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اأعالم مقد�شية

الدور الثقايف واحل�شاري وترقية الفكر 

الإن�شاين

د. حممد عي�شى �شاحلية

مقدمة:

يف  وقمُ�صوره  حدوده  �أمام  وت�صعه  �الإن�صاين  �لِفكر  ممُ  تمُوؤَزِّ �لقد�ض  ق�صية  كانت  �إذ� 

�صعاً. ومنارة �أ�رشقت  ع�رشنا �حلا�رش، فاإنها كانت على مدى تاريخها َمعلَماً ح�صارياً ممُ

ها على كافة �أنحاء �ملَْعمورة.  �أنو�رمُ

علمائها  يف  لت  تاأ�صَّ ر�ئدة  ثقافية  بيئة  فيها  �أنبتو�  ماتها  وحمُ �ملدينة  عاة  رمُ و�مل�صلمون 

�لعلوم  تقدُّم  يف  عامالً  كانت  علمية،  �إبد�عات  لالإن�صانية  فقدَّمو�  دبائها، 
مُ
و�أ و�صيوخها 

ّة �لعامل وملتقى �أقطاره.  و�لفنون و�الآد�ب، عند كل �الأمم �لتي تو��صلت مع �رشمُ

وهذ� �لبحث يعر�ض الإجناز�ت خم�صة من علماء �لقد�ض، ويلقي �أ�صو�ء على دورهم 

�لثقايف و�حل�صاري يف ترقية �لفكر �الإن�صاين، من خالل �للقاء �حل�صاري و�نفتاحهم على 

�لثقافات و�حل�صار�ت �الأخرى؛ �إغريقية كانت �أم يونانية �أم مدنية غربية، دون �اللتفات 

لالأعر�ق �أو �الأجنا�ض �أو �الأديان و�إمنا �لعلم وحده هو �ملقيا�ض دون غريه. 

هوؤالء �الأعالم �ملقاد�صة هم: 

املقد�شي، �ملبدع يف �لعلوم �لريا�صية.  الهائم  ابن  	•

جُمرُي الدين العليمي، �صاحب �لنظرة �ل�صاملة يف �لبحث و�لنظر �لعلمي �لتاريخي.  	•

�د �لرتبية يف �لع�رش �حلديث.  وَّ ال�شكاكيني، �أحد رمُ خليل  	•

�لغربي و�النفتاح  �لعلمي  �لتقدُّم  �لد�عية ال�صتيعاب  الن�شا�شيبي،  اإ�شعاف  حممد  	•
على �ملدنية �حلديثة )قلٌب عربي وعقٌل �أوروبي(. 

و�الإجنليزية  �الأملانية  �لثقافة  مع  �الت�صال  ج�صور  من  و�حد  العارف،  عارف  	•
و�لفرن�صية و�لرتكية. 
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من معاهد بيت �ملقد�ض تخرَّج �ملئات من �لعلماء و�الأدباء و�ل�صيوخ و�الأطباء و�ملهند�صني 

و�لفال�صفة وغريهم ممن �أثرو� �لفكر �الإن�صاين باإجناز�تهم، وقدَّمو� للح�صارة �الإن�صانية 

قو�، و�صارو� من  �أنَّ هوؤالء �خلم�صة تفوَّ من �لرو�ئع �لتي �صتظلُّ خالدًة مع �الأيام. غرَي 

�صو�مخ �الأعالم يف �لثقافة و�حل�صارة، فلنتعرَّف على دورهم و�إجنازهم. 

اأواًل: ابن الهائم املقد�شي:

هو �أحمد بن حممد بن عماد �لدين، �صهاب �لدين، �أبو �لعبا�ض، تويف �صنة 815هـ/1412م، 

“حي�صوب �لزمان، وفر�صي �لع�رش و�الأو�ن” �للقب �لذي �أطلقه علماء ع�رشه عليه، فقد 
�لريا�صي  �إبد�عه  �إىل  �لع�رش ن�صبًة  ��صمه على  �لريا�صيات، و�أطلق  كان مبدعاً مبتكر�ً يف 

�حل�صاب  يف  �لرئا�صة  �إليه  و�نتهت  ذلك.  يف  �الأقر�ن  فاق  �إذ  �لهائم،  �بن  ع�رش  فقالو� 

�لنا�ض  �لركبان، و�أخذ  �الآفاق، و�صارت مبوؤلفاته  �لد�ر�صون من  �إليه  و�لفر�ئ�ض، ورحل 

�الإ�صالمي بال منازع،  �لعامل  �لريا�صيات يف  . ويمُعدُّ من كبار علماء 
1
عنه طبقة بعد طبقة

 .
2
و�صيخ �الإ�صالم، و�صيخ علماء �ملقاد�صة يف ع�رشه

ولد بالقاهرة، يف حي �لقر�فة �ل�صغرى �صنة 753هـ/1352م �أو 756هـ/1355م، وبها 

.
3
ن�صاأ، وتلقَّى علومه �الأولية مب�رش و��صتغل وح�ّصل طرفاً �صاحلاً من �لفقه

ومن �ل�صيوخ �لذين در�ض عليهم:

و�لفقيه  �ملحدث  805هـ/1402م،  ت  �لبلقيني  ن�صري  بن  ر�صالن  بن  عمر  �ل�صيخ   •
و�ملف�رش، وقد برع يف جميع �لعلوم، وكان �أحفظ �لنا�ض ملذهب �ل�صافعي، وقد در�ض 

 .
4
عليه �لفقه و�حلديث و�لتف�صري

جالل �لدين �الأميوطي، �إبر�هيم بن حممد بن عبد �لرحيم ت 790هـ/1388م، مهر يف   •
�لفقه و�لعربية و�لنحو، ودر�ض و�أفتى وناب يف �حلكم، ودر�ض عليه �بن �لهائم هذه 

.
5
�لعلوم

بالفر�ئ�ض  عامل  782هـ/1380م،  ت  �ملالكي  �جلالوي  �ل�صمد  عبد  بن  علي  �ل�صيخ   •
كتبها  �لتي  �لر�صالة  مقدمة  يف  �لهائم  �بن  ذكر  وقد  و�لهند�صة،  و�حل�صاب  و�لفقه 

�ملنا�صخات باجلدول هو من  �أن عمل  “�علم  �ملنا�صخات باجلدول،  وعنو�نها: عمل 

�أرها  ومل  �جلالوي،  �حل�صن  �أبي  �أ�صتاذي  من  تلقيتها  �لعجيبة،  �لبديعة  �ل�صناعة 

 .
6
م�صطورة”... �إلخ
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�ل�صيخ �حلافظ �لعر�قي، عبد �لرحيم بن �حل�صني بن عبد �لرحمن ت 806هـ/1404م،   •
عامل بالنحو و�للغة و�لقر�ء�ت و�لفقه و�أ�صوله و�لغريب، وغلب عليه علم �حلديث، 

د يف فنِّه �أئمة و�صيوخ وعلماء  و�صف بفريد دهره ووحيد ع�رشه، و�صهد له بالتفرُّ

.
7
زمانه

و�أورد �ل�صخاوي �أن �بن �لهائم قد �صمع �صحيح �لبخاري و�أمهات كتب �حلديث عن   •
.

8
�لتقي بن حامت

يف هذه �لبيئة �لعلمية تكونت �صخ�صية �بن �لهائم �لعلمية و�لفكرية، وغد� �صاباً معروفاً 

بحبه للعلوم و�ال�صتغال بها.

بيت  �إىل  �لقاهرة  من  بارحتاله  خمطوطة  تز�ل  ما  �لتي  موؤلفاته  حرود  بع�ض  وتفيد 

�ملقد�ض قبل �صنة 772هـ/1370م، وملّا يتجاوز �لع�رشين من عمره. ويف �لقد�ض جمع نف�صه 

على �ملطالعة و�ال�صتغال بالعلوم؛ فبع يف �لفقه و�لعربية و�لنحو و�لفر�ئ�ض ومتعلقاتها 

و�الإفتاء،  للتدري�ض  فانقطع  �ملقاد�صة،  �صيوخ  بني  �أمره  و��صتهر  �حل�صاب،  وخا�صة 

�ض يف �أماكن كثرية يف �مل�صجد �الأق�صى ومد�ر�ض �لقد�ض �الأخرى. وكان �ل�صيخ زين  ودرَّ

833هـ/1429م يتوىل  �لقمني �مل�رشي �خلزرجي ت  �أبو بكر بن عمر بن عرفات  �لدين، 

مقيم  وهو  بيده  �لوظيفة  و��صتمرت  797هـ/1394م،  �صنة  �ل�صالحية  �ملدر�صة  تدري�ض 

 .
9
للريا�صيات و�لفر�ئ�ض �ل�صالحية، مدر�صاً  �لهائم يف تدري�ض  �بن  بالقاهرة، فا�صتناب 

وعال �أمر �بن �لهائم و��صتغل بالتدري�ض يف �ل�صالحية، حتى وفد �إىل بيت �ملقد�ض �لعالَّمة 

�صم�ض �لدين �لهروي، حممد بن عطاء �هلل بن حممد �لر�زي ت 829هـ/1425م من وكان 

حنفياً، فر�أى وظيفة �لتدري�ض يف �ل�صالحية ومعلومها، ومل ير للحنفية �صيئاً من تدري�ض 

�ل�صالحية، ف�صعى لدى نائب �ل�صام �الأمري نوروز، فاأ�رشكه يف �لوظيفة بن�صف �ملعلوم 

)�ملرتب( مع �بن �لهائم �صنة 814هـ/1411م. ويفيد �لعليمي باأن �صم�ض �لدين �لهروي قد 

، ولوال معار�صة �أهايل �لقد�ض لفعلة �الأمري نوروز ملا 
10

ل �إىل �ل�صافعية ليظفر بالتولية حتوَّ

ظفر �بن �لهائم بن�صف �لتولية بعد نزعها منه. وكان �ل�صيخ زين �لدين �لقمني، ملا �صمع 

ب�صعي �بن �لهائم و�أهايل �لقد�ض الإعادة �بن �لهائم لوظيفة �لتدري�ض، يردد: �أنت �أحق بها 

، وكان ي�صكن يف د�ٍر يف �لز�وية �لوفائية عرفت بد�ر معاوية، الأن معاوية بن 
11

من غريك

.
12

�أبي �صفيان نزلها عند زيارته �إىل �لقد�ض
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كان �بن �لهائم �صافعي �ملذهب، ذكرت له حما�صن كثرية، فقد كان قو�ماً باحلق، ياأمر 

، وكان قد حّج 
13

باملعروف وينهى عن �ملنكر، عنده ديانة متينة، ولكالمه وقع يف �لقلوب

وجاور كما ي�صت�صف من تاأليفه، �رشح �الأرجوزة �ليا�صمينة يف مكة �صنة 789هـ/1387م. 

ز  جهَّ و�أنه  ��صتقالالً،  للتدري�ض  �لهائم  �بن  الإعادة  ي�صعى  ظّل  �لقمني  زين  �أن  ويروى 

توقيعاً �إىل �بن �لهائم، وكتبه بخطه، ولكن �صلطان �ملماليك مل ينفذه فقد تويف �بن �لهائم. 

�أ�صيب �بن �لهائم بوفاة ولد جنيب له ��صمه حمب �لدين، و�صف بنادرة دهره ذكاًء 

وفطنًة وعلماً وذلك يف �صهر رم�صان 800هـ/1397م ف�صب و�حت�صب، و�أظهر برد�ً لكبده 

.
14

عند فقد ولده

�إذ  �لد�ر�صني،  وعلى �جلانب �الآخر فقد در�ض على �بن �لهائم �ملقد�صي جمٌّ غفرٌي من 

كان يمُعدُّ رحلة �لطالبني، ومق�صد �لطلبة و�لد�ر�صني. �حتل �لبع�ض منهم مقاماً كبري�ً بني 

�لعلماء و�ل�صيوخ وكان منهم:

�لقا�صي زين �لدين عبد �لرحمن �لتميمي �ل�صافعي ت 876هـ/1471م، فقد ��صتغل   •
 .

15
بالنحو على �ل�صيخ �بن �لهائم

�ل�صيخ تقي �لدين، �أبو بكر بن حممد بن يو�صف �لقد�صي �ل�صافعي ت 856هـ/1452م،   •
 .

16
و�أخذ عنه �لفقه و�لنحو

زين �لديـن، مـاهر بـن عبـد �هلل بـن جنـم �الأنـ�صــاري �ملقـد�صـي، �ملـكنـى بـاأبـي �لـجـود   •
و�لنحو  �لفقه  يف  عليه  و��صتغل  �ملقد�صي  �لهائم  �بن  الزم  867هـ/1462م،  ت 

 .
17

و�لفر�ئ�ض و�حل�صاب و�لعربية

�لعالَّمة �ل�صيخ �إ�صماعيل بن �إبر�هيم بن �رشف �ل�صافعي ت 852هـ/1448م، معيد   •
يف  �الأركان  و�أحد  �ل�صافعية،  فقهاء  وعني  �حلا�صب،  �لفر�صي  �ل�صالحية،  �ملدر�صة 

.
18

بلده �لقد�ض �ل�رشيف، وقد �رشح م�صنفات �صيخه �بن �لهائم، وكان مالزماً له

�ملقرئ  �ل�صافعي  م�صعود  بن  مو�صى  بن  �إبر�هيم  �لكركي،  �لدين  برهان   •
�لفقه و�لنحو، فقد عر�ض نظم  �ملقد�صي يف  �لهائم  �بن  �أخذ عن  853هـ/1449م،  ت 

 .
19

�لقو�عد البن �لهائم على ناظمه ببيت �ملقد�ض والزمه

�ل�صهاب �أحمد بن يو�صف بن حمد بن �أحمد �لفر�صي �حلا�صب ت 862هـ/1457م،   •
بنظمه  �صيخه  وحاكى  و�لنحو،  و�لفر�ئ�ض  �لفقه  �ملقد�صي  �لهائم  �بن  عن  و�أخذ 
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�أق�صام؛  �أربعة  على  بيتاً،   313 يف  جاءت  �ملربعة،  اها  �صمَّ �لفر�ئ�ض  يف  �أرجوزة 

 .
20

�لفر�ئ�ض، و�حل�صاب، و�لو�صايا، و�جلب، و�ملقابلة

842هـ/1438م،  ت  �لب�صاطي  �لدين  �صم�ض  مقدِّم،  بن  عثمان  بن  �أحمد  بن  حممد   •
�لذي �أخذ �لفر�ئ�ض و�حل�صاب عن �بن �لهائم �ملقد�صي، وغد� و�حد�ً من كبار علماء 

 .
21

ع�رشه

كما ذكر �بن حجر �لع�صقالين يف تاريخه �أنه لقي �لعالَّمة �بن �لهائم يف بيت �ملقد�ض، 

عبد  بن  حممد  �لبماوي،  �لدين  �صم�ض  عنه  وروى   .
22

فو�ئده و�صمع  جمال�صه  وح�رش 

وتوىل  �ل�صالحية  يف  مدر�صاً  830هـ/1426م  �صنة  نيِّ  عمُ وقد  831هـ/1427م،  ت  �لد�ئم 

�ملقد�صي  �لنائب  بابن  �مل�صهور  من�صور  بن  يو�صف  �لدين  جمال  وكذلك   .
23

نظرها

. كما 
24

ت 866هـ/1461م، ��صتغل بالفقه و�لنحو و�حلديث، وتفقه على �لعالّمة �بن �لهائم

�صمع منه �الأبي، ثالثيات �لبخاري وبع�ض �لتحرير يف �لفقه )جنا�صة �خلنزير(، و�صيام 

.
25

�صت �صو�ل. و�صمع منه �بن يعقوب، نظم �لقو�عد و�رشحها يف �لنحو

لقد �أم�صى �بن �لهائم عمره يف �لدر�ض و�لدر��صة و�ملطالعة و�لتاأليف، يفتي ويدر�ض، 

ة �أو هدية، و�إمنا كان  وما عرف عنه �صعي لنيل حظوة عند �أمري �أو �صلطان، وما قبل �رشمُ

عاملاً عامالً ومبدعاً ومبتكر�ً.

815هـ/1412م، ودفن  �لع�رش �الأخرية من جمادى �الآخرة �صنة  �لهائم يف  �بن  وتويف 

مبقبة ماأمن �هلل، وقبه م�صهور معروف على ب�صعة �أمتار من �لبكة، وكان �لقب مبنياً 

 .
26

على �صكل تابوت

اإبداعات ابن الهائم املقد�شي ونظرياته: 

�بتكر �بن �لهائم نظريات جديدة يف �حل�صاب و�جلب، منها نظرية يف ح�صاب �لكفتني، 

طريقة  �أوجد  كما  �ملعا�رش،  �لريا�صي  �لعامل  بهما  �أخذ  وقد  �خلطاأين،  ح�صاب  ونظرية 

علم  يف  كبري�ً  تطور�ً  يثل  وهذ�  بة،  �ملمُركَّ �الأعد�د  عن  �الأولية  �الأعد�د  لتمييز  �لغربال 

.
27

�حل�صاب

و�عتب  �لريا�صيات،  علم  ر  طوَّ و�لذي  �لهائم  البن  علمي  �إجناز  �أهم  ز�ل  وما  وكان 

ترقيًة للفكر �الإن�صاين �لريا�صي، كتاب �بن �لهائم يف �ل�صباك، فقد �بتكر طريقًة ل�رشب 

�الأعد�د با�صتعماله جلد�ول تعرف بجد�ول �لتخت و�مليل، )�ل�رشب بال�صباك( وهي �لتي 
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ت�صتخدم حتى وقتنا �حلا�رش. و�لكتاب ما ز�ل خمطوطاً حتتفظ �خلز�نة �لعامة بالرباط 

بن�صخة منه رقمها )D 1,194 )2,430 بني �الأور�ق 69�أ – 80�أ. 

ومثاله: لن�رشب 5674 × 124 = 703576 
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وطريقته: 

نر�صم م�صتطيالً ونق�صمه �إىل مربعات.   •

يكون عدد �ملربعات يف �الجتاه �لرئي�صي م�صاوياً لعدد �أرقام �أحد �مل�رشوبني.   •

�مل�رشوب  �أرقام  لعدد  م�صاوياً  �الآخر،  �لرئي�صي  �الجتاه  يف  �ملربعات  عدد  يكون   •
�الآخر. 

م كل مربع �إىل مثلثني، علوي و�صفلي.  نق�صِّ  •

نبد�أ بال�رشب من �الأعلى بالرقم �الأول.   •

ل رقم �لع�رش�ت يف �ملثلث �الأعلى.  ن�صجِّ  •

نمُكرِّر �لعملية يف �الأرقام �لتالية.   •

ثّم جنمع بطريقة مائلة، فيكون �لناجت هو �جلو�ب.   •

ر وتقدُّم �لعمليات �الأربعة �حل�صابية،  لقد كان هذ� �البتكار )�الإبد�ع( �صبباً رئي�صياً لتطوُّ

�ل�صباك و��صتنتج مناذج جديدة  ر عمليات  �لكا�صي، وطوَّ �لدين جم�صيد  و�لتقطها غيّاث 

�إال  �أح�صب �ل�صبكات �حلا�صوبية  �أثبتها يف كتابه مفتاح �حل�صاب، وما  َن قو�عد  مِّ لها و�صمُ

 .
28

وقد �أفادت من �إجناز�ت �بن �لهائم و�لكا�صي
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ومثال ح�شاب اخلطاأين: 

�أوجد �لعدد �لذي �إذ� �أ�صيفت �إليه ثلثاه وثالثة كان �لناجت 18 وحلها، باأن �أعطى فر�صاً 

�أول، �لعدد هو 3 وت�رشف ح�صب �ل�صوؤ�ل 

 8 = 3 + 

3
2  × 3 + 3

يكون �خلطاأ �الأول 18 – 8 = 10 ناق�ض 

ثّم فر�ض �أن �لعدد هو 6 وت�رشف بح�صب �ل�صوؤ�ل 

 13 = 3 + 

3
2  × 6 + 6

�خلطاأ �لثاين يكون 18 – 13 = 5 ناق�ض 

وعليه فاملحفوظ �الأول = 3 × 5 = 15 

و�ملحفوظ �لثاين = 6 × 10 = 60 

�لفرق بني �ملحفوظني = 60 – 15 = 45 

�لفرق بني �خلطاأين 10 – 5 = 5 

= 9 �لعدد. 
45
5

وعليه فاجلو�ب =   

ومثال ح�شاب الكفتني: 

ويكن حل م�صائل ح�صاب �لكفتني �أو �لكّفات، وطريقته �أن ت�صور ميز�ناً على �لهيئة 

�صئت،  �الأعد�د  �أي  من  �لكفتني  �إحدى  وتتخذ  قبته،  على  �ملفرو�ض  وت�صع  �ملر�صومة، 

وتفعل يف ذلك ما فر�ض من �جلمع و�حلط �إىل غري ذلك من �الأعمال، ثّم تقابل على �لقبة 

فاإن �أ�صبت فتلك �لقبة هي �لعدد �ملجهول، و�إال فانظر كيف حتل �مل�صاألة �لتالية: 

 ،24 12، و�لثاين  21، تو�صع على �لقبة، وفر�ض �الأول  مال جمع ثلثه وربعه، فكان 

وت�رشف بال�صوؤ�ل: 

 7 = 4 + 3

21 – 7 = 14 حتت �لكفة 

14 = 6 + 8
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21 – 14 = 7 حتت �لكفة �الأخرى 

ثّم ن�رشب 14 × 24 = 336 

 84 = 12 × 7

ونطرحهما 336 – 84 = 252 

.
29

252 ÷ 7 = 36 وهو �لعدد �ملجهول

21

12

14

24

7

م�شنفات ابن الهائم املقد�شي: 

و�صع �بن �لهائم �لعديد من �مل�صنفات يف �لعلوم �لريا�صية، �حل�صاب و�جلب و�ملقابلة، 

و�أ�صوله  و�لفقه  و�لو�صايا(،  �لرتكات  وق�صمة  �ملو�ريث  )ح�صاب  �لفر�ئ�ض  يف  و�صنَّف 

يف  و�لد�ر�صني  للطلبة  عل  جمُ قد  منها  �لبع�ض  وكان  و�لتف�صري.  و�لنحو  �لعربية  و�للغة 

�ل�صيوخ.  و�أكابر  و�لعلماء  �الخت�صا�ض  لذوي  �الآخر  و�لبع�ض  �ملختلفة،  �لتعليم  مر�حل 

�الأ�صهل  من  �لتعليم  ج  تدرُّ ر�عت  �إذ  عالية  تربوية  مبنهجية  �لتعليمية  موؤلفاته  و�ت�صمت 

�إىل �ل�صهل �إىل �الأ�صعب فاملعقد، وفق �أعمار �لتالميذ وم�صتوياتهم �لعقلية و�لفكرية. �أما 

زمُ فيه على تنمية �لقدر�ت �لعقلية، وخا�صًة �لذكاء، ويطرح م�صائل  �لنوع �الآخر، فكان يمُركِّ

بالغة �لتعقيد للنظر و�لتفكري. �أما موؤلفاته �لفقهية فقد ت�صّدت للعديد من �الأمور �لفقهية 

�ل�صائعة يف �ملجتمع، و�لتي تتطلب حالً، كالبدع و�الأزمة �القت�صادية يف �لدولة �ململوكية 

ومثلها  �ل�صافعي،  للمذهب  و�رشوحات  وتو�صيح  وزغلها،  �لنقود  غ�ض  �نت�صار  نتيجة 

م�صنفات يف �للغة و�لنحو. 
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�مل�صتوى  على  و�البتكار  �الإبد�ع  درجة  �ملقد�صي  �لهائم  �بن  بلوغ  للنظر،  و�لالفت 

�لفكر  وترقية  تقدم  يف  �أ�صهمت  جديدة  نظريات  وو�صع  �لريا�صي  �لفكر  يف  �لعاملي 

�لريا�صيات: �حل�صاب و�جلب  �لبحث يف  �الإن�صاين، وكانت نقلة نوعية دفعت  �لريا�صي 

و�ملقابلة، دفعات مهمة �إىل �الأمام، وما ز�لت �لدو�ئر �لعلمية �لكبى تمُِقرُّ وتعرتف بف�صل 

�أو�صحناه يف بحثنا �صابقاً. وال  �لريا�صية كما  �لهائم �ملقد�صي على در��صات �لعلوم  �بن 

�لعامل �الإ�صالمي،  �أهمية �الإقر�ر بجهوده �ملبدعة، من رو�ج م�صنفاته يف  �أبلغ من  يوجد 

م�صارقه ومغاربه، و��صتغال علماء �لريا�صيات الأكرث من ثالثة قرون ب�رشح وتو�صيح 

يف  وخا�صًة  �ملقد�صي،  �لهائم  �بن  م�صنفات  على  �حلو��صي  وكتابة  و�لتعليق  و�خت�صار 

علمي �حل�صاب و�لفر�ئ�ض و�جلب و�ملقابلة. 

�بن  م�صنفات  من  بالعديد  حتتفظ  و�الأجنبية  و�لرتكية  �لعربية  �ملكتبات  ز�لت  وما 

خر�نة  يف  بكتبه  وحتتفظ  مدينتها،  �بن  برت�ث  بالقد�ض  �خلالدية  �ملكتبة  وتباهي  �لهائم. 

خا�صة به. 

ومن م�شنفاته يف احل�شاب والفرائ�س واجلرب واملقابلة نذكر: 

ن�صخة  منه  �الإرث،  م�صائل  لبع�ض  مناق�صة  وهي  الو�شايا:  فن  يف  اخلفايا  اإبراز   .1

خمطوطة يف �إيرلند�، دبلن، مكتبة ج�صرتبيتي، رقم 4428. 

وقعت  ق�صيدة  وهي  بالكفاية،  �مل�صماة  الفرائ�س:  يف  الألفية  الكربى  الأرجوزة   .2

1096 بيتاً، وقد �رشحها �بن �لهائم �ملقد�صي يف كتاب بعنو�ن: �رشح �لكفاية يف  يف 

�لفر�ئ�ض، يف ثالثة �أجز�ء �صخمة. ومنه ن�صخ خمطوطة يف: 

د�ر �لكتب �لوطنية بتون�ض رقم 881.  •

د�ر �لكتب و�لوثائق �لقومية بالقاهرة، رقم 23192ب.  •

اة بالنفحة �لقد�صية يف �خت�صار �لرحبية يف �لفر�ئ�ض،  الأرجوزة ال�شغرى: �مل�صمَّ  .3

�أو �الألفية �ل�صغرى، وهي منظومة يف �ملري�ث ومنها ن�صخ خمطوطة يف: 

مكتبة مدر�صة �حلجيات باملو�صل رقم 266.   •

د�ر �لكتب و�لوثائق �لقومية، �لقاهرة، رقم 3964ح.   •

دبلن، مكتبة ج�صرتبيتي رقم 6/3420 )جماميع(.   •
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ترغيب الرائ�س يف علم الفرائ�س: ذكره �ل�صخاوي، يف كتابه �ل�صوء �لالمع، �جلزء   .4

�لثاين، �صفحة 157. 

�جلزء  �لالمع،  �ل�صوء  كتابه  يف  �ل�صخاوي  ذكره  الفرائ�س:  يف  الوجيزة  اجُلمل   .5

�ملخطوطات  معهد  رة،  �مل�صوَّ �ملخطوطات  فهر�ض  و�نظر   .157 �صفحة  �لثاين، 

�لعربية بالقاهرة، �جلزء �لثاين �صفحة 800. 

�أعمال �حل�صاب  احلاوي يف احل�شاب: �خت�صار وتعليق و�إ�صافة لكتاب تلخي�ض   .6

البن �لبناء �ملر�ك�صي، �أحمد بن حممد بن عثمان �الأزدي ت 721هـ/1321م. حقَّقه 

وعلَّق عليه، ر�صيد عبد �لر�زق �ل�صاحلي وخ�صري عبا�ض �ملن�صد�وي، طبعة بغد�د، 

جامعة بغد�د، مركز �إحياء �لرت�ث �لعلمي �لعربي، 1988. 

دبلن،  يف  ن�صخة  منه  يوجد  املرياث:  اأحكام  لدار�شي  احل�شاب  يف  ر�شالة   .7

 Carl بروكلمان  كارل  و�نظر،  )جماميع(.  3469/ع  قرم  ج�صرتبيتي  مكتبة 

Brockelmann، تاريخ �الأدب �لعربي، �جلزء �لثاين �صفحة 125، و�مللحق �جلزء 

�لثاين �صفحة 154. 

بن  حممد  بن  �هلل  عبد  �ألَّف  واملقابلة:  اجلرب  يف  اليا�شمينية  الأرجوزة  �رصح   .8

و�ملقابلة  �جلب  يف  منظومًة  600هـ/1204م  ت  �ليا�صمني  بابن  �ملعروف  حّجاج 

و�فياً،  �رشحاً  �ملقد�صي،  �لهائم  �بن  ف�رشحها  و�أ�صوله.  �جلب  قو�نني  نت  ت�صمَّ

يتد�ولها  �لتي  �الألفاظ  معاين  بيان  �رشحه:  يف  تناول  حيث  �لكثري،  �إليها  و�أ�صاف 

�أهل هذ� �ال�صطالح، وبيان وجوه �لت�رشفات يف �ملقادير �ملجهولة، وبيان �مل�صائل 

�أحكم  من  بها  يرتا�ض  م�صائل  وحل  �إليها،  باملعادلة  �حلا�صب  ينتهي  �لتي  �ل�صت 

ِرَف عن �بن  �الأبو�ب �لثالثة لتح�صل له ملكة تامة يف ��صتخر�ج �ملجهوالت. وقد عمُ

�أن  ويبدو  و�ملنطق.  و�حل�صاب  و�جلب  �لهند�صة  يف  نادرٌة  بر�عٌة  �ملر�ك�صي  �لبناء 

�صنة  د�ر�صاً  جماور�ً  �أو  معتمر�ً  �أو  حاجاً  مكة  يف  وجوده  �أثناء  يف  و�صعها  �ملوؤلف 

789هـ/1388م. ومنه ن�صخ يف:

�إ�صطنبول، مكتبة كوبريلي ز�ده 947.  •

�إ�صطنبول، �ملكتبة �ل�صليمانية، خز�نة الله يل رقم 2134 و2/2738 )جماميع(.   •

�إ�صطنبول، �ملكتبة �ل�صليمانية، خز�نة حفيد �أفندي رقم 2/215.   •
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 E.H. 2004, E.H. 19994, إ�صطنبول، مكتبة متحف �لتوب كابي �رش�ي، رقم�  •
.H. 299

دم�صق، مكتبة �الأ�صد، �خلز�نة �لظاهرية، 3084 عام و9251 عام.  •

و�نظر �أي�صاً كارل بروكلمان، تاريخ �الأدب �لعربي، �جلزء �الأول �صفحة 471. 

�إبر�هيم بن عمر  �لدين،  برهان  وهو �رشح لكتاب  الفرائ�س:  �رصح اجلعربية يف   .9

�جلعبي، �أبو �إ�صحق ت 732هـ/1331م، ذكره �ل�صخاوي يف �ل�صوء �لالمع، �جلزء 

�لثاين �صفحة 158. 

�لثاين  �جلزء  �لالمع،  �ل�صوء  يف  �ل�صخاوي  ذكره  ال�رصعي:  املرياث  جداول   .10

 .158 �صفحة 

عمل املنا�شخات باجلدول: )لعله �ملذكور �صابقاً(، و�صنفها �أحدهم حتت عنو�ن:   .11

“كيفية �صناعة �ملنا�صخات”. قال يف �أوله: “�علم �أن عمل �ملنا�صخات باجلدول هو 
من �ل�صناعة �لبديعية �لعجيبة تلقيتها من �أ�صتاذي �أبي �حل�صن �جلالوي، ومل �أرها 

م�صطورًة يف م�صنَّف، وما زلت �أعلّمها للطلبة كما تلقيتها، وكم �صاألوين �أن �أقيِّدها 

بيانه يف هذ�  �إىل  �ل�رشورة  يتي�رّش ذلك، وقد دعت  فلم  ليكتبوها مفردة،  بالعبارة 

�ل�رشح”. ومنه ن�صخ يف:

�الأوقاف  5/569، بغد�د، مكتبة  با�صا رقم  �ل�صليمانية، خز�نة ر�غب  �إ�صطنبول،   •
�لعامة، 1/2984. 

و�نظر �لر�صالة �ملخطوطة بعنو�ن: ر�صالة يف �ملنا�صخات، �ملكتبة �لوطنية، تون�ض،   •
رة يف جامعة �لريموك – ق�صم �لوثائق و�ملخطوطات.  منه ن�صخة م�صوَّ

ول يف الإقرار بالدين املجهول: )�أ�صول م�صائل �الإقر�ر بالدين �ملجهول  غاية ال�شُّ  .12

�لدوري(، بحث فيه 12 م�صاألة، وحلَّ كالً منها يف خم�صة �أوجه عددية، ووجه عن 

هذ�  �بتكر  �لذي  وهو  �خلطاأين،  ح�صاب  طريق  عن  و�آخر  و�ملقابلة،  �جلب  طريق 

�لنوع من �حل�صاب، وتتعلق ببع�ض م�صائل �الإرث عند عدم معرفة �الأقارب �لورثة، 

كتبها يف 12 �صو�ل 797هـ �ملو�فق 1395/7/31م. ومنه ن�صخ يف:

�أ�صعد  وخز�نة   2/569 رقم  با�صا  ر�غب  خز�نة  �ل�صليمانية،  �ملكتبة  �إ�صطنبول،   •
�أفندي رقم 1/3159.
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دبلن، مكتبة ج�صرتبيتي رقم 4490.   •

دم�صق، مكتبة �الأ�صد، �خلز�نة �لظاهرية، 3077 عام.   •

و�نظر بروكلمان، تاريخ �الأدب �لعربي، �جلزء �لثاين �صفحة 125، و�مللحق )�إنديل(، 

�جلزء �لثاين �صفحة 155-154. 

منه  غريها،  عن  بة  �ملركَّ �الأعد�د  لتمييز  ي�صتعمل  وجه  يف  تبحث  ر�صالة  الغربال:   .13

ن�صخة خمطوطة فريدة يف مكتبة �ملتحف �لعر�قي ببغد�د رقم 2/4437. 

الف�شول املهمة يف علم املواريث الأمة: وهذ� �لكتاب يوجد منه ن�صخة يف كل من:   .14

د�ر �لكتب و�لوثائق �لقومية بالقاهرة رقم 2/1843ب.  •

د�ر �لكتب �لوطنية، بتون�ض، رقم 1944.   •

ونو�در  لٌَح  ممُ وفيها  و�لك�صور،  و�لق�صمة  �ل�رشب  ويتناول  احل�شاب:  يف  اللمع   .15

ريا�صية، ومنه ن�صخ خمطوطة يف:  

ك�صري  بايل  وتركيا،   .1534 رقم  �لعربي،  �لق�صم  �إ�صطنبول،  جامعة  �إ�صطنبول،   •
باغ�صلر. 

برلني، مكتبة غوطا، رقم 1482.   •

بغد�د، مكتبة �الأوقاف �لعامة، رقم 4/5501.   •

بغد�د: مكتبة �ملتحف �لعر�قي، 15/11220، 25 و6/27433.   •

دم�صق، مكتبة �الأ�صد، �خلز�نة �لظاهرية، فيها �صت ن�صخ 3085، 3089، 5262،   •
6666، 9515، 8408 )عام(. 

دبلن، مكتبة ج�صرتبيتي رقم 1/3231، 2/3362.   •

املبدع: وهو خمت�رش لكتابة �ملعونة يف �صناعة �حل�صاب �لهو�ئي، �لذي �صي�صار �إليه   .16

الحقاً، وهو �ملخت�رش �لثاين، منه ن�صخة يف خز�نة ر�غب با�صا، باملكتبة �ل�صليمانية، 

رقم 1458. 

�الأعد�د  فيه  بحث  وقد  احل�شاب:  علم  يف  املطالب  اأ�شنى  اإىل  الطالب  مر�شدة   .17

�رشحه  وقد  تعليمي،  كتاٌب  وهو  �جلذور،  �إىل  باالإ�صافة  و�لك�رشية  �ل�صحيحة 
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حممد بن عبد �هلل بن علي �ل�صن�صوري ت 999هـ/1591م، ومنه �لعديد من �لن�صخ 

�ملخطوطة يف: 

�ملتحف �لعر�قي، رقم 13565.  •

 ،330/41612  ،51/7651  ،4/2162 رقم  �لقاهرة،  يف  �الأزهرية  �ملكتبة   •
 .269/53660

مكتبة برلني �الأهلية رقم 5978.   •

�ملتحف �لبيطاين يف لندن، 5/420.   •

�خلز�نة �لظاهرية، مبكتبة �الأ�صد، خز�نة �لظاهرية، 30307 عام.   •

�صهيد علي باملكتبة �ل�صليمانية، 4/2706.   •

ر�غب با�صا، باملكتبة �ل�صليمانية، 3/569.   •

�الآخرة  جمادى   18 يف  ت�صنيفه  من  فرغ  )خمت�رشه(،  املقنع:  �رصح  يف  امل�رصع   .18

810هـ �ملو�فق 1407/11/20م، بامل�صجد �الأق�صى، ومنه ن�صخ يف: 

�ملو�صل، �ملكتبة �الأحمدية، رقم 107 �أحمدية.   •

�لقاهرة، �ملكتبة �الأزهرية، 3/4376.   •

�لقاهرة، د�ر �لكتب �مل�رشية، 2815 ك.   •

�إ�صطنبول، �ملكتبة �ل�صليمانية، خز�نة الله يل رقم 3747 ورقم 3752.   •

تركيا، مكتبة مدينة طاو�صانلي، رقم 6/1754.   •

�إ�صطنبول، �ملكتبة �ل�صليمانية، خز�نة قليج علي رقم 570.   •

دم�صق، مكتبة �الأ�صد، �خلز�نة �لظاهرية، 240 عام.   •

املعونة يف �شناعة احل�شاب الهوائي: وقد بحث يف تعريف �حل�صاب، ومو�صوعه،   .19

وح�صاب  �ملتنا�صبة  و�الأعد�د  و�ملتو�ليات  و�جلذور  و�لك�صور  �ل�صحيح  و�أعمال 

�خلطاأين وم�صائل �لع�رش�ت و�حليا�ض و�لليل و�لتالقي و�الإ�صمار، تاريخ تاأليفه 

طريق  عن  بغد�د،  يف  ون�رش  �ملن�صد�وي،  عبا�ض  خ�صري  حقَّقه  وقد  791هـ/1388م 

جامعة بغد�د، ومركز �إحياء �لرت�ث �لعلمي �لعربي، 1982. 
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املقنع يف اجلرب واملقابلة: وهي ق�صيدة يف �جلب و�ملقابلة )�ملنظومة( تتكون من   .20

و�جلذور  �الأعد�د  و�أعمال  وقر�بتها  �ملجهولة  �الأنو�ع  �أ�صماء  يف  وتبحث  بيتاً،   59

وم�صائل جبية �أخرى، وقد �أن�صاأها يف �مل�صجد �الأق�صى �صنة 804هـ/1401م. وقد 

بن  زكريا  مثل  �لريا�صيات،  علماء  من  عدٌد  وتعليقاً  �رشحاً  �لق�صيدة  بهذه  �عتنى 

حممد بن زكريا �الأن�صاري �ل�صنيكي ت 926هـ/1520م، و�صبط �ملارديني، حممد 

بن حممد ت 907هـ/1501م، و�رشحها �ملوؤلف نف�صه. ومنه ن�صخ يف: 

بغد�د، مكتبة �الأوقاف �لعامة، رقم 1/550.   •

دم�صق، �خلز�نة �لظاهرية، 4823 عام.   •

تالميذه  طلب  على  بناًء  �ل�صابق  كتابه  �ملوؤلف  �رشح  املقنع:  �رصح  يف  امل�رصع   .21

فاإنَّ  “وبعد،  �مل�رشع:  مقدمة  يف  فذكر  ل�صعوبتها،  نظر�ً  �لعلماء،  من  ومعا�رشيه 

منظومتي يف �جلب و�ملقابلة، �مللقب باملقنع، كرثت معانيه، وقلَّت �ألفاظه، فالتم�ض 

من  على  لي�صهل  �خت�رشه  ثّم  ومن  �رشحاً،  له  �أ�صع  �أن  الزم  علي  حقُّه  َمْن  مني 

�ملو�فق  810هـ  �الأوىل  جمادى   18 يف  ت�صنيفه  فرغ  حيث  تناوله”.  همته  ق�رشت 

1407/10/21م، بامل�صجد �الأق�صى، ومنه ن�صخ يف: 

�إ�صطنبول، مكتبة في�ض �هلل، رقم 1366.   •

دم�صق، �خلز�نة �لظاهرية، رقم 24 عام.   •

�لفر�ئ�ض، ومنه  الفرائ�س: وهي ر�صالة يف ح�صاب  ال�شطراب يف ح�شاب  ملجاأ   .22

ن�صخ يف: 

بغد�د، مكتبة �ملتحف �لعر�قي، رقم 1/4847.   •

بغد�د، �ملكتبة �لقادرية، رقم 216.   •

بغد�د، مكتبة �الأوقاف �لعامة، 1/2984.   •

املمتع يف �رصح املقنع: )�ل�رشح �لكبري(، �رشح لق�صيدته �ملقنع يف �جلب و�ملقابلة،   .23

فرغ من ت�صانيفها 13 جمادى �الآخرة 810هـ �ملو�فق 1407/10/16م، ومنه ن�صخ 

يف: 

�إ�صطنبول، �ملكتبة �ل�صليمانية، خز�نة �صهيد علي، رقم 2/2706.   •
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دم�صق، �خلز�نة �لظاهرية، 24 عام.   •

 ،12/959  ،19/673  ،6/597 �أرقامها  ن�صخ  فيها  �لوطنية،  �ملكتبة  �جلز�ئر،   •
 .14/1830 ،6/1483 ،1480 ،1479 ،2/1474

دبلن، مكتبة ج�صرتبيتي رقم 1/3881.   •

الو�شيلة يف علم احل�شاب الهوائي: وهو �خت�صار لكتابة �ملعونة �ملذكور �صابقاً،   .24

وهو من �أهم موؤلفاته، حيث �أبدع يف م�صائل �الأعد�د �مل�صمرة، وبيان �الأعد�د �الأربعة 

�ملتنا�صبة، ومنه �لعديد من �لن�صخ يف: 

�إ�صطنبول، �ملكتبة �ل�صليمانية، خز�نة الله يل رقم 1/2766.   •

�أفندي  11/1135 وخز�نة عاطف  �ل�صليمانية، خز�نة ح�صن ح�صني رقم  �ملكتبة   •
رقم 1717، وخز�نة جورليلى علي با�صا رقم 443، وخز�نة �أ�صعد �أفندي، رقم 

 .183

�لقاهرة، �ملكتبة �الأزهرية، رقم 20312.   •

بغد�د، مكتبة �الأوقاف �لعامة، رقم 12241.   •

دم�صق، �خلز�نة �لظاهرية، 4280 عام.   •

دبلن، مكتبة ج�صرتبيتي رقم 4/3469.   •

وللمزيد �نظر بروكلمان، تاريخ �الأدب �لعربي، 162/2، و�مللحق )�لذيل(، 155/2. 

�بن  وكان  عام،   4280 رقم  �لظاهرية  �ملكتبة  �ملارديني.  �صبط  �أي�صاً  �رشحها  وقد 

بجو�ر  1370/11/19م  �ملو�فق  772هـ  �صنة  �لثاين  ربيع   28 يف  �صنَّفه  قد  �لهائم 

�مل�صجد �الأق�صى. 

وهو  �لهندي،  �لقلم  معرفة  يف  �لنظار  نزهة  �أو  الغبار:  �شناعة  يف  النظار  نزهة   .25

خمت�رش لكتابه مر�صدة �لطالب �إىل �أ�صنى �ملطالب، ومنه �لعديد من �لن�صخ يف: 

با�صا  ر�غب  وخز�نة   /2717 رقم  يل  الله  خز�نة  باإ�صطنبول،  �ل�صليمانية  �ملكتبة   •
رقم 4/569، وخز�نة حفيد �أفندي رقم 455، وخز�نة �أ�صعد �أفندي، 183، وخز�نة 

ح�صن ح�صني، رقم 1135. 
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متحف �لتوب كابي �رش�ي، خز�نة �أمانت خزينة �صي، رقم 1725، ومكتبة نور   •
عثمانية، �إ�صطنبول، رقم 2975، ومكتبة جامعة �إ�صطنبول، �لق�صم �لعربي، رقم 

 .1534

خز�نة �لظاهرية مبكتبة �الأ�صد، بدم�صق، ويوجد �أربع ن�صخ �أرقامها: 6693 عام،   •
3079، 3084، 9557 عام، و�لعديد منها �أي�صاً يف �ملكتبة �ملذكورة. 

و�بن  1033هـ/1624م  �صنة  يف  �لدري  �أحمد  بن  �أحمد  بن  �لدين  زين  و�رشحها 

“عدة  كتابه  و�صمَّى  971هـ/1563م،  ت  يو�صف  بن  �إبر�هيم  بن  حممد  �حلنبلي، 

عام،   5132 رقم  �لظاهرية  �خلز�نة  يف  ن�صختان  منه  �ملحا�صب”،  وعمدة  �حلا�صب 

و8815 عام. و�رشحه �أي�صاً �أحمد بن حممد بن جبيل �لغزي �صنة 1298هـ/1880م. 

وكذ� يحيى بن تقي �لدين بن �إ�صماعيل بن عبادة �لينابيعي �ل�صهري بالفر�صي تويف 

بعد 1026هـ/1617م، ومن �رشحه ن�صخة يف �خلز�نة �لظاهرية رقم 8861 عام. 

تبنيِّ  �ملقد�صي  �لهائم  �بن  مل�صنفات  و�الخت�صار�ت  و�لتعليقات  �ل�رشوحات  كرثة  �إن 

�أهمية موؤلفاته، �صو�ء �لتعليمية منها �أم �لنظرية �لفكرية، فقد ظّل �الهتمام بها منذ �أو�ئل 

�لقرن 15 ميالدي/ 9 هجري وحتى نهاية �لقرن 19 ميالدي/ 13 هجري. �أي مرحلة تزيد 

عن ثالثة �أو �أربعة قرون. 

ومن م�شنفاته يف الفقه واأ�شوله: 

�رصح قطعة من منهاج الطالبني: ل�صاحبه لالإمام �لنووي ت 676هـ/1277م، يف   .1

�لفقه �ل�صافعي. 

العجالة يف حكم ا�شتحقاق الفقهاء اأيام البطالة.   .2

املغرب عن ا�شتحباب ركعتني قبل املغرب.   .3

جزء يف �شيام �شت �شوال.   .4

التحرير بدللة جنا�شة اخلنزير.   .5

رفع املاَلم عن القائل با�شتحباب القيام.   .6

اللمع يف احلق على اجتناب البدع: وهو من �لكتب �ملهمة يف �لفقه، �أكد فيه على   .7

ك باالأ�صول و�البتعاد عن �لبدع.  �ل�صري و�لتم�صُّ
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حتقيق املنقول واملعقول يف نفي احلكم ال�رصعي عن الأفعال قبل بعثة الر�شول.   .8

خمت�رص اللمع: لل�صيخ �أبي �إ�صحاق �ل�صري�زي يف �الأ�صول.   .9

نزهة النفو�س يف بيان املعاملة بالفلو�س: وهي ر�صالة فقهية مهمة من �لناحية   .10

حالة  وو�صف  �ململوكية،  �لدولة  يف  �لنقود  وزيف  زغل  فيها  عالج  �القت�صادية 

�لرتدي �القت�صادي و�الأزمة �ملالية �آنذ�ك. وقد فرغ من تاأليفه �صنة 802هـ/1400م، 

بعت بالريا�ض،  بامل�صجد �الأق�صى، وحقَّقها عبد �هلل بن حممد بن �أحمد �لطريقي، وطمُ

يف �ل�صعودية، مكتبة �ملعارف، 1410هـ/1990م. 

البحر العجاج يف �رصح املنهاج.   .11

حترير القواعد العالئية ومتهيد امل�شالك الفقهية.   .12

ومن م�شنفاته يف اللغة العربية ويف النحو: 

�ل�صماط،  على  علماً  �صارت  �لتي  الل�شان:  به  يتقدم  فيما  احل�شان  ال�شوابط   .1

و�رشحها. 

الق�شيدة امليمية: )نظم �ل�صماط، 53 بيتاً، �لبحر �لب�صيط(.   .2

حتفة الطالب: وهو نظم قو�عد �الإعر�ب البن ه�صام، و�رشحها �رشحاً مطوالً يف   .3

جملد. 

خال�شة اخلال�شة يف النحو.   .4

التبيان يف تف�شري غريب القراآن: د�ر �لكتب �مل�رشية، 84 تف�صري.   .5

العقد الن�شيد يف حتقيق كلمة التوحيد.   .6

�ل�صيطان عنهما”. باالإ�صافة  “فاأزلَّهما  �إىل قوله:  �لتف�صري  �أي�صاً قطعة جيدة من  وله 

�إىل ديو�ن �صعر. 

�أبدع  لقد كان �بن �لهائم �ملقد�صي، �أعجوبة زمانه، وفريد ع�رشه، بل وبديع زمانه، 

و�بتكر، و�أفاد، وكان معوالً على م�صنفاته يف �لفكر و�الجتماع و�للغة. 

وللمزيد عن م�صنفاته �نظر: 

)بريوت:  التا�شع  القرن  لأهل  الالمع  ال�شوء  �ل�صخاوي،  �لرحمن  عبد  بن  حممد   •
من�صور�ت د�ر مكتبة �حلياة، د.ت(، �جلزء �لثاين، �صفحة 158-157. 
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مكتبة  )عّمان:  واخلليل  القد�س  بتاريخ  اجلليل  الأن�س  �لعليمي،  �لدين  جمري   •
�ملحت�صب، 1973(، �جلزء �لثاين، �صفحة 111-110. 

قدري طوقان، تراث العرب العلمي يف الفلك والريا�شيات، 1952، �صفحة 439.   •

د�ر  )بريوت:  تركيا  مكتبات  يف  العربية  املخطوطات  نوادر  �ص�صن،  رم�صان   •
�لكتاب �جلديد، 1975(، �جلزء �الأول، �صفحة 197-192. 

يف  العربية  املخطوطات  فهر�س   ،Arthur John Arberry �أربري  جون  �آرثر   •
مكتبة ت�ش�شرتبيتي، دبلن، ترجمة حممود �صاكر �صعيد، مر�جعة �إح�صان �صدقي 

�لعمد )عّمان: موؤ�ص�صة �آل �لبيت، 1992-1993(، ثالثة �أجز�ء. 

 Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, Zweiter  •
 Band (Leiden: E.J. Brill, 1949), pp. 125-126.

ثانيًا: جمري الدين الُعَليمــي:

�صنة  تويف  �ليمُمن  �أبو  لَيمي،  �لعمُ �لعمري  �لرحمن  عبد  بن  حممد  بن  �لرحمن  عبد  هو 

�صنِّف كتاب �الأن�ض  928هـ/1522م، موؤرخ �لقد�ض و�خلليل، قا�صي ق�صاة بيت �ملقد�ض، ممُ

كما  نظري  بابه  يف  يوجد  ومل  مثل،  مثله  يف  ي�صنف  مل  و�خلليل،  �لقد�ض  بتاريخ  �جلليل 

و�صفه �صاحبه. 

مبدينة  1456/10/13م  �ملو�فق  860هـ  �لقعدة  ذي   13 يف  حممد  بن  �لرحمن  عبد  ولد 

ويت�صل  و�لقد�ض،  �لرملة  يف  قا�صياً  كان  فو�لده  ورئا�صة؛  و�صالح  علم  بيت  يف  �لقد�ض، 

ليمي فاإمنا حلقته ن�صبًة للقرية  ن�صبه بعبد �هلل بن عمر بن �خلطاب، فقيل �لعمري. و�أما �لعمُ

ليم، موطن  ليم �لو�قعة �صمال يافا، و�ملدفون فيها �لفقيه علي بن عمُ اة با�صم علي بن عمُ �ملمُ�صمَّ

�أجد�ده. 

، وفيها تلقى �لعلوم �الأ�صا�صية  ن�صاأ عبد �لرحمن بن حممد يف مدينة �لقد�ض، وبها �صبَّ

برعاية و�لده، حيث حر�ض و�لده على �إعد�ده علمياً ليكون له �صاأن يحفظ جمد �أ�رشته، 

ومن ثّم دفع به �إىل جمال�ض كبار �لعلماء و�ل�صيوخ �ملقاد�صة. 

و�لنظر يف �صرية حياة عبد �لرحمن بن حممد يفيد باأن ثقافته وبناءه �لفكري قد تكون 

خالل مرحلتني من در��صته؛ �ملرحلة �الأوىل: يف مدينته بيت �ملقد�ض، و�لتي �متدت من �صنة 



55

اأعالم مقد�شّية

860هـ/1455م حتى 880هـ/1475م. و�ملرحلة �لثانية: يف م�رش، وخا�صة �لقاهرة، حيث 

.
30

رحل �إليها �صنة 880هـ/1475م و��صتمر فيها د�ر�صاً حتى 889هـ/1484م

�لفر�ئ�ض  من  و�صيئاً  و�لكتابة  و�لقر�ءة  �لقر�آن  علَّمه  حيث  و�لده؛  �الأول  �صيخه  كان 

و�حل�صاب و�لفقه و�لنحو، ويذكر جمري �لدين عبد �لرحمن بن حممد، �أن و�لده بد�أ ي�صحبه 

�لنحو،  يف  �الإعر�ب  ملحمة  حفظ  و�أنه  عمره،  من  �لثالثة  منذ  �لعلماء  جمال�ض  ويح�رشه 

�لتي نظمها �حلريري �صاحب �ملقامات، �لقا�صم بن علي بن حممد ت 516هـ/1122م، وملا 

يتجاوز �ل�صنة �ل�صاد�صة من عمره، و�أنه عر�صها على تقي �لدين، عبد �هلل بن حممد بن 

جل�ض  �صيخ  �أول  وكان  �ملقد�صة،  �الأر�ض  عامل  866هـ/1461م،  ت  �لقلق�صندي  �إ�صماعيل 

 – �الإمام  ب�صيخنا  ليمي  �لعمُ وي�صفه  �لعلم،  يتلقى  يديه  بني  �لرحمن،  عبد  �لدين،  جمري 

�لعالَّمة، �لفّهامة. ويذكر جمري �لدين: 

ثاين  يف  �الإعر�ب  ملحمة  �لقلق�صندي،  �لدين  تقي  �لعالّمة  �أي  عليه،  عر�صت 

�ل�صالحية، ويل دون �صت  �ملدر�صة  866هـ، مبنزله بجو�ر  �صنة  �الأوىل  جمادى 

و�أجازين  يديه،  �أول �صيخ، عر�صت عليه وت�رشفت باجللو�ض بني  �صنني. وهو 

يجوز  وما  �ل�رشيف،  �حلديث  كتب  من  وبغريها  �مل�صنف،  �إىل  ب�صنده  بامللحمة 

 .
31

رو�يته. وكتب و�لدي �الإجازة بخطه، وكتب �ل�صيخ خطه عليها

و�إن �صدقت �لرو�ية، ففيها ما ي�صري �إىل فطنة وذكاء وقوة �حلافظة �لتي �أنعم �هلل بها 

�لكرمي، وله  �لقر�آن  �لدين، عبد �لرحمن قد حفظ  ري  �لفتى جممُ �أن  �لفتى. ويبدو  على هذ� 

�لدين، علي بن عبد �هلل بن  �ملمُقرئ �حلنفي، عالء  �لعالَّمة  �ل�صيخ  ع�رش �صنني، قر�أه على 

حممد �لغزي ت 890هـ/1485م، ومتيّز بالقر�ء�ت �ل�صبع، وقر�أ عليه �لقر�آن برو�ية عا�صم 

من �صورة �الأنبياء حتى �لفاحتة، ثّم كرَّر ختم �لقر�آن عليه مر�ت كثرية، وذلك مبكتب باب 

 .
32

�لناظر بالقد�ض

وكان �صيخه تقي �لدين �لقلق�صندي يدفعه حل�صور جمال�ض �صيخه �الآخر، حممد بن 

�ء بالقد�ض �ل�رشيف،  مو�صى �بن عمر�ن �لغزي، �أبو عبد �هلل ت 873هـ/1468م، �صيخ �لقمُرَّ

حيث �أفاد منه يف قر�ءة �لقر�آن، و�صمع عليه �صحيح �لبخاري بقر�ءة �صهاب �لدين بن عبيد 

�ل�صافعي، �صنة 871هـ/1466م، ويو�صف �بن عمر�ن مبالزمته لقر�ءة �لقر�آن وتدري�ض 

�حلديث ورو�يته. 
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بقر�ءة  عمر�ن  �بن  و�أجازه  �لطلبة،  من  جماعٌة  عليه  وتخرَّج  �لنا�ض،  به  �نتفع  وقد 

و�ألب�صه  باالأولية.  و�مل�صل�صل  �لع�رشية،  و�الأحاديث  �لبخاري  �صحيح  ورو�ية  �لقر�آن، 

خرق بع�ض �لطرق �ل�صوفية، ويبدو �أن ذ�ك كان بعد وفاة و�لده، وعناية علماء �لقد�ض به 

 .
33

�إكر�ماً لو�لده، وجنابته وفطنته

�أما علوم �لفقه، وخا�صًة كتاب: �ملقنع يف �لفقه �حلنبلي البن قد�مة، عبد �هلل بن �أحمد 

ت 620هـ/1223م، وكتاب �خلرقي، عمر بن �حل�صني �خلرقي، �أبو �لقا�صم ت 334هـ/945م، 

�ملخت�رش يف فروع �حلنبلية؛ فقد بد�أ ياأخذها عن و�لده، ثّم �أخذها وعر�صها على عدد من 

علماء بلده، بع�صها يف حياة و�لده، وبع�صها �الآخر بعد موته، ومنهم، �صيخه كمال �لدين 

906هـ/1501م، حيث عر�ض عليه قطعة من �ملقنع، وح�رش جمال�صه  بن �أبي �رشيف ت 

�إىل  �صفره  قبل  و�الإمالء  �لدرو�ض  يف  بالقد�ض  �ل�صالحية  و�ملدر�صة  �الأق�صى  �مل�صجد  يف 

�لقاهرة وبعد ح�صوره �إىل �لقد�ض. و�أجازه كمال �لدين بن �أبي �رشيف يف �أحد �صهور �صنة 

. كما عر�ض قطعة �أخرى من �ملقنع على �ل�صيخ �أبي �الأ�صباط، �أحمد بن 
34

873هـ/1468م

877هـ/1472م، �لذي كان يعمل باملدر�صة  �أبي بكر �لعامري �لرملي ت  عبد �لرحمن بن 

ري �لدين �لعليمي بـ“�صيخنا �لقدوة، ومن ق�صاة �لعدل ال  �ل�صالحية بالقد�ض، و�صفه جممُ

.
35

يحابي”؛ و�أجازه بها

جماعة  بن  �هلل  عبد  بن  �إبر�هيم  بن  حممد  �لدين،  جنم  �لعالّمة،  �صيخه  �أجازه  كما 

وقا�صي  �الأق�صى،  �مل�صجد  وخطيب  �ل�صالحية،  �ملدر�صة  �صيخ  901هـ/1495م،  ت 

ري  �لقد�ض، بقطعة من كتابه �ملقنع يف �صهر ربيع �الأول �صنة 873هـ/1468م. وي�صف جممُ

.
�لدين، عبد �لرحمن، �صيخه جنم �لدين بن جماعة، بـ“�الإمام �لعالّمة، و�حلب �لفّهامة”36

�صيخه  على  �ل�رشيف  بالقد�ض  �خلتنية  بالز�وية  �لرحمن،  عبد  �لدين،  ري  جممُ ودر�ض 

�ملعروف  893هـ/1488م،  ت  �ل�صعدي  �أحمد  بن  �لرحمن  عبد  بن  �إبر�هيم  �لدين،  برهان 

بابن قوقب، حيث �أخذ عنه علم �حلديث و�لفقه، وعر�ض عليه قطعًة من �ملقنع، وح�صل 

عبد  �لدين،  جمري  مالزمة  ذكره  �جلدير  ومن   .
37

و�لعامة �خلا�صة  �الإجازة  على  منه 

�لعبا�ض،  �أبو  �أحمد بن عمر بن خليل،  �لعمريي،  �لدين  لل�صيخ �صهاب  ليمي،  �لعمُ �لرحمن 

باملدر�صة  و�أعاد  و�أفتى  در�ض  �ملقد�ض،  بيت  يف  للحكم  نائباً  وكان  890هـ/1485م،  ت 

ري �لدين، عبد �لرحمن يقر�أ عليه يف �ملقنع، ويح�رش جمال�ض وعظه  �ل�صالحية. وكان جممُ

. كما در�ض على 
38

ودر�صه بامل�صجد �الأق�صى، وح�صل منه على �الإجازة �لعامة و�خلا�صة



57

اأعالم مقد�شّية

�ل�صافعي  �لوهاب  عبد  بن  حممد  م�صاعد،  بي  �أ �لدين،  �صم�ض  �ملحقق،  �لعالّمة 

873هـ/1468م، وهو من �أعيان علماء بيت �ملقد�ض، وقد ��صتفاد منه فائدًة عظيمًة يف  ت 

.
39

�لفقه و�حلديث، وعر�ض عليه قطعًة من كتاب �ملقنع �صنة 873هـ/1468م فاأجازه بها

كما �أخذ عن �ل�صيخ �لعالَّمة، زين �لدين، عمر بن عبد �ملوؤمن �حللبي ت 873هـ/1468م 

�حلديث �لنبوي، وخا�صًة �صحيح �لبخاري، وله �صنٌد عاٍل يف �حلديث �ل�رشيف، وح�رش 

.
40

عليه ختم �لبخاري �صنة 872هـ/1467م بال�صخرة �ملمُ�رشَّفة، و�أجازه برو�يته

�مل�رشي  �ملالكي  �إبر�هيم  بن  علي  �لدين،  نور  �لق�صاة،  قا�صي  على  ودر�ض 

878هـ/1473م، �لعارف بالعربية وعلم �لفر�ئ�ض و�حل�صاب و�حلديث �لنبوي، وكان  ت 

د �إليه كثري�ً. وكانت  يكرث من �لتالوة ون�رش �لعلوم، وقر�أ عليه �لنحو والزم جمال�صه وتردَّ

قر�ءته عليه كما �أ�صار جمري �لدين �لعليمي باأنه قر�ءة بحث وفهم ونظر، وح�صل له منه 

.
41

غاية �خلري و�لنفع، وعر�ض عليه جمري �لدين قطعة من �خلرقي و�أجازه بها

و�خلال�صة، فقد ت�صكلت يف �ملدينة �ملقد�صة معامل ثقافة جمري �لدين �لعليمي �لدينية 

و�للغوية و�لنحوية وخا�صًة على �ملذهب �حلنبلي، و�كتنز ثقافًة و��صعًة يف �حلديث �لنبوي 

�ل�رشيف، من خالل �أخذه على كبار علماء و�صيوخ �ملقاد�صة. و�صعر �ل�صاب �ملثقف جمري 

�لدين �لعليمي باأنه ال بمُدَّ له من ��صتكمال ثقافته ومتتني ح�صيلته �لعلمية و�الأخذ عن كبار 

�صيوخ �آخرين، فقرر �الرحتال �إىل م�رش، وو�صل �إىل �لقاهرة �صنة 880هـ/1475م، وفيها 

�أخذ �لعلم عن كلٍّ من �ل�صيوخ و�لعلماء �لتالية �أ�صماوؤهم: 

بدر �لدين �ل�صعدي، حممد بن حممد بن �أبي بكر، ت 900هـ/1495م، �صيخ �الإ�صالم،   •
من علماء �حلنابلة �لكبار يف م�رش، �ملفتي و�ملدر�ض، نائب �حلكم ومفتي د�ر �لعدل 

ثّم �لقا�صي بالديار �مل�رشية. وقد الزم جمري �لدين �لعليمي �صيخه �ل�صعدي، و�أقام 

حتت نظره وتفقَّه عليه، و�أخذ عنه كتاب �لت�صهيل لعلوم �لتنزيل البن جزي �لكلبي 

.
42

ت 741هـ/1340م

894هـ/1489م،  ت  �هلل  عبد  بن  حممد  بن  حممد  �خل�صريي،  �لقطب  على  ودر�ض   •
 .

43
�حلافظ و�الأ�صويل و�لفقيه و�ملوؤرخ وقا�صي �ل�صافعية بدم�صق

كبار  من  902هـ/1497م  ت  �لرحمن  عبد  بن  حممد  �ل�صخاوي،  جمال�ض  وح�رش   •
 .

44
علماء �لديار �مل�رشية و�ملوؤرخ �ملعروف
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حفاظ  من  908هـ/1502م  ت  �لطبناوي  �لديي  عثمان  بن  حممد  بن  وعثمان   •
 .

45
�حلديث

لبقاء  � بو  �أ حممد،  بن  �لرحمن  عبد  بن  حممد  �لبكري،  �جلالل  عن  خذ  و�أ  •
 .

46
891هـ/1486م، �لنحو و�لفقه، يف �خلانقاه �لبيب�صية ت 

وناظر�ً  وباحثاً  د�ر�صاً  �صنو�ت  ع�رش  قر�بة  م�رش  يف  �لعليمي  �لدين  جمري  و�أم�صى 

�إليها، و�أقام  890هـ/1485م، ف�صافر  �لرملة �صنة  �لقر�آن و�لفقه و�للغة. ثّم ويل ق�صاء  يف 

باختيار  نابل�ض  ق�صاء  ترك  ثّم  ونابل�ض،  و�خلليل  �لقد�ض  �إليه  �أ�صيفت  ثّم  �صنتني،  بها 

بعد �صنتني. و��صتمر على �لباقي �إىل �أيام �لدولة �لعثمانية يف 5 ذي �لقعدة 922هـ �ملو�فق 

1516/11/30م، وهذ� يفيد بتوليه ق�صاء �لقد�ض قر�بة 31 عاماً ب�صورة م�صتمرة. 

ويالحظ �أنه حجَّ �صنة 908هـ/1502م مع �لتجريدة �صحبة �أمري �لركب �لرحبي، و�أقام 

مبكة نحو �صهر مالزماً للتالوة و�لعبادة، وعاد �إىل مدينته �لقد�ض �ل�رشيف، ثّم �نقطع يف 

�مل�صجد �الأق�صى للتدري�ض و�الإفتاء و�لت�صنيف.

م�شنفات جمري الدين العليمي: 

�لرجال  وتر�جم  و�لفقه  �لتف�صري  يف  م�صنفات  عدَّة  ليمي  �لعمُ �لدين  جمري  و�صع 

ليمي �إىل ت�صنيفه كتاب الأن�س اجلليل بتاريخ  و�لتاريخ؛ وتعود �صهرة جمري �لدين �لعمُ

القد�س واخلليل، وقد بد�أ كتابته يف 25 ذي �حلجة 900هـ �ملو�فق 1495/9/16م، و�نتهى 

تناولت  �لتي  �لكتب  �أهم  من  و�لكتاب  1496/5/30م،  �ملو�فق  901هـ  رم�صان   17 يف  منه 

تاريخ  فيه  وتناول  900هـ/1494م،  �صنة  حتى  �خلليقة  بدء  منذ  �ملقد�صة  �ملدينة  تاريخ 

مدينة �خلليل �أي�صاً. ويتاز �لكتاب بال�صمول و�لدقة، ووقع يف �أربعة �أق�صام، وقد و�صف 

عمر�ن  �إىل  و�أ�صار  �لف�صائل  من  للمدينة  وما  �الأق�صى،  وم�صجدها  �ملدينة  طبوغر�فية 

ع�رش�ت  ��صتق�صى  وقد  و�لفقهاء،  و�لوعاظ  و�لعلماء  �لوالة  لل�صالطني  وترجم  �ملدينة. 

�مل�صادر �لتي �أرَّخت للمدينة �ملقد�صة و�أعيانها وعلمائها، ال �صيّما و�أنه �أم�صى حياته فيها 

وكان  وعلمائها،  و�أهلها  مبدينته  �ت�صال  على  خاللها  كان  عاماً،   12 �صوى  يغادرها  مل 

 .
�صاهد عياٍن للعديد من �أحد�ثها، وكثري�ً ما يذكر “وكنت حا�رش�ً ذلك �ملجل�ض”47

�صهد  فقد  873-900هـ/1468-1494م،  لل�صنو�ت  مهمة  تاريخية  وثيقة  كتابه  ويعّد 

�الأحد�ث وح�رش �ملجال�ض ودّون معاناة �أهل �لقد�ض خالل ع�صف وظلم والة �ملماليك يف 
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نهاية �لدولة �ململوكية، وحو�دث �ل�رش�ع بني �مل�صلمني و�لن�صارى و�ليهود على بع�ض 

�الأماكن �لدينية. مثل بناء كني�ض حمدث لليهود يف �ملدينة، وقب �لنبي د�ود �ملزعوم، وقبة 

�لقد�ض من  �أهل  �ململوكي وت�صكي  �القت�صاد  و�لرمي يف  �لطرح  علية �صهيون، وظاهرة 

هذه �لظاهرة، مما �صبَّب تردياً لالأحو�ل �ملعا�صية الأهل �ملدينة، وختم كتابه باأحد�ث �صنة 

900هـ/1494م، وبرتجمة ل�صرية �صيخه كمال �لدين بن �أبي �رشيف، وذكر بيتني من نظم 

�صيخه، �صمعها منه بدرب �لقد�ض حني عودة �ل�صيخ من غزة يف �صهر ذي �لقعدة �حلر�م، 

�صنة 900هـ/1494م، وهي: 

فتـلـك ربـاع �الأنـ�ض يف زمن �ل�صبـا �أحيـي بقـاَع �لقد�ض مـا هبّت �ل�صبـا 

 48
�صالمي على تلك �ملعاهد و�لربى وما زلت من �صوقي �إليها مو��صال 

ومن م�شنفاته الأخرى: 

1. تف�شريان: 

مكتبة  يف  حمفوظة  ن�صخة  منه  )مطول(،  القراآن  بتف�شري  الرحمن  فتح  الأول:  	•
�جلامع �الأق�صى بقلم يحيى بن حامد تاريخ ن�صخها 18 رم�صان 1026هـ �ملو�فق 

1026/9/19م، يف جملدين. 

الثاين: الوجيز يف تف�شري القراآن، وهذ� �لتف�صري ما ز�ل مفقود�ً.  	•

�خلالف  من  �لر�جح  معرفة  يف  �الإن�صاف  كتاب  خمت�رش  وهو  الإحتاف:  كتاب   .2

885هـ/1480م،  ت  �ملقد�صي  �ملرد�وي  �أحمد  بن  �صليمان  بن  علي  �لدين،  لعالء 

�صذر�ت  يف  �لعماد  �بن  ذكره  و�حد،  جملد  يف  �خت�رشها  جملد�ت،  �أربعة  �الأ�صل 

�لذهب، �جلزء �ل�صابع، �صفحة 341. 

�صفحة  �لو�بلة،  �ل�صحب  يف  �لعامري  ذكره  املقنع:  يف  املطلق  اخلالف  ت�شحيح   .3

 .141

الإعالن باأعيان دولة الإ�شالم: ذكره �لعامري يف �ل�صحب �لو�بلة، �صفحة 141.  .4

املنهج الأحمد يف تراجم اأ�شحاب الإمام اأحمد: )�لطبقات �لكبى(، وقد �أو�صح   .5

فيه منهجه �لذي يتمثل مبا يلي: 
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يذكر ما تي�رشَّ من مناقب �الإمام �أحمد �أوالً.   •

يذكر �أ�صحابه �لذين عا�رشوه، ثّم من تويف منهم بعده، ثّم َمْن مل توؤّرخ وفاته.   •

على  كانو�  �لذين  �لفقهاء،  من  �أحمد  �الإمام  �أ�صحاب  �أعيان  من  ��صتهر  من  يبنيِّ   •
َرتَّباً على �لطبقات و�لوفيات.  مذهبه يف �الأ�صول و�لفروع، ممُ

من مل يظفر ب�صنة وفاته، ذكر ��صمه وما �تفق له من ترجمته.   •

حذف �الأ�صانيد من �حلديث �ل�رشيف يف بع�ض �لرت�جم طلباً لالخت�صار.   •

وي�صمى  �ل�صابق  للكتاب  خمت�رش  وهو  اأحمد:  الإمام  اأ�شحاب  يف  الن�شيد  الدر   .6

)�لطبقات �ل�صغرى(، وهو ما ز�ل مفقود�ً. 

التاريخ املعترب يف اأنباء من غرب: ذكره حاجي خليفة يف ك�صف �لظنون، �صفحة   .7

وخري  74؛  �صفحة  �حلنابلة،  طبقات  خمت�رش  يف  �ل�صطي  جميل  وحممد  1305؛ 

�لدين �لزركلي يف كتابه �الأعالم )بريوت: د�ر �لعلم للماليني، 1979(، �ملجلد �لر�بع، 

�صفحة 108. 

ذكره �لبغد�دي يف هدية �لعارفني، �جلزء  اإحتاف الزائر واأطواف املقيم امل�شافر:   .8

�الأول، �صفحة 544. 

البدر املنور يف �شرية امللك املظفر: وهو ذيٌل لكتاب �الأن�ض �جلليل بتاريخ �لقد�ض   .9

و�خلليل، منه ن�صخة يف �خلز�نة �لعامة بالرباط رقم 2602. 

ٌل  �صجَّ ويوجد يف خز�نة قره م�صطفى با�صا، باملكتبة �ل�صليمانية، با�صطنبول خمطوٌط ممُ

ليمي، رقمه 399، وهو يختلف يف بد�يته ونهايته عن  عليه: تاريخ �لقد�ض ملجري �لدين �لعمُ

. ويظل كتابه �الأن�ض �جلليل بتاريخ 
49

�ملن�صور، مبا يف ذلك تف�صيالت �الأحد�ث و�لرت�جم

�لقد�ض و�خلليل �أهم موؤلفاته و�أو�صعها و�أكرثها �نت�صار�ً بكماله وف�صائله. 

ليمي �صنة 928هـ/1521م �أو 927هـ/1520م مبدينة �لقد�ض،  وقد تويف جمري �لدين �لعمُ

�لطريق،  و�صعت  وملا  باجل�صمانية،  �صتنارمي  كني�صة  قرب  �لرحمة  باب  مقبة  يف  ودفن 

نقلت بقية رفاة جثته �إىل مكاٍن قريب، وحفر له قٌب جديد، وبمُني على قبه �جلديدة قبة 

تعلوها  �أربعة  جدر�ن  له  �صغري  حو�ض  �لقب  وحول   ،
50

�أعمدة �أربعة  �إىل  ترتكز  �صغرية 

ق�صبان حديدية، ونق�صت على �جلد�ر �ل�صمايل �لعبار�ت �لتالية:
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كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو �جلالل و�الإكر�م

هذ� قب �لفقري �إىل �هلل تعاىل �لقا�صي عبد �لرحمن بن حممد

�بن جمري �لدين �لعليمي �لفخري �حلنبلي �ملقد�صي

.
51

موؤرخ �لقد�ض و�خلليل تويف �صنة �صبع وع�رشين وت�صعمائة

�لثقايف  تر�ثها  حفظ  �ملدينة،  تاريخ  يف  بارزة  عالَّمة  ليمي،  �لعمُ �لدين  جمري  كان  لقد 

و�لعلمي و�حل�صاري من خالل ت�صجيله ور�صده للحركة �لعلمية يف �ملدينة، وكتابة �صرَي 

�لعلمي  �لبحث  �ملدينة، وبيان دورهم يف ترقية حركة  �إىل  �لذين وفدو�  �لعلماء و�ل�صيوخ 

و�أ�صو�قها وحماماتها  �صو�رعها  �ملدينة؛  لطبوغر�فية  �ملقد�صة، ور�صم �صورة  �ملدينة  يف 

و�أحو��صها  ودورها  منازلها  وحتى  �ملدينة،  يف  �خلدمات  وموؤ�ص�صات  ومتنزهاتها 

يف  �ملجتمع  وحركة  �ملدينة،  يف  و�القت�صادية  �الجتماعية  �لتطور�ت  ل  و�صجَّ وهيكليتها. 

مع  ون�صارى  يهود  من  �لذمة  �أهل  وعالقات  و�ل�صناعات،  و�حِلَرف  �ململوكي،  �لع�رش 

�مل�صلمني يف �ملدينة، و�إجر�ء�ت �لدولة �ململوكية حلفظ �ل�صلم �الجتماعي بني �أهايل �ملدينة 

اج �ملدينة �ملمُقدَّ�صة، وتوفري كافة �أ�صباب �الأمن  من م�صلمني ون�صارى ويهود، ورعاية حجَّ

�ملدينة  ربوع  على  بمُ�ِصَطت  �لتي  �الإ�صالمية  �لعد�لة  ظّل  يف  لهم  و�ال�صتقر�ر  و�لطماأنينة 

وعمقها �لريفي. 

وعليه، فقد كانت كتاباته متثل �صورًة حيًَّة لو�قع �ملدينة وجمتمعها، عب تاريخها، 

حتى �صنة 900هـ/1494م. 

ثالثًا: خليل ال�شكاكيني:

هو خليل بن ق�صطندي �ل�صكاكيني تويف �صنة 1373هـ/1953م، ولد خليل �ل�صكاكيني يف 

مدينة �لقد�ض بتاريخ 1878/1/23 يف د�ر و�لده �لكائنة د�خل �ملدينة، و�لدته مرمي حر�مي، 

ون�صاأ يف �أ�رشة متو�صطة �حلال، �إذ كان و�لده يعمل يف �لنجارة وجتارة �الأخ�صاب. ويبدو 

وكان  �لقد�ض،  ظاهر  ثانية  لد�ر  �لو�لد  بامتالك  �نعك�صت  ر�ئجة  كانت  و�لده  جتارة  �أن 

�لبيئة ن�صاأ �لطفل خليل، فاأمه  �للغات �لرتكية و�ليونانية و�لرو�صية. يف هذه  و�لده يجيد 

�أو  كانت ذ�ت ثقافة معقولة، وو�لده يتمتع ب�صد�قات ناجحة، �صو�ء يف جتارته و�أعماله 

مع معارفه و�أ�صحابه. ومل يكن خليل بعيد�ً عن م�صاعدة و�لده يف �أ�صغاله، فقد عمل معه 
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يف �أ�صغال �لنجارة، وكان مولعاً برتبية �حليو�نات �الأليفة كاخلر�ف و�ملاعز، وكان لكلبه 

. و�الأ�رشة م�صيحية تتبع �ملذهب �الأرثوذك�صي �لرومي 
52

خا�صة عنده مكانة  “فرهود” 
�ليوناين. 

وحني بلغ �لطفل �صن �لتعليم �أحلقه و�لده باملدر�صة �لطائفية للروم �الأرثوذك�ض �لقائمة 

د�خل �لدير �لرومي �الأرثوذك�صي، ويبدو �أن �لطالب خليل قد �أقنع و�لده ب�رشورة نقله 

�إىل مدر�صة �أخرى بعد �أن �صاق ذرعاً باأ�صاليب �لتدري�ض يف مدر�صة �لدير، و�عتماد �لعقاب 

ومنه �لعقاب �جل�صدي، بالع�صا و�للطم، و�صكا لو�لده من لطم �أحد �أ�صاتذته له دون ذنب 

. فنقله و�لده �إىل مدر�صة C.M.S. �الإجنليزية، و�لتحق بعد تخرجه من 
53

جناه فيما يرى

مدر�صة �صهيون �الإجنليزية بكلية �ل�صباب و�لتي حتولت �إلـى �لكلية �الإنكليزية فيما بعد. 

وكان من �أ�صاتذته فيها �الأ�صتاذ نخلة جري�ض زريق، 1861-1921، �أ�صتاذ �للغة �لعربية 

و�آد�بها، وكان نخلة زريق من �أكرث �ملدر�صني تاأثري�ً على �لطالب خليل. 

ونخلة جري�ض زريق، ولد يف بريوت وتلقى تعليمه يف مدر�صة �ملعلم بطر�ض �لب�صتاين، 

من  وهما  �الأ�صري،  ويو�صف  �ليازجي  نا�صيف  �ل�صيخني  يد  على  فيها  �لعربية  ودر�ض 

�الأعالم �الأقطاب يف �للغة �لعربية و�آد�بها �آنذ�ك. وجاء نخلة زريق �إىل �لقد�ض �صنة 1889 

ثّم ت�صلم يف  �الإجنليزية،  �لتب�صريية  �لتابع لالإر�صالية  �لكتب  �إد�رة خمازن بيع  ليعمل يف 

�الإجنليزية،  بالكلية  بعد  فيما  رفت  عمُ �لتي  �الإعد�دية  �ل�صبان  مدر�صة  �إد�رة   1892 �صنة 

وَعلَّم فيها �للغة �لعربية �إ�صافًة �إىل عمله �الإد�ري، و��صتمر فيها حتى وفاته �صنة 1921. 

وي�صجل لنخلة زريق �لف�صل يف بعث �للغة �لعربية يف �لقد�ض خا�صة، وقيام نه�صة �أدبية 

يف فل�صطني عامة، �إذ كان منزله منتدى �أدبياً يجتمع فيه �أدباء �لقد�ض، عالوًة على �قتنائه 

ملكتبة عامرة تزخر باأمهات م�صادر �للغة و�الأدب و�لتاريخ.

�أدرك  فقد  �ل�صورية،  للنه�صة  �الأول  �لدور  رجاالت  �أحد  يثل  زريق  نخلة  وكان 

ودعاة  �ل�صعر�ء  وفحول  �الأدب  وزعماء  �للغة  و�أئمة  �لعلم  باأقطاب  و�ت�صل  �صيوخها 

�للغة  �إحياء  �إىل  وين�رشف  ل�رشقيته،  يتع�صب  جعله  �لذي  �الأمر  و�الإ�صالح،  �لوطنية 

 .
54

�لعربية وجتديد معانيها

لقد طغت �صخ�صية هذ� �الأ�صتاذ وثقافته �لو��صعة ووطنيته �الأ�صيلة على �ل�صكاكيني، 

و�أح�صن  �لتقدير  �أعمق  له  يحمل  حياته  �آخر  حتى  �ل�صكاكيني  وظل  �الأعلى،  مثاله  فكان 

�لذكريات. يقول �ل�صكاكيني: “�صناعة �لتعليم �آنذ�ك، كانت وال تز�ل ممقوتة، ودخل �أكب 
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�أ�صتاذ فيها ال ي�صمن وال يغني من جوع وال ي�صدُّ من عوز، ومع ذلك �آثر نخلة زريق �أن 

 .
يكوَن معلماً، و�أنفق �صبابه و�صحته، بل �متنع عن �لزو�ج، يف �صبيل خدمة بالده”55

�صنة  �الإجنليزية  �لكلية  من  تخرجه  فبعد  �لعملية  �حلياة  ميد�ن  �ل�صكاكيني  ودخل 

همه  وكان   .
56

فيها تلميذ�ً  كان  �لتي  �الأرثوذك�صية  �ملدر�صة  يف  �لتعليم  مهنة  ز�ول   1893

مو��صلة حت�صيله �لعلمي يف رو�صيا، بعد �أن �دخر بع�ض �ملال بت�صجيع من �صديقه بنديل 

 .
57

�جلوزي، ولكنه عدل عن ذلك ب�صبب مر�ض و�لده

�ملجنون  كما  و�أحبها  ع�صقها  �صلطانة،  ��صمها  مقد�صية،  فتاة  �إىل  �ل�صكاكيني  تعرف 

�الأيام،  تلك  يف  ر�ئجة  غري  �الأدب  �صوق  كانت  وملّا  عفر�ء،  و�صاحبته  عروة  �أو  وليلى 

و�لتدري�ض ال ي�صد حاجة، وهمه متابعة �لتح�صيل �لعلمي، فقد �صمم على �متطاء غارب 

�ل�صفر، ولكن هذه �ملرة �إىل �أمريكا �لتي كان �أخوه يو�صف قد �صبقه �إليها. وهناك مل يعد 

قادر�ً على كتم حبه �لهائم ب�صلطانة، َفولَْوَل بعذ�بات فر�قه و�غرت�به عنها، فقد كتب �إليها 

قا�صية  تكوين  �أن  باهلل  و�أعيذك  لك،  حبي  �أكتم  �أن  مقدوري  يف  يعد  “مل  فيها  جاء  ر�صالة 

ممزق  �لبالد  هذه  من  �أذهب  تدعيني  ال  بي،  “ترفقي  لك”،  �خلال�ض  بحبي  فت�صتخفي 

، وبد�أ تبادل �لر�صائل بينه وبني 
�الأح�صاء، د�مي �لقلب، قريح �الأجفان، منك�رش �خلاطر”58

من ع�صق. و�رحتل �ل�صكاكيني �إىل �أمريكا، �أو�خر �صنة 1907. 

و�جلوع  �حلرمان  من  فيها  عرف  وتعب،  ون�صب  �صقاء  كلها  �أمريكا  يف  حياته  كانت 

�أ�صو�أ  �أخيه يو�صف  �ألو�ناً، ومل ينجح يف �اللتحاق باأي معهد علمي للدر��صة. وكان حال 

�أحد �ملطاعم  �ل�صفر للعودة، فعمل يف  �أية نقود ل�رش�ء تذكرة  من حاله. ومل يتلك خليل 

�أي�صاً، وعمل �صياالً يف م�صنع ورق يف مدينة رمفولد فولز  يغ�صل �ل�صحون و�لكا�صات 

�ل�صناعية �ل�صغرية، يدفع �لعربة ع�رش �صاعات يف �ليوم باأجرة مل تتجاوز رياالً ون�صف، 

�أنطون، �صاحب  للتعرف على فرح  �ملقادير  عليه. وقادته  قادر�ً  �لعمل وما عاد  فاأرهقه 

�أن  �ل�صيخ حممد عبده، و�أخذ يرتدد على مكتبه، ولكن دون  �أحد تالميذ  جملة �جلامعة، 

يعمل معه، و�إمنا �أتيح له تدري�ض �للغة �لعربية يف �ملدر�صة �لالهوتية يف نيويورك فيما بعد، 

ولكن باأجرة تكفيه لطعامه ومنامه فقط. ويف �أمريكا �أي�صاً تعرف على �لدكتور كونهايل، 

�أهو�الً  القى  قد  �ل�صكاكيني  وكان  �ملخطوطات،  بع�ض  وت�صحيح  تنقيح  يف  معه  وعمل 

ومر�ر�ت متعددة من �لفقر، وكان حينها �أحوج ما يكون للطعام، وحني �أجنز عمله �أعطاه 

كونهايل ن�صخة من كتاب “حميط �ملحيط” مكافاأة على عمله معه، ونظر �ل�صكاكيني �إىل 
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. وما كان 
�لكتاب وخاطبه “�إذ� جعت �أو عريت، �أكلت �ملحيط، وخطت من �أور�قه ثياباً”59

�لدم، ينتقل من �صيعة  �نتعلت قدماه  �إال �لعمل كبائع قما�ض متجول، ف�صار حتى  �أمامه 

�الأر�ض وملتحفاً  �ملقام، مفرت�صاً  به  �نتهى  ينام حيث  �إىل �صوق،  �إىل �صيعة، ومن �صوق 

1908/7/25 حطت  �ل�صماء، خمدته حقيبة قما�صه. والحت للرجل طاقة فرج، ففي يوم 

رحلة جتو�له يف نيويورك فقر�أ يف �جلر�ئد �لعربية: �إن جاللة �ل�صلطان عبد �حلميد �لثاين 

َّ له كثري�ً، و��صتب�رش به خري�ً، وقال يف نف�صه:  قد منح �لدولة �لعثمانية �لد�صتور، مما �رشمُ

�ملجال  �الأحالم، وكان  �إذ� �صحت  �إىل بالدي يكون رجوعي يف حمله،  رجعت  �إذ�  “�الآن 
�أن�صئ مدر�صة وجريدة  �أن  �أ�صتطيع  �الآن  �أخدم بالدي،  �أن  �أ�صتطيع  �الآن  �أمامي و��صعاً، 

وجمعيات لل�صبان، �الآن ن�صتطيع �أن نرفع �أ�صو�تنا، بدون حرج، لينعم بالك يا �صورية، 

وكان   .
�صورية”60 ولتحيا  خائبني،  فينا  �لطامعون  لريتد  مبتغاك،  فنلَت  كثري�ً،  �صبت 

�الأدبي و�الجتماعي  ن�صاطه  ليبا�رش  بلده،  �إىل  1908/8/8، حيث و�صل  �لعودة يف  قر�ره 

و�ل�صيا�صي؛ ف�صارك فيه بهمة ون�صاط. وبالرغم من معاناته يف �أمريكا، فقد قر�أ موؤلفات 

ويف  تفكريه  يف  كبري�ً  �أثر�ً  �لقر�ء�ت  تلك  تركت  وقد  عنه،  �صدر  وما   Nietzsche نيت�صه 

منهجية حياته، كما ر�أى يف �أمريكا �لتقدم و�ملدنية و�حلرية. 

�ل�صهرية،  ن�صف  �الجتماعية،  �ملجلة  �الأ�صمعي،  جملة  حترير  �صارك  �لقد�ض  ويف 

�أبي �لطيب �ملتنبي وي�صحح بع�ض �ملقاالت يف جريدة �لقد�ض  وكان يوقع مقاالته بكنية 

�ملجلة بعد موت �صاحبها حنا عبد  �إذ� ما توقفت  ل�صاحبها جورج حبيب حنانيا، حتى 

، �أنفذ م�رشوعه �لذي طاملا حلم به: “�ملدر�صة”، فاأن�صاأ 
�هلل �لعي�صي بتاريخ 611909/9/12

�ملدر�صة و�صماها بـ “�لد�صتورية” وذلك باإ�صهام من علي جار �هلل وجميل �خلالدي و�فتيم 

وتوىلَّ  جب،  عادل  �أي�صاً  فيها  �ضمُ  يمَُدرِّ كان  كما  فيها.  �صون  يمُدرِّ جميعاً  وكانو�  م�صبك، 

�ل�صكاكيني �إد�رتها �إ�صافًة �إىل عمله يف �لتدري�ض فيها، كانت �ملدر�صة �لد�صتورية �الأوىل من 

نوعها يف �لبالد، �إذ كانت مناهجها على �أحدث �الأ�صاليب �لرتبوية و�لعلمية. ويف �ملدر�صة 

�لد�صتورية �أن�صاأ �ملجلة �لد�صتورية، وكان �لهدف من �إن�صاء �ملجلة، تدريب �لطالب على 

�لكتابة �ل�صحفية، �لتي كانت تعتب يف تلك �لفرتة من �أهم و�صائل �الت�صال �جلماهريية 

للتعبري عن �لر�أي �لعام �لوطني، ومقاومة مظامل �لوالة �الأتر�ك، و�ملخططات �ل�صهيونية. 

وكانت �ملجلة خطية حائطية، يحررها �لطالب، وي�صارك يف �لكتابة �الأ�صاتذة، وتعلق ن�صخ 

 .
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منها يف �ملدر�صة و�أماكن خمتلفة من �ملدينة
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وبني �ل�صنو�ت 1909 وحتى بد�ية �حلرب �حلرب �لعاملية �الأوىل 1914 كان له ن�صاط 

رو�ية  يف  �ل�صكاكيني  ويورد  �لرتكية،  و�لرتقي  �الحتاد  جمعية  يف  و�جتماعي  �صيا�صي 

)نر�ها �صعيفة( باأنه ��صتدرج لالن�صمام �إىل ع�صويتها، �إذ يف حما�صه للد�صتور ومدر�صته 

�لد�صتورية وجملته �لد�صتورية ما يفيد برغبته يف �الن�صمام، ولكن بعد �أن ك�صفت �الحتاد 

و�لرتقي عن وجهها �حلقيقي يف �لترتيك، و�حلط من منزلة �لعرب، �جته لالن�صمام �إىل 

خطر  من  و�لوقاية  �لعرب،  عن  �لدفاع  تتبنى  وكانت  �لعثماين،  �لعربي  �الإخاء  جمعية 

وحت�صني  �لعثمانية،  �لواليات  ووحدة  �لد�صتور،  على  و�ملحافظة  و�لرتقي،  �الحتاد 

�الأو�صاع يف �ملقاطعات �لعربية على �أ�صا�ض �مل�صاو�ة. وكان منتخباً يف �أول هيئة عاملة يف 

فرع �لقد�ض برئا�صة �إ�صماعيل �حل�صيني، وع�صوية حنا �لعي�صى ونخلة زريق وفي�صي 

 .
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�لعلمي وخليل �ل�صكاكيني

�ملرير مع بطريركية  1908، �رش�عه  لل�صكاكيني يف هذه �ملرحلة من حياته  وي�صجل 

�لروم �الأرثوذك�ض يف �لقد�ض، فكان كثري �لتعر�ض و�لنقد لزعماء وقيادة �لكني�صة �ملتنفذة، 

لُّهم من �أ�صول يونانية، وال رو�بط ثقافية �أو فكرية بني رجال �الأكلريو�ض �ليونانيني  وجمُ

و�أبناء �مللة �لعرب من �أهايل فل�صطني. وز�د نقد �ل�صكاكيني بعد �إعالن �لد�صتور �لعثماين، 

�لتي  و�القت�صادية  و�لدينية  و�لرتبوية  و�ل�صيا�صية  �الجتماعية  �حلياة  مناذج  فهاجم 

�الأرثوذك�صية  �لبطريركية  رجال  مقاطعة  �إىل  ودعا  �مللة،  �أبناء  على  �لكني�صة  تفر�صها 

�لنقد  �لكني�صة  وبادلته  فل�صطني.  يف  �الأرثوذك�صية  �لطائفة  حقوق  لطم�صهم  �ليونانيني؛ 

مع  �صد�قته  م�صتغلًة  �ل�صيوعية،  �لبل�صفية  �إىل  وميله  باالإحلاد،  و�تهمته  و�لتعري�ض، 

بنديل �جلوزي �لذي كان يقيم يف بطر�صبج Petersburg مدر�صاً يف كليتها، منخرطاً مع 

�صّد  و�الحتجاجات  �ملظاهر�ت  قيام  على  �ل�صكاكيني  وحرَّ�ض  هناك،  �ل�صيوعي  �حلزب 

رجال �لكني�صة، مما حمل �لبطريرك �الأرثوذك�صي �ليوناين دميانو�ض Damianus I على 

 .
�إ�صد�ر مر�صوم بفر�ض “�حلرمان على �ل�صكاكيني من �لكني�صة”64

َ �ل�صكاكيني ع�صو�ً يف �إد�رة �ملعارف )قوم�صيون �ملعارف( بلو�ء  نيِّ ويف �صنة 1914 عمُ

�لقد�ض، فبذل جهوده كلها يف �صبيل �إ�صالح مناهج �لتدري�ض وجهاز �ملدر�صني، وتعيني 

�لتعليم، و�إف�صاح �ملجال  �إ�صالح  �ملعلمني وعزلهم وتنزيل درجاتهم، فقد كان يرغب يف 

عبده  ب�صلطانة  تزوج  وهام،  ع�صق  مبن  ج  تزوَّ قد  ذلك  قبل  وكان   ،
65

�لبنات تعليم  �أمام 

بتاريخ 1912/1/13. 
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وفرن�صا  بريطانيا  �لكبى،  �لقوى  و�رش�ع  تناف�ض  مثار  �ملقد�صة  �ملدينة  كانت  وملا 

�آنذ�ك، على جعل �لقد�ض  ورو�صيا و�لنم�صا و�أمريكا. فقد عمل جمال با�صا، و�يل دم�صق 

�ل�صالحية  �ملدر�صة  �إحياء  فاأعاد  �الأو�صط،  �ل�رشق  منطقة  يف  �الإ�صالمية  للثقافة  مركز�ً 

�ل�صليبي  �الحتالل  من  �لقد�ض  حترير  غد�ة  �الأيوبي  �لدين  �صالح  �أقامها  قد  كان  �لتي 

�أملانيا،  من  �لالزمة  �الأدو�ت  لها  وجلب  �الأيوبي،  �لدين  �صالح  كلية  و��صماها  �لفرجني، 

لها  1915، من جديد. وقد و�صع  �أبو�بها يف �صباط/ فب�ير  �الإ�صالمية  �ملدر�صة  وفتحت 

نظاماً ع�رشياً جديد�ً، و�صملت �صفني �صبه جامعيني، و�ختار لها جمال با�صا بنف�صه �أكفاأ 

�الأ�صاتذة من �صورية وفل�صطني وبالد عربية �أخرى. وتوىل �إد�رتها ر�صتم حيدر، وكان 

.
66

�ل�صكاكيني و�إ�صحق �لن�صا�صيبي وعبد �لعزيز جاوي�ض من مدر�صيها

و��صتمرت �ملدر�صة قائمة حتى �حتلت �لقو�ت �لبيطانية �ملدينة �ملقد�صة يف 1918/1/9، 

1916، حني ��صتدت  �أما �الأ�صاتذة و�لطلبة فقد حتولو� منذ �صنة  �للنبي،  بقيادة �جلرن�ل 

�أو�ر �حلرب �لعاملية �الأوىل �إىل دم�صق. و�نتقل �ل�صكاكيني منها �إىل دم�صق �أي�صاً، وهناك 

.
67

كانت له عالقات مبعلمه �الأول نخلة زريق، ولكنه عاد �إىل �لقد�ض

 The Central Zionist Archive وقد عرث �لباحث يف �الأر�صيف �ل�صهيوين �ملركزي

 ،1918 CZA. 3/74 تاريخها �الأول من كانون �لثاين/ يناير  (CZA) على وثيقة رقمها 

Arthur Ruppin، �أحد  �آرثر روبني  �إىل   Feigenbaum وهي ر�صالة بعث بها فيجنباوم 

باعتقال  تفيد  �ليهودي،  �ال�صتيطان  عن  و�مل�صوؤول  �لقد�ض  يف  �ل�صهيونية  �لبعثة  زعماء 

 Alter ليفني  �ألرت  �الأمريكي  و�ليهودي  �ل�صكاكيني  خليل  من  لكل  �لعثمانية  �ل�صلطات 

Levine بتاريخ 1917/12/4. حيث كان �الأخري مطلوباً بتهمة �لتج�ص�ض ل�صالح �حللفاء، 

�أريحا  �إىل �صجن  �أر�صال  �إلقاء �لقب�ض عليهما  �أخفاه يف بيته، وبعد  و�أما �ل�صكاكيني فالأنه 

بباب  �ملعلق  �ل�صجن  �ل�صكاكيني  خليل  ليودع  دم�صق  �إىل  نقال  ومنه  �الأقد�م،  على  م�صياً 

وقدمها   .
68

يومياته يف  �حلادثة  �ل�صكاكيني  �أورد  وقد  با�صا،  مدحت  �صوق  �أمام  �جلابية 

�إليه م�صطر�ً. وال نعلم �صيئاً عن م�صري �ليهودي  يف �صياق م�صاعدة �لغريب �لذي �لتجاأ 

�الأمريكي فيما بعد، غري �أن �ل�صكاكيني �أطلق �رش�حه بو�صاطة عبد �لقادر �ملظفر، رئي�ض 

�جلمعية �الإ�صالمية �مل�صيحية يف �لقد�ض، وبكفالة مالية، وكان ذلك يف 1918/1/10. 

�أيام �لوجود �لعثماين يف �لقد�ض، و�نخر�طه يف  وييل �لباحث �إىل �أن �صريته �حل�صنة 

وبالكفالة  �عتقاله  من  �صنة  بعد  �رش�حه  �إطالق  �أمر  �صهلت  �لعثمانية؛  �ل�صيا�صية  �حلياة 
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�ملالية. وبعد �إطالق �رش�حه �عتمد �ل�صكاكيني على �لدرو�ض �خل�صو�صية يف تعليم �للغة 

�أتقن �ملو�صيقى و�لعزف  ، كما 
69

�الإجنليزية، ودر�ض �لفرن�صية عند �الأ�صتاذ ب�صارة توما

يف  �صطاحي  �إليا�ض  �أم  �ل�صيدة  بيت  يف  ي�صكن  وكان  �لعود،  وخا�صة  �لكمنجة  �آالت  على 

 حملة �خلر�ب، نومره 57.
70

مئذنة �ل�صحم تلة �ل�صماكة 

بقيادة  �لكبى  �لعربية  �لثورة  وكانت  دم�صق،  من  فر�ره  �أمر  دبر   1918/8/10 يف 

�ل�صبان  من  لفيف  ومعه  دم�صق  من  فخرج  �أمرها،  عظم  قد  علي  بن  �حل�صني  �ل�رشيف 

قا�صد�ً جبل �لعرب )جبل �لدروز(، حيث و�صل �إىل “�لقرية” م�صقط ر�أ�ض �صلطان با�صا 

�أم �لل�صن يف قلب �ل�صحر�ء، ويف  �الأطر�ض قا�صد�ً م�صارب �الأمري في�صل بن �حل�صني يف 

�لقرية و�صع �ل�صكاكيني ن�صيد�ً وطنياً للثورة وحلنه، ليقدم هدية لثورة �لعرب �لكبى، 

جاء فيه:

�أيــهــا �ملــولـى �لـعظيـم

مــلـكـك �ملـلـك �لـفـخيـم

نحو هذ� �مللك �صريو�

وعـلـى �لـخـ�صـم �أغيـر

لــم نـعــد فـي ذ� �لـزمــا

لـيــ�ض يـجــديـنــا �لـتــو�

نحن فـي �لهيجاء نقبـ

وعـلـى �الأعـد�ء نـحـمــ

�إن نـعــ�ض عــ�صنـا كــر�

هـمـنـــا نـردي �لــلــئــام

فــــخـــر كــــل �لـــعــــرب

مـــلــــك جــــدك �لــنــبــي

قـــبــــل فـــوت �لـــزمـــن

و� لـخــــال�ض �لـــوطـن

ن �أمـــة م�صـــتــــعـــبـــدة

نــي و�لـلـيــايل م�صعدة

ل كــاالآتــي �ملــنــهــمــــر

ل لــيــ�ض فينـا من يـفر

مـاً �أو منت متـنــا كر�م

هـمـنــا نــردي �لــلـئــــام
71

ولكنه ما �إن و�صل م�صارب �الأمري في�صل �رشعان ما ترك �مل�صارب و�الأمري و�لثورة 

وتوجه �إىل م�رش، حيث �أم�صى فيها �صهرين، الأن �حلكومة �الإجنليزية منعته من دخول 

. وييل �لباحث �إىل �العتقاد باأن �ل�صكاكيني 
72

فل�صطني ظلماً وعدو�ناً كما �أورد يف مذكر�ته

كان ماأخوذ�ً بال�صعار�ت �لتي رفعت �آنذ�ك للثورة؛ “�لوحدة، �حلرية، �ال�صتقالل” فكان 

حما�صه وفر�ره ومغامر�ته على ظهر جمل متخفياً حذر�ً حتى �إذ� ما حّل �مل�صارب ر�عه 

.
73

�الت�صاالت �لتي كانت جارية مع �الإجنليز ومع زعماء �حلركة �ل�صهيونية فغادر

“�إذ� مل تخولنا  �لن�صا�صيبي  1919/3/26 مقولة ر�غب  �ل�صكاكيني،  ونقر�أ يف يوميات 

�أن  للعناية بنا، فالر�أي  �لدول  �إحدى  �أن ننتدب  بّد  �لتام، ومل يكن  �حلكومات �ال�صتقالل 
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�صتورز  �جلرن�ل  عن  فنا�صئ  �الإد�رة  �صوء  من  نر�ه  وما  �الإجنليزية،  �حلكومة  تنتدب 

�صتورز  و�جلرن�ل  �الإجنليزية”،  �حلكومة  عن  ال   ]Ronald Storrs �صتورز  ]رونالد 
 Chaim �لقد�ض، و�صالته قوية مع حاييم و�يزمن  �لع�صكري �لبيطاين يف  كان �حلاكم 

�ل�صكاكيني  فعل  ردة  من  ويفهم   ،
74

فل�صطني يف  �ل�صهيونية  �لبعثة  رئي�ض   ،Weizmann

عدم مو�فقته على ر�أي �لن�صا�صيبي.

�ملرة  هذه  ولكن  �خل�صو�صية،  �لدرو�ض  ليز�ول  �لقد�ض  �إىل  �ل�صكاكيني  عاد  لقد 

لل�صباط و�مل�صوؤولني �الإجنليز، يعلمهم �للغة �لعربية، ومن خالل درو�صه �خل�صو�صية 

Richmond ويعرف بامل�صرت بيل، وربطته  ن�صج عالقات طيبة مع �ملاجور ريت�صموند 

 Comb عالقات ودية مع مدير �ملعارف �لبيطاين تدمن، وكانت له زيار�ت للم�صرت كمب

 ،Ashbee و�مل�صرت �آ�صبي ،Lucke رئي�ض قلم �ال�صتخبار�ت �لبيطاين، و�للفتنانت لوك

�لدرو�ض  على  �لبيطانيني  بامل�صوؤولني  عالقاته  تقت�رش  ومل   .
75

وغريهم بتلر  ووتر�ض 

وكان  فل�صطني،  يف  �الأو�صاع  عن  وبينهم  بينه  مناق�صات  تدور  كانت  بل  �خل�صو�صية، 

تر�صل  كانت  �لتي  �لدولية  و�للجان  لها،  و�لد�عمني  و�أ�صبابها  �ملظاهر�ت  يف  ر�أيه  يبدي 

للتحقيقات، و�الأحد�ث �لتي تقع يف �لبلد�ن �ملجاورة مل�رش، ومدى تاأثريها على �ال�صتقر�ر 

.
76

و�الأمن يف فل�صطني

ويفهم من يوميات �ل�صكاكيني تكر�ر عر�ض تدمن، مدير �ملعارف �لبيطاين، وظيفة 

ر�صمية يف �ملعارف على �ل�صكاكيني، وكان جو�به دوماً: ال بّد من ت�صكيل هيئة معارف 

�ملعارف  هيئة  يف  تعيينه  مّت    ،1919/3/14 وبتاريخ  �لعربي،  �لتعليم  على  لت�رشف  �أهلية 

ملد�ر�ض �لذكور وزوجته �صلطانة ملد�ر�ض �لبنات. 

1919، و�أن�صاأ جملة �جلوز�ء لطلبتها،  �إد�رة د�ر �ملعلمني �صنة  ويف �لقد�ض �أي�صاً توىل 

، ومل يطل به �ملقام يف مدينته، فرحل �إىل �لقاهرة ليتوىل �إد�رة �لتعليم 
77

يحررونها باأنف�صهم

�حتجاجاً  �لعمل  فقد ترك  �الأرثوذك�صية،  �ل�صورية  للجمعية  �لتابعة  �لعبيدية  �ملدر�صة  يف 

على تعيني هربرت �صموئيل Herbert Samuel �ليهودي �ل�صهيوين مندوباً �صامياً على 

فل�صطني. ولكنه عاد �إىل �لقد�ض مرة �أخرى �صنة 1920 لريحل مرة ثانية الإد�رة �ملدر�صة 

1922 مار�ض مهنة �ل�صحافة ون�رش �ملقاالت يف  �أم�صى �صنتني، ويف �صنة  �لعبيدية حيث 

�جلر�ئد و�ملجالت يف م�رش وفل�صطني، فكتب يف �ل�صورى و�ملقتطف و�لهالل و�ل�صيا�صة 

�لكردي  وجر�ب  و�لكرمل  و�لدفاع  و�لنفري  و�لقد�ض  و�لزهرة  و�الأهر�م  و�لد�صتور 

و�لنفائ�ض. 
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فل�صطني  معارف  �إد�رة  يف  �لعربية  للغة  عاماً  مفت�صاً  ثّم  م�صاعد�ً  �ملقام  به  ��صتقر  ثّم 

من �صنة 1926 وحتى 1938، وبنى بيتاً يف حي �لقطمون، وخالل هذه �لفرتة، وحتديد�ً 

�لفل�صطينية،  �لعربي ملحطة �الإذ�عة  1936، عر�صت عليه وظيفة مدير �لبنامج  يف �صنة 

ولكنه رف�ض �لعر�ض، وقد تلكاأ الأنه ال يريد مز�حمة رفاقه عادل خري ورفيق �لتميمي، 

�فتتاحه  لدى  �إ�رش�ئيل”  بـ“�أر�ض  فل�صطني  عبارة  يقرن  �الفتتاح  برنامج  و�أن  �صيّما  ال 

خوري  �إبر�هيم  زميله  مع  �أ�ص�ض  عمله،  من  تقاعد  وقد   ،1938 �صنة  ويف  �الإذ�عي.  �لبث 

ولبيب غلمية و�صكري �حلر�مي مدر�صة �لنه�صة، وظّل مدير�ً لها حتى وقوع �لنكبة �صنة 

 .
781948

“�الحتذ�ء  �الأول،  موؤلفه  �صنَّف  فقد  مبكرة،  �صنٍّ  يف  �الأدبية  �ل�صكاكيني  حياة  بد�أت 

�الأدب  تدهور  �أ�صباب  �أحد  �أن  يرى  كان  �إذ  عمره،  من   19 �لـ  يتجاوز  وملا  �لغري”،  بحذ�ء 

�لعربي هو �ملحاكاة و�البتعاد، بل ونبذ �الأ�صالة. كما �نت�صب �إىل جمعية زهر �الآد�ب �صنة 

1898، وكان من �أع�صائها عي�صى �لعي�صى وفرج فرج �هلل و�فيتم م�صبك و�صبلي �جلمل 

�لعربي  باالأدب  تمُعنى  �ل�صيد�وي، وهي  د�ود  وجميل �خلالدي ونخلة زريق، وير�أ�صها 

 .
79

وترقية �لدر��صات فيه

يف  حياته  من  �صنو�ت  ق�صى  �لعربية،  للغة  وحمباً  بالقر�ءة  كلفاً  �ل�صكاكيني  كان 

در��صتها ودعمها، �هتم باأ�رش�ر �للغة ودقائقها وقو�عدها ومز�ياها. و�إ�صهاماته كانت يف 

ميادين متعددة يف �الآد�ب و�لفكر و�لنقد �الأدبي و�لنقد �الجتماعي و�ل�صيا�صة و�لرتبية؛ 

�لهجمات  �لعربية يف وجه  �للغة  �لذين د�فعو� عن  �لرو�د  �للغة كان يف طليعة  ففي ميد�ن 

�لتي كانت ت�صن عليها، ودعا �إىل تقدي�صها و�لذود عنها، ويقول يف هذ� �ل�صدد: “�للغة قبل 

كل �صيء هي �لعن�رش �لذي نقيم به �أجماد �الأمة، وعلينا �أن نمُعلَِّم �لولد كر�مة �أمته وجمدها 

خالل  من  �لقومية  وعزته  جمده  على  ي�رشف  باأنه  وي�صعر  ليقر�أها،  �لعربية  �لكلمات  يف 

. وكانت لل�صكاكيني در��صات لغوية يف �لنحو و�لبيان و�حلروف، 
�حلروف و�لكلمات”80

��صتيعاب علوم  �لرت�كيب �جلامدة، وهي قادرة على  تنبذ  �للغة كائن متطور،  �أن  وعنده 

تعليم  �إلغاء  �إىل  ودعا  و�ل�رشف،  �لنحو  يف  در��صات  له  كانت  كما  �لغربية.  �حل�صارة 

�للغة  �أن تكون  ��صرتط  بال�صماع و�لتقليد و�ال�صتعمال، ولكنه  �إذ يكن تعلمها  �لقو�عد، 

. هذ� باالإ�صافة لدر��صته للحروف و�أ�صو�تها 
81

�لعربية �ل�صحيحة لغة �لتعلم و�لتخاطب

 ،
82

و�صورها، وكان من �أ�صد �ملعار�صيني ال�صتبد�ل �حلروف �لالتينية باالأحرف �لعربية

وله موؤلفات يف �للغة �صنعر�ض لها الحقاً. 
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اآراء ال�شكاكيني يف الرتبية والتعليم: 

�لطو�ئف،  كل  من  و�لتالميذ  و�صحيحاً،  وطنياً  يكون  �أن  يجب  �لتعليم  �أن  �آر�ئه  من 

و�لتعليم من �أجل تو�صيع �ملد�رك ال من �أجل ح�صد �لعقول بالعلوم، ال بّد من رفع معنويات 

 .
83

�لتالميذ باإعز�زهم وعدم �إذاللهم، ال ق�صا�ض وال جو�ئز وال عالمات

�أن�صاأها،  �لتي  “�لنه�صة”  مدر�صة  يف  و�لتعليم  �لرتبية  يف  و�آر�ءه  نظرياته  طبَّق  وقد 

�أن  �ملدر�صة  مدر�صي  على  و��صرتط  فيها،  للتدري�ض  �ل�صبان  �ملعلمني  من  نخبة  فاختار 

�لتالميذ  مع  �ل�صياحة  من  يكرثو�  و�أن  يوم،  كل  حلاهم  ويحلقو�  مالب�صهم،  يف  يتاأنقو� 

و�لعناية باملو�صيقى و�لفنون.

و��صتعماالً،  حياة  بل  ��صتظهار�ً،  وال  �دخار�ً  لي�ض  �ل�صكاكيني  عرف  يف  �لتعليم  �إن 

ويعّرف  للنه�صة.  �أد�ة  لتكون  و�ملناظرة  �حلو�ر  نظام  على  تقوم  و�أن  بّد  ال  ومدر�صته 

الأن  طالبنا  تهيء  ال  �أنها  �أعني  حرة،  مدر�صتنا  �لتالية:  باملقوالت  “�لنه�صة”  مدر�صته 

يكونو� �أحر�ر�ً يف �مل�صتقبل، ولكنها تريدهم �أحر�ر�ً منذ �ليوم، مدر�صتنا ال تنتمي لطائفة 

�أو طبقة ولكنها للجميع، ال تثق بال�صهاد�ت، حترتم �لتلميذ وحت�صن معاملته، ال  �أو بلد 

�للغات  �لبحث. مدر�صتنا تدر�ض  �إال بعد  �أحد  تتقيد باحل�صور و�لغياب، وال تتقيد بر�أي 

.
84

و�لفنون و�لغناء و�ملو�صيقى، وحتى �لرق�ض

و�ملر�أة عند �ل�صكاكيني يجب �أن تكون حرة، �رشفها خ�صو�صية لها، وهي �مل�صوؤولة 

 .
85ً

عنه، فالو�صاية و�ل�صغط و�لعنف و�لغرية �ملبالغة لن جتدي نفعا

�ل�صهيونية  ناه�ض  فقد  بارز،  دور  لل�صكاكيني  كان  �ل�صيا�صية  �حلياة  خ�صم  ويف 

�لنخبة  من  فكان  �ملوؤمتر�ت،  يف  و�أ�صهم  و�ملنتديات،  �جلمعيات  يف  وعمل  و�النتد�ب، 

�ل�صيا�صية �لقيادية يف فل�صطني، حيث كان ع�صو�ً يف �ملوؤمتر �لعربي �لفل�صطيني �خلام�ض، 

. وكان �أحد �ملوقعني على مذكرة لكبار �ملوظفني �لعرب يف فل�صطني �ملر�صلة �إىل 
�صنة 861922

 .
�ملندوب �ل�صامي، وفيها يحتجون على �ل�صيا�صة �لبيطانية �ملتبعة يف �لبالد، �صنة 871936

�إن�صاوؤه  ن�صاله  طر�ئف  ومن  �خلام�ض،  �لفل�صطيني  �لوطني  للمجل�ض  رئي�صاً  �ختري  كما 

“مقهى �ل�صعاليك”، وهو مقهى �صعبي يقع يف باب �خلليل يف �لقد�ض �ل�رشيف، �صاحبه 
رجاالت  من  كبري  عدد  فيه  يجتمع  وكان  �لطلبة،  عي�صى  �الأرثوذك�صية  �لطائفة  خمتار 

�الجتماعية  �الأحو�ل  ملناق�صة  ويتحلقون  �ل�صعاليك”،  “�صلة  و�الأدب  و�لعلم  �ل�صيا�صة 
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و�ل�صيا�صية، ينبهون �إىل �الأخطار �لتي حتيط بالوطن عامة وبفل�صطني خا�صة، ويدعون 

�لنا�ض �إىل �ال�صتيقاظ، ويدر�صون قوة عدوهم �لذي ي�صعى لت�رشيدهم وطردهم. وو�صع 

لل�صعاليك مبادئ وقو�عد ال بّد �أن ي�صريو� مبوجبها، وتعاظم �أمر مقهى �ل�صعاليك يف كل 

�أن تعتقل �صلة �ل�صعاليك،  �ملدن و�لبلد�ت �لفل�صطينية، حتى كادت �ل�صلطات �لبيطانية 

 .
88

وتعمل على تفريقهم

�أوتي من ح�صافة وذكاء، و�ختط  للحياة، مقبالً عليها بكل ما  كان �ل�صكاكيني حمباً 

حلياته منهجاً �صلوكياً �لتزم به معظم حياته، فيه �حلفاظ على �صحته �جل�صمية و�لعقلية 

جتاوزه  ��صتطاع  ما  منها  �الأخرى،  تلو  �لو�حدة  �لنكبات  به  ع�صفت  حتى  و�لروحية، 

وكانت  مكابدته.  على  �لرجل  يقو  ومل  كيانه  هدَّ  ما  ومنها  وق�صائه،  �هلل  لقدر  م�صت�صلماً 

1939، بكاها ما د�م له  �أوىل نكباته، وفاة زوجته �صلطانة، وهي يف ريعان �ل�صباب �صنة 

بقية عمر �صباح كل يوم، كان يزور قبها قبل توجهه �إىل عمله، ولذكر�ها و�صع كتابه، 

وي�صجل يف كل يوم “خرجنا، �أختي ودمية وهالة و�أنا �إىل �ملقبة، فنرثنا �لزهور وذرفنا 

�لدموع”، يناجيها باأبيات من �ل�صعر �أو بنرث بليغ حزين، وظّل مثابر�ً حتى �لنكبة، وما 

فارق خيالها عقله وروحه حلظة و�حدة، وال متلك و�أنت تقر�أ ح�رش�ته وحزنه وبكاءه �إال 

.
89

�أن تكون معه

�أبريل  ثّم كانت �لنكبة �لثانية، يوم �أجب على ترك بيته يف حي �لقطمون، يف ني�صان/ 

1948، وود�عه ملكتبته، وجنده يقول “�لود�ع يا مكتبتي يا د�ر �حلكمة، يا رو�ق �لفل�صفة، 

يا معهد �لعلم، يا ندوة �الأدب”. وبهذ� �بتعد عن �الأهل و�الأحباب وعن مو�طن �لذكريات، 

�الأمري ح�صني،  �لقاهرة، و��صتاأجر �صقة مفرو�صة، يف م�رش �جلديدة، �صارع  �إىل  ورحل 

رقم 7، يرتاد مقهى باملري�، يدخن نارجيلته، ونار �لذكريات ي�صطرم يف �أح�صائه، حتى 

على  يقوى  ال  تعا�صة  يف  و�أ�صبح  بنيانه،  وهّد  كيانه  �صدع  �لذي  �جللل  �حلادث  وقع 

مكابدتها �أو حتملها، فقد فارق �بنه �لعزيز �رّشي �حلياة، وهو يف عنفو�ن �ل�صباب، على 

قوية  �رشبة  كانت  �ملكلوم،  و�لده  نظر  و�أمام  �لبيت  يف   1953/5/11 يف  قلبية،  �صكتة  �أثر 

لل�صكاكيني، مل ي�صتطع �حتمالها فعا�ض بعد فقده �بنه ثالثة �أ�صهر يف حزن عميق، وفارق 

�حلياة يف م�صت�صفى د�ر �ل�صفاء بالقاهرة م�صاء يوم 1953/8/13. 

مات �ل�صكاكيني �الأديب و�ملوؤلف و�ملعلم و�ملربي، ودفن يف مقبة كني�صة مارجرج�ض 

�الأرثوذك�صية يف �لقاهرة.
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�صنة  �لعربي بدم�صق  �لعلمي  �ملجمع  يف  باختياره ع�صو�ً  �ل�صكاكيني  وخلدت ذكرى 

على  ��صمه  و�أطلق   .1948 �صنة  بالقاهرة  �لعربية  �للغة  جممع  يف  عامالً  وع�صو�ً   ،1926

مدر�صة و�صارع يف مدينته �لقد�ض. وقد ��صتحق كل هذ� �لتخليد و�لتكرمي. 

قالو� فيه: 

بكل ما يف معنى �الإن�صانية من رفعة وعمق.  �إن�صان  �ل�صكاكيني  �إن  �لعقاد:  	•
�صورة ب�صامة ملعنى �الإن�صانية.  فهمي:  من�صور  	•

�أن  يطيق  ال  �لقياد،  �صعب  ووطنيته،  �آر�ئه  يف  متطرف  �إنه  �أنطونيو�ض:  جورج  	•
 .

90
يتحكم فيه �أحد

موؤلفات خليل ال�شكاكيني: 

الحتذاء بحذاء الغري: طبع يف �لقد�ض �صنة 1896.   .1

مطالعات يف اللغة والأدب: طبع يف �لقد�ض، مطبعة مدر�صة د�ر �الأيتام �الإ�صالمية،   .2

يف  �ألقاها  حما�رش�ت  جمموعة  وهو  �صفحة،   167 يف  �لكتاب  ويقع   ،1925 �صنة 

�جلامعات �مل�رشية، ومقاالت لغوية و�أدبية، ن�رش معظمها على �صفحات جريدة 

�لكتابة  �أ�صلوب  يف  و�لقدمي  �جلديد  حول  مناظر�ت  وفيه  �مل�رشية،  �ل�صيا�صية 

�لعربية، د�رت بينه وبني �الأمري �صكيب �أر�صالن. 

�لكتاب  هذ�  ويف   ،1913 �صنة  �لقد�ض  يف  طبع  فل�شطني:  يف  الأرثوذك�شية  النه�شة   .3

�الأكلريو�ض  رجال  من  تعانيه  وما  �لقد�ض،  يف  �الأرثوذك�صية  �لطائفة  حالة  ي�صور 

�الأرثوذك�صي �لديني، وخا�صة من �لبطريرك و�لرهبان �ليونانيني �لذين ال يتون 

للن�صارى �لعرب باأية �صلة عاطفية �أو قومية �أو وطنية. ونقد �أ�صلوب �لكني�صة يف 

ّر�ً.  �لتعليم نقد�ً ممُ

فل�شطني بعد احلرب الكربى: طبع يف �لقد�ض، مطبعة بيت �ملقد�ض، �صنة 1920، يف   .4

جز�أين، وهو جمموعة مقاالت ن�رشت يف عدد من �ل�صحف �مل�رشية، مثل �لد�صتور 

و�ل�صورى و�ملقتطف و�ل�صفور و�ملقطم و�الأهر�م �ل�صيا�صية و�لزهرة، ويف عدد من 

�ل�صحف �لتي ت�صدر يف فل�صطني، مثل �لنفري وفل�صطني و�لدفاع و�لكرمل وجر�ب 

�لقو�ت  قبل  من  �حتاللها  بعد  فل�صطني  �أو�صاع  وتناولت  و�لنفائ�ض.  �لكردي 

بلفور و�النتد�ب  �إز�ء وعد  بريطانيا  �للنبي، و�صيا�صة  �جلرن�ل  بقيادة  �لبيطانية 

�لبيطاين. 
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اجلديد يف القراءة العربية: طبع يف �لقد�ض، �ملطبعة �لع�رشية، 1929-1934، وهو   .5

�أربعة �أجز�ء، و�صع للمد�ر�ض �لعربية �البتد�ئية يف عهد �النتد�ب �لبيطاين، ولهذ� 

�لكتاب باأجز�ئه �الأربعة �صهرة و��صعة يف �الأقطار �لعربية، عرف �جلزء �الأول منه 

�صهرة و��صعة يف �صفوف �ملد�ر�ض �الأوىل وكان كتاباً ناجحاً، ال �صيّما بعد �أن بذله 

�ل�صكاكيني للنقا�ض و�لنقد يف �ل�صحافة �ملحلية و�لعربية. 

الأ�شول يف تعليم اللغة العربية: طبع يف �لقاهرة، مطبعة �العتماد، �صنة 1952.   .6

الدليل: طبع يف �لقد�ض، �الأول �صنة 1931، و�لثاين �صنة 1934. وي�صبه من بع�ض   .7

�لوجوه كتابه �جلديد يف �لقر�ءة �لعربية. 

�رصّي: طبع يف �لقد�ض، �ملطبعة �لتجارية، �صنة 1935، ويقع �لكتاب يف 169 �صفحة،   .8

عندما  �رشّي  �بنه  �إىل  بها  يبعث  كان  �لتي  ر�صائله  من  عدد�ً  �لكتاب  هذ�  يف  جمع 

�الأمور  من  �لكثري  عالج  وقد  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  يف  �حلقوق  يدر�ض  كان 

�الجتماعية �ملتنوعة، وفيه �إر�صاد�ت ون�صائح، كتبها باأ�صلوب �أدبي ر�ق، كر�صائل 

�حلقوق  در��صة  �إن  �لر�صائل،  بع�ض  يف  وجاء  �لدجاجة.  و�أكلو�  و�خلز�نة  �ل�صاعة 

للج�صد،  عالج  فهي  �لطب  در��صة  �أما  �الجتماعية،  �مل�صاكل  معاجلة  من  متكن 

يف  �لناعوري  عي�صى  �لكتاب  نقد  وقد  و�لروح.  للنف�ض  عالج  فيها  �الأدب  ودر��صة 

جملة رقيب �صهيون نقد�ً قا�صياً، ثّم تر�جع عن نقده بعد �أن وعى وعرف مر�مي 

 .
91

خليل �ل�صكاكيني يف ر�صائله

حا�شية على تقرير جلنة النظر يف تي�شري تعلم النحو وال�رصف والبالغة: وقد   .9

�صحح يف هذ� �لكتاب ما ذهبت �إليه �للجنة �لتي عهد �إليها مدير �لتعليم �لبيطاين يف 

فل�صطني، تدمن “بو�صع كتاب للطلبة �لعرب يف �لنحو و�ل�رشف و�لبالغة”. 

 97 يف  �لكتاب  ويقع   ،1940 �صنة  �لع�رشية،  �ملطبعة  �لقد�ض،  يف  طبع  لذكراِك:   .10

�صفحة، وقد �صّم هذ� �لكتاب ق�صائده من �لبكائيات و�ملر�ثي �لتي قالها يف زوجته 

�لن�صيد �خلالد يف  �أهزوجة  �ملوت بفقدها، وكانت �صلطانة  �أن فجعه  �صلطانة، بعد 

حياته �فتتحه بعبارة “تعالو� ننقر�ض” ثّم بيت �ل�صعر: 

ْزٍن طويل قد �ْبتَد� لمُم َجميل قد �نتهى          ويا لََك ِمْن حمُ فيا لَك من حمُ
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عليه ِق�ْس: طبع يف �لقد�ض، مطبعة �الآباء �لفرن�صيني، �صنة 1943، ويقع �لكتاب يف   .11

يمُ�صار فيه  �لنحو،  �للغة دون تدري�ض  لتعلم قو�عد  65 �صفحة، هو كتاب �قرتحه 

من �ملثال �إىل �لقاعدة �إىل �ال�صتعمال، ور�صف �أبو�باً يف �لنحو و�ل�رشف يكن �أن 

جرياً  عليها،  غريها  يقي�صون  ثّم  ومن  بحفظها،  �لطلبة  يكلف  جد�ول،  يف  تو�صع 

على �لطريقة �لفرن�صية. 

 ،1943 �الأول �صنة  ما تي�رص: طبع يف �لقد�ض، �ملطبعة �لع�رشية، وهو يف جز�أين،   .12

و�الجتماع  �لرتبية  يف  �ألقاها  وخطب  مقاالت  جمموعة  وهو   .1946 �صنة  و�لثاين 

و�ل�صيا�صة، وهي من كتبه �ملهمة، الأنه عالج فيها مو�صوع �لتعليم و�ملدر�صة �لتي 

ين�صدها، و�ملو�د و�ملقرر�ت �لتي تدر�ض فيها، وو�صاياه لطالب �لعلم. 

يف  �لكتاب  ويقع   ،1955 �صنة  �لتجارية،  �ملطبعة  �لقد�ض،  يف  طبع  دنيا:  يا  اأنا  كذا   .13

405 �صفحات؛ وطبعة دم�صق، �الحتاد �لعام للكتاب و�ل�صحفيني �لفل�صطينيني، 

يوميات  وهي  �صفحات.   407 يف  ويقع   ،1982 �لثانية،  �لطبعة  �لعامة،  �الأمانة 

�ل�صكاكيني ومذكر�ته، �صدرت بعد وفاته، �أعدتها �بنته هالة، و�ملذكر�ت ت�صوير 

عالوة  و�صجلها،  بفل�صطني  نزلت  �لتي  و�الجتماعية  �ل�صيا�صية  لالأحد�ث  يومي 

على كونها �صرية ذ�تية خلليل �ل�صكاكيني، وتبد�أ من �صنة 1907، وتنتهي بتاريخ 

1922-1931، وذلك حني  �ل�صنو�ت  �إىل  �لعائدة  1951/9/16، وفمُقد منها �ملذكر�ت 

�أخرج من بيته يف حي �لقطمون بالقد�ض نتيجة �لغزو �ل�صهيوين �صنة 1948، فلم 

�إذ كانت �لقنابل وطلقات �لر�صا�ض �ل�صهيوين  �أور�ق تلك �ل�صنو�ت،  يحمل معه 

تنهال على �حلي من كل جانب، و�أ�صابت �إحد�ها بيته.

حروف العربية: قارن فيه هذه �حلروف باحلروف �لالتينية، ن�رش يف �ملجموعة   .14

�لكاملة ملوؤلفات �ل�صكاكيني.

من  هالة  �بنته  جمعته   ،1978 �صنة  �لتجارية،  �ملطبعة  �لقد�ض،  يف  طبع  اأعزائي:   .15

مذكر�ته ور�صائله، ومقدمته على �أهله و�أ�صدقائه وذ�كري ف�صله و�الأعز�ء منهم: 

ميليا  و�صقيقته  جنيب،  زوجته  و�صقيق  يو�صف،  و�أخوه  �رشّي  و�بنه  و�أمه  �أبوه 

و�بنتاه، دمية وهالة.

معامل التاريخ القدمي: مرتجم، نقله �إىل �لعربية باال�صرت�ك مع و�صفي عنبتاوي   .16

و�أحمد خليفة �صنة 1942.
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ثّم جمعت �أعمال �ل�صكاكيني حتت عنو�ن:

�لع�رشية،  �ملطبعة  �لقد�ض،  يف  طبع  وقد  ال�شكاكيني:  ملوؤلفات  الكاملة  املجموعة 

�إىل  �لتي مّت  ن�رشها �صابقاً، وتنق�صم  �ل�صكاكيني  1962. وهي تت�صمن معظم كتب  �صنة 

“ما تي�رش” و“لذكر�ك” و“�رشّي” و“فل�صطني بعد  �الأدبيات وي�صم  �الأول: يف  جز�أين؛ 

“�الأ�صول يف تعليم  �للغويات، وي�صم،  83. و�لثاين: يف  �حلرب �لكبى”، عدد �صفحاته 

�للغة �لعربية”، و“حا�صية على تقرير �لنظر”، و“عليه ق�ْض”، و“حروف �لعربية”، عدد 

�صفحاته 333. 

هذ� باالإ�صافة �إىل �لعديد من �ملقاالت �لتي ن�رشها يف �ل�صحافة، ومنها:

جملة �ل�صفور، 1918/10/7. �حلياة،  �صبيل  يف  كلمات  	•

.1947/10/10 �لقافلة،  جملة  �لقوة،  فل�صفة  	•

.1922/5/1 �لقافلة،  جملة  و�مل�رشوق،  �ل�صارق  مقالة  	•

.1927 �ل�صورى،  فل�صطني،  �رشبت  �لتي  �لزلزلة  	•

بالقد�ض  �مل�صيحية  �ل�صابات  جمعية  يف  �ألقاها  �لتي  �ملحا�رش�ت  من  و�لعديد 

Young Women’s Christian Association - Palestine (Y.W.C.A) �صنة 1943، 

�لقاهرة،  يف  �الأرثوذك�صي  و�لنادي   ،1943/3/23 يف  يافا  يف  �لقومي  �لنادي  يف  وغريها 

و�لنادي �ل�رشقي يف �لقاهرة �أي�صاً، و�جلامعة �الأمريكية بالقاهرة.

بلبنان،  مري  بيت  يف  عقد  �لذي  �الأول  �لعربي  �لثقايف  �ملوؤمتر  يف  �صارك  كما 

 .1947 �صيف 

رابعًا: حممد اإ�شعاف الن�شا�شيبي:

ناظم،  �أديب،  كاتب،  1368هـ/1948م،  �صنة  تويف  �لن�صا�صيبي  �إ�صعاف  حممد  هو 

�لعربية �الأكب، وغريه  �لعربية”. و�ل�صيخ علي �لطنطاوي و�صفه باأديب  “باأديب  لقبوه 

�أ�صفى عليه �صفة، �أديب فل�صطني �لكبري، وخطيب فل�صطني. �أما هو فاختار لنف�صه كنية 

ذ�ك  وما   .
92

�لزمان بديع  �ملقامات،  �صاحب  �لهمذ�ين،  �لف�صل  باأبي  ت�صبهاً  �لف�صل،  �أبي 

�أ�رش�ر  �إال الأنه �متلك زمام �للغة �لعربية، وحاز نا�صية �لبيان و�لبالغة فيها. عرف  كله 
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�للغة وبو�طنها، وكان له �أ�صلوب يف �لكتابة يكاد يكون وقفاً عليه، ن�صيج وحده يف �لكتابة 

.
93

و�خلطابة

و�لده عثمان بن �صليمان �لن�صا�صيبي، ثاين �أكب مالك �الأر��صي يف ق�صاء �لقد�ض، �إذ 

�ألف دومن يف �لقد�ض، و�أر��ض ٍيف قرى �ملزيرعة و�صلتا وقطرة وو�د �ملز�ر   15 كان يلك 

، �إ�صافًة �إىل �لدكاكني و�ملنازل و�لعمار�ت يف �صارع ��صكندر 
94

وملب�ض و�أم �صفاه ويف يافا

. ولعله 
95

عو�ض مبدينة يافا، �مليناء �لرئي�صي لفل�صطني، �لتي �متلكها عثمان بن �صليمان

�ل�صلطان  رجال  �أحدمُ  �لن�صا�صيبي،  رجب  بن  �أحمد  �الأكب  جده  عن  منها  �لكثري  ورث 

قمق، 842-857هـ/1438-1453م، حيث كان يتوىل �الإ�رش�ف على د�ر  �ململوكي �لظاهر جمُ

�صناعة �لن�صاب يف �جلي�ض �ململوكي، ومنح �إقطاعات و��صعة من �الأر��صي، مبوجب نظام 

�الإقطاع �لع�صكري يف �ل�صلطنة �ململوكية. 

كان و�لده من �أبرز رجال ع�رشه ذكاًء وب�صطة حال، تقلََّب يف �ملنا�صب حتى �نتخب 

ع�صو�ً يف جمل�ض �ملبعوثان �لعثماين. وكانت له عالقاٌت قوية مع مر�كز �لقوى �ملحيطة 

بال�صلطان �لعثماين عبد �حلميد �لثاين، يف �إ�صطنبول. 

ج و�لده بامر�أتني، �إحد�هما من �آل �لدزد�ر، �الأ�رشة �ملقد�صية �ملعروفة، و�الأخرى  تزوَّ

فاطمة بنت م�صطفى �إبر�هيم عي�صى �أبو غو�ض، �صيخ قرى ناحية نعلني �لتي ت�صم ثالثني 

قرية. و�عتاد �صيوخ �لناحية من عائلة �أبو غو�ض، �أخذ �أتاوة من كلِّ �إن�صان �أو ب�صاعة مترُّ 

من بلدهم، فهم يتحكمون يف �لطريق ما بني �لقد�ض ويافا، وكانو� يفر�صون على �لفالحني 

ويف  �لناحية(.  )مدير  �ل�صيخ  يفر�صها  �لتي  وباالأ�صعار  غو�ض،  �أبو  ل�صيخ  �إنتاجهم  بيع 

دفاتر �ملهمة �ملكتومة فرمانات �أر�صلها �ل�صلطان �لعثماين �إىل �صيخ �أبو غو�ض يخاطبه فيها 

فلقَّب  غو�ض  �أبو  �ل�صيخ  �أما   ،
جمده”96 زيد  غو�ض،  �أبو  �صيخ  و�الأعيان،  �الأماجد  بـ“قدوة 

نف�صه وعائلته بـ“ملوك �أو �صالطني �لب”. ورزق عثمان من زوجته فاطمة بولد و�حد هو 

حممد �إ�صعاف، و�بنتان توفيت �إحد�هما يف �صباها، و�لثانية كوثر، و�لدة ه�صام ونا�رش 

�لدين وع�صام �لن�صا�صيبي. 

�لكائن يف  �لقد�ض، يف ق�رش و�لده،  ، يف 
971885 �صنة  �الأغلب  �إ�صعاف، على  ولد حممد 

�ملدينة  ويف   .
98

�ل�رشيف �حلرم  �إىل  �لعمود  باب  من  �الآالم،  طريق  ينة  �لقدية،  �لقد�ض 

�ملقد�صة ن�صاأ �لفتى حممد �إ�صعاف، �لذي نال �حلظوة من و�لده ومن �أ�رشة و�لدته، فكان 

�أبو غو�ض ي�صجلون م�صاحات و��صعة من �الأر��صي با�صم  �آل  �لو�لد وجده و�أخو�له من 
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من  عثمان  لو�لده  ي�صرتونه  ما  �أو  و�لدته  ح�صة  من  �صو�ء  �إ�صعاف،  حممد  �ملدلل  �لفتى 

ة �بنتهم حممود �رش�ر  �لفالحني �ملظلومني يف ناحيتهم، منعاً لت�رشُّب �الأر��صي البن �رشَّ

 ،
99ً

من زوجته �لدزد�رية بحكم �الإرث. فكان ن�صيب �أخيه حممود �رش�ر حمدود�ً وقليال

بخالف حممد �إ�صعاف �لذي ظفر بن�صيب �الأ�صد من �الأر��صي و�لعقار�ت. 

�ملدينة  يف  �لكتاتيب  �صيوخ  كبار  �إىل  و�لده  به  دفع  �لتعليم،  مرحلة  �لفتى  بلغ  وحني 

�ملرحلة  �لقر�آن و�لعربية و�خلط، و�صيئاً من �حل�صاب و�لفقه، و�أمتَّ  �ملقد�صة، حيث تعلم 

يف  ز  تمَُركِّ �لتي  �لفرير،  مدر�صة  يف  �لعثماين،  �لتعليمي  �لنظام  وفق  و�لثانوية،  �البتد�ئية 

ت�صجيع  على  حري�صاً  كان  و�لده  �أن  ويبدو   .
100

�لفرن�صية �للغة  تعليم  على  مناهجها 

ولده على ح�صور �ملجال�ض �الأدبية �لتي تعقد يف ق�رشه، ويح�رشها �الأدباء، ويتقار�ض 

وعارف  �هلل،  جار  حممد  ومنهم،  �لفقه،  وم�صائل  �الأدب  ويتذ�كرون  �ل�صعر،  رو�دها 

)�ملفتي(،  �حل�صيني  وكامل  �خلالدي،  ور�غب  �الإمام،  و�أ�صعد  عقل،  ومو�صى  �حل�صيني، 

ور�صيد �لن�صا�صيبي، وعبد �ل�صالم �حل�صيني وغريهم. وكان �ل�صاب حممد �إ�صعاف يرتاد 

�لكتب،  نفائ�ض  و�لده  مكتبة  يف  ويجد  و�الأدب،  �للغة  نو�در  وي�صمع  و�حللقات،  �ملجال�ض 

ومن  وعلمائها.  �لقد�ض  �صيوخ  كتب  خز�ئن  يف  و�الأدب  �لرت�ث  كتب  �أمهات  على  لع  ويطَّ

�جلدير بالذكر �أن �ملدينة �ملقدَّ�صة عرفت يف هذه �ملرحلة من تاريخها عناية فائقة مبجال�ض 

، ورو�دها على 
�الأدب و�لطرب، وخا�صًة بعد �الحتالل �لبيطاين للمدينة �صنة 1011917

 .
102

�الأغلب من كبار �صيوخ �الأ�رش �ملقد�صية و�صبابها

�بنه حممد  �أن ير�صل  �لن�صا�صيبي  �ل�صيخ ر�غب �خلالدي على عثمان  ومن ثمَّ �قرتح 

�إ�صعاف للدر��صة يف �ملدر�صة �لبطريركية للروم �لكاثوليك يف بريوت، حيث �أم�صى فيها 

�أربع �صنو�ت. تتلمذ خاللها على عبد �هلل بن �خلوري خمائيل �لب�صتاين ت 1930، وكان 

رف باإتقانه للغة �لعربية ومبهارته  عبد �هلل �لب�صتاين �أ�صتاذ �للغة �لعربية يف �ملدر�صة، وعمُ

يف �لنظم و�لنرث، وكان الأ�صتاذه عبد �هلل �لب�صتاين تاأثري كبري عليه، فقد �أورثه ع�صق �الأدب 

�لقدمي، و�لعناية بغريب �الألفاظ، و�لبحث عن �أ�صول �ملفرد�ت، و�ل�صغف باللغة �لعربية 

�للغوي، ون�صج على  �أ�صتاذه  لَِك بطابع  ممُ �إ�صعاف  و�أ�رش�رها و�ألفاظها و�أ�صاليبها، وكاأن 

. وكان حممد �إ�صعاف يح�رش درو�ض �أ�صتاذه �الأخرى يف مدر�صة د�ر 
103

منو�له فيما بعد

�إ�صعاف  حممد  ق�صاها  �لتي  �ل�صنو�ت  خالل  �لب�صتاين  �أد�رها  �لتي  �ملارونية،  �حلكمة 

د�ر�صاً يف بريوت. 
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�لغالييني  �لن�صا�صيبي بال�صيخ م�صطفى بن حممد بن �صليم  تاأثَّر  �أي�صاً  ويف بريوت 

ت 1944. ولعلَّ ذلك كان بح�صوره �حللقات �لعلمية �لتي كان يعقدها �ل�صيخ �لغالييني 

�لعربية  تدري�ض  على  �لغالييني  �ل�صيخ  �عتاد  فقد  بريوت،  يف  �لكبري  �لعمري  �جلامع  يف 

نعرث  مل  �إذ  �ملذكور،  �جلامع  يف  و�لبيان  و�ل�رشف  و�لنحو  و�لفقه  و�لتاريخ  و�جلغر�فية 

مدر�صة  يف  ال  �لدرو�ض  باإلقائه  تفيد  �إ�صارة  �أيَّة  على  �لغالييني  �ل�صيخ  حياة  �صرية  يف 

�لبطريركية وال يف مدر�صة �حلكمة. 

ومن �لناحية �الأخرى، فاإننا ال نعتقد �أنَّه تتلمذ على �ل�صيخ حميي �لدين بن �أحمد بن 

منه  �صمع  ولعلَّه  �لغالييني،  م�صطفى  �صيخ  وهو  1332هـ/1914م.  ت  �خلياط  �إبر�هيم 

حممد  ولكن  و�لتوحيد،  و�لفقه  و�ل�رشف  �لنحو  من  �صيئاً  �لبطريركية  �ملدر�صة  خارج 

�إ�صعاف تاأثَّر �إىل حد كبري بعناية �ل�صيخ حميي �لدين �خليَّاط بديو�ن �أبي متام، فقد وقف 

�لعديد من  ، كما حقَّق 
104

�للغوية �ألفاظه  �لدين �خليَّاط على طبعه وَف�رشَّ غو�م�ض  حميي 

�إ�صعاف فيما بعد. ويف  . وهو ما �صيظهر يف كتابات حممد 
105

�لدو�وين �ل�صعرية �الأخرى

�صاحب  �خلوري  وب�صارة  �ملالط  و�صبلي  �أر�صالن  �صكيب  �لن�صا�صيبي  ز�مل  بريوت 

ن لغته �لفرن�صية و�صار يقر�أ بها بع�ض كتب �الأدب �لفرن�صية،  �لبق يف �ملدر�صة، كما ح�صَّ

�إ�صافًة �إىل �إجادته �للغة �الإجنليزية ومعرفته بالرتكية. 

نت �صخ�صية حممد �إ�صعاف �الأدبية، وعاد �صنة 1905 �إىل بلده مزهو�ً  يف بريوت تكوَّ

�لذهب،  و�أ�صاتذته، كتبها مباء  بعلمه و�أدبه، يحمل معه ق�صيدة قالها يف ود�ع مدر�صته 

.
106

له من علم وفائدة ووزعها على �أ�صدقائه، مفتخر�ً مبا ح�صَّ

وذخائر  و�الأدب  �للغة  من  غليله  يروي  �أن  عودته  بعد  يطمح  �إ�صعاف  حممد  كان 

�إد�رة  يف  ي�صاعده  �أن  يريده  فكان  و�لده  �أما  بعد،  من  مدر�صة  ال  حيث  �لعربي،  �لرت�ث 

�أمالكه وثروته �لطائلة، ويكون عوناً يف �صبط ومر�قبة �لفالحني �لذين يعملون يف �أر�صه 

قدٍَّر من �الإنتاج، �لربع �أو �لثلث، وفق �ل�رشوط �ملتفق عليها بني و�لده  ��صتئجار�ً بن�صيب ممُ

وجماعات �لفالحني. وف�صل حممد �إ�صعاف يف نظر و�لده يف مهمته �الأوىل، فقد كلفه و�لده 

مبحا�صبة فالحي قرية �لنعانة، بينما وجدها حممد �إ�صعاف فر�صته �لذهبية، فا�صطحب 

معه عدَّة كتب و�نزوى يطالع كتبه، وترك للفالحني تقدير ناجت حما�صيلهم كما يريدون. 

فهاج �لو�لد وماج، وعاقبه بالتقتري عليه بالنقود، وهو �لذي كان يريدها ل�رش�ء ما تتوق 

يد و�لده عليه،  �إ�صعاف قبو�ض  �لرت�ث و�الأدب. وعالج حممد  �إليه نف�صه من كنوز كتب 
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لة با�صمه، وثار جنون �لو�لد و�أ�صمر �ل�رش البنه، فطلب  باأن باع قطعًة من �الأر�ض �ملمُ�َصجَّ

له با�صمه من �أمالك، ورف�ض حممد �إ�صعاف باإ�رش�ر، فما كان من  ا �صجَّ منه �لتنازل عمَّ

عليه،  �لقب�ض  �إلقاء  �ل�رشطة  من  وطلب  �الأمنية،  �لدو�ئر  لدى  نفوذه  ��صتغالل  �إال  و�لده 

�لبولي�ض  من  للريح هرباً  �صاقيه  و�ل�صاب يطلق  �ل�صوق �جلديد،  �خلليل حتى  باب  ومن 

حتى �أم�صكوه، و�نهال �لو�لد عليه �رشباً، وقد جتمهر �ملارة و�لنا�ض، وهرع �ل�صكاكيني 

و�أ�صدقاء �لو�لد عليه ينقذون حممد �إ�صعاف ويرت�صون �لو�لد، و�لولد ي�رشخ: �أت�رشب 

�إىل  �إ�صعاف  حممد  �لبولي�ض  رجال  و�صاق  جدوى!  دون  ولكن  بالدك،  فخر  عثمان  يا 

�ل�صجن، حيث ق�صى �أياماً، عقوبة وتربية، �أما �لو�لد، فركب بغلته وجعل �لولد يخاطب 

�ل�صكاكيني وهو بني يدي �ل�رشطة: يا �صكاكيني، �أهذه �آخرة من يقر�أ مقدمة �صميل )�أي 

.
107

كتاب �صميل على مذهب د�رون(

لقد كان و�لد حممد �إ�صعاف يرى �أن �لعلم ال يمُ�صِمن وال يمُغني من جوع، �إمنا هو ترٌف 

لَّى بها �ملجال�ض، و�خلري كل �خلري يف �ملال. و�لولد م�صغوٌف بالقر�ءة و�ملطالعة  فكريٌّ حتمُ

و�لكتابة. 

وتدخل حاكم �لقد�ض، جب�ئيل حدَّ�د لالإ�صالح بني حممد �إ�صعاف وو�لده، وكان ردُّ 

حممد  ردَّد  ما  وكثري�ً   .
108

عزر�ئيل ولكن  جب�ئيل  لي�ض  بيننا  ي�صلح  ما  �إ�صعاف:  حممد 

�إ�صعاف �أبياتاً من �ل�صعر نظمها، و�صف حاله وحال وطنه: 

قـد كنـت �أطمــع �أن �أرى

فـوجـدتــه مــن كــل علـم

فــــرثــــيـــتــــه ونـــدبـــتــــــه

ً  وطنــي بـهـيجــاً ز�هـيــا

ً �أو عـــــــــــــالء خـــــــــالـيــــا

109
 و�صكبــت دمعـي غالياً 

�لتي  �الأ�صمعي  جملة  ويف  و�لكتابة،  �الأدب  �إىل  بكليته  �إ�صعاف  حممد  و�ن�رشف 

�أ�صدرها حنا �لعي�صى، �لتقى ثالثتهم؛ �لعي�صى و�ل�صكاكيني وحممد �إ�صعاف، و�ختار كل 

باأبي �صعيد  باأبي �صعيد متثالً  تكنَّى  �ملجلة،  �لعي�صى، �صاحب  له كنية. حنا  و�حد منهم 

�إ�صعاف �لن�صا�صيبي باأبي  ناً باملتنبي، وحممد  �الأ�صمعي، و�ل�صكاكيني باأبي �لطيب، تيمُّ

من  �الأل�صنة  على  �لكنى  و�صاعت  �لبديعة،  �ملقامات  �صاحب  بالهمذ�ين،  �قتد�ًء  �لف�صل 

، و�نطلق عنان �لن�صا�صيبي يف �لكتابة؛ فكتب يف جملة �لنفائ�ض 
110

خالل مقاالتهم يف �ملجلة

�صها خليل بيد�ض �صنة 1908، وعلى مدى ت�صع �صنو�ت، ما خال جملٌد فيها من نرٍث  �لتي �أ�صَّ

.
111

�أو �صعر �أو مقالة ملحمد �إ�صعاف حتى توقفت
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وكتب يف جملة �ملنهل �ملقد�صية، ويف �لعديد من �ملجالت �لعربية، مثل �لر�صالة �لقاهرة 

كثري.  وغريها  �ملقتطف  �ل�رشق  وكوكب  و�ل�صيا�صة  و�الأخبار  �مل�رشي  و�للو�ء  و�لبالغ 

�ل�صيد�وي  �أن�صاأها د�ود  �لتي  �الآد�ب  �ن�صم لع�صوية جمعية  �إ�صعاف قد  وكان حممد 

.
112Le Crédit Lyonnais ت 1908، �ملوظف يف بنك كريدي ليونيه

�لعرب  تَّاب  �لكمُ بع�ض  ينعته  �لذي  با�صا،  جمال  �أحمد  �لعثماين،  �لقائد  جدَّد  وحني 

�صنة  �أن�صاأها  قد  �الأيوبي  �لدين  �صالح  كان  �لتي  �ل�صالحية(  )�لكلية  �ملدر�صة  بال�صفَّاح، 

�أحمد با�صا معهد�ً دينياً علمياً، تدر�ض فيه �لعلوم �الإ�صالمية  853هـ/1449م، جعل منها 

و�لعلوم �حلديثة من فيزياء وكيمياء وغريها، وكذلك �للغات؛ �لعربية و�لرتكية و�لفار�صية 

و�الإجنليزية و�لفرن�صية و�الأملانية، بهدف تاأهيل كو�در �إ�صالمية تبعث �إىل خمتلف �أقطار 

�لعامل �الإ�صالمي، لتحري�ض �صعوبها على �لثورة �صّد �ال�صتعمار �الأوروبي. وب�صعي من 

ر�صتم حيدر، مدير �ملدر�صة، عنيَّ �أحمد جمال با�صا �لن�صا�صيبي �أ�صتاذ�ً للغة �لعربية، وكان 

حممد �إ�صعاف قد تو�رى عن �الأنظار لئال ينتظم يف �صلك �جلندية �لعثمانية، غد�ة �ندالع 

 .
113

�ل�صالحية �لكلية  نيِّ يف  فاأخرجه ر�صتم حيدر من خمبئه، وعمُ �الأوىل،  �لعاملية  �حلرب 

 1918 �لع�صكري �لبيطاين �صنة  للقد�ض، عيَّنه �حلاكم  �لقو�ت �لبيطانية  وبعد �حتالل 

ثّم  �آنذ�ك،  فل�صطني  مد�ر�ض  �أ�صهر  بالقد�ض،  �لر�صيدية  �ملدر�صة  يف  �لعربية  للغة  �أ�صتاذ�ً 

مدير�ً للمدر�صة، ورّقي �إىل رتبة مفت�ض للغة �لعربية يف معارف فل�صطني، وظلَّ فيها حتى 

�صنة 1929. و�صاق حممد �إ�صعاف بالبيطانيني و�صيا�صتهم يف فل�صطني، ور�أى �أن �لعمل 

�الإن�صان،  قيمة  من  حتطُّ  �إمنا  �ل�صهيوين،  �لنفوذ  ي  وتف�صِّ �الحتالل  �صلطات  مع  موظفاً 

يتمُ �ل�صمري و�الإح�صا�ض، وكانت م�صاكله  �أنها متمُ همُ �لتزلَُّف و�ملهانة و�ل�رشقة، عد�  ممُ
وتعلِّ

 ،
114

تنتهي ال  فل�صطني  يف  �النتد�ب  حكومة  يف  �لبيطانيني  وم�صاعده  �ملعارف  مدير  مع 

فعزف و��صتقال، و�أخذ على نف�صه عهد�ً �أال يتهن �أيَّة وظيفة، ال �صيّما و�أنَّ “عزر�ئيل قد 

حلَّ كافة م�صاكله �لعائلية”!!. 

يقول حممد �إ�صعاف نظماً: 

ع�صـقو� �لوظــائــف �صلة لهو�هم

خالو� �ل�صعادة عندها �أوما درو�

تـدعــو �لـــعــــزيــــز �إلــى �ملــــهـــانــــة

ور�أو� بها �لعلياء �صاخمة �لذرى

�أن �لـــرز�يــا يف �لوظائف و�ل�صقـا

115
و�لـــذل �صــر مــا  كـــرث �لـــــفــــتــى
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�صمايل  مرتفعة  بقعة  على  ق�رش�ً   1922 �صنة  لنف�صه  �بتنى  قد  �إ�صعاف،  حممد  وكان 

 Spiro Khouri �ح، �أ�رشف على بنائه �ملهند�ض �ليوناين �صبريو خوري  حي �ل�صيخ جرَّ

�ليوناين �الأ�صل، زيَّنَهمُ بالف�صيف�صاء و�لرخام، وفر�صه بفاخر �الأثاث �لفرن�صي، و�أحاطه 

. و��صت�صاف به فيما بعد نخبًة من 
بحديقة غنَّاء، وقد �أجنزه ب�صورة كاملة �صنة 1161938

رجاالت �لفكر و�الأدب و�أعالم �لفكر و�ل�صيا�صة و�الجتماع، ومنهم �الأمري في�صل بن عبد 

. وتفرَّغ للمطالعة 
1171937 �إىل لندن �صنة  �لعزيز و�أخوه �الأمري خالد، وهما يف طريقهما 

من  مكتبته  وكانت  �لنادرة،  �لكتب  من  �لكثري  �قتناء  له  وتي�رشَّ  �لكتب،  وجمع  و�لكتابة 

عن  ينقطع  فكان  به،  و�ال�صتغال  �لعلم  على  نف�صه  جمع  لقد  �لقد�ض.  يف  �ملكتبات  �أف�صل 

موؤ�زر�ً  �نتخابه ع�صو�ً  �أفرحه  ، ومما 
118

�أنه يف �صفر �أ�صابيع و�صهور، فيظنون  �أ�صحابه 

.
للمجمع �لعلمي �لعربي بدم�صق �صنة 1191923

وغا�ض حممد �إ�صعاف يف بطون �أو�بد كتب �لرت�ث وذخائره، وق�صى �صهور�ً يف در��صة 

�الأوروبية  �لثقافة  على  وعرج  و�مل�صانيد،  �الأحاديث  وكتب  �حلكيم،  �لذكر  �آي  ومطالعة 

نف�صه وثقََّف  �أ�صتاذ  كان  لقد  �الإجنليزية و�لفرن�صية.  بلغاتها  �لعديد منها  فقر�أ  �حلديثة، 

نف�صه، فاكتنز ثقافة عربية �أ�صيلة منفتحة على �لتيار�ت �لفكرية �حلديثة يف �أوروبا، وقد 

�أجاد �صيد �لكلمات، و�لنو�در و�ملختار�ت، فالعلم عنده �صيد، و�لكتابة قيده، ويو�صي: 

.
120

قيّد �صيودك باحلبال �ملوثقة

د �صيـودك باحلبـال �ملوثقة قيِـّ             �لعلــم �صيـٌد و�لكتابـة قيـدمُهمُ   

فكره: 

�لثقافة �لعربية �الأ�صيلة هي �لتي �صاغت فكر �إ�صعاف �لن�صا�صيبي، فقد كان من �أوعية 

�ل�صحيح،  �لنبوي  و�حلديث  �لكرمي،  �لقر�آن  يف  �ملتمثلة  �الإ�صالمي  �لعربي  �لفكر  ينابيع 

ربوعها.  بني  �الإ�صالم  �نت�رش  �لتي  �ل�صعوب  وثقافات  �لعربية،  و�للغة  �لعربي،  و�الأدب 

وكانت كتابته تفي�ض بحب �لعروبة و�الإ�صالم، ولكن باأ�صلوب حما�صي ومبز�ج ناري، 

تبعده �أحياناً عن حقيقة ما يق�صده، ويمُفَهم خالف ما �أر�ده. 

�إ�صعاف �لن�صا�صيبي وخطاباته وحما�رش�ته و�ختيار�ته  �إنَّ در��صة م�صنَّفات حممد 

ر�أياً، وبالتايل بدت  �أن يبدي فيها  �لتي حاول  �ملهمة  �لق�صايا  ومنظوماته؛ حتدِّد مالمح 

�أدبي خاجلته �لعاطفة  �أفكار تبنَّاها ود�فع عنها باأ�صلوٍب علمي حيناً، وباأ�صلوب  وكاأنها 

�ل�صادقة، ولكنه على �أيِّ حال كان يرف�ض �لتقليد و�لتع�صب �الأعمى. 
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�إ�صعاف  حممد  فكر  ر  تطوُّ يف  مهمًة  مرحلًة  يثل  �ل�صحيح”  “�الإ�صالم  كتابه  كان 

�إ�صحق  يرى  كما  و�نتهى  وناقد�ً،  ومن�صئاً  و�أديباً  �صاعر�ً  �بتد�أ  فقد  �لديني،  �لن�صا�صيبي 

“�أن يثبِّت للم�صلم دينه، ويقوي  �أر�د من كتابه  . فقد 
121ً

مو�صى �حل�صيني فقيهاً جمتهد�

و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى  �هلل،  ر�صول  عن  ويذود  �هلل،  كتاب  عن  ويحامي  ويقينه،  �إيانه 

.
ويدعو �لنا�ض كافًة �إىل هدى �هلل”122

�لكرمي، يعتزُّ به ويوؤثره  للقر�آن  �لن�صا�صيبي عنده حمبٌة �صادقٌة  �إ�صعاف  كان حممد 

على كل كتاٍب �آخر يف هذ� �لعامل، يقول: “جاء مع هذ� �لنبي �لكرمي، كتاٌب عظيم، �إعجازه 

متحاقرة،  �ل�صعر�ء  وخناذيذ  �خلطباء،  م�صاقع  وف�صاحة  �خلل�صاء،  �لعرب  بالغة  فاق 

�جلنة  بذكر  �لقر�آن  �أن�صاأ  �إذ�  �أنه  مثالً  وي�رشب  وف�صاحته”.  بالغته  يدي  بني  مت�صاءلة 

و�جلحيم كاد �صامعه ي�صهدهما، وي�صيف: 

و�لغي  �جلهالة  يف  �لعقول،  زمنى  �لزمنى،  هوؤالء  من  فريٌق  �أوغل  رمبا 

و�لف�صاد و�لقحة و�جلنون و�لبهمية، هوؤالء ال �أدري كيف �أ�صفهم، قالو� )نعوذ 

باحلقيقة من قولهم... وناقل �لكفر لي�ض بكافر( �إنَّ نهج �لبالغة �ملعزو �إىل علي 

�لذي هو  �لكتاب  �أي مثل  �لقر�آن،  �لبالغة، هي مثل  �أمثال نهج  �أو  �أبي طالب  بن 

.
123

جوهر جوهر جوهر �للغة �لعربية

و�لن�صا�صيبي يذهب يف فكره �إىل �أن �الإ�صالم هو �لقر�آن وما جاء به، �أما ما كتبه �لعلماء 

و�لفقهاء ففيه نظر، �الإ�صالم هو �مل�صاو�ة و�لعدل و�لعزة و�النتفا�ض يقول: من لَدمَُن �هلل 

ة  �الأبي، وعزُّ �إباءمُ  �لقارئون:  يتلوه  �لذي  �لقر�آن  �الأر�ض هادياً ودليالً، ذلك هو  ي�صري يف 

و�لكفر  �حلكم،  يف  و�لعدل  �حلق،  وقول  و�ل�صدق  �خللق،  وكرم  �لويف،  ووفاء  �لعزيز، 

جناحك  “و�خف�ض  و�لتو��صع  منهم”،  فاإنه  منكم  يتولهم  “ومن  �الأجنبي  ب�صلطان 

للموؤمنني”، و�لنظر و�لبحث و�لعلم و�لتعليم ود�د، بل �أخوة بني �ملوؤمنني “�إمنا �ملوؤمنون 

�إخوة”. 

�لقر�آن يف نظر �لن�صا�صيبي هو �الأ�صا�ض، و�لن�صا�صيبي ينقد �الأحاديث غري �ل�صحيحة 

وحتى �لتفا�صري، وهو ي�صتخدم لغة قوية تنطبع �أحياناً بطبعه �لناري ومز�جه �حلاد، وقد 

تعرَّ�ض لنقد مرير من يو�صف بن حممد �لكايف، �أحد علماء �ل�صيعة �لذي كتب كتاباً عنو�نه 

 ،
“نق�ض �إ�صالم �لن�صا�صيبي �ل�رشيح ب�رشيح �الأدلة �لتي يفهمها �الأعجمي و�لف�صيح”124

بالتاأويل مما  و�لتف�صري  �لتطهري  �آية  �الإمامة وف�رّش  �آر�ء عن  �أورد  قد  �لن�صا�صيبي  وكان 

.
125

�أوجب �لردَّ عليه
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�أن  �أردنا فهم �لقر�آن �لكرمي حقاً و�صدقاً، علينا  �إذ�  �إ�صعاف يردِّد دوماً:  وكان حممد 

، وحني ن�رش من �صّمى 
127

، فاللغة و�صيلٌة للتفقه يف �لدين وفهم �أ�رش�ر �لقر�آن
126

نفهم لغته

نف�صه، �إبر�هيم �لعربي، كتاباً يّدعي فيه بوجود �أخطاء لغوية يف �لقر�آن، ت�صدَّى له، وردَّ 

.
128

عليه بعدة مقاالت على �صفحات جملة �لر�صالة

وكان ملحمد �إ�صعاف دفاٌع عن �لنبي حممد، �صلى �هلل عليه و�صلم، يقول: 

�أي معنى للكون �إن ذهب منه ��صـم حممد

�أي معنى للكون �إن ذهب منه قر�آن حممد

�أي معنــى للكــــون �إن ذهبت لغـــة حممـــــد

مـــحـــمـــــــــــد مــعــنــــــــى هـــــــذ� �لــــــوجــــــــود

مــــحــــمـــــــــــد �صــــيــــــد هــــــذ� �لـــــــوجـــــــــــود

.
129

             مـــحــــــــمـــــــــد جـــــمــــــــــال هـــــــذ� �لكــــــــــــون

وي�صيف يف مقاٍم �آخر: لوال حممد و�لعرب و�مل�صلمون، ما تقدَّم �لغربيون. وي�صرت�صل 

فيقول: 

وبينما �لعامل يرتقب هاديه، وقد تطاول ليل �صالله وحريته، �صات �صائت 

فاأرهف ال�صتماع ما يقول  �أن ت�صمع فيها للخري دعاء،  �لنا�ض  يف فالة، مل تعتد 

�ل�صوت �أذنه، فاإذ� هو يوقظ �لهاجد يف عماه. وينادي �إىل �حلق و�رش�ط م�صتقيم، 

ومهوى  �أعيننا  ة  رَّ وقمُ وم�صلحنا  و�إمامنا  وزعيمنا  �صيدنا  هو  �ل�صائت  وذلك 

 .
130

�أفئدتنا؛ �رشَّف �لعرب، بل �مل�صارقة، بل قطيف �الأر�ض قاطبة

ويف موؤمتر جمعيات �ل�صبان �مل�صلمني �لر�بع، وبتاريخ 25 ربيع �لثاين 1351هـ �ملو�فق 

1932/8/28م مبنا�صبة �لذكرى �خلالدة ملعركة حطني، وقف حممد �إ�صعاف خطيباً و�أخذ 

يقول: “حممد بن عبد �هلل، نحن عبيدك، ونحن عبيد عبيدك، نحن منتمون �إليك، منتمون 

خلِّ�صنا،  جننا،  �أدركنا،  نريد؟  فماذ�  عربيتك،  �إىل  منتمون  دينك،  �إىل  منتمون  قر�آنك،  �إىل 

 .
�أنقذنا، �إنَّ �الأعادي تد�عت من كل �صوٍب علينا”131

لقد �أ�صدق حممد �إ�صعاف �الأمة �لقول، وكان ل�صان �صدٍق دفاعاً و�نتماًء للقر�آن �لكرمي 

ور�صول �هلل �لكرمي.
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اللغة العربية يف فكر حممد اإ�شعاف: 

�هلل  قر�آن  خاللها”،  من  �هلل  “يرى  يقول  كما  فهو  �لعربية،  �للغة  �لن�صا�صيبي  ع�صق 

�الأّمة،  “�للغة هي  . وعنده 
132

�صاحرة ر�قية مده�صة  �صامية عالية  �إال  ير�ها  و�رشيعته ال 

و�الأّمة هي �للغة، و�صعف �الأوىل �صعف للثانية، وهالك �لثانية هالك لالأوىل، وما �الأّمة 

 .
�إال لغتها و�أدبها وخلقها”133

يقول نظماً: 

لـغــة �لـجـزيـرة حقها �الإن�صاف

َّمــا ــها �أهــل �ل�صــالل فــاإنـ �إن عــقَّ

هـــذ� �لـبـيــان مـحـمـد �أو�صـى بـه

هو روحمُ من ع�صق �لكتاب و�إّنه

 من ترجتيهم، �صيدها �ل�صغاف

 بـــــربِّـــهـــا وبـــرّبـــهــــا �إ�صـــــعـــافمُ

 فــلـه عـلـى قـول �لورى �إ�صــر�فمُ

134
�صـم ل�صـائنـه �لبـغيـــ�ض زعـــاف

ويف كتابه “نمُْقل �الأديب” يطنب حممد �إ�صعاف يف �لتغني مبز�يا �للغة �لعربية وتفوقها 

و�لتجود  و�لبالغة  �لف�صاحة  فيها  نظام،  يف  كله  �حل�صن  جمعت  �إذ  �للغات،  كافة  على 

يوماً  �للغات  تنافرت  �إذ�  ويقرر:  �ل�صاحر،  �لبيان  وفيها  و�الإطناب،  و�الإيجاز  و�لتذوق 

 .
135

وت�صاجلت، جاءت فتاة �جلزيرة، �صيدة عقيلة وجئن �إماء

كان غيور�ً على �لعربية، �صغوفاً باآد�بها، تغنَّى مبحا�صنها، ود�فع عنها، وحمل على 

.
136

�مل�صتخفني بها، وحاول �إظهار ما فيها من مز�يا

�إنَّ حممد �إ�صعاف يرى �أن �للغة هي �الأمة، و�الأمة هي �للغة، كما �صبق �الإ�صارة �إليه، ويف 

ِك باللغة �الأ�صيلة،  هذ� �لر�أي بمُعٌد قومي وديني و�إن�صاين. فالبعد �لقومي يدعو �إىل �لتم�صُّ

لغة �لقر�آن �لكرمي، فتكون نقية �صليمة، بعيدًة عن �لغث و�ل�صعيف، في�صهل �لتفاهم بها 

�ل�صاد.  الأبناء  �لقومية  �لرو�بط  �أهم  من  تكون  وبالتايل  يت�رشذمون،  فال  �أ�صحابها  بني 

و�لبعد �لديني يدعو �إىل معرفة �للغة �لعربية، ل�صان مبني، فاإعجاز �لقر�آن �لكرمي ال يدرك 

كنهه �إال من عرف لغته �لعربية، فيقوى �الإيان به. وهي ثالثاً دعوة �إن�صانية لنا، نتعود 

�ل�صدق و�الأمانة �لعلمية، ونحافظ على �رشيحة من �لرت�ث �الإن�صاين، والأن �للغة �لنقية 

.
137

�ل�صليمة ت�صاعد على تنقية �لعقل

�لعربية”  �للغة  يف  “كلمة  كتابه  يف  �إ�صعاف  حممد  عر�ض  فقد  �الآخر،  �جلانب  وعلى 

زت يف جانب منها على حا�رش �للغة �لعربية، وت�صّدت لتفنيد  �لعديد من �لق�صايا �لتي ركَّ
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�آر�ء �ملنتق�صني ملالئمتها للع�رش حتت ذريعة �لتقدم ونبذ �جلمود و�لتخلف، وبذل ر�أياً يف 

ترقية تدري�ض �للغة �لعربية، و�لوفاء بحقها يف �لتجديد. ويف �رشد تاريخي تناول �لن�صاأة 

و�لبالغة و�الإعجاز يف �لقر�آن �لكرمي و�حلديث، �ل�صحيح منه و�ل�صعيف، وقو�عد �للغة 

.
138

�لعربية يف �صدر �الإ�صالم و�لع�رش �الأموي و�أثر �ملو�يل يف �إف�صاد قو�عدية �للغة

وخّل�ض �إ�صعاف طريقته ومنهجيته يف ترقية تدري�ض �للغة �لعربية و�لتي تقوم على: 

و�لقطع  �ل�صائرة  و�الأمثال  �لبليغة  و�خلطب  و�حلديث،  �لقر�آن  من  �لن�صو�ض  �ختيار 

�لنرثية �جلميلة، ثّم قر�ءتها للطلبة بفهم ومتعة و�صخ�صية قوية، ومن ثّم �لتعليق على 

�لطلبة  تكليف  ثّم  �لدقيقة،  �ملعجبة  وداللتها  �الألفاظ  �أ�رش�ر  يك�صف  ب�صكٍل  �ملفرد�ت، 

لرتقية  �لن�صا�صيبي  و�صيلتا  هما  و�لكتاب  فاملدر�ض  �إذن  حفظوه.  ما  و�صماعه  باحلفظ، 

من  �للغة  يحفظ  �لذي  �لتجديد  ولكنه  �للغة،  جتديد  ب�رشورة  يوؤمن  �أنه  ومع   ،
139

�للغة

من  للح�صارة  وتطور�ً  تنمية  �لتجديد  ويرى  ��صمحاللها،  �أو  �إف�صادها  �إىل  يوؤدي  ما  كل 

بدعوة  �لقافية  نلغي  �أو  �لعامية  ونعتمد  �للغة  على  نق�صي  فال  و�للغوي؛  �الأدبي  جانبها 

�لعامية،  �للهجة  ��صتخد�م  بلزومية  يقولون  �لذين  على  وينعى  وجتديده.  �ل�صعر  حرية 

وي�صف  �حلياة،  وميادين  جماالت  كافة  يف  �ليومي  �لتخاطب  لغة  الأنها  �لف�صحى،  دون 

�إىل  �للغة  �لتدين يف حا�رش  �أحمق. ويعزو �صبب  �أو جاهل  �أو زنيم  �إما ذئب  �لعامية  دعاة 

تالميذهم  �صون  يدرِّ �لذين  �ملدر�صني  �إىل  �أو  �أجنبية،  تربيًة  تلقو�  �لذين  و�حلكام  �لكب�ء 

. كما رف�ض ب�صورة قاطعة ��صتبد�ل �الأحرف �لعربية بالالتينية، وحماكاة 
140

بلغة عامية

.
141

ك بها، وحت�صني �أ�صاليب �لكتابة و�لتعبري �أتاتورك يف ذلك، و�إمنا ر�أى وجوب �لتم�صُّ

�أنه �لتزم بالدعوة �إىل �ال�صتفادة من �لتقدم �لعلمي  ويفهم من كتابات حممد �إ�صعاف 

عن  �لعلوم  من  �لكثري  �الأو�ئل  و�لعرب  �مل�صلمني  �لعلماء  بنقل  �أمثلة  و�رشب  �لغرب،  يف 

�لغرب،  مدنية  “تلكم  ويقول:  وت�صذيبها،  وتهذيبها  وتنقيتها  حتريرها  بعد  �ليونان 

�إذ� عاديناها وهي  �أن جنهلها. و�أما  �ل�رش يف  �أن نعرفها، و�ل�رش كل  فاخلري كل �خلري يف 

و�إن  ثّم عا�صم،  فلي�ض  �الأر�صية،  �لكرة  ��صتعلتنا، وهي مدنية غمرت  �ل�صاطية  �ل�صائدة 

 ،
�إال خريها”142 يمُنجينا من عفاريت، غريها، ولن يبعد عنا �رشهم  �إىل �ملريخ، ولن  �آويت 

فعنده �ملدينة �لغربية �رشورية جد�ً، بحيث ال يكن �ال�صتغناء عنها ال�صتكمال �لنهو�ض 

�لعربي يف هذ� �لع�رش.
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ومل تغب ق�صية وطنه عن فكره و�أدبه، فالقد�ض يجب ربطها بكل �لعو��صم �لعربية، 

فعزلتها �أو �نقطاعها �صيوؤدي �إىل موتها، ومل يكن يعرتف بحدوٍد بني قطر وقطر، فالعرب 

�أمٌة و�حدة، يجمعهم وطٌن و�حد، ويقول يف ذلك: 

ف�صعادتـي يـا �بــن �لكـر�م 

�أن ت�صبح �لعــرب �الأذلــة

وبـــغيتــــي ومر�ميـــا

143
�صــــــادًة ومـــو�لـــيــــــا

ويدعو �أبناء قومه لبذل �لدماء بدل �لدموع، رثاًء لوطنه �لتي حتيق به �أالعيب بريطانيا 

�مل�صتعمرة و�أطماع �لع�صبات �ل�صهيونية: 

فـلقــد ولـت فل�صــطيـن ولـــم 

�إنهــا �أوطانكــم فا�صتيقظـو�

يبق يا �أخـت �لعلـى غري دمــاء 

144
ال تـبـــيـعــوهـــا لقــــوم دخـــالء

وكان حممد �إ�صعاف يكره �أحز�ب فل�صطني �لعائلية، وير�ها �إهد�ر�ً لطاقات �لوطن، فلم 

ين�صم الأيِّ حزب، وكره لب�ض �لطربو�ض، �لعالمة �ملميزة الآل �لن�صا�صيبي، حزب �لدفاع، 

ر�أ�صه �صا�صة  �ملو�لية الآل �حل�صيني، فكان ي�صع على  �لهيئة  �لكوفية عالمة  لب�ض  وكره 

بي�صاء مبومة وملفوفة على �لر�أ�ض كالعمامة، ومع ذلك فقد ربطته �صد�قة مع �حلاج 

بنت  �بن  �أين  ل�صوؤ�له،  قّدم  �حل�صيني،  عن  �إ�صعاف  حممد  �صاأل  ما  و�إذ�  �حل�صيني،  �أمني 

.
145

ر�صول �هلل، �صلى �هلل عليه و�صلم

م�شنفات حممد اإ�شعاف الن�شا�شيبي: 

و�ملقالة  و�لبحث  �لكتاب  بني  تر�وحت  �ملوؤلفات  من  �لعديد  �إ�صعاف  حممد  و�صع 

و�خلطبة و�ملحا�رشة، كما طرق باب �لنظم، ولكنه عزف عنه، الأنه مل يحقق له ما يريده 

من علو كعب يف �ل�صعر، و�جته بكليته نحو �الأدب �ملنثور فحاز �ل�صبق ومن موؤلفاته: 

وحتقيقها،  �لن�صو�ض  نقد  �عتمد  فقد  �آثاره،  �أعظم  من  ويعدُّ  ال�شحيح:  الإ�شالم   .1

ودح�ض  وحتليلها  ونقدها  �حلقائق  من  لعدد  تو�صيح  وفيه  و��صع،  علم  ي�صندها 

وتنزيهاً  طويالً،  وقتاً  �لنا�ض  عليها  �صار  �لتي  �الأ�صتات(  ي�صميها  )�لتي  �الأباطيل 

لالإ�صالم من �لبدع �لتي حلقت به، وعر�ض لالإمامة و�آيات �لطهارة و�لع�صمة. وقد 

مطبعة  �لقد�ض،  يف  بع  وطمُ �ل�صيعة،  علماء  بع�ض  قبل  من  ر�ً  ممُ نقد�ً  �لكتـاب  هذ�  نمُقـد 

�لعرب، 1354هـ/1935م، يقول �إبر�هيم �ملازين: �أده�صني ما يف “�الإ�صالم �ل�صحيح” 

من حتقيق، �رشعت �أقر�أه م�صاء، ومل �أقَو على تركه، وفرغت منه مطلع �لفجر. 
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ثّم  خطبة  �أ�صلها  �شوقي:  اأحمد  اخلالد  وال�شاعر  الدين  �شالح  اخلالد  البطل   .2

كل  دور  عن  ويتحدث  و�ل�صاعر،  �لبطل  من  كل  مناقب  فيه  يعّدد  كتاب،  يف  طبعت 

�لقد�ض،  يف  بع  وطمُ �لعربية،  �الإ�صالم،  ولغة  �الإ�صالم  باأمة  �الرتقاء  يف  منهما  و�حٍد 

1932، �أعاد طباعته �حتاد �لكتاب و�ل�صحفيني �لفل�صطينيني بدم�صق، �صنة 1984. 

الب�شتــان: كان �صيخه عبد �هلل �لب�صتاين قد و�صع موؤلفاً بعنو�ن �لب�صتان، معجم   .3

وجدها  �لن�صا�صيبي  جمموعة  كتابه  �إ�صعاف  حممد  و�صع  وملا  جز�أين،  يف  عربي 

�صعبة على �لطالب، فاختار للطالب جمموعًة �أخرى �أ�صهل مما ورد يف �ملجموعة 

�الأولية  للمد�ر�ض  “�لب�صتان” وجعله  ��صم  �ملختار�ت �جلديدة  و�أطلق على  �الأوىل، 

و�البتد�ئية، وجاء يف �صبعة �أق�صام، وكان كتاباً مدر�صياً مقرر�ً يف مادة �ملطالعة يف 

�ل�صغري،  من  ب�صاأنه  بالعناية  باأحق  �لكبري  ما  مقدمته:  يف  ذكر  فل�صطني،  مد�ر�ض 

�لبادي،  من  �لعلماء  فيها  يحتفل  و�الأدب  �لعلم  يف  كتب  �إىل  باأحوج  �ل�صادي  ولي�ض 

بل �لثاين يف هذ� �الأمر هو �الأول و�الأهم �ملقدم، و�إن على �لذي يلقنه يف بدء تثقيفه 

�ملعول. وقد قّدمت جملة �ملقتطف �لكتاب بالقول: حديقة غنّاء، جمع فيها �الأ�صتاذ 

�لن�صا�صيبي من فنون �الأدب �لعربي، كل زهرٍة وثمرٍة يانعة، وقد قرظه �لعالّمة 

.
146

�ل�صيخ حممد بهجة �الأثري �لبغد�دي وغريه

�ل�صالحية  �لكلية  يف  �ألقاها  �لتي  �الأوىل  �ملحا�رشة  معه:  و�شريتنا  العلم  �شرية   .4

�لدر��صة  على  �لطالب  فيها  حثَّ  فيها،  �لعربية  للغة  مدر�صاً  تعيينه  عند  بالقد�ض، 

�لكرملي  �ن�صتا�ض  قرظه  وقد  �لغرب.  يف  �لعلمي  �لتقدُّم  على  و�النفتاح  �لغرب،  يف 

�لعلم باأن تتلى مبنزلة  �لكلمة يف �صرية  �أجدر هذه  “فما  يف جملة لغة �لعرب فقال: 

�آي �صباح م�صاء، لتنطبع حمكمات عبار�تها يف �خلاطر، فيجري عليها كل �صاعر 

. طبع يف �لقد�ض، دير �لروم �الأرثوذك�ض، 1916، 1922. 
وناثر”147

�ملجمع  حما�رش�ت  �ملتنبي،  �لطيب  �أبي  يف  قول  �ل�صعر،  نرث  املتنبي:   �شيفيات   .5

�لعلمي �لعربي، دم�صق، �جلزء �لثالث، متوز 1936، �صفحة 143-127. 

�عتبه �لنقاد خري كتاب، بد�أ يف �الأدب �لعربي يف  �رصح اأمثال اأبي متام الطائي:   .6

هذ� �لع�رش، نمُ�رِش تباعاً يف جملة �لنفائ�ض، 1912، وقد جمع فيه �أمثال �أبي متام كما 

فعل �ل�صاحب بن عبَّاد يف جمعه الأمثال �أبي �لطيب �ملتنبي. 
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العربية و�شاعرها الأكرب اأحمد �شوقي: �أ�صا�صها خطبة �ألقاها يف مهرجان �صوقي   .7

فل�صطني،  معارف  يف  �ملد�ر�ض  مدر�ء  موؤمتر  يف  و�للغة  �الأدب  خدمة  يف  ودوره 

1927/4/21. ويعك�ض غرية وحتم�ض حممد �إ�صعاف على �لل�صان �لعربي. 

يف  م�رش  لدور  وتاأكيد  خل�صائ�صها  وذكر  �لعربية  عن  دفاع  امل�رصية:  العربية   .8

بع يف �لقد�ض، 1352هـ/1933م. �ملحافظة على �لعرب و�لعربية، طمُ

معارف  يف  مفت�صاً  يعمل  كان  عندما  �ألقاها  خطبة  الريحاين:  والأ�شتاذ  العربية   .9

و�صف  على  فيه  رّد  و�لفقه،  �لقر�آن  يف  �لوثقى  �لعروة  على  ز  ركَّ حيث  فل�صطني، 

�ملعارف  مطبعة  م�رش،  يف  بع  طمُ مقلد،  باأنه  �إ�صعاف  حممد  لالأديب  �لريحاين 

ومكتبتها. 

�ألقاها يف موؤمتر مدر�ء �ملد�ر�ض يف معارف فل�صطني،  خطبة  العربية يف املدر�شة:   .10

بع يف م�رش، مطبعة �ملعارف ومكتبتها، 1928.  طمُ

العراق يف �شبيل احلرية: خطبة �ألقاها يف حفل تاأبني فقيد �لعر�ق عبد �ملح�صن بك   .11

�ل�صعدون يف 1929/12/27، �أقامت �حلفل �للجنة �لتنفيذية للموؤمتر �لعربي �ل�صابع 

بع يف �لقد�ض، مطبعة �لعرب، 1932.  يف بيت �ملقد�ض، طمُ

بع يف  قلب عربي وعقل اأوروبي: حما�رشة �ألقيت يف �جلامعة �الأمريكية ببريوت، طمُ  .12

�لقد�ض، مطبعة بيت �ملقد�ض، 1342هـ/1924م. 

كلمة يف اللغة العربية: دفاع عن �لعربية، ال يد�نيه دفاع يف �الأدب �لعربي �حلديث،   .13

�أذ�ع �صيته يف �لبالد �لعربية و�لقطر �مل�رشي، وجهر به يف جمعية �لر�بطة �ل�رشقية 

بع يف �لقد�ض، مطبعة بيت  1924، وتهافت �الأدباء بعدها على لقائه، طمُ يف �لقاهرة، 

�ملقد�ض، 1925. 

�لعربي،  �إبر�هيم  نف�صه  �صّمى  من  ن�رش  فقد  لغوية(،  )�أغالط  املب�رصين:  كتاب   .14

مقالة �دعى وجود �أخطاء لغوية يف �لقر�آن �لكرمي، فردَّ عليه حممد �إ�صعاف مبقاالت 

ن�رشت يف جملة �لر�صالة �بتد�ًء من 1938/10/24. 

بع يف �لقاهرة، �ملطبعة �ل�صلفية، 1341هـ/1923م، جملة  جمموعة الن�شا�شيبي: طمُ  .15

�إ�صعاف �لن�صا�صيبي، �أديب فل�صطني  �ملقتطف قدمت �ملجموعة بالقول �إن �الأ�صتاذ 

�لعرب  قاله  ما  خري  من  كتاباً  �ألَّف  �لبالد،  تلك  يف  �ملعارف  مفت�صي  و�أحد  �الأكب، 
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�صعر�ً ونرث�ً، متوخياً تربية �لروح �لقومية، ومترين �أل�صنة �لتالميذ و�أقالمهم على 

�لبيان �لف�صيح حتى يكون ملكة فيهم، وقد ق�صم هذه �ملجموعة �إىل خم�صة �أق�صام: 

�لق�صم �الأول منها، ما تخريه من �آيات �لقر�آن �لكرمي. 

�لثاين: ما �نتخبه من �صحيح �لبخاري. 

�لثالث: �أ�صهر �أمثال �لعرب. 

�لر�بع: �أ�صهر ما روي عن حكماء �لعرب و�أدبائهم من �الأقو�ل �ملاأثورة. 

من  فيه  ما   َ ف�رشَّ وقد  �لبليغة،  �ل�صعرية  �ملقاطع  من  �ختاره  ما  و�الأخري:  �خلام�ض 

َ ما فيه من �لغام�ض، ويطلب من  �لغام�ض، و�لكتاب مطبوٌع طبعاً متقناً، وقد ف�رشَّ

 .
148

�ملطبعة �ل�صلفية مب�رش

دم�صق  يف  �ألقيت  �لتي  هنانو،  �إبر�هيم  تاأبني  حفلة  يف  �ألقاها  خطبة  اإبراهيم:  مقام   .16

نها حو��صي و�صذر�ت �أدبية ولغوية  15 �صو�ل 1354هـ �ملو�فق 1936/1/10م، �صمَّ

�لفرن�صيني(،  �ل�صورية �صّد  �لثورة  �إبر�هيم هنانو )�صهيد  وتاريخه وبيانه، تاأبني 

بع يف �لقد�ض، مطبعة بيت �ملقد�ض.  طمُ

على  �لعربية  للثقافة  عر�ض  وهي  �لر�صالة،  جملة  يف  معظمها  ن�رش  الأديب:  ُنْقل   .17

�ختالف قطوفها وتباين �ألو�نها، بلغ عدد ما ن�رش منها 969 نادرة، على مدى ما 

يقرب من ع�رش �صنو�ت، وكان �آخر ما ن�رش منها يف عدد كانون �لثاين/ يناير 1948. 

وقد بلغ �إعجاب �لقمُر�ء بها مبلغاً عظيماً، وظهر ذلك �الإعجاب على قلم زكي مبارك، 

�إذ كتب: “من و�جبي نحو نف�صي �أن �أعلن �أين ��صتوح�صت لغياب �ل�صذر�ت �لنفي�صة 

فمتى  �لر�صالة،  �صفحات  على  �جلليل  �الأ�صتاذ  ين�رشها  كان  �لتي  �ل�صذر�ت  جد�ً، 

.
يعود”149

وهناك جمموعة من �ملقاالت للن�صا�صيبي، �أهمها: 

معجم  يف  �حلموي  ياقوت  كتاب  على  تعقيبات  �الأديب،  معرفة  �إىل  �الأريب  �إر�صاد  	•
�الأدباء، ن�رشت يف جملة �لر�صالة �عتبار�ً من 1945/5/14. 

 .1938/5/26 �لر�صالة،  جملة  يف  لغوية  مقالة  بال�صيء،  حظي  	•

 .1948/8/23 �لر�صالة،  جملة  يف  مقاالت  �لكروي،  �لوفد  حكاية  	•
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 .1938/4/25 �لر�صالة،  جملة  �لنحو،  يف  و�لر�فعي  �صوقي  	•

 .1928/9/25 �لر�صالة،  جملة  �ملرتجمة،  �لكلمة  ق�صة  	•

و�نظر ع�رش�ت �ملقاالت يف جملة �لر�صالة، فقد و��صل �لن�رش فيها على مدى عقد من 

�لزمن يف �الأعد�د �لتالية: 

جدول 1/1: اأعداد جملة الر�شالة التي ن�رص فيها حممد الن�شا�شيبي مقالته

ال�شفحةالتاريخالعدد

2991941/2/24219

4041941/3/21288

5751944/7/10130

6041945/1/2997

6051945/2/5120

6061945/2/12140

6071945/2/19159

6081945/2/26190

6091945/3/5215

6141945/4/1253

6591946/2/18179

6631946/3/18199

وهناك عدة خطب يف �حتفاالت، �أبرزها: 

حممد علي، 5 رم�صان 1345هـ �ملو�فق 1927/3/9م. �لزعيم  تاأبني  	•

18 حمرم 1350هـ �ملو�فق 1931/6/5م. علي،  بن  �حل�صني  تاأبني  	•

بريوت و�لغالييني: �حلفلة �لتكريية للعالّمة �ل�صيخ م�صطفى �لغالييني، بريوت،  	•
د�ر �لكلية �الإ�صالمية، 1932. 

�لتفاوؤل و�الأثرية يف كالم �أبي �لعالء �ملعري، �ملهرجان �الألفي لالحتفال باأبي �لعالء  	•
بع يف دم�صق، مطبوعات �ملجمع �لعلمي �لعربي، 1938.  �ملعري، طمُ

مالحظة: معظم خطبه مّت طبعها يف كتب �صغرية �حلجم فيما بعد. 
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�أهم خمطوطات كتب �لن�صا�صيبي �لتي فقدت: 

�لعربية.  �الأمة  	•
�لن�صا�صيبي.  حما�صة  	•

.
150

عدن جنة  	•

وفاتـــه: 

لي�رشف على  �ل�صتوية  �لقاهرة يف رحلته  �إىل  �لن�صا�صيبي  1947 �صافر  �صنة  يف �صتاء 

طباعة كتبه �لثالث �ملخطوطة، وليتطبب من مر�ض �لربو �لذي الزمه �أو�خر �أيام عمره، 

اره و�أ�صدقائه وحمبيه حتى �أح�ضَّ ذ�ت ليلة باأمل �صديد يف �صدره، نقل على  مَّ وظل مع �صمُ

�أثرها �إىل م�صت�صفى �لدقي، حيث فارق �حلياة يف �ل�صاعات �الأوىل من �صباح يوم �خلمي�ض 

 .1948/1/22

وكانت له جنازة حافلة، �صارك فيها �الأدباء و�لعلماء ورجال �لدولة، ووري �لرثى يف 

.
151

مقابر �الإمام �ل�صافعي

ولقد رثاه عدد كبري من �أ�صدقائه وع�صاق �أدبه ومنهم؛ حممد عبد �لرحمن �جلديلي 

ود�ود حمد�ن و�أحمد ح�صن �لزيات وحممد �صليم �لر�صد�ن و�أحمد لطفي �ل�صيد و�صكري 

في�صل وعبد �لوهاب عز�م، و�ل�صاعر عبد �لغني ح�صن، قال يف رثائه: 

يــا غـريـب �ملـمـات مـا نـحـن �إال

�أخطاأتك �الأقد�ر و�لنا�ض تغلي 

و�أ�صـــابــتــك فـي مـكــان �أمـــني 

لــــم تـــمـت مـيتـة �جلبان ولكن

غــربـــاء فـي منزل �لــغـــربــاء

يف فل�صطني و�حلمى يف دماء 

رب �آمــن يجد حبل �لرجـــاء 

تَّ يف �لعلـم ميتـة �ل�صــهـد�ء ممُ

ما  وهذ�  �رشفاً،  تزيده  له  فبم�صاهرته  باالأدب،  و�كتفى  �إ�صعاف،  حممد  يتزوج  ومل 

.
152

كتب به �إىل �صديقه �أمري �ل�صعر�ء �أحمد �صوقي

�إنَّ  �لزيات:  ح�صن  �أحمد  وقال   .
153

�الأدب �أوعية  من  وعاٌء  معا�رشوه:  عنه  قال 

�حلا�رش  �لزمن  ي�صتطيع  ال  �ملحققني،  �للغويني  �الأدباء  من  طبقة  خامت  كان  �لن�صا�صيبي 

 .
154

بطبيعته وثقافته �أن يجود مبثله

وجبل  �ل�رشيف  �حلرم  �لدو�م،  على  �صاأذكرهم  ثالثة  فيقول:  �لريحاين  �أمني  �أما 

باأن �جلمهورية  . وروى كثري ممن كتب �صرية حياته 
155

�لن�صا�صيبي �لزيتون و�إ�صعاف 

 .
156

�للبنانية �أهدته و�صام �ال�صتحقاق �للبناين تقدير�ً جلهوده �الأدبية
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لقد نافح �لن�صا�صيبي عن دينه وقر�آنه ور�صوله و�أمته �لعربية و�الإ�صالمية، و�أم�صى 

جد�رة  بكل  �لعربية  �أديب  وكان  �لعربي،  و�الأدب  �لرت�ث  كنوز  يف  ومنقِّباً  باحثاً  حياته 

و��صتحقاق. 

خام�شًا: عارف الَعــاِرف:

معروف،  فل�صطيني  خ  وؤرِّ ممُ 1393هـ/1973م،  �صنة  تويف  �لعارف  �صحادة  عارف  هو 

�لعهد  ويف  فل�صطني،  على  �لبيطاين  �النتد�ب  عهد  يف  و�ل�صيا�صة  �الإد�رة  رجال  و�أَحدمُ 

�لها�صمية.  �الأردنية  �ململكة  �إطار  يف  و�ل�رشقية  �لغربية  �ل�صفتني  وحدة  بعد  �الأردين 

�أ�صهم يف �حلركة �لوطنية �لفل�صطينية يف بد�يتها، وكانت له مو�قف �صيا�صية �إز�ء �لوجود 

و�غت�صاب  �ل�صهيوين  و�لغزو  �لبيطاين  و�النتد�ب  و�الحتالل  فل�صطني،  يف  �لعثماين 

فل�صطني منذ 1921-1967، وكذ� من �الأحد�ث �لتي �نعك�صت على عالقة منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية مع �لنظام �الأردين منذ 1973-1966. 

�ليوميات  تَّاب  �أكرث كمُ �أكرم زعيرت، كانا من  �أحد �ثنني، �الآخر هو  يمُعّد عارف �لعارف 

مد�ومًة على ت�صجيل �الأحد�ث �لتي لفَّت وطنهما، و�صنعت �لتاريخ �لفل�صطيني �حلديث، 

و�إن كان لكل منهما منهجيته وم�صادره. 

�البتد�ئية  در��صته  و�أمتَّ  1310هـ/1892م،  �صنة  �لقد�ض  مدينة  يف  �لعارف  عارف  ولد 

فيها، ثّم �نتقل �إىل �إ�صطنبول يف ظروف مل تورد �مل�صادر �صيئاً عنها، ويبدو �أنه كان متفوقاً 

�الإد�رة  �إ�صطنبول. وكانت  �ل�صلطانية يف  �ملد�ر�ض  �ملدر�صة فاختري الإكمال در��صته يف  يف 

�لعثمانية يف �لواليات �لعربية عادًة ما تختار من تتو�صم فيهم �لنجابة و�لذكاء، وتر�صلهم 

�لدولة  و�إعد�دهم؛ تربيًة ووالًء، ليكونو� موظفني يف دو�ئر  لتاأهيلهم علمياً  �لعا�صمة  �إىل 

�الأعيان  �أبناء  �لعثمانية رعاية  �الإد�رة  تتوىل  �الأحيان  بعد، ويف بع�ض  فيما  وموؤ�ص�صاتها 

�ختري  قد  �لعارف  عارف  باأن  و�أرى  نف�صه.  للهدف  �ملتنفذة  �لعائالت  و�أبناء  و�لوجهاء 

لل�صبب �الأول، فلم �أعرث يف �لوثائق و�ل�صجالت �لعثمانية ما ي�صري �إىل �أن و�لده �أو �أ�رشته 

كانت من �لعائالت �ملتنفذة �أو �الأعيان �أو �لوجهاء. 

ثّم  ومن  �لعثمانية،  �ل�صلطانية  �ملد�ر�ض  يف  �لثانوية  در��صته  �لعارف  عارف  و�أكمل 

�لتحق بكلية �الآد�ب يف جامعة �إ�صطنبول، وح�صل منها على درجة �للي�صان�ض يف �الإد�رة 

و�القت�صاد و�ل�صيا�صة �صنة 1332هـ/1913م. 
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 Payam ومن �جلدير بالذكر �أنه عمل خالل مرحلة در��صته �جلامعية يف جريدة بيام

)�لر�صالة(، �لرتكية ليالً، ليتمكن من متابعة در��صته و�الإنفاق على نف�صه. ولعله من خالل 

�ليقظة  عو�مل  نف�صه  يف  تنبّهت  �إ�صطنبول  يف  �لعرب  بال�صبان  و�ت�صاله  �ل�صحفي  عمله 

�إ�صطنبول،  يف  �لعرب  �ل�صبان  �أن�صاأه  �لذي  �الأدبي،  �ملنتدى  جمعية  �إىل  فان�صم  و�لوعي، 

�نتخب  فقد  وحما�صه  لن�صاطه  ونظر�ً  �لعرب.  توحيد  �إىل  برناجمه  �صمن  يدعو  و�لذي 

�جلامعية،  در��صته  �إبَّان  عنه،  عرف  وقد  �صيّما  ال  للمنتدى،  �الإد�رية  �لهيئة  يف  ع�صو�ً 

حر�صه على تدوين حما�رش�ت �أ�صاتذته وتوزيعها على �أتر�به �لطلبة. 

نيِّ عارف �لعارف يف قلم �لرتجمة �لتابع لوز�رة �خلارجية �لرتكية، �إذ  ومن ثّم فقد عمُ

.
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كان يجيد �للغة �لرتكية، وله معرفة باللغة �لفرن�صية باالإ�صافة �إىل لغته �الأم، �لعربية

يف  �حتياطياً  �صابطاً  �لعارف  جتنيد  متَّ   ،1914 �الأوىل  �لعاملية  �حلرب  ن�صبت  وعندما 

�إىل  �أر�صل  ثّم  ومن  �أ�صهر.  �صتة  مدة  �حلربية  �لكلية  يف  �أم�صى  حيث  �لعثماين،  �جلي�ض 

جبهة �لقفقا�ض مع غريه من �ملتجندين �لعرب، وكان يتوىل �لرتجمة بني �ملجندين �لعرب 

1915، وعلى مقربة  �صنة  �لرو�ض و�الأتر�ك،  �ملعارك بني  �إحدى  �الأتر�ك. ويف  و�ل�صباط 

�رِش، و�أر�صل �إىل �صيبرييا، ويف معتقل لالأ�رشى �أقيم على مقربة من مدينة 
مُ
من �أر�رشوم �أ

قر��صنويار�صت، على �صاطئ نهر ينى �صاي ق�صى ثالث �صنو�ت 1915-1917 �صجيناً يف 

هذ� �ملعتقل، �لقار�ض �لبد، ويف ظروف قا�صية مريرة لبعده عن وطنه، ومعاناة �جلوع 

و�حلرمان. 

و�الأملان  �ملجريني  من  �الأ�رشى  �ل�صباط  من  جمموعٌة  يوجد  حيث  �ملعتقل،  يف 

ممُهم �لعربية ويتعلم منهم �الأملانية، 
و�لنم�صاويني، تعلَّم عارف �لعارف �للغة �الأملانية. يمُعلِّ

وقد �أجادها، حتى �إنه نقل كتاب �آرن�صت هيجل Ernst Haeckel “�أ�رش�ر �لكون”، �لذي 

�رشح فيه نظرية د�رون Darwin’s Theory يف �لن�صوء و�الرتقاء، �إىل �للغة �لرتكية. 

“ناقة �هلل” الإعالم  �أ�صدر جريدة حائط، وكان يكتبها بخط يده، دعاها  ويف �ملعتقل، 

وت�صلية رفاقه �ل�صجناء، وكانت يف �لبد�ية فكاهية هزلية، ثّم جنحت �إىل �جلدية و�لتحليالت 

لالأخبار  �حلديثة  و�ملعاجلة  �النتقاد  �إىل  �لفكاهة  جتمع  كانت  وقد  �ل�صيا�صية.  �الإخبارية 

�الأخري،  �لعدد   ،45 �لعدد  1916، و�صدر  �صنة  �الأول منها  �لعدد  و�ملو��صيع، وقد �صدر 

�صنة 1917. وذكر �لنا�صف، �أن عارف �لعارف ما ز�ل يحتفظ ببع�ض �أعد�دها يف مكتبته، 

.
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بر�م �هلل
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علنت �لثورة �لعربية �لكبى بقيادة �ل�رشيف �حل�صني بن علي، وو�صلت �أخبارها 
مُ
و�أ

�إىل �ملعتقل يف �صيبيا، وقرر �لعارف وعدد�ً من رفاقه �ملعتقلني �لعرب، �لطلب �إىل �ل�صلطات 

بن  �حل�صني  �ل�رشيف  مبع�صكر�ت  �اللتحاق  من  ومتكينهم  �رش�حهم  �إطالق  �لرو�صية 

ِف�َض �لطلب الأنهم �عتبو� �أ�رشى عثمانيني. وتالحقت �الأحد�ث، وقامت �لثورة  علي، ورمُ

نيقوال  �لقي�رش  عر�ض   Bolshevik �لبال�صفة  ودكَّ   ،1917 �صنة  �لرو�صية  �ال�صرت�كية 

�لثاين Nicholas II، وقتلوه وزوجته و�أوالده وت�صلَّمو� زمام �الأمور، و�رشت �لفو�صى 

و�ال�صطر�ب يف كل �لبالد �لرو�صية فا�صتغلها عارف �لعارف ورفاقه وتدبرو� �أمر هربهم. 

وعب رحلة طويلة ومرهقة و�صلو� �إىل فالديفو�صتك Vladivostok، حيث ز�ر �لعارف 

بااللتحاق  ورغبتهم  وفر�رهم  حالهم  له  و�أو�صحو�  �ملدينة،  تلك  يف  �لبيطاين  �لقن�صل 

�لرتتيبات  �لقن�صل  فاتخذ  وع�صكرياً،  �صابطاً   22 عددهم  وكان  �ل�رشيف،  مبع�صكر�ت 

عن  �ملتو�صط،  �الأبي�ض  للبحر  �ل�رشقي  �ل�صاطئ  “دنريه” �إىل  �لباخرة  ظهر  على  لنقلهم 

طريق جنوب �رشق �آ�صيا، عب �ملحيط �لهندي و�لبحر �الأحمر. 

1918، ليجد �الأتر�ك وقد �ن�صحبو� من  �أر�ض �لوطن �صنة  ت رحاله و�أ�صحابه  وحطَّ

�لقد�ض، و�حلرب قد �نتهت، و�لهدنة �أعلنت، و�أطماع �ل�صهاينة يف �إن�صاء �لوطن �لقومي يف 

بلده قد باتت و��صحة وقريبة، و�النتد�ب �لبيطاين يجّهز ليمُفَر�ض على فل�صطني. 

َ معلماً يف �ملدر�صة �لر�صيدية �حلكومية يف �لقد�ض، غرَي �أنَّ  نيِّ وما هي �إال فرتة حتى عمُ

ومعاد�ته  �لعربية،  و�لوحدة  �لعربي،  �لقومي  �ال�صتقالل  �أجل  من  �لن�صال  �إىل  �جتاهه 

لل�صهيونية؛ قد دفعه مع �صديقه �ملحامي حممد ح�صن �لبديري الإ�صد�ر جريدة عربية 

�صيا�صية �أدبية، فاأ�صدر� جريدة �صورية �جلنوبية، �أ�صبوعية، ثّم ن�صف �أ�صبوعية. و�صدر 

�لعدد �الأول منها يف 1919/9/8، وقد هاجمت �ل�صهيونية هجوماً عنيفاً، وندَّدت بال�صيا�صة 

�لبيطانية بخ�صو�ض فل�صطني، ووعد بلفور، و�لهجرة �ليهودية، و�ال�صتيطان، و�نتز�ع 

ملكية �الأر��صي، وت�صهيل �نتقالها �إىل �ليهود، وتبنَّت �أهد�ف �لنادي �لعربي يف �لوحدة مع 

. وقد دفع هذ� �الأمر 
�صورية، ومكافحة �ل�صهيونية، وكان �صعار �لنادي “�أر�صنا لنا”159

، وكان �لنادي 
160

�ل�صلطات �لبيطانية �إىل تعطيلها يف 1920/7/27 بعد �صنة من �صدورها

�لعربي يف ذروة ن�صاطه �صنة 1920، وعارف �لعارف من �أهم �أع�صائه �لبارزين. 

 1920 �أبريل  ني�صان/  �لقد�ض يف  �ليهودية، وكانت هبَّة  �لعربية -  �لعالقات  وتوترت 

)�أو ما يعرف بانتفا�صة مو�صم �لنبي مو�صى(، وحدثت ��صتباكات بني �لعرب و�ليهود، 
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فل�صطني.  �أنحاء  �صائر  و�ال�صطر�بات  �ملظاهر�ت  وعّمت  وقتلى،  جرحى  عن  �أ�صفرت 

�لعارف  عارف  وفاز  �لفل�صطينية”،  �لعربية  “�جلمعية  �أن�صاأو�  قد  �لفل�صطينيون  وكان 

�رشفة  ومن  �خلليل،  باب  �صاحة  ويف  حا�صد،  جماهريي  لقاء  ويف  �الإد�رية،  بع�صويتها 

جتمعو�  �لذين  �جلماهري  حما�ض  �ألهب  ممن  و�حد�ً  �لعارف  كان  �ل�صاحة،  على  طلَّة  ممُ

�رشورة  على  �ملحت�صدين  فيها  حرَّ�ض  كلمًة  و�ألقى   ،
161

مو�صى �لنبي  مبو�صم  لالحتفال 

�إدخال فل�صطني �صمن �لوحدة �ل�صورية، ومقاومة �لهجرة �ليهودية، ودعا �إىل جمع كلمة 

. وهتف بال�صعار: �أيها �لعرب، هذ� ملككم )�أي 
162

�جلمعيات �لفل�صطينية وتوحيد غاياتها

في�صل( فاحتدو� معه. 

و�ندلعت �رش�رة �ال�صتباكات �لتي ��صتمرت �أ�صبوعاً بعد �تهام �لعرب لليهود بتلوين 

مفتي  �حل�صيني،  �أمني  و�حلاج  باتهامه  �لبيطانية  �ل�صلطات  و�صارعت  �أعالمهم،  �أحد 

يوم  عليه  �لقب�ض  فاألقت  �لدموية،  �لعنف  حو�دث  و�إثارة  �ملظاهر�ت  بتدبري  �لقد�ض، 

1920/4/4. وبينما كان رجال �الأمن يقتادونه للمثول �أمام �ملحكمة �لع�صكرية يف �لقد�ض، 

وعلى حني غفلة من �لع�صاكر، �أطلق �صاقيه للريح، ووىل هارباً عن طريق ه�صاب �لنبي 

عند  و�ختباأ  �الأردن،  �رشق  �صوب  �لكرك،  �إىل  بقارب  و�جتاز  �مليت،  �لبحر  �إىل  مو�صى 

�لقبائل �لبدوية. جدَّت �ل�صلطات �لبيطانية يف حماولة �إلقاء �لقب�ض عليه، ومن ثّم �صدر 

�صنو�ت  ع�رش  ملدة  بال�صجن  �حل�صيني  �أمني  �حلاج  �لهارب  �الآخر  وزميله  بحقه  �حلكم 

مع �الأ�صغال �ل�صاقة. وقد �ختفى ليظهر يف دم�صق ع�صو�ً م�صاركاً يف �ملوؤمتر �ل�صوري، 

على  للفي�صل بن �حل�صني ملكاً  �أر��صيها، ومبايعاً  ��صتقالل �صورية ووحدة  �أعلن  �لذي 

تاأليف  فيه  تقرر  دم�صق،  يف  قد  عمُ �جتماع،  يف  �لعارف  �صارك   1920/5/31 ويف  �صورية. 

�أميناً عاماً للجنتها �الإد�رية، وقد �حتجت �جلمعية  �جلمعية �لعربية �لفل�صطينية و�ختري 

هربرت  تعيني  ورف�صت   ،San Remo Conference ريو  �صان  موؤمتر  قر�ر�ت  على 

منا�رشة  �لبابا  ونا�صدت  فل�صطني،  على  �صامياً  مندوباً  �ل�صهيوين  �ليهودي  �صموئيل، 

 .
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ق�صية فل�صطني، و�الحتجاج على �ل�صيا�صة �لبيطانية يف فل�صطني

وملا و�صل هربرت �صموئيل �إىل فل�صطني ر�أى �أنه ال بّد من �لتقرب �إىل �لعرب خد�عاً، 

هبَّة  يف  �صاركو�  �لذين  جميع  �صمل  �لعام”،  “بالعفو  �صماه  ما  و�صوله  فور  فاأ�صدر 

ني�صان/ �أبريل 1920، و�إطالق �رش�ح �ملوقوفني، و�صمح للفارين بالعودة. و��صتمُثْنَِي من 

�لعفو �لعام، �حلاج �أمني �حل�صيني، وعارف �لعارف، �إال �إذ� ��صت�صلما للبيطانيني، كونهم 

�صدر بحقهم �أحكام ق�صائية، ومل يعد �الثنان �إىل وطنهم. 
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 Henri Gouraud غورو  �جلرن�ل  �حتالل  �إىل  �أف�صت  �صورية،  يف  تطور�ت  وحدثت 

مدينة دم�صق، وخمافة �إلقاء �لقب�ض عليه وت�صليمه لل�صلطات �لبيطانية يف فل�صطني غادر 

يمماً �صطر �رشقي �الأردن، متنقالً وخمتفياً بني م�صارب �لبدو  عارف �لعارف دم�صق، ممُ

حتى و�صل مدينة �ل�صلط و�ختفى فيها، وحني ز�ر هربرت �صموئيل مدينة �ل�صلط، قدم 

�صيوخها و�أعيانها �لتما�صاً له، طالبني �ل�صفح عن �لعارف، فا�صتجاب هربرت �صموئيل، 

و�صمح له بالعودة. كما عفا عن �حلاج �أمني.

ويبدو �أن عارف �لعارف قد �أ�صناه �لتنقل و�لرتحال، من هرٍب �إىل هرب، ومن ترحال 

وكاأنهم  عنده  �جلميع  وبد�  معتقل،  �إىل  معتقل  ومن   ، تخفٍّ �إىل  تخفٍّ  ومن  ترحال،  �إىل 

ان، وكنظرة و�قعية ر�أى �أن �أف�صل طريق لنيل �ملطالب، هو  ان ي�صك بيد �صجَّ كلهم �صجَّ

بعد�لة  �لبيطانية  �ل�صلطات  �إقناع  وحماولة  فل�صطني،  يف  �النتد�ب  حكومة  مع  �لتعاون 

هذه �ملطالب، ومثله كثريون من �لنخبة �ل�صيا�صية �آنذ�ك. فانخرط يف �لوظائف �الإد�رية يف 

حكومة �النتد�ب �لبيطاين يف فل�صطني، و��صتفاد من موؤهالته �لعلمية وخبته �ل�صحفية 

1920 قائمقام يف جنني، وكانت مدينة �صغرية، ثّم  و�لع�صكرية و�ل�صيا�صية، فعمُنيِّ �صنة 

.
قائمقام يف نابل�ض �صنة 1924، وبي�صان �صنة 1925، ويافا �صنة 1641925

ويف �صنة 1926 ��صتعري �لعارف �أميناً �أول حلكومة �رشق �الأردن، حيث �أم�صى عامني، 

ومن ثّم �عتزل �لعمل يف ني�صان/ �أبريل 1929 الأ�صباب ما ز�لت مو�صع حتليل دون جزم، 

فكتابه “عامان يف عّمان” ظّل حبي�صاً �أدر�ج مكتبته يف ر�م �هلل، ومل ين�رش ال من ِقبَله وال 

من ِقبَل �أوالده. 

نيِّ قائمقام لبئر �ل�صبع، ومدير�ً ل�صوؤون �لبدو، و�أم�صى هناك ع�رش  ويف �صنة 1929 عمُ

�صنو�ت، �نتقل خاللها للعمل كقائمقام يف غزة �صنة 1935، ثّم نقل فيما بعد �صنة 1943 

ليكون قائمقام يف ر�م �هلل، وبقي يف من�صبه حتى �نتهاء �النتد�ب �لبيطاين على فل�صطني 

�صنة 1948. 

وال ن�صتطيع �جلزم بدوره يف �حلياة �لعامة يف فل�صطني ب�صورٍة قاطعة، �إال بعد �طالعنا 

و�الأر�صيفات  �لبيطانية  �ملحفوظات  ملفات  عن  ف�صالً  �لعربية،  �مل�صادر  جميع  على 

�الجتماعية  �حلياة  يف  دور  له  وكان  و�إجر�ء�ته.  مبو�قفه  �ملت�صلة  وغريها،  �ل�صهيونية 

ق�صاياها  حللِّ  وت�صدى  ترقيتها،  على  عمل  فقد  فيها،  �ل�صلطة  توىل  �لتي  للمجتمعات 

وم�صاكلها بطرٍق ح�صنة. �أما ق�صايا �الأمن و�لثورة و�لثو�ر فال نقطع فيها بر�أي، وحاول 
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كبار  �صمن  كان  ولذلك  �ل�صلمي،  �حلكومي  �الإد�ري  �لعمل  خالل  من  جمتمعه  خدمة 

من  �لتقاعدي  �لر�تب  يتقا�صى  وظّل  �لبيطانية،  �الإد�رة  حتت  �لفل�صطينيني  �ملوظفني 

مذكرة  على  �آخرين  مع  توقيعه  عد�  وفيما  حياته.  �أيام  �أو�خر  حتى  �لبيطانية  �خلزينة 

�لبيطانية  �ل�صيا�صة  �ل�صامي، بخ�صو�ض  �ملندوب  �إىل  �لعرب يف فل�صطني  �ملوظفني  كبار 

�لعارف  �أن �الأ�صتاذ  . ويظهر 
165

�أي ن�صاٍط غري وظيفته 1936، ال جند له  �لبالد، �صنة  يف 

حدد جماالت تركيزه يف �لعمل �الإد�ري ويف �لبحث و�لكتابة �الأكاديية، وخ�صو�صاً تلك 

�لفل�صطينيني  �أبرز �ملوؤرخني  �أحد  �لتي تتعلق باأر�ض فل�صطني و�صعبها، ليكون بعد ذلك 

�ملعا�رشين.

�مللك عبد �هلل بحفاوٍة بالغة، و�أنعم  �إىل عّمان، فا�صتقبله  1948، ذهب  �لنكبة �صنة  �إثر 

�لعام يف  �لع�صكري  نائب �حلاكم  �أي�صاً، كان  �الأردين  �لعهد  . ويف 
166

�لبا�صوية بلقب  عليه 

1950، وفاز  �صنة  �لقد�ض  لبلدية  �نتدب رئي�صاً  ثّم  �صنة.  ملدة   1949 �صنة  �هلل  ر�م  منطقة 

 1951/11/4 يف  مبر�صوم  عزل  ثّم   ،1951 �صنة  �النتخابات  طريق  عن  �لبلدية  برئا�صة 

خلالٍف مع رئي�ض �لوزر�ء �الأردين، توفيق �أبو �لهدى، ب�صبب خطاب �ألقاه ترحيباً بامللك 

طالل �أثناء زيارته للقد�ض يف 1951/10/30، فمُ�رشِّ عك�ض ما ق�صده �لعارف. 

ثّم �أعيد �نتخابه �صنة 1955 لرئا�صة بلدية �لقد�ض، وكان يف �لوقت نف�صه رئي�صاً للجنة 

�ل�صياحة،  لد�ئرة  �ال�صت�صاري  �ملجل�ض  يف  وع�صو�ً  �جلريح،  �ملنا�صل  لر�بطة  �لتنفيذية 

ب�صبب  ثالثة،  �أياماً  �إال  ر  تعمِّ لالأ�صغال يف وز�رة مل  1955 وزير�ً  �صنة  �أو�خر  و�ختري يف 

َ مدير�ً  نيِّ �أحد�ث حلف بغد�د و�ملظاهر�ت �ل�صاخبة �لتي عمَّت جميع مناطق �الأردن، ثّم عمُ

للمتحف �لفل�صطيني لالآثار �صنة 1963 حتى �حتالل �ل�صفة �لغربية يف 1967. 

كان هول ما �صمي بالنك�صة مذهالً على نف�صية و�صخ�صية عارف �لعارف، فتخلى عن 

والء�ته �ل�صابقة، و�كتفى بع�صوية �لهيئة �الإ�صالمية يف �لقد�ض، ومن مهامها �حلفاظ على 

�الأوقاف يف �لقد�ض و�ل�صفة �لغربية. وكان حاد�ً يف مو�قفه �جتاه �الأحد�ث �لتي ع�صفت 

عّمان  مذكر�ته:  يف  بو�صوح  ذلك  ويظهر   .1973-1970 �الأردن  يف  �لفل�صطينية  بالثورة 

، وكان مع �أبناء قومه يف �رش�عهم مع �الإ�رش�ئيليني، ي�صجب ويمُنَدِّدمُ وي�صتقبل 
167

حترتق

�الإ�رش�ئيلية،  بال�صيا�صة  �ملنددة  �ل�صحفية  �الأحاديث  �الأجنبية، ويعطي  �ل�صحافة  رجال 

ويدعم موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين يف وطنه، وخا�صة جمعية �إنعا�ض �الأ�رشة يف ر�م �هلل. 
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لقد بلغ �لعارف من �لعمر ِعتِيّاً، وتاقت نف�صه لزيارة منزله يف �لقد�ض �لغربية، �لكائن 

يف حي �لبقعة، وحملت رجاله ج�صمه �ل�صعيف بتوؤدة �إىل ربوع مدينته، ووطئت قدماه 

ثرى بيته، ور�أته م�صتوطنة يهودية حتتل وتاأخذ مكانه يف بيته، وعرفت �أنه �صاحب �لبيت 

وجهه  يف  و�رشخت  طردة،  �رش  فطردته  �أر�صه،  فوق  ماله  من  بناه  و�لذي  حتتله  �لذي 

عليه  ملكت  جفونه،  بني  يرتقرق  و�لدمع  �لفوؤ�د،  جريح  �خلاطر،  ك�صري  فعاد  وك�رشت، 

�ملاأ�صاة كل كيانه، ال تفارقه �لليل و�لنهار، حتى نقل �إىل م�صت�صفى يف ر�م �هلل، قريب من 

بيته يف �لبرية، فقد �أ�صيب بجلطٍة دماغية بتاريخ 1973/7/20، وفارق �حلياة �إىل �لرفيق 

تّاب، و�صتظل ذكر�ه تدور  �الأعلى، وقد رثاه �الأ�صدقاء، وحتدثت بف�صائله �ل�صحافة و�لكمُ

مع �الأيام. 

م�شنفات عارف العارف: 

كان  و�ل�صيا�صة  و�الجتماع  �لتاريخ  يف  �ملوؤلفات  من  �لعديد  �لعارف  عارف  و�صع 

�أمته  وق�صايا  �ملقد�ض،  بيت  �خلالدة  ومدينته  عامة،  ب�صورٍة  فل�صطني  وطنه  حمورها 

�إىل  �إ�صافة  �صهيونية.  يهودية  و�أطماع  بريطاين  ع�صف  من  بلده  تعانيه  وما  خا�صة، 

�لقبائل  �أوىل  ولقد  و�ليهود.  �لن�صارى  وطنه،  �أهايل  من  �الأخرى  �لفل�صطينية  �لطو�ئف 

�مل�صادر  ��صتق�صاء  يحاول  كان  �أنه  ومع  خا�صة،  عناية  فل�صطني  جنوب  يف  �لبدوية 

�ل�صفوية كانت و�حدًة من  �لتي يت�صدى لها، فاإن �لرو�يات  و�ملر�جع �ملت�صلة باالأبحاث 

�ل�صفوي، مع ما  �لتاريخ  �أحد رو�د كتابة  �لتي �عتمد عليها، فهو يعّد بحّق  �أهم �مل�صادر 

لقاء مع  �أو  �الأحيان، الأن كل مقابلة  �ل�صفوي من مظاّن وجرح يف بع�ض  �لتاريخ  يعتور 

�لر�وي تتطلب �إعد�د�ً دقيقاً، ومر�عاة للمعايري �لنقدية �إز�ءها، وخا�صة يف موؤلفاته �لتي 

�صّجل فيها �أحد�ث نكبة �صنة 1368هـ/1967م وحتى �صنة 1392هـ/1971م. 

�لبيطاين  �النتد�ب  عهد  يف  �صو�ء  توالَّها،  �لتي  �الإد�رية  �لر�صمية  للوظائف  كان  لقد 

�ت�صاله  �إثرهما يف  به  �لذي حظي  �ل�صلطوي  �الأردين، و�لنفوذ  �لعهد  �أم يف  فل�صطني  على 

نه من م�صاهدة �ملو�قع �جلغر�فية �لتي يكتب تاريخها،  بالرو�ة يف مناطق واليته، و�لذي مكَّ

�لعارف  عارف  جعل  دور  �الأحد�ث؛  �صناع  وحتى  بها  وقعت  �لتي  �الأحد�ث  وتق�صى 

يبدو وكاأنه �صاهد عيان يف �لبع�ض، وم�صتق�ض ٍومدقق وناظر وباحث يف �لبع�ض �الآخر. 

بالدرجة  �ملقد�ض  بيت  �خلالدة  ملدينته  �لعديدة  �مل�صنفات  �لعارف  �إفر�د  للنظر،  و�لالفت 

�الأوىل، ثّم منطقة جنوب فل�صطني، بئر �ل�صبع و�لنقب وغزة وع�صقالن. وال غرو يف ذلك، 

فقد ق�صى يف �ملنطقة ع�رش �صنو�ت )1929-1939(، حاكماً �إد�رياً )قائمقام( لها، وتنقل بني 
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بقاعها و�أنقابها وتاللها، وعرف قبائلها و�صيوخها وما ملكوه من �أر��ضٍ، ومن ثّم �الأطماع 

�ل�صهيونية يف �غت�صاب �أر��صيها، عالوًة على م�صنفاته �الأخرى �لتي �صنعر�ض لها. 

موؤلفات عارف �لعارف حول �لقد�ض وحرمها �ل�رشيف وقبة �ل�صخرة �مل�رشفة: 

1380هـ  �صو�ل  �ملعارف،  مطبعة  �لقد�ض،  يف  طبع  القد�س:  تاريخ  يف  املف�شل   .1

�لكتاب  569 �صفحة. وجاء  1961م، ويقع �جلزء �الأول يف  �أبريل  ني�صان/  �ملو�فق 

يف ثمانية �أبو�ب، حوت �لقد�ض يف �لعهود �لغابرة، وقدم معلومات تاريخية تثبت 

ز على �لطابع �لعربي للمدينة  عروبة �ملدينة �ملقد�صة قبل و�صول �الإ�رش�ئيليني، وركَّ

�الأطماع  ثّم  �خلطاب،  بن  وعمر  و�لقد�ض  �الإ�صالمي  �لفتح  منذ  �لع�صور  عب 

�لغربية �الأوروبية من خالل �لغزو �لفرجني لالأر�ض �ملقد�صة )�حلروب �ل�صليبية(، 

و�صالح �لدين وحتريرها و��صرت�تيجيته، و�لقد�ض و�أحفاد �صالح �لدين، و�لقد�ض 

يف عهد �ملماليك، و�ملد�ر�ض يف �لقد�ض �لقدية ثّم يف عهد �الأتر�ك �لعثمانيني ومعامل 

مطلع  يف  ر�آها  كما  و�لقد�ض  للمدينة،  �لبيطاين  و�الحتالل  فيها،  �لرتكي  �حلكم 

�صنة 1947. وكان �لف�صل �لثامن و�الأخري لالأماكن �ملقد�صة �الإ�صالمية و�مل�صيحية 

و�ليهودية وقد �عتمد فيه �ملوؤلف على م�صادر عربية وتركية و�إجنليزية و�أملانية 

و65  تركياً  م�صدر�ً  و11  عربياً  م�صدر�ً   97 يف  وبحث  ��صتق�صى  فقد  وفرن�صية، 

�إجنليزياً و7 م�صادر �أملانية و10 م�صادر فرن�صية. وقد �أعادت �ملوؤ�ص�صة  م�صدر�ً 

�لعربية للدر��صات و�لن�رش، بريوت، طبعه �صنة 2005. 

املوجز يف تاريخ القد�س: طبع يف �لقاهرة، د�ر �ملعارف، �صنة 1951، وقد ترجم �إىل   .2

�للغتني �الإجنليزية و�لفرن�صية،  وهو تلخي�ض و�إبر�ز لتاريخ �ملدينة. 

تاريخ احلرم القد�شي: طبع يف �لقد�ض، مطبعة د�ر �الأيتام �الإ�صالمية �ل�صناعية،   .3

بن  �مللك  عبد  �إىل  �أهد�ه  وقد  �صفحة.   123 يف  �لكتاب  ويقع  1366هـ/1947م،  �صنة 

)فل�صطني(.  �لبالد  هذه  يف  و�الإ�صالم  �لعرب  كيان  د  وموطِّ �حلرم  باين  مرو�ن، 

م�صجد ثّم  و�مل�صلمني،  �لعرب  نظر  يف  �الأق�صى  �مل�صجد  قيمة  فيه   وتناول 

�ل�صخرة و�لقباب  �لع�صور، وفناء  له عب  �ملوؤرخني   �ل�صخرة وبناءه، و�أو�صاف 

و�صمنه  عام،  بوجٍه  و�حلرم  و�ملياه  و�الأبو�ب  و�الأروقة  و�ملاآذن   و�مل�صاطب 

عب  و�حلرم  �ل�صخرة  الإعمار  و��صعًة  م�صاحًة  و�أفرد  �صورة،  �أربعني  من  �أكرث 

�لع�صور، وقد ترجم �إىل �للغتني �الإجنليزية و�لفرن�صية. 
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تاريخ قبة ال�شخرة وامل�شجد الأق�شى: طبع يف �لقد�ض، مطبعة د�ر �الأيتام، �صنة   .4

له من مادة علمية �إىل كتابه �ل�صابق، وخا�صًة �لفن  1958. وقد �أ�صاف �إليه ما ح�صَّ

و�ملعمار، حتفة فنية ر�ئعة، وبر�عة هند�صية متكاملة. 

امل�شيحية يف القد�س: طبع يف �لقد�ض، مطبعة دير �لروم �الأرثوذك�ض، �صنة 1951.   .5

بني  و�لتعاي�ض  �مل�صيحية،  �لدينية  و�الأماكن  �ملدينة،  يف  �مل�صيحية  تاريخ  تتبع  وقد 

�مل�صلمني و�مل�صيحيني فيها، وما كان يحدث بني �لطو�ئف �مل�صيحية حول �الأولوية 

بينها.  �الجتماعي  �ل�صلم  حتقيق  يف  �مل�صلمني  ودور  �مل�صيحية،  �لدينية  �الأماكن  يف 

وترجم �إىل �للغتني �الإجنليزية و�لفرن�صية. 

�ملوؤلفات  �ل�صبع و�لنقب وغزة وع�صقالن، فقد �صنّف فيها  �أما جنوب فل�صطني، بئر 

�لتالية: 

1351هـ/1933م.  �صنة  �ملقد�ض،  بيت  مطبعة  �لقد�ض،  يف  طبع  البدو:  بني  الق�شاء   .1

يف  ويقع  �ل�صبع.  بئر  قائمقام  �لعارف،  عارف  تاأليف  عنو�نه:  �صفحة  على  تَِب  وكمُ

265 �صفحة. وقد ترجم �إىل �لعبية و�الإجنليزية و�الأملانية. 

تاريخ بئر ال�شبع وقبائلها: طبع يف �لقد�ض، مطبعة بيت �ملقد�ض، �صنة 1934.   .2

تاريخ غزة: طبع يف �لقد�ض، مطبعة د�ر �الأيتام �الإ�صالمية، �صنة 1943. وقد تمُرِجَم   .3

�إىل �الأملانية و�لعبية و�الإجنليزية. 

املوجز يف تاريخ ع�شقالن: طبع يف �لقد�ض، مطبعة بيت �ملقد�ض، �صنة 1943. وقد   .4

تمُرِجَم �إىل �الأملانية و�لعبية و�الإجنليزية. 

�ل�صبع  بئر  لعرب  فيها؛  عر�ض  �أبو�ب،  ع�رشة  يف  البدو  بني  الق�شاء  كتابه  وجاء 

بينهم  للق�صاء  �أي�صاً  وعر�ض  �لتاريخ.  و�أعماق  بطون  يف  �ل�صاربة  �لعربية  و�أ�صولهم 

�ملجال�ض.  تلك  ير�أ�ض  �الإد�ري  مركزه  بحكم  و�أنه  �صيّما  ال  عندهم،  �لع�صائر  وحماكم 

�لبدو وو�صائلهم يف دفن �حل�صى وقرطها و�ليمني وحو�دث  وحتدث عن مر�تب ق�صاة 

)�لعطوة، و�جلرية، و�لوجه، و�لب�صعة، و�لدية(،  �ل�صلح  �أو  للق�صا�ض  �لقتل و�إجر�ء�تها 

و�ل�رشقات )�لعد�ية و�لو�صاقة، و�حل�صنى(. وتناول �ملر�أة �لبدوية )حقوقها وو�جباتها، 

و�لور�ثة، و�لزو�ج، و�لطالق، وتعدد �لزوجات، و�لزنا( وكتب عن �حليو�ن )�خليل و�الإبل 

و�ل�صالم  و�لرحيل  )�لظعن  �لرحيل  وتناول  �ل�رشب(.  وحّق  و�ملياه  و�ملرعى،  و�لو�صم، 
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و�القت�صاد  للتجارة  �أي�صاً  وعر�ض  و�لغزو(.  و�لقهوة  �لطنيب،  وحّق  �ل�صيف،  وحّق 

)�ملحل �أي �جلدب، و�خل�صاب، و�أحو�ل �لبدو �القت�صادية، و�لبيع و�ل�رش�ء و�الأر��صي، 

و�لطب بني �لبدو، ومعتقد�ت �لبدو(، و�صمن �لكتاب ع�رش�ت �ل�صور. 

�أن  �إال  و�لرو�ة،  �مل�صايخ  له  رو�ه  وما  �مل�صادر  من  عرفه  ما  ي�صجل  �لكتاب  �أن  ومع 

خرج عن �صياقه وغاياته عندما ��صتمُِغل من قبل �ل�صهاينة و�ملوؤ�ص�صات �الأوروبية 
مُ
�لكتاب �أ

�لد�عمة لل�صهاينة، وتمُرِجَم �إىل عدة لغات، وجرى توزيعه ب�صورة و��صعة الإظهار مدى 

�أوروبا  �لتطور و�لتقدم �حل�صاري و�ملدين يف  �أهايل فل�صطني، وبعدهم عن  �لتخلُّف عند 

 Bedouin: Love, Law and تمُرجم منه يف كتاب  �ملثال: ما  �نظر على �صبيل  و�أمريكا. 

Legend �صنة 1944 )وتمُرجمت ف�صوٌل منه �إىل �لعبية(. 

ومن �جلدير بالذكر �أن �حلركة �ل�صهيونية، ما كانت ترتجم وتن�رش يف ترجماتها �إال 

ما �ت�صل بها من تاريخ �ليهود دون غريه، و�لتغا�صي عن كل ما عد�ه وتذيعه من باب 

�لدعاية �ملكذوبة من �أ�صا�صها. 

ل  �أن �لعرق �لعربي �الأ�صلي �صكَّ �إىل  بئر ال�شبع وقبائلها، فقد �نتهى منه  �أما كتابه، 

. ويذكر يف مقدمة كتابه )اأوراق(، 
168

70% من �ل�صكان �مل�صلمني لفل�صطني و�رشق �الأردن

�النتد�ب  عهد  يف  فل�صطني  حكومة  �نتدبتني  “عندما  �لثاين:  �لق�صم  �لر�بعة،  �ملجموعة 

لَّ �هتمامي  قائمقام للمقام ومدير�ً ل�صوؤون �لبدو يف بئر �ل�صبع 1929-1939، �رشفت جمُ

�لتي  و�الأ�صاليب  وطبائعهم،  و�أخالقهم  �لقطاع،  ذلك  يف  �ملقيمني  �لبدو  على  للتعرُّف 

يتبعونها يف حلِّ �خلالفات بني �أفر�دهم �أو بينهم و�لقبائل �الأخرى، وعاد�ت وقيم حماكم 

 .
�لع�صائر عندهم”169

وجاء كتابه يف �صتة �أبو�ب، حيث در�ض بئر �ل�صبع وقبائلها يف �لكتب و�الأ�صفار، ويف 

ممر  على  �ل�صبع  وديرة  �الأهلية،  و�حلروب  و�الأخبار،  �الأحاديث  ويف  و�الآثار،  �لطلول 

�الأحقاب، وديرة �ل�صبع يف يومنا هذ�. 

وحني �أح�صاهم والأول مرة يف �لتاريخ، كان عددهم 150 �ألفاً وينتمون �إىل �صبع قبائل 

كبى هي: �لرت�بني و�لتياها و�لعز�زمة و�جلبار�ت و�حلناجرة و�ل�صعيديني و�الأحيو�ت، 

ه �ملنظمات �الأوروبية و�ليهودية  وبلغت ع�صائرهم 83 ع�صرية. وهو بخالف ما كانت تمُذيعمُ

و�ل�صهيونية. 
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ويف ملتقى �أبناء �لبادية علَّق جهاد �أبو غر�بة، عّما �أغفله �لعارف عن ع�صريته �لن�صري�ت 

 .
170

يف كتابه �مل�صار �إليه

ومدنها  حتى زمانه،  �لع�صور  �أقدم  منذ  �ملدينة  لتاريخ  فيه  خ  �أرَّ غزة  تاريخ  وكتابه 

�الإجنليز.  وظلم  �ل�صهاينة  �أطماع  من  تعانيه  وما  وطبوغر�فيتها،  وجغر�فيتها  وقر�ها 

وكذ� كتابه املوجز يف تاريخ ع�شقالن، و�لذي بحث فيه تاريخ �ملدينة من 3750ق.م �إىل 

1948 للميالد، وفيه يثبت عروبة �ملدينة وعروبة �صكانها. 

وقد و�صع حلمي �أبو �صعبان كتاباً بعنو�ن: تاريخ غزة، نقد وحتليل، طبع يف �لقد�ض، 

مطبعة بيت �ملقد�ض، 1943، جتاهلته �حلركة �ل�صهيونية متاماً، ومل تمُ�رِش �إليه بوجٍه من 

�لوجوه. 

ومن كتب عارف العارف الأخرى:

1. النكبة: نكبة بيت املقد�س والفردو�س املفقود: طبع يف �صيد�، من�صور�ت �ملكتبة 

�لع�رشية للطباعة و�لن�رش، �صنة 1956-1965، يف �صتة جملد�ت. ويف مقدمة كتابه، يذكر 

خا�صة  و�لفل�صطينيني  عامًة  �لعرب  الأن  �ال�صم،  بهذ�  م�صنفه  ت�صمية  �صبب  �أن  �لعارف 

تدوين  و�جبه  ومن  قرون،  منذ  مبثله  ينكبو�  مل  مبا  �لزمن  من  �حلقبة  هذه  خالل  نكبو� 

�حلو�دث كما حدثت قبل �أن تن�صى. وي�صيف �أنه �صّجلها باأمانة ونز�هة، مل يتملق �أحد�ً 

�أم فقري�ً وال �صايع فئًة من  �أم حمكوماً، غنياً  �أم زعيماً، حاكماً  كان من �لنا�ض، ملكاً كان 

 .
171

�لنا�ض

�لبقاع،  من  جاورها  وما  �لقد�ض  حو�دث  عن  باإ�صهاب  حتّدث  �أنه  �إىل  �لعارف  وينبّه 

بينما حتدث باقت�صاب عن �ملدن و�لبقاع �الأخرى، وذلك الأنه طو�ل �لفرتة كان بالقد�ض 

وجو�نبها، وح�رش �أكرث �ملعارك �لتي جرت و�إن مل ي�صارك بنف�صه فيها، فله قدرٌة على 

 .
172

�لتمحي�ض الأنه قريٌب من �مليد�ن، وعلى �صلة بالقائمني على �الأمر

وجاءت جملد�ت كتاب �لنكبة كما يلي: 

�لتق�صيم  قر�ر  فيه  �صدر  �لذي  �ليوم  من  فل�صطني  يف  جرى  ما  الأول:  املجلد   •
�جلي�ض  و�ن�صحاب  �لبيطاين،  �النتد�ب  فيه  �نتهى  �لذي  �ليوم  �إىل   1948/11/29

�لبيطاين من �لبالد، 386 �صفحة. 
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فيه  بد�أت  يوم  �أول  �إىل   1948/5/15 �لعربية يف  منذ دخول �جليو�ض  الثاين:  املجلد   •
�لهدنة يف 1948/6/11، 204 �صفحة. 

�صوِنها  املجلد الثالث: �أخبار �ملعارك �لتي جرت بعد �لهدنة �الأوىل، وما جرى يف غمُ  •
حتى ��صتئناف �لقتال يف 1948/7/9، وما قبل بد�ية �لهدنة �لثانية، 285 �صفحة. 

رود�ض  يف  �لهدنة  �تفاقيات  �أريحا،  موؤمتر  �الأخرية،  �لنقب  معارك  الرابع:  املجلد   •
Rhodos و�خل�صائر باالأرو�ح و�الأمالك، 198 �صفحة. 

�لعرب  بني  �لهدنات  ون�ّض  بلود�ن  موؤمتر  �لتق�صيم،  قر�ر  ن�ّض  اخلام�س:  املجلد   •
و“�إ�رش�ئيل”، وق�صية �لالجئني، 175 �صفحة. 

�لعرب  ومن  �لفل�صطينيني  من  �لنكبة  ل�صهد�ء  �خللود  �صجل  ال�شاد�س:  املجلد   •
و� باأرو�حهم لفل�صطني و�صعبها 1947-1952، 303 �صفحة.  و�الأجانب �لذين �صحُّ

املجلد ال�شابع: �صور من �لنكبة، �لتقطها و�ختارها �لعارف.   •

املجلد الثامن: طريق �لعودة، كان يطبع �صنة 1965 وال ندري م�صريه.   •

�إىل  فل�صطني  ق�صية  �ملنتدبة،  �لدولة  بريطانيا،  �إحالة  �ملوؤرخ  تناول  �الأول:  �ملجلد  يف 

�لقوى  �ملتحدة، وتكالب  �الأمم  1947/4/2، وما جرى يف دهاليز و�أروقة  �ملتحدة يف  �الأمم 

�أنحاء فل�صطني.  �لعنف يف كافة  ر  �لتق�صيم، وما تاله من تفجُّ �لكبى حتى �صدور قر�ر 

�أعقبت موؤ�مرة بريطانيا يف �الن�صحاب من فل�صطني، و�لتو�طوؤ  �لتي  �ملعارك  ويف�ّصل يف 

ن�رشة  يف  �لعربي  و�لتظاهر  �لتخاذل  وكذ�  �ل�صهيونية،  �لع�صابات  ن�رشة  يف  �لبيطاين 

مذبحة  وخا�صة  �لعرب،  �صّد  �ل�صهيونية  و�ملجازر  �لدولية،  �ملحافل  يف  فل�صطني  �صعب 

دير يا�صني وغريها. ويقف �ملجلد عند 1948/5/14. 

�ل�صهيوين على مدن وبلد�ت وقرى  �لعدو�ن  �لعارف وقائع  ل  �لثاين: �صجَّ يف �ملجلد 

1948/5/15، ودخول �جليو�ض �لعربية  فل�صطني غد�ة �إعالن دولة �لكيان �ل�صهيوين يف 

و�لبلد�ت  �ملدن  و�صقوط  ونتائجها،  �ملعارك  وي�صتق�صي  و�ملتطوعني،  �ملجاهدين  وفرق 

ويركز  و�أمريكا،  �الأوروبي  و�لغرب  بريطانيا  مب�صاعدة  �ل�صهاينة  بيد  �لعربية  و�لقرى 

يف  �لقدية  �لقد�ض  �إىل  �لتدمري  فرقة  و�صول  على  �أ�صو�ًء  ويلقي  �لقد�ض.  معارك  على 

1948/5/23، و��صتد�د �ملعارك، وقبول �ليهود وقف �لقتال و�لعرب يرف�صون، و�لهجوم 

على منازل �ليهود يف �لبلدة �لقدية ومن ثّم �جتياحها، و�صقوط حارة �ليهود وحما�رشة 
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و�لوطن  �لدولة  �إقامة  يف  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  و�قرت�ب  �ال�صت�صالم،  وقبولهم  �ليهود، 

�لنتائج،  �لعربية قلبت  �لزعامات  �ل�صتات من نهايته، ولكن تو�طوؤ بع�ض  �لقومي ليهود 

و�أدخلت �ملوؤن و�الأ�صلحة و�لعتاد �إىل �ليهود �ملحا�رشين بعد قبولهم هدنة موؤقتة ل�صاعات، 

فتحول م�صري �ملعركة ل�صالح �ل�صهاينة، و�حتلو� ما �صمي �آنذ�ك �لقد�ض �جلديدة. 

يف �ملجلد �لثالث: يوؤرِّخ عارف �لعارف للمعارك بني �ليهود من جهة و�لعرب من �أهايل 

فل�صطني و�ملتطوعني و�جليو�ض �لعربية من جهة �أخرى، ويتتبع مو�قف �مللوك و�لروؤ�صاء 

ر �الأعمال �حلربية، و��صتد�د �ملعارك يف كل �أنحاء فل�صطني، و�الجتماعات  �لعرب �إز�ء تفجُّ

�إقامة  �إىل  �لدولية حتى دعوة جمل�ض �الأمن  �لعربية، و�لتدخالت و�ملوؤ�مر�ت  و�ملوؤمتر�ت 

هدنة د�ئمة يف فل�صطني، بتاريخ 1948/11/16. 

ويف �ملجلد �لر�بع: يتابع عارف �لعارف ب�صط ف�صول �ملوؤ�مرة على فل�صطني، من خالل 

�تفاقيات �لهدنة مع �لدول �لتي دخلت جيو�صها الإنقاذ فل�صطني، وخرجت خائبة مدحورة، 

للع�صابات  �لعربية  �لع�صكرية  �لهدنة  جلان  وحتى  �لعرب،  �لزعماء  خنع  كيف  ويبني 

�لعربية، كاملثلث و�لنقب.  �ل�صيطرة  بلد�ت وقرى كانت حتت  �ل�صهيونية، وتنازلت عن 

ويتحدث عن �خرت�قات �لع�صابات �ل�صهيونية لالتفاقيات، و�حتالل �لعديد من �ملناطق 

بعد توقيع �تفاقيات �لهدنة، و�إحلاق ما تبقى من فل�صطني باململكة �الأردنية �لها�صمية بعد 

مبايعة �مللك عبد �هلل يف 1949/1/25 ملكاً على �لدولة �ملتحدة �جلديدة، �رشقي �الأردن وما 

َي بال�صفة �لغربية، وتقف �الأحد�ث عند مذبحة قبية يف 1953/10/14.  مِّ �صمُ

قر�ر�ت  ون�صو�ض  وحما�رش  �لتق�صيم  قر�ر  وثائق  حوى  فقد  �خلام�ض:  �ملجلد  �أما 

بالقد�ض  �ملت�صلة  �لقر�ر�ت  على  ز  وركَّ �لهدنة،  و�تفاقيات  �لعرب  �لزعماء  موؤمتر�ت 

 13 و�مللحق  �هلل،  عبد  بامللك  خا�صاً   12 �مللحق  كان  ملحقاً،   14 بـ  له  ذيَّل  ثّم  وم�صريها، 

مي ق�صية �لالجئني.  خا�صاً بجلوب با�صا Globb )�أبو حنيك(، و�مللحق 14 ملا �صمُ

من  �خللود  �صجل  و�صّماه  �لنكبة،  �صهد�ء  على  وق�رشه  �ل�صاد�ض:  �ملجلد  ويف 

و�صعبها  لفل�صطني  باأرو�حهم  و�  �صحُّ �لذين  و�الأجانب  و�لعرب  �لفل�صطينيني 

1947-1952، و�أورد �أ�صماءهم و�ملعارك و�الأماكن �لتي ��صت�صهدو� فيها، وكانت ح�صيلة 

له 16,534 �صهيد�ً، توزيعهم كما يلي:  ما �صجَّ
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جدول 1/2: جن�شية ال�شهداء الذين ذكرهم عارف العارف يف كتاب النكبة

عدد ال�شهداءاجلن�شية

13,000فل�صطينيون

1,161م�رشيون

562�أردنيون

511�صوريون

399عر�قيون

173�صعوديون

161لبنانيون

55ليبيون وتون�صيون وجز�ئريون ومغاربة

512متطوعون يف جي�ض �الإنقاذ، وهم من �أكرث من بلد.

16,534املجموع

ويف �ملجلد �ل�صابع: �صور �لتقطها �أو �ختارها مما كان ين�رش �أو ح�صل عليها من هو�ة 

وحمرتيف �لت�صوير، وهي ناطقة بعمق �ملاأ�صاة. 

ويف �ملجلد �لثامن: طريق �لعودة، ما ز�ل تائهاً، ومل يعرف م�صريه، يبحث عن �صالح 

�لدين ليعب �لطريق جماهد�ً حمرِّر�ً، و�إىل �هلل �مل�صتكى، نعَم �ملوىل ونعَم �لن�صري. 

�لتحرير  منظمة  بريوت،  يف  ن�رشت  جمموعات،  �صت  العارف:  عارف  اأوراق   .2

�لفل�صطينية، مركز �الأبحاث، �لد�ر �لعربية للمو�صوعات، 1973. 

املجموعة الأوىل: 

�صهد�ء حرب فل�صطني �صنة 1967، 70 �صفحة.  �أ�صماء  �خللود،  �صجل  	•
�إ�رش�ئيل، 1967-1972، 168 �صفحة.  �صجون  يف  �لفل�صطينيون  	•

املجموعة الثانية: 

يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية من �أبناء فل�صطني 1967-1972، 372 �صفحة.  �ملعذَّبون  	•
1967-1971، 194 �صفحة.  بالدهم،  عن  �ملبعدون  �لفل�صطينيون  	•

املجموعة الثالثة: 

1967-1972، 194 �صفحة.  �الإ�رش�ئيليون،  هدمها  �لتي  �لفل�صطينية  �لدور  	•
364 �صفحة.  �جلحيم،  على  نافذة  غزة  	•
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املجموعة الرابعة: 

48 �صفحة.  �أهلها،  من  �لبدو  وماأ�صاة  رفح  �أحد�ث  	•
251 �صفحة.  �ل�صبع،  بئر  وقطاع  �لنقب  يف  �لبدو  ماأ�صاة  	•

املجموعة اخلام�شة: 

165 �صفحة.  �لقد�ض،  يف  �الإ�رش�ئيلي  �حلكم  على  ماآخذي  	•
 207 1970/5/18-1973/12/27م،  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ن�صاط  عن  مذكر�تي  	•

�صفحة. 

املجموعة ال�شاد�شة: 

�مل�صاعي �ل�صلمية، 155 �صفحة.  عن  مذكر�تي  	•
1971م، 194 �صفحة. للعام  مذكر�تي  حترتق،  عّمان  	•

حزير�ن/  حرب  يف  ربهم  وجه  القو�  �لذين  �ل�صهد�ء  عدد  �أن  �لعارف  عارف  ويذكر 

 .
173ً

يونيو 1967، وما �أعقبها من �أحد�ث خالل �ل�صنو�ت �ملن�رشمة 14,373 �صهيد�

ويف �لق�صم �لثاين من �ملجموعة �الأوىل يقول:

 �ألهمني ربي �أن �أ�صجل يف مذكر�تي، هذه �ملذكر�ت �لتي مل �نقطع عن تدوينها 

 ،1967 حزير�ن  حرب  يف  و�ليهود  �لعرب  بني  �لقتال  ن�صب  منذ  و�حد�ً  يوماً 

�أ�صماء �لفد�ئيني من �أبناء فل�صطني �لذين �عتقلو� �صو�ء �إثر ��صتباكهم مع �لقو�ت 

و�صدرت  �الحتالل  ل�صلطات  مقاومة  بحركات  قيامهم  �أثناء  �أو  �الإ�رش�ئيلية 

 .
174

�صدهم �أحكام خمتلفة من �ملحاكم �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية

وقد متكَّن من �إح�صاء 1,678، منهم 1,598 فتية ذكور و80 فتاة ومنهم: 

1,198 �صجيناً �صدرت �صدهم �أحكام دون ع�رش �صنني.   •
295 �صجيناً �صدرت �صدهم �أحكام �أكرث من ع�رش �صنني.  •

: فاطمة برناوي، ر�صمية عودة،  نَّ 185 �ل�صجن مدى �حلياة؛ 181 �صاباً و4 فتيات همُ  •
عائ�صة يو�صف عودة، وعفيفة فر�ج بنورة. 

�صجون  يف  �ملوجودين  �ملعتقلني  جميع  �أ�صماء  ل  يمُ�صجِّ مل  �أنه  �لعارف  عارف  د  ويوؤكِّ

“�إ�رش�ئيل”، و�إمنا ما و�صعه �جلهد وهو �صيخ يف �لثمانني من عمره، وينا�صد �لكافة �إبالغه 
.

175
عن كل من مل ي�صجل ��صمه يف قو�ئم �ملعتقلني
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و�لتلفزيون  و�الإذ�عة  �لعبية  �ل�صحافة  من  فجمع  �لثانية  �ملجموعة  �أور�ق  يف  �أما 

�الإ�رش�ئيلي، ومن وقائع �ملحاكمات و�ل�صهاد�ت، و�لتقارير �ل�صادرة عن هيئات حقوق 

و“�إ�رش�ئيل”  �لفد�ئية  �ملنظمات  بني  �لتبادل  ب�صفقات  عنهم  �أفرج  �لذين  ومن  �الإن�صان، 

�الإ�رش�ئيلي يف  �لعدو  �أ�صاليب  350 حالة الأ�صخا�ض عّذبو�، وو�صف بكل دقة  الأكرث من 

.
176

�لتعذيب و�ألو�نه، مما ي�صتدعي در��صة جادة من قبل �لباحثني

�صنة  �ملحتلة  �الأر�ض  من  مبعد�ً   1,447 �أ�صماء  �أورد  �ملجموعة  من  �لثاين  �لق�صم  ويف 

.
1771967

يف  ويذكر  �الإ�رش�ئيليون.  هدمها  �لتي  �لدور  ذكر  �الأول،  �لق�صم  �لثالثة،  �ملجوعة  ويف 

�ملقدمة �أنَّه كان يزور مو�قع تلك �لدور وي�صطحب معه م�صور�ً، ففي �لقد�ض على �صبيل 

�ملثال هدمت “�إ�رش�ئيل” 460 منزالً حتى 1971/8/31، �إ�صافًة �إىل 1,475 منزالً ومتجر�ً 

، وكثرٌي منها من �أمالك �الأوقاف. ويثبت 
178

وم�صجد�ً ومدر�صًة هدموها يف حارة �ل�رشف

نابل�ض  يف  ويتابع  �لبيوت.  ن�صف  �أو  و�ال�صتمالك،  بامل�صادر�ت  �الإ�رش�ئيلية  �الأو�مر 

وقر�ها، وغزة وتو�بعها، وجنني وقلقيلية و�خلليل وتو�بعها، وحتى قرى �لبدو. 

وت�رشيد  تعذيب  يف  �الإ�رش�ئيلية  للهمجية  عر�ض  فقد  �ملجموعة  من  �لثاين  �لق�صم  �أما 

، وكانت مذكر�ته 
179

وتقتيل وحرق وهدم و�عتقال ونفي �لب�رش و�حلجر يف �لقطاع وتو�بعه

يومية �بتد�ًء من 1967/6/5 وحتى 1971/12/29، و�أحلقها باأ�صماء �ملحكوم عليهم يف غزة 

وقطاعها، وعدد �لدور �لتي هدمها �الإ�رش�ئيليون �أو ن�صفوها و�أ�صماء �أ�صحابها. 

وماأ�صاة  �أهلها،  من  و�لبدو  رفح  ماأ�صاة  ووثََّق  َن  دوَّ بق�صميها  �لر�بعة  �ملجموعة  ويف 

على  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  با�صتيالء  وذلك  �ل�صبع،  بئر  وقطاع  �لنقب  يف  �لبدو 

لماً وعدو�ناً، وتمُقدَّر م�صاحة �الأر�ض باأكرث من 40 �ألف دومن،  �أر��صيهم و�نتز�عها منهم ظمُ

 .
180ً

و�رّشدت �أكرث من 15 �ألفا

ز على �صهد�ء �ملنطقة، و�إجر�ء�ت  خ للنقب وبئر �ل�صبع ثّم يمَُركِّ ويف �لق�صم �لثاين، يوؤرِّ

�ليهود من تدمري �ملنازل و�أ�رش �ل�صباب و�ل�صابات، و�ملعارك �لتي وقعت و�حلروب فيها، 

. ويعرِّج على 
181ً

وم�صاحة �الأر��صي �لتي �صيطر عليها �ليهود وتبلغ 20,513,534 دومنا

حادثة �لتو�طوؤ وت�صليم منطقة �لر�رش��ض على خليج �لعقبة، ويو��صل ت�صجيل وتوثيق 

 .
182

�إجر�ء�ت �ل�صهاينة لتهويد �ملنطقة وم�صادرة �أر��صيها
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�صنة  �لقد�ض  يف  وقعت  �لتي  �الأحد�ث  تناول  �الأول،  �لق�صم  �خلام�صة،  �ملجموعة  ويف 

�إليه �لثقات، و�مل�صادر�ت  �أو نقله  1972، ومذكر�ته عن �لفرتة وما �صاهده  1971 و�صنة 

لالأر��صي و�نتز�ع �مللكيات من �أ�صحابها يف �ملدينة. 

�لفل�صطينية  �ملقاومة  ن�صاط  عن  فيها  مذكر�ته  كانت  �ملجموعة،  من  �لثاين  و�لق�صم 

د: “ظلموهم فنعتوهم باملخرِّبني وما هم مبمُخرِّبني  هِّ من 1970/5/18-1972/12/27 ويمُ

حق  ونا�صدو  رحمة،  ودعاة  حرية،  بمُ 
الَّ طمُ هم  “بل  يقول  �أن  �إىل  فد�ئيون...”.  هم  بل 

ل ما و�صعه �جلهد عن �لعمليات �لع�صكرية )�لفد�ئية(، �صّد �صلطات  . ويمُ�صجِّ
مغت�صب”183

حماكمات  من  ومناذج  �لفد�ئيني،  من  و�الأ�رشى  و�ل�صهد�ء  و�مل�صتوطنني  �الحتالل، 

�الأ�رشى. 

مبقرتحات  ويبد�أ  �ل�صلمية.  �مل�صاعي  مذكر�ته  يف  فتناول  �ل�صاد�صة،  �ملجموعة  يف  �أما 

�ل�صعبي  و�ملوقف  �الأمريكية،  �خلارجية  وزير   ،William Rogers روجرز  وليام 

ثّم �القرت�حات   ،1970 �الأ�صود �صنة  �أيلول  �أحد�ث  �لفد�ئية منها، وغاب عنها  و�ملنظمات 

 .
�لتي تو�لت حتى 1841971/12/31

1971، وفيه يظهر  ل�صنة  �ملجموعة: عّمان حترتق، هي مذكر�ته  �لثاين من  و�لق�صم 

�جلمعة  يوم  عند  مذكر�ته  وتقف   ،
185

�الأردن من  مو�قفه  على  حدث  �لذي  �لتغري  مدى 

 .
1861971/12/31

ل  ويمُ�صجِّ ير�صد  و�أن  ويومياته،  مذكر�ته  ن  يمُدوِّ �أن  �لعارف  عارف  طبع  من  كان 

فتِّ�صاً، و�صائالً، وباحثاً عن �لتفا�صيل بال َكلَل،  نَقِّبَاً، وممُ �الأحد�ث �لتي يعاي�صها يومياً، ممُ

هاء خم�صني عاماً.  ولقد و�َظب على عمله هذ� زمُ

لع عليها، و�إمنا �أوردتها �لدر��صات وبع�ض �ملر�جع  �أما موؤلفاته �الأخرى، و�لتي مل نطَّ

فمنها: 

�أحالم  �صمنه  1943. وقد  �لقد�ض، مطبعة �الآباء �لفرن�صيني، �صنة  روؤياي: طبع يف   •
ذهبية م�رشقة، فتنباأ بقيام �جلامعة �لعربية.

رحلة يف الظالم بحثاً عن النور: طبع يف بريوت، د�ر �لفار�بي.   •

�إىل  تمُرِجَم  1947. وقد  �لعربي، �صنة  �لفكر  �لقاهرة، د�ر  العميان: طبع يف  مرق�س   •
�إرن�صت  �لبوف�صور  �الأملاين  ملوؤلفه   Die Welträtsel �ملعروف  �لكتاب  �لرتكية 

 .
هيجل و�صماه “�أ�رش�ر �لكون”187
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ومن �لكتب �ملخطوطة �لتي مل تطبع:

كنت اأ�شرياً.   •

ثالثة اأعوام يف عّمان.   •

الكويت، ما�شيها وحا�رصها.   •

موجز �شريته بالعربية والإجنليزية.   •

وعلى �أيِّ حال، ومهما قيل عن عارف �لعارف، فاإنَّ تمُر�َثهمُ �صيظلُّ حا�رش�ً يف �لتاريخ 

�لفل�صطيني.
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هوام�س الف�شل الأول

 حممد بن عبد �لرحمن �ل�صخاوي، ال�شوء الالمع لأهل القرن التا�شع )بريوت: من�صور�ت د�ر مكتبة �حلياة، 
1

العمر يف  الغمر باأبناء  اإنباء  �لع�صقالين،  �بن حجر  157-158؛ و�أحمد بن علي  2، �ض  د.ت( )بالت�صوير(، ج 

التاريخ )حيدر �أباد �لدكن: مطبعة جمل�ض د�ئرة �ملعارف �لعثمانية، 1974(، ج 7، �ض 81؛ وعبد �حلي بن �لعماد 

�حلنبلي، �شذرات الذهب يف اأخبار َمْن ذهب )بريوت: �ملكتب �لتجاري للطباعة و�لن�رش و�لتوزيع، د.ت(، ج 7، 

�ض 109؛ و�أبو �ليمُمن جمري �لدين �لعليمي، الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل )عّمان: مكتبة �ملحت�صب، 

1973(، ج 2، �ض 111-110. 

 جمري �لدين �لعليمي، الأن�س اجلليل، ج 2، �ض 110؛ وقدري طوقان، تراث العرب العلمي يف الفلك والريا�شيات 
2

)�لقاهرة: د�ر �لقلم، 1963(، �ض 493؛ وعبد �جلليل ح�صن عبد �ملهدي، املدار�س يف بيت املقد�س يف الع�رصين 

الأيوبي واململوكي ودورها يف احلركة الفكرية )عّمان: مكتبة �الأق�صى، 1981(، ج 1، �ض 239-235. 

81؛ وجمري  7، �ض  اإنباء الغمر، ج  157؛ و�بن حجر �لع�صقالين،  2، �ض  ال�شوء الالمع، ج   حممد �ل�صخاوي، 
3

�لدين �لعليمي، الأن�س اجلليل، ج 2، �ض 110؛ و�بن �لعماد �حلنبلي، �شذرات الذهب، ج 7، �ض 109. 

 حممد �ل�صخاوي، ال�شوء الالمع، ج 6، �ض 85-90؛ و�بن �لهائم �ملقد�صي، املعونة يف علم احل�شاب الهوائي، 
4

حتقيق خ�صري عبا�ض �ملن�صد�وي )بغد�د: جامعة بغد�د، مركز �إحياء �لرت�ث �لعلمي �لعربي، 1982(، ج 1، �ض 1؛ 

وحممد �ل�صوكاين، البدر الطالع مبحا�شن َمن بعد القرن ال�شابع، ج 1، �ض 506-507؛ و�بن �لعماد �حلنبلي، 

�شذرات الذهب، ج 7، �ض 52-51. 

 جالل �لدين عبد �لرحمن بن �أبي بكر �ل�صيوطي، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، حتقيق حممد �أبو 
5

�لف�صل �إبر�هيم )�لقاهرة: مطبعة عي�صى �لبابي �حللبي، 1964(، ج 1، �ض 427؛ و�بن �لهائم �ملقد�صي، املعونة 

يف علم احل�شاب الهوائي، ج 1، �ض 11؛ و�أحمد بن علي �بن حجر �لع�صقالين، الدرر الكامنة يف اأعيان املئة 

الثامنة )حيدر �أباد �لدكن: 1929-1931(، ج 1، �ض 60.  

 �بن �لهائم �ملقد�صي، عمل �ملنا�صخات باجلدول، خمطوط حمفوظ يف مكتبة ر�غب با�صا �ل�صليمانية، �إ�صطنبول، 
6

رقم 5/569 �لورقة 1؛ و�بن �لهائم �ملقد�صي، املعونة يف علم احل�شاب الهوائي، ج 1، �ض 12-11. 

 �بن حجر �لع�صقالين، اإنباء الغمر، ج 2، �ض 275؛ وحممد �ل�صخاوي، ال�شوء الالمع، ج 4، �ض 171؛ وحممد 
7

�ل�صوكاين، البدر الطالع، ج 1، �ض 354. 

 حممد �ل�صخاوي، ال�شوء الالمع، ج 2، �ض 157. 
8

109؛  7، �ض  الذهب، ج  �شذرات  �لعماد �حلنبلي،  110؛ و�بن  2، �ض  الأن�س اجلليل، ج  �لعليمي،  �لدين   جمري 
9

وحممد �ل�صخاوي، ال�شوء الالمع، ج 2، �ض 157-158، وج 11، �ض 63؛ و�بن حجر �لع�صقالين، اإنباء الغمر، 

ج 3، �ض 443. 

 جمري �لدين �لعليمي، الأن�س اجلليل، ج 2، �ض 112.
10

11 املرجع نف�شه. 

املقد�س  بيت  ثرى  يف  اأجدادنا  �لع�صلي،  جميل  وكامل  43؛  �ض   ،2 ج  اجلليل،  الأن�س  �لعليمي،  �لدين  جمري   
12

)عّمان: موؤ�ص�صة �آل �لبيت، 1981(، �ض 38. 

 حممد �ل�صخاوي، ال�شوء الالمع، ج 2، �ض 158؛ وجمري �لدين �لعليمي، الأن�س اجلليل، ج 2، �ض 112. 
13

 جمري �لدين �لعليمي، الأن�س اجلليل، ج 2، �ض 112. 
14

15 املرجع نف�شه، �ض 133.

 جالل �لدين عبد �لرحمن بن �أبي بكر �ل�صيوطي، نظم العقيان يف اأعيان الأعيان، حتقيق فيليب حتي )نيويورك: 
16

�ملطبعة �ل�صورية-�الأمريكية، 1927(، �ض 99-98.



111

اأعالم مقد�شّية

 �بن �لهائم �ملقد�صي، املعونة يف علم احل�شاب الهوائي، ج 1، �ض 19؛ وجالل �لدين �ل�صيوطي، نظم العقيان، 
17

�ض 135؛ وجمري �لدين �لعليمي، الأن�س اجلليل، ج 2، �ض 188.

 جالل �لدين �ل�صيوطي، نظم العقيان، �ض 92؛ وحممد �ل�صخاوي، ال�شوء الالمع، ج 2، �ض 284؛ وجمري �لدين 
18

�لعليمي، الأن�س اجلليل، ج 2، �ض 181.

 جالل �لدين �ل�صيوطي، نظم العقيان، �ض 29-30؛ وحممد بن عبد �لرحمن �ل�صخاوي، القرب امل�شبوك يف ذيل 
19

ال�شلوك )�لقاهرة: مكتبة �لكليات �الأزهرية، د.ت(، �ض 275-272. 

 حممد �ل�صخاوي، ال�شوء الالمع، ج 2، �ض 249-250؛ وجالل �لدين �ل�صيوطي، نظم العقيان، �ض 92-90. 
20
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