
 وثيقة تارخيية هامة خبط السلطان عبد احلميد الثاين

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                1

 وثيقة تارخيية هامة خبط السلطان عبد احلميد الثاني

بني يدينا وثيقة تارخيية هامة خبط السلطان عبد احلميد الثاين، تتضمن رسالة كان قد وجهها 
السلطان بعد خلعه إىل شيخه الشاذيل حممود أيب الشامات، وفيها سر خلعه عن اخلالفة، نشرها 

املوافق كانون  1931الكويتية يف عددها الصادر يف شوال املرحوم سعيد األفغاين يف جملة العريب 
وأعاد نشر مضموهنا األستاذ رفيق النتشة يف كتابه )السلطان عبد احلميد الثاين  1391أول 

وفلسطني( والدكتور موفق بين املرجه يف كتابه القيم )صحوة الرجل املريض( والباحث حممد علي 
( وننقلها من جملدات العريب احملفوظة من مكتبة مراجع شاهني يف كتابه )قضايا القرن العشرين

أمانة عمان الكربى، أما الرتمجة العربية للرسالة فقد قام هبا الشيخ أمحد القامسي الدمشقي، 
 وإليك الرسالة املرتمجة: 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

رب العاملني وعلى احلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا حممد رسول 
 آله وصحبه أمجعني والتابعني إىل يوم الدين. 

أرفع عريضيت هذه إىل شيخ الطريقة العلية الشاذلية، إىل مفيض الروح واحلياة، وإىل شيخ أهل 
عصره الشيخ حممود أفندي أيب الشامات، وأقبل يديه املباركتني راجيا دعواته الصاحلة. بعد تقدمي 

مايس من السنة احلالية، ومحدت املوىل وشكرته  11يت كتابكم املؤرخ يف احرتامي أعرض أين تلق
 أنكم بصحة وسالمة دائمتني. 

 ، وأعرض أنين ماوهناراا  : إنين بتوفيق اهلل تعاىل مداوم على قراءة األوراد الشاذلية ليالا سيدي
 لدعواتكم القلبية بصورة دائمة.  زلت حمتاجاا 

بعد هذه املقدمة أعرض لرشادتكم وإىل أمثالكم أصحاب السماحة والعقول السليمة املسألة 
 املهمة اآلتية كأمانة يف ذمة التاريخ: 
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إنين مل أختل عن اخلالفة اإلسالمية لسبب ما، سوى أنين _ بسبب املضايقة من رؤساء مجعية 
ربت على ترك اخلالفة. إن هؤالء االحتاد املعروفة باسم )جون تورك( وهتديدهم _ اضطررت وأج

االحتاديني قد أصروا وأصروا علي بأن أصادق على تأسيس وطن قومي لليهود يف األرض املقدسة 
 151وعدوا بتقدمي  اا بصورة قطعية هذا التكليف، وأخي  )فلسطني(، ورغم إصرارهم فلم أقبل

ة قطعية أيضا، وأجبتهم هبذا مائة ومخسني مليون لية إجنليزية ذهبا، فرفضت هذا التكليف بصور 
مائة ومخسني  151فضال عن  -اجلواب القطعي اآليت: )إنكم لو دفعتم ملء األرض ذهبا 

مليون لية إجنليزية ذهباا فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي، لقد خدمت امللة اإلسالمية 
ي من السالطني واحملمدية ما يزيد عن ثالثني سنة فلم أسود صحائف املسلمني آبائي وأجداد

واخللفاء العثمانيني، هلذا لن أقبل تكليفكم بوجه قطعي أيضا(. وبعد جوايب القطعي اتفقوا على 
خلعي، وأبلغوين أهنم سيبعدونين إىل )سالنيك( فقبلت هبذا التكليف األخي. هذا ومحدت املوىل 

العار األبدي الناشئ عن  وأمحده أنين مل أقبل بأن ألطخ الدولة العثمانية والعامل اإلسالمي هبذا
وقد كان بعد ذلك ما كان، ولذا … تكليفهم بإقامة دولة يهودية يف األراضي املقدسة فلسطني

فإنين أكرر احلمد والثناء على اهلل املتعال، وأعتقد أن ما عرضته كاف يف هذا املوضوع اهلام، وبه 
تتفضلوا بقبول احرتامي بسالمي أختم رساليت هذه. ألثم يديكم املباركتني، وأرجو واسرتحم أن 

 على مجيع اإلخوان واألصدقاء. 

يا أستاذي املعظم لقد أطلت عليكم التحية، ولكن دفعين هلذه اإلطالة أن حنيط مساحتكم 
 .علما، وحنيط مجاعتكم بذلك علما أيضاا 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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