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وصالح مصطفى محاميد**ّ 1
كلمة ال بد منها ّ

الحالية؛ أردنا أن ّ
ّ
ّ
شمولية حول َعلم
نبين صورة
في هذا التمهيد املوجز للدراسة
ّ
ّ
ّ
ّ
والتاريخية
الفكرية
والفلسطيني؛ له الباع الطولى في املكتبة
العربي،
من أعالم العالم

ّ
واألدبية؛ وينتمي إلى جيل ّ
ذهبي نفخر به!
ّ ّ
الحسيني يمثل حلقة من
ّإن الجيل الذي ينتمي إليه الدكتور إسحاق موس ى
ّ
حلقات تاريخ ّأمتنا الطويل؛ ورثه عن اآلباء واألجداد تر ًاثا ًّ
نقيا؛ لم ُي ّ
فرط فيه ،وإنما
حمله في عقله وقلبه أمانة ّ
مقدسة غالية؛ بمنظور حضار ّي معاصر؛ كي ّيتخذ منه
ّ
انطالقة وثابة؛ لبناء حاضر ّتواق إلى مستقبل مشرق ال يحتضن في حنايا ضلوعه
ّ
سل ًما للععود ،ومن الفكر معر ً
اجا
سوى األمم املبدعة املنتةة اليي ّتتخذ من العلم
الحسيني ّ
يعد ر ً
للرقي .وال ّ
ّ
ّ
ائدا من ّرواد الكتابة في األدب والفكر والبحث ،إذ
شك ّأن
ّ
ّ
األدبية
العربية
أبدع فيها ،وقد استوطن املكانة الرفيعة واملرموقة في الساحة
ّ
ّ
ّ
والثقافية املعاصرة ،ويتةلى ذلك من خالل املؤلفات والدراسات والنشاطات
ّ
ّ
ّ
والتربوية.
واألدبية
التعليمية
ّ
نبث بين يدي القارئ العزيز إشراقات ّ
ّ
ندية حول
الحسيني
وفي هذه الدراسة
ّ
ّ
ً
إسهاما ً
العربية ّ
الغراء...
كبيرا في مسيرة
اللغوية؛ كيف ال؟! وقد أسهم
وإسهاماته
ّ
 * 1باحث ّ
ومدرس – أم الفحم.
** باحث ّ
ومدرس – أم الفحم.
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نسائم من السيرة الذاتية ّ
ّ
الحسيني من نقاط ّ
ّ
ّ
هامة؛ هي:
الذاتية للدكتور إسحاق
تتكون نسائم السيرة
نسبه ،ووالدته ،ودراسته ،ووفاته.
نسبهّ :
ّ
الحسيني ،كان والد جده عمر الكبير نقيب
إسحاق موس ى صالح بن عمر الكبير
ّ
واستقرت منذ ذلك فيه وفي
أشراف القدس وكان قد تولى النقابة سنة 0711م،
ّ
ّ
واقتعادي ،وفي سنة 0781م نقل املنعب إلى
واجتماعي
نسله ،وكان له دور سياس ّي
ًّ
متعوفا
ابنه محمد علي؛ ليضمن بقاءه في أفراد عائلتهّ ،أما والده موس ى فقد كان
ّ
ّ
ّ
ّ
ومتوسط القامة وذا شعر أسود طويل
ومعم ًما
الرفاعية
العوفية
ينتمي للفرقة
ولحية قعيرة ،ولم يكن من العاملين في الدولة ،وكان دخله من نعيبه في األعشار
ّ
املحعلة من أوقاف سنان باشا في فلسطين ،ومن وقف جده عمر الكبير في القدس،
ً
عطوفا عليهم ،وقد وافته ّ
وكان ًّ
املنية سنة 0100م؛ حين كان إسحاق في
محبا للفقراء
الدجنية في القدس ،وقد ّ
ّ
السابعة من عمره؛ ّ
تزوجت
وأما والدته فكانت من األسرة
في ّ
سن مبكرة.
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بتعرف منّ :
ّ
ّ
ّ
اإلسالمية ،مؤسسة آل البيت
العربية
حور؛ محمد إبراهيم ،موسوعة الحضارة
-1
ّ
الحسيني بمناسبة بلوغه
للفكر ،األردن( ،مادة :إسحاق) .و"مةموعة بحوث مهداة إلى األستاذ
ّ
الثمانين ،من بعض طلبته وعارفي فضله" ،مطبعة الشرق
العربية ،القدس0171 ،م ،مقال
ّ
العثماني"؛ بقلم عادل
بعنوان" :عمر أفندي النقيب ،ونقابة األشراف في القدس في أواخر العهد
ّ
ّ
ّ
املدرسية"،
والحسيني؛ إسحاق" ،من ذكريات العمر ،الحلقة الخامسة ،حياتي
مناع ،ص.087-021
ّ
األدبي"،مطبعة الرسالة ،القدس ،ع0178 ،88م ،ص .01وأبو لبن؛ جميلة عبد
مةلة "الفةر
ّ
الحسيني:سيرته وآثاره ،دار الكرمل للنشر والتوزيع ،األردن ،ط2110 ،0م،
الفتاح؛ إسحاق موس ى
ص.21-22
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والدتهّ :
ّ
السعدية في مدينة القدس عام 0111م ،وهو العام الذي
ولد إسحاق في حارة

ُ
ةمع عليه دراسات بارزة كثيرة؛ ويوافقه عدد من الباحثين والدارسين كمحمد
ت ِ
ّ
ّ
العربية في ثالثين ً
عاما" ،وجميلة عبد الفتاح أبو لبن في
مهدي عالم في "مةمع اللغة
الحسيني سيرته وآثاره" ،وهناك من لم ّ
ّ
يحدد سنة املولد كيعقوب
"إسحاق موس ى
العودات في "من أعالم الفكر واألدب في فلسطين" ،وعرفان سعيد ّ
الهواري في "أعالم
ِ

من أرض السالم" ،وهناك من أشار إلى سنة مولد أخرى؛ كتيسير الناشف في
ّ
ّ
فلسطينيون في القرن العشرين" الذي أشار إلى 0112م؛ في حين ورد في
"مفكرون
الفلسطينية ّ
ّ
حيى عام 0117م" العادر في القدس عام 0171م؛
كتاب "الشخعيات

ّ
سنة مولد غير ما ُذكر ً
سابقا وهي 0117م؛ ُوي َر ّجح الباحثان ما ذهب إليه عالم وأبو

لبن؛ لألسباب اآلتية:
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 اإلشارات العديدة إلى سنة 0111م في كثير من الدراسات والبحوث.ّ
ّ
اإلسالمية العادرة عن مؤسسة آل البيت
العربية
 ما ورد في موسوعة الحضارةّ
اإلسالمي في َع ّمان يوافق سنة 0111م.
للفكر
ّ
ّ
ّ
العربية في ثالثين ً
العامة لشؤون املطابع
عاما" ،الهيئة
 -1عالم؛ محمد مهدي" ،مةمع اللغة
ّ
األميرية ،القاهرة0122 ،م ،ص .11وأبو لبن؛ جميلة عبد الفتاح ،م.س ،ص .27-22والعودات؛
ّ
التعاونية ،األردنّ -
يعقوب ،من أعالم الفكر واألدب في فلسطين ،جمعية ّ
عمان،
عمال املطابع
ّ
والهواري؛ عرفان سعيد ،أعالم من أرض السالم ،مطبعة دار املشرق،
0172م ،ص.007-002
ّ
ّ
فلسطينيون في القرن
جامعة حيفا -حيفا0171،م ،ص .71-71والناشف؛ تيسير ،مفكرون
ّ
ّ
الحسيني ،مطبعة جامعة
فلسطينية ( ،)7إشراف وتدقيق :د .جعفر
العشرين ،سلسلة دراسات
الفلسطينية ّ
ّ
ّ
ّ
حيى عام
الشخعيات
الفلسطيني:
بغداد ،العراق0170 ،م .وسلسلة إحياء التراث
0117م ،وكالة أبي عرفة للصحافة والنشر ،القدس ،ط0171 ،2م ،ص .82و ّ
حور ،موسوعة
ّ
ّ
اإلسالمية ،م.س( ،مادة :إسحاق).
العربية
الحضارة
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ّ
 ترجيح الدكتورالحسيني نفسه لسنة مولده؛ وهي 0111م.
ّ
الحسيني في بيته الواقع في القدس؛ شارع جورج
 املقابلة اليي أجرتها أبو لبن معّ
العالحية ّ
قربوا
آدم سميث؛ في 0172-10-21م؛إذ أخبرها ّأن أساتذة الكلية
ّ
ً
عمره؛ ّ
وعدلوا سنة مولده؛ ليتمكن من دخولها تلميذا.
دراستهّ :
في جانب الدراسة؛ مرحلتان :الدراسة في املدارس ،والدراسة في الجامعات.
الدراسة في املدارسّ :
الحسيني في ُك ّتاب جامع الشيخ لولو عند مدخل باب العمود في القدس؛ ّ
ّ
ثم
درس
دخل ّ
كتاب الشيخ ريحان الذي لم يمكث فيه سوى فترة قعيرة؛ انتقل بعدها إلى
ّ
ّ
ّ
الرصاصية ،وعندما بلغ عشر
املنةكية ،واملدرسة
النظامية؛ منها :مدرسة
املدارس
ّ
الرشيدية؛ ّ
ثم انتقل إلى مدرسة "يلوز سلطان
سنوات من العمر دخل املدرسة
ّ
ً
ّ
ّ
تحقيقا لرغبة والدته،
التركية ،التحق بعد ذلك؛
العربية باللغة
سليم"؛ وتعلم فيها
ّ
الزراعية" ،وهي مدرسة ّ
ّ
االتحاد اإلسر ّ
ّ
العالمي عام
ائيلي
أسسها
بمدرسة "نيتر
0771م ،وتقع على نحو ميلين للشرق من يافا؛ ّ
ّ
اليهودي
سميت نسبة إلى مؤسسها
ّ
ّ
الزراعي في نفوس اليهود املقيمين
يعقوب كارل نيتر؛ هدفها األساس ّي بث روح العمل
في فلسطين؛ ّأما الطالب العرب فكان قبولهم مشروط بكون آبائهم من ذوي النفوذ،
ّ
أو وجود عالقة لهم بأشغال املدرسة ،وقد كان ذوو
الحسيني من أصحاب األراض ي
ثم تركها ً
الزراعية؛ فمكث فيها بضعة أشهرّ ،
ّ
عائدا إلى بلده القدس ،والتحق بعدها
العالحية بوساطة صديق والده الشيخ عبد القادر ّ
املظفر؛ وكان مدير ّ
ّ
ّ
الكلية
بالكلية
آنذاك رستم بك حيدر ،وقد كانت ُت ّ
ّ
سمى هذه ّ
العالحية نسبة إلى
الكلية باملدرسة
وبي الذي ّ
مؤسسها صالح الدين ّ
ثم ّ
أسسها في القدس عام 0077م؛ ّ
األي ّ
تحولت بعدها
ّ ُ
ّ
ّ
ّ
العالحية"؛ وقد كانت لغة التدريس فيها
"الكلية
ديني أطلق عليه
علمي
إلى معهد
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والتركية؛ وكانت ُت ّ
واإلنةليزية .وقد
كالفارسية
األجنبية
درس فيها اللغات
العربية
ُ
ّ
ّ
الحسيني
البريطاني سنة 0107م؛ وهذا يعني ّأن
أغلقت بقرار من سلطات االحتالل
والتركيةّ ،
ّ
ّ
ّ
ثم
والفارسية
والعربية
بقي فيها عامين قبل إغالقها ،ودرس فيها الدين
ّ
التحق بمدرسة الفرير في القدس سنة 0107م؛ وهي مدرسة ّ
تبشيرية للبنين؛
ثانوية
ُ ّ
ّ
الفرنسية؛ وبعض أساتذتها ّ
ّ
ضباط في الجيش الفرنس ّي؛
تأسست سنة 0712م؛ وتعلم
يني فيها ملدة عامين ّ
ّ
ّ
درس الحس ّ
العربية ،وعلى
النهائية في اللغة
حيى حاز على الشهادة
ّ
شهادة في املواد األخرى ً
الرشيدية ّ
مرة أخرى،
تبعا ملستواه ،بعدها انتقل إلى املدرسة
ّ
النشاشيبي ،وقد ّ
ّ
بالرشيدية نسبة إلى أحمد
سميت
وكان مديرها محمد إسعاف
ّ
ّ
ّ
الحسيني
النهائية من التعليم الثانو ّي عند
متعرف القدسّ ،أما املرحلة
رشيد بك
ّ
ّ
اإلنةليزية ّ
فكانت في ّ
"كلية الشباب" اليي كان ّ
العربية األستاذ نخلة
يدرس فيها
الكلية
زريق(0711م0120-م)؛ وقد ّ
تخرج فيها سنة 0128م.
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ّ
 -1اعتمد الباحثان على ّ
ّ
ّ
الحسيني؛ أبرزها:
املدرسية عند
عدة مراجع حول جانب الدراسة
ّ
الحسيني :سيرته وآثاره ،م.س ،ص.82-81
 أبو لبن ،إسحاق موس ىّ
ّ
ّ
ّ
األدبي ،ع ،88م.س ،ص01:؛ 02؛ .07
املدرسية ،مةلة الفةر
الحسيني؛ إسحاق موس ى ،حياتي
 ّّ
الجامعيين بمحافظة الخليل ،دار
الدباغ؛ معطفى مراد ،بالدنا فلسطين ،مطبوعات رابطة
ّ
اليافية"،
الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت ،ط0172 ،0م ،الجزء الرابع ،القسم الثاني "في الديار
ص.202-201
ّ
الحسيني ،"0111 – 0111 :منشورات الدار
 مشاقي؛ مهند راشد" ،الدكتور إسحاق موس ىّ
الوطنية للترجمة ،نابلس0111 ،م؛ في ويكيبيديا األخوان املسلمين:
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A
7%D9%82_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%
D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
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الدراسة في الجامعاتّ :
ّ
ّ
الجامعي هي أحد عشر ً
ّ
ّ
عاما
الحسيني في تعلمه
الزمنية اليي قضاها
كانت الفترة
ّ
األمريكية في القاهرة عام 0128م؛ وفي هذه الفترة
(0128م0181-م)؛ بدأها بالجامعة
ّ
كانت معر متأثرة بثورة 0101م؛ وقد ّأدى ذلك إلى ظهور ثالثة أحزاب؛ هي :الحزب
ّ
ّ
الدستوريين بزعامة ثروت باشا وعدلي
الوطني بزعامة حافظ رمضان ،وحزب األحرار
باشا وأحمد لطفي ّ
ّ
الحسيني أكثر
السيد ،وحزب الوفد بزعامة سعد زغلول ،وقد كان
ّ
ّ
يمثلون العفوة ّ
ّ
ً
املثقفة املفكرة وهذا ّيتفق
الدستوريين؛ فهم
قربا إلى حزب األحرار
ّ
شخعيته؛ وقد حعل على شهادة دبلوم في الصحافة ،رجع بعدها عام 0121م
مع
إلى القدس؛ ُ
ّ
رشيديةّ ،
ثم عاد عام 0122م إلى القاهرة ً
طالبا في
وع ّين في املدرسة ال
ً
ّ
املعرية؛ وبعد ثالث سنوات ّ
تخرج فيها حامال درجة الليسانس في اللغة
الجامعة
ّ
ّ
العربية بامتياز؛ وفي عام ّ
الشرقية التابع
تخرجه 0121م التحق بمعهد الدراسات
ً
لجامعة لندن؛ وقد ّ
تخرج فيه عام 0182م؛ حاصال على شهادة البكالوريوس بدرجة

الشرف؛ والتحق عام 0188م بةامعة توبنةن في أملانيا مدة فعلين دراسيين
ّ
ّ
ّ
متخع ً
السامية،
السامية؛ وقد نال عام 0181م دبلوم مقارنة اللغات
عا في اللغات
ّ
الحسيني
والدكتوراه تحت إشراف أستاذه جب من جامعة لندن .من هنا نرى ّأن
ّ
ّ
واملعرية ،وأربع في جامعة
األمريكية
درس سبع سنوات في القاهرة في الجامعتين:
لندن.
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وفاتهّ :
ّ
الحسيني في 0111-02-07م؛ وعمره  72سنة.
توفي
ّ
ّ
ّ
ّ -1
ّ
األدبي ،ع ،88م.س ،ص .07
املدرسية ،مةلة الفةر
الحسيني؛ إسحاق موس ى ،حياتي
بتعرف:
ّ
ّ
األدبي ،ع0172 ،22م ،ص .71وأبو لبن ،إسحاق
والحسيني؛ إسحاق ،ذكريات العمر ،مةلة الفةر
ّ
الحسيني :سيرته وآثاره ،م.س ،ص.81-87
موس ى
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مسيرة كتاباته في اللغة العربيةّ :
ّ
ّ
ّ
ّ
وغنية بالجواهر
اللغوية حافلة
اإلبداعية في كتاباته
الحسيني
كانت مسيرة
ّ
ّ
العملية،
وسنتحدث هنا عن ثالث نقاط؛ هي :منابع اإلبداع ،والحياة
املشرقة؛
ّ
العربية.
وكتاباته املختلفة في اللغة
منابع اإلبداعّ :
الحسيني ّ
ّ
ّ
املقدسية إلى متابعة
متنوعة؛ فمن بيئته
لقد كانت منابع اإلبداع عند
ّ
ّ
ّ
الجامعية في
الجامعية؛ وأثناء دراسته
املدرسية إلى دراسته
أسرته له إلى دراسته
القاهرة صقل ثقافته املنشودة واليي كانت تظهر من خالل إفادته ممن حوله؛
ّ
ّ
ّ
األهلية؛
املعرية
واستماعه إلى الندوات واملحاضرات اليي كانت تنظمها الجامعة
فاستمع إلى محاضرات الدكتور منعور فهمي في الفلسفة ،ومحاضرات الدكتور طه
حسين في األدب دون أن يكون ً
طالبا عندهما! وتابع نشاط الروابط املختلفة؛ ومن
الشرقية" اليي ّ
ّ
تزعمها الشيخ عبد الحميد البكر ّي ،والدكتور منعور
ذلك" :الرابطة
ّ
الخطابي الذي
فهمي ،وغيرهما .ورابطة محمد علي الطاهر صاحب األسلوب
ً
ّ
املعريين ذوي
وعددا من رجال الفكر والسياسة
يستقطب الزعماء العرب املنفيين،
والعربية .وهكذا؛ فقد ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
امليول
للحسيني؛ إذ
الثقافية
تنوعت املعادر
اإلسالمية
ّ
ّ
النشاشيبي،
تشربت ثقافته األصيلة من نعومة أظفاره على يدي محمد إسعاف
ّ
الععرية من أستاذه نخلة زريق ،وكان من أساتذته في معر الدكتور طه
وثقافته
حسين ،وأحمد حسن ّ
الزيات ،ومنعور فهمي ،ومعطفى عبد الرازق ،واملستشرق
َ
1
ّ
البريطاني هملتن جب الذي أشرف على رسالته في الدكتوراه.
ّ
ّ
ّ
األدبي ،ع0172 ،22م ،ص.72 ،71 :
الحسيني؛ إسحاق ،ذكريات العمر ،مةلة الفةر
بتعرف:
-1
ّ
الحسيني :سيرته وآثاره ،م.س ،ص .11 -87والفاعوري؛ عوني ،قراءة في
وأبو لبن ،إسحاق موس ى
ّ
رواية مذكرات دجاجة ،مةلة جامعة دمشق ،مج ،07ع2112 ،1+8م ،ص.70-71
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الحياة العمليةّ :
الحسيني في حقل التعليم منذ عودته إلى القدس بعد ّ
ّ
تخرجه في معهد
عمل
ّ
الشرقية التابع لجامعة لندن سنة 0181؛ ومن أبرز محطات حياته
الدراسات
1
ّ
العملية؛ نستعرض:
ّ
الرشيدية فترة قعيرة.
* 0181م :عمل في املدرسة
ّ
* 0181م0112-م :عمل في ّ
العربية.
الكلية
ّ
ً
ّ
ّ
العامة في
العربية في إدارة املعارف
* 0112م0117-م :عمل مفتشا أعلى للغة
فلسطين.
* 0117م0111-م :سافر إلى حلب؛ وغادر بعدها إلى بيروت.
ّ
* 0111م0111-مّ :
األمريكية في بيروت.
درس في الجامعة
* 0112م :أعير للتدريس في جامعة مكةيل في كندا مدة عام.
ً
العربية العاليةّ ،
ّ
ثم
* 0111م :سافر إلى القاهرة وعمل أستاذا في معهد الدراسات
ً
ّ
العربية في املعهد.
رئيسا لقسم اللغة
ً
العلمي في بغداد؛ ّ
* 0120م :اختير ً
ّ
عضوا في مةمع اللغة
ثم انتخب
عضوا في املةمع
ّ
العربية في القاهرة.
ّ
ً
اإلسالمية في القاهرة.
عضوا في مةمع البحوث
* 0122م :انتخب
* 0128م0121-م :انتدب للتدريس في جامعة مكةيل في كندا ،وحاضر في عدد من
ّ
األمريكية.
الجامعات
ّ
الحسيني :سيرته وآثاره ،م.س ،ص .21-22ومشاقي؛ مهند راشد،
 -1أبو لبن ،إسحاق موس ى
ّ
الحسيني ،"0111 – 0111:م.س؛ في ويكيبيديا األخوان املسلمين:
"الدكتور إسحاق موس ى
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A
7%D9%82_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%
D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
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ً
األمريكية ّ
ّ
حيى عام
* 0121م :رجع إلى القاهرة ،وبقي يعمل أستاذا في الجامعة
0178م؛ بعدها عاد إلى القدس.
ً
ّ
ّ
العربية في القاهرة.
سنوية ملةمع اللغة
* 0178م0172-م :كتب أبحاثا
عضوا في مةلس أمناء ّ
ً
كلية العلوم والتكنولوجيا؛ جامعة القدس،
* 0172م :انتخب
ّ
ً
ورئيسا ّ
لكلية اآلداب للبنات-إحدى كليات جامعة القدس.
كتابات الحسيني املختلفة في اللغة العربيةّ :
ّ
ّ
ّ
واهتم بها في حياته ،وفي دراساته وأبحاثه؛ فهي األساس
العربية؛
الحسيني
عشق
العربية؛ على ّ
1
ّ
ّ
حد تعبيره.
القومية
اللغو ّي لترسيخ
وله رأي في األدب ّ
ّ
إنسانية قوامها املشاعر النبيلة
مؤداه ّأن األدب رسالة
ّ
ّ
اللغوية املتأنقة ،فهو بالنسبة
واألحاسيس العادقة واألفكار السامية والعياغة
ّ
للفرد ضرورات الحياةّ ،
ولألمة سجلها الذي يحتفظ بنبضات قلبها وأشواق روحها
وإشراق عقلها.

2

ّ
ّ
األدبية ذكر مشاقي ":أسلوب مرسل واضح العبارة
الحسيني في كتاباته
وعن أسلوب
مأنوس األلفاظ يمتاز بعذوبة ّ
ّ
مفعلة
وخفة تةعله ال يبحث عن الكلمات ..،وألفاظه
على قدر معانيه دون حشو أو تكرار أو عسر في التعبير".

3

ّ
ّ
الحسيني ،األدب والقومية
الحسيني :سيرته وآثاره ،م.س ،ص211؛ عن:
 -1أبو لبن ،إسحاق موس ى
ّ
العربية ،ص.17
ّ
الحسيني ،"0111 – 0111:م.س؛ في ويكيبيديا
-2مشاقي؛ مهند راشد" ،الدكتور إسحاق موس ى
األخوان املسلمين:
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7
%D9%82_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8
%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
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ً
ّ
الحسيني بعض األشعار؛ فقد كان شغوفا بالشعر؛ فهو يقرضه
ومن كتابات
ّ
وينظمه على قلة ،ويذكر مشاقي ّأن "شعره سلس عذب يمتاز بالبساطة وصدق
العاطفة والبعد عن الغريب ،وأغلب ما نظمه ال يعدو كونه خطرات هي أقرب إلى
ّ
ّ
واالجتماعي؛ ..فمن خطراته اليي كان ينشر بعضها في جريدة القدس
الفلسفي
النظر
ّ
ُ
ّ
هذه األبيات اليي يحث فيها على التمسك بالوطن والتعلق بترابه ،وقد نشرت
الخطرات في كتاب بعد وفاته سنة 0110م ،يقول بعنوان خواطر العمر":
ُ
َ َ
ْ
ُ
أح ـ ْ
رب
بب بـ ــالدك واع ـش ـق ري ـ ـح ت ِ
ـربتهـ ـ ــا فـالروح مـن ريحهـا والجسم م ـ ــن ت ِ
ط ّـو ُ
فت فـي األرض لـم أعثر عـلى بـلـ ــد يحك ـ ـي مح َ
ـاسنهـا فـي الش ـ ــرق والغ ـرب
ّ
ً
أشعارا لبعض
يحب أوالده وأحفاده فنظم فيهم األشعار ،وقد نظم
وقد كان
أصدقائه ،ومنهم :الدكتور ممدوح العكر من مدينة نابلس ،والدكتور شوقي حرب من
مدينة رام هللا.
وقد ّ
تحدث بنبرة حزينة ولوعة جارفة عن ألم القدس وعذابها تحت وطأة
1

االحتالل قائال:
ي ـ ـ ــا ً
قادم ـ ـ ــا للق ـ ـ ــدس تل ـ ـ ــثم تربه ـ ـ ــا
الشـ ـ ـ ـ ــمس ال تعلـ ـ ـ ـ ــو وراء جبالهـ ـ ـ ـ ــا
والطي ـ ـ ــر أغلـ ـ ـ ــق باب ـ ـ ــه كـ ـ ـ ــيال يـ ـ ـ ــرى
ً
متواري ـ ـ ــا
والغع ـ ـ ــن أل ـ ـ ــوى عنق ـ ـ ــه
ًّ
والحق ـ ـ ـ ــل غـ ـ ـ ـ ــادره بنـ ـ ـ ـ ــوه ممزقـ ـ ـ ـ ــا
ومس ـ ـ ـ ـ ـ ــاجد هللا الي ـ ـ ـ ـ ـ ــي ّ
قدس ـ ـ ـ ـ ـ ــتها
ي ـ ــا لي ـ ــت ق ـ ــومي يس ـ ــمعون ولي ـ ــتهم

ه ـ ـ ّـال علم ـ ــت بـ ـ ـ ّ
ـأن قدس ـ ــك باكيـ ـ ـ ْـه
ال نورهـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ــور ،وال هـ ـ ـ ـ ــي حانيـ ـ ـ ـ ـ ْـه
أح ـ ـ ًـدا ية ـ ــوس خ ـ ــالل أرض غالي ـ ـ ْـه
فـ ـ ـ ـ ــي صـ ـ ـ ـ ــدره آثـ ـ ـ ـ ــار جـ ـ ـ ـ ــرح داميـ ـ ـ ـ ـ ْـه
يس ـ ـ ـ ـ ــتبدلون ب ـ ـ ـ ـ ــه دراه ـ ـ ـ ـ ــم بالي ـ ـ ـ ـ ـ ْـه
ثكل ـ ـ ـ ــى تن ـ ـ ـ ــوح عل ـ ـ ـ ــى دي ـ ـ ـ ــار خاوي ـ ـ ـ ـ ْـه
ّ
يتفك ـ ـ ـ ـ ــرون بك ـ ـ ـ ـ ـ ّـل نف ـ ـ ـ ـ ــس واعي ـ ـ ـ ـ ـ ْـه
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أما أبرز مؤلفاته اإلبداعية ودراساته األدبية والنقدية؛ فهيّ 1:
ّ
ّ
الحسيني درجة الدكتوراه من
* ابن قتيبة :حياته وآثاره ،وهي دراسة مركزة نال بها
الشرقية بةامعة لندن سنة 0181مّ .
ّ
ً
إسهاما
تعد هذه الدراسة
معهد الدراسات
ر ً
ّ
ّ
ّ
األدبية اليي بذلها
نقدي للجهود
النقدية ،فهي أول تقدير
ائدا في الدراسات
ّ
العربية :د .هاشم ياغي ،ونشرتها املؤسسة
صاحب الشعر والشعراء؛ ترجمها إلى
ّ
العربية للدراسات والنشر ببيروت عام 0171م.
ّ
* مذكرات دجاجة ،هي رواية نشرت عام 0118م في طبعتها األولى في العدد الثامن
من سلسلة اقرأ العادرة عن دار املعارف بمعر ،وقد القت ً
رواجا بدليل طبعتها
للمرة الثانية في يناير (كانون الثاني) سنة0118م،كما صدرت في طبعة ثالثة من
ّ
دون تاريخ ،وصدرت مرة رابعة عن األمانة ّ
العامة التحاد الكتاب الفلسطينيين عام
ّ
العربية؛ وقد
0170م  ،وهذا دليل واضح على أهمية هذه الرواية في مسار الرواية
فازت بالجائزة األولى بما يشبه اإلجماع في االستفتاء الذي أجرته دار املعارف لقراء
ّ
ّ
الفرنسية.
العربية حول أفضل ما نشر في سلسلة اقرأ ،وقد ترجمت إلى اللغة
والرواية قد تعبر عن واقع مرحلة حرجة من تاريخ القضية الفلسطينية ،كما يراها
ّ
ّ
البعض ،وقد تخلو من ّ
الفلسطينية ،كما
أي بعد رمز ّي يتعلق بةوهر القضية
يراها البعض اآلخر.

ّ
الحسيني :سيرته وآثاره ،م.س ،ص .217-221والفاعوري؛ عوني ،قراءة
 -1أبو لبن ،إسحاق موس ى
ّ
في رواية مذكرات دجاجة ،مةلة جامعة دمشق ،مج،07ع2112 ،1+8م ،ص .78-70ومشاقي؛ مهند
ّ
الحسيني ،"0111 – 0111 :م.س؛ في ويكيبيديا األخوان املسلمين:
راشد" ،الدكتور إسحاق موس ى
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A
7%D9%82_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%
D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث ،الجزء الثامن77 ،

محمد عدنان جبارين وصالح مصطفى محاميد ّ

ّ
االبتدائية؛ باالشتراك مع فايز الغول ،ونشرته مكتبة
* العروض السهل؛ للعفوف
األندلس في القدس ،ط0111 ،0م.
ّ
العربية؛ باالشتراك مع عيس ى عطا هللا؛ نشرته دار املعارف
* األساس في قواعد اللغة
بمعر؛ عام 0117م.
ّ
* "أحمد املدلل" ،هي سلسلة الطرائف لألطفال؛ شاركه في تأليفها محمد العدناني،
وأحمد سليم سعيدان ،وفايز الغول ،ونشرتها مكتبة األندلس في القدس عام
0117م .وقد كان الهدف من إصدار هذه السلسلة تثقيف الطفل وتوعيته وربطه
باملاض ي مع الحاضر الذي يحياه.
* "وردان الوفي" ،هي سلسلة الطرائف لألطفال؛ شاركه في تأليفها محمد العدناني،
وأحمد سليم سعيدان ،وفايز الغول ،ونشرتها مكتبة األندلس في القدس.
* "أيام الشتاء" ،هي سلسلة الطرائف لألطفال؛ شاركه في تأليفها محمد العدناني،
وأحمد سليم سعيدان ،وفايز الغول ،ونشرتها مكتبة األندلس في القدس.
ّ ُ
متفرقة كتبت في أوقات مختلفة،
* هل األدباء بشر؟؛ مةموعة خواطر ومقاالت
ّ
يتحدث فيها عن بعض الظواهر النفسية واالجتماعية في حياة األدباء متكئا على
ّ
ّ
األدبية في
التحليل النفس ّي ،ويتط ّرق في بعضها اآلخر إلى الحديث عن الحركة
فلسطين بقعد تأصيل هذه الحركة وإبراز معاملها وإحياء لذكرى أعالمها ،وقد
ّ
ّ
الستينيات.
األمريكية ببيروت عام 0111م ،ودار العلم للماليين في
نشرته الجامعة
ً
بحوثا ّ
العربي املعاصر؛ هذا الكتاب ّ
ّ
موسعة تعالج قضايا في
يضم
* املدخل إلى األدب
ّ
العربي املعاصر من شعر ومسرحية وقعة وسيرة ،وقد صدر الكتاب عن
األدب
ّ
العربية العالية في القاهرة سنة 0128م ،وعدد صفحاته
معهد الدراسات
صفحة.
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العربية؛ ّ
ّ
ّ
يتكون هذا الكتاب من مةموعة محاضرات ألقاها
والقومية
* األدب
ّ
ّ
العربية في القاهرة بقعد
الحسيني في مسامع طلبة معهد البحوث والدراسات
ّ
كل ّ
أدبية ّ
تثقيفهم ثقافة ّ
كل ما ينبغي أن يطلع عليه ّ
واطالعهم على ّ
مثقف من
عامة
ً
ّ
ّ
شؤون األدب واللغة ،ويتناول
العربية
والقومية
موضوعا حول العالقة بين األدب
ّ
العربية عام 0121م0122-م.
وغيرها ،وقد نشره معهد البحوث والدراسات
ّ
األدبي املعاصر في الربع األول من القرن العشرين؛ نشره معهد البحوث
* النقد
ّ
ّ
ّ
يتحدث عن تأثر األدباء بالفكر
العربية في القاهرة عام 0127م؛
والدراسات
ّ
األوروبي.
ومن أبحاثه املنشورة في مجالت مجمع اللغة العربية؛ ً
تبعا لسنة إلقائهاّ 1:
ّ
العربية" ،البحوث واملحاضرات؛ مؤتمر 0120م-
 "معطلحات النقود في البالد0122م ،الجلسة الرابعة ،آذار 0122م ،ص-77ص.018
ّ
ّ
ّ
العربية ،القاهرة ،ج0128 ،01م،
العربية" ،مةلة مةمع اللغة
"املقطعية في اللغة
ص.10
 "ألفاظ معربة" ،البحوث واملحاضرات ،مؤتمر الدورة الثالثين ،دمشق ،الجلسةالثالثة0128 ،م0121-م ،ص.11

ّ
الحسيني :سيرته وآثاره ،م.س ،ص .217-221والفاعوري؛ عوني ،قراءة
 -1أبو لبن ،إسحاق موس ى
ّ
في رواية مذكرات دجاجة ،مةلة جامعة دمشق ،مج،07ع2112 ،1+8م ،ص .78-70ومشاقي؛ مهند
ّ
الحسيني ،"0111–0111 :م.س؛ في ويكيبيديا األخوان املسلمين:
راشد" ،الدكتور إسحاق موس ى
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7
%D9%82_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8
%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث ،الجزء الثامن71 ،

محمد عدنان جبارين وصالح مصطفى محاميد ّ

"أثر ّاملعري في األدباء املعاصرين" ،البحوث واملحاضرات ،الدورة الثانية والثالثين،
القاهرة0121 ،م0122-م ،ص-18ص.28
"قعيدتان توأمان" ،البحوث واملحاضرات ،مؤتمر الدورة الثانية والثالثين ،بغداد،غير العادي0121 ،م ،ص-018ص.017
"أسماء بيت املقدس" ،البحوث واملحاضرات للدورة الرابعة والثالثين ،الجلسةالرابعة0127 ،م0127-م ،ص-011ص.001
"أسماء فلسطين" ،البحوث واملحاضرات ،مؤتمر الدورة السابعة والثالثين ،القاهرة،الجلسة الثانية0170 ،م ،ص-1ص.07
"الزط" ،البحوث واملحاضرات ،مؤتمر الدورة الثامنة والثالثين ،القاهرة ،الجلسةالثالثة0172 ،م ،القسم الثاني ،ص.21
"اختعار الكلمات" ،البحوث واملحاضرات ،مؤتمر الدورة الحادية واألربعين ،القاهرة،الجلسة الثانية0171 ،م ،القسم الثاني ،ص.201
ّ
ّ
العربية ،القاهرة،
"موسوعة أعيان القرن الثاني عشر الهجر ّي" ،مةلة مةمع اللغةج0177 ،10م ،ص.18
ّ
مةلة مةمع اللغة الع ّ
ربية ،القاهرة ،ج0171 ،11م ،ص.28
"اللغة العامتة"،ّ
ّ
العربية ،القاهرة ،ج0170 ،17م ،ص.21
"خطأ القياس" ،مةلة مةمع اللغةلؤلؤة من تراث الحسيني في اللغة العربيةّ 1:
ّ
الحسيني ،"0111 – 0111 :م.س؛ في ويكيبيديا
 -1مشاقي؛ مهند راشد" ،الدكتور إسحاق موس ى
األخوان املسلمين:
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7
%D9%82_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8
%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث ،الجزء الثامن11 ،

إسحاق موس ى الحسينيّ :نسائم من سيرته الذاتية ،ونظرة في مسيرة كتاباته في اللغة العربية

ّ
ّ
الحسيني بخطه هو ما نشره في جريدة
أقدم مقال كتبه الدكتور إسحاق موس ى
ّ
املقدسية عام 0120م واملقال بعنوان "ارحموا لغتكم ّأيها الشبان" وجاء
العباح
فيه:

َ
ّ
ّ
املتمدنة العظيمة اليي نالت
املتحضرة
" َمن طال َع صفحات التاريخ يرى ّأن األمم
اعتزت بلغتها وامتدت بامتداد سلطتهاّ ،
قعب السبق في املعارك قد ّ
ألن اللغة هي
العوت الرهيب بل اآللة ّ
الفعالة اليي تنقل صدى صوت قومها إلى أقص ى البالد،
وتةعل لهم ً
ساميا بين األممّ .إن اللغة لسان حال ّ
ً
األمة ،فهي روحها اليي عليها
مركزا
مدار الحياة ،فإن فقدت الروح فالجسم ال محالة هالك .وا أسفاه مع ما نرى من
األمة ،نرى بعض ّ
تأثير اللغة على ّ
شبانها العاملين يقودونها خطوات عديدة إلى الوراء.
ّإنني ّ
بكل أسف أذكر هنا بعض ما سمعته ً
كثيرا مما آثار عواطفي ،وطعنني في
أحشائي طعنات عديدة عديدة :سمعت طبيبين "ال حاجة لذكرهما" يتحادثان ،فقال
أحدهما :ملاذا ال تزورنا يا عزيزي؟ فأجابه :ألن ّ
علي business؟ كثير ،فأرجوك العفو.
ّ
فقال :وهل ذلك يؤخرك عن زيارتك ألصدقاء لك .قال :نعم ،وعلينا اليوم أيضا
ً
وكثيرا ما سمعت من إخواني التالمذة أبناء األمة
doctors meeting for all the
العربية ّ
ّ
ّ
املقدسة،
يتحدثون ويستعملون كلمات غريبة ،وهي طعنة في جسد لغتهم
ً
بدال من كلمة ال ،أو  thank youبدال من ً
شكرا أو أشكرك ،وغير ذلك،
ككلمة No
ّ
مما ّ
فكأن لغتهم اليي فاقت غيرها من اللغات
يشوه الحديث ،وتنفر منه اآلذان،
ّ
ً
ّ
بالبالغة واالتساع تضيق عن التعبير بكلماتهم هذه ،فاتئدوا قليال ،وارحموا لغتكم
ّ
ّ
الشبان .ارحموها كي ترحمكم وإال فالذنب ذنبنا ،وال رحمة على املذنب،
ّأيها
والسالم".
ّ

موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث ،الجزء الثامن10 ،

محمد عدنان جبارين وصالح مصطفى محاميد ّ

جريدة الصباح ،القدس ،سنة 1291م ّ
السيد /إسحاق موس ى الحسينيّ ّ
ّ
الحسيني؛ ليظهر حرص هذا
وبعد؛ فقد كان ختام بحثنا هذا هو أول مقال نشره
العالم الكبير على حفظ مفردات هذه اللغة من الضياع؛ ويبرز توجيهه ألبنائها إلى
ِ
االقتراب منها أكثر فأكثر...
إجمال ّ

ّ َ
ّ
فيضية ونقشوا على
الحسيني َعلم من الذين أهدوا لغتنا إشراقات
إسحاق موس ى
وتاريخية؛ غاص في البحث ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
صفحاتها لوحات ّ
فنق َب في
ولغوية
وفكرية
وعلمية
فنية
ّ
ّ
ليضخ لنا صفحات من شهد أصيل.
الذهبية وأمهاتها؛
آبار الكتب
ّ
قض ى رحلة عمره ّ
يتلقى العلم وينشره بين الناس بالحلم والحكمة؛ دون توقف،
العربية منارات ّ
ّ
ّ
الثقافية ويشهد له
مشعة من مختلف املةاالت وامليادين
وترك ألبناء

بذلك إرثه العظيم من الكتب واملقاالت واألبحاث والدراسات اليي تزخر بها املكتبة
الفلسطينية ّ
العربية ّ
ّ
ّ
عامة.
خاصة واملكتبة
ّ
جاءت هذه الدراسة مختعرة من جهة ،ومركزة جهودها في مسارين من جهة
ّ
ّ
الذاتية للدكتور
الحسيني؛ وتشمل :نسبه ،ووالدته،
أخرى؛ وهما :نسائم السيرة
ّ
العربية؛ وتحوي ثالث نقاط:
ودراسته ،ووفاته .واملسار الثاني :مسيرة كتاباته في اللغة
ّ
ّ
العربية.
العملية ،وكتاباته املختلفة في اللغة
منابع اإلبداع ،والحياة
ّ
ّ
متعددة وفقنا بينها؛ وناقشنا
اعتمدت هذه الدراسة على معادر مختلفة ومراجع
ّ
ّ
ّ
الفذ ّ
حقه؛ وتةذب الباحثين
العال َم
بعضها ،لتخرج بحلة جديدة؛ علها تعطي هذا ِ
والدارسين ليقفوا عنده ّ
بعزة الباحث ،وجود الدارس....
ّ
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إسحاق موس ى الحسينيّ :نسائم من سيرته الذاتية ،ونظرة في مسيرة كتاباته في اللغة العربية

املراجع ّ
 أبو لبن ،جميلة عبد الفتاح .إسحاق موس ى الحسينيّ :سيرته وآثاره .ط .0األردن:دار الكرمل للنشر والتوزيع.2110 ،
ّ
ّ
املدرسية"،
الحسيني ،إسحاق" .من ذكريات العمر .الحلقة الخامسة ،حياتي
مجلة الفجر األدبيّ ،مطبعة الرسالة ،القدس ،ع.0178 ،88
 ّحور ،محمد إبراهيم .موسوعة الحضارة العربية اإلسالمية( .مادة :إسحاق).
األردن :مؤسسة آل البيت للفكر ،د.ت.
ّ
ّ
اليافية" .ج.1
الدباغ ،معطفى مراد .بالدنا فلسطين .القسم الثاني "في الديار
ّ
الجامعيين بمحافظة الخليل .بيروت :دار الطليعة للطباعة
ط .0مطبوعات رابطة
والنشر.0172 ،
 سلسلة إحياء التراث الفلسطينيّ :الشخصيات الفلسطينية حتى عام 1291م.ط .2القدس :وكالة أبي عرفة للصحافة والنشر.0171 ،
ّ
عالم ،محمد مهدي .مجمع اللغة العربية في ثالثين ً
عاما .القاهرة :الهيئة ّ
العامة
ّ
األميرية.0122،
لشؤون املطابع
 العودات ،يعقوب .من أعالم الفكر واألدب في فلسطين .األردنّ -عمان :جمعية
ّ
ّ
التعاونية.0172 ،
عمال املطابع
ّ
 الفاعوري ،عوني" .قراءة في رواية مذكرات دجاجة" مجلة جامعة دمشق ،مج،07ع.70-71 ،2112 ،1+8
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محمد عدنان جبارين وصالح مصطفى محاميد ّ

 ّمناع ،عادل" .عمر أفندي النقيب ،ونقابة األشراف في القدس في أواخر العهد
ّ
ّ
الحسيني بمناسبة بلوغه
العثماني" في "مةموعة بحوث مهداة إلى األستاذ
ّ
الثمانين ،من بعض طلبته وعارفي فضله" .القدس :مطبعة الشرق
العربية،
 ،0171بقلم  ،ص-021ص.087
ّ
الحسيني ،"0111–0111 :نابلس:
 مشاقي ،مهند راشد" .الدكتور إسحاق موس ىّ
الوطنية للترجمة ،0111 ،في ويكيبيديا األخوان املسلمين:
منشورات الدار
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A5%D8%B3%D
8%AD%D8%A7%D9%82_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%
D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A

 الناشف ،تيسير .مفكرون فلسطينيونّ في القرنّ العشرين .سلسلة دراساتّ
الحسيني .العراق :مطبعة جامعة بغداد،
فلسطينية ( .)7إشراف وتدقيق :جعفر
.0170
ّ
الهواري ،عرفان سعيد .أعالم من أرض السالم .حيفا :مطبعة دار املشرق،
جامعة حيفا.0171 ،
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