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  ترجمة موجزة للدكتور

   محمد صغير حسن المعصومي الراحل
  أحمد خان. د

 ٢٨ انتقل الدكتور حممد صغري حسن املعصومي إىل جوار رمحة اهللا يف -١
ُ عرفت .م بعد حياته احلافلة بأعماله املفيدة، وكتبه القيمة١٩٩٦سبتمرب /أيلول 

اإلسالمية، إذ كان الدكتور يف أوائل الستينات حني بدأ عمله مبجمع البحوث 
مع إىل إسالم آباد عام  ُم زرت الدكتور يف ١٩٦٧مقره بكراتشي، وملا انتقل ا

وإذ كنت أحقق كتاب االنفعال للحسن بن حممد بن احلسن . مكتبه براولبندي
رشاداته يف العمل، كما ساعدين يف إاستفدت من ) هـ٦٥٠ت(، )١(الصغاين

ًين من خارج البلد، منتهزا لصداقته الرسائل للصغااحلصول على تصوير عدة 
  .بعلماء يف مصر واستنبول وإجنلرتة

م ببيت معروف بالعلم ١٩١٨حزيران سنة / ولد املعصومي أول يونيو -٢
ارشريف، بقرب مدينة بتنه  ، املدينة اليت تتمتع بأمجل )PATNA(يف قرية 
رية، مث انتقل ودرس يف صباه على علماء الق. خزانة من خزائن املخطوطات باهلند

ا على علماء، فذهب إىل ديوبند واكتسب العلوم األدبية من  إىل كلكته، وتلمذ 
ّم، فالتحق مبدرسة فيض الغرباء بآره، وتلقى علوم ١٩٣٤العالمة اعزازعلي عام 

احلديث على يد أبيه املفيت حممد أمري حسن، الذي كان يدير هذه املدرسة 

                                                            
طبع كتاب االنفعال بتحقيق األستاذ الدكتور أمحد خان يف جممع البحوث اإلسالمية  [ (١)

لة/ م١٩٧٧سنة    ].ا



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٦٨  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

  .م١٩٣٥آنذاك، وذلك يف سنة 
م إىل داكا، وحيث أن املعصومي ١٩٤٣قلت أسرة املعصومي حنو سنة وانت

كان يدرس هناك قبل ذلك فاكتمل تعليمه حىت املاجستري يف العربية عام 
م إىل ١٩٤٦ّم، وبعده التحق جبامعة داكا، ودرس هناك من عام ١٩٤٤
ويف هذه املدة حصل مع عمله على املاجستري يف الفلسفة، وذهب . م١٩٦٠
م، ١٩٥٣حة اخلاصة إىل إجنلرتة، وحصل على درجة الدكتوراه يف عام حتت املن

 تأليف ابن باجة األندلسي ))علم النفس((بالتحقيق والرتمجة اإلجنليزية لكتاب 
  ).هـ٥٣٣ت(

ًبعد رجوعه إىل باكستان بدأ عمله أوال بداكا، مث جبامعة سنده، وترأس 
ادميية العلوم اإلسالمية م أك١٩٦٠وملا أسست عام . قسمها التأريخ اإلسالمي

م فيها، لكنه مل ١٩٦٢بكومته، حصلت احلكومة على خدمات املعصومي عام 
ا إال عاما ونصف عام تقريبا حىت غادرها لكراتشي وبدأ عمله مبجمع  ًيدم  ً ّ

مع وخدمه مدة . م١٩٦٣البحوث اإلسالمية يف وسط سبتمرب سنة  واستقر با
مع لثالث . أستاذم، ك١٩٧٥من السنة املذكورة حىت  وخالل هذه املدة أدار ا

ُوبعد التقاعد منه رجع إىل كراتشي، مث دعي ). م١٩٧٣ -م١٩٧١من (سنوات 
ا لعامني  إىل اجلامعة اإلسالمية ببهادلبور كرئيس لقسم العلوم اإلسالمية 

  .م١٩٧٩ -م١٩٧٨
يها بإلقاء  اشرتك الفقيد يف املؤمترات والندوات القومية والعاملية، وأسهم ف-٣

البحوث واملقاالت، كما زار هلذا الغرض إيران مرتني يف ندويت األلفية للطوسي 
مع اللغة العربية بدمشق عام . والبريوين ًم، وقدم إليه عديدا ١٩٦٦ًوانتخب عضوا 

مع مبجلته وعلى حدة   .من الرسائل الفلسفية اليت حققها، فنشرها ا



  

٧٦٩  أمحد خان.  د- املعصومي الراحل صغري  ترمجة موجزة للدكتور حممد

مية ذهب املعصومي جبولة علمية إىل  وحني كان مبجمع البحوث اإلسال- ٤
م، وزار فيها جمامع علمية ببغداد ودمشق ١٩٦٤البالد العربية واألوربية يف سنة 

والقاهرة واستنبول وبريوت وتونس من البالد العربية اإلسالمية، ويف نفس اجلولة 
َذهب إىل لندن واكسفورد وفرنكفورت، والروم، والتقى علماء◌ عديدين بارزين يف  َ

لعلوم اإلسالمية والتحقيق، فيهم األستاذ الشبيبـي، واألستاذ حممد صاحل والشيخ ا
جة البيطار، وعبد الرمحن الكواكيب، ومصطفى السباعي، ونبيه  اجليلي والشيخ 
أمني فارس وصبحي احملمصاين، واألستاذ باؤسايل، وزكي وليدي طوغان، وحسني 

 واألستاذ ريرت، وغريهم من معاصريه مؤنس، والدكتور خلف اهللا، وإبراهيم مدكور،
وزار كذلك يف نفس الرحلة العلمية مكتبات شهرية بالبالد العربية وأوربا، . يف البالد

وجلب منها جمموعة من ميكروفلم ملخطوطات مهمة، منها معهد املخطوطات 
العربية بالقاهرة واسكولایر وفاتيكان، وأكسفورد، وتلك ملكتبة جممع البحوث 

مع بإغنائها بكتب . يةاإلسالم وله منة على هذه املكتبة ألنه جهد طول قيامه با
  .قيمة وبتصاوير خمطوطات نادرة

ُوللفقيد مطبوعات عديدة حققها باللغة العربية، وطبع له أكثر من مئة  -٥
مقالة باإلجنليزية والعربية واألردية مبجالت خمتصة بالدراسات اإلسالمية والعربية يف 

ا. خارجهاباكستان و   :وأما الكتب والرسائل اليت حققها فإ
جممع اللغة : دمشق. رسالة حي بن يقظان، وشرحها البن سينا •

  .م١٩٥٥العربية، 
رسالة تبييـن الطرق إىل اهللا تعاىل، للشيخ علي بن حسام الدين  •

جممع البحوث (طبعت يف جملة معهد األحباث اإلسالمية . املتقي
  .م١٩٦٤عام : كراتشي) اإلسالمية



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٧٠  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

جممع اللغة العربية، : دمشق. كتاب النفس، البن باجة األندلسي •
  .م١٩٦٠

جممع اللغة : دمشق. كتاب الكون والفساد، البن باجة األندلسي •
  .١٩٦٧العربية، 

: إسالم آباد. كتاب النفس والروح وقوامها، لإلمام فخر الدين الرازي •
  .م١٩٦٨جممع البحوث اإلسالمية، 

جممع البحوث : إسالم آباد. مام الطحاوياختالف الفقهاء، لإل •
  .م١٩٧١اإلسالمية، 

  .م١٩٧٤جممع اللغة العربية، : دمشق. اختالف الصحابة واألئمة •
الرسالة الباهرة يف الرد على أهل األقوال الفاسدة، أليب حممد بن حزم  •

  .م١٩٨٩دمشق جممع اللغة العربية، . األندلسي
  .جامعة مشهد: هدالشيخ الطوسي وبعض رسائله الفقهية، مش •
ً أسرة املرحوم أسرة عريقة يف العلوم اإلسالمية، كان أبوه عاملا، ومديرا -٦ ً

ُومجيع أفراد هذه األسرة . ملدرسة أشاعت العلوم يف منطقتها اليت أجنبت علماء
ًأعالم بارزة يف العلم مثل أيب حمفوظ الكرمي املعصومي الذي ألف وحقق كتبا 

  . املعصوميباللغة، وأخيه بشري حسني
ًوكان الفقيد رجال طيبا، دائبا على العمل، معاونا بأصدقائه، حمرضا على  ً ً ً ً

  . بنات، رمحه اهللا تعاىل رمحة واسعة٥ أوالد و٣وإنه خلف . العمل

*    *  *  


