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املؤلف

مقدمة
�أعلنت جامعة القد�س املفتوحة من خالل اللجنة التي �شكلتها للإ�سهام يف احتفالية
القد�س عا�صمة للثقافة العربية عام 2009م والتي كان يل �رشف رئا�ستها عن جمموعة من
الأن�شطة الثقافية والأدبية والإعالمية لالحتفاء بهذه املنا�سبة ،كان من �أبرزها �إ�صدار عمل
مو�سوعي من جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات املحكمة خا�ص بالقد�س
ال�رشيف� ،إ�ضافة �إىل برنامج تلفازي �أ�سبوعي حتت عنوان :القد�س تاريخ وح�ضارة.
وقد ا�سرتعى انتباهي يف فرتة الإعداد لهذين الن�شاطني �أن كثرياً من الأخوة الباحثني
كانوا يت�صلون بي م�ستف�رسين عن نتاج بع�ض الأدباء املقاد�سة و�أعمالهم ،وعلى ر�أ�سهم �أديب
العربية حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي وما ن�رش من كتبه ومقاالته� ،أدركت �آنذاك �أن الن�شا�شيبي
بالرغم من �شهرته العري�ضة ومكانته الرفيعة ،ما زال علم ًا ومو�ضوع ًا يحتاج �إىل مزيد من
الدرا�سة والتحليل لك�شف �أبعاد �شخ�صيته احلافلة باجلليل من الأعمال والأحداث ،ومما يثري
الأ�سف –حقاً� -أن الن�شا�شيبي �ش�أنه يف ذلك �ش�أن الكثريين من �أعالم هذا الوطن ،مل ينل ما
ي�ستحقه من رعاية واهتمام ،مع �أنهم جميع ًا �أثبتوا بعطائهم ونتاجهم الإبداعي الذي كُ ِّر�س
يف جممله خلدمة ق�ضايا العروبة والإ�سالم �أن الرتبة الفل�سطينية -وعلى عك�س ما يردده
نفر من امل�ست�رشقني -مل تكن عقيمة �أو جمدبة خالل �أي دور من �أدوارها التاريخية ،و�أن
�سل�سلة الآداب والفنون عندنا مل تنقطع ،بل ظلت حلقاتها مت�صلة م�ستمرة ،حتمل ر�سالتنا
الإن�سانية يف كل ع�رص ويف كل جيل.
من �أجل ذلك انربيت ،مب�ساعدة كرمية من بع�ض الأ�صدقاء ،جلمع ما ميكن جمعه من
تراث هذا املبدع العظيم ،وطفقت �أبحث عن كتبه ومقاالته وردوده ومنتخباته يف املكتبات
العامة واخلا�صة ،ويف ثنايا ال�صحف واملجالت القدمية كالر�سالة والزهرة والنفائ�س
وغريها.

أ

وقد فوجئت �آنذاك �أن لدى الرجل تراث ًا زاخراً يف �شتى حقول املعرفة ،فقد خا�ض
يف م�سائل اللغة والعقيدة والفقه والتف�سري والأدب والنقد وغريها ،غري �أن قدراً كبرياً من
هذا الرتاث ما زال جمهو ًال عند الكثريين ،ومل ينتبه لوجوده غري قلة من الباحثني .و�أظن
�أن ال�سبب الرئي�س يف ذلك يعود �إىل �أن �أغلب الردود واملقاالت التي ن�رشها �إ�سعاف كانت
ممهورة بتواقيع م�ستعارة ،ومبثوثة يف العديد من الدوريات القدمية التي كانت ت�صدر يف
فل�سطني وخارجها ،وال �سيما يف دم�شق وبريوت والقاهرة.
ولعل ذلك من جملة الأ�سباب التي دفعتني لالقرتاب ثانية من فكر �أديب العربية وتراثه
الأدبي ،ومعاي�شته والت�أمل فيه .وقد �أح�س�ست من خالل هذه املعاي�شة �أن الواجب يقت�ضي
القيام بعملية ح�رص �شاملة لهذا الرتاث الغني هدفها تعريف القراء والباحثني مبجمل نتاجه
الأدبي والفكري ،وت�سهيل مهمة من يرغب منهم يف اال�ستزادة يف البحث والدرا�سة والتنقيب،
وتكون بالتايل مقدمة لن�رش كامل هذا النتاج و�إ�صداره يف �أقرب فر�صة ممكنة ،وفاء وتقديراً
لهذا الأديب الكبري الذي عا�ش حياته متيم ًا بلغته ،غيوراً على دينه ووطنه ،يف زمن ال يثبت
فيه على غريته هذه �إال من را�ض نف�سه على عذاب كعذاب ال�سعري.
وبعد ،ف�إن ما قمت به يف هذا الكتاب جمرد حماولة متوا�ضعة يف هذا ال�سبيل �أمالها
علي الواجب ،و�ش َّدين �إليها �إح�سا�س متوا�صل ب�أن هناك �أموراً جديدة ميكن �إ�ضافتها �إىل ما
َّ
�سبق بحثه ودرا�سته عن �أديب العربية ،وال �سيما التي تتعلق ب�شخ�صيته ومواقفه وعالقته
مع معا�رصيه من الأدباء والكتاب واملثقفني ،و�إين لأرجو �أن حتقق هذه الدرا�سة هدفها ،و�أن
ت�سهم ما و�سعها يف �إ�ضاءة جوانب مل تك�شف بعد من �أبعاد هذه ال�شخ�صية العميقة ،ف�إن
حتقق ذلك فبنعمة من اهلل وف�ضل ،و�إال ف�إنه ق�صور مني �أحتمل وحدي م�س�ؤوليته وتبعاته.

واهلل ندعو �أن يهدينا �إىل �سواء ال�سبيل
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حممد إسعاف النشاشييب بني احملافظة والتجديد

الفصل األول
نبذة عن حياة إسعاف النشاشييب
يعد �أديب العربية حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي من الأعالم البارزين الذين �أجنبتهم تربة
هذا الوطن يف تاريخها الذي مل ينقطع مدده ،ومل ينزر عطا�ؤه يف حقبة واحدة من حقبه
احلافلة بالعطاء اجلم والأحداث اجل�سام.
ومع هذه ال�شهرة العري�ضة ،ف�إن �سريته ي�شوبها قدر غري قليل من الغمو�ض والإبهام،
وخا�صة يف فرتة ما قبل احلرب العاملية الأوىل ،فال نكاد نقع على ما يو�ضح معامل هذه
ال�صورة ،ويجلو �صفحاتها ،ويربز معامل الن�ش�أة الأوىل لهذا الأديب املبدع ،والعوامل التي
كان لها ت�أثري يف �صقل �شخ�صيته ،و�إعداده ليكون يف طليعة الأدباء املتميزين -لي�س يف
فل�سطني فح�سب -و�إمنا يف غريها من �أقطار الوطن العربي الكبري.
واذا ما رجعنا �إىل الأوراق الر�سمية للحكومة العثمانية يف الفرتة التي �سبقت احلرب،
ف�إن �سجالتها ت�شري �إىل �أن مولده كان يف �سنة 1890م يف القد�س ال�رشيف ،وهو دون
ما يرويه معا�رصوه ( ، )1كما �أن هذا التاريخ يتعار�ض مع ما ذكره الن�شا�شيبي نف�سه يف
�إحدى ُخطِ ب ِه من �أنه ولد يف �سنة 1882م ،وهذا ما يرجحه عميد الأدب العربي الفل�سطيني
الدكتور �إ�سحاق مو�سى احل�سيني ،ا�ستناداً �إىل تاريخ والدة معا�رص له هو خليل ال�سكاكيني
حيث يقول« :وال �شك يف �أنه �أ�صغر �سن ًا من ال�سكاكيني الذي ولد �سنة 1878م ،و�إذا �صحت
�سنة مولده 1882م ،فيكون الفرق بينهما نحو خم�س �سنوات ،وهو �أمر يكاد يكون قريب ًا من
ال�صواب (. )2
ويرجح هذا التاريخ �أي�ض ًا �أن �إحدى املجالت ن�رشت له ق�صيدة ،وو�صفته ب�أنه من
ِّ
� ِأج َّل ِة العلماء يف القد�س ال�رشيف ،في�ستبعد �أن يكون كذلك وهو يف اخلام�سة ع�رشة من عمره،
ح�سب ما هو مثبت يف �سجالت احلكومة من �أن مولده كان �سنة 1890م (. )3
و�أيا كان الأمر ،فقد درج �أديبنا خطاه الأوىل يف بيت والده يف البلدة القدمية يف القد�س
ال�رشيف ،وهو ينحدر بن�سبه �إىل �أ�رسة معروفة بنبل حمتدها و�أ�صالة ن�سبها ،ف�أبوه عثمان
()4
ذكاء وعلم ًا وب�سطة مال ( ، )5فقد كان
بن �سليمان الن�شا�شيبي من �أبرز رجاالت القد�س ً
ع�ضواً يف جمل�س املبعوثان يف الآ�ستانة ،وع�ضواً يف جمل�س الإدارة مع مت�رصف القد�س،
وقد ورث عنه مزاجه الع�صبي ،وميله �إىل الأدب ،وجلُّ ثروته .ووالدته ابنة احلاج م�صطفى
�أبو غو�ش امللقب مبلك الرب� ،أما �أجدداه فكانت لهم مكانة مرموقة يف عهد دولة املماليك،
فج ُّده الأول �أحمد بن رجب الن�شا�شيبي كان من رجال امللك الظاهر ،كما توىل �أحد �أجداده
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وهو الأمري نا�رص الدين بن الن�شا�شيبي ( )6نظر احلرمني ال�رشيفني يف القد�س واخلليل.
وتمع
در�س الن�شا�شيبي يف بداية حياته يف �أحد الكتاتيب يف القد�س ال�رشيف ،جُ
امل�صادر ( )7التي ترجمت له �أن والده عمل بن�صيحة �صديقه( :راغب اخلالدي) الذي �أطلعه
على حال التعليم يف هذه الكتاتيب و�أو�ضاعها املزرية ،و�أكد له �أنها مب�ستواها التقليدي
املتوا�ضع دون ما يطمح �إليه �إ�سعاف الذي بدت عليه منذ �صباه خمايل النجابة والذكاء،
ف�أر�سله والده �إىل بريوت ليوا�صل درا�سته الثانوية يف املدر�سة البطريركية ،ويخالف الدكتور
كمال الرمياوي يف معر�ض حديثه عن حياة �إ�سعاف هذه الرواية ،م�ؤكداً �أنه �أكمل درا�سته
الثانوية يف مدر�سة الفرير الفرن�سية يف القد�س ،ثم انتقل بعدها �إىل بريوت ،ولكنه مل ي�رش
�إىل املرجع الذي ا�ستقى منه هذه املعلومات (. )8
لبث �إ�سعاف يف املدر�سة البطريركية �أربع �سنوات كاملة ،كان لها ت�أثري بعيد املدى
يف �شخ�صيته العلمية والأدبية ،فقد تلقى العلم يف هذا املدر�سة على �أيدي �أ�ساتذة ،كان
لهم باع يف علوم اللغة العربية ،مثل :ال�شيخ عبد اهلل الب�ستاين ،وال�شيخ حمي الدين اخلياط،
وال�شيخ النحوي م�صطفى الغالييني �صاحب كتاب( :جامع الدرو�س العربية يف النحو) .
منوا ا�ستعداده ،وغر�سوا
وغريهم من �أجلة العلماء الذين تعهدوه بالرعاية ،و�صقلوا مواهبه و ُّ
يف نف�سه الأدب القدمي على نحو مل يكن م�ألوف ًا يف بلده“ ،ف�شغفته العربية ب�أ�رسارها الدقيقة
و�أ�ساليبها املحكمة” (. )9
وقد �أورثه �أولئك املعلمون بالإ�ضافة �إىل ما �سبق �إح�سا�س ًا نقدي ًا ركيزته ذوق رفيع،
يعب من كنوزهما ،وي�ستخرج فرائد لآلئهما.
وثقافة وا�سعة ف�أقبل على �أدب �أمته وتراثها ُّ
وقد قر�أ يف �سبيل ذلك مئات الكتب من �أمهات كتب الرتاث وه�ضمها ،ف�صقلت قريحته،
وو�سعت مداركه ،وزودته برثوة فكرية ولغوية ندر �أن جتتمع لأديب واحد يف ع�رصه ،ومن
بني الكتب التي �أولع بها ،وكان ي�ست�شهد ب�شذرات منها يف خطبه ومقاالته ،الأمايل لأبي
علي القايل ،و�رشح نهج البالغة البن تغري بردي ،و�أ�سا�س البالغة واملف�صل للزخم�رشي،
و�أدب الكاتب البن قتيبية ،والبيان والتبيني للجاحظ ،ونزهة الألباء يف طبقات الأدباء
للأنباري ،والكنايات للثعالبي وغريها.
وقد جمع �إ�سعاف من بطون هذه الكتب مئات النوادر واللمحات الدالة ،كان ين�رشها
تباع ًا يف الفرتة بني  1947 - 1937يف جملة الر�سالة القاهرية ،وكان لها �صدى وا�سع
بني �أدباء العربية ،فكانوا ينتظرونها ب�شوق كبري على �صفحات الر�سالة ،وي�ستوح�شون �إذا
انقطعت ،وقد عرب الدكتور زكي مبارك عن ذلك قائالً« :من واجبي نحو نف�سي �أن �أعلن �أين
ا�ستوح�شت لغياب ال�شذرات النفي�سة جداً التي كان ين�رشها الأ�ستاذ اجلليل �إ�سعاف الن�شا�شيبي
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على �صفحات الر�سالة فمتى تعود؟  .هي خمتارات منقولة من هنا وهناك ،ولكن الذوق يف
نقلها قد بلغ الغاية يف �رشف التحليق ،و�أظنها �ست�صبح كتاب ًا يحق له �أن ي�سمى كتاب الأمة
العربية» (. )10
ونظراً لأهمية هذه املقتطفات يف تربية الن�شء واطالعهم على جوانب من ح�ضارة
�أمتهم املاجدة وقيمها الأخالقية الرفيعة ،فقد بادر عميد الأدب الفل�سطيني املرحوم الدكتور
�إ�سحاق مو�سى احل�سيني جلمعها . ،ون�رشت يف كتاب واحد بعنوان (نقل الأديب)  ،و�ص َّدرها
مبقدمة وترجمة موجزة حلياة �صاحبها.
عاد �إ�سعاف الن�شا�شيبي �إىل القد�س قبيل �إعالن الد�ستور ،ومل يكن عمره قد جتاوز
الع�رشين عاماً ،فاندمج يف احلياة الأدبية والفكرية يف وطنه فل�سطني ،ودبج ع�رشات
املقاالت والق�صائد ال�شعرية ،ن�رشها يف ال�صحف واملجالت التي كانت ت�صدر يف تلك الفرتة
كالنفائ�س الع�رصية خلليل بيد�س ،وجملة الأ�صمعي حلنا العي�سى ،واملنهل والزهرة التي
كانت ت�صدر يف حيفا ،ومر�آة ال�رشق وغريها (. )10
عرفته �إىل جمهور
ثم اتخذ جملة الر�سالة القاهرية بعد ذلك منرباً لكتاباته ،وهي التي َّ
القراء يف الوطن العربي ،فكان ال يخلو عدد من هذه املجلة من مقال له �أو تعليق �أو ت�صويب
لغوي مل�شاهري الكتاب يف م�رص وغريها من الأقطار العربية .وكان يكتب هذه التعليقات
(والن�شابي) (و�أ�ستاذ جليل) (والقارئ)
والت�صويبات �أحيان ًا ب�أ�سماء م�ستعارة مثل( :ال�سهمي)
َّ
وغريها.
عمل �إ�سعاف يف بداية حياته معلم ًا يف الكلية ال�صالحية بالقد�س ال�رشيف التي
�أن�ش�أها جمال با�شا ،ثم عمل مدر�ساً ،فمديراً يف املدر�سة الر�شيدية ،وذكر الدكتور �إ�سحاق
منى
مو�سى احل�سيني �أنه تعلم على يديه اللغة العربية يف هذه املدر�سة ،وذكر �أنه �أول من َّ
يف نف�سه حب الأدب القدمي ،ووجهه �إليه ،ثم اختري بعد ذلك ليكون مفت�ش ًا للغة العربية يف
املدار�س الثانوية ،وكان زميله خليل ال�سكاكيني مفت�ش ًا يف املدار�س االبتدائية يف الفرتة
نف�سها ،ثم ما لبث �أن زهد يف الوظيفة لكرثة ما حاك ُه الإجنليز من م�ؤامرات عليه ،ف�آثر
التفرغ للكتابة والت�أليف ،واعتكف يف ق�رصه الذي بناه على م�شارف مدينة القد�س يكتب
وين�رش م�ؤلفاته .ويف هذا البيت الذي كان كعبة الق�صاد من كل طرف� ،ألف الن�شا�شيبي
كتابه( :الإ�سالم ال�صحيح)  ،الذي و�صفه لتلميذه الدكتور �إ�سحاق احل�سيني قائالً�“ :سيزول
كل �شيء ،ويبقى الإ�سالم ال�صحيح” ( )12وقد قر�أ يف �سبيله نحو ت�سعمائة كتاب يف مباحث
مت�شعبة عوي�صة (. )13
كان الن�شا�شيبي يرتدد على القاهرة بني الفينة والأخرى ،بعد �أن ذاع �صيته ،وحظي
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ب�شهرة عري�ضة ،وخا�صة بعد �أن �ألقى خطبته الرائعة (كلمة يف اللغة العربية) يف جمعية
الرابطة ال�رشقية يف القاهرة �سنة 1924م.
وقد كان جمل�سه يف (الكونتيننتال) �أ�شبه ما يكون مبنتدى �أدبي حافل ،ي�ؤمه �أقطاب
ودرته،
الفكر والأدب يف �أر�ض الكنانة ،وكان �إ�سعاف يف حلقات ذلك املنتدى وا�سطة العقد َّ
فكان مي ِّتع جل�ساءه بكل طريف ونادر ،وي�أخذ مبجامع احلديث حتى ال يعلو يف املجل�س
�صوت غري �صوته ،فيبهر ال�سامعني بقوة منطقه و�سطوع حجته.
وقد و�صف حممد عبد الغني هذا املنتدى الأدبي الرفيع فقال« :وكان �أحب �إىل نف�سي �أن
�أبتدر مكاين يف الندوة حيث تتحلق احللقة ،وتت�سع الدائرة ،وي�أتي زائر �آخر يتف�سح بكر�سيه يف
املجل�س فنف�سح له ..ثم ن�أخذ ب�أطراف الأحاديث بيننا ،كل على قدر ما وهب اهلل من موهبة
الكالم .ف�إذا �إ�سعاف الن�شا�شيبي يوجه احلديث يف املجل�س ،وي�أخذ بزمام القول ،ويديره .واذا
به ي�صل احلديث بالقدمي ،واحلا�رض باملا�ضي ،واذا هذا الرجل ال�ضئيل املنزوي يتحرك ك�أمنا
م�سه �شحنة من «كهرباء» ،فت�شيع «الكهربائية» يف عينه الالمعة ،ويف �صوته اجلوهري ،ويف
ّ
�إلقائه الذي يهتز فيه وي�ضطرب ،ويقوم ويقعد ،ك�أمنا يريد �أن يج�سِّ م املعاين بهذه احلركات
االنفعالية التي مل �أ�شهد لها �رضيب ًا فيمن �سمعت من املحدثني واملتكلمني» ()14
وهكذا كانت �شخ�صية �إ�سعاف كحياته �شخ�صية ثرية حافلة متعددة اجلوانب والأبعاد،
فقد كان رحمه اهلل �شاعراً ( )15و�أديب ًا ولغوي ًا ومفكراً وفقيه ًا جمتهداً قوي احلجة ،نا�صع
البيان ،وتنم كتاباته عن غزارة علم ،ودقة بحث ،وح�سن اختيار ملا ي�ست�شهد به من �أمهات
كتب الرتاث ،و�أ�سلوبه يف الكتابة ر�صني جزل ،حتى يخيل ملن يقر�أه �أنه قدمي النزعة ،رجعي
الفكرة� ،آثاري النظرة ،وكان �شائع ًا بني �أدباء ع�رصه حتم�سه لأ�ساليب الكتابة العربية يف
ع�صورها الزاهرة ،وهذا ما �أملح �إليه م�صطفى وهبي التل يف ق�صيدة ن�رشها يف جملة ال�رشق
تنويه ًا بخطبته يف مهرجان الغالييني ،وو�صفها ب�أنها نظمت بلغة �إ�سعافية (ماجيتية) .
وقال فيها:
يـــــــــــت
و�أنــــــَّـ���ه ا�ســــــــتاذنا ا ِ
ُ
خل ِرّ
ْتي���ت
يق���ول يل (�أ�سع���اف) يــــ���ا �سِ ك ُ

بيـــــــــروت
واهلل لـــــــــ���وال �أنـــه���ا
ُ
فري���ت
وخ�شيت���ي �أن ين�ب�ري عِ
ُ
م��ا ج��ي��ت��ك��م م��ا ج��ي��ت��ك��م م��ا جيت()16
ْ
ْ
ْ

لقد �أ�شاد بع�ض النقاد بهذه امليزة املت�أ�صلة يف �أديب العربية ،وحتدثوا عنها منوهني
بقدرة �صاحبها الفذة على �إحياء الأ�ساليب العربية الأ�صيلة ،ومبهاراتها الفائقة يف ا�ستخدام
�أ�سلوب من �أبرز �سماته :االحتفال باللفظ الف�صيح ،والرتكيب البليغ ،والعناية باالزدواج
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اللفظي� ،أو التوازن بني �ألفاظ العبارات الذي ي�ضفي لون ًا عذب ًا من املو�سيقا ،ويجعل بني تلك
الألفاظ واجلمل تناغم ًا وتنا�سق ًا بديعني تطرب لهما الأذن وتنت�شي بها النف�س .وهو �أ�سلوب
ال يواتي املن�شئ �إال �إذا �سلمت يف نف�سه الفطرة وواتته املوهبة ،و�ساعده االطالع ،وكان قد
ت�ضلَّع يف علوم الل�سان ،و�أحاط ب�أ�رسار اللغة (. )17
ومن اجلدير بالذكر �أن نفراً من نقادنا القدامى ف�ضلوا هذا النمط من الأداء على غريه،
حتى قال �أبو هالل الع�سكري« :ال يح�سن منثور الكالم ،وال يحلو حتى يكون مزدوجاً ،وال
نكاد جند لبليغ كالم ًا يخلو من االزدواج ،ولو ا�ستغنى كالم عن االزدواج لكان القر�آن؛ لأنه
يف نظمه خارج عن اخللق ،وقد كرث االزدواج فيه» (. )18
ضال عن �إ�سعاف ،الكاتب
ومن الكتاب املعا�رصين الذين عنوا بهذا النمط الأ�سلوبي ف� ً
امل�رصي �أحمد ح�سن الزيات ،ولعل هذا كان من جملة الأ�سباب التي قربت بني الرجلني،
ووحدت بني روحيهما يف �إطار من الألفة واالن�سجام ،وطاملا عرب �أحدهما عن �إعجابه
بالآخر يقول �إ�سعاف مثالً« :الزيات �إذا نرث مثل �شوقي �إذا �شعر ،ولقد �أعطى اهلل م�رص يف هذا
الع�رص �إمارة ال�شعر و�إمارة النرث ،ولو بعث فلوبري القائل�« :أهون على املرء �أن يقنطر (يكنز
ماال يوزن بالقنطار)  ،و�أن ي�سكن يف ق�رص بندقي فني�سي منجد من �أن ين�شئ �صفحة واحدة
عربية ،لأ�ضاف �إىل قوله هذه الكلمات( :مثل ال�صفحات ين�شئها الزيات)» (. )19
على �أن �إ�سعافا مل يكن يف احلقيقة بال�صورة التي ر�سمها له معا�رصوه ،وامنا كان
جامع ًا بني القدمي واجلديد ،موفق ًا بني املا�ضي واحلا�رض ،مالئم ًا بني الأم�س واليوم« ،حتى
لقد ا�ستوى فيه مزاج غريب خا�ص يجمع بني العاطفة للقدمي ،والتعقل والتفطن للجديد،
ويوائم بني عربية القلب وعربية العقل»( )20كما عرب عن ذلك بو�ضوح يف حما�رضته
ال�شائقة التي �ألقاها يف جامعة بريوت الأمريكية بعنوان( :قلب عربي وعقل �أوروبي) .
والواقع �أن هذا االجتاه التوفيقي الذي يجمع الأديب فيه بني الر�صانة واالبتكار ،قد
� ّأهل �إ�سعاف ًا وجعله على ر�أ�س مدر�سة م�ستقلة يف النرث الفني يف فل�سطني ،تقابل مدر�سة
�أخرى توازيها يف �أ�صالتها ،وهي مدر�سة الأديب املجدد خليل ال�سكاكيني التي ارتكزت
دعائمها على االحتفال باملعاين واملواءمة بينها وبني الألفاظ يف ن�سق يبعدها عن اللفظية
والتكلف ،ويجعلها قريبة من روح الع�رص ( )21يقول ه�شام ياغي يف كتابه( :حياة الأدب
الفل�سطيني) :واحلق يقال �إن الأ�ستاذ الن�شا�شيبي كان بريئ ًا من التقليد� .إنه ورد تلك الينابيع
العذبة ال�صافية ،وفنت بها ،وجعلها �أ�سا�س ًا ثابت ًا قوي ًا ملبانيه ال�شاخمة� .إن فيه تلك ال�ضخامة
التي ورثناها عن اجلاهلية و�صدر الإ�سالم .واملتانة التي انحدرت �إلينا منهم بغري �شوائب
ت�شوبها ،ولكالمه وقع يف �أعماق القلوب ،وم�ستقر ثابت مكني يف النفو�س ،ال حت�س فيه
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�صناعة جملوبة ،وال حلية مغ�صوبه وال ركاكة وال عوج» ( )22وي�ؤكد ياغي �أن هذا النمط
الأ�سلوبي ال يجيده غري �إ�سعاف ،وذلك مبا تهي�أ له من ظروف قلَّما تهي�أت ل�سواه(( ،ومن هنا
كان ن�سيج وحده ،وكان ظاهرة رائعة من ظواهر هذا املتجه اخلطر (متجه اخلا�صة)  ،ولكنه
ظل حمافظ ًا على الرونق ،وكان ت�ألقه ملكة م�ستقرة يف قلبه ،وكان دلي ًال على علو نف�سه
اللغوي و�سالمة ذوقه الأدبي)) (. )23
كانت �آخر زيارة لإ�سعاف للقاهرة �شتاء عام 1947م ،وكان يف نيته طباعة ثالث
خمطوطات له هي( :الأمة العربية) ( ،وحما�سة الن�شا�شيبي) ( ،وجنة عدن)  ،ولكنه ق�ضى
دون �أن يحقق رغبته ،وفقدت هذه الكتب الثمينة مع ما فقد من كنوز مكتبته العامرة
وخمطوطاته النادرة.
وكانت وفاته يف ال�ساعات الأوىل من �صباح يوم اخلمي�س الواقع يف  22كانون الثاين،
وكان �إىل جوار �رسيره �ساعة وفاته كل من الأديب امل�رصي �أحمد ح�سن الزيات ،ورئي�س
وزراء م�رص ال�سابق حممد النقرا�شي وعبد الرحمن فهمي اجلديلي �سكرتري �سعد زغلول با�شا
زعيم م�رص اخلالد ،وقد جرت له جنازة حافلة �شارك فيها مندوب امللك امل�رصي فاروق،
و�سماحة املفتي احلاج �أمني احل�سيني ،ومندوب رئي�س الوزراء و�صفوة من رجال م�رص،
وغريها من الأقطار العربية مثل :عبد الرحمن اجلديلي ،وعبد الوهاب عزام ،و�أحمد ح�سن
زيات ،وحممد عبد الغني ح�سن ،و�أحمد ف�ؤاد الأهواين و�أحمد لطفي ح�سن ،و�ألقيت يف جنازته
كلمات ُن�رش بع�ضها يف جملة الر�سالة القاهرية التي نعته �إىل �أمته العربية والإ�سالمية
بكلمة م�ؤثرة عنوانها« :و�أ�سفاه مات الن�شا�شيبي» قالت فيها »:ق�ضي الأمر وق�ضى �إمام
العربية الأ�ستاذ حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي ،توفاه اهلل �إليه يف منت�صف ليلة اخلمي�س املا�ضي
بامل�ست�شفى بعد �أن نقلناه �إليه من الفندق ب�أربع �ساعات ،ثم انت�رش نعيه يف ال�صباح الباكر،
يقومون اخللق �إال �أر�سل عينيه �أو قلَّب
فلم يبق �أحد ممن يعرفون الف�ضل �أو يقدرون الأدب �أو ّ
كفيه حزن ًا على ا�ست�شهاد هذا البطل املخل�ص يف امليدان الذي ارت�ضاه جلهاده يف �سبيل
دينه ولغته وعروبته.
كان نعيه يقابل يف كل مكان ،ومن كل �إن�سان باحل�رسة والده�شة :باحل�رسة ،لأن من قر�أ
الن�شا�شيبي يعتقد �أن مكانه لن ميلأ ،و�أن خلفه لن يكون .وبالده�شة لأن من ر�أى الن�شا�شيبي
ال يت�صور �أن هذه ال�شعلة الذهنية تخمد ،وال �أن هذه احلركة الع�صبية ت�سكن� .أخلد الن�شا�شيبي
م�ضطراً �إىل �سكينة املوت بعد خم�سة و�ستني عام ًا ق�ضاها يف جهاد مت�صل :جاهد يف �شبابه
للحياة من غري هدنة ،ثم جاهد يف �شيخوخته للخلود من غري راحة ،ثم �ألقى ال�سالح وم�ضى
كما مي�ضي الربيع ،تارك ًا وراءه اخل�صب والع�شب والثمر.
وهكذا ق�ضى �أديب العربية وهو متن�سك يف حمراب العلم ،و�ضمته تربة �أر�ض الكنانة
نوها على �أبنائها .فقد ظل طيلة حياته وفي ًا يف وداده لها وحمبته ل�ساكنيها،
حاني ًة عليه ُح َّ
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وتقديره لدورها التاريخي يف احلفاظ على العهد الذي قطعته على نف�سها يف منا�رصة احلق
والدفاع عن ق�ضايا العرب وامل�سلمني .وقد �أ�شار �صديقه حممد عبد الغني ح�سن �إىل هذه
املعاين يف رثائه له حني قال)25( :
غري���ب املم���اتِ م���ا نح��� ُن اال
ي���ا
َ
أر����ض �ضمت���ك فه���ي و�س���اد
كل � ٍ

غربــــــ���ا ٌء فـ���ي مـن���زلِ الغربــــــا ِء
م�ص�ي�ر الفنــــ���ا ِء
ي�ست���وي عنده���ا
ُ

أ����س يغل���ي
�أخط�أت���ك الأق���دا ُر والب� ُ
م���كان �أميــــ���ن
و�أ�صابت���ك يف
ٍ
اجلب���ان ولك��� ْن
مت���ت ميت��� َة
مل
ِ
ْ

يف فل�سط�ي�ن واحلِم���ى يف دم���ا ِء
رب �آمــ���ن يج��� ّذ حب���ل الرجــــــــ���اء
���ت يف العل��� ِم ميت��� َة ال�شـــــه���دا ِء
مِ َّ

مل يرتك �إ�سعاف بعده زوج ًا وال ولداً ،و�إمنا ترك ق�رصه الذي حتول �إىل مركز للأبحاث
والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة القد�س ،وذلك ب�سعي حثيث من رئي�سة م�ؤ�س�سة دار الطفل
العربي ،واملرحوم الدكتور �إ�سحاق مو�سى احل�سيني الذي �أ�شاد بهذا الإجناز احل�ضاري قائالً:
«�إين �أكتب هذه الكلمة يف بيت �أ�ستاذي اجلليل» حممد ا�سعاف الن�شا�شيبي بعد �أن انتقل �إىل
م�ؤ�س�سة دار الطفل العربي ،لي�صبح منارة علم وهداية ،وليذكر فيها ا�سمه كلما � َّأمه وافد
وق�صده قا�صد ،واعرتف ب�أين عاجز عن �إيفاء �أ�ستاذي حقه من التبجيل والتقدير ،فقد كان
�إمام ًا يف العربية و�آدابها ،ق َّل �رضيبه وع ّز نظريه .وال تعرف بيت املقد�س من يطاوله ويعلو
عليه �شغفا بالعربية وك�شف حما�سنها و�إعالء �ش�أنها والتب�صري برتاثها» ( ، )26وخلَّف �إ�سعاف
يف ق�رصه �أي�ض ًا مكتبة نفي�سة و�صفها مفتي فل�سطني الأكرب املرحوم احلاج �أمني احل�سيني
بقوله« :واهلل ال �أعرف مكتبة خا�صة عند �أي ملك �أو زعيم �أو �أديب �أو مفكر يف وزن وقيمة
مكتبة الأ�ستاذ «ا�سعاف» .لقد �أنفق عليها كل ما ورثه عن �أبيه من مال وفري ،واختار فيها
�أندر الكتب ،و�أ�صدق املراجع ،و�أغلى املخطوطات التاريخية الثمينة .وكانت مكتبته عنده
مبثابة الزوج واالبن والعائلة واحلياة ،وكل �أملي �أن ال ي�صاب هذا الرتاث الأدبي الهائل ب�أي
�رش و�سط �أحداث احلرب الدائرة حالياً. )27( »..
ّ
غري �أن هذا املعلم احل�ضاري مل ي�سلم من العبث والتخريب ،فقد نهبت حمتوياته وحتفه،
و�رسقت كتبه وخمطوطاته ،و�ضاعت كنوزه على �أيدي املعتدين العابثني .ومع ذلك بقي
الق�رص �شاخماً ،و�أخذ ي�ستعيد مكانته تدريجياً ،كما �أرادها له �إ�سعاف ليكون م�صدر �إ�شعاع
ومنار هداية يف املدينة التي �أحبها وقد�سها الأنبياء.
وقد كان يل �رشف �إدارة هذا املركز منذ بداية ت�أ�سي�سه ،حيث �صدر عنه يف فرتة �إدارتي
له قرابة خم�سة ع�رش كتاب ًا يف خمتلف ميادين املعرفة ،واحت�ضنت جنباته العديد من
امل�ؤمترات والندوات.
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اهلوامش:
1 .1د� .إ�سحاق مو�سى احل�سيني ،مقدمة كتاب نقل االديب ،العربية حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي
(بريوت :دار ريحاين للطباعة والن�رش( ،د .ت) � ،ص ،6 :وانظر د .ا�سحاق مو�سى احل�سيني،
�أديب العربية الأجل حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي ،جملة املجمع العلمي العربي ،ج،22
جملد  ،23الأول من ني�سان 1948م� ،ص.294 :
2 .2د� .إ�سحاق مو�سى احل�سيني� ،أديب العربية حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي( ،القد�س :مركز
الأبحاث الإ�سالمية1987 ،م) � ،ص 5 :وهذا يرجحه �أي�ض ًا نا�رص الدين الأ�سد ،انظر
كتابه :االجتاهات الأدبية احلديثة يف فل�سطني والأردن( ،القاهرة :مطبعة جلنة البيان
العربي� )1957 ،ص.59 :
3 .3خري الدين الزركلي ،الأعالم (بريوت :دار العلم للماليني ،ط1986 ،7م)  ،وانظر حممد
عبد الغني ح�سن ،تراجم عربية( ،القاهرة :دار الفكر العربية1986 ،م) �ص.213 :
4 .4عرفت العائلة بهذا اال�سم ن�سبة �إىل �صناعة الن�شاب التي �شهر بها �أجداد �إ�سعاف زمن
املماليك ،ولهذا كان �إ�سعاف يذيل بع�ض مقاالته با�سم م�ستعار هو الن�شا�شيبي.
 5 .5د� .إ�سحاق احل�سيني ،مقدمة نقل االديب� ،ص.60 :
6 .6ا�ستقر يف القد�س ال�رشيف  875وكان يوم دخوله املدينة م�شهوداً ،وقد و�صفه جمري
الدين احلنبلي بقوله“ :وقرئ توقيعه بعد �صالة اجلمعة ،و�أوقد امل�سجد يف تلك الليلة،
و�رشع يف عمارة الأوقاف ،و�أ�صلح حال �سماط �سيدنا اخلليل عليه ال�سالم ،وبا�رش بعفة
و�شهامة ،وح�صل للأر�ض املقد�سة اجلمال بوجوده .وكان يكرث من جمال�سة العلماء
والفقهاء ،ويح�سن �إليهم ويتلقاهم بالب�رش والقبول ،فعطف النا�س عليه وابتهجوا به”،
جمري الدين احلنبلي ،الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل (القد�س مكتبة املحت�سب،
1973م) 288:2 ،
7 .7انظر على �سبيل املثال :الدكتور يا�رس �أبو عليان و�آخرون� ،أبحاث عن اديب العربية حممد
�إ�سعاف الن�شا�شيبي( ،القد�س :مركز الأبحاث الإ�سالمية1987 ،م) � .ص ،30الزركلي،
الأعالم� ،6 :31 ،إ�سحاق مو�سى احل�سيني ،اديب العربية حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي،
جملة املجمع العلمي العربي ،دم�شق294:23 ،
8 .8الدكتور كمال الرمياوي ،حياة �إ�سعف ،من كتاب �أبحاث عن اديب العربية حممد �إ�سعاف
الن�شا�شيبي� ،ص .29
9 .9نقل االديب� ،ص ،7 :وكان من زمالئه يف هذه املدر�سة الأمري �شكيب ار�سالن ،انظر
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ال�سكاكيني ،كذا �أنا يا دنيا� ،ص.381 :
1010جملة الر�سالة ،جملد ال�سنة التا�سعة� ،ص.219 :
1111انظر نا�رص الدين الأ�سد ،حما�رضات يف ال�شعر احلديث يف فل�سطني والأردن (جامعة
الدول العربية :معهد الدرا�سات العربية1961 /1960 ،م� ،ص 45 ،وانظر درا�سة نقدية
ل�شعر �إ�سعاف يف د .خليل عودة ،اجلوانب الفنية يف �شعر �إ�سعاف من كتاب� :أبحاث عن
اديب العربية حممد ا�سعاف الن�شا�شيبي ،القد�س :مركز الأبحاث الإ�سالمية �1987ص:
.137 - 123
1212نقل االديب� ،ص.12 :
1313جمع �إ�سعاف يف بيته �آالف املخطوطات والكتب النادرة ،ولكنها نهبت يف اثناء نكبة
1948م.
1414حممد عبد الغني ح�سن ،تراجم عربية� ،ص.215 :
1515نظم �إ�سعاف كثرياً من الق�صائد ن�رش غالبيتها يف جملة النفائ�س الع�رصية ،وقد �سمع
الأديب الناقد (ثيدروف) ق�صيدته يف ذكرى فتاة مكدونيا التي مطلعها:
�أخط���ري الي���وم يف الرب���وع اختياال
ال تخافــ���ي مــ���ن كيــ���ده ال تخافــي

ال تخ���ايف م���ن الع���د ِّو اغتي���اال
�إن كيــ��� َد الع���دو ولَّــ���ى وزاال

فو�صفه (ثيدروف) قائالً« :اقرتحت على الن�شا�شيبي �أن ي�سمعنا �شيئ ًا من �شعره ف�أن�شدنا
أكربت املعنى العربي
ق�صيدة يف احلرية (ذكرى فتاة مكدونيا) ارحتت �إليها كل االرتياح ،و� ُ
لت و�أنا ا�سمعه ك�أين �أ�سمع �أ�صوات جمهور ال �صوت فرد.
العظيم يف اللفظ العربي الفخيم ،وخِ ُ
كان هذا ال�شاعر يقر�أ ق�صيدته ،ويف كل نربة من نرباته معان عظيمة ،وقد ظهر وهو يقر�أ
ن�شيط ًا متحم�ساً.
غري �أن �إ�سعاف ًا ما لبث �أن ترك ال�شعر وان�رصف عنه؛ لأنه مل ير�ض عن طبقته فيه،
أ�شعر من �شعره ،ويف نرثه فقر كثرية موزعة غري مقفاة بلغت حد الإعجاز.
بل �إن نرثه � ُ
انظر ،الزركلي :الأعالم ،31:6 ،نا�رص الدين الأ�سد ،حما�رضات يف ال�شعر احلديث يف فل�سطني
والأردن� ،ص ،45 :ا�سعاف الن�شا�شيبي ،البطل اخلالد �صالح الدين وال�شاعر اخلالد �أحمد
�شوقي( ،القد�س :مطبعة بيت املقد�س� ،سنة 1932م) .
يت :الدليل البارع
1616البدوي امللثم ،عرار �شاعر الأردن ،عمان1958 ،م� ،ص ،248 :واخل ِّر ُ
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يف القفار ،وال�سكتيت :مبالغة يف ال�سكيت.
1717الزيات ،وحي الر�سالة ،ع ،319جملد  ،4ط1958 ،2م.
�1818أبو هالل الع�سكري ،كتاب ال�صناعتني� ،ص.260 :
1919انظر الر�سالة ،وملعرفة املزيد من خ�صائ�ص �أ�سلوب الزيات �أنظر ،د .نعمة رحيم العزاوي،
�أحمد ح�سن الزيات كاتب ًا وناقداً (القاهرة :الهيئة امل�رصية العامة للكتاب1986 ،م)
�ص.140 ،58 ،57 :
2020حممد عبد الغني ح�سن ،تراجم عربية� ،ص .223
2121انظر تف�صي ًال �أوفى حول �أ�سلوب ال�سكاكيني يف :الدكتور �إ�سحاق مو�سى احل�سيني/،
خليل ال�سكاكيني الأديب املجدد (القد�س :مركز الأبحاث الإ�سالمية1989 ،م) � ،ص:
.100 - 87
2222د .ها�شم ياغي ،حياة الأدب الفل�سطيني احلديث( ،بريوت :دار الآفاق اجلديدة ،ط ،2
� ، )1981ص.353 :
2323نف�سه� ،ص.354 :
2424جملة الر�سالة ،م ،12ع  761فرباير 1928م� ،ص.1290 :
2525يف امل�صدر نف�سه� ،ص.161 :
2626د� .إ�سحاق مو�سى احل�سيني� ،أديب العربية حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي (القد�س ،مركز
الأبحاث الإ�سالمية1987 ،م)  ،املقدمة.
2727ر�سالة خمطوطة اطلعت على �صورة منها يف مكتبة مركز الأبحاث الإ�سالمية بالقد�س.
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حممد إسعاف النشاشييب بني احملافظة والتجديد

الفصل الثاني
آثار النشاشييب ومؤلفاته الفكرية واألدبية
كان الن�شا�شيبي –كما �أملحنا �سابقا -طلعة وا�سع الأفق يتمتع بذاكرة حادة،
وحافظة قوية مع �رسعة بديهة جتعله قادراً على ا�ستح�ضار ما تعيه ذاكرته �ساعة
احتياجه �إليه من متثل �أو ا�ست�شهاد .وقد و�صف �أحمد ح�سن الزيات هذه الثقافة املت�شعبة
يف كلمته التي � َّأبنه فيها على �صفحات الر�سالة فقال�« :إنك ال ت�ستطيع �أن تذكر كتاب ًا من
كتب العربية مل يقر�أه ،وال بيت ًا من �شعر الفحول مل يحفظه ،وال خرباً من تاريخ العرب
والإ�سالم مل يروه ،وال �شيئا من قواعد اللغة ونوادر الرتكيب وطرائف الأمثال مل يعلمه،
فهو من طراز �أبي عبيدة واملربد» (. )1
وال �شك يف �أن هذه الثقافة املو�سوعية قد ميزت م�ؤلفات الن�شا�شيبي وكتاباته مبي�سم
خا�ص ،فكان �أكرث ما كتب حتقيق ًا واختيارات و�أمايل ( ، )2وغلب املنحى اللغوي على هذه
الكتابات ،وهو منحى يدلُّ على تعمقه يف اللغة ومعرفته ب�أ�رسارها وتطور �ألفاظها ،ومظان
ا�ستعمالها ،ولذلك و�صفه �صديقه الزيات قائالً� :أنه كان خامت طبقة من الأدباء واللغويني
املحققني ،ال ي�ستطيع الزمن احلا�رض بطبيعته وثقافته �أن يجود مبثله» (. )3
واملتتبع ملا كتبه �إ�سعاف الن�شا�شيبي يف جملة الر�سالة من حتقيقات وتعقيبات
وت�صويبات للأغالط التي كان يقع فيها كبار الأدباء والكتاب املعا�رصين له ،يدرك �إىل
�أي حد كان اقتداره على الإم�ساك بنا�صية اللغة ،وا�ستيعابه ال�شامل مل�سائلها ودقائق
جزئياتها .فال غرو �إذا ر�شحه كثريون لع�ضوية جممع اللغة العربية يف القاهرة ،وهو تر�شيح
ي�ستحقه عن جدارة ،وكان على و�شلك �أن يلج اجلمع من �أو�سع �أبوابه ،لوال تدخل الأهواء
والنزعات ال�شخ�صية التي حالت دون قبوله يف ع�ضوية املجمع.
على �أن �إ�سعاف ًا مع �شهرته العري�ضة ،و�صيته الذي ذاع يف �أرجاء الأقطار العربية
جمل من فر�سانها مل يلق العناية التي ي�ستحق ،ومل يحظ باالهتمام
ك�أديب للعربية ،وفار�س ٍ
الذي لقيه �أدباء مل يبلغوا �ش�أوه ،ومل يرقوا �إىل منزلته �إىل �أن قي�ض اهلل له تلميذاً وفي ًا من
تالميذه وهو الدكتور �إ�سحاق مو�سى احل�سيني الذي �أنكب على �آثاره وكتاباته ،وجعل من
حياته و�أدبه م�ساق ًا يدر�سه لطلبة معهد الدرا�سات العالية يف القاهرة.
وبعد �أن ا�ستقر بالدكتور احل�سيني املقام يف القد�س وجه الدار�سني للتنقيب عن �آثاره
والبحث يف �سريته و�أعماله ،وكان ثمرة ذلك كتابني �صدرا عن مركز الأبحاث الإ�سالمية
يف القد�س �أولهما للدكتور احل�سيني نف�سه بعنوان�( :أديب العربية حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي،
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والثاين ملجموعة من الأ�ساتذة يف اجلامعات الفل�سطينية وعنوانه�( :أبحاث عن �أديب العربية
حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي) .
وهكذا عرف بنو قومه ف�ضله و�أدركوا قيمته وقدروا جهوده يف خدمة لغة ال�ضاد،
والدفاع عن ق�ضايا العرب وامل�سلمني فكرموه ،وكان من مظاهر هذا التكرمي �إقامة مهرجان
تكرميي له مببادرة من مركز الأبحاث الإ�سالمية وتنظيم م�سابقة علمية للباحثني والدار�سني
بعنوان( :م�سابقة عن �أديب العربية حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي للأبحاث والدرا�سات املقد�سية)
عام 1993م .وكان قبل ذلك قد منح و�سام اال�ستحقاق من الطبقة الأوىل للعام /1989
1990م من قبل رئي�س دولة فل�سطني .كما �سبق منحه و�سام اال�ستحقاق اللبناين عام
1947م من احلكومة اللبنانية �آنذاك تقديراً جلهاده الأدبي الدائب امل�ستمر يف �سبيل وحدة
العرب والنه�ضة العربية .وكان ب�شارة اخلوري رئي�س ًا للدولة وريا�ض ال�صلح رئي�س ًا للوزراء.
ولذلك ن�رش يف الر�سالة �ص� 645 :أقواله يف الثناء على لبنان بتوقيع (ال�سهمي)  ،يقول يف
ختامها« :انهم نظروا �إىل �إخال�صه ال �إىل مقدرته ،فالرجل عند التحقيق ولي�س هناك» (. )4
وقد عا�ش �إ�سعاف قرابة  65عام ًا كانت حافلة باجلليل من الأعمال والأحداث .وخالل
هذه احلياة الق�صرية كتب يف العديد من الق�ضايا الأدبية واللغوية والدينية والرتبوية م�ضمن ًا
كتاباته و�آراءه يف املو�ضوعات التي كانت مطروحة يف ع�رصه ،وفيها جميع ًا مل ينعزل
عن ق�ضايا �شعبه وجمتمعه� ،إذ كان البعد االجتماعي والبعد الأدبي والبعد الديني تلتقي
يف ن�سق واحد يظل خالله وعي �أديبنا حا�رضاً يقظاً .وقد كانت املقالة ال�صحفية و�سيلته
الأوىل يف غالبية ما كتب ،وما زالت هذه املقاالت القيمة –للأ�سف -مبعرثة يف ال�صحف
واملجالت العربية كالر�سالة والزهرة والأ�صمعي واجلامعة العربية والنفائ�س وغريها .وهي
ما زالت تنتظر الباحث اجلاد الذي يت�صدى جلمعها ون�رشها يف جملد يحوي كل �أعماله كي
تتاح الفر�صة بعد ذلك لالقرتاب من فكر الرجل وتقوميه ،واالطالع على منهجه يف الكتابة
والت�أليف .وفيما ي�أتي ثبت مب�ؤلفاته مرتبة ح�سب مو�ضوعاتها و�سني طباعتها.

ً
أوال -مؤلفاته األدبية والنقدية:
�1 .1أبو متام واملتطف م ،6ع1938 ،235 ،م.
�2 .2أ� -أبو العالء حرب الظاملني ،الر�سالة1938 ،5 /2 ،255 ،م.
�3 .3أبو العالء املعري� ،سل�سة مقاالت ،الر�سالة ،الأعداد،608 ،607 ،605 ،604 ،
 609ال�سنة 1945 ،13م.
�4 .4أخبار �أبي متام( ،الر�سالة ،جملد  6عدد 1938 ،277م.
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�5 .5آمايل الن�شا�شيبي( :خمطوط وهو مفقود) .
�6 .6أمثال �أبي متام :هي �سل�سة مقاالت ن�رشت يف جملة النفائ�س الع�رصية ابتداء من
اجلزء الثالث� ،أذار �سنة 1912م ،ال�سنة الرابعة ،وت�ضم جمموعة من الأمثال واحلكم املختارة
من �شعر حبيب بن �أبو الطائي ،وقد مهد لها الن�شا�شيبي باحلديث عن مكانة �أبي متام كما
وردت على ل�سان طائفة من �أئمة الأدب ،ثم �أورد الدوافع التي جعلته يقدم على جمع تلك
الأمثال ودرا�ستها فقال“ :كنت �أن�شد اخواين وخل�صائي من الأدباء البلغاء والكتاب ،ممن
يكلفون بالقول املتني وال�شعر احلكيم �أبيات ًا من �أمثال �أبي متام الطائي ال�شاعر الإ�سالمي
الكبري ،فكانوا يعجبون بها وي�ستظهرونها لف�صاحة لفظها وبالغة معناها ،وللحكمة
الباهرة التي ا�شتملت عليها ،وقد �س�ألوين منذ برهة �أن �أجمع لهم هذه الأمثال ،كما جمع من
قبل �إ�سماعيل بن عباد املعروف بال�صاحب� ،أمثال �أحمد بن احل�سني املتنبي ،و�أن �أُطْ ِرفَهم
بهذه الطرفة ،فوعدتهم ب�أن �أعطيهم �س�ؤلهم ،و�أبلغهم �أمنيتهم .ثم غدوت �إىل ديوان (حبيب)
أو�ضح،
أو�ضح اللفظ الغريب يف الأمثال ما � ّ
 ،و�أن�ش�أت �أختار من قالئده وفرائده ما �أختار ،و� ّ
و�أعلق على بع�ضها من النوادر الأدبية والنكات اللغوية ما ميزج اللذة بالفائدة� ،سالك ًا يف
ذلك �سبيل الإيجاز ،هرب ًا من تربم القارىء وملله .وها �إين �أحملها �إليهم فليكرموها بحفظها،
وقد �أثرت ن�رشها يف هذه املجلة البليغة النابهة النت�شارها الباهر يف القطرين الفل�سطيني
وال�سوري ،ومليل �أدبائهما �إليها جد امليل (. )5
وحني فرغ من ن�رش هذه املقاالت ختمها بقوله« :هذا منوذج من م�ؤلفي الذي عانيت
يف ت�أليفه وجمعه واختيار �أبلغ القول له ما عانيت ،والذي �أجربت على �أن �أتلو �أربعمائة
كتاب من كتب الأدب وغريه من الفنون من �أجله ،و�س�أظهره للنا�س بعد برهة من الزمن.
و�أين �أ�شكر لطائفة من الأ�ساتذة واملحققني والكتاب البلغاء� ،إ�شادتهم به وتقديره فوق
قدره ،مبا عدوه خري كتاب بد�أ يف الأدب العربي يف هذا الع�رص .وال ريب يف �أنه مل يحملهم
وطيب �أعراقهم ،وكرثة ف�ضلهم ،وجنوحهم �إىل
كرم �أخالقهم،
على �أن يقولوا الذي قالوا� ،إال ُ
ُ
ت�شجيع �أهل العلم والأدب يف ع�رص �أُرديت فيه الهمم ،وهلكت العزائم” (. )6
7 .7الأمة العربية( :حمظوظ وهو مفقود) .
�8 .8أمني الريحاين ،قوالن يف البالغة( :جملة الر�سالة ،جملد ،13عدد � ،639أكتوبر
. )1945
�9 .9أن�صاف البيت املظلوم ،مدافع ًا عن �شوقي يف بيته� ،شباب خنع ال خري فيهم،
(الر�سالة1948 ،م) .
1010البطل اخلالد �صالح الدين وال�شاعر اخلالد �أحمد �شوقي( ،القد�س :مطبعة بيت
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املقد�س. )1932 ،
1111التفا�ؤل عن �أبي العالء( :خمطوط وهو مفقود) .
1212جوته ،حياته و�شعره :جملة الر�سالة1941 ،م) .
1313جوهر اجلوهر من �شعر الطائي الأكرب( :ورد ذكره على ل�سان الن�شا�شيبي يف جملة
الر�سالة جملد  ،27عدد 1939 ،35م.
1414جنة عدن( :خمطوط وهو مفقود) .
1515حكاية الوفد الك�رسوي( :الر�سالة� :سل�سة مقاالت ن�رشت ابتداء من 1943 /8 /23م،
عدد � 305سنة  ،1939وقال �إنه ن�رشه يف جملة مل يذكر ا�سمها.
1616اخلوارزمي يف ال�شعر (الر�سالة1947 ،م) .
1717الدمام( :الر�سالة �سنة 1937م) .
1818ر�سالة للريحاين( :جملة منريفا ،بريوت 1343هـ).
1919الرغيف( :الر�سالة :جملد 1944 ،544 ،12م.
�2020سينيات املتنبي( :جملة املجمع العلمي العربي ،جملد  ،4ج� ،10 ،9أيلول ،ت�رشين
�أول 1936م) .
�2121شق و�سطيح( ،الر�سالة ،جملد ،6عدد  ،249ابريل 1938م) .
2222طاقات ريحان هدية �إىل �شعراء هذا الزمان( :الر�سالة ،جملد  ،12عدد ،544
1944م) .
2323العربية و�شاعرها الأكرب �أحمد �شوقي (القاهرة :مطبعة املعارف1928 ،م) .
2424الفرزدق ال�شاعر( :جملة الر�سالة� ،سل�سلة مقاالت يف الأعداد،318 ،317 ،316 ،
 ،322 ،221 ،320 ،319من عام 1939م) .
2525ن�شيد االنتقام ،جوته �شاعر اجلرمان الأكرب( :جملة الر�سالة1941 ،م) .
2626نقل الأديب( :بريوت :دار ريحاين للطباعة والن�رش ،د .ت) .
2727قا�سم �أمني هل كان كرديا( :الر�سالة ،عدد  23 ،255مايو1938 ،م) .
2828القتل �أنفي للقتل( :رد على الرافعي ،الر�سالة� ،سل�سلة �أعداد ،ابتداء من ،260 ،259
1938 ،261م) .
2929قراءة الأفكار يف القدمي( :الر�سالة ،عدد  31 ،239يناير1938 ،م) .
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3030الق�صيد املر�سل( :الر�سالة ،عدد 1944 ،511م) .
3131املتنبي� ،أبو متام ،الوزن ،القافية ،التجديد( :الر�سالة� ،سنة 1937م) .
3232خمتارات من خمطوطة الزم الألزم من لزوم ما ال يلزم (الر�سالة ،الأعداد،576 ،
1944 ،578 ،577م) .
3333جمموعة الن�شا�شيبي :وت�ضم ثالثا من خطبه :العربية و�شاعرها الأكرب ،اللغة
العربية والأ�ستاذ الريحاين ،العربية يف املدر�سة التي ن�رشت يف القاهرة عام 1948م.
3434المية �شعبة بن عري�ض( :الر�سالة ،عدد 1944 ،522م) .
3535اللغة العربية والأ�ستاذ الريحاين (دم�شق :جملة امليزان الدم�شقية ،رم�ضان
1344هـ1925 /م) .
3636فهم البالغة (تعقيب)  :الر�سالة ،العدد  ،337دي�سمرب 1939م) .
3737نونية �أبي متام يف رثاء ابنه( :الر�سالة :جملد  12عدد 1944 ،564م) .

مؤلفاته اللغوية:
�1 .1أحاديث يف اللغة( ،العربية ما�شية مع الزمن) (جملة املجمع العلمي العربي (جملة
 ،19ج ،1كانون الثاين �شباط 1944م) و�أعيد طبعها �أي�ض ًا يف كتاب �أدبية العربية للدكتور
�إ�سحاق احل�سيني (القد�س مركز الأبحاث الإ�سالمية1987 ،م) .
2 .2الألفاظ العربية( ،جملة الر�سالة ،جملد  ،5عدد 1937 ،194م) .
3 .3برناند�شو واحلروف العربية( ،الر�سالة ،جملد  ،12عدد 1937 ،562م) .
4 .4احلرف العربي واالفرجني( ،الر�سالة1937 ،م) .
5 .5حظي بال�شيء :حتقيق( ،جملة الر�سالة� ،سل�سلة �أعداد ابتداء من املجلد  6عدد 264
( 25يوليو )1938 /والأعداد  267 ،266 ،265من ال�سنة نف�سها.
�6 .6سبيكة الع�سجد يف لغة حممد �صلى اهلل عليه و�سلم( ،النفائ�س ،ج ،2ال�سنة الثامنة،
�شباط1921 ،م) .
�7 .7شوقي والرافعي يف النحو( ،الر�سالة� -سل�سلة مقاالت ابتداء من 1945 /5 /14م)
 .و /25ابريل 1938م) .
8 .8طبيعي ال طباعي وال طبعي( :جملة الر�سالة ،جملد  ،6عدد 1945 ،592م) .
9 .9العربية امل�رصية (القد�س :مطبعة بيت املقد�س1352 ،هـ) .
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1010فعالء( :الر�سالة1947 ،م) .
1111فن �إر�شاد الأريب �إىل معرفة الأديب :وهي �سل�سلة مقاالت ن�رشت لت�صحيح �أخطاء
وقعت يف كتاب معجم البلدان لياقوت احلموي (الر�سالة :ابتداء من 1945 /5 /14م) .
1212ق�صة الكلمة املرتجمة( :جملة الر�سالة1938 /9 /25 ،م) .
1313لغة حممد �صلى اهلل عليه و�سلم (جملة الزهرة ،العدد  ،1ال�سنة الثالثة� ،أيار،
1923م) .
1414اللغة العربية واحلروف الالتينية( :الر�سالة 1947م) .
1515جمموعة ر�سائل اجلاحظ( :الر�سالة ،جملد  ،12عدد 1944 ،555م) .
1616من جديد (حتقيق لغوي)  :الر�سالة :العدد  ،417يوليو1941 ،م ،عدد  ،326ال�سنة
ال�سابعة 1934 /10 /2م) .
1717املن�ضدة( :الر�سالة ،عدد  ،328ال�سنة ال�سابعة1934 /10 /26 ،م) .
1818ن�سائم الأ�ستاذ علي اجلارم( :الر�سالة :العدد  ،239يناير. )1938 ،
1919يا ر�سول اهلل( :جملة الر�سالة ،جملد  ،7عدد 1939 /9 /18 ،324م) .

خطب النشاشييب:
1 .1ذكرى �أبي العالء�( ،ألقيت يف دم�شق �سنة 1944م ،ون�رشت يف الر�سالة بتاريخ
1945 /1 /29م) .
2 .2العراق يف �سبيل العربية�( ،ألقيت يف حفل ت�أبني عبد املح�سن ال�سعدون ،ون�رشت يف
القد�س عام 1932م) .
3 .3العربية يف املدر�سة�( :ألقيت يف م�ؤمتر ر�ؤ�ساء املدار�س يف معارف فل�سطني يف
 /21ني�سان� /سنة 1927م)  ،ون�رشت يف القاهرة عن دار املعارف �سنة 1928م) .
4 .4العربية و�شاعرها الأكرب �أحمد �شوقي�( :ألقيت يف مهرجان �أمري ال�شعراء �شوقي يف
القاهرة �سنة 1927م ،ون�رشت يف القد�س �سنة 1928م) .
التكرميي للعالَّمة الكبري الأ�ستاذ
5 .5كلمة �أديب العربية �إ�سعاف الن�شا�شيبي يف احلفل
ّ
ال�شيخ م�صطفى الغالييني�( ،ألقيت يف دار الكلية الإ�سالمية يف بريوت وطبعت يف /6 /18
1932م) .
6 .6كلمة يف اللغة العربية :هي خطبة �ألقاها �إ�سعاف يف دار الرابطة ال�رشقية بالقاهرة
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عام 1343هـ1924 ،م ،ون�رشت يف مدينة القد�س عام 1925م ،وقد كان لها �صدى وا�سع
يف الو�سط الثقايف بالقطر امل�رصي ،و�أ�شادت بها ال�صحف امل�رصية والعربية ،ونوهت
ببالغتها وعلو �أ�سلوبها وف�صاحة �ألفاظها وحما�ستها للعربية القدمية والدفاع عنها .يقول
الدكتور �إ�سحاق مو�سى احل�سيني“ :ون�ستطيع القول �إن هذه اخلطبة هزت ال�صفوة امل�رصية
وبهرتهم ،ومهدت الطريق لظهور تيار جديد يف م�رص هو تيار (العروبة) الذي كان �ضائع ًا
بني النزعة ال�رشقية والنزعة الإ�سالمية ،ورمبا كان يتمثل يف �شخ�ص واحد هو �شيخ العروبة
�أحمد زكي با�شا ،ثم ات�سع رويداً حتى �أ�صبح له الغلبة يف حلبة ال�رصاع بني التيارات
ال�سيا�سية بعد ثورة 1952م (. )7
ون�رشت يف مقدمة الكلمة ق�صيدة ل�شاعر من فل�سطني ينوه فيها باخلطبه ويقول فيها:
لغ���ة «اجلزي���رةِ» ح ُّقه���ا الإن�ص���افُ

م���ن ترجتيه���م؟ �صي ُده���ا ال�شّ غ���افُ

م���ن كل �أروع ال تليـ���ن قناتُ���ه

مم���ن �إذا �شام���وا املذلَّ���ة عافــ���وا

�إن عقَّه���ا �أه��� ُل ال�ض�ل�ال ف�إمن���ا

ب ُّر بـــــــــــها وبر ِّبــــــها �إ�ســــــعـــافُ
وبالغ��� ٌة ه���ي قبل��� ٌة ومطـ���افُ

مي اهلل
ذوب ح�شا�شـــــــــ���ةٍ
أدب و�أ ُ
ُ
� ٌ
هذا البي���ان «حممد» �أوح���ى بــــــــه
«الكت���اب» و�إنه
ه���و روح م���ن ع�شِ َق
َ

فل��� ُه عل���ى ق���ولِ ال���ورى �إ�شـ���رافُ
البغي����ض ُزع���اف
�س��� ٌّم ل�شانئ���ه
ِ

ومن اجلدير بالذكر �أن هذه الكلمة كانت �سبب ًا يف اجلدال الذي احتدم بني �إ�سعاف و�أمني
الريحاين على �صفحات جريدة امليزان الدم�شقية التي كان ي�صدرها �أحمد �شاكر الكرمي ،فقد
وعر�ض ب�ألفاظها البدوية الفخمة ،ومغاالة
قر�أ الريحاين الكلمة وانتقد �أ�سلوبها املحافظَّ ،
�صاحبها يف حب القدمي واقتفاء �أثره ،وذلك يف ر�سالة وجهها �إىل �إ�سعاف الن�شا�شيبي وجاء
فيها�« :إن هذا الأ�سلوب يف الأدب مثل ذاك البدوي يف احلياة ،وهو مظهر عجيب ي�سرتعي
الأنظار فيده�ش ،ويطرب ،ويحزن معاً .وملاذا؟ لأنه زائل� .أحببت البدوي (واهلل)  ،وكنت
معجب ًا به ،ولكني ال �أ�ستطيع وال �أحب �أن �أكون مثله .و�أحببت (كلمتك)  ،وكنت و�أنا �أطالعها
معجبا ً بها .ولكني ال �أ�ستطيع ،ولو �أحببت� ،أن �أكتب مثلها .لو كان يل �أن �أ�سوح يف البالد
العربية بعد خم�سني �سنة ملا عرفت على ما �أظن� ،صديقي البدوي وقد حت�رض �أو مت�صرَّ  ،وال
�أظن �أن هذا الأ�سلوب �أ�سلو ُبك يكون م�ألوف ًا �أو معروف ًا بعد خم�سني �سنة .واحلُكم للم�ستقبل،
علي وعليك معاً .ولكننا يف غري الأ�سلوب متفقان� .إين مكرب �أدبك حمرتم علمك،
فقد يحكم َّ
حمبذ دعوتك للمحافظة على روح اللغة وال�صيغة العربية فيها .و�أظن �أين من املحافظني،
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ورغم جتددي املخيف� ،إذا اتخذت من ابن الأثري ،وهو اختيارك ،مثا ًال �أن�سج عليه .ولكنك
غاليت يف حب القدمي ،غاليت يا رجل» (. )|9
�7 .7سري العلم و�سريتها معه� :ألقيت يف الكلية ال�صالحية ،ون�رشت يف القد�س :مطبعة
دير الروم الأرثوذك�سي  .1340والر�سالة تت�ضمن -كما و�صفها الأمري �شكيب �أر�سالن يف
تقريظه لها« : -موجزاً من تاريخ العلم من �أول ن�ش�أته يف �أدمغة الب�رش حتى ع�رصنا احلايل»
( )10مع الرتكيز على دور العرب وامل�سلمني و�إ�سهامهم يف تقدمي م�سرية العلم يف ع�صورهم
الزاهرة ،والأ�سباب التي �أدت �إىل تقهقهر �أحوالهم و�ضياع جمدهم ،لي�صبحوا -على حد
تعبري الن�شا�شيبي« -مث ًال �سائراً يف ال�ضاللة واجلهالة والقلة والذلة وامل�سكنة» ( )11ثم تبني
الر�سالة الطريق امل�ؤدية �إىل النه�ضة والتقدم وا�ستعادة ما �سلف من �أجمادنا الغابرة ،وذلك
من خالل التزود بالعلم احلديث ،واقتبا�س املعارف والفنون التقنية من م�صادرها «حتى ال
نظل عبيداً �أرقاء وع�سفاء (مماليك) �أذالء» (. )12
وقد نوه غري واحد بهذه الر�سالة البليغة فقال الأ�ستاذ (�أن�ستا�س ماري الكرملي)
�صاحب جملة لغة العرب« :وقفت على نظيم هذه الدرر ،بل على بديع هذه الأيام التي ن�ضبت
در) ال ي�شفي
الوراد �آباراً ما�ؤها ملح َر ْن ٌق (كَ ٌ
فيها عيون العربية الف�صحى ،و�آثر عليها بع�ض َّ
من غلة ،فما �أجدر (هذه الكلمة التي يف �سري العلم) ب�أن تتلى �صباح م�ساء لتطبع حمكمات
عباراتها يف اخلاطر .فيجري عليها كل �شاعر وناثر .و�إنه ليزيد الإعجاب بها �أن �صاحبها
قد �أفرغ الفكر الع�رصي يف قالب عربي (جاحظي) ال�سبك بعيد املنال» (. )13
وقال الأ�ستاذ (ق�سطاكي احلم�صي) يف ر�سالة تقريظٍ بعثها �إىل �إ�سعاف“ :و�صلتني
كلمتكم ...ف�رسحت طريف منها يف رو�ضة بالغة نقطت �أزهارها الغمائم .بل يف عامل ف�ضل
�شتيت املوامل ،ونقلتني �سطورها املوجزة �إىل الهند وال�صني ،ورفعتني �آياتها املعجزة
َج َم َع
َ
�إىل �أعلى عليني .و�أبعدت يف املكان والزمان ،وحتى حادثني كهنة م�رص وفال�سفة اليونان،
بل جاوزت بي ع�صور اخللق احليواين و�أحقاب ظهور النبات ،بل تعمدت ما قبلها من الدهور
ال�سحيقة لتكون اجلمادات ،ثم حلقت على �أجنحة الفكر و�أقدام اخليار ،فجولت يف العوامل
ذياك التجوال .وعاينت ب�أعني العلم ما تعجز عن �إدراكه �أعيان
ال�شم�سية ،ومن يل ي�رشح َّ
احل�س من �آيات اجلمال .ثم حدرتني �إىل عاملنا ال�سيار و�سايرتني �إىل �أخر الإع�صار .وعرفتني
جماعة من احلكماء الكبار (كباكون ونيوتن و�سبن�رس ودورين وكنت والمرك) وهيكل علم
املت�أخرين ،وكثريا ً من �أ�رضابهم من تط�أطىء لف�ضلهم �شوامخ الر�ؤو�س� ،أ�سمائهم :ال عطر
بعد عرو�س .فيا حبذا كلمتك وما �أوجزت ،وهلل درك وهلل �أنت .ال زلت تدير علينا من �صهباء
ف�ضلك ك�ؤو�ساً ،وتطلع لنا من �سماءي معارفك بدوراً و�شمو�س ًا (. )14
Page | 20

أديب العربية
حممد إسعاف النشاشييب بني احملافظة والتجديد

أ .د .حسن عبد الرمحن السلوادي

8 .8قلب عربي وعقل �أوروبي �ألقيت يف جامعة بريوت الأمريكية �سنة 1924م ون�رشت
يف القد�س يف ال�سنة نف�سها.
9 .9مقام �إبراهيم�( :ألقيت يف حفل الت�أبني الذي �أقامه رجال الكتلة الوطنية يف دم�شق،
1354هـ) ون�رشت يف القد�س :مطبعة بيت املقد�س  1354هـ) .
1010معركة حطني( :البطل اخلالد �صالح الدين ،القد�س ،مطبعة بيت املقد�س1932 ،م) .

مؤلفاته يف الفكر واحلضارة اإلسالميني:
1 .1الإ�سالم ال�صحيح (القد�س :مطبعة العرب1354 ،هـ) و�أعيد طبعه يف بريوت :دار
العودة1985 ،م .وهو جمموعة من املقاالت والردود ن�رشها �إ�سعاف يف ال�صحف واملجالت
امل�رصية ،وخ�ص�صها ملناق�شة ق�ضية ال�رصاع املذهبي املرير الذي ا�ستفحل �أمره وا�ست�رشى
خطره بني �أبناء الأمة الواحدة ،وقد ركز الكتاب على هذه الق�ضية وناق�شها با�ستفا�ضة بني
من خاللها العديد من الثغرات واملزالق يف فكر ال�شيعة ومعتقداتهم .وقد �أثار الكتاب ردود
فعل وا�سعة .وعار�ضه كثريون لعل �أ�شهرهم يو�سف بن حممد الكايف الذي �ألف كتاب ًا نق�ض
فيه �أقوال الن�شا�شيبي و�آراءه وال �سيما موقفه من ال�سنة النبوية وجتاهله لها ،واعتداده
بالقران الكرمي فح�سب ،و�أ�سماه( :نق�ض �إ�سالم الن�شا�شيبي ال�صحيح ب�رصيح الأدلة التي
يفهمها الأعجمي والف�صيح .ون�رش يف دم�شق عام1354 ،هـ) .
2 .2د� .إ�سحاق مو�سى احل�سيني� ،إ�سعاف الن�شا�شيبي ابن القد�س ،جملة اجليل ،ابريل،
1988م� ،ص.35 :
�3 .3أقوال يف الزكاة( :الر�سالة ،عدد 1944 ،614م) .
4 .4التزوج بالغربيات( :الر�سالة1937 ،م) .
5 .5التنومي املغناطي�سي( :الر�سالة �سنة 1937م) .
6 .6حرق امليت( :الر�سالة1937 :م) .
7 .7الرد على ها�شم العربي وكتاب املب�رشين�« :سل�سلة مقاالت ن�رشت يف الر�سالة يف
الأعداد1938 /9 /12( 271 :م) 1938 /9 /19( 272 ،م) ،283 ،280 ،277 ،274 ،
 284من ال�سنة نف�سها.
8 .8الرق�ص عن العرب( :الر�سالة ،عدد 1944 ،612م) .
9 .9الزيدية ،زيد علي بن احل�سني ،الإمامة الإ�سالمية �آل البيت( :جريدة البالغ25 ،
ريبع الأول 1353هـ1934 /م) .
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1010الغناء (جملة الر�سالة ،جملد  ،12عدد 1944 ،567م) .
1111مقاالت ا�سماعيلية( :الر�سالة �سنة 1937م) .
1212املهديون املنتظرون( :الر�سالة �سنة 1937م) .
1313الإن�سان والدين( :النفائ�س الع�رصية ،ج1909 ،20م ،املجلد الأول) .
1414الت�صوير والتمثيل يف احل�ضارة الإ�سالمية( :الر�سالة 1938 ،2554م) .

مؤلفاته الرتبوية:
1 .1جمموعة الن�شا�شيبي ،وهي خمتارات لال�ستظهار خ�ص�صها لطلبة املرحلتني
االبتدائية واالعدادية.
2 .2الب�ستان( :القاهرة( :دار املعارف1946 ،م) .
3 .3العربية يف املدر�سة( :القاهرة :مطبعة املعارف1928 ،م) .

مؤلفاته يف السياسة واالجتماع:
�1 .1أوروبا وامل�صلحة( :النفائ�س الع�رصية ،ال�سنة الرابعة ،ج ،1كانون ثان1912 ،م) .
2 .2ارن�ست هيكل( :النفائ�س الع�رصية ،ال�سنة ال�سابعة ،ج� /23 ،5آب1919 /م) .
3 .3الثورة ال�صينية( :النفائ�س الع�رصية ،جملد  2ال�سنة الرابعة� ،شباط 1912م) .
4 .4الأعراب ،نحن الذين بلغوا الر�سالة (الر�سالة ،العدد 1943 ،530م) .
5 .5احلكومات الأوروبية( :النفائ�س ،ال�سنة الرابعة ،ج� ،3آذار 1912م) .
6 .6فل�سطني و�صاحب الر�سالة( :الر�سالة ،العدد 1938 ،266م) .
7 .7فل�سطني والأ�ستاذ الأكرب �شيخ الأزهر( :الر�سالة ،عدد 1938 ،253م) .
8 .8م�رص وفل�سطني( :الر�سالة العدد 1943 ،530م) .
9 .9يحيى ولفغنغ غوته (�شاعر اجلرمان العظيم) ( :الر�سالة ،العدد  ،431ال�سنة التا�سعة،
� 6أكتوبر1941 ،م) .
1010الب�رش وقوانينهم( :النفائ�س الع�رصية ،جملد  ،2ج  ،6ني�سان1910 ،م) .
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اهلوامش:
1 .1جملة الر�سالة (جملد  ،12عدد  2 ،761فرباير1948 ،م) .
2 .2نف�سه وال�صفحة نف�سها.
3 .3امل�صدر نف�سه وال�صفحة نف�سها.
�4 .4أخبار �أبي متام (الر�سالة ،جملد  6عدد 1938 ،277م) .
�5 .5آمايل الن�شا�شيبي( :خمطوط وهو منفرد) .
6 .6النفائ�س الع�رصية ،ج � ،3آذار� :1912 ،ص ،117 - 11 :ال�سنة الرابعة.
7 .7النفائ�س الع�رصية ،ج  ،10ت�رشين الأول.1912 ،
8 .8د .ا�سحق مو�سى احل�سيني� ،إ�سعاف الن�شا�شيبي ابن القد�س ،جملة اجلليل� ،إبريل،
1988م� ،ص.35 :
�9 .9إ�سعاف الن�شا�شيبي ،كلمة يف اللغة العربية ،املقدمة �ص :ج.
1010من مقال( :الفيل�سوف ابن الريحاين ،قوالن له يف البالغة الن�شا�شيبي جملة الر�سالة،
جملة � ،1945 ،639 ،13ص.1054 :
1111انظر� ،إ�سعاف الن�شا�شيبي ،كلمة موجزة يف �سري العلم و�سريتنا معه ،القد�س ،مطبعة
دير الروم الأرثوذوك�س ،1340 ،املقدمة� ،ص.5 :
1212نف�سه� ،ص.13 :
1313نف�سه وال�صفحة نف�سها.
�1414إ�سعاف الن�شا�شيبي ،كلمة موجزة يف �سري العلم و�سريتنا معه� ،ص.6 :
1515نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.

Page | 23

الفصل الثالث

مالمح من شخصية إسعاف النشاشييب
 إسعاف اللغوي احملقق. إسعاف األديب الناقد. إسعاف الوطين الغيور. إسعاف اجملادل احلصيف. مناذج من مساجالته مع معاصريه. -إسعاف املفكر املسلم.

أديب العربية
أ .د .حسن عبد الرمحن السلوادي

حممد إسعاف النشاشييب بني احملافظة والتجديد

الفصل الثالث
مالمح من شخصية إسعاف النشاشييب
�شخ�صية �إ�سعاف الن�شا�شيبي كحياته �شخ�صية حافلة خ�صبة متعددة اجلوانب بعيدة
الغور ،وهو منوذج �إن�ساين فريد ،ومثال علمي ر�صني ،يحوي جمموعة من اخلالل احلميدة،
وال�صفات العلمية اجلادة التي يندر �أن تتحقق جمتمعة يف واحد من الب�رش ،والتي يتعذر
على �أي كان �أن يك�شف عنها �أو يحيط ب�أبعادها ما مل يتوقف طوي ًال عند جماالت �إبداعها،
وجوانب عطائها يف ميادين اللغة والأدب والفن والتاريخ والفقه والتف�سري .ورمبا �أ�سهمت
ردوده وتعقيباته التي كتبها بتواقيع م�ستعارة ،والتي �أ�رشنا �إليها عند حديثنا عن حياته
وم�ساجالته مع معا�رصيه يف الك�شف عن مزيد من �سمات هذه ال�شخ�صية املو�سوعية الرثية
التي كان �صاحبها –كما و�صفه الدكتور عبد الوهاب عزام يف رثائه له« -ن�سيج وحده يف
كتاباته وخطابته ال يتقبل �أحداً ،وال ي�شبهه �أحد� .إمنا كان �صورة نف�سه ،وترجمان فطرته،
ووحي نبوغه وعبقريته» (. )1
�أو كما و�صفه �صديقه عجاج نويه�ض الذي الزمه ردح ًا من الزمن «ب�أنه يف طبيعة
مزاحه كالقطعة من البلور ،تعددت جهاتها ،ف�صار النور ينعك�س عليها بطرق �شتى .وكلها
جذابة ،فتبدو للناظر وهاجة .وافرة اللمعان والألوان .وكيفما تقلبها يف يدك تظل على
الوهج وال�ضياء) (. )2
نحن –�إذن� -أمام �شخ�صية �أدبية وعلمية المعة ت�ستوجب الدرا�سة والت�أمل لك�شف
خباياها ،و�إبراز مزاياها .و�سنحاول يف الفقرات التالية من هذا الف�صل تقدمي �رشح موجز
عن بع�ض مالحمها املبدعة ،ن�أمل �إذا �أ�ضفناها �إىل ما تطرقنا �إليه يف الف�صول ال�سابقة �أن
ت�شكل يف جمموعها حافزاً يدفع الباحثني �إىل مزيد من الدرا�سات التحليلية املتعمقة.

ً
أوال -إسعاف اللغوي احملقق:
لعل �أول ما يطالعنا من مالمح هذه ال�شخ�صية الرثية� ،أن �صاحبها عا�شق للغة العربية
متيم بها ،ال ميلُّ من احلديث عن حما�سنها ،وال ي�س�أم من عر�ض حما�سنها ومزاياها التي
تزينها ومتيزها عن �سائر اللغات .قال الن�شا�شيبي يف مقالة ق�صرية ن�رشها يف جملة
النفائ�س حتت عنوان�( :سبيكة امل�سجد يف لغة حممد) « :اللغة العربية لغة �أتقنها الإتقان،
و�أبدعها الإبداع .وقد جمعت احل�سن كله يف نظام ،وبذت جميع لغات الأنام .فالتجود
فيها خما�رصها حيثما �سارت ،والتو ُّنق يف معانقها �أنى دارت .و�إذا تنافرت اللغات يوماً،
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�سيدة عقيلة وجئن �إماء» ( )3والعربية يف ر�أيه» هي لغة
وت�ساجلت جاءت قناة اجلزيرة َّ
(الكتاب)  ،ولغة الأعراب ،ولغة الإيجاز �إذا ابتغيت الإيجاز ،ولغة الأطناب �إن ترد الأطناب.
فهيهات هيهات �أن متا�شيها يف الف�صاحة والبالغة لغة �أو يجاريها يف البيان ل�سان» (. )4
«ولي�س يف لغة العرب من عيب ي�صيبها به احلا�سد� ،أو مغمز يجد به �إىل الطعن منها
�سبي ًال الناقد �إال �صدور قومها عنها وهجرهم �إياها .و�إال غربتها يف وطنها .فهي يف الأقربني
وي�ضع من مقدارهم وال ي�ضع من مقدارها» (. )5
غريبة ،و�إن ذلك �إمنا ي�شينهم وال ي�شينها،
ُ
وقد كان لهذا الوله ت�أثري كبري يف تفرغ الن�شا�شيبي لدرا�سة اللغة العربية والدفاع
عنها ،فكان –رحمه اهلل -متميزاً يف �أبحاثه اللغوية عميق ًا متمر�س ًا يف معاجلته مل�سائلها
وق�ضاياها ،ال يكتفي يف ذلك باجلمع والعر�ض �أو بال�رسد والو�صف ،ولكنه ا�ستوعب القدمي
ليتخذ منه تك�أة �إىل �إبداع جديد .وقد �أ�سعفه يف ذلك اطالع وا�سع على دقائق اللغة و�أ�رسارها.
وا�ستيعاب �شامل ملراجعها ومعاجمها .ولهذا مل يكن يخلو عدد من �أعداد الر�سالة من بحث
لغوي �أو تعليق �أو نقد �أو معار�ضة لكبار الكتاب الذين عا�رصوه.
ولعله ال يغيب عن �أذهاننا تلك املناق�شات احلادة ،واملواقف الطريفة التي كانت تدور
بينه وبني جهابذة اللغة وفر�سانها يف زمنه مثل� :إبراهيم اليازجي وزكي مبارك والرافعي
وغريهم .وهو ما دفع �أمري البيان �شكيب �أر�سالن �إىل مدحه قائالً. )6( :
قد قال���تِ اللغ��� ُة الف�صح���ى بغربتها
ب���ات َينْ�شُ د ُه
املجيب مل��� ْن ق���د
ه���و
َ
ُ

إ�ســــــــــعاف
قد �أح�س َن اهللُ �إ�سعافـــــي ب�
ِ
عاف
أن��ص�ر �أخ���اك لدى
�
أ����س ِ
ْ
ٍ
ظل���م و� ْ

ويالحظ الباحث من خالل تتبعه لردود الن�شا�شيبي وت�صويباته و�أبحاثه اللغوية
�أن در�سه النحوي يقوم –كما هو �ش�أن القدماء -على التحليل اللغوي للألفاظ والعبارات
واجلمل ،فقد اهتم بالتوقف �أمام اجلمل والعبارات االفرتا�ضية ،و�رشح الن�صو�ص النحوية
وتتبع بع�ض اجلمل والألفاظ عند النحاة
املتعلقة بها ،والك�شف عما احتوته من حتليالتُّ ،
لبيان وجهة نظرهم ،ومل يقت�رص على نحوي دون �آخر ،وعلى نحو ما اهتم بتحليل الألفاظ،
اهتم كذلك بالتحليل اللغوي للجمل والعبارات ،وبيان �آراء النحاة حول ذلك كما فعل يف
تع ُقبه لأغالط املب�رشين التي وردت يف كتاب لهم ن�سبوه زوراً لل�شيخ �إبراهيم اليازجي،
وذلك يف �سل�سة مقاالت ن�رشها يف جملة الر�سالة القاهرية ( . )7فقد انتقد الن�شا�شيبي –على
�سبيل املثال -ا�ستخدام املب�رشين كلمة الأهمية يف قولهم« :مل يكن للقبيلة من الأهمية
عندهم ما �صار لها بعد ذلك» ،فقال�« :أرادوا �أن يقولوا من املنزلة �أو العز �أو اخلطر �أو ال�ش�أن،
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فقالوا :الأهمية ،وهي لفظة منكرة عامية مل تعرفها العربية يف وقت ،وهي من�سوبة �إىل
أهم فقولهم :فالن ذو �أهمية ،ومل تكن
هم ،وهي يف احلقيقة للفعل � َّ
الأهم وهو ا�سم تف�ضيل من َّ
لكذا �أهمية من الكالن املعتل» (. )8
والظاهر من ردود الن�شا�شيبي على كتاب املب�رشين� ،أنه مل يكن يلقي الكالم على
عواهنة� ،أو ي�سوق �آراءه دون دليل ،بل كان ي�ست�شهد على �صحة ما ذهب �إليه ب�أمهات كتب
التاريخ واللغة واملعاجم ،ون�سوق للداللة على ذلك تعليقه على عبارة وردت يف ذلك الكتاب
مترن �سائرهم يف حمل ال�سالح» .قال الن�شا�شيبي :قلت :يف اللغة
يقول الكاتب فيها« :وال َّ
مترن فيه .قال الإمام اجلاحظ� :أية جارحة منعتها من احلركة،
ومترن على ال�شيء ،ال َّ
مرن َّ
َّ
ومل مترنها على الأعمال �أ�صابها من التعقيد على ح�سب ذلك املنع ،ويف ال�صحاح :مرن على
ال�شيء مرون ًا ومراناً :تعوده وا�ستمر عليه .ويف الأ�سا�س« :من املجاز :مرنت يده على العمل،
ومرن وجهه على اخل�صام وال�س�ؤال« ،ويف املخ�ص�ص« :مرنت فالن ًا على الأمر» ،ومثل ذلك
يف الل�سان واجلمهرة وامل�صباح والقامو�س و�رشحه و�أقوال العرب (. )9
ف�أنت ترى �أن الن�شا�شيبي رجع �إىل ما يقرب من ع�رشة م�صادر لي�صحح خط�أ يف
ا�ستخدام حرف اجلر (من) املقرتن بالفعل َم َر َن ،وهو ما يدل على �سعة ا�ستيعابه للرتاث
العلمي والأدبي وم�صادره ،ودقة توثيقه للم�سائل العلمية والنحوية بالرجوع �إىل � َّأمات
الكتب وامل�صادر اللغوية والأدبية والتاريخية.
ويديل الن�شا�شيبي بدلوه يف م�س�ألة مل حت�سم بعد ،بل ما زالت حتى يومنا هذا تفر�ض
نف�سها على الباحثني ،وتتعاورها �أقالمهم ،و�أعني بها م�س�ألة تي�سري قواعد النحو العربي
وتب�سيط �أ�ساليب تدري�سها للنا�شئة واملتعلمني ،فهو يرى�« :أن امل�شكلة ال تكمن يف �صعوبة
اللغة و�سهولتها ،وال يف قاعدتها ،و�إمنا هي يف العلم والكتاب ،فهما اللذان ي�س ِّهالن
وي�ص ِّعبان ،وهما اللذان َيهدِيان و ُي�ضالن وهما اللذان ُيح ِّببان �إىل الفتى لغته ويكرهان.
فاملع�ضلة كل املع�ضلة هي املعلم وعلمه وتعليمه ،وكتاب كل �صف من ال�صفوف وتبويبه
وترتيبه وتبيينه» (. )10
امل�س يف قواعد اللغة� ،أو تغيريها ،فيقول« :ومن ظن �أو
وي�ضيف الن�شا�شيبي حمذراً من ِّ
مهو�س يهذي� ،أو مو�سو�س
�أيقن �أن تقريب العربية �أو ت�سهيلها هو يف تهدمي قواعد فيها ،فهو ّ
ديب� ،أو عامل �أو عويلم حتى
يلغو ،ولي�ست اللغة العربية ملك كاتب �أو كويتب �أو �أديب �أو �أُ ِّ
يت�رصف فيها ت�رصف املتملكني ،كال ثم كال� .إنها تراث قرون ،وملك �أمم ،ف�أين يذهب بكم
يا العبون؟! (. )11
وقبل �أن ننتقل �إىل ملمح �آخر من مالمح �شخ�صية هذا الأديب الالمع ،يجدر بنا �أن
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نعرج قلي ًال على طريقته يف انتخاب الكلمة واختيار الألفاظ ،فكما يظهر من املنتخبات
التي اخرتناها من �آثاره يف الف�صل الأخري من الكتاب ،وكذلك من �سائر كتبه وم�ؤلفاته ،ف�إن
الن�شا�شيبي يبدو �شغوف ًا بت�ضمني مقاالته ور�سائله �ألفاظ ًا غريبة غري م�أنو�سة ،وتعابري غري
م�ألوفة يلتقطها من بطون كتب الرتاث ومن املعاجم القدمية ،ناهج ًا يف ذلك نهج �أبي العالء
املعري الذي �أ�شاد به �إ�سعاف من هذه الزاوية ،وبرر له �صنيعه قائالً« :ولقد �أ�صاب ال�شيخ
و�أطاب حني حا�ش يف ر�سائله ودواوينه وكتبه الكلمات الغريبات ،فجمع ما َّدات �شاردات مل
عربيات قدميات ن�ش�أن يف اجلزيرة مع �أخوات
نر كثرياً منهن يف معجم من املعجمات ،و�إن َّ
لهن حلريات �أن يظهرن ،و�أن ُيعر�ضن ،وقد برع �أبو العالء �إذ ن�ص على تلك الغرائب يف ُح ٍلل
من�صات ،ولأن جتتاف لفظة غريبة جملة
عدنيات من العبارات ك�أنهن عرائ�س َّ
نورن فوق ّ
�أو بيت ًا خري من �أن توحد .ولكل لغوي يف الت�صنيف منط ،و�إن �أح�سن املعري فقد �أجاد ابن
�سيدة ،و�أجاد اجلوهري وابن دريد (. )12
ويبدو �أن هذا املنهج الذي اتبعه الن�شا�شيبي �شكل خ�صي�صة رئي�سة من خ�صائ�ص
�أ�سلوبه ،وميز بينه وبني �أ�ساليب غريه من الكتاب املجددين �أمثال :ال�سكاكيني و�أحمد �أمني
واملنفلوطي وغريهم ،فبينما يو�صف �أولئك ب�أنهم من دعاة التجديد والرت�سل والتحرر من
در ُج ا�سمه عادة �ضمن دائرة املحافظني الذين يع�شقون
القوالب القدمية ،ف�إن الن�شا�شيبي ُي َ
الأمناط التعبريية القدمية ،ويحافظون على تقاليد الكتابة العربية و�أ�ساليبها كما جتلت يف
ع�صورها املزدهرة.

ً
ثانيا -إسعاف األديب الناقد:
ال �أريد التوقف طوي ًال عند هذه ال�سمة من �شخ�صية �أديب العربية ،فقد كفاين م�ؤونة
ودبجوا
التف�صيل فيها نفر من الباحثني الذين ا�شرتكوا يف مهرجان تكرمي الن�شا�شيبيَّ ،
�أبحاث ًا ومقاالت تناولت ع�رصه وحياته و�أدبه وفكره ،وقد ُجمعت يف كتاب �صدر عن مركز
الأبحاث الإ�سالمية بجامعة القد�س حتت عنوان�( :أبحاث عن �أديب العربية حممد �إ�سعاف
الن�شا�شيبي)  .على �أنني �س�أتوقف قلي ًال لأعر�ض ملحات ومواقف دالة على عالقة الن�شا�شيبي
و�آرائه يف �شخ�صيتني �أدبيتني� ،إحداهما قدمية والأخرى معا�رصة ،ولكن يجمع بينهما �أمور
عدة ،لعل من �أهمها؛ �أنهما يجمعان بني ال�شعر والن�رش يف ن�سق فريد ،وم�ستوى رفيع من
النظم والقول يجدر �أن يتوافر لغريهما ،ونعني بهما �أبا العالء املعري و�أحمد �شوقي ،و�إين
لأطمح من خالل ما كتبه الن�شا�شيبي عن هذين املعلمني ،وما جلته يراعه من �صفاتهما
وجوانب �إبداعيهما �أن �أك�شف عنا�رص جديدة ل�شخ�صية الن�شا�شيبي نف�سه ،وال �سيما من
اجلانب الأدبي والنقدي.
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�1 .1إ�سعاف واملعري:
�شارك �إ�سعاف يف مهرجان تكرمي �أبي العالء املعري الذي �أقامه املجمع العلمي العربي
بدم�شق ،و�ألقى فيه خطبة ذاع �صيتها يف املحافل الأدبية يف م�رص وال�شام ،ون�رشتها جملة
الر�سالة على حلقات ابتداء من العدد  604الذي �صدر يوم  .1945 /11 /29و�إذا ت�أملنا
اخلطبة ملي ًا وجدنا �أنها تعك�س بو�ضوح �شخ�صية �إ�سعاف الأديب الناقد ،ور�ؤيته اخلا�صة
ل�صياغة الأدب وفنون القول ،ف�إذا قال عن �أبي العالء «�إنه جوهرة جاءت �إىل الدنيا وخرجت».
الرا�سخني يف العلم امل�ستبحرين ،ف�إمنا ي�شري �إىل
و�إنه من �أولئك النابغني و�أولئك العبقرينيَّ ،
ال�ص ْف ِوة
ر�ؤيته اخلا�صة للأدب الذي ال ِّ
يدبجه ،وال ميتلك نا�صيته �سوى نفر قليل هم �صفوة َّ
من الأمة ( . )13لأنه –كما قال�« -صعب بعيد املنال يحتاج �إىل طول ممار�سة ،و�سعة اطالع،
وكبري حفظ ( . )14ولن يعطيك الأدب �إال على ح�ساب ما تعطيه من نف�سك ،ولن يجود و�أنت
بان�صابه �ضنني» (. )15
وي�شري الن�شا�شيبي من ناحية �أخرى �إىل العوامل التي ت�سهم يف �صنع الأديب ،وحتدد
م�ستوى �إبداعه وجودته ،فالأديب ال يرتقي مب�ستواه �إال �إذا نهل من معني القر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية املطهرة ،ومن �أدب الأمة ولغتها يف ع�رص جمدها ،وهو ع�رص �صدر الإ�سالم،
ومتر�س فيه .يقول
وال �سيم القرون الثالثة الأوىل منه .وهذا ما فعله �أبو العالء طوال حياته َّ
الن�شا�شيبي يف ذلك« :وقد ا�ستهام ال�شيخ بلغة العرب وكان متمناه يف دنياه� ،أو مرجاه
الأ�سمى �أن ينبغ فيها ويف علومها ،فنبغ وبلغ حيث بلغ» (. )16
إلهي املحمدي (�أحمد بن عبداهلل بن �سليمان
ُ
وقال يف مو�ضع �آخر« :ب�صرّ
الكتاب ال ُّ
املعري) بعجائبه و�آياته ،وا�ستيقن وا�ستب�رص ،وارتوى ال�شيخ من كوثر البالغة القر�آنية
ونور.
ف�أزهر الكالم َّ
ن َّور القر�آن فعالً و�سما �صاح ُبه يف القائلني
هدي الناطقني� .إمنا القر�آن نور العاملني
�إمنا القر�آن ُ
غَ َّث قو ٌل مل يه ِ ّذبه الكتاب ()17
ُ
و�إذا ا�ستجمع الأديب �أدواته ،وحذق فيها ،وبلغ الذروة ،وارتقى قمة املجد ،كما فعل
املعري الذي جمع العبقرية من طرفيها :عبقرية النرث وعبقرية ال�شعر .يقول الن�شا�شيبي� :إنه
ِّ
ملن النادر الغريب �أن يحتاز الأديب عبقرية نرثية وعبقرية �شعرية كما احتاز هذا ال�شيخ.
فني املنظوم واملنثور مع ًا �إال للأقل –كما قال ابن خلدون-
و�إذا كانت الإجادة ال تتفق يف ّ
فكيف حال العبقرية وهذان ال�شاعران العبقريان� :أبو متام واملتنبي مل ترو كتب الأدب
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وال�سري من نرثهما �إال ر�سالة ق�صرية للأول �سطرها البديعي يف (هبة الأيام)  ،ور�سالة �أق�رص
منها للثاين �أوردها ابن خلكان يف وفيات الأعيان .و�أما البحرتي امل�سكني ،فكان ال يخطُّ
يف النرث �سطراً ،و�إذا خاطب �أحد يف �ش�أن ،وجه �إليه �شعراً ،قال �أبو العالء يف �إحدى ر�سائله:
«روي �أن البحرتي كان ال يقدر على كتب رقعة ،فيجعل املظلوم عو�ض ًا عن املنثور (. )18
وت�شري اخلطبة من جهة ثالثة �إىل منهج نقدي �أر�سى الن�شا�شيبي دعائمه ،و�شاد بنيانه،
وهو بنيان يجمع يف �شكله وحمتواه بني الأ�صالة من ناحية والإبداع من ناحية �أخرى.
إبداعه م�شوه ًا
فاملبدع يف �أي فن من الفنون �إذا انعزل عن تراثه،
وانبت عن ما�ضيه ،يظل � ُ
َّ
متواز بني �أ�صالة املا�ضي وتالدتِه وروح الع�رص
مبتوراً؛ لأن الإبداع احلقيقي ،يجمع يف ن�سق
ٍ
وج َّدتِه .يقول �إ�سعاف« :لي�س كل جديد ينجم يف الدنيا بجيد ،وما كل قدمي ي�ضاره قدمه ،وال
ير�ضى احلكيم من اجلديد �إال �إذا جاد .واجليد ال يرف�ض ،بل ُي�ستجاد ،ويحر�ص عليه .وما
نبذنا اجلديد ،و�إن قال ال�شاعر احلكيم القدمي� ،أعني احلطيئة( :لكل جديد لذة جلدته)  ،لكن
فابحث
لفقدان جودته ،فاغ ُد علينا باجلديد نتقبله ،ولن جند هذا �إال يف معادن القدمي الكرمي،
ْ
عنه هناك� ،إبحث عنه هناك وابن عليه» (. )19
وقد طبق الن�شا�شيبي هذا املنهج النقدي يف خطبته عن �أبي العالء ،فالقارئ لهذه
اخلطبة ،وهي يف حقيقتها درا�سة نقدية متكاملة ،يدرك منذ البداية �أن كاتبها حدد له
�أهدافاً ثالثة �سعى من وراء حتقيقها �إىل تغيري ما �أذيع عن �شخ�صية �أبي العالء،
ونق�ض ما تناقله الرواة قدمياً حول �إحلاده وت�شا�ؤمه وكرهه للحياة:
ِ
▪ ▪الأول :نفى ما قيل عن �إحلاد �أبي العالء �أو زندقته التي اتهم بها دون بينة �أو
برهان.
▪ ▪الثاين :نفي ما تردد طوي ًال حول نزعته الت�شا�ؤمية وانعزاله عن النا�س.
▪ ▪الثالث :التدليل على علو كعبه يف الأدب �شعراً ونرثاً ،وتفوقه فيهما ،والتزامه مبنهج
الأقدمني وطرائقهم يف الكتابة والتعبري.
وال �شك يف �أن حتديد هذه الأهداف يدل -يف حد ذاته -على نزعة ابتكارية وا�ضحة،
املعري ،مل ي�سبق لأحد �أن تناوله بهذا العمق والتف�صيل،
ونهج جديد يف درا�سة �شخ�صية
ِّ
و�ضمن منهجية م�ؤ�س�سة على ا�ستنطاق مئات ال�شواهد والن�صو�ص الأدبية وحتليلها ،وجالء
مراميها كما فعل الن�شا�شيبي.
�إن نظرة واحدة نلقيها على عناوين الفقرات التي �ضمنها الن�شا�شيبي يف ثنايا
خطبته ومنها( :الأمل ،هون عليك ،ال طرية ،بركات اهلل ورحمته ،الإقدام واجل�سارة ،املوت
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كرهة ،املال وتثمريه ،الن�سل والزواج� ،أدب ال�سلوك ،حفظ الرحم وغريها)  .هذه العناوين
وما �صاحبها من �رشوح وتعليقات و�إحاالت �إىل ع�رشات من امل�صادر من تراثنا العربي،
تو�ضح مدى اجلهد الذي بذله �إ�سعاف لإقناع قرائه وم�ستمعيه ب�أن ثمة تغيرياً طر�أ على
معامل ال�صورة التي توارثناها عرب قرون ل�شخ�صية �أبي العالء ،ومن �أبرز مظاهر هذا التغيري
�أن الرجل مل يكن ملحداً �أو زنديق ًا كما �صورته الأخبار والأثار ،و�إمنا كان م�ؤمن ًا متم�سك ًا
بنحلته غيوراً عليها بدليل �أنه نظم لزومية من واحد وع�رشين بيت ًا «�أر�سلها �صاعقة جملجلة
�أحرقت امل�ضللني الذين �صب�أوا وفارقوا دين �آبائهم و�أجدادهم» ( . )20ومن مظاهر هذا
التغيري �أي�ض ًا �أن �أبا العالء ،و�إن كان قد �أقام يف بيته م�رضب ًا فيها ،فقد كان مط ًال على الدنيا
غري زاهد فيها «وكانت �ش�ؤون �أمته تعنيه �أميا عناية ،واملت�شائم ال تهمه حاله وال يبايل
ب�أمر باله ( . )21وال�شاهد على ذلك مواقف و�أقوال له «نطقت باحلقيقة وهدت �إىل الطريقة،
وعززت �رشيعة املتفائلني ،وفندت مذهب املت�شائمني ،وبينت للنا�س كيف يحبون؟  ،وكيف
يقوون؟ وكيف ي�سريون يف هذا الوجود؟» (. )22
ضال عن تفا�ؤله و�أثريته« -خ�صب الروح
وزيادة على ذلك فقد كان �أبو العالء -ف� ً
()23
يدعب ويفاكه ،وما ر�سالة الغفران �إال كتاب �أماليح و�أفاكيه و�أهاكيم» .
ُ
وبعد ،ف�إن ال�صورة التي جالها �إ�سعاف ل�شيخ العربية �أبي العالء ،وملن �سبقه �أي�ض ًا
من ال�شعراء مثل املتنبي و�أبي متام والبحرتي ،تظهر مدى تبحره بالرتاث العربي القدمي
و�إحاطته له ،فقد قر�أ الع�رشات ،بل املئات من امل�صادر الأدبية النقدية وه�ضمها ،لكنه –كما
بدا يف جممل �آرائه النقدية -مل يتوقف عندها ،ومل يقتف �آثارها ومعانيها دون متحي�ص �أو
حتليل ،و�إمنا كان ي�ضيف �إليها من لدنه �إ�ضافات غلب عليها طابع اجلدة واالبتكار .وتوحي
اللمحات والإ�شارات التي كان ي�سوقها حول العديد من امل�سائل التي عاجلها �إىل متكنه،
وامتالكه ملفاتيح ما �أغلق فهمه منها ،وهو �أمر ندر توافره لدى ناقد واحد من معا�رصيه.
�2 .2إ�سعاف و�أمري ال�شعراء �أحمد �شوقي:
بد�أت �صلة �أديب العربية ب�أمري ال�شعراء �شوقي عام 1927م ،حني �ألقى خطبته ال�شهرية
يف مهرجان تكرمي �أمري ال�شعراء حتت عنوان( :العربية و�شاعرها الأكرب �أحمد �شوقي)  ،وتوثقت
عرى ال�صداقة بني الأديبني الكبريين بعد ذلك ،و�أقبل كل منهما على الآخر �إقبال الأخ على
�أخيه ،يقول ح�سني �شوقي جنل �أمري ال�شعراء وا�صف ًا تلك العالقة« :ومن الأ�صدقاء الذين كان
�أبي يحبهم كثرياً �إ�سعاف الن�شا�شيبي� ،أديب فل�سطني الكبري ،كان �أبي يحبه لتحم�سه للإ�سالم
ضال عن خفة ظله» ( . )24وا�ستمرت العالقة بني الرجلني رائقة �صافية ال ت�شوبها �شائبة
ف� ً
قرابة خم�س �سنوات ( ، )1932 - 1927وهي ال�سنة التي انتقل فيها �أمري ال�شعراء �إىل جوار
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ربه .وقد رثاه �إ�سعاف بكلمة رائعة بلغ �أ�سلوبه فيها الذروة ،وجاء النرث املوزون وال�شعر
املنثور فيها ملتئم ًا مع �سياق الكلمة وم�ضمونها ،دومنا ع�سف �أو تكلف (. )25
ومثلما ا�ستخل�صنا من خطبة �إ�سعاف عن �شيخ الأثريني �أبي العالء املعري بع�ض
املالمح وال�سمات التي متتاز بها �شخ�صية �إ�سعاف الأدبية والنقدية ،و�أ�سلوبه الفريد يف
الكتابة والتعبري ،ف�إننا �سن�سعى يف حديثنا عن �صلته ب�أمري ال�شعراء وكتاباته عنه �إىل
التعرف �إىل املزيد من هذه اخل�صائ�ص وال�سمات التي ينفرد بها �أديب العربية عن �سائر
الكتاب واملبدعني الذين عا�رصوه يف فل�سطني �أو �سواها من الأقطار العربية ال�شقيقة.
وخال�صة ما ذهب �إليه �إ�سعاف الن�شا�شيبي يف خطبه وكتاباته �أن �شوقي هو �شاعر
ال�شعراء ورائد املجددين من غري منازع .والإمارة التي منحت له عن جدارة وا�ستحقاق قليلة
�إذا قي�ست مبا بلغه من علو ال�ش�أن ونباهة الذكر والتميز والفرادة بني ال�شعراء ،فقد �رضب
�شوقي يف الأر�ض ،وطاف يف الآفاق ،ور�أى من �صور الطبيعة ومن بدائعها ،ومن �أخالق
الأمم وطبائعها ما مل تتهي�أ ر�ؤيته للكثريين.
ويرى الن�شا�شيبي �أن �شوقي قد جال ب�شعره يف كل غر�ض ،وق�صد كل ق�صد ،و�أ�صاب من
كل معنى ،وطال نف�سه يف �أكرث من ق�صيدة �إىل ما مل يطله كثريون من ال�شعراء .فما �ضعف،
وال تخلخل وال �أ�سف ،وال ف�سدت �أخيلته ،وال �شاهت معانيه ،بل قد ي�أتي �أكرث مما ي�أتي
حر الكالم و�أفانني القول.
باجلوهري الرائع ،والبديع املتقن من ّ
يقول يف خطبته �آنفة الذكر« :وغا�ص وحلَّق ف�أتى -كما قال ابن الأثري يف حق حبيب-
بكل معنى مبتكر مل مي�ش منه على �أثر ،وعرف ال�رشق وعرف الغرب ،وقد عرف الع�رص (وقد
جهل غريه ع�رصه)  ،واكتنه �رس التقدم والت�أخر ،ف�أعطى احلقيقة يف �شعر ،وهدى بالكلم
الطيب ذي احلكمة �إىل الطريق الأقوم» ،وي�ضيف �إ�سعاف قائالً« :رب معان ُيهمهم بها
الزمان همهمة ،وال يف�صح وتختلج يف ال�صدور ،وال تبدو ،ويجهلها العام وهي منه مقرتبة،
وبينها �أي التبيني
«وتغيب من الأملعي وهي مل تبعد عنه ،وقد اجتذبتها قوة �شوقي ال�شعريةَّ ،
للعاملني ،فعجب النا�س ،بل ما كادوا يق�ضون العجب» (. )26
لعل �أهم ما ي�ستنبطه القارئ من الن�ص ال�سابق �أن الن�شا�شيبي نهج نهج اجلاحظ
وابن ر�شيق و�صاحب العقد الفريد ،و�سلك طريقهم ،وتبنى ر�أيهم يف ق�ضية اللفظ واملعنى،
فاملعاين ح�سب ر�أيه« :ملقاة على الطريق يعرفها العطار والبيطار ،وهي �إن مل تلتجئ �إىل
أبكم على قائلها» (. )27
لفظ �أنيق �رسي يقي ابتذالها ،ف ُ
َ�ضلَ ال ُ
ومن هذا املنطلق ي�ؤكد الن�شا�شيبي �أن �شوقي ما جمله وخلده غري عربيته ،ومتانة لغته
وديباجته .يقول« :و�إين �أق�سم بالقر�آن وبالغته و�إعجازه وعبقريته وعجائبه التي لن حت�صى
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�أن لو مل يكرم لفظ �شوقي يف ال�شعر كما كرمه معناه ،ولو مل ت�رشق هذي الديباجة ال�شوقية
املليحة ذلك الإ�رشاق ما كان �أحمد �شوقي �شاعر العربية الأكرب ،وما كان ملك ال�شعر ،وما
كنتم �أظفرمتوه بهذا اليوم ،ولكنه عاقل حكيم ،عرف كيف يقول ،وكيف يبني ق�صيده ،وي�شيد
�أهرامه يخلد فيها .وقد قلت قدماً :وما يفي املعاين من الدثور �إال متانة �ألفاظها ،وما يخدمها
الدهور �إال حتقيق كالمها .والدهر �أثبت ما كنت قد قلته» (. )28
ويبدو �أن الن�شا�شيبي نقب طوي ًال كي يحقق بغيته ،ويج ِّود �أ�سلوبه ،و ُيحكم طريقته
يف التعبري فلم يجد من ي�ضاهيه� ،أو يتوقف عنده غري القدامى .وقد �أكد هذا املنحى بقوله:
«�إن يف االنكباب على القول القدمي العتيق خرياً كثرياً ،بل �إن فيه كل اخلري ،بل ال خري �إال
عنده» ( )29ولعل هذا هو ال�رس الكامن وراء �إعجابه ب�أبي العالء املعري و�أحمد �شوقي ،فقد
منكب ًا على �آثار القدماء ،مهتدي ًا بهديهم ،م�ؤمت ًا ب�أمامتهم ،وكان
عا�ش كل منهما حياته
َّ
الن�شا�شيبي �أكرثهم �إ�رصاراً على ال�سري يف هذا االجتاه ،فرا�ض نف�سه على حماكاتهم والن�سج
على منوالهم ،وما كانت كتاباته لت�صدر �إال بعد خما�ض ع�سري ،وكان -كما و�صفه تلميذه
جود ما و�سعه التجويد ،وي�ؤ ِّنق
�إ�سحاق مو�سى احل�سيني« -يق�ضي �ساعات يف كتابة ر�سالةُ ،ي ِّ
ما و�سعه الت�أنيق ،وال عجب بعد ذلك �أن تفرد ب�أ�سلوب �أنيق حمكم ذي �ألفاظ متينة مت�آخية
ون�سيج قوي» ( ، )30ي�ست�شعر قارئه �أنه من مكنون �صدره ،وذوب ف�ؤاده ورهيف �أحا�سي�سه
وم�شاعره.
وقد دفع هذا االجتاه املحافظ نفراً من الباحثني والنقاد مثل :خليل ال�سكاكيني ،و�أمني
الريحاين ،و�إح�سان عبد القدو�س �إىل اتهامه بالتقعيد والتقعري واالنخراط يف زمرة املقلدين
اجلامدين الذين يعزلون �أنف�سهم عن املجتمع ،وي�ضعون بينهم وبينه حجاب ًا كثيف ًا يجعلهم
مبن�أى عن همومه وم�شكالته وطموح �أبنائه للتغيري والتطوير وجماراة الع�رص.
على �أن الن�شا�شيبي كان موقن ًا –على ما يبدو -ب�أن ما قام به هو عني التجديد ال
التقليد ،وقد ر ّد عن نف�سه تهمة التقليد وفندها بقوله« :قد �أالقي الكاتب العظيم من املتقدمني،
علي وال �أم�شي وراءه ،وله قوته وطريقته ويل �ضعفي وطريقتي» (« ، )31فل�ست
فال ي�سيطر ّ
�إذن مقلداً يف القول �أحداً ،و�إمنا هي �ألفاظ عربية م�رضبة عرفتها ،و�أ�سلوب عربي بينّ َعقِل ُته،
وتلك جاءت ،ثم كالم هو ذوب روحي ولني نف�سي وخليقتي وطريقتي» (. )32
و�أ�ضاف �إ�سعاف مبين ًا مالمح هذه الطريقة وخ�صائ�صها بعبارات دالة موجزة فقال:
«ويف احلق �شدة ويف النف�س قوة ،وفيها و�ضوح ظاهرها كباطنها ،وباطنها كظاهرها ،ف�أنا
�أ�شن�أ التزويق يف الكالم ،و�أ�شن�أ هذه اال�ستعارات املخ�رسات ،و�أبغ�ض بديع اجلماعة ،فال
البينة ،وكرهت الغريب الذي ذموه
�أعرج �إال على القول املبني ،وال يجيء مني �إال اجلملة ّ
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لكرهي اال�ستعارة املمقوتة» (. )33
هل �صدق الن�شا�شيبي فيما قال؟! وهل عك�ست خطبه ومقاالته حقيقة م�شاعره
ومكنونات نف�سه ،وما جلبت عليه طبيعته من العواطف والأحا�سي�س امل�ستعرة؟! �أظن الأمر
كذلك ،فهو يف كل ما كتب ينطق مبا يعتمل به ف�ؤاده ،ومتتزج به �أحا�سي�سه ،ولو �أننا ت�أملنا
�أي قطعة من نتاجه لوجدنا �أنه ي�سودها جو نف�سي هو مزيج من الغ�ضب والعتب والثورة
واحلزن والأمل والغرية امل�شوبة باحل�رسة على جمد �سلف ،ووطن يتهدده ال�ضياع واال�ستالب،
ولعل مرثيته الرائعة لأمري ال�شعراء �أحمد �شوقي خري �شاهد على اجتاهه و�أ�سلوبه يف الكتابة
والتعبري ،وفيما ي�أتي مقطع من هذه املرثية ،ن�ضعه بني يدي القارئ لعلَّه يتلم�س بنف�سه
بع�ض املرتكزات التي ي�ستند �إليها الن�شا�شيبي يف �إر�ساء معامل مدر�سته النرثية .يقول)34( :
غاب البلبلُ؟! �أين غاب البلبلُ؟!
بلب ُل الكرم ِة ولىَّ � .أين َ
أنني و�شــــــــــــــج ْن.
غـــــاد َر الطريُ ثكاىل يف
حنني و� ٍ
ٍ
ظاهرات يف ال�صبـــــــــاح.
بدموع
زهرُ الكرم ِة يبكـــــــي
ٍ
ٍ
طــــــــرب.
ارتيــــــــاح ال
نن الكرم ِة �آ�س ال اهتــــــزا ٌز ال
ف ُ
ْ
ٌ
مي.
زالت
بهجة ْ
ْ
وجاءت وح�ش ٌة وعرا الكرم َة حز ٌن ال ير ْ
مدر ُه ال ُعــــــــــــــــ ْر ِب قَ�ضَ ـــــــــــى .مدر ُه العــــــرب قَ�ضَ ــــــــــى.
ثوب احلِـــــــــــــدا ْد.
يـــــــــــــــــــــا فتــــــــــــا َة ال ُع ْر ِب فال َب�ســـــــــــي َ
فاملقطع –كما يالحظ -ت�شيع يف �أرجائه عاطفة متقدة م�شحونة باحلزن والك�آبة،
ومتتاز ديباجته بال�صياغة املتقنة والعبارات املحكمة .وقد زادها طالوة تلك املو�سيقى
التي تنبعث من بني �سطورها وعباراتها التي �صيغت على هيئة ال�شعر املن�شور ،وهو اجتاه
ابتدعه �إ�سعاف يف تلك الفرتة املبكرة يف �أدبنا الفل�سطيني ،و�أظن �أنه كان �إرها�ص ًا لظهور
حركة ال�شعر احلر فيما بعد.

ً
ثالثا -إسعاف الوطين الغيور:
قال �أحمد ح�سن الزيات �صاحب جملة( :الر�سالة) يف نعيه لإ�سعاف� :أخل�ص هلل ،ف�أخل�ص
لقر�آنه و�أولع مبحمد ف�أولع بل�سانه» ( . )35هذه العبارة على �إيجازها تك�شف لنا ملمح ًا رئي�س ًا
من �شخ�صية �إ�سعاف وهو غريته وحمبته و�إخال�صه لدينه ووطنه ولغته العربية ،ورمبا كان
حديثه عن اللغة العربية وابتدا�ؤه بها –غالبا ً -مدخ ًال للتعبري عن حما�سه للإ�سالم وع�شقه
للوطن ،بل هو يرى يف العربية والإ�سالم �شيئ ًا واحداً .قال يف خطبة له �ألقاها يف حفل ت�أبني
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عبد املح�سن ال�سعدون عام 1919م:
«قالـــــــــــوا ابكه و�إالّ غ�ضبت عليك عروبتـــــــــــــك
�أعوذ مبحمد �أعوذ بالعربية من غ�ضب العربية
وهل يل يف حياتـــــــــــــــــي ومماتي �إال هـــــــــــــــي
�أنا خادمها �أنا عبدها �أن عبـــــــــــــــــــــــد لغتــــــها
�أنــــــــــــــــــــا عبد قر�آنها �أنا عبد حم َّمدِها
�أنـــــــــــا �سيد لكل حر �سيد بهذه العبودية
�أعـــــــــــــــوذ بالعربية من غ�ضب العربية» ()36
وقال مفتتح ًا خطبه يف ذكرى معركة حطني« :ذهبت بال ُد حممد ،ذهب قر� ُآن حممد ،ذهبت
لغة حممد ،و�أي معنى للكون ذهب منه ا�سم حممد (« ، )37وحممد هو القوة العربية املتج�سدة،
والعربية هي حممد قوة عربية معنوية �أبدية وهي (عربية القر�آن ولغة القر�آن) (. )38
�إن من يطالع �آثار الن�شا�شيبي وكتاباته يده�شه ذلك الوله ال�صويف بالإ�سالم والقر�آن،
ونبيه حممد عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم ،كما يده�شه تلك اللغة الرائقة امل�صفاة التي كان
يجهد نف�سه يف �صياغة تعبريها وانتقاء �ألفاظها ،كيما يرتقي �إىل مقام امل�صطفى الأ�سمى،
ومكانته اجلليلة وف�صاحته التي ال جتاري .يقول �إ�سعاف« :لكل �أمة نابغة ولكل قوم ع�رص
ذهبي .ونابغة الأمة العربية ،بل �أمم هذه الكرة الأر�ضية قاطبة هو حممد بن عبداهلل ،النبي
العربي ،وقد جاء يف �أكرم ع�صورها ،ويف � ّإبان كمال اللغة العربية ،فتقدم كل بليغ ،و�أخر�س
كل منطيق» (. )39
ويقول يف مو�ضع �آخر منوه ًا بف�صاحة القر�آن وبالغته« :وجاء مع هذا النبي العظيم
كتاب كرمي .بالغة العرب اخلّل�ص العرباء ،وف�صاحة م�صاقع اخلطباء وخناذيذ ال�شعراء
متحاقرة مت�ضائلة بني يدي ف�صاحته» (. )40
من �أجل ذلك �أكرث الن�شا�شيبي من االقتبا�س من القر�آن الكرمي واحلديث النبوي ،وال
يكاد يخلو مقال �أو خطبة له من �آية �أو حديث ي�ست�شهد بهما يف براعة نادرة حتى يح�سب
الذي ال يحفظ القر�آن �أن الكالم كله جزء من �سياق اخلطبة ،ومن كالم اخلطيب ،كما جتلَّت
�أي�ض ًا با�ست�شهاده بالثالث �أو الأربع �آيات ال يف�صل بينهما يف معظم الأحيان �إال �أدوات
العطف» (. )41
ومن امل�ؤكد �أن وراء هذه الرباعة يف التمثل بكتاب اهلل ،و�أحاديث ر�سول اهلل �صلى اهلل
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ح�س �إمياين عميق ،ونزعة دينية مت�أ�صلة ،ولّدت لديه �شعوراً منا�سب ًا بالإجالل
عليه و�سلم ّ
والتوقري ل�صاحب الر�سالة .وقد بلغ توقريه للر�سول الكرمي حداً جعله يعيد طباعة ملزمة
من كتاب له ثالث مرات حتى ي�ضع ا�سم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف مو�ضعه الالئق
به .يقول عجاج نويه�ض وا�صف ًا تلك احلادثة« :طبع �إ�سعاف كتاب ًا يف مطبعة دير الروم
الآرثودك�س يف القد�س ،و�أظن �أن ا�سمه كان (�سري العلم و�سريتنا معه)  ،وملا طبع امللزمة
الحظ �أن ا�سم النبي عليه ال�سالم ورد يف ال�سطور الأخرية يف ال�صفحة التي �إىل اليمني ف�أبدل
امللزمة كلها حتى جعل كلمة حممد تقع و�سط ال�سطر متاماً ،ثم طبعت امللزمة ،ثم نظر فر�أى
�صف امللزمة و ُتطبع للمرة الثالثة ،بحيث يقع ا�سم النبي �صلى
�أن هذا كله ال يليق ،فطلب �أن ُت َّ
اهلل عليه و�سلم يف و�سط ال�سطر الأول الأعلى من ال�صفحة بني هاللني جتلَّة و�إكراماً .فا�ضطر
�إ�سعاف �إىل �أن يقوم بتكاليف طبع ثالث مالزم من �أجل هذه امل�س�ألة ،وهي م�شهورة عنه،
ومن يراجع الكتيب يجد م�صداق هذا يف تلك ال�صفحة» (. )42
وا�ستطاع �إ�سعاف بح�سه الإمياين العميق �أن يدرك طبيعة ال�رصاع الذي �شهدته منطقتنا
منذ بداية هذا القرن ،ففي ر�أيه �أن العداء الذي يكنه الغربيون للعرب وامل�سلمني لي�س جديداً
�أو طارئاً ،و�إمنا هو قدمي وم�ستحكم ،فال�رشق والغرب كما قال« :مل ينفكا منذ الدهر الأقدم
يتنازعان رداء ال�س�ؤدد ويتجاذبان ويتحاربان يف ميدان املجد ويتباريان .وكل يقدح يف
�أال تخفق فوق قلل الكرة الأر�ضية �إ ّال رايته .وللغرب يف هذا الوقت الدولة على ال�رشق ،فهو
العايل وهو ال�سائد ،و�إمنا رفع الغرب فوق ال�رشق درجات علم قد خادنه العمل ،وج ُّد جا ٍّد قد
عادى اخلور والك�سل» (. )43
من �أجل ذلك نبه �إ�سعاف �أبناء جلدته �إىل املخاطر التي ترتب�ص بهم ،وتهدد وجودهم
وكيانهم من طرف امل�ستعمر الغربي الذي �أعتزم على �أن يقذف بهم يف هوة دريدية ( )44من
اال�سرتقاق والعبودية ( . )45ور�أيناه يحثهم على �أن ي�أخذوا حذرهم ويتعلقوا ب�أ�سباب القوة،
وي�سلكوا الدرب نف�سه الذي �أو�صل الغربيني حتى �أ�ضحوا وهم على ما هم عليه من القوة
والغلبة واملنعة .يقول�« :إذا مل ي�أخذ ال�رشق املفرط يف �أمره ،واملعر�ض يف حاجته حذره،
وينبل للكوارث نبالها ،ويتذرع ل�صدم ال�رش مبثل ذرائع �أخية -و�أن احلديد باحلديد يفلح-
ويعلم ويد�أب ،ويفر فرار ال�سليم من الأجرب من اجلهل الذي �آخاه .واجلهل مرد من ي�ؤاخيه،
ومن العجز الذي �صافاه .ومن العجز والتواين نتجت الهلكة �إذا مل ي َّدرع كل ذلك ،فقد ي�أذن
اهلل با�ضمحالله .وكتب الكاتب على اللوح حكم زواله .وهيهات هيهات �أن يرد عليه التلهف
والتح�رس �إذا وىل الأمر و�أدبر» ( . )46و�سبق لإ�سعاف �أن �صاغ املعاين �شعراً يف ق�صيدة له
ن�رشها عام 1910م يف جملة النفائ�س بعنوان( :فل�سطني واال�ستعمار الأجنبي)  ،وقد حذر
فيها �أبناء قومه و�أنذرهم من �سوء العاقبة التي تنتظرهم �إذا مل يتكاتفوا ،ويزيلوا عن �أعينهم
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�أغ�شية الوهم ويطهروا نفو�سهم من القدرية واالتكال والتخاذل يقول:
� َّإن اال�ستعم���ا َر ق���د ج���ا َز امل���دى
�إن ه���ذا ال���دا َء ق���د �أم�س���ى عي���اء
�إنــــــــــه���ا �أوطانُك���م فا�ستيقظ���وا
ترج���ون حي���ا ًة بعدهـــــــــ���ا
كي���فَ ُ
فاعلم���وا ي���ا ق���و ُم �إن مل تعلم���وا
هلل م���ن َرقد ِتكُ��� ْم
واهج���دوا ب���ا ِ
ُ

�س�ي�ر َع���داء
دو َن �أن يع���دو ُه ع���ن
ٍ
فتالف���وه �رسيعـــــــــــــاً بالـــــــــدواء
لقــــــــــ���وم دخـــــــــالء
ال تبيعوه���ا
ٍ
ونعيماً وهن���ا ًء و�صفــــــــــــــــــــــاء
�إن ُعقباك���م هـــــــــ�ل�ا ٌك وفنـــــــــــاء
وارفع���وا ع���ن �أعينِك���م ه���ذا الغِ �شاء

وعبرَّ �إ�سعاف عن مقته ال�شديد لال�ستعمار الغربي ،وكراهته له بعد ما ات�ضحت نواياه،
وخالفت �أفعاله ما �أ�شيع عنه من ت�سامح وتقدم وتعلق باحلرية والدميوقراطية وحقوق
عمت �رشوره و�آثامه بالد العرب وامل�سلمني ،وال �سيما وطنه فل�سطني ،يقول
الإن�سان ،وبعدما ّ
يف خطبته التي �ألقاها يف ذكرى معركة حطني« :نور الدين� ،صالح الدين �إن القوم قد عادوا
و�أعادوها بعد ع�صور جذعة .اللنبي ،غورو ،قد �أتانا ما قلتما ،قد فهمناه ،قد عقلناه� ،إنها
مل تنته� ،إنها مل تنته �أيها الغربيون .هذي بالدنا هذي ديارنا ،زايلوا بالدنا .غادروا بالدنا.
وملدنيتكم الكاذبة املزورة،
حياها اهلل وجوهاً)،
َّ
�إنا لكم ولوجوهكم (�شاهت وجوهكم ال َّ
ولظلمكم وجلوركم والنتقامكم من القالني ،من املبغ�ضني ،من املنكرين ،من اجلاحدين ،من
الكافرين» (.)47
إ�سعاف بعد �أن ا�شتدت وط�أة اال�ستعمار الغربي ،وت�صاعدت �إجراءاته القمعية،
ومل ميلك �
ُ
ووا�صل �سيا�سته التع�سفية الرامية �إىل تهويد فل�سطني واقتطاعها من ج�سم الأمة العربية �إال �أن
يتوجه بالدعاء واال�ستعطاف �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بعبارات ي�سودها قدر غري
وذيله
قليل من الي�أ�س والإحباط والك�آبة ،فكتب مقا ًال بعنوان( :يا ر�سول اهلل) يف جملة الر�سالة ّ
بتوقيع م�ستعار (ن) حترزاً وخ�شية من مالحقة �سلطات االنتداب الربيطاين وا�ضطهادها له،
وقال يف ختامه« :يا حممد ،يا حممد لقد �ضامنا هذا الزمان الإفرجني حتى ذاك الذي �رضبت
عليه الذلة وامل�سكنة ،وكان �ضعفنا ول�ؤمنا وتعادينا و�صدعاتنا وغ�ضبك علينا ،غ�ضبك على
متن على املنتمني �إىل عربية قر�آنك
اخللف اخلالف من �أجل ذلك �أقوى معني لل�ضائمني ،ف�إن مل َّ
العربي ب�شيء من عطف ور�ضا .هلك يا �سيدي �أبا القا�سم �أتباعك ،خدام (كتابك)  ،خدام (ل�سانك)،
خدامك يف الهالكني .يا �سيد الوجود ،يا ر�سول اهلل ،يا �أبا بكر ال�صديق ،يا عمر الفاروق ،يا ذا
النورين ،يا �أبا احل�سنني� ،إن الدهر قد جار على قوم عرب (.)48
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وقال يف مو�ضع �آخر من خطبة له بعنوان :البطل اخلالد �صالح الدين« :حممد بن
عبداهلل ،حممد بن عبداهلل ،نحن عبيدك ،نحن عبيد عبيدك ،نحن منتمون �إليك .منتمون �إىل
قر�آنك ،منتمون �إىل دينك .منتمون �إىل عربيتك ،فماذا تريد منا؟! هل تريد �أن نبيد؟ �أن يبيد
قر�آنك؟ �أن تبيد لغتك؟ �أن ت�ضيع بالدك �أن تهلك �أمتك؟! حممد� .أدركنا� ،أجندنا ،خل�صنا،
�أنقذنا ،جننا» (. )49
ووا�صل �إ�سعاف هجومه على �سلطات االنتداب الربيطاين وربيبتها احلركة ال�صهيونية
ومقاومته لهما بالت�رصيح تارة وبالتلميح تارة �أخرى .وكان يهتبل �أي فر�صة تلوح له
ليعرب عن �أحا�سي�سه الوطنية ال�صادقة ،وم�شاعره الدينية حاث ًا �أبناء �شعبه على ال�صمود
واملقاومة ،ومقارعة العدو الغا�صب ،ففي معر�ض تدليله على نزعة التفا�ؤل والأثرية عند
�أبي العالء� .أورد �أمثلة و�شواهد �شعرية ت�شري �إىل كراهة املعري للموت وحبه للحياة واقباله
عليها ومنها قوله:
باختي���اري

ولك��� ْن �أو�ش���ك الفتي���ا ُن (� )50سحب���ي

ول���و خُ �ِّي�ِّرّ ُت مل �أت���ركْ حمل���ي

م�ضيــــــــق بعد َر ْح ِب
ف�أ�سكــــــــ ُن يف
ٍ

�أر ِد

ومل

املني��� َة

غري �أن الن�شا�شيبي ي�ستدرك يف فقرة الحقة وحتت عنوان( :موت البطولة) ،ويعني
ا�ست�شهاد املجاهدين واملرابطني لي�ؤكد على ل�سان املعري �أن هذا ال�ضرَّ ب من املوت يغاير
ال�رضب الأول ويختلف عنه ،لأنه مما ترغبه النفو�س ،وحتر�ص عليه .يقول الن�شا�شيبي:
حب ويعظم ،وهو موت البطولة يف الوغى ،وقد
«هناك �رضب من املوت ال يكره وال يذم ،بل ُي ُّ
حر�ض ال�شيخ عليه ،واحلرب �رشعة العربي:
أو�شكت
يغ����ش الكري َهة �
�إذا املر ُء مل
َ
ْ

حب���ا ُل الهوينى بالفت���ى �أن تقطَّ عا

واجلهاد دين امل�سلم :كتب عليكم القتال وهو كره لكم ،وع�سى �أن تكرهوا �شيئ ًا وهو
خري لكم ،وع�سى �أن حتبوا �شيئ ًا وهو �رش لكم ،واهلل العليم و�أنتم ال تعلمون .وجاهدوا يف اهلل
حق جهاده.
و�إذا كان احلال كما قال ال�شيخ:
وم���ا

َ�س��� ُّل

املهنَّ��� ِد

لل َّت ِوق���ي

ك ََ�س��� ِّل

امل�رشفي��� ِة

للتَّ�شِ ف���ي

فاملوت يومئذ خري من �ألف حياة ،خري من اخللود:
ال�سعد يف دني���ا َك �أن يهلك الفتى
م���ن َّ
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وفعل �إ�سعاف ال�شيء نف�سه يف مرثيته لأمري ال�شعراء �أحمد �شوقي ،فقد �ضمنها عبارات
وعرى ح�ضارته الزائفة القائمة على القهر والغدر
�أظهر فيها كرهه لال�ستعمار وبغ�ضه له،
ّ
والقتل واالغت�صاب ومنها قوله:
مغت�صب
عا�سف
لغرب
«من
ٍ
ٍ
ٍ
ال�صبـــــــــح املبيـــن
ل�ص حـــــــــقَّ ال ُع ْر ِب يف
َّ
ِ
يا حليفاً والعاً ما � ْإن له
�أبد الآبـــــــــــــــا ِد عهـــــــــ ُد �أو مييـــــن
خا�س هذا الغرب بالعهد ،ومل يتئب من دن�س الغدر اللئيم داعر ف�سق و�رش كله ،دعر
ج�سم خملوق ًا بهيم» (. )51
ّ
وهكذا ميكن القول �إن كتابات �إ�سعاف كلها :مقاالته وخطبه ومراثيه و�أماليه كانت
تطفح بحب العروبة والإ�سالم ،والتعلق بهما ،وكانت ق�ضية وطنه املهدد باال�ستالب قد
لبه و�سيطرت على كيانه ،ف َُ�شغِلَ بها ،وكانت هاج�سه الذي �أرقه طوال حياته،
ملكت عليه ّ
و�صدر �إ�سعاف يف كل ما كتب و�أملى عن وعي عميق ،و�إحاطة �شاملة ،وب�صرية نافذة ،وقدرة
حتليلية فائقة على التنب�ؤ واال�ستنتاج وا�ستكناه �آفاق ال�رصاع ونتائجه ،وهي قدرة ال ميلكها
�سوى املوهوبني والقادة امللهمني .واملده�ش �أن مواقف �إ�سعاف و�آراءه حيال ال�رصاع الذي
فر�ضه اال�ستعمار على �أبناء �شعبه الفل�سطيني مل تتبدل ومل تتلون ،ومل يطر�أ عليها �أي تغيري
ب�سبب الظروف والأهواء وامل�صالح والتقلبات ال�سيا�سية ،و�إمنا ظلت مبادئه ثابتة ،وقناعاته
را�سخة ب�أن الو�سيلة الوحيدة لتحقيق الأهداف والغايات ونيل احلقوق امل�رشوعة ال تخرج
قيد �أمنلة عما ر�سمه لنا �أمري ال�شعراء �أحمد �شوقي حني قال:
كال�ضحاي���ا
وال يبن���ي املمال��� َك
َّ
فف���ي القتل���ى لأجي���الٍ حيــــــ���ا ٌة

وال ُي���دين احلقـــــــ���وقَ وال ُيحِ ُّ
ــ���ق

ِ���دى له ُم وعِ تْ��� ُق (. )52
ويف الأ��س�رى ف ً

رحم اهلل �إ�سعاف ًا وجعله يف جنان النعيم مع اخلالدين ،فقد عا�ش حياته خمل�ص ًا لوطنه،
غيوراً على دينه ،وفي ًا �صادق ًا مع نف�سه ومع الآخرين ،ورحم اهلل �صديقه ال�شاعر حممد عبد
الغني ح�سن الذي قال يف رثائه:
اجلب���ان ولك��� ْن
ُ���ت مِ يتَ��� َة
ِ
مل تمَ ْ

���ت يف العل��� ِم مِ يت َة ُّ
ال�شه���داء (. )53
مِ َّ
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ً
رابعا -إسعاف اجملادل احلصيف:
(مناذج من مساجالته مع معاصريه):
و�صف الدكتور �أحمد ف�ؤاد الأهواين �صديقة الأثري حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي بقوله:
«عرفت �إ�سعاف ًا منذ ب�ضع �سنني ،فكان جمل�سه حلقة ت�ضم �صفوة الأدباء وال�شعراء ،وهو فيهم
درة العقد �أو ك�أنه ال�شم�س حتف به الكواكب .وقد قيل �إن الأدب �أن جتمع من ك ّل �شيء بطرف،
وكان هذا �ش�أن �إ�سعاف الن�شا�شيبي ،فهو �أعلى من املحاكاة ،و�أ�سمى من التقليد يحدثك يف
الفقه وال�رشيعة و�آراء املعتزلة وعلماء الكالم ،ونظريات الفال�سفة واحلكماء وطرائف الكتاب
ونوادر ال�شعراء مع امتالك نا�صية العربية ،و�إملام بالأدب والعلم والفل�سفة �إملام ًا يدلُّ على
طول الباع وعظيم املنزلة» (. )1
والدكتور الأهواين �صادق فيما يقول ،فالن�شا�شيبي هو �أديب فل�سطني بال مدافع ،وهو
�أديب العربية وفار�سها املجلي ،ق�ضى حياته مدافع ًا عنها ،وق�رص جهده وفكره ووقته وماله
على خدمتها ،وعلى خدمة �أدبها وتراثها ،وك�أمنا هو ن�صري قليل النظري� ،أو عا�شق متيم
ي�سهر –كما و�صفه �صديقه الأمري �شكيب �أر�سالن -الليايل يرعى جنوم التحقيق والبحث
والتمحي�ص يف جزالة لفظ ،وبالغة معنى ،و�سداد حجة (. )2
ي�شق يف عامل الفكر طريق ًا طوي ًال ال
وقد ا�ستطاع �إ�سعاف بهذه املواهب املتنوعة �أن َّ
حت�صن مثله بال�صرب الد�ؤوب واجللد املو�صول ،كما ا�ستطاع بذهنه املو�سوعي
ي�سلكه �إال من َّ
وثقافته العربية الأ�صيلة �أن ي�سمو بعامل الأدب �إىل مقام الزعامة ال�صميمية التي تتوخى
الأ�صالة ،وتتحرى ال�صدق ،وتعزف عن البهرج الكاذب ،واملظاهر الدعائية اخلادعة.
لقد كانت حياة �أديبنا �سل�سلة طويلة من الكفاح على اختالف �أنواعه ( ، )3فقد �صارع
الزمن والأحداث وال�سلطات ،وجهر باحلق ،وناو�أ �أهل الباطل ،ف�ضاقوا به وحرموه من وظيفته،
فخال للأدب والعلم خمل�ص ًا له ،وعا�ش حياته متفرغ ًا للفقراء والكتابة ،فهو �إما �أن ي�ستزيد،
ونف�س طُ لَع ٌة وموهب ٌة �أ�صيلة زادها ال�صقل
و�إما �أن يزيد ،وقد �أ�سعفه يف ذلك قدرة عجيبة
ٌ
والتجربة والطموح ت�ألق ًا وم�ضاء .ذكَّ رنا بج ِّد �أ�رسته الأمري نا�رص الدين الن�شا�شيبي ،ناظر
احلرمني ال�رشيفني الذي كان معروف ًا بحزمه وعزمه و�شغفه بالعلم والأدب ،وا�صالحاته
الوا�سعة يف املدينة املقد�سة (. )4
وحياة �إ�سعاف ك�شخ�صيته ،حياة خ�صبة حافلة �صنعها بفكره وقلبه ،و�سخرها لنفع
وطنه و�أمته ،و�أعماله وفرية منوعة ال تت�سع ال�صحائف ال�ستق�صائها ،فلم يك َّل يوم ًا عن الفكر
والعمل منذ �أن كان �صبي ًا يتلقى العلم� ،إىل �أن توفاه اهلل ،فقد كانت رحلة ال�صيف �إىل دم�شق،
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ورحلة ال�شتاء �إىل القاهرة ،حيث كان يطالع فيهما كل ما حوته املكتبات العامة واخلا�صة
من كتب مطبوعة �أو خمطوطة ،كما كان يعتلي منابر اخلطابة يف النوادي واملحافل فيعظ
ويعلم ،ويلقي املحا�رضات ،ويحرر يف ال�صحف واملجالت ،ويكتب املقاالت وين�رشها
ويدافع عن العربية والإ�سالم ،وير ُّد على منتقديه ،ويرا�سل زعماء الإ�سالم ويبادلهم الر�أي،
وكان بيته يف القد�س مثابة الأ�ضياف ،وكعبة الق�صاد والزائرين ،ومنتدى رفيع ًا للعلم
والأدب .فقد كان من جنومه املرت ِّددين عليه �أدباء �أعالم مثل :العقاد والثعالبي وحممد
�سعيد العريان ( ، )5و�أحمد ح�سن الزيات وعبد الوهاب عزام و�أمني الريحاين وحممد كرد
علي ( ، )6وم�صطفى وهبي التل وغريهم .وكذلك كان جمل�سه حيثما كان متعة العقل والقلب
والل�سان ،فيه �سالف ُة الندمي ،وريحان اللبيب ،ونقل الأديب ،ونوادر اللغوي ،وطُ َر ُف امل�ؤرخ.
يقول الأ�ستاذ �صالح الدين املنجد وا�صف ًا جمل�سه يف (الأريان باال�س) يف دم�شق:
«كانت حلقته يف الأريان بال�س مهوى نفو�س الذين يتذوقون الف�صاحة ،ويرغبون يف �سماع
ينف�ض �أنا�س ،و ُيقبل �أنا�س وهو ال ميل ،ي�سمعهم من طريف �أدبه ،ويروي
حما�سن العربية.
ُّ
ظم�أهم من روائع علمه ،وي�أ�رسهم بتهذيبه وتوا�ضعه و�سعة معلوماته (« ، )7فما كانت تذكر
م�س�ألة �إال كان له عنها جواب ،وال تثار م�شكلة �إال �أ�رشق له فيها ر�أي ،وال تروى حادثة �إىل
ورد له عليها مثل ،وال يح�رض ندوته �أديب مطلع �إال جل�س فيها جل�سة امل�ستفيد» (. )8
وقد كانت للن�شا�شيبي �صوالت وجوالت ،وكانت له م�ساجالت كثرية مع نفر من
معا�رصيه على �صفحات النفائ�س والبالغ وال�سيا�سة والكوكب وغريها ،وكانت ردوده
وتعقيباته منوذج ًا يقتدى يف �إقامة احلجة ،وعر�ض الأدلة بعيداً عن ال�سب والقدح واللمز
والغمز والتعري�ض ،فقد كان –رحمه اهلل -عفَّا يف نقده ،نزيها يف عبارته ،مل ت�صدر عنه
كلمة نابية �أو قول الذع يف حق خمالفيه ،بل كان يعرتف لهم بالف�ضل ،ويذكر ما قدموه
من جمهود طيب ،وما كان لهم من �أثر حممود .وهذه �سمة اخلا�صة من العلماء الذين تخلقوا
ب�أخالق القر�آن وجتملوا بهدية ،وحتلُّوا بف�ضله و�أدبه.
وت�ضم م�ساجالت الن�شا�شيبي مع معا�رصيه ح�صيلة وفرية من التعليقات والردود
والتعقيبات لكنها –للأ�سف -ما زالت خمبوءة يف ال�صحف واملجالت القدمية -وال يكاد
�أحد يعرفها �سوى نفر قليل من الباحثني؛ لأنها كتبت ب�أ�سماء م�ستعارة مثل (( : )9ن)  ،و
(القارئ) و (ال�سهمي)  ،و (�أ�ستاذ جليل)  ،و (�أع) و (�أزهري املن�صورة)  .وهي تت�ضمن جوانب
�شتى يف الأدب والنقد والفكر واللغة وال�سيا�سة واالجتماع ،الأمر الذي يك�شف لنا �أبعاداً
جديدة من �شخ�صية �أديبنا الالمع ،ويربز مكانته الأدبية املرموقة ( ، )10ويطلعنا بالتايل
على امل�ستوى الرفيع الذي بلغته الثقافة العربية الفل�سطينية يف فرتة االنتداب الربيطاين.
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ولعل من �أهم ما تك�شف عنه هذه امل�ساجالت �أن �أديبنا �إ�سعاف ًا مل يكن دائم ًا كما
ت�صوره كتاباته ذلك الأديب ال�صارم والباحث الر�صني ،بل كانت تخالط كتاباته �أحيان ًا
م�سحة من الدعابة والظرف ،من ذلك على �سبيل املثال �أن �صديقه ال�صحفي املعروف� ،أحمد
حافظ عو�ض كتب �إليه من باري�س ،ر�سائل و�صفها �إ�سعاف ب�أنها ر�سائل �أحمدية ذات ب�ساط
�أحمدي ،و�أخربه فيها �أن باري�س اليوم لي�ست باري�س ،و�أنه ما ر�آها وهو �شيخ قارب ال�ستني
كما �آن�سها وهو يف �رشخ ال�شباب .ف�أجابه �إ�سعاف مهون ًا عليه الأمر حيث قال« :ولو تذكر
�صاحب الكوكب –يعنى �أحمد حافظ� -أبا متام لأعطاه هذه الأبيات العبقريات فجاءت يف
اخلتام من �آيات التمثيل الباهرات ،وها �أنذا �أر�سل بها �إليه لين�شدها يف كل �صبح وم�ساء ما
�أقام يف باري�س.
ال �أن���تِ �أن���تِ وال الدي���ا ُر دي���ا ُر
كان���ت جم���اور َة الطل���ول و�أهله���ا

خ���فَّ الهـ���وى وتولَّ���تِ الأوط���ا ُر
ع���ذاب ال���ور ِد فه���ي بح���ا ُر
زمن���اً
َ

�أي���ام تُدم���ي عينَ���ه تل���ك ال ُّدم���ى

فيهـــــــ���ا وتقم���رُ ل َّبــ��� ُه الأقمــــــــا ُر

و�أ�ضاف �إ�سعاف قائالً« :و�أنا ما ذهبت �إىل باري�س فل�ست �أعرف حالها ،فهل ي�صدق
اخلرب فيها؟ العلم عند الأحمدين العارفني� :أحمد �شوقي� ،أحمد حافظ عو�ض� ،أحمد ح�سن
الزيات ،العلم عند العارفني (. )11
وحني �أ�صدر الأمري �شكيب �أر�سالن كتابه حا�رض العامل الإ�سالميُ ،و ِّجه �إليه نقد كثري؛
لأنه �ضمنه حوا�شي كثرية طغت على منت الكتاب ،فلم يجد من يربر له هذا ال�صنيع ويدافع
عنه غري الن�شا�شيبي الذي بعث �إليه ر�سالة طريقة يقول فيها« :ذكَّ رتني هذه احلوا�شي بقولني
لإمامني:
قيل لأبي بكر اخلوارزمي عند موته :ما ت�شتهي؟ قال :النظر يف حوا�شي الكتب .وقال
�أ�ستاذ الدنيا جاراهلل :الزيت مخ الزيتون واحلوا�شي خمخة املتون» ،ف�رس الأمري �أر�سالن
بهذين ال�شاهدين وبعث �إىل �إ�سعاف بر�سالة يقول فيها�« :شفيت غليلي بهذين ال�شاهدين
اللذين جئت يل بهما على فائدة احلوا�شي ،ومن كان يقدر �أن ي�أتي بهما غريك؟ هلل درك ،فلو
أح�س�ست بها عندما قر�أت ذينيك ال�شاهدين» (. )12
ومال ُدثر ما �
�أجندتني بجي�ش جم ٍر ٍ
ُ
ومن دعاباته �أي�ض ًا ما رواه �صديقه �صالح الدين املنجد �أثر عودته من دم�شق
وم�شاركته يف مهرجان حكيم املعرة �أبي العالء املعري حيث قال« :هذا الأ�ستاذ حممد
�إ�سعاف الن�شا�شيبي� ،إنه ن�سيج وحده يف كل �شيء :يف �أ�سلوبه املتني ،ويف حديثه املبني،
ويف �إلقائه النادر ،ويف �سعة علمه ،وكرثة حمفوظه .فال ي�شابهه �أحد ،وال يجاريه �أحد.
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قابلته بعد عودته� ،أ�س�أله عن �صحته� ،آم ًال �أال تكون هذه الرحلة الطويلة املتعبة امل�ستعجلة
أ�رضت به ،ف�أجابني فرحاً:
قد � َّ
معرة النعمان!
 لقد ك�شفت �رساً يف َّ
 �رس؟
 نعم� ،رس عظيم ما كنا نفطن �إليه لوال �أن ر�أينا بلدة �أبي العالء.
 وما هذا ال�رس؟
أيت �أن يف
 كان �أبو العالء منقطع ًا عن �أكل اللحم ،وكان ُّ
مين علينا بذلك ،فلما ر� ُ
املعرة التني ،التني احللو ،امل�شوب بالع�سل املُ�صفَّى ،الكبري احلجم ،و�أن فيها العد�س املغذي،
اللذيذ املفيد ،قلت :ما اللحم �أمام تني املعرة وعد�سها؟ �أما لو كان يل معد ٌة قوية كمعدة �أبي
املعرة� ،آكل من تينها و�أطعم من عد�سها� ،إذن لآليت �أال �أذوق ما حييت حلماً،
العالء وكنت يف َّ
مين علينا �أبو العالء ،فقد ك�شفنا ال�رس! ثم �أطرق وقال:
فال نُ ْ
احلق �أن �أبا العالء �شيء عظيم .لقد �أحب احلياة ،وو َّد لو عا�ش �ألف ًا من ال�سنني .وكان
متفائ ًال ك�أعظم املتفائلني .وكان يكره املوت �إال موت الأبطال اخلالدين .وكان جمنون ًا ُج َّن
وجن باللغة العربية ،فعرف من �شواردها ،وف�صيحها و�رصفها ،ونحوها ،و�شعرها
بالقر�آنَّ ،
ما مل يعرفه �أحد .ور�أت هي حبه ،ف�أطاعته وانقادت له ،فملكها ،و�أكرث من ترداد حما�سنها
لأنه يحبها» (. )13
وينقل �أحد الأدباء املقاد�سة متندراً (و�شاية) يف حماولة للإيقاع بني �إ�سعاف
الن�شا�شيبي و�صديقه الأثري الدكتور زكي مبارك يقول :دكتورنا «املبارك» .ال �أدري �أي
�شيطان يحركني لأوقع بينك وبني �أديب كبري حتبه �أعنف احلب ،وتعجب به �أبلغ الإعجاب،
ويخلع عليه قلمك ال�صوال �أبلغ �آيات الثناء.
و�أحب –قبل كل �شيء� -أن �أطمئنك ف�أ�ؤكد لك �أين مثلك ال �أ�ست�سيغ مذهب املجالت التي
ترى من الرباعة �أن ت�ؤرث اخل�صومات بني رجال الأقالم ليتفرج القراء ،و�إين �أي�ض ًا ال �أحب
�أن يخت�صم الأدباء فيما بينهم ليقدموا الغذاء لأهل الف�ضول .ولكني مع ذلك ال �أتردد يف �أن
مت�سك من قريب �أو بعيد.
�أنقل �إليك هذه التي �أزعم �أنها ُّ
يف بهو «امللك داود» ،ويف متوع ال�ضحى من كل يوم ينت�رش على املوائد الأنيقة
املرتفة فريق من �صفوة ال�شباب املتنور الراقي ،ينعمون �ساعة بحديث الأدب وال�سيا�سة ،ثم
يتفرقون على غري ميعاد ،ومن عادتي كلما ر�أيت الأ�ستاذ الكبري �إ�سعاف الن�شا�شيبي بك �أن
�أت�سلل �إليه برفق وهوادة ،و (و�أطب) على مائدته بدون بالغ وال ا�ستئذان .و�رسعان ما ينطلق
ل�ساننا يف التحدث عن الأدب والأدباء .و�رسعان ما يجري يف كالمنا �أ�سماء املازين والعقاد
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وطه ح�سني والزيات وزكي مبارك.
و�أ�شهد �أن الأ�ستاذ الن�شا�شيبي حمب للدكتور مبارك معجب ب�أدبه ون�شاطه ،ولكن
لبي �أن هذا الباحث اللغوي اجلليل ال يذكر ا�سم زكي مبارك
ال�شيء الذي يبلبل بايل ،ويحري ّ
�إال مقرون ًا بكلمة «اخلبيث».
�أقول له :الدكتور مبارك �شعلة ن�شاط يا �سيدي ،فيجيبني �أجل �أنا معك ب�أن اخلبيث
زكي مبارك �شعلة وهاجة من الن�شاط فكنت �أعجب لذلك ،و�أذهب من توي �أفت�ش على معاجم
اللغة لأطمئن عن �أن لفظة اخلبيث ترادف لفظة الدكتور �أو تدل على معنى يقاربها ،فال �أرجع
من هذه املعاجم بطائل ،وال �أرى فيها �إال ما ميزق الأح�شاء ويفتت الأكباد ،فما ر�أي �سيدي
الدكتور؟ هل يجوز �أن يكون عندك تخريج ملعنى هذه الكلمة التي يطيب لعالمة فل�سطني �أن
يل�صقها ابداً با�سمك؟!
�أما �أنا فقد �أق�سمت �أن ال �أجل�س �إىل مائدة �أ�ستاذنا الن�شا�شيبي يف بهو الفندق حتى �أنقل
لك هذه الو�شاية وا�سمع ر�أيك يف املو�ضوع ( . )14وي�ضيف هذا الأديب �إىل و�شايته حا�شية يقول
فيها :يهم الدكتور مبارك �أن �أعلن �أن الأ�ستاذ الن�شا�شيبي قد ا�ستبدل بالكوفية والعقال عمامة
كبرية ترف على ر�أ�سه ت�شبه عمامة ال�سيد جمال الدين الأفغاين ،ولعلى بهذا اخلرب الطريف الذي
�أزفه للأندية الكبرية �أكون قدمت للدكتور مبارك مادة غزيرة جلوابه املنتظر (. )15
ومل يت�ضايق الن�شا�شيبي من ن�رش هذا اخلرب على �صفحات الر�سالة ،بل اكتفى بنفيه
والتعليق عليه قائ ًال «وما �آفة الأخبار �إال ُرواتها» (. )16
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق تظهر م�ساجالت الن�شا�شيبي �أن �أديبنا الكبري غيور على وطنه
حري�ص على وحدة �أمته ومتا�سكها ،فهو يثني على كل من يذكر وطنه بخري ،وينوه به
وي�شكره ،ويهاجم كل من يتعر�ض لأمته ب�سوء �أو ت�شويه.
من ذلك مث ًال �أن �صديقه الكاتب الأملعي �أحمد ح�سن الزيات �صاحب جملة الر�سالة كتب
مقا ًال يف مفتتح جملته بعنوان« :يا هلل لفل�سطني» و�صف فيه حالها البائ�س ودعا العرب
منفي يلوذ بكنف
وامل�سلمني �إىل جندتها ومد يد العون لها فقال« :فل�سطني كلها اليوم بني
ّ
الأعداء .و�ضعيف يتلهى بالدعاء والبكاء ،ومدافع يقتات بالع�شب ،ويعت�صم بال�صحراء.
ولي�س للمنفي �شفيع �إال الأمل ،وال لل�ضعيف عائل �إال ال�صرب وال للمدافع منجد �إال الإميان� .أما
�إخوان الن�سب و�إخوان العقيدة ،فك�أنهم ال ميلكون مل�أ�ساة فل�سطني الدامية �إال عزاء املجامل،
ورثاء ال�شاعر ،ودعاء العاجز ،وبكاء املر�أة.
�إيها امل�سلمون �إذا ذهبت ع�صبية اجلن�س ،فهل تذهب نخوة الرجولة؟ و�إذا �ضعفت حمية
الدين ،فهل ت�ضعف مروءة الإن�سان؟ �إن فل�سطني تقاتل للحياة ال للمجد ،وتنا�ضل عن القوت
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ال عن العزة ،وخليق مبن يدافع عن نف�سه �أن يعان ،وممن يذود عن رزقه �أن يعذر.
�إن فل�سطني من البالد العربية مبكان القلب ،ومن الأمة الإ�سالمية مبو�ضع الإح�سا�س،
و�سيعلم الغافلون �أن حمنتها �سبيل امل�سلمني �إىل التعاطف ،و�رصختها نداء العرب �إىل
الوحدة (. )17
ومل يك �إ�سعاف ميلك بعد �أن قر�أ هذه الكلمة امل�ؤثرة �إال �أن ينوه ب�صاحبها وي�شكره
على م�شاعره وم�شاركته �أهل فل�سطني يف حمنتهم ،فبعث �إليه بكلمة يقول فيها« :يطل
من م�رص كاتب العرب و�أديبهم الأ�ستاذ �أحمد ح�سن الزيات �صاحب الر�سالة على �أخوته
الأ�شقياء البائ�سني من العرب وامل�سلمني يف هذا الإقليم ال�شقي املبتلى ،وي�شاهد ما ي�شاهد
–وال ت�س ْل عن هول تلك امل�شاهد -فتملي على يراعته �إ�سالميته وعربيته وبالغة مقالته (يا
هلل لفل�سطني)  .و�إنها (واهلل) ل�صفحة عربية عبقرية ت�ضاف �إىل �صفحات له مثلها كثريات،
وح�سنة �أحمدية ح�سنية م�ضمومة عند اهلل ،ويف التاريخ �إىل م�آثر جمة له وح�سنات.
و� َّإن �أحمد للم�سلم امل�ؤمن يذكّ ره كتاب اهلل فيدعو له ويقول .و�إنه للبليغ يجول يف
ميادين الإن�شاء والإبداع وي�صول .وما (ر�سالته) يف م�رص �إىل ر�سالة الإ�سالمية تخدم حممداً
فحيا اهلل م�رص التي َو َق ْت
�صلوات اهلل عليه قر�آنه و�أمته ولغته وبيانه و (فيها هدى ونور) َّ .
ح�ضارة الإ�سالم والعرب يف الأم�س ،و�أعادت ذلك القدمي اليوم» (. )18
ومن الأمثلة على ذلك �أي�ض ًا �أن �شيخ الأزهر ال�رشيف حممد م�صطفى املراغي كتب �إىل
حث امل�سلمني فيها على ن�رصة فل�سطني،
رئي�س الوزراء يف الدولة امل�رصية �سنة َّ ،1938
ودعاهم �إىل الوحدة والتعاون لإنقاذ الأعرا�ض واملقد�سات وحمايتها من عبث العابثني
وطمع الطامعني ،فكتب �إ�سعاف بعد �أن قر�أ الر�سالة كلمة تقريظ وتنويه مبوقف الأزهر
ال�رشيف وعلمائه وت�أييدهم املبدئي للق�ضية الفل�سطينية يقول فيها« :فل�سطني (فيها بيت
املقد�س) ويف هذا الوطن موطن (الإ�رساء) وم َّت�صلُ (قوة الأر�ض) ب (قوة ال�سماء) «�سبحان
الذي �أ�رسى بعبده لي ًال من امل�سجد احلرام �إىل امل�سجد الأق�صى».
مغنى
(القد�س) من���ز ُل الوح���ي
�إمن���ا
ُ
ً
أر�ض �أ�ســــرا
كنفت بالغيــــــــ���وب فال ُ
ْ
َّـت مــــ���ن (ال�ُب�رُ ِاق) بطــُــــــغرا
وحتل ْ

ك ُّل َح�ْب�رْ ٍ مــــ���ن الأوائــــ��� ِل عــــ���ا ُ
مل
(م) ٌر م���دى الده���ر وال�سم���ا ُء طال�س ُم
(م) َء ومن حاف ِر البرُ ِاق بخاتــــــــــــــم

فاذا قر�أت اليوم كتابك املبني من الأ�ستاذ الأكرب (ال�شيخ حممد م�صطفى املراغي) �إىل
رئي�س الوزراء يف الدولة امل�رصية فقل� :إمنا هو �شيخ الإ�سالم يغ�ضب للدين ،و�إمنا هو �إمام
امل�سلمني يرفرف ،وقلبه خافق على �إخوانه امل�ؤمنني ،واهلل تعاىل يقول�} :إمنا امل�ؤمنون
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�أخوة{ ،فامللة ملته ،والأمة �أمته ،والقوم يف الدين �أخوته .ولي�ست هذه العائدة ب�أول ي ٍد
مل�رص �إىل فل�سطني ،ف�شكراً ثم �شكراً .ثم �شكراً.
ويطالع الن�شا�شيبي يف جملة�( :آخر �ساعة) مقا ًال للكاتب امل�رصي �إح�سان عبد القدو�س،
فتغ�ضب املقالة
ورد فيه ما يوحي بالتهجم على العرب �أو الأعراب على حد قول الكاتب،
ُ
�إ�سعافاً ،ويتهم �صاحبها بالتجني على العرب ،والتحامل عليهم ،و�إغفال ما كان لهم من
وجهها �إىل رئي�س التحرير« :يا �أخا العرب ،لكاتبينْ حمررين
م�آثر ومكرمات يقول يف ر�سالة َّ
ولكتاب يف م�رص وغري م�رص �أن ينقدوا (الأعراب)  ،و�أن ينعوا عليهم عيوب ًا فيهم،
يف جملتك،
ٍ
�سباً .و�إن لهم �أن يقولوا :متى
بل �أن يبالغوا يف �شتمهم �أو الهجوم عليهم �إذا اقت�ضت حال َّ
تتح�رضون �أيها الأعراب ،وقد تبدلت الدنيا ،وتدخلون يف دين النا�س ،وت�سكنون بيت احلجر
وترتكون بيت ال�شعرَّ � .إن لهم �أن يقولوا احلق يف كل وقت ،وللحق يعنو ال�صغري ويعنو الكبري.
ومن �أقوالنا قدماً :ا�شتمني و�أ�صدق �أيها ال�شامت“ ،ولكن هل يجوز لكاتب عندك ا�سمه
(�إح�سان) �أن يقول يف مقالته (حوادث وخواطر)  -يف اجلزء (� )460ص  10يف  25يوليو
(“ : )1943كل هذه املدينة التي �شيدناها مل تعجب الزائر الكرمي و�إمنا �أعجبه الأهرام و�أبو
الهول� ،أعجبته قطعة من ال�صحراء �أقيمت عليها �أ�صنام وقفت حولها حمري وابل و�أعراب.” ..
�أن هذا ال�شي �إ ٌّد (منكر)� ،إن هذا الأمر نكر مل تقت�ضه حال ،وال دعا �إليه داع .فما الذي
دفع الكاتب �إىل هذه املقولة ،وما �ضرَ ُّ ه لو ترك (الأعراب) وخطبهم ،ومل يقرنهم وما �سماها
يف قرن.
يا �أخا العرب� ،أنت تدري وكل النا�س يدرون �أن �أجدادنا كانوا البعوث (اجليو�ش) التي
قادها �صاحب ر�سول اهلل �أبو عبداهلل (وعمرو بن العا�ص) العربي امل�رصي (ر�ضوان اهلل
عليه)  ،يوم بادر �إىل م�رص كيما يحررها ويهديها .قائد �آبائنا عمرو بن العا�ص هو �سيدي،
وهو �سيد كل م�رصي يقول( :ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل)  ،وهو �سيد كل م�رصي ينطق
بالعربية .من حرر م�رص؟ من هدى م�رص؟ عمرو بن العا�ص �صاحب حممد ،خادم دين حممد.
يا �أخا العرب� ،إن الأعراب (حيا اهلل ربعك) �إذا حت�رضوا وتعلموا وتثقفوا جاءت منهم
مالئكة .ومن الأعراب يف هذا الع�رص ويف هذا الوقت يف م�رص ويف العراق وال�شام واجلزيرة
وبالد املغرب (تون�س واجلزائر واملغرب الأق�صى) دكاترة يف العلوم والفنون ،و�أ�ساتذة كبار،
وزعماء عظماء ،ومر�شحون للزعامة من الطراز الأول (. )20
وقد رد �إح�سان على الن�شا�شيبي دون �أن يعرفه يف العدد التايل من الر�سالة معرتف ًا له
بقوة العبارة وبالغة القول وعمق املعنى حيث قال« :يف العدد ( )530من جملتكم الغراء
ورد ا�سمي يف ر�سالة مفتوحة من «�أ�ستاذ جليل» �إىل رئي�س حترير جملة �آخر �ساعة ي�شكوين
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فيها �إليه لبع�ض ما كتبه ب�إم�ضائي.
وقد فهمت مما كتبه الأ�ستاذ اجلليل –وقد فهمته ب�صعوبة لبالغة اللغة التي كتب بها-
� ،إنه يتهمني بالتجني على �إخواننا العرب ملجرد قويل يف �سياق مقال( :كل هذه املدينة
التي �شيدناها مل تعجب الزائر الكرمي ،و�إمنا �أعجبته قطعة من ال�صحراء �أقيمت عليها �أ�صنام
وقفت حولها حمري وابل و�أعراب) .
هذه الكلمة ال�صغرية �أغ�ضبت الأ�ستاذ اجلليل واتهمني من �أجلها ب�أين ن�سيت تاريخ
العرب والنبي والإ�سالم ،ومن حرر م�رص ومن هدى م�رص والقواد واخللفاء العظام الخ!
ن�سيت لأين حاولت يف مقايل �أن �أ�صف �صورة واقعية يراها كل من يدفع ثالثة قرو�ش ثمن ًا
لتذكرة ترام يحمله �إىل الأهرام �صورة الإبل واحلمري املعدة لنزهة ال�سائحني ولهوهم من
حولها فعال من الأعراب� ،أو على الأقل من املتزيني بزي الأعراب يلهثون وراء ال�سائحني
�صائحني (بق�شي�ش) ! .
وقويل( :و�أعراب) دون (�أل) التعريف تعني �أنني �أق�صد بع�ض الأعراب ال كلهم� ،أو على
الأ�صح ال �أمة العرب كما فهم الأ�ستاذ اجلليل.
ويف كل �أمة� ،سواء كانت عربية �أم م�رصية �أم فرن�سية ،ينق�سم ال�شعب �إىل درجات
وطبقات .فلو قلت �إن يف م�رص ما�سحي �أحذية ،فلي�س معنى ذلك �أن ال�شعب امل�رصي كله من
ما�سحي الأحذية .ولو قلت �أن من الأعراب من يقف وراء احلمري واالبل ،فلي�س معنى هذا �أن
كل العرب يقفون وراء احلمري واالبل.
�إن العرب �أمة من الأمم� ....أمة لها مزاياها ولها عيوبها ،ومن حقنا �أن نذكر عيوبها
بنف�س ال�رصاحة التي نذكر بها مزاياها� .أمة لها تاريخ جميد ،ولكن التاريخ مل يعد يكفي
لتقدير الأمم يف هذه اجليل» (. )21
لعل �أهم ما ي�ستنبطه القارئ من هذه امل�ساجلة بني الأديبني �أن �إ�سعاف ًا كان ينظر
ضال عن العاطفة الوطنية
�إىل العروبة من زاوية تت�سم بال�شمولية واالت�ساع من حيث �أنها ف� ً
امل�شرتكة ت�ضم جانبها الروحي املرتبط بالرتاث الإ�سالمي .وهذا اجلانب الروحي بعنا�رصه
املتعددة هو الذي تتوقف عليه وحدة الأمة وتكاتف �أبنائها واحتادهم.
من �أجل ذلك �أكد �إ�سعاف يف موا�ضيع كثرية من ردوده وتعليقاته �أن َتك َُّو َن الأمة ال
يتوقف على احتاد دمائها �أو انحدارها من �ساللة واحدة ،ولكنه متوقف على احتاد قلوبها
و�أرواحها احتاداً يظهر يف وحدة اللغة و�آدابها ،وا�شرتاكها يف الآالم والآمال ،فال�سلطان
�صالح الدين مث ًال وال�سادة الأيوبيون لي�سوا - ،يف نظره� -أكراداً وال يعدهم كذلك ،بل �أهم
�أعرب من يعرب ( ، )22لأن العربية ال تكت�سب بالوراثة والدم فح�سب� ،إمنا تكت�سب –كما قال
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الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم -بالل�سان فمن تكلم العربية فهو عربي.
وعلى هذا الأ�سا�س يناق�ش الن�شا�شيبي ال�شاعر امل�رصي (علي اجلارم) ويخطئه يف
ا�ستخدام تعبري (فتى الكرد) نعت ًا للكاتب امل�رصي املعروف قا�سم �أمني يف قوله:
ي���ا فت���ى الك���ر ِد ك��� ْم
ب���ززت ِرجاالً
َ

م���ن حم ِي���م احلِم���ى �أعرا ُب���ه

يقول �إ�سعاف« :وهذا القول قائله مدفع فاملرء بف�ضله وف�صله ال بزخرفه و�أ�صله.
والأمة �إمنا هي بلغتها و�أدبها وعقيدتها وم�صلحتها .وقد قال �أحمد بن احل�سني الهمذاين
�صاحب الر�سائل واملقامات« :املرء من حيث يوجد ،ال من حيث يولد .والإن�سان من حيث
يثبت .ال حيث ينبت» وقا�سم قد ُوجد وولد يف م�رص ،وثبت ونبت يف م�رص� .إنا �إذا فتحنا هذا
الباب و�أن�ش�أنا نقول :يا فتى الأكراد ،ويا فتى الأتراك ،ويا فتى الأعراب ،ويا فتى الإغريق،
ويا فتى ال�رشك�س ،ويا فتى الألبان ،ويا فتى الفر�س ويا فتى الهند ،ويا فتى ال�صومال ،ويا
وهفت
فتى املغرب ،ويا فتى ال�شام ،فقد ت�شظَّ ت الأمة (العربية امل�رصية) –يا �أخا العرب-
ْ
هفُوا (. )23
هكذا يكت�سب مفهوم الأمة عند �إ�سعاف بعداً تراثي ًا و�إن�ساني ًا وح�ضاري ًا يت�سم بالأ�صالة
واالنفتاح .فالأمة العربية يف نظره لي�ست كيان ًا يف مواجهة كيانات �أخرى ،و�إمنا هي
�شمولية نوارنية :الإ�سالم قنديلها والعربية لغتها والقر�آن كتابها.
و�إذا كان الن�شا�شيبي حري�ص ًا على تر�سيخ مفاهيم القومية العربية ،وربطها ب�أحكام
بامل�صادر الروحية والرتاثية ،فهو مهتم �أي�ض ًا بحا�رض الأمة وم�ستقبلها ،ي�ؤرقه حالها،
ويحزنه تقهقرها وتخلفها ،وخا�صة بعد �أن ا�ستفاقت �أمم كثرية من هجوعها ،و�شقت طريقها
متو�سلة بكل ذريعة للخروج من وهدة اجلهل والعماية ،ومن �أ�رس التقاليد والعادات اجلاهلية
الباطلة.
يقول خماطب ًا �أمته ،حاث ًا �إياها على �سلوك �سبل الإ�صالح ،وحمذراً من كيد الأمم
اال�ستعمارية« :ح�سبك �أيتها الأمة ما عانيت من جور حكامك ،وظلم �أمرائك ،و َقطْ كِ ما قا�سيت
من بغي قوانينك ود�ساتريك ،وتقاليدك وعاداتك ،فانتبهي من هجوعك وولوعك بخرافاتك
و�أباطيلك ،وارتدي رداء احلزم ،وا�شحذي �سيف العزم ،وانهجي نهج الر�شد ،واعلمي� -إن
جهلت� -أن �أوروبا ترتب�ص بك ريب املنون وترت�صدك يف كل ثنية وواد ،وتهتبل غرتك
لتهدم �رصوح عزك وتغادرها �صعيداً زلقا فقاتليها ب�سالحها� ،أع ِّدي لها من القوى واملنن ما
ت�ستطيعني �أن َت ُع ِّدي ،وال تلقي مبقاليدك �إىل القدر القاهر ،والق�ضاء القا�سط ،وا�سرت�شدي الأمم
املتقدمة كيف علت و�سادت ،و�سليها� ،سليها �أنى يقوى ال�ضعيف ،ويعز الذليل ،وينبه اخلامل،
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ويهتدي احلائر ،و�أين الطريق التي من � َّأمها ط�أمن ( )24من غلواء الغربيني وعنجهيتهم؟ ،
وخف�ض من زهوهم وكربيائهم ،ف�إن عند جهينة العلم البليغ ،واخلرب اليقني» (. )25
ولعل من �أبرز ما تظهره ردود الن�شا�شيبي وم�ساجالته بالإ�ضافة �إىل ما �سبق عنايته
باللغة العربية ،وما يتفرغ عنها من �أدب ونقد و�ألفاظ و�أ�ساليب .وهي عناية تتجلى فيها
القدرة والثقة بالنف�س والإحاطة بجوانب امل�سائل التي يت�صدى ملناق�شتها ،فهو من هذه
الناحية يقف يف مقدمة الأ�سماء املنافحة عن العربية مثل :حممد كرد علي و�أن�ستا�س
الكرملي و�أحمد زكي و�أحمد تيمور والغالييني واليازجي ،هذا الرعيل الذي خدم العربية
وحماها ،وعا�ش حياته غيوراً عليها ،منقب ًا عن دقائق �أو�ضاعها ،وغوام�ض حروفها،
وبدائع �أوزانها.
لقد �أم�ضى �إ�سعاف �سني عمره من�رصف ًا �إىل اللغة العربية ،يقف عندها وي�ؤلف فيها،
ويقف على �أ�رسارها ،وي�ساجل كتاب ع�رصه و�أدبائه فيما يتعلق مب�سائلها وق�ضاياها ،ويعود
ذلك �إىل �إميانه ب�أن جمد الأمة وتراثها مت�صالن باللغة ،ويف ذلك يقول�« :إن جمد الأمة
وتراثها مت�صالن باللغة العربية ،و�أن جمد العربية لن يثبت ل�صدمات الزمان �إال �إذا َح َر�ص
�أبناء ال�رشق على �أن يتخذوا لغة الأوائل من �أهل البالغة ال�سليمة والف�صاحة ال�صافية» (. )26
والن�شا�شيبي من ذلك ال�صنف املجادل الذي يخا�صم يف ثقة ،ويدخل يف م�ساجالت اللغة
والأدب معتمداً على قوة عار�ضته ،ومتكنه من ناحية اللغة و�أ�رسار بيانها« ،فما كتب كاتب
فحاد عن الق�صد يف كلمة عن العربية� ،أو قاعدة من قواعدها� ،أو خط�أ يف رواية من ال�شعر
والنرث �إال �سارع برده �إىل ال�صواب «( ، )27وما من ر�أي منحرف �أو فكرة تغريبية تناولتها
ال�صحف �إال واجهها بقوة ،ورد عليها ،و�ساجل �أ�صحابها يف توا�ضع ال يق�صد منه الظهور
�أو التعايل ،بل كان هدفه حماية اللغة العربية وتنقيتها من الدخيل ،وحتقيق كل ما يت�صل
بالرتاث العربي والإ�سالمي ،وقد كان من ت�أثري ذلك �أن ر�شحه بع�ضهم لع�ضوية جممع اللغة
العربية يف القاهرة ،حيث جاء يف كلمة مذيلة بتوقيع (ع .ح .خ) بعنوان( :حفلة املجمع
اللغوي ال�ستقبال الأع�ضاء اجلدد) « :كنا ن�أمل �أن نرى بني ه�ؤالء الذين عينوا �أخرياً بع�ض
�أبناء الأمم ال�شقيقة ،وخا�صة غري املمثلة يف املجمع كفل�سطني وفيها الأ�ستاذ حممد �إ�سعاف
الن�شا�شيبي ،وهو -كما يعلم اجلميع -من �أعالم الع�رص يف اللغة العربية والأدب» (. )28
وكلن من ت�أثري ذلك �أي�ض ًا �أن �أ�صبح الن�شا�شيبي يف فرتة وجيزة مرجع ًا يف اللغة،
وحكم ًا يف�صل يف الق�ضايا اللغوية والأدبية بني الأدباء واللغويني ،فالدكتور زكي مبارك
مث ًال يطلب منه التحكيم بينه وبني �أحد املناظرين حول �ضم كلمة (الظرف) �أو فتحها ،حيث
ذهب مبارك �إىل ال�ضم؛ لأن الكلمة يف ر�أيه �أخذت حكم اللطف عن طريق االتباع ،ثم بقي لها
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احلكم مع االنفراد ( . )29وذهب الآخر �إىل الفتح ،فكتب الن�شا�شيبي ر�أيه دون حماباة لأحد
وجاء فيه «قر�أت يف العدد  397من الر�سالة الغراء كلمة للدكتور زكي مبارك ،توجيه ًا
لغلطه يف �ضم الظاء من كلمة (الظرف)  .فقد قال�« :أنا �أقول �أن الظرف قد �أخذ حكم اللطف
عن طريق االتباع ،ثم بقي له احلكم مع االنفراد ،وامل�رصيون عرب ،وهم ال يخطئون يف
فتتوهمهم خمطئني
لغتهم عن جهل ،و�إمنا (يخطئون) لأ�رسار قد تخفى على بع�ض القراءَّ ،
وهم على �صواب «الخ ما قال.
ف�شق عليه �أن يعرتف باخلط�أ ،فراح يتلَّم�س �أمثال
ومعنى هذا كله �أن الدكتور قد �أخط�أَّ ،
هذه العلل .نحن ال ننكر �أن جمهرة امل�رصيني من �أ�صل عربي ،و�أن لغتهم تتكون من لهجات
القبائل العربية التي نزحت �إىل م�رص ،و�أنها ت�شتمل على كثري جداً من الف�صيح ،وعلى كثري
جداً مما يحتاج �إىل ي�سري من التهذيب وال�صقل حتى يعود �صحيحاً .ولكننا ننكر �أ�شد الإنكار
�أنهم ال يخطئون يف لغتهم ،بل اخلط�أ والت�شويه فا�شيان يف �صميمها .وما ظنك ب�أمة خالطت
الأعجام من كل جن�س قرون ًا و�أحقاب ًا طواالً ،وخلطر املخالطة واالمتزاج ج َّد ال�سلف من
اللغويني يف �ضبط اللغة ،وو�ضع قواعدها ،وجمع مفرداتها من �أفواه العرب اخللَّ�ص ،حفاظ ًا
عليها من �أن تت�رسب �إليها العجمة والت�شويه� .أفبعد كل هذه املخالطة واالمتزاج جنر�ؤ
�أن نحتج بكالم امل�رصيني و�ضبطهم للألفاظ؟ �أال �إن هذا املذهب �إغراء �صحيح لل�شباب
باال�ستهانة بالبحث ،و�أخذ اللغة من م�صادرها ال�صحيحة» (. )30
ون�شب حوار على �صفحات الر�سالة بني الدكتور زكي مبارك والأ�ستاذ �إ�سماعيل مظهر
حول معنى (اجليل)  ،ف�أنكر �إ�سماعيل مظهر املعنى املعروف للكلمة وهو �أهل الزمن الواحد،
وقال� :إن الكلمة التي ت�ؤدي هذا املعنى هي (الأهل)  ،و�ساق ن�ص ًا من الأغاين ي�ؤيد ر�أيه-
م�ستنداً �إىل ما �أطلع عليه من املعجمات� -إن اجليل هو ال�صنف من النا�س ،فامل�رصيون
جيل ،والرتك جيل الخ ،و�أ�رص الدكتور زكي مبارك على �أن املعنى املتعامل يق�صد �أي�ض ًا من
(اجليل)  ،ووعد مبوا�صلة البحث حتى ي�أتي بالدليل .ولكنه مل ي�أت بعد.
و�إين �أدله على دليل :ففي (امل�صباح املنري) يف مادة (ق ر ن) ما ي�أتي »:والقرن؛ اجليل
من النا�س) قيل ثمانون �سنة .وقيل �سبعون» ف�أنت ترى للجيل معنيني قد ن�ص عليهما.
�أما (الأهل) التي �أتى بها الأ�ستاذ مظهر من الأغاين فيظهر �أنها تنو�سيت لذلك املعنى.
ف�أهمل ا�ستعمالها (. )31
وكرث اجلدال يف الثالثينيات والأربعينيات يف �صحة ن�سبة (نهج البالغة) �إىل الإمام
علي بن �أبي طالب ،فبعث �سائل من العراق ر�سالة �إىل الن�شا�شيبي يقول فيها« :كرث اجلدال
يف �صحة ن�سبة نهج البالغة وتقارعت الأدلة ،فمن يرى �أنه لل�رشيف الر�ضي ال للإمام علي،
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ومن يقول� :إن �أ�سلوبه �أ�سلوب الع�رص العبا�سي ال �أ�سلوب ال�صدر الأول.
وكان من نقدة الكالم وجهابذة القول حكم با�ستحالة �صدوره عن الإمام .و�أن فيه من
الطعن على ال�صحابة ما ينزه عنه �أبو احل�سنني ،ويناق�ض ما روى عنه (بالتواتر) من الثناء
على ال�شيخني ومبايعتهما والر�ضا باتباعهما ،و�أن فيه �أ�شياء من م�صطلحات �أهل العلوم
التي مل تكن قد و�ضعت على عهد الإمام �أ�صولها ،وال �أ�صطلح على تلك الألفاظ فيها ،وان
فيه ما يخالف (طبائع الأ�شياء)  .فقد كان الإمام مدة خالفته كلها يف حروب وم�شكالت ال
يفرغ معها ،وال يجد داعي ًا وال جما ًال لإلقاء خطبة طويلة يف و�صف الطواوي�س و�أنواع اخللق
�أو البحث يف فل�سفة الالهوت هذه احلجج ملن ينفي ،وملن يثبت حجج ًا دفاعية (يرونها)
مقنعة ،وقد ك َّنا يف جمل�س (وهو واحد من مئات �أمثاله) ا�شتد فيه بيننا اخل�صام ،وامتد
اجلدال ،ثم اتفقنا على حتكيم �أعلم النا�س مبراجع هذا البحث و�أو�سعهم اطالع ًا عليها ،ومن
قوله فيها القول ،فوجدنا هذا ال�رشط يف حجة الأدب الن�شا�شيبي.
فهل لك يا �أ�ستاذنا اجلليل �أن تقول (كلمة الف�صل) يف هذا املو�ضوع فتخدم بذلك
احلقيقة والأدب و�أهلهما؟ ” (. )32
وقد �أجابه �إ�سعاف يف عدد تال من الر�سالة بقوله�« :إىل ح�رضة الأ�ستاذ البارع الفا�ضل
(�سائل) من (العراق) يف جملة العرب (الر�سالة) ( :نهج البالغة) يا �أخي من كتب �إخواننا
االمامية ،ومن الكنوز العربية ،وهو جمموعة م�صطفاة ،و�إن مل يحبرّ ه �سيدنا على (ر�ضوان
اهلل عليه)  ،فقد انتقاه وحبرَّ ه علويون ،كما زخرف حمدثون كل حزب لديهم فرحون ،و�إن
همهم حتقيق وت�أريخ فقد ابتهج الأدب واللغة .ولوال �إبداع املبدعني �أو �صوغ ال�صياغني ما
ورثنا هذه الرثوة الفخمة ال�ضخمة يف الأدب العربي .ولي�س عندي اليوم مزيد على ما قلته
يف (نهج البالغة) يف (كلمة يف اللغة العربية)  ،ويف (الإ�سالم ال�صحيح)  ،و�إذا مل يكن ما
صال من الف�صول) املر�صنة فيه» (. )33
َخطَ طْ ُته يف الكتابني (كلمة الف�صل)  ،فرمبا كان (ف� ً
ولعل �أكرث من كانت له معهم �صوالت وجوالت على �صفحات الر�سالة �صديقة احلميم
الدكتور زكي مبارك الذي كان يتابع –متعمداً� -سقطاته اللغوية ،وي�صحح له �أخطاءه
وهفواته ،بل ينجده �أحيان ًا �إذا ما �أعوزه دليل �أو �شاهد يف مناظرة �أو جدل مع �أحد اخل�صوم.
ومع ذلك مث ًال �أن الدكتور مبارك ا�ستعمل يف �إحدى مقاالته كلمة (من جديد) حيث قال:
«فدلَّنا الأ�ستاذ (من جديد) على ح�سن ه�ضمه ملا يقر�أ من �آراء الباحثني» (. )34
وقد اعرت�ض �إ�سعاف على هذه ال�صيغة وبني �أنها دخيلة على اللغة العربية فقال:
«من التعبريات التي ت�رسبت حديث ًا �إىل لغتنا ،فتداولها الكتاب من غري متحي�ص ،وال وزن
ل�صحتها اللغوية ،وال ل�صالحيتها لأن تندمج يف الأ�ساليب الف�صيحة وتغدو جزءاً منها.
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ومل تكن هذه العبارة �شائعة بيننا قبل نحو ع�رش �سنني ،على ما �أذكر ،وكنت �أراها
�أو ًال يف بع�ض الق�ص�ص واملجالت واجلرائد .ثم �سرَ َ ْت يف �أحاديث النا�س وا�ستظرفوها
ومتلحوا بها.
وما كنت قط �أتوهم �أن ت�صل يوم ًا �إىل �أقالم البلغاء ،حتى ر�أيتها يف ق�صيدة ل�شاعر
معا�رص من �شعرائنا البارزين الذين يحتفون يف جزالة الأ�سلوب �أيمَّ ا احتقال ،وحتى
ا�ستعملها العالمة الدكتور زكي مبارك يف �إحدى مقاالته.
ولقد جهدت يف �أن �أخرج هذا الرتكيب –يف خمتلف �أو�ضاعه -تخريج ًا �سائغاً ،فلم
�أوفق .ذلك �أن (جديد) ملحوظ فيها �أن تكون �صفة مو�صوف .فما هو هذا املو�صوف؟ قد
يكون التقدير –يف عبارة الدكتور( : -من وقت جديد) �أو (من �أمر جديد) مثالُ .ولكن كيفما
قدرنا هذا املو�صوف �ألفينا الكالم –كما ترى -غثا ال معنى له.
والواقع �أن هذا التعبري ترجمة للكلمة الإجنليزية � afreshأو – anewعلى ما �أعلم-
يتحرونها .فاقتب�سه النا�س
ترجمها من ال يتحرون ال�صحة� ،أو من لي�س لهم من علمهم ما به َّ
و�أغرموا به -كغريه من الرتاكيب الإفرجنية الكثرية التي �شوهتها الرتجمة ال�سقيمة -على
غري روية �أو انعام نظر.
�أفال يرى معي ح�رضة الدكتور �أنه ال يجدر بنا �أن نحارب هذه الطفيليات يف لغتنا،
و�أن نق�ضي عليها قبل �أن ي�ست�رشي فينا �رشها؟ (. )35
وعقب الن�شا�شيبي يف عدد �آخر من الر�سالة على مقال للدكتور مبارك حتدث فيه عن
«ال�شاعر العربي املجهول �أحمد زناتي»« ،ال�شاعر الذي جهله امل�رصيون وعرفه العراقيون
فقال« :فلي�أذن يل ح�رضة الدكتور �أن �أنبهه �إىل �أن ال�شاعر الذي يعنيه هو ال�شيخ عثمان
زناتي الذي در�س يف الأزهر ،و�سلخ وقت ًا غري ق�صري من حياته مدر�س ًا للغة العربية باملدر�سة
احلربية ،وال يزال كثري من �أ�صفيائه يتحدثون مبناقبه ،ويروون �شعره ،ويتمثلون به .وكان
ال�شيخ رحمه اهلل بني الفئة املمتازة من �شعرائنا الذين ازدانت بهم �أواخر القرن التا�سع ع�رش
و�أوائل هذا القرن.
�أما ال�شيخ �أحمد زناتي بك ف�أخو �شاعرنا ،وكان (�أحد �أ�ساتذة اللغة العربية)  ،كما
قال الدكتور ،وتخرج يف دار العلوم لنحو خم�س و�أربعني �سنة خلت .فالتحق بخدمة �سمو
اخلديوي عبا�س حلمي ،فعينه ناظراً ملدر�سة «القبة» التي �أن�ش�أها على غرار املدرا�س الأولية
الآن ،ليتعلم بها بع�ض �أطفال الطبقة الراقية يف ذلك احلي.
وكان �أحمد زناتي بك – �إىل هذا -من ذوي املكانة واخلُطوة عند �سمو اخلديوي،
ويجال�سه ،وي�صحبه يف رحالته ال�صيفية �إىل الآ�ستانة و�آوروبا.
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ثم �ألقى ع�صا الت�سيار يف املرحلة الأخرية من حياته العلمية بوزارة املعارف ،فعمل
يف التفتي�ش ،وتويف �سنة  1929قبل �أن يحال �إىل املعا�ش ،وتويف ال�شيخ عثمان بعده بنحو
خم�س �سنوات ،على ما �أخربت» (. )36
و�أجاب الدكتور مبارك على هذا التعقيب يف العدد  411من الر�سالة فقال« :تف�ضل
الأ�ستاذ الكبري «�أ .ع» ف�صحح اخلط�أ الذي وقعت فيه حني حتدثت عن �أحمد زناتي و�أنا �أريد
عثمان زناتي.
و�أقول �إن ذلك اخلط�أ كان نعمة عظيمة .فقد �أوحى �إيل هذا الأ�ستاذ الكبري كلمة من
�أطيب الكلمات يف التعريف ب�أخوين كان لهما يف خدمة اللغة والأدب والتعليم مكان مرموق.
ذلك خط�أ وقعت فيه �سهواً ،فكان من �آثاره �أن ينتفع القر�آء بتلك الكلمة الطيبة ،و�إال
ف�أنا �أعرف �أن ال�شاعر هو عثمان زناتي ،كذلك ورد ا�سمه يف كتابي «الأ�سمار والأحاديث»
�ص  298عند الكالم عما انتهب �شوقي من معانيه اجلياد.
ولو �ضمنت �أن ي�صحح الأ�ستاذ «�أ .ع» جميع �أخطائي لأخط�أت عن عمد لأظفر بتلك
النفثات التي ت�صدر عن باحث من �أعاظم الباحثني (. )37
وكتب الدكتور مبارك يف زاويته املعروفة (ب�شجون) يف العدد ( )420من الر�سالة
كلمة جاء فيها� :أكرب هموم علمائنا اللغويني �أن يعرت�ضوا على نيابة حرف عن حرف ،و�أن
يقول قائلهم� :إن العرب تعرف كيت وال تعرف زيت (كذا)  ،و�أن يثوروا على �أي تعبري ،وال
يجدون له �شواهد يف �أقوال القدماء �ألخ» .فخطَّ �أه الن�شا�شيبي يف ا�ستعماله كيت وزيت قائالً:
«ول�ست الآن من حماجة الدكتور يف �أفكاره هذه ب�صدد ،و�إمنا هما ملحوظتان لفظيتان
�أريد التنبية �إليهما يف عبارته:
▪ ▪�أن (ذيت) بالذال ال بالزاي .وقد انتظرت طوي ًال لعل الدكتور يعود في�صححها ،فلم
يفعل .وقد يكون هذا من �سبق القلم ،كما قد يكون من زالت املطبعة.
▪ ▪�أن (كيت) و (ذيت) ال بد �أن يتكررا .تقول :كان من الأمر كيت وكيت� ،أو :كان من
الأمر ذيت وذيت .ويف احلديث“ :بئ�س ما لأحدكم �أن يقول :ن�سيت �آية كيت وكيت” (. )38
ودارت م�ساجلة �أخرى بني الدكتور مبارك ،وبني نفر من �أدباء ال�رشق حول تعدية
الفعل (حرم) مبن ،فقد �أجاز الدكتور هذه التعدية ،وا�ستعملها يف �إحدى ق�صائده ،واعرت�ض
عليه بع�ضهم ،فدافع عن ر�أيه قائالً�« :إنه قد يرى املعنى يف بع�ض الأحايني ال ُي�ؤ َّدى ت�أدية
�صحيحة �إال �إذا ُع ِرّب عنه بتلك ال�صورة ( . )39وهو دفاع ال يقنع �أحداً ،على حد قول الن�شا�شيبي،
لأنه غري م�شفوع بال�شاهد والدليل ،لهذا ا�ستدرك عليه يف العدد  405من الر�سالة ،و�أ�سعفه
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بدليل يرد به على معار�ضيه فقال� :إن الفعل (حرم) يتعدى مبن �أي�ضاً ،وعندي �شاهد لذلك
عرثت عليه يف بع�ض مطالعاتي للأغاين».
وبينما كنت �أجيل الطرف �أم�س يف كنا�شتي� ،إذا �أنا �أمام هذا ال�شاهد ،وهو للعبا�س بن
الأحنف قال:
�أح��� َر ُم منك���م مب���ا �أق���و ُل وق��� ْد
���ت
���ر ُت ك�أين ذبال��� ٌة
ص ْ
ِ
ن�ص ِب ْ
ُ

ن���ا َل ب���ه العا�شق���ون م���ا ع�شق���وا
ت�ض���ي ُء
للنا����س وه���ي حتتــ���رقُ
ِ

وهكذا كان الن�شا�شيبي حري�ص ًا على تتبع ما يكتبه الدكتور مبارك ،متعمدا ً �إظهار
�سقطاته اللغوية ،وت�صحيح ما ينزلق فيه قلمه من �أخطاء وهفوات يف اللغة والأ�سلوب.
ورمبا توقع القارئ �أن ت�ؤدي هذه املتابعة النقدية امل�ستمرة �إىل معركة حامية يحتدم
�أوارها بني الطرفني ،وخا�صة �أن كليهما يعد ن�سيج وحده يف �سعة االطالع وكرثة احلفظ،
وتق�صي الأطراف ومتحي�ص احلقائق .على �أن �شيئ ًا من ذلك مل يحدث ،وا�ستمرت العالقة
بينهما رائقة ال ت�شوبها �شائبة ،وال ُيك ِّدر �صفوها مك ِّدر .وهناك �إ�شارات وعبارات وردت يف
�صدره ،ومل يتربم ب�سبب هذه
�أكرث من مو�ضوع يف (الر�سالة) توحي ب�أن الدكتور مل ي�ضق
ُ
التعليقات ،بل كان ينتظرها ب�شغف ويرقبها ب�شوق ،وا�صف ًا �صاحبه ب�أنه من �أعظم الباحثني
يف هذا اجليل» (. )41
وقد كان للن�شا�شيبي بالإ�ضافة �إىل ما �سبق مواقف وم�ساجالت مع م�شاهري كتاب
م�رص كالعقاد والرافعي وحممد عبد الغني ح�سن وحممد �سعيد العريان وغريهم .وقد �أظهرت
هذه امل�ساجالت كلفه بالألفاظ ،وعنايته بها وقدرته الفائقة على حتري الن�صو�ص ،ور ِّدها
�إىل �أ�صولها ،وقد �شهد له بالريادة والتفوق يف هذا امليدان نفر من كبار الأدباء كالأمري
�شكيب �أر�سالن و�أحمد �شاكر الكرمي وعبد الرحمن اجلديلي وعبد الوهاب عزام و�أحمد ح�سن
الزيات الذي نعته قائالً�« :أنه حجة الإ�سالم وعمدة العرب» (. )42
وقد بلغ من حر�ص الن�شا�شيبي على تتبع نتاج الأدباء والكتاب وال�شعراء وتنبيههم �إىل
�أخطائهم� ،أنه مل يكد يخلو عدد من �أعداد الر�سالة يف الفرتة من �سنة  1937تقريب ًا وحتى
منت�صف الأربعينيات من بحث �أو مقالة �أو تعقيب لغوي �أو مناق�شة مع �أحد الكتاب حول
�إحدى امل�سائل اللغوية �أو الأدبية ،ففي العدد  267من (الر�سالة) كتب نبذة بعنوان( :الأ�ستاذ
العقاد وامر�ؤ القي�س)  ،عار�ض فيها ما كتبه العقاد حول مقايي�س اجلمال عند العرب كما
وردت يف �أ�شعارهم .قال« :قال الكاتب الكبري الأ�ستاذ عبا�س حممود العقاد يف مقالته( :بقية
املذهب) يف اجلزء ال�سابق من (الر�سالة) الغراء« .لقد و�صف بع�ض الأعراب ن�ساء (حمبوبات)
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و�صفهن
فا�ستملحوا ال�ضخامة ومدحوا الك�سل وبطء احلراك ،وافتنت �أمريهم بعذارى قال يف
َّ
ما يقال يف و�صف الغيالن:
بلحمِه���ا
فظ��� َّل ال َع���ذارى َي ْرمت َ
ِ�ي�ن ْ

ْ����س املُفتَّ��� ِل
اب ال َدمِ ق ِ
���م َك ُه��� َّد ِ
و�شَ ْح ٍ

نعوذ باهلل! «قلت� :أمر�ؤ القي�س يقول هذا يف و�صف الناقة التي عقرها للعذارى
(املحبوبات) ال يف و�صف فتاة من الفتيات ،وقبله.
َ���رت للع���ذارى مطِ َّيت���ي
وي���و َم َعق ُ

في���ا عجب���اً مِ ��� ْن كو ِره���ا ا ُ
ملتَح َّم��� ِل

وقد قال الزوزين يف البيت (اللحمى ال�شحمى) « :فجعلن يلقي بع�ضهن �إىل بع�ض �شواء
املطية».
وامر�ؤ القي�س الكندي �أو حماد الرواية �أو �صاحب هذه الق�صيدة� ،إمنا ي�ستح�سن يف املر�أة
ما ي�ستح�سنه الأ�ستاذ العقاد النقاد ،وي�ستقبح ما ي�ستقبحه وهو يقول يف (معلقته) التي مل
�ص.
ُتعل َّْق يف كعبة وال خيمةٍ وال ُخ ّ
ُم َهفْهف��� ٌة بي�ض���ا ُء
غ�ي�ر ُمفا�ض���ةٍ
ُ

كال�سجن َْج��� ِل
تَرائ ُبه���ا م�صقول��� ٌة
َّ

قال الزوزين« :يقول :هي امر�أة دقيقة اخل�رص �ضامر ُة البطن ،غري عظيمة البطن وال
م�سرتخيته ،و�صدرها براق اللون متلأىلء ال�صفاء تلأل�ؤ املر�آة «ف�أمري الأعراب –وهذا
قوله -ونائب الأمة يف (دار الندوة) الأ�ستاذ العقاد يف ق�ضيتهما يف (احل�سان) �سيان ،ومل
يختلف يف احلق الأمريان» (. )43
وقي العدد  407كتب نبذة �أخرى ت�ضمنت مالحظتني على ق�صيدة (ميالد نبي) لل�شاعر
حممد عبد الغني ح�سن جاء فيها« :قر�أت يف العدد  405من الر�سالة الغراء ق�صيدة عنوانها:
(ميالد نبي)  ،لل�شاعر الكبري الأ�ستاذ حممد عبد الغني ح�سن .فعنت يل ملحوظتان لغويتان
�أود �أن �أعر�ضها على الأ�ستاذ وهما:
1 .1قال يف و�صف اجلاهلية:
متفرق�ي�ن هن���ا َك مل يتف َّيئ���وا
َ

خلميل���ةٍ �أو يمُ �سك���وا ببن���ا ِء

فع َّدى الأ�ستاذ (يتفيئوا) بالالم ،وهذا ما ال �أعرفه.
قال اجلوهري“ :وفي�أت ال�شجرة تفيئة ،وتفي�أت �أنا فيها” .ويف الأ�سا�س“ :وتفي�أت
بال�شجرة” .ويف التاج وعداه �أبو متام بنف�سه يف قوله :فتفي�أت ظله ممدوداً” ،فهل �أطلع
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الأ�ستاذ على ن�ص يتعدى فيه (تفي�أ) بالالم؟ .
2 .2وقال:
مي�ل�ا ُد (�أحم��� َد) كان مول��� ُد � َّأم��� ٍّة

عربي���ةٍ

و�رشيع���ةٍ

�سمح���ا ِء

والذي �أعرفه �أن يقال�( :سمحة) ال (�سمحاء)  ،ف�إن من معاين ال�سماحة ال�سهولة والي�رس.
فيقال« :عود �سمح :بني ال�سماحة ُم�ست ٍو ال �أُ َبن فيه» كما يف الأ�سا�س( .والأُبن :ال ُعقد تكون يف
ِ�سي تف�سدها وتعاب بها)  ،ويف التاج« :وقولهم :احلنيفية ال�سمحة :هي امللة التي ما فيها
الق ّ
�ضيق وال �شدة» هذا مبلغ اطالعي .واهلل �أعلم» (. )44
إ�سعاف
وحني �ألقى ال�شاعر امل�رصي على اجلارم ق�صيدته يف املهرجان امللكي َخطَّ �أُه �
ُ
يف ا�ستعمال كلمة الن�سائم كما جاءت يف قوله:
وح ر َّي���ا َن نا�ضرِ ا ً
ُيف ِ ّدي��� ِه غُ �ص��� ُن ال��� َّد ِ

ك���ف الن�سائ��� ِم ما ِئلُ���ه
�إذا اهت��� َّز يف
ِّ

ذلك لأنه جاء بالن�سائم جمع ًا للن�سيم �أو للن�سمة .واملعروف �أن جمع ن�سيم�( :أن�سام)
وجمع ن�سمة( :ن�سم)  .و�ساملها ن�سمات .ومل ترد هذه الن�سائم يف كالم �إ�سالمي �أو مولد ،دع
عنك املخ�رضم واجلاهلي .واملت�أخر والع�رصي ما هما حجة (. )45
ومل تقت�رص مالحظات الن�شا�شيبي وتعقيباته النقدية على نتاج الكتاب وال�شعراء
فح�سب ،بل تع َّدتها �إىل �أقوال ال�صحف و�أخبار الإذاعة ،وخطب رجال الدولة وال�سيا�سيني
وت�رصيحاتهم ،ففي العدد  284من الر�سالة تعليق طريف على خطبة �ألقاها حممد حممود
با�شا رئي�س وزراء احلكومة امل�رصية يف ذلك الوقت يف مدينة الإ�سكندرية ،وجاء فيه ما
ن�صه« :قال �صاحب املقام الرفيع الأ�ستاذ حممد حممود با�شا رئي�س الوزراء يف خطبته
الغراء يف اال�سكندرية« :نحن الآن جنتاز (�أوقات) ملأى بالأحداث والعرب» .و�صاحب
املقامات امل�شهورة �أبو حممد احلريري يف (ملحمة الأعراب) يقول:
وك ُّل م���ا كُ��ِّس�ِّرّ َ يف اجلُمــ���وع
إع���راب
نظ�ي�ر الف���ر ِد يف ال
فه���و
ِ
ُ

بـــــــــ���وع
كالأ�س���د والأبيــ���ات وال ُّر
ِ
فا�سم��� ْع مق���ايل ،واتب��� ْع َ�صوا ِب���ي

وقال الناظم يف ال�رشح« :ويف جمع التك�سري ما يوجد يف �آخره �ألف وتاء فيتوهم
املبتدئ �أنه من قبيل جمع امل�ؤنث ال�سامل الذي ال تفتح ت�أ�ؤه يف الن�صب ،وذلك مثل �أبيات
و�أقوات و�أموات فهذه اجلموع الثالثة من نوع جمع التك�سري ويدخل تاءها الن�صب».
والأ�ستاذ حممد حممود با�شا من الف�صحاء املعربني �إذا خطب .وكان ال�شاعر العظيم
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(�أحمد �شوقي) يقول يل�« :أنه من امل�شغوفني بالعربية» لغة �آبائه الكرام العرب ،وقد �صادق
الأ�ستاذ الرئي�س – ومل يعاد كد�أب كثري من ُع َّمال ال�سلطان -كتب اللغة والأدب .والكبري
امل�شهور تق َّل َده النا�س خمطئ ًا وم�صيباً ،ومن �أجل ذلك كتبنا هذه الأ�سطر (. )46
وهكذا يت�ضح لنا مما �سلف من ردود الن�شا�شيبي يف تعقيباته �أنه –يع ُّد بحق -يف
طليعة اللغويني العرب حتقيق ًا ومتحي�صا ً وامتالك ًا لنا�صية اللغة .فهو من �أئمة العارفني
مبقامات الكالم ومن املنافحني املتحم�سني ب�إخال�ص عن �سالمة اال�ستعمال اللغوي ،يف
وقت تعر�ضت فيه اللغة العربية حلملة عنيفة قا�سية من دعاة التغريب والتم�صري .فال غرو
�إذا ات�سمت ف�صوله وحتقيقاته ب�سمات التحليل والعمق والإحاطة و�سعة االطالع ،و�إذا جتلت
مقدرته على التمييز بني الأ�ساليب العربية ال�صحيحة والأ�ساليب امل�ستحدثة ،وعلى معرفة
اخلط�أ وال�صواب يف لغة الكتاب ،فهو -كما و�صفه �صاحب (الر�سالة) �أحمد ح�سن الزيات-
«خامت طبقة من الأدباء واللغويني املحققني ال ي�ستطيع الزمن احلا�رض بطبيعته وثقافته
�أن يجو َد مبثله» (. )47
ذلك هو �إ�سعاف الن�شا�شيبي الأديب الفل�سطيني ال�شامخ كالطود الأ�شم ،وقد �صدق فيه
قول ال�شاعر:
أدب
َفخْ ���رُ العروب��� ِة والإ�س�ل�ا ِم يف � ٍ
ال�شم�س تُعي���ي م��� ْن يناف ُِ�سها
ك�أن���ه
ُ

أعل���ت الإ�س�ل�ا َم وال َع َرب���ا
وكلم���ة �
ْ
ونو ُره���ا يغم���رُ الآف���اقَ من�سكِب���ا

وختام ًا ف�إننا ال جند ما نخاطب به �أديبنا الالمع �أف�ضل مما خاطبه تلميذه الويف
و�صديقه املخل�ص عميد الأدب الفل�سطيني ،الدكتور �إ�سحاق مو�سى احل�سيني حيث قال يف
مقدمة كتابه عن �أديب العربية الذي ن�رشه مركز الأبحاث الإ�سالمية م�ؤخراً« :فلتطب نف�س ًا
قومك جهدك وجهادك ولن متحو ال�سنون
يا (�أبا الف�ضل) فقد �ضو�أت حي ًا وميتاً ،وعرف ُ
�أروع �سطر يف تاريخ العربية املعا�رص .و�إنا للعهد حلافظون وللأثر ملقتفون .و�سالم اهلل
على روحك الطهور (. )48

Page | 60

أديب العربية
حممد إسعاف النشاشييب بني احملافظة والتجديد

أ .د .حسن عبد الرمحن السلوادي

اهلوامش:

1 .1د� .أحمد ف�ؤاد الأهواين ،حممد �إ�سعاف مدر�سة �أديبة ،جمل الر�سالة ،العدد  ،761فرباير
1948م� ،ص.165 :
2 .2وردت هذه العبارة يف كلمة ن�رشها الأمري يف جملة الزهراء مقرظا خطبة الن�شا�شيبي
(كلمة يف اللغة العربية) وقد ورد فيها هذان البيتان.
قد قال���تِ اللغ��� ُة الفُ�صح���ى بغ َر ِبتها

إ�سع���اف
ق���د �أح�س��� َن اهللُ �إ�سع���ايف ب�
ِ
أ����س عايف
�
ْ
أن��ص�ر �أخ���اك ل���دى ٍ
ظلم و� ْ

ب���ات ين�شد ُه
املجيب مل���ن ق���د
ه���و
َ
ُ
3 .3ملعرفة املزيد عن حياة الن�شا�شيبي �أنظر :د� .إ�سحاق مو�سى احل�سيني �أديب العربية حممد
�إ�سعاف الن�شا�شيبي (القد�س :مركز الأبحاث الإ�سالمية1987 ،م) � ،ص 40 - 5 :كمال
الرمياوي حياة حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي من �أبحاث عن �أديب العربية حممد �إ�سعاف
الن�شا�شيبي ع�رصه حياته �أدبه وفكره( ،القد�س مركز �أبحاث الإ�سالمية� )1987 ،ص
.46 - 27
�4 .4أنظر طرفا من �سريته يف :جمري الدين احلنبلي ،الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل
(عمان :مكتبة املحت�سب1973 ،م) � ،ص.288 ،287 :
5 .5دعته م�صلحة الإذاعة الفل�سطينية �سنة 1938م ليذيع جمموعة �أحاديث عن الأديب
م�صطفى �صادق الرافعي مبنا�سبة مرور عام على وفاته .وقد مكث يف فل�سطني �أيام ًا
تركت يف نف�سه انطباع ًا ال ين�سى على حد قوله ،لأنه فوجئ بامل�ستوى الثقايف الرفيع
عند �شباب فل�سطني ،وباحلفاوة البالغة التي ا�ستقبل بها يف بيت املقد�س .ويف ذلك
يقول« :ويف دار �شيخ �أدباء العروبة كان مقامي �أطول املدة التي ق�ضيتها يف فل�سطني.
لقد دخلت فل�سطني و�أنا خفيف الظهر ،فما فارقتها حتى كان علي من الدين لهذا الرجل
الكرمي ما ينوء به كاهلي ،ف�شكراً له ومعذرة �إليه �إن عجزت عن الوفاء» .انظر حممد
�سعيد العريان ،يف ربوع فل�سطني ،جملة الر�سالة ،العدد � ،1938 ،255ص.869 :
6 .6زار القد�س �سنة 1941م بدعوة من الإذاعة الفل�سطينية ،و�أقام يف �ضيافة �صديقه
�إ�سعاف الن�شا�شيبي .انظر الر�سالة العدد � ،1941 ،433ص.1302 :
7 .7جملة الر�سالة ،العدد 1945 ،602م� ،ص.75 :
�8 .8أنظر كلمة �أحمد ح�سن الزيات يف رثاء حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي ،الر�سالة :العدد ،761
1948م� ،ص.129 :
9 .9يبدو �أن هذه الألقاب كانت معروفة للكتاب والأدباء املعا�رصين للن�شا�شيبي .فقد دلت
ردود بع�ضهم عليه �أنهم كانوا يعرفونه وي�شريون �إليه تلميح ًا �أو ت�رصيحاً ،ومن ذلك ما
كتبه حممد �سليم الر�شدان تعقيب ًا على كلمة الن�شا�شيبي مذيلة بتوقيع (ال�سهمي) حول
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وزن فعالء وجواز ا�ستعماله و�صف ًا للجمع كقولنا �أردية �سوداء ،وذلك خالف ما ذهب
�إليه الر�شدان الذي عده انحراف ًا عن اجلادة وم�سايرة للعامية ،لأن ال�صواب يف ر�أيه
القول �أردية �سود ال �سوداء حيث قال« :و�صل �إيل ال�سمري احلبيب جملة الر�سالة ،فطالعني
بني طياتها ما كتبه �أمام العربية الأكرب �أ�ستاذنا اجلليل (ال�سهمي)  .ومن ذا الذي يجهل
ال�سهم �صنو الن�شاب»؟ انظر الر�سالة العدد 1947 ،1740م� ،ص.996 :
1010خري ما ي�صور احلالة الثقافية يف تلك الفرتة ،ما كتبه حممد �سعيد العريان الذي زار
فل�سطني ،و�أقام يف القد�س يف بيت �صديقه حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي حيث قال« :جل�ست
يف جمل�س طائفة من الأدباء �أ�ستمع �إىل �أحاديثهم ومداوالتهم ،ف�إذا �شباب هناك
ي�سبقون الكهول عندنا يف البحث واملطالعة واال�ستقراء ،و�إذا علم واطالع� ،إذا طرائق
يف البحث ال يعرفها �إال الأقلون من الأدباء امل�رصيني ،و�سمعت �أ�سماء كتب م�رصية
جديدة يف ال�سوق ،مل يعرفها بعد يف م�رص �إال م�ؤلفها وال�صفوة من �أ�صحابه .دار جدال
حول معارك �أدبية يف جرائد م�رص مل يكن مبلغ علمي بها �إال عنوانها وكاتبها ،وجرت
م�صاوالت ،وتداولت �آراء ،وتنوعت �أ�ساليب احلديث ،وخرجت بال�صمت عن ال ونعم،
وطارت خواطري �إىل م�رص ،و�إىل جمال�س الأدباء يف م�رص ،و�إىل حظ الأدب والأدباء يف
م�رص ،و�أطرقت من حياء» .جملة الر�سالة ،العدد  8 ،540نوفمرب� ،1943 ،ص.899 :
1111انظر ،جملة الر�سالة ،العدد 1938 ،265م.
1212نف�سه ،العدد 1946 ،659م� ،ص.199 :
1313نف�سه ،العدد 1945 ،602م� ،ص.199 :
1414نف�سه ،العدد 1943 ،527م� ،ص.639 :
1515نف�سه� ،ص.640 :
1616نف�سه ،العدد 1943 ،531م� ،ص.719 :
1717نف�سه ،العدد 1938 ،275م� ،ص.1244 :
1818الن�شا�شيبي ،فل�سطني و�صاحب الر�سالة ،امل�صدر ال�سابق ،العدد 1938 ،266م� ،ص:
.1316
1919الن�شا�شيبي ،فل�سطني والأ�ستاذ الأكرب �شيخ الأزهر ،العدد 1938 ،253م� ،ص.797 :
2020الن�شا�شيبي ،الأعراب ،نحن الذين بلغوا الر�سالة ،جملة الر�سالة ،العدد 1943 ،530م،
�ص.688 :
�2121إح�سان عبد القدو�س ،الأعراب ،الر�سالة ،العدد � ،531ص.738 :
2222جملة الر�سالة ،العدد 1938 ،262م� ،ص.1123 :
2323الن�شا�شيبي ،قا�سم �أمني هل كان كردياً ،العدد ال�سابق ،العدد 1939 ،255م� ،ص.848 :
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2424ط�أمن� :سكنها وخفف منها.
2525الن�شا�شيبي ،الثورة ال�صينية ،جملة النفائ�س الع�رصية ،جملد  2ال�سنة الرابعة� ،شباط
1912م� ،ص.65 :
2626الن�شا�شيبي ،كلمة يف اللغة العربية( ،القد�س :مطبعة بيت املقد�س1925 ،م) � ،ص.97 :
2727انظر� :أنور اجلندي ،املحافظة والتجديد يف الن�رش العربي املعا�رص يف مائة عام 1940
(القاهرة :مطبعة الر�سالة1960 ،م) � ،ص.363 :
2828جملة الر�سالة ،العدد  ،207دي�سمرب 1946م� ،ص.1401 :
�2929أحمد زكي مبارك ،احلديث ذو �شجون ،العدد  ،397فرباير 1941م� ،ص.148 :
3030الن�شا�شيبي ،ت�صويبات ،العدد  ،401مار�س 1941م� ،ص.304 :
3131امل�صدر نف�سه وال�صفحة نف�سها.
3232نف�سه ،العدد ،234 :نوفمرب 1938م� ،ص.2248 :
3333الن�شا�شيبي ،نهج البالغة ،امل�صدر ال�سابق ،العدد  ،337دي�سمرب 1939م.2318 ،
3434الن�شا�شيبي ،من جديد ،جملة الر�سالة ،العدد � ،4174ص.88 :
3535امل�صدر نف�سه وال�صفحة نف�سها.
3636امل�صدر نف�سه ،العدد  ،410مايو 1941م.
3737زكي مبارك ،عثمان زناتي ،العدد  411مايو 1941م.685 :
3838الر�سالة ،العدد � ،425أغ�سط�س 1941م� ،ص.1077 :
3939الر�سالة ،العدد  ،421يوليو 1941م� ،ص.964 :
4040امل�صدر نف�سه وال�صفحة نف�سها.
4141امل�صدر نف�سه ،العدد 1940 ،422م� ،ص.1048 :
4242امل�صدر نف�سه ،عدد  ،761فرباير 1948م� ،ص.129 :
4343الن�شا�شيبي ،الأ�ستاذ العقاد وامر�ؤ القي�س ،العدد 1938 ،267م� ،ص.1354 :
4444الن�شا�شيبي ،يف اللغة ،امل�صدر ال�سابق ،العدد  ،407ابريل 1914م� ،ص.573 :
4545الن�شا�شيبي ،ن�سائم الأ�ستاذ علي اجلازم ،امل�صدر ال�سابق ،العدد ،239 :يناير � ،573ص:
.194
4646امل�صدر ال�سابق ،العدد 1938 ،284م� ،ص.2034 :
4747امل�صدر ال�سابق ،العدد  ،761فرباير 1948م� ،ص.48 :
4848د� .إ�سحاق مو�سى احل�سيني� ،أديب العربية حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي1987 ،م ،املقدمة.
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ً
خامسا -إسعاف املفكر املسلم:
يعرف �إ�سعاف الن�شا�شيبي يف املحافل الأدبية والفكرية ب�أنه �أديب ف ٌّذ وخطيب ُمدره
ولغوي حمقق يعد يف الطبقة الأوىل من اللغويني العرب الذي برزوا يف الن�صف الأول من
هذا القرن ،ورمبا ال يعرف كثريون �أن لأديبنا بالإ�ضافة �إىل ذلك جماالت �إبداع �أخرى جال
فيها قلمه باحث ًا منقباً ،مت�أم ًال يف واقع �أمته ،حماو ًال �إ�صالحه وتقومي املعوج فيه ،ونقد
كل مظاهر االنحراف التي طر�أت عليه.
لقد بد�أ �إ�سعاف –كما الحظ �أ�ستاذنا الدكتور ا�سحق مو�سى احل�سيني� -شاعراً و�أديب ًا
ومن�شئ ًا وناقداً ،وانتهى فقيه ًا جمتهداً ،قوي احلجة نا�صع البيان ،ك�أنه من فقهاء امل�سلمني يف
�صدر الإ�سالم الذين يتخذون من اللغة و�سيلة للتفقه يف الدين ،وفهم �أ�رسار القر�آن الكرمي (. )1
�إن هذا االنعطاف الفكري يف حياة �إ�سعاف �أ�ضاف – من غري �شك -بعداً جديداً وجانب ًا
خ�صب ًا �إىل �أبعاد �شخ�صيته العلمية احلافلة ،املتعددة اجلوانب ،كما و�ضع �صورته يف �إطارها
ال�صحيح بعيداً عن الت�شكيك وال�شبه التي يثريها املغر�ضون ،فالرجل –كما يظهر من �أعماله
ومواقفه -من املفكرين العرب البارزين الذين �أ�سهموا يف �صياغة الأ�س�س النظرية للحركة
الإ�صالحية يف ذلك الوقت املبكر من تاريخ الأمة العربية يف الع�رص احلديث ،كما �أنه من
املفكرين القالئل الذين �أثروا من خالل �آرائهم ون�شاطهم وتالميذهم يف منط التفكري ال�سائد
يف بالدهم ،حتى غدت تعاليمهم الأ�سا�س الكامن لكثري من العالقات االجتماعية والأفكار
الدينية والإ�صالحية لدى الإن�سان العربي يف الوقت احلا�رض.
ومع هذه ال�شهرة العري�ضة واملكانة الرفيعة ،فما زال �إ�سعاف علم ًا مو�ضوع ًا يحتاج
�إىل الدر�س واملناق�شة و�إعادة التقومي ،فهو �صاحب منهج فكري جديد ومبتكر ،كما �أن له
�إ�سهام ًا رائداً يف م�سرية الفكر الإ�سالمي وم�شاركة ناجعة يف تقومي هذا الفكر ،ور�صد حركته
وت�سليط الأ�ضواء عليه ،ومع ذلك مل يحظ من �أرباب البحث مبن يفيه حقه ،فيك�شف عن �سمات
منهجه وطريقته واجتاهات فكره املختلفة.
وقد كان هذا مما حفزين وحبب �إيل الكتابة يف هذا املو�ضوع ،وامل�شاركة به يف
مهرجان تكرمي �إ�سعاف الذي بادر لإقامته مركز الأبحاث الإ�سالمية يف القد�س ال�رشيف،
كما دفعني الختياره �إح�سا�سي العميق ب�أن امل�سلمني يف تخلفهم وانحدارهم ال ميكن �أن
ينه�ضوا نه�ضة حقيقية �إال بالبحث عن ذاتهم احل�ضارية بحث ًا واعياً ،وا�ستلهام تعاليم
دينهم ،وثقافتهم التاريخية اخلا�صة ،حتى يت�سنى لهم متابعة ال�سري على طريق �أ�سالفهم
يف بناء احل�ضارة.
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ومن هنا ف�إن دور �إ�سعاف وغريه من املفكرين املعا�رصين يجب �أن يحظى باالهتمام
والدرا�سة؛ لأن الف�ضل يعود لهم يف بعث النه�ضة العربية اجلديدة باعتبارهم الرواد الأوائل
الذين وجهوا طاقاتهم وجهودهم يف ميدان الإ�صالح ومقاومة املناهج الدخيلة على الفكر
الإ�سالمي.
لقد كان �إ�سعاف يف تاريخه حلقة مت�صلة بالن�ضال يف وجه اال�ستعمار الأجنبي،
وباحلركة العلمية والفكرية العربية يف الفرتة منذ عام 1900م تقريباً ،حتى وفاته عام
1948م .ففي هذه الفرتة الق�صرية �ألف �إ�سعاف يف العديد من الق�ضايا الدينية والرتبوية
وال�سيا�سية ،م�ضمن ًا كتاباته �آراءه يف املو�ضوعات التي كانت مطروحة يف ع�رصه ،وفيها
جميعا مل ينعزل عن ق�ضايا �شعبه و�أمته ،و�إمنا كان البعد االجتماعي والبعد الديني يلتقيان
يف ن�سق واحد يظل خالله وعي مفكرنا حا�رضاً يقظاً.
وقد كان لهذه الظاهرة – من غري �شك ت�أثري قوي يف نفو�س الذين تتلمذوا على يديه
مبا�رشة �أو قر�أوا ردوده ومقاالته التي توزعت بني ال�صحف واملجالت العربية ،والتي جمع
القيم (الإ�سالم ال�صحيح)  ،الذي و�صفه يف املقدمة معتزاً به ب�أنه
بع�ضها فيما بعد يف كتابه ِّ
كتاب «يثبت للم�سلم دينه ،ويقوي �إميانه ويقينه .ويحامي عن كتاب اهلل ،ويذود عن ر�سول
اهلل ،ويدعو النا�س كافة �إىل هدى اهلل» (. )2
عر�ض الن�شا�شيبي يف هذا الكتاب ويف �سائر مقاالته وردوده وتعقيباته خال�صة ر�أيه
واجتهاده يف بع�ض امل�سائل التي تهم امل�سلمني وتت�صل بحياتهم ،وخرج من ذلك كله –كما
فعل كثري من املفكرين وامل�صلحني الذين تتابع ظهورهم منذ بداية هذا القرن -مبجموعة
من املواقف والقيم التي نظر �إليها على �أنها مو�ضوعات مطلوبة �أو مرغوب فيها؛ �أو م�شتهى
حتقيقها للفرد �أو للهيئة االجتماعية ،باعتبارها �رشوط ًا ال حمي�ص عنها من �أجل اخلروج
من حالة االنحطاط والتمزق التي يعاين منها املجتمع العربي والإ�سالمي.
ولعل �أهم الق�ضايا التي توقف عندها �إ�سعاف طوي ًال حماو ًال تعليلها ،ودرا�سة �أبعادها
والتنبيه �إىل مكامن اخلطورة فيها؛ ذلك ال�رصاع الذهني املرير الذي ا�ستفحل �أمره وا�ست�رشى
خطره بني �أبناء الأمة الواحدة ،فمن املعروف �أن �أخطر ما حل بالأمة الإ�سالمية يف تاريخها
الطويل ذلك االنق�سام الذي حل بامل�سلمني وجعلهم �شيع ًا و�أحزاب ًا متناحرة ،وطبع جمتمعهم
بطابع التدافع واملنابذة بفعل القوى املعادية للإ�سالم التي ت�سعى دائم ًا لإحداث �رشخ عميق
يف ج�سم الأمة الإ�سالمية ،ينهك قواها ،ويبدد قدراتها ،ويجعلها م�شلولة احلركة عاجزة عن
ممار�سة دورها املنتظر يف بناء احل�ضارة الإن�سانية.
من �أجل ذلك ركز �إ�سعاف يف كتابه« :الإ�سالمي ال�صحيح» على هذه الق�ضية وناق�شها
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مناق�شة م�ستفي�ضة .وقد ات�ضح له من خالل درا�سته املتعمقة يف الفكر الإ�سالمي ،واطالعه
الوا�سع على � َّأمات مراجع التف�سري والفقه مزالق كثرية وثغرات بينة يف فكر ال�شيعة
ومعتقداتهم.
وتبني له �أن ال�شيعة على اختالف فرقهم يتحملون م�س�ؤولية ذلك االنق�سام الذي حل
بالأمة الإ�سالمية ،الذي ما زالت �آثاره تتفاعل �إىل �أيامنا هذه ،وذلك بخروج غالبيتهم
عن اجلماعة الإ�سالمية وتبنيهم ملعتقدات وت�صورات دخيلة على الإ�سالم ،وال متت ب�صلة
للأ�س�س التي قامت عليها الدعوة الإ�سالمية (. )3
من هنا وجه �إ�سعاف همه ملناق�شة ال�شيعة يف �صميم معقداتهم وت�صوراتهم ،ونهج
نهج غريه من �أئمة الفكر الإ�سالمي كابن تيمية احلراين وابن حزم الأندل�سي و�أبو بكر بن
العربي وغريهم يف توهني امل�صادر التي ا�ستم َّد ْت منها هذه الت�صورات والت�شكيك فيها،
متهيداّ لهدم املرتكزات التي ت�ستند �إليها فرق ال�شيعة وتفوي�ض دعائمها ،وبخا�صة فكرة
الإمامة وما ات�صل بها من مفاهيم وت�صورات �أ�سا�سها الت�أويل اخلاطئ للن�ص القر�آين ،وما
تفرع عنها كذلك من اعتقادات جعلها ال�شيعة �أ�صال ،وحملوا �آيات القر�آن عليها وهي الع�صمة
واملهدية والتقية والرجعة (. )4
مفهوم اإلمامة:
ينطلق ال�شيعة على امل�ستوى النظري يف فهمهم للإمامة ب�أن �أهل البيت �أوىل ب�أمور
امل�سلمني من غريهم ،و�أعلم مبا يف البيت من �سواهم ،و�أن الإمامة حق �إلهي تتم بالن�ص
والتعيني ،ال بالنظر وال�شورى كما يرى �أهل ال�سنة ( . )5يقول ال�شهر�ستاين« :لي�ست الإمامة
ق�ضية م�صلحية تناط باختيار العامة ،بل هي ق�ضية �أ�صولية وهي ركن الدين ،ال يجوز
للر�سول� -صلى اهلل عليه و�سلم – �إغفاله و�إهماله وتفوي�ضه �إىل العامة و�إر�ساله» (، )6
وي�ؤيده يف ذلك �أحد مفكري ال�شيعة وهو ال�شيخ حممد احل�سني �آل كا�شف الغطاء حيث يقول:
«الإمامة من�صب �إلهي يختاره اهلل ب�سابق علمه لعباده ،كما يختار النبي ،وي�أمر النبي ب�أن
يدل الأمة عليه وي�أمرهم باتباعه» (. )7
وقد روى الكليني (ت 328هـ) يف �أ�صول الكايف عن �أبي ب�صري عن �أبي جعفر قال:
كنت جال�س ًا عنده فقال له رجل :حدثني عن والية علي� ،أمن اهلل �أم من ر�سوله؟ فغ�ضب ثم
قال :بل افرت�ضت كما افرت�ض اهلل ال�صالة وال�صوم واحلج والزكاة ( . )8وقال الكليني يف
مو�ضع �آخر» �إن الإمامة فوق النبوة والر�سالة واخللة» (. )9
وهكذا فالإمامة يف نظر ال�شيعة �أ�صل الدين وقاعدة الإميان ،من خالفها كفر ،ومن
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طعن فيها طعن يف النبوة والر�سالة ،لأنها �أ�صل ولي�ست بفرع ،والإقرار بها فر�ض علم متقدم
على كل فر�ض مما �أتى به ال�رشع ،فال يجوز �أن تقام بالنظر واالنتخاب ،بل بالن�ص والتعيني
من اهلل �سبحانه على ل�سان ر�سوله� ،صلى اهلل عليه و�سلم (. )10
ومع ذلك ف�إن من الإن�صاف �أن ن�شري �إىل �أن نفرا من كبار �أئمة ال�شيعة ،نظروا �إىل
الإمامة على �أنها �أ�صل من �أ�صول املذهب ال غري ،مبعنى �أن منكرها ال يخرج عن ملة
الإ�سالم ،و�إمنا يخرج عن املذهب فح�سب بعك�س بقية الأ�صول (. )11
و�أيا كان الأمر ،فقد ناق�ش �إ�سعاف هذه امل�س�ألة مناق�شة تف�صيلية .و�أورد يف كتابه
�أقوا ًال لأئمة الفرق الإ�سالمية تظهر االختالف الوا�سع بينها حول مفهوم الإمامة وطريق
وجوبها وا�شرتاط الن�سب فيها ،وعلق على ذلك قائال« :ف�إن قلت :و�آل البيت وحقهم يف
اخلالفة؟ قلت :عرتة النبي� ،أ�رسة النبي ،جماعة النبي �إمنا هم امل�سلمون كلهم �أجمعون،
وخات
هلل
فلي�س للنبي قرباء وال بعداء }ما كا َن حمم ٌد �أبا � َأح ٍد مِ ْن رجاِل ُك ْم ولك ْن ر�سو َل ا ِ
مَ َ
لعمل على النا�س
قدر َّ
النبيني{ (الأحزاب ، )40 :ولو كان للقربى �أو القرابة عند ر�سول اهلل ٌ
�أقرباءه� ،أو كان يف �أيامه من بني ها�شم عامل واحد يف عمل (. )12
وقد ذُكِ ر يف (العقد) �أن العبا�س عم الر�سول – �صلى اهلل عليه و�سلم -طلب �إليه والية
فقال :يا عم نف�س حتييها خري من والية ال حت�صيها (ت�ضبطها)  .واهلل �سبحانه وتعاىل يقول
يف حمكم �آياته} :ي�أيها الذين �آمنوا �أطيعوا اهلل والر�سول و�أويل الأمر منكم{ �أي من
امل�سلمني ال من هذا البيت �أو ذاك القبيل �أو تلك الأمة (. )13
تفسري آية التطهري:
من �أجل ذلك يعتقد �إ�سعاف �أن عبارة �أهل البيت الواردة يف قوله تعاىل�} :إنمَّ ا ُيري ُد
صال وحقيقة على
�س �أَه َل الب ْيتِ و ُي َط ِّه َركُم تَطْ ِهريا ً{ ( )14تطلق �أ� ً
اهللُ لِيذْهِ َب َعن ُك ُم ال ِّر ْج َ
الأزواج خا�صة ،ثم ت�ستعمل يف الأوالد والأقارب جتاوراً .وهذا ما يثبته �سياق املعنى يف
القر�آن الكرمي ،وي�ؤكده �سبب النزول .يقول« :و�أهل البيت �أو �آل البيت هم ن�ساء النبي فقط ،مل
يدخل معهم يف ذلك القول داخل وال دخلة وال دخيل» (. )15
وي�ضيف �إ�سعاف قائال� :إن �أمرا يعتام (يختار) غري ما يريده اهلل يف كتابه قل له :يا هذا
هذا ،هذا دين حممد ال دين دد ( ، )16وال دين ددن ( ، )17وال دين جمون ،وال دين الالعبني
العابثني ،وال دين الكهان واحلازين وامل�شعبذين واملنج�سني» ()18
واحلق �أن هذا مل يكن ر�أى �إ�سعاف وحده ،بل ذهب �إليه كثري من �أئمة التف�سري واحلديث،
قال ابن �أبي حامت وابن ع�ساكر برواية عكرمة ومردويه برواية �سعيد بن جبري عن ابن
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عبا�س�« :إن هذه الآية مل تنزل �إال يف �أزواج النبي عليه ال�صالة وال�سالم (. )19
وقال ال�شوكاين يف تف�سريه« :قال ابن عبا�س وعكرمة وعطاء والكلبي ومقاتل و�سعيد
هن زوجات النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم –
بن جبري� :إن �أهلَ البيت املذكورين يف الآية َّ
خا�صة ،قالوا :واملراد من البيت ،بيت النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم -وم�ساكن زوجاته
لقوله تعاىل} :واذكرن ما يتلى يف بيوتكن{ ،و�أي�ضا ال�سياق يف الزوجات« :يا �أيها النبي
حل ْك َم ِة � َّإن
قل لأزواجك» �إىل قوله تعاىل} :وا ْذ ُك ْر َن ما ُيتلى يف ُبيو ِت ُك َّن من �آياتِ ا ِ
هلل وا ِ
اهللَ كان لطيفاً خبريا ً{ (الأحزاب)20( )34 :
َ
على �أن لل�شيعة يف تف�سري هذه الآية مذهب ًا �آخر ،حاولوا من خالله حتديد لفظ (الأهل)
وح�رصه يف �أفراد معينني من �أهل بيت ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم – وهم :علي
وفاطمة واحل�سن واحل�سني والأئمة من بعدهم .يقول ال�شيخ �رشف الدين املو�سوي« :واملراد
ب�أهل بيته هنا جمموعهم من حيث املجموع باعتبار �أئمتهم ،ولي�س املراد جميعهم على
�سبيل اال�ستغراق لأن هذه املنزلة لي�ست �إال حلجج اهلل القوامني ب�أمره خا�صة بحكم العقل
والنقل «( . )21وبهذا التحديد ا�ستبعد ال�شيعة ق�سم ًا كبريا من ذرية الر�سول� -صلى اهلل عليه
و�سلم – و�أهل بيته كبناته الثالث غري فاطمة ،و�أزواجهن و�أوالدهن ،و�أوالد علي -ر�ضي اهلل
عنه غري احل�سنني ،وذلك دون �أن يبيتوا الأ�س�س التي اعتمدوا عليها يف هذا التق�سيم (. )22
القرابة واآلل:
وقريب مما �سبق قول مف�رسي ال�شيعة �أن كلمة (الآل) يف قوله تعاىل} :ان اهلل ا�صطفى
�آدم ونوحاً و�آل �إبراهيم و�آل عمران على العاملني{ (�آل عمران )33 :تخت�ص ب�أهل
البيت ،ف�آل حممد �صلى اهلل عليه و�سلم يف ر�أيهم هم �أهل بيته ال غري .يقول ال�سيد املو�سوي
يف �سياق رده على �إ�سعاف« :وف�ضل العرتة على غريهم ثابت بقوله تعاىل� :إن اهلل ا�صطفى
ا�س على ما �آتاهم اهللُ من ف�ض ِل ِه فقد �آتينا
ح�سدو َن ال ًّن َ
�آدم ...الآية ،وقوله تعاىل }�أ ْم َي ُ
آتيناهم ملكاً عظيماً{ (الن�ساء ،)53 :وقد ف�رس اهلل ا�صطفاء
�آل �إبراهي َم
الكتاب واحلكم َة و� ُ
َ
العرتة يف الكتاب يف اثني ع�رش مو�ضع ًا وهذه خ�صو�صية ال يلحقهم بها �أحد» (. )23
وبعبارة قوية حادة يقيم ا�سعاف الدليل على تهافت هذا القول حيث يقول« :لي�س
معنى الآل يف الآيتني كما خال .لي�س معناه العرتة �أو ذوي القربى ،واملق�صود مت�ضح ،ف�آل
ابراهيم هم قبيله و�أهل دينه ،ولن تعطى الآيتان غري ذلك اللهم �إال �أن يجلب �إليهما تف�سري
من عند (�أهل ال�سبت) فيقال� :إن الكهانة لن تكون �إال يف �سبط هارون.
ونحن اليوم مع العربية ال العربية وعند الإ�سالمية ال اليهودية ،فقل عربي ًا واعقل
عربي ًا }وال تلب�سوا احلق بالباطل وتكتموا احلق و�أنتم تعلمون{ (البقرة. )24()42 :
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وي�ضيف �إ�سعاف م�ؤكداً هذه احلقيقة بقوله :ف�آل ابراهيم هم �أهل دينه .و�آل عمران هم
�أهل دينه �آل حممد هم �أهل دينه .هم ال�سلمون كلهم �أجمعون .هم امل�ؤمنون املتقون ،فلي�س
�آل حممد بني ها�شم وبني املطلب ،وال بني ق�صي ،وال قري�شاً ،وال العرب� .آله امل�سلمون كلهم
�أجمعون� ،آله كل م�سلم� ،آله كل متق ()25
وال يكتفي �إ�سعاف بذلك ،بل يورد �أقواال وروايات عدة من كتب احلديث والتف�سري
والفقه ،وكلها جتمع �أن (الآل) تعني امل�ؤمنني وامل�سلمني التابعني للنبي �صلى اهلل عليه
و�سلم .ومن ذلك ما ورد يف كتاب تي�سري الو�صول �إىل �أحاديث الر�سول ،والف�صل يف امللل
والنحل البن حزم ،وجامع البيان للطرب�سي والدر املنثور لل�سيوطي ومفاتيح الغيب للرازي
و�رشح �صحيح م�سلم للنووي (. )26
وعلى هذا النحو مي�ضي ا�سعاف يف مقارعة ال�شيعة ،ونق�ض ت�أويالتهم معوال على
اجتهاده اخلا�ص يف فهم الن�ص القر�آين ،وم�ستعين ًا يف بع�ض الأحيان بالأحاديث النبوية
ال�صحيحة و�أقوال �أئمة التف�سري والفقه .ففي قوله تعاىل} :ق ْل ال �أ�س�أَ َل ُك ْم علي ِه �أجرا ً �إال
املو َّد َة يف القُربى{ (ال�شورى ، )23 :يف�رس ال�شيعة (القربى) يف الآية ب�أنها تعني الأقرباء
�أو العرتة ح�سب تعبريهم ،ويعتقدون بناء على ذلك �أن من �أوكد الواجبات على امل�سلمني
�إجالل �أئمتهم وتطهريهم ،لأنهم جنوم اهلل يف �أر�ضه ،و�أعالمه يف بريته ،وخلفا�ؤه على
عباده و�أنواره يف بالده وحججه على خلقه ( ، )27وقد ذهب ابن عربي يف فتوحاته حدا
�أبعد من ذلك حيث قال« :ينبغي �أن يقابل امل�سلم جميع ما يطر�أ عليه من �أهل البيت يف
ماله ون�سبه وعر�ضه وذويه ،فيقابل ذلك بالر�ضا والت�سليم وال�صرب ،وال ينبغي له �أن يذمهم
مبا ال يقع منهم �أ�صالً ،ف�إن اهلل قد طهرهم .فليعلم الذام لهم �أن ذلك راجع عليه ولو ظلموه،
فذلك الظلم -يف زعمه -ظلم ال يف نف�س الأمر ،و�إن حكم عليه ظاهر ال�رشع ب�أدائه ،بل حكم
ظلمهم ايانا يف نف�س الأمر ي�شبه جري املقادير علينا ،فنحن ال منلك �شيئ ًا �سوى �أن نقابل
ذلك كله بالر�ضا والت�سليم ()28
ويعلق �إ�سعاف على هذا الر�أي وما �سبقه �ساخرا فيقول« :هاد يف بدء �أمره يدعو �إىل
معتق ٍد يراه حق ًا (وهو حق)  ،ويرى �سعادة الب�رش يف اتباعه ،هل يكون اهتمامه ب�أن يود
�سخف يف �شغل �شاغل.
النا�س �أ�رسته �أو ال يودوها ويوا�صلوها �أو يقاطعوها؟ هو عن كل
ٍ
لأن �صاحب العقيدة ال يلوي يف الدنيا �إال على عقيدته ،وال يعرج �إال عليها ،وال يحفل �إال
بها .عدوه من ناو�أها ،و�إن كان �أقرب الأقربني ،و�صفيه منتحلها ،و�إن كان �أجنبيا منه من
�أجنبيني (. )29
ومي�ضي �إ�سعاف يف تعليقه قائال :نعرف هذا ،ونعرف �أن �سيد هذا الوجود مل ير�سل �إىل
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بني فالن �أو بني فالن� ،أو �إىل قبيلة من القبائل� ،أو جيل من الأجيال ،ولكنه �أر�سل للنا�س
كافة»} .وما �أر�سلناك �إال رحمة للعاملني{ (الأنبياء)30( )107 :
ويرى الن�شا�شيبي �أن من الإ�ساءة �إىل ر�سول اهلل �أن يقال� :أنه َق َّر َب و�أبعد ،و�أعلى و�أنزل،
و�أعطى ومنع م�ستهين ًا بالكفاية ،غري مكرتث القتدار ،وال عام ًال بقول اهلل .بل مما ينعى على
عظيم النا�س ،وزعيم من زعماء �أمة حماباته ذوي قرباه ،و�إنزالهم حيث مل ينزلهم ف�ضلهم
وم�سعاهم ،يف حني �أن الأمر هنا �أمر دنيا ال دين (. )31
وعلى هذا الأ�سا�س من التفكري يعتقد �إ�سعاف �أن ال�شيعة حني نهجوا نهجهم يف تقدي�س
�أئمتهم وتف�ضيلهم على من �سواهم قد �سلبوا الإ�سالم �أهم مزاياه و�أعظم ف�ضائله ،وهي
ف�ضيلة امل�ساواة بني الب�رش وعدم التمييز بينهم �إال بالتقوى والعمل ال�صالح« ،فالإ�سالم
– كما قال -هو دين الت�ساوي ودين العدل والن�صفة ،فال �رشيف وال م�رشوف ،وال كبري
وال �صغري ،وال �أمري وال م�أمور ،وال قبيل �أف�ضل من قبيل ،وال قوم خري من قوم» ( . )32واهلل
تعاىل ما �أنزل فرقانه ليكون �رشفا لقري�ش �أو للعرب }�إن هو �إال ذكرى للعاملني{ الأنعام:
} ،)95وذكرى لقوم ي�ؤمنون{ (العنكبوت . )33( )51 :فلي�س هناك طبقات ولي�س هناك
�سادة وغري �سادة ،ولي�س هناك �رشفاء .ولي�س هناك �آل بيت ( )34ليت نيت ( ، )35بل العربة
بقرابة الدين ال بقرابة الطني كما ذكر املقريزي يف ر�سالة النزاع والتخا�صم فيما بني بني
�أمية وبني ها�شم (. )36
وت�أكيداً لهذه الفكرة هاجم �إ�سعاف كل مظهر يكر�س الطبقية يف املجتمع الإ�سالمي
يدفع �إليه «فلي�س عند امل�سلمني يف الدين �شعر تفرق بينهم ،ولي�س
ويورث االنق�سام فيه �أو ُ
يف الإ�سالمية �رشف ديني موروث ي�رشف وارثهم .وتلك ال�شطفة اخل�رضاء ،وهذه امل�صائب
والعمائم اخل�رض ،تلك النقابة نقابة الإ�رشاف ( )37يف بع�ض البلدان .كل ذلك �شعبذة لي�س
لها �أ�صل يف الإ�سالم» (. )38
من خالل هذه الن�صو�ص احلافلة وامل�ستفي�ضة تتبني مدى �إحاطة �إ�سعاف ب�أبعاد
الق�ضايا التي يت�صدى ملناق�شتها ،وعمقه يف تناولها وا�ستيعابه لأدلتها فهو –كما ظهر
لنا يف كثري من مواقفه وردوده -يج�سد الطابع العقلي اجلديل حيث اعتمد على املنطق
واملنهج الكالمي يف توجيهه للآراء ،واحتجاجه ملا ذهب �إليه بالرغم من �أنه �شن حملة
قا�سية على الت�أويل وعده باعث ًا للف�ساد واال�ضمحالل الذي حل بالأمة الإ�سالمية حيث قال:
«�أ�صل خراب الدين والدنيا �إمنا هو الت�أويل الذي مل يرده اهلل ور�سوله بكالمه ،وال دل عليه
�أنه مراده ،وهل اختلفت الأمم على �أنبيائهم �إال بالت�أويل؟ وهل وقعت يف الأمة فتنة .كبرية
�أو �صغرية �إال بالت�أويل؟ وهل �أريقت دماء امل�سلمني يف الفنت �إال بالت�أويل؟ (. )39
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معزواً �إىل النبي ،مثله لن
وقال يف مو�ضع �آخر� :إن ت�أوي ًال تكاد ت�ضج منه الآية ،حديث ًا
ّ
()40
بينان» .
يقوله النبي ،هذا التف�سري وهذا احلديث حربان للقر�آن ،وخ�صمان للنبي ِّ
األحاديث النبوية وروايات التفسري:
يدفعنا القول ال�سابق �إىل تو�ضيح موقف �إ�سعاف من احلديث النبوي ،وقبول الروايات
التف�سريية املبثوثة يف كتب التف�سري والتاريخ وال�سري .وهو موقف يثري احلرية ويدفع �إىل
الت�سا�ؤل ،وال �سيما �أن �إ�سعاف ًا يديل يف موا�ضع كثرية من كتابه ب�أقوال يوحي ظاهرها
لأول وهلة ب�أنه يح�رص �أحكام الإ�سالم يف القر�آن ،ويلغي احلديث والتف�سري وال يعتد بهما،
من ذلك قوله« :وللإ�سالم يف كتابه ال يف الأحاديث وال يف التفا�سري وال يف الأ�ساطري وال
يف الأ�ضاليل وال يف الأباطيل .والل�سان عربي جلي مبني فال ا�ستبهام وال ا�ستعجام .والقر�آن
ي�ضوئ عن نف�سه ،ويجلي عن �أمره ،ويو�ضح بع�ضه بع�ضاً ،ويهدي امل�ستهدين �إىل مقا�صد
هذا الدين».
وي�ضيف �إ�سعاف قائالً« :وقد جاء ت�أويل امل�ؤولني وق�ص�ص القا�صني وحتديث
املحدثني ،وجنم هوى الزائغني ،وم�شى �ضالل ال�ضالني ،واعرت�ض جدل املحاجني اجلدليني،
وبدت يف التف�سري عجائب ،والحت غرائب .لكنها ال�شم�س –باهرة نرية يف نهار مل يغم -ال
تخفى .و�إن كان يف الدنيا كمه عمون ،فهناك الناظرون املب�رصون» (. )41
ويف مو�ضع �آخر يخاطب �إ�سعاف امل�سلمني قائال (« : )42يا م�سلمون ال تعولوا �إال على
كتاب اهلل .ح�سبنا كتاب اهلل( ،ما فرطنا يف الكتاب من �شيء) .
من �أجل ذلك تعر�ض �إ�سعاف حلملة قا�سية من بع�ض معا�رصيه ،حتى �أن �أحدهم مل
يتحرج من و�صفه باجلهل ،واتهامه مبخالفة ال�رشع ومعاداة الإ�سالم .يقول ال�شيخ حممد بن
يو�سف التون�سي املعروف بالكايف�« :إن امل�سلك الذي �سلكه الن�شا�شيبي يف اعتبار الكتاب
دون احلديث مل ي�سلكه غريه يف علمي �إال �أن يكون على �شاكلته من الذين يظهرون احلنو على
الإ�سالم واالنت�صار له وهم �أعدا�ؤه يف الواقع.
واعتقد �أن الأمر مل ي�صل ب�إ�سعاف �إىل هذا احلد ،فال �أخاله -وهو اخلبري املتمر�س يف
علم احلديث وروايته -يجهل ما لل�سنة من مكانة يف الت�رشيع الإ�سالمي� ،أو يغفل دورها
يف تو�ضيح القر�آن وبيان مقا�صده ومعا�ضدته –كما قال الزرك�شي -على ا�ستيفاء احلق
و�إخراجه من مدارج احلكمة.
وال �أح�سبه �أي�ضاً ،وهو الذي تنطق كتاباته و�أبحاثه مبا ينبئ عن علو مرقاه ور�سوخ
قدمه يف ميدان احلديث ،بغافل عن ذلك التحذير النبوي الوارد يف قوله (�صلى اهلل عليه
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و�سلم) « :يو�شك ب�أحدكم �أن يقول هذا كتاب اهلل ما كان فيه حالل �أحللناه وما كان فيه من
حرام حرمناه� ،أال من بلغه عني حديث فكذب به فقد كذب اهلل ور�سوله والذي حدثه» (. )45
من هنا ينبغي علينا �أال ن�أخذ �أقوال �إ�سعاف ال�سابقة بدالالتها احلرفية �أو ظاهر
معانيها ،لأنه يف احلقيقة ال يعني ذلك ،وال يرمي �إليه بدليل �أنه ا�ست�شهد مبجموعة كبرية
من الأحاديث ال�صحيحة�َ ،ض َّمن كثرياً منها يف ردوده على املناوئني واملتحاملني على
الدعوة الإ�سالمية ،كما �أنه اختار جمموعة �أخرى و�ضمنها كتابيه املدر�سيني (الب�ستان) و
(جمموعة الن�شا�شيبي) كنماذج حتتذى للرتبية وتقومي الن�شء.
وزيادة على ذلك فقد �أقر �إ�سعاف يف غري مو�ضع من �أبحاثه وم�ؤلفاته بجهود ال�سلف
وبراعتهم يف علم اجلرح والتعديل ،ودقتهم يف التمييز بني الأحاديث ال�صحيحة واملو�ضوعة،
فلي�س يف الدنيا –على حد تعبريه� -أمة عنيت مبا يعزى �إىل �صاحب نحلتها عنايتنا ب�أحاديث
النبي الأعظم .فقد بذل الأئمة رحمهم اهلل املجهود ،بل فوق املجهود يف �أمر احلديث ورجاله،
و�أبدعوا يف م�ؤلفاتهم وتفننوا و�أفردوا كل نوع منه ومن رواته بالت�صنيف املجود ،لقد كانوا
يف دقتهم وحتريهم و�إحاطتهم و�إتقانهم معجزة اهلل يف امل�ؤلفني (. )46
فامل�س�ألة �إذن ال تعدو كونها من باب التحرز واحليطة �أمام الكرثة من الأحاديث
املو�ضوعة التي فتحت باب اخلالف على م�رصاعيه ،وجعلت الهوة �سحيقة بني املذاهب
الإ�سالمية ،وبخا�صة مذهب �أهل ال�سنة وال�شيعة.
وقد �أ�شار �إ�سعاف �إىل هذه الظاهرة مو�ضح ًا �أ�سبابها ودواعيها فقال�« :إن كتب العلم
لتنبئنا ب�أن الرواة كانوا يتقربون �إىل اخللفاء وال�سالطني والنبهاء يف الدولة برواياتهم،
فكانوا ي�ضعون الأحاديث ويختلفون ما مل يكن ابتغاء خري ي�أملونه برواية قول �أو �شعر
ا�ستبدوا هم مبعرفته»؟؟ (. )47
وقال يف مو�ضع �آخر« :ورمبا �صاغ العلماء والأدباء احلديث لين�رصوا مقالة لهم �أو
نحلة كما فعلت جماعة علي يف تزوير بع�ض خطبه ،وكما فعل ه�ؤالء يف اختالف الكالم
املعزو �إىل فاطمة واملن�شور يف كتاب (املنظوم واملنثور) لأحمد بن �أبي طاهر ،لي�ضعوا من
مقدار �صديق النبي وليحزنوا به �شيعتهم» (. )48
و�أكد �إ�سعاف هذه احلقيقة برواية قالها �أحد �شيوخ اخلوارج ،بعد �أن �أعلن توبته وجاء
فيها�« :إن هذه الأحاديث دين ف�أنظروا ممن ت�أخذون دينكم ،ف�إنا كنا �إذا هوينا �أمراً �صريناه
حديث ًا ( ، )49ونقل قو ًال البن حزم جاء فيه« :وعمدة هذه الطوائف كلها يف االحتجاج
�أحاديث مو�ضوعة مكذوبة ال يعجز عن توليد مثلها من ال دين له وال حياء» (. )50
وا�ست�شهد �إ�سعاف بالإ�ضافة �إىل ذلك مبجموعة �أخرى من الأحاديث والروايات اقتب�سها
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من كتب التف�سري وجمامع الأحاديث عند ال�شيعة ،ليدلل على ا�ضطراب الرواية التاريخية
وتناق�ضها ،وغلو �أ�صحابها و�إغراقهم يف ت�أويل الآيات ت�أوي ًال متع�سف ًا يخرجها عن داللتها
ال�ضمنية و�سياقها املعنوي ،ومن ذلك ما يرويه الأمام الكليني يف كتابه الكايف عند تف�سري
قوله تعاىل} :وهلل الأ�سماء احل�سنى فادعوه بها{ (الأعراف ،)180 :حيث يقول« :نحن
واهلل �أ�سماء اهلل احل�سنى التي ال يقبل اهلل من العباد عم ًال �إال مبعرفتنا» ويعلق الن�شا�شيبي
على ذلك قائالً« :والكايف عند ال�شيعة مبنزلة اجلامع ال�صحيح للبخاري عند ال�سنة ،فهل يالم
م�سلم عربي �أو غري عربي وقت ما ي�سمع هذا التف�سري �إن ثار وفار؟» (.»)51
من �أجل ذلك كله �شكَّكَ الن�شا�شيبي يف �صحة هذا الكتاب و�ضعف كثرياً من الأحاديث
الواردة فيه ،وبخا�صة تلك التي تن�سب �إىل علي بن �أبي طالب (ر�ضي اهلل عنه) القدرة على
معرفة الغيب والتنب�ؤ به� ،أو تلك التي ت�سمو به وبالأئمة من بعده �إىل منزلة تفوق منزلة
الأنبياء والر�سل� ،أو ما ي�شري منها �إىل حدوث تغيري بالنق�ص �أو باحلذف يف القر�آن الكرمي،
وهذا وحده كاف –كما قال الن�شا�شيبي -للحكم على الرجل وو�ضعه يف امليزان ال�صحيح
لأن من يورد مثل هذه الأقوال وي�صنفها ال ميكن �أن يعد يف نظر املخل�صني لدينهم ثقة يف
نقله عن الأئمة ر�ضوان اهلل عليهم.
وجدير بنا �أن نذكر �أن نفراً من مفكري ال�شيعة يف الع�رص احلديث نهجوا نهج الن�شا�شيبي
دون منه يف العهد ال�صفوي ،وفندوا
يف الت�شكيك يف الرتاث التاريخي لل�شيعة ،وبخا�صة ما ِّ
ما ورد يف ذلك الرتاث من خرافات و�أباطيل ،وطالبوا ب�إجراء فح�ص دقيق لرتاث ال�شيعة
وب�إعادة نظر �شاملة يف الرتاث ال�شيعي ال�صفوي اال�ستبدادي الذي ي�سود الأو�ساط ال�شيعية
يف الوقت احلا�رض (. )52
وهكذا يتفق �أولئك املفكرون مع الن�شا�شيبي يف دعوته �إىل غربلة الرتاث الإ�سالمي
وتنقيته من ال�شوائب التي علقت به خالل فرتات التاريخ القائمة وعهوده اال�ستبدادية .واعتقد
�أنهم جميع ًا حمقون يف دعوتهم؛ لأن الرتاث ال�شيعي ،وبخا�صة يف عهد الدولة ال�صفوية،
طر�أ عليه -نتيجة للأهواء والتقلبات ال�سيا�سية ،ونظراً لتحكم النعرات الإقليمية ال�ضيقة-
تعديالت جوهرية �أ�سهمت يف تكري�س االنق�سام وتو�سيع �شقة اخلالف بني امل�سلمني.
وت�أكيداً لهذه احلقيقة ،فقد الحظ �أحد الباحثني املحدثني يف كتاب خ�ص�صه للدفاع
عن �أبي هريرة (ر�ضي اهلل عنه) الذي يتهمه بع�ض ال�شيعة حتام ًال بالكذب والتدلي�س ،و�إن
م�صادر احلديث املتعمدة عند ال�شيعة تغفل هذا ال�صحابي اجلليل امل�شهور بروايته ،ومن
هذه الكتب كتابا :الرجال والفهر�ست للطو�سي (ت  460ه) ( ،وهو �شيخ الطائفة طراً يف
جميع ع�صورها)  ،والرجال لل�شيخ الك�شي .ويرى هذا الباحث �أن لهذه الظاهرة مغزى مهم ًا
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لل�شيعي املن�صف ،لأن فيها برهان ًا على �أن ت�ضعيف �أبي هريرة واتهامه قول حمدث مت�أخر
عند ال�شيعة ،ومما ي�ؤكد ذلك �أن �أبا داود احللي املولود �سنة  647هـ يذكر �أبا هريرة يف
الق�سم الأول من كتابه املخ�ص�ص لذكر املمدوحني ويقول« :عبد الرحمن �أبو هريرة معروف
من �أ�صحاب الر�سول –�صلى اهلل عليه و�سلم -ذكره ال�شيخ الطو�سي يف كتاب الرجال» ()53
 ،ولكن الكتاب املطبوع واملن�سوب حالي ًا �إىل الطو�سي يخلو من �أية �إ�شارة �إىل �أبي هريرة ما
يدل على �أن ثمة حتريف ًا وتزييف ًا �أ�صاب الكتاب من بعد �أبي داود احللي (. )54
رمبا كان هذا مربراً لتحفظ الن�شا�شيبي ورف�ضه لقبول طائفة كبرية من �أحاديث ال�شيعة
ورواياتهم التف�سريية ،ولكن ذلك ال ينبغي �أن ي�صل به �أو بغريه �إىل حد �إنكار احلديث عامة
ورده وعدم التعويل عليه ،كما دل عليه ظاهر الن�ص الذي ا�ست�شهدنا به يف بداية هذا الفقرة
�أو كما بدا يف نقده لكتاب نهج البالغة حيث ا�ست�شهد ب�أقوال وروايات يلمح فيها �شيء من
الت�شكيك ب� َّأمات كتب احلديث وجمامعه ال�صحيحة (. )55
وبعد ،فلعل �أهم ما يالحظه الباحث بعد هذه اجلولة ال�شائقة يف فكر �إ�سعاف الإ�سالمي
�أن �إ�سعاف ًا ميتلك عدة املف�رس والفقيه يف �آن ،فقد كان –كما �أظهرت كتاباته ومواقفه
الفكرية -طلعة واعيا ،حر الفكر وا�سع الأفق ،مل يكتف بالكتب العربية �أو الإ�سالمية امل�أثورة،
وال مبراجع الفرق الإ�سالمية وم�صادرها املختلفة ،و�إمنا �سار على الدرب الذي �سلكه العلماء
املتنورون من معا�رصيه مثل :الإمام حممد عبده ور�شيد ر�ضا و�شكيب �أر�سالن وغريهم،
حيث قر�أ الكتب املرتجمة والبحوث العلمية واالجتماعية التي كتبها نفر من املفكرين
الغربيني.
وقد كانت حجة �إ�سعاف يف ذلك �أن الغرب هو موطن العلم وم�صدر اال�شعاع ،كما �أن
املدنية الغربية يف نظره هي ينبوع التعاجيب« ،ففيها النظام والقوة والفن واجللد واالبتداع،
فاخلري كل اخلري يف �أن نعرفها ،وال�رش كل ال�رش يف �أن جنهلها ،لأننا �إذا عاديناها وهي
ال�سائدة ال�ساطية ا�ستعلتنا ،و�إذا ما نبذنا عليها حقرتنا ،وهي مدينة غمرت الكرة الأر�ضية
فلي�س ثمة عا�صم و�أن �أويت �إىل املريخ» (. )56
من �أجل ذلك يعتقد �إ�سعاف �أن من واجب امل�سلمني الإ�رساع واملبادرة ال�ستعارة كل
ما يفيدهم يف حياتهم ،وي�ؤدي �إىل رقيهم ومتدنهم ،فاحلركة –كما قالوا -ولود وال�سكون
عاقر ( . )57ونحن يف عهد الرتجمة وعند العرب علوم كثرية ومباحث فيها دقيقة ،وفر�ض
عني �أن تنقلها العربية و�أن يفقهها ن�ش�ؤها ( )58ولنا يف ذلك قدوة« ،فقد عكف الآباء على
علوم يونان عكوف ال�صويف على �أحزابه و�أوراده ،وطفقوا ينقلون �إىل هذه اللغة ما ينقلون،
وي�رشحون ويلخ�صون ويهذبون وينتقدون ،وقد تيمتهم مبا ا�شتملت عليه من الآراء البارعة
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الباهرة ،واملباحث الرائقة ال�ساحرة .و�أخلق بعا�شق العلم �أن ي�ستهويه ،ومل ميقت الآباء �آراء
�أفالطون و�أر�سطو مقت الأبناء �أقوال داروين و�سبن�رس وهيكل ،ومل ُيعر�ض عن اخلري يف ذلك
الزمن �إعرا�ض اخللف ،بل اخللف اخلالف» (. )59
ولإ�سعاف بالإ�ضافة �إىل �سعة االطالع ،ورحابة ال�صدر قدرة لغوية فائقة ،وب�رص �سديد
ضال عن ذلك -فهم
يف اللغة ،فهو يعرف موا�ضع الكلم ،ويدرك معاين املفردات ،وله –ف� ً
دقيق يف مظان ا�ستعمالها .وال�شواهد على ذلك كثرية يلم�سها كل باحث يف كتبه وتعليقاته
التي ات�سمت يف جمموعها باملو�ضوعية مع دقة االجتهاد ،وبراعة اال�ستنباط.
وهناك مالحظة �أخرية وهي �أن بع�ض ردود �إ�سعاف ومناق�شاته ات�سمت بطابع الق�سوة
تارة ،وبال�سخرية الالذعة ممن يخالفونه الر�أي تارة �أخرى .وهو �أ�سلوب يرى فيه بع�ض
الباحثني جتريح ًا يورث الأحقاد وال�ضغائن ،وينفر اخل�صوم ،ويحملهم على التمادي يف
اللجاج والعناد .وهي ظاهرة ت�سجل لغري �صالح الن�شا�شيبي.
ومع وجاهة هذا الر�أي ف�إن الباحث املن�صف ال ميلك �سوى الإقرار ب�أن ردود �إ�سعاف
وتعليقاته كان لها على الرغم من ق�سوتها �أحيان ًا �صدى �إيجابي و�أثر ملمو�س يف حركة
الفكر الإ�سالمي يف الع�رص احلديث ،فمن ناحية� :سدت كتاباته ثغرة �أ�سا�سها الق�صور يف
معرفة الإ�سالم والتعمق يف درا�سة نحله ومذاهبه املختلفة ،ومن ناحية �أخرى :فتحت باب
احلوار بني املفكرين ال�سنة واخوانهم ال�شيعة ( )60وبد�أت تظهر يف الأفق حماوالت للتقريب
بني املذهبني ،و�إيجاد نقاط لاللتقاء بينهما .وقد تبنى هذا االجتاه نفر من املخل�صني نذكر
منهم على �سبيل املثال ال�شيخ حممود �شلتوت ،واحلاج �أمني احل�سيني وال�شيخ ح�سن البنا
وعلي بن �إ�سماعيل ممثل ال�شيعة الزيدية يف اليمن وال�شيخ حممد ح�سني �آل كا�شف الغطاء
وال�شيخ عبد احل�سني �رشف الدين املو�سوي وغريهم.
�إن هذه املحاوالت تعد يف ر�أي كثري من الباحثني حتو ًال �إيجابي ًا عظيم الأهمية،
مهمة يف الفكر الإ�سالمي الإ�صالحي يف تاريخنا املعا�رص ،لأنها جاءت
ونقطة انعطاف َّ
بعد قرون عديدة من الظلمات والفنت املذهبية ،ويف وقت نحن �أحوج ما نكون فيه �إىل و�صل
حبل ال�شمل؛ ونظم عقد االجتماع ،وبخا�صة �أن �أعداءنا املرتب�صني بنا ،الدوائر قد عقدوا
�ضمائرهم على الغدر بنا و�سلكوا يف نكايتنا كل طريق.

Page | 75

أديب العربية
حممد إسعاف النشاشييب بني احملافظة والتجديد

أ .د .حسن عبد الرمحن السلوادي

اهلوامش:
1 .1الدكتور �إ�سحاق مو�سى احل�سيني� ،أديب العربية حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي ،جملة املواكب
(جملد ،1العددان  ،8 ،7متوز� ،آب 1984م) � ،ص.29 :
2 .2حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي ،الإ�سالم ال�صحيح (بريوت :دار العودة )1985 ،املقدمة� ،ص:
.45
3 .3ذكر الدكتور النعمان القا�ضي يف كتابه( :الفرق الإ�سالمية يف ال�شعر الأموي) كالم ًا
م�شابه ًا ملا ذكره الن�شا�شيبي حيث قال� :إن الت�شيع �أخذ �صورة جديدة بدخول العنا�رص
الأخرى يف الإ�سالم من يهودية ون�رصانية وجمو�سية ،و�أن كل ه�ؤالء كانوا ي�صبغون
الت�شيع ب�صبغة عقائدهم القدمية” .ولأحمد �أمني �إ�شارة �أخرى �إىل ذلك جاء فيها :واحلق
�أن الت�شيع كان م�أوى يلج�أ �إليه كل من �أراد هدم الإ�سالم لعداوة �أو حقد ،ومن كان
يريد �إدخال تعاليم �آبائه من يهودية ون�رصانية وزراد�شتية وهندية ،ومن كان يريد
ا�ستقالل بالده واخلروج على مملكته .كل ه�ؤالء كانوا يتخذون حب �أهل البيت �شعاراً
ي�ضعون وراءه كل ما �شاءت �أهوا�ؤهم .انظر ،د .النعمان القا�ضي ،الفرق الإ�سالمية يف
ال�شعر الأموي� ،ص� ،159 - 158 :أحمد �أمني ،فجر الإ�سالم� ،ص .276 :والواقع �أن
هذا احلكم �إن كان ي�صدق على غالة ال�شيعة �أو الراف�ضة كما ي�سمون ،ف�إن الأمر يحتاج
�إىل متحي�ص فيما يتعلق (بالأمامية االثني ع�رشية) (والزيدية) لإنهما فيما عدا م�س�ألة
الإمامة يقرتبان من ال�سنة يف كثري من الأمور.
4 .4راجع التعريفات اخلا�صة بهذه العقائد والعوامل امل�ؤثرة يف ن�ش�أتها :د .عرفان عبد
املجيد ،درا�سات يف الفرق والعقائد الإ�سالمية� ،ص ،62 - 43 :عبد احل�سيب طه� ،أدب
ال�شيعة �إىل نهاية القرن الثاين الهجري� ،ص� ،106 - 73 :أبو حممد احل�سن بن مو�سى
امللطي ،التنبيه والرد على �أهل الأهواء والبدع� ،ص 24 :وما بعدها� ،أبو عبداهلل حممد بن
حممد العكربي (املفيد)  ،ت�صحيح اعتقادات الأمامية� ،ص 66 :وما بعدها.
5 .5انظر ،حممد بن حممد الكاظمي� ،إحياء ال�رشيعة يف مذهب ال�شيعة ،266 :1 ،د .حممود
ب�سيوين فودة ،التف�سري ومناهجه يف �ضوء املذاهب الإ�سالمية� ،ص.98 :
6 .6ال�شهر�ستاين ،امللل والنحل.146 :1 ،
7 .7حممد احل�سني �آل كا�شف الغطاء� ،أ�صل ال�شيعة و�أ�صولها� ،ص.134 - 133 :
�8 .8أبو جعفر حممد بن يعقوب الكليني� ،أ�صول الكايف.280 :2 ،
9 .9انظر ،اح�سان الهي ظهري ،ال�شيعة و�أهل البيت� ،ص.26 :
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1010راجع عبد القاهر بن طاهر البغدادي� ،أ�صول الدين� ،ص ،279 :كا�شف الغطاء� ،أ�صل
ال�شيعة و�أ�صولها� ،ص ،95 :ابن خلدون ،املقدمة� ،ص.348 :
1111حممد ح�سني الزين ،ال�شيعة يف التاريخ� ،ص.47 :
�1212إ�سعاف الن�شا�شيبي ،الإ�سالم ال�صحيح� ،ص.41 :
1313نف�سه� ،ص.40 :
1414الأحزاب.33 :
1515الإ�سالم ال�صحيح� ،ص.43 :
(ددن) :اللهو واللعب.
(1616ددٍ ) و ْ
1717الإ�سالم ال�صحيح� ،ص.45 :
1818ال�شيعة و�أهل البيت� ،ص.20 :
1919ال�شوكاين ،حممد بن علي ،فتح القدير اجلامع بني فن الرواية الدراية من التف�سري:4 ،
 ،270وانظر تف�صي ًال �أكرث لهذه امل�س�ألة يف :ال�شيعة و�أهل البيت� ،ص 22 - 15 :الفخر
الرازي ،مفاتيح الغيب ،238 :5 ،ابن كثري .94 :3
2020عبد احل�سني �رشف الدين املو�سوي ،املراجعات� ،ص.24 :
2121ال�شيعة و�أهل البيت� ،ص.22 :
2222الإ�سالم ال�صحيح� ،ص.167 :
2323نف�سه� ،ص.169 :
2424نف�سه� ،ص.175 :
2525راجع هذه الأقوال بن�صو�صها يف الإ�سالم ال�صحيح� ،ص.175 - 168 :
2626انظر ،الطرب�سي ،جممع البيان لعلوم القر�آن ،50 - 49 :25 ،خمت�رص ابن كثري.225 :3 ،
2727ابن عربي ،الفتوحات امللكية� ،ص.198 :
2828الإ�سالم ال�صحيح� ،ص.46 :
2929نف�سه� ،ص.70 :
3030نف�سه� ،ص.80 - 79 :
3131نف�سه ،املقدمة� ،ص :د.
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3232نف�سه� ،ص.267 :
3333اعتقد �أن هذا القول فيه قدر من املبالغة� ،إذ ال ينكر �أحد �أمر �آل البيت ووجوب توقريهم
واحرتامهم ،فهناك طائفة كبرية من الأحاديث تن�ص على ذلك وهي مبثوثة يف كتب
التف�سري ويف ال�صحيحني وكتب الطبقات ،ي�ستطيع كل �إن�سان االطالع عليها ودرا�ستها،
ولكن االحرتام والتوقري �شيء وتقدي�س الأئمة وت�أليههم �شيء �آخر.
3434الإ�سالم ال�صحيح� ،ص.73 :
3535نف�سه� ،ص.77 :
3636رمبا كانت هذه العبارة �سبب ًا يف اتهامه من قبل بع�ضهم ب�أن وراء حملته على ال�شيعة
م�آرب ودوافع �سيا�سية انظر حممد ح�سني الزين ،ال�شيعة يف التاريخ� ،ص.16 :
3737الإ�سالم ال�صحيح� ،ص.299 :
3838نف�سه� ،ص.115 :
3939نف�سه ،املقدمة� ،ص :ز ،وللأئمة امل�سلمني �أقوال عدة يف حترمي الت�أويل والنهي عن
االلتجاء �إليه .وقد جمع ابن عبد الرب يف كتابه جامع بيان العلم وف�ضله ،وال�شاطبي
يف االعت�صام طائفة كبرية منها قول عمر بن اخلطاب (ر�ضي اهلل عنه)  :ما �أخاف على
هذه الأمة من م�ؤمن ينهاه �إميانه وال فا�سق بني ف�سقه ،ولكن �أخاف عليها رج ًال قد
قر�أ القر�آن حتى �أزلفه بل�سانه ثم ت�أوله على غريه ت�أويله� ،أنظر ابن عبد الرب ،يو�سف بن
عبداهلل النمري ،جامع بيان العلم وف�ضله 150 - 132 :2 ،و�أنظر ال�شاطبي ،االعت�صام،
.30 :3
4040الإ�سالم ال�صحيح ،املقدمة� ،ص :ج.
4141نف�سه �ص.95 :
4242يو�سف بن حممد الكايف ،نق�ض �إ�سالم الن�شا�شيبي ال�صحيح ب�رصيح الأدلة التي يفهمها
الأعجمي والف�صيح (دم�شق مكتبة ال�رشق 1354هـ) � ،ص.10 - 9 :
4343الزرك�شي الربهان.129 :2 ،
4444ابن عبد الرب.189 :2 ،
�4545أنظرن جملة الر�سالة ،عدد  ،213ال�سنة الرابعة ،يوليو 1939م.
4646كلمة يف اللغة العربية� ،ص.72 :
4747نف�سه� ،ص.73 :
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4848الإ�سالم ال�صحيح� ،ص.72 :
4949نف�سه� ،ص.230 :
5050نف�سه� ،ص.93 :
�5151أنظر ،فا�ضل ر�سول ،هكذا تعلم علي �رشيعتي� ،ص.45 :
�5252أنظر ،عبد املنعم �صالح العلي العزى دفاع عن �أبي هريرة .207
5353نف�سه� ،ص.208 :
�5454أنظر ،الإ�سالم ال�صحيح� ،ص.319 :
�5555إ�سعاف الن�شا�شيبي ،قلب عربي وعقل �أوروبي� ،ص.5 :
�5656إ�سعاف الن�شا�شيبي ،العربية و�شاعرها الأكرب� ،ص.13 :
�5757إ�سعاف الن�شا�شيبي ،اللغة العربية والأ�ستاذ الريحاين� ،ص.46 :
�5858إ�سعاف الن�شا�شيبي� ،سري العلم و�سريتنا معه� ،ص.11 :
5959من الإن�صاف �أن ن�شري �إىل �أن كثرياً من مفكري ال�شيعة تت�سع �صدورهم لكل حوار هادف،
ويظهرون مي ًال �شديداً لاللتقاء مع الأطراف الأخرى .وقد �شهد لهم بذلك �أبو بكر بن
العربي الفقيه حني زار �ساحل فل�سطني .والتقى نفراً من �شيوخهم يف مدينة عكا حيث
قال“ :وفيهم لعمر اهلل –و�إن كانوا على باطل -انطباع و�إن�صاف و�إقرار بالف�ضل �إذا
ظهر” .انظر ال�شاطبي ،االعت�صام.195 :1 ،
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حممد إسعاف النشاشييب بني احملافظة والتجديد

الفصل الرابع
حممد إسعاف النشاشييب
بني احملافظة والتجديد
مقدمة:
ت�شكل احلقبة التي عا�شها حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي منذ والدته عام 1882م ،وحتى
صال رئي�س ًا يف التاريخ الفل�سطيني املعا�رص ،فقد �شهد يف مطلع
وفاته عام 1948م مف� ً
�شبابه حالة الفو�ضى وال�ضعف التي �سادت الدولة العثمانية ،مما �أدى �إىل هزميتها على
�أيدي احللفاء يف احلرب العاملية الأوىل ،على الرغم من املحاوالت الإ�صالحية التي قامت
بها ،والتي متثلت ب�إ�صدار د�ستور لل�سلطنة العثمانية عام 1908م يقوم على امل�ساواة
العرقية ،وحتقيق بع�ض املطالب العربية.
وجنم عن هذه الهزمية وقوع فل�سطني حتت االنتداب الربيطاين ،و�رشوع ال�سلطات
الربيطانية يف تنفيذ ما ورد يف وعد بلفور الذي �أ�صدره وزير خارجيتها ،وما ت�ضمنه من
بنود وتو�صيات ،حيث قامت بتدابري خمتلفة لتحقيق فكرة �أقامة الوطن القومي اليهودي،
لع َّل �أبرزها ت�شجيع الهجرة اليهودية على فل�سطني ،والت�ضييق على �سكانها العرب الذين
كانوا ي�شكلون عرب القرون الأغلبية ال�ساحقة من �سكانها (. )1
وعلى الرغم من املقاومة العنيدة التي �أبداها ال�شعب الفل�سطيني ،فقد �أثمر التحالف
الربيطاين ال�صهيوين عن �إقامة الكيان ال�صهيوين يف فل�سطني عام 1948م ،ومتخ�ض عن
ذلك ت�رشيد قطاعات وا�سعة من ال�شعب الفل�سطيني ،وجلو�ؤهم �إىل البلدان العربية املجاورة،
وبخا�صة �سوريا ولبنان والأردن .وقد فارق �إ�سعاف احلياة بعد �أن �شهد بالده تق�سم مب�شاركة
الأمم املتحدة ،ور�أى م�ستقبل �شعبه يتهدد ،ف�أغم�ض عينيه قبل �أن يرى ذروة امل�أ�ساة،
ولكنه ا�ست�شعرها منذ بداية االنتداب الربيطاين على فل�سطني ،وطاملا حذر من عواقبها،
«وهو الأملعي الذي يظن الظن ،فيكون كمن ر�أى و�سمع ،ولذلك ميكن القول �إن ع�رص �إ�سعاف
هو ع�رص انتقال احللم ال�صهيوين من بداياته �إىل حتقيقه يف الواقع ،مع ما رافقه من ظلم
وت�رشيد وتقتيل واقتالع للفل�سطينيني «(. )2
و�أدت التجزئة ال�سيا�سية للأرا�ضي العربية بعد احلرب العاملية الأوىل �إىل ن�شوء
حركات وطنية م�ستقلة ،غري �أن هذه التجزئة مل حتل -يف الوقت نف�سه -دون ن�شوء وعي
عربي تخطَّ ى خطوط التق�سيم الإقليمي ،و�أدى �إىل �شعور عربي باملرارة ب�سبب نكث دول
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غربية بوعودها الر�سمية للعرب ،وب�سبب �سيا�ساتها جتاه الق�ضايا العربية ( ، )3و�ضاعف من
حدة هذا ال�شعور وتر�سيخه ،اعتقاد النخب الفكرية والثقافية العربية ب�أن ال�سيطرة الغربية،
وحماوالتها الدائبة لتغييب الوعي العربي ،ت�شكل العقبة الرئي�سة التي تعرت�ض حتقيق
الطموحات العربية يف الوحدة واحلرية واال�ستقالل.

إسعاف األديب احملافظ:
لقد �شاء اهلل للأ�ستاذ الن�شا�شيبي �أن يعاي�ش غالبية هذه الأحوال والظروف ،و�أن
ي�صاحب القرن الع�رشين منذ بداياته ،في�شهد ذروة االت�صال بني ال�رشق والغرب ويرقب
انبالج النه�ضة العربية والإ�سالمية ،وهي تواجه التحدي اال�ستعماري يف وجهيه ال�سيا�سي
والثقايف.
وقد تفاعل الن�شا�شيبي بف�ضل منهجه العقالين مع م�شكلة التحدي هذه ،فبعد رحلة
طويلة جاب فيها مناحي الرتاث العربي والإ�سالمي ،وو�ضع يده على كنوزه و�إجنازاته
احل�ضارية التي ات�سمت خالل م�سريتها الفاعلة يف التاريخ بالإيجابية والعاملية ،تر�سخت
قناعاته «ب�أن يف االنكباب على القول القدمي العتيق – كما قال – «خرياً كثرياً ،بل �إن
فيه كل اخلري ،بل ال خري �إال فيه» (� . )4إن الرتاث -ح�سب قوله -يحوي عنا�رص �أ�صيلة
�صاحلة لال�ستلهام ،وهي كفيلة بجعل هذه الأمة تخطو على درب النه�ضة ب�أ�رسع مما �صنع
الآخرون .ولهذا ر�أى �أن الواجب يحتم علينا �أن ننمي هذا الرتاث ،و�أن ن�صوغه �صياغة جديدة
حية
لأبنائنا ،و�أن ن�شوقهم �إىل التعلق به وممار�سته ،و�أن نحيي �شواهده ،لتكون مناذج َّ
للأجيال املقبلة (. )5
وكان الن�شا�شيبى يف هذا املنحى قدوة يحتذى بها ،ومث ًال �أعلى ي�ؤمت به ،وقد غا�ص
منذ مطلع �شبابه يف بطون �أوابد كتب الرتاث ( ، )6وعكف عليها دون �سواها وقر�أها قراءة
متفح�ص مدقق ،وعا�رش �أ�صحابها دهره ما ر�ضي عنهم بديالً ،وحر�ص على حماكاتهم،
را�ض نف�سه على �أن يكون من طبقة �أولئك الرواد الأفذاد ،وظل
والن�سج على منوالهم ،بل َ
ونيف يكتب مهتدي ًا بهديهم ،م�ؤمت ًا ب�إمامتهم ،وما كانت كتاباته لت�صدر
قرابة �أربعني �سنة ِّ
يجود ما و�سعه التجويد،
�إال بعد خما�ض ع�سري ،فقد كان «يق�ضي �ساعات يف كتابة ر�سالة ّ
تفرد ب�أ�سلوب �أنيق حمكم ذي �ألفاظ متينة
وي�ؤنق ما و�سعه الت�أنيق ،وال عجب بعد هذا �أن َّ
مت�آخية ،ون�سيج قوي ي�ست�شعر قارئه �أنه من مكنون �صدره ،وذوب ف�ؤاده ،ورهيف �أحا�سي�سه
وم�شاعره» (. )7
من �أجل ذلك ُعرف الن�شا�شيبي بني معا�رصيه ب�أنه تقليدي حمافظ ،واتهمه بع�ضهم
بالتقعيد والتقعري واالنخراط يف جملة املقلدين اجلامدين الذين يعزلون �أنف�سهم عن
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املجتمع ،وي�ضعون بينهم وبينه حجاب ًا كثيفاً ،يجعلهم مبن�أى عن همومه وم�شكالته،
وطموح �أبنائه للتغري والتطوير وجماراة الع�رص .و�شواهد هذا التقعيد ماثلة فيما اختاره
�إ�سعاف يف كتاباته من �ألفاظ التقطها من املعاجم ال من حياة النا�س ،مدفوع ًا بعزلته عنهم
وا�ستعالئه عليهم ،مما �أ�ضفى عليها قالب ًا من الغرابة والتكلف واملغاالة يف حب القدمي.
وقد �أجمل �أمني الريحاين �آراء املعرت�ضني على �أ�سلوب الن�شا�شيبي يف عبارات موجزة،
وجهها �إليه مبنا�سبة �صدور كتابه( :كلمة يف اللغة العربية) حيث قال�« :إن هذا الأ�سلوب
َّ
يف الأدب مثل ذاك البدوي يف احلياة .هو مظهر عجيب ي�سرتعي الأنظار ،فيده�ش ويطرب
ويحزن مع ًا وملاذا؟! لأنه زائل� .أحببت البدوي (واهلل)  ،وكنت معجب ًا به ،ولكني ال �أ�ستطيع،
وال �أحب �أن �أكون مثله ،و�أحببت كلمتك ،وكنت -و�أنا �أطالعها -معجب ًا بها ،ولكني ال
�أ�ستطيع ،وال �أحب �أن �أكتب مثلها ،وال �أظن �أن هذا الأ�سلوب – �أ�سلوبك -يكون م�ألوف ًا �أو
علي وعليك معاً ،ولكننا يف غري
معروف ًا بعد خم�سني �سنة ،واحلكم للم�ستقبل ،فقد يحكم َّ
الأ�سلوب متفقان» (. )8
ويبدو �أن الن�شا�شيبي كان موقناً -على ما يبدو – ب�أن ما قام به عني التجديد ال
التقليد ،وقد رد عن نف�سه تهمة التقليد يف رده على الريحاين حيث قال« :قد �أالقي الكاتب
العظيم من املتقدمني ،فال ي�سيطر علي ،وال �أم�شي وراءه ،وله قوته وطريقته ،ويل �ضعفي
وطريقتي» ( . )9وقال �أي�ض ًا يف رده ودفاعه عن نهجه يف الكتابة والت�أليف« :فل�ست �إذن
مقلداً يف القول �أحداً ،و�إمنا هي �ألفاظ عربية م�رضية عرفتها ،و�أ�سلوب عربي بينِّ عقلته،
وتلك جاءت ،ثم كالم هو ذوب روحي ،وابن نف�سي وخليقتي وطريقتي «(. )10
و�أردف الن�شا�شيبي قائالً« :وما هذه الألفاظ التي يطلبها مكانها ويح�سبها بع�ض
النا�س غريبة – وما هي غريبة وما ت�شبه الغريب� -إال �ألفاظ م�رضية ال حمريية وال ميانية،
ولي�ست من �ألفاظ ح�رضموت �أو ال�شحر .فال تذم َّنها يا �أخا العرب ،واعر�ضها على ال�سمع ال
ْ
ميجها ،وحرك بها الل�سان فهو ال ي�ستثقلها ،وما َغ ُر َب مثلها �إال تقهقر �أمةٍ  :القارئ يف بدوها
ُّ
()11
وح�رضها يف الألف واحد « .
ولعل الن�شا�شيبي -كما يت�ضح من عباراته الأخرية -كان مدرك ًا لأبعاد العالقة
اجلدلية بني نه�ضة الأمم وارتقائها من جهة ،وبني عودتها �إىل تراثها من جهة �أخرى ،فهو
يعتقد �أنه بعكوفه على تراث �أمته ،وا�ستلهامه �إياه يف حماوالته الإبداعية� ،إمنا ُي�ساهم يف
بعث النه�ضة يف جمتمع ران عليه اجلمود واالنغالق لقرون عدة خلت .وقد طرح الن�شا�شيبي
يف رده على من ي�سمون دعاة التجديد قائالً« :ماذا يرى املت�سمون باملتجددين �أو املجددين،
ويف �أي �سبيل يهوون امل�سري؟ �أال يرون معي �أن ننقلب �إىل القدمي فيجود القول وي�ستقيم،
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تو َخى الوحدة العربية ب�صون الأ�ساليب العربية ،وترتجل الأمة وتتفحل من بعد خنثها
ُو َّ
وت�أنثها با�ستظهار الكالم الفحل اجلزل ،ويتهذب ذوقها مب�ؤالفة الأقوال املهذبة املت َّنقاة،
وتكون هذه الأمم العربية يف الوجود �شيئ ًا مذكوراً» (. )12
وقد الحظ �أحد الباحثني �أن هذه الظاهرة لي�ست حكراً على �أمة العرب ،و�إمنا هي
ظاهرة عامة وملمو�سة عند �أية �أمة تهفو �إىل ال�صعود يف مدارج التقدم والنه�ضة والرقي،
يقول �إبراهيم العلم« :على �أن من الأهمية مبكان �أن ن�شري �إىل �أن �أية نه�ضة يف العامل
كانت تعود �إىل ما�ضيها امل�رشق ،وهكذا عادت �أوروبا يف عهد نه�ضتها �إىل �أدب اليونان
والرومان وفكرهم ،وال �شك يف �أن �إحياء اللغة العربية جزء ال ينف�صل من النه�ضة العربية
املن�شوده» (. )13
وقد �سبق لإ�سعاف �أن �أك َّد هذه احلقيقة حني قال« :االنتباه الأدبي يف الأمم ي�سبق
االنتباه العلمي ،فهذا بناء وذاك �أ�سا�س» ( . )14من هنا اقرتنت حركة التجديد يف الأدب –
وفق ًا لر�أي الدكتور العلم -ب�إحياء اللغة وبالعودة �إىل عهود الأدب العربي الزاهرة يف القرون
الثالثة الأوىل للهجرة ،فال غرو �أن ترى ج ّل الرواد الذين قادوا احلركة الأدبية يف فل�سطني
ذوي اجتاه تقليدي� ،إذ مالوا �إىل املحافظة يف التعبري يف �سياق الألفاظ والرتاكيب.
ومل يكن �إ�سعاف -يف احلقيقة -بال�صورة التي ر�سمها له معا�رصوه ،و�إمنا كان جامع ًا
بني القدمي واجلديد ،موفق ًا بني املا�ضي واحلا�رض ،مالئم ًا بني الأم�س واليوم ،حتى ا�ستوى
فيه مزاج غريب خا�ص ،يجمع بني العاطفة للقدمي والتقبل والتفطن للجديد �إن توافرت فيه
ب�ضاره
بجيد ،وما كلُّ قدمي
مقايي�س اجلودة« ،فلي�س كل جديد ينجم يف الدنيا –كما قالِّ -
ّ
واجليد ال ُيرف�ض بل ُي�ستجاد ،و ُيحر�ص
قدمه ،وال ير�ضى احلكيم عن اجلديد �إال �إذا جاد،
ّ
عليه وما نبذنا اجلديد – و�إن قال ال�شاعر القدمي� ،أعني احلطيئة لكل جديد لذة -جلدته ،لكن
لفقدان جودته ،فاغ ُد علينا باجلديد اجلي ّد نتقبله» (. )15
وهكذا يت�ضح �أن الن�شا�شيبي مل يكن متقعراً جامداً �أو متحنط ًا على قوالب الأقدمني
ومو�ضوعاتهم ،بل عالج العديد من الق�ضايا الأدبية واللغوية والدينية والرتبوية والثقافية،
م�ضمن ًا كتاباته و�آراءه يف املو�ضوعات التي كانت مطروحة يف ع�رصه ،وفيها مل ينعزل عن
ق�ضايا �شعبه وجمتمعه� ،إذ كان البعد االجتماعي والبعد الأدبي يلتقيان يف ن�سق واحد يظل
خالله وعي �أديبنا حا�رضاً يقظاً.
وقد امتزجت يف معاجلاته لهذه املو�ضوعات �إ�رشاقة الفكر بحرارة احل�س ،وفوران
العاطفة حيال ما يتعر�ض له وطنه من خماطر تهدد م�ستقبله ووجوده املتجذر منذ فجر
التاريخ يف �أر�ض �أبائه و�أجداده .و�س�أتناول ب�إيجاز جوانب التجديد يف فكر الن�شا�شيبي من
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خالل احلديث عن جمالني رئي�سني يكمل �أحدهما الآخر ،وهما :اجلانب الرتبوي واجلانب
الفكري ،وبخا�صة موقفه من م�شكالت احل�ضارة التي عا�رصها وعاي�شها وجت َّنبت احلديث
عن جتديده و�إبداعه اللغوي والأدبي لكرثة من كتبوا فيه وتناولوه.

التجديد يف فكر النشاشييب:
أوالً -إسعاف املربي:
مل يتلق �إ�سعاف يف حياته درو�س ًا يف املناهج والأ�ساليب الرتبوية يف جامعة �أو معهد
تربوي ،ومل يزاول مهنة التدري�س �سوى فرتة ي�سرية من عمره ،فقد اندمج يف �سلك التدري�س
لأول مرة يف حياته مدر�س ًا لفرتة قليلة يف الكلية ال�صالحية يف بيت املقد�س يف �أثناء
ودر�س العربية لفرتة وجيزة ،يف املدر�سة الر�شيدية يف بيت املقد�س
احلرب العاملية الأوىلَّ ،
يف بدء االحتالل الربيطاين ،ومع ذلك فقد غادر يف تالميذه �أثراً ال يمُ حى ،وترك يف نفو�سهم
ب�صمات تربوية رائدة كان لها ت�أثري مبا�رش يف �صقل �شخ�صياتهم ،وتنمية مداركهم،
واطالعهم على اجلوانب امل�ضيئة من ح�ضارة �أمتهم وقيمها الأخالقية الرفيعة.
�سني درا�سته
وقد عزا الدكتور �إ�سحاق مو�سى احل�سيني – وكان قد تتلمذ على يديه يف ِّ
الأوىل -هذه الظاهرة الفريدة �إىل �أربعة �أ�سباب« :الأول� :شخ�صيته الفذة وت�ضلعه يف علوم
اللغة والأدب على الرغم من �أنه مل يتلق يف حياته تعليم ًا عالي ًا بانتظام ،بل ح�صله
بجده ،وعلى طريقته اخلا�صة ،والثاين :ممار�سته املنقطعة النظري للعربية وما يت�صل
بها من علم اللغة والآداب واملعارف ،والثالث :تعمقه يف در�س اللغة� ،أدب ًا وقواعد ،هوى
وطبعاً ،ال �صنعة وتكلفاً ،ولذلك مل ي�رس على منهج معينّ  ،ومل يتقيد بربنامج مو�ضوع.
والرابع :ح�سن اختياره الن�صو�ص الأدبية �شعراً ونرثاً ،وو�ضعها بني �أيدي طالبه مع
�إغرائهم بفهمها وا�ستظهارها» (. )16
ون�ضيف �إىل ما ذكره �أ�ستاذنا احل�سيني �سبب ًا خام�س ًا هو انتما�ؤه العميق �إىل �رشقيته
وعروبته وغريته وحمبته و�إخال�صه لدينه ووطنه ولغته العربية ،فقد كان يهتبل �أية فر�صة
تلوح له ليعبرّ عن �أحا�سي�سه الوطنية ال�صادقة وم�شاعره الدينية ،حاث ًا �أبناء وطنه على
لبه،
ال�صمود ومقارعة العدو الغا�صب ،وكانت ق�ضية وطنه امله َّدد باال�ستالب قد ملكت عليه َّ
و�سيطرت على كيانه ف�شغل بها ،وكانت هاج�سه الذي � َّأرقه طوال حياته ،و�صدر �إ�سعاف يف
كل ما كتب و�أملى عن وعي عميق و�إحاطة �شاملة وب�صرية نافذة وقدرة حتليلية فائقة على
التنب�ؤ واال�ستنتاج ،وا�ستكناه �آفاق ال�رصاع ونتائجه .وهي قدرة ال ميلكها �سوى املوهوبني
والقادة امللهمني.
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وكان �إ�سعاف �أحد �أولئك القادة ،فح َّذر و�أنذر ونبه �أبناء وطنه �إىل املخاطر التي
تتهددهم ،مع �أن هذه املخاطر كانت يف بواكريها ،ومل تت�ضح معاملها بعد ،فقد ن�رشت
له جملة (النفائ�س) عام 1910م ق�صيدة يف �سبعة وع�رشين ( )27بيت ًا بعنوان( :فل�سطني
واال�ستعمار الأجنبي) تنب�أ فيها مب�صري البالد ،مع �أن احلكم كان ما يزال بيد العثمانيني ال
الإجنليز ،وق�صيدته خليقة بالت�أمل من هذا اجلانب ،وال�سيما قوله فيها:
� َّإن اال�ستعم���ا َر ق���د ج���ا َز امل���دى
� َّإن ه���ذا ال���دا َء ق���د �أم�س���ى َعي���اء
فاعلم���وا ي���ا ق���و ُم �إن مل تعلم���وا
واهج���دوا ب���اهلل م���ن رقدتِكـــ��� ْم
ُ

�س�ي�ر عِ ���دا ْء
دو َن �أن يع���دو ُه ع���ن
ٍ
فتالفـــــــ���و ُه �ســريعــــــــاً بالـــــدوا ْء
� َّأن ُعقباكــــــ���م هــــــ�ل�ا ٌك وفنــــــــا ْء
و�أرفعوا عن �أعي ِنكُم ه���ذا الغِ �شاء ()17
ْ

و�أمِ ل الن�شا�شيبي حني عينته �سلطات االنتداب مفت�ش ًا عام ًا للغة العربية �أن ينجح يف
مهمة تنظيم املدار�س ،ويف �إ�صالح نظام التعليم فيها ،وترقية تدري�س اللغة العربية و�آدابها
بو�ضع منهاج قوي ي�ؤدي هذا الغر�ض ،وقد حاول جاهداً �أن ينه�ض بهذه املهمة اجلليلة
غري �أن عمله يف املجال الرتبوي كان حمكوم ًا بعاملني ح َّدا من طموحاته ،ودفعاه يف
نهاية املطاف �إىل اال�ستقالة من عمله ،و�أول هذين العاملني� :أن التعليم يف فل�سطني �أواخر
القرن التا�سع ع�رش ومطلع القرن الع�رشين كان ال ي�ساعد على النه�ضة الثقافية والعلمية،
لأن البالد كانت تغرق يف ظلمات اجلهل والتخلف العلمي والثقايف ،وكان النا�س بعيدين
عن مظاهر التطور التقني ،واملدنية وعلومها احلديثة التي كانت تعج بها �أوروبا يف ذلك
الوقت ( ،)18وكان ال�رشق يغطُّ يف نوم عميق ،وحتيط به �أ�سوار العزلة التي ال ت�ساعد على
كبو ِتهِ ،وا�ستمرت هذه الأو�ضاع املزرية يف عهد االنتداب
يقظته من �سباته ونهو�ضه من ْ
الربيطاين ،على الرغم من بع�ض املحاوالت التجميلية الي�سرية التي قامت بها �سلطات
االنتداب لتح�سني �أو�ضاع التعليم والنهو�ض بها.
وثاين هذين العاملني ال�سيا�سة التعليمية اجلائرة التي اتبعتها دائرة املعارف
الربيطانية يف حقل التعليم العربي ،ففي حني �أعطت املجل�س امللّي اليهودي �صالحيات
وا�سعة وحرية كاملة يف الربامج التي يعتمدها لتعليم املهاجرين وامل�ستوطنني اليهود،
ف�إنها و�ضعت �سل�سلة من القيود وال�ضوابط التي حتد من حرية التعليم يف القطاع العربي،
ولهذا كانت حماوالت الن�شا�شيبي الإبداعية والإ�صالحية يف املجال الرتبوي ،ت�صطدم
ممت �أ�سا�س ًا مل�صلحة ال�سيا�سة التي ت�ضمرها حكومة االنتداب ،كما
غالب ًا بالنظم التي ُ�ص ِّ
Page | 86

أديب العربية
حممد إسعاف النشاشييب بني احملافظة والتجديد

أ .د .حسن عبد الرمحن السلوادي

�أن اخلالفات الكبرية النا�شئة يف �إدارة املعارف كانت ت�صدر عن �أمزجة متناق�ضة ،جعلت
مفر منه ،ولو على ح�ساب الرتبية واملبادئ الرتبوية،
االن�شغال بهذه اخلالفات �أمراً ال َّ
وو�ضعها مو�ضع التنفيذ يف احلياة املدر�سية (. )19
ومل مينع ذلك كله الن�شا�شيبي من حتقيق بع�ض ما كان ي�صبو �إليه ،فقد �أ�سعفه ت�ضلُّعه
اجليد ،و�أن املنهج الن�صي،
اجليدة تكمن يف الأدب ّ
بالعربية ،و�إميانه العميق ب�أن الرتبية ّ
عر�ض ًا وتعليق ًا وفهم ًا ومنطلق ًا
مبعنى اعتماد الن�ص والتعاطي معه من طرف املعلم ْ
لتدري�س �سائر فروع اللغة من �أدب ونقد وبالغة ،ي�شكل مدخ ًال رئي�س ًا لتعليم الن�شء وتثقيفه،
�ساعده ذلك كله يف اختيار جمموعتني �ضمنهما �أجود ما وقعت عليه يده من الن�صو�ص
ال�شعرية والنرثية ،و�أطلق على املجموعة الأوىل ا�سم( :جمموعة الن�شا�شيبي)  ،وخ�ص�صها
لطلبة امل�ستوى الثانوي ،و�أطلق على الثانية ا�سم( :الب�ستان)  ،وخ�ص�صها لطلبة امل�ستوى
االبتدائي ،وجتلَّى يف املجموعتني ثقافته العربية الأ�صيلة وذوقه الرفيع ،ورهافة ح�سه
وتوجهه القومي والوطني.
ومن بني الأهداف التي �سعى الن�شا�شيبي لتحقيقها من اختياره ن�صو�ص هاتني
املجموعتني� :إبراز حما�سن اللغة العربية و�آدابها ،وت�ألق �صورها اجلليلة امل�رشقة ،لرتاها
الأجيال العربية ،وتنهل من معينها العذب ،وتت�أدب ب�أدبها الرفيع ،ومعانيها ال�سامية،
وتتغذى بثمارها الطيبة احللوة ،وتت�أثر ببالغتها وقوة بيانها .يقول الن�شا�شيبي يف فاحتة
املجموعة الأوىل« :جمعت هذه الأقوال لريويها ن�شء العرب فيهتدوا بهداها «( ، )20وكذلك
كان من �أهدافه تربية الروح القومية يف نفو�س التالميذ ،ومترين �أل�سنتهم و�أقالمهم على
البيان الف�صيح ،وغر�س الأخالق والقيم العليا يف نفو�سهم (. )21
ومل تكن جهود الن�شا�شيبي الرتبوية قا�رصة على وطنه فل�سطني فح�سب ،بل امتدت
لت�شمل العديد من الأقطار العربية ال�شقيقة ،فحني عر�ضت وزارة الرتبية والتعليم امل�رصية
ي�سع الن�شا�شيبي �إال �أن يديل بدلوه يف هذه امل�س�ألة التي
مقرتح ًا لتي�سري النحو العربي ،مل ْ
دار حولها جدل وا�سع يف �أو�ساط املثقفني واملربني امل�رصيني ،وقد عار�ض الن�شا�شيبي
ما ورد يف مقرتح الوزارة ،ون�رش ردوده على �صفحات جملة الر�سالة القاهرية ،و�أكد فيها
�أن امل�شكلة �إمنا تكمن يف املعلم والكتاب ،ولي�س يف اللغة وبنيتها :نحواً و�رصف ًا �أو بالغة.
أ�صعبهن ،و� َّإن نحوها -و�إن لطفت دقائقه وجلت
يقول« :العربية هي ك�سائر اللغات ،ولي�ست ب� ّ
كنحوهن ،ولي�ست امل�شكلة يف �صعوبة اللغة �أو �سهولتها ،وال يف قاعدتها ،و�إمنا
حقائقه� -إال
َّ
هي يف املعلم والكتاب .فهما اللذان ي�سهالن وي�صعبان ،وهما اللذان يهديان وي�ضالن،
وهما اللذان يحببان �إىل الفتى �أو ُيكرهان ،فاملع�ضلة كل املع�ضلة هي يف املعلم وعلمه
وتعليمه ،وكتاب كل �صف من ال�صفوف وتبويبه وتبيينه» (. )22
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امل�س بقواعد اللغة �أو تغيريها ،فيقول« :ومن ظن �أو
وي�ضيف الن�شا�شيبي حمذراً من ّ
مهو�س يهذي� ،أو مو�سو�س
�أيقن �أن تقريب العربية �أو ت�سهيلها هو يف تهدمي قواعد فيها ،فهو َّ
ُديب� ،أو عامل �أو عويلم حتى
يلغو ،ولي�ست اللغة العربية ملك كاتب �أو كويتب� ،أو �أديب �أو ا ِّ
يت�رصف فيها ت�رصف امل�ستملكني .كال ثم كال� .إنها تراث قرون ،وملك �أمم ،ف�أين يذهب بكم
يا العبون. )23(« .
وال يعنى هذا – يف ر�أيه� -أن اللغة تبقى على الدهر جامدة دون تغيري �أو تطوير،
فاللغات يف امل�شارق واملغارب «�إمنا ُيق َّدم فيها و ُي� َّؤخر ،و ُيلغى و ُيعلَّق ،و َينق�ص �أو يزيد،
ويحيا �أو يبيد ،ف�إنه ال يفعل ذلك �إال االحتياج الطبيعي� ،أو االنتخاب الطبيعي ،و�إال الدهر،
ال الالعب العابث وال اجلاهل ال َّغر ،ولقد كان التبديل الطبيعي يف هذا الل�سان يف كل ع�رص،
ولو ا�ستمرت تلك املدنية ،ولوال الترت وال�صليبيون املخربون يف ال�رشق ،والفرجن اجلاهلون
املدمرون يف الأندل�س يف املغرب ،لر�أت الدنيا من ارتقاء العربية كل عجيبة «(. )24
وكتب الن�شا�شيبي ،لت�أكيد فكرته حول دور االنتخاب الطبيعي يف تطوير اللغات
و�صقلها وتهذيبها و�إثرائها ،والتي ا�ستمدها على ما يبدو من نظرية (دارون) يف الن�شوء
واالرتقاء� ،سل�سلة مقاالت بعنوان «اللغة ما�شية مع الزمن» ،ركز فيها على فكرة التوليد
واال�شتقاق والتعريب التي ت�سعف �أ�صحاب اللغة بتلبية احتياجاتهم يف �إيجاد الألفاظ
املعربة عن ح�ضارتهم وما ي�ستجد من علوم وفنون ،وهو ما �أطلق عليه ا�سم االنتخاب
ال�صناعي �أو ال�صنعي ح�سب تعبريه ،وهو بذلك يفند �أقاويل من ذهبوا بعدم قدرة اللغة
على الوفاء مبتطلبات الع�رص ،ومن دعوا �إىل ا�ستبدالها باللغة العامية� ،أو ا�ستبدال حروفها
باحلروف الالتينية� ،أو ا�ستبدالها بالفرعونية يف القطر امل�رصي ،وهي دعوات �صادرة-
ح�سب ر�أي الن�شا�شيبي -عن دوائر ا�ستعمارية جعلت على ر�أ�س �أهدافها تقوي�ض الأمة
كر�س الن�شا�شيبي
بتقوي�ض لغتها ،وال�سيما يف املجال التعليمي مب�ستوياته املختلفة .وقد ّ
ُج َّل عنايته واهتمامه لدح�ض مثل هذه املفرتيات والدعوات اله َّدامة ،وتفنيدها وتعرية
�أهدافها ،وبيان خماطرها ،فنبه يف غري مو�ضع من كتاباته على �أن «اللغة العربية هي
الأمة والأمة هي اللغة ،و�ضعف الأوىل �ضعف الثانية ،وهالك الثانية هالك الأوىل ،وكل
قبيل حري�ص جد حري�ص على �أن ي�ستمر كو ُنه على �أال يبيد ،فهو م�ستم�سك بلغته لالحتفاظ
�صائن ما ورث ،و�أ�سفههم يف
الوراث
ٌ
بكينونته ،واللغة مرياث �أورثه الآباء االبناء ،و� ُ
أحزم َّ
الدنيا م�ضيع» (. )25
ومن هنا جاءت دعوته �إىل ترقية التدري�س باللغة العربية ،والوفاء بحقها يف التجديد،
والأمران منوطان -كما ذكر يف خطبة له بعنوان( :العربية يف املدر�سة) � ،ألقاها يف
م�ؤمتر ر�ؤ�ساء املدار�س يف معارف فل�سطني يف الثاين من ني�سان �سنة 1927م -باملدر�س
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والكتاب« :مدر�س يتقن الف�صحى ،كما جتلَّت يف ع�صور ازدهارها ،وي�ستخدمها يف مواقفه
التعليمية كافة ،وكتاب يتيح للطلبة االطالع على كنوز الرتاث وفرائده وذخائره النفي�سة،
وبذلك ت�ستعيد العربية �سابق عزها وجمدها ،وت�ؤدي ر�سالتها يف نه�ضة الأمة ورقيها ،على
الرغم من كل حمالت الطعن والت�شويه والت�شكيك التي تتعر�ض لها من �أعدائها واملناوئني
لها من م�ستعمرين ومتفرجنني منكرين لتاريخهم وتراثهم العربي والإ�سالمي» (. )26

إسعاف ومشكالت احلضارة:
كتب الأ�ستاذ عجاج نويه�ض ذات يوم يف �صحيفته التي كانت ت�صدر يف القد�س عنوان ًا
عري�ض ًا يتعلق ب�سفر املندوب ال�سامي الربيطاين ،ومغادرته القد�س �إىل بريطانيا ،وكان
العنوان بال�صيغة الآتية( :مندوبنا �إىل لندن)  ،فات�صل به �إ�سعاف على الفور ،وكانت تربطه
به �صداقة متينة ،وقال له م�ستنكراً� :أ�ستاذ عجاج ...مرحباً .هل تقول مندوبنا؟؟  ...نا؟  ...نا؟
 ...نا؟  – .....نو ...نو ، No ...و�أغلق الهاتف مغ�ضب ًا (. )27
واخلرب على ب�ساطته ال يخلو من دالالت تك�شف لنا بع�ض املالمح من �شخ�صية �إ�سعاف.
فالرجل – كما يبدو -مل يعزل نف�سه عن ق�ضايا الوطن وهموم الأمة ،ومل يقف منها موقف
املحايد �أو الالمبايل ،بل عا�شها وتفاعل معها ،بغ�ض النظر عن حجمها �أو مبلغ ت�أثريها.
وم�ضمون اخلرب يثري لدى القارئ العديد من الت�سا�ؤالت واال�ستف�سارات ،فهل ين�سحب
موقفه الراف�ض لالحتالل الربيطاين الذي �أوحت به عباراته على جممل مواقفه من احل�ضارة
الغربية والتمدن الغربي؟ وهل تقت�ضي تهمة (املحافظة) التي يل�صقها به خ�صومه �أن يقف
من هذه احل�ضارة موقف الطاعن املعادي� ،أو على الأقل موقف املتوج�س احلذر؟ .
وكمدخل للإجابة عن هذين ال�س�ؤالني� ،أ�شري �إىل عبارة وردت يف كتاب�( :أقوم امل�سالك
يف معرفة �أحوال املمالك) خلري الدين التون�سي يقول فيها�“ :إن التمدن الأوروبي تدفق �سيله
يف الأر�ض ،فال يعار�ضه �شيء �إال �إذا ا�ست�أ�صلته قوة تيارة املتتابع ،فيخ�شى على املمالك
الدنيوية
املجاورة لأوروبا من ذلك التيار� ،إال �إذا حذوا حذوه ،وجروا جمراه يف التنظيمات
َّ
فيمكن جناتهم من الغرق” (. )28
بهذه العبارة ي�ضعنا خري الدين التون�سي وجه ًا لوجه �أمام �إ�شكالية التحدي الذي
واجهته �أمتنا يف الن�صف الأخري من القرن املا�ضي ،حني �أ�صبح االجتياح الأوروبي حقيقة
مت�س الواقع ،وتبعث على اجلدل يف خمتلف الأ�صعدة ( . )29فالتمدن الدي رافق هذا االجتياح،
�إمنا هو قوة متنامية مطردة ،اكت�سحت �أمامها كل �شيء حتى كياننا الإن�ساين ذاته ،و�شكلت
بنموها و�أ�ساليبها وتقنيتها وعدوانيتها �أي�ض ًا حتدي ًا خطراً لي�س علينا الآن فقط ،ولكن على
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ما�ضينا وم�ستقبلنا �أي�ضاً ،ولئن دل ذلك على �شيء ،فعلى �أن املواقف يف مواجهة الع�رص
احلديث مل تتح�سم بعد يف �صورة نهائية ،وما زال الفكر الإ�سالمي يعي�ش �أزمة التكيف مع
العامل احلديث والتعامل معه ،وبخا�صة بعد االخرتاق الداخلي من قبل النمط احل�ضاري
الغربي يف كثري من جماالت احلياة و�أمناط املعي�شة (. )30
وقد تفاعل الن�شا�شيبي بف�ضل منهجه العلمي العقالين مع م�شكلة التحدي هذه ،ف�إذا
عني له يف مقتبل ال�شباب على كتاب يقر�أه يف تعليمه املدر�سي ،وعني له �أخرى على ركود
املجتمع الرازح حتت وط�أة اال�ستعمار وو�سائله املدمرة.
وجتذب هذه الإ�شكالية الن�شا�شيبي �إىل حلبتها ،ف�إذا هو ي�ضيف �إىل جانب اهتماماته
الأدبية واللغوية جما ًال فكري ًا خ�صب ًا و�أ�صي ًال بحث من خالله عن �سبل فعالة لتنتظم يف
�إطارها الو�سائل والإمكانات الكفيلة برقي العامل الإ�سالمي ونهو�ضه من كبوته ،بعد �أن
ت�سودته الأمم ،وتداعت عليه كما تداعى الأكلة على ق�صعتها.
ّ
وي�صح القول �إن مواقف الن�شا�شيبي و�آراءه يف هذه املرحلة عك�ست ب�صدق الأجواء
النف�سية واالجتماعية التي كان املثقفون يف فرتة الع�رشينيات والثالثينيات ،وما بعدها
يتحركون يف �إطارها ،وبخا�صة بعد �أن بلغت احل�ضارة احلالية درجة من العموم مل تبلغها
�أية ح�ضارة من قبل ،حتى �إنها مل تعد يف نظر الكثريين ملك ًا للغرب فح�سب ،و�إمنا هي �إرث
م�شرتك بني �شعوب العامل قاطبة (. )31
ومن هذا املنطلق يرف�ض الن�شا�شيبي ن�سبة احل�ضارة الغربية �إىل الغرب ،م�ؤكداً �أن
هذه احل�ضارة �إمنا هي تراث �إن�ساين ا�شرتكت فيه جميع العقول ،و�شارك فيه امل�سلمون
بالذات م�شاركة كبرية .فالعامل الغربي – كما قال – مدين مبا ميلكه الآن من تقدم يف
جماالت العلوم والفنون و�أ�ساليب احلياة االجتماعية واملعي�شة �إىل احل�ضارة العربية
الإ�سالمية ،ويعرب عن هذه احلقيقة بقوله »:حممد والعرب وامل�سلمون هم هداة العاملني ،و�إن
واملدنية ،ف�أنطقوا اجلماد وبهروا و�سحروا مبا ابتدعوا �أعني
ُن َّو َب الغربيون اليوم يف العلم
َّ
الناظرين و�سمع ال�سامعني ،فالف�ضل للمتقدمني وال�سابقني الأولني ،ولوال امل�سلمون ما علم
اجلاهلون ،فال يتي ُه َّن على مر�شديهم متغطر�سني» ( . )32ويقرر بعد ذلك بحزم« :لوال حممد
والعرب وامل�سلمون ما تقدم يف الدهر الغربيون» ( . )33ولي�س فيما قاله �إ�سعاف غرابة ل�سبب
واحد هو �أن التالقح احل�ضاري� ،أو ما ميكن ت�سميته بال�سيولة احل�ضارية �أقوى من احلواجز
ضال عن �أنه عامل �رضوري له �أهمية كبرية
الطبيعية والفوارق ال�سيا�سية واالقت�صادية ،ف� ً
يف حركة التاريخ وتطور احل�ضارة (. )34
وهكذا �أ�صبح االقرتا�ض من الغرب عند الن�شا�شيبي وغريه من الإ�صالحيني جمرد
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ا�سرتداد ملا �أعطي �إليه �سابقاً ،وقد فتح هذا الت�سويغ �إىل حد ما طريق الأمل بامل�ستقبل،
فكما �أن �أوروبا ا�ستطاعت �أن ت�أخذ العلوم من امل�سلمني ،وت�ؤ�س�س عليها ح�ضارتها ومتدنها،
ف�إن ب�إمكاننا بل الأجدر بنا �أن نعود �إىل ما كان لنا ون�ستعيده منها ،ولن يتم ذلك �إال �إذا
عدنا �إىل ديننا وت�سلّحنا بالعلم الذي انبعث به �أ�سالفنا.
ويكاد غالبية املفكرين العرب امل�سلمني منذ بداية ع�رص النه�ضة يتفقون حول هذه
النقطة التي �أ�صبحت حمور الأيدولوجية الإ�صالحية الإ�سالمية فيما بعد.
وعلى ر�أي �أحد الباحثني املحدثني� :إن هذه املقولة قد حققت فائدتني على جانب كبري
من الأهمية :فمن ناحية بررت اال�ستعارة من الغرب ،ومنحتها ق�سط ًا كبرياً من امل�رشوعية،
أح�س به امل�سلمون جتاه تفوق �أوروبا يف
ومن ناحية ثانية لطَّ فت ال�شعور بالنق�ص الذي � ّ
الثقافة والقوة (. )35
و�أيا ما كان الأمر ،ف�إن الن�شا�شيبي كان مقتنع ًا – كما يبدو – من خالل م�ؤلفاته
و�أقواله ب�أهمية اال�ستعارة واال�سرت�شاد بكل تيارات الفكر الإن�ساين ،بل كان متحم�س ًا لها
باعتبارها �إحدى الو�سائل الأ�سا�سية للنهو�ض بالأمة العربية ،وجتديد �شباب الإ�سالم،
ووجد الن�شا�شيبي م�سوغ ًا م�رشوع ًا لهذه اال�ستعارة يف جتربة تاريخية �سابقة ،حني �أقبل
رواد احل�ضارة العربية على كنوز الإغريق ،و�أفادوا منها وزادوا عليها يف تالقح فريد بني
احل�ضارات الب�رشية ،يقول الن�شا�شيبي يف ر�سالة له بعنوان( :قلب عربي وعقل �أوروبي)
ن�رشها عام 1922م« :فالعربية ربة مدنية ،ف�إنها ملَّا ظعنت عن جزيرتها القت يف طريقها
تعب�ست ،وما �أدلت بف�ضيلتها (و�إنها لذات
املدنية الإغريقية ،فما �صعرت عنها خدها ،وال َّ
ف�ضيلة)  ،وا�ستيقنت ب�أنها �أعلى منها ،ف�أطالت اجلثوم بني يديها وحدثت عنها» (. )36
وينتقل الن�شا�شيبي بعد ذلك �إىل بيان م�آثر املدينة الغربية ويعددها بالتف�صيل ،وك�أنه
يتمنى �أن يحذو �أبناء العروبة حذوها ،وي�سريون على هديها ،يقول« :واملدينة الغربية ذات
تعاجيب ،فهناك النظام ت�صحبه الهيبة ،وهناك العلم قد وافقته احلقيقة ،وهناك الفن �إن ر�آه
تر الدنيا ،وهناك ا َ
جللَد اجلرماين يف العمل والبحث والتدقيق،
الرائي بهت ،واق�صد باري�س َ
وهناك االبتداع يتبعه ابتداع يليه ابتداع ،وهناك الوطنية تعلّم جاهلها كيف تكون ،وهناك
احلرية ا�شرتيت بغايل الثمن ،وهناك االقت�صاد وهو عماد ذاك ال�رصح ،وهناك الوجود يف
النيات ،وهناك ال�سعي الأمريكي والع�صامية ،وهناك
�سبيل اخلري والعلم ،وهناك اجلامعات َرّ
اخللق ال�سك�سوين «(. )37
واملتفح�ص ملا ع َّدده الن�شا�شيبي من م�آثر املدنية الغربية ،ال يخاجله �شك يف �أنه
مطلع عن كثب على ما حققته من �إجنازات يف خمتلف مناحي احلياة ،و�أنه لي�س غريب ًا
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عنها بعقله ووجدانه ،فهو يتحدث عنها كما لو كان يعي�ش دهره بني �أبنائها ،ويف�صل
فيها القول معجب ًا مبا حققته من خري للب�رشية قاطبة ،و�إعجابه هذا ال يتعار�ض مع
كرهه للإمربالية الغربية املتمثلة يف بريطانيا ،فالعلم واحل�ضارة �شيء ،وما متار�سه
ال�سيا�سة اال�ستعمارية �شيء �آخر ،ف�إذا توافر اخلري كل اخلري يف الأوىل ،ف�إن الثانية مثال
�صارخ لل�رش والع�سف والطغيان ،ولهذا مل يرتدد الن�شا�شيبي يف تعرية النزعة الإمربيالية
وحث بني قومه على مواجهتها ،يقول�« :أيها الغربيون ،ارجعوا �إىل بالدكم
لدى الغربيني،
ِّ
مذمومني مدحورين ،انقلبوا �إىل دياركم خائبني مقهورين� ،أيها الغربيون علَّمكم نور
الدين و�صالح الدين ما مل تكونوا تعلمون ،علَّماكم املروءة والوفاء ومكارم الأخالق
والعدل ،و�أن تكونوا متمدنني مهذبني ،لكنكم تالميذ� ،ألفيناكم بعد قرون – �أرى اهلل بكم
– جها ًال �أغماراً غري كرام ،غري مهذبني» (. )38
وعبرَّ �إ�سعاف عن مقته ال�شديد لال�ستعمار الغربي ،وكراهته له بعدما ات�ضحت نواياه،
وخالفت �أفعاله ما �أ�شيع عنه من ت�سامح وتقدم ،وتعلق باحلرية والدميوقراطية وحقوق
عمت �رشوره و�آثامه بالد العرب وامل�سلمني ،وال �سيما وطنه فل�سطني ،يقول
االن�سان ،وبعدما ّ
يف خطبته التي �ألقاها يف ذكرى معركة حطني« :نور الدين� ،صالح الدين �إن القوم قد عادوا
و�أعادوها بعد ع�صور جذعة .اللنبي ،غورو ،قد �أتانا ما قلتما ،قد فهمناه ،قد عقلناه� ،إنها مل
تنته� ،إنها مل تنته �أيها الغربيون .هذي بالدنا ،هذي ديارنا ،زايلوا بالدنا ،غادروا بالدنا.
�إنا لكم ولوجوهكم (�شاهت وجوهكم ال حياها اهلل وجوهاً)  ،وملدنيتكم الكاذبة املزورة،
ولظلمكم وجوركم والنتقامكم من القالني ،من املبغ�ضني ،من املنكرين ،من اجلاحدين ،من
الكافرين»)39( .
ومع �إ�شهار عداوته للنزعة اال�ستعمارية ،ف�إن �إ�سعاف يقر ب�أن الغرب موئل للعلم
واحل�ضارة ،و�أنه ارتقى القمة ب�سلوكه هذا ال�سبيل ،فال منا�ص لنا من ال�سري على هديه،
والإفادة مما �أجنزه ،ولهذا نراه يدعو �أهله وبني قومه للإقبال على العلم الإفرجني واحل�ضارة
بقوا لأهل الغرب تابعني م�ستعبدين ،يقول� »:إذا مل ن�ستيقظ من هجعتنا،
الغربية ،كيما ال َي ْ
ونعرف مقدارنا ،ونتخرج يف العلم على زعيمه ،ظللنا لأهل الغرب �أرقاء ع�سفاء واجلاهل
للعلم يف كل زمان عب ٌد قن» ( . )40فال منا�ص لنا �إذاً من �أن نلج �أعتاب هذه احل�ضارة،
ونتفاعل معها ،وننهج نهجها ،كي ن�سمو يف معارج التقدم واملدنية .يقول« :تلكم مدينة
الغرب ،فاخلري كل اخلري يف �أن نعرفها ،وال�رش كل ال�رش يف �أن جنهلها ،لأننا �إذا عاديناها
وهي ال�سائدة ال�ساطية ،ا�ستعلتنا ،و�إذا ما نبذنا عليها حقرتنا ،وهي مدنية قد غمرت الكرة
الأر�ضية ،فلي�س ثمة عا�صم ،و�إن �آويت �إىل املريخ» (. )41
ويندفع الن�شا�شيبي بعد ذلك يف مهاجمة من يقفون من املدنية الغربية موقف
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ويثلب علمها ونظامها وفنها،
يكره �إلينا هذه املدينة،
ُ
اال�ستنكار �أو العداء« :فالعربي الذي َّ
وي�سخر من روادها ال يروم وحياتكم �أن نحيا يف هذا الوجود �أو ن�سود ،بل يريد �أن نبيد �أو �أن
نعود يف النا�س مثل العبيد ،وهذا عدو ،وما متنى عدو لغريه خرياً «(. )42
بحث العربي على االقتداء بالغربي يف علمه وفنه ونظامه
ويختم الن�شا�شيبي ر�سالته ِّ
ُ
واتقانه و�إخال�صه لعمله ،ثم يقرر يف غري ما لب�س وال �إبهام« :ف�إن �أتيت يا �أخا العرب ،فقد
�أح�سنت �إىل �أمتك واعت َّزت بعد الذلة عربيتك ،قد حملت هامتك عق ًال �أوروبياً ،كما �أق َّل �صدرك
فانتعت بالنعتني ،وا�ستبددت باملنقبتني ،بل هما ح�صنان ح�صينان اعت�صمت
قلب ًا عربي ًا
َّ
()43
بهما فنجوت ،وغادرت خزيان ينظر ،ولو مل تكن لوالهما بالناجي» .
و�إذا كانت اال�ستعارة من الغرب والإفادة من علومه �سائغة وم�رشوعة يف ر�أي
الن�شا�شيبي ،ف�إن �سبيلها وعر ،ودربها �شائك ،فالنه�ضة ال ت�أتي هبة �أو م َّنة من �أحد ،وال
تتيح لأحد �أن يفتح مغاليقها �أو ميلك زمامها ،وي�ستحوذ على �أعنتها ما دام قابع ًا ال يكد وال
ي�سعى ،يقول الن�شا�شيبي موازن ًا بني ال�شعب الأملاين وال�شعب العثماين�« :إن الأملان مل يبلغوا
ما بلغوه وهم هاجدون نائمون ومنغم�سون يف النعيم مرتفون ،ال واهلل ما ظفروا بذلك كذلك،
ولكن بحوادث وكوارث �شابت لها الأطفال ،ووقائع يوم احلروب تقلقلت منها اجلبال ،ومل
تتزلزل الأبطال من الرجال ،ومدار�س بنوها على �أ�سا�س من احلقائق متني ،وعلوم برزت
وج ُّد ،ال حظٌّ من الدهر وجد (. )44
على علوم املتقدمني وت�ضافر واحتاد وكدح ود�أب ِ
وهكذا يبدو الن�شا�شيبي من دعاة العلم ،فالع�رص ح�سب ر�أيه ع�رص العلم« :فكل من مل
يهتد به �ضلَّ ،وكل من مل ينتهج نهجه زلَّ  ،وكل من رجا النور يف هذه احلياة بغريه خاب
رجا�ؤه ،وخ�رست �أمنيته ومل يربح» (. )45
والعلم احلق -يف ر�أي الن�شا�شيبي ،كما يج�سده الواقع ،وتنطق به احلقيقة« -لن
يلقاه يف هذا الع�رص نا�شده ،ولن يجده رائده �إال يف الإقليم الإفرجني ،ف�إن �أهل هذا الإقليم
قد هجروا الكرى منذ قرون وامل�شارقة هاجدون» ( . )46وي�ضيف »:وما يقلقل من مكانة
العربي ،و ُي�ضحك منه خ�صيمه وخليله� ،إال �أن يجد املنهل العذب ،وهو ملتهب الكبد فال َي ِرد،
ويتنور مقتب�س الأنوار ،وقد دجا واحلولك ،فال يقتب�س ،فهذا الذي ي�شينه وال يزينه ،وي�سخط
الإن�سانية وال ير�ضيها ،فاطلب العلم يا فتى ولو يف ال�صني ،ونقب عن احلكمة يف كل مكان،
وتلقفها من كل �إن�سان ،والعق الع�سل ،وال ت�سل عن نحله» (. )47
رمبا توحي هذه الدعوة وما ي�شبهها �أن �صاحبها قريب من العلمانيني ودعاة التغريب،
ولي�س كما نعته معا�رصوه ب�أنه من املحافظني التقليديني ،ولكن الأمر يف احلقيقة خالف
ذلك ،فالرجل كما ات�ضح من جممل مواقفه و�آرائه لي�س علماني ًا تغريبياً ،كما �أنه لي�س
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موقف املفكر التقليدي �أو ال�سلفي املنغلق ،الذي جتمد على الن�صو�ص ،وفقد �إمكانية احلوار
و�إمكانية الأخذ والعطاء ،بل هو موقف يرتكز يف �أ�سا�سه ومبناه على قاعدتني رئي�سيتني:
املحافظة ثم التجديد.
ف�إذا كانت مواقف املثقفني جتاه املدنية الغربية ترتاوح بني من يدعو اىل التجديد
احلر املطلق من كل قيد ،ولو كان على ح�ساب الثابت من القيم واملبادىء ،وبني من يدعو
�إىل احلذر ،ويعتمد الرف�ض املطلق لكل جديد وم�ستحدث �أ�سلوب ًا ومنهجاً ،ف�إن الن�شا�شيبي
يرف�ض هذه الثنائية ،وهذا اخليار بني طريقني ال ثالث لهما ،وي�ؤكد �أن هناك طريق ًا يجمع
بني �أح�سن ما يف الطريقني من جوانب الإبداع :االعتماد �أو ًال على الرتاث ،ثم الإفادة بعد
ذلك من ثقافة الع�رص.
ولكن ربط احلا�رض باملا�ضي يتطلب يف ر�أي الن�شا�شيبي بحث ًا وا�ستق�صاء ،وعق ًال
كا�شفاً ،وملكة �صافية ،و�إميان ًا را�سخاً ،وو�صل احلا�رض بامل�ستقبل يقت�ضي عزمي ًة �صادقة
و�إقدام ًا ما�ضي ًا وثورة جريئة ،وهنا موطن التحدي �أمام امل�سلم امل�ؤمن بدينه احلري�ص على
دنياه.

خامتة:
وبعد ،فقد يكون �صحيح ًا �أن الن�شا�شيبي مل يقدم ت�صوراً نظري ًا متكام ًال لعملية
التجديد ،ومواجهة الفكر الغربي الوافد ،ولكن النتيجة احلقيقية �أنه ا�ستطاع مبوقفه الذي
عر�ضته يف ال�صفحات القليلة ال�سابقة �أن يغلق الباب بوجه حماوالت نقد العقيدة ،و�أوجد يف
الوقت نف�سه نوع ًا من االطمئنان النف�سي خفف من حدة ال�شعور بالنق�ص جتاه الغرب ،وبذلك
ا�ستطاع �أن مينح الفكر العربي الإ�سالمي نظرة يف عمق التجربة احل�ضارية ،تقيه عرثات
التقليد والتقوقع يف معطيات احل�ضارة الغربية ،ونحن نرى يف كتبه وم�ؤلفاته قيم ًا فكرية
�أ�صيلة ،تفتح �أمامنا �آفاق ًا فاعلة يف حل بع�ض م�شكالت الإن�سان العربي املعا�رص التي هي
يف جوهرها ح�ضارية مت�شعبة اجلذور والأبعاد.
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اهلوامش:
رحب �إ�سعاف مثله مثل كثري من الأدباء وال�شعراء يف فل�سطني و�سواها من الأقطار
َّ 1 .1
العربية ب�صدور الد�ستور ،و�أمل فيه خرياً ،يقول من ق�صيدة له م�شيداً بالن�رص الذي
حققته الدولة العثمانية على اليونان:
�أخط���ري الي���وم يف الرب���وع اختياال
ال تخ���ايف م���ن كي���ده ال تخ���ايف
فانه�ض
�أيه���ا ال��ش�رقُ ط���ا َل نو ُم��� َك
ْ
�أهج��� ِر اجله��� َل والعماي��� َة هج���را ً

ال تخ���ايف م���ن الع���د ِّو اغتي���اال
�إن كي��� َد الع���د ِّو ولىَّ وزاال
و�صاف���ح الأجي���اال
للمع���ايل
ِ

�ل�ا �إرق���اال
واع��� ُد للعل��� ِم ُمر ِق ً
انظر ،د� .إ�سحاق مو�سى احل�سيني� ،أديب العربية حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي (القد�س:
مركز الأبحاث الإ�سالمية1987 ،م) � ،ص66 :
2 .2د .يا�رس �أبو عليان ،ع�رص �إ�سعاف ،من كتاب �أبحاث عن �أديب العربية حممد �إ�سعاف
الن�شا�شيبي( ،القد�س :مركز الأبحاث الإ�سالمية ،ط1987 ،1م) � ،ص.6 - 5 :
3 .3د .تي�سري النا�شف ،مفكرون فل�سطينيون يف القرن الع�رشين( ،النا�رصة :من�شورات
الطالئع ،ط1999 ،3م) � ،ص .13 - 12
4 .4حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي ،كلمة يف اللغة العربية( ،القد�س :مطبعة دير الروم
االرثوذوك�س ،ط 1925 ،2م) � ،ص.57 :
5 .5امل�صدر نف�سه وال�صفحة نف�سها.
�6 .6أ .د حممد عي�سى �صاحلية ،حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي ،من كتاب درا�سات يف الرتاث
الثقايف ملدينة القد�س( ،بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات والن�رش2010 ،م) � ،ص.81 :
7 .7انظر ،د� .إ�سحاق مو�سى احل�سيني� ،أديب العربية حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي) � ،ص.56 :
8 .8حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي ،الفيل�سوف �أمني الريحاين :قوالن له يف البالغة ،جملة
الر�سالة( ،جملد  ،13عدد� ،639 ،أول �أكتوبر 1945م) � ،ص 1054 :نق ًال عن ،د .ا�سحاق
مو�سى احل�سيني� ،أديب العربية حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي� ،ص.16 :
9 .9الن�شا�شيبي ،اللغة العربية والأ�ستاذ الريحاين( ،دم�شق :جملة امليزان الدم�شقية ،رم�ضان،
1344هـ1925 /م) � ،ص.33 :
 1010امل�صدر نف�سه� ،ص.34 ،33 :
1111نف�سه� ،ص.34 :
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�1212أنظر �أ .د .عبد الرحمن ياغي� ،أكتب عن رواد النه�ضة يف فل�سطني( ،عمان� :أمانة عمان
الكربى2005 ،م) � ،ص.234 :
1313د .ابراهيم العلم ،مدر�سة ا�سعاف الن�شا�شيبي يف اللغة والأدب ،جملة �آفاق( ،رام اهلل:
�أكادميية امل�ستقبل للتفكري االبداعي ،العدد الثالث1999 ،م) � ،ص.100 :
1414نف�سه وال�صفحة نف�سها.
1515الن�شا�شيبي ،كلمة يف اللغة العربية� ،ص.95 :
1616ا�سحاق مو�سى احل�سيني� ،أديب العربية حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي� ،ص.42 - 41 :
1717النفائ�س الع�رصية ،ال�سنة الثانية ،املجلد الثاين1911 ،م� ،ص ،576 :نق ًال عن ،د.
�إ�سحاق مو�سى احل�سيني� ،أديب العربية حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي� ،ص.64 :
�1818أ .د يا�رس املالح� ،إ�سعاف مربياً ،من كتاب �أبحاث عن �أديب العربية حممد �إ�سعاف
الن�شا�شيبي� ،ص.71 :
1919املرجع نف�سه� ،ص.85 :
2020حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي ،جمموعة الن�شا�شيبي( ،القاهرة :املكتبة ال�سلفية1341 ،هـ)
� ،ص.3 :
�2121أ .د حممد عي�سى �صاحلية ،حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي� ،ص.43 :
2222جملة الر�سالة ،القاهرة ،ال�سنة ال�ساد�سة ،عدد1938 /12 /5( ،283 ،م) � ،ص.1972 :
2323جملة الر�سالة ،ال�سنة ال�ساد�سة ،عدد1938 /9 /12( ،271 ،م) � ،ص.1494 :
2424املرجع نف�سه وال�صفحة نف�سها.
2525الن�شا�شيبي ،العربية يف املدر�سة( ،القاهرة :مطبعة املعارف1928 ،م) � ،ص.42 :
2626امل�صدر نف�سه� ،ص.44 :
2727انظر ،كمال الرمياوي ،حياة حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي ،من كتاب �أبحاث عن �أديب
العربية حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي� ،ص.37 :
2828خري الدين التون�سي� ،أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك ،حتقيق ،د .امل ّن�صف
ال�شنويف( ،تون�س :الدار التون�سية للطباعة والن�رش1972 ،م) � ،ص.50 :
2929هذا الو�ضع لي�س قا�رصاً على املجتمع العربي ،بل واجهته �أي�ضا كل املجتمعات التقليدية
يف مراحل حتديثها الأوىل .انظر على �سبيل املثال :الدكتور علي هالل ،التجديد يف الفكر
ال�سيا�سي امل�رصي احلديث( ،القاهرة ،معهد البحوث والدرا�سات الإ�سالمية1975 ،م)
� ،ص ،50 - 31 :الدكتور ا�سحاق مو�سى احل�سيني� ،أزمة الفكر العربي (بريوت :دار
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بريوت1954 ،م) � ،ص.46 - 6 :
3030انظر على �سبيل املوازنة� ،أ .د ح�سن ال�سلوادي ،الدكتور �إ�سحاق مو�سى احل�سيني بني
الوفاء والذكرى( ،الطيبة ،مركز �إحياء الرتاث العربي1991 ،م) � ،ص.212 :
3131املرجع نف�سه.214 ،
3232حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي ،مقام ابراهيم( ،القد�س :مطبعة بيت املقد�س1354 ،هـ) ،
�ص.24 - 23 :
3333امل�صدر نف�سه� ،ص.24 :
3434انظر حممد علي مرحبا� ،أ�صالة الفكر العربي( ،بريوت :من�شورات عويدات1982 ،م) ،
�ص.156 :
3535الدكتور ه�شام �رشابي ،املثقفون العرب والغرب( ،بريوت :دار النهار1978 ،م) � ،ص:
.35
3636حممد �إ�سعاف ،قلب عربي وعقل �أوروبي( ،القد�س :مطبعة بيت املقد�س 1342هـ
1924م) � ،ص.4 - 3 :
3737امل�صدر نف�سه� ،ص .13
3838حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي ،البطل اخلالد �صالح الدين وال�شاعر اخلالد �أحمد �شوقي،
(القد�س :مطبعة بيت القد�س1932 ،م) � ،ص 109 :وما بعدها.
3939امل�صدر نف�سه� ،ص.112 :
4040حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي ،كلمة موجزة يف �سري العلم و�سريتنا معه( ،القد�س :مطبعة دير
الروم الأرثدوك�س  1340هـ) � ،ص.14 - 13 :
4141حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي ،قلب عربي وعقل �أوروبي( ،القد�س :مطبعة بيت القد�س
1342هـ) � ،ص.5 :
4242امل�صدر نف�سه� ،ص.13 :
4343امل�صدر نف�سه وال�صفحة نف�سها.
4444انظر� ،أ .د .عبد الرحمن ياغي� ،أكتب عن رواد النه�ضة يف فل�سطني (عمان� :أمانة عمان
الكربى2005 ،م) � ،ص.245 :
4545املرجع نف�سه� ،ص.216 :
4646حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي ،كلمة موجزة يف �سري العلم و�سريتنا معه� ،ص.14 :
4747امل�صدر نف�سه� ،ص.18 :
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املصادر واملراجع:
ً
أوال -الكتب:
1 .1التون�سي ،خري الدين� ،أقوم امل�سالك يف معرفة املمالك ،حتقيق ،د .من�صف ال�شنويف،
(تون�س :الدار التون�سية للطباعة والن�رش1972 ،م) .
2 .2احل�سيني� ،أ .د� .إ�سحاق مو�سى� ،أديب العربية حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي( ،القد�س :مركز
الأبحاث اال�سالمية. )1987 ،
3 .3احل�سيني� ،أ .د� .إ�سحاق مو�سى� ،أزمة الفكر العربي( ،بريوت :دار بريوت للطباعة والن�رش،
1954م) .
4 .4ال�سلوادي� ،أ .د .ح�سن عبد الرحمن ،الدكتور �إ�سحاق مو�سى احل�سيني بني الوفاء والذكرى،
(الطيبة :مركز �إحياء الرتاث العربي1991 ،م) .
�5 .5رشابي ،د .ه�شام املثقفون العرب والغرب( ،بريوت :دار النهار1978 ،م) .
�6 .6صاحلية� ،أ .د حممد عي�سى ،و�آخرون ،درا�سات يف الرتاث الثقايف ملدينة القد�س ،حترير،
د .حم�سن حممد �صالح( ،بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات والن�رش2010 ،م)
7 .7العلم ،د� .إبراهيم ،مدر�سة �إ�سعاف الن�شا�شيبي يف اللغة والأدب ،جملة �آفاق( ،رام اهلل:
�أكادميية امل�ستقبل للتفكري الإبداعي1999 ،م) .
�8 .8أبو عليان ،و�آخرون د .يا�رس� ،أبحاث عن �أديب العربية حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي،
(القد�س :مركز الأبحاث الإ�سالمية1987 ،م) .
9 .9مرحبا ،حممد علي� ،أ�صالة الفكر العربي( ،بريوت :من�شورات عويدات1982 ،م) .
1010النا�شف ،تي�سري ،مفكرون فل�سطينيون يف القرن الع�رشين( ،النا�رصة :من�شورات الطالئع،
ط1999 ،3م) .
1111الن�شا�شيبي ،حممد �إ�سعاف ،البطل اخلالد �صالح الدين ،وال�شاعر اخلالد �أحمد �شوقي،
(القد�س :مطبعة بيت القد�س1932 ،م) .
1212الن�شا�شيبي ،حممد �إ�سعاف ،العربية يف املدر�سة( ،القاهرة :مطبعة املعارف1928 ،م) .
1313الن�شا�شيبي ،حممد �إ�سعاف ،الفيل�سوف �أمني الريحاين :قوالن له يف البالغة ،جملة
الر�سالة( ،جملد  ،13عدد � ،639أول �أكتوبر 1945 ،م) .
1414الن�شا�شيبي ،قلب عربي وعقل �أوروبي( ،القد�س :مطبعة بيت املقد�س 1342 ،هـ) .
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1515الن�شا�شيبي ،كلمة موجزة يف �سري العلم و�سريتنا معه( ،القد�س :مطبعة دير الروم
الأرثوذك�س 1340 ،هـ) .
1616الن�شا�شيبي ،اللغة العربية والأ�ستاذ الريحاين( ،دم�شق :جملة امليزان ،رم�ضان 1342
هـ1925 /م) .
1717الن�شا�شيبي ،حممد �إ�سعاف ،كلمة يف اللغة العربية( ،القد�س :مطبعة بيت املقد�س1925 ،
م) .
 1818الن�شا�شيبي ،جمموعة الن�شا�شيبي( ،القاهرة :املكتبة ال�سلفية 1341 ،هـ) .
1919الن�شا�شيبي ،مقام �إبراهيم( ،القد�س :مطبعة بيت املقد�س 1354 ،هـ) .
2020هالل ،د .علي ،التجديد يف الفكر ال�سيا�سي امل�رصي احلديث( ،القاهرة :معهد البحوث
والدرا�سات اال�سالمية1975 ،م) .
2121ياغي� ،أ .د .عبد الرحمن� ،أكتب عن رواد النه�ضة يف فل�سطني( ،عمان� :أمانة عمان
الكربى 2005 ،م) .

ً
ثانيا -الدوريات:
1 .1جملة �آفاق( ،رام اهلل� :أكادميية امل�ستقبل للتفكري الإبداعي1999 ،م) .
2 .2جملة الر�سالة( ،القاهرة :جملد  ،13عدد � 639أول �أكتوبر 1945م) .
3 .3جملة امليزان الدم�شقية( ،دم�شق ،رم�ضان  1342هـ1925 /م) .
4 .4جملة النفائ�س الع�رصية ،ال�سنة الثانية ،املجلد الثاين1911 ،م.
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بالغربيات.
التزوج
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مقدمة:
رمبا توحي كلمة �أديب العربية �أن الن�شا�شيبي ح�رص نتاجه الفكري والإبداعي يف
جمال اللغة والأدب بفنونه املختلفة ،واحلقيقة �أن جوانب العطاء يف �شخ�صية �إ�سعاف ثرية
ومتعددة ،فقد خا�ض قلمه يف كثري من املجاالت الفكرية والأدبية والرتبوية والفقهية ،كما
ات�ضح من تناولنا لأثاره ومالمح �شخ�صيته.
وقد حر�صت يف هذه الفقرة على تقدمي مناذج من نرث الن�شا�شيبي ليطلع القارىء على
مناحي التفكري وجماالت االهتمام لدى هذا الأديب املبدع .وكان وراء اختياري لهذه
النماذج دون غريها دوافع عديدة �أجملها يف النقاط الثالث الآتية:
1 .1التدليل على �أن الن�شا�شيبي ،و�إن كان �أثريا ً يف طريقة تعبريه و�صياغة �ألفاظه
وجمله ،و�إنه وقف عند القدماء ال يتعداهم يف �أ�سلوب الكتابة والتعبري ،كان -كما املحنا
�ساب ًقا -يجمع بني الأ�صالة والتجديد ،ورمبا �أمكن من هذه الزاوية �أن يطلق عليه ا�سم
«الأثري املجدد»� :أثري يف �أ�سلوبه وطريقة اختياره للكلمة والعبارات ،جمدد يف تفكريه
وتناوله مل�شكالت الع�رص وهموم املجتمع.
2 .2التدليل على �سعة ثقافته ووفرة حم�صوله من املعارف والفنون الإن�سانية قدميها
وحديثها ،وهو ما تطرقنا �إليه يف الف�صول ال�سالفة ،ولكن �أحببنا �أن يطلع القارىء بنف�سه
على مناذج تطبيقية دالة على هذا امللمح من �شخ�صية �إ�سعاف.
3 .3بيان جر�أة الن�شا�شيبي واعتداده بنف�سه ،وثقته ب�أهمية ما يعر�ضه من �أفكار
ومعان ،فالقارىء لهذه النماذج ولغريها ،يح�س �أن الن�شا�شيبي ،وهو يكتب عن القدماء
وي�ست�شهد ب�أقوالهم ،ويعلق عليها ،ي�شعر قارئه ب�أنه جزء منهم ومن طبقتهم ،ولي�س غريب ًا
ضال عن �أنه ال يتحرج من طرق املو�ضوعات احل�سا�سة واملثرية للجدل
عنهم .وهذا ف� ً
كالرق�ص والغناء واملو�سيقى ،ومن �إبداء ر�أيه اخلا�ص املدعوم غالب ًا بالأدلة والرباهني،
رمبا يختلف بع�ضهم معه .يف طريقة اال�ست�شهاد والتدليل على �أحكام ال�رشيعة و�أ�سلوب
االجتهاد يف عر�ض الق�ضايا الفقهية وغريها� ،إذ ال يجوز اال�ستدالل -ح�سب ر�أيهم -على
�صحة هذه الق�ضايا �أو خطئها بغري القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية وما ورد حولها من �آراء
لأئمة الفقه والتن�رشيع ،وال حجة يف ذلك لأقوال �أديب �أو مفكر �أو م�ؤرخ ،وال ي�ستدل على
�صحة الأحكام الفقهية وق�ضايا الت�رشيع مبا ورد عنها يف كتب الأغاين خا�صة� ،أويف
كتب الأمايل والطبقات بوجه عام.
بالرغم من ذلك كله فقد �أظهر الن�شا�شيبي من خالل هذه الكتابات �أن له �إ�سهام ًا
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مميزاً يف كثري من الق�ضايا التي تهم النا�س ،و�أنه مل يعزل نف�سه قط عن هموم �أبناء �شعبه
وم�شكالتهم و�آمالهم و�أحالمهم.

التصاوير والتماثيل يف احلضارة اإلسالمية
التصوير يف الكتب ألستاذ جليل (:)1
الت�صوير يف (احل�ضارة الإ�سالمية)  -يف احلجر والكتاب – كثري ،و�إذا وجد وا�ستمر
بحث الناب�شني وتنقيب املفت�شني ظهرت نفائ�س م�ضمرات ،وبدت بدائع مكنونات ،وعرف
النا�س من �آثار تلك املدينة املحمدية ما مل يكونوا قد عرفوه.
و�إن (كتاب اهلل) مل يذم يف �آية من �آياته حت�سين ًا وال جتميالً ،ومل يحرم ت�صويراً وال
ت�شكيالً .وهل اخلط �أو الت�سطري �إال تدبيج وت�صوير؟ وهل الكتابة �أ�صلها �إال �صور؟ وهذه
الق�صور املروانية والعبا�سية -والقوم حماة الدين وخلفاء امل�سلمني -فيها الأ�شكال
والتهاويل (« )2من كل �شيء يرى فيها متاثيل» ()3
وقد زار م�سلم عربي منذ �أ�شهر ق�رص ه�شام بن عبد امللك الذي ك�شفه املنقبون يف
ناحية �أريحا من �أعمال فل�سطني ( )4يف ال�سنة املا�ضية ف�شاهد �صوراً ناتئة لوجوه �أنا�س
عرب يف بقايا الغرف واجلدران
ق���وم تفان���وا
قل���ت يوم���اً ل���دا ِر
ُ
ٍ
�ل�ا
ف�
أجاب���ت :هن���ا �أقام���وا قلي ً
ْ

�أي���ن �سكَّان���ك العِ ���زا ُز علينـــــــ���ا
ول�س���ت �أعل��� ُم �أين���ا
ث���م �س���اروا
ُ

وكان يف رفاقته �أحد معارفه قال م�ستعجباً :ما هذا؟ خليفة م�سلمني ،و�إمام دين،
و�صور ومتاثيل!!
فقال امل�سلم العربي مفاكه ًا مازحاً :مل يكن (املحرم) قد جنم ودونت كتبه يف �أيام
ه�شام)5( ....
وجاء يف تاريخ بغداد البن اخلطيب يف و�صف دار اخلالفة« )6( :وفيها �أي دار ال�شجر()7
– يف دار اخلالفة – �شجرة يف و�سط بركة كبرية مدورة فيها ماء �صاف ،ولل�شجرة ثمانية
ع�رش غ�صناً ،ولكل غ�صن منها �شاخات كثرية ( ، )8عليها الطيور والع�صافري من كل نوع
مذهبة ومف�ض�ضة ،و�أكرث ق�ضبان ال�شجرة ف�ضة ،وبع�ضها ذهب ،وهي تتمايل يف �أوقات،
ولها ورق خمتلف الألوان يتحرك ،كما حتركُّ الريح ورق ال�شجر ،وكل من هذه الطيور ي�صفر
ويهدر.
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ويف جانب الدار مينة الربكة متاثيل خم�سة ع�رش فار�س ًا على خم�سة ع�رش فر�س ًا
قد �ألب�سوا الديباج وغريه ،ويف �أيديهم مطارد ( )9على رماح يدورون على خط واحد يف
(النارود) ( )10خببا وتقريبا ( )11فيظن �أن كل واحد �إىل �صاحبه قا�صد ،ويف اجلانب الأي�رس
مثل ذلك« .وذكر ابن �أبي احلديد يف (�رشح النهج) الكبري�« :أنه كان على �سيف ع�ضد الدولة
بن بويه و�أبيه ركن الدولة �صورة علي (ر�ضي اهلل عنه)  ،وكان على �سيف �ألب �أر�سالن وابنه
ملك�شاه �صورته»
وروى �صاحب (النفح) عن بدر الدين بن ح�سن الأربلي املتطبب َو ْ�ص َف ت�صاوير يف
حمام ر�آه يف بغداد يف (دار امللك �رشف الدين هارون بن �أمازير ال�صاحب �شم�س الدين
حممد اجلويني) تده�ش مب�رصيها وتعجز وا�صفيها ،وقد يجد الفتيان ال�شطار واملتفننون
من رجال الليل ما ي�شبهها اليوم يف بيوت (باري�س)  ..ورمبا ال يجدون .وهي احل�ضارة ،وهو
التفنن فيها ....وهذا ما ت�سهل روايته يف و�صف الأربلي:
«و�أب�رصت مياهه و�شبابيكه و�أنابيبه املتخذ بع�ضها من ف�ضة مطلية بالذهب وغري
مطلية ،وبع�ضها على هيئة طائر �إذا خرج منها املاء �صوت ب�أ�صوات طيبة .ثم �أراين – مبعنى
�سائ�س احلمام – نحو ع�رش خلوات ،كل خلوة �أح�سن من �صنع �أختها .ثم انتهى بي �إىل خلوة
عليها باب مقف ٌل بقفل حديد ففتحه ،ودخل بي �إىل دهليز طويل كله مرخم بالرخام الأبي�ض
ال�ساذج ،ويف �صدر الدهليز خلوة مربعة ،ور�أيت من العجائب يف هذه اخللوة �أن حيطانها
الأربعة م�صقولة �صقا ًال ال فرق بينه وبني �صقال املر�آة ،يرى الإن�سان �سائر ب�رشته يف
ذهبة؛ وكلها
وم َّ
�أي حائط �شاء منها .ور�أيت �أر�ضها م�صورة بف�صو�ص حمر و�صفر وخ�رضُ ،
متخذة من بلور م�صبوغ ،بع�ضه �أ�صفر ،وبع�ضه �أحمر؛ ف�أما الأخ�رض فيقال� :إنه حجارة ت�أتي
من الروم ،و�أما املذهب فزجاج ملب�س بالذهب؛ وتلك ال�صور يف غاية احل�سن واجلمال على
هيئات خمتلفة يف اللون وغريه .وكل حما�سن ال�صور اجلميلة م�صورة يف احلائط».
وهذا خرب عن م�صنف م�صور يف العلم قد �أر�صن ت�أليفه وت�صويره �أيمَّ ا �إر�صان ،وك�أنه
�آخر ماقيل يف �أمريكا و�أوروبا يف تو�ضيح الكتب بال�صور ،و�إين لأرويه م�ؤيداً وم�سانداً املقالة
اجلديدة املفيدة( :الت�صوير التو�ضيحي يف املخطوطات الإ�سالمية) التي �أطرفها النا�س يف
(الر�سالة) الغراء الأديب املتفنن الدكتور �أحمد مو�سى ،والتي زينت يل ت�صوير هذه ال�سطور:
قال بن �أبي �أ�صيبعة يف كتابه( :عيون الأنباء يف طبقات الأطباء) يف �سرية ر�شيد
الدين بن ال�صوري (« : )12ولر�شيد الدين بن ال�صوري من الكتب كتاب الأدوية املفردة .وهذا
الكتاب بد�أ بعمله يف �أيام امللك املعظم ،وجعله با�سمه وا�ستق�صى فيه ذكر الأدوية املفردة،
وذكر �أي�ضا �أدوية طلع على معرفتها ومنافعها ،مل يذكرها املتقدمون ،وكان ي�ست�صحب
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م�صوراً ،ومعه الأ�صباغ والليق ( )13على اختالفها وتنوعها ،فكان يتوجه ر�شيد الدين ابن
ال�صوري �إىل املوا�ضع التي بها النبات مثل جبل لبنان وغريه من املوا�ضع التي بها النبات
مثل جبل لبنان وغريه من املوا�ضع التي اخت�ص كل منها ب�شيء من النبات ،في�شاهد النبات
ويحققه ،ويريه للم�صور فيعترب لونه ومقدار ورقه و�أغ�صانه و�أ�صوله ،وي�صور بح�سبها
ويجتهد يف حماكاتها .ثم �إنه �سلك �أي�ض ًا يف ت�صوير النبات م�سلك ًا مفيداً ،وذلك �أنه كان
يري النبات للم�صور �أبان نباته وطراوته في�صوره ،ثم يريه �إياه وقت كماله وظهور بزره
في�صوره تلو ذلك ،ثم يريه �إياه وقت ذويه وبب�سه وي�صوره ،فيكون الدواء الواحد ي�شاهده
الناظر يف الكتاب وهو على �أنحاء ما ميكن �أن يراه به يف الأر�ض ،فيكون حتقيقه له �أمت
ومعرفته له �أبني».
�إن الت�صوير غري ال�رشكي وغري العهري ملباح .و�إن الت�صاوير والتماثيل �إمنا هي
حتا�سني وتزايني «قل من حرم زينة اهلل» و�إذا كان ذلك الهدى والتذكري والتعليم والتثقف
فقل الوجوب.

الشرق والغرب:
ال�رشق والغرب خ�صمان �أل َّدان .وع ُّدوان -كل يجاهر بعدائه وبغ�ضائه �صاحبه-
�شديدان.
و�إنهما مل ينفكا منذ الدهر الأقدم يتنازعان رداء ال�س�ؤدد ويتجاذبان ،ويتجاريان
يف ميدان املجد ويتباريان ،وكل يقدح يف �أ َّال تخفق فوق قلل الكرة الأر�ضية �إال رايته.
ال�رشق دهراً .وظاهر الزمن الأول تارة و�ساند الثاين
الغرب
الغرب حيناً .وعال
ال�رشق
ف�ساد
ُ
َ
ُ
َ
�أخرى ....وتلك الأيام ( . )14وللغرب يف هذا الوقت الدولة على ال�رشق .فهو العايل وهو
ال�سائد .وهو املورد يف �ش�ؤون الكون وهو امل�صدر .وهو ذو الأمر وذو النهي .وهو �صاحب
القول الف�صل يف دار ندوة ( )15احلكم ،و�إمنا رفع الغرب فوق ال�رشق درجات علم قد خادنه
مغرب ال�شم�س
عبدا لأهل
ِ
العمل .وج ُّد جادٍ قد عادى اخلور والك�سل .فهذان هذان هما اللذان َّ
طريق عليائهم .وذلال قدامهم كل �صعب .و�أظفراهم مبا �أظفراهم به.
خلليق كل اخلليق ب�أن
امل�شم َر
و�إن العالمِ َ حلقيق ج َّد حقيق ب�أن ي�سود .و�إن ال�ساهِ َر
ٌ
ِّ
ينتهي من مرغبه يف الوجود �إىل حيث يريد .وما خي�س ال�رشق من بعد عزته .ولففه يف �أطمار
ذلته� .إال العجز املخيم يف واديه .و�إال اجلهل احلائق به من جميع نواحيه.
ولقد اعتزم الغرب على �أن يقذف بال�رشق يف هوة دريدية
والعبودية .ف�إذا مل ي�أخذها امل�رشق املفرط يف �أمره.
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واملمر�ض يف حاجته حذره وينبل للكوارث نبالها .ويتذرع ل�صدم ال�رش مبثل ذرائع
ويفر فرار ال�سليم من الأجرب من اجلهل
�أخيه – و�إن احلديد باحلديد يفلح – ويعلم ويد�أب ُّ
الذي �آخاه ،واجلهل مرد من ي�ؤاخيه .ومن العجز الذي �صافاه ،ومن العجز والتواين نتجت
الهلكة� – .إذا مل يدرع كل ذلك .فقد ت�أذن اهلل با�ضمحالله .وكتب الكاتب على اللوح ( )17حكم
زواله .وهيهات هيهات �أن يرد عليه التلهف والتح�رس �إذا وىل الأمر و�أدبر.

الغناء:
�أنا (واهلل) ل�ست من علماء (الغناء) وال من التالمذة فيه؛ وال �أغ�شى اليوم دوره حتى
�أ�سمعه ،ول�ست عراقي ًا ول�ست حجازياً( ....فما �أ�رشب وال �أطرب) )18( ....
ولو كنت هناك لتمثلت بقول حممود جار اهلل (رحمه اهلل) :
�سه���ري لتنقي���ح العلـ���وم �أل��� ُّذ يل
ومتايل���ي طرب���اً حلـ��� ِّل عوي�ص���ةٍ

عن���اق
وطي���ب
م���ن و�ص��� ِل غاني���ةٍ
ِ
ِ
�أ�شه���ى و�أحل���ى م ْن مدامة �س���اق ()19
ِ
ْ

و�رصي���ر �أقالم���ي عل���ى �أ ْوراقِه���ا
و�أل��� ُّذ مــ���ن نق��� ِر الفت���ا ِة لد ِّفــــه���ا

�أحل���ى مِ ��� َن ال��� َّدوكاة والع�شَّ ــــــ���اق
نق���ري لألق���ي الر ْم��� َل ع��� ْن �أوراق���ي

وما روايتي قول احل�سن الب�رصي يف ال�سماع – وقد نظمه ابن عبد ربه يف عقده –
و�سائر ما �أرويه يف (نقل الأديب) �إال زلفى ،تزلف �إىل هذه اللغة التي �شاء اهلل �أن �أُكتب يف
ديوان خدامها وو�سيلة لتحبيبها �إىل بنيها يف هذا الزمان العجيب ،فلما �أطلعت على الر�سالة
الغراء ( )563على مكتوب الفا�ضل ال�سيد عبد العزيز الرفاعي يف (مكة املكرمة) يف احلجاز
موطن الغناء القدمي ودار حملليه ،خفت �أن �أجيب ،ف�أخطىء وال �أ�صيب .و�أنا يف البحث فيما
�أعرفه املعرفة ال�صاحلة وجلُ القلب ،فكيف تكون حايل يف الذي �أجهله؟ فلي�س يل – وقد
قلت احلق� -إال اتباع هدى اهلل ،والعمل بقوله تعاىل يف (النحل والأنبياء) } :فا�س�ألوا �أه َل
الذِّكر � ْإن كنت ْم ال تَع َل ُمون{ (النحل. )43 :
رحت �إىل ابن عبد ربه وقلت له� :أنت رويت قول احل�سن يف كتابك (العقد) – وا�سمه
اليوم العقد الفريد – فكيف يكون الغناء عون ًا على طاعة الرب ،وكيف ي�صل الرجل به رحمه
وي�ؤا�سي �أخاه؟ فتلقيت منه هذا الكالم:
«�إن ال�صوت احل�سن ي�رسي يف اجل�سم ،ويجري يف العروق ،في�صفو له الدم ،ويرتاح
له القلب ،وتنمى له النف�س ،وتهتز اجلوارح ،وتخف احلركات ...وقد يتو�صل بالأحلان
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�إىل احل�سان خري الدنيا والآخرة ،فمن ذلك �أنها تبعث على مكارم الأخالق من ا�صطناع
املعروف ،و�صلة الرحم ،والذب عن الأعرا�ض ،والتجاوز عن الذنوب وقد يبكي الرجل بها
على خطيئته ،ويرقق القلب من ق�سوته ،ويتذكر نعيم امللكوت ،ويتمثله يف �ضمريه ...وبعد،
فهل خلق اهلل �شيئ ًا �أوقع بالقلوب .من ال�صوت احل�سن ...وهل على الأر�ض رعديد م�ستطار
لف�ؤاد يغني بقول جرير:
للجب���ان �إذا ت�أخَّ ��� َر � ْرسج���ه
ق���ل
ِ

ن���اج؟!
أن���ت م���ن ��َش�ررَ َ كِ املن َّية
ه���ل � َ
ٍ

�إال ثاب �إليه روحه ،وقوي قلبه؟ �أم هل على الأر�ض بخيل قد تقفعت �أطرافه ل�ؤماً ،ثم
غنى بقول حامت الطائي:
َي���رى البخي��� ُل �سبي��� َل امل���الِ واحد ًة

�إن اجل���وا َد ي���رى يف مالِ��� ِه ُ�س ُب�ل�ا

�إال انب�سطت �أنامله ور�شحت �أطرافه؟ �أم هل على الأر�ض غريب نازح الدار بعيد املحل
يغني ب�شعر علي بن اجلهم:
للغريب يف البل��� ِد النَّا (م)
ي���ا وح�شتا
ِ
ف���ارق �أحباب��� ُه فم���ا انتفع���وا

ِزح مــــــ���اذا بنف�س��� ِه َ�صنَعـــــــــ���ا
بالعي����ش م���ن بع���ده وال انتفع���ا
ِ

�إال انقطعت كبده حنين ًا �إىل وطنه؟ »...
وناق�شت �صاحب (العقد) يف التحليل والتحرمي فقال يلِ :ع هذا اخلرب:
«قال �إبراهيم بن �سعد الزهري قال يل الر�شيد :من باملدينة ممن يحرم الغناء؟
قلت :من �أمتعه اهلل بخزيته!
قال :بلغني �أن مالك بن �أن�س يحرمه.
قلت :يا �أمري امل�ؤمنني � َأو ملالك �أن يحرم ويحلل؟ واهلل ما كان ذلك البن عمك حممد
(�صلى اهلل عليه و�سلم) �إال بوحي من ربه ،فمن جعل هذا ملالك؟ ولو �سمعت مالك ًا يحرمه
ويدي تناله لأح�سنت �أدبه»...
وجيت �إىل ابن خلدون وفاحتته مبا ق�صدته لأجله ،فمما �أماله علي:
«ان النف�س عند �سماع النغم والأ�صوات يدركها الفرح والطرب بال �شك في�صيب مزاج
الروح ن�شوة ي�ست�سهل معها ال�صعب ...ويزيد ذلك ت�أثرياً �إذا كانت الأ�صوات متنا�سبة ،لأجل
ذلك تتخذ العجم يف مواطن حروبهم الآالت املو�سيقية فيحدق املغنون بال�سلطان يف موكبه
ب�آالتهم ،ويغنون فيحركون نفو�س ال�شجعان ب�رضبهم �إىل اال�ستماتة»
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وقلت يف نف�سي« :احلكمة �ضالة امل�ؤمن «فغدوت �إىل �أ�صحاب (ر�سائل �إخوان ال�صفاء)
وا�سرت�أيتهم – طلب ر�أيهم – يف الغناء ،فمن جواباتهم:
«من الأحلان والنغمات ما ي�سكن �سورة الغ�ضب ،ويحل الأحقاد ،ويوقع ال�صلح ،ويك�سب
الألفة واملحبة ،فمن ذلك ما يحكى �أنه يف بع�ض جمال�س ال�رشاب اجتمع رجالن متغا�ضبان،
وهم كل
وكان بينهم �ضغن قدمي ،فلما دار ال�رشب بينهما ثار احلقد ،والتهبت نريان الغ�ضبَّ ،
واحد منهم بقتل �صاحبه ،فلما �أح�س املو�سيقار بذلك منهما وكان ماهراً يف �صناعته غري
نغمات الأوتار و�رضب اللحن امللينّ امل�سكن ،و�أ�سمعهما ،وداوم حتى �سكن �سورة الغ�ضب
عنهما ،وقاما فتعانقا وت�صاحلا.
ومن الأحلان والنغمات ما ينقل النفو�س من حال �إىل حال ويغيرِّ �أخالقها من �ضد
�إىل �ضد .وكانوا ي�ستعملون عند الدعاء والت�سبيح والقراءة �أحلان ًا من املو�سيقى ت�سمى
النفو�س الندامة
العيون َو ُتكْ�سِ ُب
املحزن ،وهي التي ترقق القلوب (� )20إذا ُ�س ِم َع ْت ،وتبكي
َ
َ
على �سالف الذنوب ،و�إخال�ص ال�رسائر ،و�إ�صالح ال�ضمائر ،وكانوا قد ا�ستخرجوا حلن ًا �آخر
يقال له« :امل�شجع» كانت ت�ستعمله قادة اجليو�ش يف احلروب ،وا�ستخرجوا �أي�ض ًا حلن ًا �آخر
كانوا ي�ستعملونه يف املار�ستانات يخفف �أمل الأ�سقام عن املري�ض .وا�ستخرجوا �أي�ض ًا حلن ًا
�آخر ي�ستعمل عند امل�صائب والأحزان يعزي النفو�س وي�سكن احلزن .وا�ستخرجوا حلن ًا �آخر
ي�ستعمل عند الأعمال ال�شاقة وال�صنائع املتعبة مثل ما ي�ستعمله احلمالون والبنا�ؤون
و�أ�صحاب املراكب يخفف عنهم ك َّد الأبدان وتعب النفو�س .ولكل �أمةٍ من النا�س �أحلان
ونغمات ي�ستل ُّذونها ال ي�ستلذها غريهم ،مثل الديلم والأتراك والأعراب والأرمن والزجن
والفر�س والروم من الأمم املختلفة الأل�سن والطباع والعادات»...
وقد وجدت عند �صاحب كتاب (�إن�سان العيون) املعروف بال�سرية احللبية هذه املقالة
وهي جديرة بالرواية« :قد �شوهد ت�أثري ال�سماع يف احليوانات غري الناطقة ،بل يف الأ�شجار...
ومن مل يحركه ال�سماع فهو من املزاج الغليظ الطبع .وعن �أبي ب�رش �أن النبي (�صلى اهلل عليه
مرا باحلب�شة وهم يلعبون ويرق�صون فلم ينكر عليهم .وبه ا�ستدل �أئمتنا على
و�سلم) و�أبا بكر ّ
جواز الرق�ص حيث خال عن التك�رس .وتواترت الآثار ب�إن�شاد الأ�شعار بني يديه (�صلوات اهلل
و�سالمه عليه) بالأ�صوات الطيبة مع ال ُّدف وبغريه .وبذلك ا�ستدل �أئمتنا جواز ال�رضب بالدف،
وحيا اهلل �أخانا
ولو فيه جالجل ،ملا هو �سبب لإظهار ال�رسور» تلكم �أقوال جماعة يف الغناءَّ ،
وحيا مواطن عظيمة كرمية بهر الدنيا منها ذلك ال�ضياء.
وحيا ربعهًّ ،
الفا�ضل املكي ًّ
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شوقي:
توارد اخلواطر (:)21
ق�صد �شاعرنا (�أحمد �شوقي)  ،وهو تلميذ باري�س يطلب (علم الفقه) فيها على علمائها
لريجع �إىل م�رص قا�ضي ًا �أو مدرها (حماميا) وقد فطره اهلل ُ�شجاع اجلنان ،جبان الل�سان مثل
الر�ضي املو�سوي (حممد بن الطاهر) القائل:
(�شع���رت) و�إمن���ا
ِجن���اين �شج���ا ٌع �إن
ُ
وفخرُ الفت���ى بالقـــــــ���ولِ ال بن�شيدِه

ل�س���اين �إن �سِ ي��� َم الن�شي��� ُد جب���ا ُن
وي���روي فـــ�ل�ا ٌن م���ر ًة وفــــــــــ�ل�ا ُن

ويف باري�س الفاتنة ال�ساحرة هذه قال �شوقي ق�صيدة (خدعوها) وفيها هذان البيتان:
ي���وم كن���ا (وال ت�س��� ْل كي���ف كن���ا)
رقي���ب
ف���اف
وعلين���ا م���ن ال َع ِ
ٌ

نته���ادى م���ن اله���وى م���ا ن�ش���ا ُء
َعب���ت يف مرا�س��� ِه الأهـــــــ���وا ُء
ت
ْ

وقد قال �شاعر قدمي الأبيات الآتية وهي يف اجلزء الرابع من (طبقات ال�شافعية الكربى)
غري من�سوبة �إىل �أحد:
احلب ( )22خمتا (م)
ما على
ٍ
عا�شق ر�أى َّ

كغ�ص���ن الأراكِ َي ْحمِ��� ُل ب���درا ً
الً
ِ
ِه غرامـــــــــــــــــ���اً ب���ه ويلثِ��� ُم ثَغرا

رقيـــــب
وعليــــه م���ن العفـــــــ���اف
ٌ

ال ي���داين يف �سن���ة احل���ب غ���درا

فدنا نحــــــوه ُيق ّبــــــــــِل خــــــ َّد ْي (م)

وهذه الأبيات مل تر يف ذلك الوقت يف غري (الطبقات) ومل تكن املطبعة -و�شوقي نا�شىء
أظهرت ذلك الكتاب .فهل قر�أها �شوقي يف الطبقات املخطوطة؟ وهل كان
�أو �شاب -قد �
ْ
يطالع مثل هذه امل�صنفات يف حداثة �سنه �أو ر�آها يف كتاب مطبوع غري الطبقات �أم هذا
توارد اخلواطر؟
�أبو هالل احل�سن بن عبداهلل الع�سكري يقول يف كتاب ال�صناعتني( ( :قد يقع للمت�أخر
معنى �سبقه �إليه املتقدم من غري �أن ُي َّلم به ( ، )23ولكن كما وقع للأول وقع للآخر ،وهذا �أمر
عرفته من نف�سي فل�ست �أمرتي فيه ،وذلك �أين عملت �شيئ ًا يف �صفة الن�ساء:
وانتقب �أهلَّة :وظننت �أين �سبقت �إىل جمع هذين الت�شبيهني يف ن�صف بيت
�سفرن بدوراً
َ
نْ َ
�إىل �أن وجدته بعينه لبع�ض البغداديني فكرث تعجبي ،وعزمت على �أال �أحكم على املت�أخر
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بال�رسق من املتقدم حكم ًا حتماً.
قلت :والبغدادي هذا هو �أبو القا�سم الزاهي ،وقد روى الثعالبي له يف( :خا�ص اخلا�ص)
و (الإيجاز والإعجاز) هذين البيتني ( ، )24وقال �أمري الطائفة طرائفه و�أح�سن �شعره قوله يف
وانتق�ي�ن �أهلَّ��� ًة
�سف��� ْرن ب���دورا ً
َ
و�أطل ْع��� َن يف الأجي���اد بال���د ِّر �أجنم���اً

ومِ �س��� َن غ�صون���اً والتفنت ج����آذرا ()25

ْ
القل���وب �ضرَ ائ���را
جعل��� َن حل َّب���اتِ
ِ

ويف �رشح املقامات لل�رشي�شي�« :سئل املتنبي عن اتفاقات اخلواطر ،فقال :ال�شعر ميدان
وال�شعراء فر�سان ،فرمبا اتفق توارد اخلواطر ،كما قد يقع احلافر على احلافر»
ولقد �صدق املتنبي وما كذب ،فهناك حق ًا توارد اخلواطر وهناك – وعلم هذا عند �أبي
الطيب – غارات ال�شاعر ...وقد قال الإمام املرزباين يف (املو�شح) « :وكان الأخطل ()26
يقول :نحن معا�رش ال�شعراء �أ�رسق من ال�صاغة»...
الياء يف هذا اال�سم (�شوقي) هي للن�سبة �أو الإ�ضافة – كما ي�سميها �صاحب (الكتاب) –
وهي هدية �أو بلية تركية .ومثل �شوقي ،عديل ،ر�شدي� ،صدقي ،حلمي ،حقي ،حمدي ،ح�سني،
�رسي� ،سعدي ،فتحي� ،شكري ،فهمي ،فوزي ،فخري ،فكري ،و�صفي
والرتك الذين �أحتفوا العربية مبثل هذه البلية هم «جيل من النا�س» كما قال ال�صحاح
واجلمع �أتراك

ُّ
َّ
بالغربيات:
التزوج
حترميه بفتوى وقانون:

هالك ( )27ال�شيوخ وال�شبان منا مع�رش امل�رصيني على التزوج بالغربيات من �أجل �أن
نهدم (قا�صدين �أو غري قا�صدين ُبلْه ًا �أو متفل�سفني) الأ�رسة امل�رصية ،بل الأمة امل�رصية
بات ،وطعا ُم الذين
– �أجرب على كتب هذه ال�سطور :قال اهلل تعاىل} :اليو َم �أُحِ َّل لك ْم الط ِّي ُ
واملح�صنات
الكتاب ح ٌّل لكم ،وطعا ُم ُك ْم ح ٌّل لهم،
�أوتوا
واملح�صنات من امل�ؤمناتِ
ُ
ُ
َ

ني غريَ م�سافحني وال
م َن الذين �أوتوا
الكتاب من قب ِل ُك ْم �إذا �آتيتموهن �أجورهن حم�صن َ
َ
()28
أخدان ومن يكفر بالإميان فقد َحبِطَ عملُه ،وهو يف الآخرة من اخلا�رسين{
ُمتَّخِ ذي � ٍ

(املائدة� )5 :صدق اهلل العظيم ،وقول اهلل بني ،وظاهره طوع لأئمة نكاح الكتابية :اليهودية
والن�رصانية .بيد �أن لنزول الآيات �أ�سباب ًا يوردها املف�رسون ،وقد يكون املغزى يف �آية غري
ما يلوح �أول وهلة .وال�صحابة والتابعون هم �أدرى بكتاب اهلل ومراميه من تابعي التابعني
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وقدر و�أجر) فقد جاء يف (مفاتيح الغيب) :
ومن جمتهدين مولدين حمدثني (وللمجتهد ف�ض ٌل ٌ
«كان ابن عمر (ر�ضي اهلل عنهما) ال يرى التزوج بالذمية ،ويحتج بقوله( :وال تنكحوا
أعظم من قولها�( :إن ربها عي�سى) ومن قال بهذا
امل�رشكات حتى ي�ؤمن) ويقول :ال �أعلم �رشك ًا � َ
القول �أجاب عن التم�سك بقوله تعاىل} :واملح�صنات من الذين �أوتوا الكتاب{ (املائدة:
 )5بوجوه (الأول) � :إن املراد الذين �آمنوا منهم ،ف�إنه كان يحتمل �أن يخطر ببال بع�ضهم
�أن اليهودية �إذا �آمنت فهل يجوز للم�سلم �أن يتزوج بها �أم ال؟ فبني تعاىل بهذه الآية جواز
ذلك( .الثاين)  :روى عن عطاء �أنه قال� :إمنا رخ�ص اهلل تعاىل يف التزوج يف ذلك الوقت لأنه
كان يف امل�سلمات قلة ،و�أما الآن ففيهن الكثرية العظيمة ،فال جرم زالت الرخ�صة( .الثالث) :
الآيات الدالة على وجوب املباعدة من الكفار كقوله }ال تتخذوا عدوي وعدوكم �أولياء{
(املمتحنة ، )1 :وقوله} :ال تتخذوا بطان ًة من دونكم{ (�آل عمران ، )118 :ولأن عند
ح�صول الزوجية رمبا قويت املحبة ،وي�صري ذلك �سبي ًال مليل الزوج �إىل دينها ،وكل ذلك �إلقاء
للنف�س يف ال�رضر من غري حاجة( .الرابع)  :قوله تعاىل يف خامتة هذه الآيات} :ومن يكف ْر
بالإميان فقد َحبِطَ عملُه ،وهو يف الآخرة من اخلا�رسين{ (املائدة )5 :وهذا من �أعظم
نات من الذين �أوتوا
املنفرات عن التزوج بالكافرة ،فلو كان املراد بقوله تعاىل} :وامل ُْح َ�ص ُ
الكتاب من قبلكم{ (املائدة� )5 :إباحة التزوج بالكتابية لكان ذكر هذه الآيات عقيبها
َ
كالتناق�ض ،وهو غري جائز»
وروى حممد بن جرير هذا اخلرب معنعنا« :من ن�ساء �أهل الكتب من يحل لنا ،ومنهم
هلل واليو ِم الآخر ،وال ُيح ِّرمون ما
من ال يحل لنا ،ثم قر�أ} :قاتلوا الذي َن ال ي�ؤمنو َن با ِ

ح َّرم اهللَ ور�سولَه ،وال يدينون دي َن ِّ
احلق من الذين �أوتوا الكتب حتى ُيعطوا اجلزية{

(التوبة )29 :فمن �أعطى اجلزية حل لنا ن�سا�ؤه ،ومن مل يعط اجلزية مل يحل لنا ن�سا�ؤه»
فهذا اخلرب يحل نكاح الن�رصانية امل�رصية (القبطية العربية) ال الن�رصانية الغربية
الأوروبية ،الأمريكية« ،وحنانيك» كما قال ال�شاعر وجاء يف مثل .وف�صل اخلطاب يف هذا
الباب عندي وعند كل م�رصي (م�سلم �أو قبطي) حري�ص على وقاية امل�رصية و�صونها
وجناتها -وهو خطة الفاروق – ر�ضي اهلل عنه – فقد جاء يف (جامع البيان) :
ح َّدثنا �شهر بن حو�شب قال� :سمعت عبداهلل بن عبا�س يقول :نهى ر�سول اهلل (�صلى اهلل
وحرم كل ذات دين
عليه و�سلم) عن �أ�صناف الن�ساء – �إال ما كان من امل�ؤمنات املهاجرات – َّ
غري الإ�سالم .وقال اهلل (تعاىل ذكره) }ومن يكفر بالإميان فقد حبط عمله{ (املائدة:
 ، )5وقد تزوج طلحة بن عبيد اهلل يهودية ،وتزوج حذيفة بن اليمان ن�رصانية ،فغ�ضب عمر
بن اخلطاب (ر�ضي اهلل عنه) غ�ضب ًا �شديداً حتى هم ب�أن ي�سطو عليهما ،فقاال :نحن نطلق يا
انتزعهن منكم
�أمري امل�ؤمنني ،وال تغ�ضب ،فقال :لئن حل طالقهن ،لقد حل نكاحهن ولكن
َّ
�ص َغرةٍ قم�أة» ()29
َ
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�إن هذا ال�رش� ،رش نكاح الغربيات قد ا�شتد وا�ستفحل بل ا�ست�أ�سد ،ف�إذا مل يدرك النا�س
يف م�رص رجال الدين والدنيا و�شيخ الإ�سالم ومفتيه وهيئة كبار العلماء ،بالدواء الناجع
بالفتوى املحرمة والقانون املانع ،دارئني بذلك هذا البالء ،هذه الداهية الدهياء ،هذا التزوج
بالغريبة – فحولق (�( )30أيها امل�رصي) وا�سرتجع ( ، )31واقر�أ الفاحتة (على الأ�رسة)  ،وقل
ال�سالم على الأمة!
و�إين يف هذا املقام �أذكر عام ًال بقول اهلل} :وذ ِّك ْر ف�إن الذكرى تنف ُع امل�ؤمنني{
(الذاريات )55 :رئي�س الدولة و�شيخ الإ�سالم ب�أن (مو�سوليني) الطلياين و (هتلر) اجلرماين
قد �سارا �سرية الفاروق يف التحرمي .فحرم الأول على ن�سائه الأحبو�ش �أو احلب�شان ،وحرم
الثاين بنات ( )32يهود .ومالهما يف النا�س الئم .وحري مبن امت َّل ملة (الفاروق) – ومن
�أعرف بدين اهلل من عمر؟ � -أن ي�سنت ب�سنته ،وينقذ من �شقاء الدنيا وعذاب الآخرة بني �أمته،
امل�صلِحني{ (الأعراف�} )170 :إنا ال نُ�ضيع �أج َر من
واهلل يقول�} :إنا ال ن�ضي ُع �أج َر ْ
�أح�س َن عمالً{ (الكهف)30 :
اللهم �إين قد بلغت يف (الر�سالة) الإ�سالمية ،العربية ،وقلت ،وذكرت .اللهم ،ا�شهد

أقوال يف الزكاة مهمة ألئمة:

�أراجع من �أجل الطبعة الثانية لكتابي( :الإ�سالم ال�صحيح) م�ؤلفات القوم ،ف�أجد يف
(�أعالم املوقعني عن رب العاملني ،ويف مفاتيح الغيب ،ويف املحلَّى) هذه الأقوال العظيمة
املهمة يف الزكاة واملعونة .وهي �أقوال ال ت�س�أل راويها تف�سرياً وال تف�صيالً؛ �إنها ت�رشح
نذر ،بل تكاد تنطق باحلق م�صونة مثل الأنا�س الناطقة .وقد
أمرها
نف�سها
ُ
وتذكر و ُت ُ
ُ
وتعلن � َ
ر�أيت �أن �أتعجل ن�رشها يف (ر�سالتنا) الإ�سالمية ،وال�سبق من د�أب (الر�سالة) ومن د�أبها
تعجيل اخلري.

-1-

قيم اجلوزية يف (�أعالم املوقعني عن رب
قال الإمام �أبو عبد اهلل حممد املعروف بابن ِّ
العاملني) � :أن عمر بن اخلطاب (ر�ضي اهلل عنه) �أ�سقط القطع عن ال�سارق يف عام املجاعة.
قال ال�سعدي :حدثنا هارون بن �إ�سماعيل احلراز :حدثنا علي بن املبارك حدثنا يحيى بن
�أبي كثري :حدثني ح�سان بن زاهر �أن ابن جدير حدثه عن عمر قال :ال تقطع اليد يف عذق وال
عام �سنة .قال ال�سعدي� :س�ألت �أحمد بن حنبل عن هذا احلديث ،فقال :العذق النخلة ،وعام
�سنة املجاعة .فقلت لأحمد :نقول به؟ فقال� :إي لعمري.
قلت� :إن �رسق يف جماعة ال تقطعه؟
فقال :ال� .إذا حملته احلاجة على ذلك ،والنا�س يف جماعة و�شدة .وقد وافق �أحمد على
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�سقوط القطع يف املجاعة الأوزاعي ،وهذا حم�ض القيا�س ومقت�ضى قواعد ال�رشع؛ ف�إن ال�سن َة
�إذا كانت �سن َة جماعةٍ و�شدة ،غلب على النا�س احلاجة وال�رضورة ،فال يكاد ي�سلم ال�سارق من
�رضورة تدعوه �إىل ما ي�سد رمقه ،ويجب على �صاحب املال بذل ذلك �إما بالثمن �أو جمان ًا
على اخلالف يف ذلك .وال�صحيح وجوب بذله جمان ًا لوجوب امل�ساواة ،و�إحياء النفو�س مع
القدرة على ذلك الإيثار بالف�ضل مع �رضورة املحتاج
قلت :قد ُد ِرىء احل ُّد عن ال�سارق يف غري املجاعة ويف غري ال�سنة ،ففي (�سرية عمر بن
عبد العزيز) للإمام �أبي الفرج عبد الرحمن ابن اجلوزي:
« ....حدثنا زياد بن �أنعم االلهاين عن عمر بن عبد العزيز �أنه �أُتي �إليه ب�سارق ،ف�شكا �إليه
احلاجة ،فعذره و�أمر له بنحو ع�رشة دراهم ( )33واملثل يقول« :اخللة تدعو �إىل ال�سلة «واخللة
الفقر ،وال�سلة ال�رسقة ،فقال العالمة امليداين :ويجوز �أن يراد بال�سلة �سل ال�سيوف!.....
قال الإمام حممد فخر الدين الرازي املعروف بخطيب الري يف (مفاتيح الغيب)
وهو تف�سريه الكبري ال�شهري:
�1 .1أن النف�س الناطقة لها قوتان :نظرية وعملية ،فالقوة النظرية كما لها يف التعظيم
لأمر اهلل ،والقوة العملية كما لها يف ال�شفقة على خلق اهلل ،ف�أوجب اهلل الزكاة ليح�صل جلوهر
الروح هذا الكمال ،وهو ات�صافه بكونه حم�سن ًا �إىل اخللق �ساعياً ،يف �إي�صال اخلريات �إليهم
دافع ًا للآفات عنهم.

-2-

�2 .2إن اخللق �إذا عاملوا الإن�سان كونه �ساعي ًا يف �إي�صال اخلريات �إليهم ويف دفع
الآفات عنهم – �أحبوه بالطبع ،ومالت نفو�سهم �إليه -ال حمالة -على ما قال عليه ال�صالة
أح�سن �إليها وبغ�ض من �أ�ساء �إليها) فالفقراء �إذا
بلت
حب من � َ
(ج ْ
وال�سالمُ :
النفو�س على ِّ
ُ
علموا �أن الرجل الغني ي�رصف �إليهم طائفة من ماله ،و�أنه كلما كان ماله �أكرث ،كان الذي
ي�رصفه �إليهم من املال �أكرث – �أمدوه بالدعاء والهمة .وللقلوب �آثار ،وللأرواح حرارة،
ف�صارت تلك الدعوات �سبب ًا لبقاء الإن�سان يف اخلري واخل�صب ،و�إليه الإ�شارة بقوله تعاىل:
}و�أما ما ينفع النا�س فيمكث يف الأر�ض{ (الرعد ، )48 :وبقوله عليه ال�صالة وال�سالم:
(ح�صنوا �أموالكم بالزكاة) (. )34
�3 .3إن املال �سمي ما ًال لكرثة ميل كل �أحد �إليه فهو غاد ورائح ،وهو �رسيع الزوال
م�رشف على التفرق ،فما دام يبقى يف يده كان كامل�رشف على الهالك والتفرق ،ف�إذا �أنفقه
الإن�سان يف وجوه الرب واخلري وامل�صالح بقي بقاء ال ميكن زواله ،ف�إنه يوجب املدح الدائم
يف الدنيا والثواب يف الدائم يف الآخرة.
و�سمعت �أحداً يقول :الإن�سان ال يقدر �أن يذهب بذهبه �إىل القرب ،و�إىل القيامة.
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�4 .4إن �إيجاب الزكاة يوجب ح�صول الألف بني امل�سلمني وزوال احلقد واحل�سد عنهم،
وكل ذلك من املهمات.
�5 .5إن الأغنياء لو مل يقوموا ب�إ�صالح مهمات الفقراء فرمبا حملتهم �شدة احلاجة
وامل�سكنة على االلتحاق ب�أعداء امل�سلمني ،وعلى الإقدام على الأفعال املنكرة كال�رسقة
وغريها

-3-

قال الإمام ابن حزم يف املحلى
فر�ض على الأغنياء من �أهل كل بلد �أن يقوموا بفقرائهم ،ويجربهم ال�سلطان على ذلك
�إن مل تقم الزكوات وال يفء �سائر �أموال امل�سلمني بهم ،فيقام لهم ي�أكلون مبا من القوت
ِهم من املطر وال�شم�س
الذي ال بد منه ،ومن اللبا�س لل�شتاء وال�صيف مبثل ذلك ،ومب�سكن يكن ْ
وعيون املارة.
قال عمر بن اخلطاب (ر�ضي اهلل عنه) لو ا�ستقبلت من �أمري ما ا�ستدبرت لأخذت ف�ضول
�أموال الأغنياء فق�سمتها على فقراء املهاجرين.
حق �سوى الزكاة.
وعن ابن عمر �أنه قال :يف مالِكَ ٌ
و�صح عن ال�شعبي وجماهد وطاو�س كلهم يقول :يف املال حق �سوى الزكاة.
ًّ
ويقولون :من عط�ش فخاف املوت ،ففر�ض عليه �أن ي�أخذ املاء حيث وجده و�أن يقاتل
عليه.
ف�أي فرق بني ما �أباحوا له من القتال على ما يدفع به عن نف�سه ،املوت من العط�ش،
وبني ما منعوه منه من القتال عن نف�سه فيما يدفع به عنها املوت من اجلوع والعري؟  ،وهذا
خالف للإجماع وللقر�آن وال�سنن وللقيا�س.
وال يحل مل�سلم ا�ضطر �أن ي�أكل ميتة �أو حلم خنزير وهو يجد طعام ًا فيه ف�ضل عن
�صاحبه مل�سلم �أو ذمي ،لأن فر�ض ًا على �صاحب الطعام �إطعام اجلائع ،ف�إن كان ذلك كذلك
فلي�س مب�ضطر �إىل امليتة �أو �إىل حلم اخلنزير ،وله �أن يقاتل عن ذلك ،ف�إن قتل فعلى قاتله
القود ،و�إن قتل املانع ف�إىل لعنة اهلل ،لأنه منع حقا .وهو طائفة باغية .قال تعاىل} :ف� ْإن
بغت �إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي َء �إىل �أم ِر اهلل{ (احلجرات)9 :
ْ
 ،ومانع احلق باغ على �أخيه الذي له احلق ،وبهذا قاتل �أبو بكر ال�صديق مانع الزكاة.
تلكم �أقوال الإ�سالمية عربية بينة .و�أقول يف هذا املقام ويف اخلتام� :إنه من مل يجب
داعي اهلل وهدي (الكتاب)  ،و�رشعة �سيد الأنبياء واملر�سلني – ويف الوقت ف�سحة – فلريتقب
طلعة التنني ( )35وق�سمة لينني!!! ...........
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أ .د .حسن عبد الرمحن السلوادي

اهلوامش:

1 .1جملة الر�سالة ،ع.1938 ،771\5\9,253 :
2 .2التهاويل :زينة الت�صاوير والنقو�ش والو�شي ،واحدها تهويل .والتهاويل الألوان املختلفة
من الأحمر والأ�صفر( .الل�سان)  .هولت املر�أة بحليها وزينتها �إذ راعت الناظر �إليها
(الفائق)
الدجاج وفيها الأ�س ُد مخُ ْ َدر ٌة) قال الأنباري :فيها
3 .3عبدة بن الطبيب ،و�صدر البيت( :فيها
ُ
الأ�سد م�صورة .ويروي فيها الذئاب ،وبعد البيت:
ب���ان َوزيَّنها
ف���ي كعب ٍة ش���ا َدها
ٍ

اللي���ل ْ
مف ُ
َ
فيه���ا ُذ ٌ
تول
ُضيء
بال ي ُ

4 .4فل�سطني من �أجناد ال�شام يف النهاية« :ال�شام خم�سة �أجناد :فل�سطني والأردن ،ودم�شق،
وحم�ص ،وقن�رسين ،كل واحد منها ي�سمى جنداً �أي املقيمني بها من امل�سلمني املقاتلني»
وال�شام من غزة �إىل الفرات طوالً .وقد مزق املغريون هذا الإقليم العربي �أي متزيق! مزق
اهلل ملكهم.
5 .5ا�ستخلف ه�شام _ كما قال الطربي_ �سنة ( )105وتويف �سنة ()125
�6 .6أبو ن�رص خوا�شاذة خازن ع�ضد الدولة قال :طفت دار اخلالفة عامرها وخرابها وحرميها
ومايجاورها فكان ذلك يف مدينة �شرياز (تاريخ بغداد)
7 .7كانت �شجرة من الف�ضة وزنها (� )500ألف درهم عليها �أطيار م�صوغة من الف�ضة ت�صفر
بحركات قد جعلت لها (تاريخ بغداد)
�8 .8شاخات :رفارف
9 .9املطرد من الرمح ما بني اجلبة �إىل املالية ،واجلبة من ال�سنان ما دخل فيه الرمح
1010نارود :لفظ فار�سي وهو يف لغتهم معنى القتال ،وجوالن اخليل يف امليدان ،ويف اللغة
اجلديدة ناورد جنك ،وجوالنا�سب .وباملعنى الثاين ا�ستعمله املولدون وغريهم (�شفاء
الغليل)
1111اخلبب :ال�رسعة وقيل هو مثل الرمل ،ورمل هرول ،والرتيب العدودون ا�رساع ،قرب
الفر�س �إذغ رفع يديه معا وو�ضعهما معا
1212مولده يف �سنة ( )573وتويف �سنة ( )639خدم ب�صناعة الطب امللك العادل �أبا بكر بن
�أيوب ،ثم خدم بعده لولده امللك املعظم عي�سى بن �أبي بكر ،و�شهد معه م�صافات عدة مع
الفرجن ملا نازلوا ثغر دمياط ،ومل يزل معه �إىل �أن تويف وملك بعده امللك نا�رص دواود
ف�أجراه على جامكيته -جرايته – وفو�ض �إليه ريا�سة الطب الخ (عيون الأنباء)
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1313الليق -بالك�رس �شيء �أ�سود يجعل يف الكحل .قال الزخم�رشي ،وهو بع�ض �أخالطه التاج
�1414إ�شارة �إىل القول القر�آين الكرمي» وتلك الأيام نداولها بني النا�س» (�آل عمران)140 :
1515دار الندوة مكان مبكة كانوا يجتمعون فيه
1616هوة دريدية – �إ�شارة �إىل قول ابن دريد يف مق�صورته:
َّ
���و ٍة
إن
َ
القض���اء قاذف���ي ف���ي ُه َّ

ال َت ْس��� َتب ُ
نفس م���ن فيها هوى
ِّل ُ

ومثل هذا التعبري قولهم :ليلة نابغية – �إ�شارة �إىل قول النابغة:
ُ
ناصب
أميم���ة
له���م ي���ا
كلين���ي
ٍ
ٍ

الكواكب
بط���يء
ولي���ل أقاس���ي ُه
ِ
ٍ
ِ

َ
ْ
ْ
بان
ب���دت َقمَ���راً،
ومالت ُخ���وط ٍ

وفاح���ت عنب���راً
ْ
ْ
ورن���ت غزاال

1717اللوح املحفوظ وهو �أم الكتاب
1818قال بع�ضهم �أباح �أهل احلرمني الغناء وحرموا النبيذ ،و�أباح �أهل العراق النبيذ وحرموا
الغناء ،ف�أوجدوا لنا ال�سبيل �إىل الرخ�صة فيهما عند اختالفهما �إىل �أن يقع االتفاق.
1919الدوكاه والع�شاق :نغمان .وجدت يف نزهة اجللي�س للعبا�س ابن علي املكي هذا�« :أنغام
العرب �أ�صلها فار�سية وهي �ستة كالهندية :الرا�ست والدكاه وال�سيكاه واجلهاركاه
والبنجكاه وثوروز ال�صباح.
2020يف احلياء للغزايل :ينبغي �أن مينع من ال�رضب بال�شاهني يف مع�سكر الغزاة ف�إن �سوطه
مرقق حمزن يحلل عقدة ال�شجاعة ،وي�شوق �إىل �أهل الوطن ،ويورث الفتور يف القتال
وكذا �سائر الأ�صوات والأحلان املرققة للقلب .فالأحلان املرققة املحزنة تباين الأحلان
املحركة امل�شجعة ،فمن فعل ذلك على ق�صد تغيري القلوب وتغيري الآراء عن القتال
الواجب فهو عا�ص
2121جملة الر�سالة ،ع1938\5\18 ،263 :م ،ال�سنة ال�ساد�سة� ،ص.1166 :
2222احلب :املحبوب
�2323أمل به :عرفه
2424وروى الثعالبي البيت الأول يف كتابه (�أ�رسار العربية) من�سوبا �إىل الزاهي .وروى
النويري البيتني يف (نهاية االرب) ون�سبهما �إىل �أبي فرا�س احلمداين ،و�إمنا هما
ل�صاحبهما (الزاهي)
2525وللمتنبي من هذا اجلن�س:
وللثعالبي:

رن���ا ظبي���اًَّ ،
وغن���ى عندليب���ا

والح ش���قائفاً ،ومش���ى قضيب���ا
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2626ا�سمه غوث بن غياث
ال�شي هالكا �إذا ا�شتد حر�صه و�رشهه
2727هالك على ْ
2828متخذي �أخدان� :صدائق ،واخلدن يقع يف الذكر والأنثى (الك�شاف)
2929ال�صغرة ،جمع �صاغر وهو الرا�ضي بالذل ،وقماء :جمع قميء ،وهو الذليل ال�صاغر
3030حولق :قل ال حول وال قوة �إال باهلل
3131ا�سرتجع :قل �إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
3232بنات بفتح التاء وك�رسها
3333يف ليلة من ليايل الدهر -كان ي�سميها العامل الأديب الكبري حممد عبد الغني ح�سن -يف
القاهرة «�أدام اهلل عمرانها بامل�سلمني «– كما يقول ابن خلدون وهو قولنا ودعا�ؤنا
يف كل حني – يف منزل العالمة الأ�ستاذ الكبري �إ�سماعيل مظهر �صاحب جملة الع�صور
وامل�ؤلفات امل�شهورة وحمرر املقتطف اليوم – رويت هذا اخلرب «واحلديث �شجون «ف�رس
به الأ�ستاذ و�صحبه من الف�ضالء احلا�رضين ،و�س�ألت عن مظنه ،فقلت نقلته يف �أوراقي،
وال �أتذكرها يف هذا الوقت .واخلرب يف الكتاب املذكور يف املنت يف ال�صفحة (. )79
مطبعة امل�ؤيد.
3434يف جمموعة (النهج) هذا القول� :سو�سوا �إميانكم بال�صدقة ،وح�صنوا �أموالكم بالزكاة،
وادفعوا مواج البالء بالدعاء.
وفيه هذا القول :ا�ستنزلوا الرزق بال�صدقة .ويف �رشحه البن �أبي احلديد :جاء يف
احلديث املرفوع ،وقيل �أنه موقوف على عثمان( :تاجروا اهلل بال�صدقة فربحوا) وكان يقال:
ال�صدقة �صداق اجلنة ،ويف احلديث املرفوع :ما �أح�سن عبد ال�صدقة �إال �أح�سن اهلل اخلالفة
على خملفيه .وعنه (�صلى اهلل عليه و�سلم)  :ما من م�سلم يك�سو م�سلم ًا ثوب ًا �إال كان يف حفظ
اهلل ما دام منه رقعة.
وقال عمر بن عبد العزيز :ال�صالة تبلغك ن�صف الطريق وال�صوم يبلغك باب امللك
وال�صدقة تدخلك عليه.
(قلت)  :ح�سب هذه الأقوال املن�سوبة �إىل النبي و�إىل علي �أن تقولها �إ�سالمية ،و�أن ي�ؤيد
معانيها الكتاب.
3535التنني يف الأ�صل – كما �سطروا – �رضب من احليات ك�أكرب ما يكون منها ،ويف فمه
�أنياب مثل �أ�سنة الرماح ،وهو كالنخلة ال�سحوق� ،أحمر العينني مثل الدم ،وا�سع الفم
واجلوف ،براق العينني ،يخافه حيوان الرب والبحر� ،إذا حترك ميوج البحر ل�شدة قوته.
روي عن بع�ضهم �أنه ر�أى تنين ًا طوله نحو فر�سخني ،ولونه مثل لون النمر ،ور�أ�سه كر�أ�س
الإن�سان لكنه كالتل العظيم ،و�أذناه طويلتان وعيناه مدورتان كبريتان جدا!.....
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مصاب العرب والعربية
للدكتور عبد الوهاب عزام بك:
روعت الأمة العربية ليلة اخلمي�س حادي ع�رش ربيع الأول بنعي علم من �أعالم لغة
العرب ،و�أديب نابغ من �أدبائها ،وكاتب مبدع من كتابها .فجعت �أمة العرب يف ابن بار
أمر �إال ت�صدى
منحها قلبه ول�سانه وقلمه ع�رشات ال�سنني ،فما ح َّل بها من خطب� ،أو َح َز َبها � ٌ
رص �أمته ،ويرمي عدوها بنريان من الكلم ،يرمي بها عن قلبه ول�سانه وقلمه .وما اتهم
له ين� ُ
العرب متهم� ،أو ازدرى تاريخهم مزدر� ،أو جتنى على نعتهم متجن� ،إال انربى ي�شيد بالعرب
وتاريخ العرب ولغة العرب دفاع ذي احلفاظ احلر العارف الثبت .وما كتب كاتب فجار عن
الق�صد يف كلمة من العربية �أو قاعدة من قواعدها �أو خط�أ يف رواية من ال�شعر �أو النرث �إال
�سارع يرده �إىل ال�صواب ،ويقيمه على املنهاج .وهو يف كل هذا ال ي َّدعي وال يزهي ،وال يجوز
وال يفخر ،بل كثرياً ما كان يخفي نف�سه ب�أ�سماء ي�ستعريها ،و�إن دل عليه �أ�سلوبه ،ونادت
عليه طريقته.
وما �ضم ناديه جماعة من الأدباء� ،إال �أفا�ض يف حديثه ،ودل على متكنه يف الأدب
و�سعة روايته ،وق َّل �أن ين�رصف جلي�سه �إال بجديد ي�ستفيده يف اللغة �أو الأدب.
ما �أح�سب القارىء �إال قد �أيقن �أنى عنيت مدره العربية ،الذائد عنها ،واملجاهد لها
حممد ٍ�إ�سعاف الن�شا�شيبي رحمه اهلل رحمة وا�سعة.
فمن �شاء فليقر�أ كلمته عن اللغة العربية التي ن�رشها قبل ع�رشين عاماً ،ومن �شاء
فليقر�أ كلمته عن �شاعرنا �شوقي وكلمته عن املعري ،وخطبته عن �صالح الدين يف ذكرى
معركة حطني .ومن �شاء فليقر�أ غري هذه من �آثاره ليعرف �أي قلب كبري فجع به العرب ،و�أي
قلم فيا�ض �صوال حرمته العرب .و�أي مدد فقدته الأمة.
َعرف
وما عه ُد القراء بعيد بهذه ال ُّنقل التي واىل َن�شرْ َ ها يف جملة الر�سالة منذ �سنني ،ف َّ
بطرف من تاريخنا ،ونوادر من �أدبنا ،وغرائب من �سرينا .فلما ثارت الثائرة يف فل�سطني،
ٍ
ر�أينا ُنقله يف �آيات اجلهاد ،و�أخبار املجاهدين ال ندري �أجمعها بديهة �أم كان لهذا اليوم
�أعدها .ولقد مات -رحمه اهلل -وهو ين�رش هذه الكلمات تثبيت ًا للمجاهدين وتوهين ًا للباعثني.
طيب اهلل ثراه ،ن�سيج وحده ،يف كتابته وخطابته ال يتقبل �أحداً وال ي�شبهه �أحد.
وكانَّ ،
�إمنا كان �صورة نف�سه ،وترجمان فطرته ،ووحي نبوغه وعبقريته.
وح�سب الإن�سان �أن يكون �صورة متميزة ،وجنزة م�ستقلة و�أكرث النا�س كما قال �أبو
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الطيب:
يف النا����س �أمثل���ة ت���دور حياته���ا

كمماته���ا

ومماته���ا

كحياته���ا

وكان حممد �إ�سعاف ،طاب مثواهُ ،خلق ًا من الأدب واملودة والوفاء ،يحر�ص على
�أ�صدقائه ويبالغ يف �إكرامهم واالحتفاء بهم ،وكان �إىل ذلك �أبي ًا متجرباً ثائراً �إن �سيم خ�سف،
�أو عر�ض �أحد لكرامته� ،أو توهم �أن �أحداً يحاول االزدراء به .هنالك يتجلى العربي الأبي فيما
ورث من �أخالق العرب ،وما �أ�رشبته نف�سه من تاريخ العرب و�أدبهم.
وكان ،رحمه اهلل ،يحر�ص يف بلده �أن يلقى كل �أديب مير به ،ويرى فر�ض ًا عليه �أن
يحتفى به ،وي�ؤن�سه ويدعوه �إىل داره .وكم كانت داره ندوة الأدباء وجممع العلماء .وقد قال
فيها بع�ض �أ�صدقائه( :ولهذا �شدتها على اجلبل ويف ملتقى ال�سبل ،علم ًا على علم ،وراية
للمروءة والكرم)
لقد عظمت فجيعة �إ�سعاف على كل من عرفه حق املعرفة ،وتبني الفراغ الذي خلفه هذا
العربي العبقري .و�إن م�صيبة العرب كلهم لكبرية ،و�إن خ�سارة اللغة والأدب بفقده لفادحة،
ولكن الرجل ترك ف�ؤاده ول�سانه وقلمه يف هذه الآثار اخلافقة الناب�ضة التي يقر�أ فيها كل
عربي وكل مت�أدب ب�أدب العرب ،علم �إ�سعاف ،و�أدب �إ�سعاف ،وحما�سة �إ�سعاف ،وجهاده
لقومه.

حممد إسعاف النشاشييب مدرسة أدبية
للدكتور أمحد فؤاد األهواني:
لو �شئت �أن ترى الأديب الذي يعد بحق عنوان ًا على «الأديب» لكان عليك �أن ت�سعى
�إىل لقاء الن�شا�شيبي يف جمل�سه ،ولكنه مات ،فاختفت مبوته �صورة فذة فريدة لن يظفر
التاريخ مبثلها ،وقد جتد النماذج لكثري من �أدبائنا البارزين ،و�صوراً حتاكي �أ�ساليبهم
وطرائفهم وفكرهم ،ولكنك لن تعرث مع التنقيب ال�شديد ،على �صورة ت�شبه �إ�سعاف ،مع كرثة
تالميذه واحتفال جمل�سه بالنا�س ،واطالع القراء على الإ�سالم ال�صحيح من كتبه ،و�شوقي
وحافظ وغريه من خطبه ،ونقل الأديب مما كان يتابع ن�رشه يف الر�سالة .ذلك لأنه �أعلى من
املحاكاة ،و�أ�سمى من التقليد.
ومع ذلك فهو الأديب الذي كلما متثلته ،متثلت الأدب يف اجلاهلية و�صدر الإ�سالم
كيف كان ،وكيف ينبغي �أن يكون فقد قيل�« :إن الأدب �أن جتمع من كل �شيء بطرف» ،وكان
هذا �ش�أن �إ�سعاف الن�شا�شيبي :يحدثك يف الفقه وال�رشيعة ،و�آراء املعتزلة وعلماء الكالم،
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ونظريات الفال�سفة واحلكماء ،وطرائف الكتاب ونوادر ال�شعراء ،مع امتالك نا�صية العربية
وهي كما تعلم من �أو�سع اللغات ،و�إملام بالأدب والعلم والفل�سفة يف �أوروبا احلديثة �إملام ًا
يدل على طول الباع وعظيم املنزلة.
ف�إن قلت :عندنا كثري من الأدباء يجمعون بني هذه املعارف ،وي�أخذون من كل �شيء
بطرف .قلت :ولكنك مل حتظ باال�ستماع �إىل �إ�سعاف ،فهو يف جمل�سه وحديثه غريه يف كتبه
ومقاالته .والفرق بني هذا وذاك هو الفرق بني املقروء وامل�سموع ،بني اللفظة على الورق
جثة هامدة ،والعبارة وقد خرجت من فمه متتليء باحلياة ،وتنفذ �إىل القلوب ،وت�ستقر يف
الأ�سماع.
وهل كان الأدب يف القدمي �إال يف القدمي �إال جمال�س و�أ�سواقاً؟ وهو يف�سد حني ي�ؤخذ من
الكتب ويحفظه املت�أدبون كما تفعل الببغاء.
يروى �أن �أفالطون مل يدون درو�سه يف الأكادميية ،لأن العلم عنده ال يكون �إال �سماع ًا
�أو حواراً.
عرفت �إ�سعاف ًا منذ ب�ضع �سنني يف جمل�سه بالكونتنتال ،فكان حلقة ت�ضم �صفوة الأدباء
وال�شعراء وهو فيهم دار العقد� ،أو ك�أنه ال�شم�س حتف به الكواكب .ف�إذا جاء ذكر حممد عليه
ال�سالم ،قال �إ�سعاف :اهلل �أكرب نبي الإ�سالم .كان يتغنى بهذا الدين ،ويرتمن با�سم الر�سول.
ويف ذلك �ألف كتابه «الإ�سالم ال�صحيح « .نفذت طبعته ،وكان يفكر يف �إعادتها بعد
�إ�ضافة �شواهد وتعليقات جديدة من خم�سمائة مرجع .وال يهولنك هذا الرقم ،فهو حق ًا عظيم
الإحاطة وا�سع االطالع.
يل هذا الكتاب ،ولكنه مل يكن ميلك منه ن�سخة واحدة .و�سعيت �أن �أجد
�أراد �أن يهدي �إ َّ
منه ن�سخة فلم �أعرث .و�سمع الأ�ستاذ عادل زعيرت بطلبي فقال عندي ن�سختان ف�أر�سل يطلب
من فل�سطني واحدة هي الآن يف حوزتي .تقر�أ يف ا�ستهالل الكتاب «الإ�سالم هو دين احلق
(ومن يتبع غري الإ�سالم دين ًا فلن يقبل منه) وحممد هو خري اخللق .وهذا الكتاب ،وهذا الأثر،
وهذا تاريخ الب�رش .فاقر�أ كتاب كل دين ،وانظر �أثر كل عظيم ،وفت�ش �صحف التاريخ« .واحكم
�إن كنت من احلاكمني».
وهذا كالم ال يجري به القلم �أو ينطق به الل�سان ،بل هو �صدى القلب ،وقب�س من نور
اليقني ما كنت ت�سمع يف جمل�سه اعتزازاً ودفاع ًا عن الإ�سالم ال�صحيح .فهو حلقة �أو مدر�سة
�رست روحه يف �شباب اجليل.

طيب اهلل ثراه ،و�أدخله ف�سيح اجلنات
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إسعاف النشاشييب
لألستاذ أمحد لطفي السيد:
اختار اهلل جلواره الأ�سبوع املا�ضي الكاتب ال�شهري �إ�سعاف الن�شا�شيبي زعيم الأ�رسة
املعروفة يف فل�سطني منذ القرن التا�سع الهجري �إىل اليوم.
ارتقى – رحمه اهلل� -إىل �أعظم املنا�صب احلكومية يف عهد احلكومتني العثمانية
واحلا�رضة – بجده واجتهاده ،فكان املفت�ش الأول للغة العربية يف فل�سطني – نظم املدار�س
و�أ�صلح التعليم يف هذا القطر ال�شقيق – ون�رش علم العربية عالياً ،ت�شهد بذلك م�ؤلفاته
ومقاالته ذائعة ال�صيت يف العامل العربي – وقد كان ال�سيد �إ�سعاف بك �شديد احلنني لوطن
�أ�رسته الأول يف م�رص -فكان يزورها كلما �سنحت له الفر�صة – وهو فوق ذلك ي�ؤلف فيها
الكتب – ويحيي علماءها و�شعراءها وزعماءها – ويتعرف �إىل �أحيائها و�أمواتها ما ا�ستطاع
�إىل ذلك �سبيال -وحادثة وقوفه بني يدي املغفور له �سعد با�شا معروفة م�شهورة.
ونحن بهذه املنا�سبة نك�شف لقراء الر�سالة الغراء عن �أ�صل هذه الأ�رسة امل�رصية الكرمية
حتى تقر عني ال�صديق الراحل بكلمة وفاء �صغرية من �أحد �أبنائه املعرتفني بف�ضله ...يت�صل
�أول هذه الأ�رسة بال�شيخ املعتقد �أحمد بن رجب الن�شا�شيبي – �سمى بذلك لأن �أجداده كانوا
يحرتفون �صناعة الن�شاب – وكان ال�شيخ �أحمد املذكور من رجال ال�سلطان امللك الظاهر
جقمق – كان خازنداره اخلا�ص يف �أيام �إمارته الأوىل يف فجر القرن التا�سع الهجري –
وتويف ال�شيخ �أحمد املذكور على عهد امل�ؤرخ ال�شهري ابن تغري بردي �صاحب كتاب( :النجوم
الزاهرة يف �أخبار م�رص والقاهرة)  ،وقد و�صفه بقوله( :ال�شيخ املعتقد �أحمد بن الن�شا�شيبي
كان خرياً يحب العلماء ال�صاحلني)  ،وترك ابنه الأمري نا�رص الدين حممد وهو غرة هذا البيت
ووا�سطة هذا العقد وطراز هذه احللية.
وجوده على �أ�شهر
ولد يف م�رص �سنة  821هـ وبها ن�ش�أ وحفظ القر�آن الكرمي يف �صغرهَّ ،
علماء ع�رصه ،ثم ات�صل ك�أبيه بخدمة امللك الظاهر جقمق .ويف �سنة 875هـ اختاره امللك
الأ�رشف قايتباي لوظيفة ناظر احلرمني ال�رشيفني (القد�س واخلليل)  ،فدام يف هذه الوظيفة
ما يقرب من الثمانية ع�رش عاماً ،كانت كلها خرياً وبركة على القد�س واخلليل و�أهلهما .وقد
ف�صل العليمي يف كتابه الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل حكم هذا الأمري لتلك البالد
فقال :كانت �أيامه كلها موا�سم .....وناهيك بهذه ال�شهادة من �شاهد عيان.
وحتى يكون القارىء على بينة من �رس حنني املرحوم �إ�سعاف بك لوطن �أ�رسته الأول
م�رص نف�صل له قلي ًال من �أخبار الأمري نا�رص الدين يف القد�س وكيف ا�ستقرت فيها هذه
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الأ�رسة امل�رصية الكرمية منذ خم�سة قرون �إىل الآن ....قال العليمي يف حوادث  873هـ:
كرثت الفنت يف القد�س بن نائب ال�سلطنة (حاكم القد�س) دمراد�ش وناظر احلرمني ال�رشيفني
(القد�س واخلليل) برد بك التاجي ،وا�شتد اخلالف بينهما وكرث القيل والقال ،ف�أدى �إىل
انف�صال الأخري عن نظر احلرمني ال�رشيفني وعني ال�سلطان قاتيباي الأمري نا�رص الدين بن
الن�شا�شيبي �أحد اخلازندارية باخلدمة ال�رشيفة (�أحد رجال الديوان العايل كما هو متعارف
اليوم) للك�شف عن �أوقاف احلرمني ال�رشيفني بالقد�س واخلليل ،وحترير �أمرهما و�إ�صالح
ما ف�سد من نظامهما فح�رض �إىل القد�س ،و�أ�صلح ما ف�سد من �أيام برد بك التاجي وعمر
امل�سجد الأق�صى و�رصف املعاليم (املرتبات) وا�ستب�رش النا�س باخلري ،وعد ذلك من بركة
الأمري نا�رص الدين ،ثم توجه �إىل م�رص يف �آخر �سنة 874هـ ويف �سنة  875هـ ا�ستقر الأمري
املذكور يف نظر احلرمني ال�رشيفني ،ودخل �إىل القد�س يف يوم م�شهود ،و�رشع يف عمارة
الأوقاف بهمة و�شهامة ،وح�صل للأرا�ضي املقد�سة اجلمال بوجوده وكان يكرث من جمال�سة
العلماء والفقهاء ويح�سن �إليهم بالب�رش والقول .ويف �سنة 577هـ �رشع يف عمارة ال�صخرة
ال�رشيفة ،وانتهى العمل فيها يف �سنة  578هـ ويف هذه ال�سنة خلع عليه ال�سلطان قايتباي
وعلى القا�ضي �شهاب الدين بن عبي�سه ووهبهما �ألف دينار وح�رض االثنان �إىل القد�س
وعليهما خلعة ال�سلطان فكان يوم ًا م�شهودا....
ويف �سنة 892هـ ا�شتد الغالء بالقد�س واخلليل و�ساءت �سرية نائب ال�سلطان خ�رض بك،
وكان ينا�رصه قا�ضي املالكية �رشف الدين بن يحيى املغربي ،فكرثت ال�شكاوي يف حقهما،
فعزل الأمري نا�رص الدين القا�ضي بناء على �أمر جاء من القاهرة ،فلما كانت �سنة 893
توجه خ�رض بك نائب ال�سلطنة والأمري نا�رص الدين ناظر احلرمني ال�رشيفني �إىل القاهرة
ومثل كالهما بني يدي ال�سلطان ،فعزر ال�سلطان خ�رض بك ،و�أمر بعزله والتم�س الأمري نا�رص
الدين ال�سلطان �إعفاءه من اخلدمة ،فتوقف ال�سلطان ،ولكن الأمري نا�رص الدين �ألح يف طلب
اال�ستعفاء ،ف�أعفاه ال�سلطان من اخلدمة كاره ًا لنزاهته وعفته وا�ستقامته.
قال ال�شيخ العليمي :ودخلت �سنة 892هـ والوظيفتان �شاغرتان :النيابة والنظر قال:
ثم عني ال�سلطان دقماق يف نظر احلرمني فكان بعك�س �سلفه ظامل ًا فاجراً.
قال ال�سخاوي يف كتابه ال�ضوء الالمع يف �أعيان القرن التا�سع ،كان الأمري نا�رص
الدين بن الن�شا�شيبي من �أهل اخلري وال�صالح ،حفظ القر�آن الكرمي وهو �صغري وجوده على
ابن كوزلبنا والزين طاهر و�آخرين ،وبعد �أن ذكر خدماته يف القد�س واخلليل قال :و�رصفه
ال�سلطان قايتباى بدقماق .والعليمي ي�ؤكد �أن الن�شا�شيبي هو الذي ا�ستعفى من تلقاء نف�سه،
و�أن ال�سلطان �ألح عليه يف البقاء يف نظر احلرمني فرف�ض الخ .و�صاحب الدار �أدرى.
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وبعد فهذه نبذة �صغرية عن �أ�صل هذا الأمري ال�شهري ،والكاتب النحرير ،واحلجة الثبت
واللغوي ال�ضليع عظيم القد�س واخلليل البلد املعلوم ،وموطن القرب املوهوم الذي من �أجله
تقاتل الأخوان ،ك�أنهما وح�شان قرون ًا و�أجياالً ،حتى ا�صطبغت الأرا�ضي املقد�سة بالدماء
ف�رشبتها �رشب الهيم ،ومل يغن فيها دعاء �إبراهيم وهي اليوم كما كانت بالأم�س وا ا�سفا،
والفرق يف اال�سم فقط ،فتلك حروب �صليبية وهذه حروب �صهيونية وال حول وال قوة �إال باهلل
العلي العظيم.

وا أسفاه مات النشاشييب
لألستاذ أمحد حسن الزيات:
�أهكذا ،ويف �أ�رسع من رجع النف�س ي�سكت الل�سان الذليق (البليغ ،الف�صيح) ،وي�سكن
الع�صب الثائر ،ويخمد الذهن املتوقد ،ويقف الف�ؤاد الذكي ،وي�صبح الن�شا�شيبي نعي ًا يف
ال�صحف ،وخرباً يف البالد ،وحديث ًا يف املجال�س ،ال يقول فن�سمع ،وال يكتب فنقر�أ.
�أهكذا ،ويف مثل ارتداد الطرف ،يرتك الن�شا�شيبي قلمه �سائال باملداد ،وكتبه مهي�أة
للطبع وجمل�سه م�شتاق ًا لل�سماع ،وجملته منتظرة (لنقل) ،ويذهب �إىل حيث ال يرجع وال يكتب
وال يتحدث؟!
�سبحانك يا رب! �شعاع �أر�سلته ثم رددته ،وروح بثثته ثم �أعدته ،وظل ب�سطته ثم قب�ضته،
ولواء رفعته ثم خف�ضته ،وبنو �آدم العاجزون ال�ضعاف ال ميلكون �أمام �أمرك البادي و�رسك
املكنون �إال �أن ي�شكروا على العطاء والأخذ ،ويحمدوا على املحبوب واملكروه!
كنت ثالث ثالثة ا�ستبقاهم الوفاء بجانب �إ�سعاف يف �ساعاته الأخرية ،وكان الطبيب
واقف ًا ي�صف الدواء وينظم العالج وير�شد املمر�ضة ،وكان املري�ض جال�س ًا يف �رسيره حا�رض
الذهن حافل اخلاطر يغالب انبهار النف�س من الربو ،ويجاذب العواد ما رق من احلديث :فهو
ي�ضع ل�سانه حيث �شاء من نوادر اللغة ،وطرائف الأدب ،فينتقل من الكالم يف (لي�س غري) �إىل
الكالم يف ترجمة (جوته) لق�صيدة خلف الأحمر ،حتى �إذا �سمع الطبيب ي�صف له البن�سلني
قطع احلديث وقال بلهجته املعروفة� :أنا �أكره البن�سلني لأنه �أنقذ ت�رش�شل! فقلنا له :ونحن
نحبه لأنه �سينقذ �أبا عبيدة! وكانت مظاهر العزم يف حديث (�أبي عبيدة) تو�سع يف �أنظارنا
ف�سحة الأمل ،وت�رصف عن �أذهاننا فكرة اخلوف ،فلم يدر يف خلدنا �أن املنية كانت مرنقة
فوق �رسيره تنتظر �أنفا�سه املعدودة �أن تنق�ضي ،و�ألفاظه امل�رسودة �أن تنفد ،فلم يكد ال�سامر
ينف�ض وال�ساهر ينام حتى ختمت على فمه املنون ف�سكت �سكوت الأبد! .
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�شيد ق�رصه املنيف ليكون مثابة للأدباء وجممع ًا للأدب ،ثم اقتنى
وكان يف القد�س قد َّ
مكتبة من �أنف�س الكتب و�أندرها ،و�أقبل عليها وهو ال يزال يف ربيع العمر فقتلها علم ًا وفهم ًا
وتدقيق ًا وتعليق ًا واختياراً وا�ستظهاراً ،فلم يرتك كتاب ًا مما �أخرجته املطابع �أو ن�سخته
الأقالم يف القدمي واحلديث �إال قر�أه وعلق عليه وا�ستفاد منه .ثم وقف بعد ذلك نف�سه ووقته
وجهده على درا�سة الإ�سالم ال�صحيح يف م�صادره الأوىل ،وحت�صيل اللغة وعلومها و�آدابها
من منابعها ال�صافية ،و�أعانه على ذلك قريحة �سمحة ،وب�صرية نرية ،وحافظة قوية ،وذوق
�سليم ،فكان �آية من �آيات اهلل يف �سعة االطالع ،وكرثة احلفظ ،وتق�صي الأطراف ،ومتحي�ص
احلقائق.
ف�إذا جل�س النا�س يف القد�س �أو يف دم�شق �أو يف القاهرة كان جمل�سه ندوة علم و�أدب
وفكاهة ،ال تذكر م�س�ألة �إال كان له عنها جواب ،وال ُتثار م�شكلة �إال �أ�رشق له فيها ر�أي،
أديب مطلع �إال جل�س فيها جل�سة
وال ُتروى حادثة �إال ورد له عليها مثل ،وال يح� ُ
رض ندوت ُه � ٌ
امل�ستفيد ،ثم كان يف غري مكتبه وجمل�سه ي�شارك يف معارف فل�سطني بعمله ،ويف الثقافة
العامة بكتبه ،ويف املحافل الأدبية بخطبه ،ويف امل�ساعي اخلريية مباله.
كان الن�شا�شيبي -جاد اهلل بالرحمة ثراه -رجلَ وحدِه يف الأ�سلوب واخلط واحلديث
والتح�صيل ،كان يكتب للع�صبية والعقيدة �أخل�ص هلل ف�أخل�ص لقر�آنه ،و�أولع مبحمد ف�أولع
بل�سانه.
وحت�صيله عجب من العجيب ال ت�ستطيع �أن تذكر له كتاب ًا من كتب اللغة العربية مل
يقر�أه ،وال بيتا من �شعر الفحول مل يحفظه ،وال خرباً من تاريخ العرب والإ�سالم مل يروه ،وال
�شيئا من قواعد اللغة ونوادر الرتكيب وطرائف الأمثال مل يعلمه ،فهو من طراز �أبي عبيدة
متوا�ضع
واملربد ،ولذلك كان �أكرث ما يكتب حتقيق ًا واختياراً و�أمايل ،ثم كان �إىل كل �أولئك
َ
أمون املغيب ،ال يتعزز بحبه،
َّاح اليد،
النف�س ،فك َه الأخالق،
َ
َ
عفيف الل�سان ،م� َ
لطيف الروح ،نف َ
وال يطاولَ مبالِه ،وال يباهي بعمله ،وال يفخر ب�شيء مما يتم َّدح به النا�س �إال باالنت�ساب �إىل
العرب واالنتماء �إىل حممد �صلى اهلل عليه و�سلم� .إن الن�شا�شيبي كان خامت طبقة من الأدباء
واللغويني املحققني ال ي�ستطيع الزمن احلا�رض بطبيعته وثقافته �أن يجود مبثله ،فمن حق
املحافظني على الرتاث الكرمي ،واملعتزين باملا�ضي العظيم� ،أن يطيلوا البكاء على فقده،
و�أن يرثوا حلال العروبة والعربية من بعده! .
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اهلوامش:
1 .1جملة الر�سالة ،ع 2 ،761 :فرباير1948 ،م.13 ،
2 .2جملة الر�سالة ،762 ،فرباير1948 ،م ،ال�سنة ال�ساد�سة ع�رشة� ،ص.196-187 :
3 .3جملة الر�سالة ،ع 9 ،762 :فرباير1948 ،م ،ال�سنة ال�ساد�سة ع�رشة� ،ص.197-196 :
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املصادر واملراجع
ً
أوال :الكتب
1 .1ابن عبد الرب يو�سف بن عبد الرب النمري ،جامع بيان العلم وف�ضله( ،بريوت :دار الكتب
العلمية1978 ،م) .
2 .2ابن عربي حممد بن علي بن حممد احلامتي ،الفتوحات املكية( ،القاهرة :مطبعة بوالق،
127هـ) .
�3 .3أبو عليان د .يا�رس و�آخرون� ،أبحاث عن �أديب العربية حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي (القد�س:
مركز الأبحاث الإ�سالمي1987 ،م) .
4 .4الأ�سد ،نا�رص الدين،
 حما�رضات يف ال�شعر احلديث يف فل�سطني والأردن( ،القاهرة معهد الدرا�سات
العربية1960 ،م) .
 -5 .5االجتاهات احلديثة يف فل�سطني والأردن (القاهرة :مطبعة جلنة البيان العربي،
1975م) .
6 .6ابن كثري ،عماد الدين �أبو الفداء �إ�سماعيل ،خمت�رص تف�سري ابن كثري ،اخت�صار وحتقيق
حممد علي ال�صابوين( ،بريوت :دار القر�آن الكرمي1981 ،م) .
7 .7البغدادي� ،أبو من�صور ،عبد القاهر بن طاهر� ،أ�صول الدين (ا�ستانبول1927 ،م) .
8 .8اجلندي� ،أنور ،املحافظة والتجديد يف النرث العربي املعا�رص يف مائة عام- 1840 ،
1940م( ،القاهرة :مطبعة الر�سالة1960 ،م) .
9 .9ح�سن ،حممد عبد الغني ،تراجم عربية( ،القاهرة :دار الفكر العربي1968 ،م) .
1010احل�سيني ،د� .إ�سحاق مو�سى� - ،أديب العربية حممد �إ�سعاف الن�شا�شيبي( ،القد�س :مركز
الأبحاث الإ�سالمية1987 ،م) .
1111خليل ال�سكاكيني ،الأديب املجدد( ،القد�س :مركز الأبحاث الإ�سالمية 1989م) .
1212احلنبلي ،جمري الدين ،الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل( ،القد�س :مكتبة املحت�سب،
1973م) .
1313الزرك�شي ،بدر الدين حممد بن عبد اهلل ،الربهان يف علوم القر�آن ،حتقيق �أبو الف�ضل
�إبراهيم (القاهرة ،البابي احللبي1376 ،هـ) .
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1414الزركلي ،خري الدين ،الإعالم( ،بريوت ،دار العلم للماليني ،ط1986 ،7م) .
1515الزين ،حممد ح�سني ،ال�شيعة يف التاريخ (بريوت ،دار الآثار1975 ،م) .
1616ال�شاطبي� ،إبراهيم بن مو�سى بن حممد( ،القاهرة ،مطبع املنار1913 ،م) .
1717ال�شهر�ستاين ،حممد بن عبد الكرمي ،امللل والنحل( ،القاهرة :البابي احللبي1967 ،م) .
1818ال�شوكاين ،حممد بن علي بن عبداهلل ،فتح القدير اجلامع بني الرواية الدراية من التف�سري،
(القاهرة :الباب احللبي1349 ،هـ) .
1919الظهري� ،إح�سان �إلهي ،ال�شيعة و�آل البيت( ،القاهرة ،دار االعت�صام1986 ،م) .
2020عبد احلميد ،د .عرفان ،درا�سات يف العقائد الإ�سالمية( ،بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة،
1948م) .
2121العزاوي ،د .نعمة رحيم� ،أحمد ح�سن الزيات كاتب ًا وناقداً( ،القاهرة :الهيئة امل�رصية
العامة للكتاب1986 ،م) .
2222العربي ،عبد املنعم �صالح العلي ،دفاع عن �أبي هريرة( ،بريوت :دار القلم1973 ،م) .
2323العكربي� ،أبو حممد عبد اهلل بن حممد املفيد ،ت�صحيح اعتقادات الإمامية (تربيز،
1371هـ) .
2424الفخر الرازي ،حممد بن �ضياء الدين عمر ،مفاتيح الغيب( ،القاهرة املطبعة املريية،
1287هـ) .
2525فودة ،د .حممد ب�سيوين ،التف�سري ومناهجه يف �ضوء املذاهب الإ�سالمية( ،القاهرة:
مطبعة الأمانة1977 ،م) .
2626القا�ضي ،د .النعمان ،الفرق الإ�سالمية يف ال�شعر الأموي( ،القاهرة :دار املعارف ،و .ت) .
2727الكاظمي ،حممد بن حممد مهدي� ،إحياء ال�رشيعة يف �ضوء مذهب ال�شيعة( ،بغداد :مطبعة
املعارف1370 ،هـ) .
2828الكايف ،يو�سف بن حممد ،نق�ض �إ�سالم الن�شا�شيبي ال�صحيح ب�رصيح الأدلة التي يفهمها
الأعجمي والف�صيح( ،دم�شق :مكتبة دم�شق1304 ،هـ) .
2929امللثم ،البدوي ،عرار �شاعر الأردن( ،عمان1958 ،م) .
3030املو�سوي ،عبد احل�سني �رشف الدين ،املراجعات�( ،صيدا :مطبعة العرفان ،ط1935 ،3م).
3131الن�شا�شيبي ،حممد �إ�سعاف :الإ�سالم ال�صحيح( ،بريوت :دار العودة1985 ،م) .
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3232البطل اخلالد �صالح الدين وال�شاعر اخلالد �أحمد �شوقي( ،القد�س ،مطبعة بيت املقد�س،
1931م) .
3333العربية و�شاعرها الأكرب �أحمد �شوقي( ،القاهرة :مطبعة املعارف1928 ،م) .
3434كلمة يف اللغة العربية( ،القد�س :مطبعة بيت املقد�س1925 ،م) .
3535كلمة موجزة يف �سري العلم و�سريتنا معه( ،القد�س :مطبعة دير الروم الأرثوذوك�س،
1340هـ) .
3636ياغي :د .ها�شم ،حياة الأدب الفل�سطيني احلديث( ،بريوت :دار الآفاق اجلديدة ،ط،2
1981م) .

ً
ثانيا :الدوريات
1 .1جملة املجمع العلمي العربي( ،دم�شق :ج ،2جملد  ،23الأول من ني�سان1948 ،م) .
2 .2جملة الر�سالة ،القاهرة ،جمموعة �أعداد.
3 .3جملة املواكب( ،النا�رصة /جملة ،1العددان  ،7 ،8متوز� /آب1984 ،م) .
4 .4جملة النفائ�س امل�رصية( ،ج ،2ال�سنة الرابعة� ،آذار1912 ،م) .
5 .5جملة القلم اجلديد( ،عمان ،العدد ،3 :ت�رشين ثان1952 ،م� ،ص. )28 :
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