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رجال حضاريون إيرانيون يف مصر
(الصفحات )221 -219
ملخّص
من مظاار حدادا الادا ا الريااال اإلسا مي ظهارر حدياا ي ن لادعرل ح ا
جسدا ً
ً
حاددا حذا اشتك منه عيو تداع لاه لساا
حددا أعياء األم لتكرل

ّ
حالرم  ،حرؤالء اإديا يرل ال لسمحرل أل نفساه أل لييواوا فاي
الجسد بالسه
ً
أغ ل الطا في أح اإ قليمي با لتذان ل مان اا األما أرا حمان اا الاو ن
ً
اإلس مي لسه  .ث ث حل ان ي ن لتناح ه المقال رأحا في مص المجال ال دب إ ق
دعوته اإديا ي ر جمال الدين الرسيني (المياوح

باالفاااني) حراو باادب

الدعوا اإد يا ي التي ال تزال آثاررا موهودا في بحوا اليال اإلس مي ،حالويخ
عباادالكول الزنجاااني الفقيااه الاان تجااا ح ااارا الااو ني حاإ قليمااي حالقااومي
حالطااا في ليليا هطابااه ح ا المساالمكا عام ا  ،حاااال لقااارا ما اإمااا األاب ا
الويخ الم اغي بدال أحشكت أل ّ
تاي اثي ً ا من األحضاع السلبي  .حالثالث الويخ
محمد تقي القمي الن ّ
رزته دادث قت ا في ،فل لتله ح محااب القااتلكا،
ً
ب ح محااب الجه الطاا في فاي عالمناا اإلسا مي .حاهتاار مصا ً
ألياا منطلقاا
لدعوته لما حجدا من تجارب األ ر الوو لف.

*  -ألستاذ في جامي

ه ال.
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حددا الدا ا الرياال اإلس مي جيلات رجاال الصاحوا اإلسا مي فاي أ بلاد

لرملرل رمو اليال اإلس م ي بأجميه ،لختاا ل أ بلد من بلدال المسلمكا لوحناه
ً
مهيئا لادعوته ،حفي رانا المقاال نانا ث ثا مان اإلا اني ن حجادحا مان مصا المناا
الرياا المنالسب لدعوته ح حددا األم حالستئنا

مسي تها الرياال .

سيد مجال الدين احلسيين (4141 – 4221هـ4181 – 4111 /م)
أشااه ّاحاد اليقظاا  ،حأبااو قااادا الر ااا اإباا دي  ،حماان أراا دعاااا اتراااد
المساالمكا ،حنباان الطا في ا حاالرتفاااع ح ا مسااتوا ا ه ا ّ الرياااا فااي القااول الماضااي

حناانا ا رنااا ا اا رغ ا أنااه عاااو فااي أحاه ا القااول التالسا عو ا ا ا لولادتااه ،حالتصااال
ً
الر ا الرياال حد ا التقولب في القول اليووين به مباش ا.
شاءت الظوح

أل تتنق ألس ته بكا بلدال مذتلف  ،بنلك توف ت له الظوح

ألل لدرس في الرر ات اليلمي اإل اني حالي اقي  ،حتنق بكا ا هند حاآللستان حالرلا
احلسيا باالس حلنادل ً
داعياا ح ا مواوحعه اإدياا ي التلدلاد  ،ح ح ا حلقااأل األما

من لسباتها.

لسااايادته حذاااارا المتوقااد جياا ا لجيااد اللاااات الفارلسااي حاليوبياا حاألفاانياا

حالت اي حالف نسي حاإنجليزل حالوحلسي .

غي أل رل ته ح مص قد اقت نت بنلاح بار  ،لما اال في رنا البلد مان ّ
جاو

مسااتيد لتقب ا أفكااار جمااال الاادين ،فاااجتم دولااه اليلماااء حالمفكااو ل حاألدباااء
ّ
حتررل موو ع السيد ح ّتيار قار ّ ااال لاه أبلاث األثا علا حضا الياال اإلسا مي

في السنوات التالي .

لقرل الداترر محمد عمارا.)2( :

«لقااد ااناات الساانوات التااي عاشااها األفااااني بمص ا ( 2111ا  2192رااا  2182ا

 ) 2189ا ري أهصب السنوات في تااالخ حنجا اتاه الفكو لا حالسيالساي .ففيها ابا
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حدياا المسلمكا ا حفاي مقادمته اإماا

نخب من اليقرل التي جددت فك اإلس

محمد عبدا( 2121ا  2111را  2189ا  ) 2991ا حش ح من اتب الفلسف حالك
حالمنطق ما أعااد للحيااا الفكولا قسام اليق نيا اإلسا ّمي  ،التاي غابات عنهاا منان
عص الت اج الرياا للمسلمكا .حنوأت عل لدا مدرلسا فاي الصاحاف األرليا

الر ا ا غي الركومي ا حتيار شيبي لميارض االلستبداد الداهلي ،حللثاررا علا النفاوذ
األجنبي ا االقتصااد حالسيالساي حاليساكو ا الزاداف علا دلاار اإلسا

ع فت مص ا عل لدله بقيادته ا

 .با لقاد

التنظيمات السيالسي (الرزب الو ني الر )

في تلك الفت ا المبك ا من نوأا األدزاب

بياوط من الد ل االلستيماال ا حهاب حنجلت ا ،التي اانات ّ
تريا الدات ل

مص ا هي الخديو توفياق( 2121ا  2199ر ا  2111ا  ) 2191فنفا جماال الادين
مان مصا ( 2192رااا  ) 2189ا ً
اعمااا أل األفااااني لقااود جماعا ماان ذ الطااي ،
ملتمي عل فساد الدين حالدنيا !! فانرب جماال الادين ااا ً
منفياا ااا ح ا ا هناد ا حراي

مساتيم ا حنجليز لا ا فمكاث فيهاا ،محاددا حقامتاه مان قبا دكومتهاا اإنجليز لا ،
ّ
دتااا تمااات رزلمااا الثاااررا ال
الي ابيااا  ،حادااات ل اإنجلياااز لمصااا ( 2199ر ااا .) 2111

ح عند اان لساام لااه اإنجليااز بماااادرا ا هنااد ،فساااف ح ا باااالس ا الياباام المنافس ا
إنجلتا ا ا حرناااح لرااق بااه الوايخ محمااد عباادا ا حاااال ً
منفياا ببيااوحت ،بيااد رزلما

اليا ابي ن حمحاااامته  .حماان باااالس أباادرا مللا اليااوحا الااوثق لتيبا عاان فكا

حلسيالسا ا التنظاااي الس ااو ال اان أقاماااه األفا اااني ،لمواجها ا االلساااتيمار اإنجلياااز ،
ح حنهاااا المساالمكا .حرااو التنظااي الاان امتاادت عقااودا (ه لاااا) ح ا أغلااب ب ا د

المسلمكا ا حهاب مص حا هند ا حالان الساتقطب بافوا اليلمااء المجاددين حاألما اء

حالسالس المجاردين (تنظي جميي اليوحا الوثق ) فكال رنا التنظي حمللته أر
مدارس الو ني اإلس ّمي حالبحث الرياا اإلس مي ،التي توبى فيها حتيلا منهاا
حالستياااء بمنهاجهااا دعاااا اليقظ ا حالتلدلااد حاإب ا ح حالثااررا عل ا امتااداد اليااال

اإلس مي».
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لقااد راااز الساايدجمال الاادين علا حلقاااأل األما  .حاااال موااوحعه لقااو علا

ألساس:

ا الجم بكا األبال حالمياب ا

ا حعل حلقاأل الويرر

أبال حمياب ا:

شهد اليال اإلس مي قب السيد د اات حبا دي لسالفي فاي الجز لا ا اليوبيا

(منن  )2888حفي الجزا علي لد عبدالقادر الجزا و ( 2111اا  )2188حفي السودال

علي شاك د اا المهدلا ( 2112ااا  ) 2191حفاي ليبياا بصاررا الر اا السنولساي
ً
جمييا بالمقاحم حال جي ح األبرل(.)1
( 2921اا  ،)2911حتميزت

ح حذا اانت رنا الر اات قد الستطاعت أل ترقق بيض النلاح فاي مقاحما
االلستيمار حمكافحا البادع فهنهاا فوالت ً
تماماا فاي ترقياق (نهيا ) شاامل بسابب

عااد قاادرتها عل ا السااتيياب مسااتلدات اليص ا  ،أ حنهااا ااناات تفتقااد المياب ا ا.
حالرمل الف نسي فولت أ ً
ليا أل ترقاق نهيا فاي مصا  ،رغا اا الجهاود التاي

باانلتها ،ألنهااا ل ا تكاان تنتمااي ح ا جاان ر األم ا  ،فأهفقاات فااي التفاع ا  ،حالسااتثارت

الناس ضدرا ،حعادت من ديث أتت بيد دكا.

أمااا الساايد فقااد جما بااكا األبااال حالميابا ا فااي دعوتااه ،حراانا رااو لسا اا مااا

دققه من نجاح.

من مظار أبال السيد ارتبا ه بالت اث اإلس مي حتمكنه مان اليلاو اإلسا مي

مما جي النابهكا من األ روي ن في مص للتفرل دولاه لتلقارل داحلساه مان أمثاال:

محمااد عباادا ،حعباادالكو ل لساالمال ،ححب ا اري اللقاااني ،حلساايد غلاارل ،ححب ا اري
ً
ً
لبا  ،حاانت رنا الداحس منطقا حفلسف حتصوفا حريئ  ،مث اتاب الاز راء

ف ااي التص ااو  ،حشا ا ح القط ااب علا ا الومس ااي ف ااي المنط ااق ،حا هدالا ا حاالش ااارات
حدكم الياكا حدكما االشا اق فاي الفلساف  ،حتانا ا الطولساي فاي علا ا هيئا

القدلم (.)1
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حمن مظار أبالته أ ً
ليا ارتمامه بوددا المسلمكا بكاف قوميااته حماناربه :

فهو لادعو ح ا نبان الخصاوم باكا السان حالوايي  ،ليؤلاف باكا لسالطتكا قارلتكا فاي
رقيا اليااال اإلس ا مي حذ ذاح :بااكا حل ا ال حلساالط القسااطنطيني  ،بيااد ذراااب دحل ا

ا هند اإلس مي .

حاااال لاتاان ا ا ف ب ا للاادعوا ح ا حداادا المساالمكا مستوااي ً ا الخط ا ماان
ً
حمهيبا رجال األم أل يبنلوا الجهد من أج ترقيق رنا الوددا .لقرل في
تف قه ،
مؤتم دعا له السلطال عبدالرميد في اآللستان :

«الدلانا ا اإلسا ا مي فاااي الوقااات الراضااا راااي بمثابااا لسااافين ّابانه ااا محم ااد ب اان

عبداهلل(ص) رااب رنا السفين المقدلس ااف المسلمكا هابته حعامته .

حفي الوقت الراض أش فت رنا السفين علا الااوق فاي برا السيالسا اليالميا ،

اما تي ضت لخط الطوفال.

حلي الروادث الدبلومالسي  ،حالدلسا س الدحليا  ،تاؤد ح ا حغا اق رانا السافين

حترطيمها ،فما ديل راابها حري مو ف عل الاوق حما راو تادبي ر ف فها لجاب

عل ا رااااب راانا الساافين أل يباانلوا جهاادر لر السااتها ح حنقاذرااا ماان الطوفااال
حالاااوقف أ لظلااوا مذتلفااكا فيمااا بياانه  ،متبيااكا أغ اضااه الوذصااي حأرااواءر

الدنيئ ف»(.)8

حدفياات راانا الاادعوا ح ا توديااد الما المااؤمنكا علا اليما ماان أجا الوداادا

اإلس مي .

حمن مظار أبالته الدفاع عن الادين أماا التياارات الفكولا المنح فا مثا ّردا

علااي الماانرب الاادرو الاان انتوا فاي ا هنااد فااي النصااف الثاااني ماان القااول التالسا

عو ا  .حفيااه لقاااح اإ لراااد الاادلني بوااك عااا

اإ نساني ،ث لنا مزالا اإلس

يوض ا ضااو را الاادين للملتم ا

التي تكف لإل نساال متيا فاي رانا الريااا أرفا

بكثي من تلك المتي التي يهيؤرا له اعتناق المنرب الطبييي(.)1
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أمااا اااب المياب ا ا فيااه فهااو أبااكا حأحض ا  ،حأر ا ميالمااه دهولااه لساااد الكفاااح

السيالسي لمقارع االلساتبداد الاداهلي حااللساتيمار األجنباي .لقاد ظها ت دعاوا السايد

فااي عصا اااال اليااال اإلسا مي لياااني ماان الركااا المسااتبدين الاانين لمهااد ل
بالستبدادر ح ايانه لسقوط اليال اإلس مي بيد المستيموين الطاميكا.

هااؤالء الطااااا باعتبااارر أحلياااء

حااناات اليقليا الياما السااا دا رااي االلستسا
أماارر ،باعتبااارر قياااء مقا ً
ادرا ماان السااماء ،حلاانلك لسااادت دالا الاانل حالخياارع

حالملق بكا الناس ،حع الظل حالفساد حالطايال .حفي رنا الجو ارتف باوت السايد

ليقرل للمصوي ن:

«حنك مياش المصوي ن قد نواأت فاي االلساتيباد ،ابيات فاي دلا االلساتبداد،

حتوالت عليك قو ل منان مان الملاوح ال عااا دتا الياو  ،حأنات ترملارل عابء نيا

الفاااتركا ،حتيناارل لو ااأا الااازاا الظااالمكا ،تسااومك دكوماااته الريااف حالجاارر،
حتنزل بكا الخساف حالانل حأنات باابو ل با راضارل ،حتساتنز

قاوا ديااتك

حمااواد غاانا ك التااي تجمياات بمااا لتحلااب ماان عااوق جبااارك باليصااا حالمق ع ا

حالسوط ،حأنت مي ضرل .فلو ااال فاي عاوحقك د فياه او لاات دير لا  ،حفاي
اؤحلسك أعصاب تتأث فتثي النذوا حالرمي لما رضيت بهنا النل حرانا المساكن .

تنا بتك ألد ال عاا ث اليونال حالوحمال ،حالف س ،ث الي ب حاألا اد حالمماليك،
حاله لوق جلودا بمبي نصبه ،حأنت االصذ ا الملقاا فاي الفا ا ال ّ
داس
لك حال بوت.

ا نظااوحا أر ا ا مص ا  ،حرياا ا ممفاايس ،حآثااار يب ا  ،حموااارد لساايوا ،حدصاارل

دمياط؛ فهي شاردا بمني آبا ك حعزا أجداا .

ربااوا ماان غفلااتك  !...ابااحوا ماان لسااك تك ! عيو اوا اباااقي األم ا أد ا ًارا

لسيداء» (.)2

حمن مظار مياب ته ً
أليا ارتبا ه بالنذب المثقف في مص من المثقفكا حاألدباء
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ً
حالوي اء ه فا لما ااال علياه عاما األ راوي ن مان اناا ق .اانات لاه ح ا جاناب
داحلسااه اليلمي ا المنظم ا جلسااات مسااتم ا فااي أدااد مقاااري القااار ا ق ا ب ددلق ا

األزبكي  ،للتف دوله أنماط شت مان الا اغبكا فاي التازحد مان علماه حفكا ا ،حراو
لجيب عل األلسئل «ال لسأ من الك

بالنفس ح

فيما لني اليق  ،أح لطه اليقيدا ،أح لنرب

ميا ي األمرر أح لستلفت الفك ح

النظ في الوؤ ل اليام مما لمس

مصلح الب د حلسكانها ،حاال لب اليل لنتقلرل بما لكتبونه مان تلاك المياار

ح ا ب درا ألااا اليطلا  ،حالزا ااو ل لاانربرل بمااا لنالونااه ح ا أديااا ه  ،فالسااتيقظت
متيااددا م اان الاااب د

مواااع  ،حتنبه اات عقاارل ،حه ااف دل اااب الافلاا ف ااي أ ا ا ا
ً
هصوبا في القار ا» (.)8
ال
لقاارل عم ا الدلسااوقي« :فااي راانا الرلق ا أنواائت مدرلس ا غي ا مقياادا بماانه أح
اتاااب ،حلكنهااا ااناات ً
احدااا موااي تباادد دلاااجي الافل ا  ،حتري ا الياازا الميت ا ،

حتله ااب اإرادات الخامااادا حتفااات األذر ااال المالقا ا  ،حفيه ااا تخ ااو محماااود لساااامي

البااحد  ،حعبدالس

المرللحي ،حأهوا حب اري المرللحي ،حمحمد عبادا ،ححبا اري

اللقاني ،حلسيد غلرل ،حعلي مظه  ،حلسالي نقااو ،حأدلاب حلساحاق حغيا ر  .حفاي
رااانا المدرلسا ا الياما ا  ،الستي ض اات د ااال األما ا االجتماعيا ا حالسيالس ااي  ،حدقوقه ااا
حاجباتها ،حداررا حدحاررا ،حانتقد الركا  ،بثت التياالي  ،حفوات احح التانم مان

األجانب حتدهله في شؤ ل الب د مما اال له أبلث األث فيما بيد.

اال جمال الدين لقيي بياا نهارا في بيته لختلف حلىه أعياء ت مينا ،حماا
ً
حل لقب اللي دت لخو متوائا عل عصااا ح ا رانا المقها  ،فيلاد فاي انتظاارا
الطبيب حالمهندس حاألدلاب حالوااع حالميلا حالكيمياا

حغيا ر  ،لظا لرادثه

بواف حقوا دت لميي جزء ابي من اللي » (.)1
حماان مظااار ميابااا ته ً
ألياااا دعوتاااه ح اا فااات باااب االجتهاااد ،لكااي توااااب

الوولي المقدلس تطررات الظوح

لقرل:

_______________________________
931______________________________

ثقافتنا

●
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«ما ميني أل باب االجتهاد مسدحدف بأ نص لسدف حمن قال ال لص لمن بياد

أل لجتهااد ليتفقااه فااي الاادين يهتااد بهااد الق ا آل حبااحي الراادلث حااللسااتنتا

بالقياااس عل ا مااا لنطبااق علاا اليلااو اليصااول حداجااات الاازمن حأدكامااهف حل
الفحرل مان األ ما اجتهادحا حأدسانوا حلكان ال لصا أل نيتقاد أنها أداا وا بكا

ألس ار الق آل ،حاجتهاادر فيماا داواا القا آل لايس حال فطا ا ،حالفيا بياد اهلل يؤتياه

من لواء من عبادا» (.)9

راانا الجم ا بااكا األبااال حالمياب ا ا رااو الاان هلااق النهي ا الردلث ا فااي مص ا

حانتو ت منها ح

لسا أرجاء اليال اليوب .

أث ا دعوتااه فااي النهي ا الردلث ا ال لمكاان لبادااث منصااف أل لنك ا أث ا دعااوا
السيد في النهي الردلث  ،ب حل اثي ً ا من المفكوين من ليتقد أنه رو الن ّ
فل
رنا النهي حرو الن بيث الرياا في المجتم اليوب حغي اليوب .

عم الدلسوقي ،بيد أل لتحدث عن النث الفني في أحاها عصا حلساماعي حعهاد

توفيق حتروله ح

نث لنبض بالرياا حالر ارا ،لقرل:

«ح حذا أردت أل تقااف علا الااوحح التااي تكماان ماان راء راانا األدب الرااي ،حالتااي

بيثت في الووق اإلس مي اله دير لا دافقا  ،حرزتاه رازا عنيفا ألقظتاه مان نوماه
ّ
الطري  ،حع ّ فته اياف لطلاب دقاه مان األقر لااء اليتااا ،حاياف لادف عان نفساه
جرر الظلم القساا ،فاعل أل الاوحح تمثلات فاي السايد جماال الادين األفاااني ،مان

لدين له الووق اإلس مي بيقظته القومي حالفكول في اليص الردلث».

لقد اانت الكلم التي أ لقها جمال الدين م تبط بجان ر الماضاي اإلسا مي

اليويق حمتطلي ح

مالك بن نبي:

مستقب عظم األم حعزتها حلنلك اانت ذات أث بالث ،لقرل
ً

«فالكلما اا لطلقهاا حنسااال ااا تساتطي أل تكارل عااام مان اليواما االجتماعيا

ديث تثي عوابف في النفوس تاي األحضاع اليالمي .
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حركنا اانت الم جمال الدين ،فقد شقت االمر اث في الجمرع النا م
ولقهااا فأدياات مواتهااا ،ث ا ألقاات راءرااا باان ًرا لفك ا ا بساايط  :فك ا ا النهااوا،

فس عال ماا آتات أالهاا فاي اليامي اإلسا مي ضايفكا حأبابحت قر لا فيالا  ،با

غي ت ما بأنفس الناس من تقاليد ،بيثته ح

ألسلوب في الرياا جدلد.

حاال من آثار رنا الكلم أل بيثت الر ا في ا مكال ،حاوفت عان

الويوب اإلس مي غطاءرا ،حدفيتها ح ا نبان ماا اانات علياه مان أحضااع حمنااظ ،
فأنك ت من أم را ما اانت تستحسن ،حاتخانت مظاار جدلادا ال تات ء دتا

م ثيابها التي اانت تلبسها ،فنبنت الن جيل حالطوبوو حالراو حالازردا( .)29حلقاد

بلث تأثي تلك القوا الفيال الجزا فأهنت منها نصيب» (.)22

حلأللساتاذ محمااد عبادا نااص باول يوضا لناا دالا مصا قبا أل يهاب حاديهااا

السيد جمال الدين (لسن  )2182حفيه ميلومات عل غالا مان األرميا توضا لناا أل
دمل ناابليرل حماا أعقبهاا مان اتصاال المصاوي ن بأ ا باا فاي مان محماد علاي باشاا

ح حب اري باشا ل ليد بثم عل المصوي ن ،لقرل:

«حل أرااا ي مص ا قب ا لساان  2191را ا اااانوا لااو ل شااؤحنه اليام ا ب ا حالخاب ا
ً
ملكا لراامه األعل  ،حمن لستنيبه عنه في تدبي أمررر  ،لتص فيهاا دساب
حرادتااه ،ليتقااد ل أل لساايادته حشااقاءر مواااوالل ح ا أمانتااه حعدلااه أح هيانتااه
حظلمااه ،حال ل ا ا أدااد ماانه لنفسااه ً
رألااا لرااق لااه أل يبدلااه فااي حدارا ب ا دا .أح حرادا
لتقد بها ح

عم من األعمال ل ا فيه ب ًدا ألمته ،حال ليلمارل مان ع قا بيانه

بكا الركوم لسوا أنه مصا فرل فيماا تكلفها الركوما باه حتياوبه علايه .

حاانوا في غال البياد عان مي فا ماا علياه األما األها ا لساواء اانات حلسا مي أح
أ ا بيا ا حما اثا ا ماان ذراب مانه ح ا أ ا باا حتيلا فيهاا مان عهاد محماد علااي

الكبيا ح ا ذلااك التاااالخ ،حذراااب الياادد الكثيا ماانه ح ا مااا جااا رر ماان الااب د

اإلس مي ألا محمد علي باشا الكبي ح حبا اري باشاا لا لواي األراا ي بوايء مان
_______________________________
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ثما ات تلااك األلساافار ،حال فوا ااد تلااك الميااار  ،حما أل السااماعي باشااا أباادع مللااس
الواارر ا فااي مصا لساان  ،2111حاااال ماان دقااه أل ليلا األرااا ي أل ها شا ًاأنا فااي
مصال ب در  ،حأل ه ً
رألاا ل جا حلىاه فيهاا ،لا لراس أداد مانه حال مان أعيااء
المجلس أنفسه بأل ه ذلك الرق الن لقتييه توكي رنا ا هيئ الورال  ،ألل

مبدع المجلاس قيادا فاي النظاا حفاي اليما  ،حلاو دادث حنساانا فكا ا السالي باأل

رناح حجه هي غي التي يوجهها حلىه الراا لماا أمكناه ذلاك؛ فاهل بجاناب اا
ً
ً
لفظ ً
تجولدا من المال» (.)21
نفيا عن الو ن ،أح ح راقا للوحح ،أح

ث لتحدث محماد عبادا عان حضا الوايب المصاو بياد أل الساتيقظ مان لساباته

لقرل:

« حمم ااا تق ااد لسا ا دا تيلا ا أل أر ااا ي ب دن ااا المص ااول دب اات ف اايه احح االتر اااد،

حأشا فت نفولسااه عل ا ماادارح ال ا أ اليااا  ،حأهاانحا لتنصاالرل ماان ج ا اإرمااال،
لستيقظرل من نوم اإغفال ،حقد م ت علايه داوادث اقطا الليا المظلا  ،ثا

تقواايت عاانه فطاااليوا ماان لسااماء الرااق مااا احا عيااونه بناارر االلستبصااار ،دتا
اش أبت مطاميه ح بث أفكارر فيما لصل الوأل لل ّ الويث لجم المتفوق
من األمرر ليكونوا أم متمتي بمزالارا الرقيقيا  ،فها بهانا االلساتيداد اليظاي أرا

ألل لسلكوا الطويق األقو  ،ويق الورر ا حالتياضد في ال أ » (.)21

لقرل ج جي زلدال عن جمال الدين« :رو حماا رانا الر اا االجتماعيا فاي

الووق ،بدأ عمله في أفاانستال ب د فارس ،ث نزل حاد الني في من حلسماعي ،
فالتف دوله األدباء حالكتااب لأهان ل عناه لقتاد ل باه ،فاناعت شاه ته حنباث مان

ت ميااانا بقاا ماان األدااا ار ،أرااا الجاا أا فااي السيالساا حاألدب حاإباا ح ،فثااارت
ال
األفكااار .حاااال ذلااك ممااا لساااعد علا حضا ا الثااررا ال
الي ابيا فأبيااد ح ا الكتااا
بقي فيها دت انقيت الثررا فأ لق لس اده فساف ح أ ا با حنازل بااالس حأنواأ

فيها (اليوحا الوثقي) لروررا ما بادلقه محماد عبادا ،حلا لطا ظهررراا .حتقلبات
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عليه أدوال شت  ،حانته أهي ً ا ح

ّ
اآللستان بجوار عبد الرميد حااال لجلاه يهاباه

بقي رناح دت مات لسن .2198
ّ
اتباااا تساااتحق الااانا  ،لكناااه هلاااف ً
ً
احداااا جدلااادا فاااي نفاااوس
حلااا لخلاااف

الو قي ن ،حاال غ ضه السيالسي توديد الم المسلمكا حجما شاتاته فاي ظا

دحل حاددا ،فل يوفق ح

ح

ذلك ،لكنه حفق ح

السيي في رنا السبي » (.)28

بمنالسب اإشارا ح

ترولك ا هم حالستحثاث الخوا

ثررا أدمد ع اب باشا ،ال بأس أل ننا أل رنا ال ج راو

من ثمار الصحوا التي أحجدرا السيد جمال الدين ،فقد قاد الجي

فاي ثررتاه ضاد

توفيااق باشااا .حاااال رمااه األ ل تخلاايص المصااوي ن ماان اليااناب حالاانل حالسااذ ا

حااللستا ل( .)21حلساندا عن قناع أح عن رضو لألم الواق اباار الواي اء حاألدبااء
م اان أمث ااال عباااداهلل الن اادل حمحم ااود لس ااامي الب ااااحد  ،حمحم ااد عبااادا ،حالساااتيال

الخدير باإ نجليز ،فقيوا عل رنا الثررا حنكلوا باألد ار.
جمال الدين حاألدب اليوب في مص :

األدب مظه من مظار دياا المجتم  ،فهذا اانت رنا الرياا متح ا ّمتقدا
ّ
متساما بساماتها ،ح حذا أبايبت بيارا انتقلات ح ا األدب أ ً
ً
لياا،
ه ق ااال األدب

حلنلك ن ا األدب في عص ال اود حاالنرطاط ال ليدح أل لكارل «مهاارا لفظيا ،
حقاادرا عل ا التفااوا بيبااارات شاايول حنثو ل ا ال دياااا فيهااا ،حال عا ف ا حال قااوا ،ح حنمااا
ّ
غ ضااها حظهااار الب اعا فااي اقتناااص ألااوال الباادل ؛ دتا حنها ليذلاارل باااإع اب فااي
الكلمات حالتصولف ،حذا تيارا األع اب أح التصولف م ما لولدحنه من جناس أح
بااق ،لفسااد ل بنيا الكلما  ،عساارا تصااادق ماا لجااو ل راءا مان راانا الرلااي

التاااي لساااتو ل بهاااا عاااررات لااااته ال ايكا ا حأفكاااارر الساااقيم  ،حهيااااالته

المولي »(.)22

األدب اليوبا قبا الساايد لا لكاان لختلااف اثيا ً ا عاان عصا االنرطاااط ،حلا

_______________________________
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لكن ل تصال األ ا ب عن ويق الرمل أح البيثات أح االرلساليات أث لانا علا
تطررا ً
األدب اليوب  .أما بيد نهي السيد فق تطرر األدب ً
حالسيا بواي ا حنثا ا ،لماا
اال هنا النهي من أث عميق في ضمي رنا األم حجدانها.
ّ
حال أدل عل ما ذا نا من أل را د النث اليوب الردلث محمد عبدا را د الوي

الردلث محمود لسامي البااحد رما من ت مين السيد جمال الدين.
تأثي ا المباش عل األدب اليوب في مص :

ح ا جانااب النهي ا االجتماعي ا التااي أحجاادرا الساايد ،حتااأثي راانا النهي ا عل ا

األدب ،اال لجمال الادين د ر مباشا فاي دفا د اا األدب حتطرل راا نلذصاها

بما للي:

 -2أرشااد الساايد ت مياانا الكتاااب ح ا التحااور ماان القيااود الثقيل ا التااي ااناات

ت لسااف فيهااا الكتاب ا اإ نوااا ي ماان محساانات بدليي ا مذتلف ا  ،حلساال متكلااف
ممقوت ،حالستيارات غويب حغي ذلك مماا أفساد المينا حلسات األفكاار عان الوضاوح

حالج ا ء ،امااا أرشاادر ح ا تجنااب المقاادمات الطرلل ا ؛ ح بييااي أل لص ا فه ح ا

االرتما بالمياني ،ألل رنااح أشاياء اثيا ا لو لاد ل اإبانا عنهاا حاإفاضا فيهاا .حال
لتس رنا النث المقيد لك تلك المياني ،حال لساتطي حلياادها ااملا ( .)28حظها ت

رنا التوجيهاات فاي ألسالوب محماد عبادا حأدلاب حلساحاق حعباداهلل النادل حأدماد

ع اب حغي ر اثي .

 -1ل لكن السيد جمال الادين مان المطباوعكا علا األلسااليب اليوبيا الجميلا ،

لكنااه فيما اا اتب ااه م اان مق اااالت ق ااد نماااذ جيااادا علا ا األلسااالوب المتح ااور م اان
السذافات حالجمود.
لقد اال ً
قادرا عل تفتيق المياني حتوليد األفكار .لقرل تلمينا محمد عبدا:

«له لسلط عل دقا ق المياني حتردلدرا ح حب ا را فاي الصاررا ال قا بهاا ااأل

ا ا مين ا قااد هلااق لااه ،حلااه قااوا فااي د ا مااا ليي ا منهااا اأنااه لساالطال شاادلد
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الاابط

 ،فنظا ا منااه تفكااك عقاادرا .اا موضاارع للقااي حلىااه لااده للبحااث فيااه

اأنااه باان لدلااه ،فيااأتي عل ا أ افااه ،لرااي

بجمي ا أانافااه ،لكوااف لساات

الامااوا عنااه فيظهاا المسااترر منااه ،ح حذا تكلااا فااي الفناارل دكااا فيهااا دكااا

الواضاايكا هااا ،ث ا لااه فااي باااب الواايولات قاادرا عل ا االهت ا اع ،اااأل ذرنااه عااال

الصن حاإبداع».
ً
لقرل في موض آه متحدثا عن تأثي السايد فاي نواوء جيا مان الكتااب فاي
مص « :اال أاباب اليل في الادلار المصاول  ،القاادا ل علا اإجاادا فاي المواضاي
ّ
المختلف منحصوين في عدد قلي  .حما انا ني منه حال عباداهلل باشاا فكاو ،

حهيو باشا ،حملد باشا لسيد أدمد ،عل ضيف فيه ،حمصطف باشا حربي ،علا

تخصااص فيااه ،حماان عااادا رااؤالء ،فهم ااا لساااجيرل فااي الم الساا ت الخاباا  ،ح حم ااا

مصنفرل في بيض الفنرل اليوبي أح الفقهي حما شااالها؛ حمان عوا لسانوات تا ا
اتب في القط المصو ال اللوق غبارر  ،حال يو أ ميمارر  ،حأغلبه أداداث فاي
السن ،شيو في الصني حما منه حال أهن عنه (عن السيد جمال الدين) أح عن أدد

ت مينا أح قلد المتصلكا به» (.)21
 -1شا ّال جماع ا ماان الكهاارل حالواابال عل ا حنواااء الج ا ااد ،حالكتاب ا فيهااا.

فطلب ح

الوايخ محماد عبادا ح حبا اري اللقااني حغي رماا أل لوات اا فاي ترو لا

جو لاادا التلااارا التااي أنوااأرا أدلااب حلسااحاق ،حاتااب رااو بنفسااه فيهااا .حتااده فااي
ّ
الكت ااب أل لا ّ
ادبجوا مقاااالته فااي موضااوعات
ترو لا الوقااا المصااول ح لااب ح ا

تمس دياا األم في بميمها ،حد ّ ا الصحفي اليهود (ليقوب بان ّ
ّ
بانرع) علا

حبدار جولدته التهكمي «أب نيارا» لوليه عل االلستم ار في النقد الن للنع

به حلسماعي (.»)29

 -8من الملفات للنظا أناه شال علا ت جما األدب اال ا با  ،حهابا ذاح الان
ً
احدا ملحمي  ،حاعتب أل نق رنا اللرل من األدب ح اليوبي أاث فا دا من
لرم
_______________________________
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نق الفلسف اليوناني  .حرنا ّ
يؤلد ارتمامه بيقظ الوحح أاث مان ارتماماه باالفك .
ً
اللنا مث أناه «راو الان شال لساليمال البساتاني علا ت جما اإ ليااذا هاوميوحس
فقااال امااا لااو البسااتاني نفسااه :حننااا لسا ّ نا أل نفيا اليااو مااا اااال لجااب علا
الي ب أل لفيلوا قب ألف عا حنيف .لا دبنا لو أل األدبااء الانين جميها الماأمرل

باداحا ح

نق اإ لياذا بادئ ذ بدء ،حلو ألجأر ذلك ح

ب متها) (.)19

حرمال الفلساف اليونانيا

أفرل النهي في مص :
ّ
رب لسا لسأل عان مصاي رانا النهيا  ،حلمااذا لا ترقاق فاي الياال اليوبا ماا

دققته نهي أ ا با في الا ب حنهي اليابال في الووق .حالجواب أل رنا النهيا

انتكس ااات عل ا ا ل اااد المس اااتيموين بطو اااه حهططه ا ا اليس اااكول حالسيالس اااي

حاالقتصادل حالثقافي  .حلاوال رانا النكسا لبلاات مصا فاي التنميا مساتوا ال لقا
عما بلاته اليابالّ ،
حليمت رنا الوحح ا اليال اليوب حاإلس مي.
لقد دف ع اب باشا بالنهي ح

دادا م أعادا ها؛ بينماا اانات ّ
ّ
تواق
مواجه

ولقهااا بس ا ع ح ا القلااوب حاألاحاح ،حناات عاان ذلااك دهاارل البولطاااني ن ليبطوااوا
ّ
ّ
أشد التنكي  ،ح جاناب نوااط ماداحس لتمي ا شذصايات
لنكلوا به
باألد ار
النهيا حتاان يبه  ،فكاناات النتيلا أل لا ترقااق النهيا أراادافها حانر فاات عاان

مسي تها.

في نهال القول التالس عو ظه جي من ت ميان السايد لرملارل احداه حدعوتاه،

فاااايه السيالساااايرل حالكتاااااب حالوااااي اء حاليلماااااء ماااان أمثااااال :محمااااد عباااادا،

حعبدالكول لسلمال ،ح حبا اري اللقااني ،حلسايد غلارل ح حبا اري
لسااامي البااااحد  ،حعبدالسا

لباا

حمحماود

الماارللحي ،ح حبا اري الماارللحي ،حعلااي مظها  ،حلساالي

نق ااااو حأدل اااب حلسااااحاق حلس اااليمال البسااااتاني ،حعب اااداهلل الن ااادل  ،حعباااادال دمن
الكواابي ،حلسيد بن علي الم بفي.
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حعل ا لااد راانا الجي ا تو ب اى أمثااال المنفلااو ي ح ااه دسااكا حالز لااات حمصااطف

ب ااادق ال افي ااي ح حبا ا اري الي ااا جي حأدم ااد الرمص اااني حقالسااا أم ااكا حغيا ا ر
اثيو ل.

حالتزال رنا الوحح التي أحجدرا السيد تت اءا حلو بوك ضييف في اثي من
ّ
الكتاب حاألدباء حالوي اء حأباحاب الر ااات السيالساي فاي الياال اليوبا  .غيا
أل المسااي ا تيث ا ت مناان هطواتهااا األح ا حل ا تطااو م اد ا اما هااا ،حماان المؤم ا أل

تكرل الصحوا اإلس مي األهي ا ا رغ تيث را ا بدال عودا دقيقي ح ا أل تماارس

مص د ررا الرياا عل بييد اليال اليوب حاإلس مي.

عبدالكريم الزجناني (4111 - 4131هـ 4891 - 4111 /م)
الويخ عبدالكول بن محمد رضا بن محمد دسن بن محماد علاي النلفاي ثا

نجال فنلك ألنه حلد فيها حت عو ع ،ح حل نسبته ح ا النلاف

الزنجاني .حل نسبته ح
فألل ّ
جدا راج من النلاف ح ا

نجاال ،حراو نفساه رااج مان نجاال ح ا النلاف،

حاألفي أل ننسبه ح دا ا الريارا اإلس مي الواددا التي اانت دواض را ح
من قولب مأحا لك اليلماء عل اهت
بيد أل أت ّ مقدمات درالسته في مسق

انتماءاته .

رألسه راج ح

ه ال ..يبدح أل رانا

ا هل ا ح اليابم ري التي فتحات أماا عبادالكول الوااب آفااق ماا لجاو فاي

اليال اإلس مي من أدداث ،حجيلته لتفاع بها.

لظه أل موده اليلمي دفيه أل يهاج حرو في الثاني حاليووين من عم ا ح

النلف في الي اق ،ألل الدرالس فيها اانت مطم أنظار ا النين لولد ل بلار

درج االجتهاد آنئن.

حل لكتف الواب الزنجاني بالدرالسات الفقهيا حاألباولي با اتجاه ح ا درالسا
الفلساف ً
ألياا ّ
حتيماق فيهااا ،حعلا الا غ مان نوااأته الت ايا الفارلساي (لاا مو نااه

ً
ً
ألياا
األ ل نجال) أجاد اليوبي حاتب فيها ما لوبو عل لسبيكا مؤلفاا ،با حأباب
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من الخطباء بهنا اللا  ،توهد له هطباه فاي القاار ا حدمواق أماا اليلمااء حاألدبااء

حابار الوذصيات.

انفتاح الويخ الزنجاني:

انفتاح ال ج نتلمسه من:

2ا اتجاره ح التيمق في الفلسف حضاف ح الداحس ال لسمي في الرر ا.
 -1حجادته السولي للا اليوبي ح جانب لاته األ (الفارلسي حالت اي ).

 -1ألسفارا الكثي ا ح أقطار اليال اإلس مي.
ّ
الجاادا مان محااحالت
ّ -8تتبيه لما لجو في األم من دوادث ،حاتخاذا المواقاف

التف ق بكا المسلمكا اما لسن ا.
ّ
 -1التنرع في مؤلفاته ،مما لدل عل أنه اتبها تلبي لراجا المجتما  ،فنا ا ح ا
ً
ً
حاتبااا فااي المسااا
اتبااا فااي التوبي ا حالتيلااي حاأله ا ق
جانااب اتبااه الفقهي ا ،

االجتماعي ا حاالقتصااادل  ،ب ا اتااب ً
أليااا فااي «السيالس ا اإلس ا مي » حضاااف ح ا
اتبه الفلسفي عن ابن لسينا حالكند ح«تطرر الفلسف ».
رنا االنفتاح جيله لرم ر ّ اليال اإلس مي بك ما لراي

باه مان ترادلات،

حلنلك اندف ّ
بقوا نرو مواو ع حدادا األما اإلسا مي  .حالمواو ع لمكان تلذايص
ميالمه فيما للي:

2ا م از لا الودادا اإلسا مي فاي رلساالته حد اتاه ،حرانا حاضا فاي نواا اته

المااناررا دتاا لقبتااه الصاااحاف المصااول بيااض اليلماااء رناااح ب لساارل الودااادا

اإلس مي .

 -1ل لكتف الويخ الزنجاني بنو دعوته اإب دي اإ نساني بمل د الكتابا

حالنو ا حالم الساال  ،ب ا أهاان لجااوب األرا ،ل اااب البح ا  ،لااز ر األقطااار اليوبي ا
ًّ
حاليواب اإلس مي  ،ناش ً ا حمبلاا حمحاضا ً ا فاي قياي الودادا اإلسا مي  ..فسااف

ح ا ا مصا ا حلس اارالا حلبن ااال حش ااوق األردل حفلس ااطكا ح حلااا ال حا هن ااد حالبااساااتال

__________________________________
 ثقافتنا__________________________ 933



● محمد علي آذرشب

حالقفقا حغي را حرو لرما مياه رماو الودادا ..حلا لاده ً
بلادا حال حتا ح فياه ً
أثاارا

هالدا.

ً
ابتداءا من الصاييد األرلاي حاالجتمااعي
 -1اال لتح ح عل أاث من بييد

ح ا بااييد المؤلسسااات حالم ااااز اليلمي ا حالدعر ل ا ح ا الصااييد ال لساامي م ا الااد ل

حالركومات..

 -8حل قيااي اب ا ا اقيااي الوداادا اإلس ا مي ال تيطااي ثماررااا بااكا عوااي

حضااحارا ،ب ا ااناات براجا ح ا حقاات ر ي ا حعما ال لنقط ا حعطاااء ال لنيااب،
حركنا أعط الويخ الزنجاني من نفسه هنا القيي الكب ا في األم  ،فصا

ما لزلد عل نصف قول من الزمن لدعوته اإب دي .

 -1اااال ليتقااد أل قيااي الود اادا اإلساا مي قااد ه ج اات عاان اارر ال اادعوا

حالب رال ،حال رل حالبيال ،حبارت بريث ت ا ضو رتها باليكا حتلمس باليد ،ح حنما

األم ا المه ا الي او الساايي حاليم ا حالاادعوا الجدل ا اليملي ا حااللسااتاناء عاان الكتاب ا

حاأل قاوال باالجهود حاألعماال ..نران للزمنااا اليما  ،للزمناا الصادق ،للزمناا اإها ص،
ّ
ْ
للزمنا التيحي  حالنين جار الدحا فينا لن ْهدل ّن اله ْ اللس البلنا ح ح ّل اهلل لم ال الم ْرسنكا.)12( 
 -2اااال لاادرح قيما اإعا

فااي نجاااح حتقااد موااوحعات الوداادا اإلسا مي

حاال ليتقد «أل الدعالا ل ترااد فاي أمتناا اليوبيا حاإلسا مي ال تازال ناقصا غيا

مااأهوذا بأ افهااا ماان جمي ا النااوادي فك ا مااا نس اميه حنطاليااه فااي راانا الوااأل

محدحد المساف » (.)11

 -8ال نرتا اثي ً ا لوبف فيا الوددا حجوب التيامن حضو را االترااد.

حقاد علا المصاالحرل حالمفكاو ل حقااادا الا أ أل األما اإلسا مي لا لساتفزرا راانا

الوت حال بصررا مؤقت  .فالمجتم اإلس مي اما اال ل اا الوايخ الزنجااني براجا
ً
حقوباا
ح تجدلد في ألساليبه حهططه حموااليه لتكرل أاث عملي حأاث فاعلي

للاال المنوودا.
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 -1حل دعوات المصلحكا للودادا اإلسا مي دينماا لا تصا ح ا النتاا الم ضاي

اال لجب البحث عن لس ذلك .ففي تقرلمه لقرل الويخ الزنجاني« :لقد دعوا ح ا

نبن الياداحا حالبايااء فلا لجادحا غي رماا ،أفلا للاز السايي ح ا ااتواا

ناديا

الييفف حمي ف ما للمسلمكا من نفسيات لتبادلرل فيها لسوء الظن حقب التصاررف
نوااأت ماان قيااالا تاالخي ا حدااوادث قدلم ا تااأث ت بهااا األجيااال حتوارثهااا األعقاااب

فيسي ر بها أعداء اإلس

نرو التنابن حالخصا  ،حميالج رنا الييف فاي تصارر

الويخ الزنجاني «بتيولف ا ف د حاجبه حايفي القيا به» (.)11

 -9ال ااوعي بالمخطط ااات األجنبيا ا حد رر ااا ف ااي حفو ااال ح حجه اااا مو ااوحعات
الوددا حالتقولب ح حلسقاط المصلحكا في أعكا ّ
األم .
« فالدلسااا س االلساااتيماال ااناات حال تااازال تراااح داارل المصاالحكا فااي أمتنااا
اليوبي حاإلس مي  .أفل اللته اإما المصل الوايخ «محماد عبادا» بأناه ملحاد ،حأناه
بني االنجليز ،اما اته به الزعي لسيد غلرل ()18ف!

 -29لقد أبدع الويخ الزنجاني في األبياد الفلسفي لمسأل الوددا حالتيا ل باوب
أنظم الكرل بنظا المجتم  ،دياث أل اهلل لسابحانه حتياا هلاق الكارل مت ً
ابطاا،
ّ
ااا جاازء لرتااا ح ااا اآلهاا حال لسااتاني عناااه حراانا رااو الراااال فااي نظااا الريااااا

حالمجتم .

ألسفارا حهطبه:

ذا نا أل الويخ الزنجاني انفت عل رمو اليال اإلسا مي حرانا ماا دعااا ح ا
ّ
التيصااب حتا لف
أل لجاارل أقطااار المساالمكا لاادعور ح ا فك تااه فااي االتراااد حنباان
القلوب ،حنكتفي ب دلته ح مص .
في األ ر الوو لف:

لقد اقت نت زلارا الويخ الزنجااني لأل را بتاو ي الوايخ محماد مصاطف الم اغاي

مو اايذ رااانا الميه ااد اليلم ااي الكبيا ا  ،حالوااايخ الم اغ ااي م اان اب ااار الوذصااايات
__________________________________
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الرياال  ،حلنلك دظي الويخ الزنجاني برفاحا بالا  .أقا الم اغاي ليايفه فاي 29

نوفمب  2912دف الستقبال دي ا ابار علماء األ ر حعمداء الكليات حعدد مان
الاارزراء حالسااف اء حاثي ا ماان رجااال اليل ا حاألدب حاألع ا  .بيااد أل قا ّاد الم اغااي
ضايفه حأشااد بمكانتاه اليلميا حمناقباه حفياله ،أااد اإماا الم اغاي علا مسااد

علمي رام ري اللقاء بكا الميهدين اليلمي ن الكبيوين في القار ا حالنلف (األ ر

حالرر ا اليلمي ) ،حقال:

« حقد رألت أنني جيلت تكول فييل اإماا األلساتاذ الزنجااني فاي حدارا األ را
ألجيااا فاااي ذلاااك حشا ً
اايارا بأنناااا نقصاااد بتكاااول فيااايلته حتقااادل علوماااه حشاااما له

ّ
حالتحي لميهد النلف األش
االعت ا بالتقدل
ً
تأايادا لاوحاب اليلا حاألهاوا اإلسا مي  .حقاد أا لاد مان رانا
له ،حمدفنه الواولف،
الن ن جو أل نقو بواجاب الز لاارا

االدتفااال فااي راانا المكااال أل ن لس ا تري ا األ ر ا حاأل رااو ي ن ح ا ميهااد النلااف
األشااا

حعلمااااء النلاااف م اجااا حهوانن ااا الو اايي اإماميا ا تريا ا هالصا ا ل لس االها

مسلمرل ح حهوانه المسلمكا في رنا الميهد اليظي ».

حاغتن الويخ الزنجاني رنا اال لتفات اليلمي التقويبي ا هاما فا اح يؤااد عليهاا

ً
مبينا مكان النلف في التاالخ اليلمي فقال:
« ّحنااي أشااي بساايادا عظيم ا حغبطا لوجااود بااكا راانا الرفا اليلمااي الكااول
الاان ّ
تألااد فيااه نجاااح جهودنااا ّ
الجبااارا فااي لساابي توديااد شاايرر المساالمكا ،حتقر ل ا

ّ
الدلني بينه اا عل اهت
الوحاب
ًّ
جليا ّأل حجوا النظ بكا الطا فتكا اإلس ميتكا الكبي تكا:
وا فه المختلف  .حأر ا
ّ
حالسن قد تقاابت بمساعينا حمساعي فييل األلستاذ األاب اإما الم اغاي،
الويي
أح انه اا ح حذااء احح األهاوا اإلسا مي فاي

ّ
ّ
الوذصاي
حتجلت دقيق رنا التقارب في التووليات الردلث  ،حالساتنباط األداوال
ّ
اإماميا ،
في مص من تيالي جمي المنارب اإلس مي  ،حفي ضمنها منرب الوايي
ّ
ّ
األهوا اإلس مي في رانا االدتفاال اليظاي التااالخي الان
حانلك تجلت دقيق
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ً
تكولما للنلف األش
أقامه األ ر الوو لف
حال لخف ا عل ا دي ا اتك ّأل النلااف األش ا
.

(ماادفن اإمااا األعظ ا أمي ا

المؤمنكا علي ابن أب الب عليه الس ) ايب اليلو الدلني حالفلسفي حاليوبيا ،
ّ
تقصاادرا الوفااود اإلس ا مي ماان جمياا القا ّاارات ،ليتفقهااوا فااي الاادين حلااا القاا آل
الكول  ،لنووحا ذلك في قومه حذا رجيوا حليه .
ال
ّ
ً
تقويبااا لتذااول المجتهاادين
حأل ميارااد النلااف األش ا أنواائت مناان ألااف لساان

حالف لسف حعلماء الفقه اإلس مي الن له تاالخه المجيد ،حآثارا اليظيم في الريااا
الف دل حالنظ االجتماعي  ،فهو جام لمجمرع الركما اليمليا  ،حاليلاو الرقوقيا ،

حفنرل اليلو من االجتمااعي حاالقتصااد حاأللساو حالسيالساي حالثقاافي حاليم اناي

حالاادلني حالخلقااي حالقيااا ي حالوااو ع الاادح ي ،حعوام ا التوبي ا المقصااودا .حالفقااه
ّ
اإلسا مي غنااي بالمبااادئ التااي ترقااق الساايادا لإل نسااال فااي شذصااه ،حفااي ع قتااه
ّ
باي ا ،حقد البنيت عليه ّ
الاوبيارل
المدني اإلس مي في عصرررا الزار ا ،اما عني به
ً
مصدرا ً
قرلما من مصادر التوول .
باعتبارا

ّ
الخفااق ،حمصاباده ّ
الوراا الان
النلف األش قلب اإلس النابض ،حعلماه
تياقباات عليااه األجيااال حالقااو ل حرااو ل لس ا أشا ّاي اليلااو حاإلمااال ال
حالتق ا حمكااار
األه ق ح موااق األرا حمااابها ،بفي علما ها انتو ت احداني اإلسا

فاي

أقطار األرا ،حارتدت األم اإلس مي ح ما فيه مصلحتها .حركنا أهان المهتاد ل
ّ
لسمته في ويق الرياا الخالدا ،مهتدين بنوابث أع مها النين شقوا منهاا الصاال
األلاا علا رانا ّ
هما حالظلماات المتكاثفا  ،حتوالات ّ
في حلس المواا المد ّ
األما ،
حري تستني بومولسها حأقماررا حنجومها السوا

 ،فتنس علا مناوا ه  ،حتياوذ بها

في الطواائ.
ّ
هفي عليك اا ّأيها السادا اا ّأل باداد اانت عابم الثقافا حاليلاو فاي
حغي
ٍّ
ّ
ً
رددا من الزمن ،بيد لسقو ها حضاياع ذها راا اليلميا
الووق اله ،ب في اليال
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اضطل ميهدال برم عبء المياار اإلسا مي حاليلاو الدلنيا فاي الواوق ،فصاار
ّ
ا ٌّّ منهما المثاب األهي ا حالقبل التي ّ
يؤمها ب اليل من جمي األقطار:
األ ّ ل :ميهااد النلااف األش ا فااي الي ا اق .حقااد ّ
ألسسااه الطولسااي شاايخ الطا ف ا

اإماميا  ،حاااال ااا حاللاازال ااا نب ًالسااا تستياايء بنااررا األما اإلسا مي ً ،
حمنبيااا غزلا ً ا
ّ
ً
تقويبا.
حاللارل منن عو ا قو ل
لليلو الدلني حالفلسفي حاليوبي  ،حالفنرل األدبي
ً
ً
أدقابا واال في
حالثاني :ميهد األ ر الوو لف في مص الن دم تلك األمان
الووق اليوب .

حاال رد رنين الميهدين اليلمي ن الدلني ن حاد ًدا ،حاال ّ
مؤلسساارما مان
الواايي  ،فها نولااد للواايي مااأث ا أعظا منهماااف حرمااا ح حل افت قااا فااي ّ
الخطا بيااد
ّ
ّ
حلكنهما ادتفظا عل بث الثقاف اإلس مي حاليوبي دت اآلل.
دكا،
لمتا ميهد النلف األش بما حبفه األلستاذ األاب  ،حرو ّأل اليل فيه مقصد
حغال  ،ال حلسيل  ،حمحباوب مطلاوب لناتاه ال لايا ا ،حم غاوب فياه لناتاه .لمتاا ً
ألياا
بازارا ّ
مواد الدرالس فيه مان أناواع اليلاو حالفلساف  ،اماا ّأل ميهاد األ را الواولف
ممتا برسن النظا  ،حجودا المنار .
لس ّال ني ْأل الأب ّ ح ّ
بأل ما شاردته في األ ر من أقساامه الردلثا  ،ح ا الياتاه،

ح اا أقسااامه االبتدا ياا  ،ح اا حداراتااه ماان آثااار اإباا ح اليلمااي ،حالنظااا الراادلث،
ّ
ّ
لسواء فيما لتيلق بمبانيه الفذما  ،أح قوانيناه حنظماه حمناار الدرالسا فياه ،قاد دلناي
ّ
لتمت به الويخ األاب من التفكي اليلمي رجاد اليق .
عل المقدار اليظي الن
حقااد أقااا فيااايلته الااادلي الواضاا للمساالمكا حليلمااا ه علاا مكاناا األ راا

اليلمي  ،حعل حنتا األ ر اليلمي في رنا اليص الردلث ،حأث ا اليظي في ترقيق
ّ
ّ
حدل ّ
براق علا ّأناه جادل باأل الللقاب بوايخ اإلسا حالمسالمكا،
الوددا اإلسا مي .
حجدل بهنا الميهد ْأل لكرل عل رألسه شيخ جلي مثله ،لسي به في الطويق ّ
المؤدل
ح الاال التي لطلبها أرله حلسا المسلمكا في أقطار األرا ،با لطلبهاا ميها لساا
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الو ّقي ن النين ّ
ليتز ل بأقد جامي ه في الووق بيد جامي النلف األش
حفي الختا أشارح فيايل األلساتاذ األابا فاي ّ
تمنياتاه أل لاز ر فيايلته بياض
علماااء األ ر ا ميهااد النلااف األش ا  ،ب ا أعا ّاد راانا الزلااارا ماان ألساايد الف ا ص لنااا
.

ّ
حالشك في ّأل ال ابط بكا أر اليل الواداد حاجاب مان أقادس الواجباات
حلميهدنا،
ّ
التي لجب أل تتوثق بكا علماء اإلس حمنارباه حف قاه ،فاهل اليلا ردا باكا أرلاه،
حمن المأمرل في علماء الدين الرنيف أل لستقصاوا أداوال الوايوب اإلسا مي  ،حأل
ّ
جلي ما ري عليه من هي أح ش ّ في اا ّ لرظا ل ّ
ليبصاوحرا فاي لسابيلها،
لقفوا عل
ٍّ
ّ
لتقادموا هاا بالادفاع حاالدتلاا دتا لجمياوا
يبيثوا في باد ررا ا هما حالايا ا،
المتهااااّ ،
يودااادحا شااايرررا حبااافوفها ،لناااالوا ثقتهاااا «حمااان لااا يها ّاات فاااي شاااؤ ل
ً
المسلمكا فليس منه » حأل لدفيوا عن الدين باأموا ه حأنفساه  ،حأل لنفاوحا هفافاا
ً
حثقاااال ،لنوااوحنه فااي الااب د ،لنصااوحنه ،لاادفيرل عنااه افت ا اء المفتااوين فااي جمي ا
الجهاتل ّ
ّ
لثبت أقدامه ».
لييزر اهلل لنص ر
بيااد أل دااال حقاات الماا ب قا ّاد الواايخ الم اغااي ضاايفه ليااؤ المصاالكا .حااناات

رنا البادرا ري األه ا دال ل عل الوحح الرياال في األ ر الوولف حفاي حماماه
الويخ الم اغي آنئن.

زلارا الميارد األه ا:

بدعوا مان السايد محماد الخيا ار الوايخ الزنجااني جمييا ا هدالا اإلسا مي
فاااي القاااار ا حألقااا رنااااح المااا  .ار ً
ألياااا جمييااا الوااابال المسااالمكا ،فاااأقي
اللستقباله دف ضذ ّ ،
قدمه فيه الويخ عبدالوراب النلار ،ث ألق الم ّبكا فيها

األلسااس الفلساافي للوداادا اإلس ا مي  ،حأحض ا بيااض مااا لثااار ماان شاابهات ا في ا ،
حاانت له ً
أليا في القار ا لقاءات حهطب أه ا.
م الس ته :

ثماا م الساا ت عدلااادا فااي ملاااف الوااايخ الزنج اااني بينااه ب ااكا الوااايخ محما اد

__________________________________
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مصطف الم اغي حما األ ر الوولف.

نختار حاددا منها ،ففيها فكا ا لط دهاا الم اغاي بواأل تواكي مللاس أعلا
للمسلمكا عام بمذتلف منارب  ،حراي فكا ا ال تازال ّ
ديا تنتظا التنفيان ،حجاواب
الويخ الزنجاني عنها:

ّ
السايد عبادالكول الزنجااني ا اليا اق ااا
دي ا بادب الفييل األلستاذ الجلي
النلف األش دي ا ّ
السيد اليظي حاأللستاذ الجلي الس عليك ردم اهلل
بيااد ،فا ّاهني أعت ا بتقصااي اللنف ا ميااه الياانر ،حلكا ّان األم ا فااي لسااادتك
ّ
الوالسي لخفف األ ل من الويرر بهنا التقصي .
ّ
ّ
الماؤر  2112 9 1حأناا مياك بقلباي الاه ،أشاي اماا تواي
أمامي هطاابك
ٌّ
ّ
حأظن ّأل هطابك لوي ح دوادث األقالي الومالي في ا هناد باكا
برال المسلمكا،
الوايي حأرا السا ّان  ،حقاد اااال ذلااك فاي اليااا الماضااي قبا لسااف البيثا األ رولا ،
ّ
حذلاك أناي برثاات حالفات بياض ماان لتااب قا اءا الج ا اد ا هندلا  ،فلا أعثا علا
جدلد.
ّ
ّ
ليلك لسميت هطبتي يو عيد النح في ال اديو أح ق أتها في الج ا د ،حليلك تق أ
ّ
ً
شيئا ّ
عما أداحله من الوددا بكا المسلمكا ،حفي ذلك اله ت انا علا
من حقت آله

رأ حادد ،حمبدأ حادد رو الوددا اإلس مي .
ّ
حأنااي أع ا ا عليااك اآلل ً
رألااا ،حرااو أل يوجااد مللااس حلس ا مي أعل ا للنظ ا فااي
أداااوال المسااالمكا :أم اضاااه حعللهااا  ،حماااا لنفااا فاااي ع جهااا ّ ،
يوداااد تيلااايمه
ّ
حثقااافته  ،لق ا ّ ب بااكا ااوا فه حمااناربه  ،حأل لمث ا جمي ا المساالمكا فااي راانا
ً
ً
دكوميا أح تمثي غيا دكاومي ،ح ّحناي أعتقاد ّأل مثا رانا المجلاس
المجلس تمثي
ّ
لسيكرل له من الوأل ما اللخفف ما توي به أنت ،حأشي به أنا.
أرجااو ع ا ا راانا ال ا أ علا اإهااوال ،ح حفااادتي مااا تااو ل ،بتفصااي مااا تااو ل،

حالجه التي توحنها بالر هنا ،را راي مصا أح بلاد آها  ،حمتا حافقات علا رانا
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ال أ فأرجو أهن رأ أر الي اق غي الويي  .حالس

عل جمي اإهوال ردم اهلل

محمد مصطف الم اغي  12ذح الرل  2112را  12فب ال 2911
رلسال الويخ الزنجاني ً
جوابا عل رلسال شيخ األ ر السابق :

دي ا باادب الفيايل األلساتاذ األابا الوايخ محماد مصاطف الم اغاي شايخ

الجام األ ر القار ا
الس

عليك

ردم اهلل ب ااته

ّ
الماؤر  12ذح ّ
ّ
الرلا  ،2112فلمحات اي
بيد ،فقد تسلمت اتابك الكول
بارق األم في أفق الوجود ليي ترقيق األماني التي ّ
لتطل حلىها اليال اإلس مي.
ح ّحني ح حل انت أعل ّأل فك ا الوددا اإلس مي من األفكار التي تجرل فاي

ّ
عااوق اا ّ ع اقاايّ ،
حأنااه لاايس رناااح أ ّ تا ّدد ،با ّحنمااا رناااح نفااوس متوثبا حرما

ماضاااي فااي ترقيقهااا ح حظهاررااا ح اا الوجااود ،حلكاان لكوااف الرقيقاا ع ضاات
رألك السامي علا أعا

علمااء الوايي حأشا ا

النلاف األشا

 ،حتاداحلت ما

ّ

علماااء الياباام عما هااا حأش ا افها ،حابااار رجااال الركوم ا  ،اؤحس أر ا الر ا
ّ
السن حالويي  ،ابما ق أت في الصاحف الي اقيا
حاليقد في الي اق من حهواننا أر

الماتي التي أقن ال
ّ
السايد لسالطال علاي ببااداد
يت بها الجماري المرتودا في جاام
ّال
ّ
ّ
ّ
السن حالويي  ،رجاال الرا حاليقاد ،فكا أعطااا دقاه مان
من أع علماء أر
الت دياابّ ،
حأرلااه للب ا ا  ،ح لااب المبااادرا ح ا الر ا ا  .فااالي اق بأجميااه هاض ا

لمفيرل رنا الفكا ا الساامي فاي جور راا ،حلكان را األقطاار اإلسا مي األها ا
ّ
ه عل بهنا ال أ ف حذ لجب أل لمث في رنا المجلس جمي عناب المسلمكا:
ح ّحناي أعتقاد ّأل الجمييااات الدلنيا فااي جميا األقطاار اإلسا مي ال تياارا راانا
ّ
الموااو ع ،عل ا ّأنااي أداانر ماان اليقبااات السيالسااي  ،حمااا قااد التااد ي بااه الركومااات
االلستيماال من النظولات السيالسي حالي اقي في رنا الميمار.
حأما رأي في رنا الموضرع ّ
ّ
فهني أر ا أشياء تلز لإلعداد .حما ذاح حال من تالالي
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في اإب ح الن أتوهاا حأبطفيه ،حبادب البيت أدر ا بالن فيه:
األ ّ لّ :أل التمثي في المجلس األعل لجب أل لكرل غي دكوميل ّ
ألل جمهارر
ً
ّ
الواايي لااو ل ّأل اا أما دلنااي للزمااه أل اللتقا ّ ب بااه ح ا اهلل تيااا  ،اللطلااب امتثاااال

ألم ا تيا  ،حلنلك ت ا اليلماء حاألتقياء لجتنبرل الوظاا ف الركوميا  ،حالوحاتاب،
ّ
ألنه لو ل ّأل ذلك مبيد عن التوفيق اإ هي.
لتولث فيهل ّ
مما ّ
الثانيّ :أل تيي ن بلد االنيقاد ّ
ألل اهتيار القط حالبلاد لايس بااألم
ّ
ا ها ّاكا ،حلاانا لجااب نباان ا ا فك ا ا عا في ا  ،ح ّحنمااا لواات ط فااي بلااد االنيقاااد أل
ّ
ّ
متمت بسلط أرليا  ،بيياد عان اا نفاوذ لسيالساي أجنباي .حعلياه
لكرل في قط

ّ
ّ
ّ
التمتا السيالسااي
برولا محليا تكاارل نتيلا
تتمتا
فااأ ّ قطا ماان األقطااار اليوبيا
المستق ّ فهو الم ّ
يكا ألل الليقد فيه المجلس اإلس مي األعل .
ّ
حالماواد التاي لسايبحث
الثالث :المبادرا ح تواكي لجنا تريايول لوضا المنهاا
ّ
عنها المجلس اإلس مي اليا ّ  ،ح حع نها عل المسلمكا ااف ل لكي ال يبق ملاال

لخصو الدين حالجامدين حال جيي ن حأعوال المساتيموين أل لختلقاوا المقاباد غيا

الوولف للمللس اإلس مي األعل  ،ليصيبوا ردفه من حثارا نفوس الدرماء علياه،
ّ
تكونه.
حقتله قب
ّ
ّ
الكتاااب حالمااؤلفكا فااي تاااالخ الطوا ااف حالماانارب اإلس ا مي
ال اب ا  :اإليااا ح ا
حمسا االعتقادات أل تكرل مقوحن بالمجامل رعال اآلداب ،حأل لكرل الجادل
ّ
التيصااب الاان
بااالتي رااي أدساان ،بيبااارات غي ا جارد ا لليوا ااف ،لكااي ال تثي ا
لجااب ت اااه فااي مقااا اإرشاااد حا هدالا حتوديااد الكلما  .حالسا

جمي اإهوال ردم اهلل.11

علاايك حعلا

عبدالكول الزنجاني  2118 1 1النلف األش

حممد تقي القمي (4198 – 4218هـ 4883 – 4843 /م)
حلد الويخ محمد تقي بن أدمد القمي في مدلن «ق » اإل اني حامتا منن نيوما
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ّ
أظفارا بالنبر حدم رمو اليال اإلس مي .حلنلك دفظ الق آل في با ا حتيلا
ّ
علو اللا اليوبي اما تيل اللا الف نسي  ،حدرس اليلو الدلني .
داف اليم :

درل دافيه في حنواء دار التقولب حذراباه ح ا مصا حاياف بادأ عملاه قاال :أل
ً
ثم ظوحفا تجميات فاي الياال اإلسا مي آناناح جيلات الصا اع الطاا في باكا أرا
السا ّان حالواايي عل ا أشا ّادا .اااال الجا ّاو ً
مفيمااا بااكا الفااولقكا بيااد الثق ا حالتااوت
حالتذاب حالوبهات ،حاال أعداء اإلس

قد نجحوا في هلق دواجز ضذم بكا

المنارب ،لت اش ق أبحابها الاته بيانه  ،د ل أل لفكاوحا فاي الجلاوس علا
ّ
حالتون .
حاددا ليسم ا منه ددلث اآله بميزل عن الطين حالتلول

احلا

مقت السيد اليزد :
ّ
ث ددثت دادث ّ
رزت ا المخلصكا ،حالساتحثت اا المهتماكا بمصاي األما
ال
لسيد (من آل البيت) رو ّ
اإلس مي  .لقد أعلن نبأ حعدا حل اني ّ
لسيد أباو الاب اليازد
ّ
حانودت األنظار ح السايودل
في مولس الر بأرا الرلا بتهم حران الكيب !!
ليبا عاان ّ
لتساتطل الخبا  .فلاااء التحقياق مانر ً مؤلا ًااما ّ
جاو فظيا ماان انيادا الثقا
حالوبه حالتهم بكا المسلمكا.
تبا ّااكا ّأل ال جااا أبااايب فاااي الطاااوا

م اان ب ااكا

برالااا غثياااال ،ف ااأراد الخ ااو
الطااا فكا ،لكنااه لا لتمالااك نفسااه ،دا ص علا أل ال للا ّاوث أرا المساالد ،فلما
لباااس حد امااه حألق ا قيااأا فيااه .ث ا ألسااو ع للذااو  ،فالسااتوقفه ش ا ي حلسااأله ّ
عمااا

لرمله ،فلما رأا ما رأا حل لفه من السايد أباو الاب توضايحاته بالفارلساي  ،أهانا
ّ
حلسلمه ح القياء .حرناح أليا ل لفهموا ما لقوله السيد ،فأفو ت ذرنيات القياا
رناح ماللي :حل رنا ال ج حل اني ،حاإل انيرل عادا ال لرلارل بيات اهلل الرا ا با

لرلاارل اااوب ء حالنلااف!! ح حنمااا لااأترل ح ا بياات اهلل الرا ا بقصااد حرانتااه!! حمااا

لرملااه راانا اإل اناي حنمااا اااال لسااتهد
باإعدا  ..حضوبوا عنقه!!

بااه تنلاايس الكيبا !! ثا دكمااوا عليااه
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راانا نمااوذ حاضاا عل ا نجاااح الخطاا االلسااتيماال فااي حلجاااد فصاا نفسااي

حشيرا حاعتقاد بكا المسلمكا.
رز الويخ القمي  ،اماا ّ
رنا الرادث ّ
راز الكثياوين مان أبنااء الياال اإلسا مي،
لكنه ل لر ّ اه في اتجاا لسلبي ..ل لدفيه ح االنتقا من القتل  ،ب ح االنتقا
من الجه حالف ق حا اليواما التاي ّأدت ح ا رانا الظاار ا حغي راا مان الظاوار

المؤلم .

ملياا ،حقاور أل لتحا ّ ح لكسا داواجز اليزلا باكا ّ
ّ
فك في األم ً
السان حالوايي ،
حاال ّ
البد أل لكرل رنا التح ح في م از قادر عل أل لو ّ بتاأثي ا علا اا

اليال اإلس مي .حليس أفي هنا األم من األ ر حالقار ا.

السف ح لبنال:
ً
ّ
راانا الموااو ع لرتااا أحال ح ا تيل ا اللا ا اليوبي ا  ،فالواايخ القمااي درس اليوبي ا

ب فها حنرورا ب غتها في الرر ا اليلمي  ،حلكنه ال لجيد التحدث حالتذا ب بها.

ذرااب بهااد

تيل ا اللا ا اليوبي ا ح ا لبنااال ،حأقااا فااي قو ل ا لبناني ا لياش ا أدباءرااا

حشيوهها ،ليكف لي نهار عل التحدث باللا اليوبي لمدا  8أح  1أشه .

حمن ذاولاته عن تلك القولا اللبنانيا ماا لرملاه عان رجا ديان مسايحي ّ
لرباه

ا أبناء القول  ،ما حل لخو ح الواا ع دت لجتم دوله النااس لريوناه لقبلارل
لدا ،لسألته عن لس ّ شيبيته رنا  .قال ي حأشار ح انيس القول بجواررا مدرلس :

الساابب رااو راانا .نراان ننوا ح ا جانااب اا انيسا مدرلسا ّ .
فنوبا فيهااا أبناااء
ً
ً
احديااا .لقاارل الواايخ القمااي :عاادت ح ا
فكولااا حعا ًفيااا
القولا حنا تب بها فيهااا
نفسااي دااكا لسااميت الماا راانا الوااايخ المساايحي ،حفهمااات لسااا ّ تطااارر دياااارتنا

اإلس م ي في عصرررا النربي  ،دكا اال التيلي ال لنفص عن المسلد .حرنا ماا

دعاا الوايخ القماي ألل لكتاب فيماا بيااد مقالاه فاي رلساال اإلسا

«لايكن شاايارنا:

المدرلس بجانب المسالد»( . )12حفياه ل ااز علا أرميا التحاا اليلا باإلماال ،دتا
لثم عطاء اليل

لثم عطاء اإلمال.

_______________________________
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رجال دياايرل حل انيرل في مص

ال دي ح مص :

لت ا ح لبنااال ل د ا ح ا مص ا  ،فيتص ا أ ل مااا لتص ا بالواايخ محمااد الم اغااي
ّ
الكبي ا  ،حاااال يومااناح شاايخ األ ر ا الوااولف .يبااث حلىااه شااكواا ،لنفااث عناادا
مااافي باادرا ماان رمااو  ،لصااف لااه مااا آلاات حلي اه دااال المساالمكا بساابب تف ا ّ قه
حتوا ّاتته  ،لط ا ح عليااه فك ا ا التواب ا بااكا الماانارب اإلس ا مي  ،حالتيااار بينهااا.
لتلاااحب ميااه الواايخ الم اغااي اا التلاااحب ،لقتا ح عل ا الواايخ القمااي أل يباادأ

عملااه ماان التاادالس فااي األ ر ا  ،حأل يباادأ ماان تاادالس الفلسااف  .يباادأ بالتاادالس
ً
رددا من حقته في مكتب الجامي .
لوتا

الستأج ً
ً
متواضيا ً
بسيطا لسكنه حلنواا ه اليلماي (أباب فيماا بياد مقا ّ دار
بيتا
التقولب في القار ا) ،حاال ليي عل ما جااء باه مان ماال ،حعلا ماا الل لسا حلياه
ماان حل ا ال ،عيوا قناع ا حافااا ّ .
حأمااا مااا لرص ا عليااه ماان مااال مقاب ا تدالسااه
حعمله المكتبي فير عه عل مستذدمي الجامي .
ّ
ً
مصيبا في اقت اده التدالس باأل ر فلقد حف للويخ القماي
اال الويخ الم اغي

ف ب االتصال بفئ ابي ا من اليلماء حاألدباء حالمثقفكا النين أعلباوا بوذصايته
ال
حه اللقه رجاد عقله ح حه به ّ
حمودته.
اليلمي  ،باتزانه
ّ
بالمنالسااب اااال الواايخ القمااي ذا قام ا مموااوق مهيب ا  ،حجااه موااوق بواااو ،
ّ
حمنطق رباكا ّمتازل ،حهلاق ااول جاناب ،حااال ذلاك مان عواما نجاداه فاي
دعوته.

حاب الويخ القمي عمله الجاميي  ،حعن رنا الطويق أنواأ ع قاات حالساي ما
األلساتنا حاليلماء  ،حاانت الجلسات تتاوا فاي بيتاه أح فاي أاحقا الجاميا  ،التطا ح

فيها رمو المسلمكا ،حموكل الطا في  ،حالوبهات المنربي  ،حتد ر أدادلث شايق ،
ّ
نيلت فك ا التقولب ،ادت من عدد المؤمنكا بها.
اال الوايخ الم اغاي ها ل اا رانا ّ
المادا يبانل الجهاد إنجااح مهما الوايخ
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القمي .حاال مما فيله أل ع ّ

الوايخ القماي بطا فا مان اليلمااء الانين لرملارل

رمو حددا المسلمكا حنبن التف ق بيانه  ،مانه الوايخ مصاطف عباد الا ازق الان
ً
أبااب فيمااا بيااد شاايذا لأل را  ،حالواايخ عبااد المجيااد لساالي  ،حالواايخ محمااود شاالتوت
ّ
حا رما أليا توليا مويذ األ ر فيما بيد ،حالويخ محماد محماد المادني ،حالوايخ
محمد علي علربه باشاا ،ثا اهتاار الوايخ القماي ً
جمياا آها فايه الوايخ دسان البناا
حالواايخ عبااد اليز لااز عيس ا  ،حالواايخ علااي المؤ لااد ماان الاايمن حالساايد اآل لولسااي نج ا

بادب تفسي احح المياني .حمن رنا الجم توكلت النواا األح لجماع التقولب،
حأقامت رنا الجماع مؤلسس ري «دار التقولب» ،حاتخنت رنا المؤلسسا المباراا
من بيت الويخ القمي المتواض مق ً ا ألعما ها.
م الويخ عبد المجيد لسلي :

من الوذصيات التي بو ت بكا جماع التقولب الويخ عبد المجيد لسلي  .اال
ً
رج ابي ً ا في علمه حشذصيته ح حه باه .قاال عناه الوايخ الم اغاي :لاو ااال أباو

دنيف ً
ديا لما الستذلف عل مدرلسته الفقهي لسوا الويخ عباد المجياد لسالي  ،إلماماه

الكاما بالفقااه الرنفاي حلدقتااه حلساي علمااه .حلماا اااال لمتاا بااه مان باافات نبيلا
انتذب لمويذ األ ر د رتكا.

حالوايخ عبااد المجيااد لسالي أ ل ماان رالسا اإماا آقااا دسااكا البوحجا د فااي قا

حرااي م الساال رام ا للاال ا بااكا أاب ا شذصاايتكا لسااني حشااييي آنئاان .حظلاات راانا

الم الس ت تتوا عن و ياق الوايخ القماي أح المساافوين باكا مصا ح حلا ال .حااال
السيد البوحج د ل ّد عل رلسا له بك حج ل حادت ا .
حفي م ّ ا أرلسا السايد البوحجا د اتااب المبساوط للوايخ الطولساي ،حراو د را
اامل في فقه الويي ح الوايخ عباد المجياد لسالي  .أعلاب الوايخ بالكتااب ّألماا

حعلاب ،حاال لقرل :مت ماا أردت أل أشاارح فاي جلسا الساتفتاء أراجا اتااب
ّ
المبسوط ،حاال ال عه الوالس عل فقه الويي أث في فتاحاا الفقهي التي تتلل
فيها احح التقولب.

_______________________________
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من ذاو لات القمي عن الويخ عبدالمجيد لسلي :
اال لتي

الويخ عبد المجيد لسلي عل فقه الويي حفهمه ألبارل رانا الفقاه

حلسي أبيادا حقوبه من احح الوولي أث ابي عل اتجاا نوا ات الويخ .فقد نو
ّ ً
مهيئااا لصااد ر فتااوا جااوا ّ
التيبااد بفقااه
فااي جا ّاو األ ر ا الفقااه المقاااال ،ث ا رأا الجااو
الويي  .حاال ذلك قب عو لسنوات من بد ر فتوا الويخ شلتوت بهنا الوأل.
ّ
ريااأ الواايخ أذرااال جماع ا التقولااب حأفكااارر هاانا األم ا  .حتقااور درالس ا باايا

الفتااوا فااي جلسا ّ
ميينا  .حقبا ألساابرع ماان تلااك الجلسا المقااورا حباالت ح ا جميا
ال
أعيااء جماعا التقولاب ااوحد بولدلا مبيوثا مان عوابا أ ابيا مذتلفا  ،أرلساالت
ّ
علا عنااا لنه فااي مح ا عملها  ،حأرلس ا نظي رااا عل ا عنااوانه فااي بيااوته  ،حرااي
ترم ما لنسف فك ا حبدار الفتوا.
األماا عليااب ،حالتذطااي

دقيااق ،حمتابياا القااوا الوااايطاني لنواااط التقو لااب

دثيااث .فااي توقياات دقيااق تر ااات راانا القااوا للوقااو

هطوات التقولب.

بوجااه هطااوا رام ا ماان

دي األعياء في الجلس المقورا حر لرملرل تلك الطوحد ،حالايب باد علا

حجوره  ،حجلاس الوايخ عباد المجياد فاي مقدما المجلاس .ح حذا باألعيااء ل فيارل

بوته دفي حاددا ،لتحدثرل بلهل غاضب قا لكا :أتولد ل أل نصدر فتوا في
ا دا حأهاو

جوا اليم بفقه الويي حرا ليااد ل الصاحاب ! ثا فات اا مانه
ً
ً
منسربا ح أدد علماء الويي لتحام فيه عل الخليفتاكا األ ل حالثااني.
اتابا
منه

حقالوا :رنا حثيق تبكا بيي الويي حأفكارر تجاا الخلفاء فماذا تقولرلف
علي الوجو  ،فما عدت ً
ّ
قادرا عل الكا فاي رانا
لقرل الويخ القمي :الستو
الجا ّااو المتوا ّاان  .نظااا ت ح ااا الوااايخ عباااد المجياااد ف ألتاااه لنظااا ح ااا اااا حاداااد مااان

المتكلمكا بهدحء ح مأنين اأناه لو لاد أل لساتفو مانه شاحن غيابه  .حعنادما
ّ
تكلا الجميا حلساااد الجا ّاو راادحء نساابي ،تنااا ل الواايخ لساالي الراادلث حقااال باااتزال
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ّ
حقار :ر لسألت أنفسك من أين جااءت رانا الطاوحدف حماا راو راد
ً
حلماذا أرلسلورا في رنا الوقت بالناتف ث الست لس في الردلث قاا  :لاو أل الوايي
ّ
لماا ادتلناا ح ا التقو لاب ح ح ا جماعا التقو لاب حدار
حالسن ل لكن بينهما اهات
م لساليهاف

التقو لااب حملل ا رلسااال اإلس ا  .لكننااا بيااد علمنااا بوجااود االهاات
ّ
الموااو ع ،اااي ن اااز عل ا المواات اات حنقل ا االهت فااات حنزي ا الواابهات .ث ا

نهياانا بهاانا

ّ
السن
انظوحا ح رنا األلد التي فيلت فيلتها بطباع اتاب لثي دسالسيات أر

تجاا الويي في أ ابا ،حأرلسلته في رنا الوقات الرسااس حلايك  ،أراي دادبا علا
ّ
السن ف ّ
أيهمها مصلح المسلمكاف
أر
ّال
ّ
حر لسألت أنفسك عن بح نسب رنا الكتاب ح مؤلفهف حلو قادر أل رانا

لفكاه مان ابااط
النسب بحيح  ،فه ماجاء فيه لخو المسل من دا ا اإلسا
ّ
ّ
لتحادث بلاا رباين مساتحكم  .رادأ ّ
حلكان
الجاو،
األهوا اإلس مي ف! حالست لسا
بااد ر الفتااوا تااأه عو ا لساانوات دااكا أقااد الواايخ محمااود شاالتوت عل ا تنفياان

الموو ع.

حماان المواااال التقويبيا التااي نهااض بهااا الواايخ عبااد المجيااد لساالي حدهااال تفسااي

ملم البيال ح لساد اليال اإلس مي .داكا ا لا الوايخ علا رانا التفساي حجاد
فيه بايتاه ،رآا التفساي الان لجما باكا اليماق اليلماي ،حالساي حالوامرل ،حالوضاوح
حالمنهلي  ،حاالبتياد عن التيصب ،حالجم بكا آراء أرا السان حالوايي  .فكتاب ح ا
دار التقولب رلسال لويد بهنا التفسي لستحث الجماع عل

باعتاه .حاتاب فاي

مقدمته عل رنا التفسي  :رو اتاب جلي الوأل غزل اليل اثي الفوا د ،دسن
ً
مبالاا حذا قلت حنه فاي مقدما اتاب التفساي التاي ّ
تياد م اجا
الت تيب .ال أدسبني

ليلومه بروثه.
ال
ّ
حرنا الرث دف الويخ محمود شلتوت أل لطاال رانا التفساي بااهميال ،فوااف
دبااا ،حل ا بااه ً
حليااا لتي ا ماان المقدم ا التاالخي ا التااي ّ
بااه ً
دحنهااا هاانا التفسااي  .تقا ّاو ر
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باعته ،حعل مادا أعاوا

لسلي حمقدم الويخ شلتوت.

با رانا التفساي أفيا

بيا تتصادررا رلساال الوايخ

ً
مفسا ً ا ً
م الويخ محمود شلتوت حالويخ شالتوت ااال ً
عالااما ّ
أديباا عاام رث
ّ
عن ألستاذا الويخ عبدالمجياد لسالي حه باه حعلماه احداه التقو يبيا  .حااال لجا

ألستاذا لرت مه لقو له في المجلس لقب لدا.
ّ
ّ
هص ا جزء من أجزاء مللا رلساال اإلسا برلقا مان التفساي لجما فيهاا
بكا الوضوح حاليمق حاألبال حالمياب ا .ااال لكتاب باوحح األ را بلاا اليصا .

ث جميت رنا الرلقات في اتاب ح ب فيما بيد.

حمن مظار الوحح التقويبي لدا الويخ شلتوت ارتبا ه بم اج الويي حرو علا

رأس مواايذ األ را  .فقااد رالسا الساايد البوحجا د فااي قا

رالسا الساايد محساان

الركااي فااي النلااف .حفااي عهاادا باادأ اليماا بتنفياان موااو ع شاالتوت  -القمااي،

لقيي بجم أدادلث السن حالويي في الموضاوعات المختلفا  ،حراو عما تقو يباي
ّ
يوض ما بكا الفولقكا من تقارب في ّ
ّ
السن بيد
را يوف للبادثكا لسب التحقيق،

اتفاقهما الكام عل اتاب ّ
اهلل تيا  .اال المو عل تنفين الموو ع الويخ
ّ
محمد محمد المدني ،بيد حفاته(ردمه اهلل) توقف .حأهي ً ا اجتم عادد مان ت ميان
الم دو الويخ شلتوت النين ّ
توبوا توبي تقويبي عل لدله ،ليوابلوا رنا األ وحد .
م الويخ دسن البنا حالتقو لب:

حدكا لتحدث الويخ القمي عن ذاولاته م جماع التقولب لقاف ارل عناد
الويخ دسن ّ
البنا .داكا لانا ا لساو ح ا جسادا نارع مان النوااط حالريرلا فاي
الكا اااأل نواااط الواايخ البنااا لنتقا ح ا جسادا .لا لكاان دساان البنااا عالا ًااما
ً
ً
أ ً
رولا حل تكن له ع قات م شيو األ ر  ،لكنه اال جب شاامذا فاي رموماه

حتر اااه حنوااا ه حتخطيطااه ح حه بااه .بهاانا الصاافات الكبيا ا اهتااوق أحلساااط
ً
ً
الوباب الجاميي ّابى جي ً ً
ملاردا مثقفا ثقاف حلس مي حاعي بحيح .
تقيا ًرعا
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ً
اااال لرما را ّ التقولااب بااكا ماانارب المساالمكا انط قااا ماان ردفااه الاان اااال
لييوه بك حجودا ،حرو عاودا األما المسالم ح ا ّ
عزتهاا حا امتهاا حمكانتهاا علا

الساد التاالخي  .احده التقويبي رانا لسا ت ح ا جماعا «اإهاوال المسالمكا» التاي
ألسس ااها رعار ااا حأشا ا

علا ا مساااي تها .حآث ااارا التااازال دتا ا اليا او موج ااودا ب ااكا

جماعاات اإهاوال المسالمكا .فهاي الجماعا السالفي الوديادا التاي اانات تا فض
ميظ ا فصااا لها التيصااب الطااا في حتقااي ع قاتهااا عل ا ألساااس اإلس ا

حداادا ال

الماانرب ،حال تييا أرميا للذ فااات المنربيا  ،حنأما أل ال تااز ل راانا المواقااف بفيا
واائ الساد السيالسي المت

م.

جاادل بالاانا أل الواايخ دساان البنااا اااال ماان أحا ا جماع ا التقو لااب حماان

المهتمااكا باادف مسااي ا الاادار ،حاااال الراادلث فااي األلااا األح ا لتوااكي الجماعا
لد ر عن الس للمؤلسس التي يه ّ الويخ القمي باهنوا ها ،ر ترم الس الوددا ،أح

التيار  ،أح التياضد أح...ف غي أل الويخ دسن البنا اقت ح السا التقو لاب أل ناه أقا ب
ح التيبي عان أرادا

الجماعا  .حدملات الجماعا حالادار السا التقو لاب ،بنااء علا

اقت اح رنا الويخ التقي المجارد.
اهلوامش:

 -2رلسال التقولب ،اليدد ، 28ص .229
 -1د .محمد جاب األنصاا  ،تروالت الفك حالسيالس في الوو ق اليوب  ،لسلسل عال المي ف  ،الكرلت
 ، 2919ص .8
 -1عم الدلسوقي ،في األدب الردلث ،ط ،8بيوحت  ،2 ،2922ص .111
 . -8مياو ا لطاف اهلل االلساد آبااد  ،دقيقا جماال الادين االفاااني ،ت جماه ح ا اليوبيا حدققاه الاداترر
عبدالمني دسنكا ،ط ،1القار ا  ، 2999الجزء األ ل ،ص 11
ً
 -1ال د علي الدروي ن 11 ،ا  ،11نق عن الداترر محمد البهي ،مصدر منارر ،ص.11
ً
 -2لسلي عنحرا  ،تاالخ محمد عبدا ل شيد رضا ،2 ،ص  ،82نق عن عم الدلساوقي ،مصادر مانارر،
 ،2ص .191
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رجال دياايرل حل انيرل في مص

ً
 -8من ت جم اإما الويخ محمد عبدا له ،نق عن عم الدلسوقي ،مصدر منارر ،2 ،ص .111
 -1المصدر نفسه 111 ،ا ..118
ً
 -9ها ات محمد باشا المخزحمي ،نق عن عم الدلسوقي ،مصدر منارر ،2 ،ص ..188
 -29ري الوليم التي لقيمها رجال الطوق في دف ته  ،لطلق عليها اليوا في مص (الفت ).
 -22مالااك باان نبااي ،شااوحط النهيا  ،ت جما عما ااما مسااقا  ،حعبدالصاابرر شاااركا ،ط  ،8دموااق
 2918ص .18
 -21عم الدلسوقي ،مصدر منارر ،2 ،ص .198
ً
 -21تاالخ األلستاذ اإما الويخ محمد عبدا ،1 ،ص  128ا  ،121نق عن المصدر السابق ،2 ،ص .121
 -28ج جي زلدال ،تاالخ آداب اللا اليوبي  ،بيوحت  ،8 ،2928ص ..281
 -21انظ  :عم الدلسوقي ،مصدر منارر ،2 ،ص  818حما بيدرا.
 -22المصدر نفسه .212 2
 -28المصدر نفسه.189 2 :
 -21المصدر نفسه 118 2 ،ا ..111
 -29المصدر نفسه 112 2 ،ا .118
 -19محمد عبدالمني هفاجي ،مصدر منارر..19 2 ،
 - 12محمد لسييد آل ثابت ،اإما الزنجاني حالوددا اإلس مي  ،باداد ،مطبي الميار  ،ص .89
 - 11المصدر نفسه ،ص .19
 - 11المصدر نفسه ،ص .19
 - 18المصدر نفسه ،ص .89
 . 11بفح من ردل اإما الزنجاني حهطبه .81 2
 - 12اليدد المتسلس  ،12ص ( 182اليدد الثالث من السن الثامن ).
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