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��ّ � إ��
ف ا�ّ�#
"��! وإ��
ق ��% ا��'��!ا���� ا����ي  ��  

  )ا.-
�� وا� �
-,ة(درا�� )!  

  إ�0اد

��  �1ير أ��� � �3 � �د أ

  إ",اف

  أ5 � 5'� 5
�. د .أ

XUّ� ُا�  

 AH�" ق��Hوإ &)#*��'ّ��'�2 ا��1ي /'� "��� إH%�ف ا !Hّ�را?%�XY ه8W ا

���?�#, =#> !#ّ�>�
? !Hل درا@L =" &'#(�و"� 3�2 /'���  ،و<����E ا��1ي ،و6
������ ا%��#! ،ا

!�?�Lو?��#ً�ا، و6@6! ��5ل، و ،!"�ّ
^ أن ?��\ "W> !Hّ�را  . "= أ�DHر �1	X7���� ،! ا

#6= <�(�` ا��1ي، و?_�ر8���
�"�ء وا
ّ�"! اه���م ا%�ب ا� ،و�� <ّ#= ا(�,` �& ا

`	��� إA ا%�5 اً�Pو، ��b> \E�? يW�1	�#=ا =#�Hاث  ،ر "�ر��إ,�اه�� X%H �,#�ء ا

�	�c =" FE%)>، `,�)
��! ا�%� !#>�1�/ X�A ا�;�	�، وأ*�ر اEإA أه�ّ#!  �#�� وأ�Lى ?�6dت <�

 ،!
>�(ّاّ�راH!، و/�ض "'�ه2 ا(�` ا�& ا/���ه�، و"���	�ت اّ�راH!، وأه> اّ�را�Hت ا

F��cوا &�  .وا5ّ%�<�ت ا

��ّ���	` ),#�ة ا'��*#(& وا�)#'& ا%��#!(�#� اWي ,�\ /'�ان أّ"� ا `,�)، ���dد8 ا

&'#(��'��*#(& وا !#��%"'W ا'�dة ,�A ا���ة، "(ّ#ً'� أ�6 ه8W ا�#�ة �& ?�F#c  ،/= ا�#�ة ا

&��%! وا�%��Pة، و/�ض �#F أ<�ز ���c��3 ا�PJا &�H�1ي ��3 "�ر�  .���ه�� ا

 `,�)"�5در8  و�cء �#/ F�A ،�& ا5D\ اJول ا(�` ا��1ي /'� اّ'��*#(&و?'�ول ا

<	�
&و:راN ،ا��1	! ا�& وF��cّ ��3 "�رH! ا�PJا F;�'" أ<�زت &��/�ة ور�F،  F7 ا��1ّ	! ا

ّ�1! و"F?�b3 F"��D;�	�، 6> /�ض �"�رH! ا،  A
�	> وا;�	�، و"��FD "= ا�/�ة إورأ	F �& ا

^ و ،��وف ا@?#'#!ا%�"#! واWا آWد<�ء، وآّ\ هJب وا��ّ��رأ	F �& ?#)#� ا'��، و3
�8 ا��1ي 

&)#*��'ّ! ا��1	! ا�& :"= <�� ا�PJء ا�Y &� آ�ن.  



  ر

 

&'#(�/�ر�Yً "�5در8 ا��1	!  ،و�cء ا(�,` �& ا5D\ ا/ &3�E�A ا(�` ا��1ي /'� ا

;�ّاWي U��3  ،وأH��F> ا��1ي ،�	�، و?'�ول ا�1! /'�8ا�& ,ّ�دت "'�;F ا��1ي اّ�ا/& إA ا

=#b����و"��FD "= ا�/�ة إA ا���<!  ،ا%�"#! واA�5D وأH(�<�� ، ورأ	F <����!أH��ب ا

!#'#?@�>، M	�%�@L��5ر وا F?�b3و ،�� F78 ،ور��'/ !#>�%� ا�1! اN�5L A�/ ء�cو، 

%�وض، وآ�ن ذ^ �& �Yء ا�%��Pة ود/�ة ا�;�	� و:راFN ا��1	! �& ا�PJات وا'�� وا

&'#(�   .ا�& ?('�ه� ا

`�E
�ء <#= ا'��*#(&  ،وأ"� �& ا5D\ ا�3
�ط ا-L�@ف وا- A�/ `,�)���j ا


�	> وا;�	�، �%�ض اL�@���� �& اHJ��ب  ،وا�)#'& �& �Yء ���ه�� ا��1ي�> \E���ا

و�7ّ#! ا��ف ا%�<& و"����F، واL�@���� �&  ،وا�%'A واّ'�bة إA �7ّ#! ا�QD ،ا��1ي

&�#�%�
�ء ا�& و�j /'�ه� ا(�,` ���Eّ�X �&  ،"'�;��� ا�ود/�ة ?#)#� ا'��، أ"� 3
�ط ا-

!#>�%ور����7 ��/�ة إA ا%�"#! وا��وف ا@?#'#!، و�& M3�c "= �7ّ#!  ،د��/��� /= ا

&>�%  .?#)#� ا'�� ا

�)��?�! أه> ا'��2N ا�& ?�Pّ�X إ#�� ه8W اّ�راH!و?'�ول ا  .,` �& ا
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�ّQ ا��  

ا��� l ا��Dّ�د <�;@ل و�DPت ا���ل، اWي <#�8 آّ\ اّ'%> وا�7�Jل، واWي أk3ل 

bّ'" �Dًً�� "�ّ<ً�ا "��ً�� �F> k;/d اH�3J& وا;'�نm" �"ً@ن آ:�
، و�#F آّ�م "��نوز"�ن �& آّ\  ،ا

#ّ>�%
�ل ،! و*ّ���� <dن اL��ره� وا�D_Pه� "= �N�H ا��1ت وا�PJاتا�" : �o#>ِ�َ/َ �3ً:َ�ْ�ُ 8ُ�'َْkَ3َْأ �t3ِإ


ُ��َنِ%ْ?َ <ْ�ُt�%َF ا�P@Lُ =" AD_5! ا%�ب اَ%�<�ء "= )1("َ�Hور �)/ A�/ <�ّHو lا A�Pو ،

�7د�> <�ّ�? =" v5وأ� ،=#�H���%�<ّ#! "�?�د، ا�L ،<#�5?> ا3J(#�ء وا <، �')F�w@)> x آّ\ /�

=#%�cأ F)�Pو F: A�/و، =	�ّ  . و"= ?(%�> <y,)�ن إA 	�م ا

#ِ%(> َ̂ 1ِ��ِ> اَ%َ�ِ<#tِ! وُ/ُ��ِ"َ��، إْذ َ?َ;�At ذُ !ِHَِ�َرا>ِ �Eً	�ِ,ًَ�� َو	َ�ُب َ�ِ�%َ�ِ> أّ"� َ<ْ%ُ�، �
� اْهَ�>t ا

�َ�َ ،���ِHَِ�َراِ ِ̀ #Eِ�َ
#َ�ًة اِ/َ 8ُ�
ُ'َ�َ/ْ��َ ،��ِ�Pُُأ =ْ"ِ ��ًPْأ &ُ"ِ��َHْا� =ُ	z���t َآ�َن ا َ̂ ��3ُا Hَّ(�ِ�#َ= ِ�& َذِ

�َّ� َآ�Xِ3َ ِ�& ِ/َ(�َدِ?ِ�>، َو:َ"ُ'�ا ِ<Fِ ِد	ً'� ِ�& َ,َ#�ِ?ِ�>، َوِ"ْ= َأِcْ��Dُ�َ/َ Fِا، َوِ,َ/َ �{ً�Dَ��Eُ�َ>َ Fِ#ْا َوbَ3َُ��ا، َوَ

�َ%َ� َ	اَ �t�"ِ !ِt#ِ�PُJُا \ِNِ�(َ�َ�َ/َ ADَ�t#>ِ Aُ! ِرْآkًا َ	ْ�َ?kُ�ِ َ/َ�ْ#َ�� َهWَا ا�ِّ	ُ=، َوَ�َّ� َآ�َن َ?6ِdْ#ُ�َه� ِ�& اْ

�ِ#ْwَ =ْ/َ Fِ>ِ َ�اِرَه�، َوإْ<َ�اِز َ"� ا3َْ��َزْتwَ �ِ)ْHَ3َِّ��، َو�bَ"َ jِ�ْاْهَ��|�ا ِ�& َآ �ِ
َ�َ ،=َ#Hِاِرt�َه�، ِإِذ اْهَ��|�ا ا

<�ُ?ُ�Dَtmَ"ُ َدْتt�%َ?ََو ،<�ُDُ#3ِ�5َ?َ َ�ْتEُ�َ�َ ،�
َرwَْ> اLِْ�َ��ِف  ،ِ<َ�� اْهِ�َ��ً"� َ/bِ#ً��، َوَ<�Eُ�َا ِ�#َ�� َ<�Eً�ْ َدِ�#ً

�َ
 ،�، و?'ّ(��ا �N�15ه� وآ(��Nه�ُ{ُ�ِ�ِ�> َوَ?َ'�ُِّع َ"َ'�ِهِ;ِ�>، َ�َ�َ'�َوُ�ا ِ�& ِدَراPَ <�ِ?ِ�Hَِ�#َ> اُ�1َِ! َوُ/ْ�َ

  .و}�اه�ه� و*�ارده�

 &� =��
�ن ا3�E& ا�;�ي، ���X3 �7#! او�� <�أ اه���م ا%�ب <�(�` ا��1ي "'W ا


�"�ء 
#M /'��، و<�~ ا%�ب ا'��ج �& /��م ا�1! و?�ار��H، وا(�` �#�� وا�� <� �Eً/�> !1�ا

�"��
�ن اا�;�ي "(�b/ �1ً#��، ��'�و�ا �& ا�1! أ�Pا?�� و��3ه�  �& <��E> ا��1ي ,�A ا


�7	� ا��1	A�, ! <��1ا *dًوا <%#� ا��ى
& أY�, 8�6ً�ا �& آّ\  ،و����P، و?�Hّ%�ا �& ا>


#= ,#ً'� و"���D#= أ,#��3ً، واH���وا �& D�ّ" ^ا%�5ر اk"'#! ا�& ?(%��>، و}ّ\ ا��1	�ن �& ذ

> 	�= آ��F �& ا%�5ر ا%);�	!، و<
#�E�> X> <%� ا%�5ر اWه F3أ �#w ،!#>�%ّ�1! ا !#)

?j%7 و?
�ى إA أن وP�X إA ا%�5 ا��	`، �'�X7 ا(@د  ،ا%�<#! /�A هWا ا��ل

                                                           

  2آية : سورة يوسف) (1
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ه� اJد<�ء واّ�ار�Hن، 	(��Eن �& ا%�<#!، <%� j%Y أ�P<�� "= اّ)#_�ة ا��آ#!، وU�3 إ6َ�

d�" <�6(�ن، <��ا��	1! و�
�ا ا%�ب �& 7�3��> ا��D	!ا)H =	W= <��)����#=، ا	�6d�" أو =#�P، 

!	�5%  .و,#�?�> ا

 !	�d> ن�Hار�#(�� ا%�	�ة، }�� ا�Hه;�� وأ�'�> ،!E	��و�& }\ ?
�م ا�را�Hت ا��1	! ا

 ،=#	�1�##= "= ا�/#\ اJول "= ا�PJ2َ اِ�ْ" 2! وو�PJاء ا� \�, =" <�'�� ،!D���"

��ّF ،	�دة �& ا��E)��!1ا <���اث ا��1ي، و:"'�ا أF3 ا_�	� إA اّ)��، و<F ?��ن ا@L ="ا . وWه

 �#ّ1�ّ�اء ا�%��Pة؛ "%��Pة ا� ��> !1	�MH�' "� ا F> ا���, ،�L: ى �& ")�ر�L! أ�ر 6ّ�Hو

�	�;�
#�، ،ا�#�?&، و�� ر�%�ا *%�ر ا%��1! <%#ً�ا /= ا��� وا�> &��وا%�\ /�A "�اآ(!  وا

F#� �1ص^ �yّن ا�1##� ه� "
�5 وا vY	M; اW>و ،F�	�5/ �5/ \��� F��	�%"�5 و%  . ا

و"�= �Hر �& هW	= ا�'�;#= /���ن "= أ/@م ا�1! �& ��)_#=، وه�� "��� إH%�ف 

 !"�L 8��c ���'" \ن، آ�س آ�#H�
ا'��*#(& وإ��Hق "�AH ا�)#'&، وه�� ��)_#'#�ن "

>�%��اء  &)#*��'!، �
� ,�\ ا	�1����دة ا ���Y�/ !
	�} &� ����@�Lا =" <ِw�ّ#!، /�A ا

 ،�"Jا اWه \#)H &� v��3و vو�� آ�� ،=##�PJ~ ا�غ "(��وأدرك أه�ّ#! < ،<	�
�> kّ�/وا !�PJا


�	>، وا%'�	! <��5در8 ا'�درة �& ذ^ ا�#=، وَ,َ�\ /�A آ\ وأ�6ّ هWا �& ?�F�#c ��3 اJدب ا

1!، ورأى أ3ّ �5/ \�
�:ن ا<���c =/ �3�%ل ?�^ ا�1! "��وت أن '� آّ��� ا<�%��3 /= ز"�ن ا

F3�%" ��{وأ F)هW" =#ّ> �" !1�  .)1(ا�7�ُ	! ا%�<#!، و�� آ�M وM_L �& ا

 !1�
�<\ ذ^ �Hر إ��Hق "�AH ا�)#'& �& {�	� ا�%��Pة، ود/� إ�P�%" Aة ا"

%�و?)�	�  ،
#�، و�� ?('A ���ة ?;�	� ا�1! و?_�	�ه�؛ ,�A ?;�ري ا��7رة ا��	E!وا(%� /= ا

�1!، و}��ت د/�ا8 ه8Wروح ا%�5، ��/� إA إ/�دة ا'�b �& ��7	� ا !#ّ�c !�Yوا   ��#� �/�	

1! /�5	! و�� أX)6 ذ^ �& أ<��F6 ا�'��رة �& ";�"� ا�1! وLّ_�� �& آ��< A��7	� F) #إ

  .)�& اJدب ا%�<& ا��	`(و )�Pة/�<#! "%�
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�5ّ#�#= ،و"= ه'��و��cده��  ،H#�'�ول ا(�,` �& ه8W ا�راH! ا(�` ا��1ي ��?#= ا

! وا�%��Pة، <�,�Eً و")�
L =" ���;�'" �#ً5@ل ���c��3 اJد<&، �PJء ا�Y &� !	�1�ا

�#�ة و��� `,�)��ق "�AH ا�)#'& "��� إH%�ف ا'��*#(& وإHه�� ا��1ي، وH#%�ض ا

ا(�` : ا%��#!، وأ�6ه� �& ?�F#c ���ه�� ا��1ي، وH�_�ل اّ�راH! 6@6! "�اY#� أH�H#!، وه&

ا��1ي /'� ا'��*#(&، وا(�` ا��1ي /'� ا�)#'&، ودراH! "�از3! <#= ا�c��Y &� =#ء 

! وا�%��Pة�PJا.  

^W>و،  &� `�)�& ��م <�� آ\ "= "��� إH%�ف ا;��د ا��1	! ا	��= ?��	� "���! ا

&'#(��(�` ا��1ي، ��\ "Eّ\  ،ا'��*#(& وإ��Hق "�AH ا FوأH��ب آ\ "'��� �& ?'�و

 F> M
�	> "�N@ إA أ�Pل ا�1! را��7 "� {�& ا�PJب ا��HJ1! ا�ا'��*#(& �& ?'�وF ا

 FD��" �""��؟، و��1! و/�
�7	� ا��1	! ا_�رN! ا(%U "= ?1##� و?%�	\ �& {�	
! /�ض ا"= ا

!#>�%
�<\، ه\ آ�ن ا�)#'& �& أH��F> 	�#\ إA ا�#)#� وا�)�#\؟/�A ا�ذاه(� "WهM  ،، و�& ا

=#	�1�اW	= د/�ا إA ?#)#� ا%�<#! و"�اآ(! ا%�5؟ وه\ <�زت د/�ة ا�;�	�  ،ا���6#= "= ا

   ./'�8؟، وه\ ر�U ا�)#'& "'�2 ا����b#=؟

 ،! اّ�راH! �& أ��3ّ ?�
& ا�7ء /�A /��#= "= أ/@م ا�1! �& ��)_#=و?(�ز أه�#

 !1�
�<\، ُ	����c =/ ��#� jده�� ا��1	! �& إ,#�ء ا�
�م /�A ا��ازي وا? !Hدرا &� ���و?�'�و


�7	� ا���! ا�& اه�> <�� ! وا�%��Pة "= ا�PJأه�#��� �& آ�ن �7#�& ا At�;�? آ�� ،!#>�%ا


L =" =#�#7@ل �1ّ	#= ��)_#'ّ##=ا�ار  .�Hن، و?��E\ أه�#��� �& ?'�ول ه�?#= ا

إن ه8W اّ�را�P�? !H ا(�` ا��1ي /'� ا'��*#(& وا�)#'& �& �c#� ?�ا���6 ا��1ي 

 ^W>�1ي، و�
�<�! <#= "'�;��� و���ه�� ا�اWي اH�_�ع ا(�,` ا��Pل إ#F، "� ا��از3! وا

 &� `,�)  :ه8W اّ�راH! ا�'�ه2 ا(�Eّ#! ا�?#!اّ?(� ا

- &Nا�
�H-2 ا�'�
�7	� ا��1	! ا�& ?'�و�� ا�c@ن �& : ا��اج ا�Hا AوأذهF> M إ

 ."�رو���6 ا��1ي واJد<&
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- &DP�
�7	� ا��1	! ا�& /���Y ا�c@ن، وأ��c ا�%��"�ت : ا�'�2 ا,#= أjP ا

!�@% .ذات ا

- &�
�7	� ا��1	! ا�& <�زت /'� ا�c�#=، أر�P "= : ا�'�2 ا��ر	F ?�ر	U%> x ا@L

 .<�H���7ره� "= "�Y#�� إ�Y�, Aه�

- &�>�
�F أ��<\ <#= ا�'�2 ا��1ي /'� ا�c�#=: ا�'�2 ا@L ="ف  ،و@�L-ط ا�
3 jوأآ�


�ء <#'���� .وا-

- &�#���
�7	� ا��1	! /'�ه��، و?��#\ وأ/���8 �& : ا�'�2 ا
�ء <#'ا-L�@ا�  .���ف وا-

 =/ X)�آ &�� ا(�,` /��ات ا��M واj�5ّ وا�;@ت وا��ا�� ا����و3#! ا�} �


5� �& ا��j /= آ�"\ ا(�` ا��1ي �ا'��*#(& وا�)#'&، /ّ� F	/ �E%�A آ��ب أو <�` ?

	 < ،^> 	;� إA ذ^ H(#@، و/@وة /�A ذ F3إ- أ ،&'#(�;� أي دراH! /'� ا'��*#(& أو ا

 ،=#�c�"�از3! و"
�<�! <#'���، وآ\ "� // �E�F# ا(�,` "= درا�Hت �& ا;�M3 ا��1ي /'� ا

 &� 8�5� �" �#1 U�'	 `�> ت أو ";�د@;�#)X إ- *Wرات و"
�_�Dت �& <%U ا��M وا

^  :ه8W اّ�راH!، و"= ذ

 .م1994إ��
ف ا��#
"��! ا����ي، ����% ��,،  -

� � إ��
ف ا��#
"��!، 0=,6، (�& آ��ب وه� <�` "'��ر  ���
ث �0 أد1\ ا��,��أ

6,B(و ^��/ F5ّ�A ا;�M3 ا��1ي )�5
T^، أد	 <�� !Hّ�را> 	'�U ا(�,` "� �F?�5 ه8W ا F#و� ،

 F6ا�� �Yً�/ 1! آ�ن�<\ �cء /�F?�#, A و*�/�	�F و6
���F وا��<#! /'�8 و"� �cء �#/ F�A ا

� FDا��" U%>�1ي و� .& ا�1! وا-P_@,�ت ا�& آ�ن 	)���"�� وهWا > 	�%ّ� <��DP �7تا

-  ،��� ��
ر6، �� ��� أ_Fو ^T,�� !��'ا�� %�� .م2001إ��
ق 

 U%> &� FNرا: =" j�'> ءت�c و�� ،&'#(�/�XY ا(�,kc !Eءا <)#ً_� �;�M3 ا��1ي /'� ا


�7	� ا��1	! ا�& }��ت /'�8، دون ا�%�	/ 2�W" Aه(F و���8 ا��1ي، ���X3 دراH��� /�"! ا

  .?�آkت �& "%/ ���b�F?�#, A و";�F ا��<�ي واJد<&
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ق ��% ا��'��!،  -��` ،!��"
� � إ��
ف ا��# ��� .م1987أد1\ ا��,

 �#w !	�1�و�#F /�ض ا�)#'& 3�cً(� "= أH��ب اّ'��*#(& ا��1ي و<��c =" �7ً%د8 ا

�H =�	 < ^ى "
�_�Dت ��#�!، و?�ّآkت درا/ F�H�A ?'�ول ,#�ة ا'��*#(& أّن "� أ?F> A �& ذ

 F�Hدرا X3��� ،!�H�
�-ت ا�& آ�(�� �& ";�! ا�;�� ا%��& ا%�<& و";�! ا�وU%> ��c ا

&)#*��';kء "= ?�اث ا �%ً�c ��D53 =" �Eأآ &�. 

'��*#(& �yّن دراH�'� ه�c 8Wءت "���"�! ا;�اM3 �& ا(�` ا��1ي /'� ا ،و<�Wا

���� إH%�ف  ا�? ��Eوا�)#'&، و�� *��X ?��#ً�ا، و6@6! ��5ل، و�L?�!، ��'�ول  !#��%ا�#�ة ا

 F#� `,�)ا'��*#(& وإ��Hق "�AH ا�)#'&، وأF#c�? &� ���?�#, �6 ���ه�� ا��1ي، و/�ض ا

&��%  .?�اث ا�c�#= ا


"��!ا���� ا����ي ��0 ا��#(أّ"� ا5D\ اJول ���ن <%'�ان (،  `,�)و/�ض �#F ا

 Mي ذهW6
���F ا��1	!، و/�ض ���Dم ا�1! /'� ا'��*#(& ا &)#*��'ا��5در ا�& �3\ "'�� ا

 FD��"و !#'#?@
�7	� ا��1	! آ��/�ة إA ا%�"#! وا��وف ا�#F ا�WهM ا�ارو	'&، و"��FD "= ا


�	> و�Dظ ا�1!، وا-H��راآ�ت ;�	� �& ا�1! و?#)#� ا'��، و?'�ا"= �7#! اJ F?�b3 `,�)ول ا

  .ا��1	! ا�& أWLه� /�A آّ��ب وأد<�ء /8�5

 &3�Eو?'�ول �#F "�5در8  ،)ا���� ا����ي ��0 ا��'��!(و/�ض ا(�,` �& ا5D\ ا

A
��#! ا��1	! "= "�,�! ا�%�#> اJوEو?���/ 8W�A 	�  ،و?���/ 8W�A 	� ا�;�د	= �& /8�5 ،ا

���(�ّ�1! اWي ذهM �# ،�#= �& أورو<�ا F"��D" و?'�ولF MهW" �#w،  MهW��;�� <#= ا

وا�WهM ا'D)&، و/�ض ا(�,` �b3ة  ،وا�WهM ا-c���/& ،ا_(#%& �& أن ا�1! ?'�� و?�_�ر

M	�%? =" !1�و?'�ول  ،ا��وف ا@?#'#!وواL��5ر ود/�ة إA ا%�"#!  ا�)#'& �& ��7	� ا

� ا�1! /'�8 ،ا�)#'& ا��1يا(�,` أH��ب N�5Lو، ����P1! و��3ه� و�  .ورأ	F �& أ�Pات ا

` ���ن <%'�ان �E
ء ��� ا��#
"��! وا��'��! درا�� )! (أ"� ا5D\ اQ?�Aف واR?SAا

، و�#F /�ض ا(�,` �cاM3 ا-L�@ف <#= ا'��*#(& وا�)#'& �& )ا.-
�� وا� �
-,ة

و�7#! ا�QD  ،آّ\ "'���، وآ�ن ا-L�@ف <#'��� �& اHJ��با���Yع ا��1ي �& �Yء "'�2 
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A'%�
�ء  ،و"���! ا��وف ا%�<#! ،?#)#� ا'��، ووا�وا�'�2 ا�%�#�&، 6> /�ض �cاM3 ا-

���'#>، !#'#?@و�& M3�c "=  ،واّ���ع /= ا%�<#! ،و?�Eّ�X �& ا'�bة إA ا�/�ة إA ا%�"#! وا

%  .�<&�7#! ?#)#� ا'�� ا

 ^
T �	�& ذUا�!Hّ�را  .، وأ?A �#�� ا(�,` /�A أهّ> "� ?�Pّ\ إ#L 2N��3 =" F@ل ه8W ا

  ��#H -و ،=#�c�ّو- ُ	�D& ا(�,` ا5ّ%�<�ت ا�& وا��c &� F��c ا��دة ا��1	! /'� ا

&)#*��' ؛ا F3أ `,�)
�	�!، و	
ّ� ا
�-ت �& ا�;ّ��ت ا%�<#! ا�> 	��ك H(#@ اWي ?�ك :-ف ا


�-ت�
�س ،إ- H����c \cJ F ه8W او"��(! "�	'!  ،�(�` �& "��(! إH%�ف اّ'��*#(& �& ا


�س���D! ،و"��(! ا;�"%! ا%(�	! ،ا�و"��(�ت <%U ا;�"%�ت ا%�<#! ا�&  ،و"��(�ت ا�{= ا

��#> ُ	#)t ،اH�_�ع ا��Pل إ F3ل إ- أ�P�إ� �& ا A
�	�! ا�& آ�U%> M ا�;@ت ا��5	! ا

&)#*��'
ّ�م �Pرة آ�"�! ��'�2 آ�(@غ وw#�ه�، و,)M ه8W اّ�راH! أن "� �cء �#�� ُ	 ،�#�� ا


�<�! "�از3! <#'���" !Hرا�> &'#(�> 	dت أ,� /�#�� "= �(\ ،ا��1ي اWي �Hر �#F اّ'��*#(& وا.  

��_#� ه8W اّ�راH!، و"� <
& إّ� ا? =#ّ)? ��َAو�%? l�> �'ً#%�(" ج �#��، أ��ل�.  
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��E T  

�5
ة ا��#
"��! وا��'��! ا��� ��  

&)#*��'أ,� أ��اد ?�^ ا��آ(! ا�& *�<�X /���ء ا�1! اJواH &� \N%! /���>  ،ا

����وا ا��آ!  ،واW	�c =دت ��اc <��Nّ�اء ,�ل ا%�<#! �& /�5ه> ،واّ{@/�> و"%����>

وا ا�5= ّ�أو�^ اW	= ُ/ ،و/#��3ً �3}�ة ،! <y<�ا/�?�> ا�& -�X :ذاw�P �3ً#!ا��1	! واJد<#

�%�<#! �& و�X "�'��� وا�;�! /�#��، وه� "��� إH%ـــ�ف =#5�<= /��Eن <= H�#��ن  )1(ا

'ّ
�س H'ــ!  ،)2(��*#(ــ&اآ�ــــ� ورد �& اJوراق ا��Hــــ#!، وآ�ن  )3(م1890و� �& "�	'! ا

���E/ 8ن "= أ<�ز ر�c-ت /8�5 /�ــً�� وذآــ�ًء و<)ـ_! ,�ل، و�� ?'
\ �& "'�MP ا�و! وا

 !#��%� ا�;�,�A /ّ#ـِ= /7ً�ا �& ";ـ�� ا�(%�6#ـ= �& اHJ��3!، وآ�ن "���� <��7ر ا

                                                           

  )محمد إسعاف(اسم مركب ) (1
أبو النصر  أن تاريخ عشيرة النشاشيبي يعود إلى أن الملك األشرف )بالدنا فلسطين(يذكر مصطفى الدباغ في كتابه ) (2

، أرسل األمير محمد بن أحمد بن رجب )الشركسية(، سلطان مصر في دولة المماليك الثانية )م1496 –م 1468(قايتباي 
، إلى بيت المقدس في )صناعة النشَّـاب(بن ناصر الدين، ابن القاهرة الذي كان يعرف بالنشاشيبي نسبة إلى حرفة عائلته 

وصلت إليها أحوالها من جدب وفتن ووباء وغالء قصم ظهور أهاليها، ومن  م؛ ليضع حدا لما1469 -هـ874عام 
انتشار لعصابات السرقة وقطع الطرق، عالوة على انقسام أهالي القدس إلى شيع متنافسة، وعهد السلطان قايتباي إلى 

، ويظهر أنه وفِّق فيما عهد إليه النشاشيبي بمهمة إعادة األمن واالستقرار في بيت المقدس، فقام النشاشيبي بالمهمة خير قيام
لمؤلفه مجير الدين الحنبلي، نبذة من ) اُألنس الجليل بتاريخ بيت المقدس والخليل ( إلى حد كبير، وينقل الدبـاغ عن كتاب 

ان باشر تدبير األمور حتى صلح منها ما ك: "األفعال التي قام بها النشاشيبي في بيت المقدس، حيث ورد فيه أن النشاشيبي
فسد في زمن برديك التاجي، وتحولت أحوال بيت المقدس إلى الخير، وحصل الرخاء، واستبشر الناس بالفرج بعد الشدة، 

، وبعد ذلك عهد السلطان قايتباي إلى النشاشيبي نظارة القدس "وتباشر الناس من بركة األمير ناصر الدين النشاشيبي
فعائلة آل النشاشيبي المقدسية حاليا تعود بجذورها . حب للعلماء والصالحينوالخليل، ودام ثماني عشرة سنة، وكان خير م

إلى األمير المملوكي محمد بن أحمد بن رجب بن ناصر الدين، الذي كان يعرف بالنشاشيبي، والقادم من القاهرة إلى بيت 
محمد بن أحمد ناصر الدين  المقدس، فالنشاشيبي لم تكن من عشائر القدس حينئذ، ولكن مع مرور الزمن تكاثر أعقاب

ـَّـلت منهم عائلة آل النشاشيبي ، دار الطليعة، 4بالدنا فلسطين، ط: الدباغ، مصطفى مراد: ينظر(. النشاشيبي حتى تشك

  .)289-288ص/ 3م، ج1988بيروت، 
ده سنة ذكر أحمد حسن الزيات، صديق إسعاف، في مقال له في مجلة الرسالة، في معرض رثائه إلسعاف، أن مول) (3

- 2- 2، 16، مجلد761مجلة الرسالة، القاهرة، عدد . محمد إسعاف النشاشيبي: الزيات، أحمد حسن: ينظر(. م1882

أديب العربية، محمد إسعاف (وهذا ما رجحه تلميذ النشاشيبي، إسحاق موسى الحسيني، في كتابه . )1، ص1948

  .)النشاشيبي
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�_j < ،وا��1	! واJد<#! و��اءة اJ<��ث� N��b�3�!م، أ"� أّ"F ��& ��و	! "= /����ن 	
�أ ";�! ا

  .)1(وه& /�N�! ذات H�_! وأD3!  ،أ<& �wش


F وا�)�ب، �& Dd�3 إH%�ف �& ز"= آ�ن �#F ا��%���ن ��! ��#�!، وآ�ن /���> ا�1! وا

<�%
�س ";��/! "= *#�خ ا
F ،آ��3ا 	;��%�ن �Wاآ� اJدب ،ذ^ اX��/ ="k اD ،و")�N\ ا

 8Wِ�ُد ه	َ &)#*��'�و	�
�ر�Yن ا�%�، و�� آ�ن ا�;�. )2(�#)�� ا�%� و�3ادر ا�1! واJدب ؛ا

8�1P &� ��;��� اJوA <%#�ة /=  ،و%\ ورود إH%�ف /�A ه8W ا�Pأ &� !#>�%� F/��Hو

F	���%�<#!، ���X3 ا��ارة ا�& ُ��ح �#(��  ،ا�1##� وا�> F
�%? &� A�wس �& F(D3 ا(Wرة اJو

�#PJا F�1�> ��%�	 F��%cد��/� /'�� ،!�#�� <%�، و X#��(	و.  

 !Hه� <��ر�%> ���
�س، 6> ا )3()ا�D	�(<�أ ا'��*#(& 	�%�> �& ا���?#M ا�%�#�#! �& ا

�ي، ا3�D)#! وأA�3 �#�� ا��,�! ا-<��اN#! وا�3�E	!، <%� ذ��أ,� *#�خ ^ ا���ح ا�#x راMw ا


�س�& ا��رH! ا(_�	�آ#!،  ،> �& <#�وت�%ّ�/�A وا� ا'��*#(& أن 	�H\ ا<'F إA ا ،ا%�> �& ا

وآ�X3 *�#�ة <%��"�� ا��1	! واJد<#!، �WهM إH%�ف إA <#�وت و"�` �& ه8W ا��رH!  أر<� 

&3��() )H)4'�ات، ?%�> �#�� ا�1! واJدب /�A أ	�ي 6�! "= ر�cل ا%�>، أ<�زه> ا�#x /(� اl ا

���Pأ &� !#>�%�Dظ �#��وkcا!  ،اWي أآ)(M, F اJ6#= ،ا���#M ا�Hو"� �#��  ،وأ<%�8 /= أ

                                                           

مؤسسة دار  -، مركز األبحاث اإلسالمية1، طية محمد إسعاف النشاشيبيالعرب أديب: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (1
  7-5م، ص1987الطفل العربي، القدس، 

  264و262ص/1م، ج2000، دار الوثائق، دمشق، 2، طموسوعة أعالم فلسطين: حمادة، محمد عمر: ينظر) (2
في حارة النصارى في القدس،  1876ست عام مدرسة ثانوية تبشيرية للبنين، يعود تاريخها إلى العصر العثماني، تأس) (3

سة إلى مدر حولت 1999في عام في الجيش الفرنسي، و اكانت تعلّم العربية والفرنسية، وكان بعض أساتذتها ضباطً
إدارتها إلى طاقم فلسطيني، وهي تدرس اآلن المنهاج الرسمي الفلسطيني، عالوة على  سلّمت 2005مختلطة، وفي عام 

الموقع الرسمي لمدرسة الفرير (و )454ص/ 3الموسوعة الفلسطينية، مج: ينظر(. سية والعبريةاللغة الفرن

www.cdf.edu.ps(.  
، من أعضاء المجمع العلمي العربي، ولد في قرية الدبية جنوب بيروت، له )1930-1854(لغوي وأديب لبناني ) (4

وهو مكون من مجلدين، أدخل فيه كثيرا من أسماء المكتشفات  )معجم البستان(ها وأشهرها مؤلفات عديدة أبرز
م، 2002، دار العلم للماليين، بيروت، 15األعالم، ط: الزركلي، خير الدين: ينظر(. والمخترعات والدخيل والمولّد

4/141(.  
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�#�طاWي ,((F <�%� أ<& ?��م، وا�#x  )1("= رآ�آ! وj%Y و#=، وا�#x "�#& ا�	= ا

&'#	@1  .)3(اWي /��F ا'�� وأر*�8 إA ا'��	#= "= ا���##= وا�5)	AD_5")2( =# ا

)#*��'& �& <#�وت أ�6 آ(#� �& ?��#\ 6
���F آ�ن �8W اD��ة ا�%�#�#! ا�& ��7ه� ا


� زاد <�� ?%ّ� ،F>��Hوأ F;�'" �%> ��#� X3آ� &�!، �
� أWLت ?'�� ?�^ ا(Wرة ا	�1��F �& ا

��1	! وا'��	! و6
���F اJد<#!؛<#�وت ��ر?F ا  F��%> �#ًزاه !Hر���ً�ا <F%#'5إذ ?��ج "= ا�D".  

� ا����ن، و�#�� ?�Hd و<��1! ?��س، أر<� H'�ات �& <#�وت، �#�� <�أ *�> &)#*��'

 AD_5" 8ذ��HJ !#�	���
�ه� �& ا�D�! ا�7D> ��d��� و<5'#� أW?�H?��، و�& آ���F ا�& أ

��('	 <<#�وت "�	'! ?�W	(&، <#�وت دار ه�ا	�&، <#�وت : "���
�ل <�ّ
 ،ا1@	#'& ذآ�ه� و

� ،X	��وَت اه�#> &� ،X��%? وَت�#> &� ،&�
�LX'ه& "� آ -�/�د "= و. )4("& <#�وَت ُآ�X3z و

!'H ة��/ XH =>وه� ا F'}و A/�د *�<� "��(�ا /�A . /�د و> 	%� <%�ه� ��رH! ،<#�وت إ

F�Hوداع "�ر &� MهW/�� /�A أد<�ء /8�5 و�� وّز ،أ��ا%> F3��F، و<#�8 �5#�ة "_(�/! <��ء ا

��ا <ــ���D")5(.  


�و/'�"� ر�c إH%�ف إA اF'" ي أرادWأن 	%#'/ F�A ا%�\ �&  س اP_�م <�ا�8 ا

Fوأ"@آ F?ك،  ،�6و@"Jال وا�"Jا ��E�(	 أ/��ل \cن ر��	أن  F'>ا =" �b�'	 بJآ�ن ا ��'#)�

!%�_���M واJدب، �d,�ث هWا <#'��� L@ً�و?%ّ� ،/�j إH%�ف /�A ا�> ��ً�%Hأ<%� إ � ،F#>أ =/ �

�%�<#! �& <%U ا��ارس إA أن ُ,ذ^ ,#�ة P% إH%�ف <%�/�ش  �Hر�" \�%)> (! 	)��زق <�
                                                           

م، من آثاره 1913عية بيروت لإلصالح عام من مواليد مدينة صيدا، عين عضوا في جم) 1914-1875(لبناني) (1
وكيبيديا : ينظر(. )دروس التاريخ اإلسالمي(و )شرح ديوان أبي تمام(و) دروس الصرف والنحو(

https://ar.wikipedia.org(  
، من أعضاء المجمع العلمي العربي، ولد في بيروت ومات فيها، عمل مدرسا للغة )1944-1886(أديب لبناني ) (2

 )نظرات في اللغة واألدب(في بيروت، وعين خطيبا في الجيش العثماني في الحرب العالمية األولى، له من الكتب  العربية
  .)7/245األعالم، : الزركلي، خير الدين: ينظر(. )ديوان الغالييني(و )الثريا المضية في الدروس العروضية(و

، لعربية محمد إسعاف النشاشيبي، عصره، حياته، أدبه وفكرهأبحاث عن أديب ا: أبو عليان، ياسر وآخرون: ينظر) (3
  30-29م،ص1987مؤسسة دار الطفل العربي، القدس،  -، مركز األبحاث اإلسالمية1ط
نُقل األديب ألديب العربية محمد إسعاف النشاشيبي مع مهرجان الغالييني و العربية  :النشاشيبي، محمد إسعاف) (4

  151م، ص2001، منشورات وزارة الثقافة الفلسطينية، رام اهللا، 3الحسيني، ط، تقديم إسحاق موسى المصرية
  382م، ص1955، المطبعة التجارية، القدس، كذا أنا يا دنيا :السكاكيني، خليل: ينظر) (5
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@��%�>أ"�ا- {�N�! وأ"@آ� آE#�ة، و ف <��ت أ<#F، ��رث إH%�فا �)�} ^ ،أو�F(D3 j <%� ذ

F	�	 X�? و�� �" M��
�أ "= ا	 WLوأ&'�
  .)1(أ�3ره� وأ�6'�� ، و	

م، وآ�ن 1908	�، وذ^ /�م /�= ا�H��ر ا%�c =" &3��E<%� ذ^ <D��ة �5#�ة ُأ

��%�د	L M�#\ ا)��آ#'&، اWي آ�ن "
�رً<� F �& ا �
	�P &)#*��'
�س "=  ،اواWي /�د إA ا


F ا)��آ#'& �& آ\ و�X، وآ�(� �& }\ 	�P ف�%Hر، �@زم إ��H�8�DH �& أ"�	ـ�� إ�6 إ/ـ@ن ا

%، وآ�(� �#�� )3(";�! ا�PJ%& )A(#)2?�^ ا�bوف "� 	�,#ـF ا�ا�� /�#���، ,�A أd�3 ,'� ا

^ <d<& ا7D\ّ'وآ�ن إH%�ف "���� <�
�"�ت ا��WاHd> M��� &3��F> وُآ ،"
�-ت آE#�ةW &)4 (.  

/�A ��اءة ا�y>  &� !1}��ر ���8 وآ��F���%� ،F;�'" j& }\ ه8W اD��ة <�أ إH%�ف 

�� <%� F�@L "� أ<#/ \�/ F�A 6(�ت {�	
�F و�P��3ّ وأ�b" &� F?�>��آ X31!، وآ��أH��F> �& ا

 !k;
�"�ت ذات ا�1! ا�";�! ا�PJ%& أوA ا(�ادر ا�& ,��Hd> M��� ،F;�'" X��ب ا

ا�);�/!، وا<�%� /= ا�آ�آ! �& ا�1! وا)��c!، وآ�X3 آ��<�F دا! /�W'" F;�'" A ا(�ا	�ت 

!>���F �& ا A  .اJو


�س، �WLd ا'��*#(&  )6(";�! ا'�N�D )5(و�& هWا ا��X أ�Pر L�#\ <#�سا%�5	! �& ا

M��	 &)#*��'أ6'�ء �& �#�� "= *%�8 و�P <6 ،8�E3رت ";�! ا�'�\ ���M �#��، و�� }\ إH%�ف  ا


�	�!، إذ ?�Dغ� آ�M اJدب وا�1! ا�_	 A�#! اJو�%�& ه8W  ه8W اD��ة و,�A ��3	! ا��ب ا
                                                           

، 1948-2-2، 16، مجلد761، القاهرة، عدد مجلة الرسالة. محمد إسعاف النشاشيبي : الزيات، احمد حسن: ينظر) (1
  .1ص
، لُقّب بأبي السعيد، وهي كنية األصمعي وذلك إلعجابه به، ومن ذلك أنشأ )1909-1858(صحفي وأديب فلسطيني ) (2

   ).األصمعي(مجلة أدبية أسماها 
م وهي مجلة نصف شهرية، عالجت موضوعات أدبية 1908مجلة عربية فلسطينية، صدرت في األول من أيلول عام ) (3

، صدر منها أحد عشر عددا في مدة خمسة أشهر ونصف، توقف صدورها بعد وفاة مؤسسها واجتماعية وسياسية وتربوية
  . م، وقد شارك في الكتابة فيها خليل السكاكيني وإسعاف النشاشيبي1909عام 
  383 -382، صكذا أنا يا دنيا: السكاكيني، خليل: ينظر) (4
سطين، ولد في الناصرة، أصدر مجلة النفائس ، من أشهر كتّاب القصة في فل)1903-1846(أديب فلسطيني ) (5

األعالم، : الزركلي، خير الدين: ينظر(. وهي أول رواية فلسطينية) الوارث(العصرية، له مؤلفات عديدة أشهرها رواية 

2/313(.  
كانت  في حيفا، ثم نُقل مكان صدورها إلى القدس، في بدايتها 1/11/1908صدر العدد األول منها في أدبية،  مجلة) (6

تصدر أسبوعيا، ثم أصبحت تصدر مرتين في الشهر، بعد ذلك اضطربت مواعيد صدورها في كثير من األحيان، ركزت 
م تحت وطأة الظروف الناتجة 1923توقف صدورها عام  ي القصصي فكانت مسرحا لفن القصة،في ثناياها على الفن األدب

  .عن االنتداب البريطاني
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� ،�

�اءة ��
�أ /�دا آ(#ً�ا اD��ة  M5Lة <�� أ��D"= أّ"�ت آ�M اJدب وا�1!، وآ�X3 ه8W ا

&ّ'H �ً6أ F>��Hوأ F(D3 &� Xو?�آ ،F?�#, F>��Hن أ��� ،<�
>�} \> A"ا�
ا *�<F أH��ب أه\ ا�1! ا

#ً>�/�ّ� �!  .)1(� آ�Eت �#F ا�1ا<! وا;kا

 \�%� ،<#�%�#j وا%�\ �& H�^ ا��<#! واd�"�ر�H �& ا�53ف إH%�ف <%� ذ^ إA ا

!#,@5�#! اJوA ا*��ك �&  )2(ا��#! ا�%
�س <;�M3 ";��/! "= ا%���ء، و<%� ا��ب ا�& ا


@ل ��)_#=، وُ/�Hا A�%�<#! �& ا��رH! ّ#ا'�دي ا%�<& اWي A%H إ �Hر�" X��= �& هWا ا


�س، 6> "�	ً�ً��� اا�*#�	! �& ا#Eة "� أد، وآ��D<�ء أ"�Eل ا)��آ#'& ا "� اc��� �& ه8W ا


�س، ���b أH��F> ا��1ي �& و"%�وف ا���P& و3��! زر	�، 6> ُ/
! ا_'�> !#>�%� ���D" =#

)��آ#'& اWي ُ/�> ^#(F ا��ر	)#!، واP_�م إ�6 ذ�Hأ &� �D��L�� ،�7	أ !#>�%� ���D" �
,- =#

<	�
#(���، و�� اهـــ�> ا'��*#(& <�Jدب ا�Hر "= <#'�� /�ـــ ،أ���
�	>، ���� \ ا)��آ#'& /�A اا

�Dت "'�� و�&  ،أدى إA ا���ا���� <#'��� *
�ق،m�ه8W اD��ة أ�Pر ا'��*#(& ";��/! "= ا

)
�"�ءو?��ي Pً�53 ،{�(! ا��ارس�%�#> ) ا()��ن(و) '��*#(&";��/! ا  . )3(� "= ?�اث ا

<	�
، و�Lض ��wر8 �& آ\ و�X و,#=، <%� ه8W ا��,�! �Hر ا'��*#(& �& ا�'�2 ا

�%�<#! و"�{'��، و*ّ�\ �#�� <%� رأس هWا ا-?;�M��� ،8 و��b" M_Lا ���8  !"�L F(D3 jوأو�


F ا)��آ#'& cJ\ هWا	�P j�L، و���و�7 !#>�%و,�\ /�A "= ا3�
�  ،و"'�;F و"�ا�%� /= ا

##= "= ا��1	#=، وآ�ن د��/F /= ا%�<#! د��/� �PJب ا��Hأ A�/ !�3ر ,�ر� F3dأ,�، وآ F#3ا�	 -

!�#PJا !#>�%  .�5Lم ا


�ل إH%�ف "= دا�Nة ا�%�رف ا�& آ�ن �� ُ/1929و�& /�م �Hم1919#= �#�� /�مم ا، 

!#>�%
\ <#= ا(@د ا'�
�اءة وا���<! وا�_M ؛وا3
_� <%�ه� إA ا
�ء ا����Yات وا��Pdر  ،�

                                                           

  15-11، صأديب العربية محمد إسعاف النشاشيبي: ق موسىالحسيني، إسحا: ينظر) (1
قبل فتح بيت المقدس الصالحي، وبعد الفتح سميت ) بصند حنة(من مدارس بيت المقدس، وكانت كنيسة تعرف ) (2

عشر  م، ولكن األتراك العثمانيين تنازلوا عنها في القرن التاسع1192بالصالحية نسبة إلى صالح الدين األيوبي وذلك سنة 
م، حيث سيطر عليها األتراك وأبقوها مدرسة تعلّم العربية والعلوم الدينية وذلك 1914للفرنسيين، وبقيت كذلك حتى عام 

المفصل : العارف، عارف: ينظر(. على يد أحمد جمال باشا بعد ذلك لم تدم سنتين إذ احتلها اإلنجليز عندما احتلوا فلسطين

  .)238- 136، ص1986ندلس، القدس ، مكتبة األ2في تاريخ فلسطين، ط
  20-18، صأديب العربية محمد إسعاف النشاشيبي: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (3
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M��
�-ت �& ";@ت /�<#! "���D!، و}\ إH%�ف �& ه8W  وآ�M آE#�ا "= ،";��/! "= ا�ا

�'#, ��b	و j#d�� �D��%" �'#, &D��	 ،M��	أ و�
اJ"! (و�� آ�M �& ه8W اD��ة آ��ب  ،اD��ة 	

!#>�%
�ه�ة1947و�& *��ء /�م  ،)c'! /�ن(و) ,��H! ا'��*#(&(و) ا#��ف  ؛م ���H إA ا

!6@E
�D، �)ا��3'�'��ل(�'�ق  وأ��م �& ،/�A {(�/! آ�(F اE"أد<�ء "�5 و F#�/ ِ�ُد	ن َ�� A�, ه�

F'}ً�ا /= و#%> !#'���#� �& ا3�E& وا%��	= "= آ��3ن اH &3�E'! أc�/،  j��F اوذ^ P(�ح ا

  و<��?F اdD_3ت *%�! آ�ن �� �3ر ،ا�& أ,(��H%�ف �& "�5 ود�= إ. )1(و?)%��! و��6ن وأر<%#=

F�1 ا%�<#! وو{'F ا%�<&	7&ء ا�روب �= أ, M،  ب��ّ�وآ�M �& رL FN�6�� آE#� "= ا

  )2(واJد<�ء وا�%�اء

 !#>�%
� ?�ك إH%�ف أ6ً�ا آ(#ً�ا �& ا�#�ة اJد<#! ا- Hّ#�� اD�)_#'#! "'��، ر,\ ?�رًآ� و

!#"@Hد<#! وا�J! وا	�1�
F �& آE#� "= ا�;@ت واj�5 ،";��/! "= ا��6ر ا)/ �E3و  &�ا


��& وا��Dي Eآ�F?�/�Y�" ��'? X3 و"
�-?F، و<�� إن ا�#�ة ا�& /�*�� إH%�ف و?��	'F ا

! و,M ا��اث�PJ��3 ا F�#c�? &� �#)ذو أ�6 آ ��� F?�#� �c��3 ي آ�نWوا��)^ <Pd�F  ،ا

�ا /= و�5�F ا%�<& ا��7ي، ?�^ ,#�?F ا�& ار?(_d> Xه\ ا�1! اJوA <��(�> و/���> <%#

��> !#>�%� ���%Hإ F'" X�%c ��??�� ود/�ا�	ورو<#! و"�1Jة ا�#�
� أF;�'> ��D%H اWي د/�  ،ا�

��N�1y> !#>�%F، وأ��D%H أ"�م د/�ات آ�دت أن ?�#� <�،  \�, �
 ،��> !#"�%واH�(�ال ا@?#'#! وا

                                                           

مجلة المجمع العلمي العربي، . أديب العربية األجّل محمد إسعاف النشاشيبي : الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (1

  . 300-297، ص1948نيسان  1، 23، مجلد 2دمشق، جزء 
في مجلة ) كل أرض ضمتك فهي وساد(ممن كتب في رثائه الشاعر محمد عبد الغني حسن الذي كتب قصيدة بعنوان ) (2

  :الرسالة، ومنها قوله
يستوي الموتُ في المكان النائي               ومكان األجداد واآلبـــاء 
إال          غربــاء في منزل الغرباء يا غريب الممات ما نــــحن 

  َأرض ضمتك فهي وســـاد            يستوي عندها مصير الفنـاء كلُّ
 متَّ في العلــم ميتة الشهداء         لم تمت ميتة الجبــان ولكـــن 

نصالً من مضــاءكُنـت في ساحة العروبة سيفــاً          من نفاذ وم  
، 16، مجلد 762، مجلة الرسالة، القاهرة، عدد دمعة على محمد إسعاف النشاشيبي: حسن، محمد عبد الغني: ينظر(

  ) 35، ص9-2-1948
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F ا���ع /= ا%�<#! ���ن F "� أراد?�/ A�/، =" !/��;" �'
��#! د/ Xt�A ذ^ و?�ك  ،:�6ر8 ا

��'":  

1- �#H &� ةkc�" !��آ F%" �'?�#Hو <�%
�س  -ا .م1916ا

2- &)#*��'
�ه�ة  - ";��/! ا .1922-1913ا


�س  -��M /�<& و/
\ أورو<& -3 .1924ا


�ه�ة  -ا()��ن -4 .1927-1924ا

5- !#>�%
�س  -آ��! �& ا�1! ا 1925ا


 -ا%�<#! و*�/�ه� اJآ(� أ,�� *��& -6 �1928ه�ة ا

7- &3��	� 1928"�5  - ا%�<#! واHJ��ذ ا

8- !Hر��
�ه�ة  - ا%�<#! �& ا 1928ا


�س  -"
�م إ<�اه#> -9 1931ا

� أ,�� *��& -10��� P@ح ا�	= وا��/� ا��
�س  -ا(_\ ا 1932ا

11- v#�5
�س  -ا�H@م ا 1936ا

12- M	دJا \
 1956<#�وت  -3ُ

�_�{�ت - 	%�ف "5#�ه� وه& -13") :��' )c'! /�ن(و) اJ"! ا%�<#!(و) *#(&أ"�& ا


�ه� �& "'�H(�ت "%#'! -14 ";��/! "= ا�N�H\ �& أP��� M_L أ

15-  �N�D'
�-ت �& "��Y/�ت "���D! آ�(�� <�;@ت /�	�ة آ��";��/! آ(#�ة "= ا

&
�"�! وا�'�\ و";�! ا�;�� ا%��& ا%�<& ا�H�  .     وا

&'#(� ،و�cه�وا �& H(#�W، F	= ?')��ا �& "��اب ا%�>أ,� أو�^ ا�واد ا"�� � ،أّ"� ا

/��F"�� �'> F أد	ً(� و"�Dً�ا وآ�?ً(� 	'�دي <��P@ح �& ��H  ،و*1��ا <��اث اJ"! ا%�<#! وأد<��


#M <= /�� ا�(#� ا�)#'& إF3. )1("و/�� ?�D#� ،و,�ارة إ	��ن ،ذات'v ا�P AH�" ق��Hإ، 

                                                           

، مركز الدكتور إسحاق موسى الحسيني عميد األدب العربي بين الوفاء والذكرى: السلوادي، حسن عبد الرحمن) (1
  10م، ص1991إحياء التراث العربي، القدس، 
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 !'H د���
�س1904ا�
�در	!،  ،)1(م �& <#X ا
! ا	�_آ�ن وا�AH�" 8 رc\ "��5ف 	�(� ا

\ِ	 <�	= أآ�E "= اه���"J�>  F"�ر ا��#3	� ،!� <	c�? \�%ً�ا أو "kارً/�، و�> F"���5ً(� �&  اه'"


�اء Dا�و!، و�= آ�ن ,�F "#)�ًرا ��> 	�= دL�F ��#ً��، اWي آ�ن "= أ"�ال ا��j، وآ�ن "���� <�

��#�ة  ،، و"� "�ور ا��X أWL ا_D\ إ�Hــ�ق 	'�� و	��/�ع)2(�ق /�#�>	)�/�ه> و	�5 �
و{(ً

 F�Lدd� ،F'	د ��#� <�%�	 !��P !�cو F�cو F3ّإذ إ ،F'>ا F#c�? �ا�	'#! ا�& /�*�� وا�8 رMw ا�ا

%� �& "�L\ <�ب ا� x#�
�:ن، ��L\ آّ��ب �c"� ا
�س؛ #�%�> ا��د، ا���?#M ا�%�#�#! �& ا

 !'H 8�م، وآ�ن إ��Hق ,#'�W �& 1911و> 	��` إ��Hق {�	ً�� �& ه8W ا���?#A�, M ?��& وا

8��/ =" !%>�(و:�6ت 3
�F "= ا�%�#> �& ا���?#M إ�?،  A	� m*وF3 <%� ذ^ أWLت وا�?F) 3(ا

!#"�b'M "= /�5 ا�#x ؛ا��ارس ا�_  .)4(وذ^ <)(M �)�ة ا�%�"�! ا�& آ�ن 	��
�ه� ا


�سآ��رH!  ،ودرس �& /�د "'�� ،ا3�
\ إ��Hق إ�6 ذ^ إA ا��ارس ا'�b"#! �& ا

 &�ا�';�#! وا��رH! ا�P�P#!، و<%� أن <�~ "= ا%�� /�� H'�ات دL\ ا��رH! ا�*#�	! ا

7ّ� !Hر���1! ا��آ#!، و<%� إ?��م ا�> !#>�%#�رس اkرا/!?%�> �#�� ا F�Hإر F?���� �� ،�X وا

 !Hرا/#!(<��رk3�D)#! وا��آ#!، و> 	��` �#�� إ��Hق إ- <7%! ) 	'�� ا�> ��#� <#�%�وآ�ن ا

^ ��t ه�رً<� "= ا��رH! ، ��> 	)�_� ?��\ "��ق اkرا/!،أ*��Wو�� ذه(X ه��م ه8W  ،و


�در ا��P �Db	� وا�/ 8�A وا�ة إ��Hق أن 	���� ا<'�� ا��رH! /'�"� ا���ح ا�#x /(� ا

^��#! ا5@,#!، و�� وا�
X ا�ا�ة /�A ذ�>،  A�/ kآ�? X3آ� &���� إ��Hق <�8W ا��#! ا��

��#� <�%�� ،!1�ا�& ,/ ��#� \5�A ا���دة ا'��N#! 6> ا��� <��رH! ا�D	�  ،/�"#= ?%�#> ا�	= وا

!#>�%��رH! ا�*#�	 ،�& ا�> ���! و�� آ�ن ا<= H�! /�� و*��دات �& ا��اد ا�LJى، 6> ا

                                                           

   1/260م، 2000ائق، دمشق، ، دار الوثموسوعة أعالم فلسطين: حمادة، محمد عمر: ينظَر) (1
، السنة 33، القدس، عدد، مجلة الفجر األدبي)حياتي المدرسية(من ذكريات العمر: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (2

  14، ص1983الثالثة، حزيران 
لثة، ، السنة الثا33، القدس، عدد، مجلة الفجر األدبي)حياتي المدرسية(من ذكريات العمر: الحسيني، إسحاق موسى )(3

   14ص: 14، ص1983حزيران 
، مؤسسة اليرموك للثقافة واإلعالم، رام اهللا، تجارب من الحياة -تعلمت من الناسالحسيني، إسحاق موسى، : ينظر) (4

   30، ص1987



15 

 

/�"�، �����W ا%�<#! �#�� /�A 	� إH%�ف ا'��*#(& اWي آ�ن F دور آ(#� �& ?�F#c إ��Hق ��3 

=#�  .)1(?%�> ا�1! ا%�<#!، إذ <�أ "#\ إ��Hق ��3 ا�W'" !1 ذ^ ا

�#*�F ا��رH! ا�Lوآ�ن د ،!#>�%�1! ا�> &'#(�	! "'W هWا ا��X <�أ اه���م إ��Hق ا

 A�/ ا��(�ل Aو?���/ 8W�A 	� إH%�ف ا'��*#(& �#�� ا(Wرة اJوA ا�& F(D3 &� XH�wُ ود�%�F إ


� آ�X3 ه8W اD��ة ا(�ا	�ت ا�& ا3_�
X �#�� <%� و*��X ���8 ا��1ي اWي آ�ن �1! إ�(�ً� *�	ً�اا� ،

�1	! آ�ن �� �Pى آ(#� !Hر�� -����Hا.  

�> ^3��! زر	� اWي ?�ك ا��� إ��Hق <%� ذ �	 A�/ ��#� !#>�%��#! ا�;3�k#	! و?���W ا

H1! ودرا�و,/ \5�A  ،ا��#! م ?��ج إ��Hق �&1923���، و�& H'! أ6ً�ا �& F(D3 ��3 ?%�> ا

!	�3�E^ اX��3 ا��,�! ا��رF?�#, =" !#H و�� �Lج "'�� "�%�ً
� <�F�1 ،)2(*��دة ا�راH! اW>و، 


(\ �& دراF�H ا;�"%#! %�> �6d�F#�َ ا'��*#(& و3��! زر	� ?6dً�ا وا%c ��ًY�F ُ	إذ ? ،"��ً�� <��

  ./�A ا�1! و?%����

^
�ه�ة ���H <%� ذ;�"%! اJ"�	�#!، ودر ؛إA ا�> ����� !#%"�;س �(�ء <��ارH! ا

ه8W اD��ة �& أ6'�ء . )3(ا;�"%! ,�ًP�� /�A *��دة ا�<��م م ?��ج �&1926ا���5!، و�& /�م 


�ه�ة ?%#� �& }\ أ/
�ب �6رة م، وآ�X3 ا�#�ة �#�� "�#�! <��#�رات ا)#�H#! 1919آ�X3 ا

وا��D	!، و�� أ��د إ��Hق "= ه8W ا�#�ة، ���ن 	)��� �E#� "= ا'�وات وا����Yات و"'�� 

  .)4("���Yات {F ,)#= �& اJدب

                                                           

، السنة 33، القدس، عدد، مجلة الفجر األدبي)حياتي المدرسية(من ذكريات العمر: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (1
  .16-15، ص1983ة، حزيران الثالث
  .17، صنفسه: ينظر) (2
، مطبعة الشرق مجموعة بحوث عربية مهداة إلى الدكتور إسحاق موسى الحسيني: قنازع، جوزع وآخرون: ينظر) (3

  .5، ص1984العربية، القدس، 
، السنة الثانية، تموز 22، القدس، عدد فصل من ذكريات العمر، مجلة الفجر األدبي: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (4

  76-75، ص1982
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 !���5�5� ا�)#'& -وآ�ن �?- F#c�? &� �#)�1ي أ�6 آ�إذ ا"��زت F�1 �#��  ،���8 ا

�(#! وا��(�> �%>، �%�>�� ،!���5وآ�ن  ،/= ا;kا! ا�& ا��3ز <�� ا'��*#(& وهWا "� ?���Fc ا

@"�/ !	��D8�6 <��#�رات اd? ��ً�" �ّ�? &�F?�>��آ &� �	�;�����Yات {F ن "WهM ا F/���H�� ،


(�#!,)#= ا�;�	�	! �& اJدب /kزت ذ^ ا-?�(�  .;�8 اWي أWL 	�(��ر <��\ واF?�#, �" vY ا

و�& ا��F(D3 X  ،ُ/#= "%�ً�� �& ا��رH! ا�*#�	!د إ��Hق إA و{'F ,�"ً�� *��د?F، إذ /�

 ���
�ه�ة وا
�س ,�A /�د إA ا> 	��` {�	ً�� �& ا F'ّ�
�س، و
�ق �& ا�ا��� <��#! ا

>��#� !#�	�"Jا !%"�;� > �5ً5��"!#ّ"�(ّم، ��رس �#�� 1926وذ^ /�م  ،��1! ا%�<#! وا��1ت ا

  .)1(م1929/�م  ،و,/ \5�A *��دة ا�#)��3 <�رc! ا"�#�ز


�ه�ة "���P ��ًcب '�ن، ����� ه'�ك <�%��  ،F(D3 ا%�مو�&  �wدر إ��Hق ا

)!#
'�ن) ا�را�Hت ا���#! وا���	 !%"�; �>��رc! و,/ \5�A د ، ودرس �#F،)2(ا

 &� ���Hوا ،!#"�َّ(�ر	�س <��?(! ا��ف اJوA، 6> أآ�\ دراF�H و�3ل *��دة د<��م ا��1ت ا��)ا

ا<= ��#(!، (، <�راH! /'�ا��3 )3(م درc! ا�آ��را8 �& اJدبF?�#("1934 ا%��#! ,�A �3ل /�م 

و?�Mc(،  ���cه�"���ن (<y*�اف أH��ذ8 ا�)���ق  ،��"�� <��1! ا�;3�k#	F?�#, (! و:�6ر8

!#>�%  .ا�آ��ر ه�*> 	�w& إA ا

 ،/ 8�6�FF# ا�(#� وأ<ّ#= إ��Hق �7� آ�� ،أ6ً�ا آ(#ً�ا �& إ��Hق) �ن Mcه�"��(و�� ?�ك 

��Fc "= أ��ب اW?�HJة �& '�ن إ#cM (F(وآ�ن ? �%> A�, 8ذ��Hd> ا?�5ل A�/ ق��Hإ &
، و<


�س) Mc(وزار  ،"= '�ن�U%)> F ا�'�{� ا�& و?، �P��8W# إ��Hق �& ا�c &� ق��Hإ F)

  .)4(زاره�

                                                           

   5، صمجموعة بحوث عربية مهداة إلى  الدكتور إسحاق موسى الحسيني: قنازع، جوزع وآخرون: ينظر) (1
، السنة 27، القدس، عددالحلقة الثالثة، مجلة الفجر األدبي - من ذكريات العمر: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (2

  14، ص1982الثالثة، كانون األول 
   5، صمجموعة بحوث عربية مهداة إلى الدكتور إسحاق موسى الحسيني: قنازع، جوزع وآخرون: ينظر) (3
  43-42م، ص1940، المطبعة التجارية، القدس، علماء المشرقيات في إنجلترا: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (4
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و"'�� ا_3�� 	��b  ،و%\ ه8W ا��,�! "= ,#�ة ا�)#'& /��/ X�A <��رة ا?;�هF ا��1ي

 <�Hرأ A�/ F#��%" =" &'#(�
��! ا�1<#! ا�& ?��<�� اE:راء8 و	�� أ���ر8، و<�� إن ا

��7رة اMc(، >�1(ا�)���ق �> Fوا,���آ F�#/ ="�7رة ،#!و� ،/��/ X�F#')? A أ���ر ?�^ ا

 2�3 A�/ ر�(�=#(, F} �5" &� 8ذ��Hأ، ��? <wورy� &)#*��'ن "#�8W� F /�& 	� إH%�ف ا

 A�/ F��%?و !#D�5��7رة  ،#� <%U د/�ة ا�;�	� �& "�5 أ"�Eل {F ,)#=أ	ا�> �#)�و?8�6d ا

 !#>�1'�ن�& ا &� F�Hأ6'�ء درا، \��	 F��%c " �;�'"&)#*��'  .�1	�ا HJ��ذ8 ا

 F'}و Aّ�و/'�"� /�د ا�)#'& إ �Hر�" \�/>�%#! �& "�ارس "���D!، ودّرس �& 1! ا


�ه�ة وا�-	�ت ا����ة اJ" ،د "= ا�%�ه� وا;�"%�ت/��	�#! وآ'�ا، وُ/ّ#= /7ً�ا �& <#�وت وا


�-ت �& �& ����D!، و�& ا�;�"� ا%��#! وا��1	!، و��3 /��ات اJ<��ث وا" j�Pت و@;"


� آ�X3 ,#�ة ا�)#'& ا%��#! . )1(وه� ا<= XH وH =#3��6'! ،م ��رق ا�)#'& ا�#�ة1990/�م 

�1��م أ"�F و	 �"ً�/ =#(��
�رب ا	 �" ��#� A7� ،ء�_%�> !���,!��c FD�L و?�ك ،F'	ود F  ="

FN�_/ و��ة A�/ X�Dت ا�& دّm�  :��و"' ،ا

1!1934'�ن  -) F و:�6ر8,#�?(ا<= ��#(!  -1��> !Hرا��3ل <�� درc!  ا�;3�k#	!، م، وه8W ا

!#>�%� &w�	 <*ه� ���c�?ن و�' !%"�c &� 8آ��را� .ا

2-  !#>�%
�س  -رأي �& ?�ر	� ا�1! ا .م1937ا


�س  -/���ء ا����#�ت �& إ3;���ا -3 .م1940ا

4-  !c�cآ�ات دW"–  ه�ة�
 .م1943ا

5-  \�(ّ
�س  –-*��اك "� ��	k ا�1ل <�) kc:ن(ا%�وض ا .م1945ا

6- !'#D(
�س  -/�دة ا . م1945ا

7-  !#>�%#M ?�ر	� ا�1! ا�Hس  –أ�
 .م1947ا

 .م1950<#�وت  –ه\ اJد<�ء <��  -8

9-  =	��%
�ن ا
� اJد<& ا�%��P �& ا�<� اJول "= ا' م1950<#�وت  –ا

                                                           

   5، صلدكتور إسحاق موسى الحسينيمجموعة بحوث عربية مهداة إلى ا: قنازع، جوزع وآخرون: ينظر) (1
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10-  &>�% .م1954<#�وت  –أز"! ا��D ا

11- � .م1954<#�وت  –1! ا%�<#! ا�HJس �& ��ا/� ا

12-  �P�%�
�ه�ة  –ا��L\ إA اJدب ا%�<& ا .م1963ا

13-  �P�%��راH! اJدب ا%�<& ا \L��
�ه�ة  -ا .م1964ا

 .م1978<#�وت  –��7	� �P�%" !#>�/ة  -14

15-  &)#*��'
�س  –أد	M ا%�<#! "��� إH%�ف ا م1987ا


�س  –L�#\ ا)��آ#'& اJد	M ا�;�د  -16 .م1989ا

17- �;"!D���" �#Yت <��ا-�
�"'��  ،��3ه� �& ";@ت /�	�ة ،�/! آ(#�ة "= اJ<��ث وا


�ه�ة ،واD;� اJد<& ،واJ<��ث ،و";�! اJد	M ،و";�! ا��اع ،";�! ";�� ا�1! ا%�<#! �& ا

&
�"� .وw#�ه� ا�E#� ،و";�! ا�;�� ا��1ي ا

اWي  A ا�;�	�، وا<�%� /= ا���jو<�Wا �
� �Hر ا�)#'& �& ا-?;�8 ا��1ي ا�ا/& إ

<	�
  .�Hر <F أ��Pب ا'�2 ا
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  ا�M=3 ا.ول

  ا����ي ��0 ا��#
"��! ا����

  Aأو :!��"
   ا� =
در ا� aE� �� �D�B ا����ي ��0 ا��#

  
�ًD
1
 ا�����1: _
bQراؤ6 )! ا�F   

� !��"
 ا���� ��0 ا�ّ�#

��� ا�d1�Q وا����1 � ��� ا���� ا��,

 ��0ة إ�% ا��
�� وا�����TRا� �

 �T'�, ا���� �

� ��ّ�
ظ ا��,Mأ�  


Oً�
  ا�?�راآ^ ا����ي: _
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  :ا� =
در ا� aE� �� �D�B ا����ي ��0 ا��#
"��!: أوً�

F أن 	'�\ lء ا�* �" <�%
� �3\ ا'��*#(& ا
��! وا�%��! "� �3ر  ،E��P\ درc! "= ا

8�#b3 \ّو� F�#E"، @}-ا �Hوآ�ن وا`�)
#M وا�D�#� �& ا��ا�c وا�PJل،  ،ع وا'�و*�	� ا

<�%
�ن "= *��#! �& ا>�(
F وا��	%!، "���ن 	��zث �&  ،��P\ إA "� وP\ إ#F ا%���ء اDا

! و/���ء ا�@م، و�b3	�ت اDH@D! وا����ء، و{�اjN ا�ّ��ب و�3ادر اّ�%�اء، "� k�%�و:راء ا

،!#>�%وإ��م <�Jدب وا%�> واD�D(! �& أورو<� ا��	E! إ��"� 	�ل /�A {�ل ا(�ع  ا"�@ك P�3#! ا

!k'�ّ)#�H! وإ��"F <��، أّ")1("و/b#> ا�> F��/ A�/ �1ي /'�8 ���ن ، /@وة�ــ� ا;�3ــM ا


A "�5در8 ا��1	!  ،"�رH! أد<#! و�1	�D'" !دة -<�� -إH%�ف �Hا &��#�?F ا%��#! ا �c��3 X3آ�


�ل'��*#(& �& ?��	= "'�;F و���8 إن ه'�ك "�5ر	= ا/��� /�#��� ا :"'��، وه'� 	��= ا

  :، وه��ا��1ي


  .ا� ,��5 ا�?��� �� )! ��,وت: أوً�

 F��cو &�
��#! ا��1	! اE*ّ��X اD��ة اk"'#! ا�& /�*�� اّ'��*#(& �& <#�وت ا(�P�! ا

X3��� ،����ّ%?و !#>�%^ ا�HJس اWي ُ<'& /�#F ذه= ا'��*#(& و/
�F،  ��3 ا-ه���م <�W> !#>�%ا

F'#, &� &)#*��'
� آ�ن ا<= ا6'�& /��ة H'!  ،وه8W 3�#;! ,��#! <��> ا%�� اWي آ�ن �#F ا�


& ا%�<#!  ؛/'�"� ?�Fc إA دار ا���! �& <#�وت�(	 WLأ !����%ّ�> ا�1! ا%�<#!، و�& دار ا

!�#PJا ��%>�'" ="، �<	�
#(�> 	)#�ون 2�3 ا��1	ّ%�،  =#�/ <�A 	� أW?�Hة اه���ا <��Hوآ��3ا �& أ

&)#*��'1! ا;�,Q وا��'(& وأ<& ?��م ه& ا�1! ا�& ار?�k /�#�� ا X3��� ،=##�PJ2(ا( .  

 &� ��ً�d" =�	 < ��3 A�/ دبJوق �#�� اW? ات�'H �>وت زه�ء أر�#> &� &)#*��'"�` ا

8��>، F�D1�� !
#��#3
!، وآ�ن F?W?�HJ �&  ،ا%�<#! <�Hdاره� اJا ��{�D#(�� ا����! وأ�Hوأ

!	�1�
A ا%�> /�A 	� /(� اl ا()��3& . <#�وت ا7D\ اJآ(� �& ?�F�#c ��3 ه8W ا��c! اّ���

                                                           

-2- 9، 16، مجلد762، القاهرة، عدد مدرسة أدبية، مجلة الرسالة - محمد إسعاف النشاشيبي: األهواني، أحمد فؤاد) (1
  17، ص1948

   8، صأديب العربية محمد إسعاف النّشاشيبي: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (2
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=#6���#M ا�Hأ U1>و <	�
�#�ط اWي 3 ،)1(اWي أورM, F6 ا(�F و?���/ W�A 	� "�#& اّ�	= ا

إA *%� أ<& ?��م، و?�ّ
A ا'�� /�AD_5" A ا1@	#'& اWي أر*�8 إA أّ"�ت آ�M ا'��، و�� آ�ن 

~ �& ,#�ة إH%�ف �)�8W ا��,�! ا�6J ا" Aإذ �Pدف �#�� ه�ى F(D3، وأرF�/k3 AY اD_�	! إ

!1�ا%�<#! ��ا/� وأدً<�،  ا�1! واJدب، و- *^ �& أّن ه8W ا��ة ا�& ��7ه� �& <#�وت "ّ�'�F "= ا

#��ن أد	ً(� و�1	�D�" �oً�� "= {�از �Lص F?�ّ/2("وأ(.   

��\ "'�;�> و<
& أ�6ه> ، �?�6d ا'��*#(& <�E#� "= أF?W?�H اW	�? =��W /�#�> �& <#�وت

F?�#, &� F �)ً,�5" F(D3 &و� ،!D���أ�6 <#�وت و�7���  "(ّ#ً'� �� آ�w M#� "�ة �& ";@ت "


D! ا%�ب"��& <'A،  8�b اJ"! ا%�<#!/�#F و/�E"،  ،<�/�;ب <%� {�ل ه�%و<#�وت "��b! ا

<#�وت ا�)�(�ة <�\ L#�، <#�وت ا�)��6dة <�\ �7#�!، <#�وت "'(%` ا�3Jار، <#�وت ��^ 

X	��� وه�?'& <#�وت ه�اه� X#��� &
��8W  )3("ا���س وا���Jر، Yّ�أت & <#�وت /= {�	

��� وF�%Y �& {�	� ا%�<#!، هWا ا_�	� اWي /�ف �#�� <%�  ��! وأW?�H?��ه& <#�وت ودار ا

F
N8 ود���	�DL8 و�	�)L.  


�ًD
_ :!Tا�7ا d�ّ�?��5 ا�,.  

�ّ* !��
6 ��> !�,��"� ?%ّ��F <�ا	! ,#�?F �&  آّ\ و"� آ�ن ،و"'�;F اّ'��*#(&�X ه8W ا

أن أA�3 أر<� H'�ات �#�� /�د إF'}�" A <#�وت �Hى ��?�! وF��cّ ��3 ا%�<#! و/��"��، �(%� 


�س
_� ا'b#� ،و")�'F �& ا'" �Dً1* !#>�%%! و?�#5\ Wّة  ،و�� *F�D1 ا�_�� F(D3 jو�d�

!��%�
�"�ء �& / ،ا
(\ /�A ��اءة آ�M ا	 WLوأj�/ 1! و:دا<��، و���
�اءة <;��  ��م ا/�A ا

 M#;/ F
?�/ A�/ WL�1ص �وأ  .& <�� ا�1! ا%�<#!?�5#\ ا�%��! وا

                                                           

، 2، ج23، مجمجلة المجمع العلمي العربي - ة األجل محمد إسعاف النشاشيبيأديب العربي:  الحسيني، إسحاق: ينظر) (1
  295- 294م، ص1921

  8، صأديب العربية محمد إسعاف النّشاشيبي: الحسيني، إسحاق موسى) (2
نُقل األديب ألديب العربية محمد إسعاف النشاشيبي مع مهرجان الغالييني و العربية  :النشاشيبي، محمد إسعاف) (3

   152، صيةالمصر
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&)#*��'
�اءة  ا3
_� ا ،وأ�3ره�����'A "��(! "= أ�D3 ا��M "�& ه8W ا��,�! /�A ا

 ،اا وا��b�Hًر�
���� /��� و����� و?��#
� و?%�#
� واL�#�ًر ،�(\ /�#�� وه� - 	kال �& ر<#� ا%��أو

> 	��ك آ��ً<و�>�_�� /�#F 8 و/ّ�أ
�	> وا��	` إ- ���& ا ،أو 3)��F ا�J@م ،� "�� أF�c�L ا

F'" د�D�Hوا،  A�,>ً��آ F
�- ?)�_#� أن ?Wآ� 	 < !#>�%� "= *%� ا��Dل و- <#ً� ،8أ� "= آ�M ا

�ً)L -و ،FbD�	 <� "= ��ا/� ا�1! و�3ادر ا��آ#M ا "= ?�ر	x ا%�ب وا�H@م > 	�و8، و- *#ً�

F��%	 <*�ح )اJ"� أن ��أ أر<%��! آ��ب /'�"� و�Y آ��<F  ، وو1(F> \P("و{�اjN ا�E"Jل 

#j آ��<F  ،)أ"�Eل أ<& ?��مd? \#)H &� آ��ب !��%)Hو)v#�5ّ  .)2()ا�H@م ا

&)#*��'
! ا�& اآ�)M ا	�_وأX(H  ،"'�� "%�ر�F ه& ا�& *ّ��F;�'" X إّن ه8W ا


��! ا�1<#!<�%�ه� �w<#! آ1#�8 "= اّ�ارH#= اW	 ��� <	��� W"،ه(F ا��1يEأ"�Eل {�6d? =  Fوا <�

=#(,، ��'}�" &� !#)'cJ�7رة ا��5F ا)��آ#'& اWي /�	���، ���ن < آ�5	
F ،و> 	%�	� ا?ّ�

<�#� �6d? ء أن�"�
وا'��*#(& 	m"= أّن ��ة اJ"! ?��= �& ?�ا��6  و,�\ ���ه> وM��>، ،<�;�3 ا

 ،\#PJاث أ"�"ا�? A�/ F���%> F3أ �
F، وا�H���F" إ	�8 �& "��و-?F ا�<�ا/#!، إ��3ّ 	)�ه> ��� 	%�

و�ّ= هWا ا��D واّ'�2 /'�8 آ�ن {(ً%�  ،3"�& <%` ا'�7! �& ";��� ران /�#F ا;��د وا-13@ق

!%'P -، 8�#w =/ 8k#ّ" �" اWّ�د وأ<& ?��م ،وه)�F�1 آ�1! ا;�,Q وا X3���،  \ّc �3ى أّن ^Wو

! ��	!?�ا#FD ا��1	! آ�3kc F�1
� واL�#�ًرا وأ"�&، و�wت ً#
�? X، ��ً��?و �Dً�ّ�? -،  !1وإ��3 

F'وذه F)�� &� X%)}و����� و ��D
�"�ء  ،أ6
���F "= آ�M ا ��#� M(�اآ &��8W ا��,�! ا !;#�3


ّ#! �6d�" �#wة <��7رة /�5	!'وآ\ هWا <;�8 وF��3 و,(F  ،ا�& ,�ت ا%�<#! اPJ#�! ا

�
� ^W> اءة، ���ن"M#;/ M;/ F�#5�?؛ ��� =#

��
! "= اJد<�ء ا��1	#= ا)} <?�L،  -

F�E�> ;�د	أن  F���
  .)4("	)�_#� اk"= ا��F�%#)_> �Y و6

                                                           

   1، ص1948-2-16،2، مجلد761، القاهرة، عدد ، مجلة الرسالةمحمد إسعاف النشاشيبي: الزيات، أحمد حسن) (1
، 2، ج23، مجمجلة المجمع العلمي العربي - أديب العربية األجل محمد إسعاف النشاشيبي:  الحسيني، إسحاق: ينظر) (2

  299م، ص1948
، مجلة جامعة القدس المفتوحة محمد إسعاف النشاشيبي بين المحافظة والتجديد أديب العربية: السلوادي، حسن) (3

  182، ص2013، شباط 2، جزء29لألبحاث والدراسات، عدد 
   1، ص1948-2-16،2، مجلد761، القاهرة، عدد ، مجلة الرسالةمحمد إسعاف النشاشيبي: الزيات، أحمد حسن) (4
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�D
1
 ا�����1: _
bQراؤ6 )! ا�F  

1- !��"
 : ا���� ��0 ا�ّ�#

 F�و� jوأو� ،���"�Lو !#>�%�%'�	! <��آّ�س اّ'��*#(& ,#�?F د��ً/� /= ا�1! ا،  `�)وا


��، ��"��^ P�3#��� رw> أن ?%ّ��F آ�ن ذا?ً#� ،�#��Nد�� &� M#
'�
�"�ء �& ا��ّ�= ،وا و<�Wا *�<F ا


� آ�ن �F�1 	�ا�� /'�� د��ً/� - 	�اF#3 أ,�"= ا�1! و/��"��،  !#)5%���M �& اj�5  ،*�	� ا

> ،�وM_L �& ا�;�"� وا'�وات "(#ً'� أ�6ه ،وا�;@ت�%�1ت ا A�/ ���7� و"(�ًزا،  ��ًc��"و

���c8  ،د/�ات }��ت �& وWراؤ8 وأ���ر8 ه: ��b?و ،��و"%�ً<� /= أFDH "= ?'ّ�� أ<'�ء ا%�ب 

M_Lو M�آ �" <b%" &�،  F�)_L ���)!#>�%
�ه�ة �Hى "�Eٍلا) آ��! �& ا
�ه� �& ا�& أ  A�/

F�1� F),و F?�b3.  


� ر<� إH%�ف ا�1! ا&"@Hا� =	�F /=  ،وc%���� وا,ً�ا ،%�<#! <� �Eً	�, ��3د �3ى @�

 !#>�%� F?�b3 X3آ� ^W>و ،=	��Wا ا !#"��ا%�<#! إ- واH���7 د	= "��� و��:ن "���، ��& ا

>، إ��3ّ �%
H�ّ! ?��\ ��اH! زاد?�� /�w A#�ه� "= �1ت ا" !1�b3ة ?%�� آ���3 L !1_�ب، <\ 

"
�:3#!، وه8W ا�داب ا%�<#! ا
��P ا�
#!، وه8W ا��ُ
ّ�ة ا
�	! ذات ا�%�M#c ا��ّ��ّ	!، وه8W ا)%

!#3��ّ�1! /'� إH%�ف 	%#��3 إH�� A#! ا%�<#! ا�&  )1("ا��#!، و?�^ ا��7رة وا �	�
�وهWا ا


�"�ء، ���ن ,��/ F� =" A	��U ا%�<#! و	;�دل �#��  , ،�ً�� د	'ً#� إH@"ً#�:"= <�� /���ء ا�1! ا

F�%	��> �Dوآ F�#و� F��* =/ x�(3إ- "= ا !#>�%  .�@ 	�'d ا

 =" ��,@Py> ة�" �#w و7�3���، و�3دى !#>�%�1! ا�> ^(��َّ,ِ�ص ا'��*#(& /�A ا

����� 3�#;! <�	� ا��7رة ا�1<#! اWي ?�)^ <U%> F ا%�ب�	 WLي أW ،ا;�\ واbّ@م ا

^ و?�آ�ا /�و<��> W'�<\"و1��> و6
����>، و�> \>��(�{\ ،اL��� �& ه8W اJ	�م ا�> ��وُ�
�  ،وا

> وا;�ه\�%
�ل  ،و<#= ذي ا�أي ا(�#~ وا�أي ا�آ#^ ،ا��ّ#k <#= ا
�ل ا��#= واو<#= ا

                                                           

ألديب العربية محمد إسعاف النشاشيبي مع مهرجان الغالييني و العربية نُقل األديب  :النشاشيبي، محمد إسعاف) (1

  163، ص المصرية
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j#�(ّ�ل آ�� ، و> 	��j إH%�ف دا/ً#� إA ا5ّ@ح �& ا�1! و/��"�� أ"�م هm-ء ا;��! ا;ّ�)1("ا

F>�)* W'" <��cو &� jوو� <��cاه>، وإ��3 ه��	،  &� M��� ،F?�Dm" \ّcُ &� ��b��3 8Wه FDو"�ا�

�Nا�;� 	�ّ'� /�A آّ��ب اً�
وا�%�3& ا�H�Dة  ،أ��Pب ا��اآ#M ا�آ#�! ،�c	�ة ��)_#= "

!>�_7�1! و- أدب، و> 	�ا/�ا ,� ،إ�Hءةوا إA ا%�> أي ؛ �3J> أ�Hؤو	�/� إA ه;�ه> ،ا !"

أّن "�bه�ة أد/#�ء اJدب و")��DN��P ��3 &� <�?�3>  ،وا�أي ا�� "� أرا8 ،وإ3& أرى: "�#
�ل


� �cا�Nه� آّ��� �c%�ء  ،اّ)�د ,�ام وأي ,�امD? أن !#ّ>�%�"! ا �#�<\ آ�D دوF3 آّ\ آ�D، و

F
	�} <�%  .)2("	�?;#Fو?)'& F "�  ،"= أن ُ?%ّ(� Wي ا��)�د �& ا�1! وا


#�س �إّن ا�1! /'� إH%�ف �c"� ا%�ب وُ"��bه> /�w A#�ه>، ودرc! ا"�@آ�� ه& ا

1! "��� و?@  !#>�%<#'�>، ��= ا"��^ P�3#! ا%�<#! آ�ن أآ�E /�و<! "= w#�8، وآ\ "= 3_� ا

و أ��#> أ ،��#)X دار ا%�<#! ر"�ل اّ�ه'�ء، أو ه7(�ت 3;� أو ا�;�ز" ،آ��ب "��� ��� /�<&

F��7ّد أهو	��� �#F آ��ب "��� �ّ�اؤ8، وأ��ى  ،اّ��م أو أرض ا%�اق، <\ داره� آّ\ "��ن 	'_� <�

!#>�%
�م /�<ّ#! <\ ا%�ب ا%�<�ء أ/���> <dدب ا�)�ن واّ�	=)3("ا�> !#>�% ،، وه� <�Wا 	
�ن ا

ّ�1! ا%�<#! ��= آ�ن )�F3 /�<ً#� ود	'F إH@"ً#� آ�ن /�<ً#� "= ا%�ب، إ3ّ !H�
��� ا'�bة اّ�	'#! ا

  .آ�� أراده� إH%�ف

  ���P1! /'�8 أ�
� �b3 إH%�ف إA ا��b'" =" !1ر أ��Pب �b3	! ا���آ�ة، ��


�ل ،أ�Pات ")��/�ت	 ،F> !_#��إّن �1ت اJ"> آ��!، : "d�3ت /= "��آ�ة ا�3)�ن ��Pات ا

��D1 ،أي �1ت اّ��5ر وا ���Pدة إ��3 أ�� =" =#>��Jا =/ &H�3Jات و�� ور��6 ا�PJت ا�

�Hy%�ف 	�ى أن أP\ ا�1! ه� "��آ�ة �PJات  ،)�L:")4 ا��X ا�%�3& آ�� ور�6ا /'�� �Hاه�

 U%> F#�H%�� ا�3)�ن �& ,#�?F، وه8W ا�PJات ا3�
�X "= أ�3س إw A#�ه>، وهWا "� ذهM إ


�"�ء /�A أّن أP\ ا��1ت ه� "=آ��	� ا��ء ودوي ا�	v  ،ا�PJات ا�)��/�ت ا%�ب ا
                                                           

  3م، ص1911-11-29، 1، سنة65، حيفا، عدد الكتّاب اللصوص، جريدة فلسطين: النشاشيبي، إسعاف) (1
  2م، ص1911- 11-18، 1، سنة63، حيفا، عدد جهل بعض الجرائد وضاللها، جريدة فلسطين: النشاشيبي، إسعاف) (2
، مطبعة العربية وشاعرها األكبر واللغة العربية واألستاذ الريحاني والعربية في المدرسة: النشاشيبي، إسعاف) (3

  . 9م، ص1928المعارف، القاهرة، 
  8م، ص1925، مطبعة بيت المقدس، القدس، كلمة في اللغة العربية: النّشاشيبي، محمد إسعاف) (4
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 &'ّc =>ء آ����% !1�و�P#\ ا�Dس، و"� رأي إH%�ف هWا �Hى ?�6d <�� ��أ8 "= آ�M ا

���ي وw#�ه>"kّ  .)1(وا

�� "= أ�3س /= أ�3س  ،و"� ا�1! ا%�<#! /'� ا'��*#(& �Hى 3��ج �_�ر ا�PJات�
وا3�

����, A�>أ A
��وه& A�,، 3 وP�X إ)H &�^ أ<�~ ��ج ?5ّ�ف �& �c#� ا��1ت اW> X3��� �

أ{(� /���ء ا���ر�! وا��1ر<! /�A أّن ه8W ا�cJ ،" !1\ هWا آ�� 	�ى إH%�ف ا��1ت وأ�cده�

!#YرJة ا��و"= أ�v5 ا��;�ت ا�& ,ّ�ك ا�3)�ن <�� )�F3 "= <%� أن  ،ا%�<#! "= أ<�~ �1ت ا

  .)2("ا��J ا�3)��c&3ب ا��J ا�#�ا3& و�cء 

�L� =#, =" 1! أ��3ّ ?'�� و?�_�ر��WهM  ،و"�� :"= إH%�ف <F �& ا�> WLd	 اW�> وه�

 ��'? !1�ا�ارو	'& �& ا'��ء وا-ر?
�ء وا-3���ب ا_(#%& و	��%/ F�A ا�1!، ��> 	'�� أّن ا

�8W ا'�b	!، و	��b هWا �& ��F /= ا��1ت ،و?�_�ر �/�	 WLوأ: "<\ أ !'H ز/��> �& أّن �"


��ا "= ذ^ ا%�> ا;�#\ إ-  ،ا'��ء �& أ"� ا��1ت ?(�	= د	''�D	 <
�م <�Wا اkّ/> أ�3ّ> 
� <ّ#= ا�

FD �& ,�ل��3 <D'� و��	 <> ?�= )3("اy� ،F�Hّن "WهM اّ'��ء  !1، و<�Wا �yن ا�1! ا%�<#! وأي 

�ّ#! "= ا�/ !cدر A�/ ��N��3 !	ن�& <�ا�
وإ��3 "� ?�5ر	j اk"�ن ار?
X و,ُ)'X  ،�! وا�?

> ?�= �& أول 	�م أ#3
! ";ّ�دة آ�� ,���� إ#'� : "و��	W�� ،Xا ,�ل ا%�<#! آ�� 	
�ل إH%�ف

��Nا�%* �N�5و� k;%�
��� ,ّ�A /�دت  ،ا���ب اPّ�ه� و
�� ��Wّ<�� اN�
* \E" X3آ� �
�

��ب ا_(#%&وهWا P'� ا- ،)5(ا��ّ��! )4(آ��ذ	�!�6("3(.  

!1�
�� إH%�ف /�A ا)ّ} &�?(�~ درc!  ،أي y�، !1ن ا�1! ،و"= �b3	! ا'��ء وا-ر?
�ء ا

#! "= اّ'��ء وا���ل�/، ��ً#�� ��#* j%7? أ�)? A�, اWه A�/ `)�? �"�1ت "� ،و� 	j%7 و"= ا

                                                           

  1/47ت، .، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د4، طالخصائص: ابن جني: ينظر) (1
   8ص: كلمة في اللغة العربية: النّشاشيبي، محمد إسعاف) (2
   47- 46ص: نفسه) (3
  )م، مادة وذل1993، دار صادر، بيروت، 3لسان العرب، ط: ابن منظور: ينظر( القطعة من الفضة) (4
 )ب، مادة شوفلسان العر: ابن منظور: ينظر(المجلوة ) (5
  9، صكلمة في اللغة العربية: النّشاشيبي، محمد إسعاف) (6
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� <�X1 '��& /(� ا%�5ر، وهWا "� آ�/ X3�F#	'��6 و	أو � !#>�%1!  ا F1�)? < �" �;�"= ا

��j، وهWا "� <ّ#'F اّ'��*#(& ,#= ��لّ�X وأWLت ?)#� إA ا)? A�ّ, ى�Lأ" : !#ّ>�%إّن ا�1! ا

F#�ّ� �����D و}%'X أ��ر	� ،?(ّ�X 	�م آ�X3 �& ا;k	�ة ووP�X إA اWي وP�X إ )�c <6)1ء ا

!�;%
��ده> إ#�� "= أه��� /= "�ا<%�> و-<)�ا اc�/J> ���دت ا?،  -�وآ�د ا�%�<�ن 	��ا{'�ن 

!#ّ"�
#
�ى - ا�

�م �& ,��bD وروا	���، و�� آ�X3 ا%�<ّ#! ?��& "'W ذ^ ا�#= ا  .)2("أن cّ� ا

!1��> ^(��ّ,�j%7? - A و?��ت، أ"� #)H�F �& ذ^  ؛وcJ\ هWا 	�/� إH%�ف إA ا

 ��> X1�> &��#�/� إA ا-�3(�ب /�A ا�'k  ،ا%�<#! ";�ه� و/kّه���� إ,#�ء اّ'�5ص ا��1	! ا

<�
�	> "= :�6ر ا%�ب وأ��اوا��(�ل /�A دراH! ا���ب ا%b#> ��ل اl ا��	>، ��8W  ،ا��1ي ا

��D%Yرآ�آ��� و =" !#>�%إّن �& ا-�3(�ب /�A : "وهWا 	�(ّ#= �& ��F ،ا)(#\ H(#\ إ�Lاج ا


�	> ا%�#� L#ً�ا
�ل ا�#� ،آE#ً�ا ا  .)L - \>")3#� إ- /'�8 ،<\ إّن �#F آّ\ ا

_(#%&، و	%'& <F و	�ى إH%�ف أّن ا�1! �& ?_�ره� ?�J �7"�	=، اJول ه� ا-3���ب ا

��? !1�وأّن <%�D" Uدا?�� ?�)��� �& ا_�	� و"= ذ^ آW،  =" �#Eب "� "�ور اk"=أن أ�Dظ ا

!1��م �& �(	 �%	 <و	
 �" F> �5	�L�F  ،ا#�م، أ"� ا3�E& ��� ا-3���ب ا5ّ'%& آ@م ا;�ه�#! 

 �Eً)/ �##� وا�%�	w ،M#� أن هWا ا-3���ب ��1��> "= أ�Dظ و"�Dدات آ�-*�
�ق وا Aا'�س إ

� أن 	�L\ آ��! إ�* \� �#1! ������ت ا��)�L! ا��#' ،A ا�1!و�! - ?%�(� "= ا

�#ّ;
�5د ه� ا�)= ا��� �#(
(#v ا  .)4(- ا

 F: إّن إ ��ً�%H	m"= أّن ا�1! ه& اJ"! وه& اّ�ا<� ا��Jى <#= أkcاء اJ"! آ�� <ّ#= �& ��

"A )5("ا�1! ه& اJ"! واJ"! ه& ا�1! وj%Y اJوj%Y A ا3�Eّ#! وه@ك ا3�Eّ#! ه@ك اJو

                                                           

  )لسان العرب، مادة فرق: ابن منظور: ينظر. (جمع أفراق، وأفراق جمع فرقة) (1
  47ص: كلمة في اللغة العربية: النّشاشيبي، محمد إسعاف )(2
  57ص: نفسه) (3
  48-47، صنفسه: ينظر) (4
  49، صالعربية وشاعرها األكبر واللغة العربية واألستاذ الريحاني والعربية في المدرسة: فالنشاشيبي، محمد إسعا) (5
  49ص
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^ أ<�ى W���F�1 و� F�#b%?8 ��#�، �3 F�ا آWه F�#b%? وآ�نF(D3 &� ���Hا�� =" �%ً>،  !#>�%وا


�ل	 ،F6و?�ا F���
> ?�= : "/'�8 آ�X3 أ"�F ود	'F و6 �> ?�= ا�<�اع آّ�F، و � !#>�%وإّن ا

 ��3:�
1! /;ً(� "� اL��ره� اّ�ه�  ^? < �> ?�= ا�1! ا��D_5ة، و �.. ا;��ل ا�cJ\، و


�ي ��ه�)%%�<#! ا5ّ'� ا��، #ّ>�%! اّ�رة ا#�#�! أو آ'k اkّ"�ن F> =ّY آ\ ا7ّ= 6> وا

��H")1(.  

 F>��Hd> ��'/ F/و�� زاد د�� ��> ��ً(��" !#>�%إن اّ'��*#(& و�j "�ا�ً%� /= F�1 ا

 	�/�ن إA ?;�	�ه� وأWL آE#� "= أ<'���N ،ا���H& /'�"� أWLت آE#� "= ا�;��ت ?'�ل "'��

���Pأ =" �#Eو��?��وآ�ن "= ذ ،و?�ك آ ���ن �7�#)�Dت m�و"��  ،^ أن و�Y آE#ً�ا "= ا

وإ3& �� }''X أن > 	(� "= ه8W ا�1! إ- ,��*! "آ�M �& ذ^ "� F_ّL �& آ���F ا����رة 

�7َ��"، !#>�%#> ا��J2 �3ر8 �& اcd? <#(;و*�ه�ت ا��D�Hل ذ^  ،وو�cت ?��D> هWا ا�� ا

وا<��رت "�اواة اّ�اء  ،ّ'�ر "= �(\ أن 	d?& 	�م 	�%Wر �#F إه��ده�اّ�اء ا�وي �Hر/X إA إه��د ا

  .)"d�")2�X# ه8W ا���! ،�(\ أن 	�)& /�7ً� /#�ء


�:ن و"= ه'� �yّن إ ��ً�%H	�/ v�A أ<'�ء ا%�<#! أن 	%���ا 1��> ا�5#�! آ�� ه& �& ا

	�
<\ و?��ن "
H�ّ! �&  ،	�ا�%�ا /'��و ،و	�_(�ا <���! "= *%� و�E3، وأن 	�����ا و:�6ر ا%�ب ا

<�H�D3، س�
�3_� <��7د ،��& "= ذاك ا���ب ا =" v5ب وأ��%  .وه& 1! "��� أ<�~ ا

��� ا�d1�Q وا����1 -2 ��ّ� : ا���� ا��,


�	> وا;�	� �& ا�1! "= أ<�ز ��7	� ا�5ّاع ا�& دارت <#= آE#� "= ا�ّ��ب  ?%��7ّ#! ا

 &� =#	�1�
�	> واJد<�ء وا
�ن ا��Y&، وآ�ن هWا ا�5ّاع 	�ور ,�ل اHJ��ب ا��1ي اا

�;(
�"�H#! ،ا��1ق �& ا! اk;�Dظ اJ��7ن ،وا�و��  ،و,�ل ا-ه���م <��/ QD�A ,)�ب ا

 =" <���P1��> آ�� وM�3 هWا ا�5اع <#= �_(#=، أو��� ا�����bن اW	�E)�? =ا <��ا�6> و


_�P AD_5" Mدق اّ�ا�%& و*�#M أرH@ن أ<'���N و/�����N اJواN\، و"= أ<�ز َ"= "Eّ\ هWا ا

                                                           

  49ص: نفسه )(1
  7، صكلمة في اللغة العربية: النّشاشيبي، محمد إسعاف) (2



28 

 


_M ا��Lَ ��> ا�;�دون اW	= /�ر�Yا "'�2 وأ,�� ,)= اkّ	�ت وأ,�� زآ& <�*�، أ"� ا

=#b����
�	> وأH��<�> اوأ<�ز "= �Hر �& هWا ا-?;�H 8@"!  ،ود/�ا إA اّ���ر "= �#�د ا


�د، و�& 7L> هWا ا�5ّاع آ�ن {�<� ا%'AH�" j و{F ,)#= وL�#\ اّ%ّ)��آ#'& و/ّ(�س ا

M�1
#= ه� ا	�D
�ة �& ا���ورات ا�& دارت <#= او�� وj'/ \P هWا ا�5ّاع إA ?(�دل  ،وا

=#
	�D  .)1(ا-?��"�ت وا-3�
�دات <#= ا

 &>�%�����bن ?�ّ)��ا <�HJ��ب ا�� ،F;�'" =/ ا���	ي /���8 و�� ا3(�ى آّ\ {�ف Wا

 M#�* F�Yا "� أوW8، وه�#w !1�وه� أH��ب ا;�,Q وا�(ّ�د وا��'(& وw#�ه> و- أH��ب �& ا

F�
#M ��'�ك "Wه(�نأ"� : "أرH@ن ,#= رد /�L A�#\ ا)��آ#'& <�HJا،  MهW"و <	�� MهW"

�	�c .=Dأ/�ف إ- "Wهً(� وا,ً�ا أ"� �& اJدب وا�1! �@  ،وأ�3 - أ/�> "Wاه�c M	�ة إ- �& ا%�> وا


�	> ،ه� "WهM ا%�ب�WهM ا�> F#�(	 أن �	�	ي Wوه� اWي 	;��� آ\ آ�?M �& ا%�<#! . وه� ا

F و	
�ب "'F "� اH�_�ع�E" يW��	 ؛أن  M	دJ�5ى، و��5رى ا
F3J ه� ا�E\ ا/J�A وا�1	! ا

&>�/ M��ج <��1! /=  ا%�<& ا#�م أن 	���= "= إ��اغ ا���Yع ا%�5ي �& ��	 - X�>

أ"� ا�WهM ا;�	� اWي أ*�ر إ#F �& اJدب �@ ، �;= �;��� و- 	;%��� 1! 3�6#!أH��<�� و- 	

8�)L �'#��(Wا � أ?��%�> �'),�P �3	j ا�WهM ا;�	� هWا ود'� . ?%��F �& ا�WاهM و- وP\ إ

F#� �Dm" M�وآ F'" !�E"أ A�/")2(.  

أّن ا�1!، و�� و�XD /'� /�5 <%#�، وأّن ?_�ر ا�#�ة "�b3 X?�> أ"� ا�;�دون ���3


�"�ء وأ�D}�>، ��= ا�� أن 	WLd ا���ب "= 
F /(�رات ا���5% <�� - ?و?
�"�� �� H(� هWا ا

  .)3("ا��;> !1	� 	> �" \��%�F�1 ا�#�ة "= ?_�ر و?
�م

                                                           

  10م، ص1983المعارك األدبية، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، : الجندي، أنور: ينظر) (1
  73م، ص1982، دار الكلمة للنشر، بيروت، 1، طتارات نقدية في اللغة واألدب والتاريخمخ: أرسالن، شكيب) (2
/ 206م، ص1997، مكتبة خالد بن الوليد، نابلس 2، طالسكاكيني في النهضة الفكرية المعاصرة: حامد، أحمد حسن) (3

آذار، 18ريدة السياسة المصرية في لمحمد حسين هيكل، وهو منشور في ج )اللغة واألدب، القديم والجديد(نقال عن مقال 
  م1925
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� *��ت ا�;@ت ا%�<#! هWا ا�5اعWي أ?�ح �@ ا_��#= /�ض ���X3 ا�#�ان ا ،

F)هW" =/ ّ���ع
7#! <��\  ،:راFN واوآ�ن إH%�ف اّ'��*#(& �� أ}�� F?�b3 وأ���ر8 �& ه8W ا

=#b����وهWا #� �w	ً(� <��> ا��5در ا��1	! ا�& �3\ "'�� ���8  ،<�رز وو�jّP &� j ا

F��/ورو<#! ،وJد ا@)
��! ا1 ،��> 	%� �& اE�> �6d�	 <  .�<#! آ��Pdب ا�'�2 ا�;�	�يو


7#! �& آ��<�?F وأول "� <�أت واF�)_L &� 8�'/ !�Yوآ��! �& ( :�� ?'�ول إH%�ف ه8W ا

!#>�%�%�<#! ا5D#�!) ا F), ��#� ��{أ !�ّ_" !)_L &وه،  j
و<ّ#= �)�د د/�ة ا�;�د	=، ��> 	

�	�;
�ل ،�<#! اA�5D د��ً/� ��ً	�<\ راح 	�ا�� /= ا% ،إH%�ف "���ف ا#�	= أ"�م د/�ة ا	" : <و


� ه;�ه� ��	� "'�> ه;ً�ا وc%\  ،	)� ا"�ؤ إA /�و إ�Hءة أ<'�ء هWا اkّ"�ن إA ���ة ا;k	�ة�

F ،ازدراءه� )1(ه;�ّ	�ء8ّ���ّ'�س إ���W, A  ،<�� وا/��اض /�ض ا�> M#�"ُ \ّر "= آ��(�H-وا

  .)2("وروا	���

ّ�5/ !1	MH�'�? ! وا%�5 اWي ?%#� �#F ا�1! و"� ?'b#� د/�ة ا�;�	� إ ��3 �#ّ(A ا

�Dظ ا����D! ا5%(!، ود/�?�> إA ?;'ً(� -�6�3ره� و"�?��Jوا !أWL اّ'��*#(&  ،ا-<�%�د /= ا;kا

1! "	�ّد /�A ه8W ا�/�ة  !	ّ�(ّواH�(�ل ��	� <�8W ا�1! ا5D#�! ا�5ّ#�! ا(�#1! ا��	�! ا


�:ن ا& وا(#�ن وا�(##= ا�"Jوا \"���%;k وا��	` و1! ا�7D�ّ#�ت وا;���ة وا���H! وا

X��1! هWا ا ^
� وا3�wJ&، ?(ّ�ل <�1! آّ\ ذ%
�5 	�ا/! آّ\ <�#~ /= وjP  ،وا? !1وه& 

���D ورآ�آ��� وc��H��� و/;����H")3(  يW�> A3ي ه� أدW��m-ء ا�/�ة <'�b إH%�ف 	)�(��ن ا

�#L ه�، MهWّ  .���3d> اL��روا ا'��س /�A ا

�	�;��;�ري هWا اk"�ن }��ت /'� آ\ د/�ة ا !	�5%���X3  ،إّن ا�/�ة إA ا�1! ا

و"= هm-ء اW	= د/�ا إA ا�%��Pة L�#\  ،اّ�/�ة إA ا�%��Pة ه& 3
_! أ�Hس �& �#7��>

�\ إ��#> �& آ\ /�5 " :��ل) "_�%�ت �& ا�1! واJدب(�D& آ��<F  ،ا)��آ#'& \> �5/ \�إّن 

 - X'#> ه� وإن آ�ل "= أي /�5 أو "= أي إ��
F�1 وأH��A�, ،F> إ3^ �)�_#� أن ?%�ف ا
                                                           

  دأبه وشأنه) (1
  6، صكلمة في اللغة العربية: النّشاشيبي، محمد إسعاف) (2
  6ص :نفسه) (3
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F�N�� 1("?%�ف( M)(> F'/ ي ا���قW
ّ�ب ا�، و- 	WهM /ّ'� أّن ا)��آ#'& ه� �P	� إH%�ف ا

!1�
F اWي ذهW" MهM ا�;�	� و"= ه'� �yن إH%�ً�� �& آ�� ،"'�;F ا����Q �& ا	�P A�/ د�	 F�

2�'�  . و"= �Hر �& هWا ا

%�<#! اA�5D ا�& أ��D أ<'�ؤه� �> !>���و	��b "= ��ل إH%�ف اّ)�<� أF3 	�/� إA ا

\NواJا، F��آ�* A�/ ="و Q,�;^ 	�د /�A د/�ة ا�;�	� �& ه;���> /�A اHJ��ب  ،إ��3 1! اW

�Dظ ا��7	! ا%�<#!  ،�& آ�M ا��J"#= ا%�<& اPJ#\ ا���cدJا ^�� <�>�%5�Hا A�/ د�	و


�ل: "�'�ا8 	
�ل ،ا�& أ��D و������ <�%
�ل إن اّ?j5 : وإن ا3(�ى '� ز3#> �& ا
F اD? - !"Jإّن ا

�'ّ" F#1)? ��>، ��#�/ A�%� &3�%��� ��m-ء - 	%(d : أc('�8. وإّن ا��c !"J�> &'%? X'إن آ<�> lا، 

\��/ <�> d)%	 -و،  <
H ل أم�

�ل... وهm-ء - 	(��ن أvّP ا� �L: �5�" �'إن : وإن ?�5ى 

#7#� ذرً/� �& هWا اHJ��ب اWي ?�((F إA اّ'�س <�%إ�3ّ - �3	� أن j�;3 <^، إ�3ّ - : أc('�8. ا


�ل^ إ- ا-,��Dظ <���آ#M ا%�<& وا��ب "= ِرّآ! اd(3")2(.  

 A�(? &��#D! ا�آ#�! ا(#! "= ا�ّآ! و	��U ?�^ ا�1! ا��إّن إH%�ً�� 	�/� إA ا�1! ا

!	�5%
�ل ،ا�1! ا#� !;��وإن 3َ;> ذMN ��5ح إن �\ : "و	�د /�A د/�?�� رًدا ,��Hً#� *�	� ا

!1
�ل ،/�5 
� ،وإّن _(#%! اH �5%�/ �3ً�_�A ا	 �ُ5%1ٍ! ا Aل إن اj#�� ��%��H ?'�د	'� إ

&�1�> 8Wه X(#، F#وإ�3ّ '��ب "= اH�%��ل ا�1	M ا�,�& و- ��3ى - .. �'�= d'�3 "� ?'�د	'� إ

�
)إن 3َ;> '� "E\ . ��3ى إ- 1�'� ا%�5	! اّ)��! ا�ا�Y! ا�& 	���D آّ\ إ3)�ن ,�A را/& ا


�'�8 ,;ً�ا أو ,;�	=إّن �\  ،c\ أّ	�� ا��cّ\ ا���وتأ: 6> ��'� F ،ذ^ اMNW و/�ى /�اء8 أ

!1
�:ن ا<���c =/ �3�%ل ?�^ ا�1!  ،وإّن _(#%! اH �5%�_��3ً ،ده� وإ�3ّ آّ��� ا<�%��3 /= ز"�ن ا

!#>�%1!  ،ا��7	! ا 8W! ه	�5%1! "= ,�	ٍ� {ِ(� أ�cب، و1�^ ا 8W! ه	�5%w#� أّن 1�^ ا

!�ّ�%"، 	�
�#@ ُ?)ّ\�'�= �3/�ك إA "�اوا?�� و? <	�

�ل اأو 	�ود ���� 6>  ��� <�@وة ا

  .)3("?��ت

                                                           

  94م، ص1925، مدرسة األيتام اإلسالمية، القدس، مطالعات في اللغة واألدب: السكاكيني، خليل) (1
  54-53، صبيةكلمة في اللغة العر: النّشاشيبي، محمد إسعاف) (2
  56- 55ص: نفسه )(3
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�> إّن أ�A5 "� 	(�1ن ا��Pل إ#F ه� إ	�5ل �� &� �	�;�و	�د إH%�ف /�A د/�ة ا


kًc�, jا أ"�م  ،أ"� ا�QD �@ أه�ّ#! F ،ا�%'A وا���7ن	 QD�
\ ا�%'A، و?%
#� ا' !�#H���� ا

��> 	'�(�ن /�A ��ل ا�%��P	=  ،هm-ء ا�%'�	#= 3��ج ا;�\ وا%;kو�Pل ا�%'A، �#�ى �& 

�
(F�1 و/b#ً�� �& "�د?F   ،ا1` ا &� ��ً#�c �>ً��آ �*�/ =" <�'" �;? @�"<�إّن ا�%ّ�ل : أ"� ��

�(` وا%;k وا;�\ و- #� <Wي <�ل، ��� ��ل أ"@8 ا &3�Eّ/�#F ه� ا�%'A - ا�QD وإّن أ"� ا

ي أي ا� &3�%	k1ون، أه& ا�%�3& ا�& 	%���� ا%_�ر وا(#_�ر وا�& ه& "�
�ة /�A اّ_�ق، أدر

���N�� A�/ <�>J7ّ�ُ\ ا ��QD أ�H �#3ّي  	
& ا<�Wا A  .)1("وه8W إن > ?��;� إ


�	> "�ة أ�Lى
� أ�6ر ه;�م ا'��*#(& �& آ���/ F�A ا�;�د	= �7#! ا;�	� وا، 


#= ��*�%�X ا�%�آ!	�Dوو�%c�(" X@ت <#= ا'��*#(& وأ"#= ا�	��3& اWي ��أ  ،اJد<#! <#= ا

��#� F)	�wم و@�! 	�د �#�� /�A إH%�ف و	'�� /�#F ,�*& ا�Hإ�6ه� ر \Hوأر !���و"��  ،ا

Fإن هWا اHJ��ب "E\ ذاك ا(�وي �& ا�#�ة، ه� "M#;/ ��b 	)��/& ا�b3Jر، �#�ه�، : "��

، وآ'F> �ً);%" X، و�'& - أH�_#� )واl(أ,((X ا(�وي . و��ذا؟ F3J زاN\. "%ً� و	_�ب، و	�kن

F�E" أن أآ�ن M,و- أ . X)),^(وأ���آ(��> �ً);%" ��%و�'& - أH�_#�، و� . ، وآ'X وأ�3 أ{�

���E" M�أن اآ ،X)),أ .H =#(�L �%> �ًأو "%�و� �ً��d" ن��	 ^>��Hب أ��HJا اWو- أ}= أن ه!' ،

��#� !#>�%. أ3& "�(� أد<^، "���م /��^، "�(W د/�?^ �����/ !b�A روح ا�1! وا5#1! ا

\cر �	 X#�w ،<	�
#M, &� X ا�w ^'��#j، و�  .)2("وأ}= أ3& "= ا����b#=، رw> ?;�دي ا

M	�1��ام ا�QD ا��*& ا�Hا A> 	�ع إ ��ً�%Hأّن إ ��<\ د/� إA ا-<�%�د /=  ،وا

Jا =#b�����#D! ا�& أX�)P /�ًرا /�A ا%�<#! ا��7	!، �'�ا8 	
�ل �= 	��> ا(�Dظ ا�آ#�! ا

F)	�w A��ام ا��*& "= ا�@م وا�/�ة إ�H�>" : M	�1& "= ��c �ّ�ا"^ <��ح اH�%��ل ا \�

/ MNأ3^ ذ ��
#� و> 	'� /�#�/ v)� F�F، ا%��	� �& ا�,�& و> 	'�د <��اMw �& اّ��/� وا

!1���D	M'c &� ^_ ا%�> واJدب، و���ا{^ �& ا���  ؛اWَءا<! �� ,#\ <#'^ و<#= ا���ر �& ا

                                                           

  49، ص كلمة في اللغة العربية: النّشاشيبي، محمد إسعاف) (1
- 10-1، 13، مجلد639، القاهرة، عدد مجلة الرسالة، الفيلسوف أمين الريحاني: النّشاشيبي، محمد إسعاف) (2

  6،ص1945
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 ،�
'#j ا�P#= ا�7(�ط اWي - 	�?� اd�
#� وا%�وا�%M، و- �cم أk#ّ�? - ^3ّ <#= ا��/� وا

M	�1  .)�w")1	M /'�ك وآ@م ا%�ب آّ�F ،و- ر	M �& أD? - ^3ّّ�ق <#= ا�1	M وw#� ا

FD��" ��#� =#)	 ت-�
�> &3��	�
�� ،و�� رّد إH%�ف /�A ا	 <> 	���j و F3ل ،وأ�
	 :


�ل أ,ً�ا"
�ً�ا �& ا" X(��، �����/ !	�7" !#>�/ ظ�D ،وأH��ب /�<& "�#= /
��F ،وإ��3ّ ه& أ


�& و{�	
�& مو"��! �cءت 6> آ@#�L)& وD3 =>2("ه� َذوب رو,& وا(  

  �
�> إH%�ف <;�دة ا�QD و��?� F� <	/ F'/ \D1�A ,)�ب ا�%'A آ�� �%\ أ��Pب اه

! ،ا�'�2 ا�;�	�يkc !	�� F�1 X3آ� ^W، D�
#� �& ورw> أّن ا'��*#(& ر�U ا%�Q ا�1	M وا

y� !1�ّن F�1 آ��w X3	/ !)�A أ<'�ء /8�5 و"���F��#> &� !D ا%�<#! ا�& ?�6dت <���7رة ا

!#>�1> ?�= رw(! /'� إH%�ف و- ?���Dً  ،ا QD�w#� أّن ه8W ا;kا! ا��1	! وا���j وا�1ا<! �& ا

M	�1
#� وا%�
�ا"A �& أH��<�> و1��> ،أو <��Eً /= ا ،<\ �wا ا'��*#(& "_(�ً/� /�A ا%�ب ا

��#�/ F����/ء وا�"�
��M ا !
#�%�#8W إ��Hق وهWا "� <ّ#'F ?� ،و"� هWا �Hى 3��ج ��اء?F ا

F�� &� &'#(�_F ?�ه> أ F3	���j ا�5D,! : "ا��F و	�, !
#
, A�/ j
و"= ��أ F دون أن 	

A"ا�

�ا"A و	
��ه>، و�'F �& ا�ا�� آ�ن kcًءا - 	�;kأ "= ا	%#� "%b>  ،وا��wاب و	��آ& ا

  .)3("و�� <�%" F	���D> و	;#� ����>


� أ��3 إH%�ف /�A ا�;�د	=و"= ه'� � Fkل وه�
 اء%�ا�وأ/ ��3�A آE#� "=  ،رّآ! ا

`)%��#� وا�
�ل ا�kل واو�� آ�M  ،و��N�5ه> "�k	�ت "���@ت ،ا���6#= وا�DًP *%�ه> <�


�ل �#�>	 ،<��b3اء و�%�ّ! 	'�� /�A هm-ء ا�H�هm-ء إّن : ""
�-ت /�	�ة �& ";�! ا


�رY#= اW	= إذا �Pح <�> vN�P أو ��3ه> �3ه�، أو آ�j /= "�ا{= �c��> آ�*j، /�وا ا

)'! ,�ادd> 8�*��3ب، وا�NW& و3ُ ،/�اء ا�#
� ً�ُ�و��k3ا و(�Eا 'ا "�dوه#= "�D�d#=، 	�%'�ن ا

���'�> �& "�5 و�& w#�  ،	=وا A'(?آ��>، و�* X	و�� ،=	�/����وه�Wا اH���ى *� هm-ء ا

                                                           

   60-59، صكلمة في اللغة العربية: النّشاشيبي، محمد إسعاف) (1
  34، صوشاعرها األكبر واللغة العربية واألستاذ الريحاني والعربية في المدرسة: نشاشيبي، محمد إسعافال) (2
  15، صأديب العربية محمد إسعاف النشاشيبي: الحسيني، إسحاق موسى) (3
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�;�د	("�5 "= ا(@د ا%�<#! أن 	'%��ا �>=( \D�? &�، وأن 	�;�ا أ<�اب اj�5 ا����"! ا

<	���  .)J�>")1دب، وأن 	5��ا "'�� إ�Y�" A ا���	j وا

�%�و"� ?;�	�ه> هWا  ،و	�ّ'� إH%�ف /�A هm-ء ا�%�اء اW	= اّد/�ا ا�;�	� �& ا�1! وا

����%Y1! وإ� ،��b3 &� QD>�@ أ�P<�ا ا�%'A و- <��1ا ا� ،<'�H 8�bى /(` و{�	� ��م ا

أو أ�#� "'F  ،آ��� و�%/ X�A *&ء "= "
�5ا?�> اX%��3 إ#F "����؛ %�& أ�} F'" M#P	Dً� ن���"

=#%أ�F#� v *#�ً� "=  - <%� ذ^ -أو %�&  ،"%'�* A	Dً�، أو أ}F> ��? ��> �D ا'�D و?
� ا

)�	�;�اWي - أدري "� ه�؟ و- ذ^ ا�;�	�  - ونmاWي <F 	�����ن، و/�#c�? &� F#��> 	��آ) ا

)= "'W ��3 6�` ��نJا F�آ- QD F3أ F	ي أدرW/ A'c QD�A  ،آ#j ه�؟ وإ��3 ا F37ً� أ	وأدري أ

  .)c")2'�	! ا�1! واJدب c'�	! أي

 &� �	�;�> 	�= �Y ا F3d> اء�%�
� دا�� ا'��*#F?�b3 &� F(D3 =/ &) إA هm-ء ا

3J <ه�%* U��	 < ��� ،�%�F ا?)> <��;�	� وو����> �& L'�ق ا�;�د	= وإ��3 �آ�آ! *%�ه> ا


! ا�;�	� }�ه�ة �& *%� ا%�ب وأد<�> �
� ?_�ر ا�%� �& ا��ا,\ #
#(�>، و,�Hوا/�#�ص أ

&"@Hا� &� Fو> 	�= �& /�5 ا�H@م آ��F  ،اk"'#! و> 	�= ا�%� �& ا%�5 ا;�ه�& آ��

#H�)%���D! �& /�5 اJ"�	#= وا�#(F �& ا%�5ر اk"'#! ا�Hف أ@�Lوا �%�#=، و"� ?;�	� ا

F��cو F#3�%"و F�1�> ��ً��" �'ً#Pر &
وهWا "� > 	dت <F هm-ء ا�%�اء اW	= 	�(;��ن  ،<

�;�	� وا�%��Pة ��%�ه> ه� ";��/! "= ا��D^ وا-Y_�اب وا(���! وا��wاب، ��\ آ�ن �>

�	�;�
(\ ا	 �
  .؟�& ا�%� إH%�ف ,ً

A"ا�
1��> ه& F�1 وF;�3 <�;�3 ،ا�� أّن إH%�ً�� "_(�ع /�A ا%�ب ا X3���،  ="و

!1���� آ�ن F�1 رP#'! "���!  ،ا�mآ� أّن إF?�b3 &� ��ً�%H إA ا;�	� آ��b3 X3ة ?�?�/ k�A ا

�	�;�ا�1! وM)H د"�ر أ"� ا�1! ا�����! اH�'" !;�> !D#%7(! ا%�5 ��& ا_�"! /�W)��،  Aا ا

A�5Dو<�Wا > 	%��ض /�A اّ�%� ا���،  \H� <	��U اّ�'ّ�ع �& اّ�%� و> 	��د8 <
��#! ?�8�ّ ،ا

                                                           

  34م،ص1944- 2-28، 12، مجلد556، القاهرة، عدد ، مجلة الرسالةالشّعر الجديد: النشاشيبي، محمد إسعاف) (1
  34ص: نفسه) (2
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F�1 و��cل "F#3�%، و"� 	X)E ذ^ �F?�#5 ا�& آ�(�� �& ر�6ء  !3�P�> ^(��Hر "� ا�
> F��#�>

\H��F	(#= إH%�ف رأ	W�> Fا ا، و)1(*��& وه& "'/ !"�b�A ا�%� ا�
> !�H��%� �& ";�! ا :


#�، و�H�" �#5\، و"�*v إّن "" �#5

�ل، و- ?�5 /= ا�'�	�؛ ��ا%�<#! - ?'�� ?D''� �& ا

^> �& ?(ّ�. وw#� ذ�%�#� �& اD'�ن L#�، وا
�م 	
�F#7، وز	�دة ا" \�وإذا . ل، وا�3#� ?_#�و

 F \

#�س �cدة ا�1! ه� و<�Wا �yّن  )2("أو أd_Lت	� هWا Y��N�� ='D? X\ أو أ<�ع وأ�cد �@ ?"

\c�
�	!ا���د /'� ا�1ي "��)^ <��1! اPJ#�! ا ��� ،.   

 !1 =/ j���? - `#�> !���" !'#P! ر	1! ���
�ء ا> A�/ \�/ &)#*��'�@P! أن اوا

A"ا�

�:ن وا%�ب ا
�	> ا�& أراده� وا�& آ�X3 ا%�<#! �#�� أ ،ا> إ��3 1! ا�%�1ت ا ��{

���b/وأ،  ^W ،!D#%Y !����" ن���� ���P1! /= أ�أ"� ا;�	� وا�;�	� �@ 	��ن �& ,�ف ا

 !;�> j%7
�ة وا;kا! إA اّ�آ! وار�U ا�;�د	= �& ا�J !1ن ?;�	�ه> ه� 3
\ ا�1! "= ا

  .ا�%��Pة

 :ا�����TRا��,وف ا���0ة إ�% ا��
�� و -3

�#^ /�A أ	 إن و�cد ا��;�ت Wوآ !#>�%! أ"!، ���cد �;�ت /�<#! ,�	/ �E�A اJ"! ا


(�N\ ا%�<#! و?_�ر آ@م آ\ "�;Wر و��	> 
(�N\ ا%�<#!، وأ�Hس و�cده� �3<� "= اk%3ال ا��م ا

 !c���(#�! /= ا�LJى، و"� "�ور اk"=، وHJ(�ب د	'#! وا���5د	! وH�#H#! و6
��#!، }��ت ا

���Dه> ?; !�#H�
(�N\ ا��'���ة ���D!، و#� ه'�ك "� 	
ّ�ب <#= ه8W ا�
(�N\ ا%�<#! ا�� <#= ا

                                                           

مجلة الرسالة في (وفي ) البطل الخالد صالح الدين والشاعر الخالد أحمد شوقي(أثبت إسعاف هذه القصيدة في كتابه ) (1
  :، ومما قاله فيها)551العدد

 !شاعر العرب قضى، يا فتاة العرب، فالبسي ثوب الحداد"
 .وابرزي بين المال، حاسرةً واندبيه

 وجه الحزينزحزحي هذا النقاب لنرى 
 أعرضي عن خَفَرٍ عودته، فعيون القوم غرقى في الدموع

 شيعي دمعك هذا قانئاً بنحيبٍ ونشيجٍ وعويل
  "وابذلي الدمع رخيصاً؛ إن من تبكين غاِل

  6، ص1944-1-24، 12، مجلد551، القاهرة، عدد ، مجلة الرسالةالقصيد المرسل: النشاشيبي، محمد إسعاف) (2
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(�N\ ا%�<#! <�1! أد<#! "���زة آ��1! ا����آ!، �%'�"� ?�#dت ا�bوف و?��"�X ?�,�ت ا

A�5D�1! ا�> �%> ��#� X��/ ،!1("���آ(.  

8Wز "= هk%#
�:ن ا��	>  و<%� أن ?���X ا�1! ا����آ! �cء ا�H@م ا�k'> !1ول ا

^ �&  ،�& ا;k	�ة ا%�<#! (kغر ا�H@م أWL 3;> ه8W ا�1! 	و	
�	�� و	���bD، و"� ا3���Wوآ

 =�
#X ا��;�ت "��cدة و> ^ا�'�{� ا�& دL��� ا�)���ن إ�6 اD��,�ت ا�H@"#!، ورw> ذ

�� !�#� �#1>.  

)'!، و,#= ا?)%X ر�%! ا�H@م وا"�kج ا%�ب <  Jا A�/ =��1#�ه> "= اJ"> *�ع ا

��ف /�H A@"! ا�1! ا%�<#! <%� أن اL��� ا%�ب <�c�/J> إ�6 اD��ح �> !1���%� /���ء ا

 ،!1�)'! وY#�ع اJد ا�(� Aو�H'�ا <@ده> و/�	��ه>، و?'(F أو� ا(�5 أّن اJ"� :	\ إ

و�Y أ,��م ��، ,��c A<��ا ا5%�<�ت �����7ت ��cد ا%���ء /�P A#�3! ا�1! ا%�<#! و

����cوا &�  .)2(وا���	�ت ا

  A�5DوإX*�/ ��3 <;�3(�� �& ذ^ ا��X  ،و> ?�= ا��;�ت <%#�ة /= ا�1! ا����آ! ا

دون أ/ �6�A ,#�ة ا�1! ودون ?'��� <#'���، إذ اX5�L ا��;�ت ا%�"#! <�#�ان ا�%�"\ �& ا�#�ة 

'� إA  واX5�L اA�5D <�#�ان�Pوو ="kاJدب - 	kا,��� �#k" Fا,>، و�= "� "�ور ا

 ،!#>�%ا%�5 ا��	` أX�)P ه8W ا�bه�ة، }�ه�ة و�cد اA�5D وا��;�ت ا%�"#! �& ا�1! ا

�\ *&ء،  !1 !#"�%��j ا%�ب و?�اc%�> و�wا ,\ ا����! ه� ا/���د ا? ��'/ 3�2 !���"

!"Jا U�'? A�, ،ة�#��دب وا  !6�����k> j/��>، و�wا<! ه8W ا����! ا�ا%�<#! "= هWا ا

��  .)k?)3ول إذا /��'� أّن ا-H�%��ر اcJ'(& ه� H((�� ا�ا/& 

                                                           

  36-35م، ص2003، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، 3، طفي اللهجات العربية: س، إبراهيمأني: ينظر) (1
  6م، ص1994، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، دمشق، في أصول النحو: األفغاني، سعيد: ينظر) (2
م، 1964افة، االسكندرية، ، دار نشر الثق1، طتاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر: زكريا، نفوسة: ينظر) (3
  6ص
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  j��إ�6 ذ^ }�� /�د "�= ,�\ ���ة ا�/�ة إA ا%�"#! <k/��> أM)H ��3 ?�ا�c و?


�_j ا��5	! ه8W ا�/ـ�ة ���ـ��,X . ا%�ب�آ��<! ا%�ــ�م <��1! ا�& و�� ,��X ";ــ�! ا

�@ف <#= 1! ا'_� و1! ا���<! /'� ا%�ب ه� /�! 	������ ا'�س �& ,#�?�>  ا%�"! <k/��� أن ا


� ��<��Ld?)1( Xه>� ،��>��Pا أ��cة وه��/�، و�� واFc آE#� "= ا��ا�%#= /= ا%�<#! ه8W ا

��#* �	�ن <%U ا�����#= أWLوا 	'��ون "
�-ت و"= ا%;M أ: "<���U وا-H�'��ر، 	
ــ�ل 

 ،!	�5%��و	2 ا��1ت k/��> أن ?�^ ا��;�ت أ��ب إA ��> ا;���ر وأد/A إA ��3 ا%��م ا


@ء /�A <�ل%�_� J,� "= ا	 - M	�w ��� 2("وه�(.  

&)#*��'
�b3 !#7 ا ،و�� X�D ه8W ا F3أ �#w !�H�ّ
�- أF�)6 �& ";�! ا" ��#� M��� <

��#� \5ّD	،  <#راء إ<�اه: F�
" &� X)6أ ^W ،��>��Pة وأ�/���Eة "= رّد /�A ه8W ا ^و�c�3 ذ

��#� F	رأ =/ j��# ��> �#ًD��" &cز�#أ"� "�� @� ��'" FD	/ M%5�A آّ\ ��رئ ����F أو أي  ،ا

? F'��*#(&آ��ب �� ،!#>�%�<#! اPJ#�! اWي �Lج <
�ة و/'j 	�ا�� /= ا% �ّ�ث �#F /= ا

- 	��= إ- أن 	��ن ا��<! اJوA �& وFc  ،ز"= ا;�,Q وا��'(& ،ا'�<%! "= ز"'�� اkاه&

 �5%
� آ�ن ا'��*#(& رc\ ا%�<#! ا���H& وا��ا�� اJول /'�� �& ا ،A�5D
�ط اHإ

 ^W ،`	��1! "��� ه� رأ	F و"�إّن ا A�5D  .�FDا��U ا�_�� Jي د/�ة w#� د/�ة ا

<�5وإن وراء ه8W ا�/�ة �3ا	� E#)L!  ،إّن ا%�"#! /'� ا'��*#(& ه& ا%�A وا(�> وا

!D#�^ 	_�M "= "�5 إw@ق دور ا��E#\ وا�ذا/! ،"W�� ا�1! ا%�"#!، w#� أن Jن <�7/� ؛

&)#*��'
�:ن وهWا  ا�E" FD\ ه8W ا�/�ة وآ�ن إ	��F3 أ��3 = ?��� �Yًرا <%�<#! ا? <أن "<��> 

= أو أc'(##= #وإ�3 '%�= أن "= 	�Eرون /�A أc'(#. ا���ام /�A هWا ا��cام H#��� اJ"! إA ا�Eرة

 !1آ���	= 	�	�ون �Hءًا <�1��>، و1! <@ده>، و�N�>: !1> وأ�cاده>، و1! :دا<�>، و1! /��"�>، و

 <�#)3 !1ا�%#= �E#Hرون /�A /�<##=  إن "= 	�Eرون /�A ذ^ ا%�و -د	'�> و1! ��:�3>، و

                                                           

  .151، ص1982، دار العلم للماليين، بيروت،1، طفقه اللغة العربية وخصائصها: يعقوب، إيميل بديع: ينظر) (1
م، 1926، مطبعة اآلباء اليسوعيين، بيروت، تاريخ اآلداب العربية في الربع األول من القرن العشرين: شيخو، لويس) (2
 93ص
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�	)#= إن "�5	#=، و/�(" A��m" =#"'#=، و/�A أو#�ء و��	)#=، و/�A "= ه> ��ق اJو#�ء وا

=##>��3�  .)1("أرادوا أن 	�#�وا �Wا ا�)�ن ا�(#= آ#� ا

!#>�%��وف ا�> !#'#?@ ،و�& }ّ\ اّ�/�ة إA ا%�"#! }��ت د/�ة اH�(�ال ا��وف ا

X3�����  !#'#?@اّ�/�?�ن <(%���7 �& وFc ا%�<#! اA�5D، وآ�ن "��j إH%�ف "= ا��وف ا

A�%Wي ه� L#�، و�� �����7 ور�U اH�( ،آ��ل "��FD "= ا%�"#! ذات ا�> A3ي ه� أدW�ال ا

! أّن ) <�ا�3د*� وا��وف ا@?#'#!(<ّ#= إH%�ف �& "
�ل �H� )<�ا�3د*�(اWي أF�)6 �& ";�! ا

 �
3!	k#�;3وف ا�����3J،  !1 ")��,�ة "= ا��وف ا@?#'#! ؛ا !	k#�;31! ا��وه& <%#�ة /= ا

k#"��"= ا���! ا-H�1'�ء /= ,�وف ا�;�ء ا%�<#! ا�&  ه\: "و"= ه'� 	�)�ءل إH%�ف ،أ<'�ء ا

!#>�%�1! ا �ًP�5L X%Y��3 وd> \�Jا A�/ ز���?، X3ال ,�وف <��، وإن آ��)�Hف ,�و وا

!#'#?@�� "'W أول  ا��%�Hا A�/ X>دأ &�*�N%! ا-H�%��ل إ- أA�, MH�'? - ��3 ه8W ا��1ت ا

!>���  .)2("/��ه� <�

��)	W�? \)� !#>�%و�= آ�(��  ،و	�ى ا'��*#(& �& ا��وف ا@?#'#! أ��3 ,�وف ا

��آ�ت ��XDّ و�H\ 3_� و�� w�M �#�� ,�وف ا�� وهWا "� هF�>W ا%�<#! <� ،آ�?(�ه� "= ا���ل

��� واL��5ت �#�� ،,�و���k�Lأن ا !#>�%! "�%(!  ،و"= ?�W	M ا�_" X#
)� !#'#?@أ"� ا

@
�رئ، ��� أن 	)�A ا��ف ا�&)#*��'��ف ا��%M، و	(�ي ا�> &'#?  k#�;3ا� A�/ F�
D*

) Th(ا ,��#= #(�8�1 وه�� ا,���c) اWال(��> 	����Dن /'� ا��QD ��> إن أرادوا QD ,�ف 	��آ& 

إA  = أ	�7، و<�Wا 	�/� ا'��*#(&ا,���cا ,��#) ا�#=(وإذا أرادوا 3_� ,�ف 	��آ\ ,�ف 

&>�%��ام ا��ف ا�Hوا &'#?@�F )3(?�ك ا��ف ا��Hو &>�%^ "m"= <���ل ا��ف اW> وه� ،


�ر3! <��وف ا��1ت ا�LJى وهWا /�A ا%�� "�= د/� إA إP@ح ا"!#>�%���<! ا.  

                                                           

-6-30، 15، مجلد730، القاهرة، عدد اللغة العامية والحروف الالتينية، مجلة الرسالة: د إسعافالنشاشيبي، محم) (1
  26م، ص1947

-4-10، 12، مجلد562، القاهرة، عدد برانردشو والحروف الالتينية، مجلة الرسالة: النشاشيبي، محمد إسعاف) (2
  12م، ص1944

  13ص :نفسه) (3
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��ف �;@ت ا%�<#! وآّ��<�� ��/�ة إو	%ّ�� ا'��*#(& /�A ا���اح <%U ا�> !>���A ا

F�
> &'#?@��وف ا@?#'#!": ا�> !>���و�\  -��� آ�
��ح اH�%��ل ?#^ ا%�"#!  ،أّ"� ا���اح ا

واJ"> ا%�<#! . و�X ا��ض وا-���ا,�ن ه�� "= <'�ت #\ ا��ء �& - إ��#> /�<& /�"#! <\ <�#!

=	�N�)وإن و/�/! ا(�{\ . �� أ/ X%�c�A أن ?��ن �& ه8W ا�3#� �& ا��N'#= - أن ?(#� "� ا

!#��)
. "�@*#!، ود/�ة ا�� ه& ا	 !#>�%�d"� اW#� �>kه�Dc Mء، وأ"� : �لوآ��ب ا�ه� آ��ب ا

  .) �"")1	�D' ا'�س �#��` �& اJرض

�%�"#!  ،ا'��*#(& ر�U أي د/�ة ?�� ا%�<#! اA�5D وP@L! اJ"� أّن F7ن ر����


�:ن1! اّ�	= وا !	�7�  .وا��وف ا@?#'#! "�از	� ���/F /= ا%�<#! ا

 :�T'�, ا���� -4

 ^> ا%�<&؛ وذ�%آ�ن ا'�� و"� 	kال "(%` *��ى آE#� "= ا�ارH#= وا��رH#= �& ا

�& ا"��ت <�� آ�M ا'��، ���ن "= ذ^ أن }��ت ";��/! "= ��Eة /��F و?F?@#5D و,�ا*#F ا

F?@#5D?و F��/ ! .,� A	F��� \�( و?%�#�F وُ?َ�ّ
� ا�1	F'" ! ؛/���ء ا�1! ?�/� إA ?#)#�8 وإزا


�ط "� /�� <P =" F%�<�ت ا<= "�7ء H8 وإ�#(#? Aو%\ أول "= �6ر /�A ا'�� ود/� إ

 F>��آ &� &)}�
 ؛واWي ه�F#� <c �7#! ا%�"\ �& ا'�� و�3دى <��_#��� ،)'��ةاّ�د /�A ا(ا


�ل� F?�/و<ّ#= د ،F'" �# �" ��'��5ي �& هWا ا���ب أن أ,Wف "= ا'�� : "��3J أ,�X6 �& ا

F'/ ي��'، أّ"� د/�?F هE���� 8W\ �& ?')#� أ<�اب ا'�� "� ا-H�1'�ء /= {�DN! )2(""� 	)�1'& ا


�	�يوإ�1ء ا�/� ،"'���
�ط إ/�اب "� - 	D#� إ/�ا<v#�5? &� ��ً#* F ا�@م ،اب  اH3(وإ(.  

`	��إ��3 ه& ��	�! �c	�ة اH��\  ،إذن ��/�ة ?#)#� ا'�� و?;�	�8 #)X و#�ة ا%�5 ا

 Fcا�? !�ّc ت�>�%Pرأوا "��آ\ و =	W
�{(& و?(%F آE#� "= ا(�,E#= ا<�� ا<= "�7ء ا

                                                           

-4-10، 12، مجلد562رة، عدد ، القاهشو والحروف الالتينية، مجلة الرسالةبرانرد: النشاشيبي، محمد إسعاف )(1
  .14ص : م1944

 76م، ص1988، دار المعارف، القاهرة، 3، تحقيق شوقي ضيف، طالرد على النحاة: القرطبي، ابن مضاء) (2
  4، صنفسه :ينظر) (3
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�{(& ذه(X أدراج اّ�	�ح ��> 	��ّ
j د/�?F أ,�، و<
& ا��%��#=، w#� أّن د/�ة ا<= "�7ء ا


�"�ء �& آ�(�>  .ا'�� 	�ّرس /�A "� ?�اF%Y /���ء ا'�� ا

و"� ,��ل /�5 اّ'�7! �& ا%�5 ا��	` أWLت د/�ة ا�#)#� وا�;�	� �& ا'�� ?(�ز 

�	�c ="،  ،��%?داد وk? F���M آE#� "= ا(�,E#= �& وأWLت ا���ى "= ا5%�<�ت ا�@ز"! 

 AD_5" <#�5 إ<�اه%#\ "��آ�F، و%\ أ*�� "= آ�M �& هWا ا;�M3 �& هWا اW? !#1> 8�#(#?

 F>��آ &�)��'
�{(& ،)إ,#�ء ا� ا'�� "= . و"Wه(F �& هWا ?
�رب وا<= "�7ء ا#��? A��/� إ


8�5 ا" =/ ��'F، و/�\ /��b3 A	! ا%�"\ وH�_���3 و"� أ,�F�6 �& ا��3اف ا �Yي وW

��'" �#E1'�ء /= آ�H-وا ��'  .)1(اL��5ر أ<�اب ا

=#�
	�} =" A?d�	 8�	�;?و ��'
F} !#7 ,)#= اWي رأى أن إ,#�ء ا: و"�= آ�M �& ا

\
%#F��D و	)F1# و	��E�F و	;�ي /��D? A#�8 و)�F3 و���F  ؛أو-ه�� أن 	
�<F ا'��	�ن "= ا

!>�%Pدون إ/#�ء و .�LJوا FHس در�D'
�ة واD�D(! ا�& ?�(M إA اى أن 	�#� �& ا'�� ?�^ ا

F/و��و F�Pال �& أ�;  .))2و"'���! "N�(�F وا

 !<%� ذ^ �Hرت "��و-ت ا�#)#� �& ا?;�8 ر�H& وأWLت ";�"� ا�1! ?(�` �& "��و

 8Wه ��
?�/ A�/ !	�5�
7#! ?#)#�8 و?)�#�/ F�A ا��%��#=، وأWLت وزارة ا�%�رف اا

�#(#��'�b �& أ"� ا !'; X%Y��)3(.  

 =#b����آ\ ?�^ ا���و-ت �& هWا ا%�5 آ�X3 �& }\ }��ر ?#�ر	= �1	#=، ?#�ر ا

 U��'" �L: \، و?#�ر	دون ?1##� أو ?%� j�(اWي ?�)^ أ�53ر8 <%��م ا�1! آ�� وP���> "= ا

�;�د	= ود/�?F اW	= ��"�ا <�\ "� }�� �����b#= د/� أF>��P إA ا�;�	� وا�1##� وه� ?#�ر ا

#�F، و<#= هW	= ا�#�ر	= و�� H;�ل و,�ار و3
�شW?و ��'و<#= "ّ� وkcر  ،"= "��و-ت �#)#� ا

  .?(�ز �& ا��M وا�;@ت واj�5 ا%�<#! ا'�� أWLت �#7! ?#)#�
                                                           

  195م، ص1937والنشر، القاهرة، ، لجنة التأليف والترجمة إحياء النحو: مصطفى، إبراهيم: ينظر) (1
  ، مقدمة طه حسيننفسه :ينظر) (2
م، 1997، مكتبة خالد بن الوليد، نابلس، 2ط السكاكيني في النهضة الفكرية المعاصرة،: حامد، أحمد حسن: ينظر) (3
  145ص
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 =�	 <�'��= اّ'��*#(& <%#ً�ا /و �#(#? =" �	�;�ا%�<&، ��� أ,�  "� 	�/� إ#F د/�ة ا

F�#H�

�	> و:"= <�> ��%? ="،  !#7� &� =#D5
#�ة ا��1	/ X��ّ, !�F# أن 	
j �& أ,� ا%وه8W ا

F�
> ��#� F	رأ =#ّ)	 ��ً�%Hن إy� �1ي�إن ا%�<#! آ)��N ا��1ت و#)X : "ا�#)#�، و<��> "'�;F ا

=�)%Pd>، 'إ- آ F
N�
, X�ّcو F
Nد�� XD_��ه=، و#)X ا����! �& P%�<! وإن ��3ه� وإن 

�����H 1! أو����� ا�Wان 	)�@ن و	5%(�ن،  ،وإ��3 ه& �& ا�%�> وا���ب ،و- �& ��/�?�� ،ا

و"= }= أو أ	
= أن ?
�	M ا%�<#! أو ?)�#��� ه� �& ?��	> ��ا/� �#�� ��� "�ّ�س 	�Wي أو 

M�	أو آ� M?آ� ^�" !#>�%أو /�> أو /�	�> ,�A  ،أو أد	M أد	Mأو  ،"��Hس 	��1 و#)X ا�1! ا

  .)1("	�5ّ�ف �#�� ?�5ف ا�����#=، آ@ 6> آ@

ّ'��*#(& "��  �)H	��U أن 	��ن ��3 ا%�<#! "���! 	��� "'�� ا�ار�Hن، <\ ��

F�#�%?و <�%�و?��=  ،�Hd��F> �& ا�%�#> ه� "= 	�(M ا'�� إA اA�D أو 	��هF ،ا����! �& ا

����%7�! ه& �& ا��<#! وا�%�#> - �& ا��دة وا%��م، و	j5 أ	�7ً �& ا�� ،F)	�)?و F'##)?ب و

<b/Jا ��D�'! وا�> �#(#�
��ح وزارة  ،ا'��*#(& ه8W ا�/�ة إA ا" A�/ F
و	��b هWا �& ?%�#


�ل#� !	�5�آ�ن "
��ح ا�زارة أو ��'! ا�زارة، و�cء *� 	
8�D *�، وأه�أ : "ا�%�رف ا

N��"A/�
�ن، و3_� ا�و	(7! واX'�H ا�5Dل ,�A ا�
  .)2("�ن، وا3(�ى ا5(#�ن 	

�
�راH!  ،وP@L! اJ"� أن ا'��*#(& ر�U ه8W ا�/�ة ر��7ً "_�ً�> �� Fو/�م ?'�و

!Hأو درا !���'" A�, ���)
	 < F3أ j��	 \#���وهWا "��FD و"��j آ\ ا����b#= ا���)�#=  ،وا

�� �bًD, !1�  ."= ا7#�ع وا-�6�3ر <�

5- 
Mظ ا����أ� : 

                                                           

، 6، مجلد271عدد ، القاهرة،مجلة الرسالة - كتاب المبشرين الطاعن في عربية القرآن :النشاشيبي، محمد إسعاف) (1
  25م، ص9-1938- 12
  26ص :نفسه )(2



41 

 

X�� \)� =")1( واه�> <�� ودا�� /'��إ F�1�> ��ّ%? &)#*��'
H�ّ! �& ا'�Dس  ؛ّن ا" A
آ& ?(

وآ�ن هWا �3<ً%� "= إ	��F3  /�#�� "= ا-�6�3ر وا�ه=، ���Dظ وذ^ ،آ�� آ�X3 �& /�5ره� اWّه(#!

��?kّ/و !"Jه& ��ة ا !#>�%
�:نوه& ا ،<dّن ا�D}�� و?�اآ#(�� ،�	= واd> <ّ�اه ^W��3ّJ  ؛

ا�HJس �& ا�1! إذ إّن أ�Dظ ا�1! و��ر?�� /�A ا�%(#� /= ا,�#��cت أ<'���N ه� ا���د ��ّ#kه� 

����ّD?و.  

�Dظ ا�� ،!1� <	/ ��'/ \D1�A ,)�ب ا�%'L A@ف أ��Pب d> F"���اه &)#*��'ّ
� أ<�ى ا

�Dظ ه& و#H��w - !	! ?�ركا�'�2 ا�%��P اJرأوا أّن ا =	W،  \
'�#'�bون إ#�� أ��3 {�	� 


�ل ���! اH A
�ل؛  F3J	�P\ إ
� ر�U هWا ا� &)#*��'ّ
�رئ، أ"� اا���7ن وا�%'A إA ا

��� "= ا�D5ّء ? &��Dظ ا)��_! اJدا8 َ?َ%�|ُ� اm" A'%�و��3y� FD%Yر أه�ّ#! ا�/ QD�A ,)�ب ا

�DظJ F
�ء وا(��ء، و�& ?'�و'ّ�Dظ أر<%! أ�)�م واJأّن ا A  )2(:ا�1! ذهM إ

�أو دL\ إX�> &>�/ <(�،  A وF�%Y ا�1! �& ا;k	�ة ا%�<#! �& ا%�5 ا;�ه�&: أوً

 !#>�/ F�#>�/أ/;�& ?%�ب و ��� ��'" F3dوُ/ّ� آ ��_��� !#Hر�D���D! آ��ا%�<#! "= ا��1ت ا


�:ن "E\ ��ّ	! و"�Dظ "� �cء �& اJ8 اWه !�E"ق(= أ�)�Hا�.(  

�#ً3�6 : =��)> }�� �& ا%�5 ا�H@"& و> 	�= "��cًدا �& ا;�ه�#!، أو آ�ن "��cًدا و

�� اH�;ّ� �& ا�H@م �	�1" A'ً%�>، ظ�DJ8 اWو"= ه) :������7م وا�، ��8W )ا�'��� وا�H�D وا

�Dظ > 	%�� /= ا%�ب أJه�ا�"���Hن ا.  

�Eً�6 :��Dظ�Lرج ا;k	�ة ا%�<ّ#!، و"= أ"E�! ه8W  تd�3 !"��6 ة"�ّJس( ا�>��اWي ) ا


� أورد?�� � `	��ّ��ة }��ت ��	ً�� و#)X �& ا%�5 ا��Dظ اJ8 اWأّن ه �#w ،<N�'ّ
� /�A ا	

!#ّ>�/ X(#  .ا�%�c> "(ّ#'! أ��3 

                                                           

  24ص) اللغة عند النشاشيبي(ينظر في هذا الفصل تحت عنوان ) (1
م، 1937-3- 22، 5، مجلد194، القاهرة، عدد األلفاظ العربية، مجلة الرسالة: النشاشيبي، محمد إسعاف: ينظر) (2
  21ص
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�	#)��وه& أ�Dظ w#� /�< !"%ّ�<: را<ً%�" A�/ ب�%bD!  و"D? !#ّ، \Eّ�هX <�� ا ^ذ

  .)ا��'�س(

�Dظ ا�& }��ت Jا ^�? A�/ !5���Dظ ا%�<#! اJ�5 ا� &)#*��'ّو	��b "= هWا أّن ا


�ن ا�ا<� و	��b ?�ر/F �& إ��ة �& ا%�5 �دL& ا;�ه�#! ,�A اّ���Dظ ا�%ّ�<! أو اJل ا

 `	���& ا�;�"� ا��1	!  نوإ��3 ُ	
� "� أ��8 ا��1	�ن ا�%��Pو /�A أ	�ي /�"! ا'�سا

^�? =" FD��" ��b	و ،!#��%F وا����\ ا�� &� ��ًYة وا�P�%��Dظ اJة : "ا�ّ���Dظ اJأّ"� ا

)�ن أH��ب واّ�)�"v �& هWا اd�ّن   \��Dظ ا%�"#! �'(Wه� ��ض، وJوا !D#�(ّ�& ا%�5ر ا

  .)1("ا�ن �#F ا�@ك

�Dظ "= ا7#�عJا QD��! ا)��_! �#�� ،و�����Dظ اJا \Lا�? =" !#>�%	�/�  ،و,��	! ا

���#ّ>�/ X)ّE	و ���ّ)E	 <;%" �Yو A�Dظ ا�& 	;M إ	�ا/�� �& هWا  ،ا'��*#(& إ�و	�7 أ�)�ً"� 

<;%�  ))2:وه& H�! أ��(م ،ا

�  .�ه� "%���c>أ�Dظ /���� أ��Pب ا�%�c> ا��1	d� !ود/: أوً

  .أ�Dظ *�دت /= أ��Pب ا�%�c> و�� وردت �& آ@م ا%�ب ا���6ق <%�<#��>: �#ً3�6

�Eً�Dظ ا�& وّ�ت �& /�5ر ا�1! ا%�<#! وه& : �6Jس �3س، أي ا�'1! وا !1��ة وا���Dظ اJا

/ A�, ة����Dظ اJ�5 ا
 ؛�5 ا-,�;�ج�& ,�! ��	! - آ�� ه& �& ا%�5 ا��	` ور<�� 	

�5%  .Jن ا��1	#= أو��Dا إد�Lل أ�Dظ إA ا%�<#! <%� هWا ا

�Dظ ا�%�<! �& اJز"'! ا��	�!، /�5ر ا-,�;�ج ����1	�ن و��Dا <��%�	M /'� ه8W : را<ً%�Jا

  .ا%�5ر

�(ً"�L :&��%�Dظ ا%��#! �& �Y �#�cوب ا%�> ا�& وY%�� ا-,�;�ج اJا.  

                                                           

  286م، ص1928، 5، ج8، مجلة المجمع العلمي العربي، مجيةالكلمات غير القاموس: النشاشيبي، محمد إسعاف (1)
م، 1928، 5، ج8، مجلة المجمع العلمي العربي، مجالكلمات غير القاموسية: النشاشيبي، محمد إسعاف: ينظر) (2
  285ص
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�Hًد�H : ظ�D  وY%�� /���ء ا�1! �& هWا اkّ"= واH�;#�ت وا�%�H�Xأ

�Dظ Jا ^�? ���b%" &� &أ��3 /�<#! "�7!، وه �

ّ�ه� إH%�ف و		 &��Dظ اJ8 ه& اW��

 A
)	 ^W>ة، و�
�"�ء �& آ@"�> �Hاء آ�X3 أP#�! أم "%�<! أو "�ا�& اH�%���� ا%�ب ا

(��	 =	W أن �#�ى أّن ه8W ا� !1	M; ،��ن <��1! آ�� وP�X إ#Fاّ'��*#(& �& دا�Nة ا����b#= ا

�%ً#�c �5ر%�1! ا�%��Pة ،?)�د ا�> A/�?ُ &�! اW�)�  . - ?�^ ا�1! ا
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Oً�
 : ا�?�راآ
T^ ا�����1: _

 �" !	�1�
�	�! وا%��م ا1! /�ً�� <�� و"�#ً_� <�'�5ص ا�
� آ�ن اّ'��*#(& ,;! �& ا

!1�وP�3#���، و	��c ذ^ إA ا/ F>�)�3�A ��اءة ا��M ا��1	��3ّ�b" &� ! "ّ�ة  أآ)(F أ�Hار ا

!�	�}،  8Wه F���%"أد<�ء /8�5، و F� و/�A ا��##k "وهWا "� *�� 'ّأآ)(�F ��رة /�W? Aوق ا

 !1�_d وا�5ّاب �& #M ا�)���6!، و/�A "%��! ا�HJ�5#�! وا#M ا%�<#! ا�HJا =#>

���ن  ،و"= هWا ا;�M3 آ�ن آE#� "= آ��<�?/ ���%? F�A ا-,��Dل <)@"! ا�1! وPّ����، )1("ا�ّ��ب

  .	��(� أL_�ء ا�ّ��ب ا��1	! و	5ّ�<��

! �& ��DَP?�� آE#ً�ا "�� آ�(F اّ'��*#(& ")��رًآ� /�A ا�ّ��ب �H�ّو�� ,D�X  ";�! ا


�ل /'�اF3 و"=  ،أL_�ءه> �& ا�1! وأ�D}�� و"�cً�� إ#�> ا�5ّاب" &� F)�آ �" F?راآ���H3#�<! (ا

U%> =/ �;اWي <ّ#= �& ) "��� /(� ا1'& ,)=)و�# F	(��رك /�A اHJ��ذ ) <%U ,�وف ا

 \%D
�ل F أّن ا")d#D�	 (F)D'> (�ء أو@م �P#�! ،	�%�ى <��> F�	�%?3#�<! ,�وف  ،و <��> ^وذ

(, A�/ &)#*��'و�3ا8 	%�ض ���j ا'��ة "=  ،= �& ذ^ا;� <U%> =/ ��7%، �#)��رك ا

��7%> =/ �;
E"d> ��%)�" !#7�! ،3#�<! ,�وف ا
�ل : �#
�ل ،�#%�ض �أي ��3ة ا(�5ة �8W ا	

^ ا��ف، آ�� �&: ا(�5	�نW> ى�%�	 �L: \"�/ A'%" \"�% إ"� 	��7= ا�%? F��A :" =(,وأ

=;(. )2("<& إذ أc�L'& "= ا�� \%D)=(,) أ�	(�ء، �7َ-  أّن"� ؛ وإ)_A'%" =�)j %�ى <�

F> %�ى�	'(1& أن 	ي آ�ن W�%'A ا��ف ا �#%�Hا �� \"�%وذ^ آ
�ل  ،ا��ف اWي ?ّ%�ى <F ا

!��}:   

  )3(إ�% ذروة ا���9 ا�d1,B ا� =R            � h;�!ا�� �T V وإن f?�1 ا��!           


� اH�%#�ت  �)Ay- 	�%�ى <) @�'&?(ن إ، إذ )�&(�%'A ) إA )4(.  

                                                           

  72، صأديب العربية محمد إسعاف النشاشيبي: الحسيني، إسحاق موسى) (1
  100آية : سورة يوسف) (2
  43م، ص1980ديوان طرفة بن العبد، تحقيق فوزي عطوي، دار صعب، بيروت، : د، طرفةابن العب) (3
، 9، مجلد415، القاهرة، عدد نيابة بعض حروف الجر عن بعض، مجلة الرسالة: النشاشيبي، محمد إسعاف: ينظر) (4
  36م، ص 6-1941- 16
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  F�Yّ�	7ّ#! و
و- 	��D& <�أي ا(�5	#= <\ 	%�ض رأي ��3ة ا���! �& ه8W ا


�ل	و#� ،F#�/ !�E"ن: "�7ب أ��
إن <%U ,�وف ا;� 	'�ب /= <%U <_�	� : وأ"� ا���#�ن �#

�Y�رد F "= أي إن ا��ف "��Yع JآA'%" =" �E وا,�، ��� "���ك و�c =#> �ً%Y#� "� و: ا

\
F، و<��7% 	��%�Hا �E�	 ��7%)� 3&؛�%���#\ ا-H�%��ل "��Y ا�E#� أن �#�ه> و�Y ذي ا�%'A  ،ا

\"�%و"= أ"E�! ذ^  ،وإ��3 ه& 3#�<! "�7!. �@ ?;�ز /'�ه> �& ا��ف: ه'�ك "%'##= ا*��\ /�#��� ا

A�%? F
'_�ر: "��> F'"d? أن  )1(""= إن ^W> ن�#����%'A) ا(�ء)و A (/�(�#�ى ا ��%Yو 

A)2("ا-H�%@ء�%? F�� \#
'_�ر: "، <�> F#�/ <�'": \3("ه(  


�ل و<%� أن#� ��
7ّ#! ا�& 	�'�و: 	%�ض :راء ا'��ة و"'������ �3ا8 	%�د و	��> �& ا

" X	ذ و�� رأ��HJل ا�� &�	�%? A�/ ب�cأ F3ا(! أ��#D�	 (d_L �# F3d> م@�>،  ��b	ا/�(أو F3 �

�ا <'#�< ،و> أر �#�� �يt "= ا��ا�c أن ا@م ?'�ب /= ا(�ء ،ا@م N�3(! /= ا(�ء�� <�'���� /= و

)&� (A�%? F
#�"!و": آ�� �& ��#�م ا �(
F)4("�73 ا��از	= ا�
����� إ-": ، وآ ��)�;	 - 

�> وآ�� �& 5"ه���) :F�#)( A7""()6(.  

 !	�1�! "� رّد �#/ F�A أ,� آّ��ب ا�;�!و"= اH��راآ�?F ا�H�ّو�� ��c آ��!  ،�& ";ّ�! ا

) ���ر( A�/=(	ر��
�ل) ��ّ_� إH%�ف هWا ا#�،  X%�c !#>�%��ر(و	d> F>�5ن ا� ( A�/

)��  :و	�\ /�A ذ^ <��ه� "= د	�ان {��!) ُ�ُ

              dE�; !( dEDزادوا أ d_       ,ْUُ(ُ ,�l dE�Dذ ,Mُlُ)7(  

                                                           

  75آية : سورة آل عمران) (1
-6-16، 9، مجلد415، القاهرة، عدد وف الجر عن بعض، مجلة الرسالةنيابة بعض حر: النشاشيبي، محمد إسعاف) (2

  37م، ص1941
   64آية : سورة يوسف) (3
  47آية : سورة األنبياء) (4
   187آية : سورة األعراف) (5
-6-16، 9، مجلد415، القاهرة، عدد نيابة بعض حروف الجر عن بعض، مجلة الرسالة: النشاشيبي، محمد إسعاف) (6
  37م، ص6-1941
  83ديوان طرفة بن العبد، ص: ابن العبد، طرفة) (7
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  F�Lإد &� \c�ّ- ?�L\ ) ه\(�#(ّ#= ا'��*#)& أن  ،/�A �3ٍف( ه\(و	)��رك /��D3 A ا

  .)/)1�A �3ٍف 


�د ا��1	#= �& ?'�ول ا�1! أ"�Eل 'ّ
�ل اّ)�<� أن ا'��*#H &)�(" ^�^ ا'� "= ا ��b	

� *�<F ��> 	���7ن أي ?�آ#M أو "�Dد > 	)�� /= ا%�ب، و� ،ا<= ��رس وا�"�ي واk<#�ي

&cز�#��� أH��ذ8 اWي ?���/ W� A	�	F، و<�Wا �3ا8  ،إH%�ف �& هWا "= ا��1	#= ا���6#= إ<�اه#> ا

 ��c U��	)ر��� ( A�/)=	ر��> ?)�� /= ا%�ب) � ��3ّJ،  F��%�Hي اWوا/��� /�A ا;�� ا

 QD�ا�, \�%�H	�Eً و�� ) ���ر	=(ا%�ب ��	ً�� و�� ورد �& <#X {��! اWي ا,�w ،F> 2#� أن هWا ا


�"�ء1! ا &� &)#*��'ور�F7 أي  ،�cء <F "%;> ا�1! ا%�<ّ#! ا�%��Pة، �#��b "= ه'� ?X"k ا

\NواJب ا�%> 	dت �& أ��ال ا QD.  

 F
�	> "� اH��رآF اّ'��*#(& /�A أ,� *%�اء /8�5 �& ���> F
آ�ن  �"#@د أ,�(و"= ?%ّ�

� أ"�"!.. �ْHَ !%	�*ء/�<#! و�� ( F�� F#�/ ��3أ �

��� و	)����  ؛)���Hء(�? <Jن ا%�ب 


�ل FواWي أ/��F أ��d>" :3ال اk<#�ي �#
�ل	) :!��H ( -)ء���H( !,��(، �yن "= "%�3& ا

(#! وا��(، ����! )2(")ه& ا��! ا�& "� �#�� Y#� و- *�ة: ا�'#D#! ا)��!: ( D& ا��ج� �ا

#)���H ( Xء( 8�b'>!�#5�،  U��	 ��� ،ب�%وإd_L ��3 }�� �& ا%�<#! و> 	��ّ�> <F ا

�� =	�P�%���ام ا�Hون  ،ا�P�%��� ،<	�
/��N�b3 Aه� /;�Dء ) ���Hء(���Hا "و	�X"k �& ا

ا�1! ا%�<#! و,�
�ء ور/'�ء و���Lء دون ا/�(�ر *�\ ا�Wآ�، و�� وردت ���Hء �& "%;> 

!>����  .)3("ا�%��Pة ا


�-ت 	%�ض �#�� أL_�ء ��,�! �& ا'�� و�& "" !/��;" &)#*��'ّ! 	�7 ا�H�ّ;ّ�! ا

 M#آ���� �cء ) ا�(��	=(�cءت �& آ��ب  -آ�� 	�ى -وا�QD وا �	ً�13
ً�ا  X3��� ،&>�%��*> ا

  :و"�� �cء �& 3
� إH%�ف F ،�& هWا ا���ب

                                                           

، 9، مجلد402، القاهرة، عدد في مقالة األستاذ السباعي بيومي، مجلة الرسالة: النشاشيبي، محمد إسعاف: ينظر) (1
  40م، ص3-1941- 17
  45صم، 1941-4- 1، 9، مجلد407، القاهرة، عدد في اللغة، مجلة الرسالة: النشاشيبي، محمد إسعاف) (2
  1/450م، 2008، عالم الكتب، القاهرة، معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي: عمر، أحمد مختار) (3
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=	��)��#(ّ#= إH%�ف d_L هWا  ،)��D%7ء"�/�ة إA اّ�^ "%�Eة ( ���c Fء �& آ��ب ا

F#�/ )��رك	و M#آ��!  -��ل ا�(��	= "%�Eة: ��X"و	�ّد  ،اّk�d_L، و�> �& ا%�<ّ#! ا

 MهW� ��'ّوا�7ّ�!، و�� أرادوا أن 	
#)�ا ���%�ا �& ا%��6ر، و�& ?�ر	x <�1اد أّن <} <�7%�M ا


�ل� ،�;	 <�� �#
	 : \#
  )1("آ�M وآ@ب: �F�M و���ب، وآ�M وآ��ب، �

�}��6
���F �& إ<_�ل ا��آ#M ا =/ &)#*��'
� ا��1ي 	��j ا' ،�D& هWا ا-H��راك وا

F#آ��? !�E"�7ب أ	#�� ،و�س /�
	 - F3أ �#w،  آ��ب A�/ ���%	 8�1اد(و�3ا> x	ر�? ( - F3أ =#ّ)#


�M ?;�� ���ب ،	
�س /�A آ���ت "���<��ت�، " A�/ ��;? - M�أن آ �#w M�� F#�/ X%�c �

����>��? <wر.  

) أو أن 	��c إ#�� "'��: (و"= اH��راآ�?F أ	/ �7ً�A آ��ب ا�(��	= "� �cء �& ا���ب


�لF رًدا /�A هWا ا�

�ل، و�#_�%'� إH%�ف <	" : M�آ �Eو�& أآ ،�*�'ّ
�5د ا���ب 	
�7& ا"

M وا�'�� ا�%�zف�_
�ت��ل ا�(. اJدب وا�1!، اّ'�*� ا�ّ%��7ّ! إذا : �	kي �& *�ح ا��3ت ا

: وا;���ةو"E\ ذ^ �& ا��5ّح وا�HJس واّ'��	!، وروى ا�HJس . {�(��� وأ��3?�� إذا /�����

) F/��Hأ d)'� x#5	... ��'�� �*�'ّا�'�� ا�%ّ�ف، : ��ل أ<� /(#�) ا�)�ن(، و�& )إL�P! ا

M�_ّ! �& و"� 	(ّ#= ^ أّن . واّ'�*� ه� ا�Y ��'	 ��ًcر ��H =#, &)'M ,�	` ا�_اّ'�*� ه� ا

�F �& ) 	� ا	�� اّ'�*� w#�ك ا�ا�c(: ا�);� ��ل�Y M�} `#, F"%'�8 - و�cت، و��ل ذ^ ?dد	ً(� 

�;(�  .)2("ا

=	��)�� 	(�ي ا�QD اv#�5 اWي أراد8 آ��ب ا'و�ّ= ا���ب  ،إّن ا'��*#(& �& هWا ا

�F "%��ً�ا /�A آ��ب ا�(�	kي �&  ،�Pل إA ا�QDأd_L �& ا�� !�P A�/ &)#*��'و<�ه= ا

!1�
�ت، و<%U ا��M �& اJدب وا�%�� F,�*،  <;%" A�/ ���/ن(وا�(�واH���7 *�هً�ا ) ا


��! واH%! وإ,�{!  ،"= أ��ال ا�H�ّلE !#ّ�c رة�P (�ز	ا Wب، إّن آّ\ ه�%وذآ� <#ً�� "= أ*%�ر ا

                                                           

  29م، ص1938-11-14، 6، مجلد280، القاهرة، عدد كتاب المبشرين، مجلة الرسالة: النشاشيبي، محمد إسعاف) (1
  30ص: نفسه) (2
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��� 	)���� <%���ء ا'�� و	d?& <��اه� 	�M��،  ���Y ا�1! وا'�� /'� ا'��*#(&آ(#�ة <

  .و	'�����

A"ا�
6
���F و"%���F  ،و<�� أّن ا'��*#(& آ�ن "_(�ً/� /�A ا%�ب ا !%H &� <��>�*و

#ّ��	 <�� !1�^ اH��راآF ا��1ي و3
�/ 8�A (�> <\ ����3> آF3ّd وا,� "'�>، و<�W> �5�
	 <

%"F	�P�، A"ا�
bD!  ،وإ��3 ���3 واH��رك /�A ا��1	#= ا &� F)�آ �" ^وأWL ) <�ه=(و"= ذ

 &� M�ر �#�� إذ آ�b'" =>ا A�/ اWLd")ن�(�<�ه= �@ن ��� "�ّ�، وا�5ّاب أن : أّ"� ���>): "ا

  .)1("إذ �cء <�(�ه�ن آ�� ��ل ا<= اJ/�ا<& إن F'/ vّP) أ<�8: (	
�ل

� وه� ا�5ّاب) <�ه=(�#�ى إH%�ف �& ّ�" QDF ا<= "'�bر �� �"،  F��& ) أ<�8(أ"� ��


�F /�<& و- أ/�ا<& و- إH@"& و- "��ث، و	
�ل	 < �,�� d_L" : ة��'" !%�> !bDإ��3ّ 

l�> ذ�#%واH�'�  ،و� رواه� ا<= اJ/�ا<& ،	�ل أ��3 > ?F'/ v5) إن F'/ vP(و��ل ا�)�ن  ،وا

  .)2("�دد�3 روا	�F، وإن آ�ن ا��%��� ��� "= ا��6#=إA اJ/�ا<& 

 F>��ي إذ أورد �& آ���"k
�ل) ا�(�ه'#=(bD! ) ا�HJس(و	%;M ا'��*#(& "= ا	 <6 :

�، �#'�� ) <�ه=(و	%'& <F <#�ن ا�;! أّ"�  ،وه& "= ا(�ه�ن) أ<�8(إن ا%�ب ?
�ل ّ�" QD ���

F هWا و	
�ل�� F#�/ ف�%Hإ" :(#X "= آ@م ا%�ب، وإذا X�ّP /'�ك ��#j :�6ت "�ّ�ة أ<�8 

 =" \
? <�� !#>�%�ّ�هX ?�^ ا�	(�c! ا(�ر/! ا(�) ا�(�ه#=(/�A ا ����� � lوا ،l�> ه�ة، 3%�ذ

bD <H�
واJ">  ،! اH�%��3ه� �& ا;�ه�#! "= ا;#�ان، وا'�س ?%#� و?)�%#�وا(�ه�ن 	� أ<� ا

  .)3("?%_& �& آّ\ ز"�ن

#*��'
�	> اv#5D و?�)^ <F و,��/ Q�F# آ�� ه� (&و"= ه'� 	��b أّن ا�'�ا8  ،?%ّ�� <�

�ة �& ا�1! آ(�ه= و"� *�آ��� - 	%'&  ،	�X"ّk �& ا�@م اv#5D و- 	
(\ �Hا8ّ�" �{ً�Dأّ"� �(�F أ

<�Nرا: &� =	�P�%�� 8�#	d?؛ &� !#>�%�ة �(���� ا���Dظ اJ8 اWن هJ \>  X�)P�5ر ��ّ?�� وأ/

kc،  ��bDًءا "'�� ^ا���ن دL��� ا%�<ّ#! "= ا�DرHّ#! و�� ) إH�(�ق)وH ('�س(وأآ(� اE"J�/ !�A ذ
                                                           

  )بره(م، مادة 1993، ، دار صادر، بيروت3، طلسان العرب: ابن منظور) (1
  117م، ص1944، 3، ج19، مج أحاديث ماشية مع الزمن، مجلة المجمع العلمي العربي: النشاشيبي، محمد إسعاف) (2
  117ص: نفسه) (3
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�:ن ا��	>، ��8W ا��ّ	! ا��1	! ا�& �(��� آ�X3 <��ود "� �(��F ا%�<ّ#! �& /�5ره� أ�ّ�ه�� ا

'� "= ذ^ ?W>Wب ا'��*#(& �& ااWه(#! ��b	و ، �
�ة وا�%�<! ,�	�Eً �'�ا8 	���Dظ ا� F��%�H

�Dظ ا�5درة /= ا%�ب Jا ^��> ^(��	 �Lو�& أو��ت ُأ =	�P�%�"� �Pر "'�� /= ا��1	#= ا

�#w - ��ً	��.  

%َاLJ#�ة "= /��8 إA  ا%�� )'�اتا "�ل �&"> �& أن اّ'��*#(& �أّ"� ��ل إ<�اه#> ا

��P!ا#)� �& اّ�%�"\ "� ا� �& اH�%��ل أ�Dظ ?�او�� ا%�"! وأj3 "'�� اLّ��� ،!1�")1(  ���

%َbD! ��ل w#� د�#�، و�� اH���� ا \)� &)#*��'ّ ،ا�%ّ�<! "= ا�DرHّ#!) <�ز(�> �& رأ	F هWا أّن ا

��)� !#ّ>�%�ة أو "%ّ�<! "'W ��ون {�	�! ��ّ�" &)#*��'ّ�� "= واv#�5ّ أّن ه8W ا�bD! آ�� <ّ#= ا


�ل) H'�س وإH�(�ق(ا�DرH#! آ��ل  #�" :!#"�/ !bD�واv#�5 أ��3  ،و�� }= <%�7> أن ه8W ا

. )2("أD#! /��ه� أH j'!، و�� اH�%���� آ(�ر اJد<�ء ـ !#إن > ?�= �3, -"%�<! أو "��دة وه& 

!�	�
> 	;ّ�ز ه8W)3(وأX)6 اّ'��*#(& و�cده� �& آ�M ا�1! ا &)#*��'ّا�W> !bDا?F وإ��3ّ  ، ��

�� A"ا�
��ام ا��1	#= ا�Hوا �� !#ّ>�%وk3/> أ��3 � �cءت "= {�	�  ،أ�ّ�ه� ���ار ا

������7 و"'� �(� =	�P�%�  .ا

 ،"� أّن أP��� ��ر/، &H�A أ��3 /�<#! آ\ ا%�<#!) <�(و"�� آ�(F �& ذ^ إ��ار8 آ��!  

�1! /'�  ،"= هWا ،و	��b. )4(وا�1! دب& آ�M اJو�� أورد *�اه� /�A و�cده� ��> �Hا�ا%�> ا

"ّ�'F "= ";�راة ا��J"#= �#��، وآ�ن <�'�;F هWا ز"#ً�� "���ًدا 	�6m اv5�J  اWي اJ"� ،إH%�ف

F'/ �
�_/ d��H �" Aا8 ،و	'وهWا ه� "'�2 ا����b#= اW	= 	�ون �& "���D> "= ا�1!  ،و	��> <�

                                                           

أبحاث عن أديب العربية محمد إسعاف النشاشيبي، عصره، حياته، كتاب  - إسعاف النشاشيبي ناقدا: العلم، إبراهيم) (1

  .192، صأدبه وفكره
  21م، ص1937-3-22، 5، مجلد194، القاهرة، عدد األلفاظ العربية، مجلة الرسالة: النشاشيبي، محمد إسعاف) (2
شبهت موالي الشيخ وهو : "لياقوت الحموي، جاء فيه) إرشاد األريب إلي معرفة األديب - معجم األدباء(وردت في ) (3

ند صعودي إلى دار المملكة وهو على شاطىء دجلة يفعل مثل ما يتحدث ويقول ببوزه كذا وبيده كذا بقرد رأيته اليوم ع
، 1إرشاد االريب إلى معرفة األديب، تحقيق إحسان عباس، ط -معجم األدباء: الحموي، ياقوت: ينظر" (يفعل موالي الشيخ

  )4/1586م، 1993دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 
 -مخففة  -في معناها سواها، وللعرب حسب، وبجل، وقط بس كلمة فارسية، وليس للفرس : "جاء في تاج العروس )(4

تاج العروس من جواهر القاموس، دار : الزبيدي، مرتضى: انظر(" وأمسك واكفف، وناهيك، ومه، ومهال، واقطع، واكتف
-11-6،7، مجلد279، القاهرة، عددبس، مجلة الرسالة: النشاشيبي، محمد إسعاف: ينظر(، و)مادة بسس الهداية،
  )70م، ص1938
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"<�#�/ F��ّ�? &%#)} F3د  أ�(Dاw�ّ(! �& ا-,��Dظ <'
�ء ا�1! و��N�DP، و"'� ?)�ب /�ا"\ ا

��#  .)1("واD'�ء إ

%Hك إ�? �
1! آّ��ب /8�5 و	)��رك أL_�ءه>� ��#� �

�-ت آE#�ة 	'" &)#*��' ،ف ا

A"ا�
3
� <%U ا��1	#= ا &� ^ء "�� آ�(F و/�FY �& و"� ُ/�ض �& هWا ا(�` kc ،و?%�ى ذ

1! ا�ّ��ب  �#Fا�;@ت، و M	�5?�1ي و�
� ا'
�ل إن �'��*#(& <�ً/� {�	ً�� �& ا	��= ا

` وا�ا<� ا�;�ي، إF3  ،واJد<�ء�E
�ن اوه� <�� ��3ذج Jو�^ ا��1	#= اW	= /�*�ا �& ا

F
M أد	M ا%�<#! "@زً"� 6
��! "��H/#! �& ا�1! ���ن  M,�P.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

م، 1984منشورات دائرة الشؤون الثقافية والنشر، بغداد، النّقد اللغوي بين التحرر والجمود، : العزاوي، نعمة رحيم) (1
  26ص
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!D
O3 ا�=Mا�  

  ا����ي ��0 ا��'��! ا����

  Aا����ي ��0 ا��'��!: أو aE� �� �D�B در ا�
  ا� =

  
�ًD
1
 ا�����1: _
bQراؤ6 )! ا�F  

 ا���� ��0 ا��'��! �

 ا.���ب ا����ي �

� %�=Mوا� ��
 ا��

� ����TRوا��,وف ا� ��� ا��,وف ا��,


ر �=?SAا 

 ا�?�,1\ �

� ��ّ�
XW ا���� ا��,=S  


Oً�
  وا��,وض Fراؤ6 )! ا.-�ات وا����: _
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  ا� =
در ا� aE� �� �D�B ا����ي ��0 ا��'��!: أوً�

��ًc �"���اه !#��%�#�ة ا�> &'#(�وcJ\ ذ^ ,�ص /�A أن ?��ن 6
���F  ،اه�> إ��Hق ا

!D����
���ت وا�راء اE
��ً%� /�F(D3 A إذ إF3  ،"�'�/! و"�%�دة ���ن "'/ ���D�A ا�" �"ً�	 =�	 <و


�5ه� /�A {�	� وا,�،  ,�ول <��A ا_�ق	 < !%Hوا F���
6 X3آ� ^W>8، و�#w =" ا���دة

F���
6 !%H A�/ \�? &�
� وا�z	= وw#� ذ^ "= ا���Y/�ت ا'و"�  ،���M �& ا�1! واJدب وا

F���
  .	�> �& هWا ا(�` ا;�M3 ا��1ي "= 6

 ،��> k�/ا &�F�1 ا =" ��ً#Pًءا أkc &'#(�
� آ�ن إ��Hق ا F;�'"8 و��D> ���/َ ن���

 v)Pّ�ن �#�� <%� و?��\ وأ�? F?�#, دئ�> &� !D���" �>�'" =" 8�
�Hي اWو6
���F <��، هWا ا��D ا

%��م وا�%�رف�> !	�E
�F <�;�ر<F و6
���F ا�& اآ�)(�� "= ,#�?F اP أن �%>  F���ّ�ن  ،/'�ا�3 

#M ا�HJا A��	�6d�" !Eا <��'�ه2 ا�1<#! وأ���ره� واW?�HJة "'�;F اWي ا?)> <��;�	� وا�/�ة إ

 A�/ W���? =	W^ 	��= ,�5 ا��5در 	�ه>،أا�)����#= اW>و ��'" A
�Hا &�#(F و "'�;F ا�Hأ

  :أو <%�7 "'��  �& ا;�M3 ا��1ي <E@6! "�5در

  .ا� ,��5 ا�?��� �� ا.و�%: وً�
أ

وآ1#�8 "= ا�D}Jل ا���  ،c 8�#\ ا-ه���مو� ا�)#'& �& }\ /�N�! ?���ز <�%�> و?%

> 	�= ذا ?8��D> �#6d و"'�;F ا��1ي اWي ?�ّ�ن<����?#M وا��ارس ا�%�#�#! إ- أن ?%��F اJو & 

 &)#*��'��رH! ا�*#�	! �����/ ��#� W�A 	� إH%�ف ا�> ����#�� <%�، واH��� ذ^ إA أن ا

�'? &� <	�
& ا�PJ2 ا�'3��! زر	� و?��� ،وF ا�1! ا%�<#!M,�P ا F��%" �	 A�/ �7	8 أW

!#>�%  .اWي *�<F ا'��*#(& �& ?'�وF ا�1! ا

 8Wه W'" !1��1! ا%�<#!، و<�أت ا�> &'#(�آ�X3 ه8W ا(�ا	! اJوA ا�& ار?(� �#�� ا

F(D3و &'#(��& ?�F#c ا�)#'&  وآ�ن �H%�ف ا'��*#(& ا�ور اJ<�ز ،اD��ة <��1�1\ �& ��� ا

!#>�%
�ل ،و�� ذآ� ا�)#'& �7\ ا'��*#(& /�#F ،��3 ا�" : !#>�%و�& ا�*#�	! }�� "#�& إA ا

&)#*��'���رات "= د	�ان ا���J !H<& ?��م ،<��F#c إH%�ف ا" F#�/ �3أ�� �
و*�اه� *�ح  ،�
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���ي"k� \5D���(�د ،ا \"��
�:ن ا�� ،و�_%� "= ا، و"= )1("	> <�D)#� ا�ّ��فوkcًءا "= ا

 A�, !#>دJ! وا	�1�
�"�ء ا�1! أWL 	'�\ ا�)#'& ��رس آ�M ا &�PJا &N�#,ا� ��DهWا ا

!#>�%�> F(D3 �)��? تWLأ، <	�
 ،وأ�(\ /�#�� إ�(�ل ا����j ا��bن ��*�� و%J�> Fدب ا%�<& ا

  ."� اH�_�عو��c "= آ�M ا��اث  ،و,QD "��ت اJ<#ـــ�ت ا�%ـ�	!

 &�?��> وآ�M <�� ا;�,Q وأ<� /�\ ا'��*#(& /�? F#c�? A��8W# ��3 ا%�<#! اPJ#�! ا

��، "� زاد "= ،?��م F),و !#>�%�> &'#(�'��*#(& ?�6dا آ(#�ا إذ  ?%�� ا�> &'#(����ن ?�6d ا

!#>�%
�ل ،آ�ن ا)(M �& إ�(�/ F�A دراH! ا#� �6Jا اWه &'#(�?���Wت /�A 	� أد	M : "و	Wآ� ا

& أن أ�3\ lء ا�* �" F��/ =" X��'� =#�'H ة�" &)#*��'وأ<�ز "� رxH  ،ا%�<#! "��� إH%�ف ا

 &� !�Pات "��ا�'H �>ا<& أر��wة ا�" &� A�, &ّ�/ �_#H �), !#>�%"= دروM, FH ا�1! ا

  . )2("ا�1ب


�_�Dت " &'#(�"= ,#�?F �& ";�! اD;� اJد<& و"= 	��Q ا)#�ة اWا?#! ا�& �Hد �#�� ا

F?�#H د�(	 &'#(� ،	;� أن ا��	` /= إH%�ف �& ه8W ا)#�ة أWL ")�,! واH%! رw> أن ا

!	�1�و"� ذ^ إ- ��6d ا�)#'& ا�(#� <Hd��ذ8 إH%�ف اWي  ،����ث �#�� /= {�	
! ا'��*#(& ا

!1�  .زرع �& F(D3 �3> ا��(�ل /�A ه8W ا

'#(�^ <Hd> &، d��ذ8 ا'��*#(& �& ?%�> ا%�<#!وآ�� ?�6d اW�6 آd? وإن �	زر !��H��ذ3 8


�"�ء  ،�\، وآ�ن زر	� 	)#� �& أH��F> أH��ب ا'��*#(&آ�ن ذ^ <�رc! أ1! ا F#
� ,(M إ�

 F���
#(�>، وذآ� إ��Hق �7\ ا'��*#(& وزر	� /�#F وأ�6ه�� �& 6�Hأ A�/ F(	ر �& ?�ر�Hو


''& إ	�8 ا��,�م إH%�ف : در�Hن = أ3)�ه��: "�
�ل �#��� ،��اعا��1	! �& ";�! ااJول 

. ا'��*#(& 	�م آ�ن "�	ً�ا ���رH! ا�*#�	! وأH��ًذا ّ�1! ا%�<#! �#�� �& أواH \N'& ا-3��اب

Fو�3= �3	� أن  ،أX3 أد	M ا%�<#! �& <@د�3: ذه(X إ#F "� /�د "= اk"@ء آ'� �3رس /�#F و��'� 

���ذا ?'�5'�؟ �'�b إ#'�، و> 	�= أآ(��3 	�;�وز ا)�دH! /��ة، و��ل  ،�<� آ(�را "E�v)^ آّ�53
                                                           

، السنة الثالثة، 33، عدد، مجلة الفجر األدبي)حياتي المدرسية(من ذكريات العمر: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (1
  17، ص1983حزيران 

  م، المقدمة1989، القدس، مؤسسة دار الطفل العربي، 1، طخليل السكاكيني األديب المجدد: ني، إسحاق موسىالحسي) (2
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!
D�. �3	� أن �53ر ";�!: ��'�. أآ�(�> *#��؟. ,)'�: ��ل. 3%>: ، ��'�!�<� آ(�راآّ�: <�&ء "= ا

�N ا��اث - 	��= أن 	��ن ا�3)�ن آ�?(� إ- <%� أن 	
�أ /��ات ا���D3 =" M: ��7^ و��ل


�	>، ا���<! ا;#�ة ?d?& <%� ا"�@ء
�	> ...  ا%�<& اوأذآ� <%� ذ^ أن ا*�� و%'� <�Jدب ا%�<& ا

 !�#�
وا�رس ا3�E& ... و,bD'� "��ت اJ<#�ت و�c%'� "= آ�M ا��اث "� وP�X إ#F ��و*'� ا


''ـ& إ	ـ�8 ا��,ـ�م ا�%ـ�> 3��! زر	ـ�، �%�<#! �& ا��#ـ! ا�;3�k#	ــ! �& 	�م آ�ن أH�ـ�ذا 


ــ�س
�ل & ،ا� X#)k	�ر?F �& ا Xذه(ـ :F?اء�
و�ّ�م . أر	� أن أه�	^ آ��ً<� *�	_! أن ?3�%& <

 F�Hآ��<� ا &ّ
�در ا;kا�Nي، و/�/ XD�A ��اءة ا���ب و"� ) ذآ�ى ا%��\ و?'(#F ا��1\(إ%(� ا

=#'(
� و�c'& ��3  ،و- أA(3 هWا ا���ب "� ,##X .أ?���A�, F *%�ت أ3& آ(�ت /��ات ا�


�اءة
�#� و,M ا�  .)1("ا��D#� و?
##> ا��Jال <
#��� اWا?#! - <��Pd<�� وW)3 ا

'��*#(& و3��! زر	��> &'#(�8�6 <�'��*#(& أآ�E وأآ(� ���ن ه�  ،و<�Wا ?�6d اd? وآ�ن

##=  ،/�#��اWي ,(M إ#F ا�1! و��<F "'�� ود�%F إA ا��(�ل �PJ2 ا�'" <	�
ودرس "'F ا�'�2 ا

 !	�1�
��#! اE
�"�ء �& دراH! ا�1!، وآ�ن ?8�6d هWا ه� أول ا��5در ا�� ")�^ ا�H =#	�1�"= ا

!#>�%F�1 ا &'#(�  .ا�& �3\ "'�� ا


�ًD
_ :,-

7Tة ا� �aE ا����ي ا� ��o�
آ^ B?5�1�1 وا��ا�? ���
ة ا.د���
� 6,_oT.  

& اWي 	��)^ ر�PJ�1ي ا�w> أن ا�)#'& �3\ �& <�ا	�?F ا��1	! "= أW?�Hة ا�'�2 ا

F�b%	و F�;	و <	�
!  ،<���اث ا	�1�> 	�'%F "= ا��Fc ��3 ا�;�	� وا�#�ة ا ^إ- أن ذ

�#�ة اJد<#�> ^��	 WLأ !#%"�;
�ه�ة �آ��ل دراF�H ا! �& ا�%��Pة، �(%� أن ���H ا�)#'& إA ا

�5"،  U%> =" �#D	 &'#(��& و�X آ�X3 "�5 "�� أ�b3ر آE#� "= اJد<�ء وا%���ء، وأWL ا


�در ا��ز3&
�د و/(� ا%و"= أ<�ز  ،أد<�ء "�5 "�= آ��3ا 	����ن ا�'�2 ا�;�	�ي أ"�Eل /(�س ا

=#(, F} M	دJ�5 ا" &� &'#(�
 ،M,�P ا�/�ات ا�;�	�	! �& اJدب ،"= ?�6d <�> ا� �

  .-ز"F ا�)#'& وا�Y��" ���Hا?F ا�& آ�ن 	�
#�� �& أ")#�ت أد<#!

                                                           

م، 1979، السنة األولى، نيسان 10، عددتعلمت من الناس تجارب من الحياة، مجلة الشراع: الحسيني، إسحاق موسى) (1
  6ص
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 \#�L �6ا آ(#ً�ا ه�d? ق��H�6 <�> إd? =	Wو%\ أ<�ز أW?�Hة ا�'�2 ا��1ي ا�;�	�ي ا

 �5%ا)��آ#'& M,�P ا�/�ات ا�;�	�	! �& ا�1! وا�ا/& إA ?_�	� ا� ��> !1	�MH�' وا

 &'#(�وآ�ن "= أ�6 ذ^  ،إ- أن ?F> 8�6d آ(#�ا ،> 	����/ W�A 	� ا)��آ#'&ا��	`، ورw> أن ا

F�1  .و"(#ً'� �7�F �& إ,#�ء ا�1! و?;�	�ه� ،أن F5L <���ب ?'�ول �#F?�#, F وأد<F و

�Dت إ��Hق ا�)#'& 3;� وإذا "� ��أ�3m" �/ ر�H يW#F أ��3 ?)#� �& اHJ��ب ا

=#��%��� !1�
#� ،ا)��آ#'& وه� ?#)#� ا%�^ ،وإ<%�ده� /= ا��� واW3;� ا�'�A ا��<�ي  

 F#� ي <�عW#M ?�ر	� ا�1! ا%�<#! وآ��<F  ،ا)��آ#'& 	c ��b�ً#� /'� ا�)#'&ا�Hأ F>��ى آ�'�

! وا#)� ا�& ا%�وض ا)�\ وw#� ذ^ "= :�6ر8��(�  ،?)#� ��3 ا�L �� &'#(�وآ�ن ا


�ءا?���أ6'�ء "��F6 �& " �& ا)��آ#'& U%> F?�#"�	 &� &'#آ��(و%\ ا�)#'&  ،�5 إذ أورد ا

&)#*��'~ ا'��*#(& �& �b3 ا�)#'&  ،آ�ن <Hd��F> أ��ب إA ا)��آ#'& "'F إA ا�> �
�" A�wو

<	�
�> ^(��
�رئ إA ا��ح،  ،w�ً�ا *�	�ا �& ا� و	�#\ ا'
�	�! �& ا
� آ�ن 	X)E ا�bD! ا�

3
� ا &� A�w=و	د�;�")1(.  


O�

هa وا.�
��\ ا�����1 ��0 ا� '?#,;��: _� �
� 6,_oT.  

 ��%�> ���'�ن، �� !%"�c &� F�Hدرا \��# �#3�_	�> &� ="k/�ش ا�)#'& ���ة "= ا

'�ن !%"�; �>��
E�> A#� "= ا�)����#= اW	=  ،ا�را�Hت ا���#! ا�و�& أ6'�ء إ��"�F ه'�ك ا

%�<#! و:دا<��، و�� ?�ك هm-ء ا�)�����ن أ�6ا �& "'�2 إ��Hق وأH���D�/ F>ا /�A دراH! ا

=#����(�
�ل إن ا�6J اJآ(� اWي ?F> �6d ا�)#'& ه� "� آ�ن "= هm-ء ا ،ا��1ي، و	��= ا

<��Hو{�ق درا `�)����3ا ذا أ�6 �&  ،و�� أA'6 /�#�> وذآ� "'��(�> ،�WLd "'�> أH��<�> �& ا

  .F(D3 آ(#�

اWي أ*�ف  ،)ه�"���ن Mc(�ن "= أ<�ز أF?W?�H ا�)����#= اW	�6d? = <�> أH��ذ8 وآ

6
���/، F�A دراF�H ا�& �3ل <�� درc! ا�آ��را8 &� F#�/ 8�6وأ F�7� &'#(�
�ل �#W�، Fآ� ا� :

                                                           

، السنة الثالثة، 29، عدد قة الرابعة، مجلة الفجر األدبيالحل -من ذكريات العمر: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (1
  18، ص1983حزيران 
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- <� أن أH;\ أ�Pق ا��� HJ��ذي هـ�"���ن Mc، أH��ذ ا%�<#! �& �c"%! أآ)�Dرد، اWي "

&3�5ّ>  8-�'�ن، و &� &�H، �& أ6'�ء درا�	�5<�1�& و:دا<��، و,(�j_/ &3 ا�ا�، وv53 ا

�� آ�(X 	�ي H_ً�ا، و�� ,ّ�D3 &� X)& اWآ�ى")1(.  

> &'#(�#(ــ�> و"'�ه;�> و{���> �& ?'�ول ا�1! وإ�(��>  ،ا�)����#=(%�6d? U ا�Hd>

`�)آ��<F /���ء ا����#�ت 	Wآ� �#F �7��>  وآ�ن "= أ�6ه> هWا أن و/، �Y�A ا�راH! وا

<�;�'> �#(#(�> ا�& ُأ/;M ا�)#'& <��  ،و	�/� إA ا-���اء <�> وا�Hوأ =#����(�و"= "'�ه2 ا

�Dت m" Aأ�3ّ> 	'��ن ��3 ا�	;�ز �& درا�H?�> "� ا%�� �& ?'�ول ا���Yع، وإذا "� �3�b3 إ

F  ،ا�)#'& W�> �6d? �� 8�;3ا �;3 @�!
! وإ��3 دراF?�H "�آkة "�kcة د�#�_" !Hأو درا �E�>، 

�@ 	��> /�A ا���Yع <�;�F وآ�Eة F?��DP وإ��3 <
#��F ود��F، وهWا ه� أH��ب /���ء 

  .ا����#�ت

!	�1�6
���P�L F! ا �#H�? F"'�� <��> دراF�H ا��1	!  ،و<�8�6d <%���ء ا����#�ت أ?�ح 

^ ?'�/X "�5در 6W>ن و�' &� !�	�
#M ا�HJا M,�P &�PJ2 ا�'��> �6d? =" !	�1�
���F ا

�P�%��6 <��'�2 ا��1ي ا�;�	�ي اd? A#M ا��1	! ا�1<#! و<��#� ه8W  ،إ�HJ�> 8�6d?و

�'" &'#(����D! آّ�ن ا�  .;F وأH��F> اWي ا��3ز <Fا��5در ا

  

  

  

  


�D
1
 ا�����1: _
bQراؤ6 )! ا�F.  

 : �'��!ا���� ��0 ا� -1

                                                           

  1، صعلماء المشرقيات في إنجلترا: الحسيني، إسحاق موسى) (1
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�#E�
ً!، واه�> <�� اه���ً"� �o�c، ��'��� "= و��F اN�� !	�'/ !#>�%�1! ا�> &'#(� ،/'& ا

�#)�F?�D ا�&ء اm" ="و ، !#>�%�> �#6�^ و%\ ار?(�{F اW>و &>�%زاد "= ار?(�{F'}�> F ا

  .)1("إ;3�kً#ا أو ��3)##=ا�1! ا%�<#! ه& ا�& X3�P ��"#�'�، و�-ه� �3�5 أ?�اًآ� أو "	�ى أن 

وإن ُ�
�ت ا�وح �yن ا;)�  ،وا�1! /'� ا�)#'& ه& روح اJ"! ا�& /�#�� "�ار ا�#�ة

!��" - ^%�<#! <%� أن ه;�ه� أه��� ،ه��> \, �� �#)�^ أ<�ى ,F3k ا��	� وأFDH اW���M  ،و

 F3ا�'/ -�
<%� أن ?ـ�آ�ا 1��> وأP(��ا  	(ـ�& ,ـ�ل ا%�ب) ار,��ا 1�ـ�> أ	�� ا�(�ن("

!H�
�وآdن 1��> ا%b#�! ا�& ���X  ،	)�%���ن آ���ت �w	(! أc'(#! �ـ& �Pر 1��> ا%�<#! ا

�#)%�  .ا��1ت /�kcة /= ا

��_�ر وا�1ّ#� �#�ى أ��3ّ  !�>�� !#, !1�/�دة ا�w @� !#/���cا<! "إن ا�)#'& 	m"= أن ا

^ 	8�6d? ��b )2("#�ت ا%�5 "= /��م و"���/�تإن ?�6dت <�_�ر ا�;��� و"%_W> وه� ،

!#��, !
 ،<��Pdب ا�WهM ا_(#%& اW	�b3 =وا إA اّ�/  !1�A أ��3 آ�N= ,& 	'�� و	�_�ر <_�	

^ :"= أن ا�1! �& اw �"J#�ه� 1! ا#�مW�Wا ا�_�ر ا�)���، و	�ى  ؛و !%Y�L ��3J

&� �#1�. ��#! ا�%�و�! <�%�"#!ا�1! 	��\ ا�1! اA�5D وا�1! ا� ا�)#'& أن هWا ا�_�ر وا

�
أن ��! ��5,! ا�1! ا%�<#! �& هWا ا%�5 "= ا%�5ر ا��1	! اJوA 	%�د إA ا<�%�د  و	%�

�1��> و��! ?�6dه> <�� "= ��:ن وأ,�د	` وأ*%�ر A  .)3(ا'�س /= ا��5در اJو


'� <�Wا ا�WهM و,�8، إ	 < F3أ �#w;3 ذ،&(D3 ر�b'" =" !1�� 8�  �)%? !1	�b' إA ا��

?��D3 =/ j)#! أ��P<�� و"� 	%��3ن "= أز"�ت "	
�ر أن ا�1! �& ا'�D ا�3)�3#!، و /��

!#/���cوا !#(D3 ا<�ت�_Yوا")أي )4�> WLd	 F3ى أ�'� ^�1! /'� ذ &'#(�
�b3 jة ا? <، و
                                                           

، إعداد وتقديم محمد إبراهيم حور، مكتبة المكتبة، أبوظبي، في األدب العربي الحديث: الحسيني، إسحاق موسى) (1
  89، ص1985

م، 1982، السنة الثالثة، آذار 37، عددتعلمت من الناس تجارب من الحياة، مجلة الشراع: حاق موسىالحسيني، إس) (2
  5ص
  5ص: نفسه: ينظر) (3
 م،1982، السنة الثالثة، آذار 37، عددتعلمت من الناس تجارب من الحياة، مجلة الشراع: الحسيني، إسحاق موسى) (4
  5ص
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A �& ا;��/! ا-c���/#! "��� آ�X3 و"��� آ�ن ?�%M دوًرا ذا أه�#! /�b" �'�ر	� �#�� ��& 

 �" k"وام ر�
�ار ا"��اده�، ���1! أو�6 ا%�ى ا�& ?;�� <#= أ/�7ء ه8W ا;��/!، وه& /�A ا"

 =#"Jا FHف .. <#'�> "= ?��رك و,�ر@�L��3 وا�	�H j_وا�1! <��و3��� و?'�ع ,#�?�� و

@?�Dق <#= ا;��/! و/@" !�#Hو ����%�Hا!/��;  .)J !")1/�7ء ه8W ا

 !"Jر ا�_�J �,��
�"#! ا%�<#! وأ��3 ا�> !_)?�" &'#(�وcJ\ ذ^ ?��b ا�1! /'� ا

 A�5D�1! ا%�<#! ا�� ،!#>�%
�"#! ا%�<#! ا�& ?;�� ا�%M ا%�<& "اأآ(� /�"\ "= /�ا"\ ا

��ً�* &>�%��#2 ا  . )2("ا���� "= ا��#� ا}J��w &(ً<� إA ا

^ �yن ا��Dظ W>و ،U%> Aوا�1! /'�8 آ��kام اWي 	�<� اU%)> ��7%> !"J و	��ه� إ


�ون ا��Y#! ه� "= �Pن اJ"! ا%�<#! "= ا��D^ وا-�6�3روا%�<#!  ،/�A ا�1! ا%�<#! {#�! ا

�';�  ، �'�ا8�b'>)3(8 /�<#! ا�)�ن - /�<#! ا�م وا��
ّ�م "�?(! أ/�A "= آ�ن ا	 �#ً>�/

� /�و<ً#���^ إA ا��?(! اA�HJ وا�رc! ا%�#� ،وه& أن 	��ن اW> \5	�5 <�� أن  ،و
و	

\
%
�M و/�<& ا  .	��ن ا%�<& /�<& ا�)�ن و/�<& ا

!#���
�{�� وإ��3  ،و	%'& <%�<#! ا�)�ن ا�1! ا%�<#! اA�5D - ا��;�ت اH1#� إ> =�و

#� وا%�دات واLJ@ق ا'�<%! "= اJ"!، وأ"� /�<& <�
�	��� وه8W ا�1! ه& ��cع ا��
�داب وا

 \
%�> و"� /�#�>�ا ��> ���/��cا/#! ذا?�� و�وه& ا�����! إ,)�d> �H,�اث اJ"!  ،�& ا%�<#! ا

 F3��	ة وإ�#��> F�"أ ��> ��ًH�3ً را��	إ ="m	 يW
�M ه� ا���D!، و/�<& ا�ا%�<#! <�;�-?�� ا

F�"7\ أD> !#��%  .)4(ا�(#� �& <'�ء ا��7رة ا

 ^W>و� �Eر<�� أآ A�5Dyن ا�)����#= وw#�ه> "= اM3�cJ "�= أ?
= ا�1! ا%�<#! ا

#)�ا "�= ا?�D5ا <�%�و<! !#>�%
�M و*�ط /� ؛"= <%U أ<'�ء ا�3> �
�وا *�ط /�و<! اJ !>و
                                                           

م، 1950حميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ، تعريب عبد الاللغة: فندريس، جوزيف) (1
   304- 303ص
  17م، ص1966، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، األدب والقومية العربية: الحسيني، إسحاق موسى) (2
  48، ص نفسه: ينظر) (3
  61-54م، ص1954ت، بيروت، ، دار بيروأزمة الفكر العربي: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (4
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\ أو أ,�ه��%Wي ?F> �6d ا�)#'& <��\ آ(#�هWا ذهM اJد	L M�#\ ا)��آ#'& ا وإA ،ا،  ^وذ

?;� <%U ا�)����#= "= 	�Dق /���ء ا%�<#! �& "%����� و�' - F	k'ل "= ا�1! : ",#= ��ل

! أه��� "'��k'"، ت�H�
#� و/
��N وأL@ق و"�
  .)1("وإ��3 ا�1! ,#�ة و?

�'/ !1�ّ�1! 	��ن �� ��D" &� ��cم ا !#/���c-ا F?�b'> &'#(�W" !6@6 8اهM �& إن ا

!1�^ ا�WهM ا'D)& ،أو�� أن ا�1! ,#! ?'�� و?�_�ر ؛اWوآ،  F�E" يWوهWا ا�WهM ا-c���/& ا

8�'/ !1�  .رأي �'�ر	�، واWي 	��b "= هWا ��D" !%Hم ا

!"� k"1! ر�
�"#! �إن ا�)#'& 	m"= أن ا'�ا8 	�/� إA ?%�> ا%�<#! ؛ ��& ا�& ?�QD ا

U�	ث أ<'� و���
�"#! "و<�� أن  ،وا���<! <��ء ا/ !"J�A اا�1! ه& 3
_! ا-3_@ق �& 7�3�'� ا

#;M أن  ُ?��U � )2("ا��	E!، وه& ا�& ,��/ Xb�A و,�?'� و��ر<X <#''� وو�c�'� و�c! وا,�ة

��#�Dظ اcJ'(#! ا�L#�! إJا، �� إA ا�#�ة ا�Lظ وإد�DJ8 اW�> <���. #�"#! ا%�<#!�'�ا8 	)�'�� ا

 !	�)%�> ��
N�6و M��? &�و"= ذ^ أن أ}�� اH�'��ر8 و?%;(F "= ا�Hm)�ت وا('�ك اD�)_#'#! ا

 ->!#>�%  .)3()أ	= ا�1! ا%�<#!(و�� <ّ#= ذ^ �& ";�! ا��اع ?�X /'�ان  ،�

��N�

� ,�ص ا�)#'& ,��Pً *�	ً�ا /�A ا�1! ا%�<#! و<، #�� وآ�M آE#ً�ا 	�/� إ

�= 	'��ه� ،وا-�kام <�� F7ور� ��> F"���اه A�/ @#وآ�w M#� "�ة  ،)4(وآ�ن أول "
�ل آ�(F د

 �#Eآ A�/ !#>�%	�د �#�� /�A ا�/�ات ا�'�ه7! ّ�1! ا%�<#! اA�5D، و�� أ	
= ا�)#'& ?�Dق ا

<�%�1ت ا ="، <ّأ/��ف : " <F ��ل إذ /�j "�ة /�A ا(�` �& ا-L��5ر �& ا%�<#! و<%� أن أ

                                                           

، مطبعة بيت المقدس، حاشية على تقرير لجنة النظر في تيسير قواعد الصرف والنحو والبالغة: السكاكيني، خليل) (1
  11، ص1938القدس، 

  25م، ص1978، بيروت، دار القدس، قضايا عربية معاصرة: الحسيني، إسحاق موسى) (2
، السنة الثالثة، آذار 38، عددمن الناس تجارب من الحياة، مجلة الشراعتعلمت : الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (3

  3م، ص1982
وقد ) ارحموا لغتكم أيها الشبان(م وكان عنوانه 1921أول مقال كتبه الحسيني كان في جريدة الصباح المقدسية عام ) 4(

 )الفلسطيني بين الوفاء والذكرى الدكتور إسحاق موسى الحسيني عميد األدب العربي(أثبته حسن السلوادي في كتاب 
  .والذي قام بإعداده توثيقا لما ورد في المهرجان الذي أقيم احتفاء بإسحاق الحسيني بمناسبة بلوغه الثمانين من عمره
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!#>�1� ا��1ت اN�5L =" �5ر�L-أن ا & \#L `�)وأن ا%�ب  ،أX/�* =#, &3 �& هWا ا

<�#�/ !
�ت �& هWا ا���7ر ،/�>�(& أن ا%�<#! "= ا v7?1("6> ا(.  

 !#)'cJظ ا�D� F7ور� A�5Dو,��D3 A> ,�ص ا�)#'& ا�(#� /�A ا�1! ا%�<#! ا

cو ��#
�"#! - ا��;�ت ا���#!ا�L#�! إوMc "%��! ,�ل ا%�<#! �&  ،%�F اA�5D أ�Hس ا

F#� ي /�شW
�7	� ا�& أ6#�ت ,��� ،ا%�5 ا  .وا

 �##1�
� /�ش ا�)#'& �& ���ة آ�X3 ا(@د ا%�<#! ?�%�ض إA اH�%��ر �Lرc& ,�ول ا

<��16
��! ا%�ب و &�، >�%^ 3;� ا�)#'& "��)�� <�{'F اW
�س و& ا�(#� وو{'F ا15#� ا

وا��ل �& ��)ــ_#= > 	�= أ�7\ "= ذ^ ��cــ�د  ،<�F�1 ا��,�ة �ــ8W ا(@د، و?�)ً�� *�	ً�ا

!	�)%وهWا "� أ/ 8��3�U%> A  ،ا#ــ��د �#�� وز	�دة �D3ذه> <ـــ�� c%\ ه'�ك ا3���ًرا ّ�1! ا

�)%�1! ا�> M��? تWLأ &�1! ��/� إ ،	!ا�Hm)�ت اD�)_#'#! ا !#>�%�1! ا�> ^(��#� A ا�
�ا


��N واLJ@ق%  .وا

 &'#(�F ا%�<#! �& ���ة ,#�ة ا XY�%? �" �� F?�/ود !#>�%�> F"���و"�� زاد "= اه

��ام ا%�"#! و?�ك اA�5D <�;! أ��3 �Hا Aأي -"= د/�ات هّ�ا"! ّ�1! ا%�<#! أ- وه& ا�/�ة إ

A�5D��j  -ا? M)H !#>�%أ"�م ه8W ا�/�ة آ1#�8  و"'%�� "= ا���7 وا�_�ر ���jا(@د ا

��>��P1��> و�ّ'� د/�ات أو"= ا�/�ات ا�& }��ت �& وFc ا%�<#! اA�5D . "�= أ,(�ا 

����ام ا��وف ا@?#'#! واH�(�ا�Hا A�5%<�%�<#! <�;! P%�<��� و/�م "@ء ا�/�ة إ  ."! ا

1� M��
j "�ا�ً%� /= F�1 ا%�<#! اA�5Dإن ا�)#'& ا	 F�%c F�،  !"J1! اوه& 

j��
�ء �& ا)إ ��3	�/ `�A ?_�	� ا%�<#!  ،آ�"�! و�ّ'�D3 &� F ا��X - 	�/� إA ا��;� وا

F#� �#%? يW�'�ا8  ،<1#� إL@ل <�%���� وا'�b إ#�� <�'�bر /�5ي <�� 	'�MH ا�1! وا%�5 ا

 A
�F#7 هWا ا'�� ا�ا�H ا%�#� �& ا%��م وا�داب  ا'�b إA"	�/� إ	 �Eً	�, ً�اb3 !1�ا

^ 	�/� إA ا�%��Pة ا��1	! <�#` ?�(& ا�1! ا,�#��cت ا%�5)2("واD'�نW> وه� ،،  Aو	�/� إ

                                                           

  32، صقضايا عربية معاصرة: الحسيني، إسحاق موسى) (1
  83، صأزمة الفكر العربي: الحسيني، إسحاق موسى) (2
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^
�ل �& ذ#� !1�ّ !�	�
��وج /= ا'�bة ا"= ا%(` أن �D'3 ا%�� آ�F �& درس ا�1!، ��& : "ا

 !�#Hو =	W- �w	!، وه& آ�N= ,& 	'�� و	�_�ر "� ��3 ا�;���، ور�cل ا��D واJدب واD= ه> ا

�#)%�  .)")1	���Hن ا-?;�ه�ت ا�& ?)#� �#�� - ا%�ام اW	= - 	����ن H%! ا-L�(�ر و��ة ا

 !1�^ 	)#� �& ��^ ا�'�2 ا�;�	�ي ا�%��P ا�ا/& إA ا'��ض <�W> &'#(�إن ا

F�1و?_�	�ه �5/ \��� �، X�3رت و�_? &�� �"J1! ا �#w �5%^ 	;M أن  ،و1! هWا اW>و

��cد �c%#!  ،ن ا'��ض <��1! 	���ج إ��c Aد آ(#�ة<dو	m"=  ،3)#� "� هWا ا'�� وهWا ا�_�ر

  .	���ك �#�� ا��6mون "= H�H! وأد<�ء

 8Wه Uي ر�Wj إH%�ف ا'��*#(& ا��	 8Wه F?�b'> &'#(�ا�/�ة �c�! و?5D#@ إن ا

�D}�� و"%�3#�� ا��%�رف /�#�� �& d> Q,�;1! ا��'(& وا !�#PJ1! ا�ود/� إA ا��)^ <��^ ا

  .و����

 !1�
� �b3 ا�)#'& إA ا��b'�> !1ر L�#\ ا)��آ#'& اWي "� ��� 	�/� إA ا�;�	� �& ا

 X3��� &'#(�ا�;�"� ا��1	! ا�& ا3��M /7ً�ا و/��"�� "= ��3 و�Pف و<@w!، و<�Wا �Hر ا

!1�
#M �& ا'��(�` وا Fّ�1! ،�#�� دا/ً#�  F"��D"��3 :راء8 و ��@L ="و.  

 !_
3 A�5Dو	d"\ ا�)#'& أن ?��ن ا�,�ة ا��1	! ا�& ا*��ك �#�� ا%�ب <�1��> ا

��;�-ت ا)#�H#! وا- !�"��  . ���5د	! وا-c���/#!ا3_@ق ���Pل إA ا�,�ة ا%�<#! ا�(�ى ا

 :ا.���ب ا����ي -2

&� �	�;
�	> وا �ي، �
� آ�ن هWاا�1 اHJ��ب > 	D1\ ا�)#'& �& آ��<�?F /= �7#! ا

F#� ي /�شW
7#! �;�ذ<X، �,�	` ا%�5 ا�)#'& ا�ّ��ب #(�ز آٌ\ رأ	F و"��FD و�� <ّ#= ا ه8W ا

!#7
واJد	M ا�(�ع ه� اWي 	%(� /�� 	���F(D3 2 ا/�
�  أن ا��?M ا'�vc و. رأ	F �& ه8W ا

\�H vYب وا��Hd>،  -و ��#� ��/ - !��Lk"و !
�'" �{ً�D��م أ�(	 =" vc�3 M	دd> �#و

                                                           

  83ص : نفسه) (1
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^ 	��b و���jP &� F ا�;�د	= ّ�1! اّ�ا/#= إH A#�ه� وا%�5 اWي )1(إ,)�سW> وه� ،

^ ا��رH! ا�& :"= أ��P<�� أن ا�? !1� F#� �#%?،، �#(�ي ?8W�> 8�6d ا��رH! و	�Wو ,Wوه�

 �%
�
�"�ء و"= ,Wا ,Wوه>، ��HJ��ب ا)�\ ا�اvY ا(%#� /= اD#= أH��ب ا��" !	�w - !�#Hو

��#�ة ا�5%	HJ !��ب اWي 	�(%F ا�)#'& ��� آ�� 	�ىوا���j ه� ا MH�'�وه�  ،اHJ��ب ا

 .أH��ب 	��#F,�Y�> k ود���b'> F ا�;�د	=

W^ آ�ن اه���م ا�)#'& ا�1ص �& أ/��ق ا���Yع وا��آ#/ k�A ا���7ن اWي و

!#)3�;أو ?kو	� ا;�\  ،آ�5'%! ا�bD#! ،	(1& ا��Pل إ#F دون اه���م <�J"�ر ا)_�#! أو ا

��D��? =" Ac�? ة�N�� - !#�,و !)	�w ظ�Dd>،  رئ�
�����F اA�HJ "= ا���<! ه� 3
\ ا��Dة 

��Dظ أو ا%(�راتو#� اJا \��> F>�;/إ A�/ 2(�5ل(.  

- <- وه� .. وا�� أن ا�)#'& ?�6d? �6dا آ(#�ا <��#\ ا)��آ#'& �& أH��F> هWا، و

��وج /= ��3  - ا)��آ#'&"=  ,�رب cJ\ هWا اHJ��ب وآ�ن "= ا�واد ا�ا/#= إA ا�;�	� وا

<�)#�Hء وأ�"�
"WهM ا)��آ#'& إA ,� آ(#�، وهWا اHJ��ب ���ن "WهM ا�)#'& �& ا�1!  ،ا

F�
�	> ورو3
F وkcاورw> أن ا�)#'& ?���/ W� A	�  ،	��c�? &��'ت ا'��*#(& اWي ?�)^ <�

!#>�%�> F
�%? &� F> �6d?و &)#*��'> 	�'%��? =" F	F;�'" = ا�F> ="m ،ا ^FD �&  ،إ- أن ذ���

�'�5ص FY�/و F>��Hأ، � &'#(��� ,��F أH��ذ8 ���ن ا "'���7 �	�	?;� �	�5/ F>��Hأ &

F
�ل "'�
�ا � ،&)#*��'
�	>: " ا�> ^(��w A�ً�ا *�	ً�ا �& ا�w �3ذ��Hإن أ،  !bD�
� آ�ن 	X)E ا�


�رئ إA ا��ح� و	�#\ ا'
�	�! �& ا3
�8 ا�;�د	= اW	�6d? =وا <�Jدب ا�1<&  ،ا &� A�wو

ا�H �6d'! ا�#�ة وF ��اJ�� ،��'? - �Nدب - 	��= أن 	�;�د إ- إذا ?;�د  وا��D ا�1<& "� أن هWا

                                                           

، السنة الثانية، كانون 34، عدد تعلمت من الناس تجارب من الحياة، مجلة الشراع: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (1
   7م، ص1981األول 

دراسة لحياة النقد األدبي الحديث في فلسطين  -اإلتجاهات األدبية والنقدية في فلسطين : شوملي، قسطندي: ينظر) (2

  75-74م، ص1990العودة،  ، القدس، دارمن خالل جريدة فلسطين
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1! /��#! - ا��D و?;�دت ا�%�رف، وهWا "� ,�ث �& ا%�5 ا%(�d� &H?�ح �%�<#! أن ? v)5


\ ا?)�/� ود�?!#3�3�#  .)1("! و"�و3! /= ا�1! ا


�رئ <�#1 ?%
#� و?kو	� إن ه�ف ا�)#'& "= ا�1! ه� ا���7ن و3
\ ا��Dة إA ا

 F3إ F'/ آ�� ��ل ه� F>��Hd> مk���"j���#! "= ا���� وا�L �/��" =/ �#)%��Wا )2("ا �
، و?_(#ً

�#> /'�8، و<�Wا ا��3زت D
�ي ا! وا#)� �@ 3;� ا�QD ا��(�> <(�ّ	 &'#(�Q,@3 أّن "� آ�(F ا

�(" ^�H ="ء و�"�
1! ا =/ &'#(�#! "= ا-H�%�رات 1! ا�L X3��� ،F3�"ز &� <��

�#)%���"! اYظ و�DJا<! ا�wاد��ت و���M ا��1ي  ،وا�
���Yع F(D3 - ا�> F"���وآ�ن اه

F'" Mآ��	ي W  .ا

�Dظ d> F3�)��	 �" م �& أّن@�و	WLd ا�)#'& /�A ا����b#= اW	= 	��)��ن <;kل ا

" \N�} -و FJن ا��اد "= ا���<! ه� إ	�5ل ا�%'A و"��7ن  ؛'FاX��3 /�5ره� - �#�! 

F��* - �'ّ� ،ا'ّ
�ر ���A'%" F ا> �'
�رئ - 	��F ا
ّ�اء ا�kو	� �&  ،وا^ 	�'d اW

�Dظ ?��& : "ا�@م، 	
�لJك ا��	 ،F�>��ام آ�� ���;%	و !#bD�إن ا��?M اWي 	��� /�A ذF?�#L ا

�bD!، وا);%! ا);%!، وا%(�رة ا%(�رة، وه�Wا ,�v)5? A ا;�\ /�#F "� 	�	�، ��;� ا�bD! ا

����? \N�} -ة �#�� و�#, - !DD5�  .)H")3_�ًرا "= ا����N ا

M ا%�5 اWي 	
�م /�A ا�	;�ز وا-L��5ر - ا���  	)� ا�1! وJّن�_" =" M�_"

&'#(�
�ل �& ،وا��1-ة آ�� 	m"= ا#� ،2�'�إن هWا ا�WهW" MهM هWا : "ذ^ �3ا8 	��\ هWا ا

8 <�)��آ#'& . )4("ا%�5 اWي 	�L\ ا-���5د �& آ\ "��� "= "�ا�� ا�#�ةWه F�	�6 �& رؤd? و��

F�1 �5/ \�
F �& د/�?F ا�& 	�ى �#�� أن )H يW! وا#)� ،ا��(و��  ،و1! هWا ا%�5 ه& ا

%�ت �& ا�_" F>��آ &� M�آ ��#� F'" &'#(�
�ل ،#M أرH@ن�1! واJدب رًدا /�A *�أ��د ا	 

                                                           

، السنة الثالثة، حزيران 29، عدد الحلقة الرابعة، مجلة الفجر األدبي -من ذكريات العمر: الحسيني، إسحاق موسى) (1
 18، ص1983

  م، المقدمة1991، مؤسسة دار الطفل العربي، القدس، شعر - خواطر العمر: الحسيني، إسحاق موسى) (2
  16م، ص1964، دار العلم للماليين، بيروت، األدباء بشر هل: الحسيني، إسحاق موسى) (3

  17، ص هل األدباء بشر: الحسيني، إسحاق موسى(4) 
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1? �5/ &� =�3�F#� X) روح ا-���5د، �yذا > 	�اع ا��?M ا-���5د �#�� 	��(F، �& : "ا)��آ#'&

&3�E
�أ8، و�3= �& /�5 ا�%'F#� A اJول وا�QD ا��\ ا	 =" �;	 <
�رئ،   .)1("و��F وو�X ا

�Dظ - 	�ا/Jن �& ا���(	 =	W
�"�ن /�m�� !/�)} A-ء ا	 =" Xرئ و- و��
�ن و�X ا

F)��	 �" ��3و،  &� =��? !>���وآdن "� 	��(�F3 آ�ة آ(#�ة ا�;> آ\ "� �#�� ه�اء؛ Jن <�ا/! ا

QD�، هWا /�A ا�J\ "� 	�ا8 ا�)#'& "�6dً�ا )2(/�ض أآ(� ��ر "= ا��D �& أ�\ ��ر "= ا

)��آ#'& آ�� }���>.  

F?�D ا-���7ب وا<�%�ده� /= ا�{�! وا�_� و<�Wا �yن أه> "� 	�#m" &� &'#(�1! ا k

 �وا���j وا);� وا��ادف، إ" F3��kم <Hd��ب ا%�5 آ�� 	�ى، أH��ب ا-���5د وا��Yح، و

�5
�أ	'�ه� ?�)> <� F?�Dm"و F?-�
" Aا<= (وهWا "� آ�/ X3�F# دراF�H اJوA وه�3�b3،  A إ


! "�آkة د�#
! - ) ��#(!، ,#�?F و:�6ر8#�/ X3��� ن�' !%"�c &� 8آ��را�ا�& �3ل <�� درc! ا

?�%�ى ا��! �DP!، وآ�ن هWا ا'�� �cر	� /�A آ\ "
�-?F ا�& آ�(��، و<�Wا ?�6d <%���ء ا�1ب 

 Aـ�/ W���? =	Wا���Yع - 	��> /�#�E�> Fة "�
� أ��د "'�> أن . >أ	�د	�وأF?W?�H ا�)��ــ��#= ا


F وd� ،F?�cآ�E "� 3;�8 /'� /���ء ا����#�ت ر1P \N�H#�ة �& "��Y/�ت د�#
! أو�%> \> Fرا�

& "= )3(""��ودة��، و<�'�b إA ��3ذج "= 8�E3 �3ى أH��F> واc ��Y�ً#�، إF3 اHJ��ب ا)�\ ا

QD�#�ت ا��c رة و?�ادف�%�Hوا �;H =" <	�
��"�� أ�53ر ا�Hا &��D}�@ 3;� ��ة أ ،ا <�

8�'/ ���وkcا A'%�
�رئ، إن أ� �" A5	A%( إ#F ه� إ	�5ل ا�. 

!#>�1
�ح ")��� "= ا�داب ا�> v
�? &'#(�
� آ�X3  ؛و<�� إن اHJ��ب ا%�م �& 1! ا�

F>��Hأ A�/ أ�6ا !#)'cJول ا�'�ن وw#�ه� "= ا &� F�>�;?،  =" ر���وآ�ن ذ^ H((� �& ا


�	> ودا/#� إA ا! وا-L��5ر وا���<! <�1! <)#_! ?��ف إA اHJ��ب ا��(;'�ح ��3 ا

\����#\ ا)��آ#'& وا��Y وc�#� �& اHJ��ب �@ ��3د . ا���7ن - ا> &'#(�و	�6d?  ��b ا

���'#> ��@�L! و/�5 ا-���5د ،3;� ا	�5%1! <��#�ة ا�  .وآ@ه�� آ��3 "= ا�/�ة إH�'" A(! ا
                                                           

 99، صمطالعات في اللغة واألدب: السكاكيني، خليل) (1
  18-17، صهل األدباء بشر: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (2
  27، صعلماء المشرقيات في إنجلترا: الحسيني، إسحاق موسى) (3
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3- %�=Mوا� ��
  :ا��


&'#(�
7#! <��ر	��� ا_�	\ �b3 اX�D ه8W ا �، �� w#� "�ة �& آ��<�?F ��'�و


��#! ا��5	X�? ! /'�ان E#= ��3 أ,�ه�� �& ";�! ا�
�> ��55Lو) A�5Dا%@�! <#= ا

!#"�%  )./�و<! ا�)�ن(و:�L أF�)6 �& آ��<F أز"! ا��D ا%�<& ?�X /'�ان  ،)وا

#�1=، �A�5 و/�"#!، #� �w	(� �& ا��ر	x ا%�<& و?�ر	x و	�ى ا�)#'& أن و�cد 

��;�ت ا%�"#! *�N%! �& <��ان أورو<� آ�� ه& /'� ا%�ب�� ،!D�����';� ذ^ �&  ،ا�%�ب ا

!#>�% ؛أ��3#� و��3)� وإ3;���ا، w#� أن "���! ا%�"#! وأ�6ه� �& أورو<� ��#\ "
�ر3! "� ا(@د ا

واJد<#! /'�ه> أ��ى "�� � ه& /'� ا%�ب، وا��آ! ا%��#! <�E#� "�وذ^ Jن 3)(! اJ"#! أ�\ 

!#>�%  .)1(ه& �& ا(@د ا

، �%�ض ,;2 أ�53ر ا%�"#! )ا�/�ة إA ا%�"#!(?'�ول ا�)#'& ?�ر	x ه8W ا�/�ة، 

 !"�
�^ أX)6 ,;2 أ�53ر اA�5D ورده> /�A أ�53ر ا%�"#!، و�� /ّ�� /�A اWوآ ��وا�ا/#= 

�%�"#! و�Pر <�� د	�ان ا�> \
/ �#%H ��)�ر(& آ�'�c ( &�ckو"�� ��F ) "#��ل {�اد(���/� ا

!"�
�
\ �& أد<F أن 	��M : "ا�)#'& �& ه8W ا/ �#%H !
ُ?�ى أ	��ول *�/� إ;3�k#ي "= {(

%�"#!؟ أ	��ول ذ^ *�/� ��3)& أو أ��3&؟، إن اWي F��%3 أن اJد<�ء ا����ز	= �& آ\ أ"�> !

��اص�_d ا��5ر  ،	��(�ن #��%�ا ا%�ام إA "�?(! ا��اص ��?(! ا%�ام، و"= ا�ا اk'# -

!#>�%  .)2("أن - /�"#�ت إ- �& ا

%�"#!وُ	�> !>���� F7ة ور��/��8W ا &'#(�وذ^ �	��F3 أن  ،�D> "= ه'� ر�U ا

= ?�\ ا���آ\ <\ k�H	�ه� ?%
#�ا، �� !#"�%�/�ة إA ه8W ا��;�ت وإ�1ء اA�5D آ�� ا��;�ت ا


�7ء /�A آ\ أ"\ �& : "��لH���ن  ���H	�Fc إ�P A#> و,�?'� ا�'��دة، ور<�� اX��3 إA ا

                                                           

  24م، ص1939، السنة األولى 4، العددمجلة الثقافة - العالقة بين الفصحى والعامية: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (1
 70، صأزمة الفكر العربي: الحسيني، إسحاق موسى) (2
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\ و?�<� ا'��2N �(\ )1("<'�ء ا%�و<! ا�& 	_�� �#�� اJ,�ار اLJ#�ر%، �'�ا8 	�/� إA ?��#> ا

��ض �& "E\ ه8W ا�/�ات وا-k3-ق �&   .ه�ة "�د	!ا

w#� أن ه8W ا�/�ة "�?X، <\ و�ت "#�! آ�� 	�ى ا�)#'&، و�3اُ 8	��c "�?�� رw> آ�Eة 

���� <�� 	d?& أH(�ب و{�ل ا��ة ا�& د/& �#�� إA )2(ا�ا/#= ��c= إ��	3(:/�ة، (  


�"#!، <\ ه& ر"k ا: أو-
�ى و	���، وا�1! ه& أ<�ز "�bه� ا	 WLأ !#"�

�"#! إن ا�%�ر <�

!D����
#= <��، وه& وH#�! ا��Dه> ا�,#�ة <#= ا�J_�ر ا%�<#! ا}�'  .وأو�6 را<� <#= ا

�#ً3�6 : \��%	�7& <'��ج  أنإن ا�%�ر <
#�! ا��اث ��ي �& ا��ارس وا;�"%�ت، و"� آ�ن 

��& /= اA�5D ه� د�= ��� ،<"Jا &,�7رة ازده�ت ��و�3 {�	�! ور�%X ��"�� إA أ/�

�#;�  .��اث اJ"! ا��#� و�_� ��ر	��� ا

�Eً
�، وإ��3 /��م و:داب و/�ا{j، �@ 	��= ا-H�1'�ء : �6� ��> �_'	ُ �{�D#)X أ !1�ا�	��ن أن ا

  ./'�� <dي ,�ل "= اJ,�ال أو }�ف "= ا�bوف

1! /�> و:داب ��)M، وإ��3 1! د	= X>�6 : را<ً%� X(# A�5D  .اJرآ�نا�دراك أن ا%�<#! ا

�(ً"�L :أي وأ��Hس ا�;���، ��= ازد	�د 3)(! ا��%��#= ا%�ب ازد	�دا آ(#�ا، وا��%���ن ��دة ا

  .ن 	��)��ا <�1! ا%�> واJدبا_(#%& أ


� أ	
= أن "E\ ه8W ا�/�ة � ،�	�b3 -ة ?'�و�/�
�/ �5�A ?'�ول ه8W ا	 < &'#(�و�ّ= ا

" ��#^ �3ا8 	
�م > ?dت "= ��اغ وإ��3 ;d إW�;��د ا��Dي اWي 	%#�F ا%�ب،  !;#�3 d; =

                                                           

  84ص: نفسه) (1
مية ولحقهم بذلك كثير من أول من دعا إلى العا) كارل فولرس(و ) ولكوكس ولمور(و) ولهلم سبيتا(يعد المستشرقون ) (2

زكريا، : ينظر(العرب المتأثرين بالحضارة والثقافة الغربية وكان من أبرزهم سالمة موسى ومحمود شاكر ولويس عوض 
  )تاريخ الدعوة إلى العامية في مصر: نفوسة

  25م، ص1939األولى  ، السنة4، العددمجلة الثقافة - العالقة بين الفصحى والعامية: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (3
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��ـ� "= "���! ه8W ا�/�ة,��- /��#! �Wا ا;��د ا��1ي وا%�ــ�& وا�Dـ�ي��، و	��= ؛ 

)1(:إ��cل ا���ل ا�ـ& ��"�� <�� 	�&
 

�
: أوً��M ا�� ،���c�%"و ��Yا/�ه� و/�و�
> !#>�%�	�! أ*(F <��6ر ا%�\ /�A ?#)#� ا�1! ا

!1�� "'��  ،?�ر	�#! ?D#� دارس ?�ر	x /��م ا��أ"� {�M ا�/ !1�A أ��3 و#H��D'#� ! "'�� و	)�

��(D3 !1�
�	�! - ا
#!، وه8W ا'%�ت ?'_(� /�A آ�M ا�1! ا_'" �#wأ��3 *��! "��*! و.  

�#ً3�6 :� �H��3 وا F#7�
	 ،�	�#�
? - �E	�, ً�اb3 !1�& اD'�ن وا%��م وا�داب، �@ �D'3 ا'�b إA ا

���;�  .ا%�� �& دراH! ا���3J ،!1 و#H��w - !	!، وه& آ�N= ,& 	'�� و	�_�ر "� ?_�ر ا

�Eً�6 :F#� QDّ�? - �"ً�? -�5?ا !E	��#kداد أد<'� ا?kا�3 و1�'� د�!،  ؛ا-?�5ل <���7رة ا�1<#! ا

  .و,�7ر?'� ��ة

��� ")��ى ?�D#�ه�، �yذا ار?
�D? A#� ا�%�ب ا%�<#! ار?
X  ؛%�<#!?%�#> ا�%�ب ا: را<ً%�

!#H�#(
_! ه� M)H اJز"! ا��D	! وا-���5د	! وا-c���/#! وا'1��>، وإه��ل ه8W ا.  

�(ً"�L : ة�	و�3 /��� X"دا &�ا%�\ /�A ز	�دة 7�3! ا%�<#! اA�5D �& 7�3��� <%� آ(�?�� ا

& ا%3��E&، وا%�\ /�A إ}��ر ا��اث ا%�<& وآ�j ا�;��ل �#P�L F! �& }\ ا%�5 ا��آ

!#���7 وإه��ل "� - F#� �#L ؛وا���دة "= /'�8�P ا�> &Y���<� ا .  

�@P! أن ا�)#'& ر�U إ,@ل ا%�"#! "�\ اA�5D، وو�j �& وFc ه8W ا�/�ة، وا

^ �3ا8 	
�م ,��- و�'F أ	
= أن ه8W ا����! �3<%! "= ا;��د اWي ?%#�F اW ،!#>�%J"! ا

 \, &� F�� "= هWا ا;��د اWي أE" 2�3\ ه8W ا�/�ات ا��ا"!، و"= ه'� ?(�ز �#�! "��و����

!#"�%  ."���! ا�/�ة إA ا

4- ����TRوا��,وف ا� ���  :ا��,وف ا��,

                                                           

  84-82، صأزمة الفكر العربي: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (1
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�_�رة �7#! ا��وف 
�7	� ا��1	! ا�& ?�X �7#! ا%�"#! واA�5D �& ا"= ا

��وف  ؛@?#'#! وا��وف ا%�<#!ا�> !>���وذ^ "= L@ل ا�/�ة إA ه;� ا��وف ا%�<#! وا

!#>�%�8W ا�/�ة إH A'! . ا@?#'#! <�;! P%�<! ,�وف ا A/'�"�  م1880و?%�د ا(�ا	�ت اJو

��3& و��> H(#��، اWي آ�ن 	�أس إدارة دار ا��M ا��5	!، إA اJق ا���(����<! ا���ح ا

 F>��آ &� ^�5"<���وف ا@?#'#! وذ" &� !#"�%وآ�ن هWا ا���ب ا(Wرة " ��ا/� ا%�<#! ا


�اءة �8W ا�/�ة واWي ا���ح �#F ا?��ذ ا��وف ا@?#'#! <�- "= ا��وف ا%�<#! �& ا AاJو

!#7
�8W ا F>��"= آ ��ًءا آ�"ًkc و�� أ��د ،!>���  .)1(وا

��وف  )U%> 2�3)��#)H ا�)����#= 2�3  و<%� ذ^ <D��ة�> !>����& د/�?F إA ا

!#>�%��3& آ�رل ���رس وا�;3�k#ي H��ن  ،ا@?#'#! /��Y /= اJق ا���(�وأ<�زه> ا

، و�ّ= �Pى ه8W ا�/�ة > 	��b و	
� إ- /'�"� ,�\ <%U ا���D	= ا%�ب ه8W )2(و��ر


7#! وأWLوا 	�/�ن �� و	
�"�ن ,
��ا#)_� �ً��.  

 &>�%
�"& ا@?#'#! أ�b3ر آE#� "= ا����	= /�A ا�ا<� ا�> !>���و�� X�D ا�/�ة إA ا


�:ن آ\ "وا��<%#= <��Dه> @H�%��ر ا�1<& وا����	= /�A ا�H@م 
� ا?�W أ/�اء ا�H@م وا�

D��م اA�5D، ��/�ا إA ا%�"#! ود/�ا إA إ,@�� "�\ ا \)(A�5، ود/�ا إA إ�1ء ا

&>�%  .)3("ا�/�اب، ود/�ا إA ا?��ذ ا@?#'#! <�ل ا��ف ا


� أ/ّ� <��Eً "م /�A 	� /(� ا%k	k ���& 1943ه8W ا�/�ة }��ًرا "�Dً�� /�م  وآ�ن }��ر�

 &� =#?�
%'�
�/ 8�A أ/�7ء ا�;�� ا��1ي �& c�F#�( ا�(#E!، وأ	'�	�  31و F'�ّY24 :راء8 ا

 !'H1944!	�1، �����X3 ه8W ا�/�ة <�b3 ،F�Hً�ا �;��د8 ا�(#� �#�� )4("م و<�~ ��� ?;'#F ا


��، و?(%F �& ه8W ا�/�ة ";��/! "= د/�ة ا��م أ"�Eل و*�,#)_� F,وا���ا ��#�� ود/�?F إ F

\
/ �#%Hو AH�" !"@H! و�	أ3#� ��.  

                                                           

  18، صتاريخ الدعوة إلى العامية في مصر: زكريا، نفوسة: ينظر) (1
  25ص  نفسه،: ينظر) (2
  79م، ص1979، وزارة اإلعالم، مكة المكرمة، 1، طدفاع عن الفصحى: عطار، أحمد عبد الغفور) (3
  76ص دفاع عن الفصحى،: حمد عبد الغفورعطار، أ) (4
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ود/�?�> ه8W ز/�� أF3 "= ا5%�<! <���ن ?%�> ا%�<#!، و"%b> ه8W ا5%�<! ه& �& 

" !#�L ��?آ��<��� و��اء !
	�}M��= ا���#\ إ- �& <%U اW ، !>����^ آ�X3 د/�?�> 

!#>�%��وف ا@?#'#! �P@L "= ا5%�<! ا'�<%! "= ا��وف ا�> .  

��#� �7#D�(" ��
�b3 !#7 إ��Hق ا�)#'& ��'�وورأى أن ا�/�ة إA . و�� X�D ه8W ا

��ام ا��وف ا@?#'#! ه& "���! "� ��� ا�ا/�ن إA إ�6ر?��،�Hوا !#>�%رw> أن  ه;� ا��وف ا

Wىه�	آ��  ��#� ~�)" !>�%5   ."%ّ#'! HJ(�ب ?%�د �#�� !�(�1، �'�ا8 	%�\ أن ا)1(8 ا

 ��أ3'� ,#= �73ب ا�E"Jل /�A ?%�د و8�c ا�QD ا;�kNة k�'3ع ا���! "= ا;�\ "أو

 =/ !�5D'" !%_
و��Y�%3 �& *�\ "(�>، "� أن ا�ا�� أن ا�3)�ن - 	���> و- 	
�أ آ���ت "�

)
�	� وU%،  =" Fc<%��7 ا? A�/ =#%?ً�ا "= ا�<��م و#Eآ \	k? اءة�

�	'! �& ا�@م واوا

�L: دون \���bD! )2("و8�c ا j�����%(�ر?#= ا�?#�#= ) /�>(، و"� 	�vY ذ^ ا�D> اv#�5 ا

\��  .رL <w��ه� "= ا

- �Hذ وا��HJ> ا�أن / & =#)�	. 

 ./�> �@ن <��ض أk�� F#Lن آE#ً�ا -


�رئ��  \�> !�5��
�اN= ا	A'%" <�D آ��#��� دون ا��c! إA *�\ وذ^ "= L@ل ا

&'#(�  ."��Y، وهWا "� 	(�ه'F ا

1! ه� �)�#! "= "وا)(M ا3�E& "= أH(�ب ا�L !#>وروJ�1ت ا���{� أن ا?�ه�'� ا

 !>�%5	�%���ن ه8W  ، وا�ا�� L@ف ذ^، ��M3�cJ اW	=)آ��	_�#! وا�;3�k#	! وا3�D)#!(ا

)Y &� 5%�<�ت
�� /�A آ�Eة ا��وف اN�5�!ا��1ت 	%��3ن آE#ً�ا "= ا_3 � ��#�،  !��H �"أ

�� ه� وا�� �& ا(@د  ��ً@L !Hر��1! ا =" !#���
�� /�A أ<'���N ���5ر8 ��ب ا�1! ا_3

!#>�%\ /�P A%�<! ا��1ت اJورو<#! "= L@ل إ<�ا)3("ا�	 &'#(�ز د/�ات }��ت ، و�3ى ا
                                                           

   86، صأزمة الفكر العربي: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (1
 87ص: نفسه )(2
  88-87ص ،أزمة الفكر العربي: الحسيني، إسحاق موسى) (3
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 ,#` ��"X د/�ات إA إP@ح ا��وف ا�;3�k#	U%> &�، ! ا(@د اJورو<#! آ�� �& إ3;���ا

�� ��"X ,�آ�ت ا�P@ح  ،)<�ا�3د *�(آ�/�ة  !>�%5#! "= ا-�(�س وا�L <و���, X3آ� ���

8W1(ه(.  

 !1�)��8W ا `�E
�د أن  ،��A ر<� ا��آ�ت ر<_� آ�#� <�D> ا�%'�أ"� ا)(M ا�/-��

 <�D	 رئ�
�� ^إ*��ل ا��وف 	�vY ا�%'A و	k	\ ا-�(�س #� J ،��ً#�Pن ا�ا�� L@ف ذ

�����ت v#�5�_� �& ا'_� ا	 F3أ  "� أ�
	 �"،  =�وأآ�E ا��%��#= 	��'�ن وه> 	
�ؤون و


�ان ا��آ�ت �����ت ,�N@ د� j
	 @� ،F3ؤو�
	 �" <�� =" <�%'�	 - ^  .)2(ون ا�D>ذ

!#>�%P &� !1%�<! ا��وف ا�)�^ 	D'� اW> &'#(���،  !>�%5إ- أ3'� �3ا8 - 	'�� ا

^* @> !#>�%1! �#��، ���c�" !>�%5دة �& ا��وف ا�)�و�ّ'�� W>،  !�c�3 �#wا?�� و�ّ'F أ��3 ا

<��?& /= �
�ان ا��\ آ�� 	�ى، و�3ا 8	M)H �#% ه8W ا5%�<! إA /�ا"\ /�	�ة ���3(:3;�(  

�1! ا(#�! �& أ�Pا?�� وأ�D}�� و?�اآ#(�� و1! ا��رH! �& ا(@د : أوً =#> �#)�ا-L�@ف ا

��F، و<�� أن F�1 ا%�"#! أ*� ?��ً'� "= d"و F��%�H1! <%#�ة /= اM 	�%�> و	
�أ �_�� ،!#>�%ا

5'%! �#��� ا��= و�)�1! ا �(D? ��3y� F3�(د ا��آ#M، و/@ج ه8W ا����! - 	d?& إ- F(D3 و

=#�1�  .<��,#� ا

�#ً3�6 : =#> �" !#>�%
�ؤون و	��(�ن 	��اوح �& ا(@د ا	 =	W�& ) 30 -19(إن ";��ع ا��%��#= ا

!%'_5" !1 !�#5D1! أ��#! �Y#�! و- <� "= إزا! ذ^ أوً�  ؛ا��!، و"%'A ذ^ أن ا�1! ا ��3J

)'!، و"� 	��b <%� ذ^ "= P%�<�ت 	%�2 �(\ أن ?���= Jا =" v#�5ا�1! ا5D#�! وا'_� ا

A! اJو��  .�& }�وف أآ�E و�Yً,� "= ا

�Eً
�ا/� وُ<: �6#M ا�%�#> وP�L! ?%�#> ا�1! ا%�<#! و�)�د آ�M ا�Hد أ�(� �#
%�ه� /= ?�

HJ F(�ب آE#�ة X%Yي وW��وج "= ه8W ا����!  ،ا�1ض ا	��ن <��Y آ��c M	�ة �& وا
                                                           

 89ص ، نفسه :ينظر) (1
 92-91، صنفسه: ينظر) (2
  94-92، صنفسه :ينظر) (3
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�ا/� ")��*�	= <%�> ا��c =" !1! و/�> ا��<#! وا�%�#> "= �c! أ�Lى "� ��v <�ب ا-c���د ا


�ا/� "
�م /�A إP@ح ا��وف ،�& هWا ا���Yع  .ور<�� 	��ن إP@ح ا

&'#(�
ّ�ه� �& ا��وف ا%�<#! ،إن ا	 &� إ- ،آ��ل آE#� "= ا(�,E#= ،رw> ا5%�<! ا

 ��� ،!#ّ>�%أ F3	��U أن 	��ن ا�\ "= L@ل إ,@ل ا��وف ا@?#'#! /��Yً /= ,�وف ا

!��P �#w8 و�b'> !�}�> &�� ة�/�^ �3ا8 	�\ /�A <_@ن ه8W ا�/�ة  ،	��E" U\ ه8W اW>و

  )L =":)1@ل أ"�ر وه&

�ذ^ أن �&  ؛<#! ?dد	! ?�"!"= ا�)�> <F أن ا��وف ا@?#'#! /�kcة /= ?dد	! ا�PJات ا%�: أوً

 \E" !#'#?@�� �& ا��1ت اJورو<#!، و- ر"�ز �� �& ا��وف ا \#E" - ة�#Eاً?� آ�Pأ !#>�%ا

  ) ح، خ، ص، ط، ظ، ع، غ(,�وف 


5#�، أ"� �& : �#ً3�6إن ا��وف اN�5�! �& ا@?#'#! - ?�ّ#k <#= ا�5ت ا_�	\ وا�5ت ا

�1	�E" ،!ل ذ^ ا%�<#! ��_�ل اN�5��ت  !�Dق <#'��� ��5 )َ�َ�َ\ و��َ?َ\(و��5ه� �#�� د-�� ،


�ف �& 
�ف �&  )��\(اXN�5 <%� ا�1ّ	!، )��?\(و{�F <%� ا !، وهWا ا�Dق ا�5?& ذو د-


�ة؛�yن اH�%��3 ا��وف اّ%" !���" &� �
'H !#'#?@  !P�L إ*�رات �#�? =" �ّ> - F3J ^ذ


5#� "= اN�5��ت<�_�	\ وا، )َ�َ�َ\ و��َ?َ\(,� A	v)5 <��"��ن ا��##k <#= ا����ت أ*(�8  ؛

��F�#> =/ A اWي F'�H و-�	 =" \Eآ� W�'#, �'�E" ن��	وF <N@" �# �	�c �L: X#> A، ء"F إ


�	> <�ل ه;�8  .ور<�� آ�ن اJوA إP@ح ا(#X ا

�Eً�6 :�/ �#7	 !#'#?@�> !#>�%
�رئ ?(#= ا*�
�ق ا�QD اWي 	
�ؤ8، وإذا /)� /�#F إن رH> اA ا

F، و�Pر ��/ �Yً�F# أن 	%�� إA رH> ا��دة  M(3 - يW! ا�;��ل اk'�> 8�'/ QD��Pر ا

 F)�ا�ا,�ة "= ا��P �#�c &� !1ره� ا�& ?��ن �& ا)#�ق ا%�<&، / <6�F# أن 	��ول ?
�	M ا

�QD "%�3& ذ^ آ�y� ،Fذا آ�ن هWا �& ا��دة ا�ا,�ة ��#j ا��ل <�Wاآ�ة ا�ا/#!، / <6�F# أن 	


� Y\ /= ا%�<#! آ���، � j	�5��yذا آ�ن هWا ه�Wا، <��1! آ���؟، وإذا Y\ /= ?(#= ا-*�
�ق وا


�رئ آ�ن ا�7�#\ آ�F#� �ً'N، وآ�ن هWا ا�7�#\ وا�%ً� �& أ�Pل ا-*�
�ق وا��5	j، اWي 	�د ا
                                                           

  99 -94، صنفسه: ينظر) (1
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ة ا��1	!، وإذا آ�ن ا7@ل /= أP\ ا��دة Y@ً- /= "%'�ه�، �dي ا)(#�#= إA أP\ ا��د

\Yوأ U�wم : أ�%
�اءة ، أم H(#\ ا"�'�ع ا�D> -"�'�ع ا-ه��اء ),�وف ا��آ�ت(H(#\ /)� ا

  .) 1(إA أP\ ا-*�
�ق؟

��وف ا@?#'#! : را<ً%��> !>������D#= أن 	��(�ا اإّن ا����! /��P Aر "���D! - ?�'� ا���ب ا

 &� F�#;(�> d_�)'! و	�
�ر اJا &� \)�)�
�ا/� ا��1	!، و"= ه'� 	�#� اآ��� d_L و�Lوج /�A ا

ً�> !/�)_
�اءة /�A ا�Fc اv#�5 �"= ?�آF "���ً� �ا���<! وا��_d �& ا'_�  �& و- *^. أن ا

�_d ا����ب أو ا�_(�ع، Jن آ��<!  اأه�ن �Yًر
d_L A ا'_� و?k	� /�F# أ��3 "= ا)? d_�ا

  .);(?)2�F و?7�A(/ =" \ أن 	���ي إA ا�5اب

�(ً"�L : ،ون�
إن "E\ ه8W ا�/�ة إن {(
�H Xف ?
_� P��'� <��ا6'� ا%�<& اWي ا"�� /��ات ا

`	��
�	> وا  .��\ /�#'� ?%�> ا�1! ا5D#�! وا�1! ا;�	�ة آ& 3
�أ ا

 &'#(��@P! أن ا	��U ه8W ا�/�ة ر��7ً ��{ً%�، �'�ا8 	�/� إA ا'�b إA أL_�ر وا

 !����
��، وا�)#'& - 	'�� "���! ا���<! ا%�<#!، إ- ان ه8W ا#)_? A�/ ة �(\ ا���ام�/�ه8W ا

� "= ا-*��1ل  ،<�~ �#�� أ��Pب ه8W ا�/�ات ا��ا"!ً�> !#>�%و�3ا8 	�/� إA إP@ح ا��وف ا

 8Wه \E�>^أ#� اJوA "= ذ^ آ�F أن 53�v ا��وف ا%�<#! D3)�� : "ا�/�ات، 	
�ل �& ذ

 ،!��D�_�� "%�> ا�1! ا%�<#! و- 	�دي <'�7��� اD�#! و- 	�ر6'� ا-�3@ل وا	��3 -  A�/

 !#>�%��ج ا)�#> "= أز"! ا��وف ا�ور<�� ا�Dد	! ا�& ?'��U روح ا%�5؟ <�A، هWا ه� ا

;�ا هWا ا���YعاWي ا�/ =	W  .)/ �D?")3�b%" F#> ا

                                                           

يرد فيه على  )الحرف الالتيني والعربي(ذا االستدالل هو استدالل محمود محمد شاكر أثبته في مقال له تحت عنوان ه) (1
عبد العزيز فهمي باشا الذي دعا إلى الكتابة بالحروف الالتينية وُأثبت هذا المقال في مجلة الرسالة، وقد اعتمد الحسيني هذا 

  )12م، ص1944، 12، مج 562الرسالة، عدد (: ينظر االستدالل في كتابه الذي أشرنا إليه،
الذي رد فيه على عبد العزيز فهمي، والمقال منشور  )الحروف الالتينية(هذا استدالل عباس محمود العقاد في مقاله ) (2

 )2م، ص1944، 12، مج 585الرسالة، عدد(: في مجلة الرسالة، وقد استدل الحسيني به، ينظر
  99، صأزمة الفكر العربي: سىالحسيني، إسحاق مو) (3
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���
�م ,��- 	 < &'#(�
� و�cده� �& ا��وف ا%�<#!، واآ�AD  ت�@�ّ= ا�%	 &�ا

 &��j#D "= ا5%�<�ت ا��<��*�رة إA و�cد "��آ\ �#��، و�ّ''� رأ	'�8 	
�م <%U ا���ل 

!#>�%
�ا/� �& ا�1! وذ^ "= L@ل ر<� إP@ح ،?��	�� ا���<! ا�(ّ#= أن  ،ا��وف <Py@ح ا


�ر<! �
�ا/� H#(%��3 /= آE#� "= ا���آ\ ا�& 	��= أن ?��c �& ا��وف، ود/� إA اإP@ح ا

1! ا���<! و1! ا-H�%��ل  =#>)!#"�%Jن اkc ����@�Lء "= ا5%�<! ا�& ?��� ا�1! ا�& ) ا

} �%	 < F'ّ�
�ر<! <#'���	�	� ا�ارس ?%����، و�� ���.  


ر -5=?SAا:  

 A'%"�5ر، و�L-ا !E	��"= ا�bاه� ا��1	! ا�& َآ�Eُ ا�;�ء إ#�� �& ا%�5ر ا

َأن َ?َ�َع اْ�7ُDَُل : َواِ�Lِْ��5َُر ِ�& اَْ�َ��ِم. ِإ	;�ز8: اLِْ��5ُر اَْ�َ��ِم:"ا-L��5ر 1! آ�� �cء �& ا�)�ن

�َ/َ &?dْ	 يWِt
�"�س)W, ")1ُف اْ�7ُDُِل ِ"ْ= ُآ\z َ*ْ&ٍء: وا-L��5ُر، A اَْ�ْ%َ'Aوَ?ْ)َ�kَcِ�ْ ا: ، و�& ا

  .)2("أو8kc: اL��5 ا�@م"

!1�
#\ أ"� "%'�8 �& ا-P_@ح ��> 	(�%� /= "%'�8 �& ا� ،F#3�%" ت�Eوآ FbD ه� "� �ّ\ 

  .)3(#�8"� دّل ��#�/ F�A آE، أوا-L��5ر إ	;�ز ا�QD "� ا�D#�Hء ا�%'Aو�#\ 

، w#� أن ه8W ا�bه�ة �b3 X�D )4(و@L��5ر أ*��ل /�	�ة #� ا)#�ق ه'� Wآ�ه�

&'#(�
�ل ?�X /'�ان  ،ا" &� ��، و�� /ّ�ف ا�)#'& ا-L��5ر /�A )اL��5ر ا����ت(��'�و

 F3و��� أو <%��7"أ�, \Nواd> !��;، وهWا ا�%�	/ �P�� j�A )5("ا-Y�%�H! /= ا���! أو ا

\�*  ��ً"�* �#F ا�)#'& وهWا "� > 	�%�ض @L��5ر <%��"#�F،"= أ*��ل ا-L��5ر و  &�

                                                           

 )خصر(، مادة لسان العرب: ابن منظور) (1
، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، 8، تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، طالقاموس المحيط: الفيروزآبادي) (2

  )خصر(م، مادة 2005بيروت، 
، 59، مجلة البحوث اإلسالمية، الرياض، عددأليفقواعد االختصار المنهجي في الت: مزهر، عبد الغني أحمد: ينظر) (3

  345م، ص1999
  فقد جاء صاحبه على أشكال االختصار )قواعد االختصار المنهجي في التأليف(ينظر في البحث السابق ) (4
  31، صقضايا عربية معاصرة: الحسيني، إسحاق موسى) (5
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F، و%\ "E\ هWا ا��\ "= ا-L��5ر ;d إ#F ا�ار�Hن �

�رئ ""Jن "= *F3d أن 	��� /�A ا

 - X��
�اءة، و/�A ا��?M "= ,;> ا���ب، واk"= ا�(Wول �& آ��<�F، و"E\ هWا ا"= ز"= ا


�ر	 =" �'/ F> )���ن	ر8 �� �, X��cJ\ ذ^ أدرك ا�)#'& أه�#! و�cد ا-L��5ر �& . )1("ا

�Dت وا���<�تm�  .ا

 X)6�5ر آ�� أ�L-?��، وا�	ا�) �5��" \��> �Yه�ة /�ر�b?'�ول ا�)#'& ه8W ا

�15 ,;���، و ^
�د وذ'"� ا'�7! ا�)#'& }�ه�ة ��	�! آ�ن ا-H�%��ل اJول �� /�A �_� ا

ا واL��5ًرا "= ا%��#! وا?)�ع ا%��م آ�Eت ا-L��5رات، وإ��3 ُ;� إA ا-L��5ر ?#)#ً�

�Eً	�,ً�� و	�5ر ���L-ت �& ا���)ّ(w#� أن  ،ا�{�!، و�� ?�Pّ\ ا�)#'& أن ا�1! ا%�<#! "= ا

> 	�Q <7(� و,�5 !#>�%) ا#�=(! ��H�%�\ /�ب c'�<& ا;k	�ة ا%�<# ،ا-L��5ر �& ا

�> أواN\ ,�وف اJ/�اد <�ً� "= أ��Hء اJ/�اد  ،ا-L��5ر �& ,#�?�>��%�H�5را?�> ا�Lو"= ا

��ء، و�� ا�%�H�X ا-L��5رات �& �Pر آ�"�!، "E\ ذ^ اY�%�H��> /= آ��! �L)! <��ف ا

 !���  .)2(اL��5ًرا ــ@ ?
j) -(ا�H@م /'�"� دوX3 ا�j,�5 و"= ذ^ ا6(�?�> ��ق ا

 < !�	�

�	�! آ��)�ن وا��W	M وا;���ة وw#�ه� "= ا�%�c> اw#� أن ا�%�c> ا%�<#! ا

?�� اه���ً"� �E\ ه8W ا-L��5رات، وآ�ن أول "%;> /�<& ��	> ?Dّ�د <�H�%��ل ا-L��5ر ه� 

�D#�وز:<�دي �#��
�"�س ا
�#\ "'�� "� اH�%�أ"� ا�% ،ا� !E	���%;> \ ا-L��5ر آ��c> ا

�#H�و�� أX)6 ";�� ا��P &� !1ر8 ";��/! "= ا-L��5رات، أ"� "%;�� "�#� ا��#�  ،ا

!#7
  .)3( وا()��ن �
� أDw@ ه8W ا

� <7(� و��c و,�5 �� رw> أن ��?ُ <وا�)#'& 	%;M "= أن }�ه�ة ا-L��5ر 

^ �3ا8 	�/� ";�� ا�1! ا%�<#! إA  ،ا%�<#! "= اّ)ّ(���ت �#��W �� &�
#�م <�8W ا���! اا

 &'#(����5ات وY(_�� و?�,#�ه� 6> إذا/��� #'��N��"��> �D?�ن 	��bه�� ا�. اJوA ,�5 ا

                                                           

، 59، مجلة البحوث اإلسالمية، الرياض، عددليفقواعد االختصار المنهجي في التأ: مزهر، عبد الغني أحمد) (1
 349-348م، ص 1999

  33-31، صقضايا عربية معاصرة: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (2
 34ص قضايا عربية معاصرة،: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (3
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 ،وا3�E#! ?%�	� ا'�س ا��ص /�A ا��X �& ه8W ا��,�! ا�& ?��� �#�� ا�'��)! <#= ا�%�ب

��D#%Y ��	�� \1�(	و")1(.  

^ 	m"= ا�)#'& أن ا-L��5رW>و �6> ا�#)#�  ،}�ه�ة �1	! ا�H�k"��� ا�7ورة أوً

 ��;j اJ"! ا%�<#! ا-���5د �& اd� <c�%��� ا�Lا���دة "'�� وإد Aوا-���5د، �'�ا8 	�/� إ

وا��X وا��دة �& /�5 أ,�ج "� ��3ن �#F إA ا-���5د، ��%�5 /�5 ا-���5د وا�	;�ز 


#� ا-��  .���5د �& <%�c UاM3 هWا ا%�5و}�ه�ة ا-L��5ر {�	� 

  ا�?�,1\ -6

 ،M	�%�
�ن ا��Y& ا"= ا�bاه� ا��1	! ا�& <�زت /�A ا��J <��\ واvY �& ا

ه8W  _�ر/ !N�A اA�5D، و,�\ �اء <�`و?'�و�� آE#� "= ا(�,/ =#E�A أ��3 "= ا�bاه� ا

���D!؛ وذ^ Jن ?'� و"'������ ا�bه�ة�ول ه8W ا�bه�ة أv)P أ"ً�ا "�ّ�� �& ";�"� ا�1! ا%�<#! ا

 !1��& وا�_�ر ا%��& وا��7ري، وا�%�	M آ�� /ّ���F آ�M ا�%أن ?���> "�Yء ا-D3��ح ا

��>��H�3;�� وأ A�/ !#�;/Jا !����Dظ "، وه� )2("ا%�ب <�Jب "= ا�%"� ا�%�H��F ا

���1 �#w &� ٍن�%� !/�Y��! "= ا%;�#! إA ا%�<#! �Hاء و�� �#�� 3
\ ا���: "، و�#\ �#F)3("ا

!���ً(� إ- <%� ?1##� "� �& ا�w M	�%�، و/F��ّ ";�� ا�1! �& )4("?1##� أم - w#� أ - F3	�A?d ا

�#H�
�M: " ا� أو اk	�دة أو ا
'  .)5("ا�%�tب ه� ا�QD اcJ'(& اWي wّ#�8 ا%�ب <�

 8W#= ه	�1�وإ��3 آ\ أ"!  ،��& #)X <�/� أو "��6! ،ا�bه�ةو�� ?'�ول ا��J"�ن "= ا

6
���ت اJ"> ا�LJى A�/ X��D3ه�ة إن ا�bوه& #)X ��5ا /�A ا�1!  ،?)�ي �& 1��� ه8W ا

F>��آ &� F	�)#H F
�"�ء "� ��: ا%�<#! وإ��3 }�ه�ة "��cدة �& آّ\ 1! ,ّ#!، و"�� �cء �#�� /'� ا

                                                           

  32ص: نفسه) (1
م، 1987، دار العلم للماليين، بيروت، 4ط، تحقيق عبد الغفور عطار، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري) (2

  )عرب(مادة 
  26م، ص1908، مطبعة الهالل، القاهرة، االشتقاق والتعريب: المغربي، عبد القادر مصطفى) (3
  3ت، ص.، المطبعة السلفية، القاهرة، دالتقريب ألصول التعريب: الجزائري، طاهر) (4
  20ار الدعوة، القاهرة، ص، د2، طالمعجم الوسيط :أنيس، إبراهيم وآخرون) (5
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"��
�8 <('�ء آ@"�> ور<�� > ا/�> أ�3> "�� 	1ّ#�ون "= ا�وف "� #� "= ,�و��� أ(�!، �ُ�<�� أ

 8�
�
��(> 8�M ود	'�ر أ�
�8 <('�ء ِه;�ع و<��ج أ�
�8 <('�ء آ@"�> �ِ�ره> أ�
�d� ،8"� "� أ��	

 ،=�	 <F إذا آ�X3 ,�و�F "= ,�و��>، آ�ن /��N�'> A> أم �, A�/ <H-س، ور<�� ?�آ�ا ا��	�>

وLُّ�م وُآ�ُآ>، ور<�� wّ#�وا ا��ف اWي #� "= ,�و��> و> 	1#�و�L ��3 &� FN�'> =/ 8ا�Hن 

��3 !#Hر�D
ٍ>، :k>ُ�cُ ،�ٍcُ: اّ>ِ ،1("�3�ِ�ِ(.  

 !7�'��bه�ة ا�%�	M }�ه�ة ��	�! ,�	E! إ- أ��3 أ�b3 ��" X�)P ا(�,E#= "� ا

!#>�%آ�ن - <� �;�"� ا�1! ا%�<#! "= أن ���ن - <� "= �c! ?��د ��ا/� ا�%�	M و,�ود8؛ و ،ا


�ت ا�;�ن وX�b3 ا�m?��ات cJ\ ه8W ا�bه�ة%� ،��
?�/ A�/ �"Jا WLd?.  


�ه�ةأ"�  ، و�� ا�)#'& ��> 	D1\ /= ه8W ا�bه�ة <��> /�7	�F �& ";�� ا�1! �& ا

 ���bه�ة ا�%�	M و�= <��ود - ُ?<�را�Hت /�	�ة، وآ�ن ?'�و =	W)��%�<#!"= ا�> \�،  ^Wو


�ل �#��	 &�! أ,�� ���& زw��ل ا�
QD أ/;�& ?��c'�8 إA : "�3ا8 "%;ً(� <� �'إذا /�ض 

1�'�، وإذا ?%Wر ذ^ اH�%��'� "��ن اJ/;�& آ��!  =" ��Hا F �'

1�'�، وإذا ?%Wرت ?�F��c ا*�

�%? A	F) أ�Hة <��%�<�ت /�<#! "y> !w�5,�ى {�ق ا�;�ز، وإن > 	�= *&ء "= ذ^ 3�d; إ

�'�1  .)2("ا)��Nة �& 

  F>�> �#7	 =" �
وcJ\ ذ^ 	��U ا�)#'& ا1�� �& ا�%�	M وا��Hاف �#F، و	'

 A�"و !#�;/Jظ ا�DJا M	�%��Dظ، ,�A �3ا8 	�7 *�وً{� Jا =" M	�1و	
/ 8�5�A ا'�در وا

 F)	�%? v#>أ/;�& أ QD�� أ,��"��/-?�ا��ت ه8W ا��وط �& أي  &�وه8W  -�ا أ�Dظ ا%��م ا

  )3(:ا��وط ه&

                                                           

   304- 4/303م، 1983، تحقيق وشرح عبد السالم هارون، عالم الكتب، بيروت، 3، طالكتاب: سيبويه) (1
أثبت الحسيني هذه المقولة في بحثه الذي نشره في مجلة مجمع اللغة العربي القاهري، وأثبت هذا البحث في كتابه ) (2

  )146قضايا عربية معاصرة، ص : ي، إسحاق موسىالحسين: ينظر(قضايا عربية معاصرة، 
  151، ص قضايا عربية معاصرة: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (3



77 

 

�1�'� ا���#! /��P Aرة "�، أي <�5رة ا-H> أو اD%\، د-! /�A أدا��N /�ً�� : أوً &� ��/�#*

> ?mد8 bD! أ�Lى.  

3�6#ً� : <Hوا \/�� <H�7ورة "= "�5ر وا"�و3��� "�و3! ?��''� "= أن _�? �" ��'" ���3�F) ا

�Dظ ا%�<ّ#! ا#PJ�D"!%�ل Jا A�/ �Hً�#� ،^  .و"� إA ذ

�Eً�6 :���bD! أ�Lى أن ?mدي آ�"\ د- �#_�(? - `#�> !-�ّ  .د�! ا

&�اX���H ه8W ا��وط ��> ?%�	(��  و�3ى ا�)#'& 	%�ض ";��/! "= ا����ت ا

��'":)1(  

1-  !#(3�Dوردت �& ا�%;> ا�H#� اHً�� و�� *�/Beryl, Beril   A�, Xَ<�|�ر أو ِ<��tر "= ا

���ة (و) ?(��رت ا��Dة �& ذه'F: (و�%ً�� وُذآ� �#F أ��3 دL#�!، و	
�ل �& ا���<! ا�%��Pة

<��ر 	(��ر <��رة، و?(��ر 	�(��ر ?(��ًرا و"�(�ِ�ر : ، و	��= أن 	��� "'�� �#
�ل)w#� "(��رة

A'%� .�Pر *�Dً�� آ�(ّ��ر: و"�(�َ�ر، وا

2- 3�D
! "= ا@?#'#!  (Douche))#! ُدوش "= ا���وه& ")�%��! �& ا�%�(Ducere)  <cا

�� �& ا�%'A، ه&  !�>�
" !bD، وإن آ�X3 أو(Shower) ��'" �Hا�;3�k#	! "� و�cد 


�<��� آ�� ز/> ? !#>�/ !bD �c�	 -و ،!#ّ���د-!، وا�N�* !bD%! �& ا%�<#! ا

&'#(�
�)2(ا�*@ !�>�� !bDُدوش، 	ُ�وش و"ُ�وش و?ُ�وش و	�َ�ّوش : ق �#
�ل، وه& 

 .و- 	1'& /'�� اH��ّ> أو اw�)\. و"��وzش و"��وtش

                                                           

  155 -152، صنفسه: ينظر) (1
: فيقول الشرباصي في مذكراته) ثَجاج(في العربية وهي كلمة ) دوش(ذكر الشرباصي في مذكراته ما يقابل كلمة ) (2
ينظر مذكرات أحمد الشرباصي في موقع " فنزلت قطرات بطيئة بلّت رأسي ثم انقطع الماء) الدش(واستنجدت بماء الثَجاج "
ال يوجد ما يقابل لفظة : ، وذكر الحسيني ذلك ولكننا نعجب من قولهhttp://www.ikhwanwiki.com، )إخوان ويكي(
أنه يتعذر اشتقاق فعل منها، وهذا باطل فقد ) دوش(عوضا عن ) ثجاج(عده عن اقتراح في العربية، وزعم أن ما أب) دوش(

لسان العرب، مادة : ابن منظور: ينظر(. الصب الكثير ويكون للماء وثج الماء أي أسالها: ومعناه) ثَج(أثبتت المعاجم الفعل 

  ).ثَجج(مشتقة من الفعل ) ثَجاج(وبهذا تكون لفظة . )ثجج
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! "= اH> /�> ه�  (Pasteurize)<)��ة  -3��")Louis pasteur(  A�/ !%N�* !bD�وا

)'! و"���<! /�A ز�c�cت ا�(= ا�()��ة، وه& "�� - 	��= ?�F��c، و	��= أن �3�� Jا



#> : �ل"'�� �'%�
> "����3؛ Jن ا/ !bD<)َ�َ� 	()ِ�� <)َ��ة و"()ِ�� و"(َ)��، و- ?'�ب 

 !cر�> \N�(��\ "� �& ا�&ء "= �cاd> <#6	! وH#�!، �& ,#= ?��ث ا()��ة <1�& ا

 .درc! 158 -101,�ارة ?��اوح <#= 

�%)'! 	1'& ا�1! اJا A�/ !%N���Dظ اJ8 اWه \E" M	�%? آ�� إن !#>&'#(�
� ا�%	، 

^�(�` �& *��3d، و	�ى أc��> �'3! إA  وcJ\ ذ !#>�%�Dظ /�A ";�� ا�1! اJ8 اWا���ح ه

��'" !#'D�Dظ اJا !P�L !#��%�Dظ ا�& <�زت "� ا'�7! اJا M	�%?ن /=  ؛�D��Jن ا%�ب "�

M	�%��Dظ ���Lل <�7  ،رآM ا��7رة وه> �& "�,�! أ;d?�> ا�7ورة إA اJت "= ا��"

!1�#)X أM(�� �{ً�D وإ��3 ��3 و�Pف وأH��ب ؛ا�%�<! - 	j%7 ا !1���)1(.  

 &'#(��Dظ اD'#! و"= ذ^ �3ا8 و�3ى ,��H! اJا M	�%? A��%�	M �& د/�?F ا�ا�N! إ

 !
�ب ا%��#! ا���اوJا M	�%? A: - Hّ#�� �& ا�Hm)�ت ا%��#! "E\و	�/� �& <�` F إ

#)��3، د<��م( ،�#�(c�" ،دآ��ر .( \{ &� �� !c�, - ب�
J8 اWد ه�cة أن و�/�و")ّ�غ ه8W ا

  .)2(و�cد أ�Dظ /�<#! ��درة /�A أن ?'�ب "'�<��

!#�;/Jب ا�
Jا ^�? =/ �Yً�/ !#ّ>�/ !#ّ��/ �>ً�

ّ�م ا�)#'& أ	 ^W>��3 أن  ،و��"y>و

! آ�� 	%�
�، و"= ه-��;�� ا�1! ا%�<#! ?��\ �D3 ا ��"�ّ� &��Dظ اJ8 اW:)3(  

� "= دآ��را8 -1ً�> !#ّ�� "= دآ��ر، و"'�� /�ً�> <bD! دآ��ر و,�#> . )4(/� X_��Lو�� ا 

                                                           

1) (156، صقضايا عربية معاصرة: الحسيني، إسحاق موسى: نظري 
  64ص: نفسه: ينظر) (2
  68 -66ص قضايا عربية معاصرة،: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (3
فالعالم تدل على الشمولية في العلم ) دكتور(نظرته قاصرة؛ وذلك ألن لقب عالم ال يحمل الداللة التي يحملها لقب ) (4

يحصل عليه الشخص بمجرد نيله درجة علمية عالية من ) دكتور(عالم في صغيرها وكبيرها بينما لقب وعالم اللغة هو ال
دكتور (جامعة وقد ال يكون هذا الشخص عارفًا بكل جوانب الموضوع، واألقرب إلى لقب دكتور لقب المتخصص، فنقول 

 ).دكتور في النحو(مع بينما العالم في النحو ال تنطبق ) متخصص في النحو(يوازيها ) في النحو
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X6�,دون ")�غ، وأ !#ّ>�%>(ا�)#'& <�Wا ا�  QD	A%(و. <�(�! �& ا(@د ا�/ ( =" ����ا

و<#= ا_(#M اWي 	_�� ) دآ��ر(س �& ا;�"%! إزا! ا�(� <#= ا��رzا�QD اJ/;�&، و

 <Hا F#�/)دآ��ر.( 

2- �Hو"'�� أأ �#�(c�" \"�, =" �<�%'H(Magnus)  A��ذّ	!، وأP��� "= ا@?#'ّ#! �ذ <�ً

�ر	�س وا�آ��را8��) ./b#>، و?_�� ا/ �,ً@_P�A اّ�رc! ا%��#! ا3�E#! <#= ا

#)��3، و"'�� ُ" -3 =" ��ر	�س ��3J ?%�د��  ;�ز �&إ�cزة <�ً��) !c�, -ا�داب، و

!	k#�;33#! إ�E .واJوA ��3)#! وا

 &'#(�
� :"= ا> F�1 A�/ Q���" F'ّ�dن ا�%�	kc Mء "= "�اآ(! ا��7رة ا%�5	! و

، �
�/�ة ا�%�	M آ�� 	 ،"�?(� <���	#7! <�#1 ?��
^ - 	_�� ا%'�ن �8W اW !��m"= ه& ا


\ إ#'� <��"\ د--?�� <��! "ورؤ	�F ه& أF3  ا%5(#!،وا��Yح - �'? - !#�;/Jا !bD�إذا آ�X3 ا


#�H'� ا��1ي  ��/�7Lأن ��3ول إ A�/ ،��)	�%? دون \N�, ل��	1& أن )'	 - ��bD�> -ح إ�Yوو

  .)1(""� أ"�=

F إ�%? A	M ا�%�#> ا `�> &� &'#(�& و#� <%#�ا /= }�ه�ة ا�%�	M، د/� ا�%

��1ت ا�1<#! و,;2 �> <#�%�وا;�"%& �& ��)_#=، و�� /�ض �& <�FE ,;2 "= 	�ون أ�7�#! ا

<#�%��� 	��= ا��Pل إ�%? A	M ا@L =" !#ّ_Hو �/�A  ،أ�53ر ?%�	M ا�%�#>، و�3ا8 	
ّ�م ,��ً

  )2(:"�ا,\ وه& آ�� ا���,�� ا�)#'& أن 	�> ?_(#� ذ^ �& 6@ث

A�c#� "�ة �5#�ة و�= 	;M أن أن ?��ن : اJو�'��1! ?�ر	� ا%��م وا !#>�1ا�1! ا

  .	��ن ?�ر	� "%b> ا%��م ا�3)�#3! <��1! ا%�<#! و,�ه�

!#3�E���ب ا�1<& : ا�> <�%�أن 	�> ا��ر	� <��1�#= ا%�<#! وا�1<#!، <�#` 	)�%#= ا

#�<�نواJدوات ا�1<#! و	��ح <�%�<#! آ�� ه� ا�ا�� �& ا.  

                                                           

  156، صقضايا عربية معاصرة: الحسيني، إسحاق موسى) (1
ندوة مشاكل التعليم الجامعي في الوطن المحتل  -تعريب التعليم العالي الجامعي: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (2

  181، ص1985، عمان، دار الجليل للنشر والتوزيع، والروح الجامعية
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!E�E%�<#! <%� أن 	��: ا�> !�,���� اW?�HJة اW	= دّر�Hا ا	��ن ا��ر	� �& ه8W ا


/ j�A ��م 	 �	�c \#c ن���	م، أي <%� أن ��%ا%�<#!، وأّ�Dا <�� وو��Dا /�A "5_���ت ا

=##>�1  .ا�)�واة "� اW?�HJة وا(�,E#= ا

 �;ّ* &'#(��@P! أن ا�Dظ ا�%�	�H Mاء ?%واJا M	�<#�%�وذ^ <1#!  ؛أم ?%�	M ا

��j /= رآM ا��7رة وا�#�ة �ا'��ض <�J"! ا%�<#! و1��� "= ا�(�ة ا�& /�M)(> ���3 ا

��bً���" F�1 /�#�� �'�ا8 	�7 ,�وًدا  ��ً#Pأ &'#(�
A ا)	 8Wه F?�/د �" =�ا%��#! ا��	E!، و

�Dظ ا @� !#�;/J	��E "= اJا M	�%�وإ��3 "� أ�6ى ا%�<#! وأ��ده� �(�F ود/�  ،�%�	M و- 	�ّد8

F)	�%? A  .إ

7 - ��ّ�
XW ا���� ا��,=S  


�"#! ا%�<#!، ودا�� '� "= �(\ أّن ا�)#'& أ,M ا�1! ا%�<#! و?%ّ�� <�� ور<_�� <� ��{

�ً	�� !#>�%� و,�	�Eً /(� ��ون /'�� د��ً/� �3<ً%� "= إ	��d> F3ن ا�1! ه& ر"k ا�,�ة وا��7رة ا

 ��> !	�'%F إ- دا�� /'�� و�7ّ��� وأ<�ز أه�#��� ود/� إA ا X�#?أ !P�� ك��	 </�	�ة، و

 !1�
\، وا%^ 	��= اH�'(�ط ��5N�5L "= اW \
%و,��bD و?_�	�ه�، ورأى أ��3 أ�6 "= :�6ر ا

 �)ّ%� \
%^ أ<�ز ا�)#'& أّن "�E�! <�"�زه� ا�5?#! "� ه& إ- اD3%�-ت وP�X إA اW>و ،��'/

� آ�� <ّ#'�� ه&N�5�� /�	�ة، وه8W اN�5�  :ا�1! ا%�<#! ?�ّ�X وا��3زت <

�%�<#! �& : أوً�� ،!#N��'
#�! ا1! ��اM "��ودة ر?#)! وX%Y �& و�X واآ�X)( ا !#>�%ا�1! ا


�	�! آ�Wc =" !3�ّ�" X3ور ?mدي "%�3& أو#! 6> ?_�رت وأWLت ا;Wور ?'�� <k	�دة "�ا,��� ا

 ^�
> !/��;��mدي "%�3& إ��Y#!، وه8W اkّ	�دة "��5رة �& ا��وف ا \PJا A�/

)��#3���dH (F#�/ س�#
  .)j��? <6)1 ا'�� /�A ذ^ وأk#c ا

�#ً3�6 : !#>�%1! ا��E)3#! و?'�� �3ً�ا ذا?ً#�؛ا�1! ا "E)3ا &�����! ه� ا'�اة ا &6@E� Jن اPJ\ ا

���U%> !D ا-L�@ف�وهWا 	�ل /�A أّن ا'�� �& ا%�<ّ#!  ،"'�� /�د "= ا�J%�ل ذات ا�--ت ا

                                                           

  108و  102، ص أزمة الفكر العربي: إسحاق موسىالحسيني، : ينظر) (1
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���c�" �#w !#Pدة �& ا��1ت وذهM ا�)#'& إ )1("ذا?& ا��E)3& "= أ�D'" \PدA أّن ه8W ا

6@6&، ��%�<#! ?'�� "= ا�اL\ �3ً�ا <'�Nً#� ؛اJورو<#! \Pات "= أ�	k" ��#� �#��  �1ت�<#'�� ا

=#%" A'ً%" A�/ \���Dظ �c	�ة d> !3�%�H-�> رج��و"= ذ^ اkّ	�دة �&  ،اJورو<#! ?'�� "= ا

\%Dvَ�َ�َ ( v)5#( ا)v�ّ�َ (\%D� ?> ?��c! ا  A\ ا�k	� إA ا�;3�k#	! -,�;'� إ�'أ�Dظ �c	�ة 

 ^1! إ	;�ز واL��5ر و"= هWا 	��b أن ا� )/He opened serverely)()2�A ذ !#>�%1! ا


�ر3! <���1ت اJورو<ّ#!".  

�Eً�6 :�
#H��
�م /�A ا	 !1�
#!، �%�> ا%�وض اWي ه� أ,� /��م ا#H�" !1 !#>�%وه8W  ،ا�1! ا

�)
� "�'�/! و"���L�> !D�@ف ا#H��، وهWا ا�'�ع اا�& ه& H�! /�� <�ً� !ر ا%�وY#�ا

 &� F �#b3 - &
#H��
� آ@"#! P�L! ��ا"�� ه& . )3(ا��1ت اJورو<ّ#!ا#H�" !#>�%و�& ا�1! ا


_%#! ا�& - ?%�و�  .)4(ن ?��ن {�	�! أو �5#�ةأ ا

#)�Y X�! و- "%ّ
�ة، ��& : را<ً%� !1! "�3 !#>�%?;�� <#= دّ�! ا�1! ا@?#'#! اُ�ْ%�<! و	)� "ا

!#�#���! ه8W ا��و3! �& ��رة ا�/ !1�kc \�, Aء آ(#� "= و?(�ز أه�# )5("ا�1! ا�;3�k#	! ا

وا�1! ا%�<#! اX/�_�H أن ?'
\ kcًءا w#� ��#\ "= ا��اث ا�3)�3& "= . ا��دة ا��D	! ا�3)�#3!

��> j5�? &�  ."�5در "���D! آ��'�	! وا#�3�3#!، دون أن ?;� "%ّ�ً�� �#�� و	%�د هWا ���و3! ا

�N�5L ل إّن�
ا�1! ا%�<#! آE#�ة و/�	�ة - 	��= ذآ�ه� �& <�7 3
�ط، وإّن  و	��''� ا

" A�, ت�#ّ"�(5� �& ا�1! ا%�<#! "= أن 	%�ف أ�Lا?�� ا��F إذا أراد ا �> - &>�%ا��1ي ا

!
� ا%�<#! و�D! د�#N�5L A�/ j
� ا%�<#! �Hى )6("	N�5� &'#(�، و"� آ�ن /�ض ا

��5N�5L =" راتW*، إ \Pو &�#�� "= L@ل "
�رF�3 <#'�� و<#= ا��1ت ا�1<#! ا�& ?%ّ���� وا

F �& ا�)#'& "= L@ل �
3 �#Lء أ&* A
<��> ?8�6d <%���ء ا�1ب اW	�? =��/ W�A أ	�	�>، و	(

                                                           

  101ص : نفسه) (1
  103 - 102ص  ،نفسه: ينظر) (2
  107 – 106ص  ،نفسه: ينظر )(3
، 15، ج مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة - المقطعية في اللغة العربية: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (4

  55م، ص1963
  9، صدب العربي الحديثفي األالحسيني، إسحاق موسى، ) (5
  91، صالسكاكيني في النهضة الفكرية المعاصرة: حامد، أحمد حسن) (6
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�ر3��> <%��7 وهWا ا)#�ق وه� أ�6d? F3ّ <%���ء ا����#�ت و"'�ه;�> و{�ق ?'�و�> ا��1ت "

U%)>، رن ا�
��3#! وw#� ذ^ "= ��أ	'�8 	J3)#! وا�D��1ت ا�1<#! آ��;3�k#	! وا�> !#>�%

!#>�1  .ا��1ت ا

  

  

  

  

  

  

  

  


Oً�
  :وا��,وض Fراؤ6 )! ا.-�ات وا�ّ���: _


� ا*��ك L(#ً�ا �& . *1\ ا�)#'& "'W و�F?�#, =" ��)" X <�راH! ا�PJات وا��وف�


�ه�ي
! ، وآ)1(;'! ا��;�ت �& ا�;�� ا��1ي ا�ّ%��
�7	� ا�w M#� <�` ?'�ول �#�� <%U ا

 X3آ� \> !%Hّ�" أو !�"�* =�? <<��PJات وا��وف �& ا�1! ا%�<ّ#!، إّ� أّن ه8W اJ<��ث 

 \#�L 8ذ��Hأ ��/ A�/ !1�F :راء /�#
! �& هWا ا;�M3 "= ا �َ3 < ^W ،!_#(> v"@"

M3�;  .)2(ا)��آ#'& اWي ?%ّ�� �& أ<��W�> F6ا ا

                                                           

، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمان،  1، طإسحاق موسى الحسيني سيرته وآثاره: أبو لبن، جميلة عبد الفتاح: ينظر) (1
  52، ص 2001

السكاكيني في النهضة (األصوات والحروف في كتابه  أثبت الدكتور أحمد حسن حامد أبرز آراء السكاكيني في) (2

  .108 -91، ينظر في الكتاب ص)الفكرية المعاصرة
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 F#
�{� /�	�ة،  �& أ<��F6 أّن ا���! �& ا%�<#!و"�� ?�Pّ\ ا�)#'& إ" =" !3�ّ�"

 !#>�%
_� ه�  X"�P	�XN�P F# �5#� أو {�	\، وأP\ ا���! �& ا�Wc-  jره� اE@6&-واm"

 �Eدة ,�ف أو أآ�	k> ^
�{� �5#�ة، و"= هWا ا�E)'? \PJ ا�--ت ا;�	�ة وذ" !6@6 ="

F#  . )1(إ

�#ً%_
�Hاء أ"
_ً%� وا,ً�ا أم ";��ع "
�{�، أي  ،و	�ى ا�)#'& أّن ا%�<& اJول ?�ّ�> "

> 	(�أ آ@"F <)�آ= وإ X"�5> ��3	�F# ,�آ! {�	�!  F3أ)!�ّ%أو �5#�ة، ورw> ذ^ 	�ى ) ا

�ّ !#ّ?�5
_� �& درا�H?�> ا�> 	D_'�ا إA ا A"ا�
، و"= )2(1!ا�)#'& أّن ا��1	#= وا'��	#= ا


_� ا��1ي،�� j	�%? =" !1�> 	�= د�#ً
� �& ذ^ إذ إّن L��  ذ^ L�� c�%"> ا &'#(�w#� أّن ا

 ،F
_� ا�5?& - 	%'& أ�3ّ> > 	D_'�ا ��Dرا<&ا�%�c> ا��1	�%? =" !	j ا��  &�F>��آ 

)�#)�
A ا#H��
_� وإن > 	�= <�5رة وا�Y! آ�� وP\ إ) ا�#F /���ء ا��c &� !1ء /�A ا

`	��
_� ه� أ�1P و,�ة �& ا�QD ،)3(ا%�5 ا�j ا�/#\  ،و	
�| ا�)#'& أّن ا��	 ^W> وه�

 A�ن أّن ا�5ت ه� أ�1P و,�ة bD#! و�3ا8 	%#� رؤ	��> ه8W إ�
	 =	WاJول "= ا��1	#= ا


�ا"A"?�و	= ا�1! �#�ى > ?�ّون و> 	�ه� ا%���ء ا � !1�'�bوا إ#�� هWا ا'�b  أّن ا !"�H�"

`	��! ،)4("ا��H1! <#)� و�
_%#! �& ا�1! ?)�/� �& ?�ر	� ا�  .)5(و�� أX)6 ا�)#'& أّن ا

 �%ً�cإ6(�ً?� و F�b%" �;3 وف��وإذا �3�b3 إA "� آ�(F ا�)#'& �& M3�c ا�PJات وا

�� ?P�ّ\ إ#F ا��1	�ن ا����6ن، ��> 	dت <�/�ات �c	�ة أو  �)H �� !D��"= :راء رؤى "

                                                           

، 15، ج مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة - المقطعية في اللغة العربية: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (1
  50م، ص1963

  51ص: نفسه: ينظر) (2
-1075ت، ص.تحقيق غطاس خشبة، دار الكاتب العربي، القاهرة، د سيقى الكبير،المو: الفارابي، أبي نصر: ينظر) (3

1077  
م، 1963، 15، جمجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة -المقطعية في اللغة العربية: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (4
  51ص
، مجمع اللغة العربية، القاهرةمجلة  - اإلفادة من المقطعية في تدريس العربية: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (5
  71-65م، ص1969، 21ج
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#M ا��ر	)#! <�#` ?)�/� �& ?#)#� ?%�#> ا%�<#! و�b3ات، w#� أF3 د"2�HJ8 ا�راء واWه، 

<�ّ%�
F �& /��ّ#! ا#%? &�  .و?;'M ا���#U%> W ا5%�<! ا

 ،F;�'"و F>��Hل "%��! أ@L =" v7��� ّي��'أّ"� �b3ة ا�)#'& إA ا�1! "= ا;�M3 ا

�@ف أH��ذ8 إH%�ف ا'��*#(&، وهWا "� }�� �
� آ> F�Hو��ا <	�
�ن ا�)#'& "���ًرا "= �#�د ا

�& أH��F> ا��1ي، وآ�ن <�Wا "= د/�ة ا�;�	� �& ا�8�6d? <��> !1 <%���ء ا����#�ت وأW?�Hة 

&��%8�5، ��"= <��;�	� دوً"� ود/� إ#F، و:"= أّن ا�#�ة ?)#� واّ�آM ا/ &� �	�;� ا

j���	 - ���(" �7ري <�)�رع�و�& 	�اآM ا%�ب ه8W ا��7رة وMc /�#�> ا�;�	�  ،وا

�	�_�  .وا


= �Yورة ?;�	� ��ا/� 	d� ،&>�%�'�� ا F�	رت �& رؤ�H 8�'/ !	�	�;�إّن ه8W ا'�bة ا

ا�1!، و"� }��ر د/�ات �P@ح ا��وف ا%�<#!، و�j ا�)#'& �& �c! أ�Lى ورأى أّن 


�	�!  ��ا/� ا�1! ا%�<#! "�E�! <'��ه�إP@ح 
ّ�م /�A إP@ح ا��وف، و	�ى أن آ�M ا�1! ا"

 ^W>و !#�  أ*(F <��6ر ?�ر	

 ،!#
_'�
! و/�م ا��M �#�� ا���	� وا�_�yن {�M ا� !1	�D' "'�� أ*� ا'�Dر و	�ى ا

��M ا'�� "= L@ل  !	�	�;? !#��% &'#(�
�ا/� ")��*�	= وYِْ� آ��c M	�"و	�/� اة �& ا

  .)1("<%�> ا��c =" !1! و/�> ا��<#! وا�%�#> "= �c! أ�Lى

  Fو<�� إّن �b3ة ا�)#'& ا�;�	�	! �& ا'�� آ�/ !#')" X3�A أ�H ?�<�	! <��> ا?�5

 !#>�%>  8�3	��U ا'�� و	�/� �FN�1؛ kc F3Jء - 	�;kأ "= ا�1! ا ^W;�M3 ا�%�#�&، و�>

Hل <\ أ@L =" !#>�%#M ?�ر	� ا�1! ا%�<#! ?'�ول �#F "�اY#� ا�H�7 آ��ً<� �& أ	إذ �3ا8  ،��H�

F#� !>�%5
�7	� ا�& ?'�و�� �#F {�ق ?�ر	� ا'�� و?;�وز ا  ./�> ا��<#! ا��	`، و"= ا

��'<�ا/& ا�;�	�، و�j ا�)#'& "�Hً�� ا%�5 "=  و�& }\ و�cد د/�ات ��1ء ا

�� ،�H�> 	�ع إA إ�1ء ا ^Wوآ !	��'
�	�! و<�%�\ وا%�ا"\ ا
�	> وآ�M ا�1! ا�> ^(��	 <

 F3أ F#� ى�	و <	�
j أH��ذ8 إH%�ف اّ'��*#(& اWي ?�)^ <���A "ا'�� و�'�FN، و<�Wا �3ا8 	�w

                                                           

  93، ص أزمة الفكر العربي: الحسيني، إسحاق موسى) (1
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�13
� ا�;�د	= اW	�6d? =وا <���D ا &� A�wو ،<	�
�> ^(ّ��ّ^ )w&>")1��oا *�	ً�ا �& اWوآ ،

��'
L F�#\ ا)��آ#'& اWي د/� إA إ�1ء ا	�Pذ8 و��Hأ j���#�/ �Hً�A ا��1ت ا�1<ّ#!، و��  )2(	

  )3(:رّد ا�)#'& /�A ه8W ا�/�ة ورأى �)�ده� J"�	= ه��

�
�ا"vّ5? - F'/ A؛ Jن ا�1! : أوًإّن ا�/�ة إA إ�1ء ا'�� �#�/ �Hً�A اH�1'�ء ا

/ !�#5D  .'�ه> "��! أّ"� ا%�ب ��%�"#! /'�ه> ه& ا���!ا

ا�/�ة إA إ/ �Hً�#� FN�1�A ا'k/! ا��	U%> &� !E ا��1ت اvّ5? - !#>�1؛ Jن : �#ً3�6

^Wل /'��3 آ��
�اءة وا���<! و#� ا1! ا�@م /'�ه> ��	(! "= 1! ا.  

#? &� ��')#� ��اءة ا��M واj�5 و�� <ّ#= ا�)#'& إزاء ذ^ �7\ ?%�> ��ا/� ا

 !1�ا��و3! <�1! "(�	'! �1! ا���#! ا�& 	���> <�� ا'�س �& ,#�?�>، و	�ى ا�)#'& أّن ?�,#� ا

 F3d* =" نJ ؛���;�اA�5D �& ا��ر \> F'" �> - !H	M; أن 	�%�ى إA ?�,#�ه� �& ا(#X وا


�ا/� ا'�b	!، أن 	
�رب <#= ا�1! و��ا/�ه�، ود/� إ�Y Aورة ?;�	� ا
#! "= ا#)_�
�ا/� ا

  .)4(و?�ر	)�� إA أن ?�?
& ا�%�ب

\cُ�ّ^ :"= اW أّ"� رؤ	�F ��& ا�#)#� وا�)�#\ دون إ��اط أو ?�D	� آ�� 	�ى، و

?#)#� ��ا/� ا�/ !1�A ا��%��#= "= L@ل ا�<� <#= ا%��م ا��1	! و/�> ا��<#! <�7ورة 

،`	��#� "�ً�� �& ?%ّ�> ا�1!، إذ "� "�ور اk"= ا/�
�ًدا "'F أ3ّ ا �" �#
%�_�� "= ا�L �� F

 <	�
��1	! ا�& أر	َ� "'�� وه& ? j��Wا?F، وهWا " �5
	 �/ً�Y�"و !	�w �/ا�
أX�)P ا


�ا/� ه& 
�ا/� "
�5ًدا Wا?F؛ Jن ���Nة ?%ّ�> اا�)�ن، ��= ا%(` <'�b ا�)#'& أن 	��ن ?%�#> ا

                                                           

، السنة الثالثة، حزيران 29، عدد الحلقة الرابعة، مجلة الفجر األدبي -من ذكريات العمر: الحسيني، إسحاق موسى) (1
   18، ص1983

دعو فيه إللغاء النحو، ودعا فيه إلى االستغناء عن القواعد النحوية بجملتها قياسا قدم السكاكيني اقتراحا لمجمع اللغة ي) (2
م، 1953، 7مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة، ج - النحو: السكاكيني، خليل: ينظر(. على اللغات الغربية 

  .   )329- 325ص
  113، ص 1989، القدس، دار الطفل العربي، 1، طخليل السكاكيني األديب المجدد: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (3
  113، صخليل السكاكيني األديب المجدد: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (4
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�	> ا?،�#
�اءة وا���3ء �)�ن وا
�ا/� <�روس ا<�#` 	�>  ،وإ	��W�> F3ا %c�F 	�/� ���ان ا


�"�ء
�ا/� اآ�)�ً<� آ�� اآ�)(�� ا  .)1(اآ�)�ب ا

 A�/ �1ي�
�ا/� ا�1! /'� ا�)#'& 	6d? ��b#� ���8 و"'�;F ا &�#�%�و<�Wا ا�'�bر ا


�	>، و�& ا;�M3 ا�%�#�& /'�8، ��� "= د/�ة ا�#)#� و��وج <�� /= ا'�� اا�;�	� �& ا�1! وا

 A�/ �;��	! و	�1�
�ا/� ا�> ^(ّ��	 <�� 8�'/ !�Yوا �#(#�
�ا/� ا�1! �3ى د/�ة ا F�#�%?

  .�Yورة ?%ّ���� آ�� ه& وإ��3 ?)�ه\ �#��

<��1ّن ود#\ ذ^ أ ،و	�ى ا�)#'& أّن ه'�ك "���! وP%�<! /'� أ<'�ء ا%�<#! �& ��ا/� 

ا���23 	�
'�ن ا%�<ّ#! و- 	%��3ن �& ?%ّ���� "� 	F#3�% أ<'�ء ا%�<ّ#! "= "��ق وP%�<�ت، �%���ء 

ا����ّ#�ت 	�
'�ن ��ا/� ا�1! ا%�<ّ#! رw> ��5 "ّ�ة ا�%�#> واL�@ف ��ا/� ا%�<ّ#! /= ��ا/� 

��1
�7ن H'�ات {�	�! �& ?%ّ�> ��ا/� 	 !#ّ>�%�1?�>، <#'�� أ<'�ء ا ^> و	���cن "= ذ

 A"7_�<#= أ*� ا-Y_�اب، و�& هWا ا;�ُ M3	��cِ ا�)#'& �H ه8W ا5%�<! �& ��ا/� ا�1! إ

 M)H ا/� ه��

> أH��ب ?%�#���، �#�ى أّن اHJ��ب ا�ّ�(� /'� ا%�ب �& ?%�#> ا/ A/ّ��#=، اJو

j%Y M أ<'�ء ا%�<ّ#! �#�� و*��اه> "'�� و"= ?%
#�ا?��، �
� �cت �_�
�ا/� ا%�دة أن ?
ّ�م ا

 &'#(�
�ا/� ا�& 	�ر��H، و	
ّ�م اM /= ا�,�{! <�ّ\ ا�_<��\ "� ��" jEّ	mدي إk;/ A ا

 M�_
�ا/� إA أkcاء ?�'�MH و/�د اّ)'�ات ا�& 	�ر��H ا�8W ا�7%�L =" !@ل ?
)#> ا ��ّ,

�> !'H \آ &� Fوإدراآ M�_
\ ا/ MH�'	 �" ر�#�Lوا���)� �" !'H \2(#` ?�ّ�\ آ(.  


#� ا���cدة %�5%�<! ��ا/� ا%�<#! <�أي ا�)#'& ه& ا���	� وا !#3�Eأّ"� ا%�! ا


�ا/� 
\، �#�/� ا�)#'& إA ?;�	� ا%M "= إ/�اب - 	)�)F1# ا�_ّ��دة و"� 	�Dض /�A ا�>

 A�/ �/ا�
& ا���cد �#��، و?
�	> ا�;
�	> ا�)�ن - �w	W> !ا?��، "= ا%�> اD�D(& ا� !�#Hأ��3 و

 F?وج /= ?%(#�ا��
�ا/� وا�ّ� "= ?�ّ%(��، و	�/� إA ?#)#� ا�/�اب واو	�/� إM#?�? A ا

A
�ون اJو
! �& ا}�'��j ��& أ�6 "= :�6ر ا(ّ
�ة ا���1! �& اّ%�#(F ا�Hوأ !��; ،ا�1"7! ا
                                                           

  17ص: نفسه: ينظر) (1
م، 1937، دار مجلة الكلية العربية للنشر، القدس، رأي في تدريس اللغة العربية: الحسيني، إسحاق موسى: ينظَر) (2
  14-11ص



87 

 

 & ا�/�اب ه& ا-���5ر /�A ا�PJل#\ �c��>، و{�	
�F ��#�/� إA ا-���اء <����23 �& ?��

F'" وع�D  .)1(دون ا


! ا�/�اب ا�& 	�/� ا�)#'& إ#�� إ/�اب 	�} &� ���#E�? =��	 &�
�م (و"= اE"J�! ا	

\c�^ 	�/� إW, Aف "%b> ا�/�اب : �'
�ل) اW> ��� ،\/�� \c�
�م �%\ "�7رع، وا	

�  .QD "= ا�/�ابوا-آ��Dء <(#�ن ,�! ا


! أ�Lى، وه& ا�;�ء إA ا�H'�د �'
�ل 	
�م 	�} Aو�3ا 8	WهM �& ?#)#� ا�/�اب إ

&'#(���5ً�ا 	�7ب ")'� وز	� : "")'�، وا�c\ ")'� إ#F و�& هWا 	
�ل ا" �
ً	�} X�* وإن


#�س ?)�_#� أن ?
)> أآ�E ا����/�ت "= "(��أ وL(� و�%\ و��/\ وMN�3 ")'� إ#F، و/�A هWا ا

 A��/\ واH> آ�ن وأ�Lا?�� واH> آ�د وأ�Lا?�� واH> "� و- و-ت وإن ا'��#�ت دون أن ?�;d إ

!7"�1  .)2(""5_���ت ا'��ة ا

 8�cوا,� �& ,�ل ?%�د و Fc�> ء�D�ا/� وا-آ�
و	�/� ا�)#'& إW, Aف اّ��اذ �& ا


�/�ة> 	� أ, ،ا F37#! أ
�8W ا FY�/ &� &'#(�D#= ?;�أ /�A إP@ح و	�ى اm�ً�ا "= ا


�ا/� ^ 	�/� إA إP@ح اW>و ،F�#�
M و/�_
�	�! و,�5ه� <�� 	@�w <Nض ا
�ا/� اا

�%ً"�c �#ً��/ �,ً@P3(إ(.  

 F"��D" إن آ�ن F#� F%" �D�3 - �/ا�
إّن زْ/َ> ا�)#'& أّن أ,ً�ا > 	;�ؤ /�A إP@ح ا

�P@ح "� �ّ�"F ه�، ذ^ أّن "� � �#(#�
�ا/� - 	���F"�ّ� ��ّ/ j د/�ة ا
�	> ا? &� &'#(��"F ا


� آ�M آE#� "= ا�ّ��ب �& �7#! ا�#)#� و"'�> L�#\ اّ)��آ#'& اWي 	(�ز � ،\)� =" �	�;�وا


7#!، ورw> أّن ا�)#'& �� و�Y آ��ً<� �& L�#\ ا)��آ#'& أ8�6 ا�(#� /�A ا�)#'& �& ه8W ا

�� /�A :راء ا)��آ#'& �& ?#)#� ا'�� وا�& 	��<F آE#� "'�� :راء8 إ- أAD3 F3 و"= اJآ#� أF3 اّ{

                                                           

  23-19ص: نفسه: ينظر) (1
  23ص رأي في تدريس اللغة العربية،: الحسيني، إسحاق موسى) (2
  25ص: نفسه )(3
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�ا/�، وهWا "�� ?%;F"�ّ� �" \�� ،M ا�)#'& "= :راء أن 	��ن ه'�ك أ,� �� د/� إA إP@ح ا


 A�, F	F#�( إP@ً,�؟)H ��  �& ?%�#> ا'�� ا�/�اب "�1	� 


�ا/� وا�/�اب > ?dت �P	�5ّD" !�! /'�8 إذ �3ا8 إن د/�ة ا�)#'& ه8W �& ?#)#� ا

 �#(#���1ي، وه8W ا;�أة �& ?
�	> �b3ة *�"�!  �#
ّ�"�� �& <��DP �7ت �& آ��ب ?�<�ي و	

 F)?أّ"� �& آ� ،�#(#�
� ) L�#\ ا)��آ#'& اJد	M ا�;�د(اXD�L �& آ�(F ا�& د/� �#�� إA ا�

ا'��، ورّد /�A ا)��آ#'& د/�?F وأ}�� <_@��3 إ- أF3ّ /�ض kcًءا "= د/�ة ا)��آ#'& ��1ء 

F#Hار� ��'
ّ�م رأي ا)��آ#'& �& ?#)#� ا	 <.  

�#(#�> 	dت <�&ء "�1	� �& �7#! ا 8Wه F?�/أّن �& د ��
� �cءت ";�"� ا�1!  ،وا�

&'#(�1(<�
��,�ت آE#�ة �#)#� ا'�� *���c �" Xء <F ا(�
��,�ت ���X و> ، w#� أّن آ\ ه8W ا

��ج �Lرج ا�'b#�، أّ"� ا�)#'& �& د/�?F ه��b#� 8W �#�� أ,� أ"�	=، اJول ا��دد و/�م �cأة ?

 ��'
��ح *�"\ �#)#� ا" <	�
? &� &'#(�
�F واX�c ه;�ً"� وا)H &�- H#�� أّن ا-���ا,�ت ا

\�D  ./'#�Dً "= أ��Pب ا�'�2 ا��1ي ا����Q ���ن {�	
�� ه� ا


��ح *�"\ �#)#� ا'�� 	�F#� QD ا��اث ا'��ي  أ"�" �Yو A�/ F?3& ��� /�م ��ر�Eّا

 =" �#(#�^ <�ز /'�} 8�M اWو- 	)
_H Fّ#�� أF3 ر�U إ�1ء ا'�� آ�� رأى ا)��آ#'&، و

#7!، �
�ل
�8W ا FY�ّ%? #= أ6'�ء	�1�وإA إP@ح ��ا/� ا�1! ا%�<#! إP@ً,� : "اW?�HJة وا

  .)�c �#ً�")2"ً%� أد/� ,�7ات اW?�HJة اW	= 	��رآ�3& ا�أي/�

��#)#� }��ت �& �Yء ا��دة ا�%�#�#! وا�& أراد ?
�	��� ?#)#ً�ا  &'#(�إّن آ\ د/�ة ا


�ا/� _�(! ا��ارس و?)�#\ {�	
! اّ��ر	� ��%�>، وهWا اّ_�ح /'�8 آ�ن �& �Yء "'�2 �

&� �	�;��
& ا�1!، و"= هWا ا�'_�� ا�%��P	= اّ�ا/#= #)_�و- 	��D&  	)#� �& ا�)�ر ا

�#b'��>، 	 ^W> 8ا�'� !)�_ !#>�%�7 آ��ً<� <�-*��اك "� /#)A /_� اl �& ��ا/� ا�1! ا

                                                           

لعبد  )النحو العربي بين األصالة والتجديد(للتّعرف على االقتراحات التي قدمت في سبيل تيسير النحو ينظر في كتاب ) (1
  ب في تيسر النحوالمجيد عيساني والذي أثبت في كتابه مقترحات المجامع اللغوية والكتّا

  25، صرأي في تدريس اللغة العربية: الحسيني، إسحاق موسى) (2
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 8��Hارس أ��وذهW" F#� MهM ا�#)#� وا�)�#\ /�A  ،)ا�HJس �& ��ا/� ا�1! ا%�<ّ#!(ا

5ّ#\ اW? أّ"� {�ق ،M�_ّ  :)1(%�ب ا�& اّ?(%�� �& آ��<F، وه&ا

�
�اءة �& : أوً
�ا/� <�ّ'�5ص ا�& ?�د /= H(#\ ا���د6! �& "_�� اّ�رس، و/= H(#\ ار<� ا

��>�%#�H)�\ ا	ة 3�#;! �/�
^ ?;&ء اW>و ،F"��L.  

�#ً3�6 :!>���
�اءة واM �& أ6'�ء ا�_ّ
�ا/� ا�& 	���ج إ#�� ا
�	> ا?، @? &�
�&، وا%N> ")��ا8 ا


�ا^ أWLُ "= آ�M اW>وd> F_#()? <?س �#�� و�H)#�/� "� ه� أ	ب ��H،  ات�#
%�واHُ�1'& /= ا


�ا/�  .واّ��D/�ت ا���cدة �& ا

�EًM إA ا�1ض اWي وX%Y  ؛?�_5" j#D�v اّ'�� إA أ<%� ,ّ� ")�_�ع: �6�_ّآ& 	5\ ا

��> �#�� ،�N�/ دون F�cا/� "= أ�

�> وا�)�ن، وأّن اّ'��ة ا
�	> ا� X%Yا/� إ��3ّ و�
ف أّن ا

�5
  .أ���Hا �& اّ��D	� وا��c�L A�, \#5Dّا /= ا

ا-/���د /�A آ�Eة ?��ر	= ا�/�اب ,�A 	��ن ��_(#� ")�,! آ(#�ة؛ Jن ا�_(#� ه� اWي : را<ً%�


�/�ة �& /
�ل اّ_@ب، و,�A 	)�%�ن <����ار اWي�D> ا'�ء 	X)ّE ا !�#Hو �#L.  

�(ً"�L :�%* ! و- أ<#�ت	اه� ��3ّ�* X(#  .ا-/���د /��c A\ <)#_! "5_'%!، و

�Hًد�H : ت�#/�Dا/���د8 ?#)#� ا�/�اب اWي د/� إ#F وه� ا-���5ر /�A ا�HJس �#F وإه��ل ا


�ل �& إ/�اب #�)M%�رع ";kوم، �%\ "�7: ,�ف �3& وkcم، ?7ّ#�: -) - ?7ّ#� و��^ �& ا

Xو� :M%�. �cر و";�ور: "D%�ل <F "'�5ب، ا��ف �Y#� "ّ�5\ 	'�ب /= اH> ا;�، �& ا

L(� إّن ،و<�Wا 	��b إ�1ء ا('�ء �& : إH> إّن، N�3>: ,�ف ?�آ#� ، ا_D\: إّن) إّن ا_N�3 \D>(و�& 

  .ا�/�اب و	)
� /@"�ت ا�/�اب ا�7! واD��! وا�)�ة وا)��ن


�ط /@"�ت ا�/�اب د/�ة - ?
�م /�A أ�Hس؛ وذ^ Jن ا%�<#! - ا�� أّن د/�H� &'#(�ة ا

 F ���
�م إ- <��/�اب وه& 1! ُ"%�<!، ���/�اب �#�� F "%�ن ود--ت - 	��= ?;�وزه�، ��?
                                                           

م، 1954، دار المعارف، مصر، األساس في قواعد اللغة العربية: الحسيني، إسحاق موسى وعيسى عطا اهللا: ينظَر) (1
1/3  
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 !��c A�/ &'#(�^ ا;�، و� أرد�b3 �#)_? �3	! اWوآ A'%" F M5'ا��Y \cب ("%'A وا

53\ إA ا�%'A ا�5اب إ- <���آ�ت ا�/�ا<#!، وإذا اE�H'#'� ه8W ا��آ�ت ;�ز أن  =) �cر8

 - &3:�
� ا'� <F، و<�Wا 	��ث (� وd_L، و"= �c! أ�Lى �yن اً�%D" أو ��ً/�� \c�	��ن ا

 A'%����	j ا \#Dى آ�Ld> ط ,�آ! <\ ?1#� وا,�ة�
Hy� !#>آ�ت ا�/�ا��
�م إ- /�A ا	

v#�5A ا�%? F�� ^ُ̂: "/= �Pا<F  وL#� د#\ �& ذ �ِ,يٌء َِ� اْ�ُ ْ#ِ,ِآ�َ� َوَرُ��ُ�َ َ̂ hا�� h1("َأن( ،

��'^ �yن د/�ة ا�)#'& <�{�! - 	%�ّ� <�� �& ?#)#� اW>و.  

�;�M3 ا�%�#�& و FY�/ &� ً�اY�, �1ي آ�ن�	H ��" ��b(� أن "'�2 ا�)#'& ا


�"�ء و"= �Hر /�A �3;�> "= ��> 	��ّ)^ <�� أ�� ،ا'��يj ا��� !�	�
?F آ�M ا'�� ا

8�'/ &�#�%�^ آ�X3  ،ا�%��P	F;�'�� ،= ا��1ي ا�;�	�ي ?�ك أ6ً�ا �& ا;�M3 ا��<�ي اWو

!��H !_#(> !#�#�%�M �& آ�(F ا�_�ة �& ا�QD أو #� �#�� أي � ،��3ذج ا�1! ا���c! إA ا

���1! ?�ك أ6ً�ا �#�= L�FD "= ا�ارH#= �& ا�;�ل  kcا! �& ا��آ#M، وا &�#�%�أّن "'�;F ا

 &� FNرا: =" �#Eت آWLإذ ُأ ،��'" !#'#_(�D^ �& ا�Hm)�ت ا�%�#�#! و- H#�� اWي وآ�>��ا

"'�;#! ?�ر	� "�اY#� ا�1! ا%�<#! وُ{(� آE#� "'�� �& ا(#�! ا�%�#�#! ا��رH#!، وهWا "� آ�ن 

F#�w A%(	 ارس��  . ا�)#'& "= ?#)#� /�A {@ب ا

 F3ورأى أ &�#�%? M3�c =" <�%أّ"� رؤ	�F �& /�> ا%�وض �
� و�j ا�)#'& /'� هWا ا

!	�%�
A ا#H���> <�%,�ُ - A	�D> "= ا%�وض ذ^ ا%�> ا�ا�H اWي 	WهM  ؛	�)= ?)�#! هWا ا

ي اّ?(%F �& ا'��، وهWا ه� "'�2 ا�;�د	= ، و<�Wا ��� 	WهW" MهM ا�#)#� اW)2(إ#F ا%�وY#�ن

 8��Hي أWا%�وض (�& ا�1! وا�)#'& "�= آ�ن 	)#� �& هWا ا�'�2، و�� أX)6 ذ^ �& آ��<F ا

\�(ّ��H> آ��<F اWي ا*��ك "%F �& و�� F%Y	k ا�1ل 	�,& <�'�;F و���8 اWي 	�/� إ#F، ) ا


%�
�ا"A، �;�ء �& "
�"! إF3 "'�2 ا�#)#� وا�)�#\ وا(%� /= ا#� اWي �Hر �#F /���ء ا�1! ا

'� ا;ّ� آّ�F �& أن 	%�د هWا ا���Yع اM%5ّ إA "� 	'(1& أن 	��ن /�#F "= "ا���ب W> �


                                                           

  3آية : سورة التوبة) (1
  35، صالعربية أساليب تدريس اللغة: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (2
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 A�/ FN�5%�H! �& ا�أآ(� /ّ X3آ� &�! وا#)�، <�;�	� ا�5_���ت واّ�5D#@ت ا��(ّا

=#)�_ّ  .)1("ا

�%�)#'& �& /�> ا�� !#Yو�% ،ا�D/#�ت �& هWا ا%�>ووض 	)
� ا�5_���ت ا

&Yو/�و &?�P �#_
و<�Wا 	
ّ�م {�	
! ?)�)�#!  ،و	
�/ F#� �5�A أF?�#H�H "= <��ر *%�	! و?

/ M�A اH�#%�ب هWا ا%�>، و	��= إ��cل {�	
�F �& ?�ر	� ا%�وض �_��ر	)MH�'�? F و��رة ا

&?��>)2(:  

�
)#> <�ا	! /�A ا;�\ دون ا�%�?��#j اّ_@ب <�
: أوً�
�{�، و	
��5 هWا ا" A  .)#> ا�@م إ

�#ً3�6 :�%�ّ
�{� "� ?��#j اّ_@ب <�
_#� ا" A  .اH���ار ?
)#> ا�@م إ

�Eً�_@ب : �6 �}�
�
_� ا_�	\) �5#�ة و{�	�!(?
�	> أ�3اع ا�  ."� ا��D	� <#= ا

ّ�%�ي أو "� 	%�ف <���D/#\ <�اH_! اJذن ,#ً'� وا�"�ز ?%�	j اّ_@ب <�,�ات ا(#X ا: را<ً%�

=#%
A - ?�5	� وأّن :��� اJذن - ا#H�" &ه !	�%�ّ
A ا#H��  .,#ً'� :W? �" �Lآ#� اّ_@ب أّن ا

�(ً"�L :ةkN�c 8�cو =" !�#%D�
�رة /�A إآ��ل <#X  ،?%�#> اّ_@ب "� 	_�أ /�A ا"� ?%�#��> ا

  .و آ����ن*%�ي 	'
F5 آ��! أ

�Hًد�H : �%�ّر<� ا���D}�ت <�%�وض /�A أن 	�QD اّ_@ب ��N�5 <�#` 	��ن ا-/���د /�A ا

  .ا;#� - اّ�%� ا�ديء

 �%�
A ا�& ?�ّ#k ا#H��أّ"� ا�1ض اWي 	�A?d "= ?�ر	� ا%�وض ��� ?Wّوق اّ_@ب ا

&'#(�
A �& أ6'�ء إ��3ده> وc%\ وأن ُ	��3�ّا /�A إ}��ر ه8W ا ،"= ا'�E آ�� 	�ى ا#H��

��! /'� اّ_@ب #��ّ�'�ا "= اّ�%(#� /ّ�� ?;#� <�H�D3 F> *%ً�اd" !	�%�ّ
A ا#H��  .)3(ا


�7	� ا���5 ا�)#'& �& /�FY /�> ا%�وض "�;�هً�� آE#ً�ا "= ا��D/�ت /�A ه8W ا

F> !�5�ّ�!،و�� ?��*A �# ،ا��(F و/�رة ")�^ ا%�وY##= و"� وهWا 	'_(� وآ��<F ا���Hم <�
                                                           

  1/3م، 1960، مطبعة بيت المقدس، القدس، 10، طالعروض السهل: الحسيني، إسحاق موسى وفايز الغول) (1
  38- 36، صالعروض السهل: الحسيني، إسحاق موسى وفايز الغول: ينظر) (2
  35، صأساليب تدريس اللغة العربية: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (3



92 

 

 =#6���
�"�ء وا�ذه(�ا إ#F "= ?%�#\ و?F#� \#5D، و<�'�b إA آ��<F �3ى أF3 ,�ى �#F أ*%�ًرا 

! أ�D}�� و<%�ه� /= kcا! ا�QD ورو3
F، آّ\ هWا 	'_(� و���8 ا��1ي اWي ��(> X�(?ّو�� ا

F �/�	.  

  

  

  

��
O3 ا�=Mا�  

���
ء Q?�Aف واR?SAا "
��! وا��'��! )! �Lء ا.-
�� ا��#

  وا� �
-,ة


  .اR?SAف ��� ا��#
"��! وا��'��!: أوً�

 )! ا.���ب -1

 )! ا��sM وا� ��% -2

3- !� )! ا��,ف ا��,

 )! �T'�, ا���� -4

 )! ا� �aE ا�?��� ! -5


�ًD

ء ��� ا��#
"��! وا��'��!: _Q?�Aا.  

1- ��� )! ا�ّ�)
ع �0 ا��,

2- ��
 )! ر)t ا��0�ّة إ�% ا��


�����TR)! ر -3� ��
?Bا� t( 

  )! �T'�, ا���� -4
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 .اR?SAف ��� ا��#
"��! وا��'��!: أوً�

 ��ً	�} �
�7	� ا�& أ6#�ت �& ا%�5 ا��	` وأ,�b/ ��ً@L X6#ً�� و�cاً%\ "= أه> ا


�د وا'��1	#= �7#! <#= اJد<�ء وا)�	�;
�	> وا
�	> وا;�	� ���). ا�� "��Dم أد<& ,�	` } أ"� ا

!7�'
(! ز"'#! ُ/��X <%�5 ا, &� !#>�% ،<D%\ ا�_�ر اJد<& اWي <�ز /�A ا)�,! اJد<#! ا


�	> "= �(\ "��Dم 
�"�ء وا���E")=#6��� /�ف أد<'� ا%�<& ا
)! ز"'#! "��6�! "= ?�ر	( x ا, &�

!#)'cJت ا���
E
�ء <#= ا%�ب وا�> 	)1(ا- =#(, F} ل�
�\ /�5 أد<& "'��، ، وه& �7#! آ�� 	

��> �#�? &�?(� ا�#�ة "�5ره� و- "'�5ف  ،����� ?���j ا%�5ر ا�& ?'�d �#�� وا�bوف ا

، و?�_�ر <�1#� ا�#�ة، ، وه& �7#! "@ز"! �\ أ"! ,#! ?)#� <)#� ا��3J ��'/)2(="k ا�#�ة

  .���'�ك ?;�	� و?1ّ#�، و�Pاع <#= اX>�E وا��1ّ# اه'�ك ?_�ًر و<�� أّن

��/ �H��
�ن ا
7#! 	%�د إA ا'j5 ا3�E& "= ا,#= *��ت ا(@د  ،و"'�d ه8W ا

ا%�<#! إ�6 7�3��� ,�آ! أد<#! /��/ X�A إ,#�ء ا��اث ا%�<& <%� ���ة "= ا�آ�د اJد<& 

&��%
��! ا%�<#!، وآ�X3 ,�آ! ا�,#�ء ه8W ?)��� ؛واE ا'�?2 /= إه��ل ا��> ا��آ& �(@د وا

"�5دره� و6
����� "= أّ"�ت ا��M ا%�<#! �& ا%�5ر اWه(#!، و�Hر أ��Pب ه8W ا��آ! 

#(�> وأد<�> و1��> ")#�ة /���ء وأد<�ء ا�1! اJواN\ �& /�� اD�ّ�ة وا-زده�ر، �Hأ &� !#N�#,ا�


�	>، و�� <ّ#= اّ�ا�%&، أ,� أ/@م هWا ا-?;�8،�b3?�>  �ُ%���ا <%� ذ^ <�53dر ا�WهM ا

�� و"وه& أن ?��ن  ،و"
�5ه>�Pب �& أ�%ن ?��ن ه8W ا�DHJر ��و/��، وأا�k? - !1ال 1! ا


�	�! ا�& ?��	�� - ?kال ,#! ?'kل "= آ\ ز"! أ"! "= ا%�ب ا��5Dء، وأاk'" = =	�ن 	��ن ا
                                                           

، دار الثقافة، الدار البيضاء، 1، طالصراع بين القديم والجديد في األدب العربي الحديث: ي، محمدالكتان: ينظر) (1
  2/551م، 1982

  2/3م، 1993، دار المعارف، القاهرة، 14، طحديث األربعاء: حسين، طه: ينظر) (2
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ن 	d?& ا��ص وأ، - 	F#� �''�D /�> و- رأي، ا%�<& - 	kال ه� ه� آk3 ��3dل <F ا�,& أ"�

 ���#� !%D'" - ء�')/�A ا��c =" !1! ا��ص /�A اّ�	=، إذ - 	kال "'��� *&ء ��N> آ��HJس وا

�%ً" ���"�#

�	>)1(""ً%� إ- <ّ��c �b3 !1#� أ�53ر ا !H�
�  .، و<�8W ا'�bة ا


�	> ا�& وjP <�� د/�ة هWا ا-?
�ل أن DP! ا> ?dت w#� أF3 "= ا�7ورة <���ن ا 8�;


�#� و��v ا-c���د و"�اآ(! ا��7رة �
�<��> ود/� إW)3 A ا" jو� =" <�#�/ ��
"'�>، وإ��3 أ{�

!	�5%^ "%b>  ،وهm-ء اW	= ُ/���ا <��;�د	= اW	�6d? =وا <���7رة ا�1<#! ،اW> وآ�ن

ده> إA رآM ا��7رة أ�53ر ا;�	� ه> "�= ُ<%�Eا إA أورو<� و/�دوا "����	= ,���Hً �	�5ل <@


W" �5هM ا;�	� �& د/�?F . وا��3#! ا�& ?%#��� ا(@د اJورو<#!" vY�	 AH�" !"@H \%و


�"�ء <5�!F ا�E"وأ Q,�;وأن 	�> اWLJ  ،أن 	��ن ه'�ك أH��ب /�5ي �& ا�%(#� - 	�X إA ا


� اJد<&'
#> اJورو<#! �& ا�;��� و	%�m* 2وF3وأن 	�5\ اJدب <� ،<�Jوزان وا)2(.  

=#
	�D
�	> وأ�53ر ا;�	� و�%X "%�آ! أد<#! <#= اآ�ن  ،و"� ا-L�@ف <#= أ�53ر ا

!#>�%��5"! اJد<#! ��Nً�� ،ر,�ه� اj�5 وا�;@ت ا�_� : "و�� /ّ�� {/ =#(, F�A ه8W ا	

 F(D3 =/ لd(	 =" �_��w &��'�H !"�5ً�ا أو <%� �w، و	� =" !"�5	b= أّن ه8W ا�#�! ه8W ا

��5"! �& اJدب ا%�<& آ�� اH���ت �& ا�داب و/= :�6ره� ا�)'! أو ا)#�!، �)�)��� ه8W ا

F(D3 <	�
  .)3("ا�LJى، وآ�� اH���ت �& اJدب ا%�<& ا


j ا'��*#(& وا�)#'& <%#ً�ا /= ذ^، إذ ا?;F آ\ "'��� إA وF��c، ���ن 	 <و

<	�
����ع /= ا%�<#! اPJ#�! ا�& 3_� <��  ،ود/�?F ا'��*#(& "= أ�53ر ا F(D3 ��ّH و��

 �	�;ا%�ب ا��5Dء وآ�M �#�� ا;�,Q وا�(ّ�د وا��'(&، و�& "
�<�F و�j ا�)#'& �& ")�^ ا

�/�	 Aو	��=  ا�;�	� واّ)%& إA ا�1! ا%�5	! وا(@w! ا��3#! و"�اآ(! ا��7رة اJورو<#!، إ

�L-ةأن 3;�\ ا�P�%�! وا�PJء ا�Y &� &?d	 ��> ���'#> ��#� ت��@:  

                                                           

  11م،ص2002لعصرية، بيروت، ، المكتبة اتحت راية القرآن المعركة بين القديم والجديد: الرافعي، مصطفى صادق) (1
  179م، ص1957، سالمة موسى للنشر والتوزيع، القاهرة، تربية سالمة موسى: موسى، سالمة: ينظر) (2
  2/253، األربعاء حديث: حسين، طه) (3
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  .اR?SAف )! ا.���ب: أوً�

 8Wه X�1* و�� ،=#b����آ�X3 "%�آ! اHJ��ب "= أ<�ز ا�%�رك اJد<#! <#= ا�;�د	= وا

=#
	�Dوأول �Pاع ,�ل اHJ��ب <�أ . �kً#, !#7ا آ(#ً�ا �& ا���ورات وا�'�}�ات <#= أ�53ر ا

�c! اHJ��ب ا(AD_5" �'/ &3�# ا�ا�%& <%� أن ?k/> "�رH! ا���3ء /�A "'�ال �& "��


�"#= ���<��> �& kcا! أ�D}�> و��?��، ���F�c ا�;�دون وأ��3وا /�#�? F�FD �& أH��F> اWي ��ا

 AH�" !"@H F�� �" <	�
 -" =�3	N@> ا%�5 اWي ?%#�F اJ"!، و"= ا�دود /�A أH��ب ا

��'"j#�(�Dظ وا�%M وا��� ودرس اّ)�j ،<�ن ,ً
� <�Jدب اJ! ?%#� �&  ،أدب ا	3'� أ"! <�وdآ

 �%* X#> أو !'H jو�H ا��5اء و- ?�5\ <���7رة ا��	E! و- 	���� إ- �5! رو	X �(\ أ

=#�D1�  .)1("ه� �3�! "= ��3ت ا


j ا�����bن أ"�م ه;�! ا�;�د	=	 <
�ل ا�ا�%& <\ دا�%�ا /= :راN ،و� ،<�)#�Hوأ <�

x	ر��وإذا  ،"Wهً(� ��	ً�� �& أH��ب هm-ء ا�;�د	= أF3ّ إذا آ�X3 ا�5D,! وا��ص /�A "#�اث ا

!#/���c-! ا�7#D� &%#)_
��3ن ا^ آ�ن اWآ �'N�>: د��ٍد آ;��آ�آ! وإه��ل وو-د?'� <;��� ،


�"#! ا��ر	�#!، واّ���\ "= �#�د ا�اc(�ت، وا#)X أورو<#! آ\ هWا ا ��3J ��;-3)@خ "= ا

�	�c)2( ���'#> ف@�^ ا*�� ا-L�@ف واW>د  ،و@)وآ�Eت ا�دود �& ا�;@ت واj�5 �& ا

!#>�%وآ�X3 ا)�,! اJد<#! ا��5	! اJو�� ,�bً �& ?�6#� ?�^ ا�'�}�ات اJد<#! ,�ل  ،ا

  .اHJ��ب


�  #WFي �Hر /�و�& ذ^ اHJ��ب ا��1ي ا� ،&)#*��'
�	> آ�ن 	m"= إH%�ف اأ�53ر ا

@	�> <�'/ &Yء ده�8 "� ر�"�
 ،�dو� <�1��> وأH���w A�, <�>ا أH��F> آHd��<�> ،/�*� آ�M ا

 !6@E
�ون ا! اA�5D إA رc\ "= أ�H{#= ا%�<#! اW	= /�*�ا �& اk;F�1 ا F?�#ّPو

A
 ،اJو(1��> "= اj%7 وا X�L =	WXوا�
� F>��Hأ !H�#(: > وا�ه=، و�� و�c XDP	�ة ا

" QD�7�> 	(�ز �& ا
� أ/�د�3 اHJ��ذ إA /�5 ا;�ه�#! أو �Pر ا�H@م ,#= آ�ن ا�%'A ا

                                                           

  125م، ص1956، دار النشر المصرية، القاهرة، األدب والحياة: موسى، سالمة) (1
   11، صت راية القرآن المعركة بين القديم والجديدتح: الرافعي، مصطفى صادق: ينظر) (2
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 ،=#�" X>�6 �

��ب �& ")�
� �& أ/��ق ا#� ،M�
7�>، و,#= آ�ن ا�@م 	�5ر /= اا��#= ا

  .)1("�<! و- رآ�آ! و- /�ج,#= > ?�= P'�/! ";��<! و- ,�#! "51

E
�3#= ا3�E& وا` �ود/� ا'��*#(& إA أH��ب kcل "�#=، ذ^ اHJ��ب اWي آ�ن �& ا

ا�;�	#=، وأWL 	�ا�� /= أH��F> هWا و	�*� إ#F، وو�j �& وFc "= أ�Hؤوا إ#F، ��= ه;�ً"� 

��ج ا	ُ �#(> \�H ب��Hأ A
#�، و��ل/'#/ �D�A د/�ة ا�;�	� اW	= د/�ا إ%�: �1! "= اّ���j وا


ّ(�F، و= ?;� هWا إ- �& "�3 �#ّ;;�	� ا�> �'#�/ �w�� F?د�c ان�
D =� ،F?�ّ; �	�;"� �3W)3 ا


�:ن ا��	>، ��<�` /'F ه'�ك،"%�دوه� <�Wا - 	��U ا;�	� . )2("ا<�` ه'�ك وا<= /�#F ن ا

'ً#Pر �'ً#�" �>ً��Hأ �	�	وإ��3  F?�ّ; &� � ،�	�;
َ�"#=، - ?��<F هWا ا�
�"#= و	��{� ا��	'�هk ا

!)N�3 F>�'? -و !)N�*.  

 F>��Hأ A�/ ل�E" �)أآ !#>�%
� <�ز أH��ب اّ'��*#(& �& آ�(F، وآ�F�)_L X3 آ��! �& ا


�"�ء واّ���j و�wا<! 
�#� ا�> 8���?�� �	�;�اWي ,/ Uّ�F#، و�� -�A أH��F> ه;�ً"� "= د/�ة ا


��  ،�QD و,�*ّ#Fا	 <�� F��/و FDw#� أّن إH%�ً�� أ��3 ه8W اّ��> و<ّ#= أن أH��F> ه� أH��ب /�<& أ

  .أ,ً�ا وإ��3 F�1 ا�& ����� و:"= <��


�ً�ا" =�	 < ��ً�%Hإّن إ، F>��Hة �& أ�
���ن أH��F> أH��ب  ،و�= - 	��= إ��3ر اّ��ة وا

F'" j�ّ�? �#1> ء�"�

�ل �c	�ة ا)#�H! �& آ���F ، وإ��ارF اWي {(� /�#Fوإ��3 _(% ؛ا 8

6
#\ /�A /8�5 و/�A د/�ة ا�;�	�، و�� }ّ= إH%�ف  F>��Hأن أ =��" F3أ A�/ \#ا%�<#! ه� د

�Hا A�- F>��Hد،أّن أ�
%وذه(�ا "Wه(F �& ر�U اHJ��ب ا;�	�،  �)�F} �'/ �3ً ,)#= و/(�س ا


'� /�Y A@ل، و"�  ��ل & {F ,)#= 	�م /�>: "�
�لD?ن، و"� ا�
D�" �3ّإ \cن، أ�
D�" �3ّإ &��
"

=	Wه A�/ �
'
(v وا، w#� أن إH%�ً�� )3("ا3���'� �& ا�1! إ- د	= ا;��ل وا���ل و"= 	)��M ا

<	�

�د "= أ*� ا�;�د	= ه;�ً"� /�A اHJ��ب ا%و"= أ<�ز  ،> 	�= "5#ً(� �& ذ^ �_F ,)#= وا

	�;�^ ��ل د/�ة اW>##=، و�ه�;
�"�ء ا� �& ا�/�ة إA أH��ب ا%�5 اWي 	'(W أH��ب ا%�ب ا
                                                           

  97، صكلمة في العربية: النشاشيبي، محمد إسعاف) (1
  95ص: كلمة في العربية: النشاشيبي، محمد إسعاف )(2
  95، صنفسه )(3
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=#(, F}" : )�_#� أن	ة - �;����"� وا)�دس 
�ن اإّن هWا اHJ��ب اWي ر<�� راق أه\ ا

& و�� أX)6 ا�)#'& �& "Wآ�ا?F ا�. )1("	�و�'� �& هWا ا%�5 ا��	` اWي ?F#� �#ّ1 اWّوق اJد<&


�د Lّ_�� �& ";�! اD;� اJد<& /�م اH��)�ن% ��<\ و<H� =#(, F}، �71%�ف ا'��*#(&و ا

F���(  .)2(، إذ أWLا 	F3�"W و	��;��ن /�#F إن ذآ� �& ";�

وا�� أن ا'��*#(& آ�ن "����bً 	�	� أن ُ	�َ�Hd> M��ب ر�cل ا%�5 ا;�ه�& و�Pر 

!  ا�H@م، وأن ُ	��Eِ ا��?M "= اH�%��لk;
#�! اE�Dظ اJا &
ا��)'�ت ا�bD#!، وآ�ن 	'�

 =" �Eأآ F)�ه�ا"� آ ^W> X3��� ،�#>�%��3 <�)�\ "= اd	 -و ،!%_
��
5#�ة اوا%(�رة ا

�Dظ ا/ !7"�1�A �ّ�اء /8�5 ؛"����3Jح ا�� F�c�� .  

���j اL�@ً�� آ�ً#� /= ا'��*#(&أّ"� أH��ب #� &'#(�
� c')3(ا ، MهW" ��3 &'#(�v ا

^ /= د/�ة ا����b#= وأH��<�> ،ا�;�	� �& اHJ��بW> �%�>د ���ن ، و���
%�� ?F_> �6d ,)#= وا

أH�� F>	��F> أH��<�> ود/�?F آ�/�?�>، ور�U اّ���j �& ا�QD وا-H�%�رات وا���اد��ت ��> 

!#bD !%'P =" �'�Dظ �w	(!  	%� اه���ً"� <�J"�ر ا;�3(#! ا)_�#! �& اd> \�;أو ?kو	� ا


�ل#� ،��D�ّ�? =" ة�N�� Ac�? - !#�,ام : "و�� ���;%	و !#bD�إّن ا��?M اWي 	ّ��� /�A ذF?�#L ا

�Dظ ?��& /�#F "� 	�	� ��;� ا�bD! ا�bD!، وا);%! ا);%!، وا%(�رة ا%(�رة، Jك ا��	و ،F�>��آ

 �N���، )4("ا�DD5! - ,#�ة �#�� و- {�N\ ?����وه�Wا ,�v)5? A ا;�\ H_�ًرا "= ا

 &'#(��� &)#*��'
�#� وهWا "� �%�F ا�
�	> ,�A وإن ا<�%�وا /= ا^ 	��c> أ�53ر اW> &'#(�وا

!	�1�
��! اE
ّ��ة �& ا���<! ذ^ �3ا،  8	��A�, U ا-/���د /�A ا�
�ة ا�bD#! ا�����! w#� اوا

F3أ F#� ى�	و &)#*��'w A�ً�ا *�	ً�ا، 	'
� ا�w  ب��HJ�> &'#(�Wي 	�#\ ��3 ا_(#%& او	�)> ا

                                                           

  3/7، حديث األربعاء: حسين، طه) (1
فرد إسحاق  –وهي عبارة في غاية القبح  - .. لقد قال إسعاف في المصريين كذا وكذا: قال طه حسين مرة إلسحاق) (2

وأظن أن .. ذاكرا أنّها تصدر المدنية وموئل العربية) كلمة في العربية(إن إسعافا أحب مصر وأهدى إليها كتابه : عليه قائلًا
 - عمرمن ذكريات ال: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر(. أنا سمعت هذه العبارة منه: فرد طه حسين. العبارة مدسوسة عليه

  .)18م، ص1983، السنة الثالثة، حزيران 29الحلقة الرابعة، مجلة الفجر األدبي، عدد
  62ينظر في الفصل الثاني من هذا البحث في أسلوب إسحاق الحسيني ص) (3
  16، صهل األدباء بشر: الحسيني، إسحاق موسى) (4
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��ام أ�Dظ أ/;�#! �& آ��<�?F؛ وَ	�cُ� ذ^ إ8�6d? A <%���ء �Hا A�F و�� 	�;d إ��Hو QD�<)�{! ا

 !��ام ا��)'�ت ا(�	%#! "= H;� و?�ادف وkcا�Hار وا���ا����#�ت، وُ	��F)';? Q ا-{�! وا

 ،!#bD�Dظ وا�1!؛ J! - ��ة ا	�1
�رئ �� 	��(F ه� اوآ�ن ?�آ#/ 8k�A ا�%'A وا���7ن ��D> ا

!	�1 ��3J ا�H#�! �	�5ل ا�%'A - ا

H 3_�ح &'#(�'� "��j اc�ّ�#= و<#= أH��ب ا'��*#(& وأH��ب ا j��	 �<m ���7%اً

"��j ا�)#'& "= ا'��*#(& <%j��" ��� ،U ا'��*#(& "= ا�)#'& �& أH��F>، و"� "= 

^؟Wآ.  

 �
"��FD "= ا'��*#(& ,#= رأى �#F ا1�� ا��	� �Y آ\ �c	� و اّ���د  ا�)#'& أ<�ى

ا�;�وز ���، ��� را�HJ U��ب أH��ذ8 ر��7ً "_�ً
� �& أن 	��ن هWا اHJ��ب ه� أH��ب آ��<! 

�5%
ّ�اء هWا ا Fc�")1( .��= "� "��j ا'��*#(&؟، ا �
� ،&'#(�> 	ّ_�� /�A :راء ا F3ّأ �

'��WهM ا�;�د	= 	�� �" U	WهM إ#? F��8W##! �(\ ذ^وا��F ا F7ر� <��> &)#*��' ،، w#� أّن ا

!#�;/Jظ ا�DJا j�L آ�آ! وا-3)#�ق��j وا( ،آdن ا%�<#! /;kت /= ا�%(#� ،و	�ى �#F ا

  .Fc ا����b#=وهWا رأ	d> Fو�^ ا�;�د	= اW	= و��Dا �& و


�ًD
  .اR?SAف )! ا��sM وا� ��%: _

�@ف وا-L�@ف <#= ا> ?'5D\ �7#! ا�QD وا�%'A /= اHJ��ب �& ا� =#b���

وا�;�د	=، <\ آ�kc X3ًءا "= ا�5ّاع ,�ل اHJ��ب ا��1ي �& ا���<!، و�� ذهM ا�����bن 


�ي ا�QD، ��ّآkوا /�A ا�QD ا�> !	�'%��#= آ�� ذه(�ا �& أH��<�>، أّ"� ا�;�دون �
� <�7ورة ا

 &3�%�#)w X#� وH#�! �	�5ل ا !1����Pل إA "(��1ه>، وا !�#Hو QD�أه���ا ا�QD ؛ Jن ا


�ة، و%\ أّول  ،وا���Jر
\ واE
�رئ <��L \�H �#(> QDل "= ا^ اه���ا <��%'A و3
�F إA اW

, AH�" !"@H !#7
� /'�اF3 "= أ�6ر ه8W اً�

��#�(#= آ�M �& ";�! ا�@ل "D*= �#F ) أدب ا

����Yع وا���7ن  FاWي ) ا�%'A(ه;�ً"� /�A أدب "AD_5 ا�ا�%& ���FD �& ا�QD وإه��

F#� رئ، و��ل�
� F�
' A%(	" : !>@L رة�%�Hا j#d? &� (�ن وآ\ ه��> "��5ر��	5'%! أد<�ء ا

j آ��<� أو 	�7 أو ";�ز �c#\ أو آ��<! <�ر/m	 ذا أراد أ,�ه> أنy� ،�#��
D! أو w#� ذ^ "= ا
                                                           

شذرات تبين رفضه لذلك األسلوب، ونرجع ذلك  لم يصرح الحسيني كثيرا في رفضه ألسلوب النشاشيبي وإنما تظهر) (1
  . في أن النشاشيبي كان المعلم األول إلسحاق وقد عرف عن إسحاق إجالله ألساتذته عامة والنشاشيبي خاصة 
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j "'�� /(�رات m#� �#��
D> 	%= أ�\ /'�	! <����Yع اWي 	��F#� M، وإ��3 	%�� إA ا !�
"

#j /(�رة "= إ�N��3>  ،أو 	���P رL، �Pً@<! �#��<\ <�� إ��3ء8d? =/ F�E"أ k;%	 �" ا�#Eوآ

��ص�3= �& /�5 : "هWا ذهL M�#\ ا)��آ#'& �& ه;�"/ F�M#�* A أرH@ن �
�ل، وإA )1("ا

 !�#� @� <�%ا�%'F#� A اJول وا�QD ا��\ ا3�E&، و<%(�رة أ�Lى إذا > 	�?�k اJدب �#/ F�A ا

F")2(.  

����Dً /= ا'��*#(& اWي أوA ا�QD أه�#! آ(#�ة، " &'#(�وإjP A ا�;�د	= و�j ا

����b#= وا?�5ل وإذا ��ر3ّ�> &)#*��''� "�ى ار?(�ط ا j��#� ��ًYف وا@�L-3;� ا ���'#> �

D��" jو� &'#(�^ <%U ا�ّ��ب اW	= ذه(�ا �& أن اW> =#D���;�د	=، "�> &'#(�<#=  ً�وH_ ً�ا

 !�#Hو F?اW> QD��� A'%�
\ ا����b#= وا�;�د	=، ���)#'& 	m"= أّن ا�1	! "= ا�QD إ	�5ل ا'

� و"F3��7، وا��?M ا'�vc <�أ	F ه� اWي 	%ّ(� /= "%'�Hd> 8��ب <)#� �L \�Hل "= '"%'A ا


�د وا)��آ#'&%6
\ ا�QD و��?F، وهWا "WهM ا�;�د	= "WهAH�" !"@H M و{F ,)#= وا.  

 QD�
_�ن أه�#! ا(	 =	W^، �3ى ا'��*#(& 	�= ه;�ً"� /�A هm-ء اWآ &'#(�<#'�� ا

� ="#w �# !�#Hو QD�
�ل�ا"#)�> و	ّ�/�ن أّن ا#� � " :<�ّ�ل /�#F ه� ا�%'A - إّن ا�%: وأ"� ��

QD�#� <Wي <�ل ،ا &3�E�(` وا%;k وا;�\ ،وإن أ"� او- أدري أي ا�%�3&  ،��� ��ل أ"@8 ا

ه8W إن > ?��;� 	k1ون، أه& ا�%�3& ا�& 	%���� ا%_�ر وا(#_�ر وا�& ه& "�
�ة /�A اّ_�ق، و

���N�� A�/ <�>J7ّ�ُ\ ا ���)3("إA ��ل �Hَّي 	
& ا<�Wا &)#*��'�
�ل 
�ل، و	�D& /�ض هWا ا 

  .هWا ه� رّد ا'��*#(& /�A ا�)#'& �& "Wه(F اWي ذهM إ#F إّن


Oً�
_ : !��� ا��,���()! ا��,ف ا��,
?Bا�.(  

�ّ%?  =" !#>�%
�7	� ا���! ا�& ا�L�j ا�����bن "���! ا��ف ا%�<& وا���<! اا

jز"�� و�@? &�  وا�;�دون �#��، �#�� د/� ا�;�دون �P@ح ا���<! ا%�<#! <�;! ا5%�<! ا

                                                           

  205، ص المعارك األدبية: الجندي، أنور) (1
  99، صمطالعات في اللغة واألدب: السكاكيني، خليل) (2
  49، صكلمة في العربية: افالنّشاشيبي، محمد إسع) (3



100 

 


��! /�<#! وا3)@خ "= ,�7رة  Eا�����bن �& وFc ه8W اّ�/�ة؛ �b'> ��3Jه> ?�"#� 

!>���?��c <�وره� إU%> A ا�)����#=  <�~ /��ه� أآ�E "= أر<%! /�� ���3ً، وا���ى "= ا

 !>������ف ا%�<& وا <���� !>�%P AاM3�cJ اW	= ز/��ا أّن j%Y ا(@د ا%�<#! 	��c إ

F#�.  

 MهW	 <وْL�jَ هm-ء ا�)����#= �Hر ا�;�دون �& د/�?�> �P@ح ا��ف ا%�<&، و

{�ق ا�P@ح، w#� أ�3ّ> أ�c%�ا ا�;�دون �& رأي وا,� �& هWا ا�P@ح <\ ا�L��Dا <#'�> �& 

/�A "���! ا���<! و�Yورة إP@,��، و%\ /(� ا%k	k ���& "= أ<�ز ا%�ب اW	= ?'�و�ا 


�ل� ��,@Pإ Aإّن �8W ا�1! ا;�#�! :�! E#)L! ه& رH> آ��<���، : ""���! ا���<! ا%�<#! ود/� إ

�� /�! ا%�\، وأّس اّ�اء ورأس ا(@ء، إF3ّ إّن هWا ا/ ،<H�ّ�8��b" &� �" A ا�ن "= ��cل، 

M	�1��{M ا
�	M واّ& ا��� و�Dّ3 "'�� ا��c A�ّwو !#ّ>�%، )�H")1{�ن أز"= ����b'" 8 ا

�%��ف ا�> &'#?@
�م /�A اH�(�ال ا��ف ا? F?�/د X38 ر��7ً "= وآ�Wه F?�/د X�- و�� ،&>

 \ّc=#b����  .د/�ة ا�;�	� �(\ ا

�m� ��;" ��?mاد اJول ّ�1! ا%�<#!  � �P@ح ا���<! ا%�<#!م /�& ا;�رم ا���اً,و�� �ّ�

 !'H1944 !��Yy> \Eّ��? F�>��@ت �& آ	اء ?%��cإ �" =�، ,��/ F#� Q�A ا��ف ا%�<& و

F#�/ ات�	k"، !د��P !#?�5، w#� أّن ه8W )2(وآ�ن ه��F "= ذ^ أن 	mدي آ\ ,�ف �Pر?F ا


�د، وه� أ,� أ/@م "�رH! ا�;�	�، ا_�ق ُر�7%X "= ا����b#= وا�;�د	=، و�� /ّ�� /(�س ا

��ًN�� رم�;�%�ول /= {�	
! اH�ّ> ا�ّ�(%! ا�ن : "/�A ا���اح ���& وا �#,�أ/�
� أّن ا�)ّ�غ ا

k	k%& /(� ا�%" &�
	�} A
�اءة وا���<! "ً%�، و� �3�b3 إ���&  ه� إ	;�د {�	
! ?�'� d_L ا

�_d، <\ إن "� ?F%'5 ه8W أو ?�^ ه� > ?�'� هWا ا =#�
	�_<�*� و/�& ا;�رم <^ ��3�c أن آ��� ا

�E�	داد وk	 \> d_�
�رئ إA ا��?M، و/'�WN - 	��'� ا�_d "= ا  .)3("أن ?�#\ ?(%! ا

                                                           

  7م، ص1993، دار العرب، القاهرة، الحروف الالتينية لكتابة العربية: باشا، عبد العزيز فهمي) (1
الذي نشره مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  )تيسير الكتابة العربية(ينظر اقتراح علي الجارم والردود عليه في كتاب ) (2

  115-81م، ص1946طبعة القاهرة 
  111م، ص1946، المطبعة األميرية، القاهرة، تيسير الكتابة العربية: مجمع اللغة العربية القاهري) (3
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و<#= ر�U ا����P� =#b@ح ا���<! و,�و��� �c�! و?5D#ً�� و<#= H%& ا�;�د	= 

��?�b3 &� =#ْD���" &'#(�#7!، ��'��*#(& ا����P��  Q@,�� و�j ا'��*#(& وا
�8W ا


� أي ?�##1 <���وف أو ً�_" U��	 م@Hر ا��P#! و�ه�;
ّ�س �%�<#! آ�� وP�X "= ا�ا

!#>�%> ،ا���<! ا�%<\ "'�� �Pرت ,�وف ا��1ت ا�LJى  ،<\ 	�ى أ��3 أP�v وأ�H\ ,�وف ا

أّ"� ا��وف ا�;3�k#	X;�'� ! "=  ،ا@?#'#! <'8�b ه& ا��وف ا%�<#! �(\ إP@,�� ���وف

^ أآ(�، و	�\ ا'��*#(& /�A ذ^ *��ى W> ���)#5"و !#'#?@"= ) <��3رد *�(ا��وف ا

 !#>�%�%�ول /= ا��وف ا�;3�k#	!، و	
�رن ا'��*#(& <#= ا �	��,�وف ا�;3�k#	! و{�(F ا

= ا��1ت #X)E أن ا����! ا�(�ى ه& �& ,�وف ا��1ت ا�LJى ا�& ?���ج ���#= وw#�ه� "

�\ �Pت ,�ف وا,�، ��> �3 ا'��*#(& 	�/� د/�ة  ��#� !#>�%(��غ �Pت وا,� <#'�� ا

 8Wوه !#>�%��وف ا�> !>���� <c�/J/� ا�	'�8 	رأ \> !>���ا�;�د	= <Py@ح ا��وف ا%�<#! وا

 ،ة �& /8�5 إذ > ُ	%�ف /= أ,� د/� اW)'> <c�/J ,�و��> وا';�ة <���وف ا%�<#!د/�ة �3در

�� ,� ا�%��! و<�Wا 	
�ل F���%"و F�1� !�P8 إ- أWه &)#*��'"� أ*
A أو�^ : "و"� د/�ة ا

�E#�ة. ا��3�k# ا�)�آ#= <��وف ?�;#�> <��1#k، أ	�� ا��3� ")�آ#= ،إن <@	� ا��3�k# �& ,�ف 

 !#'#}@وWLوا ا��وف ا%�<#!  - آ�� 	
�ل ا��J"�ن وا<= L��ون -ا?�آ�ا ا��وف ا@?#'#! أو ا

3& <���ف ا%�<&(إ�3> . اHJ(�ن �& و�X "= اJو��ت آ�� �%\�)HJ�3> ا�(و"� آ��3ا ) L_�ا 

=#�_�
)#)�ن وا�ه(�ن "� ا��D3ا 	��، "�- ا ،!(#'�(�ن <A�, F 	�م و�- H�_�ن ا�	= أو ا

  .)1("ا'�س هWا


j ا�)#'& �& jP ا�;�د	= و	�/� إA إP@ح ا��وف 	 &)#*��'و<�@ف ا


�ل#� ،��,@Pب إ�%أ#� "= اJوA : "ا%�<#!، �#�ى أّن ه'�ك "���! �& ا���<! ا%�<#! و/�A ا

!#>�%_�� "%�> ا�1! ا	��3 -  A�/ ��(D3 !#>�%، وا)mال ا���وع )2("أن 53�v ا��وف ا

                                                           

-4-10، 12، مجلد562، القاهرة، عدد برانردشو والحروف الالتينية، مجلة الرسالة: النشاشيبي، محمد إسعاف) (1
  14م، ص1944

  99، صأزمة الفكر العربي: الحسيني، إسحاق موسى) (2
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&'#(�
�ل �#F إن ه� �& هWا ا-L�@ف <#= ا'��*#(& وا &'#(�، ه\ � أدرك ا'��*#(& ?��#8W ا

(�{�! "�@*#!؟؟ !/�/�  .)1(هWا ا-���اح "= <'�ت #\ ا��ء �& و�X ا��ض وإن ه8W ا


�ً�  .)! �T'�, ا����: را

�#j <#= ا�ّ��ب وا��1	�� =#	> ��ً�X1 �7#! ?#)#� ا'�� "(��1ً آ(#ً�ا �& اd���<! وا

 F_#()��1##� *&ء �& ا'��، وداٍع  U8 <#= را��#(#? !
و,�	�Eً، وا�L��Dا �#�� <#'�> �& {�	

F�W,و FN�1y> Mٍ
#�ات وا�راء اD�F#� !#D(، و"_�%�  . و?��F5# "= ا

;�
�"�ء وا����6ن، وا�����bن وا�دون، وا3
)��ا إA و<#= ه8W ا�راء ا�L�j ا

=#
	�� : !
	�} &� M#%��	� 	�ى أّن ا'�� ا%�<& - /#F#� M و- ��%? !>�%P	F، وإ��3 ا

?�ر	)F و?(�	(F و�& {�	
! ?%�#> ا�1! ا%�<#!، ���ص أ��Pب هWا ا�D	� /�A /�م ا�)�س 

F(	ا {�ً�� �& ?�ر�%Yوإ��3 و ��'اW	= ?�)��ا <��اث  وهWا "� ذهM إ#F ا�����bن. )2(<;�ه� ا


�"�ء  .ا�1! ا%�<#! و,�bDا "� وP\ إ#�> "= ا

 ،F�	�%?8 و�#(#�> ���ّ, Mcو ،&>�%أ"� ا�D	� ا�W� ،�LهM إA و�cد "���! �& ا'�� ا

 =" M3�;وهWا آ�ن "Wهb%" M> ا�;�د	= �& ا%�5 ا��	`، وآ�Eت ا-���ا,�ت �& هWا ا

cأ �#w ،!#�Hت ر��c! و	ت ��د�����	k?! و�7%�  .ّن ه8W ا-���ا,�ت > ?'F ا

)#*��'
#= و�� ا?�Dق واL�@ف <#= ا	�D& وا�)#'&، و�& هWا ا;�M3 و<#= هW	= ا

`,�)ق �& ا;kء ا-L�@ف <#'��� �& ا'�bة إA �7#! ا�#)#� /�A أن 3�(� ا-?j��#H �D ا

\5D  .ا3�E& "= هWا ا

 	W
� آ�ن ا'��*#(& "= أو�^ ا
�ر3! "� ��3 ا��1ت = رأوا �& ا'�� ا���ل وا;��ل "

#)X �& ا'�� وإ��3 �& ا�%�> وا���ب، �_�	
! ا��ر	� و{�	
! ا�LJى وذهM إ !����& أن ا

                                                           

، 12، مجلد562القاهرة، عدد مجلة الرسالة،، برنارد شو والحروف الالتينية: النشاشيبي، محمد إسعاف: نظري) (1
  13ص
  195، صتاريخ الدعوة العامية في مصر: نفوسة، زكريا: ينظر) (2
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^ وjP ا���اح ?#)#� W?(�	M ا���ب ه�� "= ?)�@ن أو ?%ّ
�ان "= ا'�� و#� ا'�� ذا?F، و

�* 8�D
  .ا'�� <F3d ��'! و*� 	

&'#(�ا�L�j /= ��ا�� أH��ذ8 أن kcًءا "= ا����! 	��= �& ا�%�> وا���ب، و�ّ'F  أّ"� ا


#� ��"= <�7ورة ?#)#�8 أH��ذ8%��;�	�، وأWL وH�^ ")�^ ا <�ؤ	�F أّن ا'�� 	��\ آE#ً�ا "= ا

8�#(#? A�_d �& ا���<! وا'_� و#� �w	! 	�/� إ�;'M ا !�#H8 و�b'> ��'	�رآ�� ؛ Jن ا

 ،&)#*��'
�	> /'� ا�)#'& ه8W ا��Dة ا�& -ز"X ادارس ا�1!، و<�Wا ?)
� ���ة ?
�	� ا

&>�%FD ورأى أن ه'�ك "���! }�ه�ة وP%�<! <�د	! �& ا'�� ا���،  �#
�D& ��ا/�8 ?��	� و?%

^ د/� W ،\
%
�ط "� �& ا'�� - 	)�)F1# اHإ A��c! "= ?%(#�ات �w"7!  - آ�� 	�ى -إ

A
�ون اJو�j وا�& ه& أ�6 "= :�6ر ا'��ة �& ا(ّ
�ة "��1! �& اّ%" M#�Hوأ.  

�"��% =#�c�
! اآ�)�ب ا	�} A'��*#(& اWي �إّن هWا ا-L�@ف 	��= إرF/�c إ�� ،�


�"�ء H#��ن أآ�E ار?(�طاآ�)/ M��F "= ��اء?F اWا?<'���c> ا��1ي "= ا�)#'& اWي  #! ��M ا

��?=##>�1  .�/ W�A 	� ا�)����#= ا


'ً
S :! ���?ا� aE� ا� !( .  

 F#c�? &� ه���'/ �o#�c أ6ً�ا &'#(�?�ك ا-L�@ف ا�'�;& ا��1ي <#= ا'��*#(& وا


�"�ء �& {�	
! ا�%�#> /'�8، آ�ن ا�)#'& 	)#� �& ")�ر �> &)#*��'ا�'�2 ا�%�#�&، ��6d? ��#D ا

#(�> و{��> �& /���ء ا����#�ت �& ا�Hأ =#����(�
A "= ا�H�� ،ن�' &� F�Hدرا <��> <#�%�

<#�%�  .ا

 �
 \5D'	 <�� ،�1ي�
\ ا�%�#�& "ّ��ً�� /�F;�'" A و���8 ا�F?�D �& اm" &'#(�و�Y ا

#j �& هWا ا;�M3، <\ آ�ن "'�;F ا��1ي واYً�� و<�رًزا �& d�"'�;F ا��1ي /= {�	
�F �& ا

#(��� ^'& آ�ن "= أو�^ اW	= اّ?)��ا <��;�	� �& ا�1! ود/�ا إA ?#)#�ه� و?)�#\ /��"�� ذ

 ،!1�ّ <�Y�/ &� =#b����
�"�ء وا/�A دارH#�� وه� "= ا�;�د	= اW	= ا<�%�وا /= "'�;ّ#! ا
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و�� أ��د �& هWا ا;�M3 "= أF?W?�H /���ء ا����#�ت وأF?W?�H ا%�ب أ��Pب ا�'�2 ا�;�	�ي 

  ."= أ<�زه> L�#\ ا)��آ#'&و


! ?'�MH اّ_@ب و 	�_> !D����
! ?%�#�F ا�1! ا%�<#! ا�Dوع ا	�} &� &'#(�?'�ول ا


�ا/� ا�1! و/�> ا%�وض 	)#� "'�2 Fا�#)#� وا�)�#\،  اL�@ف ")��	�?�> ا%��	!، �D& ?'�و

%�> ا%�وض 	� FY�/ �'/وH���> <�%,�ُ - A	�D> "=  ؛#
A ا�%�	!ى أF3 	�)= ?)�#! هWا ا

، و<�Wا ��� 	WهW" MهM ا�#)#� اWي )1(ا%�وض ذ^ ا%�> ا�ا�H اWي 	WهM إ#F ا%�وY#�ن

اّ?(%F �& ��ا/� ا�1!، وهWا "'�2 ا�;�د	= �& ا�1! وا�)#'& "�= آ�ن 	)#� �& هWا ا�'�2، و�� 

 8��Hي أWآ��<F اWي ا*��ك "%F �& و�� F%Y	H��  k>) ا%�وض اّ)�\(أX)6 ذ^ �& آ��<F ا


#� اWي �Hر %�ا�1ل 	�,& <�'�;F و���8 اWي 	�/� إ#F، إF3 "'�2 ا�#)#� وا�)�#\ وا(%� /= ا


�ا"A، �;�ء �& "
�"! ا���ب '� ا;ّ� آّ�F �& أن 	%�د هWا ا���Yع "�#F /���ء ا�1! اW> �


! وا#)�، <�;�	� ا�5_���ت واّ�5D#@ت ا�& اM%5ّ إA "� 	'(1& أن 	��ن /�#F "= ا��(ّ

=#)�_ّ  .)2("آ�X3 أآ(� /ّ�! �& ا/ FN�5%�H�A ا

 &�#(�> ا�H�1<##= �& أ�'�5ص اJد<#! 	8�6d? ��b وا/���د/ 8�A "'�2 ا F(	و�& ?�ر

= 	�ّر�Hن هWا ه� اHJ��ب اWي 	'�;F أW?�Hة ا�1! "= /���ء ا����#�ت ,#: "	%���و��3، �#
�ل

  .)3("اّ'�5ص

 j��	 2�'��'�;F ا��Dي  �#F وهWا ا F>��" <#�%�ّا'��*#(& اWي آ�ن أH��F> �& ا

#M ا%�ب ا���Jح ه�  ،وا��1ي�Hأ �#w �	ً�1 �>ً��H)�)#~ *�اً<� أد<ً#� أو أ	ي - W��'�;F ا

F#  .أH��F> ا�%�#�& اWي 	WهM إ

=��#� <#�%�ّ_@ب ا��ارس، إذ إّن  أّ"� {�	
�F �& ا ���cو &�إL =" ��?�)6@ل آ�(F ا

 F#>��;�� �& آ	ا8 �'� ،F�#�%? &� F
آ��<#F ";��/! ا'��*#(& وا()��ن 	���Yن ا�'�2 اWي 	_(

                                                           

  35، صأساليب تدريس اللغة العربية: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (1
  1/3م، 1960، مطبعة بيت المقدس، القدس، 10، طالعروض السهل: غولالحسيني، إسحاق موسى وفايز ال) (2
  10، صرأي في تدريس اللغة العربية: الحسيني، إسحاق موسى) (3
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 A�/ F
�5 أ��ا	 <
��ه� و	���Dه�، و%	 A�, ب@_
�	> و	��#�� /�A اأ��اً� "= ا��اث ا%�<& ا

�� آ@م اl ا�%;k، آ��ب وا,� "= آ�M ا �Dً#7" �E'
�"�ء إ�c ��3%�� "= آ�A�* M �& ا�%� وا

: و	�Fc ه8W ا��Jال ;�#� ا�D5ف ا�%�#�#! "= ا-<��اA�, !#N ا�3�E	!، و	
�ل "��{ً(� ا_@ب


�"�ن وه> ا�;ّ��ن �& ,�(! ا%�> ا%�<& واJد"��
�"#= ه> اJ/��ن وه> ا��ب ا/�> 	� ��A أّن ا

 !�	Jوه> ا <�> <?d3ون و��#� �N��وه> اّ)ّ(���ن، وإ��3ّ دأ<'� �& هWا اk"�ن أن 3)���	�> وه> ه�اة ا

�> "= �7��> وه> ا��ام ا(��ر �#�)(�ن و3;�وه> وا;�د "= *'�*'�> d(3ون و�*�#�

  .)1("�#;�دون


%#� !1�
�"�� ا'��*#(&، 	�'�ول /��م ا	 &�M /�#�� *�وً,� و"= L@ل ه8W ا'�5ص ا

!	�1،  ،�#ً3�#> �,ً�* ^
�ا"L�" Aً�� إA ذ�_@ب إA آ�M /���ء ا�1! ا !	�1�و	�;d �& *�و,F ا

 A�/ M�_���ي، ���ن رأ	F أن 	�"= ا"k� \5D�
�ا/� /�A *�اه� "= او	%��� �& ?�ر	)F ا

#5DM أH��ب ا%�<& ا�_� v)5	 A�, <	�

�اءة �& آ�M اJدب ا  .)v)2ا

& اWي ا��3ز <F ا'��*#(&، وا�'�2  و<�Wا�PJا &�#�%�	��b ا-L�@ف �& ا�'�2 ا

&'#(�#M ا��	E! ا�1<#! اWي H��F ا�HJ�> �6d��  .ا�%��P ا

 =#b����
�F اL�@ف <#= ا#
و<%� هWا آّ�F 	��= ا;kم أّن آّ\ اL�@ف و�� <#'��� ه� �& ,


#= "�'��7#=، و"� آ�ن 	'��;F ا'��*#(& ه� "� اAD_5" F;��3 ���� 	)#�ان � ،وا�;�د	=	�} &

�Pدق ا�ا�%& و_D& ا�'D��{& و*�#M أرH@ن وأ,�� ,)= اkّّ	�ت وأ,�� *��& و"%�وف 

&��P�ّ& ا����Q، و3
�ل ، آّ\ هm-ء وا'��*#(& وw#�ه> ا�PJ2 ا�'�آE#� ه> أ/@م �& ا


�7	� ا�& :"'�ا �#�� و����3ا /'��"'�ً;�؛ �3J> اL��روا ا��اث �ّ\ ه8W ا <� �;ًَ�"،  \�ّ���

F'/ �#��  .�3;�> اWي ر��7ا ا


�د وL�#\ ا)��آ#'& و"��� %و"� د/� F ا�)#'& ه& د/�ة {F ,)#= و/(�س "���د ا

�)#'& وهm-ء وw#�ه> "�= د/� إA ا�;�	� و*ّ���ا <��Dه> هWا �� ،AH�" !"@H& و�آ�د /


��! وا��7رة ا�1اE> ا%�<&�'�2 ا�%��P ا�;�	�ي ,���ا أ6ً�ا "= ا�%، <#! و�Hروا <�� �& ا

  .ورw> ا-L�@��ت <#'�> إ- أّن "� 	;�%�> ه� ا�Eرة /�A ا����b#= و"'�;�> و���ه>
                                                           

  4م، ص1922، المكتبة السلفية، مصر، 1، طمجموعة النشاشيبي: النشاشيبي، محمد إسعاف) (1
  40، صهل األدباء بشر: الحسيني، إسحاق موسى: ينظر) (2
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�ًD

ء ��� ا��#
"��! وا��'��!: _Q?�Aا.  

 !	�1<#= {�DN�#= "= ا��1	#= واJد<�ء، آ�ن /�5 ا'�7! *�هً�ا /�A ,�آ! أد<#! و

�Pاع {�	\ *��?F اj�5ّ وا�;@ت ا%�<#!، وإن >  �ز "� }�� <#= ه�?#= ا_�DN�#=وآ�ن أ<

 !	�1����آ! اJد<#! وا �#E�	�= <� "= أن 	��ث <#= ا����b#= وا�;�د	= هWا ا�5ّاع اّ'��� وا

> 	�'� "= ا F�ّ�5ّاع آ
�ء <#= {��#c <w�� ،F'�ح ا����b#= ��3 ا��اث ا%�<#!، �yّن هWا ا�

1
�	> و,/ <�{�D�F#، ورw> "#�ل ا�;�د	= ��3 6
��! و,�7رة ا
�ورy� ،=##>� 8ا�> =�	 <ّن هWا 


�"�ت أد<�> و1��>، و<�Wا Pّ�ح {F ,)#= أ,� أ/@م ا�;�د	= " X�? <رب أذوا���
أن 	�'� ?


�#�	! : ",#= ��ل�
�ار إّن ا%'��P ا�H-ة "�%'! �& ا�

�ة، ")��& أد<'� إذن ��	! *�	�ة ا

 =�7�H &�
�ون اّ_�ال، وه& ا
�ء اJدب ا%�<& ه8W ا> X'�Y &�")���ة /�A اkّ"=، وه& ا


�#�	!، أ- وه& �
�ء8 "� *�ء اl أن 	(
A، و�= ه'�ك /'��P أ�Lى ?�ازن ه8W ا%'��P ا>

 �P�'%ا�;�	�	! ه& ا�& "'%X اJدب "= ا;��د، و-ء"F'#> X و<#= /'��P ا�;�	�، وه8W ا

 !D����
> وا�/�ام، و"ّ�'�F "= أن 	5ّ�ر اcJ#�ل ا%ا%�5ر وا(#��ت، و/F��5 "= ا;�ب وا

�3ً�( �� F?W�  . )1("ا�& ا?

�@ص }�ه�ة <�زت <#= 6'�	� ذ^ ا�5ّاع ا_�	\ L@ل �H- ا إ- ?��#ً�اWو"� ذآ��3 ه

D
�ء ?��"\ ا�
�	> و?ّ#�ر ا;�	�، ا
�ء ?ّ#�ر ا���ة اD3 !#'"kّ)��، إن ه8W ا�bه�ة ا�& <�زت ه& ا

 =#
	�D^ ا�5اع ا_�	\ اWي 3ّ
v اW
�ء آ�ن 3�#;! �,#ً'� و?'���L: �'ً#, U، و%ّ\ هWا ا-


�ر<�ا �& 3
�ط آ�X3 وHً_� <#= هWا وذاك أو رآً'� و"
ّ�ً"� - 	��= ا�#=#��_ّ��#� /'F /'� ا .  

 !	�1�
�ء ا��H <#= ا����b#= وا�;�د	= ,#= *��ت ا��آ! ا�
� ?�Eّ�X <�ادر ا-

 Q����=، ���ن و<#= {F ,)#= وAH�" !"@H ا�;�د	واJد<#! ")�c@ت ��ّ	! <#= ا�ا�%& ا

/ F�A اّ���ل /= ه;�م {F ,)#= و/ AH�" !"@H�A اّ�ا�%& وا3�
�د8 �& أH��F> ا��1ي دا�ً% �

���7ن�> !	�'%
�	> "� ا
�#�ي إA أH��ب وH��" F#� �H= اHJ��ب ا�
�ء . )2(أH��F> ا�أّ"� ا

                                                           

  17م، ص1958، دار المعارف، القاهرة، 3، طألوان :حسين، طه) (1
  225م، ص1983، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، المعارك األدبية: الجندي، أنور: ينظر) (2
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ا����b#= وا�;�د	= ?�X }\ أرآ�ن ا%�<#! و"
�"�?�� ���Eّ\ ,#= ر�U ا�;�دون د/�ة 

�> !#'#?@��وف ا%�<#!، و�� -�X <%�7> �& إ,@ل ا%�"#! "��ن اA�5D واH�(�ال ا��وف ا

 A
�ل �& "
�و"�F اّ�/�ة إ	 =#(, F} اW�� ،<�(D3= أ	د�;�ه8W اّ�/�ات ر��7ً آ(#ً�ا "= ا

!#"�%إ3& "= أ*� ا'�س ازوراًرا /= اW	 =	��Dون �& ا�1! ا%�"#! /�A أ5? ��3�v أداة ��D> : "ا

 �'?�#� !D����
#� ا�wJاض ا�? A
�#!، ��و"X ذ^ "'W ا5ّ(� "� وH%�'& وا��Dه>، ووH#�! إ%ا

 =" & A
> ��#� ^
�و"! إA ,� <%#�، و��dHوم ذ�
�و"!، و%�& أن أآ�ن �� و�
X �& ه8W ا�ا


�و"!؛ 3J& - أH�_#� أن أ?�5ر ا��D	� و� آ�ن 	)#�ًا �& هWا ا��اث �ا�#�ة "� وH%�'& ا

5D'� ا�1! ا%�<#! ا F�bD, يWو3J& - أؤ"= �� و= أH�_#� أن أؤ"= <dن ّ�A�،  !1ا%b#> ا

 !;� �ً�Nراه� داdHو ���	1!، وإ��3 رأ A�(? نd> !
#�L ���%;	 �" اتk#��� واN�5�ا%�"#! "= ا

��  . )1(""= ا��;�ت �� أدرآ�� اD)�د �& آE#� "= أو�Y/�� وأ*��

6 �Hً�H= رآً'� أ	د�;�(��ا /'�8، ورw> د/�ة ا�;�د	= ���X3 ا%�<#! /'� ا����b#= وا

A
�ون اJو#M ا%�ب �& ا�Hوأ �#�
�@<�%�د /= ا، !1�إ- أّن  ،ورw> د/�?�> �;�	� /��م ا


�ء "� ا�����Y &� =#bورة ,��	! ا%�<#! و?�ا��6 و/��"���> 	�'%�> "= ا- F�ّآ ^  .ذ


�	> وأ�53ر ا;�	�، آ�ن 
�ء <#= أ�53ر ا�
�ء <#= و<�Wا ا-�- <� "= }��ر 3
�ط ا


�ء <#'�> �إH%�ف ا'��*#(& ا�,#�N& و<#= إ��Hق ا�)#'& ا�;�	�ي، وهWا <��> أّن /�ا"\ ا-

أآ(� "= w#�ه>، ���)#'& ه� ?��#W ا'��*#(& اWي /ّ��F ا%�<#! آ�� آ�X3 �& /�5ه� اWه(&، 

wو,ّ(�� ر !#>�%��(�ل /�A ?%ّ�> ا F%ي د�W
�ء وه� ا�^ �yن ا-W>و ،!#D�5ّ> <�ا	�F ا%��#! ا

��L، وهWا ,�ل  j��" 2�'" A
�7	� ا��1	 - !	D'& ا3���ء أ,�ه�� إ<#'��� �& M3�c "= ا

�/ !Nر�_
�7	� ا��1	! ا
�ل إا����b#= وا�;�د	= �& <%U اّن A ا%�<ّ#!، و"= ه'� 	��= ا

�7

�ء <#= اc�ّ� =#	��b �& ا�  :	� ا�?#!ا-

  

  
                                                           

  314م، ص1938، مطبعة المعارف، القاهرة، مستقبل الثقافة في مصر: حسين، طه) (1
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  . )! ا�ّ�)
ع �0 ا��,���: أّوً�

 =	Wإّن آ\ "� /�ف "= ?;�	� �& ا�1! واJدب وآ�Eة �& ا�ّ��ب واJد<�ء وا��1	#= ا


�ور8 أّن 	(%� أذوا��> �> =�	 < F#� �#%? يW:"'�ا <�7ورة ?;�	� ا�1! آ& ?�اآM ا%�5 ا


ّ�م اJآ(� اWي 	)#�ون ��#F وه� ا�1!، و"��� �#\ /= ا3���ر ا;�	� واّ?)�ع وأذواق اّ'�س /= ا


� }\ اّ���ع /= ا�1! ا%�<#! ا��5ّ#! ا����! وا-/�kاز <�� وا��Dظ /�#�� "= أرآ�ن � ،F3�_�H

�	�;^ د/�ة اWآ <	�
> 	�k,kح /'�� أ�53ر ا &�
#�ة ا��1	! ا%  . ا

��
� /�*X ا�1! ا%�<#! ���ة /5#(! �& }\ ا> ا��آ& اWي > 	%� ا�1! ا%�<#! أي 

!#�H�ّ�ا "� )1(اه���م <;%�F ا�1! ا��آ#! ه& ا�1! اW)� !#>�%، وأ	
= ا%�ب إه��ل اّ��ك �1��> ا

�_� اJآ(� اWي أWL 	��� ا%�<#! <�أ "� و�cد اّ�ول w ،<��1#� أّن ا A�/ ظ�D�� <�%H�>

�� أدرك آE#� "= اJد<�ء وا��1	L =#_� ا)#�H! ا-H�%��ر	! ا-H�%��ر	! �& ا(@د ا%�<#!، و

�1ت  F?�1/�A ا�1! ا%�<#!، إذ /�\ ا-H�%��ر /�c A%\ ا%�<#! �& ه�"� ا�#�ة <�/���د8 

^ ا-H�%��ر، و�& W> !#>�%ر�H#! و- H#�� �& ��)_#= و('�ن و�Hر	!، و�� ?�6d آE#� "= أ<'�ء ا

إن ��	ً
� آ(#ً�ا ا3)���ا /ّ'�، وا3����ا اّ'k/�ت اL�? ،!#)'cJ\ <#�ت هWا ": هWا 	
�ل ا)��آ#'&

 �� \> ،=##(3�Dا�D	� �@ ?)�� إ- ا�1! ا�;3�k#	! أو ا3�D)#! و- ?�ى إ- ?
�#ً�ا �;3�k# أو ا

�D  )>!#(3")2�X1 <�> اّ'k/! اcJ'(#! أن c%��ا ا���<! /�A �(�ر "�?�ه> <��1! ا�;3�k#	! أو ا

و<�Wا ?'(F ا�ّ��ب إA ه8W ا��آ! ا-H�%��ر	! وأWLوا 	�ا�%�ن /= 1��>، ورw> اL�@ف  

�1� أّن ذ^ ?@*A �& �7#! اّ���ع 	! �& ه8W اD��ة ا-H�%��ر	! w#�ا�'�ه2 ا��D	! اJد<#! وا

                                                           

  113م، ص1982دار الكتب اللبناني، بيروت، ، الفصحى لغة القرآن: الجندي، أنور: ينظر) (1
  11، صحاشية على تقرير لجنة النظر في تيسير قواعد الصرف والنحو والبالغة: السكاكيني، خليل) (2
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��P����
�ن ا	�D
A ا�
#�ة -/= ا%�<#!، و<�Wا ا/ 1! <���3�#�
�{�� أو ن، Jن اHإ =��	 

!#>�%  .إه����، ��Wا ا'��*#(& ا����Q وا�)#'& ا�;�د 	
�Dن "�ا�%#= /= ا�1! ا

 jوو� ��> `)��
� آ�ن ا'��*#(& �& {�#%! ا��ا�%#= /= ا%�<#!، ��/� إ��bD, A وا

F�� !#>�%1! ا%�ب #� : "�& وFc "= أ�Hء إ#�� و"�� آ�(F �& ";�! ا'�N�D "�ا�ً%� /= ا &�

"= /# M	F> ��)#% ا���H، أو " k�1	F> �; إA اّ_%= �#�� H(#@ ا'���، إ- �Pود ��"�� /'�� 

وه;�ه> إّ	�ه�، وإ- �w<��� �& "�{'��، ��& �& ا�w =#>��J	(! وإن ذ^ إ��3 	�#'�> و- 	�#'��، 

�
ا�m"�ء، وه& ذات ا�)=  >اره�، ��& ا��	�! <'X ا��ام وهو	�7 "= "
�اره> و- 	�7 "= "

 �#�� ،F�1 �
��Hوا F�#>�/ �Dc �#ً>�/ @#)� اء، وإنm(وذات ا5ّ'� ا�)=، وه> اه\ ا)�أة ا

	ُ - ���" !1%�<& وw#� ا%�<& اWي - 	��م �� ،F��6أ X�'?و ،F?ق ��وkّ�? نd> &>�%��م، وا

M�E	ُ%= و�	ن ُ:�
1! ا �_L �15�(	 يW  .)W")1موُ	 وw#� ا%�<& ا

 !"Jا &�� !#>�%F�1 د��ً/� ��ً	� ورأى أ��3 اّ�ا<� <#= أkcاء اJ"! ا =/ &)#*��'دا�� ا

 A�/ ر�Hو &'#(���، وهWا "� ر:8 ا ^�D?و �cو?�ا !#>�%�"! ا j%Y ه� ��D%Yو !"Jو��ة ا

�1! /'�8 روح اJ"! ا�& /�#�� "�ار ا�#�ة�� F#� 8ذ��Hوه& /'�8  ،درب أ !#>�%
�"#! ارا<� ا

 Aا��Jى ��ا�� /= F�1 وأ/ ��3�A "= 	)�%���ن �& ,#�?�> آ���ت "= �1ت أc'(#!، و�b3 إ

/ !#>�%
�:ن ا%�<#! �b3ة "
�H! آ��ل أH��ذ8 ا'��*#(& اWي > ?�= ��اH! ا'�8 أ�\ "= ��اH! ا


7#! ا�& اc��� ��@ه�� P'�ان، 
�ل إن ه8W ا�#�� ا�)#'& وا'��*#(& ه& و�& هWا 	��= ا


7#! اJآ(� ا�& اc��%� �#�� و> 	'� ،��'/ @5D� <	dل أ,�ه�1!  �ا F�1��cا �& اّ���ع /= 

&>�%
�:ن وا��اث ا  .ا


�ًD
_ :��
  .)! ر)t ا��0�ّة إ�% ا��

W��ّ�/�ة إA ا%�"#! "� ا����b#= �& ر��7>  <�?�b3 &� �	�;
b%" A> أ�53ر ا�8 ا

اّ�/�ة، وآ�� ر�F} U ,)#= وw#�8 آE#� "= ا�;�د	= ه8W اّ�/�ة، ر�U ا�)#'& إ,@ل 

 A�/ �7ء
�
A "� ا'��*#(&، ��أى أّن ه8W اّ�/�ة {�	� �ا%�"#! "��ن اA�5D و�& هWا ا
                                                           

   38م، ص1921، شباط 2، السنة الثامنة، مجسبيكة العسجد في لغة محمد، مجلة النفائس: النشاشيبي، إسعاف) (1
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#"�%��"�ن ا�(	 =	W! ا�,�ة ا%�<#! و	;M "�ا�c��� وا���ف أ"�"��، وا3�
� ا�)#'& اJد<�ء ا

 �#w F�1� <bّ%��& آ��<��> را��7ً ا'kول <�1! اJدب إA ")��ى ا%�"!، وهWا ,�ل اّ'��*#(& ا

 `	��'��*#(& آ�ن 	A�, j3d ا�� ،&'#(�أّن �;�F �& ر�U ا%�"#! آ�ن أ*� وأ��ى "= ا

F�1 اA�5D ه& )�F3 اWي 	'_� <F أ	'�� ,ّ\ وار?�\، ���U هWا  X3آ� �
� ،!#"�%ا��cام <�

 F%��? يW��Eرة /�#F، وهWا ا !#>�%�/�ة إA ا%�"#! ورأى أن ا���ام /�#H F#��� اJ"! ا�> \E��ا

 !#>�%
& "= د/� إA ه8W اّ�/�ة ه;�ً"� /'#F?��* �Dً ا��آ! اJد<#! ا �
� ،\5, �� &)#*��'ا


�ً{� "�ّوً	� و"�?X �& "��ه�H ة�/�ّ
_X ه8W اHو.  


Oً�
_ :!( ���
��,وف ا��,� ����TRا�?��ال ا��,وف ا� t(ر.  

8Wه =" FD��" &� &)#*��'ّ���j ا�)#'& /= ا	 <  !���" &� F%" F�@�Lا <wة ر�/�ّا

!#>�%
�ل ،ا��وف وا���<! ا� !#"�%أّ"� : "�Hy%�ف اّ'��	(& ر�U ه8W اّ�/�ة إذ ��Ld> ��3��� ا

 !#'#?@��وف ا�> !>���و�\ إ��#> /�<& /�"#! <\  -� آ�
��ح اH�%��ل ?#^ ا%�"#! ��ا���اح ا

واJ"> ا%�<#! �� أ/ X%�c�A أن . وا-���ا,�ن ه�� "= <'�ت #\ ا��ء �& و�X ا��ض - <�#!

=	�N�)وإن و/�/! ا(�{\ "�@*#!، ود/�ة ا�� . ?��ن �& ه8W ا�3#� �& ا��N'#= - أن ?(#� "� ا

!#��)
وآ��ب ا�ه. ه& ا	 !#>�%�d"� اW#� �>kه�Dc Mء، وأ"� "� 	'�D ا'�س �#��` �& : �ل� آ��ب ا

  . )1("اJرض

^ آ�ن ا�)#'& اWي Wةوآ�/�ّ�� و:"= أن ا�/�ة  إA ا@?#'#! رأى <_@ن ا F7و<ّ#= ر�


Y X#�ع ?�اث  ،وه;� ا��وف ا%�<#! "���! "� ��� اّ�ا/�ن ��6ر?��#�� إ
و��c��3 إن ?�

b/�3ً�� ��/ !%>ل أر@L 2�3 <#.  


�ً�  . )! �T'�, ا����: را

                                                           

- 4-10، 12، مجلد 562، القاهرة، عددبرانردشو والحروف الالتينية، مجلة الرسالة :النّشاشيبي، محمد إسعاف) (1
   13م، ص1944
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� رأى ا'��*#(& أن � ،&)#*��'
7#! ?#)#� ا'�� "� ا> !#Nkc &� &'#(�?��<F ا

 <�ّ%�ا���ى "= ا'�� ?%�د إL A�\ �& "'�ه2 ا�%�#> و{�	
! ا�%�#>، ��أى أّن إP@ح ا

Wه =" ����ّ� �	�_
A ا�)#'& وا�'��ج ا�%�#�& ه� ا�8 ا���ى اّ�ا�N!، و�& ه8W ا;Nk#! ا

 M#�HJآ\ ا���"� ا'��*#(& ��أى أّن "��آ\ /�	�ة X;�3 /'�� ا���ى "= ا'�� و"= ه8W ا

ود\ /�A  ،ا�%�#�#! �& ا��ارس و<ّ#= أن ه8W ا����! "= اHJ(�ب ا�(�ى ا�& أّدت إA ا���ى

%�<#! و��ا/�ه� دون P%�<! أو *��ى رw> ��5 ا��ة ا�& ذ^ �& ��رة ا/ M3�cJ�A إ?
�ن ا


�ا/� ،	�%���ن �#��
�7ن H'�ات {�	�! �& ?%ّ�> ا	 =	W ،وهWا /�� اّ_@ب �& ا(@د ا%�<#! ا

���cن "= ذ^ "W�" =#>�_7"�	=، و<�Wا د/� ا�)#'& إA ?#)#� ا'�� "= L@ل اّ?(�ع 	 <�'�و

? A�/ م�
? !#�#�%? M#�Hى أ�	ا W�>و ،!	��%M ا�_ّ(�	M ا�'�ه2 ا�%�#�#! <�� 	�'�MH و"�,�! ا


�م /�A ا;�M3 ا��<�ي�)#'& أن أ,� أرآ�ن ?#)#� ا'�� 	ا،  &� &)#*��'وإA هWا رأى ا

&>�%  .اّ���ى "= ا'�� ا


�ل��ج /= اJرY#! ا�& اّ?: و"= ه'� 	��= ا	 < &)#*��'�D إن "� وا�� ا�)#'& �#F ا

(ًHإ- أ X(#
�ن /�#�� 	�D� - �#�� "%b> ا�;�د	= "� ا����b#=، و"� ه8W اJرY#! ا�& اc��� ا

 ،^D! ا�;�د	= �> �& ذ��
#= رH�? <w#� ا����b#= أ�H ��/�?�> و"	�D	��= ?;�وزه� /'� ا

���c F#� j\ أ�53ر ا	 <;�	� /= أ�53ر �����ع /= ا%�<#! ور�U ا%�"#! وا@?#'#! ه& "� 

 &� &)#*��'
�ء ا�)#'& وا�
�د وهWا ا�ا�%& و*�#M أرH@ن، و�& ا%
�	>، ��Wا {F ,)#= واا

 !�Pأ A�/ Q����'��*#(& ا�� ،�L� U��'" �	�} &� ���'" \آ �#H &D'	 - �	�7
ه8W ا

�	�;�
�	> وا�)#'& اّ�ا/& إA ا�%��Pة وا  . ا
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� T
Uا�  


�ب، وk3ع ا�;�ب /= ا(�` ا��1ي <#= اّ'��*#(& وا�)#'&و<%� 'ّإن : 3
�ل ،آ�j ا

2N��'ّ  :ه8W اّ�راُLَ !H�X5 إA ه8W ا

-  =#�	ّ�1 =#�H��3 "�ر ����cّ�? &� M)(ّ
� آ�X3 ,#�ة اّ'��*#(& وا�)#'& ا%��#! ا

<	�
�> kّ�/وا =##�PJا MهW" ��3 &)#*��'ّو?�ّ)^ <F، وذهM ا�)#'&  "�'��Fc��� ،=#�7 ا

 ."WهM ا�;ّ�د	= ا�%��P	= و,Wا ,Wوه> �& أH��<�> و"'�;�> ا��1ي

-  F1�)	 < �" !#ّ>�%آ�ن اّ'��*#(& أ}�� ِ/�ً�� وأ/�A أ�ً
� "= ا�)#'&، ���ّ�= و<�~ "= ا

��اث ا%�<ّ#! وw#� ذ QD,وأدب و �
^ "�� ا�)#'&، إذ أ,�ط <%��م ا%�<#! آ��!، "= ��3 و3


�"�ء اW	= آ��3ا "��H/#& ا�%��!، و<�Wا �yن �7\ 	ّ�5\ <��، وه�DP 8Wت ا��1	#= ا

�> آ7D\ اّ��� /��N�H A ا��اآM، وهWا ,�ل  ���

�"�ء /�A ا���QD, &� =#6 ا%�<#! و3ا

�#
� �cؤوا � ،�	�;� ��ر ا�)#'& وأ�53ر ا
'	 - ^���ا ا����b#= "� ا�;�د	=، w#� أّن ذ

A�/ v�D'�
���ت و ا�#�ة ا%�5	! "� وP\ إ#F ا�����bن و	'��7ا <�%�<ّ#! و/��"�� Eّا

!#)'cJا. 

-  !7�'ّ
� آ�ن ا'��*#(& وا�)#'& "= أو�^ ا��1	#= واJد<�ء اW	= <�زوا �& /�5 ا


#�دة ا��آّ#! ��، ا��Dّ	! واJد<ّ#! وأ,#�ا ا�1! ا%�<ّ#! "= H(�ت وj%Y 3�2 /= إه��ل ا

و?�اH�#H M)(> �c! ا-H�%��ر �& "��ر<���، ���j اّ'��*#(& "�ا�ً%� /= ا%�<ّ#! أ"�م 


�ون اWه(ّ#!��ا��6 و/��"�� ���ن "� آ�/ X3�F# �& ا FN�#,y> ر��%�H-ا،  F�#P ~�> ^W>و

#ً/�H F�1
M أد	M ا%�<ّ#!، وو�j ا�)#'& "�ا�ً%� /=  \��� !#>�%� �,#���N "= ا(@د ا
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 !#>�1
��! ا%�5	! وا��7رة اEّ�)�	� ا ��
�L@ل ?;�	�ه� واّ'�7! <�� "= اj%7ّ اWي 

&'#_(�D .�ُ%َ�ف <%�#� اJدب ا%�<& ا

�b3 ا'��*#(& إA ا��b'" =" !1ر دارو	'&؛ ���8�b'> !1 آ���N= ا�& 	'�� و	�_�ر  -

�;� �& /�5ره� اWه(#! 6> <�أ اj%7 <%� ذ^ و	��ت و,�ل ا%�<#! أن ?_�رت و<�X1 ا

 ،!#(D3و !#/���cأ��3 /�دة ا A�/ !1�
�ى، أ"� ا�)#'& �'�b إA ا�
��ه� و<�أت ?��ا�c ا'	

وه& ,�! D3)#! ?��\ أ,�H#�  وو,�?��، ا;��/! ا-m? &�� !#/���cدي دوًرا "��� �& اّ?�Dق

F�#>�/و F�"8 أ�;? ��� .و"��/� ا


� و�j ا - =#b����'��*#(& �& وFc د/�ة ا�;�	� و"� ��"�ا <F "= ا3�
�دات HJ��ب ا

 !1 Aواّ?��"�> <����j وkcا! ا���c��� ،QD> و*ّ'� /�#�> ور�U اّ?��"�?�> ود/�?�> إ

 j�ّ���> F��?ّوا &)#*��'ّ/�5	! ا�& <�'�bر8 �c !1<�ء "%�ّ�!، أ"� ا�)#'& ���W" UهM ا

1! /�5	! ا���5د	! وا1�� وه�c> ا Aّ���j وا�1ا<! ا�& �Hر <�� ا�����bن، ود/� إ


�رئ .?�ا/& و�X ا��?M وا

�QD؛ Jن ا�%�3& "_�و,!  -�> F"���زاد اه \> A'%�> 	5D\ ا'��*#(& <#= ا�QD وا

 &� F"�ّ� �" 8Wوه ،A'%�
�وي، وا��اد <��غ *�	j ا�QD "� ��ة �& ا	%���� ا(�وي وا

5"�! آ�Eت ,�ا*#��، أ"� ا�)#'& ��ه�> <��%'A ورأى أن اkc !'#Pر F�1 X3��� F?�D'ّ !1

،��D
\ ا' !�#Hو  !_#(> F�1 X3ا آ�W�>و ،A'%�
�ر اه���"�D> F> ا> QD�
�رئ - 	��F ا��

!��H j�ّ�?و !#! "= kcا�L. 

- �, &�وX ا'#\ "= ا%�<#! اc��� ا'��*#(& وا�)#'& �& ر�U اّ�/�ات ا�ّ�ا"! ا

��وف ا@?#'#!، وهWا "� اّ?/ �D�F# ا�����bن �> !>�����@ه�� ر�U اّ�/�ة إA ا%�"#! وا

 .وcُّ\ ا�;�د	=


�7	� ا�& ا�L�j �#�� ا�����bن وا�;�دون،  -ا�L�j ا'��*#(& وا�)#'& �& �c#� ا

 F,@Pإ A
�| <����! ا��ف ا%�<& و	�/� إ	 &'#(�وا'��*#(& 	�ى P@ح ا��ف ��

 &'#(���ف ا%�<&، و<#'�� 	�ى ا�> !>����1?�> و	�/�ه> إA ا <c�/Jا A�/ A%'	و &>�%ا
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 !'�� �#(#��Yورة ?#)#� ا'�� و	
ّ�م {�ً�� ?�Wف cّ\ ا�/�اب، 	�ى ا'��*#(& أن د/�ى ا

�* 8�D
 .و*� 	

- ،&�#�%�
!  ا�L�j ا'��*#(& وا�)#'& �& أH��<��� ا	�} F;�'" &� &)#*��'�(#'�� �Hر ا


�"�ء �& ا�%�#> وا/���د آ�(�> و/��"�> آ�� ه& دا�)#'&  ون ?%�	\ أو ?��	�6d? ،jا

> M#�Hd U%> �	�;�ا�)����#= و"'�ه;�> �
ّ�م آ�(F ا�%�#�#! و�� "'�;F ا��1ي اّ�ا/& إA ا

<	�
 .ور�U ا

- �3 2��'	 �#ً�Pأ &)#*��'ّ
� آ�ن ا F	�P�%" !1
�"�ء �& /��"�> ا��1	!، �'�ا8 	��(� 2 ا


� ا3��2 � &'#(�و	'
�ه� 3
ً�ا �1	�o آ��ل /���ء ا�1! اJواN\ أ"�Eل ا<= ��رس واk<#�ي، أ"� ا

 ،!	�5/ !	ّ�1 �	�7

�د و{F ,)#=، ��ه�> <%2�3 ا�)����#= وا�;�د	= ا�%��P	= أ"�Eل ا

^ د/�ة اW> F?�/د XD�Lة �& و�P�%�! وا�PJا &�Hن "�ر@c�'��*#(&، و<�Wا "Eّ\ ا

& وا�)#'& ا%�5ي ا�;�د�PJا &)#*��'�� ،\#E�? ق�Pأ =#_(��. 


(�ل  -<��� اl و?��#
F  - وّ�� ?(ّ#= هWا F، وأن 	�7 �� آ�(�F ا�)� A�%? lأر?;& "= ا

F#�/ در�
  .�& أو�Hط أه\ ا%�>، إF3 و& ذ^ وا
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"Ishaq Musa Al-Husseini" 

Study in (Originality and Contemporism)  

Prepared By  

Osaid Jamil Mahmoud Abu-Ridi 

Supervised By 

Prof: Ahmad Hasan Hamed 

Abstract 

This study used the linguistic method for Mohammed Isaa’f, Nashashibi 

and Ishaaq Mousa AlHussiane. That was through a comparing study 

between their lives, their scientific cultures and linguistic researches. Also, 

what has resulted from their linguistic books. Therefore, the study 

contained an introduction, preface, three chapters and a conclusion.  

The researcher illustrated in the introduction the ancient Arabs interest in 

the linguistic research, and its development until the modern age. This was 

in establishing two linguistic schools, one was for the new restoration of 

heritage, and the other was influenced by the western culture and worked 

on the renewal of things.  The researcher indicated the importance of study, 

and showed the methods of research, the contents, the most important 

previous studies, and the difficulties he faced. 

The researcher specialized the preface which is entitled (Nashashibi and 

AlHussiane scientific Life), for their lives since their birth to their death. 

He indicated the influence of their life on their lingual thinking and on the 

authenticity and contemporary schools, and he showed their most 

prominent scientific achievements.  
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The researcher addressed in the first chapter the lingual research for 

Nashashibi, and he used the lingual references which directed him to the 

old school, and his lingual opinions which explained his authentic method. 

Also, he showed his rejection to the claims of the new school, and then he 

showed his view and concept about the new and old school. In addition, he 

showed his point of view to the call for the informal language and the Latin 

letters, as well as his opinion in using grammar and his lingual criticism to 

the writers. All of that was in the shade of the lingual authenticity, which 

Nashashibi believed in.  

The research in the second chapter used AlHussiane lingual research, 

showing his lingual resources, which identified his lingual method that 

calls for the renewal of things. Moreover, he addressed his language, his 

linguistic method, which contradicts the conservatives’ method, his opinion 

in the problem of the colloquial and formal language and its causes, as well 

as his opinion in the call for the Latin writing and his rejection to it. He 

showed his point of view to abbreviations and Arabization, in addition to 

discussing the characteristics of the Arabic language according to him, and 

his lingual opinions in sounds, and grammar. All of that was in the shades 

of modernity and the call for renewal for AlHussiane.  

In the third chapter, the researcher explained the different and mutual 

points between Nashashibi and AlHussiane in the light of their lingual 

thinking, which is represented in the new and old. He showed their 

differences in the lingual method, the issue of meaning and pronunciation 

and the Arabic letter and its problem. Also, their difference in their 
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teaching methods, and their call to facilitate grammar. As for the mutual 

points that the researcher talked about, were in their defense to the Arabic 

Language, their rejection to the call of the colloquial language and Latin 

letters, and a side in their call to facilitate the Arabic grammar. 

The researcher illustrated in the conclusion the most important results this 

study has achieved.  

 

  




