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تعريف بدائرة املعارف الفل�سطينية
úú
úúالفلسطينيةúاملعارفúدائرةúمحاور
úúúالتربوية úاملوسوعةúمادةúاحملورúهذاúويتضمنú،وأعيانهاúفلسطنيúعلماءúموسوعة

الفلسطينيةúوزيادة
úúúالتاريخيةúفلسطنيúخزانة
úúاجلغرافيةúفلسطنيúخزانة
úú»اخلابيةúمن»úالفلسطينيúالشعبيúالتراثúسلسلة
úúúالقدسúمعلوماتúبنك

املحتوى:
ú،واإلنسان úاألرض úبفلسطني úيتصل úما úكل úعلى úالدائرة úهذه úحتتوي úأن úنأمل
úالتي úاملوضوعات úبحسب úمحاور úيف úمبوبة úوهي ú.والزمان úاملكان úحدود úمخترقة
úديانتهمúعنúالنظرúبغضú،القرونúعبرúوأعيانهاúفلسطنيúلعلماءúفِقسمú،عليهاúتشتمل
ú،التاريخيةúفلسطنيúخزانةúيتضمنúوآخرú،واحلزبيةúالفكريةúوتوجهاتهمúومذاهبهم
úخلزانةúيخصصúوثالثú،فلسطنيúعلىúتعاقبتúالتيúواحلوادثú،الزمنúوقائعúفيهúندرج
úرصدناهاúإالúعلمناúإليهاúينتهيúعيناúوالúبلداúوالúموقعاúنتركúفالú،اجلغرافيةúفلسطني
ú،الفلسطينية úالشعبية úوالفنون úاملأثورات úيخص úقسما úالدائرة úتتضمن úكما ú،فيه
úهذاúيفúوسيدرجú،قدمياúبيوتناúيفúاملشهورúالفلسطينيúالوعاءúú»اخلابيةúمن»úأسميناه
úاليدويúالعملúأوúبالقولúارتباطúلهúمماúالشعبيةúاحلياةúبأمناطúيتصلúماúكلúاإلطار
úوجه úعلى úبالقدس úاملتصلة úللمعلومات ú»بنك» úفهو úاخلامس úالقسم úأما ú.احلركي úأو

ú.اخلصوص
úبكل úنهيب úفإننا ú،واالتساع úالتشعب úمن úالقدر úهذا úعلى úاملشروع úكان úوملا
úأو ú،إلكترونية úمادة úهيئةúعلىúمعلوماتúمنúلديه úمباúتزويدنا úإلى úيبادر úأن úمطالع
úأنناúكماú،األطرúهذهúيفúيندرجúماúفيهاúجندúأنúميكنúالتيúاملصادرúإلىúيرشدناúأن
ú.املوقعúهذاúيفúاإللكترونيةúموادهمúمنúجندهúماúنشرúيفúوالناشرينúالباحثنيúنستاذن
úتسهلúبطريقةúترتيبهاúنحِكمúمجلداتúيفúمطبوعةúاملادةúإصدارúإلىúبعدúمنúوسنسعى

الرجوعúإليها.
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الهدف:
úاألرض úفلسطني úتوثيق úإلى úاملشروع úهذا úوراء úمن úالوطنية úالنجاح úجامعة úتهدف
úوقضيتها úفلسطني úجتاه úالتاريخية úباملسؤولية úشعورها úمن úانطالقا úواإلنسان
úالفلسطينيúاحلضاريúاملشروعúإجنازúدونúاملتعاقبةúالظروفúحالتúفلئنú،ومستقبلها
úويحفظهاúيوثقهاúمباúالنهوضúمنúأقلúفليسúوأهلها؛úفلسطنيúانتماءúيقتضيهúملاúوفقا

منúالضياع،úوالúسيماúأنúكلúفلسطنيúمستهدفةúأرضاúوإنساناúوثقافةúوتراثا.

الآلية:
úالشبكة úعلى úالفلسطينية úاملعارف úدائرة úمواد úمن úلدينا úما úرفع úإلى úسنبادر
ú،لرفعهاúومعاجلتهاúاملختلفةúاملعلوماتúبجمعúنفسهúالوقتúيفúوسنبدأú،اإللكترونية
úاسمúوسندرجú،اجلليل úالعمل úهذاúيفúاإلسهامúإلى úيبادر úأن úمتصفحúكلúمنúراجني
úاملعارفúدائرةúموادúاجلامعةúوستصدرú.احلقوقúحفظúبابúمنúإزاءهاúاملشاركةúصاحب
úأوúتعليقاتúمنúإليناúيردúقدúوماúاألصليةúاملادةúتتضمنúبحيثúتباعاúتنشرúكتبúيف

ú.بهاúتتصلúمداخالتúأوúنقد

حدود امل�سوؤولية:
úتقع úما úأول úاملسؤولية úتقع úوإمنا ú،ينشر úما úجتاه úمسؤولية úأي úاجلامعة úتتحمل úال
úونترك úننشره úما úننشر úألننا ú،ينتقد úأو úيعترض úمن úذلك úيف úيليه úاملؤلف úعاتق úعلى
úأحكامنا úأن úنعلم úفنحن ú،والنقض úالرد úوحق ú،والتعقيب úالتعليق úحقúللمتصفحني
úيتوفرúماúبحسبúيحكمúمناúكالúأنúإذú،تختلفúحولناúمنúواألشياءúاألشخاصúعلى
ú.تدخلúدونúتعليقاتúأوúمداخالتúمنúإليناúيردúماúكلúبنشرúونعدú،معلوماتúمنúلديه
úنعملúأنúبعدúبحفظهاúاأليامúتتكفلúالتيúاحلقيقةúعنúاحلوارúيتمخضúأنúبذلكúونأمل

علىúجالئها.
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ت�سدير
úاملؤسساتúأكبرúهيúحيثúمنúالوطنيةúالنجاحúبجامعةúاملنوطúالدورúمنúانطالقا
ú،الفلسطينيúاحلضاريúاملشروعúبأعباءúللنهوضúاستعدادهاúومنú،فلسطنيúيفúاألكادميية
úالتي úاملعلومات úجمعúإلى úوبادرت ú،الفلسطينية úاملعارف úدائرة úإعداد úيفúشرعتúفقد
úإلىúإضافةú،التاريخيةúوالوقائعú،اجلغرافيةúوباملواقعú،وأعيانهاúفلسطنيúبعلماءúتتصل
úماúجانبúإلىú،يدويةúأوúقوليةúمأثوراتúمنúالشعبيةúاحلياةúوترجمتهúالذاكرةúوعتهúما
يتصلúمبدينةúالقدسúمماúنطمحúإلىúأنúيشكلúمنúبعدúبنكاúللمعلوماتúاخلاصةúبها.
úعلىúاإلشرافúمبهمةúجبرúيحيىúالدكتورúاألستاذúتكلفúأنúاجلامعةúرأتúوقد
úمنúمائةúمنúلنحوúتراجمúأصدرúأنúسبقúإذú،املجالúهذاúيفúخلبرتهú،الضخمúالعملúهذا
úواملواقعúفلسطنيúبتاريخúتتصلúكتبúبضعةúأصدرúكماú،وأعالمهاúفلسطنيúأعيان

اجلغرافيةúالفلسطينيةúواألدبúالشعبي.
úعلىúاحلضاريúالتفاعلúمنúمزيداúحتققúأنúالعملúبهذاúلترجوúالوطنيةúالنجاحúجامعةúإن
úيبادرواúأنúاملعنينيúبكلúنهيبúهناúمنúونحنú،املعرفةúمجاالتúجميعúيفúالوطنيةúالساحة
úمنúلديهمúمباúيزودوهúوأنú،الفلسطينيةúاملعارفúلدائرةúاملخصصúاملوقعúمعúالتواصلúإلى
ú،اجلميعúعلىúيعودúنفعúمنúذلكúيفúملاúآرائهمúوإبداءúمبالحظاتهمúيبخلواúوأالú،معلومات
úالردúحقúللمتصفحنيúتاركنيúمؤلفه؛úمسؤوليةúعلىúإليناúيردúماúسننشرúأنناúسيماúوال
والتعليقúوالنقض،úواعدينúبأنúننشرúذلكúمنúبعدúيفúكتبúتشكلúأجزاءúدائرةúاملعارف.
úيسهمú،كبيراúوطنياúجناحاú،املأمولúالوجهúعلىúإجنازهاúحالúيفú،الدائرةúهذهúومتثل
úونرجوú،وأكثرúذلكúمناúلتستحقúفلسطنيúوإنú،وهوىúهويةúالفلسطينيونúحتقيقهúيف
úونعرفúوعلمائهاúبأعيانهاúوالتعريفúتراثهاúوحفظúفلسطنيúتوثيقúإلىúنوفقúأنúالعملúبهذا
مبواقعهاúومأثوراتها،úفالúتطالهاúإيديúاملعتدين،úوالúيجورúعليهاúالزمنúبالعفاءúواالندثار.
úعلىúلقادرú،األحداثúمنúساحتهúيفúتواترúمماúوبالرغمú،الفلسطينيúالشعبúإن
ú،االحتالل úمتحديا ú،املشروعة úأهدافه úلتحقيق ú،أبنائه úمن úالغير úبعزمية úالنهوض
úإلىúالوطنيةúالنجاحúجامعةúمبادرةúكانتúهناúومنú،العصيبةúظروفهúعلىúومتمردا
úومصدرú،للباحثنيúعوناúلتكونú،الفلسطينيةúاملعارفúدائرةúأجزاءúإصدارúيفúالشروع

افتخارúألبناءúفلسطني،úوهذاúأوانúالشد.

اأ.د. رامي حمد اهلل

رئي�س اجلامعة
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مقدمة
úعلى úوحتافظ ú،املتعاقبة úأجيالها úبني úالتواصل úعلى úحترص úالتي úالشعوب úإن
ú،املجد úمراتب úيف úباالرتقاء úجديرة úلهي ú،مستمر úبشكل úحاضرة úيقظة úذاكرتها
úعقباتúمنúطريقهاúيعترضúقدúملاúالزمانúبهاúأبطأúوإنúأهدافها؛úوحتقيقúآمالهاúوبلوغ
ú،أغاللها úحتطمúحتى úتلبث úال úولكنها ú،املوارد úونقص úاألسر úوتفرق úكاالحتالل

وتكسرúقيدها،úوتنطلقúيفúمسيرتهاúبعزميةúوثبات.

úوأعيانها úفلسطني úأعالم úتقدمي úإلى úالعمل úبهذا úالوطنية úالنجاح úجامعة úوتسعى
ú،منوالهاúعلىúيحوكونúقدىúمنهمúليتخذواúاألجيال؛úمنúبعدهúوملنúاجليلúلهذاúالراحلني
úحيثúمنúالفلسطينيúاحلضاريúباملشروعúللنهوضúالذاتúحتقيقúطريقúعلىúومشاعل

هوúلبنةúيفúماúتسهمúبهúاألمةúمنúدورúيفúتشييدúصرحúاحلضارةúالعاملية.

úمنú»úسلسلةúمعúلتشكلúمتتابعةúكتبúيفúاألعالمúمنúالسلسلةúهذهúوستصدر
ú،اجلغرافيةúفلسطنيúوخزانةú،التاريخيةúفلسطنيúوخزانةú،الشعبيةúللمأثوراتú»úاخلابية
úالنجاحúجامعةúبهاúترجوúالتيú،الفلسطينيةúاملعارفúدائرةú_úالقدسúمعلوماتúوبنك
أنúتخطوúباملجتمعúالفلسطينيúخطوةúجبارةúعلىúطريقúالسؤددúاالجتماعيúواملجد.

úسنجعلúأنناúكماú،السلسلةúأعدادúمنúعددúكلúصدرúيفúاملقدمةúهذهúوسنكرر
ترقيمهاúمتسلسالúبحيثúيبدأúترقيمúالكتابúالتاليúمنúحيثúينتهيúهذاúالكتاب.

úعنúالنظرúبغضú،عنهمúمعلوماتúمنúلناúتيسرúمباúاألعالمúتقدميúيفúحرصناúوقد
ú،املختلفة úالتراجم úتغطيهاúالتي úاملوضوعات úوتفاوتú،املعدين úمناهجúبنيúاالختالف
úأوúالعلمúهذاúعنúاملعلوماتúمنúيرونهúماúجلمعúللمعدينúمفتوحاúاملجالúتركناúأنناúإذ

ذاك،úعلىúنحوúماúيجدهúاملطالعúيفúهذهúالسلسلةúمنúتفاوت.
úعلى úتتابعهم úيفúمحددا úمنهجا úنلتزم úلم úاملوسوعة úأعداد úيفúاألعالم úترتيب úويف
úألنúذلك؛úلتحقيقúبعينهاúآليةúانتهاجúإلىúسبيلúالúإذúعشوائيا؛úبهمúجئناúبلú،صفحاتها
úأولىúهوúآخرúلعلمúترجمةúعلىúفنحصلúماúموضعúيفúعلمúيدرجúفقدú،يتوقفúلمúالعمل
ú،اكتمالهاúلدىúشاملúفهرسúبإعدادúسنقومúولكنناú،نظامهاúبذلكúفيختلú،بهúمنه
úاملوقع úبيان úيتضمن úاملتوالية؛ úبأعدادها úيلحق úكشافúبإصدار úذلك úقبل úونكتيف

الذيúوردúفيهúكلúعلمúترجمناúله.
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úفذلكú،األعالمúتراجمúيفúالواردةúاملعلوماتúصحةúيفúنحققúالúأنناúبالذكرúوجدير
úمفتوحاúالبابúيظلúأنúأجلúومنú،ولكنناú،توفيرهاúإلىúسبيلúالúجهودúإلىúيحتاج
ú،يقرؤونهúماúيفúآراءهمúيبدواúأنúالقراءúكلúمنúلنرجوú،والتصحيحúالتصويبúأمام
úكانواúاألعالمúبعضúأنúنعلمúألنناú،إيجاباúاوúسلباú_úشاؤواúإنú_úعليهúيعقبواúوأن
úنقدمúأنúهوúومرادناú،أمرهúمنúوالتحققú،حلهúيصعبúلغزاúيشكلونú_úزالواúوماú_
úملونةúفلسطنيúيفúاالجتماعيúوالنشاطúالوعيúحركةúرموزúعنúصادقةúصورةúللقراء

بألوانهاúالتيúحتملهاúمرددينúمقولةú»úهذاúنحنú»úمباúلناúوماúعلينا.

ú،املوسوعةúهذهúإعدادúيفúاإلسهامúإلىúيبادرواúأنúالكرامúالقراءúمنúنرجوúكما
úإجنازهاúسبيلúيفúجهداúيألواúوأالú،الفلسطينيةúاملعارفúدائرةúفروعúمنúغيرهاúويف
úساعةúدقتúفقدú،منهúوأكثرúذلكúمناúتستحقúفلسطنيúألنú،وأوفاهúوجهúأكملúعلى

ú.احلضاريúالتحديúرايةúورفعú،الزمنúغبارúلنفضúالوقتúوحانú،العمل

úمطبوعة úوأربعني úخمسة úمن úنحوا úأصدرت úقد úالسابقني úالعقدين úيف úوكنت
úإصدارهاúمواصلةúمنúأمتكنúلمúولكننيú،فلسطنيúأعيانúمنúلكثيرúتراجمúتضمنت
úأبدىúحنيúاهللúحمدúراميúالدكتورúاألستاذúمبادرةúكانتúحتىú،مختلفةúألسباب
úنطاقúأوسعúعلىúالفلسطينينيúاألعالمúسيرúوتقصيúإصدارهاúإعادةúيفúاجلامعةúرغبة

ممكن.
ú،اهللúحمدúراميúالدكتورúاألستاذúبجهودúفيهاúأنّوه úحقúكلمةúمنúبدúالúوهناú
úشأنúرفعúيفúالفعالúدورهúعلىúوأثنيú،املختلفةúأنشطتهاúإيقاعúوضابطú،اجلامعةúرئيس
úذلكúلوالúإذú،واملجتمعúاجلامعةúيفúوالعلميةúالثقافيةúالفعالياتúوتشجيعú،والعلماءúالعلم

منهúملاúأتيحúلهذاúالعملúأنúيرىúالنورúبصورتهúالعتيدة.úواهللúاملوفقúللسداد.
 

�أ.د. يحيى جرب

نابل�س يف 2010/5/5م
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ابن ُحبي�ش
احلاج حممد بن بدير بن حممد البديري

املقد�سي ثم املغربي ثم الأندل�سي
1160 هـ - 1220هـ

تاأليف 

�أ.د. �إ�سحاق مو�سى �حل�سيني
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مقدمة الطبعة الأوىل

úنخصصúأنúويسعدناú،التربويةúاملوسوعةúإصدارúالفلسطينيةúالعلميةúاجلمعيةúتوالي
ú،عمومًاúفلسطنيúيفúالثقافيةúاحلياةúصياغةúيفúبارزúدورúلهاúكانúلشخصيةúالعددúهذا
úبنúمحمدúبنúبديرúبنúمحمدúاحلاجúهوúذلكمú،اخلصوصúوجهúعلىúاملقدسúبيتúويف

ú.اهللúرحمهú،محمود

úاملجمعيúملؤلفهاú،بالقاهرةúالعربيةúاللغةúمجمعúمجلةúمنúمستلةúالعددúهذاúومادة
úعلىú،اهللúرحمهú،ألقاهúبحثúوهيú،احلسينيúموسىúإسحاقúالدكتورúاألستاذúالراحل
úسنةú)فبراير(úشباطú24úاملوافقú1396هـúسنةúصفرúمنú24úالثالثاءúجلسة(úاملجمعúمؤمتر

ú)1976ونشرúيفúأعمالúدورةúاملجمعúعامúذاكúحتتúعنوان:

{ َعَلم من بيت املقد�س }

ú،القراءúبهاúينتفعúأنúيفúآملنيú،هيúكماúنشرهاúإعادةú-الفائدةúإلعمام –úرأيناúوقد
ú،احلسينيúإسحاقúالراحلنيúلشيخيناúنقدمهúعليناúحقúبعضúهذاúعملناúيفúيكونúوأن

ú.بديرúبنúومحمد

1416úالقعدةúذيú15úيفúنابلس

�أ.د يحيى جرب
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úعنوانهúمخطوطúاملقدسúبيتúيفúعليهاúعثرناúالتيúالنفيسةúاملخطوطاتúمئاتúمن
úاللطيف úعبد úحسن úاحلاج úملصنفه ú)الهجري úعشر úالثاني úالقرن úيف úالقدس úأعيان(
úوعشرينúنيفا úحنيفةúأبيúاإلمامúمذهبúعلىúالقدس úيفúاإلفتاءúتولىúالذي úاحلسيني
ú.أسرتهúمنúاإلفتاءúتولىúمنúأولúوهوú،1224هـúسنةúووفاتهú1156هـúسنةúومولدهú.عامًا
úمنúوجلهúباباúهوúففتحú،الشريفúاحلرمúومشيخةúاألشرافúنقابةúيتولونúأجدادهúوكان

بعدهúأوالدúأخيهúعبدúالصمد،úوآخرهمúاملرحومúاحلاجúمحمدúأمنيúاحلسيني.
úأول úفكان ú،عينا úوأربعني úلثالثة úالنفيس úالفريد úكتابه úيف úحسن úاحلاج úترجم
úيفúجمعúاحلنبليúالدين úمجيرúألنú،وحديثًاúقدميًاú،القدس úتاريخ úيفúللرجال úمصنف

ú.»والتاريخúالتراجمúبنيúواخلليلúالقدسúتاريخúاجلليلúاألنس»
úواجلناياتúواملعامالتúالعبادات úيفúبابًا úوثماننيúثالثةúضمتúفتاوىúحسنúوللحاج

ú.عليهاúعثرناúالتيúاملخطوطاتúنفائسúمنúأيضًاúوهوú،فروعهاúبكافة

úبنúمحمدúاحلاجúشيخهúاألولúكتابهúيفúاحلسينيúحسنúاحلاجúلهم úترجمúمنúآخر
úأسرةúجدúوهوú،1220هـúسنةúاملتوفىúُحبيشúبابنúالشهيرúمحمودúبنúمحمدúابنúبدير
úواألطباءúوالقضاةúالفقهاءúمنúعددúمنهاúخرجú،البديريúبآلúتعرفúالقدسúيفúكبيرة

ú.واملهندسني
úنظريúفاسترعىú،املخطوطة úالبديري úالشيخ úمؤلفاتúمنúعددúعلىúعثرتúوقد
úبالعملúحافلةúوحياةú،غزيرúاإلسالميةúالعلومúمختلفúيفúوعلمú،طويلúالشعرúيفúنَفٌس

ú.املقدسةúبالديارúوالعلمúاهللúسبيلúيف

مولده ون�س�أته: 
úاجلبرتيúذكرúكماú-ترجيحاú1160هـúسنةúحدودúيفúاملقدسúبيتúيفúالبديريúولد
úجاءúوقدú،باحلياكةúيشتغلúكانúثريúلوالدú،)واألخبارúالتراجمúيفúاآلثارúعجائب(
úوهوú،مغربيúأيضاúوهوú،القدسúمفتىúالتافالتيúمحمدúالشيخúقالú.املغربúمنúوالده

ú:البديريúمدحúيفúقصيدةúمنú،مغربيúأيضًا
طالب لإلخوان ِورداً وَصَدر مغربّي مقدسّي حنفي   

وترويúاألسرةúأنهúكانúمنúمغاربةúاألندلس.
úثالثنيúفيهاúومكثú،العلمúلطلبúمصرúإلىúوالدهúبهúقدمúعمرهúمنúالسابعةúويف
úوذكرú،العلمúدورúمنúوغيرهúاألزهرúيفúالتحصيلúيفúعامًاúعشرينúمنهاúقضىú،عامًا
ú)احلسنúالسيد úأوصافúيفúامِلَن úوحلولúاحَلَزن úكشف(úعنوانهاúمخطوطةúرسالةúيف
ú،العلم úعليهمúتلقى úالذين úشيوخه  – úاحلسيني úحسنúاحلاج úوصديقهúتلميذه úيقصد ú-
úالعراقيúالكرديúمحمودúشيخهúوفاةúبعدúقطبهاúأصبحúالتيúاخَللَوتيةúالطريقةúوشيوخ
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ú.التسليكúيفúعنهúوأنابهúالتاجúوألبسهú،القدسúإلىúبالتوجهúأمرهúالذيú،الكوراني
ú،شيخًا úعشر úثمانية úعددهم úبلغ úالذين úشيوخه úجميع úبذكر úالبحث úويطول

ú-:بعضهمúبذكرúوأكتيف
1ú .úعليه úتفقه ú،واألصوليني úالشافعية úأستاذ ú،الشافعي úالبراوي úعيسى úالشيخ

ú.األزهرúيفúبالتدريسúوأمرهú،أنظارهúعليهúوحلتúسنواتúست
2ú .ú.واحلسابúالفرائضúسنتنيúمدةúعليهúقرأú،الترزيúأحمدúالشيخ
3ú الشيخúعطيةúاألجهوري،úأخذúعنهúاحلديثúوالزمهúمالزمةúكلية..
4ú .úوعليهú.سنواتúستúالرياضيةúوالعلومúاحلديثúعليهúقرأú،الرائدúأحمدúالشيخ

خرجúمنúالتلقنيúإلىúسعةúاملعرفةúوأجازهúبجميعúكتبه.
5ú .ú.البيضاويúوتفسيرúاحلديثúعليهúقرأú،الدمنهوريúالدينúشهابúالشيخ
6ú الشيخúأحمدúاألثري،úقرأúعليهúالفقهúوكتبúاملعقول..
7ú .úعنه úوأخذ ú،البخاري úصحيح úعليه úقرأ ú،الكبير úاجلوهري úأحمد úالشيخ

الطريقةúالشاذليةúونالúإجازته.
8ú .úواملعاني úالنحو úعليه úقرأ ú،الصوفيني úشيخ úالفارسكورى úمحمد úالشيخ

والعروضúواملنطق.

ú،الدين úعلوم úوإحياء ú،األربعة úاملذاهب úفقه úشيوخه úعلى úالبديري úمحمد úوقرأ
ú،ومعقولúمنقولúمنúالعلومúبجميعú والفتوحاتúاملكية،úودالئلúاخليرات.úوباجلملةúألمَّ
ú.أخرىúوعلومًاúواملنطقúواحلديثúالبالغةúعلومúفدّرسú،األزهرúيفúبالتدريسúلهúوأذن
úالعاّلمة úالناسك úالصالح úاإلمام úبالعمدة“ úاجلبرتي úوصفه úحسب úواسعة úشهرة úونال

ú.”الفهامةúوالبحر
úفقدú،التاجúصاحبúالزبيديúاملرتضىúالسيدúوبنيúبينهúطريفةúمراسالتúوجرت
úشيخهúعليهاúليطلعú1182هـúسنةúالعروسúتاجúأولúمنúكراريسúالزبيديúإليهúأرسل
ú،يستجيزه úالبديري úإليه úوكتب ú،ففعل ú،تقريظا úعليها úويكتب úاألجهوري úعطية
úقلنسوةúفهذه“ú:-فيهاúجاءú)التاجúقلنسوة(úسماهاúرسالةúيفúالعاليةúأسانيدهúإليهúفكتب
ú،االبتهاج úوزهرة ú،املزاج úصدى úوبّل ú،احملتاج úغنية úبل ú،ديباج úبأفخر úصنعت úالتاج
úالكوكب úباسم úرّصعت ú،السراج úعن úاملغني úواملصباح ú،باألبراج úاملشيد úوالقصر
úواملتزر ú،التحقيق úأسرار úبأردية úاملتشح ú،الفالح úمصباحúبأضواء úاملستنير ú،الوّضاح
úبالعجبúتقريرهúواآلتيú،لقريبúمحابúغيرúجدلهúيفúاملنصفú،التوفيقúأنوارúمبالءة

العجيب،úذيúاملناقبúالتيúالúيستوعبهاúالبنانúواللسان”.
بكل حديٍث حاز سمعي بإتقان  أجزت له أبقاه ربي وحاطه   

وما سمعـت أذني وقال لساني وفقٍه وتاريٍخ وشعٍر رويته          
وردúعليهúالبديريúبرسالةúأدبيةúمنúالطرازúنفسهúأثبتهاúاجلبرتي.
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úحسنúاحلاج úبينهم ú،مريديه úمن úنفر úبصحبةúاملقدس úبيت úمن ú1193هـ úسنةúوحج
úثمúمدةúوأقامú،الكرديúمحمودًاúشيخهúوزارú،مصرúعلىúعّرجúالعودةúويفú،احلسيني

ú.عامًاúستنيúعنú1220هـúسنةúتويفúأنúإلىúفيهاúفأقامú،بلدهúإلىúبالرجوعúلهúأذن
úبيتهúويفú،األقصىúاملسجدúيفúواإلرشادúالتدريسúتولىúالقدسúيفúمقامهúأثناءúويف
úاملالصقú)املجلسúببابúاآلنúاملسمى(úالبصيريúالدينúعالءúبابúعندúقائمًاúزالúماúالذي

ú.بيتهúيفúوالعشاءúاملغربúبنيúالذكرúحلقاتúيعقدúوكانú.األقصىúاملسجدúلسور
úú.الصديقيúالبكريúوالشيخúهوúفيهاúيختليúكانúالتيúاخللوةúبيتهúيفúوشاهدت

ú
úفقدú.أشهرúأربعةúوúسنةúدامتúمبحنةúومرú،عجيبúحالúحياتهúسنيúآخرúيفúوتوالَّه
úخصومهúلهúوكادú،بسحرهúالسببúبأنهú احترقتúدارúشخصúورجمتúفاتهمúالبديريُّ
ú،املسلمني úعلى úالسالم úيطرح úال úوأنه ú،أحدًا úيرى úكيالúرأسه úيغطي úبأنه úفاتهموه
úالسحرúمنúمتبرئًاú،عقيدتهúباسطًاúونثرًاúشعرًاúعليهمúوردú،املجالسúيغشىúالúوأنه
úبعضúأنúوأعتقدú،واألورادúباألدعيةúوالشفاءúالصحيحةúالرؤياúعنúمدافعًاú،والشعبذة
ú:الصددúهذاúيفúقالúومماú.األذىúعنهúوكّفúنصرهúاحلسينيúحسنúاحلاجúومنهمúاملقادسة

وفقهت احلديث فقهًا حثيثا قد رويت العلوم عن كل حبر   
ال يكادون يفقهون حديثـا فرماني بالسحر واجلهل قوم  

úوقد ú.مخطوطة úتزال úما úكلها úالرسائل úمن úكبيرًا úعددًا úالبديري úالشيخ ú ألفًَّ
اطلعتúمنهاúعلىúماúيلي:

1ú .úوعليهاú،لهاúذيلúمعú،السالمúعليهماú،يعقوبúبنúيوسفúببراءةúتتعلقúرسالة
úيفúالدررúسلكúصاحبú،الدمشقيúاملراديúخليلúمنهمú،العلماءúمنúعددúتقرير
úسعدúوالشيخú،الباقانيúأحمدúبنúمحمدúوالشيخú،عشرúالثانيúالقرنúأعيان

ú.النابلسيúالغنيúعبدúبنúالدين
2ú رسالةúيفúمدحúالرسولúشعرًاúونثرًا..
3ú رسالةúتتضمنúمولدúالسيدúالكليمú)موسى(úشعرًاúونثرًا..
4ú رسالةúيفúعقيدتهúردًاúعلىúمنúاتهمهúبالسحرúوالشعبذة..
5ú .ú.”احلسنىúباألسماءúالتوسلúيفúالدررúعقد“úمسماهúرسالة
6ú .úمنúاملقصودúفيهاúالكمالية” شرحúالصالةúيفúاجلماليةúاللطيفة“úمسماهúرسالة

ú.الرسولúعلىúالصالة
7ú رسالةúيفúأحاديثúالوعيد..
8ú .ú.العلمúأهلúمقامúيفúبحثúآخرهاúويفú،بالرصاصúاملقتولúالصيدúحكمúيفúرسالة
9ú .ú.ونثرًاúشعرًاú)التجليúأطوارúمنúمنزلةúوآياتúالسريúالفيضúأنوار(úمنúمقتبسةúرسالة
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10ú..بيتًاú319úمنúمؤلفúوالشعرú،ونثرًاúشعرًاú،بالسحرúاتهمهúمنúعلىúالردúيفúرسالة
11ú..)اإلميانúعلىúاإلنابةúيفúالبرهانúسلطان(úرسالةú
12ú..)”أعرفúالúكنزاúكنت“úعنúالغطاúكشفúيفúاألشرفúالكوكب(úرسالة
13ú..”الفراúجوفúيفúالصيدúكل“úاملسماةúالعارفنيúبأكابرúالتوسلúيفúمنظومة
14ú..)السريعúوالسرúالشفيعúوالنورúاملنيعúالسور(úمنظومة
15ú.úحسنúيقصدú،)احلسنúالسيدúأوصافúيفúاملنúوحلولúاحلَزنúكشف(úرسالة

ú.شيوخهúأسماءúوفيهاú،احلسيني
16ú..احلسنىúاهللúبأسماءúالتوسلúحاويةúجعلهاúالتيúاملنظومةúإعراب
17ú..”سعادúبانت“úقصيدةúشرح
18ú..عقيدتهúفيهاúشرحúمنظومة
19ú..”اإللهيةúاملن“úرسالة

úبعضúومدرسًاú،وقتهúمعظمúدارسًاúمصرúيفúعامًاúثالثنيúقضىúالبديريúأنúذكرنا
úأهلهúواحترامúطلبهúعلىúيحثúأيامúآخرúإلىúظلúحتىúالعلمúبحبúتشبعúوقدú،الوقت
úاملسجد úيفúاملطالعة úإلى úفانصرف ú،قومه úقدوة úهوúوكانú.كليةúإليه úواالنصراف
úوخاطبú،والقراءةúالعبادةúبنيúوقتهúوقسمú،بالعوامúاالختالطúعنúوأمسكú،األقصى

إخوانهúاملسلمنيúبقوله:
úوأحتفú،اإلنسانúبها úيتحلى úحليةúأشرفúالعلم úأن úاملسلمنيúأخوانيúيا úاعلموا ú(
úُيخيفúعلمúعلىúنورúبلúنارúالعلمúففضلú،الطغيانúوبطلúالبرهانúظهرúإذاúيلبسهاúحلة
úويرفع ú،الضمائر úويطهر ú،السرائر úوينور ú،البصائر úويفتتح ú،األمم úويرشد ú،الظلم
úويقويú،الغروسúوينميú،النفوسúويزكيú،األمرúويوضحú،الصدرúويشرحú،القدر
ú،اخليرúإلىúويدعوú،يروضúأنهúكماú،الفروضúويعلمú،الغموضúويكشفú،األسوس
ú،العنايةúشديدú،النهايةúسعيدú،البدايةúحميدú.السرúإلىúويهديú،الْضرúمنúويحمي
سراجúمنير،úوشمسúظهير،úوفضلúكبير...(úوسارúعلىúهذاúاملنوالúمتدفقًاúكالسيل.
úكنتúأني úعلّي úاحلسدة úبعض úأشاع úوقد“ ú:قوله اإللهية”  úاملن“ úرسالته úيفúورأيت
úليúأنúوظنواú،عنديúكثرواúقدúرأوهمúملاú،ليحضرونيúدارهمúباألزهرúالطلبةúأعطي

غرضًاúيفúكثرتهم...”.
úوالرملúالكيمياúكعلمúاحملرمةúالعلومúمنúبشيءúاشتغالهúالرسالةúهذهúيفúونفى

والزايرجةúبنوعيهاúوالتنجيم.

ú،البسيطúبحرúمنúبيتًاú157منúمؤلفةúتاريخيةúقصيدةúعندúقصيرةúوقفةúوأخيرًا
úالسيدúصاحبهúنظمهاúقصيدةúمعانيúمنúمأخوذةú،عكاúيفúنابليونúهزميةúيفúنظمها
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ú.املقدسةúالديارúعنúدفاعهúتبنيúوهيú،عكاúيفúاألنوارúبجامعةúاملدرسúالرشيديúعلي
استّهلúالقصيدةúبإعالنúفرحهúبانتصارúاملسلمني:-

وأشرق النصر في اآلفاق وانتشرا الله أكبر، دين الله قد ُنصـرا  
بنصر أحمد باشـا سيـد الـوزرا وكان هذا بفضل الله منتظرا   
وباء باخلزي واخلذالن من كفـرا وعاد للدين إعزاز سما ومنا  

ثمúوصفúالفرنسيسúوعاداتهمúوغرورهمúبكثرتهم:
من نسل يأجوج من ردم كما ذكرا كأنهـم وهـم أشبـاه بعضهـم  

كالب رومة لوال أشبهوا البشـرا كم يأكلون حلوم الوحش نحسبهم  
تليـن إال بجمـر موقـد سعـرا أشباحهم مثل أحجار الوهاد فال  

úعّكاúوصلúحتىúالشامúبالدúعلىúوإقدامهúمصرúباجتياحúقائدهمúغرورúذكرúثم
ú:البصرúفقدانúبسببúويافاúولدúوالرملةúوغزةúالعريشúاستسلمتúوكيف

ما كان يقدر أن يصلى لها شررا ولو ُغرور َغرور من عساكرنا   
لذاب كامللـح لكن زاده غـررا لو عاملوه بصبـر في قتالهـم   

وألبسوا حلال من سندس خضرا فاستشهد املسلمون الطيبون بها  

ثمúوصفúهزميتهمúيفúعكاúوشبهúانتصارúاملسلمنيúبوقعةúبدر:
وكيف يخزى الذي لله قد نصرا فكيف يخذل من بالله عزتـه  
ومن يكن برسول الله  منتصرا يفوز بالنصر من بالله جندته  

ثمúأثنىúعلىúأحمدúباشاúاجلزارúوحسنúتدبيرهúواستهزأúبالفرنسيس:
مقبوضة منهم األرواح قبض شرا بعناهم الطني واألحجار عن ثمن  

هوúالنفوس،úفمنúبالبيعúقدúخسرا ú úثمنـاúمنهمúقبضنـاúالذينúنحن

ثمúأشادúباملدافعنيúعنúعكا:
ال شك أفضل ممن حجَّ واعمترا كان الذهاب إلى عكا وساحتها   

ú:لهمúاملؤيدينúنفاقúووصف
ساءوا فعاال وشاءوا السوء والضررا يا ويح أعوانه أهل النفاق لقد   

صاروا معدين في أعداد من كفـرا  ملا أعانوه وانقادوا لطاعتـه  
بظاهر الدين حتى زال ما استتـرا كانوا يسمون قبل اليوم تسمية  
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متúحمدúاهللúعلىúالنصر:
صدورنا بعد ضمي زادنا ضجرا فاحلمد لله زال الضمي وانشرحت  
صدورنا حَبراً زادت بها حَبرا وزال عنا ظالم احلزن وامتألت  

وثنىúبحمدúأحمدúباشاúاجلزار:-
مجـدد الدين حقـُا ما انتثـرا حامي الشريعة نامي الفضل ناشره  

لو كان منفرداً قد كان منتصرا. لـه سوابـق نصـر من توكلـه  
فهو الذي يجمـع الله الكرمي لـه   من الفضائل ما لم تبصر البصرا

ثمúدعاúإلىúالسهرúواحلذر:
من شؤم غفلة قوم واشهدوا السهرا هو اإلمام لهذا العصر فانتبهوا  

مـًا وقفوا في بابـه زمـرا  يا ُنوَّ دعوا التكاسل عن خير يراد لكم  

ú:ملصرúبالنصرúودعاúألمتهúخيرúمنúحققهúوماúاجلزارúمحامدúوصفúإلىúعادúثم
فما نرى بعده بؤسًا وال كدرا فنصر عكا هو الفتح املبني لنا   

وفتح مصر بهذا النصر قد نظرا به اعتززنا بهذا القطر أجمعه  
بهلكهم ويصيروا للورى عبرا فعن قريب نراها منهم طهرت   

úعلى úبالصالة úختمúثم ú.أبيات úخمسةúيفúمرات úخمسú1213هـ úسنةúللفتح úأرخ úثم
النبيúوالدعاءúللمؤمنني.

úوعالم úفقيه úأواًل úفهو ú،الشعر úمبقاييسúنحاكمه úأن úالبديري úعلى úالتجني úومن
úَتصمهاúلمúصحيحةúولغتهú،تكلفúبالúوتنسابú،فيضًاúتفيضúومعانيهú،ومتصوف
úالذيúالعثمانيúالعصرúيفúعاشúالبديريúأنúبعدúولنذكرú.الطولúيفúاملفرطةúالقافية
úوأربعونúأربعةúوحدهاúاملقدسúبيتúيفúفيهúظهرúوعصرú.باالنحطاطúاملتعجلونúينعته
úالصديقيúالبكريúومصطفىúاخلليليúومحمدúالبديريúمحمدúالشيخúطرازúمنúعاملًا
úأبوúاهللúوجارú،اخلالديúاهللúوصنعúالعسيليúوحسنيúاملوقتúومحمدúالعلميúومحمد
úاالنحطاطúعصرúأماú.وبركةúخيرúعصرúهوú،احلسينيúاللطيفúعبدúوحسنú،اللطف
úبالقياسúاحلكمúهذاúصدرúوإمناú،األنفاسúوتنقطعúاألقالمúفيهúجتفúالذيúالعصرúفهو
úحكمًاúمنلكúالúكّلúوعلىú.الشرقúزيتúمنúأضاءتúالتيúوهيú،األوروبيةúالنهضةúإلى
úوصوبú،وأحياهúبعثهúمنú قاطعًاúماúدامúتراثناúمدفونًاúيفúاألقبية،úجزىúاهللúخيرًاúكلَّ

ú.وأعالهúفمنا
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التعقيبات
على بحث الدكتور اإ�سحاق مو�سى احل�سيني

     

úúúقدúاحلسينيúالدكتورúالزميلúأنúأعتقدú:املجمعúرئيسúمدكورúإبراهيمúالدكتور
úحظهاúتنلúفلمú،الظلماتúمنúكثيرúاكتنفهاúفترةúعلىúضوءًاúيلقيúأنúاستطاع
úبنيúالضوءúهذاúمثلúإلقاءúإلىúحاجتناúأشدúوماú،والتمحيصúوالدرسúالبحثúمن
úالطريقúعلىúسائرونúأنناúعلىúولنطمئنú،ناحيةúمنúعليهاúلنتعرفú،وأخرىúúآونة
úاليومúوعلومú،األمسúبعربيةúمقرونةúاليومúعربيةúوأنú،أخرىúناحيةúمنúالصحيح
úالقرنúقبلúفيماúاألولىúاخلمسةúالقرونú،القريبúاألمسúأقصدúاألمسúبعلومúمقرونة
úوإنيú،الطريقúعلىúوالسيرúاألملúدوافعúمنúدافعúذلكúأنúيفúشكúالú،عشرúالتاسع

ú.كلهúذلكúعلىúدليلúخليرúالبحوثúهذهúأنúمنúثقةúلعلى
úúúاحلسن úالسيد úهو úالبحث úيف úذكرúالذي úالشاذلي úهل ú:املهندس úزكي úاألستاذ

الشاذليúالصويفúاملعروف؟.
úú.كثيرًاúأقدمúالصويفúالشاذليúألنú،الú:مدكورúإبراهيمúالدكتور
úúúأللتقيúوإنيú،املمتعúبحثهúعلىúاحلسينيúالدكتورúأهنئú:الفاسيúمحمدúاألستاذ

úحضراتكمúوستالحظونú،البديريúالشيخúفيهúعاشúالذيúللعصرúتقديرهúيفúمعه
úالذي úالبحث úخالل úمن úوذلك ú،العناية úمن úقسطًا úمني úنال úقد úالعصر úهذا úأن
úاملبالغة úمن úوليس ú،نفسه úالعصر úعاشت úشخصيةúحول úيدور úفهو ú.غدًا úسألقيه
úيفúواحلضارةúاالزدهارúبعصورúعنهúنتحدثúالذيúالعصرúهذاúقارناúإذاúأقول:إنهúأن
ú،األولىúالقرونúمنúازدهارًاúأقلúاألخيرةúالقرونúتكونúاألولىúاإلسالميةúالقرون

ú.وشكرًاúاملوضوعúهذاúيفúبهاúأتىúالتيúالبادرةúيؤيدúوهذا
úúúللدكتورúالشكرúبخالصúأتقدمúأنúيسرنيú:اخلوجةúبنúاحلبيبúمحمدúاألستاذ ú

úمن úلشخصية úفيه úترجم úالذي úالعميق úهذا úبحثه úعلى úاحلسيني úموسى úإسحاق
úالبديريúوصفúفقدú،أستبينهاúأنúأريدúنقطةúوثمةú.الشريفúالقدسúشخصيات
úابنú]اسمهاúأسرةúأوúعائلةúمنúالرجلúهذاúأنúإلىúوأشارú،األصلúمغربيúبكونه
úالتعرفúهوúإليهúأصلúأنúأريدúوالذيú،احلاءúبضم[úحبيش]úأوú،احلاءúبفتحú[حبيش
úيفúبقيتúإحداهماúأندلسيتنيúأسرتنيúهناكúألنúاللقبúلهذاúالصحيحúالنطقúعلى
úبفتح] úحبيش úابن úبأسرة úنسبه úيتصل úفهل ú.تونس úإلى úانتقلت úوأخرى ú،األندلس
úابنúأسرةúمنúهوúأوúحبيش؟úبنúبكرúأبوúالقاضيúومنهاúالتونسيةúاملغربيةú[احلاء

ú.حبيشúبنúالقاسمúأبوúومنهاúاملغربيةúاألندلسيةú[احلاءúبضم]úحبيش
úúúيذكر úألنه ú،الثانية úاألسرة úمن úأنه úأرجح ú:احلسيني úموسى úإسحاق úالدكتور

منسوبًاúإلىúاألندلس.
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úú.األندلسúمنúكليهماúولكنú:اخلوجةúبنúاحلبيبúمحمدúاألستاذ
úúúأحدúولعلú،احلاءúبضمúحبيشúابنúالقاسمúأبوúهوúاملقصودú:الفاسيúمحمدúاألستاذ

ú.فيهاúوعاشúالشامúبالدúإلىúانتقلúقدúأبنائه
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اأحمد اأفندي ع�ساير
1981-1895
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úعلىúالدراسةúمنúاألولىúاملرحلةúيفúتتلمذú.ُكتابهاúيفúودرسú،سفارينúمواليدúمن
úاملدارسúيفúللدراسةúانتقلúذلكúوبعدú،طولكرمúيفúدرسúثمú،احلطابúمصلحúالشيخúيد
úيفúاحلربيةúالكليةúدخلúذلكúوبعدú،املعلمنيúدارúيفúدرسúحيثú،بيروتúيفúاألميرية
úمنúابتداءúالعثمانيúاجليشúيفúضابطًاúخدمúالكليةúتلكúمنúتخرجúأنúوبعدú،إسطنبول
úوذلكú،السوريúالعربيúاجليشúيفúليخدمúذهبúثمú1918/10/5مúوحتىú1915/7/25م
úغاية úوحتى ú1918/10/6م úبني úما úالواقعة úالفترة úبني ú،فيصل úامللك úحكمúأثناء úيف

ú.1920/8/19م

úتركúالفرنسيúاجليشúأمامúالسوريúاجليشúتراجعúأثرúوعلىú،ميسلونúمعركةúوبعد
ú.سفارينúقريتهúإلىúذلكúبعدúوعادú،السوريúاجليش

ú)املعارفúدائرة(úتسمىúكانتúالتيúفلسطنيúيفúوالتعليمúالتربيةúسلكúيفúتعيينهúمت
úوحتى ú1921/3/25م úبني ú،سفارينúمدرسة úيفúمدرسا úعمل úحيثú،الوقت úذلك úيف

ú.1948/12/16م

ú،القفقاس úمعركةúاجلهات úهذهúومنú،األتراك úجيشúيفúعدةúجبهاتúيفúحارب
ú،أوسمةúعدةúعلىúأفنديúأحمدúوحازú،األولىúالعامليةúاحلربúيفúأيضًاúشاركúكما

وكانتúتسمىúيفúذلكúالوقتúنياشني،úوكانتúيفúزمنúاألتراكúذاتúقيمة.

úورامنيúوقوصنيúعيسىúونزلةúَصّرةúمسجدúمثلúعديدةúمساجدúتأسيسúعلىúعمل
úللذكور úسفارينúمدرسةúتأسيسúعلىúعملúثم ú،ثلثúوكفرúوحبلةúعبُّوشúوكفر
ú،الدمúفيهاúيسّفكúكانúالتيúالنزاعاتúمنúكثيرúإصالحúعلىúعملúكماú،واإلناث

كماúكانúيعملúعلىúإصالحúذاتúالبني.

úخاض ú،املجاالت úجميع úويف ú،تركيا úزمن úيف úاحلرب úعن úكثيرةúمذكرات úله
úمعركةúمنهاúاألردنúشرقúيفúاإلنكليزيúاجليشúúضدúاألولىúالعامليةúاحلربúيفúمعارك
úالياجوزúبواديúوذلكúوالصليبيةúاألجنبيةúاجليوشúمواجهةúاستطاعúحيثúالياجوزúوادي

ودحرهم.

وهذهúرسالةúمنúأحدúالضباطúالذينúكانواúمعهúيذّكرهúبهذهúاملعركة:-
ú،اليومúذاكúوشجاعتكمúبطولتكمúأنسىúوماúأنساكمúماúأناúالزمنúطالúمهما»
úدائمًا ú،األردن úبشرق úالياجوز úبوادي úوالصهيونيني úالصليبيني úجيوش úاندحار úيوم

مبخيلتيúوتفكيري.
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úضربات úحتت úجيوشهم úاندحار úبعد úذلك úوكان úاليوم úذاك úالبارز úموقفكم
úوبصحبتهúباشاúجمالúمجيءúعندúذلكúوكانú،ورشاشاتكمúوقنابلكمúمدافعكم
úمضت ú،الشقيري úأسعد úالشيخ úبرفقتهم úوكان ú،ماندريس úليمان úفون úاملارشال
úوصاروا úوشجاعتكم úبطولتكم úأنتجت úما úعلى úبإعجاب úوهم úالعثمانية úاجليوش
úإلى ú úبشجاعتهúيعادل úعندكمúالضابط úهذاúإن ú:يقولون úوهمúلكمúصوراúيأخذون
úتندمون úسوف úويقول úيصرخ úالشقيري úأسعد úأن úكما ú،بونابرت úنابليون úشجاعة

ú.الصهاينةúدعاياتúتسمعواúوالúبالدكمúويأخذونúاليهودúيأتيكم

úعليكم úبالتفتيش úالعثماني úالرابع úاجليش úقائد úباشا úجمال úمحمد úقام úأن úبعد
úبينكمúدارتúالتيúاملعركةúنتيجةúوقعتúالتيúالقتلىúوأشالءúاستحكاماتكمúوعلى
úإلىúعدناúذلكúبعدúبيك؛úالدينúجنمúاحلربúأركانúذكرتهمúالذينúهؤالءúوبصحبة
úوقد ú،عّمان úمحطة úمقرها úكان úالتي úالثامن úالفيلق ú48 úال úالنظامية úالفرقة úمقر
úاملوصلي úبك úياسني úمقام úالقائم úاحلملة؛ úمن úرجال úعدة úباشا úجمال úهناك úصادف
ú،املظفر úالقادر úعبد úالشيخ úوفضيلة ú،املذكورة úالفرقة úحرب úأركان ú،دمشق úمن
úضباطúúعشرةúسعادتكمúمثلúلوúلهمúيقولúوصارú،باشاúجمالúمعهمúيتحادثúوصار
úويثني úميدحكم úوصار ú،الترعة úالسويس؛ úقناة úاجتياز úمن úالعدو úمتكن úملا úباجليش
úللعدوúمقاومتكمúجناحúوعلىú،املعركةúيفúوبراعتكمúشجاعتكمúوعلىúعليكم
úوحداتهمúمرورúأثناءú،املعروفúالياجوزúواديúمنúمرواúعندماú،وأكثرúألفًاú15úالبالغ
úوعلىú،الرصيفةúقريةúمنúمارينúالزرقاءúقريةúجسورúقربúوصلواú،منهúالشمالúإلى
úالتيúاملهيمنةúاحلركاتúنتيجةúطريقهمúقاطعنيúعليهم؛úالصغيرةúوحدتكمúنارúتوجيه
úكانتúالبارعة úوحركاتكم úأعمالكم úوإن úورجوعهم úاندحارهم úعند úاتخذمتوها
موجبúالشكرúوالتقدير،úفباركúاهللúفيكمúويفúشجاعتكمúأيهاúاملجاهدúالكرمي.

هذه الرسالة موجهة من السيد أحمد رمزي عابدين إىل أحمد عشاير.

úعامةúللوطنúوالعطاءúباخليرúمليئةúحياةúبعدú1981مúسنةúيفúعشائرúأحمدúتويفúوقد
وألهلúقريةúسفارينúخاصة.
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حممد اإ�سعاف الن�سا�سيبي

)بحث �س�رك به املوؤلف يف موؤمتر نظمه مركز الأبح�ث 
الإ�سالمية ب�لقد�س �سنة 1988م يف ذكرى الن�س��سيبي(

1885 _ 1948 م 

�أ. د. يحيى جرب 
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úقدمنيúعلىúميشيúالعربúلسانúمعجمúهوúالنشاشيبيúإسعافúإن
                                                           خليل ال�سكاكيني

والنزر مثل أديبنا إسعاف في شعبنا األدباء باآلالف  
وجهاده في العلم ليس بخاف فجهوده في كل فن ثرة   
منيت بجدب ظاهر وجفاف ومحافل اخلطباء بعد بيانه  

فإذاúنهلتúعلىúالصدىúمنúعلمهúرويتúنفسكúمنúمعنيúصاف

الدكتور حممد �سيام 
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مقدمة الطبعة الأوىل
úوجنوم úعظمتها úسر úألنهم úوعلماءها úأعالمها úتكّرم úأن úالعظيمة úاألمم úشأن úمن
úيفúألنú،واألدباءúالعلماءúتكرميúجدوىúإلىúاألممúتنبهتúاحلديثúالعصرúويفú.هدايتها
úكرمتúوقدú،لألمةúاحلضاريةúاملسيرةúواستمرارúباملاضيúاحلاضرúلوصلúحافزاúذلك
úهذاúيفúأماú،املختلفةúالعصورúيفúالنابهنيúمنúعدداú،كغيرهاú،العربيةúالدولúبعض
úالبلدانúيفúنظراؤهمúنالهúماúأفذاذهúينلúفلمú،نعلمúالتيúلظروفهúونظراú،املنكوبúالبلد
úيفúأثارهمúوتواترú،أفضالهمúسطوعúلوالúتنساهمúاملجتمعúذاكرةúوكادتú،العربية
úإسعافúمحمدúوخطيبهاúالعربيةúأديبúاألعالمúهؤالءúومنú،فيهاúبرعواúالتيúاملجاالت
úالتربية úيفúجلهودهúوتقديرا ú،له úوتكرمياúشرفهúعلىúاليوم úنلتقي úالذي ú،النشاشيبي
úواإلسالمúالعروبةúسبيلúيفúونضالهú،بابúكلúيفúلألصالةúوحتمسهú،واألدبúواللغة

ú.شأنهماúوإعالء
úماúنحوúعلىú....األعالمúتكرميúيفúاملشاركةúعلىúحرصúالذيúإسعافúمحمد....

ú.وثالثنيúاثننيúعامúالشعراءúأميرúتأبنيúيفúفعل
úبحثúحلقةúتنظيمúإلىúبادرúحنيúحسنةúسنةúاإلسالميةúاألبحاثúمركزúسنúوقد
úعلىúقدماúمنضيúنحنúوهاú،الثالث úاملركزúكتابúثمرتهاúفكانتú،إسعافúحول
úهذاúأعالمúلتنظيمúاملوسوعةúهذهúإصدارúإلىúبادرناúإذú،فلسطنيúأعالمúتكرميúطريق

ú.*وبجهودهúبهúفيهúنعرفúكتيبúمنهمúلكلúيخصصúبحيثú،البلد

úلوطنهúقدمهúمباúواعتراًفاúلهúوفاًءú،إسعافúحملمدúبإيجازúنترجمúالكتيبúهذاúويف
úباألحداثúحافلةúكانتúإسعافúحياةúأنúمنúيقنيúعلىúونحنú،جليلةúخدماتúمنúولغته
úأراد úملن úغناء úوللدارسني úأثاره úيفúولنا ú،لذكرها úاملجال úيتسع úال úالتي úوالنشاطات
úاملكتبةúبهاúأحتفúالتيúمصنفاتهúيفúذلكúكانúسواءú،بحرهúيفúتعمًقاúأرادúأوú،توسًعا
úبتحقيقúعينيهúوأقرúإسعاًفاúاهللúرحمú.والباحثونúالتالمذةúعنهúكتبúماúيفúأمúالعربية

ماúأفنىúعمرهúمنúأجله:úرفعةúشأنúاألمةúوارتقائها.úواهللúاملوفق.

 )*( من كلمة جامعة النجاح الوطنية التي ألقيتها في حفل تكرمي إسعاف الذي أقمي في القدس 1992 برعاية مركز األبحاث اإلسالمية.
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نبذة عن حي�ته 
úمنúوألفúوثالثمائةúاثننيúعامúالقدسúمدينةúيفú»النشاشيبيúإسعافúمحمد»úولد
úقدúاألكبرúجدهúكانú،النشاشيبيúسليمانúبنúعثمانúابنúوهوú،)1885م(úالهجرة
úصناعةúإلى úاألسرة úنسبة úأن úونعتقد ú،الظاهر úامللك úعهد úيفúاملقدس úبيت úإلى úقدم
úاخلامسةúناهز úعمرúعنúإسعافúوفاةúوكانتú.األرومةúعربيةúليستúوأنها ú،النّشاب

ú.الهجرةúمنúوألفúوثالثمائةúوستنيúسبعةúعامú،والستني
úالبديعúكنيةúوهيú،الفضلúأبوúأوالúفهوú،ولقبنيúبكنيتنيúالنشاشيبيúاشتهرúوقد
úوهوú.مقاماتهúيفúمنوالهúعلىúونسجهú،بهúلتعلقهúإسعافúبهاúتكّنىúوإمناú،الهمذاني
úاإلخباريúاللغويúاملثنىúبنúمعمرúعبيدةúبأبيúاقتداءúكانتúولعلهاú،عبيدةúأبوúثانيا
úعن úبالدفاع úنفسه úأخذ úألنه ú،فلسطني úوخطيب úالعربية úأديب úأيضا úوهو ú.املشهور

ú.اخلطبةúيعتمدúحماسيúبأسلوبúالعربية
ú،آخرúحيناúومفتشاúحيناúمدرساú،سننيúعددúالتربيةúحقلúيفúإسعافúعملúوقد
úمدققاúعاملاúذلكúجانبúإلىúوكانúوخطيباúوأديباúكاتباúالثقافةúمجالúيفúعملúكما

ú.)1(ومحلال

ثق�فته
úأبوه_رحمهما úكانúفقد ú،واملال úالعلم úحّصنه úبيت úيفúإسعاف úمحمد úنشأ
úتنعقدúكانتúبيتهúويفú.املشهورينúعلمائهاúومنúاملقدسúبيتúأغنياءúمنú_اهلل
úكمحمدú،والوافدين úاملقادسة úالعلماء úأعيانúمنúتضمهمúمبنúالدرس úحلقات
úاقترح úقد úالذي úاخلالدي úوراغب ú،اإلمام úوأسعد ú،احلسيني úوعارف úاهلل úجار
ú،لهúفاستجابú،العلومúمنúمزيداúليتلقىúبيروتúإلىúيرسلهúأنúإسعافúأبيúعلى
úأو( úالبطريركية úباملدرسة úالتحق úحيثú،أعوام úأربعة úمن úنحًوا úفيها úومكث
úاخلياطúالدينúمحييúالشيخúعلىúتتلمذúوهناكú،)احلكمةúدارúيسمىúكانúما

ú.اهللúوعبدú،الغاليينيúمصطفىúوالشيخ

úيفúوالرغبةúالعربيةúدرسúعلىúواالنكبابúالنجابةúفيهúتوسمúالذيúالبستاني
úوتقّفىú،بعدúمنúإلسعافúقدوةúأصبحúفقدú،عجبúوالú،العذبúمعينهاúمنúالعب

ú.اللغويúبطابعهúوتطبعú،أسلوبه
úاللغة úأعالم úمن úثلة úيزامل úأن úاملقدس úوبيت úبيروت úيف úإلسعاف úأتيح úوقد
úشاويش úالعزيز úوعبد úشوقي úوأحمد úأرسالن úكشكيب ú،والفكر úواألدب

ú)2(.وغيرهمú»األصمعي»úمجلةúصاحبúالعيسىúوحناúوالسكاكيني
úما úعلى ú،وخطبه úأشعاره úويف ú،واملجالت úالصحف úيفúمقاالته úيفúاملطالع úويقف
úالعربيةúباآلدابúليسú،عريضةúومعرفةú،واسعúاطالعúمنúالنشاشيبيúبهúيتسمúكان
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úعدداúيذكرúحيثúأيضاúلغاتهمúوبعضúالغربúآدابúيفúولكنú،وحسبúالعربúولغة
úالذيúالغرب úأجواءúيفúويحلقú،وجوتهúوهيجلúكداروينúوعلمائهúالغرب úأعالمúمن
úأنúواملسلمنيúللعربúيرجوúالنشاشيبيúوكانú،ومكتشفاتهúمبخترعاتهúالشرقúبهر
úيذوبواúأنúدونúولكنú،األوروبينيúخطىúيترسمواúوانúالغربيةúاحلضارةúبركبúيلحقوا

)3(ú.املتميزةúشخصيتهمúمقوماتúمنúويتحللواú،فيهم

úمجلةúصاحبú،الزياتúحسنúأحمدúتأبينهúيفúقالهúماúالرجلúاطالعúسعةúيوضحúومما
úمنúبيتاúوالú،يقرأهúلمúالعربيةúكتبúمنúكتاباúتذكرúأنúتستطيعúال»úإنكú:)4(úالرسالة
úمنúشيئاúوالú،يروهúلمúواإلسالمúالعربúتاريخúمنúخبراúوالú،يحفظهúلمúالفحولúشعر
ú.»واملبردúعبيدةúأبيúطرازúفهوúيعلمهúلمúاألمثالúوطرائفúالتركيبúونوادرúاللغةúقواعد

úالú،العربيةúوالبالدúفلسطنيúبنيúالروابطúتوثيقúيفúبارزúأثرúإسعافúحملمدúوكان
úاألدباءúعندúأثيًراúوكانú،بهúاحتفىúإالúالقدسúأديبúأوúعالمúيزرúولمú،مصرúسيما
úالعلميúاملجمعúيفúعضًواúوانتخبú،شوقيúأحمدúالشعراءúأميرúعندúسيماúالú،والشعراء

ú.1923úسنةúدمشقúيفúالعربي

فكره وع�سره
úاإلسالميةúواحلضارةúالعربيةúواللغةúالكرميúللقرآنúالعصبيةúشديدúإسعافúكان
úالناسúانقباضúمنúيلمسهúكانúمماúناجتةúبهاúيتصفúكانúالتيú)5(املزاجúحدةúولعل
úراحúالتيúالهدامةúبالدعواتúوتعلقهمúالغربيةúاحلياةúمنطúعلىúوإقبالهمúاألركانúهذهúعن
ú.الشرقúأسواقúيفúيروجونهاú)والعربúاملسلمنيú(úمنúوأزالمهمúالغربينيúمنúالسوءúدعاة
úالبطل»úبعنوانúاملطولةúكلمتهúسيماúوالú،مصنفاتهúكلúيفúهذهúعصبيتهúوتبدو
ú»العربيةúاألمة»úاملفقودúكتابهúوماú.»شوقيúأحمدúاخلالدúوالشاعرúالدينúصالحúاخلالد
úوأبطالهاúولغتهاúورسولهاúقرآنها»úاإلسالميةúالعربيةúاحلضارةúنحوúملشاعرهúترجمةúإال
úشهيد( úهنانو úإبراهيم úوالبطل úالدين úصالحúكالبطلúاإلسالم úحمى úعن úاملدافعني
الثورةúالسوريةúضدúالفرنسيني(úالذيúأّبنهúإسعافúبكلمتهúالشهيرةú«مقامúابراهيم«.
úعلىúواحملافظنيúالتجديدúدعاةúبنيúعنيفاúصراعاúشهدúزمنúيفúإسعافúعاشúوقد
úيعيúوكانú»القدمي»úمؤيديúمنú_úاهللúرحمهú_úكانúوملاú.واحلياةúاللغةúيفúالقدميúدور
úأال úعلى úباجلديد úاالنتفاع úإلى úدعا úفقد ú،العلم úمضمارúيفúالشرق úعلى úالغرب úتقدم

ú.الشخصيةúوالصبغةú،الذاتúحتقيقúحسابúعلىúذلكúيكون
úيّدعون úممنúالرطانة úومحبي úاإلفرجن úمريدي úعلى úعنيفة úإسعاف úحملة úوكانت
úمصرياúوأنú»نصهúماú)6(ú)املصريةúالعربية(úمقالتهúيفúجاءú.العربيúاللسانúيفúصعوبة
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úبأصحاب úيندد úبه úوكأنا ú» ú...محاال úالدنيا úيف úلطالب úعربيته úمن úينسلخ úأن úيجهد
úكانوا úالذين úوأشياعه úالسيد úكلطيف úاملستشرقني úظالل úمن úاملشبوهة úالدعوات
úيصرúالنشاشيبيúرأيناúهناúومنú.األمةúلتقويضúمتهيداú،العربيةúتقويضúإلىúيخططون
ú،األمةúهيúاللغةú»úذلكúيفúأقوالهúومنú،اللغةúهيúواألمةú،األمةúهيúاللغةúاعتبارúعلى
úوجاءú)7(ú»األولىúهالكúالثانيةúوهالكú،الثانيةúضعفúاألولىúوَضعفú،اللغةúهيúواألمة

ú.»وخلقهاúوأدبهاúلغتهاúإالúاألمةúوما»ú:úنصهúماú))8(úاملصريةúالعربية(úمقالتهúيف

م�سنف�ته وجهوده اللغوية
úانحصرت úوإن úفهو ú،عنده úاللغة úمكانة úعلى úالنشاشيبي úكتبúيف úاملطالع úيقف
úباللغةúاهتمامهúأنúإالú،التحقيقاتúوبعضúاللغةúعنúالدفاعúمجاَليúيفúاللغويةúمؤلفاته
ú:وهيúاللغويةúمصنفاتهúيأتيúفيماúونستعرضú،األخرىúمصنفاتهúيفúالبارزةúالسمةúكان

1ú .úúúúúلدورúوتأكيدú،خلصائصهاúوذكرú،العربيةúعنúدفاعúوفيهú،املصريةúالعربية
ú.1352هـúسنةúإلىúنشرهúتاريخúويعودú.والعربيةúالعربúعلىúاحملافظةúيفúمصر

2ú .ú،ولغتهúاألدبúخدمةúيفúشوقيúحولúويدورú،شوقيúاألكبرúوشاعرهاúالعربية
ú،العربيúاللسانúعلىúوغيرتهúالشاعرúلهذاúالشديدúاملؤلفúحتمسúويعكس
úصالحúاخلالدúالبطل»úاملعنونúاآلخرúكتابهúيفúاملعانيúهذهúجلúإسعافúرددúوقد

ú.1932مúسنةúالقدسúيفúصدرúوقدú»شوقيúأحمدúاخلالدúوالشاعرúالدين

ú:هيúكتيباتúثالثةúيتضمنúمجموع
3ú .ú.عنهúاحلديثúسبقúوقدú،شوقيúأحمدúاألكبرúوشاعرهاúالعربية
4ú .úالذيúالريحانيúاألستاذúعلىúفيهاúردúمقالةúوهوú،الريحانيúواألستاذúالعربيةúاللغة

ú.والوحشيúالغريبúبتكّلفúواتهمهúالعربيةúعنúالدفاعúيفúخطبتهúانتقدúقدúكان
5ú .úيعمل úكان úعندما úألقاها úقد úإسعاف úكان úخطبة úوهي ú،املدرسة úيف úالعربية

ú،باألمة úاللغة úعالقةúعلىúالنشاشيبي úيركزúوفيهاú.فلسطنيúمعارفúيفúمفتشا
úاخلطيرúالدورúوعلىú،واللغةúالكرميúالقرآنúبنيúالوثقىúالعروةúوعلىú،باللغةúواألمة
úاهتمام úحيث úمن úالنشء úتوجيه úيف úواملدرسة úاملدرس úمن úكلúبه úينهض úالذي
ú.1928úسنةúمبصرúاملعارفúمطبعةúعنúاملجموعúهذاúصدرúوقدú.العربيúباللسان

6ú .úيف úذكرها úورد úالتي úالنشاشيبي úحماسة ú)لعلها( úأو úالنشاشيبي úمجموعة
úسامية ú،األلفاظ úجزلة ú،وأدبية úقرآنية ú،مختارة úنصوص úوهي ú)9(ترجمته
úويفú،نصوصهاúيفúممثلةúاللغةúمبصادرúواهتمامú،اطالعúسعةúعنúتنمú.املعاني
úقولúيفúيتمثلúالذيúالنحوúعلىúإسعافúشخصيةúعنúيبرزúماúاملختاراتúتلك

ú:)إسعافúبهúمتثلúوقد(úالشاعر
كان دليال على األديب اختياره قد عرفناك باختيارك إذ      
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ú.السلفيةúاملكتبةúونشرتهú1341هـúسنةúمصرúيفúطبعúوقد
7ú .úدار úيفú_úاهلل úرحمه ú_úألقاها úقد úكانúطويلةúخطبةúوهي úاللغة úيفúكلمة

ú،1343هـúسنةúالقعدةúذيúمنúاألولúيفú،القاهرةúيفú،الشرقيةúلرابطةúجمعية
ú.1925مúسنةúالقدسúيفúطبعتúوقد

8ú .úمبصرúاملعارفúدارúعنúصدورهúوكانú،لغويúمدرسيúوهوú:البستانúكتاب
úولمú،العربية úوالصحفúاألقالمúأصحابúمنúعددúقّرظهúوقدú،1345هـ úسنة
úملاúاستناداúاالبتدائيةúللمرحلةúمعدúأنهúيبدوúولكنú،عليهúاالطالعúليúيتسن
ú،الثالثúاجلزء(úالزهراءúمبحلةúتقريظهúيفúوردúوملاú،معنىúمنúاسمهúيتضمنه

ú.)1346هـúسنةúاألولىúُجمادىú_ú)الرابعúاملجلد
9ú .ú،مختلفةúومجالتúصحفúيفúوردتúاللغويةúاملقاالتúمنúعددúإسعافúوحملمد

ú:منهاúنورد
)كتاب املبرشين _ الطاعن يف عربية القرآن الكريم( أغالطه اللغوية، وقد نرشت أ. 

يف مجلة الرسالة ابتداء من 24 / 10 / 1938م. وكان الكاتب يف كل مقالة يتناول 

جملة من أغالط الكتاب ويصوبها بطريقة العامل املحقق. 

شوقي والرافعي يف النحو، وقد نرشت يف محلة الرسالة )عدد 251 بتاريخ 25/ 4/ 1938م(. ب. 

وهي 	.  الحموي  لياقوت  األدباء  معجم  وهو  األديب(،  معرفة  إىل  األريب  )إرشاد 

سلسلة مقاالت نرشت يف مجلة الرسالة ابتداء من 5/14/ 1945م، وفيها تحقيقات 

لغوية وتصويبات تنم عن دراية واسعة باللغة واألدب واألنساب. 

مقالة لغوية تحت عنوان )َحِظي باليشء...( وقد ناقش فيها املؤلف هذه العبارة من د. 

حيث ضبطها وتركيبها ولزوم الباء فيها. وقد نرشت يف مجلة الرسالة يف 26/ 5 / 1938م. 

قصة الكلمة املرتجمة. وقد نرشت يف مجلة الرسالة بتاريخ 25 / 1938/9م. 	. 

ومن مقاالته التي تربز درايته الواسعة وعلمه الجم، “حكاية الوفد الكرسوي” التي و. 

نرشت يف مجلة الرسالة ابتداء من 23 /8 /43، وعىل مدى ثالثة أشهر متوالية بواقع 

مقالة كل أسبوعني. 
ú،خبراúخبراúأخبارهاúتناولúوقدú)10(موضوعةúمنúاحلكايةúهذهúأنúالنشاشيبيúويرى
ú:قولهúمقاالتهúآخرúيفúجاءú.املختلفةúالعربيةúبعلومúكبيرةúمعرفةúعلىúيدلúمباúوفندها

ú.”أوردتúمماúالوضعúأدلةúمنúأردتúمباúاجتزئ“
úيفú)ن(úالرمزúمعúجليلúألستاذúمنسوبةú،غيرهاúوكثيرú،املقاالتúهذهúنشرتúوقد

ú.مؤكدةú،إسعافúالفضل؛úأبيúإلىúنسبتهاúولكنú،األحيانúمنúكثير
úاالجتاهúتبرزúألنúكافيةúأنهاúإالú،حجمهاúيفúكبيرةúتأتúلمúوانú،املصنفاتúوهذه
ú،عنها úوالدفاع úاللغة úخدمةúمجال úيفúبجهوده úوتعرفنا ú،إسعاف úمحمدúعند úاللغوي
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úزالúوما –úزمانهúيفúدارúالذيú،واحلديثúالقدميúبنيúالصراعúصورúإحدىúلناúوتعرض
ú.لهاúواملتنكرينúللغتهمúاملتحمسنيúيدور– بني

úيفúمتخصصاúيكنúلمúكماú،اللغةúيفúللبحثúمتفرغاúإسعافúمحمدúيكنúولم
úتراخيهم úإياها úواملستصعبني ú،بها úاجلاهلني úعلى úينعى úكانúولكنه ú،علومها úأحد
úيفúهيúنظره– كماúيفúالعربيةúألنú،طويلةúسننيúمنهمúذلكúاستغرقúوانú،طلبهاúيف
úدون úشخصيتهماúتكتمل úال ú،واألمة úالفرد úكيانúمن úأساس úجزء أمرها–  úحقيقة

ú.فردúكلúواجباتúمنúعليهاúواحلرصúوإتقانهاú،استيفائه
úيفúمفتشاúثمú،لهاúمدرساúالرجلúُعنيúأنúعلومهاúمنúوحتصيلهúباللغةúشغفهúبلغúوقد
úبدمشقúالعربيúالعلميúاملجمعúيفúنشيطاúعضواúاملطافúبهúوانتهىú،فلسطنيúمدارس

ú.بعدúفيماúالعربيةúاللغةúمجمع –

úقضاياهاúبعضúفيه úيبحث ú،اللغة úيفúعلمياúكتاباúلنا úيخّلف úلم úإسعافا úولكن
úومرمرجي úاجلوزي úكبندلي úمعاصريه úعند úجنده úالذي úالنحو úعلى ú،وعلومها
úمجالúيفúلكنú،عليهúغلبúقدúالتربويúالطابعúأنúنقولúأنúونستطيعú،الدومنيكي
úالتي úمهنته úطبيعتهúوإلى ú،عليه úنشأ úما úإلى úتقديرنا úيفúذلك úومرد ú،اللغوية úالتربية

كانتúتدريسúاللغة.

ú:التاليúالنحوúعلىúوصنفتهاúأعمالهúالفلسطينيةúاملوسوعةúأجملتúوقدú
1ú .ú.عنهúأمسكúثمúشبابهúيفúنظمهúاجلودةúمتوسطúشعر
2ú .úشوقيúأحمدúرثاءúأعالهاúواجتماعيةúقوميةúمناسباتúيفúألقيتúحماسيةúخطب

.1932úسنة
3ú .úفيها úسّفهú1925 úسنة العربية”  úاللغة úيفúكلمة“ úأشهرهاúولغوية úأدبية úأبحاث

ú.اخلالصةúالفصحىúإلىúودعاú،التجديدúمّدعي
4ú األديب” . úمعرفة úإلى úاألريب úإرشاد“ úيف úالواردة úاألخطاء úفيه úتتبع úلغوي úنقد

ú.ربهúعبدúالبنúالفريدúوالعقدú،احلمويúلياقوت
5ú .úونشرت األديب”  úُنقل“ úأودعها ú،وطرائفه úالعربي úاألدب úعيون úمن úمختارات

ú.مستقلúكتيبúيفúطبعتúثمú1947_1937úسنةúمنúالرسالةúمجلةúيفúتباعا
6ú .úúúúúúúكتابةúوضمنها ú،البدع úمن úاإلسالم úتصفيه úإلى úفيها úدعا úأسالمية úأبحاث

ú.1935úالصحيح” سنةúاإلسالم“
7ú .úالقارئ úمثل ú،مستعارة úبأسماء úكتبها ú،متفرقة úموضوعات úيف úمقاالت

ú.وغيرهاú،“úن “úوúالعربيúوهاشمúوالسهمي
úúúú

úأنúيعجزهúكانúنراهúوماú،بآدابهاúمتأدباú،بهاúعارفاú،للغةúمتحمساúكانúلقدú
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úللعربúاملتقدمةúخطبهúيفúيقولúبهúكأّناúولكنú،علومهاúيفúكتباúبلúكتاباúيضع
úيفúوليسú،لها úوالتحمسú،اللغوية úاحلميةúفقدúيفúيكمنúاخلللúإن ú-واليوم  – úآنذاك
úأال ú...نفسيúعلىúعهداúولها úلكمúأقطعهúماúوهذاú،وحسبúوفنونهاúعلومهاúمعرفة

ú.النفسúأعماقúيخالطúوهوىúوعزمúبحزمúعليهاúلإلقبالúالهممúببعثúإالúأهتم

دف�عه عن اللغة العربية 
úمنúفيهúماúببيانúعنهúودفاعهú،العربيúللسانúالرجلúحتّمسúمدىúتقدمúمماúعرفنا
úغيرهاúمنúأكثرúميكنهúماúاخلطابةúيفúوجدúصاحبناúولعلú،والصالحúاجلودةúوجوه
úمعúبلú،وحسبúبالكلمةúيعبرúالúاخلطيبúأنúذلكú،وأفكارهúمشاعرهúعنúالتعبيرúمن
úمنúجملةúيأتيúفيماúونستعرضú.اخلطيبúأدواتúمنúوغيرهماúوالنبرúباإلشارةú،ذلك

ú.الدفاعúذلكúوأساليبú،احلماسúذلكúمدىúتوضحúأقواله
úمنúاألولúيفúالقاهرةúيفúالشرقيةúالرابطةúجمعيةúدارúيفúألقاهاúالتيúخطبتهúيفúجاء
úهذهúمنúيبقúلمúأنúظننتúملاúوأني»ú:العربيةúاللغةúيفúبعنوانú.1343هـúسنةúالقعدةúذي
úاألقاليمúيفúنارهúوتأججú،اجلسيمúالشرúهذاúتفاقمúووجدتú،محتضرúحشاشةúإالúاللغة

العربية...úأمليتúهذهúالكلمة«)11(.
úú:الكاتب úأدب úكتابúمقدمة úيف úقتيبة úابن ú،إليه úسبق úمبا úهذا úقوله úيذكرنا
úيذهبúأنúوخشيتú،نقصانúإلىúيومúكلú-العربيةúشأنú-úالشأنúهذاúرأيتúأنúفلما»

ú.)12(ú»...تألييفúمنúوجزءاú،عنايتيúمنúحظاúلهúجعلتú،رسمه
úوصدقúبحرارةúمشفوعúالعربيةúعنúدفاعú،برمتهاú،املذكورةúالنشاشيبيúوخطبة
úوالشواهدúاجلزلةúاأللفاظúباستخدامúاللغويةúمقدرتهúإظهارúفيهاúتعتمدúورمباú،وعزمية

ú.يستصعبونهاúوالذيúخصومهاúتقريعúيفúمنهúأمعاناúالتراثية
úتليقúالúوأنهاú،غريبةúمفرداتúفيهاúأنúالعربيةúاللغةúعلىúالعروبةúخصومúعابهúومما
úاحلضريةúاللغةúهيúبلú...يدويةúبلغةúالعربيةúاللغةúليست»ú:بقولهúعليهمúفردú،بالباديةúإال

ú.)13(úاحلضريةúكل
úيريدúيكنúولمú،الغريبúالوحشيúواستخدامúالتقعرúدعاةúمنúالنشاشيبيúوليس
úالبائدة؛úاملفرداتúتلكúالناسúيبعثúأنúالفصيحةúالعربيةúاللغةúإلىúالعودةúإلىúبدعوته
úبعضúأنúومعناهú،بداروينúمتأثرúذلكúيفúوهوú،الطبيعيúباالنتخابúيؤمنúالرجلúولكن
úويرىú.تذكرúتعودúفالú،للغةúالطويلةúاملرحلةúيفúالطريقúقارعةúعلىúتتساقطúاملفردات
úالتراكماتúبعضúمنúاللغةúأنقذúقدú-úنؤيدهúصحيحúرأيúوهوú-ú.االنتخابúهذاúأن

ú.)14(úاملثقلة
úوأنيسهú،ويقظتهúمنامهúيفúحلمهúفهيú،لغتهúعنúبشعرهúيناضلúأنúإسعافاúيفتúولم
úيفúجاءú.مقامúأيúيفúبهاúالتنويهúوالúعنهاúالدفاعúيفوتهúالú،رغبتهúيفúوحاديهú،وحدتهúيف
ú1348هـú/ú7ú/26úبتاريخúالقدسúيفúألقاهاúالتيúالسعدونúاحملسنúعبدúتأبنيúيفúخطبته
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ú:شعراúقولهú)15(»العربيةúسبيلúيفúالعراق»úبعنوانú)1929/12/27مú(
من ترجتيهم، صيدها الشغاُف لغة اجلزيرة حقها اإلنصاف   

بها وبربها إسعاف إن  عقها  أهل  الضالل فـ إمنا بر  
فلُه على  قول الورى إشراف هذا البياُن محمٌد أوصى به  

سّم لشانئِه البغيض زعاُف هو روُح من عشَق الكتاَب وانه  

úوأن úتنصف úأن ú،كهذهúمناسبة úيف úحتى ú،سواه úوعلى ú،عليه úالعربية úحق úفمن
ú،الضاللúأهلúهمúذلكúيفúيلحدونúالذينúوأنú،اختياراúبذلكúلقائمúوأنهúعنهاúُيداَفع

ú:الشاعرúقالúكماúإالúعيباúالعربيةúيفúيرىúالú-úاهللúرحمهú-úوصاحبنا
بهّن فلول من قراع الكتائب ال عيب فينا غير أن سيوفنا    

úأكحلúاخلدينúأحمرúإنهúفقالواúيعيبهúماúالزينúيفúيجدواúلم»ú:املثلúيفúجاءúكماúأو
úبهúيعيبهاúعيبúمنúاللغةúيفúوليس»ú:)16(قولهúالنشاشيبيúمجموعةúيفúجاءú.»العينني
ú،عنهاúقومهاúمنúطوائفúصدودúإالúالناقدúسبيالúفيهاúالطعنúإلىúيجدúمغمزúأوúاحلاسد

ú.»وطنهاúيفúغربتهاúوإالú،إياهاúوهجرهم
úإالúهيúماúاللغةúوأنú،وثيقةúعالقةúمنúولغتهاúاألمةúبنيúماúالنشاشيبيúأدركúوقد
úعلىúبلúاللغةúعلىúبهúينحىúأالúينبغيúاللومúفانú،وبهذاú،وحالهاúاألمةúلواقعúانعكاس
úالعربية úفليست»ú:)17(úيقولúاملعنىúهذاúويفú،ضعفهاúالúضعفهمúالضعفúوأنú،أهلها
úوعاشرتúضعفúكساءúفلبستúالضعفاءúالبستúفإنهاú،تعابúأنúأوúتالمúأنúمبستأهلة

ú.»َضعةúشعارúفارتدتúوضعاء
úولومواúالعربيةúتلومواúال»ú:)18(úنفسهاúاملقالةúمنúآخرúموضعúيفúقولهúهذاúمنúوقريب
ú.»بالسيفúإليهúمتشúولمúتغضبúفلمúعليها؛úوتفرعنú،حاكمهاúبالسيفúتعّبدهاúأمة

úكانúماúوكثيراú،كبيرúحدúإلى úشوقيúبأحمد úمعجباúإسعافúمحمدúوكان
ú:كقولهúالعربيةúعنúدفاعاúذلكúمنúكانúماúسيماúوالú،بأبياتهúيستشهد

َجعَل اجلماَل وسّرُه في الّضاِد  إن الذي مأل اللغاِت محاسًنا  
ú:úوقوله

كيف تعيا باملنادين جوابا )19(  لغُة الذكر لسـان املجتبى  

ú:ذاتهاúاحلقبةúيفúالعربيةúعنúدفاعهúيفúابراهيمúحافظúبقولúيذكرناúوهذا
وما ضقُت عن آي به وعظاِت  وسعُت كتاَب الله لفظـًا وغايـًة   

وتنسيق أسماء ملخترعاِت )20(  فكيَف أضيُق اليوَم عن وصِف آلٍة  
úأو úاخلالد úالعربية úشاعر ú،شوقي úأحمد úإسعاف úيرثي úأن úهذا úبعد úعجيبا úوليس

ú:بقولهúهوúلقبهúكماúاألكبر
رزائ وهي في سلطانها غادة  الضاد رزاها   
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فارسا جال في ميدانها )21(  ما رأى الراثي كشوقي   
ú)22(»ُأما» úالعربية úاللغة úجعل úحيث ú،املجال úهذا úيف úبعيدا úالنشاشيبي úذهب úلقد
úلغةú،اخللودúلغةú،اخلالدةúاللغة»úفهيú،إياهاúوإجادتهúبهاúلولعهúوذلكú،شوقيúألحمد
úإقامةúدارú،مبصرúه أحمدúشوقي،úلغةúاخلالدين«ú.)23(úولمúينس،úمنúحنيúألخر،úأنúينوِّ
ú،عنهاúوالذودúاللغةúخدمةúيفúلدورهاúوذلكúوبيروت؛úدمشقúقبلúهوúومزارهú،شوقي
úحاضرةúالقاهرةúفإنú،السياسيةúالعربيةúاألممúحاضرةúالقاهرةúتكنúلمúإن»ú:فيقول

)24(ú.»اللغويةúالعربيةúاألمم

اآراء ومواقف
úُسبقúقدúصاحبناúأنúنظنúالú،النظرúووجهاتúاآلراءúببعضúإسعافúمؤلفاتúتسعفنا
úتردúلمúاآلراءúوهذهú.بهاúمعرفتهúواتساعúاللغةúعلومúيفúلتبحرهúإالúذلكúنرىúوماú.إليها
úمنúزحمةúيفúوذلكú.خصائصهاúوتبيانúالعربيةúعنúدفاعهúمعرضúيفúولكنú.لذاتها

ú:إسعافúجديدúفمنú.جتاههاúاجلياشةúاملتدفقةúوأحاسيسهúاملتالحقةúأفكاره
ú اللغاتú«السامية«úاألخرى،úوهوúبقاؤهاúمرسلةúأ. úعلىúالعربية úتفوقúبهúبررúما

úعنú)26(úفوقفهاúاخلطúجاءúثمú،)25( úاللغاتúتلكúبعدúقروناú)باخلطúمقيدةúغير(
úولمúاأللسنúعنúسقطúماúوفيهاú،عليهاúوحافظúألفاظهاúقيدúبأنúوذلكúالتقدم
úمنúبرأسهúويطلú،واملعاجمúالكتبúيفúحيزاúيشغلúولكنهú،مستخدماúيعد
úمعنىúمنúللكتابةúالدورúهذاúأقربúوماú،املتقعرينúبعضúألسنةúعلىúألخرúحني

ú:الشاعرúقول
قّيد صيودك باحلباِل املوثقة العلُم صيٌد والكتابُة قيده 

úولكنهú،اخلطúجميلúكانúفقدú،واخلطúللكتابةúعدواúكانúالنشاشيبيúنظنúوما
úتسمعúوأذناú،ينطقúلساناúالعربيةúاللغةúتعدúلمúحيثú،ظاهرةúويرصدúواقعاúيستقرئ

ú.تقرأúوعيناú،يكتبúرمزاú،ذلكúجانبúالىú،ولكنú،وحسب
ú ومنúجميلúآرائهúربطةúاتقانúاللغةúبحفظúالنصوصúالفصيحة،úوإدامةúالنظرúب.

úوراعواú،واستظهارهúالقولúمنúالبليغúتالوةúعلىúالعربúأكّبúإذاú»:قالú،فيها
úيزالúالúالعربúإنú.طالوتهúعنهúتنأúولمú،بالغتهúكالمهمúتزايلúلمú،لغتهمúسن
úمطابقúالقولúوهذاú.)ú28(»úالسلفúأقوالúاستظهارúيفúجّدواúماúعربياúكالمهم

ú.الصددúبهذاú)29(úخلدونúابنúمقدمةúيفúجاءúملاúبعيدúحدúإلى
úأما»ú:منهمúاملسفنيúيفúقولهúúواالدعياءúاملجيدينúاألدباءúعنúحديثهúمعرضúيفúوجاء
úبهجةúú،صغارúوهمúصحبوهاúالتيúالكتبúركاكةúسلبتúفقدúاألدباءúمنúغيرهم
úالبليغúروايةúعنúوأعرضواúلهواúقوم»úأيضاúوهمú)30(»úحالوةúكلúمنهúواستلبتúكالمهم
úأحداúتالقيúوقلما»ú)31(ú»القولúسخيفúإلىúومالواú،وتبلدهمúهمتهمúلقعودúاحملققúاحلر
úدوراúاللغةúلبالغةúأنúبلú.)32(ú»فحلúشاعرúديوانúصادقúأوúجلياًلúكتاباúعاشرúمنهم
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úوهلú»)33(úاأللفاظúمتانةúإالúالدثورúمنúاملعانيúيقيúوال»ú:بليغةúبلغةúيكتبúماúحفظúيف
úوهلú،عبارتهاúوسقمúحلنهاúإالúوخلفائهúعليúمحمدúعهدúعلىúاملنقولةúالكتبúأهلك
úفاستظهارú،إًذاú)34(ú»وعروبتهاúعبارتهاúصحةúإالúالعربúيفúالقدميةúالعلمúكتبúأخلد
ú،بالغةúاملرءúويكسبúاللغةúاتقانúمنúميّكنúالنصوصúمنúوالفصيحúالسلفúأقوال

ú.عمرهúيفúومَيُّدانú،قولهúعليهúيحفظانúوإتقانهúوبالغته
ú ومنúجديدúإسعافúأخذهúبنظريةúالنشوءúواالرتقاءúوتطبيقهاúعلىúاللغة،úوذلكúج.

úمنúاألقربنيúعنúاألناسيúورثهاúوقدú:اللغات úعنúقولهúيفúيتبنيúماúنحوúعلى
úيفúنوافقه úال úونحن ú35(؛( ú»سواهاúعنهاúورثها úكماúاملعدني úالوقت úآخر úقردة
úفاللغة»ú:العربيةúعنúحديثةúمعرضúيفú)36(úآخرúموضعúيفúويقولú،املذهبúهذا
úاالنتخابúلقانونúتبعاúوذلكú»....»إليهú úووصلتúاجلزيرةúيفúكانتúيومúتبدلت
الطبيعيúالذيúتخضعúلهúهيúوغيرها،úمماúيؤديúإلىúتهذيبهاúوصقلها«)37(.

ú الشعورúد. úرد úإسعاف úمصنفاتúيفúاملدقق úبها úيخرج úالتي úواملواقف úاآلراء úومن
úأعداءúالناس»úعليúاإلمامúبقولúلذلكúويستشهدú،بهاúاجلهلúإلىúاللغةúبصعوبة
úضعفúردúكماú)38( úالريحاني úعلىúالرد úمعرضúيفúذلكúوردúوقدú»جهلواúما
úاللغةúجعلúفقدúذلكúإلىúإسعافúيذهبúأنúغريباúوليسú،األمةúضعفúإلىúاللغة

úú)39(ú.واحداúشيئاúواألمة
ú النحويةúه. úاألراجيزúوشعراءúالبديع úأصحابúعلىúالشديدة úحملتهúمواقفهúومن

úجوفاءúرسوماúوجعلوهاú،بأمناطهمúاللغةúأفسدواúألنهمúإالúذلكúوماú،ونحوها
ú.)40(úالتراكيبúضعيفةú،األلفاظúركيكةú،املعانيúضحلة

úيفúتضلعاúوتعكسú،اللغةúمجالúيفúواسعةúدرايةúعنúتنمúجملتهاúيفúاآلراءúوهذه
úجديدúهوúماúفيهاúأنúغيرú،بعضهاúإلىúسبقúقدúالرجلúأنúمنúبالرغمúذلكú،علومها

ú.إليهúإسعافاúسبقúأحداúأنúنعلمúالú،اجلدةúكل

م�سطلح�ت ن�س��سيبية
ú،مجالها úيف úابتدعها úقد ú،بعينها úمصطلحات úاستخدام úعلى úالنشاشيبي úدرج
úعباراتهúولكنú،مستعارةúبأسماءúمقاالتهúويوقعúكتاباتهúيفúيرمزúكانúماúوكثيرا

ú:بهاúتفردúالتيúاملصطلحاتúومنú،بهúوتشيúعنهúتنمúكانتúوألفاظه
1ú .úاللغةúأنúبهúويعنيú،اللغةúعلمúإلىúالطبيعةúعلمúمنúنقلهúوقدú،الطبيعيúاالنتخاب

ú.)41(úلغيرهاúاملجالúمفسحةúتتساقطúمفرداتهاúبعضúوأنú،الزمانúمبرورúتتهذب
2ú .úمنúاملفرداتúلبعضúوضعúمنúالناسúإليهúيعمدúماúبهúويعنيú،الصنعيúاالنتخاب

.)42(úوالتعريبúوالتوليدúاالشتقاقúطريق
3ú .úاحلرب úصحبا úاللذين úوالدمار úالبشرية úالكارثة úبها úيريد ú،الدريدية úالهوة

úالشرق“ úمقالته úعنوان úيف úاملصطلح úهذا úاستخدم úوقد ú،األولى úالكونية
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úالعلم úسيرúيفúموجزةúكلمة“ úكتابهúبها úذيل úالتي الدريدية”  úوالهوة úوالغرب
úاللغة úيفúاجلمهرة úصاحبúاللغوي úدريد úابن úإلى úنسبة úوهيú)43( معه”  úوسيرتنا

ú:بقولهúوذلكú.العربية
ال تستبّل نفس من فيها هوى القضاُء قاذفي في ُهّوةٍ  

4ú .úاجلزيرةúإلىúوإضافتهاúالعربيةúاللغةúبهماúويريدú)45(úاجلزيرةúفتاةú.)44(úالضادúغادة
úالتحببúعلىúوفتاةúغادةúوهيú،منشئهúإلىúالشيءúأضافةúبابúمن -العربية– 

ú.عندهúاألثيرةúملكانتهاúنظًرا

اللغة والقراآن الكرمي
úالقرآن úيفúممثالúباإلسالم úالعربية úيربط ú_اهللúرحمه ú_úالنشاشيبي úكان ú
ú،اللغةúعلماءúعليهúدرجúماúعلىúجرياú،وسلمúوآلهúعليهúاهللúصلىúمحمدúوالنبيúالكرمي
úالúبهúوارتباطهاúالعربيةúعلىúاإلسالمúفضلúإنúحيثú،األمرúحقيقةúعليهúهيúماúوعلى

ú.أكمهúعلىúإالúúيخفيان
úانستاسúاألبúصديقهúكلمةúهوú)46(úترجمتهúيفúجاءúملاúاستناداú،النشاشيبيúفشعار
úأنúوالقديسونúاألولياءúشاءúوإذاú،واملالئكةúاهللúلغةúهيúالعربيةúاللغةúإن“ú:الكرملي
úالعرب” فهيúبلغةúإالúتنطلقúالúوألسنتهمú،تنفتحúالúأفواههمúفإنú...السماءúيفúيتخاطبوا

ú.األعلىúاملألúلغةúأذن
úوأولعúلقرآنهúفأخلصúهللúأخلص“ú:نصهúماú)47(úلهúالزّياتúحسنúأحمدúنعيúيفúوجاء
úوذلكú،وثيقةúبإسعافúمعرفةúعنúإالúهذاúقالúالزياتúنرىúوماú،”بلسانهúفأولعúمبحمد
úوموضوعاتها úصفحاتها úبعض úويحرر ú،مجلته úيف úالكتابة úعلى úمواظبا úكانúألنه

ú.الدورية
úالعربيةúيرىúالرجلúإنú:تقولúحقيقةúعلىúالنشاشيبيúمصنفاتúيفúاملطالعúويقف
úبلú،”)48(úوسلمúعليهúاهللúصلىúمحمدúولغةúمحمدúعربية“úفهيú،واحداúشيئاúواإلسالم

ú.)49( ”محمدúعربيةúذهبتúإنúللكونúمعنىúأي“
úَقَرنú،أيديهمúيفúاإلسالمúدارúمنúجزءúوسقوطúالصليبيةúالهجمةúعنúحديثهúويف
úحطنيúمعركةúذكرىúيفúخطبتهúفافتتحú،واللغةúالكرميúوالقرآنúالبالدúبنيúإسعاف
úذهبت ú،محمد úقرآن úذهب ú،محمد úبالد úذهبت“ ú:)50( úبقوله úالدين úصالح úممجدا
úالعربيةúالقوةúهوúومحمد“ ú.”محمدúاسمúمنهúذهبúإنúللكونúمعنىúوأيú.محمدúلغة

ú.ú)51(úأبديةúمعنويةúعربيةúقوةú،محمدúهيúوالعربيةú،املتجسدة
ú،ُيكرمúالúمحمدúلغةúيكرمúالúالذيúوالعربي “ú،القرآنúولغةú،القرآنúعربيةúوهي

ú.)52( ”وُيذمúُيلعنúالقرآنúلغةúقدرúيستصغرúالذيúوالعربي
úالتعاجيب úذات úالعبقرية úهذه“ úبها úيريد úالعربية úذكر úإذا úالنشاشيبي úوكان
úوتلكú،اإللهيةúاآلدابúوهذهú،القرآنيةúاملقاصدúوهذهú،اخللقيةúالقوةúوهذهú،احملمدية
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úإالúتكتملúالúالشخصيةúوأنú،تتحققúالúالذاتúأنúيرىúكماú.)53( ”واملدنيةúاحلضارة
úوهيú،الذات úعلىúللمحافظة úواجبانúوإتقانهاúعليهاúاحملافظةúفانú،ولذلكú،باللغة
úيف úواملسلمني úولإلسالم úالكرمي úللقرآن úلغة úاختيارها úمن úقدسيتها úتستمد úمقدسة
úبلغته úمستمسك úفهو“ ú:باللغة úاملتمسك úيف úإسعاف úيقول ú،ومغاربها úاألرض úمشارق
úتكنúلمúلوúالعربية úوإنú،لألبناءúاآلباءúأورثهúميراثúواللغةú،بكينونتهاúلالحتفاظ

ú.)54(”لقرآنهúاهللúاختارهاúماú،عجباúلغةúتكنúلمúولوú،املصطفاةúاللغة
úاحلديث úولغة úالكرمي úالقرآن úلغة úهو úلنفسه úالنشاشيبي úاتخذه úالذي úواملقياس
úيتطرق úأن úقبل ú،االحتجاج úعصور úلغة ú،أخرى úبعبارة úأي ú،القدمي úوالشعر úالشريف

ú.األلسنúإلىúاللحن
úسخفهاúوصفúعنúمبدعúكلúيراعة úتقّصر úلغة úوهي“ ú:العصر úبلغة úضا قالúمعرِّ
úالقرآنúلغةú،الصحيحةúالفصيحةúباللغةúقيستúإذاúوعجمتهاúوسماجتهاúوركاكتها

ú.)55(”القدميúوالشعرúالشريفúواحلديثúاملعجزة
úبأنه ú،منه úوموقفه úاملوضوع úهذاúيفúإسعاف úرأي úجنملúأن úنستطيع ú،وباختصار
úاألوائلúاللغةúعلماءúعادةúعلىúجرياú،ربطاúبينهماúيربطú،ولغتهúلدينهúمتحمًساúكان

ú.وأكثر

اإ�سع�ف مربي�
úوإيقاظúالغافلنيúتنبيهúعلىúحريصاúيكونúأنúووطنهúأمتهúعلىúغيورúكلúشأنúمن
ú،مسارهاúوتصحيحúأمتهمúإنقاذúعلىúقادرينú،صاحلنيúليكونواúالنشءúوتهيئةú،الرقود
úذلكúحتققúوقدú،الدعوةúومناهجúالتربويةúباألساليبúودرايةúدربةúيقتضيúمماúوهذا
úمربًياú،املساجدúيفúمرشداúواعظاú،والنواديúاحملافلúيفúخطيباúكانúفقدú،إلسعاف
úمنúوسيلة úفيه úويرى ú،الدروس úإلقاء úيفúاحلماس úعلى úويركز ú،املدارس úيفúناجحا
úيفúالعليا úوالقيمúالفاضلة úاألخالقúغرسúأردتúفإن“ ú،التربوية úالعملية úإجناحúشأنها
úوخطبةúسائرúومثلúوحديثúقرآنúمنúاجلميلةúالنصوصúاختيارúفعليكú،التالميذúنفوس
úكشخصيةúقويةúوشخصيةúومتعةúبفهمúالنصوصúهذهúلهمúاقرأúثمú،فصيحúوشعرúبليغة
úمنúنصúكلúإلىúعدúثمú،وحماستكúلهاúحبكúيستشعرواúكيúلهمúاقرأهاú،إسعاف
úويكشفú،الكالمúيفتقúالذيúاإلسعايفúالتعليقúمفرداتهúعلىúوعلقúالنصوصúهذه
úالتيúالنصوصúتالميذكúمسامعúعلىúواتلú،الدقيقةúاملعجميةúوداللتهاúاأللفاظúأسرار
úسائرúومثلúشعرúمنúبالكúعلىúيخطرúمباúوذكرهمú،ومعانيهاúباأللفاظúعالقةúلها
úاخلطبúوتوضحú،بالشعرúالشعرúوتفسرú،بالقرآنúالقرآنúتشرحúúوهكذاúبليغة؛úوخطب

ú.األدبúمنúجميلúكلúإاّلúتالميذكúمنكúيسمعúفماú،باخلطب
úمن úالطلب úثم úعليها úوالتعليق úالنصوص úاختيار ú:التعليم úيف úإسعاف úطريقة úهذه
úوسائله úمن úوسيلتني úالسماع úوكان úالقراءة úكانت úوعليه ú.يحفظوها úأن úالتالميذ
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ú،العلمúدروسúيفúالصالحúالسلفúطريقهúهيúوهذهú،وتثقيفهúالنشءúتعليمúيفúاألساسية
ú.)56(úواألستاذúالكتابú:دعامتنيúعلىúتقومúطريقةúإنها

اإ�سع�ف ال�س�عر
úمنوالهمúعلىúحاكúولطاملاú،بالسلفúالتأثرúشديدú،االطالعúواسعúإسعافúكان
úفذلكمú،املتقدمني úتقليد úيفúبالتكلف úفرَموهúنقاده úبه úذلكúأغرى úوطاملاú،فأجاد
ú،الكالمúوتزويقúواالستعاراتúاالصطالحاتúوتهجنيúباإلغراضúيتهمهúالريحانيúهو
úبهúيأتيúماúوأنúالفصاحةúعلقúوبأنهú،التقليدúتهمةúنفسهúعنúنافياúإسعافúعليهúفيرد

.)57(úوطريقتهúوخليقتهúنفسهúوابنúروحهúَذوبúهوúإمناúالكالمúمن
úيفúففكرú،إعجابúأمياúبهúمعجباú،متامúبأبيúكبيرúحدúإلىúمتأثًراúإسعافúوكانú
úوكانú،كتابúأربعمائةúنحًواúالغرضúلهذاúفقرأú،شعرهúيفúوردتúالتيúاألمثالúجمع
úبعدúمنúأغراهúماúهوúذلكúولعلú،حماستهúتالميذهúعلىúميليúكانúأنهúبهúإعجابهúمن
úاملصريةúاملقتطفúمجلةúللقراء úقدمتهاúالتي ú»النشاشيبيúمجموعة»úمختاراتúبوضع

ú:بقولها
úاملعارف úمفتشي úوأحد ú،الكبير úفلسطني úأستاذ úالنشاشيبي úإسعاف úاألستاذ ú»
úالروحúتربيةúمتوخياúوشعراúنثراúالعربúقالتهúماúخيرúمنúكتاباúألفú،البالدúتلكúيف
úَمَلَكة úيكونúحتىúالفصيح úالبيان úعلىúوأقالمهم úالتالميذ úألسنة úومترينú،القومية
úمنúتخيرهúماúاألولúالقسمúيفúجعلú،أقسامúخمسةúإلىúاملجموعةúهذهúقسمúوقدú،فيهم
úأشهرúالثالثúويفú،البخاريúصحيحúمنúانتخبهúماúالثانيúويفú،الكرميúالقرآنúآيات
úاألقوال úمن úوأدبائهم úالعرب úحكماءúعن úروي úما úأشهر úالرابع úويف ú،العرب úأمثال
úمطبوعúوالكتابú،البليغةúالشعريةúاملقاطعúمنúاختارهúماúواألخيرúاخلامسúويفú،املأثورة
úú)58(.مبصرúالسلفيةúاملطبعةúمنúويطلبú،الغامضúمنúفيهúماúفسرúوقدú،متقناúطبًعا
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من�ذج من �سعره

قالúيندبúحظúاألمةúوالوطن:
فانْدبُه دهَرَك باكيـا العرُب ماَت شعورهم   
ُأنسي وساَء  ماليـا ولّى  فولّى  بعـَدُه   
وطني بهيًجا زاهيـا قد كنت أطمُع أن أرى  
أو   عالٍء   خاليا فوجدُته من  كل علم   

وسكبُت دمعي  غاليا فرثيُتُه   وندبُتُه    
وطني بهيًجا زاهيـا قد كنُت أطمُع أن أرى   

úفهوú،والوطنúاألمةúأمرúإليهúآلúملاúوتأملهúحسرتهúالنشاشيبيúلناúيصورúوهنا ú
ú.البكاءúيجديúكانúلوú،حيةúمشاعرهمúتزالúماúالذينúأولئكúويستبكيúيبكيهما
ú،عليهمúالنكيرúويشددúواملناصبúالوظائفúعلىúاملتهالكنيúعلىúيحملúشعرهúومن

ú:úفيقولú،والتدنيúباجلهلúويرميهم
ورأوا بها العلياء شامخَة الُذرى عشُقوا الوظائَف ضلّة لهواهمو   
والديَن واألحساَب ُطًرا والُتقـى باعوا املكاِرَم واإلباَء ألجلها   
أن الرزايا في الوظائِف والشقا خالوا السعادَة عندها آَو ما َدروا  
بحقائق األكواِن مأفون احلجى لم يَْبِغها إال  الذي  هو  جاهٌل   

عَة مؤثًرا يا ويليه مّر  اجلنى نبذ الصناعة والتجارة والزرا  
وأصابها وهي التي تزجي البال كيف ارجتاها وهي جد ذممية   
ال أنتحى ربعا لها طول املدى أنا،  واإلبا ومروءة   أموية   

أن أهبطن يا صاح قاعا محتوى أنّى تروم وأنت تعلم شميتي   
ت وما بدا   جنم بأفاق   السما أنا ال أعايشهم وربك ما حيي  
يا من جهلت ضرائبي ذاك الفتى فحذار أن تلحي حذار فإنني  

ú:األجنبيúواالستعمارúفلسطنيúيفúوقال
بدل الدمع اذا رمت  البكاء يا فتى  احّلي  جودي بالدماء   

يبق  يا أخت العلى غير ذماء لقد ولت   فلسطني ولــم    
فشرتها للعدا شر شراء نكبت أقدامها سبل الهدى   

يوم ال يجدي و ال يغنى البكاء سوف تشكني وتبكني دما          
ال تبيعوها لقوم دخالء إنها أوطانكم فاستيقظوا   
أن عقباكم هالك وفناء فاعلموا يا قوم إن لم تعلموا           
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خ�متة 
úيفúاللغويةúواجلوانبúالنشاشيبيúإسعافúمحمدúسيرةúمنúجانباúتقدمúفيماúتناولنا
úاجتاههúحتددúالتي úالسمات úجملةúاستخالصúيفúواجتهدنا ú،خلفهاúالتي úاملصنفات

اللغوي،úوهوúاحلفاظúعلىúاللغةúفصيحةúساميةúموقرةúمرتبطةúبتراثها.
úسبقهúأحداúنعرفúلمú،للغةúومتحمسú،ومعارفهúاطالعهúيفúفحلúلغويúوصاحبنا
úيكنúلمúلوúاحلماسةúمنúالقدرúهذاúعلىúيكونúأنúلهúكانúوماú،ذلكúيفúعليهúتفوقúأو
úيفúكتًباúلناúيخلِّفúلمúأنهúمنúبالرغمú،لغويتهúتأتيúهناúومنú،بهاúعاملاú،باللغةúعارفا
úيستخدمها úمنها úمتمكنا ú،لناصيتها úمالًكا úكانúأنه úيكيفúولكن ú،اللغة úعلوم
ú»العربيةúاللغةúيفúكلمة»úخطبتهúوإنú،حياتهúطوالúمعهاúويعيشú،لسانهúطوعúفتجرى

ú.ذلكúميثلúماúخلير
úمقروًناúجاءúولكنهú،وحسبúوعشقúهوىúبابúمنúالعربيةúعنúدفاعهúيكنúولم
úبديعúمنوالúعلىúينسجúسديًداúفصيحاúجاءúبلú،عييúبلسانúيأتúولمú،واألدلةúباحلجج

ú.الزمان
úالعربيةúاألممúيفúالقادرينúهممúإن»úهوúواحدúلرأيúالنشاشيبيúإسعافúعاشúلقد
úوإلباسها ú)59( úوتقويتها úالضاد úلغة úإنهاض úإلى úجميعا úباالنصراف úجديرة úاملختلفة
úباحلاجاتúالوفاءúوسائلúوإعطائهاú،املغرقةúúاألمواجúمنúبهاúيحيطúمماúالنجاةúأحزمة

ú.للبقاءúلتصلحúالعصرية
úكتبúعندماú،فيهúالزيات úحسنúأحمدúصديقهúقولúمنúخيراúجندúالú،وأخيًرا
ú،احملققنيúواللغوينيúاألدباءúمنúطبقةúخامتúكانúالنشاشيبيúإن»ú:وفاتهúغداةúينعيه
úعلىúاحملافظنيúحقúفمنú،مبثلهúيجودúأنúوثقافتهúبطبيعتهúاحلاضرúالزمنúيستطيعúال
úيرثواúوأنúفقدهúعلىúالبكاءúيكيلواúأنúالعظيمúباملاضيúواملعتزينú،الكرميúالتراث

ú.)60(.»بعدهúمنúوالعربيةúالعروبةúحلال
ú،النشاشيبي úالدين úناصر úوعزمي ú،بيده úقبره úيفúاحلسيني úأمني úاحلاج úحلده úوقد
úورثاه ú،والهالل úوالثقافة úالرسالة úومجالت úواملقطم úواملصري úاألهرام úصحفúونعته

ú»:úأولهاúبقصيدةúحسنúالغنىúعبدúالشاعر
يا غريب املمات ما نحن  إال    غرباء في منزل الغرباء 

أخطأتك األقدار واليأس يغلي    في فلسطيــن واحلمى في دمـاء 
رب أمن يجذ حبل الرجاء  وأصابتك في مكان أمني  

لم متت ميتة اجلبان ولكن    مت في العلم ميتة الشهداء 

úودفنú1948úعامúوفاتهúوكانتú.دواوينهúيفúجندهاúقصيدةúغيرúالرصايفúفيهúونظم
ú.)61(ú.احلربúبسببúالقدسúإلىúنقلهúلتعذرúوذلكú،بالقاهرةúالشافعيúاإلمامúمقابرúيف
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امل�س�در واملراجع

ú .1939 ابراهمي- حافظ، ديوانه ط دار الكتب املصرية- القاهرة سنة
ú .1979 أبو حمد- عرفان، أعالم من أرض السالم- شركة األبحاث العلمية، جامعة حيفا سنة
ú .ابن خلدون- املقدمة- ط دار إحياء التراث العربي، بيروت د.ت
ú .1927 الزر كلي- األعالم، ط املطبعة العربية- القاهرة سنة
ú  .السكاكيني- خليل- يوميات السكاكيني، ط املطبعة التجارية- القدس سنة 1955م
ú .شوقي- أحمد، ديوانه، ط مصر، أربعة أجزاء
ú .ابن قتيبة- أدب الكاتب، ط الرحمانية سنة 1355هـ - حتقيق محمد محيي الدين
ú .1976 العودات، يعقوب، أعالم الفكر واألدب في فلسطني. ط عمان سنة
ú  استللته األبحاث  تلك  من  واحد  وبحثنا هذا   1988 القدس  إسعاف.  العربية  أديب  أبحاث عن  اإلسالمية-  األبحاث  مركز 

وأضفت إليه. 
ú .)النشاشيبي، إسعاف، )محمد إسعاف
ú .كلمة في اللغة- ط بيت املقدس، سنة 1925، وبذيله خطبة مطران في حق إسعاف وكلمته

كتاب البستان- ط دار املعارف، مصر سنة 1346هـ.  
مجموع يتضمن: العربية وشاعرها األكبر أحمد شوقي.   

اللغة العربية واألستاذ الريحاني.  
العربية في املدرسة.  

وقد صدر في القاهرة )ط املعارف( سنة 1928.  
ú .1341 مجموعة النشاشيبي، املكتبة السلفية، ط القاهرة سنة
ú .العراق، في سبيل العربية ط بيت املقدس 1932م
ú  .العربية املصرية، ط بيت املقدس 1352هـ
ú  له الشرق والغرب والهوة 1340هـ، وبذيله  املقدس سنة  الروم، بيت  العلم وسيرتنا معه، ط2، دير  كلمة موجزة في سير 

الدريدية. 
ú .38 ،10/24 كتاب املبشرين- األغالط اللغوية( مقاالت في مجلة الرسالة ابتداء من(
ú  شوقي والرافعي في النحو، مقالة في مجلة الرسالة في 1938/4/25م إرشاد األريب...، مقاالت تعقيبا على ياقوت احلموي

في معجم األدباء نشرت تباعا في مجلة الرسالة ابتداء من 1945/5/14م.
ú .38/5/26 حظي بالشيء... مقالة لغوية في مجلة الرسالة في
ú .قصة الكلمة املترجمة، مقالة في مجلة الرسالة في 1938/9/25م
ú  .مقام ابراهمي، خطبة في تأبني ابراهمي هنانو، شهيد الثورة ضد الفرنسني في سورية، ط بيت املقدس سنة 1931م
ú .حكاية الوفد الكسروي مقاالت في مجلة الرسالة ابتداء من 1943/8/23م
ú  .البطل اخلالد صالح الدين، والشاعر اخلالد أحمد شوقي، ط بيت املقدس  سنة 1932م
ú .قلب عربي وعقل أوروبي، ط بيت املقدس سنة 1924م
ú .ياغي، عبد الرحمن- حياة األدب الفلسطيني ط بيروت- املكتب التجاري سنة 1968م
ú .الدوريات
ú .مجلة الرسالة القاهرية- أعداد مختلفة من 1938- 1984م
ú .مجلة الزهراء- املجلد الرابع، جمادى األولى سنة 1946م
ú  .23 مجلة املجمع العلمي العربي- دمشق العدد
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اإبراهيم اأمني اأ�سعد الفني

) من �سريته بقلمه(
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ú1934úحيفا –úصابرينúقريةúيفúالفنيúابراهيمúولد
1947ú-1946úحيفا –úاالبتدائيةúالدراسة

1951úنابلسúالصالحية –úالثانوية
 

ú1956ú-1955úأثيناúجامعة –úاآلثارúعلمúيفúالبكالوريوس
.1960úأثيناúجامعة –úقمرانúحفريات –úاملاجستير

 

.ú1978-ú1974-úالسوربونúجامعةúمنúالدكتوراه
úالوثائقúيفúنابلس،وقراءةúمبدينةúالسامرينúوعالقةúنابلسúيفúبالطةúتلúحفريات

.úالقدميةúاملسماريةúاللغاتúعبر
ú

úمنúكلúيفúاحلفرياتúحولú،1995 úالعلياúالفرنسيةúاألكادمييةúمنúاخلبرةúشهادة
نابلسúوالقدسúيفúالعصرúالكالسيكيúعبرúالفترةúاحلضاريةúاليونانيةú–الرومانية-

úق.مú331-636úالبيزنطية
 

اخلربة العلمية:
úكمديرú1967-1960úعامúاألردنيةúاآلثارúدائرةúيفúالفنيúابراهيمúالدكتورúعمل
úعدد úمع úاألثرية úاحلفريات úيف úالقدس،عمل úيف úالفلسطيني úواملتحف úاآلثار úلدائرة
úاألب  – úكيوننúد.كاتلنيúومنهمúفلسطنيúيفúحفرواúالذين úاآلثار úعلماءúمنúكبير

ديفوú– دكتورúرايتú/وكامبلú– دكتورúبول،د.البú– هنسيú– سيجر.
úمنطقةúيفúالعامةúاآلثارúدائرةúالفنيúابراهيمúالدكتورú1967-1986،تولىúعامúوبعد

نابلس.
úنشرúومتú،علميةúحفريةú650úعنúزادتúفيهاúوشاركúأجراهاúالتيúاحلفرياتúمجموع

كثيراúمنهاúيفúالدورياتúالعلميةúواجلامعاتúاألمريكيةúوالفرنسيةúوالبريطانية.
ú-جننيú-أريحا–úوسبسطيةúونابلسúالقدسúمنúكلúيفúاآلثارúعنúبحثú2500úنشر

طولكرم.
úالوثائقية úالتلفزيونية úواألعمال úاملؤلفات úمن úمجموعة úالفني úابراهيم úوللدكتور

:úمنها
ú 	.)úالعربيúالفكرúمكتبة(úالناشرúú-1985úúطائفةúليسواúالسامريون
ú 	.úنابلسúبلدية –ú1997،الرومانية –úاليونانيةúاحلضارةúعبرúنابلس
ú 	úمركز  – ú1997،) úاملرواني úاملصلى( úاألقصى úللمسجد úالشرقية úالتسوية

.úالقدسúدراسات
ú úالقدسúستةúآالفúعامúمنúاحلضارة،ú1993ú– وزارةúالثقافة.	
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ú 	ú-1996،اإلجنليزيةúباللغةúاحلضارةúمنúعامúأالفúستةúونابلسúشكيمúبنيúما
.úاليازوريúدار

ú فلسطنيúقضيةúقوميةúثمúأصبحتúاملشكلة،ú1994ú– مجلةúاآلدابú– لبنان.	
ú قدسúمنúخاللúمقدساتúأمúمنúخاللúآماكنúمقدسة،ú-1995دارúاليازوري.	
ú مناقشةúمساحةúغربúفلسطني،ú1991ú–مركزúدراساتúالقدس.	
ú مناقشةúالتوراةúتاريخياúأثريا،ú1992– دارúاليازوريúللنشر.	
ú املسجدúاألقصىúوالصخرة،ú2001ú– دارúالشروق.	
ú 	ú،2003ú،”إجنليزي –úعربي“úاحلضارةúمنúعامúآالفúستةúللقدسúاملصورúاألطلس

.úللبحثúالقدسúمؤسسة
ú 	.úعمانúالعاصمةúأمانة –ú2009،والعمارةúالتخطيطúعبرúالقدس
ú جوهرةúالقدسúقراءةúوثائقية،ú-2007دارúاليازوريúللنشر.	
ú القدسúوالصخرةúموروثúثقايف،ú-2008úأمانةúالعاصمةúعمان.	
ú 	.úاألردنيةúالثقافةúوزارة –ú2008،الصخرةúقبةúفسيفساء
ú 	 – úالطبع úحتت ú،2009،”اجنليزي ú-عربي“ úوالصورة úبانوراما úبني úالقدس

بيروت،úقدمس.
ú اخلطةúاالستراتيجيةúوالهيكيلةúللقدس،2002-2020،حتتúالطبع.	

وقدúمتúإنتاجúسلسةúمنúاألفالمúالوثائقيةú– عبرúعنوانúمدينةúوتاريخúمنها:
ú 	.1994úاحلضارةúمنúعامúآالفúستةúالقدس
ú نابلس،1996.	
ú 	1997úسبسطيةú
ú 	1998úقمران
ú 	1999úأريحا
ú 	1997úحلمúبيت
ú 	2002úالنفق
ú 	.2002úالبحرúمدينة –úعكا
ú 	úوالعمارةúالتاريخúبنيúماúالقدسúتلفزيونية،طرحتúحلقةú27úاملدائنúزهرة
ú الفنúاإلسالميúيفúالقدسú15úúحلقةú– الصخرةúواملسجدúاألقصى.	
ú 	.úبانوراماúالقدس،القدسúيفúالعمارةúحلقة،تاريخú26،القدسúجوهرة
ú القدسúحرفúتقليديةúشوارع،ú2009الوزارةúالثقافيةúاألردنية.	
ú 	.úالعربيةúالثقافيةúعاصمةúالقدسúدينية،مبناسبةúأماكنúالقدس
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ال�سيخ تقي الدين النبهاين

ع�سام نور

تعيد لهـذا الدين مجـداً له ظمـي يا ناصر الستني ال زلـت ُمرجتًا   
ويفرح شيـٌخ من بهاليل “ إجـزِم« وتشـفي صدور مؤمناٍت كواظٍم  

فقيـٌه، إذا استفتوه لـم يتلعثـِم تقـيٌّ ألحكام الطريقة مبصـٌر   
فأحسن مآب الشيخ يا رّب وارحِم فأضحى بأرض الشام في الّرمس ثاويًا  

فـللذل طعـٌم ال يقـاُس بعلقِم وهيئ لطالب “ الـخالفـة “ نصرةً  
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úúاجلذور
úúونشأتهúومولدهúاسمه
úúúودراستهúعلمه
úúúالعلميةúشهاداته
úúúفيهاúعملúالتيúاملجاالت
úúأوصافه
úúفيهúوالسيرúالتحريرúحزبúإنشاء
úúالنبهانيúفيهاúبرعúالتيúاملجاالت
úúالنبهانيúمؤلفات
úúوفاته

اجلذور…
úمستعمرةúأقيمتúأنقاضهاúعلىúوالتيúحيفاúمدينةúجنوبúاجزم” الواقعة“úقريةúيف
úودينيةúعلميةúمكانةúذاتúكرميةúأسرةúتعيشúكانتú،1949مúمهرال” سنةúكيرال“
úاحلناجرة “úقبيلةúمنúالنبهانينيúعشيرةúإلىúنسبهاúيعودúالتيúالنبهانيúأسرةúهيúمرموقة

يفúبئرúالسبع«.
úوخلمúالفلسطينيةúالديارúيفúاملنتشرينúخلمúسالئلúمنúسماكúبنيúمنúبطنúنبهانúوبنو
ú.كثيرةúوقبائلúشعوبúذووúوخلمú،كندةúوعمúوعاملةúجذامúأخوúعديúبنúمالكúهو
úمنúمتعددةúمواقعúويفúوباديتهماúوالعراقúالشامúيفúمنتشرةúاإلسالمúقبلúخلمúوكانت
úجنوبي úخلم úبني úمن úفرقة úنزلت úللميالد úالثاني úالقرن úأواخر úويف ú،فلسطني úبالدنا

فلسطنيúومنúأعظمúمفاخرهاúأنúمتيمúالداريúالصحابيúاملشهورúمنها.
úأثر úجليل úعالم úبرز úالتاريخ úأعماق úيف úجذورها úالضاربة úالعريقة úالعائلة úهذه úيف
úالصفحاتúهذهúيفúعنهúنتحدثúالذيúالنبهانيúالدينúتقيúالشيخúحياةúيفúالتأثيرúأشد
úإسماعيلúبنúيوسفúهوúالقضاءúرجالúوأحدúاألديبúالشاعرúالعالمúهذاú،التاريخية

النبهاني.

جد ال�سيخ تقي الدين النبه�ين- ترجمة لل�سيخ يو�سف النبه�ين – 
)126هـ-1350هـ = 1849م-1932م

úرجال úمن ú،أديب ú،شاعر ú،النبهاني úيوسف úبن úإسماعيل úبن úيوسف úالشيخ úهو
ú(( úقرية úاستوطنوا ú،بفلسطني úالبادية úعربúمنú))النبهان úبني(( úإلى úنسبته úالقضاء
úسنةú(úمبصرúباألزهرúوتعلمú.ونشأúولدúوبهاú.فلسطنيúشماليúيفúحليفاúالتابعةú))úإجزم
úوتصحيحú))úاجلوائبú((úجريدةúحتريرúيفúفعملúاألستانةúإلىúوذهبú)ú1283-1289هـ
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úأنúإلىúالقضاءúأعمالúيفúفتنقلú)1269هـ(úالشامúبالدúإلىúورجعú.مطبعتهاúيفúُيطبعúما
ú.سنةúالعشرينúعلىúزيادةúبهاúوأقامú)1305هـ(úببيروتúاحلقوقúحملكمةúرئيسًاúكان
وسافرúإلىúاملدينةúمجاورًا،úونشبتúاحلربúالعامةú)األولى(úفعادúإلىúقريتهúوتويفúبها.
úتصدىúمنúقالúإذاúمبالغةúوالú،كبرىúعلميةúثروةúالنبهانيúيوسفúالشيخúتركúلقد
úكتبúوقدú.املؤلفاتúكثرةúحيثúمنúعصرناúويفúعصرهúيفúاألولúبأنهúسيرتهúلكتابة
ú((úيفúسركيسúيوسفúلهúأوردúوقدú،والتفسيرúوالتاريخúواحلديثúواألدبúالتصوفúيف
úكتابًاú67úحواليúلهúويوجدúمطبوعًاúكتابًاú48ú))úواملعربةúالعربيةúاملطبوعاتúمعجم
úخاللúمعظمهاúألفúوقدú،والقاهرةúبيروتúيفúأكثرهاúطبعú،املصريةúالكتبúدارúيف

ú.بيروتúيفúإقامته

ال�سيخ تقي الدين النبه�ين
ا�سمه ومولده ون�س�أته

úيوسف úبن úإسماعيل úبن úمصطفى úبن úإبراهيم úبن úالدين úتقي úمحمد úالشيخ úهو
úحيث ú،ودين úعلم úبيت úيف ú،1910م úأو ú1909م úسنة úاجزم úقرية úيف úولد ú،النبهاني
úوزارةúيفúالشرعيةúللعلومúمدرسًاúيعملúوكانú،الدينúيفúمتفقهًاúشيخًاúوالدهúكان
úالشرعية úاألمور úببعض úاإلملام úمن úقدر úعلى úوالدته úوكانت ú،الفلسطينية úاملعارف
úيوسفúالشيخúألمهúجدهúوكانú،النبهانيúيوسفúالشيخúوالدهاúمنúاكتسبتهاúالتي

النبهانيúأحدúالعلماءúالبارزينúيفúالدولةúالعثمانية.
úالشريفúاألزهرúيفúالنبهانيúالدينúتقيúالشيخúزميلúالداعورúأحمدúالشيخúيروي
úبهائيًا úرجاًل úأن“ ú: úالدين úتقي úطفولة úعن úالتحرير úحزب úأفكار úلنشر úدربه úورفيق
úعنúاملرتدةúالفرقúإحدى –úللبهائيةúدعوةúفيهاúرسالةúيحملúوهوúيوسفúجدهúإلىúجاء
úعلبة úيحضر úأن úمنه úوطلب úالدين úتقي úحفيده úعلى úيوسف úالشيخ úفنادى ú-اإلسالم
ú:الشيخúاجلدúفأجابهúحترقها؟úملاذاúجدهúالدينúتقيúفسألú،الرسالةúليحرقúكبريت

ألنهاúأحقرúمنúأنúأنظرúفيها«.
úيفúالبالغúاألثرúالدينúتقيúالشيخúعليهاúأنشئúالتيúالدينيةúالنشأةúلهذهúكانúلقد
úمبكرةúسنúيفúغيبًاúكلهúالقرآنúفحفظú،الدينيةúالوجهةúوتوجيههúشخصيتهúتكوين
úمنúواستفادú،يوسفúالشيخúجدهúبوعيúوتأثرú،بعدúعامًاúعشرúالثالثةúيتجاوزúلمúوهو
úخاللúمنúبهاúدرايةúجلدهúكانúالتيúالهامةúالسياسيةúبالقضاياúواهتمú،الغزيرúعلمه
úاملجالسúحضورúمنúأفادúأنهúكماú،العثمانيةúالدولةúيفúاحلكمúبرجالúالوثيقةúصلته
úنظرúلفتúوقدú،النبهانيúيوسفúالشيخúجدهúيعقدهاúكانúالتيúالفقهيةúواملناظرات
úكبيرًاúاهتماًمúبهúفاهتمú،العلمúمجالسúيفúيشاركúكانúعندماú،ونباهتهúنبوغهúجده

وأقنعúوالدهúبضرورةúإرسالهúإلىúاألزهرúملواصلةúتعليمهúالشرعي.
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علمه ودرا�سته
úدونúوهوúالكرميúالقرآنúوحفظاهú،وجدهúوالدهúعلىúالشرعيةúالعلومúمبادئúتلقى
úفيها úدرس úحيثú،احلكومية úالنظامية úاملدارس úيفúدراسته úجانب úإلى ú،البلوغ úسن
úدراستهúملتابعةúعكاúمدرسةúإلىúانتقلúثمú،اجزمúقريةúمدرسةúيفúوذلكú،االبتدائية
úااللتحاقúبغيةúللقاهرةúسافرúوإمناú،عكاúيفúالنظاميةúالثانويةúيكملúولمú،الثانوية
úالشيخúالتحقúوبالفعلú،النبهانيúيوسفúالشيخúجدهúلرغبةúحتقيقًاúالشريفúباألزهر
úشهادةúفنالúبتفوقúالعامúنفسúيفúواجتازهاú،1928مúعامúاألزهريةúبالثانويةúالدينúتقي
úوإلى ú،األزهر úتتبع úآنذاك úكانتúوالتي úالعلوم úدار úبكلية úإثرها úوالتحق ú،الغرباء
úإليهمúأرشدهúشيوخúعلىúالشريفúاألزهرúيفúعلميةúحلقاتúيحضرúكانúذلكúجانب
úالدراسة úنظام úكانúحيثú-اهللúرحمه-úحسنيúاخلضرúمحمدúالشيخ úمثل úمنúجده
ú،القدميúاألزهريúالنظامúبنيúالنبهانيúالشيخúجمعúورغمú.بذلكúيسمحúاألزهرúيفúالقدمي
úأقرانه úأنظار úولفت ú،واجتهاده úجده úيف úومتايزًا úتفوقًا úأظهر úفإنه úالعلوم úدار úوبني
úاملناقشاتúيفúاحلجةúوقوةúالرأيúيفúورجاحةúالفكرúيفúعمقúمنúعنهúعرفúملاúومعلميه
úمنúوغيرهاúالقاهرةúيفúآنذاكúالعلمúمعاهدúبهاúتعجúكانتúالتيúالفكريةúواملناظرات

بالدúاملسلمني.

�سه�داته العلمية
úمنúالغرباءúوشهادةú،األزهريةúالثانويةúهيúالنبهانيúالشيخúيحملهاúالتيúالشهادات
úوحصل ú،القاهرة úيفúالعلوم úدار úكليةúمن úوآدابها úالعربية úاللغة úيفúودبلوم ú،األزهر
úمنúوتخرجú،القضاءúيفúإجازةúعلىúلألزهرúالتابعúالشرعيúللقضاءúالعاليúاملعهدúمن

األزهرúعام1932úمúحاصاًلúعلىúالشهادةúالعامليةúيفúالشريعة.

املج�لت التي عمل فيه�
úالفكر úيف úاالجتماعية úالعدالة úمفهوم úكتابه úيف úسمارة úإحسان úاألستاذ úيقول
úدراستهúإنهاءúعقبúفلسطنيúإلىúالنبهانيúالدينúتقيúالشيخúرجع“ú:املعاصرúاإلسالمي
úالثانويةúحيفاúمدارسúيفúالشرعيةúللعلومúمدرسًاú،الفلسطينيةúاملعارفúوزارةúيفúليعمل
úمنúأكثرúيفúتنقلúوقدú،بحيفاúاإلسالميةúاملدرسةúيفúتدريسهúجانبúإلىú،النظامية
úطلبًا úقدم úحيث ú،1938م úسنة úوحتى ú،1932م úسنة úمنذ úمدرسة úمن úوأكثر úمدينة
úأن úيرى úألنهúوذلكúالقضاء úمجالúيفúالعمل úيفضلúكانúألنهú،الشرعية úللمحاكم
ú،منهúالشرعيúسيماúالúالقضاءúيفúمنهúأكثرúالتعليمúيفúاالستعماريúالغربيúالتأثير
úيفúاالستعمارúفإنúاملثقفةúالفئةúأماú…(ú:ú-اهللúرحمه-úالنبهانيúيقولúالصددúهذاúويف
úبنفسهúوضعúقدúاالحتاللúقبلúكلهاúاملدارسúويفú،االحتاللúقبلúالتبشيريةúمدارسه



736

úعنúاخلاصةúومفاهيمهú…وحضارتهú،هوúفلسفتهúأساسúعلىúوالثقافةúالتعليمúمناهج
úتاريخúجعلúكماú…الثقافةúمنهúتنتزعúالذيúاألساسúالغربيةúالشخصيةúجعلúثمú.احلياة
úالدينúتقيúالشيخúفإنúلهذاú.)…عقولناúبهúنحشوúملاúاألصليúاملصدرúونهضتهúالغرب
úآخرúعملúعنúيفتشúوراحú،املعارفúوزارةúيفúالتعليميúاملجالúعنúاالبتعادúآثرúالنبهاني
úفيهاúيرىúكانúالتيúالشرعيةúاحملاكمúمنúأفضلúوجدúفماúالغربيúالنفوذúفيهúيقل
úالذي úاالجتماعي úالنظام úأما ú…( ú:النبهاني úفيقول ú،الشرعية úاألحكام úتطبق úأنها
ú،الشخصية úاألحوال úأي úالعالقة úهذه úعلى úيترتب úوما ú،باملرأة úالرجل úعالقة úيعني
úووجود úاالستعمار úوجود úرغم úاآلن úحتى ú-اإلسالمية úالشريعة- úتطبق úتزال úال úفإنها
úحرصúالنبهاني úفإن úوعليه ú)…اآلن úحتىúمطلقًاúغيرهاúيطبق úولم ú،الكفر úحكم
úالذينúزمالئهúمنúالعديدúفيهاúيعملúكانúالتيúالشرعيةúاحملاكمúمجالúيفúالعملúعلى
ú،بيسانúمحكمةúيفúكاتبًاúتعيينهúمتúومبساعدتهمúالشريفúاألزهرúيفúمعهúدرسوا
úإلىúيتقدمúأنúدفعاهúالقضاءúإلىúوتطلعهúالنبهانيúطموحúأنúغيرú،طبرياúإلىúنقلúثم
úيفúيرىúحيثúحقهúوإعطائهúإنصافهúفيهاúيطلبúمبذكرةúاألعلىúاإلسالميúاملجلس
úإلى úنقله úقرروا úطلبه úيفúاملسؤولني úنظر úوملا úالقضاء úمنصب úلتولي úالكفاءة úنفسه
úيفúعنيúثمú،بحيفاúالشرعيةúاحملكمةúيفú)كاتبúباش(úكتابúرئيسúبوظيفةúحيفا
úسنةúحتىúالوظيفة úتلك úيفúوبقيú،قاضيúمساعدúأيú)مشاور(úبوظيفةú1940م úسنة
úخرجúوبعدهاú،1948مúسنةúحتىúفيهاúوبقيúالرملةúحملكمةúقاضيًاúنقلúحيثú،1945م
úأرسلúالعام úنفسúويفú.اليهود úيدúيفúفلسطنيúسقوطúأثرúعلىúالشامúإلىúالرملة úمن
úليعينهúفلسطنيúإلىúالرجوعúفيهاúمنهúيطلبúبرسالةúاخلطيبúأنوúاألستاذúصديقهúإليه
úالقدسúحملكمةúقاضيًاúوعنيúالنبهانيúفاستجابú،الشرعيةúالقدسúحملكمةúقاضيًا
úاالستئنافúمحكمةúورئيسúالشرعيةúاحملاكمúمديرúاختارهúثمú،1948مúسنةúالشرعية
úيفúوبقيú،االستئنافúمحكمةúيفúعضوًاúالسائحúاحلميدúعبدúاألستاذúسماحةúآنذاك
úاملجلس úيف úنفسه úترشيح úإثر úاستقالته úقدم úحيث ú،1950م úسنة úحتى úاملنصب úهذا
úمحاضراتúإلقاءúعليهúعرضúحنيúعمانúإلىúالنبهانيúقدمú1951مúعامúويفú،النيابي
úسنةúبدايةúحتىúفيهاúواستمرú،اإلسالميةúالعلميةúبالكليةúالثانويةúاملرحلةúطلبةúعلى

1953مúحيثúتفرغúللحزبúالذيúأنشأهúماúبنيúسنةú،1949úسنة1953úم«.
úللعلوم úمدرسًا úاشتغل úالدين úتقي úالشيخ úأن úاخلياط úالعزيز úعبد úالشيخ úويذكر
ú،ذكرúكماúالفلسطينيةúاملعارفúوزارةúوليسúالفلسطينيةúاملعارفúدائرةúيفúالشرعية
úوزارة úيف úالعمل úعلى úالشرعية úاحملاكم úيف úالعمل úتفضيل úتعليل“ ú: ú قائاًلً úويضيف
úخالفúعلىúتدلúبالشيخúمعرفتيúأنúإذúصحيحúغيرúالدينúتقيúالشيخúلدىúاملعارف
úاملعلمونúليتمكنúبالتعليمúوالعملúالتدريسúعلىúالشبابúيحثúكانúماúوكثيرًاúهذا
úيفúاالغتراب úومحاربة ú،ونفوسهم úالشباب úعقولúيفúاإلسالمية úاألفكار úغرسúمن
úكانتúألنهاúالشرعيةúباحملاكمúالعملúاختارúأنهúرأييúويفú.املدرسيةúوالكتبúاملناهج
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úسيطرةúعنúواالستقاللúالراتبúحيثúمنúالوقتúذلكúيفúاألزهرúمنúاملتخرجنيúمتطلع
حكومةúاالنتدابúيفúفلسطني«.

úتقيúالشيخúبهاúعملúالتيúللمجاالتúآخرúتسلساًلúفيذكرúسالمةúزيادúالسيدúأما
úيف úالشرعية úاحملاكم úسجالتúخالل úمن úاألمر úمتابعته úبعد úوذلك úالنبهاني úالدين
úيفúمدرسًاúعملú1932مúعامúاألزهرúمنúالنبهانيúعادúأنúبعد “ú:يقولúحيثúفلسطني
úاخلليلúمدرسةúيفúعملúثمú)عباسúإحسانúاألستاذúتالميذهúمنúوكان(úحيفاúمدارس
úانتقلúثمúبيسانúيفúكاتبًاúفعنيúالقضاءúإلىúالنبهانيúانتقلúثمú1938مúعامúحتىúالثانوية
úنقلúثمúيافاúمحكمةúيفúكاتبًاúكانú1942مúعامúوإلىú1940مúعامúومنúطبرياúإلى
ú1945/11/29مúومنú1945/4/28مúحتىúكتابúرئيسúبهاúليعملúحيفاúمحكمةúإلى
úانتقلúثمúالشرعيةúالقدسúمحكمةúيفúمشاورúوظيفةúيفúكانú1945/12/20مúوحتى
úأيامúأربعةúملدةúعملúوبعدهاú،1947/2/1مúحتىúقاضيًاúالشرعيةúاخلليلúمحكمةúإلى
úمحكمةúيفú1948م úعامúنهايةúيفúعنيúثمú،الشرعيةúالقدسúحملكمةúقاضيًاúفقط
úمحكمة úيف úعضوًا úثم ú،الشرعية úللمحاكم úمفتشًا úوعمل úالشرعية úاالستئناف
úواستعدúاستقالúحيثú1951مúربيعúإلىúاحملكمةúيفúيعملúوظلúالشرعيةúاالستئناف

لدخولúاالنتخابات«.
úالضفةúيفúالسياسيةúاألحزابúكتابهúيفúفيذكرúكوهنيúأمنونúالبروفيسورúأما
úالكليةúيفúمدرسًاúكانúالنبهانيúالدينúتقيúالشيخúأنúاألردنيúالنظامúظلúيفúالغربية

اإلبراهيميةúبالقدسúسنة1952úم.

اأو�س�فه
úاإلسالميةúالعلمية úللكلية úإداريًا úمديرًاúيعمل úالذي úكحالةúزهيرúاألستاذúيقول
úقام“ú:بقولهúالكليةúأرضúقدماهúوطأتúأنúمنذúالدينúتقيúللشيخúمالزمًاúكانúوالذي
úالثالثúالثانويةúللصفوفúاإلسالميةúالثقافةúمادةúبتدريسúالنبهانيúالدينúتقيúالشيخ
úخيرúبعملهúفقامú،الطالبúأفكارúفيهاúتتشكلúالتيúاحلساسةúالنموúمرحلةúباعتبارها
úيفúالكليةúيفúالتدريسúمنúاستقالúأنúإلىúعجيبúبدأبúنهارúليلúيعملúوكانú،قيام
úاإلسالميةúالثقافةúمببحثúفتعلقواúطالبهúيفúتدريسهúأثمرúولقدú،1952م úعامúنهاية
úكماúاإلسالمúعلىúدخيلةúغريبةúأفكارúأيةúملناقشةúاستعداداتúعندهمúولدتúالتي
úإلى úوحملها úاإلسالمية úالتعاليم úمتثل úبها úيستطيعون úفكرية úقاعدة úلديهم úأسست

العالم.
úملا úومتأملًا úمتحرقًا ú،الطاقة úمتفجر úمخلصًاú،ونظيفًا úشريفًاú،نزيهًا úرجاًل úكان

أصابúاألمةúمنúجراءúزرعúالكيانúاإلسرائيليúيفúقلبها.
ú،احلجةúمفحمú،اجلدلúيفúبارعًاúاملزاجúحادú،النشاطúجمú،البنيةúمتنيú،ربعةúكان
úمحافظًاú،الشيبúيخالطهاúمتوسطةúحليةúذاúوكانú،احلقúأنهúبهúيؤمنúفيماúمتصلبًا
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úحني úمؤثرًا ú،قوية úشخصية úذا ú،والعمامة úوالقفطان úاجلبة ú:العلماء úزي úارتداء úعلى
úواالنعزاليةú،الذاتúعلىúواالنكفاءú،اجلهودúبعثرةúيكرهú،يحاججúحنيúمقنعًاúيتحدث
úخليرúيعمل úوالú،الشخصية úحياتهúبأمور úاملرء úينشغل úأن úويكرهú،األمةúمصالحúعن
úفليسúاملسلمنيúبأمرúيهتمúلمúمن((ú:úúúوآلهúعليهúاهللúصلىúالرسولúبقولúمتمثاًلú،األمة
úالغزالي úاإلمام úعلىúينعي úوكانúبه úواالستشهادúترداده úمنúيكثرúوكانú.)) úمنهم
úاملسجدúيفúمنكفئًاúاإلسالميةúالبالدúيغزونúالصليبينيúتركهú))úاإلحياءú((úصاحب

يؤلفúكتبه.
ú،املسلمنيúاإلخوانúجماعةúمؤسسúالبناúحسنúالشيخúيحترمúالنبهانيúالشيخúوكان
úإغراقهمúالشامúعلماءúعلىúيأخذúوكانú،وهدايتهúاملسلمúالشبابúجمعúيفúجهودهúويقدر

يفúالعواطفúالدينية،úوعدمúحتركهمúيفúدائرةúالنشاطúالسياسيúاإلسالمي.
úاإلسالميةúالكتبúمنúسلسلةúيفúكلهاúأفكارهúالنبهانيúالدينúتقيúالشيخúأفرغ
úوبخاصةúقطبúسيدúبكتبúمتأثرًاúوكانú))اإلسالميةúالشخصية((úúبكتابúابتدأها
úسيدúالشهيدúخصهاúالتيúاإلسالمúيفúاالجتماعيةúالعدالةúحولúوطروحاتهúأفكارهúيف
úالكليةúلطالبúالكتابúبتدريسúيقومúالشيخúوكانúالعنوانúهذاúيحملúبكتابúقطب
úعلىúويضعúجيدًاúعدوهúيعرفú،السياسيúاخلطúواضحúالشيخúكانú.اإلسالميةúالعلمية
úويطلقú،السوفيتيúباالحتادúويثلثú،بأمريكاúويثنيúبريطانياúالسوداءúالقائمةúرأس
úسنةúوقامú،العامةúبالشؤونúباهتمامهúالنبهانيúعرفú.مستعمرúكافرúلفظúاجلميعúعلى
úاإلسالميةúاحلياةúاستئنافúإلىúيدعوúالذيúالتحريرúحزبúإنشاءúعنúباإلعالنú1952م
úوأخذúالكليةúيفúالتعليمúمنúفاستقالúاحلزبúلقيادةúوتفرغú،اإلسالميةúالدولةúوقيام
úوامتدتúاألقطارúهذهúشملتúالتيúاحلزبúدعوةúيحملúولبنانúوسوريةúاألردنúبيúيتنقل

إلىúعدةúأقطارúعربيةúوإسالميةúأخرى«.
úالدين úتقي úالشيخ ú- úأنه úواحلقيقة ú…“ ú:قائاًل úاخلياط úالعزيز úعبد úالشيخ úويعلق
úورمباú،القفطان úيلبس úأره úولمúوالبنطال úالصدريةúفوقúاجلبةúيلبس úكانú-النبهاني
úكتبه úأول úالنبهاني úالدين úتقي úالشيخ úيبدأ úلم“ ú:ويضيف ú،”صغره úيف úذلك úكان

بكتابú((úالشخصيةúاإلسالميةú))úفهذاúالكتابúالرابع…«.
úالكتاب úهوú)) úاإلسالميةúالشخصية ú(( úكتابúأن úيرى úسالمةúزياد úالسيد úأما
úرسالةú-3ú.فلسطنيúإنقاذú-2ú.املجتمعúتنظيمú-1ú:التاليةúالكتبúسبقهúفقدúالتاسع
úيف úاالجتماعي úالنظام ú-6 ú.اإلسالم úيفúاحلكم úنظام ú-5 ú.اإلسالم úنظام ú-4 ú.العرب
اإلسالم.ú-7úالنظامúاالقتصاديúيفúاإلسالم.8ú-الدولةúاإلسالميةú)يفúطبعاتهاúاألولى(.

اإن�س�ء حزب التحرير وال�سري فيه
úالنبهانيúيوسفúالشيخúبجدهúتأثرúحيثú،مبكرًاúالسياسيúنشاطهúالنبهانيúابتدأ
úوأصحابúعبدهúمحمدúأمثالúالغربيةúباحلضارةúللمفتوننيúمناظراتهúيحضرúكانúحني
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úوقدú،العثمانيةúالدولةúيناهضونúكانواúممنúوغيرهمúواملاسونينيú،التجديدúدعوات
úاألزهر úيف úوجوده úأثناء úالطالب úأوساط úيف úوحتركاته úالنبهاني úمناقشات úكانت
úمنúأكثرúنقلúوقدú،السياسيةúاهتماماتهúعنúتكشفúالعلوم úدارúوكليةúالشريف
úاألوساطúتسودúكانتúالتيúالتحديúلدعواتúفيهاúتصدىúلهúمواقفúزمالئهúمنúواحد
úدورúمنúبهúيقومواúأنúينبغيúفيماúاألزهرúلعلماءúمناقشتهúجانبúإلىúآنذاكúاألزهرية
úإلىúالقاهرةúمنúالنبهانيúالدينúتقيúالشيخúعودةúوعندú.اإلسالميةúاألمةúإلنهاضúفعال
úتوعيةúيفúملحوظúنشاطúلهúكانú،الفلسطينيةúاملعارفúوزارةúيفúعملهúوأثناءúفلسطني
úسائدةúكانتúالتيúاألوضاعúعلىúمعهمúيلتقيúالذينúوالناسú،يدرسهمúالذينúالطالب
úلاللتزامúهممهمúويستحثú،الغربيúاالستعمارúعلىúنفوسهمúيفúالضغينةúويثيرúآنذاك

باإلسالمúعنúطريقúاخلطابةúواحلوارúواملناقشة.
úالتيúوالتنظيماتúواحلركاتúاألحزابúواهتمامúبعمقúيدرسúالدينúتقيúالشيخúأخذ
úأو úانتشارها úوأسبابúوأفكارهاúأساليبهاúدرسú،الهجري úالرابع úالقرن úمنذúنشأت
úتكتلúوجودúبوجوبúالشيخúإحساسúهوúاألحزابúهذهúلدراسةúالدافعúوكانú،فشلها
úلم úأتاتورك úكمالúمصطفىúيد úعلىúتعطيلها úفبعد ú،اخلالفة úإلعادةúيعمل úإسالمي
úوملاú،آنذاكúتعملúإسالميةúتنظيماتúوجودúمنúالرغمúعلىúإعادتهاúاملسلمونúيسطع
úالعرب úضعفúوظهورúفلسطنيúأرضúعلىú1948م úعامúأيار úيفúإسرائيلúدولةúوجدت
úومصرúاألردنúيفúيتحكمúكانúالذيúالبريطانيúاالنتدابúربيبةúاليهودúعصاباتúأمام
úتنهضúالتيúاحلقيقيةúاألسبابúيدرسúفأخذú،الدينúتقيúالشيخúإحساسúثارú،والعراق
úرسالتنيúيفúذلكúوكتبú،األمةúإنهاضúالقوميúالفكرúطريقúعنúفحاولú،باملسلمني
ú،1950م úعام úتصدران úكانتاúاللتان ú،فلسطني úوإنقاذ ú-2 ú،العرب úرسالة ú-1 ú:هما
úوعقيدةúفكرúعنúمجردةúالرسالتنيúهاتنيúيفúظهرتúالتيúالقوميةúنزعتهúتكنúولم
úدعاةúوبنيúبينهúالفرقúوهذاú،اإلسالمúرسالةúوهيúالوجودúيفúاحلقيقيةúاألمةúورسالة
úوأيدلوجياتúومذاهبúبرساالتúونادواúرسالتهاúمنúأمتهمúجردواúالذينúالعربيةúالقومية
úهذاúعنúالدينúتقيúعادúثمú.وقيمتهاúوخلقهاúلعقيدتهاúومناقضةúاألمةúهذهúعنúغريبة
úعلىúاملوجودةúالطروحاتúلكلúويستمعúيحاورúوأخذúأمرهúأولúيفúسلكهúالذيúاخلط

الساحةúإالúأنهúلمúيقتنعúبهاúجميعًا.
úقالúوالذيúاملسلمنيúاإلخوانúجلماعةúواملؤسسúاملرشدúالبناúحسنúبالشيخúاختلط
ú،وحاورهúإليهúواستمعú))úمجتهدًاúمجدًاúذكيًاúعاملًاúالبناúالشيخúوجدتúلقدú((ú:úفيه
úجلهودهúواحترامهúتقديرهúمعúالبناúالشيخúرسمهúالذيúالطريقúيفúبغيتهúيجدúلمúأنهúإال
úو úالهيئات úيف úالطعن úعدم úالنبهاني úمنهج úكانúفقد ú،أسسها úالتي úاجلماعة úوجلهود

األشخاصúالذينúيعملونúلإلسالم.
úعندهúوكانú،وقضاياúموضوعاتúمنúلهúيعرضúماúكلúيفúقويةúحجتهúوكانت
úالذينúبالعلماءúيتصلúأخذúحتىúالقضاءúإلىúانتقلúأنúوماú،اإلقناعúعلىúفائقةúقدرة
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úعلىúسياسيúحزبúإنشاءúفكرةúعليهمúيعرضúوراحúمصرúيفúمعهمúوالتقىúعرفهم
úبنيúالغرض úلهذا úوتنقل ú،ومجدهمúعزهمúوإعادةúاملسلمنيúإلنهاضúاإلسالمúأساس
úالبارزةúالشخصياتúعلىúفكرهúيفúاختمرúالذيúاألمرúيعرضúفلسطنيúمدنúأكثر
úيف úاالستئناف úمحكمة úيف úوجوده úذلك úعلى úوساعده ú،الفكر úوقادة úالعلماء úمن
úويفú،فلسطنيúمدنúشتىúمنúالعلماءúوجمعú،الندواتúبعقدúيقومúكانúحيثú،القدس
úيناقشúماúكثيرًاúوكانú،الصحيحةúالنهضةúطريقúيفúيحاورهمúكانúاألثناءúهذه
úمبينًا ú،والوطنية úوالقومية úالسياسية úواألحزاب úاإلسالمية úاجلمعيات úعلى úالقائمني
úمنúللعديدúيعرضúكانúأنهúكماú،أمرهمúوفسادú،عملهمúوعقمú،سيرهمúخطأúلهم
úمنúكٍلúيفúالدينية úاملناسباتúيفúيلقيهاúكانúالتي úخطاباتهúيفúالسياسيةúالقضايا
úيهاجمúكانúحيثú،املساجدúمنúوغيرهماúاخلليلúإبراهيمúومسجدú،األقصىúاملسجد
úبهاúيستعنيúوسائلهúمنúووسيلةú،الغربيúاالستعمارúصنائعúمنúأنهاúبقولهúالعربيةúالنظم
úالغربيةúللدولúالسياسيةúاملخططاتúيكشفúوكانú،قبضتهúيفúاملسلمنيúبالدúإلبقاء
úويدعوهمúبواجبهمúاملسلمنيúيبصرúوكانú،واملسلمنيúاإلسالمúضدúنواياهمúويفضح
úفاستدعاهúعليهúاحلسنيúبنúاهللúعبدúامللكúأغضبúمماúاإلسالمúأساسúعلىúللتحزب
úبنفسهúواستجوبهúمجلسهúيفúوأجلسهúالكبيرúنابلسúمسجدúيفúألقاهúخطابúأثرúعلى
úالشيخúيجبúفلمú…البلدúهذاúيفúالنظامúفيهúمباúالعربيةúالنظمúعلىúتهجمهúسببúعن
úيكررúاهللúعبدúامللكúجعلúمماú،السماعúبعدمúوتظاهرúذلكúعلىúالنبهانيúالدينúتقي
úهل ”:úلهúوقالúامللكúفغضبú،يجبهúلمúالدينúتقيúالشيخúولكنú،مراتúثالثúالسؤال
úاحلقúقولúعنúضعفتúإذا“úنفسهúيفúالشيخúنعادي” فقالúمنúوتعاديúنواليúمنúتوالي
úأواليúأنúاهللúعاهدت “úوقالúفوقفú…إليهمúأتكلمúممنúورائيúملنúأقولúفماذاúاليوم
úاجلوابúبذلكúواملنافقني” فأغضبúالنفاقúوأبغضú،يعاديهúمنúوأعاديúاهللúيواليúمن
ú،عليه úالقبض úوإلقاء úاملجلس úمن úبإخراجه úيأمر úأن úاهلل úعبد úامللك úجعلúمماúامللك
úتشفعúَقِبلúاهللúعبدúامللكúأنúإالú…الباديةúشرطةúقبلúمنúعليهúالقبضúألقيúوبالفعل
úوعلىúالقدسúإلىúوعادú،محبسهúيفúيبتúولمúسبيلهúبإخالءúفأمرúفيهúالعلماءúبعض
أثرúماúحدثúلهúقدمúاستقالتهúوقال:” األولىúأنúالúيعملúمثليúيفúأيúوظيفةúحكومية” 
úاملتعنتةúملواقفهúونظرًاú…النوابúمجلسúإلىúنفسهúورشحúالدينúتقيúالشيخúتقدمúثم
úذلك úكلúالديني úومتسكه ú،سياسي úحزبúإلنشاء úاجلاد úوعمله úالسياسي úونشاطه

ساعدúعلىúظهورúالنتائجúيفúاالنتخاباتúلغيرúصاحله.
úاتصاالته úعلى úوبقي ú،عزميته úتفتر úولم úالسياسي úالنبهاني úنشاط úيتوقف úولم
ú،املرموقنيúوالقضاةúاألفاضلúالعلماءúمنúمجموعةúيقنعúأنúاستطاعúحتىúومناقشاته
ú،اإلسالمúأساسúعلىúسياسيúحزبúبإنشاءúالبارزةúالفكريةúالسياسيةúوالشخصيات
úلهذاúالثقايفúالزادúتكونúأنúميكنúالتيúواألفكارúاحلزبيúاإلطارúعليهمúيعرضúوشرع
úالسياسيúنشاطهúوتوجú.والقبولúالرضا úالعلماء úهؤالءúعندúأفكارهúفالقتú،احلزب
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بتشكيلúحزبúالتحريرúاإلسالمي.
úمحكمةúيفúالشيخúيعملúكانúحيثú،القدسúمدينةúيفúاحلزبúلتشكيلúالعملúبدأ
úأحمدúالشيخúمنهمúآنذاكúالرجالúمنúبعددúاتصلúوقدú،هناكúالشرعيةúاالستئناف
úوالشيخú،والرملةúاللدúمنúحمدانúوداودúاملصريúمنرúوالسيدانú،قلقيليةúمنúالداعور
ú،شقير úومنير ú،عبده úوغامن ú،النابلسي úوعادل ú،اخلليل úمدينة úمن úزلوم úالقدمي úعبد

والشيخúأسعدúبيوضúالتميمي،úوغيرهم.
ú،منظمةúوغيرúعشوائيةúاملؤسسنيúاألفرادúبنيúاللقاءات úكانتú،األمرúبدايةúيف
ú.جددúأفرادúواستقطابúاآلراءúلتبادلúاخلليلúيفúأوúالقدسúيفúإماúيتمúمعظمهاúوكان
úسنةúأواخرúحتىúكذلكúالوضعúواستمرú،الدينيةúاملواضيعúعلىúالنقاشúفيهاúوتركز

1952مúعندماúبدأúأولئكúاألفرادúيأخذونúصفةúاحلزبúالسياسي.
ú 	úاألعضاءúمنúخمسةúتقدمú،1952مúسنةúالثانيúتشرينúشهرúمنúعشرúالسابعúويف

úعلىúاحلصولúبهدفú،األردنيةúالداخليةúلوزارةúرسميúبطلبúللحزبúاملؤسسني
رخصةúإنشاءúحزبúسياسي،úوهم:

ú تقيúالدينú/úرئيسًاúللحزب	
ú داودúحمدانú/úنائبًاúللرئيسúوسكرتيرًاúللحزب	
ú غامنúعبدهú/úأمينًاúللصندوق	
ú د.úعادلúالنابلسيú/úعضوًا	
ú منيرúشقيرú/úعضوًا	

úقامú،سياسيúحزبúبتشكيلúالدولةúفيهúأشعرúالذيúالطلبúهذاúتقدميúعلىúوبناًء
úحتملúالفتةúعليه úعلقúالعامود úباب úأمام úالقدس úمدينةúيفúله úمقر úباستئجار úاحلزب
úمنúالشابسوغúطلعةúأولúيفúعمارةúيفúعمانúيفúللحزبúآخرúمكتبúلهúوفتحú،اسمه

جهةúشارعúامللكúفيصل.
úشخصيًاú-حينهúيفúبالوكالةúالوزراءúورئيسúالداخليةúوزير –úاملفتيúسعيدúنظرúوبعد

يفúالطلبúقامúبرفضه.
úاحلزب úطبيعة úمن úفتنبع úالداخلية úوزارة úنشرتها úكما úالطلب úرفض úأسباب úأما
úيعارضúإنشاؤهúاملزمعúاحلزبúأنúأخبرواúكماú.فيهúأفرادúبسببúوليسú،إنشاؤهúاملزمع
ú-األردنيةúالداخليةúوزارةúبينتúكما –úاملثالúسبيلúفعلىúوروحًا؛úنصًاúاألردنيúالدستور
úوهكذاúيرثهúمنúاحلاكم/امللكúيخلفúأنúأيú((úالتعاقبúمببدأúاحلزبúذلكúيقبلúلم
úوكذلكú.منتخبúبحاكمúتطالبúاحلزبúذلكúفوثيقةú،األردنيúالدستورúيقرهúالذيú))
úاإلسالميúالدينúيحلúأنúبدúالúبلú،للدولةúسياسيًاúأساسًاúالعربيةúبالقوميةúتعترفúلم

محلها.
úعليهúحتظرúالتحرير úحزبúإلى úالداخلية úوزارة úوجهتهúالذي úالكتابúنصúوهذا

ممارسةúالنشاطúاحلزبي:
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رقمú:úنúد/916/52/70
ت14ú:ú/آذار/1953م

úاحملترمني úالتحرير úحزب úمؤسسي úوجميع úالنبهاني úالدين úتقي úالشيخ úفضيلة
اطلعتúعلىúماúنشرتúجريدةúالصريحúبعددهاúالصادرúاليومúحتتúعنوان:

«هيئةúالتحرير” “تسجيلúاحلزبúرسميًاúيفúالقدس«
úالصحةúمنúعاٍرúالقدسúيفúرسميًاúاحلزبúتسجيلúعنúنشرúماúأنúأفيدكمúأنúأرجو
úالقانون úيف ú.طلبكم úبتسلم úإشعارًا úديواني úرئيس úمن úتسلمتموه úالذي úالوصل úوأن
úواالعترافúاألحزابúبتشكيلúالسماحúأنúذلكú.لكمúالسماحúيفúإذنًاúيعتبرúالúاألساس
úلفضيلتكمúبهاúبعثúكتابúمنúأكثرúيفúلكمúأبدىúالذيúاللواءúمبتصرفúمنوطúبها

عدمúاملوافقةúعلىúتأسيسúاحلزب.
نائب وزارة الداخلية

علي ح�سنة

úاحلزبúومنعú،عنهúالالفتاتúونزعتúاملقرúالشرطةúقواتúهاجمتúفقدúعليهúوبناًء
úمرخصúغيرúواحلزبúهذاúيومناúوإلىúاحلنيúذلكúومنذú،سياسيúنشاطúأيúممارسةúمن

لهúبالعمل،úونشاطاتهúممنوعة.
úالعلياúاحملكمةúإلىúالداخليةúوزيرúقرارúاستئنافúعلىúالعزمúالتحريرúحزبúعقد
úاجلمعياتúلقانونúووفقًاú،مصرúيفúاملسلمنيúاإلخوانúخطىúاتباعúقررúماúسرعانúأنهúإال
úمبجردúجمعيةúتشكيلúميكنúالغربيةúالضفةúيفúسائدًاúيزالúالúكانúالذيúالعثماني

إعالنúالنيةúيفúصحيفةúمحلية.
úالغربيةúالضفةúيفúالداخليةúوزيرúممثلúوهوúالقدسúمحافظúاحلزبúأبلغúوهكذا
úصحيفةúيفúذلكúعنúأعلنúوقدú))úسياسيًاúحزبًاú((úوليسúجمعيةúتشكيلúعزمهúعن
úولهذاúسياسي؛úحزبúتشكيلúفعليًاúينويúالúأنهúالداخليةúوزيرúأبلغúالصريح” احمللية“
úلهذاúالوزيرúاستجابةúلعدمúنتيجًةúالتحريرúحزبúلتشكيلúألصليúالطلبúيسحبúفإنه
úحزبúأنهúعلىúإليهúتنظرúوبقيتúالشكليúالتحايلúهذاúالسلطاتúتقبلúولمú،الطلب

سياسيúمحظورúعليهúالنشاطúالسياسيúملخالفتهúدستورúالدولة.
úولكنú،اجلماعةúأفرادúاعتقالúمتú،1953م úسنةúآذارúمنúوالعشرينúاخلامسúويف
úوزارة úأن úغير ú.اجلبرية úاإلقامة úحتتúليوضعوا ú،فقط úأسبوعني úبعد úسراحهم úأطلق
úحديدúمنúبيدúضربتúبأنهاúاجلماهيرúإخبارúيفúاملصاعبúمنúالعديدúواجهتúالداخلية

علىúأيديúتلكúاجلماعة.
úيفúقدمًاúاملضيúعلىúوأصرú،املنعúلهذاúوزنًاúيقمúلمúالنبهانيúالدينúتقيúالشيخúأنúإال
úاإلسالميةúاألمةúإنهاضúيفúمعلقًاúعملهúوكانú،عليهاúاحلزبúأسسúالتيúالرسالةúحمل
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úمن úاستقاها úخاصة úمواصفات úوفق úفلسفته úووضع úشكلهúالذي úاحلزب úهذا úعلى
úتقيúالشيخúفضيلةúفإنúلذاú،وسلمúعليهúاهللúصلىúالنبيúوسيرةúالشرعيةúالنصوص
úأميرها úهوúكانúللحزب úجديدةúقيادة úوشكلú،بسريةúيعمل úراح ú،النبهاني úالدين

وأطلقúعلىúهذهúالقيادةúاسمúجلنةúالقيادة.
úاحلياة úالستئناف úجماهيرية úتثقيف úبحملة úاحلزب úأخذ úاألقصى úساحات úومن
úقويةúخطواتúالتخاذúاألردنيةúالسلطاتúاضطرúمماúواسعًاúنشاطًاúوأبدىúاإلسالمية
úعامúنهايةúيفúالبلدúتركúإلىúالنبهانيúفاضطرú،تنظيمهúوتقويةúنفسهúتشكيلúمنúملنعه
úعامúحمدانúداودúأيضًاúوغادرú،ثانيةúإليهاúالعودةúمنúمنعúأنهúإالúنفسهúتلقاءúمنú1953م
úيفúمتقطعةúفتراتúعلىúوسجنواúدعاتهúبعضúعلىúالقبضúإلقاءúمتúوكذلكú.1956م

بدايةúعام1955úمúوعام1958úمúوعام1964úم.
úيلبثúلمúالتيúدمشقúإلىúمرغمًاúالنبهانيúالشيخúرحلú1953مúعامúالثانيúتشرينúيف
úمعúسوريةúحدودúعلىúوإلقائه úبحملهúالسورية úاملخابرات úقامتúحيثúقلياًل úإال úفيها
úمنúفطلبú،أراضيهاúدخولúمنúمنعتهúاألخرىúهيúاللبنانية úالسلطاتúأنúإالú،لبنان
úشخصúمعúباالتصالúلهúيسمحúأنúاحلريرúواديúيفúاللبنانيúالشرطةúمركزúمسؤول
úالشيخúفطلبú،االتصالúبإجراءúلهúاللبنانيúاألمنúمسؤولúفسمحúلبنانúداخلúيفúيعرفه
úفلما ú،لبنان úمفتيúالعاليا úحسنúالشيخ úباملفتي úيتصل úأن úذاك úصديقهúمنúالنبهاني
úليأمرواúاللبنانينيúاملسؤولنيúإلىúبسرعةúحتركúالعالياúالشيخúمسامعúإلىúاخلبرúتناهى
úهذاúنشرúعلىúسيعملúفإنهúوإالú،اللبنانيةúاألراضيúإلىúالنبهانيúالشيخúبإدخالúفورًا
úاإلسالميúالدينúعلماءúمنúعاملًاúومتنعúالدميقراطيةúتدعيúالتيúالبالدúكافةúيفúاخلبر
úألمرúوالتسليمúاخلضوعúإالúاللبنانيةúالسلطاتúأمامúكانúفماú،أرضهاúقدماهúتطأúأن

مفتيúلبنان.
úيفúوعاشúومبادئهúأفكارهúنشرúعلىúعملúلبنانúيفúالنبهانيúالشيخúحلúأنúومنذ
úاخلناق úتضيقúاللبنانية úالسلطات úأخذت úحيثú1958م úعام úإلى úتقريبًا úكاملةúحرية
úإلىúبيروتúمنúللرحيلúالشيخúفاضطرúعليهاúأفكارهúخطورةúأدركتúأنúبعدúعليه
úبيتهúتركúإلىúفاضطرú،طرابلسúيفúاللبنانيةúاملخابراتúوالحقتهú،متخفيًاúطرابلس
úولبسúوقفطانهúعمامتهúوخلعúحليتهúحلقúإلىúاضطرúأنúبعدúآخرúبيتúيفúوسكنúفيها
úمجاورًاúأعينهمúعنúبعيدًاúيبقىúأنúمنúبهذاúومتكنú،شخصيتهúليخيفúمموهًاúلباسًا
úبحيفاúاالعتصامúجمعيةúيفúعليهúتعرفúالذيúالقدماءúأصدقائهúأحدú1962مúعامúإلى
úالنبهاني úكانúبل ú،واألخبار úواجلرائد úبالطعام úيزوده úكانúوالذي ú،األربعينات úيف
úوالعملúالكسبúعنúتعطلهúمقابلúلهúاحلزبúوضعهúالذيúالشهريúمخصصهúيسلمه
úدينارًاú15úاحلنيúذلكúيفúيعادلúمباúلبنانيةúليرةú150úعنúتزيدúالúمخصصاتهúوكانت
úمتخفيًا úيسكنه úالذي úبيته úإيجار úمنها úويدفع úوعياله úنفسه úعلى úمنها úينفق úأردنيًا

وإيجارúالبيتúالذيúتسكنهúعائلته.
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úالقراءة úيف úوقته úجل úيقضي úالشيخ úكان“ ú:العدول úالثقات úمن úوهو úراوينا úيقول
ú.القويةúالسياسيةúمنشوراتهúليكتبúالعالمúأخبارúمنهúيستمعúأمامهúواملذياعúوالكتابة
úأوúذمúأوúشتمúأنúيومًاúمنهúأسمعúولمúولسانهúبصرهúيفúوعفيفًاúاسمهúنبيهًاúتقيًاúوكان
úأعرفúولمú،اجتهاداتهمúاختالفúعلىúاإلسالمúدعاةúخاصةúاملسلمنيúمنúأحدًاúحقر
úميتًاúمنهúوخرجúمستعارúباسمúاملستشفىúأدخلúأنúبعدúذلكúمنúأسبوعúبعدúإلىúموتهúعن
úإالúيشيعهúأنúدونúمشددةúحراسةúحتتú))úبيروتúحرشú((úيفúالشهداءúمقبرةúيفúودفن

القليلúمنúأهلهúرحمهúاهلل.

املج�لت التي برع فيه� النبه�ين
اأوًل:- املج�ل الفكري

úوهو ú.وللنصوص úللواقع úالفهم úأداة úهو úالعقل úأن úالنبهاني úالدين úتقي úالشيخ úرأى
úوماهيتهúالعقلúكنهúمعرفةúمنúبدúفالú،مخاطبتهاúيجبúالتيúاإلنسانúيفúالواعيةúالقوة
úنقلúهوúالعقلúاعتبرúحيثúإليهúُيسَبقúلمúللعقلúدقيقًاúتعريفًاúفتبنىú،يحصلúوكيف
úوإصدارú،الواقعúهذاúبهاúيفسرúسابقةúمعلوماتúوجودúمعúالدماغúإلىúبالواقعúاإلحساس
ú،واحد úملسمى úأسماء úالفكر úأو úالفهم úأو úاإلدراك úأو úعنده úفالعقل ú،عليه úاحلكم
úالتيúالسابقةúواملعلوماتú،واحلواسú،والواقعú،الصالحúالدماغú:هيúأربعةúومكوناته

يفسرúبهاúالواقع.
úالتفكير úيفúمعينة úطريقًةúاختط úقد úالنبهاني úالدين úتقي úالشيخ úيكونúوبذلك

فجاءتúأحكامهúدقيقةúمنطبقةúعلىúالواقعúمتامúاالنطباق.
úفهمúيفúاحلالúهوúكماúفقطúأفرادúمنúيتكونúالúاملجتمعúأنúمبينًاúاملجتمعúف وعرَّ
úأنúأرادúفمنú،وأنظمةúومشاعرúوأفكارúأفرادúمنúمكونúاملجتمعúبلú،الرأسماليني
ú.واألنظمةúواملشاعرúاألفكارúوهيúفيهúالسائدة úالعناصر úتغيير úفعليهúمجتمعًاúيغير
úأو úاملعيشة úمستوى úيف úاالرتفاع úهي úوليس úالفكري úاالرتفاع úبأنها úالنهضة úوعرف
úنتائج úأو úمظاهر úتكون úقد úاألخيرة úهذه úألن ú،املادية úاملظاهر úأو úالعلمي úاملستوى
úناجتةúتكونúالúوقدú،وفرنساúكأمريكاúاملتقدمةúالدولúيفúاحلالúهوúكماúللنهضة

عنúالنهضةúكماúهوúاحلالúيفúالكويتúواإلمارات.
úعنهاúينبثقúعقليةúعقيدةúبأنهúاملبدأúوعرفú،مببدأúإالúتكونúالúالنهضةúأنúبنيúثم
úوأماú،باإلنسانúاإلنسانúلربطúالصاحلةúالرابطة úهيúاملبدئية úالرابطة úأنúورأىúنظام
úوغيرúوعاطفيةúمؤقتةúروابطúفهيúواملصلحيةúوالقوميةúكالوطنيةúاألخرىúالروابط
úعلى úحتتويúوال ú،باإلنسان úاإلنسان úعالقةúوتنظيم úربط úعنúعاجزةúألنها ú،إنسانية

نظامúإلشباعúغرائزúوحاجاتúاإلنسان.
úواملنهج úالعلمي úاملنهج úوبني ú..والعلم úالثقافة úوبني ú،واملدنية úاحلضارة úبني úفرق úثم
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úوالتيúاألخرىúبالفلسفاتúتأثرتúالنيúاملفاهيمúمنúكثيرًاúوصححú،البحثúيفúالعقلي
úالكرامúالصحابةúزمنúعليهúكانتúماúإالúوأعادهاú،واإلبهامúالتغشيةúعواملúاعترتها
úوالهدى ú،والقدر úالقضاء úمسألة úفبحث ú،األجنبية úبالفلسفات úالتأثر úعنها úمبعدًا

والضالل،úوأجلىúمفاهيمها.
úفاصطالح ú،احلديثة úوالسياسية úالفكرية úاالصطالحات úمن úموقفًا úاتخذ úكما
úواالصطالحú،السياسيúوالتحريكúالسياسيúوالكفاحú،والنهضةú،القانونúأوúالدستور
ú،االجتماعية úالعدالة úكاصطالح úبه úيأخذ úلم úاإلسالم úيقره úواقع úعلى úيدل úالذي

والدميقراطية،úواجلمهورية،úواحلرياتúمبفهومهاúالغربي.
úواحلاجاتúالغرائزúوهيúخصائصúفيهاúاهللúأودعúمادةúمنúمكونúعندهúواإلنسان
úوهيúاملكتسبةúالروحúوبنيúاحلياةúسرúهيúالتيúالروحúبنيúوميزú،والتفكيرúالعضوية
úجميع úيف úعنده úواإلنسان ú.باهلل úاملؤمن úعند úإال úتوجد úال úوهي ú،باهلل úالصلة úإدراك
úكانúلذلك ú،تنقص úوال úتزيد úال úالعضوية úوحاجاته úفغرائزه ú،اإلنسان úهو úالعصور
úالذيúهوúالصحيحúاإلشباعúالعضويةúواحلاجاتúالغرائزúهذهúإشباعúينظمúالذيúالنظام
úهوúالذيúاإلسالمúنظامúوهوú،اآلخرةúيفúوالسعادةú،الدنياúيفúلطمأنينةúإلنسانúيضمن
صالحúلكلúزمانúولكلúمكان،úويصلحúلإلنسانúمهماúكانúجنسهúولونهúأوúدينه.
úعلىúمعتمدًاúواضحًاúفكريًاúعرضًاúاألفكارúهذهúالنبهانيúالدينúتقيúعرضúلقد
ú،يدركهاúأنúثقافتهúكانتúمهماúإنسانúكلúيستطيعúبحيثúالتفكيرúيفúطريقته
úقدúيكونúوبذلكú.احلياةúيفúنظرهúوجهةúعنúالنظرúبغضúالعاقلúاإلنسانúخاطبúألنه
úإنسانًا úباعتباره úاإلنسان úالطريقة úبهذه úوخاطبú،التفكير úيفúجديدةúطريقةúوضع

ميلكúدماغًاúوحواسًاúولديهúمعلوماتúسابقةúعنúالواقعúالذيúهوúمحلúالتفكير.

ث�نيً�:- املج�ل ال�سي��سي
úفوضع úعصره úيف úالسياسيني úسائر úعن úمميزًا úطريقًا úاختط úاملجال úهذا úويف
úدقيقًاúتعريفًاúفوضعú،وممارسًةúوحتلياًلúفهمًاúالسياسةúيفúعليهاúيسيرúثابتةúقواعد
úالتفكيرúوعدú،وخارجيًاúداخليًاúاألمةúشؤونúرعايةúمباشرةúأنهاúمنúالسياسةúملفهوم
ú،سياسيةúعقيدةúاإلسالميةúالعقيدةúواعتبرú،التفكيرúأنواعúوأصعبúأعلىúالسياسي
úجلميعúوالتتبعúاليقظةúبدوامúيتميزúوأنúالسياسيةúبالتجربةúيتزودúأنúالسياسيúعلىúوأن

احلوادثúاليوميةúحتىúيتمكنúمنúالتفكيرúالسياسي.
úمتكنهúمعلوماتúلديهúفاألولú،السياسيúاملفكرúوبنيúبالسياسةúالعالمúبنيúوفرق
ú،سياسيًاúيكونúأنúيرقىúوالú،لهاúمحلاًلúأوúالسياسيةúللعلومúمعلمًاúيكونúأنúمن
úالتيúاملعرفةúإلىúويصلúومدلوالتهاúاجلاريةúوالوقائعúاألخبارúيفهمúالذيúفهوúالثانيúأما

متكنهúمنúالعملúوهوúرعايةúشؤونúاألمةúمنúوجهةúالنظرúالتيúيتبناها.
úسبقوهúمنúنهجúعلىúيسرúلمúالتحريرúحلزبúسياسيةúمفاهيمúكتابúيفúجندهúلذلك
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úمنúالدولúوصنفúدولúمنúفيهúوماúالعالمúواقعúدرسúبلú،سياسينيúُيعدونúكانواúممن
úكالشعبúالعالمúشعوبúطبائعúودرسú،الدوليةúالسياسةúويفúاملوقفúيفúتأثيرهاúحيث
úالشعوبúهذهúطبائعúوأثرúوغيرهاúواألملانيúوالصينيúوالروسيúواألمريكيúاإلجنليزي
úالدولةúكيانúحلفظúجوهريًاúأمرًاúاخلارجيةúالسياسةúفهمúواعتبرú،دولهاúسياسةúعلى
úبدúالúوعماًلúالعالمúإلىúاإلسالميةúالدعوةúحملúمنúللتمكنúأساسيًاúوأمرًاúاإلسالمية

منهúلتنظيمúعالقةúاألمةúاإلسالميةúبغيرهاúمنúاألممúعلىúوجهúصحيح.
úجتريúالتيúالسياسيةúاألعمالúتتبعúقدúالنبهانيúالدينúتقيúالشيخúوجدناúولذلك
úعالقةúكيفيةúويفú،تنفيذهاúأساليبúيفúللدولúالسياسيةúاخلططúوالحظúالعالمúيف
úحقيقةúوإدراك ú،الدول úهذهúبها úتقوم úالتي ú،السياسية úاملناورات úويفúببعض úبعضها
úعلى úقادرًا úجعله úمما ú،الدولي úاملوقف úفهم úضوء úعلى úاإلسالمي úالعالم úيف úاملوقف
úاملصالحúعلىúاملتصارعúالعالمúهذاúمثلúيفúاخلالفةúدولةúإلقامة“úالالزمةúاألساليبúتصور

والنفوذúمنúخاللúعالقاتúالدوليةúاملعقدةúواملتشابكة.
úيتغيرúفهوú،واحدةúحاٍلúعلىúثابتُاúيظلúالúالدوليúاملوقفúأنúيرىúالشيخúكانúوملا
úيفúاملؤثرة úالدولية úاألحداث úرصدúعلى úحريصًاúكانúالدولية úاألوضاع úتغير úحسب
ú،اجلديدúالدوليúاملوقفúيبنيúالدوليةúاملوازينúتغيرتúكلماúفنجدهú،الدوليúاملوقف
úبشكٍلúاإلسالميúالعالمúعلىúذلكúوأثرú،املوقفúهذاúعلىúبناءúالعالمúدولúوأوضاع
úرحمهúوكانú…حتديدًاúكيانهاúوحمايةúاخلالفةúدولةúإقامةúإمكانيةúوعلىú،خاص
úاألحداث úيف úنشرات úيصدر úالسياسي úلفهم úأرساها úالتي úالقواعد úعلى úبناء úاهلل
úينتظرونú،بالسياسةúواملهتمونúاإلسالميةúاألمةúوكانتú،واحملليةúالعامليةúالسياسية
úميرúيكدúفلمú،الصبرúبفارغ úاألمورúعليهمúتختلطúعندماúسيماúوالú،النشرات úهذه
úباملرصادúلهاúكانúإالúاألمةúعلىúمؤامرةúحتاكúأوúسياسيúحتركúيتمúأوú،بالúذوúحدث
úآالفúاملجالúهذاúيفúتركúوقدú.إلحباطهاúموقفًاúاألمةúمنúطالبًاúأوúكاشفًاúأوúمحلاًل
úكافةúلفهمúدقيقًاúومرجعًاúمفصاًلúتاريخًاúتعتبرúالتيúالسياسيةúوالتحليالتúالبيانات

األحداثúالسياسيةúالتيúمرتúعلىúاملنطقةúوالعالمúمنذúسنة1953úم.
úأن úيكاد ú،متقد úثابت úوفكر ú،مرهف úحسúذا úالدين úتقي úالشيخ úكانúولقد
úقبلúدوليةúومؤامراتúأحداثًاúكشفúوقدú،اجلدارúوراءúماúالسياسيةúاألمورúيفúيرى
úبقيةúعلىúاملؤامرةúفيهاúبنيúنشرةúفأصدرú،بزمنúتقعúأنúقبلúأحداثًاúوتوقعú،وقوعها
úيومúثالثمائةúمنúبأكثرú1967م úسنةúحزيرانúمنúاخلامسúيفúتنفيذهاúقبلúفلسطني
úأنúقبلúومصرúسورياúبنيúالوحدةúعلىúاإلجنليزúمؤامرةúمنúالناصرúعبدúجمالúوحذر
úبلúاألمةúعلىúاملؤامراتúبكشفúالدينúتقيúالشيخúيتفúولمú1961مúسنةúاالنفصالúيتم
úاألمةúيحركúأنúوحاولú،مباشرةúاحلكامúإلىúوفودًاúوأرسلú،سياسيةúأعمالúبعدةúقام

إلحباطúتلكúاملؤامرات.
úبنيúفقدú،والعامليةúالدوليةúاألحداثúيفúحتىúالسياسيúنظرهúببعدúيتميزúوكان



747

úوسيظلúنصهúماú1973مúسنةúاملطبوعú51صúالتحريرúحلزبúسياسيةúنظراتúكتابهúيف
úأن úإلى úعمليًا úالشيوعية úالفكرة úأو úاالشتراكية úالفكرة úيرفع úالسوفيتي úاالحتاد
úالعمالقنيúبنيúالدوليúالوفاقúسياسيةúكشفúوقدú.مرقعةúرأسماليةúفكرةúإلىúتصل
úكماú،بسنواتúذلكúبعدúإالúالصنيúتكشفهúولمú،1961مúسنةúوكنديúخروشوف
úمثلهاúتشكيلهاúوراءúالتيúاملستعمرةúالدولúوبنيúاالنحيازúعدمúمنظمةúأكذوبةúفضح
úوهيئةúاألممúوعصبةúاإلسالميúالعالمúورابطةúاإلسالميةúواجلامعةúالعربيةúاجلامعةúمثل

األممúومجلسúاألمنúوأهدافúكلúمنظمةúمنúهذهúاملنظمات.
úالعالم úيف úالطامعة úالدول úعن úالسياسية úأبحاثه úسياق úيف úاهلل úرحمه úأرشد úوقد
ú،اخلالفةúدولةúقيامúحنيúالدولúهذهúمعúالتعاملúكيفيةúإلىúلهúواملستعمرةúاإلسالمي

مبينًاúأسبابúقوةúكلúدولةúمناúوخطرها،úومواطنúضعفها،úومقاتلها…

ث�لثً�:- املج�ل الفقهي
úالقدميúاألزهريúالنظامنيúبنيúفجمعúاألزهرúيفúالنبهاني úالدينúتقيúالشيخúدرس
úحوتهúماúعلىúواطلعú،واجتهادهúجدهúيفúتفوقًاúوأظهرú،العلومúدارúيفúاجلديدúوالنظام

مكتبةúاألزهرúيفúذلكúالوقتúمنúمراجعúلغةúوأصولúوفقهúوغيرها…
úالفقهúأصولúعلمúيفúلهúخاصةúقواعدúيقعدúأنúمنúالواسعúاالطالعúهذاúمكنهúولقد
úمبينًاúالشرعيةúالقواعدúمنúالكثيرúوحاكمú،لديهúترجحúالتيúالدليلúقوةúعلىúبناًء
úبعدúاالجتهادúيفúخاصةúطريقةúوضعúوقدú.بعضهاúومصوبًاúبعضهاúوصحةúبعضهاúخطأ
úالصحابةúوإجماعúوالسنةúالقرآنú:األربعةúباملصادرúاإلسالميúالتشريعúمصادرúحتديد
úاملصادرúسائرúمستبعدًاú،شرعيةúمصادرúأنهاúعلىúالقطعيúالدليلúقامúالتيú،والقياس
úالتشريعúمصادرúأنúيرىúألنهú،حجيتهاúعلىúيقينيúشرعيúدليلúيتوفرúلمúالتيúاألخرى

شأنهاúشأنúالعقيدةúيفúلزومúتوفرúالدليلúاليقينيúعلىúاعتبارها.
úالواقعúوفهمúاملناطúحتقيقúعلىúتقومúالتيúاالجتهادúيفúالصحيحةúالطريقةúواعتمد
úوردتúأنهاúمنúللتأكدúومتحيصهاúالواقعúبهذاúاملتعلقةúالشرعيةúالنصوصúدراسةúثمúأواًل
úاللغةúمعطياتúحسبúالنصوصúمعانيúفهمúثمú،معاجلتهúاملرادúالواقعúهذاúعلىúللحكم
úالنهجúهذاúومبوجبúالنصوصúهذهúمنúاملستفادúالشرعيúاحلكمúإصدارúثمúالعربية
úكانتúاستنبطهاúالتي úاألحكامúأن úعلىúقائمةúالطمأنينة úأصبحتú،االجتهادúفيف
úرأيه úيعتبر úأنه úننوه úأن úيفوتنا úوال ú،الشرعي úالدليل úبقوة úمدعمة úشرعية úأحكامًا

صوابًاúيحتملúاخلطأ،úورأيúمنúخالفهúخطأúيحتملúالصواب.
úأنهúإلىúالفقهúأبوابúجميعúيفúالبحثúمنúمتمكنًاúمجتهدًاúكونهúمنúالرغمúوعلى

اقتصرúيفúاجتهاداتهúعلىúماúيلي:
أواًل:úماúيلزمúللحزبúلتمكينهúمنúحملúالدعوةúاإلسالمية…

úاإلسالمúتطبيقúمنúمتكنهاúشرعيةúأحكامúمنúاإلسالميةúللدولة úيلزم úماú:ثانيًا
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وحمله…
úاملجتهدينúزمنúموجودةúتكنúلمúأمورúمنúاستجدúملاúشرعيةúأحكامًاúاستنبطúثالثًا

السابقني…úمثل:úالتأمنيúوالشركاتúالساهمةúواملخترعاتúاحلديثة.
úاإلسالمية úغير úاألنظمة úإلى úيتعرض úكان úأنه úالفقهية úأبحاثه úيف úنهجه úمن
úيطرحúثمúللمشكلةúوفهمهاúاملعاجلةúيفúطريقهاúفينقضúواالشتراكيةúكالرأسمالية

بعدئذúاألحكامúالشرعيةúالتيúتنظمúهذهúاملعاجلات…
úجعلúأنú،واالجتهادúاالستنباطúيفúالنبهانيúالدينúتقيúالشيخúطريقúبهúمتيزتúومما
ú،الشرعيúباحلكمúللمعاجلةúالواقعúوأخضعú،لهúمصدرًاúوليسúللتفكيرúمحاًلúالواقع
úجرى úكما úبالواقع úالشرعي úاحلكم úيتأثر úوال úباإلسالم úيتشكل úالواقع úوأصبح
ú،الواقعúلتالئمúالنصوصúأعناقúيلوونúأصبحواúالذينúواملتأخرينúالعلماءúمنúلكثير

ولترضيúأهواءúالسالطني.

موؤلف�ت النبه�ين
úهائلة úفكريةúثروة úيعد úما úالهامة úالكتب úمنúالنبهاني úالدين úتقي úالشيخ úخلف
úاألحكامúمنúأكانتúسواًءúومفاهيمهúاحلزبúأفكارúكلúيكتبúكانúأنهúعلىúتدل
úماúوهذاú.واالجتماعيةúواالقتصاديةú،والسياسيةúالفكريةúالشؤونúمنúأم úالشرعية

دفعúبعضúالباحثنيúإلىúالقولúبأنúحزبúالتحريرúهوúتقيúالدينúالنبهاني.
úأوú،تنظيميةú،تنظيريةúكتبúأنهاúالنبهانيúالدينúتقيúالشيخúمؤلفاتúعلىúيغلب

كتبúيرادúمنهاúالدعوةúإلىúاستئنافúاحلياةúاإلسالميةúبإقامةúالدولةúاإلسالمية.
úومشكالت úاحلياة úملجاالت úواستيعابها úبشمولها úالنبهاني úكتب úامتازت úلذلك
ú،عامةúواقتصاديةú،واجتماعيةúودستوريةúسياسيةúأمúفرديةúأكانتúسواءúفيهاúاإلنسان
úكانúالذيúالتحريرúحلزبúوسياسيًاúفكريًاúدلياًلúلتكونúألفتúالكتاباتúهذهúألن
ú،الدين úتقيúالشيخ úفيهاúألف úالتي úاملجاالتúولكثرةú،له úموتورًاúالدين úتقيúالشيخ
úالتيúالسياسيةúاملذكراتúعنúفضاًلúهذاú.كتابًاúثالثنيúعنúزادúالفكريúنتاجهúفإن
úالفكريةúوالبياناتúالنشراتúمنúوالعديدú،هامةúوتنظيميةúسياسيةúقضاياúفيهاúعالج
ú،والبلورةú،والدقةúبالوعيúالسياسيúالفكريúالنبهانيúنتاجúوميتازú.الهامةúوالسياسية
úمستنبطةúمتكاملةúمبدئيةúكنظريةúخاللهاúمنúاإلسالمúأبرزúالتيúاخلاصةúواملنهجية
úيقدمه úجهد úأول úالفكري úنتاجه úويعتبر ú.والسنة úالكتاب úيف úالشرعية úاألدلة úمن

مفكرúمسلمúيفúهذاúالعصرúعلىúهذاúالنحو.
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وأبرزúمؤلفاتهúالتيúضمنúفيهاúأفكارهúواجتهاداتهúهي:
1ú نظامúاإلسالم..
2ú التكتلúاحلزبي..
3ú مفاهيمúحزبúالتحرير..
4ú النظامúاالقتصاديúيفúاإلسالم..
5ú النظامúاالجتماعيúيفúاإلسالم..
6ú نظامúاحلكمúيفúاإلسالم..
7ú الدستور..
8ú مقدمةúالدستور..
9ú الدولةúاإلسالمية..

10ú..أجزاءúثالثةúيفúاإلسالميةúالشخصية
11ú..أجزاءúثالثةúيفúالتحريرúحلزبúسياسيةúمفاهيم
12ú..سياسيةúنظرات
13ú..حارúنداء
14ú..اخلالفة
15ú..التفكير
16ú..الدوسيه
17ú..البديهةúسرعة
18ú..االنطالقúنقطة
19ú..املجتمعúدخول
20ú..فلسطنيúإنقاذ
21ú..العربúرسالة
22ú..مصرúتسلح
23ú..واليمنيةúالسوريةúاملصريةúالثنائيةúاالتفاقيات
24ú..واإلنكليزيةúاألميركيةúالطريقةúعلىúفلسطنيúقضيةúحل
25ú..أيزنهاورúمشروعúحولúالسياسيúالفراغúنظرية

úمنúوعددú،واالقتصاديةúوالسياسيةú،الفكريةúالنشراتúآالفúإلىúباإلضافةúهذا
úصدرúأن úبعد ú،نشرهاúله úليتسنى úاحلزب úيفúأعضاءúبأسماء úأصدرهاúالتي úالكتب

حظرúقانونيúلتداولúكتبهúونشرها.úومنúهذهúالكتب:
1ú السياسةúاالقتصاديةúاملثلى..
2ú نقضúاالشتراكيةúاملاركسية..
3ú كيفúهدمتúاخلالفة..
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4ú أحكامúالبينات..
5ú نظامúالعقوبات..
6ú أحكامúالصالة..
7ú الفكرúاإلسالمي..

úالشيخúمالحظةúدقةúعلىúتدلúعبدهúغامنúيرويهاúقصةú)التفكير(úكتابهúولتأليف
úجاءúعندماúلناúزيارةúيفúالنبهانيúالشيخúكان“ú:عبدهúغامنúاألستاذúيقولú.ذكائهúوحدة
ú،احليواناتúلبعضúالتصاويرúبعضúوفيهúقراءةúكتابúيحملúوهوúالصغيرúأختيúابن
úعنúسألهúثمú،ديكú:الطفلúفجابهúالديكúصورةúعنúطفلناúاهللúرحمهúالشيخúفسأل
úتوقفú.حصانú:الطفلúأجابú،األسدúصورةúعنúسألهúوعندماú،فأجابهúأخرىúصورة
úعن úاإلجابة úاختالف úسبب úيناقش úوأخذ ú،أختي úابن úعلى úاألسئلة úطرح úعن úالشيخ
úبناهúالذيú)يف)التفكيرúخاصًاúكتابًاúتأليفهúإلىúالنقاشúهذاúفقادهú،الواقعúحقيقة
úحكمúأو ú،الواقع úعن úتعبير úهو úإمنا úوالفكر ú،الفكر úأساس úهو úالواقع ú:أن úعلى
úوجودúوبدونú،التفكير úأساسúوهوú،الفكرúأساسúهوúفالواقعú.الواقع úذلكúعلى
úكلúأنúبلú،الواقعúعلىúاحلكمúأنúثمú.تفكيرúالúفكرúيوجدúأنúميكنúالú،الواقع
úالرئيسيúاملركزúهوúفالدماغú،بالدماغúمرتبطúهوúإمناú،عنهúينتجúوماúاإلنسانúيفúما
úوالدماغú،الدماغúوجودúبعدúإالúفكرúيوجدúأنúميكنúالúلذلكú،اإلنسانúيفúواألساسي
úكالمúالخú…التفكيرúلوجودúأساسيúشرطúالدماغúوجودúفإنúولهذاú،واقعúنفسه

الشيخúتقيúالدينúالنبهاني«.

وف�ته
úإلىúحياتهúآخرúيفúسافرúالنبهانيúالدينúتقيúالشيخúأنúالتحريرúحزبúشبابúيذكر
úالتحقيقúويفú،التحريرúحزبúشبابúأحدúأنهúأساسúعلىúاعتقالهúمتúوهناكúالعراق
úوجواز úبهوية úمستعار úاسم úيحمل úالشيخ úكان  – úالعراق úإلى úقدومه úسببúعن úسئل
úعالجúيريد úالشيخ úكانúلقد úنعم ú.العالج úأريد úجئت úعجوز úشيخ úإني ú:فقال ú-سفر
úحتىúبالتعذيب úواستمروا ú،”أخ“ úيقل úلم úولكنهúتعذيب úأشد úبتعذيبه úوقاموا ú،األمة
úتقيúالشيخúتويفúلبنانúويفú.لبنانúإلىúمباشرًةúوغادرúفتركوهú،النصيفúبالشللúأصيب
úومتú.هناكúوتويفúاملستشفىúإلىúأثرهúعلىúنقلúدماغيúبشللúإصابتهúإثرúالنبهانيúالدين

مواراةúجثمانهúيفúمقبرةúالشهداءúبحرشúبيروت.
úيذكر úاالجتماعية úالعدالة úمفهوم úكتاب úفيف ú،تعددت úفقد úالوفاة úتاريخ úأما
úوذكرتú،حزيران/1977مú/20úاملوافقú25/رجب/1398هـúالوفاةúتاريخúأنúالكاتب
úونعاهú،1977/12/29مúاملوافقú1938/1/19هـúاخلميسúيومúمتتúوفاتهúأنúالدستورúجريدة
احلزبúيفúبيانúقالúأنúوفاتهúمتتúيفúاألولúمنúاحملرم1398úهـúاملوافق1977/12/11úم.
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حممود العابدي
1906- 1978م

الأديب واملربي واملوؤرخ

تاأليف

فوزي ح�سن �لأ�سعد 
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مقدمة الطبعة الأوىل

úوقدú،الفلسطينيةúالتربويةúاملوسوعةúسلسلةúيفúأؤلفهúالذيúالثانيúالكتابúهوúهذا
ú.السكاكينيúخليلúواإلنسانúواملربّيúاألديبúعنúاألولúالكتابúكان

úاآلثارúعلمúيفúطويلúباعúلهاúتربويةúأدبيةúشخصيةúحولúفسيكونúالكتابúهذاúأّما
úونشأْت ú،الشمالية úعصيرة úبلدتي úيف úالشخصية úهذه úولدْت ú،الثرية úواملكتشفات
ú،والتربويةúاألدبيةúاملواقعúمختلفúيفúبالقصيرةúليستúفترةúوعملتúوكبرْتúوتعلمْت
úنابلس úيفú،وشرقّيه úالنهر úغربّي ú،واألردن úفلسطني úيفúمتعددة úمناصب úيفúوتقلبت
ú،1906-1978م úسنةúمنúالقرنúأرباعúثالثةúقرابةúوعاشتú،وعّمانúوصفدúحلمúوبيت
úالناشئنيúاملعلمنيúوترشدúوتوجهú،الناشئةúنفوسúيفúالفضيلةúوتغرسúوتعلمúوتربيúتعمل

نحوúأحدثúوسائلúالتربيةúاحلديثة.
úأّلفت úالذي úالنهج úنفس úعلى úالكتاب úهذا úخيوطúأنسج úأن úجهديúحاولت úوقد
úلطبيعةúتبعاúالنهجنيúبنيúاالختالفúبعضúحدثúأنهúإاّلú،السكاكينيúكتابúفيه

َمنهِجّيةúكلúمنúاألديبني.
ú،إليها úباالنتماء úأتشرف úالتي úالشمالية úعصيرة– úالبلدة úلهذه úالوفاء úمن úورأيت
úهذه úعن úأكتب úأن ú،الشريف úالقدس úوعاصمتها úفلسطني úوطني úإلى úوباالنتماء
úاألديبúإنهú،فيهاúالزاخرúوالعطاءúالتضحيةúعناصرúعنúأكشفúوأنúالفذةúالشخصية

محمودúسليمانúالعابدي.
úإبراز úيف úوفقت úقد úأكون úلعلي úالثاني úالعمل úهذا úأيديكم úبني úأضع úوهأنذا

ú.والتاريخيúوالتربويúاألدبيúوإنتاجهúاألديبúهذاúحياةúيفúاملهمةúالعناصر
واهللúاملوفق

التاريخ: 4 صفر سنة 1415هـ

املوافق: 1994/7/12م

املؤلف: فوزي حسن األسعد.

عصرية الشاملية/ نابلس
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ع�سر حممود الع�بدي

úوتويف ú1906/8/12م úيفúولد úإذ úعامًا؛ úوسبعني úاثنني úالعابدي úمحمودúعاش ú
úيفúاجلسام úباألحداث úحافلةúعاشهاúالتي úاألعوام úهذهúوكانتú،1978/9/23م úسنة
úموطنúفلسطنيúويفú،خاصúبشكلúالعربيúالعالمúويفú،عامúبشكلúوالغربúالشرق

ú.أخّصúبشكلúالعابديúمحمودúاألستاذ
ú،احلميد úعبد úالسلطان úله úاملغفور úأيام úالدستور úقضية úاألحداث úهذه úومن ú
úالعثمانيةúالدولةúانتهجتهاúالتيúالظاملةúالسياسةúبسببúوالتركúالعربúبنيúواخلالفات
úيفúاألجنبيúالنفوذúتغلغلúوكذلكú،احلميدúعبدúالسلطانúعزلúبعدúوذلكúالعربúجتاه
úاحلربúوقيامú،االستبدادúمنúالتخلصúومحاولةúالعربيةúالقوميةúويقظةúالعربيةúالبالد
úوطن úإلنشاء úبلفور úوعد úوإعالن ú،احلجاز úيفúالعربية úالثورة úوإعالن ú،األولى úالعاملية
ú،وفرنساúبريطانيا úبنيúوتوزيعهاúالعربية úالبالد úواقتسامú،فلسطنيúيفúلليهود úقومي
úسائرúيفúالغربيúاالستعمارúومقاومةúواحلمايةúوالوصايةúواالنتدابúاالحتاللúومآسي
úحكومةúمن úبتشجيع úفلسطني úإلى úاليهود úهجرة úواستمرار ú،العربي úالوطن úأجزاء
úالتي úوالثورات ú،املتحدة úالواليات úرأسها úوعلى úالغربية úالدول úمن úوبتمويل úاالنتداب
úإلىúوالدعوةú،اإلسالميةúاجلامعةúإلىúوالدعوةú،االستعمارúضدúالعربيةúالبالدúيفúقامت
úولوúالعربúالبالدúعنúاالستعمارúضدúاملتعددةúالفلسطينيةúوالثوراتú،العربيةúالفكرة
úاستقالاًلúالعربيةúالدولúبعضúاستقاللúثمú،العربيةúاجلامعةúوإنشاءú،فشيئًاúشكليًا
úما úوانضمام ú،لهم úدولة úوتكوين úاليهود úأيدي úيف úفلسطني úسقوط úوأخيرًا úصوريًا
úغزةúوقطاعúالهاشميةúاألردنيةúاململكةúحلكومةú)الغربيةúالضفة(úفلسطنيúمنúتبقى
úوقطاع úالغربية úالضفة( úفلسطني úمن úاملتبقي úاجلزء úاحتالل úثم ú،املصرية úللحكومة
úكلهاúفلسطنيúأصبحتúوبذلكú1967م úسنةúحزيرانúمنúاخلامسúحربúعقبú)غزة

حتتúاالحتاللúالصهيوني.
úوالعلمية úواألدبية úالسياسية úاحلياة úيف úواضحًا úتأثيرًا úأثرت úاألحداث úهذه ú

ú.بخاصةúفلسطنيúويفúبعامةúالعربيúوطنناúيفúواالجتماعية
úأرباعúثالثةúشغلتúقدúالعابديúمحمودúاألستاذúأديبناúعاشهاúالتيúالفترةúإن ú
úيفúالبشرية úنكبتاúعامليتنيúحربنيúنار úالفترة úهذهúيفúاندلعت úوقد úالعشرين úالقرن
úويفú،الصهاينةúأيديúيفúفلسطنيúسقطتúالفترةúهذهúويفú،وحياتهاúوعمرانهاúأبنائها
úوقعتúالفترةúهذهúويفú،البالدúواستقلتú،شعوبúوحتررتúدولúاستقلتúالفترةúهذه

حربúتشرينú)أكتوبر(úسنة1973úم.
úمذاهبúواستحدثú،واالجتماعيúوالعلميúالصناعيúالتقدمúخطواتúوتوالت ú
úاملادي úاالرتقاء úمنها úكثيرة úأمور úالفترة úهذه úيف úواستحدث ú،واجتماعية úسياسية
úجميعúشملتúوتعليميةúتربويةúنهضةúاملنطقةúوشهدتú،واملجتمعúالفردúحلياةúواملعنوي
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úاملختلفةúاإلعالمúوسائلúوتنوعتú،األدبيةúاحلركةúوتطورتú.والتعليميةúالتربويةúالعملية
úطابعه úله úمتميز úنثري úكلونúالصحافة úوظهرت ú،واملرئية úواملسموعة úمنها úاملقروءة
úوشموله úتنوعه úإلى úباإلضافة úوالوضوح úبالسهولة úأسلوبها úامتاز úوقد ú،وخصائصه
úالزدهار úكان úوقد ú،املعاصر úالعربي úاإلنسان úتهم úالتي úاملوضوعات úمن úلكثير
úيفúأثرúبخاصةúواألردنúفلسطنيúويفúبعامةúالعربيúالوطنúيفúواألدبيةúالعلميةúاحلركة

ú.العابديúمحمودúاألستاذúأديبناúومنهمúالكبارúأدبائناúمنúعددúإبراز

حي�ته
مولده ون�سبه: 

úحمولة úإلى úينتمون úالذين úدغلس úآل úمن úعلي úالشيخ úبن úسليمان úبن úمحمود úهو
úسنة úالشمالية úعصيرة úيف úواملولود úالعابدي úسليمان úمبحمودúامللقب úوهو ú،)ياسني(
úاإلسالميةúللتربيةúواملدرسúاملتعبدúالعالمúعليúالشيخúجلدهúهوúالعابديúولقبú،1906م
úقشر úحبر úومن úيده úبخط úاملصحف úوكاتب ú،القرية úألوالد úاملعلم úوهو ú،القرية úيف
úعاديًاúفالحًاúفكانúسليمانúابنه úأما ú،أثرية úكتحفةúفيهúنقرأúكناúوالذيúالّرمان
úوتزوجú،وسعيدًاúمحمدًاúلهúأجنبتúوقدú)اليوسفúعباسúُحْسن(úاسمهاúامرأةúمنúتزوج
úخليل úعائشة( úاسمها úالشمالية úعصيرةúمن úالقريبة úزواتا úقرية úمن úأخرى úامرأة úمن
úمحمودúوالدúسليمانúتويفúذلكúوبعدú،عنهúأحتدثúالذيúمحمودًاúلهúفأجنبتú)الباشا
úفأجنبتú)احلمدانúسعيد(úاسمهúحمولتهمúمنúشخصúمنú)عائشة(úمحمودúأمúوتزوجت
úبتاريخúعكاúسجنúيفúأعدمúالذيúوأسعدúوحمدةúوآمنةúومحمدًاúوصاحلًاúفوزيúمنه

ú.فلسطنيúيفúاالنتدابúاحلكومةúقبلúمنú1938/9/10م
úحنانúبكلúواحتضنتهú)عباسúُحْسن(úأبيهúزوجةúبهúفاهتمتúيتيمًاúمحمودúوأصبح

ú.يتعلمúلمúالذيúمحمدúاألكبرúولدهاúمنúأكثرúبهúتعتنيúكانتúوقدú،ورعاية
úمدرسة úودخل úترعرع úحتى úطفولته úمنذ úالذكي úمحمود úعلى úعنايتها úوانصبت

القريةúثمúأدخلتúولدهاúاألصغرú)سعيد(úمدرسةúالقرية)1(.

ن�س�أته وتعلمه
úحسنúاملرحومنيúزمالئهúمعúالدراسةúيفúوانتظمúالقريةúيفúاملدرسةúالعابديúمحمودúدخل
úحمادنةúعليúاحلاجúمحمدúالكرميúوعبدúفضةúخليلúمحمودúوموسىúياسنيúمنصورúمحمود
úتعلمواúوكلهمú،حمادنةúعليúاحلاجúيوسفúمحمدúوهوúاحلياةúقيدúعلىúيزالúالúشخصúومع
úعلى úوتفوقه úلنباهته úكثيرًاúيحبه úكانúالذي úاخلطيب úإسماعيل úالشيخ úاملرحوم úيد úعلى
úبيعهاúمنúورفاهيتهúمتطلباتهúعلىúمصروفهúتضاعفúألنú)ُحْسن(úأبيهúزوجةúجعلúمماúأقرانه
úاملذكورونúوزمالؤهúالتحقú،القريةúيفúاالبتدائيúالتعليمúأمتúوملاúمالúمنúلديهاúوماúللزيت
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úأنظارúمحطúفكانúهوúأماú،التعليمúيكملúلمúبعضهمúأنúإالú،بنابلسúالصالحيةúباملدرسة
úصبري(úاملرحومúوهوúأحدهمúمنúأنúُسِمعúكماúبالذكاءúلهúيشهدونúكانواúالذينúأساتذته
úاملدرسة úيفúتخرجúوملا ú،)وفلسطنيúسورياúجغرافية(úكتابúصاحبú)الهادي úعبدúشريف
úللتعليمúمركزúمنúالبالدúيفúماúإلىúترسلهúأنúبطموحهاú)ُحْسن(úاملرحومةúأرادتúاملذكورة
úفتخرجاú،1923مúسنةúفضةúموسىúاملرحومúزميلهúمعúإليهاúفذهبú،)القدسúيفúاملعلمنيúدار(

فيهاúبنجاحúيفúمتوزúسنة1927úم)2(.

اأ�سرته
úعامúيفú)الفرجúبهية(úالفاضلةúمنúحياتهúيفúواحدةúمرةúالعابديúمحمودúتزوج ú
1929مúوهيúمنúأسرةúكرديةúيفúمدينةúنابلسúوقدúأجنبتúلهúابنةúوخمسةúأبناءúوهم:-

1ú .úدمشقúجامعةúمنúجتارةúبكالوريوسúشهادةúوحتملú1934مúعامúولدتúُسالفة
ú.اخلضراúعليúمحمدúالسيدúمنúمتزوجةúوهي

2ú .úمدنيةúهندسةúبكالوريوسúشهادةúويحملú1936úعامúولدúاألكبرúاالبنúنزار
ú.بغدادúجامعةúمن

3ú .úمن úاملعمارية úالهندسة úيف úالدكتوراه úشهادة úويحمل ú1944م úعام úولد úوضاح
ú.بفرنساúالسوربونúجامعة

4ú .úبيروت úجامعة úمن úجتارة úبكالوريوس úشهادة úويحمل ú1946م úعام úولد úبالل
ú.اإلسكندريةúفرعúيفúالعربية

5ú .úإحدىúمنúبتروليةúهندسةúبكالوريوسúشهادةúويحملú1948مúعامúولدúجالء
جامعاتúيوغسالفاú)سابقًا(.

6ú عمادúفقدúتويفúعام1971úم)3(..

ثق�فته
úواعيةúواسعةúثقافةúمنúأوتيúماúبفضلúالعاملúالعالمúصفاتúأهمúبالعابديúالتصقت
úالسكاكينيúخليل(úباألستاذين úوبخاصةúباألساتذة úواعتزاز úواألدباء úلألدبúوحب
úيستوعبú،يقرأ úما úبكلúمعجبًاúوكانúبهم úاالقتداء úوحبú)اخلالدي úسامحúوأحمد
úعلىúوالدليلúواآلثارúوالسباحةúالرحلةúإلىúامليلúشديدúوكانú،معهاúويتفاعلúاألحداث

ú.املعرفةúوحقولúاملجاالتúمختلفúيفúمؤلفاتúمنúنشرُهúمنúذلك
úعرفتهúماúمعظمúإلىúامتدتúقدúيدهúأنúنرىúصاحبناúثقافةúعنúنتحدثúإذúونحن
úعلىúيزيدúماúتضمúمكتبةúلديهúوكانتú،وتذوقهاúروافدهاúمنúفنهلúالعربيةúاملكتبة
úالسبل úأفضل úأن úالعابدي úأستاذنا úورأى úاملعرفة úفروع úمختلفúيفúمجلدúآالف úثالثة
úمطلعúيفúالثقافيةúاحلياةúمنطúأنúأيقناúنحنúإذاúذلكúيفúغرابةúوالú،املجتمعúيفúللتأثير



758

úتعريفúإلىúيقودناúوهذاú،املوسوعّيةúإلىúمييلúأخذú-العربيةúالبالدúيف –úالعشرينúالقرن
úأن úهذاúومعنىú،شيءúعنúشيءúوبكلú،شيءúكلúعنúبشيءúاإلملام úبأنها úالثقافة
úامليادينúمختلفúيفúاملعارفúمنúواسعًاúأساسًاúامتلكúإذاúإالúمثقفًاúيكونúالúاإلنسان
ú.)4(التخصصúموضوعúيكونúمعنيúميدانúيفúتعمقúعليهúيقومúاالختصاصاتúوتنوع

úاالبتدائية úباملدارس úالتحاقه ú:منها úومتنوعة úمتعددة úالثقافية úمصادره úوكانت
úبعضúعلىúالواسع úواطالعهú،واملتعلمني úللعلم úشيوخúأيدي úعلىúوتخرجهú،والثانوية
úجانبúإلىúواليهوديةúاملسيحيةúكالديانةúفلسطنيúيفúوجودهاúبحكمúاألخرىúالديانات
úواسعةúومعرفةúجيدةúخبرةúأكسبهúمماúللرحالتúالشديدúوحبهú،اإلسالميةúديانته
úحضاراتúعنúثروةúأكسبهúالذيúاألمرúعنهاúوالكتابةúاآلثارúبنيúوجتوالهú،باآلثار
úثم úموجها(úومفتشًاúومديرًاúمعلمًاúوالتعليم úالتربية úحقلúيفúواشتغالهú،السابقة úاألمم
úاألندية úيفúواشتراكه ú،األردنية úوالتعليم úالتربية úوزارة úيفúومسئوال ú)تربويا úمشرفًا
úالتيúوالتأليفúالترجمةúحركةúمنúوإفادتهú،فيهاúاحملاضراتúبعضúوإلقاءúالثقافية
úاملجالس úوأخيرًاú،فلسطنيúيفúالعشرين úالقرن úمنúاألولúالنصف úيفúوترعرعتúمنت

ú.الثقافيةúاحلركةúإحياءúيفúوأثرهاúفيهاúويشاركúيحضرهاúكانúالتيúاألدبية
ú،شخصيتهúتصقلúألنúاملشجعúاحلافزúالعابديúعندúالثقافيةúاملصادرúهذهúخلقتúوقد
úللمثقفúيكونúأنúالعابديúرأيúوكانú،وعلمًاúشهرةúاكتسبتúشخصيةúمنهاúوجتعل
úيوجهúفعرفناهú،عمليًاúعندهúاملفهومúهذاúتطبيقúملسناúوقدú،بهاúويبشرúلهاúيعيشúرسالة
úتثقيفúبهمúأنيطúالذينúاملعلمنيúزمالئهúإلىúبلú،فحسبúتالميذهúإلىúليسú)5(نصائحه

الناشئة)6(.

مك�ن ولدته  )بلدته ع�سرية ال�سم�لية(
�سبب ت�سميته�:

úكبرياتúمنúإنهاú،الشائعúاسمهاúكانúهكذاú،احلطبúعصيرةúأوúالشماليةúعصيرة
úبعصيرة úتعرف úأخرىúعصيرةúلكونúالشمالية úبعصيرة úوتسميتهاú،نابلس úمحافظةúقرى
úجنوبúفتقعúالقبليةúعصيرةúأماú،نابلسúمدينةúشمالúلوقوعهاúفالشماليةú،اجلنوبيةúأوúالقبلية

مدينةúنابلسúوالتيúتبعدúعنهاúثالثةúعشرúكيلومترًاúعبرúطريقúبورينúومادما.
úماúولكثرةú،حرجيةúأشجارúمنúحولهاúكانúماúفلكثرةúاحلطبúبعصيرةúتسميتهاúأما
úالكثيرةúاألحراجúمنúأوúزيتونهاúمنúوذلكúولألفرانúللتدفئةúاملدينةúيفúحطباúتبيعúكانت

ú.حولهاúكانتúالتي
úوقيلú،الدبسúأوúاخلمرةúلعملúالعنبúمنúفيهاúيعصرúكانúماúلكثرةúبعصيرةúوسميت

ú.فيهاúالزيتونúمعاصرúلكثرة
úالوصولúلتعسرú)بالسني(ú)عسيرة(úاألصلúيفúكانú)عصيرة(úاسمúبأنúيقولúرأيúوهناك
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úتوجيهúهذاú:احملررú(.عصيرةúفأصبحتúصادúإلىúالسنيúحولتúثمú،طرقهاúولوعورةúإليها
úجنوبúعسيرúوإقليمú،عصيرةúمنúالشرقúإلىú)تياسير(úتعاسيرúقريةúاسمúويؤكدهú،سليم

احلجازúمنúاململكةúالعربيةúالسعودية،úوقلبúالسنيúصاداúواردúيفúالعربية(

úجميعúمنúبهاúاحمليطú)الرومي(úفيهúالرومانيúالزيتونúقدمúقدميةúقريةúأقدميتها: إنها�
úيسكنهاúأنúقبلúالرومانúعهدúإلىúتعودúفهيú،سكنوهاúقدúالرومانúيكونúوقدú،أنحائها
úمغاورúيجدونúالعثمانينيúعهدúيفúالسكانúكانúماúوكثيرًاú.اإلسالميúالفتحúبعدúالعرب

ú.الرومانúعهدúإلىúتعودú)رانات(úحجريةúتوابيتúحتوي

úوترتفعú،األطرافúمتراميةúقريةúوهيúجبالúوسفوحúهضابúعدةúعلىúتقعú:موقعها
úبالعنيúيرىúأنúالقدميةúالبلدةúأسطحúعلىúمنúللرائيúوميكنú،مترًاú)648(úالبحرúسطحúعن
úالربضúوقلعةúعجلونúجبالúالشرقúومنúالساحليةúواملدنúاملتوسطúالبحرúالغربúمنúاملجردة

ú.بالثلوجúُيكسىúحنيúالشيخúجبلúالشمالúومن
ú،َعيبالúجبلúعنهاúويفصلهاú،كيلومتراتúستةúعناúوتبعدúنابلسúمدينةúشمالúوتقع
úالغربúومنúجبيلúونصفúمرينúوبيتúياصيدúقريةúبأراضيúالشمالúمنúأراضيهاúوتلتقي
úواملساكنúببالطةúتتصلúالشرقúومنú،واجنسنياúزواتاúقرىúبأراضيúأراضيهاúتلتقي

ú.نابلسúمدينةúعلىúاجلنوبúمنúوتطلú،وطلوزةúالباذانúوواديúالشعبية

úاألراضيúمساحةúبلغتú،دومنúألفú)40(úبحواليúأراضيúمساحةúتقدرú:م�ساحتها
úاألراضي úمساحة úوبلغت ú،دومن úألف ú)25( úحوالي úواللوزيات úالزيتون úبأشجار úاملزروعة
úكالسمسمúوالصيفيةúوالكرسنةúوالشعيرúكالقمحúالشتويةúاحملاصيلúلزراعةúاملخصصة
ú،وحرجّيةúجبليةúمناطقúدومنúأليفúوحواليú،دومنúآالفú)8(úحواليúواخلضارúواملكانس

ú.الدولةúخلزينةúتابعةúميريةúأراضيúسجلتúدومنúآالفú)3(úوحوالي
úدومنú)1500(úحواليúاإلسرائيليةúالسلطاتúصادرتú،الغربيةúالضفةúاحتاللúوبعد
ú)500(úصادرتúثمú،اإلسرائيليúللجيشúمعسكرًاúعليهاúوأقامتúالقريةúأراضيúمن
úوقدمواúالتعسفيةúاألعمالúهذهúعلىúاملواطنونúاحتجúوقدú،الزراعيةúاألراضيúمنúدومن
ú.عيبالúجبلúعلىúالقريةúجنوبيúاملعسكرúهذاúويقعú،املختصةúللمحاكمúاعتراضات

ú،سكنوهاúالذينúهمúمنúبالضبطúيعرفúالúقدميةúوخربúكثيرةúآثارúالقريةúيفú:آثارها�
úاجلنوبúويفúالهواúخربةúالشرقúويفú،أفلّياúخربةú،صّيادúخربةú،نيبúخربةú:الشمالúيفúمنها

ú.حميدúخربةúالغربúويفúاقليصةúخربة
úوأدواتúعظيمةúهياكلúوعلىú،احلجريةúالراناتúبعضúعلىúالقدميةúالبلدةúيفúوعثر

ú.الفخاريةúاألوانيúوبعضúحربية
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úحواليúالشتاتúيفúمنهمú،نسمةúألفú)15(úحواليúالقريةúسكانúعددúيبلغú:سكانها�
)6(úآالفúنسمة،úويفúالقريةúحواليú)ú)9آالفúنسمة،úوهمúموزعونúعلىúستúعشائرúهي:

1ú .ú،اجلمالن ú،السواملة ú،اجلوابرة ú:هي úحمائل úخمس úوتضم úالشراقا úعشيرة
ú.البيراويú،الرواجبة

2ú .úوآلúاحلمادúحسنيúآلú،الشايبúآلú:هيúحمائلúأربعúوتضمúياسنيúآلúعشيرة
دغلسúوآلúبرهم.

3ú عشيرةúالصواحلة..
4ú عشيرةúالشولي..
5ú عشيرةúاحلمادنة..
6ú عشيرةúاجلرارعة..

úمرتبةúعشائرúستúالقرية úيف“ ú5صúمخطوطةúيفúالشايب úيوسف úاملرحوم úويقول
ú.”اجلرارعةú،احلمادنةú،الشولةú،الصواحلةú،البساينةú،الشراقاú:األكثريةúحسب

 

اقت�س�د القرية ومورد �سك�نه�:
úالقريةúسكانúوكانú،للمزارعنيúالشاغلúالشغلúهيúاحلبوبúزراعةúكانت ú
úيهتمون úيزالون úوال ú،املباركة úالزيتون úشجرةúثمر úعلى úاألولى úالدرجة úيف úيعتمدون
úفيها úويوجد ú)بوابير( úقدمية úمعاصر úثالث úبالقرية úيوجد úإذ ú،الزيتون úشجرةúبزراعة
úوقد ú،حديثة úمعصرة úإلى úماسة úبحاجة úوالقرية ú،أوتوماتيك úنصف úحديثة úمعصرة
ú،الوجودúحيزúإلىúتخرجúلمúولكنهاú،1992مúعامúالغايةúلهذهúتعاونيةúجمعيةúشكلت
úالشلتونúوسنةú،زيتúتنكةúألفú60úحواليúاملاسيةúسنةúالزيتúمنúالقريةúإنتاجúويبلغ

عشرةúآالفúتنكةúفقط.
úتعتمدúأنهاúحيثúالقتصادهاúاحلقيقيةúللثروةúالرئيسúاملصدرúالقريةúرجالúويعتبر
úدولúيفúمتعددةúوظائفúيفúمعظمهمúيعملúإذú،الشهريةúدخولهمúعلىúاألولىúالدرجةúيف
úالقريةúيفúويوجدú.املختلفةúواملهنúاحلرةúالوظائفúيفúمنهمúقسمúويعملú،واألردنúاخلليج
úللمنظفات úومصنع ú،للحجارة úومنشار úالطوب úمصنع úمثل úالصغيرة ú úاملصانع úبعض

ú.خياطةúومشاغلúالكيماوية

م�ساجدها:úيوجدúيفúالقريةúثالثةúمساجدúهي:
1ú .úعلىúالكتابةúتشيرúكماúوبنيúالقريةúمساجدúأكبرúوهوúالشرقيúاملسجد

úاجلمعةúصالةúتقامúالúالذيúالقريةúيفúاجلامعúاملسجدúوظلú،1329هـúعامúمنبره
úويفúفيهúاجلمعةúصالةúتقامúوصارتúيتسعúالúفصارú1988مúعامúمنذúأماú،بهúإال
úحامدúسعود(úاحملسنúنفقةúعلىúأقيمتúمئذنةúبهúأحلقúوقدú،الغربيúاملسجد
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ú.)سواملةúموسى
2ú .ú.1923مúسنةúبناؤهúومتúالغربيúاملسجد
3ú .úأرضهúعلىú)سواملةúإبراهيمúخليلúأحمد(úاملرحومúأقامهúوقدú،خليلúأبيúمسجد

وعلىúنفقتهúاخلاصةúسنة1975úم.

موؤ�س�س�ته�:- 
1ú .ú،عضوًاúعشرúاثنيúمنúمكونًاúوكانú1965مúعامúأسسúوقدúالقرويúاملجلس

úويعملúاآلنúحتىúيعملúيزالúوالúللمجلسúجديدةúهيئةúانتخبتú1975مúسنةúويف
ú.املواطننيúخدمةúعلى

2ú .ú،1962مúعامúوتأسستú،الكهربائيúللتنويرúالتعاونيةúالشماليةúعصيرةúجمعية
úسبعةúمنúمكونةúإداريةúهيئةúوتديرهاúالكهربائيúبالتيارúالقريةúمتدúالتيúوهي
úمنúالكهربائيúالتيارúإيصالúعلىúحاليًاúالقرويúاملجلسúمعúوتعملú،أعضاء

ú.قريبًاúاهللúشاءúإنúوسيصلú،نابلسúبلدية
3ú .úبتاريخ úوسجلت ú1976م úعام úتأسست ú:اخليرية úالشمالية úعصيرة úجمعية

úلألمومة úمركز úفتح ú،أطفال úروضة úفتح ú:اجنازاتها úومن ú،1978/6/6م
úإنشاءú،الصحيةúللعنايةúمركزúفتحú،اخلياطةúلتعليمúمركزúفتحú،والطفولة
úمنúمختصونúعليهúويشرفúالرياضيةúباملبارياتúيهتمúالذيúوهوú،رياضيúناد

ú.الرياضةúمعلمي
4ú .úعلىúتعملúوهيúأعضاءúستةúمنú1987مúعامúوتأسستú:والصدقاتúالزكاةúجلنة

ú.واحملتاجنيúالفقراءúعلىúلتردهاúاألغنياءúمنúوالصدقاتúالزكاةúأموالúأخذ
5ú .úالتي úاألمطار úمياه úعلى úقدميًا úيعتمدون úالقرية úأهل úكان ú:املياه úمشروع

úباإلضافةúاآلنúلكنهمú،الشتاءúفْصلúيفúالغايةúلهذهúحتفرúآبارúيفúيجمعونها
úوقدú،البيوتúمعظمúإلىúوصلتúالتيúاألنابيبúطريقúعنúاملاءúيشربونúلآلبار
úالقدمية úالبلدة úوسطúكبيرًاúخزانًاú،جوابرهúصادقúالفتاح úعبد úاملرحوم úبنى
úمنطقةúمنúوصلتúواملياه ú،اخلاصة úنفقته úعلىúالبلدة úبيوت úعلىúاملياه úلتوزيع

ú.نابلسúلبلديةúالتابعةúالباذان
6ú .úطبúعياداتúوثالثúحكوميةúصحيةúعيادةúالقريةúيفúيوجدú:الصحيةúالعيادات

úللفحوصúومختبرú،وصيدليةú،خاصةúعامúطبúعياداتúوأربعú،خاصةúأسنان
ú.املخبرية

7ú .úالúمنúالقريةúمنúجتدúأنúقلúلذلكú،للعلمúبحبهمúالقريةúأهلúاشتهرú:املدارس
úاهتماماúفلسطنيúقرىúأكثرúمنúالشماليةúعصيرةúوتعتبرú،يكتبúوالúيقرأ
úمن úالعشرينات úمطلع úيف úللذكور úمدرسة úأول úفيها úأسست úوقد ú،بالتعليم
úالعابديúمحمودúمنúكلú1923úعامúالكرميúالقرآنúختمúوقدú،املاضيúالقرن
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úيوسفúومحمدúالعلي úالكرمي úوعبدúسيفúأبو úمحمودúوحسنúفضةúوموسى
úشريفúنابلسúمعارفúمفتشúوحضرهúاملضافةúساحةúيفúحفلúوأقيمú،عليúاحلاج
úبعد úفيما úأصبحúثم úاالبتدائي úالرابع úحتىúالبداية úيفúالتعليم úوكانú،صبوح

ú:هيúمدارسúثالثúالقريةúيفúاآلنúويوجدú.االبتدائيúللسابع
úúعصيرةú،للبننيúاألساسيةúالشماليةúعصيرةú،للبننيúالثانويةúالشماليةúعصيرة

الشماليةúالثانويةúللبنات.
úعرفúإذú،فيهاúاملتعلمنيúعددúبكثرةúالقرىúمنúغيرهاúعنúالشماليةúعصيرةúوتتميز
úحملةالشهاداتúمنúكبيرúعددúالقريةúويفú،العشرينúالقرنúأوائلúمنذúالتعليمúأبناؤها
úوالشريعة úوالقانون úوالصيدلة úوالهندسة úكالطب úالتخصصات úمختلف úيف úالعليا
ú،األسنان úوطب úوالصحافة ú،والتمريض úاجلميلة úوالفنون úواآلداب úوالعلوم úوالتربية
úأياٍد úالشمالية úعصيرة úوألبناء ú،والالسلكية úالسلكية úواالتصاالت ú،واملختبرات

بيضاءúعلىúكلúمنúحولهمúيفúمجالúالتربيةúوالتعليم)7(.

ن�س�طه ووظ�ئفه واأعم�له
úيفúمعلمًاúعملúثمú،1927مúعامúبالقدسúاملعلمنيúدارúكليةúيفúالعابديúتخرج ú
úاألنديةúمؤمترúيفúú1928مúعامúيفúاشتركúثمú،العامúنفسúيفúبنابلسúالصالحيةúاملدرسة
úإجباريًاúنقاًلúوكانú1929مúسنةúحلمúبيتúإلىúانتقلúثمú،)8(يافاúيفúعقدúالذيúاإلسالمية
úبيت úمدرسة úإلى úنقل úحينما ú،مشهور úقول úوله úفلسطني úيفúالبريطاني úاحلاكم úمن
ú،سنواتúأربعúحلمúبيتúيفúومكثú،)9(»ومربيًاúمعلمًاúأكونúألنúإالúأصلحúالúأنا»úحلم
úالزاويةú/الصواوينúملدرسةúمديرًاúصفدúإلىúحلمúبيتúمنúنقلú1933مúسنةúأيلولúويف
úجنحúالفترة úتلك úويفú،اإلدارية úالقيادة úمسئوليةúإليه úتسند úمرة úأول úوهذه ú،الثانوية
úفلسطنيúبحكومةúالثانويةúاملدارسúملعلميúالعلياúالدراسةúشهادةúامتحانúيفúالعابدي
úالنفسúعلىúباالعتمادúالفترةúهذهúيفúحياتهúاتسمتúوقدú،1934مúسنةú)الثانويúالعالي(
úبذلكúيصرحúوكانú،ماضيةúوعزميةúمتوثبةúطموحةúنفسúذاúفكانú،املريرúوالكفاح

بقوله:ú«وهكذاúدخلتúفعلياúيفúالدورúالقيادي«)10(.
úوسعت»ú:لسانهúعلىúجاءúومماú،صفدúيفúكثيرةúتطوعيةúبأعمالúقامúوقد ú
úللجنةúممثاُلúأكونúأنúمنيúوطلبú،بنايتنيúيفúعشرةúإلىúصفوفúأربعةúمنúاملدرسة
úأني ú:منها úتبرعية úأعمااًل úذلك úعلى úوزدت ú،صفد úقضاء úيف úالعامة úالعربية úاليتيم
úيف úلألحداث úسلوك úمراقب úبعمل úوقمت ú،األمية úملكافحة úمسائية úمدرسة úفتحت
úأقفلتúحتىú،التعاونيةúصفدúموظيفúمتوينúجلمعيةúسكرتيرًاúوانتخبتú،القضاءúهذا
úالصهيونيةúالعصاباتúأيديúيفúوقوعهاúقبيلúصفدúمنúاالضطراريةúهجرتناúمبناسبة
úوكانú،التطوعيúاإلصالحيúبرنامجهúيفúالعابديúدأبúوهكذاú»)11(1948/5/10مúيف
úعزميتهúولوالú،حداثتهúمنذúنفسهúيفúتأصلتúالتيúالصفاتúتلكúلوالúحتقيقهúالصعبúمن
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úفلسطنيúووطنهúألرضهúالشديدúوانتماؤهúوالعلماءúللعلمúوحبهúالفوالذيةúوإرادتهúالقوية
úالقاهرةúواملعوقاتúعاشهاúالتيúالصعبةúالظروفú)معلمúكناشة(úكتابهúيفúويذكر

التيúلمúتستطعúأنúتقفúأمامهúوجناحهúيفúبرنامجهúمكافحةúاألمية)12(.
úمنúهاجرúمنúمعúالعابدي úهاجرúحيثú1948م úالنكبة úعامúحتىúصفدúيفúوظل
úاتسم úالفترة úهذه úويف ú،بعد úفيما úله úمستقرًا úعمان úومتخذًا úصفدúتاركًا úفلسطني

العابديúبِسمةúالنضجúالفكريúحيثúكانتúاحلركةúاألدبيةúيفúأوجúتفتحها.
úثمú،بعمانúاإلسالميةúالعلميةúالكليةúيفúالثانويúالقسمúيفúمعلمًاúعنيúعمانúويف
úطالبهúأحدúحسنيúامللكúوكانú،سنواتúستúمدةúفيهاúاالبتدائيúللقسمúمديرًاúعني
úاحلسنيúبجبلúالثانوية úرغدانúملدرسةúمديرًاúعنيúثمú،اإلسالميةúالعلمية úالكليةúيف
úالدولúجامعةúقررتúالذيúاآلثارúمؤمترúعضويةúإليهúأسندتú1956مúعامúويفú،بعمان
úليكون úذلك úبعد úنقل úثم ú،)البتراء( úكتابهúآنذاك úفَأّلف ú،عمان úيفúعقده úالعربية
úمدينة úيفúنافع úبن úعقبة úمدرسة úيفúزارني úوقد úالبلقاء úلواء úمعارف úملفتش úمساعدا
úاملدرسةúمديرúوكانú1956مúعامúنيسانúشهرúيفúفيهاúمعلمًاúأعملúكنتúحنيúالسلط
úيف úعامًا úمفتشًا úثم ú،املفتشني úمن úعدد úبرفقة ú،العزب úاحلافظ úعبد úاملرحوم úآنذاك
úواألجنبيةúاألهليةúاملدارسúعلىúعامًاúومشرفًاúاخلاصúالقسمú،والتعليمúالتربيةúوزارة

ú.سنواتúثالثúمدةúالضفتنيúيف
úاألردنية úاآلثار úدائرة úيف úليعمل úوالتعليم úالتربية úوزارة úمن úنقل ú1957م úعام úويف
úالرومانيةúاآلثارúلدراسةúحكوميةúبعثةúيفúوأرسلú،فيهاúعاّماúمفتشًاúعنيúثمú،بعمان
úمديرúمساعدúوظيفةúتسلمúالبعثةúمنúعادúوملاú،واحدةúسنةúملدةúوإيطالياúاليونانúيف
úوكلú1967مúنيسانú15úويفú.سنواتúثمانيúفيهاúواستمرúاألردنيةúالعامةúاآلثارúدائرة
ú،الزرقاءúيفúالهالليةúزينبúمبدرسةúالنيابيúاملجلسúانتخاباتúمركزúرئاسةúأمرúإليه
ú.سنواتúأربعúفيهاúوأمضىúبعمانúوالفنونúالثقافةúلدائرةúعاماúمديرًاúذلكúبعدúُعنيúثم
úعمل úذلك úبعد ú،اخلدمة úمن úالتقاعد úعلى úأحيل ú1970م úسنة úنيسان úشهر úويف
úعلماءúمؤمترúيفúاألردنúعنúممثاًلúوأرسلú،بعمانúالعاصمةúأمانةúيفúثقافيًاúمستشارًا
úاللجنةúاجتماعúيفúاألردنúحكومةúكذلكúومثلú،1971مúعامúالقاهرةúيفúالعربúاآلثار
úأشرف úثم ú،1974 ú،1972 úسنتي úدورتيها úيف úبباريس úاليونسكو úملنظمة úالتنفيذية
úرئيسًاúانتخبú1976مúعامúويفú،قطرúيفúالكتابúمبعرضúاألردنيúاجلناحúعلىúبعدها
úملدة úاألردنية úاجلامعة úيف úمتفرغ úغير úمحاضرًا úعمل úثم ú،األردنيني úالكتاب úلرابطة
úيفúعشرúمحاضراتúليلقي úانتدب úثم ú،اآلدابúكليةúيفúاآلثار úمادةúلتدريس úسنتني
úويفú،)قدسنا(úسماءúكتابúيفúجمعهاúالقاهرةúيفúالعربيةúوالدراساتúالبحوثúمعهد
úامللكúجللوسúالفضيúاليوبيلúجائزةúنالواúالذينúالثمانيةúأحدúكانú1977مúعامúنهاية
úالثالث úاليوم úصباح úيف úاملنية úوافته úأن úإلى úونشاط úبدأب úيعمل úوظل ú،العرش úعلى
úورجل úالعرب úالفكر úأعالم úمن úعلم úفغاب ú،1978م úعام úأيلول úشهرúمن úوالعشرين
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úالتيúالنفسúتلكú،للمجدúنزاعةúوثابةúنفسúوخمدتú،)13(والتاريخúاألدبúرجاالتúمن
ú.واخلاصةúللعامةúمنهالúيزالúالúماúالنافعةúالكتبúمنúلناúتركت

�سف�ته واأخالقه
ú،مؤلفاته úيف úإليها úأشار úوالتي úالعديدة úرحالته úيف úالعابدي úأخبار úيتبع úمن ú
úمهمةúصفاتúتكسبهúأنúوالنشاطاتúالرحالتúتلكúاستطاعتúمدىúأيúإلىúيدرك
úوالتجوالúاآلثارúعنúللبحث úشديداúحباúفيهúخلقتúفقدú،حياتهúطوالúتالزمُهúظلت
úاملؤرخنيúعدادúيفúأصبحúحتىúاالنتماءúمنúمزيدًاúأكسبتهúالتيúاألثريةúاألماكنúبني

الذينúخدمواúبالدهمúوأخلصواúلها.
úأن úالباحث úيستطيع úسمات úبعدة úالعابدي úشخصيةúاتسمت ú،العموم úوعلى ú
úالوراثةúفهيúشخصيتهúمكوناتúأماú،ومؤلفاتهúآثارهúخاللúمنúبوضوحúعليهاúيتعرف
úمعتداًل úمزاجًا úصاحبنا úاكتسبت úفقد úالوراثة úحيث úفمن ú،االجتماعي úوالوسط

ú.والعقلúاجلسمúيفúوبسطة
úوالبيئات úاألحداث úلتعدد úتبعا úوتنوع úتعدد úفقد úاالجتماعي úالوسط úأما ú
úبنيúتنقلهúعنúفضاًلú،أديبناúعاشهاúالتيúوالثقافيةúوالفكريةúواالجتماعيةúالسياسية
úمنúأكثرúالتي úوطنهúداخلúورحالتهú،الدولة úيفúمناصبهúوتعددú،واألردنúفلسطني

وصفها)14(.
úيف úبلده úمتثيل úأجل úمن úاخلارج úإلى úسفره úثم ú،والعبر úالدروس úمنها úواستخلص
úأمزجتهمúاختالفúعلىúللناسúمعايشتهúذلكúإلىúيضافúالتاريخيةúقضاياهúعنúالدفاع
úبصماتها úتركت úالعوامل úهذه úكلú،والثقافية úاالجتماعية úومستوياتهم úوطبقاتهم
úقدúالسابقانúفالعامالنúوتكوينه؛úمزاجهúيفúواضحةúأثاراúوتركتú،شخصيتهúعلى

ú-:ومنهاúاملميزةúالصفاتúبعضúأكسباه
ú،للرياضة úاحملبني úمن ú-اهلل úرحمه– úالعابدي úفكانú،والعقلي úاجلسمي úالنشاط
úالنسيمúعبيرúويتنسمúاجلبالúأعاليúإلىúويصعدúوالطويلةúالشاقةúالرحالتúيحبúوكان

العليل.
úسبيلúويفúالتضحيةúمثالúنظرهúيفúفالوطنú،إليهúواالنتماءúللوطنúحبهúصفاتهúومن

ú:الروميúابنúالعربيúالشاعرúبقولúيتمثلúوكانú،صعبúكلúيهونúشأنهúإعالء
وأاّل أرى غيري له الدهر مالكًا  ولي وطن آليت أال أبيعه  

úاألجيالúقادة úاملعلمني úبها úر ُيبصِّ úولقاءات úندوات úعدةúيعقد úالعابدي úوكان ú
ú.الصاحلةúاملواطنةúطرقúبأفضل

úساحة úعلى úيجري úمبا úالبصير úاإلنسان úوعي úعلى úيدل úلوطنه úحبه úوكان ú
ú.الكارثةúتقعúأنúقبلúبفلسطنيúاحملدقúاخلطرúإلىúينبهúوكانú،الوطن

úعنúتعبيرهúيفúبهúومتأثرًاúالسكاكينيúخليلúبأستاذهúمقتديًاúكانúأنهúشكúوال



765

ú.كثيرةúمناسباتúيفúوطنيةúمقاالتúكتباúوقدú،)15(لفلسطنيúحبه
úأنظار úمحط úوكان ú،الفطري úواالستعداد ú،والذكاء ú،النباهة ú:صفاته úومن
úفيه úوينمون úيشجعونه úوكانوا ú،والفطنة úبالذكاء úله úيشهدون úوكانوا ú،أساتذته
úأمهاتúآالفúتضمúاملكتبةúاقتنىúفقدúللمطالعةúحبهú:صفاتهúومنú.العلمúوحبúالطموح
ú.كاتباúوإماúقارئاúإماúاملكتبةúيفúوقتهúيقتضيúوكانú،النادرةúواملخطوطاتúالكتب
úأيديúيفúفلسطنيúسقطتúحنيúوبخاصةúاملصائبúعلىúالصبرú:صفاتهúومن ú
úفيهاúليؤسسú،األردنúإلىúوهاجرúفلسطنيúووطنهúبلدهúوهجرú،1948مúعامúالصهاينة
úجنلهú)عماد(úولدهúمبوتúحياتهúيفúفجعúوحينماú،وأصدقاءúومكتبةúدارًاúجديدúمن
úمخلصúأبúرثاءúفرثاهú،صابرًاúمحتسبًاúاجلللúاملصابúهذاúفقابلú،1970مúسنةúالثاني

حانúعلىúأبنائه.
úاحلياة úعلمتني» ú:فيقول úاحلق úوقول úالصراحة úاحلياة úمن úتعلمها úالتي úصفاته úومن
úليúجلبúوإنúاحلقúقولúعلىúأحرصúوأنú،أذىúذلكúجّرúوإنú،لبقاúصريحًاúأكونúأن

أملا«)16(.
ú.الفشلúيرهبúوالúالهزميةúيخشىúفالúواجلرأةúاإلقدامúأيضًاúصفاتهúومن

úيغتّر úوأال ú،بعمله úيعجب úوال úبنفسه úيغتّر úأال ú:احلياة úمن úتعلمها úالتي úصفاتهúومن
úوال úيتسخط úأو úيتبرم úأو úيتشاءم úوأال ú،ألسنتهم úحالوة úتخدعه úوأال úالناس úبظواهر
úالتبرم úويف ú،النعمة úزوال úالتسخط úويف ú،االكتئاب úعلى úيبعث úالتشاؤم úألن úيتمرد

ú.الهالكúإلىúيؤديúاستعالءúالتمردúويفúللوقتúمضيعة
úمتيقناúكانúطاملاúالقدحúأوúالناسúمنúاملدحúيهمهúالúوكانú،زاهدًاú،راضيًاúوكان
úأنيúوتيقنتú،عملتهúعملúمنúوثقتúماúفإذا»ú:يقولúفكانú.بهúيقومúالذيúالعملúمن
úالعمل úكانúإذا úأما ú،والذم úوالثناء ú،والقدح úاملدح úذلك úبعد úعندي úفسيان ú،أتقنته
úيغرنيúوالú،املثننيúثناءúحينئذúيسرنيúفالú،بعيوبيúأدرىúفأناú،ُمقالúواجلهدú،ناقصا

.)17(ú»وحفلةúحفلةúألفúليúأقيمتúولوú،املادحنيúمدح
úكرميúعفيفاúكانú،طريقاúنفسهúإلىúاليأسúيعرفúالúمتفائاًلúالعابديúكان ú

ú.لهúحدúالúبالنفسúواعتدادúزائدةúثقةúمعúولكنúمتواضعاúالنفس
úالتي úالصعبةúالظروفúكلúعلىúيتغلبúأنúاستطاعúفقدúعصامياúالعابدي úكان
úإباءúبكلúعليهاúيتغلبúأنúاستطاعú،1948مúالنكبةúعامúويفú،عمرهúمقتبلúيفúواجهته

ورباطةúجأش.
úاالحترامúهذاúيبادلونهúوكانواú،ألصدقائهúووفاؤهúواحترامهúاعتزازهúصفاتهúومن
úاخليرúمحباúوكانú.ذهبúوحيثماúحلúأينماúبالغúباحترامúيحيطونهúفكانواú،والتقدير
úهفوةúعنúيتغاضىúوكانú.بلواهمúيفúويساعدهمúمصائبهمúيفúالناسúويواسيú،للجميع

ú-:العربيúالشاعرúبقولúمتمثاًلúالصديق
صديقك، لم تلف الذي ال تعاتبْه إذا كنت في كل األمور معاتبا   
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مفارق ذنب  مـرة  ومجانُِبـْه تعش واحداً أْو ِصْل أخاك فإنه  
úالدكتورúويقولú،وجدúأنúمنذúالزمتهúفقدúإنساناúكونهúالبارزةúصفاتهúومن ú
úقمةúإنسانيتهúكانت»ú1978/11/3مúبتاريخúاألردنيةúالرأيúجريدةúيفúعنهúالعمدúهاني
úأخبارúجريدةúيفúفيهúالعامريúأديبúمحمدúويقولú»للخيرúومحبًاúخيرًاúكانú،منجزاته
ú،الناس úمرح ú،الروح úمتفائل úرضيا úإنسانا úكان» ú1978/11/2م úاألردنية úاألسبوع

ú.»للناسúخادما
úفقدú،حياتهúمراحلúمختلفúيفúالزمتهúامليزةúوهذهúوالهمةúالنفسúعلوúصفاتهúومن
ú،األعلىúالرفيقúإلىúانتقلúحتىúتفارقهúولمúمعهúوكبرتúطفولتهúمنذúمتوهجةúبدأت
úرزقúكموردúاحملدودúالشهريúراتبهúسوىúيرضúلمúأنهúهمتهúوعلوúرفعتهúعالماتúومن
úواعتزازهúكبريائهúعلىúلنبرهنúنسوقهúهمتهúوعلوúرفعتهúعلىúآخرúودليلúمنهúيعيش
úللشاه úهّديةúوقدمهú»جناحúإلى úكفاحúمنúإيران» úكتابهúأخرجúحينماúوذلك úبنفسه
úكلمةúاستبدالúطالباúالشاهúاعترضúفقدú،1959مúعامúلألردنúزيارتهúأثناءúإيرانúملك
úالعابديúأصرúفقدú،ذلكúعلىúاحتجاجهúمنúوبالرغمúالعربيúباخلليجúالفارسيúاخلليج

ú.لكتابهúالشاهúرفضúمنúبالرغمúبقائهاúعلى
úولمúاألخرىúاحلياةúوأمورúواملأكلúالعيشúيفúالبساطةúيؤثرúكانúأنهúصفاتهúومن

ú.املادّيةúأوالدهúأحوالúحتسنتúأنúبعدúحتىúحياتهúمنطúيغّيرúأنúيقبل
úكلúوقدمúذويهúوأحبúوثيقاúارتباطاúبأسرتهúارتبطúفقدúألسرتهúحبهúصفاتهúومن
ú،العيشúأسبابúمنúواملناسبúالالزمúاحلدúوتأمنيú،أسرتهúإسعادúسبيلúيفúيستطيعúما
ú.اجلامعيةúالدراسةúألبنائهúوهّيأúاألسرةúأعباءúحملú،بالقليلúوقنعúالصعابúفتحمل

úمنهúفاستسقىúالناجح úللمعلم úاألمثلةúأروع úفضربúملهنتهúحبهúأيضاúصفاتهúومن
úنفاه úعندماúمأثورúقولúولهúوالتعليم úالتربية úيفúعملهúفترةúطيلةúوالدارسون úاملعلمون
úمعلمًاúأكونúألنúإالúأصلحúالúأنا»úحلمúبيتúمدرسةúإلىúفلسطنيúيفúالبريطانيúاحلاكم

ومربيًا«.
úولعل úوثبات úباتزان úواملرح úوالدعابة úبالظرف úالعابدي úشخصية úامتازت úوأخيرًا
úمجاالت úيف úالطويلة úخبراته úوإلى ú،بها úمر úالتي úواملواقف úاألحداث úإلى úيرجع úذلك
úاألستاذúيصفهú78/11/2م úبتاريخ úاألردنيةúاألسبوعúأخبارúجريدةúويفúاملتعددةúاحلياة
úرحمه ú- úوكانú،ونيف úعاما úعشرينúقبل úالعابدي úعرفت» ú:بقوله úالساكت úخالد
úخاصةúظاهرةúمنهúولفتتنيúالعاصمةúيفúالتفتيشúمكتبúيفúيعملونúثالثةúأحدú-úاهلل
úيفúعالقةúوتظلúويخرجونúعليهúالناسúيدخلú،واستقامتهúودمائهúووداعتهúثقافتهúغير
úاملشرقةúالواثقةúواإلجاباتúاملؤنسúواحلديثúاالبتسامةú،الباهرةúالظاهرةúتلكúالنفس

úú.)18(ú»والهدوء
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اآث�ره
úشملت úفقد ú،اإلنسانية úومعارفه úالواسعة úلثقافته úتبعا úالعابدي úأثار úتنوعت ú
úعلم úإلى úالسياسة úإلى úواجلغرافيا úالتاريخ úإلى úاألدب úفمن ú،متعددة úميادين úمعارفه

االجتماعúإلىúاالقتصادúإلىúالسياحةúوالرحالتúوالتراجمúوالتربية.
úكلúعنúشيءúأخذú)ثقافته(úفصلúيفúذكرتúكماúالعابديúمبفهومúوالثقافة ú
úيفúنشاطاúالعابديú-وجلúعّز–úاهللúوهبúوقدú،اإلنسانيةúالعلومúمعظمúوشملتúشيء
úستةúعلىúمؤلفاتهúأربتúحتىúسّيالúقلمúصاحبúوهوú،الزاخرúالعطاءúيفúورغبةúالتأليف

ú-:التاليةúاملجاالتúيفúآثارهúنضعúفإنناúهناúومنú،مؤلفاúوثالثني

مجالúالتأليفúاملدرسيú)التربوي(.
úالعقلية úالطالب úومدارك úتتالءم úوأسسا úتربوية úأمورا úاملجال úهذا úيف úراعى úوقد
úيقومúتدرجاúكتبهúموضوعاتúيفúتدرجúوقدú.أعمارهمúسنواتúوفقúورغباتهمúوميولهم
úإلىúبهمúارتقىúثمú،واملدرسةúوالشارعúواحلقلúالبيتúيفú:واملمارساتúاحملسوساتúعلى

ú.املواقفúمتعددةúأوúاملتخيلةúاملوضوعات
úاالستعداداتúحيثúمنúالتالميذúعندúوأهميتهاúالفرديةúالفروقúإلىúالعابديúتنبهúوقد
úذلكúعلىúوالدليلú،والتذكرúاحلفظúوقابليةúوالرغباتúواحلاجاتúوالدوافعúوالقدرات

ú.املوحدúكتابهúدروسúمنúدرسúكلúعقبúاملتنوعةúاألسئلةúطرحúيفúأسلوبه
úاالجتماعية úاألغراض úحتقيق úيف úاملساهمة úفهو úالكتب úلهذه úالعام úالطابع úأما
úواحلكايات úالقصص úمن úالعديد úمؤلفاته úتضمنت úوقد ú،والفكرية úواالقتصادية
úالتوافقúمواطنúعنúتكشفúالسلوكúمنúمتعددةúأمناطاúذلكúيفúمستخدمًاúوالنوادر
ú،املطلقúاحلرúبالتفكيرúالعقليةúالقوةúبناءúعلىúالطالبúوحتثú،والقدرةúالطموحúبني

وعنúمدىúمالءمةúهذهúاملؤلفاتúحلاجاتúاملجتمعúوفلسفته”)19(.
وقدúراعىúالعابديúيفúتأليفهاúاألمورúالتالية:-

1ú حاجةúاألطفالúإلىúالتعاونúمعúاألسرةúثمúمعúأفرادúاملجتمعúاآلخرين..
2ú .ú.وتاريخاúلغةúالعربيúالتراثúروائعúمنúاإلفادة
3ú .úعلى úفيقبلون úالطالب úنفوس úيف úذلك úيغرس úحتى ú،املهن úألصحابúالتحبب

ú.ومتعةúطواعيةúيفúاملهن
4ú .úالغد úرجالúسيصبحونúالذين úفلسطنيúأطفالúموضوعاتهúيفúالعابدي úأغرى

úوكبيرúترتيبهاúوجمالú،أرضهمúإلىúاالنتماءúإلىúباإلشارةúاملستقبلúوشباب
ú.الغاصبنيúاألعداءúأطماعúلردúالتضحيةúعلىúيحثهمúوهوú،عطائها

5ú .ú،املعريف ú:مجاالت úثالثة úيف úتربوية úأهداف úذات úبطبيعة úمؤلفاته úاتسمت
الوجداني،úوالتطبيقúالعملي.

1ú .úإلى úتقرب úوالتي úبالفرد úاحمليطةúباملعلومات úاالهتمام úهوú:املعريف úاملجال
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ú.جميلúمشوقúأسلوبúيفúاألذهان
2ú .úيعانيúالتيúالقيمúذاتúواالهتماماتúاملواقفúعلىúيعتمدú:الوجدانيúاملجال

منهاúاملعلمúوالذيúيبغيúالوصولúإلىúالعقلúبأقربúالطرقúوالوسائل.
3ú .úويسهمúالنفس úيفúالهمة úليبعثúاملبذولةúباجلهودúيتمúوهذاú:العملي úاملجال

úعندúالنفسúعلىúواالعتمادúالقيادةúروحúيخلقúوالذيúاملتواصلúالعطاءúيف
úالقدوةúوخلقú،نفوسهمúيفúالشجاعةúغرسúيفúكذلكúويسهمú،التالميذ
úمن úخير úحسنةúالقدوة“ úالعربية úاحلكمة úتقول úفكماú،عندهم úالصاحلة

ú.”نصيحةúألف
úالعقلية úاملهارات úعلى úاشتملت úفقد ú،مؤلفاته úيف úطرحها úالتي úاملهارات úعن úأما
úواألسئلةúاملقالúوأسئلةúوالشفويةúالتحريريةúاألسئلةúصياغةúحيثúمنúاملختلفةúواللغوية
úطالبهم úفقد úللمعلمني úبالنسبة úأما ú،الطالب úأمر úمن úكان úما úهذا ú،املوضوعية
úباستخدامúوذلكúالطالبúإلىúاملعلوماتúإيصالúيفúاجليدةúاألساليبúاستخدامúبضرورة
ú،أساليبهمúيفúالعامية úاللهجات úاستخدامúعنúواالبتعاد úاجليد úواملنطق úالسليمة úاللغة

ليسúيفúدروسúاللغةúالعربيةúفحسبúبلúيفúجميعúالدروس)20(.

ú:)التربوي(úاملدرسيúالتأليفúمجالúيفúمؤلفاتهúوهاكم
1ú .úتاريخيةúقصةúمئةúمنúنحواúالكتابúيضمú:1934مúسنةúالقدميúالتاريخúمبادئ

ú،األولىúالعصورúيفúاإلنسانúحياةúعنúفيهúاألولúالبابúخصصú،القدميúالعالمúعن
úعنúاحلديثúالثالثúالبابúوتناولú،األدنىúالشرقúيفúاألولىúاحلياةúالثانيúالبابúوتناول

اليونان،úوخصصúالبابúالرابعúللحديثúعنúالرومان)21(.
úمدارسها úيف úتدريسه úآنذاك úفلسطني úحكومة úيف úاملعارف úإدارة úقررت úوقد
ú.)22(فوائدهúوتذكرúالكتابúتقرظúرسالةúالكتابúآخرúيفúوردúوقدúالدنياúاالبتدائية

2ú .úالسابع(úالعلياúاالبتدائيةúللمدارسúمقررًاúوكانú:1937مúسنةúمدنيةúمعلومات
úاملجتمع úتاريخ úعن úاألول úالقسم úيف úحتدثú:أقسام úثالثة úعلى úواشتمل ú)االبتدائي
úعندúاملستقلة úاملدن úحكوماتúعنúالثاني úالقسم úيفúوحتدثúوتنظيماته úاإلنساني
úالقسمúيفúوحتدثúوفرنساúبريطانياúيفúاحلكوماتúبنيúواملقابلةúوالرومانúاليونان
úوالتشريع úوالصحة úواملعارف úالشرطة úذلك úيف úمبا úفلسطني úحكومة úعن úالثالث
úالعابدي úكتبهاúأخرى úمواضيع úالكتاب úوتضمن úذلك úوغير úواألوقاف úوالقضاء
úواخللقúالتربيةúحولúجملتهاúيفúتدورúاملجتمعúألبناءúواإلرشاداتúالنصائحúفيهاúأسدى
úسنةúيفúآخرهاúكانúطبعاتúستúالكتابúهذاúطبعúوقدú.االجتماعيúوالتضامن

1947م.
3ú .úأوضحúوقدú،االبتدائيúالرابع úللصفúمقرراúوكانú:1939م úسنةúالعرب úتاريخ

úيفúاتبعهúالذيúاألسلوبúإلىúوأشارúلتأليفهúدفعتهúالتيúاألسبابúمقدمتهúيفúاملؤلف
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ú:أبواب úثمانية úتضمن úوقد ú،الطالب úمدارك úيالئم úلكي úالكتاب úمادة úتصنيف
úعن úالثاني úالباب úوحتدث ú،األول úوانتشارهم úالساميني úعن úاألول úالباب úحتدث
úالبابúيفúوحتدثú،الراشدينúاخللفاءúعنúالثالثúالبابúويفú،اإلسالمúانتشارúأسباب
úالعباسيني úعن úاخلامس úالباب úيف úوحتدث ú،والشيعة úواخلوارج úاألمويني úعن úالرابع
úيفúاألموينيúعنúحتدثúالسادسúالبابúويفú،دولتهمúانهيارúوأسبابúخلفائهمúوأشهر
úالثامنúالبابúويفúالصليبيةúاحلروبúأسبابúعنúحتدثúالسابعúالبابúويفú،األندلس
úضعفهمúوأسبابúالعثمانينيúخالفةúثمúاإلسالميةúالدولةúضعفúأسبابúعنúحتدث

ú.مراتúخمسúطباعتهúأعيدتúوقدú،دولتهمúوتقهقر
4ú .úيفúفلسطنيúلتاريخúموجزاúعرضاúواحتوىú:1939مúسنةúفلسطنيúتاريخúمختصر

العهدúالقدميúوقدúوضعهúالعابديúليتناسبúمعúمناهجúالصفúالرابعúاالبتدائي.
5ú .úآنذاكúاألردنيةúاملعارفúوزارةúقررتúوقدú:1954مúسنةúالعربيúالعالمúجغرافية

úعلىúمنهماúاألولúيشتملú،جزأينúيفúويقعúالثانويةúاملرحلةúيفúاألخيرúللصفúتدريسه
úفأما úالعربية úآسية úعنúويتحدث úالثانوي úالثاني úالصف úومستوىúتتناسب úمواضيع
úنال úوقد úالعربية úافريقية úبجغرافيةúتتعلق úأبحاث úعلىúاشتمل úفقدúالثاني ú)23(اجلزء

ú.الرابعةúالدرجةúمنúاألردنيúاالستحقاقúوسامúتأليفهúعلى
6ú .úالتربية(úآنذاكúاألردنيةúاملعارفúوزارةúقررتúوقدú:1955مúسنةúالعربيúالتاريخ

úيتحدثú:قسمنيúمنúويتألفú)التوجيهي(úالثانويúالثالثúللصفúتدريسهú)والتعليم
úالقسمúويتحدثú،العثمانيúالفتحúإلىúالعباسينيúمنذúالعربúتاريخúعنúاألولúالقسم
úالواليات úاستقالل úحتى úالقسطنطينية úفتح úمنذ úاحلديث úأوروبا úتاريخ úعن úالثاني

ú.الدينيúاإلصالحúوحركاتúاجلغرافيةúاالستكشافاتúإلىúاإلشارةúمعúاملتحدة
7ú .úالتربية( úآنذاك úاألردنية úاملعارف úوزارة úقررت ú:1955م úسنة úالوطنية úالتربية

ú:أقسامúثالثةúإلىúاملؤلفúقسمهúوقدúالثانويúالرابعúللصفúتدريسهú)والتعليم
8ú .úالقسمúوحتدثú،وتنظيماتهúاإلنسانيúاملجتمعúتاريخúعلىúاألولúالقسمúاشتمل

úوالواجبات úوالفرنسي úاإلجنليزي úللدستور úاألساسي úالقانون úعن úالثاني
úوالزراعيةúاالقتصاديةúالنواحيúمنúاألردنúعنúالثالثúالقسمúوخصصú،الوطنية

ú.ذلكúوغيرúوالصناعات
9ú .ú:1965مúسنةúاالجتماعاتúتدريسúيفúاملعلمúدليل

úرجال úمن úنخبة úمع úاألردنية úوالتعليم úالتربية úوزارة úمن úبتكليف úالعابدي úوصفه
úوالغرض úوالتعليم úالتربية úحقل úيف úخبرات úلهم úوممن úاالختصاص úذوي úمن úالتربية
úالعامةúاألهدافúحتقيقúأجلúمنúاملادةúهذهúيدرسونúالذينúاملعلمنيúمساعدةúهوúمنه

ú.اجلديدúاملنهاجúعليهاúنصúالتيúواخلاصة
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ú:التاريخيةúاملؤلفاتúمجال
úواجلغرافيا úالتاريخ úوهيú،االجتماعيةúالعلوم úمجالúيفúوافر úنصيبúللعابدي ú
úالبيئةúمعúتفاعلهúنتيجةúجاءتúاجلانبúهذاúيفúمشاركتهúوإنú،واالقتصادúوالسياسة
úوملاú،أخرىúجهةúمنúاملتالحقةúالسياسيةúالظروفúتلكúفرضتهúملاúونتيجةú،جهةúمن
úالعالقات úببناء úاملجتمع úخدمةúحولúجملتهاúيفúتدور úاالجتماع úعلمúمواضيعúكانت
úاخلدماتúتلكúيؤديúأنúحاولúالعابديúفإنú،سليمةúأسسúعلىúاألفرادúبنيúاالجتماعية
úعالجú،التاريخية úمؤلفاته úيفúمبثوثة úومحاضراتúمقاالتúعدةúفترك ú،عامúبشكل
úاألمة úضمير úيستنهض úومقاالته úمحاضراته úيف úوكان ú،عديدة úموضوعات úمنها
ونخوتهاúلكيúتنفضúعنهاúغبارúالدعةúوالكسلúوجتددúقواهاúيفúوعيúوتعقل)24(.

úموضوعيةúقضاياúيفúذاتيةúنظرةúعنúتعبيرúهيúاالجتماعيةúفمقاالتهúالعمومúوعلى
úكانúماúبقدرúاملعلومات úبسردúعندهúيتحددúفلمúوإطارهاúاملقالة úشكلúأما ú،عامة
úمقاالتهúوكانتú،والنكتةúاملرحúمنúجواúالسامعúعلىúفيفضيúاألعماقúإلىúبغوص
úيفúويستمعúوسامعهúقارئهúيحترمúوكانú،ألحدúاملجاملةúتعرفúالúشخصيةúعنúتصدر

ú.احلديثúأدبúيحسنúكانúكماúاالستماعúأدبúيحسنúكانúإذú،أناة
úمنúكبيرúبجزءúوطنهúخصúأنهúتريناúاالجتماعيةúالعابديúمؤلفاتúإلىúنظرةúوإن
úالكبير úالعربي úالوطن úيفúالعرب úأعني úيفتح úأن úيقصد úكانúولعله ú،املؤلفات úتلك
úاألمةúيهددúالذيúاخلطرúإلىúالناسúفتنبهú،وحدتهمúمتزيقúمنúلهمúيخبأúماúحقيقةúعلى
úواألساليبúالبريطانية úالسياسة úأالعيبúإلى úالعابدي úنّبه úوقدú،فلسطنيúيفúالعربية

ú.فلسطنيúيفúوالصهيونيúاليهوديúلالستيطانúالتمهيدúأجلúمنúاتبعهاúالتي

وفيماúيليúكتبهúيفúهذاúاملجال:
1ú ايرانúمنúكفاحúإلىúجناحúسنة1959úم:.

úالكتابúهذاúتأليفúبفكرةúلهúأوحىúالذيúإنúكتابهúمقدمةúيفúالعابديúويقول
úإلى úزيارته úعندúله úتكرمياúإيران úلشاه úيقدمه úأن úمنه úطلبúعندماúحسنيúامللك úهو
úألنهúالكتابúرفضúبهلويúرضاúمحمدúالشاهúأنúاألمرúيفúوالغريبú،1959مúعامúاألردن
ú)العربيúاخلليج(úعبارةúاستعملúاملؤلفúوألنú،وإيرانúالعربúبنيúاملشاكلúيستعرض
úالهديُةúَفُرِفضتú.تغييرهاúعدمúعلىúاملؤلفúأصرúوقدú،)الفارسيúاخلليج(úالشاهúويريد

ú.الكتابúوصدر
úوتضاريسهاúإيرانúجغرافيةúوعنúتأليفهúظروفúحولúفتدورúالكتابúمقدمةúَأما
ú.الفارسيةúواألساطيرúالقصصúكذلكúواستعرضú،وسكانهاúومساحتهاúوأقسامها
úبنيúالوثيقةúوالصالتúاإليرانيةúاألردنيةúللعالقاتúاستعراضúجملتهúيفúوالكتاب
úالتيúواآلالمúإيرانúشعبúكفاحúإلىúالكتابúيفúوأشارú،واإليرانيúاألردنيúالشعبني

ú.عاناها
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2ú .ú:1960مúسنةúوشعبúملكúاملغرب
úعنúمطالعتيúيفúأجدهúماúكلúجمعúيفúبدأت“úهذاúكتابهúمقدمةúيفúالعابديúيقول

ú.”الكتابúهذاúيفúنشرهاúحتىú1926مúسنةúاملغرب
úإلىúطاللúبنúاحلسنيúومليكهúاألردنúشعبúمنúهديةúتقدميهúهيúتأليفهúمنúوالغاية

ú.1960مúعامúاألردنúإلىúزيارتهúلدىúاخلامسúمحمدúاملرحومúاملغربúملك
úحيثúمنúاملغربúجغرافيةúعنúباحلديثúبدأúالضيفúبامللكúاملؤلفúرّحبúأنúوبعد
úاملناخ úعن úحتدثúثم ú،االدارية úالتقسيمات úوأهم ú،السكان úوعدد úواملوقع úاملساحة
úالتيúاإلسالميةúالفتوحاتúكذلكúواستعرضú،فيهúالبشريةúوالسالالتúاألنهارúوأهم
úاألغلبúبنúإبراهيمúتسلمúأنúإلىúنافعúبنúعقبةúقيادةúمنذúاملغربúأرضúعلىúكانت
úجهادúعنúحتدثúوكذلكú،حكمهاúعلىúتعاقبتúالتيúالدولúثمú،املغربúبالدúحكم
úاحلديثúإلىúانتقلúثمú،)25(1956مúعامúاستقاللهاúاملغربيةúاململكةúنالتúأنúإلىúاملغرب

ú.األخرىúامليادينúوبعضúوالصحةúالتعليمúعن

3ú .ú:1959مúسنةúاألولىúاملجموعةú-تاريخناúمن
úعشرúخمسةúخاللúونشرهاúالعابدي úكتبهاúمقالةúعشرينúعنúعبارةúوالكتاب
úكاتبهاúاجتاهúمتثلúإنها“úالكتابúهذاúمقدمةúيفúاملؤلفúويقولú،)1932-1947م(úعاما
úأنúأحببتúبعضهاúنشرúعلىúقرنúربعúمضيúوبعدú،أهدافúوتوضحúميولهúوتكشف

ú.”سبيالúذلكúإلىúاستطعتúماúأوابدهاúأقيد
úحضارة ú،الكبير úهيرودوس ú،القدمي úفلسطني úإنسان ú:املواضيع úتلك úبني úومن
ú،العمر úظاهرú،الصليبية úاحلروب úنشوب úحنيúالشرق úحالة ú،الشام úبالد úيفúاليونان
úعصيرةúقريةúبهاúويقصدú)26(قريةú،نابلسúجبلúيفúالفرنساويةúفشلú،اجلزارúباشاúأحمد

ú.الشمالية

4ú .ú:1963مúسنةúالثانيةúاملجموعةú-تاريخناúمن
úيفúألقاهاúأوúاملجالتúيفúنشرهاúواحملاضراتúاملقاالتúمنúمجموعةúعنúعبارةúوالكتاب
úمقاالتúضمúأنهúإالúاالسمúبهذاúالكتابúتسميةúمنúوبالرغمú،النكبةúبعدúمختلفةúمناسبات

ú.سواءúحدúعلىúوتاريخيةúأدبية
úلتاريخ úموجزا úالكتاب úتناول úوقد ú،الكتاب úلهذا úالتاريخي úاجلانب úعن úوسأحتدث
úواألنباطúالكنعاننيúعنúوحتدثú،البشريةúاجلماعاتúأقدمúأريحاúيفúاستقرتúحيثúاألردن
ú،وعكاúوحيفاúوطبرياúصفدúمثلúاملدنúمنúمجموعةúكتابهúيفúووصفú،البيزنطيúواحلكم

ووصفúزالزلúفلسطنيúاملدمرة)27(.
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5ú .ú:1964مúسنةúبالقصصúالتاريخ
úالصفوفúيفúسننيúعشرúاألبطالúسيرúعّلمت“ ú:بقولهúالكاتبúالعابديúبدأúوقد
úهناúومنú،الطفلúبها úيلتذ úقصةúمنúخالúإذا úالدرس úبفشلúأشعرúوكنتúاالبتدائية
úأكثرúالكتابúضمúوقدú.”األولىúمبرحلتهúالتاريخúدرسúيفúالقصةúضرورةúليúظهر
ú،ملتابعتهاúاملتعةúفيهاúالقارئúيجدúأنúوهدفهú،مصادرهاúمنúجمعهاúقصةúمائتيúمن
úيفúوتتجلىú.النهاية úحتىúالقراءةúمتابعةúعلىúالقارئúيحثúسهلúسردهاúيفúوأسلوبه
úوالوفاء úكالكرم úاحملمودة úالعربية úالصفات úذكرها úالتي úواحلكايات úالقصص

ú.والشجاعةúوالنخوة

6ú .úú:1969مúسنةúاملقدسúبيتúمأساة
úواستمر ú1967م úعام úمنذ úاليومية úالبالد úحوادث úيؤرخ úبدا úأنه úإلى úاملؤلف úيشير
úالسلطات úقبل úمن úاألقصى úاملسجد úحرقúتاريخ ú1969م úسنةúآب ú21 úإلى úتاريخه úيف
úعنúاحلديثúوتناولú،اإلسالمúقبلúفلسطنيúتاريخúعنúاحلديثúيفúبدأúوقدúاإلسرائيلية

ú.والقرائنúباألدلةúذلكúوتوثيقúاألقصىúاملسجدúحرق

7ú .ú:1969مúسنةúإسرائيلúوبناةúغوريونúبن
úوكنتúبالقدسúاملعلمنيúدارúطالبúقامú1924مúويف“úالكتابúمقدمةúيفúالعابديúويقول
úتعليم úيفúاألساليب úأحدث úعلىúلالطالعúأبيب úتل úيفúهرتزلياúمدرسةúبزيارة úطالبهاúأحد
úالرياضةúمعلميúمنúكواحدúغوريونúبنúدافيدúصورةúرأيتúالقاعةúويفú،البدنيةúالرياضة
ú،إليناúُمَسّلطًاúخنجراúاليهوديúالدليلúمنúتخرجúكلمةúكلúكانتúاإلسرائيليةúاملدارسúيف

وشعرتúحينذاكúبقوةúاحلركةúالصهيونيةúوخطرهاúعلىúبالدناúالعربية«)28(.

8ú .ú:1971مúسنةúوحاضرهاúماضيهاúعمان
ú،النكبةúتلكúمنذúليúإقامةúدارúعمانúاتخذتúوملا“ú:الكتابúمقدمةúيفúالعابديúويقول

ú.)29(”بخدمتهاúاألعوامúمنúوالعشرينúاالثننيúخاللúقمتú،نحوهاúبواجبيúأقومúأخذت
úعمان úتاريخ úاألول úالفصل úيف úتناول ú،فصول úأربعة úيف úفتقع úالكتاب úمادة úأما
úالفصلúويفú،اإلسالميúالفتحúمنذúالعربيúالتاريخúيفúعمانúالثانيúالفصلúويفú،القدمي
úيف úوحتدث ú،إليها úالشركس úوهجرة úاحلديث úالعصر úيف úعمان úعن úحتدثúالثالث
úأمانة úتقدمها úالتي úواخلدمات ú،فيها úحتققتúالتي úاالجنازات úأهم úعن úالرابع úالفص

ú.التاريخúيفúعمانúألسماءúمنهúجانباúوخصصú،)30(العاصمة

9ú .ú:1972مúسنةúقدسنا
úالتاريخيةúواألهميةúاملوقعúحيثúمنúالقدسúأهميةúالكتابúمقدمةúيفúاملؤلفúتناول
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úمجموعةúعنúعبارةúوالكتابú،املختلفةúلألديانúمقدسةúأماكنúمنúتضمúوماúوالدينية
úثمúالقاهرةúيفúالعربيةúوالدراساتúالبحوثúمعهدúيفúألقاهاúقدúكانúاحملاضراتúمن
úقيلتúشريفةúنبويةúوأحاديثúكرميةúآياتúمنúوردúماúوضمّنهاúالكتابúهذاúيفúجمعها

ú.)وأعمالهúووظائفهúنشاطاته(úفصلúيفúهذاúوردúوقدú،القدسúمدينةúيف

10ú.ú:1974مúسنةúالثالثةúاملجموعةú-تاريخناúمن
úعنúالتاريخيةúاملواضيعúيفúوحتدثú،وتاريخيةúأدبيةúمواضيعúعلىúالكتابúاشتمل
úالتاريخúمنúقصصúعنúفضاًلúأريحاúيفúاألثريةúاحلفرياتúوعنúالتاريخúقبلúماúعصور
úماعنيúوحماماتúقيسúوأم úراس úوبيت úإربد úمدينةúمثل úاألردنية úاملدن úألهمúووصف
úمفتشًاúكونهúذلكúيفúساعدهúوقدú.)31(املهمةúاآلثارúبعضúفيهاúاكتشفتúالتيúوالسلط

ú.الفترةúتلكúيفúلآلثار

11ú.ú:1975مúسنةúسياسيةúووحدةúاقتصاديةúتنميةúنحوúالعربيúالوطن
úكاللغةúالعربيúالوطنúسكانúتربطúالتيúالروابطúأهمúعنúباحلديثúللكتابúمهد
úلفصولúاملتتبعúوإنú.وتثبيتهاúتوثيقهاúإلىúويدعوú،والتراثúواألحاسيسúواآلمالúوالدين
úاملتحضرةúالدولúطليعةúيفúالعربيúالوطنúجعلúإلىúيرميúاملؤلفúهدفúأنúيرىúالكتاب
úاالستراتيجيúاملوقع úعنúوحتدثú،وامكاناتهúثرواته úاستغاللúأحسنúإذا úواملتقدمة
úهيúقاراتúثالثúبنيúويقعúوالغربúالشرقúبنيúالوصلúهمزةúيعتبرúإذúالعربيúللوطن

ú.وأوروباúوافريقياúآسيا

12ú.ú:1977مúسنةúالتاريخúيفúصفد
úوحتدثú،وتاريخيةúوجغرافيةúواجتماعيةúأدبيةúموضوعاتúعلىúالكتابúاشتمل
úالبريطاني úاالنتدابúحكومةúانتهجتها úالتي úالسياسة úعنúالتاريخية úاملوضوعاتúيف
úثارواúعندماúالصفدينيúمنúانتقمواúوكيفú1929مúسنةúصفدúيفúالعربيةúالثوراتúضد

ú.اإلجنليزúضد
úاحلالةúعنúوحتدثúلهاúاملماليكúحكمúوعنúالتاريخيةúصفدúمكانةúعنúوحتدث

ú.صفدúمعركةúعنúوحتدثú،اليهودúأيديúيفúسقطتúأنúإلىúفيهاúاالجتماعية

13ú.ú:1978مúسنةúالتاريخúمنúأوابد
úكلúدفاترهúيفúيسجلúبدأúعاماúخمسنيúمنذúأنهúالكتابúمقدمةúيفúالعابديúيقول
úوالكتابú.منهاúالكثيرúالشيءúلديهúجتمعúحتىúتاريخيةúمطالعاتúمنúيستملحهúما
ú،األثريةúاألبحاثúúأهميةúعنúيتحدثúالتاريخيúاجلانبúفيفú،والتاريخúاألدبúبنيúيجمع

ú.)32(اآلثارúمنúسلسلةúاكتشافúيفúآنذاكúالفلسطينيةúالتنقيبúمؤسسةúودور



774

14ú.:1978مúسنةúالرابعةúاملجموعةú-تاريخناúمن
úاملقدسةúالكتبúأهميةúعنúوحتدثúوتاريخيةúأدبيةúموضوعاتúالكتابúتضمن
úاألعمالúوأهمúكالشراكسةúاألردنúإلىúقدمتúالتيúاجلالياتúعنúوحتدثúكالتوراة
úشاهدهúمماúهيúالكتابúيفúوردتúالتيúواملعلوماتú،هجرتهمúوأسبابúبهاúقامواúالتي
úاألثريةúواألماكنúالقالعúأهمúالكتابúيفúووصفú،شيوخهمúعنúسمعهúوماúالعابدي
ú.باألردنúالزرقاءúمدينةúيفúشبيبúِقْصرúمثلúالصليبيةúاحلروبúيفúوأهميتهاúواحلصون

úاملؤلفاتúاملترجمة:
úيفúاألجانب úللسياح úومرافقته úطويلة úفترة úاآلثار úدائرة úيفúالعابدي úعمل úبحكم
úترجمúوقدú،وااليطاليةúوالفرنسيةúاإلجنليزيةúاللغاتúعرفúاألردنيةúاآلثارúبنيúجتوالهم
úعنúالعابدي úترجمهاúالتي úالكتبúوهاكمúواآلثارúالتاريخ úيفúاملهمة úالكتبúبعض

اللغةúاإلجنليزية:

1ú مخطوطاتúالبحرúامليتúسنة1967úم)33(:.
úقدم úوالذي úبروز úميللر úلألستاذ امليت”  úالبحر úمخطوطات“ úكتاب úظهر úعندما
úالكتابúبتعريبúالعابديúقامúاخلطيرةúاملكتشفاتúعنúاملعلوماتúمنúمجموعةúفيه
úألهم úالصور úوعشرات úلألعالم úوكشافا úفصال úعشر úتسعة úوتضمن ú،عليه úوزاد

ú.فيهاúاكتشفتúالتيúواملغاورúاملكتشفةúاملخطوطات

2ú .ú:1971مúسنةúاملشرقúإلىúكينغليكúرحلة
úرحلتهúيفúالشرقú1809-1891مúكينغليكúالرحالةúهذاúبهúوصفúملاúترجمةúالكتاب
úالكتابúالعابديúبدأú،لهاúتعرضúالتيúاملخاطرúأهمúوذكرú1834-1935مúبهاúقامúالتي
úثم ú،واالجتماعية úالسياسية úأحوالها úفوصفú،العثمانية úالدولة úعنúتاريخي úيوصف
úالهدفúوكانú)34(قصصيúبأسلوبúوذلكúبهمúواختلطúزارهمúالذينúالبالدúأهلúذكر
úأحوالúعلىúالتعرفúبلúفحسبúالسياسيةúواألماكنúاآلثارúدراسةúيكنúلمúرحلتهúمن

ú.ذلكúوتدوينúمعيشتهمúوطرقúالعرب

3ú .ú:1968مúسنةú)بيركهاردت(úبيركهارستúالرحالةúلسانúعلىúمقاالت
úالشوبكúقلعةúعنúتتحدثúواملقاالتú،ونشرهاúاملقاالتúهذهúبتعريبúالعابديúقام
úسويسريúوهوúاملذكورúالرحالةúوكانú،والسلطúالكركúوتاريخúالتاريخúمراحلúيف
úباملعرفةúمهتمةúاجنليزيةúجمعيةúمنúبتكليفúاألوسطúالشرقúأقطارúيفúيطوفúاملولد
úوكتبúالبتراء úدخلúمنúوأول ú1784-1817م úسنةúالرحالة úهذاúوكانú،1812 úسنة

عنها)35(.
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ú:والرحالتúوالسياحةúاآلثارúمجال
úوكانú،القدميةúوالكتاباتúاآلثارúبعلمúاهتمواúالذينúمنúالعابديúمحمودúكان
úمؤلفاتهúوأهمú،الزمنúمنúمدةúواألردنúفلسطنيúيفúاحلفرياتúعلىúبنفسهúأشرفúممن

ú:املجالúهذاúيف

1ú .ú:1956مúسنةúالبتراء
úقيام úحول úتدور úوالتي úتأليفه úمن úالغاية úعن úالكتاب úمقدمة úيف úاملؤلف úحتدث
úبالقدسúاملسيحيةúالشبانúجمعيةúيفú1924مúسنةúمحاضرةúبإلقاءúأجنبيúأثريúبحاثة
úمنúالعابدي úوخرجú،آلثارهاúألهمúالسحريúبالفانوس úعرضاúذلكúواتبعúالبتراء úعن
úحينماú1954مúعامúيفúأمنيتهúوحتققتú،البتراءúعنúالكتابةúيفúرغبةúوكلهúاالجتماع
úبالفانوس úواستعرض úالبتراء úتاريخ úملخصاúعمانúيفúالثقايف úالتعاون úنادي úيفúوقف

ú.)36(آثارهاúأهمúالسحري
úوملوكهمúوجتارتهمúوأصلهمúَموطنهمúحيثúمنúاألنباطúعنúيتحدثúالكتابúويف
úمرجعاú-صغرهúرغم–úالكتابúويعتبرú،)37(ونقوشهمúونقودهمúخاضوهاúالتيúواحلروب

لتاريخúمملكةúاألنباطúيفúجنوبúاألردنúوعاصمتهمúالبتراء.

2ú .ú:1957مúسنةúجرش
úومعلمنيúطالباúسوريةúبعثةúقيامúهوúالكتابúتأليفúيفúالسببúأنúاملؤلفúيذكر
ú،اآلثار úتلك úإلى úيرشدهم úكتابúأي úآنذاك úيكن úولم ú،1949م úعام úجرشúلزيارة
úتأليفúيفúمعتمدًاúزيارتهاúاملذكورةúالبعثةúتنهيúأنúقبلúهذاúكتابهúالعابديúفأصدر

ú.بهاúقامúالتيúالواقعيةúالوصفيةúاملشاهداتúعلىúالكتاب
úاملوجودة úواآلثار úالنقوش úوأهم úفيها úوالتجارة úجرش úتاريخ úعن úاحلديث úبدأ úوقد
úووصف úواملقابر úالكهوف úيف úعليها úعثر úالتي úاألثرية úاملكتشفات úووصف ú،فيها

ú.فيهاúالكنائسúأهمúوذكرúوالنقوشúالزخارف

3ú .ú:1957مúسنةúاألمويةúالقصور
úالكتابúواحتوىú،األمويúالعصرúيفúالعربيةúاألمةúعنúكتابهúمقدمةúيفúحتدث
úوقصرúاحلالباتúوقصرúاملشتىúكقصرúاألموينيúقصورúمنúمتفرقةúموضوعاتúعلى
úعلىúالقائمةúالعمرانيةúبالزخارفúحافاًلúِسْجاًلúويعتبرú.وغيرهاúهشامúوقصرúعمرة

ú.الباقيةúاآلثارúدراسة

4ú .ú:1965مúسنةúاألثريةúاحلفريات
úللتنقيبúالرئيسúالدافعúعنúمنهماúاألولúاجلزءúيفúيتحدثú،جزأينúيفúالكتابúيقع
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úنافعا úالكتاب úويعتبر ú،رأيه úلتدعيم úاألمثلة úبذلك úويضربú،البالد úهذهúيفúاألثري
úاملدن úعن úموجزة úنبذة úعلى úيحتوي úحيث úاآلثار úدراسة úيف úواملتخصصني úللباحثني

واألماكنúالتيúوجدتúفيهاúتلكúاآلثار)38(.

5ú .ú:1972مúسنةúواآلثارúنحن
úهذهú،اآلثارúحولúحتومúالدراسةúأيامúمنذúهوايتيúكانت“úكتابهúمقدمةúيفúيقول
úأيامúفلسطنيúيفúاآلثارúدائرةúنشاطاتúعلىúالوقوفúيفúجهوديúأقضيúجعلتنيúالهواية
úنشأةúحولúالكتابúمادةúوتدورú.”بعدúفيماúاألردنúآثارúإلىúامليلúهذاúوحتومú،االنتداب

ú.وفوائدهاúاألثريةúواالكتشافاتúاحلفرياتúبدءúتاريخúإلىúاإلشارةúمعúاآلثارúعلم
úفلسطنيúيفúاألثريةúاألماكنúوأهمúوالتنقيبúالبحثúشروطúإلىúكتابهúيفúويشير

واألردنúوكيفúمتúاكتشافها)39(.

6ú اآلثارúاإلسالميةúيفúفلسطنيúواألردنúسنة1973úم:.
úاألبحاث úيف úاملؤلف úتناول úفقد ú،وتاريخية úأدبية úأبحاث úعلى úالكتاب úاحتوى
ú،فلسطنيúيفúاألمويةúوالقصورú)40(فلسطنيúأثارúثمúاإلسالميةúالعربيةúاألبنيةúالتاريخية
ú،واألردنúفلسطنيúيفúاإلسالميةúاملعاركúبعضúفيهاúوقعتúالتيúاألماكنúعنúوكتب

ú.)41(األردنúيفú-عليهمúاهللúرضوان–úالصحابةúبعضúأضرحةúعنúحتدثúوكذلك

7ú .ú:1974úسنةúديارناúيفúأجانب
úالسياحةúأدبúيفúوافرúبسهمúالعربúضربúلقد“úكتابهúمقدمةúيفúاملؤلفúيذكر
úللغربينيúالدوافعúأهمúمنúكانúالعربúالرحالةúكتبهúماúأنúأجمعúالعالمúيعترفúبحيث

ú.)42(”والريادةúالرحلةúعلىúحملتهمúالتي
úوقدú،ديارناúإلىúاألجانبúمنúفريقúبهاúقامúلزياراتúخالصةúعلىúالكتابúاحتوى
úالفئاتúتلكúعلىúحكمهúوأصدرú،وأغراضهاúالزياراتúتلكúدوافعúأهمúاملؤلفúذكر

ú.)43(والتأليفúوالنقدúوالتاريخúالسياسةúحقلúيفúلناúقدموهúوماúاألجانبúمن

مؤلفاتúمشتركة:
ú:التاليةúاملؤلفاتúيفúاملؤلفنيúمنúغيرهúالعابديúشارك

1ú .úمؤلفاتهúيفúذكرهúوردúوقدú:1965مúسنةúاالجتماعاتúتدريسúيفúاملعلمúدليل
ú،احلياري úومصطفىú،الكرد úعباس úالدكتور úفيه úشاركهúوممنúالتربوية

ú.نقوالúوقسطنديúالشاميúعليúومحمدú/ميزرúأبوúوجميل
2ú .úالدكتورúاألستاذúفيهúشاركهúوقدú:1979مúسنةúوقضيةúوشعباúأرضاúفلسطني

úيف úوفاته úبعد úنشر úوقد ú،الرحمن úعبد úأسعد úالدكتور ú،السمرة úمحمود
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úللمكتبةúوُمثرú،العربيةúالبالدúيفúالثانويةúاملرحلةúلطالبúمرجعúوهوú،1979م
العربيةúبالنسبةúلقضيةúاألولىúقضيةúفلسطني.

مؤلفاتúمخطوطةúوغيرúمطبوعة:
ú:املؤلفاتúهؤالءúومنúمكتبتهúيفúوموجودةúمخطوطةúمؤلفاتúللعابدي

1ú عامúالتردي1967úم..
2ú عامúالتحدي1968úم..
3ú عامúالتصدي1979úم..
4ú .úالقافúبقلبúالرقيمúلكلمةúúصوتيúتطورúعنúنتجتúالرجيبú_úالرجيبúكهف

جيماúوامليمúباءú-úاحملرر(.
5ú .úيقومúالتيúاحلفرياتúخطورةúعنúشروحúوفيهúالشريفúالقدسيúاحلرمúمنúصرخة

ú.الشريفúاحلرمúحولúاإلسرائيليúالعدوúبها
6ú ترجمةúكتابú)اآلثارúيفúاألراضيúاملقدسة()44(..

ú:األدبيةúمؤلفاته
úالعمومúوعلىú،واملجالتúالصحفúيفúنشرهاúالتيúاألدبيةúمبقاالتهúالعابديúاشتهر
úجوانبúمختلفúيفúاملقاالت úكتابةúيفúوبرع úاألدب úفنون úتناول úأديًبا úالعابدي úكان

ú:األدبيةúمؤلفاتهúومنúسهلúواضحúبأسلوبúاملختصةúاحلياة

1ú .ú:1957مúسنةúالعربúقصصúمن
úمنúيدايúإليهúوصلتúمماúاألخبارúهذهúفجمعت“ú:كتابهúمقدمةúيفúاملؤلفúويقول

أمهاتúالكتبúيفúموضوعúالقصةúواخلبر”.
úيفúباحليويةúالنابضةúقيمتهاúلهاúأدبيةúموضوعاتúعلىúالكتابúمادةúاشتملتúوقد
ú،يزن úذيúبن úسيفú،البسوس úحربú،الزباء ú:مواضيعهúومن úوالقصة úاخلبر úموضوع
úفالكتابúالعمومúوعلىú،إياسúذكاءú،وعاتكةúامللكúعبدú،الكرامúعثراتúجابر
úسهلúوأسلوبهúاإلعداديةúاملرحلةúيفúالطالبúمنهúليستفيدúالصامتةúالقراءةúلهدفúوضع

ú.الطالبúومستوىúيتناسب
úقصةú)45(املثال úسبيلúوعلىúمنهúأخذهاúالذيúاملصدرúقصةúكلúنهايةúيفúوذكر

ú.)احلمويúحجةúالبنúاألوراقúثمرات(úعنúأخذتúالكرامúعثراتúجابر

2ú .ú:1968مúسنةúجولةúللباطل
úاملسرحيةúكتبتú:مقدمتهاúيفúويقولúهادفةúوطنيةúمسرحيةúعنúعبارةúوالكتاب
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úوكانú،بذلكúاللجنةúتتأثرúلئالúاسميúأكتبúولمú،املسابقةúيفúواشتركتúيومنيúيف
úطبعúوقدúالثانية úالدرجة úتستحقú)جولةúللباطل( úمسرحيةúأنúالفاحصة úاللجنة úقرار

الكتابúولمúتعرضúاملسرحيةúوهيúمحاولةúيفúالتأليفúاملسرحي)46(.

3ú ُكناشةúمعلمúسنة1972úم:.
úالكتبúيفúاستطعتúماúأقرأúأخذتúمعلماúأصبحتúعندما“úمقدمتهúيفúاملؤلفúيقول
úيفúأخلّصúكنتúماúوكثيراú،التعليمúمهنةúعلىúالتعرفúعلىúتعيننيúأبحاثاúواملجالت
úأبحاثاúأنشرúأخذتúمجموعتيúبنموúشعرتúوملاú،القراءاتúهذهúمنúيعجبنيúماúدفتري
úأنúواجبيúمنúأرىúسنةúثالثنيúوالتعليمúالتربيةúحقلúيفúعملتúأنúوبعدúواآلنú.مختصرة

أضعúهذهúاملجموعةúبنيúأيديúزمالئيúالناشئنيúمنúاملعلمني”)47(.
úيف úالناجح úفاملعلم ú،الناشئ úاملعلم úإلى úالنصائح úبتوجيه úكتابهúاملؤلف úبدأ úوقد
úاملعلمúإلىúنصائحú:مواضيعهúومنú)48(املبتكرúالفنانúإلىúأقربúيكونúأنúينبغيúنظره
úاألسرةú،التذكرúطرقú،الوطنيةúالتربيةúإلىúحاجتناú،باجلمهورúاملعلمúعالقةú،الناشئ

واملدرسةúوغيرها.
úإلىúبهديهúويستنيرونúاملعلمونúعليهúيسيرúدستوراúيعتبرúفالكتابúحالúكلúوعلى

طرقúالتربيةúوالتعليمúاحلديثةúوالّسليمة.

4ú أنيسúاجلليسúسنة1972úم:.
úالعامúوالهدفú.واحدةúأهدافúذاتúولكنهاúاملوادúمتنوعةúمقاالتúالكتابúتضمن
úهذاúأضعúفإنني“úكتابهúمقدمةúيفúاملؤلفúويقولú.الناسúلدىúالقراءةúحتبيبúهوúمنه
úاألردنúيفúللكتابúالدوليúللعامúالوطنيةúاللجنةúيديúبنيú)اجلليسúأنيس(úسميتهúالذي
úوعلىú.”امليدانúهذاúيفúاملشاركةúنصيبúليúيكونúأنúأحبú،أعضائهاúمنúكواحد

ú.املطالعةúعلىúبحثúفالكتابúالعموم

5ú وخيرúجليسúسنة1975úم:.
úدفاتريúيفúأجمعúأنúعلىúعامًاúخمسنيúمنذúدأْبت“úكتابهúمقدمةúيفúاملؤلفúيقول
úاملجموعةúهذهúتطبعúأنúيفúاألملúكبيرúوكنتú،أقرأúمماúواستملحهúاستطرفهúماúكل

ليستمتعúبهاúقّراءúالعربيةúيفúسائرúأقطارها”)49(.
úاليونسكوúمنظمةúخصصتú1972مúعامúأنهúاملعلمúقالúفكماúالتأليفúمناسبةúأما
úالقراءة úحتبب úالتي úالكتب úنشر úيف úالعربية úاألقطار úوتبارت úللكتاب úدوليا úعاما
úويعتبر ú،األدبية úالطرائف úمن úطائفة úضم úالذي úالكتاب úهذا úفكان ú،للمواطنني
úومشاهيرúواحلكاياتúوالقصصúالنوادرúبنيúجتمعúالتيúواملسليةúاملمتعةúالكتبúمن

العظماءúيفúالتاريخúواألدب.
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6ú .ú:1977مúسنةúعلمواúهكذا
úمجلة úيف úنشرها úقد úاملؤلف úكان úومقتطفات úمختارات úعلى úالكتاب úاحتوى
úحسنيúامللك úإلى úهذا úكتابهúاملؤلف úأهدى úوقد ú،1942-1947م úعام úمن ú)املختار(
úالتربية úحقلúيفúالعاملني úمنúالفئة úهذهúعلىúبجميلهúاعترافًاúالفضيúعيدهúمبناسبة
ú.)50(ووطنهúشعبهúإلىúحسنيúامللكúقدمهاúالتيúاملنجزاتúبعضúالكتابúويفú:والتعليم

فنون الع�بدي النرثية
úنتعرفúبخاصةúاألدبيةúوآثارهúبعامةúاملتنوعةúالعابديúمؤلفاتúعلىúتعرفناúأنúبعد

ú:التاليةúاألغراضúعلىúاشتملتúالتيúالنثريةúفنونهúمنúالنماذجúبعضúعلىúاآلن
1ú .úيف úإليه úولنستمع úاألدبية úالعابدي úإنتاج úبواكير úمن úوهي ú:السياسية úاملقالة

ú.)القدسúيفúبلفور(úبعنوانúمقال
úآذار úشهرúمنúوالعشرينúاخلامسúيفú)بلفور( úوصولúيوم úالسواد úفلسطنيúلبست“
úالتي úالعراقيل úبسبب úوصوله úموعد úعن úدقيقة úسبعني úتأخر úأن úبعد ú،1925م úعام
úالصارمةúاالحتياطاتúمنúبالرغمúوذلكú،غزةúمحطةúقربúاحلديديúاخلطúعلىúوضعت
úوزير úتصرف úحتتúخاصا úقطارًا úوضعها úورغم úاالنتداب úحكومةúإليها úجلأت úالتي

ú.)51(مستعمراتها
ومنúمقالúآخرúيصفúفيهúاحلربúوالهدنةúنأخذúمنهúماúيلي: ú

úفلسطنيúبتقسيمúقرارهاúاألممúهيئةúأصدرتú1947مúسنةúالثانيúتشرينú29úيف“ ú
úأنúظهرúثمú،اليهودúمعúحربúúيفúودخلواúالقرارúهذاúالعربúرفضú.واليهودúالعربúبني
úإعالن úالعربية úالدول úوقررت ú،وحدهمú úاملعركة úكسبúيستطيعون úالúالبالد úأهل

احلربúعلىúاليهودúرسميا،úúوأعلنتúالدولةúاملنتدبةúعزمهاúعلىúمغادرةúالبالد”)52(.
2ú .úالوطنية úباملقاالت úالعابدي úيهتم úأن úالبدهّي úمن ú:والشعبية úالوطنية úاملقالة

úجهةúمنúوخلطورتهاú،جهةúمنúالفلسطينيةúالقضيةúأحداثúعاشúألنهúوالشعبية
أخرىúمعúإدراكهúالواعيúملاúيهددúأرضهúوشعبهúمنúمخاطر.

úúمقاالتúأعدواúالذينúأوائلúمنúالسكاكينيúخليلúوأستاذهúالعابديúوكان ú
ú.كثيرةúحماسيةúمناسباتúيفúوطنية

úالúمنúوفيناúالردى úحياضúإلىúأبطالناúيتسابقúأنúعليناúيعز“ ú:العابدي úقولúومن
úفالúواملنكوبونúاملجاهدونúيجوعúأنúعلّيúيعزú،وقينةúزقاúكلهúاملجدúيحسبúيزال
úوأنúيتبرعونúفالúأغنياءúفيناúيكونúأنúعلّيúيعّزú،نكسوهمúفالúيعرواúأوú،نطعمهم

úú.)53(يتطوعونúفالúكثيرونúأطباءúفيناúيكون
3ú .úمجتمع úأي úيف úاالستمرار úلها úيكتب úالتي úالظواهر úمن ú:االجتماعية úاملقالة

úلهذهúواستغاللهمúالفقيرةúالطبقةúعلىúوتسلطهمúاألغنياءúجشعúاملجتمعاتúمن
úالبالد úعلى úسيطر úوما úاالجتماعية úاحلالة úالعابدي úووصف ú،الفقيرة úالطبقة
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úيفúاالجتماعيةúاحلالةúيصفúونراهú،مدمرةúوزالزلúمدقعúوفقرúمطبقúجهلúمن
ú:فيقولúقريته

úاملالبس úبأفخر úيتجملون úقريتي úأغنام úرعاة úكانúكيفúأذكر úزلت úما úوإني“
úحفالتúويقيمونúاملجاورةúالقرىúرعاةúبزمالئهمúليلتقواúاملدينةúإلىúوينزلونú،وأبهجها
ú،امليدانúهذاúيفúاألولويةúلكسبúاملسابقاتúبينهمúوجتريú،املجوزúأنغامúعلىúالدبكة
úسنهúعلىúبيضتهúأحمدúيضربú)بالبيض úاملطاقشة( úالدبكة úحفالتúيرافق úوكان
úكسرتúومنú)التطقيش(úيتبادالنúثمú،بيضتهúمنúأصلبúأنهاúعلىúمحمودًاúويراهن
úالبيضúعشراتúأحدهماúيجمعúوقدú،املنتصرúعليهاúويستوليú،املغلوبúفانهúبيضته

úú.)54(القمارúمنúعنهúاملسكوتúالنوعúبهذاúاملكّسر
4ú .ú:هماúأساسينيúمحورينúحولúالعابديúعندúالتربيةúتدورú:والتعليمúالتربية

ú.االجتماعيةúالتربيةúومحورúاملدرسيةúالتربيةúمحور
úاحلياة úوتعويدهم úنفوسهم úيف úالثقة úوبعث úالطالب úتنشئة úعلى úتقوم ú:فاألولى
االستقالليةúواألخالقúالقوميةúباإلضافةúإلىúماúيتلقفهúالطالبúمنúمعارفúوثقافات.

úدعوتهúومنú.والكتابةúاحملاضراتúطريقúعنúاجلماهيرúتوجيهúعلىúتقومú:والثانية
úأنúعلىúمقصورةúالتربيةúليست“ú:قولهúنقتطفúوخلقياúوعقلياúجسمياúالناشئةúلتربية
úمن úميكن úمبا úوالعقل úاجلسم úمن úكلúإمداد úهي úبل ú-التلميذ úويحفظ úاملعلم úيقول
úالطفلúسعادةúعليهاúتبنىúالتيúالقويةúالدعامةúهيúاجلسميةúوالتربيةú،واجلمالúالكمال
úوتذبلúأكمامهاúيفúوهيúتضمرúبلú،وتثمرúوتزهرúالعقليةúالقوىúتنفتحúالúلوالهاúوالتي

وتتالشى)55(«.
5ú .úأبحاثه úيف úذلك úوجتلى ú،الّضاد úلغة úعلى úالغيورين úمن úالعابدي úكانú:اللغة

úأستاذهúذلكúيفúويشبهú،والتراكيبúاأللفاظúمنúيصلحúالúماúنبذúإلىúودعوته
ú.)56(واملضمونúاألسلوبúيفúالتجديدúإلىúدعوتهúيفúالسكاكينيúخليل

úاللغةúأهميةúوعنú)57(اللغةúسالمةúعلىúاحملافظةúضرورةúعلىúاملعلمنيúزمالءهúويحث
úالطريقúهيúواللغةú،والتحريرúاحلريةúعالمúهوúننشدهúالذيúالعالمúإن»úالعابديúيقول
ú،الفكر úعن úاألوهام úتزيح úالثقافة ú.صيانتهما úعلى úتعمل úوالثقافة ú،إليهما úاملؤدي
úألنهاúالقيد úتقبلúالúهيúثمú،احلياةúديجورúيفúتهديهúالتي úباألنوار úاإلنسانúمتدúواللغة
úوعاءúأيúمنúيأخذهاúاملؤمنúضالةúهيúالتيúاحلكمةúعنúوتبحثú،االنطالقúعنúتبحث

ú.)58(خرجت
6ú .úبالدúيفúبأننا úاألردنيúاملسرحúعنúالعابدي úيقولú:املسرحيúواملقالúاملسرحية

úعدةúوهناكú،واإلعالمúالثقافةúأنواعúمختلفúيفúمصرúعلىúعالةúعشناúالشام
úاحملليúالنصúإلىúوافتقارهú،األردنيúاملسرحúحولúالعابديúعنهاúأجابúأسئلة

ú:األسئلةúهذهúومن
úتتمشىúاملستوىúعنúالنظرúبغضúاملعروضةúاملسرحياتúنصوصúكانتúهل(ú:سؤال
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úاحلقبة؟úتلكúيفúشخصيتناúوتعكسú،واقعناúمع
úاملترجمةúأوúبالعربيةúاملكتوبةúالنصوصúعلىúالفترةúهذهúحتىúنعتمدúكناú:جواب
úواقعنا úمع úالنصوص úهذه úتكييف úيف úصعوبة úجند úوكنا ú،األجنبية úاللغات úعن
úمادةúيفúجديدúعنصرúدخلúالثانيةúالعامليةúاحلربúيفúولكنú،أحوالناúتعكسúوجعلها
ú،إليهاúاحلاجةúأشدúيفúأناúالتيú،الشعبيةúاملقاومةúبذلكúوأعنيú،املسرحيةúالنصوص

هكذاúأصبحúاملسرحúيعكسúوضعناúبصورةúأكثر)59(.
úواقعناúخاللهاúمنúعالجú)جولةúللباطل(úمسرحيةúاألدبيةúمؤلفاتهúيفúذكرناúوقد

ú.بأرضناúاملشروعúحقناúخاللهاúمنúوأثبتú،نعيشهúالذي
7ú .úالسرور úعن úيومياته úيف úالسكاكيني úيقول ú:والفكاهة úوالنوادر úالطرائف

ú،الضحكúمنúالنفسúوكرمúاألخالقúحسنúعلىúأدلúشيءúليس“ú:والضحك
úفمن ú،جماال úاملالمح úوسائر úبريقا úوالعيون úإشراقا úالوجه úيكسب úالسرور
úيف úمرض úوالكآبة úاحلزن úوإن ú،والضحك úالسرور úأسلوبي úأركان úأهم
úبأستاذة úيقتدي úالعابدي úوكان ú،)60(اجلسم úيف úأمراض úإلى úيفضي úالنفس

ú.بخطاهúويترسمúالسكاكيني
ú،احلياةúعلىúواالقتدارúالنشاطúواستردادúالتنفيسúوسائلúمنúوسيلةúإذًاúفالضحك
úألنúوذلكúكثيرةúالعابديúكتبúيفúوالفكاهاتúوالنوادرúالطرائفúعلىúاألمثلةúوإن
روحهúاصطبغتúباملسرحúوالدعابةúحتىúامتزجتúالنكتةúواالبتسامةúيفúشخصيته)61(.
ú1961م úعام úلندن úزرت“ ú:)احلوار úأدب( úبعنوان úطرائفه úإحدى úيف úالعابدي úيقول
úمستأجرúزارنيúحتىúفيهاúحقائبيúوضعتúأنúوماú،إلقامتيúمفروشةúشقةúواستأجرت
úولكننيú،األمرúبادئúيفúدهشتú،ويقظتيúنوميúمواعيدúعنúويسألنيú،العلياúالشقة
ú،ريبúبالú،يعودúاالجتماعيةúحياتهمúيفúاإلجنليزúجناحúأنúأيقنتúالسببúعرفتúأنúبعد
úأن ú،والسؤال úالزيارة úسببúكانúلقدú،عليهúوماúله úمباúمنهمúفردúكلúمعرفةúإلى
úنوميúأوقاتúيفúتقعúالúبحيثú،باحلديقةúأطفالهúلعبúمواعيدúتنظيمúيفúيرغبúجاري

فتضايقني”)62(.
8ú .úضمنúوقدú،الثقافةúمجالúيفúفسيحúوميدانúطويلúباعúوللعابديú:الثقافيةúاملقالة

úيفúالكتب(úبعنوانúلهúمقالúمنúونقتطفú،الثقافيةúاملقاالتúمنúكثيراúكتبه
úجلنة úدار ú،الزمالء úمن úلفيف úمع ú،زرت ú1936م úويف» ú:قوله ú)العربية úاحلضارة
úأعضائها úمن úكثير úعلى úوتعرفت ú،القاهرة úيف úوالنشر úوالترجمة úالتأليف
úوقرأتú،السنويةúنشرتهمúيفúصورهمúرأيتúكنتúقدúأننيúسيماúالúاألفاضل؛
úوعندما ú.نشاطهم úمبلغ úعلى úأطلعوني úأنهم úلطفهم úمن úوبلغ ú،نشر úما úمعظم
úتتطورúأنúمتنيتú1960مúسنةúاألردنيةúالتعريبúجلنةúوالتعليمúالتربيةúوزارةúألفت
úالتطورúهذاúأنúالسرورúدواعيúومنú،القاهريةúاللجنةúيشبهúماúإلىúهذهúجلنتنا

ú.»)63(حصلúقد
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9ú .úيفúعملهúبحكمúوذلكúاآلثارúمجالúيفúمميزúدورúللعابديúكانú:اآلثارúوصف
úذكرهاúوردúوقدú،اآلثارúيفúعدةúكتباúألفúوقدú،األردنيةúالعامةúاآلثارúدائرة
úزادتهúوخبرةúومعرفةúدرايةúالسياحúومرافقةúبينهاúالتجوالúأكسبهúوقدú،سابقا

ú.البحثúهذاúيفúتعمقا
ويقولúيفúمقالúبعنوانú)هندسةúالبناءúالعربي()64(:

úومعنيúسبأúúمبانيúمنúلواحدúهندسياúوصفاúالعربيةúمراجعناúيفúجندúلمúاآلنúإلى“
úاإلسالمياتúوعلماءúاملستشرقونúإليهاúيتطرقúلمúلذلكú،اإلسالمúقبلúاليمنúيفúوحمير
úيفúمعظمهاúالصددúبهذاúمتعددةúمقاالتúولهú.”اإلسالميةúالعمارةúفنúعنúكتبواúفيما

úú.وجودهاúوأماكنúوأهميهاúاآلثارúوصف
10ú.úوالسير úالتراجم úوكتابة úلألعالم úالتقدمي úالعابدي úأتقن ú:والتراجم úاألعالم

úإخراجه úعلى úأشرف úالذي úالضخم úالكتاب úمن úذلك úعلى úأدل úوليس ú،لهم
úوهوúأالú1976مúعامúاملتوفىú)امللثمúالبدوي(úالعوداتúيعقوبúللمرحومúوضبطه

ú.)فلسطنيúيفúواألدبúالفكرúأعالمúمن(úكتاب
úإلى úاألدبي úإنتاجهم úإخراج úعلى úأشرف úالذين úاألعالم úمن úواحدًا úوسنتناول
úيفúالعابدي úيقول ú،اخلالدي úسامحúأحمد úاألستاذ úوهو úمؤلفه úوفاة úبعد úالوجود úحيز
úيف úالنشاشيبي úراغب úالشيخ úابن úاخلالدي úسامح úأحمد úاألستاذ úتخرج“ ú:له úترجمته
úالعثماني úاجليشúيفúوخدمú،1917م úسنةúاألمريكيةúبيروتúبجامعةúالصيدلةúكلية
úمبيل úالعملية úحياته úبداية úمنذ úيشعر úكانúوملا ú،األولى úالعاملية úاحلرب úأخريات úيف
úشهادةúنالúحتىúالدراسةúإلىúوعادúالصيدلةúاعتزلúفقدúوالتدريسúالتعليمúإلىúشديد
úألذكرúوإنيú،1920مúسنةúمنذúوغزةúيافاúللوائيúمفتشاúالعمليةúحياتهúوبدأúاملاجستير
úاملرحومúفدعاناú،1924úسنةúيافاúزارواú-منهمúوكنت –úبالقدسúاملعلمنيúدارúطالبúأن
úإمبراطورúفيهاúجلسúالتيúالقاعةúيفúوأجلسناú،البرتقالúبياراتúبنيúاألسرةúدارúإلى
úمنúعليناúوأغدقú،السويس úقناة úافتتاح úمنúرجوعهúيفúبفلسطني úمرúعندماúالنمسا

ú.»)56(وكرمهúلطفه
11ú.úالرحالت úوبخاصة úالعابدي úأحب úما úأمتع úمن úالرحالت úكانت ú:الرحالت

úعلىúوالوقوفúبالدهúآثارúعلىúالتعرفúعلىúالرحالتúتلكúشدتهúوقدú،املدرسية
úيفúودرايةúومترساúمراناúاملتعددةúرحالتهúأكسبتهúوقدú،السابقةúاألممúحضارات
úمنúبالقربú)ساباúمارúدير(úإلىúلرحلةúوصفهúيفúويقولú،الرحالتúتلكúوصف

ú.بالقدسúاملعلمنيúدارúيفúطالباúوقتئٍذúوكانú،القدس
úكانúوملاú،العجيبúالديرúهذاúإلىúوصلناúحتىúكيلومترًاúعشرúخمسةúمشيناúلقد“
úدارúإلىú)املنزلúومديرةúطوطحúاملسز(úعناúانفصلتú،تدخلهúأنúأنثىúكلúعلىúُمحّرما
úمكانúعنúالكثيرúالشيءúوسمعناúرأيناúولقدú،الديرúعلىúتطلúرابيةúفوقúالضيافة
úعملياúأخذناهúالذيúالدرسúأعظمúوماú،الفلسطينيةúالديارúهذهúمنúالقريبúالديرúهذا
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úمنú)املجففúالعنب(úوالزبيبú)املجففúالتني(úني يفúالوطنيةúعندماúقدمúلناúاملديرúالُقطَّ
úغايةúيفúالدارúإلىúاليومúذلكúمساءúيفúوعدناú،الشوكالتةúعنúعوضاúالبلدúحاصالت

ú.)66(”واحلبورúالسرور
12ú.úمؤلفاتúيفúمرموقةúمكانةú،منهاúالتاريخيةúوبخاصةú،القصةúاحتلتú:القصة

úنشاطهúبوادرúعليهاúبدتú،ومتميزúخاصúطابعúذاتúالعابديúوقصصú،العابدي
منذúأنúكانúطالبًا.

úجننيúمنúقريبةúقريةúاسمúوهيú)صانورúأوúسانورúفتاة(úقصةúمقدمةúيفúالعابديúيقول
úوقدú،)67(1925مúسنةúبالقدسúاملعلمنيúبدارúالثانيúالصفúيفúوهوúكتبهاúفلسطني؛úيف
ú،وذيابú،زيدúوأبيú،عنترةúسيرةúالقومúسئم»ú:القصةúكتابةúيفúالثانيةúباجلائزةúفاز
úوالتف ú،املضافة úباب úوأغلق úفتبعهم ú،الشاعر úفواز úحولúمنúفانفضوا ú،هاللúوبني

ú.رأسهúحتتúحذاءهúوضعúثمúبعباءته
úالراحةúيقلقúماúفيهاúيبقúولمú)صانور(úحركةúفهدأتú،بيوتهمúإلىúالقومúانفَض
úنافذةúمنúنظرهاúوأطلقتú،فراشهاúمنúفنهضتú،سعادúمضجعúأقضúكلبúنباحúإال
úاملنتصبúالذرةúنباتúعلىúتساقطتúوقدúاللجينيةúالقمرúأشعةúفرأتú،العاليةúالغرفة

كالرماحúيفúاملرجúالواسع،úفراقúلهاúهذاúاملنظرúوارتاحتúإليه)68(«.

خ�س�ئ�س الع�بدي الأدبية
úأنúاملبدأúهذاúويعنيú،االلتزامúأدبúحتتúتندرجúبجدهاúاألدبيةúالعابديúآثارúيقرأúمن
úقضاياúمبعاجلةúملتزمًاúالعابديúكانúلذاú،ومجتمعهúأمتهúقضاياúمبعاجلةúملزمúاألديب
ú،ملجتمعهúيعيشúوإمناú،لذاتهúيعشúولمúالقضاياúهذهúعنúينفصلúولمú،ومجتمعهúأمته
úأدب úجملتهúيفúعنده úاألدب úيكنúولم ú،املجتمع úهذاúخاللúمن úذاته úيرى úأن úوعليه
úلمúخلقúأوú،نفسهúعلىúيطبقهúلمúأمرúإلىúقطúيدعúولمú،املجردúالفنúينشدúذهنيúترف

ú.ميارسه
úيرىúمتأنيةúمستقصيةúدراسةúواألدبيúالفكريúالعابديúإنتاجúيدرسúمنúوإن ú

أنهúكانúينصرفúيفúتفكيرهúوأدبهúإلىúالناحيةúالتربويةúواالجتماعية.
úواألدبيةúالفكريةúمداركهúواتسعتú،متميزاúنبوغاúحداثتهúمنذúالعابديúُوهبúفقد
úمنúوكانú1927مúسنةúفيهاúوتخرجú1923مúسنةúبالقدسúاملعلمنيúبكليةúالتحقúحني
úسامحúأحمدúاألساتذةú،املكتبةúوارتيادúاملطالعةúحبúنفسهúيفúغرسواúالذينúأساتذته
úاألعلىúاملثلúويعتبرهمúبهمúيعتزúوكانú،طوطحúوخليلú،السكاكينيúوخليلúاخلالدي
úأساتذتهúوبنيúبينهúالعالقةúوتوثقتú،بهمúيقتديúوكانú،احلديثةúوطرقهاúالتربيةúيف
úالعابدي úصارúلذاú،والكتابةúواملطالعةúالدرس úعلىúوشجعوهúالنجابة úفيهúفتوسموا
úمتعددة úعنده úاألدب úمجاالتúفجاءت ú،العنان úالسيال úلقلمه úوأطلق ú،بجرأة úيكتب
ú،األدباءúمنúغيرهúنالúكماúالعلياúالدراسيةúالشهاداتúمنúينلúلمúأنهúرغمú،وخصبة
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úشقúعصامياúالعابديúفكانú،وظيفتهúيفúوهوú)الثانويúالعالي(úشهادةúعلىúحصلúإذ
úوعلما ú،المعا úأديبا úغدا úحتىú،واملطالعة úالقراءة úعلى úودأبه úومثابرته úبجده úطريقه
úواألبحاثúالكتبúعشراتúمنúالعربيةúللمكتبةúقدمهúمباúواألدبúالفكرúأعالمúمن

ú.واآلدابúواآلثارúوالسياسةúوالتربيةúواجلغرافياúالتاريخúيفúوالدراسات
úيفúبالغúباهتمامúبخاصةúالفلسطينيةúوالقضيةúبعامةúالعربيةúالقضيةúحظيتúوقد
úرافقúألنهúكبيرةúعلميةúقيمةúذاتúهيúفلسطنيúقضيةúيفúومؤلفاتهú.وآثارهúمؤلفاته
ú.وأمانةúبصدقúشهدهúماúفسجلú،مسيرتهاúوواكبú،معهاúوتفاعلúوعايشهاúأحداثها
úإلى úيتعصب úولم ú،فئة úإلى úيتحيز úلم úعادال úمنصفا úكتاباتهúيفúالعابدي úوكان

ú.وتقديراúقيمةúاآلخرينúنظرúيفúالكتاباتúهذهúزادúمماúحزب
úيرىúالعابديúمؤلفاتúعلىúيّطلعúمنúإنúنقولúاألدبيةúخصائصهúعنúاحلديثúوعند
úمن úكلهاúاحملفوظة úاللفظية úوالقوالب úاجلاهزة úالتراكيب úعن úوالبعد úالبساطة úأن

ú.األدبيúأسلوبهúخصائص
úوذلكúشريفةúنبويةúوبأحاديثúالكرميúالقرآنúمنúكرميةúبآياتúالعابديúواستشهد

ú.التاريخيةúمؤلفاتهúيفúذكرهúوردúالذيúقدسناúكتابúيف
úالفالسفة úأقوال úمن úتضمينه úعن úفضال úشعرية úبأبيات úاستشهد úوكذلك

ú.مؤلفاتهúيفúواملفكرين
úعن úوالبعد úاملعاناة úعن úالصادق úالتعبير úيف úاألصالة ú:األدبية úخصائصه úومن
úوجتنبه ú،ويسر úبساطة úيف úالعصر úلغة úعلى úالدالة úاأللفاظ úواستخدامه ú،التحذلق

ú.املتوارثةúالتقليديةúوالتعابيرúاأللفاظ
ú،وجمودها úقسوتها úبسبب úالقدمية úاملذاهب úأصحاب úعلى úيحمل úوجدناه úوقد
úالتجديدúإلىúودعاúوالشكلúاملضمونúحيثúمنúاملاضيúقيودúمنúبالتحررúوطالبهم

ú.األسلوبúيف
úبعث úيفúالبارز úدوره úله úواألديب ú،محاكاةúأو úتقليدا úوليس úرسالةúعندهúفاألدب
ú،مجدهاúقمةúإلىúوالوصولúوحضارتهاúتقدمهاúإلىúالسبيلúوهوú،رقادهاúمنúاألمة
úاألمةúعنúيدافعúجنديúعندهúفاألديبú،االلتزامúمببدأúمؤمناúالعابديúكانúهناúومن

ú.وقلمهúبفكرهúوكيانها
úأجلúمنúالكتابةúيصنفونúالكّتابúكانúحنيúفيف»ú:ياغيúالرحمنúعبدúويقول
úيبالونúفالú،األموالúكتجميدúيقرأهاúمنúعلىúحريصنيúغيرúويجّمدونهاú،أنفسهم
úالصنعةúبهذهúصوامعهمúيفúالوقتúيقتلواúأنúهّمهمúوكأنú،الناسúإلىúوصولهاúبأمر
ú،ياغيúالدكتورúوصفهمúكماúالكتابúبعضúكانúحنيúفيفú)69(»للحياةúالكالمية
úرأيúصاحبúوكانú،للحياةúاألدبúبأنúونادىú،النمطúذلكúعلىúيثورúالعابديúكان
úغيرúيفúبالهدوءúيتصفúفوجدناهú.واألدبيúالفكريúأفقهúاتسعúوبذلكú،نظريةúكلúيف
úسموúماúغيرúيفúقوةúأكسبتاهúالوجهúيفúواالبتسامةú،النفسúيفúالهدوءúوهذاú،صخب
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ú.العاطفةúحرارةúعليهúنلحظúأنúدونúاستعالءúأو
úاألبياتúأوúالبيتúينظمúكانúبلú،عليهúاملتعارفúباملعنىúشاعراúالعابديúيكنúولم
úمن úجهدا úمنه úيتطلبان úكانا úالقصائد úونظم úفالشعر ú،غريبًا úهذا úوليس ú،القليلة
úبيدú،كتبúماúكلúيفúتفكيرهúعلىúاستحوذتúقدúالعلميةúالنزعةúألنú،خاصúنوع
úيضمنúوكانú،حلكمةúالشعرúمنúفإنú،وأعذبهúأطيبهúويرويú،لسماعهúيطربúأنه
úاالستزادةúعلىúحتثúالتيúاألشعارúومنúباحلكمúاملليئةúاألشعارúمنúالعديدúمحاضراته

ú.املللúعنهúويصرفúإليهúالسامعúليشدúاألخالقúومكارمúاملعارفúمن
úالتي úأحاديثه úيف úوالنكتة úوالدعابة úاملرح ú:األدبي úأسلوبه úخصائص úمن úوكان
úسر úوهذا ú،والنوادر úواحلكايات úالقصص úفضمنها ú،مؤلفاته úبها úانطبعت úبالتالي
úقلوب úإلى úينفذ úكيف úفعرف ú،وكتبه úمحاضراته úإلى úالناس úكسبúيف úجناحه

ú.عنتúأوúجهدúبدونúالقراء
ú،تكلفúدونúللحقائقúتقّصúمعúاألحيانúبعضúيفúاحملاورةúعلىúأسلوبهúيفúويعتمد
ú:للكتابةúالطبيعيúاألسلوبúيصفúالذيúالسكاكينيúخليلúأستاذهúبرأيúمتأثرúولعله
úيفكرúالúماúيكتبúأنúحاولúفمنú.يتحدثúوكماúيفكرúكماúاإلنسانúيكتبúبأن»

ú.)72(»تكلفúفقدúشيءúيفúاحلياةúيالئمúالúوماúبهúيتحدثúأوú،فيه
úإلى úوالغرور úالزهو úيعرف úلم ú،ألفاظه úوطالوة úكتاباتهúيف úشعوره úرقة úمع úوهو
úاجلامعةúيفúالعربيúاألدبúأستاذúطوقانúفوازúالدكتورúأوضحهúماúوهوú،طريقاúقلبه
úحاسمة úمبرحلة úبدأ» úالعابدي úعند úاألدب úأن úمن úالعابدي úتالميذ úوأحد úاألردنية

ú.)73(»زمانناúيفúمألوفúهوúعماúتختلفú،وجديدة
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ن�سبه:
úجذورúوتعودú.)1(اخلليلúمدينةúيفú1900úعامúاجلعبريúدرويشúأحمدúعليúمحمدúُولد
ú،ربيعةúبنúكعبúنسلúمنúعربيةúقبيلةúوهيú،العدنانيةúربيعةúقبيلةúإلىú»اجلعبري»úعائلة
úاستقرارهاúبدايةúأماú،)2(الفراتúعلىúاجلزيرةúمنطقةúيفúربيعةúديارúتستوطنúكانت
úزعيمهاúمتكنúوقدú،الهجريúاخلامسúالقرنúمطلعúيفúفكانتúالفراتية؛úاجلزيرةúيف
úدوسرúتسمىúكانتúقلعةúعلىúاالستيالءúمنú»القشيريúمالكúبنúجعبرúالدينúسابق»
يرúالقشيريúاسمهاúلتحملúاسمه:ú«قلعةúجعبر«)4(. أوúالدوسرية،úنسبةúإلىúبانيها)ú،)3فغَّ
úفيفú،)5(متعاقبةúإسالميةúعهودúيفúبارزةúوثقافيةúسياسيةúمكانةúجعبرúقلعةúاحتلت
ú-السلجوقيúأرسالنúألبúبنúملكشاهúالدينúالسلطانúاتخذهاúالسالجقةúدولةúعهد
úلنور úبعده úمن úملكها úوآل ú،له úحصنًاú-اجلعبري úالدين úسابق úمن ú úانتزعهـا úأن úبعد
úأيوب úبنو úبعده úمنúملكهاúثم ú،العادل úبامللك úلقبúالذي ú،زنكيúبنúمحمودúالدين

ú.)6(فاملماليك

úبها úاستقرت úإذ ú،متميزًا úعلميًا úموقعًا úمراحلها úجميعúيفúجعبرúقلعة úاحتلت úلقد
úيفú،اإلسالميةúالبالدúمنúالرقعةúهذهúيفúالعلمúعجلةúدفعúيفúساهمتúالعلماءúمنúثلة
ú،وبغدادú،دمشقúمثلú،األخرىúواملدنúاألمصارúإلىúالعلماءúمنúجماعةúمنهاúرحلúحني

والقاهرة،úواخلليل)7(.

úإسحقúأبيúأوúمحمدúأبيúالدينúبرهانúالشيخúبنسلúاخلليلúيفúاجلعبريúآلúنسبúيتصل
ú،640هـ/1242م úعام úُولد ú،جعبر úقلعة úعلماء úأحد úوهو ú،اجلعبري úعمر úبن úإبراهيم
úمدينةúإلىúنسبةúوباخلليليú،جعبرúقلعةúرأسهúمسقطúإلىúنسبةúباجلعبريúُيعرفúوكان
úُكنيúوقدú،اجلعبريúعائلةúتشكلتúعقبهúومنú،)8(بهاúاستقرúالتيú،الرحمنúخليل
úولدهúإلىúنسبةúمحمدúوبأبيú،إبراهيمúاسمهúفيمنúالناسúعادةúعلىúجريًاúإسحاقúبأبي
ú.اشتهرúوبهúعليهúالغالبúوهوú»الدينúبـ«برهانúُلقبúوقدú.بعدهúمنúاخلليلúشيخú»محمد»

وُلقبúيفúبغدادúبـú«تقيúالدين«)9(.

úعلماء úمن úوهو ú،عمر úوالده úاهتمام úموضع úاجلعبري úالدين úبرهان úالشيخ úكان
ú،والعلماءúالعلمúمجالسúإلىúيصحبهúفكانú،صغرهúمنذúتعدهúإذú،جعبرúقلعةúوأعيان
úأسفارهúيفúيجمعهúكانúكماú.البواريúابنúجعبرúقلعةúوعالمúقاضيúمجلسúوخاصة
úالشهيرانúعاملاهاúوفطنتهúبذكائهúأعجبúحيثú،املوصلúإلىúمعهúفارحتلú.بالعلماء
úانتقلúثمú،بغدادúإلىúتوجهúالعشرينúبلغúوعندماú.يونسúبنúالدينúوتاجú،خليلúبنúيوسف

ú.)10(العلمúمراكزúحيثúدمشقúإلىúبغدادúمن
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ú،686هـ/1287مúعامúارحتلú،عصرهúعلماءúمشاهيرúمنúالدينúبرهانúأصبحúوعندما
úبعدهاúغادرú،قصيرةúلفترةúاإلبراهيميúاحلرمúومشيخةúمشيختهاúتولىúإذú.اخلليلúإلى
ú،692هـ/1293مúالعامúحتىúاملنورةúاملدينةúيفúومكثú،احلجúفريضةúألداءúاحلجازيةúالديارúإلى
úبالتأليف úالعلم úونشرúواخلطابةúوالقضاءúاإلفتاءúتولىúحيثú،)11(اخلليلúإلىúذلكúبعدúليعود

ú.)12(732هـ/1333مúعامúوفاتهúحتىúوالتدريس

úالتي úالعائالت úضمن úاجلعبري úعائلة úاسم úورود úعدم úُيالحظ úالعثماني úالعهد úيف
úعليها úسيطرتúإذ ú.)13(اخلليل úمدينة úيفúواإلدارية úوالقضائية úالدينية úاملناصب úتقلدت
ú،والزرو ú،واحملتسب ú،وبدر ú،والبكري ú،وطهبوب ú،والتميمي ú،احلموري ú:عائالت

وزلوم،úومسودة،úوالقيمري،úوالدويك،úوعسيلة،úواحلرباوي،úوالشريف)14(.

ن�س�أته ودرا�سته: 
úفترعرع ú،لديهما úحظوةúذا úوكانú،والديه úكنفúيفúاجلعبري úعلي úمحمد úنشأ
úوالدهúوأرسلهú،اخلليلúيفúاالبتدائيةúباملدرسةúالدراسةúسلكúيفúوانتظمú.مكرمًاúمعززًا
úقافلةúمعúها إلىúمصرúمعúشقيقهúدرويشúاجلعبري،úبعدúإنهائهúاملرحلةúاالبتدائية،úفتوجَّ

ú.)15(فالقاهرةúفبورسعيدú،يافاúإلىúاخلليلúمنúمتجهةúكانتúالتجارúمن

ú،بيافاúمارًاúالرملةúباجتاهúاخلليلúمنúانطلقتúالتيúرحلتهúاجلعبريúعليúمحمدúويصف
úرؤيتهúنفسهúيفúاحلماسúوبثúشجعهúومماú،البحرúلركوبúانتابتهúالتيúاخلوفúومشاعر
ú.الشراعيةúمبراكبهمúيسيرونú،منهúأصغرúأوúسنهúمثلúيفúكانواúممنú،الغلمانúبعض
úباجتاهúانطلقúثمú،يافاúميناءúيفúالباخرةúإلىúالصغيرةúاملراكبúيفúوركبúفتشجع
úتالميذúمنúقليلúغيرúعددًاúفوجدú.القاهرةúإلىúاحلديدúسكةúعبرúثمúومنúبورسعيد
úأثرًاúفأثرú،األزهرúخريجيúمنúوهوúاخلليلúعلماءúمنúُيعتبرúالذيú،درويشúالشيخúأخيه
úوقامú.الدراسةúفترةúطيلةúالقاهرةúيفúمعهúفأقامú،عليúمحمدúاألصغرúأخيهúيفúبالغًا

بدورúمهمúيفúتقدميهúوتعريفهúبعلماءúوشيوخúاألزهر)16(.
ú،غيبًا úالكرمي úالقرآن úربع úخاللها úوحفظ ú،اإلعدادية úاملرحلة úعلي úمحمد úأنهى
úباألزهرúليلتحق úالمتحانúخضعúثمú،اإلعداديةúاملرحلةúالجتيازúإجباريúمتطلبúوهو
úمختلف úيفúجناحاتهúوتوالت ú،االمتحان úذلك úيفúفنجح ú-النظامي úالقسم– úالشريف
.)17(1922úسنةúواإلرشادúالوعظúيفúاملتخصصةúالشهادةúعلىúوحازú،الدراسةúسنوات

 

ú،حياتهúيفúمهمúدورúلهمúكانúالذينúاألساتذةúإلىúاجلعبريúعليúمحمدúأشارúوقد
úاحلميد úعبد úوالشيخ ú،درويش úشقيقه úرأسهم úوعلى ú،بهم úاإلعجاب úشديد úوكان
úالتميمي úيحيي úوالشيخ ú،محفوظ úعلي úوالشيخ úزنكلوني úسرور úوالشيخ ú،اللبان
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úعلىúاألفذاذúورجالهاúاألزهرúأئمةúمنúوكلهمú.احلموريúاملعطيúعبدúوالشيخú،اخلليلي
ú،1919مúعامúوثورةúزغلولúبسعدúإعجابهúاجلعبريúعليúمحمدúيخِفúولمú.وصفهúحد

وكانúاألزهرúيفúذلكúاحلنيúبؤرةúللتجمعاتúوإلقاءúاحملاضراتúوالندوات)18(.

úأبرزها úمنúلعلú،واملصاعبúاملشاكلúمنúالعديد ú-دراستهúأثناء– úاجلعبريúعانى
úإلىúفوقفú،والوطنúاألهلúعنúانقطعúالفترةúهذهúوخاللú.األولىúالعامليةúاحلربúنشوب

ú.)19(يلزمúماúكلúتقدميúعليهúوعرضواú،مصرúيفúيقيمونúاخلليلúمنúجتارúجانبه

úاجلعبريúعاصرهاúالتيúالكبرىúواحلروبúاألزهرúيفúالدراسةúظروفúساهمتúلقد
ú.)20(úالعامليةúثقافتهúوتكوينú،شخصيتهúمالمحúتشكيلúيف

بلدية اخلليل
úمبوجبúاسطنبولúيفúُأنشئúالعثمانيةúالدولةúيفúبلديúمجلسúأولúأنúمنúالرغمúعلى
úالعام úيفúإال úُتنشأ úلم úأخرى úبلدية úمجالسúأن úإال ú،)21(1854 úالعام úيفúخاصúمرسوم
úالشروعúمنúالرغمúوعلىú.العثمانيúالوالياتúقانونúفيهúصدرúالذيúالعامúوهوú،1864
úيفúبقيتúأنهاúإالú،1871úعامúيفúالوالياتúإدارةúقانونúوإصدارú،بلديةúمجالسúبإنشاء
úعندماú1877مúعامúحتىúاحلالúهذاúعلىúالوضعúواستمرú،الفعاليةúمحدودةúاألمرúواقع

أصدرúالبرملانúالعثمانيúقانونúالبلديات)22(.
úالبلدية úاملجالس úلتركيبة úالتنظيمي úاألساسú1877م úلعام úالبلديات úقانون úيعتبر
úالبلديúاملجلسúيتشكلúأنúعلىúالقانونúهذاúونصú.العثمانيúالعهدúيفúالبلدياتúوعمل
úانتخابهمúيتمúأنúعلىú،سكانهاúوعددúاملدينةúحلجمúتبعًاú،عضوًاúعشرúاثنىúإلىúستةúمن
úيختارونúالبلديúاملجلسúأعضاءúأنúمنúالرغمúوعلىú،أعوامúأربعةúكلúمباشرúبشكل
úبقيúاملنتخبنيúاألعضاءúبنيúمنúالبلديةúرئيسúانتقاءúأنúإالú،املباشرúاالنتخابúبطريقة
úحتديدúعلى úالفعلية úالسيطرة úاحلكومة úمنح úمماú،املركزية úالسلطة úصالحيةúمن
úلالنتخاباتúالترشيحúشروطúأنú،ذلكúإلىúأضفناúوإذاú.)23(البلديةúاملجالسúتوجهات
úحقúأنúجندú،التركيةúللغةúومتقنًاúللضريبةúدافعًاúمالكًاúاملرشحúيكونúأنúتضمنت
úالسلطةúمعúاملصالحúواملتوافقةúاملوسرةúالطبقةúأبناءúمنúاملتعلمنيúعلىúاقتصرúالترشيح
úحقúيحصرúالقانون úأن úمعرفةú úعنــدú úاكتمااًلú úأكثرúالصورة úوتصبحú،املركزية
úاملالكنيúالرجالúمنúوالعشرينúاخلامسةúسنúيتجاوزúمبنúالبلديúللمجلسúاالنتخاب
úومحتكرة úمغلقة úمؤسسة úليكون úصمم úالبلدي úفاملجلس ú،)24(الضرائب úدافعي

ú.الرجالúمنúللموسرين
úخدمةúسواء– úالبلديات úقانون úإلصدارúالعثمانية úالدولة úدواعي úعنúالنظر úوبغض
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úالتطورúمسارúأنúمالحظةúجتدرúأنهúإالú-للسكانúخدمةúأوúاملركزيةúاإلدارةúملصالح
úاألساسيةúالقواعدúبإرساءúسمحúالسلطةúمنúاملجالúبهذاúاملتعلقةúالعثمانيةúالقواننيúيف
úعلى úاملجالس úمن úالعديد úوبإقامة ú،العثمانية úالدولة úداخل úالشعبي úللتمثيل úاألولية
úالتطور úهذا úمن úفلسطني úنالت ú.البلدية úاملجالس úضمنهاúمن úكانú،عدةúمستويات
úالعثماني úالعهد úزوال úقبل úبلديًا úمجلسًا úوعشرون úاثنان úفيها úأشيء úإذ ú،وافرًا úحظًا
úيعرفúالúولكنúضمنهاúمنúاخلليلúكانتú،)25(البريطانيúاالحتاللúحتتúالبالدúووقوع
úوجودúإلىúتشرúلمúالشرعيةúفالسجالتú،فيهاúالبلديةúتأسيسúتاريخúالتحديدúوجهúعلى

ú.)26(1882úعامúإالúاخلليلúيفúبلدي

ú:مبرحلتنيúاخلليلúمرتúالبريطانيúاالنتدابúوبدايةúالعثمانيúاحلكمúنهايةúومع
.1934úالعامúحتىúالبريطانيúاالنتدابúبدايةúمنذúومتتدú:األولى ú
الثانية:úوتبدأúمنúعامú،1934úوحتىúانتهاءúمرحلةúاالنتداب ú

úú:األولىúاملرحلة
ú،للبلدياتúالعثمانيúللقانونúوفقًاúدورهاúتؤديúاخلليلúمدينةúبقيتúالفترةúهذهúيف
úالسامي úاملندوب úمن úإداري úبقرار úُيعني úكان úفقد ú،فيها úالبلدية úملجلس úوبالنسبة
úنظرًا ú،جدًا úبسيطة úبأعمال úالقيام úعلى úيقتصر úاملجلس úدور úوكان ú،البريطاني
úالقائمونúالبريطانيونúواملوظفونú،البريطانيةúالقواننيúفرضتهاúالتيúاملعيقاتúلكثرة
úهيúاملختلفةúالبلدياتúوجودúمنúالغايةúوكانتú،)27(فلسطنيúيفúاإلداريúاحلكمúعلى
úيفúاحملليúاحلكمúممارسةúهيúباخلدماتúوالقيامú،املدنúيفúاحملليúاحلكمúممارسة
úللسلطة úتابعة úالبلديات úاملدنية úاإلدارة úواعتبرت ú،العامة úباخلدمات úوالقيام ú،املدن

املركزيةúلتنفيذúسياستها،úوحلقةúللوصلúبينهاúوبنيúاألهالي)28(.

úالبلدياتúقانونúإلصدارúكفاحتةúالبلديةúاالنتخاباتúمرسومúصدرú1926úعامúويف
úيفúاألولىúالبلديةúاالنتخاباتúإجراءúومتú،)29(العثمانيúالقانونúمحلúليحلúالبريطاني
úناصرú،احلموريúمخلصú:منúكلúاالنتخاباتúيفúفازú،اخلليلúويفú.1927úعامúفلسطني
الدينúناصرúالدين،úعبدúاحليúاخلطيب،úراشدúعرفة،úأسعدúمرقه،úأمنيúاحلموري)30(.

úúú:الثانيةúاملرحلة
úاألوضاعúبشأنú-1926úمرسومúعليهúنصúملاúخالفًا–ú1930úبلديةúانتخاباتúجترúلم
úعام úحتى úحاله úعلى úالبلديات úوضع úوبقي ú،البراق úثورة úعن úنتجت úالتي úاملضطربة
úالوحيد úاملرجع úليصبح úالبلديات úقانون úاالنتداب úحكومة úأصدرت úحيث ú،1934

املعتمدúلتنظيمúعملúالبلدياتúيفúالبالد)31(.
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úاملدن úمن úغيرها úويف úاخلليل úيف úاالنتخابات úالقانون úهذا úمبوجب úأجريت úوقد
ú.الفلسطينية

úوفاز ú.)32(واملعارضة úاملجلسيني úبني úشديدة úانتخابية úمعركة úفلسطني úوشهدت
املجلسيونúبأكثريةúاملقاعدúيفúاملجالسúالبلدية)33(.

ú1935úآذارúيفúالساميúاملندوبúقامú،1934úعامúانتخاباتúضوءúوعلىú،اخلليلúويف
úعضويةúأماú.لهúنائبًاúالدينúناصرúوناصرالدينú،للبلديةúرئيسٌاúاحلموريúمخلصúبتعيني
úوالشيخú،بدرúاحلليمúوعبدú،اخلطيبúاحليúوعبدú،عرفهúراشدú:منúكاًلúفضمتúالبلدية

أمنيúاحلموري)34(.
úالدين úناصر úالدين úناصر úالبريطانية úاحلكومة úعينت ú،1935 úأيار ú18 úوبتاريخ
úالعظيمúوعبدú،عرفةúوراشدú،التكروريúعثمانú:منúكلúوعضويةú،للبلديةúرئيسًا
ú،1936úآبú14úحتىúعملهúيفúالبلديúاملجلسúواستمرú.)35(طهبوبúوعمرانú،اخلطيب
úأعمال úإدارة úعلىúاإلداريون úاحلكامúتناوب úذلك úبعد ú،)36(الدين úناصر úاغتيل úحينما
ú4-1936úأولúتشرينú21(úالفترةúيفúالبلديةúرئاسةúكردوسúاهللúعبدúتولىúفقدú.البلدية
úأحمدúالدكتورúمعúاللواءúحاكمúمساعدúباعتبارهúالبلديةúيديرúوكانú،)37()1938úآب
úاإلجنليزيúاحلاكمúباعتبارهú،ú)A.T.O.Less(úليسúالبلديةúإدارةúتولىúثمú.العالúعبد

.)38(1938úأيلولú9úحتىúأيúفقطúشهرúوملدةú،للواء
ú8úالفترةúيف(ú،اخليريúناصيفúبرئاسةúللخليلúجديدةúبلديةúجلنةúذلكúبعدúوتشكلت
úأحمدúالدكتورú:منúكاًلúاللجنةúوضمتú،)1940úأولúتشرينú20ú-1938úأولúتشرين

عبدúالعال،úوالشيخúعبدúالعظيمúاخلطيب،úوراشدúعرفة،úوعثمانúالتكروري)39(.

ú،1940-1936úعاميúبنيúماúاملمتدةúالفترةúيفúاخلليلúبلديةúأعمالúاضطرابúاستمر
úالبلدية úرئاسة úبتولي úاجلعبري úللشيخ úعهد úأن úإلى ú،املتكررة úالتغيير úلعمليات úتبعًا
úأحمدúالدكتورúمنúكاًلúالبلديúاملجلسúضمúوقدú.)40(1940úأولúتشرينú28úبتاريخ
ú،بدر úيوسف úومحمد ú،التكروري úوعثمان ú،عمرو úبشير úاهلل úوعبد ú،العال úعبد
úاستقالةúبعدúاملجلسúتشكيلúأعيدú،1942 úشباطú26 úوبتاريخú.القواسميúوشاكر
ú،طهبوبúوعمرانú،عرفةúراشدú:منúكلúعضويةúوقبولú،العالúعبدúأحمدúالدكتور

.)41(1948úنيسانú25úحتىúاجلعبريúالشيخúبرئاسةúعملهúيفúاجلديدúاملجلسúواستمر
ú،الصدفةúمبحضúاخلليلúبلديةúرئاسةúإلىúووصولهúاجلعبريúالشيخúصعودúيكنúلم
úبالعلمúاملتصفنيúالدينúرجالúمنúلكونهúووجهائها؛úاخلليلúأعيانúمنúكعنيúبرزúفقد
úالشريفúاألزهرúمنúتخرجهúومبجردú.بهاúقامúالتيúالعامةúلألعمالúونتيجًةú،واحلكمة
úعام úفيفú،العام úالعمل úيفúاالنخراط úإلى úاجلعبري úالشيخ úسارعú،اخلليل úإلى úوعودته
ú:منúكلúمعú»اخلليل úعلماء úجمعية» úإلنشاءúاخلليل úقائمقام úإلى úبطلب úتقدم ú،1925
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ú،بدر úالرحمن úعبد úوالشيخ ú،اخلطيب úالعظيم úعبد úوالشيخ ú،القيسي úمحمدúالشيخ
úعلىúعلماءúجمعيةúبإنشاءú-اجلعبريúالشيخúفكرةúوكانتú.)42(شاورúيعقوبúوالشيخ
úمنúسنواتúعشرةúفبعدú،املجالúهذاúيفúرائدةúفكرةúهيú-فلسطنيúأوúاخلليلúمستوى
úلعلماءúاألولúاملؤمترúعقدúإلىúاحلسينيúأمنيúاحلاجúدعاú،1935úعامúيفúأيúالتاريخúذلك

فلسطني)43(.

úلهúسمحúوقدú.)44(محاميًاúليتخرجúالقدسúيفúاحلقوقúمعهدúإلىúاجلعبريúالشيخúانتسب
úمارسú،اخلليلúمدينةúيفúلهúمكتبًاúوأنشأú.)45(فلسطنيúمحاكمúأمامúاحملاماةúمبمارسة
úبنيúماúاملمتدةúالفترةúيفúاخلليلúيفúشرعيًاúمأذونًاúعملúكماú،)46(الشرعيةúاحملاماةúفيه
ú،اإلبراهيميúاحلرمúيفúوواعظًاúمدرسًاúعملúأيضًاúاألثناءúتلكúويفú.)47()1941ú-1926(
úعلىúاألعلىúاإلسالميúاملجلسúوافقúعندماú،)48(1937úعامúحتىúالعملúهذاúيفúواستمر

تعيينهúواعظًاúملدينةúاخلليلúوقضائهاúمكانúالشيخúصبريúعابدين)49(.

úاالستقبالúحفالتúعلىúاإلشرافúمهمةúاجلعبريúللشيخúأوكلتúآخرúصعيدúوعلى
úيفúاخلليلúإلىúالعزيزúعبدúبنúسعودúاألميرúزيارةúفعندú.اخلليلúضيوفúلكبارúوالوداع
úاهللúعبدú:منúكاًلúضمنتúالتيúاالستقبالúجلنةúاجلعبريúالشيخúترأسú،1935úآبúشهر
úاهللúعبدúوالشيخú،البلديةúرئيسúالدينúناصرúالدينúوناصرú،اخلليلúقائمقامúكردوس
úسعودúاألميرúزارúأنúوبعدú.ووجهائهاúأعيانهاúمنúكبيرًاúوعددًاú،املدينةúمفتيúطهبوب

úúú.)50(بالضيفúالترحيبيةúالكلمةúاجلعبريúالشيخúألقىúاإلبراهيميúاحلرم
úاهللúعبدúاألمير úلتهنئة úعمانúإلى úذهبúالذي úاخلليل úوفد úاجلعبري úالشيخ úوترأس
úالثورةúخاللúزارهاúإذú،الثانيةúهيúالزيارةúهذهúوكانتú،)51(1937úعامúالعيدúمبناسبة
úاألميرúمنúواملساعدةúالنجدة úطالبًاú،اخلليلúوفدúرأسúعلىú،1936 úعامúالفلسطينية

عبدúاهللúلدعمúالثورة)52(.

úالبوليس úلقوات úتصدوا úالذين úأوائل úمن úاجلعبري úالشيخ úكانúأخرى úجهة úومن
úأوائل úومن ú،)53(اخلليل úيف úاملواطنني úومزروعات úأمالك úعلى úتعديها úبعد úالبريطاني
úووجهائهاúببلديتها úممثلةúاخلليل úمدينةúأرسلت úوقد ú،)54(1936 úعامúثورة úيفúاملعتقلني

رسالةúتأييدúودعمúللشيخúاجلعبريúيفúاملعتقل)55(.
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عارف العزوين

1961 - 1896

بقلم عبد �لقادر يا�سني
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úيفúعلومه úوتلقى ú،1896 úسنةúيافا úيفúولد ú،فلسطيني úوصحيفú،وروائي ú،قاص
úمدرسةúيفúالثانويةúدراستهúأكملúفيماú،رأسهúمسقطúيفúالفرنسيةúالفريرúمدرسة
úاألعمالúيفúليشتغلúجديدúمنú،رأسهúمسقطúإلىúعادúتخرجهúوبعدú،بلبنانúطورةúعني
ú،1912úبيافاúالرشيديةúاملدرسةúيفúمدرسًاú،التعليمúحقلúيفúعملهúعنúفضاًلú،احلرة

وفىúمدرسةúالعلومúاإلسالمية،úابتداًءúمنúالسنةúالتالية.

úبعض úيف úكتبúكماú)واحلرية úوالدفاع úفلسطني( úيافا úصحفúيف úيكتب úأخذ
ú،القاهريةú»األهرام»úيوميةúراسلúثمú»úاألسبوعيةúالسياسة»úمثلú،املصريةúالصحف

ثالثúسنواتúمتصلة.

úأنúغريباúفليسúلذاú،امليدانúهذاúيفúاليسارúواختارú،السياسيúالعملúيفúانخرط
العزونيúكانúمنúالروادúالذينúنبهواúللخطرúالصهيوني،úونياتهúاالستعماريةúالتوسعية.

úمحمودúمعúأصدرúماúوسرعانú،القصةúبابúمنúاألدبúإلىúالعزونيúدلفúذلكúإلى
úبهذهúميتدúلمúالعمرúلكنú،)1935(úاألسبوعيةúاألدبيةú»الفجر»úمجلةúاإليرانيúسيف
úصدرتúأدبيةúمجلةúأهمú،بحقú،يعتبرونهاúاملعنينيúمنúكثيراúأنúرغمú.طويالúاملجلة

.)1948(úنكبتهاúقبلú،فلسطنيúيف

úومجالتúصحفúيفúنشرهاú،قصةúالتسعني úعلىúيربو úماúوترجمú،العزوني úألف
úاإلحراقúوجاءú.نشرهاúالتيúالقصصúمنúجمعهúماúأحرقتúأسرتهúكانتúوإنú.مختلفة

بسببúخشيةúاألسرةúمنúأجهزةúاألمنúاحمللية،úثمúمنúسلطاتúاالحتالل!.
úاالنتداب úسلطات úاعتقلت ú)1945-1939( úالثانية úالعاملية úاحلرب úسني úخالل

البريطانيúأديبنا،úبتهمةúنشرúدعاياتúضدها!.
úصدورهاúنقلتúالتيú»فلسطني»úيوميةúيفúفترةúليعملú،نابلسúإلىú48úنكبةúأوصلته

منúيافاúإلىúالقدس،úمضطرةúبعدúاحتاللúاألولى.
ú،األدنى úوالشرق ú،ولندن ú،والقدس ú،عمانúإلذاعاتúالكتابة úعلىúواظبúكما

وصوتúأمريكا.
úأمانة úيتولى úأن úقبل ú)األونروا( úالالجئني úغوث úوكالة úمدارس úيف úمدرسا úُعني

مكتبةúمدينةúنابلس.
úلمú،مخطوطاتúخمسúمخلفاú،1961úنوفمبرú/الثانيúتشرينúيفú،نابلسúيفúتوفى

تنشر.
úعن úكتابúبنشر ú،نبيل ú،الوحيد úولده úقام ú،وفاته úمن úسنة úوعشرين úثمان úبعد

والده،úحملúاسم:ú«عارفúالعزوني«úرائدúمنúروادúاألدبúالفلسطيني«.
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ú،القادمةúلألجيالúويحفظهú،تراثهúيجمعúمنúإلىúاحلاجةúأمّسúيفúالرائدúهذاúيزالúوال
ú،للعالمúليؤكدواú،حملوهاúاألعداءúعليهاúيتكالبúالتيú»فلسطنيúذاكرة»úخزانةúيف

بأنúفلسطنيúكانتúأرضاúبالúشعب.
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برهان الدين العبو�سي                     

تاأليف: �أ. يا�سني �ل�سعدي         

عن جريدة القدس, اخلميس 1995/2/23, ص14
حمل النعي في صحيفة القدس يوم األربعاء 95/2/15خبر وفاة الشاعر الفلسطيني برهان   
الدين العبوشي، والذي توفى يوم األحد95/2/12 في بغداد، بعيدا عن وطنه الذي أحبه وناضل من 
أجله، وخاض املعارك القتالية واخلطابية، فكان فارس سنان وبيان، ولكنه مات بعيدًا في بلد الرشيد 

حيث انتقل الى هناك بعد النكبة مباشرة.
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حي�ته
ú،جننيúمدينةúيفúسنة1911مúاملولودúالعبوشيúأحمدúقاسمúحسنúالدينúبرهانúهو
úوقدú،باسمهاúالعائلةúتسمىúالتيúعّبوشúكفرúقريةúالىúالعبوشيúعائلةúأصولúوترجع
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قدمتúإلىúجننيúقبلúنحوúثالثةúقرون.
úاإلحباطúأصابهúأنúبعدúالعراقúالىúانتقلúوقدú.رابعًاúوأخواتهúإخوتهúبنيúترتيبهúويأتي
úمعúمشردًاú،احليةúشعبهúضمائرúكبقيةúفصارú،فلسطنيúوطنهúيفúاألوضاعúآلتúملا

الشعراءúواملثقفنيúالغرباءúاملشردين.
úتلبثúلمúالتيúاألولىúالعامليةúاحلربúإرهاصاتúمعúاحلياةúهذهúالىúالدينúبرهانúجاء
úالسياسيةúالناسúوأوضاعúواحلياةúاحلكمúنظامúيفúالكبيرúالتغييرúوأعقبهاú،نشبتúأن

واالجتماعيةúوتفاعالتúالعصرúاالستعماريúوإفرازاته.
úكماú،اإلجنليزú»حلول»úعندúعمرهúمنúالسابعةúيجاوزúلمúصغيًراúفتًىúبرهانúكان
úكلهاúوهذهú.1927ú,1924ú,1922úسنةúاالضطراباتúبدأتúعندماúيافعًاúغالمًاúكان
úوضدúاحملدقúاخلطرúضدúالفلسطينيúالشعبúابتدأهاúالتيúللمقاومةúمقدماتúكانت

سياساتúاإلجنليزúالتيúبدأúيتضحúأنهاúتعملúعلىúتنفيذúوعدúبلفور.

ثق�فته وعلمه
úالسادس ú úالصف úحتى úاالبتدائية úجنني úمدرسة úيف úالعبوشي úالدين úبرهان úتعلم
úالثانويúتعليمهúأكملúحيثúنابلسúيفúالثانويةúالنجاحúمدرسةúالىúانتقلúثمú،االبتدائي
úلكنهú،بيروتúيفúاألمريكيةúباجلامعةúذلكúبعدúالتحقúثمú.املتفوقنيúمنúوكانú،فيها
úتعادلúوالتيú»صوفومور»úشهادةúعلىúحصلúأنúبعدúوعادú،اجلامعيúتعليمهúيكملúلم

املعهدúيفúهذاúالوقت.
úوشاعريةú،مرهفًاúحسًاúجنبيهúبنيúحملúواألدباءúالشعراءúكلúمثلú،شاعرناúلكن
ú،الدينúبرهانúثقافةúعلىúالدينيةúاملسحةúوتبدواú،الواسعúاالطالعúيرفدهاú،فياضة
úوينقلú،الواقعúيترجمúفتجدهúلهúوتقرأú،الدافقúالزاخرúالوطنيúالشعورúالىúباإلضافة

املأساةúبإحساسúصادقúوشعورúباملسؤولية.
úالشعراءúحياةúيعيشúجعلهúمماú،األدبúالىúميااًلúكانúحيثúاملطالعةúالىúانصرف
úجليًاúذلكúويظهرú،القوميúالدينيúبالطابعúمتتازúثقافتهúكانتúوقدú،التمردúحيثúمن

يفúشعره.
ú،باشاúحلميúأحمدúرئيسهúكانúحنيú،القدسúيفúاألمةúبنكúيفúالدينúبرهانúعمل

ثمúانتقلúالىúجننيúعندماúافتتحúالبنكúفرعهúيفúاملدينة.
لمúيعرفúعنúبرهانúأنهúاستمتعúبطفولته؟úأوúلهاúيفúشبابه.

úوتدفق úوطنهúعلىúاملشاكل úهبوبúمعúالدنيا úعلىúمداركهúتفتحت úأنه úوواضح
úلديه úظهرتúوقد ú.فيه úويشارك úحولهúيجري úمباúيحسúفكانúشعبه؛úعلىúاخلطوب

مواقفúالتمردúالوطنيúوهوúيفúاملرحلةúاالبتدائية.
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úالسادسúالصفúيفúوهوúطالبيةúمظاهرةúقادúقدúبرهانúأنú،طفولتهúرفاقúيروي
úأنهúإالú،للمحاكمةúوتقدمهúتعتقلهúالسلطاتúجعلúمماú،1922úسنةúوذلكú،االبتدائي
úاألحداثúمعúيتفاعلúوظلú،يسكتúولمúيهدأúلمúلكنهú.سنهúصغرúبسببúعنهúُأفرج

التيúكانتúتتابع،úوكانúيشاركúبنشاطúوافر.
ú،الطالبية úواحلركات úالثقافية úالنشاطات úيف úيشارك úبرهان úكان úالنجاح úويف
úوطموحةúالوثابةúالوطنيةúالروحúمنúعنهúعرفúملاúويحترمونهúيقدرونهúأصدقاؤهúوكان

لتخفيفúآالمúشعبه..úولذلكúكانúحاضرًاúيفúكلúمناسبةúتستدعيúاخلطابة.
                      

ن�س�طه ال�سي��سي
úلقدú،لناúخلفهúالذيúشعرهúلدارسúذلكúويتضحúقوميًاúوطنيًاúالدينúبرهانúكان
úوكانú.احلسينيúأمنيúاحلاجúحزبúالىúانضمúحيثú»املفتي»úجماعةúمنúشاعرناúكان
úوكانتú.الوقتúذلكúيفúالعماليúالنشاطúمركزúحيفاúكانتúحيثúحيفاúيفúنشاطúله
úواملناسباتúاملظاهراتúيفúاملعروفنيúاخلطباءúمنúفكانú.كثيرةúحلوادثúمسرحًاúأيضًا
úيتمتعúموهوبًاúخطيبًاúكانúأنهúالىúباإلضافةúاملوقفúصدقúمنúعنهúعرفúملاú،الوطنية

بالصوتúالقويúوالنبرةúاحلادةúواألداءúاخلطابيúاجليد.
úعلىú،كذلكú،عكاúسجنúودخلú،السياسيúنشاطهúبسببúصرفندúسجنúدخل

أثرúمشاركتهúيفúأحداث1936úوماúبعدها.
úكأنهماúدربúرفيقيúوكاناú،احلسينيúالقادرúعبدú،الشهيدúالقائدúرفاقúمنúكان
úفريسةúيتركهúولمúيخذلهúلمúاحلسينيúالقادرúعبدúفإنúبالذاتúاحلادثةúهذهúويفú،أخوان
úبعدúالبيتúالىúاحلسينيúالقادرúعبدúأخذهúإذú،اعتقالهúحاولواúالذينú،لالجنليزúسهلة
úضللúحتىúأيامًاúبإخفائهúقامúثمúوعيونهمúاإلجنليزúأنظارúعنúبعيدًاúطريقًاúبهúسلكúأن
úذلكúوكانú.مطمئنًاúآمناúالقدسúمنúأخرجهúثمú،عنهúالتفتيشúعنúوكفواú،اإلجنليز

أثناءúعملهúيفúبنكúاألمةúيفúالقدسúيفúذلكúالوقت.

م�س�ركة مب��سرة يف الأحداث
úأهدافها úوأخذت ú،تتضح úفلسطني úعلى úاملؤامرة úمالمح úبدأت úالوقت úمرور úمع
úوقد ú،تتصاعد úالفلسطينية úاملقاومة úراحت úولذلك ú،يترسخ úواقعها úوصار ú،تتبلور
úاألحداثúيفúبرهانúوشاركú.املخططاتúلهذهúالرفضúيفúالشعبúفئاتúكلúانخرطت
úويتمتع ú،يخاف úال úشجاعًا úوكان ú،ونشاطه úجهده úيدخر úولم ú،فعالة úمشاركة
úاملرات úإحدى úفيف ú.املواجهة úأو úاالعتقال úيهاب úيكن úولم ú.والوطنية úالقومية úبالروح
ú،احلالةúتلكúيفúلهúميسرúالهروبúأنúومعú،العتقالهúاإلجنليزيúاالحتاللúجنودúحضر
úالدورúعبرúواالنتقالú،السطحúالىúبالصعودúوينجحúذلكúيحاولúأنúباستطاعتهúوكان
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úمنúأنúيعتقدúكانúألنهú،ورفضú،يفعلúلمúأنه úإالú،جننيúيفú،البلدة úيفúاملتالصقة
úولقدú.وسجنúاعتقلúولذلكú،يتألمúوأنúيتحملúأنúفعليهúوطنيúوعملúملهمةúيتصدى

سجنúألربعúفتراتúúمتفاوتةúوملددúمختلفة.
ú،السن úناضج úالرجولة úمكتملúرجاًل úفيها úبرهان ú1948وكان úأحداث úتأتي úثم
úيفúوأحيانًاúاخلالءúيفúعليهúيتدربúوكانúمسدسًاúفاشترىú،الكهولةúالىúدلفúوقد

البيتúوحده.

يف معركة جنني
úوعندماú،تتساقطúالقرىúوبدأتú،الفلسطينيةúاملدنúتهاجمúاليهوديةúالقواتúبدأت
úوكانú،املعركةúقلبúيفúبرهانúكانú1948ú/6/3úبتاريخúجننيúمدينةúاليهودúهاجم
úهناكúالبلدةúأطرافúكانتúحيثú،الشرقيةúاملقبرةúقربúالشماليةúالشرقيةúاجلهةúيف

ú.الوقتúذلكúيف
úلغطهم úوسمعú،يقتربون úباألعداء úأحسúوعندماú،الرفاق úبعضúمعúبرهان úكان
úعلى úقادرين úيكونوا úلم úالناس úولكن ú،غيره úمع úاملقاومة úبدأ úحركاتهم úوصوت
úاملرحومúومنهمú،يدافعونúوهمúآخرونúوقتلúكثيرونúفجرحú،الغازيةúالقواتúمواجهة

.úالقدميúاملياهúخزانúقربúاستشهدúالذيúاحلورانيúداود
úأخوه úأما ú،نابلس úيف úالوطني úاملستشفى úالى úونقلوه ú،كتفهúيف úبرهان úوأصيب

حسنيúفقدúجرحúمرتنيúيفúأثناءúتلكúاحلوادث.

يف ثورة ر�سيد ع�يل الكيالين
úالثورةúانتهاءúأثرúعلىúالعراقúالىúذهبواúقدúالفلسطينينيúمنúقسمúكانúذلكúقبل
úمنهم úوكان ú،احلديثة úالقتال úأساليب úعلى úيتدربون úأخذوا úأنهم úثم ú،الفلسطينية
úشاعرناúوكانú،محمودúالرحيمúعبدúالفارسúوالشاعرúاحلسينيúالقادرúعبدúاملرحوم
úكبيرúنفرúانضمú1941úسنةúبثورتهúالكيالنيúعاليúرشيدúقامúوعندماú.منهمúواحدا

منúهؤالءúالشبابúالىúثورتهúوساندوهاúوأيدوها.
úوجلأú،هربúفيمنúبرهانúوهربú،تشردواúالكيالنيúثورةúعلىúالقضاءúمتúوعندما
ú،مالبسهúإالúمعهúيكنúولمú،أبيه úأصدقاءúبعضúواستقبلهú،العراق úمنúسورياúالى
حيثúفقدúكلúحاجياته،úولمúيكنúميلكúمااًل،úوقدúاستقبلوهúيفúدمشقúوأكرموه.

úزمنúمنذúإربدúيسكنونúالذينú،يعبدú-بكرúأبيúآلúمنúأخوالهúعندúإربدúهبطúثم
úولكنهمú،مطارداúمشرداúعاشúفقدúالثبوتيةúأوراقهúأضاعúقدúكانúوملاú.نسبياúبعيد
قدمواúلهúكلúعونúوساعدوهúيفúالتسللúإلىúفلسطنيúوالعودةúإلىúأهلهúوذويهúيفúجنني.
úوالú،تهدأúأمهúلهفةúتكنúولمú،املوتىúيفúعدوهúحتىú،انقطعتúقدúأخبارهúكانت
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úالتي úاملفاجأة úحصلتúليالúالدين úبرهانúرجعúوعندماú،عليهúوتتأسىúتذكرهúتنفك
عقدتúلسانúاألمúولمúتصدقúأنú«برهان«úيفúالبيتúمنúفرطúاالنفعالúوالتأثير.

الهجرة اىل العراق
úجانبúالىúالشبابúفكانú،فعالةúمساعدةúالعراقي úاجليشúفلسطنيúأهلúساعد
úاملساعدةúإلىú،التموينúإحضارúالىúاملواجهةúمنúجليلةúخدماتهمúكانتúوقدú،اجلنود
úعندúجننيúمعركةúيفúمعهمúشاركúوقدú.اخلدماتúوتقدميú،والتنقلú،األمتعةúحملúيف
ú،عليúعمرú،العراقيúالقائدúقيادةúحتتú»خروبة»úمعركةúيفúالعراقيúاجليشúدخول

رحمهúاهلل،úوقاتلúبرهانúالدينúيفúمعركةú«املزار«úكذلك.
úوأداء úإذاعي úصوت úذات úوكانت ú،ميدانيا úمستشفى úتدير úسنية úأخته úكانت
úمنúتبثúكانتúالتيúالعربيةúلإلذاعةúاألدنىúالشرقúمحطةúيفúعملتúولذلكú،مميز

جننيúقربúمبنىúاحملكمةúالشرعيةúيفúطريقúاحملطة.
úاجليشúانسحبúوعندماú،مشتاقúثابتúكرميúالعراقيúالضابطúمنúسنيةúتزوجت
úالهجرةúقررúأنúإالúبرهانúمنúكانúوماú،العراقúإلىúزوجهاúمعúسنيةúغادرتúالعراقي
إلىúبلدúالرشيدúحيثúآثرúاحلياةúهناكúبعدúالذيúأصابúالناسúمنúاليأسúواإلحباط.

ú.املوصلúمدينةúمنúاحلافظúعزيزةúالفاضلةúالسيدةúمنúالعبوشيúالدينúبرهانúتزوج
úكانتúحيثúالعراقúيفúالتعليمúيفúعملúوهناكú.وحسنúِسماكúهماúبولدينúرزقúوقد
úكانúولكنهú،املقامúبهúواستقرúالعراقúيفúوظلú،العملúهذاúمبثلúلهúتسمحúمؤهالته

يزورúجننيúيفúأوقاتúمتباعدة.
úوعندú،جننيúيفúيومهاúبرهانúكانú1958سنةúالعراقúيفúاالنقالبúحصلúعندما
úملتهبًاúحماسيًاúبيانًاúألقىúبغدادúإذاعةúومنú،عيالهúمعúالعراقúإلىúرجعú،األنباءúسماع
úجننيúإلىúاألردنيةúالشرطةúحضرتúوقدú،عليهúاألردنúحفيظةúأثارúمماúالثورةúميجد
تطلبه،úولكنهúكانúقدúغادر،úوحاولواúحجزúأموالهúإالúأنهúلمúتكنúلهúأموالúخاصة.
úهدأت úأن úبعد úوذلك ú,1964 úالعام úبعد úإال úجنني úيزور úأن úبرهان úيستطع úلم
úلكنهú.وبغدادúعمانúبنيúاألمورúواستقرتú.بغدادúيفúاحلكمúنظامúواستقرú,األحوال
úالسلطات úألن ú,احلضور úيستطع úلم úفإنه úفلسطني úكلúسقوط úوبعد ú,النكسة úبعد

العسكريةúاإلسرائيليةúكانتúترفضúمنحهúتصريحúالزيارة.
ú,السبعيناتúمنتصفúيفúاحلجúيفúالدينúبرهانúالتقىúأنهúجننيúمدينةúحجاجúأحدúروى
ú.وذويهúأهلهúوعنúمدينتهúأخبارúعنúويسألúليطمئنúجننيúأهلúعنúيسألúيطوفúوكان
úوعندماú.والتأثرúاالنفعالúقمةúيفúوهوú,بالدموعúيستقبلهúواحداúالتقىúكلماúوكان
úاملدينةúيفúجننيúأهلúالتقىú1981مúالعامúيفúزوجتهúمعúالثانيةúللمرةúاحلجúفريضةúأدى
املنورة,úفكانúنفسúاملوقفúالسابقúلذكرúجننيúوذكرúأهلهúومعارفهúوأصدقائه.

úوأخيرًاú,عليهúالسكريúمرضúوطأةúاشتدتúأنúبعدú,كفيفًاúذلكúبعدúبرهانúعاش
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úمنúفــ)كلúاألرضúهذهúعلىúحيúوكلú,الناسúكلúيواجههúماúالدينúبرهانúواجه
úمتامًاúووطنه؛úأهلهúعنúبعيدًاúماتúالعبوشيúالدينúبرهانúأنúاحملزنúولكنú,)فانúعليها

úواقعهúمنúأكبرúكانتúطموحاتهúألنú،غريبًاúعاشúكما
   

منوذجúمنúشعرúمسرحيةúبرهانúالدينúالعبوشيúمنúديوانú)وطنúالشهيد(
)مسرحيةúشعرية-úاجتماعúمندوبيúالدولúالعربيةúالىúاجلامعةúالعربية(

املندوبúالسعودي:
حنن جئنا بعد ما الصرب نضب   إن جرح القدس ال ينسى وها  

فاغتنموا الوقت فذا الوقت ذهب   فلنقــرر خطـة نستنهــا   
ال ينام الليل من هول الغضب   عاهل البيت غدا يف بيتــه   

مندوبúمصر:
فهيا نبحث اخلطب اجلسيمـا    رأينا يف األحبة كل خيــر  

وكل هنجه أضحـى قوميـا    فلسطني هبا األحـزاب كثـر     
نالقي عندهم رأيا سليمــا     فهال أن مجعناهم مجيعــا   

نوفق فاخلالف غدا ذميمــا    سنندب مخسة منهم عسـانا    
مع العادي الذي خان احلميما    فنحن اليوم يف حرب ضروس  

فإن لنا هبـم أمـالً عظيمـا    دعوني إن رأيتم أن أراهـم  
)يخرج(

مندوبúلبنان:
أرى هذا املصاب بنا قدميـا مصيبتهـم مصيبتنـا وأني   

وتلك خطيئة منــا فلـوال     ختاذلنـا ملا هبنــا الغرميـا
وأسكنـاه جنتنـا نعيمـــا فتنـا بالغريـب وكان داء    

فعادت جنة الدنيا جحيمــا فجاس هبا وراح يعيث فيها  
على جهل بنا أضحى زعيمـا وأشغلنا اهلوى والكل منا  

وال الباني وال املشفي السقيمـا ولو فتشت مل جتد اجمللي    

مندوبúسوريا:
يف فلسطيــن املصيبـــة أيها األخوان جلـــت   
أهلهــا حــال عصيبــة أرضها بيعت ومسـت   

وأنقذوا األخــت احلبيبــة فاعلموا ليـال هنــارا   
وابذلوا املال ليحيــي     كل مســـؤول نصيبــه

واقطعوا الرجل الغريبـــة وقفوا صفا متينـــا           
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م وذي الدنيــا عجيبـــة يطمع الصهيون يف الشا       
رية فينــا خصيـــــة سوف تبقى الشام مجهو        

مندوبúاألردن:
مهة الليـــث اهلصــور إن هذا القول حييــي    
ين فيــا هول املصيــر إن تضع منا فلســط    

وهي جســـر للعبــور فهي باب البحر غربـا   

مندوبúاليمن:
باليسيـــر وبالعسيـــر طاملا ضحى بنـوها   
قبل شــر مستطيــــر فاحزموا األمر سريعًا   

مندوبúمصرúيرجع:
ومشوا لغايتهم بصف واحـد بشراكم مجع اإلله صفوفهم    

ويسوسهم فـله سجايا القائـد ندبوا)األمني( زعيمهم ليقودهم  
وحبته دنـياه حصاة الراشـد خرب احلياة وذاق مر صروفها  

بل شام سيفًا من سيوف جماهد مل يرض عيش الذل يف أوطانه   
كاس املنية أو حياة املـاجـد جاب املمالك مل حيد عن قصده  

:úالسعوديúاملندوب
يقارع باسم احلق خصميه أعزل عجبت لشعب يف فلسطني صابر  

جتلد للمكروه وانتبـذ الفـــال ولو مل تكن هلل ثورتــه ملـا   
ويأنف أن يشكو املصائب والبال يكابد أهواال من اجلوع والظما  

وليس يبايل أن ميوت ويقتــال يقارع أهل األرض إذ طمعوا به  
وغايته أن ال يعيش مكبــــال فغايته أن ينصر احلق ظاهرا  

مندوبúالعراق:
فكان كرميًا حافظ العهد والـوال خريناه يف السراء أيام سعدنا  

أتانا ظهريًا ما توانـى وما قـال ويوم نفرنا نابذين خصومنـا  
من الغرب لومست أبا اهلول زلرال توالت عليه من قديم مصائب  

وكانت له حقــًا من اهلل منـزال يقارع خصمني استبدا بأرضه  
وكانت لقحطان مدى العمر موئال فمن قبل عيسى كان فيها وأمحد  

لظن بأنا قد تركناه مهمــال!؟ عجبت ملن أغرته قوتـه به   
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فمن دجله ترياقــه كـان أوال فال واله العرش مل ننس جرحه  
على أهبة يزجى الصفوف ليحمال فإن صالح الدين ما زال جيشه  

مندوبúسوريا:
له األرض قد جئنا إليه لنعمال فلسطني فيها الشعب حر فأنقذوا  

أينفعنا أن نستكيـن وخنذال!؟ أيعجزنا شُذاذ صهيون إذ عََثوا  
مكاتب تدعو للقضية يف املال أال أسسوا يف كل قطر وبقعة  

سنخسر يف الدارين ملكا مؤثال اذا حنن مل تنقذ فلسطني أننا  

مندوبúمصر:
جهاد املخلصني بال تــوان إذا قر القرار بأن نـواىل        

وأنقذنا األحبة من هـــوان اذا كنا يدًا للخيــر سدنا         
ووفقكم اىل نيــل األمانـي فحيي اهلل مجعكم مجيعـا         

به خري اىل نيــل األمانـي ستخلو اهليئة العليـا ألمر        

فقومواúنسترح

مندوبúسوريا:
سآخذكم اىل حور اجلنـان لبيــــــــك إني    

)يخرجونúمنقسمنيúيتأبطúأحدهمúذراعúاآلخر(úويسدلúالستار.
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ال�سيخ حممد را�سي احلنبلي

�إعد�د: د. عبد �لرحيم �حلنبلي 
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ن�س�أته
úأبوين ú1917من úعام úنابلس úيف úاحلنبلي úراضي úمحمد úالشيخ úفضيلة úاملرحوم úولد
úوعليه úاهلل úصلى( úالرسول úعم úابن úاجلليل úالصحابي úإلى úتنتسب úعائلة úمن úكرميني

.úمؤتةúمعركةúيفúاستشهدúالذيúطالبúأبيúابنúجعفرú)وسلم
úللمسجدúوخطيبًاúوإمامًاúالكرميúالقرآنúَحَفظةúمنúاحلنبليúطهúالشيخúوالدهúوكان
úعلومúيفúتتلمذúوقدú،نابلسúيفúواإلناثúالذكورúمدارسúيفúومدرسًاú،الُعمريúاحلنبلي
úأمثالúهاشمúآلúعمومتهمúوأبناءúاحلنبليúعائلةúوعلماءúوالدهúيديúعلىúوالشريعةúالفقه
úكماú,هاشمúداودúوالشيخú،نابلسúمفتيúرشيدúوالشيخú،اآلستانةúمفتيúمنيبúالشيخ
تتلمذúيفúاللغةúالعربيةúعلىúيديúالشيخúأحمدúالبسطاميúوالشيخúشاكرúأبوúغزالة.

úسعيدúالشيخ úيد úعلىúتتلمذ úفقد úواإلفتاء úواملواريث úالفرائض úلعلوم úبالنسبة úأما
حنون.

احلنبلي يف م�سر
úاألزهرúيفúللدراسةúانتقلúثمú،نابلسúيفúالصالحيةúاملدرسةúيفúالثانويةúدرسúوقد
úالعالم úاحتضنه úوقد ú،العاملية úثم úللغرباء úاألهلية úشهادة úعلى úحصلúحيث úالشريف
úاحلميدúعبدúالشيخúسماحةúكانúكماú،الشوامúُرواقúشيخúحنونúعيسىúالشيخúاجلليل
úبحقúقيامًاúالشريفúاألزهرúيفúدراستهúأثناءúلهúمالزمنيúمسمارúرامزúوالشيخúالسائح

شيخهم،úوالدهúالشيخúطه.

عودته اإىل ن�بل�س
úآب1931متúشهرúويفú،1931والدهúوفاةúبعدúوشقيقاتهúأشقائهúلرعايةúعام1931عادúويف
úوقدú.والوعظúللتدريسúإضافةúلوالدهúخلفاúالعمريúاحلنبليúللمسجدúوخطيبًاúإماماúتعيينه
úقدمتúالتيúالوطنيةúالثباتúمدرسةúفأنشأú،واحتضانهمúمدينتهúأبناءúرعايةúالىúاحلاجةúملس
úالنجاحúملدرسةúالرديفةúكانتúألنهاúالبلدúهذاúرجاالتúمنúالعديدúمنهاúوتخرجúُجلَّىúخدمات

الوطنية.

دوره الوطني
úاملنطقةúرجاالتúمعúوعملú،الفلسطينيةúالثورة úوأيدúالوطنيúبالعملúانخرطúوقد
úالى úأدى úمما úاحملتل úيقاوم úانطلق úاملسجد úخالل úومن úاإلجنليزي úاالحتالل úملقاومة
úأكرمúاملرحومúمثلúاملنطقةúكبارúمعú1936عامúمنذúصرفندúسجنúيفúوزجهúاعتقاله

زعيترúواملرحومúحكمتúاملصريúواملرحومúعبدúاحلميدúالسائح.
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وظ�ئفه وموؤلف�ته
úالشهيدúاثرúمقتفيًاú1992úولغايةú1934úعامúمنذúشرعيًاúمأذونًاúاهللúرحمهúعملúوقد
úالتوجيهúيدمجúحيثúوالتراثúباألرضúوالتمسكúالثورةúروحúبثúيفúالقسامúالدينúعز
úثالثة úألف úوقد úوالتدريس úللبحث úحياته úكرسúوقد ú،األعراس úفرحة úمع úاملعنوي

كتب:
أولها:úاألثرúاخلالدúيفúعلمúالفرائض.

والثاني:úاملرشدúيفúالزكاة.
úواألبحاثúاملقاالتúمنúكثيرúعنúفضاًلúاملنبرية؛úاخلطبúيفúالربانيةúاملنحú:والثالث
ú،الفرائضúعلمúيفú،اهللúرحمهú،برعúوقدú.والصحفúاملجالتúيفúنشرتúالتيúوالفتاوى
úوالوعظ úالشخصية úاألحوال úبفقه úوكذلكú،األرض úمنúترفع úالتي úالعلوم úأول úوهو

واإلرشاد.

تطبيق م� تعلمه
úعلمهúسّخرúإنه úحيثúتعلمه úماúتطبيقúيفúكبيرًاúمثاًلúراضيúالشيخ úضربúلقد
úعام úنابلس úزكاة úجلنة úأسس úبأنه úوذلك úحضارتهúوبناء úاملجتمع úخدمةúيفúالشريف
ú،جميعًاúلهمúاألمúبلúفلسطنيúيفúالزكاةúجلانúأكبرúوهيú،لهاúرئيسًاúوكانú،1977
úأجنزتúوقدú،أيضاúلهاúرئيسًاúوكانú،ذلكúقبلúاملسجدúإعمارúجلنةúأسسúأنهúكما
úالتضامنúجمعيةúمؤسسيúأحدúكانúأنهúعلىúعالوةúنابلسúمنطقةúيفúاملساجدúعشرات
úنابلسúيفúاآلذانúلتوحيدúماّسةúاحلاجةúوجدúوملاú،فيهاúمتبرعًاúمدرسًاúوكانúاالسالمية
úفلسطنيúيفúاملضمارúهذاúيفúالرائدةúنابلسúفكانتúالكرامúاملدينةúرجاالتúمعúتعاون

حيثúيعلوúصوتúاآلذانúجميعúأنحاءúمدينةúنابلسúيفúآنúواحد.
úوإعطاءúباحلقúبجرأتهمúعرفواúالذينúاإلصالحúرجاالتúمنúاهللúرحمهúكانúوقد
úكذلكúشاركúفقدúعاليةنúكانتúهمتهúأنúإالúسنهúكبرúورغمú،حقهúحقúذيúكل
úزميلúمعúاألوقاف úيفúوتعيينهم úالعلماء úفحصúأمانة úيحملúوكانúالعلماء úرابطة úيف
دربهúوصديقúعمرهúالشيخúمحمدúالبسطاميúالذيúرثاهúولمúينتظرúطوياًلúحتىúحلقúبه.
úواالحتاد úواالستغفار úوبالوحدة úاهلل úبتقوى úعليكم» úكلماتهúآخر úكانتúولقد
úخدمةúيفúوأعمالهاúالزكاةúجلنةúعلىúواحلفاظúرضاهúونيلúاهللúسبيلúيفúالدؤوبúوالعمل

الفقراءúواأليتامúوطلبةúالعلمúالشرعي«.

وف�ته
تويفúرحمهúاهللú22úذيúاحلجة1416úهـ-1996/5/11.
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العورتاين القلقيلي              

�إعد�د: �أ. حنان �سربي �سنجق
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اأ�سل ع�ئلة العورت�ين:
úمحافظة ú،عورتا úقرية úيف úتعيش úالتي úالدراوشة úحمولة úالى úالعائلة úهذه úتنتمي
úبلدة úالى úمتجهًاúعورتاúمنúخرجúالذي úالدراوشة úناصرúهوúاألكبرúوجدهمú،نابلس

عنبتا.
úالعلمúأهلúمنúوكانú،محمدًاúولدهúالدراوشةúناصرúالشيخúأجنبú:ناصرúمحمدú
úاحلسنúاهللúعبدúابنةúمنúمحمدúتزوجú.قلقيليةúمنúنهالنúحسنيúعليهúتتلمذú،واملعرفة
úمحمدúأجنبúكماú.فيها úمعلمًا úأو úخوجاúوعنيú،قلقيلية úمدينةúيفúواستقر úالناصر

أربعةúأوالدúهم:úناصر،úوعبدúالكرمي،úوعبدúالرحيم،úوعبدúالفتاح.
úاألزهر úجامعة úيف úتتلمذ ú.عام1313هـ úرجب ú22 ú úيف úولد úفقد ú:الكرمي úعبد úأما

الشريفúيفúمصرúوعنيúمأذونًاúحملكمةúقلقيلية.
úيفúتزوجúأنهúمعلوماتúمنúعنهúوردúفماúالعورتانيúناصرúمحمدúناصرúابنهúأماú:ناصر

ú22ربيعúأولúعام1340هـúيفúنفسúاليومúالذيúتزوجúفيهúأخوهúعبدúالفتاح.
úوأجنبúتزوج ú،1311هـ úصفرú22 úاملوافق ú1895م úسنةúولدú:العورتاني úالفتاح úعبد
úوسنتحدثú،بنات úوثالث ú،وأمني úومحمد úووليد úوعلي úوسعيدúخالدú:همúأبناء úستة

عنهمúيفúالصفحاتúالقادمةúمنúهذاúالبحث.

امل�سرية الرتبوية لعبد الفت�ح:
úيفúاإلبراهيميةúاملدرسةúيفúدرسúثمú،العورتانيúمحمدúالشيخúوالدهúيدúعلىúتتلمذ
úفترةúالتدريسúيفúواشتغلú)األدنىúاملعلمنيúامتحان(úشهادةúعلىúوحصلú.القدسúمدينة
ú:منهاúمناطقúعدةúيفúدرسú.العربيةúواللغةúاإلسالميúالدينúيدّرسúكانúفقدú،طويلة

طولكرمúوكفرúزيبادúومسكة)ú)1وجلجوليةúوكفرúعبوشúوقلقيلية.
úقلقيليةúمدينةúيفúالوكالةúمدرسةúيفúمدرسًاúعملúعام1948مúنكبةúحصلتúوعندما
úيناهزúعمرúعنúقلبيةúنوبةúأثرúالفترةúنفسúيفúوتويفú،عملهúمنúتقاعدúأنúإلىúفيهاúوظل
úالشيخúأنúبالذكرúوجديرú.قلقيليةúمدينةúيفú1955/11/21مúيفúذلكúوكانú،عامًاú62

عبدúالفتاحúكانúيجتمعúيفúالديوانúبالناسúويوضحúلهمúأمورúالدينúوالعلم.
úمقاالتúلهمúوجدتúحيثúوالعلمúاإلميانúدربúعلىúسارواúفقدúالشيخúهذاúأبناءúأما
úسنعرض úوالتي ú،األردنية úاالسالمية úاألوقاف úعن úالصادرة úاإلسالم úهدى úمجلة úيف

بعضúماúجاءúفيهاúيفúالصفحاتúالتالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( وهي من القرى املدمرة, وموقعها إلى الشمال الغربي من مسكة قريباً من الطيرة.
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اأبن�ء ال�سيخ عبد الفت�ح:

1.سعيدúعبدúالفتاحúعورتاني:
úيف úواشتغل ú،العراق úالى úسافر úثم ú،نابلس úيف úالنجاح úيف úثم ú،قلقيلية úيف úدرس
úواشتغل ú،العورتاني úالرحيم úعبدúالشيخ úعمهúوفاة úبعد úقلقيلية úالى úورجع úالصحافة

بداًلúمنهúمأذونًاúشرعيًاúيفúمحكمةúقلقيلية،úوقدúتويفúعام1988م.

2.وليدúعبدúالفتاحúعورتاني:
úثمú،طولكرمúيفúدرسúثمú،مبدارسهاúالتحقúحيثú،قلقيليةúيفúعام1932مúولد
ú،قلقيليةúيفúالسعدية úمدرسةúالى úرجعúثم ú،األردنúشرقúيفúوحرثاúاحلصنúيفúدرس
úوموجهًاúمشرفًاúواشتغلú،العربيةúبيروتúيفúودرسú،سنة1956مúالكويتúمعúوتعاقد

تربويًاúيفúالكويت،úحتىúعادúإلىúعّمانúعام1991م.

3.عليúعبدúالفتاحúعورتاني:
úيفúالزراعية úخضوريúكليةúيفúثم ú،قلقيلية úمدارسúيفúدرسú،1938م úعام úولد
ú.اإلجنليزيúاألدبúالرياضúجامعةúيفúودرسú،السعوديةúمعúتعاقدúذكúوبعدú.طولكرم
úمؤسسةúوفتحú،مدتهاúالشركةúأنهتúحتىúمترجمًاúاألملانيةúالشركاتúإحدىúيفúوعني

للموادúالزراعيةúتدعى«مؤسسةúالسالمúالزراعية«.úوماúزالúيعملúبهاúحتىúاليوم.

4.محمدúعبدúالفتاحúعورتاني:
úودرسú،قلقيليةúيفúالسعديةúاملدرسةúيفúدرسú،عليúأخيهúتوأمúوهوú،1938úعامúولد
úثمú،الوكالةúيفúطبيبًاúواشتغلú،دراستهúوأكملú،اإلسكندريةúجامعةúيفúمصرúيف

يفúاملؤسسةúالدولية)الصليبúاألحمر(.

5.أمنيúعبدúالفتاحúعورتاني:
úيفúدراستهúوأكملú،)السعدية(úالثانويةúقلقيليةúمدرسةúيفúدرسú،عام1941مúولد
úيفúمدرسًاúوعنّيúعام1966مúوتخرج úاالسالميةúالشريعة úدرسúحيثú،دمشقúجامعة

السعودية،úوتويفúفيهاúبتاريخ1968/11/1م.

خالدúعبدúالفتاحúعورتاني:
úمضمارúيفúومقاالته úومؤلفاته ú،التربوي úنشاطه úله úشهدúفقدú،خالدúالشيخ úأما

الدينúواللغةúمباúيجعلهúجديرًاúبأنúيشادúبه،úويخلدúاسمه.
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�سريته:
úانتقلúثمúمدرستهاúيفúودرسú،عام1930مúقلقيليةúيفúالفتاحúعبدúخالدúالشيخúولد
úيفúاشتغلú.الثانويةúدراستهúهناكúأمتúحيثú،طولكرمúمدينةúيفúالفاضليةúمدرسةúالى

بريدúقلقيليةúمعúاجليشúالعراقيúعام1948úم.
úمدةúطولكرمúقضاءúبلعاúقريةúيفúدّرسúوبعدهاú،سنتنيúمدةú)1(ساباúكفرúيفúدرس
úمدرسةúالىúوانتقلú.األدنىúاملعلمنيúشهادةúعلىúحصلúعملهúأثناءúويفú،سنواتúثالث

عزون)ú)2ويفúعام1953مúدرسúيفúقلقيلية.
úعمله úوبعد ú،وسائدة úالفتاح úعبد úوأجنب ú،قلقيلية úمدينة úيف úخالد úالشيخ úتزوج
úمدرسًاúعملúحيثúالسعوديةúالىúوانتدبú،حبلةúملدرسةúمديرًاúعنيúقلقيليةúيفúمدرسًا
úجماعنيúملدرسةúمديرًاúوعنيú،عادúثم ú،سنةúملدة ú،الشرقية úاملنطقة úيفúالهفوف úيف
úبيروتúجامعةúمنúالعربيةúاللغةúيفúالليسانسúشهادةúعلىúحصلúعملهúوأثناءú،الثانوية

ú.عام1969مúالعربية
ú1973/5/15م úيف úاخلدمة úعن úتوقف úالتعليم úمجال úيف úاحلافلة úاملسيرة úهذه úوبعد

بسببúمرضهúوتويفúيفúنفسúالعام.
úامللكúمنحهú،عملهúيفúوتفانيهú،والتعليمúالتربيةúسلكúيفúالكبيرúلدورهúوتقديرًا
úيفúأقيمúملكيúاحتفالúيفúسائدةúابنتهúتسلمتهú،فخريًاúوسامًاú-اهللúرحمهú-حسني

ú.1975مúآذارú6úيفúالثقافةúقصر
úاللغة úالى úإضافة úاإلجنليزية úاللغة úيدّرس úكانúأستاذنا úأن úبالذكر úاجلدير úومن
ú.النحوúوخاصةúاللغةúقضاياúيفúللفصلúاملعلمنيúمنúزمالؤهúإليهúيرجعúوكانú،العربية
úإخباريةúنشرةúسمعúإذاúكانúأنهúعنهúورويú.املواضيعúجميعúعنúمبعلوماتúملمًاúوكان

كانúينقلهاúالىúزمالئهúحرفيًاúكماúسمعها.
úمنذúللشبابúاألهليúقلقيليةúناديúيرأسúكانúأنهúمارسهاúالتيúنشاطاتهúأهمúومن

1953مúوكانتúنشاطاتúالناديúرياضيةúوأدبيةúوثقافية.

عر�س ملوؤلف�ته ومق�لته وم� ورد فيه�:
ú،عطرةúخالدةúذكرىúبعدهúمنúلألجيالúيتركúأنúبدúالúخالدúكالشيخúعاملًاúإن
úمقررةúكتبúسبعةúاألساتذةúمنúمجموعةúمعúباملشاركةúألفúحيثú،مؤلفاتهúيفúمتثلت

لطالبúاملرحلةúاإلعدادية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرية مدمرة على بعد ال يتجاوز 2 كم إلى الغرب من قلقيلية.. 1
وفيها تتلمذ عليه يحيى جبر الذي يصدر هذه املوسوعة. 2
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úوأسهمú.اإلعداديúالثالثúالصفúلطالبúالعربيةúاللغةúيفúالواضحúكتابúألفúكما
úهدىúمجلةúبها úزّود úالتي úوالدينية úاألدبيةúاملقاالت úمنúمبجموعةúاألدبيةúاحلركةúيف
اإلسالم.úأماúأهمúمؤلفاتهúوأولهاúكتاب”املرأةúيفúاجلاهليةúواإلسالمúحتىúيومناúهذا” 

وقدúشاركهúيفúتأليفúهذاúالكتابúاألستاذúوجيهúموسىúمبروكúمنúطولكرم.

خواطر يف عيد الأ�سحى
úúعورتانيúالفتاحúعبدúخالدúللشيخú
مديرúمدرسةúحبله-úقلقيلية
úوتطوىúالسنونúوتنقضىúومرهاúحلوهاúالذكرياتúمعهاúوتلفúوتدبرúاأليامúتقبل
úحديثúكانúماúإالúالنسيانúطباعهúومنúاإلنسانúوينسىúوامللماتúاحلوادثúثناياهاúيف

العهدúوالúعجبúيفúذلكúألنúالذاكرةúمحدودةúوالúقبلúلهاúبكلúماúيحدث.
úوتهتزúالقلوبúفيهاúتتحركúمثيرةúأيامúفهيúكغيرهاúليستúأياماúالزمانúيفúولكن
úواسمهاúاألعيادúهيúاأليامúوهذهúالذكرياتúبشتىúالفكرúوميتلئúواألحاسيسúاملشاعر

مشتقúمنúالعودúألنهاúتعودúيفúوقتúلهاúمحدد.
úفمنúمهمومúوحزينúمسرورúفرحúبنيúفهمúحالنيúعلىúالناسúيبدوúاألعيادúهذهúويف
úعليهúتكاثرتúومنúمسرورًاúفرحًاúالعيد úعلىúاقبلúاأليامúعناءúينسيهúماúلديهúوافر
úثروة úأو úسليبًا úوطنًا úوبكى úسلفوا úله úأحبابا úأو úزالت úنعمة úفذكر ú.األسى úعوامل

ضاعتúفإنهúيستقبلúالعيدúبقلبúحزينúوصدرúمهموم.
úúúúúقالúالشاعر.

شطت بأهليهـا           يا عيد أين الدار  
واألهل والسمار          وأين أين اجلار  

باألمس يا عيد          غادرهتم فيهـا  
أودعت يف غاىل ثراها مهجيت يا عيد أين مرابع األنس اليت 

úوطنناúعلىúمحزونونúوكلناúاملباركúاألضحىúعيدúهذاúعيدناúيفúاملسلمنيúونحن
úوحيفاúيافاúلعرائسناúصورúأفكارناúيفúوتثورú،ذاكúالشاعرúقولúقلوبناúترددúالسليب
úقرانا úالصبايا úمن úومئات úوالناصرة úوعكا úوصفد úوالرملة úواللد úوطبرية úوبيسان

اجلميلة.úريفناúالساحرúاألّخاذ.
úاإلسالمúبنعمهúكّرمناúالذيúالعظيمúخالقناúالىúااللتفاتúمنúكذلكúونحنúلناúبدúال

ضارعني.
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قراأت و�سمعت
úعورتانيúالفتاحúعبدúخالد
مديرúمدرسة-úقلقيلية

úúúحقúشهادة
úشؤونúمنúشأنúيفúالرومúملكúإلىúوفدًاúالعزيزúعبدúبنúعمرúاملؤمننيúأميرúأرسل
úوالبطارقةúرأسهúعلىúوالتاجúملكهúسريرúعلىúجالسًاúوجدوهúعليهúدخلواúفلماúاملسلمني
úغدهمúويفúراضنيúاليومúذلكúيفúعنهúوانصرفواúلقاءúأجملúفتلقاهمúوشمالهúميينهúعن
úيفúبها úشاهدوهúالتي úصفاتهúغيرúعلىúفوجدوهúعليهúفدخلواúيدعوهمúرسولهúأتاهم

أمسهمúكأنهúيفúمصيبةúفقالúلهم:
هلúتدرونúملاذاúدعوتكم

قالوا:úالúيعلمúالغيبúإالúاهلل
úيخبرنيúأرضكمúتليúالتيúاجلهةúعلىúعامليúمنúكتابúهذاúوقتيúيفúجاءنيú:قال

عنúوفاةúأميركم.úفماúملكواúأنفسهمúأنúبكوا.
úله؟úأمúلدينكمúأمúتبكونúألكمú:فقال

قالوا:úنبكىúألنفسناúولدينناúوله.
úبلغنيúلقدú.خّلفúمماúخيرúإلىúخرجúقدúفإنهú،ألنفسكمúوابكواúلهúتبكواúالú:قال
úمنúخلوتهúيفúأشدúباطنهúبلúواحداúإالúربهúمعúأمرهúأجدúفالúوصدقهúوفضلهúبرهúمن
úرأسúعلىúربهúيعبدúوانقطعúالدنياúتركúلراهبúأعجبúلمúوإنيú،موالهúطاعةúيفúظاهرة

ú.فيهاúفزهدúقدميهúحتتúالدنياúصارتúالذيúهذاúمنúعجبتúولكنúصومعته

الغنب والتدلي�س يف البيع
للشيخúسعيدúالعورتاني-úقلقيلية
úفالنًاúوغنبú,وغلبهúخدعةúوالشراءúالبيعúيفúغبنًاúغبنهúيقالúاخلداع؛úاللغةúيفúالغنب
úمماúبأكثر úالشيء úبيع úهو úوالغنب ú.مغبون úوذلك úغابن úفهو úوغيره úالثمن úيف úنقصه
úالصحيحúاحلديثúيفúثبتúألنهúشرعًاúحرامúالفاحشúوالغنبú.يساويúمماúبأقلúأوúيساوي
úرجاًلúأنú,عنهماúاهللúرضيúعمرúبنúاهللúعبدúعنúروىúفقدú.جازمًاúطلبًاúالغنبúتركúطلب
ú.»خالبةúالúفقلúبايعتúإذا»ú:فقالúالبيوعúيفúيخدعúأنهúوسلمúعليهúاهللúصلىúللنبيúذكر
úوكانúيبتاعúكانúوسلمúعليهúاهللúصلىúاهللúرسولúعهدúعلىúرجاًلúأن»úأنسúوعن
úياú:فقالواúوسلمúعليهúاهللúصلىúالرسولúأهلهúفأتىúضعفúعقلهúيفúيعنىúعقدتهúيف
úاهللúنبيúياú:فقالú,ونهاهúفدعاهú,ضعفúعقلهúويفúيبتاعúفانهúفالنúعلىúأحجرúاهللúرسول
úوروىú»خالبةúوالúوهاúهاúفقلúللبيعúتاركúغيرúكنتúإنúفقالúالبيعúعنúأصبرúالúأنى
úوالú,خالبةúاحملّفالتúبيع»ú:قالúانهúوسلمúعليهúاهللúصلىúالنبيúعنúسننهúيفúماجهúابن

حتلúاخلالبةúملسلم«úواخلالبةú– بكسرúاخلاء-úاخلديعة.
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úال»úالرسولúبقولúالطلبúهذاúوأكدú,اخلالبةúتركúفيهاúطلبúقدúاألحاديثúفهذهú
úكانúهناúومنú,جازمًاúطلبًاúكانúاخلديعةúتركúطلبúأنúعلىúúفدلú,حترمúأيú»حتل
ú,الثمنúيفúخديعةúكونهúهوúالغنبúحترميúعلةúألنúالفاحشúالغنبúأنúإالú.حرامًاúالغنب
úالغنبúيكونúوإمناúاملساومةúيفúمهارةúيكونúألنهú,يسيراúكانúإذاúخديعةúيسمىúوال
úوإنúالبيعúفسخúشاءúإنúاخليارúللمغبونúفإنúالغنبúثبتúفإذاú.فاحشًاúكانúإذاúخديعة
úالسلعةúويأخذúالثمنúيردúأنúللمخدوعúجازúالبيعúيفúخديعةúظهرتúإذاúأيú,أمضاهúشاء
úأيúاألرشúأخذúوليسú,مشتريًاúكانúإذاúالثمنúويأخذúاملبيعúيردúوأنú,بائعًاúكانúإذا
úالرسولúألنú,بهúبيعتúالذيúالثمنúوبنيúاحلقيقيúالسلعةúثمنúبنيúالفرقúيأخذúأنúلهúليس
úعليهúقالú,ذلكúغيرúلهúيجعلúولمúفقطúيرفضهúأوúالبيعúيفسخúأنúبنيúاخليارúلهúجعل
úباخليارúابتعتهاúسلعةúكلúيفúأنتúثمú,خالبةúالúفقلúبايعتúأنتúإذا»úوالسالمúالصالة

ثالثúليالúإذاúرضيتúفأمسكúوإنúسخطتúفارددهاúعلىúصاحبها«.
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اأحمد �سامح اخلالدي

تاأليف: �أ.د. يا�سر �ملالح
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حي�ته:
úتتلمذúمشهورة.ثمúمقدسيةúألسرةú)1(1896مúسنةúاملقدسúبيتúيفúاملربيúاألستاذúولد
úاألميركيةúباجلامعةúالتحقúثمú.بالقدسúاملطرانúمدرسةúويفúاألميركيةúالكولونيةúيف
úالسنةúهذهúيفúالبالد úشهدتúوقدú.)2(1917 úسنةúالصيدلةúيفúشهاداتهاúونالúببيروت
úووقوع úاحلرب úانتهاء úوبعد ú.العثماني úاجليش úيف úفخدم úاألولى úالعاملية úاحلرب úآخر úأو
úيفúامتهنهاúالتيúمهنتهúيفúيعملúولمú،القدسúالىúعادúالبريطانيúاالنتدابúحتتúالبالد
úيفúمفتشًاúعنيú1920م úسنةúومنذú.والتعليمúالتربيةúنحوúآخرúاجتاهاúفاجتهú،اجلامعة

ú.وغزةúيافاúللوائيúالعامةúاملعارفúإدارة
úاملزيد úيطلبúأخذúوالعلم úالقراءة úمنúاملزيد úالى úحتتاجúاجلديدةúمهنتهúكانتúوملا
úسنةúبيروتúاألميركيةúاجلامعةúاملراجعúالتربية)3(.وتقولúيفúأستاذúدرجةúنالúحتىúمنه
úبهاúاملقصودúأنúالظنúوأغلبú،أستاذúدرجةúتعنيهúúالذيúماúبالضبطúندريú1917م.وال
úهذهúاجلامعنيúللطلبةúمتنعúالتيúاإلجازةúتساويúورمباú،العلومúلتعليمúمجازًاúأصبحúأنه

ú.القدسúيفúالعامúاملعارفúملديرúمساعدًاúذلكúبعدúعنيúثمú،األيام
úطوطحúخليلúالدكتورúاستقالúفعندماú،طويلةúمدةúاجلديدúعملهúيفúميكثúولم
úسنةúالعالية úوالكليات úاملدارس úأعلنته úالذي úاإلضرابúإثر ú)املعلمني úدار( úإدارة úمن
úإدارة úعينت úـ úالعبرية úاجلامعة úوتدشينه ú،البالد úالى úبلفور úاللورد úلوصول ú،1925م
úثمúú.طوطحúيديرهاúكانúالتيúللدارúمديرًاúاخلاليúسامحúأحمدúاألستاذúالعامةúاملعارف
úوأستاذًاúمديرًاúالدارúهذهúيفúوبقيú)4(úالعربيةúالكلية(úآنذاكúاملعهدúيسمىúأنúاقترح

للتربيةúوعلمúالنفس.
úوأصبحتú،التدريسúامتهنواúالذينúالشبابúمنúكبيرúعددúالكليةúهذهúيفúوتخرج
úوالدكتورúاألسدúالدينúناصرúالدكتورúمثلúاأليامúهذهúالمعةúمنهمúكبيرúعددúأسماء
úوغيرهم؛.كماúالعابديúمحمودúواألستاذúياغيúهاشمúوالدكتورúياغيúالرحمنúعبد
úاحلسينيúموسىúإسحقúالدكتورúمنهمúاألساتذةúمنúممتازًاúنفرًاúالكليةúهذهúاجتذبت

.úبريطانياúيفúتخرجهúبعدúالكليةúأساتذةúأحدúكانúالذي
úبالعلمúعليهúاهللúأنعمúوقدú.فلسطنيúيفúاملمتازينúالصفوةúمنúاخلالديúاألستاذúكان
úالعلمúطريقúيفúوجدúوقدú.منهاúويعانيúالبالدúبهمومúيشعرúكانúأنهúيفúريبúوالú.واجلاه
úالعربيةúالكليةúنتاجúفكانúوشعبه؛úوطنهúجتاهúواجبهúلتأديةúمناسبًاúمتنفسًاúوالتربية
úعلىúشاهدúخيرúوالتربيةúاألدبúشعلةúحملواúالذينúفلسطنيúشبابúمنúفيهاúتخرجúوما

العطاءúالذيúقدمúلهذاúالبلد.
úالشعب úكوارث úالزدياد úالعطاء úمن úباملزيد úعليه úتلح úكانت úطاقته úأن úويبدو
úالذين úالشهداء úأبناء úرعايةúوهوúمهمúشأنúالى úفاجتهúنكباته؛úوتعاظم úالفلسطيني
úمن úصفوةúضمتúجلنةúألف úاألمر úتدارس úفلما ú.فلسطني úعنúدفاعًا úأرواحهم úقدموا
úالعربية úاليتيم úوسميت)جلنة ú،الشهداء úأبناء úرعاية úمهمتها úفلسطني úيف úاملتنورين
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ú.القدسúغربيúعمروúديرúيفúالشهداءúألبناءúمعهدًاúفأنشأتú،اللجنةúالعامة)6(.ونشطت
وأخذúأعضاءúاللجنةúينشطونúيفúجمعúالتبرعاتúلتعليمúهؤالءúاأليتامúورعايتهم.

úاألستاذúطموحاتúوجهúيفúفتقفú1948م úسنةúاملروعةúفلسطنيúنكبةúتكونúثم
úعن úالفلسطينيني úمن úاآلالف úنزح úوعندما. úوشعبها úفلسطني úنحو úوتطلعاته úاخلالدي
úبلداناúاختارتúقدúكبيرةúأعدادúكانتúوإذاú.نزحúمنúمعúاخلالديúاألستاذúنزحúالوطن
úيفúللبنانúألنú،لبنانúاخلالديúاألستاذúاختارúفقدúإحداهاúيفúحنيúبعدúلتستقرúمتعددة
úزوجتهúمعهúونزحتú.العلميةúودرجتهúعلومهúأحضانهúيفúتلقىúإذú،خاصةúمنزلةúنفسه
úالنازحون úيعيش úكانúحيث ú،لبنان úويف ú.وأبناؤهما úاخلالدي úسالم úعنبرة úالكاتبة
úالالجئني úلرعاية úحياته úويكرس ú،نشاطه úاخلالدي úاألستاذ úيوجه ú،الفلسطينيون

الفلسطينينيúومساعدتهمúوتعليمúأبنائهم)7(.
ú،اخلفقان úعن úوالعالم úواألديب úاملربي úقلب úيتوقف úوفق1951/9/27م úلبنان úويف
úمرّب úقصة úعلى úالستار úويسدل ú،مري úببيت úاللبناني úمصيفه úيف úنحبه úويقضي
úيف úواألبناء úواآلباء úاملعلمني úمن úكبيرúعدد úعلى úينسى úال úفضل úله úكانúفلسطني

التربيةúوالتعليم)8(.

اخل�لدي موؤلفً�
تراوحتúجهودهúالعلميةúالتيúأغنتúاملكتبةúالعربيةúبنيúالتأليفúوالترجمةúوالتحقيق.
úموضوع úتاله úثم ú،األكبر úالقسط úجهده úمن úوالتعليم úالتربية úموضوع úنال úوقد

التاريخúوماúيخصúفلسطنيúوبيتúاملقدسúمنه؛úفمماúألفهúاألستاذúاخلالدي:
1ú أنظمةúالتعليمú)جزءان(úطبعúاجلزءúاألولúسنة1933مúوطبعúالثانيúسنة1935úم..
2ú .úمقدمةúيفúقولهúتأليفهúمنúأنهúعلىúسنة1934م.والدليلúطبعúالتدريسúأركان

úآخذنا ú)التدريس úكتابنا)أركان úنشرنا úاملثلى(:)ملا úالتدريس úكتاب)طرق
إميلúنخلة،úيفúمجلةúاملقتطفúالزاهرة(.

3ú úرسالةúاختباءúالذكاء..
4ú نظامúالتعليمúيفúالعهدúالعثماني..
5ú أهلúالعلمúبنيúمصرúوفلسطنيúطبعúسنة1946úم..
6ú .úالرابعúالقرنúإلىúالراشدينúاخللفاءúعهدúفلسطني)منúيفúواإلدارةúاحلكمúرجال

عشرúالهجري(úالقدس.1947م.
7ú العربúواحلضارةúاحلديثة،úطبعúسنة1951م..
8ú املعاهدúاملصريةúيفúبيتúالقدس،طبعúسنةú1946úم..
9ú رحالتúيفúديارúالشام،طبعúسنة1946م..

10ú.úعبدúالسيدúنفقةúعلىú1968مúسنةúطبعú،فلسطنيúريفúيفúواحلكمúالعلمúأهل
ú،بعمانúوالفنونúالثقافةúدائرةúبإشرافúشومانúاملجيد
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ومماúترجمهúاألستاذúاخلالدي:
1ú إدارةúالصوف،طبعúسنة1928úمúوسنة1943úمúلألستاذúبجلي..
2ú طرقúالتدريسúاملثلى،طبعúسنة1937úلألستاذúبجلي..
3ú احلياةúالعقلية،تأليف)وودورث(..
4ú الطريقةúاملنشوريةúيفúالتربيةúوالتعليم،تأليفúي.ج.هوملز..
5ú أقنعةúاحلب،úللدكتورúشتيكúطبعúسنة1946م..

ومن املخطوط�ت  التي حققه� واأحي�ه� ب�لن�سر:  
1ú .ú.سنة1940مúالقدسúيفúسلمي،طبعúالدينúلعزúالشامúسكنىúيفúاألنامúترغيب
2ú .úú.للواسطيúاملقدسúبيتúفضائل
3ú مثيرúالغرامúبفضائلúالقدسúوالشامúألبيúمحمودúاملقدسي،طبعúسنة1945م..
4ú .úالصحابةúتراجمúيفúملحقًاúإليهúأضافúحتقيق(úللمنينيúالشامúبفضائلúاإلعالم

والتابعنيúالذينúنسبواúالىúالشامúأوúنزلواúبهاúأوúاستشهدواúفيها(úطبعúسنة1946úم.

ولالأ�ست�ذ اخل�لدي موؤلف�ت م� زالت خمطوطة مثل:
1ú .úúúúúúعندúالثقافةúتطورúفيهاúتناولú،مجلداتúثمانيةúيف(úاالسالميةúاملعاهدúتاريخ

املسلمنيúوالعربúيفúسائرúمعاهدهمúمماúأنشاؤهúيفúالشرقúوالغرب(.
2ú األردنúيفúالتاريخúاإلسالمي..
3ú ..)9(úاملقدسúبيتúتاريخ

úفجمعúوالترجمةúالتأليفúيفúالدقيقةúالوجهةúهذهúاخلالديúاألستاذúوجهúالذيúفما
بنيúالتربيةúوالتاريخ؟

úللوفاءúكانúفقدúفيهاúوالتأليفúمؤلفاتهاúوترجمةúوالتعليمúالتربيةúعلىúإقبالهúأما
úموضوعúيدرس úكانúوألنه ú،فيها úاملاجستير úدرجة úنال úألنه ú،تخصصهúباحتياجات
úإدراكهúفهوúأعماقهúيفúاملركوزúالهدفúوأماú.العربيةúالكليةúيفúالنفسúوعلمúالتربية
úنظم úوقد ú.واخلذالن úالفشل úالى úتقود úقد úوالتعليم úالتربية úبغير úاخلطوب úمواجهة úأن
úليكونú)العربيةúالكلية(úوهوúاملربنيúمصانعúأحدúويفúوالتعليمúالتربيةúسلكúيفúنفسه
úبصرهúبثاقبúأحسúأنهúأستبعدúوالú.الهدفúهذاúحتقيقúعلىúامللموسúالعمليúالتطبيق
úعلىúهذاúليكونú.املتعلمنيúالىúاإلجنليزيةúاللغةúحتبيبúالىúالبريطانيúاالستعمارúميل
ú،مستقرًاúنفسهúيفúامليلúهذاúوجدúوملنú،لطالبهúيثبتúأنúفأرادú،العربيةúاللغةúحساب
úالتأليفúميكنúوأنهú،النفسúوعلمúالتربيةúموضوعúاستيعابúعلىúقادرةúالعربيةúاللغةúأن
ú،العربيةúاللغةúتكونúأنúيجبúالتعليمúلغةúوبأنú،بهذاúإحساسهúوكانú.بالعربيةúفيه
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úحتىúاملوضوعúهذاúيفúالتأليفúوالىú،والتعليمúالتربيةúكتبúبعضúترجمةúالىúدفعاه
يسدúالنقصúيفúهذاúاملجال.

úيناقشúمنúهناكúيبقúلم»ú:التعليمúلغةúموضوعúيفúقولهúالتفسيرúهذاúالىúدفعنيúومما
úاألطفالúبستانúمنúمراحلهúجميعúيفúالتعليمúلغةúتصبحúأنúيجبúالوطنيةúاللغةúأنúيف
úنهضتهاúبدءúيفúهيúالتيúكأمتناúالعقيدةúهذهúالىúبحاجةúأمةúمنúوليسú،اجلامعةúحتى
úأبنائهاúمقدراتúعلىúتسيطرúأنúاألخيرةúالقرونúيفúالظروفúلهاúتتحúلمúوالتيú،اآلن
úأساسúعلىúيبنىúأنúيجبúاجتماعيúإصالحúكلúأنúيفúوالشكú.التعليميةúالوجهةúمن
úيفúالعقباتúعنúيقالúماúأماú.وثقافتهاúوآدابهاúلغتهاúبحياةúإالúحتياúالúفاألمةú،املبدأúهذا
úومبتدأúوالثانويةúاالبتدائيúبالتعليمنيúيتعلقúفيماúممكنًاúأصبحúفتذليلهاúالصددúهذا
úوالثابتú،األعذارúمنúالواهيúينتحلúأوúذلكúغيرúيدعيúمنúبكالمúعبرةúوالú،العالي
úاذاúإالúاألممúبنيúمكانتهاúتتبوأúوأنúتفكيرهاúيستقيمúأنúلألمةúميكنúالúأنهúاملقرر

.)10(ú»الوطنيةúبلغتهاúوعواطفهاúأفكارهاúعنúالتعبيرúمنúمتكنت
úواالستعمارúالصهيونيةúاحلركةúمزاعمúعلىúردًاúكانتúفقدú،التاريخيةúوجهتهúوأما
úبهúتتسلحúسالحًاúتكونúأنúاملؤلفاتúلهذهúأرادúولقدú.فلسطنيúامتالكúيفúالبريطاني
عقولúأجيالناúللدفاعúعنúفلسطنيúوعروبتهاúوإسالميتهاúوعمقúهذهúالعروبةúواإلسالمية.
úيفúالعابدي úمحمودúاألستاذ úرواها úالتي úالرواية úاملذهب úهذاúأذهب úجعلنيúومما
úعلمúيفúاخلالديúاألستاذúرأيúعنú)فلسطنيúريفúيفúواحلكمúالعلمúأهل(úكتابúمقدمة
úالىúاحلديثúموجهًاúاخلالديúاألستاذúيقولú.بهúمخدوعنيúكناúالذيúاملموهúالصهاينة

تلميذهúمحمودúالعابديú)والراويúهوúمحمودúالعابدي(:-
ú:فقلتúاألصدقاء؟úأوúاألشخاصúبعضúقابلتúأنكúبدúوالú،صفدúمنúقادمúإنك...»
úشيءúفيهúوليسú،األتراكúتاريخúموضوعúيفúثقةúألنهú)مايرúليو(úالدكتورúسأزورú.نعم
úيفúدكتورúياúيشغلكúماذاúأسبوعúمنذúسألتهúلقدúمسكني؟úياú:فقال.ú..الصهيونيةúمن
úاإلدارةúيفúاخلطيرةúاملناصبúتولواúالذينúبجميعúجدواًلúأكتبúإننيú:فقالúاأليام؟úهذه
úالغريبúومنú.البريطانيúاالحتاللúالىúالعثمانيúاالحتاللúمنúالبالدúهذاúيفúوالقضاء
úالتركúمنúالسابقúيفúحكامهمúكانúفإذاú.واحدًاúعربيًاúبينهمúأجدúلمúأننيúاملفرح
úهذه úيف úاليهود úيحكمكم úأن úيضيركم úفما ú،واألرناؤوط úوالشركس úوالكرد

.)11(ú»...األيام
úوكتابهú)فلسطنيúيفúواإلدارةúاحلكمúرجال(úكتابهúأنúليúيبدوú،هذاúعلىúوبناء
úردًاúكانتúاملوضوعúبهذاúيتعلقúمماúوغيرهماú)فلسطنيúريفúيفúواحلكمúالعلمúأهل(
úوكذلكú.واحملتلنيúالغزاةúمنúاملذهبúهذاúيحملúومماú)مايرúليو(úعلىúنافذًاúعلميًا

كانتúكتبهúاحملققةúلنشرúتراثúفلسطنيúالفكريúوكتبúالتاريخ.

اخل�لدي مربيً�
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úبالتربية úاخلالدي úاألستاذ úاهتمام úعلى úاّطلعنا úأن úبعد ú،العنوان úهذا úيبدو úقد
úقصدتúولكنيú،وتكرارهúالقولúإعادةúبهúأقصدúلمúأنيúغيرú.معادًاúقواًلú،والتعليم
úشيئًاúكتبúمنúيجمعú.التربويةúسيرتهúمنúاستوحيتهúمهمúجانبúوإبرازúعليهúالتأكيد
úحبًاúاجلاذبية úهذهúوتصبح ú.جذابةúمؤثرة úشخصيةúذا úكانúأنه úاخلالدي úاألستاذ úعن
úدفءúالىúالوصولúوبعدú،وجههúيظللúكانúالذيúالعبوسúحاجزúاجتيازúبعدúوعشقًا
úمنúأبنائهúآراءúباحثúاستقصىúولوú.الثمنيúالتربويúرصيدهúميثالنúاللذينúواألبوةúالعلم
úنفوسهمúيف(úلهúيحملونúأنهمúلوجدúشخصيتهúيفúواألردنúفلسطنيúأبناءúمنúالعلمúطلبة
úوالعميدú،املخلصúواملعلمú،احلانيúاألبúلهمúكانúألنهú،واإلجاللúالتقديرúآياتúأسمى
úأحدúاحلزمúهذاúعنúعبرúوقدú.والعملúاحلزمúالشخصيةúهذهúمعالمúومنú.)12( ú)املثالي

تالميذهúوهوúاألستاذúمحمودúالعابديúحيثúيقول:
úاملتدفقú،العيننيúاألزرقú،الوجهúاألشقرúالعمالقúالشخصúهذاúدخولúأنسىúولن...»
úأذهانناúيفúانطبعúوقدú.لناúمديرًاúحياتهúبدأúوكيفú،بالذاتúواعتدادًاúونشاًطًاúحيوية
úوأماú.)13( ú»...والكرامةúبالعزة úالوهم úهذاúتبدد úماúسرعانúولكنú.ليبطش úجاءúأنه
úخلدمةúعمرو úدير úمزرعة úوإنشائه úالعربية úللكلية úقيادته úيفúفيتضح úالعملي úاملظهر
úالنازحني úألبناء ú،مرضهúرغم ú،املتفانية úوخدماته úفلسطني úرجال úمن úالشهداء úأبناء

الفلسطينينيúيفúلبنان.
úوالú.والتعليمúالتربيةúيفúآرائهúعلىúالعاملةúاحلازمةúالشخصيةúهذهúانعكستúولقد
úلهذاúفلعلú،واجتاهاتهúالتربويةúآلرائهúوافيةúصورةúرسمúاملختصرةúاملقالةúهذهúيفúميكننا
úكانúالتربوي úأمر úالى úسأشيرúولكنيú.أدق úواستقصاءú،أوفىúوبحثًاú،أوسعúمجااًل
úالتيúسياستهúيفúهذاúاتضحúوقدú.والتعليمúالتربيةúأسسúأهمúمنúاملعلمúشخصيةúأنúيعتقد
úيركنúالúكانúفقدú.العربيةúالكليةúأوúاملعلمنيúدارúطالبúأساسهاúعلىúيختارúكان
úالثانويةúاملدارسúجميعúعلىúبنفسهúيطوفúكانúولكنهú،الطلباتúوتقدميúاملعدالتúالى
úوالدرسúبالذكاءúامتازواúممنú،صفوفهاúيفúاألوائلúلينتخبúمدرسيةúسنةúكلúنهايةúيف

ليكونواúطلبةúالكليةúالعربيةúواجليلúالذيúستسندúإليهúمهمةúتربيةúأبناءúالوطن.
úالتخريجúحفلúيفúكلمتهúفيفú.مناسبةúغيرúيفúالنهجúهذاúاخلالديúاألستاذúأكدúوقد
úاألميريةúوغير–úاألميريةúالثانويةúاملدارسúمنúطالبهاúتنتخبúوالكلية»ú:قالúسنة1929م
úذكاءúعلىúانتخابهاúتبنيúوإمناú،وآخرúمذهبúبنيúمتيزúالúوهيú-البالدúأنحاءúيفúاملنبثة
úيفúميتازونúممنúالطالبúمنúعددúسنةúكلúلديناúيتوفرúثمúومنú،واجتهادهمúالطالب

ú.)14(»املختلفةúمدارسهم

úجازمًاúاعتقادًاúلتعتقدúالكليةúهذهúوان...»ú:الكلمةúهذهúمنúآخرúمكانúيفúوقال
úيفúللشبابúيضمنúتنظيمًاúالعلميةúالنهضةúهذهúتنظيمúعلىúالعملúواجباتهاúأولúمنúأن
úالغايةúلهذهúوتتميماú.بالدهمúيفúالعملúنحوúاملسؤوليةúمنúبقسطهمúيقومواúأنúاملستقبل
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úالطالبúأذكىúاحلاضرúالوقتúيفúبهúيحظىúأنúيجبúالثانويúالتعليمúأنúالكليةúتعتقد
úتبث úكماú،خرقاء úسياسة úالثانوي úالتعليم úالى úاملفتوح úالباب úسياسة úوأن ú.وأنبههم
úاملتوسطي úالشبانúمنúطبقةúللبالد úتخرجúأنها úفيهاúيقالúماúأقلú،وأمريكاúألوروبا
úيفúطبقةúوتخلقú،األمةúيفúاالبتكارúويضعفú،العقليúاإلنتاجúويهبطú،واملهارةúاملعرفة

.)15ú(ú»قيمةúأوúنفعúكبيرúلهمúفليسú،املتعلمنيúأنصافúمنúالبالد
ú1933-1929úالسنواتúمتخرجيúعلىúالشهاداتúتوزيعúحفلةúيفúالنهجúهذاúويؤكد
úفلسطنيúمدارسúأبناءúمنúالنابهنيúمنúطلبتهاúباختيارúيعنونúاألمرúأوليúوإن...»ú:فيقول
úاألوفرúالقسطúنالواúالذينúالبالدúأبناءúخيرهúمنúنخبةúفيهاúالتدريسúويتولىú،كلها

يفúاجلامعات«)16(.
úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúكتاب úمثل úاملعلمني úلهؤالء úيترجمها úكان úالتي úالكتب úيف úهذا úاتضح úكما
úيرى úكانúولقد ú.)التدريس úأركان( úو ú)املثلى úالتدريس úطرق(úو ú) úالصفوف úإدارة(
úهذهúتقومúأن úبد úوالú.واملعلم úاملربي úمهمةúلنجاح úاملتني úاألساسúوشخصيتهúاملعلم úيف

الشخصيةúعلىúثالثةúأركانúهي:úاحلزمúوالعلمúوالعمل.
úوالرؤية úالوضوح úعلى úتقوم úكانتúاخلالدي úاألستاذ úشخصيةúأن úكذلكúويبدو
úوخيراتúالغربية úالعلوم úمنúلالستفادةúعقلهúأمام úالطريق úيغلق úيكنúفلم ú.الصادقة
úمستعمرونúأنهمúويرىúويخشاهمúمنهمúيتوجسúكانúأنهúرغمúوالتعليمúالتربيةúيفúالغرب
úوالتعليمúالتربيةúيفúترجماتهúوتدلú.فلسطنيúتهددúكانتúالتيúالصهيونيةúويدعمون
úúيفúجتاربهمúليغني úالعربية úالكليةúأبناء úالى úاخلبراتúهذهúينقال úأن úفأجبú.التجربة

التربيةúوالتعليمúلعلهمúيكونونúاملثلúاملمتازúيفúجهودهúالتربوية.

اخل�لدي وطنيً�
úواحلياة úواألدب úوالعلم úالفكر úيف úاخلالدي úاألستاذ úنشاطات úيستقصي úمن úأن
úكلúعليهúميلكانúكاناúالعريقةúاألمةúهذهúالىúوانتماءهúفلسطنيúحبهúأنúيكتشف
úوفكرهúالوطنúشأنúمنúتعليúاملؤلفاتúبهاúيعنىúكانúالتيúاملؤلفاتúأنúفاملالحظú.قلبه
úاجلهودúهذهúخاللúمنúيكتشفúالباحثúوكأنú.واإلسالميةúالعربيةúوعالقاتهúوتاريخه

أنúيختارúأعمالهúاختيارًاúتنفيذًاúلعاطفةúمفعمةúبحبúالوطنúوصدقúاالنتماءúإليه.
úيفúالتعليم úتعريب úعلىúحرصهúمنها úنذكرúكثيرةúمواقف úوطنيته úعلىúوتشهد
úالكلية úطلبة úبها úيتعلم úالتي úاللغة úهي úالعربية úتكون úأن úعلى úوإصراره úفلسطني
úأجنبية úكلغةúاإلجنليزية úباللغة úنعنى úنحن úوبينما...» ú:الصدد úهذاúيفúيقول ú.العربية
úالفكرةúهذهúألبناءúالتهذيبúأنواعúأفضلúلتوصيلúالوحيدةúاألداةúالعربيةúاللغةúنتخذ

ú)17(»دائمًاúاتباعهاúيبررúماúالنجاحúمنúلقيتúاجلريئة
úاألنظمةúجميعúيفúالتعليمúأنúيخفىúوال»ú:فيقولúآخرúموطنúيفúاالجتاهúهذاúويؤكد
úبحيث ú،الوطنية úاللغة úوتقوية úالقومية úالتقاليد úحفظ úالى úاألولى úالدرجة úيف úيرمي



837

úأعظم úتعنى úفالكلية ú،ولهذا ú.وسهولة úبضبط úآراءه úعن úيعبر úأن úالطالب úيستطيع
úعلومهúجميعúيدرسúالذيúالوحيدúاملعهدúنعلمúماúعلىúوهيú.وآدابهاúاللغةúبهذهúالعناية

باللغةúالعربيةúيفúهذهúالبالد«)18(.
úأنúيفúيناقش úمنúهناكúيبقúلم»ú:يقولúحنيúالذروة úاملوضوعúلهذاúحماستهúوتبلغ
úحتىúاألطفالúبستانúمنúمراحلهúجميعúيفúالتعليمúلغةúتصبحúأنúيجبúالوطنيةúاللغة
úنهضتها úبدء úيف úهي úالتي úكأمتناúالعقيدة úهذه úالى úبحاجة úامة úمن úوليس ú.اجلامعة
úأبنائهاúمقدراتúعلىúتسيطرúأنúاألخيرةúالقرونúيفúالظروفúلهاúتتحúلمúوالتيú،اآلن
úاملقررúوالثابتú...وثقافتهاúوآدابهاúلغتهاúبحياةúإالúحتياúالúفاألمةú...التعليميةúالوجهةúمن
úمتكنتúاذاúإالúاألممúبنيúمكانتهاúتتبوأúوأنú،تفكيرهاúيستقيمúأنúلألمةúميكنúالúأن
úاستعمال úمنتقدًا... úليبنتز úقال ú.الوطنية úبلغتها úوعواطفها úأفكارها úعن úالتعبير úمن
úأصبحت úاذا úإال úيتم úال úاالجتماعية úالهيئة úجناح úأن» ú:تدريس úكلغة úالالتينية úاللغة
úالقرنúذلكúيفúأملانياúبنيúوالعالقة...ú»...التدريسúلغةú-الالتينيةúاللغةúالú-الوطنيةúاللغة
úالتعليمúبأهميةúيؤمنونúالúملنúجوابúأعظمúالقولúهذاúويفú,ظاهرةúبينةúاحلاضرةúوحالتنا

يفúاللغةúالوطنية«)19(.
úتعلمúأمامúالبابúيغلقúالذيúالنظرúوقصرúالتقوقعúالىúاحلماسةúهذهúتدفعهúتكنúولم
úمنúالعلومúلنهلúاملضيئةúالنافذةúميثلúأجنبيةúلغةúتعلمúأنúيؤمنúكانúفقدú.أجنبيةúلغة
úبوجوبúفيهúنعتقدúالذيúالوقتúويف...»ú:املوضوعúهذاúيفúيقولú.وجامعاتهúالغربúمعاهد
úمعرفةúحيةúأجنبيةúلغةúمعرفةúبوجوبúنؤمنú،الوطنيةúúالبالدúبلغةúالعلومúجميعúتدريس

ú.)20(...جيدة
úأهل úأن úالى úالذاهبة úالصهيونية úاملزاعم úالى úتصديه úالوطنية úاملواقف úهذه úومن
úأن úيضيرهم úالذي úفما ú...البالد úأهل úغير úمن úمحكومني úدائمًا úكانوا úفلسطني
úاألدلة úعنúالكتب úوأمهات úالعربية úاملراجع úيفúيبحث úطفقúوقد ú!اليهود؟ úحكمهم
úواإلدارة úاحلكم úيفúوالنبهاء úاملمتازين úأجنبت úقد úالبالد úهذه úأن úتثبت úالتي úالدامغة
والقضاء.úوقدúعددúمنúهؤالءúيفúمقدمةúكتابهú)أهلúالعلمúواحلكمúيفúريفúفلسطني(:

úúúوهوú،قضاتهاúوقاضيú،الفاطميةúالدولةúوزراءúرئيسú،اليازوريúاحلسنúمحمدúأبا
بلدةúيازورúقضاءúيافا.

úúúقرىúمنúفلسطينيúخلميúوهوú،األندلسúوفاحتú،قبرصúفاحتú،نصيرúبنúوموسى
جبلúاخلليل.

úú.اخلليلúجبلúمنúوهوú،العباسيúاملنصورúحاجبú،فردةúأباú،يونسúبنúوالربيع
úú.قيساريةúمنúوهوú،األمويúالوزيرúالقيسرانيúالكاتبúاحلميدúوعبد
úúúالدينúصالحúعنهúقالúالذيú،األيوبيúالدينúصالحúمستشارú،الفاضلúوالقاضي

)أنهúلمúيفتحúالبالدúإالúبعلمه(úوهوúمنúبيسان)21(.
úأنúيثبتúكلهúوهذاú.عنهúيتجاوزúالúفضلúلهمúكانúالذينúالعلماءúمنúهؤالءúوغير
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úعلمúورجالúحكمúرجالúمنهمúوكانú،واملسلمنيúبالعرب úمأهولةúكانتúفلسطني
ممتازون.

ú)قروي(úأوú)هو)فالحúمنúبنيúالذميمةúالتفرقةúلهذهúتصديهúالوطنيةúمواقفهúومن
úبعض úأن ú،السطور úهذه úنكتب úونحن ú،نعلم úونحن» ú:فيقول ú)مدني( úهو úمن úوبني
úشأنهúمنúوحطواú،الريفúهذاúشوهواúقدúواخلصومúاألجانبúمنúاجلهالúأوúاملغرضني
úفصارú،املنبوذúأوúاخلاملúأوúللجاهلúمرادفةú)قروي(úأوú)فالح(úكلمةúأصبحتúحتى
úهذا úمع úومشى ú،املترفني úاملدن úأبناء úدون úهي úمرتبة úيف úأنفسهم úيرون úالريف úأبناء
úطالبًاúرأواúإذاúالناسúفصارú،عليهúوطغىúالقرويúالنشءúمتلكú،واملذلةúبالضعةúشعور
úاسمúذكرúماúوإذاú،غريبًاúأمرًاúذلكúيفúيرونú)الثانويةúالشهادةúهيúاملترك(úممتركًا
úالعلمúكأنú،وتعجبواúالناسúاستغربúواحلكمúالقضاءúيفúمركزًاúشغلú،رييفúعالم
úاملدنúأبناء úتشبعúالى úاملغلوط úالشعور úهذاúأدىúوقدú.الريف úدونúاملدنúلوازم úمنúهو
úعليهمúوقفúالعلمúكأنú،القرىúالىúبالنسبةúاملدنúقيمةúتقديرúيفúفيهúمبالغúبشعور
úويشتغل úيجد úوحصاد úحراثة úأداة úهو úإمنا úالفلسطيني úالفالح úوكأن ú،سواهم úدون

ويشقى،úلينعمúأبناءúاملدنúبآثارúجهدهúوهمúقابعون«)22(.

úيتحيزúأنúمنهúيتوقعúكانúرجلúمنúاملنصفةúالشهادةúهذهúمسجاًلúحديثهúويتابع
úالذيúأنúعلى...»ú:فيقولúالشجاعúاملوقفúهذاúبسببúالغامزونúغمزهúورمباúاملدنúألبناء
úميادينúشتىúيفúاملعلىúالقدحúالعصورúمختلفúيفúالريفúألبناءúكانúانهúيرىúالنظرúميعن
ú,العلمúحملةúهمúزالواúوماú،الهجريúاالولúالقرنúمنذúوكانواú.والقضاءúواإلدارةúالعلم
úالبلدانúوسائرúومصرúالشامúالىúمعهمúمشعلهمúنقلواúبلú،فحسبúفلسطنيúيفúليس

ú.)23(ú»واإلسالميةúالعربية

úإال úالنكبة úبعد úير úلم úأنه úله úأصدقائه úشهادة úالوطنية úاملواقف úهذه úيتوج úومما
úيذكرنيúهذاúولعلú.أبنائهمúوتعليمúالنازحنيúخلدمةúعاماًلúإالúكذلكúيرúولمúعابسًا
úالدائمúالعبوسúهذاúسببúعنúسئلúعندماú-اهللúرحمهú-األيوبيúالدينúصالحúبعبوس
úكماúأوú!الصليبيني؟úبأيديúأسيرúاملقدسúوبيتúأضحكúكيفú:املشهورةúقولتهúقال

قال.

اخل�لدي اأديبً�
úدونتúمعرفةúكلúعلىúيطلقúعامúمفهومú:مفهومًاúالباحثني úعندúالفصيحúلألدب
úوالرحالتúالتاريخúيفúكتبúماúالنوعúهذاúحتتúهذاúويدخلú،الفصيحةúالعربيةúباللغة
ú,وغيرها úورياضيات úوفيزياء úكيمياء úمن úالعلوم úوكتب úوالنثر úوالشعر úواجلغرافيا
ú.الكون úيف úالوجدان úأثر úعن úيعبر úصادق úكالم úكل úعلى úيطلق úخاص úومفهوم
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úومسرحيةúوبحثúقصةúمنúاملختلفةúوأجناسهúوالنثرúوألوانهúبالشعرúالنوعúهذاúويختص
ú،لألمةúوالفكريúاحلضاريúالنتاجúعنúيعبرúوهوú,وأوسعúأهمúاألولúواملفهومú.ومقالة
úبهذا úاألمة úأدب úعن úاإلنسان úيتحدث úوعندما ú،بالضيق úالثاني úاملفهوم úيتسما úبينما
املفهومúيجدúنفسهúيتنقلúبنيúعواطفúإنسانيةúمتكررة,úوتهبطúحينًاúأوúتعلوúأحيانًا.

úعنديúيرجحúوالذيú.األدبúعنúنتحدثúعندماúالعامúاالولúاملفهومúالىúأميلúوإننيú
úسهلةúطيعةúأداةúأهلهاúعندúتكونúأنúيجبúاللغةúأنúاملفاهيمúمنúغيرهúعلىúاملفهومúهذا
úقدوتناúوإنú.موضوعúأيúحولúالكتابةúيريدúعندماúإنسانúعلىúتعزúالúبحيثúالتناول
úأوúاملؤرخúأوúالكيميائيúأوúالرياضيúإنú.القدماءúوعلماؤناúأجدادناúالتصورúهذاúيف
úعلىúقدرتهúتعوقúعائقًاúاللغةúيجدúيكنúلمúموضوعهúيفúيكتبúكانúعندماúاجلغرايف
úاألمم úتاريخ( úكتابúأو úللخوارزمي ú)واملقابلة úاجلبر( úكتابúيفúيقرأ úمنúوان ú.التعبير
úالكتبúمنúذلكúغيرúأوú،الهيثمúبنúللحسنú)البصريات(úكتابúأوúللطبريú)وامللوك
úالتفتúفإذاú.والعلميúاألدبيúالطابعúبنيúيجمعúراقيًاúلغويًاúأسلوبًاúيجدú،والطبيةúالعلمية
ú،العربيةúباللغةúسليمةúجملةúصياغةúيحسنúالúمعظمهمúوجدتúالزمانúهذاúعلماءúالى
úاخلطيرúاملوقفúهذاúإزاءú.اللغةúبهذهúخاطرهúاوúعقلهúيفúيجولúعماúالتعبيرúميكنهúوال
úوفقدهمúاألمةúشبابúعندúذاتيúوتقهقرú،مذهلúلغويúاستعمارúعنúيعبرúالذيúاملريع
úاخلالديúاألستاذúقالهúمباúوعلماءهاúاألمةúشبابúتذكرúأنúإالúمتلكúالúú،بلغتهمúالثقة
úلغتهاúبحياةúإالúحتياúالúفاألمة»ú:قالúحيثúالوطنيةúولغتهاúاألمةúحياةúبنيúالعالقةúحول
úبلغتهاúإالúوعواطفهاúتفكيرهاúيستقيمúأنúلألمةúميكنúال...»ú)24(»...وثقافتهاúوآدابها

ú.)25(»الوطنية
úفهوú.لألدبúالعامúباملفهومúإميانناúمنúتنطلقúاخلالديúاألستاذúأدبúالىúنظرتناúوإن
ú.تخصصهúعلىúوالتاريخيةúالتربويةúميولهúطغتúثمú،الصيدلةúيفúتخصصúعلمúرجل
úيؤهله úأو ú،الكتاب úمن úغيره úعن úمييزه úأدبي úطابع úالرجل úألسلوب úيكن úلم úولهذا
ú.آخرúشيءúأيúقبلúالفكرةúعلىúيحرصúأسلوبًاúكانúولكنهú،نثريةúمدرسةúلزعامة
úالذيúاألسلوبúهذاúتكوينúعلىúيساعدúالعلميúامليلúعلىúاملبنيúالعمليúمزاجهúوكان
úالعربية úالكتب úبأمهات úاخلالدي úاتصال úولعل ú.األدبي úالتزويق úأو úاإلطناب úيطيق úال
úمنúوخاطرهúفكرهúيفúيجولúمدúبلورةúمنúميكنهúوبيانًاú،التعبيرúعلىúقدرةúلديهúجعل

أفكارúوآراء،úبلغةúواضحةúتبلغúالقارئúالىúالهدفúاملقصودúبيسر.
úالúالتي úاأللفاظúبعضú،أحيانًاú،اسلوبهúيفúوجدناúاذا úنعجبúالúفإنناúذلكúورغم
úقولúذلكúفمنú,اخطاءúفيعدوهاúالعربيúالنحوúاوúالعربيهúاللغهúيفúاملتخصصنيúتعجب

االستاذúاخلالدي:
úúú.)26(úاحلفلهúبروغرامúالىúالنظرúمنúالحظتمúأنكمúبدúالú...
úú.ú)27(úالقرونúطيلةúالرحالúمحطúكانتú...úاملشرقúبالدúانúيخفىúوالú...
úú.ú)28(úوالتبركúالزيارةúسياحتهمúمنúيقصدواúأنúالبديهيúومن...
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úú.ú)29(úاجلليلúاألنسúالرئيسيúمصدرناúكانúوقدú...
úú.)30(úاخليريúعائلةúجدú...
úú.ú)31(úترعىúوابالúواسعهúمراعúنشاهدúأخذناú...
úú.)32(úساعةúعشرúخمسةúمبدةú...متراتúكيلوú608úقطعناúقدúنكونúوهناú...

úاخلالديúأسلوبú.هذاúمنúبشيءúيحفلúوالú،بديعةúحليةúأوúسجعúذلكúعنúيحرفهúوال
úوبأقصر ú،بسرعة úوقرائه úسامعيه úالى úيصل úأن úورأيه úلفكرة úيريد ú،مفكر úرجل
úاألسلوبúبأنفاسúفيهúحتسú،األلفاظúجزلúالتراكيبúفصيحúأسلوبúوهوú،الطرق

التراثي،úمتتزجúبعقلúمتحررúنالúوثقافةúغربية.
úكتبهúمنúقصيرةúمقتطفاتúالرجلúكتاباتúمنúنوردúاألسلوبúهذاúصورةúولتتضح

املختلفةúومقاالتهúاملنشورةúيفúبعضúالصحفúواملجالت.
úالعلمية úالصلة úترجع» ú:)وفلسطني úمصر úبني úالعلم úأهل( úكتابه úبداية úيف úيقول
úمعú،العباسي úالعصر úيفúواستمرتú،الهجري úاألولúالقرن úالى úومصرúفلسطنيúبني
úعهد úيف úتوثقًا úازدادت úولكنها ú،سياسية úألسباب úفلسطني úأهملوا úالعباسيني úأن
úالعلميةúاملراكزúانتقلتúالتركيúالعهدúويفú،واملماليكúاأليوبيةúوالدولةúالفاطميني
úأنúغيرú.فلسطنيúيفúاإلسالميةúالعلمúمراكزúوضعفتú،والرومليúاألناضولúاستولى
ú,ملصرúتابعة úفأصبحتúالروابط úواشتدت ú.البلدين úبني úالكبرى úالرابط úظلúاألزهر
úيدرسúلمúالهجريúالرابعúالقرنúمنذúفلسطينيًاúكاتبًاúأوúفقهيًاúأوúعاملًاúجتدúأنúويندر

يفúاألزهرúأوúلمúيتتلمذúعلىúأحدúعلمائه.
úالفلسطينينيúوالقضاءúالعلم úاهلúباختصارúنذكرúأنúالرسالةúهذهúمنúوقصدنا
úسكنواúالذينúاملصرينيúوالعلماءú،فيهاúتوفواúأوúاستوطنوهاúأوúمصرúيفúتعلمواúالذي
úلهمúوكانتú،فلسطنيúمعاهدúيفúدرسواúأوú،اليهماúقدمواúأوú،اخلليلúأوúالقدسúبيت

ú.ملحوظةúعلميةúصلةúبالبالد
úولكنناú،الطويلةúالعصورúهذاúيفúالعلمúأهلúجميعúذكرúعلىúأتيناúأنناúندعيúولسنا
úفبددواú،النورúمشعلúحملواúممنúالعلمúرجالúعنúواضحةúصورةúالقارئúاعطاءúحاولنا
úأثرúالبالدúيفúلهمúوكانú،القضاءúتولواúأوú،ودرسواúوألفواúكتبواúمباú،اجلهلúظلمات
úأو ú،بغدادúأو ú،دمشقúيفúدرسواúالذين úالفلسطينيني úالعلم úرجالúنذكرúولمú.علمي

االستانة،úإذúالúعالقةúلهؤالءúببحثناúهذا،úوسنفردúلهؤالءúبحثًاúخاصًا.
ú،والفقه úاحلديث úيف úوالرسائل úالكتب úألفوا úمنهم úكثيرين úأن úالقارئ úويرى
úاآلخرúوبعضهمú،والرحالتúوالتاريخúوالرياضياتúاللغةúيفúبعضهمúوكتبú،واألصول
úونشيرú،واالنشاءúالعمرانúالىúتعداهúبلú،والفتاويúالعلمúمجالúعلىúنشاطهúيقتصرúلم
úفقد ú،بالرملة ú)اخليري úعائلة úجد( úالرملي úالدين úخير úاالسالم úشيخ úالى úباألخص
úتلكúيشاهدúويافاúالرملةúبنيúاملسافرúيزالúوماú.الكرومúوغرسúاألشجارúألوفúزرع

البساتنيúالغناء.
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úمريدونúلهمúوكانú،العلياúاملرتبةúوبلغواú،فيهúوألفواúبالتصوفúبعضهمúواشتهر
ú،والقرىúاملدنúيفúأوúالعامةúاملقابرúيفúاليهاúيشارúمقاماتهمúتزالúوالú،اجلهاتúسائرúيف
ú.مخطوطًاúأكثرهاúيزالúماúدواوينúمنهمúولفئةú،الشعرúلقرضúميلúلبعضهمúوكان
úاحلنبلس úالدين úمجير úألفه úالذي ú،اجلليل úاألنس úالرئيسي úمصدرنا úكان úوقد
úومؤلفاتú،احلنبليúللعمادúالذهبúشذراتúعلىúكذلكúواعتمدناú)901هـ(úاملقدسي
úمن úنفيس úمخطوط úوعلى ú،عشرúوالثاني úعشر úاحلادي úللقرنني ú،واملرادي ú،احملبي

ú.ذلكúوغيرú،احلسينيúاللطيفúعبدúبنúحلسنúعشرúالثانيúالقرنúأعيان
úالقرنúمنذúتنقطعúلمúوفلسطنيúمصرúبنيúالعلمية úالصلةúأنúكلهúهذاúمنúويرى

ú.هذاúيومناúحتىúالهجريúاألول
úصفوةúعلىúأتيناúولعلنا»ú:تأليفهúمنúالهدفúملخصًاúالكتابúهذاúآخرúيفúويقول
úدرسواúأوúمصرúيفúدرسواúالذينúوالفلسطيننيúاملقادسةúمنúواالفتاءúوالقضاءúالعلمúأهل
úتوطنواúالذينúاملصرينيúالعلماءúذكرناúكماú،القطرينúأحدúيفúالقضاءúتولواúأوú،فيها
úأوúاملقدسúبيتúيفúدرسواúأوú،الفلسطينيةúاملدنúمنúغيرهماúأوúاخلليلúأوúاملقدسúبيت
úاإلدارةúرجالúدكرúعلىúنأتúلمúولكنناú،علميúشأنúبالبالدúلهمúكانúأوúفيهúدفنوا
úلزيادةúالهممúيحفزúماúذلكúيفúولعلú،هذاúبحثناúمتناولúيفúاليدخلúفذلكú،واحلكم
úبروابطúيرتبطانúاللذينúالشقيقنيúالقطرينúبنيúالقائمةúالقدميةúالعلميةúالصالتúتوثيق
úهو úواهلل ú،واألهداف úالعليا úواملثل úاملشترك úوالشعور úوالتقاليد úوالتاريخ úواللغة úالدم

ú.)32(ú»úالسبيلúسواءúالىúالهادي
ú،املنبرúمجلةúيفúنشرهاúالتيú)اإليرانيةúالعراقيةúالرحلة(úمنúالنصúهذاúونقتطف
úبالعزةúشعورúمعهماúيتمشىú،وسرورúفرúبهزةúالعراقúأرضúالىúالداخلúيشعر»ú:يقول
úسارتú.عربيúهنالكúماúوكلú،عربيúوالعلمú،عربيةúواللغةú،عربيúفاجلندú،القومية
úالى úجمعúعربيúقائد úالرمادي úالى úرافقنا úوقد úصباحًاúالسابعة úالساعة úالسيارة úبنا
úأجمل úعلى úالصحراء úوكانت ú،نفسيَا úوأدبًا úمهذبًا úعقاًل úاجلندية úورجولة úالسذاجة
úالبريúاملنثورúمنúبالزهورúوازدانتú،الربيعúمنúقشيبًاúثوبًاúاكتستúفقدú،ميكنúما
úهذهúتنقطعúلمú،قطاúرياضúحقًاúفكانتúالقطاúطيورúاألرضúيفúوانتشرتú،والورود
úالسياراتúخطتهúوقدú,فمستقيمúالطريقúأماú.الرماديúحتىúترافقناúأنúاالúوأبتúالطيور
ú،الطاحونúالىúتؤديúالدروبúكلúالقائلةúاحلكمةúعلمناúاالختبارúلكنú.متشعبúوهو
úكيلوúخمسةúكلúيفú،بغدادúاجتاهúعلىúتدلúإشاراتúالعراقيةúاحلكومةúوضعتúوقد
úلرؤيةúشوقناúعنúتسلúوالú،هدفناúاإلشاراتúهذهúأصبحتúوقدú.منهاúواحدةúمترات
úوتولتنا ú،قبلنا úتاهوا úالذين úفتذكرنا ú،خواطر úبنا úمرت úضاع úفإذا ú،الثاني úالسهم

ú!الناس؟úمنúاأللوفúبلúمئاتúقبلناúيتهúألمúعجب؟úهذاúيفúوهلú،الفشلúمرارة

úواحلشائشúالزهورúتكتنفناú،اجلميلةúاخلضراءúاملروجúهذهúúبنيúالغداءúطعامúتناولنا
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ú،املسافرúيجتازهاúالفراتúعلىúعراقيةúبلدةúأولúهيúالرماديúوبلدةú،جانبúكلúمن
ú.للسفرúجوازاتúوإدارةúجمركúإدارةúوفيهاú،كيلومترًاú317úالرطبةúوبنيúبينهاúواملسافة
úكيلوúوخمسنيúواحدúمسافةúالفلوجةúالىúالرماديúمنúمعبدةúطريقúذلكúبعدúوتسير
úومياهúنخيلú،بديعúجميلúمنظرúمنúلهúفياú،الفراتúوشراعúالعراقúنخيلúيرافقكú،مترًا

جاريةúيفúوسطúهذهúالصحراء،úفتمثلناúقولúشوقي:
يا شراعًا وراء دجلة جيري

úبعد úالسالك úميني úعلى úمنها úاألول úالبيت úيف úيسكن úصغيرة úفبلدة úالفلوجة úأما
úلنعرفúاألسفúمعúúنكنúولمú،الرصايفúاملرحومúالكبيرúالعراقúشاعرúاجلديدúاجلسر
ú،القاحلةúصحراءúوالرماديúبغدادúبنيúواألرضú.مسّلمنيúعليهúلعّرجناúإذنúوقتئذúهذا
ú،فيهاúالترعúبإنشاءúتهتمúجديدúمنúاحلكومةúأخذتúوقدú،النهرينúبنيúماúبالدúوهي
úبالد úأخصب úمن úوهي ú،للزراعة úصاحلة úعامرة úمضى úفيما úاألراضي úهذه úوكانت
úتنتظرúأنهاúشكúوالú،أقنيتهاúتعطلتúوقدú،خرابًاúالعصورúتواليúمعúفأصبحتú،الدنيا

مستقباًلúباهرًا.
ú،املنصورúمدينةúمآذنúبينهúمنúوبرزتú،بعيدúمنúعليناúالفخورúاألخضرúالنخيلúأطل
ú،واهتزتú،قلوبناúفخفقتú،الذهبيةúالكاظميةúقبابúعلىúالشمسúأشعةúوانعكست
ú،الدميقراطيúالزهورúقصرúاليمنيúعلىúوتركناú،الطبيعةúمعناúوصفقتúفرحًاúوصفقنا
úاحملبوبúشبلهúاآلن úفيه úيقيم úوالذي ú،الراحل úالعظيم úامللك úالعرب úزعيم úقصرúوهو
úحلبيةúشاميةúنفحةúمدخلهاúعندúبغدادúوعلىú،العسكريةúالثكناتúواجتزناú،الغازي
úمنúمئاتúطيلةúالعربúرسالةúحتملúألمúوالرشيد؟úاملنصورúبلدúهيúأليستú،قدسية

السنني؟úهاúقدúعادتúمدينةúألفúليلةúوليلةúالىúسابقúعزها،úفلنرىúماúيكون.

úلها úاختارهúالذي úالالئقúمكانهاúلتتبوأ úبغدادúوستعودú،نفسهúسيعيدúالتاريخ úإن
úجمركúوصولناúعندúونصفúالسادسةúالساعةúوكانتú.العظيمúاخلليفةúذلكú،املنصور
úبغدادúالىúالقدسúمنúقطعناúقدúنكونúوهكذاúالطيرانúمحطةúغربúالواقعúبغداد

ألفاúوخمسةúوأربعنيúكيلومترا،úكماúرقمتهúالسيارة«)34(.
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اخل�متة :
úإنسان úشخصية úحول úعقدها úنظمت úمتناثرة úشذرات úهذه úكانت úفقد ú،وبعد
úالغيورúوللوطنيú،العاملúواحلازمúاملخلصúللمربيúناجحًاúمثااًلúكانú،عظيمúفلسطيني
úالفذúولألديبú،يتقنهúالذيúباألسلوبúوأبنائهúللشعبúالبناءúبالعملúالوطنيةúيزنúالذي
úحتتúالتعليمúلغةúلتكونúوحيويتهاúحياتهاúأجلúمنúونافحú،العربيةúاللغةúعشقúالذي

حرابúاالنتدابúالبريطاني.
úوالنثرúكالشعرúاألدباءúمنúعشاقهاúفيهúيوظفهاúماúغيرúيفúاللغةúهذهúوظفúوقد
úويفú،نادرةúالعربيةúمراجعهúكانتúالذيúوالتعليمúالتربيةúحقلúيفúوظفهاúبلú،الفني
úالفلسطينيúالشعبúألبناءúفهمهúوتعميقúإظهارهúالىúبحاجةúكانúالذيúفلسطنيúتاريخ

كيúيستميتúيفúالدفاعúعنúوطنه.
úوالغزاة úاألعداء úأيدي úعلى úوالشقاء úالعذاب úمن úجرعات úالوطن úهذه úجترعúلقد
úنفوسهمúيفúالهمومúهذهúونقشتú،والشقاءúالعذابúهذاúهمومúأبناؤهúفحملúواحملتلني
úإلى ú،ذلكúكلúرغمú،دفعهم úالوطن úلهذا úاإلخالصúولكنúالترف úمتل úالúجراحات
ú،ووطنهúشعبهúأحوالúوهذهú،الفلسطينيúميلكúوالú.والضراءúالسراءúيفúاملستمرúالعطاء

غيرúخطúواحدúالúيتبدل،úهوúخطúالبذلúوالتضحيةúوالعطاء.

úوكنتú،الصلبةúالوطنúهذاúلبناتúمنúلبنةúكنتúفقدú،الوليدúأباúياúاهللúرحمك
úنفوسúيفúاملخلصةúكلماتكúتوجهتúولقدú.والعطاءúللبذلúفذًاúومنوذجًاú،بهúيقتدىúمثااًل
ú،األصولúيبعثúنافعًاúعلمًاúفأعطتú،والظالمúالظلمúأشباحúشعاعهاúوشقú،ربيتúمن
úعلمية úنهضة úوأعطت ú،النور úمنها úيشع úمعاهد úوأعطت ú،النسيان úغبار úعنها úويزيح

وأدبية،úولعلúهذاúكلهúيكونúاملقدمةúوالقاعدةúنحوúاحلريةúواالستقالل.

ú،السالمúأقرئكúوأنيú.الواجبúببعضúوفاءúاملقالةúهذهúأقدمúالطاهرةúروحكúفإلى
úأمانيناúيحققúأنúوأدعوهú،لكúيغفرúوأنú،واملخلصنيúاألبرارúمعúيحشركúأنúاهللúوأدعو

يفúالعزةúواحلريةúوالسيادة.
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ال�سيخ م�سطفى �سربي
اإره��س اأدبي

ú.طوياًل úزمنا úالوطنية úالشخصيات úبعض ú úسيرة úعن úالكتابة úفكرة úساكنتني
úقيúالفكرةúفاختمرتúوالوجدانيةúواالجتماعيةúاألدبيةúجوانبهúمنúاألمرúوتفحصت
úرصدهاúاملنوي úالشخصيات úمعالم úرسم úمحاولة úيفúنفسي úأجهدت úأن úبعد úخاطري
úحيزúالىúالكتابةúمشروعúإلخراجúعضديúمنúتشدúآليةúعنúالبحثúوبدأتú.الورقúعلى
úماúكشفúيفúيسعفنيúلعلهúمعًاúللعملú»جبرúيحيى»úالدكتورúالىúوتوجهتú.الوجود
úبالسلبúأجابنيúعندماúكثيرًاúحزنتúلكنيú.الذاتيةúالسيرúكتابةúأمرúمنúعلّيúخيف
ú.وأبحاثهúبعملهúانشغااًلúيكونúماúأشدúهوúوقتúيفúجتيئهúالفكرةúأنúاعتبارúعلى

úأمل úعلى úوالتثقيف úبالرعاية úتعهدتها ú.أشهر úستة úصدري úيف úالفكرة úحبست
úوالفكرةúواألسابيعúاأليامúومرتú.بعدúمعاملهúتبينتúقدúأكنúلمúنحوúعلىúإخراجها
úكيúاملالئم úاملتنفس úيجد úعله úوالزمان úاملكان úيجوس úوصداها úخاطري úيف úتقبع
úجعلنيúمماúالقلبúدقاتúمعناهúيفúيفوقúنبضهاúأنúأستشعرúوبدأتú.عقالهúمنúينطلق
úأصبحتúأنúبعدúالظهيرةúعزúيفúجماحهاúكبحتúوهكذاú.شديدúبحزمúأستوقفها
úغيرúبلغةúبالكتابةúتتصلúأخرىúمبشاريعúاستبدالهاúمحاولةúعلىúعملتúبلú.تضايقني
úرغمú،كدتúأوúالفكرةúنسيتúأنيúلدرجةúالنحوúهذاúعلىúالزمانúبيúوطالú.عربية

ú.واألخرىúالفينةúبنيúيداهمنيúكانúالذيúالوهاجúبريقها
úفيماúرأيتúفراشيúيفúمستلقيًاúكنتúوبينماúالزمنúلياليúكباقيúليستúليلةúويف
úيفúالقدمي úالقبو úيشبهúمكانúيفúأجلسúوأنا ú،صوبيúيتجه úجلياًلúشيخًاúالنائم úيرى
úوأمامú،مدخلهúأولúيفúأجلسúوكأنيúباألنفاق úالشبيهة úوامتداداتهúوعتمتهúاتساعه
ú.معه úموعد úعلى úوكأنيúبه úحدقتú.الشيخ úأحدهما úيسلك úطريقنيúتقاطع úناظري
úيقتربúوهوúمكانيúمنúأحتركúلمú.يقصدنيúالرجلúأنúتنبئúصوبيúاملتسارعةúخطواته
ú:والتأنيب úاحلزم úملؤها úبنبرة úوقال úمني úأمتار úبعد úعلى úتوقف ú.فأكثر úأكثر úمني
úوعرفتهúالشيخúقسماتúتبينتú»!الوقتúتضيعúالú...جديúعنúاكتبúتكتب؟úالúملاذا»
úاليúيستمعúأنúوقبلúالنداءúكررتúú.يستجبúفلمúناديتهú.الدراسةúأيامúأستاذيúفهو

ú.استيقظت
úيفúالعميقúانطباعهúرغمúحلمúمجردúإنهúنفسيúيفúوقلتúاهتماميúاحللمúذلكúيثرúلم
ú.الكتابةúشأنúمنúبهúأفكرúملاúصدىúجاءúرمباúأنهúلهúالسريعúتفسيريúوكانú،ذهني
ú:وقلتú.الناسúقبلúنفسيúأمامúساذجًاúأبدوúالúكيúاحللمúملنطقúأستجيبúالúأنúوقررت
úيفúالالوعيúلعناصرúواستجابةúالذاتيúاإليحاءúمنúنوعúحدثúفماúساكنًاúأحركúلن
úيفú،العقلúأنúاعتبارúعلىúاألستاذúشيخناúألوامرúاالنصياعúعدمúقررتúوعليهú.ذهني
úبغيابúيقرانúúوالشرعúالعقلú.حلمهمúيفúاألحالمúأصحابúعندúالعقلúغيرúهوú،اليقظة
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úوقررتú.الدينúيقرةúالúماúكلúتبنيúالباطنيúاحلالمúعقلúيقبلúبينماú.احلالمúعندúالعقل
úومنها úفضوليúتثير úبقيت úالتي úواإلمياءات úاإليحاءات úرغمúأتى úحيثúمنúاحللم úإعادة

ú.ú»صفاته؟úوماúاسمه؟úوماúالشيخ؟úجدúهوúمن»ú:مثاًل
úتصديقناúرغم –úالعقلúفيهاúُيلغيúحالةúاحللمúيفúأن»úاهللúرحمهúالغزاليúاإلمامúوبتعبير
ú.اليقظةúمصداقيةúبغيرúاحللمúيفúيتصرفúأنهúأيú.اليقظةúيفúوأحكامهúأعماله –úله
úيعملúأيúنفسهاúاليقظةúمصداقيةúبغيرúالعقلúفيهاúيتصرفúثالثةúحالةúهناكúأنúوالبد
úدونúبهúنأخذúأنúلناúفكيفú.احللمúيفúمرةúأولúفعلúكماúاليقظةúيفúذاتهúإلغاءúعلى
úرمباú.النقليúإزاءúالبشرúبنيúعندúالعقليúلضعفúيعرضú،اهللúرحمهú،وكانú»النقل؟
úأرضúعلىúاحللمúحتقيقúيفúقدمًاúالسيرúعنúإحجاميúدواعيúإحدىúهذهúاملسألةúكانت

ú.الواقع
úتبدأ ú،وصغيرها úكبيرها ú،املشاريع úكل úأن úاملسبق úعلمي úمع úأحجمت úنعم
úيعالجú،بفكرهúيحياúإنسانًاúأتصورúأنúليúوكيفú.يقظةúأمúمنامًاúأكانúسواًءúبحلم

ú.باملثاليúالواقعيúيثقفúحللمúويفتقرú،والسياسيúاألدبيúإشكاالت
úاالستبدال úساحات úأحتسس úوأنا úوفّرها úكّرها úيف úاألسابيع úبل úاأليام úوتوالت
úيفúيقبع úالذي ú:الثابت úفكرةúعن úانسالخًا úاالسترخاء úودكات úاملباعدة úومحطات
úعلىúتوفرهúلعدمúاملتغيرúيرفضúكأنهú.تتحركúواألدواتúاألشياءúحولهúومنúاألعماق
úقطبي úبني úالفتور úحالة ú.بينهما úاإلنشائية úاملزاوجة úاستحقاقات úمن úوخللوه úاألهلية
úقسرًاúأخرىúوتارًةúاختيارًاúتارةúالطرفúأغضúوأناú،الزمانيúيفúامتدتúاألدبيúاخلطاب
úكيúهويته؛ úويكشف úذاته úعن úيفصح úاألعماق úيف úيعتمل úمِلا úالفني úالشكل úلعّل

ú.والتمحيصúالبحثúمزالقúيجنبني
úالعارفúرؤياú.الروحينيúوإطارهúبصورتهúاحللمúر الشكلúالتراثيúللسيرةúيرصدúجتذُّ
úميسحú)صلعم(úالرسولúيشاهدúاملرضúفراشúعلىúيرقدúالبوصيريúاإلمامúالشيخúباهلل
úحيثúاجلديدúالفجرúتباشيرúمعúاهللúباذنúشفاؤهúويكونú.املرضúموضعúالشريفةúبيده
úجذبًاúاألمورúوأشدú.»بوصير»úالقريةúمسجدúيفúالفجرúصالةúألداءúالساعةúيفúيذهب
ú.لصديقهúالزيارةúحادثهúشاهدúالبوصيريúاالمامúأصدقاءúأحدúأنúالرؤياúحلمúملعاني
ú.املسجد úالى úالسير úيغذ úفوجده úاملرض úمن úبرئه úبشرى úاليه úيزف úكيúاحلال úيف úو
úمعبرًاúاالمامúالشيخúحلمúلتداعياتúابداعيًاúتعبيرًاúجاءتú»البردة»úأوú»البرأة»úوقصيدة

ú.واملرضúالهمúمنúبهúللمستجيرúالدائمúووصلهúاهللúكرمúعن
úالكتابةúمنúúبصددهúأناúماúليسúلالمامúالقصيدةúبقصةúذاكرتيúُيذكيúماúأكثر
úالوجدانúيفú.املوفقةúغيرúالزياراتúاحدىúنسلتهúالذيúالكبيرúالهمúصدىúبلúحافزهاúأو
úوقعúالتعسúالغروبúذاكúيفú.بيافاúالعجميúساحةúحولúالقائمúالعربيúللمسجدú،اجلامح
úاملاضيúأثارúالىúظهريúأديرúوكيفú.متهدمúمسجدúأقواسúبقاياúعلىúمصادفًةúنظري
úوغاصت úحدقتها úيف úالعني úجتمدتúالراهن؟ úللزمان úوالرافض ú úبتراثي؟ úاملتيم úوأنا
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úú.القوسúكبدúيفúاحملفورúالشعرúبيتúقراءةúمحاواًلúمطحونًاúأقفúوأناúالرمادúيفúالقدم
úتهتفúاإلمامúالشيخúقصيدةúأبياتúأحدúعناءúبعدúوتبينتú.قراءتهúعنúعميتúياليتنيúو

ú.ذاتيúأعماقúمن
ان الكبائر بالغفران كاللمم  يا نفس ال تقنطي من زلة عظمت  

úللمسجدúحدثúكماúيتصدعúالúكيúبقلبيúالهروبúمحاواًلúشرقًاúاخلطىúأسرعت
úفلسطنيúأوúاحلجازúيفúاملكانيúتنوعúليسúالزمانيúيفúسفريúأمرúيفúالعجبúú.املنكوب
úويعبرú،الرؤياúوذاتúاحللمúذاتúيرهصúحيثúاجلمعيúالوجدانúيفúجتذرهúبلú،ومصر
úالبركة úانها ú ú.اجلهدúبذلúأو úالعقل úدواعيúالعمالúحاجةúغيرúمنúبذاتهúماهيتهúعن
úمنúيشاءúمنúاهللúيكرمúكيúاألرضيúعلىúاجلنةúكطيورúجناحيهاúحتطúالسماءúمن

ú:الغزاليúاالسالمúحجةúبتعبيرúوهوú.úباملشاهدةúعباده
ú».العزماتúأسرارúوتنكشفúالغمامúحجبúفتنقشعúالقلبúيفúيقذفهúاهللúمنúنور»
úاملادة úطغيان úويجابه ú،ندرته úرغم ú،والسماء úاألرض úبني úيتواصل úالروحي úويبقى

وكثافةúاألجسامúاملظلمة«.
úالتكليفúوأداءúاملنبتúوطهرúونقائهاúالسريرةúشفافيةúبنيúاالميانيةúاملفاضلةúاذًاúعليها
úعبرúاالسالميúاالميانيúالتاريخيúداهمúالذيúالفلسيفúالتصوفúُيسمىúماúتعزلúالتي
úاألدعياءúأصابعúبرمجتهúالذيúالبرانيúاملنهجúغيرúانهاú.والفارسيúوالهنديúالعرفاني
úمنهاúأكثرúوحتقيقúكسبúاالúهيúماúاملشاهدةúبأنúاملؤمننيú،التصوفúمتحذلقيúمن
úوالúالهواءúيفúيتربعúأحدهمúرأيتúاذا»ú:باهللúالعارفنيúأحدúوبتعبيرú.بالتكليفúالتزام
úإن ú،الشريف úاألثر úويفú ú.»املضلل úوالضال úاملكذب úالكاذب úفهو úالتكليف úيؤدي
úإثرúسموú،تكليفúطولúبعدúتشريفúفهيú.هللúالعبوديةúدرجاتúأقصىúالكرامات

ú.بالركوعúوتطويعهاúنفسهúلتحقيرهúالعابدúلشأنúوتعليةú،سجود
 

1 - ذاكرة املدر�سة 
 

úاستشعاريúبعدúوالزمانيúاملكانيúعبرúاملضنيúالطويلúالسفرúأسابيعúإذًاúكانت
úآنفًاúُذكرúكماú،بالقكرةúعالقتيúوكانتú.الِسّيرúبكتابةúاملتصلةúالثابتةúالفكرة
úأصدقاءúوجوهúوشاهدتúبعيدةúأماكنúجاوزتúحيثú.الهمةúوهبوطúالفتورúيعتورها
úبأسباب úومكتنزًا úشوقًا úالصبا úربوع úالى úوعدت ú.عنهم úانحباس úطول úبعد úوأقارب
úالعزم úعقدت úكنتúورمبا ú.الثابتة úبالفكرة úاملتصلة úاملوضوعات úغير úيف úالكتابة
úالفكرةúبيúوحامتú.»طواويس»úأوú»الظالل»úيفúشخصيةúأوúفصلúتغييرúإحداثúعلى

ú.عليهاúغيرهاúمؤثرًاúجانبًاúبهاúوقذفت
úيحيىúالدكتورúصديقناúشاهدتúوشجونهاúاحلياةúكدرúمنúصباحهúيفúخالúيومúويف
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úيفúيقرأúكأنهúبعدúعنúيتفحصنيú،غربّيهúالىúالشرقيúجانبهúمنúالشارعúيقطعúجبر
úانقضاءúأنتظر úوأناúإليه úنظرتú.يبهجنيúرمباúخبرًاúليúيزفúأنúقبلúوجهيúقسمات
úواسترخاًءúانبساطًاúأقلúوجهيúمالمحúكانتú.مكانيúعنúوصولهúتفصلúالتيúالثواني
úمنهاú:متمايزةúبايقاعاتúخلقهúتصويرúيفúاهللúحكمةúإنهاú.محياهúعلىúالتيúتلكúمن
úأماú،اليومúمتاعبúتظللهúالذيúالعابسúومنهاú،الدائمةúالبسمةúتعلوهúالذيúاملرحúااليقاع

ú.والناسúذاتهúعلىúأبدًاúالساخطúفهوú،شرهúاهللúكفاناúاملكفهرúالغاضب
úالتربيةúتخومúيفúمؤثرةúبصماتúذويúأعالمúسيرúعنúالكتابةúموضوعúصديقناúأثار
úصدى úألنها úالقادمة úالفكرة úتلقفت ú.واملجتمع úاحلياة úوميدان úالديني úاخللق úومجال

ú.بالعملúللقيامúبجاهزيتيúوعرفتهú.شهورúمنذúماأكنة
úستكتب؟úمنúحولú:قال

ú.بعينهúاسمúحولúاآلنúأتوفرúالú:قلت
ú!تقررúلكيúلكúمتروكúاألمرú:قال

ú.أبدأúأنúقبلúجيدًاúوسأتفحصهاú.األسماءúبعضúلديú:قال

úبرأسها úأطلت úالتي úالثابتة úالفكرة úأصارع úوتركني úاملكان úالدكتور úغادر
ú،رمباú،جاءتúبلú،اخلاطرúطوعúتأتيúلمú.إذنيúدونúللقرارúاتخاذهاúعنúتعلنúوكأنها
úعنúأبحثúواملاضيúالراهنúفضاءúيفúسابحًاúنفسيúوألفتú.واألزمانúاألشياءúعمقúمن
úمنúمعدودةúهنيهاتúبعدúالقدميúاحللمúثائرةúثارتú!نعمú.الورقúعلىúلرصدهúأمتثلهúعلمúاسم
úوتتخذúيقظتيúيفúجديدúمنúتتشكلúالعتيقúالثابتúبسورةúوإذاú.الدكتورúأخيناúرحيل
úاليهúسيؤولúالذيúوماúأبدأ؟úأينúمنúولكنú.خاطريúيفúانقطعúماúالحياءúبذاتهاúالقرار
úاملمكنúالتطابقúشعلةúوباذكاءú،الصامتúوبالتعجيلúالفني؟úوشكلهاúالصنعةúحال
úاللحظاتúتلكúقبيلúوحتىú.األستاذúشيخناúاشارةúالىúاملودةúقررتúوالواقعúاحللمúبني
úالشيخúجدúيكونúمن»ú:سألتú.اليهúاملشارúاجلدúهوúمنúبعدúأعرفúأكنúلمúاحلاسمات

هاشم؟«
ú»!مصطفىúالشيخ»ú:حوليúمنúفهتفوا

úأعرفúأكادúالú.الراحل úالشيخ úعنúالقليل úبأقل úليúوجاءتúالذاكرة úالى úعدت
úالشيخ úذكرúفيها úمسúالúمرات úبضعúالذاكرة úاختزنته úما úفهذا ú.اسمه úغيرúشيئًا
úهذاúالىúمجيئيúتاريخúيقاربúطويلúوقتúمنذúبارئهúالىúرحلúفقدú،مسمعيúالراحل

العالم.
úوثقفتú،أدواتيúامتشقتúاملبهمúاملتناهيúاألفقúيفúالحتúالتيúاملعوقاتúكلúومع
úترسيخúصوبúالناهدةúاملتوهجةúالشعلةúأتونúيفúطاقاتهاúبكلúدافعًاúالذاكرةúقنوات
ú.وإطارهاúالصورةúبنيúاملزاوجةúتتمúكيماúالوجدانيúيفúوالعابرú،الواقعيúيفúالثابت

úالكتابةúيفúإياهúمستأذنًاúاألستاذúبشيخناúاتصلتúعندماúاألولىúاخلطوةúوكانت
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úالصورة úرسم úيف úاملصداقية úمببدأ úوالتزامًا úاألدبي úالعرض úألمانة úووفاًء ú.جده úعن
úأهمúلعلهاúأخرىúأهدافúالذكرúاآلنفِةúللمهاتفةúكانúأنهúأعترفúفانيúاإلطارúوتثبيت
úعناصرúلتفعيلúالصادقúالتوجهúذاتúيفúتصبúولكنهاú،دواعيهاúذكرتúالتيúتلكúمن

ú.الفنيةúالصنعة
ú.اليقظةúيفúللواقعيúمطابقتهúومدىúالقبوú_úحلمúصدقúاختبارúأردتúفقدú!نعم

úالزمúكونهúرغمúالثانيةúاملرتبةúيفúكانúعداهúوماú،األساسيúمحركيúهذاúكان
úúúú.واالعتمادúالتصرفúوواجبúاألداء

úجدًاúسعيدًاúكنتúأنيúتعتقدونúوهلú.باإليجابúطلبيúعلىúاألستاذúشيخناúأجابني
úلقدú،متامًاúمختلفًاúكانúعنديúاألمرúلكنú!ذلكúاملتلقيúيعتقدúرمباúاملوافقة؟úبهذه
úوكأنيúوحلميúنفسيúأمامúأقفúفأناúú.املهاتفةúبعيدúالشديدينúواخلجلúباحلزنúشعرت
úالثابتةúللفكرةúأتنكرúوأناúعديدةúشهورúمنúفوتúماúعلىúالنكدúحظيúيندبانúبهما
úيحاولúانفَكúماúالذيúهذاúحلمúوأيúحلمه؟úيخذلúالذيúهذاúإنسانúوأيú.الصادقúواحللم

ú.والشهورúاألسابيعúكرúرغمúبصاحبهúالنهوض
úأسيف úومللمت ú.سحيقúواٍد úيفúآسف úغير úبها úفألقيت ú،اخلوالي úالظنون úبي úحارت
úالذاكرةúدواعيúوتلقفتنيú.سلفúماúاصالحúاياهúواعدًاúظهرهúعلىúوربتú،مافاتúعلى
úعصاúوكانتúالشغبúمثيريúمنúكناú.األولúالشبابúوعهدúاملدرسةúأيامúوتداعياتها
úمن úالطرف úوغضúالتستر úمحاوالتúكلúرغم úانتظارنا úيفúاملصغرة úامللساء úشيخنا
úأحيانًاúفكناú،عليناúوُحنّوهúمعاملتهúرحيمúاستغاللúنحسنúنكنúلمú.األطرافúقبل
úتطالنا úسوفúالطاولة úوجهúعلىúالرابضة úالعصا úأن úنعرف úونحن ú.طورهúعنúتخرجه
ú!نعمú!نفسهúعدوúفاجلاهلú.نرتدعúنكنúلمúلكناú.املوجعةúبضرباتهاúجلودناúوحتمي
úكانúوكمú.للدرسúاستماعناúمنúأكثرúوترحالهاúحلهاúونرصدúالعصاúنراقبúكنا
úكانú.قبلúمنúنشاطًاúلهúنعهدúلمúجديدًاúمشاغبًاúاجلميلةúالعصاúتصيبúعندماúسرورنا
úúأوúأحدناúظهرúتدكúوهيúسريعاú،ويسارًاúميينًاú،األستاذúشيخناúمينىúيفúوهيú،مرورها
úوتسترقú.مطرقةúهامدةúالرؤوسúوُترىúاملطبقúالسكونúيعمúبعدهاú.أصابعهúأطراف

úú.النقعúمثارúكأنهاúولونهاúالعصاúمنúخوفًاúالنظرúالعيون
úعالم»úالىúاحلالúوحسنúالسلمúأيامú»عصاúملنúالعصا»úمنú:شيخناúعباراتúوتتبدل

ú.بلسعاتهاúاجللودúوتكتويúالعصاúوتتحركúالكربúيشتدúعندماú»زلط
úالىúليصارúوالزمانيúاملكانيúبعصاúيطحنúأنúالبدúكالقمحúالشبابúعهدúكان
úاخلبزúوحرارةúالطحنúألمúمنúúوبالرغمú.والشهيةúالنفسúرمقúيسدúكيúوخبزهúعجنه
úاأليامúصدىúúولعلهú.الفراتúالعذبúوكأنهúالذهنúيفúعالقًاúيبقىúالعذبúمذاقهúفان
úيتوفرúماúرصدúعلىúوعملú،املعيشúاليوميúصيغةúالىúالذاكرةúمضمونúحولúالذي
úأجلúمنú،باهللúالعارفúالراحلúشيخناúعنúوتفصيلهú،معلومةúمنúاحلسيةúباملشاهدة

ú.شأنهúوعلوúقدرهúبسموúالالئقةúالفنيةúالصنعةúبصورةúلتخرجúوعجنهاúطحنها
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úوصوتúالذاكرةúصدىúبنيúالقائمةúللعالقةúالوجدانيةúالصيغةúتتشكلúوعندما
úبني úالتواصل úأن úالقائم úللصوت úمعلنًا úويتوهج úالرماد úحتتúمن úاألول úينقدح úالواقع
úعنúبعيدًاú،فيناúحيúهوúماúلكلúاملستمرúالتراكمúانهú.الهويةúهوúوالراهنúاملاضي
úالراهن úطواحني úأمام úاحلالم úاجلوهري úبفقدان úاملتنامي úواالحساس úالتغيير úمرارة
úللصورةúوكيفúمتىúلكنú.واملثلúاألصلúبنيú،العادةúيفú،الفرقúيكونúوعليهú.الزائف
úباألصل؟úالصورةúاستبدالúيقبلúفمنúكذلكúاألمرúكانúواذاúاألصل؟úهيúتكونúأن
úأن úمبكر úوقت úيف úأدركت úلكنني úالعذبة úالذاكرة úيف úاألفكار úبي úطافت
úعلى úأبدًا úالضاغط úفهو úالواقعي úأما ú.علينا úواستحقاقاته úوقته úاملاضي úيف úللتحليق
úورغمú.األهدابúمحطمúمكسورًاúالعقلúلسقطúولطفهúاهللúرحمُةúولوالúوالنفسúالقلب
úيحملúأنúاالúالعقلúأبىú،كلهúهذاúرغمú،النفسúبعضúوتهشيمúالقلبúبعضúتكسير
úرغمúاملكانيúيساكنúأنúاالúبالغúبعنادúورفضú.الذاكرةúعبرúالزمانيúالسفرúعناء

ú.الرماديúكتلúيفúالغوص
úالصادق úواحللم úالثابتة úالفكرة úمن úمشكاًل úوتناسل úوترعرع úكبر úاحلال úهذا
úالقبولúعنúالعقلúعجزúرمباúحيزًاúيحتلúبلú.النفسúوزمامúالعقلúبتالبيبúيأخذúهاجسًا
úوالú.ومعانيهاúواألفكارúاألشياءúتطويعúعلىúيعملúكانúولكنهú.كنههúوإدراكúبه
úعالمúيفúالزمانيúمحطةúشكلúالوجدانيúهاجسú.العقلúوأزماتúالنفسúبتأففúيأبه
ú.واألنواءúاحملنúرغمúفيناúالكائنúاملخلوقúوهوú.الزمانúهذاúيفúاملكانيúوجنةú:اإلنسان

2- ذاكرة املقد�س :  
úالقدس úيشغلهاúالتي úاملترامية úلالتساعاتúودهشتú،الوجدان úيفúطوياًلúحملقت
úمشاهدةúبل ú:مكانúالى úوحنينًا úغامضًاúاحساسًا úاملسألة úليست ú،اليانعة úببصماته
úأذكرú.الطويلúالسفرúحملطاتúاالنتماءúوصورúالعامúالهمúمعانيúخاللهاúومنúبهاúتتبدى
úانهú،ذاكúوالúهذاúليسúبصددهúأناúماúلكنúوالزمانيúاملكانيúعبرúاألولúسقرىúاآلن
úإنهú،الوجدانúعالمúأيú،وبيئتهúومجتمعهúوأشيائهúومادتهúاإلنسانيúبنيúالتامúاالندماج
ú.واحدةúمرةúجفنيúأغمضúولمúحملقتúنعمú.وانشراحúواتساعúانطالقúفيهúماúكلúعالم
úلفها úوهامات úالزمان úطواهاúوجوه úمع úفيها úأكون úالتي úاليتيمة úاملرة úكانتúفرمبا
úاستوقفنيúماúوأشدú.ضياءúولهاú،فيهاúماúكلúذاتúمعúأتواصلúأنيúأزعمúبلú.املكان
úالصورة úويف ú.اإلمياني úوالئه úلتجديد úعام úكلúاملتأهب úاحلجيج úلغة úرنني úهو úاعجابًا
úمراسمúرياحنيúúالناصعةúالبيضاءúالهاماتúذوúاحلجيجúيتنسمúالوجدانúعمقúيفúالعالقة
úوخطوبهاúواألزمانúوصروفهاúاأليامúورغمú.اجلمراتúورميúوالوداعúوالوصولúالتضحية
úوالكعبة úاملصطفى úقبر úالى úالرحال úتشد úاطارها úبعض úمع úاحلجيج úصورة úبقيت

ú.للعقيدةúاخلامسúبالركنúوالتزامًاúللذكرىúووفاًءúلألمانةúتأديًةúاملشرفة
úاحليúالنبضúأشاهدúهلúأرى؟úماذاúولكنú،األشياءúكلúأرىúأماميúالصورةúيف



855

úيعبؤون úالúواخليول úاجلمال úظهورúعلىúوالقفار úالفيايف úيقطع úللحجيج úالهادر úوالشوق
úسبيلúيفúوالعطشúاجلوعúيرتضيúالúومنú:العناءúبقدرúفاجلزاءúومخاطره؟úالسفرúمبشاق
úالعامرةúاجلموعúوتتحركúاملصطفى؟úللحبيبúشوقًاúواألهلúالنفسúيهجرúالúومنúاهلل؟
úالثابتúاملركزúحولúتتالقىúهاللúأشكالúوكأنهاúاألرضúأنحاءúكلúمنúاهللúبحب
úحولúمن úيبدأ úالزحف úرأس ú.الدائرة úمتام úالطويل úالسفر úنهاية úيفúلتكون úمكةúيف
ú،الشهيدúالصحابيú،األنصاريúأيوبúأبوúويشهدú»استنبول»úيفúاملسلمونúخليفةúقصر
úوهيúواحلراسúالصواريúفرقةúتتقدمهمú،احلجازيةúالديارúنحوúوالزحفúالتجمعúبدايات
úالطرق úقطاع úمن ú úالكعبة úوكسوةúالثمينة úالهدايا úملجموع úحماية ú»احململ» úترافق
úكلúهتافú،الطويلúالسفرúمدةúوهيú،شهرينúمدارúعلىúاحلجيجúويهتفú.املوحشة

)1(ú:عام

úúالسنúكبارúنساءúمنúاألبياتúجمعت

ú:»1»úمجموعة
  لغى   يوم   االثنني     حمملك يا نيب  ) صلعم (
على   وسطه  علمني    و  التفافيح       ذهب 
لغى   يوم   اخلميس   حمملك  يا نيب  )صلعم (

يف   الوسط   يانس    و  التفافيح   ذهب  

úú:»2»úمجموعة
سعيد اللي خلي من اهلم والدين 

وتعلق يف حبال اهلل والدين  
وباهلل يا مجال  احلج  ودين 

سالمي .........لنبينا .........املصطفى ......

ú:»1ú»úّمجموعة
يا  راحيني  على مِنى بقيادي 
ودو   سالمي   لنبينا اهلادي 

وان رحتو على البالد وسلمو  
»عبد الرحيم«  تقيدِ  يف الوادي 

ú:»2»úمجموعة
أمحد حممد وامسه  يف   السماء  حممود  
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يف ايدو   ثريا   على اجلبـال السود
يا  نبينا  املصطفى   يا  ربنا  املعبود 

تيجي   ليايل   اهلنا   وتروح  ليايل السود

ú»1»úú:úمجموعة
صلوا  عل    اللي   جريد   النخل سبحلو 

وامسه   حممد  ويا  نيال   من رحلو
صلوا على اللي  جريد  النخل ما طالو  

امسه   حممد   وكل    اخللق تسمعالو 

ú:»2»úمجموعة
حليمة    تلفو   وأمينة جابتو  
نزلت  تزفو  يا   ملوك السما  
حليمة  تربي   وأمينة جابتو 

نزلت  تسمي  سعته املصطفى  

ú:2+1»úاملجموعتني
حمال مجاله 

وأبو بكر جاره 
واحلسن واحلسني 

 وصلى اهلل عليه 
على سيد الكونني 

صلى اهلل عليه وسلم 
ú

úاملنشداتúالجتماعúوتركيزًاúكثافةúاألكثرúفهيú_التحنني_úالوداع úصورةúأما
úالتي úالليالي úثالثúيفúاالنشادúيتزامن úالعادة úويفú:احلاجúبيتúيفúقوسنيúشكلúعلى
úتوفرúلعدمúللحاجúمنهúالبدúكزادúواحللقومúبالتمرúالكعكúصنعúنشاطúمعúالسفرúتسبق
úالصعبةúالطرقúوالúمنتشرةúاملواصالتúتكنúلمú.املوحشúالطريقúطولúعلىúالطعام
ú.بسالمúإيابهúعدمúمنúمودعيهúخلوفúوحزينًاúجديًاúطابعًاúيأخذúاحلاجúوداعúفكانú.آمنة
úاالثننيúيومúبتخصيصú)úصلعمú(úالرسولúميالدúذكرىúجتديدúتعيدúالوداعúمراسم
úالوجدانúيفúاملتجذرúاملقدسúحولúيلتقيانúواملكانيúبالزمانيúوكأنيú،للوصلúوقتًا
úالثانيةúالصورةúأماú.العصورúكرúعلىúبينهماúالتواصلúليتمúاليوميúيفúتفجيرهúأجلúمن
úبنيúهرولتهاúيفúالبيضاءúاجلموعúحركةúفهيúالزمنيúالتباعدúرغمúحتمًاúلهاúاملالصقة
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ú:والوحدةúالتوحدúصورúوتتكثرú.زمزمúحولúاحلياةúماءúعنúللبحثúصدّىúواملروةúالصفا
úالضاربúالراهنúاملقدسúحولúواإلنسانúاإلنسانúبنيúوالوحدةúالهجريúالزمنúمعúالتوحد
úالتي úمعانيهاúبأسمىúوالوالءúواملسيرةúواللغةúاحلركةúوحدةúانها ú.السحيقúالزمن úيف
úأيضًاúوإنهاú.واجلنسúوالعرقúاللونúعنúالنظرúبقطعúوالوطنيúوالزمانيúاملكانيúتتجاوز
املثلúباحملسوسúعلىúأنúحتقيقúاجلامعةúاالسالميةúأمرúماثلúللعيانúرغمúكلúاحلواجز.

ج_ ال�سكل الفني:
úمنذ úتخلقت ú»صبريúمصطفى»úالراحل úلشيخنا úالذاتية úالسيرة úرصدúإشكالية
úأعمالúتوثقúتاريخيةúمصادرúعلىúأتوفرúفلمúهذا؛úاألدبيúالعملúلبدايةúاألولىúاللحظات
úوما ú.رصدهاúالى úيصارúكيúلشخصيتهúاالخرى úاجلوانب úوبعض úوكراماتهúالشيخ
úحقيقةúيفúأجدúلمú،وهناكúهناúاملتناثرةúوالتفصيالتúاملعلوماتúمنúالقليلúاقلúعدا
ú.الفذةúشيخناúشخصيةúرسمúمحاولتهúيفúالكاتبúرمقúتسدúالتيúالكافيةúاملادةúاألمر
úيشتغلونúممنúالقلمúأهلúيتبعهúنادرúأسلوبúالىúاهللúهدانيúلوالúبيديúيسقطúأنúوكاد
úالىúسبيلúالúعلميةúنقديةúأسسúعلىúيقومúكفنúالذاتيةúالسيرةúأوúالقصصيúبالسرد
ú.ومهارة úحذقúمن úالكتابة úوتكتيك úاملناورة úهامش úبلغ úمهما úجتاهلهاúأو úجتاوزها
úهامشúوضيقúالراحلúشيخناúبشخصيةúاملتصلةúاملادةúندرةúالىúأساسًاúالشكلúومرد

ú.وثوابتهاúالشخصيةúمعالمúترسيمúيفúيبدأúعندماúالقلمúاستخدامúيفúاحلرية
úارهاصاتúيحفزúكهاجسú»احللم»úاستخدامúفكرةúمنúنبعتúالثانيةúاالشكالية
úتقبلهúأدبيúكمستندúالفنيةúالصنعةúيفúبتوظيفهúقصدúاحللمúهذاúú.ويثورهاúالكتابة
úوالú.الشيطانúفعلúمنúباعتبارهúالقرآنيúالنصúمعúيتعارضúالúولكنهúاألدبيةúاحملافل
úسياقúيفúكنعمةúأتقصدهاúولمúأحققهاúلمúروحيةúمكانةúأوúرؤياúكانúاحللمúأنúأزعم

ú.النص
úهجنيúأسلوبúاعتمادúارتأيُتúفقدú،املادةúقلةúبسببúاألدبيúالسردúاشكاليةúوحلل
úالفصولúúبعضúúيفúكنتú.اخلصوصúúوجهúعلىúالسيرúيفúمألوفúولكنهúالكتابةúيف
úقصصúمنúليúرويúماúعلىúشاهدú:نحوينúعلىúشاهدًاúوثالثةúراويًاúأخرىúوتارًةúكاتبًا
úكلتاúيفúولكنيúذاتهاúاألحداثúبعضúعلىúوشاهدú:الراحلúشيخناúبشخصيةúتتعلق
ú.احلقيقة úلعني úومطابقتهاúوأمانتها úالرواية úصدقúمسؤوليةúأحتملúالúالشهادة úحالتي
úأوúالتصديقúيقتضيúمعنيúمبوقفúاملتلقيúإلزامúغيرúمنúعندهúماúيعرضúالكاتبúثالثًا
úيفúاحلريةúوللمتلقيúيكتبúفيماúحرúالكاتبú:حرúفكالهماúيكتبúملاúالتكذيب

إبداءúالرأي.
úاألدوارúبنيúاملشتركúالقاسمúيبقىúفالكاتبúالذكرúالسابقةúاألحوالúكلúويف
úإلىúعمدتúحيثúوشاهدًاúراويًاúدوريúكانúاألولúالفصلúيفú:الفصولúكلúويفúالثالثة
úبقلميúدونتهاúحيثúشخصيًاúمعيúحدثúعماú،األمúباملوضوعúصلةúلهاú،قصصúسرد
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úالكاتب úأدوار úيف úتبداًل úشهد úالثاني úالفصل ú.كقاص úبلساني úورويتها úككاتب
úذاتيةúسيرةúأسجلúبلúفقطúالكتابúشخصياتúإلحدىúرأيًاúأعرضúأعدúلمú.والراوي
úمجالúيفúوأبطالهاúللسيرةúاحلقيقيونúالرواُة»úهمúالذينúاآلخرينúبروايةúلكنúبقلمي
úمنúاآلخرين úلسان úعلىúسمعúما úيروي úشاهدًاúاألول úاملقام úيفúكانúودوري ú.السرد
úبروزúرغمúببعضúبعضهاúالثالثة úاألدوارúاندماجúمنúالثالث úالفصلúيخلوúوالúأحداث
úالكاتب úدور úعودة úفسجل úالرابع úالفصل úأما ú.اآلخرين úالدورين úعلى úالشاهد úدور
úالعموم úوعلى ú.لألحداثúروايته úيفú»أحيانا úويتدخل úنظر úوجهة úيعرض úالذي úالراوي
úفصولúلكلúاملشتركةúالصفةúهوúوالشاهدúوالراويúالكاتبúأدوارúبنيúالتداخلúفإن

الكتاب.
úخروجúمعúأحيانًاúاملوضوعúوحدةúوتشتتú،الكتيبúهذاúيفúالراويúوحدةúزوالúإن
úوالتوثيقيúالتاريخيúاملصدرúغيابúبسببúجاءتú،أخرىúأحيانًاúالكتابةúتقنياتúعن
úالكتابة úأدوات úباستخدام úالفراغ úسد úمن úالبد úفكان ú،العارف úشيخنا úلشخصية
úمن úقلت úملا úومتثياًل ú.جتميعهاúمتúالتي úالقليلة úباملادة úيتعلق úفيما úاملالئم úوتكنيكها
úشكلنيúإلىúاملتوفرةúاملادةúفصلúإلىúعمدتúفقدúوالروايةúالكتابةúتقاليدúعنúاخلروج
úالتي úاملعنى úوالقصيرة úالعامية úالعبارات úمن úكومةúعن úعبارة úأولهما úكانú:فنيني
úوزكوه ú،قرب úعن úالراحل úشيخنا úيعرفون úكثيرين úاناس úمن úشخصيًا úجمعتها
úأصنع úكيف ú:حتددت úالتي úالفنية úاإلشكالية úكانت úيومها ú.بالتقوى úله úوشهدوا
úمعانيها؟úأضبطúحتىúأفعلúوماذاúاحملددة؟úغيرúاملعانيúذاتúالغامضةúالعباراتúبهذه
úأنúارتأيتúوقدú.باهللúالعارفúلشخصيةúواملديحúالثناءúهوúملادتهاúاملشتركúالقاسمúإن
úآثرتúولهذاú،الكتيبúخلقةúيفúعاميةúلغويةúتشويهاتúسيحدثúهيúكماúتسجيلها
ú،الذاكرةúيفúشديدúبحرصúجمعتهاúبلúمضامينهاúأسقطúلمúلكنيúتسجيلهاúعدم
úتتناسبúكيúجديدين؛úوإطارúبلغةúجديدúمنúصياغتهاúإلعادةúوسبكتهاúعجنتهاúثم
úيفúاألدبيúاللغوي úتدخليúكانúهناúومنú.املرسومة úالصورة úمالمحúولونها úذوقهاúيف
úمتúالذي úالزاد úلكنهاú،احلقيقةúيفúبروايتهاúأقمúولمú،أصاًلúصنعيúمنúليستúمادة
úإلىúاألدبيةúبالصنعةúللوصولúالشاقúالطريقúمعالمúحتسسúيفúيساعدنيúكيúهضمه
úخاللúمنúالثالثúالفصلúيفúاملعلومةúوتقمصúالتداخلúهذاúيظهرú.واإلجنازúاألمانúبر
ú:الرواةúبعضúلسانúعلىúرصدهاúمتúالتيúاملسائلúبعضúإلىúواإلشارةúوالتعليقúالتقدمي

شفويًاúوكتابيًا.
úوالتنقيبúالبحثúمصادرúهمúالذينúأفواهúمنúجمعهاúمتúالتيúاملادةúمنúالثانيúالشكل
ú،والشفويúالراويúلسانúعلىúوردتúكماúوتوثيقهاúتسجيلهاúيصلحúالتيúتلكúكانت
úلزيادةúقوسني؛úيفúوضعهاúمتúاحلالتنيúكلتاúويفú.الكاتبúبلغةúأوúبلغتهúكانتúسواًء
úأحداث úعرض úيف úوالراوي úالكاتب úدوري úالتبياينبني úوإلظهار úاملعلوماتي؛ úالتوثيق

ú.السيرة
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úلم ú،بالعقود úيقاس úوقتúوحتىú،أعالمنا úأن úإلى úاإلشارة úعليهúُيؤسف úمماúولعل
úلتوثيقúتوفيرهاúيجبúكانúالتيúوالعلميةúاألكادمييةúالعنايةúمنúيستحقونهúماúúيالقوا
úتقصير úعلى úيدل úإمنا úفـ úهذا úدل úإن ú.مثاًل úالراحل úشيخناúشخصيةúمن úعديدة úنواح
úأعالمهاúسيرúتوثيقúيفúواجبهاúأهملتúالتيú،املثقفةúأقولúوالú،أواًلú،املتعلمةúالطبقة
úماúمعúيتواصلúكيú،القريبúتاريخهúقراءةúإعادةúمنúمستزيدúلكلúالفرصةúإلتاحة
úالبحثúيفúكثيرًاúاملصادرúتسعفناúفلمúوعليهú.وأدبيةúوروحيةúاجتماعيةúقيمúمنúانقطع

ú.نسبيًاúاملراجعúلندرةúشيخناúلسيرةúالشفويúالتاريخúعن
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الف�سل الث�ين: ال�سرية الذاتية
1287هـ - 1376هـ

úوتويفú1870مúعامúقلقيليةú»قرية»úيفú»صبريúمصطفى»úúباهللúالعارفúشيخناúولد
úمعطاء úعامر úوقلب ú،عصماءúنظيفة úويٍد ú،بيضاء úصاحلةúشيبة úعن ú1957م úعام úفيا
úفكانúاخلصومúبنيúوقضىú،األمنيúاألميرúفكانúالتجارةúيفúعملú.اهللúوتقوىúباحملبة
úدرسúاهللúمعصيةúغيرúيفúلينًاúهينًاúفكانúبيتهúوأهلúجيرانهúوصاحبú،العدولúاحلازم
úاألساتذة úمنúنخبة úيد úعلىúنابلس úيفúالصالحية úمدرسةúيفúواللغوية úالفقهية úالعلوم
úغروúفالú.احلميدةúواألخالقúالرفيعةúواملكانةúالطيبةúالسمعةúذويúاألفاضلúاألجالء

ú.السيرةúوحسنúواألخالقúاألدبúيفúصنعتهمúويتقنúبأخالقهمúيتخلقúأن
úأعالمúمنúعلمًاúخاللهاúكانú،عامًاúخمسنيúمنúأكثرúالقدميúاملسجدúإمامةúشغل
úالفترةúتلكúيفúأحدúيستطيعúقلماú،مكانتنيúشخصهúيفúجمعúحيثú:والدينúاملجتمع
úوناموسهúنبراسهúالقرآنúنورúمنúيأخذúالذيúاالجتماعيúاملصلحúمكانةú:حتقيقهما
úمنúوفعاًلúقواًلúاهللúبشرعúامللتزمúالعادلúواإلمامú،مجتمعهúأبناءúبنيúالعدلúيشيعúكي
úأكسبتúالتيúالتقيúالعادلúصفةúعلهاú.شريكúأوúنسيبúأوúلقريبúحتّيزúأوúمحاباةúغير
úوأقرواúقالúفيماúوصدقوهúالعارمةúالثقةúفمنحوهúجاورها؛úوماúبلدتهúأبناءúثقةúشيخنا
úبنيúخصومةúمنúقضىúماúيفúوقرارهúبحكمهúوالتزمواúوأعمالهúمواقفهúيفúبالفضلúله
úعثرةúحجرúيفúتقفúكانتúالتيúالدمúصالتúوعنفوانúالعارمةúالعصبيةúرغمú،الفرقاء

ú.العمومúوجهúعلىúوالعدلúاحلقúاحقائقúطريفúيف
úاملدرسة úيف úتخرجه úبعد ú،اخلاصة úبجهوده úوالشرعية úالفقهية úمطالعاته úيف úحّلق
úاملجتمع úيفúاإلفتاه úكرسيúلتبوء úأهلته úمرموقة úفقهية úمكانةúمحققًا ú،الصالحية
úالطاعةúعلىúاملواطننيúمحفزًاú،اهللúحرمúماúحدودúملتزمًاúفتاويهúكلúيفúكانú.احمللي
úقواًلúالدينúبأهدابúبالتمسكúومجتمعهúوذويهúأهلهúيأمرú.الفروضúوأداءúوالتكليف
úبيدúويأخذúالظالمúبطشúأمامúيلنيúالú.باحلقúالعداءúوالنفاقúالفسقúأهلúمناصبًاú،وفعاًل

ú.الشرعúبحكمúإلنصافهúالضعيفúاملؤمن
úاالجتماعيúالتخلف úشوكةúتطويعú،وحزمهúبتقواه ú،استطاعúالذي úهذاúَعَلم úأي
úيكنúلمúالغريب؟úإزاءúكتفهúعلىúوالتربيتúالقريبúمبناصرةúدومًاúالقاضيúومنطقة
úجاءوه úولكنهم ú،املجتمع úبني úأعتاب úعلى úقدمه úلتثبيت ú»دميوقليس» úسيف úيحمل
úثروة úبفعل úصوتهúَيعُل úولم ú.وشأنهم úيومهم úمسائل úيفúالشرع úحلكمúيستمعون úدومًا
úماúإذًا ú.العالم úهذاúيفúواخللودúاجلاه úلتحقيق úاألموالúأصحابúعادةúيفعل úكماúاملادة
úبقاءúيفúاحلقيقيúالسببúوماúعليه؟؟úوإقبالهمúشيخناúبصقúاحملليúاملجتمعúسراحتفاء
úوالúاملاديةúاملصلحةúليستúإنهاúالزمن؟؟úامتدادúرغمúاآلخرينúقلوبúيفúلهúحيةúذاكرة
úمن úمعظم ú!له úالعصبية úصلة úوليست ú!تأكيد úبكل úوالسياسي úاالجتماعي úالنفاق
úعلى úإجماعهم úوكانú.رحمه úأو úنسبه úغير úمن úكانواú،يعرفونه úممنú،استشرتهم
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ú.والوجدانúوالذوقúللعقلúباديًاúأكيدًاúوتقواهúشيخناúفضل
úمعلومةúمنúليúتوفرúماúخاللúمنúباهللúالعارفúشيخناúشخصيةúجوانبúتفحصت
úالتيúالزمنيةúاملباعدةúبسببúعليúاسَتخفىúعماúللكشفúاجلهدúوبذلتú،الصدقúثابتة
úالنفس úتقاطعات úيفúتردد úوطول úأليúوبعد ú،أغوارها úوسبر úثابتها úرصدúدون úحتول
úتتحركúفوتوغرافيةúصورةúوكأنهاúبخاطريúمتثلتúالتقوىúوثوابتúالشخصيةúومحاور

ú.وأسرارهاúمكنوناتهاúعنúلتفصحúالزمانúعبر
úاإلسالميةúالشخصيةúعنúمتواضعةúمعرفةúمنúعليúاهللúفتحúمماúخفاياهاúاستلهمت
úالكرامات úأصحابúالورعني úالّتقاة úمن úالنمط úذاك ú.الطويل úتاريخها úعبر úالنمطية
úبجليلúونغردهúشيخناúمتايزúعنúفالقولú.بهاúاهللúكرمهمúالتيúالبهيةúواألنوارúالسنية
úمن úلكوكبة úمتثاًل úجاء ú،له úوعبوديته úلك úاملطلق úووالئه úاإلميان úوشفافية úاألعمال
úوأبشروا úحتزنواúوال úتخافوا úال úأن úاملالئكة úعليهم úتتنزل» úالذين úاألولياء úالصاحلني

.)1(ú»توعدونúكنتمúالتيúباجلنة
úوالتحويرúالتبديلúوبغيرúالزمنúمنúطوياًلúردحًاúفيناúالكامنúالوجدانúصدىúإنه
úكل úيعلو úالهادي úالصامت úصوته úأستشعر ú.النفوس úيف úالهوى úفعل úيقتضيه úالذي
ú.واالجتماعيúواالقتصاديúالسياسيúمجاالتúيفúوتبخترهاúضجيجهاúرغمúاألصوات
úيستجمعúوالúالزائفúيقبلúالúالذيúوجدانناúأعماقúيفúاملدويúاملجلجلúاإلميانúصوتúهو
úحيثúالنقيúالتطابقúيفú:واملعانيúاألشياءúحقيقةúتكمنúإذنúمناú.املرهفúالصادقúإال
úيهتفúأنúعجبúوالúغرورúالú.واألمانةúالعدلúالستحقاقاتúصفائهúبكاملúيستجيب
úشخصيةúلتفصيلتاúالكتابيúالتوثيقúغيابúولوالú،ومتايزهúوفضلهúبأثرهúعارفيهúكا
úاألجيالúوجدانúيفúأثرًا úوأعمقúوضوحًاúأكثرúالنفوس úيفúبصماتهúلكانتúشيخنا

ú.املتجددة
úيكنúلمúالذاكرةúيفúجتذرهاúأنúالعارفúشيخناúسيرةúأمرúيفúالعجيبúوالغريب
úالدينيةúواجلماعاتúالطرقúأصحابúعادةúيفعلúكماú،املريدينúمنúخاصتهúفعلúمن
úلهúتكنúفلمú.السنيةúوالصفاتúالعليةúاأللقابúعليهúويضفونú،شيخهمúيقدسونúالذين
úوالدروشةúالِذكرúطقوسúفيهاúميارسú»خلوة»úأوú»زاوية»úينتبذúولمúاملريدينúمنúجماعة
ú،فلسطنيúمنúكثيرةúأنحاءúيفúالعشرينúالقرنúمنúاألولúالنصفúيفúسائدةúكانتúالتي
úالتيúالعريضةúاالجتماعيةúاالنحيازاتúذيúاجلمعيúالوجدانúبعفويةúشهرتهúجاءتúبل

تتجاوزúيفúطبيعتهاúودورهاúالتحزبúالدينيúوقوقعةúالتصوف.
úوسلوكه úتصرفاته úيف úحتى úوالِئه úمن úالعريض úالنمط úهذا úشيخنا úكرسúلقد
úاحللوىúلتوزيعúالفرصúيهتبلúكانú.محاباةúأوúمتييزúغيرúمنúوجيرانهúأطفالهúمعúاليومي
úأجيال úمع úاإلمياني úالتواصل úامانة úعلى úللحفاظ úوجدانيًا úُيعدهم úبه úوكأني úعليهم
úالذكرىúبصدىúوجدانهمúيفúاخليفúالصوتúسرúيحفظونúبهمúوكأنيú.الهجريúالزمن
úوأيú،بسواءúسواءúمماتهúيفúكماúمحياهúيفúعليهúوالثناءúباملديحúالنابضةúاحليةúالطيبة
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úأحيانًا úاملطر úانحباس úرغم ú،العصور úكرúعلى úعطاؤهúينقطع úال úالذي úهذا úحصاد
وتعثرúمنوهúحينًاúآخرúبفعلúالعواصفúوالطوفان؟

úالفروض úبأداء úوالتزامه ú،وأمانتهúبأخالقهúأعمúوقبولú،بشيخناúعارمةúثقة ú!نعم
úعنúالبحثúصوبúالناهدةúاملؤمنةúاجلموعúحركةúإنهاú.بباطلúادعاءúغيرúمنúالدينية
ú.ومعنوياتهاúمادياتهاúيفúألماناتهمúاألمنيúاحلافظúفكانú،شخصهúيفúاإلميانيúاألمن
úعندهúويجدونú،األيامúوتقلبúالدهرúصروفúالتقاءúمالúمنúاكتنزواúمباúعليهúيقبلون
úصالحúالشيخúحفيدهúحدثنيú.األمينةúالنظيفةúواليدúالساهرةúوالعنيúالرحبúالصدر
ú،يافاúأهلúمنúبيتهúيفúبنتًاúالشيخúربىúلقد»ú:قائاًلúحاليًاúالقدميúاملسجدúإمامúصبري
úعمرهاúوكانúاألولىúالعامليةúاحلربúيفúهجرتهمúحنيúأهلهاúمنúضاعتúقدúوكانت
úمجتمعهúألبناءúبحبهúوكأنيú.»إليهاúأهلهاúاهتدىúحتىúأشهرúعدةúورباهاú.سنواتú7-6
ú،املسلمúالعربيúشعبهúجلúالفياضةúمبشاعرةúليشملúوغربًاúشرقًاúاتساعًاúميتدúاحمللي

úúú.النسبúأوúالقرابةúأوúاملعرفةúصالتúعنúالنظرúبَغَض
úالعريضةúالعفويةúهذهúعنúتخرجúتكنúفلمúالعارفúالشيخúلشخصيةúالناسúرؤيةúأما
úالثقةúفمنحوهú.الفسيحúاملرجúزهورúحولúالندىúالتفافúجانبúكلúمنúبهúحتفúالتي
úبعضهمú.والسياسي úاالقتصادي úاإلسالمúلشرعيةúباحملسوسúكممثلúمعهúوتعاملوا
ú،وقوانينهúمؤسساتهúلهúتكونúأنúقبلúاإلسالميúالوقفúإلىúأرضهúمنúبأجزاءúتبرع
úحتسبúأوúخوفúغيرúمنúشيخناúباسمúبتسجيلهاúاخليرúأهلúمنúالناسúهؤالءúفاكتفى
úالشيخúوبتعبيرú.وصغيرهúكبيرهúهللúهوúشيخهمúعندúماúأنúيعرفونúفهمú،مصيرهاúعلى
úاألراضيúعلىúمشرفًاúاألمانةúيفúعملهúأثناءúيفúكان»úالعارفúشيخناúفانúصبريúصالح
úيأكلúوكانúالرسميةúالدوائرúيفúباسمهúمسجلةúكانتúأنهاúحتىúقلقيليةúيفúالوقفية
úإلىúذهبú،الوقفيةúاألمالكúعلىúتشرفúأوقافúدائرةúتكونتúاذاúحتىú،نتاجهاúمن
ú.االوقافúلدائرةúباسمهúاملسجلةúالوقفيةúاألراضيúعنúيتنازلúأنúواستعدúاألوقافúدائرة
úاملسجلةúالوقفيةúاألراضيúعنúتنازلúأنúبعدúشهريًاúراتبًاúلهúاألوقافúدائرةúقررتúوقد

ú.»األوقافúلدائرةúباسمه
úالتاريخي úببعديه úالعميق úاملعنى úهو úالوقف úمبسألة úانتباهي úيلفت úما úأشد úإن
úوأهل úالكفر úأهل úعليها úتآمر úأن úبعد úومؤسساتها úاالسالم úدولة úلغياب úوالسياسي
úفيما úالبريطاني úاالنتداب úفترة úيف ú،للدولة úاملؤسساتي úالفراغ úمن úفبالرغم ú.النفاق
úمسيرةúرعايةúعلىúيقومúكيúبعينه؛úشخصًاúاحملليúللمجتمعúاهللúقيضúفقدú،أقدر
úالتوصلúيتمúكيúاخلاصة؛úبجهودهúوترسيمهاúوبقائهاúدميومتهاúعلىúوالعملúالعامúاخلير
ú،والتاريخيúاليوميúبنيú،واحلاضرúاملاضيúبنيú،واملجتمعúالفردúبنيú،واخلاصúالعامúبني

وبنيúالدينيúوالدنيوي.
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úموازيًا úالعام úالوجود úمسيرة úيف úدورهم úيكون úعندما úالعظام úالرجال úميزة úإنها
úبنيúالوجدانيúالوصلúإنهú.املجتمعúعنúوترحالهاúحلهاúيفúالدولةúلفاعليةúمعاضدًاúبل
úالثانيúاملعنىúأماú.ومؤسساتهúالسياسيúتواصلúينقطعúعندماúاخلاصúواخليرúاخليرالعام
úرسالةúأداءúيفúواستمرارهú،والتبديلúالتغييرúرغمúالساحةúيفúالوجدانيúبقاءúفهوúالقائم
úاهللúصلىúرسولناúلسانúعلىúجاءúماúيؤكدúوهذاú.وضعفهúُيتمة úرغمúوالعطاءúاخلير

عليهúوسلم:ú«اخليرúيّفúويفúأمتيúإلىúيومúالدين«.

ا- موقف �سيخن� من العثم�ين:-
úاملعنى úيرصد ú،باهلل úالعارف úشخصية úعبر úوفعاليته ú،الوقيف úاألداء úتواصل úإن
úأثناءúيفúالتاريخيúإطارهاúيفúوالسياسيúالوجدانيúبنيúالقائمةúالعالقةúجلدلúاحلقيقي
úخدماتúانهاءúإلىúبالضرورةúيقدúولمú،فلسطنيúيفúوسلطتهاúاإلسالميةúاخلالفةúغياب
úأنúأيú،سواءúحدúعلىúواليوميúالتاريخيúدفقúمنúإقالتهúإلىúأدىúوالúاجلمعيúالوجدان
ú.املعنويúالوجدانúيفúوالتبديلúالتغييرúإحداثúيفúينجحúلمúاخلارجيúالسياسيúالتغير
úسيفúفشلúيفúاألكيدةúواحلكمةúوالتواصلúالبقاءúسرúيكمنúالروحيúالوجدانúويف

ú.السياسيúبأجزاءúفعلúكماúالوجدانيúأرحامúتقطيعúيفúالكافز
úعلى úيؤشر úالعثماني úوالوالي úشيخنا úبني úوالوجداني úاليومي úالتواصل úرصد úإن
úكان»ú:قائاًلúصبريúصالحúالشيخúحفيدهúحدثنيú.والروحيúالسياسيúوالئهúسالمة
úفض úيف úويستشيره úيحترمه úفكان úالشيخ úكرامات úعن úيسمع úالتركي úاحلاكم
úاملوثقة úالعالقة úيف úالقار úالثابت» ú.املجاورة úوالقرى úالبلد úيف úالناس úبني úاخلصومات
úللتعبير úبوالئه úتعترف úوجدانية úروحية úرابطة úكانتúالعثمانية úوالسلطة úشيخناúبني
úوحزمهúبتقواهúمعرفتناúمنúتنبعúالفرضيةúهذهú.بهúوتتمسكúوتقرهúالعثمانيúالسياسي
úبينهماúالصلةúتكونúأنúإذنúيعقلúفالú،األرضúيفúاهللúبحاكميةúاملتصلةúاملسائلúيف
úهيúالتيúواخلالفةúالوجدانúبنيúاإلميانيúالتواصلúعلىúبلúاملقهورúالظاهرúعلىúمبنية
úاهللúخليفةúباعتبارهú،خليفتهمúحولúاملسلمنيúشملúيلمúالذيúوالوحيدúاحلقيقيúاإلطار
úبلú،اخلالفةúعلىúثورةúأيúمعúيكنúلمúشيخناúأنúالتقريرúنستطيعúتأسيسًاú.األرضúيف
úاخلالفةúأداءúيفúاألفضلúنحوúالتغييرúإلىúالهادفúالداخليúاإلصالحúمعúكونهúجواز
ú:الشريفúاألثرúويفú.عليهاúوالثورةúاستبدالهاúمعúوليسúفيهاúالتغييرúمعúأيú:وبرامجها
úواقعúمعúيتطابقúالúاألخيرúالفرضú.»جاهليةúميتًةúماتúبيعةúلهúتكنúولمúماتúمنúإنú»
úلمúأنهúشيخناúلسيرةúاالجتماعيúاملدلولúويفú،وأحكامهúباهللúالعارفúشيخناúسيرة
ú.السياسيúباملركزúالطموحúوالúواملالúباجلاهúالطامعúبشغفúالدنياúمحبيúمنúيكن
úيفúاقتصادي úمعنى úله úمؤشرًا úيعتبر úالذي ú»عقد» úيفúوسكنهúالنسبي úيسره úفرغم
úالتوددúعنهúُيعرفúولمú،القومúخلاصةúطعاماúاألرضúيفرشúلمú،وقتئٍذúاحملليúاملجتمع
úاألكيدúلعلمهúوزائفهاúومباهجهاúالدنياúمظاهرúعنúالعازفúكانúبلú،اجلاهúألصحاب
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úإالúهوúماúالالحقةúالفترةúيفúراتبúمنúعليهúيحصلúماúأوú،الوقتúثمارúمنúيجنيهúماúأن
úسألتهمúمنúلسانúعلىúاملتناثرةúالتفصيالتúويفú.وامللبسúوالشرابúالطعامúحاجةúلسد
úاحلاج»úحدثنيú.واحلرامúباحلاللúاملتعلقةúاملسائلúيفúأحيانًاúوتزمتهúالتزامهúإلىúأشاروا
úونزولúاألصولúحسبúذبحهاúرغمúذبيحةúأكلúحّرم»ú:شيخناúأنú»حسنúاحلاجúمصطفى
úُبعيدúأطرافهاúتتحركúولمúترفطúلمúألنهاúحتليلهاúرفضúفقدú.الذبحúموضعúمنúالدم

ú.»الذبح
úاملوروث úموضوعúغيرúيفúالشئ úبعض úغائمًاúيبقى úسابقًاúإليه úأشرنا úما úمعنىúإن
úعندماúالوليد úبن úخالدúاإلسالمúسيفúوبتعبير ú.اإلسالميúللفكر úالعقدي úالشرعي
úالبعد úبني úفالربط ú.»قبلتنا úواستقبل úذبيحتنا úأكل úمن» ú:أجاب úاملسلم úهو úمن úُسئل
úااللتزامúمبعانيúمشحونًاúجاءúاالسالميúالفكرúيفúالذبحúملراسمúوالطقسيúالعقدي
úوجدان úإلى úطريقه úشيخنا úحرصúوجد úالسلوك úمن úاملنوال úهذا úوعلى ú.بالتكليف
úسلوكهúيفúوجتذرهماúواحلاللúاحلرامúبحدودúيرتبطúهناúالسردú.بهúوقبولهمúمجتمعه
úأو úسرًا úيقف úان úيعقل úال úاهلل úحق úيعرف úمن úأن úاألمر úيكون úاحلصلة úويف ú.اليومي

عالنية،úيفúصفúأعداءúاهلل.
úقيام úقبل ú،باسمه úوقفها úمتúالتي úالوقفية úاألراضي úعنúشيخناúتنازل úمسألةúأما
úأعتقدúفالúاملذكورةúللمؤسسةúعنهاúتنازلهúثمúومنú،اإلسالميةúاألوقافúمؤسسات
úأنقاض úعلى úجديدةúوقفية úمؤسساتúبقيام úأساسه úمن úالتغيير úمبدأ úُيقر úكانúأنه
úزوال úعن úالناجت úاملفجع úالسياسي úالتحول úأن úأرى úوكأنيú.املاجدة úالعثمانية úاإلدارة
úاألراضيúبخصوصúشيخناúأمامúثالثةúخياراتúذاتúإشكاليةúخلقúالعثمانيةúاخلالفة
úعلى úيعمل úأن úوثانيهما ú،وتقوى úأمانة úمن úعنه úعرف úما úمع úيتنافى úوهذا ú،الوقفية
úعلىúبهاúالتصرفúميلكúالúألنهúعليهúالشرعúيقرهúالúمسألةúوهذهú،ألصحابهاúإعادتها
úالوقف úيفúفاألصلú،عنهاúملكيتهúنزع úعلىúيعمل úكيúله úليست úفهيúالنحو؛ úهذا
úهوú،واآلخرú،بهúالعامúاملسلمنيúحقúتعلقúالعزلúأوúالشراءúأوúالبيعúملبدأúخضوعهúعدم
úاملسلمنيúخليرúتسعىúوقفيةúملؤسسةúالوقفيةúاألراضيúعنúوتنازلهúالواقعúاألمرúمسايرة
úاألوقاف úملؤسسة úتنازله úيكن úلم úوعليه ú.السياسي úإطارها úعن úالنظر úبغض ú úالعام

ú.املسلمنيúأموالúمنúذمتهúيبرئúكيúإداريًاúتنازاًلúاالسالمية

ب- كرام�ت ال�سيخ: 
úاملفاخرةúعنúوالبعدúالتواضعúبصفةú،األعمúاألغلبúيفú،الصاحلونúاهللúأولياءúيتصف
úشعورهمúعنúناجتúاهللúحبúيفúوانكسارهمúúإحسانúمنúعليهمúاهللúفتحúمباúاملباهاةúأو
úبأسبابúاملسبقةúوملعرفتهمú،للكونúاهللúوبحاكميةúهللúبعبوديتهمúالعميقúالوجداني
úالناسúأبعدúجندهمú،وشقاءúسقوطúمنúعنهúنتجúوماúابليسúأصابتúالتيúوآثارهúالغرور
úيفيضúوسجودهم؛úتقواهمúحالúعلىúلهمúوإكرامًاú.القبيحةúالصفةúبهذهúالتلبيسúعن
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úجلبروتها úوال úالنفس úلغرور úيستجيب úوال ú.وبركاته úوكرمه úرحمته úمن úعليهم úاهلل
úوثوابتú.وشرهúخيرهúبالقدرúوالقبولúومشيئتهúاهللúحلكمúالتامúباخلضوعúإالúحالúبأي
úمع úبالضرورة úوتتفق ú،ذكره úسبق úعما úتختلف úال úباهلل úالعارف úشيخنا úشخصية
úفالصالحú.ببعضúبعضهمúالصاحلنيúاهللúأولياءúبامناطúتربطúالتيúاملشتركةúالقواسم
úالداعيú،ومجتمعهúوأهلهúنفسهúعلىúاحلنيفúالشرعúبتطبيقúاملكلفúالعابدúاملؤمنúهو
úبكتابúاملؤمنú،وحللúاهللúحرمúمباúامللتزمú،احلسنةúواملوعظةúباحلكمةúاهللúسبيلúإلى

ú.التوحيدúعقيدةúيفúتلفيقúأوúتبطنيúغيرúمنúرسولهúوسنةúاهلل
úيكونú،اهللúعبادúمنúأيúشخصيةúيفúاألهمúوالفضائلúاألساسúالصفاتúهذهúوبغير
úوتزوجúالهواءúيفúسبحúمفترúمنúوكمú!افتراءúمحضúاخلوارقúأوúبالكراماتúاّدعاؤه
úحسابúعندúملريديهú»األكبرúالغوث»úبأنهúادعىúضاٍلúمنúوكمú!اجلنياتúإحدىúمن
ú.وبهتانًاúكذبًاúاهللúبذاتú»بالتوحد»úأوú»باحللول»úالقولúعلىúجترأúبعضهمúإنúبلú،القبر
úإياهمúمتهمًاúاخلوارقúأدعياءúتيميةúابنúاإلسالمúشيخúحاربú،مجتمعةúاألسبابúولهذه
úاملجتمع úمنúشأفتهمúاستئصال úإلى úودعا úمنهمúوحذرú،والتضليل úوالسحر úبالزندقة

ú.العامةúمنúالُسذجúبنيúجذورهاúوتعميقú،اخلرافاتúنشرúيفúالبالغúلضررهم
úعن úتخرج úال úبحيث ú،بشواهد úتصديقًا úالعادة úيف úيكون úالكرامات úوتصديق
úاإلجنليزي úالشاعر ú،مثاًل ú،نصدق úفكيف ú،حال úأي úيف úواملعقول úاملنقول úمألوف
úتدركúأنúاحملدودةúللحاسةúوكيفúاهلل؟؟úرأىúبأنهúيدعيúعندماú»بليكúوليام»úالصويف

غيرúاحملدود؟؟
úوالهراء úبالسخف úتتصف úاملسألة úتبقى ú،»اهلل» úعن úلفكرته úتفسيره úكانúوأيًا
úوذلك ú،البوصيري úعند ú»الرؤيا úحادثةúيفúيختلف úواحلال ú،القاطع úالرفض úوتستحق
úيتلبس úال úابليس úألن úحق úاألنبياء úرؤيا úأن» úالشريف úاألثر úيف úالقول úثابت úإلى úمرده
úرأت úالبشر úفعيون ú،الرؤيا úموضوع úهو úاحلالتني úبني úاملغايرة úأسباب úوثاني ú.»ثوبهم
úوحادثةú،بالعنيúيرىúفالúاهللúأماú.املنامúيفúتراهمúأنúاملبدأúحيثúمنúلهاúوميكنúاألنبياء
úاألمرú.اهللúمشاهدةúطلبúعندماúمانقولúعلىúشاهدúالسالمúعليهúموسىúاهللúكليم

úúúالبشر؟úمنúأليúيتحققúفكيفúاهللúرؤيةúيفúلنبيúيتحققúلمúإذن
úليحدثناúوالزمانيúاملكانيúيفúالطويلúالسفرúهذاúبعدúالعارفúشيخناúبدúإلىúوعودًا
úرآهاúالتيúالصاحلةúالرؤياúمصطفىúالشيخúكراماتúومن»ú:قائاًلúصالحúالشيخúحفيده
úقادمًاúأحمدúالشيخúعميúاملنامúيفúرأيت»ú:úمصطفىúالشيخúصالحúقالú:الصالحúولده
úعلىúألسلمúمصطفىúالشيخúبيتúإلىúقادمúإننيú:ليúأحمدúالشيخúوقالú،أبيúبيتúإلى
úيفúأبيúبيتúإلىúأحمدúالشيخúوعميúأناúفدخلتú.عنهماúاهللúرضيúوعمرúبكرúأبي
ú.سبعةúعددهمúوكانúاملشايخúوبعضúوعمرúبكرúأباúفرأيتú،فيهاúينامúالتيúاحلجرة
úمصطفىúالشيخ úأبي úوكانúأحمد úالشيخ úعميúعليهمúوسلمúجميعًاúعليهمúفسلمت

معهم.«
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úالعددúبرمزيةúالتصالهúغيره؛úأوúسبعةúالرقمúمسألةúتفصيلúيفúكثيرًاúندخلúلن
úيسمى úملا úواحلدسي úالعقلي úالنظر úبفلسفة úاملرتبطة úاملستترة úومعانيهما ú،واحلرف
úالعتمادهúاالسالمي úللشرع úمخالفًا úجاء úاإلرهاص úهذاú.العرفاني úالغنوص úبإرهاص
úوماú،اإللهيúالفيضúيفúونظرياتهاúاإلسكندريةúملدرسةúالفلسيفúالذهنيúاملوروثúعلى
úالبيزنطيúالغنوصúثمارúمعúشكلتú،متشعبةúفارسيةúمانويةúمنúالنظريةúبهذهúيتصل
úعلى úالقائم úاإلسالمي úالشرقي úالتوحيد úمقولة úمضامينهúمن úيستثني úمعرفيًا úثالوثًا
úأوúالتقديسúيستدعيúالúفهوú،معناهúأوúاملذكورúالرقمúكانúفأيًاú.العقليúدونúالنقلي
úالرقمúمنúأهمúفالúاملعنىúرقميةúعلىúالتعليقúمنúبدúالúكانúوإذاú.بالضرورةúالرفض
úشبيهúلهاúليسúالتيúاألحديةúبخصوصúوتفردهúالصمدúاألحدúبواحديةúالتصالهúواحد
úالعقليúالكشفúبفكرةúترتبطúالúالغيبيúمعناهúوتداعياتúالرقمúوواحديةú،مثيلúأو

ú.والشهادةúالغيبúعالمúوهوúلهúشريكúالúاهللúبأنúنقليúإميانúهيúبلúالعرفاني
úالصاحلنيúاهللúأولياءúومكانةúلقيمúالتراثيúالشكلúعنúيشذúالúالرؤياúمضمونúإن
úالشيخúبنيúالربطúوهذاú،والشهداءúوالصديقنيúاألنبياءúمعúاجلنةúيفúيحشرونúالذين
úأيضًاúوهوúرؤياúشكلúيفúعنهماúاهللúرضيúبكرúوأبوúعمرúوصورةúمصطفىúالعارف
ú،العارف úبالشيخ úاحلميمة úوصالتهúلقناعته úالرؤيا úراوي úوجدان úيفúاحلدوث úممكن
úعندúبالفعلúيتحققúالوجودúإمكانúيفúتابعًاúمنهماúأيúيكونúعندماúاحللمúأوúوالرؤيا
úالشرطúهوúهناúالشروطúوأهمú.سواءúحدúعلىúوالواقعúالوعيúيفúوالدتهúشروطúتوفر
úتلتزم úوصورة úبإطار úويعرضها ú،الرؤيا úمكونات úيستجمع úالذي úالعقدي úاإلمياني

بالتكليفúالشرعيúضمنúالتطابقúالدقيقúبنيúإطارúالواقعúوصورةúالرؤيا.
úتعظيمúمعنىúطياتهاúيفúحتملúهلúاملستمع؟úأوúللمتَلقيúالرؤياúهذهúتعنيúماذاúلكن
úملعناهاúاملصدقنيúأول úفأناúكذلكúاألمرúكانúإذا úالروحية؟ úومكانتهúالشيخ úقّدر
ú.حلمًاúالúعلمًاúالرفيعةúاملكانةúذاتúترصدúعرفوهúملنúالشعبيةúفالذاكرةú،وتداعياتها
úعلىúدامغًاúدلياًلúيكوناúكيúالنومúأثناءúعفويًاúالشيخنيúصورةúاستحضارúمتúوهل
úالصديقúمعúوالوجدانيةúالروحيةúروابطهúقداسةúعلىúتأكيدًاúأمúشيخناúسريرةúنقاء
úمعúالثانية úبالفرضية úيتعلق úفيماúالفصل úبالقول úيأتي úأن úأحدúيستطيعúالúوالفاروق؟
úالرؤياúحدوثúتأكيدúإلىúاإلشارةúأماú.حاصلúكتحصيلúاألولúلالحتمالúتصديقنا
úعلى úوما ú.بها úجاء úالذي úالراوي úالى úبل úالسيرة úلكاتب úيعود úال úأمر úفهذا úنفيها úأو
الكاتبúيفúهذهúاحلالةúإالúتسجيلهاúبأمانةúوصدقúومحاولةúتفسيرهاúإنúأمكنهúاألمر.
úخضعتúالتيúاألخضرúالطيرúكرامةúعنúونوعهاúذوقهاúيفúتختلفúالزيارةúرؤياúإن
úمصطفى úالشيخ úبها úقام úالتي úاحلج úرحلة úأثناء úكثيرينúقبل úمن úاحلسية úللمشاهدة
úدونúإحداهماúبتصديقúيتعلق úالúالكرامتنيúبنيúهناúوالفصلú،احلجازيةúالديار úإلى
úمنامهúيفúواحدúشخصúشاهدهاúفاألولىú،بينهماúالوجدانيúالفرقúبتبيانúبلúاألخرى
úالفكرúيفúجائزúأمرúهيúالتيúالروحيةúالشفافيةúملبدأúتخضعúحسيةúفوقúومبشاهدة
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úوتقفúكلهاúاحلواسúملنطقúتخضعúحسيةúمشاهدةúفهيúالثانيةúأماú،اإلسالميúالعقدي
úاملددúطيفúالستخالصúمكنوناتهاúوتبيانúلتفسيرهاúالعقلúإزاءúالتحديúمنúشيءúمع
úمنúالناسúرآهúومما»ú:صبريúصالحúالشيخúوبتعبيرú.فضائهاúيفúيحلقúالذيúالروحي
úطيرًاúأنú،ورافقوهúمعهúحجواúممنúاحلجاجúبعضúبهúشهدúماúمصطفىúالشيخúكرامات
úيذهبúمكانúأيúإلىúيرافقهúوكانú،احلجúفترةúأثناءúالشيخúخيمةúيالزمúكانúأخضر

ú.إليه
úاللطيفúعبد»úحفيدهúيخدمهúلكيúيرافقهúوكانú1947مúعامúواحدةúمرةúحجúوقد

بنúحسن«.úوكانúالشيخúعندúذهابهúإلىúاحلجúقدúُكفúبصرهúقبلúسننيúقليلة«.
úشيئًاúأجد úعّلي ú»األخضر úالطير» úظاهرةúتفسير úمحاولةúيفúنفسي úأجهدت úوقد
úاالنزالقúخطرúأنúوجدتúلكنيú،املتلقي úبه úأحدثúمعنىúوذوúبالفعل úقائمúهوú،ما
úليúمارويúتفسيرúعنúبعجزيúاالعترافúوآثرتú.للعيانúماثلúوالتفريطúاإلفراطúبني
úقولú،علىúوأثنيú.باألسداسúاألخماسúوضربúالتهجيصúمحاوالتúعلىúإياهúمفضاًل

منúقال:ú«رحمúاهللúأمرأúعرفúقدرúنفسه«.
úيفúهوúصاحبهúيفارقúالúالذيúاألخضرúوطيرهúالشيخúخيمةúحولúقائمúهوúماúومعنى
úالذين»ú:القانتنيúالصاحلنيúعبادهúإلىúالباريúمنúالوفيرúواملددú،البركةúبشرىúعمومه
úباجلنةúوأبشرواúحتزنواúوالúتخافواúالúأنúاملالئكةúعليهمúتنزلúالصاحلاتúوعملواúآمنوا

ú.»توعدونúكنتمúالتي
úبكراماتúاملتعلقúالفصلúهذاúإنهاءúعلىúالعزمúعقدتúقدúكنتúأنيúاهللúيشهد
úحولúيليه úالذيúالفصلúمادةúأستجمعúوبدأتú.آنفًا úاملذكورةúالكرميةúباآليةúالشيخ
úاملسجدúأن úأحدهمúعليúأشارúثم ú،شيخناúبسيرةúلعالقتهúالفقهي úحنبلúابن úمذهب
úالى úذهبت ú.األربعة úاملذاهب úعلى úفقهيًا úكتابًاúحتويúمتواضعة úمكتبةúفيه úالقدمي
úصالةúوقتúانتظارúيفúجلوسيúأثناءúيفúأتصفحهúوأخذتúالكتابúواستعرتúاملسجد
ú،ودنياه úدينه úأمور úيف úباستقامته úلي úمعروف úكرميúرجل úعلى úبصري úوقع ú.املغرب
úمعلومةúمنúجديدúبشيءúيزودنيúعلهúمصطفىúالشيخúعنúسؤالهúأنويúزمنúمنذúوكنت
úيقرأúجالسúوهوúبجانبهúهبطتú.العارف úشيخناúسيرةúكتابةúيفúتفيدناúتفصيلةúأو
úمليًاúإليúفنظرú،مصطفىúالشيخúعنúبالسؤالúثمúومنúبالسالمúبادرتهú.الكرميúالقرآن
úتبادلناúأنúقبلúمنúيحدثúلمúإذاúمعرفتيúيحاولúبهúوكأنيú،البيضاءúنظارتهúخلفúمن
ú،السكنúمكانúوُبعدúالسنúلفرقúشخصيًاúيعرفنيúالرجلúبأنúأجزمúوالú،احلديث
úأخيúوكانúاحلجازúيفúاخلصوصúبهذاúغريبةúقصةúحدثت»ú:قائاًلúالشيخúبتقوىúوأشاد

ú.»عليهاúعينيهúبأمúشاهدًاú»الداعورúسعيد»úاحلاج
قلت:ú«حدثناúعنها،úأجلكúاهلل!«

úخيمة úفوق úيحوم úكانúأخضرًا úطيرًا úأن úداعور úسعيد úاحلاج úأخي úحدثني» ú:قال
úوعندú.اخليمةúتلكúيفارقúالúالذيúاجلميلúالطيرúلهذاúالنظرúدائمúوكنتú.نهارúليلúالشيخ
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úجاثمًاúالطيرúذاكúبقاءúمنúاستغربتúوكمú،اخليمúبتفكيكúبدأناúاحلجúموسمúانتهاء
úذاكúمثلúأرúلمúأنيúالعجيبúوالغريبú.مفارقتهاúيريدúالúوكأنهúاخليمةúعمودúأعلىúعلى

ú.»فلسطنيúيفúوالúاحلجازúيفúالúووداعتهúجمالهúيفúالطير
قلت:ú«وماذاúيعنيúوقوعúطيرúعلىúخيمة؟«

قلت:ú«لهاúمعنىúكبير!«
قلت:ú«وماúهو؟«

قال:ú«أالúتعرفúمغزىúهذهúاأللفةúبنيúذاكúالطيرúوشيخنا؟«
قلت:ú«ال!úبربكúساعدني!«
قال:ú«إنهúمنúطيورúاجلنة!«

قلت:ú«وكيفúعرفتúهذاú؟«
قال:ú«إنهúكذلك!úوأكتبúعنيúماúأقول.«

قلت:ú«نعم!úسأفعل.«

ج- مذهب ال�سيخ:- 
úالقضاءúمذهبúوبنيúباهللúالعارفúشيخناúمذهبúبنيúالتباينúمعرفةúأدهشني ú
úمذهبúغيرúمذهبúللشيخ úيكونúأن úُيعقل úهلú:خاطريúيفúالسؤال úوثار ú.العثماني
úخالفúأم úفقهي úاجتهاد úهو úهل úاالختالف؟؟ úهذا ú)20( úسبب úوما úالعثماني؟؟ úاخلليفة
úمعرفةúمنúعليهúأتوفرúماúسرúهوúفماúذكرúماúنحوúعلىúاألمرúيكنúلمúوإذاúسياسي؟؟
úمكملúاستهجان úالسطح úعلىúوطفاúأساسية؟úلي úبالنسبة úلكنهاúجانبيةúتبدو úقد
úعلىúالقائم úقضائهمúمذهبúبنيúالتباين úالعارف úالشيخ úيجهلúأن úيعقل úهلú:لسابقه
úال úهامشية úمسألة úاملذهبني úبني úالفرق úأن úأم úاحلنبلي؟؟ úعلى úالقائم úومذهبه úاحلنفية

úفيها؟؟úوالتدقيقúللتحقيقúطوياًلúالوقوفúالشيخúومنúمناúتستحق
úأن úاعتبار úعلى ú،والبالد úللعباد ú»رحمة úاختالفهم» úيفúأن úبالطبع úأجهل úأكنúلم
úالفرائضúأداءúلتسهيلúجاءتúوالعباداتúواحلدودúالفرائضúأداءúلتسهيلúجاءتúاملذاهب
úوزمانه úوبيئته úاملسلم úسلوكيات úمع úأداؤها úيتناسب úكي úوالعبادات؛ úواحلدود
úحنبلúبنúوأحمدúأنسúبنúومالكú،حنيفةúأبيúاألجالءúاألئمةúظهورúأنúأيúومجتمعه؛
úوتقلب úالدهر úصروفúملسايرة úجاءúاإلسالمية úالعباسية úاخلالفة úصدرúيفúوالشافعي
ú»وسلمúعليهúاهللúصلى»úالرسولúأيامúموجودةúتكنúلمúفقهيةúلقضاياúوتفعيلهماúاأليام
úمنهمúلكلúوكانúاالجتهادúبباب úجاءواú.أميةúبنيúحكمúوفترةúالراشدين úواخللفاء
úالفرصةúوكانتú.الفطرúكنباتúتنموúاالجتهادúحركةúوبدأتú.فيهúومذهبهúطريقه
úكخيارúوالدنياúالدينúيفúمذهبهúيختارúكيúومغاربهاúاألرضúمشارفúيفúمسلمúلكل
úعن úزادت úالتي úاملذاهب úهذه úبني úالشريف úالنزال úوبدأ ú.موجه úوال úُمسيس úغير úحر
úاأليامúودرستهúضعفúماúومنهاú،واستمرúاأليامúمقارعةúعلىúقويúماúفمنهاú:األربعة
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واختفىúمثلúمذهبúاألوزاعيúوالبصريúوالليثي.
úمنúليúحتققúماúبسببúثارتúالتيúمخاويفúلتبديدúحاجةúهناكúكانتúفقدú،وإذن
ú)1(كتابúعلىúوتوفرتú.العثمانيةúاخلالفةúومذهبúشيخناúمذهبúبنيúالتباينúمعرفة
úاحلنفية úبني úالكامنة úالفروق úلتفصيل ú»العبادات úقسم úاألربعة úاملذاهب úعلى úالفقه»
úيفúوتاريخهاúالُسنيةúاملذهبيةúللخريطةúكشفهúإثرúروعيúمنúالكتابúوهدأú.واحلنبلية

ú.األندلسيúاملغربúوبالدú،املشرق
úاخلطابúلتحويلúباملرارةúشعرتúفكمú:الشعورúازدواجيةúمنúذهنيةúحالةúوعشت
úلالحتكاكاتúنتيجةúكثيرةúأرواحúأزهقتúحيثúُمنفرúسياسيúخطابúإلىúاملذهبي
úتثبيتúمنúاأليوبيúالدينúصالحúفعلهúماúإزاءúتالشىúباملرارةúالشعورúلكنú،املذهبية
úالدينúصالحúبنىúفقدú،األولúونقائهاúأساسهاúيفúالبريءúاالسالميúالتمذهبúلفكرة
úالصالحúبنىúكماú،حنيفةúأبيúمذهبúلتدريسúبالقاهرة úالسيوفيةúاملدرسةúاأليوبي
ú.األربعةúللمذاهبúأربعةúدروسًاúبهاúورتبúبالقاهرةúالصاحليةúمدرسةúأيوبúالدينúجنم

وهوúأولúمنúأحدثúهذاúالنوعúمنúاملدارسúيفúمصر.
úاملذهبúلتدريسú»القمحية»úأسماهاúأخرىúمدرسةúالدينúصالحúبنىú566هـúعامúويف
úالشافيةúنصيبúالدينúصالحúينسúولمú»مالكúموطأú»úخاللúمنúوتدريسهú،املالكي
úاملدرسة úبنى úكما ú،عمرو úجامع úبجوار ú»الناصرية» úاملدرسة úلعلمائهم úبنى úحيث
úاألزهر úاجلامع úيفúأما ú.»اجلديد» úكتابúيفúورد úكماú،مذهبهمúلتدريس úالصالحية
úلكن ú،مستفيضة úدراسة ú،الفقه úأصول úوعلم ú،األربعة úاملذاهب úفقه úتدريس úفيتم
úفيماúالفتوىúمنúوحترجهúأثرúأوúنصúاحلادثةúيفúيكونúأنúيفúحنبلúابنúاإلمامúتشدد

ú.األرضúأقطارúيفúمذهبهúانتشارúأوقفúأثرúأوúنصúفيهúليس
úاالجتهاد úعن úمذهبه úلبعد úقليل úفمقلده úحنبل úبن úأحمد úأما» ú:خلدون úابن úقال
úمنúوالعراقúبالشامúوأكثرهمú.ببعضúبعضهماúواألخبارúالروايةúمعاضدةúيفúوأصالته

ú.»احلديثúوروايةúللسنةúحفظًاúالناسúأكيرúوهمúونواحيهاúبغداد
úبينهاúالعالقةúوتذبذبúاألربعةúاملذاهبúتنوعúأيضًاúرصدúاالسالميúاملذهبيúالتاريخ
úتقضيúالعباسية úاخلالفةúكانتú.االسالميúالعالم úيفúالفاعلة úالسياسيةúالقوى úوبني
úأعطوا úلكنهم ú،الشافعي úأتباع úمن úفكانوا úاأليوبيون úأما ú،احلنيف úللمذهب úوفقا
úوالفاطميون ú.حكموهاúالتي úالبالد úيف úللعمل úاألخرى úللمذاهب úالكاملة úالفرصة
úاخلالفةúجاءتúوملاú.املصريةúللبالدúحكمهمúطيلةúالسنيúاملذهبيúاألداءúمنعواúالشيعة

ú.بهúوقضواúاحلنيفúاملذهبúخلفاؤهاúاعتنقúالسياسيúاملسرحúإلىúاملاجدةúالعثمانية
úهذا úانتشار úيف úآثارها úظهرت úالتي úالعنيفة úالسياسي úواجلزر úاملد úحاالت úورغم
úاألربعة úاملذاهب úيستجمع úالذي úاأليوبي úالدين úصالح úصورة úفإن ú،ذاك úأو úاملذهب
úكانúفقدúناصرنا úدر úهللú.االسالميúاملذهبي úالتاريخ úيفúاألبرز úهيúتبقى úوُيدعمها

بطاًلúيفúحربهúوسلمهúومذهبه.
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úماúلبعضúومطابقتهاú،»رحمةúاختالفهم»úيفúأنúجديúلعباراتúالذاكرةúبيúوتعود
úأراهمúكنتú،القريبةúالقرىúإحدىúيفúأقربائيúإلىúزياراتيúأثناءúيفúأشاهدúكنت
ú،أيامهاúليúوقيلú.قلقيليةúيفúاحملليúاملجتمعúعندúسبعةúمنúبداًلúثالثًاúأطرافهمúيغسلون
úالقرية úأهل úأن úوعرفت ú،واحلنابلة úالشافعية úبني úالفرق úأنه úالسبب úعن úسؤالي úبعد
úوالúوفيرúماءúفلديناúنحنúأماú.مثاًلúعندهمúاملاءúلشحúالشافعيúاملذهبúاختارواúاملجاورة

ضيرúمنúغسلúاألطرافúسبعúمراتúلتحقيقúالطهارة.
ú،احلنيف úالقضاء úذات ú،العثمانية úللخالفة úوالديني úاإلسالمي úالتسامح úمدلولúإن
úيكن úولم ú،اإلسالمي úاملذهبي úللتاريخ úثمرة úجاء úومعتنقيها úاألخرى úاملذاهب úإزاء
ú.السياسيةúبرامجهاúأوúالدولةúملذهبúمنهاúأقليةúأوúالرعيةúوالءúعدمúتعكسúظاهرة
úإلىúبالضرورةúيؤديúسياسيةúهويةúذيúمدلولúأيúاملذاهبúبنيúللتباينúيكنúلمúوعليه
úالنتيجة úهذهú.االداريúأو úالسياسيúإطارهاúأو úاخلالفةúمبدأúعنúاملذاهبúهذهúخروج
úبهذاúراضيًاúمقباًلúنفسيúفوجدتúخاطريúيفúالبحثúسورةúوَطَوعتúصدريúأثلجت

التنوعúالفقهيúاحلر.
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الف�سل الث�لث: توا�سل الروحي
 

úوالتواصلú،البركة úتداعياتúوجدانيúيفúينقدحúذكرهاúسأتلوúالتي úاحلادثةúيف
úودائمًاú.األرضúهذهúعلىúوسعيهاúلهúاآلدميةúالنفوسúوحاجةúالسماءúعطاءúبنيúاألبدي
úتفكيري úحبل úوينقطع ú.أذني úيف úبتفصيالتها úهتفوا úالذين úكلúصوتúصدىúيعلو
úكانت úالتي úاالستسقاء úبحادثة úاملتصلة úالتفصيالتوتداعياتها úتداخل úبفعل úهنيهة

ú.املطرúنزولúفيهúيتأخرúعامúكلúتتكررúدائمًا
úيريدون úكانهمúذاكرتي úحولúويتحلقون ú،للحادثة úبروايته úراٍو úكلúويداهمني
úأهربúلكنيú،اخلاصةúبطريقتهúتشكيلهاúعلىúمنهمúواحدúكلúيعملúكيúاجتثاثها
úعلىúألويúالúاملكانúوأتركú،أصواتهمúيداعبúقلميúتاركًاúالكثيفúالضبابúهذاúمن
úيفúواألصداءúالذبذباتúكلúأطوعúكيúأوراقيúإلىúثانيةúبالعودةúالتفكيرúشيءسوى

قالبúفنيúينالúقبولúاملتلقي.
úيحدثúلمúشيئًاúوكأنúاملطرúهطولúينتظرúمكانهúجاثمًاúقلميúأجدúأعودúوعندما
úبأهدابúمتسكúأنهاúأزعمúبلúالوفاضúخاليةúليستúويديúإليهúعدتú.عنهúغيابيúأثناءúيف
úالغيم úتتصعد úكأنهاúاملؤمنني úأفواه úمن úالكلمات úرنني úوأسمع ú.االستسقاء úصالة
úادعوني» ú:قالúمنúأعزúيقل úألم ú.وبركةúخيرًاúاألرضúتغمر úاهللúبرحمةúثانية úوتأتي

أستجبúلكم«.
úإلىúمستسقúكلúويعودú،املتأللئúبرذاذهúاملطرúصوتúيعانقúاخلشوعúعباراتúجرس

بيتهúبفرحتني:úفرحةúاملطرúوفرحةúقبولúالدعاء.
úاليومúندعوúوملاذاúالهجري؟؟úأيامúمشايخناúدعاءúإلىúتستجيبúالسماءúكانتúملاذا
ú:ذاتهاúالكلماتúبلúاملطرúلهطولúذاتهاúواحلاجةú،نفُسهاúالدعوةúإنهاúلنا؟úيستجابúوال

úالقانطنيúمنúجتعلناúوالúالغيثúاسقناúاللهم ú
اللهمúاسقناúالغيثúوالúجتعلناúمنúالقانطني úú
اللهمúاسقناúالغيثúوالúجتعلناúمنúالقانطني ú

úúضارúغيرúنافعًاúطبقًاúمجلجاًلúغدقًاúسحًاúمريئًاúهنيئًاúمغيثًاúغيثًاúاسقناúاللهم ú
úآجلúغيرúعاجاًل ú

úغرقúوالúهدمúوالúعذابúسقياúالúرحمةúسقياúاللهم ú
اللهمúإنúبالعبادúوالبالدúمنúالألواءúواجلهدúوالضنكúماúالúنشكوهúإالúإليك. ú

اللهمúأنبتúلناúالزرعúوأِدرúلناúالضرعúواسِقناúمنúبركاتúالسماء ú
اللهمúإناúنستغفركúإنكúكنتúغفارًاúفارسلúالسماءúعليناúمدراراúياúأرحمúالراحمني. ú
úالشيخúجدهúعنúاالستسقاءúحادثةúعلىúيسردúوهوúصالحúالشيخúتساؤالتيúاستوقف
úيستجيبúكانúاهللúأنúوتقواهúمصطفىúالشيخúورعúمن»ú:ú»صبريúمصطفى»úاملرحوم
úجمعúمكان– úالبيادرúإلىúلالستسقاءúالشيخúيخرجúحتىúواضحًاúذلكúوكانúدعاءه
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úاهللúصلىúمحمدúالنبيúسنةúحسبúالبلدúخارجúمكانúأيúأوú-احلبوبúودرسúاحملصول
úذلكúواشتهرú.املطرúنزلúوقدúإالúبيوتهمúإلىúاملستسقونúيرجعúيكادúفالúوسلمúعليه
úسكانúلبعضúيقولونúاملطرúتأخرúاذاúكانواúلقلقيليةúاملجاورينúاليهودúأنúحتىúعنه

قلقيليةúأطلبواúمنúشيخكمúأنúيستسقي.
úإلىúيبتهلونú.املغفرةúيطلبونúشيخهمúوراءúالرجالúيخرجú.البلدúخارجúالبيادرúإلىú!نعم
úووجوههمú،هللúتذلاًلúلباسهمúبعضúيقبلونúهمúوالرحمةúالبركةúبسقياúميدهمúأنúاهلل
úاهلل úإلى úوالعيال úاملال úيهجرون ú.الصادق úواإلميان úالتقوى úبدموع úالسماء úأفق úتصافح
úالشيخ úيحملون úكانوا úما úوغالبًا ú.اهلل úذكر úميلؤها úوقلوبهم úمستسلمني úضارعني
úمشوارهúالستكمالúاجلسميúضعفهúبسببúأيامهúأواخرúيفúاألحضانúبنيú»مصطفى»
úمعúاخلاشعةúالقلوبúتتواصلúكيúاهللúإلىúللنفسúالصغرىúالهجرةúإنهاú.البيادرúإلى
úلها úيستجابúعندماúاهللúبذكرúالهادرة úاجلموع úأحدنا úيتصور úكيفú.وذاتها úبارئها
úعهدúويتجدد ú.بسياطة úالقحط úشفهمúبعدما úقلوبهم úالفرحة úستعمúالوصل؟ úويتحقق
úاهللúأنúاألكيدúلعلمهمúاملؤمننيúبنيúوالثقةúالرحمةúأواصرúوتزدادú،وباهللúهللúالوالء

يسيرúاألمرúكيفúيشاءúوهوúاملطلعúعلىúحقيقةúسرائرúعباده.
úللمؤمننيúاهللúاستخلفهاúالتيúاألرضúتلبسúحيثúوخالقهúالعبدúبنيúالوصلúعيدúإنه
úَلبوُسúإنهاú.املتجددúالعطاءúوطعمúاخلضرةúبلونúوالسهولúالهضابúتزينú،قشيبةúحلة
úاهللúكرمúعلىúحالهاúلسانúإلى ú...وتشير úالبركة úأهداب úترصعهاúالغامرة úالفرحة
úقطراتúتعلوهاúالتي úاألساريرúوتنفرجúاحلياةúمباءúالضارعنيúوجوهúفتغتسلú.ورحمته
ú.اهللúبـإذنúالعطاءúوحتققúالوصلúمتúأنúبعدúالصعداءúاملؤمنونúويتنفسú.الطهورúاملطر
úينبعثúاإلميانúووهجúيبللهمúواملطرúبيوتهمúإلىúالبيادرúمنúعائدينúأشاهدهمúوكأني
úوال úبردًا úيستشعرون úال úوهم úيعودون ú.الطيب úرائحة úوكأنه úأجسامهم úجنبات úمن

زمهريرًاúفحرارةúاإلميانúتكفيهمúشرúالصقيعúوتردúعنهمúغائلةúالغرق.
úوأجدú.إليهúتسبقنيúاملطرúرياحúلكنúاملطرúهطولúبشرىúإليهúأزفúقلميúإلىúوأعود
úميسنيúوالúأجزعúفالú.السماءúمنúلتوهúالهابطúاللؤلؤúقطراتúتضمخهاúمبعثرةúأوراقي
úلدعاءúاهللúواستجابú،بالفعلúحدثúبكونúأنúأردتúفماú.الريحúلفوضىúالغضبúجنون
úالقلم؟úاستخدامúغيرúالذاكرةúيفúيعتمرúماúتسجيلúإلىúالسبيلúوماú،العارفúشيخنا

úاألحداث؟úتدوينúبغيرúاألجدادúمعúاألحفادúيتواصلúوكيف
úكيú،الذاكرةúيفúاملنهمرúاملطرúصورةúرغمú،ثانيًةúالقلمúالىúالعودةúمنúالبدúإذنú
úفأنظرú،يخنقنيúالشتاءúوحرúالكتابةúغفوةúمنúوأصحوú.العطاءúهطولúأسبابúجندد
úيجوزúوهلúالبركة؟ úوأينúاملطر؟úهطولúأين ú.يباب úأرضúسوىúأرىúفالúالنافذة úمن
úإليهúسيؤولúفيماúسنفكرúوهلú!الشتاءúحرú!نعمúالشتاء؟úحرúعنúإنسانúيتحدثúأن
úأحجُمúاليومي؟úوالراهنúالذاكرةúزمنيúبنيúاملفارقةúهذهúماúالصيف؟úبردúإزاءúحالنا
úوأبقىú،جاثمًاúأوúهائمًاúالقلمúوأتركúالنافذةúعبرúأنفاسيúالتقاطúعنúأيضًاúاملرةúهذا
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úوالعرق úاحلصادúموسمúيفúيهزجونúوهمúالذاكرة úرجالúطيفúيفúأحملقúالزاوية úيف
:úجباههمúمنúيتصبب

منجلي يا أبو اخلراخش             منجلي يف الزرع طافش 

úمن úتخرج úتكاد úوباآلخرين úبالنفس úالثقة úومشاعر úغناءهم úأردد úنفسي úوأجد
úطريفúفيرتدú.الراهنúقحطúرغمúوالواقعúالفعلúعالمúالىúوالذاكرةúاإلمكانúعالم
úحرúمنúالدفتنيúمشرعةúوالنافذةúيهطلúلمúواملطرúيبابúفاألرضú،منكسرًاúَحسيرًا
úإالúهوúماúأرىúالذيúالطيفúبأنúالتصديقúرافضًاúجديدúمنúأكابرúلكنيú.الشتاء
úفالصدأú.بالتأكيدúكذلكúليسúهوúيديúيفúأنهúأزعمúالذيúاملنجلúوانú،املاضيúشبح
úوهطولúعابسةúوالسماء،úاملطرúيصافحهاúلمúجرداءúواألرضú،القليلúإالúمنهúُيبقúلم
úاملجاورةúاملرأةúعلىúبصريúيقعú.مطرúاأليامúمنúيوماúيكنúلمúوكأنهúيحدثúلمúاملطر

úمعهمúأرددúأنúليúفكيفúلدي.إذاúاملنجلúوانهúالوفاضúخاليةúيديúأنúفأكتشف
منجلي يا أبو اخلراخش                     منجلي يف الزرع طافش

úأنúفاكتشفúبدمعúودمعاúبعنيúوعينًاúبيدúيدًاúأفركú.حدثúقدúماúخلاَلúأنúالبد
úبحقúأمارسهúأنيúأشعرúالذيúالوحيدúوالشيءú،املنجلúأوúاخلراخشúأوúللزرعúوجودúال
ú.احلصادúأيامúالزرعúيفúطافشاúكانúالذيúبالضبطúكاملنجلúاحلياةúيفúطافشúأنيúهو
úيزفúعرسًاúاحلصادúموسمúكانúالزمانúأيامú.مأساويúبلúكبيرúالوضعنيúبنيúوالفرق
úاستسقاءúصالةúالزواجúوعقدúمطرًاúواحلناءúمنجاًلúاملهرúوكانú،واألرضúاإلنسانúفيه
úاملطرúيرويهاúخضراءúسنابلúفكانتúالثمرةúأماú،غفورúرحيمúربúالىúمؤمنúقلبúمن
úأوúللغناءúوكانú.الراقصةúونسماتهúالريحúهبوبúيطربهاúالبحرúكفتاةúتتهادىúوهي
úواحلصادúالنماءúطقوسúحولúتتمحورúالتيúاالجتماعيةúوقيمهاúمعناهاúاملطرúألهزوجة
úماتúكيفúاحلناء؟úاختفىúهلúاملهر؟úضاعúهلúاليوم؟úلناúحدثúماذاúلكنú.عامúكل

املطر؟úوبأيúلغةúنستسقيúحتىúيستجيبúاهللúلدعائنا؟
úالوصلúانقطاعúدواعيú:املشكلúأسبابúعنúبحثناúخضمúيفúاألهمúالتقاطعاتúعلها
úواملنجل úاحملراث úأضعنا ú.الفاشل úاستسقائنا úنغم úإليه úآل úوما úوالسماء úاألرض úبني
úجوني” من“úالسيدúلناúيقدمهúمباúواكتفيناúالتصحرúيأكلهاúعاريةúاألرضúوتركنا
úحتىúوالúودرسهúزرعهاúوحصادúأرضهاúحرثúيفúنشاركúفلمú.اجلاهزúالطحنيúأكياس
ú:الكرميúرسولناúيقلúألمúلنا؟úيستجابúوكيفúنستسقيúإذنúفلماذاú:حبهاúطحنúيف

“ويلúألمةúتأكلúمماúالúتزرعúوتلبسúمماúالúتصنع!”
úأطفال“úولوالúأواًلúالسماءúمعúالقطيعةúبدأناúالذينúفنحنúلالستغرابúداعيúالúاذن
úمن úواحملراث úاملنجل úأقلنا úالذين úنحن“ ú.أحدا úمنكمúسقىúما úرتع úوحيوانات úرضع
úتكونúأنúوقبلناú.التغييرúالستحقاقاتúيستجيبúكيúونطورهúنصنعهúأنú،بداًلúاليومي
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úاملداهمúاألجنبيúمنúالطحنيúمنúكيساúننتظرúطوابيرúيفúنقفúونحنúالدنياúهيúاجلَنة
úومرارةúالذلúطعمúتذوقúإالúعليناúفماúإذنú.العاملينيúوالسالمúالصداقةúشعاراتúحتت

úاهللúمنúالعميمúوالوصلúالبركةúظاللúيفúالعيشúبدلúالتحقير
úأسبابهاúواكتشافú،صديقًاúتسرúالúالرماديúالراهنúيفúحالناúإليهúوصلúماúصورة
úأكثر úالوقوف úأستطع úلم úولهذا ú،السياط úضرب úمن úالنفس úعلى úأمر úوتداعياتها
úوالنافذةúاملرآةúعنúاالبتعادúوآثرتú.الوفاضúخاليةúويدايúونفسيúاملرآةúأمامúهذاúمن
úعلىúيحدثúماúعينيúبأمúوأرىúاآلخرينúوخاطرúخاطريúيفúيجولúماúأعرفúفأناú.أيضًا
úليúوكيفúمطر؟úهناكúوليسúاملاءúأجترúفلماذاú.الناسúمنúغيريúيراهúكماúاألرض
úأرددúملاذاú:ذلكúمنúواألدهىúبلúحصاد؟úهناكúوليسúاآلخرينúوقمحúقمحيúأطحنúأن

معهمúأهزوجةúاحلصادúويديúالúمتلكúاملنجل؟
úنفسيúووجدتú،السابقúمكانيúعلىúأبقيúأنúمبكانúالسخفúمنúبأنهúواعترف
úبقلميúأصنعúماذاú:وسألتú.املشوشةúوذاتيúالقلقلةúنفسيúبنيúوإياباúذهابًاúخلطىúأغذ
úوجدانيúأستجمعúكيúتراثيúالىúثانيةúالقهقرىúأعودúهلúاملبعثرة؟úاألوراقúفوقúاجلاثم
úالهدف؟úذاتúنحوúجديدúمنúباملاضيúصالتيúأقطعúأمúاملستقبل؟úصوبúاخلطىúألتقدم

لكنúماذاúسيكونúحالúمنúيبدأúمستقبلهúمنúوهمúالراهن؟
úالى úالَسير úمبواصلة úأهم úوأنا úطاقتها úمن úأكثر úنفسي úوحملت úالصبر úجتلدت
úبلسمúفيهاúأجدúالتيúالتراثيةúاألناúمعúتواصاًلúبلú،ُنكوصًاúأوú،تقهقرًاúليسú،الوراء
úمنúغابúالذيúاملنجلúنحملúوجدناúاملؤمننيúبنصرúاهللúوعدúجاءúماúإذاúحتىú.جروحي

أيديناúبفعلúتقاعسناúعنúأداءúالواجبúوفروضúالتكليف.
úومراتúالعظيم” مراتúاهللúأستغفر“úورددتúاهللúمنúالعددúلطلبúباحلاجةúوشعرت
úصدىúإالúلستúفأناú،خطاهمúترسمúمحاواَلúالصاحلني úاألولياء úذكرúواستحضرت
úأكونúفلنúذلكúأكونúأنúعجزتúوإذاú.املتجددúالزمانúأفقúيفúاحملفورúشيخناúلصوت

شيئًاúإطالقًا.
úصليلúمنúمختبئًاúوراءهúأقبعúوأناúاألصفرúالورقúعلىúاجلاثمúقلميúسجلهúماúهذا
úعنúقلياًلúيتوقفúأنúواستحلفتهú.اإلباءúأوúالكرمúشيمهúمنúليسúالذيúالقحطúسيوف
úلتأصيلهاúالنفوسúوشحنúالعملúمنú،وهوúأناú،الكثيرúفلديناúوالرسمúالقولúصريع
úتشبه úشروط úتشبه úبشروط úولكن úاستجاب úوأخيرا ú.ومضامينه úالتراث úبأشكال
úوالú.جديدúمنúتصافحناú.الزورúقولهúعندúتلميذهúيرحمúالúالذيúاحلازمúاملربيúشروط
úحادثةúيسجلúأن úخيفúبطرفúعلْيةúوأشرتú،لعناقنا úيتسع úالúفالراهن úتعانقنا úأقول

الفاروقúمعú“سارية” كيúنعيدúقراءتهاúمعا.
ú،السماءúتستسقيúالشيخúحضرةúيفúوأنتúالبيادرúمنú،تسافرúأنúلكúكيف“ú:قال

عبرúالقدسúالىúاملدينةúثمúارضúالعراق؟”
قلت:ú“وهلúيفúذلكúضيرúأوúضرر؟” 
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”!úاملوضوعúعنúخروجúانه“ú:قال
قلت:ú“بلúتعميقú.....وجتذيرúملعطياته.”

úاملعانيúوتفيضúاملنصرمúالزمانúعمقúيفúالهجريúرموزúمعúالروحيúطيفúيتواصل
ú.ومترúوزبيبúدقيقúمنúصفائحúعلىúبلúذهبúمنúصفحاتúعلىúالتاريخúسجلهاúبتجليات
úذهبúمنúصفحاتúعلىúرسمهاúلقراءةúمحلقًاúنفسيúأرىúولهذاú،أذابهاúالقحطúلكن

أوúعسجد.
úيفúويحلقú.ونوائبهúالقحطúشرúيقينيúكيúمددúعنúأبحثúالهجريúزمانúوأطوف
ú:املنبرúعلىúاملؤمننيúيفúيخطبúوهوúالفاروقúصوتúالذهبيúصفحاتúوعلىúالذاكرة
úيحولúكيúاجلبلúويصعدú،قائدناúأذنúويطرقúالوصلúويتداعى“ú!اجلبلúاجلبلúساريةúيا“
ú.اجلبلúخلفúبجيشهمúااللتفافúالفرسúمحاولةúالفاروقúرأىúأنúبعدúلهúالعدوúحصارúدون
úويجريú.مشاهدةúغيرúمنúصدقوهاúالذينúاملؤمننيúمنهمúوأكثرúُكثرúاحلادثةúشهود
úاملدينةúيفúاخلالفةúدارúعنúفصلهúالذيúنفسهúساريةúلسانúعلىúاجلبلúحولúحدثúماúسرد

مئاتúاألميال.úقالúسارية:ú“سمعتúهاتفًاúيهتفúبيúويحثنيúعلىúصعودúاجلبل؟” 
úمنúحدثúملاúمشدوهًاúوأبقىú.احلاجزúالىúظافرًاúويعودúاملعركةúيفúساريةúوينتصر
úساريةúبجبلúوكأنيú.الشاسعةúاملسافاتúرغمúاحلجازúوأرضúالعراقúأرضúبنيúوصل
úكيúالالهبúاملكانيúأطرافúتراميúرغمúاآلخرúمنúأحدهماúيقتربانúالفاروقúومنبر
úأقصاهاúويتصلúتتكثفúالزمانيúبأهدابúوكأنيú.بالنصرúاهللúووعدúالوصلúيتحقق

معúأدناهاúلتحقيقúالوصلúذاته.
úخالء úكلúتشكيل úويعيد úاملادي úكثافاتúكلúيختزل úالذي úإذن úالروحي úإنه

الزمانيúبأصابعهúاحلاذقةúتاركًاúبصماتهúعليهاúكيúنعتبر.
úوتواصلهما úوصلهما úيف “سارية”  úو “عمر”  úمثل úاألمة úتصبح úأن úيعقل úهل úولكن
úللروحي úاألمة úثابت úرصد úهو úنحاوله úوما ú!بالطبع úكذلكúليس úاألمر ú!وجتاذبهما
ú:كشجرةúالثابتúهذاú.اإلسالميúالوجودúمسيرةúعالماتúمنúبوصفهúعليهúوالتأكيد

جذرهاúيفúاألرضúوفرعهاúيفúالسماء.
قالúمعلقًا:ú“نعم!úنعم!úهذاúأمرúمألوف!úوأنتúلمúتأِتúبجديد!”

úكيúحااًلúواملردةúاجلنúأرواحúباستحضارúأقومúهلúأفعل؟úأنúمنيúتريدúوماذا“ú:قلت
تقتنعúولتنهضúمنúكبوتكúعلىúالورقúاألصفر!”

ú،فاالجتهادú.هللúالتكليفúفروضúبأداءúاملنجلúحاملúعزميةúتعزيزúاملطلوب“ú:قال
بدونúعونúاهلل،úيؤديúبصاحبهúالىúالتهلكةúأحيانا.”

úالصيفúوبردúالشتاءúحرúعنúونبتعدúالشجرةúأعلىúنتسلقúدعناú!عليكúال“ú:úقلت
أيضا.”

قال:ú“ملاذا؟”
قلت:ú“كيúنتواصلúمعúاألفقúاإلسالميúوروحيةúالتراثúالقابعúخلفúأسوارúالراهن.”
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úفقدúالشاهقةúاجلبالúرؤوسúالىúوالúاألعاليúالىúالصعودúقبلúمنúراويناúيعهدúلم
úالشجرة úوصعودهú.الظالم úوجحافل úالوادي úلظلمة úاالنكسار úخلتúعقود úمنذ úتعود
úيصعد úإنه ú.البركة úوتبدد úاألجسام úوثقل úاملادة úكثافةúمن úالتخلص úمحاولته úيعني
úاملسكنيúصاحبناúيحاولú.وجدانهúعلىúيأتيúأنúوكادúقلبهúوأماتúأقعدهúالهبوطúألن
úبعدúيومًاúيتفاقمúبالفقدانúفاإلحساسú.باألمانúشعورهúيسترجعúوأنúفقدهúماúينقذúأن
úاحليلة úأعيته úوقد ú.اجلامح úعقله úبتالبيب úوتأخذ úتالحقه úواملردة úاجلن úوأساطير ú،يوم
úوإقناعهúأسرهúمحاواًلúالرثúلبوِسِهúبأطرافúيأخذúالذيúاللزجúاملأزقúهذاúمنúللخروج
úبعيدةúفالسماءúاحملاولةúمنúطائلúوالú،الزمنúعليهاúعفاúعادةúأعلىúالىúالصعودúبأن

والتواصلúمعهاúيحتاجúالىúآالفúالسنواتúالضوئية.
úعليهاúيتعودúلمúعاليةúبهمةúاألغصانúويتسلقú،فشيئًاúشيئًاúيتشجعúصاحبناúلكن
úأن úيستشعرú،الهابطة úالهمم úذويúمنúحولهúمنúأدهش ú،عجيبúوبإصرار ú،قبلúمن
úاملقابلúيفúويكسبهú،والترددúالضياعúمنúالتخلصúغيرúيكلفهúالúالقمةúالىúالصعود
úماúعلىúبالندمúويشعرúقعودهúومنúنفسهúمنúصاحبناúيعجبú،والتساميúبالعلوúالتمتع
úخطىúويترسمúالفسيحúالكونúفضاءú،وملهمًاúحادًاúأصبحúالذيú،بنظرهúيجوسú.فات

السابقنيúمنúالسلفúالصالحúوميلؤهúحبورúعظيم.
úاليومú.الطنيúيفúاإلطراقúتعودتúقدúكانتúالتيúالرقبةúيفúيعاودهúحادًاúأملًاúلكن
ú،بوجههúفقطúوليسú،بُكليِتهúأملتجهúهللúالفقيرúالعبدúهذاúرقبةúمسارúتصحيحúيجري

الىúاهللúضارعًاúسائاًلúإياهúالبركةúوالرحمة.
úيستعيدúويبدأúالغمامúلهúوتنكشفú.يكونúأنúلهúاهللúشاءúماúوحتليقهúعلوهúيفúيبقى
úوتتفجر úالصاحلني úاألولياء úبصمات úناظريه úأمام úوتتراءى ú.جديد úمن úودينه úعافيته
úورؤاهمúأنبيائهúكراماتúالىúترمزúوكلهاú،الهبوطúأيامúيألفهاúلمúمعاٍنúعنúاحلروف
úأطرافúمنúاملصطفىúاحلبيبúالصدور” ورحلةúشق“úحادثةúذكرىúيستجمعú.وسننهم
úفقيرúعبدúفصاحبناú.”وزادúاهللúكفى“ú:قائالúذاتهúأذنúيفúأقصاه” ويهتف“úالىúاحلجاز

الىúاهلل،úويخافúأنúينالهúالشكúوتنتابهúالظنونúيفúأمرúعلوهúبنيúإفراطúúوتفريط.
úأذنَيúبكلتاúأسمعúحتىúأسكتúولنúصاحبناúأمرúإليهúآلúمباúاإلميانúشديدúلكني
úاآلخرونúيعمدúوقدú!تذوقúماúتذوقúمنúبأقلúأرضىúلنúبلú!وحتققúوسمعúرأىúماذا
úستعطيني úبه úتربطني úالتي úوأشيائي úعالقتي úلكن úصاحبنا úمع úذاته úالشيء úلفعل
úمكثهاúالتيúاملدةúحتديدúعلىúأجرؤúالú.علوهúأثناءúيفúجرىúماúمعرفةúيفúالسبقúقصب
úكماúفهيúاملكاشفةúأمرúيفúوالنهاياتúالبداياتúحتديدúأستطيعúأننيúأزعمúوالúفوق؟؟
úفتحúملنúإالúبالطبعúمحسوسةúوليستúاحلساسيةúنهايةúيفúمسألةú،السادةúأيهاú،تعلمون

اهللúعليهمúالبركة.
úمنúالفهمúلسوءúواستبعادًاúاإلحراجúمنúخوفًاúاملألúأمامúصاحبناúمساءلةúوجتنبت
úأمام úأو úتلفاز úشاشةúأي úعلىú،صعودهúبعد ú،أشاهده úلم úأني úوأذكر ú.اآلخرين úقبل
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úلعل úخاطري úيفúفقلت ú.البسيط úبامليكروفون úصوتهúسمعتúحتى úوال úالكاميرات
úأحاورهúكيúوقتúمنúمتسعúفهناكú،صاحبيúعلىúأثقلúأنúيجبúوالú،شيئاúاألمرúيف

وأناظره.úوإذاúلزمúاألمرúفسأصارعهúليسúبعضالتيúبلúبصراحةúالقولúاحلسن.
úالقحطúأيامúيفعلúكماúعليúظهورهúوعدمúحتجبهúومنúمنهúخاطريúعلىúوأخذت
úخفيضúصوتúاألعماقúيفúلكنú.يصعدúلكيúلهúقدمتúماúعلىúوأسفتú!الشتاءúوحر
úمكانةúأودعتهúمنúفلتاتúعلىúوالصبرúالبالúبطولúويناشدنيúينادينيúملونةúوتيرةúذو

الصدوقúبنيúجنباتيúوفوقúأحشائيúوحولúعنقي.
úمن úمعه úالوصل úأعيد úعلني úوعرضي úبطولي úأنا úإليه úأسعى úأن ú،أخيرًا ú،قررت
úأنسىúأنúليúكيفúإذن»ú.الساعةúوصلúينسىúالúاملرء»ú:العارفونúيقولúفكماú.جديد
úُبعيَد úتركهúإذنúالسخفúمنú!بالقلبúوالقلبúبالنفسúوالنفسú،بالعمرúالعمرúوصل
úيحدثúأنúميكنúالúهذاú!الهبوطúأيامúدائمًاúلهúالويفúوأناúإليúيخيلúهكذاúأوúالصعود
úملزمúوأناú.اثننيúعلىúالقسمةúتقبلúالúواحدةúوالهويةúواحدúواملصيرúواحدúفالشأنú.لنا

بهúألنهúذاتيúوكيفúليúأنúأحياúبدونúذات.
úالشتاء úفصلي úويف ú،ولياليه úالقحط úأيام úيف úاآلخرين úكلúوجوه úيف úعنه úبحثت
úاملتراكم úالرماد úهضاب úكل úوعلى ú،الثاني úوبرد úاألول úحر úثنايا úويف ú،والصيف
úذاتúرأسهúالمسúالذيúالغيمúساءلُتú.أجدهúفلمú،اجلرداءúوالسهولúاملتحجرةúوالقيمان
úبقدميهúوطئهاúالتيúذاتهاúالشجرةúجذورúبلúفوقúالىúحملتهúالتيúالشجرúوأغصانúيوم

اجلميلتنيúجدًاúوأصابعهúالتيúتشبهúاللؤلؤ.
úعنúأبحثúأني» ú:فأجبتهمúبه úاهتمامي úسرúواستغربواúبالسلب úجميعاúفأجابوني

ذاتي!«
قالúأحدهم:ú«آه!úالبحثúعنúالذاتúأيامúالقحطúمذلة!«

úمنيúمتكنúالذيúالقدميúالوجعúحولúوبالضبطú،رقبتيúيفúالرجلúكلماتúلسعتني
úيتحمل úكيúإياها úالكلمات úيسمع úصاحبيúأَن úلو úومتنيت ú،بالطني úاإلطراق úبفعل
úوأدرتúقيلúمباúاهتماميúبعدمúتظاهرتú.اآلنúمنúأقوىúسأكونúوعندهاú.معيúلسعها

ظهريúوأسرعتúصوبúالشجرةúحيثúافترقتúعنúصاحبيúقبيلúصعوده.
úعنúتبحثúأنúلكúاألفضل»ú:هوúصاحبهúعضدúمنúويشدúيوبخنيúوكأنهúأخرúوقال

كيسúطحنيúكيúيقيكúحرúالشتاءúوبردúالصيف،úياúأستاذ!«
úاجلاهلúعلىúالردú:قائاًلúالقحطúكلماتúعلىúإياهاúمواسيًاúلنفسيúالعزاءúقدمت
úالوصل úأمر úيفúالتفكير úسوىúشيءúعلى úألوي úال úالسير úوتابعت ú.أستحقه úال úجهل
úوسألت ú.احلني úذلك úمنذ úعني úومباعدته úلي úوتنكره úوالسماء úصاحبيúبني úالروحي
úالقريبúأنا((»ú:أحدهمúبهúيقولúمباúيقولúوأصبحúتصوفúصاحبيúأنúيعقلúهلú،نفسي

منúكلúبعيدúوالبعيدúعنúكلúقريب((؟
úلهúصاحبيúأنúجازمًاúوأعتقدú،وطالسمهúوطرائقهúوأقوالهúالتصوفúالىúأميلúال
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úاملدةúيفúغريبúأمرúمنúعليهúبدأúوما.úالصويفúعنúاملبادعةúونفسúالروحيúامليلúذات
ú.السماءúرؤياúمنúشاهدúقدúمباúواالنبهارúواملجاهدةúاملكابرةúسببهúكانúرمباúاألخيرة
úوالنفس úبالعني úالعني úألضع úيومًا úفسنلتقي ú،كثيراúوأحتسب úأقلق úأن úعلي úوليس

بالنفسúوالوجدúبالوجدúكيúينكشفúماúاستترúعنيúمنúأمرúالصعود.
ú.القحط úأفق úيفúاحمللقة úنفسها úاألغصان úوعلى úالهيئة úذات úيفúطيفهúلي úوتراءى
úعنúباإلجابةúغليليúأشيفúكيúماهيتهúمحادثةúمنúأخيرًاúلتمكنيúسرورúأمياúوسررت
úميسúتغييرًاúاألمرúيفúأنúليúوبداúقسماتهúوتفحصتú.سؤالúمنúخاطريúيفúيعتملúما
úيبهجúوضاحúنورúجبهتهúوعالúصاحبناúقسماتúاالنكسارúشفúفقدú،األشياءúجوهر
úالغمامúمنúينسلúمنجلúشكلúانهú.اليمنىúيدهúيفúمماúعجبتúلكنيú.املؤمنةúالقلوب

ويتصلúبغصنúزيتونة.
وسألتúالطيف:ú«ينúصاحبي؟«

úأو úإطارهاúعنúالصورة úأو úصاحبهúعنúالظل úينسلخ úأن úيجوزúوهلú!أنا úانه» ú:قال
الشكلúعنúمضمونه؟«

ú»!شيءúكلúفسيضيعúوإالúهذاúمثلúيحدثúأنúميكنúالú،ال»ú:قلت
قال:ú«إذن،úسلúماúبداúلك!«

قلت:ú«كيفúوجدúالسماءúوماúفيها؟«
قال:ú«بخيرúوبركة.«

قلت:ú«زدنيúعلمًاúيرعاكúاهلل!úفأناúالظلúúوهوúالصورة.«
قال:ú«وكذلكúاألمرúبالنسبةúلي.úانهúالصورةúوأناúاإلطار.«

قلت:ú«وماúالفرقúبينيúوبينك؟«
ú،فقطú،وعندها ú.والسماء úذاتها úمع úتتواصل úذات úفكالناú!البتة úشيءúال» ú:قال
úكلúويفúسنبلةúحبةúكلú.خضúسنابلúاألرضúسطحúويعلوúاملطرúوينهمرúالبركةúتأتي

سنبلةúمائةúحبة.«
قلت:ú«ماúهذاúاخليرúالعميم!úكلúهذاúيفúالسماءúويفúاألرضúقحطúوبالء!«

قال:ú«بلúعلىúاألرضúأيضًا!úانظرúمنúحولك،úألمúينهمرúاملطرúوينموúالزرع؟«
úورغمú،صعدúالذيúصاحبيúمصيرúعنúتفصحúولمú،غليليúتشفúلمúالطيفúإجابات
úلم úفأنا ú،األرض úاخضرار úثم úومن úاملطر úوانهمار úالصعود úبنتيجة úقبلوا úاآلخرين úأن
ú.عادúحقًاúكانúانúعودتهúبعدúذهبúوأينúله úجرىúماúأعرفúأنúوأقسمتú،أكتف
úالبدايةúمنذú»السيرةúيفúالتأمالت»úكتابةúعندúالصدقúقولúوعدتكمúأنيúوتذكرون
úوإذا ú.احملتمل úوضياعه úصاحبي úغموض úأعاني úمكان úغير úيف úنفسي úأجد úواليوم
úالزمانúمتثلúاستكملتúانúعليúفالúوأشياءهاúالكتابةúأدواتúأمتلكúأنيúأزعمúكنت
úبحضرتهúفنحنú.مصطفىúباهللúالعارفúشيخناúوهوúأحدهمúوحاورتúورجالهúالهجري
úالسماءúمعúالوصلúيفúخطاهمúعلىúونسيرúوبهمúúمعهمúالروحيúالتواصلúطيبúنتنسم
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إنúشاءúاهلل.
ú.والقلمúالذاتúمعúالغامضúحلواريúاملتلقيúالشاهدúمعاناةúسلفًاúأعرفúوأناúهذاúأقول
úاحلوارúيصحúكيúصاحبيúوأسميتهاúالعزيزةúذاتيúجنباتيúمنúنزعتúقدúكنتúوان
úتقمصúأجلúمنúالفرصةúليúوأعطيتمú،عليúصبركمúطالúانúعليكمúفالú،اآلنف
úاملمكنúالوصلúعنúللتعبيرúاملاضيúشخوصúواستنهاضú،املزعومúالتاريخي úاحلدث

بنيúاألجيال.
úقيم úمع úالتواصل úيف úراغب úلكل úيتسع úالزمن úفمسرح úأحد úمن úإذنا úأنتظر úلن
úيستبعدúالذيúاملعروفúالزمنيúبالتسلسلúالتزامúأوúإلزامúغيرúمنúوشخوصهúالهجري
úبلú،صاحبيúمثلúأعلىúالىúأصعدúالىúأصعدúلنúإذنú.واألمواتúاألحياءúبنيúالوصل
úيفúصاحبيúعنúأبحثúكيúمعيúأنهúيفترضúالذيúالقريبúالزمنúحلقاتúسأجوس
ú،قلميúحدودúالعلمúحقúأعلمúأننيúاملسبقúولعلميú.مصطفىúباهللúالعارفúشيخناúمعَية
úالشكلúبروحيةúمعهمúأتواصلúبلú،األحياءúأوúاألمواتúمنúأحدúبروحيةúأحترشúفلن
úاألشخاصúمتثلúيفúالدراميúاحلقúُتعطيúأنهاúأرىúالتيú،السيرةúحولúللكتابةúالفني
úزمانúكلúيفúللرجال úاجلمعيúالوجدان úيفúاألساسيúللتماثل úوذلكú،والوقتúوالقيم

خصوصًاúبشأنúاملقدس.
úلإلمامúاألربعةúبأجزائهú»اإلقناعúمنتúعنúالقناعúكشاف»úكتابúحولúاللقاءúوينعقد
úاألمرúأولúاحترتú.بركاتهúمنúعليناúوأفاضúسرهúاهللúقدسúالبهوتيúمنصورúشيخنا
úكيúضيفهúلستúفأناúيساره؟úأوúميينهúعنúأجلسúهلú!مصطفىúالشيخúمنúأجلسúأين
úيفúالرحمنúضيوفúكالناúبلú،ميينيúعنúأجلسúكيúضييفúليسúوهوúميينهúعنúأجلس

بيتúالرحمن،úجوارúاملنبر.
úأن úبعد úالغمام úلفه úالذي úصاحبي úأمر úيف úأستفتيك úأتيت ú!الشيخ úسيدي» ú:قلت

تصعده.«
قالúالشيخ:ú«الفتوىúبقدرúالنص!úونصكúمبهم!«

قلت:ú«فقدتúذاتيúأوúكدتúيفúالوصلúمعúالغمام!«
قال:ú«أماúزلتúتصرúعلىúالغموضúحتىúمعي؟«

قلت:ú«الúحيلةúليúمعúهذاúالقلمú)1(ú«اجُلُمرد«úفهوúيعيúبقدرúماúُيريد.«
úيعني úال úانقطاعه úأو úبتواصله úواألمر ú.تريد úما úمتامًا úأدرك úفأنا úعليك úال» ú:قال

بالضرورةúكونهúكماúتتصورهúوتتمثله!«
قلت:ú«إنهاúإذنúمحاولةúيفúاالجتهادúوالتقمصúالدرامي.«

úخلتúوأيامهúفالهجريú،والوالءúالتواصل úمسرحةúيستغربúوكأنهúالشيخúأطرق
úألداءúداعيúالúفكانú.تفكيرهمúوبراءةúقلوبهمúوطيبةúناسهاúلصدقúاحلياةúمسرحةúمن
úالúالذيú»اجُلُمرد»úالقلمúتقنياتúعنúلهúأعتذرúنفسيúووجدتú.ذاتًاúكانúولوúاآلخرúدور
úقناعúأزيلúحتىúكشافهúمنúبشيءúيصلنيúأنúشيخناúعلىúومتنيتú.نهارúليلúحبرهúيجف
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صاحبيúالذيúكانúوماúزالúغائبًا.
ú،وصفهúوالú،رصدهú»اجُلُمرد»úهذاúيستطعúلمúحبورúباهللúالعارفúشيخناúوجهúوعال
úسهولúالىúثانيةúصاحبكúعادúلقد“ú:قائالúأذنيúيفúوهتفúميناهúالىúبكتفهúانثنىúثم

املرجúالقريب!úوهوúيبحثúعنك!úأالúترىúمفارقاتúالوصل؟”
úالقمح” الواقعةúتلة“úصوبúواجتهتú،شيخناúاستأذنتúأنúبعدú،فوريúمنúنهضت
úبنيúمعلقًاúكنتúعندماúاالنتظارúزمنúعلىúأسفúأمياúوأسفتú.الشرقيúاملرجúطرفúعلى
úمعúمناجلهمúبريقúمتازجúعندماúأكبرúكانúالسرورúلكنú،القلمúوحضورúالذاتúغياب

لونúسنابلúالقمحúاملذهب.
úاحلصاد úأغنيات úصدى úمتأل úالبركة úرائحة úأشَتم úكيúفأكثر úأكثر úواقتربت
úمكبرين úمهللني úمبناجلهم úالقحط úيجتثون úجديد úمن úعادوا úالذين úواحلصادين

-:úزمانúأيامúأغانيúترددúوشفاههم
رحت للصايغ جاله  منجلي يا منجاله   
ريت هالعلبة قراه  ماجاله إال بنص علبه  

منجلي يا أبو اخلرافش  منجلي يا منجاله   
بدو حدا يلقاه منجلي يف الزرع طافش  

زريع أبوها جيين الغنم يرعينو  بنت املعلم صاحت على  
ويرعني سواد عيونه  يرعني الزرع دونه  

وبعون اهلل  يا اهلل يا هلل   
يا ربي تعني  يا اهلل يا معني   

وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله أمجعني آمني
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الف�سل الرابع:«موروث�ت«

�سوت و�سور:-
úباهللúالعارفúالشيخúأثارúعنúللتنقيبú»صالحúالشيخ»úإليناúينضمúأنúقبلúثالثةúكنا

مصطفىúصبريúيفú«عقده«úاملالصقúللجانبúالشرقيúللمسجدúالقدمي.
úذكرتúكماúوهيúشيخناúموروثاتúعلىúالتعرفúهدفúسوىúبينناúيجمعúيكنúلم
úاإلفصاحúعنúيغنيúفعلúمنúبصددهúنحنúفماú،نبيلúهدفúيقينيúيفúانهú.قليلةúسابقًا
úالباحةúالىúيقودúالذيúاملمرúمنúالدارúدخولناúوحالú.الذميمúللتكرارúجتنبًاúبالقلمúعنه
ú.حزينهاúلكنهúالنبراتúعاليúصوتúواجهناúالسماءúبأفقúوتتصلúالعقدúأمامúتقعúالتي
úالسعيد؟úالهجريúأيامúإليناúيزفúهلú:العارمúالصوتúدواعيúبعدúتبينتúقدúأكنúولم

أمúيندبúحظúامليالديúاملتعثرúيفúدائرةúالرمادي؟
úبالشيخúصوتúمنúنسمهúماúعالقةúعنúالعابرúالسؤالúمنúومضاتúبخاطريúوجالت
úقبلúاألمرúتبيانúمحاولةúيفúلتعجيلهاúسؤاليúومضاتúأخمدتúولكنيú.باهللúالعارف
úاألدبúالتزامúإالúالضيفúعلىúوماú،وصاحبهúالعقدúحضرةúالىúبعدúنصلúلمúنحنú.األوان
úاملرسومةúالشعرúأبياتúمنúدرسúماúإحياءúاألولىúاملهمةúكانتú.اليقنيúاخلبرúيأتيهúحتى
úأخذú.احلروفúسطورúبنيúاملعانيúوكشفúúبنائهúتاريخúلرصدúالعقدúبابúقماطúعلى
úقولúليúوتراءىú.الكلماتúقسماتúبتلميعúوبدأúاألسودúاحلبرúفرشاةúاخلطاطúصاحبنا

الشاعرúعمرúبنúأبيúربيعة:-
“ملن الدار كخط بالقلم           مل يغري رمسها طول القدم”

úيفúكتابúتصفحúبصددúلسناúاآلنúفنحنú!الشاعرúقولúمنúعليناúماú:سريúيفúقلت
úكمúأعرفúوأناúهذاúقلتú.الباسمúالهجريúالتاريخúصفحاتúإحدىúمشاهدةúبلúاألدب
úأضاعúالشعرúمنúحلروفúاحلياةúإعادةúومحولتناú.والتاريخúاألدبúبنيúالعالقةúحميمةúهي

قسماتهاúالزمنúماúهيúإالúدليلúباحملسوسúعلىúماúذكرتúمنúعالقة.
úأو úتاريخ úمن úمستند úعلى úأقع úعلني úببصري úزواياه úأجوس úوبدأت úالعقد úدخلت
úالعارفúشيخناúصورةúعلىúبصريúوقعú.الورقúعلىúرصدهúعلىúنعملúكيúأدبúحتى
úأسفلúالواقعةúاخلزنةúبابúبعينيهúيرقبúوكأنهúللعقدúالشرقيúاحلائطúعلىúمعلقةúباهلل

احلائطúالغربي.úوقلتúيفúخاطري:
úبعالقةúخيرًاúواستبشرتú!مماتهمúيفúأمناهúمحياهمúيفúاألمناءúكأنú!اهللúسبحانúيا
úتوجسúمنúأكثرúوسررتú.العثمانيúالشرقيúوحائطهاúالصورةúبنيúالطويلúالتالمس

شيخناúمنúضغوطúاحلائطúالغربيúعلىúودائعúالناسúيفúاخلزنة.
úبحزنهúويغطيúاألصواتúكلúهند” يعلوúاحلاجة“úوصوتúحدثتúاألمورúهذهúكل



882

ú.التفتيشúبحملةúنزعجهاúالúكيúأدائهاúعلىúحرصناúالتيúالصامتةúشبهúاحلركاتúكل
ú،فهمهúاستطعتúوماúفشلتúولكنيú،تقولúماúأفهمúبسمعيúفيهاúألقيتúمرةúمنúوكم
úالصغرىúاالبنةúوهيú،هندúاحلاجةúفكأنú.املعانيúومفردةúمتناثرةúكلماتúبضعúكان
úقصة úوكأنú.احلياة úأسوار úخلف úيقبع úزمنًا úترثي ú،العارف úللشيخ úسنها úكبرúعلى
úولكنú.األيامúظلمúمنúالزمنúينصفهاúلمúالتيúالزمنúلفتاةúاملذبوحة” ترمز“ú،”اخلياطة“

أيúزمن؟úهلúهوúالزمنúالهجريúأمúامليالدي؟
úوحلولúاملغربúأذانúقبلúحتقيقهاúعليúيجبúأمورúفلديúاألخيرúالسؤالúعلىúأجيبúلنú
úلمúفهوú.وهناكúهناúيصورúكيúإشارةúينتظرúاليافعúمصورناúأنúومنهاú،الصالةúوقت
úيفúالتصويرúآلةúوميضúوبرقú.صرفúمهنيúبعملúجاءúبلúتاريخúأوúسيرةúشاهدًاúيأت
كبدúالعقدúوكأنهúيعلنúللحاجةú“هند” عنúقدومناúللتو.úفتوقفتúحااًلúعنú“ترويدتها” 
úالشيخúابنúوطمأنهاú.حولهاúيحدثúعماúتستفسرúكأنهاúأعلىúالىúوحملقتú،احلزينة
صالحúبكلماتúخافتة،úولمúنعدúنصافحúبخواطرناúذاكúالصوتúالهجريúاملنكسر.
úقوةúعلىúيؤشرúوكأنهúالزائرةúيديúعلىúالشيءúبعضúاخلزنةúبابúاستعصىúلقد
úهجري úذرات úتالمس úوهي úبيدي úوأخذت úفتحته ú.والوديعة úالسر úحفظ úيف úأمانته
úحرصًاúاخلزنةúجنباتúحتسسúعلىúأعمدúلمúلكننيú،الراهنúظلمةúداخلúاحملبوس
úصور“ ú:ملصورناúوقلتú.الصامتúبسيفهúاجلاثمúامليالديúغبارúمالمسةúعدمúعلىúمني

رعاكúاهللúوعافاك.”
ú،الدارس úالزمن úخطوط úمع úبفرشاته úتصالح úقد úاخلطاط úكانúاألثناء úهذه úيف
úرياح úوبرود úاحلجر úصمتúرغم úذاتها úمع úومتجانسة úمتآلفة úواحلروف úاخلطوط úوبدت

الزمن.úوبدأتúاملعانيúتنهمرúكأنهاúحباتúاملطر:”
باخلري والربكات دوما سرمدا “بيت “مشيد للتقاة” “قد” خال 
ما غاب بدر يف السما وما بدا العز واإلقبال يف أركانه  

بيت بناه على الثناء حممدا” عابد الرمحن تاريخ بقى  

úبغبارهúالزمانúطواهاúدارسةúحروفúمنúأجنزناúماúعلىúاجلميعúقلوبúالبهجةúغمرت
úفعلúعلىúالنصر úمشاعرúتتملكهم úكانتúالشهود úاألربعة úأن úيقيني úويفú.وصروفه
úهاجسúوانتابنيú.التليدúالهجريúرموزúاجتثاثúعجيبúبصمتúيحاولúوهوúالراهنúالزمن
úالúاألشياءúطريفúأنúزمنúمنúإطارúيحدهúالúبصدىúمرددًاúأعماقيúمنúيهتفúغريب
úعلىúاألخيرةúاللمساتúيضعúوهوúاخلطاطúصاحبناúوتركتú.تليدهاúتغييبúلهúميكن
úأرمقهاúوأناúاملكتبةúصوبúواجتهتúأخرىúمرةúالعقدúالىúودلفتú.اجلفونúسوادúكحل
úأعبثúالúأنúوقررتú.عليهاúالزمنúتقادمúبسببúحالهاúإليهúآلúملاúاإلشفاقúملؤهاúبعني
ú.اآلخرúبعضهاúصورةúوالنكماشúبعضهاúأطرافúلتأكلúداخلهاúاملركومةúبالكتب
úزبدúعلىúوطغىú،عليهاúأسفًاúالعقدúاخلارجúالىúدفعًاúدفعنيúفقدúلونهاúعقيقúخفوتúأما
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الذاكرةúقولúالشاعرúالذيúلمúيكنúيرثيúمثليúحلالúاملكتبة:
وخري جليس يف الزمان كتاب”  “أعز مكان يف الدنا سرج سابح   

úالقشúجونة” من“úيحملúاليافعúفتاناúبقدومúحبلهاúانصرمúوالشعراءúالشعرúذبذبات
ú،حسنúالشيخúاملرحومúابنهúوالىúباهللúالعارفúشيخناúالىúتعودúالتيúاألشياءúبعضúفيها
ú،العربية úواألرقام úالتوقيت úذات úالساعة úلالهتمام úجذبًا úاملوجودات úأكثر úوكانت
úراحتيúأغلقتúثمúومنúسريعًاúوتصفحتهúالتقطتهú.بجانبهاúيقبعúجدًاúصغيرúوكتيب
úلصوصúمنúاحملترفنيúحركاتúتشبهúجيبيúيفúخفيفةúبحركةúأضعهúأنúقبلúعليه
úعبد“úالشيخúاسمúعلىúبصريúوقوعúبسببúفكانúاألمرúهذاúفعلتúملاذاúأماú،زويلةúباب

الرحمنúالشريف” والذيúمعهúقصةúسنعيدúقراءتهاúيفúحينه.
úنفسيúأرىúنغادرúونحنú،إليهúدخولناúروحيةúبغيرúوصاحبهúالعقدúحضرةúمنúخرجنا
úعندúمقصدهاúكنهúندركúلمúالتيúاحلانيةúزمانúأيامúأصواتúمنúلصوتúجذبًاúأكثر
úيلفحúاملاضيúوهجúأستشعرúفكأنيúنغادرúونحنúاآلنúأماú،األمرúأولúلنا úاستقبالها

فؤاديúبزمامúرقبتي،úومصيرúالترويدةúاحلزينةúيطاردنيúدونúكللúأوúملل.
 ب-مأثورات من األذكار:-

úطريقúعنú،الذاكرة úرموز úمن úرمزًا úاملرء úيصادف úن úوجميلها úاألمور úعذبúمن
úالقابعúالهجريúبروحيةúاملتصلةúومضامينهú،املاضيúمبعانيúاحململةúاجلميلةúالصدفة
úصدقúمنúأحتققúأنúدونúعواهنةúعلىúهذاúأقولú.أكبادناúفلذاتúمنúفلذةúكأنهúفينا
úوجدانيًاúاجتهادًاúوأحتسسهúأستشعرهúكماúاألمرúأقدرúولكنيú،اآلخرينúفيناúقولي
úقولúعلىúاهللúأستغفرúالúعندماúظلومًاúنفسيúأجدúوكمú.تنجيمًاúأوúبالغيبúرجمًاúال

لي،úوعندي،úوفعلúمني،úوالزمúذمتي،úولكنهúيخصúروحانيةúاآلخرين.
úخزنةúيفúوجدناهúالذيúاألذكارúكتيبúأتصفحúوأناúيتملكنيúهاجسúهذاú،نعم
úيفúوالتأنيúقراءتهúعلىúوحرصتú.سرهúاهللúقدسúمصطفىúالشيخúعقدúيفúاألمانات
úبعض úوجود úمن úالنابع úتوجسي úأزيل úكيúاملستطاع úقدر úحتليلهúيفúوالتحليق úفهمه
úبعضúوجودúأوú،املعنىúاستقامةúمنúتخلوúالتيú،الرمزúذاتúأوú،األعجميةúالكلمات
ú.املتشعبةúواالنسياباتúالغورúعميقúجرحًاúللتراثúوجديúيفúتثيرúالتيúالعبريةúالكلمات
وأرجوúاهللúأنúيكونúتوجسيúمحضúخيالúليسúلهúماúيبررهúأوúيدعمهúقلباúوقالبًا.

úالسلفúأذكارúقراءةúمعًاúنعيدúلكيúتوجساتيúترويضúبعدúاألمرúعذوبةúوأعود
úويقظتهمúونومهمúومسائهمúوصباحهمúوشفائهمúومرضهمúوترحالهمúحلهمúيفúالصالح
úمفصل úتعليق úغير úمن úاملتلقي úعلى úوأعرضها úاألذكار úأسجل ú.وسرورهم úوعنائهم
úالتواصلúغايةúحتقيقúراجيًاú.والفهمúالفكرúبحريةúإميانًاúوتداعياتهاúمضامينهاúحول
úمنúاألولىúالصفحةúعلىúاملوجودةúالعبارةúبرسمúأبداúاهللúوبعونú-:الصالحúالسلفúمع

الكتيبúاملذكور:-
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قدúمتلكúهذاúاحلرزúالشربف
منúيرجوúشفاعةúاملصطفى

حسنúبنúالشيخ
مصطفىúغفرúاهلل

لهúذنوبه
واملسلمني
آمني

هذا حزب السيف للشيخ عبد الرحمن الرشيف
بسم الله الرحمن الرحيم

úحكمهúيفúالعادل úاهللúبسمú.عرشهúمنúالعز úمعاقدúفوقúاستوى úالذي úاهللúبسم
úوالúسنةúالúتأخذهúالúالذيúاهللúبسمú.القيومúاحليúاهللúبسمú.وبطشهúأخذهúيفúالشديد
úتقعúأنúالسماءúميسكúالذيúاهللúبسمú.وعلمهúبحكمتهúالوجودúكونúاهللúبسمú.نوم
úصار úالذي úاهلل úبسم ú.لعتوته úامللوك úخضعتúالذي úاهلل úبسم ú.بإذنه úإال úاألرض úعلى
úله úوخشعت úالوجوه úله úعنت úالذي úاهلل úبسم ú.دعوته úلصدمة úمملوكًا úمتمرد úكل
úاذا úالذي úاهلل úبسم ú.والسموات úاألرضني úعظمته úمألت úالذي úاهلل úبسم ú.األصوات
úاآلخرةúربúاهللúبسمú.األسماءúجميعúعلىúتفضلúالذيúاهللúبسمú.ذهللúشيءúعلىúوقع
úالذيúاهللúبسمú.ُيطفىúالúنورهúالذيúاهللúبسمúينسىúالúاسمهúالذيúاهللúبسمú.واألولى
úبسمúواجلبروتúالعزةúذيúاهللúبسمú.يحولúالúكرسيهúالذيúاهللúبسمú.يزولúالúعرشه
úمنزلúاهللúبسمú.األربابúربúاهللúبسمú.ميوتúالúالذي úالباقي úاخلالقúاحليúالدائم úاهلل
úلمúبغيظهمúكفرواúالذينúاهللúوردúوأحذرúأخافúمماúأكبرúاهللúاهللúبسمú.الكتاب
úاهللúأنت úانك úاللهم úعزيزاúقويًاúاهللúوكانúالقتال úاملؤمنني úاهللúوكفىúخيرًاúينالوا
úبسريانúعليúأسرúوبحركúبرك úيفúمباúعلمكúوأحاط úبقدرتك úالبحر úأجلمتúالقادر
úشيءúكلúعلىúانك úوأحبابي úوأصحابيú.وأهلي úوأوالدي úميمنيúاحللم úمعúلطفكúمن
úشيءúكمثلهúليسúمنúياúمهيمنúياúمؤمنúياúسالمúياúحنانúياúرؤوفúياúكايفúياúقدير
úاهللúياúته وهوúالسميعúالبصيرúياúمنúوجلتúالقلوبúمنúخشيتهúوأذعنتúاخلالئقúألَحِديَّ
úوبأنكúربوبيتكúأوصافúاملقدسةúاهللúأنتúوبأنكúألوهيتكúاملتعاليúاهللúأنتúإنكúاللهم
úالعشيرةúاإلحاطةúبألفúأسألكúنفحاتكúأهلúالتحقيقúبخصائصúاملخصصúاهللúأنت
úاملعلنتنيúوبالالمنيúقيوميتكúسرمديةúأبديةúيفúالواحدúأنتúبأنكúواملعلنةúأوليتكúالى
úمنúنورًاúليúجتعلúأنúوكمالكúعظمتكúألوهيةúهويةúوبهاءúوجاللكúجمالكúبظهور
úبرهانúعظمةúمنúبفيضúممزوجةúجبروتكúجاللúسلطانúمنúومهابúهوتكúالúأنوار
úكيدúعنيúبهماúتردúاألزلىúسركúرفعةúعنايةúبإكليلúمتوجنيúاألعلىúقدسكúجمال
úودودúياúألوانهمúاختالفúعلىúاخللقúليúتسخرúوأنúالبلواءúوصدمةúاألسواءúوشرúاألعداء
úالعقولúبهاúوتنبهرúالنفوسúبهاúليúوتخضعúتنقادúمحبةúمنكúعليúالقيúاللهمú)200عدد(
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úلديúولتنصاعúاألرواحúإليúلتنقادúالنجاحúأهلúمفتاحúبفضلكúوألقúالصدورúبهاúوتنشرح
úنكلهمúغيرتكúسريعúموتúفبقهرúواجلنúاألنسúمنúأعدائيúتعلمúانكúاللهمú.األشباح
úحميمúحميمúومنúمزقهمúقدرتكúبطشúشديدúوبغلبةúزلزلهمúانتقامكúسطوتúوبشدة
úواهلل úفغلبوا úعليúوتغلبوا úفكبتواúذلة úعلىúاألعداء úغرمúأذقهم úغضبكúعقابúاليم
úحولهúماúأضاءتúفلماúقولكúوعيدúيفúالداخلنيúمنúاجعلهمúاللهمúكبواúماúأركسهم
úاله úطبعúيرجعون úال úفهم úعميúبكمúصمúيبصرون úال úظلماتúيفúبنورهم úاهلل úذهب
úودينيúبدنيúيفúاللهمúواحرسنيúالغافلونúهمúوأولئكúوأبصارهمúوسمعهمúقلوبهمúعلى
úومنúوالسلطانúالشيطانúمكائدúشرúمنúوماليúوأصحابيúوأحبائيúوأهليúوأوالدي
úماúشرúومنúوبرأتúوذرأتúخلقتúماúشرúمنúوأعننيúاجلانúوأِذّياتúاإلنسúنزغاتúشر
úشرúومنúفيهاúيعرجúوماúالسماءúمنúينزلúماúشرúومنúمنهاúيخرجúوماúاألرضúيفúيلج
úالنصيرúنعمúوياúاملولىúنعمúياúمستقيمúسراطúعلىúربيúإنúبناصيتهاúآخذúأنتúدابةúكل
úأيدينهúوقطعنúأكبرنهúرأينهúفلماúعظمةúبتاجúتوجنيúالعميمúوفيضكúالوافرúومبمدك
úفيما úدعوتكúاألعظمúباسمك úكرميúملكúبالúهذاúإن úبشرًا úهذاúما úهللúحاشاúوقلن
úإحاطةúصورúعياذúصنيعúمنيعúفيفúحتصنتúمعزتكúسطوةúقوةúوبجودúأجنبيúأدعوك
úكلúفعلى úاستعنت úعظمتكúسلطانúمعزة úبقاء úدوام úسرمديةúوبأزلية úأدخلني úمنك
úتكلنيúالúكرمكúجودúمددúعطاءúسخاءúفالغيرúتوكلتúوعليكúأعنيúمكابرúمعاند
úتستبعدنيúالúفلسواكúعبدتúوإياكúتوجنيúودكúمعزةúبها،جمالúفبتاجúأنبتúواليك
úنفذ úغاشمúظالمúفاجر úكلúوعلى úتهملني úفالúانتصرت úجاللكúرفعة úعالءúومبجد
úالوجوهúوعنتúاهللúوجهúبنورúاملعاندúوخسرúاحلاسدúوكبتúالظالمúذلúوانصرنيúمقالتي
úهمسًاúإالúتسمعúفالúللرحمنúاألصواتúوخشعتúظلماúحملúمنúخابúوقدúالقيومúللحي
úعوجًاúفيهاúترىúالúصفصفًاúقاعًاúفيذرهاúنسفاúربيúينسفهاúفقلúاجلبالúعنúويسألونك
úالقرءان úهذا úأنزلنا úلو ú.اهلل úلذكر úقلوبهم úتخشع úأن úآمنوا úللذين úيئن úألم úأمته úوال
úالúفهمúطسمúخامدونúفهمúطسمúاهللúخشيةúمنúمتصدعًاúخاشعًاúلرؤيته úجبلúعلى
úظلمواúمباúعليهم úالقول úووقع úيبصرون úال úفهم úطسمúيعقلون úال úفهم úطسمúيسمعون
úحتىúجنعلهماúواإلنسúاجلنúمنúأضلالناúالذينúأرناúربناú)20عدد(úينطقونúالúفهمúعليهم
úبغيضúوطهرناúعنايتكúمبفاتيحúقلوبناúأقفالúافتحúاللهمúاألسفلنيúمنúليكوناúأقدامنا
úالسالمúلنرىúربوبيتكúحلمúأخالقúيفúواغمسناúرعايتكúمبددúوحفناúكرمكúنورúمن
úاليقنيúعنيúعنúالوهمúحجابúتكشفúجذباتكúمنúجذبةúاللهمúإلرادتكúالتسليمúيف
úخزنةúبابúمنúلناúوافتحúوالتمكنيúالرسوخúأهلúمراتبúبهاúنلتمسúنفحاتكúمنúونفحة
úالروحية úالعوالم úوسخر úوامللكوتية úامللكية úالعجائب úلنشاهد úالَعَظموتية úأسرارك
والروحانيةúوالنورانيةúوالناسونيةúúياúرحمنúياúرحيمúياúرؤوفúياúحنانúياúحيúياúقيوم.
úسيرúويفúأعواناúاخليرúعلىúأوجدúاللهم úصمدúياúودودúيا úأحدúيا úواحدúيا úقدميúيا
úالعارفنيúقلوبúيفúتسريúوموعظةúاملرتابنيúبهاúنحجúمعرفةúأرزقناúاللهمúإخواناúمحبتك
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úعلىúفيقوىúلبيúبهاúيستنيرúبهيبةúليúجدúنهتديúبنورهúمنúياúمهديúياú)20عدد(úهاديúيا
úمحيطúياúرشيدúياúخبيرúياúعليمúياúمبنيúياúالضمائرúخفاياúمنúمكتومúهوúماúكشف
úيتكونúالúحتىúالتمكنيúفيهاúأرزقúقوةúليúهبúقويúياúذرةúمثقالúعنهúيعزبúالúمنúيا
úبعني úأحتلىúحتىúمكنوناتكúأسرار úلي úواكشفúاطالعúفيه úوعنديúإال úشيءúمنه
úبرحمتكúواإلكرامúاجلاللúذاúياúقيومúياúحيúياúعظيمúياúعلّيúياúعليمúياúحليمúياú.اليقني
úبغناكúعاملنيúالظاملنيúمنúكنتúإنيúسبحانكúأنتúإالúالهúالúأغثنيúمغيثúياúنستغيث
úاألرضúسكنúمنúيا úاملضطرينúدعوةúمجيبúيا úاملنقطعني úأنيس úيا úغنيúيا úوانسك
úودفعúالعارفنيúبهمúاملقاصدúووهبúالعابدينúبتوجهúاملطالبúوأنالúالذاكرينúبأذكار
úدنسúلوثúمنúويحفظنيúاألكدارúشرúيقنيúصفاءúوصفنيúالسائرينúبسيرúاملكاره
úوتيسرúغيبكúعالمúمنúمستمدúبنورúوجوديúونورúحياتيúيفúومدúرزقيúووسعúاألغيار
úاخلاصةúالقدسúحضرةúمنúالواردةúأسراركúمبعالمúجنانيúوروحúالدارúهذهúحوائجúبه
úبأثمدúبصريúوكحلúالسامعنيúنفوسúتبتهجúحكمهúبكلúلسانيúومنطقúللصديقني
úالتمكني úسر úضمúلوح úيف úالقدرة úيد úسطرتهúما úرؤية úحتقيقúإيقان úتشريف úعقدة
úكلúويفúأردتهاúمهمةúكلúيفúخطابكúúبلذيذúهمتيúوقويúقلبيúوطمنúسمعيúوشرف
úمنúآتناúربناúاآلمننيúمنúانكúتخفúوالúاقبلúوفرتهاúالدارúهذهúيفúطلبتهاúمنكúحاجه
úبينناúبالذكرúوبرزخúالهدىúكلمةúعلىúوثبتناúرشداúامرناúمنúلناúوهيئúرحمهúلدنك
úالبدايةúإنúبدايةúغيرúمنúأولúياúوغداúالدارúهذهúيفúاهتدىúملنúسبباúواجعلناúاملدىúوبني
úشيءúكلúيفúإنúظاهراúياúتلحقúبالتحقيقúالنهايةúإنúنهايةúبالúآخرúياúتسبقúبالقدم
úإذúغيبةúغيرúمنúباطناúياúوالتمثيلúالتشبيهúعنúتقدستúالذيúالواحدúانكúعلىúتدلúآية
úمحضúعلىúوأفعالكúوأسمائكúصفاتكúويفúذاتكúيفúالواحدúوأنتúالتمثيلúمحلúالغيبة
úعرشكúمنúالعزúمبقاعدúأسألكúالعاملنيúربúياú)3úعدد(úالراحمنيúارحمúياúالتمويل
úالتيúالتاماتúوكلماتكúاألعلىúوجدكúاألعظمúواسمكúكتابكúمنúالرحمةúومنتهى
úكونتهúمكونúأولúعلىúاألصليةúصلواتكúبحقيقةúتصليúأنúفاجرúوالúبرúيجاوزهنúال
úوحبيبناúوشفيعناúونبينا úسيدناúالناسوت úالى úأضيفúخليفةúوآخر úالالهوتي úنور úمن
úقبلúالدنياúيفúكاملةúرؤيةúمعرفةúúإياهúوعرفناúوسلمúعليهúاهللúصلىúمحمدúوموالنا
úبنورúإالúباطنيةúوالúظاهريةúوالúسكنةúوالúحركةúلناúجتعلناúالúاللهمúكرميúياúاآلخرة
úالكاملنيúالسادةúوأصحابهúالهúوعلىúعليهúوسلمúأمركúعنúالناشئúأمرهúمنúمستمد
úبتأييدúوأيدناúاآلخرينúيفúصدقúقدمúلناúواجعلúريناúمجيبúياúقريبúياúدعاناúوأجب
úالتيúبالسعادةúلناúظاهرين* واختمúفأصبحواúعدوهمúعلىúامنواúالذينúفأيدنا*ú.قولك
úاملرسلنيúعلىúوسالمúيصفونúعماúالعزةúربúربكúسبحانúالصاحلنيúلعبادكúبهاúختمت

واحلمدúهللúربúالعاملني.
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úالرحيمúالرحمنúاهللúبسم
úالرحمنúاهللúبسمúبعظمةúوأسألكúالرحيمúالرحمنúاهللúبسمúبفضلúأسألكúإنيúاللهم
úاحلمنúاهللúبسمúبهيبةúوأسألكúالرحيمúاحلمنúاهللúبسمúوشأنúبجاللúوأسألكúالرحيم
úالرحيمúالرحمنúاهللúبسمúوببركةúالرحيمúالرحمنúاهللúبسمúبحرمةúوأسألكúالرحيم
úالرحيمúاحلمنúاهللúبسمúكبرياءúملكوتúوبجبروتúالرحيمúالرحمنúاهللúبسمúوبسر
úكسريúواجبر úأمري úويسر úقدري úالرحيم.ارفع úالرحمن úاهلل úبسم úقوة úقدرة úوبعزة
úوجودكúوكرمكúبفضلكúعمليúوحسنúعمريúوأطلúحاجتيúوأقضيúفقريúواغني
úهوúإالúالهúالúاهللúاألعظمúاهللúاسمúبسرúالمúآلمúحمعسقúكهيعصúهوúمنúياúوإحسانك
úالعزةúوبعزúالهيبةúبجاللúوأسألكúواإلكرامúاجلاللúذوúاألكرمúالعظيمúالقيومúاحلي
úخوفúالúالذين úعبادك úمن úجتعلنيúأن úالقدرة úوبجبروت úالعظمة úبكبرياءúوأسألك
úالصاحلنيúعبادكúمنúجتعلنيúأنúالنورúوضياءúالبقاءúبدوامúوأسألكúيحزنونúوالúعليهم
úواملسلماتúواملسلمنيúجميعًاúتدخلناúأنúالكرميúوجهكúوبإشراقúالبهاءúبحسنúوأسألك
úسيدناúعلىúاهللúوصلىúالعاملنيúربúياúالنعيمúجناتúيفúبرحمتكúواألمواتúمنهمúاألحياء
úعلتيúبهاúوتشيفúحاجتيúبهاúوتقضيúعقدتيúبهاúوحتللúكربتيúبهاúتفرجúصالةúمحمد

النبيúاألميúوعلىúالهúوصحبهúوسلم.مت

بسمúاهللúالرحمنúالرحيم
úقوتكúشديدúحولúوبطولúاحتجبتúأعدائيúمنúعرشكúحجبúبهاءúنورúيتألألúاللهم
úحابسúياúالبطشúشديدúياúالعرشúحملةúعنúالعرشúبديعúياúحتصنتúسلطانúكلúمن
úاهللúإنúورسليúأناúألغلنبúاهللúكتبúغلبتيúمنúواغلبúظلمنيúمنúعنيúاحبسúالوحش
úاهللúوجهúبنورúاستعنتúأنتúإالúالهúالúأنتúهوúالسرúوبذاتúالذاتúبسرúاللهمúعزيزúقوي
úأشرقúالعظيمúالعليúباهللúإالúقوةúوالúحولúوالúاهللúوعدوúعدويúمنúاهللúعرشúوبنور
úحولúالúاهللúشاءúماúاهللúالىúأمريúباهللúاستعنتúاهللúأمرúثبتúاهللúكالمúظهرúاهللúنور
úوبعظيم úاهلل úسر úوبجميل úاهلل úلطف úبخيف úحتصنتúالعظيم úالعلي úباهلل úإال úقوة úوال
úاهللúصلىúاهللúبرسولúواستجرتúاهللúكنفúيفúدخلتúاهللúسلطانúوبعزيزúاهللúذكر
úبستركúاسترنيúاللهمúوقوتهúاهللúبحولúواستعنتúوقوتيúحوليúمنúبرأتúوسلمúوعليه
úاهللúوصلىúالعاملنيúربúياúإليكúتصلúيدúوالúتراكúعنيúفالúذاتكúسترتبهúالذيúاجلميل
úوماليúوأهليúودينيúنفسيúعلىúختمتúأجمعنيúوصحبهúآلهúوعلىúمحمدúسيدناúعلى
úالسمواتúأقطارúبهúختمúالذيúاملنيعúالقدوسúاهللúبخامتúربيúأعطانيúماúوجميعúوولدي
úاهللúوصلىúالعظيمúالعليúباهللúاالúقوةúوالúحولúوالúالوكيلúونعمúاهللúوحسبناúواألرض
úعلىúوسالمúالدينúيومúالىúكثيرًاúتسليمًاúوسلمúوصحبهúآلهúوعلىúمحمدúسيدناúعلى

املرسلنيúواحلمدúهللúربúالعاملني.
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úالرحيمúالرحمنúاهللúبسم
úكلúعنúوأغنناúألحدúحتوجناúوالúعليناúتسلطúالúأحدúكمثلهúليسúأحدúاهللúهوúقل
úوعليكúاملعتمدúعليكúمنúياúيولدúولمúيلدúلمúالصمدúاهللúأحدúاهللúهوúقلúبفضلúأحد
úيفúمحصنúولدúوالúشريكúلهúالúملكهúيفúمنزهúصمدúفردúالعلىúفوقúعاليًاúياúاملستند
úخذúسيديúياúاملددúطولúعلىúيجريúلعبادهúمتيسرúورزقهúعددúوالúجيشúلهúالúعرشه
úبفضلúعليúوانعمúونكدúغمúكلúمنúفأحلنيúسجنتنيúالرشدúالىúالضاللúمنúبيدي

لمúيكنúلهúكفوًا.متúالدعاء

تقالúكلúليلةúجمعةúعشرةúمرات

úالسنيةúاملواهبúصاحبúياúبالعطيةúاليدينúباسطúياúالبريةúعلىúالفضلúدائمúياúاللهم
صليúعلىúمحمدúخيرúالبريةúوأغفرúليúياúذاúالعلىúيفúهذهúالعشية.

úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
تقالúصباحًاúومساًء

úهمúولكلúاهللúرسولúمحمدúاهللúإالúالهúالúواآلخرةúالدنياúيفúهولúلكلúأعددت
úأستغفرúذنبúولكلúهللúالشكرúورخاءúشدةúهللúاحلمدúنعمةúولكلúاهللúشاءúماúوغم
úولكلúهللúإناúمصيبةúولكلúاهللúحسبيúضيقúولكلúاهللúسبحانúأعجوبةúولكلúاهلل
úالعليúباهللúإالúقوةúوالúحولúالúومعصيةúطاعةúولكلúاهللúعلىúتوكلتúوقدرúقضاء

العظيم.
وغدًا على زالته متندما قل للذي ألف الذنوب وأجرما 

فضل يعم التائبني تكرما ال تيأسن من اجلميل فعندنا 
توبوا ودونكم املنى واملغنما يا معشر العاصني جودي واسع 
إني اجلدير بأن أجود وارمحا ال تقنطوا فالذنب مغفوركم 

جهالً فخذ بيدي يا خري من رمحا ال عدت أفعل ما قد كنت أفعله 
مل يظلم الناس لكن نفسه ظلما هذا مقام ظلوم خالف وجل 

بزلة سبقت منه وقد ندما فأصبح بعفوك عمن جاء معتذراً 
فامنن بعفوك يا من عفوه كرما ما سواك وال علم وال عمل 

ج-   املكتبة
1ú «كشافúالقناعúعنúمنتúاإلقناع4ú»úمجلدات-úللشيخúمنصورúبنúإدريسúاحلنبلي.
2ú .úالعالمúالهمامúواحلبرúاإلمامúالشيخúجمعú»املستنقعúزادúبشرحú،املريعúالروض»

úالشيخ úوأستاذي úسيدي úواملسلمني úاإلسالم úشيخ úالفهامة úوالبحر úالعالمة



889

úالشرعيúبالشراءúالكتابúهذاúانتقلúقد“ú.احلنبليúالبهوتيúيونسúبنúمنصور
úمصطفىúتعالىúإليهúالفقيرúالىúملكًاúوصارúقرشًاúوأربعنيúاثننيúقدرهúوبثمن
úاهللúغفرúموطنًاúالقلقيليúمذهبًاúاحلنبليúحسنúالشيخúمحمدúالشيخúاملرحومúبن

ماúتقدمúمنúذنبهúوماúتأخر1332úه.”
3ú .úاإلمامúالشيخúبنúالرحمنúعبدúالفرجúأبيúالدينúالكبير”شمسúالشرحúاملغني”

úأبيúتأليفú.املقدسيúقدامهúبنúأحمدúبنúمحمدúعمرúأبيúالزاهدúالعاملúالعالم
محمدúعبدúاهللúبنúمحمدúبنúقدامه”

4ú .úالبخاريúالبخاري”-اإلمامúصحيح”
5ú ”الفتاويúاحلديثة”-أبنúاحلجرúالهيثمي..
6ú ”السراجúاملنيرúشرحúاجلامعúالصغير”-اإلمامúالعزيزي..
7ú .úالشرقاويúاهللúالزبيدي”-عبدúمختصرúشرحúاملبديúفتح”
8ú ”صحيحúمسلم”-اإلمامúمسلم..
9ú ”تفسيرúاخلازن”-اإلمامúاخلازن.

“خ�متة”
úوالتذكيرúاجلذبúقوىúبفعلúأصابنيúالذيúالعابرúالوهنúبعدúثانيةúمرةúقوايúأستجمع
úباهللúالعارفúشيخناúحياةúسيرةúحولúالكتيبúهذاúيفúطرقهاúمتúالتيúاملوضوعاتúعلى
úاجلهدúبذلتúقدúكنتúوإذاú.وقدمناúأسلفناúماúعلىúاهللúوإياناúصبري” رحمهúمصطفى“
úصورúإلىúشوقًاúأحنúزلتúماúفـإنيúالسيرة؛úحولúالكتابةúيفúالعطاءúالزمúأنهúأرىúالذي
úالعميقúإحساسيúمنúنابعًاúشوقيúيكونúوقدú.السيرةúثناياúيفúالقابعةúالتراثيúالفن

بأنúهناكúأشياءúأخرىúلمúأسجلهاúبعدúولمúتأخذúحقهاúيفúالتفصيلúوالرصد.
úمنúالثانية úاحملطةúمعالمúتبيانúيفúفعاًلúبدأúقدúالتفكيرúأنúاملسبقúعلميúورغم
úالهمúحتسسúيفúخاصúذوقúلهاúالتأمالت” اآلنفة“úأنúفلسطني” إالúمنúأعالمúسلسلة“
ú.الهجري úالزمن úمع úالتواصل úمقولة úخالل úمن úرسمه úحاولنا úالذي úالعام úاإلسالمي
ú.السيرة úلواقع úمطابقته úومدى úالكتيب úبعنوان úتتعلق úمسألة úهناك úتبرز úولكن
úفعاًلúفلسطنيúأعالمúمنúالراحلúالشيخúكانúهلú:باآلتيúيتلخصúمجملهúيفúوالسؤال
úأنúقبلúنفسيúعلىúأطرحهúالسؤالúهذاúاخلاصة؟úبعينهúاألمرúهذاúيرىúالكاتبúأنúأم

ú.العميقةúاملساءلةúعلىúوقدرتهúبحدسهúمسبقًاúبهúأثقúالذيúالقارئúبهúيواجهني
úإلىúمتتدúوقدúجاورهاúوماúقلقيليةúيفúشيخناúشخصيةúبروزúعلىúيدللúالسيرةúأمرúإن
úاإلقليم úأرجاء úتغطيúتكنúلم úشهرتهúأن úالثابت úولكنú،ذكرتúمماúأكثرúمناطق
úأن úإال úوتدقيق úحتقيقúعلى úحتتاجúاملسألة úأن úومع ú.رفح úإلى úالناقورة úمن úالفلسطيني
úاألمرúكانúوإذاú.شيخناúلشهرةúالدميوغرايفúالبعدúمحدوديةúعنúتفصحúاألوليةúمؤشراتها

كذلك:ú“فلماذاúوصفهúالكاتبúبالعلمúوبذلúاجلهدúيفúتثبيتúقصدهúوإقناعúالناس؟”
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úملاهيةúإدراكيúرغمúوإنهú!بالضبطúكذلكúيكنúلمúاألمرúبأنúالسؤالúعلىúوأجيب
úمختلفًاú،ملنظوريúبالنسبةú،كانúاألمرúفانúعامليتهاúأوúإقليميتهاúأوúومحليتهاúالشهرة
úاإلسالميةúللهويةúالروحيةúاخلارطةúبوحدةúالعميقúإميانيúيفúويتلخصú.ذكرúعماúجدًا
úالتيú،اقتصاديةúوحواجزúسياسيةúوهوياتúجغرافيةúحدودúمنúألفناهúماúتتجاوزúالتي
úلشخصيةúواختياريú.وماهيتهúوجذوتهúبجذورهúوتفتكúالهجريúاإلسالميúالزمانúتنهب
úإعادةúرسالةúيحملúالذيúالعامúالسياقúهذاúضمنúيجيءúقدúصبريúمصطفىúالشيخ
úذات ú،الروحية úالهوية úوعمومية ú،التراث úوأصالة ú،التاريخ úلدفق úوالتجديد úالوالء
úالقائمةúوالتغييبúوالتذويبúالتقطيعúفلسفةúمنúتخلوúالتيúاإلسالميةúاإلنسانيةúاألبعاد

ú.خلتúعقودúمنذ
úالنمطية úالشخصية úتصويرúإعادة úهوúبه úقمتúالذي úبالقلم úالرسم úيكونúوعليه
úوهذاú.وبهاúمعهاúالتواصلúيتمúكيúواستحضارهاúالهجريúزمنهاúإطارúيفúاإلسالمية
úبذاته úشخصúسيرة úعن úمفصلة úحية “صورة”  úإعطاء úمسألة úيفوق úأهميته úيف úاألمر
úاملنوي ú،شخصيةúأي úخلو úوإن ú.املجتمع úيفúشأنهúصغرúأو úكبرúمهما úبعينه úفرد úأو
úالعربيةúللشخصيةúالنمطيúالثابتúمنú،األعالمúسلسلةúخاللúمنúاملستقبلúيفúرصدها
úحتى úأو úالتصوير úإعادة úيف úاحلق úبفقدها ú،والديني úالوطني ú،إطاريها úيفúاالسالمية

التفصيلúعنها.
úسيرةúحولúالكتابةúمشروعúأنúالكاملةúثقتيúسببúهوúاألخيرúاألمرúهذاúوكان
úجوانبúعنúواملعلومةúاملصادرúقلةúرغمúقائمًاúيكونúصبري” سوفúمصطفى“úالشيخ
úنضعهاúعندماúجدًاúغنيةúتبدوúولكنهاú.اخلاصúوالبيئيúالشخصيúبعديهاúيفúشخصيته

ú.والوالءúالثابتúيفúمثيالتهاúمعúاملقارنةúبعنيúإليهاúوننظرúالعامúالهجريúإطارهاúيف
úالتيúالزيارةúرؤياúمنúجغرافيتهúوتراميúومنطيتهúالروحيúالتواصلúوحدةúعلىúوأدل
úتصديقúمناúألحدúيعقلúوالú.عنهماúاهللúرضيúوعمرúبكرúأبيúللشيخنيúتسجيلهاúمت
úويفú.الروحيúودفقهاúالقرآنيةúوقيمهاúالهجريúإطارهاúمنúجردهاúإذاúالزيارةúحادثة
úالسماءúبنيúالتواصلúلصورةúالداعمúالقرآنيúالنصúينكرúأنúللمتلقيúميكنúالúاملقابل
úوالúتخافواúالúأنúاملالئكةúعليهمúتتنزلúالصاحلاتúوعملواúآمنواúالذينúإن“ú:واألرض
úإنكارúيفúبعضهمúمنúالعنادúبلغúتوعدون.” ومهماúكنتمúالتيúباجلنةúوأبشرواúحتزنوا
úيفúانفصامúمنúأفضلúمواقفهمúنصيبúيكونúفلنú،وعامليتهúالروحيúالتواصلúصورة
úأمام úذاتها úمنúتتحرج úولكنهاúالقرآني úبالنص úعادةúتؤمنúالتي úاإلميانية úشخصيتهم

ú.معينةúروحيةúحوادث
úالنزعةúعامليúبلúمحليúوفوقúإقليميúفوقúطبيعتهúيفúهوúاإلسالميúالنمطúأنúورغم
úحدودúيفúيجيزهاúبلúاإلسالمúينكرهاúالúواألصلúاملنبتúخصوصيةúإنúفـú،والهدف
úمحاباةúأوúتفريقúدونúاإلميانيúاإلطارúيفúاآلخرينúمعúالتواصلúلعموميةúمعارضتهاúعدم
úيفúمتايزًا úأيضًا úيقتضيان úوعامليته úالنمطي úالتمايز úأن úاملهم úاآلخر úواألمر ú.عسفúأو
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úالتي úهي úفاخلاصة ú.العامة úعند úمألوف úهو úمما úأكبر úوالوالء úوالعبادة úالتكليف
úوالتفاضلúالتفردúمليزةúبطبيعتهاúتفتقرúالتيúالعامةúدونúوثقافتهاúالهويةúمنطيةúترصد
úحالúأيúيفúيعنيúالúاألعالمúالرجالúمنúالنمطúعندúالشأنúوعلوúوالتفردú.الضروريني
ú.”لنبيúإالúتكونúالúالعصمة“ú:أنúالشريفúاألثرúويفú.الكمالúأوúالعصمةúاألحوالúمن
úبها úتقاس úوال úالنبوة úصفوةúمنúبكيرúأقل úومضامينها úمستواهاúيفúاألعالم úومنطية

إطالقًا.
úالشيخ úحفيده úحدثني úعندما úمصطفى úالشيخ úساعة úضياع úحادثة úوحتضرني
úبنúالعزيزúعبد“úللملكúاستقبالهúأثناءúمصطفىúالشيخúساعةúضياعúإن“ú:قائاًلúصالح
úأداءúتفويتهúعلىúلهúعقابًاúجاءúالقرنúهذاúمنúالثالثيناتúيفúقلقيليةúزارúسعود” عندما
úاإلشادةúإالúيسعنيúالúاحلادثةúتفصيلúيفúأدخلúأنúوبدل“ú.اليومúذلكúيفúوقتهاúيفúالصالة
úإلىúتشيرúالتيúاحلادثةúهذهúرصدúيفúموضوعيتهúعلىúصالحúالشيخúمبوقفúالصادقة
úقبلúبنفسهúثقتهúعلىúالشكúيقبلúالúمباúتدللúوهيú،بالسيرةúاملتصلúاخلبرúألمانةúوفائه

أيúشيءúآخر.
úمعúالوصلúيتجددúالفجرúإشراقةúومعú،السهرúطولúُيعييهúوالقلمúيدركناúالوقت

اإلعالمúاألشرافúوصلىúاهللúعلىúسيدناúمحمدúوعلىúآلهúوصحبهúأجمعنيúآمني.
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امل�ســـ�در ال�ســفوية:
احلاج عبد الرحمي داعور. 1
احلاج مصطفى حسن. 2
احلاج فهد عبد الرحمي خليف. 3
احلاج رشدي عليان خليف. 4
احلاج أحمد ناصر أبو خديجة. 5
احلاج عبد الرحمن منصور. 6
احلاج محمود أبو خضر. 7
احلاج طاهر محمد قطقط. 8
احلاج أحمد صالح نزال. 9

الشيخ صالح صبري. 10
الشيخ صالح صبري. 11
احلاج أحمد محمد احلاج حسن. 12
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الفهر�ش
683 ú ú ú ú úالفلسطينيةúاملعارفúبدائرةúتعريف
683 ú ú ú ú ú ú ú úاحملتوى
684 ú ú ú ú ú ú ú úالهدف
684 ú ú ú ú ú ú ú úاآللية
684 ú ú ú ú ú ú úاملسؤوليةúحدود
685 ú ú ú ú ú ú ú úتصدير
687 ú ú ú ú ú ú ú úمقدمة

ابن حبي�س؛ احل�ج حممد بن بدير بن حممد البديري
691 ú ú ú ú ú úاألولىúالطبعةúمقدمة ú
693 ú ú ú ú ú ú úونشأتهúمولده ú
699 ú úاحلسينيúموسىúإسحاقúالدكتورúبحثúعلىúالتعقيبات ú

701 اأحمد اأفندي ع�س�ير      
حممد اإ�سع�ف الن�س��سيبي

708 ú ú ú ú ú úاألولىúالطبعةúمقدمة ú
709 ú ú ú ú ú ú úúحياتهúعنúنبذة ú
709 ú ú ú ú ú ú ú úثقافته ú
710 ú ú ú ú ú ú úوعصرهúفكره ú
711 ú ú ú ú ú úاللغويةúوجهودهúمصنفاته ú
714 ú ú ú ú ú úúالعربيةúاللغةúعنúدفاعه ú
716 ú ú ú ú ú ú úومواقفúآراء ú
717 ú ú ú ú ú úنشاشيبيةúمصطلحات ú
718 ú ú ú ú ú úالكرميúوالقرآنúاللغة ú
719 ú ú ú ú ú ú úمربياúإسعاف ú
720 ú ú ú ú ú ú úالشاعرúإسعاف ú
721 ú ú ú ú ú ú úشعرهúمنúمناذج ú
722 ú ú ú ú ú ú ú úúخامتة ú
723 ú ú ú ú ú ú úالهوامش ú
725 ú ú ú ú ú úواملراجعúاملصادر ú
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اإبراهيم اأمني اأ�سعد الفني
729 ú ú ú ú ú ú úالعلميةúاخلبرة ú

ال�سيخ تقي الدين النبه�ين
733 ú ú ú ú ú ú ú…اجلذور ú
733 ú-النبهانيúالدينúتقيúالشيخúجد –úالنبهانيúيوسفúللشيخúترجمة ú
734 ú ú ú ú ú úونشأتهúومولدهúاسمه ú
735 ú ú ú ú ú ú úودراستهúعلمه ú
735 ú ú ú ú ú ú úالعلميةúشهاداته ú
735 ú ú ú ú ú úفيهاúعملúالتيúاملجاالت ú
737 ú ú ú ú ú ú ú úأوصافه ú
738 ú ú ú ú úفيهúوالسيرúالتحريرúحزبúإنشاء ú
744 ú ú ú ú úالنبهانيúفيهاúبرعúالتيúاملجاالت ú
744 ú ú ú ú úالفكريúاملجالú-:أواًل ú ú
745 ú ú ú ú úالسياسيúاملجالú-:ثانيًا ú ú
747 ú ú ú ú úالفقهيúاملجالú-:ثالثًا ú ú
748 ú ú ú ú ú úالنبهانيúمؤلفات ú
750 ú ú ú ú ú ú ú úوفاته ú

حممود الع�بدي 
753 ú ú ú ú ú úاألولىúالطبعةúمقدمة ú
755 ú ú ú ú ú úالعابديúمحمودúعصر ú
756 ú ú ú ú ú ú ú úحياته ú
756 ú úú ú ú ú ú úونسبهúمولده ú
756 ú ú ú ú ú ú úوتعلمهúنشأته ú
757 ú ú ú ú ú ú ú úأسرته ú
757 ú ú ú ú ú ú ú úثقافته ú
758 ú ú ú ú)الشماليةúعصيرةúبلدته(úúوالدتهúمكان ú
758 ú ú ú ú ú úتسميتهاúسبب ú ú
760 ú ú ú úسكانهاúوموردúالقريةúاقتصاد ú ú
761 ú úú ú ú ú úمؤسساتها ú ú
762 ú ú ú ú úوأعمالهúووظائفهúنشاطه ú
764 ú ú ú ú ú ú úوأخالقهúصفاته ú
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767 ú ú ú ú ú ú ú úآثاره ú
779 ú ú ú ú ú úالنثريةúالعابديúفنون ú
783 ú ú ú ú úاألدبيةúالعابديúخصائص ú
786 ú ú ú ú ú ú úالهوامش ú
788 ú ú ú ú ú ú úالعابديúمؤلفات ú
789 ú ú ú ú ú ú ú úاملراجع ú

ال�سيخ حممد علي اجلعربي  
794 ú ú ú ú ú ú ú úنسبه ú
795 ú ú ú ú ú ú úودراستهúنشأته ú
796 ú ú ú ú ú ú úاخلليلúبلدية ú
800 ú ú ú ú ú ú úالهوامش ú

803 ú ع�رف العزوين      
بره�ن الدين العبو�سي  

809 ú ú ú ú ú ú úوعلمهúثقافته  
810 ú ú ú ú ú úالسياسيúنشاطه ú
810 ú ú ú ú úاألحداثúيفúمباشرةúمشاركة ú
811 ú ú ú ú ú úجننيúمعركةúيف ú
811 ú ú ú ú úالكيالنيúعاليúرشيدúثورةúيف ú
812 ú ú ú ú ú úالعراقúالىúالهجرة ú

ال�سيخ حممد را�سي احلنبلي 
819 ú ú ú ú ú ú ú úنشأته ú
819 ú ú ú ú ú ú úمصرúيفúاحلنبلي ú
819 ú ú ú ú ú úنابلسúإلىúعودته ú
819 ú ú ú ú ú ú úالوطنيúدوره ú
820 ú ú ú ú ú úومؤلفاتهúوظائفه ú
820 ú ú ú ú ú ú úتعلمهúماúتطبيق ú
820 ú ú ú ú ú ú ú úوفاته ú
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العورت�ين القلقيلي
823 ú ú ú ú ú úالعورتانيúعائلةúأصل ú
823 ú ú ú ú úالفتاحúلعبدúالتربويةúاملسيرة ú
824 ú ú ú ú ú úالفتاحúعبدúالشيخúأبناء ú
825 ú ú ú ú ú ú ú úسيرته ú
825 ú ú ú úفيهاúوردúوماúومقاالتهúملؤلفاتهúعرض ú
826 ú ú ú ú ú úاألضحىúعيدúيفúخواطر ú
827 ú ú ú ú ú ú úوسمعتúقرأت ú
827 ú ú ú ú ú úالبيعúيفúوالتدليسúالغنب úú

اأحمد �س�مح اخل�لدي
831 ú ú ú ú ú ú ú úحياته ú
832 ú ú ú ú ú ú úمؤلفًاúاخلالدي ú
833 ú ú úبالنشرúوأحياهاúحققهاúالتيúúاملخطوطاتúومن ú
834 ú ú ú ú ú ú úمربيًاúاخلالدي ú
836 ú ú ú ú ú ú úوطنيًاúاخلالدي ú
838 ú ú ú ú ú ú úأديبًاúاخلالدي ú
843 ú ú ú ú ú ú ú úúاخلامتة ú
844 ú úú ú ú ú ú úالهوامش ú
845 ú ú ú ú ú ú ú úاملراجع ú

ال�سيخ م�سطفى �سربي
849 ú ú ú úأدبيúإرهاصúصبريúمصطفىúالشيخ ú
851 ú ú ú ú ú úúاملدرسةúذاكرةú ú
854 ú úú ú ú ú úاملقدسúذاكرة ú
857 ú ú ú ú ú ú úالفنيúالشكل ú
860 ú ú ú ú úالذاتيةúالسيرةú:الثانيúالفصل ú
863 ú ú ú ú úالعثمانيúمنúشيخناúموقف ú
864 ú úú ú ú ú úالشيخúكرامات ú
868 ú úú ú ú ú ú úالشيخúمذهب ú
871 ú ú ú ú úالروحيúتواصلú:الثالثúالفصل ú
881 ú ú ú ú ú»الرابع:«موروثاتúالفصل ú
881 ú ú ú ú ú ú úوصورúصوت ú
888 ú ú ú ú ú ú ú úاملكتبة ú
889 ú ú ú ú ú ú ú úخامتة ú
892 ú ú ú ú ú úالشــفويةúاملصـــادر ú


