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ِطلق عليه »اإعادة اإ�ضدار خمتارات من الرتاث   اإن فكرة هذا امل�ضروع الذي اأُ
الإ�ضالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�ضر والرابع ع�ضر الهجريَّنْي/ التا�ضع ع�ضر 
ِرين امليالديَّني«،  قد نبعت من الروؤية التي تتبناها مكتبة الإ�ضكندرية ب�ضاأن  والع�ض
املعرفة،  جمالت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املحافظة  �ضرورة 
بني  التوا�ضل  لأهمية  تاأكيًدا  املتعاقبة  لالأجيال  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�ضاهمة 
اأجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ اإذ اإن الإنتاج الثقايف - ل �ضكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ص اخل�ضبة بعطاء ال�ضابقني، واإن التجديد الفعال 
ل يتم اإل مع التاأ�ضيل. و�ضمان هذا التوا�ضل يعترب من اأهم وظائف املكتبة التي 

ا�ضطلعت بها، منذ ن�ضاأتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.

غري  �ضائد  انطباع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختيار  الرئي�ضي  وال�ضبب 
�ضحيح؛ وهو اأن الإ�ضهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�ضلمون قد 
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية، ومل تتجاوزها. ولكن احلقائق املوثقة ت�ضري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عطاء املفكرين امل�ضلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري - واإن 
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مر مبدٍّ وجزر - اإمنا هو توا�ضل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة، مبا يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملعا�ضرة التي ت�ضمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�ضروع - فيما يهدف - اإىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة، 
ت�ضم خمتارات من اأهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�ضالح والتجديد الإ�ضالمي 
املختارات  هذه  لإتاحة  ت�ضعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرْين.  الهجريَّنْي  القرنني  خالل 
على اأو�ضع نطاق ممكن، عرب اإعادة اإ�ضدارها يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�ضر 
الإلكرتوين اأي�ًضا على �ضبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(؛ فاإنها ت�ضتهدف يف 

املقام الأول اإتاحة هذه املختارات لل�ضباب ولالأجيال اجلديدة ب�ضفة خا�ضة. 

وي�ضبق كلَّ كتاب تقدمٌي اأعده اأحد الباحثني املتميزين، وفق منهجية من�ضبطة، 
بال�ضياق  والتعريف  جهة،  من  واجتهاداتهم  الرواد  باأولئك  التعريف  بني  جمعت 
مبا  اأخرى؛  الجتهادات من جهة  تلك  فيه  الذي ظهرت  الجتماعي  التاريخي/ 
املوؤلف  اآراء  اأ�ضا�ًضا على  التاأكيد  نه�ضوية كربى، مع  فيه من حتديات وق�ضايا  كان 
واجتهاداته والأ�ضداء التي تركها الكتاب. وللتاأكد من توافر اأعلى معايري الدقة، 
فاإن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ضاتذة 
املتخ�ض�ضني، وذلك بعد مناق�ضات م�ضتفي�ضة، وحوارات علمية ر�ضينة، ا�ضتغرقت 
جل�ضات متتالية لكل تقدمي، �ضارك فيها كاتب التقدمي ونظراوؤه من فريق الباحثني 
الذين �ضاركوا يف هذا امل�ضروع الكبري. كما قامت جمموعة من املتخ�ض�ضني على 

تدقيق ن�ضو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�ضلية للكتاب.

اإ�صماعيل �صراج الدين
16 16



هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًضا - يف اإطار هذا امل�ضروع - برتجمة تلك املختارات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�ضية؛ م�ضتهدفة اأبناء امل�ضلمني الناطقني بغري العربية، كما 
اأنحاء  الراأي يف خمتلف  البحث واجلامعات وموؤ�ض�ضات �ضناعة  �ضتتيحها ملراكز 
العامل. وتاأمل املكتبة اأن ي�ضاعد ذلك على تنقية �ضورة الإ�ضالم من الت�ضويهات 
التي يل�ضقها البع�ص به زوًرا وبهتانًا، وبيان زيف كثري من التهامات الباطلة التي 

هم بها امل�ضلمون يف جملتهم، خا�ضة من ِقَبل اجلهات املناوئة يف الغرب. ُيتَّ

اإن ق�ضًما كبرًيا من كتابات رواد التنوير والإ�ضالح يف الفكر الإ�ضالمي خالل 
القرنني الثالث ع�ضر والرابع ع�ضر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�ضواء، ومن ثم ل 
يزال حمدود التاأثري يف مواجهة امل�ضكالت التي تواجهها جمتمعاتنا. ورمبا كان غياب 
هذا الق�ضم من الرتاث النه�ضوي الإ�ضالمي �ضبًبا من اأ�ضباب تكرار الأ�ضئلة نف�ضها 
التي �ضبق اأن اأجاب عنها اأولئك الرواد يف �ضياق واقعهم الذي عا�ضروه. ورمبا كان 
هذا الغياب اأي�ًضا �ضبًبا من اأ�ضباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�ص 
وخارجها.  والإ�ضالمية  العربية  داخل جمتمعاتنا  اجلديدة  الأجيال  اأبناوؤنا من  لها 
ويكفي اأن ن�ضري اإىل اأن اأعمال اأمثال: حممد عبده، والأفغاين، والكواكبي، وحممد 
ل الفا�ضي،  اإقبال، وخري الدين التون�ضي، و�ضعيد النور�ضي، ومالك بن نبي، وعالَّ
والطاهر ابن عا�ضور، وم�ضطفى املراغي، وحممود �ضـلتوت، وعلي �ضريعتي، وعلي 
عزت بيجوفت�ص، واأحمد جودت با�ضا - وغريهم - ل تزال مبناأًى عن اأيدي الأجيال 
اأغلبية البلدان العربية والإ�ضالمية، ف�ضاًل عن ال�ضباب  اجلديدة من ال�ضباب يف 
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على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛  اأو  اأوروبية  يعي�ص يف جمتمعات  الذي  امل�ضلم 
ن�ضرها  اإعادة  فقط  ولي�ص  الأعمال،  هذه  ترجمة  اأجل  من  م�ضاعًفا  عبًئا  املكتبة 

ا(. ا واإلكرتونيًّ بالعربية وتي�ضري احل�ضول عليها )ورقيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحياء،  بني  للجمع  ي�ضعى  امل�ضروع  هذا  اإن 
والتوا�ضل مع الآخر. ولي�ص اهتمامنا بهذا الرتاث اإ�ضارة اإىل رف�ص اجلديد الوافد 
علينا، بل علينا اأن نتفاعل معه، ونختار منه ما ينا�ضبنا، فتزداد حياتنا الثقافية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البناء  التفاعل  بهذا  اأفكارنا  وتتجدد 
امل�ضرتك،  الإن�ضاين  الرتاث  اإ�ضهاًما يف  اجلديد،  اجلديدة عطاءها  الأجيال  فتنتج 

بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�ضيلة  معرفية  م�ضادر  اإتاحة  يف  ن�ضهم  اأن  هو  واأملنا 
والثقافة داخل اأوطاننا وخارجها، واأن ت�ضتنه�ص هذه الإ�ضهامات همم الأجيال 
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�ضها الأمة؛ م�ضتلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �ضار عليه اأولئك الرواد الذين عا�ضوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتفاعلوا مع ق�ضايا اأمتهم، وبذلوا ق�ضارى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�ضرهم من اأجل نه�ضتها وتقدمها. 

مكتبة  يف  م�ضئولياتنا  اأوىل  ومن  مهماتنا  أوجب  من  اأن  ا وجدنا  لقد 
ويف  م�ضر،  ال�ضباب يف  من  اجلديدة  الأجيال  توعية  يف  ن�ضهم  اأن  الإ�ضكندرية، 
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إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�ضكندرية

وامل�ضرف العام على امل�ضروع 

غريها من البلدان العربية والإ�ضالمية، وغريهم من ال�ضباب امل�ضلم يف البالد غري 
الإ�ضالمية  بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�ضلمني يف الع�ضر احلديث، خالل القرنني 
خ النطباع ال�ضائد اخلاطئ، الذي  امل�ضار اإليهما على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�ضَّ
�ضبق اأن اأ�ضرنا اإليه؛ فلي�ص �ضحيًحا اأن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري 
للم�ضلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون، وال�ضحيح هو 
اأنهم اأ�ضافوا اجلديد يف زمانهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�ضانية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�ضعي لتح�ضني نوعية احلياة لبني الب�ضر جميًعا.

واإذا كان العلم ح�ضاد التفكري واإعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
فاإن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�ص عرب الأجيال وفيما بني 

الأمم.
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الآراء الواردة يف هذا الكتاب ل تعبرِّ بال�صرورة عن وجهة نظر
 مكتبـة الإ�صكندرية، اإمنا تعـبرِّ عن وجهة نظر موؤلفـيها.



فاطمة حافظ

تقــدمي

ً بات وا�ضحا اأن حركة الإ�ضالح الإ�ضالمي  مع انت�ضاف القرن التا�ضع ع�ضر
أت تلوح يف الأفق منذ القرن الثامن ع�ضر قد بلغت ذروة ن�ضجها وتبلورها،  االتي بد
ا له رموزه الفكرية واأفكاره اخلا�ضة املميزة له، واإىل هذه  واأ�ضبحت تياًرا را�ضًخا ممتدًّ

أعالمها.  ا الذي يعد علما من  ً ُّ ُ احلركة ينت�ضب ال�ضيد عبد الرحمن الكواكبي

اأم  اثنني، هما:  �ضوى كتابني  الكواكبي مل يخلف  أن  الرغم من  اوعلى 
من  قدم  فاإنه  �ضهرة؛  الأوفر  ال�ضتعباد،  م�ضارع  يف  ال�ضتبداد  وطبائع  القرى، 
ًروعا متكامال ذا جناحني: الأول: جناح الإ�ضالح الديني وج�ضده  ً خاللهما م�ض
أم القرى، والثاين: جناح الإ�ضالح ال�ضيا�ضي ومثله كتاب طبائع ال�ضتبداد.  اكتابه 

وعرب كتابيه �ضعى الكواكبي اإىل الإجابة على الإ�ضكالية املزدوجة التي 
ملاذا  األ وهي:  النه�ضويني الإجابة عليها،  اآنذاك، وحاول معا�ضروه من  طرحت 
ًأن ينه�ضوا جمددا؟ وخالل مقاربته قدم الكواكبي  أخر امل�ضلمون وكيف ميكن ا ات
اأفكاًرا ملهمة بحق، لي�ص لأبناء جيله فقط بل ولالأجيال الالحقة التي مل تتوقف 

عبد الرحمن الكواكبي
جتليات الإ�صالح يف م�صروعه الفكري
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قائمة منذ ذلك  تزل  التي مل  الإ�ضكالية  لتلك  بحًثا عن حل  قراءة كتابيه  عن 
احلني. 

اأوًل: ال�صرية الذاتية للكواكبي )1271- 1320هـ/ 1854-1902م(

ويكاد  ومن�ضبطة،  موثقة  ذاتية  ب�ضرية  الكواكبي  الرحمن  عبد  يحظى 
يكون هناك توافق عليها بني الباحثني عدا جزئيات ي�ضرية، منها ما يتعلق مب�ضاألة 
يف  الر�ضميني  املوظفني  اأحد  بو�ضفه  الر�ضمية  �ضريته  اأن  ذلك  ميالده؛  تاريخ 
الإدارة العثمانية ت�ضري اإىل اأنه ولد عام )1265هـ/ 1848م( اإل اأن عائ�ضة الدباغ 
ًتنادا اإىل رواية ابنه اأ�ضعد الكواكبي، الذي  ً دقيقا؛ ا�ض اأوردت اأن هذا التاريخ لي�ص
ذكر اأنه ا�ضطر لتحريف تاريخ ميالده عامًدا لأنه رغب يف الن�ضمام اإىل جمل�ص 
اأنه  اإل  عام 1876،  عنه  اأعلن  الذي  العثماين -  النيابي  املجل�ص   - »املبعوثان« 
ا من تعديل تاريخ ميالده حتى  ا معينة، فلم يجد بدًّ ُجوبه باأن املجل�ص ا�ضرتط �ضنًّ

ميكنه الرت�ضح)1(. 

ينتمي عبد الرحمن الكواكبي لأ�ضرة اآل الكواكبي، وهي اأ�ضرة معروفة 
وعريقة من اأ�ضر حلب، حيث يرجعون بانت�ضابهم اإىل ال�ضيد اإبراهيم ال�ضفوي اأحد 
اأمراء اأردبيل، وكانت هجرتهم اإليها قبيل اأربعة قرون من ميالد الكواكبي، وقد 

)1(  انظر: عائ�ضة الدباغ، احلركة الفكرية يف حلب يف الن�ضف الثاين من القرن التا�ضع ع�ضر، بريوت: اجلامعة الأمريكية، 
1951، �ص 122.  وانظر اأي�ًضا: نوربري تابيريو، الكواكبي املفكر الثائر )بريوت: دار الآداب، 1981(، �ص 54. 
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برز من هذه الأ�ضرة عدد من العلماء ورجال الإدارة، وقد كانت لأ�ضرته �ضالت 
جيدة بالدولة العثمانية التي اخت�ضتهم ببع�ص املراكز الدينية املهمة يف املدينة، 

كمن�ضب الإفتاء وبع�ص املنا�ضب الإدارية)1(. 

انحدر والده ال�ضيخ اأحمد م�ضعود الكواكبي من اأ�ضول اإيرانية، و�ضغل 
من�ضب اأمني للفتوى بحلب، ومدر�ص باملدر�ضة الكواكبية، كما كان من مدر�ضي 
الأ�ضول  ذات  النقيب  م�ضعود  عفيفة  ال�ضيدة  فهي  والدته  أما  الأموي،  ااجلامع 
الكردية، وهي ابنة مفتي اأنطاكية3، والتي توفيت ومل يتجاوز الكواكبي اخلام�ضة 
مبهمة  اأنطاكية)2(  مبدينة  املقيمة  ال�ضيدة �ضفية  إىل خالته  والده  فعهد  امن عمره؛ 
الن�ضاء  ف�ضليات  من  باأنها  و�ضفت  وقد  والكتابة،  القراءة  جتيد  وكانت  تربيته، 
اأته على اأدب الل�ضان واحِللم  اللواتي يجمعن بني ح�ضن الرتبية وكمال العقل، فن�ضَّ
وال�ضجاعة والعتزاز بالنف�ص. وقد طبعت هذه الأ�ضرة التي تت�ضم بالتنوع العرقي، 
والتي جمعت ما بني الأ�ضول الإيرانية والأ�ضول الكردية، فكر الكواكبي -كما 
�ضرنى - بطبعة مت�ضاحمة، وجعلته اأميل اإىل تقبل الختالفات الفكرية واملذهبية 

والدينية.

)1( حول عالقة بع�ص الأ�ضر العربية الكربى يف بالد ال�ضام بالدولة العثمانية، راجع: حممد مراد، املجال العربي يف 
ال�ضلطنة العثمانية )بريوت: دورية الجتهاد، خريف 1999 م/ 1420هـ، ع 44(، �ص 80-75. 

)2(   مدينة �ضورية تقع �ضمال غرب �ضوريا على مقربة من تركيا، وللمدينة تاريخ عريق؛ اإذ كانت عا�ضمة للبالد قبيل 
الفتح الإ�ضالمي، وقد ا�ضتوىل عليها ال�ضليبيون يف احلملة ال�ضليبية الأوىل، واأ�ض�ضوا بها قلعة منيعة، وقد جنح الظاهر 

بيرب�ص يف ا�ضتنقاذها من اأيديهم عام )567هـ/ 1171م(.
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تعلم الكواكبي مبادئ القراءة والكتابة، و�ضرع يف حفظ القراآن الكرمي وهو 
مل يزل بعد يف كفالة خالته، وما لبثت الأ�ضرة اأن ا�ضتح�ضرت له معلًما يف اللغة 
الرتكية حتى اأجادها متاًما حتدًثا وكتابة، وبعدها عاد اإىل حلب، واأملَّ مببادئ اللغة 
الفار�ضية، والتحق باملدر�ضة الكواكبية وهي مدر�ضة دينية تن�ضب اإىل اأ�ضرته كانت 
تتبع مناهج �ضرعية �ضبيهة باملناهج الأزهرية، واأخذ الإجازات من علمائها اإىل اأن 

نال اإجازة التدري�ص باملدر�ضة وهو يف الع�ضرين من عمره. 

باجتهاد  وتابع  املدر�ضة،  يف  معارف  من  ح�ضله  مبا  الكواكبي  يكتِف  مل 
ال�ضرعية والأدبية، وقراأ يف جمالت معرفية متنوعة كالتاريخ والجتماع  درو�ضه 
أنه اهتم  ا  وال�ضيا�ضة، وي�ضيف ر�ضيد ر�ضا )1282-1354هـ/ 1865- 1935م(
بل  دقيًقا،  در�ًضا  العثمانية  الدولة  قوانني  در�ص  اإنه  حتى  خا�ص،  بوجه  بالقانون 
كاد يحفظها، وكان له انتقادات عليها تدل على دقة نظره يف احلقوق وال�ضرائع، 
وهذه املعرفة القانونية تف�ضر ملاذا مت تعيينه يف بع�ص الوظائف الر�ضمية ذات ال�ضفة 
إرادة التعلم الذاتي ولي�ص  ا القائم على  القانونية. اإن هذا التنوع املعريف للكواكبي
التلقي يف املوؤ�ض�ضات العلمية هو ما عرب عنه ر�ضيد ر�ضا بقوله: »ول اأعلم اأنه برز 
يف فن اأو علم خم�ضو�ص فاق فيه الأقران، ولكنه تلقى ما تلقاه من كل فن بفهم 
وعقل، بحيث اإذا اأراد ال�ضتغال به عماًل اأو تاأليًفا اأو تعليًما يت�ضنى له اأن ينفع نفًعا 

ل ُينظر من الذين �ضرفوا فيه اأعمارهم«)1(.

)1( انظر ترجمة ر�ضيد ر�ضا الدقيقة حلياة الكواكبي املعنونة »م�ضاب عظيم بوفاة عامل حكيم« يف: ر�ضيد ر�ضا، جملة 
املنار )القاهرة: جملة املنار، مج 5، ج6، 16 ربيع الأول 1320هـ/ 23 يونية – 1902م(، �ص 240.
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ومنذ مفتتح �ضبابه اأدرك الأثر الكبري للكلمة املطبوعة؛ فاختار اأن يكون 
التي  الر�ضمية  اجلريدة  »فرات«  بجريدة  العمل حمررا   ً 1872 عام  ا�ضتغاله  اأول 
عن  يزيد  ما  فيها  وا�ضتمر  والرتكية،  العربية  باللغتني  حلب  مبدينة  ت�ضدر  كانت 
اأول جريدة  وهي  »ال�ضهباء«  واأ�ضدر يف 1877 جريدته  غادرها  ثم  اأعوام،  اأربعة 
ؤكد  ي وة  اخلا�ض نفقته  واإ�ضدارها على  ت�ضدر يف حلب،  العربية  باللغة  ناطقة  اأهلية 
اإميانه بدور ال�ضحافة يف حتقيق النه�ضة، ذلك الإميان الذي كان قا�ضًما م�ضرتًكا يف 
اأذهان الإ�ضالحيني النه�ضويني اآنذاك. ويذكر الكواكبي اأنه اأيقن اأن ال�ضلطات 
لو علمت اأنه هو �ضاحب المتياز مل يكن ليح�ضل عليه حتى ولو اأنفق كل ما 
ميلك؛ ولذلك وقع اختياره على اأحد اأ�ضدقائه وهو ال�ضيد »ها�ضم العطار« ليكون 

�ضاحب المتياز، على حني يتوىل الكواكبي م�ضئولية التحرير والن�ضر كاملة.

ًر عددا، وب�ضبب اإ�ضرار الكواكبي على انتقاد  �ضدر من ال�ضهباء �ضتة ع�ض
ال�ضيا�ضات واملمار�ضات احلكومية مت اإيقاف ال�ضهباء مرتني:

جاء الإيقاف الأول ومل يكد ي�ضدر من اجلريدة �ضوى عددين؛ اإذ ت�ضمن 
التابعة  »عنتاب«  مدينة  م�ضيحي  من  �ضتة  اأن  مفاده  ًغريا  �ض خربا  الثاين  ًالعدد 
اأرادوا التطوع مع املتطوعني خلدمة اجلي�ص العثماين الذي كان  ملت�ضرفية حلب 
يخو�ص حربه �ضد رو�ضيا اآنذاك، اإل اأنهم فوجئوا بطلب تغيري اأ�ضمائهم اإىل اأ�ضماء 
بينه  الكواكبي  نزاهة  فاأبوا ذلك. وحالت  باجلي�ص  اإحلاقهم  اإ�ضالمية حتى ميكن 
الأحوال  ظروف  األزمتنا  »كلما  بالقول:  عليه  وعلق  اخلرب  هذا  مثل  تكتم  وبني 
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التبعة العثمانية، تظهر هكذا  الود والحتاد بني �ضائر  باأ�ضباب عالقات  بالت�ضبث 
الأوقات،  بلوازم  يكرتثون  ل  ماآمري  بع�ص  لغايات  ذلك  ب�ضد  تق�ضي  حركات 
فالالزم على اأولياء الأمور اأن ي�ضدوا هكذا ماأمورين عن غاياتهم«)1( فما كان من 
ًديبا ل�ضاحبها على قيامه بن�ضر  أ اهر ت وايل حلب اإل اأن عطل اجلريدة ملدة �ضتة اأ�ض

اأخبار م�ضيئة للدولة، تكبد خاللها مبالغ جمة نظري الإيقاف.

وما اإن عاودت اجلريدة ال�ضدور حتى توقفت جمدًدا - ب�ضكل نهائي هذه 
املرة - بعيد �ضدور العدد ال�ضاد�ص ع�ضر ب�ضبب املنحى النقدي للجريدة التي مل 
ت�ضتطع اللتزام مببداأ عدم انتقاد ال�ضيا�ضات العثمانية التي خ�ضرت حربها �ضد 
رو�ضيا، ومل يعد من املقبول ال�ضمت عن الف�ضاد املتجذر يف كافة مفا�ضل الدولة 

والذي بات يتهدد كيانها. 

اإ�ضدار  يف  غايته  موا�ضلة  عن  الكواكبي  »ال�ضهباء«  اإيقاف  يثن  ِمل 
جديدة  �ضحيفة  امتياز  على  1879م  عام  جمددا  ًول  احل�ض فا�ضتطاع  ال�ضحف، 
بع�ص  »اعتدال«  امل�ضماة  اجلريدة  هذه  اختلفت  وقد  �ضعيد،  زاده  �ضريف  با�ضم 
اأن   - الكواكبي  يخرب  - كما  ميكننا خمالفته«  »رغبة من ل  اأ�ضرت  اإذ  ال�ضيء؛ 
إذ  اابقتها؛  أنها �ضرعان ما لقت نف�ص م�ضري �ض ا  ت�ضدر باللغتني العربية والرتكية، اإل
توقفت بعد �ضدور ع�ضرة اأعداد، فكان هذا الإيقاف كافًيا لأن ي�ضتنتج الكواكبي 

)1(   انظر ن�ص اخلرب يف: عبد الرحمن الكواكبي، الأعمال الكاملة للكواكبي؛ درا�ضة وحتقيق حممد جمال الطحان 
)بريوت: مركز درا�ضات الوحدة العربية، ط3، 2007(، �ص 146-145. 
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اأن ال�ضلطات �ضتوقف اأي جريدة ي�ضدرها؛ فكف عن املحاولة حتت تاأثري اخل�ضائر 
املالية الفادحة التي تكبدها يف اإ�ضدار ال�ضحيفتني. 

اأخرى  باأ�ضغال  الكواكبي  ا�ضتغل  ال�ضحفية  الأعمال  هذه  جوار  اإىل 
حكومية ذات طبيعة اإدارية وجتارية وق�ضائية، فقد عينته ال�ضلطات يف جلنة املقاولت 
والأ�ضغال العامة، وقلدته رئا�ضة قلم املح�ضرين يف حلب، وع�ضوية جلنة امتحان 
الزراعي،  امل�ضرف  ورئي�ص  بلدية حلب،  رئي�ص  منا�ضبه  أبرز  ااملحامني، وكان من 
ولإخال�ضه  ال�ضرعية،  املحكمة  كتاب  ورئي�ص  باملدينة،  التجارة  غرفة  ورئي�ص 
وحر�ضه على امل�ضلحة العامة كانت اأكرث وظائفه »فخرية« اأي بدون راتب يتقا�ضاه 
عنها، ولي�ص هذا فح�ضب بل اإن بع�ص وظائفه اأنفق عليها من ماله كما فعل حني 
توىل رئا�ضة املحكمة ال�ضرعية، فوجد اأن اأثاثها قد بلي واأ�ضتارها متزقت، فا�ضطر اإىل 

جتديدها من منزله. 

هذا التقلب ال�ضريع يف الوظائف احلكومية كان مثار اهتمام زكي امليالد 
مع  التاأقلم  اأو  التكيف  على  الكواكبي  قدرة  عدم  عن  تعبريا  فيه  وجد  ًالذي 
احتوائه  يف  احلثيثة  الدولة  رغبة  وعن  جهة،  من  ال�ضتبدادية  الدولة  موؤ�ض�ضات 
باأن  له  �ضمح  التقلب  هذا  فاإن  احلال  كان  ما  ا  واأيًّ اأخرى)1(،  جهة  من  وتروي�ضه 
اأ�ض�ص  العملي عن كثب، ويوؤ�ض�ص نظريته حول ال�ضتبداد على  بالواقع  يحتك 

)1(  زكي امليالد، عبد الرحمن الكواكبي والإ�ضالح الإ�ضالمي )نيو �ضوفيا: جملة الكلمة، ع 37، خريف 2002(. 
�ص 17.



28 28
فاطمة حافظ

واقعية، فقد خرب بنف�ضه كيف منا و�ضيطر على كافة مفا�ضل وموؤ�ض�ضات الدولة، 
واأقعدها عن جمابهة التحديات اخلارجية التي واجهتها. 

اإىل  ال�ضعي  هو  تقلدها  التي  املنا�ضب  جميع  يف  الكواكبي  نهج  كان 
الإ�ضالح ما ا�ضتطاع �ضبياًل، فقد »كانت �ضريته مع احلكام يف كل وظائفه اأو جلها 
يت�ضدى لالإ�ضالح في�ضدونه عنه لأجل منفعة مالية اأو لتقليل نفوذه فال يتم له 
عمل«)1( كما يقول ر�ضيد ر�ضا، ويكفي للتدليل على �ضحة ذلك اأن نذكر اأنه ما 
اإن توىل رئا�ضة بلدية حلب حتى عمل على الق�ضاء على الر�ضوة بني عمال البلدية 
الذين يبا�ضرون م�ضالح الأهايل باأن رفع رواتبهم حتى ل ُيلجئهم �ضيق احلال اإىل 
إعاقة  ال على املدينة ملنع اجلمال من اقتحامها و الر�ضوة، كما قام بو�ضع ال�ضال�ض
�ضهر واحد فقط جزاء على  بعد  ا من عزله  بدًّ فلم يجد وايل حلب  بها،  احلركة 
اإ�ضالحاته، واألزمه بدفع ما زاده من رواتب من ماله اخلا�ص، وتغرميه ثمن �ضال�ضل 

احلديد التي اأحاطت باملدينة. 

واإذا كانت عالقته باأويل الأمر قد �ضابها التوتر وال�ضدام، حتى اإنها و�ضلت 
املقابلة  بالأهايل يف اجلهة  فاإن عالقته  الق�ضائية مع وايل حلب،  املنازعة  اإىل حد 
كانت طيبة، وميكن و�ضفها بالودية، فقد انحاز اإىل ال�ضعفاء واملظلومني، ذلك اأنه 
الدعاوى والق�ضايا  اأرباب  اإليه  اأن�ضاأ مكتًبا بني داره ومقر احلكومة، وكان يتوجه 
ويكفيهم  بالرتا�ضي،  الغالب  بينهم يف  يق�ضي  فكان  والعون،  الراأي  منه  يطلبون 

)1(  ر�ضيد ر�ضا، جملة املنار )القاهرة: جملة املنار، مج 5، 16 ربيع الأول 1320هـ/ 23 يونية 1902م( �ص 240.
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عناء رفع الدعاوى اأمام املحكمة، واإذا اقت�ضى احلال اإىل رفع دعوى ق�ضائية كان 
ير�ضح املحامني وير�ضدهم اإىل كيفية متابعة ق�ضاياهم. 

على  م�ضر خ�ضية  اإىل  لالرحتال  ا�ضطر  حياته  من  الأخرية  ال�ضنوات  يف 
حياته، وبحًثا عن احلرية بعد م�ضادمات مع ال�ضلطات العثمانية يف وطنه انتهت 
مب�ضادرة اأمواله، ويف القاهرة التي و�ضلها يف اأواخر عام 1899 �ضرع الكواكبي يف 
ن�ضر بع�ص مقالته يف ال�ضحف امل�ضرية، فلفتت الأنظار ملا عرفت به من جدة يف 
الأفكار واملو�ضوعات وجراأة غري معهودة يف الطرح، اإ�ضافة اإىل العمق يف التناول 

والتفرد يف الأ�ضلوب. 

اأن جنزم  ن�ضتطيع  فاإننا ل  املقالت  الذي حققته هذه  النجاح  ورغم هذا 
مبقدار ما عادت عليه من �ضهرة اإبان ن�ضرها، فها هي جملة الهالل ت�ضتهل رثاءها له 
بحديث عن اأن ال�ضهرة والعظمة قد ل يجتمعان »ومن هذا القبيل ما اتفق مب�ضر 
يف اأثناء ال�ضهر املا�ضي بوفاة املرحوم ال�ضيد عبد الرحمن الكواكبي احللبي فقد 
جاء م�ضر منذ عامني، واأقام يف قلب العا�ضمة، ومع �ضعة علمه  وغزارة مادته مل 
اإىل  املقتب�ص  الأ�ضدقاء والأخ�ضاء«)1(. ومت�ضي  اإل  اأحد، ول عرفه  ي�ضمع بذكره 
ما هو اأبعد من ذلك فتقول: »ولو مل يهبط م�ضر لكان دفن مع من دفن يف تلك 

)1( ال�ضيد عبد الرحمن الكواكبي )ولد �ضنة 1265 وتويف �ضنة 1320 هـ(، القاهرة: جملة الهالل، 15 يوليو 1902 م/ 
9ربيع الثاين 1320، ع 217-218، �ص 595. 
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البالد - اأي مدينة حلب - ومل يعرف عقله  ول ف�ضله«)1(. 

اإىل  توجهه  اأن  يوؤكد  واإمنا  وفاته،  حني  مغموًرا  كان  اأنه  يعني  ل  وهذا   
ا�ضمه يربز كمفكر  اأخذ  م�ضر كان منعطًفا حا�ضًما يف حياته، فمنذ ذلك احلني 
واإ�ضالحي، وقد ا�ضتغرق بذلك بع�ص الوقت، وا�ضتمر يف مرحلة تالية بعد وفاته 

َفيه ب�ضكل متكرر وعلى فرتات ق�ضرية.  لَّ مع اإعادة طبع ُموؤَ

قبيل وفاته بفرتة ق�ضرية قام برحلة ا�ضتطالعية كربى ا�ضتغرقت �ضتة اأ�ضهر 
الهندي  املحيط  و�ضواحل  العربية  باجلزيرة  فطاف  الإ�ضالمي،  العامل  بلدان  اإىل 
و�ضرق اإفريقيا، در�ص فيها اأحوال العامل الإ�ضالمي، ويرجح البع�ص اأنه كان مدفوًعا 
يف ذلك من اخلديوي عبا�ص الثاين )1874-1944( ليدعو القبائل و�ضكان هذه 
التي  مقدمته  يف  �ضعيد  جمدي  اأن  غري  للم�ضلمني،  خليفة  مبايعته  اإىل  املناطق 
�ضدرت حديًثا لكتاب »طبائع ال�ضتبداد« ي�ضكك يف ذلك الطرح، م�ضتنًدا يف 
إىل خمالفته ما عرف من �ضخ�ضية الكواكبي الكارهة لال�ضتبداد، واأن نتائج  اذلك 
رحالته ل تعزز هذا الفرتا�ص بل رمبا تخالفه، واأن انتماء الكواكبي الفكري اإىل 
مدر�ضة املنار التي تزعمها الإمام حممد عبده )1849 1905( والذي كان بينه 
وبني اخلديوي من اجلفاء ما مل يكن خافًيا، كل هذا يدح�ص هذا الفرتا�ص)2(. 

)1(   ال�ضيد عبد الرحمن الكواكبي، القاهرة: املقتب�ص يوليو 1902/ ربيع الأول 1320، مج 27، ج7، �ص 624-623.
)2( انظر تقدمي جمدي �ضعيد لكتاب: عبد الرحمن الكواكبي ، طبائع ال�ضتبداد يف م�ضارع ال�ضتعباد، )بريوت: دار 

الكتاب اللبناين بال�ضرتاك مع مكتبة الإ�ضكندرية، 2011(، �ص 39.
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كان الكواكبي ميني نف�ضه اأن يقوم برحلة اأخرى، واأن يكون الغرب وجهته 
فجائي  نحو  على  املنية  وافته  اإذ  اأمنيته؛  ليتم  ميهله  مل  القدر  اأن  غري  املرة،  هذه 
وخاطف حني جلو�ضه يف اأحد مقاهي القاهرة م�ضاء )8 ربيع الأول 1320هـ/ 14 
يونيو 1902م( ب�ضحبة �ضديقيه ال�ضيخ �ضالح عي�ضى وعبد القادر الدباغ وكان 
ب�ضاعات  بعده  تويف  حادٍّ  باأمل  �ضعر  حتى  منها  يفرغ  يكد  ومل  القهوة،  يحت�ضي 
أ الوفاة يذاع وي�ضل اإىل ال�ضلطات العثمانية حتى اأر�ضلت اإىل  اقليلة، ومل يكد نب
القاهرة عبد القادر القباين �ضاحب جريدة ثمرات الفنون التي ت�ضدر يف بريوت، 
من  يجده  ما  ويحرز جميع  بالقاهرة  الكواكبي  إقامة  ملقر  يتوجه  اأن  ا منه  وطلبت 
الفقيد يف  ال�ضلطان( )1(، كما مت مهاجمة منزل  املابني )ق�ضر  اإىل  اأوراق وير�ضلها 
اللذين مل  اأ�ضول كتابيه  اإن  اأوراق ومتعلقات، ويقال  به من  ما  حلب وم�ضادرة 
ين�ضرهما »�ضحائف قري�ص« و»العظمة هلل« قد فقدت حينئذ ومل يعرث لهما على 
وفاة  اأن  للبع�ص  اأوحى  قد  العثمانية  ال�ضلطات  من  العنيف  امل�ضلك  وهذا  اأثر. 
الكواكبي الفجائية قد تكون مدبرة باإيعاز من ال�ضلطات، التي رمبا تكون رغبت يف 
ا غري م�ضبوق يف  التخل�ص من الرجل الذي طاملا اأرقتها انتقاداته، والتي بلغت حدًّ

كتابه »اأم القرى«)2(.

 

)1(  انظر متهيد عبد الرحمن الكواكبي )احلفيد( لالأعمال الكاملة للكواكبي، �ص 31.
)2( �ضاورت هذه ال�ضكوك اأ�ضرة الكواكبي ورجحها بع�ص الباحثني، انظر املرجع ال�ضابق، �ص 31.
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الفكرية  التوجهات  خمتلف  من  والأدباء  املفكرون  رثاه  وفاته  وحني 
رثاء فقيد واحد، فكان  الذين ي�ضعب ت�ضور اجتماعهم على  الدينية  وامل�ضارب 
ممن رثاه ر�ضيد ر�ضا وحممد كرد علي وم�ضطفى �ضادق الرافعي، كما رثاه يعقوب 
اأنه »مع مت�ضكه  إن علمنا  ا، ولكن  �ضنوع وجورجي زيدان وعبد امل�ضيح الأنطاكي
على  واليهودي  وامل�ضيحي  امل�ضلم  مبجل�ضه  أن�ص  ي ابا،  ً متع�ض يكن  مل  بالإ�ضالم 
نفهم كيف حدث  اأن  رابطة«)1( ميكن  الوطن فوق كل  رابطة  يرى  ال�ضواء؛ لأنه 

توافق ب�ضاأن �ضخ�ضه ومكانته الفكرية. 

ثانًيا: الآثار الفكرية 
اأوًل  فهناك  رئي�ضة:  فئات  للكواكبي على ثالث  الفكري  الإنتاج  يتوزع 
مقالته التي ن�ضرها يف اجلرائد التي �ضارك يف حتريرها وهي: )الفرات، ال�ضهباء، 
كما  والعمران،  والقاهرة  املوؤيد  �ضحف:  يف  ن�ضرها  التي  ومقالته  العتدال(. 
ن�ضرت له جملة املنار مقاًل بعد وفاته بعنوان »جتارة الرقيق واأحكامه يف الإ�ضالم« 
ًخريا هناك كتاباه اخلالدان  أ ا. و بتاريخ 16 ذي القعدة 1323هـ/ 12 يناير 1906

»اأم القرى« و»طبائع ال�ضتبداد«. 

أم  « اخ الأوىل  الن�ض القرى: وعنوانه كامال كما هو مدون على غالف  ًم  اأ
القرى.. اأي �ضبط مفاو�ضات ومقررات موؤمتر النه�ضة الإ�ضالمية املنعقد يف مكة 

)1(   ال�ضيد عبد الرحمن الكواكبي )ولد �ضنة 1265 وتويف �ضنة 1320 هـ(، القاهرة : جملة الهالل، 15 يوليو 1902م/ 
9ربيع الثاين 1320، ع 217-218، �ص 595.
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املكرمة �ضنة 1316« ملوؤلفه ال�ضيد الفراتي، وقد �ضدر للمرة الأوىل يف م�ضر عام 
يف  مقالت  هيئة  على  ن�ضره  يف  الكواكبي  �ضرع  ثم  �ضفحة،   148 يف  1898م 
�ضحيفة املوؤيد )1317هـ/ 1899م(، ويذكر ر�ضيد ر�ضا اأن الكواكبي نقحه �ضت 
املنار عام 1902، وقد رحل  ين�ضر يف املجلد اخلام�ص من جملة  اأن  مرات قبيل 
للدولة  وانتقاداته  الكتاب  جلراأة  ونظًرا  فيها.  ين�ضر  يزل  مل  والكتاب  الكواكبي 
العثمانية ا�ضطر ر�ضيد ر�ضا اأن ي�ضتفتي القراء هل يقوم بن�ضر الكتاب كاماًل اأم 
يحذف بع�ص موا�ضع منه، فلم يجبه قراء املنار اإىل احلذف ون�ضر الكتاب كاماًل 
عدا مو�ضًعا وحيًدا يتعلق بخديو م�ضر عبا�ص حلمي الذي كان الكواكبي يح�ضن 
به الظن، ف�ضاًل عن اإغفاله اأمر جدول الرموز اخلا�ص باملكاتبة ال�ضرية التي اأثبتتها 
بع�ص الطبعات ومل يعرف من الذي اأرفقها، ومل يوفق اأحد يف فك �ضفرتها اإىل 
يقع يف 112  كتاب  بن�ضرها يف  املقالت  ن�ضر  انتهاء  بعد  املنار  قامت  وقد  الآن. 

�ضفحة �ضدر عام )1320هـ/ 1902م(. 

»وهي  بعبارة  العنوان  ذيل  وقد  ال�ضتعباد:  وم�ضارع  ال�ضتبداد  طبائع 
كلمات حق و�ضيحة يف واٍد اإن ذهبت اليوم مع الريح لقد تذهب غًدا بالأوتاد«، 
وقد �ضرع الكواكبي يف ن�ضره على هيئة مقالت بجريدة املوؤيد ن�ضرها خالل عامي 
اإليها  اأخذ ي�ضيف  1900 و1902م حتت ا�ضم م�ضتعار هو »الرحالة كاف«، وقد 
اأ�ضدرها على هيئة كتاب، وقد عرثنا على ن�ضخة قدمية للكتاب  اأن  اإىل  وينقحها 
تعود لأوائل القرن طبعت مبطبعة التوفيق مب�ضر غري مدون عليها تاريخ الن�ضر، وقد 
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بلغ عدد �ضفحاتها 152 �ضفحة. وهناك طبعة اأخرى للكتاب �ضادرة بالقاهرة عام 
1931 عن املطبعة الرحمانية واملكتبة التجارية الكربى وتقع يف 136 �ضفحة. 

ثالًثا: ال�صياقات التاريخية والفكرية

اأ- �صورية يف الن�صف الثاين من القرن التا�صع ع�صر

العربية  املدن  اأقرب  تعد من  مدينة  يولد يف  اأن  الكواكبي  قدر  كان من 
اإىل الدولة العثمانية، ويف حلظة تاريخية بلغت فيها اأوج �ضعفها الذي يرجع فيما 
الع�ضكري  نظامها  وت�ضع�ضع  ال�ضعفاء،  ال�ضالطني  من  �ضل�ضلة  تعاقب  اإىل  يرجع 
التقليدي امل�ضتند اإىل الإنك�ضارية، وكانت الهزائم الع�ضكرية املتوالية التي منيت 
بها الدولة العثمانية يف حروبها الأوروبية ثم حروبها يف القارة الآ�ضيوية �ضد رو�ضيا، 
ومترد عدد من القوميات امل�ضيحية يف البلقان هي اأهم جتليات هذا ال�ضعف. ويف 
م�ضعى لوقف هذا التدهور ال�ضامل اأعلنت الدولة - للمرة الأوىل - عن انتهاجها 
�ضيا�ضة اإ�ضالحية عرفت بالتنظيمات اخلريية افتتحتها بفرمان الكلخانة )1839( 
حتديث  اإعادة  الفرمانات  هذه  وا�ضتهدفت   ،)1856( الهمايوين  باخلط  واأتبعته 
قواعد الدولة عرب اقتبا�ص كثري من النظم الإدارية والقانونية الأوروبية، والتعامل 
مع م�ضاألة الأقليات يف الإمرباطورية العثمانية على اأ�ض�ص جديدة قوامها املواطنة 

ل الذمية. 
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مل توؤِت هذه التنظيمات اأُكلها، وا�ضتمر التدهور مع تويل ال�ضلطان عبد 
العزيز )1861م(، ومار�ص الإ�ضالحيون العثمانيون �ضغوًطا من اأجل تقييد �ضلطة 
احلكام املطلقة واإ�ضالح الوليات عرب تطبيق �ضيا�ضة الالمركزية، انتهت باإ�ضدار 
قانون اأ�ضا�ضي ين�ص على اأن ال�ضلطة لي�ضت مطلقة بل هي م�ضروطة بقيود ينظمها 
الد�ضتور، وكان ذلك فاحتة العهد الد�ضتوري اأو »امل�ضروطية«، واأجريت النتخابات 
واجتمع جمل�ص »املبعوثان« عام 1877، و�ضم ممثلني عن الوليات التابعة للدولة 
ة بحله، ودخلت  العثمانية، اإل اأن ال�ضلطان عبد احلميد �ضرعان ما اأ�ضدر اإرادة �َضِنيَّ

البالد يف طور جديد من ال�ضيا�ضات ال�ضتبدادية)1(.

فقد  �ضورية،  ولية  يف  البعيد  اأثرها  العثمانية  ال�ضيا�ضات  لهذه  كان 
الدينية  الجتماعية  البنية  هيكلة  اإعادة  عن  للتنظيمات  الكامل  التطبيق  اأ�ضفر 
امل�ضيحية  اجلماعات  اأو�ضاع  تنظيم  اأمام  املجال  فتحت  اإذ  اأ�ض�ص جديدة؛  على 
الكاثوليكية  التب�ضريية  البعثات  ن�ضاط  مع  الأجنبي  النفوذ  ازداد  كما  املختلفة، 
اإىل  و�ضلنا  اإذا  حتى  احلديثة،  املدار�ص  من  كثرًيا  اأ�ض�ضت  التي  والربوت�ضتانتية 
عام 1896 بلغ عدد املدار�ص الإ�ضالمية احلكومية والأهلية جمتمعة 291، على 
حني بلغ عدد املدار�ص غري الإ�ضالمية التي �ضيدها امل�ضيحيون 107 مدار�ص)2( 

)1(   حممد عبد الرحمن برج، عبد الرحمن الكواكبي، القاهرة: �ضل�ضلة اأعالم العرب، ع 99، مار�ص 1972، 
�ص 20-17. 

)2(   عبد الكرمي اليايف: التعليم يف بالد ال�ضام يف القرن التا�ضع ع�ضر واأوائل القرن الع�ضرين، دم�ضق: الرتاث العربي، 
اأكتوبر 1991، ع 45، �ص 20. 
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وتوج�ص امل�ضلمون خيفة من هذه املدار�ص وما ميكن اأن تف�ضي اإليه من تن�ضري اأبناء 
املدار�ص)1(،  التالميذ بهذه  اإحلاق  امل�ضلمني؛ فكتب بع�ضهم حمذًرا من خطورة 
وكانت هذه الكتابات اأبلغ تعبري عن اأجواء التوتر بني الفريقني، والتي حتولت اإىل 
احتكاكات طائفية يف بع�ص املناطق، وقد �ضعى بع�ص الُكتاب امل�ضلمني - ومن 
بينهم كامل الغزي �ضديق الكواكبي - اإىل تخفيف حدة هذا التوتر من خالل 
اأهل  وهو حقوق  األ  الفرتة،  هذه  �ضائًكا خالل  يعد  كان  مو�ضوع  الكتابة حول 

مة، وبينوا اأن الإ�ضالم ل يعادي هوؤلء ملجرد اأنهم غري م�ضلمني)2(.  الذِّ

بني  امل�ضرتك  العي�ص  باإمكانية  املوؤمنني  من  الكواكبي  كان  وبدوره 
امل�ضلمني وامل�ضيحيني، و�ضرورة اإزالة ما يعرت�ضه من معوقات؛ ولذلك جعل من 
العلماء وجمعيات الحت�ضاب  اجلمعية يف  »تعتني  اأن  القرى  اأم  وظائف  �ضمن 
على تعليم الأمة ما يجب عليها �ضرًعا من املجاملة يف املعاملة من غري امل�ضلمني، 
ومقابلة معروفهم  الإ�ضالمية من ح�ضن معا�ضرتهم  واملزايا  الإن�ضانية  تقت�ضيه  وما 
بخري منه، ورعاية الذمة والتاأمني وامل�ضاواة يف احلقوق، وجتنب التع�ضب الديني 

)1(   و�ضع ال�ضيخ يو�ضف النبهاين رئي�ص حمكمة بريوت ال�ضرعية كتابًا يف هذا ال�ضاأن طبع للمرة الأوىل يف الآ�ضتانة 
امل�ضلمني من  اإر�ضاد احليارى يف حتذير  النبهاين،  اإ�ضماعيل  بن  يو�ضف  انظر:   ، القاهرة  اأعيد طبعه يف  ثم   ،1317

مدار�ص الن�ضارى، القاهرة: املطبعة احلميدية، 1322. 
)2(   انظر تاأريخ كامل الغزي للطوائف غري امل�ضلمة يف حلب، والذي اأعقبه باحلديث عن حقوق اأهل الذمة يف الإ�ضالم 
يف: كامل بن ح�ضني بايل احللبي ال�ضهري بالغزي، نهر الذهب يف تاريخ حلب، حلب: املطبعة املارونية، د/ ت، ج1، 

�ص 236-193. 
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اأو اجلن�ضي بغري حق«)1(، ويف املقابل على امل�ضيحيني األ ُي�ضغوا »ملثريي ال�ضحناء 
من الأعاجم والأجانب«. وكان الكواكبي يظن اأن ال�ضيغة العثمانية ل توؤ�ض�ص 
للعي�ص امل�ضرتك، وراح يبحث عن اإطار بديل، وتو�ضل اإىل اأن النظام الفيدرايل 
هو اأف�ضل ال�ضيغ، فهذه »اأمم اأو�ضرتيا )النم�ضا - املجر حينئذ( واأمريكا قد هداها 
العلم لطرائق �ضّتى واأ�ضول را�ضخة لالحتاد الوطني دون الديني، والوفاق اجلن�ضي 
دون املذهبي، والرتباط ال�ضيا�ضي دون الإداري. فما بالنا نحن ل نفتكر يف اأن 

نتبع اإحدى تلك الطرائق اأو �ضبهها«)2(.

من جانب اآخر قوبلت الإ�ضالحات ال�ضيا�ضية العثمانية واإعالن الد�ضتور 
الذين  الإ�ضالحيني  ل�ضيما  ال�ضوريني،  من  برتحيب  النيابية  باحلياة  والأخذ 
من  قدًرا  ومنحها  بلدهم،  عن  الدولة  قب�ضة  تخفيف  اإىل  توؤدي  اأن  ياأملون  كانوا 
احلرية، اإل اأن الآمال �ضرعان ما اأحبطت مع اإيقاف العمل بالد�ضتور، وما تبعه من 
ت�ضديد الدولة قب�ضة احلكم املركزي على ولياتها وبخا�ضة �ضورية القريبة التي 
�ضهدت رقابة غري م�ضبوقة على مطبوعاتها، ومالحقة لالجتماعات العامة، وكان 
لهذا الت�ضديد اأثره البعيد، ويكفي اأن ندلل بت�ضييق ال�ضلطات اخلناق على حلقة 
دم�ضق الكربى التي حتلقت حول ال�ضيد طاهر اجلزائري حتى ا�ضطر اإىل الرحيل 

)1(   الكواكبي، الأعمال الكاملة، اأم القرى، مرجع �ضابق، �ص 384. 
)2(  الكواكبي، الأعمال الكاملة، طبائع ال�ضتبداد، مرجع �ضابق، �ص 515. 
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اإىل م�ضر)1(، واإىل حادثة اأخرى ذائعة وقعت يف دم�ضق عام 1895 وعرفت با�ضم 
»حادثة املجتهدين«، وخال�ضتها اأن عدًدا من علماء دم�ضق)2( اتفقوا فيما بينهم 
معني،  كتاب  يف  اأو  ما  م�ضاألة  يف  يتداولون  بحيث  دورية  اجتماعات  عقد  على 
و�ضرعان ما انك�ضف اأمر الجتماع، واأحيل العلماء اإىل حمكمة �ضرعية، ووجهت 

اإليهم تهمتي الجتهاد والقول باأن اخلالفة اأ�ضبحت ملًكا ع�ضو�ًضا)3(. 

�ضكلت هاتان احلادثتان وغريهما وعي اأولئك الإ�ضالحيني، ودفعتهم اإىل 
ا�ضتخال�ص نتيجتني هامتني تتعلقان باملوقف من الدولة العثمانية:

النتيجة الأوىل: التيقن من اأن تبعية �ضورية للدولة العثمانية يحول بينها 
اإعادة  كيفية  هو  اأمامهم  املطروح  امل�ضكل  وبات  اإ�ضالح،  من  ين�ضدونه  ما  وبني 
�ضياغة العالقة بني بلدهم والدولة العثمانية، وقد جنح فريق منهم كر�ضيد ر�ضا 
ورفيق العظم )1867-1925م( وعبد احلميد الزهراوي )1871 1916م( اإىل اأن 
الالمركزية هي ال�ضيغة املثلى لذلك - بعد اأن حبذ معظم امل�ضيحيني النف�ضال 
- ومل يكن الكواكبي بعيًدا عن هذا الراأي، فقد اأدرج يف بيانه لأ�ضباب الفتور 

دم�ضق  وحلقة  اجلزائري  وطاهر  زيدان،  اأديب  رغداء حممد  انظر:  رجالها  واأبرز  احللقة  املعلومات حول  من  )1(  ملزيد 
الكربى، دم�ضق: الرتاث العربي ، دي�ضمرب 2007، ع 108، �ص 40. 

)2(  كان من بني هوؤلء: ال�ضيخ جمال الدين القا�ضمي، وال�ضيخ عبد الرازق البيطار، و�ضليم �ضمارة، وال�ضيخ م�ضطفى 
اخلالق، وغريهم. 

)3(  وجيه كوثراين: ق�ضايا الإ�ضالح وال�ضريعة والد�ضتور يف الفكر الإ�ضالمي احلديث، بريوت: الجتهاد، ربيع 1989، 
ع3، �ص 234. 
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العام الأ�ضباب ال�ضيا�ضية والإدارية العثمانيتني، وانتقد »التم�ضك باأ�ضول الإدارة 
املركزية مع بعد الأطراف عن العا�ضمة، وعدم وقوف روؤ�ضاء الإدارة يف املركز على 

اأحوال تلك الأطراف املتباعدة وخ�ضائ�ص �ضكانها«)1(. 

اأما النتيجة الثانية فهي الت�ضكك يف كل ما ي�ضدر عن الدولة العثمانية 
اأطروحته  احلميد  عبد  ال�ضلطان  تبنى  الآونة  تلك  ففي  اإ�ضالحية؛  دعوات  من 
اجلامعة الإ�ضالمية، ومل تكن الدعوة جديدة فقد كان من دعاتها الأوائل جمال 
اجتاهان  برز  ع�ضر  التا�ضع  القرن  ثمانينيات  ومنذ  عبده،  الأفغاين وحممد  الدين 
رئي�ضان يتعلقان بهذه اجلامعة: الجتاه الأول: كان يرى �ضرورة عقد موؤمتر اإ�ضالمي 
يتخذ �ضكل الت�ضامن مع الدولة العثمانية لتقوية موقفها اأمام الدول الأجنبية، اأما 
الجتاه الثاين: فلم يكن ي�ضارح الدولة العثمانية العداء، لكنه كان ي�ضعى للموؤمتر 
الدينية.  رمزيته  ليكت�ضب  احلج  مو�ضم  مكة يف  ينعقد يف  اأن  واآثر  عربية،  برعاية 
وبطبيعة احلال كان معظم الإ�ضالحيني ال�ضوريني اأميل اإىل هذا الجتاه، ولعل هذا 
ما جعل الكواكبي يعهد برئا�ضة اجتماعات جمعية اأم القرى اإىل »الأ�ضتاذ املكي« 
ولي�ص اإىل »املدقق الرتكي«، وهو ما دفع ر�ضيد ر�ضا لأن يتحفظ على الدعوة اإىل 
اأن  مرجًحا  الإ�ضالمية  اجلامعة  لنطالق  متهيدا  الآ�ضتانة  يف  اإ�ضالمي  موؤمتر  عقد 

يكون الجتماع يف مكة)2(. 

)1(  الأعمال الكاملة، اأم القرى، مرجع �ضابق، �ص362.
اأغ�ضط�ص 1899،  الثانية، 5 ربيع الثاين 1317هـ/ 12  )2(   ر�ضيد ر�ضا، اجلامعة الإ�ضالمية، القاهرة: املنار، ال�ضنة 

�ص 345. 
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ب-  الكواكبي وتيار الإ�صالحية الإ�صالمية

منذ مطلع القرن التا�ضع ع�ضر بدا وا�ضًحا اأن العامل الإ�ضالمي يعاين ماأزًقا 
ا، كانت حلظة قدوم احلملة الفرن�ضية اإىل م�ضر عام )1798( كافية لإدراك  ح�ضاريًّ
النهو�ص جمدًدا  ا متعلًقا بكيفية  اأ�ضا�ضيًّ املاأزق الذي فر�ص معه حتدًيا  عمق هذا 
اأمناط  اختلفت  وقد  احل�ضارة،  م�ضمار  اأ�ضواًطا يف  �ضبقنا  الذي  بالغرب  واللحاق 
اإىل  الإ�ضالمي  العامل  يف  الفكرية  التيارات  فتوزعت  التحدي،  لهذا  ال�ضتجابة 
ومقولته  بالرتاث  الت�ضبث  اأن  راأى  الذي  ال�ضلفي  التيار  رئي�ضة:  تيارات  ثالثة 
وتنقية العقيدة واملمار�ضات الإ�ضالمية مما �ضابهها من حتريفات كفيل باخلروج من 
م�ضاد  اآخر  وتيار  واليمن،  العربية  اجلزيرة  �ضبه  التيار يف  هذا  وتركز  املاأزق،  هذا 
راأى  امل�ضريني  ال�ضوام وبع�ص  امل�ضيحيني  املفكرين  له ت�ضكل على يد زمرة من 
وذاك  هذا  وبني  املاأزق،  لتجاوز  الأوحد  ال�ضبيل  اأثره  واقتفاء  الغرب  اأن حماكاة 
برز تيار ثالث اأو�ضع انت�ضاًرا عرف فيما بعد با�ضم التيار الإ�ضالحي، وا�ضتند اإىل 
القيم واملفاهيم الإ�ضالمية الأ�ضا�ضية واأراد التوفيق بينها وبني الع�ضر، فاأنتج توليفة 
وبني  النقية  الأ�ضول  اإىل  عودة  من  تعنيه  مبا  ال�ضلفية  بني  ما  متزج  فريدة  فكرية 

الأ�ضول الفكرية للح�ضارة الغربية التي ل تتعار�ص مع املبادئ الإ�ضالمية. 

عا�ص الكواكبي يف حقبة متثل ذروة ن�ضج وتبلور الإ�ضالحية الإ�ضالمية 
ا يف بلد هنا واآخر هناك كما كان احلال يف الن�ضف الأول  التي مل تعد جتلًيا فرديًّ
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القرن،  انت�ضاف  مع  متوا�ضلة  ممتدة  ظاهرة  بدت  واإمنا  ع�ضر)1(،  التا�ضع  القرن  من 
فقد ات�ضعت دائرتها حتى عمت اأرجاء العامل الإ�ضالمي �ضرقه وغربه، ف�ضملت 
بن  اأحمد  من  وكالًّ   )1873-1801( م�ضر  يف  الطهطاوي  رفاعة  �ضملت  فيما 
يف   )1890-1810( التون�ضي  الدين  وخري   )1874-1804( اأبي ال�ضياف 
تون�ص، وجمال الدين الأفغاين يف فار�ص واأفغان�ضتان )1838-1897(، وال�ضيد 
اأحمد خان يف الهند )1817-1898(، وحممد عبده يف م�ضر )1905-1849(، 
وح�ضني اجل�ضر يف لبنان )1845-1909(، وال�ضيدين طاهر اجلزائري )1852-
الإ�ضالحية  املوجة  واإىل هذه  �ضوريا.  ور�ضيد ر�ضا )1865-1935( يف   )1920
اأن نعده  الثانية ينت�ضب الكواكبي الذي يحتل مرتبة متقدمة فيها، حتى ميكننا 
ثالث ثالثة من الإ�ضالحيني الأعمق تاأثرًيا على بنية الفكر الإ�ضالمي النه�ضوي، 

والتي ت�ضم كالًّ من الأفغاين وعبده والكواكبي.

املتعلقة  الرئي�ضة  لالأفكار  ت�ضخي�ضهم  يف  الثالثة  الإ�ضالحيون  يتفق 
مب�ضكل العامل الإ�ضالمي واأ�ضبابه وعوار�ضه، اإل اأنهم يختلفون يف بع�ص املوا�ضع 
اجلزئية والفرعية)2(، وقد اأجمل اأحمد اأمني الختالفات بني الأفغاين والكواكبي 

)1(  من رواد تيار الإ�ضالحية الإ�ضالمية يف بواكريه الأوىل: الإمام ال�ضوكاين يف اليمن )1759-1834(، و�ضيخ الأزهر 
ح�ضن العطار )1766 - 1835(، و�ضهاب الدين الألو�ضي ) 1802-1853( يف العراق.

)2(  مما جتدر الإ�ضارة اإليه اأن كتابي الكواكبي قد َخَلَوا من اأي اإ�ضارة - �ضريحة اأو �ضمنية - اإىل ال�ضيدين جمال الدين 
الأفغاين وحممد عبده، ول ندري ما ال�ضبب وراء ذلك.
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يناه�ضوها،  اأن  فدعاهم  للم�ضلمني  اخلارجية  العوامل  اإىل  الأفغاين  »نظر  بقوله: 
ونظر الكواكبي اإىل امل�ضلمني فدعاهم اإىل اإ�ضالحها، فاإنها اإن �ضلحت مل ت�ضتطع 
ال�ضيا�ضة اخلارجية اأن تلعب بهم؛ ولذلك كانت معاجلة الأفغاين للم�ضائل معاجلة 
تاأثر تخرج من فمه الأقوال ناًرا حامية، ومعاجلة الكواكبي معاجلة طبيب يفح�ص 
املر�ص يف هدوء ويكتب الدواء يف اأناة... الأفغاين داٍع اإىل ال�ضيف والكواكبي 
النف�ضية  طبائعهما  اختالف  اإىل  براأيه  ترجع  التباينات  وهذه  املدر�ضة«،  اإىل  داٍع 
وخ�ضائ�ضهما الفكرية، والتي متثلت يف كون الأفغاين حاد الذكاء، على حني كان 

الكواكبي رزيًنا هادئًا يف ذكائه)1(. 

وبالنظر اإىل اأن اأمني مل مي�ِص يف املقارنة اإىل املدى الأبعد بحيث يتناول 
العالقة الفكرية بني الكواكبي وعبده - وهي عالقة ثابتة فيما نظن - فاإننا ميكن 

اأن ن�ضتخل�ص بع�ص النقاط اجلوهرية التالية: 

اأوًل: اآمن الرجالن باأن الإ�ضالح والنهو�ص عملية موؤ�ض�ضية ل ي�ضتطيع فرد وحده 
مهما اأوتي من قدرات ومهارات اأن ي�ضطلع بها، ولكن بينما اجته عبده اإىل اإ�ضالح 
املوؤ�ض�ضات القائمة وبخا�ضة املوؤ�ض�ضة الأزهرية فاإن الكواكبي اآمن ب�ضرورة خلق 
موؤ�ض�ضات دينية جديدة قادرة على ال�ضتجابة للتحديات احل�ضارية، ومن هنا جاء 

اإبداعه جمعية اأم القرى. 

)1(   اأحمد اأمني، زعماء الإ�ضالح يف الع�ضر احلديث )بريوت: دار الكتاب العربي، د/ ت(، �ص 278. 
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ثانًيا: بينما ي�ضنف حممد عبده باأنه »عامل دين« اجته نحو الكتابة الدينية فقدم 
ا للقراآن )تف�ضري املنار،( وو�ضع كتابًا يف العقيدة )ر�ضالة التوحيد(  تف�ضرًيا ع�ضريًّ
ليواجه ما اعرتاها من خلل، فاإن هذا التو�ضيف ل ينطبق على الكواكبي ورمبا 
اأفكاره  اأن ينتج  باأنه »مفكر« و »م�ضلح اجتماعي« ا�ضتطاع  اأن ن�ضفه  كان الأدق 

بال�ضتناد اإىل املعرفة الدينية؛ ولهذا مل يتوجه للكتابة ال�ضرعية ب�ضكل مبا�ضر.

ثالًثا: تعد م�ضاألة ال�ضتبداد وامل�ضتبد اإحدى امل�ضائل التي يفرتق فيها الرجالن، 
اأن  ميكن  اأنه  وراأى  العادل«  »امل�ضتبد  اأ�ضماه  ما  على  عبده  عول  بينما  اأنه  ذلك 
لكافة  رف�ضه  يف  حا�ضًما  كان  الكواكبي  فاإن  لل�ضرق،  النجاحات  بع�ص  يحقق 
اأن  ا�ضتحالة  فاأدرك  العثمانية،  الإدارة  كنف  يف  خربه  الذي  ال�ضتبداد  اأ�ضكال 

يجتمع النقي�ضان اأي ال�ضتبداد والعدل. 

الديني  للواقع  مهمة  وانتقادات  اأفكاًرا  قدم  عبده  اأن  من  الرغم  على  رابًعا: 
فقد  ا متكاماًل،  نظريًّ بناء  ت�ضكل يف جمموعها  فاإنها مل  وال�ضيا�ضي والجتماعي 
بني  الوحيد  فهو  الكواكبي  اأما  ال�ضحف،  متفرقة يف  مقالت  هيئة  على  جاءت 
ا متكاماًل  الإ�ضالحيني الثالثة الذي ا�ضتطاع اأن يجعل من اأفكاره وروؤاه بناء فكريًّ
يت�ضم بالت�ضاق الداخلي، حتى لي�ضح اأن يو�ضف باأنه »نظرية« وبخا�ضة يف م�ضاألة 

ال�ضتبداد التي مل ي�ضبق لأحد من ال�ضرقيني التنظري لها. 
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باأن  نقر  اأن  ميكن  الثالثة  الإ�ضالحيني  بني  املقارنات  هذه  خالل  من 
ا  الكواكبي مل يكن تلميًذا لأي من عبده اأو الأفغاين، فقد مثل بحق طراًزا فكريًّ
وحده، وهذا ل يعني اأنه مل ي�ضتفد من اأفكارهما واأفكار غريهما من الإ�ضالحيني 
ال�ضرقيني اأو حتى الغربيني، واإمنا يعني اأنه متتع مبقدرة عالية على ا�ضتيعاب اأفكار 
الآخرين وتطويرها ودجمها �ضمن م�ضروعه الفكري، اإ�ضافة اإىل القدرة على توليد 

الأفكار الذاتية الناجتة عن التاأمل الدقيق والحتكاك بالواقع عن كثب. 

رابًعا: املنظومة الفكرية للكواكبي 

تربئة  مفادها  مهمة  نتيجة  على  الإ�ضالمي  الإ�ضالحي  التيار  ا�ضتقر 
الإ�ضالم من تهمة وقوفه وراء التاأخر الذي يرزح حتته امل�ضلمون، ويبدو اأنه ح�ضل 
التاأخر يكمن يف: الظروف  اأن هذا  اأو ل واٍع - بني الإ�ضالحيني  اتفاق - واٍع 
ال�ضيا�ضية ال�ضيئة املتمثلة يف وقوع الق�ضم الأكرب من بلدان العامل الإ�ضالمي يف 
قب�ضة الحتالل الأجنبي والق�ضم املتبقي حتت وطاأة ال�ضتبداد الداخلي، كما 
و�ضيطرة  اجلهل  �ضيوع  مع  الإ�ضالمية  بالعقيدة  حلق  الذي  التحريف  يف  يكمن 
املت�ضوفة واملبتدعني على اأفئدة وعقول الب�ضطاء. وقد حدد هذا الأجندة املعرفية 
والتي ميكن  عليها،  ال�ضتغال  الإ�ضالح  رواد  التي كان على  الق�ضايا  واأولويات 

ت�ضنيفها يف ثالث فئات من الق�ضايا: 

مثل  وت�ضكالتها،  تفريعاتها  بكافة  ال�ضيا�ضية  ال�ضفة  ذات  الق�ضايا  الأوىل:  الفئة 
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احلديثة  والنظم  الت�ضريعات  بني  املواءمة  وكيفية  واحلرية،  ال�ضتبداد  ق�ضيتي 
والت�ضريع الإ�ضالمي وما اإىل ذلك.

الفئة الثانية: ق�ضايا الإ�ضالح الديني من قبيل تنقية العقيدة، ومكافحة الت�ضوف 
التقليد،  وذم  الجتهاد  ق�ضية  وبعث  الإ�ضالمية،  املمار�ضات  وت�ضويب  الِبْدِعي، 

وال�ضعي اإىل حتقيق ان�ضجام بني املبادئ الإ�ضالمية وقيم الع�ضر. 

نظر  فقد  )الغرب(،  الآخر  مع  واملت�ضابكة  املركبة  العالقة  ق�ضايا  الثالثة:  الفئة 
غا�ضًبا  غازًيا  بو�ضفه  الأوىل:  خمتلفتني:  زاويتني  من  الغرب  اإىل  الإ�ضالحيون 
ا يتوجب حماكاته اأو على الأقل  ينبغي مواجهته، والثانية: بو�ضفه ناه�ًضا ح�ضاريًّ

فهم مالب�ضات ودواعي نهو�ضه وتقدمه. 

وهذه الق�ضايا الثالث كانت حمل اعتناء الكواكبي، وقد �ضكلت ق�ضايا 
اأما  الفكري،  م�ضروعه  يف  الرَّحى  قطبي  ال�ضيا�ضية  والق�ضايا  الديني  الإ�ضالح 
اإ�ضكالية العالقة مع الآخر فرغم اأنه مل يخ�ضها مبوؤلف م�ضتقل اأو مبحث خا�ص 
اإل اأنها كانت حا�ضرة يف كاتبيه بو�ضوح، بل كانت هي الفر�ضية التي انطلق منها 

يف معاجلته مل�ضكلة النه�ضة. 

الإ�ضالح  ق�ضايا  يخ�ص  فيما  كاملة  الكواكبي  لروؤية  �ضنتطرق  كنا  واإذا 
فيما  لروؤيته  نعر�ص  اأن  ال�ضروري  فمن  القرى،  اأم  لكتاب  نعر�ص  حني  الديني 

يخ�ص ق�ضيتي ال�ضتبداد والعالقة مع الآخر. 
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   اأ - ال�صتبداد و�صبل مواجهته

ال�ضتبداد  ًفا  ُمعرِّ الكواكبي  كتب  ال�ضتبداد  طبائع  كتابه  مفتتح  يف 
خوف  وبال  بامل�ضيئة  قوم  حقوق  يف  جمع  اأو  فرد  ت�ضرف  »هو  بقوله:  ال�ضيا�ضي 
َتِبَعة«، واعتربه �ضفة مالزمة ل تقت�ضر على احلاكم امل�ضتبد الفرد، بل تتعداه اإىل 
الأنظمة ال�ضيا�ضية املطلقة العنان قوًل وفعاًل التي تت�ضرف يف �ضئون الرعية كما 
عن  ينتج  ال�ضتبداد  فاإن  الكواكبي  وبح�ضب  عقابًا،  اأو  ح�ضابًا  تخ�ضى  ل  ت�ضاء 
التي  املنكر(  عن  والنهي  باملعروف  )الأمر  الحت�ضاب  فري�ضة  عن  الأمة  تخلي 
�ضادت يف ال�ضدر الأول لالإ�ضالم، وفقدها امل�ضلمون قرونًا وعادوا لريونها ت�ضود 

الأمم الأوروبية)1(.

الأمة  جهل  هما  دعامتني:  على  الكواكبي  عند  ال�ضتبداد  ويتاأ�ض�ص 
فاإن  اجلهل  من  التخل�ص  الأمم  معظم  ا�ضتطاعت  بينما  ولكن  املنظمة،  واجلندية 
ات�ضاع دائرة اجلندية العمومية »التي رمبا يكون ال�ضيطان نف�ضه هو من اخرتعها، قد 

جعل حياة الأمم املعا�ضرة اأ�ضد بوؤ�ًضا من الأمم الغابرة«. 

ا رف�ص وجود اأية عالقة �ضببية بني  القول بهاتني الدعامتني يعني �ضمنيًّ
الدين وال�ضتبداد كما يذهب الباحثون الغربيون ممن يدعون اأن اعتقاد الأديان 
ي�ضعر  وعندئذ  الأخروي،  بالعقاب  وتتوعده  الإن�ضان  تتهدد  غيبية  قوة  بوجود 

)1( الأعمال الكاملة، طبائع ال�ضتبداد، مرجع �ضابق، �ص 450.
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الإن�ضان بال�ضعف ويلجاأ اإىل رجال الدين لري�ضدوه اإىل طريق النجاة فيت�ضاعف 
اإذ  نفوذهم وقوتهم، ويدخلون يف حتالفات مع ال�ضيا�ضيني ويقا�ضمونهم ال�ضلطان، 
بينما ي�ضيطر ال�ضيا�ضيون على ال�ضلطان املادي ي�ضيطر رجال الدين على ال�ضلطان 
وحي، وهكذا يطبق ال�ضتبدادان ال�ضيا�ضي والديني قب�ضتهما على بني الب�ضر.  الرُّ

ا اأن بع�ص الفقهاء اأعوان للم�ضتبد، اإل اأنه  ورغم اأن الكواكبي يعتقد حقًّ
�ص على ع�ضرات  ل جمال لرمي الإ�ضالم بتهمة تاأييد ال�ضتبداد؛ فالقراآن موؤ�ضَّ
ال�ضواهد التي تدعو اإىل عدم اإطاعة فرعون، وحتث على ال�ضورى، وتدعو اإىل الأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، وهذا ما يدفعه اإىل ال�ضتنتاج اأن الإ�ضالم ل يقو�ص 
�ضة على اأ�ضول احلرية برفعها كل حتكم  ال�ضتبداد فح�ضب، بل اإن مبادئه »موؤ�ضَّ
و�ضيطرة، باأمرها بالعدل والق�ضط وامل�ضاواة، بح�ضها على الإح�ضان والتحابب. وقد 
جعلت اأ�ضول حكومتها ال�ضورى الأري�ضتقراطية اأي �ضورى اأهل احلل والعقد يف 
الأمة - بعقولهم ل ب�ضيوفهم - وجعل اأ�ضول اإدارة الأمة الت�ضريع الدميقراطي«)1(. 

ويبني لنا الكواكبي كيف ترت�ضخ دعائم ال�ضتبداد وكيف يزال، فيذهب 
اإىل اأن اخلوف هو اأداة امل�ضتبد الرئي�ضة يف تكري�ص ال�ضتبداد، فق�ضر امل�ضتبد يف 
كل زمان ومكان هو »هيكل اخلوف« والنا�ص هم من يقدمون له قرابني اخلوف، 
واإذا كان اخلوف هو اأحد الطبائع الب�ضرية فاإن »الإن�ضان يقرب من الكمال يف ن�ضبة 

)1(  املرجع ال�ضابق، �ص 450.
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ابتعاده عن اخلوف، ول و�ضيلة لتخفيف اخلوف اأو نفيه غري العلم بحقيقة املخيف 
منه، وهكذا اإذا زاد علم اأفراد الرعية باأن امل�ضتبد امروؤ عاجز مثلهم زال خوفهم 

منه وتقا�ضوه حقوقهم«)1(.

ينبغي  قواعد  ثالث  الكواكبي  �ضاغ  فقد  ال�ضتبداد  اإزالة  كيفية  اأما 
مراعاتها حني ال�ضروع يف الق�ضاء عليه: 

القاعدة الأوىل: اأن الأمة التي ل ت�ضعر باآلم ال�ضتبداد ل ت�ضتحق احلرية، 
فالأمة اإذا اأطبق عليها ال�ضتبداد ت�ضبح عاجزة عن اإدراك معنى وقيمة احلرية، فال 
ا ل�ضبب من الأ�ضباب فاإنها قد ت�ضتبدل به  ت�ضعى اإليها، وحتى اإن قاومت م�ضتبدًّ
ا اآخر اأقوى �ضوكة، فتنقلب احلرية اإىل فو�ضى، وبالتايل فاإن واجب العقالء  م�ضتبدًّ

اأن ينبهوا الأمة اإىل حالتها ال�ضيئة، واأنها لن ترتقى اإل باإزالة ال�ضتبداد. 

باحلكمة  يقاوم  واإمنا  بال�ضدة  ُيقاوم  ل  ال�ضتبداد  اأن  الثانية:  والقاعدة 
النا�ص ح�ضًدا، فقد يكون ال�ضتبداد على  فتنة حت�ضد  والتدريج حتى ل تكون 
درجة من ال�ضدة تنفجر معها الفتنة، فعلى احلكماء بعد اأن ت�ضكن ثائرتها ال�ضعي 
اإقامة حكومة عادلة ل عهد لرجالها بال�ضتبداد  اإىل �ضرورة  نحو توجيه الأفكار 

ول عالقة لهم بالفتنة. 

)1( املرجع ال�ضابق، �ص 461-460.
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تهيئة  ال�ضتبداد  مقاومة  يف  ال�ضروع  قبل  ينبغي  اأنه  الثالثة  القاعدة  اأما 
البديل املنا�ضب له، اأي تقرير ماهية النظام اأو احلكومة التي �ضتحل حمله، فلي�ص 
اإن  بل  حمله،  يحل  اأن  ميكن  الذي  ما  نعلم  ل  ا�ضتبداًدا  نزيح  اأن  املنطقي  من 
اإزاحته قبل حتديد بديله قد يكون مدعاة لالختالف بعد ذلك، فيف�ضد العمل 

كله وينقلب اإىل فتنة هي اأ�ضد من فتنة ال�ضتبداد)1(.

ب- العالقة مع الآخر

قبيل اأن ن�ضرع يف بيان روؤية الكواكبي للعالقة مع الآخر يح�ضن اأن ن�ضري 
اإىل وجود بع�ص الختالفات بينه وبني مفكري النه�ضة حول هذه امل�ضاألة؛ فمن 
اجلدد،  الغربيني  امل�ضلمني  تواجه  كانت  التي  بامل�ضكالت  الكواكبي  اهتم  جهة 
الوقت  ذلك  بعيدة يف  كانت  التي  امل�ضكالت  هذه  طرقوا  من  اأوائل  من  فكان 
بعيًدا عن  الكواكبي  اأخرى كان  النه�ضوي، ومن جهة  الإ�ضالمي  عن اخلطاب 
املفا�ضلة  اأو  كالتب�ضري  الغربية  الإ�ضالمية  بالعالقات  ارتبطت  التي  املو�ضوعات 
بني مبادئ الإ�ضالم واملبادئ الغربية وما اإىل ذلك من مو�ضوعات، وهي م�ضاألة 
ميكن اأن نف�ضرها باأن الكواكبي كان يرى اأن علة امل�ضلمني ذاتية نابعة من ا�ضتيالء 
)الحتالل(؛  خارجي  عامل  حم�ضلة  ولي�ضت  الإ�ضالمي  الداخل  على  الفتور 
فالحتالل بالن�ضبة اإليه هو نتيجة طبيعية لهذه العلة الذاتية ولي�ص �ضبًبا لها كما 

�ضيذهب بع�ص املفكرين الإ�ضالميني لحًقا.

)1( املرجع ال�ضابق ، �ص 533-529. 
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ول يعني هذا اأن الكواكبي اأنكر ال�ضراع بني الإ�ضالم والغرب فقد و�ضف 
البداية  ففي  �ضجاًل،  كان  الذي  الطويل«  التغالب  »تاريخ  باأنه  عالقاتهما  تاريخ 
احلياة  و�ضارت  بنا  ثم حلق  اأ�ضياًدا«  له  »»فكنا  والقوة  والأنظمة  العلم  �ضبقناه يف 
امتالكه  بف�ضل  الغرب  الع�ضر احلديث وتفوق علينا  اأن جاء  اإىل  بيننا،  مزاحمة 
امل�ضلحة،  القوة  وامتالكه  الكبرية،  �ضعوبه  احتاد  واملتمثلة يف:  كلها  القوة  عوامل 
واملعارف، واملوارد الطبيعية وم�ضادر الطاقة، والن�ضاط املتولد عن احلرية بعد الق�ضاء 
على ال�ضتبداد، والأمن القت�ضادي بف�ضل البنوك وال�ضركات املالية »فاجتمعت 
هذه القوات فيه ولي�ص عند ال�ضرق ما يقابلها غري الفتخار بالأ�ضالف.. والغرور 
بالدين..، فامل�ضلمون يقابلون تلك القوات مبا يقال عند الياأ�ص وهو )ح�ضبنا اهلل 
ونعم اهلل ونعم الوكيل( ويخالفون اأمر القراآن لهم باأن يعدوا ما ا�ضتطاعوا من قوة 
القوة  الغرب لأدوات  احتكار  رغم  ولكن  و�ضوم«)1(  ا�ضتطاعوا من �ضالة  ما  ل 
التي مكنته من احتالل ال�ضرق فلي�ص لنا اأن نياأ�ص فالأمر مقدور ومي�ضور »وراأ�ص 

احلكمة فيه ك�ضر قيود ال�ضتبداد«، وتربية ال�ضباب على اجلد والجتهاد.

املو�ضوعية  الأ�ضباب  اإىل  ترد  ل  وال�ضرق  الغرب  بني  الختالفات  اإن 
ال�ضرقيني  اآحاد  بني  والفكرية  والنف�ضية  الفردية  الفروقات  اإىل  واإمنا  فح�ضب، 
يعترب  وال�ضرقي  وطنه،  من  م�ضاٍع  مالًكا جلزء  نف�ضه  يعترب  »الغربي  فـ  والغربيني، 
نف�ضه واأولده ومن يف يديه ملًكا لأمريه، والغربي له على اأمريه حقوق ولي�ص عليه 

)1(  املرجع ال�ضابق، �ص 518.
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حقوق، وال�ضرقي عليه لأمريه حقوق ولي�ص له حقوق... ال�ضرقي �ضريع الت�ضديق 
والغربي ل ينفي ول يثبت حتى يرى ويلم�ص. ال�ضرقي اأكرث ما يغار على الفروج 
كاأنه �ضرفه كله م�ضتودع فيها، والغربي اأكرث ما يغار على حريته وا�ضتقالله، ال�ضرقي 
حري�ص على الدين والرياء فيه، والغربي حري�ص على القوة والعز واملزيد فيهما، 

واخلال�ضة اأن ال�ضرقي ابن املا�ضي واخليال والغربي ابن امل�ضتقبل واجلد«)1(.

اإًذا  الكواكبي  لل�ضرق  الغرب  احتالل  اأو  التاريخي  ال�ضراع  يدفع  مل 
لتخاذ موقف متحامل من الغرب؛ بل كان اأميًنا ومن�ضًفا يف تقييمه للفروق بني 
بالغرب  الظن  يح�ضن  جعله  الغربيني  خ�ضال  حل�ضن  واإدراكه  احل�ضارتني،  اأبناء 
مبادئه  تعرفوا على  اإذا  الإ�ضالم  اإىل  اأبنائه  يتحول كثري من  اأن  وباإمكانية  عموًما 
ب�ضكل جدّي  يدر�ص  اأن  دفعه  ما  وهو  امل�ضلمني،  ممار�ضات  التي طم�ضتها  النقية 
اأ�ضناف الغربيني الذين ميكن دعوتهم اإىل الإ�ضالم، وتو�ضل اإىل اأن الربوت�ضتانت 
هم املوؤهلون لذلك، وبرر ذلك باأنهم قد حتولوا عن الكاثوليكية لتحريفها العقيدة 
والآباء  للكهنة  فيه  املبالغ  والتقدي�ص  اخلرافات  عن  بعيدون  وهم  امل�ضيحية، 
الق�ضاو�ضة، وهذه براأيه اأ�ضباب جتعلهم اأقرب لالإ�ضالم من باقي الطوائف امل�ضيحية.

ولكن اإذا كان بالإمكان اأن يح�ضن املرء الظن بالغرب على ال�ضعيد الديني 
فهل يكون بو�ضعه اأن ُيح�ضن الظن به يف املجال ال�ضيا�ضي بعد اأن ا�ضتباح البالد 
الإ�ضالمية بقواته؟ هذا ما مل ميلك الكواكبي اأن يقر به فـ »يحق لك - اأيها الوطن 

)1(  املرجع ال�ضابق، �ص 492.
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- يف �ضرع الطبيعة اأن ل حتب الأجنبي الذي ياأبى طبعه حبَّك، الذي يوؤذيك 
ول يواليك، ويزاحم بنيك عليك وي�ضاركهم فيك، وينقل اإىل اأر�ضه ما يف جوفك 
من نفي�ص العنا�ضر وكنوز املعادن، فيفقرك ليغني وطنه«)1(. والغرب لي�ص مغت�ضًبا 
ا فح�ضب؛ واإمنا هو حجر عرثة اأمام النه�ضة »فمتى راأى فيكم ا�ضتعداًدا  اقت�ضاديًّ
واندفاًعا ملجاراته اأو �ضبقه، �ضغط على عقولكم لتبقوا وراءه �ضوًطا كبرًيا كما يفعل 

الرو�ص مع البولونيني، واليهود والتتار، وكذلك �ضاأن كل امل�ضتعمرين«)2(.

الغرب  يعار�ص  األ  ياأمل  كان  الكواكبي  فاإن  احلقائق  بهذه  وعيه  ورغم 
تكوين خالفة اإ�ضالمية حتت لواء خليفة قر�ضي، خمالًفا بذلك القناعات ال�ضائدة 
باأن الغرب �ضيت�ضدى لقيام اأي جامعة دينية تلم �ضتات امل�ضلمني، لقد بدا مقتنًعا 
باإمكانية اإزالة خماوف الغرب جتاه الإ�ضالم وبخا�ضة اجلهاد، وقد اختار اأن يكون 
يف  الكواكبي  ويذهب  الغاية،  هذه  لتحقيق  مداخله  اأحد  املفهوم  تاأويل  اإعادة 
قراآنية  اآية  يقرب من خم�ضني  ما  باأن هناك  القول  اإىل  اخلاطفة  التاأويلية  حماولته 
فقط  اآيتان  وهناك  بالقتال،  والإلزام  الت�ضديد  وعن  الدين  الإكراه يف  تنهى عن 

ڻ   و﴿ڻ   ]احلجر/ 94[  ٺ﴾  ٺ   ﴿ٺ   وهما  الت�ضديد  تظهران 
ۀ  ﴾ ]احلج/ 78[ »ومبراجعة اأ�ضباب نزول هاتني الآيتني يعلمون اأنهما نزلتا يف 
حق امل�ضركني والكتابيني من العرب، ول يوجد يف القراآن ملزم لعتبار عمومية 

)1( املرجع ال�ضابق، �ص 519. 
)2(  املرجع ال�ضابق، �ص 515. 
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حكمهما«. ويختم الكواكبي حماولته التاأويلية باأن »لي�ص يف علماء الإ�ضالم مطلًقا 
امل�ضلمني، بل كل  �ضبيل اهلل يف جمرد حماربة غري  من يح�ضر معنى اجلهاد يف 

عمل �ضاق نافع للدين والدنيا، حتى الك�ضب لأجل العيال، ي�ضمى جهاًدا«)1(. 

باإقناع  وحده  ينه�ص  ل  التاأويل  اإعادة  اأن  اأدرك  الكواكبي  اأن  ويبدو 
يف  وجوده  اأن  على  مبا�ضر  ب�ضكل  طماأنته  �ضوى  جعبته  يف  يجد  فلم  الغرب 
ال�ضرق لن تتهدده الأخطار يف حال قيام اجلامعة الإ�ضالمية اأو اخلالفة العربية؛ 
فالعرب »مل ينفروا من الأمم التي حلت بالدهم وحكمتهم، فلم يهاجروا منها 
كعدن وتون�ص وم�ضر بخالف الأتراك، بل يعتربون دخولهم حتت �ضلطة غريهم 

ۅ   ﴿ۋ   �ضاأنه:  تعاىل  ربهم  لكلمة  يذعنون  لأنهم  اهلل؛  حكم  من 
ۅ  ۉ  ۉ  ﴾ ]اآل عمران/ 140[«)2(. 

التناق�ص  اأنه ي�ضوبه  اإىل ما ذكره الكواكبي على اعتبار  قد ينظر البع�ص 
فيما يخ�ص املوقف من الحتالل الغربي، ولكننا نراه معرًبا عن التوترات التي 
عانى منها - مثل غريه من الإ�ضالحيني - يف عالقتهم بالغرب؛ فمن جهة كان 
التنوير  لواء  هو حامل  كان  ثانية  الرثوات، ومن جهة  وناهب  الغازي  هو  الغرب 
ببع�ضها،  تاأثر  اأنه  ويبدو  ال�ضت�ضراقية،  الدعايات  بع�ص  زعمت  كما  ال�ضرق  اإىل 

)1(  الأعمال الكاملة، اأم القرى، �ص 401. 
)2(  املرجع ال�ضابق، �ص 402-401.
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وانعك�ص ذلك يف بع�ص موا�ضع من اأم القرى ينا�ضد فيها الغرب وي�ضتعطفه اأن 
ياأخذ بيد »اأخيه« ال�ضرق نحو النهو�ص. 

خام�ًصا: كتاب اأم القرى 

فكرة الكتاب 

�ضدر الكتاب للمرة الأوىل بالقاهرة عام 1898 وكان الكواكبي ياأمل اأن 
يكون باكورة �ضل�ضة من�ضورات ت�ضدر عن جمعية اأم القرى، وقد نبه يف ال�ضفحة 
الداخلية للغالف اأن هذا الكتاب �ضيتلوه كتاب اآخر هو »�ضحائف قري�ص«، غري 
يف  �ضدر  الكتاب  اأن  من  الرغم  وعلى  الغاية.  هذه  لتحقيق  ميهله  مل  القدر  اأن 
القاهرة فاإن فكرته ولدت قبل ذلك، فقد اأ�ضار كامل الغزي اأن الكواكبي اأنهى 

دتني الأوليني لكتابيه يف حلب، واأنه اطلع على م�ضودة »اأم القرى«. امل�ضوَّ

الآخر؛  ي�ضبق  الكتابني  اأي  يوؤكد  ما  املوثقة  املعلومات  من  هناك  لي�ص 
ب�ضاأنهما؛  راأي  الباحثون على  يجمع  الن�ضر، ومل  تاريخ  متقاربان جلهة  فالكتابان 
فالبع�ص يرجح اأ�ضبقية »اأم القرى« واإىل هذا الراأي مييل حممد جمال الطحان، 
م�ضتنًدا اإىل اأن بع�ص فقرات »اأم القرى« تكرر ورودها يف »طبائع ال�ضتبداد« ب�ضيغة 
املا�ضي)1(، اأما �ضهيلة الرمياوي فتظن خالف ذلك، وحتتج باأن الكواكبي �ضاغ يف 

)1(  انظر مقدمة جمال الدين الطحان ، يف: الأعمال الكاملة، �ص 94-93.
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»طبائع ال�ضتبداد« نظرية قام باختبارها وو�ضعها مو�ضع التطبيق يف »اأم القرى«)1(، 
التعاقب،  ولي�ص  بالتزامن  ُكتبا  الكتابني  اأن  يرجح  موؤخًرا  برز  ثالث  راأي  وهناك 
وحجته اأن الكواكبي ن�ضر الكتابني على هيئة مقالت يف ذات التوقيت، فا�ضتنتج 

اأنهما كتبا مًعا ومل ي�ضبق اأحدهما الآخر)2(.

تتلخ�ص فكرة كتاب »اأم القرى« يف تخيل الكواكبي انعقاد موؤمتر اإ�ضالمي 
بح�ضور  عام )1316هـ/ 1898م(  احلج  �ضعائر  هام�ص  املكرمة على  مبكة  جامع 
ثالث وع�ضرين �ضخ�ضية مت اختيارهم بحيث ميثلون العامل الإ�ضالمي �ضرقه وغربه 
�ضماله وجنوبه بدعوة من »ال�ضيد الفراتي«؛ وذلك ملناق�ضة ق�ضية اأ�ضباب »الفتور 
العام« الذي �ضيطر على العامل الإ�ضالمي، وكيف ميكن التخل�ص منه. وف�ضول 
با�ضم  ُعرفت  التي  اجلمعية  هذه  مف�ضل لجتماعات  �ضجل  عبارة عن  الكتاب 
»اأم القرى« والتي ا�ضتغرقت اأ�ضبوعني كاملني. ولكن هل كانت فكرة عقد موؤمتر 
يناق�ص م�ضكلة النه�ضة ويوؤ�ض�ص جلامعة اإ�ضالمية وليدة خيال الكواكبي؟ هذا ما 
ل ن�ضتطيع اجلزم به، فمن املعلوم اأن ال�ضيد جمال الدين الأفغاين كان اأول من 
وتلقف  الغاية،  بهذه  ينه�ص  موؤمتر  وعقد  الإ�ضالمية  اجلامعة  تاأ�ضي�ص  فكرة  �ضاغ 
الإ�ضالحيون من بعده الفكرة ودارت بينهم مناق�ضات اأ�ضهمت يف بلورتها ومن 
هوؤلء ال�ضيد ر�ضيد ر�ضا الذي قدم روؤيته لها - يف ذات التوقيت الذي �ضدر فيه 

اأيلول/  تاريخية،  درا�ضات  دم�ضق،  ال�ضيا�ضي،  فكره  يف  درا�ضة  الكواكبي:  الرحمن  عبد  الرمياوي،  �ضهيلة   )1(
�ضبتمرب 1986، ع 23-24، �ص 12.

)2(  هذا الراأي نثبته ا�ضتناًدا اإىل ما �ضمعناه من اأ�ضتاذنا الدكتور كمال الدين اإمام. 
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كتاب اأم القرى - بقوله: »اإن )املنار( كان قد اقرتح .. تاأليف جمعية اإ�ضالمية حتت 
حماية اخلليفة يكون مقرها يف مكة املكرمة ولها �ُضَعب يف �ضائر البالد الإ�ضالمية، 
وجريدة خم�ضو�ضة اأو جرائد .. وبينا وجوه ترجيح مكة على الآ�ضتانة، كما بينا 
اأ�ضول وظائف اجلمعية واأعمالها ونتائجها«)1(. ومي�ضي ر�ضيد ر�ضا اإىل حد اقرتاح 
اأن يعقد اجتماع اجلمعية »يف مو�ضم احلج ال�ضريف، حيث لبد اأن يوجد اأع�ضاء 
من  �ضعبهم  اإىل  فيحملون  احلج  ياأتون  الأقطار،  �ضائر  يف  التي  عب  ال�ضُّ بقية  من 

املجتمع العام ما ي�ضتقر عليه الراأي من التعاليم ال�ضرية واجلهرية«!!)2( 

هذه الت�ضابهات يف الأفكار تدفعنا لال�ضتنتاج اأن فكرة الكتاب هي »فكرة 
جمعية« كانت تعتمل يف اأذهان فريق من الإ�ضالحيني ومل ينفرد بها الكواكبي، 
ولهذا ال�ضبب حني �ضدر الكتاب بتوقيع م�ضتعار اعتقد املعتمد العايل العثماين 
موؤلفه  هو  ر�ضا  ر�ضيد  اأن  1919م(  )1837هـ/  الغازي  خمتار  اأحمد  م�ضر  يف 
احلقيقي، وهو الأمر الذي نفاه ر�ضا وعلق عليه بقوله »لو كان الغازي متقًنا للغة 
اللحن  من  كثري  وفيها  �ضعيفة،  الكتاب  عبارة  فاإن  بذلك؛  اتهمني  ملا  العربية 
تعاىل - على ت�ضحيح  موؤلفه - رحمه اهلل  اتفقت مع  والغلط )هكذا(؛ ولذلك 
عبارته وبع�ص التنقيح فيه ون�ضره يف املنار، واإعادة طبعه عنه، مع ذكر ما اأخالفه فيه 

يف حوا�ضيه وهو قليل«)3(. 
)1(  ر�ضيد ر�ضا، اجلامعة الإ�ضالمية واآراء كتاب اجلرائد فيها، القاهرة: املنار 5 ربيع الأول 1317/ 12 اأغ�ضط�ص 1899، 

�ص 345. 
)2(   ر�ضيد ر�ضا، الإ�ضالح الديني على مقام اخلالفة الإ�ضالمية، القاهرة: املنار، 3 �ضعبان 1316/ 17 دي�ضمرب، 1898 �ص 39.
)3(  ر�ضيد ر�ضا، املوؤمتر الإ�ضالمي العام يف بيت املقد�ص، املنار، القاهرة: فرباير 1932/ �ضوال 1350، �ص 115-114.
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بنية الكتاب ومنهجه

يتكون الكتاب من مقدمة وت�ضعة ف�ضول �ضمت ت�ضجياًل ملا دار خالل 
اجتماعات اجلمعية التي جرت على مدار اأ�ضبوعني، وقد وردت ن�ضو�ضها كاملة 
عدا الجتماعات التا�ضع والعا�ضر واحلادي ع�ضر التي ُقرئت فيها ن�ضو�ص قانون 
اجلمعية الوليدة، واكتفى الكواكبي بذكر ذلك دون اأي تف�ضيالت، وقد اختتم 
الهندي  ال�ضاحب  لقاء  لواقعة  ا  حرفيًّ ت�ضجياًل  �ضمت  ولحقة  بذيل  الكتاب 
ب�ضهرين، وروؤي �ضمها  املوؤمتر  بعد  الهند  نبالء  اأمري من  املوؤمتر( مع  اأع�ضاء  )اأحد 
اإىل ال�ضجل، وهي على قدر من الأهمية، ويبدو اأنه جعلها مبثابة النتيجة املنطقية 

لإن�ضاء اجلمعية.

وقبيل اأن نعر�ص للق�ضايا التي ناق�ضها الكتاب خالل هذه الجتماعات 
نحاول اأوًل ا�ضت�ضفاف معامل املنهج عند الكواكبي كما بدت يف الكتاب. 

ا  يتجلى يف الكتاب بع�ص من املعامل املنهجية التي جعلت منه بناء نظريًّ
حمكم اللبنات؛ فهناك اأطروحة رئي�ضية يدور حولها الكتاب هي )الفتور العام(، 
هذا  جلامعة  ومالزمته  الفتور  هذا  تعمم  »�ضبب  يف  تبحث  منهجية  وت�ضاوؤلت 
بالإ�ضافة  ت�ضنيف وحتليل ومقارنة،  البحثية من  وا�ضتخدام لالأدوات  الدين«)1(، 

اإىل وجود جدلية يدور حولها النقا�ص. 

)1(   الأعمال الكاملة، اأم القرى، مرجع �ضابق، �ص 285. 
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انطلق الكواكبي من مقدمتني اأ�ضا�ضيتني كان لهما اأكرب الأثر يف النتائج 
التي تو�ضل اإليها: 

على  ي�ضيطر  الذي  العام  الفتور  باأن  القول  يف  تتمثل  الأوىل:  املقدمة 
وكان  خارجية،  اأ�ضباب  خلفه  تقف  ول  داخلية،  اأ�ضباب  وراءه  يقف  امل�ضلمني 
نعتقد  الداخلية؛ وفيما  الأ�ضباب  الكواكبي بحثه على  اأن ق�ضر  نتائج ذلك  من 
فقد كان على الكواكبي اأن يدر�ص الأ�ضباب اخلارجية ولكن لي�ص بو�ضفها �ضبًبا 
للتاأخر واإمنا بو�ضفها متغرًيا جديًدا طراأ على املعادلة الإ�ضالمية، وكان عليه طرح 
الت�ضاوؤلت حول مدى تاأثر بيئة الأ�ضباب الداخلية يف ظل وجود املتغري اخلارجي، 

وكيف كان ذلك، وما هي طبيعة التاأثر، وكيف انعك�ص على الفتور العام؟. 

مناق�ضات  من  املذهبية  الختالفات  باإق�ضاء  فتتعلق  الثانية؛  املقدمة  اأما 
الكتاب، وكان لهذه املقدمة نتيجة مهمة األ وهي اأن الغالبية ال�ضاحقة من النقول 
وال�ضت�ضهادات)1( التي اأوردها كانت من الكتاب وال�ضنة النبوية، ومل تكن اأقواًل 

من�ضوبة اإىل زيد اأو عمرو مهما بلغت مكانتهما. 

من  انطالًقا  التاأخر  اأو  العام(  )الفتور  ق�ضية  الكواكبي  معاجلة  جاءت 
الأر�ضية املفاهيمية، كا�ضًفا بذلك اأن هناك عالقة ل تنف�ضم بني الإطار النظري 

)1(   خال ب�ضعة ا�ضت�ضهادات معدودة لأبي حنيفة و�ضاحبيه وال�ضافعي مت توظيفها يف مو�ضع وحيد من الكتاب يتعلق 
برف�ص الأئمة اأن يقلدهم اأحد من بعدهم دون معرفة الدليل.
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الواقع؛  م�ضكالت  حلل  وتوظف  ل  ُتفعَّ اأن  ينبغي  النظرية  واأن  العملي،  والواقع 
واإذا علمنا اأن املفاهيم التي وقع اختياره عليها هي مفاهيم قراآنية كربى كالدين 
والإ�ضالم والإميان وال�ضرك ندرك اأنه اآمن باأن اإ�ضالح الواقع ل يكون اإل برده اإىل 

الأ�ضل التاأ�ضي�ضي املن�ضئ لالأمة اأي اإىل القراآن الكرمي. 

وميكن اأن جنمل كيفية تعامل الكواكبي مع املفاهيم يف عدد من العمليات 
املرتاتبة على النحو الآتي: 

العملية الأوىل: البحث يف دللت املفهوم اللغوية بالعودة اإىل املعاجم، 
وهذه العملية غايتها الوقوف على الدللت واملعاين الأ�ضلية للمفهوم وا�ضتبعاد 
الزائفة التي اأُل�ضقت باملفهوم خالل تطوره التاريخي، واأدت اإىل طم�ص دللته 

وت�ضوه معانيه. 

عالقته  وبيان  للمفهوم،  القراآنية  ال�ضياقات  يف  البحث  الثانية:  العملية 
باملفاهيم القراآنية ذات الرتباط، وهو ما يطلق عليه »بناء �ضبكة املفهوم«، وعادة 
اأنواعه  ما يردف هذه العملية بعملية اأخرى هي حتليل وت�ضنيف للمفهوم وبيان 
العمليات  هذه  بدمج  يقوم  حتى  ذلك  من  الكواكبي  ينتهي  اإن  وما  واأق�ضامه، 

النظرية بالواقع، فاحًتا بذلك املجال اأمام العملية الثالثة. 

»الن�ضبي«  الواقع  املفهوم بهدف ربط  الواقع على  قيا�ص  الثالثة:  العملية 
عن  الواقع  انحراف  مدى  يت�ضح  الربط  خالل  ومن  »املطلق«،  القراآين  باملفهوم 
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املفهوم، والتو�ضل اإىل اأن �ضبب النحراف هو البتعاد عن الأ�ضل القراآين، ثم 
طرح مقرتحات ت�ضهم يف ت�ضحيح الواقع)1(. 

ومن الأمور الالفتة جلوء الكواكبي اإىل ا�ضتخدام املحاكاة Simulation اأي 
خلق مناذج افرتا�ضية حتاكي النماذج الواقعية، وقد طبقه الكواكبي حني جعل 
كل �ضخ�ضية يف املوؤمتر جت�ضد اأو متاثل �ضخ�ضية اأخرى ذات وجود واقعي؛ فالعامل 
النجدي هو منوذج لعامل �ضلفي ن�ضاأ يف اجلزيرة العربية وتربى على حتري العقيدة 
ولد  لعامل  م�ضاد  منوذج  فهو  الإنكليزي  ال�ضعيد  اأما  الن�ص،  قيمة  واإعالء  النقية 
يف الغرب وت�ضرب مبقولته وبخا�ضة اإطالق حرية العقل ومن هنا دعوته - دون 

غريه - اإىل الجتهاد. 

على  اجلاذبية  من  نوًعا  بالتف�ضيالت  امل�ضبع  املحاكاة  اأ�ضلوب  اأ�ضفى 
الكتاب، غري اأنها مل تكن هدف الكواكبي الوحيد من وراء اتباع هذا الأ�ضلوب 
الذي �ضاع ا�ضتخدامه يف عامل الأدب وطبقه الكواكبي يف عامل الفكر، فقد كانت 

هناك غايات منهجية يتوخى حتقيقها، ومن �ضمنها: 

- التمكن من ب�ضط كافة الآراء يف الق�ضية املعرو�ضة على ب�ضاط البحث. 

 .argument خلق حالة من النقا�ص واجلدل حول هذه الق�ضية اأو ما يعرف با�ضم  -

)1( �ضتتمثل هذه العمليات الثالث ب�ضورة عملية لحًقا حني نتطرق لق�ضايا الدين وال�ضرك والت�ضوف.
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-  من خالل اجلدل يقوم الكواكبي بتفكيك اأو تقوي�ص املنظومة الفكرية لبع�ص 
الق�ضايا، وهذا التفكيك يتم عن طريق اإثبات تعار�ضها مع الن�ضو�ص الإ�ضالمية 
القطعية، والت�ضاوؤلت املفحمة، و�ضرب الأمثلة، والقيا�ص. وقد طبق الكواكبي 

تلك الأدوات با�ضتفا�ضة على ق�ضيتي التقليد والت�ضوف الطرقي. 

اإىل  بال�ضتناد  وذلك  الق�ضايا  بع�ص  دعم  مبهمة  الكواكبي  ينه�ص  اخلتام  -  ويف 
الأدلة الن�ضية، وال�ضواهد الواقعية، والأدلة العقلية، ومن ذلك مناق�ضته مل�ضاألة 
الجتهاد حني �ضاق عدًدا من ال�ضواهد الن�ضية لالأئمة تنهى عن التقليد دون 
معرفة الدليل، ثم عر�ضه لرتب العلماء يف اليمن كدليل واقعي على جدوى 
الجتهاد واإمكانية حتققه، واختتم بالأدلة العقلية التي ترجح الجتهاد والتي 

اأوردها على ل�ضان اأحد امل�ضت�ضرقني الرو�ص الذين اهتدوا لالإ�ضالم. 

اأن  اإىل  ن�ضري  اأن  املنهج دون  ملعامل  ال�ضتعرا�ص  نختم هذا  اأن  ول ميكن 
الكواكبي متتع بقدرة عالية على جتاوز الروؤية ال�ضطحية اخلارجية والنفاذ اإىل جوهر 
على  والقدرة  معمقة  تفكري  عمليات  اإل من خالل  يتحقق  ل  ما  وهو  الظواهر، 
الربط بني اأمور تبدو يف ظاهرها غري مرتابطة لكنها وثيقة ال�ضلة بع�ضها البع�ص؛ 
ا ما ن�ضري اإليه، فقد تو�ضل الكواكبي  و�ضنكتفي باإيراد منوذج وحيد يو�ضح عمليًّ
املت�ضوفة ل متت  اإىل  املن�ضوبة  املمار�ضات  معظم  اأن  ومقارنة  حتليل  عمليات  بعد 
م�ضوًحا  ارتدت  وم�ضيحية  يهودية  وممار�ضات  طقو�ص  هي  واإمنا  ب�ضلة  لالإ�ضالم 
اإ�ضالمية، فـ »هوؤلء املدل�ضون اقتب�ضوا ما هنالك كله اأو جله عن اأ�ضحاب التلمود 
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وتفا�ضريهم، ومن املجامع امل�ضكونية ومقرراتها، ومن البابوية ووراثة ال�ضر .. والرهبنة 
اأي التظاهر بالفقر ور�ضومها، واحلمية وتوقيتها، ورجال الكهنوت ومراتبهم ومتيزهم 
يف األب�ضتهم و�ضعورهم.. وكذلك اإمرار اليد على ال�ضدر عند ذكر بع�ص ال�ضاحلني 
ووحدة  ال�ضر،  من  احلقيقة  وانتزعوا  الت�ضلب؛  لإ�ضارة  ال�ضدر  على  اإمرارها  من 
الوجود من احللول، واخلالفة من الر�ضم، وال�ضقيا من تناول القربان، واملولد من 
األواح  وتعليق  ال�ضلبان،  حمل  من  الأعالم  ورفع  الأعياد؛  من  وحفلته  امليالد 
الأ�ضماء امل�ضدرة بالنداء على اجلدران من تعليق ال�ضور والتماثيل؛ وال�ضتفا�ضة 
البدع  تتبعنا  اإذا  وهكذا   .. الأ�ضنام  اأمام  انحناء  بالقلوب  التوجه  من  واملراقبة 

الطارئة جند اأكرثها مقتب�ضا وقليلها خمرتًعا«)1(. 

ق�صايا الكتاب 

تطرق الكواكبي يف كتابه اإىل جملة من الق�ضايا ذات الرتباط مب�ضكلة 
النه�ضة، وقد جاءت ف�ضول/ اجتماعات الكتاب على النحو التايل:

مقدمة اأرادها الكواكبي اأن تكون موجزة ومبا�ضرة؛ فالفقرة الأوىل حتدد 
الق�ضية املركزية التي �ضيعاجلها الكتاب وهي »الأ�ضباب الظاهرية« التي تقف وراء 
العلماء والكتاب يف  نوه بجهود  العامل الإ�ضالمي، و�ضرعان ما  اخللل الذي عم 
معاجلة هذه الق�ضية، و�ضدد على اأن هناك حاجة ملحة لتوحيد هذه اجلهود، ومن 

)1( الأعمال الكاملة، اأم القرى، مرجع �ضابق، 296-295. 
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اأجل ذلك خرج يف �ضياحة جابت مناطق عديدة يف العامل الإ�ضالمي من اأجل 
وانتهى  بالنه�ضة،  ُتعنى  لتاأ�ضي�ص جمعية  الجتماع«)1(  وتهيئة  الآراء  »ا�ضتطالع 
اأع�ضائها  باختيار  1898م(  )1316هـ/  عام  احلج  مو�ضم  يف  مكة  يف  املطاف  به 

وال�ضروع يف عقد اجتماعاتها. 

وفيما نعتقد فاإن املقدمة على وجازتها اأدت ثالث وظائف رئي�ضية، هي: 

- حتديد الغاية من تاأليف الكتاب. 

-  ت�ضكني الكتاب يف �ضياقه العام اأي الكتابات املعنية مب�ضكلة النه�ضة. 

- التمهيد ملتابعة اجتماعات اجلمعية.

وا�ضتهدف  للكتاب،  العام  الإطار  الكواكبي  فيه  الأول حدد  الجتماع 
باإطار عمل اجلمعية الذي ق�ضره على  الر�ضائل املحددة تتعلق  اإي�ضال عدد من 
اأ�ضباب اخللل وكيف ميكن معاجلته، وحتديد وظيفة اجلمعية وموقف  البحث يف 
املاأمول  اأنه »من  التفاوؤل حني ظن  احلكومات الإ�ضالمية املتوقع منها، وقد غلبه 
لها ولو بعد حني؛  اأن تكون احلكومات الإ�ضالمية را�ضية بهذه اجلمعية حامية 
لأن وظيفتها الأ�ضا�ضية اأن تنه�ص بالأمة من وهدة اجلهالة، وترقى بها يف معارج 

املعارف، متباعدة عن كل �ضبغة �ضيا�ضية«)2(.

)1(  املرجع السابق، ص 275.
)2(  املرجع السابق، ص283.
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 الدين واأ�صباب التاأخر

اإذ  واحدة؛  ُي�ضكالن يف جمموعهما وحدة  والثالث  الثاين  الجتماعان 
خ�ض�ضهما الكواكبي لبحث اأ�ضباب التاأخر، وقد مهد لذلك بالبحث يف عالقة 
اأنه  اإىل  فذهب  الدين؛  مفهوم  حتديد  بال�ضرورة  ا�ضتلزم  ما  وهو  بالتاأخر؛  الدين 
»اإدراك النف�ص وجود قوة غالبة )عاقلة ل تتكيف( تت�ضرف يف الكائنات )على 
نوامي�ص منتظمة( واخل�ضوع لهذه القوة على وجه يقوم يف الفكر«)1(. والدين لدى 

الكواكبي على اأق�ضام ثمانية ميكن اأن نو�ضحها بال�ضكل الآتي)2(: 

وفيما يعتقد الكواكبي فاإن ف�ضاد الدين بكافة اأنواعه يرجع اإىل الإ�ضراك 
فالدين  والرتقِّي،  الدين  بني  قوية  عالقة  وهناك  الدين،  يف  والت�ضدد  تعاىل  باهلل 
ال�ضحيح هو وحده الذي يكفل لأهله الرتقِّي، اأما الفا�ضدان بنق�ضان فقد يكون 
يف  يكون  فاأهلهما  بتخليط  اأو  بزيادة  الفا�ضدان  اأما  النجاح،  بع�ص  على  اأهلهما 
ال�ضقاء ل حمالة كما يوؤكد الكواكبي، واإذا ف�ضد الدين فاإنه ياأخذ بيد اأهله نحو 
اأ�ضاب الأديان الأخرى  اأ�ضابه ما  ا قد  النحطاط، والإ�ضالم بو�ضفه ديًنا �ضماويًّ
هو  يعد  مل  املتاأخرون  امل�ضلمون  به  يوؤمن  الذي  فالدين  الأ�ضلني،  هذين  بفعل 

)1(   قام الكواكبي بتعريف الدين يف مو�ضوعني خمتلفني من الكتاب وا�ضتخدم تعابري متقاربة لو�ضف نف�ص الفكرة 
لذلك اآثرنا دجمهما يف هذا التعريف اجلامع. انظر عبد الرحمن الكواكبي الأعمال الكاملة، اأم القرى، �ص 286، 

وانظر كذلك �ص 313 .
)2(  املرجع ال�ضابق، �ص 287.
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اإىل  بهم  اأدى  فا�ضد  دين  هو  بل  الأوائل،  امل�ضلمون  به  اآمن  الذي  النقي  الدين 
النحطاط)1(.

خالله  من  انطلق  الذي  املو�ضوعي  الأ�ضا�ص  املناق�ضة  هذه  �ضكلت 
الكواكبي لدرا�ضة اأ�ضباب الفتور، والتي افتتحها بالأ�ضباب الدينية ويف مقدمتها: 
دور  لبحث  ذلك  و�ضاقه  بالي�ضري،  والقناعة  الزهد  على  واحلث  اجلربية  العقيدة 
العلماء املدل�ضني وغالة املت�ضوفة يف ت�ضوي�ص الدين على العامة؛ وما كان ذلك 
ليحدث لول تطلع هوؤلء اإىل مقام العلماء ال�ضامي »فتحيلوا للمزاحمة والظهور 
مبظهر العلماء العظماء بالإغراب يف الدين و�ضلوك م�ضلك الزاهدين، ومن املعلوم 
اإىل الكرب، وكما يلجاأ  اإىل الت�ضوف كما يلجاأ فاقد املجد  اأن يلجاأ �ضعيف العلم 

قليل املال اإىل زينة اللبا�ص والأثاث«)2(. 

مبا  القراآن  تاأويل  طريق  مت عن  براأيه  فهذا  الدين  هوؤلء  �ضو�ص  اأما كيف 
البدع  واإدخالهم  ادعوها،  اأ�ضرار  وراثة  وبزعم  الكرمي،  النظر  حمكم  يحتمله  ل 
هات اإىل ممار�ضاتهم ال�ضوفية نقاًل عن اليهودية وامل�ضيحية - كما اأ�ضلفنا -.  َّ والرتُّ
ال�ضالطني، وقامت لهم  املقربني من  فاأ�ضبحوا  اأ�ضابوا جناحات كبرية،  ولالأ�ضف 
اأ�ضواق يف احلوا�ضر الإ�ضالمية ول�ضيما الق�ضطنطينية)3( وكان من نتيجة ذلك اأن 

)1(  املرجع ال�ضابق، �ص312-311. 
)2( املرجع ال�ضابق، �ص 295-294. 

)3(   يبدو اأن الكواكبي كان ي�ضتهدف بحديثه خ�ضمه وغرميه اأبو الهدى ال�ضيادي واأمثاله من مدعي الت�ضوف الذين 
دخلوا حتت عباءة ال�ضلطان عبد احلميد يف الق�ضطنطينية.
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�ضاق على العلماء اخلناق وحرموا املنا�ضب والأرزاق والتب�ص الدين على العامة 
وت�ضو�ضت العقائد. 

انتقل الكواكبي بعد ذلك اإىل بحث عالقة الدولة »بالعلماء الر�ضميني«؛ 
وللوهلة الأوىل يت�ضح اأنهم لي�ضوا بعلماء واإمنا هم املقربون من الأمراء، وممن يعهد 
اأن  ريب،  »ول  وزوًرا  بهتانًا  الألقاب  عليهم  وت�ضبغ  الر�ضمية  بالوظائف  اإليهم 
الت�ضعني يف املائة من العلماء املتبحرين ل يح�ضنون قراءة نعوتهم املزورة، كما اأن 
اخلم�ضة والت�ضعني من اأولئك املتورعني، رافعي اأعالم ال�ضريعة والدين، يحاربون 
اهلل جهاًرا، وي�ضتحقون ما ي�ضتحقون من اهلل ومالئكته واملوؤمنني«)1(، ولي�ص اأدل 
على ذلك من اأنهم ل يعار�ضون القوانني التي حترم ما اأحل اهلل، ول يتورعون عن 
اأنزل اهلل، وي�ضوغون للحكام نبذ ال�ضورى وال�ضتبداد  تراأ�ص هيئات ل حتكم مبا 
بالراأي؛ »فماذا يرجى من علماء ي�ضرتون بدينهم دنياهم، ويقبلون يد الأمري لتقبل 
األوف من ال�ضعفاء«،  اأنف�ضهم للعظماء ليتعاظموا على  اأيديهم، ويحقرون  العامة 
ويخل�ص الكواكبي اإىل اأن »اأف�ضل اجلهاد يف اهلل احلط من قدر العلماء املنافقني 
الأمراء  راأى  اإذا  العاملني؛ حتى  العلماء  العامة، وحتويل وجهتهم لحرتام  عند 
اأو  طوًعا  لهم  واأذعنوا  اأنوفهم.  رغم  عليهم  اأي�ًضا  هم  اأقبلوا  لهوؤلء  النا�ص  انقياد 

كرًها«)2(.

)1( املرجع ال�ضابق، �ص 300.
)2(  املرجع السابق، ص 308. 
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واإىل جوار هذه الأ�ضباب الدينية التي تقف وراء التاأخر هناك جملة من 
ا�ضرتاكية  نيابية  من  الإ�ضالمية  ال�ضيا�ضة  نوع  حتول  هي:  ال�ضيا�ضية،  الأ�ضباب 
ذات طابع دميقراطي - ح�ضب تعبريه - اإىل ملكية مقيدة بقواعد ال�ضرع ثم اإىل 
�ضبه مطلقة اأي ا�ضتبدادية )1(، وفقدان احلرية واألفة ال�ضتبداد، اإ�ضافة اإىل ف�ضاد 
النخبة ال�ضيا�ضية ومتكن الرتف منها »حتى بلغ جهل هوؤلء منزلة اأحط من جهل 
جباية  يف  اهتمامهم  وانح�ضر  العام  ال�ضاأن  يف  دورهم  تقل�ص  وقد  العجماوات«، 
ا  الأموال، م�ضتندين يف ذلك اإىل اجلندية )القوة امل�ضلحة(، حتى اأهملوا الدين كليًّ
ونبذوا القراآن عدا بع�ص الآيات التي حتث على وجوب طاعة ويل الأمر، و�ضرورة 
اجلهاد، دون تو�ضيح اأن املق�ضود منه اإعالء راية الإميان، ل حتقيق اأطماعهم الذاتية 
»فاإذا اأ�ضفنا اإىل �ضركهم هذا ما هم عليه من الظلم واجلور يحكم عليهم ال�ضرع 
اأقرب  لأنهم  امل�ضلمني؛  بحكم  واأوىل  منهم  اأف�ضل  الأجانب  ملوك  باأن  والعقل 

للعدل ولإقامة امل�ضالح العامة، واأقدر على اإعمار البالد وترقية العباد«)2(. 

»الأ�ضباب  عليها  اأطلق  التي  التاأخر  اأ�ضباب  من  الثالثة  الطائفة  اأما 
ياأ�ضهم من مباراة  الذاتي للم�ضلمني وتربز يف  بال�ضعف  تتعلق  الأخالقية« فهي 
املوؤ�ض�ضات  وفقد  والجتماعية،  الطبيعية  للعلوم  واإهمالهم  الأخرى،  الأمم 
الجتماعية التي جتمع بني اأفراد الأمة وت�ضمح بتداول الأفكار، و�ضعف املقدرات 

)1( املرجع ال�ضابق، �ص 298. 
)2(  املرجع ال�ضابق، �ص293.
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على  الق�ضاء  يف  الزكاة  اأموال  ا�ضتثمار  عن  امل�ضلمني  تخلي  نتيجة  القت�ضادية 
الفقر وتاأ�ضي�ص موؤ�ض�ضات اقت�ضادية حديثة كامل�ضارف التي تعني احلكومات على 

ت�ضييد امل�ضروعات العامة. 

وبلغ  ال�ضابع  الجتماع  يف  الأ�ضباب  هذه  جميع  الكواكبي  ح�ضر  وقد 
جمموعها �ضتة وثمانني �ضبًبا بعد اأن اأ�ضاف اإليهما جمموعتني جديدتني تتعلقان 
بالأ�ضباب الإدارية العثمانية واأ�ضباب اأَُخر، وهو ما ميكن اأن منثل له بال�ضكل الآتي:

 ال�صرك والت�صوف

وكيف  ال�ضرك،  مفهوم  للبحث يف  الكواكبي  الرابع خ�ض�ضه  الجتماع 
ت�ضلل اإىل العقيدة عرب ممار�ضات غالة املت�ضوفة؛ وقد انطلق من التاأكيد على بع�ص 

الأ�صباب الدينية
)23 �صبًبا(

الأ�صباب ال�صيا�صية
)16 �صبًبا(

الأ�صباب الأخالقية
)17 �صبًبا(

الأ�صباب ال�صيا�صية 
والإدارية العثمانية

)21 �صبًبا(
اأ�صباب �صتى
)9 اأ�صباب(
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مقدمات نظرية من قبيل اأن اأ�ضل الإميان بوجود اخلالق اأمر فطري يف الب�ضر ل 
باهلل  الإميان  اإليهم هي يف حتديد كيفية  واإمنا حاجتهم  الر�ضل،  اإىل  فيه  يحتاجون 
البيئة  املفهوم يف  مبناق�ضة  واأردف  �ضبحانه.  له  والتنزيه  التوحيد  نحو يكفل  على 
الإ�ضالمية حيث مار�ص العمليات املفاهيمية الثالث التي اأ�ضرنا اإليها من قبل، 
من  املفهوم  �ضبكة  بناء  يف  �ضرع  ثم  املعاجم،  اإىل  بالرجوع  املفهوم  ماهية  فحدد 
ثم م�ضى مو�ضًحا  والإ�ضالم،  والإميان  والعبادة  التوحيد  مبفاهيم:  مقارنته  خالل 
امل�ضلمني،  ممار�ضات  يف  تتبدى  وكيف  العلماء  بينها  كما  الثالثة  ال�ضرك  اأق�ضام 
امل�ضلمني يف عقيدة  اعتقاد جماعة من  وتتبدى يف  الذات؛  الإ�ضراك يف  وهي: 
بع�ص  باخت�ضا�ص  البع�ص  اعتقاد  حتتها  ويدخل  امللك  يف  والإ�ضراك  احللول، 
املخلوقني بتدبري �ضئون الكون، والإ�ضراك يف ال�ضفات وهي العتقاد يف خملوق 
باأنه مت�ضف ببع�ص �ضفات الكمال التي ل تنبغي اإل للخالق جل �ضاأنه. وهذا 
النوع الأخري هو الأكرث �ضيوًعا بني امل�ضلمني ب�ضبب املت�ضوفة »الذين ا�ضتبدلوا 
الأ�ضنام بالقبور فبنوا عليها امل�ضاجد وامل�ضاهد واأ�ضرجوا لها واأرخوا عليها ال�ضتور 
ال�ضدائد  يف  �ضكانها  باأ�ضماء  ويهتفون  اأركانها،  م�ضتلمني  مقبلني  حولها  يطوفون 
ويذبحون عندها القرابني«)1(. وبع�ضهم يجتمع لذكر اهلل م�ضحوبًا باملدائح واإن�ضاد 

ال�ضيغ ال�ضركية التي »لو �ضمعها م�ضركو قري�ص لكفروهم«)2(.

)1( املرجع ال�ضابق، �ص 320.
)2(  املرجع ال�ضابق، �ص 321.
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واختتم الكواكبي هذا الجتماع مبالحظة مهمة تفيد اأن »النتقاد على 
العتقاد« هو اأ�ضد اأنواع النقد واأكرثها وقًعا على النف�ص؛ لأن الآراء العتقادية 
�ص يف الغالب على الوراثة والتقليد دون ال�ضتدلل والنظر العقليني، فاحًتا  توؤ�ضَّ
بذلك املجال للحديث حول م�ضاألة »ال�ضتهداء بالكتاب وال�ضنة« اأو الجتهاد. 

 الجتهاد والتقليد

تعد م�ضاألة الجتهاد واحدة من اأهم امل�ضائل التي ناق�ضها الكواكبي يف 
كتابه، وتعبرًيا عن تلك الأهمية اأفرد لها الجتماعني اخلام�ص وال�ضاد�ص، حيث 
ال�ضعيد  على  اختياره  وقع  وقد  واملعار�ضة.  املوؤيدة  النظر  وجهات  فيهما  تناول 
الإنكليزي وم�ضت�ضرق رو�ضي اهتدى لالإ�ضالم ليكونا داعيني اإىل الجتهاد وهو 
اختيار يومئ باأن غلق باب الجتهاد واخللود اإىل التقليد املذهبي يقف حجر عرثة 
العاملني  يف  الإ�ضالم  ينت�ضر  اأن  �ضئنا  واإذا  الأوربيني؛  بني  الإ�ضالم  انت�ضار  اأمام 

فعلينا اأوًل اأن نفتح باب الجتهاد)1(. 

اإىل  الدعوة  وراء  رئي�ًضا  �ضبًبا  الغرب  من  جعل  قد  الكواكبي  كان  واإذا 
اإىل قاعدتني من قواعد الدين الإ�ضالمي:  اأ�ضند دعوته  فاإنه  فتح باب الجتهاد 
الأوىل اأن حممًدا  قد بلغ ر�ضالته ومل يكتم منها �ضيًئا، ومن ثم يحظر علينا 
اأن نزيد عليها اأو ننق�ص منها اأو نت�ضرف فيها. والثانية اأن دائرة حياتنا العامة ميكن 

)1(  راجع حماورة مفتي قازان مع امل�ضت�ضرق الرو�ضي، املرجع ال�ضابق، �ص 352-347. 
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وما  الر�ضول  �ضرعها  التي  الأ�ضا�ضية  القواعد  رعاية  مع  ن�ضاء  كما  فيها  الت�ضرف 
اأنه  الكواكبي  يرى  القاعدتني  وانطالًقا من هاتني  وامل�ضلحة)1(.  تقت�ضيه احلكمة 
لي�ص لزاًما على امل�ضلم اأن يقلد اأحد املذاهب الفقهية، وحجته اأن اأئمة املذاهب 
عدل  حتى  بالأحكام  اجلزم  يف  ترددوا  واأنهم  الأحكام،  معظم  يف  اختلفوا  قد 
بع�ضهم عن راأي اأفتى به اإىل غريه، واأن تالمذتهم اختلفوا يف الرواية عنهم كاأتباع 

اأبي حنيفة الذين قلما اتفقوا على رواية عنه لتعدد مذاهبه يف امل�ضاألة الواحدة.

وينتقل الكواكبي بعد ذلك اإىل تفنيد اأدلة القائلني بوجوب التقليد، وقد 
يعد  الأئمة  اختالف  باأن  الدعاء  هي:  رئي�ضة  اأدلة  ثالثة  الكواكبي يف  اأجملها 
واأن  املذاهب،  اأحد  تقليد  قرون على وجوب  منذ  الأمة  واإجماع  بالعباد،  رحمة 
الأئمة الأعالم كانوا اأكرث منا فهًما وعلًما، فينبغي اأن نقلدهم لأننا ل ن�ضتطيع اأن 

نهتدي باأنف�ضنا.

اأن الختالف يكون رحمة  بالدليل الأول يرى الكواكبي  وفيما يتعلق 
اإن اأُح�ضن ا�ضتخدامه، اأما اإن اأ�ضيئ ا�ضتخدامه - كما هو الواقع - باأن يدعي اأهل 
كل مذهب اأنهم وحدهم اأهل ال�ضنة واجلماعة واأن ما �ضواهم مبتدعون فال يتوهم 

عاقل اأن هذا التفرق رحمة قط. 

)1(  املرجع ال�ضابق، �ص 314.
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اأما الدليل الثاين امل�ضتند اإىل اإجماع الأمة على وجوب التقليد فيذهب 
املعقول لقت�ضى  واإن خالف  والقدم  بالكرثة  قائًما  ال�ضواب  لو كان  اأنه  اإىل  فيه 
اإنه يجد هذا الدليل يخالف قول  ذلك �ضوابية الوثنية ورجحان الن�ضرانية، بل 
الر�ضول عن تفرق الأمة اإىل ب�ضع و�ضبعني �ضعبة كلها يف النار اإل واحدة، فاأين 

حكم الأكرثية يف هذه احلال؟)1(

اأما الدليل الثالث القائل باأن الأئمة الأعالم كانوا اأكرث منا فهًما وعلًما 
بدين ل  عباده  تعاىل  اهلل  مت�ضائاًل: متى كلف  عليه  يعلق  ولكنه  ينكره،  فهو ل 
يفقهه اإل اأمثال هوؤلء النوابغ العظام؟ األي�ص اأ�ضا�ص ديننا القراآن؟ ... اأما ال�ضنة، 
اأفلم ت�ضل اإلينا جمموعة مدونة؟ اأي اإن معرفتنا بالأ�ضلني القراآن وال�ضنة كافيان 
لني للقيام بالجتهاد دون الركون اإىل تقليد اأحد من الأئمة.  عنده لأن ن�ضبح موؤهَّ

الأئمة،  حول  ن�ضجت  التي  القدا�ضة  هالة  لتفكيك  الكواكبي  ومي�ضي 
قواعد  يوؤ�ض�ص  مل  ال�ضافعي  فالإمام  خارًقا،  علًما  لي�ص  علمهم  اأن  اإىل  فيذهب 
املنطقية  القواعد  بع�ص  على  اعتمد  فقد  حنيفة  اأبو  اأما  اللغة،  على  اإل  مذهبه 
الأ�ضا�ضية، ومل يكلفنا اأي منهما باتباع ما ذهب اإليه، بل اإن اهلل تعاىل مل ير�َص لنا 
اأن نتبع الأعلم، بل كلفنا باأن ن�ضتهدي من كتابه و�ضنة ر�ضوله على ح�ضب اإمكاننا 

وطاقتنا)2(. 

)1(  املرجع ال�ضابق، �ص348.
)2(  املرجع ال�ضابق، �ص 342.
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وينهي الكواكبي بحثه باأنه اإذا كان على العلماء القيام بواجب الجتهاد 
فاإن عملية الجتهاد نف�ضها ينبغي اأن تتم حتت رعاية الإمام اأو ولة الأمور الذين 
ينبغي عليهم اأن يلزموا الأمة باتباع الأحكام الجتهادية التي هي اأحكام زمانية، 
راأي  وهو   ،)1( بغريها  عنها  الزمان عدل  تبدل  فاإذا  ذاتها،  �ضرًعا يف حد  ولي�ضت 
ال�ضئون  م�ضتغرب من مفكر مثله لطاملا ذم ال�ضتبداد وانتقد تدخل احلكام يف 

الدينية.

خامتة الكتاب

من  �ضهرين  م�ضي  بعد  اأ�ضيفت  »لحقة«  بـ  كتابه  الكواكبي  اختتم 
انفراط عقد الجتماعات، وهي عبارة عن كتاب ورد من ال�ضاحب الهندي اأحد 
اجلمعية  جمريات  على  واأطلعه  الأمراء،  اأحد  التقى  اأنه  فيه  يذكر  املوؤمتر  اأع�ضاء 
و�ضجل اأعمالها، وقد جرت بينهما حماورة ب�ضاأن اجلمعية اأوردها الكواكبي بن�ضها 
لأهميتها، وما ي�ضرتعي النظر يف هذه الالحقة اأنها �ضملت معظم النتقادات التي 
النه�ضة  باأمر  اجلمعية  بارتباط  يتعلق  ما  بينها  ومن  الكتاب،  اإىل  توجه  اأن  ميكن 
من  ثبت  باأنه  ذلك  على  الكواكبي  علق  وقد  ال�ضيا�ضية،  الأمور  دون  الدينية 
املباحثات اأن علة الفتور هي اخللل الديني، وبناء عليه حولت اجلمعية اهتمامها 

جهة العلة، حتى اإذا زالت العلة زال املعلول)2(. 

)1(  املرجع ال�ضابق، �ص356.
)2(  املرجع ال�ضابق، �ص 394.
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ومن النتقادات ما يتعلق باأن اجلمعية علقت اأملها يف اإعزاز الدين على 
الدولة  واأن  معلوم،  العرب  �ضعف  اأن  من  الرغم  على  العثمانيني  دون  العرب 
العثمانية رغم ما اأ�ضابها فاإنها دولة را�ضخة خدمت الإ�ضالم لب�ضعة قرون، ونافحت 
عن اأهله؛ ولذا فهي اأوىل باخلالفة منهم، وهو الأمر الذي رف�ضه الكواكبي الذي 
الفاحت  كال�ضلطان حممد  الفاحتني  العثمانيني  اخللفاء  من  عدد  م�ضرية  ا�ضتعر�ص 
وال�ضلطان �ضليم وغريهما، واأكد اأن دوافع امللك كانت تقف وراء فتوحاتهم ولي�ص 
الدين)1(، معترًبا اأن بقاء اخلالفة يف اآل عثمان »فيه تغرير امل�ضلمني وتركهم متكلني 
على دولة ما توفقت لنفع الإ�ضالمية ب�ضيء يف عزِّ �ضبابها، بل اأ�ضرتها مبحو اخلالفة 
العبا�ضية املجمع عليها، وتخريب ما بناه العرب، واإفناء الأمة بفتوحاتها �ضرقي اأوربا 
ومدافعاتها ... األي�ص الرتك قد تركوا الأمة اأربعة قرون ول خليفة، وتركوا الدين 
ا بكًما عمًيا ول مر�ضد؟ األي�ص  تعبث به الأهواء ول مرجع، وتركوا امل�ضلمني �ضمًّ
الرتك قد تركوا الأندل�ص مبادلة، وتركوا الهند م�ضاهلة، وتركوا املمالك اجل�ضيمة 
الآ�ضيوية للرو�ضيني، وتركوا قارة اإفريقيا الإ�ضالمية للطامعني، وتركوا املداخلة يف 
ال�ضني كاأنهم الأبعدون؟ اأفما اآن لهم اأن ي�ضتيقظوا وي�ضبحوا من النادمني على 
ما فرطوا يف القرون اخلالية، فيرتكوا اخلالفة لأهلها والدين حلماته؛ وهم يحتفظون 
اهلل  يتقون  وبذلك  احلرمني،  نف�ص  ب�ضرف خدمة  ويكتفون  �ضلطنتهم،  بقية  على 
اختتم  العثمانية  للدولة  العنيفة  النتقادات  بهذه  وامل�ضلمني«)2(..  الإ�ضالم  يف 

)1(  املرجع ال�ضابق، �ص 396.
)2( املرجع ال�ضابق، �ص 399.
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الكواكبي كتابه الذي و�ضف باأنه »مل يكتب مثله يف الإ�ضالح الإ�ضالمي« على 
حد تعبري ر�ضيد ر�ضا. 

مل يطل البقاء بالكواكبي لريى ما حققه كتابه من جناح مع ن�ضره مبجلة 
احلركة  على  الكبري  اأثره  له  كان  الكتاب  اأن  لنا  ويبدو  ال�ضيت،  الذائعة  املنار 
الإ�ضالحية، فيمكننا اأن نلحظ اأن ر�ضيد ر�ضا اقتب�ص منه اأ�ضلوب املحاكاة وطبقه 
تاأثرًيا  اأعمق  فكانت  الإ�ضالحية  روؤيته  اأما  واملقلد،  امل�ضلح  حوارات  كتابه  يف 
وا�ضتمرت ل�ضنوات طويلة بعد رحيله، مع فارق كبري اأنه بينما اأجاب الكواكبي 
اأن  الغرب حتمت  مع  املمتدة  املواجهة  فاإن  امل�ضلمون؟«  تاأخر  »ملاذا  �ضوؤال  على 
ي�ضبح ال�ضوؤال »ملاذا تاأخر امل�ضلمون وملاذا تقدم غريهم؟« وهو ال�ضوؤال الذي وجهه 
اأحدهم اإىل املنار يف مطلع الثالثينيات وت�ضدى له الأمري �ضكيب اأر�ضالن واأ�ضهب 

فيه، ثم �ضدر بعد ذلك على هيئة كتاب. 

مل  الإجابة  فاإن  قبل  ذي  عن  اختلفت  قد  ال�ضوؤال  �ضيغة  كانت  واإذا 
تختلف كثرًيا عما ذهب اإليه الكواكبي وبخا�ضة التوافق على اأن نكبة الأمة هي 
امل�ضلمون  به  واأن الإ�ضالم الذي يدين  بالدين،  املتاجرين  الر�ضميني  يف علمائها 
مل يعد كما كان فـ »مل يبَق من الإميان اإل ا�ضمه، ومن الإ�ضالم اإل ر�ضمه، ومن 
القراآن اإل الرتمن به«)1(، واأن اأهم اأ�ضباب التاأخر هي اجلهل والعلم الناق�ص وف�ضاد 

)1(   �ضكيب اأر�ضالن، ملاذا تاأخر امل�ضلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟ بريوت: من�ضورات دار مكتبة احلياة، مراجعة، ح�ضن 
متيم، د/ ت، �ص42.
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الأخالق، وف�ضاد الأمراء، والعلماء املتزلفون لالأمراء واجلنب والهلع م�ضاًفا اإليهما 
ال�ضتدعاء  يف  الكواكبي  عن  �ضكيب  حماولة  تتميز  ورمبا  والقنوط)1(.  الياأ�ص 
امل�ضلمني  واقع  وقيا�ص  الأوروبي  واحلا�ضر  الإ�ضالمي  التاريخ  من  لكل  املزدوج 
عليهما، واخللو�ص اأنه ل �ضبيل اإىل النهو�ص اإل مبحاولة التوفيق بني الإ�ضالم وما 
يتواءم معه من القيم الغربية »فامل�ضلمون ل ينه�ضون اإل مبثل ما نه�ص به غريهم« 

ح�ضبما خل�ص يف جوابه)2(.

تعد حمل  ومل  معلومة  اأ�ضبحت  قد  امل�ضلمني  تاأخر  اأ�ضباب  كانت  واإذا 
ت�ضاوؤل، فاإن ال�ضق الثاين من ال�ضوؤال املتعلق بكيف ينه�ضون ما زال مطروًحا، 
فاإن ما قدمه  اإحلاًحا يف ظل الثورات العربية، وفيما نظن  اأكرث  اأ�ضبح  ورمبا يكون 
وممار�ضة  الجتهاد،  وبعث  ال�ضتبداد،  اإزالة  بكيفية  متعلقة  اأفكار  من  الكواكبي 
النقد الذاتي بعمق و�ضفافية ما زالت حتمل �ضالحية كبرية، وميكن موا�ضلة البناء 
نحن  نقدم  اأن  حاجة  هناك  زالت  فما  كاملة  الإجابة  تعد  ل  كانت  واإن  عليها، 

اإجابتنا على ال�ضوؤال مبا يلبي متغريات الع�ضر وي�ضتجيب حلاجياته. 

 

)1( املرجع ال�ضابق، �ص 78-75. 
)2(  املرجع ال�ضابق، �ص 163.
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ُطِبع لأول مرة يف عام  ) 1316 هـ/1898 م( 

وه� �صبط مفاو�صات ومقررات م�ؤمتر النه�صة الإ�صالمية
املنعقد يف مكة املكرمة �صنة 1316 هـ

السيد الفراتي

اأُمُّ الُقـرى 

1435 هـ / 2013 م

)عبد الرحمن الكواكبي(

ت�أليف





رات))) اأيها الواقف على هذه املذكِّ

حلق�ت  و�أنه�  �شيًئ�،  �آخره�  عن  �أوله�  ُيغني  ال  قي��س  �شل�شلة  �أنه�  �علم 
�لهد�ية  �أمة  من  كنت  ف�إن  تتبعه�،  عن  ت�شفحه�  ُيغني  ال  ية،  مرتقِّ مرتبطة  مع�ٍن 
وفيك ن�ش�أة حي�ة ودين، و�شمة مروءة، فال تعجل ب�لنقد حتى ت�شتويف مط�لعته�، 
و�أُ�َشَر�ء  �لتقليد  �أمة  من  �إذ� كنت  �أم�  ور�أيك.  �ش�أنك  ثم  و�خلو�مت،  �لفو�حت  وتعي 
�الأوه�م، بعيًد� عن �لتب�شر، ال حتب �أن تدري: من �أنت؟ ويف �أي طريق ت�شري؟ 
فت�أثرت من ك�شف �حلق�ئق،  م�ذ� ت�شري؟  و�إىل  ونف�شك عليك؟  وم� حق دينك 
ودبيب �لن�ش�ئح، و�شعرت بع�ر �النحط�ط، وثقل �لو�جب�ت، فلم ُتِطق تتبع �ملط�لعة 
وحتكيم �لعقل و�لنقل يف �ملقدم�ت و�لنت�ئج، ف�أن��شدك �الإهم�ل �لذي �ألفن�ه �أن 

تطرح هذه �ملذكر�ت �إىل غريك لريى فيه� ر�أيه.

 ال�صيد الفراتي

�إ�ش�فة  �إىل  ي�شري  �له�م�س  )هذ�  عليه�.  �ل�ش�بقة  �لطبع�ت  يف  وموجودة  �ملن�ر  طبعة  موجودة يف  غري  �ل�شفحة  هذه   (((
مر�جعي مكتبة �الإ�شكندرية للن�س �الأ�شلي للكت�ب و�شوف ي�شتعمل �لرمز )م) الحًق� لالإ�ش�رة �إىل ذلك. 

اإخطار
من يظفر بن�شخة من هذ� �ل�شجل فليحر�س على �إ�ش�عته بني �ملوحدين، وليحفظ 
ن�شخة منه لي�شيف �إليه م� �شيتلوه من نرثي�ت �جلمعية ب��شم »�شح�ئف قري�س« �لتي �شيكون 

له� �ش�أن �إن �ش�ء �هلل يف �لنه�شة �الإ�شالمية �لعلمية و�الأخالقية.





�أف�شل  حممد  �شيدن�  على  و�ل�شالم  و�ل�شالة  �لع�ملني،  رب  هلل  �حلمد 
�أتب�عهم يف م�ش�لكهم  �أن�ش�ر دينه �الأولني، وعلى  �آله و�أ�شح�به  �ملخلوقني، وعلى 

�إىل يوم �لدين.

�أم� بعد..؛

 ف�أقول))) مل� ك�ن عهدن� هذ� - وهو �أو�ئل �لقرن �لر�بع ع�شر - عهًد� عمَّ فيه 
�خللل و�ل�شعف جميع �مل�شلمني، وك�ن من �شنة �هلل يف خلقه �أن جعل لكل �شيء 
�شر  ظ�هرية غري  �أ�شب�ب  من  �لن�زل  و�ل�شعف  �لط�رئ  �خللل  لهذ�  بد  فال  �شبًب�، 
�لقدر �خلفي عن �لب�شر. فدعت �حلمية بع�س �أف��شل �لعلم�ء و�ل�شر�ة و�لكت�ب 
للنه�شة  �لو�ش�ئل  �أف�شل  عن  و�لتنقيب  ذلك  �أ�شب�ب  عن  للبحث  �ل�شي��شيني 
�الإ�شالمية، ف�أخذو� ين�شرون �آر�ءهم يف ذلك يف بع�س �جلر�ئد �الإ�شالمية �لهندية 
�ء يف هذ�  و�مل�شرية و�ل�شورية و�لت�ت�رية، وقد �طلعت على كثري من مق�التهم �لغرَّ

�ملو�شوع �جلليل، و�تبعت �أثرهم بن�شر م� الح يل يف حل هذ� �ملُ�ْشكل �لعظيم. 

« )م). ))) يف �لطبع�ت �ل�ش�بقة على طبعة �ملن�ر:  »ف�أقول و�أن� هو �لرح�لة �ملتكني ب�ل�شيد �لفر�تي: �إنه ... 

مقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
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ثم بد� يل �أن �أ�شعى يف تو�شيع هذ� �مل�شعى بعقد جمعية من �شر�ة �الإ�شالم 
يف مهد �لهد�ية - �أعني )مكة) �ملكرمة - فعقدت �لعزمية متوكاًل على �هلل تع�ىل 
�الأفك�ر  ال�شتطالع  �لعربية)))  �لبالد  �أمه�ت  بزي�رة  مب�ركة  �شي�حة  �إجر�ء  على 
�أحد مدن  �أد�ء فري�شة �حلج، فخرجت من وطني -  وتهيئة �الجتم�ع يف مو�شم 
�لفر�ت - يف �أو�ئل حمرم �شنة �شت ع�شرة وثالثم�ئة و�ألف، وكلي �أل�شن ُتن�شد:

َدَراِك)2) فَمْن ُيْدنف)3) لَعْمري ُيدفُن
ُه ِعزُّ زاَل  قد  يَن  الدِّ فاإنَّ  َدراِك 
ُه حقَّ يــ�فُّ�َن  اأْهـــــــٌل  لُه  فَكاَن 
بيِتهم)4) اأَْحال�ُس  العلِم  واأهُل  اإلَم 
ُه اإنَّ التَعـــــــاوِن  َبذِل  اإىل  �ا  َهُلمُّ
القـــــــرى( وتاآمروا اإىل )اأمِّ  �ا  َهُلمُّ
قبَلُكم اأ�صياُف  �َصادْتُه  الذي  فاإنَّ 

َفني قد  ِقيل  َمتى  ن�َح  َنافٌع  وما 
ِ هيِّ غرَي  َذا  قْبَل  عزيًزا  وكان 
ِن تلقُّ وُح�صِن  وتلِقٍي  بَهـــــــْدٍي 
ِن التَّ�هُّ هذا  َراأُْب  ا  فر�صً ار  �صَ اأََما 
باإهمـــــــاِله اإثٌم على كلِّ م�ؤمِن )5)
ُمَهْيِمِن ربٍّ  ُروح  من  تقَنط�ا  ول 
ُه� اليـــــــ�م ل يحَتاُج اإل الأل�ُصِن

ل. ))) الأن �لعرب وحدهم �أولي�ء هذ� �الأمر وهذ� �لدين كم� �شُيف�شَّ
)2)  َدر�ِك: ��شم لفعل �أمر، مبعنى: �أَْدِرك. )م).

)3)  ُيدنف: يحت�شر. )م).
)4) �أَْحال�ُس بيِتهم: مالزمون له ال يربحونه. )م).

)5) غري موجود يف طبعة �ملن�ر. )م).
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ف�شلكت �لطريق �لبحري من �إ�شكندرون، معرًج� على بريوت فدم�شق، 
ثم ي�ف� ف�لقد�س، ثم جئت �الإ�شكندرية فم�شر، ثم من �ل�شوي�س ميَّمُت �حلديدة 
ِره� �أف�شل  ف�شنع�ء ف�شعًد� �إىل �لب�شرة ومنه� �إىل ح�ئل))) �إىل �ملدينة - على ُمَنوِّ
فوجدت  �لقعدة،  ذي  �أو�ئل  يف  فو�شلته�  �ملكرمة،  مكة  �إىل   - و�ل�شالم  �ل�شالة 
�لكبرية  �لبالد  �أف��شل  من  بهم  �جتمعت  كنت  ممن  �لدعوة  �أج�بو�  �لذين  �أكرث 
�ملذكورة و�شر�ته� قد �شبقوين مبو�ف�ته�. وم� �نت�شف �ل�شهر وهو موعد �لتالقي �ال 
وَقِدم �لب�قون م� عد� �الأديب �لبريوتي �لذي حرمن� �لقدر مالق�ته؛ ل�شبب �أنب�أن� 

عنه فعذرن�ه. 

ويف �أثن�ء �نتظ�رن� منت�شف �ل�شهر، �شعيت مع بع�س �الإخو�ن �لو�فدين يف 
حتري وتخري �ثني ع�شر ع�شًو� �أي�ًش�؛ الأجل �إ�ش�فتهم للجمعية، وهم من مر�ك�س 
وتون�س و�لق�شطنطينية وبغجة �شر�ي وتفلي�س وتربيز وك�بل وك�شغر وق�ز�ن وبكني 

ودهلي وكلكتة وليفربول. 

و�إذ كنت �ملب��شر لهذ� �لدعوة ب�درت و�تخذت يل د�ًر� يف حي متطرف يف 
مكة من��شبة لعقد �الجتم�ع�ت ب�شورة خفية، ومع ذلك ��شت�أجرته� ب��شم بو�ب 

د�غ�شت�ين رو�شي؛ لتكون م�شونة من �لتعر�س، رع�ية لالحتي�ط. 

� بـ )ك). )م). ويف  ))) ق�عدة �إم�رة جند، �أي بالد �بن �لر�شيد. هذ� �له�م�س من و�شع �لكو�كبي، و�شن�شري �إليه الحًقً
غري طبعة �ملن�ر »فخرجت منه� �ش�لًك� �لطريق �لبحري من �إ�شكندرون، معرًج� على بريوت فدم�شق، ثم ي�ف� ف�لقد�س، 
ثم جئت �إ�شكندرية فم�شر، ثم من �ل�شوي�س ميمُت �حلديدة، ف�شنع�ء فعدن، ومنه� ق�شدت عم�ن ف�لكويت، ومنه� 

رجعت �إىل �لب�شرة ومنه� �إىل ح�ئل«. )م).
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وقد �نعقد من منت�شف �ل�شهر �إىل �شلخه �ثن� ع�شر �جتم�ًع� غري �جتم�ع 
�لود�ع جرت فيه� مذكر�ت مهمة �ش�ر �شبطه� وت�شجيله� بكم�ل �لدقة كم� �شيعلم 
�ملف�و�ش�ت  جميع  مع  �الجتم�ع�ت  كيفية  �ملت�شمن  �ل�شجل  هذ�  مط�لعة  من 

و�ملقرر�ت غري م� �آثرت �جلمعية كتمه كم� �شي�ش�ر �إليه.



يف �ليوم �ملذكور �نتظمت �جلمعية للمرة �الأوىل، و�أع�ش�وؤه� �ثن�ن وع�شرون 
ف��شاًل، كلهم يح�شنون �لعربية، فبعد �أن عرفت كالًّ منهم لب�قي �إخو�نه وتع�رفو� 
مطبوع�ت  قباًل-  مهيئ�ت  كن  ق�ئمة-  وع�شرين  �ثنتني  بتوزيع  ب�درتهم  ب�لوجوه، 
مبطبعة )�جلالتني)، �لتي ��شتعرته� من ت�جر هندي يف مكة الأجل طبع هذه �لق�ئمة 
و�أمث�له� من �أور�ق �جلمعية، حمرًر� يف ن�شخ �لق�ئمة خمت�شًر� تر�جم �إخو�ن �جلمعية 
جميعهم، ببي�ن �ال�شم و�لن�شبة و�ملذهب و�ملزية �ملخ�شو�شة، ومو�شًح� فيه� �أي�ًش� 

مفت�ح �لرموز �لتي يحت�ج �الإخو�ن ال�شتعم�له�.

 و�أع�ش�ء �جلمعية هم))):

�ل�شيد �لفر�تي، �لف��شل �ل�ش�مي، �لبليغ �لقد�شي، �لك�مل �الإ�شكندري، 
�ملحقق  �لنجدي،  �لع�مل  �لب�شري،  �حل�فظ  �ليمني،  ث  �ملحدِّ �مل�شري،  �لعالمة 

))) يف غري طبعة �ملن�ر، �شبقت �الأ�شم�ء ب�شفر�ت رقمية مل� يتمكن �أحد من حله�، هي: )7/66/35/58/45/22)/9
(84(/3259/365/727/83/526/43323/27/404/9(9/867/56/232(/443/(38(/5(27/8(2

الجتماع الأول
 تاأ�سي�س اجلمعية وخطبة الرئي�س
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�الإنكليزي،  �ل�شعيد  �لف��شي،  �ملر�شد  �لتون�شي،  �حلكيم  ّي،  �ملَكِّ �الأ�شت�ذ  �ملدين، 
رْبيزي، �لع�رف �لت�ت�ري، �خلطيب  ومي، �لري��شي �لكردي، �ملجتهد �لتِّ �ملوىل �لرُّ
ندي،  �لق�ز�ين، �ملدقق �لرتكي، �لفقيه �الأفغ�ين، �ل�ش�حب �لهندي، �ل�شيخ �ل�شِّ

�الإم�م �ل�شيني.

من  مني  يعرفونه�  �لتي  �الإخوة  �شع�ر  بكلمة  ج�هًر�  �الإخو�ن  ب�درت  ثم 
قبل، وهي: »ال نعبد �إال �هلل« م�شرتعًي� �شمعهم وخ�طبتهم بقويل: 

من ك�ن منكم يع�هد �هلل تع�ىل على �جله�د يف �إعالء كلمة �هلل و�الأم�نة 
�هلل  عهد  »على  بقوله:  فليجهر  �ملب�ركة،  �جلمعية  هذه  �أع�ش�ء  �لتوحيد  الإخو�ن 

ب�جله�د و�الأم�نة«، ومن ك�ن ال يطيق �لعهد فليعتزلن�.

 وم� ج�ل نظري فيهم �إال و�ش�رع �لذي عن مييني �إىل عقد �لعهد، ثم �لذي 
يليه، ثم �لذي يليه .. �إىل �آخرهم.

يدير �جلمعية ومذ�كر�ته�،  رئي�ًش�  �أحدهم  ينتخبو�  �أن  �لتم�شت منهم  ثم 
�إن  ف�أج�بني �لعالمة �مل�شري:  �ملقرر�ت،  �ملف�و�ش�ت وي�شجل  و�آخر ك�تًب� ي�شبط 
معرفة �الإخو�ن بع�شهم بع�ًش� جديدة �لعهد، و�إنك �أ�شملهم معرفة بهم، ف�أن� �أترك 

�النتخ�ب لك.
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�أن  لهم  �أعلنت  فحينئذ  �لكل على ذلك،  و�أجمع  �إال  هذ�  ر�أيه  �أمت  وم�   
�إتع�ب  عن  تف�دًي�  �لكت�بة،  خلدمة  نف�شي  و�أتخري  ي،  �ملَكِّ �الأ�شت�ذ  للرئ��شة  �أتخري 
منهم  �الأعج�م  �الأف��شل  و��شت�أذنت  به�،  �لقي�م  ميكنني  �لتي  �خلدمة  يف  غريي 
و�لت�شويب،  �لر�ش�ء  �جلميع  ف�أظهر  �ألف�ظهم،  بع�س  حترير  يف  �لت�شرف  من  بنوع 
و�شرح �الأ�شت�ذ ب�لقبول مع �المتن�ن من ح�شن ظنهم به، و��شتوىل على �جلمعية 

�ل�شكوت ترقًب� مل� يقول �لرئي�س.

�أم� )�الأ�شت�ذ �لرئي�س) فقطب جبينه، م�شتجمًع� فكره، ثم ��شتهل فق�ل:

 �حلمد هلل ع�مل �ل�شرِّ و�لنَّجوى، �لذي جمعن� على توحيده ودينه، و�أمرن� 
»�مل�ْشِلُم  �لق�ئل:  حممد  نبين�  على  و�ل�شالم  و�ل�شالة  �لتقوى،  على  ب�لتع�ون 
�هلل  �لذين ج�هدو� يف  و�أ�شح�به  �آله  وعلى  بع�ًش�«  ه  بع�شُ ي�ُشدُّ  ك�لُبْنَي�ِن  للُم�ْشلِم 
�نت�ش�ًر� لدينه، مل ي�شغلهم عن �إعز�ز �لدين �ش�غل، وك�ن �أمرهم �شورى بينهم، 

ٿ   نث  لغريك،  نخ�شع  ال  ٿمث،  ٿ   نث  �للهم  �أدن�هم،  بذمتهم  ي�شعى 
ٹ   نثٹ     ،� رًّ �شُ نخ�شى  وال  �شو�ك،  من  نفًع�  ننتظر  ال  ٿمث، 
ٹمث    �لذي ال خفي�ت وال ثني�ت فيه، نث ڤ  ڤ  ڤ   ڦمث بنعمة 
�لهد�ية �إىل �لتوحيد نثڦ  ڦ  ڦمث     مب� �أ�شركو�، نثڄ  ڄمث 

بعدم� �هتدو�، �شبح�نك ربن� �آتن� من لدنك رحمة، وهيئ لن� من �أمرن� ر�شًد�.

وبعد..؛

الجتماع الأول - تاأ�صي�س اجلمعية وخطبة الرئي�س
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 في� �أيه� �ل�ش�د�ت �لكر�م، كلٌّ من� يعلم �شبب �جتم�عن� هذ� من مف�و�ش�ت 
�أخين� �ل�شيد �لفر�تي �لذي �أجبن� دعوته لهذه �جلمعية، �ش�كرين �شعيه.

�أرى لزوًم� للبحث عن �ل�شبب، كم� ال �أجد ح�جة لتن�شيط  ولذلك ال 
همتكم، وت�أجيج حميتكم؛ الأنن� كلن� يف هذ� �لعن�ء �شو�ء، ولكن �أذكركم بخال�شة 

ت�ريخ هذه �مل�ش�ألة ف�أقول:

�إن م�ش�ألة تقهقر �الإ�شالم بنت �ألف ع�م �أو �أكرث، وم� حفظ عز هذ� �لدين 
عن  �الأمم  �ش�ئر  �نحط�ط  مع  �الأ�ش��س،  مت�نة  �إال  �ملتو�لية  �لقرون  هذه  كل  �ملبني 
رة  �ملنوِّ و�لفنون  �لعلوم  يف  �الأمم  بع�س  ف�قتن�  �أن  �إىل  �ل�شئون،  كل  يف  �مل�شلمني 
م�شلمني  و�لعب�د من  �لبالد  �أكرث  نفوذه� على  فن�شرت  قوته�  َفَرَبْت)))  للمد�رك، 
وغريهم، ومل يزل �مل�شلمون يف �ُشب�تهم �إىل �أن ��شتوىل �ل�شلل على كل �أطر�ف 
�لعرب) -  �أعني )جزيرة  �لقلب -  �الإ�شالمية، وقرب �خلطر من  �ملم�لك  ج�شم 
�ملج�هدين،  �أجر  لنيل  ووفقهم  ب�لعو�قب،  ب�شرية  �هلل  رزقهم  من  �أفك�ر  فتنبهت 
وحتركت  �ملتنبهون،  فَكرُث  �ملنذرة،  و�ملب�حث  و�لتذكرة،  �ملو�عظ  ين�شرون  فهبو� 
�خلو�طر، لكنه� حركة متحرية �لوجه، �ش�ئعة �لقوة، فع�شى �هلل �أن ير�شد جمعيتن� 

للتو�شل �إىل توحيد هذه �لوجهة وجمع هذه �لقوة. 

))) ربت: ز�دت. )م).
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وبتدقيق �لنظر يف �لن�شري�ت و�ملق�الت �لتي ج�دت به� �أقالم �لف�شالء يف 
هذ� �ملو�شوع، نرى كله� د�ئرة على �أربعة مق��شد �بتد�ئية:

)�الأول) منه�: بي�ن �حل�لة �حل��شرة، وو�شف �أعر��شه� بوجه ع�م و�شًف� بديًع�، يفيد 
�لت�أثر ويدعو �إىل �لتدبر، على �أن ذلك ال يلبث �إال ع�شية �أو �شح�ه�.

)و�لث�ين): بي�ن �أن �شبب �خللل �لن�زل هو �جلهل �ل�ش�مل بي�ن �إجم�ل وتلميح، 
مع �أن �ملق�م يقت�شي عدم �الحت�ش�م من �لتف�شيل و�لت�شريح.

)و�لث�لث): �إنذ�ر �الأمة ب�شوء �لع�قبة �ملحدقة به�، �إنذ�ًر� ه�ئاًل تطري منه �لنفو�س، 
مع �أن �حل�ل �لو�قع ال تغني فيه �لنذر.

كله�؛  �الأمة  على  �أو  �لعلم�ء  �أو  �الأمر�ء  على  و�لتبعة  �للوم  توجيه  )و�لر�بع): 
لتق�عدهم عن ��شتعم�ل قوة �التف�ق على �لنه�شة، مع �أن �التف�ق وهم مت�ش�ك�شون 

متعذر ال متع�شر. 

�الأ�ش�ليب،  بد�ئع  �أنو�ع  من  حقه�  ��شتوفت  قد  �لقولية  �ملق��شد  فهذه 
و�آن �أو�ن ��شتثم�ره�، وذلك ال يتم �إذ� مل ُي�شخ�س �ملر�س �أو �الأمر��س �مل�شرتكة 
� ب�لبحث �أواًل عن مر�كز �ملر�س ثم جر�ثيمه، ليتعني بعد  ت�شخي�ًش� دقيًق� �شي��شيًّ
ذلك �لدو�ء �ل�ش�يف �الأ�شهل وجوًد� و�الأ�شمن نتيجة، وب�لتنقيب ث�نًي� عن تدبري 
�إدخ�له يف ج�شم �الأمة بحكمة ت�شرع �لعن�د و�لوهم، وتتغلب على مق�ومة �أع�ش�ء 

�لذوق و�ل�شم.

الجتماع الأول - تاأ�صي�س اجلمعية وخطبة الرئي�س
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هوؤالء  �أكرث  �خت�ره  �لذي  �الكتت�م  ت�شتح�شنون  �ل�ش�دة  �أيه�  �أظنكم  ثم 
�لكت�ب �الأف��شل؛ الأن لذلك حم�شن�ت بل موجب�ت �شتى، ينبغي �أن ت�شتعمله� 
من�  كل  �لتز�م  موجب�ته  من  الأن  �الكتت�م،  على  كلن�  فلنحر�س  �أي�ًش�؛  جمعيتن� 
وال  ري�ء  بدون  للدين،  �لن�شيحة  �ل�شريح يف  �لقول  �أعني:  �لُعَمري)))،  �مل�شرب 
َمْهَلَكة، وكتم �الأمر  �ملري�س  �أو عت�ة؛ الأن حي�ء  ��شتحي�ء، وال مر�ع�ة ذوق ع�مة 
�مل�شتفي�س �شخ�فة، و�لدين �لن�شيحة، وال حي�ء يف �لدين. ومن موجب�ت �الكتت�م 
�أي�ًش� �أن كل م� يخ�لج �لفكر يف مو�شوع م�ش�ألتن� معروف عند �الأكرثين، ولكن 
ب�شورة م�شتتة، و�لن��س فيه� على �أق�ش�م، ف�شنف �لعلم�ء �إم� جبن�ء يه�بون �خلو�س 
�لن��س  وب�قي  �أحو�لهم،  �أقو�لهم  تخ�لف  �أن  ي�أبون  مد�جون)2)  مر�ءون  و�أم�  فيه، 
ي�أنفون �أن يذعنو� لن�شح ن��شح �ش�دع غري مع�شوم، ولذلك ك�ن �لقول من غري 

معرفة �لق�ئل �أرعى لل�شمع، و�أقرب للقبول و�لقن�عة، و�أدعى لالإجم�ع.

�ملذ�هب  �ختالف  ج�نًب�  نرتك  �أن  ت�شت�شوبون  �الإخو�ن،  �أيه�  �أظنكم  ثم 
م�  نعتمد  و�أن  �أحك�مه�،  من  كثري  م�آخذ  نعرف  فال  تقليًد�،  متبعوه�  نحن  �لتي 
نعلم من �لكت�ب و�شحيح �ل�شنة وث�بت �الإجم�ع، وذلك لكيال نتفرق يف �الآر�ء، 
وليكون م� نقرره مقبواًل عند جميع �أهل �لقبلة، �إذ �إن مذهب �ل�شلف هو �الأ�شل 
�أمه�ت  �إليه، وجتتمع عليه يف بع�س  �أن ترجع  �لذي ال يرد، وال ت�شتنكف �الأمة 

))) �مل�شرب �لعمري: منهج عمر بن �خلط�ب  )م).
)2) مد�جون: �ش�ترون للعد�وة، ال يظهرونه�. )م).
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�مل�ش�ئل؛ الأن يف ذلك �لت�ش�وي بني �ملذ�هب، فال يثقل على �أحد نبذ تقليد �أحد 
نبذ تقليد �أحد �الأئمة يف م�ش�ألة تخ�لف �ملتب�در من ن�س �لكت�ب �لعزيز، �أو تب�ين 

�شريح �ل�شنة �لث�بتة يف مدون�ت �ل�شدر �الأول. 

بني  ح�دث  بر�أي  هو  فم�  منكم،  �لبع�س  على  �لر�أي  هذ�  يكربنَّ  وال 
�مل�شلمني، بل جميع �أهل جزيرة �لعرب م� عد� �أخالط �حلرمني على هذ� �لر�أي، 
ثم�نية - كلهم  �إىل  �شبعة ماليني  �أهل �جلزيرة - وهم من  �أن  وال يخفى عليكم 
من �مل�شلمني �ل�شلفيني عقيدة، �حلن�بلة �أو �لزيدية))) �أو �ل�ش�فعية مذهًب�، وقد ن�ش�أ 
�لدين فيهم، وبُلغتهم فهم �أهله وحملته وح�فظوه وُحم�ته، وقلم� خ�لطو� �الأغي�ر �أو 
وجدت فيهم دو�عي �لغرب�ء و�لتفنن يف �لدين الأجل �لفخ�ر)2)، وال يعظمن على 
�لبع�س منكم �أي�ًش�، �أنه كيف ي�شوغ الأحدن� �أن يثق بفهمه وحتقيقه مع بعد �لعهد، 
ويرتك تقليد من يعرف �أنه �أف�شل منه، و�أجمع علًم�، و�أكرث �إح�طة و�حتي�ًط�.      

وال �أظن �أن فين� من لي�س يف نف�شه �إ�شك�ل عظيم يف حتري من هو �الأعظم 
�ختالف�ت  لوجود  حتقيقه،  على  ب�العتم�د  و�الأحرى  و�لعلم�ء،  �الأئمة  بني  من 
و��شطر�ب�ت مهمة بينهم، م� بني نفي و�إثب�ت، حتى يف كثري من �الأمور �لتعبدية 
�لفعلية �لتي م�أخذه� �مل�ش�هدة �ملتكررة �ألوف مر�ت، مثل هل ك�ن �لنبي - عليه 

))) �لزيدية: �أتب�ع زيد بن علي زين �لع�بدين بن �حل�شني بن علي، ين�شبون �إىل �ل�شيعة، غري �أنهم يخ�لفون غريهم من 
فرق �ل�شيعة يف �أنهم ال يه�جمون �أب� بكر وعمر، ويقولون ب�شحة خالفتيهم�. )م). 

)2) �شي�أتي يف �أو�خر �ل�شجل بحث م�شبع يف مز�ي� �لعرب. )ك).
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�ل�شالة و�ل�شالم - ثم جمهور �أ�شح�به – عليهم �لر�شو�ن - ي�شلون وتر �لع�ش�ء 
بت�شليمة �أم بت�شليمتني؟ وهل ك�نو� يقُنُتون))) يف �لوتر �أم يف �ل�شبح؟ وهل ك�ن 
�ملوؤمتون يقرءون �أم ين�شتون؟ وهل ك�نو� يرفعون �الأيدي عند تكبري�ت �النتق�ل �أم 
ال يرفعون؟ وهل يعقدون �الأيدي �أم ير�شلونه�؟ ف�إذ� ك�ن �الأئمة و�لعلم�ء �الأقدمون 
هذ� �ش�أنهم من �لتب�ين و�لتخ�لف يف حتقيق كيفية عب�دة فعلية هي عم�د �لدين- 
�أعني �ل�شالة �لتي هي من �مل�شهود�ت �ملتكرر�ت، وتوؤدى ب�جلموع و�جلم�هري- 
فكيف يكون �ش�أنهم يف �الأحك�م �لتي ت�شتند �إىل قول �أو فعل �أو �شكوت �شدر 

عن �لنبي  مرة �أو مر�ت فقط، ورو�ه� فرد �أو �أفر�د.

فعلى هذ�، ال �أرى من م�نع �أن نرتك �لنقول �ملتخ�لفة خ�شو�ًش� منه� �ملتعلق 
ب�لبع�س �لقليل من �الأ�شول، وجنتمع على �لرجوع �إىل م� نفهمه من �لن�شو�س، 
�أو م� يتحقق عندن� ح�شب ط�قتن� �أنه جرى عليه �ل�شلف، وبذلك تتحد وجهتن�، 
م�  من�  �الأمة  قبول  يف  �الأمل  ويقوى  نقرره،  م�  تقرير  على  �التف�ق  لن�  ويت�شنى 

ندعوه� �إليه.

و�إين �أ�شلفكم �أيه� �ل�ش�د�ت �أنه ينبغي �أن ال يهولن� م� ينب�شط يف جمعيتن� 
من تف�قم �أ�شب�ب �ل�شعف و�لفتور، كيال ني�أ�س من َرْوح �هلل، و�أن ال نتوهم �الإ�ش�بة 
يف قول من ق�ل: �إنن� �أمة ميتة فال ترجى حي�تن�. كم� ال �إ�ش�بة يف قول من ق�ل: �إذ� 

)))  يقُنُتون: يدعون دع�ء �لقنوت. )م).
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نزل �ل�شعف يف دولة �أو �أمة ال يرتفع، فهذه �لروم�ن و�ليون�ن و�الأمريك�ن و�لطلي�ن 
وفقد كل  �ل�شعف  مت�م  بعد  ن�ش�أته�  ��شرتجعت  �أمث�لن�  �أمم  كله�  و�لي�ب�ن وغريه�، 
�للو�زم �الأدبية للحي�ة �ل�شي��شية، بل لي�س بينن� - وال �شيم� عرب �جلزيرة من� - 
وبني �أعظم �الأمم �حلية �ملع��شرة فرق �شوى يف �لعلم و�الأخالق �لع�لية، على �أن 

مدة ح�ش�نة �لعلم ع�شرون ع�ًم� فقط، ومدة ح�ش�نة �الأخالق �أربعون �شنة.

فعلين� �أن نثق بعن�ية �هلل �لذي ال يعبد �شو�ه، وبهذ� �لدين �ملبني �لذي ن�شر 
لو�ء عزه على �لع�ملني، ومل يزل ب�لنظر لو�شعه �الإلهي ديًن� حنيًف� متيًن� حمكًم� 
له وال يق�ربه دين من �الأدي�ن يف �حلكمة و�لنظ�م ور�شوخ �لبني�ن. مكيًن�، ال يف�شُ

ودالئل  �الأ�شب�ب  ظو�هر  و�أن  مي�شور،  �الأمر  �أن  �الإخو�ن،  �أيه�  �أيقنو�  ثم 
�الأقد�ر مب�شرة ب�أن �لزم�ن قد ��شتد�ر، ون�ش�أ يف �الإ�شالم �أجن�ب �أحر�ر، وحكم�ء 
�أبر�ر، يعد و�حدهم ب�ألف، وجمعهم ب�ألف �ألف، فقوة جمعية منتظمة من هوؤالء 
�لنبالء ك�فية الأن تخرق طبل حزب �ل�شيط�ن، وت�شرتعي �شمع �الأمة مهم� ك�نت 
و�إن ك�نت يف فتور م�شتحكم عتيق، على  �لن�ش�ط،  �إىل  يف رق�د عميق، وتقوده� 
�أن حم�س �نعق�د جمعيتن� هذه ملن �أعظم تلك �ملب�شر�ت، خ�شو�ًش� �إذ� وفقه� �هلل 
تع�ىل بعن�يته لت�أ�شي�س جمعية ق�نونية منتظمة؛ الأن �جلمعي�ت �ملنتظمة يت�شنى له� 
�لثب�ت على م�شروعه� عمًر� طوياًل يفي مب� ال يفي به عمر �لو�حد �لفرد، وت�أتي 
ب�أعم�له� كله� بعز�ئم �ش�دقة ال يف�شده� �لرتدد، وهذ� هو �شر م� ورد يف �الأثر من 
وت�أتي  ب�لعظ�ئم،  تقوم  �جلمعي�ت  كون  �شر  هو  وهذ�  �جلَم�ِعة«،  َمع  �هلِل  »يد  �أن: 

الجتماع الأول - تاأ�صي�س اجلمعية وخطبة الرئي�س
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�الأعم�ل  كل  �لنج�ح يف  �شر  وهذ�  �لغربية،  �الأمم  ن�ش�أة  �شر  هو  وهذ�  ب�لعج�ئب، 
�، ال يح�شل �إال بقوة  � ك�ن �أو جزئيًّ ة �هلل يف خلقه �أن كل �أمر كليًّ �ملهمة، الأن �ُشنَّ
وزم�ن متن��شبني مع �أهميته، و�أن كل �أمر يح�شل بقوة قليلة يف زم�ن طويل، يكون 
�أحكم و�أر�شخ و�أطول عمًر� مم� �إذ� ح�شل مبزيد قوة يف زم�ن ق�شري، وكلن� يعلم �أن 
م�ش�ألتن� �أعظم من �أن يفي به� عمر �إن�ش�ن ينقطع، �أو م�شلك �شلط�ن ال يطرد، �أو قوة 

ع�شبية ح�شرية حمق�ء، تفور �شريًع� وتغور �شريًع�.

�جلمعي�ت؛  مبد�أ  فكذلك  �ثن�ن،  �الأعد�د  �أعظم  مبد�أ  �أن  تفكرن�  و�إذ� 
�شخ�ش�ن ثم تتز�يد، حتى تكمل وتتقلب �أ�شك�اًل حتى تر�شخ، فعلى هذ� ال يبعد 
�أن يتم لن� �نعق�د جمعية منتظمة تنعقد �الآم�ل بن��شيته�. وال ينبغي �ال�شرت�ش�ل 
مع �لوهم �إىل �أن �جلمعي�ت معر�شة يف �شرقن� لتي�ر �ل�شي��شة؛ فال تعي�س طوياًل، 
�إذ� ك�نت فقرية، ومل تكن كغ�لب )�الأك�دميي�ت) �أي �ملج�مع �لعلمية  وال �شيم� 
حتت حم�ية ر�شمية، بل �الأليق ب�حلكمة و�حلزم �الإقد�م و�لثب�ت، وتوقع �خلري �إىل 

�أن يتم �ملطلوب.

هذ� و�إن �شرقن� م�شرق �لعظ�ئم، و�لزم�ن �أبو �لعج�ئب، وم� على �هلل بعزيز 
�أن ُيتم لن� �نتظ�م جمعية يكون له� �شوت جهوري، �إذ� ن�دى موؤذنه�: »حي على 

�لفالح«، يف ر�أ�س �لرج�ء يبلغ �أق�شى �ل�شني �شد�ه.
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ومن �مل�أمول �أن تكون �حلكوم�ت �الإ�شالمية ر��شية بهذه �جلمعية ح�مية 
�جله�لة،  وهدة  من  ب�الأمة  تنه�س  �أن  �الأ�ش��شية  وظيفته�  الأن  بعد حني؛  ولو  له� 
وترقى به� يف مع�رج �ملع�رف، متب�عدة عن كل �شبغة �شي��شية، و�شنعود لبحث 

�جلمعية فيم� بعد.

 � ولنبد�أ �الآن بت�شخي�س د�ء �لفتور �مل�شتويل على �الأمة ت�شخي�ًش� �شي��شيًّ
مدقًق�، ف�أرجوكم �أيه� �ل�ش�د�ت، �أن ُيعمل كلٌّ منكم فكره �لث�قب فيم� هو �شبب 
�لفتور؛ ليبني ر�أيه، وم� يفتح �هلل به عليه يف �جتم�ع�تن� �لتي نو�ليه� كل يوم، م� 
عد� يومي �لثالث�ء و�جلمعة من بعد طلوع �ل�شم�س ب�ش�عة �إىل قبيل �لظهر، �أعني 
�إىل م� بعد مثل هذ� �لوقت ب�ش�عة، فنفتتح كل �جتم�ع بقر�ءة �شبط �ملذ�كر�ت 

�لتي جرت يف �الجتم�ع �ل�ش�بق، ثم ن�شرع ب�ملف�و�ش�ت.

عليه�  تدور  �لتي  �الأ�ش��شية  �مل�ش�ئل  بربن�مج  �ليوم  �جتم�عن�  �أختم  و�إين 
جمعيتن�، وينبغي لكلٍّ من� �أن يفتكر فيه� ويدر�شه�، وهي ع�شر م�ش�ئل:

))) مو�شوع �لد�ء.

)2) �أعر��س �لد�ء.

 )3)جر�ثيم �لد�ء.

)4) م� هو �لد�ء.

الجتماع الأول - تاأ�صي�س اجلمعية وخطبة الرئي�س
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)5) م� هي و�ش�ئل ��شتعم�ل �لدو�ء؟

)6) م� هي �الإ�شالمية؟

)7)  كيف يكون �لتدين ب�الإ�شالمية؟ 

)8)  م�هو  �ل�شرك �خلفي؟ 

)9)  كيف تق�وم �لبدع؟

)0))  حترير ق�نون لت�أ�شي�س جمعية تعليمية.

�أرى  �لفر�تي:  �ل�شيد  ق�ل  �جلل�شة،  و�نتهت  �لرئي�س،  خط�ب  �نتهى  ومل� 
�أن يقيد كل من� هذه �مل�ش�ئل �لع�شر يف ج�نب من ورقة �لرت�جم؛ الأجل �لتذكرة 
ففعلو�، ثم دع�هم �إىل �لطع�م ف�أج�بو�، وك�ن حديثهم على �لطع�م ��شتق�ش�ء �أحد 
�ملهتدين يف ليفربول من �ل�شعيد �الإنكليزي، وبعد �أن طعمو�، عر�س عليهم �ل�ش�ي 
، ثم �ن�شرفو� �أزو�ًج� وفر�دى،  و�لقهوة و�ل�شر�ب �ملثلوج، ف�خت�ر كل م� �أَِلف و�أحبَّ

جميبني دعوة خري �لدع�ة، �إذ ك�ن قد دن� وقت �ل�شالة.



يف �شب�ح �ليوم �ملذكور �نعقد �الجتم�ع، وبعد قر�ءة �شبط �جلل�شة �الأوىل، 
�فتتح �لكالم )�الأ�شت�ذ �لرئي�س)، فق�ل:

 �إن� جند �لب�حثني يف �حل�لة �لن�زلة ب�مل�شلمني ي�شبهونه� ب�ملر�س، فيطلقون 
عليه� ��شم �لد�ء جمرًد� �أو مع و�شفه ب�لدفني �أو �ملزمن �أو �لع�ش�ل، ولعل م�أخذ 
ذلك م� ورد يف �الأثر و�ألفته �الأ�شم�ع من ت�شبيه �مل�شلمني ب�جل�شد �إذ� ��شتكى منه 
ع�شو تد�عى له �ش�ئره ب�ل�شهر و�حلمى. ويلوح يل �أن �إطالق �لفتور �لع�م �أليق ب�أن 
ب�مل�دي�ت،  منه�  �أكرث  ب�الأدبي�ت  �لن�زلة  �حل�لة  لتعلق  �لبحث؛  لهذ�  عنو�نً�  يكون 
والأن �آخر م� فيه� �شعف �حل�س، فين��شبه �لتعبري عنه ب�لفتور.  �إن هذ� لفتور يف 
�حلقيقة �ش�مل جلميع �أع�ش�ء �جل�شم �الإ�شالمي، فين��شب �أن يو�شف ب�لع�م، ورمب� 
يتوقف �لفكر يف �لوهلة �الأوىل عن �حلكم ب�أن �لفتور ع�م ي�شمل �مل�شلمني ك�فة، 
ولكن بعد �لتدقيق و�ال�شتقر�ء جنده �ش�ماًل للجميع يف م�ش�رق �الأر�س ومغ�ربه� 

ال ي�شلم منه �إال �أفر�د �ش�ذة. 

الجتماع الثاين
الداء اأو الفتور العام

يف مكة يوم �الأربع�ء �ش�بع ع�شر ذي �لقعدة �شنة 6)3)
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للم�شلمني  قرون  منذ  �لفتور  هذ�  مالزمة  �شبب  هو  م�  �ل�ش�دة،  �أيه�  في� 
�ل�شي��شية  �أو  �لدينية  �شئونهم  ك�نت  وكيفم�  وجدو�،  و�أينم�  ك�نو�،  قوم  �أي  من 
�أو �الإفر�دية �أو �ملع��شية؟ حتى �إنن� ال نك�د جند �إقليمني متج�ورين �أو ن�حيتني يف 
�إقليم �أو قريتني يف ن�حية �أو بيتني يف قرية �أهل �أحدهم� م�شلمون و�أهل �الآخر غري 
م�شلمني، �إال وجند �مل�شلمني �أقل من جري�نهم ن�ش�ًط� و�نتظ�ًم� يف جميع �شئونهم 
فن  كل  يف  نظر�ئهم  من  �تق�نً�  �أقل  جندهم  وكذلك  و�لعمومية،  �لذ�تية  �حليوية 
و�شنعة، مع �أنن� نرى �أكرث �مل�شلمني يف �حلو��شر، وجميعهم يف �لبو�دي، حم�فظني 
على متيزهم عن غريهم من جري�نهم وخم�لطيهم يف �أمه�ت �ملز�ي� �الأخالقية، مثل 

�الأم�نة و�ل�شج�عة و�ل�شخ�ء.

فم� هو و�حل�لة هذه �شبب �شمول هذ� �لفتور ومالزمته جل�معة هذ� �لدين، 
كمالزمة �لعلة للمعلول، بحيث يق�ل �أينم� وجدت �الإ�شالمية وجد هذ� �لد�ء، 

حتى توهم كثري من �حلكم�ء �أن �الإ�شالم و�لنظ�م ال يجتمع�ن!

�أواًل،  فيه  �لبحث  جمعيتن�  على  يجب  �لذي  �لعظيم  �مل�شكل  هو  هذ�   
بحث تدقيق و��شتقر�ء، ع�شى �أن نهتدي �إىل جرثومة �لد�ء عن يقني، فن�شعى يف 

مق�ومته�، حتى �إذ� �رتفعت �لعلة برئ �لعليل �إن �ش�ء �هلل تع�ىل.

ق�ل �لف��شل �ل�ش�مي: 

ب�لفتور،  �لن�زلة  تعريفه وتو�شيفه �حل�لة  �لرئي�س على  �الأ�شت�ذ  �أو�فق  �إين 
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� حميًط� بجميع �مل�شلمني. وال �أعلم م� يع�ر�س كون هذ� �لفتور ع�مًّ

ق�ل �ل�ش�حب �لهندي:

�ل، وقد خربت �لبالد   �إين و�إن كنت �أقل �الإخو�ن ف�شيلة، ولكنني جوَّ
يف  يظهر  ال  ك�ن  و�إن  ع�م،  �لفتور  هذ�  �أن  يف  عندي  �شك  وال  �لعب�د،  و�أحو�ل 
بع�س �ملو�قع �لتي لي�س فيه� غري �مل�شلمني كقلب جزيرة �لعرب وبع�س جه�ت 
�إفريقي�، وال يظهر �أي�ًش� يف بع�س مو�قع �أخرى جم�ورو �مل�شلمني فيه� وخم�لطوهم 
من �أهل �لنِّحل �لوثنية �لغريبة �لو�شع، �ملتن�هية يف �ل�شدة، كبق�ي� �ل�ش�بئة حول 
دجلة، �لذين ي�شيعون كثرًي� من �أوق�تهم منغم�شني يف �مل�ء تعبًد�، وك�لكونغو من 
�لزنوج، وك�لبوذية من �لهنود، �ملعتقدين �أن كل م�ش�ئبهم حتى �ملوت �لطبيعي 
من ت�أثري�ت �أعم�ل �ل�شحرة عندهم، ف�إن �أمث�ل هوؤالء �أكرث فتوًر� من �مل�شلمني، 

على �أن ذلك ال يرفع �شفة �لفتور وعموميته عن �مل�شلمني.

فق�ل �الأ�شت�ذ �لرئي�س:

 �إن �ل�ش�حب �لهندي م�شيب يف تف�شيله وحتريره، ولذلك رجعت عن 
قويل ب�أن �مل�شلمني �أحط من غريهم مطلًق�، �إىل �حلكم ب�أنهم �أحط من غريهم م� 

عد� �أهل �لنِّحل �ملت�شددة يف �لتدين.

الجتماع الثاين - الداء اأو الفت�ر العام
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 ق�ل �حل�فظ �لب�شري:

 يلوح يل �أنه يلزم ��شتثن�ء �لدهريني و�لطبيعيني و�أمث�لهم مم� ال دين لهم؛ 
الأنهم ال بد �أن يكونو� على غري نظ�م وال ن�مو�س يف �أخالقهم، معذبني منغ�شني 
�أنف�شهم،  �لطبيعيون  بذلك  يعرتف  كم�  �الأدي�ن  �أهل  عن  منحطني  حي�تهم،  يف 

فيقولون عن �أنف�شهم �إنهم �أ�شقى �لن��س يف �حلي�ة �لدني�.

ف�أج�به �ل�ش�حب �لهندي:

 �إين كنت �أي�ًش� �أظن �أنه يوجد يف �لب�شر �أفر�د ممن ال دين لهم، و�أن من 
ك�نو� كذلك ال َخاَلق))) لهم، ثم �إن �ختب�ري �لطويل قد برهن يل على �أن �لدين 
و�خل�شوع  ب�لك�ئن�ت،  تت�شرف  غ�لبة  قوة  وجود  �لنف�س  �إدر�ك  وهو  �لع�م،  مبعن�ه 
قولهم فالن  و�إن  �لب�شر،  فطري يف  �أمر  هو  �لفكر  يقوم يف  �لقوة على وجه  لهذه 
دهري �أو طبيعي، هو �شفة ملن يتوهم �أن تلك �لقوة هي �لدهر �أو �لطبيعة فيدين 

مل� يتوهم.

من  �شنف  و�شف  ي�شح  ال  �أنه  من  �الأخالقيون  يقرره  م�  عندي  فثبت 
�لن��س ب�أنهم ال دين لهم مطلًق�، بل كل �إن�ش�ن يدين بدين �إم� �شحيح، �أو ف��شد 
عن �أ�شل �شحيح، و�إم� ب�طل، �أو ف��شد عن �أ�شل ب�طل، و�لف��شد�ن يكون ف�ش�دهم� 

�إم� بنق�ش�ن �أو بزي�دة �أو بتخليط، فهذه �أق�ش�م ثم�نية.

)))  ال خالَق لهم: الحظ لهم وال ن�شيب من �خلري. )م).
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ف�لدين �ل�شحيح ك�فل ب�لنظ�م و�لنج�ح يف �حل�ل و�ل�شع�دة و�لفالح يف 
�مل�آل، و�لب�طل و�لف��شد�ن بنق�ش�ن قد يكون �أ�شح�به� على نظ�م وجن�ح يف �حلي�ة 
على مر�تب خمتلفة، و�أم� �لف��شد�ن بزي�دة �أو بتخليط َفَمْهَلكة حم�شة، ثم �أقول 
رمب� ك�ن تقريري هذ� غريًب� يف ب�به، ف�ألتم�س �أن ال ُيقبل وال ُيرد �إال بعد �لتدقيق 

و�لتطبيق، الأنه �أ�شل مهم مل�ش�ألة �لفتور �لع�م �مل�شتويل على �مل�شلمني.

ق�ل �لرئي�س �الأ�شت�ذ:

�لبحث  �آد�ب  تعريفكم  لزوم  عن  �الأف��شل  �ل�ش�دة  �أيه�  �أُجلُّكم  �إين   
و�ملن�ظرة، غري �أين �أنبه فكركم الأمر ال بد �أن يكون يف نفو�شكم جميًع�، �أو حتبون �أن 
ي�شرح به، �أال وهو عدم �الإ�شر�ر على �لر�أي �لذ�تي، وعدم �النت�ش�ر له، و�عتب�ر 
�أو خط�أ،  فرمب� ك�ن �شو�بً�  له،  �شنح  �إال خ�طر  هو  �إن  من�  ويبديه كل  يقوله  م�  �أن 
ورمب� ك�ن مغ�يًر� مل� هو نف�شه عليه �عتق�ًد� وعماًل، وهو �إمن� يورده يف �لظ�هر معتمًد� 
عليه، ويف �حلقيقة م�شت�شكاًل �أو م�شتثبًت� �أو م�شتطلًع� ر�أي غريه، فال �أحد من� ملزم 
�إمن�  الأنن�  �إىل �شده؛  عنه  يرجع  �أو  يعدل  �أن  وله  عليه،  مبلوم  هو  يبديه، وال  بر�أي 
 ،� نحن ب�حثون ال متن�ظرون، ف�إذ� �أعجبن� ر�أي �ملتكلم من� �أثن�ء خط�به �إعج�بً� قويًّ
ب��شتح�ش�نه،  و�إ�شع�ًر�  ُحْكمة،  ت�أييًد� الإ�ش�بة  بلفظ )مرحى))))  �أن جنهر  ب�أ�س  فال 

فلنم�ِس يف بحثن� عن �أ�شب�ب �لفتور �لع�م على هذ� �لن�شق.

)))  مرحى: كلمة تعجب تقوله� �لعرب عند �إ�ش�بة �لر�مي �ملرمى )ك).
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ق�ل �لف��شل �ل�ش�مي:

 �إين �أرى �أن من�ش�أ هذ� �لفتور هو بع�س �لقو�عد �العتق�دية و�الأخالقية، 
ب�طًن�،  مثل �لعقيدة �جلربية، �لتي من بعد كل تعديل فيه� جعلت �الأمة جربية 
ب�لي�شري  و�لقن�عة  �لدني�  يف  �لزهد  على  �حلث  ومثل  )مرحى).  ظ�هًر�.  قدرية 
و�لتب�عد  و�لري��شة،  �ملجد  كحب  �لنف�شية،  �ملط�لب  و�إم�تة  �لرزق  من  و�لكف�ف 
عن �لزينة و�ملف�خر، و�الإقد�م على عظ�ئم �الأمور، وك�لرتغيب يف �أن يعي�س �مل�شلم 
الت،  ر�ت مثبِّط�ت معطِّ �ت خمدِّ كميت قبل �أن ميوت، وكفى بهذه �الأ�شول ُمَفرتِّ
ذر  �أب�    عف�ن  بن  عثم�ن  نفى  وملثله�  �شرع،  به�  ي�أِت  ومل  عقل  يرت�شيه�  ال 

بذة))): �لغف�ري �إىل �لرَّ

ف�أج�به �لبليغ �لقد�شي:

 �إن هذه �الأ�شول �جلربية و�لتزهيدية �ملمتزجة بعق�ئد �الأمة، وم� هو �أ�شد 
منه� تعطياًل لالأخذ ب�الأ�شب�ب ولن�ش�أة �حلي�ة، موجودة يف جميع �لدي�ن�ت، لتعدل 
من جهة �َشَره �لطبيعة �لب�شرية يف طلب �لغ�ي�ت، وتدفعه� �إىل �لتو�شط يف �الأمور، 
�لب�ئ�شني،  �ملقهورين  عن  وتنفي�ًش�  للع�جزين،  ت�شلية  �أخرى  جهة  من  ولتكون 

وتو�شاًل �إىل ح�شول �لت�ش�وي بني �الأغني�ء و�لفقر�ء يف مظ�هر �لنعيم.

)))  يف غري طبعة �ملن�ر »نفى عمر بن �خلط�ب  �أب� ذر �لغف�ري ..« وهذ� خط�أ، و�ل�شو�ب م� هو مثبت )م).
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ه من �هلل تع�ىل،  �أال ُيرى �إجم�ع كل �الأدي�ن على �عتق�د �لقدر خريه و�شرِّ
�لب�شر من  لي�س يف  �ل�شيط�ن، ومع ذلك  �أو من  �لنف�س،  �أو خريه منه و�شره من 
ين�شب �أمًر� �إىل �لقدر �إال عند �جلهل ب�شببه �شرًت� جلهله، �أو عند �لعجز عن نيل 
�خلري �أو دفع �ل�شر، �شرًت� لعجزه، وحيث غلب �أخرًي� على �مل�شلمني جهل �أ�شب�ب 
�مل�شبب�ت �لكونية، و�لعجز عن كل عمل �لتجئو� �ىل �لقدر و�لزهد متويًه� ال تديًن�. 

وهذ� �لتبتل و�خلروج عن �مل�ل من �أعظم �لقرب�ت يف �لن�شر�نية، فهل ك�ن 
ق�شد �ش�رع �لرهب�نية �أن ينقر�س �لن��س ك�فة بعد جيل و�حد؟ �أم ك�ن ق�شده �أن 
ي�شرعه� على �أن ال يتلب�س به� �إال �لقليل �لنزر؟ كال، ال يعقل يف هذ� �ملق�م �إال 
�لتعميم، وينتج من ذلك �أنه ال ي�شح �عتب�ر هذه �الأ�شول �جلربية و�لتزهيدية �شبًب� 
للفتور، بل هي �شبب العتد�ل �لن�ش�ط، و�شريه �شري �نتظ�م، ور�شوخ، ويف �لنظر 
�إىل �مل�ش�ق و�لعظ�ئم �لتي �قتحمه� �ل�شح�بة و�خللف�ء �لر��شدون  لنيل �لغنى 
ك�نت  ذ�ك  �إذ  �الأمة  �أن  مع  بره�ن،  �أقوى  و�لثو�ب  �الأجر  مع  و�لفخ�ر،  و�لري��شة 

ز�هدة فعاًل ال ك�لزهد �لذي ندعيه �الآن كذبً� وري�ء. )مرحى).

�إىل  موجًه�  جنده  �لزهد  على   � ح�ثًّ �الإ�شالمية  يف  ورد  م�  كل  تتبعن�  �إذ� 
�لرتغيب يف �الإيث�ر �لع�م، �أي بتحويل �مل�شلم ثمرة �شعيه للمنفعة �لعمومية دون 
خ�شو�س نف�شه، حتى �إن كل م� ورد يف �حلث على �جله�د يف �شبيل �هلل مر�د، وبه 
�شعى �ملوؤمن بكل �لو�ش�ئل، حتى يبذل حي�ته الإعز�ز كلمة �هلل و�إق�مة دينه، ال 
يف خ�شو�شية حم�ربة �لكف�ر كم� تتوهم �لع�مة، كم� �أن �ملر�د من حم�ربة �لكف�ر 
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هو من جهة �إعز�ز �جل�معة �الإ�شالمية، ومن �أخرى خدمة �جل�معة �الإن�ش�نية، من 
�لد�رين، الأن لالأمم �ملرتقية  �مل�شلمني يف �شع�دة  �إىل م�ش�ركة  �لكف�ر  �إجل�ء  حيث 
علًم� والية طبيعية على �الأمم �ملنحطة، فيجب عليه� �إن�ش�نية �أن تهديه� �إىل �خلري، 

ولو ُكًره� ب��شم �لدين �أو �ل�شي��شة.

ثم ق�ل:

�الإ�شالمية  �ل�شي��شة  نوع  حتول  هو  �لفتور  �شبب  �أن  �إيلَّ  فيخيل  �أن�  �أم�   
حيث ك�نت ني�بية ��شرت�كية، �أي )دميقر�طية) مت�ًم�، ف�ش�رت بعد �لر��شدين ب�شبب 
�ش�رت  ثم  �الأ�ش��شية،  �ل�شرع  بقو�عد  مقيدة  َمَلكية  �لد�خلية،  �ملح�رب�ت  مت�دي 

�أ�شبه ب�ملُْطلقة.

�أن قو�عد �ل�شرع ك�نت يف �الأول غري مدونة   وقد ن�ش�أ هذ� �لتحول من 
يف  وتفرقهم  ب�لفتوح�ت،    �شني  �ملوؤ�شِّ �ل�شح�بة  ��شتغ�ل  ب�شبب  حمررة،  وال 
مت فيه� �آر�ء  �لبالد، فظهر يف �أمر �شبطه� خالف�ت ومب�ين�ت بني �لعلم�ء، وحتكَّ
يدن�شو�  مل  )وليتهم  �لوثنية  نزع�تهم  بق�ي�  يالئم  مب�  �الأخذ  حو�  فرجَّ �لدخالء، 
�الإ�شالم ب�لدخول فيه) ف�تخذ �لعم�ل �ل�شي��شيون، وال �شيم� �ملتطرفون منهم، هذ� 
�لتخ�لف يف �الأحك�م و�شيلة لالنق�ش�م و�ال�شتقالل �ل�شي��شي، فن�ش�أ عن ذلك �أن 
تفرقت �ململكة �الإ�شالمية �إىل طو�ئف متب�ينة مذهًب�، متع�دية �شي��شة، متك�فحة 
على �لدو�م، وهكذ� خرج �لدين من ح�ش�نة �أهله، وتفرقت كلمة �الأمة، فطمع به� 
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�أعد�وؤه�، و�ش�رت معر�شة للمح�رب�ت �لد�خلية و�خل�رجية مًع�، ال ت�ش�دف �شوى 
فرت�ت قليلة ترتقى فيه� يف �لعلوم و�حل�ش�رة على ح�شبه�. وقد �أثر ��شتمر�ر �الأمة 
يف هذه �حلروب �أن �ش�رت ب�عتب�ر �الأكرثية �أمة جندية �شنعة و�أخالًق�، بعيدة عن 
�لفنون و�ل�شن�ئع و�لك�شب ب�لوجوه �لطبيعية. ثم ب�شبب فقد�ن �لقو�د و�ملعد�ت 
مل يبَق جم�ل للحروب �لر�بحة، ف�قت�شرت �الأمة على �ملد�فع�ت خ�شو�ًش� منذ 
قرنني �إىل �الآن، �أي منذ �ش�رت �جلندية عند غريهم �شنعة علمية مفقودة عندن�، 
ب�أ�شن� بينن�، فنعي�س ب�لتغ�لب و�الحتي�ل، ال ب�لتع�ون و�لتب�دل،  ف�شرن� ن�شتعمل 

وهذ� �ش�أن مييت �النتب�ه و�لن�ش�ط، ويولد �خلمول و�لفتور. )مرحى).

ف�بتدر �حلكيم �لتون�شي، و�أج�به:

 �إن غرين� من �الأقو�م - جر�م�ني� مثاًل - وجدو� يف حكوم�ت مطلقة، ويف 
�ختالف�ت مذهبية، ويف �نق�ش�م�ت �إىل طو�ئف �شي��شية، ويف حروب م�شتمرة، ومل 

ي�شملهم �لفتور بوجه ع�م، فال بد للفتور يف �مل�شلمني من �شبب �آخر.

ثم ق�ل: وفيم� �أت�شور �أن بالءن� من ت�أ�شل �جلهل يف غ�لب �أمر�ئن� �ملرتفني 
�الأخ�شرين �أعم�اًل، �لذين �شلو� و�أ�شلون� �شو�ء �ل�شبيل، وهم يح�شبون �أنهم يح�شنون 
له� طب�ئع  �لتي  �لعجم�و�ت  �أ�شفل من جهل  بلغ جهل هوؤالء دركة  �شنًع�، حتى 
��شُتحفظت  عم�  وتدفع  حدوده�،  عن  ومتنع  زم�ره�،  حتمي  �لتي  فمنه�  ونو�مي�س، 

عليه، وهوؤالء لي�س لهم طب�ئع ونو�مي�س، يخربون بيوتهم ب�أيديهم وهم ال ي�شعرون.
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 ومنهم �لذين �شلو� على علم، وهم �لذين ي�شكون ويبكون حتى ُيظن 
و�مُي)))   - �أنهم  مع  �ل�شي��شي  ب�الإ�شالح  ويت�شدقون  �أمرهم،  على  مغلوبون  �أنهم 
�حلق- يقولون ب�أفو�ههم م� لي�س يف قلوبهم، يظهرون �لرغبة يف �الإ�شالح، ويبطنون 
�الإ�شر�ر و�لعن�د على م� هم عليه من �إف�ش�د دينهم ودني�هم، وهدم مب�ين جمدهم 
و�إذالل �أنف�شهم و�مل�شلمني وهذ�، د�ء عي�ء ال يرجى منه �ل�شف�ء، الأنه د�ء �لغرور، 
من  �شرى  وقد  م�شم�ر،  يف  ح�زًم�  يج�ري  وال  بف�شيلة،  لف��شل  �ش�حبه  يقر  ال 

�الأمر�ء �إىل �لعلم�ء �إىل �ش�ئر �لطبق�ت.

�أج�ب �ملوىل �لرومي:

 �إن �إلق�ء �لتبعة على �الأمر�ء خ��شة غري �شديد، خ�شو�ًش� الأن �أمر�ءن� �إن 
هم �إال لفيف من�، فهم �أمث�لن� من كل وجه، وقد قيل: »كَم� تُكونو� يوىلَّ عليكم« 

فلو مل نكن نحن مر�شى مل يكن �أمر�وؤن� ُمْدنَفني)2).

�أدر�ن� م� �حلرية؟! هي م� ُحرمن�  �لبلية هي فقدن� �حلرية، وم�  �أن  وعندي 
م علين� لفظه حتى ��شتوح�شن�ه)3)، وقد عرَّف �حلرية من  معن�ه حتى ن�شين�ه، وُحرِّ
َعَرَفه� ب�أن يكون �الإن�ش�ن خمت�ًر� يف قوله وفعله، ال يعرت�شه م�نع ظ�مل. ومن فروع 

))) �مي: كلمة ق�شم، يق�ل: و�مي �هلل الأفعلن كذ�. )م).
)2)  ُمْدنَفني: �شديدي �ملر�س. )م).

)3)  �إن �ملوىل �لرومي هو من �أهل �لق�شطنطينية �لذين حرم عليهم �شي��شة �لتلفظ بكلم�ت: حرية وجمعية ووطن ومر�د 
ور�ش�د وخالفة وخلع ومبعوث ومعتوه وخمتل، �إىل نحو ذلك من �الألف�ظ �لتي مت�س �شي��شة �لوهم.
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يف  �لرهبة  وعدم  وكالء،  �أنهم  ب�عتب�ر  �حلك�م  وحم��شبة  �حلقوق  ت�ش�وي  �حلرية 
�ملط�لبة ب�حلق وبذل �لن�شحية. 

�ملب�حث�ت  وحرية  و�ملطبوع�ت،  �خلط�بة،  وحرية  �لتعليم،  حرية  ومنه� 
�أو  غ��شب  �أو  ظ�مل  من  �إن�ش�ن  يخ�شى  ال  حتى  ب�أ�شره�  �لعد�لة  ومنه�  �لعلمية، 
غد�ر مغت�ل، ومنه� �الأمن على �لدين و�الأرو�ح، و�الأمن على �ل�شرف و�الأعر��س، 
�إىل ح�ش�ن بن  �لدين، وين�شب  ُروح  و��شتثم�ره، ف�حلرية هي  �لعلم  و�الأمن على 

: ث�بت �ل�ش�عر �ل�شح�بي

يُن اإل اأْن ُتَقاَم �َصراِئٌع       وُت�ؤَمُن �صبٌل بيننا وه�صاُب وَما الدِّ

و�الأمن، هذ�  �ل�شرع  �إق�مة  �لدين يف  �ل�شح�بي  فلينظر كيف ح�شر هذ� 
وال�شك �أن �حلرية �أعزُّ �شيء على �الإن�ش�ن بعد حي�ته، و�أن بفقد�نه� تفقد �الآم�ل، 
ك�ن  وقد  �لقو�نني.  وتختل  �ل�شر�ئع،  وتتعطل  �لنفو�س،  ومتوت  �الأعم�ل،  وتبطل 
� ال يعرف للملك �شن�آنً�)))، يخ�طب �أمري �ملوؤمنني بي� عمر  فين� ر�عي �خلرف�ن حرًّ
وي� عثم�ن، ف�شرن� رمب� نقتل �لطفل يف ِحجر �أمه، ونلزمه� �ل�شكوت فت�شكت، وال 

جْت�ُشر)2) �أن تزعج �شمعن� ببك�ئه� عليه.

))) �شن�آنً�: بغ�ًش�. )م).
)2) جت�ُشر: ال جتروؤ. )م).
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ن جي�س �لعدو)))؛ فال ُيْخَفر)2) له عهد، ف�شرن� مننع  وك�ن �جلندي �لفرد يوؤمِّ
�جلي�س �لعظيم �شالة �جلمعة و�لعيدين، ون�شتهني بدينه، ال حل�جة غري �لفخفخة 

�لب�طلة. )مرحى).

عليه�  في�شتويل  حي�ته�،  �الأمة  ت�ش�أم  �أن   - غرو  ال   - �حل�ل  هذ�  فلمثل 
فت�أ�شل  ع�كفون،  ذلك  على  ونحن  �لبطون،  وتو�لت  �لقرون  ت  كرَّ وقد  �لفتور، 
�لك�شل  �إىل  و�الرتي�ح  �جلد،  عن  و�لبعد  �الأعم�ل،  وترك  �الآم�ل،  فقد  فين� 
�أ�شر �لنف�س و�الإخالد �إىل �خلمول  و�لهزل، و�النغم��س يف �للهو، ت�شكيًن� الآالم 
و�لت�شفل، طلًب� لر�حة �لفكر �مل�شغوط عليه من كل ج�نب، �إىل �أن �شرن� ننفر من 
ي�ت، حتى ال نطيق مط�لعة �لكتب �لن�فعة، وال �الإ�شغ�ء �إىل  كل �مل�دي�ت و�جلدِّ
�لن�شيحة �لو��شحة، الأن ذلك يذكرن� مبفقودن� �لعزيز، فتت�أمل �أرو�حن� وتك�د ُتزهق 
ُعف �إح�ش��شن�،  ح�ت، وهكذ� �شَ �إذ�مل نلج�أ �إىل �لتن��شي ب�مللهي�ت و�خلر�ف�ت �ملَُروِّ
وم�تت غريتن�، و�شرن� نغ�شب ونحقد على من يذكرن� ب�لو�جب�ت �لتي تقت�شيه� 
�، هذ� ونعرتف �أن فين�  � ال طبيعيًّ �حلي�ة �لطيبة؛ لعجزن� عن �لقي�م به� عجًز� و�قعيًّ
و�لهو�ن،  و�لذل  و�ال�شتبد�د  �ال�شتعب�د  �شنني  �ألوف  من  �ألفو�  قد  �أقو�م  بع�س 
ف�ش�ر �النحط�ط طبًع� لهم توؤملهم مف�رقته، وهذ� هو �شبب �أن �ل�شو�د �الأعظم من 
�لهنود و�مل�شريني و�لتون�شيني �ش�رو� بعد �أن ن�لو� رغم �أنوفهم �الأمن على �الأنف�س 

ن جي�س �لعدو: يعطيهم عهًد� ب�الأم�ن. )م). ))) يوؤمِّ
)2)  يخفر: ُينق�س. )م).
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و�الأمو�ل و�حلرية يف �الآر�ء و�الأعم�ل، ال يرثون وال يتوجعون حل�لة �مل�شلمني يف 
يعتربون  ورمب�  �شزًر�،  �مل�شلمني  �أمر�ئهم  على  للن�قمني  ينظرون  بل  بالدهم،  غري 
ط�لبي �الإ�شالح من �مل�رقني من �لدين، ك�أن جمرد كون �الأمري م�شلًم� يغني عن 
كل �شيء حتى عن �لعدل، وك�أن ط�عته و�جبة على �مل�شلمني و�إن ك�ن يخرب 
�أجنبية، كم� جرى ذلك  لي�شلمهم حلكوم�ت  ويقودهم  �أوالدهم  ويقتل  بالدهم 
قباًل معهم، و�حل��شل �أن فقدن� �حلرية هو �شبب �لفتور و�لتق�ع�س عن كل �شعب 

ومي�شور.

�أج�ب �ملجتهد �لتِّربيزي:

، مع �أن �لفتور مل يزل يف �زدي�د و��شتحك�م،   �إن هذ� �حل�ل لي�س بع�مٍّ
فال بد لذلك من �شبب �آخر.

ثم ق�ل: ويلوح يل �أن �نحط�طن� من �أنف�شن�، �إذ �إنن� كن� خري �أمة �أخرجت 
للن��س، نعبد �هلل وحده، �أي نخ�شع ونتذلل له فقط، ونطيع من �أط�عه م�د�م مطيًع� 
له، ن�أمر ب�ملعروف وننهى عن �ملنكر، �أمرن� �شورى بينن�، نتع�ون على �لرب و�لتقوى، 
وقد  وم� ه�ن.  منه  م� �شعب  و�لعدو�ن، فرتكن� ذلك كله  �الإثم  نتع�ون على  وال 
يظن �أن �أ�شعب هذه �الأمور �لنهي عن �ملنكر، مع �أن �إز�لة �ملنكر يف �شرعن� تكون 
�لث�لثة هي  ف�إن مل يكن فب�لقلب، وهذه �لدرجة  ف�إن مل يكن فب�لقول،  ب�لفعل، 

�الإعر��س عن �خل�ئن و�لف��شق و�لنفور منه، و�إبط�ن بغ�شه يف �هلل.
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ومن عالئم ذلك جتنب جم�ملته ومع�ملته، وال �شك �أن �إق�مة هذ� �لو�جب 
�لديني ك�ٍف للردع، وال ُيت�شور �لعجز عنه قط، ق�ل تع�ىل: نث ۓ  ۓ  ڭ  
هو  فهذ�   ]25( ۇمث ]�لبقرة/  ۇ   ڭ   ڭ    ڭ  
�لع�ش�ة  ط�عة  ويف  و�الأوه�م  و�الأهو�ء  �الأمر�ء  عب�دة  يف  �الأمة  ��شرت�ش�ل  �شبب 
�ختي�ًر�، وترك �لتن��شح، و�لركون �إىل �لف�ش�ق و�الإذع�ن لال�شتبد�د و�لتخ�ذل يف 

�خلري و�ل�شر، ق�ل: نثڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  
»لت�أمُرنَّ    وعنه  ]�آل عمر�ن/ 04)[  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀمث 
نَّ عن �ملنَكِر �أو لي�شَتْعِملنَّ �هلُل عليُكم �ِشر�َركم، فلَي�ُشوُمونَكم �شوَء  ب�ملْعروِف ولَتْنَهُ
�لعَذ�ِب«))) �إىل غري ذلك من �الآي�ت �لبين�ت و�الأح�ديث �ملنذر�ت �لق��شي�ت 
ب�خلذالن على ت�ركي �الأمر ب�ملعروف و�لنهي عن �ملنكر، فهذ� هو �ل�شبب �لن��شئ 

عنه �لفتور.

 �أج�به �ملر�شد �لف��شي:

�مل�ش�لك،  �ل�ش�لح و�شريعتن� �شمحة و��شحة  �ل�شلف  �إنن� كن� على عهد   
وظيفة  �ملنكر،  عن  و�لنهي  ب�ملعروف  �الأمر  فك�ن  و�ملن�هي،  �لو�جب�ت  معروفة 
لكل م�شلم وم�شلمة، وكن� يف ب�ش�طة من �لعي�س متفرغني لذلك، ثم �شغلن� �ش�أن 

))) لفظ �حلديث »�أو لي�شلطن �هلل عليكم �شر�ركم ثم يدعو خي�ركم فال ي�شتج�ب لهم« رو�ه �لبز�ر عن عمر و�لطرب�ين 
عن �أبي هريرة و�شندهم� �شعيف و للرتمذي من حديث حذيفة نحوه �إال �أنه ق�ل: »�أو ليو�شكن �هلل �أن يبعث عليكم 

عق�بً� منه ثم تدعونه فال ي�شتجيب لكم« وق�ل : حديث ح�شن.]�ملن�ر[ 
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�لتو�شع؛ فخ�ش�شن� لذلك حمت�شبني)))، ثم دخل يف دينن� �أقو�م ذوو ب�أ�س ونف�ق، 
�لتي  و�آلته�  �هتم�مهم يف �جلب�ية  �أق�مو� �الكت�ش�ب مك�ن �الحت�ش�ب، وح�شرو� 
�ملنكر  عن  و�لنهي  ب�ملعروف  �الأمر  وبطل  �الحت�ش�ب،  فبطل  فقط،  �جلندية  هي 
وحده  يكفي  ال  ولكنه  �الأ�شب�ب،  جملة  من  �شبًب�  يكون  �أن  ي�شلح  فهذ�  طبًع�، 

الإير�ث م� نحن فيه من �لفتور.

على �أن �نح�ش�ر همة �الأمر�ء �لدخالء يف �جلب�ية و�جلندية �أدى بهم �إىل 
�إحد�هم�:   :� ِظهريًّ لهجروه  �ثنتني  �آيتني  �لقر�آن  �أن يف  ولوال   ،� كليًّ �لدين  �إهم�ل 
قوله تع�ىل نثېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یمث  ]�لن�ش�ء/ 59[ مع �لغفلة 
عن �ملر�د بـ نثی   یمث وم� تقت�شيه �شيغة �جلمع، وم� يقت�شيه قيد نثیمث 
�إغف�ل  مع   ]2(8 ]�لبقرة/  ۇمث  ۇ   ڭ   ڭ   نث   تع�ىل   قوله  و�لث�نية: 
به �شلطة  توؤيد  م�  �أم  �إعز�ز كلمة �هلل،  به  به هل هو م� يكون  �مل�أمور  بي�ن  �جله�د 
�إىل  �مل�شلمني  ب�لدين قد جرَّ  ف�إهم�ل �الهتم�م  �لع�ملني على �الإطالق؟  �الأمر�ء 
�إال  �أثر  له عندهم  يبَق  ب�لُكلِّية، ومل  �لدين  قلوبهم من  م� هم عليه، حتى خلت 
على روؤو�س �الأل�شن، ال �شيم� عند بع�س �الأمر�ء �الأع�جم �لذين ظو�هر �أحو�لهم 
على  �شلطتهم  متكني  لق�شد  �إال  ب�لدين  يرت�ءون  ال  ب�أنهم  عليهم  وبو�طنه� حتكم 
�لب�شط�ء من �الأمة، كم� �أن ظو�هر عق�ئدهم وبو�طنه� حتكم عليهم ب�أنهم م�شركون 

� من حيث ال ي�شعرون. ولو �شرًك� خفيًّ

))) حمت�شبني: هم مر�قبو �ل�شوق �لذين ير�قبون تطبيق �أحك�م �ل�شرع، وير�جعون �حل�ش�ب�ت قبل دفع �لزك�ة، ويك�شفون 
�ملخ�لف�ت، وينزلون �لعقوب�ت ب�ملخ�لفني، و�ملفرد: حمت�شب. )م).
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ف�إذ� �أ�شيف �إىل �شركهم هذ� م� هم عليه من �لظلم و�جلور يحكم عليهم 
الأنهم  �مل�شلمني  بحكم  و�أوىل  منهم،  �أف�شل  �الأج�نب  ملوك  ب�أن  و�لعقل  �ل�شرع 
�أقرب �إىل �لعدل، و�إق�مة �مل�ش�لح �لع�مة، و�أقدر على �إعم�ر �لبالد وترقية �لعب�د، 

وهذه هي حكمة �هلل يف نزع �مللك من �أكرثهم، كم� يقت�شيه مفهومنث ی  جئ   
حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حب مث.

ع�بد  �أنو�ِشْرو�ن  ك�شرى  زمن  يف  ُولد  ب�أنه    �لنبي  �فتخر  وقد 
�لكو�كب)))فق�ل: »ولدُت يف زَمِن �ملِلِك �لع�دِل«)2).

وحكى �بن َطب�َطب� يف »�الآد�ب �ل�شلط�نية و�لدول �الإ�شالمية«، �أنه مل� فتح 
علم�وؤه�:  ُي�شتفتى  �أمر�أن   ،656 �شنة  بغد�د   - جمو�شي  وهو   - هالكو  �ل�شلط�ن 
�أي �لرجلني �أف�شل، �ل�شلط�ن �لك�فر �لع�دل، �أم �ل�شلط�ن �مل�شلم �جل�ئر؟ ف�جتمع 
�لعلم�ء يف �مل�شتن�شرية لذلك، فلم� وقفو� على �لُفتي� �أحجمو� عن �جلو�ب، حيث 
�لفتي�  فتن�ول  ًم� حمرتًم�،  �لدين علي بن ط�وو�س ح��شًر�، وك�ن مقدَّ ك�ن ر�شيِّ 
�لعلم�ء  فو�شع  �لظ�مل،  �مل�شلم  على  �لك�فر  �لع�دل  بتف�شيل  فيه�  خطة  وو�شع 

خطوطهم بعده.

ثم ق�ل: �إين �أظن �أن �ل�شبب �الأعظم ملحنتن� هو �نحالل �لر�بطة �لدينية؛ 

)))   ُيظن �أن �تخ�ذ �ل�شم�س لالآن �ش�رة للملك يف �إير�ن، وكذلك �تخ�ذ �لهالل و�لنجم �ش�رة للملك عند �لرتك، هو 
من بق�ي� دي�ن�تهم �الأوىل. )ك).

)2) �حلديث مو�شوع ب�طل و�إن ��شت�شهد به بع�س �لعلم�ء �الأعالم ومنهم حجة �الإ�شالم ]�ملن�ر[ 



3737

�لر�بطة  بحفظ  يخت�س  فال  �مل�شلمني،  لع�مة  فيه  �لوالء  �أن  على  دينن�  َمْبنى  الأن 
و�ل�شيطرة على �ل�شئون �لعمومية روؤ�ش�ء دين �شوى �الإم�م �إن ُوجد، و�إال ف�الأمر 

يبقى فو�شى بني �جلميع.

 و�إذ� �ش�ر �الأمر فو�شى بني �لكل فب�لطبع تختل �جل�معة �لدينية، وتنحل 
�أو ملزم كـ  لن� حكيم كـ )ب�شمرك)  �أين  �لو�قع. ومن  �ل�شي��شية كم� هو  �لر�بطة 
)غ�ريب�لدي) يوفق بني �أمر�ئن�، �أو يلزمهم بجمع كلمتن�. وقد ز�د على ذلك فقدن� 
�لر�بطة �جلن�شية �أي�ًش�، ف�إن �مل�شلمني يف غري جزيرة �لعرب لفيف �أخالط دخالء، 

وبق�ي� �أقو�م �شتى ال جتمعهم ج�معة غري �لتوجه �إىل هذه �لكعبة �ملعظمة.

ومن �ملقرر �ملعروف �أنه لوال روؤ�ش�ء �لدين يف �ش�ئر �مللل ورو�بطهم �ملنظمة 
�ملطردة، �أو من يقوم مق�م �لروؤ�ش�ء من �لدع�ة �أو مديري �أو معلمي �ملد�ر�س �جل�معة 
�ملتحدة �ملب�دئ، ل�ش�عت �الأدي�ن وت�شعبت �أخالق �الأمم ون�لهم م� ن�لن� من كون 

كل فرد من� �أ�شبح �أمة يف ذ�ته.

�أج�به �ملحقق �ملدين:

 �إن فقد �لر�بطة �لدينية و�لوحدة �خللقية ال يكفي�ن �أن يكون� �شبًب� للفتور 
�لع�م، بل ال بد لذلك من �شبب �أعم و�أهم. ثم ق�ل: �أم� �أن� ف�لذي يجول يف فكري 
�ملدلِّ�شني  �لعلم�ء  ب�شبب  �لع�مة  و�لدني� على  �لدين  ت�شوي�س  ة هي من  �لط�مَّ �أن 
�أن  وذلك  �أهله.  و�شيعو�  ف�شيعوه  �لدين  على  ��شتولو�  �لذين  �ملت�شوفني  وغالة 
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�لدين �إمن� يعرف ب�لعلم، و�لعلم يعرف ب�لعلم�ء �لع�ملني، و�أعم�ل �لعلم�ء قي�مهم 
يف �الأمة مق�م �الأنبي�ء يف �لهد�ية �إىل خري �لدني� و�الآخرة. وال �شك �أن ملثل هذ� 
�ملق�م يف �الأمة �شرًف� ب�ذًخ� يتع�ظم على ن�شبة �لهمم يف حتمل عن�ئه و�لقي�م ب�أعب�ئه. 
فبع�س �شعيفي �لعلم وف�قدي �لعزم، تطلعو� �إىل هذه �ملنزلة �لتي هي فوق ط�قتهم، 
وح�شدو� �أهله� �ملتع�لني عنهم، فتحيلو� للمز�حمة و�لظهور مظهر �لعلم�ء �لعظم�ء، 
�شعيف  يلج�أ  �أن  �لع�دة  ومن  �لز�هدين،  م�شلك  و�شلوك  �لدين)))  يف  ب�الإغر�ب 
�لعلم �إىل �لت�شوف كم� يلج�أ ف�قد �ملجد �إىل �لِكرب، وكم� يلج�أ قليل �مل�ل �إىل زينة 

�للب��س و�الأث�ث. )مرحى).

ال  مب�  �لقر�آن  بت�أويل  �مل�شلمني  على  يدلِّ�شون   - �ملتع�لون   - هوؤالء  ف�ش�ر 
يحتمله حمكم �لنظم �لكرمي، فيف�شرون �لب�شملة �أو �لب�ء منه� ب�ِشفر كبري، تف�شرًي� 
�أ�شر�ر  بور�ثة  �الأمة  ثم ج�ءو�  عليه.  بره�ن  �أو بحكم ال  له،  بلغط ال معنى  مملوًء� 
�أحك�م  وو�شع  �خرتعوه�،  مق�م�ت  وت�شنم  �بتدعوه�،  �ت)2)  َلُدنِّيَّ وعلوم  �دعوه�، 
ورد  مل�  م�شد�ًق�  ج�ءو�  قد  جندهم  وب�الإمع�ن  زخرفوه�،  قرب�ت  وترتيب  لفقوه�، 
بذَر�ٍع«  وِذر�ًع�  ب�شرٍب  �ِشرًب�  َقْبلُكم  ك�َن  َمْن  �َشنَنَ  »َلَتْتَبُعنَّ  �ل�شحيح  �حلديث  يف 
ي�  قلن�  َتبعُتموُهم«  بٍّ  �شَ ُجْحَر  َدَخلو�  لو  ة)3)حتَّى  ب�لُقذَّ ة  �لُقذَّ »َحْذَو  رو�ية:  ويف 
�ملدلِّ�شني  هوؤالء  �أن  وذلك  »َفمن؟«  هو:  ق�ل  و�لن�ش�رى؟  �ليهود  �هلل:  ر�شول 

))) �الإغر�ب يف �لدين: �الإتي�ن ب�لغريب فيه. )م). 
، مبعنى عند �لو�ردة يف قوله تع�ىل نث ڎ  ڈ  ڈ  ژ مث ]الكهف/ 65[. )2)  َلُدنِّي�ت: مفرده� َلُدنِّى، ن�شبة �إىل َلُدنَّ
ب يف �ل�شهم. )م). ة: ي�شرب لل�شيئني ي�شتوي�ن وال يتف�وت�ن. و�لقذة: ري�شة �لط�ئر بعد �إعد�ده� وت�شويته� لرُتكَّ )3)  ُحذو �لُقذَّ
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�ملج�مع  وتف��شريهم، ومن  �لتلمود  �أ�شح�ب  ُجلَّه عن  �أو  م� هن� لك كله  �قتب�شو� 
�مل�ْشكونية))) ومقرر�ته�، ومن �لب�بوية وور�ثة �ل�شر، ومن م�ش�ه�ة مق�م�ت �لبط�رقة 
و�لكردين�لية و�ل�شهد�ء و�أ�شقفية كل بلد ومظ�هر �لقدي�شني وعج�ئبهم، و�لدع�ة 
�ملب�شرين و�شربهم، و�لرهبن�ت وروؤ�ش�ئه�، وح�لة �الأديرة وب�دريته�، و�لرهب�نية �أي 
�لتظ�هر ب�لفقر ور�شومه�، و�حلمية وتوقيته�، ورج�ل �لكهنوت ومر�تبهم، ومتيزهم يف 
�ألب�شتهم و�شعورهم، ومن مر��شم �لكن�ئ�س وزينته� و�لِبَيع و�حتف�الته�، و�لرتنُّح�ت 
لزي�رته�،  �لرح�ل  و�شد  �لقبور،  �لكن�ئ�س على  و�إق�مة  و�أ�شوله�  و�لرتمن�ت  ووزنه�، 

و�الإ�شر�ج عليه� و�خل�شوع لديه�، وتعليق �الآم�ل ب�شك�نه�. 

�لذخرية  و�لد�شت�ر، من �حرت�م  ب�الآث�ر، ك�لقدح و�حلربة  �لتربك  و�أخذو� 
وقد�شية �لعك�ز، وكذلك �إمر�ر �ليد على �ل�شدر عند ذكر بع�س �ل�ش�حلني، من 
�إمر�ره� على �ل�شدر الإ�ش�رة �لت�شلب، و�نتزعو� �حلقيقة من �ل�شر، ووحدة �لوجود 
قي� من تن�ول �لقرب�ن، و�ملولد من �مليالد  من �حللول، و�خلالفة من �لر�شم، و�ل�شُّ
�الأ�شم�ء  �ألو�ح  وتعليق  �ل�شلب�ن،  �الأعالم من حمل  ورفع  �الأعي�د،  من  وحفلته 
�مل�شدرة ب�لند�مة على �جلدر�ن، من تعليق �ل�شور و�لتم�ثيل، و�ال�شتف��شة و�ملر�قبة 
من �لتوجه ب�لقلوب �نحن�ء �أم�م �الأ�شن�م، ومنع �ال�شتهد�ء من ن�شو�س �لكت�ب 
و�ل�شنة من حظر �لكهنة �لك�ثوليك قر�ءة �الإجنيل على غريهم، و�شد �ليهود ب�ب 
�لتور�ة ومت�شكهم ب�لتلمود، �إىل غري ذلك مم� ج�ء به �ملدلِّ�شون تقليًد�  �الأخذ من 

)))  �مل�ْشكونية: حركة ح�ولت �جلمع بني �لكن�ئ�س �مل�شيحية على م�شتوى �لع�مل. )م).

الجتماع الثاين - الداء اأو الفت�ر العام
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لهوؤالء �شرًب� �شرًب�، و�قتف�ء الأثرهم ب�لدخول حيث دخلو� حجًر� حجًر�، وهكذ� �إذ� 
تتبعن� �لبدع �لط�رئة جند �أكرثه� مقتب�ًش� وقليله� خمرتًع�.

وقد فعل �ملدلِّ�شون ذلك �شحًر� لعقول �جلهالء، و�ختالبً� لقلوب �ل�شعف�ء 
ك�لن�ش�ء وذوي �الأهو�ء و�الأمر��س �لقلبية �أو �لع�شبية من �لع�مة و�الأمر�ء �ل�شل�شي 
�أنظ�رهم  �أيديهم وحتت  �أو رهبة مل� بني  �إىل �ل�شرك؛ الأن �لتعبد رغبة  �لقي�د طبًع� 
�إله لي�س بجوهر وال عر�س، ولي�س كمثله �شيء،  �إىل مد�ركهم من عب�دة  �أقرب 
والأن �لتعبد ب�للهو و�للعب �أهون على �لنف�س و�لطبع من �لقي�م بتكليف�ت �ل�شرع، 

كم� و�شف �هلل تع�ىل عب�دة م�شركي �لعرب فق�ل: نث ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦمث  ]�الأنف�ل/ 35[ �أي �شفرًي� وت�شفيًق�، وهوؤالء 

جعلو� عب�دة �هلل ت�شفيًق� و�شهيًق� وخالعة ونعيًق�. )مرحى).

وال�شيم�  يق�شدون،  فيم�  �ملدل�شون  جنح  و�أمث�له  بذلك  �أن  و�حل��شل 
ة ب�لزهد  بدعوى فئة منهم �لكر�مة على �هلل و�لت�شرف ب�ملق�دير، وب��شتم�لتهم �لع�مَّ
�لك�ذب، و�لورع �لب�طل، و�لتق�شف �ل�شيط�ين، وبتزيينهم لهم ر�شوًم� متيل �إليه� 
�لنفو�س �ل�شعيفة �خل�ملة، �شموه� �آد�ب �ل�شلوك، م� �أنزل به� من �شلط�ن، وال عمل 
به� �شح�بي �أو ت�بعي، ظ�هره� �أدب، وب�طنه� ت�شريع و�شرك، وبجذبهم �لُبْله �جل�هلني 
بت�شعيب �لدين من طريق �لعلم و�لعمل بظ�هر �ل�شرع، وتهوينه كل �لتهوين من 
طريق �العتق�د بهم وب�أ�شح�ب �لقبور، وقد جت��شرو� على و�شع �أح�ديث مكذوبة، 
�ملخل�شني من  �لعلم�ء  �أمره� على كثري من  �لتب�س  موؤلف�تهم، حتى  �أ�ش�عوه� يف 



4141

�ملتقدمني و�ملت�أخرين، مع �أنه� ال �أ�شل له� يف كتب �حلديث �ملعتربة.

 وجلبو� �لن��س ب�لرتهيب و�لرتغيب، �أم� �لرتغيب فب�ال�شتف�دة من �لدخول 
فبتهديدهم  �لرتهيب  و�أم�  �أ�شي�عهم،   بني  �ملنعقدة  و�لع�شبي�ت  �لر�بط�ت  يف 
�شرًر�  و�أمو�لهم  و�أوالدهم  �أنف�شهم  ب�إ�شر�رهم يف  بهم  �لظن  م�شيئي  �أو  من�وئيهم 

يتعجلهم يف دني�هم قبل �آخرتهم. )مرحى).

وقد ق�م لهوؤالء �ملدل�شني �أ�شو�ق يف بغد�د وم�شر و�ل�ش�م وتلم�ش�ن قدميً�، 
ولكن ال ك�شوقه� �لق�ئم يف �لق�شطنطينية منذ �أربعة قرون �إىل �الآن، حتى �ش�رت 
فيه� هذه �الأوه�م �ل�شحرية و�خلزعبالت ك�أنه� هي دين معظم �أهله� ال �الإ�شالم، 
وك�أنهم مل� ورثو� عن �لروم �مللك حر�شو� على �أن يرثو� طب�ئعهم �أي�ًش� حتى �لتو�شع 
يف هذه �مل�ش�رع �ل�شيئة، ف�قتب�س لهم �ملدل�شون كثرًي� مم� بين�ه، وطبقوه على �لدين، 
و�إن ك�ن �لدين ي�أب�ه، وزينه لهم �ل�شيط�ن ب�أنه من دق�ئق �لدين و�آد�به، ومن هذه 
�إىل  �الأغبي�ء  �لعلم�ء  �إىل  �الأمر�ء  ب�لعدوى من  �الآف�ق  �إىل  �شرى ذلك  �لعو��شم 

�لعو�م.

كثرًي� يف  �أف�شدو�  به  عظيًم�  نفوًذ�  ب�شحرهم)))  ن�لو�  قد  �ملدل�شون  فهوؤالء 

)))   �ل�شحر لغة: �إخر�ج �لب�طل يف �شورة �حلق ب�لتمويه و�خلد�ع. و�ل�شحر �لذي يف ل�ش�ن �ل�شرع هو �أي�ًش� لي�س غري 
ذلك، بدليل و�شفه تع�ىل لعمل �شحرة فرعون يف قوله جلَّت حكمته ﴿ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  
ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ﴿ٺ   وقوله  ى﴾ ]األعراف/ 116[  ې    ې   ې  

ٹ  ٹ  ٹ ﴾ ]طه/ 66[. )ك(.
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زوًر�  لهم  ي�شهدون  �لذين  للبط�لني  تك�ي�  �ملد�ر�س  من  كثرًي�  جعلو�  وبه  �لدين، 
ب�لكر�م�ت �ملرهبة، وبه حولو� كثرًي� من �جلو�مع جم�مع للطب�لني �لذين ترتد من 
دوي طبولهم قلوب �ملتوهمني، وتكَفِهرُّ �أع�ش�بهم، فيتلب�شهم نوع من �خلبل يظنونه 
ح�لة من �خل�شوع. وبه جعلو� زك�ة �الأمة وو�ش�ي�ه� رزًق� لهم، وبه جعلو� ريع �أوق�ف 
�مللوك و�الأمر�ء عط�ي� الأتب�عهم، مم� ي�شمى يف �لبالد �لعثم�نية »دع�كو وطع�مية«. 

)مرحى).

 وبذلك �ش�ق على �لعلم�ء �خلن�ق ال رزق وال حرمة، وكفى بذلك م�شيًع� 
للعلم وللدين؛ الأنه قد �لتب�س على �لع�مة علم�ء �لدين �لفقر�ء �الأذالء من هوؤالء 
�ملدل�شني �الأغني�ء �الأعز�ء، فت�شو�شت عق�ئدهم، و�شعف يقينهم، ف�شيع �الأكرثون 
حدود �هلل وجت�وزوه�، وفقدو� قوة قو�نني �هلل فف�شدت �أي�ًش� دني�هم، و�عرت�هم هذ� 

�لفتور.

�أج�ب �ملوىل �لرومي:

 �إن كل �لدي�ن�ت معر�شة ب�لتم�دي الأنو�ع من �لت�شوي�س و�لف�ش�د، ولكن 
ال تفقد من �أهله� حكم�ء ذوي ن�ش�ط وعزم، ينبهون �لن��س، ويرفعون �اللتب��س، �أو 
يعو�شون قو�عد �لدين �إذ� ك�ن �أ�شله� و�هًي� )ال متيًن� كقو�عد �الإ�شالم)، فوهنت 
بقو�نني مو�شوعة تقوم بنظ�م دني�هم، ويتحملون يف �شبيل ذلك م� يتحملون من 
�لق�ئم  ل�شرفهم  حفًظ�  وه�ن  عزَّ  م�  ويبذلون  �ل�ش�مية،  الأفك�رهم  خدمة  �مل�ش�ق 
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ب�شرف قومهم، بل حفًظ� حلي�تهم وحي�ة قومهم من �أن ي�شبحو� �أمو�ًت� متحركني 
يف �أيدي �أقو�م �آخرين. 

�ملن�ش�أ  �أن  �لعميق  �لطويل  �لبحث  بعد  �ملدققون  �حلكم�ء  �أثبت  ولقد 
بني حو�ء هو  �الأول لكل �شق�ء يف  و�ملنبت  �لعب�د  �أخالق  ف�ش�د  �الأ�شلي لكل 
�أمر و�حد ال ث�ين له، �أال وهو وجود �ل�شلطة �لق�نونية منحلة ولو قلياًل لف�ش�ده�، �أو 

لغلبة �شلطة �شخ�شية عليه� من فرد �أو �أكرث.

�اللتب��س،  ويرفعون  �لن��س،  ينبهون  برج�ل  علين�  ي�شنُّ  �لزم�ن  ب�ل  فم� 
فين�لون  يق�شدون  م�  ين�لو�  حتى  ينفكون  وال  بعزم،  ويعملون  بحزم،  يفتكرون 

حمًد� كثرًي�، وفخًر� كبرًي� و�أجًر� عظيًم�.

�لر�شميني،  �لعلم�ء  والية  حتت  دينن�  دخول  �لدفني  د�ءن�  �أن  وعندي 
وبعب�رة �أخرى حتت والية �جله�ل �ملتعممني.

�إىل قرب وقت �الن�شر�ف، وعندئذ  �لرئي�س  �لفر�تي �الأ�شت�ذ  �ل�شيد  نبه 
جهر �الأ�شت�ذ �لرئ�س ب�شع�ر )ال نعبد �إال �هلل) تنبيًه� لالإخو�ن، وق�ل لهم:

�لتف�شيل  من  عودن�  م�  نحب  مغو�ر،  لف�ر�ٌس  �لرومي  �ملوىل  �أخ�ن�  �إن   
و�الإ�شب�ع، و�الآن قد �آن وقت �لظهر، وح�ن �أن نتفرق لندرك �ل�شالة، وموعدن� غًد� 

�إن �ش�ء �هلل تع�ىل.
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يف �لوقت �ملعني وهو بعد طلوع �ل�شم�س ب�ش�عة، ثم تو�رد �الإخو�ن ملحفل 
ب�أنه  ت�أخر نحو ن�شف �ش�عة، ثم ح�شر و�عتذر  �أن �الأ�شت�ذ �لرئي�س  �جلمعية، غري 
ع�قه عن �حل�شور �أن ح�شرة �ل�شريف �الأمري قد طلبه لزي�رته، فم� و�شعه �إال �الإج�بة 
ب�كًر� وم� ك�ن يظن �أن ي�شرت�شل بينهم� �حلديث فيت�أخر عن �مليع�د، ولكن �تفق �أن 

�حلديث ك�ن طوياًل. 

ثم ق�ل �الأ�شت�ذ �لرئي�س:

ك�تب  �لفر�آتي  �ل�شيد  و�أمر  �لرومي.  �ملوىل  بحث  لتم�م  مت�شوقون  �إنن�   
�جلمعية، فقر�أ �شبط مذ�كر�ت �الجتم�ع �ل�ش�بق حتى بلغ �آخره من عب�رة �ملوىل 
�لعلم�ء  والية  حتت  دينن�  دخول  �لدفني  د�ءن�  �أن  وعندي  قوله:  وهي  �لرومي، 

�لر�شميني، وبعب�رة �أخرى حتت والية �جلهلة �ملتعممني.

فحينئذ �أف��س �ملوىل �لرومي يف �لكالم، فق�ل:

الجتماع الثالث
الداء اأو الفتور العام

يف مكة �ملكرمة يوم �خلمي�س ث�من ع�شر ذي �لقعدة �شنة 6)3)
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و�الإم�ش�ء  �لق�ش�ء  و�رتب�ط  علم�ء،  �أنهم  على  �الأمر�ء  من  �ملقربون  وهم   
ق�نونً�  الأنف�شهم  �تخذو�  ك�نو�  �الإ�شالمية  �لبالد  يف  �ملتعممني  هوؤالء  ف�إن  بهم، 
وجعلو� فيه من �الأ�شول م� �أنتج منذ قرنني �إىل �الآن �أن ي�شري �لعلم منحة ر�شمية، 

تعطى للجه�ل حتى لالأميني بل ولالأطف�ل.

ويرتقى �ش�حبه� يف مر�تب �لعلم و�لف�شل و�لكم�ل مبجرد تق�دم �ل�شنني 
�أو تر�دف �لعن�ي�ت، ال �شيم� �إذ� ك�ن من زمرة �الأ�شالء، ف�إنه يكون طفاًل يف �ملهد، 
وُينعت ر�شًم� ب�أنه �أعلم �لعلم�ء �ملحققني، ثم يكون فطيًم�، فيخ�طب ب�أنه )�أف�شل 
�لف�شالء �ملدقِّقني)، ثم ي�شري مر�هًق� فيعطى لقب )�أق�شى ق�ش�ة �مل�شلمني، معِدن 
�لف�شل و�ليقني، ر�فع �أعالم �ل�شريعة و�لدين، و�رث علوم �الأنبي�ء و�ملر�شلني) ثم 
عني،  وثم، حتى يبلغ �لو�شف بـ )�أعلم �لعلم�ء �ملتبحرين، و�أف�شل �لف�شالء �ملتورِّ

ينبوع �لف�شل و�ليقني ..).

وال يظن ظ�نٌّ �أن هذ� �الإطر�ء من �الأمر�ء للمتعممني، هو بق�شد �أن يق�بلوهم 
ب�ملثل ب�ألق�ب: )�ملوىل، �ملقد�س، ذي �لقدرة، �ش�حب �لعظمة و�جلالل، �ملنزه عن 
�لنظري و�ملث�ل، و�هب �حلي�ة، ظل �هلل، مهبط �الإله�م�ت، �شلط�ن �ل�شالطني، م�لك 
رق�ب �لع�ملني، ويل نعمة �لثقلني، ملج�أ �أهل �خل�فقني) �إىل غري ذلك من م�ش�رع 

�لكربي�ء و�مله�لك.
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هذ� وال ريب �أن كثرًي�))) من هوؤالء �لعلم�ء �ملتبحرين، ال يح�شنون قر�ءة 
و�لدين،  �ل�شريعة  �أعالم  ر�فعي  �ملتورعني،  �أولئك  بع�س  �أن  رة، كم�  �ملزوَّ نعوتهم 
يح�ربون �هلل جه�ًر�، وي�شتحقون م� ي�شتحقون من �هلل ومالئكته و�ملوؤمنني، ويكفي 
�لف�شة  من  بكثري  مزرك�س  عرو�شي  بلب��س  جميًع�  متييزهم  بذلك  عليهم  حجة 
�لروم  كهنة  من  �للب��س  هذ�  �قتب�شو�  وقد  �الإ�شالم،  يف  حر�م  هو  مم�  و�لذهب، 
�إق�مة �شع�ئرهم، ويف �حتف�التهم  بة عند  �لذين يلب�شون �لقب�ء و�لقلن�شو�ت �ملَُذهَّ
ر�أ�شه  وعلى  �لل،  �تقو�  ويقول:  �ملنرب،  على  ي�شتوي  من خطيب  وكم  �لر�شمية، 

و�شدره ومنكبيه هذ� �للب��س �ملنكر. )مرحى))2).

ثم �إن هوؤالء �ملتعممني م� كف�هم هذ� �لق�نون؛ ف�أحلقوه بق�نون �آخر جعلو� 
فيه �لتدري�س و�الإر�ش�د و�لوعظ و�خلط�بة و�الإم�مة و�ش�ئر �خِلدم �لدينية ك�لُعرو�س 
تب�ع وت�شرتى، وتوهب وتورث، وم� ينحل منه� ن�دًر� عن غري و�رث يبيعه� �لق�ش�ة 
ملن يزيد يف ثمنه�، ويتكرمون به� على �ملتملقني، وبهذ� �لق�نون �نح�شرت �خلدم 

�لدينية يف �جلهالء و�ملن�فقني.

))) يف �لطبع�ت �الأخرى: »وال ريب �أن �لت�شعني يف �مل�ئة من هوؤالء �لعلم�ء«. )م). 
)2) يف �لطبع�ت �الأخرى، بعد مرحى: »وهوؤالء ق�ش�ة �لق�شطنطينية على عهدن�، �أكرثهم ال يعر�شون حل�شرة �ل�شلط�ن 
�لتدبري، وال  ف��شد  �أو م�شرف  �لعقل،  �أو خمتل  �أبله  � على  ين�شبون و�شيًّ �ملعظم ن�شب خطيب الإق�مة �جلمعة، وال 
� خلي�نة يف م�ل �لوقف �أو �ليتيم، وال يق�شون يف م�ش�ألة خلع زوجة، وال ي�شمعون بينة تو�تر �إىل  يعزلون متولًي� �أو و�شيًّ
غري ذلك من ق�ش�ي� و�أحك�م �شرعية كثرية ال يجوز �شرًع� وال �إد�رة �إهم�له�، وال حجة لهم يف �رتك�ب �إثم تعطيله� 

غري جم�ر�ة �الأوه�م«. 
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ثم ملَّ� �شكلت بع�س �حلكوم�ت جم�ل�س �إد�رية مل ير�َس �ملتعممون حتى 
بلد ع�شوين  فهم� يف كل  �ملوؤمنني  مفتي  �مل�شلمني، وكذلك  ق��شي  فيه�  جعلو� 
و�ل�شريبة  ك�لرب�  �ل�شرع،  ي�ش�دم  مم�  كثرية  ب�أ�شي�ء  يحكم�ن  �الإد�رة،  جمل�س  يف 
�أن  ب�الإ�شالمية  و�الأن�شب  �الأليق  مم� ك�ن  �لعرفية وغريه�،  و�لر�شوم  على �خلمور، 
يبقى �لعلم�ء بعيدين عنه، كم� �أن �لق�شي�س بل �ل�شم��س ال يح�شر جمل�ًش� يعقد 
�أن  عن  ف�شاًل  رب�،  د�خله  دين  ي�شهد يف �شك  وال  مدني�ن،  تفريق  �أو  زو�ج  فيه 
ت�ش�دم  �لتي  �الأعم�ل  �أمث�ل ذلك من  ر�شمية كهنوتية،  ب�شفة  �أو مي�شي  يق�شي 

دين �لن�شر�نية.

على  �ملعممون  ته�فت  )�الأهلية)  �لعرفية  �ملح�كم  و�شعت  مل�  وكذلك 
جعل ق��شي �مل�شلمني رئي�ًش� للمحكمة �لعرفية، �لتي حتكم مب� مل ينزل �هلل، ومب� 
يترب�أ �لدين �حلنيف منه، من نحو رب� �شريح، ومن �إبط�ل حدود �هلل �لتي �شرح به� 
�، �أو ب��شتبد�له� بعقوب�ت �شي��شية، �أو تغرمي�ت م�لية به�، ومن نحو مع�قبة  �لقر�آن كليًّ
�لع�هرة  و�شه�دة  �لف��شق،  و�شه�دة  �لو�حد،  و�شه�دة  و�لر�أي،  �لظن  مبجرد  �لعب�د 
�ملج�هرة، مب� ال يالئم �ل�شرع قطًع�، ومن نحو تنفيذ كل حكم عريف حق �أو ب�طل 
�ل�شرعية  توقيف �الأحك�م  فيه، ومن حت�شيل �شر�ئب وغر�م�ت، ومن  نظر  بدون 

على ��شتيف�ء �لر�شوم من �الأخ�ش�م و�أمو�ل �الأيت�م.

لزوم  �الأمر�ء  �شدور  يف  ينفثون  �أنهم  �ملتعممني،  د�ش�ئ�س  �أهم  ومن 
و�إن  �ل�شورى  ومع�د�ة   ،� م�شرًّ ك�ن  و�إن  �لر�أي،  يف  �ال�شتقالل  على  �ال�شتمر�ر 
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ة متتبعة، و�ملح�فظة على �حل�لة �جل�رية و�إن ك�نت �شيئة، ويلقون عليهم  ك�نت �ُشنَّ
ب�أن م�ش�ركة �الأمة يف تدبري �شئونه� و�إطالق حرية �النتق�د له� يخل بنفوذ �الأمر�ء، 
ويخ�لف �ل�شي��شة �ل�شرعية، ويلقنونهم حجًج� و�هنة، لوال �أن �أم�مه� جهل �الأمة، 

وور�ءه� �شطوة �الإم�رة، مل� حتركت به� �شفت�ن، وال تردد يف رده� �إن�ش�ن.

يت�شلحون  م�  �حلجج  هذه  من  يقتب�شون  �الأمر�ء  �أولئك  �أن  �الأَمرُّ  و�الأمر 
به يف مق�بلة من يتعر�س على �شي��شتهم من �لدول �الأجنبية، بقولهم: �إن قو�عد 
�أ�شول �ل�شورى، وال تقبل �لنظ�م و�لرتقي�ت �ملدنية،  �لدين �الإ�شالمي ال تالئم 
و�إنهم مغلوبون على �أمرهم، وم�شطرون لرع�ية دين رع�ي�هم وجم�ر�ة ميل �لفكر 

�لع�م.

وبهذه �لقو�نني ��شت�أثر �جلهالء �لف��شقون مبز�ي� �لعلم�ء �لع�ملني، و�غت�شبو� 
يف  �لرغب�ت  قلت  فب�ل�شرورة  �الأ�شالف،  �أوق�ف  ومن  �مل�ل،  بيت  من  �أرز�قهم 
حت�شيل �لعلوم، وثبطت �لهمم، و�ش�ر ط�لب �لعلم ي�شطر لالكتف�ء ُببلغة))))) منه، 
�لرتبية  ف�ختلت  �أهله،  وقل  �لعلم  ف�شد  وهكذ�  لالرتز�ق،  ب�الحرت�ف  وي�شتغل 

�لدينية يف �الأمة، فوقعت يف �لفتور وعمت فيه� �ل�شرور.

�أج�ب �لري��شي �لكردي:

 �إن هذ� �لد�ء خ��س ببع�س �ل�شعوب �الإ�شالمية، فال ي�شلح �شبًب� للفتور 
�لع�م �لذي نبحث فيه ونت�ش�ءل عنه، وعندي �أن �ل�شبب �لع�م هو �أن علم�ءن� ك�نو� 

)))  ُبْلغة: م� يكفي ل�شد �حل�جة. )م).
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�لري��شية  �لعلوم  ب�قي  �لري��شي�ت، و�أهملو�  �لعلوم �لدينية وبع�س  �قت�شرو� على 
و�لطبيعية �لتي ك�نت �إذ ذ�ك لي�شت بذ�ت ب�ٍل، وال تفيد �شوى �جلم�ل و�لكم�ل، 
ففقد �أهله� من بني �مل�شلمني، و�ندر�شت كتبه� و�نقطعت عالقته�، ف�ش�رت منفوًر� 
�إليه� منهم يف�شق ويرمى  منه� على حكم »�ملرء عدو م� جهل« بل �ش�ر �ملتطلع 
ب�لزيغ و�لزندقة، على حني �أخذت هذه �لعلوم تنمو يف �لغرب، وعلى كرِّ �لقرون 
ترقَّت، وظهر له� ثمر�ت عظيمة يف جميع �ل�شئون �مل�دية و�الأدبية، حتى �ش�رت 
بعدهم  �ش��شع  مع  �مل�شلمون  ف�أ�شبح  بنوره�،  �إال  حي�ة  لذي  حي�ة  ال  ك�ل�شم�س 
عنه� حمت�جني �إليه� ملج�ر�ة جري�نهم �حتي�ًج� يعم �جلزئي�ت و�لكلي�ت، من تربية 
ومن  �ل�شم�ء،  ��شتمط�ر  �إىل  �الأر�س  ��شتنب�ت  ومن  �ملم�لك،  �شي��شة  �إىل  �لطفل 
عمل �الإبرة و�لقو�رير، �إىل عمل �ملد�فع و�لبو�رج، ومن ��شتخد�م �ليد و�حلم�ر �إىل 

��شتخد�م �لربق و�لبخ�ر.

وال �شك �أن �مل�شلمني �أ�شبحو� بعد �الكت�ش�ف�ت �جلديدة ي�شتفيدون من 
� ب�لنظر �إىل ك�شفه� بع�س �أ�شر�ر كت�ب  �لعلوم �لطبيعية و�حلكمية فو�ئد عظيمة جدًّ
�هلل، وب�لغ �حلكمة �ملنطوية فيه، مم� ك�ن م�شتوًر� �إىل �الآن، وقد خبط فيه �ملف�شرون 
ك�دت  �لتي  �لعقلية  للحكمة  حمت�جني  �مل�شلمون  �أ�شحى  بل  ع�شو�ء)))،  خبط 

)))   خبط ع�شو�ء: على غري هدى وب�شرية. )م).  يف غري طبعة �ملن�ر ورد بعد خبط ع�شو�ء �لن�س �لت�يل كظهور 
حي�ة �جلم�د�ت مب�ء �لتبلور ﴿ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ﴾ ]األنبياء/ 30[. وك�زدو�ج �لنب�تـ�ت ع�مة 
﴿ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ     ڭ﴾ ]يس/ 36[ 
=﴿ ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴾ ]طه/ 53[ ﴿ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ﴾ ]احلـــج/ 5[ 
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جتعل �لغربيني �أدرى من� حتى مبب�ين دينن�، ك��شتداللهم ب�ملق�ي�شة على �أن نبين� 
- عليه �أف�شل �ل�شالة و�ل�شالم - �أف�شل �لع�ملني عقاًل و�أخالًق� وك�إثب�تهم ب�ملق�بلة 

�أن دينن� �أ�شمى �لدي�ن�ت حكمة ومزية.

و�الأمل  �لفتور،  هذ�  يف  �مل�شلمون  وقع  مل�  �لق�شور  هذ�  لوال  �أنه  وعندي 
بعن�ية �هلل �أنهم بعد زم�ن ق�شري �أو طويل ال بد �أن يلتفتو� �إىل هذه �لعلوم �لن�فعة، 
في�شتعيدو� ن�ش�أتهم، بل يجلبو� �إىل دينهم �لع�مل �ملتمدن، الأن نور �ملع�رف على 
�لدين  الأن  �الإ�شالمية،  من  يقربهم  و�أمث�له�،  �لن�شر�نية  عن  �لعقالء  �إبع�ده  قدر 

�ململوء ب�خلر�ف�ت و�لعقل �مل�شتنري ال يجتمع�ن يف دم�غ و�حد. )مرحى).

﴿ژ  ڑ         ڑ  ک  ک  ک  ک﴾ ]�لرعد/ 3[. ، وكقبول �الأر�س �النتق��س، و�ن�شــق�ق �لقمـر منه� 
�ل�شـــم�ء  �الأر�س من  وك�نفت�ق  ]�الأنبي�ء/ 44[.،  ﴿ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   وئ﴾ 
وكحدوث   ،.]30 ]�الأنبي�ء/  ڱ﴾  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ     گ   گ     ﴿گ  
متتابعة  أي   ]3 ]�لفيل/  ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾  ب�ملكروب  �لفيل  �أ�شح�ب  يف  ن�ش�أ  �لذي  �جلدري 
جمتمعة، ﴿  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ﴾ ]الفيل/ 4[ �أي من �لطني �لذي يتم��شك على �شطح �مل�شتنقع�ت، 

﴿گ   د�رون  �لعالمة  �أثبته�  �لتي  �لرتقِّي  بق�عدة  و�شل�ش�ل  وطني  تر�ب  من  �حليو�ن  خلق  �شل�شلة  وكظهور 
و�لهبوط  �ل�شخو�س  �لد�ئمة من  وكظهور �شفة �حلركة  ]�ملوؤمنون/ 2)[.  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ﴾ 

�مل�شتمرين يف �لك�ئن�ت كله� ﴿ى     ائ  ائ  ەئ﴾ ]�الأنبي�ء/ 33[ )كل) ر�جع مل� ذكر من عند ﴿ڈ  ژ  
ژ﴾ ]ي�س/ 33[ ال خ��س ب�ل�شم�س و�لقمر.  وكظهور �شر �شبط �ملق�دير يف �لرتكيب�ت �لكيم�وية ﴿ ڎ  
]�لرعد/ 8[. وكظهور �نق�ش�م طبق�ت �الأر�س �إىل �شبعة على �لر�أي �الأ�شح، وكظهور �أن  ڎ  ڈ  ڈ﴾ 
�أ�شل  و�أنه  ب�الأثري،  �لكون  �متالء  و�لرتق، وكظهور  �لفتق  قبوله�  تندفع م�شكلة  وبذلك  ب�الإجم�ع،  ف�ش�ء  �ل�شم�ء 
�لبخ�رية  �ملركوب�ت �لربية  ]ف�شلت/ ))[.، وك�الإخلب�ر عن  ﴿ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې﴾  �لك�ئن�ت  م�دة 
و�لكهرب�ئية ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   .  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴾ ]ي�س/ )4- 42[، 
وغري ذلك من �حلق�ئق �لتي ك�شفه� �لعلم �أخرًي�، �أو �أعظم به� من بر�هني قطعية على �إعج�ز �لقر�آن، وجتدد �إعج�زه 

م� كرَّ �جلديد�ن.
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�إال  �ملتقدمني،  �الأمة  علم�ء  تلحق  ك�نت  و�إن  �لتق�شري  هذ�  تبعة  �إن  ثم 
�أن علم�ءن� �ملت�أخرين �أكرث ق�شوًر�، الأنهم يف زم�ن ظهرت فيه فو�ئد هذه �لعلوم، 
ومل يح�شل فيهم ميل القتب��شه�، بل نر�هم مقت�شرين على تدري�س فنون �للغة 
و�لفقه فقط، �أو بعالوة �شيء من �ملنطق �إمت�ًم� للعق�ئد، و�شيء من �حل�ش�ب �إكم�اًل 

للفر�ئ�س و�ملو�ريث قلم� يفيد.

وكذلك نرى وع�ظن� مقت�شرين على �لبحث يف �لنو�فل و�لقرب�ت �ملزيدة 
يف �لدين، ورو�ية �حلك�ي�ت �الإ�شر�ئيلي�ت، ومثلهم �ملر�شدون �أهل �لطر�ئق، فهم 
كر�م�ت  ورو�ية  ومو�شوع،  �شحيح  من  �لزه�د  نو�در  حك�ي�ت  على  مقت�شرون 
�الإن�ش�د،  و�أ�شول  �لتم�يل  وزن  �شبط  وعلى  و�الأبد�ل)))،  و�لنقب�ء  �الأجن�ب 
للغز�ة  و�لدع�ء  �لنعت  يف  عب�ر�ت  تكر�ر  على  و�قت�ش�رهم  خطب�ءن�  نن�شى  وال 

و�ملج�هدين، وتعد�د ف�ش�ئل �لعب�د�ت و�ل�شهور و�ملو��شم.

و�حل��شل �أن تق�شري�ت �لعلم�ء �الأقدمني، و�قت�ش�ر�ت �ملت�أخرين، وتب�عد 
�مل�شلمني �إىل �الآن عن �لعلوم �لن�فعة �حليوية، جعلتهم �أحط من كثري من �الأمم، 
وال �شك �أنه �إذ� مت�دى تب�عدهم هذ� خم�شني ع�ًم� �أخرى تبعد �لن�شبة بينهم وبني 
جري�نهم، كبعده� م� بني �الإن�ش�ن وب�قي �أنو�ع �حليو�ن، فبن�ء عليه يكون ن�مو�س 

�الرتق�ء هو �مل�شبب لهذ� �لفتور كم� ق�ل تع�ىل ﴿ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   
ىئ   ىئ﴾ ]�لزمر/ 9[.

)))  �الأجن�ب، و�لنقب�ء، و�الأبد�ل: من �ألق�ب �ملت�شوفة. )م).
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ف�أج�به �لك�مل �الإ�شكندري:

الأن  �الإ�شك�ل،  حلل  وحده  يكفي  وال  �الأ�شب�ب،  من  �شبب  هذ�  �إن   
فقد �لعلوم �حلكمية و�لطبيعية ال ي�شلح �شبًب� لفقد �الإح�ش��س �مللِّي و�الأخالق 
�لع�لية، الأنه� توجد يف �أعرق �الأمم جه�لة، و�إمن� �شبب فتور حي�تن� �الأدبية هو ي�أ�شن� 
فغرن�  عن�،  مت�أخرين  جري�نن�  وك�ن  ور��شدين  علم�ء  كن�  �أنن�  وذلك  �ملب�ر�ة،  من 
�لبق�ء، فنمن� و�جتهدو�، فلحقون� ولبثن� ني�ًم�، ف�جت�زو� و�شبقون� وتركون� ور�ء، وط�ل 
نومن� َفَبُعد �ل�شوط، حتى �ش�ر م� بعد ور�ئن� ور�ء، ف�شغرت نفو�شن�، وفرتت همتن�، 
�ملن�ف�شة  ميد�ن  من  وخرجن�  و�ملج�ر�ة،  �للح�ق  من  فيئ�شن�  �إح�ش��شن�  و�شعف 

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   نث  تع�ىل:  بقوله  تفي�س  و�أل�شنتن�  و�ملب�ر�ة، 
�لنوم م�شت�شلمني للق�ش�ء، نطلب �لفرج مبجرد  �إىل كهف  ڈ  ژمث، فعدن� 
�لتمني و�لدع�ء، ذ�هلني عن �أن �هلل تع�ىل جلَّت حكمته رتب هذه �حلي�ة �لدني� 
�لي�أ�س هو  �أقد�ر، فهذ�  �أن يجعله� ك�الآخرة ع�مل  ي�ش�أ  �أ�شب�ب ظ�هرية، ومل  على 

�شبب �لفتور، فن�ش�أل �هلل تع�ىل �للطف من �ملقدور.

�أج�به �لع�رف �لت�ت�ري:

 �إن هذه �ِشك�ية ح�ل، وال تفي ب�جلو�ب؛ الأنه م� �ل�شبب يف �أن هذ� �لنوم 
غ�شى �مل�شلمني ومل يزل يغ�ش�هم دون كثري غريهم من �الأمم �لتي �نتبهت و�ش�رت 
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وحلقه� ظعن))) �الأحي�ء، وم� �مل�شلمون ب�الأبعدين �ملنقطعني ك�أهل �ل�شني، وال هم 
ب�ملتوح�شني �لعريقني ك�أهل �أمريك� �الأ�شليني.

ثم ق�ل: �أن� �أرى �أن ع�ر�شن� فقدن� �ل�شر�ة و�لهد�ة، فال �أمري ع�م ح�زم مط�لع 
لي�شوق �الأمة طوًع� �أو َكْرًه� �إىل �لر�ش�د، وال حكيم معرَتف له ب�ملَِزيَّة و�الإخال�س 
لتنق�د �إليه �الأمر�ء و�لن��س، وال تربية متحدة �ملق�شد ينتج منه� ر�أي ع�م ال يطرقه 
تخ�ذل و�نق�ش�م، وال جمعي�ت منتظمة ت�شعى ب�خلري وتت�بع �ل�شري، ولذلك حل 

فين� �لفتور، و�إىل �هلل ترجع �الأمور.

�أج�به �لفقيه �الأفغ�ين:

 �إن م� و�شفته من �أمري وحكيم ال يوجد�ن يف �الأمم �ملنحطة �إال �تف�ًق�، �أم� 
نت�ش�ءل  م�  �إح�ش��س، وهذ�  فقد  ب�شبب  �إال  يفقد�ن  �لع�م و�جلمعي�ت فال  �لر�أي 

عنه.

وذكر �أن �لد�ء �لع�م فيم� ير�ه هو �لفقر �الآخذ ب�لزم�م، الأن �لفقر ق�ئد كل 
�شر، ور�ئد كل نح�س، فمنه جهلن� ومنه ف�ش�د �أخالقن�؛ بل منه ت�شتت �آر�ئن� حتى 
يف دينن�، ومنة فقد �إح�ش��شن� ومنه �إىل كل م� نحن فيه، �أو تتوقع �أنن� �شنو�فيه، فهذه 
و�أر�شن� خ�شبة،  فطرتن� ال نق�س فيه� عن غرين�، وعددن� كثري، وبالدن� متو��شلة، 
ومع�دنن� غنية، و�شرعن� قومي، وفخ�رن� قدمي، فال ينق�شن� عن �الأمم �حلية غري �لقوة 

))) ظعن: �رحت�ل. )م).
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�إال  �لع�لية، وهذه ال حت�شل  ب�لعلوم و�لفنون  �إال  �أ�شبحت ال حت�شل  �لتي  �مل�لية 
و�إال  �شبياًل،  ه  لفكِّ نهتدي  �أن  ور)))، وع�شى  �لدَّ فوقعن� يف م�شكل  �لط�ئل،  ب�مل�ل 

فيحيق بن� ن�مو�س فن�ء �ل�شعيف يف �لقوي، وفن�ء �جل�هل يف �لع�مل.

ومن �أعظم �أ�شب�ب فقر �الأمة �أن �شريعتن� مبنية على �أن يف �أمو�ل �الأغني�ء 
وهذه  �لفقر�ء،  على  ويوزع  �الأغني�ء  من  فيوؤخذ  و�ملحروم،  للب�ئ�س  معلوًم�   � حقًّ
�لفقر�ء  من  �الأمو�ل  جتبي  ف�ش�رت  �ملو�شوع  قلبت  قد  �الإ�شالمية  �حلكوم�ت 

و�مل�ش�كني، وتبذله� لالأغني�ء وحت�بي به� �مل�شرفني و�ل�شفه�ء.

�أج�ب �ل�شعيد �الإنكليزي:

�إن �مل�شلمني من حيث جمموعهم �أغني�ء ال يعوزهم �مل�ل �لالزم للتدرج 
م�لكي  �لزك�ة على  فري�شة  و�لقطبية؛ الأن  �لبحرية  لل�شي�ح�ت  �لعلوم حتى،  يف 
ن�شيًب�  �لعمومية  �ل�شئون  وبع�س  �الأمة  لفقر�ء  �مل�لية ج�علة  و�لكف�ر�ت  �لن�ش�ب 
غري قليل يف م�ل �الأغني�ء بحيث �إذ� ع��س �مل�شلمون م�شلمني حقيقة �أمنو� �لفقر، 
وع��شو� عي�شة �ال�شرت�ك �لعمومي �ملنتظم �لتي يتمنى م� هو من نوعه� �أغلب �لع�مل 
�أنه ت�شعى ور�ء ذلك  نيله�، مع  �لذين مل يهتدو� بعد لطريقة  �ملتمدن �الإفرجني، 
ب��شم كومون، وفني�ن، ونيهل�شت،  منهم جمعي�ت وع�شبي�ت مكونة من ماليني 
و�شو�شي�ل�شت، كله� تطلب �لت�ش�وي �أو �لتق�رب يف �حلقوق و�حل�لة �ملع��شية، ذلك 

))) م�شكل �لدور: توقُّف كل طرف على �الآخر. )م).
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رين يف �الإ�شالمية ديًن� بو�شيلة �أنو�ع �لزك�ة و�لكف�ر�ت،  �لت�ش�وي و�لتق�رب �ملقرَّ
ولكن تعطيل �إيت�ء �لزك�ة و�إيف�ء �لكف�ر�ت �شبب بع�س �لفتور �ملبحوث فيه، كم� 
 ،� �شبب �إهم�ل �لزك�ة فقد �لثمرت �لعظيمة من معرفة �مل�شلم ميز�نية ثروته �شنويًّ
فيوفق نفق�ته على ن�شبة ثروته ودخله، وال �شك �أن �لو�حد من �الأربعني يفي �أن 

يبذل الأجل هذه �لثمرة وحده�.

و�ل�شريعة �الإ�شالمية هي �أول �شريعة �ش�قت �لن��س و�حلكوم�ت الأ�شول 
�س عليه فن �القت�ش�د �مل�يل، �الإفر�دي و�ل�شي��شي. �مليز�نية �ملوؤ�شَّ

فقد  هو  ب�لدين  حتى  �أخل  �لذي  �لفتور  هذ�  �شبب  �أن  يل  ويخيل 
�الجتم�ع�ت و�ملف�و�ش�ت، وذلك �أن �مل�شلمني يف �لقرون �الأخرية قد ن�شو� ب�لكلية 
حكمة ت�شريع �جلم�عة و�جلمعة وجمعية �حلج وترك خطب�وؤهم ووع�ظهم، خوًف� من 
�الأمر�ء، �لتعر�س لل�شئون �لع�مة، كم� �أن علم�ءهم �ش�رو� ي�شرتون جبنهم بجعلهم 
يعني،  ال  مب�  و�ال�شتغ�ل  �لف�شول  من  فيه�  و�خلو�س  �لع�مة  �الأمور  يف  �لتحدث 
وعدهم �إتي�ن ذلك يف �جلو�مع من �للغو �لذي ال يجوز، ورمب� �عتربوه من �لغيبة �أو 
�لتج�ش�س �أو �ل�شعي ب�لف�ش�د، ف�شرى ذلك �إىل �أفر�د �الأمة و�ش�ر كل �شخ�س ال 
ة نف�شه، وحفظ حي�ته يف يومه، ك�أنه خلق �أمة و�حدة، و�شيموت  يهتم �إال بُخَوْي�شَ
و�جل�معة  �الإ�شالمية  �جل�معة  له حقوًق� على  �أن  �مل�شلم ج�هاًل  غًد�، وهكذ� �ش�ر 
�لب�شرية، و�أن لهم� عليه مثله�، ذ�هاًل عن �أنه مدين �لطبع ال يعي�س �إال ب�ال�شرت�ك، 

ن��شًي� �أو  ه�جًر� �أو�مر �لكت�ب و�ل�شنة له بذلك. )مرحي).
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ثم بتو�يل �لقرون و�لبطون على هذه �حل�لة، ت�أ�شل يف �الأمة فقد �الإح�ش��س 
�إىل درجة �أنه لو خربت هذه �لكعبة - و�لعي�ذ ب�هلل تع�ىل - مل� تقطبت �جلب�ه �أكرث 
من حلظة، وال �أقول مل� ز�د  تالطم �لن��س على �شبعة �أي�م كم� ورد يف �الأثر؛ الأن 

�ملر�د ب�أولئك �لن��س �أهل ذ�ك �لزم�ن.

و�إذ� دققن� �لنظر يف ح�لة �الأمم �حلية �ملع��شرة، وهي لي�س عنده� م� عندن� 
من �لو�ش�ئل �ل�شريفة لالجتم�ع�ت و�ملف�و�ش�ت، جندهم قد �حت�لو� لالجتم�ع�ت 

وال�شرتع�ء �ل�شمع وتوجيه �لنظر بو�ش�ئل �شتى:

�خل��شة،  �الأ�شغ�ل  من  و�لتفرغ  للبط�لة  �الأ�شبوع  يف  يوًم�  تخ�شي�شهم  )))  منه� 
لتح�شل بني �لن��س �الجتم�ع�ت وتنعقد �لندو�ت، فيتب�ثُّون ويتن�جون.

)2)  ومنه� تخ�شي�شهم �أي�ًم� يتفرغون فيه� للمذ�كرة يف مهم�ت �الأعم�ل الأع�ظم 
رج�لهم �مل��شني ت�شويًق� للتمثل بهم.

)3)   ومنه� �إعد�دهم يف مدنهم �ش�ح�ت ومنتدي�ت؛ ت�شهياًل لالجتم�ع و�ملذ�كر�ت 
و�إلق�ء �خلطب و�إبد�ء �لتظ�هر�ت.

)4)      ومنه� �إيج�دهم �ملنتزه�ت �لز�هية �لعمومية، و�إجر�ء �الحتف�الت �لر�شمية 
و�ملهرج�ن�ت، بق�شد �ل�شوق لالجتم�ع�ت.
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و)�لتي�ترو)  )ب�لكوميدي�)  �ملعروف  �لت�شخي�س  حمالت  �إيج�دهم  )5)     ومنه� 
بق�شد �إر�ءة �لعرب، و��شرتع�ء �ل�شمع للحكم و�لوق�ئع، ولو �شمن �أنو�ع من 
�خلالعة �تخذت �شب�ًك� ملق��شد �جلمع و�الإ�شم�ع، ويعتربون �أن نفعه� �أكرب 

من �شرر �خلالعة.

)6)     ومنه� �عتن�وؤهم غ�ية �العتن�ء بتعميم معرفة تو�ريخهم �مللِّية �ملف�شلة �ملدجمة 
ب�لعلل و�الأ�شب�ب، متكيًن� حلب �جلن�شية))).

هة  )7)     ومنه� حر�شهم على حفظ �لع�دي�ت �ملنبهة، و�دخ�ر �الآث�ر �لقدمية �ملنوِّ
و�قتن�ء �لنف�ئ�س �مل�شعرة ب�ملف�خر.

رة مب� ن�شبت له من مهم�ت �لوق�ئع �لقدمية. )8)    ومنه� �إق�متهم �لن�شب �ملفكِّ

)9)    ومنه� ن�شرهم يف �جلر�ئد �ليومية كل �لوق�ئع و�ملط�لع�ت �لفكرية.

�إىل غري ذلك من  و�حلم��ش�ت،  و�لن�ش�ئد �حلكم  �الأغ�ين  بثهم يف  )0))   ومنه� 
�لروؤو�س  يف  وتولد  �جتم�عية،  حي�ة  ن�ش�أة  �لقوم  يف  ئ  تن�شَّ �لتي  �لو�ش�ئل 

� ون�ش�ًط�. حمية وحم��شة ويف �لنفو�س �شموًّ

�أم� �مل�شملون ف�إنهم كم� �شبق بي�نه �أهملو� ��شتعم�ل تلك �لو�ش�ئل �ل�شريفة 
�شة عندهم لل�شورى و�ملف�و�ش�ت و�لتن��شح و�لتد�عي، �أعني بذلك �جلم�عة  �ملوؤ�شِّ

))) متكيًنا حلب اجلنسية: تثبيًتا للمشاعر القومية. )م(.
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فقط  �لفري�شة  �أد�ء  منه�  يق�شد  مل  �ل�ش�رع  ك�أن  حتى  �حلج،  وجمعية  و�جلمعة 
هذ�  �أن  وعندي  ذلك،  من  �أبلغ  �ل�ش�رع  حكمة  و�حل�ل  ب�شيطة،  تعبدية  ب�شورة 

�أعظم �أ�شب�ب �لفتور. )مرحى).

ف�أج�به �الإم�م �ل�شيني:

 �إن هذ� �أ�شبه ب�لعو�ر�س منه ب�الأ�شب�ب، فهو �أليق ب�أن يكون دو�ء للد�ء، 
ونحن مهتمون �بتد�ء مبعرفة �شبب �لفتور.

ثم ق�ل:

للعلم�ء  وميلهم  �الأمر�ء  تكرب  هو  للفتور  �الأكرب  �ل�شبب  �أن  �أرى  �إين   
�أحك�م  ويحرفون  لهم،  ويتذللون  لديهم،  يت�ش�غرون  �لذين  �ملن�فقني،  �ملتملِّقني 
دني�هم،  بدينهم  ي�شرتون  علم�ء  من  ُيرجى  فم�ذ�  �أهو�ئهم،  على  ليوفقوه�  �لدين 
ليتع�ظمو�  للعظم�ء  �أنف�شهم  ويحقرون  �أيديهم،  �لع�مة  لتقبِّل  �الأمري  يد  لون  وُيقبِّ
على �ألوف من �ل�شعف�ء، �أكرب همهم �لتح��شد و�لتب�غ�س و�لتخ�ذل و�لتف��شل، ال 
يح�شنون �أمًر� من �الأمور، حتى �خل�شومة، فرت�هم ال ير�غمون �إال بتكفري بع�شهم 

بع�ًش� عند �الأمر�ء و�لع�مة.

� الأن؛ كرب �الأمر�ء مينعهم من �مليل �إىل  وهذ� د�ء عي�ء �شعب �ملد�و�ة جدًّ
�لعلم�ء �لع�ملني، �لذين فيهم نوع غلظة ال بد منه�، ولنعم� هي َمِزيَّة لواله� لُفقد 

�لدين ب�لكلية. )مرحى).
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�أف�شل �جله�د يف �هلل يف هذ� �لزم�ن �حلط من قدر �لعلم�ء  �أن  فال �شك 
�ملن�فقني عند �لع�مة، وحتويل وجهتهم الحرت�م �لعلم�ء �لع�ملني، حتى �إذ� ر�أى 
�الأمر�ء �نقي�د �لن��س لهوؤالء، �أقبلو� هم �أي�ًش� عليهم رغم �أنوفهم، و�أذعنو� لهم طوًع� 
�أو كرًه�، على �أنه يجب على حكم�ء �الأمة �ملج�هدين يف �هلل �أن يعتنو� ب�لو�ش�ئل 
�للينة لتثقيف عقول �لعلم�ء �لع�ملني، الأن �لعلم ر�فع للجهل فقط، وال يفيد عقاًل 
يفعل  وهكذ�  �لدين،  �شي��شة  تكون  وتعريفهم كيف  تعليمهم  فيلزم  كي��شة،  وال 
حكم�ء  رج�اًل  ك�نت  بلدة  �أية  تفقد  وال  �ل�شني،  �إ�شالم  مع��شر  عندن�  �حلكم�ء 

نبالء، ميت�زون طبًع� على �لع�مة، لهم نوع من �لوالء حتى على �لعلم�ء.

يف  عليهم  يطلق  �لذين  هم  ب�حلكم�ء  عندن�  ن�شميهم  �لذين  وهوؤالء 
�الإ�شالمية ��شم �أهل �حلل و�لعقد �لذين ال تنعقد )�الإم�مة) �شرًع� �إال ببيعتهم، 
مب�ش�ورتهم يف  نبيه  �ش�أنه  عزَّ  �هلل  �أمر  �لذين  �الأمة،  �لعلي� يف  �لطبقة  وهم خو��س 
�الأمر، �لذين لهم �شرًع� حق �الحت�ش�ب و�ل�شيطرة على �الإم�م و�لعم�ل، الأنهم 
جم�ل�س  مق�م  �الإ�شالمية  �حلكومة  يف  و�لق�ئمون  �لع�مة،  ووكالء  �الأمة،  روؤ�ش�ء 
له� حق  �لتي  �مللوكية  �الأ�شرة  ومق�م  �ملقيدة،  �حلكوم�ت  و�الأ�شر�ف يف  �لنو�ب 
�ل�شيطرة على �مللوك يف �حلكوم�ت �ملطلقة ك�ل�شني ورو�شي�، ومق�م �شيوخ �الأفخ�ذ 
يف �إز�ء �أمر�ء �لع�ش�ئر �لعربية، �أولئك �الأمر�ء �لذين لي�س لهم من �الأمر غري تنفيذ 

م� يربمه �ل�شيوخ.
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�إىل  �لر�ش�لة  عهد  من  �الإ�شالمية  �حلكوم�ت  �أدو�ر  يف  �لنظر  دققن�  و�إذ� 
يه� و�نحط�طه� ت�بعني لقوة �أو �شعف �حت�ش�ب �أهل �حلل و�لعقد،  �الآن، جند ترقِّ

و��شرت�كهم يف تدبري �شئون �الأمة.

و�إذ� رجعن� �لب�شر �إىل �لت�ريخ �الإ�شالمي جند �أن �لنبي  ك�ن �أطوع 
�ملخلوق�ت لل�شورى؛ �متث�اًل الأمر ربه يف قوله تع�ىل﴿  ڤ  ڦ  ڦ﴾  ]�آل 

عمر�ن/ 59)[ حتى �إنه ترك �خلالفة ملجرد ر�أي �الأمة.

ثم ك�ن �أول �خللف�ء  �أ�شبه �لن��س به، حتى �إنه �أخذ ر�أي �شر�ة �ل�شح�بة 
�ل�شورى  ترتيب  ��شت�أثر يف  و�إن  �الأول،  �أثر  �تبع  �لث�ين  �خلليفة  ثم  فيمن خلف، 
فيمن يخلفه، ثم مل� �جتهد �خلليفة �لث�لث يف خم�لفة روؤ�ش�ء �ل�شح�بة يف بع�س 
�ملهم�ت، مل ي�شتقم له �الأمر، وظهرت �لفنت كم� هو معلوم ثم �إن مع�وية - رحمه 

�هلل - ك�ن قليل �ال�شتقالل ب�لر�أي، فح�شنت �أي�مه عم� ك�ن قبله�.

 وهكذ� ك�نت دولة �الأمويني حتت �شيطرة �أهل �حلل و�لعقد، ال �شيم� من 
�شر�ة بني �أمية، ف�نتظمت على عهدهم �الأحو�ل، كم� ك�ن ذلك كذلك على عهد 
�شدر �لعب��شيني، حيث ك�نو� مذعنني ل�شيطرة روؤ�ش�ء بني ه��شم، ثم مل� ��شتبدو� 
يف �لر�أي و�لتدبري، فخ�لفو� �أمر �هلل و�تب�ع طريقة ر�شول �هلل، �ش�ءت �حل�ل حتى 

فقدو� �مللك.
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وهكذ� عند �لتدقيق يف كل فرع من �لدول �الإ�شالمية �مل��شية و�حل��شرة، 
بل يف ترجمة كل فرد من �مللوك و�الأمر�ء، بل يف ح�ل كل ذي ع�ئلة �أو كل �إن�ش�ن 

فرد، جند �ل�شالح و�لف�ش�د د�ئرين مع �شنة �ال�شت�ش�رة �أو �ال�شتقالل يف �لر�أي.

��شتحك�م  هو  فيه  �ملبحوث  �لع�م  �لفتور  �شبب  �أن  علمن�  هذ�  تقرر  ف�إذ� 
�أهل �حلل و�لعقد و�الحت�ش�ب جهاًل  � وتكرًب�، وترك  �ال�شتبد�د يف �الأمر�ء عتوًّ
وجب�نة، وهذ� عند بع�س �الأقو�م �مل�شلمني، و�أم� �الأكرث فقد �أم�شو� ال علم�ء هد�ة 
وال �شر�ة �أب�ة، بل هم فو�شى يف �لدين و�لدني�، وال بدع فيمن يكونون على مثل 
هذه �حل�ل �أن ال يرجى لهم دو�ء �إال بعن�ية بع�س �حلكم�ء �لذين ينجبون من �أي 
طبقة ك�نت من �الأمة، وقد ق�شت �شنة �هلل يف خلقه �أن ال تخلو �أمة من �حلكم�ء.

 ف�أج�ب �لع�مل �لنجدي:

ولي�س يف  �ل�شني تختلف كثرًي� عنه� يف غريه�،  �ل�شي��شة يف  �شئون  �إن   
�ل�شني ملوك كثرية، و�أمر�ء جب�برة كم� عند غريهم، ف�حلكم�ء يف �ل�شني �آمنون، 
�لتفنن  يف�شده  مل  خفيًف�  حنيًف�  �ل�شني  يف  �الإ�شالم  يزل  مل  �أخرى  جهة  ومن 
و�لت�شديد، ومع ذلك نرى �لفتور �ش�ملهم �أي�ًش�، ونحن �الآن نبحث عن �ل�شبب 

�لع�م لهذ� �لد�ء، ولي�س كل �ل�شبب �أحول �الأمر�ء و�لعلم�ء.

ثم ق�ل: �إين �أجزم - وال �أقول: �أظن �أو �أخ�ل - �أن �شبب �لفتور �لط�رئ 
�ملالزم جل�معة هذ� �لدين، هو هذ� �لدين �حل��شر ذ�ته، وال بره�ن �أعظم من �ملالزمة، 
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وم� ج�ء �خلف�ء �إال من �شدة �لو�شوح، فهل بقي من �شك بعد هذه �الأبح�ث �لتي 
�شبقت يف جمعيتن�، وال �شيم� م� بينه �ملحقق �ملدين، يف �أن �لدين �ملوجود �الآن 
ب�لنظر �إىل م� ندين به ال ب�لنظر �إىل م� نقرره، وب�عتب�ر م� نفعله ال ب�عتب�ر م� نقوله، 
بل  كال  �لع�ملني،  على  �ل�شنني  من  مئني  �أ�شالفن�  به  متيز  �لذي  �لدين  هو  لي�س 

طر�أت على �لدين طو�رئ تغيري غريت نظ�مه.

و�مل�ل  ب�لعلم  �لقوة  ك�إعد�د  �أحك�مه  من  �أ�شي�ء  تركو�  �خللف  �أن  وذلك 
و�جله�د يف �لدين، و�الأمر ب�ملعروف و�إز�لة �ملنكر، و�إق�مة �حلدود و�إيت�ء �لزك�ة وغري 
ذلك مم� �أو�شحه �الإخو�ن �لكر�م، وز�د فيه �ملت�أخرون بدًع� وتقليد�ت وخر�ف�ت، 
يف  و�لت�شرف  �لغيب  علم  ملدعي  و�لت�شليم  �لقبور،  عب�دة  ك�شيوع  منه  لي�شت 

�ملقدور.

وهذه �لطو�رئ من تغيري�ت �أو مرتوك�ت �أو مزيد�ت، �أكرثه� يتعلق 
ب�أ�شول �لدين، وبع�شه� ب�أ�شل �الأ�شول - �أعني �لتوحيد - وكفى ب�أن يكون 

�شبًب� للفتور، وقد ق�ل �هلل تع�ىل ﴿   ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ﴾ ]�لرعد/ ))[. )مرحى).

ولق�ئل �أن يقول: �إذ� �شلمن� �أن �لدين تغري عم� ك�ن عليه فم� ت�أثري ذلك 
يف �لفتور �لع�م �لذي هو من �ش�أن �حلي�ة �لدني�، وه� نحن جند �أكرث �الأمم �حلية �لتي 
نغبطه� قد طر�أ على دينه� �لتغيري و�لتبديل يف �الأ�شول و�لفروع، ومل يوؤثر ذلك 
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فيه� �لفتور، بل زعم كثري من حكم�ء تلك �الأمم �أنهم م� �أخذو� يف �لرتقي �إال بعد 
وال  ب�لنف�س  يتعلق  �أمًر�  �لدين  وجعلهم  �حلي�ة،  �شئون  عن  �لدين  �شئون  عزلهم 

عالقة له ب�شئون �حلي�ة �جل�رية على نو�مي�س �لطبيعة.

ف�جلو�ب على ذلك �أنه كم� يط�لب كل �إن�ش�ن ب�أن يكون �ش�حب ن�مو�س، 
�أي متبًع� على وجه �الطر�د يف �أخالقه و�أعم�له ق�نونً� م�، مو�فًق� ولو يف �الأ�شول 
فقط لق�نون �لهيئة �الجتم�عية �لتي هو منه�، و�إال فيكون ال ن�مو�س له منفوًر� منه 
م�شطهًد�، فكذلك كل قوم مكلَّفون ب�أن يكون لهم ن�مو�س ع�م بينهم مالئم يف 
�جلملة لقو�نني �الأمم �لتي له� معهم عالق�ت جو�رية �أو جت�رية �أو من��شب�ت �شي��شية 

و�إال فيكونون قوًم� متوح�شني ال َخالق لهم وال نظ�م، منفوًر� منهم م�شطهدين.

وذلك �لن�مو�س �لطبيعي يف �لب�شر، هو ن�مو�س وح�شي ال خري فيه، الأن 
�لنوع، و�لتز�حم على �الأ�شهل، و�العتم�د على  �لبق�ء، وحفظ  تن�زع  مب�نيه هي 
�لرئ��شة وحر�س �الدخ�ر، وجم�ر�ة �لظروف وعدم  �لغ�ي�ت، وحب  �لقوة وطلب 
يلطفه� غري  رٍّ ال  �شرٍّ وجم�لب �شُ قو�عد  �إىل غري ذلك، وكله�  �لثب�ت على ح�ل 
ن�مو�س �شريف و�حد مودوع يف فطرة �الإن�ش�ن، وهو �إذ�ع�نه �لفكري للقوة �لغ�لبة، 

�أي معرفته �هلل ب�الإله�م �لفطري �لذي هو �إله�م �لنف�س ر�شده� نث ڤ  ڤ  
ڦ  مث  )مرحى).



6565

وال ريب يف �أن لهذه �لفطرة �لدينية يف �الإن�ش�ن عالقة عظمى يف �شئون 
حي�ته، الأنه� �أقوى و�أف�شل و�زع يعدل �ش�ئر نو�مي�شه �مل�شرة، ويخفف مر�رة �حلي�ة 
�لتي ال ي�شلم منه� �بن �أنثى، وذلك مب� يوؤمله �ملوؤمن من �ملج�ز�ة و�ملك�ف�أة، و�النتق�م 

منه وله. )مرحى).

�، توجد  وعند تدقيق �لنظر يف ح�لة جميع �الأدي�ن و�لنِّحل تدقيًق� ت�ريخيًّ
كله� ن��شئة عن �أ�شل �شحيح ب�شيط �شم�وي ال ترى فيه عوًج� وال �أَْمًت�))) وبوجد�ن 
� يف �أهله �لنظ�م و�لن�ش�ط، ور�قًي� بهم �إىل �أَْوج �ل�شع�دة  كل دين ك�ن يف �أوليته ب�ثًّ
�إىل  رجوًع�  و�لزي�د�ت،  و�لتفنن  و�لتحريف  �لت�أويل  عليه  يطر�أ  �أن  �إىل  �حلي�ة،  يف 
�أ�شلني �ثنني: �الإ�شر�ك ب�هلل، و�لت�شديد يف �لدين، في�أخذ يف �النحط�ط ب�الأمة، 
فنتنهي  �لهمجية،  �الأ�شلية  �حل�لة  �أقبح من  تبلغ ح�لة  �أن  �إىل  به�  ن�زاًل  يز�ل  وال 

ب�النقر��س �أو �الندم�ج يف �أمة �أخرى.

�أو يتد�رك �هلل تلك �الأمة بعن�ية ب�لغة، فيبعث لهم ر�شواًل يجدد دينهم، 
�أو يخلق فيهم �أنبي�ء �أو حكم�ء ي�شلحون لهم م� ف�شد من دينهم كم� ح�شل ذلك 
يف �الأمم �مل��شية، كع�د وثمود وك�ل�شري�ن و�إ�شر�ئيل وكنع�ن و�إ�شم�عيل وكم� ق�ل 

�هلل تع�ىل  ﴿ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  
ڱ﴾ ]�لتوبة/ 5))[.

ة و�شالبة. )م). )))  �أمًت�: �ختالًف� يف �ملك�ن، �رتف�ًع� و�نخف��ًش�، ورقَّ
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وعند �لت�أمل يوجد �ل�شرك و�لت�شديد، ك�أنهم� �أمر�ن طبيعي�ن يف �الإن�ش�ن، 
�إىل  متيل  �لنف�س  الأن  �ل�شيط�ن،  وق�ئد  �لنف�س  ب�ش�ئق  جهده  ور�ءهم�  ي�شعى 
�لغ�ئب، ومفطورة على  �إىل عب�دة �ملعقول  �أكرث من ميله�  �مل�شهود �حل��شر  عب�دة 
�لت�شديد رغبة يف �لتميز، و�ل�شيط�ن ُي�شعف �لنف�س ب�لت�شويل و�لت�أويل و�لتحويل 

و�لت�شليل، �إىل �أن يف�شد �لدين. )مرحى).

�أهل  �أكرث  عند  جنده�  �الأخرية  �لقرون  يف  �الإ�شالمية  ح�لة  دققن�  �إذ�  ثم 
�لقبلة قد �أ�ش�به� بع�س م� �أ�ش�ب قبله� غريه� من �الأدي�ن قبله�، كم� �أخربن� �هلل 
�إىل  و�أر�شدن�  �ملر�شلني،  فيه �شيد  بوقوعن�  �ملبني، ووعدن�  تع�ىل بق�ش�شه� يف كت�به 

طر�ئق �لتخل�س منه �إن كن� ر��شدين.

بع�س  يف  و�لتحريف  �لت�أويل  من  �الإ�شالمية  على  طر�أ  م�  بذلك  �أعني 
�أ�شوله� وكثري من فروعه�، حتى ��شتوىل عليه� �لت�شديد و�لت�شوي�س، وتطرق �إليه� 
بتبني  �لتجديد  �إىل  ف�أم�شت حمت�جة  ميينه� و�شم�له�،  �ل�شرك �خلفي و�جللي عن 
�لر�شد من �لغّي، وعندي �أن هذه �حل�ل �أعم و�أعظم �شبب للفتور �ملبحوث فيه، 
ق�ل �هلل تع�ىل ﴿ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ﴾  ]طه/ 24)[. 

)مرحى).

و�أنتم �أيه� �ل�ش�دة �الأف��شل يف غن�ء عن �إي�ش�ح ذلك لكم بوجه �لتف�شيل.
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ق�ل �الأ�شت�ذ �لرئي�س:

 �إين �أرى �أن �لبحث يف �أعر��س �لد�ء و�أ�شب�به وجر�ثيمه، وم� هو �لد�ء؟ 
وكيف ي�شتعمل؟ قد ن�شج �أو ك�د، وقد قررن� يف �جتم�عن� �الأول �أنن� �شنبحث يف م� 
هي �الإ�شالمية، وم� يتبع ذلك مم� �أدرجن�ه يف برن�مج �ملب�حث، و�إين �أرى �أن تقرير 
�أخين� �لع�مل �لنجدي ِنْعم �ملدخل، لنقل �لبحث، وال �شيم� �إذ� تكرم بتف�شيل م� 
�أجمله، الأن م�ش�ئل من�ش�أ �لدي�ن�ت و�شنن �هلل يف م�شر�ه� و�أ�شب�ب طو�رئ �لتغيري 
�لتحقيق،  و��شتق�ش�ء  �لنظر  تدقيق  تقت�شي  و�لتحريف عليه� كله� م�ش�ئل مهمة 
وحت�شن فيه� �الإط�لة و�ال�شتيع�ب، بن�ء عليه نرجو من �لع�مل �لنجدي �أن يتكرم 
ب�إع�دة م� قرره ب�شورة مف�شلة يف �جتم�عن� �الآتي؛ �إذ قد �أذن لن� �لوقت ب�الن�شر�ف 

�ليوم.
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�نتظم عقد �جلمعية يف هذ� �ليوم �شب�ًح�، وُقرئ �ل�شبط �ل�ش�بق ح�شب 
�لع�دة، و�أذن �الأ�شت�ذ �لرئي�س ب�ل�شروع يف �لبحث.

فق�ل �لع�مل �لنجدي:

 �إين �أطلب �ل�شم�ح من �ل�ش�دة �الإخو�ن عن �إماللهم مبقدم�ت وتعريف�ت 
هم �أعلم مني به�، بل هي عندهم يف رتبة �لبديهي�ت، ولكن ال بد منه� للب�حث، 

رع�ية لق�عدة �لت�شل�شل �لفكري، و�لرتتيب �لقي��شي، ف�أقول:

ال  ع�قلة،  غ�لبة  قوة  بوجود  �ل�شعور  على  مفطور  �الإن�ش�ين  �لنوع  �إن 
تتكيف، تت�شرف يف �لك�ئن�ت بنو�مي�س منتظمة، ف�لع�مة يعربون عن هذه �لقوة 
بلفظ )�لطبيعة) و�لر��شدون من �لن��س مهتدون �إىل �أن لهذه �لقوة من هو ق�ئم به�، 
يعربون عنه بلفط )�هلل)، ثم �إن هذ� �ل�شعور يختلف قوة و�شعًف�، ح�شب �شعف 
�لنف�س وقوته�، ويختلف �لن��س يف ت�شور وو�شف م�هية هذه �لقوة ح�شب مر�تب 
�الإدر�ك فيهم، �أو ح�شبم� ي�ش�دفهم من �لتلقي عن غريهم، وذلك هو )�ل�شالل) 

)و�لهد�ية).

الجتماع الرابع
الدين والإ�سالم وال�سرك والت�سوف

يوم �ل�شبت �لع�شرين من ذي �لقعدة �شنة 6)3)
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 على �أن �ل�شالل غ�لب؛ الأن مو�زين �لعقول �لب�شرية مهم� ك�نت و��شعة 
قوية ال ت�شع وتتحمل وزن جب�ل �الأزلية و�الأبدية و�لالمث�ل و�لالزم�ن و�لالمك�ن 
�لعلم به ل�شعوبته علم م� ور�ء �لعقل، ولهذ� ال يق�ل يف  ونحو ذلك، مم� ي�شمى 
�ل�ش�لني �إنهم منحطون عقاًل عن �ملهتدين، بل كثري منهم يف �مل��شني و�حل��شرين 
�أ�شمى عقاًل مبر�تب كبرية من �ملهتدين، ولكن �شعوبة �لت�شور و�حلكم �أوقعتهم يف 
بح�ر من �الأوه�م وظلم�ت من �ل�شالل، على �أن �لب�رئ تع�ىل قدر �للطف ببع�س 
�أفر�د من �لب�شر متيزو� يف  �إق�مة �حلجة على �الآخرين، ف�أوجد بع�س  عب�ده، و�أر�د 
ت�شور وو�شف م�هية هذه �لقوة متييًز� كبرًي�، ف�ش�رو� هد�ة للن��س، وهم )�الأنبي�ء) 

عليهم �ل�شالة و�ل�شالم.

مق�م  �لن��س  من  حولهم  فيمن  �لكر�م  �الأنبي�ء  هوؤالء  بع�س  ق�م  وقد 
عند  �أي   - �لتحدي  عند  يدهم  على  �لع�د�ت  برب�هني خرق  و�أثبتو�  عني،  �مل�شرِّ
ف�آمن  )�ملر�شلون)  وهم  ب�تب�عهم،  مكلَّفون  خم�طبيهم  �أن   - منهم)))  ذلك  طلب 
م�شت�شلمني،  هديهم  يف  و�تبعوهم   - ب�لر�ش�لة  لهم  �شهدو�  �أي   - �آمن  من  بهم 
ف�أخرجوهم من بح�ر �الأوه�م �إىل �ش�حل �حلكمة، ومن ظلم�ت �ل�شالل �إىل نور 

�لهد�ية، وهوؤالء هم )�ملوؤمنون) فهذه مقدمة �أوىل. )مرحى).

))) هكذ� ف�شر �لتحدي هن� و�ملعروف يف علم �لكالم �أن �لتحدي طلب �ملع�ر�شة للمعجزة ب�أن يقول �لر�شول هذه �آية 
�شدقي ف�أتو� مبثله� �أو ف�آمنو�. ]�ملن�ر[. 



7171

بن  حممًد�  �أن  علمن�  مب�  علمن�  )�مل�شلمني)  مع��شر  نحن  �ملوؤمنني  ومن 
ب�أنه  و�شدقن�ه  وف�شيلة،  حكمة  �لب�شر  �أََجلُّ  �لعربي  �لقر�شي  �له��شمي  عبد�هلل 
ر�شول �هلل �إىل �لع�ملني ك�فة، م�شحًح� ملة �إبر�هيم، د�عًي� لعب�دة �هلل وحده، ه�دًي� 
�إىل م� يكلف �هلل له عب�ده من �أمر ونهي، ك�فلني لكل خري من �حلي�ة وبعد �ملم�ت.

ومن �أمه�ت قو�عد �لدين عندن� �أن نعتقد �أن حممًد�  بلغ ر�ش�لة ربه، 
مل يرتك ومل يكتم منه� �شيًئ�، و�أنه �أمت وظيفته مب� ج�ء به من كت�ب �هلل، ومب� ق�له �أو 

فعله �أو �أقره على �شبيل �لت�شريع �إكم�اًل لدين �هلل.

�إي�ه  بلَّغن�  م�  على  نزيد  �أن  علين�  �أنه حمظور  �أي�ًش�  دينن�  قو�عد  �أهم  ومن 
ر�شول �هلل �أو ننق�س منه، �أو نت�شرف فيه بعقولن�، بل يتحتم علين� �أن نتبع م� ج�ء به 
�ل�شريح �ملحكم من �لقر�آن، و�لو��شح �لث�بت مم� ق�له �لر�شول �أو فعله �أو �أقره، وم� 
�أجمع عليه �ل�شح�بة �إن �أدركن� حكمة ذلك �لت�شريع، �أو مل نقدر على �إدر�كه�، 

و�أن نرتك م� يت�ش�به علين� من �لقر�آن)))، فنقول فيه: ﴿ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  
ې  ې     ې   ى  ى﴾، نثڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇمث ]�آل عمر�ن/ 7[.

�حليوية،  �شئونن�  ب�قي  يف  خمت�رين  نكون  �أن  كذلك  دينن�  قو�عد  ومن 
�إليه�  �أو ندب  �لتي �شرعه�،  �لعمومية  �لقو�عد  ن�ش�ء مع رع�ية  فيه� كم�  نت�شرف 
�لر�شول، وتقت�شيه� �حلكمة، �أو �لف�شيلة ،كعدم �الإ�شر�ر ب�لنف�س �أو �لغري، و�لر�أفة 

)))  يريد: نفو�س فيه ]�ملن�ر[. 
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ب�ل�شعيف، و�ل�شعي ور�ء �لعلم �لن�فع، و�لك�شب بتب�دل �الأعم�ل، و�العتد�ل يف 
�الأمور، و�الإن�ش�ف يف �ملع�مالت، و�لعدل يف �حلكم، و�لوف�ء ب�لعهد، �إىل غري ذلك 

من �لقو�عد �ل�شريفة �لع�مة. وهذه مقدمة ث�نية.

ويتفرغ عن ه�تني �ملقدمتني م�ش�ئل مهمة ينبغي �أي�ًش� �إفر�ده� يف �لبحث 
تب�ًع� و�إ�شب�ًع�.

منه� �أن �أ�شل �الإمي�ن بوجود �ل�ش�نع �أمر فطري يف �لب�شر كم� تقدم، فال 
يحت�جون فيه �إىل �لر�شل، و�إمن� ح�جتهم �إليهم يف �الهتد�ء �إىل كيفية �الإمي�ن ب�هلل، 

كم� يجب من �لتوحيد و�لتنزيه.

و�لن�ش�رى،  و�ليهود  �لعرب،  وج�هلية  �إبر�هيم،  وقوم  نوح  قوم  وهوؤالء 
�لب�شر  و�ش�ئر  و�أمريك�،  �إفريق�  ومتوح�شو  و�ل�شني،  �لهند  ووثنيو  ف�ر�س،  وجمو�س 
 � ينكره كليًّ فيهم من  ولي�س  يعرفون �هلل،  دينية  �أهل فطرة  ز�لو�  كلهم، ك�نو� وال 
بل  ںمث ]�الإ�شر�ء/ 44[  ں   ڱ   ڱ   ڱ   ﴿ڱ   ق�ئل:  من  عزَّ  ق�ل  كم� 
يغلب على �لب�شر �الإ�شر�ك ب�هلل فيخ�ش�شونه - تع�ىل �ش�أنه - بتدبري �الأمور �لكلية 
�الأرز�ق و�الآج�ل، ك�أنهم يجلُّونه عن تدبري  �لعظ�م، ك�خل�لقية وتق�شيم  و�ل�شئون 
�الأمور �جلزئية، ويتوهمون �أن حتت �أمره مقربني و�أعو�نً�، وو�شط�ء من مالئكة وجن، 
�لكونية من  و�أنه جعل لهم وللنو�مي�س  و�أرو�ح وب�شر، وحيو�ن�ت و�شجر وحجر، 
�أفالك وطب�ئع، وللح�الت �لنف�شية  من �شحر وتوجه فكر، دخاًل وت�أثرًي� يف تدبري 
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�الأمور �جلزئية �إيق�ًع� �أو منًع�، و�أعط�هم �شيًئ� من �لقوة �لقد�شية وعلم �لغيب.

�إد�رة  على  �جلربوت  ذي  ملكوت  قي��شهم  عن  ن��شىء  هذ�  وتوهمهم   
�مللوك يف �خت�ش��شهم بتدبري مهم�ت �الأمور، وتفوي�شهم م� دون ذلك �إىل �لعم�ل 
ب�لقو�نني  �الأعم�ل  جمرى  وربطهم  و�حل��شية،  ب�لبط�نة  و��شتع�نتهم  و�الأعو�ن، 

و�لنظ�م�ت. )مرحى).

ومن تتبع تو�ريخ �الأمم �لغ�برة، و�أفك�ر �الأمم �حل��شرة، ال يرت�ب فيم� 
بره�نً�  ب�لقر�آن  وكفى  فقط،  �أو�شحن�  �لذي  �ل�شرك  �لب�شر  �آفة  �أن  من  قررن�ه 

فقد ق�ل �هلل تع�ىل ﴿ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  
وق�ل   ]4( ]�الأنع�م/  ۓمث  ۓ        تع�ىل﴿ے   وق�ل   ]38 ]�لزمر/  ھمث  

﴿  ۆ  ۈ  ۈ   تع�ىل  وق�ل  ]�جلن/ 8)[  نث  چ  چ  چ  چ  ڇ﴾  تع�ىل  
ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ﴾ ]�لبقرة/ 255[ �إىل غري ذلك من �الآي�ت �لبين�ت 
وال  �الإنك�ر  ال  فقط،  �لوجوه  بع�س  من  �الإ�شر�ك  هو  �لب�شر  زيغ  �أن  �ملثبتة 
�الإ�شر�ك �ملطلق، الأن �لعقل �لب�شري مهم� ت�شفل ال ينزل �إىل درجة �ل�شرك 

�ملطلق.

بن�ء عليه جرت ع�دة �هلل تع�ىل جلت حكمته �أن يبعث �لر�شل ينقذون 
�لن��س من �شاللة �ل�شرك، وينت�شلونهم من َوهَدة))) �شره يف �حلي�ة �لدني� و�الآخرة، 

)))  َوْهَدة: حفرة. )م).
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يعبدوه وحده،  لكي  معرفته  �هلل) حق  �أي )معرفة  �حلكمة،  ر�أ�س  �إىل  ويهدونهم 
وبذلك تتم حجته عليهم، وميلكون حريتهم �لتي حتميهم من �أن يكونو� �أرق�ء �أذالء 
�إله �إال �هلل) عتق  �أرو�ح و�أج�ش�م و�أوه�م، فثمرة �الإمي�ن ب�أن )ال  الألف �شيء من 
� يف �شريعته  �لعقول من �الأ�شر وثمرة �الإذع�ن ب�أن )حممًد� ر�شول �هلل) �تب�عه حقًّ

�لتي حتول بني �مل�شلم وبني نزوعه �إىل �ل�شرك، وُتِنيُله �شع�دة �لد�رين.

�إال  �إىل �لتوحيد  �أجهله! ال يهتدي  َقُبَح، م�  �أو  نث ک  ک      گ    گمث   
بجهد عظيم، ويندفع �أو ينق�د ب�شعرة �إىل �ل�شرك، فيتلب�س به على مر�تب ودرج�ت 
يف �عتق�د وجود قوة قد�شية ُترجى وُتتقي يف غري �هلل، �أو تبًع� هلل، ذ�هاًل عن �أنه لو 
ك�ن يف �الأر�س �أو يف �ل�شم�ء �آلهة غري �هلل - �أي �أ�شح�ب قوة ت�شرف يف �شيء ولو 

يف حتريك ذرة رمل - لف�شدت�.

�أنهم  �إىل ذكر من يتوهمون فيهم  ف�لن��س �شريعو �الإعر��س عن ذكر �هلل 
�شرك�ء و�أند�د هلل، فيعبدونهم �أي يعظمونهم ويخ�شعون لهم، ويدعونهم وي�شتمدون 
منهم، ويرفعون ح�ج�تهم �إليهم، ويرجون عند ذكر �أ�شم�ئهم �خلري، ويتوقعون من 

﴿ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   تع�ىل  ق�ل �هلل  �ل�شر، وقد  �شخطهم 
وب�ل�شرورة  �لو�قع  ويف  �حلكم،  ن�فذ  �لوعد،  �ش�دق  و�هلل   ](24 ]طه/  ىئمث     
و�لطبع ال معي�شة �أ�شد �شنًك� من معي�شة �مل�شركني �لذين و�شفهم �هلل  ب�أنهم 

الأنف�شهم ظ�ملون، فق�ل ﴿ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ مث ]لقم�ن/ 3)[ وق�ل ﴿ڳ  
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ڳ   ڳ  ڱمث  ]�لكهف/ 49[ وهذ� زيد بن عمرو بن ُنَفيل �حلكيم �جل�هلي، 
ِجر من �ل�شرك، فق�ل من �أبي�ت له: �شَ

ومثل �حلي�ة �الأدبية يف �ملوحدين و�مل�شركني، كبلد �شلط�نه حكيم ق�هر، 
وال  ل�شفيع،  وال  ل�ش�ٍع  ي�شغي  وال  و�حًد�  ق�نونً�  وينفذ  مر�جع،  لكل  مفتوح  ب�به 
منه  ن�ل  �أمره،  على  مغلوب  جب�ن  �شلط�نه  �آخر  وبلد  �أحد،  حكمه  يف  ي�ش�ركه 
�شرٍّ  دفع  �أو  لذويهم،  خري  حو�ئج  من  �ملت�ش�ك�شون،  و�أعو�نه  �ملتع�ك�شون  متقربوه 
و�ل�شق�ء،  �ل�شع�دة  ت�شتوي  ال  كال،  �لبلدين؟!  �أهل  ي�شتوي  فهل  �أتب�عهم،  عن 
�أحد، كم�  ملكه  ي�ش�ركه يف  �أن  ير�شى  ف�إنه جلَّت عظمته ال  �الأعلى،  �ملثل  وهلل 

ق�ل تع�ىل ﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کک  گ  
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴾   ]�لن�ش�ء/ 6))[ وال �شك �أن �ل�شرك من �أكرب 
�لفجور، وعمل �ل�شوء، وقد ق�ل تع�ىل ﴿ک   ک        ک   گ  ﴾   ]�النفط�ر/ 4)[ 
و�ملج�ز�ة  �جلحيم  وم�  ]�لن�ش�ء/ 23)[  ﴿ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴾    تع�ىل  وق�ل 

خ��ش�ن ب�الآخرة، بل ي�شمالن �حلي�ة �لدني� و�الآخرة.

ربٍّ األَف  اأم  واِحــــًدا  اأََربًّا 
جميًعا ى  والُعزَّ َت  الــــــالَّ تركُت 

الأُمـــ�ُر َمِت  تق�صَّ اإذا  اأديـــُن 
اخلـــبرُي الرُجـــُل  يفَعُل  كذلَك 
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ثم �أقول:

م�  مبقت�شى  �هلل  عند  �مل�شئوم  �ل�شرك  هو  م�  يعلم  �أن  �مل�شلم  �أر�د  �إذ�   
و�إ�شالم  )�إمي�ن  �ألف�ظ  م� هو مدلول  �أن يعرف  يلزم  �ملبني،  �إي�ه يف كت�به  عرفه 

﴿ڌ   ق�ل  �إذ  �لقر�آن  لغة  هي  �لتي  �لعربية  �للغة  يف  و�شرك)  وتوحيد  وعب�دة 
﴿ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   تع�ىل  وق�ل  ]�لزخرف/ 3[   ﴾ ڎ  ڎ  ڈ 
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  

ہ﴾   ]�إبر�هيم/ 4[ ف�إذ� علم �مل�شلم معنى هذه �الألف�ظ و�أر�د �أن ميتثل 

�أمر ربه ب�أن ال يتعدي حدود �هلل، يتعني حينئذ عنده م� هو مر�د �هلل ب�ل�شرك 
�لذي ال ير�ش�ه، �لذي �أ�شفق وخ�ف علين� نبين� – عليه �ل�شالة و�ل�شالم - من 

رُك«))). �لوقوع فيه فق�ل: »�إنَّ �أخوَف َم� �أَخ�ُف عليُكْم �ل�شِّ

ومن يبحث عم� ذكر من �الألف�ظ يجد �أن �أهل �للغة جممعون على �أن 
)�لعب�دة)  وللفظ  �عرت��س)2)،  بدون  و�لت�شليم  �لط�عة  )�الإمي�ن)  للفظ  �ملدلول 
�لتذلل و�خل�شوع)3)، وللفظ )�لتوحيد) �لعلم ب�أن �ل�شيء و�حد، و�إذ� �أ�شيف �إىل 
�هلل فري�د به نفي �الأند�د و�الأ�شب�ه عنه، ومن هذه �مل�دة �لو�حد و�الأحد �شفت�ن 

�أم� �أين ل�شت  �أمتي �الإ�شر�ك ب�هلل  �أو�س ولفظه »�إن �أخوف م� �أخ�ف على  ))) �حلديث رو�ه �بن م�جه عن �شد�د بن 
�أقول تعبدون �شم�ًش� وال قمًر� وال وثًن� ولكن �أعم�اًل لغري �هلل و�شهوة خفية« رو�ه �أحمد و�لبيهقي بلفظ �آخر. ]�ملن�ر[.

�أنه �شقط من �الأ�شل تف�شري �الإمي�ن وهو  )2) م� ف�شر به �الإمي�ن هو معنى )�الإ�شالم) وعدم ذكر هذ� �للفظ يدل على 
�لت�شديق �لقطعي بال تردد و�شقط بعده لفظ �الإ�شالم ف�ش�ر تف�شريه تف�شرًي� لالإمي�ن. ]�ملن�ر[.  

)3) ف�شر �لعب�دة ب�مل�شهور يف كتب �للغة وغريه�، ولكن ��شتعم�ل �لعرب يدل على �أنهم ال ي�شمون كل تذلل وخ�شوع 
عب�دة و�إمن� يخ�شون �لعب�دة ب�خل�شوع �لن��شئ عن �العتق�د ب�شلطة غيبية ور�ء �الأ�شب�ب �لع�دية.]�ملن�ر[.. 
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هلل تع�ىل، معن�هم� �ملنفرد �لذي ال نظري له �أو لي�س معه غريه، و�أ�شل معنى م�دة 
�ل�شرك لغة: �خللط. و��شتعم�اًل: �الإ�شر�ك ب�هلل، ويف ��شطالح �ملوؤمنني: �الإ�شر�ك 

ب�هلل يف )ذ�ته) �أو )ملكه) �أو )�شف�ته).

ثم �إذ� وزعن� �عتق�د�ت من و�شفهم �هلل تع�ىل ب�ل�شرك يف كت�به �لعزيز على 
هذه �الأنو�ع �لثالثة، جند مظنة )�الإ�شر�ك يف �لذ�ت) ق�ئمة يف �عتق�د �حللول، وهو 
�أنه - تع�ىل �ش�أنه - عم� ي�شفون �أفنى �أو يفني بع�س �الأ�شخ��س يف ذ�ته، كقول 
�لن�ش�رى يف عي�شى ومرمي – عليهم� �ل�شالم - وقول غالتن�))) يف وحدة �لوجود، 
�أهله)2)،  �أ�ش�طني  عند  حتى  و�لتعريف،  �لت�شور  ع�شر  �ل�شرك  من  �لنوع  وهذ� 

ولذلك ي�شميه �لن�ش�رى حقيقة �شرية، وي�شميه غالتن� حقيقة ذوقية. )مرحى).

�ت )�الإ�شر�ك يف �مللك) فيدخل حتته� �عتق�د �خت�ش��س بع�س  �أم� مظنَّ
�ملخلوقني بتدبري بع�س �ل�شئون �لكونية، ك�عتق�د �ليهود يف ملك �ملوت، وك�عتق�د 
بع�س �لن��س ت�شرف غري �هلل يف �شيء من �شئون �لكون، كقول من يقول: فالن 

عليه دَرك)3) �لرب �أو �لبحر �أو �ل�ش�م �أو م�شر.

�ت )�الإ�شر�ك يف �ل�شف�ت) فهي �العتق�د يف خملوق �أنه مت�شف  و�أم� مظنَّ
ب�شيء من �شف�ت �لكم�ل من �ملرتبة �لعلي� �لتي ال تنبغي �إال لو�جب �لوجود، 

جلت �شئونه.
))) يف غري طبعة �ملن�ر »وقول علم�ئن�«، وكذلك »وي�شميه علم�وؤن�«  )م). 

)2) �أ�ش�طني �أهله: كرب�ئهم. )م).
)3) َدَرك: تبعة. )م).
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وهذ� �لنوع �أكرث �شيوًع� من �لنوعني �الأولني؛ لثالثة �أ�شب�ب:

ب�هلل  �خل��شة  �ل�شف�ت  من  ونحوه�  و�خل�لقية  �الأحدية  غري  كون  �الأول: 
تع�ىل، �شف�ت م�شرتكة يع�ُشر على غري �لعلم�ء �لر��شدين متييز �حلد �لف�رق بني 

مر�تبه� يف �ملخلوقني، وبني مر�تبه� �ملخت�شة به تع�ىل.

�إىل  �الأمور  بع�س  تع�ىل  �هلل  تفوي�س  من  �ل�شر�ئع  به  نطقت  م�  �لث�ين: 
�ملالئكة، و��شتج�بة دع�ء �ملقربني، و�إكر�مه تع�ىل بع�س عب�ده �ل�ش�حلني، ووعده 
بقبول �شف�عة من ي�أذن لهم به� يوم �لقي�مة، ف�لتب�س على �جلهالء �لتفريق بني هذه 

وبني �لت�شرف.

�لث�لث: هو كون �لتعظيم َمْدَرَجة طبيعية لالإغر�ق و�لتغ�يل، ومطية �شريعة 
ولذلك  �هلل،  وتوفيق  �لطبع  برغم  �إال  �حلدود،  عن�نه� عن جت�وز  يلتوي  �ل�شري، ال 
ميهم مع  ق��شى �لر�شل �ألو �لعزم �ل�شد�ئد يف كبح جم�ح �لن��س عن �إ�شر�كهم معظَّ
�هلل يف مرتبة بع�س �شف�ته �لعلي�، وركبو� متون �مل�ش�عب و�لعز�ئم يف �إرج�ع �لن��س 
�إىل حد �العتد�ل و�شددو� �لنكري على �إطر�ء �لن��س �إي�هم، وحذرو� و�أنذرو� من 

مق�ربة مظ�نِّ �ل�شرك حتى �خلفي �لذي يدب دبيب �لنمل.

ومن �ملعلوم عندن� �أن نبين� - عليه �أف�شل �ل�شالة و�ل�شالم - لبث ع�شرة 
�أعو�م يق��شي �الأهو�ل يف دعوته �لن��س �إىل �لتوحيد فقط، و�شمى �أمته �ملوحدين، 
و�أنزل �هلل �لقر�آن ربعه يف �لتوحيد، وت�أ�ش�س دين �هلل على كلمة )ال �إله �إال �هلل)، 
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وجعلت �أف�شل �لذكر، حلكمة �أن �مل�شلم مهم� ر�شخ يف �الإمي�ن يبقى حمت�ًج� �إىل 
�، وذلك من �شدة ميل �الإن�ش�ن �إىل �ل�شرك،  نفي �ل�شرك عن فكره �حتي�ًج� م�شتمرًّ

ول�شدة �لتب��شه عليه، ول�شدة قربه منه طبًع� فن�ش�أل �هلل تع�ىل �حلم�ية.  )مرحى).

وم� هذ� خ��س ب�مل�شلمني، بل م�شت �الأمم كله�، مل يكد يف�رقه� ر�شله� 
ليلة ف�تخذو�  �أربعني  ، ف�رقهم  �ل�شرك، كقوم مو�شى  �إال ووقعت يف  �لكر�م 

�لعجل. )مرحى).

ثم �إذ� �نقلبن� يف �لبحث �إىل م� هو �ل�شرك يف نظر �لقر�آن و�أهله لنتقيه، جند 
﴿ۇ  ۆ   ۆ   �أن �هلل تع�ىل ق�ل يف �ليهود و�لن�ش�رى: 
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ ]�لتوبة/ )3[ مع �أنه مل يوجد من قبل وال من بعد من 
�الأحب�ر و�لرهب�ن من �دعى �ملم�ثلة، ون�زع �هلل �خل�لقية �أو �الإحي�ء �أو �الإم�تة كم� 
يقت�شيه �نح�ش�ر معنى �لربوبية عند �لع�مة من �الإ�شالم ح�شبم� تلقوه من مروجي 
�ل�شرك ب�لت�أويل و�الإيه�م، بل �الأحب�ر و�لرهب�ن �إمن� �ش�ركو� �هلل تع�ىل يف �لت�شريع 
�ملقد�س فقط، فق�لو�: هذ� حالل وهذ� حر�م، فقبل منهم �أتب�عهم ذلك، فو�شفهم 

�هلل �أنهم �تخذوهم �أرب�بً� من دون �هلل.

بقوله  و�شفهم  �أنه  مع  م�شركني،  قري�ًش�  �شمى  تع�ىل  �هلل  �أن  �أي�ًش�  وجند 
﴿ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھ﴾ ]�لزمر/ 38[ �أي 
فحكى  ب�لعب�دة،  �هلل  �إىل  ب�الأ�شن�م  تو�شلهم  وو�شف  ب�هلل،  �خل�لقية  يخ�ش�شون 
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عنهم قولهم ﴿    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ﴾ ]�لزمر/ 3[ و�ملعظمة من 
�لعب�دة وال من  لي�شت من  �لتو�شل  �لتي هي  �لدرجة  �أن هذه  يظنون  �مل�شلمني 
ل بهم و�ش�ئط، ويقولون: �إنه ال بد من �لو��شطة بني �لعبد  �ل�شرك وي�شمون �ملتو�شَّ

و�لرب، و�إن �لو��شطة ال تنكر.

وال  لذ�ته�،  �أ�شن�مهم  عبدو�  م�  قري�س  م�شركي  �أن  ذلك  من  ويعلم 
ِقْبَلًة يعظمونه� بند�ئه�، و�ل�شجود  العتق�دهم فيه� �خل�لقية و�لتدبري، بل �تخذوه� 
�أم�مه�، �أو ذبح �لقر�بني عنده�، �أو �لنذر له� على �أنه� مت�ثيل رج�ل �ش�حلني ك�ن 
لهم قرب من �هلل تع�ىل و�شف�عة عنده، فيحبون هذه �الأعم�ل �الحرت�مية منهم، 
فينفعونهم ب�شف�ء مري�س، �أو �إغن�ء فقري وغري ذلك، و�إذ� حلفو� ب�أ�شم�ئهم كذبً� �أو 

�أخلو� يف �حرت�م مت�ثيلهم يغ�شبون، في�شرونهم يف �أنف�شهم و�أوالدهم و�أمو�لهم.

 ](8 ]�جلن/  ڇ﴾  چ   چ   چ   ﴿چ   ق�ل:  تع�ىل  �هلل  �أن  وجند 
و�أ�شل معنى �لدع�ء: �لند�ء، ودع� �هلل: �بتهل �إليه ب�ل�شوؤ�ل، و��شتع�ن به. 

و�لدليل �لك��شف لهذ� �ملعنى. هو قوله تع�ىل ﴿ے  ۓ       ۓ  ڭ  
ڭ   ڭ  ڭ﴾      ]�الأنع�م/ )4[ وكذلك �أنزل �ال�شتع�نة به مقرونة بعب�دته 

يف قوله جلت كلمته ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ ]�لف�حتة/ 5[.

ومب� ذكر وغريه من �الآي�ت �لبين�ت، جعل �هلل هذه �الأعم�ل لقري�س 
�هلل  بغري  �حللف  يف  و�شلم-  عليه  �هلل  �شل   - �لنبي  �شرح  حتى  به،  �شرًك� 
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�لقرب�ن  �هلل  وجعل  �أ�ْشَرَك«)))  َفَقد  �هلِل  بغرِي  َحلَف  »َمْن  فق�ل:  �شرك،  �أنه 
لغريه و�الإهالل)2) و�لذبح على �الأن�ش�ب �شرًك�، وحرم ت�شييب �ل�شو�ئب)3) 
و�لبح�ئر)4) مل� فيه� من ذلك �ملعنى، وك�ن �مل�شركون يحجون لغري بيت �هلل بق�شد 
زي�رة حمالت الأ�شن�مهم يتوهمون �أن �حللول فيه� يكون تقريًب� من �الأ�شن�م، فنهى 
َح�ُل �إالَّ  �لنبي – عليه �ل�شالة و�ل�شالم - �أمته عن مثل ذلك فق�ل: »ال ُت�َشدُّ �لرِّ
فال  ى«)5)  �الأق�شَ و�مل�شِجِد  َهذ�،  وم�شِجدي  �حلر�ِم،  �مل�شِجِد  م�َش�ِجَد:  َثالَثِة  �إىل 

ريب �إذن �أن هذه �الأعم�ل و�أمث�له� �شرك، �أو َمْدرَجة لل�شرك. )مرحى).

و�أ�شب�هه� يف  ف�ش� يف �الإ�شالم �شيء من هذه �الأعم�ل  فلينظر �الآن هل 
� من �لت�شريح ب�أن  �ل�شورة �أو �حلكم؟ ومن ال ت�أخذه يف �هلل لومة الئم ال يرى بدًّ
ح�لة �ل�شو�د �الأعظم من �أهل �لقبلة يف غري جزيرة �لعرب ت�شبه ح�لة �مل�شركني 

من كل �لوجوه، و�أن �لدين عندهم ع�د غريًب� كم� بد�أ، ك�ش�أن غريهم من �الأمم.

فمنهم �لذين ��شتبدلو� ب�الأ�شن�م �لقبور، فبنو� عليه� �مل�ش�جد و�مل�ش�هد، 
و�أ�ْشَرُجو�)6) له� �ل�شرج، و�أَْرَخو� عليه� �ل�شتور، يطوفون حوله� مقبلني، م�شتلمني 

))) هذ� �حلديث رو�ه �لرتمذي وح�شنه و�بن حب�ن يف �شحيحه و�حل�كم وق�ل �شحيح على �شرطهم�. ]�ملن�ر[ 
)2) �الإهالل: رفع �ل�شوت عند �لذبح بـ ال �إله �إال �هلل. )م).

)3) �ل�شو�ئب: �لنوق �ملهَملة �لتي ك�نت ُت�َشيَّب يف �جل�هلية لنذٍر ونحوه. )م).
و� �أذنه�، و�أعفوه� �أن ُينتفع به�، ومل مينعوه� مرعى  )4)  �لبح�ئر: �لنوق �لتي ك�نت يف �جل�هلية �إذ� ولدت خم�شة �أبطن �َشقُّ

وال م�ء. مفرده�: َبجرية. )م).
)5) رو�ه �أحمد و�ل�شيخ�ن عن �أبي هريرة وروي�ه عن �أبي �شعيد ورو�ه �أ�شح�ب �ل�شنن وغريهم. ]�ملن�ر[ 

)6) �أ�شرجو�: �أوقدو� �مل�ش�بيح. )م).
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ُيَهلُّ  �لقر�بني،  عنده�  ويذبحون  �ل�شد�ئد،  يف  �شك�نه�  ب�أ�شم�ء  ويهتفون  �أرك�نه�، 
ح�ل، ويعلقون  �لرِّ �إليه�  به� عمًد� لغري �هلل، وينذرون له� �لنذور، وي�شدون للحج 
ب�إحل�ح  ويرجونهم  قبورهم،  وعند  بذكرهم،  �لرحمة  ي�شتنزلون  �الآم�ل،  ب�شك�نه� 
وخ�شوع ومر�قبة وخ�شوع، �أن يتو�شطو� لهم يف ق�ش�ء �حل�ج�ت، وقبول �لدعو�ت، 

وكل ذلك من �حل�ش�ب و�لتعظيم لغري �هلل، و�خلوف و�لرج�ء من �شو�ه.

ب�ألو�ح  �لن�ش�رى و�مل�شركني،  �لتم�ثيل عند  �ألو�ح  ومنهم من ��شتعو�شو� 
رة ب�لند�ء، تربًك� وذكًر� ودع�ء، يعلقونه� على �جلدر�ن  دَّ ميهم، ُم�شَ فيه� �أ�شم�ء معظَّ
جون به� �الأعالم، من نحو: ي� علي، ي�  يف بيوتهم، بل يف م�ش�جدهم �أي�ًش�))) ويتوِّ
�ش�ذيل، ي� د�شوقي، ي� رف�عي، ي� به�ء �لدين �لنق�شي، ي� جالل �لدين �لرومي، ي� 

بكت��س ويل.

ومنهم ن��س يجتمعون الأجل �لعب�دة بذكر �هلل ذكًر� م�شوبً� ب�إن�ش�د �ملد�ئح 
و�ملغ�الة ل�شعر�ء �ملت�أخرين �لتي �أهون م� فيه� �الإطر�ء)2) �لذي نه�ن� عنه �لنبي – 
�أْطَرْت  َكَم�  ُتْطروين  »ال  فق�ل:  �ل�شريفة،  لنف�شه  - حتى  و�ل�شالم  �ل�شالة  عليه 
�ش�َرى �أنبي�َءُهم«)3) وب�إن�ش�د مق�م�ت �شيوخية تغ�لو� فيه� يف �ال�شتغ�ثة  �ليهوُد و�لنَّ
ب�شيوخهم، و�ال�شتمد�د منهم ب�شيغ لو �شمعه� م�شركو قري�س لكفروهم؛ الأن �أبلغ 

)))  كجو�مع �لق�شطنطينية وبالد �لرتك وي�شيف �ملن�ر )وتعلق بـ »ومثل بالد �لرتك كثري من بالد �مل�شلمني«. 
)2) �الإطر�ء: �ملب�لغة يف �لثن�ء على �ل�شخ�س. )حمرر).

�أن� عبد �هلل فقولو� : عبد �هلل ور�شوله) رو�ه  �إمن�  )3) لفظ �حلديث: )ال تطروين كم� �أطرت �لن�ش�رى عي�شى �بن مرمي 
�لبخ�ري و�لرتمذي يف �ل�شم�ئل وال �أذكر غريهم� �الآن. ]�ملن�ر[ 
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�شيغة تلبية ك�نت مل�شركي قري�س قولهم: )لبيك �للهم لبيك ال �شريك لك �ال 
�شريًك� هو لك متلكه وم� ملك)))) وهذه �أخف �شرًك� من �ملق�م�ت �ل�شيوخية �لتي 

يهدرون به� �إن�ش�ًد� ب�أ�شو�ت ع�لية جمتمعة، وقلوب حمرتقة خ��شعة، كقولهم:

وقولهم:

ي�أب�ه  �أنه من �شريح �الإ�شر�ك �لذي  فيه �ش�كٌّ  �إىل غري ذلك مم� ال ي�شك 
�لدين �حلنيف.

ومنهم جم�عة مل ير�شو� ب�ل�شرع �ملبني، ف�بتدعو� �أحك�ًم� يف �لدين �شموه� 
علم �لب�طن، �أو علم �حلقيقة، �أو علم �لت�شوف، علًم� مل يعرف �شيًئ� منه �ل�شح�بة 
�نتزعو�  علًم�  �لدين،  يف  ب�لف�شل  لهم  �مل�شهود  �الأوىل  �لقرون  و�أهل  و�لت�بعون، 
م�ش�ئله من ت�أويالت �ملت�ش�به من �لقر�آن، مع �أن �هلل تع�ىل �أمرن� �أن نقول يف �ملت�ش�به 

))) ينقل عنهم »�إال �شريك� هو لك متلكه وم� ملك«. ]�ملن�ر[
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ِجيالين َيا  الَقــــــــاِدِر  عبــــــــَد 
ـِرُت يف َخْطـــــــٍب �َصِديد �صـــــــ

والإح�َصــــــــاِن ـــــِل  الف�صْ ذا  َيا 
تن�َصــــاين ل  اإح�صــــــــاِنك  من 

لـــي ِرفــــاعي   َيا  األهــــــــم 
ُت�صيعــــني ل  رَفـــــــاعــــــــي 

املن�صــــــ�ب اأنا  املح�صـــــ�ب  اأنا 
املن�صــــــ�ب اأنا  املح�صـــــ�ب  اأنا 
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ڭ   ڭ    ﴿ تع�ىل:  وق�ل   ]7 عمر�ن/  ]�آل  ۉ﴾  ۉ   ۅ   ۅ        ۋ   ﴿ۋ   منه: 
﴿ېئ  ېئ  ىئ   �ش�نه يف حقهم  عزَّ  وق�ل  ]�آل عمر�ن/ 7[  ڭ  ۇ  ۇ﴾  
ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ﴾ ]�الأنع�م/ 68[ وق�ل 

تع�ىل: ﴿وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ﴾  ]هود/ 2))[ وق�ل تع�ىل: ﴿ڈ  
ژ  ژ﴾ ]�الإ�شر�ء/ 2))[ وق�ل تع�ىل: ﴿ڑ  ک    ک  ک  ک   

گ  گ  گ﴾  ]�لنور/ 63[.

م�شكالت  من  �ملزيد�ت  تلك  بع�س  �أي�ًش�  �ملد�جون  هوؤالء  و�نتزع 
�أو  �حلك�ية،  �شبيل  على  قول  من    �لنبي  عن  ج�ء  ومم�  و�الآث�ر،  �الأح�ديث 
�أو  �لت�شريع،  �أي مل يكن ذلك منه  على �شبيل  �لع�دة،  عمل على �شبيل 
�لقلوب،  �لدين الأجل جذب  �إغر�بً� يف  �أ�ش�طينهم  و�شعه�  �لتي  �الأح�ديث  من 
��ِس حتَّى تقر�أَُه �ملر�أُة  كهذ� �حلديث �لذي ننقله ب�ملعنى وهو »ُيفتح ب�لقر�آِن على �لنَّ
َبع؛ الأقومن به فيهم لعلِّي  و�ل�شبيُّ و�لرجُل، فيقوُل �لرجُل: قد قر�أُت �لقر�آَن فلم �أُتَّ
�أُتبع، فيُقوم به فيهم فال ُيتبع، فيقوُل: قد قر�أُت �لقر�آَن وقمُت به فلم �أُتبع الأَحتظرنَّ 
يف بيتي م�شجًد� لعلي �أُتَّبع، فيحتظُر يف بيته م�شجًد�، فال يتبع، فيقول: قد قر�أُت 
�لقر�آَن وقمُت بِه و�حتظرُت يف بيتي م�شجًد� فلم �أتبع، و�هلل الآتينهم بحديٍث ال 

يجدونه يف كت�ِب �هلِل، ومل ي�شمعوه عن ر�ُشوِل �هلِل، لعلي �أتبع«.
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له  �الإ�شالم، وال عهد  به�  ي�أِت  وقرب�ت مل  فئة �خرتعو� عب�د�ت  ومنهم 
به� �إىل �أو�خر �لقرن �لر�بع، فك�أن �هلل تع�ىل ترك دينن� ن�ق�ًش� فهم �أكملوه، �أو ك�أن 

�هلل – جل �ش�أنه - مل ينزل يوم حجة �لود�ع ﴿چ  چ  چ  ڇ  ڇ   
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾ ]�مل�ئدة/ 3[.

�أو ك�أن �لنبي  مل يتمم كم� يزعمون تبليغ ر�ش�لته فهم �أمتوه� لن�، �أو 
 ، كتم �شيًئ� من �لدين و�أ�شرَّ به �إىل بع�س �أ�شح�به، وهم �أبوبكر وعلي وبالل
وهوؤالء �أ�شرو� به �إىل غريهم، وهكذ� ت�شل�شل حتى و�شل �إليهم ف�أف�شوه ملن �أر�دو� 
من �ملوؤمنني تع�ىل �هلل ور�شوله عم� ي�أفكون، �ألي�س من �لكفر ب�إجم�ع �الأمة �عتق�د 

�أن �لنبي  نق�س �لتبليغ �أو كتم �أو �أ�شرَّ �شيًئ� من �لدين؟ )مرحى).

ومنهم جم�عة �تخذو� دين �هلل لهًو� ولعًب�؛ فجعلو� منه �لتغني و�لرق�س، 
و�ل�شالح  ب�لن�ر  و�للعب  و�الأحمر،  �الأخ�شر  ولب�س  �لطبول،  ودق  �لدفوف  ونقر 

و�لعق�رب و�حلي�ت، يخدعون بذلك �لب�شط�ء، وي�شرتهبون �حلمق�ء.

ومنهم قوم يعتربون �لبالدة �شالًح�،  و�خلبل خ�شوًع�، و�ل�شرع و�شواًل، 
و�لهذي�ن عرف�نً�، و�جلنون منتهى �ملر�تب �ل�شبع للكم�ل.

ومنهم خلف�ء كهنة �لعرب، يدعون علم �لغيب ب�ال�شتخر�ج من �جَلْفر))) 

))) �جَلفر: طريقة يزعمون به� �إمك�نية �لتنبوؤ بحو�دث �لع�مل، من خالل �لنظر يف دالالت �حلروف. )م).
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وح�ين �لز�يرجة، �أو �الأبجدي�ت، �أو ب�لنظر يف �مل�ء  و�لرمل �أو �أحك�م �لنجوم، �أو �لرُّ
�أو �ل�شم�ء �أو �لودع، �أو ب��شتحد�م �جلن و�ملََرَدة �إىل غري ذلك من �شن�ئع �لتدلي�س 
و�الإيه�م و�خلزعبالت، ولي�س �لعجب �نت�ش�ر ذلك بني �لع�مة �لذين ك�الأنع�م يف 
كل �الأمم و�الأقو�م، بل �لعجب دخول بع�شه على كثري من �خلو��س، وقليل من 

�لعلم�ء، ك�أنه من غريز �لكم�الت يف دين �الإ�شالم. )مرحى).

�أو  �شر�ح،  �شرك  �إم�  وكله�  �الأمة؟!  من  �الأعظم  �ل�شو�د  ح�الت  فهذه 
وم� جر  �إ�شك�ل،  بال  �ل�شرك  �لدينية حكم  �حلكمة  �إ�شر�ك، حكمه� يف  �ت  مظنَّ
�الأمة �إىل هذه �حل�الت �جل�هلية، وب�لتعبري �الأ�شح رجع به� �إىل �ل�شرك �الأول، �إال 
�مليل �لطبيعي لل�شرك كم� �شبق بي�نه، مع قلة علم�ء �لدين وته�ون �ملوجودين يف 

�لهدى و�الإر�ش�د.

نعم رد �لع�مة عن ميله� �أمر غري هني، وقد �شبه �لنبي  مع�ن�ته �لن��س 
فيه بقوله: »َمَثلي كمَثِل رجٍل ��شتوَقَد ن�ًر� فلم� �أ�ش�ءْت م� حوَله�، جَعَل �لفر��ُس 
�ِر - يَقُع فيه�، وجَعَل َيحجُزهنَّ وَيْغلْبَنه فيقتِحْمَن  - وهذه �لدو�بُّ �لتي تَقُع يف �لنَّ

�ِر و�أنُتم تقحمون فيه�«)2). فيه�، ف�أن� �آخذ بُحَجِزكم))) عن �لنَّ

)))   بُحَجزكم: �حُلَجز: مو�شع �شد �الإز�ر من و�شط �الإن�ش�ن. )م). 
)2) �حلديث رو�ه �أحمد و م�شلم عن ج�بر بلفظ  »مثلي ومثلكم كمثل رجل �أوقد ن�ًر� فجعل �لفر��س و�جلن�دب يقعن 

فيه� وهو يذبهن عنه� و�أن� �آخذ بحجزكم من �لن�ر و�أنتم تفلتون من يدي«. ]�ملن�ر[ 
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وقد ق�ل �هلل تع�ىل يف �لعلم�ء �ملته�ونني عن �الإر�ش�د كيال يق�بلو� �لن��س 
ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ﴿ہ   يهوون  ال  مب� 
– عليه  �لر�شول  وق�ل  ۈ﴾  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ  
ي نهْتُهم علَم�وؤهم َفَلْم ينَتُهو�،  �ل�شالة و�ل�شالم: »مل� وقَعْت بنو  �إ�شر�ئيَل يف �ملع��شِ
هم ببع�ٍس،  فَج�ل�ُشوهم يف جم�ل�ِشِهم، و�آَكُلوهم و�َش�رُبوُهم، َف�شرَب �هلُل قلوَب بع�شِ

و� وك�ُنو� يعتُدون«))). ولَعنُهم على ل�ش�ِن د�وَد وعي�شى �بن مرمي، ذلك مب� ع�شَ

بعة على �لعلم�ء �لر��شدين، ومل يزل و�حلمد هلل يف �لقو�س  بعة كل �لتَّ ف�لتَّ
منزع، ومل ي�شتغرقن� بعد �نتز�ع �لعلم�ء ب�لُكلِّية كم� �أنذرن� به �لنبي  يف قوله: 
��س، ولكن يقب�ُس �لعلَم�َء، حتَّى �إذ� مل يبَق  »�إنَّ �هلَل ال يقب�ُس �لعلَم �نتز�ًع� من �لنَّ
ع�مٌل �تخذ �لن��ُس روؤ�ش�َء جهالَء، َف�ُشئلو�؛ َف�أَْفَتو� بغرِي علٍم، ف�شلُّو� و�أ�شلُّو�«)2) وال 

حول وال قوة �إال ب�هلل.

بي�ن  �إىل  �هلل  ذكر  عن  و�الإعر��س  �ل�شرك  بحث  من  ولننتقل  ق�ل:  ثم 
�أ�شب�ب �لت�شديد يف �لدين وح�لة �لت�شوي�س �لو�قع فيه �مل�شلمون، ف�أقول:

))) رو�ه �لرتمذي وق�ل ح�شن غريب . 
)2) رو�ه �ل�شيخ�ن و�أ�شح�ب �ل�شنن م� عد� �أب� د�ود عن عبد �هلل بن عمرو ولفظ م�شلم »�إن �هلل ال يقب�س �لعلم 
�نتز�ًع� ينتزعه من �لن��س ، ولكن يقب�س �لعلم بقب�س �لعلم�ء حتى �إذ� مل يرتك ع�ملً� �تخذ �لن��س روؤ�ش�ء جه�اًل 
ف�شئلو� ف�أفتو� بغري علم ف�شلو� و�أ�شلو�« ويف �لبخ�ري )من �لعب�د) بدل )من �لن��س) وق�ل )حتى �إذ� يبق ع�مل) 

كم� هن�. ]�ملن�ر[ 
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قد وجد فين� علم�ء، ك�ن �أحدهم يطلع يف �لكت�ب �أو �ل�شنة على �أمر �أو 
نهي، فيتلق�ه على ح�شب فهمه، ثم يعدي �حلكم �إىل �أجز�ء �مل�أمور به، �أو �ملنهي 
عنه، �أو �إىل دو�عيه �أو �إىل م� ي�ش�كله ولو من بع�س �لوجوه، وذلك رغبة منه يف �أن 
� فتختلط �الأمور يف فكره، وت�شبه عليه �الأحك�م، وال  يلتم�س لكل �أمر حكًم� �شرعيًّ
�شيم� من تع�ر�س �لرو�ي�ت، فيلتزم �الأ�شد، وي�أخذ ب�الأحوط، ويجعله �شرًع�، ومنهم 
من تو�شع ف�ش�ر يحمل كل م� فعله �أو ق�له �لر�شول  على �لت�شريع، و�حلق 
كم� �شبق لن� ذكره �أن �لنبي  ق�ل وفعل �أ�شي�ء كثرية على �شبيل �الخت�ش��س 
�أو �حلك�ية �أو �لع�دة، ومنهم من تورع ف�ش�ر ال يرى لزوًم� لتحقيق معنى �الآية، �أو 
للتثبت يف �حلديث �إذ� ك�ن �الأمر من ف�ش�ئل �الأعم�ل، في�أخذ ب�الأحوط فيعمل 
به، فيقع يف �لت�شديد، ويظن �لن��س منه ذلك ورًع� وتقوى، ومزيد علم، و�عتن�ء 

ب�لدين، فيميلون �إىل تقيلده ويرجحون فتو�ه على غريه.

ًر� و�أغالاًل، فك�أنن�  وهكذ� عظم �لت�شديد يف �لدين ب�لتم�دي، حتى �ش�ر �إ�شْ
مل نقبل م� منَّ �هلل به علين� من �لتخفيف، �أن و�شع عن� م� ك�ن على غرين� من ثقل 
�لتكليف. ق�ل تع�ىل �ش�أنه وجلت حكمته ﴿ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ﴾ 

ته مب�شًر�: ﴿ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ]�حلج/ 78[ وق�ل جلَّت منَّ
وعلمن�  �لثقيلة،  �لتك�ليف  عنهم  يخفف  �أي  ]�الأعر�ف/ 57)[  ک ک﴾ 
كيف ندعوه بعد �أن بني لن� �أنه ﴿ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾ ]�لبقرة/ 286[ 

فنقول: ﴿ ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    
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ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ﴾ ]�لبقرة/ 286[ و�أمرن� بقوله تع�ىل: ﴿  ٻ  ٻ  ٻ  

پ﴾ ]�لن�ش�ء/ )7)[.

حديث  ويف  َغلَبه«)))  �إال  �أحٌد  يَن  �لدِّ ُي�َش�دَّ  »َلْن  �حلديث:  يف  ورد  وقد 
ُعون«)2) �أي �ملت�شددون يف �لدين. وظن بع�س �ل�شح�بة �أن ترك  �آخر: »َهلَك �ملَُتَنطِّ
 عن ظن  �لنبي  �ل�شي�م، فنه�هم  �إىل حكمة ت�شريع  ب�لنظر  �أف�شل  حور  �ل�شَّ
ي�شل  �أن  �أر�د   ملن  ر�شول �هلل   يف ح�شور  وق�ل عمر  تركه،  �لف�شيلة يف 
�َب �هلُل بَك ي�  �لن�فلة ب�لفر�س: »بهَذ� َهلَك من قبَلُكم« فق�ل �لنبي : »�أ�شَ
�ِب«)3) و�أنكر �لنبي  على عبد �هلل بن عمرو بن �لع��س �لتز�مه قي�م  �بَن �خلطَّ
تي؟« فق�ل: بل  �لليل و�شي�م �لنه�ر و�جتن�ب �لن�ش�ء، وق�ل له: »�أََرِغْبَت عن �ُشنَّ
ُتك �أبغي. ق�ل: »ف�إينِّ �أ�شوُم و�أُفطر، و�أُ�شلِّي و�أن�ُم، و�أنكُح �لن�ش�َء، فمن رغَب  �ُشنَّ
تي فلي�َس منِّي«)4). وقد ك�ن عثم�ن بن َمْظعون و�أ�شح�به عزمو� على �شرد  عن �شنَّ
� �أنه  مو� �لفطر على �أنف�شهم؛ ظنًّ �ل�شوم، وقي�م �لليل و�الخت�ش�ء، وك�نو� حرَّ
� يف �لدين و�عتد�ء فيم� �شرع،  قربة �إىل ربهم، فنه�هم �هلل عن ذلك؛ الأنه غلوٌّ

ف�أنزل﴿ ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  

))) رو�ه �لبخ�ري عن �أبي هريرة بلفظ »لن ي�ش�د هذ� �لدين �أحد �إال غلبه ف�شددو� وق�ربو�« ورو�ه غريه �أي�ًش�. ]�ملن�ر[ 
)2) رو�ه �أحمد وم�شلم و�أبو د�ود عن �بن م�شعود.]�ملن�ر[ 

)3) رو�ه �أبو د�ود و�لطرب�ين و�حل�كم عن �أبي رمثة.]�ملن�ر[ 
)4) رو�ه �ل�شيخ�ن وغريهم� ب�ألف�ظ خمتلفة. ]�ملن�ر[ 
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�عتدى  �أنه ال يحب من  �أي  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ﴾ ]�مل�ئدة/ 87[ 

حدوده وم� ر�شمه من �قت�ش�د يف �أمور �لدين، وقدو رد يف �حلديث �ل�شحيح 
ويب�عُدُكم  ِة  ُبكم من �جلنَّ يقرِّ �شيًئ�  تركُت  م�  بيِدِه  نَْف�شي  »و�لذي   : قوله
ِة �إال  �ِر ويب�عُدكم من �جلنَّ ُبكم من �لنَّ �ِر �إال �أمرُتكم به، وم� تركُت �شيًئ� يقرِّ من �لنَّ
نهيُتكم عنُه«)))، ف�إذ� ك�ن �ل�ش�رع ي�أمرن� ب�لتز�م م� و�شع لن� من �حلدود، فم� معنى 
نظرن� �لف�شيلة يف �ملزيد، وورد يف حديث �لبخ�ري: »�إنَّ �أعَظَم �مل�شلِمنَي ُجْرًم� َمْن 
َم ِمْن �أْجِل م�ش�أَلِتِه«)2) ومبقت�شى هذ� �حلديث م� �أحق  م، َفُحرِّ �َش�أَل عن �َشيٍء مل ُيحرَّ
قني �ملت�شددين بو�شف �ملجرمني، وهذه م�ش�ألة �ل�شو�ك مثاًل، ف�إنه ورد  بع�س �ملحقِّ
عن �لنبي  فيه� �أنه ق�ل: »َلوال �أْن �أ�شقَّ على �أُمتي الأمرتُهم ب�ل�شو�ِك«)3) فهذ� 
�حلديث مع �شر�حته يف ذ�ته �أن �ل�شو�ك ال يتج�وز حدَّ �لندب، جعله �الأكرثون 
ة، وخ�ش�شه بع�شهم بعود �الأر�ك، وعمم بع�شهم �الإ�شبع وغريه�، ب�شرط عدم  �ُشنَّ
ة،  ل بع�شهم �أنه �إذ� ق�شر عن �شرب، وقيل: ِفرت)4)،ك�ن خم�لًف� لل�شنَّ �الإدم�ء، وف�شَّ
ة �أن تكون فتحته مقد�ر ن�شف �الإبه�م وال يزيد عن  وتفنن �آخرون ب�أن من �ل�شنَّ
�خلن�شر،  ر�أ�س  بب�طن  ي�شند  فق�ل:  ��شتعم�له،  كيفية  بع�شهم  وبني  �إ�شبع،  غلظ 

))) �أ�شل �حلديث رو�ه �ل�شيخ�ن وغريهم� وورد يف �أ�شب�ب �لنزول. ]�ملن�ر[ 
)2) رو�ه �ل�ش�فعي و�أحمد و�ل�شيخ�ن و�أبو د�ود و�بن حب�ن عن �شعد بن �أبي وق��س، ولفظه »�إن �أعظم �مل�شلمني جرًم� من 

�ش�أل عن �شيء مل يحرم على �لن��س- ويف رو�ية )على �مل�شلمني)- فحرم من �أجل م�ش�ألته« ]�ملن�ر[ 
)3) رو�ه �أحمد و�لرتمذي و�ل�شي�ء عن زيد بن خ�لد �جلهني بزي�دة »عند كل �شالة« ورو�ه م�لك و�ل�ش�فعي و�لبيهقي 

و�لطرب�ين يف �الأو�شط عن علي بزي�دة »مع كل و�شوء« وهو ح�شن �الإ�شن�د. ]�ملن�ر[ 
)4) ِفرْت: م� بني طرف �الإبه�م وطرف �ل�شب�بة �إذ� ُفتح�. و�جلمع: �أفت�ر. )م).
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ل بع�شهم: �أن يبد�أ ب�إدخ�له  ومي�شك ب�أ�ش�بع �لو�شطى، ويدعم ب�الإبه�م ق�ئًم�، وف�شَّ
مبلواًل يف �ل�شدق �الأمين، ثم ير�وحه ثالًث�، ثم يتُفل وقيل: يتم�شم�س ثم ير�وحه، 

ويتم�شم�س ث�نية. وهكذ� يفعل مرة ث�لثة.

�مل�شم�شة  ة  �شنَّ عن  تكفي  هل  �مل�شم�شة  هذه  �أن  يف  بع�شهم  وبحث   
يف  و�ختلفو�  �لغرغرة،  بنق�ش�ن  �حتج  تكفي.  ال  ق�ل:  ومن  ال؟  �أم  �لو�شوء  يف 
�أوق�ت ��شتعم�له يف �ليوم مرة �أو عند كل و�شوء، �أو عند تالوة �لقر�آن �أي�ًش�، حتى 
�ش�رو� يتربكون بعود �الأر�ك، يخللون به �لفم ي�ب�ًش�، و�لبع�س يعدون له كثرًي� من 
�خلو��س، منه� �أنه �إذ� و�شع ق�ئًم� يركبه �ل�شيط�ن، و�لبع�س خ�لف فق�ل: بل �إذ� 
�ألقي يورث مل�شتعمله �جلذ�م. وكثري من �لع�مة يتوهم �ل�شو�ك ب�الأر�ك من �شع�ئر 
دين �الإ�شالم �إىل غري هذ� من مب�حث �لت�شديد و�لت�شوي�س �ملوؤديني �إىل �لرتك، 
على عك�س مر�د �ل�ش�رع  من �لندب �إىل تعهد �لفم ب�لتنظيف كيفم� ك�ن.

ثم ق�ل �لع�مل �لنجدي:
�شقط�ت  فيه  ك�ن يل  ورمب�  �ملو�شوع،  هذ�  بي�نه يف  ربي  �ألهمني  م�  هذ�   
وال �شيم� يف نظر �ل�ش�د�ت �ل�ش�فعية من �الإخو�ن، ك�لعالمة �مل�شري و�لري��شيِّ 
�لكردي؛ الأن غ�لب �لعلم�ء �ل�ش�فعية يح�شنون �لظن بغالة �ل�شوفية، ويلتم�شون 
� مع��شر �أهل �جلزيرة، لفقد�نهم بني �أظهرن�  لهم �الأعذ�ر، وهم ال �شك �أب�شر بهم منَّ
و�لروم  و�لغرب)))  م�شر  بالد  يف  �شي�حتي  ولوال  �شو�حلن�،  يف  ولندرتهم   ،� كليًّ

))) يق�شد بـ »�لغرب« هن� »�ملغرب«. )م). 
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و�ل�ش�م مل� عرفت �أكرث م� ذكرت و�أنكرت، �إال عن �شم�ع، ولكنت �أقرب �إىل ح�شن 
�لظن، ولكن م� بعد �لعي�ن لتح�شني �لظن جم�ل، وم� بعد �لهدى �إال �ل�شالل، 

فن�ش�أل �هلل تع�ىل �أن يهدين� �شو�ء �ل�شبيل.

ف�أج�به �لعالمة �مل�شري:

نت�أول لهم  �أكرث �ل�شوفية من رج�ل مذهبن�، ونحن مع��شر �ل�ش�فعية  �إن   
كثرًي� مم� ينكره ظ�هر �ل�شرع، ونلتم�س لهم وجوًه� ولو �شعيفة؛ الأنن� نرى موؤ�ش�شي 

�لت�شوف �الأولني ك�جُلنيد و�بن �شبعني من �أح�شن �مل�شلمني ح�اًل وق�اًل.

وفيم� يلوح يل �أن من�ش�أ ذلك فين� جملة �أمور، منه�: كون علم�ء �ل�ش�فعية 
بعيدين عن �الإم�مة و�ل�شي��شة �لع�مة �إال عهًد� ق�شرًي�. ومنه� كون �ملذهب �ل�ش�فعي 
�ًش� على �الأحوط و�الأكمل يف �لعب�د�ت و�ملع�مالت، �أي على �لعز�ئم دون  موؤ�شَّ

� على مزيد �لعن�ية يف �لنيَّ�ت. �لرخ�س، ومنه� كون �ملذهب مبنيًّ

دينه،  م�شتمرٍّ من جهة  َوَهمٍّ  نف�شه،  بخوي�شة  �ش�غل  �شغل  ف�ل�ش�فعي يف 
ب�لطبع  م�ل  كذلك  ك�ن  ومن  �لظنون،  وحت�شني  �لني�ت  ت�شحيح  على  وحممول 
على  ب�ل�شالح  �ملتظ�هرين  �أعم�ل  وحمل  ب�لز�هدين،  و�الإعج�ب  �لزهد  �إىل 
مل  يو�شف  �أبي  عهد  من  ف�إنهم  �حلنفية؛  �لعلم�ء  بخالف  و�الإخال�س،  �ل�شحة 
ينقطع تقلبهم يف �لنظر يف �ل�شئون �لع�مة يف عموم �آ�شي�، وكذ� �مل�لكية يف �لغرب 
و�إم�ر�ت �إفريقي�، و�حلن�بلة و�لزيدية يف �جلزيرة، ومن لو�زم �ل�شي��شة �حلزم وتغليب 
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�لعمل  الأجل  �ل�شئون  وحم�كمة  ب�جلروح،  و�الأخذ  �لنقد،  و�إتق�ن  �لظن،  �شوء 
ب�الأ�شهل �الأن�شب.

وقد �مت�ز �أهل �جلزيرة يف هذ� �خل�شو�س ب�أنهم ك�نو� وال ز�لو� بعيدين عن 
�لتو�شع يف �لعلوم و�لفنون، وهم مل يز�لو� �أهل ع�شبية و�شالبة ر�أي وعزمية، وقد 
ْن يعبَدُه �مل�شلموَن يف جِزيرِة  يط�َن قد �أََي�َس �أَ ورد قول �لنبي  فيهم: »�إنَّ �ل�شَّ
ْحري�ِس«))) �أي �إغر�ء بع�شهم ببع�س، وكذلك �أهل �جلزيرة مل  �لعرِب ولِكْن يف �لتَّ
يزل عندهم بقية �ش�حلة ك�فية من �ل�شليقة �لعربية، ف�إذ� قرءو� �لقر�آن �أو �حلديث �أو 
�الأثر �أو �ل�شري يفهمون �ملعنى �ملتب�در ب�طمئن�ن، فينفرون من �لتو�شع يف �لبحث، 
وال يعريون �شمًع� لالإ�شك�الت، فال يحت�جون للتدقيق�ت و�الأبح�ث �لتي ت�شبب 
�شنعة،  �لعربية  فيتلقون  �الإ�شالمية  �الأمم  من  غريهم  و�أم�  و�لت�شوي�س،  �لت�شديد 
ويق��شون �لعن�ء يف ��شتخر�ج �ملع�ين و�ملفهوم�ت، ومن طبيعة كل كالم يف كل 

ْته �الأذه�ن ت�شعبت، وت�شتَّت فيه �الأفه�م. �شَ لغة �أنه �إذ� خمَّ

ورمب� ج�ز �أن يق�ل يف �ل�ش�دة �ل�ش�فعية - وال �شيم� يف علم�ء م�شر منهم: 
�لدينية �مل�شتحدثة  �لفنون  �أي�ًش� دخول  ل  �نطب�عهم على �شهولة �النقي�د �شهَّ �إن 

))) رو�ه �أحمد وم�شلم و�لرتمذي من حديث ج�بر بلفظ »�إن �ل�شيط�ن قد يئ�س )ويف رو�ية �أي�س) �أن يعبده �مل�شلون يف 
جزيرة �لعرب ولكن يف �لتحري�س بينهم« وعجيب �أن لفظ »يف جزيرة �لعرب« �شقط من �جل�مع �ل�شغري �ملطبوع، مع 

�أنه مثبت يف �أ�شله �جل�مع �لكبري. ]�ملن�ر[  
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94 94
اأمُّ القـــرى

عليهم، ودم�ثة �أخالقهم ت�أبى عليهم �إ�ش�ءة �لظن م� �أمكن حت�شينه، فلذلك ح�زت 
هذه �لفنون �لت�شوفية �مل�شتحدثة قبواًل عند علم�ء �ل�ش�فعية �الأولني.

هذ� وحيث قلن� �إن من خلق �مل�شريني �شهولة �النقي�د، وال �شيم� للحق، 
حمل  ي�شعب  فال  وحتقيق،  نظر  �أهل  كلهم  �الأكر�د  �ل�ش�فعية  علم�ء  وكذلك 
�ل�شرك  �ت  يتعلق منه� مبظنَّ م�  �لدينية، خ�شو�ًش�  �لبدع  �لنظر يف  �ل�ش�فعية على 

�جل�لب للمقت و�ل�شنك، وال �شك �أنهم ميتثلون �أو�مر �هلل يف قوله تع�ىل﴿ې  ې         
ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  
ېئ  ېئ﴾ ]�لنور/ )5[ وقوله تع�ىل ﴿ جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  
﴿ ۈ  ۈ     تع�ىل  وقوله  ]�لن�ش�ء/ 59[  مب  ىب               يب  جت  حت  خت﴾ 

وقوله   ]24 ]�الأنف�ل/  ې﴾  ۉ    ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ  
تع�ىل ﴿ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ﴾ ]�الأعر�ف/ 3[ 
لفيِّ  هذ� وكثري من علم�ء �ل�ش�فعية �الأقدمني و�ملت�أخرين �ملنت�شرون للمذهب �ل�شَّ
�ل�شديد، �ملق�ومون للبدع و�لت�شديد، و�حلق �أن �لت�شوف �ملتغ�يل فيه ال ت�شح ن�شبته 

ملذهب خم�شو�س، فهذ� �ل�شيخ �جليلي)))  حنبلي و�شويف.

ق�ل �الأ�شت�ذ �لرئي�س: 

))) عبد �لق�در �جليلي �ش�فعي �ملذهب، ثم �ش�ر يوؤلف ويفتي مبذهب �أحمد �إحي�ء له. ]�ملن�ر[  
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�إن �أخ�ن� �لع�مل �لنجدي، يعلم �أن م� �أف��س به علين� ال غب�ر عليه ب�لنظر 
�إىل قو�عد �لدين وو�قع �حل�ل، وكفى مب� ��شت�شهد به من �الآي�ت �لبين�ت بر�هني 
د�مغة وهلل على عب�ده �حلجة �لب�لغة، وعب�رة �لرتدد �لتي ختم به� خط�به، يرتك به� 
�حلكم لر�أي �جلمعية، م� هي �إال نزعة من فقد حرية �لر�أي و�خلط�بة، ف�أرجوه و�أرجو 
�ش�ئر �الإخو�ن �لكر�م �أن ال يتهيبو� يف �هلل لومة الئم، ور�أي كل من� هو �جته�ده، 
وم� على �ملجتهد �شبيل، وليعلمو� �أن ر�ئد جمعيتن� هذه �الإخال�س، ف�هلل ك�فل 

﴿  ۇ   تع�ىل:  ق�ل  �إعز�زه.  �ش�من  و�هلل  �هلل،  كلمة  �إعز�ز  من�  كل  وغ�ية  بنج�حه� 
ۆ  ۆ  ۈ﴾ ]حممد/ 7[.

نعم هذ� �لنوع من �الإر�ش�د - �أعني �النتق�د على �العتق�د - هو �شديد 
موؤ�ش�شة  �العتق�دية  �الآر�ء  الأن  �الأوىل؛  �لوهلة  يف  �لت�ئهني  على  و�ل�شدع  �لوقع 
�لتع�ند  على  وج�رية  و�لتحقيق،  �ال�شتدالل،  دون  و�لتقليد  �لور�ثة،  على  غ�لًب� 
دون �لتق�نع. على �أن �أع�ش�ء جمعيتن� هذه وك�فة علم�ء �لهد�ية يف �الأمة ي�شربون 
و�حلمد هلل من عني و�حدة، هي عني �حلق �لظ�هر �لب�هر، �لذي ال يخفى على 
�أو �شبهه، لكنه  �أحد، فكل منهم يختلج يف فكره م� يخ�لج فكر �الآخرين عينه، 
يتهيب �لت�شريح به لغلبة �جلهل على �لن��س، و��شتفح�ل �أمر �ملدلِّ�شني، ويخ�ف 
من �النفر�د يف �النتق�د، يف زم�ن ف�ش� فيه �لف�ش�د، وعم �لبالد و�لعب�د، وقلَّ �أن�ش�ر 

�حلق، وكرث �لتخ�ذل بني �خللق.
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وي�شرين و�هلل ظهور �لثمرة �الأوىل من جمعيتن� هذه، �أعني �طمئن�ن كل 
من� على �إ�ش�بة ر�أيه، و�طالعه على �أن له يف �الآف�ق رف�ًق� يرون م� ير�ه، وي�شرون 
م�شر�ه، فيقوى بذلك جن�نه، وينطلق ل�ش�نه، فيح�شل على ن�ش�ط وعزم يف �إعالء 
�حلكمة  ومن  �جل�هلني.  حت�مل  وال  �لالئمني،  لوم  هي�ب  وي�شبح غري  �هلل،  كلمة 
عليه  جرى  كم�  �الإر�ش�د،  �شي��شة  يف  و�لثب�ت  و�حلزم  و�لتدريج  �للني  ��شتعم�ل 
�جتم�عن�  يف  ذلك  ب�شطت  وقد   - و�ل�شالم  �ل�شالة  – عليهم  �لعظ�م  �الأنبي�ء 
بعد  �ش�ء �هلل -  �إن  نقرره -  �لذي  �لد�ئمة  ق�نون �جلمعية  �الأول، و�شنالحظه يف 
��شتيف�ء �لبحث يف طريقة �ال�شتهد�ء من �لكت�ب و�ل�شنة يف �جتم�ع�تن� �الآتية، 

�أم� �ليوم فقد �نتهى �لوقت و�نت�شف �لنه�ر.



يف �لوقت �ملعني يف �ليوم تك�مل �الجتم�ع، و��شتعدت �لهيئة للمذ�كرة 
م�ع، وقر�أ ك�تب �جلمعية �شبط �جلل�شة �ل�ش�بقة ح�شب �لق�عدة �ملرعية. و�ل�شَّ

ق�ل �الأ�شت�ذ �لرئي�س:

 �شنبحث بعد يومني يف و�شع ق�نون للجمعية �لد�ئمة، و�إين �أرى �أن نفو�س 
� من �لذين �شبق لهم دخول يف جمعي�ت علمية، �أو �لذين لهم وقوف  للجنة منَّ
)�أك�دميي�ت)،  ب��شم  �ملعروفة  �لغربية  �شيم�  وال  �لق�نونية،  �جلمعي�ت  مب�ين  على 

لتنظم لن� هذه �للجنة �ش�نحة ق�نون))) ن�شعه� حتت �لبحث يف �جلمعية.

و�أخ�ن�  بكت�بته�،  ليقوم  �لفر�تي  �ل�شيد  �أخ�ن�  �للجنة  بهذه  �أكلف  و�إين 
جمري�ت  وعن  �الأك�دميي�ت،  عن  يعلمه  عم�  �للجنة  ليفيد  �الإنكليزي  �ل�شعيد 
جمعي�ت ليفربول، ور�أ�س �لرج�ء، و�إخو�نن�: �لعالمة �مل�شري و�ل�ش�حب �لهندي 

))) �ش�نحة ق�نون: �ملر�د: م�شروع ق�نون. )م).

الجتماع اخلام�س
ال�ستهداء بالكتاب وال�سنة
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هم))) وهوؤالء خم�شة �أع�ش�ء فهل ت�شت�شوب  و�ملدقِّق �لرتكي وهذ� ير�أ�شهم الأنه �أ�شنُّ
�جلمعية ذلك وترى فيه �لكف�ية و�لكف�ءة �أم ت�شتدرك �شيًئ�؟

ثم �بتدر �ل�شعيد �الإنكليزي للمق�ل خم�طًب� �الأ�شت�ذ �لرئي�س فق�ل:

مهمة  �إ�شك�الت  ولن�  ب�الإ�شالم،  عهد  حديثو  )ليفربول)  م�شلمي  �إنن�   
تتعلق ببحث �ليوم، �أعني بطريقة �ال�شتهد�ء من �لكت�ب و�ل�شنة؛ الأن �أكرثن� قد 
�هتدين� و�حلمد هلل �إىل �الإ�شالمية، منتقلني �إليه� من )�لربوت�شت�نتية) �أي �لط�ئفة 
�الإجنيلية، ال من �لك�ثوليك، �أي �لط�ئفة �لتقليدية، فنميل طبًع� التب�ع �لكت�ب 
و�ل�شنة فقط، وال نثق بقول غري مع�شوم فيم� ندين. وقد تركن� دين �آب�ئن� وقومن�؛ 
�أو  لنتبع دين حممد نبي �الإ�شالم – عليه �ل�شالة و�ل�شالم - ال لنتبع �حلنفي 

�ل�ش�فعي �أو �حلنبلي �أو �مل�لكي، و�إن ك�نو� ثق�ة ن�قلني.

ولن� جمعية منتظمة له� �شعبت�ن يف �أمريك� وجنوب �إفريقي�، ونحن ر�غبون 
�أن ن�شعى �شعًي� حثيًث� يف �لدعوة للدين �ل�ش�مي �الإ�شالمي �ملبني، و�الأقو�م �لذين 
نون، �أي �أفك�رهم متنورة ب�لعلوم و�ملع�رف، و�أكرب �أملن� معقود  ندعوهم غ�لبهم متمدِّ

بهد�ية فئتني �ثنتني �الأوىل �لربوت�شت�ن و�لث�نية �لزن�دقة.

�نقالبً�  �لك�ثوليكية  من  منقلبون حديًث�  فالأنهم  �لربوت�شت�ن  يف  �أملن�  �أم� 
ن��شًئ� عن ترجيحهم �القت�ش�ر على �الإجنيل، وجمموعة �لكتب �ملقد�شة متونً� فقط، 

))) هو من ترك ك��شغر ال من �أتر�ك �لروم. )ك).
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�أ�شل �شريح يف  له�  �لتي ال يوجد  �ل�شروح و�لتف�شري�ت و�ملزيد�ت  ب�إهم�ل  �أي 
�الإجنيل، و�لربوت�شت�ن يف �أورب� و�أمريك� يزيدون على م�ئة مليون من �لنفو�س، كلهم 
مفطورون على �لتدين، قليلو �لعن�د يف �العتق�د، م�شتعدون لقبول �لبحث و�النقي�د 
�، وال �شيم� �إذ� ك�ن �حلق مالئًم� الأ�شب�ب هجرهم  للحق، ب�شرط ظهوره ظهوًر� عقليًّ
ب�لقدي�شني،  و�لتو�شل  و�لرهب�نية  �لدينية،  �لري��شة  �إنك�رهم  نحو  �لك�ثوليكية من 
وطلب �ل�شف�عة منهم، و�حرت�م �ل�شور و�لتم�ثيل، و�لدع�ء الأجل �الأمو�ت، وبيع 
�لغفر�ن، و�لقول ب�أن للبط�رقة قوة قد�شية، وقوة ت�شريعية، و�أن للب�ب� �شفة �لع�شمة 
�لق�شي�شني مر�تب مقد�شة،  و�أن لالأ�ش�قفة ومن دونهم من  �لدين،  عن �خلط�أ يف 
�إىل غري ذلك مم� ينتج يف �لن�شر�نية �شلطة دينية، وت�شديد�ت تعبدية، ال يوجد له� 

�أ�شل يف �الإجنيل.

ُتعرف  �ليهود،  من  قليلة  فئة  ر�أيهم  يف  �لربوت�شت�ن  هوؤالء  ي�شبه  وقد   
�أي  للتلمود،  �لن�بذون  و�ملز�مري،  �لتور�ة  ب�أ�شل  �الآخذون  وهم  �لقر�ئني،  ب��شم 
فهم  �لث�نية  �لفئة  �أم�  �الأقدمني.  و�حل�خ�مني  �الأحب�ر،  ومزيد�ت  لتف�شري�ت، 
�أورب�  يف  وهوؤالء  للعقل،  مالءمته�  لعدم   ،� كليًّ �لن�شر�نية  من  �مل�رقون  �لزن�دقة 
و�أمريك� كذلك يزيدون على م�ئة مليون من �لنفو�س، غ�لبهم م�شتعدون لقبول 
�حل��شرة،  �حلي�ة  �لكفر يف  ن�شب  تريحهم من  �شمحة،  معقولة حرة  تكون  دي�نة 

ف�شاًل عن �لعذ�ب يف �الآخرة.

الجتماع اخلام�س - ال�صتهداء بالكتاب وال�صنة
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ومن غريب نت�ئج �لتدقيق �أن �أفر�د هذه �لفئة كلم� بعدو� عن �لن�شر�نية 
و�الإ�شالمية،  �لتوحيد  من  طبًع�  يقربون  وت�شديد�ته�  وخر�ف�ته�  �شركه�  من  نفوًر� 

وحكمته� و�شم�حته�.

فبن�ء على هذ� �حل�ل وهذه �الآم�ل ترى جمعية )ليفربول) �أهمية عظيمة 
�لدين  و�شم�حة  وت�شوير حكمة  ة،  و�ل�شنَّ �لكت�ب  �ال�شتهد�ء من  م�ش�ألة  لتحرير 
بتفهم  ي�شمح يل  �أن  �لرئي�س  �الأ�شت�ذ  ف�أرجو ح�شرة  �ملتمدن،  للع�مل  �الإ�شالمي 
م�ش�ألة �ال�شتهد�ء على �أ�شلوب �ملح�ورة و�مل�ش�جلة، مع بع�س �الإخو�ن �الأف��شل 

يف هذ� �ملحفل �لعلمي �لعظيم.

ف�أج�به �الأ�شت�ذ �لرئي�س بقوله له:

�أف��شل  �أردت؛ ف�الإخو�ن كلهم علم�ء   �ش�جل من �شئت، وخ�طب من 
حكم�ء.

فق�ل �ل�شعيد �الإنكليزي خم�طًب� �لع�مل �لنجدي:

 �إنك ي� موالي قد �شورت يف مقدمة خط�بك يف �لتوحيد من هو �مل�شلم، 
�لكت�ب؟ وم�  �أواًل: م� هو  �أن تعرفني  ف�أرجوك  ة،  و�ل�شنَّ ب�لكت�ب  �لعمل  و�ألزمته 

هي �ل�شنة؟
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فق�ل �لع�مل �لنجدي:

فيه،  �شبهة  ال  بطريق  �إلين�  و�شل  �لذي  �لقر�آن  هذ�  فهو  )�لكت�ب)  �أم�   
يف  وحفًظ�  جيل،  عن  جياًل  �إي�ه  وتن�قله�  عليه،  �الأمة  و�تف�ق  �لكلمة  الجتم�ع 
لفًظ�، وعلى  �أد�ئه  �لعظيم على كيفية  �حلر�س  مع  �ل�شطور،  و�شبًط� يف  �ل�شدور، 
هيئة، �إمالئه كت�بة، ومع �العتن�ء �لك�مل يف حتقيق �أ�شب�ب �لنزول ومك�نه ووقته، 
ومع حفظ �للغة �لعربية �مل�شرية �لقر�شية �لتي نزل به� ب�إتق�ن ال مزيد عليه، وبق�ء 
�أحد  هو  �الآن  �إىل  �لريب،  وموجب�ت  و�لتغيري،  �لتحريف  من  حمفوًظ�  �لقر�آن 

وجوه �إعج�زه، حيث ج�ء م�شدًق� لقوله تع�ىل فيه ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ   
ڱ﴾ ]�حلجر/9 [. 

ة فهي م� ق�له �لر�شول – عليه �ل�شالة و�ل�شالم - �أو فعله �أو  �أم� �ل�شنَّ
�أقره ومل يكن �شدر منه ذلك على �شبيل �الخت�ش��س �أو �حلك�ية �أو �لع�دة، 
وقد �عتنى �ل�شح�بة وال �شيم� �لت�بعون وت�بعوهم  بحفظ �ل�شنة: حديثه� 
متحرين  �ملت�شل�شل،  و�ل�شند  ب�لرو�ية  وتن�قلوه�  �العتن�ء،  غ�ية  ه�  و�ِشرَيِ و�آث�ره� 
ة  �ل�شنَّ مدون�ت  بع�س  ح�زت  وقد  و�لتثبت،  �لتحري  مر�تب  منتهى  �لوثوق 
� يف �الأمة، فو�شلت �إلين� بكم�ل �ل�شبط، خ�شو�ًش� منه�  � وقبواًل ع�مًّ وثوًق� ت�مًّ

�لكتب �ل�شتة.

الجتماع اخلام�س - ال�صتهداء بالكتاب وال�صنة
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ق�ل �ل�شعيد �الإنكليزي: 

ال ي�شك �أحد حتى �لعدو و�ملع�ند، يف �أنه مل تبلغ ولن تبلغ �أمة من �الأمم 
�أو  �لنبوي  �لت�ريخ  و�شبطهم  �لكرمي،  �لقر�آن  بحفظ  �عتن�ئهم  يف  �مل�شلمني  �ش�أو 

ة، وكذلك يق�ل يف �عتن�ئهم ب�للغة �لعربية �لتي هي �آلة فهم �خلط�ب. �ل�شنَّ

وب�لنظر �إىل ذلك ك�ن يجب �أن نحرر �ل�شريعة �الإ�شالمية �أح�شن حترير، فال 
يوجد فيه� م� وجد يف غريه�، ب�شبب عدم �شبط �أ�شوله� من �ختالف�ت ومب�ين�ت 
مهمة بني �لعلم�ء �الأئمة، ف�أرجوك �أن تبني يل م� هو من�ش�أ هذ� �لت�شتت �لذي نر�ه 

يف �الأحك�م.

�أج�به �لع�مل �لنجدي:

 �إن �الختالف�ت �ملوجودة يف �ل�شريعة لي�شت كم� يظن �ش�ملة لالأ�شول، 
�أو  �لقر�آن  له� يف  عليه�؛ الأن  ُمتَّفق  �لفروع  و�لبع�س من  كله�  �لدين  �أ�شول  بل 
�ل�شنة �أحك�ًم� �شريحة قطعية �لثبوت، قطعية �لداللة، �أو ث�بتة ب�إجم�ع �الأمة �لذي 

ال يجوز �لعقل فيه �أن يكون عن غري �أ�شل يف �ل�شرع))).

� على خط�أ ال �شيم� �إذ� ك�نو�  ُز �لعقُل �أن يقول �ملجتهدون يف زمن من �الأزم�ن قواًل مبنيًّ ))) هذ� �لقول غري م�شّلم �إذ ُيَجوِّ
ُزه هو �لذي ال ميكن  قليلي �لعدد كم� هو �لو�قع بعد �ل�شدر �الأول وقد ح�شل مثل هذ� يف جميع �مللل و�لذي ال ُيَجوِّ

�أن يقع. ]�ملن�ر[ 
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�أم� �خلالف�ت ف�إمن� هي يف فروع تلك �الأ�شول، ويف بع�س �الأحك�م �لتي 
  �ل�شح�بة  علم�ء  بع�س  بل  �شريحة،  ن�شو�س  ة  �ل�شنَّ �أو  �لقر�آن  يف  له�  لي�س 
�أخذو� تلك �الأحك�م  �لت�بعني، ومن ج�ء بعدهم من �الأئمة �ملجتهدين،  وفقه�ء 
و�إم�  قلد من �ش�دف)))،  �ل�شح�بة، فكل  بع�س  تلقًي� من  �إم�  فيه�،  تخ�لفو�  �لتي 
��شتنبطوه� �جته�ًد� من ن�شو�س �لكت�ب �أو �ل�شنة ب�ملدلول �ملحتمل، �أو ب�ملفهوم، 
�أو  ب�لتخريج،  �أو  ب�لتوفيق،  �أو  �لق�ل،  �أو قر�ئن  �أو من قر�ئن �حل�ل،  �أو ب�القت�ش�ء، 
�لتفريع، �أو ب�لقي��س، �أو ب�حت�د �لعلة، �أو ب�حت�د �لنتيجة، �أو ب�لت�أويل، �أو �ال�شتح�ش�ن، 
وهذه �الأحك�م �خلالفية كله� ترجع �إىل دالئل �إم� قطعية �لثبوت، ظنية �لداللة، 
�أو ظنية �لثبوت، ظنية �لداللة، ولكل و�حد من �ملجتهدين �أ�شول يف �لتطبيق، 
�لنحوية  �خلالف�ت  معظمه�  ومن�ش�أ  �الآخر،  فيه�  يخ�لف  �ال�شتنب�ط،  يف  وقو�نني 

و�لبي�نية.

ثم �إن �أكرث �خلالف�ت هي يف م�ش�ئل �ملع�مالت، وعلى كل ح�ل ج�حده� 
ق بع�شهم بع�ًش� �إذ� ك�ن �لتخ�لف  ر ب�تف�ق �الأئمة، بل �ملتخ�لفون ال يف�شِّ ال ُيكفَّ
عن �جته�د، ال عن هوى نف�س �أو تق�شري يف �لتتبع �ملمكن للمقيم يف د�ر �الإ�شالم. 

)مرحى).

))) وهذ� �أي�ًش� غري �شحيح ف�إن هوؤالء �الأئمة م� ك�نو� مقلدين لل�شح�بة. ]�ملن�ر[ 
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ق�ل �ل�شعيد �الإنكليزي:

�أنك مل تذكر يف جملة  و�أو�شحت، غري  �أجملت  م�  �أ�شكرك على  �إين   
�آية  �أو  حديثني  �أو  �آيتني  بني  و�ملن�شوخ  �لن��شخ  �عتب�ر  يف  �الختالف  �أ�شب�ب 

وحديث، و�إين �أظن �أن ذلك من �أعظم �أ�شب�ب �الختالف يف �الأحك�م.

�أج�به �لع�مل �لنجدي:

�لن�شخ يف  �أقل، الأن  فيه�  قليلة ومعلومة، و�خلالف  نو��شخ �الأحك�م  �إن   
ْكر، ك�لنهى  زمن �لت�شريع مل يح�شل �إال عن حكمة ظ�هرة، ك�لتدريج يف منع �ل�شُّ
عنه ح�لة �ل�شالة ثم تعميم منعه. وكتغري �ملقت�شى للتو�رث ب�الإخ�ء وهو �لقطيعة 
�أرح�مهم، يف بد�أ �الأمر، ثم مل� تالحقو� بعد  �لتي ح�شلت بني �مله�جرين وذوي 
�إىل  �أول �الإ�شالم  ب�لن�شب. وك�لدعوة يف  �لتو�رث  فتح مكة ن�شخ ذلك، وجعل 
به بدون  ْدع)))، ثم  به بدون �شَ �ملوعظة بدون جد�ل، ثم  �لتوحيد و�لدين مبجرد 
قت�ل، ثم يف �أهل جزيرة �لعرب فقط)2)، ثم بتعميمه مع قبول �جلزية و�خلر�ج من 

غريهم. )مرحى).

ْدع: َجْهر و�إعالن. )م). ))) �شَ
� ب�أهل جزيرة �لعرب بق�شد �أحك�م �لوحدة �ل�شي��شية يف �لوحدة �جلن�شية، ال كم�  )2)  �شرع �الإ�شالم �أو �ل�شيف خ��شًّ
يتوهم �لط�عنون يف �الإ�شالمية �أنه� مل تقم �إال ب�ل�شيف )ك). ]�ملن�ر[ :  »وم� ذكره يف �لدعوة ويف حترمي �خلمر لي�س 

�لن�شخ يف �شيء«.
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ق�ل �ل�شعيد �الإنكليزي:

�أنتج  قد  �الأحك�م  ��شتنب�ط  وقو�نني  �الجته�د  �أ�شول  من  و�شفت  م�  �إن   
خالف م� ي�أمر �هلل به يف قوله تع�ىل ﴿ڑ  ک   ک  ک  ک ﴾ ]�ل�شورى/ 3)[ 

وخالف م� تقت�شيه �حلكمة، فهل من و�شيلة �شهلة لرفع هذ� �لتفرق.

�أج�به �لع�مل �لنجدي:

 �إين ال �أهتدي لذلك �شبياًل))) ولعل يف �الإخو�ن من يت�شور و�شيلة لهذ� 
�الأمر �ملهم.

ف�بتدر �لعالمة �مل�شري خم�طًب� �ل�شعيد �الإنكليزي وق�ل:

 �إن رفع �خلالف غري ممكن مطلًق�، ولكن ميكن تخفيف ت�أثري�ته؛ وذلك �أنه 
مل� ك�ن معظم �الختالف كم� قرره �أخون� �لع�مل �لنجدي يف �لفروع دون �الأ�شول، 
و�لكب�ئر  و�لو�جب�ت  �ل�شع�ئر  و�ملكروه�ت دون  و�ل�شغ�ئر  و�ملندوب�ت  �ل�شنن  ويف 
و�ملنكر�ت، وك�ن �أكرث �الأمة هم �لع�مة �لذين ال يقدرون �أن مييزو� بني �لو�جب 
فل و�ملب�ح، �أو يفرقو� بني �لكفر و�حلر�م، وبني �لكبرية  ة و�ملندوب، وبني �لنَّ و�ل�شنَّ
�إىل  نظرهم  يف  كله�  �الأحك�م  تنق�شم  بل  و�لتقوى،  تنزيًه�  و�ملكروه  و�ل�شغرية، 

))) �الأدي�ن و�ملذ�هب كله� م�ش�بة ب�الن�شق�ق، فهذه �لربوت�شت�نية يف ظرف م�ئتي �شنة تفرقت �إىل م� يزيد على م�ئتي 
فرقة، وهذه �أحك�م �الأحو�ل �ل�شخ�شية من نك�ح ونحوه يف �لن�شر�نية خمتلف فيه� بني �لكن�ئ�س، �أو بني روؤ�ش�ء كل 

كني�شة، �ختالًف� ال ُيهتدى معه �إىل نتيجة. )ك)،
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وك�نت  �إىل حالل وحر�م،  �آخر  وبتعبري  فقط: مطلوب وحمظور،  �أ�شليني  نوعني 
� ف�لع�مة يجدون �أنف�شهم مكلَّفني مب� ال يطيقون �الإح�طة  �أحك�م �ل�شريعة كثرية جدًّ
�أو  �أكرثه  �لته�ون يف  من  لهم  من��س  �أن ال  ويرون  به،  �لقي�م  ف�شاًل عن  مبعرفته، 
ب�لو�جب،  ويته�ون  ب�لنفل  في�أتي  �لبع�س،  دون  ب�لبع�س  �أحدهم  فيقوم  بع�شه، 
ويتقي �ملكروه ويقدم على �حلر�م، وذلك كم� قلن� ال�شتكث�ره �الأحك�م، وجهله 

مبر�تبه� يف �لتقدمي و�لت�أخري))).

قو� مر�تب �الأحك�م على  فرَّ �أن فقه�ء �الأمة كم�  �أرى لو  بن�ء على ذلك 
�مل�ش�ئل، يفرقون �مل�ش�ئل  �أي�ًش� على �ملر�تب يف متون خم�شو�شة، فيعقدون لكل 
مذهب من �ملذ�هب كت�بً� يف �لعب�د�ت ينق�شم �إىل �أبو�ب وف�شول، تذكر يف كل 
منه� �لفر�ئ�س و�لو�جب�ت فقط، وتنطوي �شمنه� �ل�شر�ئط و�الأرك�ن، بحيث يق�ل 

�إن هذه �الأحك�م يف هذه �ملذ�هب هي �أقل م� جتوز به �لعب�د�ت. 

ويعقدون كت�بً� �آخر ينق�شم �إىل عني تلك �الأبو�ب و�لف�شول، تذكر فيه� 
�ل�شنن بحيث يق�ل �إن هذه �الأحك�م ينبغي رع�يته� يف �أكرث �الأوق�ت.

ثم كت�بً� ث�لًث� مثل �الأولني، تذكر فيه �شنن �لزو�ئد، بحيث يق�ل: �إن هذه 
�الأحك�م رع�يته� �أوىل من تركه�.

وف�شول،  �أبو�ب  �إىل  يق�شم  للمنهي�ت،  كت�ب  يو�شع  �لن�شق  هذ�  وعلى 

))) ك�الأتر�ك يهتمون ب�ل�شنن و�ملكروه�ت �أكرث من �لو�جب�ت و�ملنهي�ت. )ك).
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تعد فيه� �ملكفر�ت و�لكب�ئر وكذ� �ل�شغ�ئر و�ملكروه�ت، ومثل ذلك نق�شم كتب 
�ملع�مالت على طبق�ت من �الأحك�م �الإجم�عية �أو �الجته�دية �أو �ال�شتح�ش�نية.

فبمثل هذ� �لرتتيب ي�شهل على كل من �لع�مة �أن يعرف م� هو مكلف 
به يف دينه؛ فيعمل به على ح�شب مر�تبه و�إمك�نه، وبهذه �ل�شورة تظهر �شم�حة 
وقيود  دف�تر  له  ت�جر  مثله كمثل  �لقلب،  �مل�شلم مطمئن  وي�شري  �لدين �حلنيف، 
وح�ش�ب�ت ومو�زن�ت منتظمة، فيعي�س مطمئن �لفكر، وكم بني هذ� �لت�جر وبني 
ت�جر �آخر ح�ش�ب�ته يف �أور�ق منترثة، ومع�مالته م�شتتة متز�حمة يف فكره، ال يعرف 

م�له وم� عليه، فيعي�س عمره مرتبك �لب�ل م�شطرب �حل�ل. )مرحى).

ث �ليمني: ق�ل �ملحدِّ

 �إنن� مع��شر �أهل �ليمن ومن يلين� من �أهل �جلزيرة كم� �أنن� مل نزل بعيدين 
بعيدين  �لدين  �ل�شلف يف  نزل على مذهب  و�لفنون، فكذلك مل  �ل�شن�ئع  عن 
على  �الأحك�م  يخرج  و�أكرثن�  �حلديث،  �أهل  م�شلك  وم�شلكن�  فيه،  �لتفنن  عن 
�أ�شول �جته�د �الإم�م زيد بن علي بن زيد �لع�بدين، �أو �أ�شول �الإم�م �أحمد بن 
حنبل، و�إين �أذكر لالإخو�ن ح�لتن� �ال�شتهد�ئية ع�شى �أن �لذكرى تنفع �ملوؤمنني، 
ة، ال  وع�شى �أن يعلم �مل�شلمون وال �شيم� �الأتر�ك ومن يحكمون �أنن� من �أهل �ل�شنَّ
كم� يوهمون �أو يتوهمون، ف�أقول: �إن �مل�شلمني عندن� على ثالثة مر�تب: �لعلم�ء 

�ء و�لع�مة. و�لقرَّ
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ف�لطبقة �الأوىل: )�لعلم�ء)، وهم كل من ك�ن مت�شًف� بخم�س �شف�ت:

ريَّة �لُقر�شية ب�لتعلم و�ملز�ولة معرفة كف�ية  )))  �أن يكون ع�رًف� ب�للغة �لعربية �ملُ�شَ
�ل�شرف  وبقو�عد  وجم�ز�ته�،  ب�ملفرد�ت  �إح�طة  المعرفة  �خلط�ب،  لفهم 
ال  مم�  وتكلف�ته،  و�لبديع  وخالف�ته،  و�لبي�ن  وتف�شيالته،  و�لنحو  و�شو�ذه، 
لزوم  وال  حتته،  ط�ئل  ال  �أنه  مع  فيه،  عمره  ثلثي  يفني  ملن  �إال  �إتق�نه  يتي�شر 

الأكرثة �إال ملن �أر�د �الأدب.

)2)  �أن يكون ق�رئً� كت�ب �هلل تع�ىل قر�ءة فهم للمتب�در من مع�ين مفرد�ته وتر�كيبه، 
مع �الطالع على �أ�شب�ب �لنزول ومو�قع �لكالم من كتبه� �ملدونة �مل�أخوذة من 
�ل�شنة و�الآث�ر وتف��شري �لر�شول  �أو تف��شري �أ�شح�به – عليهم �لر�شو�ن - 

.(((� ومن �ملعلوم �أن �آي�ت �الأحك�م ال جت�وز �مل�ئة و�خلم�شني �آية عدًّ

�أو  وت�بعيهم  �لت�بعني  عهد  على  �ملدونة  �لنبوية  �ل�شنة  يف  مت�شلًع�  يكون  )3)  �أن 
ت�بعي ت�بعيهم فقط بدون قيد مب�ئة �ألف �أو م�ئتي �ألف حديث، بل يكفيه م� 
كفى م�لًك� يف موطئه، و�أحمد يف م�شنده، ومن �ملعلوم �أن �أح�ديث �الأحك�م 

ال جت�وز �الألف وخم�شم�ئة حديث �أبًد�)2).

))) وقد �أح�ط به� �لتف�شري �الأحمدي �لهندي. )ك).
�شرحه  �لذي  �الأخب�ر  منتقى  كت�ب  �إىل  ي�شري  �ملوؤلف  »لعل  ]�ملن�ر[.   �ليمني.  �ل�شوك�ين  �الإم�م  به�  �أح�ط  وقد    (2(

�ل�شوك�ين«.  )ك). 
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)4)  �أن يكون و��شع �لطالع على �شرية �لنبي  و�أ�شح�به و�أحو�لهم من كتب 
و�بن  �لذهبي،  ك�حل�فظ  �حلديث،  الأهل  �ملعتربة  و�لتو�ريخ  �لقدمية،  ري  �ل�شِّ
ْهري  و�لزُّ قلبهم، كم�لك  قتيبة، ومن  و�بن  قبلهم، وك�بن جرير،  كثري، ومن 

و�أ�شر�بهم.

و�جلدل  ب�ملنطق  ذهنة  يف�شد  مل  فطري  �شليم  عقل  �ش�حب  يكون  )5)  �أن 
�لتعليميني))) و�لفل�شفة �ليون�نية و�الإلهي�ت و�لفيث�غور�شية، وب�أبح�ث �لكالم 
وعق�ئد �حلكم�ء ونزع�ت �ملعتزلة، و�إغر�ب�ت �ل�شوفية، وت�شديد�ت �خلو�رج، 
�ملر�ئني،  وتزويق�ت  �ملو�شومني،  وح�شوي�ت  �ملت�أخرين،  �لفقه�ء  وتخريج�ت 

وحتريف�ت �ملدلِّ�شني. )مرحى).

ف�أهل هذه �لطبقة ي�شتهدون ب�أنف�شهم، وال يقلدون �إال بعد �لوقوف على 
دليل من يقلدون، ف�إذ� وجدو� يف �مل�ش�ألة قر�آنً� ن�طًق� ال يتحولون عنه لغريه مطلًق�، 

ة ق��شية فيه، مف�شرة له. و�إذ� ك�ن �لقر�آن حمتماًل لوجوه، ف�ل�شنَّ

 ثم م�مل يجدوه يف كت�ب �هلل �أخذوه من �شحيح �شنة ر�شول �هلل  �شو�ء 
ك�ن �حلديث م�شتفي�ًش� �أم غري م�شتفي�س، عمل به �أكرث من و�حد من �ل�شح�بة 
�ملجتهدين، �أم مل يعمل به �إال و�حد فقط، ومتى ك�ن يف �مل�ش�ألة حديث �شحيح 

�، ف�أهملوه، مع �أنهم يعتنون ب�لبحث عن و�ش�ئط تف�هم �لعجم�و�ت.  )))  قد حقق �لغربيون �أن ال ثمرة من �ملنطق كليًّ
�، و�إمن� خرجو� به عن  ]�ملن�ر[:  »�إن �ملوؤلف يعرب ب�ملنطق عن �ملنطق �ملح�س، الأن �لغربيني مل يهملو� �ملنطق كليًّ

�لنظري�ت �ملح�شة«.
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ال يعدلون عنه �إىل �جته�د، ثم �إذ� مل يجدو� يف �مل�ش�ألة حديًث� ي�أخذون ب�إجم�ع 
علم�ء �ل�شح�بة، ثم بقول جم�عة من �ل�شح�بة و�لت�بعني، وال يتقيدون بقوم دون 
ح يقوم يف �لفكر،  قوم، ف�إن وجدو� م�ش�ألة ي�شتوي فيه� قوالن رجحو� �أحدهم� مبرجِّ
و�أهل  مرفوعة،  مقررة غري  �أو طرًق�  م�شروعة،  �أ�شواًل مو�شوعة غري  فيه  يتبعون  ال 
هذه �لطبقة عندن� ينورون �أذه�نهم ب�أ�شول ��شتدالالت �الإم�م زيد  �أو غريه 
من �الأئمة يف تخريجهم �الأحك�م، و��شتنب�طهم من �لن�شو�س بدون تقيد بتقليد 
�أحدهم خ��شة دون غريه؛ الأنهم ال يجوزون �تب�ع �إم�م �إذ� ر�أو� م� ذهب �إليه يف 

�مل�ش�ألة بعيًد� عن �ل�شو�ب، فال يقلدون �أحًد� تقليًد� مطلًق�، ك�أنه نبي مر�شل.

 و�لطبقة �لث�نية: هم )�لقر�ء)، وهم �لذين يقرءون كت�ب �هلل تع�ىل قر�ءة 
فهوؤالء    �هلل  ر�شول  �شنة  من  �ش�حلة  جملة  على  �طالع  مع  ب�الإجم�ل،  فهم 
ة  ي�شتهدون يف �أ�شول �لدين ب�أنف�شهم؛ الأنه� مبنية غ�لًب� على قر�آن ن�طق، �أو �شنَّ

�شريحة، �أو �إجم�ع ع�م مف�شر لغري �لن�طق و�ل�شريح.

من  �مل�شتهدي  عند  بهم  �ملوثوق  �لعلم�ء  �أحد  فيتبعون  �لفروع  يف  و�أم� 
�آخر،  دون  ع�مل  �أو  خم�شو�س  مبجتهد  �رتب�ط  بدون  �ملع��شرين،  �أو  �الأقدمني 
�مل�شلمني قبل وجود  قبوله، كم� ك�ن عليه جمهور  �إىل  �لدليل و�مليل  مع �شم�ع 

�لتع�شب للمذ�هب.



111111

�لدليل  بي�ن  مع  �لعلم�ء  يهديهم  وهوؤالء  )�لع�مة)،  هم  �لث�لثة:  و�لطبقة 
بق�شد �الإقن�ع، ف�لعلم�ء عندن� ال َيْج�شرون على �أن يفتو� يف م�ش�ألة مطلًق�، م� مل 
 � يذكرو� معه� دليله� من �لكت�ب �أو �ل�شنة و�الإجم�ع، ولو ك�ن �مل�شتفتي �أعجميًّ
ة،  � ال يفهم م� �لدليل، وطريقتهم هذه هي طريقة �ل�شح�بة ك�فة، و�لت�بعني ع�مَّ �أميًّ
و�الأئمة �ملجتهدين، و�لفقه�ء �الأولني من �أهل �لقرون �الأربعة �أجمعني. )مرحى).

ت�شييق  �أعظمه�  مق��شد مهمة،  مبني على  �لطريقة  علم�ئن� هذه  و�لتز�م 
د�ئرة �جلر�ءة على �الإفت�ء بدون علم، ويف هذ� �لت�شييق على �لعلم�ء تو�شعة على 
ولهذه  �لق��شرين،  على  و�لت�شوي�س  �لدين،  يف  �لت�شديد  لب�ب  و�شد  �مل�شلمني، 
�لتحليل  على  �ملتج��شرين  على  �لنكري  يف  ور�شوله  �هلل  ب�لغ  �لب�لغة،  �حلكمة 

و�لتحرمي، و�مل�شت�شلمني ملح�س �لتقليد.

ف�لع�مل عندن� ال ي�شتطيع �أن يجيب �إال عن بع�س م� ي�ش�أل، وال ي�أنف �أن 
يقف عند: »ال �أدري« بل يحذر ويخ�ف من غ�س �ل�ش�ئل وتغريره �إذ� �أج�به ب�أن 
فالنً� �ملجتهد يقول: �إن �هلل �أحل كذ� �أو حرم كذ�، الأن �ل�ش�ئل ال يعلم م� يعلم 
هو من �أن هذ� �ملجتهد �لذي لي�س مبع�شوم كثرًي� م� يخ�لف يف قوله من هو �أف�شل 
منه من �ل�شح�بة و�لت�بعني، ومن �أنه يرتدد يف ر�أيه وحكمه كم �جتهد وكم رجع، 
�أنه مل  �أو ظنيتهم�، ومن  �أو ظنية �لداللة،  �إم� ظنية �لثبوت،  ومن �أن �أكرث دالئله 
�شلب  بني  عنه  �لرو�ية  �ختلفو� يف  وكم  �لن�قلون،  عنه  نقله  ولكن  ق�له،  م�  يدون 
و�إيج�ب، ونفي و�إثب�ت، وكم زيف �أ�شح�به �جته�ده، ور�أو� غري م� ر�آه، ومن �أنه �أي 
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�ملجتهد �إمن� �جتهد لنف�شه، وبلغ عذره عند ربه، و�شرح بعدم جو�ز �أن يتبعه �أحد 
فيم� �جتهد، وترب�أ من تبعة �خلط�أ.

م�أخوذ من كالمه  وهو  �إال  �أحد  »م� من  يقول:    م�لك  �الإم�م  فهذ� 
�أن �ملن�شور مل� حج و�جتمعو�  «، ونقل �ملوؤرخون  ومردود عليه، �إال ر�شول �هلل 
عثم�ن  حمل  كم�  �ملو�ط�أ  على  �لن��س  ليحمل  معه  �لذه�ب  على  �أر�ده  مب�لك، 
�لن��س على �مل�شحف، ق�ل م�لك: »ال �شبيل �إىل ذلك؛ الأن �ل�شح�بة �فرتقو� بعد 
وف�ة �لنبي - عليه �ل�شالة �ل�شالم - يف �الأم�ش�ر« يريد �ل�شنة لي�شت مبجموعة يف 

موطئه �لذي جمع فيه مروي�ت �أهل �ملدينة.

وُحكي يف �ليو�قيت و�جلو�هر �أن �أب�حنيفة  ك�ن يقول: »ال ينبغي ملن 
ال يعرف دليلي �أن ي�أخذ بكالمي« وك�ن �إذ� �أفتى يقول: »هذ� ر�أي �لنعم�ن بن 
ث�بت - يعني نف�شه - وهو �أح�شن م� قدرن� عليه، فمن ج�ء ب�أح�شن منه فهو �أوىل 

ب�ل�شو�ب«.

»�إذ� �شح �حلديث   ك�ن يقول:  �ل�ش�فعي  �أن  �لبيهقي  وروى �حل�كم 
ر�أيتم كالمي يخ�لف �حلديث، ف�عملو� ب�حلديث،  »�إذ�  فهو مذهبي« ويف رو�ية: 
و��شربو� بكالمي �حل�ئط« و�إنه ق�ل يوًم� للُمَزين: »ي� �إبر�هيم ال تقلدين فيم� �أقول، 
و�نظر يف ذلك لنف�شك، ف�إنه دين« وك�ن يقول: »ال حجة يف قول �أحد دون ر�شول 

.» هلل�
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ف�أنكر  يكتب كالمه  بع�شهم  ر�أى  �أنه    بن حنبل  �أحمد  ويروى عن 
عليه، وق�ل: »تكتب ر�أًي� لعلِّي �أرجع عنه« وك�ن يقول: »لي�س الأحد مع �هلل ور�شوله 
كالم« وق�ل لرجل: »ال تقلدين وال تقلدن م�لًك� وال �الأوز�عي وال �حلنفي وال 
ة« و�أ�ش�س مذهبه على  غريهم، وخذ �الأحك�م من حيث �أخذو� من �لكت�ب و�ل�شنَّ

ترك �لت�أويل و�لرتقيع ب�لر�أي و�تب�ع �لغري فيم� فيه طريق �لعقل و�حد.

 مل� مر�س مر�س �ملوت دع� بكتبه  �لثوري  �أن �شفي�ن  �لثق�ت   ونقل 
قه� جميعه�. فغرَّ

وروي عن �أبي يو�شف وزفر - رحمهم� �هلل تع�ىل - �أنهم� ك�ن� يقوالن: »ال 
يحل الأحد �أن يفتي بقولن� م� مل يعلم من �أين قلن�؟« وقيل لبع�س �أ�شح�ب �أبي 
حنيفة: »�إنك تكرث �خلالف الأبي حنيفة«، فق�ل: »الأنه �أوتي من �لفهم م� مل نوؤَت، 
ف�أدرك م� مل ندرك، وال ي�شعن� �أن نفتي بقوله م� مل نفهم دليله ونقنع«. )مرحى).

ثم ق�ل:

 �أيه� �الإخو�ن �لكر�م قد �أطلت �ملق�ل ف�عذروين، ف�إين من قوم �ألفو� ذكر 
�جلزيرة  يف  �لعرب  علم�ء  طريقة  ذكرت  وقد  م�شهوًر�،  معروًف�  ك�ن  و�إن  �لدليل، 
منوًه� بف�شله� ال بف�شلهم على غريهم، بل غ�لب علم�ء �ش�ئر �جله�ت �أحدُّ ذهًن�، 
و�أدقُّ نظًر�، و�أغزر م�دة، و�أو�شع علًم� ولذلك مل نزل نحن يف تعجب وحرية من 
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نظر �أولئك �لعلم�ء �ملتبحرين يف �أنف�شهم �لعجز عن �ال�شتهد�ء، وقولهم ب�شد ب�ب 
�الجته�د. 

نعم مل يبَق يف �الإمك�ن �أن ي�أتي �لزم�ن ب�أمث�ل �بن عمر و�بن �لعب��س �أو 
�لنخعي ود�ود �أو �شفي�ن وم�لك �أو زيد وجعفر �أو �لنعم�ن و�ل�ش�فعي �أو �أحمد 
و�لبخ�ري  �أجمعني، ولكن متى كلف �هلل تع�ىل عب�ده بدين ال يفقهه �إال 
�أ�ش��س دينن� �لقر�آن، وقد ق�ل تع�ىل عنه  �ألي�س  �لنو�بغ �لعظ�م؟!  �أمث�ل هوؤالء 
وق�ل   ]3 ]�لزخرف/   ﴾ ژ  ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ﴿ڌ   فيه: 

تع�ىل: ﴿پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ﴾ ]ف�شلت/ 3[ وق�ل تع�ىل: ﴿ں  
﴿ھ   تع�ىل:  وق�ل   ](7 ]�لقمر/  ۀ﴾  ڻ   ڻ      ڻ      ڻ   ں  
چ   ﴿چ   تع�ىل:  وق�ل  ے﴾ ]�لبقرة/99 [  ھ   ھ   ھ   

چ ﴾ ]�لن�ش�ء/ 82[ فم� معنى دعوى �لعجز و�لتمثل مبن ق�لو� ﴿   ې  
ى﴾ ]�لبقرة/ 88[؟ حم�ن� �هلل تع�ىل. )مرحى).

�أئمة �حلديث -  �إلين� جمموعة مدونة بهمة  �أفلم ت�شل  �لنبوية  ة  �أم� �ل�شنَّ
  إليه� �ل�شح�بة� جز�هم �هلل خرًي� - �لذين ج�بو� �الأقط�ر و�لبالد �لتي تفرق 
لو� �الإح�طة به� مب� مل  ب�شبب �لفتوح�ت و�لفنت، فجمعو� متفرق�ته� ودونوه�، و�شهَّ
يت�شهل �لوقوف عليه لغري �أفر�د من علم�ء �ل�شح�بة �لذين ك�نو� مالزمني �لنبي 

.
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�لغريب يف  ومع�ين  �خلط�ب  ومو�قع  �لنزول  �أ�شب�ب  يق�ل يف حق  وكذ� 
ة، ف�إن علم�ء �لت�بعني وت�بعيهم و�لن��شجني على منو�لهم – رحمهم  �لقر�آن و�ل�شنَّ

�هلل - مل ي�ألو� جهًد� يف �شبطه� وبي�نه�.

�ال�شتهد�ء  طر�ئق  علمون�  �الأولون  و�لفقه�ء  �ملجتهدون  �الأئمة  وكذلك 
فهم  �لنظري،  على  �لنظري  وقي��س  و�لتفريع  و�لتخريج  و�ال�شتتنب�ط  و�الجته�د 

�أر�شدون� �إىل �ال�شتهد�ء، وم� �أحد منهم دع�ن� �إىل �القتد�ء به مطلًق�. )مرحى).

�لعظ�م  �أولئك �ملجتهدين  �لنظر يف مرتبة علم  �أن ندقق  �أردن�  �إذ�  �إنن�  ثم 
� خ�رًق� للع�دة، فهذ� �الإم�م �ل�ش�فعي – رحمه  �أو ك�شبيًّ  � ال جند فيهم علًم� وهبيًّ
�أ�ش�س  قد  لفقهه، جنده  �أ�شواًل  و�شع  من  و�أعظم  و�أول  م�دة،  �أغزرهم  وهو   - �هلل 
مذهًب� على �للغة فقط من حيث �مل�شرتك، و�ملتب�ين، و�ملرت�دف، و�حلقيقة، و�ملج�ز، 
و�ال�شتع�رة، و�لكن�ية، و�ل�شرط، و�جلز�ء، و�ال�شتثن�ء �ملت�شل و�ملنف�شل و�ملنقطع، 
قو�عد  �إىل  و�لرت�خي، و�حلروف ومع�نيه�،  و�لفور  و�لغري مرتب،  �ملرتب  و�لعطف 
�أخرى ال تخرج عن علم �للغة. و�تبع �أب� حنيفة يف �إدخ�له يف �أ�شول مذهبه بع�س 
و�لنوع  �جلن�س  ومعرفة  و�اللتز�م،  و�لت�شمن  �ملط�بقة  داللة  مثل  منطقية،  قو�عد 
�أي�ًش�  و�تبعه  �ملنتج.  و�لقي��س  و�لنتيجة،  و�ملقدمتني  و�لعر�س،  و�خل��شة  �لف�شل، 
يف قي��س مل يرد فيه قر�آن �أو حديث على م� ورد فيه، وهكذ� فتح كل من �أولئك 
�الأئمة �لعظ�م ملن بعده ميد�نً� و��شًع�، فج�ء �أتب�عهم ومدو� �الإطن�ب، و�أكرثو� من 
�الأبو�ب، وتفننو� يف �الأ�شك�ل وتنويع �الأحك�م، و�أحدثو� على �الأ�شول و�لكالم. 
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وهذ� �لتو�شيع كله لي�س من �شروري�ت �لدين، بل �شرره �أكرث من نفعه، وم� �أ�شبه 
�أ�شب�ب  ��شتكم�ل  بق�شد  فيه�  �لت�أنق  ز�د  كلم�  �ملع��شية  ب�الأمور  �لدينية  �الأمور 

�لر�حة �ن�شلبت �لر�حة.

ير�َس  مل  �حلكم،  وله  �شبح�نه  �هلل  �أن  �خلط�ب  ف�شل  فيه  �لذي  و�لقول 
ة ر�شوله على  من� �أن نتبع �الأعلم �الأف�شل، بل كلفن� ب�أن ن�شتهدي من كت�به و�شنَّ

� بجهدن�، حيث ق�ل تع�ىل: ﴿ۇ  ۇ    ح�شب �إمك�نن� وط�قتن�، وهو ير�شى منَّ
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾ ]�لبقرة/ 286[ فن�ش�أل �هلل �لتوفيق ل�شو�ء �ل�شبيل.

 ق�ل �الأ�شت�ذ �لرئي�س:

 �إين �أحمد �هلل على توفيقه �إي�ن� �إىل هذ� �الجتم�ع �ملب�رك �لذي ��شتفدن� 
منه م� مل نكن نعلمه من قبل عن ح�لة �إخو�نن� و�أهل دينن� يف �لبالد �ملتب�عدة، 
ومل يكن ي�شمع بع�شن� عن بع�س �شيًئ� �إال من �ل�شي�ح �ملتكربين �جلهالء �لذين ال 
هون  يعرفون م� ي�شفون، �أو من �أهل �ل�شي��شة و�لعلم�ء �ملت�شيعني لهم، �لذين رمب� ميوِّ

�حلق ب�لب�طل بق�شد تفريق �لكلمة ومنع �الئتالف. )مرحى).

ثم ق�ل: 

�لوقت  لن�  و�أذن  �لزو�ل،  وقرب  �لظل،  ذيل  �ن�شحب  قد  و�ليوم  هذ� 
ب�الن�شر�ف.



معت�ده�،  ح�شب  �جلمعية  ت�ألفت  �ملذكور  �ليوم  من  �الأول  �ل�شحى  يف 
وقرئ �ل�شبط �ل�ش�بق، و��شتعدت �الأذه�ن لتلقي م� يفي�شه �هلل على �أل�شنة �أهل 

�الإمي�ن من �الإخو�ن.

ندي: ق�ل �الأ�شت�ذ �لرئي�س خم�طًب� �ل�شيخ �ل�شِّ

 �إنك ي� موالن� مل ت�ش�ركن� يف �لبحث �إىل �الآن، فرنجوك �أن تتكرم على 
�لتلعثم  �أن ال حتت�شم من  ونرجوك  �أفك�رن�،  به�  تنور  بنبذة من عرف�نك  �إخو�نك 
ب�لفريوز�آب�دي  �أ�شوة  ف�إن لك  �لُعْجَمة عليك،  لغلبة  �للغوية  �لتعبري�ت  بع�س  يف 

و�ل�شعد و�لفخر وغريهم.

فق�ل �ل�شيخ �ل�شندي:

كل  فر�ش�ن  و�شب�ق  �لزم�ن،  �أف��شل  �شر�ة  و�الإخو�ن  �ل�ش�دة  �أيه�  �إنكم   
�الإ�شغ�ء  ملثلي غري  لق�ئل من جم�ل، وال  و�أجدمت، ومل ترتكو�  �أفدمت  قد  ميد�ن، 
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و�المتث�ل، و�إين �أحب �أن �أذكر لكم ح�لتي وفكرتي قبل هذه �الجتم�ع�ت، وم� 
�أثرته يف هذه �ملف�و�ش�ت ف�أقول:

ن�قل  هو  �ملرحوم  و�لدي  ك�ن  و�إذ  �لنق�شبندية،  �لطريقة  خلف�ء  من  �إنني 
هذه �لطريقة لالأق�ليم �ل�شرقية و�جلنوبية يف �لهند، وقد �شرت بعد و�لدي مرجًع� 
لع�مة خلف�ئه�، ثم جرت يل �شي�ح�ت مكررة يف تلك �الأرج�ء، ويف �إي�الت ك��شغر 
وق�ز�ن حتى �شيبريي� وتلك �الأنح�ء، وب�شبب حر�شن� على تعميم طريقتن� �ش�ر له� 

�شيوع مهم و�نت�ش�ر عظيم بني م�شلمي ه�تيك �لدي�ر.

ومن �ملعلوم �أن طريقتن� من �أقرب �لطر�ئق لالإخال�س، و�أقله� �نحر�ًف� عن 
ومر�قبة  ورد خو�جك�ن،  وقر�ءة  �لقلبي،  �لذكر  موؤ�ش�شة على  �ل�شرع، وهي  ظ�هر 
وح�ني�ت، و�إين مل �أكن �أفكر قط يف �أن �لذكر وقر�ءة  �ملر�شد، و�ال�شتمد�د من �لرُّ
�ملر�قبة  �أن  وال  �لدين،  يف  �لزي�دة  �أو  �لبدعة،  مظنة  فيه  ر�تب،  وجه  على  �لورد 
و�ال�شتف��شة و�ال�شتمد�د من �أرو�ح �الأنبي�ء و�ل�ش�حلني فيه� مظنة �ل�شرك، �إىل �أن 

ح�شرت هذه �الجتم�ع�ت �ملب�ركة، ف�شمعت وقنعت و�أقلعت، و�حلمد �هلل.

و�ملوعظة  ب�لن�شيحة  �الأمر  يف  �أتلطف  �أن  على  �أي�ًش�  عزمت  �أين  على   
�حل�شنة، ع�شى �أن �أوفق لهد�ية جم�هري �لنق�شبندية يف تلك �لبالد، و�إىل ت�شحيح 
وقعوًد�  قي�ًم�  معني،  خم�شو�س  عدد  بدون  ول�ش�نً�  قلًب�  �هلل  يذكرو�  ب�أن  وجهتهم 
وعلى جنوبهم، بدون هيئة �أو كيفية معينة متى �ش�ءو� و�أر�دو� بدون وقت مرتب، 
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ب�لدع�ء  عنه�  وي�شتعو�شو�  �ملر�قبة  يرتكو�  و�أن  تد�ع،  بدون  وجمتمعني  فر�دى 
ب�لغفر�ن و�لرحمة لكل من �ل�شيخ به�ء �لدين �لنق�شي مر�شدهم �الأعلى، وخلليفته 

مر�شدهم �الأدنى �لذي هم مب�يعوه.

يف  �مل�شلمني  ميل  �أ�شب�ب  َفْهم  هذه،  جمعيتن�  بربكة  عليَّ  �هلل  فتح  وقد 
ه�تيك �لبالد �ش�حلهم وف��شقهم لالنت�ش�ب �إىل �إحدى �لطر�ئق �ل�شوفية، وكنت 
قباًل �أحمل ذلك على جمرد �إخال�س �ملر�شد، و�الآن �ت�شح يل �أن �ل�شبب هو �أن 
�ل�ش�دة �لفقه�ء عندن� من �حلنفية و�ل�ش�فعية قد �شيقو� على �مل�شلمني �لعب�د�ت 
�ملع�مالت  يف  �الأحك�م  وكرثو�  عب�ده،  من  يطلبه  تع�ىل  �هلل  �أن  ُيعلم  ال  ت�شييًق� 
تكثرًي� �شيع �لن��س و�شو�س �الإفت�ء و�لق�ش�ء، حتى �ش�ر �مل�شلم ال يك�د ميكنه �أن 

ي�شحح عب�دته �أو مع�ملته م� مل يكن فقيًه�.

فتو�شيع �لفقه�ء د�ئرة �الأحك�م �أنتج ت�شييق �لدين على �مل�شلمني ت�شييًق�، 
�أوقع �الأمة يف �رتب�ك عظيم �رتب�ًك� جعل �مل�شلم ال يك�د ميكنه �أن يعترب نف�شه م�شلًم� 
ن�جًي� لتعذر تطبيق جميع عب�د�ته ومع�مالته على م� يتطلبه منه �لفقه�ء �ملت�شددون 
يف  يعتقدون  �مل�شلمني  من  �الأكرب  �جلمهور  �أ�شبح  فبذلك  ب�لعز�ئم،  �الآخذون 
�أنف�شهم �لته�ون ��شطر�ًر�، فيهون عليهم �لته�ون �ختي�ًر� ك�لغريق ال يحذر �لبلل!

لت�شح  �ال�شترب�ء  �الطمئن�ن يف  �لع�مي حق  �حلنفي  يطمئن  كيف  الأنه 
طه�رته؟ وكيف يح�شن خم�رج �حلروف كله�، وقد �أف�شدت �لُعْجمة ل�ش�نه لت�شح 
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يف  �إم�مه  مذهب  على  نيته  �لع�مي  �ل�ش�فعي  ي�شحح  كيف  وكذلك  �شالته؟ 
ليكون  كله�  الإظه�ره�  وينتبه  ع�شرة،  �لثالث  �لف�حتة  �ت  �شدَّ يعرف  �أو  �ل�شالة، 

�أدى فري�شته؟

�لوجه  وت�أويل  �ال�شتو�ء،  ومعنى  �لكالم،  و�شف  يعرف  ع�مي  �أي  بل 
و�ليد و�ليدين، وتعيني �جلزء �الختي�ري، و�إ�ش�فة �الأعم�ل له �أو هلل �إىل غري ذلك؛ 
له قبول  �مل�ُتِريديَّة و�ل�ش�فعية �الأ�ش�عرة م�شلًم� مقلًد� يرجى  ليكون عند �حلنفية 
�لق�طع حتى �شفرة  ب�لن�س  م� ثبت  �لع�مة يحيط علًم� بكل  ِمن  وَمْن  �الإمي�ن؟! 
�إ�شر�ئيل مثاًل، لكيال يعتقد خالفة، فيكفر فيحبط علمه، ومن جملته  بقرة بني 

�نف�ش�خ نك�حه؟!

وكم من م�شلم يحكم عليه �لفقيه �ل�ش�فعي ب�أنه ن�شل �ِشف�ح)))))، ومقيم 
�لدين،  �شم�حة  ين�يف  مم�  ذلك  غري  �إىل  ف�ح،  ب�ل�شِّ ملح�رمه  ور��ٍس  ف�ح،  �ل�شِّ على 

ومزية �لتدين به يف �لدني� قبل �الآخرة!

فبهذ� �لت�شييق �ش�ر �مل�شلم ال يرى لنف�شه فرًج� �إال ب�اللتج�ء �إىل �شوفية 
نون عليه �لدين كل �لتهوين. )مرحى). �لزم�ن �لذين يهوِّ

وهم �لق�ئلون �إن �لعلم حج�ب، وبلمحة تقع �ل�شلحة، وبنظرة من �ملر�شد 
�، وبنفخة يف وجه �ملريد، �أوتفلة يف فمه، تطيعه �الأفعى،  �لك�مل ي�شري �ل�شقي وليًّ

))) �ِشف�ح: زن�. )م).
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وحترتمه �لعقرب �لتي لدغت �ش�حب �لغ�ر – عليه �لر�شو�ن))) - وتدخل حتت 
�أمره قو�نني �لطبيعة.

�لكذب،  �إال  كله�  �لكب�ئر  �رتك�ب  ين�فيه�  �لوالية ال  ب�أن  �ملقررون  وهم   
�أن حت�شني  �أي  و�أن �العرت��س يوجب �حلرم�ن،  �النتق�د،  �أوىل من  و�أن �العتق�د 
�لظن ب�لف�ش�ق و�لفج�ر �أوىل من �الأمر ب�ملعروف و�لنهي عن �ملنكر، �إىل غري ذلك 
نة للدين، و�الأعم�ل �لتي جتعله نوًع� من �للهو �لذي ت�شت�أن�س به  من �الأقو�ل �ملهوِّ

نفو�س �جل�هلني.

على �أن �لن��س لو وجدو� �ل�شوفية �حلقيقيني، و�أين هم، لفرو� منهم فر�رهم 
من �الأ�شد؛ الأن لي�س عند هوؤالء �إال �لتو�شل ب�الأ�شب�ب �لع�دية �ل�ش�قة، لتطهري 
�لنفو�س من �أمر��س �إفر�ط �ل�شهو�ت وت�شفية �لقلوب من �شو�ئب �ل�شره يف حب 
وبعب�دته  ب�هلل  �ال�شتئن��س  على  و�لتمرين  �لقهر  بو�ش�ئل  �لطب�ئع  وحمل  �لدني�، 
عو�ًش� عن �ملالهي �مل�شرة، وذلك طلًب� للر�حة �لفكرية و�لعي�شة �لهنية يف �حلي�ة 
�لدني� و�ل�شع�دة �الأبدية يف �الآخرة، و�أين �لتهوين �ل�ش�لف �لبي�ن ل�شوفية �لزم�ن 
من هذه �ملط�لب �لتهذيبية �ل�ش�قة؟ ومن حق�ئق �لعرف�ن �ملعنوية �لتي ال يعرفه� 
ويتلب�س به� �إال من وفقه �هلل وك�شف عن ب�شريته، وذلك نحو �لعرف�ن عن يقني 
ه �هلل، ومن ن�شر �هلل ن�شره �هلل، ومن توقع �خلري �أو  و�إمي�ن �أن من �أعزَّ كلمة �هلل �أعزَّ
 � ُف نف�ُشه ُيلهم ر�شَده، ومن �تكل على �هلل حقًّ �ل�شر ج�زًم� ن�ل م� توقع، ومن َت�شْ

))) �ملنقول �أن �ل�شديق ل�شعته حية ال عقرب ومل ي�شح. ]�ملن�ر[  
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� �أج�ب دع�ءه، �إىل غري ذلك من �حلق�ئق  ه، ومن دع� �هلل م�شطرًّ كف�ه �هلل م� �أهمَّ
�ملقتب�شة من �لقر�آن و�أ�شر�ر حكمة �شيد ولد عدن�ن . )مرحى).

ق�ل �الأ�شت�ذ �لرئي�س:

ندي تو�شيفه �ملتفقهة �ملت�شددة و�ملت�شوفة  �أخون� �ل�شيخ �ل�شِّ �أح�شن   قد 
�ملخففة، و�إين ملحق تقريره مب� ين��شب �أن يكون مقدمة ت�ريخية لبحث �لت�شوف 

ف�أقول:

�إن  ثم  و�لت�بعني،  �ل�شح�بة  الأكرث  �شيمة  �مل�شلمني  يف  ك  َن�شُّ �لتَّ ك�ن  قد 
�لتو�شع يف �لدني� قلل عدد �ملتن�شكني، ف�ش�ر الأهله حرمة خم�شو�شة بني �لن��س، 
و�ش�ر بع�س �ملتفرغني يق�شدون نو�ل هذه �حلرمة ب�لتلب�س ب�لتن�شك، و�إلز�م �لنف�س 
ب�لتمرن عليه، و�إذ ك�ن من لو�زم ��شتح�ش�ل تلك �حلرمة، �إظه�ر �لتق�شف، �تخذو� 
�ل�شوف دث�ًر�، و��شم �لفقر �شع�ًر�، فغلب عليهم ��شم �ل�شوفية، و��شم �لفقر�ء، ثم 
�إن بع�س �لعلم�ء من هوؤالء �ملعتزين ب�لتن�شك �أحبو� �لتميز ب�لري��شة �أي�ًش�، ف�ش�رو� 
�إىل طر�ئق �لتمرن عليه، ومن هن� ج�ء  �لتن�شك، وير�شدونهم  �إىل  �لن��س  يدعون 

��شم �الإر�ش�د و��شم �لطريق.

وحيث ك�نت �إر�دة �العتز�ر ب�لدين �إر�دة ح�شنة؛ الأن فيه� �إعز�ًز� لكلمة 
من  �لن�در  �لبع�س  على  وال  �الأولني،  �ملر�شدين  على  ب�شيء  يوؤخذ  فال  �هلل، 

�ملت�أخرين، ولو من �أهل عهدن� هذ� ك�ل�ش�د�ت �ل�شنو�شية يف �شحر�ء �إفريقي�.
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مم� ذكره  وب�مل�شلمني  ب�لدين  و�إ�شر�ره  �لت�شوف،  �لف�ش�د على  �أم� دخول 
ندي وغريه من �الإخو�ن �لكر�م، فقد ن�ش�أ من �أن بع�س �ملر�شدين  �أخون� �ل�شيخ �ل�شِّ
من �أهل �لقرن �لر�بع مل� ر�أو� تو�شع �لفقه�ء يف �ل�شرع، وتفنن �ملتكلمني يف �لعق�ئد، 
فهم كذلك �قتب�شو� من فل�شفة فيث�غور�س تالمذته يف �الإلهي�ت قو�عد، و�نتزعو� 
�، فجعلوه علًم�  من الهوتي�ت �لكت�بيني و�لوثنيني جماًل، و�ألب�شوه� لب��ًش� �إ�شالميًّ

خم�شو�ًش� ميزوه ب��شم علم �لت�شوف �أو �حلقيقة �أو �لب�طن. 

� بحًت�. � �عتق�ديًّ � نظريًّ وهكذ� بعد �أن ك�ن �لت�شوف عماًل تعبديًّ� حم�ًش�، جعلوه فنًّ
ر�أو� جم�اًل  بع�س غالة ده�ة،  بعده  وم�  �خل�م�س  �لقرن  ثم ج�ء منهم يف 
ب��شم  �الألوهية  بل  �لنبوة،  كمق�م  مق�ًم�  بينهم  يحوزو�  الأن  �الأمة  �أكرث  يف جهل 
و�لت�شرف  �لقد�شية  �لقوة  من  يدعون  مب�  وذلك  �لغوثية،  �أو  و�لقطب�نية  �لوالية 
بنوه� على زخرف  �حِلَكم،  ت�شبه  ب�أحك�م  �لت�شوف  فل�شفة  فو�شعو�  �مللكوت،  يف 
�لت�أويالت و�لك�شف و�لتحكم�ت، و�ملث�ل و�خلي�ل و�الأحالم و�الأوه�م، و�ألفو� يف 
ذلك �لكتب �لكثرية، و�ملجلد�ت �لكبرية، حم�شوة بحك�ي�ت مكذوبة، وتقرير�ت 
خمرتعة، وق��ش�ي� وتركيب�ت، ال مفهوم له� �لبتة، حتى وال يف خميلة ق�ئليه�، كم� 
�أن ق�رئيه� �أو �ش�معيه� ال يت�شورون له� معنى مطلًق�، و�إن ك�ن بع�شهم يتظ�هر بح�لة 
ظ))) ب�أن للقوم ��شطالح�ت ال تدرك �إال ب�لذوق �لذي ال يعرفه �إال  �لفهم، وَيَتَلمَّ

من �شرب م�شربهم.
ظ: �ملر�د: يردد �لقول مت�شدًق� به. )م).  )))  يتلمَّ
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ومق�التهم،  كتبهم  �ش�عت  ذلك  ومع  كفًر�  ُقتلو�  �لغالة  هوؤالء  وبع�س 
وح�زو� �ملق�م �لذي �دعوه بعد مم�تهم؛ الأن يف تعظيم �ش�أنهم ترويج مق��شد �ملقتفني 
الآث�رهم ك�الإب�حيني، وبع�شهم مل يكن من �لغالة، ولكن �أخالفه �إعظ�ًم� الأنف�شهم 
يف نظر حمقى �الأمة))) ن�شبو� �إليه �لغلو، وعزو� �إليه كتًب� ومق�الت ال يعرفه�، ومنهم 

�الأف�عيون يفعلون ذلك حتى يف عهدن� هذ�، وال حول وال قوة �إال ب�هلل.

ثم ق�ل �الأ�شت�ذ �لرئي�س للخطيب �لق�ز�ين:

 �إن �الإخو�ن يرتقبون منه �أي�ًش� �أن يفيدهم مب� يلهمه �هلل مم� ين��شب مو�شوع 
مب�حث �جلمعية.

فق�ل �خلطيب �لق�ز�ين:

�أتكلم  �أجد م�  �إن �الإخو�ن �الأف��شل مل يرتكو� قواًل لق�ئل، ولذلك ال   
فيه، و�إمن� �أق�س عليهم م�ش�جلة جرت يف �ال�شتهد�ء بني مفتي ق�ز�ن وفرجني رو�شي 
�لعلوم  ب�كت�ش�ف وتتبع  �ملُوَلعني  �لعربية  ب�للغة  �لع�رفني  �مل�شت�شرقني  �لعلم�ء  من 
�ل�شرقية وال �شيم� �الإ�شالمية، وقد هد�ه �هلل �إىل �لدين �ملبني، ف�جتمع مبفتي ق�ز�ن، 
وق�ل له �إنه �أ�شلم جديًد�، وهو ب�لغ من معرفة لغة �لقر�آن و�ل�شنة مبلًغ� ك�فًي�، وع�مل 
مبو�رد ومو�قع �خلط�أ علًم� و�فًي�، فرييد �أن يتتبع �لقر�آن وم� ميكنه �أن يتحقق وروده 

�هلل  �أحيى  �أن  فر�س  لو  حتى  �لب�لية،  �لعظ�م  تعظيم  ود�أبهم  �الأمر�ء،  �شيم�  ال  حمقى  �لن��س  �أكرث  ب�أن  )))   لعلمهم 
�أ�شح�به�، الأعر��شو� عنهم وم�لو� �إىل �أمو�ت غريهم. )ك).
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عن ر�شول �هلل، فيعمل مب� يفهم، وميكنه حتقيقه على ح�شب ط�قته، الأنه ال يرى 
وجًه� معقواًل للوثوق بزيد �أو عمرو �أو بكر �أ�شح�ب �الأقو�ل �ملت�ش�ربة �ملتن�ق�شة، 
�ملتب�ينني  �لربه�نني  ويف  �لت�ش�قط،  �ملتع�ر�شني  �لدليلني  يف  �لعقل  حكم  الأن 

ه�ِتر)))، فهل من م�نع يف �الإ�شالمية مينعه من ذلك؟ �لتَّ

ف�أج�به �ملفتي: �إن �أكرثية �الأمة ُمْطِبقة)2) منذ قرون كثرية على لزوم �عتم�د 
ف�إطب�ق �الأكرثية دليل على  �أحد �ملجتهدين �الأربعة �ملنقولة مذ�هبهم،  م� حرره 

�ل�شحة، فال يجوز �ل�شذوذ.

خ�لف  و�إن  و�لقدم،  ب�لكرثة  ق�ئًم�  �ل�شو�ب  ك�ن  لو  �مل�شت�شرق:  فق�ل 
�لن�شر�نية، والقت�شى كذلك  �لوثنية، ورجح�ن  �ملعقول، القت�شى ذلك �شو�بية 
عك�س حكم م� �شح وروده عن �لنبي  من �أن �أمته تفرتق �إىل ثالث و�شبعني 
فرقة، كله� يف �لن�ر �إال و�حدة، هي �لتي ك�ن هو و�أ�شح�به عليه�، وقد وقع م� �أخرب 
به، وكل فرقة تدعي �أنه� هي تلك �لو�حدة �لن�جية، وال �شك �أن �الثنتني و�شبعني 

فرقة �أكرث من �أي و�حدة ك�نت منه�، ف�أين يبقى حكم �الأكرثية؟

ت�شهد  �لذين  و�لتدقيق  �لتحقيق  �أهل  من  �شبقن�  قد  �إنه  �ملفتي:  ف�أج�به 
تلك  �أحد  �تب�ع  لزوم  �عتمدو�  وكلهم  �لف�شالء،  �ألوف من  علمهم  مبزيد  �آث�رهم 

ب بع�شه� بع�ًش�. )م). ه�ِتر: �ل�شه�د�ت �لتي ُيكذِّ ))) �لتَّ
)2)  ُمطبقة: متفقة جممعة. )م).
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�ملذ�هب �لقدمية، حتى بدون مط�لبة �أهله� بدالئلهم؛ الأن مد�ركن� ق��شرة عن �أن 
ُتو�زن �لدالئل ومتيز �ل�شحيح و�لر�جح من غريه�، ومثلن� يف ذلك ك�لطبيب، ال 
يلزمه �أن يجرب طب�ئع �ملفرد�ت كله� ليعتمد عليه�، بل ي�أخذ علمه بطب�ئعه� عم� 

نه �أئمة �لطب. دوَّ

ولكن  �الأولون  م� حققه  على  يعتمد  �لطبيب  �إن  نعم  �مل�شت�شرق:  فق�ل 
فيم� �تفقو� عليه، و�أم� م� �ختلفو� فيه على طريف نقي�س بني ن�فع �أو �ش�م فال يعتمد 
فيه �أحد �لقولني، بل يهملهم� ويجدد �لتجربة مبزيد �لدقة و�لتحقيق، الأن �عتم�ده 
هوؤالء  �أن  �لنظر  بب�دئ  لرنى  و�إنن�  هذ�  مرجح،  بال  ترجًح�  يكون  �أحدهم�  على 
�الأئمة �الأقدمني مل يقدرو� �أن يطلعو� على م� ال يقدر �ملت�أخرون �أن يطلعو� عليه، 
ويكفين� بره�نً� على ذلك �أواًل: تخ�لفهم يف كل �الأحك�م �إال فيم� قلَّ ونُدر تخ�لًف� 
� م� بني موجب و�ش�لب، وحملل وحمرم، حتى مل ميكنهم �التف�ق يف نحو  مهمًّ

م�ش�ئل �لطه�رة و�شرت �لعورة، وم� يحل �أكله �أو م� ال يحل.

ث�نًي�: ترددهم يف �الأحك�م، وتقلبهم يف �الآر�ء، وذلك كحكم �أحدهم يف �مل�ش�ألة، 
ثم عدوله عنه �إىل غريه، كم� يقول �أ�شح�ب �ل�ش�فعي �إنه ك�ن له مذهب�ن، رجع 

ب�لث�ين منهم� عن �الأول.

قلم�  �لذين  حنيفة  �أبي  ك�أ�شح�ب  عنهم،  �لرو�ية  يف  �أتب�عهم  �ختالف  ث�لًث�: 
يف  مذ�هبه  بتعدد  �ملت�أخرين  بع�س  لهم  ذلك  ل  ويوؤوِّ عنه،  رو�ية  على  يتفقون 

�مل�ش�ألة �لو�حدة.
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 و�حل��شل �أن �الإن�ش�ن �لذي يتقيد بتقليد �أحد �أولئك �الأئمة، وال �شيم� 
�الإم�م �الأعظم منهم، ال يتخل�س من قلق �ل�شمري، �أو يكون كح�طب ليل)))، بن�ء 
وعلى ذلك ال بد للمتحرى يف دينه من �أن يهتدي بنف�شه لنف�شه، �أو ي�أخذ عمن 
يثق بعمله ودينه، و�شو�بية ر�أيه، ولو من مع��شريه؛ الأن �لدين �أمر عظيم ال يجوز  

�لعقل وال �لنقل فيه �ملم��ش�ة و�تب�ع �لتقليد.

�أج�به �ملفتي: نحن ال نحتم ب�أن �ل�شو�ب مقطوع فيه يف ج�نب �أحد تلك 
�ملذ�هب بل �ملقلد من� �إم� يقول ب�إ�ش�بة �لكل، �أو يرجع �خلط�أ يف ج�نب من ترك 

مع �حتم�ل �ل�شو�ب.

�لقول  �أو  �هلل،  عند  �حلق  تعدد  ي�شتلزم  �لقول  هذ�  �مل�شت�شرق:  فق�ل 
ب�لرتجيح بال مرجح، الأنكم تتح�مون �ملف��شلة بني �الأئمة، و�عرت�فكم ب�حتم�ل 
�ملذ�هب للخط�أ يقت�شي جو�ز تركه� كله�، مع �أنكم توجبون �تب�ع �أحده�، �أفلي�شت 
�أن  �الرتب�ك  و�أنتم على هذ�  فلم�ذ� ال جتوزون  تعقل،  وال  تتط�بق  ق�ش�ي� ال  هذه 
ي�شتهدي �ملبتلى لنف�شه، ف�إذ� حتقق عنده �شيء عن يقني �أو غلبة ظن �تبعه، و�إال 

ك�ن خمت�ًر�، وال يكلف �هلل نف�ًش� �إال و�شعه�؟!.

من  فم�لن�  �لتحقيق،  �إمك�نن�  يف  يبَق  مل  �لعهد  لبعد  �إنن�  �ملفتي:  �أج�به 
�شبيل غري �تب�ع �أحد �ملتقدمني، ولو ك�ن حتقيقه يحتمل �خلط�أ.

)))  ح�طب �لليل: �ملر�د: يجمع �الأ�شي�ء على غري ب�شرية. )م).
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 ق�ل �مل�شت�شرق: م� �ملوجب لتكليف �لنف�س م� مل يكلفه� به �هلل؟ �ألي�س 
من �حلكمة �أن يحفظ �الإن�ش�ن حريته و�ختي�ره، في�شتهدي بنف�شه لنف�شه ح�شب 
و�شعه، ف�إن �أ�ش�ب ك�ن م�أجوًر�، و�إن �أخط�أ ك�ن معذوًر�، ويكون ذلك �أوىل من �أن 

ي�أ�شر نف�شه للخط�أ �ملحتمل من غريه.

�أج�به �ملفتي: �إن هذ� �لغري �أعرف من� ب�ل�شو�ب، و�أقل من� خط�أ، فتقليده 
�أقرب للحق.

ق�ل �مل�شت�شرق: هذ� ُم�َشلَّم فيم� �تفق عليه �الأقدمون، �أم� يف �خلالفي�ت 
ف�لعقل يقف عند �لرتجيح بال مرجح، ال�شيم� �إذ� كنتم ال جتوزون �أي�ًش� �لبحث 
عن �لدليل ليحكم �ملبتلى عقله يف �لرتجيح، بل تقولون نحن �أُ�َشَر�ء �لنقل، و�إن 

خ�لف ظ�هر �لن�س.

�أج�به �ملفتي: �إنن� �إذ� �أردن� �أن ال نعد من �شرعن� �إال م� نتحقق ب�أنف�شن� دليله 
من �لكت�ب �أو �ل�شنة �أو �الإجم�ع، ت�شيق حينئذ علين� �أحك�م �ل�شرع، فال تفي 
بحل �إ�شك�التن� يف �لعب�د�ت، وال لتعيني �أحك�م ح�ج�تن� يف �ملع�مالت، فيحت�ج 
كل من� �أن يعمل بر�أيه يف غ�لب دق�ئق �لعب�د�ت و�ملع�مالت، وي�شري �لق�ش�ء غري 
مقيد ب�إيج�ب�ت �شرعية، وهل من �شك يف �أن �طر�د �الآر�ء و�نتظ�م �ملع�مالت �أليق 

ب�حلكمة من عدم �الطر�د و�لنظ�م؟
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ق�ل �مل�شت�شرق: ال �شك يف ذلك، ولكن �أين �الطر�د و�النتظ�م منكم، 
وال يك�د توجد عندكم م�ش�ألة يف �لعب�د�ت �أو �ملع�مالت غري خالفية �إن مل تكن 
يف �ملذهب �لو�حد، فبني مذهبني �أو ثالثة؟ هذ� ورمب� يق�ل �إن توفيق �لعمل على 
�أقرب لالطر�د من �لفو�شى �ملح�شة يف تفوي�س �الأمر  �أو  �أكرث  �أو  قول من �ثنني 
لر�أي �ملبتلى، �أو تفوي�س �حلكم حلرية �لق��شي، فيج�ب على ذلك �أن �الأمر �أمر 
ديني، لي�س لن� �أن نت�شرف فيه بر�أين�، ونعزوه �إىل �هلل ور�شوله كذبً� و�فرت�ء، و�إف�ش�ًد� 
لدين �هلل على عب�ده ولو �أن �الأمر نظ�م و�شعي، مل� ك�ن �أي�ًش� من �حلكمة �أن يلتزم 
�أهل زم�نن� �آر�ء من �شلفو� من ع�شرة قرون، وال �أن يلتزم �أهل �لغرب ق�نون �أهل 
��شتلزم م� هو م�ش�هد عندكم من �شعف  �لت�شييق قد  �أن هذ�  �ل�شرق، وعندي 

حرمة �ل�شرع �ملقد�س.

مل  مب�  �أنف�شكم  تكلفو�  �أن  حتبون  �إنكم  قويل  و�أعيد  �مل�شت�شرق:  ق�ل  ثم 
�لزي�د�ت خرًي� الخت�ره� �هلل لكم، ومل مينعكم منه�  �أن يف  ولو  به �هلل،  يكلفكم 
بقوله تع�ىل ﴿ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾ ]�الأنع�م/ 38[ �أي مم� يتعلق ب�لدين))) 

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   ﴿چ   تع�ىل  وقوله 
﴿ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ    تع�ىل  وقوله  ]�مل�ئدة/ 3[  ڌ  ڌ﴾  
�لقدر  �خلري يف  �هلل  علم  ولكن  ]�لبقرة/ 229[   ﴾ ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ 
�لذي هد�كم �إليه، وترك لكم �خلي�ر على وجه �الإب�حة يف ب�قي �شئونكم لتوفقوه� 

))) يريد �أن �لقر�آن حميط ب�أحك�م �لدين وم� ين��شبه، ال بكل م� يف علم �هلل كم� يتوهم �لكثريون. )ك).
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فبن�ء  ت�شتقر،  �لتي ال  �الأحو�ل  �لِغري)))، وموجب�ت  �أبي  �لزم�ن  على مقت�ش�ي�ت 
من  خرًي�  يكون  ب�إب�حته�،  قلب  ب�طمئن�ن  �حليوية  �أعم�لكم  �أكرث  �أتيتم  �إذ�  عليه 
�أن ت�أتوه� و�أنتم حي�رى، ال تدرون هل �أ�شبتم فيه� �أم خ�لفتم �أمر �هلل، فتعي�شون 
و�أفئدتكم م�شطربة، حت�ذرون يف �لدين �شوؤم �ملخ�لفة، ويف �الآخرة عذ�بً� عظيًم�، 
ولي�س هذ� من خم�فة �هلل �لتي هي ر�أ�س �حلكمة، وال من مر�قبة �لو�زع �لتي هي 
مزية �لدين، بل هذ� من �الرتب�ك يف �لر�أي، و�ال�شطر�ب يف �حلكم، ونتيجة ذلك 

فقد �حلزم و�لعزم يف �الأمور.

من  عليه�  �أنتم  �لتي  �حل�لة  هذه  �أن  �ملحرتم  �ملفتي  �أيه�  �علم  ق�ل:  ثم 
�لت�شديد و�لت�شوي�س يف �أمر �لدين هي �أكرب �أ�شب�ب �نحط�ط �مل�شلمني بعد �لقرون 
�الأوىل يف �شئون �حلي�ة، كم� �نحط قبلهم �الإ�شر�ئيليون مب� �شدده و�شو�شه عليهم 
�أو  مغلظة  )�أرثوذك�شية)  ك�نت  مل�  �لن�شر�نية  �الأمم  �نحطت  وكم�  �لتلمود،  �أهل 
��شم  ي�ش�ءون حتت  مب�  و�لق�شي�شون  �لبط�رقة  فيه�  يتحكم  مت�شددة،  )ك�ثوليكية) 
�لدين، فك�نو� يكلفون �لن��س �أن يتبعو� م� يلقنونهم من �الأحك�م بدون نظر وال 
تدقيق، حتى ك�نو� يحظرون عليهم �أن يقرءو� �الإجنيل، �أو ي�شتفهمو� معنى �لتثليث 
ذلك  وبقي  �الإ�شالمية،  �أ�ش��س  �لتوحيد  �أن  كم�  �لن�شر�نية،  �أ�ش��س  هو  �لذي 
كذلك �إىل �أن ظهرت )�لربوت�شت�ن) �أي �لط�ئفة �الإجنيلية، �لتي رجعت ب�لن�شر�نية 

))) �لِغرَي: َتغريُّ �الأحو�ل. )م).
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�لتي ال �شر�حة فيه� يف  و�أبطلت �ملزيد�ت و�لت�شديد�ت  �إىل ب�ش�طته� �الأ�شلية، 
�الأن�جيل، و�إىل �أن �ت�شع من جهة �أخرى عند �الأمم �لن�شر�نية نط�ق �لعلم و�لفنون، 
رغًم� عن مع�ر�شة رج�ل �لكهنوت له�، فتلطفت �أي�ًش� �لك�ثوليكية و�الأرثوذك�شية 
عند �لعو�م، و��شمحلت� ب�لكلية عند �خلو��س، الأن �لعلم و�لن�شر�نية ال يجتمع�ن 
�أبًد�، كم� �أن �الإ�شالمية �مل�شوبة بح�شو �ملتفننني ت�شلل �لعقول، وت�شو�س �الأفك�ر 
�ش�حبه�  ف�إن  و�لت�شديد،  �لزو�ئد  �شو�ئب  من  �خل�ل�شة  �ل�شمحة  �الإ�شالمية  �أم� 
يزد�د �إمي�نً� كلم� �زد�د علًم�، ودقَّ نظًر�؛ الأنه ب�عتب�ر كون �الإ�شالمية هي �أحك�م 
�لقر�آن �لكرمي، وم� ثبت من �ل�شنة وم� �جتمعت عليه �الأمة يف �ل�شدر �الأول، ال 

يوجد فيه� م� ي�أب�ه عقل �أو ين�ق�شه حتقيق علمي.

 وكفى �لقر�آن �لعزيز �شرًف� �أنه على �ختالف مو��شيعه من توحيد وتعليم 
و�إنذ�ر وتب�شري و�أو�مر ونو�ٍه وق�ش�س و�آي�ت �آالء، قد م�شى عليه ثالثة ع�شر قرنً� 
متخ�شه �أفك�ر �لن�قدين �ملع�دين، ومل يظفرو� فيه ولو بتن�ق�س و�حد، كم� ق�ل �هلل 
تع�ىل فيه ﴿ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ﴾ ]�لن�ش�ء/ 82[ 
بل �الأمر كم� تنبه �إليه �ملدققون �ملت�أخرون �أنه كلم� �كت�شف �لعلم حقيقة وجده� 
ليتجدد  فيه  ذلك  �هلل  �أودع  �لقر�آن،  يف  �لت�شريح  �أو  �لتلميح  م�شبوقة  �لب�حثون 
�إعج�زه، ويتقوى �الإمي�ن به �أنه من عند �هلل، الأنه لي�س من �ش�أن خملوق �أن يقطع 

بر�أي ال يبطله �لزم�ن.

الجتماع ال�صاد�س - الت�ص�ف والتقليد وطرق رفع الختالف
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فهذه �لق�ش�ي� �لتي قرره� حكم�ء �ليون�ن وغريهم على �أنه� حق�ئق، ومل 
ب�أنه�  �أكرثه�  �أ�شبحت حمكوًم� على  �ألوف �شنني،  �لب�شر  ترتدد فيه� عقول ع�مة 

خر�ف�ت.

�حلكم�ء  �أع�ظم  يوجد  مل  �أنه  �شرًف�  �لنبوية  �ل�شنة  كفى  يق�ل:  وكذ� 
غري  قرره�  �لتي  �حلكم  من  �إليه  ُيعزى  م�  عدد  يربو  من  و�ملت�أخرين  �ملتقدمني 
ة �ملحمدية - على �ش�حبه� �أف�شل  م�شبوق به� على عدد �الأ�ش�بع، مع �أن يف �ل�شنَّ
�لتحية - من �حلكم و�حلق�ئق �الأخالقية و�لت�شريعية و�ل�شي��شية و�لتعلمية، �ألوًف� 

�ملقرر�ت �ملبتكرة، ويتجلى عظم قدره� مع جتدد �لزم�ن، وترقي �لعلم و�لعرف�ن.

  �وكفى بذلك ملزًم� الأهل �الإن�ش�ف ب�الإقر�ر و�العرت�ف ل�ش�حبه
وزهًد�  و�أخالًق�  وحزًم�  وحكمة  وعلًم�  عقاًل  �لع�ملني،  على  و�الأف�شلية  ب�لنبوة 
�أي�ًش� بهذه �ملز�ي� �لعظمى ملزًم� بت�شديقه يف كل م� ج�ء  و�قتد�ًر� وعزًم�، وكفى 
به، و�تب�عه يف كل م� �أمر �أو نهى، الأن �لدهر مل ي�أِت مبر�شد للب�شر �أكمل و�أف�شل 

منه. )مرحى).

ثم ق�ل �مل�شت�شرق للمفتي: وهذ� م� دع�ين �إىل �الإ�شالم، فلبيت و�حلمد 
هلل، وعندي �أن لو ق�م يف �الإ�شالم �شر�ة حكم�ء دع�ة مقدمون، مل� بقي على وجه 

�الأر�س ع�قل يكفر ب�هلل.
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ثم ق�ل: و�إين �أرى �أنه ال مي�شي قرن �إال ويكرث �ملهتدون من �مل�شت�شرقني 
�الأن�م  على  به�  ويفي�شون  �الإ�شالم،  �شريعة  حترير  فيتولون  �لدين،  يف  وير�شخون 
حتى على �أهل �لركن و�ملق�م، وال يبعد �أن ت�أتي �الأي�م ب�لربن�س حممد �ملهتدي 

�لرو�شي، �أو �الإنكليزي مثاًل ق�ئًم� مق�م �الإم�م، معيًد� عزَّ �الإ�شالم ب�أكمل نظ�م.

�أج�ب �ملفتي: ال م�نع مم� ذكرت، ذلك ف�شل �هلل يوؤتيه من ي�ش�ء، ودين 
�هلل دين ع�م ال يخت�س بقوم من �الأقو�م.

�أدعي  �أن  ل�ش�ين  يط�وعني  ال  �ملحرتم  �ملفتي  �أيه�  �مل�شت�شرق:  ق�ل  ثم 
�لغرية على �مللة �لبي�ش�ء �الأحمدية �أكرث منك، �إمن� �أن��شدك ب�هلل وبحبك لدينك، 
كت�ب  ت�أليف  على  وتعينني  فكرك،  �لق�ئمة يف  �لتقليدية  �الأوه�م  هذه  ترتك  �أن 
به  نن�ل  �شعين� هذ� ذخًر� عظيًم�  ليكون  و�شم�حته،  �الإ�شالم  دين  ي�شور حكمة 
فخر وثو�ب �إهد�ء ع�شر�ت ماليني بل مئ�ت ماليني من �لن��س �إىل هذ� �لدين 
�ملبني، وال يكربن م� �أقول على فكرك، ف�إن �أهل هذ� �لزم�ن �مل�شتنريين �الأحر�ر ال 
يق��شون ب�أهل �الأزمنة �ملظلمة �لغ�برة، نعم وتن�ل �أي�ًش� ثو�ب حفظ �ملاليني �لكثرية 
من �أبن�ء �مل�شلمني �لعريقني تالمذة �ملد�ر�س �لع�شرية، من هجر �الإ�شالمية على 
�لت�شديد�ت  بثقل  �ملعطلة  ب�خلر�ف�ت  ب�ختالط �حلكم  �مل�شوهة  �حل��شرة  �شورته� 
�ملبتدعة ف�لِبَد�ر �لِبَد�َر))) الأن نفوز بهذه �خلدمة �لتي يك�د يع�دل �أجره� �أجر نبي 

مر�شل، و�هلل �ملعني �ملوفق.

))) �لِبد�ر: �ل�شرعة. )م).
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�أج�به �ملفتي: �أ�شبت فيم� تفكرت، وَلِنعم م� �أ�شرت به، ولكن هذ� عمل 
مهم، يحت�ج �لقي�م به لعن�ية جمعية، يتكون من ت�شلع �أع�ش�ئه� يف فروع �لعلوم 
�لدينية علم ك�ٍف لالإح�طة وح�شول �لثقة، ول�شوء �حلظ ال يوجد من فيهم �لكف�ءة 
يف هذه �لبالد، ولذلك يتحتم علين� �أن نرتك هذ� �لفكر �آ�شفني، وندعو �هلل تع�ىل، 

�أن يلهم علم�ء مكة �أو �شنع�ء �أو م�شر �أو �ل�ش�م �لقي�م ب�أد�ء هذ� �لو�جب.

ومل� �نتهى �خلطيب �لق�ز�ين �إىل هن� ق�ل:

من  بكثري  �جتمع  �إنه  يقول:  �ملفتي  �شمعت  وقد  �مل�ش�جلة،  هي  هذه   
�مل�شت�شرقني فوجدهم كلهم يح�شنون �لعربية �أكرث من علم�ء �الإ�شالم غري �لعرب، 
مع �أنهم ي�شتغلون يف علوم �للغة عمرهم كله، وم� ذلك �إال من ظفر مد�ر�س �للغ�ت 

�ل�شرقية �الإفرجنية ب�أ�شول �لتعليم �لعربية �أ�شهل من �الأ�شول �ملعروفة عندن�.

ق�ل �ملجتهد �لتِّربيزي:

 �إين �أرى �أن �الإ�شالم �أ�ش�به  فتنت�ن عظيمت�ن، ولوال قوة �أ�ش��شه �لب�لغة 
فوق م� يت�شوره �لعقل مل� ثبت �لدين �إىل �الآن.

�أم� �لفتنة �الأوىل: فقد قدره� �هلل وم�شت على وجهه�، وهي حني ت�ش�جرو� 
بع�ًش�،  بع�شهم  يقتل  بينهم،  ب�أ�شهم  �أنف�شهم،  على  و�نق�شمو�  و�مللك  �خلالفة  يف 

وتفرقو� يف �لدين، لتفرقهم يف �ل�شي��شة.
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و�أم� �لفتنة �لث�نية: فلم تزل م�شتمرة، وهي �أن �خللف�ء �لعب��شيني م�لو �إىل 
�إليهم  تقربً�  �الأعج�م  �لعق�ئد، فخدمهم من خدمهم من علم�ء  �لنظر يف  تعميق 
يف  �ملن�ظرة  �إىل  �لعدوى  �شرت  ثم  و�لق�ل،  �لقيل  من  و�أكرثو�  �لكالم،  علم  يف 
�خلالف�ت  يف  و�جلدل  �لتدقيق  على  ف�أقبلو�  �ملذ�هب،  من  �الأوىل  وبي�ن  �لفقه، 
بني �أبي حنيفة و�ل�ش�فعي، و�أث�رو� بينهم� فتنة عمي�ء، وحربً� �شم�ء، وتركو� بقية 
�ملذ�هب ف�ندر�شت، ومل يبَق منه� �شوى مذهب زيد و�أحمد يف جزيرة �لعرب، 
ومذهب م�لك يف �لغرب، ومذهب جعفر يف بالد �خلزر وف�ر�س، ف�أكرثو� �لت�أليف 
و�لت�شنيف يف هذه �ملذ�هب، كل موؤلف يحب �أن يبدي م� عنده لي�شهر ف�شله، 
وين�ل حظه من دني�ه، ز�عًم� �أن غر�شه ��شتنب�ط دق�ئق �ل�شرع، وتقرير علل �ملذ�هب، 
�ل�شلح�ء  بع�س  �لعلم�ء  من  وك�ن  بع�ًش�،  بع�شهم  ون�ق�س  وجت�دلو�،  فتز�حمو� 

�ملغفلني �ش�ركوهم يف �لفتنة وهم ال ي�شعرون، كم� ق�ل �هلل تع�ىل ﴿ک  گ  گ   
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  .   ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  
ڻ    ڻ﴾ ]�لبقرة/ ))- 2)[ وقوله تع�ىل ﴿گ  گ  گ  ڳ   ڳ.  ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ﴾]�لكهف/ 03)- 04)[.

عن  ع�جزين  �خللف  ف�ش�ر  �ل�شرع  يف  �الأحك�م  د�ئرة  �ت�شعت  وهكذ� 
�لتق�ط �لفروع، ف�شاًل عن �لرجوع �إىل �الأ�شول، ف�طم�أنت �الأمة للتقليد، و�أقبل 
ق��شي  بحك�ي�ت  ولو  ويتفنن،  ر  �ملف�شِّ يغرب  �لدين،  يف  �لتعمق�ت  على  �لعلم�ء 
ث عن نو�در �الأخب�ر و�الآث�ر، ولو  �جلن؛ الأنه غري مط�لب بدليل، ويتفح�س �ملحدِّ
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ب�ل�شبه من  ولو  �لفقيه �حلكم  وي�شتنبط  �شنده،  م�شئول عن  الأنه غري  مو�شوعة؛ 
وجه لالزم �لالزم للعلة؛ الأن جم�ل �لتحكم و��شع، وهذه �لفتنة مل تزل م�شتمرة 

�إىل �أن �أوقفه� ق�شور �لهمم عند �الأكرثين.

م�ش�ألة  يف  حتى  �ل�شرف  �لتقليد  �إىل  �أخلدو�  �ملت�أخرين  هوؤالء  �أن  على 
�لكفر  بني  و�لف�رق  و�ليقني،  �الإمي�ن  ومبد�أ  �لدين  �أ�ش��س  هي  �لتي  �لتوحيد 
�لنور، وال �حلق من  �لظلمة من  �أنف�شهم ك�لعمي�ن ال مييزون  و�الإ�شالم، وجعلو� 
�لزور، و�ش�رو� يح�شنون �لظن يف كل م� يجدونه مدونً� بني دفتي كت�ب، الأنهم 
�أو  �أقليم  �أهل كل  �أ�شرت للجهل. و�ش�ر  �أهون من �لتب�شر، و�لتقليد  ر�أو� �لت�شليم 
لتطبيق  مد�ًر�  �خلالفي�ت  ويتخذون  �الأقدمني،  �شيوخهم  ملوؤلف�ت  يتع�شبون  بلد 
عو�تقهم،  على  �لدين  �لن��س يف  �أثق�ل  بحمل  يب�لون  �لهوى، ال  على  �الأحك�م 
يزعمون �أن �لت�شليم �أ�شلم، و�أنهم �أ�شر�ء �لنقل و�إن خ�لف ظ�هر �لن�س، ويتوهمون 

�أن �ختالف �الأئمة رحمة لالأمة.

�إذ�  �إذ� ح�شن ��شتعم�له، ويكون نقمة  نعم �ختالف �الأئمة يكون رحمة 
�ش�ر �شبًب� للتفرقة �لدينية و�لتب�غ�س، كم� هو �لو�قع بني �أهل �جلزيرة �ل�شلفيني، 
�أهل  وبني  �مل�شت�شلمني،  من  وغريهم  و�لرتك،  و�ل�ش�م  و�لغرب،  م�شر  �أهل  وبني 
عر�ق �لعجم وف�ر�س، و�ل�شنف �ملمت�ز من �أهل �لهند �ل�شيعيني، وبني �أهل زجنب�ر 
ومن حولهم من �الإب��شيني، فهذه �لفرق �لكربى يعتقد كل منهم �أنهم وحدهم 
 - هذه  و�حل�لة   - فهل  ز�ئغون،  �أو  مبتدعون  �شو�هم  و�أن  و�جلم�عة،  �ل�شنة  �أهل 
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يتوهم ع�قل �أن هذ� �لتفرق و�الن�شق�ق رحمة ال نقمة؟! و�شببه وهو �لتو�شع يف 
�الأحك�م �شبب خري ال �شبب �شر.

يت�شور  ال  �لفرق،  تلك  من  فرقة  كل  يف  �ملجتهدين  �ختالف  وكذلك 
�لعقل �أن يكون رحمة �إال بقيد ح�شن ��شتعم�له، و�إال فيكون نقمة حيث يوجب 

تفرقة ث�نية بني �مل�لكي وحنفي و�ش�فعي مثاًل. 

قد  �مل�شلمني  من  قوم  كل  �أن  هو  �خلالف  ��شتعم�ل  ح�شن  من  و�ملر�د 
�تبعو� مذهًب� من �ملذ�هب، ترجيًح� �أو ور�ثة �أو تع�شًب� وال بد �أن يكون يف �ملذهب 
�أولئك  �أخالق  تن��شب  ال  �لتي  �الجته�دية  �الأحك�م  بع�س  قوم  كل  به  �الآخذ 
�الإقد�م  �إىل  في�شطرون  بالدهم،  طب�ئع  �أو  �ملع��شية،  �أحو�لهم  تالئم  ال  �أو  �لقوم، 
على �أحد �أمرين: �إم� �لتم�شك بتلك �الأحك�م، و�إن �أ�شرت بهم، �أو �جلنوح �إىل 
تقليد مذهب �جته�دي �آخر يف تلك �الأحك�م فقط، وقد ك�ن �أكرث علم�ء وفقه�ء 
�مل�شلمني �إىل �لقرن �لث�من بل �لت��شع، يخت�رون �ل�شق �لث�ين؛ فيقلدون يف هذه 
�حل�لة �ملذ�هب �الأخرى، ولكن بعد �لنظر و�لتدقيق يف �الأدلة، كم� ك�ن �ش�أنهم 
زه �لدين  يف نف�س مذ�هبهم �الأ�شلية؛ لئال يكونو� مقلدين تقليًد� �أعمى، ال يجوِّ

�أ�ش��ًش� �إال للج�هل ب�لكلية.

و�لعلم�ء  ف�ر�س،  بالد  يف  �ليوم  �إىل  �ملتبعة  �لطريقة  هي  �لطريقة  وهذه 
نو�بغ �لعلم�ء �ملت�شلعني يف علوم م�آخذ �لدين،  �أفر�د من  �ملت�شدرون لذلك هم 
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�الإم�م  مذهب  على  ومتخرجون  متفقهون  منهم،  �الإير�نيون  �شيم�  وال  �أكرثهم 
جعفر �ل�ش�دق  �ملدون عندهم، ويطلق �أهل ف�ر�س على هوؤالء �لعلم�ء ��شم 
جمتهدين جتوًز� و�تب�ًع� لع�دة �الأعج�م يف �لتغ�يل يف �لتبجيل، ونعوت �الحرت�م، 
ومن ذلك يعلم �أن م� يظنه فيهم �إخو�نهم �مل�شلمون �لبعيدون عنهم غري �لو�قفني 
على �أحو�لهم، �إال من تفوه�ت �ل�شي��شيني غري �شحيح، فم� هم كم� يقولون عنهم 
جمتهدون يف �أ�شول �لدين، جموزون �لر�أي يف �الإجم�عي�ت، خمرجون �الأحك�م 
�أخًذ� من �لدالئل �لظنية، ولو مل يقل به� �أحد من علم�ء �ل�شح�بة �أو �لت�بعني، 
حني �أو  و�أع�ظم �أئمة �لهد�ية �الأولني، فم� �أحرى جمتهدي ف�ر�س ب�أن يلقبو� مبرجِّ

جني �أو فقه�ء مدقِّقني. خمرِّ

ثم �إن بع�س �لن��س دعو� �ملقلد الأحد �ملذ�هب �إذ� �أخذ يف بع�س �الأحك�م 
مبذهب �آخر ملفًق� و�شمو� �أخذه تلفيًق�، و��شتعملو� لفظة تلفيق يف مق�م �لتالعب 
يف �لدين، �أو �لرتقيع �لقبيح، و�حل�ل �أن م� �شموه ب�لتلفيق لي�س �إال عني �لتقليد 
من كل �لوجوه، وال بد لكل من �أج�ز �لتقليد �أن يجيزه؛ الأنه �إذ� ت�أمل يف �لق�شية 
يجد �لقي��س هكذ�: يجب على كل م�شلم ع�جز عن �ال�شتهد�ء يف م�ش�ألة دينية 
بنف�شه �أن ي�ش�أل عنه� من �أهل �لذكر، �أي يقلد فيه� جمتهًد�، كل مقلد، ع�جز طبًع� 
عن �لرتجيح بني مر�تب �ملجتهدين، فبن�ء عليه يجوز له �أن يقلد يف كل م�ش�ألة 

دينية جمتهًد�.
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وم� �مل�نع على هذ� �العتب�ر للم�شلم �ملقلد �أن يتعلم كل م�ش�ألة من �لطه�رة 
و�لغ�شل و�لو�شوء و�ل�شالة من جمتهد �أو فقيه ت�بع ملجتهد، ف�إذ� �غت�شل مب�ء دون 
قلتني حلقته قطرة خمر، و�عتربه ط�هًر� كم� علمه ع�مل م�لكي غ�شاًل بدون ذلك 
كم� علمه ع�مل حنفي، وبعد حدث موجب تو�ش�أ مب�شح �شعر�ت من �لر�أ�س كم� 
علمه ع�مل �ش�فعي، و�شلى بعد خروج دم قليل منه كم� علمه ع�مل حنبلي، �شالة 
�ل�شبح بعد طلوع �ل�شم�س كم� علمه ع�مل زيدي، وو�شل �لفر�س ب�شالة �أخرى 

بدون خروج من �الأوىل كم� علمه ع�مل جعفري.

بلى، جتزئه  ثم  بلى،  �ملقلد �شلى �شالة جتزئه عند �هلل؟  �أفال يكون هذ�   
يق�ل يف حق  كم�  �الأوىل  ذلك خالف  �أن  على  دليل  يقوم  ال  ب�ل�شرورة حتى 
من  كله  دينه  ب�أخذ  �ملقلد  هذ�  يكلف  �أن  يعقل  ال  الأنه  �خلالف�ت؛  من  �خلروج 
ع�مل و�حد، الأن �ل�شح�بة  مع �جته�دهم وتخ�لفهم يف �الأحك�م، ك�ن ي�شلي 
�شحة  بعدم  �جته�ده  ح�شب  على  منهم  �ملوؤمت  حكم  مع  بع�س،  خلف  بع�شهم 
يتوهم  وهل  �الإم�م.  �شالة  ب�شحة  �مل�أموم  �شالة  �شحة  و��شرت�طه  �إم�مه،  �شالة 
م�شلم �أن �أب� حنيفة ك�ن يتمنع �أن ي�أمت مب�لك، �أو ي�أبى �أن ي�أكل ذبيحة جعفر؟ كال، 
بل ك�نو� �أجل قدًر� من �أن يخطر لهم هذ� �لتع�شب على ب�ل، وم� ك�ن تخ�لفهم 

�إال من �حتي�ط كلٍّ منهم لنف�شه.

ويوجد يف كل مذهب من �ملذ�هب جم�عة من تالميذ �الإم�م �أو �لفقه�ء 
�ملعروفني ب�ملرجحني، كل منهم ك�ن جمتهًد� مل يتقيد مبذهب �إم�مه مت�ًم�، وخ�لفه 
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يف كثري �أو قليل من �الأحك�م خم�لفة �جته�د، ب�شبب �طالعه على �أدلة جمتهد 
�آخر، �أو �لفتح عليه مب� مل يفتح به على �إم�مه، والأن �لدين يلزم �مل�شلم ب�أن يتبع 
�ل�ش�رع ال �الإم�م و�أن يعمل يف مو�قع �الجته�د ب�جته�ده ال  يف كل م�ش�ألة منه 

ب�جته�د غريه، و�إن ك�ن �أف�شل منه.

وهذ� �أبو حنيفة و�أمث�له – رحمهم �هلل تع�ىل - ك�نو �أف�شل من �أن يعتقدو� 
يف �أنف�شهم �الأف�شلية على �أبي بكر وعمر - ر�شي �هلل عنهم� - ومع ذلك خ�لفوهم� 
يف كثري من �الأحك�م �الجته�دية، وفقه�ء كل مذهب من �ملذ�هب مل يز�لو� �إىل 
�الآن يجوزون �الأخذ ت�رة بقول �الإم�م، وت�رة بقول �أحد �أ�شح�به، مع �أن ذلك هو 
ز �حلنفية مثاًل �لتلفيق بني �أقو�ل �أبي حنيفة و�ل�ش�فعي  عني �لتلفيق، فلم�ذ� ال يجوِّ
�أو غريه، ولي�س فيهم من يقول �إن �أ�شح�ب �إم�مهم �أف�شل من �ل�ش�فعي وم�لك 

و�بن عب��س، فم� هذ� �إال تفريق بال ف�رق، وحكم بعك�س �لدليل.

وقد نتج من �لتفريق بني �مل�شلمني و�لت�شديد عليهم يف دينهم وم�ش�حلهم 
بدون موجب غري �لتع�شب، �ملخ�لفة الأمره تع�ىل ﴿ڑ  ک   ک  ک  ک﴾  

]�ل�شورى/ 3)[. )مرحى).

ثم ختم �ملجتهد �لتربيزي مق�له بقوله:

 ولي�س مق�من� �الآن مق�م ��شتيف�ء لهذ� �لبحث، و�إمن� �أوردت هذ� �ملقد�ر 
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�إذ� ك�ن عن غر�س �شحيح، كم� جوزه كثري من  �لتلفيق  بي�ن جو�ز  بق�شد  منه 
فقه�ء كل �ملذ�هب.

ز �لفقه�ء  وال �شك �أن �شرورة �لتلفيق �أهم من �ل�شرورة �لتي الأجله� جوَّ
�أن يق�ل مثاًل  �أنه� و�شمة ع�ر على �ل�شرع، حيث ال يعقل  �حليل �ل�شرعية، من 
�إن �ل�شفعة م�شروعة دفًع� لل�شرر عن �ل�شريك و�جل�ر، ولكن يجوز هذ� �الإ�شر�ر 
للمحت�ل �أو �أن �لرب� حر�م، ولكن �إذ� �أ�شيف للقر�س ثمن مبيع خ�شي�س بنفي�س، 
ج�ز ��شتب�حة مق�شد  �لرب�، �أو �أن �إيت�ء �لزك�ة فر�س، ولكن �إذ� �أخرج رب �مل�ل 
م�له قبل �حلول، ثم ��شتع�ده، �شقطت عنه �لزك�ة، �إىل غري ذلك من �إبط�ل �ل�شرع، 
وجعل �لتكليف تخيرًي� و�لتقييد �إطالًق�، وال حجة لهم يف هذ� غري م� رخ�س �هلل 

به الأيوب  من �لتو�شل للرب ب�ليمني يف قوله تع�ىل ﴿ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ﴾ ]�س/ 44[ وم� �أبعد �لقي��س بني �حِلنث وبني �إبط�ل �ل�شرع، وال 
�شك �أن بذلك �ش�ر �مل�شلمون ك�أنهم ال �شرع لهم، وقد غ�شب �هلل على �ليهود 
لتحيلهم على �شيد �ل�شبت فقط، ونحن جنوز �ألف حيلة مثله� ب�شرورة وبال �شرورة.

في�أمر  �جته�دية،  �أحك�ًم�  لل�شرور�ت  نلتم�س  �أن  �حلكمة  من  عليه،  بن�ء 
م�د�م  �الأمة  به�  فتعمل  �خلالف،  لريتفع  ف�ل�شلط�ن؛  و�إال  وجد،  �إن  �الإم�م  به� 
ي�أمر  فكذلك  �آخر،  �جته�دي  بقول  تبديله�  �إىل  �لزم�ن  �أجل�أ  ف�إذ�  ب�قًي�،  �ملقت�شى 
به �الإم�م �أو �ل�شلط�ن رفًع� للخالف، ومبثل هذ� �لتدبري �لذي ال ي�أب�ه �شرعن�، وال 
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تن�فيه �حلكمة، ن�شتبدل بتلك �حليل �ملعطلة لل�شرع، �مل�شلمة لرتقعي�ت كل فقيه 
ومتفقه ب�أحك�م �شرعية �إيج�بية ال زيغ فيه�، وبنحو ذلك ي�شلم �شرعن� من �لتالعب 
و�لت�ش�رب، ويتخل�س �لق�ش�ء و�الإفت�ء من �لتوفيق على �الأهو�ء، وحينئذ يتحقق 
�أن �خلالف يف �لفروع رحمة، و�حل��شل �أنه يقت�شي على علم�ء �لهد�ية �أن يق�ومو� 
وجمع  للت�أليف  منتًج�  هذ�  �شعيهم  فيكون  �الآخر،  دون  ملذهب  �لتع�شب  فكر 

�لكلمة يف �الأمة.

 ق�ل �الأ�شت�ذ �لرئي�س:

 �إن� ن�شكر �أخ�ن� �ملجتهد �لتربيزي على بي�نه لن� ح�لة �إخو�نن� �أهل ف�ر�س، 
وعلى غريته للدين، وق�شده �لت�أليف بني �مل�شلمني، �أم� تقريره بخ�شو�س �أن حكم 
عني  هو  �لتلفيق  �أن  وبخ�شو�س  �خلالف،  يرفع  ف�ل�شلط�ن  و�إال  وجد  �إن  �الإم�م 
�لتقليد، فتقرير يحت�ج �إىل نظر وتدقيق، و�شتقوم مبثل هذه �لتدقيق�ت يف �مل�ش�ئل 
�لدينية �لتي بحث فيه� �الإخو�ن �لكر�م �جلمعية �لد�ئمة، �لتي �شتت�شكل �إن �ش�ء 

�هلل، و�ليوم قد قرب وقت �لظهرن و�آن �أو�ن �الن�شر�ف.



يف �شب�ح �ليوم �ملذكور �نتظمت �جلمعية، وقرئ �ل�شبط �ل�ش�بق ح�شب 
�لق�عدة �ملرعية.

ق�ل �الأ�شت�ذ �لرئي�س خم�طًب� �ل�شيد �لفر�تي:

بهمته�  وقي�مك  عقده�،  يف  همتك  فوق  منك،  لتنتظر  �جلمعية  �إن   
�لتحريرية، �أن تفيده� �أي�ًش� ر�أيك �لذ�تي يف �شبب �لفتور �ملبحوث فيه، وذلك بعد 
�أن تقرر له� جممل �الآر�ء �لتي �أورده� �الإخو�ن �لكر�م، �إذ �أحطت به� علًم� مكرًر� 

ب�ل�شمع و�لكت�بة و�لقر�ءة و�ملر�جعة، ف�أنت �أجمعن� له� فكًر�.

هذ� و�جلمعية ترجو �لف��شل �ل�ش�مي، و�لبليغ �الإ�شكندري، �أن ي�شرتك� يف 
�شبط خط�بك ب�أن يتع�قب� تلقي �جلمل �لكالمية وكت�بته�؛ الأنهم� كب�قي �الإخو�ن 

ال يعرف�ن طريقة �الخت�ش�ر �خلطي �مل�شتعمل يف مثل هذ� �ملق�م.

نظر �لف��شل �ش�مي �إىل رفيقه، و��شتلمح منه �لقول، ثم ق�ل:

الجتماع ال�سابع
جممل اأ�سباب الفتور

يوم �الأربع�ء �لر�بع و�لع�شرين من ذي �لقعدة �شنة 6)3)
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 �إنن� م�شتعد�ن للت�شرف بهذه �خلدمة. 

�لقول،  كليل  �لطول،  ق�شري  و�إن كنت  وط�عة،   � حبًّ �لفر�تي  �ل�شيد  ق�ل 
قليل �لب�ش�عة.

و�لبليغ  �ل�ش�مي  �لف��شل  عليه�  مق�مه  فق�م  �ملكتبة،  عن  �نحرف  ثم   
�الإ�شكندري، وم� لبث �أن �شرع يف كالمه، فق�ل:

ي�شتف�د من مذ�كر�ت جمعيتن� �ملب�ركة �أن هذ� �لفتور �ملبحوث فيه ن��شيء 
من عن جمموع �أ�شب�ب كثرية م�شرتكة فيه، ال عن �شبب و�حد �أو �أ�شب�ب قالئل 
حكم  له�  فروع،  ومنه�  �أ�شول،  منه�  �الأ�شب�ب  وهذه  ب�شهولة،  مق�ومته�  متكن 
�شي��شية،  و�أ�شب�ب  دينية،  �أ�شب�ب  وهي:  �أنو�ع:  ثالثة  �إىل  ترجع  وكله�  �الأ�شول 
�لذي  �لفهر�شت  جدول  من  خال�ش�ته�  عليكم  �أقر�أ  و�إين  �أخالقية،  و�أ�شب�ب 
��شتخرجته من مب�حث �جلمعية، ر�مًز� لالأ�شول منه� بحرف )�الألف)، وللفروع 

منه� بحرف )�لف�ء)، وهي:

الن�ع الأول: الأ�صباب الدينية

)- ت�أثري عقيدة �جلرب على �أفك�ر �الأمة )�أ).
د�ت يف �ل�شعي و�لعمل وزينة �حلي�ة )ف). 2- ت�أثري �ملزهِّ

3- ت�أثري فنت �جلدل يف عق�ئد �لدين )�أ).
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4- �ال�شرت�ش�ل يف �لتخ�لف و�لتفرق يف �لدين )�أ).
5- �لذهول عن �شم�حة �لدين و�شهولة �لتدين به )�أ).

6- ت�شديد �لفقه�ء �ملت�أخرين يف �لدين، خالًف� لل�شلف )�أ).
7- ت�شوي�س �أفك�ر �الأمة بكرثة تخ�لف �الآر�ء يف فروع �أحك�م �لدين )ف).

8- فقد �إمك�ن مط�بقة �لقول للعمل يف �لدين، ب�شبب �لتخليط و�لت�شديد )ف).

9-  �إدخ�ل �لعلم�ء �ملدل�شني على �لدين مقتب�ش�ت كت�بية وخر�ف�ت وبدًع� م�شرة )�أ).
0)- تهوين غالة �ل�شوفية �لدين وجعلهم �إي�ه لهًو� ولعًب� )ف).

))- �إف�ش�د �لدين بتفنن �ملد�جني مبزيد�ت ومرتوك�ت وت�أويالت )ف).
2)- �إدخ�ل �ملدلِّ�شني و�ملق�برية))) على �لع�مة كثرًي� من �الأوه�م )�أ)

ب�ت )ف). �لني و�ل�شحرة و�مل�شعوذين قلوب �مل�شلمني ب�ملرهِّ 3)- خلع �ملنجمني و�لرمَّ

4)- �إيه�م �لدج�لني و�ملد�جني �أن يف �لدين �أموًر� �شرية، و�أن �لعلم حج�ب )�أ).

5)- �عتق�د من�ف�ة �لعلوم �حلكمية و�لعقلية للدين )�أ).

6)- تطرق �ل�شرك �ل�شريح �أو �خلفي �إىل عق�ئد �لع�مة )ف).

7)- ته�ون �لعلم�ء �لع�ملني يف ت�أييد �لتوحيد )ف).

8)- �ال�شت�شالم للتقليد وترك �لتب�شر و�ال�شتهد�ء )ف).

)))  �ملق�برية: �ملر�د: �الأفر�د �لذين يعظمون قبور �الأولي�ء و�ل�ش�حلني، وي�شتغلون تلك �لبدع يف �لتك�شب. )م).

الجتماع ال�صابع - جممل اأ�صباب الفت�ر
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9)-  �لتع�شب للمذ�هب والآر�ء �ملت�أخرين، وهجر �لن�شو�س وم�شلك �ل�شلف )ف).

20- �لغفلة عن حكمة �جل�معة و�جلمعة وجمعية �حلج )�أ).

)2- �لعن�د على نبذ �حلرية �لدينية، جهاًل مبزيته� )ف).

22- �لتز�م م� ال يلزم الأجل �ال�شتهد�ء من �لكت�ب و�ل�شنة )ف).

23- تكليف �مل�شلم نف�شه م� ال يكلفه به �هلل، وته�ونه فيم� هو م�أمور به. )ف).

الن�ع الثاين: الأ�صباب ال�صيا�صية

24- �ل�شي��شة �ملطلقة من �ل�شيطرة و�مل�شئولية )�أ).

25- تفرق �الأمة �إىل ع�شبي�ت و�أحز�ب �شي��شية )ف).

26- حرم�ن �الأمة من حرية �لقول و�لعمل وفقد�نه� �الأمن و�الأمل )ف).

27- فقد �لعدل و�لت�ش�وي يف �حلقوق بني طبق�ت �الأمة )ف).

28- ميل �الأمر�ء طبًع� للعلم�ء �ملدلِّ�شني وجهلة �ملت�شوفني )ف).

29- حرم�ن �لعلم�ء �لع�ملني وطالب �لعلم من �لرزق و�لتكرمي )�أ).

30-  �عتب�ر �لعلم عطية يح�شن به� �الأمر�ء على �الأخ�ش�ء، وتفوي�س خدم �لدين 
للجهالء )�أ).

)3- قلب مو�شوع �أخذ �الأمو�ل من �الأغني�ء و�إعط�ئه� �لفقر�ء )�أ).
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32- تكليف �الأمر�ء �لق�ش�ة و�ملفتني �أموًر� تهدم دينهم )ف).

33- �إبع�د �الأمر�ء �لنبالء و�الأحر�ر، وتقريبهم �ملتملقني و�الأ�شر�ر )�أ).

34- مر�غمة �الأمر�ء �ل�شر�ة و�لهد�ة و�لتنكيل بهم )ف).

35- فقد قوة �لر�أي �لع�م ب�حلجر و�لتفريق )ف).

36- حم�قة �أكرث �الأمر�ء، ومت�شكهم ب�ل�شي��ش�ت �خلرق�ء )ف).

37- �إ�شر�ر �أكرث �الأمر�ء على �ال�شتبد�د عن�ًد� و��شتكب�ًر� )ف).

بغري  �ملف�خرة  وبعدهم عن  �ل�شهو�ت،  ودو�عي  �لرتف  �الأمر�ء يف  38-  �نغم��س 
�لفخفخة و�مل�ل )ف).

39- ح�شر �الهتم�م �ل�شي��شي ب�جلب�ية و�جلندية فقط )�أ).

الن�ع الثالث: الأ�صباب الأخالقية

40- �ال�شتغر�ق يف �جلهل و�الرتي�ح �إليه )�أ).

)4- ��شتيالء �لي�أ�س من �للح�ق ب�لف�ئزين يف �لدين و�لدني� )ف).

42- �الإخالد �إىل �خلمول ترويًح� للنف�س )ف).

43- فقد �لتن��شح وترك �لبغ�س يف �هلل )�أ).

44- �نحالل �لر�بطة �لدينية �الحت�ش�بية )�أ).

الجتماع ال�صابع - جممل اأ�صباب الفت�ر
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45- ف�ش�د �لتعليم و�لوعظ و�خلط�بة و�الإر�ش�د )ف).

46- فقد �لرتبية �لدينية و�الأخالقية )�أ).

47- فقد قوة �جلمعي�ت وثمرة دو�م قي�مه� )�أ).

48- فقد �لقوة �مل�لية �ال�شرت�كية ب�شبب �لته�ون يف �لزك�ة )�أ).

49- ترك �الأعم�ل ب�شبب �شعف �الآم�ل )ف).

50-�إهم�ل طلب �حلقوق �لع�مة جبًن� وخوًف� من �لتخ�ذل )ف).

غ�ًر� )ف). )5- غلبة �لتخلق ب�لتملق تزلًف� و�شَ

52- تف�شيل �الرتز�ق ب�جلندية و�خلدم �الأمريية على �ل�شن�ئع )ف).

ر يف كت�ب )ف). 53- توهم �أن علم �لدين ق�ئم يف �لعم�ئم، ويف كل م� �ُشطِّ

54- مع�د�ة �لعلوم �لع�لية؛ �رتي�ًح� للجه�لة و�ل�شف�لة )�أ).

55- �لتب�عد عن �ملك��شف�ت و�ملف�و�ش�ت يف �ل�شئون �لع�مة )�أ).

56- �لذهول عن تطرق �ل�شرك و�شئومه )�أ).

ثم ق�ل �ل�شيد �لفر�تي:

هذه هي خال�ش�ت �أ�شب�ب �لفتور �لتي �أورده� �إخو�ن �جلمعية، ولي�س فيه� 
مكرر�ت كم� يظن، و�إذ ك�ن للخلل �ملوجود يف �أ�شول �إد�رة �حلكوم�ت �الإ�شالمية 
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دخل مهم يف توليد �لفتور �لع�م، ف�إين �أ�شيف �إىل �الأ�شب�ب �لتي �شبق �لبحث 
ده� من قبيل روؤو�س م�ش�ئل  فيه� من قبل �الإخو�ن �لكر�م �الأ�شب�ب �الآتية، �أعدِّ
فقط؛ �إذ لو �أردت تف�شيله� وت�شريحه� لط�ل �الأمر، وخلرجن� عن �شدد حمفلن� هذ�.

و�الأ�شب�ب �لتي �ش�أذكره� هي �أ�شول مو�رد �خللل يف �ل�شي��شة و�الإد�رة، 
�أعظم دولة يهم �ش�أنه� ع�مة �مل�شلمني،  �لتي هي  �جل�ريتني يف �ململكة �لعثم�نية، 
وقد ج�ءه� �أكرث هذ� �خللل يف �ل�شتني �شنة �الأخرية، �أي بعد �أن �ندفعت لتنظيم 
�أموره�، فعطلت �أ�شوله� �لقدمية، ومل حت�شن �لتقليد وال �الإبد�ع، فت�شتت ح�له�، 
وال �شيم� يف �لع�شرين �شنة �الأخرية �لتي �ش�ع فيه� ثلث� �ململكة، وخرب �لثلث 
�لب�قي، و�أ�شرف على �ل�شي�ع لفقد �لرج�ل، و�شرف ح�شرة �ل�شلط�ن قوة �شلطنته 

كله� يف �شبيل حفظ ذ�ته �ل�شريفة، و�شبيل �الإ�شر�ر على �شي��شة �النفر�د.

بع�س  من  �أي�ًش�  تخلو�  فال  �الإ�شالمية،  و�الإم�ر�ت  �ملم�لك  �ش�ئر  و�أم� 
بي�نه� و��شتق�ش�وؤه�،  �أ�شر و�أمر، يطول  �أخرى  �أحو�اًل  �أن فيه�  هذه �الأ�شول، كم� 

و�الأ�شب�ب �ملر�د �إحل�قه� ملخ�شة هي:

الأ�صباب ال�صيا�صية والإدارية العثمانيتي

�ململكة،  �أطر�ف  طب�ئع  �ختالف  مع  و�لعقوب�ت  �الإدر�ة  قو�نني  57-   توحيد 
و�ختالف �الأه�يل يف �الأجن��س و�لع�د�ت))) )أ(.

وطب�ئع=  ع�د�تهم  ين��شب  �إد�ري  نوعي  ��شتقالل  على  تركي�  �أه�يل  من  قوم  يح�شل كل  �أن  �ل�شروري�ت  �أهم  ))) من 

الجتماع ال�صابع - جممل اأ�صباب الفت�ر



150 150
اأمُّ القـــرى

58-  تنويع �لقو�نني �حلقوقية، وت�شوي�س �لق�ش�ء يف �الأحو�ل �ملتم�ثلة )�أ).

�لع��شمة،  عن  �الأطر�ف  بعد  مع  �ملركزية،  �الإد�رة  ب�أ�شول  59-   �لت�شمك 
وعدم وقف روؤ�ش�ء �الإد�رة يف �ملركز على �أحو�ل تلك �الأطر�ف �ملتب�عدة 

وخ�ش�ئ�س �شك�نه� )ف).

60-   �لتز�م �أ�شول عدم توجيه �مل�شئولية على روؤ�ش�ء �الإد�رة و�لوالة عن �أعم�لهم 
مطلًق�))) )ف).

�لوزر�ء  يف  و�مل�ش�لك  �الأخالق  لتوحيد  �اللتف�ت  بعدم  �الإد�رة  )6-   ت�شوي�س 
و�لوالة و�لقو�د، مع ��شطر�ر �لدولة التخ�ذهم من جميع �الأجن��س و�الأقو�م 

�ملوجودين يف �ململكة، بق�شد ��شرت�ش�ء �لكل )ف).

بني  �لتف�هم  تع�شر  بق�شد  �لعم�ل  ��شتخد�م  يف  �جلن�شية  �ملخ�لفة  62-   �لتز�م 
�لعم�ل و�الأه�يل، وتعذر �المتز�ج بينهم، لت�أمن �الإد�رة غ�ئلة �الإتف�ق عليه� 

)ف).

63-   �لتز�م تفوي�س �الإم�ر�ت �ملخت�شة ع�دة ببع�س �لبيوت، ك�إم�رة مكة و�إم�ر�ت 
�لع�ش�ئر �ل�شخمة يف �حلج�ز و�لعر�ق و�لفر�ت، من ال يح�شن �إد�رته� الأجل 

=بالدهم، كم� هي �حل�لة يف �إم�ر�ت �أمل�ني� ووالي�ت �أمريك� �ل�شم�لية، وكم� يفعله �الإنكليز يف م�شتعمر�تهم، و�لرو�س 
يف �أمالكهم. )ك).

))) ولذلك ك�نت �حل�لة يف �لدولة قبل �لتنظيم�ت �خلريية خرًي� منه� بعده�، حيث ك�ن �لعم�ل م�شئولني لدى ح�شرة 
�ل�شلط�ن، ثم �أطلق �شر�حهم يف عهدن� من كل م�شئولية، �إال يف �الأعم�ل بل �الأقو�ل بل �خلو�طر �لتي تتعلق بحقوق 

�ل�شلطنة. )ك)
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يتفقون معه  �الأمري منفوًر� ممن ويل عليهم، مكروًه� عندهم، فال  �أن يكون 
�شد �لدولة )�أ).

64-   �لتز�م تولية بع�س �ملن��شب �ملخت�شة ببع�س �الأ�شن�ف، ك�مل�شيخة �الإ�شالمية 
و�ل�شر ع�شكرية ملن يكون منفوًر� يف �شنفه من �لعلم�ء �أو �جلند، الأجل �أن 

ال يتفق �لرئي�س و�ملروؤو�س على �أمر مهم))) )ف).

65- �لتمييز �لف�ح�س بني �أجن��س �لرعية يف �لُغْنم)2) و�لُغْرم)3).

66-   �لت�ش�هل يف �نتخ�ب �لعم�ل و�مل�أمورين و�الإكث�ر منهم بغري لزوم، و�إمن� بق�شد 
�إع��شة �لع�شرية و�ملح��شيب و�ملتملقني �مللحني.

67-   �لت�ش�مح يف �ملك�أف�ة و�ملج�ز�ة ته�ونً� ب�شئون �الإد�رة، ح�شنت �أم �ش�ءت، ك�أن 
لي�س للُمْلك �ش�حب.

لل�شرع  م�ش�دمة  نظ�م�ت  كو�شع  �لدينية،  �ل�شئون  لرع�ية  �اللتف�ت  68-  عدم 
لالأمة  بتفهيمه  �عتن�ء  بدون  ولكن  �للزوم  مع  �أو  مهم،  �شي��شي  لزوم  بدون 

))) هكذ� تكون �حتي�ط�ت �حلكوم�ت �لع�جزة. )ك).
)2)  �لُغْنم: �لفوز ب�ل�شيء، م�ش�ده: �لُغْرم. )م).

)3) كه�شم �لدولة �لعثم�نية حقوق �لعرب يف �ملن��شب و�الرتز�ق من بيت �مل�ل، ه�شًم� ال ن�شبة فيه، الأنه� مميزة عليهم، 
و�لبلغ�ر  و�خلرو�ت  و�الأرمن  و�لروم  و�الأرن�وؤوط  و�الأكر�د  و�لب�شن�ق  �جلرك�س  من  كالًّ  رعيته�  ثلثي  كونهم  ح�ل 
و�لتك�ليف  �لع�شكرية،  �خلدمة  من  �لبيوت  بع�س  حتى  وغريهم،  و�حلج�ز  �لع��شمة  �أهل  وك��شتث�ء  و�لعربكري. 
�ل�شرعية و�لعرفية، وك��شتثن�ء غري �مل�شلمني من �خلدمة �لع�شكرية، ملجرد كونهم ال يتحملون ح�لة �ل�شنك �لتي 

عليه� جي�شه�. )ك).
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و�العتذ�ر، له� جلًب� للقن�عة و�لر�ش�ء))).

69-  ت�شييع حرمة �ل�شرع وقوة �لقو�نني، ب�لتز�م عدم �تب�عه� وتنفيذه�، و�الإ�شر�ر 
على �أن تكون �الإد�رة نظ�مية ��شًم�، �إر�دية فعاًل)2).

70-  �لته�ون يف جم�ر�ة ع�د�ت �الأه�يل و�أخالقهم وم�ش�حلهم؛ ��شتجالبً� ملحبتهم 
�لقلبية فوق ط�عتهم �لظ�هرية.

�أو �لتغ�فل عن مقت�شي�ت �لزم�ن، ومب�ر�ة �جلري�ن، وترقية �ل�شك�ن،  )7-  �لغفلة 
ب�شبب عدم �الهتم�م ب�مل�شتقبل.

على  و�طالعه�  و�شموه�،  منوه�  منع  بق�شد  �ملتنبهة  �الأفك�ر  على  72-  �ل�شغط 
جم�ري �الإد�رة، حم��شنه� ومع�يبه�، و�إن ك�ن �ل�شغط على �لنمو �لطبيعي 

عبًث� حم�ًش�، ويت�أتى منه �الإغر�ء و�لتخفز، وينتج عنه �حلقد على �الإد�رة.

73-   متييز �الأ�ش�فل ف�شاًل و�أخالًق� وعلًم�، وحتكيمهم يف �لرق�ب �حلرة، وت�شليطهم 
ت�شفل  ي�شتلزم  �ل�شئون  ذوي  ب�ش�أن  �لته�ون  وهذ�  �ملز�ي�،  �أ�شح�ب  على 

�الإد�رة.

))) ك��شتخد�م �ليهود ق�ب�شي م�ل، �أي �أمن�ء �شن�ديق، وق�ب�شي �أع�ش�ر �ل�شو�ئم، ويف ذلك عدم رع�ية �ملذ�هب �لتي 
�. )ك). ت�شتوجب �أن ال ت�شقط �لزك�ة عن �لد�فعني، وك��شتخد�م ق�ش�ة ب�لر�شوم، �أو برو�تب جزئية جدًّ

تعطيل بع�س �أحك�م �ل�شرع ك�ٍف خلرق حرمته، و�أم� �الأحك�م �لنظ�مية فمع، كرثته� �لب�لغة ع�شر�ت �ألوف ق�ش�ي� مل   (2(
يتفق �إىل �الآن �إجر�ء �شيء منه� �إال بع�س م� يتعلق ب�شلب �الأمو�ل. )ك).
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74-  �إد�رة بيت �مل�ل �إد�رة �إطالق بدون مر�قبة، وجز�ف بدون مو�زنة، و�إ�شر�ف 
بدون عت�ب، و�إتالف بدون ح�ش�ب، حتى �ش�رت �ململكة مديونة لالأج�نب 

بديون ثقيلة تويفِّ بالًد� ورق�بً� ودم�ء وحقوًق�.

قبول  �لرعية، وال  ��شت�ش�رة  بدون  و�مللكية،  �ل�شي��شية  �ملهمة  �مل�ش�لح  75-  �إد�رة 
من�ق�شة فيه�، و�إن ك�نت �إد�رة م�شهودة �مل�شرة يف كل حركة و�شكون.

�أن  من  مع�يبه�، حذًر�  على  للمطلعني  و�إ�شك�ت  مد�ر�ة  �إد�رة  �ملُْلك  76-  �إد�رة 
علمو�  �إذ�  من  و�لع�مة  �الأمور؛  �لع�مة حق�ئق  فتعلم  �ل�شدور،  م� يف  ينفثو� 

ق�لو�، و�إذ� ق�لو� فعلو�، وهن�ك �لط�مة �لكربى.

و�لر�شوة  ب�حلقوق،  و�ملح�ب�ة  و�الإر�ش�ء،  ب�لتزلف  �خل�رجية  �ل�شي��شة  77-  �إد�رة 
عن  تع�ميهم  مبق�بلة  للجري�ن،  ذلك  �الإد�رة  تبذل  و�لنقود،  ب�المتي�ز�ت 
�مل�ش�هد �ملوؤملة �لتخريبية، و�شربهم على �لرو�ئح �ملنتنة �الإد�رية، ولوال تلك 
�مل�ش�هد و�لرو�ئح مل� وجد �جلري�ن و�شيلة لل�شغط مع م� �ألق�ه �هلل بينهم من 

�لعد�وة و�لبغ�ش�ء �إىل يوم �لقي�مة.

ثم ق�ل �ل�شيد �لفر�تي:

الإد�رة  مالزمة  قدمية  �أمر��س  هي  ذكرته�  �لتي  �الأ�شب�ب  هذه  بع�س  �إن 
بزو�ل  تزول  وقتية  �أعر��س  وبع�شه�  قرون،  ومنذ  ن�ش�أته�  منذ  �لعثم�نية  �حلكومة 
َقُرب - و�لعي�ذ ب�هلل - من  �أن �خلطر  �ل�شرب عليه� لوال  ِدثه�، ورمب� ك�ن ميكن  حُمْ
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�لقلب كم� �أ�ش�ر �إليه �الأ�شت�ذ �لرئي�س يف خط�به �الأول))).

ثم ق�ل: ويلتحق بهذه �الأ�شب�ب، بع�س �أ�شب�ب �شتى، �أف�شله� بعد تعد�ده� 
�إحل�ًق� ب�خلال�ش�ت، وهي:

اأ�صباب �صتى

78-  عدم تط�بق �الأخالق بني �لرعية و�لرع�ة.

79-  �لغر�رة، �أي �لغفلة عن ترتيب �شئون �حلي�ة.

80-  �لغر�رة عن لزوم توزيع �الأعم�ل و�الأوق�ت.

)8-  �لغر�رة عن �الإذع�ن لالإتق�ن.

82-  �لغر�رة عن مو�زنة �لقوة و�ال�شتعد�د.

83-  ترك �العتن�ء بتعليم �لن�ش�ء.

84-  عدم �اللتف�ت للكف�ءة يف �لزوج�ت.

))) �أ�ش�ر ح�شرة �لرئي�س، وهو �الأ�شت�ذ �ملكي، يف خط�به �الأول للح�لة �ل�شيئة يف �حلج�ز، من فقد �الأمن يف بلد �هلل �الأمني، 
و�جلور �لفظيع �لذي يقع على �أهل �حلرمني وزو�رهم�، من تن�زع �ل�شلط�ت �لثالث: �الإم�رة و�لوالية و�لع�شكرية، وغري 
ذلك من �الأحو�ل �لتي ال تط�ق، و�ش�ر يت�شكى منه� ع�مة �حلج�ج، ال �شيم� �لد�خلني حتت �شلطة �الأج�نب، وهم 
�ل�شو�د �الأعظم من �مل�شلمني، وال غرو �أن هذه �حل�ل ت�شتدعيهم الأن يدعو� حكوم�تهم للمد�خلة يف �شئون �إد�رة 
�حلج�ز الأجل ح�شولهم على �الأمن و�لر�حة، وحينئذ ال قدر �هلل يتف�نى �لعرب دون حفظ بي�شة �الإ�شالم، كم� تف�نو� 

قباًل وحدهم يف دفع �ل�شليبيني عن �مل�شجد �الأق�شى. )ك).
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85-  �خَلَور يف �لطبيعة، �أي �شقوط �لهمة.

86-  �العتز�ل يف �حلي�ة و�لتو�كل.

كم�  عظيم  �ش�أن  فله  و�لرعية،  �لرع�ة  بني  �الأخالق  �لتط�بق يف  عدم  �أم� 
�د  و�لقوَّ �ملوفقني،  �مللوك  �أع�ظم  �أن  من  �الأمم،  تو�ريخ  يف  �ملدقق  للمت�أمل  يظهر 
وجنكيز،   - عنهم�  �هلل  ر�شي   - �لدين  و�شالح  وعمر،  ك�الإك�شندرين،  �لف�حتني 
و�لف�حت، و�شرلك�ن �الأمل�ين، وبطر�س �لكبري، وبون�برت، مل يفوزو� يف تلك �لعظ�ئم 
�الأخالق  رع�ي�هم وجيو�شهم يف  مع  تط�بقهم  �ل�ش�دقة، مع م�ش�دقة  ب�لعز�ئم  �إال 
� لتلك �الأج�ش�م، ال كر�أ�س جمل  � بحيث ك�نو� روؤ�ش�ء حقًّ ت�مًّ و�مل�ش�رب تط�بًق� 
على ج�شم ثور �أو ب�لعك�س، وهذ� �لتط�بق وحده يجعل �الأمة تعترب رئي�شه� ر�أ�شه�، 
فتتف�نى دون حفظه، ودون حكم نف�شه� بنف�شه�، حيث ال يكون له� يف غري ذلك 

فالح �أبًد� كم� ق�ل �حلكيم �ملتنبي: 

ا�ُس باملل�ِك وَهْل         ُيفلُح ُعْرٌب مل�ُكها َعَجُم ا النَّ واإنَّ

ب�أخالق  تتخلق  �أن  �حلكوم�ت  حكمة  �أهم  من  �أن  فيه  خالف  ال  ومم�   
يف  �مل�شتح�شنة  غري  �لعو�ئد  يف  ولو  وم�ش�ربه�،  عو�ئده�  يف  معه�  وتتحد  �لرعية، 
 � وقتيًّ تكلًف�  ولو  �لرعية  �أخالق  �الأجنبية  �حلكومة  جت�ري  �أن  من  �أقل  وال  ذ�ته�، 
�الأمويون  فعل  كم�  فجن�شيته�،  ف�أخالقه�،  لغته�،  �إىل  الجتذ�بهم  توفق  �أن  �إىل 
هذ�  يف  �الإفرنيجة  �مل�شتعمرة  �لدول  به  تهتم  وكم�  و�ملوحدون،  و�لعب��شيون 
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ك�آل  �الإ�شالمية  يف  دول  لهم  ق�مت  �لذين  �الأع�جم  جميع  فعل  وكم�  �لعهد، 
علي،  حممد  و�آل  �جلر�ك�شة،  و�الأمر�ء  و�لغوريني  و�الأيوبيني  و�ل�شلجوقيني  بويه 
ف�إنهم م�لبثو� �أن ��شتعربو�، وتخلقو� ب�أخالق �لعرب، و�متزجو� بهم، و�ش�رو� جزًء� 
منهم، وكذلك �ملغول �لت�ت�ر، �ش�رو� فر�ًش� وهنوًد�، فلم ي�شذ يف هذ� �لب�ب غري 
غريية  على  مبح�فظتهم  يفتخرون  ب�لعك�س  ف�إنهم  �لعثم�نيني،  �أي  �الأتر�ك  �ملغول 
رع�ي�هم لهم، فلم ي�شعو� ب��شترت�كهم، كم� �أنهم مل يقبلو� �أن ي�شتعربو�، و�ملت�أخرون 
بغ�شهم  �شديد  غري  �شبب  لذلك  يعقل  وال  يت�أملنو�.  �أو  يتفرن�شو�  �أن  قبلو�  منهم 
للعرب، كم� ي�شتدل عليه من �أقو�لهم �لتي جتري على �أل�شنتهم جمرى �الأمث�ل 
يف حق �لعرب، ذلك ك�إطالقهم على عرب �حلج�ز )ديلنجي عرب) �أي �لعرب 
�الأجالف،  �لفالحني  مبعنى  فالح)  )كور  �مل�شريني  على  و�إطالقهم  �ل�شح�ذين، 
ور �مل�شريني، وقولهم  و)عرب جنكنه �شي) �أي نََور �لعرب، و)قبطي عرب) �أي �لنَّ
عن عرب �شوري� )نه �ش�مك �شكري ونه عربك يوزي) �أي دع �ل�ش�م و�شكري�ته�، 
وال تَر وجوه �لعرب. وتعبريهم بلفظة )عرب) عن �لرقيق وعن كل حيو�ن �أ�شود، 
وقولهم )بي�س عرب) �أي عربي قذر، و)عرب عقلي) �أي عقل عربي، �أي �شغري، 
و)عرب طبيعتي) �أي ذوق عربي، �أي ف��شد، و)عرب جكه �شي) �أي حنك عربي 
�أي كثري �لهزر، وقولهم )بوين يب�ر�شه م عرب �أوله مي) �أي �إن فعلت هذ� �أكون من 

�لعرب، وقولهم )نرده عرب نرده طنبوره) �أي �أين �لعرب من �لطنبور)))؟

)))  �لطنبور: �آلة مو�شيقية، و�ملر�د: �أين �لعرب من فن �ملو�شيقى. )م).
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�الأوىل: هي  بكلمتني:  �شوى  يق�بلونهم على كل ذلك  و�لعرب ال  هذ� 
قول �لعرب فيهم: »ثالث خلقن للجور و�لف�ش�د: �لقمل و�لرتك و�جلر�د«.

و�لكلمة �لث�نية ت�شميتهم ب�الأرو�م، كن�ية عن �لريبة يف �إ�شالمهم، و�شبب 
�لريبة �أن �الأتر�ك مل يخدمو� �الإ�شالمية بغري �إق�مة بع�س جو�مع، لوال حظ نفو�س 
ملوكهم بذكر �أ�شم�ئهم على من�بره� مل تقم، و�أنهم �أتو� �الإ�شالم ب�لط�عة �لعمي�ء 
)�أوج�ق�ت)،  �لنري�ن  مو�قد  وب�حرت�م  �مل�ش�ئب،  �أبي  �لفلك  وبخ�شية  للكرب�ء، 

فز�دو� بذلك بالت يف طني �خلر�ف�ت.

ثم ق�ل �ل�شيد �لفر�تي:

 �أرجو �ملعذرة من �ملوىل �لرومي، الأنه يعلم �أين م� �أفرطت، ولوال �ل�شرورة 
�لدينية �لتي يعلمه� مل� �شرحت، و�لن��شح �لغيور من يبكيك ال من ي�شحكك.

ق�ل �الأ�شت�ذ �لرئي�س:

�لتي  �ل، و�الأبح�ث  وف�ر�س جوَّ �ل،  قوَّ �لفر�تي خطيب  �ل�شيد  �أخ�ن�  �أن   
�أ�ش�ر �إليه� ذ�ت ذيول طو�ل، مع �أن �ليوم قد قرب وقت �لزو�ل، فموعدن� غًد� �إن 

�ش�ء �ملوىل �ملتع�ل.

الجتماع ال�صابع - جممل اأ�صباب الفت�ر





�الإ�شكندري �شبط  �لبليغ  وقر�أ  �نتظمت �جلمعية،  �ليوم  يف �شب�ح ذلك 
ب�إمت�م  �لفر�تي  لل�شيد  �لرئي�س  �الأ�شت�ذ  و�أذن  �مل�ألوفة،  �لع�دة  على  �ل�ش�بق  �ليوم 

بحثه.

فق�ل �ل�شيد �لفر�تي:

 �إن من �أعظم �أ�شب�ب �لفتور يف �مل�شلمني غر�رتهم �أي عدم معرفتهم كيف 
يح�شل �نتظ�م �ملعي�شة، الأنه لي�س فيهم من ير�شدهم �إىل �شيء من ذلك، بخالف 
�الأمم �الأخرى، ف�إن من وظ�ئف خدمة �الأدي�ن عندهم رفع �لغر�رة، �أي �الإر�ش�د �إىل 
�حلكمة يف �شئون �حلي�ة. و�أم� �الأقو�م �لذين لي�س عندهم خدمة دين، �أو �ل�شر�ذم 
نحو  �أخرى، من  بو�ش�ئل  فم�شتغنون عن ذلك  دينهم،  ينتمون خلدمة  �لذين ال 
�لرتبية �ملدر�شية، و�الأخذ من كتب �الأخالق، وكتب تدبري �ملنزل، ومف�شالت فن 
�القت�ش�د، و�لتو�ريخ �ملتقنة، و�لروم�ن�ت �الأخالقية و�لتمثيلية، �أي كتب �حلك�ي�ت 

�لو�شعية، ونحو ذلك مم� هو مفقود ب�لكلية عند غري بع�س خ��شة �مل�شلمني.

الجتماع الثامن
غرارة امل�سلمني

يوم �خلمي�س �خل�م�س و�لع�شرين من ذي �لقعدة �شنة 6)3)
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على �أن �خل��شة �ل�ش�ملني من �لغر�رة علًم� ال يقوون غ�لًب� على �لعمل مب� 
�الأوىل  للن�ش�ة  �ملف�شدة  �لن�ش�ء  جه�لة  �أعظمه�  بل  منه�  �شتى،  الأ�شب�ب  يعلمون 
م�ش�عدة  عدم  ومنه�  و�الألفة)))،  �لتمرن  عدم  ومنه�  و�ل�شبوة،  �لطفولية  وقت 

�لظروف �ملحيطة بهم لال�شتمر�ر على نظ�م خم�شو�س يف معي�شتهم.

ثم ق�ل:

مدركة  الأنه�  علين�،  �لغر�رة  ��شتيالء  على  لال�شتدالل  لزوًم�  �أرى  ال   
م�شلَّمة عند �لك�فة، وهي م� ينطوي حتت �أجوبتن� عند �لت�ش�وؤل عن هذه �حل�ل 
بقولن�: �إن �مل�شلم م�ش�ب، و�إن �هلل �إذ� �أحبَّ عبًد� �بتاله، و�إن �أكرث �أهل �جلنة �لُبله 
و�إن وح�شب �بن �آدم لقيم�ت يقمن �شلبه، و�إن غرين� م�شتدرجون، و�إنهم كالب 
�لدني�، و�إنهم يعلمون ظ�هًر� من �حلي�ة �لدني�، و�إنهم يف غفلة عن �ملوت، وغفلة عن 

�أن �لدني� �ش�خت.

ثم ق�ل: 

فمن �لغر�رة يف طبق�تن� ك�فة من �مللوك �إىل �ل�شع�ليك �أنن� ال نرى �شرورة 
لالإتق�ن يف �الأمور، وق�عدتن� �أن بع�س �ل�شيء يغني عن كله، و�حلق �أن �الإتق�ن 
�شروري للنج�ح يف �أي �أمر ك�ن، بحيث �إذ� مل يكن م�شتط�ًع� يف �أمر، يلزم ويتحتم 
�، و�لتحول عنه �إىل غريه من �مل�شتط�ع فيه �إيف�ء حق �الإتق�ن. ترك ذلك �الأمر كليًّ

)))  كم� يرتبى �أوالد �أكرث �أمر�ئن� على �أيدي �لالالت �أو �خل�دم�ت، وم� �أدر�ك م� تلك �حليو�ن�ت؟! )ك).
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ومن �لغر�رة، توهمن� �أن �شئون �حلي�ة �شهلة ب�شيطة، فنظن �أن �لعلم ب�ل�شيء 
� بدون مترن عليه، يكفي للعمل به، فيقدم �أحدن� مثاًل على �الإم�رة  �إجم�اًل ونظريًّ
�أنه ع�قل مدبر قبل �أن يعرف م� هي �الإد�رة علًم�، ويتمرن  مبجرد نظره يف نف�شه 

عليه� عماًل، ويكت�شب فيه� �شهرة تعينه على �لقي�م به�.

ُويقدم �الآخر من� على �الحرت�ف مثاًل ببيع �مل�ء لل�شرب، مبجرد ظنه �أن 
هذه �حلرفة عب�رة عن حمله قربة وقدًح�، وتعر�شه للن��س يف جمتمع�تهم، وال يرى 
لزوًم� لتلقي و�ش�ئل �إتق�ن ذلك عمن ير�شده مثاًل �إىل �شرورة �لنظ�فة له يف قربته 
وقدحه، وظو�هر هيئته ولب��شه، وكيف يحفظ برودة م�ئه، وكيف ي�شتربقه، ويوهم 
ب�شف�ئه لُي�شهى به، ومتى يغلب �لعط�س ليق�شد �ملجتمع�ت، ويتحرى منه� �خل�لية 
له عن �ملز�حمني، وكيف يتزلف للن��س، ويوهم بل�ش�ن ح�له �أنه حمرتف ب�الإ�شق�ء 
� عن �ل�شوؤ�ل، �إىل نحو هذ� من دق�ئق �إتق�ن �ل�شنعة �ملتوقف عليه� جن�حه فيه�،  كفًّ

و�إن ك�نت �شنعته ب�شيطة حقرية.

ومن �لغر�رة ظنن� �أن �لكي��شة يف �أدرى و�أقدر، جو�بً� للنف�س يف مق��شد 
كثرية �شتى، و�حلقيقة �أن �لكي��شة ال تتحقق يف �الإن�ش�ن �إال يف فن و�حد فقط، 

يتولع فيه)))، فيتقنه حق �الإتق�ن كم� ق�ل تع�ىل ﴿ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  چ    
چ﴾  ]�الأحز�ب/ 4[ ف�لع�قل من يتخ�ش�س بعمل و�حد، ثم يج�وب نف�شه 
عن كل �شيء غريه: )ال �أدري ال �أقدر)؛ الأن �الأول يتكلف �أعم�اًل ال يح�شنه�، 

))) يتولع فيه: يتعلق به تعلًق� �شديًد�. )م).

الجتماع الثامن  - غرارة امل�صلمي
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فتف�شد عليه كله�، و�لث�ين يتحرى لكل عمل الزم له من يح�شنه، فتنتظم �أموره 
ويهن�أ عي�شه.

ظ�رة �لع�مة، و�نتخ�ب وزير يثق ب�أخالقه، ويعتمد  ف�مللك مثاًل، وظيفته �لنِّ
على خربته يف �نتخ�ب بقية �لوز�رء، و�ل�شيطرة عليهم يف �لكلي�ت، ف�مللك مهم� 
ك�ن ع�قاًل حكيًم� ال يقدر على �إتق�ن �أكرث من وظيفته �ملذكورة، ف�مللك �إذ� تغرر 
وتنزل للتد�خل يف �أمور �ل�شي��شة �أو �الإد�رة �مللكية، �أو �الأمور �حلربية �أو �لق�ش�ء، 
يف  ب�شت�نيه  وي�ش�رك  مهنته،  يف  طب�خه  يد�خل  بيت  كرب  يكون  �أنه  �شك  فال 

�شنعته، فيف�شد طع�مه ويبور ب�شت�نه، في�شتكي وال يدري �أن �آفته من نف�شه.

ق��شية  و�حلكمة  ترتيب،  بال  تركه�  �أي  �الأمور،  يف  �للَّوث  �لغر�رة  ومن 
على كل �إن�ش�ن ولو ك�ن ز�هًد� منفرًد� يف كهف جبل، ف�شاًل عن �ش�ئ�س رعية �أو 

�ش�حب ع�ئلة، �أن يتخذ له ترتيًب� يف �شئونه، وذلك ب�أن يرتب:

�أواًل: �أوق�ته ح�شب �أ�شغ�له، ويرتب �أ�شغ�له ح�شب �أوق�ته، و�ل�شغل �لذي ال يجد 
له وقًت� ك�فًي� يهمله ب�لكلية، �أو يفو�شه ملن يفي حق �لقي�م به عنه.

ث�نًي�: يرتب نفق�ته على ن�شبة �مل�شمون من ك�شبه، ف�إن �ش�ق دخله عن �ملربم من 
�لتي  �أو  �الأ�شع�ر،  �لغ�لية  بلده  من  مثاًل  ب�لتحول  ولو  معي�شته،  ُطُرز  يغري  خرجه 

مظهره فيه� مينعه من �القت�ش�د �إىل حيث ميكنه ترتيبه� على ن�شبة ك�شبه.
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ث�لًث�: يرتب تقليل غ�ئلة ع�ئلته عند �أول فر�شة، مالحًظ� �إر�حة نف�شه من �لكد يف 
دور �لعجز من حي�ته، فريبي �أوالده ذكوًر� و�إن�ًث� على �شورة �أن كالًّ منهم متى بلغ 
�أ�شده ميكنه �أن ي�شتغني عنه بنف�شه، معتمًد� على ك�شبه �لذ�تي ولو يف غري وطنه.

�لدينية  �أموره  يرتب  �أعني  �مل�دية،  ح�لته  ن�شبة  على  �الأدبية  �أموره  يرتب  ر�بًع�: 
ولذ�ته �لفكرية و�شهو�ته �جل�شمية ترتيًب� ح�شًن�، فال يحمل نف�شه منه� م� ال تطيق 

�ال�شتمر�ر عليه.

��شتعد�ده �حلقيقي،  و�لتع�يل على ح�شب  للمجد  �لطبيعي  ميله  يرتب  خ�م�ًش�: 
فال يرتك نف�شه تتط�ول �إىل مق�م�ت لي�س من �ش�أن قوته �مل�دية �أن يبلغه� �إال مبح�س 
�أ�شب�ب �لفتور، وقد  �أقوى  �أن �لغر�رة من  �حلظ، �أي �مل�ش�دفة، وخال�شة �لبحث 
�أطلت يف تو�شيفه� و�إي�ش�حه�، ليت�أكد عند �ل�ش�دة �الإخو�ن �أن �إز�لة �أ�شب�ب �لفتور 

�ل�شخ�شي لي�س من عقيم�ت �الأمور.

�أي�ًش� يتعلق ب�لن�ش�ء، وهو  � �آخر  ثم ق�ل: �إن النحالل �أخالقن� �شبًب� مهمًّ
تركهن ج�هالت على خالف م� ك�ن عليه �أ�شالفن�، حيث ك�ن يوجد يف ن�ش�ئن� 
دينن�،  علوم  ن�شف  عنه�  �أخذن�  �لتي   - عنه�  �هلل  ر�شي   - ع�ئ�شة  �ملوؤمنني  ك�أم 
عن  ف�شاًل  و�ملتفقه�ت،  �حلديث  ر�وي�ت  و�لت�بعي�ت  �ل�شح�بي�ت  من  وكمئ�ت 
�ألوف من �لع�مل�ت و�ل�ش�عر�ت، �لالآتي يف وجودهن يف �لعهد �الأول بدون �إنك�ر 
لعفتهن،  �أحفظ  �لن�ش�ء  جهل  �أن  يزعمون  �لذين  غرية  �أنف  ترغم  د�مغة  حجة 

الجتماع الثامن  - غرارة امل�صلمي



164 164
اأمُّ القـــرى

ف�شاًل عن �أنه ال يقوم لهم بره�ن على م� يتوهمون، حتى ي�شح �حلكم ب�أن �لعلم 
يدعو للفجور، و�أن �جلهل يدعو للعفة، نعم، رمب� ك�نت �لع�ملة �أقدر على �لفجور من 
�جل�هلة، ولكن �جل�هلة �أْج�َشر))) عليه من �لع�ملة، ثم �إن �شرر جهل �لن�ش�ء و�شوء 
ت�أثريه يف  �إمن� �شوء  �أمر و��شح غني عن �لبي�ن،  ت�أثريه يف �أخالق �لبنني و�لبن�ت 

�أخالق �الأزو�ج فيه بع�س خف�ء، ي�شتلزم �لبحث ف�أقول:

يف  �لرجل  من  مطلًق�  �أقدر  و�ملر�أة  لزوج�تهم،  ب�لطبع  مي�لون  �لرج�ل  �إن 
ميد�ن �لتج�ذب لالأخالق، وال يتوهم عك�س ذلك �إال من ��شتحكم فيه تغرير، 
زوجته له ب�أنه� �شعيفة م�شكينة م�شخرة الإر�دته، ح�ل كون حقيقة �الأمر �أنه� ق�ب�شة 
على زم�مه، ت�شوقه كيف �ش�ءت، وبتعبري �آخر يغره �أنه �أم�مه� وهي تتبعه، فيظن 
�أنه ق�ئد له�، و�حلقيقة �لتي ير�ه� كل �لن��س من حولهم� دونه �أنه� �إمن� مت�شي ور�ءه 
�ل�شريعة �الإ�شالمية، حيث  �لن�ش�ء مثل  َقْدر ده�ء  ر  قدَّ ت�بع، وم�  �ش�ئق ال  ب�شفة 
�ملنزل،  لتدبري  وتفرغهن  ل�شلطتهن  ح�شًر�  �ل�شرعيني،  و�حلجر  ب�حلجب  �أمرت 
ف�أمرت ب�حتج�بهن �حتج�بً� حمدوًد� بعدم �إبد�ء �لزينة للرج�ل �الأج�نب، وعدم 
�الجتم�ع بهم يف خلوة، �أو لغري لزوم، و�أمرت ب��شتقر�رهن يف �لبيوت �إال حل�جة، 
وال �شك �أن م� ور�ء هذه �حلدود �إال فتح ب�ب �لفجور، وم� هذ� �لتحديد �إال َمْرَحمة 

ب�لرج�ل، وتوزيًع� لوظ�ئف �حلي�ة.

)))  �أْج�شر: �أجر�أ. )م).
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و�ل�شينيون وهم �أقدم �لب�شر مدنية �لتزمو� ت�شغري �أرجل �لبن�ت ب�ل�شغط 
ذ�ك  �ل�شريفة،  �حلي�ة  �إف�ش�د  يف  و�ل�شعي  �مل�شي  عليهن  َيع�ُشر  �أن  الأجل  عليه�، 
�ل�شرف �لذي هو من �أهم مق��شد �ل�شرقيني، بخالف �لغربيني �لذين ال يهمهم 

غري �لتو�شع يف �مل�دي�ت و�مللذ�ت.

مرحمة  �أي�ًش�  وذلك  �لزوج،  يف  �لكف�ءة  برع�ية  �ل�شريعة  �أمرت  وقد 
�ملر�أة  ج�نب  يف  �لكف�ءة  حتري  لزوم  �أغفلو�  �ملجتهدين  �الأئمة  و�أكرث  ب�لرج�ل، 
وحتكمه�،  بَفَخ�ره�  تهلكه  ال  كي  فقط،  له�  ُكُفوؤً�  هو  يكون  �أن  و�أوجبو�  للرجل، 
على �أن لرع�ية �لكف�ءة يف �ملر�أة ب�لن�شبة �إىل �لرجل �أي�ًش� موجب�ت ع�ئلية مهمة، 
منه� �لتخري لال�شت�شالم، و�لتخري لرتبية �لن�شل، وللت�ش�هل يف ذلك دخل عظيم 
يف �نحالل �الأخالق يف �ملدن؛ الأن �لتزوج مبجهوالت �الأ�شول �أو �الأخالق، �أو 
ب�ش�فالت �لطب�ع و�لع�د�ت، �أو �لغريب�ت جن�ًش� �أو �لرقيق�ت، مف��شد �شتى؛ الأن 
�لرجل ينجر طوًع� �أو كرًه� الأخالق زوجته، ف�إن ك�نت �ش�فلة يت�شفل ال حم�لة، 
و�إن ك�نت غريبة بغ�شت �إليه قومه وجرته �إىل مو�الة قومه� و�لتخلق ب�أخالقهم وال 

�شك �أن هذه �ملف�شدة ت�شتحكم يف �الأوالد �أكرث من �الأزو�ج.

�أت�هم من  ورمب� ك�ن �أكرب م�شبب النحالل �أخالق �الأمر�ء من �مل�شلمني 
�ش�فلة  ن�ش�أت  �مر�أة  من  يرجى  كيف  �إذ  �ل�ش�فالت،  و�لزوج�ت  �الأمه�ت  جهة 
يجيب  �أن  من خلخ�له�  له�  �أطوع  �لغ�لب  وهو يف  َبْعله�  ترتك  �أن  ذليلة)))  رقيقة 

))) ك�لكرجي�ت �الأرمني�ت، و�لرقيق�ت �جلرك�شي�ت، �أمه�ت �أكرث �الأمر�ء وزوج�تهم. )ك).

الجتماع الثامن  - غرارة امل�صلمي
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د�عي �شه�مة �أو مروءة، �أو �أن تغر�س يف روؤو�س �شبيته� مق��شد �ش�مية، �أو حتم�شهم 
على �أعم�ل خطرة. كال ال تفعل ذ�ك �أبًد�، �إمن� تفعله �ل�شريف�ت �لالآتي يجدن يف 
�أنف�شهن عزة و�شه�مة))) وهذ� هو �شر �أن �أع�ظم �لرج�ل ال يوجدون غ�لًب� �إال من 
�أبن�ء وبعول ن�شوة �شريف�ت، �أو بيوت قروية، وهذ� هو �شبب حر�س �أمر�ء �لعرب 

و�الإفرجن على �شرف �لزوج�ت.

ثم ق�ل �ل�شيد �لفر�تي �أي�ًش�:

�الأمه،  من  �لعلي�  �لطبقة  �أهل  غ�لب  يف  ب�لغ  �لفتور  هذ�  �أن  �أرى  و�إين   
�أنف�شهم  ينتق�شون  �لطبيعة)، الأنن� جندهم  �ل�شيوخ، مرتبة )�خلور يف  وال�شيم� يف 
�إقد�م، ويتوقعون  يف كل �شيء، ويتق��شرون عن كل عمل، ويحجمون عن كل 
�آث�ر هذ� �خلور نظرهم �لكم�ل يف �الأج�نب، كم�  �أقبح  �أمل، ومن  �خليبة يف كل 
ينظر �ل�شبي�ن �لكم�ل يف �آب�ئهم ومعلميهم، فيندفعون لتقليد �الأج�نب و�تب�عهم 
ك��شتح�ش�ن  به،  يغ�شونهم  فيم�  لهم  وينخدعون  ومتدنً�،  وظر�فة  رقة  يظنونه  فيم� 
غري  يف  �ل�شالة  من  ي�شتحي  من  فمنهم  به،  و�الفتخ�ر  �لدين  يف  �لت�شلب  ترك 
�خللو�ت، وك�إهم�ل �لتم�شك ب�لع�د�ت �لقومية، فمنهم من ي�شتحي من عم�مته، 
�لب�شر)2)، وكنبذ �لتحزب  ب�لع�شرية ك�أن قومهم من �َشْقط  وك�لبعد عن �العتز�ز 
وك�لقعود  �ملن�فع،  �الأقربني يف  �إيث�ر  وك�لغفلة عن  ق��شرين،  ك�أنهم خلقو�  للر�أي، 

�ت �لنفو�س. )ك). ))) ) كبن�ت بيوت �ملجد �حلري�ش�ت على �لفخر، وبن�ت �أهل �لب�دية و�لقرى �الأبيَّ
)2) �َشْقط �لب�شر: �أر�ذلهم و�أقلهم �ش�أنً�. )م).
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عن �لتن��شر و�لرت�حم بينهم، كي ال ي�شم من ذلك ر�ئحة �لتع�شب �لديني، و�إن 
ك�ن على �حلق، �إىل نحو ذلك من �خل�ش�ل �لذميمة يف �أهل �خَلَور من �مل�شلمني، 
به�  �لتحلي  يح�شنون  ب�أنهم  عليهم  هون  ميوِّ �الأج�نب  الأن  �الأج�نب،  يف  �حلميدة 

دونهم.

وهوؤالء �لو�هنة يحق لهم �أن ت�شق عليهم مف�رقة ح�الت �ألفوه� عمرهم، 
كم� قد ي�ألف �جل�شم �ل�شقم، فال تلذ له �لع�فية، ف�إنهم منذ نعومة �أظف�رهم تعلمو� 
يدو�شون  فال  �الحرت�م  و�ألفو�  رجله،  �أو  ذيله  �أو  يده  يقبلون  �لكبري،  مع  �الأدب 
�لكبري، ولو د��س رق�بهم، و�ألفو� �لثب�ت ثب�ت �الأوت�د حتت �ملط�رق، و�ألفو� �النقي�د 
�أن تكون وظيفتهم يف �حلي�ة دون �لنب�ت، ذ�ك يتط�ول،  ولو �إىل �مله�لك، و�ألفو� 
وهم يتق��شرون، ذ�ك يطلب �ل�شم�ء وهم يطلبون �الأر�س، ك�أنهم للموت م�شت�قون. 

َقَلب يف فكرهم �حلق�ئق، وجعل  وهكذ� طول �الألفة على هذه �خل�ش�ل 
و�لتملق  لطًف�،  و�لتذلل  �أدبً�،  �لت�ش�غر  ي�شمون  ف�ش�رو�  مف�خر،  �ملخ�زي  عندهم 
و�لر�ش�ء  تو��شًع�،  �الإه�نة  وقبول  �شم�حة،  وترك �حلقوق  رز�نة،  و�للكنة  ف�ش�حة، 
ب�لظلم ط�عة، كم� ي�شمون دعوى �ال�شتحق�ق غروًر�، و�خلروج عن �ل�ش�أن �لذ�تي 
و�ل�شه�مة  حم�قة،  و�حلمية  تهوًر�،  و�الإقد�م  �أماًل،  �لغد  �إىل  �لنظر  ومد  ف�شواًل، 

�شر��شة، وحرية �لقول وق�حة، وحب �لوطن جنونً�.

الجتماع الثامن  - غرارة امل�صلمي
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ثم ق�ل:

ي�شدق  ع�شى  ب�أحالمهم،  �آم�له�  �الأمة  تعقد  �لذين  �لن��شئة  �أن  وليعلم   
منه� �شيء، وتتعلق �الأوط�ن بحب�ل همتهم، ع�ش�هم ي�أتون فعاًل مذكوًر� هم �أولئك 
�ل�شب�ب، ومن يف حكمهم �ملحمديون �ملهذبون، �لذين يق�ل فيهم �إن �شب�ب ر�أي 
�لقوم عند �شب�بهم، �لذي يفتخرون بدينهم، فيحر�شون على �لقي�م مبب�نيه �الأ�ش��شية، 
نحو �ل�شالة و�ل�شوم، ويتجنبون من�هيه �الأ�شلية، نحو �ملي�شر و�ملُ�ْشكر�ت �لذين ال 
يق�شرون بن�ء ق�شور �لفخر على عظ�م نخره� �لدهر، وال ير�شون �أن يكونو� حلقة 
�ش�قطة بني �الأ�شالف و�الأخالف �لذين يعلمون �أنهم خلقو� �أحر�ًر�، في�أبون �لذل 
و�الإ�ش�ر �لذين يودون �أن ميوتو� كر�ًم�، وال يحيون لئ�ًم�. �لذين يجهدون �أن ين�لو� 
حي�ة ر�شية، حي�ة قوم كل فرد منهم �شلط�ن م�شتقل يف �شئونه، ال يحكمه غري 
�لدين، و�شريك �أمني لقومه، يق��شمهم ويق��شمونه �ل�شق�ء، و�لهن�ء وولد ب�ر بوطنه، 
وطنهم حب  يحبون  �لذين  وم�له،  ووقته  فكره  من  طفيف  بجزء  عليه  يبخل  ال 
من يعلم �أنه خلق من تر�به، �لذين يع�شقون �الإن�ش�نية، ويعلمون �أن �لب�شرية هي 
�لعلم، و�لبهيمية هي �جله�لة، �لذين يعتربون �أن خري �لن��س �أنفعهم للن��س، �لذين 
يعرفون �أن �لقنوط وب�ء �الآم�ل، و�لرتدد وب�ء �الأعم�ل، �لذين يفقهون �أن �لق�ش�ء 
و�لقدر هم� �ل�شعي و�لعمل، �لذين يوقنون �أن كل م� على �الأر�س من �أثر هو من 

عمل �أمث�لهم �لب�شر، فال يتخيلون �إال �ملقدرة، وال يتوقعون من �الأقد�ر �إال خرًي�.
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و�أم� �لن�سء �ملتفرجن فال خري فيهم الأنف�شهم، ف�شاًل عن �أن ينفعو� �أقو�مهم 
و�أوط�نهم �شيًئ�، وذلك الأنهم ال خالق لهم، تتج�ذبهم �الأهو�ء كيف �ش�ءت، ال 
يتبعون م�شلًك� وال ي�شريون على ن�مو�س مطرد، الأنهم يحكمون �حلكمة فيفتخرون 
يتب�هون  �الأمم  من  غريهم  ويرون   ((( وك�شاًل  ته�ونً�  به  يعملون  ال  ولكن  بدينهم، 
يقوون  ال  ولكن  ملن�ظرتهم،  فيميلون  ومميز�تهم،  ع�د�تهم  وي�شتح�شنون  ب�أقو�مهم، 
�أوط�نهم،  يع�شقون  �لن��س  ويجدون  �أتب�ًع�)2)  خلقو�  ك�أنهم  �لتفرجن،  ترك  على 
ب�الأعم�ل  �لت�شبث  دون  فقط،  و�الإح�ش��س  �لت�شبيب  يف  بهم  للت�شبه  فيندفعون 
�لتي ي�شتوجبه� �حلب �ل�ش�دق، و�حل��شل �أن �شئون �لن�سء �ملتفرجن �أي�ًش� ال تخرج 
عن تذبذب وتلون ونف�ق، يجمعه� و�شف ال خالق)3)، و�لو�هنة خري منهم، الأنهم 
متم�شكون ب�لدين ولو ري�ء، وب�لط�عة ولو عمي�ء، على �أنه يوجد يف �ملتفرجنة �أفر�د 

غيورون، ك�لر��شخني من �أحر�ر �الأتر�ك �مللتهبني غرية تقت�شي �حرت�م مزيتهم.

ثم ق�ل �ل�شيد �لفر�تي:

 �إن �خلور �ملبحوث فيه عله معدية، ت�شري من �ل�شيوخ �إىل �ل�شب�ن، ومن 

�أكرب م� ي�شق عليهم ويتك��شلون عنه �ل�شالة �لتي هي عم�د �لدين، ولنخ�طبهم بل�ش�نهم فنقول: �إن �لطه�رة و�لو�شوء   (((
هم� عني )�لتو�ليت) �أو بع�شه، ويتم�ن بدقيقتني �أو ثالث، و�أفع�ل �ل�شالة هي عني )�جلمن�شتيك) و�أكمل منه؛ الأنه� 
موزعة وال ت�شتغرق �لركعة منه� �أكرث من دقيقة، ف�أطول �شالة تطول ع�شر دق�ئق. بن�ء عليه؛ فليبِك على نف�شه من 
يق�شر ن�ش�طه عن �ل�شالة و�ل�شوم �للذين لو مل يكن فيهم� حكمة غري �أنهم� �شع�ر يعرف به� �مل�شلم �أخ�ه لكفى. )ك).

ة �الأ�شالف، وتقليد �الأغي�ر، ولو يف �للب��س، وهذه �الأمم �الإفرجنية تنفر من  )2)  هذه حكمة �ل�شرع يف حظره ترك �ُشنَّ
�لتقليد حتى يف �لقي��ش�ت و�ملو�زين. )ك).

)3) ال َخالق: ال ن�شيب لهم من �خلري، وال قدر لهم. )م).

الجتماع الثامن  - غرارة امل�صلمي
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�لطبقة �لعلي� �إىل �لع�مة، وليت �ل�شيوخ و�لكرب�ء ير�شون مب� كتبه �هلل عليهم من 
�أهل  فيرتكو�  و�ال�شت�شالم،  و�لدن�ءة  �لهمة  و�شقوط  و�خلمول  و�مل�شكنة  �لذلة 
هون وال يثبطون، وم�  �لن�ش�أة �جلديدة، و�ش�أنهم ال ي�شتهزئون وال يعطلون وال ي�شفِّ
ب�للوم  تق�بلهم  �أن تت�شدى لهم جر�ئد خم�شو�شة  �إال  �أبًد�  بف�علني ذلك  �أظنهم 
و�لتبكيت، وتت�شلط عليهم �أقالم �الأدب�ء و�أل�شنة �ل�شعر�ء بو�شع �أه�جي و�أن��شيد 
�لع�مة،  �أل�شنة  على  تنت�شر حتى  لكي  بنكت م�شحكة،  ت  الَّ حُمَ ب�شيطة،  بعب�ئر 
تنتهي  �أن  تلبث  ال  و�لو�هنة،  �لن�سء  بني  �أدبية  حرب  تثور  �لتدبري  هذ�  ومبثل 
ب�نك�ش�ر �لفئة �لث�نية، �أولئك �لب�ئ�شني �لف��شلني �ملتو�كلني �ملتق�ع�شني �ملتخ�ذلني 

�ملت�ش�ك�شني �لع�جزين عن كل �شيء �إال �لتعطيل.

جددت  �لتي  و�لدول  ن�ش�أته�  ��شرتجعت  �لتي  �الأمم  تو�ريخ  ر�جع  ومن 
ع�شبيته� يجد من حكم�ئه� وجنب�ئه� مثل ح�ش�ن قري�س، وُكميت �لعب��شيني، ولوثر 
�الأمل�نيني وفولرت �لفرن�ش�ويني قد تغلبو� على �لفكر �لو�هن و�أن�ش�ره من �الأ�شر�ف 
و�ل�شيوخ، و�أهل �لعن�د و�لف�ش�د، بحمل لو�ء �لن�سء، و�إث�رة حرب �أدبية حم��شية 
بني �لفئتني، على �أنن� نحن تكفين� �ل�شو�ش�ء، وال نحت�ج قط للفو�شى الأن و�هنتن� 

�أ�شعف من �أن حتوجن�، ننتظر �أم ح�ش�ن تلد ح�ش�نً�، ورب حيلة �أنفع من قبيلة. 

 2 4 2 ( 3 ( ( 2 4 ( ( ( 8 4 9 9 8 4 7 7 ( 2 4 0 4 3 3 3 2 ((
 8 4 7 2 2 6 4 2 5 5 4 2 4 2 4 8 2 2 ( 3 0 7 ( 9 2 3 4 ( 7 4 6 ( 6 8
 8 9 2 4 2 4 4 2 3 9 4 ( 7 7 6 6 8 7 5 3 9 3 7 4 2 3 5 3 5 4 2 9 3 4
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 7 4 3 2 2 8 8 9 3 5 7 4 5 ( 9 0 5 0 5 3 3 4 7 8 6 6 2 4 5 5 2 4 4 3
8 5 5 5 8 7 9 4 ) 0 ) 8 ) ) ) 6 2 0 ) 4 ) 4 9 5 2) وهذ� �أجنع دو�ء، و�هلل 

ويل �لني�ت.  

ثم ختم �ل�شيد �لفر�تي كالمه بقوله هذ� م� �شنح يل يف هذ� �ملر�م.

 وق�م وتب�دل مع �لف��شل �ل�ش�مي و�لبليغ �الإ�شكندري �ملق�م. 

ق�ل �الأ�شت�ذ �لرئي�س:

 �إن مب�حث �جلمعية قد ��شتوفت حقه�، وكف�ين �ل�شيد �لفر�تي تلخي�س 
�أ�شب�ب �لفتور منه�، وال �أرى لزوًم� لتلخي�س بقية �ملب�حث �لدينية.

�لتي  )�ل�ش�نحة)  �لق�نون  رئي�س جلنة  �لرتكي  �ملدقق  �أخو�ن�  �أعط�ين  وقد 
و�شعته� �للجنة، مطبوعة يف ن�شخ على عدد �الإخو�ن لتوزع عليهم، فيط�لعه� كل 
منهم، ويدققه� قبل و�شعه� يف �جتم�عن� غًد� يف موقع �ملذ�كر�ت، حيث يبحث 

فيه� ق�شية ق�شية بدون جز�ف، و�أم� �ليوم فقد حل �أو�ن �الن�شر�ف.

ق على كل و�حد من �أع�ش�ء �جلمعية ن�شخة من  ب�در �ل�شيد �لفر�تي وفرَّ
�ش�نحة �لق�نون، ف�أخذوه�، وتفرقو�.

الجتماع الثامن  - غرارة امل�صلمي





يف �شب�ح �ليوم �ملذكور �نعقدت �جلمعية وقر�أ ك�تبه� �ل�شيد �لفر�تي �شبط 
مف�و�ش�ت �ليوم �ل�ش�بق ح�شب �الأ�شول �ملرعية.

ق�ل �الأ�شت�ذ �لرئي�س: 

�إنن� نقر�أ �ليوم ق�نون �جلمعية، وقد علم �الإخو�ن من مط�لعة �ل�ش�نحة �لتي 
�أن تت�شكل  �إىل  �أن هذ� �لق�نون هو �الآن يف حكم ق�نون موؤقت  و�شعته� �للجنة، 
�جلمعية �لد�ئمة �إن �ش�ء �هلل، وتز�ول وظ�ئفه�، فهي تعيد �لنظر فيه، وتعتني بتطبيقه 
�شي�أتي ذكره�  �لتي  �لع�مة  �جلمعية  تعر�شه على  ثم  و�لتجرب�ت،  �ملوجب�ت  على 

فيه، ف�إذ� �أم�شته �ش�ر حينئذ ق�نونً� ر��شًخ�.

فلنقر�أ �الآن ق�ش�ي� �لق�نون فقرة فقرة، حتى �إذ� ك�ن الأحد �الإخو�ن مالحظة 
على بع�س �لفقر�ت، منه فليبده� عند قر�ءته�، وبعد �ملن�ق�شة �إم� تقبل �أو ترد �أو 

الجتماع التا�سع
مناق�سة قانون اجلمعية

]ويتبعه الجتماع العا�صر، واحلادي ع�صر[

يوم �ل�شبت �ل�ش�بع و�لع�شرين من ذي �لقعدة �شنة 6)3)
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تعدل ب�الأكرثية، وعلى كل ح�ل ت�شبط �ملن�ق�شة يف �شجل خم�ش�س يكون ك�شرح 
للق�ش�ي� يرجع �إليه عند �للزوم.

ثم �أمر �الأ�شت�ذ �لرئي�س بقر�ءة �ش�نحة �لق�نون، فقرئت، وجرت على بع�س 
�لق�ش�ي� وبع�س �لفقر�ت منه� من�ق�ش�ت، وتوىل �ملدقق �لرتكي رئي�س �للجنة �إعط�ء 
�الإي�ش�ح�ت �لالزمة عن �ملق��شد �لتي الحظته� �للجنة فيه، فقبل �أكرث ق�ش�ي�ه، 

ل بع�شه�، و�شبطت �ملن�ق�ش�ت على حدة. وعدَّ

وقد ��شتغرقت مب�حث �لق�نون جل�شة ذلك �ليوم وكذلك جل�شة �الجتم�ع 
�لع��شر �ملنعقد يوم �الأحد �لث�من و�لع�شرين من �ل�شهر، وجل�شة �الجتم�ع �حل�دي 

ع�شر �ملنعقد م�ش�ء �الأحد، �أي ليلة �الإثنني.



يف �شب�ح �ليوم �ملذكور �نتظمت �جلمعية ح�شب معت�ده�.

�أمر �الأ�شت�ذ �لرئي�س بقر�ءة �لق�نون �لذي تقرر يف �الجتم�ع�ت �لثالث، 
�ل�ش�بقة متًن� جمرًد�، فقرئ، وهذه �شورته:

قان�ن جمعية تعليم امل�حدين

املقدمة
�شت  �شنة  �لقعدة  �ملكرمة يف ذي  �ملنعقدة يف مكة  �جلمعية  تقرر يف  قد 

ع�شرة وثالثم�ئة و�ألف، �مل�شم�ة )جمعية �أم �لقرى) �لنت�ئج �الآتية:

)- �مل�شلمون يف ح�لة فتور م�شتحكم ع�م.

.� 2- يجب تد�رك هذ� �لفتور �شريًع�، و�إال فتنحّل ع�شبيتهم كليًّ

3-  �شبب �لفتور ته�ون �حلك�م ثم �لعلم�ء ثم �الأمر�ء.

الجتماع الثاين ع�سر
قانون اجلمعية

يوم �الإثنني �لت��شع و�لع�شرين من ذي �لقعدة �شنة 6)3)
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4-  جرثومة �لد�ء �جلهل �ملطلق.

5- �أ�شر فروع �جلهل، �جلهل يف �لدين.

6-  �لدو�ء هو: �إن�رة �الأفك�ر ب�لتعليم �أواًل، و �إيج�د �شوق للرتقي يف روؤو�س �لن��شئة 
ث�نًي�.

7- و�شيلة �ملد�و�ة عقد �جلمعي�ت �لتعليمية �لق�نونية. 

8- �ملكلفون ب�لتدبري هم حكم�ء وجنب�ء �الأمة، من �ل�شر�ة و�لعلم�ء.

9- �لكف�ءة الإز�لة �لفتور ب�لتدريج موجودة يف �لعرب خ��شة.

0)-  يلزم ت�شكيل جميعة ذ�ت مك�نة ونفوذ يف د�ئرة �لق�نون �الآتي �لبي�ن، ب��شم 
)جمعية تعليم �ملوحدين).

الف�سل الأول

يف ت�صكيل اجلمعية

ق�صية )1(

تت�شكل �جلمعية من م�ئة ع�شو منهم ع�شرة ع�ملون، وع�شرة م�شت�ش�رون، 
وثم�نون فخريون، ويرتبط ب�جلمعية �أع�ش�ء حمت�شبون ال يتعني عددهم.
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ق�صية )2(

يجب �أن يكون �الأع�ش�ء كلهم مت�شفني ب�شت �شف�ت ع�مة، وهي:

)- �شالمة �حلو��س وكون �ل�شن بني �لثالثني و�ل�شتني �بتد�ًء.

2- �الإ�شالم، من �أي مذهب ك�ن من مذ�هب �أهل �لقبلة.

�أو  متلب�س  وال  �إجم�عية،  �شرعية  مبع�شية  متج�هر  غري  يكون  بحيث  3-  �لعد�لة 
معروف بخلة من�فية للمروءة.

4- �ملزية بعلم �أو ج�ه �أو ثروة))).

5- �لكت�بة ب�إتق�ن يف لغة م� ولو ع�مية.

6- �لن�ش�ط ب�أن يكون ذ� همة وجندة وحمية.

ق�صية )3(

م�  على  �شف�ت  �أربع  زي�دة  و�مل�شت�ش�رين  �لع�ملني  �الأع�ش�ء  يف  ي�شرتط 
�شبق وهي: 

)- �لقدرة على �لتكلم و�لكت�بة ب�لعربية.

�أ�شهر يف مركز �جلمعية، وهي م� عد� ذ� �حلجة وحمرًم�  2- �إمك�ن �الإق�مة ثم�نية 

))) لي�س �ملق�شود من �لرثوة ذ�ته� بل �إع�نته� �ش�حبه� على بع�س �الأخالق �ل�شريفة. )ك).

الجتماع الثاين ع�صر  - قان�ن اجلمعية
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و�شفًر� وربيًع� �الأول.

م� عد�  يوم،  �ش�ع�ت يف كل  �أربع  ن�دي �جلمعية  للح�شور يف  �لع�ملني  3-  تفرغ 
�جلمعة و�العي�د.

4- تفرغ �مل�شت�ش�رين حل�شور جل�شة يوم و�حد يف كل �أ�شبوع.

ق�صية )4(

ي�شرتط يف �الأع�ش�ء �لفخريني زي�دة ثالث �شف�ت وهي: 

و�لرتكية  �لعربية  وهي:  �الأربعة  �للغ�ت  �إحدى  يف  �لكت�بة  على  )-  �لقدرة 
و�لف�ر�شية و�الأوردية.

�أو  مبق�لة  �شهر مرة  �للغ�ت يف كل  ب�إحدى هذه  ملر��شلة �جلمعية  2-   �ال�شتعد�د 
ر�ش�لة �أو ف�شل من ت�أليف يقرتح مو�شوعه من قبل �جلمعية، �أو هو يتخريه، �أو 

و�جلمعية ت�شت�شوبه وتقرره.

3- �الإذع�ن النتق�د�ت وتنقيح�ت �جلمعية وت�شحيحه�))).

�س، وهو ير�أ�شه� موؤقًت� - وله �أن ينيب عنه من ي�ش�ء،  ))) ق�شية موؤقتة: يبتدئ ت�شكيل �جلمعية ح�شبم� يت�شهل للموؤ�شِّ
وعندم� يبلغ عدد �الأع�ش�ء �ملكتتبني قدًر� ك�فًي� يجمعهم لينتخبو� �لهيئة �لع�ملة، و�لهيئة �مل�شت�ش�رة. )ك).
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ق�صية )5(

تت�شكل جمعية ع�مة يف كل �شنة مرة يف �أو�ئل ذي �لقعدة، يدعى �إليه� 
جميع �الأع�ش�ء حتى �ملحت�شبون، فيح�شره� �الأع�ش�ء �لع�ملون مطلًق�، ومن �ش�ء 

من �لب�قني.

ق�صية )6(

�جلمعية �لع�مة ب�ملذ�كرة و�النتخ�ب �خلفي))) و�الأكرثية �ملطلقة، متيز 
�أواًل �ملرت�شحني للهيئة �لع�ملة، ثم �ملرت�شحني للهيئة �مل�شت�ش�رة.

 ق�صية )7(

متيز�ن  �لثلثني  و�أكرثية  وب�ملذ�كرة  جتتمع�ن،  و�مل�شت�ش�رة  �لع�ملة  �لهيئت�ن 
�ملرت�شحني منهم للري��شة، ولني�بة �لري��شة، وللكت�بة �الأوىل وللكت�بة �لث�نية، والأم�نة 
�مل�ل، ثم تنتخب�ن من �ملرت�شحني رئي�ًش� الأَجل �شنة ون�ئب رئي�س الأجل �شنتني، 

وك�تًب� �أول الأجل ثالث �شنني، وك�تًب� ث�نًي�، و�أمني م�ل الأجل الأربع �شنني.

ق�صية )8(

�لهيئت�ن �لع�ملة و�مل�شت�ش�رة يدققون يف �شف�ت �لذين ير�د �أن يكونو� من �الأع�ش�ء 
�لفخريني، �أو �ملحت�شبني، ثم ب�النتخ�ب �خلفي، و�الأكرثية �ملطلقة يقبلون �أو يردون.

ري. )م). ))) �النتخ�ب �خلفي: �القرت�ع �ل�شِّ
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ق�صية )9(

وقوع  يعلم  عمن  �لع�شوية  �شفة  يرفعو�  �أن  و�مل�شت�ش�رة  �لع�ملة  للهيئتني 
�، وت�شدق ب�أكرثية �لثلثني. ح�لة منه ت�شتوجب ذلك، وتتحقق خفيًّ

ق�صية )10(

�جلمعية �لع�مة تقوم ب�أربع وظ�ئف وهي:

)- تدقيق �إجم�يل على جميع �الأعم�ل �لتي �أجرته� �جلمعية يف �ل�شنة �مل��شية.

2- �لتدقيق يف ح�ش�ب�ته� �مل��شية.

3- تقرير م� يلزم �لت�شبث به من �الأعم�ل �لكبرية يف �ل�شنة �مل�شتقبلة.

4- تقرير نفق�ت �ل�شنة �لق�بلة.

ق�صية )11(

�لق�شطنطينية  يف  �شعب�ت  وله�  �ملكرمة،  مكة  للجمعية  �لر�شمي  �ملركز 
ودهلي  وكلكته  وك�بل  وخيوه  وطهر�ن  وتفلي�س  و�ل�ش�م  وح�ئل  وعدن  وم�شر 

و�شنغ�بور وتون�س ومر�ك�س وغريه� من �ملو�قع �ملن��شبة.
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ق�صية )12(

يكون ت�شكيل �ل�شعب�ت على منط ت�شكيل �جلمعية �ملركزية م�شغًر� وتكون 
مرتبطة مت�ًم� ب�جلمعية فيم� عد� م�ليته�، وجزئي�ت �أموره�، ف�إن له� �خلي�ر �أن تكون 

م�شتقلة �مل�لية و�الإد�رة.

ق�صية )13(

منه�  �ملوقع  �ملن��شب  للبع�س  ويعطى  �لرت�خي،  على  �ل�شعب�ت  تت�شكل 
هيئة ت�شلح معه� الأن تتخذ عند م�شي�س �حل�جة هي �ملركز �الأ�شلي))).

الف�سل الثاين

يف مباين اجلمعية

ق�صية )14(

�إر�ش�د�ت  عد�  فيم�  مطلًق�  �ل�شي��شية  �ل�شئون  يف  تدخل  ال  �جلمعية 
وتنبيه�ت مب�ش�ئل �أ�شول �لتعليم وتعميمه.

))) ق�شية موؤقته: �ملركز يكون يف �ل�شنني �الأوىل للجمعية يف بور�شعيد �أو �لكويت، ثم ينتقل �إىل مكة بعد �لر�شوخ، �أو 
عند �إق�مة مر�ك�س و�أفغ�ن و�إير�ن وغريه� وك�الت �شي��شية له� يف مكة، وعلى كل ح�ل يكون للجمعية يد قوية يف 

مكة ولو خفية. )ك).
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ق�صية )15(

خم�شو�شة  بحكومة  مرتبطة  �أو  ت�بعة  تكون  �أن  �جلمعية  �ش�أن  من  لي�س 
على �أنه� تقبل �ملع�ونة �أو �ملع��شدة من قبل �ل�شالطني �لعظ�م، و�الأمر�ء �لفخ�م 

�مل�شتقلني و�لت�بعني، ب�شفة حم�ة فخريني.

ق�صية )16(

�أو �شيعة خم�شو�شة من مذ�هب و�شيع  �إىل مذهب،  ال تنت�شب �جلمعية 
�الإ�شالم مطلًق�.

ق�صية )17(

توفق �جلمعية م�شلكه� �لديني على �مل�شرب �ل�شلفي �ملعتدل، وعلى نبذ 
كل زي�دة وبدعة يف �لدين، وعلى عدم �جلد�ل فيه �إال ب�لتي هي �أح�شن.

ق�صية )18(

�لتز�م  �لفعلي  و�شع�ره�  �هلل)  �إال  نعبد  )ال  �لقويّل:  �جلمعية  �شع�ر  يكون 
�ل�شفقة على  قبل  �لدين  )�لغرية على  �ل�شنة، ووجهته�:  )�مل�ش�فحة) على وجه 
�مل�شلمني) و�أهم �أعم�له� )تعليم �الأحد�ث وتهذيبهم) تر�جع ق�شية 46 و 47 و 

.48
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ق�صية )19(

�أع�ش�ء �جلمعية ال يتكلفون �لتن��شر و�لتع�ون فيم� هو لي�س من مق��شد  
ب�شبب  ويت�شرر  ي�ش�ب  ملن  �إال  بينهم  فيم�  �جل�ه  �أو  ب�مل�ل  �لتع�ون  �أي  �جلمعية 

�جلمعية.

ق�صية )20(

�لعلمية  �ملز�ي�  �أ�شح�ب  من  خم�شو�س  عدد  بكف�ية  �جلمعية  تتكفل 
�أو  لهم،  عي�ل  ال  يكونو� جمردين  �أن  ب�شرط  �لع�دة،  �خل�رقة  �لعز�ئم  �أو  �خل��شة، 

�شبيهني ب�ملجردين.

الف�سل الثالث

يف مالية اجلمعية

ق�صية )21(

نفق�ت �جلمعية تبنى على غ�ية �لب�ش�طة و�القت�ش�د، وهي ت�شعة �أنو�ع:

� لكل و�حد  )-   �إكم�ل كف�ية �لهيئة �لع�ملة مب� ال يزيد على �شتني ذهًب� �إنكليزيًّ
يف �ل�شنة.

2-  رو�تب �لكت�ب و�ملرتجمني و�خلدم.

الجتماع الثاين ع�صر  - قان�ن اجلمعية
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3-  �أجرة حمالت �ملركز و�ل�شعب�ت غري �مل�شتقلة م�لية.

4-  نفق�ت �لبعوث �ملتجولة.

5- نفق�ت �ملطبوع�ت. 

6-  نفق�ت �لتحرير و�لت�أليف.

7-  نفق�ت �لربيد و�لر�ش�ئل. 

8-  كف�ية �ملذكورين يف �لق�شية )20).

9- �لنفق�ت �ملتفرقة.

ق�صية )22(

تعتمد �جلمعية يف �حل�شول على نفق�ته� على جهتني فقط: �لن�شف من 
من  �لت�يل،  �لف�شل  ذكره� يف  �الآتي  �ملوؤلف�ت  طبع  �أي  �جلمعية،  مطبوع�ت  ربح 
نحو طبع �مل�شحف �ل�شريف ب�شورة متقنة للغ�ية، ت�شتوجب �الخت�ش��س بطبعه. 
�الأمة،  و�أغني�ء  �أمر�ء  و�لنجدة من  �أ�شح�ب �حلمية  �إع�ن�ت  �الآخر من  و�لن�شف 

وبع�س �الأع�ش�ء �ملحت�شبني))).

� فقط، وح�شول ذلك لي�س  ))) مالحظة موؤقتة: يكفى للجمعية يف �ل�شنني �الأوىل مقد�ر خم�شة �آالف جنيه ذهًب� �إنكليزيًّ
بذي ب�ل. )ك). 
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ق�صية )23(

�أمني �مل�ل يكون من �أغني�ء  �لتج�ر �مل�شهورين �ملقيمني يف مركز �جلمعية، 
ودينه،  لربه  ِح�ْشبة  �خلدمة  بهذه  ويقوم  �مل�شت�ش�رين  �الأع�ش�ء  من جملة  ويكون 

ويكون �مل�ل يف يده بوجه م�شمون.

ق�صية )24(

�أمني �مل�ل يعطى و�شوالت مبقبو�ش�ته تكون مطبوعة، مرقوًم� عليه� عدد 
�ل�شنة،  تلك  يف  �مل�شروف  وجمموع  �لو�رد،  جمموع  منه�  ج�نب  يف  مت�شل�شل 

ب�عتب�ر غ�ية �ل�شهر �لعربي �ملن�شرم.

ق�صية )25(

�أمني �مل�ل ال ي�شرف �شيًئ� �إال بورقة �شرف مطبوعة عليه� عدد مت�شل�شل، 
وموقع عليه� من �لق�ب�س وك�تب �جلمعية ورئي�شه�.
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الف�سل الرابع

يف وظائف اجلمعية

ق�صية )26(

�لهيئت�ن �لع�ملة و�مل�شت�ش�رة ب�التف�ق �أو �أكرثية �لثلثني، تعيد�ن �لنظر يف 
ق�نون �جلمعية، مرة �بتد�ء، ثم كل ثالث �شنني مرة، وتنظم�ن �لقو�نني �لتي تلزم، 
�لت�أمني،  و�لتدقيق  �لرتوي  لقو�عد  ت�بًع�  �لقو�نني  ترتيب  يكون  �أن  مطلًق�  ويجب 

وترتبط كل ق�شية ب�شرح مف�شل م�شجل يرجع �إليه.

وال ي�شري �لق�نون د�شتوًر� للعمل �إال بعد قر�ءته يف �جلمعية �لع�مة �ل�شنوية 
تلك  �أحك�م  من  ب�لبع�س  �لعمل  تقرير   �ل�شرورة  عند  للهيئتني  ويجوز  وقبوله، 

�لقو�نني موؤقًت�، ثم تعر�س على �جلمعية �لع�مة �الأ�شب�ب �ملجربة على �لتعجيل.

ق�صية )27(

�إيق�ظ فكر علم�ء �لدين �إىل �الأمور �خلم�شة �الآتية، وتن�شيطهم لل�شعى يف 
ح�شوله�، وم�ش�عدتهم ب�إر�ءة �أ�شهل �لو�ش�ئل و�أقربه� �إليه� وهي:

)- تعميم �لقر�ءة و�لكت�بة مع ت�شهيل تعليمه�.
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2-   �لرتغيب يف �لعلوم و�لفنون �لن�فعة، �لتي هي من قبيل �ل�شن�ئع مع ت�شهيل 
تعليمهم� وتلقيهم�.

�لعلوم  من  نوعني  �أو  و�حد  لنوع  و�ملدر�شني  �ملد�ر�س  من  كل  3-  تخ�شي�س 
و�لفنون، ليوجد يف �الأمة �أفر�د ن�بغون متخ�ش�شون.

4-  �إ�شالح �أ�شول تعليم �للغة �لعربية و�لعلوم �لدينية وت�شهيل حت�شيله� بحيث 
يبقى يف عمر �لط�لب بقية ي�شرفه� يف حت�شيل �لفنون �لن�فعة.

5- �جلد ور�ء توحيد �أ�شول �لتعليم وكتب �لتدري�س.

ق�صية )28(

�ل�شعى يف ت�أليف متون خمت�شرة ب�شيطة و��شحة على ثالث مر�تب:

)- لتعليم �ملبتدئني �أو �ملكتفني ب�ملب�دئ. 

2- لتعليم �ملنتهني �لط�لبني �الإتق�ن.

3- لتعليم �لن�بغني �لر�غبني يف �الخت�ش��س.

ق�صية )29(

�الهتم�م يف جعل �ملتعلمني و�ملعلمني على �أربع مر�تب:

الجتماع الثاين ع�صر  - قان�ن اجلمعية
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)- �لع�مة ومعلموهم �أئمة �مل�ش�جد و�جلو�مع �ل�شغرية.

2- �ملهذبون ومعلموهم مدر�شو �ملد�ر�س �لعمومية و�جلو�مع �لكبرية.

3- �لعلم�ء ومعلموهم مدر�شو �ملد�ر�س �ملخت�شة ب�لعلوم �لع�لية.

4- �لن�بغون ومعلموهم �الأف��شل �ملتخ�ش�شون.

ق�صية )30(

�ل�شعي لدى �أمر�ء �الأمة مبع�ملة ك�فة طبق�ت �لعلم�ء مع�ملة �الأطب�ء �أي 
م� مل يكن  و�الإر�ش�د  و�لوعظ  و�الإفت�ء  للتدري�س  يت�شدر  ر�شًم� على من  ب�حلجر 

جُم�ًز� من قبل هيئة �متح�نية ر�شمية موثوق به� تق�م يف �لعو��شم.

ق�صية )31(

�لتو�شل لدى �الأمر�ء �أن يعطو� الأحد �لعلم�ء �لغيورين يف كل بلدة �شفة 
م�شت�ش�رين  له  ويجعلون  �لبلدة  تلك  يف  �مل�شلمني  جم�عة  على  ديني  حمت�شب 
تقوم  ب�أن  �الحت�ش�بية  �جلمعية  هذه  وتكليف  �الأه�يل،  عقالء  من  منتخبني 
على  و�ملح�فظة  �ملع�رف  تعميم  وبت�شهيل  عنف،  بدون  للم�شلمني  ب�لن�شيحة 

�الأخالق �لدينية.
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ق�صية )32(

�لتو�شل لنيل �لعلم�ء م� ي�شتحقون من رزق وحرمة، ومنعهم عن كل م� 
يخل ب�شفتهم و�شرفهم))).

ق�صية )33(

لل�شرع  �ملالئمة  �الأ�شول  �إىل  �لرجوع  �لطر�ئق على  �أهل  �لتو�شل حلمل 
و�حلكمة يف �الإر�ش�د وتربية �ملريدين، وتكليف كل فرقة منهم بوظيفة خم�شو�شة 
بعول  مثاًل  ك�لق�درية  فرقة  �خت�ش��س  نحو  من  �الإ�شالمية،  �الأمة  به�  يخدمون 
وتعليم �الأيت�م، و�أخرى مبو��ش�ة �مل�ش�كني و�أبن�ء �ل�شبيل، وجم�عة بتمري�س �لفقر�ء 
و�لب�ئ�شني، وفئة ب�لت�شويق �إىل �ل�شالة وغريه� ب�لتنفري عن �مل�شكر�ت، ونحو ذلك 

من �ملق��شد �خلريية �ل�شرعية، فيكون عملهم هذ� عو�ًش� عن �لعطل و�لتعطيل.

ق�صية )34(

الإر�ش�د  �ل�شعي  على  �الحت�ش�ب  وجمعي�ت  و�ملر�شدين  �لعلم�ء  حمل 
�الأ�شول،  متحدة  و�أخالقية  مع��شية  قو�عد  �إىل  �أحد�ثه�  خ�شو�ًش�  �الأمة،  �أفر�د 
تالئم �الإ�شالم و�حلرية �لدينية، وتفيد تروي�س �الأج�ش�م، وتقوية �ملد�رك، وتثمر 

�لن�ش�ط لل�شعي و�لعمل، وتولد �حلمية و�الأخالق �ل�شريفة.

�أمث�لهم يف  �لقهوة، و�لتجو�ل يف �ملجتمع�ت، وركوب �حلمري، ونحو ذلك، مم� ال يقدم عليه  )))   ك�لقعود يف حمالت 
�مللل �الأخرى. )ك).
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ق�صية )35(

تعتني �جلمعية ب�شورة خم�شو�شة، بو�شع موؤلف�ت �أخالقية مالئمة للدين 
هذه  تقوم  بحيث  وع�لية،  ومتو�شطة  ب�شيطة  من  مر�تب  على  وتكون  وللزم�ن، 

�ملوؤلف�ت مق�م مطوالت �ل�شوفية.

وتقوم بو�شع موؤلف�ت للغة: و�شطى عربية، ال م�شرية وال ع�مية، وجعله� 
لغة لبع�س �جلر�ئد وملوؤلف�ت �الأخالق ونحوه�، مب� يهم ن�شره بني �لعو�م فقط))).

ق�صية )36(

تعليم  على  �الحت�ش�ب  وجمعي�ت  �لعلم�ء  حمل  يف  �جلمعية  تعتني 
�الأمة م� يجب عليهم �شرًع� من �ملج�ملة يف �ملع�ملة مع غري �مل�شلمني، وم� تقت�شيه 
منه،  بخري  معروفهم  ومق�بلة  مع��شرتهم،  ح�شن  من  �الإ�شالمية  و�ملز�ي�  �الإن�ش�نية 
ورع�ية �لذمة و�لت�أمني و�مل�ش�و�ة يف �حلقوق، وجتنب �لتع�شب �لديني �أو �جلن�شي 

بغري حق.

و�لق�شر  و�لنون،  ب�لو�و  و�جلمع  ب�لي�ء،  �لتثنية  على  و�القت�ش�ر  �لذ�ل،  عن  وب�لز�ي  �لث�ء،  عن  ب�ل�شني  )))  ك�الكتف�ء 
ب�الألف، وكقبول �لو�شع �لع�مي �مل�شهور. )ك). ]�ملن�ر[  :  »هذ� خط�أ ال ح�جة �إليه؛ �إذ ميكن �لو�شول �إىل �ملق�شود 

ب�للغة �ل�شحيحة �ل�شهلة«.
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ق�صية )37(

م�ئة  نحو  حجمه�  يكون  �شهر  كل  يف  عربية  دينية  ر�ش�لة  �جلمعية  تن�شر 
�أنو�ع،  ثم�نية  مب�حثه�  وتكون  ع�م،  كل  يف  كت�ب  منه�  يت�ألف  بحيث  �شحيفة، 

يخ�ش�س لكل بحث ق�شم منه�، وهي:

)- مقرر�ت �جلمعية و�أعم�له�، وخال�شة �ملهم من مر��شالته� مع �شعب�ته�.

2-  مب�حث دينية يف مو�شوع �شم�حة �لدين ومز�ي�ه �ل�ش�مية، ودفع م� ُيرمى به من 
من�ف�ته للحكمة و�ملدنية.

3- قو�عد �أخالقية ون�ش�ئح مع��شية.

4- ف�شول يف �لعلوم و�لفنون �لن�فعة و�لرتغيب فيه�، و�إر�ءة طر�ئق تلقينه� وتلقيه�.

5- �ملق�الت �ملفيدة �لتي يحرره� �الأع�ش�ء �لفخريون وغريهم من ف�شالء �الأمة.

6- �الأخب�ر و�الإعالن�ت �ملتعلقة ب�لنه�شة �لعلمية �الإ�شالمية.

7- �ل�شوؤ�الت و�جلو�ب�ت �ملهمة.

8- مب�حث وفو�ئد �شتى.

ق�صية )38(

فيه�  مالحًظ�  �ل�شهرية  �لر�ش�لة  يف  �لدينية  و�ملق�الت  �الأبح�ث  تكون 
�أو �ملو�فقة ملذهبني ف�أكرث من �ملذ�هب �ملدونة �ملتبعة، ويتعني يف  �إجم�ع �ل�شلف 



192 192
اأمُّ القـــرى

�مل�ش�ئل �ملهمة �خلالفية ب�أن يقره� بع�س �مل�شهورين عن علم�ء �لهد�ية من �ملذ�هب 
�ملختلفة.

ق�صية )39(

فقط،  وطبعه�  حتريره�  م�شروف  من  قريبة  معتدلة،  �لر�ش�لة  قيمة  تكون 
�الأمر�ء  ح�ش�ب  على  عو�س،  بدون  �مل�شهورين  و�لعلم�ء  �ملد�ر�س  �إىل  وتر�شل 

و�ملحت�شبني.

ق�صية )40(

تعتني �جلمعية غ�ية �العتن�ء يف �إي�ش�ل �لر�ش�لة �إىل �ملر�شلة �إليهم ب�شورة 
منتظمة، ويف �إدخ�له� لك�فة �لبالد �مل�أهولة ب�مل�شلمني رغًم� عن كل م�نع، فرت�شل 
� مع رو�د على جن�ئب تخرتق �آ�شي� و�إفريقي� �إىل �أق��شيهم�، وال تعدم �جلمعية  ولو برًّ

و�ش�ئل كثرية لالإي�ش�ل.

ق�صية )41(

�أ�شهر �جلر�ئد  �أربع جر�ئد من  و�إعالن�ته�  ملن�شور�ته�  تخ�ش�س �جلمعي�ت 
 (3( �لق�شطنطينية.  يف  تركية   (2( م�شر.  يف  عربية   ((( �ل�شي��شية.  �الإ�شالمية 

ف�ر�شية يف طهر�ن. )4) �أوردية يف كلكته.
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ق�صية )42(

مركز  يف  دينية  ت�ريخية  جغر�فية  مدر�شة  ت�أ�شي�س  يف  �جلمعية  ت�شعى 
�جلمعية، الأجل تثقيف تالمذته� وت�أهيلهم لل�شي�حة و�لبعوث.

ق�صية )43(

�الإ�شالمية  �لبالد  يف  تتجول  وعلمية،  جغر�فية  بعوًث�  �جلمعية  تر�شل 
�لقريبة و�لبعيدة، لالطالع على �أحو�ل �لبالد و�أهله� من حيث �لدين و�ملع�رف، 
والإر�ش�دهم مل� يلزم �إر�ش�دهم �إليه يف ذلك، ح�شبم� تقت�شيه �الأخوة �لدينية بدون 

.� تعر�س لالأحو�ل �ل�شي��شية قطعيًّ

ق�صية )44(

ملوك  �إقن�ع  يف  �نعق�ده�  من  �شنني  ثالث  م�شي  بعد  �جلمعية  ت�شعى 
�مل�شلمني و�أمر�ئهم لعقد موؤمتر ر�شمي يف مكة �ملكرمة، يح�شره وفود من قبلهم، 
�ملوؤمتر:  �ملذ�كر�ت يف  مو�شوع  ويكون  �الأمر�ء،  �أولئك  �أ�شغر  مندوب  ويرت�أ�شهم 

�ل�شي��شة �لدينية))).

))) ر�جع م� ورد يف �أو�خر حم�ورة �ل�ش�حب �لهندي و�الأمري �ملذكورة بعد هذ� �لق�نون. )ك).

الجتماع الثاين ع�صر  - قان�ن اجلمعية
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ق�صية )45(

�إذ� �ش�دفت �جلمعية مع�ر�شة يف بع�س �أعم�له� من حكومة بع�س �لبالد، 
وال �شيم� �لبالد �لتي هي حتت ��شتيالء �الأج�نب، ف�جلمعية تتذرع �أواًل ب�لو�ش�ئل 
لرفع  توفقت  ف�إذ�  �جلمعية،  نية  بح�شن  و�إقن�عه�  �حلكومة  تلك  ملر�جعة  �لالزمة 

�لتعنت فيه�، و�إال فلتلج�أ �جلمعية �إىل �هلل �لق�در �لذي ال يعجزه �شيء.

خامتة

ق�صية )46(

�شي��شة �جلمعية: جلب قلوب من تتخري جلبهم، ببذل �ملعروف حم�ب�ة، 
�أو غ�ي�ته فتعينه  �أهم ح�ج�ته  فتتحرى مو��ش�ة �الإن�ش�ن عند م�ش�به، وتنقب عن 

عليه�.

ق�صية )47(

ب�أ�ش�ليب  �إال  تق�بل  وال  تق�وم  فال  و�مل�شكنة،  �لعجز  �جلمعية:  مظهر 
مق��شده�، وال  يع�دي  �حل�شنة، وتالطف وجت�مل جهده� من  و�ملوعظة  �لن�شيحة 

تلج�أ �إىل �الإجل�ء �إال يف �ل�شروري�ت.
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ق�صية )48(

�لعمل،  على  �لثب�ت  وعمدته�  �لنية،  يف  �الإخال�س  �جلمعية:  قوة 
و�شالحه�  �حلنيف،  �لدين  وح�شنه�  فو�حدة،  و�حدة  �لعقب�ت  تذليل  وم�شلكه� 
�لعلم و�لتعليم، وجي�شه� �الأحد�ث و�ل�شعف�ء، وقو�ده� حكم�ء �لعلم�ء و�الأمر�ء، 
ور�يته� �لقدوة �حل�شنة، وغنيمته� بث �حلي�ة يف �ملوحدين، وغ�يته� خدمة �ملدنية 
و�الإن�ش�نية، وثمرة �أع�ش�ئه� و�أن�ش�ره� لذة �لفكر و�لفخر ونيل �الأجر من �هلل. )مت 

�لق�نون).

ق�ل �الأ�شت�ذ �لرئي�س:

 ه� نحن �أوالء قد ��شتوفين� قر�ءة �لق�نون للمرة �لث�نية �أي�ًش�، ومل ي�شتدرك 
ه.  وه ف�أج�ب جميع �الأع�ش�ء نعم ُنِقرُّ عليه و�حد من �الإخو�ن �شيًئ�، فهل �أنتم مقرُّ

ق�ل �لعالمة �مل�شري:

�لرئي�س  �ملكي  �الأ�شت�ذ  حل�شرة  �أ�شكر  �جلمعية،  هيئة  عن  ب�لني�بة  �إين   
بر�عته يف ح�شن �إد�رة �جلمعية، كم� �أنني �أقدر للمدقِّق �لرتكي ورفق�ئه و��شعي 
�ش�نحة �لق�نون، قدر ف�شلهم، وح�شن �إح�طتهم، و�إين الأرى يف هذ� �لق�نون �أ�شعة 
نور بني �لق�ش�ي� و�ل�شطور، نور ي�شرق على �ملن�ر�ت، فيبدر �الأهلة، ويبهر �لن�شور، 

الجتماع الثاين ع�صر  - قان�ن اجلمعية
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نور معقود �للو�ء لن�ش�أة جديدة، وحي�ة حميدة، وع�قبة �شعيدة. نور ميزق َدْيُجور))) 
�لفتور ويحيي ميت �ل�شعور وم� ذلك على �هلل بعزيز.

ق�ل �ملحقق �ملدين:

 مبن��شبة �أين ج�ر للنبي �أرى ك�أن ر�شول �هلل م�شرور بكم �أيه� �الإخو�ن 
خدمة  و�أمته،  لدينه  خدمة  م�شروعكم  يف  يوفقكم  �أن  ربه  �إىل  يت�شرع  �لكر�م، 

يقني �الأولني. دِّ تلحقكم ب�ملج�هدين �ل�شِّ

ق�ل �الأ�شت�ذ �لرئي�س:

�إذ تقرر �أن يكون ت�أ�شي�س �جلمعية �لد�ئمة �بتد�ء يف بور �شعيد �أو �لكويت، 
ب�شورة غري علنية يف �الأول، ف�أرى �أن نفو�س تع�طي �أ�شب�ب هذه �ملهمة للعالمة 
تهيئة  وبعد  م�شر،  يف  يجتمع�ن  �أ�شهر  �شتة  بعد  فهم�  �لفر�تي،  و�ل�شيد  �مل�شري 
�الأ�شب�ب، وترتيب م� يلزم ترتيبه، ي�شعي�ن �أواًل بطبع هذه �ملذ�كر�ت مع �لق�نون، 
و�لف�ر�شية  �لرتكية  �الإ�شالمية  �للغ�ت  �أمه�ت  بقية  �إىل  يهتم�ن برتجمة ذلك  ثم 

و�الأوردية، فيطبع�نه� وين�شر�نه� ذكرى وب�شرى للموؤمنني.

�لهمم  ذوي  و�أفك�ر  �آر�ء  من  ��شتطالعه  يلزم  م�  ��شتطالعهم�  بعد  ثم 
�ل�ش�مية، يب��شر�ن تع�طي �أ�شب�ب ت�شكيل �جلمعية من �لرتوي و�لت�أين �لالزمني 

))) َدْيُجور: ظلمة. )م).
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حكمة، ورمب� ال ي�ش�عدهم� �لزم�ن فيحت�ج�ن لرتقب �لفر�شة، ولو ت�أخر �الأمر �إىل 
ب�أنه ال يقطع عن� ر�ش�ئله و�إعالمن�  �جتم�عن� �لث�ين. و�أخون� �ل�شيد �لفر�تي يعدن� 
ب�شري �مل�ش�ألة، و�الأمل بعن�يته تع�ىل، �أن جند يف �جتم�عن� �لث�ين بعد ثالث �شنني 

�جلمعية �لد�ئمة مت�شكلة على �أح�شن نظ�م.

ثم ق�ل �الأ�شت�ذ �لرئي�س:

�لفخريني،  ب�أع�ش�ئه�  �شتلحقن�  �لد�ئمة  �جلمعية  �أن  �أمل  على  و�إين   
فتخدم مق��شده� �جلليلة �ملتعلقة ب�إعز�ز دينن� و�إخو�نن� و�أنف�شن�، فنن�ل بذلك �أجر 

�ملج�هدين، و�شرًف� عظيًم� نفتخر به، نحن و�أحق�بن� من بعدن� �إىل يوم �لدين.

ثم ق�ل:

و�إن جمعيتن� هذه قد �خت�رت �أن جتعل مركزه� �ملوؤقت يف م�شر، وم�شر 
د�ر �لعلم و�حلرية، وك�نت �أخذت يف �لعمر�ن ب�شرعة، ولوال ته�ون �شعيد وتط�ول 
�إ�شم�عيل و�شقوط نفوذ �لفرن�شي�س بحرب �ل�شبعني، و�نفر�د �الإنكليز وي�أ�شهم من 
قبول �ملري�س �لتمري�س، وته�تر قو�ت �لدول بتو�زنه� لبقيت تلك �حلركة �لعمر�نية 

م�شتمرة ومل� رجع �ل�شيخ �إىل دور �النحالل، وال وقع �البن يف دور �الحتالل))).

)))ج�ءت هذه �لفقرة يف غري طبعة �ملن�ر على �ل�شورة �لت�لية :
ثم ق�ل: و�إن جمعيتن� هذه �إذ� �خت�رت �أن جتعل مركزه� �ملوؤقت يف م�شر، وم�شر د�ر �لعلم و�حلرية، فله� �أمل قوي يف �أن 
� للجمعية، وال بدع ف�إنه خري �أمري �ش�ب  ح�شرة �لعزيز )عب��س �لث�ين) يكون ع�شًد� للق�ئمني ب�إعز�ز �لدين، وح�مًي� فخريًّ
ن�ش�أ على �لغرية �لدينية، و�حلمية �لعربية، خ�شو�ًش� جن�به �ل�ش�مي من �آل بيت ح�زو� بني �ش�ئر ملوك �الإ�شالم و�أمر�ئه�=      

الجتماع الثاين ع�صر  - قان�ن اجلمعية
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ثم خ�طب �ل�شيد �لفر�تي هيئة �جلمعية، فق�ل:

 �أيه� �ل�ش�دة ال غرو �أن �أكون �أكرث �الإخو�ن �شروًر� ب�إنت�ج �شعيي و�شي�حتي 
تع�ىل  �ملوىل  ت�شهيل  من  م�شتب�شر  و�إين  �ل�شبيل،  هذ�  يف  �لكبرية  �خلطوة  هذه 
و�لعز�ئم ال �شك  �شيء،  �هلل  يعز على  �لنه�ية، وال  �إىل  �ل�شري  ي�شهل  �أن  �لبد�ية 

تذلل �لعظ�ئم.

وال  ويتم،  يح�شل  م�  مبهم�ت  �هلل  �ش�ء  �إن  �ش�أر��شلكم  �ل�ش�دة  �أيه�  و�إين 
ب�لتوفيق. هذ�  ب�أدعيتكم  ب�آر�ئكم ولو عن بعد، وت�شعفوين  �أن تردفوين  �أ�شتغني 
ولي�س هذ� �ليوم �آخر عهد جمعيتن�، بل يلزم �أن جتتمع �أي�ًش� يف هذ� �ملحفل ر�بع 

�أي�م �لت�شريق، فتكون تلك جمعية �لود�ع.

بق يف �الطالع على �أحو�ل �لدني�، ف�جتهدو� يف �لرتقي�ت �ل�شي��شية و�لعمر�نية و�لعلمية و�لتنظيمية و�ملدنية. ب �ل�شَّ =َق�شَ
حتى �إن �لنه�شة �لعثم�نية بكل فروعه� م�شبوقة يف م�شر، ومقتب�شة عنه�، بل - كم� يعلم �لع�رفون - �إمن� تقدمت �لدولة 
�لعلية �لعثم�نية بع�س خطو�ت يف ميد�ن �ملدنية و�لعمر�ن مدفوعة ب�أيدي �ملرحوِمني: حممد علي، و�إبر�هيم، وف��شل، 
وك�مل، وغريهم من �الأمر�ء حتى و�الأمري�ت �مل�شري�ت، فم� ك�ن ر�شيد وعلي وفوؤ�د وكم�ل ومدحت وعوين وبقية �أحر�ر 

�الأتر�ك، �إال و�أكرثهم �آالت �أوجده� ومده� ب�لقوة هوؤالء �لعظ�م، وال غرو، فقد يحمل �البن �أب�ه على �لر�شد و�إْن �أب�ه.
قبول  وي�أ�شهم من  �الإنكليز  و�نفر�د  �ل�شبعني،  �لفرن�شي�س بحرب  نفوذ  و�شقوط  �إ�شم�عيل،  وتط�ول  �شعيد،  ته�ون  ولوال 
�ملري�س �لتمري�س، وته�تر قو�ت �لدول بتو�زنه�، لبقيت تلك �حلركة م�شتمرة، ومل� رجع �ل�شيخ �إىل دور �الإنحالل وال وقع 

�البن يف دور �الحتالل.
�إج�بة  �لعزيز �ل�ش�ب �لكبري،  �إذ� عقدت �الأمل يف موؤ�زرة هذ� �الأمر �ل�شهل �خلطري بذ�ك  ولهذ� ال تفرط �جلمعية 

لد�عي �حلمية، و�شمو �لفكر، و�غتن�ًم� للثو�ب، وفخر �لذكر، و�هلل �مللهم �ملوفق، ون�ش�أله ح�شن �خلت�م. 
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يجب  وب�ش�ئر   تد�بري  ببع�س  �لرئي�س  �الأ�شت�ذ  ح�شرة  يك��شفكم  وفيه� 
�إ�شر�ره�، فتوقر يف �ل�شدور ال ت�شجل وال تذ�ع، ويف ذ�ك �ليوم يتم بت�شهيل �هلل 
طبع �شجل مذ�كر�ت جمعيتن�، �إىل هذه �ل�ش�عة )مبطبعة �جلالتني) فيوزع عليكم 
ن�شخ منه� كم� يعطى لكم ن�شخ من �شبط �ملن�ق�ش�ت على �لق�نون، ون�شخ جديدة 
من مفت�ح �لكت�بة �لرمزية، تبدياًل للمفت�ح �ملخت�شر �الأول، مذياًل برت�جم �الإخو�ن 

ب�شورة �أكرث تف�شياًل من �الأوىل، وعلى �هلل �لتي�شري.

ثم ق�ل �ل�شيد �لفر�تي:

�الأديب  �أخين�  من  ر�ش�لة  ب�الأم�س  �أخذت  ب�أين  �ل�ش�دة  �أيه�  �أخربكم   
فهو  قباًل،  ذلك  بينت  كم�  �جلمعية  مو�ف�ة  من  �لقدر  ميكنه  مل  �لذي  �لبريوتي 
له  ق�شيدة  عليكم  �أتلو  �أن  ويطلب  ب�لتوفيق،  للجمعية  ويدعو  �ل�شالم،  يقرئكم 

يخ�طب به� �مل�شلمني.

فق�ل �الأ�شت�ذ �لرئي�س: وعليه �ل�شالم.

 و�أمر بقر�ءة �لق�شيدة، فقرئت، و�أثبت منه� ب�إ�ش�رة �الأ�شت�ذ �لرئي�س بع�س 
�أبي�ت وهي:

الجتماع الثاين ع�صر  - قان�ن اجلمعية

باأنف�ِصُكم َما  حــَيارى  يا  مُت�  َغريَّ
كفرْت اإذا  الُقرى  يهــلك  ل  اهلُل 
اأورثُكْم باملعــروِف  اآمِر  التَّ َتْرُك 

َعِم النِّ �َصابَغ  عنُكم  اهلُل  فغريَّ 
�صئ�نهِم يف  م�صلُح�َن  واأهُلها 
الَقَدِم َزلََّة  يا  َنْذٍر  ِمْن  حــاق  ما 
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ح�ا ت�حيَد بارِئُكم يا َق�َمنـــا �صحِّ
ع َتَ ح�ا ال�صرَع من ح�صٍ� وُمْ ونقِّ
لٍة ُخــذوا مبْحَكــِم اآيــــــــاٍت منزَّ
يِن واإْن َح�ُصنْت َدُع�ا البدائَع يف الدِّ

عَمٍل ويف  فْكٍر  يف  ين  الدِّ �صــماَحُة 
خالِقُكم اهلِل  ِمَن  ين  الدِّ �صــــماحُة 
�صاطعًة يب�صــاَء  ة  ملَّ وحافُظــــ�ا 
فل�َصَفٍة كلِّ  يف  اِئُلَها  ف�صَ راقت 

رمِم ول  اأحَياٍء  اإ�ْصــــَراِك  بدوِن 
رجعــــى اإىل ديِن اأ�صالٍف ذوي ذمِم
والَكِلِم)1( الفعل  يف  بينت  ٍة  و�ُصنَّ
حمتِكِم تاأويُل  نــــــــــُكم  يغرَّ ول 
َقِم خرٌي من الإ�صــِر والأْغالِل وال�صَّ
بالنَعِم الُكفراِن  َدْع�ا  عليُكم  بها 
مغَتنِم)2( كل  حبتكم  قد  و�صمحة 
�صمِم اإىل  ي  تف�صِ حكمٌة  ق�اُمها 

�إىل �أن يقول

حتى يقول:
اأبدا غريها  ل  و�صيلُتكم  هذي 
جتُدوا لْن  الت�حيِد  َجامَعِة  غرِي  يف 
به ُت�صا�ُس  ما  اأوىل  يِن  الدِّ �صيا�صــُة 
رايتُكم حفُظ  وفيها  احلياُة  فيها 

الأمِم ِخريَة  يا  لنه�صِتُكم  فا�ْصَع�ا 
رَحِم ذوي  ل�صتم  لكم�  َجامٍع  من 
ُعرٍب ومن َعجِم �صتىَّ اخلالئِق من 
ْكِن واحَلرم خ�صراَء �ص�داَء ح�َل الرُّ

))) يف �لطبع�ت �الأخرى ... »ج�ءت� ب�أف�شح �لكلم«. )م).
)2) يف �لطبع�ت �الأخرى »و�شمح�ء ج�ءتكمو بكل مغتنم«. )م).



�أمور  �أي�م �لعيد بع�س  قررت �جلمعية يف �جتم�ع �لود�ع �ملنعقد يف ر�بع 
ينبغي �أن ُت�َشرَّ وال تذ�ع، غري �أنه� ر�أت �أن يلحق منه� بهذ� �ل�شجل م� ي�أتي فقط.

قرار عدد 6

وخ�ش�ل  �أحو�ل  يف  �لعميق  و�لنظر  �لدقيق  �لبحث  بعد  �جلمعية  �إن 
جميع �الأقو�م �مل�شلمني �ملوجودين، وخ�ش�ئ�س مو�قعهم، و�لظروف �ملحيطة بهم، 
�لدينية  �ل�شي��شة  �إىل  ب�لنظر  والأهله�  �لعرب  جلزيرة  �أن  وجدت  و��شتعد�د�تهم، 
جمموعة خ�ش�ئ�س وخ�ش�ل مل تتوفر يف غريهم، فر�أت �جلمعية �أن حفظ �حلي�ة 
�نتظ�ر ذلك من  و�أن  �لدينية متعينة عليهم، ال يقوم فيه� مق�مهم غريهم مطلًق�، 
لكل  جتعل  ومز�ي�  خ�ش�ئ�س  �أي�ًش�  �الأقو�م  لبقية  �أن  على  حم�س،  عبث  غريهم 
� يف بع�س وظ�ئف �جل�معة �الإ�شالمية، مثل: �أن مع�ن�ة حفظ �حلي�ة  منهم مق�ًم� مهمًّ
�ل�شي��شية وال �شيم� �خل�رجية متعينة على �لرتك �لعثم�نيني)))، ومر�قبة حفظ �حلي�ة 
�ملدنية �لتنظيمية يليق �أن تن�ط ب�مل�شريني، و�لقي�م مبه�م �حلي�ة �جلندية ين��شب �أن 

))) الأنهم متقنون فن )�لديبلوم�تيك)، �أي �ملر�وغة يف �ملق�ل و�لتلون يف �الأحو�ل. )ك).

ذيــل
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�إفريقي�  و�إم�ر�ت  ومر�ك�س  مييًن�،  و�لقوق��س  و�خلزر  وترك�شت�ن  �الأفغ�ن  به�  يتكفل 
�شم�اًل، وتدبري حفظ �حلي�ة �لعلمية و�القت�ش�دية خري من يتواله� �إير�ن و�أو��شط 

�آ�شي� و�لهند وم� يليه�.

ومل� ك�نت �جلمعية ال يعنيه� غري �أمر �لنه�شة �لدينية، ر�أت من �ل�شروري 
�الأمة  تب�شط الأنظ�ر  و�أن  و�أهله� ومن يج�ريهم،  يليه�  ب�جلزيرة وم�  �آم�له�  تربط  �أن 
�لتع�شب  رفع  الأجل  وذلك  عموًم�،  و�لعرب  و�أهله�  �جلزيرة  خ�ش�ئ�س  هي  م� 

�ل�شي��شي �أو �جلن�شي، والأجل �إي�ش�ح �أ�شب�ب ميل �جلمعية للعرب، فنقول:

)- �جلزيرة: هي م�شرق �لنور �الإ�شالمي.

2- �جلزيرة فيه� �لكعبة �ملعظمة.

3- �جلزيرة فيه� �مل�شجد �لنبوي وفيه �لرو�شة �ملطهرة.

4-  �جلزيرة �أن�شب �ملو�قع الأن تكون مركًز� لل�شي��شة �لدينية؛ لتو�شطه� بني �أق�شى 
�آ�شي� �شرًق�، و�أق�شى �إفريقي� غربً�.

5- �جلزيرة �أ�شلم �الأق�ليم من �الأخالط جن�شية و�أدي�نً� ومذ�هب.

6- �جلزيرة �أبعد �الأق�ليم عن جم�ورة �الأج�نب.

�لط�معني  عن  لبعده�  �أحر�ر،  دي�ر  تكون  الأن  �الأر��شي  �أف�شل  7-  �جلزيرة 
و�ملز�حمني، نظًر� لفقره� �لطبيعي.
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8- عرب �جلزيرة: هم موؤ�ش�شو �جل�معة �الإ�شالمية لظهور �لدين فيهم))).

9-  عرب �جلزيرة م�شتحكم فيهم �لتخلق ب�لدين، الأنه من��شب لطب�ئعهم �الأهلية 
�أكرث من من��شبته لغريهم.

0)-  عرب �جلزيرة �أعلم �مل�شلمني بقو�عد �لدين، الأنهم �أعرقهم فيه، وم�شهود لهم 
ب�أح�ديث كثرية ب�ملت�نة يف �الإمي�ن.

))-  عرب �جلزيرة �أكرث �مل�شلمني حر�ًش� على حفظ �لدين وت�أييده، و�لفخ�ر به، 
و�ليمن  �حلج�ز  يف  �أظهرهم  بني  ق�ئمة  تزل  مل  �لنبوية  و�لع�شبية  خ�شو�ًش� 

وعم�ن وح�شرموت و�لعر�ق و�إفريقي�.

�لت�شديد  عن  بعيًد�   � �شلفيًّ حنيًف�  عندهم  �لدين  يزل  مل  �جلزيرة  عرب   -(2
و�لت�شوي�س.

�أَنََفة مل� فيهم من خ�ش�ئ�س  �أقوى �مل�شلمني ع�شبية و�أ�شدهم  3)- عرب �جلزيرة 
�لبدوية)2).

4)- عرب �جلزيرة �أمر�وؤهم ج�معون بني �شرف �الآب�ء و�الأمه�ت و�لزوج�ت، فلم 
تختل عزتهم.

5)-   عرب �جلزيرة �أقدم �الأمم مدنية مهذبة، بدليلي: �شعة لغتهم، و�شمو حكمتهم 
و�أدبي�تهم.

)))  وكذلك من يتبعهم من �لع�ش�ئر �لق�طنة بني �لفر�ت ودجلة و�لن�زحني �إىل �أفريقي�. )ك).
)2)  وبقوة ذلك مل يزالوا يأخذون خراًجا ممن يأخذون باسم هدية.

ذيــل
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6)-  عرب �جلزيرة �أقدر �مل�شلمني على حتمل ق�شف �ملعي�شة يف �شبيل مق��شدهم، 
و�أن�شطهم على �لتغرب و�ل�شي�ح�ت، وذلك لبعدهم عن �لرتف �ملذل �أهله.

وال  يخ�لطون  فهم  وع�د�تهم،  جلن�شيتهم  �الأقو�م  �أحفظ  �جلزيرة  7)-  عرب 
يختلطون.

و�إب�ء  و�ال�شتقالل  �حلرية  على  �الإ�شالمية  �الأمم  �أحر�س  �جلزيرة  8)-  عرب 
�ل�شيم))).

ب�لقر�آن  وم�شونة  �ملع�رف،  يف  �مل�شلمني  لغ�ت  �أغنى  لغتهم  عموًم�  9)-  �لعرب 
�لكرمي من �أن متوت.

20-  �لعرب لغتهم هي �للغة �لعمومية بني �مل�شلمني، �لب�لغ عددهم 300 مليون.

)2- �لعرب لغتهم هي �للغة �خل�شو�شية مل�ئة مليون من �مل�شلمني وغري �مل�شلمني.

22-  �لعرب �أقدم �الأمم �تب�ًع� الأ�شول ت�ش�وي �حلقوق، وتق�رب �ملر�تب يف �لهيئة 
�الجتم�عية.

23- �لعرب �أعرق �الأمم يف �أ�شول �ل�شورى يف �ل�شئون �لعمومية)2).

))) هذ� �شبب عدم �نقي�د �أهل �ليمن ومن يليهم للعثم�نيني. )ك).
)2) ي�شهد لهم بذلك �لقر�آن يف ق�شة بلقي�س مع �شليم�ن  حيث ق�لت تخ�طب �ملالأ - �أي �مل�شت�ش�رين �الأ�شر�ف: 

﴿ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ.  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  
ی   ىئىئ   ىئ    ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ     ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ      .ۇئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ     

ی﴾ ]�لنمل/ 32- 34[. )ك(.
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24-  �لعرب �أهدى �الأمم الأ�شول �ملعي�شة �ال�شرت�كية.

�إن�ش�نية،  25-  �لعرب من �أحر�س �الأمم على �حرت�م �لعهود عزة و�حرت�م �لذمة 
و�حرت�م �جلو�ر �شه�مة، وبذل �ملعرف مروءة))).

26-  �لعرب �أن�شب �الأقو�م الأن يكونو� مرجًع� يف �لدين، وقدوة للم�شلمني، ف�إن 
بقية �الأقو�م قد �تبعو� هديهم �بتد�ء، فال ي�أنفون من �تب�عهم �أخرًي�.

هم  �لعرب  تعترب  �لقرى  �أم  جمعية   جعلت  �لتي  �الأ�شب�ب  هي  فهذه 
ت�ش�أل  و�جلمعية  �ل�شرقية.  �لكلمة  بل  �لدينية،  �لكلمة  جلمع  �لوحيدة  �لو�شيلة 
�هلل تع�ىل �أن يوفق ملوك �مل�شلمني و�أمر�ءهم للت�شلب يف �لدين، وللحزم و�لعزم، 
و�أن  عليه�،  ومن  �الأر�س  �هلل  يرث  �أن  �إىل  و�شلط�نهم  عزهم  يحفظون  ع�ش�هم 
يحميهم من �لتع�شب �ل�شيِّئ لل�شي��ش�ت و�جلن�شي�ت، ومن �لكرب و�الأنفة، ومن 
�لتخ�ذل و�النق�ش�م، ومن �النقي�د �إىل و�ش�و�س �الأج�نب �الأ�شد�د و�إال فينت�بهم 
�خلطر �لقريب �ملحدق بهم، وتتخ�طفهم �لن�شور �ملحلقة يف �شم�ئهم، و�هلل �ملوفق 

و�إليه ترجع �الأمور.

وهكذ� متت �الجتم�ع�ت، وختمت �ملذ�كر�ت، و�نف�س �جلمع على وعد �لتالقي.

))) يكفي بره�نً� على ذلك جم�ملة �أهل �جلزيرة ل�شو�ح �الإفرجن، م� عد� تلك �لفعلة �لتي �ندفع �إليه� �بن �شب�ح، ون�ل  
عليه� بعد ع�مني رتبة ب��ش�، وترجيح �ليهود �لهجرة للبالد �لعربية، وعدم ��شرت�ك �لبالد �لعربية �لعثم�نية يف حو�دث 
�لعربية من والية حلب، و�أم� حو�دث لبن�ن و�ل�ش�م  �الأرمن �الأخرية، ك�ملو�شل وم�ردين و�شعرد ون�شيبني و�ملدن 
وحلب يف �لقرن �ل�ش�بق، فم� ك�نت متولدة عن تع�شب ديني �أو جن�شي، بل عن غرور جم�عة من �لدروز ب�الإنكليز، 

وجم�عة من �مل�شيحيني بن�بليون �لث�لث. )ك).





يقول �ل�شيد �لفر�تي:

�إنه بعد تفرق �جلمعية بنحو �شهرين، ورد �إيلَّ من �ل�ش�حب �لهندي كت�ب 
يذكر فيه، �أنه بعد مف�رقته مكة �ملكرمة، �جتمع ب�أمري جليل ف��شل من �أع�ظم نبالء 
�الأمة ورج�ل �ل�شي��شة، ف��شتطلع ر�أي �الأمري يف �ش�أن �لنه�شة �الإ�شالمية، وبعد �أن 
د�ر بينهم� حديث طويل حتقق من خالله �شمو فكر �الأمري و�لته�ب غريته، ذكر 
له �طالعه على �شجل جمعية �أم �لقرى و�أ�شي�ء من مذ�كر�ته� ومقرر�ته�، ف�أظهر 
له،  ذكره  �لذي  �ل�شجل  على  لالطالع  �شوقه  و�شديد  �خلرب،  من  �شروره  �الأمري 
فعندئذ وعده ب�إع�رته ن�شخة من �ل�شجل، ثم �أر�شله� �إليه. وبعد �أي�م تالقي�، فد�رت 

بينهم� �ملح�ورة �الآتية:

�أيه� �ل�ش�حب هذه �لهدية �لعزيزة، وي� لذة ليلة  �أ�شكر لك  ق�ل �الأمري: 
�أحييته� يف مط�لعة تلك �ملذ�كر�ت �لنفي�شة �لتي مل �أمت�لك �أن �أتركه� تلك �لليلة، 

حتى �أتيت على �آخره�، ثم يف �الأي�م �لت�لية �أعدت �لنظر فيه� ب�لتدقيق.

لحقـة
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��شتح�ش�نه كيفية ت�شكل  ق�ل �ل�ش�حب: يظهر من عب�رة موالي �الأمري 
�جلمعية و�متن�نه من جمرى مذ�كر�ته�.

 ق�ل �الأمري: كيف ال �أعجب بذلك؟! ولط�مل� كنت �أمتنى �نعق�د جمعية 
على  ظهرت  �لتي  �ملزية  فيهم  وتكون  �ملق�شد،  هذ�  مثل  على  �أع�ش�وؤه�  يت�ش�فر 
� مًع�، وكنت ��شتبعد  � ودينيًّ رج�ل هذه �جلمعية، �لذين حلو� �مل�شكلة حالًّ �شي��شيًّ
وجود �أكف�ء كهوؤالء. و�أعظم �إعج�بي هو يف هذ� �لرجل �مللقب ب�ل�شيد �لفر�تي؛ 
هوؤالء  النتخ�ب  مكة  يف  قالئل  �أي�ًم�  �إق�مته  مع  ق�شرية  رحلة  يف  �هتدى  كيف 

ء. �الأع�ش�ء �الأجالَّ

ق�ل �ل�ش�حب: ال بد �أن يكون هذ� �لرجل خمل�ًش� يف ق�شده، ف�أع�نه �هلل 
�أ �أ�شب�به« فلعل يف �الأقد�ر �شيًئ� �آن  عليه، كم� ورد يف �خلرب: »�إذ� �أَر�َد �هلُل �أمًر� هيَّ

�أو�نه.

ق�ل �الأمري: نعم، لالأقد�ر دالئل، ولِنْعَم �لب�ش�ئر.

بهذه  �إعج�به  وجوه  �الأمري  موالي  من  �أ�شتفيد  �أن  �أود  �ل�ش�حب:  ق�ل 
�جلمعية ومذ�كر�ته�؛ الأ�شحح ر�أيي يف بع�س �نتق�د�ت تختلج يف فكري �لق��شر، 

ف�إن �أذن يل �أعر�شه� عليه م�ش�ألة م�ش�ألة.

ق�ل �الأمري: قل، ولعلي �أقف على م� مل �أنتبه �إليه.
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ق�ل �ل�ش�حب: يظهر �أن �أع�ش�ء �جلمعية لي�س بينهم بع�س من �ل�شي��شيني 
�ملحنكني، فلو وجد رمب� ك�نت ت�أتي �ملقرر�ت �أ�شد �إحك�ًم�. 

ق�ل �الأمري: ال �أظن �أن يف �الأمر�ء و�لوزر�ء �مل�شلمني �ملع��شرين من هم 
�أعلى كعًب� يف �ل�شي��شة من بع�س هوؤالء �الأع�ش�ء �لذين ت�شفُّ �آر�وؤهم عن �شعة 
�لعلمية،  و�حل�لة  �لدينية،  �ل�شي��شة  مالحظ�ت  مع  نظر،  وبعد  فكر  و�شمو  �إطالع 

و�لتدقيق�ت �الأخالقية.

ق�ل �ل�ش�حب: �أرى �أن �جلمعية �أعطت ملب�حث �ل�شي��شة �لدينية �ملوقع 
فرتكت  ب�الهتم�م  جديرة  �أي�ًش�  �الإد�رية  �ل�شي��شة  �أن  على  �أ�ش�بت  وقد  �الأول، 

بدون تدبري ك�ٍف. 

ق�ل �الأمري: ال �شك �أن �ل�شي��شة �الإد�رية مهمة �أي�ًش�، وقد �بتد�أت �جلمعية 
به�، ولكن ر�أيت �أف�شل و�شيلة حل�شول �ملطلوب هي رفع علة �لفتور، �إذ �أنتجت 
�أن علة �لفتور هي �خللل �لديني، فحولت �هتم�مه� جلهة �لعلة، حتى  مب�حث�ته� 
�إذ� ز�لت �لعلة ز�ل �ملعلول، ومع ذلك مل يرتك �ل�شيد �لفر�تي يف ف�شل �الأ�شب�ب 

�الإد�رية �شيًئ� من �أمه�ت �أ�شول �الإد�رة �إال و�أ�ش�ر �إليه مب� يغني عن تف�شيله.

ق�ل �ل�ش�حب: �ألي�س بع�س �الأع�ش�ء ك�لع�مل �لنجدي و�ملجتهد �لتِّربيزي 
قد �أ�شهب كثرًي� مب� ك�ن بع�شه يكفي عن ب�قيه؟

لحقـة
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�لدين،  مهم�ن يف  ركن�ن  و�ال�شتهد�ء  �لتوحيد  م�ش�ألتي  �إن  �الأمري:  ق�ل 
وقد تطرق �إليهم� �خللل منذ قرون كثرية، ف�ش�ر �إ�شالحهم� وردهم� �إىل �أ�شلهم� 
من �أ�شعب �الأمور، ويف مثل ذلك ال بد من �الإ�شه�ب يف �لبحث و�لتعميق فيه، 
�أَوال يرى - وهلل �ملثل �الأعلى - كيف ج�ء �لقر�آن �لكرمي ب�ألف �أ�شلوب يف ت�أييد 

�لتنزيه و�لتوحيد و�حلث على �تب�ع �لكت�ب و�لنبي دون �لتقليد.

مل�  �ملذ�كر�ت خالًف�  مكرر�ت يف  بع�س  �أي�ًش�  �أرى  �إين  �ل�ش�حب:  ق�ل 
ق�له �ل�شيد �لفر�تي، ولذلك �أرى �أنه لو �هتم ذو غرية يف �خت�ش�ره� يكون ح�شًن�.

 ق�ل �الأمري: �إين ال �أو�فقك على هذ� �أي�ًش�؛ الأنك �إذ� دققت �لنظر ال جتد 
مكرر�ت، �إمن�  هي �آر�ء، فالبد �أن يع�د فيه� بع�س م� �شبق، وعلى كل ح�ل، هذ� 
�شجل قد �شبط فيه م� وقع، فال يجوز �خت�ش�ره و�لت�شرف فيه، و�إين �أرى من �أكرب 
ية، فكل مو�شوع فيه�  حم��شن هذه �ملذ�كر�ت، �أن ج�ءت مب�حثه� مت�شل�شلة مرتقِّ

يتلوه م� هو �أهم منه، فال ميل منه� �ش�مع وال مط�لع.

ق�ل �ل�ش�حب: م� هو ر�أي موالن� �الأمري يف �لق�نون �ملو�شوع الأجل ت�شكيل 
جمعية تعليم �ملوحدين؟ هل هو ق�نون حمكم �لرتتيب؟ وهل هو ق�بل �الإجر�ء 

و�لتطبيق على �الأحو�ل �حل��شرة و�ملنتظرة؟

ق�ل �الأمري: �لق�نون هو �أهم م� �أثمرته �جلمعية وق�بل �الإجر�ء مع �ل�شعوبة.
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ق�ل �ل�ش�حب: ال �أدري هل �أ�ش�بت �جلمعية �أم �أخط�أت يف تعليق �أكرب 
�أمله� يف �إعز�ز �لدين ب�لعرب دون دولة �آل عثم�ن وملوكه� �لعظ�م؟

ق�ل �الأمري: ال يفوتك �أن مطمح نظر �جلمعية منح�شر يف �لنه�شة �لدينية 
فقط، وتوؤمل �أن ي�أتي �النتظ�م �ل�شي��شي تبًع� للدين، وال �شك �أنه ال يقوم ب�لهدى 

�لديني ويغ�ر على �لدين �أمة مثل �لعرب.

ق�ل �ل�ش�حب: �ألي�س دولة ر��شخة �مللك �إد�رة وع�شكرية و�شي��شة و�فرة 
�لعرب  من  و�إعز�زه  �لدين  متحي�س  على  �أقدر  تكون  ورج�اًل،  وعدة  م�اًل  �لقوى 
قدميً�،  �حلرمني  خدمة  لقب  �شم�ع  �الأمة  �ألفت  قد  و�إذ  وجه،  كل  من  �ل�شعف�ء 
ت�شتنكف عن �الإذع�ن  �لعثم�ين، فال  �ل�شلط�ن  �أخرًي� يف ح�شرة  ولقب �خلالفة 

�لديني له ب�شهولة.

ق�ل �الأمري: �إن ح�شرة �ل�شلط�ن �ملعظم ي�شلح �أن يكون ع�شًد� عظيًم� يف 
�؛ الأن �لدين �شيء  و�مللك  �الأمر، �أم� �إذ� �أر�د �أن يكون هو �لق�ئم به، فال يتم قطعيًّ

�شيء �آخر، و�ل�شلط�ن غري �لدولة.

 ق�ل �ل�ش�حب: م� فهمت �ملر�د من �أن �لدين غري �مللك، و�أن �ل�شلط�ن 
غري �لدولة، فهل يتف�شل موالي �الأمري ب�إي�ش�ح ذلك؟

لحقـة
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ق�ل �الأمري: �أريد �أن �حرت�م �ل�شع�ئر �لدينية يف �أكرث ملوك �آل عثم�ن، هي 
ظو�هر حم�شة، ولي�س من غر�شهم، بل وال من �ش�أنهم، �أن يقدمو� �الهتم�م ب�لدين 
على م�شلحة �مللك، وهذ� مر�دي ب�أن �لدين غري �مللك، وعلى فر�س �إر�دتهم تقدمي 
�لدين على �مللك، ال يقدرون على ذلك، وال ت�ش�عدهم �لظروف �ملحيطة بهم، 
الأن دولهم موؤلفة من لفيف �أهل �أدي�ن وِنَحل خمتلفة كم� �أن �لهي�أة �لتي تت�شكل 
منه� �لدولة – �أعني �لوزر�ء - هم كذلك لفيف خمتلف �الأدي�ن و�جلن�شي�ت، 
ور�شوخ  �خلالفة  ولقب  �حلرمني  فخدمة  �لدولة.  غري  �ل�شلط�ن  ب�أن  مر�دي  وهذ� 
�آل عثم�ن  بذل  �إذ�  نعم،  �لدين،  للمرجع يف  �لقوى كله� ال تكفي  ووفرة  �مللك 

�لعظ�م قوتهم يف تع�شيد وت�أييد من يقوم بذلك ي�أتون بف�شل عظيم.

ق�ل �ل�ش�حب: قد وجد يف هذ� �لبيت �لكرمي بع�س �أع�ظم خدمو� �إعز�ز 
�لدين خدم�ت كبرية، ك�ل�شلط�ن حممد �لف�حت، و�ل�شلط�ن ي�وز �شليم، و�ل�شلط�ن 
�شليم�ن، و�ل�شلط�ن حممود، و�ل�شلط�ن �حل�يل �ملعظم، فهم �أوىل و�أجدر ب�خلالفة 

من غريهم.

حكيم  بنظر  بل  �لعو�م،  بنظر  للم�ش�ألة  تنظر  ال  �أن  �أرجوك  �الأمري:  ق�ل 
�شي��شي، ف�أبعد �لنظر م��شًي� وم�شتقباًل، وقلب �شفح�ت �لت�ريخ بدقة جتد �أن �إد�رة 
�لر��شدين  �خللف�ء  عهد  يف  �إال  مت�ًم�  �الإ�شالم  يف  تتحد�  مل  �مللك  و�إد�رة  �لدين 
وعمر بن عبد�لعزيز فقط  و�حتدت� نوًع� يف �الأمويني و�لعب��شيني، ثم �فرتقت 
�أُمْنُوَذًج� من  �خلالفة عن �مللك، و�أم� �شالطني �آل عثم�ن �لفخ�م، ف�إين �أذكر لك 
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�أعم�ل لهم �أتوه� رع�ية للملك، و�إن ك�نت م�ش�دمة للدين، ف�أقول: هذ� �ل�شلط�ن 
� مع  حممد �لف�حت، وهو �أف�شل �آل عثم�ن، قد قدم �مللك على �لدين، ف�تفق �شرًّ
)فردين�ند) ملك )�الأر�غون) �الإ�شب�نيويل، ثم مع زوجته )�إيز�بيال) على متكينهم� 
ب�لقتل  ور�شي  �الأندل�س،  يف  �لعربية  �لدول  �آخر  �الأحمر  بني  ملك  �إز�لة  من 
�لع�م، و�الإكر�ه على �لتن�شر ب�الإحر�ق و�شي�ع خم�شة ع�شر مليونً� من �مل�شلمني 
ب�إع�نتهم� ب�إ�شغ�له �أ�ش�طيل �أفريقية عن جندة �مل�شلمني، وقد فعل ذلك يف مق�بلة 
م� ق�مت له به روم� من خذالن �الإمرب�طورية �ل�شرقية عند مه�جمته مكدوني� ثم 
�لق�شطنطينية. وهذ� �ل�شلط�ن �شليم غدر ب�آل �لعب��س، و��شت�أ�شلهم، حتى �إنه قتل 
�الأمه�ت الأجل �الأجنة، وبينم� ك�ن هو يقتل �لعرب يف �ل�شرق ك�ن �الإ�شب�نيون 
يحرقون بقيتهم يف �الأندل�س، وهذ� �ل�شلط�ن �شليم�ن �ش�يق �إير�ن حتى �أجل�هم �إىل 
�إعالن �لرف�س �ملكفر، ثم مل يقبل �لعثم�نيون تكليف ن�در �ش�ه لرفع �لتفرقة مبجرد 
�قت�ش�م  �الأفغ�ين  �أ�شرف خ�ن  يقبلو� من  �الإم�م جعفر، كم� مل  ت�شديق مذهب 
دولة  �نقر��س خم�س ع�شرة  �شعو� يف  وقد  �شنّي.  يج�ورهم ملك  ف�ر�س، كي ال 
وحكومة �إ�شالمية، ومنه� �أنهم �أغرو� و�أع�نو� �لرو�س على �لت�ت�ر �مل�شلمني وهوالندة 
ع�شر�ت  �الآن  �إىل  ف�أهلكو�  �ليمن،  تدويخ  على  وتع�قبو�  و�لهنديني،  �جل�وة  على 
ماليني من �مل�شلمني يقتلون بع�شهم بع�ًش� ال يحرتمون فيم� بينهم ديًن� وال �أخوة 
وال مروءة وال �إن�ش�نية، حتى �إن �لع�شكر �لعثم�ين ب�غت �مل�شلمني مرة يف �شنع�ء 

و�لزبيد وهم يف �شالة �لعيد.

لحقـة
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و�ألزم رج�ل دولته  �قتب�س عن �الإفرجن ك�شوتهم،  �ل�شلط�ن حممود  وهذ� 
وح��شيته بلب�شه�، حتى عمت �أو ك�دت - ومل ي�ش�أ �الأتر�ك �أن يغريو� منه� �الأكم�م 
رع�ية �لدين؛ الأنه� م�نعة من �لو�شوء، �أو مع�شرة له. وهذ� �ل�شلط�ن عبد �ملجيد 
ر�أى من موؤيد�ت �إد�رة ملكه �إب�حة �لرب� و�خلمور، و�إبط�ل �حلدود، ور�أى م�شلحة 

يف قهر �الأ�شر�ف و�إذالل �ل�ش�د�ت ب�إلغ�ء نفوذ �لنق�ب�ت ففعل. 

ويف هذ� �ملقد�ر كف�ية �إي�ش�ح لق�عدة �أن موؤيد�ت �مللك عند �ل�شالطني 
مقدمة على �ملح�فظة على �لدين، �أم� �شفة خدمة �حلرمني، و�ألفة م�ش�مع �لعثم�نيني 
للقب �خلالفة، فهذ� كذلك ال يفيد �لدين و�أهله �شيًئ�، ولي�س له م� يتوهم �لبع�س 

من �الإجالل عند �الأج�نب))). 

�أمده �هلل به من  ت�أييد �لدين مب�  �أن �ل�شلط�ن �ملعظم �أخذ على نف�شه  ولو 
 � �لقوة �مل�دية بدون ��شتن�د �إىل �شبغة معنوية، لتمكن من �أن يخدم دينه وملكه حقًّ
خدم�ت مقبولة عند �هلل، م�شكورة عند �ملوؤمنني ك�فة، ولرفعت له ر�ية �حلمد يف 
�شرق �الأر�س وغربه�، و�حرتمه �الأبي�س و�الأحمر وعظمه �مل�شلم و�لك�فر. و�أظن 
�أنه قد قرب �ليوم �لذي يتنبه فيه، فيرتوى يف �الأمر، فيعدل عن �العتم�د على 
غري �مل�دي�ت، وي�شرب على فم بع�س �لغ�ش��شني �ملتملقني �خل�ئنني �لذين ين�شبون 

)))  �الأج�نب ال يتفوهون ب�أن �ل�شلط�ن خليفة �إال عندم� يريدون �أن يقيمو� �حلجة على �مل�شلمني �ملحكومني لهم ببع�س 
�أعم�له يف ملكه. )ك).
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ح�شرته �إىل م� مل ينت�شب هو �إليه، وي�شيعون عنه دعوى م� �دع�ه� قط �أحد من 
�أجد�ده �لعظ�م بوجه ر�شمي.

به  َيْهرُفون  مب�  �لدعوى  بهذه  �ل�شلط�ن  يغرون ح�شرة  �لغ�ش��شون  وهوؤالء 
عليه)))، ومب� يوؤلفونه هم و�أعو�نهم من �لكتب و�لر�ش�ئل �لتي يعزون بع�شه� الأنف�شهم 
وبع�شه� لغريهم من �ملن�فقني، �أو الأ�شم�ء ي�شمون �أو كتب يختلقونه�، فيجعلون ت�رة 
ن�شبهم  يرفعون  و�أخرى    بن عف�ن� بعثم�ن  ن�شًب�  يت�شلون  �لعظ�م  عثم�ن  �آل 
�إىل �أع�يل قري�س، ويعطونهم حق �خلالفة،  مرة ب�لتن�زل و�الإدالء  من �لعب��شيني، 
و�أخرى ب�ال�شتحق�ق و�لور�ثة، و�آونة ب�لعهد، و�أخرى ب�لبيعة �لع�مة، وحيًن� بخدمة 
�حلرمني �ل�شريفني، ووقًت� بحفظ �ملخلف�ت �لنبوية، وك�أن هوؤالء �لغ�ش��شني يريدون 
بهذه �لد�ش�ئ�س �أن يجعلو� ح�شرة �ل�شلط�ن نظريهم. َدِعّي ن�شب ك�ذب، كدعو�هم 
الأنف�شهم �ل�شي�دة، ومت�شنم مق�م موهوم، كدعو�هم �لوالية و�لقطب�نية يف �أنف�شهم 
و�آب�ئهم و�أجد�دهم، فيح�شون يف تلك �ملوؤلف�ت �أن�ش�بً� �نتحلوه� الأنف�شهم، مقرونة 
ملفقة  الأجد�دهم،  كر�م�ت  حلك�ي�ت  وي�شتطردون  �ل�شلط�ن،  ح�شرة  بن�شب 
وق�ئع  حك�ي�ت  بني  يد�شونه�  �مل�شلمني،  من  �أحد  لهم  به�  يعرتف  ال  خمرتعة، 

�خللف�ء و�ل�شالطني.

)))  َيْهرُفون به عليه: يب�لغون به يف مدحه. )م).
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ومن �ملعلوم عند �أهل �لوقوف �أن �لتلقب ب�خلالفة و�الإم�مة �لكربى، �أو 
�إم�رة �ملوؤمنني يف �آل عثم�ن �لعظ�م، حدث يف عهد �ملرحوم �ل�شلط�ن حممود، �إذ 
� يف �لتعظيم، ثم  �ش�ر بع�س وزر�ئه يخ�طبونه بذلك �أحي�نً� تفنًن� يف �الإجالل، وغلوًّ
تو�شع ��شتعم�ل هذه �الألق�ب يف عهد �بنيه وحفيديه، �إىل �أن بلغ م� بلغه �ليوم ب�شعي 
�أولئك �لغ�ش��شني �لذين يدفعون ويقودون �ل�شلط�ن �حل��شر للتن�زل عن حقوق 
ر��شخة �شلط�نية، الأجل عنو�ن خالفة وهمية، مقيدة يف و�شعه� ب�شر�ئط ثقيلة، ال 
تالئم �أحو�ل �مللك، ومعر�شة بطبعه� للقلقلة و�النتز�ع، و�خلطر �لعظيم، ولذلك 
� يف من�شور�تهم  اليز�ل �ل�شالطني �أنف�شهم �إىل �الآن ي�أبون �لتلقب ب�خلالفة ر�شميًّ
�أفو�ه �لبع�س فيلوكه� �لرتكي تعظيًم� لقومه، و�لعربي  �إمن� مت�شغه�  وم�شكوك�تهم، 
نف�ًق� ل�شلط�نه، و�مل�شري �تب�ًع� للمر�ئني و�لهندي، �عتز�ًز� ب�لوهم، و�الأجنبي هزوؤً� 
هذ�  �ملتن�زعني يف  �ليمن،  و�إم�م  عم�ن،  و�أمري  مر�ك�س،  �شلط�ن  بخالف  ومكًر�، 
�أو ك�دو� ي�شعرون ب�شررهم  �أنهم قد �شعرو�  �ملق�م ر�شًم�، �ملتق�طعني الأجله، على 
�ل�شي��شي يف ذلك، وال نعلم متى يخلق �هلل من ي�شعى يف �إقن�عهم جميًع� برتك 
هذه �لدعوى �لد�عية لالنفر�د و�لتخ�ذل، ويرتب بينهم قو�عد حم�فظة �ال�شتقالل 
ب�شفة  و�الحت�د  �لتع�ون  ورو�بط  و�ملخ�طب�ت،  �لت�شريف�ت  ومر��شم  �ل�شي��شي، 
�ل�شالطني  �لعب��شيني مع  �خللف�ء  �الأمر على عهد  �إليه  �آل  و�أمر�ء، كم�  �شالطني 

�خل�رزمية و�لديلم و�الأيوبيني وغريهم.



217217

على  كالمه  يف  �لفر�تي  �ل�شيد  �إ�ش�ر�ت  حملتني  وقد  �الأمري:  ق�ل  ثم 
�جل�معة �لدينية حتت لو�ء �خلالفة، �أن �أفكر يف �لقو�عد �الأ�ش��شية �لتي ينبغي �أن 
يبنى عليه� ذلك، فالح يل م� قيدته يف هذه �ملفكرة- و�أخرج من جيبه ورقة قر�أه�، 

وعند خت�م جمل�شن� ��شتن�شخته� منه و�شورته�:

)- �إق�مة خلفية عربي قر�شي م�شتجمع لل�شر�ئط يف مكة.

ب�شورى  ومربوًط�  �شي��شة مق�شوًر� على �خلطة �حلج�زية،  �خلليفة  2-  يكون حكم 
خ��شة حج�زية.

3- �خلليفة ينيب عنه من يرت�أ�س هيئة �شورى ع�مة �إ�شالمية.

4-  تت�شكل هيئة �ل�شورى �لع�مة من نحو م�ئة ع�شو منتخبني، مندوبني من قبل 
جميع �ل�شلطن�ت و�الإم�ر�ت �الإ�شالمية، وتكون وظ�ئفه� منح�شرة يف �شئون 

�ل�شي��شة �لع�مة �لدينية فقط.

5- جتتمع �ل�شورى �لع�مة مدة �شهرين يف كل �شنة قبيل مو�شم �حلج.

6-  مركز �ل�شورى �لع�مة يكون مكة، عندم� ي�ش�دق �حلج مو�شم �ل�شت�ء، و�لط�ئف 
يف مو�شم �ل�شيف.

ويعينه  �لرئي�س،  ن�ئب  �نتخ�ب  �فتت�ح كل �جتم�ع على  يوم  �ل�شورى  7-  ُتقرتع 
�خلليفة.

لحقـة
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8-   تتعني وظ�ئف �ل�شورى �لع�مة بق�نون خم�شو�س ت�شعه هي، وي�شدق عليه من 
قبل �ل�شلطن�ت و�الإم�ر�ت.

9-  ترتبط بيعة �خلليفة ب�شر�ئط خم�شو�شة مالئمة لل�شرع بن�ء، على �أنه �إذ� تعدى 
�شرًط� منه� ترتفع بيعته، ويف كل ثالث �شنني يع�د جتديد �لبيعة.

0)- �نتخ�ب �خلليفة يكون منوًط� بهيئة �ل�شورى �لع�مة.

))- �خلليفة يبلغ قر�ر�ت �ل�شورى وير�قب تنفيذه�.

2)-  �خلليفة ال يتد�خل يف �شيء من �ل�شئون �ل�شي��شية و�الإد�رية يف �ل�شلطن�ت 
.� و�الإم�ر�ت قطعيًّ

لل�شرع  �لتي جتري �حرت�ًم�  و�الأمر�ء  �ل�شالطني  تولية  ي�شدق على  3)-  �خلليفة 
على ح�شب �أ�شولهم �لقدمية يف ور�ث�تهم للوالية.

4)-  �خلليفة ال يكون حتت �أمره قوة ع�شكرية مطلًق� ويذكر ��شمة يف �خلطبة قبل 
�أ�شم�ء �ل�شالطني، وال يذكر يف �مل�شكوك�ت.

�إىل  �ألفني  تت�ألف من  5)-  ين�ط حفظ �الأمن يف �خلطة �حلج�زية بقوة ع�شكرية، 
ثالثة �آالف من جنود خمتلطة، تر�شل من قبل جميع �ل�شلطن�ت و�الإم�ر�ت.

6)-  تكون �لقي�دة �لع�مة للجنود �حلج�زية منوطة بق�ئد من قبل �إحدى �الإم�ر�ت 
�ل�شغرية.
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7)- يكون �لق�ئد حتت �أمر هيئة �ل�شورى مدة �نعق�ده�.

8)- هيئة �ل�شورى تكون حتت حم�ية �جلنود �ملختلطة.

�أمه�ت  متحي�س  عن  تخرج  ال  �أن  فيقت�شي  �لع�مة  �ل�شورى  وظ�ئف  �أم� 
�أخالقه�  يف  قوي  وت�أثري  �الأمة  �شي��شة  يف  مهم  تعلق  �لتي له�  �لدينية  �مل�ش�ئل 

ون�ش�طه�. وذلك مثل:

 فتح ب�ب �لنظر و�الجته�د متحي�ًش� لل�شريعة، وتي�شرًي� للدين، و�شد �أبو�ب 
�حلروب و�لغ�ر�ت و�ال�شرتق�ق، �تب�ًع� ملقت�شي�ت �حلكمة �لزم�نية.

وكفتح �أبو�ب ح�شن �لط�عة للحكوم�ت �لع�دلة، و�ال�شتف�دة من �إر�ش�د�ته� 
. و�إن ك�نت غري م�شلمة، و�شد �أبو�ب �النقي�د �ملطلق، ولو ملثل عمر بن �خلط�ب

ب�ب  و�شد  �ملجو�س،  عن  ولو  �لن�فعة،  و�لفنون  �لعلوم  �أخذ  ب�ب  وكفتح 
�إ�ش�عة �الأوق�ف ب�لعبث ونحو ذلك من �أمه�ت �ملنجي�ت و�مله�لك.

ويت�شهل  �خلالفة،  م�شكلة  تنحل  �لرتتيب  هذ�  ومبثل  �الأمري:  ق�ل  ثم   
�الأمل�نيني،  �حت�د  قو�عد  من  ترتيبه  يقتب�س  تع�وين  ت�ش�مني  �إ�شالمي  �حت�د  عقد 
�الإ�شالمية  �حلكوم�ت  ت�أمن  وبذلك  �خل��شة.  �ملالحظ�ت  مع  و�الأمريك�نيني 
�ملوجودة على حي�ته� �ل�شي��شية من �لغو�ئل �لد�خلية و�خل�رجية، فتتفرغ للرتقِّي 
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يف �ملع�رف و�لعمر�ن و�لرثوة و�لقوة، مب� ال بد منه للنج�ة من �ملم�ت، وم� �أجدر 
�إم�ر�ت �جلزيرة ب�ل�شبق �إىل مثل هذ� �الحت�د.

ق�ل �ل�ش�حب: ي�شت�شف من ظ�هر  فكر موالي �الأمري �أنه ال يجوز �التك�ل 
على �مللوك �لعثم�نيني �لعظ�م يف �أمر �خلالفة عالوة على �ل�شلطنة.

�ل�شع�ئر  وتعظيمهم  �شم�ئلهم،  للطف  �لعثم�نيني  �أحب  �إين  �الأمري:  ق�ل 
�آل  ح�شر�ت  �أن  وعندي  �حلق،  قول  ت�شتلزم  للدين  �لن�شيحة  ولكن  �لدينية، 
�ل�شي��شية  لتجديد حي�تهم  و�شيلة  تدبرو� ال يجدون  �إذ�  �أنف�شهم،  �لعظ�م  عثم�ن 

�أف�شل من �جتم�عهم مع غريهم على خليفة قر�شي.

ر�أى  مل�  �أنه  �جلمعية،  �أع�ش�ء  �أحد  �الأمري  �أيه�  �أخربين  �ل�ش�حب:  ق�ل 
�ل�شيد �لفر�تي مييل للتنقيب عن �شي��شة �لعثم�نيني، و��شتم�لة �جلمعية عليهم ال 
لهم. ذكر له مرة ذلك متلوًم� وق�ل له: �أال ينبغي �شرت �أحو�لهم و�ملد�فعة عنهم؛ 
الأنهم �أعظم دولة �إ�شالمية موجودة؟! ف�أج�به ب�أن ذلك كذلك لوال �أن فيه تغرير 
عز  يف  ب�شيء  �الإ�شالمية  لنفع  توفقت  م�  دولة  على  متكلني  وتركهم  �مل�شلمني، 
�شب�به�، بل �أ�شرته� مبحو �خلالفة �لعب��شية �ملجمع عليه�، وتخريب م� بن�ه �لعرب، 
و�أفن�ه �الأمة بفتوح�ته� �شرقي �أورب�، ومد�فع�ته� عنه، و�أنه ال يق�شد بك�شف �حلقيقة 
ب�شبب  �مل�شلمني  جم�هري  على  �مل�شتوليني  و�التك�ل  �لغرور  �إز�لة  غري  و�إظه�ره� 

عدم �لت�أمل.
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ثم ق�ل له:

�ألي�س �لرتك قد تركو� وفود �مللتجئني يعودون خ�ئبني، وتركو� �مل�شتن�شرين 
�أن  لهم  �آن  �أفم�  للمتغلبني؟  طعمة  ملكهم  ثلثي  وتركو�  للمنتقمني،  عر�شة  به� 
ي�شتيقظو� وي�شبحو� من �لن�دمني على م� فرطو� يف �لقرون �خل�لية فيرتكو� �خلالفة 
بقية �شلطنتهم ويكتفو� ب�شرف خدمة  الأهله� و�لدين حلم�ته ويحتفظو� هم على 

نف�س �حلرمني، وبذلك يتقون �هلل يف �الإ�شالم و�مل�شلمني))).

وق�ل �أي�ًش�: �إنه غري متع�شب للعرب، و�إمن� يرى م� ال بد �أن ير�ه كل حر 
مدقق، يتفح�س �الأمر من �أن �لغرية على �لدين و�أهله، و�ال�شتعد�د لتجديد عز 
�مل�شيئة  �أن  يرى  �إذ  �لعرب،  من  �لبدوية  �ملعي�شة  �أهل  يف  منح�شر�ن  �الإ�شالم، 

))) ورد يف �الأ�شول �الأخرى غري طبعة �ملن�ر: ثم ق�ل له:
 �         �ألي�س �لرتك قد تركو� �الأمة �أربعة قرون وال خليفة، وتركو� �لدين تعبث به �الأهو�ء وال مرجع، وتركو� �مل�شلمني �شمًّ

� عمًي� وال مر�شد؟! بكمًّ
       �ألي�س �لرتك قد تركو� �الأندل�س مب�دلة، وتركو� �لهند م�ش�هلة، وتركو� �ملم�لك �جل�شيمة �الآ�شيوية للرو�شيني، وتركو� 

ق�رة �إفريقي� �الإ�شالمية للط�معني، وتركو� �ملد�خلة يف �ل�شني ك�أنهم �الأبعدون؟!
       �ألي�س �لرتك قد تركو� وفود �مللتجئني يعودون خ�ئبني، وتركو� �مل�شتن�شرين بهم عر�شة للمنتقمني وتركو� ثلثي ملكهم 

طعمة للمتغلبني؟!
      فهل و�حل�لة هذه م� �آن لهم �أن ي�شتيقظو� وي�شبحو� من �لن�دمني على م� فرطو� يف �لقرون �خل�لية، فيرتكو� �خلالفة 
الأهله� و�لدين حلم�ته، وهم يحتفظون على بقية �شلطنتهم، ويكتفون ب�شرف خدمة نف�س �حلرمني، وبذلك يتقون �هلل 

يف �الإ�شالم؟!
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�الإلهية قد حفظتهم من تلك �الأمر��س �الأخالقية �لتي ال دو�ء له�، كف�لج �حلرية 
�ملدن  �لرتبية يف  وكجذ�م  لالأمر�ء،  �أنع�ًم�  �أنهم خلقو�  �أهله�  ب�عتق�د  �حلو��شر  يف 
�الأقو�م  بع�س  يف  �حلي�ة  وكط�عون  لال�شتمت�ع،  رب�ئط  مق�م  يف  �لن�ش�ء  بو�شعهم 
بخ�شف  �أهله  �هلل  �لذي جزى  دفعة،  �ل�شريفة  لالأخالق  �ملميت  �للو�ط  ب�ألفتهم 
�الأر�س بهم تطهرًي� له� منهم، وكوب�ء �لن�ش�ط يف �أهل �الأر��شي �خل�شبة، حيث 

ي�شهل �أن يغنو�، فيبطرو�، فتف�شد �أخالقهم، فيخ�شرون �لدني� و�الآخرة.

ق�ل �الأمري: ِنْعم �لر�أي، ونعم �لتدقيق.

خليفة  يف  �خلالفة  �شفة  ح�شر  من  موالي  ذكر  م�  �إن  �ل�ش�حب:  ق�ل 
� وم�  قر�شي يف مكة، ترتبط به جميع �ل�شلطن�ت و�الإم�ر�ت �الإ�شالمية، �رتب�ًط� دينيًّ
 ،� و�شف من ت�شكيل �ل�شورى �لع�مة �ملوؤيدة لهذ� �الرتب�ط �لديني الأمر عظيم جدًّ
و�لغ�لب �أن �لدول �مل�شيحية �لتي له� رع�ي� من �مل�شلمني �أو �ملج�ورة للم�شلمني، 
دينية،  تولد حروبً�  �شي��شية،  ر�بطة  �إىل  �لدينية  �لكلمة  يجر جمع  �أن  تتحذر من 
فتعمد هذه �لدول �إىل عمل �لد�ش�ئ�س و�لو�ش�ئل ملنع ح�شول هذ� �الرتب�ط ب�ملرة 

فم� هو �لتدبري �لذي يقت�شي �تخ�ذه �أم�م حتذر �لدول من وذلك؟

ق�ل �الأمري: ال يفكر هذ� �لفكر غري �لف�تيك�ن و�أحز�به �جلزويت و�أمث�لهم، 
�لتي يهمه�  �لعظ�م  �لدول  وفر�ن�ش�، وهي  �إنكلرت� ورو�شي�  �ل�شي��شة يف  �أم� رج�ل 

�لتفكر يف هذ� �ل�ش�أن، فقد علمتهم �لتج�رب �لنت�ئج �الآتية وهي:
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عن  �لن�ش�رى  فيه  يبتعد  زم�ن  يف  �شيم�  ال  �أبًد�،  ينت�شرون  ال  �مل�شلمني  )-  �أن 
ن�شر�نيتهم.

2-  �أن �مل�شلمني �مل�شتنريين �أفر�ًد� وجموًع� �أبعد عن �لفنت من �جل�هلني.

3-  �أن �لعرب من �مل�شلمني �أقرب من غريهم لالألفة وح�شن �ملع�ملة و�لثب�ت على 
�لعهد. 

علمهم  هذه  معرفتهم  �إىل  ي�شمو�  الأن  �ل�شي��شيون  �أولئك  �أر�شد  ف�إذ� 
ي�شتخرجونه  علًم�  يتهيبونه�  �لتي  �جله�د  م�ش�ألة  يف  �الإ�شالمية  ب�الأحك�م  �أي�ًش�، 
�لفريقني، حيث  متع�شبي  موؤلف�ت  من  �لكرمي، ال  �لقر�آن  تر�جم  من  مم� عندهم 
يجدون نحًو� من خم�شني �آية ب�أ�ش�ليب �شتى كله� تنهى عن �الإحل�ح يف �لهد�ية 

ک   ک   ﴿ک   تع�ىل  كقوله  ب�لقت�ل  و�الإلز�م  �لت�شديد  عن  ف�شاًل  �لدين  �إىل 
]�لنحل/  ۓ﴾   ۓ   ے   ے    ﴿ گ﴾ ]�لق�ش�س/ 56[   گ  

25)[ و﴿ې  ې   ې﴾  ]�لغ��شية/ 22[ ويجدون �آيتني يف �لت�شديد: 
ۇ   ڭ   ﴿ڭ   و�الأخرى  ]�حلجر/ 94[  ٺ﴾   ٺ   ﴿ٺ   �إحد�هم� 
ۇ﴾  ]�لبقرة/ 8)2[ ومبر�جعة �أ�شب�ب نزول ه�تني �الآيتني يعلمون �أنهم� نزلت� يف 

حق �مل�شركني و�لكت�بيني من �لعرب، وال يوجد يف �لقر�آن ملزم العتب�ر عمومية 
حكمهم�.

لحقـة
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و�إذ� دققو� �لبحث يجدون �أن لي�س يف علم�ء �الإ�شالم مطلًق� من يح�شر 
معنى �جله�د يف �شبيل �هلل يف جمرد حم�ربة غري �مل�شلمني، بل كل عمل �ش�ق ن�فع 

للدين و�لدني� حتى �لك�شب الأجل �لعي�ل ي�شمى جه�ًد�.

� على �إر�دة  وبذلك يعلمون �أن ق�شر معنى �جله�د على �حلروب ك�ن مبنيًّ
��شم  �أعطى  كم�  للفتوح�ت،  جم�اًل  ك�ن  حني  للت�شجيع،  و�لتو�شل  �لفتوح�ت 

�جله�د مق�بلة ال�شم �حلروب �ل�شليبية �لتي �أ�شعل ن�ره� �مل�شيحيون. 

ثم بعطف نظرهم �إىل �لت�ريخ يجدون �أن �لعرب منذ �شبعة قرون مل ي�أتو� 
قبيل  من  �إال  �لغرب  �إم�ر�ت  �أ�ش�طيل  تعدي�ت  ك�نت  وم�  �جله�د،  ب��شم  حربً� 
و�ليون�ين،  �ل�شقلي  �الأرخبيلني  �إم�ر�ت  م�ألوًف� عند جميع  �لذي ك�ن  �لقر�ش�ن، 
وكلهم ن�ش�رى. �أم� غ�ر�ت �لت�ت�ر على �شم�ل �أوروب� وغ�ر�ت �لرتك على �شرقه�، 
فكذلك لي�شت من نوع �جله�د، وال من �حلروب �لدينية، و�إمن� هي من ملحق�ت 
�أوروب�،  على  �أغ�رو�  كم�  �أنهم  ويجدون  �أوروب�،  على  �ل�شم�ليني  �لرب�برة  غ�ر�ت 

�أغ�رو� على �لبالد �الإ�شالمية، ثم �أ�شلم �لت�ت�ر وح�شنت �أخالقهم.

�أم� �لرتك، ف�إذ� دقق �الأورب�ويون �شي��شتهم يجدونهم ال يق�شدون ب�ال�شتن�د 
و�إره�ب  ب�شهولة،  �شي��شتهم  �إىل  �لن��س  وقي�دة  �ل�شي��شي،  �لتالعب  غري  للدين 
�أوروب� ب��شم �خلالفة و��شم �لر�أي �لع�م. وعدم ��شرت�ك �لبالد �لعربية يف �ملذ�بح 
�الأرمينية �الأخرية بره�ن ك�ٍف على �أن �الإ�شالمية مبعزل عن �ملج�ف�ة، الأن �لعرب 
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يفهمون معنى �لقر�آن فيدينون به. وقد ينده�س �الأوروبيون �إذ� علمو� �أن �ل�شي��شة 
�لرتكية مل يو�فقه� �أن ترتجم �لقر�آن �إىل �للغة �لرتكية �إىل �الآن.

ال  �الإ�شالمية  �أ�شل  �أن  على  �آخر  مهم  دليل  �ل�شي��شة  رج�ل  ولدى 
ي�شتلزم �لوح�شة بني �مل�شلمني وغريهم، بل ي�شتلزم �الألفة، وذلك ب�أن �لعرب 
�أينم� حلو� من �لبالد، جذبو� �أهله� بح�شن �لقدوة و�ملث�ل لدينهم ولغتهم، كم� 
�أنهم مل ينفرو� من �الأمم �لتي حلت بالدهم وحكمتهم، فلم يه�جرو� منه� كعدن 
وتون�س وم�شر، بخالف �الأتر�ك، بل يعتربون دخولهم حتت �شلطة غريهم من 

﴿ۋ  ۅ  ۅ   �ش�أنه  تع�ىل  ربهم  حكم �هلل؛ الأنهم يذعنون بكلمة 
ۉ  ۉ﴾ ]�آل عمر�ن/ 40)[.

�خلالفة  من  يحذرون  ال  وتو�بعه�،  �حلق�ئق  هذه  �ل�شي��شيون  علم  ف�إذ� 
�لعربية، بل يرون من �شو�حلهم �خل�شو�شية و�شو�لح �لن�شر�نية و�شو�لح �الإن�ش�نية 
�أن يوؤيدو� قي�م �خلالفة �لعربية، ب�شورة حمدودة �ل�شطوة، مربوطة ب�ل�شورى على 

�لن�شق �لذي قر�أته عليك.

فهي ال  �الأمر،  هذ�  عرقلة  �أر�دت  �مل�شلمة  ولو  �لدول  �أن  فر�س  على  ثم 
تقوى عليه، الأن �أفك�ر �الأمم ال تق�وم وال ت�ش�دم، على �أين ال �أظن مبثل فر�ن�ش� �أن 
تنخدع لر�أي �أن�ش�ر �جلزويت، ال�شيم� بعد �أن تعلمت من �الإنكليز كيف ت�شو�س 
ب�شبب  �جلز�ئر  من  قباًل  ع�نته  مم�  ف��شرت�حت  �أمريه�،  لتون�س  ف�أبقت  �مل�شلمني، 

�ل�شي��شة �لتع�شبية �خلرق�ء.

لحقـة
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يف  �شعيف  �أمله  �أن  �الأمري  موالي  كالم  من  �أ�شت�شف  �ل�ش�حب:  ق�ل 
ت�شكيل جمعية تعليم �ملوحدين، مع �أنه معجب ب�إتق�ن �لتدبري.

ق�ل �الأمري: �إن دون ت�شكيل �جلمعية عو�ئق م�لية �شتى، و�أرجو �هلل تع�ىل 
�أن يزيله�.

ق�ل �ل�ش�حب: �إنني ج�هد يف �لوقوف على خرب �ل�شيد �لفر�تي، ولعلي 
�إذ�  �إي�ه  �أبلغه  �أمر  �أو  ر�أي  �أك�تبه، فهل ملوالي �الأمري  �أو  به  ف�أجتمع  �أظفر مبعرفته، 

ظفرت به؟

ق�ل �الأمري: نعم، �إذ� ظفرت مبعرفته ف�أقرئه مني �ل�شالم، وبلغه عني هذه 
�جلمل، وهي �أين �أثني على �شدق عزميته، وعلى ح�شن �نتخ�به رفق�ئه، و�أو�شيه 
ب�لثب�ت و�الإقد�م، ولو ط�ل �ملط�ل، و�أن يحر�س على �إبق�ء عالقته مع �أع�ش�ء جمعية 
�أو  �أم �لقرى ب��شتمر�ره على مك�تبتهم، و�أن ال يقنط من م�ش�عدة �لق�شطنطينية 
م�شر �أو مر�ك�س �أو طهر�ن �أو ك�بل �أو ح�ئل �أو عم�ن، ال �شيم� بعد �نعق�د جمعية 

تعليم �ملوحدين ور�شوخه�.

�الأمري،  موالي  بتحية  �أب�شره  �هلل  �ش�ء  �إن  به  ظفرت  �إذ�  �ل�ش�حب:  ق�ل 
و�أبلغه كل م� �أمر به.
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)انتهت املحاورة(

يقول �ل�شيد �لفر�تي:

ب�قي  �إىل  به�  وكتبت  �ملذ�كر�ت،  ب�شجل  �ملح�ورة  هذه  �أحلقت  قد   
�الإخو�ن، تنويًه� ب�ش�أن ح�شرة �الأمري �مل�ش�ر �إليه، و�شكًر� على غريته وتب�شري�ته، 
و�فتخ�ًر� بح�شن ظنه ونظره يف هذ� �لع�جز، وتب�شرًي� جلن�به وللم�شلمني ب�أن جمعية 
�أم �لقرى قد �أحكم ت�شوره� وت�أ�شي�شه� فهي بعن�ية �حلي �لقيوم �الأبدي حية ق�ئمة 

�أبًد�.

 تـم  

لحقـة





) َتْذِكرة (

رمب� يت�أخر ت�شكيل جمعية تعليم �ملوحدين مدة ، ف�مل�أمول من �جلمعي�ت 
�الإ�شالمية �ملوجودة يف �لهند و ق�ز�ن و �لقرم وم�شر وغريه� �أن ال ت�أنف من تنوير 
�أفك�ره� مبب�حث هذ� �ل�شجل فتقتب�س منه م� ين��شبه� ، وتتخذ �لق�نون و�لوظ�ئف 

مث�اًل وذكرى .

) رجاء (

َمْن ك�ن يوؤمن ب�هلل و�ليوم �الآخر وعنده �شّمة حمية ومرّوة ؛ فال يتج�ش�س 
و�إن  يده  �أن  وْليعلْم   ، �إليه�  �شوء  �إي�ش�ل  بق�شد  و�أع�ش�ئه�  �لقرى  �أم  عن جمعية 
�الإخال�س وال  �أم�ن  �جلمعية يف  ؛ الأن  به�  �الإ�شر�ر  �أق�شر عن  �الأفالك  ط�ولت 

يحيق �ملكر �ل�شيئ �إال ب�أهله.

) ته�ين (

�أن  َغ�م  �لطَّ وموؤلهو  �لعظ�م  ومعظمو  �الأوه�م  وورثة  �لتقليد  �أُ�َشر�ء  ليعلم 
ت�أملهم من �شدمة بع�س هذه �ملب�حث مل� �ألفوه عمرهم ؛ هو ت�أمل مب�غت ال يلبث 
 ، �الإمي�ن  وت�أملو� حق  و�الإن�ش�ف  بعقولهم وحكمو� �حلكمة  يزول متى خلو�  �أن 
 ، �الأولون  قبلهم  ندم  كم�  ويندمون  �حلق  لهم  ينجلي  وحينئذ   ، �لقر�آن  ون�طق 

فيتوبون ويتوب �هلل عليهم و�هلل يهدي من ي�ش�ء .
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) اإعالن (
  من �أحب �أن ينجد مق��شد جمعية �أم �لقرى بر�أي ف�ئق �أو عمل مهم �أو رغب 
يف تع�شيده� بج�ه �أو م�ل، و�أر�د مر��شلة �جلمعية �أمكنه �أن ُيَر��شل وك�لة �جلمعية 

بدون ��شم، بل ب�إر�ش�ل كت�ب ُمَعْنون �إىل مدينة.........
�إىل �شندوق �لبو�شتة عدد.................

 و�إذ� �أر�د �لتخفي ميكنه �أن يك�تبه� �أواًل ب��شم له خمتلق، ثم بعد �أخذه �جلو�ب 
�الأول ي�شتعمل �لكت�بة �جلفرية �ملو�شحة يف �جلدول �ملذيل به هذ� �ل�شجل.

  و�لذين ُيرجى منهم تع�شيد مهم كح�شر�ت �الأمر�ء �لعظ�م و�الأغني�ء �لكر�م؛ 
فلهم �أن يطلبو� ر�شواًل من ِقَبل �جلمعية ليو�شح لهم م� ي�شتو�شحون))).  

�أم �لقرى وم� �أحلق به، وقد كن� �تفقن� مع ج�معه �ل�شيد �لفر�تي )تغمده �هلل   )))  )�ملن�ر)  قد �نتهى كت�ب �شجل جمعية 
برحمته) على ن�شره يف �ملن�ر بت�شرف يخت�س بت�شحيح عب�رته، وحذف م�ش�وئ �لدولة �لعلية )�أيده� �هلل تع�ىل) منه، ثم 
��شتح�شن ف�شالء �لقر�ء عدم حذف �شيء منه، فللمطلعني على م� ن�شرن�ه من �أول �شنة �ملن�ر �إىل �الآن �أن يثقو� ب�أنهم 
�طلعو� على هذ� �ل�شجل كله بعب�رة �أ�شح، �إال جملة و�حدة ُذِكَر فيه� خديو م�شر ب�أنه مرجو مل�ش�عدة �جلمعية، و�إال جدول 

�ملخ�طبة �لرمزية. ]�ملن�ر[



»بيان يك�صفه الزمان«)))
ق ث ذ ط �س ظ �س � ظ غ ط ب ط ت ر ك ط ط ر ق ب د �س ي �س ر ذ ث ب 
ر � و ن ت و و ل د ج ي �س ي غ و ق ب ج م ر ي ط ب �س ق ج ق ك د ث ل
�س ظ ج ب ت ث �س غ )3)6 ق ك � ب ق ب ذ ن خ ذ و �س ن ت ث ل ع ت
�س ي �س ر ز ز ل ج ر ل ظ ث ك ذ ق د �س ي �س د م ك ق ب ر ز �س د ج غ
ف ج ع ي ق ب ج هـ ف ح و هـ ت �س �س ظ �س خ خ ي ك ن م ل ق ذ و ك ط
ح ر ذ ف و ذ ن � د ر ك ح د ذ ل ل � ح و ق ذ ر ك ك ث خ ظ ي �س و غ ي ل
خ د ي ث ر و م ل ك ر ظ خ و ث غ خ ب ر ي �س خ �س ي �س خ د ل ب ت �
ق ب ث ع ل ب ظ ب د ذ ب ق ب ث ب �س ج ذ ك ز ر ز ك ن ت و و ل ن ث
و ح د غ ب خ ر ج �س م ث م �س غ ذ ج �س ح �س ك خ هـ ل ط �س ل ل ج د ك
ق �س ح ي �س د �س د ن د �س ج ف ر ك ق �س �س ق ك ع و �س ر خ � ع ط ر

ي �س د د ي ظ 
�ش�لح ج

�جلدول �الأفقي)2)
حيث �إن بع�س �لبو�شت�ت م�أذونة ر�شًم� بفتح �ملك�تيب �لتي ي�شتبه منه�، 
ف�حل�جة ملجئة ال�شتعم�ل كت�بة جفرية م�أمونة، بن�ًء عليه �ش�ر و�شع هذ� �جلدول 
ت�شهياًل للمخ�برة �ل�شرية بجفرة ال ميكن ك�شف �شره� بدون معرفة حروف �ملفت�ح 

�ملتفق عليه بني كل متخ�برين.

))) خلت طبعة �ملن�ر من هذ� �لبي�ن، وهو م�ش�ف بخط �ليد �إىل بع�س �لن�شخ.
)2) �لتف�شيالت �لالحقة عن طريقتي �لكت�بة و�ملحل غري موجودة �إال يف طبعة حممود �أفندي ط�هر �لتي �شدرت يف 

�لق�هرة ع�م 923).
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طريقة الكتابة اجلفرية

هي �أن يتفق �ملتخ�بر�ن على كلمة، ولو �ش�ذجة، ت�شمى �ملفت�ح، وال ح�جة 
الأن تكون �أكرث من ثالثية �أو رب�عية، وعندم� يريد �أحدهم� �أن يكتب عب�رة فعليه 
�أن يحرره� بحروف مقطعة على ورقة ي�شعه� �أم�مه، وي�شع بني يديه هذ� �جلدول، 
�حلرف  على  �ليمنى  يده  �إ�شبع  في�شع  �ملفت�ح،  من  �الأول  �حلرف  هو  م�  فينظر 
هو  م�  ينظر  ثم  �الأ�شود.  �الأمين  �لع�مودي  �الأول  �جلدول  يف  �ملر�شوم  له  �ملم�ثل 
�حلرف  على  �لي�شرى  يده  �إ�شبع  في�شع  كت�بته�  �ملر�د  �لعب�رة  من  �الأول  �حلرف 
�ملم�ثل له من �جلدول �الأفقي �الأ�شود ثم مي�شي �إ�شبعيه ي�ش�ًر� ون�زاًل حتى يلتقي� 
يف نقطة ز�ويتهم�، فحينئذ ينظر م� هو �حلرف �ملر�شوم يف نقطة �مللتقى فيكتبه. ثم 
ينظر م� هو �حلرف �لث�ين من �ملفت�ح وم� هو �حلرف �لث�ين من �لعب�رة فيعمل كم� 
عمل �أواًل ويكتب حرف نقطة �مللتقى، وهكذ� حتى تنتهي حروف �ملفت�ح فيعيد 
بحيث  �لعب�رة؛  من حروف  �الأخذ  وي�شتمر يف  �ملفت�ح،  من  ب�أول حرف  �الأخذ 
� يف مو�الة حروف  كلم� �نتهت حروف �ملفت�ح يعيد �لكرة من �أوله� ويبقى م�شتمرًّ
�أنه قد ت�شطر معه حروف مبدلة عو�ًش� عن  �أن تنتهي، وعندئذ يجد  �إىل  �لعب�رة 
�حلروف �الأ�شلية للعب�رة. ومن يريد �الخت�ش�ر ميكنه �أن يحرر بع�س �لعب�رة كت�بة 
ع�دية ويكتب بع�س كلم�ت �أو جمل من خالله� بهذه �لطريقة، وال ب�أ�س �أن يحرر 

�إم�ش�ءه �أي�ًش� جفًر�.
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طريقة احلل

هي �أن من ي�أخذ �لر�ش�لة �جلفرية يحله� ب�أن ي�شع �إ�شبع يده �ليمنى على 
ي�شري  ثم  �الأ�شود،  �الأمين  �لع�مودي  �جلدول  �ملفت�ح يف  من  �الأول  �حلرف  مثل 
ب�إ�شبعه ي�ش�ًر� حتى يقف على مثل �حلرف �الأول يف �لر�ش�لة �جلفرية، ثم ي�شعد 
ب�إ�شبعه حتى ينتهي للجدول �الأفقي �الأعلى �الأ�شود في�أخذ �حلرف �لذي يجده 
فيه في�شطر، ويكون هذ� هو �حلرف �الأ�شلي �مل�شتبدل. ثم يعمل مثل ذلك ب�عتب�ر 
�حلرف �لث�ين من �ملفت�ح و�حلرف �لث�ين من �لر�ش�لة وهكذ�، ثم يعيد �لكرة على 
حروف �ملفت�ح �ملرة بعد �الأخرى �إىل �أن ي�شتبدل حروف �جلفرة ب�حلروف �الأ�شلية.

تنبيه
قد و�شع هذ� �جلدول لكت�بة �لعربية، كم� �أنه تكتب به �لرتكية و�لف�ر�شية 
ب�عتب�ر تفريق حروف »ب ج ز ك« من �أخو�ته� �لعربية ب�لقرينة، وكذلك ي�شتغنى 
عن حروف �حلرك�ت يف �الأوردية ببع�س �حلروف �لعربية �لتي ال دخل له� فيه�. 
ومن يريد ��شتكم�ل ذلك ميكنه �أن ي�شيف لهذ� �جلدول على ن�شق ترتيبه م� ي�ش�ء 

من �حلروف و�الأرق�م و�لرموز و�الأ�شك�ل:
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اجلدول الأفقى

)من يريد �أن يجهل خطه �أي�ًش� ميكنه �أن يلتقط مفرد�ت �حلروف �لالزمة نحو �جلر�ئد فيقتطعه� 
مربعة ويل�شقه� متت�بعة).
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�سل�سلة »يف الفكر النه�سوي الإ�سالمي«
صدر يف هذه السلسلة

العـــ�دة اإلــى الـــذات، ت�أليف علي �شريعتي.
احلياة الروحية يف الإ�صالم، ت�أليف  حممد م�شطفى حلمي.

امراأتنا يف ال�صـريعة واملجتمــع، ت�أليف �لط�هر �حلد�د.
الإ�صالم دين الفطرة واحلرية، ت�أليف  عبد �لعزيز ج�وي�س.

املــــراأة والعمـــل، ت�أليف  نبوية مو�شى.
متهيد لتاريخ الفل�صفة الإ�صالمية، ت�أليف  م�شطفى عبد �لر�زق.

دفـــاع عـن ال�صـريعـة، ت�أليف  عالل �لف��شي.
مقا�صد ال�صريعة الإ�صالمية، ت�أليف  �لط�هر �بن ع��شور.

جتديد الفكر الديني يف الإ�صالم، ت�أليف  حممد �إقب�ل، ترجمة  حممد يو�شف عد�س.
طبائع ال�صتبداد وم�صارع ال�صتعباد، ت�أليف  عبد �لرحمن �لكو�كبي.

املدر�صــة الإ�صـالمية، ت�أليف  حممد ب�قر �ل�شدر.

الإ�صالم واأ�ص�ل احلكم، ت�أليف علي عبد �لر�زق.
اأق�م امل�صالك يف معرفة اأح�ال املمالك، ت�أليف خري �لدين �لتون�شّي.

احلرية الدينية يف الإ�صالم، ت�أليف عبد �ملتع�ل �ل�شعيدّي.
الر�صالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�صالمية وحقية ال�صريعة املحمدية، ت�أليف ح�شني �جل�شر.

ال�صنة النب�ية بي اأهل الفقه واأهل احلديث، ت�أليف حممد �لغز�يّل.
القراآن والفل�صفة، ت�أليف حممد يو�شف ُمو�شى.

ا عن فن�ن اأوربا، ت�أليف �أحمد ف�ر�س �ل�شدي�ق.  ك�صف املخبَّ
املر�صد الأمي للبنات والبني، ت�أليف رف�عة �لطهط�وي.

�صروط النه�صة، ت�أليف م�لك بن نبّي.
مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية، ت�أليف رف�عة �لطهط�وّي.

نه�صة الأمة وحياتها، ت�أليف طنط�وّي جوهرّي.
البيان يف التمدن واأ�صباب العمران، ت�أليف رفيق �لعظم.

حتــرير املــراأة، ت�أليف ق��شم �أمني، وتربية املراأة واحلجاب، ت�أليف طلعت حرب. 
تنبيه الأمة وتنزيه امللة، ت�أليف حممد ح�شني �لن�ئيني، تعريب عبد �ملح�شن �آل جنف، حتقيق عبد �لكرمي �آل جنف. 

خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�صيني، ت�أليف حممد ب��ش� �ملخزومي.
ال�صف�ر واحلجاب، ت�أليف نظرية زين �لدين،  ونظرات يف كتاب ال�صف�ر واحلجاب، ت�أليف م�شطفى �لغالييني.

يف الجتماع ال�صيا�صي الإ�صالمي، ت�أليف حممد مهدي �شم�س �لدين.
ملاذا تاأخر امل�صلم�ن؟ وملاذا تقدم غريهم؟، ت�أليف �الأمري �شكيب �أر�شالن.

املدنية الإ�صالمية، ت�أليف �شم�س �لدين �ش�مي فر��شري، ترجمة حممد م �الأرن�وؤوط.
املدنيـــة والإ�صالم، ت�أليف حممد فريد وجدي.

امل�صـــئلة ال�صرقية، ت�أليف م�شطفى ك�مل.
وجهة العامل الإ�صالمي، ت�أليف م�لك بن نبي، ترجمة عبد �ل�شبور �ش�هني.

طلعة ال�صم�س �صرح �صم�س الأ�ص�ل، ت�أليف نور �لدين عبد �هلل بن حميد �ل�ش�ملي. 
اأدب الطلب ومنتهى الأرب، ت�أليف حممد بن علي �ل�شوك�ين.

الإ�صالم يف نيجرييا وال�صيخ عثمان بن ف�دي� الفالين؛ ت�أليف �آدم عبد �هلل �الإلوري.
اأم القرى، ت�أليف  �ل�شيد �لفر�تي )عبد �لرحمن �لكو�كبي).

جتديد الفقه ون�ص��س اأخرى، ت�أليف حممد بن �حل�شن �حَلْجوي.
احل�صارة الإ�صالمية، ت�أليف �أحمد زكي.

الر�صالة اخلالدة، ت�أليف عبد �لرحمن عز�م.
م�صاألة اخلالفة وجزيرة العرب، ت�أليف �أبي �لكالم �آز�د، ترجمة م�شب�ح �هلل عبد �لب�قي.

النباأ العظيم .. نظرات جديدة يف القراآن، ت�أليف حممد عبد �هلل در�ز.
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