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تقديم
د .مازن املبارك
عضو جممع اللغة العربية بدمشق

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل.
سبحان من خلق العباد وأعطى لكل َخ ْلقه ثم هدى ،وهني ًئا ملن هت َّيأت له ُسبل
ٍ
وعمل ينفعان العباد.
الرشاد ،ورصف عمره يف عل ٍم
ٍ
واحد من العلامء األعالم
يف هذا الكتاب الذي يقدّ مه جممع اللغة العربية اليوم سرية
الذين امتألت قلوهبم حبا للناسً ،
ونرشا للعلم وإعال ًء لراية العربية
وبذال للمعروف،
ً
ودعوة إىل حبها وخدمتها ،وجها ًدا يف كل ميدان من ميادين احلياة.
إنه الشيخ عبد الرمحن سالم (بتخفيف َّ
الالم) 1360 -1285ه-1868 /
ِ
ِ
املولد والوفاة ،وهو من
يت
األصل،
فلسطيني
يب
لبناين بريو ّ
1941م .وهو شيخ عر ٌّ
ّ
ٌّ
يت .أما من حيث احلدود السياسية
محيص
دمشقي
حيث اإلقامة والعمل
مقديس بريو ّ
ّ
ّ
ّ
سوري.
لبناين
فلسطيني
فرقة اليوم فهو
ّ
ّ
املُ ِّ
ّ
وتسمى بمحمد سليم
انتقل والده جرجس الصفدي من َص َفد إىل زحلة ،وأسلم
َّ
وتزوج من آل سالم اللبنانيني ،ومحل اسم أرسهتم.
املهتديَّ ،
رئيسا
نشأ ابنه عبد الرمحن نشأة دين ّية علم ّية ،وأصبح قاض ًيا رشعيا يف قلقيلية ،ثم ً
وبرز يف اللغة واألدب ون ْظ ِم الشعر حتى ُدعي
لكتّاب املحكمة الرشعية يف بريوتّ ،
«فرزدق عرصه».
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وو ِصف
و ُعرف باالستقامة والرصاحة واجلرأة ،واالندفاع يف القضايا الوطنيةُ ،
وحب العربية وبذل املعروف ،كام عرف باجلدّ مع اللطف والر َّقة،
باألنفة والتواضع
ِّ
ره النفاق واجل ِ
وحب النكتة ،و ُك ِ
رأة يف قول احلق.
ِّ
ُ
ٍ
ٍ
حرة ورسم َّية حكوم َّية؛ فكان صاحب حمل لبيع الكتب يف
تن َّقل بني أعامل كثرية ّ
دمشق ،وكان صاحب حمل لبيع الفواكه واخلرضاوات يف بريوت ،وكان موظ ًفا يف
األوقاف ،ويف املحاكم الرشعية ،ويف القضاء الرشعي ،ويف املدارس الثانوية ودور
درس األدب والبالغة ً
زميال لألستاذ سليم اجلندي
املعلمني ،ويف مكتب عنرب ،حيث َّ
وللشيخ عبد القادر املبارك ،وكان ً
أيضا يف املجمع العلمي العريب (جممع اللغة
زميال هلام ً
العربية).
وتن َّقل بني البلدان ،فعمل يف فلسطني ،يف قلقيلية ويف القدس ،وعمل يف بريوت،
وعمل يف محص ودمشق .....وبذلك نرى يف الشيخ عبد الرمحن سالم صور ًة
اإلسالمي من خالل ما كان يتمتَّع به املواطن من حر ّي ٍة دين ّية وفكر َّية
يب
للمجتمع العر ّ
ّ
ٍ
سعة يف حر ّية التن ّقل بني البلدان ،وهي ُقطر واحد ،ال فرق بني
واجتامع َّية ،ومن
فلسطينها ولبناهنا وشامها ،إهنا ك ّلها بالد الشام العربية الواحدة ،يتن َّقل مواطنها حيثام
شاء منها ،ويقيم حيث يشاء ،ويتخذ لنفسه العمل الذي يريد.
لقد كان الشيخ عبد الرمحن سالم نم ًطا عجي ًبا من الرجال ،فلقد كان متعدِّ د
املواهب ،كثري النشاطُ ،أعجب به وأح َّبه ُّ
كل من عرفه أو اتَّصل به ،أثنى عليه معارصوه
من زمالئه َّ
كثريا عن صفاته وحماسنه ممن عرفت من زمالئه يف
وطالبه ،ولقد سمعت ً
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جمالس والدي الشيخ عبد القادر املبارك ،وسمعت الكثري عنه من تالمذته عيل
الطنطاوي وسعيد األفغاين ،ومطيع املرابط ،وكان األستاذ ظافر القاسمي يقول حني
ُيذكر الشيخ سالم «كم كنت أمتنى لو أدركته ،فلقد سمعت الكثري عنه من الطالب
الذين سبقوين يف مكتب عنرب».
قال عنه تلميذه الطنطاوي« :إن الشيخ عبد الرمحن سالم كان نادرة الدنيا يف طالقة
اللسان ،ويف جالء البيان ،ولقد عرفت من بعده ُل ُسن األدباء ،ومصاقع اخلطباء ،فام
عرفت لسانًا أطلق وال بيانًا أجىل.»..
وقال أدهم اجلندي  -وهو من َّ
طالبه يف الكل ّية الوطنية بحمص « :-الشيخ سالم
الذي كان يع ِّلم األدب العريب ،كان يغرس يف نفوس َّ
حب الوطن ومتجيده».
طالبه َّ
شاعرا مبد ًعا رقي ًقا ،وعاملًا ضلي ًعا ،وإنه كان
وقال األستاذ القاسمي عنه إنه كان
ً
حي ِّبب الطالب بلغة العرب.
ما حتدَّ ث عنه أحد من تالمذته يف لبنان أو سورية إال أثنى عليه أعطر الثناءً ،
فضال
ُ
وشعرا ،وكان من تالمذته يف الشام عيل الطنطاوي ،وسعيد
وعلام وأد ًبا
وخل ًقا
ً
ً
الفرا ،وأجمد
األفغاين ،وزكي املحاسني ،وأنور العطار ،ومجيل سلطان ،ومجال َّ
الطرابليس ،وأبو سلمى عبد الكريم الكرمي ،وغريهم .وأما يف لبنان فكان من تالمذته
عبد اهلل العالييل ،وشفيق يموت ،ومصطفى الغالييني ،وهبيج عثامن ،وكثريون غريهم
من أعالم الرجال.
األدب واخلطابة والشعر ،وأضاف إىل العلم
لقد مجع الشيخ سالم إىل علم الرشيعة
َ
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َ
َ
العمل بام يقتضيه ،وكم كنت ُأعجب بأبياته التي أشار هبا إىل
العمل به ،وإىل الرشع
قول النبي صىل اهلل عليه وس ّلم« :املرء بأصغريه قلبِه ولسانه» ،والتي يقول فيها:
ِمن أص َغريك بام َيقيك أذاها

فاعتصم
بن آدم
نفسك يا ا َ
ْ
َخدعتْك ُ
فإذا دعتْك إىل ال َغ ِ
واية فاهنَها
َ

عن َغ ِّيها ،فاحلُ ُّر َمن َينهاها

واذكر بأنَّك عبد ر ِّبك وحدَ ه
ْ

َّ
وإال
أبدً ا،
كنت عبدَ
َ

َهواها

وأما هذا الكتاب الذي وضعه األستاذ إياد خالد الطباع عن الشيخ عبد الرمحن
سالم فإنه كتاب حيظى بإعجاب من ي َّطلع عليه ،خلربة املؤلف يف الكتابة عن الرجال
أو ًال ،وألنه ثانيا قدّ م للحديث عن نشأة الشيخ سالم وترمجته بحديث مفص ٍل ٍ
مفيد عن
َّ
ً
َّ
صوره من خالل تأرخيه للحياة االجتامعية والسياس ّية والثقاف ّية التي
اجلو العام الذي َّ
ِّ
كانت سائدة يف عرص الشيخ يف البيئة التي عاش فيها يف الشام ويف لبنان ،أو يف دمشق
املجمعي والعامل
وبريوت ،حيث أمىض الشيخ معظم حياته ،ثم حتدَّ ث عن الشيخ
ّ
النشيط واخلطيب ال َّل ِسن والشاعر املبدع ،بتفصيل واستيعاب مع جودة يف الرتتيب،
وأوصاف ملن يرتجم له مع ن ٍ
ٍ
ومجع للموضوعات مع ٍ
زاهة وحياد.
دقة يف التوثيق،
ومل َأر يف ذلك شي ًئا من الغرابة فإياد الطباع صاحب خربة سابقة يف الكتابة عن
الرجال؛ فلقد أ ّلف من ُ
مذي،
قبل كت ًبا أفرد كال منها لعاملٍ من العلامء
كالسيوطيِّ ،
والرت ِّ
ِّ
والطاهر بن عاشور ،وحممد كرد عيل.
نارشا أمام أعيننا صفحة من حياة
وهو اليوم ُخيرج هذا الكتاب عن الشيخ سالمً ،
ٍ
ِ
رجال العلم وقادة التوجيه اخلُ ُلقي
واحد من تلك ال ُث َّلة املباركة من الرجال األعالم،
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والوطني ،أولئك الذين جعلوا من مكتب عنرب ً
معقال من معاقل الوطن ّية ،ومصن ًعا لبناء
الرجال؛ يبنيهم ً
عقال ُ
وعلام .وقد شهد بذلك األستاذ عيل الطنطاوي فقال:
وخ ُل ًقا
ً
«وأشهد لقد ع ّلمونا الدِّ ين واخلُ ُلق ،كام ع َّلمونا العلم ،وأفادونا بثمرات جتربتهم يف
احلياة ،مثلام أفادونا بدروسهم ،وكانوا لنا آباء قبل أن يكونوا مع ِّلمني ».1وقال« :لقد
كان مكتب عنرب مثابة العلم ،وكان موئل الوطن ّية ،وكان مصدر احلركات الشعب ّية،
ومبعث النضال».
وقال األستاذ ظافر القاسمي« :كان مكتب عنرب ً
معقال من معاقل الوطنية الصادقة،
أيضا ،وكان حصنًا
التي ش َّعت من نفوس األساتذة ،ونبعت من نفوس الطالب واخلدم ً
من حصون الفصحى ».وقال« :إن هذه احللقة من جهاد األمة ُمم َّث ًال يف مكتب عنرب،
احلرة الكريمة».
عربت األمة فيها عن أمانيها باحلياة ّ
ُتعترب االنطالقة األوىل التي ّ
ويرى القاسمي أن الذين كانوا طال ًبا يف مكتب عنرب هم الذين أصبحوا فيام بعد
نواة احلركات الوطن ّية التي أثمر جهادها وآتت ُأكلها يوم اجلالء العظيم.
عام شهد به الطنطاوي
عربت َّ
لقد كان ألكثر أساتذة مكتب عنرب وقفات ّ
والقاسمي ،وحسبي أن أشري إىل موقفني اثنني بل رصختني خرجتا من مكتب عنرب،
كانتا يف ذلك الزمان تعدالن مدفعني يقذفان احلمم عىل األعداء ،ويع ّلامن الوطنية
لألبناء:

 1كل ما يف هذا التقديم من نقول عن األستاذين الطنطاوي والقاسمي فهو من كتاب «مكتب عنرب»
للقاسمي ومقدمته للطنطاوي.
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الكف
أما األوىل فرصخة رشيد بقدونس يف مكتب عنرب حني قال لطالب أراد منه
َّ
الوطني« :اذهب إىل (غورو) وقل له إن رشيد بقدونس يع ّلم الطالّب
عن حديثه
ّ
الوطن ّية».
وأما الرصخة الثانية فللشيخ عبد الرمحن سالم ،نقلها إلينا األستاذ الطنطاوي ،كام
سمعها فقال« :ولست أنسى خطبته حينام ّ
أطل من رشفة النادي العريب ،قبل يوم
ميسلون عىل ٍ
موجان البحر ،قد مأل ما بني حم ّطة احلجاز،
بحر من اخلالئق ،متوج َ
واملستشفى العسكري يف ّبوابة الصاحلية ،ورساي احلكومة -ومل يكن قد فتح شارع
وكرب تكبرية ر َّددهتا معه هذه احلناجر ك ّلها ،وأحسسنا
بغداد -وحديقة األمة (املنش ّية)ّ .
كأن قد ر َّددهتا معه اخلامئل من الغوطة ،واألصالد من قاسيون .ثم صاح صيحته التي
ال تزال ّ
ترن يف أذين من وراء ثالث وأربعني سنة ،حتى كأين أسمعه يصيح هبا اآلن:
غورو ،لن تدخلها ّإال عىل هذه األجساد!».
املدرس البليغ،
فرحم اهلل أساتذة مكتب عنرب ،ورحم الشيخ عبد الرمحن سالمِّ ،
ِ
الرشعي ،والشيخ
ني الصادق ،والقايض
ّ
واخلطيب ال َّلسن ،والشاعر الرقيق ،والوط ّ
وعلام ُ
وإخالصا ،وريض اهلل عن عبد
وخل ًقا
جمعي ،فام عرفه أحدٌ إال أثنى عليه دينًا
ا َمل
ً
ً
ّ
ِ
صحيفة املرء ُح ْسن ثناء الناس عليه» .وشكر اهلل
اهلل بن مسعود فقد كان يقول« :عنوان
للمؤ ِّلف إياد خالد الط َّباع ما نرش من حياة الشيخ ،وما أحيا من ذكراه ،وما بعث من
األمل يف نرش ما مل ُينرش ،أو ما نفد من آثاره .وشكر اهلل ملجمع اللغة العربية بدمشق
ورواد النهضة.
مسعاه يف إحياء ذكرى رجاله من علامء اللغة ،ومرشدي األمةَّ ،
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مقدّ مة
عبد الرمحن سالم ،شخصيّة مم ّيزة ،مت ّيزت بعلمها ،وعملها ،وحركتها ،شخصية تثري
التساؤل ،ذلك ّأهنا تبعث احلياة أينام مكثت ،تثري اجلدل حيثام ح ّلت ،جتعل نفسها مدار
حدَ ث أينام كانت ،وترتك بصمتها العلم ّية والعمل ّية يف املوقع الذي َحت ُّل فيه.
وتعليام.
وأشعارا ،وتربية،
ومدونات،
آثارا :طلبة علم،
ّ
ً
ً
تؤ ّثر فيمن حوهلا ،فترتك ً
ودرس يف املدرسة
دخل عبد الرمحن سالم فلسطني فعمل يف قضاء قلقيليةّ ،
الصالح ّية يف القدس ،وكان ما كان؛ خاف منه السلطان واقتيد منها مك ّب ًال  ،مش ًيا عىل
األقدامً ،
قافال إىل دمشق!!
ودخل دمشق فكان من أبرع أساتذهتا ،وأقوى خطبائها ،وأعلمهم بالكتب؛ فعمل
(مديرا) ألوقاف سورية ،وشارك يف تأسيس النادي العريب بدمشق،
ورا ًقا ،ومميّ ًزا
ً
ّ
يب
عضوا يف املجمع
ودرس يف مكتب عنرب ،ودار املع ّلمني ،وان ُتخب
العلمي العر ّ
ً
ّ
ّ
بدمشق ،ونائ ًبا لرئيس مؤمتر علامء سورية ولبنان يف دمشق ،وذلك يف املؤمتر اإلسالمي
الذي عقده امللك عبد العزيز آل سعود.
فخرج كوكبة من أعالم محص وأدبائها.
ودرس يف محص ّ
ّ
رجل دونه الرجال..ع َل ٌم يف ّ
إنّه ٌ
تأثريا بال ًغا.
كل بلد؛ أ ّثر يف كل منها ً
وفقيها مشار ًكا ،وصحافيا؛ فعمل
وعاد إىل بريوت فكان مع ّل ًام ،وناش ًطا اجتامعيا،
ً
ودرس يف مدارس املقاصد اإلسالم ّية،
رئيسا للكتّاب يف املحكمة الرشعية يف بريوتّ ،
ً
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ويف الك ّلية الرشعية يف بريوت (أزهر لبنان) ،والك ّل ّية العثامن ّية اإلسالميّة ،وشارك يف
اللبناين ،وأمينًا لفتوى اجلمهورية
العلمي
رب واإلحسان ،واملجمع
ّ
تأسيس مجعية ال ّ
ّ
أسس جملة القلم العريض ،و جم ّلة روضة املعارف ،وان ُتخب يف
اللبنانية ،ويف الصحافةّ :
اللجنة الصحفية.
وناثرا ،ومؤ ّل ًفا ،وكات ًبا ،وخطي ًبا ،وجماهدً ا ،وسياسيا،
فكان بذلك عاملًا ،وأدي ًبا،
ً
وشاعرا ،وصحافيا.
ً
وزهد يف املناصب؛ فعندما شغر منصب اإلفتاء يف لبنان سنة 1351هـ 1932 /م
بوفاة الشيخ مصطفى نجا رمحه اهللّ ،اجتهت األنظار إليه ليخلف املفتي الراحل إال أنّه
اعتذر عن عدم املوافقة.
ّ
إن القارئ لسرية الشيخ عبد الرمحن سالم ،ليتم ّلكه العجب من سرية ممزوجة
ِ
والوراقة،
بالقضاء ،والرتبية ،والتعليم ،واالجتامع ،واإلبداع ،والفقه ،واألدب،
طوفت بالد الشام ،من بريوت إىل القدس،
السرية التي ّ
واإلحسان ،والعصام ّية ،هذه ّ
إىل قلقيلية ،إىل دمشق ،إىل محص ،وتركت يف األماكن ك ّلها ،بصامت واضحة؛ فتارخيه
حرك فيه النُّخب الثقافية يف هذه املدن؛ بل القيادة
ثقايف
علمي تربوي
تاريخ
وطني؛ ّ
ّ
ّ
ّ
السياسية العثامن ّية ،رغم قرص املدّ ة التي قضاها يف ّ
كل بلد ومرص ،ومل يدخل بلدً ا إال
رب ًزا.
كان فيه ع َل ًام م ّ
الوصفي ،مع العناية بالتوثيق ،واإلكثار  -ما
التارخيي
ّبعت يف الرتمجة املنهج
لقد ات ُ
ّ
ّ
راقي للمراجع يف اهلوامش ،ومع ّ
أن
ُ
استطعت  -من مصادر الرتمجة ،مع تفصيل ِو ّ
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وجدهتا طريقة ُمثىل يف تعزيز
بعض املصادر قد تكون ناقلة عن بعضها اآلخر ،إال ّأين
ُ
املعلومة وتأصيلها ،والسيّام يف كتابة ترمجة علمنا هذا ،إذ ضنّت املصادر برتمجة رحبة
نسقها يف وحدة موضوعيّة واحدة.
عيل أن أمجع شتيت أخباره ،و ُأ ّ
له ،فكان لزا ًما ّ
فوت اإلفادة من مواقع ّ
الشابكة (اإلنرتنت) يف تعزيز معلومات عن الشيخ
ومل ُأ ّ
يعز وجودها يف املصادر الشحيحة
سالم ،فقد
ُ
وجدت فيها بيانات عن وقائع وأخبار ّ
التي أفادتنا عن املرتجم وحياته وعرصه.
دون ُتها إلعطاء القارئ معلومات عن
وسيجد القارئ تراجم يف حوايش الكتاب ّ
أناس قد يكون التاريخ غمرهم ،أو مل تسعفه املصادر القريبة بذكرهم.
األول ترمجته مب ّينًا فيه :احلياة الثقافيِّة يف بريوت:
قس ُ
ضم ّ
مت الكتاب إىل بابنيّ :
لقد ّ
عرص عبد الرمحن سالم ،ونسبه وعائلته ،ووفاته ،وأخالقه وشخص ّيته ،وجهاده ضدّ
وشاعرا ،وصحافيا ،وخطي ًبا.
مدر ًسا ،ومر ّب ًيا،
ثم ُ
ً
كتبت عنهّ ،
املستعمرينّ ،
فسطرت عن حياة املرتجم يف بريوت
وتناولت يف دراسة حياته املنهج التارخي ّي،
ُ
ُ
( :)1916-1900وتو ّليه رئاسة الكتّاب يف املحكمة الرشعية يف بريوت ( ،)1900و
تأسيسه املدرسة العلمية.
ثم عرض ُت حياته يف فلسطني ،التي تن ّقل بينها وبريوت ،وذلك :من حيث عمله يف
ّ
قضاء قلقيلية ()1900-1896م ،و تأسيس مجعية السالم لتعليم فقراء األيتام
()1910م ،وتدريسه يف املدرسة الصالح ّية يف القدس)1918-1916( :م.
وصفت انتقاله إىل دمشق ( ،)1914-1911وعمله ِ
ثم تعيينه أستا ًذا
و
ُ
بالوراقةّ ،
19

ثم قفوله إىل دمشق والعيش فيها (-1918
لألدب العريب يف محص (ّ ،)1916-1914
 ،) 1925ومشاركته يف تأسيس النادي العريب ،وتدريسه يف مكتب عنرب ومدرسة
يب
التجهيز ودار املعلمني ( ،)1925 -1919وعضو ّيته ونشاطه يف املجمع
العلمي العر ّ
ّ
(مديرا) لألوقاف السور ّية.
بدمشق ( ،)1941 -1921وتعيينه مميّ ًزا
ً
وسطرت بعد ذلك عن عودته إىل بريوت (1344هـ= 1925م) ،و عضو ّيته يف
ُ
املؤمتر اإلسالمي الذي ُعقد يف عام 1926م ،و تدريسه يف الكل ّية ال ُعثامنيّة اإلسالم ّية،
اللبناين ،و تأسيس مجعية
العلمي
وتس ّلمه مهام أمانة الفتوى فيها  ،وعضو ّيته يف املجمع
ّ
ّ
الرب واإلحسان عام  ،1936ومشاركته يف مؤمتر العلامء األول املنعقد بدمشق يف العام
 1357هـ1938 /م.
عثرت عليها يف ط ّيات الكتب
وختمت الباب األول بفقرة عن (أخباره) التي
ُ
رأيت يف مجعها وإدراجها فائد ًة للقارئ الكريم.
والدور ّيات ُ
وخصصت الباب الثاين للحديث عن آثاره :مؤلفاته ،و مقاالته ،وحمارضاته.
ّ
ٍ
وبحث أرحب ،عن ع َلم غمر
مفتاحا لدراسة أوسع،
أرجو أن يكون هذا الكتاب
ً
نفسه قبل أن يغمره التاريخ ،وما دفعه إىل ذلك إال زهده وح ّبه أن يكون جنديا من
جنود العرب ّية ،غري ّ
رسا من فرساهنا ،وع َل ًام من
يؤرخ له إال فا ً
أن التاريخ أبى أن ّ
أعالمها.

إياد خالد الطباع
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الباب األول
يف ترمجته
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احلياة الثقاف اية يف بريوت
عرص عبد الرمحن سَّلم
والثقايف
العلمي
يم ّثل العهد العثامين الذي نشأ فيه عبد الرمحن سالم األساس
ّ
ّ
ملكونات شخصيّته املم ّيزة .ذلك أنّه نشطت يف بريوت حركة علم ّية وثقاف ّية
والفكري ّ
ّ
وأدبيّة متنوعة وال سيام يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش وامتدّ ت إىل بداية القرن
علام أن اجلذور الثقاف ّية قد وجدت قبل ذلك بقرون عديدة؛ فقد شهدت
العرشينً ،
بريوت بعد انتصار املسلمني عىل البيزنطيني يف موقعة الريموك عام 15هـ 636/م،1
جميء الكثري من العلامء املسلمني الذين تفاعلوا مع علامء النصارى يف املسائل العلمية
والفلسفية والدينية .ومن الوافدين إىل بريوت يف ذلك األوان املبكّر :أبو الدرداء،
وبشري بن سعد ،وأبو ذر الغفاري ،وسلامن الفاريس ،وآمر بريوت وواليها الفقيه أيوب
ردحا
بن خالد اجلهني
اخلزاعي الذي تتلمذ عىل اإلمام األوزاعي إمام أهل الشام ً
ّ
ً
طويال ،وقد ارتبط اسم بريوت وال يزال باسم اإلمام األوزاعي إمام بريوت وبالد
 1معركة الريموك ،كانت سنة ( 15هـ  636 -م) بني العرب املسلمني واإلمرباطورية البيزنطية ،يعدّ ها
بعض املؤرخني من أهم املعارك يف تاريخ العامل ألهنا كانت بداية أول موجة انتصارات للمسلمني خارج
جزيرة العرب ،وآذنت لتقدم اإلسالم الرسيع يف بالد الشام .وقد حدثت املعركة بعد وفاة الرسول بأربع
سنوات.
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الشام واملغرب واألندلس ،وهو الذي ُعرف عنه أنّه أفتى يف سبعني ألف مسألة.
وكذلك ازداد عدد العلامء املسلمني والنصارى يف بريوت يف العهدين األموي
والعبايس ،وبرزت مدارس الفقه والعلم يف العهود الفاطمية واأليوبية واململوكية،
وانترشت الزوايا والكتاتيب ،وازداد عدد املخطوطات واملؤلفات العلمية يف العهد
العثامين.
وبدأ التنافس العلمي يف بريوت وبقية املناطق يأخذ طابع التفاعل والتكامل ،حتى
ّ
إن علامء املسلمني مل جيدوا مان ًعا من أن يفردوا مكا ًنا خاصا داخل بريوت العثامنية قرب
جامع النوفرة (جامع األمري منذر) للمعلم الشاعر إلياس إ ّده ،ليبحثوا معه يف األمور
العلمية والفقهية .ومل جيد النصارى مان ًعا من أن يتتلمذ أبناؤهم عىل علامء املسلمني،
ً
تلميذا من تالمذة
فمن املعروف أن الشيخ بشارة اخلوري ( )1886 – 1805كان
مفتي بريوت وقاضيها الشيخ أمحد أفندي األغر ( ،)1858-1783كام تتلمذ عىل
الشيخ يونس البزري والشيخ حممد عرايب.
و ُيمكن القول إنَّه من اخلطأ االعتقاد بأن بريوت ال ُعثامن ّية كانت تفتقر إىل حياة
ثقاف ّية وأدب ّية وعلم ّية ،أو كانت حتيا حياة الركود واالنحطاط العلمي .بل الثابت ّ
أن
مدينة بريوت متيزت بمالمح ثقاف ّية عديدة ،متثلت بمعاهد ،وكليات ،ومدارس،
ومجعيات ،وصحافة ،ومؤلفات ،ومطبوعات ،وأساتذة ،وأطباء ،ومهنيني .كام شهدت
بريوت يقظة سياس ّية ،كانت هتدف إىل إصالحات سياس ّية يف الدولة ال ُعثامن ّية.
ص التعليم واملدارس؛ أصدرت الدولة العثامنية يف القرن التاسع عرش،
وفيام خي ّ
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بعض التنظيامت التي تتعلق بوجوه التعليم وإنشاء املدارس .ففي عام  1853أنشأت
مكت ًبا خاصا لوضع املناهج والكتب املدرسية التي كانت حتتاج إليها املدارس واملعاهد.
ويف النظام األسايس العثامين الصادر عام  ،1876جعلت الدولة العثامنية التعليم
االبتدائي إجباريا عىل كل فرد من أفراد العثامنيني .وظهر أثر هذا النظام عىل بريوت
وشجع ذلك عىل إقامة مزيد من املدارس واملعاهد من
وجبل لبنان والواليات العثامنية،
ّ
العثامنيني والرعايا املحليني واملؤسسات اإلرسالية األجنبية.
وكانت اليقظة العلمية يف بريوت العثامنية قد بدأت بالتفتّح ،بظهور مدارس عديدة
نذكر منها عىل سبيل املثال :املدرسة البطريركية الكاثوليكية التي أنشأها البطريرك
غريغوريوس يوسف يف منطقة زقاق البالط عام  ،1865وكانت منافسة ملدرستي
أسسها بطرس البستاين عام  1862يف
احلكمة والثالثة أقامر ،ثم املدرسة الوطنية التي ّ
أيضا ،ومدرسة الثالثة أقامر للروم األرثوذكس التي انتقلت من
منطقة زقاق البالط ً
سوق الغرب إىل بريوت عام  ،1866ومدارس راهبات مار يوسف ،ومدارس الفرير
التي ُأنشئت عام  ،1897ومدرسة احلكمة ملؤسسها املطران يوسف الدبس بني عامي
 ،1875-1874ومدرسة العميان التي أنشأهتا اآلنسة طومسون يف بريوت لتعليم
العميان قراءة التوراة ،ومدرسة زهرة اإلحسان التي أسستها السيدة إيمييل رسسق
للبنات األرثوذكس عام .1880
ومن املدارس املهمة يف بريوت التي أحدثت نقلة نوعية يف حياة املسلمني
والبريوتيني ،مدارس مجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية التي تأسست عام 1878م –
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غرة شعبان 1295هـ ،ثم املدرسة اإلسالمية احلديثة ،ومدرسة اإلمام األوزاعي،
ومدرسة الشيخ عبد الباسط األنيس ،واملدرسة الرشدية ،ومدرسة زاوية الشهداء،
ومدرسة النوفرة ،ومدرسة الشيخ عيل املال ،ومدرسة الشيخ حممد املجذوب ،واملدرسة
السورية اإلسالمية ملؤسسها الشيخ سليم حممد املغربل ،واملدرسة القادرية ملؤسسها
الشيخ عمر الرببري ،واملدرسة الوطنية ،ومدرسة اإلخالص ،واملدرسة احلميدية
ملؤسسها الشيخ مصباح شبقلو ،واملدرسة السلطانية التي
األهلية ،واملدرسة األدبية ّ
أرشف عىل بنائها الشيخ عبد القادر قباين ،ومدرسة جلنة التعليم ،ودار العلوم ،واملكتب
العسكري احلكومي ،واملكتب اإلعدادي ،وكلية احلقوق التي تأسست عام  ،1913ثم
ُنقلت إىل دمشق بعد إعالن احلرب العاملية األوىل عام .1914
أيضا :مدرسة سكزنجي نمونه ،أي املدرسة االبتدائية
ومن املدارس البريوتية ً
النموذجية الثامنة التابعة للمكتب السلطاين ،1ومدرسة الشيخ يوسف احللواين يف
رأس بريوت ،ومدرسة (كلية) الصنائع والتجارة احلميدي ،ومدرسة املعارف،
واملدرسة التوفيقية ملؤسسها الشيخ حممد توفيق خالد ،واملدرسة العلمية ملؤسسها
األزهري املعروفة باسم الكلية
الشيخ عبد الرمحن سَّلم ،ومدرسة الشيخ أمحد ع ّباس
ّ
تغيريا أساسيا يف بنية املجتمع الرتبوي
العثامن ّية ثم الكلية اإلسالم ّية ،وهي التي أحدثت ً
يف بريوت ولبنان والعامل العريب .وكانت الدولة العثامنية تنوي إنشاء كلية للطب يف
بريوت لوال وجود مثلها يف الكلية السورية اإلنجيلية يف بريوت ،لذا رأت ّ
أن دمشق يف

 1موقعها اليوم ثانوية املقاصد للبنات يف الباشورة.
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حاجة إليها أكثر من بريوت.
أيضا مدارس عديدة وطنية وأجنبية غري التي أرشنا إليها .وكانت لغات
ووجدت ً
التدريس يف مدارس بريوت وجبل لبنان واملناطق هي :العربية ،والرتكية ،والفرنسية،
واإلنكليزية ،واإليطالية ،واألملانية وسواها.
وقد وصف عبد الرمحن سامي بك يف كتابه «القول احلق يف بريوت ودمشق»
املدارس القائمة يف بريوت العثامنيةً ،
قائال« :وقد صارت املدارس الداخلية يف بريوت
أشهر من نار عىل علم ،ك ّلها تقبل التالمذة بأجور قليلة ،وتع ّلم التالميذ وتعتني
بصحتهم وسالمتهم ،ومنها من ترسل مندو ًبا من قبلها ّ
كل سنة إىل البالد املجاورة
ّ
ألخذ تالمذة إليها».
خصصوا
وقد بلغ اهتامم املسلمني يف بريوت بالعلم والعلامء وطالب العلم أن ّ
تتضمن أمال ًكا وأرايض عديدة يعود ريعها وخرياهتا عىل العلم
أوقا ًفا خريية خاصة،
ّ
والعلامء ،ولتنفق يف وجوه التحصيل العلمي مثل :وقف العلامء ،ووقف طالب العلم،
ووقف املكتبات ،وسواها .وتكفي اإلشارة إىل ّ
أن «وقف العلامء» الذي أنشأه وايل
بريوت نصوحي بك ومفتي بريوت الشيخ عبد الباسط الفاخوري ،يعدّ اليوم من أغنى
األوقاف اإلسالمية عىل اإلطالق.
ونظرا إىل اهتامم الدولة العثامنية بالعلم ،فقد حرصت عىل تشكيل جملس معارف
ً
ضم هذا
لوالية بريوت لتنظيم األوضاع العلمية والرتبوية والتعليمية يف الوالية .وقد ّ
املجلس :الشيخ إبراهيم األحدب ،وحسن بيهم ،والشيخ أمحد ع ّباس األزهري ،وعبد
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اهلل بيضون ،والدكتور أديب قدورة ،ويوسف عرمان ،وخليل رسكيس ،وإبراهيم
اليازجي ،وسليم اجللخ ،وبيجو أفندي.
لقد شهدت بريوت العثامنية والدة الكثري من العلامء واملفتني والقضاة والفقهاء،
ونجد من علامء بريوت يف القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين ،عرص عبد
الرمحن سالم ،عىل سبيل املثال ال احلرص أسامء مفتني ،وقضاة ،وفقهاء ،وأطباء ،تركوا
بصامت واضحة يف حضارة بريوت؛ نذكر من علامء الدّ ين :أمحد األغر ،والشيخ عمر
علام ّ
أن أرسة
الرببري ،وأمحد الرببري ،والشيخ حممود الرببري ،والشيخ حممد الرببريً ،
الرببري اشتهرت ّ
بأن بني أفرادها أكثر من أربعني عاملًا ،وعبد الباسط فاخوري ،وعبد
اللطيف فتح اهلل ،وحممد احللواين ،وحميي الدين اليايف ،ومصطفى نجا ،وإبراهيم
األحدب ،وحممد سعيد أياس ،وأمحد عباس األزهري ،ويوسف األسري ،وعبد الباسط
األنيس ،وأمحد بدران ،وحسني بيهم ،وحممد مجيل بيهم ،وحممد رمضان ،وحسني
احلبال ،وعبد الرمحن احلوت ،وحممد احلوت ،وعبد اهلل خالد ،وحممد رشيد الدنا،
وأمحد طبارة ،وعبد الغني العرييس ،ومصطفى الغالييني ،وعبد القادر قباين ،وحممد
الكستي ،وإبراهيم املجذوب ،وحممد املجذوب ،وأمحد املحمصاين ،وحسن املدور،
وعبد الكريم أبو النرص اليايف ،وحميي الدين اخلياط ،وسليم البابا ،وحممد عيل األنيس،
وحممد توفيق اهلربي ،ويوسف عاليا ،ونجله املفتي حممد عاليا ،وأمحد خمتار العالييل،
وشقيقه العالمة الشيخ عبد اهلل العالييل ،وعبد القادر النحاس ،وقاسم الكستي،
وحممد سوبرة ،وأمحد عيل عساف ،وحممد توفيق خالد ،وسواهم الكثري مما ال يتسع
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املجال لذكرهم.
وال بد من اإلشارة إىل ّ
أن عهد االنفتاح الذي شهدته بريوت العثامنية يف القرن
التاسع عرش ،أ ّدى إىل والدة بعض اجلامعات واملعاهد األجنبية ،والسيام منها الكلية
(تأسست عام ،)1866
السورية اإلنجيلية التي عرفت باسم اجلامعة األمريكية
ّ
وجامعة القديس يوسف التي عرفت باسم اجلامعة اليسوعية (تأسست عام ،)1875
واملدرسة اإلنجيلية الربيطانية يف بريوت (تأسست عام  ،)1860واملدرسة امللكية
اإليطالية يف بريوت (تأسست عام ،)1879كام شهدت بريوت الكثري من املؤسسات
الرتبوية األجنبية ،مثل مدارس الليسيه ،والفرير ،ومدارس أملانية وبريطانية وأمريكية
وفرنسية عديدة سامهت يف نرش الرتبية والتعليم عىل النمط األورويب.
ومما ُيالحظ ّ
أن الدولة العثامنية مل تستطع بواسطة مدارسها وكتاتيبها ومعاهدها
مواجهة هذه اجلامعات واملدارس األجنبية ،لذلك اضطرت بعض مجعيات املجتمع
األهيل يف بريوت مثل مجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية ،والك ّلية العثامنية التي أسسها
الشيخ أمحد عباس األزهري ،وبعض املدارس األخرى ،إىل وضع ما يلزم من
إجراءات ملواجهة املؤسسات األجنبية ومنافستها.
ولقد بارشت بعض اجلمعيات اإلسالم ّية ما بني أواخر القرن التاسع عرش وأوائل
القرن العرشين بتأسيس عدد كبري من املدارس إىل جانب املدارس واملكاتب ال ُعثامن ّية
املوجودة يف بريوت .ومن بني هذه املدارس :مدارس مجع ّية املقاصد اإلسالم ّية،
واملدرسة اإلسالم ّية احلديثة ،و مدرسة الشيخ عبد الباسط األنيس ،واملدرسة
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الرشيد ّية ،واملدرسة ال ُعثامنيّة ،ثم اإلسالم ّية ملؤسسها الشيخ أمحد عباس األزهري،
واملدرسة السور ّية اإلسالميّة ملؤسسها الشيخ سليم حم َ ّمد املغربل ،واملدرسة العلم ّية
ملؤسسها الشيخ عبد الرمحن سَّلم ،وسوى ذلك من مدارس علم ّية متعددة.
وكانت الدولة ال ُعثامن ّية تنوي إنشاء كل ّية طب يف بريوت ،غري أن وجود مثل هذه
الكل ّية يف الكل ّية السور ّية اإلنجيل ّية ،أدى إىل نقل املرشوع إىل دمشق التي كانت تفتقر
ة.علام أن احلكومة ال ُعثامن ّية أسست يف العام 1913م يف بريوت معهد
إىل مثل هذه الكل ّي
ً
احلقوق ،ثم ما لبثت أن نقلته إىل دمشق أثناء احلرب العامل ّية األوىل.
تم إنشاء عدد كبري
املؤسسات التعليم ّية نشطت الصحافة يف بريوت؛ ّ
وإضافة إىل ّ
من الصحف واملجَّلت البريوت ّية؛ منها عىل سبيل املثال :حديقة األخبار ،خلليل
جربائيل اخلوري عام 1858م ،وهي ُتعدّ أول صحيفة بريوت ّية ،ونفري سوريا ،ملؤسسها
بطرس البستاين عام 1860م ،وثمرات الفنون ،ملؤسسها الشيخ عبد القادر الق ّباين عام
1875م ،واملرشق ،لألب لويس شيخو عام 1898م ،والنرباس ،ملؤسسها الشيخ
مصطفى الغالييني عام 1909م ،واملفيد ،ملؤسسها عبد الغني العرييس عام
ملؤسسها الشيخ أمحد عباس األزهري عام 1909م ،والرأي العام،
1909م،واحلقيقةّ ،
ملؤسسها الشيخ صالح املدهون اليايف عام
ملؤسسها طه املدّ ور عام 1910م ،والرشيدّ ،
ملؤسسها الشيخ عبد الرمحن سَّلم عام 1911م .وسواها
1910م ،والقلم العريضّ ،
من صحف وجمالت ودوريات صدرت يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش
وأوائل القرن العرشين ،وهناك العديد من الدوريات البريوت ّية الصادرة يف العهد
30

ال ُعثامين تو ّقف بعضها عن الصدور عام 1908م ،وبعضها تو ّقف بسبب نشوب احلرب
العامل ّية األوىل .ومن ي ّطلع عىل إحصاء الصحف واملجالت والدوريات يدرك استمرار
بريوت ولبنان نقطة أساس ّية يف الثقافة واألدب والعلم والسياسة .وقد ارتبطت
الدوريات والصحف سواء الصادرة يف العهد ال ُعثامين أو عهود االنتداب واالستقالل
بحركة طباعة نشطة وبوجود مطابع متطورةً ،
فضال عن طباعة الكتاب بأنواعه مجيعها
سواء الصادرة يف لبنان أو املطبوع للدول العرب ّية.
وإضافة إىل حركة النرش يف بريوت ال ُعثامن ّية ،انترشت فيها اجلمعيات العلم ّية
واالجتامع ّية واألدب ّية ومنها :اجلمع ّية العلم ّية السور ّية وهي أول مجع ّية تأسست يف
بريوت عام 1858م ،وقد توقف نشاطها عام 1860م بسبب احلرب األهل ّية يف جبل
عضوا من خمتلف
لبنان .ثم بارشت نشاطها عام 1868م ،وقد انضم إليها 180
ً
الطوائف .ومن املعروف عن هذه اجلمع ّية ّأهنا سامهت يف احلياة السياس ّية البريوت ّية،
وقد وزعت مناشري يف بريوت بني العامني 1881-1880م ،تدعو فيها إىل الوطن
السوري املوحد ،انتهت املناشري بأبيات إبراهيم اليازجي الشعر ّية القائلة:
فقد طمى اخلطب حتى غاصت الركب

تنبهوا واستفيقوا أهيا العرب

ومن اجلمعيات العلم ّية والثقاف ّية واالجتامع ّية يف بريوت :مجع ّية زهرة اإلحسان،
ومجع ّية املقاصد اخلري ّية اإلسالمية ،ومجع ّية ثمرة اإلحسان اإلسالم ّية ،التي كان يرأسها
الشيخ مصطفى نجا عام 1899م ،وسواها من اجلمعيات.
ومن األمه ّية القول ّ
إن بيوت البريوتيني ومكتباهتم ال تزال تزخر إىل اليوم بكثري من
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آثار علامء بريوت يف القرن العرشين؛ متم ّثلة بمئات املخطوطات وأ ّمهات الكتب
ّ
وإن الكثري من هذه
واملؤ ّلفات العلمية واألدبية والتارخيية والفقهية والدينية،
املخطوطات مل تنرش إىل اآلن ،لذا ال بد من االهتامم هبا إلخراجها وحتقيقها مقدّ مة
لطبعها وإصدارها يف ح ّلة قشيبة .فلقد طمست بعض الدراسات اللبنان ّية والعربيّة
رواد احلركة الثقاف ّية يف بريوت ولبنان عا ّمة ،ومل ُتس ّلط األضواء عليهم وال عىل نتاجهم
املؤرخني ألبناء جلدهتم.
الفكري ،وهو من باب ظلم ّ
إن هذه النامذج الثقاف ّية تؤكد ّ
أن بريوت شهدت يف العهد ال ُعثامين حركة ثقاف ّية
وعلم ّية أكثر مم ّا ُيظ ّن ،وقد أثبتت من خالل تلك احلركة النُّضج والتطور العلمي
والثقايف واالجتامعي ،1ويبقى القول ّ
إن هذا التنوع الثقايف والرتبوي والعلمي يف
بريوت كان له الفضل ليس يف إجياد التنوع فحسب ،وإنام يف هذا االنفتاح احلضاري
والعلمي ،ويف النهضة الثقافية التي أفرزت ألوف العلامء من خمتلف الطوائف
واملناطق.2

ً 1
نقال عن موقع :يابريوت ،وموقع :ضفاف.
 2هنضة علم وعلامء واسعة عرفتها بـريوت يف العهـد العـثامين معاهـد وجامعـات وتفاعـل الكثـري مـن علـامء
املسلمني والنصارى ،مقال حسان حالق ،احلوار  :يوم ّية سياسية  :آذار.2012 ،
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النسب والعائلة
متهيد
التكون التارخيي للبنان منذ أكثر من مخسة آالف عام ،والسيام منذ اهلجرات
بدأ
ّ
العربية السامية يف األلف الثالث قبل امليالد من شبه اجلزيرة العربية .وقد محل العرب
تعرضت املناطق اللبنانية
معهم عاداهتم وتقاليدهم ولغتهم وأسامء مدهنم .كذلك ّ
للعديد من موجات الدول واإلمرباطوريات والشعوب منها :الفراعنة ،واألشوريون،
والسومريون ،والكلدانيون ،واليونان ،والرومان ،والبيزنطيون ،واألمويون،
وأخريا االنتداب
والعباسيون ،والفاطميون ،واأليوبيون ،واملامليك ،والعثامنيون،
ً
الفرنيس .غري ّ
أن العصور الوسطى شهدت وملدة مئتي عام االحتالل الصليبي أو
جيوش اإلفرنج.
ومن األمهية بمكان القول ّ
إن لبنان شهد يف القرون اخلمسة األخرية  -والس ّيام يف
العهد العثامين  -موجات من اهلجرة السكانية من املناطق واملدن والبلدات السورية،
وفلسطني ،واألردن ،والعراق ،ومرص ،وبلدان املغرب العريبً ،
فضال عن بلدان عثامنية
غري عربية مثل :ألبانيا ،وقربص ،وأوربة الرشقية ،وتركية وسواها من املناطق
والبلدان.
وعرب العصور التارخيية ،وال سيام منذ الفتوحات العربية واإلسالمية يف بالد
33

الشام ،ومن بينها املناطق اللبنانية ،بدأت اخليارات الدينية واعتناق املعتقد الديني تنترش
وتتنوع بني العائالت اللبنانية الواحدة ،إذ ّ
توزع معتقدها
إن الكثري من هذه العائالت ّ
ّ
بني املسيحية واإلسالم ،يف حني ّ
حمصورا ضمن اليهود أنفسهم
خيارا
ً
أن اليهودية ظ ّلت ً
ألسباب دينية وتارخيية وعقدية ،هلذا ندرك ّ
بأن اليهود استمروا أقلية يف لبنان ،بل يف
مجيع الدول العربية واإلسالمية.
تنوع املذاهب داخل
وتنوع املعتقد الديني ،وخاصة
املذهبيّ ،
ومما زاد يف تشعب ّ
ّ
الطائفة الواحدة ،بل يف إطار العائلة اللبنانية الواحدة.1

آل سَّلم
آل سالم من العائالت املعروفة واملشهورة يف بريوت بل يف لبنان والوطن العريب،
وهم فروع :منهم أجداد آل سالم (فرع الرئيس صائب سالم) ،وفرع أرسة سالم
وح ُسن إسالمها ،فقد اعتنق جدّ ها األول
املسيح ّية األصل ،وهي أرسة أسلمت َ
اإلسالم وهو جرجس الصفدي الكاثوليكي الزحالوي يف العهد العثامين .وكان أبرز
رجاهلا نجله العالمة الشيخ عبد الرمحن سالم ،وحفيده املوسيقار حميي الدين سالم،
ذريته علامء وأعالم ،وهناك فرع آخر
وحفيدته املطربة الس ّيدة نجاح سالم ،وخرج من ّ
سموا (سالم العقاد) وهي عائلة مرصية األصل.كام
شهدت بريوت الكثري من أعالمها ّ
ُعرفت أرسة سالم املسيحية من وطي سالم من كرسوان.
 1عائلة لبنان ّية واحدة بطوائف متعدّ دة ،د .حسان حالق ،بحث يف الشابكة.
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ويف الوطن العريب ُعرفت أرسة (سالم العطار) الدمشقية األصل .و(سالم
يافاوي) الفلسطينية األصل ،و (سالم املرصي) ،و(سالم العدوي).1
قال الدكتور حسان حالق فيها« :من األرس اإلسالمية البريوتية واللبنانية والعربية،
تعود بجذورها وبفروعها املتعددة إىل القبائل العربية يف شبه اجلزيرة العربية ،والتي
أسهمت يف فتوحات بالد الشام ومرص واملغرب العريب واألندلس ،وبعض فروع آل
سالم ينسب إىل عشائر وقبائل حلج والكرك والقحطانية وبطون طيء ومهدان وقضاعة
وسواها».
برز من آل سالم يف العهد العثامين الكثري من رجال األعامل والعلامء والتجار ،كام
عرف يف التاريخ احلديث واملعارص شخصيات مرموقة من فروع آل سالم 2يف األدب،
والفن ،واحلياة االجتامعية والسياسية ،وعامل األعامل.

 1عائلة لبنان ّية واحدة بطوائف متعدّ دة ،د .حسان حالق ،بحث يف الشابكة.
 2جريدة اللواء (العدد  ،13602أصـول العـائالت البريوتيـة) ،وانظـر كتـاب :بـريوت املحروسـة يف العهـد
العثامين  -حسان حالق  -فقد أورد فيه نبذة عن العائالت البريوت ّية.

35

املصدر :أصول العائالت البريوتية ( ،)7شخصيات من آل سالم :أعالم يف املناصب الدينية واإلعالمية
والفنية واملرصفية ( ،)3/3حسان حالق ،جريدة اللواء اللبنانية ،العدد  13602السنة ،50
 29أيلول  ،2012املوافق  12ذو القعدة  1433هـ.

ومما يالحظ ّ
بأن أجداد آل سالم (فرع الرئيس صائب سالم) توطنوا يف بريوت منذ
مئات السنني وال سيام يف منطقة املصيطبة ،كام مت ّلكوا أرايض يف منطقة رأس بريوت
ومناطق بريوتية عديدة .ومن خالل تتبع وثائق سجالت املحكمة الرشعية يف بريوت
يف القرن التاسع عرش ،نجد بعض مالمح شجرة العائلة الكريمة ،والسيام من ولد
وعاش يف العهد العثامين ،وذلك عىل النحو اآليت:
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تشري وثائق سجالت املحكمة الرشعية يف بريوت يف القرن التاسع عرش إىل حممد
سالم البريويت العثامين ،وإىل نجله عبد اجلليل ،وإىل حفيده عيل سالم أحد الوجوه
التجارية يف بريوت.كام أشارت وثيقة يف السجل 1284-1283هـ1867-1866 ،م
إىل ّ
أرضا يف سهل الربكة يف مزرعة
أن السيد عيل بن احلاج عبد اجلليل سالم اشرتى ً
رأس بريوت.1
وتشري سجالت املحكمة الرشعية يف بريوت إىل ّ
أن السيد عيل بن عبد اجلليل بن
حممد سالم البريويت العثامين كان يقطن يف منطقة املصيطبة يف القرن التاسع عرش ،وقد
توزعت تركته عىل ورثته بعد وفاته؛ فقد أشارت وثائق سجالت املحكمة الرشعية يف
ّ
بريوت عام 1302هـ1884-م إىل وفاته وإقامة أوصياء عىل القارصين عىل النحو
التايل« :2يف جملس الرشع الرشيف بمدينة بريوت بعد أن تويف السيد عيل بن السيد عبد
خمتارا عىل أوالده :عبد اجلليل ،وحممد كامل ،وحممد
اجلليل سالم ،ومل يقم وصيا
ً
مصباح ،وخدجية وعاتكة وسارة القارصين عن درجتي البلوغ والرشد ،وقد احتاج
األمر لنصب ويص رشعي عليهم ،فقد أقام ونصب من يملك نصب األوصياء سيدنا
وموالنا احلاكم الرشعي املوما إليه بخطه وختمه أعاله وصيا عىل القارصين املذكورين
ناظرا عليهم احلاج زين أفندي
أمهم فاطمة بنت السيد حميي الدين شاتيال ،وضم معها ً
 1للمزيـد مـن التفاصـيل انظـر :علامؤنـا ،كامـل الـداعوق ص  ،160-158وبـريوت يف التـاريخ واحلضـارة
والعمران ،طـه الـويل ص  ،310-309ومـذكرات سـليم عـيل سـالم ،حسـان حـالق ،ص ،183-182
وعامل من بريوت ،هباء الدين سالم.
 2قاموس الصحافة اللبنان ّية ص .365
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ابن الشيخ عبد اهلل سالم بمعنى أنه رشيك معها بالوصاية ،وأذهنام بتعاطي مجيع
مصالح القارصين املذكورين ولوازمهم الرضورية التي ال بد منها وال غنى عنها بام فيه
األنفعية واألصلحية جلهتهم ،فقبل ذلك احلاج زين أفندي املذكور باألصالة عن نفسه
والنيابة عن فاطمة املذكورة ً
قبوال رشعيا عن اإلخبار عن لياقتهام وصالحيتهام ملا ذكر
من احلاج إبراهيم أفندي ابن السيد حممد طبارة واحلاج عبد الغني بن السيد حممد
الزاهد والسيد أمني بن السيد عيل اجلامل ،وبالطلب حترر ما هو الواقع يف تاسع شوال
من سنة اثنتني وثالثمئة وألف».
أيضاّ ،
أن فرع أرسة سالم املسيحية األصل ،قد َح ُسن إسالمها،
وال بد من التأكيد ً
ّ
ألن جدّ ها األول اعتنق اإلسالم عن قناعة وإيامن ،بل إن أبناء وأحفاد هذا الفرع شهد
والدة علامء يف الدين اإلسالمي أسهموا إسهامات إسالمية ودينية وعلمية عىل غاية من
ندون تاريخ بعض أعالم وعلامء آل سالم منهم:
األمهية .ويف هذا الصدد ّ
 العالّمة الشيخ عبد الرمحن سالم الشيخ عبد احلفيظ سالم (هو أحد علامء بريوت البارزين ،تبوأ مراكز علم ّية ودين ّيةدرس يف مدارس بريوت ،وله خطب
عديدة منها قايض الرشع الرشيف يف بريوت ،و ّ

ومؤلفات خمطوطة)
 اإلعالمي عبد الغني سالم (من مواليد بريوت عام َ ،1942د َرس يف مدارس مجع ّيةاملقاصد اخلري ّية اإلسالم ّية ،وتابع دراسته اجلامع ّية يف العلوم السياس ّية .عمل وكتب يف

عدة صحف إىل أن أعاد إصدار صحيفة اللواء ،وتوىل مناصب نقاب ّية واجتامع ّية)
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 اإلعالمي صالح سالم (من مواليد بريوتَ ،د َرس يف مدارس مجعيّة املقاصد اخلري ّيةاإلسالم ّية يف بريوت ،ونال الليسانس يف العلوم السياس ّية واالقتصاد ّية من اجلامعة
اللبنان ّية ،وتابع دراسات عليا يف احلضارة االسالم ّية .اهتم بالصحافة منذ دراسته
الثانو ّية؛ فالتحق يف عدة صحف لبنان ّية ،إىل أن توىل مسؤوليّة صحيفة «اللواء» فأصبح

رئيس حتريرها .توىل مناصب نقاب ّية واجتامع ّية وخري ّية وثقاف ّية)
 نواف بن عبد اهلل سالم (أستاذ جامعي ورجل قانون ودبلومايس لبناين ،يشغلمنصب سفري ومندوب لبنان الدائم يف األمم ملتحدة يف نيويورك ،ولد يف  15كانون

األول )1953
 -نجاح سالم (ولدت يف بريوت  13آذار  ،1931جدّ ها العالمة الشيخ عبد الرمحن

املفن حميي الدين سالم ،وعىل يديه تعلمت أصول الغناء)
سالم ،ووالدها األديب ّ
 اإلعالمي حممد سالم (هو أحد اإلعالميني البارزين يف بريوت  ،له كتابات ومقاالتوحمارضات عامة عديدة ،كتب وعمل يف الصحافة ويف ميادين إعالم ّية عديدة يف لبنان

واخلارج)
 املرصيف حممد خرض سالم (هو أحد املرصفيني البارزين يف بريوت ولبنان .تدرج يفونظرا لنجاحاته وتفوقه واستثامراته الناجحة يف هذا
ميدان األعامل املال ّية واملرصف ّية،
ً

امليدان أصبح مدير فرع بنك بيبلوس يف احلمرا ببريوت)
 الشيخ هباء الدين سالم (هو هباء الدين بن عبد الرمحن بن حميي الدين بن الشيخ عبدالرمحن سالم ،من مواليد بريوت عام  ،1975من العلامء الشباب ،عاش يف القاهرة،
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وتأ ّثر بعلامئها الكبار ،نال اإلجازة يف اللغة العرب ّية وآداهبا من جامعة بريوت العرب ّية.
ثم تابع دراسة املاجستري يف الدراسات اإلسالميّة يف املعهد العايل للدراسات
ّ
اإلسالم ّية التابع جلمع ّية املقاصد اخلري ّية اإلسالم ّية .عمل إما ًما وخطي ًبا يف بعض
مساجد بريوت .يعدّ من الكتاب الصحفيني البارزين يف نقد آفات املجتمع من خالل
مقاالته الالفتة واملؤثرة يف صحيفة «اللواء» .قام بإعداد الكثري من الربامج اإلذاع ّية

اإلسالم ّية والربامج التلفز ّية .له عدد من املؤ ّلفات)
حممد سليم عبد اهلل
(جرجس الصفدي)

عبد املجيد

حنيفة

خليل

عبد الرمحن

فاطمة

زكية

عيل

حميي الدين

خدجية

مجيلة

مصباح
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حممد

عبد اهلل

نظلة

فؤاد

فرع الشيخ عبد الرمحن سَّلم
سموا (سالم العقاد) ، 1غري أن
وهناك فرع آخر شهدت بريوت الكثري من أعالمها ّ
غالبية أفرادها حذفت لقب العقاد.
أيضا أرسة سَّلّم الفلسطينية ،2وقد حذف بعض أفرادها الشدة
وعرفت بريوت ً
عن الالم فأصبحت َس َالم.3
وسَّلم لغة واصطَّلحا :تأيت بمعنى السلم والطمأنينة واالستقرار ،وهي ضد
احلرب ،كام أهنا تأيت صفة من صفات اهلل عز وجل الذي هو «القدوس السالم».وقد
كثريا يف القرآن الكريم.
ورد لفظ «سالم» و«السلم» ً

 1عرف من هذا الفرع الكثري من آل سالم منهم :املرحوم حسن حممد عقاد سالم وأنجاله السادة :الدكتور
نزيه ،الدكتور وليد ،والدكتور طالل ،واملهندس حممد مجال حسن سالم صاحب ورئيس جملس إدارة
مصانع قناة السويس يف بور سعيد يف مرص ،واملهندس بالل حسن سالم املتوىف يف اململكة العرب ّية
السعود ّية يف  19آب .2008
 2عرف من األرسة السيد حمسن سالم وأنجاله السادة :املهندس هشام ،املهندس عيل ،املهندسة إنعام،
املهندسة هيام سالم .كام عرف من هذه األرسة الشاعر فرحان سالم املعروف باسم شاعر اخلليج احلائز
عىل وسام التقدير من الرئيس صائب سالم ،وعرف من أوالده السادة :الطبيب الدكتور تاج الدين سالم،
واألستاذ اجلامعي الدكتور حممد أمني سالم.
 3انظر جريدة اللواء (العدد  ،13602أصول العائالت البريوتية).
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والدته
ولد الشيخ سالم يف بريوت ،ونشأ نشأة إسالمية 1صاحلة يف كنف والده ووالدته
وأخواله آل سالم .وقد اختلفت األقوال يف تعيني والدته ،وذلك لعدم التدقيق يف هذا
املوضوع آنذاك؛ فمنهم من جعل والدته سنة 1284هـ =1867م ،ومنهم من جعلها
سنة 1288هـ =1871م ،2والقول الثاين هو الراجح لدى الكثري من الباحثني.3
والذي أقطع به أنّه ُولد سنة 1285هـ ،إذ ورد يف أحد املصادر نظمه لقصيدة
ضمن عنواهنا تاريخ والدته ،و«أ ّم الغرائب»
الركب وأ ّم الغرائب» ّ
بعنوان «أبو ّ
اجلمل  1285أي تاريخ والدة الشاعر ،4وسيأيت ذكرها وتفصيلها.5
بحساب ّ

والده
النرصاين األصل جرجس الصفدي
يعود عبد الرمحن بجذوره إىل والده
ّ
الكاثوليكي ،كان أبوه من نصارى صفد 6الكاثوليك ،فنزح ،وهو يف َسعة عيش عند

 1مصادر الدراسة األدب ّية ج/3قسم1ص .549
 2تاريخ علامء دمشق .147/3
 3يوميات بريوت ّية ،وموقع يا بريوت.
 4البريوتيني :حكاياهتم ،أمثاهلم ،ووقائع أيامهم.
 5وذلك يف فقرة (من أخباره) من هذا الكتاب.
 6األعالم .302/3
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أهله ،1إىل مدينة زحلة اللبنانية ،وذلك سنة 1232هـ1816 / 2م ،ومنها إىل بريوت،3
فأسلم عىل يد مفتيها يف السنة نفسها ،4واعتنق اإلسالم عن إيامن وإرصار ،وبدافع
روح ّي ال صلة له برتغيب وال ترهيب ،5بعد أن رأى الرسول حممدً ا صىل اهلل عليه
وس ّلم ثالث مرات يف الرؤية يدعوه العتناق اإلسالم ،وكان ذلك يف عهد مفتي بريوت
خريا،
الشيخ عبد الباسط الفاخوري ،الذي قدّ مه إىل أرسة الفاخوري ،وأوصاهم به ً
ردحا من الزمن.
وعاش يف كنفهم ً
تعرف إىل أرسة سالم فأنزلوه منهم منزلة الولد البار ،6وبانتقاله إىل كنفهم،
ثم ّ
اسام جديدً ا هو
وعىل عادة املسلمني يف العهد العثامين ،فقد أعطي جرجس
ّ
الصفدي ً
وسجلوه
تسمى عندهم( :حممد سليم املهتدي سالم)،7
ّ
«حممد سليم عبد اهلل املهتدي» ّ

 1تاريخ علامء دمشق .147/3
 2تاريخ علامء دمشق .147/3
 3مصادر الدراسة األدب ّية ج/3قسم1ص .549
 4تاريخ علامء دمشق  .147/3ويف :مصادر الدراسة األدب ّية ج/3قسم 1ص " :549أنّه أسلم عىل يد عائلة
تـزوج فتـاة مـنهم" ،ونحـوه يف ": 302/3 :وأسـلم عـىل يـد أرسة
سالم فانتسبوه وأخـذ اسـمهم بعـد أن ّ
(سالم) وتزوج فتاة منهم ،وانتسب إليهم وتسمى حممد سليم املهتدي".
 5تاريخ علامء دمشق .147/3
 6تاريخ علامء دمشق  ،147/3وعبد الرمحن سالم (جملة جممع اللغة العرب ّية مج  62ص .)802- 796
 7تاريخ علامء دمشق  ،147/3وعبد الرمحن سـالم (جملـة جممـع اللغـة العرب ّيـة مـج  62ص ،)802- 796
واملوسوعة العرب ّية.
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يف قيد النفوس التابع هلم ،1وأقام يف بريوت بعد أن لقي رعاية من أحد وجهاء بريوت
السيد عيل سالم والد أيب عيل سالم وجدّ الرئيس صائب سالم الذي ه ّيأ له دكا ًنا
للعطارة يرتزق منها لكسب عيشه.
زوجه الس ّيد عيل سالم شقيقته
وبعد أن تي ّقن آل سالم من ُحسن وصدق إسالمه ّ
خولة ،هلذا صارحه آل سالم بأن بريوت مل تعرف عائالت باسم "املهتدي" ،لذا أعطوه
عوضا عن لقب «املهتدي» فأصبح اسمه «حممد سليم عبد
اسم عائلتهم «سالم» لق ًبا له ً
اهلل سالم» حسب سجالت املحكمة الرشعية يف بريوت ،والذي أصبح فيام بعد من
ذوي األمالك.
جري حرص اإلرث
وبعد وفاة جرجس الصفدي «حممد سليم عبد اهلل سالم» ُأ َ
الرشعي واجتمع الورثة يف منزل سليم عيل سالم (أبو عيل) .وحرض هذا االجتامع أبو
عيل وخمتار املحلة حممد سعيد بن أمحد دوغان ،وزوجة املتوىف السيدة خولة بنت عبد
اجلليل بن حممد سالم ،وأوالده السادة :عبد املجيد ،خليل ،عبد الرمحن (الشيخ عبد
الرمحن فيام بعد) ،وكريامته السيدات :فاطمة ،خدجية ،حنيفة ،زكية ،مجيلة ،ونظلة .وقد
وزع املرياث حسب الرشع احلنيف ،وهو قطعة أرض يف رأس بريوت قرب أرايض
أمحد أفندي الصلح ،وأرايض حممد أفندي ابن احلاج عبد اهلل أفندي بيهم ،وأرض
جربي باشا واخلواجة تروليا الفرنساوي.
والواقع أ ّن عائلة جرجس الصفدي (حممد سليم عبد اهلل سالم) املؤ ّلفة من ثالثة
 1تاريخ علامء دمشق .147/3
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وست شابات كانوا العنارص األوىل والرئيسية يف تكوين هذا الفرع من آل سالم،
شبان
ّ
بروزا وشهرة العالمة الشيخ عبد الرمحن سالم.1
يتقدمهم ً

أمه
والدته هي الس ّيدة «خولة سالم» عمة سليم عيل سالم ،أنجبت ثامنية أبناء نصفهم
من الذكور ،أحدهم الشيخ عبد الرمحن.2

إخوته
أنجب حممد سليم عبد اهلل سالم :عبد املجيد ،وخليل ،وعبد الرمحن (الشيخ عبد
الرمحن فيام بعد) ،وكريامته الس ّيدات :فاطمة ،وخدجية ،وحنيفة ،وزكية ،ومجيلة،
ونظلة.3

زواجه
يبدو ّ
أن تن ّقل الشيخ سالم وترحاله من مدينة إىل أخرى كان سب ًبا يف زواجه
تزوج من أربع س ّيدات؛ ه ّن:
املتعدّ د؛ فقد ّ
 1جريدة اللواء (العدد  ،13602أصول العائالت البريوتية).
 2املوسوعة العرب ّية.
 3جريدة اللواء (العدد  ،13602أصول العائالت البريوتية).
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 -1األوىل :سعدى البدوية من مدينة قلقيلية يف فلسطني .إذ عندما أصبح يف
اخلامسة والعرشين من عمره ُدعي لتويل القضاء الرشعي يف مدينة قلقيلية
بفلسطني ،فقصد هذه املدينة ،وأثناء عمله فيها اختذ خادمة خلدمته حيث كان
تزوجها وكانت هذه اخلادمة تدعى سعدى البدو ّية
ثم ّ
وحيدً ا من دون أهلهّ ،
من قرية عرعرة وهي أوىل زوجاته .1
 -2الثانية من آل اجلارودي.
 -3الثالثة من آل الدرزي.
 -4الرابعة :فاطمة النحاس التي أنجب منها هبيج وحميي الدين سالم املوسيقي
الذائع الصيت والد السيدة نجاح سالم ،واإلعالمي عبد الرمحن سالم،
واحلفيد الشيخ هباء الدين سالم وسواهم الكثري .2وملّا انتقل الشيخ عبد
الرمحن إىل عمله يف محص انتقلت معه زوجته بنت النحاسُ ،أ ّم حميي الدين،
عىل حني بقيت سعدى البدو ّية يف دمشق إىل حني وفاهتا.3

ذريته
أوالده و ّ
أعقب الشيخ عبد الرمحن سالم عرشة أوالد؛ عرفنا منهم :األستاذ حميي الدين
 1موقع يا بريوت.
 2جريدة اللواء (العدد  ،13602أصول العائالت البريوتية).
 3موقع يابريوت.
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سالم ،1املوسيقار وعازف العود الشهري ،وعيل ،ومصباح ،وحممد ،وعبد اهلل ،وفؤاد.
حممد سليم عبد اهلل
(جرجس الصفدي)

عبد املجيد

حنيفة

خليل

عبد الرمحن

فاطمة

زكية

عيل

حميي الدين

خدجية

مجيلة

حممد

مصباح

عبد اهلل

نظلة

فؤاد

نجاح سَّلم

واملالحظ يف أرسة الشيخ عبد الرمحن سالم حرصها عىل تسمية بعض األوالد
واألحفاد بأسامء مماثلة ألسامء فرع سليم عيل سالم (أيب عيل) ،إذ نرى ّاختاذها أسامء
مثل :عيل ،حميي الدين ،مصباح ،حممد ،عبد اهلل ،فؤاد2...

 1املوسوعة العرب ّية.
 2جريدة اللواء (العدد  ،13602أصول العائالت البريوتية).
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نشأته وتلقيه العلم
فأتم قراءة القرآن
نشأ الشيخ عبد الرمحن سالم يف بيئة عائل ّية صاحلة متد ّينة؛ ّ
الكريم يف حرضة والده ،1وتلقى علومه األوىل يف مدرسة ابتدائ ّية يديرها الشيخ رجب
مجال الدين ،2فأتقن مبادئ الفقه وشي ًئا من اللغة العربية واحلساب واخلط.3
وبقي الشيخ عبد الرمحن سالم يف عهدته حتى بلغ الثانية عرشة من عمره فانقطع
بأي مدرسة أخرى بل أطلق العنان لسجيته الفكر ّية وميوله
عن هذا الشيخ ومل يلتحق ّ
النفس ّية وراح يالزم حلقات الشيوخ يف املساجد ويتابع رواد اللغة العرب ّية وآداهبا4؛
 1موقع يابريوت.
 2رجب مجال الدين (كان حيا  1303هـ =  1886م) عامل ومؤ ّدب ،ومن املشـتغلني بـالتعليم والتـدريس يف
خترج منه أعيان العلامء فيها .من أشهر تالميذه الشـيخ مصـطفى الغاليينـي والشـيخ
بريوت ،كان له معهد ّ
عبد الرمحن سالم ،له مؤلفات مدرس ّية ،وله ترمجة موجزة يف "معجم املـؤ ّلفني" ،وذكـره حممـد القايـايت يف
"نفحة البشام يف رحلة الشام" .انظر :تاريخ علامء دمشق  ،147/3وعائالت بريوت وعاداهتا وتقاليـدها
الرحالة املرص ّيني ،حسان حالق (احلوار ،العـدد  ،)2012/3/23 ، 387و مصـادر الدراسـة
من خالل ّ
األدب ّية ج/3قسم1ص .549
 3تاريخ علامء دمشق  ،147/3وعبد الرمحن سـالم ( جملـة جممـع اللغـة العرب ّيـة مـج  62ص ،)802- 796
واملوسوعة العرب ّية.
 4املوسوعة العرب ّية.
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األول يف تلك املرحلة
مهه ّ
فكانت عنايته باملطالعة وارتياده حلقات العلم يف املساجد ّ
من حياته.
ولقد كانت هلذه اللغة جاذب ّية خاصة استحوذت عليه فام لبث أن وقف عليها
مهته وبرصه إىل الكتب واملراجع يف هذه
مواهبه ،وشدّ رحال هواه إليها ،وشدّ عقله و ّ
للصنهاجي ،و«مغني اللبيب عن كتب األعاريب» البن هشام
اللغة ،كاآلجروم ّية
ّ
النحوي ،و«خمترص القدوري يف فروع احلنف ّية» و«الرساج ّية» يف أحكام اإلرث لإلمام
ّ
احلنفي  ،وكتاب «املفتاح يف املعاين» للشيخ عبد القاهر اجلرجاين.
السجاوندي
ّ
وأكب الشيخ عبد الرمحن سالم عىل دواوين الشعراء يف اجلاهل ّية واإلسالم فحفظ
ّ
الكثري منها ومل ُ
ختل مطالعاته من كتب التصوف التي تأثر بام فيها من حكم وإشارات
ألهل الطريق .وإضافة إىل ذلك فإنه تع ّلم اللسان الرتكي وأتقن الكالم هبذه اللغة.1
وهكذا كان اهتامم الشيخ سالم منرص ًفا إىل العناية بالفقه والتصوف والشعر
والقضاء الرشعي.2
سمى اليوم
انقطع الشيخ إىل الدرس عىل نفسه والتحصيل واملطالعة ،3وهو ما ُي ّ
أن املرء مهام تلقى العلم من أفواه العلامء ّ
يت ،ذلك ّ
فإن تع ُّلمه الذايت
بالتع ّلم الذا ّ
 1موقع يابريوت.
 2جريدة اللواء (العدد  ،13602أصول العائالت البريوتية) .و للمزيد من التفاصيل انظر :كامل الداعوق:
علامؤنا ،ص  ،160-158طه الويل :بريوت يف التـاريخ واحلضـارة والعمـران ،ص  ،310-309حسـان
حالق :مذكرات سليم عيل سالم  ،1938-1868ص  ،183-182هباء الدين سالم :عامل من بريوت.
 3مصادر الدراسة األدب ّية ج/3قسم 1ص .549
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واملستمر ،واشتغاله بنفسه هو الذي ُيعطيه مكنة علم ّية ومت ّي ًزا عن أقرانه من أهل العلم.
أخريا عىل العربية وآداهبا وتعمق فيها ،1و ُل ّقب بفرزدق عرصه،2
ووقف مواهبه
ً
فاستقام له ٌ
شأن واختصاص معرق بمكنونات اللغة وآداهبا فدانت له وأصبح من
أئمتها.3
ّ

 1تاريخ علامء دمشق .147/3
 2عبد الرمحن سالم (جملة جممع اللغة العرب ّية مج  62من ص .)802- 796
 3تاريخ علامء دمشق  ،147/3ومصادر الدراسة األدب ّية ج/3قسم 1ص .549
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أخَّلقه وشخصيته
ٍ
ّ
رس
حتىل الشيخ سالم بأخالق حم ّببة إىل نفوس الناس والعلامء وطالب العلم؛ وهذا ّ
أي بلدة ّ
أي مدينة ارحتل إليها ،ولوال هذه اخلصال التي ُجبل
حل هبا ،ويف ّ
قبوله يف ّ
منفورا منهم ،مرفوض الوجود .وقد الحظنا يف ترمجته ذلك األثر العجيب
عليها لكان
ً
الذي يرتكه يف ّ
كل بقعة مكث فيها؛ من قلقيلية ،إىل دمشق ،إىل محص ،إىل بريوت.
والرصانة ،والكرم ،والتواضع،
والرقة ،واللطف ،واجلدّ ّ ،
فقد ُعرف عنه الذوقّ ،
وحب للنكتة والنوادر.
وحب اخلري ،وروحه الوطن ّية ،مع هيبة ووقار،
ّ
ّ
وأ ّما شخصيّته العلم ّية فكان اهتامم الشيخ سالم منرص ًفا إىل العناية بالفقه
والتصوف واألحوال الرشعية ،وفنون العربية من األدب واللغة والشعر.كام ُعرف عنه
درايته بفنون املقامات املوسيقية ،وعنه أخذه ابنه حميي الدين.
يقول فيه األستاذ ظافر القاسمي« :مل أدرك شخصيا الشيخ عبد الرمحن سالم ،رمحه
والرقة واللطف ،وحتبيب الطالب
اهلل ،ولكنّي
ُ
سمعت عنه ممن سبقني روائع يف الذوق ّ
شاعرا مبد ًعا رقي ًقا ،وعاملًا ضلي ًعا ،فح ّبذا لو أحيا ذكراه
بلغة العرب وآداهبا .وكان
ً
بعض من أدركه من إخواين الذين تتلمذوا عىل يديه».1
العطرة ُ

 1مكتب عنرب ،ظافر القاسمي ،ص .45
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والرصانة ،وبروحه الوطن ّية.
وقال عنه األستاذ يوسف أسعد داغرُ « :عرف باجلدّ ّ
كريام ،متواض ًعا،
حيا يف ّ
والرياء ،كان ً
احلق ،يأنف من املحاباة ،وينفر من امل َلق ّ
كان رص ً
ُحمبا للخري ،ساع ًيا بهً ،
الروح والنّكتة».1
عامال له ،ظريف ّ
الزركيل« :أديب ،عامل باللغة ،شاعر».2
وقال خري الدّ ين
ّ
كحالة« :عامل ،أديب ،ناثر ،ناظم».3
وقال عمر رضا ّ
بحاثة فيلسو ًفا وطنيا جماهدً ا ،هيوى الصوفية
ويف «تاريخ علامء دمشق»« :كان عاملّا ّ
وجيمع بني الدين والدنيا ،يأنف املحاباة وينفر من املظاهر الزائفة يف احلياة ،ال هياب
كريام متواض ًعا
أحدً ا يف املواقف املحرجة ،وكانت رصاحته تؤمل أهل النفاق ،كام كان ً
حيب اخلري ونرش العلم ،عليه هيبة ووقار يألف النوادر ويسدد النكات ،وهو إىل ذالك
حاد املزاج قد يغضب لسبب من األسباب لكنه يعود إىل سامحته».4

 1مصادر الدراسة األدب ّية ج/3قسم 1ص .550
 2األعالم .302/3
 3معجم املؤ ّلفني .90/5
 4تاريخ علامء دمشق  ،151/3وعبد الرمحن سالم (جملة جممع اللغة العرب ّية مج  62ص .)802- 796
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الشيخ عبد الرمحن سَّلم واجلهاد ضد املستعمرين
حدّ ث األستاذ الشيخ هبجة البيطار أنّه ملّا دخل الفرنس ّيون دمشق سنة
1339هـ1920/م ،شعر الشيخ عبد الرمحن سالم بصدمة عنيفةّ ،
وتأمل أملًا شديدً ا،
وقيل :إنّه ُأصيب وقتئذ بحالة هستري ّية ،مل ِ
ثم جتاوزها
يدر معها ماذا يفعل ،الزمته مدّ ةّ ،
إىل اإلحساس باألمل املمزوج باحلقد عىل املستعمر الواغل ،فدفعه ذلك إىل القيام
يدرب لفي ًفا من الش ّبان عىل القتال يف سفوح قاسيون،
بواجب اجلهاد والثورة ،فأخذ ّ
مضامرا لسباق اخليل.1
سمى اجلري ،كانت
ً
بمنطقة ُت ّ
ومن أشهر اخلطب تلك التي ألقاها يف دمشق أمام األهايل الذين خرجوا بمظاهرة
وطنية تندد بإنذار اجلنرال غورو عام 1920م .وحيدّ ثنا عنها تلميذه عيل الطنطاوي يف
ولست أنسى خطبته حينام ّ
أطل من
مقدّ مة كتاب (مكتب عنرب) للقاسمي حيث يقول« :
ُ
رشفة النادي العريب قبل ميسلون عىل بحر من اخلالئق متوج موجان البحر ..وصاح
صيحته التي ال تزال ّ
ترن يف أذين :غورو لن تدخلها إال عىل هذه األجساد ».2
وأ ّما نشاطه للدفاع عن أرض فلسطني فنذكر أنّه يف بيان مؤمتر العلامء األول املنعقد
 1تاريخ علامء دمشق  ،149/3وعبد الرمحن سالم (جملة جممع اللغة العرب ّية مج  62ص  ،) 797واملوسوعة
العرب ّية.
 2أعالم اخلطابة يف بالد الشام ،بحث بشار منافيخي ،يف موقع أدباء الشام.
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بدمشق من  13-11رجب  1357املوافق  8-6أيلول 1938م ،الذي كان الشيخ
سالم نائ ًبا لرئيسه ،وشارك فيه ،أعطى موضوع اجلهاد يف فلسطني ك ّل ّيته يف املؤازرة
وتأييد أعامل (اللجنة املركزية بدمشق للدفاع عن فلسطني) يف يوم  27رجب يوم
فلسطني جلمع اإلعانات ملنكويب أهلهاّ ،
وأن املؤمتر يرسل حتية خالصة مملوءة باإلكبار
واإلعجاب لزعامء فلسطني وشعبها الباسل يف جهادهم الرشيف العظيم.
وأظهر يف بيان املؤمتر االحتجاج الشديد عىل ما جيري يف فلسطني الشقيقة املعذبة
إلجالء أهلها عنها ،وتقسيمها بني الدخالء ،ومن أعامل السلطة اإلنكليزية من قتل
وتعذيب ونسف للمنازل والقرى وملدينة جنني ،واالعتداء عىل كرامة رجال الدينني
اإلسالمي واملسيحي ،ومعاملتهم كاجلناة املجرمني ،وانتهاك حرمات املعابد ،وتعطيل
املجلس اإلسالمي األعىل ،واالستيالء عىل األوقاف اإلسالمية مع تأييد فتوى علامء
العراق األج ّلة باعتبار جهاد فلسطني جها ًدا مرشو ًعا.1

 1سبق بيانه يف فقرة بيان مؤمتر العلامء األول املنعقد بدمشق ،من هذا الكتاب.

54

واملرب
درس
ّ
الشيخ عبد الرمحن سَّلم امل ّ
ّ
يدرس فيها
درس فيها الشيخ عبد الرمحن سالم كانت مدارس ال ّ
إن املدارس التي ّ
خرجت الناهبني يف عرصهم ،ورجال االجتامع
إال العلامء ،وكان هلا الفضل بأن ّ
وخرجت رجال الدولة الذين
والسياسة واألدب والدّ ين ،من أهل العرص
ّ
والصقعّ ،
اع ُتمد عليهم يف بناء املجتمع سياسيا وثقافيا وتعليميا وتربويا .
ومرب عمل سنني عديدة يف حقل
يوسف أسعد داغر فيه«:خطيب مصقع،
ّ
قال ُ
الرتبية والتعليم».1
وقال تلميذه عيل الطنطاوي يف مقدمة كتاب «مكتب عنرب» للقاسمي« :لقد كان
ّأول درس حرضناه يف مكتب عنرب للشيخ عبد الرمحن سالم فاستق َب َلنا رمحة اهلل عليه
مدر ًسا للعربية
بخطبة رنانة أعلن فيها أنه غدا منذ ذلك اليوم (مع قيام الدولة العربية) ّ
حقا».2
ونذكر من تَّلمذته األعَّلم يف بريوت :الشيخ حسني حميي الدين احلبال ،والشيخ
حميي الدين اخلياط ،والشيخ حممد ياسني ،والشيخ شفيق يموت ،والشيخ أمحد

 1مصادر الدراسة األدب ّية ج/3قسم 1ص .549
 2مكتب عنرب ،ظافر القاسمي.17 ،
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العجوز ،والشيخ عبد اهلل العالييل ،والشيخ مصطفى الغالييني ،والشيخ حممد مجعة
الداعوق ،والشيخ سعدي ياسني ،وهبيج عثامن وهو من تالميذ الرعيل األول من
طالب الكلية الرشع ّية (أزهر لبنان اآلن) ،1وسواهم من األعالم العلامء.2
أيضا يف دمشق  :سعيد األفغاين ،وعيل الطنطاوي ،وحممد اجلريودي ،ومجال
ومنهم ً
الفرا ،وأنور العطار ،ومسلم القاسمي ،ومجيل سلطان ،وزكي املحاسني ،وأجمد
الطرابليس ،وعبد الغني بن سعيد الكرمي ،3وشقيقه عبد الكريم الكرمي ،وغريهم
 1هبيج بن سليم عثامن :عميد النرشـ العـريب احلـديث ،ولـد يف العـام  1921يف مدينـة بـريوت ،تلقـى علومـه
خترج منها عام  .1939تلقى علومه اجلامع ّية
االبتدائ ّية يف مدارس املقاصد ثم التحق بالكل ّية الرشع ّية التي ّ
يف كل ّيـة اآلداب بجامعـة القـاهرة حيـث نــال ليسـانس اآلداب بامتيـاز يف عـام  .1942عمـل يف الصــحافة
دارا للنرشـ باسـم دار العلـم
األدب ّية أمينًا لتحرير جملة األديب ويف عام  1945أنشـأ مـع فريـق مـن إخوانـه ً
للماليني وجملة أدب ّية باسم "اآلداب" .ويف خالل ذلك كان يتوىل تدريس األدب العريب يف الكل ّية الرشع ّية
يف بريوت ،ويف الكل ّية الداود ّية يف عبية ،ويف كل ّية اآلداب باجلامعة اللبنان ّية .ساهم يف انطالقة جملـة العـريب
الكويت ّيــة التــي خـدمت الثقافــة العرب ّيــة .يلقــب بـــ"رائــد النرش ـ احلــديث" .تــويف يف العــام  .1985موقــع
ويكيبيديا.
 2جريدة اللواء (العدد  ،13602أصول العائالت البريوتية).
 3ولد عبد الغني بـن سـعيد بـن عـيل الكرمـي يف مدينـة طـولكرم عـام  1908م ،وعـاش يف أرسة اشـتهرت
ٍ
بدور مهم يف الثقافـة الفلسـطين ّية؛ فقـد
بالعلم والدين واألدب ،حيث هنضت عائلة الشيخ سعيد الكرمي
نبغ عدد مـن أفرادهـا علـامء وأدبـاء ،فهـو شـقيق أمحـد شـاكر الكرمـي الكاتـب واألديـب ،وعبـد الكـريم
الكرمي "أبو سلمى" الشاعر  ،وحممود الكرمي الذي عمل يف الصحافة ،وحسـن الكرمـي الـذي كـرس
حياته للعمل املعجمي .والده العامل املشـهور الشـيخ سـعيد الكرمـي أحـد طالئـع رجـال النهضـة العرب ّيـة
وشاعرا .تلقـى عبـد الغنـي دراسـته االبتدائ ّيـة يف مدرسـة طـولكرم= ،
فقيها بالدين واللغة
املعارصة ،كان ً
ً
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كثري .كان هلؤالء الطالب دراية يف العربية ودربة يف فنون الكالم ،وما جاءت هلم هذه
امللكة من فراغ لوال حرص أساتذهتم وتشجيعهم هلم أن تكون اللغة العربية زادهم
وكياهنم ،فكانوا يف جلساهتم ال يتحدّ ثون إال بالفصحى.
يقول األستاذ سعيد األفغاين رمحه اهلل يف كتابه «من حارض اللغة العربية»« :دخلت
ً
تلميذا بعد االحتالل بعامني ،وقد مجع طالب الثانوية
مدرسة جتهيز ودار املعلمني
وطالب دار املعلمني عىل منهج واحد ،ثم ينفرد طالب دار املعلمني بدروس مسلكية
إضافية بعد الدوام وقبله ،فوجدت فيها عىل منابر اللغة ثالثة من أعالم العربية هم:
املرحومون الشيخ عبدالرمحن سالم ،والشيخ حممد سليم اجلندي ،والشيخ حممد
الداوودي ،ومل أستكمل العام حتى انتقل األول إىل بلده بريوت ّ
وحل حم ّله الشيخ أبو
اخلري القواس ،وبعد ثالث سنني أضيف إليهم األستاذ حممد البزم ،رمحه اهلل ،ومع
اختالفهم يف التمكن والتبحر يف علوم العربية ،يستوون يف ح ّبها والغرية عليها والسعي
لرفع شأهنا واحلامسة يف تعليمها .وعىل جهود هؤالء وأمثاهلم يف بقية املدن الشامية

= ويف عام  1918م انتقل إىل دمشق وواصل دراسته ليلتحق بمدرسة التجهيز األوىل (عنـرب)  .كـان مـن
بني أبرز املثقفني الذين سامهوا يف دعم الصحافة ،وأحد أعضاء "عصبة األمم" التي تشـكلت يف فلسـطني
عام . 1935وأصدر اثنتني من الصحف والدوريات يف فلسطني باللغة العرب ّية خالل املدّ ة ما بـني 1876
و  1948مها "الصاعقة" التي أصدرها سنة  1935يف مدينة يافا وكـان صـاحب االمتيـاز هلـا ،واألخـرى
"امليزان" وأصدرها من يافا سنة  .1948وهو جييد اللغـات الروسـ ّية والفرنسـ ّية واإلنكليز ّيـة واإليطال ّيـة
والعرب ّية واألملان ّية( .موقع ويكيبيديا).
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ارتفع لواء اللغة العربية الشام ومحله بعدهم تالميذهم».1
ويقول عنه الشيخ عيل الطنطاوي ،ويذكر من هؤالء املؤ ّثرين يف ذهنيته الشيخ عبد
رفت لسا ًنا ،خطيب متد ّفق ،يرجتل
الرمحن سالم البريويت فيقول« :إنّه أطلق َمن َع ُ
حممد
الشعر ،يسأل التلميذ عن اسمه ف ُيسلكه يف منظومة ليست كقصائد املتن ّبي أوشعر ّ
املجذوب ،غري أنّه كالم مقبول من شأنه أن يطبع أثره يف نفيس».2

 1انظر :حارض اللغة العرب ّية يف بالد الشام ،لألستاذ سعيد األفغاين.
 2علامء ومفكرون عرفتهم ،تأليف حممد املجذوب ،الرياض :دار الشواف ،ط.192/3 ،4

58

الشيخ عبد الرمحن سَّلم الشاعر
شاعرا مبد ًعا تعلق باللغة العربية وآداهبا وسرب
كان الشيخ عبد الرمحن سالم
ً
أشعارا لطيفة مجيلة
أغوارها ،فقرض قصائد وطنية واجتامعية وصوفية كثرية ،وترك
ً
تدل عىل قرحية وفصاحة ،قال عنه حفيده الشيخ هباء الدّ ين سالم :كان الشيخ عبد
كثريا ما كانت
الرمحن سالم ينظم الشعر فطرة وسليقة
ّ
وخاص ًة يف املناسبات ،لذلك ً
أشعاره جوا ًبا عىل سؤال أو بيا ًنا حلال ،ور ّبام قال أبيا ًتا من الشعر يف وصف األوضاع
االجتامع ّية ،وأحيا ًنا كان يرتك لسانه هييج بالشعر الذي حيتوي عىل احلكمة أو ينحو به
املتصوفني من أهل الطريق.
نحو منظومات
ّ
ومع اهتامم الشيخ سالم بالعرب ّية وعلومها وآداهبا وفنوهنا؛ فإنّه كان يعدّ من مجلة
الشعراء املجيدين ،حتّى ّ
إن أصدقاءه ل ّقبوه «بأمري الشعراء» قبل أن ُيطلق هذا اللقب
أيضا بـ «شيخ الشعراء» ،و«فرزدق العرص» ،ولك ّن نزعة
عىل أمحد شوقي ،كام ُل ّقب ً
التصوف والزهد التي سيطرت عىل نفسه نالت نصيب األسد يف أشعاره .بيد أنه مل
ّ
ِ
نظم شعري بعنوان (األذواء) أشار الزركيل
جيمع شعره يف ديوان ،وقد ُذكر يف مؤلفاته ٌ
إىل أنه مطبوع ،وهو يف  3000بيت من قافية واحدة وبحر واحد ،ر ّد فيه عىل نقوال
غربييل صاحب النرشة األسبوعية حول كتاب «بحث املجتهدين يف اخلالف بني
النصارى واملسلمني» ،وقد مجعت املصادر من شعره أقل من ( )150بيتًا ،وذكرت له
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من القصائد :ختميس قصيدة ابن الفارض ،وذكرى وفاة الشيخ طاهر اجلزائري،
ولسان احلقيقة :بمناسبة ذكرى املولد النبوي ،ورثاء مصطفى نجا مفتي بريوت،
وقصيدة يف املؤمتر اإلسالمي ،وأخرى يف هجاء مدينة محاة ومدحها.
قلت له يو ًما (سنة [ )1912وهي العام
قال خري الدين الزركيل « :ومل جيمع شعرهُ .
التي قدم هبا دمشق ] :أين ديوا ُنك يا أستاذ؟
استطعت نظمه يف شهر.
أردت
فقال :مل أكتب ديوا ًنا ،وإذا
ُ
ُ
فقلت :ال يكون هذا من الشعر».1
وهذا دليل عىل اعتزازه بم َلكته الشعر ّية ،وامتالكه ناصية األدب.
وكبريا،
شاعرا مطبو ًعا
ويقول نجله حميي الدين سالم رمحه اهلل« :لقد كان والدي
ً
ً
ّ
واملوشحات واألناشيد يف مناجاة اهلل تعاىل ومدح الرسول عليه
فهو ينظم األشعار
الصالة والسالم ،كام كان عاملًا بأصول النغامت وعلم املقامات ،وأذكر أنّه كان ملتز ًما
ٍ
بجلسات أسبوع ّية يقرأ فيها األذكار ويتلو األناشيد واالبتهاالت النبو ّية الرشيفة مع
عدد كبري من العلامء أمثال الشيخ حممد الكستي وغريه».2
ويقول فيه العالمة الشيخ حممد العريب العزوزيّ « :
اللغوي النحو ّي
العالمة
ّ
عام يك ّن بجنابه من املعرفة اإلهل ّية بإشارة
الصويف ،فصيح العبارة طليق اللسان ،معرب ّ
ّ
عالية ...الشيخ عبد الرمحن سالم.
 1األعالم .302/3
 2عامل من بريوت ،هباء الدين سالم ،ص.55
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وكثريا من كالم
شعره يف أعىل طبقة الفريقني ،األدباء والصوف ّية ،ش ّطر اخلمرية
ً
اجتمعت به يف هناية احلرب العامل ّية األوىل ،زارين يف بيتي وزر ُته ،ونفعني
القوم،
ُ
كثريا وببديع إشارته القوم ّية».1
بمذاكرته ً
وقال فيه تلميذه القايض الشيخ شفيق يموت« :2كان سامحته مهي ًبا ً
جليال عمي ًقا يف
أي كلمة صعبة،
علم اللغة العرب ّية بل كان
كبريا ،ال يفوته معنى ّ
ً
قاموسا للغة العرب ّية ً
األموي أو
أي بيت من الشعر ،من اجلاهليّة أو صدر اإلسالم أو العرص
ّ
فال ُيسأل عن ّ
رشحا واف ًيا وكأنّه يقرأ يف
غريها من العصور ،أو عن حكمة ماّ ،إال ويرشحها لنا مجي ًعا
ً
ٍ
كتاب مفتوحٍ أمامه».3
ملهام ،يقول الشعر ابن ساعته دون أن يفكّر
أيضا
أيضا« :كام كان ً
ويقول ً
شاعرا ً
ً
يوم ّا أو يومني يف نظم قصيدة ولو كانت قصرية ،فإذا أراد أن يصف شي ًئا يصفه عىل
شعرا ،وهذه موهبة عظيمة كانت معروفة عن الشيخ عبد الرمحن سالم الذي
البداهة ً

 1إحتاف ذوي العناية ،ص .73
 2هو ّ
العالمة الشيخ شفيق يموت (رئيس املحكمة الرشع ّية السن ّية العليا ساب ًقا) ،أحد أشهر رجال القضاء
مروا يف تاريخ لبنان احلديثُ ،ولِدَ يف بريوت عام 1919م يف رحاب عائلة بريوت ّية عريقة،
الرشعي الذين ّ
ثم سافر إىل القاهرة فالتحق باألزهر ،ونال شهادته
وخترج منهاّ ،
دخل الكل ّية الرشع ّية ،فتل ّقى تعليمه فيها ّ
مستشارا
ثم
ً
ثم قاض ًيا رشعيا يف بريوتّ ،
ثم عاد إىل بريوت ف ُع ّني قاض ًيا رشعيا يف البقاعّ ،
منه عام1943مّ ،
ويف رمحه اهلل عام 2004م.
لدى املحكمة الرشع ّية العلياُ ،ت ّ َ
 3ذكريات عن الشيخ عبد الرمحن سالم ،بقلم شفيق يموت ،ضمن :عامل من بريوت ،هباء الدين سالم،
ص 44وما بعدها.
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كان أمينًا ملفتي اجلمهور ّية اللبنان ّية أ ّيام الشيخ حممد توفيق خالد رمحهم اهلل مجي ًعا».
أئمة اللغة واألدب يف لبنان ،أديب ،ناثر،
يوسف أسعد داغر« :أحد ّ
وقال فيه ُ
مقصدات حكم ّية ،وطنية ،اجتامعية وصوفية».1
شاعر ،له ّ
وكتبت جم ّلة (العرفان)« : 2الشيخ عبد الرمحن سالم :شاعر متو ّقد الذكاء ،ويسيل
الرصف ،بارع اللفظ ،ساحر
شعره العذب الساحر ر ّق ًة وظر ًفا ،رائع الوصف ،مجيل ّ
مرة فيحاول مباراته
املعنى ،مكثار جميد ،وشعره من السهل املمتنع ،يبرصه الرائي ّ
ألول ّ
حائال ،ال جيد ً
ثم ال يلبث أن يرتاجع أدراجه إذ يرى دون ما أراد ً
سبيال إىل حماكاته ،حتار
ّ
فيام ختتار من رائق شعره وك ّله درر».
وحسبك من بينها هذا العقد العظيم إذ قال يف وصف الشعر والشعراء:
يــــا مــــدّ عي الشــــعر مــــع جهلــــه رويــــدك مــــا الشــــعر ّإال شــــعور
ـــت عـــىل نظمـــه إن تشـــاء قـــدير
فـــــال تـــــنظم الشـــــعر ّإال وأنـــــــ ـ
ومهـــام عصـــاك فحـــاول واجرســـعليــــه فقــــد قيــــل فــــاز اجلســــور

نضــــم إىل اللفــــظ لف ًظــــا قري ًبــــالــــه نحــــو قولــــك نــــار ونــــور
ّ
فقطــب املعــاين هــذا اللفــظ جـ ً
ـزالفـ ّ
ـــــإن املعــــــاين عليــــــه تــــــدور
وهـــــذي املعـــــاين جنـــــود فـــــإنتط ْعـــــك فأنـــــت عليهـــــا أمـــــري
من شعره قوله ملّا قصد االصطياف يف 
بعلبك ومل جيد بي ًتا له فيها:
و
 1مصادر الدراسة األدبية ج/3قسم 1ص .549
 2جملة العرفان (العدد اخلامس ،املجلد الثالث ص  178الصادر يف  22آذار .)1911
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ــــت لبعلبـ ّ
أمــــــرا عجي ًبــــــا
ــــك و َمـــــن أتاهـــــا رأى بــــــديارها
أتيـ ُ
ً
كـ ّ
تضـــم وال غري ًبـــا1
ــــأن بيوهتـــــا أبيـــــات شـــــعريفـــال جســـدً ا
ّ
ومن شعره ختميسه لقصيدة ابن الفارض

تقع يف أكثر من عرشين مقط ًعا منها:2
بــــرق تــــألق أم مجالــــك أســــفرا أم نور وجهك الح أم طيف رسى
حريتنــــي يــــا مؤنيســــ فــــيام أرىزدين بفـــرط احلـــب فيـــك حتـــريا


وارحم ً
هواك تس ّعرا
حشا بلظى

يــا مــن جعلــت يل الغــرام ســليقة فغــدت عهــودي يف هــواك وثيقــة
امــنن ودع حجــب اجلــامل رقيقــةفـــــإذا ســـــألتك أن أراك حقيقـــــة


فاسمح وال جتعل
جوايب لن ترى

ســريوا بســريي يف املحبــة وامجعــوا مجعــي وعــن حــايل فــال ترتفعــوا
وإذا انجـــىل لكـــم املحـ ّ
ــل األرفـــععنّي خذوا ويب اقتدوا ويل اسمعوا


بني الورى
وحتدّ ثوا بصبابتي

ً
مرجتال يف املؤمتر اإلسالمي املذكور ملا قال امللك عبد
ومن لطيف شعره بيتان قاهلام
العزيز آل سعود :نحن عرب قبل أن نكون مسلمني:
ــواب الـــذي يقـ ُ
ً
ــول اإلمـــا ُم
قـــوال
قـــال عبـــد العزيـــز
كـــريام والصـ ُ
ً
عــرب كــرا ُم
ـرب ولكــننحــن بعــد اإلســالم
ٌ
نحــن قبــل اإلســالم عـ ٌ




 1موقع( :تريبويل سكوب).
 2تاريخ علامء دمشق  ،151/3وعبد الرمحن سالم (جملة جممع اللغة العربية مج  62ص .)802- 796
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وله قصيدة فريدة من نظمه ر ّددها التالمذة بصوت رخيم حزين يف ذكرى وفاة
اجلزائري ،قرب قربه يف سفح
يب بدمشق الشيخ طاهر
فقيد املجمع
ّ
العلمي العر ّ
ّ
قاسيون ،وكان املشهد ُيقدّ ر بزهاء ستة آالف طالب وعامل وأديب.1
وله قصيدة «أم القرى» نظمها حتية للرشيف حسني قائد الثورة العربية الكربى
ومطلعها:
ـــم مجعهــــم خيــــا ُم
عـــــىل أ ّم القـــــرى منّـــــا ســـــال ُم عــــىل مــــن ضـ ّ
ــب بيـــنهم وشـــابوا
عـــىل مـــن يف ضـــواحيها أقـــامواعـــىل مـــن شـ ّ
ّاها وحلنها املوسيقي السوري شفيق 
شبيب باالشرتاك مع املوسيقي اللبناين مرتي
غن
ّ
املر.2
وقصائد متنوعة منها الوطنية ،واالجتامعية ،والصوفية ،وذات احلكم واألمثال.3
ومن قصائده قصيدة يف رثاء الشيخ مصطفى نجا مفتي بريوت:4
رويــدك ال تضــق للخطــب صــدرا وحـاول مـا اسـتطعت عليـه صــربا
حمـــــال أن تعـــــيش بـــــال تـــــأسعــىل األرزاء وهــي عليــك تــرتى
أترجــــــو أن تســــــاملك الليــــــايلومل توســـــعك إرها ًقـــــا وغـــــدرا
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 2املوسوعة العربية.
 3تاريخ علامء دمشق .151/3
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ــتمرا
فــــال تطلــــب وفــــاء مــــن زمــــان عــىل نقــض العهـــود قــد اسـ ّ
َّ 
ـــــتطعن ل ّبـــــة وتشـــــق صـــــدرا
فــإن ُمــدَ ى احلــوادث مشــحذات ل
فلــــو رمــــن الرقيــــع لــــنلن منــــهومــن محــل النجــوم أصــبن نحــرا
فكــم يف األفــق مــن نجــم م

واسترســـا
ــءهـــوى وخبـــا وأخفـــق
ّ

ــالفع َّفـــــى معقـ ً
ــر الــبِىل يف األرض ذيـ ً
ــــر قرصـــــا
ــــال وأخـ َّ
وكــم جـ ّ
أمـــــا نـــــزل القضـــــاء بـــــدار دارافأبدلــــــه هبــــــا حلــــــدً ا وقــــــربا
رأيـــت املـــوت غايـــة كـــل حـــيولـــو بلـــغ الســـامء وعـــاش دهـــرا
ولـــوال الكـــل فيـــه عـــىل ســـواءألبقــــــى تغل ًبــــــا وأبــــــاد بكــــــرا
كـــأن املـــوت بـــني النـــاس ضـــيفبـــأن َفس أن ُفـــس الكرمـــاء ُيقـــرى
ـــــــؤم العـــــــاملني أبـــــــا وأمـــــــاوخيطــــب بيــــنهم ختنًــــا ِ
وصــــهرا
ي
ً
قرســــاوال جيـــــدون منـــــه هلـــــم مفـــــرا
فيخطــــف مــــنهم األرواح ً
رهبـــــن هبـــــن أحـــــرى
فـــــــام األرواح يف األشـــــــباح ّإالودائـــــع ُّ
ــــر َّد وديعــــة مــــن بعــــد أخــــرى
فـــــال يفتـــــأن ُيســـــرتددن حتـــــى ت

ّ
كـــــأن النـــــاس ألفـــــا عليهـــــاتنازعــــــت العوامــــــل مســــــتمرا
وفــــيهم قــــد ترصــــفت الليــــايلفهـــــم يف قبضـــــة األيـــــام أرسى
َّ
جـــــرا
الكـــــل
نحــو ُهم مضــافجيـــــر إىل الفنـــــاء
ورصف الــدهر
َ
ّ
وقـــد يتعجــــل الصـــلحاء مــــنهمكــــأن لــــه عــــىل الصــــلحاء ثــــأرا
قىض ـ «مفتيــك» يــا بــريوت نحبــافق ّطـــب وجـــه عيشـ ِ
ــك واكفهـــرا
ً
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وكنـــت ُقبيـــل ذلـــك ذات وجـــهُ ي

ً
هتلــــال ويفــــيض برشــــا
ــــء

قىضـــ ومىضـــ فحـــق لكـــل عـــنيمجـــود أن تســـيل الـــدمع عـــربى
تســــــابقت العيــــــون إىل بكــــــاءفكانـــت مقلتـــي للـــدمع أجـــرى
ِ
ٍ
ـــرى
ور ّب معـ
ــــــارض يل يف نحيبـــــــييقــــول كفــــاك إن الك ْبــــد حـ ّ
ُ 
فقلـــــت لـــــه بـــــو ّدك ال تلمنـــــيعليـــه والـــتمس ألخيـــك عـــذرا
أرى العـــربات تنبـــف عـــن وفـــاءوتطفــف مــن هليــب القلــب مجــرا
الرســــ جهــــرا
فقـــــل ّلالبســـــني عليـــــه ســـــو ًدا ل
ُ يبــــدوا مــــا أكــــن ّ
ِ
ـم الأحــال الــدمع تلــك الســود محــرا
لقــد كــذب األســى مــنكم فلـ ْ
وفيـــــه جتـــــارت الشـــــعرا رثـــــاءفقلـت وكنـت أرثــى النـاس شــعرا

ـــــام ونثــــــرا
نظمــت لــه الرثــا
ُ
ُ
ونثــرت دمعــيألق َ ــــــ حقــــــه نظـ ً
أال يــا «مصــطفى» مــن خــري قــومخالئقهـــم نفحــــن فطــــبن نرشــــا
نعتـــك ألهـــل بـــريوت النـــواعيبصـــــوت كـــــان لـــــ ذان وقـــــرا

قطــرا فقطـــرا
فعـــــم دو ُّيـــــه يف األرض حتـــــىأحــاط هبــا األســى
ً
ّ

أي داءحتامـــــاه الطبيـــــب فلـــــيس يـــــربا
َ
رحلــــــت ويف اجلــــــوانح ُّ
وغـــــم والتيـــــاع
جـــــرا
وهلـــــم
ناصـــــب
وهـــــم
أســـــى وبكـــــا
ٌ
ّ
ّ
ٌّ
ٌّ
جـــراء ذلـــك نلـــت أجـــرا
قضــيت عــىل التُّقــى أجـ ًـال مســمىومـــن ّ
وخلفــــت الثنــــاء عليــــك فــــازددعليـــه مـــن املـــال محـــدً ا وشـــكرا
أقمنـــــا مأمتًـــــا لـــــك باحتفـــــالأصـــــبنا عـــــربة فيـــــه وذكـــــرى
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وكــــان لنــــا رصيــــح العــــذر إذ مل نعـــــدَّ مناق ًبـــــا لـــــك فيـــــه غـــــرا
فــــام يف وســــعنا إحصــــاء فضــــلكبــري قــد حكــى يف الوســع بحــرا
عــز ً
مــثالفكــــان نظــــريه يف اخللــــق نــــزرا
لــك اخللــق الــذي قــد َّ
عهـــدتك يف ســـبيل العلـــم مت

ـــلتـــــدرك غايـــــة للعلـــــم كـــــربى

رسا
فمــــــــن يل أن تنبئنــــــــي بــــــــأمر ب
ـــدا لـــك بعـــد أن قـــد كـــان ّ
ـــربا
ـــــامبـــه مـــا كنـــت ختـــرب عـــاد ُخ ْ
أمل تشــــــهد وراء العلــــــم علـ ً
عرفتـــــك غـــــري ه ّيـــــاب ألمـــــروال وجــــــل إذا القيــــــت أمــــــرا
ومـــــرا
حلـــــوا
عركـــت الـــدهر يف ُعرســـ ويرســـوذقـــــت جن َّيـــــه
ً
ّ
حـــــرا
فعشـــت وأنـــت يف احلـــالني عبـــدلر ّبـــــك بـــــني خلـــــق اهلل
ّ
وكنــت عــىل الثــرى متن ـ اهلــوينىكبـــــري القـــــدر ال ختتـــــال كـــــربا
وحرضــــا
ـــدوا ُ
وكــــان إىل الثريــــا فيــــك نفــــستســــري بجــــدها عـ ً
وأنـــت اليـــوم مثلـــك قبـ ُ
ــل لكـــنمقامــــــك زاد عنــــــد اهلل قــــــدرا
منـــرياتكامــــل للهــــدى فأفلــــت بــــدرا
قمـــرا
طلعـــت عـــىل املـــال
ً
ً
مقـــروإن يــك يف الرضــيح اجلســم قــرا
فروحـــك يف الرضـــاح هلـــا
ّ
هتنّــــأ يــــا نقــــي القلــــب وافــــرحفقــد وافتــك مــن مــوالك برشــى
عليـــــك حت ّيـــــة الـــــرمحن تـــــرتىيفــــوح أرجيهــــا مســــكًا وعطــــرا
ٍ
ــــارض ينهـ ُّ
ــــل قطـــــرا
ـــــراك بعـ
وال زالــت ســجال العفــو تســقي ث
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و ُنرشت له قصيدة بعنوان «لسان احلقيقة»:1
نفـــس ابـــن آدم جـ ّ
ــواها مل يرضـــــــها ّإال بلـــــــوغ مناهـــــــا
ــل مـــن سـ ّ
ــا نفــس كــم لــك مــن منًـى حممـ ٍ
ـودةأقصـــ ذمـــيم هـــواك عنـــك مـــداها
ي
خدعتك نفسك يا ابن آدم فاعتصـممـــن أصـــغريك بـــام يقيـــك أذاهـــا
ـــاحلر مــــن ينهاهــــا
فــــإذا دعتــــك إىل الغوايــــة فاهنهــــاعــــن غ ّيهــــا فـ ّ
واذكـــر بأ ّنـــك عبـــد ر ّبـــك وحـــدهأبـــــدً ا ّ
وإال كنـــــت عبـــــد هواهـــــا
ّ إين بلـــوت مـــن الرجـــال خالئ ًقـــاشتّى الرضوب هتـول مـن أحصـاها
يرضــــيك ظاهرهــــا فتــــوقن َأهنــــاشــيم عبــري املســك بعــض شــذاها
ح ّتـــى إذا كشـــف الزمـــان ســـتورهاألفيــــت أنــــواع اخلــــداع وراهــــا
ّ
بكـــل قواهـــا
يــا مــن لــه األكــوان طــرا ســخرتعـــن أمـــر مبـــدعها
ـــاري األنـــام عـــىل الصـــفا براهـــا
عج ًبـــا لنفســـك وهـــي ذات جب ّلـــة ب
ِ
رهبــــــا أنشــــــاها
كيــف اســتحالت للكــدورة معــدنًاأمل ْثــــــل ذلــــــك ُّ
قـــل يل إذا كـــان النّهـــى مـــن شـــأهناأهنـــاك عــــن خلـــق اللئــــام ُهناهــــا
ـــك بـــني وحشـــان الفـــال أشـــباها
يـــــا ُّأهيـــــا اإلنســـــان ّإين مل أجـــــد ل




ُ 1نرشت يف جم ّلة التمدن اإلسالمي يف عددها الثالث ،السنة الثانية بتاريخ مجادى األوىل 1355هـ.فقد
ربا حتت عنوان "لسان احلقيقة" تقول فيه" :أقامت الك ّلية الرشع ّية يف نادي
أوردت املج ّلة يف هذا العدد خ ً
دار األيتام اإلسالم ّية يف بريوت يوم حفلتنا النبو ّية حفلة كبرية حرضها مجهور كبري من العلامء واحلكّام
خص أحد خطبائها األستاذ عبد الرمحن سالم أمني فتوى اجلمهور ّية اللبنان ّية جم ّلتنا هبذه
والوجهاء ،وقد ّ
القصيدة العصامء التي ألقاها يف احلفلة املذكورة (البحر الكامل).
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ترضـــي الكـــوارس والوحـــوش ومل تلــك الكــوارس والوحــوش رضاهــا
يرضــــــ بــــــه إذا حاكاهــــــا
لكـــن مثلـــك وهـــو أرشف فطـــر ً
يرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمنهــــــا ّ
فـــــاحفظ كرامتهـــــا ّ
وإال فابتعـــــدعــــن أرضــــنا هــــذي وأ َّم ســــواها
ُ
حــرةبســواك قــد طابــت وطــاب ثراهــا
قــم
واجــل عنهــا فهــي أرض َ
ـــــــئ ٌة موبـــوءة غـــري الكـــرام ثواهـــا
يرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وارحـــل إىل األرض التـــي هـــي بيـ
ـــا قـــوم ّ
معرشـــاظنّــــوا احليــــاة وقاحــــة وســــفاها
إن مـــن اخلالئـــق
ي
ً
ملــــؤوا البســــيطة غيبــــة ونميمــــةمــــن حيــــث أدناهــــا إىل أقصــــاها
ال يعرفـــون ســـوى معـــاداة العـــالوكــذاك مــن جهــل العــال عاداهــا
هلـــم مقــــاول كاملقـــارض أعملــــوايف قـــرض أعـــراض الكـــرم مـــداها
وهلـــم نفـــوس بالنقـــائض أولعـــتفرأت صنوف العـار بعـض حالهـا
مــا هــم وال احلرشــات غــري نظــائرفالكـــل بـــني مضـــاهف ومضـــاهى
ودين حلمتهـــــــا نظـــــــري ســـــــداها
لبســوا ثيــاب اهلــون واشــتملوا هبــاّ 
ـــــواء ط ّيــــــب ر ّبنــــــا مثواهــــــا
ســـخروا بمـــن ولدتـــه أ ّم ســـواهمحـ ّ
وعــىل النفــاق تعاقــدوا و تعاهــدواوهنـــا الوفـــاء كـــام يـــرون تنـــاهى
إن الكِ َ
تكـــــذيبنا أقـــــواهلم أقـــــوى لنـــــاّ 
اب أقــــل مــــن معناهــــا
ــــذ َ
أفعـــاهلم أفعـــى إذا دعـــت الـــردىأنياهبــــــــا وســــــــمومها ل َّباهــــــــا
ال ينجــــــع الرتيــــــاق يف لــــــذعاهتاّ 
كــــال وال جتــــدي الرقــــاة رقاهــــا
فتـــو ّقهم ولـــو أنّـــك استصـــغرهتمفمـــن البيـــادق مـــا يميـــت الشـــاها
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تبـــــــا أل ّيـــــــام ّ
رشهـــــــا فينــــا فســــاء صــــباحها ومســــاها
تفشـــــــى ُّ
مت

ــر الزمـــان رحاهـــا
ـــــ كـــــذا ورصوفهـــــا تنتابنـــــاوتـــدور مـــع كـ ّ

اخلــــزي يف األوطــــان مــــدّ رواقــــهوالضـــيم عـــن يـــد أهلهـــا غشـــاها
َ عر َيـــت مـــن املجـــد القـــديم وناهبـــامـــا ناهبـــا مـــن ظلمهـــم و َعراهـــا
خــذل الــبالد بنــو الــبالد فأصــبحت
ّ
والــــذل مــــلء وهادهــــا ورباهــــا
ومـــن العجائـــب واحليـــاة ذميمـــةفيهــــا اســــتطابة مائهــــا وهواهــــا
تلقــى الفتــى وهــو املضــيم إذا مشــىفيهـــــا مشـــــى متعجر ًفـــــا ت ّياهـــــا
ـــرق ســــائدواجلهــــل حمــــتكم وال اســــتكراها
النــــاس فــــوّ والتفـ ّ
يــا ابــن الــذين توقلــوا قمــم العــالوســــــموا هبمــــــتهم إىل أعالهــــــا
اللـــص جـــاس خـــالل دارك فانتبـــهوانفــض عــن العــني النــؤوم كراهــا
ً
منـــزالمــن بعــد أن ســامى الســهى مأواهــا
أتطيـــب نفســـك بـــاحلظرية
قــــد كنــــت بــــني العــــاملني مباه ًيــــافغـــــدوت دون العـــــاملني مبـــــاهى
ــزة مـــا خـ ّ
ــــــاريخ غــــــابر أمــــــة رشواهــــــا
ــط يف ت
أفقـــدت نفســـك عـ ّ
فأعــــــد للجـ ّ
ـــــر ٍقولكشــف كربتهــا كــن ابــن جالهــا
ـــــىل تــــــراث حمـ َّ
اثــــأر لنفســــك غــــري ه ّيــــاب وذدعن حوضها املغضوب واحم محاها
واغضـــب ملجـــدك غضـــبة مرضـــ ّيةواهتــك هبــا ســرت اخلصــيم وجاهــا
ـــدري الرضـــيبة مـــا تكـــن شـــباها
ــــوة ت
واهنــــض لرتجعـــــه إليـــــك بقـ ّ
ــــدو هلـــــا إىلأن كــــاد يســــقيها كــــؤوس رداهــــا
ي
ـــــا أ ّمـــــة كـــــان العـ ّ
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ّ
العـــــــــدو حل ّيـــــــــة لدّ اغـــــــــة إن تـــــرتك تفغـــــر لـــــتلقم فاهـــــا
إن
ّ

ّ
ــار يـــذيب حشـــا اللـــديغ لظاهـــا
فـــــإن لعاهبــــــا ن
فتحـــــرزي منهـــــا
ـ ٌ
ّ
وثقـــــي بأ ّنـــــك ال يقيـــــك أذاهـــــاّ إال الرجــــــوع إىل رشيعــــــة طــــــه
فلــــــئن قالهــــــا فرقــــــ ٌة ضــــــليل ٌةغلبـــت رضوب فجورهـــا تقواهـــا
بـــــاحلق املبـــــني عراهـــــا
ّ
فلقــــد أتاهــــا مــــن جيــــدّ د أمرهــــاويشـــــدّ
ِ
ـم صــداها
فئـــــ ٌة إذا رفعـــــوا عقـــــرية هـــــدهيم ب
ــني الــورى َســمع األصـ ّ
وحجــتهم حمــتشــبهات مــن ّ
ضــل الســبيل وتاهــا
وضــحت حمجــتهم
ّ
ُ خ ّصــــوا بجــــدّ رافقتــــه بــــال ونــــىمهـــم تطـــول مـــن النجـــوم ســـهاها
نشــؤوا عــىل اإلخــالص يف أعامهلــمفح ّلـــت وطـــاب ثامرهـــا وجناهـــا
كرهــوا الغــرور ومل ت ْعفــه نفوســهمّ إال ّ
ألن اهلل قـــــــــــــد زكّاهـــــــــــــا
طــــالب علــــ ٍم زانــــهعمـ ٌ
ّ
ــل بـــه افتخـــر الزمـــان وبـــاهى
هــــم فتيــــة
حممــــــدً اوشــــــــعارهم إ ّنــــــــا نطيــــــــع اهلل
ســــــيامهم إ ّنــــــا نحــــــب ّ

ضـــــــــمتهم كل ّيـــــــــ ٌة رشع ّيـــــــــ ٌةقــــد قــــام بــــالتوفيق رصح بناهــــا
ّ
ـــريا كـ ّ
ـــل مــــن واالهــــا
فلتبـــــق لإلســـــالم ركنًـــــا ثابتًـــــاوليلــــق خـ ً
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عبد الرمحن سَّلم الصحايف
شهدت بريوت إنشاء عدد كبري من الصحف ،كام سبق أن ب ّينّا ذلك ،واملالحظ ّ
أن
الشيخ عبد الرمحن سالم كان له إسهام يف جمال الصحافة؛ سواء بتأسيس صحف أو
االشرتاك يف اللجنة الصحفية يف لبنان .فقد كتب الشيخ يف العديد من الصحف
أسس بعض الصحف البريوتية منها« :روضة املعارف» يف عام
اللبنانية والعربية ،و ّ
1908م باالشرتاك مع حممد عيل القباين .فكان القباين صاحبها والشيخ سالم رئيس
حتريرها ،وهي تصدر مرتني يف الشهر "علمية ،أدبية ،فكاهية".1
وأسس جريدة «القلم العريض» ،منفر ًد ا ، 2وصدرت يف بريوت بتاريخ
ّ
1911/8/5م ،التي كانت"فكاهية أسبوعية" ورسعان ما أقفلها ،3وانتقل ألسباب
عائلية إىل دمشق.4

 1جملة املقتبس (العدد .)37
 2األعــالم  ،302/3وجريــدة اللــواء (العــدد  ،13602أصــول العــائالت البريوتيــة) ،وقــاموس الصــحافة
اللبنانية ص .365
أسسها بعد عودته من دمشـق سـنة  ،1344وهـو
 3األعالم  ،302 /3ويف تاريخ علامء دمشق  :149/3أنّه ّ
وهم.
 4عبد الرمحن سالم (جملة جممع اللغة العربية مج  62ص  ،)802- 796واملوسوعة العربية.
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وأما انتخابه يف اللجنة الصحفية :ففي مطلع القرن العرشين ،فكر الصحافيون قبل
ّ
شيوع النقابات يف لبنان بتأليف جلنة جتمع شملهم وتيرس هلم التعاون يف خدمة
الصحافة وإعالء شأهنا والتخفيف من عبء قيودها وكان ذلك بتاريخ 1911/7/10
يف العهد العثامين؛ إذ اجتمع فريق منهم بدعوة من الدكتور فارس نمر وهو أحد
أصحاب «املقتطف» و«املقطم» وعضو جملس الشيوخ يف مرص يومذاك .وحرض
االجتامع مجيع الصحافيني يف بريوت للمذاكرة بشأن الصحافة .ويقول البيان الذي
أذاعوه بعد االجتامع أهنم بحثوا األمور املؤ ّدية إىل تعزيز الصحافة وجعلها قوة عظيمة
عاملة عىل خدمة الدولة والوطن ،وانتخبوا باإلمجاع السادة :خليل رسكيس ،والشيخ
أمحد طبارة ،والشيخ عبد الرمحن سَّلم ،وبولس اخلويل «جلنة صحفية» 1تسعى
للوصول اىل الغاية املذكورة ،ومدّ هتا سنة ،وعهد برئاستها إىل األستاذ خليل رسكيس،
وبنيابة الرئاسة إىل الشيخ أمحد طبارة ،وبأمانة الصندوق إىل الشيخ عبد الرمحن سَّلم،
وبأمانة الرس إىل األستاذ بولس اخلويل .ويف اليوم الثاين اجتمعت اللجنة وبارشت
وضع قانوهنا األسايس فأقرت منه ثامين عرشة مادة ووقفت عند هذا احلدّ .
ويف  ،1918تأسست يف بريوت مجعية الصحافة بمثابة فرع جلمعية الصحافة
العثامنية يف إسطنبول وتابعة هلا مبارشة ،وتوىل رئاستها جورج حرفوش صاحب جريدة
«جورنال من بريوت» ،ونيابة رئاستها حممد باقر صاحب «البالغ» .2
 1انظر :مؤسسات الدولة احلديثة االجتامعية والسياسية :النموذج اللبناين عىل ضوء أحدث الترشيعات ،ص
 ،156وموقع وزارة اإلعالم اللبنانية.
 2من تاريخ املنظامت املهنية للصحفيني العرب ،ذياب فهد الطائي .موقع قناة الفيحاء.
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الشيخ عبد الرمحن سَّلم اخلطيب
احلق فيام يظهر أثر
ُعرف الشيخ بطالقة لسانه وفصاحته وبيانه ،كام كان جلرأته يف ّ
فيام تركه من أثر يف نفوس سامعيهِ .
وحلُسن خطابته ومت ّيزه عن أقرانه يف ذلك اختارته
الدولة العثامنية يف عام  1907ليكون خطي ًبا يوم تدشني مكتب التجارة والصنائع
احلميدي.1
وقد شهد له أعالم عرصه بذلك؛ ففيه يقول داغر« :وكان خطي ًبا ِمص َق ًعا» ،2وسبق
فيه قول الطنطاوي ،ويذكر من هؤالء املؤ ّثرين يف ذهنيته الشيخ عبد الرمحن سالم
خطيب متد ّفق».3
رفت لسا ًنا،
البريويت« :إنّه أطلق َمن َع ُ
ٌ
قرر املؤمتر السوري الذي كان
ويذكره ً
أيضا يف مذكراته فيقول« :يف تلك السنة ّ
ُيم ّثل سورية ولبنان وفلسطني ،نصب األمري فيصل مل ًكا ،وكان تتوجيه يوم  8آذار
كتبت بعد ذلك اليوم يف ذكرى هذا اليوم......
 .1920وطاملا ُ
كنت أظ ّن ّ
أن دمشق
الذي رأي ُته يف هاتني السنتني بقيت حالوة طعمه حتت لساينُ ،
عمت
يف فرحة متصلة ،يف عرس ال ينتهي ،املظاهرات
ُ
مظاهرات فرح ،واحلامسة التي ّ
 1جريدة اللواء (العدد  ،13602أصول العائالت البريوتية).
 2مصادر الدراسة األدبية ج/3قسم 1ص .549
 3علامء ومفكرون عرفتهم ،تأليف حممد املجذوب ،الرياض :دار الشواف ،ط.192/3 ،4
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اجلميع ،وسوق عكا للخطب يف النادي العريب ،وكان يف الركن الغريب ،من ملتقى
كثريا،
طريق الصاحلية والطريق إىل بريوت ،أمام فندق فيكتوريا ،ولقد
ُ
كتبت عنه ً
كثريا ،وكان أبرز خطبائه كام أذكر الدكتور عبد الرمحن الشهبندر ،كان
وحدّ ُ
ثت عنه ً
خيطب كأنّه يتحدّ ث ،ال يفعل ولكن يفعل بالسامعني ما يشاء ،يقيمهم و ُيقعدهم،
ويلعب بمشاعرهم وبقلوهبم ،ومن خطبائه شيخنا عبد الرمحن سالم ،وسيأيت عنه
نرصاين اسمه حبيب أسطفان 1خطيب نادر املثال».2
الكالم ،ورجل
ّ
ويقول الطنطاوي يف مقدّ مة كتاب «مكتب عنرب» للقاسمي« :لقد كان ّأول درس
 1الدكتور حبيب أسطفان  :من أشهر خطباء بالد الشام حيث لقب بـ ( مريابو الرشق ) ،ولد يف قريـة ( بتـاتر
) بقضاء الشوف يف لبنان عام  1888وحصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم والفلسفة مـن رومـا ،وبعـد
يمـم
عني يف كاتدرائية مار جرجس ،فلمع نجمه بخطبه الرنانة ،وبعد انسحاب األتراك من دمشـق ّ
عودته ّ
أسطفان وجهه شطر دمشق ليساهم مع إخوانه العرب يف تأسيس الدولة احلديثة ،وألقى أسطفان عرشات
اخلطب التي أرضمت احلامس يف قلـوب سـامعيه ونـدد بالفرنسـيني الـذين أشـيع أهنـم سـيدخلون سـورية
قرسا ً ،ومن أشهر خطبه تلك التي حرضها األمري فيصل األول ويفيض ما شاءت له بالغته ،ويـرتنم بـأن
لبس العباءة وعينه قريرة باحلرية أحب إليه ،وأنشد فيها يقول :
وتقر عيني
ولبس عباءة ّ

أحب إيل من لبس الشفوف
ّ

املقصـبة بالـذهب وألبسـها للـدكتور حبيـب أسـطفان ،وبعـد دخـول
فنهض األمري فيصل وخلـع عباءتـه ّ
الفرنسيني لدمشق غادرها أسطفان ،وانتقل إىل مرصـ ومنهـا توجـه إىل (كوبـا) وذاع صـيته يف األمـريكتني
فــدعي إللقــاء اخلطــب واملحــارضات ،وقــد أطلــق عليــه األرجنتينيــون لقــب (أمــري املنــابر) ثــم توجــه إىل
(الربازيل) وأقام فيها حتى وفاته عام  ،1946مـن آثـاره  :وجـدان بـال سياسـة  ".أعـالم اخلطابـة يف بـالد
الشام" ،بحث بشار منافيخي ،يف موقع أدباء الشام.
 2ذكريات عيل الطنطاوي.61 /1 ،
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حرضناه يف مكتب عنرب للشيخ عبد الرمحن سالم ،فاستقبلنا رمحة اهلل عليه بخطبة رنانة
مدرسا للعربية حقا .ذلك ّ
أن
أعلن فيها أنه غدا منذ ذلك اليوم مع قيام الدولة العربية
ً
من كان قبلنا من التالميذ قد درسوا يف العهد الرتكي فنشؤوا إال من عصم اهلل عىل
ضعف بالعربية ،ومن كان معنا درسوا يف العهد العريب فكانوا أقوى ملكة وأقوم لسا ًنا.
رمحة اهلل عىل شيخنا عبد الرمحن سالم ،فلقد كان نادرة الدنيا يف طالقة اللسان ،ويف
عرفت لسا ًنا
عرفت من بعده ُل ُسن األدباء ومصاقع اخلطباء ،فام
جالء البيان .ولقد
ُ
ُ
ولست أنسى خطبته حينام ّ
أطل من رشفة النادي العريب قبل
أطلق وال بيا ًنا أجىل،
ُ
ميسلون عىل بحر من اخلالئق متوج موجان البحر قد مأل ما بني حمطة احلجاز
وكرب
واملستشفى العسكري يف بوابة الصاحل ّية ورساي احلكومة وحديقة األمة املنش ّيةّ ،
تكبرية ر ّددهتا معه هذه احلناجر ك ّلها وأحسسنا كأن قد رددهتا معه هذه اخلامئل من
الغوطة واألصالد من قاسيون ،ثم صاح صيحته التي ال تزال ترن يف أذين من وراء
كأين أسمعه يصيح هبا اآلن :غورو لن تدخلها إال عىل هذه
ثالث وأربعني سنةّ ،
األجساد ».1
أيضا يف كتابه «دمشق :صور من مجاهلا وعرب من نضاهلا»« :وإنّا لسادرون يف
وقال ً
مرساتنا ،مزهوون باستقاللنا ،وإذا بنا نسمع الرصيخ يرصخ يف
أفراحنا ،ممعنون يف ّ
مها ،ورشا ً
مقبال،
احلمى ،ونرى اخلطباء ،يقومون يف األسواق ينذرون الناس خط ًبا دا ً
ّ
ومل ندر نحن الفتية الصغار ماذا جرى ؛ فسألنا :هل عاد مجال باشا؟ هل رجعت

 1مكتب عنرب ،ظافر القاسمي ،ص .17
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وأمر( ،غورو) ،قلنا :وما غورو؟ قالوا :األعور.
رش منه ّ
مشانقه؟ قالوا :ال ،جاء ما هو ّ
فاعتقدنا أنّه األعور الدجال الذي يظهر يف آخر الزمان!
كل مكان حشد ،وعىل ّ
ورأينا الدنيا تقوم وتقعد ،ففي ّ
وعجت
كل منرب خطيب،
ّ
الشوارع بالناس ،ومل نكن نفهم ما جيري من حولنا ،وإن كنّا نسعى يف أعقاب الناس
ثم رأينا اجلموع مت
متسائلني مشاركني ما استطعناّ ،

إىل النادي العريب.

النادي العريب الذي كان مثوى الوطن ّية ،وكان لنا نحن الصغار املنار اهلادي ،من
خطبه تع ّلمنا اخلطب ،ومن بيانه قبسنا البيان ،ومن رجاله عرفنا الرجال ،هذا النادي
العز ،ونسوه بعد أن كان هو الذي
الذي خان أهله عهده ،وهدروا جمده ،وقعدوا به بعد ّ
يذكرهم أوطاهنم ،فغدا ويا خجلتاه حانة ،أو شي ًئا يشبه احلانةُ ،يقال له شهرزاد.
مضت اجلموع إىل النادي يموج بعضها يف بعض ،ومضينا نتبعهم ،حتّى إذا وقفوا
ّ
أخطب خطيب عرف ُته ،وأطل ُقه لسا ًنا ،وأرشفه بيا ًنا ،وأشدّ ه عىل
أطل عليهم من رشفته
ُ
وسري
القلوب سلطا ًنا ،شيخنا الشيخ عبد الرمحن سالم البريويت الشاعر الفقيه رمحه اهلل ّ
يف الناس ط ّيبة ذكراهّ ،
أطل عىل بحر من البرش يزخر بأقوام برزوا للموت ،يدفعون
العسكري ،وحمطة
احلمى ،وجيمعون الذمار ،فامتأل هبم ما بني املستشفى
ّ
املغري عن ّ
احلجاز ،وميدان الشهداء ،وحديقة األ ّمة ،ومل يبق يف تلك الرحاب ك ّلها موطف قدم،
ّ
قلت قد زلزلت القلوب أكون
فلام رأى الناس استعرب وبكى ،وخطب خطبة إذا ُ
أطل ّ
قد أقللت ،وإن قلت أهلبت النفوس ال أكون قد بالغت ،خطبة لو كانت بالغة برش
معجزة لكانت من معجزات البالغة ،خطبة ما سمعت مثلها ،وقد سمعت ملوك
77

القول ،وفرسان املنابر ،محلتني هذه اخلطبة إىل آفاق املستقبل ،فنسيت ّأين تلميذ صغري،
ورأيتني ً
ثم ص ّبت البطولة يف أعصايب ،فأحسست ّأين كفؤ (لغورو) ،وجيشه
رجالّ ،
العادي ،أر ّده وحدي ،وكربت يف نفيس حتّى صغر هذا األعور الدجال ،الذي خافوه
وإين ال أزال أحفظ منها قوله عليه رمحة اهلل وقد سكت
وخوفونا منه؛ فلم يعد شي ًئاّ .
ّ
حلظة وهو خيطب ،وسكت النّاس حتّى لو أنّك ألقيت إبرة عىل بساط لسمعت هلا
ثم ّ
وىل وجهه تلقاء املغرب ،ورصخ من قلبه الكبري رصخة ال تزال إىل اليوم
صو ًتاّ ،
تدوي يف مسمعي" :غورو! لن تدخلها إال عىل هذه األجساد" ،وأعقبتها رصخة
أخرى ،تقلقل هلا الفلك ،ورجف الكون ،تكبرية واحدة انبعثت من أربعني ألف
حنجرة مؤمنة!
أ ّما نحن فمضينا إىل بيوتنا ،فام كان فينا من بلغ س ّن القتال».1

 1دمشق :صور من مجاهلا وعرب من نضاهلا ،عيل الطنطاوي ،ص.76-75
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الشيخ عبد الرمحن سَّلم يف بريوت
( )1916-1900
رئاسته للكتّاب يف املحكمة الرشعية يف بريوت ()1900
انتقل الشيخ سالم بعد توليه قضاء قلقيلية (يف املدّ ة من  1896حتى  )1900إىل
بريوت ليتوىل رئاسة الكتّاب يف املحكمة الرشعية يف بريوت ،1بيد ّ
أن عمله يف هذه
ً
طويال ،وذلك أ ّنه استقال منه عىل أثر مشادة كالم ّية بينه وبني القايض
املحكمة مل يدم
الرتكي.2
وال نعلم العمل الذي قام به الشيخ يف بريوت حتى رجوعه إىل فلسطني يف العام
متفر ًغا حللقات العلم وجمالسة العلامء ،والراجح ّ
أن تأسيسه
1916؛ ولع ّله كان
ّ
للمدرسة العلم ّية كان يف هذه املدّ ة.

 1األعالم  ،302/3وجريدة اللواء (العدد  ،13602أصول العائالت البريوتية) ،ومصادر الدراسة األدب ّيـة
ج/3قسم 1ص  ،549واملوسوعة العربية ،وعبـد الـرمحن سـالم (جملـة جممـع اللغـة العربيـة مـج  62ص
.)802- 796
 2موقع يابريوت.
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تأسيسه املدرسة العلم ّية
تربوي كام يرجوه ّ
كل
كان للشيخ سالم رغم ضيق ذات يده إسهام يف تأسيس َم ْع َلم
ّ
مرب وعامل .فقد عرفت بريوت يف العهد ال ُعثامين الكثري من املؤسسات الرتبو ّية اخلاصة
ّ
والعامة ،كام عرفت بريوت يف القرن التاسع عرش تأسيس كليتني أو جامعتني ،كام ب ّينّا.
وانترشت املدارس ال ُعثامنيّة يف خمتلف مناطق بريوت ،وكانت املدارس ال ُعثامن ّية تنقسم
إىل ثالث مراحل هي :االبتدائ ّية والرشد ّية والعالية .وكذلك بارشت بعض اجلمعيات
اإلسالم ّية ما بني أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين بتأسيس عدد كبري
من املدارس إىل جانب املدارس واملكاتب ال ُعثامن ّية املوجودة يف بريوت.
ومن بني هذه املدارس :مدارس مجع ّية املقاصد اإلسالم ّية ،واملدرسة اإلسالميّة
احلديثة ،ومدرسة الشيخ عبد الباسط األنيس ،واملدرسة ال ُعثامن ّية ،ثم اإلسالم ّية
ملؤسسها الشيخ أمحد عباس األزهري ،واملدرسة التوفيق ّية اإلسالم ّية ملؤسسها الشيخ
ملؤسسها الشيخ عبد الرمحن سَّلم.1
حم َ ّمد توفيق خالد ،واملدرسة العلم ّية ّ

 1احلياة الثقاف ِّية يف بريوت يف العهد ال ُعثامينً ،
نقال عن موقع :يابريوت ،وموقع :ضفاف.
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الشيخ عبد الرمحن سَّلم يف فلسطني
ومدر ًسا ،ومر ّب ًيا،
نشط الشيخ سالم يف فلسطني يف مطلع شبابه ،فعمل فيها قاض ًيا،
ّ
فأسس مجع ّية لتعليم فقراء األيتام ،ومل يمكث يف فلسطني
كام نشط اجتامعيا وتربويا؛ ّ
مهمته ،ذلك ّ
أن التواريخ ُتظهر لنا
مدّ ة متواصلة ،بل كان يرجع إىل بريوت بعد انتهاء ّ
ثم رجع إىل بريوت ،ثم زارها سنة
وجوده فيها :من عام1896حتى عام ّ ،1900
ثم وفد إليها من عام  1916حتى 1918م.
ّ ،1910
وهذه التواريخ التي استطعنا حتديدها كانت بناء عىل الوظائف والنشاط الذي أ ّداه
فيها؛ والتي ُيمكن حتديدها كام ييل:
عمله يف قضاء قلقيلية ()1900-1896م
استطاع الشيخ عبد الرمحن سالم أن يثبت نفسه بني علامء عرصه ،إذ عندما أصبح
يف اخلامسة والعرشين من عمره ّ
توىل القضاء الرشعي يف مدينة قلقيلية 1يف فلسطني مدّ ة
مخس سنوات (.2)1900-1896
 1مصادر الدراسة األدبية ج/3قسم 1ص  ،549واألعالم .203/3
 2جريدة اللواء (العـدد  ،13602أصـول العـائالت البريوتيـة) ،واملوسـوعة العربيـة ،وتـاريخ علـامء دمشـق
 ،148/3وعبد الرمحن سالم (جملة جممع اللغة العربية مج  62ص .)802- 796
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تأسيسه مجعية السَّلم لتعليم فقراء األيتام ()1910م
رأس الشيخ عبد الرمحن سالم «مجعية السالم لتعليم فقراء األيتام» ،التي أسهم
احلاج رشيد رمضان واحلاج خليل عبد العال يف تأسيسها ،وذلك يف العام 1910م.1

تدريسه يف املدرسة الصَّلح ّية يف القدس ()1918-1916م
يف سنة 1915م ،والعامل يصطيل أتون احلرب العامل ّية األوىل ،أمر أمحد مجال باشا
قائد اجليش العثامين باستعادة املدرسة الصالح ّية يف القدس ،التي جعلها صالح الدين
الشافعي.
األيويب ملّا حرر القدس سنة 583هـ مدرسة لعلامء املذهب
ّ
ويف القرن التاسع عرش امليالدي تنازل األتراك عنها ل باء الفرنسيني مقابل وقوف
فرنسة إىل جانبهم يف حرب القرم ،وكانت هذه املدرسة يف األساس حتمل اسم كنيسة
القديسة حنّة؛ فأعاد إليها أمحد مجال باشا اسمها القديم ،أي املدرسة الصالح ّية،
وجعلها لتعليم العلوم الدين ّية اإلسالميّة ،2وعهدوا هبا إىل عبد العزيز جاويش.
ويف عام 1325هجرية1916 /م اختار أمحد مجال باشا الشيخ عبد الرمحن سالم
أستا ًذا للغة العربية وآداهبا فيها ،وكان من زمالئه من األساتذة إسعاف عثامن

 1حممد عبد اهلل بيهم :الصارخ املكتوم  :1915-1847املدارس ومناهج التعليم يف بريوت يف القرن التاسع
عرش ،تأليف عبد اللطيف فاخوري ،بريوت :دار احلداثة للطباعة والنرش.2008 ،
ّ
احتـل اإلنكليـز سـنة 1917م سـلموا هـذه املدرسـة إىل اآلبـاء البـيض ،الـذين
 2موقع يا بريوت؛ وفيـه :وملـا
جعلوها مدرسة الهوت ّية نرصان ّية وجعلوا منها متح ًفا وكنيسة هلم.
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النشاشيبي ،ورستم حيدر.1
ويف حينها رأى القائد ال ُعثامين مجال باشا الصغري الذي خلف أمحد مجال باشا منصبه
أن يغلق هذه املدرسة ويس ِّفر أساتذهتا وطالهبا إىل خارج فلسطني.
وحدث أن اشتبه القائد مجال باشا الصغري واألتراك من مجاعة ّ
االحتاد والرت ّقي ّ
بأن
الشيخ عبد الرمحن سالم يعمل من أجل الدعوة للعروبة ،وأنّه أ ّلف مجعية تدعو إلنشاء
موحدة ،وكان يف تلك األثناء ُيسهم يف الدعوة إىل قيام الدولة العربية،
دولة عرب ّية ّ
ّ
وحيث طالبه عىل العمل بذلك للتخلص من حكم األتراك.
خمفورا وموثوق اليدين ،فسيق الشيخ
فأمر بأن ُيبعد إىل دمشق ماش ًيا عىل قدميه
ً
عىل نحو ما طلب ذلك القائد حتى إذا ما وصل إىل قرية العفولة رآه القائم مقام فيها
فعرفه ،وأمر ّ
بفك القيد عن يدَ يه وأكمل تسفريه إىل دمشق حيث ُوضع سجينًا يف
قلعتها ،ورسعان ما توالت األحداث العسكر ّية التي أ ّدت إىل انسحاب القوات
ال ُعثامن ّية من دمشق وسائر املناطق السور ّية.2
قالت عنه زينب مرعي" :كان عبد الرمحن سالم ،املدير الثائر «للكل ّية الصالح ّية»
يف القدس ،قبل أن يصري مفتي لبنان ،3وينجو بأعجوبة من مقصلة احلاكم العثامين".4

 1مصادر الدراسة األدبية ج/3قسم 1ص .549
 2جريدة اللواء (العدد  ،13602أصول العائالت البريوتية) ،وموقع يابريوت.
 3مل يصبح الشيخ سالم مفت ًيا للبنان ،وإنّام كان أمينًا للفتوى فحسب ،وسيأيت بيان ذلك وتفصيله.
 4موقع جريدة األخبار اللبنانية  :ترشين الثاين .2012
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وصادف ذلك دخول األمري فيصل إليها يف  ،1918/10/3فأفرج عنه ،وجعله من
مستشاريه.1

 1تاريخ علامء دمشق  ،148/3وعبد الـرمحن سـالم (جملـة جممـع اللغـة العربيـة مـج  62ص ،)802- 796
واملوسوعة العربية.
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الشيخ عبد الرمحن سَّلم يف دمشق
()1914-1911
الوراق
الشيخ عبد الرمحن سَّلم ّ
بعد أن أصدر يف بريوت بتاريخ 1911/8/5م جريدة فكاهية أسبوعية بعنوان
«القلم العريض» ،ما لبث الشيخ أن أغلقها وانتقل ألسباب عائلية إىل دمشق.
ً
منتقال من بريوت إىل دمشق ومعه زوجتاه سعدى
وتوجه يف عام  1912إىل دمشق
ّ
البدو ّية وبنت النحاس وأوالده .ويف دمشق بدأ يعمل يف ميادين التدريس واخلطابة
متجرا لبيع الكتب واملخطوطات  ،واختذ سوق اخلُجا مقابل
واإلمامة ،وافتتح فيها
ً
باب القلعة الغريب مقرا لتجارته اجلديدة.1
قال الزركيل« :وانتقل إىل دمشق فافتتح دكانًا يبيع هبا كتبه وغريها» ،2ويف حم ّله هذا
مهمة من علامء دمشق ووجهائها وأعياهنا .وملّا رأوا أنّه
تعرف الشيخ سالم عىل طبقة ّ
ّ
املدريس؛ عرضوا عليه أن يكون مع ّل ًام للغة العرب ّية يف الكل ّية
يمكن اإلفادة منه يف العمل
ّ
ِّ
التميل ،فانتقل الشيخ إىل عمله يف
الوطن ّية يف مدينة محص التي كانت بإدارة جمموعة
محص.
 1جريدة اللواء (العدد  ،13602أصول العائالت البريوتية).
 2األعالم .302/3
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الشيخ عبد الرمحن سَّلم يف محص
()1916-1914
بعد أن وقعت احلرب العاملية األوىل سنة 1914م ،انتقل الشيخ عبد الرمحن سالم
إىل محص و ُع ّني أستا ًذا لألدب العريب يف الكلية الوطنية بحمص .1ورافقته زوجته بنت
النحاس أم حميي الدين ،فأفاد الطالب منه جليل الفوائد ،وكان يغرس يف نفوسهم
حب الوطن ومتجيده ،حسبام أشار إىل ذلك أدهم اجلندي مؤ ّلف كتاب «أعالم األدب
ّ
والفن» ،الذي كان من مجلة طالبه يف محص .2أ ّما زوجته األوىل سعدى البدو ّية،
فبقيت يف دمشق إىل حني وفاهتا.3
ويف عام 1325هجرية1916 /م ترك محص بعد أن اختار أمحد مجال باشا الشيخ
عبد الرمحن سالم أستا ًذا للغة العربية وآداهبا يف املدرسة الصالح ّية بالقدس كام ب َّينا
وبقي فيها حتى العام 1918م.
 1األعالم  ،302/3وعبد الرمحن سالم (جملة جممـع اللغـة العربيـة مـج  62ص  ،)802- 796واملوسـوعة
العربية.
 2مصادر الدراسة األدبية ج/3قسم 1ص  ،549وتاريخ علامء دمشق  ،148/3و عبد الرمحن سـالم (جملـة
جممع اللغة العربية مج  62ص .)802- 796
 3جريدة اللواء (العدد  ،13602أصول العائالت البريوتية) ،وموقع يابريوت.
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الشيخ عبد الرمحن سَّلم يف دمشق
() 1925 -1918
مرة ثانية لإلقامة فيها ُع ِّني مم ّي ًزا
عندما دخل الشيخ عبد الرمحن سالم دمشق ّ
(مديرا) ألوقاف سورية ،وشارك يف تأسيس النادي العريب ،والتدريس يف مكتب عنرب
ً
عضوا يف
ومدرسة التجهيز ويف دار املعلمني يف دمشق ( ،)1925 -1919وان ُتخب
ً
يب بدمشق ( ،)1941 -1921وكان علامء دمشق قد عرفوه من
املجمع
العلمي العر ّ
ّ
ُ
قبل ،وذلك يف إقامته األوىل هبا ،لك ّن هذه املدّ ة ميّزته بأنّه كان من أبرع أساتذهتا،
وأقوى خطبائها ،وأعلمهم بالكتب.

تأسيس النادي العرب بدمشق
انتهت احلرب العاملية األوىل يف عام  1918م ،وانسحبت القوات العثامنية من
دمشق ،فدخلها الرشيف فيصل بن الرشيف حسني والقوات الربيطانية يف
 ،1918/10/3فأطلق رساح الشيخ عبد الرمحن سالم ،1بعد أن سيق مش ًيا عىل
ُ 1سجن الشيخ سالم بعد أن جيء به من فلسطني حيث ا ّدعى األتراك من مجاعة االحتاد والرتقي بأنّه يعمل
من أجل الدعوة للعروبة ،وأنه أ ّلف مجعية تدعو إلنشاء دولة عربية موحدة ،وكان يف تلك األثناء يسهم =
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األقدام من القدس إىل دمشق ،1و ُس ِج َن يف قلعتها .2وحدث آنذاك أن قدّ مه ساطع
احلرصي ّأول وزير للمعارف أ ّيام الرشيف فيصل بن احلسني إىل الرشيف املذكور الذي
ُأعجب بحامسته العرب ّية وهلجته اخلطاب ّية ،فسأله عن العمل الذي يريده فأجابه بأنه
يرغب يف تأسيس النادي العريب وأن يكون خطي ًبا فيه فاستجاب الرشيف فيصل لطلبه
هذا ،وما زال النادي العريب موجو ًدا يف دمشق من ذلك احلني حتى اليوم.
وقومي من معامل دمشق ،ولع ّله أول مؤسسة
فكري
والنادي العرب بدمشق َم ْع َلم
ّ
ّ
عربية نادت وعملت للوحدة العربية ،شهد منذ نشأته األوىل أحدا ًثا تارخيية حاسمة يف
تأسس بدمشق عام
نبني أنّهّ « :
حياة سورية .وللوقوف عىل أهم حمطات هذا النادي ّ
 1918مع إعالن قيام حكومة األمري فيصل العربية ،بعد حترر سورية من احلكم
العثامين ،وقد عمل النادي منذ أيامه األوىل عىل جتميع القوى الوطنية والقومية
واالرتقاء هبا وإعداد الشباب العريب الواعي ملسؤوليات احلكم املنشود ،وهو قيام
الدولة العربية وتوطيد االستقالل الوطني ،و كشف اخلطر الصهيوين ومطامعه اللئيمة

= يف الدعوة إىل قيام الدولة العربية ،وحيث طالبه عىل العمل بذلك للتخلص من حكم األتراك حتى
خمفورا إىل دمشق بأمر مجال باشا السفاح ،لذا سيق مش ًيا عىل األقدام إىل دمشق ،ووضع سجينًا يف
جيء به
ً
قلعته .انظر ذلك يف فقرة (تدريسه يف املدرسة الصالحية يف القدس) من هذا الكتاب.
 1مصادر الدراسة األدبية ج/3قسم 1ص .549
 2جريدة اللواء (العدد  ،13602أصول العائالت البريوتية).
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يف أرض فلسطني املقدسة».1

 1ملحة تارخيية عن النادي العرب  :يقع النادي العريب بدمشق قرب جرس فيكتوريا مطال عىل جمرى بردى
ويمر آالف األشخاص من قربه كل يوم لكن القليل منهم يعرف تارخيه .فالنادي
ً
ومواجها ملحطة احلجاز ّ
العريب له يف التاريخ صفحات مرشفة ومرشقة يف العمل الوطني بجوانبه السياسية واالجتامعية والثقافية
بدأت مع تأسيسه األول املتزامن مع استقالل سورية عن الدولة العثامنية واستمرت مع تأسيسه الثاين
أواخر الثالثينيات وحتى يومنا هذا .وقد نرش الرتخيص للنادي العريب يف .1919 /6/7
وأهم وثيقة يف هذا املجال افتتاح امللك فيصل املؤمتر السوري يف قاعة النادي العريب بدمشق .وبعد دخول
الفرنسيني إىل البالد توقف النادي عن العمل وانتهت مرحلته األوىل .ويف اخلامس عرش من شهر شباط
عام1937م أعيد تأسيسه حتت شعار القومية العربية الشاملة والدعوة للوحدة والبعد عن األحزاب،
وحدّ د النظام األسايس هوية وغاية النادي يف املادة الثالثة منه وهي" :إحياء تاريخ العرب وجمدهم وحتقيق
وحدهتم ونرش الثقافة والسعي إىل كل ما يفيد العرب وينهض هبم قوميا وثقافيا واجتامعيا واقتصاديا"
وكان أول مؤسسة عربية نادت وسعت للوحدة العربية الشاملة .وآخر ما قام به النادي العريب وقوفه يف
وجه السلطة الفرنسية عام1939م .ووضع خطة إلسقاط حكومة جملس املديرين ،ولكن خيانة أحد
األفراد واتصاله بالسلطة م َّكنت الفرنسيني من أن يفاجئوا القائمني عليها ،وقد أحيلوا مجي ًعا إىل حمكمة
عسكرية حكمت عىل بعضهم باإلعدام ،وعىل آخرين بالسجن مدة طويلة .وقد داهم الفرنسيون مركز
النادي العريب وأغلقوه بالشمع األمحر( .موقع أعضاء وأصدقاء النادي العريب).
وأصدر املجلس العسكري احلريب امللتئم بدمشق بتاريخ  9آب عام  1920باتفاق اآلراء وبعد سامع
حكام عىل :عبدالقادر سكر ،شكري الطباع ،أمحد قدري ،خري
مقررات وادعاءات املفوض العسكري
ً
الدين الزركيل ،توفيق فرج ،خليل بكر ظاظا ،رياض الصلح ،عمر هبلوان ،حسني مفرج ،سليم عبد
الرمحن ،عمر شاكر ،عادل أرسالن ،عثامن قاسم ،توفيق اليازجي ،هبجت الشهايب ،رفيق التميمي ،حممد
عيل التميمي" ،وتضمن احلكم عقوبة اإلعدام ومصادرة مجيع األمالك»" .انظر :مروان مراد  :النادي
العريب بدمشق ...قصة الوالدة وبدايات الفكر العريب(:موقع دمشق) عىل الشابكة.
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ومن رشفة النادي ّ
أطل الشيخ عبد الرمحن سالم خطي ًبا كام سبق قول الطنطاوي
ولست أنسى خطبته حينام ّ
أطل من رشفة النادي العريب ،قبل يوم من ميسلون
عنه« :
ُ
عىل بحر من اخلالئق ،متوج موجان البحر ،قد مأل ما بني حمطة احلجاز ،واملستشفى
العسكري يف بوابة الصاحلية اخلسته خانة  ،ورساي احلكومي ،وحديقة األمة املنشية.
وكرب تكبرية رددهتا معه هذه احلناجر كلها ،وأحسسنا كأن قد رددهتا معه هذه اخلامئل
َّ
من الغوطة ،وأصالد من قاسيون ،ثم صاح صيحته التي ال تزال ّ
ترن يف أذين من وراء
كأين أسمعه يصيح هبا اآلن :غورو ،لن تدخلها ّإال عىل هذه
ثالث وأربعني سنة ،حتى ّ
األجساد»1.

الشيخ عبد الرمحن سَّلم واألوقاف السورية ()1919م
(مديرا) ألوقاف سورية ،وذلك بعد دخوله
مميزا
ُع ّني الشيخ عبد الرمحن سالم ً
ً
دمشق يف عهد احلكومة العربية يف العام 1919م ،2بتوجيه من امللك فيصلّ ،
واختذه
مستشارا له.3
ً

 1مكتب عنرب ،ظافر القاسمي.17 ،
 2األعالم  ،302/3ومصادر الدراسة األدبية ج/3قسم 1ص  ،549وعبد الرمحن سالم (جملة جممـع اللغـة
العربية مج  62ص  ،)802- 796واملوسوعة العربية.
 3جريدة اللواء (العدد  ،13602أصول العائالت البريوتية) ،وموقع يابريوت.
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تدريسه يف مكتب عنرب ومدرسة التجهيز ودار املعلمني يف دمشق ()1925 -1919
يقوم مكتب عنرب يف قلب دمشق القديمة؛ فإىل اجلنوب منها يمتد الطريق من باب
اجلابية وإىل اليسار إىل باب رشقي الذي كان يطلق عليه يف املايض «الطريق املستقيم»،
ويف منتصف الطريق وإىل اليسار زقاق ض ّيق يوصل إىل معلم عمراين عريق ،تشري إىل
املكتب لوحة رخامية عىل البوابة الرئيسة :مكتب إعدادية ملكية ،ويف أعالها الطغراء
السلطانية.
يذكر املؤرخ نعامن القساطي يف كتابه «الروضة الغناء يف دمشق الفيحاء»ّ « :
إن دار
يوسف أفندي عنرب موقعها يف حي املنكنة .وقد ُبدئ ببنائها عام  ،1867وقد وضعت
السلطة العثامنية يدها عىل الدار مقابل َد ْين عىل صاحبها عنرب وأكملت بناءها».
لقد وفد طالب دمشق إىل املكتب من ّ
كل أحياء املدينة ،وتلقوا فيه التعليم بداية
الصف احلادي عرش ،وعندما ُأطلق عىل
حتى الصف التاسع ،وما لبث أن امتدّ إىل
ّ
املعهد اسم«سلطاين مكتبي» أي املدرسة السلطانية ،وكان التعليم فيه باللغة الرتكية إذ
كانت هيئة اإلدارة والتدريس كلها من األتراك ،ناف عدد الطالب يومها عىل ستّمئة
طالب ،حيصلون فيه علوم القرآن الكريم ،والعلوم الدينية ،والفقه ،واللغة العربية،
وترمجة اللغة الرتكية ،واللغة الفارسية ،وعلم الثروة «االقتصاد» ،وعلم اجلغرافيا
والفلك ،وتاريخ وجغرافية الدولة العثامنية ،واحلساب واجلرب ،والزراعة ،والكيمياء
والفيزياء وامليكانيك ،وأصول مسك الفاتر ،وحسن اخلط ،والرسم.
ويف عهد احلكومة العربية حني خرج العثامنيون ،ويف ظل حكومة امللك «فيصل
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تم تعريبها ،فاختريت
العربية» عام  ،1919كان مكتب عنرب يف مقدمة املؤسسات التي ّ
له كوكبة من املر ّبني العرب منهم الشيخ عبد القادر املبارك ،وجودت اهلاشمي ،وحممد
البزم ،وكامل نرصي ،وعبد الرمحن سالم ،وحممد الداودي ،وحممد عيل اجلزائري،
ورشيد بقدونس ،وشكري الرشبجي ،وأبو اخلري القواس ،وسليم اجلندي ،ومسلم
عناية ،ومجيل صليبا ،وجودت الكيال ،وحييى الشامع ،وعاصم البخاري ،وكان هلم
الباع الطويل يف حمو اآلثار الرتكية ،وإذكاء الروح العربية ،وبعث الرتاث العريب،
وسمي املكتب آنذاك «مدرسة التجهيز» و«دار املعلمني».
وكان أول مدير عريب للمعهد بعد احلرب العاملية األوىل هو الضابط املتقاعد
رشيف رمو ،ثم خلفه مصطفى متر ،فجودت اهلاشمي ،فمحمد عيل اجلزائري ،فعبد
وتم يف عام  1935تأهيل جمموعة من املع ّلمني
احلميد احلراكي ،فشكري الرشبجيّ ،
املؤ ّقتني وتدريسهم أصول الرتبية والتعليم وعلم النفس؛ ُفأحدث يف املكتب صف
وتم يف العام نفسه
مديراّ ،
ُس ّمي صف «التعليم العايل» ُع ّني له الدكتور خالد شاتيال ً
إنجاز مبنى مدرسة التجهيز «ثانوية جودت اهلاشمي» اليوم فنقل إليه طالب مكتب
عنرب ،الذي حتول بعد ذلك إىل مقر لقرص الثقافة العربية ،تقام فيه الندوات الثقافية
واملعارض الفنية.
فلام
وعندما وقعت معركة ميسلون كان طالب مكتب عنرب يف عطلتهم الصيفيةّ ،
انقضت العطلة واستؤنفت الدراسة كانت فاجعة ميسلون ،واهنيار الدولة الفتية،
واحتالل البالد من املستعمر الفرنيس ،ونكوص احللفاء عن وعودهم باستقالل البالد
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العربية التي قطعوها لرشيف مكة ،فلم يكن من حديث بني الطالب إال الفاجعة
مهسا كام كان متوق ًعا ،وإنّام بدأ بأصوات
وآثارها وسبيل اخلالص منها ،ومل يبدأ ذلك ً
جملجلة عالية بني الطالب أنفسهم ،وبني الطالب وبعض أساتذهتم ،ال بل دفعت
احلامسة بعض األساتذة إىل أكثر من احلديث ،فقد هتيب الفرنسيون «مكتب عنرب» ومل
ُيدخلوا إليه أستا ًذا فرنس ًيا إال عام  ،1924وتلك ظاهرة تستحق التسجيلّ ،
ألن
«فرنسا» قد جاءت بمستشارهيا إىل دوائر الدولة ووزاراهتا منذ اليوم األول لالحتالل.
ويروي الباحث مطيع املرابطّ « :
إن املرارة املكبوتة لغياب اجليش الوطني عن البالد
عدو غادر غاصب ،دفعت «شلة» من طالب
بعد معركة ميسلون ،والحتالل البالد من ّ
«مكتب عنرب» لتأليف فرقة كشفية مل تكرتث بقرار املفوص السامي بإلغائها ،بل
حلنه «فائز األسطواين».
اتصلت بالشاعر «سليم الزركيل» الذي نظم نشيدً ا مليسلون ّ
وكتب األستاذ ظافر القاسمي يف مؤ ّلفه «مكتب عنرب» « :يف عام  1925م ّر بلفور
وزيرا خلارجية
بدمشق ،إنه صاحب الوعد املشؤوم بإهداء فلسطني إىل اليهود ،يوم كان ً
باكرت املدرسة
كنت يومئذ يف مدرسة التطبيقات امللحقة بمكتب عنرب وقد
ُ
«بريطانيا»ُ ،
وجتمعوا حيدّ ث كبريهم صغريهم،
منذ الصباح،
ُ
فوجدت بعض الرفاق قد سبقني إليها ّ
زلت أذكر ّ
أن طالب مكتب عنرب قد اقتحموا
وعاملهم جاهلهم عن بلفور ووعده ،وما ُ
وضمونا إليهم ،وأخذ واحد منهم حيدّ ثنا عن
مدرسة التطبيقات وعطلوا فيها الدروس
ّ
القوة ويدعو لإلرضاب والتظاهر ،فخرجت
رشور هذه اجلريمة النكراء ،ويندّ د بآثام ّ
وانضم إليها الناس رسي ًعا وكأهنم كانوا يرتقبوهنا ،وانقسمت املظاهرة إىل
املظاهرة
ّ
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قسمني قصد أحدمها اجلامع األموي ،وأكره سدنته عىل إغالق أبوابه مجي ًعا ألنه قد شاع
أن «بلفور» سيزور اجلامع فأراد الطالب من ذلك احليلولة دون أن يدنس هذا املكان
املقدس بزيارته وألغيت الزيارة ً
فعال.
وكنت بني رفاقي الطالب ،فأسفت
وأما ثانيهام فقد انطلق يف الشوارع واألسواق
ُ
بجهل العامة سبب التظاهر ،كانت نداءات الطالب وهتافاهتم تشق عنان السامء ،تر ّدد:
«فلسطني عربية فليسقط وعد بلفور» ،وكان العامة ير ّددون هذه اهلتافات عىل النحو
الذي استطاعوا ترديده.
إن هؤالء العامة وثقوا بأبنائهم طالب مكتب عنرب ،ألهنم ال يتظاهرون إال ألمر
وطني يعود عىل البلد كله باخلري وألهنم ال حيتجون إال عىل ظلم نازل بالناس فال جناح
عليهم أن يرددوا ما يبدو هلم صوا ًبا أو خطأ ،ويكفي أهنم قد أغلقوا متاجرهم
ودكاكينهم وخرجوا من بيوهتم ليشاركوا يف هذا التظاهر الوطني ،ذلك ٌ
فضل ملكتب
عنرب عىل احلركات الوطنية يف البالد».
لقد كان مكتب عنرب أول من نبه الناس إىل مأساة فلسطني ،وأول من ع ّلم الناس
من هو بلفور ووعده.1
يف هذه البيئة ،البيئة العلم ّية والوطن ّية ،وبتاريخ 1919/10/1م =  1388هـ ُع ّني

 1انظر  :مكتب عنرب ،ظافر القاسمي ،بريوت :املطبعة الكاثوليك ّية ،ونور ونار يف مكتب عنرب ،جواد
املرابط ،وموقع دمشق ،مكتب "عنرب" ...جامعة أيام زمان ،شيار خليل ،اخلميس  28ترشين األول
 ،2010وموقع (سوريا اإللكرتوين) عىل الشابكة.
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الشيخ عبد الرمحن سالم أستا ًذا للغة العربية وآداهبا ،ولعلم البالغة والعروض يف
«مكتب عنرب» ويف مدرسة التجهيز ،ويف دار املعلمني يف دمشقّ ،
قائام بتدريس
وظل ً
هذه املواد حتى 1924/1/16م=  1342هـ.1
وعن ّأول درس له قال تلميذه الطنطاوي واص ًفا الشيخ سالم وأقرانه من أساتذة
املكتب« :أتك ّلم اليوم عن أساتذيت يف مكتب عنرب ،لقد كان أول درس حرضناه يف
مكتب عنرب للشيخ عبد الرمحن سالم ،البريويت ،فاستقبلنا رمحة اهلل عليه بخطبة رنّانة
مدر ًسا للعربية حقا.ذلك ّ
أن
أعلن فيها أنه غدا منذ ذلك اليوم مع قيام الدولة العربية ّ
من كان قبلنا من التالميذ قد درسوا يف العهد الرتكي ،فنشؤوا -إال من عصم اهلل  -عىل
ضعف بالعربية ،ومن كان معنا درس أكثرهم يف العهد العريب ،فكانوا أقوى َم َلك ًة،
وأقوم لسانًا»«.2رمحة اهلل عىل الشيخ سالم ،فلقد كان نادرة الدنيا ،يف طالقة اللسان
عرفت لسا ًنا
فت بعده ُل ُسن األدباء ومصاقع اخلطباء ،فام
ُ
ويف جالء البيان .ولقد َع َر ُ
أطلق ،وال بيا ًنا أجىل...
ثم عاد إىل بلده  ،ف ُع ّني أمينًا للفتوى يف لبنان ،
لقد أقام الشيخ سَّلم معنا
أشهرا ّ
ً
أصدرت ّأول كتاب يل سنة  1930وهو
وجاءنا من بعده األستاذ سليم اجلندي .وملا
ُ
 1مصــادر الدراســة األدبيــة ج/3قســم 1ص  ،549وجريــدة اللــواء (العــدد  ،13602أصــول العــائالت
البريوتية) ،وتاريخ علامء دمشق  ،148/3وعبد الرمحن سالم (جملة جممع اللغة العربية مج  62ص 796
 ،)802واملوسوعة العربية ،وموقع يابريوت .وورد يف جريدة اللواء (العـدد ّ )13602أن التـاريخ كـان
 ،1929والصواب ما أثبتناه.
 2مكتب عنرب ،ظافر القاسمي.17 ،
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(اهليثميات) أهديته إىل روح املنفلوطي  ،سيد ك ّتاب العرص  ،وإىل ع َل َمي العربية:
اجلندي  ،واملبارك.
ّ
لقد ماتا وما أعرف حتت قبة الفلك  ،أعلم منهام بالعربية وعلومها  ،ولقد كانا أشد
تأثريا يف تكويني اللغوي واألديب ،رمحة اهلل عليهام وعىل أساتذتنا مجي ًعا».1
املدرسني ً
مدرسو العربية فكانوا أئمتها يف البلد وكانوا املرجع فيها :الشيخ
ويقول ً
أيضا« :أ ّما ّ
عبد الرمحن سالم اخلطيب الشاعر ،و الشيخ املبارك اللغوي الراوية ،و الشيخ سليم
اجلندي أستاذ اللغة والنحو والرصف والعروض».2

العرب بدمشق ()1941 -1921
العلمي
الشيخ عبد الرمحن سَّلم واملجمع
ّ
ّ
ان ُتخب الشيخ عبد الرمحن سالم يف اجللسة املنعقدة يف  13حزيران عام  1921يف
ً
يب بدمشق ،3وذلك بموجب املذكّرة رقم
مراسال يف املجمع
عضوا
املجمع
العلمي العر ّ
ً
ّ
 ،53املحفوظة يف إضبارته يف جممع اللغة العربية بدمشق ،4وهي مذكّرة يتيمة ،ال يوجد
تبني شي ًئا من أحواله ونشاطه؛ ذلك ّ
أن
معها ّ
أي مذكرة أخرى صادرة عن املجمع ّ
معظم أمور املجمع كانت ُتدار بتقاليد اتفق عليها أعضاؤه.

 1ذكريات عيل الطنطاوي .116/1
 2املرجع السابق .124/1
 3مصادر الدراسة األدبية ج/3قسم1ص ،550واألعالم  ،302/3واملوسوعة العربية.
 4إضبارة الشيخ عبد الرمحن سالم يف جممع اللغة العربية بدمشق.
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ً
عامال ،وهو ما تؤ ّيده لوحة
عضوا
تم اختياره يف  13حزيران عام ،1922
ً
ثم ّ
ّ
األعضاء العاملني املثبتة يف مدخل جممع اللغة العربية بدمشق ،وذلك بعد عام من
ً
مراسال.
عضوا
اختياره
ً
وقد ورد ذكر الشيخ عبد الرمحن سالم أنّه من األعضاء املراسلني ،وذلك يف
القوائم التي كان املجمع يضعها يف جم ّلته ،إذ كان هناك:
 -1أعضاء عاملون؛ وهم الذين كانوا يف ديوان املعارف ً
أصال ويتقاضون الرواتب
ويداومون يوميا .وال يزيد عددهم عن ستّة ،وهم الذين يؤ ّلفون اللجنة
اإلدارية للمجمع.
 -2وأعضاء مؤازرون ،أو فخر ّيونّ ،
حمل إقامتهم بدمشق .وهم غري موظفني،
عضوا ،وحيرضون اجللسة األسبوعيّة
ويقع عددهم بني اثني عرش وثامنية عرش
ً
ملجلس املجمع ويشاركون زمالءهم يف ّ
كل األعامل اإلدارية.
 -3وأعضاء مراسلونُ ،خيتارون من الرشق والغرب ،وال حرص جلنس ّياهتم وال
لعددهم.1
و ُذكر الشيخ عبد الرمحن سالم يف عدد آخر باسم األعضاء الرشف ّيني ،وهي تسمية
لألعضاء املراسلني.2
ً
مراسال فقد كان حيرض اجتامعات أعضاء املجمع
عضوا
ومع أن الشيخ سالم كان
ً
 1جممع اللغة العربية بدمشق1337(:هـ )1919-تعريف تارخيي ،ص .11
يب بدمشق ،سنة 1921=1339م ،املج ّلد  ،1ص.92
 2جم ّلة املجمع
العلمي العر ّ
ّ
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«جملس املجمع» .والظاهر ّ
أن تقاليد املجمع كانت تسمح لألعضاء غري العاملني
تقرير عن جلسة عا ّمة
يب1
بحضور جلساته؛ فقد ورد يف جم ّلة املجمع
العلمي العر ّ
ٌ
ّ
ُعقدت يوم اخلميس يف  23آذار  1922الساعة الرابعة بعد الظهر ،أي قبل انتخابه
عضوا ً
عامال بثالثة أشهر ،وفيه« :اجتمع املجمع برئاسة رئيسه األستاذ الس ّيد حممد كرد
ً
عيل ،واألساتذة الشيخ سعيد الكرمي ،وأنيس أفندي س ّلوم ،والشيخ عبد القادر
املغريب ،وعيسى أفندي إسكندر املعلوف ،وفارس بك اخلوري ،واملطران ميخائيل
بخاش ،والشيخ عبد الرمحن سَّلم ،والشيخ عبد القادر املبارك ،والدكتور مرشد بك
خاطر ،ورشيد بك بقدونس؛ فذكر الرئيس خالصة أعامله عن زيارته أوربة ومدارسها
ومتاحفها ودور كتبها ،واال ّطالع عىل حركة االسترشاق العريب فيها».
ً
ونستفيد من النص ّ
فضال
أن جلسات املجمع كان حيرضها األعضاء املراسلون،
عن األعضاء العاملني ،واملراسلون الذين حرضوا هذه اجللسة هم :الشيخ عبد الرمحن
عامن ،والشيخ عبد القادر املبارك،
سالم ،من بريوت ،والشيخ سعيد الكرمي ،من ّ
والدكتور مرشد خاطر ،واألستاذ رشيد بقدونس؛ واألستاذ فارس اخلوري ،من
دمشق ،2وأ ّما األعضاء العاملون احلارضون فهم :األستاذ أنيس س ّلوم ،والشيخ عبد
القادر املغريب ،واألستاذ عيسى إسكندر املعلوف ،وأ ّما املطران ميخائيل بخاش الذي
تنص قوائم األعضاء املذكورة يف جم ّلة املجمع عىل
كان مطران الرسيان الكاثوليك ،فلم ّ
يب بدمشق ،سنة 1340هـ = 1922م ،املج ّلد  ،2ص. 153
 1جم ّلة املجمع
العلمي العر ّ
ّ
يب بدمشق ،سنة  1343هـ =
 2استفدنا من معرفة األعضاء العاملني واملراسلني من جم ّلة املجمع
العلمي العر ّ
ّ
1925م ،املج ّلد  ،5ص. 28
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عضو ّيته إال ّ
أن بعض املصادر تذكر أنّه كان عضو رشف.1
وموضوع عضو ّية الشيخ عبد الرمحن سالم يف املجمع العلمي العريب بدمشق
مازالت لدى الكثريين موضوع إشكال؛ إذ تتنازع الب ّينات يف عضو ّيته هل هو من
األعضاء العاملني أم من األعضاء املراسلني؛ حتّى إنّه قد ورد يف مذكّرة خ ّطها يراع
الفحام رمحه اهلل الرئيس السابق للمجمع بتاريخ 2004/2/8
األستاذ الدكتور شاكر ّ
الصاغرجي ما ييل:
موجهة إىل أمني جم ّلة املجمع يف حينه األستاذ مأمون ّ
ّ
ّ
فتبني يل ما ييل:
درست موضوع الشيخ عبد الرمحن سالم
«
ُ
املتوىف سنة ّ 1941
كان له يف البدء نشاط يف املجمع؛ فألقى حمارضة عنواهنا :الشعر وتأثريه يف األخالق
يف  14متوز  ،1921املجلة  ،393 :1وحمارضة عنواهنا :الشعراء وحرفة األدب يف
مرات أنّه من األعضاء
 30ترشين األول  ،1922املج ّلة  ،375: 2و ُذكر اسمه ّ
املراسلني من بريوت ،املجلة .23 ،18 :9 ،16 :8 ،2 :7 ،1 :6 ،28 :5
األول 199 :رقم.80
مرارا حتّى املج ّلد  1 :45اجلزء ّ
وتكرر ذلك ً
ّ
وتبدّ ل احلال منذ صدور املج ّلد  :46اجلزء األول ص  184رقم  11إىل اآلن دون
سبب.
التغري املفاجف.
ُ
وكنت رجو ُتك أن تبحث هذا املوضوع لع ّلك حتيط هبذا ّ
الوقت لتبحث هذا املوضوع ،وسنتحدّ ث م ًعا يف هذا املوضوع،
أرجو أن يكون لك
ُ
 1كام يذكر الدكتور عبد الكريم رافق يف كتابه "تاريخ اجلامعـة السـورية :البدايـة والنمـو،"1946-1901 :
دمشق :مكتبة نوبل ،2004 ،يف فصل إنشاء املجمع العلمي واملتحف ودار الكتب.
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وأرجح أن تغريه إىل موضعه الصحيح بد ًءا من العدد القادم للمج ّلة يف مطلع العام
ّ
وهو ُيعدّ اآلن للنرش .لك التح ّية .دمت وسلمت.
2004/2/8
الفحام».1
الدكتور شاكر ّ
ّ
ً
ولعل الذي قدّ مناه من ّ
ثم اختري
عضوا
أن الشيخ رمحه اهلل ان ُتخب
ً
مراسال ّأو ًالّ ،
عضوا ً
عامال خري خمرج هلذه اإلشكال ّية.
ً
وأ ّما عن نشاطاته يف املجمع وعضو ّيته يف جلانهّ ،
فإن املعلومات الواردة يف إضبارته،
املجمعي ،سواء يف
يب بدمشق ،مل ُتفدنا شي ًئا عن نشاطه
ويف جم ّلة املجمع
العلمي العر ّ
ّ
ّ
جمال النرش وكتابة البحوث واملقاالت ،أو يف جمال املحارضات ،أو يف جمال عضو ّيته يف
جلان املجمع العلم ّية ،سوى أنّه ألقى فيه حمارضتني .األوىل عنواهنا :الشعر وتأثريه يف
األخالق يف  14متوز ( ،1921املجلة  ،)393 :1والثانية بعنوان :الشعراء وحرفة
األدب يف  30ترشين األول ( ،1922املج ّلة  .)375: 2ومل نجد ويا لألسف َن َّيص
العلمي
هاتني املحارضتني ضمن املحارضات املجمع ّية املطبوعة ،أو يف جم ّلة املجمع
ّ
يب بدمشق.
العر ّ

زودين بصورة عنها األستاذ الدكتور مازن املبارك.
 1أصل الوثيقة لدى األستاذ مأمون الصاغرجيّ ،
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الشيخ عبد الرمحن سَّلم بعد عودته إىل بريوت
(1344ﻫـ = 1925م)
بقي الشيخ عبد الرمحن سالم يف دمشق حتى سنة 1344هـ = 1925م ،ويف هذه
ألهنا
السنة غادر دمشق عائدً ا إىل موطنه بريوت بسبب إحلاح زوجته بنت النحاس عليه ّ
كانت ترغب يف اإلقامة ببلدها األ ّم بني أهلها وذوهيا ،1فرحل إليها مع أرسته ،وسكن
يف حي البسطة ،2وذكر األستاذ شفيق يموت أنّه كان يزوره ويقرأ عليه يف بيته يف
الطريق اجلديدة ببريوت.3
مل يلق الشيخ يف بريوت ما لقيه يف دمشق من تقدير أهلها له وإفادهتم من علمه
أي عمل يسدّ به نفقات حياته اليوم ّية ومسؤولياته
وأدبه فبقي حتى عام ( )1930دون ّ
يت ّ
أن احلرج املادي الذي عاشه
العائل ّية .وقد ذكر الشيخ أمحد العجوز العامل البريو ّ
 1موقع يابريوت.
 2كتبت جريدة السفري :أسامء ملعت يف البسطة :يفخر أهايل البسطة بالكثري من األسامء يف عامل األدب ،لكن
أبرزها يبقى عمر فاخوري ،عمر األنيس ،مصطفى فروخ ،عمر فروخ ،أمحد عمر حممصاين ،عبد الرمحن
سالم ،مصباح رمضان ،حممد بشري رمضان ،حممد سليم غالييني؛ ملحق جريدة السفري "بريوت :2007
ً
تبديال" ،موقع جريدة السفري.
تغريت وما بدّ لت
صور أحياء ّ
 3عامل من بريوت ،هباء الدين سالم ،ص.45
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الشيخ عبد الرمحن سالم أجلأه إىل أن يمتهن بيع اخلضار يف سوق اخلضار يف بريوت،
مدر ًسا يف
فحمل ذلك مجعية املقاصد اخلري ّية اإلسالم ّية عىل االلتفات إليه وتعيينه ّ
مدرستها باحلرج لتخ ّفف عنه من ضيق ذات يده.1
مدرسا يف مدارس
ويف عام 1349هـ 1930/م ُع ّني الشيخ عبد الرمحن سالم ّ
املقاصد التابعة جلمع ّية املقاصد اإلسالمية.2
وعندما شغر منصب اإلفتاء سنة 1351هـ 1932م بوفاة الشيخ مصطفى نجا رمحه
اهللّ ،اجتهت األنظار إليه ليخلف املفتي الراحل إال أنّه اعتذر عن املوافقة ّ
ورشح هلذا
تم
املنصب الشيخ حممد توفيق خالد رئيس كتبة املحكمة الرشع ّية آنذاك ،وهذا ما ّ
االتفاق عليه ،وبقي الشيخ عبد الرمحن سالم يف منصب أمني الفتوى إىل حني انتقاله إىل
جوار أكرم األكرمني سنة 1360هـ 1941م.3
عضويته يف املؤمتر اإلسَّلمي الذي عقده امللك عبد العزيز آل سعود يف عام
1926م:
ذهب الشيخ عبد الرمحن سالم سنة 1344هـ = 1926م إىل احلجاز ،4وم ّثل لبنان
مع الشيخ حسني احلبال يف املؤمتر اإلسالمي الذي دعا إليه امللك عبد العزيز آل سعود،

 1موقع يابريوت.
 2مصادر الدراسة األدبية ج/3قسم ،1ص  ،550وتاريخ علامء دمشق . 149/3
 3موقع يابريوت.
 4مصادر الدراسة األدبية ج/3قسم 1ص  ،550واملوسوعة العربية.
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وشارك يف بحوثه ،1وكان يف املؤمتر أحدَ املشاركني البارزين.2
ً
اإلسالمي املذكور ملا قال
مرجتال يف املؤمتر
و ُيذكر له من لطيف شعره بيتان قاهلام
ّ
امللك عبد العزيز آل سعود :نحن عرب قبل أن نكون مسلمني:3
ـــريام
ُ
قــــال عبــــد العزيــــز قـ ً
يقـــول اإلمـــا ُم
والصـــواب الـــذي
ُ
ـــوال كـ ً
عــرب كـــرا ُم
عــرب ولكــننحــن بعــد اإلســالم
نحــن قبــل اإلســالم
ٌ
ٌ




تدريسه يف الكل ّية ال ُعثامن ّية اإلسَّلم ّية يف بريوت
أسس هذه الكلية الشيخ أمحد عباس األزهري ،وكان الشيخ عبد الرمحن سالم
ّ
أستاذ التفسري واألدب العريب فيها ،4والظاهر ّ
أن تدريسه فيها جاء ّ
متأخ ًرا؛ أي بعد
عودته من دمشق عام  ،1925بل بعد تدريسه يف املقاصد اإلسالم ّية.5
أسسها الشيخ األزهري ملَّا رأى ّ
أن عمل مجعية املقاصد اخلري ّية اإلسالم ّية
وقد ّ
 1تاريخ علامء دمشق .149/3
 2عبد الرمحن سالم (جملة جممع اللغة العربية مج  62ص  ،)802- 796وجريـدة اللـواء (العـدد ،13602
أصول العائالت البريوتية).
 3تاريخ علامء دمشق .151/3
 4انظر أسامء أساتذهتا حتى العام  ،1943يف "األساتذة واملعلمون واملدرسون يف الكلية العثامنية اإلسالمية
يف عهود خمتلفة حتى العام  1943من مدارس بريوت" ،موقع الشيخ حممد نافع شامي عىل الفيسبوك.
 5كام يظهر من مذكرات املفتي حممد سليم جالل الدين مفتي صيدا واجلنوب يف لبنان (املتوىف سنة
2007م)؛ كام سيأيت.
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اعتوره القلق واالضطراب ،وأصبحت مدارس اجلمعية أضعف من أن تؤ ّدي رسالتها
يف هنضة الناشئة اإلسالمية يف بريوت عىل الوجه املطلوب آنذاك .ففي غرة ربيع األول
أسس الكل ّية ال ُعثامن ّية متعاو ًنا مع الشيخ عبد القادر
1312هـ املوافق  19آب 1894م ّ
الق ّباين ،والشيخ عبد الباسط فتح اهلل وبعض املسلمني ،وكان الشعار الذي اختذه للكل ّية
(أغنى الغنى العلم وأكرم احلسب األدب).1
وما هي إال سنوات حتى ذاع صيت الشيخ الرئيس أمحد عباس األزهري،
 1ذلك ّ
أن األزهري رمحه اهلل ّ
ختىل عن جتارة الكتب سنة 1312هـ 1894/م وكاشف صديقه الشيخ عبد القادر
الق ّباين برغبته يف التعاون معه يف إنشاء مدرسة تفي باملطلوب يف ميدان تعليم الناشئة اإلسالم ّية ،فوجد عند
هذا الصديق الفاضل استعدا ًدا ملا اقرتحه عليه ملشاركته له نفس الشعور ،حتى إن الق ّباين بادر إىل مشاركته يف
رأس املال املطلوب يف املرشوع .ويقول الشيخ أمحد ع ّباس حول ما لقي من مؤازرة صديقه يف هذا العمل... :
ودعاين إىل ما أحب من اخلدمة ،فلبيت وسعدت بمؤازرته زهاء عرشين سنة.
ً
أيضا؛ فهم يتلقون دروسهم عىل
نجاحا
وقد شهدت الكلية
وإقباال من الطلبة البريوتيني واللبنانيني والعرب ً
ً
أربعني أستا ًذا ومرب ًيا .واألمر الالفت أن شيخ َ
جييل القرن التاسع عرش والقرن العرشين ،مل يقترص عمله عىل
تطبيق الربامج املدرس ّية احلديثة واملتطورة وتعليم اللغات األجنب ّية فحسب ،بل عمل يف كليته عىل غرس
الروح اإلسالم ّية والوطن ّية واليقظة اإلسالم ّية .وقد خترج من مدرسته كثر قاموا بدور أسايس يف احلياة
السياسية اللبنان ّية والعرب ّية وهم الذين محلوا فكرة االستقالل العريب ،فكان منهم األديب والصحايف والطبيب
والصيديل واحلقوقي والتاجر والسيايس .ومما قيل فيها يف تلك املدّ ة (وباجلملة فإن تالمذة الكل ّية اإلسالم ّية،
إن مل يرفعوا أمتهم إىل ذروة املجد ،فقد قربوها من املنزلة التي تليق بني إخواهنا يف الوطن ّية من األمم الراقية).
ومن املالحظ أن (الكل ّية اإلسالم ّية) عىل الرغم من حرص القيمني عىل إدارهتا عىل متابعة مسريهتا ورسالتها
العلم ّية ،غري أن اخلالفات العائل ّية التي نشبت بني أبناء الشيخ أمحد عباس األزهري ،وفقدان الكل ّية لرئيسها
حتول الكل ّية إىل مؤسسة
املؤسس ،واعتامد السياسة الفرد ّية ،واالبتعاد عن العمل اجلامعي املؤسسايت ،وعدم ِّ
قائمة بذاهتا ،كل ذلك أدى إىل إفقادها تراثها الرتبوي والتعليمي ،وإقفاهلا عام 1943م.
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فاستقطبت كل ّيته املزيد من مجوع الطلبة ،وبدأت تتخذ منحى منافسة الكل ّية السور ّية
اإلنجيل ّية (اجلامعة األمريك ّية اليوم) وبلغ األثر الواضح للكل ّية ال ُعثامن ّية حيث ّ
إن
خرجييها محلوا لواء الدعوة إليقا األمة اإلسالم ّية والعرب ّية ،فعقدوا الندوات ونرشوا
املقاالت وعمموا األفكار األزهر ّية ،وباتت األزهر ّية مدرسة فكر ّية تربو ّية وسياسيّة
واجتامع ّية ،هتدف إىل اليقظة والوعي ،وهبذا االتساع صارت كلية ُتقبل شهادهتا يف
جامعات بريوت وأوروبة ،وكان املتخرجون فيها يدخلون عامل الصحافة والطب
والصيدلة واحلقوق وما إىل ذلك من املراتب العلم ّية العالية.
ري يف وقت مبكّر إىل حاجة املسلمني إىل علامء
وقد تن ّبه الشيخ أمحد ع ّباس األزه ّ
قادرين عىل مواجهة اإلرساليات الدين ّية األجنب ّية بسالح العلم املقارن الذي يستلزم
نخبة من الطالب الذين يتمتعون بأهل ّية ثقاف ّية تتيح هلم املقدرة عىل إيضاح الدين
اإلسالمي من منظور فكري مت ّطور ،وألجل هذه الغاية أدخل يف مناهج الدراسة يف
درسا يف علم األصول ثم
الكل ّية ال ُعثامن ّية العلوم الدين ّية من فقه وتوحيد ،وأضاف إليها ً
حاول إنشاء قسم خاص ملن يريد االختصاص يف هذه العلوم ورشط أ ّال يقبل يف هذا
القسم إال من اضطلع بالعلوم العرص ّية وأحرز إجازة البكالوريا.1
ويذكر املفتي حممد سليم جالل الدين 2يف «ذكرياته»« :وأذكر من األساتذة الشيخ

 1موقع يابريوت.
 2مفتي صيدا واجلنوب يف لبنان (ت 2007م)؛ له "والذكريات صدى السنني" ،مذكرات له.
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عبد الرمحن سالم أمني الفتوى يف بريوت ،والشيخ راشد عليوان ،1واألستاذ باخوس،
واألستاذ حداد ... ،إلخ.
ومن الذكريات التي ال ُتنسى ،حفلة أقامتها اإلدارة يف حزيران/يونيو 1933م
لتكريم األستاذ الشيخ مصطفى الغالييني بمناسبة اعتامره العاممة من جديد .وكان
عريف احلفلة الشيخ عبد الرمحن سالم ،ومن مجلة اخلطباء األديب الشهري األستاذ
إسعاف النشاشيبي من القدس بفلسطني ،الذي استطاع بإلقائه الفريد من نوعه أن
يسيطر عىل عواطف احلارضين وشعورهم ،فيص ّفقون له بحرارة وقوة ،وما إن يتوقف
التصفيق حتى يقول بلهجة األمر :تصفيق حاد ،فيل ّبي احلارضون ويص ّفقون .وأذكر أنه
بدأ خطابه هبذه الكلامت :واهلل ،ثم واهلل ،لوال بريوت ولوال أهنا بريوت ،ما جيت ما
جيت ما جيت ،فدوى تصفيق ثم تصفيق حاد حسب طلبه ..إلخ.
وعندما انتهى من إلقاء كلمته ،ع ّقب عريف االحتفال (الشيخ سالم) بقوله :إن
هذه احليوية مطلوبة من اخلطيب لتحريك عواطف السامعني ،ولك ّن خطيبنا :زاد يف
ً
طويال.
الرقة .وهنا ص ّفق اجلميع
ومعلوم ّ
أن العبارة التي ساقها العريف يف وصف حركات ونربات اخلطيب ،هي
من األمثال الشائعة ،وقد اكتفى عريف االحتفال بإعالن شطر منها وهو «زاد يف
الرقة» ،أما الشطر اآلخر وهو «حتى انفلق» ،فر ّدده احلارضون.2
درس يف مدرسة "حوض الوالية" والكلية الرشعية ببريوت.
 1راشد عليوان :شاعر وعامل لغوي من لبنانّ ،
( 2والذكريات صدى السنني)  ،حممد سليم جالل الدين ،صيدا :د.ن.
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أمانة الفتوى يف بريوت
ُع ّني الشيخ عبد الرمحن سالم أمني الفتوى يف لبنان ،1وذلك يف سنة  1349هـ =
1930م ،2وبقي فيها إىل أن وافاه األجل ،3وكان مكتبه يف جامع النوفرة ،ثم ّاختذ
مكت ًبا له يف الغرفة التي كانت موجودة يف اجلهة اليمنى من مدخل اجلامع العمري
واستمر يف منصبه حتى وفاته عام  ،1941خت ّلل هذه املدّ ة رعايته
الكبري يف بريوت،
ّ
رب واإلحسان التي
للعديد من اجلمعيات البريوت ّية ،ومنها رعايته إلنشاء مجع ّية ال ّ
تأسست يف منطقة الطريق اجلديدة بحضوره عام .41936
ّ
اللبناين
العلمي
عضو ّيته يف املجمع
ّ
ّ
العلمي اللبناين
أوال :إنشاء املجمع
ّ
مع ظهور بوادر النهضة الفكرية احلديثة يف الوطن العريب عامة وبالد الشام خاصة
يف القرن املايض مل يكن للغة العربية حظ يذكر إال يف بعض زوايا املساجد واملدارس
األهلية ومعاهد اإلرساليات األجنبية أو اجلمعيات الوطنية؛ إذ كان من مغبة اختاذ
الرتكية لغة رسمية دون غريها أن أصبح معظم موظفي الدولة ضعا ًفا يف اللغة العربية،
 1جريدة اللواء (العدد  ،13602أصول العائالت البريوتية).
 2املوسوعة العربية.
 3األعالم  ،302/3ومصادر الدراسة األدبية ج/3قسم 1ص  ،550وعبد الرمحن سالم (جملة جممـع اللغـة
العربية مج  62ص  ،)802- 796وتاريخ علامء دمشق  ،149/3واملوسوعة العربية.
 4جريدة اللواء (العدد  ،13602أصول العائالت البريوتية).
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ومثلهم بعض حمرري الصحف العربية لكثرة األخطاء اللغوية عندهم .وقد أثر هذا يف
مقررات املؤمتر العريب املنعقد يف باريس سنة  1913والذي تنادى إليه بعض السياسيني
واألدباء واللغويني العرب لتدارك األمر الضاغط عىل الثقافة العربية ،فورد يف مجلة
مقرراته:
ّ
متغرية يف جملس النواب العثامين ،وجيب أن
جيب أن تكون اللغة العربية ّ
يقرر هذا املجلس كون اللغة العربية لغة رسمية يف الواليات العربية.
ّ
فحمل هذا القرار السلطان حممد رشاد عىل االستجابة هلذه املطالب بموجب إرادة
سلطانية سنة  1913تنص عىل :أن يكون التدريس باللغة العربية يف مجيع مدارس
الواليات التي تتكلم أكثرية سكاهنا هذه اللغة يف املدارس االبتدائية واإلعدادية ،وينظر
من اآلن يف الوسائل التي تؤدي إىل جعل التعليم يف البالد العربية باللغة العربية.
وقد أشار الشيخ أمحد عارف الزين يف جملته «العرفان» إىل رضورة إنشاء جممع
علمي لبناين يرتبط به ّ
كل علامء ولغويي الوطن اللبناين هبدف وضع املصطلحات
للمسميات اجلديدة ،وذلك ردا عىل الرطانة األعجمية املتفشية يف النوادي واملجالس
تعمد االنتداب الفرنيس إعطاء األولوية لنرش لغته الفرنسية عىل
املختلفة ،ال بل ُّ
حساب اللغة العربية لغة البالد األصلية .وقد حفل لبنان يف صدر القرن العرشين
بحملة الشهادات العليا من خرجيي املعاهد واملدارس املوفورة فيه ومن خرجيي
اجلامعات الغربية ،وأصبح عنده شبه كيان سيايس يف عهد االنتداب بالقانون األسايس
واحلكم الدستوري سنة  ،1926فاجتهت أنظار أهل العلم والفكر إىل أن تكون له هيئة
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متثل وجه وطنها الثقايف عن طريق إنشاء (جممع علمي لبناين) وذلك أسوة باملجمع
يب يف سورية الذي ُأ ّسس سنة  1919رسميا ،هذا إضافة إىل الروح العربية
العلمي العر ّ
ّ
التي مازالت تعمر هبا نفوس العروبيني من اللبنانيني اهلادفة إىل الوحدة مع سورية
الكربى آنذاك ،ورفعت هذه الكوكبة أصواهتا مطالبة هبذا املجمع املوعود ،فالقت
صداها عند النائب الشيخ إبراهيم املنذر الذي أخذ هذا املوضوع عىل عاتقه سنة
اللبناين بجدّ ية ودافع عنه مع بعض
العلمي
 ،1927وأثار مرشوع اقرتاح إنشاء املجمع
ّ
ّ
النواب الذين آزروه ،فكانت هلم صوالت وجوالت ضد ق ّلة قليلة من املعرتضني،
يدفعه حبه للغة العربية وإخالصه هلا يف وجه الدعوة إىل العامية والفرنسية ،حتى متكنوا
اللبناين ،أصدره رئيس اجلمهورية شارل دباس
العلمي
من انتزاع قانون إنشاء املجمع
ّ
ّ
برعاية وزير املعارف بشارة اخلوري يف  2شباط سنة .1928
ثم صدر مرسوم آخر بتعيني أعضاء هذا املجمع يف  12شباط من السنة نفسها،
قاموا فيام بعد بوضع نظامه الداخيل وبانتخاب اللجان املختصة فيه.
اللبناين عدة أمور تنظيمية
العلمي
نستنتج من القراءة يف قانون إنشاء املجمع
ّ
ّ
وأكاديمية ،أمهها:
-

متتع املجمع العلمي بالشخصية املعنوية.

-

السامح له بتلقي اهلبات واملساعدات املالية والعينية.

-

تنظيم اشرتاكه يف كل املؤمترات العلمية.

-

إصداره النرشات املتخصصة.
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ثم إن هذه النشاطات ال بد أن يقوم هبا أعضاء املجمع العلمي أنفسهم ومراسلوه
املعتمدون .ويف سنة 1929م  -يوم كان شارل د ّباس رئيس اجلمهورية اللبنان ّية وإميل
إ ّده رئيس الوزراء ونجيب عبد امللك وزير املعارف  -صدر مرسوم مجهوري بإنشاء
اللبناين للبدء بمزاولة مهامهتم
العلمي
اللبناين ،وبتعيني أعضاء املجمع
العلمي
املجمع
ّ
ّ
ّ
ّ
ونشاطهم املوعود ،وكان حممد مجيل بيهم 1من بني أعضائه وهم إضافة إليه :الشيخ
إبراهيم املنذر ،2وأسد رستم ،3ويوسف اخلوري ،والشيخ عبد الرمحن سَّلم،4
والشيخ عيل الزين ،واخلوري يوسف ع ّبود ،والقايض جرجي صفا ،واملطران جرجي
سبيتي ،والشيخ منري عسريان ،والشيخ أمحد عمر املحمصاين ،واملحامي وديع عقل،
والدكتور إلياس ف ّياض ،والشيخ أمني تقي الدين.5

 1حممد مجيل بن حممد مصطفى بن حسني َب ْي ُهم العيتـاين ( 1399 - 1305هــ  1978 - 1887 /م) مـؤّ رخ
وداعية إصالح عريب لبناين ،عمل من أجل استقالل سورية ولبنان ،ودافع عن عروبة فلسـطني ،ودعـا إىل
حترير املرأة.
 2إبــراهيم بــن ميخائيــل ( 1369 - 1292هـــ  1950 - 1875 /م) أديــب لغــوي ،درس احلقــوق ،وتـ ّ
ـوىل
بعض املحاكم ،وانتخب نائ ًبا عن بـريوت ،وعمـل يف الصـحافة ،كتـب مقـاالت كثـرية ،مـن كتبـه "كتـاب
املنذر" يف أغالط الكتّاب؛ ترمجته يف األعالم .76/1
مؤرخ غزيـر اإلنتـاج ،عمـل أسـتا ًذا يف
 3أسد بن جربائيل رستم ( 1385 - 1315هـ  1965- 1897 /م) ّ
اجلامعة األمريكية ببريوت ،من أشهر كتبه "مصطلح التاريخ"؛ ترمجته يف األعالم .296/1
 4جريدة اللواء (العدد  ،13602أصول العائالت البريوتية) ،وتاريخ علامء دمشق  ،148/3وعبـد الـرمحن
سالم (جملة جممع اللغة العربية مج  62ص .)802- 796
 5يوميات بريوتية ،وانظر موقع (املواقع احلرة).
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نستنتج مما تقدّ م ّ
أن املجمع العلمي قد ضم أعال ًما مشهو ًدا هلم يف دنيا العلم
واملعرفة عىل صعيد لبنان والوطن العريب ،كام أن آثارهم أغنت الرتاث اللبناين والعريب
ً
فضال عن كوهنم يمثلون خمتلف فئات الشعب
يف خمتلف رضوب العلوم وفنوهنا،
اللبناين.

اللبناين
العلمي
ثانيا :أعامل املجمع
ّ
ّ
اللبناين بدايات جلسات أعامله باختاذه من وزارة املعارف مقرا
العلمي
بارش املجمع
ّ
ّ
له ،ثم انتقل إىل دار الكتب الوطنية ،إىل أن عقد العزم عىل اختاذ ناد فسيح يشتمل عىل
مكتبة للمطالعة وإلقاء املحارضات املفيدة ،وال بد عندئذ من نرش ما يضعه من املعاجم
والكتب ،إضافة إىل تأسيس جملة عربية تكون صلة علم وأدب بني الناطقني بالضاد
حرصا عىل اللغة من الضياع.
ً
رئيسا للمجمع العلمي
ويف  18ترشين األول  1929انتخب حممد مجيل بيهم ً
واألستاذ وديع عقل والشيخ إبراهيم املنذر معاونني له ،ثم انتخبت اللجان الباقية.
قسم أعضاء املجمع أنفسهم إىل أربع جلان متخصصة:
ويف  3ترشين الثاين ّ 1929
 .1اللجنة اإلدارية :ومهمتها القيام بأعامل املجمع اإلدارية وحتيص املوازنة
السنوية ،وتنظيم االتصاالت اخلارجية.
 .2اللجنة اللغوية :ومهمتها التدقيق يف وضع املسميات لألعيان واملصطلحات
للمعاين العلمية اجلديدة وتقرير املالئم منها بمعاونة املجامع العلمية العربية
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ً
توصال لوضع معجم واف بحاجة العرص.
 .3جلنة التاريخ واجلغرافيا :ومهمتها وضع معجم جغرايف للبنان يشمل األعالم
اجلغرافية من مدن وقرى وآثار قديمة وحديثة قائمة أو خربة ،مع البحث عن
النقوش العربية وسائر العاديات ،والفنون اجلميلة بأسلوب علمي حديث.
 .4جلنة املخطوطات العربية :ومهمتها وضع إحصاء عام للمخطوطات العربية
ً
تسهيال ملراجعتها وابتياع وطبع (ونرش)
يف لبنان وترتيبها عىل طريقة علمية
املهم منها.
ومن اللجان املشكّلة :اللجنة اإلدارية الفنية :التي أوعزت إىل الشيخ عبد الرمحن
سَّلم وجرجس صفا دراسة إمكانية استكامل دائرة معارف البستاين استنا ًدا إىل خرب
ورد يف جريدة الربق البريوتية 1حول عزيمة طائفة من أعيان مرص إنشاء جممع علمي
لغوي فيها ،وك ّلفت رئيسها مجيل بيهم السفر إىل مرص للتنسيق والتشاور معهم حول ما
يزمعون القيام به ،وأسفرت رحلته عن تفاهم علمي بني املجمعني ثم أردفها برحلة
أيضا.
أخرى إىل املجمع العلمي يف دمشق للهدف نفسه ً
رأى املجمع اللبناين انتداب رئيسه بيهم جمد ًدا إىل مرص إلجياد صلة بني اهليئات
 1كانت جريدة الـربق نرشـت ً
مقـاال لصـاحبها األسـتاذ بشـارة اخلـوري اقـرتح بـه عـىل املجمـع إكـامل دائـرة
املعارف التي أصدر بعـض أجزائهـا األسـتاذ بطـرس البسـتاين قبـل حـني ،فرحـب املجمـع هبـذا االقـرتاح
وفوض إىل اثنني من أعضائه :الشيخ عبد الرمحن سالم واألسـتاذ جـرجس صـفا ،لـدرس هـذا املوضـوع،
تقريرا يف الوسائل التي يمكن هبا حتقيق هـذا االقـرتاح .انظـر :تطـور النهضـة الثقافيـة يف
وليقدم كل منهام
ً
بالد الشام واملجمع العلمي العريب اللبناين ،بحث يف جملة دعوة احلق املغربية ،العدد .149
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املجمعية واللغوية يف األقطار العربية لعقد مؤمتر عام للتفاهم عىل الطرق واألساليب
السوية لرتقية اللغة العربية ،ورعاية نامئها وفق األصول العلمية الصحيحة.
يف هذا الوقت كان الشيخان عبد الرمحن سَّلم وأمحد عمر املحمصاين قد وضعا بناء
عىل طلب املجمع اللبناين تقريرمها حول كيفية املحافظة عىل اللغة العربية وسبل ترقيتها
نوجزه بام ييل:
ـ إتقان طرق التعليم واختيار املؤلفات املفيدة ،وتوحيد املناهج الدراسية يف
وزارة املعارف.
ـ االعتناء بتحسني أسلوب الكتابة يف الصحف العربية ،واإلدارات العامة.
ـ إنشاء مدارس ليلية يتدارك فيها الكثريون مما فاهتم.
ـ وضع مسميات ومصطلحات للمخرتعات اجلديدة بام يالئم العرص.
ـ إلقاء حمارضات أدبية لغوية يظهر فيها أثر التجدد.
ـ إجياد اتصال علمي وارتباط أديب مع بقية املجامع اللغوية يف البالد العربية
عي عام.
متهيدً ا لتكوين مؤمتر جمم ّ
املتخصصون والعاملون يف ّ
كل
وترى اللجنة أن وضع كلامت غري قاموسية يبتدعها
ّ
علم هي من ح ّقهم ،والسيام إذا امتلكوا ناصية اللغة العربية ،ولزمالئهم من بعدهم يف
املجامع اللغوية ومحلة األقالم أن حيكموا عليها ً
رفضا ،وهبذه الطريقة املثىل
قبوال أو ً
عند التحقيق تتوالد األلفا واألوضاع اجلديدة يف اللغة ،وتنترش من ثم بتداوهلا يف
الصحف واملؤلفات.
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ونحن نرمي إىل دفع الدخيل من األلفا

األجنبية واستعامل ألفا

عربية يف

موضعها رشيطة أن تكون األلفا العربية فصيحة مأنوسة وإال فاأللفا األجنبية
املألوفة أوىل من العربية الثقيلة املهجورة ،كام أن تعريب الكلمة أو نحتها أو نقلها حتى
تصلح يف الوزن والقياس خري من البحث عن كلمة عربية قديمة ال تألفها األلسنة
واملسامع.
والغريب ّ
الوحن
يش أو
ّ
أن القواميس القديمة واحلديثة حتتفظ من ألفا احلو ّ
النساخ من جزء إىل آخر ومن طبعة إىل طبعة .أما اجلديد
الذي يمزق اآلذان وينقله ّ
املأنوس املستعمل فال يثبتون منه كلمة ألنه مل يرد يف أقوال العرب وال أثبت يف
ً
توصال إىل
معامجهم .لذلك نرى أن باب االشتقاق يف اللغة جيب أن يفتح عىل مرصاعيه
استخـدام األفـعال واألسـامء والصفـات املتـعلقة هبا وفـق مقتضيات العرص.
أي قواعدها األساسية املتخذة حجة لصحة
وسننظر فوق ما تقدم يف أصول اللغة ّ
الكتابة واإلنشاء ،وهي يف كل فرع من فروع الرصف والنحو والعروض والبيان
وغريها كوهنا ماتزال عىل حاهلا منذ أن وضعها األئمة مل يطرح منها باب وال عدلت
قاعدة.
لذلك شق التحصيل عىل طالهبا ألهنم رزحوا حتت أعبائها وضاعوا بني املؤلفات
ً
تسهيال
الضخمة واآلراء املتباينة والقواعد املعقدة التي جيب أن تطرح من كتب اللغة
لتناوهلا ،وال خيفى ما يف حتقيق هذه األمنية من الصعوبة جتاه املتعنتني ونحن نتوخى يف
كل املحافظة عىل عظمتها وتعابريها الشائقة مستعينني بأقطاهبا املدققني العاملني
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الضاربني يف مشارق األرض ومغارهبا.1
ثالثا :إلغاء املجمع العلمي اللبناين
فوجف املجمع يف عهد بشارة اخلوري بمرسوم صادر عن رئاسة اجلمهورية مؤرخ
يف  3شباط 1930م يق

بإلغائه حتت ستار التوفري عىل اخلزينة .فكان هلذا املرسوم أثر

س ِّيف ،وال سيام عىل أعضائه الذين كانوا يوفون اخلدمة حقها ،وهم ال يتو ّقعون الشكر،
فقدّ موا استدعاء إىل وزارة الداخلية بطلب الرتخيص هلم ملتابعة العمل باسم املجمع
املذكور دون االعتامد املايل .ولكن املجمع اضطر فيام بعد إىل التوقف ألن مؤسسة كهذه
عليها ما عليها من النفقات ال يطول عمرها إذا مل متدها احلكومات باملساعدة .ثم ما
برح أعضاء املجمع ،الذين كانوا يشعرون بالفراغ ،يطالبون بإعادته .وقد استجاب هلم
املجلس النيايب عام  .1944وقرر ختصيص مبلغ من املال إلعادة املجمع .ولكن
صفحا عنه فقىض نحبه قبل القطاف.2
احلكومات املتتابعة رضبت
ً
تأسيس مجعية الرب واإلحسان عام 1936
كانت بدايات أعامل ونشاطات مجعية الرب واإلحسان يف الثالثينيات من القرن
 1املجمع العلمي اللبناين  ،1930 -1927هالل مصطفى الناتوت ،جملة النادي العريب للمعلومات ،العـدد
الرابع ،سنة .2001
 2تطور النهضة الثقافية يف بالد الشام واملجمع العلمي العـريب اللبنـاين ،بحـث يف جملـة دعـوة احلـق املغربيـة،
العدد .149
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العرشين يوم اجتمع نفر من أبناء الطريق اجلديدة 1يف بريوت ملعاجلة أوضاع املنطقة
الدينية واالجتامعية واالقتصادية والرتبوية ،وقد حرض اجللسة األوىل للجمعية ما
شخصا ،وترأس الشيخ عبد الرمحن سَّلم أمني الفتوى يف بريوت
يقارب من أربعني
ً
اجللسة ،وافتتحها ،ثم َّبني للحارضين الغاية من االجتامع ،وأ ّكد أمهية اخلري والرب
ً
مطوال يف موضوع اجلمع ّية وأهدافها ،ورضورة إجياد املحبة
واإلحسان ،ودار البحث
والوفاق واالعتصام بحبل اهلل بني عموم أفراد املحلة ،وقد وافق اجلميع عىل ذلك
والسري يف مرشوع اخلري .وبدأت محلة التربع من احلارضين فجمعوا مبل ًغا من املال.
األﻫداف الرئيسة للجمعية
كان اهلاجس املستمر للمؤسسني األوائل ،وقبل مرحلة التأسيس بسنوات ،يتمثل
بعوامل رئيسية ثالثة:
 -1العامل الديني :أسهم األوائل مع أبناء منطقة الطريق اجلديدة ببريوت يف إقامة
أول مسجد يف منطقة الرمل يف الطريق اجلديدة فجمعوا التربعات من أبناء املنطقة يف
الثالثين ّيات لبناء مسجد اإلمام عيل كرم اهلل وجهه.
 -2العامل العلمي :سعى األوائل مع رئيس مجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية
مفتي بريوت آنذاك الشيخ مصطفى نجا ،إىل افتتاح مدرسة عمر بن اخلطاب
(الفاروق) عام  1931يف املنطقة.
مؤسيس مجعية الرب واإلحسان مع أهل
 -3العامل الصحي :سعى األوائل من ّ
 1جريدة اللواء (العدد  ،13602أصول العائالت البريوتية).
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اخلري والعطاء لإلسهام يف بناء املستشفى اإلسالمي يف املنطقة الذي يعرف اليوم
بمستشفى املقاصد.كام سعوا يف اخلمسين َّيات إىل بناء دار العجزة اإلسالمية ،والعديد
من املستوصفات الصحية.
استمرت اجلمعية يف مسريهتا فيام بعد وفاة الشيخ سالم ،وحرصت عىل نرش
وقد
ّ
فأسست الثانويات ،وأشادت أبنية
العلم بني أبناء بريوت ،فأنشأت األبنية التعليمية ّ
جامعية مثل جامعة بريوت العربية.1
مشاركته يف مؤمتر العلامء األول املنعقد بدمشق
عندما ُعقد مؤمتر العلامء املسلمني بدمشق من  13-11رجب  1357املوافق 8-6
أيلول 1938ان ُتخب الشيخ عبد الرمحن سالم نائ ًبا لرئيس هذا املؤمتر يف سورية
ولبنان ،2وهذا ّ
يدل عىل مكانته العلم ّية ،ووجاهته وحضوره االجتامعي ،إذ كان يف
ذلك العرص علامء مشهورون ،ودعاة معروفون ،وأعالم هلم مكانة وحضور .ولوال ّ
أن
الشيخ سالم ٌ
أهل هلذا املنصب مل يأخذه بني أقرانه.
والسبب يف الدعوة إىل املؤمتر أ ّن أج ّلة العلامء يف دمشق يأخذون عىل كثري من أهل
العلم قعودهم عن مواجهة الظلم ،وختليهم عن حتمل املسؤولية ،وانزواءهم يف البيوت
 1أعالم ال تنسى يف تـاريخ بـريوت :احلـاج مجيـل رواس ( :)1976 – 1888رجـل الـرب واإلحسـان واخلـري
والعطاء واملؤسسات البريوتية ،مقال حسان حالق ،جريدة اللـواء اللبنانيـة ،العـدد  ،13660السـنة ،50
وموقع يابريوت.
 2جريدة اللواء (العدد  ،13602أصول العائالت البريوتية) ،املوسوعة العربية ،وموقع يابريوت.
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واملعابد ،ومواجهة التبشري ،وبقي األمر هكذا حتى عاد إىل دمشق األستاذ اجلليل حممد
كامل القصاب  -من منفاه  -عام 1938م .فرأى يف متزق العلامء وسكوهتم ما يؤذن
وتوحد آراءهم ،وتدافع عن
بخطر كبري ،فعمل عىل تأليف مجعية تضم صفوفهم،
ّ
كرامتهم ،وتسعى إىل إعالء كلمتهم ،وإبالغ صوت احلق إىل القلوب.
ضم أكثر من
دعا الشيخ ّ
القصاب علامء املسلمني يف بالد الشام والعراق إىل مؤمتر ّ
ضموا طائفة كبرية من خرية العلامء ،من القدس ونابلس والنجف
مئة شخصيةّ ،
وبريوت وصيدا وطرطوس والالذقية ومحص ومحاة وحلب وأنطاكية وإدلب والباب
ومنبج ووادي العجم والقنيطرة ودير عطية والنبك ،فكان هذا املؤمتر بع ًثا جديدً ا
قرارا
لنشاط العلامء ،ونجح
ً
كبريا ،واختذ قرارات عظيمة ،بلغت سبعة وعرشين ً
نجاحا ً
كان من أمهها :احليلولة دون إلغاء الوقف والقضاء الرشعي ،ومعارضة ّ
حل األوقاف
األهلية.
وألمهيته ،وحضور الشيخ عبد الرمحن سَّلم بصفة نائب الرئيسً ،1
مهية
فضال عن أ ّ
املؤمتر التارخي ّية واحلضار ّية وتوجيهه نحو العناية بالعربية لغ ًة وحضار ًة ومتكينها يف
موجزا عن وقائع هذا املؤمتر كام أعلنه ذووه والقائمون
النشء واملجتمع ،نثبت فيام ييل
ً
عليه:
 -1الفكرة العامة املوجبة للمؤمتر
ملا كان هذا العرص يتميز عن غريه بتزاحم العوامل املختلفة فيه من مادية ومعنوية
 1عبد الرمحن سالم (جملة جممع اللغة العربية مج  62ص .)802- 796
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يف شتى نواحيها وميادينها ،وكانت األدوار اإلنشائية العامة يف تكوين األمم املتحفزة
إىل النهوض واحلياة من أخطر األدوار التي متر هبا األمم كام يف عهدنا اإلنشائي احلديث
اليوم ،إذ تكون تلك األدوار عىل مفرتق طرق يقذف بالسائرين فيه إ ّما إىل هناء وإ ّما إىل
شقاء من حيث تشعر أو ال تشعر يف ركني حياهتا املادي والروحي ،قىض الواجب
املحتم عىل كل ذي إخالص واختصاص أن يبادر إىل املسامهة يف بنيان أمته الناشئة
هبمته الصادقة ،ضمن خطته واختصاصه ،ليكون ممتلف الصحيفة باآلثار الناطقة
الناصعة ،بريء الساحة من السؤال عن التهاون يف التعاون للحياة الصاحلة.
هلذه العوامل القوية وجب عىل العلامء أن يفكروا يف الطرق الناجحة ،والوسائل
الناجعة جلمع اجلهود وتضافر القوى الصاحلة للنهوض بتلك األعباء التي تزداد وطأهتا
ً
ثقال كلام اشتدت عوامل املدنية املادية عامية ورضاوة ،والتي مل تعد تغني فيها وال تثمر
مجيع اجلهود الفردية املبعثرة.
 -2غاية املؤمتر العمل ّية
ملا كان تعاقب احلوادث قد أفقد املسلمني كثريا من مقوماهتم الدينية ،واألخالقية
واالجتامعية حتى أصبح منظورا يف حياهتم من هذه النواحي نواقص كثرية جيب تالفيها
يف ظواهرها وخوافيها = عزم العلامء بعد أن تراسلوا من خمتلف البالد الشامية للنظر يف
سائر الشؤون املتقدمة الذكر ،واختاذ الذرائع املنتجة لتحقيق ما جيب فيها ،وتنظيم
ً
وتنفيذا هلذه
تنظيام يضم النهضة واالضطالع بأعباء هذا األمر اجللل.
اجلبهة العلمية
ً
العزيمة قامت (مجعية العلامء بدمشق) بتوجيه الدعوة إىل عقد هذا املؤمتر امليمون فل ّباها
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من القدس ،ونابلس ،والنجف ،وبريوت ،وصيدا ،وطرطوس ،والالذقية ،ومحص،
ومحاة ،وحلب ،وأنطاكية ،وإدلب ،والباب ،ومنبج ،ووادي العجم ،والقنيطرة ،ودير
انضموا مجي ًعا إىل أخواهنم العلامء يف
عطية ،والنبك ،مجهور عظيم من أكابر العلامء =
ّ
ً
وصاال ،ووضعوا
دمشق ،فبلغوا مئة ومخسة أعضاء ،عقدوا مؤمترهم ثالثة أيام بلياليها
مقررات هلا من الشأن واخلطورة يف ذلك ما هلا.
خَّلصة مقررات املؤمتر
أما املقررات التي وضعها مؤمتر العلامء يف خمتلف الفروع ،حتقي ًقا لغايته السامية
فخالصتها بإجياز:
 -1مطالبة احلكومة بإنشاء مدارس رشعية منظمة ابتدائية وثانوية يف املدن،
والعناية بتنظيم املدارس املوجودة حاليا ،وتأسيس معهد عال رشعي ضمن
اجلامعة السورية ذي ثالث سنوات لتخريج القضاة الرشعيني واملفتني سدا ًدا
للحاجة امللحة اليوم ،وإحياء للرتاث الترشيعي اإلسالمي اجلليل ،ذي الشأنني
العلمي والعقيل يف تاريخ الترشيع اإلسالمي خاصة والعاملي عامة ،واإلرساع
للتخصص.
بإرسال بعثات هلذه الغاية إىل مرص
ّ
 -2مطالبة احلكومة بإصالح املحاكم الرشعية.
 -3املطالبة بملء الشواغر من الوظائف الرشعية كاإلفتاء والتدريس العام سدا
للحاجة القائمة.
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 -4املطالبة بإعادة األوقاف املستوىل عليها من قبل بعض الدوائر احلكومية ،وبدفع
مجيع عائدات األوقاف العرشية التي تدخل عىل اخلزينة إىل دوائر األوقاف.
 -5تأييد ما قرره مؤمتر الدفاع عن األوقاف املنعقد بحلب سنة 1353هـ و1934م
من وجوب إدارة األوقاف اإلسالمية إدارة أهلية طائفية انتخابية ،واملطالبة
باإلرساع يف وضع النظام الطائفي االنتخايب إلدارة األوقاف عىل أن يكون
مضمونًا فيه وجود أكثرية من علامء الدين يف جمالس األوقاف املحلية والعليا.
 -6االحتجاج عىل غصب اخلط احلجازي؛ ملا يف ذلك من عدوان عىل املؤسسات
الوقفية املقدّ سة ،وخمالفة للعهود الدولية ،وحلقوق املسلمني الدينية ،مع
املطالبة بإعادة هذا اخلط إىل األوقاف اإلسالمية.
 -7تأييد رسالة (مجعية العلامء بدمشق) التي أصدرهتا بشأن عدم جواز ّ
حل
األوقاف الذرية وإلغائها ،ومجعت فيها فتاوى علامء األمة ومفتيها من خمتلف
ّ
وألن إلغاءها إضافة
البلدان ،بالنظر لرصاحة األدلة واألحكام الرشعية فيها،
إىل ذلك سيكون مبعث أرضار عامة سياسية واقتصادية ،والسيام يف هذا
الوقت الذي عرف مما ظهر يف فلسطني الشقيقة شأن عظيم مللكية العقار يف
مستقبل البالد وأهلها.
 -8املطالبة بزيادة الدروس الدينية يف مدارس املعارف.
 -9املطالبة بصيانة اآلداب واألخالق العامة.
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 -10االحتجاج الشديد عىل ما جيري يف فلسطني الشقيقة املعذبة إلجالء أهلها
عنها ،وتقسيمها بني الدخالء ،ومن أعامل السلطة اإلنكليزية من قتل وتعذيب
ونسف للمنازل والقرى وملدينة جنني ،واالعتداء عىل كرامة رجال الدينني
اإلسالمي واملسيحي ،ومعاملتهم كاجلناة املجرمني ،وانتهاك حرمات املعابد،
وتعطيل املجلس اإلسالمي األعىل ،واالستيالء عىل األوقاف اإلسالمية ،مع
تأييد فتوى علامء العراق األج ّلة من أهل السنة والشيعة باعتبار جهاد فلسطني
جها ًدا مرشو ًعا ،وتأييد أعامل (اللجنة املركزية بدمشق للدفاع عن فلسطني) يف
يوم  27رجب يوم فلسطني جلمع اإلعانات ملنكويب أهلها ،وأن املؤمتر يرسل
حتية خالصة مملوءة باإلكبار واإلعجاب لزعامء فلسطني وشعبها الباسل يف
جهادهم الرشيف العظيم.
 -11املطالبة بزيادة االعتناء باللغة العربية.
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من أخباره
رأيت مجعها
يف ط ّيات الكتب والدور ّيات أخبار عن الشيخ عبد الرمحن سالم
ُ
والعلمي الذي كان
وإدراجها؛ ملا هلا من فائدة يف إعطائنا صورة عن الواقع االجتامعي
ّ
يف عرصه:
 كان الشيخ قاسم ّفاعي 1يف صحبة والده يف بريوت ،ودخلوا عىل
الر ّ
عي ّ
الش ّام ّ
املتعمم ،وقال
الشيخ عبد الرمحن سالم أمني الفتوى ،فاستوقفه منظر الشيخ الصغري
ّ
لوالده :يا شيخ حممود أفندي ،ما هذا؟ بكّرت عليه يف إلباسه العاممة .فأجابه الشيخ

 1العالمة الشيخ قاسـم ابـن العالمـة الشـيخ حممـود بـن عـيل الشـامعي الرفـاعي ،ولـد يف مدينـة بعلبـك سـنة
1344هـ  /املوافق  1925م ،ونشأ وعمل فيها ،وحصل عىل اإلجازة الرشعية من معهد العلوم الرشـعية
يرتأسـها العالمـة الشــيخ عـيل الـدقر رمحــه اهلل ،وذلـك ســنة
اإلسـالمية التـابع للجمعيــة الغـراء التـي كــان
ّ
1942م ،وهو يومئذ ابن  17سنة .وقد ُت ِّوج الشيخ قاسم بالعاممة وهو ابن اثنتي عرشة سـنة بيـد العالمـة
الوهـاب الصـالحي قـرب جـامع احللبـوين بدمشـق ،وذلـك إنجـازً ا
الشيخ عيل الدقر يف منزل الشيخ عبد ّ
لرغبة والده الشيخ حممود الرفاعي ،له نحو عرش مؤ ّلفات وعرشين كتا ًبا حم ّق ًقا .تويف سنة 1988م.
مصادر ترمجته :كتاب بعلبـك يف التـاريخ ،ص  ،168-165 ،160 ،143تـأليف الشـيخ قاسـم الشـامعي
الرفاعي ،ط أوىل 1404هـ 1984 -مـ ،املكتب اإلسالمي .ومقالة بقلـم ولـده األسـتاذ حممـود الرفـاعي،
بعنوان ( :حمطات تارخيية يف حياة املرحوم الشيخ قاسم الشامعي الرفاعي) ،نرشهتا جريدة اللواء .وموقع:
إرشاد-إصالح.
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حممود :غري أنه يعجبك .وحينها قام الشيخ عبد الرمحن سالم بامتحانه يف إعراب عدّ ة
(عام) ،فلام أعرهبا ،قال
عام قليل سأتقن النحو ،وإعرابّ :
مجل ،حتى أمره بكتابةّ :
كنت ال أفقه شي ًئا.
كنت بسنّك ُ
الشيخ عبد الرمحن رمحه اهلل :قم ...فواهلل ملا ُ
 كانت مجع ّية الكشاف املسلم قد ظهرت بصفتها مجعية شبابية لنرش الكشفيةومدّ يد املعونة األدبية واملادية إىل ّ
كشاف ،إال ّ
كل ّ
أن شباب بريوت اختذوا منها غطاء
لنضاهلم السيايس ووسيلة لنرش الوعي القومي وإحياء الرتاث العريب ،يف مقاومة
األجنبي .ومن مناشطها أن ُأقيمت يف أيار سنة 1930م احلفلة
من ّظمة وذك ّية لالنتداب
ّ
الرياضية السنوية عىل ملعب الكلية اإلسالمية يف بريوت ،وفازت فرقة الفاروق عىل
الفرقة العباسية ،ونالت الكأس الفضية ،فتقدّ م الشيخ عبد الرمحن سالم فأثنى عىل
ّ
الكشافني بأبيات من الشعر كان هلا الوقع احلسن يف نفوس احلارضين.1
فرحا بانتهاء عهد االستبداد ،وتبع ذلك تعاظم نفوذ
 ثارت مظاهراتً
االحتاديني ،ونشطت املحاكم العسكرية التي ُعرفت يف حينه بالديوان العريف ،وصادف
أن ّ
حل أبو الركب 2يف بريوت سنة 1909م ،وبلغ من ثقله أن أصاب أفراد عائلة
الشيخ عبد الرمحن سالم ،فنظم قصيدة هدّ ده فيها بإحالته إىل املجلس العريف ،هذا
املجلس الذي قىض بإعدام شهداء السادس من أيار وعفا عن أيب الركب!

 1الذكرى املئوية األوىل :مجعية الكشاف املسلم مفخرة بريوت ،مقال عبد اللطيـف فـاخوري ،موقـع جريـدة
اللواء اللبنانية.
 2أبو الركب :محّى من أمراض البالد احلارة ،تنتقل بواسطة البعوض.

124

وكانت قصيدة الشيخ عبد الرمحن سالم بعنوان «أبو الركب وأ ّم الغرائب» و«أ ّم
اجلمل  1285أي تاريخ والدة الشاعر.1
الغرائب» بحساب ّ
 جرت انتخابات سنة  1908ملجلس (املبعوثان) اجلديد ففاز عن بريوت رضاالصلح (والد الرئيس رياض الصلح) وسليامن البستاينّ .أرخ الشيخ عبد الرمحن سالم
انتخاهبام فقال:
قد ناب عنّا بني بريوت قاطبة

يف املجلس الشوروي العادل اثنان

فالصلح خري لنا ما بينهم ولنا

من ّ
كل فاكهة زوجان يف

الثاين2

 قام نفر من الشبان املسلمني من حي باب الرساية وركبوا العربات وتوجهواإىل حم ّلة اجلُ َّميزة ،فجدّ دوا عهود اإلخاء مع إخواهنم املسيحيني ،ودعوهم إىل احلضور
إىل حم ّلتهم .ويف املوعد املحدد حرضت طائفة منهم إىل بوابة الرساية فاحتفل هبم،
وخطب فيهم الشيخ مصطفى الغالييني .كام ّ
غفريا من أهايل البسطة املسلمني
أن مج ًعا ً
أقبل عىل حم ّلة املزرعة بني صفوف الرايات والبيارق وأصوات اهلتاف والتهليل،
ليعقدوا مع إخواهنم املسيحيني من سكان ذلك احلي عهود الوالء ومواثيق اإلخالص.
وخطب فيهم مبار ًكا الشيخ عبد الرمحن سالم.3
 -حفلة األربعني لتأبني املرحوم السيد حسني وصفي رضا :يف مساء الثالثاء ليلة

 1البريوتيني :حكاياهتم ،أمثاهلم ،ووقائع أيامهم .
 2املرجع السابق.
 3املرجع السابق.

125

 17صفر سنة  6 - 1330فرباير سنة  1912اجتمع فضالء أدباء بريوت وأقاموا حفلة
تأبني للسيد حسني وصفي رضا احلسيني يف غرف القراءة األمريكانية ،وأذاعوا تذكرة
دعوة حلضور فريق أهل األدب والفضل ملشاركتهم بذلك  ،وكان القائمون هبذه احلفلة
هم املذ ّيلة أسامؤهم صورة تذكرة الدعوة ،وهذا نصها:
ذكرى فقيد( :يف الساعة الثامنة من مساء الثالثاء يف  6شباط حيتفل فريق من إخوان
فقيد األدب املرحوم السيد حسني وصفي رضا بإقامة حفلة تأبني ذكرى لفضله
واعرتا ًفا بشهامته  ،وذلك يف غرف القراءة عىل ( السور) فنرجو حضوركم ).
املتكلمون :الشيخ حميى الدين اخلياط مرتجم جريدة الوالية ،الشيخ مصطفى
الغالييني أستاذ اللغة العربية يف املدرسة السلطانية والكلية العثامنية ،جرجي أفندي
عطية صاحب جريدة املراقب ،أمني بك طليع مدير مال قضاء الشوف ،إلياس أفندي
حنيكايت كاتب (مطرانخانة الروم) ،نجيب أفندي بليق مدير مدرسة املقاصد اخلريية،
باتر أفندي باويل صاحب جريدة الوطن ،جرجي أفندي باز صاحب جملة احلسناء،
املعني اجتمع
حممد عيل أفندي النابليس من التجار ووكيل املنار يف بريوت .ويف الوقت ّ
كثري من أهل الفضل  ،وشاركوا الفضالء املحتفلني باحتفاهلم  ،وترأس االحتفال
األستاذ بولس اخلويل مدير جملة الكلية ،فتال رسالة الشيخ حميي الدين اخلياط الشيخ
عبد الرمحن سالم لعدم حضوره ،1وأتبعها بتأبني له.2

 1مل يرسل إىل جملة املنار تأبني الشيخ اخلياط إلدراجه ،وكذلك تأبني الشيخ عبد الرمحن سالم.
 2جملة املنار ،حممد رشيد رضا.466 /15 ،
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 كان َّالشيخ عبد اهلل العالييل من قبل ،ويف أثناء زياراته للبنان ،أثناء دراسته
يب،
بمرص ،قد شارك ،يف عام  ،1936يف تأسيس عصبة العمل القومي ذات االجتاه العر ِّ
العمري الكبري ،القائم يف قلب مدينة
وألقى العديد من اخلُطب الوطن َّية يف اجلامع
ِّ
بريوت .وكانت هذه اخلطب من التَّأثري يف درجة دفعت َّ
الشيخ عبد الرمحن سالم إىل
ُّ
أستحث نفيس عىل أن أكون يف مقدِّ مة احلضور ،ال ألستفيد فقط،
وصفها بقوله« :أنا
بل ألرى أعجوبة اهلل يف العالييل».
َعمر َّ
ورأى َّ
األول يتم َّثل يف
أن واجبه َّ
الش ُّ
اب ،العائد من األزهر ،إىل وطنه املُ ْست َ
مقاومة املُس ِ
أيضا َّ
أن
تعمر
الفرنيس الذي كان يستبدُّ بالبالد باسم «االنتداب» ،ورأى ً
ْ
ِّ
ِّ
مقاومة ال ُّظلم والفساد والتخ ُّلف ال ُّ
املحتل ،ويبدو أنَّه رأى َّأهنام
تقل أمه َّية عن مقاومة
وجهان لعملة واحدة ،فانربى يكتب سلسلة مقاالت أطلق عليها اسم « ِّإين َّأهتم» .وقد
ٍ
أربعة وعرشين
مقر ًرا هلا أن تصدر يف
السلسلة التي كان َّ
صدرت سبعة أجزاء من هذه ِّ
جز ًءا .1وواصل َّ
الشيخ عبد اهلل العالييل كتابة التَّاريخ ،ووضع خم َّط ًطا للتَّعريف
ٍ
رجال أسهموا يف تقدُّ م مدينتهم ومن أبرزهم
بمجموعة من علامء بريوت ،بغية إنصاف
َّ
الشيخان مصطفى الغالييني وعبد الرمحن سالم.2
 لقاؤه بشاعر النيل حافظ إبراﻫيم :كان الشيخ عبد الرمحن سالم قد بدأ بالرت ّدديضم آنذاك
عىل مقهى احلاج داود الشهري عىل شاطف البحر ببريوت ،الذي كان
ّ

 1الشيخ عبد اهلل العالييل َّ
تكوهنا ،عبد املجيد زراقط ،موقع الطارق.
الشخص َّية وسرية ُّ
 2املرجع السابق.
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جمموعة من األدباء و الشعراء مع شاعر النيل حافظ إبراهيم الذي كان يف بريوت تلبية
املرصي االستامع إىل ما عند الذين ُحييطون به من
فأحب هذا الشاعر
لدعوة تكريم له.
ّ
ّ
أيضا
منظومات شعرية ،وكان من بينهم آنذاك الشيخ عبد الرمحن سالم الذي أدىل ً
كبريا حتّى قال ملن
بدلوه ممّا نظمه من شعرهُ ،فأعجب به حافظ إبراهيم إعجا ًبا ً
حوله«:هذا الشيخ هو الشاعر فيكم».1
خصص يوم
 كان رمحه اهلل وبناء عىل طلب وإحلاح كثري من طالب العلم قد ّربد ،وكان حيرض هذه القراءة
األحد من كل أسبوع لقراءة ورشح كتاب الكامل للم ّ
عدد كبري من طالب العلم آنذاك منهم الشيخ أمحد العجوز والشيخ حممد الداعوق،
والشيخ خمتار العالييل ،والشيخ سعدي ياسني ،والشيخ حممد الغزال ،الذين أصبحوا
مجيعهم من كبار العلامء األفاضل.2
 عضو ّيته يف املسابقات الشعر ّية :يف سنة  1909م طلب حممد عبد اهلل بيهمالذي لقب نفسه بالصارخ املكتوم تشطري أو ختميس قول حافظ إبراهيم:
عليكم حقوق للبالد أج ّلها

تعهد روض العلم فالروض مقفر

وخصص جائزة ألحسن قصيدة قدرها مخس لريات ذهبية ،وعهد بالتحكيم إىل
ّ
عدد من األدباء والشعراء فحكموا باجلائزة لشاعر بغداد معروف الرصايف.
خصص جائزة ملن يشطر بيتي احلسن بن هانف بإرشاف جلنة حتكيمية
وكذلك ّ
 1عامل من بريوت ،هباء الدين سالم ،ص .33
 2املرجع السابق.
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كانت مؤ ّلفة من الشيخ حممد الكستي والشيخ الشاعر عبد الرمحن سالم والشيخ
الشاعر حميي الدين اخلياط.1

 1اإلبداع كاإلفتاء باملبايعة ال بالتصويت ،عبد اللطيف فاخوري ،مقالة ،وموقع (تريبويل سكوب).
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وفاته
ّ
لكل أجل كتاب؛ ومهام يكن من أمر ،فقد حزنت بريوت حز ًنا شديدً ا يف التاسع
والعرشين من حزيران عام  1941املوافق للرابع من شعبان عام  1360للهجرة ،عىل
فقداهنا لعاملها اجلليل العالمة الشيخ عبد الرمحن سالم ،1الذي دفن بمقربة الباشورة
ببريوت.2
علام
رحم اهلل
اللغوي الشاعر األديب ّ
ّ
البحاثة عبد الرمحن سالم ،الذي مأل عرصه ً
و ً
عمال وحم ّب ًة للوطن؛ فكان القدوة التي حتتذى ،واألمثولة التي ُتقتدى.3
ّ
تويف عبد الرمحن سالم بعد أن أ ّدى رسالته عىل أكمل وجه ،فحزنت عليه األ ّمة،
ً
واحلق واخلري .وش ّيعته بريوت بل األ ّمة ك ّلها
مشعال للعلم والوطنية
وفقدت بفقده
ّ
بأرواحها وعواطفها.4

 1جريدة اللواء (العدد  ،13602أصول العائالت البريوتية).
 2تاريخ علامء دمشق  ،152/3واملوسوعة العربية ،ويوميات بريوتية ،وموقع يا بريوت.
 3تاريخ علامء دمشق  ،152/3وعبد الرمحن سالم (جملة جممع اللغة العربية مج  62ص .)802- 796
 4تاريخ علامء دمشق .152/3
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الباب الثاني
يف آثاره
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مؤلفاته
مل نجد من كتب الشيخ عبد الرمحن سالم املطبوعة يف فهارس املكتبات العا ّمة
والوطنية يف سورية ولبنان والفهارس اإللكرتونية للمكتبات العامل ّية سوى كتابني مها:
«دفع األوهام بقلم ابن سالم» ،و«ديوان النابغة الذبياين» .والظاهر ّ
أن كتبه كان ُيطبع
منها أعداد حمدودة فلم ُيكتب هلا االنتشار ،حتّى ّ
إن معجامت فهارس الكتب املطبوعة
ضنّت بالتعريف بآثاره.
فأوردت توثيق الكتاب؛ وذلك
سلكت يف ذكر اسم مؤ ّلفاته ما ذكره مرتمجوه،
وقد
ُ
ُ
بذكر من ذكره من املرتمجني ،وذكر طباعته ،وسنتها إن ُوجدت ،وتوصي ًفا للكتاب
صححها ،أو ع ّلق عليها:
وما ّدته .وهذا َث َبت بمؤ ّلفاته ،والكتب التي ّ
شعري حول اخلالف بني
« -1األذواء» :1أفاد الزركيل أنّه مطبوع ،وقال« :ر ّد
ّ
النصارى واملسلمني».2
« -2الرياضة البدنية» ،تأليف سليم رسي ،ترمجة أمحد عبد اهلادي ،تصحيح عبد
الرمحن سالم ،دمشق :وزارة املعارف.1922 ،

 1توثيقه :األعالم  ،302/3ومصادر الدراسة األدبية ج/3قسم1ص  ،550وتاريخ علامء دمشق .149/3
 2األعالم .302/3
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« -3املتن واملكن».1
« -4النظم املفيد يف علم التجويد» ،طبع يف بريوت ،عام .21306
« -5تعليق عىل (بدائع الشعر يف احلامسة والفخر) » :كتاب يقع يف  254صفحة
بالقطع الصغري جلامعه بشري أفندي رمضان من مشهوري أدباء بريوت ،وهو
جمموع القصائد التي وقع عليها اختياره ممّا قيل يف احلامسة والفخر من الشعراء
اجلاهليني واإلسالميني واملحدثني ،وقد ع ّلق عليه الشيخ عبد الرمحن سالم
حوايش ّ
جديرا باإلقبال
حل هبا غريبه وأوضح مبهمه ،فجاء كام قيل فيه كتا ًبا
ً
وحسن اختياره للحامسة
عليه من األدباء ،داال عىل ذوق جامعه يف الشعرُ ،
والفخر ،واملرء ُيعرف باختياره ،كام ُيعرف بنظيمه ونثاره ،كام قال الشاعر:
قد عرفناك باختيارك إذ كا .........ن ً
دليال عىل اللبيب اختياره3
سامه «خزانة الفوائد يف
« -6خزانة الفوائد» :وهو ألف فائدة لغوية ،4وهناك من ّ
الفقه» ،أشار الزركيل إىل أنّه من مجلة كتبه املطبوعة.
لغوي عىل كتاب لغة اجلرائد إلبراهيم
« -7دفع األوهام بقلم ابن سالم» (ر ّد
ّ
اليازجي) وأوهامه اللغوية 1899م .بريوت :املطبعة األدبية 64 ،صحيفة .ر ّد

 1توثيقه :مصادر الدراسة األدبية ج/3قسم 1ص  ،550وتاريخ علامء دمشق .149/3
 2توثيقه :األعالم  ،302/3ومصادر الدراسة األدبية ج/3قسم 1ص 550
 3جملة املنار ،حممد رشيد رضا :موقع املكتبة الشاملة.
 4توثيقه :األعالم  ،302/3ومصادر الدراسة األدبية ج/3قسم1ص  ،550وتاريخ علامء دمشق .149/3
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عىل الشيخ إبراهيم اليازجي صاحب جملة الضياء ملقاالته فيها ،يف لغة اجلرائد
وتغليط بعض مشاهري املؤلفني فيام استعملوه من األلفا والرتاكيب .1وقد
انربى للرد عىل الشيخ إبراهيم اليازجي مجاعة من الكتّاب منهم األمري شكيب
أرسالن يف مقالة بعنوان "الضياء وابن رساج" ،ورشيد اخلرتوين .2وقد فرغ
من تأليفه سنة  ،1317طبع يف املطبعة األدبية يف بريوت ،يف  64صحيفة ،يف
ثم طبعه حفيده هباء الدين سالم ضمن كتابه «عامل من بريوت:
حجم الثمنّ ،3
الشيخ عبد الرمحن سالم :ملحات من حياته ويشء من آثاره ،ومعه دفع األوهام
بقلم ابن سالم» ،وصدر يف بريوت عن دار البشائر اإلسالمية،
1426هـ2005/م.
ّ
وحل غريب ألفاظه) ،بريوت :املكتبة
(صححه
« -8ديوان النابغة الذبياين»
ّ
األهلية ،1929 ،يف  120صحيفة .4وقد ُطبع ديوان النابغة الذبياين 5طبعات
عدّ ة:
 1توثيقه :األعالم  ،302/3وتاريخ علامء دمشق  ،149/3وعبد الرمحن سالم (جملة جممع اللغة العربية مج
 62ص  ،)802- 796ومصادر الدراسة األدبية ج/3قسم 1ص  ،550والنقد األديب احلديث يف لبنـان،
وفهرس دار الكتب املرص ّية .7/7
 2النقد األديب احلديث يف لبنان.
 3فهرس دار الكتب املرص ّية .7/7
 4توثيقه :مصادر الدراسة األدبية ج/3قسم 1ص  ،550وتاريخ علامء دمشق  ،149/3وفيه" :رشح ديوان
النابغة الذبياين".
قديام وحدي ًثا ص .85
 5توثيقه :األدب اجلاهيل يف آثار الدارسني ً
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أ -نرشه :ديرنربج ،باريس1896 ،م ،ونرشت تكملته 1899م.
ب -طبعة القاهرة ،املطبعة الوهبية1923 ،م.
ج -نرش ضمن جمموعة األعلم الشنتمري ،القاهرة 1929م.
د -باعتناء عبد الرمحن سالم ،بريوت 1929م.
هـ -حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،القاهرة ،دار املعارف1977 ،م.
و -حتقيق :كرم البستاين ،بريوت 1953م.
ز  -حتقيق :شكري فيصل ،بريوت ،دار الفكر1968 ،م.
« -9رشح ديوان الرصايف».1
ورشحا.2
نظام
ً
« -10غاية األماين يف علم املعاين»ً :
ورشحا.3
نظام
ً
« -11كتاب الصايف يف علمي العروض والقوايف»ً :
« -12منظومة يف الر ّد عىل األب نقوال غربييل» :4ر ّد األب نيقوال غربييل صاحب

 1توثيقه :مصادر الدراسة األدبية ج/3قسم 1ص .550
 2توثيقه :مصادر الدراسة األدبية ج/3قسم 1ص  ،550وتاريخ علامء دمشق  ،149/3وعبد الرمحن سالم
(جملة جممع اللغة العربية مج  62ص .)802- 796
 3توثيقه :املراجع السابقة.
 4توثيقه :تاريخ علامء دمشق  ،149/3وعبد الرمحن سـالم (جملـة جممـع اللغـة العربيـة مـج  62ص - 796
 ،)802ومصــادر الدراســة األدبيــة ج/3قســم 1ص  ،550وجريــدة اللــواء (العــدد  ،13602أصــول
العائالت البريوتية) ،واملوسوعة العربية.
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النرشة األسبوعية حول كتاب بحث املجتهدين يف اخلالف بني النصارى
واملسلمني .1وهو قصيدة تزيد عىل ثالثة آالف بيت وزن واحد وقافية
واحدة ،2ولع ّله كتاب «األذواء» نفسه.
ويظهر من هذا ال َّث َبت ّ
أن عنايته بالشعر والبالغة واللغة هي الغالبة عىل تصانيفه
وأعامله ،وحتى تصانيفه الدين ّية كان منها يف قالب النظم ،فلم تغب روح الشاعر
األديب عنها.

 1جريدة اللواء (العدد  ،13602أصول العائالت البريوتية) ،املوسوعة العربية.
 2تاريخ علامء دمش ،149/3 ،وعبد الرمحن سالم (جملـة جممـع اللغـة العربيـة مـج  62ص ،)802- 796
ومصادر الدراسة األدبية ج/3قسم 1ص . 550
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مقاالته
سبق أن ب َّينا ّ
أن الشيخ سالم كتب يف العديد من الصحف اللبنانية والعربية ،كام ذكر
أسس بعض الصحف البريوتية منها:
مرتمجوه؛ و ّ
«روضة املعارف» يف العام 1908م باالشرتاك مع حممد عيل القباين .فكان القباين
صاحبها والشيخ سالم رئيس حتريرها ،وهي تصدر مرتني يف الشهر «علمية ،أدبية،
فكاهية».1
وأسس جريدة «القلم العريض» ،منفر ًد ا ، 2وصدرت يف بريوت بتاريخ
ّ
1911/8/5م ،التي كانت «فكاهية أسبوعية» ورسعان ما أقفلها ،3وانتقل ألسباب
شك ّ
عائلية إىل دمشق ،4وال ّ
أن هذه الدوريات ال ختلو من كتاباته ،حسب تقديرنا،
أي عدد منها!
رغم أنّنا بحثنا عنها يف املكتبات العامة يف سورية ولبنان ،ومل نظفر ب ّ

 1جملة املقتبس (العدد .)37
 2األعــالم  ،302/3وجريــدة اللــواء (العــدد  ،13602أصــول العــائالت البريوتيــة) ،وقــاموس الصــحافة
اللبنانية ص .365
أسسها بعد عودته من دمشـق سـنة  ،1344وهـو
 3األعالم  ،302 /3ويف تاريخ علامء دمشق  :149/3أنّه ّ
وهم.
 4عبد الرمحن سالم (جملة جممع اللغة العربية مج  62ص  ،)802- 796واملوسوعة العربية.
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ومل َنر للشيخ مقاالت يف جمالت املجامع العلم ّية العرب ّية ،رغم أنّنا بحثنا يف عدد من
قواعد البيانات اآلل ّية التي فهرست ألصحاب املقاالت ،إال أنّنا وجدنا له بعد البحث
والتنقري هذه املقالة عن حقوق املرأة يف اإلسالم.
قال الشيخ عبد الرمحن سالم رمحه اهلل:1
«يظ ّن بعض الناس ،وباألحرى يعتقد كثري منهم ّ
أن املرأة ُخلقت يف اإلسالم
كحيوان ُيتّخذ للقنية ليس له ّ
حظ يف املدن ّية العرص ّية احلارضة.
وعندي كام عند العقالء امل ّطلعني كا ّفة ّ
املبني عىل اجلهل
أن هذا من بعض الظن
ّ
بحقوق املرأة يف اإلسالم.
فقد أثبتت الرشيعة اإلسالم ّية مساواة املرأة للرجل يف احلقوقّ ،إال فيام تساعد عليه
الطبيعة.
دورا مهام من األدوار العرص ّية ،فقد عزمت عىل
وبالنظر لكون مسألة املرأة م ّثلت ً
أن أكتب شي ًئا عن حقوقها املمنوحة هلا يف اإلسالم.
ان (َ )2خ َل َق اإل ْن َس َ
مح ُن (َ )1ع َّل َم ال ُق ْر َء َ
ان (َ )3ع َّل َم ُه
﴿الر ْ َ
جاء يف الكتاب احلكيمَّ :
ال َب َي َ
ان﴾ [الرمحن.]4-1 :
قالوا :والبيان بيانان :بيان اللسان وبيان البنان ،الذي هو أثر القلم ،كام ورد يف
الق َل ِم (َ )4ع َّل َم اإل ْن َس َ
القرآن الكريم﴿ :ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك األَك َْر ُم ( )3ا ّل ِذي َع َّل َم بِ َ
ان َما َلـ ْم
يب"(لبنان) العدد  653بتاريخ  1991/2/4م ،وذكرها حفيده هباء
ُ 1نرش هذا املقال يف جملة "الكفاح العر ّ
الدين سالم يف كتابه :عامل من بريوت ص .61
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َي ْع َل ْم﴾ [العلق.]5-3 :
فاإلنسان يف اآليتني الرشيفتني يشمل الذكر واألنثى ،كام هو كذلك لغة ورش ًعا
وعر ًفا.
أ ّما قول الشاعر :
بدر الدجى منها َخ ِجل

إنســـــــــــانــ ٌة فــ ّتــانــ ٌة
فشا ّذ.

ويسجلها عليه يف كتابه املجيد
وال يعقل أن يمت ّن اهلل عىل اإلنسان بنعمة ويذكّره هبا
ّ
ثم حيظرها عليه وينهاه عنها.
ّ
الرسل ّ
منز ًال إ ّياها من السامء بواسطة امللك عىل أرشف ّ
مه ّيته ،قال الكتاب احلكيم:
وبيا ًنا خلطورة القلم وعظم شأنه ومكان أ ّ
﴿ن وال َق َل ِم وما َي ْس ُط ُرون﴾ [القلم ،]1 :فأقسم بالكتابة ،وأعظم آلة هلا وهي القلم
بل بالدواة ،عىل ما قيل إ ّن كلمة (ن) معناها الدواة ،ومنها قول الشاعر:
ألفت النون بالدمع السجام

إذا ما الشوق برح يب إليهم

كال ،إذ ّ
ترى هذا القسم حقيقيا؟ يعني يمني حلف؟ّ ..
احلقيقي ال بدّ من
إن القسم
ّ
وقوة قاهرة عالية فوق القوة ،حتّى يمتنع
أن يكون املقسم به صاحب سلطة غيب ّية ّ
يتصور من السلطة والقوة ملن أقسم باسمه ،وحتّى يتم تأكيد اخلرب
املقسم من احلنث بام
ّ
بالقسم عند املخاطب ،واألمر هاهنا ليس بذاك .فإذن ،ليس هذا القسم حقيقيا،
ٍ
وحينئذ فام املراد منه يا ُترى؟!..املراد منه تعظيم القلم وأثره (الكتابة) والتنويه بفخامته
واإلعالء من شأنه.
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فهل ترى بعد ذلك ّ
خيص هبذا التنبيه الرجل دون املرأة؟!..
أن القرآن ّ
كال ّ
ّ
فإن التخصيص حيتاج لدليل ،واألصل يف نعم اهلل تعاىل التعميم ،ملا نتع ّلمه من
قوله تعاىلَ ﴿ :أ َمل تَروا َأ َّن اهللَ س َّخر َل ُكم ما ِيف السامو ِ
ات َو َما ِيف األَ ْر ِ
ض َو َأ ْس َب َغ َع َل ْي ُك ْم
َّ َ َ
َ َ ْ َ
ْ َ
نِعمه َظ ِ
اه َر ًة َو َباطِنَ ًة﴾ [لقامن.]20 :
ََُ
ّ
ذكورا وإنا ًثا ،كام هي من النعم
املسخرة لبني آدم
فالكتابة والقلم من مجلة األشياء
ً
املسبغة عىل اجلميع».
ويتابع الشيخ عبد الرمحن سالم متحدّ ًثا عن أمه ّية دور املرأة يف البيت ويف تربية
األبناء فيقول:
«يقولون ّ
إن املرأة هي ّأول أستاذ للولد يف البيت الذي هو ّأول مدرسة له.
فيا عج ًبا هل من املناسب أن نمنع تلك املع ّلمة األوىل من حيلة الكتابة التي يتو ّقف
تأهلها لألستاذ ّية؟!!
عليها كامل ّ
ّ
ثم نك ّلفها بدرس التعليم
كال!! بل يتأكّد أن نكمل املرأة بام ّ
يؤهلها لكامل التعليمّ ،
االبتدائي يف تلك املدرسة األوىل ساعني هل ّن بإجياد األحداث الذين سيكونون تالميذ
ّ
ابتدائ ّيني حتت نظرها يف تلك املدرسة االبتدائ ّية.
يقولون :القلم أحد اللسانني!
القوي لسانني م ًعا ونقطع أحد لساين املرأة الضعيفة؟!..
فلامذا نعطي الرجل
ّ
يقولون :الكتابة نصف املشاهدة!
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فلامذا نمنح هذا النصف للرجل ونمنع منه املرأة؟!.
فإذا كان للوالدين ابن غائب فالرجل بام ُمنِح من الصرب واجللد وقساوة القلب
يقدر عىل عدم هذه املشاهدة النصفيّة ،بخالف املرأة التي هي جسم لطيف عصبي
ّ
وأرق قل ًبا وأكثر
تعتوره األشواق من ّأول ثانية آلخر حلظة من الفراق ،وهي أشفق
ذكرا
لوع ًة بفلذة ولدها الغائب عنها من كل ذوي رمحه .هذا إذا كان الولد الغائب ً
فكيف احلال لو كان أنثى.
فهل يليق بمحاسن الرشيعة أن نمنع كال من األ ّم وابنتها من هذه املشاهدة النصفيّة
عىل ّ
األقل؟!!
حق من احلقوق ّ
كال واهللّ ،
ّ
الالزمة ،وال يتأتّى
فإن صلة الرحم مرغوب فيها وهي ّ
احلق بسهولة مع املداومة ّإال إذا أحسن ّ
كل من الشتيتني الكتابة.
أداء هذا ّ
وأ ّما التعليل الذي قال بعض املتف ّقهني فهو من الظنَّ ﴿ ،
إن ال َّظ َّن َال ُي ْغن ِي ِم َن الـْ َح ِّق
َش ْي ًئا﴾ [يونس ،]36 :ومع ذلك ،فاملشاهدة واحلال احلارضة تضعف هذه الع ّلة من
أصلها ،فإنّنا نجد فساد األخالق يف النساء غري الكاتبات أكثر منه جدا يف السيدات
الكاتبات منهن.
يقولون :إنّام تتقدّ م األمم بالسيف والقلم.
فاجلند ّية أصبحت املرأة حمرومة منها ،ولكن مل نحرمها مع كوهنا تستأهلها ال..ال،..
ّ
ألن طبيعتها ال تالئم اخلدمة اجلند ّية ،فام بقي للمرأة من وسام افتخار ختدم به املجتمع
اإلنساين سوى الرياع ،وقد ُأبيح هلا استخدامه يف حوائجها اخلاصة وفيام يعود عىل األ ّمة
ّ
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والوطن بالتقدّ م والرت ّقي ،خال ًفا لبعض البسطاء الذين يريدون حرمان الس ّيدات من
ذلك».
وخيتم كالمه رادا عىل بعض املتذاكني:
«كان جرى بيني وبني بعض األذكياء!! حوار يف هذا املوضوع:
فقالوا يل( :إنّكم كرهتم للمرأة أن تتع ّلم الكتابة).
فقلت :حاشا لقد دعا اإلسالم إىل العكس من ذلك« ،طلب العلم فريضة عىل ّ
كل
مسلم ومسلمة» ،1وقال تعاىلَ ﴿ :ع َّل َم بال َق َل ِم ( )4ع َّل َم اإلن َْس َ
ان َما َمل ْ ي ْع َل ْم﴾
ِ
عز َّ
ب َو َال َش ِهيدٌ ﴾ [البقرة.]282 :
[العلق ،]5-4:كام قال َّ
وجل﴿ :وال ُي َّض َّار َكات ٌ
ولكن نحن عملنا بوصية بولس فانح ّطت درجة الس ّيدات فينا يف هذا الدور
األخري..؟! ،وأنتم عملتم متدّ ًنا بقرآننا واحلديث الرشيف فنجت س ّيداتكم».

أي من طرق احلديث ،و(مسلم) اسم جنس يشمل ّ
كل مسلم ومسلمة.
 1كلمة (مسلمة) ليست يف ّ
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حمارضاته
نشط الشيخ عبد الرمحن سالم بني أقرانه يف املجمع فشاركهم يف إلقاء املحارضات؛
ومم ّا له:
 -1حمارضة «الشعر وتأثريه يف األخالق» ،1وقد ورد اإلعالن عنها يف جم ّلة املجمع
يب بدمشق ّأهنا س ُتلقى يف املجمع يوم اخلميس يف  14متوز ،1921
العلمي العر ّ
ّ
الرشفيني».2
«لألستاذ الشيخ عبد الرمحن أفندي سالم من أعضاء املجمع ّ
 -2حمارضة «الشعراء» أو «الشعر وحرفة األدب» ،3وقد ورد اإلعالن عنها يف
يب بدمشق ّأهنا س ُتلقى يوم اجلمعة يف  10ترشين الثاين
جم ّلة املجمع
العلمي العر ّ
ّ
.41922
نصيهام؛ إذ مل نجد لألسف
وهاتان املحارضتان مل ُتسعفنا املصادر بالعثور عىل َّ
يب
نصوصهام ضمن املحارضات املجمع ّية املطبوعة ،أو يف جم ّلة املجمع
العلمي العر ّ
ّ
أي دور ّية أخرى بعد البحث
بدمشق ،وكذلك مل نجدمها منشورتني مستق ّلتني أو يف ّ
 1تاريخ علامء دمشق  ،150/3وعبد الرمحن سالم (جملة جممع اللغة العربية مج  62ص .)802- 796
يب بدمشق مج 1ص .393
 2جم ّلة املجمع
العلمي العر ّ
ّ
 3تاريخ علامء دمشق .150/3
يب بدمشق مج  2ص .375
 4جم ّلة املجمع
العلمي العر ّ
ّ
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عنهام يف قواعد البيانات اآلل ّية.
غري ّ
مهم عند الشيخ سالم = وهو احتفاؤه
أن املحارض َتني تشريان إىل موضوع ّ
خاصة ،وهو ما يدّ عي إجادته وتربيزه به؛ لذلك ّ
فإن األستاذ خري الدين الزركيل
بالشعر ّ
عندما قال له يو ًما (سنة [ )1912وهو العام الذي قدم به إىل دمشق] :أين ديوانك

يا

أستاذ؟
استطعت نظمه يف شهر.
أردت
فقال :مل أكتب ديوا ًنا ،وإذا
ُ
ُ
فقلت :ال يكون هذا من الشعر».1
وهذا ٌ
دليل عىل اعتزازه بم َلكته الشعر ّية ،وامتالكه ناصية األدب ،وشاهدٌ عىل ق ّلة
عنايته بجمعه ونرشه.

 1األعالم .302/3
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املصادر واملراجع
الكتب
العزوزي ،1950 ،دون نارش ،دون
 -1إحتاف ذوي العناية :ثبت حممد العريب ّ
مكان نرش.
قديام وحدي ًثا ،عفيف عبد الرمحن ،عامن :دار
 -2األدب اجلاهيل يف آثار الدارسني ً
الفكر للنرش والتوزيع ،ط.1987 ،1
 -3إضبارة الشيخ عبد الرمحن سالم يف جممع اللغة العربية بدمشق.
 -4األعالم ،خري الدين الزركيل ،بريوت :دار العلم للماليني ،ط.1997 ،12
 -5البريوتيني :حكاياهتم ،أمثاهلم ،ووقائع أيامهم ،تأليف عبد اللطيف فاخوري،
بريوت :مؤسسة دار الرحياين للطباعة والنرش.2009 ،
 -6تاريخ اجلامعة السورية :البداية والنمو  ،1946-1901دمشق :مكتبة نوبل،
.2004
 -7تاريخ علامء دمشق ،حممد مطيع احلافظ ونزار أباظة ،دمشق :دار الفكر ،ط،1
1412هـ1991/م.
 -8حارض اللغة العربية يف بالد الشام ،سعيد األفغاين.
 -9دمشق :صور من مجاهلا وعرب من نضاهلا ،عيل الطنطاوي ،دمشق :دار الفكر،
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ط1407 ،2هـ1987/م.
 -10ذكريات عيل الطنطاوي ،جدة :دار املنارة ،ط1409 ،2هـ1989/م.
 -11عامل من بريوت :الشيخ عبد الرمحن سالم :ملحات من حياته ويشء من آثاره،
ومعه دفع األوهام بقلم ابن سالم ،مجعها واعتنى هبا هباء الدين سالم،
بريوت :دار البشائر اإلسالمية1426 ،هـ2005/م.
 -12عبد الرمحن سالم ،حممد مطيع احلافظ ونزار أباظة ،بحث يف جملة جممع اللغة
العربية
 -13علامء ومفكرون عرفتهم ،تأليف حممد املجذوب ،الرياض :دار الشواف.
 -14فهرس دار الكتب املرص ّية.
 -15مؤسسات الدولة احلديثة االجتامعية والسياسية :النموذج اللبناين عىل ضوء
أحدث الترشيعات ،رياض الصمد ،بريوت :املؤسسة اجلامع ّية للدراسات
والنرش والتوزيع.1995 ،
 -16جممع اللغة العربية بدمشق1337(:هـ )1919-تعريف تارخيي ،إعداد مازن
عبد القادر املبارك ،دمشق :جممع اللغة العربية بدمشق.2009 ،
 -17حممد عبد اهلل بيهم :الصارخ املكتوم  :1915-1847املدارس ومناهج
التعليم يف بريوت يف القرن التاسع عرش ،تأليف عبد اللطيف فاخوري،
بريوت :دار احلداثة للطباعة والنرش.2008 ،
 -18مذكرات سليم عيل سالم ( : )1938-1898مع دراسة للعالقات العثامنية
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العربية والعالقات الفرنسية اللبنانية ،حسان حالق ،بريوت  ،الدار اجلامعية،
. 1982
 -19مصادر الدراسة األدبية :الفكر العريب احلديث يف سري أعالمه ،تأليف يوسف
أسعد داغر ،بريوت :اجلامعة اللبنانية.1972 ،
مؤسسة الرسالة.
 -20معجم املؤ ّلفني ،عمر رضا ّ
كحالة ،بريوتّ :
 -21مكتب عنرب ،ظافر القاسمي ،بريوت :املطبعة الكاثوليك ّية.
 -22املوسوعة العربية ،دمشق :رئاسة اجلمهورية ،مادة (عبد الرمحن سالم) ،بقلم
خري الدين الرشيف.
 -23النقد األديب احلديث يف لبنان ،هاشم ياغي ،القاهرة :دار املعارف.1968 ،
 -24والذكريات صدى السنني ،تأليف حممد سليم جالل الدين ،صيدا.

الدوريات
 -1أعالم ال تنسى يف تاريخ بريوت :احلاج مجيل رواس ( :)1976 – 1888رجل
الرب واإلحسان واخلري والعطاء واملؤسسات البريوتية ،مقال حسان حالق،
جريدة اللواء اللبنانية.
 -2تطور النهضة الثقافية يف بالد الشام واملجمع العلمي العريب اللبناين ،بحث يف
جملة دعوة احلق املغربية ،العدد .149
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 -3جريدة اللواء ،أرسة سالم يف بريوت  :أصالة بريوتية ولبنانية وعربية
ومقاصدية  ،3/1حسان حالق ،العدد  2012 /9/29 ،13602م =
.1433/11/ 12
 -4جريدة اللواء ،أصول العائالت البريوتية ( ،)7شخصيات من آل سالم :أعالم
يف املناصب الدينية واإلعالمية والفنية واملرصفية ( ،)3/3حسان حالق،
العدد  13602السنة  29 ،50أيلول  2012املوافق  12ذو القعدة  1433هـ.
 -5احلوار ،يومية ،تصدر يف بريوت ،العدد.2012/3/23 ،387
 -6جم ّلة التمدن اإلسالمي بدمشق.
 -7جملة العرفان ،العدد اخلامس (املجلد الثالث ص  22 ، 178آذار .)1911
 -8جم ّلة الكفاح العريب اللبنان ّية.
يب بدمشق.
 -9جم ّلة املجمع
العلمي العر ّ
ّ
 -10جم ّلة املقتبس ،حممد كرد عيل .
 -11جملة املنار ،حممد رشيد رضا.
اللبناين -1927
العلمي
 -12جملة النادي العريب للمعلومات ،بحث املجمع
ّ
ّ
 ،1930هالل مصطفى الناتوت ،العدد  4سنة .2001
 -13جم ّلة دعوة احلق ،وزارة األوقاف املغربية.
 -14هنضة علم وعلامء واسعة عرفتها بريوت يف العهد العثامين معاهد وجامعات
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يومية سياسية :آذار.2012 ،

املواقع اإللكرتونية
احلرة).
 -1موقع (املواقع ّ
 -2موقع (تريبويل سكوب).
 -3موقع (سوريا اإللكرتوين)
 -4موقع أدباء الشام.
 -5موقع إرشاد  -إصالح.
 -6موقع أعضاء وأصدقاء النادي العريب.
 -7موقع الشيخ حممد نافع شامي.
 -8موقع الطارق.
 -9موقع املكتبة الشاملة.
 -10موقع جريدة األخبار اللبنانية.
 -11موقع جريدة السفري.
 -12موقع جريدة اللواء.
 -13موقع دمشق.
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 -14موقع قناة الفيحاء.
 -15موقع ليبيا املستقبل.
 -16موقع منتدى كل السلفيني.
 -17موقع وزارة اإلعالم اللبنانية.
 -18موقع ويكيبيديا.
 -19موقع يابريوت.
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