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  جهود المجامع العربية في تحقيق التراث ونشره
  محمود األرناؤوط

  
  وبه أستعني بسم اهللا الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على سيد املرسلني حممد وعلى آله وأصــحابه الطَّيبــني الطَّــاهرين وبعــد: فمــا مــن شــك أن 
ــامع العربيــة متثــل يف الواقــع قالعــاً حصــينة للــدفاع عــن العربيــة وتراث ــامع ا يــد، فمنــذ أن تأسســت ا هــا ا

اللغويـــة العربيـــة األوىل، جممـــع دمشـــق، مث جممـــع القـــاهرة، فمجمـــع بغـــداد مث جممـــع َعّمـــان، ومـــن بعـــد ذلـــك 
امع األخرى احلديثة التأسيس، والقائمون عليها مجيعاً ال يتوانون عن بذل اجلهد يف خدمة لغة    ا

مــن متقــدمني ومتــأخرين، ألن محايــة العربيــة وتراثهــا هــو يف الضــاد وتراثهــا املكتــوب علــى أيــدي األســالف 
حقيقـــة األمـــر محايـــة ألهـــم جانـــب مـــن جوانـــب اإلرث احلضـــاري هلـــذه األمـــة املتمثـــل بالشـــريعة اإلســـالمية 
السمحاء، اليت قدر اهللا عــزَّ وجــل أن يكــون رافــع رايتهــا وحامــل لوائهــا حممــد بــن عبــد اهللا أفصــح َمــن نطــق 

ا بروح حياديــة يتأكــد لــه مبــا ال يــدع جمــاًال ناس مجيعاً،بالعربية باعرتاف ال ، والناظر يف أمر العربية وشؤو
ـــنَّة النبويــة املطهــرة مهــا املعينــان اهلامــان اللــذان اســتقى علمــاء العربيــة منهمــا مبــا  للشك أن القرآن الكرمي والسُّ

اإلســالمية بصــورة عامــة، ومنهمــا تفرعــت  ال مزيد عليه، ومها ميــثالن أيضــاً أهــم روافــد العلــم والثقافــة العربيــة
العلوم اإلنسانية اليت كان من نتائجها الباهرة هذا الرتاث العظيم الذي تفخر به هذه األمة وترفع الرأس به 

  عالياً اجتاه األمم األخرى.
  جهود مجمع اللغة العربية بدمشق في تحقيق التراث ونشره :

مل يأخــذ النشــر العلمــي للــرتاث يف ســورية صــورته الكاملــة إالّ  ((): ١يقــول الــدكتور حممــود حممــد الطنــاحي(
مع العلمي العريب، الذي سـمي فيما بعد مبجمع اللغة العربية.   يف مطبوعات ا

مــع قــدراً عظيمــاً مــن كتــب الــرتاث، احملققــة حتقيقــاً جيــداً، وتــدور معظــم النصــوص الــيت  ولقــد أخــرج هــذا ا
    . ))وقام على حتقيقها خنبة من كبار علماء سورية...نشرها حول اللغة واألدب والشعر، 

وقــد شــرع جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق باالهتمــام بتحقيــق الــرتاث ونشــره منــذ عهــد مؤسســه ورئيســه األول 
) ونــراه يعــرب عــن ذلــك يف ٣) وبتــأثري مــن أســتاذه الكبــري الشــيخ طــاهر اجلزائــري(٢العالَّمــة حممــد كــرد علــي(
كــان مــن أعظــم (( الكبــري البــن عســاكر حيــث يقــول:  ))تــاريخ مدينــة دمشــق(( مــن تقدميــه للمجلــدة األوىل

مع العلمي العريب أن حييي بالطبع ما ظفر به من املخطوطات العربية، ســالكاً الطريقــة احلديثــة يف  أماين ا
ا والتعليــق عليهــا، وكــان   للحــافظ ابــن عســاكر مــن أول مــا كــان ))تــاريخ دمشــق((تصحيحها وحل مشكال

مث مضــت علــى ذلــك  ).٤( ))ينوي العناية بنشره، ومضت أعوام وعوامل حتقيق هذه األمنية مفقود أكثرهــا
لــدة األوىل مــن هــذا الكتــاب العظــيم ســنة واحــد ومخســني وتســعمائة  ثالثــون عامــاً إىل أن أبصــرت النــور ا

  ، وألف للميالد، أي قبل سنتني فقط على وفاة العّالمة حممد كرد علي رمحه اهللا



  ٢

  وسوف أعود للحديث عّما نشر من أجزاء هذا الكتاب يف جممع دمشق الحقاً.
مع جهوداً مشكورة يف حتقيق عدد كبري من كتــب ونشــرها يف الفــرتة الــيت تلــت تأسيســه، ومــن  وقد بذل ا

مـــــع وســـــبقت  بالنشـــــر واإلخـــــراج إىل عـــــامل  ))تـــــاريخ مدينـــــة دمشـــــق ((تلـــــك الكتـــــب الـــــيت صـــــدرت عـــــن ا
  املطبوعات:

ُحسِّن بن علي التنوخي املتوىف ســـنة  -١
  نشوار احملاضرة وأخبار املذاكرة: للقاضي أيب علي امل

مــع ١، وقد قام بتحقيقه املستشرق اإلنكليزي الشهري دافيد َصمويل َمْرُغْلُيوث ( )ه٣٨٤( )، وقد نشره ا
  ).٢م (١٩٣٢-١٩٣٠بني عامي 

، وقــد قــام  )ه٩٧١ن احلنبلــي (حممــد بــن إبــراهيم) املتــوىف ســنة (حبر الُعوَّام فيمــا أصــاب فيــه العــوام: البــ -٢
مع ســنة ٣بتحقيقه والتقدمي له األستاذ عز الدين التَّنوخي(   م.  ١٩٣٧) وقد نشره ا

رسالة املالئكة: وهي من إمالء اإلمام أيب العالء أمحد بن عبد اهللا بن ســليمان التنــوخي املعــّري، وقــد  -٣
مع سنة ٤حممد سليم اجلندي( قام بتحقيقها األستاذ   م.١٩٤٤) وقد نشرها ا

تــاريخ حكمــاء اإلســالم: لظهــري الــدين أيب احلســني علــي بــن زيــد البيهقــي، وقــد قــام بتحقيقــه العّالمــة  -٤
مع سنة    م.١٩٤٦حممد كرد علي، وقد نشره ا

  ُعنني، املتوىف سـنةديوان ابن ُعنني: أليب احملاسن حممد بن نصر األنصاري الدمشقي الشهري بابن  -٥
  ).١، وقد قام بتحقيقه األستاذ خليل مردم بك ( )ه٦٣٠(
، وقــد قــام  )ه٣٨٤املستجاد من فعالت األجــواد: أليب علــي احملّســن بــن علــي التنــوخي، املتــوىف ســنة ( -٦

مع سنة    م.١٩٤٦بتحقيقه العّالمة حممد كرد علي، ونشره ا
، وقـــد قـــام بتحقيقـــه  )ه٢٧٦مســـلم بـــن قتيبـــة، املتـــوىف ســـنة ( كتــاب األشـــربة: أليب حممـــد عبـــد اهللا بـــن  -٧

مع سنة    م.١٩٤٧العّالمة حممد كرد علي، ونشره ا
  ، )ه٩٢٧الدارس يف تاريخ املدارس: للعّالمة عبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي، املتوىف سنة ( -٨

مع سنة    م.١٩٥١وقد قام بتحقيقه األمري جعفر احلسين، ونشره ا
مع سنة  -٩   م.١٩٤٩ديوان علي بن اجلهم: وقد قام بتحقيقه األستاذ خليل مردم بك، ونشره ا
تاريخ داريا: للقاضي عبد اجلّبار اخلوالين من رجال القرن الرابع اهلجري، وقد قــام بتحقيقــه األســتاذ  -١٠

مع سنة ١سعيد األفغاين(   م.١٩٥٠)ونشره ا
، وقــد قــام  )ه٤٤٤لي بن حممد الرَّبعي املالكي، املتوىف ســنة (فضائل الشام ودمشق: أليب احلسن ع -١١

مع سنة    م.١٩٥٠بتحقيقه الدكتور صالح الدين املنجد، ونشره ا
ــــاين، املتــــوىف ســــنة ( -١٢ ، وقــــد قــــام  )ه٣٧٠ديــــوان الــــوأواء الدمشــــقي: أليب الفــــرج حممــــد بــــن أمحــــد الغسَّ

مع ٢بتحقيقه الدكتور سامي الدَّهَّان(   م.١٩٥٠سنة ) ونشره ا
  ، وقد  ه١٣٤٩املويف يف النحو الكويف، للسيد صدر الدين الكنغراوي االستانبويل، املتوىف سنة  -١٣



  ٣

جة البيطار ( مع سنة ٣قام بتحقيقه العّالمة الشيخ حممد    م.١٩٥٠) ونشره ا
حيــوس، وقــد قــام  ديوان ابن َحيُّوس: أليب الفتيان حممد بن سلطان الَغَنوّي الدمشقي، الشهري بــابن -١٤

مع سنة    م.١٩٥١بتحقيقه األستاذ خليل مردم بك، ونشره ا
كتــاب البيــزرة: أليب عبــد اهللا احلســن بــن احلســني بازيــار العزيــز بــاهللا الفــاطمي مــن رجــال القــرن الرابــع   -١٥

مع سنة    م.١٩٥٢اهلجري، وقام بتحقيقه العّالمة حممد كرد علي، ونشره ا
لإلمــام احلــافظ ابــن عســاكر الدمشــقي (علــي بــن احلســن بــن هبــة اهللا) املتــوىف تــاريخ مدينــة دمشــق:  -١٦

)، وهــو واســطة العقــد مــن منشــورات جممــع دمشــق، وكــان العّالمــة حممــد كــرد علــي أول ١(   )ه٥٧١ســنة (
من تنبَّه لقيمة هذا الكتاب العظيم وعمل جاهداً علــى تــوفري أفضــل الظــروف واألســباب لتحقيقــه ونشــره، 

مع أن يصور ما تفرق من    ((ذلك يف تقدميه للمجلدة األوىل منه بقوله: وأشار إىل    ...فرأى ا
  أجزاء هذا السِّفر يف اخلزائن الشرقية والغربية، فصور ما وجده يف خزانة األزهر، ودار الكتب املصرية

فكــان للمجمــع ودار الكتــب األهليــة ببــاريس، وخزانــة املتحــف الربيطــاين، وخزانــة جامعــة كمــربج، وغريهــا، 
من هذه األجزاء القليلة ما ميكــن معارضــة النســخ عليــه أو الرجــوع عنــد التصــحيح إليــه، ومــن هــذه األجــزاء 
مــع علــى جتزئــة املصــّنف، وســيكون التــاريخ يف  مــا قــرء علــى املؤلــف ومحــل مساعــات أوالده. وقــد حــافظ ا

تســعمائة صــفحة مــن القطــع الكبــري. )، تدخل يف حنو ٢مثانني جملدة، كل جملدة عشرة أجزاء من األصل (
جاً علمياً حديثاً، فيعىن بــاختالف الروايــات يف النســخ، وإثبــات  مع أن ينهج  ويف حتقيق الكتاب رأى ا
ـــر  مـــا يـــرجح صـــحته منهـــا، ويكتفـــى بـــالتعليق علـــى مـــا البـــد منـــه لـــئال يثقـــل الـــنص بتعليقـــات طـــوال، وتفسَّ

ا، أمــا األحاديــث الــيت أوردهــا احلــافظ، فقــد رئــي أن ال ختــرَّج، األلفاظ الغامضــة، وترجــع األعــالم إىل أصــوهل
ألن ختريج أحاديث هذا التاريخ الكبري عمل آخر منفصــل عــن نشــره وتقدميــه صــحيح العبــارة ســليم الــنص 

)١ ( ((  .  
لــدة األوىل  مــع ؟ ، وأبــدأ مــن ا فهــل نفــذت آراء العالمــة كــرد علــي فيمــا نشــر مــن األجــزاء إىل اآلن يف ا

ن جملـــدات" التـــاريخ"  الـــيت حققهـــا األســـتاذ الـــدكتور صـــالح الـــدين املنجـــد ، فقـــد خـــالف هـــذا العـــامل مـــ
لدة خمالفة خطــرية حــني اعتمــد علــى نــص  الفاضل ما أشار إليه العالمة حممد كرد علي يف حتقيقه لتلك ا

اد يف القســـم الـــذي يتحـــدث عـــن تـــاريخ دمشـــق مـــن كتابـــه الشـــهري " األعـــالق اخلطـــ رية " وهـــو يف ابـــن شـــدَّ
جمملــــه خمتصــــر مــــن " تــــاريخ دمشــــق " البــــن عســــاكر بــــدل االعتمــــاد علــــى األصــــول الــــيت تــــوافرت لــــه مــــن 
خمطوطــات " التــاريخ " لســوء حاهلــا، فأثبــت العبــارات املختصــرة مــن عنــد ابــن شــداد مكــان عبــارات نســخ 

لــدة إســاءات بالغــة، وقــد بــني ذلــ ك أحســن بيــان األصــل فأســاء بــذلك لنصــوص ابــن عســاكر يف هــذه ا
األســتاذ الــدكتور ســامي الــدهان رمحــه اهللا يف مقدمتــه للقســم األول مــن " األعــالق اخلطــرية " الــذي نشــره 

م فلريجــع إليــه مــن شــاء ويــرى تفاصــيل مــا ذكــره يف ١٩٥٣املعهد الفرنسي للدراسات العربيــة بدمشــق ســنة 
ذا الصدد.   مقدمته 



  ٤

لدة الثانية من " تاريخ دمشق " أيضــاً ويل علــى إخــراج وقد حقق األستاذ الدكتور صالح الدين املنجد  ا
لــدة األوىل املنشــورة ســنة  نصــها مالحظــات كثــرية ال تبتعــد مــن حيــث اجلــوهر عــن املالحظــات املتعلقــة با

لدة العاشــرة مــن " تــاريخ دمشــق " عــامل مــؤرخ فاضــل هــو العّالمــة الشــيخ حممــد ١٩٥٤ م. وقام بتحقيق ا
رجهــا إىل عــامل املطبوعــات ملتزمــاً بــاملنهج الــذي أشــار إليــه العّالمــة حممــد كــرد علــي ) وأخ١أمحــد دمهــان (

). وبعــد ســنوات مــن ذلــك أقــدم األســتاذ الــدكتور شــكري فيصــل ٢أحســن االلتــزام رمحــه اهللا وأحســن إليــه (
) رمحــــه اهللا علــــى تشــــكيل جلنــــة ملتابعــــة العمــــل بتحقيــــق " تــــاريخ دمشــــق" برئاســــته وعضــــوية عــــدد مــــن ٣(

ذتــه، وأخــرج عــدداً مــن أجــزاء الكتــاب الــيت التزمــت مبــنهج العّالمــة كــرد علــي بشــكل عــام فكانــت مــن تالم
ا أسهبت يف أمر الفهرسة.   أحسن ما صدر من أجزاء الكتاب ولو أ

مث تابعــت الباحثــة الفاضــلة اآلنســة ســكينة الشــهايب العمــل يف حتقيــق الكتــاب مبفردهــا، فأخرجــت إىل عــامل 
كبرياً من األجــزاء املتقنــة، ولكنهــا أقــدمت علــى ختــريج األحاديــث خترجيــاً قاصــراً يصــح   املطبوعات منه عدداً 

أن يقـــال عنـــه ختـــريج أدبـــاء وقـــد عولـــت يف ذلـــك علـــى مـــا نقلتـــه عـــن حواشـــي التخـــريج ألربـــاب الفـــّن مـــن 
ــا اقتفــت أثــر أســتاذها األســتاذ الــدكتور شــكري فيصــل رمحــه اهللا يف حتقيقــ ه ملــا العلمــاء املعاصــرين، ولــو أ

حققــه مــن أجــزاء " التــاريخ " لكــان خــرياً هلــا وللكتــاب، وعلــى كــل حــال فمالحظــايت علــى عملهــا، وهــي 
مالحظات يسرية إذا ما قورنت مباهلا من فضــل علــى إخــراج الكتــاب، ال تقلــل مــن قيمــة مــا فعلتــه وحققتــه 

يف جممــع اللغــة العربيــة  وأخرجته مــن أجــزاء هــذا الســفر العظــيم الــيت زاد علــى العشــرين جــزءاً، معظمهــا نشــر
  بدمشق، واآلخر نشرته مؤسسة الرسالة يف بريوت.

وممــا تقــدم تتبــني لنــا حاجــة هــذا الكتــاب العظــيم امللحــة إلخراجــه إخراجــاً حمققــاً حتقيقــاً يلتــزم بــإخراج نصــه 
 مضــبوطاً ضــبطاً صــحيحاً وفــق مــا تعـــارف عليــه أهــل اخلــربة مــن العلمـــاء احملققــني بعيــداً عــن إثقــال كاهلـــه
حبواشـــي ال تفيـــد الباحـــث إال باليســـري مـــن الفوائـــد، وأن خيـــدم الكتـــاب اخلدمـــة الـــيت تليـــق بـــه مـــن خـــالل 
الفهرسة املفصلة لفوائده وتقريبهــا أليــدي البــاحثني مــن خــالل جلنــة مــن اخلــرباء احملققــني واملــراجعني، راجــني 

  أن نوفق لتنفيذ ذلك يف املستقبل القريب إن شاء اهللا تعاىل.
جهــود جممــع دمشــق علــى مــا أشــرت إليــه مــن الكتــب احملققــة الــيت صــدرت عنــه يف زمــن رئيســه  ومل تقتصــر

مع أيام رؤسائه الالحقــني:  األول العّالمة حممد كرد علي، فقد تبعتها كتب كثرية حققت وصدرت عن ا
اجلليــل ) واألســتاذ الــدكتور حســين ســبح، وأســتاذنا ١األستاذ خليل مردم بك، واألمــري مصــطفى الشِّــهايب (

  العّالمة الدكتور شاكر الفحام مدَّ اهللا يف عمره وبلَّغه مناه وختم يل وله باحلسىن.
  جهود مجمع اللغة العربية بالقاهرة في تحقيق التراث ونشره:

يف عهـــد امللـــك فـــؤاد األول، وقـــد ســـبق يف أمـــر تأسيســـه ١٩٣٤أنشـــئ جممـــع اللغـــة العربيـــة بالقـــاهرة ســـنة (( 
ـــامع اللغويـــة العربيـــة ٢ى عشـــر ســـنوات (جممـــع دمشـــق مبـــا يزيـــد علـــ )، فكـــان مـــن بعـــد ذلـــك مـــن أعـــرق ا

  وأكثرها نشاطاً وتأثرياً يف األوساط العلمية والثقافية العربية، وكانت له جهود مشكورة مشهودة يف 



  ٥

  حتقيق الرتاث ونشره وأشري إىل بعض منشوراته اهلامة من كتب الرتاث وهي:
، وقــد  )ه٥٨٤أليب بكر حممد بن موســى احلــازمي، املتــوىف ســنة ( عجالة املتبدي وفضالة املنتهي: -١

) وقــد نشــره جممــع القــاهرة ١قــام بتحقيقــه عــامل املغــرب األقصــى الشــهري األســتاذ عبــد اهللا َكنُــون (
  م.١٩٦٥سنة 

، وقــــد قــــام  )ه٢٤٤): ليعقــــوب بــــن إســــحاق بــــن الّســــكِّيت، املتــــوىف ســــنة (٢القلــــب واإلبــــدال ( - ٢
 شرف، وراجعه األستاذ علي النجدي ناصف.بتحقيقه الدكتور حسني 

، وقـــد تـــوىل  )ه٥٨٢كتـــاب التنبيـــه واإليضـــاح عمـــا وقـــع يف الّصـــحاح: البـــن بـــّري، املتـــوىف ســـنة ( - ٣
حتقيقه األستاذ مصطفى حجازي واألستاذ عبد العليم الطحاوي، وراجعه األستاذ علي النجــدي 

 ناصف واألستاذ عبد السالم حممد هارون.

،وقــد قــام بتحقيقــه  )ه٢٢٣أليب عبيــد القاســم بــن ســّالم، املتــوىف ســنة ( كتــاب غريــب احلــديث: - ٤
 ومراجعته عدد من احملققني والعلماء.

ــــَغاين ( احلســــن بــــن حممــــد ) املتــــوىف ســــنة ( - ٥ ، وقــــد  )ه٥٧٧كتــــاب التكملــــة والــــذيل والصــــلة: للصَّ
 حققته وراجعته جلنة من العلماء اخلرباء.

، وحققــه الــدكتور أمحــد خمتــار  )ه٣٥٠هيم) املتــوىف ســنة (ديوان األدب: للفارايب (إسحاق بــن إبــرا - ٦
مع سنة   م.١٩٧٤عمر، وراجعه الدكتور إبراهيم أنيس، ونشره ا

مــع العريــق، بتارخيــه  وغــري ذلــك ممــا يطــول الكــالم عليــه مــن آثــار األســالف الــيت أبصــرت النــور يف ذلــك ا
، وكتـــاب " املغـــين " للقاضـــي عبـــد اجلّبـــار، وأعمالـــه العلميـــة الرصـــينة، كنشـــر " كتـــاب الشـــفا " البـــن ســـينا

  ).١بإشراف الدكتورين طه حسني وإبراهيم مدكور (
  جهود المجمع العلمي العراقي في تحقيق التراث ونشره:

ا وزارة  يشــبه جممــع بغــداد يف نشــأته جممــع دمشــق، فقــد كانــت نواتــه جلنــة للتــأليف والرتمجــة والنشــر، أنشــأ
حيــث رأت الــوزارة أن تتحــول هــذه اللجنــة الوزاريــة ١٩٤٧حــىت كانــت ســنة ، ١٩٤٥املعارف العراقية ســنة 

مــع العلمــي العراقــي" فكــان األســتاذ حممــد  إىل جممــع علمــي، واقرتضــت مــن جممــع دمشــق امســه فســمته "ا
مع يف حينه.٢رضا الشَّبييب (   ) أول رئيس منتخب له من قبل أعضاء ا

مع ال   علمي العراقي حمققة حتقيقاً ممتازاً:ومن نفائس املخطوطات اليت نشرها ا
خريدة القصر وجريدة العصر: للعمــاد األصــبهاين ( قســم تــراجم شــعراء العــراق، وقــد تــوىل حتقيقــه  -١

جة األثري ( مع بني عامي ١العّالمة الشيخ حممد    م.١٩٦٤-١٩٥٥) وقد نشره ا
قيقــه الــدكتور مصــطفى جــواد املختصــر احملتــاج إليــه مــن تــاريخ بغــداد: البــن الــّدبيثي، وقــد تــوىل حت - ٢

مع يف ثالث جملدات بني عامي ٢(  م.١٩٧٧-١٩٥١) وقد نشره ا

جة األثري، والدكتور جواد  - ٣  صورة األرض: للشريف اإلدريسي، وتوىل حتقيقه الشيخ حممد 



  ٦

مع سنة    ).٣م (١٩٥١علي، ونشره ا
مع الذي  أسهم بقسط وافر يف إحياء الرتاث وغري ذلك من آثار األسالف اليت أبصرت النور يف ذلك ا

  العريب يف العصر احلديث.
  جهود مجمع اللغة العربية األردني في تحقيق التراث ونشره:

ـــان كثـــرياً يف أمـــر تأسيســـه عـــن جممعـــي دمشـــق وبغـــداد، فقـــد تألفـــت يف وزارة الرتبيـــة  ال خيتلـــف جممـــع َعمَّ
وكـــان هلـــا جهـــد مشـــكور يف النهضـــة ١٩٦١ة والتعلـــيم األردنيـــة جلنـــة باســـم التعريـــب والرتمجـــة والنشـــر ســـن

  حيث رئي أن تتحول تلك اللجنة إىل جممع لغوي باسم ١٩٧٦العلمية باألردن، حىت إذا كانت سنة 
" جممع اللغة العربية األردين " وكان رئيسه األول األستاذ الدكتور عبد الكرمي خليفة الذي الزال حبمــد اهللا 

مــة واقتــدار حفظــه اهللا وبــارك جبهــوده اخلــريّة يف املنافحــة عــن العلــم ميــارس عملــه يف رئاســته وإدارة أعمالــ ه 
  والرتاث.

واقتصـــرت مشـــاركة جممـــع اللغـــة العربيـــة األردين يف مضـــمار إحيـــاء الـــرتاث ونشـــره علـــى مـــا تنشـــره جملتـــه مـــن 
مــع مــن نصوص تراثية بني الفينة واألخرى بتحقيق عدد من الدارسني العرب واألردنيني، وما يشارك بــه ا

امع اللغوية العربية، وقد ســألت رئيســه العــامل الفاضــل مســاء أول أمــس عــن ســبب عــدم  جلان تتبع احتاد ا
ــامع الرئيســة يف الــوطن العــريب، فــردَّ ذلــك إىل  مــع األردين بتحقيــق ونشــر كتــب الــرتاث كبقيــة ا مشــاركة ا

  ضعف املوارد املادية للمجمع ليس إّال.
امع العربية األخرى احلديثة التأسيس فالزالت تتلمس الطريق للســري علــى الطريــق الــيت ســارت عليــه  وأما ا

امع األوىل الرائدة، ولعلنا نرى منها إسهاماً حمموداً يف شأنه نشر الرتاث وإحيائــه مســتقبًال إن شــاء اهللا،  ا
  واحلمد هللا رّب العاملني.

  مصادر ومراجع البحث:
تأليف حممود األرناؤوط، مكتبة دار العروبة بالكويت، دار ابن  أعالم الرتاث يف العصر احلديث، -١

  م.٢٠٠١العماد ببريوت 
 م.١٩٨١ذخائر الرتاث العريب اإلسالمي، تأليف عبد اجلبار عبد الرمحن، بغداد  - ٢

جممــع اللغــة العربيــة يف مخســني عامــاً، تــأليف الــدكتور شــوقي ضــيف، جممــع اللغــة العربيــة، القــاهرة  - ٣
 م.١٩٨٤

مـــع الع - ٤ لمـــي العـــريب (جممـــع اللغـــة العربيـــة) يف مخســـني عامـــاً، تـــأليف الـــدكتور عـــدنان اخلطيـــب، ا
 م.١٩٦٩جممع اللغة العربية، دمشق 

مــدخل إىل تــاريخ نشــر الــرتاث العــريب، تــأليف الــدكتور حممــود حممــد الطنــاحي، مكتبــة اخلــاجني،  - ٥
 م.١٩٨٤القاهرة 

 املنجد، دار الكتاب اجلديد،معجم املخطوطات املطبوعة، تأليف الدكتور صالح الدين  - ٦



  ٧

  م.١٩٨٢-١٩٦٢بريوت 
  م.١٩٩٣معجم املؤلفني، تأليف عمر رضا كّحالة، مؤسسة الرسالة، بريوت  -٧
مقدمة العّالمة حممد كرد علي للمجلدة األوىل مــن تــاريخ مدينــة دمشــق، البــن عســاكر، بتحقيــق  - ٨

مع العلمي العريب، دمشق   م.١٩٥١الدكتور صالح الدين املنجد، ا

  
    

  
  

) وكتابــه "مــدخل إىل ٢٢٥) انظــر ترمجتــه ومصــادرها يف كتــايب "أعــالم الــرتاث يف العصــر احلــديث"ص (١(
  ).١٦٠تاريخ نشر الرتاث العريب"ص (

  ).٨٤-٨٢) انظر ترمجته ومصادرها يف كتايب "أعالم الرتاث يف العصر احلديث"ص (٢(
  ).٣٧-٣٥لعصر احلديث" ص () انظر ترمجته ومصادرها يف كتايب "أعالم الرتاث يف ا٣(
لدة األوىل ص (ج).٤(   ) انظر "تاريخ مدينة دمشق" ا
  ).٧٠-٦٨) انظر ترمجته ومصادرها يف كتايب "أعالم الرتاث يف العصر احلديث" ص (١(
مع العلمي العريب" ص (٢( مع العلمي العريب يف مخسني عاماً"٢١١-٢١٠) انظر "تاريخ ا   ) و"ا

  ).٣٣-٣٢ص (
لد السابع ص() ان٣(   ).٤٦ظر البحث الذي كتبته عن سريته ونشر يف "املوسوعة العربية" بدمشق، ا
  ).٣/٣٢٩) انظر ترمجته ومصادرها يف "معجم املؤلفني" (٤(
   )١٠٠-٩٨) انظر ترمجته ومصادرها يف كتايب "أعالم الرتاث يف العصر احلديث"ص (١(
  ).٢٠٨-٢٠٦رتاث يف العصر احلديث" ص () انظر ترمجته ومصادرها يف كتايب "أعالم ال١(
  ).١٢٤-١٢٣) انظر ترمجته ومصادرها يف كتايب "أعالم الرتاث يف العصر احلديث" ص (٢(
  ).١٤٤-١٤٢) انظر ترمجته ومصادرها يف كتايب "أعالم الرتاث يف العصر احلديث" ص (٣(
  ) انظر ترمجته ومصادرها يف كتايب "عناقيد ثقافية" ١(
رة إىل أن اجلــزء يف تعبــري العّالمــة حممــد كــرد علــي ال يزيــد علــى عــدد صــفحات امللزمــة يف ) جتــدر اإلشــا٢(

  اصطالح أهل العلم يف أيامنا أي ما يقارب ستة عشر ورقة.
) وقد قال العّالمة حممــد كــرد علــي ذلــك ألنــه كــان حيــرتم نفســه وال يقحمهــا يف أمــر ال حيســنه، فالعمــل ١(

مر يسيء للكتاب احملقق، وعلى احملقق الذي يضع األمور يف مواضعها بتخريج األحاديث عن غري أهلية أ
إما أن يرتك أمر ختريج األحاديث ويكتفي بضبط نصوصــها الضــبط الصــحيح إن كــان ال ُحيســن التخــريج، 
أو االســــتعانة بأحــــد اخلــــرباء يف ختــــريج األحاديــــث ممــــن يشــــهد هلــــم أهــــل العلــــم بــــاخلربة والدرايــــة يف شــــؤون 

  تخريج األحاديث الواردة يف الكتاب وبيان حاهلا صحة وضعفاً. احلديث ليقوم ب



  ٨

مــن ســرقة خترجيــات العلمــاء  -أو املتســلقني عليــه إذا صــح التعبــري -وأمــا مــا يفعلــه بعــض املشــتغلني بــالرتاث
ــا مــع أحكــامهم عليهــا عــن غــري درايــة فــأمر يف غايــة  ــا يف حواشــي الكتــب الــيت يعملــون  املعاصــرين وإثبا

  ن احلكم على احلديث كالفتوى !.اخلطورة أل
  ).١٧٤-١٧٢) انظر ترمجته ومصادرها يف كتايب "أعالم الرتاث يف العصر احلديث" ص (١(
لدة يف جممع دمشق سنة ٢(   م.١٩٦٤) وقد نشرت تلك ا
  ).١٦٠-١٥٨) انظر ترمجته ومصادرها يف كتايب "أعالم الرتاث يف العصر احلديث" ص (٣(
  ).٣/٨٧٨رها يف "معجم املؤلفني" () انظر ترمجته ومصاد١(
) وكــان أول رئــيس لــه األســتاذ حممــد توفيــق رفعــت، وتبعــه األســتاذ أمحــد لطفــي الســيد، مث الــدكتور طــه ٢(

  حسني، مث الدكتور إبراهيم مدكور، مث الدكتور شوقي ضيف عافاه اهللا وأحسن إليه.
  ).١٨٠-١٧٨حلديث" ص () انظر ترمجته ومصادرها يف كتايب "أعالم الرتاث يف العصر ا١(
  ) ويسمى يف بعض املصادر "اإلبدال".٢(
) و" جممع اللغة العربية يف القاهرة يف مخسني عامــاً ١٤٦) "مدخل إىل تاريخ نشر الرتاث العريب" ص (١(

  ) بتصرف واختصار.١٩٨-١٩٢" ص (
  ).٣/٢٩٥) انظر ترمجته ومصادرها يف "معجم املؤلفني" (٢(
) وقــد شــاركه ٢٠٥-٢٠٤ا يف كتــايب "أعــالم الــرتاث يف العصــر احلــديث" ص () انظر ترمجتــه ومصــادره١(

  العمل بتحقيق األول من جملداته الدكتور مجيل سعيد.
  ).١٢٢-١٢٠) انظر ترمجته ومصادرها يف كتايب "أعالم الرتاث يف العصر احلديث" ص (٢(
  ).  ١٥-١٢) انظر " جممع اللغة العربية يف القاهرة يف مخسني عاماً " ص (٣(

        
 


