
  

  
  
  

 عبد اإلله نبهان كلمة الدكتور 
  هيف حفل استقبال

  
  

  سيدي األستاذ الدكتور رئيس جممع اللغة العربية املوقّر

  ساديت األفاضل أعضاء جممع اللغة العربية املوقّرين

  :يتسيدايت ساد

  :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد

أن أوج الالزب علي رفان باجلميل إىل ه خالص الشكر والعفإنه من احلق
 الًوذلك ألم غمروين بالفضل عندما انتخبوين أو ،السادة أعضاء امع مضاعفَين

فوين ]  ٢٠٠٢ - ٢ - ١١[  الًمراس اعضووعم عندما شر مث طما فضلهم علي
اوكرموين ثاني م إياي عضو١١/٩/٢٠٠٨[يف جممع اللغة العربية  الًعام ابانتخا [

م علي أن أسعى بٍ من حسن ظن كرمي ال أستحقه هلو حق هلولئن كان ذلك بسب
  .ألقارب حسن ظنهم هذا وأبذل غاية اجلهد

) وحدة سورية ومصر ( يعود مساعي بامع العلمي العريب إىل أيام الوحدة 
وكان مديره آنذاك األستاذ الراحل  ،فقد كنت كثري التردد املركز الثقايف حبمص
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خب فيما بعد الذي انت)  ٢٠٠٦ - ١٩١٧(  -رمحه اهللا  - املعني امللوحي  عبد
مع الًمراس اعضووكنت على معرفة به وثيقة بسبب اجلوار ومعرفة األهل ،يف ا. .

مرةً عدد ما إعجاب افوضع بني يديمع فأعجبت به أيمن أعداد جملة ا، 
أن أحضر  اوقيض يل آنذاك أيض. .ونسخت منه أشياء فهمتها وأشياء مل أفهمها

يف محص وكان من املشاركني فيه )  ٢/٥/١٩٦١-١( مهرجان الفكر والعقيدة 
رئيس امع واملرحوم )  ١٩٦٨ - ١٨٩٣( املرحوم األمري مصطفى الشهايب 

عضو امع اللذان أثارا اإلعجاب ملا )  ١٩٧١ – ١٩١٠( الدكتور سامي الدهان 
ين وكان هذا مما رسخ يف ذه .طابةالرباعة يف اخلحتليا به من التمكن يف الفصاحة و
  .عظمة امع وعلو شأن رجاله

يف قسم اللغة العربية شرعت أزور  ادارس ١٩٦٤وملا جئت جامعة دمشق 
واقتنيت ما وقع يل من  ،جملتهره يف العادلية الكربى واشتركت يف امع يف مق

  .مطبوعاته السابقة والالحقة ومل تنقطع صليت به إىل يومنا هذا

ومما أسعدين وشرفين أنين درست يف اجلامعة على يد أعالمٍ من امعيني أو ممن 
اهلم يف وقت واحد يف جامعة وهم ممن يندر اجتماع أمث ،صاروا منهم فيما بعد

)  ١٩٩٧ - ١٩٠٩( املرحوم سعيد األفغاين  العالَّمةكان منهم األستاذ . واحدة
واألستاذ  ،أصوله يف ثالث سنواتوقد درسنا عليه النحو و ،عضو جممع القاهرة

لذي درسنا عليه األدب ا ) ١٩٩٢ -  ١٩٢٧( املرحوم أمحد راتب النفاخ  العالَّمة
مث انعقدت صليت به بعد خترجي يف اجلامعة ويف أثناء تأدييت خدمة العلم  ،اجلاهلي
و فوائده وينثر ثُنفالزمت جملسه وهو ي)  ٧٤ - ٧٢( يف مدفعية امليدان  اضابطً
داهللا يف  .ومل يقطعين عنه إال وفاته رمحه اهللا رمحةً واسعة ،رهر وأستاذي اجلليل مد

الدكتور إحسان النص الذي درسنا عليه األدب اإلسالمي واألموي واملكتبة  عمره
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وأستاذي اجلليل الدكتور . .يف املنهج واملادة اعالّمة مفيد اوكان معلم ،العربية
يف  الًالذي درسنا عليه فقه اللغة العربية أو – عمره مد اهللا يف - مازن املبارك 

مث شرفين بأن انعقدت  ،سنوات اإلجازة مث علوم اللغة العربية يف الدراسات العليا
. .وكان خري أستاذ نصيح صديق ،بيننا صلة مودة وصداقة يف الوطن والغربة

 -  ١٩١٨(  - أمني امع  - وأستاذي اجلليل املرحوم الدكتور شكري فيصل 
وقد درسنا عليه النقد العريب القدمي والنصوص األدبية مث  - رمحه اهللا  - )  ١٩٨٥

ومل تنقطع صليت به إىل  ،درسنا علم املصطلح وما يتصل به يف الدراسات العليا
ويف أيامه نشرت أول كتاب من  ،وهو الذي شجعين على النشر ،حني وفاته

اكر الفحام ـالدكتور ش العالَّمةرحوم أما أستاذي امل .حتقيقي يف مطبوعات امع
مث  ،يف جملس األستاذ أمحد راتب النفاخ الًفقد عرفته أو)  ٢٠٠٨ -  ١٩٢١( 

من اخلصائص البن جين، مث سعدت  الًدرسنا عليه يف الدراسات العليا فصو
وأجنزت بعد ذلك خمطط رسالة الدكتوراه مبعونته  ،بإشرافه على رسالة املاجستري

واستمرت صليت به طيبةً  ،للرسالة امناقش اسعدت بكونه كان عضو مث ،إشرافهب
  .محيمة إىل حني وفاته رمحه اهللا تعاىل

عبد الكرمي اليايف  العالَّمةويف رحاب امع توثقت صليت باملرحوم الدكتور 
وكنت قرأت كتبه وأفدت منها الكثري يف املرحلة اجلامعية وما ) ٢٠٠٨ - ١٩١٩(

على اطالع البأس به على ما خطته أقالم امعيني الراحلني  كما كنت. .بعدها
واملرحوم الشاعر شفيق جربي ]  ١٩٥٦ – ١٨٦٨[ كالشيخ عبد القادر املغريب 

]  ١٩٧٦ - ١٩٠٢[ الدكتور مجيل صليبا  العالَّمةواملرحوم ]  ١٩٨٠ - ١٨٩٧[
ن اآلثار وعلى غري ذلك م]  ١٩٨١ - ١٩١٢[ حممد املبارك  العالَّمةواملرحوم 

  .املتألقة املتأللئة يف مساء الفكر وفضاء الفن
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  :سيدايت ساديت

معيني فقد عرفتهم مجيعمع وايف رحاب  الن أستطرد يف حديثي عن ا
وكان  ،مؤمترات امع وندواته اليت واظبت على املشاركة فيها سنة وراء سنة

املرحوم الدكتور شاكر بودي يف هذا املقام أن أحتدث إما عن أستاذي العظيم 
لوثيق صليت  ،وإما عن أستاذي العظيم املرحوم الدكتور عبد الكرمي اليايف ،الفحام

ولكن سبقين إىل ذلك الرصيفان الفاضالن الدكتور حممد حمفل  ،ما وبآثارمها
ومل يعد أمامي إال أن  ،واملورد العذب كثري الزحام ،والدكتور ممدوح خسارة
وقد وقع  ،معيني الراحلني الكرام العظام ألحتدث عنهاأختار شخصية من ا
الذي حفظ امسه يف  الشيخ طاهر اجلزائري العالَّمةاملرحوم  االختيار على شخصية

ما كان يتردد ذكره يف جملس جدي الشيخ  افكثري ،ذاكريت منذ طفوليت البعيدة
اهر ما مسعته يقول إن الشيخ ط اوكثري)  ١٩٦١ – ١٨٨٦( طاهر نبهان 

  انـد نبهـزل يف ضيافة والده الشيخ أمحـاجلزائري كان عندما يأيت محص ين
وكانوا يتعجبون من سهره طوال الليل يف غرفة املكتبة )  ١٩٤٢ – ١٨٥٢( 

. .إنه كان يصلّي الصبح بوضوء العشاء :وقالوا ،وهو يقرأ الكتب ويقلّبها
إىل  إضافةً ،ى االختيارمشجعيت عل فلعل هذه الذكرى كانت. .وقالوا.. .وقالوا

  .طالعي السابق على سرية الشيخ وأهم أعمالها

م وساق مترمجوه  ١٨٥١ = ه ١٢٦٨ولد الشيخ طاهر يف دمشق سنة 
الشيخ طاهر بن صاحل بن أمحد حسني بن موسى بن  :سلسلة نسبه على هذا النحو

  .أيب القاسم الصمعوين الوغليسي اجلزائري الدمشقي احلسين

هاجر من اجلزائر إىل دمشق  ،وهو عامل فقيه ،احل والد طاهروكان الشيخ ص
فأسند إليه منصب إفتاء  ،رف بفقهه وسعة علمهم وع ١٨٤٦=  ه ١٢٦٣عام 
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يف علم الفلك  اوكانت له رسائل ذكرها مترمجوه، وقالوا إنه كان بارع ،املالكية
  .املعروف آنذاك

والدمشقي  ،إىل األصلنسبة  ،اجلزائري :ولذلك قيل يف ترمجة الشيخ طاهر
  .نسبة إىل املدينة اليت ولد ونشأ وتعلّم وعاش معظم أيام حياته فيها

وخترج بأستاذه  ،ى الشيخ طاهر مبادئ العلوم يف املدرسة اجلقمقية اإلعداديةتلقَّ
مث  ،فقد أخذ عنه العربية والتركية والفارسية ومبادئ العلوم ،عبد الرمحن البوشناقي
] م  ١٨٨١ – ١٨٠٧[ ره الشيخ عبد الغين بن طالب امليداين اتصل بعالّمة عص

 ،يف الفقه واحلديث والعربيةفني ومن املؤلِّ ،وكان من كبار فقهاء احلنفية يف دمشق
على قدم  ،عن التعصب واجلمود ابعيد ،بزمانه واسع النظر اعارفً افقيه«وكان 

يرمي فيها  ،ة املشاربصافي اوكانت دروسه دروس« »السلف الصاحل بتقواه وزهده
واألخذ من آداا بلباا وحماربة اخلرافات اليت  ،إىل الرجوع بالشريعة إىل أصوهلا

ولقد تشرب  »وإنقاذ الدين من املبتدعني الوضاعني ،استمرأا طبقات املتأخرين
زعة االستقالل ـواتبع ذلك املنهج املشرب بن ،الشيخ طاهر من أستاذه هذه الطريقة

دراسته دراسة ما تيسر له  ينِعي إىل االجتهاد، ومل يهمل الشيخ طاهر خالل سوالس
 :ويقول األستاذ الرئيس .واألثرية من العلوم الطبيعية والرياضية والفلكية والتارخيية

وإذا أسقطنا من هذا الكالم ما ميكن  »..ذها عن علماء من الترك وغريهمأخإنه «
ف مبادئ هذه فإنه يبقى لنا أن الشيخ طاهر تلقَّ ،غةأن يكون قد اشتمل عليه من مبال

  .العلوم ومل يقتصر علمه على العربية والفقه وما إليهما

 ،أولع الشيخ منذ أول نشأته جبمع الكتب مث جبمع املخطوطات وشرائها
وإن كان قد وجهه فيما بعد إىل املصلحة الوطنية  ،واستمر هذا الولع طوال عمره

سواء على الصعيد الشخصي أم على  ،فوائد عظيمة فيما بعد وستكون له ،العامة
  .الوطين الصعيد
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أي عندما كان يف الرابعة والعشرين عين  ١٨٧٥=  ه ١٢٩٤ويف عام 
على صلة طيبة بالوايل العثماين مدحة  ،وكان بسببٍ من آرائه اإلصالحية ،امعلم
 ،ه يف اإلصالحالذي كان جيلّ الشيخ ويثق به وبآرائ) ١٨٨٣ -  ١٨٢٢(باشا 

فعهد إىل الشيخ بافتتاح املدارس فافتتح يف دمشق  ،وكان من أوهلا نشر التعليم
اعدد مفتش على املدارس سندت إليه وظيفةمث أُ ،ص مدرستني للبناتمنها وخص، 

ولعل هذا يفسر  ،فاجتهت جهوده إىل وضع املناهج الدرسية للمدارس اليت أنشأها
مدخل «و »مد الراحة ألخذ املساحة«املدرسية كـ  ثرة كتبه التعليميةلنا ك

  .»الطالب إىل علم احلساب

لكنه اجته به اآلن  ،مل يفارق الشيخ ولعه جبمع املخطوطات واقتناء الكتب
فجعل جيمع الكتب واملخطوطات املتفرقة  ،يستهدف املنفعة الوطنية والقومية ااجتاه

اليت يرجع إليه ) الظاهرية ( بة العامة يف مساجد دمشق ومدارسها وحيفظها يف املكت
فحفظ بذلك لوطنه ذخائر املخطوطات وصاا من عبث العابثني  ،فضل تأسيسها

  .ومتاجرة املتاجرين

ن فيه معلمإنشاء اجلمعية اخلريية اليت ترأسها شارك يف  اويف العام الذي عي
د ضت هذه وق) م  ١٨٨٩=  ه ١٣٠٦ت ( عالء الدين عابدين  العالَّمةالشيخ 

العربية وقامت بنشر الوعي والترغيب يف  ،اجلمعية بافتتاح عدد من املدارس
  .وحماربة احلمالت عليها

 ،األمور على الوجه الذي أراده هلا ومل تستمر ،هنية للشيخ األحوالُ مل تدمِ
وبعزله عنها غاب   ١٨٧٩=  ١٢٩٦فلقد عزل مدحة باشا عن والية دمشق عام 

 ،كانت كسحابة صيف مل تلبث أن اضمحلت ام به الناس أشهرالذي نعجو احلرية 
وبدأت السلطات تضايق الشيخ الذي كانت له اجتماعاته ونشاطاته ودعوته 
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مما ضايق أصحاب الشأن فأمرت . .سياسة التتريكاملضادة لاجلهرية إىل العربية 
ىل القدس اليت أنشأ وهو غائب عنه يف زيارة له إ السلطات باقتحام بيته وتفتيشه

فلما تناهى إليه خرب املدامهة والتفتيش توجه إىل مصر ووصل  .فيها املكتبة اخلالدية
م وتفيد التراجم اليت كتبت عنه أنه عاش يف مصر  ١٩٠٧=  ه ١٣٢٥إليها عام 

على الرغم مما عرضه عليه أصحابه من العلماء أصحاب النفوذ  ،عيش الكفاف
له وظيفة يف دار  جيدفقد عرض عليه أن )  ١٩٣٠ – ١٨٧١( كأمحد تيمور باشا 
 - ١٨٦٣(كذلك رفض حماولة صديقه الشيخ علي يوسف  ،الكتب املصرية

صاحب املؤيد الذي عرض عليه أن يسعى له لدى اخلديوي عباس حلمي ) ١٩١٣
وليس من سبب لرفضه سوى . ادائم اله راتب جرييل)  ١٩٤٤ -  ١٨٧٤( الثاين 
عزنفس ةه وتفُّرعه عما يعوأخذ يبيع ما محله معه من الكتب . ه سفاسف احلياةد

ومل يكن يبيع هذه الكتب ملن يدفع . لريتفق بثمنها افشيئً االنادرة واملخطوطات شيئً
وإمنا كان يبيعها ملن يتوسم فيه اخلري والفهم والرغبة يف حفظ الكتب  ،له أكثر

أكثرها لدار الكتب املصرية وللعالمة أمحد لذلك باع  ،واملخطوطات وصيانتها
وقد ) ١٩٣٤ - ١٨٦٧) (شيخ العروبة ( تيمور باشا وللعالمة أمحد زكي باشا 

 ،ويف املكتبة التيمورية ،يف دار الكتب ،حفظت هذه املخطوطات يف مكتبات هؤالء
  .ويف املكتبة الزكية

فإن  ،االثة عشر عاموملا كان ما محله معه ال تفي أمثانه بإقامة مديدة امتدت ث
كما أنه عمل يف  ،الشيخ عمل يف الكتابة للصحف واالت املصرية لقاء أجرٍ ما

وقال  »توجيه النظر إىل أصول األثر«كتابه  ١٩١٠عض الكتب فأجنز عام تأليف ب
هذه فصول جليلة املقدار ينتفع ا املطالع يف كتب احلديث وكتب « :يف مقدمته

ه كما نب »من كتب أصول الفقه وأصول احلديثرها منقول وأكث ،السري واألخبار
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الداعي إىل تأليف هذا الكتاب ما وقع عليه العزم من حترير الكالم يف «على أن 
املنتقاة مما خلصه يف كتابه اإلمام عبد امللك بن  ،سرية النيب عليه الصالة والسالم

كذلك أجنز يف مصر   »وفيما شاكله على بصرية من أمره هشام ليكون الناظر فيه
أن الفراغ من تأليفه كان يف اليوم «وذكر  »التقريب يف أصول التعريب«كتابه 

زل ـم  وذلك يف مدينة مصر يف املن ١٩١٩=  ه ١٣٣٧الثالث من شوال سنة 
وقد قام  »اليت ال تحصىالذي نسكن فيه يف جهة عابدين واحلمد هللا على نعمه 

  .تار اجلزائريبأمر طبع هذا الكتاب األمري خم

م وذلك بعد  ١٩٠٩=  ه ١٣٢٧سنحت للشيخ فرصة ليعود إىل الشام عام 
وقد دعاه إىل )  ١٩١٨ – ١٨٤٢( إطاحة االحتاديني بالسلطان عبد احلميد الثاين 

ذلك نفر من أصحابه وتالميذه الذين ظنوا أن عهد االستبداد قد ولّى إىل غري ما 
عيته أبت عليه أن يفنت بظواهر األمور وينساق ة الشيخ وفطنته وأملكانلكن ز ،رجعة
ىل إ) السلطان ( فقد كانت نظرته تتلخص بأن البالد انتقلت من استبداد الفرد  ،هلا

الداعية العاملة على تتريك األمة والقضاء على  )االحتاديني(استبداد اجلماعة 
ن الكرمي حىت وصل م األمر إىل تالوة آيات القرآ ،مقومات العروبة لديها

وكان بينهم  ١٩١٦من نابغي العرب عام  عدم مجال باشا كوكبةًوملا أَ .بالتركية
رفض الشيخ أن «وهو ابن أخي الشيخ  ) ١٩١٦ – ١٨٧٩( سليم اجلزائري 

يعزيه أحد مبصابه بابن أخيه وبقية أصحابه من الشهداء ما مل يثأر اهللا تعاىل للمظلوم 
وكان يدعو  ،شيء مثل ابتهاجه بالثورة العربيةومل يبتهج يف حياته ب ،من الظامل

وحينما أذاع لسان الربق يف مصر  .لتنشيطها ومؤازرا ويرجو هلا النجاح والفالح
خرب احتالل اجليش العريب وجيش حلفائه دمشق وازام جيوش الظاملني شر هزمية 

ة بابن أخيه لتعزيلَ ابِهليب أحشائه وقَ درب ،يف حوران وفلسطني مث سقوط حلب
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العثمانية فصار داعية إىل األمة  وكان يدعو قبل ذلك إىل اجلامعة »وبقية الشهداء
  .العربية والوحدة العربية

لقد شعر بتمكّن املرض  ،وبعد ثالث سنوات قرر الشيخ العودة إىل دمشق
فعاد إىل  ،وأحب أن ميوت يف التربة اليت نشأ فيها ،وكان ابتلي مبرض الربو ،منه
لدار الكتب العربية اليت كان  اعام افعينته احلكومة العربية مدير ١٩١٩ق عام دمش

 ،ومل يطل به املقام ،يف امع العلمي العريب اوسمي عضو ،أسسها قبل أربعني سنة
وكان رحيله يوم االثنني يف الرابع عشر من ربيع  ،وبرح به أمل املرض قبيل وفاته

فن ود ١٩٢٠سنة ) يناير ( ق للخامس من كانون الثاين املواف ه ١٣٣٨سنة  اآلخر
  .حسب وصيته يف جبل قاسيون يف مقربة ذي الكفْل

ينتمي الشيخ طاهر إىل مدرسة اإلصالح اليت كان مقدمها األستاذُ اإلمام 
ويبدو أن مثقفي بالد الشام ومتنوريها )  ١٩٠٥ – ١٨٤٩( الشيخ حممد عبده 

والذين  ،بتوجيه وتعريف منه ا -مدرسة اإلصالح  -اركة عرفوا تلك املدرسة املب
وذكروا أنه ) ١٩١٦ - ١٨٥٥(كتبوا عن الشهيد الشيخ عبد احلميد الزهراوي 

 »ئريمن خالل الشيخ طاهر اجلزا«حممد عبده ذكروا بعد ذلك عبارة تلميذ الشيخ 
إىل تالمذته  تهوأثر الدعوة إىل اإلصالح والتجديد والتقدم كان يف أحاديثه وتوجيها

  .وخمالطيه من الشباب

يف دعوته ملا فيها من صدقٍ وحرارة اوكان مؤثر.  

وإذا استعرضنا أمساء رجال احللقة اليت كانت تلتف حوله أدركنا مدى اجلاذبية 
ولوال ذلك ملا وجدنا يف حلقته مثل هذه األمساء  ،وعمق التأثري الذي كان له
  :ةاملتأللئة يف مساء الفكر والوطني
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  ١٩٢٥ – ١٨٦٧  رفيق العظم
  ١٩٥٣ – ١٨٧٦  حممد كرد علي
  ١٩٦٢ – ١٨٧٣   فارس اخلوري

  ١٩١٦ – ١٨٥٥  عبد احلميد الزهراوي

  ١٩١٦ – ١٨٦٨  شكري العسلي

  ١٩١٦ –. ؟  عبد الوهاب اإلنكليزي
  ١٩٤٠ – ١٨٨٢ عبد الرمحن شهبندر

  ١٩١٦ – ١٨٧٩  سليم اجلزائري

  ١٩١٤ – ١٨٦٦  مجال الدين القامسي

  ١٩٢٨ – ١٨٥١  سليم البخاري

م١٩٦٩ – ١٨٨٦  ن اخلطيبيالد حب  

ع حوهلا مثل هذه الشخصيات هي شخصية ذات مقومات إن شخصية جتم
وإا لتستحق جبدارة ما كتبه عنها تالمذا احملبون املخلصون الذين عرفوها  ،استثنائية
 الًعام افقد كان الشيخ عاملً ،وال مهز اهلامزين ،وال يضريها ملز الالمزين ،عن قرب
ازاهد وهؤالء تالميذه وأصحابه كانوا بعده طليعة املفكرين واملصلحني  ،امتواضع

وخلقه  ،ومعرفته الواسعة ،بعلمه الغزير ،به امل نقرأ هلم إال ثناًء عليه وإعجاب ،والشهداء
نفع العام وحرصه على إشاعة ال ،وصدقه مع الناس ومع نفسه وتواضعه اجلم ،الرفيع

وهذه اليوم دار الكتب الظاهرية ما  ،بإنشاء املدارس ونشر العلم وطباعة الكتب النافعة
توجيهات األستاذ  اوكان الشيخ مقتفي. .تزال شاخمة شاهدة ناطقة بفضل من أحياها

ويف أن  ،اإلمام حممد عبده يف دعوته إىل النهضة واإلقبال على العلوم العصرية احلديثة
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وميكن تلخيص ما كان يدعو إليه  ،ملقتضى السنن الطبيعية اوفقً االح تدرجيييكون اإلص
  :كان يدعو إىل  :على النحو اآليت

  .التجدد واقتطاف ما صلح وأينع مثره وثبتت صحته من كل جديد •
 .لعلوم املادية واألدبية النافعةا  •
•  ة والسياسيةاالرتقاء الفكري لدراسة العلوم االجتماعية واملدني. 
 .تعلّم لغات األمم احلية  •
 .إصالح التربية والتعليم  •
رة ما خشية انقالب القضية إىل أث الوطنية واإلنسانية شرط أال يتجر  •
 .وأنانية
ونبذ التقاليد  ،وإصالح العادات ،النظام يف األعمال والترتيب يف األوقات  •

 .الفاسدة واخلرافات
  .تشجيع الصحافة واألدب واخلطابة  •

ويف مغتربه يف  »دمشق«د الشام الرجل مبقتضى علمه يف وطنه بال وعمل
)  ١٩٤٤ – ١٨٧٤( مصر، فقد ذُكر أنه عندما قابل اخلديوي عباس حلمي الثاين 

وجرى بينهما حديث حول اإلصالح ووجوهه دعاه الشيخ إىل تأسيس مدرسة 
ة تنشر ما وإىل تأسيس دار للترمجة ومطبع ،للغة العربية تكون مثابةً للمتعلمني

  .يترجم بعد تنقيحه وتصحيحه

  :هذا التوجيه من الشيخ للخديوي يشري إىل أمرين

لذلك وجه إىل ضرورة  ،ف الشرقم الغرب وختلُّقلق الشيخ من تقد :أوهلما -
  .»ة الغرب وحيثّ على تعلّم لغاتهمبدني اوالسيما أنه كان مغرم«الترمجة 

 لذلك وجه إىل ،أن تتقهقر بتقهقر الناطقني ا قلقه على اللغة العربية :وثانيهما -
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  .إنشاء مدرسة اختصاصية تنهض بأعباء تعليمها وتأصيلها

وملا سأله اخلديوي عن مآخذه على احلكومة املصرية يف ضتها الفكرية أجابه 
  :بذكر مأخذين له عليها

  .عدم إمتام األعمال اليت يشرع بتنفيذها :أوهلما -

  .ر األعمال اجلزئية مع أا نواة األعمال الكليةاحتقا :وثانيهما -

مل يستطع أن  ،لقد كان الشيخ اجلزائري رائد مدرسة اإلصالح يف بالد الشام
يتجاوزه أو يغض النظر عنه أي من الذين كتبوا عن الفكر يف بالد الشام يف عصر 

خ طاهر اجلزائري الشي«بعنوان  اخاص احىت إنّ أحد الباحثني أفرد له مؤلّفً ،النهضة
ومن الواجب أن نقول إنه مل  » العصر احلديثرائد التجديد الديين يف بالد الشام يف
بل كان رائد التجديد التربوي واالجتماعي وداعية  ،يكن رائد التجديد الديين فحسب

وقد عرف فضله واعترف له به فضالء عصره وعلماؤه ومن جاء  ،التقدم العلمي
وأشادوا جبميل ما حتلّى به من الفضائل  ،ه الثناء احلسن اجلميلبعدهم فأثنوا علي

  .كالتواضع والزهد والصرب واإلقبال الذي ال ينقطع على العلم

  .مما قيل يف وصفه والثناء عليه قبل أن أذكر مؤلفاته وآثاره اوسأورد طرفً

  :]رئيس امع [ الدكتور شاكر الفحام  -

من  - اهللا وأغدق عليه سحائب رضوانه  رمحه –كان الشيخ طاهر اجلزائري 
إصالح  -رمحه اهللا  - كان مهه .. .أفذاد الرجال وكبار املصلحني وأثبات العلماء

وقد بذل يف  ،يين يف ذلك وال يفتر ال ،فعمل ودأب ،البالد وإيقاظ أهلها من الرقاد
ى أن ألنه رأ ،وساعد على فتح املدارس وتعليم الناشئة ،سبيل العلم ونشره ما بذل

  .التعليم هو اخلطوةُ األوىل يف إرساء دعائم النهضة ومتابعة مسرية الركب احلضاري
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  :حمب الدين اخلطيب -

مؤسس كل ما تأسس يف سورية ولبنان وفلسطني من  –الشيخ طاهر  –إنه 
وقد . مدارس أمريية زمن والية مدحة باشا ووالية محدي باشا الذي جاء بعده

وجعل  ،عربية لغة التعليم إىل أن غُلب على أمره وكُفّت يدهمتكّن بدهائه أن جيعل ال
  .التعليم فيها بالتركية

  :) ١٩٩٣ت ( لربت حوراين أ -

من احتلّوا املراكز الكربى للتعليم اإلسالمي  –فئات املصلحني  - ومن هذه الفئات 
الذي عاصر ) ١٩٢٠ -  ١٨٥١(وطرابلس والقدس كطاهر اجلزائري يف حلب ودمشق 

وهو من أصل جزائري ومن بطانة األمري عبد القادر  ،وكان على صلة به) د عبدهحمم(
واحتلّ مكانة مرموقة بفضل مسعاه يف إقامة  ،وقد كتب يف األدب واللغة ،الشهري

فهو الذي أنشأ املكتبة الظاهرية يف دمشق وجعل  ،املدارس احلديثة وصيانة الكتب القدمية
موزعةً يف جوامع املدينة ومدارسها القدمية للمخطوطات اليت كانت امنها دار.  

  :منري مشابك موسى -

فلقد كان من املصلحني وخاصة يف النواحي الدينية والعلمية  ارحم اهللا الشيخ طاهر
وقد حالفه احلظ يف هذه الناحية ويف دعوته إىل التحرر من استبداد الفرد  ،واألخالقية
 التعاون مع اإلنكليز ملصلحة العرب واإلنكليز وإن كان قد أخطأ يف دعوته إىل ،واجلماعة

وإمكان مقاومتها للدول االستعمارية ،بسبب يأسه من إمكان إصالح الدولة العثمانية ،امع.  

  :] ١٩٩٥ – ١٩١٤)  [ أمني امع ( الدكتور عدنان اخلطيب  -

م النهضة احلديثة يف مصر والشام اإن الشيخ طاهر ثالثة ترتبط ين وتد ،أحد
هلم البالد العربية واإلسالمية بإيقاد أول شعلة أيقظت العرب واملسلمني من سبام 

وهؤالء الثالثة هم مجال الدين األفغاين وحممد  ،وأمسعتهم دعوة اإلصالح الديين
  .عبده والشيخ طاهر اجلزائري
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  :) ١٩٣٤ت ( أمحد زكي باشا شيخ العروبة  -

واملثال احلي والصورة الناطقة ملا كان  كنت أرى يف الشيخ طاهر األثر الباقي
 ،عليه سلفنا الصاحل من حيث اجلمع بني الرواية والدراية يف كل املعارف اإلسالمية

  .وبني الدأب على نشرها بعد التدقيق واستثارة خباياها وإبراز مفاخرها

  :فهمي جدعان .د -

ند أسس التقدم ع«ابه خصه الدكتور فهمي جدعان بترمجة يف ملحق كت
وهو ملحق اشتمل على تراجم موجزة  »إلسالم يف العامل العريب احلديثمفكري ا

  .ألبرز مفكري اإلسالم يف العصر احلديث

  :) ١٩٥٨ - ١٨٩٢( أمحد حممد شاكر  الشيخ -

  .أستاذنا اجلليل الشيخ طاهر اجلزائري الدمشقي رمحه اهللا
فه أن عنه ومما ألَّ وميكن أن نستخلص من ترمجة حياته ومما قيل فيه ومما روي

له يف مدارس  اعلى العلم ناشر الًمقب الًعام اوكان علم ،الرجل كان داعية إصالح
كما كان داعية إىل  ،ويف جمالس عقدها ودور كتب أسسها ،عمل على إنشائها

الت  االتجديد الديين واحلضاري مشجعالعمل االجتماعي والسياسي بإنشاء ا
وبنشر الوعي الثقايف والفكري والوطين والسياسي  ،نشائهاوالصحف والتشجيع على إ

ن من جعلها لغة هلا حىت إنه متكَّ اعلى العربية حمب اوكان غيور .بني فئات الشباب
كثري منها ذو  ،فاتمن املؤلَّ اوقد ترك عدد .التعليم الرمسي قبل أن تغلبه سياسة التتريك

  .طابع تعليمي

  :آثـاره

آثاره على الالئحة اليت وضعها أستاذنا اجلليل الدكتور مازن اعتمدنا يف إحصاء 
وعلى الالئحة اليت وضعها  ،املبارك يف مقدمته لكتاب أشهر األمثال للشيخ طاهر
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  :كتاب حديقة األذهان يف حقيقة البيانستاذ عدنان عمر اخلطيب يف مقدمة األ

  :فةالكتب املؤلَّ -أ

ط دمشق يف  .الة يف العروض والقوايفوهي رس .إمتام األنس يف عروض الفرس - ١
  .م ١٨٨٦مطبعة والية سورية 

اشتمل على مباحث لغوية عن حروف  :إرشاد األلباء إىل طريق تعليم ألف باء - ٢
بع كما طُ ه ١٣٢١بريوت  –املطبعة األهلية  .اهلجاء وترتيبها ورمسها مع فوائد أخرى

  .يف العام نفسه يف القاهرة

أستاذنا  امث نشره حمققً ١٩١٩يف مصر باملطبعة السلفية  بعطُ .أشهر األمثال - ٣
  .١٩٩٥اجلليل الدكتور مازن املبارك بدار الفكر بدمشق 

  .اإلملام بأصول سرية النيب عليه الصالة والسالم - ٤

طبعت يف مطبعة  )بديعية الطاهر اجلزائري(بديع التلخيص وتلخيص البديع  - ٥
  .ه ١٢٩٦والية سورية سنة 

جملدات  ةعلى تفسري البيضاوي تقع يف أربع حواشٍ :يف تفسري القرآن التبيان - ٦
  .ضخمة ما تزال خمطوطة يف الظاهرية

مطبعة املنار بالقاهرة  .التبيان لبعض املباحث املتعلقة بالقرآن مقدمة للتفسري - ٧
مث طبع بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة يف مكتب املطبوعات  ه ١٣٣٥و  ه ١٣٣٤

  .٢٠٠٥مث يف  ١٩٩٢مث يف  ١٩٩١اإلسالمية حبلب 

  .١٩٠٧وبريوت  ه١٢٩٩و ه١٢٩٦دمشق  .تدريب اللسان على جتويد البيان -٨

التاريخ (فهرس خمطوطات الظاهرية  .الدجم ١١تقع يف  .التذكرة الطاهرية - ٩
والفهرس  ٣١٥- ٣١٣ :٢)  األدب(و  ٤٤٥ - ٤٤٤و  ٢٧٦ -  ٢٤٨ :٢) وملحقاته

  .٥٧٦ – ٥٦٩العام ملخطوطات الظاهرية  

  .م ١٨٨٦دمشق  .مطبعة والية سورية ،تسهيل ااز إىل فن املعمى واأللغاز -١٠



  )١(اجلزء  )٨٥(الد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

  .١٩١٩القاهرة  –املطبعة السلفية  ،التقريب ألصول التعريب -١١
حققها  األستاذ عدنان عمر و ه ١٢٩٨دمشق  ز إىل مسائل اازتقريب اا -١٢
  .٢٠٠٩وستنشر يف جممع اللغة  اخلطيب
بع بعناية تلميذه القاضي أمحد حممد شاكر أدب الكاتب البن قتيبة طُ تلخيص -١٣

  .١٩٢٠يف مطبعة النهضة بالقاهرة 
  .١٩٠٧و  ١٩٠٢بريوت   - املكتبة األهلية  التمرين على البيان والتبيني -١٤
  .١٨٨٦دمشق  - متهيد العروض إىل فن العروض مطبعة والية سورية  -١٥
ط حلب  ١٩٨٠ط بريوت  ١٩١٠ط مصر  رتوجيه النظر إىل أصول األث -١٦
  .ونقله إىل األملانية املستشرق جولد تسيهر ،بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غده ١٩٩٦
 - والية سورية ط  مث للخطوط السريانية ،جدوالن للحروف الشرقية والغربية -١٧
  .ت .د .دمشق

  .جالء الطبع يف معرفة مقاصد الشرع -١٨
  )رسالة يف التوحيد ( إيضاح العقيدة اإلسالمية اجلواهر الكالمية يف  -١٩

  ١٩٢٦القاهرة ١٨٨١دمشق 
  ١٩٢٩القاهرة  ١٨٩٥دمشق 
  ١٩٨٦بريوت  ١٩٠٥بريوت 
  ١٩٩٤ –١٩٩١دمشق ١٩٨٨بريوت 
  ٢٠٠٢دمشق  ١٩٩٥القاهرة 

  .٢٠٠٠دمشق ، ١٩٠٧القاهرة    :اجلوهرة الوسطى -٢٠
، مط اباب ١٩خمتارات شعرية مرتبة يف   :ارحدائق األفكار يف رقائق األشع -٢١

  .١٨٨٢دمشق  - والية سورية 
جممع اللغة العربية  .تح عدنان عمر اخلطيب ،حديقة األذهان يف حقيقة البيان -٢٢
  .٢٠٠٩بدمشق 



  كلمة الدكتور عبد اإلله نبهان، يف حفل استقباله 
  

  .ت .ط  مصر  د ،احلكم املنثورة -٢٣
  .ت .ط  بدمشق د، )يف علم امليقات ( دائرة يف معرفة األوقات واأليام  -٢٤
، دمشق رسالة وجداول يف اخلطوط القدمية واحلديثة واهلندية واليونانية -٢٥
  .ت .القاهرة د ،١٨٩٥
  .ومل يشر إىل مكان الطبع ١٨٨٥، ط سنة  العقود الآليل يف األسانيد العوايل -٢٦
  .ت .دمشق د .ط .)رسالة يف النحو ( عمدة املُغرب وعدة املعرب  -٢٧
  .ا إذا شك قارئ يف حرففيم :فائدة يف القراءات -٢٨
ط والية ، )يف احلكمة الطبيعية ( الفوائد اجلسام يف معرفة خواص األجسام  -٢٩
  .١٨٨٣دمشق  –سورية 
طبعت خطبته يف مطبعة كردستان  ،معجم لغوي مل يتمه :اللغةيف الكايف  -٣٠

  .١٩٠٨العلمية بالقاهرة 
  .)علم أصول التدريس ( كتاب التعليم االبتدائي  -٣١
  .١٩٠٢القاهرة   –مط  القدسي  ،)يف املصطلح ( مبتدأ اخلرب يف مبادئ علم األثر  - ٣٢
  .)انظر أشهر األمثال ( خمتصر أمثال امليداين  -٣٣
  .خمتصر البيان والتبيني -٣٤
  .١٨٨٥دمشق  ،مدخل الطالب إىل علم احلساب -٣٥
  .١٨٩٢دمشق   ،١٨٨٣دمشق   ،مد الراحة ألخذ املساحة -٣٦
والتمرين على البيان  ،إرشاد األلبا :وهي ثالثة كتب( قي علم األدب مرا -٣٧

  .)والتبيني، وتدريب اللسان 
  .)انظر الكايف ( املعجم العريب  -٣٨
وطبع يف اجلمعية اخلريية  –عربه عن التركية ، منية األذكياء يف قصص األنبياء -٣٩
  .١٨٨١بدمشق 
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ومعيار النظّار يف علوم األشعار لعبد الوهاب  ،ميزان األفكار يف شرح معيار األشعار - ٤٠
  .١٨٨٣اهلند  ط .اوافي ا، شرحه الشيخ طاهر شرح) ه ٦٥٥ت ( اخلزرجي الزجناين 

  :اآلثار احملققة -ب
  .١٩٠٨عام  انشر يف أعداد جملة املقتبس منجم، األدب الصغري البن املقفع - ١
  .٧يخ طاهر يف جملة املقتبس جنشر بعناية الش ،األدب واملروءة لصاحل بن جناح - ٢
القاهرة  ، ط) ه ٧٤٩ت ( إرشاد القاصد إىل أسىن املقاصد البن األكفاين  - ٣
  .١٩٠٤ط  بريوت   ،١٩٠٠
 ،أمنية األملعي ومنية املدعي أليب احلسني أمحد بن علي بن الزبري األسواين - ٤

  .١٩٠٢ ط .فها األسواينوهو شرح للمقامة احلصيبية اليت ألَّ)  ه ٥٦٣ت (
، )ه ٥٠٢ت ( تفصيل النشأتني وحتصيل السعادتني للراغب األصفهاين  -٥

  .١٩٠٥و ١٩٠١ط بريوت 
  .ت .دمشق  د -ط  والية سورية  ) ه ٤٢٩ت ( حل املنظوم للثعاليب  -٦
، ١٩١٤ط املنار بالقاهرة  ،) ه ٢٥٥ت ( احلنني إىل األوطان للجاحظ   -٧
  .١٩٣٢السلفية بالقاهرة   ط

بعناية  الًصدرت أو ،) ه ١٣٢ت  ( عبد احلميد بن حيىي الكاتب  رسائل -٨
  .مث نشرها حممد كرد علي يف رسائل البلغاء ،الشيخ طاهر وتلميذه حممد كرد علي

ت (، روضة العقالء ونزهة الفضالء أليب حامت حممد بن حبـان البسـيت   -٩
  .١٩١٠مط كردستان العلمية بالقاهرة  .)ه ٣٥٤

وقد شرحه ، ) ه٣٧٤ت ( نباتة عبد الرحيم بن حممد الفارقي ديوان خطب ابن  - ١٠
  .١٨٩٤بريوت  - ،١٨٩٣بريوت   ،١٨٩٠القاهرة    :الشيخ طاهر وله عدة طبعات

 ، ط القاهرة١٩٠١بريوت  ط  ) ه ٤٢١ت ( الفوز األصغر البن مسكويه  - ١١
١٩٠٧.  
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ارحم اهللا الشيخ طاهر غرسه وغرس فنما  ،لقد زرع فنبت زرعه ،اجلزائري
لقد  ،ا مل يلبث أن أعشب وأخصبصادفت ثرى مكروب اوكان دميةً سكوب ،وأمثر

  :كان الشيخ كما قال الشاعر القدمي

 رأيتك أمسِ خري بين لـؤيٍ
  

 وأنت اليوم خري منك أمـسِ  
  

اتزيد اخلري ضعفً اوأنت غد 
  

 ذاك تزيد سادة عبد مشسك 
  

  حثـمراجع الب

  .١٩٩٩بريوت  - دار صادر  -حممد رياض املاحل  - ة نزار أباظ .إمتام األعالم -

 .٢٠٠٧دمشق  -دار الفكر  -نزار أباظة  .٢إمتام األعالم ج -

 .فهمي جدعان .د .أسس التقدم عند مفكري اإلسالم يف العامل العريب احلديث -

 .١٩٧٩بريوت  .املؤسسة العربية للدراسات والنشر

مازن  .رأه وكتب مقدمته وحواشيه دق .الشيخ طاهر اجلزائري. .أشهر األمثال-
 .١٩٩٥دمشق  –دار الفكر  .املبارك 

 .١٩٧٩بريوت  –دار العلم للماليني  –خري الدين الزركلي  :األعالم -

نقله إىل العربية )  ١٥( القسم العاشر / كارل بروكلمان  –تاريخ األدب العريب  -
 .١٩٩٩اب اهليئة املصرية العامة للكت –عمر صابر عبد اجلليل  .د

كانون األول =  ه ١٤٢٨ذو احلجة )  ١٠٨العدد  –جملة ( التراث العريب  -
 .دمشق -احتاد الكتاب ] ملف خاص عن الشيخ طاهر اجلزائري [  .٢٠٠٧

القاهرة  -املكتبة السلفية  -الشيخ طاهر اجلزائري  - التقريب ألصول التعريب  -
 .ه ١٣٣٧
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مطبعة احلكومة العربية  -مد سعيد الباين حم .تنوير البصائر بسرية الشيخ طاهر -
 .١٩٢٠السورية 

 .١٩١٠القاهرة  -الشيخ طاهر اجلزائري  -توجيه النظر إىل أصول األثر  -

مجعها وأعدها عبد الرمحن بن عبد  .أمحد حممد شاكر العالَّمةمجهرة مقاالت  -
 .٢٠٠٥ -جيزة  -دار الرياض  .العزيز بن محاد العقل

 .الشيخ طاهر اجلزائري .يف حقيقة البيانحديقة األذهان  -

 .٢٠٠٩جممع اللغة العربية دمشق  .قدم له عدنان عمر اخلطيبوحققه 

 .١٩٧٣بريوت  - دار احلقيقة  .منري موسى .د .الفكر العريب يف العصر احلديث -

ترمجة كرمي  .لربت حوراينأ - ١٩٣٩ - ١٧٩٨الفكر العريب يف عصر النهضة  -
 .١٩٧٧بريوت  - للنشر  دار النهار .عزقول

مجعها حممود ) الدكتور شاكر الفحام  العالَّمةيضم جممل آثار ( القطوف الدانية  -
 .٢٠٠٨اهليئة العامة السورية للكتاب دمشق ) مخسة جملدات ( األرناؤوط 

 .١٩٨٤دمشق  -دار الفكر  .حممد كرد علي -كنوز األجداد  -

دمشق  -وزارة الثقافة  -ناجي علوش  - مدخل إىل قراءة عبد احلميد الزهراوي  -
١٩٩٥. 

ق عليه وأشرف على طبعه حممد املصري علَّ -حممد كرد علي  -املعاصرون  -
 .١٩٨٠جممع اللغة العربية بدمشق 

 .١٩٢١سنة  ٦٤٠ - ٦٣٥ص  ٢٢الد ) جملة ( املنار  -


