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ا  • ــا ويقــصرو ا  ــا املقــاالت الــيت خيــصو لــة الــيت تلتزمهــا أن تنــشر لكتا َإن خطــة ا َِ ِّ ّ
  .عليها

ااملقاالت املنشورة تعرب عن آراء أصحا • ِ.  
  .ترتيب املقاالت خيضع العتبارات فنية •
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- ٦٦٣ -  

  أوقاف سعد الدين باشا العظم
  يف طرابلس الشام ونواحيها

  عبد السالم تدمريعمر . د.أ
  )القسم األول(

  ْبنو العظم في طرابلس

ُتعاقب على والية طرابلس يف العصر العثماين عدة والة باشاوات من  ّ
/ هـ١١٣٦ وذلك يف سنة ))إمساعيل باشا ابن إبراهيم((ْبين العظم، كان أوهلم 

قائم ((أنه كان ، )١(ّاء يف سجالت احملكمة الشرعية بطرابلسوج. م١٧٢٣
  .)٢( أبيه))مقام

. م١٧٢٥/ هـ١١٣٨ يف آخر سنة ))سليمان باشا((ّمث توالها أخوه 
وجاء بعد سليمان . م١٧٢٧/ هـ١١٤٠ُوبقي فيها إىل أن عزل عنها يف سنة 

ومن . ))عيل باشاإمسا(( ابن أخيه ي مس))إبراهيم باشا((ً واليا على طرابلس ))باشا
ً أن أغلب املصادر اليت تؤرخ لتلك الفرتة، أو اليت وضعت جدوال بأمساء امللفت ّ

، )٣( بني الوالة))إبراهيم باشا((ُوالة طرابلس يف العصر العثماين مل تذكر اسم 
ّاللهم سوى  ُ . م١٧٢٧ّ، ويؤرخ لبدء واليته بسنة ))الدكتور عبد الكرمي رافق((ّ

ً حاكما على الالذقية اليت كانت ))ياسني بك((ّباشا عني ابنه ّويقول إن إبراهيم 
  .)٤(تتبع والية طرابلس
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ّومن سجالت احملكمة الشرعية بطرابلس نعرف أن املرسوم الصادر بعزل  ّ
قضى بإقامته يف قلعة طرابلس إلجراء . م١٧٣٠يف سنة )) إبراهيم باشا((

ّعد قيام ثورة شعبية ضده يف ّحماسبته عن كامل املتحصل من األموال األمريية، ب
وقد استغرقت احملاسبة بعد عزله . )٥( يف الالذقية))ياسني((ّطرابلس، وضد ابنه 

ّمثانية أشهر، من أواخر شهر ربيع الثاين حىت أواخر شهر ذي احلجة من سنة 
  .)م١٧٣١أوائل تشرين الثاين حىت أوائل متوز (. هـ١١٤٣

ّاحلمام املعروف اآلن باحلمام بطرابلس، )) إبراهيم باشا((ومن آثار  ّ
 إىل أخيه -ًخطأ–ّوينسب الكثري من الباحثني بناء هذا احلمام . )٦(اجلديد

ّ قائمة حىت اآلن بالقرب من احلمام ))إبراهيم باشا((والتزال دار . ))أسعد باشا((
  .املذكور

ّمث أعطيت حمافظة طرابلس ثانية لعمه  ة ـ من سن))سليمان باشا((ُ
ًخلفا لـ. م١٧٣١تشرين األول  ١٧/ هـ١١٤٤ َ عثمان باشا الدوريل ((: َ
ر البارد إىل بساتني : ))باشا سليمان((ومن أعمال . ))املرعيب ٍحفر ساقية من 

ّقرية املنية القريبة من طرابلس على الساحل الشمايل منها، وتبليط األزقة داخل  ّ ْ
ا باحلجارة السوداء، وغري ذ ُُأحياء طرابلس ورصف طرقا لك من األعمال اليت ْ

ّوردت يف سجالت احملكمة ِ ّوكذلك إنقاذ الدمشقيني الذين حتطم مركبهم . )٧(ِ
  .)٨(قرب طرابلس

مصطفى ((ْمث أصبح احملافظ عليها شخص آخر من غري آل العظم، هو 
ّ كما تفيدنا بذلك وثيقة مؤرخة يف سنة ))باشا ابن سليمان

ويظهر أنه . )١٠(م١٧٤٠/ هـ١١٥٣وأخرى يف سنة . )٩(م١٧٣٩/هـ١١٥٢
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يوسف بن ((إذ فيها جرى القبض على . م١٧٤٤/ هـ١١٥٧بقي إىل سنة 
  .)١١(ًوا فسادا أثناء واليتهث أجد األشقياء الذين عا))وهبة

*  *  *  

 - صاحب الوقفية اليت حنن بصددها - ))ْسعد الدين باشا العظم((ّأما 
إىل رتبة الوزارة يف سنة ، رفعه السلطان ))ابن إمساعيل باشا ابن إبراهيم((فهو 

على بسطه النظام ))أسعد باشا((ًمكافأة ألخيه من أبيه . م١٧٤٦/هـ١١٥٩
حممود األول ((ّواألمن يف دمشق بالفتك برؤساء اإلنكشارية، وجعله السلطان 

ًواليا ). م١٧٥٤-١٧٣٠/ هـ١١٦٨-١١٤٣ ())ابن السلطان مصطفى الثاين
َْ وعهد إليه بسردارية اجلردة.)١٢(م١٧٤٦/ هـ١١٥٩على طرابلس يف سنة 

)١٣( ،
ّ، وإمارة احلج، وقتال الدروز)١٤(الدورةيف ًليكون معينا ألخيه 

ُوعندما نقل . )١٥(
دخلت طرابلس مع صيدا حتت . م١٧٥٠/هـ١١٦٤إىل باشوية حلب يف سنة 

 سنة ))أسعد باشا ابن إمساعيل باشا ابن إبراهيم((والية أخيه 
 إىل طرابلس يف سنة ))د الدينسع((مث أعيد . م١٧٥٢/هـ١١٦٦
  .)١٦(م١٧٥٩/هـ١١٧٣ّواستمر فيها حىت سنة . م١٧٥٣/هـ١١٦٧

ّويف واليته، تفيدنا سجالت احملكمة أنه عزل رئيس احلراس يف املدينة  ّ ِ

لتهاونه مع اللصوص واألشقياء، وتعيني آخر مكانه يف شهر رجب سنة 
 خرج لقتال أحد .م١٧٥٠/ هـ١١٦٤ويف سنة . )١٧(م١٧٤٧ّمتوز / هـ١١٦٠

))عديل((ُاخلارجني على الدولة ويدعى 
. م١٧٥١/ هـ١١٦٥ويف أول سنة . )١٨(

ّوضع ثالثة أشخاص رهائن يف قلعة طرابلس ضمانا لتأدية ما يتوجب على  ً
ا / هـ١١٧٣ويف سنة . )١٩(آبائهم من أموال اجلمرك وباب صيدا ومال احتسا
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ُجرى التحقيق يف شكوى ضده رفعت إىل. م١٧٥٩  الباب العايل باسم أهايل ّ
ّوتضيف السجالت أنه يف سنة . )٢٠(طرابلس ِ أضيف إليه . م١٧٦١/ هـ١١٧٥ِ

ّسر عسكرية اجلردة
)٢١(.  

ّالبديري احلالق((ّغري أن  َّ يذكر أن ))حوادث دمشق اليومية(( صاحب ))َ
ََالدولة حني حتولت عن بين العظم وعزمت على تشتيتهم، نقلت  ْ سعد الدين ((ّ

َ إىل والية مرعش سنة ))باشا ْ ّمث إىل جدة سنة . )٢٢(م١٧٥٦/ هـ١١٧٠َ ُ
فنقل .  وضبط أمواله وممتلكاتههمث جاء األمر بعزل. )٢٣(م١٧٥٨/ هـ١١٧٢

ومات يف ديار بكر بالطاعون الذي . )٢٤(الثقات أنه خرج من عنده مال عظيم
ا يف سنة    .م١٧٦١/ هـ١١٧٥أصا

 من ابنته، من مشاهري ))ْ باشا العظمإمساعيل(( حفيد ))حممد باشا((وكان 
َآل العظم وكربائهم، الزم خاله  ُ ّ يف كل من حلب ))سعد الدين باشا((ْ

 مث برتبة ))أمري أمراء((وطرابلس، وبعد وفاة خاله أنعمت عليه الدولة برتبة 
ُوبعد عام نقل إىل حلب. م١٧٦٢/ هـ١١٧٦ّْالوزارة، وولته على صيدا سنة  ٍ، 

/ هـ١١٨٥، مث عاد إىل قونية، ومنها إىل دمشق سنة مث عاد إىل صيدا
ا واليا حىت تويف سنة . م١٧٧١ ُفأقام  ٍعدا فرتة قصرية . م١٧٨٣/ هـ١١٩٧ً

  .)٢٥(م١٧٧٢/ هـ١١٨٦من سنة 

ّسبيل ماء جبوار املصلى القائم :  بطرابلس))حممد باشا((ومن آثار 
  .)٢٦(لرملمبواجهة الباب الرئيس ملقربة املسلمني املعروفة بباب ا

*  *  *  
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ّوتفيدنا السجالت أن  ّ يوسف باشا ابن حممد باشا ابن مصطفى بن ((ِ
ًد األعلى آلل العظم كان واليا على طرابلس يف سنة  اجل))فارس بن إبراهيم ْ ّ

ًحيث وقع التزاما. م١٧٧٣/ هـ١١٨٧ ))آل موسى(( مع عرب )٢٧(ّ
ّ، وأن )٢٨(

 هو الذي قتل ))رمحون بك((ف بـ ُ ويعر))بن سعد الدين باشااعبد الرمحن بك ((
 ومجاعة من األشقياء، وقبض على ))ّمصطفى القصاب باشي((ّالشقي احلاج 

ّوأن . )٢٩(م١٧٧٢/ هـ١١٨٦ ومن معه يف سنة ))زبازبو((ّالشقي املعروف بـ 
 ))خليل باشا ابن عبد اهللا باشا ابن حممد باشا حفيد إمساعيل باشا من ابنته((

ّوأن عمه . )٣٠(م١٧٩٦/ هـ١٢١١ة ّكان يتوىل طرابلس سن يوسف باشا ابن ((ّ
ّ عني ))حممد باشا حفيد إمساعيل باشا ً واليا على طرابلس يف -ّللمرة الثانية–ُ

ّولكن أهلها رفضوا أن يسمحوا له بدخوهلا، بل . م١٨٠٠/ هـ١٢١٥سنة 
ّأخرجوه من مينائها وحاربوه بضعة أيام حىت اضطروه للرحيل إىل الالذقية

)٣١(.  

*  *  *  
ّيظهر لنا، مما تقدم، أن آل العظم كان هلم حضور قوي يف طرابلس  ْ ّ
ٍوواليتها، وأن حنو عشرة من أبناء هذه األسرة تعاقبوا على حكم طرابلس  ّ
ُخالل نيف وثالثة أرباع القرن، وهي مدة زمنية طويلة جديرة بأن تدرس يف  ّّ ّ

ّحبث خاص، وأن تتوجه أنظار الدارسني للتاريخ يف ا ّ جلامعات إليها، حيث مل ٍ
  .ُتدرس حىت اآلن كما ينبغي

ّويف ما يلي سلسلة نسب بين العظم كما استخلصناها من نص الوقفية  ْ
  .اليت سنعرض هلا، ومن مصادر ومراجع أخرى
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  ْإبراهيم العظم

      حممد       موسى بيكإمساعيل باشا   سليمان باشا           فارس
                                               

  
  زليخة    نسل خان    أسعد باشا    سعد الدين باشا        مصطفى باشا               إبراهيم باشا

  زوجة مصطفى    (
  ياسني)                                                                                بك بن فارس

  )حاكم الالذقية( )٣٣(  عبد الرمحن بك فاطمة حفصة   عابدة نائلة  ناصيف باشا)  راهيم    بن إب
  )٣٢()رمحون    (  )نصوح                  (
        حممد باشا

                                          سليم بيك
  )٣٦(    يوسف باشا)٣٥(     عبد اهللا باشا)٣٤(علي بيك

                               
  

  )٣٨(                 خليل باشا)٣٧(أمحد بيك

  

*  *  *  

ُ اليت هي موضوع دراسـتنا هـي، فقـد كتبـت ))سعد الدين باشا((ّأما وقفية 
ّيف دفـــرت خـــاص حمفـــوظ بـــني ســـجالت احملكمـــة الـــشرعية بطـــرابلس، يتـــألف مـــن  ّ ِ ِ ّ

الــــصفحة وحتتــــوي .  ســــم١٧ × ٤٢مــــن القطــــع الكبــــري، قيــــاس )  صــــفحة٣٢(
ُ ســـطرا، خبـــط هـــو مـــزيج بـــني الرقعـــة والنـــسخ، والعنـــوان٤١ و٣٥الواحـــدة بـــني 

ٍ ً :
ْـقضية وقفية سـعد الـدين باشـا العظم(( ّ  مـن شـهر مجـادى ١٠ّ، وهـي مؤرخـة يف ))ّ
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ٍوذيــــل آخرهــــا بأمســــاء مخــــسة وثالثــــني . م١٧٥٤آذار ٥/ هـــــ١١٦٧األوىل ســــنة 
ُ ُّ

واحيهـــــــــا، وجبلـــــــــة ًشـــــــــاهدا، وتـــــــــشتمل علـــــــــى أوقـــــــــاف يف مدينـــــــــة طـــــــــرابلس ون
، وحلـــــــــب )٤١(، ودمـــــــــشق وغوطتهـــــــــا)٤٠(، والالذقيـــــــــة ونواحيهـــــــــا)٣٩(اـونواحيهـــــــــ
  .)٤٢(ونواحيها

ا إىل مكتبة األسد بدمشق،  ُويف املكتبة الظاهرية اليت نقلت خمطوطا
، القياس ) صفحة٥٥(من )  عام٤٤٣٥(ّنسخة خطية من هذه الوقفية، برقم 

ُ كتبت خبط ً) سطرا٢٥ (وحتتوي الصفحة الواحدة على. سم١٤.٥×٢١
من : ُا ملحقان للوقفية األساسية، امللحق األول. النسخ الواضح اجلميل

/ هـ١١٦٧ من شهر ذي القعدة سنة ١٤َّ مؤرخ يف ٤٤ حىت ٤٠صفحة 
َّ، مؤرخ يف ٥٥ حىت صفحة ٤٥من صفحة : وامللحق الثاين. م١٧٥٤أيلول ٩
  .م١٧٥٦ نيسان ٧/ هـ١١٦٩ من شهر رجب سنة ٧

، بتصوير نسخة الظاهرية، ))ّليلى صباغ((ّفضلت األستاذة الدكتورة وقد ت
ا أمت من النسخة  ا أساسا، لكو ّوقدمتها يل مشكورة، فاعتمد ً ُ ً َْ  ))الطرابلسية((َّ

ًوأقل أغالطا وأخطاء منها، مع االستعانة بالنسخة  ً   . للمقابلة))الطرابلسية((ّ

س ونواحيها فقط، مع ّوسيقتصر إثباتنا للنص اخلاص بأوقاف طرابل
  .ّختام الوقفية على ذرية الواقف، وأمساء الشهود

:  بطرابلس ونواحيها بني))سعد الدين باشا((ّوقد تنوعت أوقاف 
ٍبساتني، وحقول شجرية، وجنينات، وأراض سليخ، وأراضي نصب، وكروم  َُ
ا أصول زيتون، وبيوت، ودور سكنية، وحوانيت، وطاحونة،  ُزيتون، وأراض  ٍ

  .ْام، وقبوّومح



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٧٠  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

ُوإذا كانت هذه الوقفية تقدم لنا منوذجا عن وقفيات والة طرابلس من  ّ ْ ً ّ
ا تقدم لنا  م الطائلة، فإ ّآل العظم وثروا  معلومات -ٍمن ناحية أخرى -ْ

تمع املديين، واألراضي الزراعية، وأنواع املزروعات،  ّتارخيية هامة ال تقدر عن ا ُ ّ
ّألسر الطرابلسية، واحملالت داخل املدينة وأصحاب األمالك، وأمساء ا َ ُ

ّوضواحيها، واألماكن واملعامل القدمية وغريها، إذ هي توثق معلوماتنا عن أمساء 
ا،  ومواقع أبراج طرابلس ّاحلربية، وجوامعها، ومدارسها، وطواحينها، ومحاما

ّومسلخها، وقلعتها، وبركة السمك بالبداوي، واملسرج، واملقابر، كما  َ ْ ّتقدم َ
  .ًوصفا للبيت الطرابلسي يف العصر العثماين

ّوسنثبت نص الوقفية كما هو بأغالطه وأخطائه، ونصوب ونصحح  ّّ َّ ُ
 بأمساء األعالم، واألماكن، -قدر اإلمكان -ذلك يف احلواشي، مع التعريف 

  .واملواقع الواردة يف النص

ّوعسى أن يكمل غرينا نشر بقية هذه الوقفية، فيكون أدرى م ّنا بتاريخ ُ
  .جبلة، والالذقية، ودمشق، وحلب، والتعريف مبواقعها

  .واهللا من وراء القصد

  
  
  
  

  :ّحواشي المقدمة



  
٦٧١   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

ّحتتفظ احملكمة الشرعية بطرابلس مبئة وسجلني، يعود تاريخ السجل األول منها إىل ) ١(
ِ ِ ِ ٍَّ

ُوأصدر معهد العلوم االجتماعية يف اجلامعة اللبناني. م١٦٦٦/ هـ١٠٧٧سنة  ة، َ
ّ السجل األول، وفيه دراسة وافية عن السجالت، من إعداد١٩٨٢بطرابلس  ِ ِ ِ

ّ
. د: ِ

  .فريدريك معتوق. خالد زيادة، ود. عمر عبد السالم تدمري، باالشرتاك مع د

 -٢٣/ هـ١١٣٦سنة  (١٧٣ص / ٤سجل احملكمة الشرعية بطرابلس، رقم ) ٢(
  ).م١٧٢٤

ا إىل هذه األيام تاريخ طرابل: ُيراجع على سبيل املثال) ٣( س الشام من أقدم أزما
 طبعة دار - ّ حتقيق مىن حداد يكن ومارون عيسى اخلوري- حلكمت شريف–

 ،٢٤٧ و٢٤٦ص  - . م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧حكمت شريف ودار اإلميان، طرابلس 
ّوكشف اللثام عن حميا احلكومة واألحكام يف إقليمي مصر وبر الشام ّ  لنوفل نعمة اهللا - ُ

ُّ طبعة جروس برس، طرابلس - ّجان خنول. شال أيب فاضل، ودحتقيق مي–نوفل 
، ومصطفى آغا بربر حاكم طرابلس والالذقية، لألب ٣٩٨ -٣٨٨ص - ١٩٩٠

  .٣٢- ٢٥ ص - ١٩٨٥ّ طبعة جروس برس، طرابلس - ّأغناطيوس طنوس اخلوري

 طبعة ثانية - مكتبة أطلس، دمشق–العرب والعثمانيون، للدكتور عبد الكرمي رافق ) ٤(
  .٢٣٩ ص - ١٩٩٣

  .٢٤٠ ص - املرجع نفسه ) ٥(

، من معامل )هـ١١٤٣سنة  (١٠ص/ ٦ احملكمة الشرعية بطرابلس، رقم ّسجل) ٦(
ّ جملة - عمر عبد السالم تدمري–ّطرابلس األثرية محام إبراهيم باشا العظم اجلديد 

  . وما بعدها٢٢ص -  ٢٠ م، العدد رق١٩٩٤أجنحة األرز، بريوت 

سنة  (١٨ص/ ٧ورقم ) هـ١١٤٤سنة  (١٠٨ص/ ٦ة، رقم ّسجل احملكمة الشرعي) ٧(
  ).هـ١١٥٠

  .٢٣٨ص  - العرب والعثمانيون ) ٨(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٧٢  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

  ).هـ١١٥٢سنة  (٢٠٥ص / ٧ّسجل احملكمة، رقم ) ٩(

  ).هـ١١٥٣سنة  (٢٧٠ص / ٧ّسجل احملكمة، رقم ) ١٠(

  ).هـ١١٥٧سنة  (١٣٠ص / ٨ّسجل احملكمة، رقم ) ١١(

  .٢٦٤ ص - العرب والعثمانيون ) ١٢(

ّأما . من الفارسية، وقد دخلت الرتكية وأصبحت تشري إىل القائد العام: سردار) ١٣(
م من احلجازف: ))ْاجلردة(( ّاسم يعطى للقافلة اليت ترافق احلجاج يف طرائق عود َ ُ وكان . ٌ

ّيعد قافلة اجلردة ويقودها إىل احلجاز أحد باشوات حلب أو طرابلس أو صيدا وقد . ُ
ا يف ليستعنيية ميناء الالذقية بباشوية طرابلس أحلقت الدولة العثمان  الباشا بإيرادا

 يف كتاب حوادث -  ّأمحد عزت عبد الكرمي. انظر تعليق د. إعداد اجلردة اليت يقودها
مطبوعات اجلمعية املصرية للدراسات –ّدمشق اليومية، للشيخ أمحد البديري احلالق 

  . باحلاشية١١ ص - ١٩٥٩ القاهرة - التارخيية

ُاصطالح متداول يف العهد العثماين، يقصد به الزيارة التفتيشية اليت كان : الدورة) ١٤(
ا الوايل قبل موسم احلج بنحو ثالثة  . شهر يف جهات نابلس وعجلونأيقوم 

  ).١ باحلاشية رقم٢٦ ص -  حوادث دمشق اليومية(

  .ّ املقدمة٣٥ ص ..حوادث دمشق) ١٥(

  ).هـ١١٦٤سنة  (٧٥ص / ١٢ رقم - ٠٠ّسجل احملكمة) ١٦(

  ).هـ١١٦٠سنة  (١٢٠ص / ٩ رقم - ٠٠ّسجل احملكمة) ١٧(

  ).هـ١١٦٤سنة  (٧٥ص / ١٢ رقم - ٠٠ّسجل احملكمة) ١٨(

  ).هـ١١٦٥سنة  (٢٧٩ص / ١٢ رقم - ٠٠ّسجل احملكمة) ١٩(

  ).هـ١١٧٣سنة  (٢٨٩ص / ١٢ رقم - ٠٠ّسجل احملكمة) ٢٠(

  ).هـ١١٧٣سنة  (٢٩٥ص / ١٢ رقم - ٠٠ّسجل احملكمة) ٢١(



  
٦٧٣   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

  .١٩٩ ص -٠٠حوادث دمشق ) ٢٢(

  .٢٢١ ص -٠٠حوادث دمشق ) ٢٣(

  .٢٣٥ ص -٠٠حوادث دمشق ) ٢٤(

 للمرادي أيب الفضل حممد بن خليل بن ،ُسلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر) ٢٥(
 الطبعة الثالثة -  منشورات دار ابن حزم، ودار البشائر اإلسالمية، بريوت - علي 
  .١٠٢ -  ٩٧ص / ٤ ج -  م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨

  :ُنقش على واجهة السبيل ما يلي) ٢٦(

  أنشأ هذا السبيل

  الوزير الوقور احملرتم

  حممد باشا املفخم وايل

  .١١٧٥ًالشام حاال يف سنة طرابلس 

عمر .  د- )عصر دولة املماليك(تاريخ طرابلس السياسي واحلضاري عرب العصور : انظر
 -١٩٨١دراسات والنشر، بريوت طبعة املؤسسة العربية لل -عبد السالم تدمري 

  .٣٨١ص / ٢ج

ّنظام أقره السلطان حممد الفاتح يتعهد امللتزم مبوجبه جبباية الضرائب : لتزامالا) ٢٧( ّ
ّنواحي لقاء مبلغ متـفق عليه يقدمه الوايل، ويكون االاملفروضة يف ناحية من  َ َ ّلتزام ملدة الٍ

ّدهم لسنوات عدةّسنة واحدة، وكان بإمكان امللتزمني أن جيددوا عقو : يراجع كتاب. (ٍ
 لعبد العزيز حممد عوض، تقدمي - م١٩١٤ - ١٨٦٤اإلدارة العثمانية يف والية سورية 

  .)١٩٦ -١٩٣ ص - ١٩٦٩ طبعة دار املعارف مبصر - أمحد عزت عبد الكرمي. د

 ١١٨١يت ـّل سنـذكر سجـ، وي٢٧٨ص . هـ١١٨٨ّسجل احملكمة لسنة ) ٢٨(
  .ّموسى هم من نواحي عكار مشايل طرابلسّ أن عرب آل ٣٧ ص- هـ١١٨٢و



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٧٤  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

  .٣١٨ ص - هـ١١٨٦ّسجل احملكمة لسنة ) ٢٩(

 طبعة السالم –ّ تعليق نعوم مغبغب –)  أجزاء٣(تاريخ األمري حيدر الشهايب ) ٣٠(
  .٨٨٠ص / ٢ ج-١٩٠٠مبصر 

  .٨٩٨ص / ٢ج–املصدر نفسه ) ٣١(

ْ املقدمة، األسرة العظمية٣٩ ص - حوادث دمشق اليومية) ٣٢(  - ، لعبد القادر العظمّ
  .٥٤ ص- ١٩٦٠مطبعة اإلنشاء بدمشق 

  .٥٤ ص - ) عام٤٤٣٥( نسخة الظاهرية، رقم - وقفية سعد الدين باشا) ٣٣(
ّ املقدمة، األسرة ٣٣ ص -حوادث دمشق اليومية) ٣٨(و) ٣٧(و) ٣٦(و) ٣٥(و) ٣٤(

  .٥٤- ٥١ ص - ْالعظمية
 من نسخة ٢٢ يف آخر السطر ١٠ًتأيت أوقاف جبلة ونواحيها ابتداء من الصفحة ) ٣٩(

  .١٠ سطر ١٢الظاهرية، حىت الصفحة 
، حىت ١٢تبدأ أوقاف الالذقية ونواحيها من السطر احلادي عشر، من الصفحة ) ٤٠(

ا١٤السطر اخلامس من الصفحة    . من النسخة ذا

، حىت السطر ١٤تبدأ أوقاف دمشق وغوطتها من السطر السادس من الصفحة ) ٤١(
  .٣٥ من الصفحة ١٤

 وتنتهي بنهاية الوقفية يف ١٥ سطر ٣٥تبدأ أوقاف حلب ونواحيها من الصفحة ) ٤٢(
  .٣٩الصفحة 

ْقضية وقفية سعد الدين باشا العظم ّ ّ
)١(  
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َ، نسألك التفضل بالقبول، ما يف )٢(بامسك  يا خري مسؤل((/ ١ص/ ّ
ّطي هذا املنشور، من الوقف الصحيح املسطور ّصدر لدي، ووضح بني . َ َ َ َ

ّ وحكمت بصحته، ولزومه، يف خصوصه وعمومهّيدي، ًعاملا باخلالف، الواقع . ُ
  .ّبني األئمة األسالف يف األوقاف

ّقاله الفقري إليه سبحانه، اآلمل منه منة وغفران
السيد عمر ابن ، )٣(

ُ مبدينة طرابلس الشام احملمية، عفي عنه )٤(السيد حسن اخلزرجي، املوىل اخلالفة ّ
))ّمبنه

)٥(.  
  حقق أمليموالي 

  واختم خبري عملي

  )٦(عمر االحرحي
١١٢٨  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٧(وبه ثقتي وعليه أتوكل

ّاحلمد هللا الذي منح جزيل عطاياه ملن تقرب باملربات لرفيع جنابه، ورفع  ّ
ّدرجات املعايل للواقف على أعتابه، ووفق أهل السعادة لفعل اخلريات 

َْمم العلية لنـيلليمنحهم جزيل ثوابه، فرفعوا اهل ّ َ
 الثواب بتعاطي أسبابه، إىل )٨(

ُأن جعلوا احلطام الفاين خريا باقيا، ونورا يستضاء به ً ًً.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٧٦  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

َوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، شهادة تبلغنا الفوز يف يوم  ّ ً ّ
  .اجلزا، وتقينا أليم عذابه

ّوأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوله وصفوة أحبابه، صلى ً ّ  اهللا ّ
ّ عليه وسلم وعلى آله وعرتته وأزواجه وذريته وأهل بيته وبقية )٩()تعاىل( ُّّ ّ

ُأصحابه، صالة وسالما دائمني متالزمني بدوام ترادف فيوض جنابه ْ َ ً ً.  

  وبعد،

ّفهذا كتاب شرعي دلت على الصدق أدلته، وأقمرت على الصحو  ّ ّ
ُْأهلته، وهو منيب َُّ ِ

ّ عن ذكر ما هو، أن الدست)١٠( ّور املكرم، والوزير احملرتم، كرويب ِ َّ
َالشيم، عايل اهلمم، صاحب الدولة واإلقبال، والسعادة واإلجالل، احلاج سعد  َ

ِ َ ِ

ًالدين باشا حمافظ طرابلس الشام حاال ابن املرحوم املغفور له احلاج إمساعيل 
باشا الوزير الوقور، واحملتشم الدستور، أمري احلاج الشريف، وحمافظ دمشق 

ّشام سابقا، طيب اهللا ثراال .  آبائه وأجداده الفخام، إىل يوم احلشر والقيام)١١(ً
ٍملا علم أن الدنيا قنطرة الفائزين، ورباط املسافرين، ال وطن إقامة  وبقاء، ّ

ْ واستبقاء، أراد وأحب أن يتزود من دنياه لعقباه، ويعمل يف )١٢(ُّومسكن توطن ُ ّ ّ
ُأواله ألخراه م، والداخلني ْ، وينتظم يف سل)١٣(ُ ّك املستظلني يف ظالل صدقا

م، وقف، وحبس، وأبد، وخلد، وأكد، وأطد، بنية ّدار املقامة مبثوبا ّ ّّ ّ ََ َ َ َ
)١٤( 

ِاخللوص عن الريا، وطوية يتألأل منها النور والضيا، ما هو له وملكه وحتت  ّ
ٌطلق تصرفه، ومنتقل ُّ وك ّ إليه بالشراء الشرعي مبوجب حجج شرعية، وصك)١٥(ْ

فوية، حبيث ميلك وقفه وأنواع ط بإمضاء حكام الشريعة املص)١٦(ُممضاة
ّالتصرفات الشرعية فيه إىل حني صدور هذا الوقف، وذلك

)١٧(:  



  
٦٧٧   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

 ظاهر )١٨( مجيع البستان الشجري الكاين يف السقي الغريب/٢ص/
ْطرابلس الشام احملمية، ويعرف ببستان العريف، املوظف عليه بطريق احلكر  ّ ُ ّ

َي جلهة وقف جامعيالشرع ّ
، يف كل سنة قرش )٢١(، والتوبة)٢٠(الكبري: )١٩(

ّأسدي
ًاحملدود قبلة بستان وقف بين اخليمي، وشرقا الطريق اآلخذ إىل . )٢٢( ِ

ْاملرج، ومشاال البستان اآليت ذكره الداخل يف الوقف املزبور، وغربا حقلة وقف  ً ِ ً ْ
َُحق الشرب من ماء القليطّأهل اخلري على مؤذين جامع الكبري، مبا له من  ُ ّ

)٢٣( 
ُبعدان قدره ربع ماء القليط، من ظهر يوم األحد إىل عصره يف كل أسبوع ُ ٍ ّ َ.  

ّومجيع البستان الشجري النصب املستجد يف أرض وقف جامعي الكبري 
ِ، املوظف عليه بطريق احلكر )٢٤(ن يف القرب من مرج األسكلةئوالتوبة، الكا ّ

َني املومىَالشرعي جلهة وقف اجلامع ْ
ّحيده .  إليهما، يف كل سنة ثالثة قروش)٢٥(
َقبلة بستان العريف السابق بالذكر ، ومتامه بستان وقف أهل اخلري املذكور، )٢٦(ِ

ُ، وبستان ورثة املرحوم حممد أفندي اليكن)٢٧(وبستان ابن جنا َ
ًوشرقا ، )٢٨(

ًسكلة، وغربا الطريق ًالطريق العام، ومشاال ساقية املاء الفاصلة بينه وبني مرج األ
َُمبا له من حق الشرب من ماء القليط، من ظهر يوم األربعاء إىل عصره، . العام ّ

  . كل أسبوعيفثنني إىل عصره الُومن ظهر يوم ا

ْومجيع البستان الشجري املفرز من كامل بستان الصريفية يف السقي  َّْ َ ُ
ًالغريب، احملدود قبلة البستان اآليت ذكره، وشرقا الط ريق اآلخذ إىل األسكلة، ِ

ًومشاال الطريق أيضا الفاصل بينه وبني بستان بين األقسماوي، وغربا بستان  ً ً
ّفخر املخدرات الست طاهرة بنت املرحوم أمحد أفندي الظين ّ ّ)٢٩(.  
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ًنة يف السقي املرقوم املفرزة أيضا من ئومجيع احلقلة الشجرية الكا ََ ْ ُْ َّ
ْ اخلراج جلهة وقف كالب األسكلة يف كل سنة َّالصريفية، املوظف عليها بطريق

ًقرشان ونصف قرش، احملدودة قبلة بستان وقف السنجق ً، وشرقا ومشاال )٣٠(ِ ً
ّوغربا بستان الست . قسيمه الداخل يف هذا الوقف اهرة املذكورة، مبا للحقلة طً

ًاملرقومة من حق الشرب، وقدره سهم من مثانية عشر سهما ّ
ّ من عدان ماء )٣١(

  . يف كل أسبوع من نصف ليلة األربعاء إىل ظهر يومها)٣٢(َّيط املعدنَلُالق

ْومجيع احلقلة الشجرية املفرزة أيضا من الصريفية الكاينة يف السقي  ًْ ََ ُ
ًاملرقوم، احملدود قبلة بستان وقف السنجق، وشرقا الطريق اآلخذ إىل األسكلة،  ً ِ

ًومشاال قسيمه الداخل يف الوقف املزبور، وغربا ة، موقّ بستان الست طاهرة املرً
َّاملوظف عليها بطريق اخلراج جلهة األسكلة يف كل سنة قرشان ونصف، مبا هلا 

  . من طريقه املعتاد/٣ص/من حق الشرب 

ْن يف السقي الوسطاين ظاهر طرابلس ئومجيع البستان الشجري الكا
ْالشام، بالقرب من برج بارسباي ْ

ْ الشهري ببستان النصب، املو)٣٣( َّظف عليه َ

ًحيده قبلة .  يف كل سنة ثالثة قروش)٣٤(ِبطريق احلكر جلهة وقف بركة السمك ِ ّ
. )٣٥(ًبستان وقف احلاج عبد القادر الزيادي، وشرقا مقربة سكان الربج املزبور

ً البحر امللح، وغربا الطريق )٣٦()ًالطريق، ومشاال الطريق العام، ومتامه(ومتامه 
فاصل بينه وبني بستان القمري، مبا له من حق الشرب اآلخذ إىل البحر امللح ال

  .من طريقه املعتاد

نة يف أرض مرج األسكلة، جتاه برج ئومجيع احلقلة الشجرية الكا
ُّاجللبان ُ

ً احملدودة قبلة املرج، ومتامه بستان ورثة الوزير املرحوم احلاج سليمان )٣٧( ِ
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ً، وشرقا الطريق مع حافة البحر، ومشاال ا)٣٨(باشا ًلطريق اآلخذ إىل الربج، وغربا ً
ّالطريق اآلخذ إىل املدينة، مبا يتبعها من البيت الكائن فيها، املوظف عليها 

 يف كل سنة قرشان، مع ما يتبعها )٣٩(ِبطريق احلكر الشرعي جلهة قلعة طرابلس
ّ املوظف عليها بطريق )٤٠(من قطعة األرض امللحقة فيها، املغروسة باألشجار

ي جلهة الوقف املرقوم، يف كل سنة قرش واحد، وجلهة تعزيل ماء ِاحلكر الشرع
ا، من فجر يوم الثالثاء  ُساقية سليمان باشا، يف كل سنة قرشان، ومنها شر ْ

  . يف كل أسبوع)٤١(ُإىل ظهره

ُومجيع البستان الشجري الكاين يف السقي املرقوم، ويعرف بالزيتونة، 
ة وقف بركة السمك يف كل سنة مخس كر الشرعي جلهحلَّاملوظف عليه بطريق ا

ًحيده قبلة بستان ورثة صادق أفندي املولوي.  قروشية)٤٢(شواهي ِ ً، وشرقا )٤٣(ّ
ًالطريق الفاصل بينه وبني بستان التبلبلي، ومشاال البستان اآليت ذكره، وغربا  ً

  .بستان عاليا

ًومجيع البستان الشجري الكاين يف السقي املرقوم، احملدود قبلة بست ان ِ
ًعاليا، وشرقا الطريق، ومشاال البستان السابق بالذكر، وغربا بستان وقف السيد  ًِ ً

ّعلي أفندي الدبوسي
ِ، املوظف عليه بطريق احلكر الشرعي جلهة وقف بركة )٤٤( َّ

 من حق الشرب من )٤٥(السمك يف كل سنة ثالثة أرباع القرش، مبا للبساتني
  .طريقه املعتاد

 بطريق اَّلكاينة يف السقي املذكور، املوظف عليهومجيع احلقلة الشجرية ا
َّكر الشرعي جلهة الوقف املذكور، يف كل سنة قرش ومخس مصريات، احل

ًاحملدودة قبلة بستان ً وقف السيد علي أفندي، وشرقا الطريق السالك، )٤٦(ِ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٨٠  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

ًومشاال البستان اآليت ذكره الداخل يف الوقف املذكور، وغربا حقلة بين الكوسا  ِ ً
  .هرية بعاليا، مبا هلا من حق الشرب من طريقه املعتادالش

ومجيع البستان الشجري الكاين يف السقي املذكور املعروف ببستان 
ًالبحر، احملدود قبلة البستان الداخل يف الوقف املذكور، وشرقا ومشاال الطريق  ً ً ِ

ور ً ومتامه البحر امللح، وغربا البستان الداخل يف الوقف املذك/٤ص/السالك 
، يف وقف بركة السمكَّاملوظف عليه بطريق احلكر الشرعي جلهة  ِاآليت ذكره،

  .كل سنة قرش ومخس عشرة مصرية، مبا له من حق الشرب من طريقه املعتاد

ومجيع البستان الشجري الكاين يف السقي املذكور، الشهري ببستان 
سنة قرشان  بطريق احلكر الشرعي يف كل )٤٧()عليه(َّاحلاج رمضان، املوظف 

ًجلهة الوقف املذكور، احملدود قبلة بستان ورثة حممد جقر ً، وشرقا البستان )٤٨(ِ
ًاجلاري يف الوقف املذكور، السالف الذكر، ومشاال بستان وقف علي أفندي، 

  .ًوغربا بستان بين عاليا، مبا له من حق الشرب من طريقه املعتاد

ور املعروف ببستان ومجيع البستان الشجري الكاين يف السقي املذك
َّاحلرات، ، املوظف عليه بطريق احلكر الشرعي جلهة وقف بين عبد القادر 

ً، يف كل سنة قرش وربع، احملدود قبلة وقف الطواشي)٤٩(امليناوي ً وشرقا )٥٠(ِ
ّ املاء، ومشاال بستان التقيشة وقف مدرسة احلجيجيةةساقي ْ َ ُ ستان بً، وغربا )٥١(ً

  . له من حق الشرب من طريقه املعتادمبا. ًوقف الطواشية أيضا

ََومجيع احلقلة الشجرية املفرزة من بستان اجلاموس
 الكاين يف السقي )٥٢(

َّالشرقي، املوظف عليها بطريق احلكر الشرعي جلهة وقف األسكلة يف كل سنة 

ًاحملدودة قبلة قسيمتها اجلارية يف . ستة قروش وثالثة أرباع القرش ومثان مصاري ِ
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ًذكور اآليت ذكرها، وشرقا الطريق الفاصل بينه وبني بستان الصفدية، الوقف امل ِ

ًومشاال بستان وقف بين كيوان الذهب، وغربا بستان وقف جامع  ً
ُْالبـرطاسية

  .)٥٤(ّ، ومتامه حقلة وقف جامع التفاحي)٥٣(

ًومجيع احلقلة الشجرية املفرزة أيضا من كامل بستان اجلاموس املزبور،  ََ
 بطريق احلكر الشرعي جلهة وقف األسكلة يف كل سنة ثالثة َّاملوظف عليها
ًحيدها قبلة الطريق الفاصل بينها وبني بستان املالكية، وشرقا . قروش ونصف ً ِ ّ

ِالطريق الفاصل بينها وبني بستان الصفدية، ومشاال قسيمتها السالف ذكرها،  ً
  .ًوغربا بستان وقف جامع التفاحي

ًيف السقي املذكور، الشهري سابقا ومجيع البستان الشجري الكاين 
ّببستان السياقة، واآلن بالناعورة وبعل العمادي، احملدود قبلة جبانة  ً ِ

 ً، ومشاال)٥٦(ً، وشرقا الطريق اآلخذ إىل بساتني املالكية وغريها)٥٥(نيـاملسلم
ْ، وغربا سكر املاء الفاصل بينه )٥٧(ِالنصب املستجد اآليت ذكره املالصق هلا ِ ً

ُتان سندمر امللكوبني بس ْ َ
َّ، املوظف على البستان املذكور بطريق احلكر )٥٨(

، يف كل سنة ثالثة قروش وربع، مبا له من )٥٩(الشرعي جلهة وقف درويش بشه
ّحق الشرب من الناعورة القدمية، ومن حق الشرب أيضا من ماء عدان بستان  ً

: أسبوع يومانَّ، املعدن يف كل )٦٠(ْ ملك احلاج علي العمادي/٥ص/ُسندمر 
ّ من كل يوم أربع ساعات هلذا البستان أي وقت شاء )٦١(األحد واألربعا

  .الساقي

ًومجيع النصب املستجد املالصق له، احملدود قبلة أرض سليخ وقف  ِ ّ
ًوشرقا الطريق، ومشاال سكر ماء سندمر، وغربا البستان السابق ، )٦٢(ُالقرطامة ًْ ِ ً
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َّذكره، املوظف على  جلهة وقف الشيخ عبد ،يق احلكر الشرعي نصفه بطر)٦٣(ِ
  .، يف كل سنة نصف القرش)٦٤(اخلالق

ْومجيع الكرم الزيتون القا ِم يف أرض مزرعة املعيصرةئَ َُْ
 التابعة لناحية )٦٥(

ٍ من أعمال احملمية، الشهري بكرم الدفلة، املشتمل على تسعة )٦٦(الكورة ْ ّ
ْوعشرين أصال من الزيتون، حيده قبلة كرم ا ً ِ ّ ًوشرقا الطريق لغزالة بيد ورثة السنية، ً

ْالسالك، ومشاال وغربا زيتون ورثة أمحد جاويش سلطي زاده ً ، ومتامه أرض )٦٧(ً
  .سليخ

ْومجيع الكرم الزيتون الكاين يف املزرعة املر ، )٦٨(ة الشهري بالزباديموقَ
ّاملشتمل على أحد وسبعني أصال من الزيتون، حيده قبلة زيتون ورثة الذم ً ِ ٍّ ي ً

َصدقة َ َ
ْ، ومتامه كرم وقف حضرت)٦٩(

، )٧١( السلطان إبراهيم ابن األدهم)٧٠(
ّقدس سره، وشرقا زيتون احلاجة زمزم بنت أيب طحنة ً ّ

ِ ّ ، ومتامه زيتون وقف )٧٢(ُ
ًمسجد الطواشية، ومشاال زيتون ورثة أيب طحنة، وغربا زيتون ورثة دقن  ً

  .)٧٣(الزردا

ْومجيع الكرم الزيتون الشهري با ة، موقلطويلة، الكاين يف املزرعة املرَ
ًحيده قبلة الطريق السالك، وشرقا .  من الزيتون)٧٤()أصل(ة ئاملشتمل على ما ِ ّ

ًكذلك، ومتامه زيتون وقف السنجق، ومشاال زيتون وقف املذكور أيضا، وغربا  ً ً
  ً.الطريق السالك أيضا

ّومجيع اخلمسة أصول من الزيتون القامية يف كرم الرملية،  ِحيدها قبلة ْ ّ
ًومشاال الزيتون املعروف بزيتون احلاج ، )٧٥( جيهًوشرقا زيتون عبد القادر القلع

  .)٧٧(ً، وغربا زيتون ورثة بين املعماري)٧٦(ّحممد العكاري
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ًومجيع الكرم الزيتون الشهري بظهر البـريج، املشتمل على ستني أصال من  َُْ ْ
َُقبلة الطريق اآلخذ إىل طاحون البـريج، ّة، حيده موقالزيتون الكاين يف املزرعة املر ً ِ

ّوشرقا زيتون عمدة املدرسني الفخام السيد عبد القادر أفندي ً، ومشاال )٧٨(ً
  . إليهىً، وغربا زيتون موالنا السيد عبد القادر أفندي املوم)٧٩(زيتون نرسيس

ْومجيع الكرم الزيتون الكاين يف املزرعة املزبورة
ج َُ، الشهري بظهر البـري)٨٠(
ًأيضا، املشتمل على اثنني وعشرين أصال من الزيتون ًحيده قبلة الطريق اآلخذ . ً ِ ّ

ًإىل طاحون البـريج، وشرقا النهر الكبري، ومشاال زيتون نرسي ً ً، وغربا زيتون )٨١(ينـَُ
  . إليهىعبد القادر أفندي املوم

ًومجيع العشرة أصول القامية يف ظهر البـريج أيضا يف املزرعة املر ، ةموقَُ
 الطريق السالك، /٦ص/، ومتامه )٨٣( املسقاوي)٨٢()ابن(احملدودة قبلة زيتون 

ًوشرقا زيتون ورثة أمحد جاويش السلطي، ومشاال زيتون عبد القادر أفندي  ْ ً
  .ًاملشار إليه، وغربا الطريق السالك

ْومجيع الكرم الزيتون الشهري بالقبودان، املشتمل على ستة
 أصول، )٨٤(

ًاحملدودة قبلة ًالطريق السالك، وشرقا زيتون ورثة السيد حممد العابدي، ومشاال : ِ ً
  .ًزيتون ابن احلاج درويش، وغربا الطريق السالك

ّ والعشرين أصال من الزيتون املتفرقة يف األرض السليخ، )٨٥(ومجيع الثالثة ً
ا األربع أرض قاملعروفة بظهر احللواين يف املزرعة املر وقة احملدودة من جها

  .خسلي

ْومجيع الكرم الزيتون الشهري بالبداويات، املشتمل على ثالثة وعشرين 
ًأصال من الزيتون، احملدود قبلة أرض سليخ، وشرقا الطريق اآلخذ إىل  ِ ً
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ِبكفت ًومشاال الطريق السالك، ومتامه أصالن من الزيتون البن احللواين، ، )٨٦(نيْ
  .وقةق، يف املزرعة املر)٨٧(مهيًوغربا زيتون ابن املكانسي، بيد السيد حممد األد

وقة يف جور الست، املشتمل قْومجيع الكرم الزيتون القامي يف املزرعة املر
ًعلى ثالثة عشر أصال من الزيتون، احملدود قبلة زيتون ابن السنيه، وشرقا زيتون  ِ ً
ًعبد القادر القلعجي، ومشاال زيتون عبد احلق احللواين، وغربا املعروف بزيتون  ً

  .)٨٨(ّبشه العقادسامل 

َُوقة بظهر البـريج، قْومجيع الكرم الزيتون الكاين يف أرض املزرعة املر
ِاملشتمل على تسعة وأربعني أصال من الزيتون، احملدود قبلة زيتون بين  ً

ً، وشرقا السالك، ومشاال )٨٩(جندح  )٩١()ورثة أمحد جاويش ()٩٠()زيتون(ً
ًسلطي زاده، وغربا زيتون بين الربكة ْ)٩٢(.  

ة، املشتمل على اثنني موقم يف املزرعة املرئْومجيع الكرم الزيتون القا
ِومخسني أصال من الزيتون، احملدود قبلة زيتون وقف على السيد أمحد  ً

ً، وشرقا الطريق السالك، ومشاال أرض سليخ، وغربا زيتون بين )٩٣(احلكيم ًً
  .املصري

ة، املشتمل على أربعة موقم يف املزرعة املرئْومجيع الكرم الزيتون القا
ً، وشرقا زيتون ورثة )٩٤(ِ احملدود قبلة زيتون رمضان بشه،ًوستني أصال من الزيتون

ُ، ومشاال زيتون ابن شهال احلور)٩٥(الشبقون ّ ّابن شهال احلور (ً، وغربا زيتون )٩٦(ً
  .) بين احللواين)٩٧(ًأيضا، ومتامه زيتون

ة، الشهري بكرم الزعرورة، موقاملرم يف املزرعة ئْومجيع الكرم الزيتون القا
م ئ السليخ، القا)٩٨(ًاملشتمل على مائة وستني أصال، مع ما يتبعه من األرض
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ًفيها بعض أصول منه، احملدودة قبلة زيتون بين احللواين، وشرقا زيتون بين  ِ

ً، ومشاال زيتون شهال احلور، وغربا زيتون وقف يبارغال ّ ّ املوقع، املوظف /٧ص/ً ّ
ِائة أصل من الزيتون املتقدم ذكره، يف كل سنة مخسة قروش وثلث، على كل م ّ ٍ

  .بطريق اخلراج جلهة الناحية

ّومجيع الكرم الزيتون الشهري بكرم النرجسية ْ ْ
ِ والعفريت، املشتمل على )٩٩(

ِصل من الزيتون، منها ثالثة منفردة، حيده قبلة زيتون ابن السيأمائة  ، )١٠٠(ريـّ
ّ، ومشاال زيتون ورثة مصطفى آغا السراجًوشرقا الطريق السالك ً، وغربا )١٠١(ً

ْالطريق السالك، ومتامه كرم ابن طحطح
)١٠٢(.  

ْومجيع الكرم الشهري بالبيدر
ُ الكاين يف أرض مزرعة جبورا تابع )١٠٣(

ً حيده قبلة،ًم فيه تسعة ومثانون أصال من الزيتونئالقا. الناحية املزبورة ِ زيتون : ّ
ً، ومشاال زيتون ورثة ابن )١٠٤( زيتون وقف حممود بيكًبين السنيه، وشرقا

  .ً، وغربا الطريق السالك الفاصل بينه وبني الزيتون اآليت ذكره)١٠٥(احلالومي

ْوالعشرين أصال من الزيتون بالقرب من الكرم ، )١٠٦(ومجيع الستة ً
ًاملذكور، حيده قبلة أرض سليخ، وشرقا الطريق السالك، ومتامه الزيتون امل ً سبوق ّ

ّبالذكر، ومشاال زيتون احلاج حممد العكاري، وغ ً   .)١٠٧(ابـًربا وادي هـِ

م ئة، القاموق املزرعة املر)١٠٩()بأرض(ْ الكرم الكبري الكاين )١٠٨(ومجيع
ً من الزيتون احملدود قبلة)١١٠(ًة أصل، وأحد وعشرون أصالئفيها ثالمثا زيتون : ِ

ًكرها، وشرقا زيتون بيت ِوقف حممود بيك، ومتامه مخسة أصول اآليت ذ
ً، ومشاال زيتون وقف الطواشي، وغربا الطريق السالك)١١١(الشكعة ً.  

  .ْومجيع اخلمسة أصول بالقرب من الكرم املزبور
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ِومجيع السبعة عشر أصال فوق احلافة، حيدها قبلة زيتون احلاج حممد  ّ ً
ًالعكاري، وشرقا الزيتون املسبوق بالذكر، ومشاال زيتون وقف ال ِ ًطواشي، وغربا ً

  .الطريق السالك

 خارج )١١٣( جتاه مدفن القنبقية)١١٢(ومجيع اجلنينة الليمون الكاينة
ًطرابلس، احملدودة قبلة جبانة املسلمني، وشرقا البيوت املستجدة، ومشاال حوش  ّ ً ّ ً ِ

ًورثة السيد حممد العابدي سابقا، وغربا بيـر احلاج حس ، ومتامه )١١٤(ني األصيلـً
  .ا هلا من حق الشرب من طريقه املعتادالطريق، مب

ّومجيع البيوت املستجدة يف حوش العمارة الكاينة يف حملة مسجد  ّ
ا ستة، )١١٥(اخلشب ُوعد ً وعشرون بيتا، الراكب بعضها على بعض، )١١٦(ّ

ًاحملدودة قبلة ِجبانة املسلمني، وشرقا بيوت ملك كرمية الواقف املشار إليه، : ِ ً ّ
ّالسابق ذكرها، وغربا الطريق الفاصل بني الدار وبني اجلبانةًومشاال اجلنينة  ً ِ.  

ّومجيع الدار العامرة البناء الكاينة يف حملة احلجارين  من )١١٧(ّ
ُُّ احملمية املشتملة على سفل وعلو، ومنافع ومرافق، وحقوق )١١٨(ّحالتـم ّ

نبها ُشرعية، فالسفل يشتمل على فسحة مساوية يدخل إليها من باب الدار جبا
َُقبوان متالصقان معقودان باملؤن واألحجار، وإىل جانبها بيتان / ٨ص/

ًمتالصقان أيضا، مسقوفان باجلذوع واألخشاب، يالصقهما مطبخ وأدب 
ً، ويدخل من الفسحة املذكورة إىل فسحة مساوية أيضا، مفروشة )١١٩(هخان ُ

قوفان ، يف جانبها بيت كبري داخله بيت آخر، مس)١٢٠(بالبالط البحصاص
باجلذوع واألخشاب، يالصقهما بيت مسقوف، إىل جانبه مطبخ وأدب خانه 

َويصعد من الفسحة األوىل على سلم حجر إىل مصيف كبري راكب . ًأيضا ُُّ
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ُعلى أحد القبوين املذكورين، عليه عريشة عنب، يدخل منه يف باب إىل فسحة 
َّصغرية يـتوصل منها يف باب إىل طبقة كبرية َُ ً

ى كبري، وإيوان عليه  مبمش)١٢١(
ً البيتني السفليني املسقوفني، ويصعد أيضا من خزينة، راكب ذلك على ُ َ َّ ْ ُ

 راكبتني على )١٢٢(ةـُّ سلم حجر إىل طبقة داخلها خزينالفسحة الفوقية على
ِحيد ذلك قبلة الطريق. الطبقة املذكورة  الفاصل بينهما وبني وقف بين )١٢٣(ّ

ً وشرقا مصبنة ورثة املرحوم - السالك، وفيه البابً، ومشاال الطريق)١٢٤(كتوتوا
ُ، وغربا جنينة السيد إبراهيم)١٢٥(ة زادََبـركةالسيد صاحل أفندي  ً.  

ّ من حمالت )١٢٦(ّومجيع الدار العامرة البنا، الكاينة يف حملة باب احلديد
ُاحملمية، املشتملة على سفل وعلو، ومنافع ومرافق، وحقوق شرعية، يدخل من  ََ ُُّ ّ

دهليز إىل فسحة مساوية مفروشة بالبالط البحصاصي، ب من باب )١٢٧(السفل
فيها حوض ماء جيري إليه املاء من قناة طرابلس حبق واجب معلوم، ويف 

َّجانبها مربع يالصقه إيوان، داخله خزينة، عليها متخت َُ ّ
ويف جانب . )١٢٨(

ّيصعد من العلوي و. وأدخبانة ويف جانب الفسحة املذكورة مطبخ. ّاإليوان مربع ُ َ ُ
ُّعلى سلم حجر من الفسحة إىل طبقتني متالصقتني مسقوفتني باجلذوع

)١٢٩( 
ّواألخشاب، راكبتني على الدهليز واملربع السفليني املسبوقني وجتاه .  بالذكرّ

ّالطبقتيـن املذكورتني مصنف كبري راكب بعضه على السفلي املذكور،  وبعضه ُ
ِ املوظف عليها بطريق احلكر )١٣٠(نعلى بعض أماكن وقف البيمارستا ّ

ّحيد كامل . ، يف كل سنة ثالثة أرباع القرش)١٣١(الشرعي، جلهة الوقف املذكور
ًذلك قبلة ً العريف، وتعرف بدار رمضان أفندي، وشرقا )١٣٢(دار ابن: ِ ُ

ّ القطان، ومتامه دار السيد عبد الواحد يًالبيمارستان، ومشاال دار احلاج عل
  .الطريق العام وفيه البابًبركة، وغربا 
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 أقبية الراكب على أحدمها )١٣٣(ومجيع الدار العامرة البناء مع الثالثة
ّبعض علوي الدار على ما يأيت تفصيله، الكاين ذلك كله يف عقبة بين اللحام  ََ َ ُّ ّ

ّ، من حمالت احملمية، وتشتمل الدار على سفل )١٣٥( بني اجلسرين)١٣٤(ّيف حملة
ّوعلو، ومنافع و ّ وحقوق شرعية، يدخل إىل سفليها من الباب /٩ص/َمرافق ُ ُ ُ

إىل فسحة مفروشة بالبالط البحصاصي، فيها حوض ماء جيري إليه املاء من 
َّوجتاه الفسحة مربع معقود باملؤن . ض السبيل املالصق لباب الدارئفا

ّواألحجار، يقابله مربع أيضا، داخل املربع  ،ًاـّ األول مربع أيض)١٣٦(ًّ
. هويالصق احلوض املذكور مطبخ وأدخبان. ه ذلك مطبخ وأدخبان)١٣٧(طّـيتوس

ُّويصعد من الفسحة من جانب احلوض على سلم خشب إىل خزينة راكبة  ُ
ًمسقوفة باجلذوع واألخشاب، ويصعد من الفسحة أيضا  على دهليز الدار ُ

ّعلى سلم حجر يتوسطها ُّ
 بيت مسقوف باجلذوع واألخشاب، )١٣٨(

ُ السلم باب يدخل منه )١٤٠(ويف أعال. ًبيت صغري مسقوف أيضا )١٣٩(داخله ّ ُ
َّإىل فسحة مبلطة مشتملة على طبقة كبرية مع خزينة بكوتني مطلتني على  ِّ ُ َّ
ّالسفلي ومطبخ وأدخبانه راكب ذلك على املربع السفلي، ويقابل الباب املذكور  ُ ُّ

ُ مبلط ينتهي إىل باب يدخل منه إىل فسحة مس)١٤١(ممشى ّاوية مبلطة جتاهها َّ
ُويف الفسحة املذكورة باب يدخل منه إىل طبقة . قاعة بإيوانني ومطبخ وأدخبانه

خل إىل داخل أحدها ُدوي. صغرية راكب ذلك على أحد األقبية السابق ذكرها
من باب أسفل من باب الدار، مسقوف باجلذوع واألخشاب، راكب عليه 

 بابان )١٤٢()املذكور(ق الباب ويالص. ُبعض علوي الدار املسبوق بالذكر
َ على حدة، راكب عليهما طباق وقف بين موصليِداخلهما قبوان، كل قبو ِ .

ًحيد الدار مع األقبية قبلة الطريق الغري النافذ ِ ً وفيه الباب، وشرقا بيوت )١٤٣(ّ
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َوقف على مصاحل احمللة، ومشاال بيت بين شويربات ُ ً ً، وغربا الطريق اآلخذ )١٤٤(ّ
  .)١٤٥(احنيإىل الطو

َّ، املعدة للصباغة جتاه خان )١٤٦(ّومجيع احلانوت الكاين يف حملة الرتبيعة َُ
ً بطرابلس، احملدود قبلة الطريق السالك وفيه إغالقها، وشرقا )١٤٧(دينّاملنج ً ِ

ًدكان حالقة ملك مرمي بنت الريس حسني، وغربا الطريق أيضا، ومشاال قبو  ً ً ّ ِ

  .معروف بقاعة اللنب

ّدار العلوية العامرة البناء الكائنة يف حملة ساحة عمريةومجيع ال ّ ُ
)١٤٨( 

ْداخل دار بين البحريي َ ُ
َ، ويصعد )١٥١(املسلخ) ١٥٠(، املالصق لطاحونة)١٤٩( ُ

ّإليها على سلم حجر إىل فسحة مبلطة، عليها إيوان كبري، يف جانبه خزينة  ُّ
ُجتاه السلم املذكور، وخزينة أيضا، ويدخل من الفسح ً ة إىل مطبخ يف جانبه َُّ

ُّبيت معد للمونة، فيه متخت، ويصعد من املطبخ املذكور على سلم حجر  ُ ُ َُّ َ ّ َ
 )١٥٣( على املطبخ، واألخرى)١٥٢(ًأيضا إىل طبقتني متقابلتني، راكبة إحدامها

َعلى اإليوان املسبوق بالذكر، ومصيف عال، ومنافع ومرافق، وحقوق شرعية،  َ
ْراكب مجيع ذلك على ملك ًحيد الدار املذكورة قبلة.  الغريِ ِ  )١٥٤(البيت اجلاري: ّ

ًيف الوقف اآليت ذكره، وشرقا الطريق اآلخذ   إىل البيوت اآليت ذكرها، /١٠ص/ِ
ًالداخلة يف الوقف املزبور، وفيه الباب، وغربا سكر ماء طاحون املسلخ، ومشاال  ْ ِ ً

ّبيت احلاج عبيد القصاب ُ.  
  .السابقةومجيع الدار بالقرب من الدار 

وتشتمل . ّومجيع اجلنينة الليمون املختلف النوع شرقي الدار املذكورة
َة على سفل وعلو، ومنافع ومرافق، وحقوق شرعية، فالسفل موقالدار املر ُُّ
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ِيشتمل على فسحة صغرية، يف جانبها الشرقي قبوان معقودان باملؤن 
ّ

ُّة على سلم ُ مطبخ وأدخبانه، ويصعد من الفسح)١٥٥(واألحجار يالصقها
َحجر إىل مصيف صغري، داخله طبقة كبرية مسقوفة باجلذوع واألخشاب 

ّبكوات مطالت على اجلنينة ٍ
ّ ُ

ُّ املذكورة ويصعد منها على سلم خشب إىل )١٥٦( ُ
ُطبقة أخرى تعلوها بكوات مطالت على اجلنينة، وكوات أيضا م ًُ ّ ّّ ِ ّطالت على ُ ِ

ّسفلي الدار املذكورة، مسقوفة باجلذوع  ًحيد الدار واجلنينة قبلة. واألخشابُ ِ ّ :
ْجنينة بين القواص، وشرقا سكر طاحونة ِ ً ّ

ُ سندمر، ومنه شرب اجلنينة )١٥٧( ُ
ًومشاال جنينة بيت البحريي، وغربا البيوت اآليت ذكرها.  والدار املذكورة َ ُ ً)١٥٨( 

  .اجلارية يف الوقف املذكور
ُْومجيع الطبقة العلوية املالصقة هلا

َُّصعد إليها على السلمُ، وي)١٥٩(
)١٦٠( 

ًاملتقدم ذكرها، حيد الطبقة املذكورة قبلة ومشاال وشرقا البيوت الوقف  ً ً ِ ّ ِّ

 مبا للطبقة من حق االنتفاع )١٦٢(ً يف هذا الوقف، وغربا النهر الكبري)١٦١(اجلارية
  .ُباملطبخ واملرافق يف الدار السفلية

ّ الكاينني سفلي الطبق)١٦٣(ومجيع البيتني ة املذكورة، املسقوفني باجلذوع ُ
  .واألخشاب، احملدودين حبدودها، مبا هلما من حق االنتفاع باملرافق املذكورة

ّ من حمالت )١٦٤(ِّومجيع الدار العامرة البناء، الكاينة يف حملة اليعقوبية
َطرابلس احملمية، املشتملة على سفل وعلو، ومنافع ومرافق، وحقوق شرعية،  ّ ُ ّ

 أقبية معقودة باملؤن واألحجار، يالصقها قبو )١٦٥( على ثالثفالسفل يشتمل
ّ، ويصعد إىل العلوي)١٦٦(وقف على مصاحل البري الشهري ببيـر السيدة ُ

)١٦٧( 
ّعلى سلم حجر يتوسطها ُّ

ًويصعد من السلم أيضا . زينةخ طبقة داخلها )١٦٨( ُّ ُ
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إىل مصيف وثالث طبقات مسقوفات باجلذوع واألخشاب، راكبة على 
ِلسفلي املسبوق بالذكرا

ّ ُ.  
ّحيد ذلك . )١٦٩(ويعلو أحد الطبقات املذكورة طبقة ومطبخ وأدب خانه

ًقبلة قبو  ً وشرقا البيـر املتقدم ذكره، ومشاال دار )١٧١( بين كرامة)١٧٠()وقف(ِ ِ ّ ً
ًالسيد عبد الرحيم احلمصي، ومتامه دار األستاذ سليمان، وغربا جنينة 

  .)١٧٣( الياقويب)١٧٢(ياسف
  .ّكل ذلك بقضاء طرابلس الشام احملمية

ً شرعيا، وحبسا مؤبدا مرعيا، ال ً،ً وقفا صحيحا)١٧٤(٣٦/٠٠٠ص/ ً ًّ ِّ َ ً َّ ْ
ُب وال ميلك وال يستملك وال يبدل وال يستبدل، وال ينتقل إىل هيباع وال يو ُ ُّ َّ ُ

ّملك أحد بوجه من الوجوه وال بسبب من األسباب، بل كلما مر عليه زمان  ّ ٍ ٍ

ّ وكلما تواىل عليه عصر وأوان أطدهّأكده، ُُ وخلده، فهو حمرم حبرمات اهللا، )١٧٥(ّ َّ ّ
ٌمدفوع عنه حبول اهللا، فمن سعى يف نقضه وإبطاله وتغيريه

 واستبداله )١٧٦(
  . جيازيه بأفعاله)١٧٧(فاهللا

ّ تعاىل وحوله وقوته من شر متمرد)١٧٨(ويستعيذ الواقف باهللا ّ ّ
 أو )١٧٩(

ُّب على وقفه هذا بتملك واستمالك، وتعطيل ّذي شوكة وقهر، يتغل

 أبد اآلبدين، ودهر الداهرين، إىل )١٨٠(واستهالك، جيري احلال يف ذلك كذلك
َََِّفمن بدله بـعدما مسعه فإمنا أن يرث اهللا األرض ومن عليها وهو خري الوارثني  َُ َُ َِ َ َ َ َْ ْ َ َّ َ

َِإمثه على الذين يـبدلونه إن اهللا مس َ َّ ِ ُِ َُ ُ ُِّ َُْ َ
ِ َّ ٌيع عليمََ

َِ ٌ)١٨١(.  
َتعاىل وقـفه هذا على نفسه الكرمية، ) )١٨٢(اهللا(أنشأ الواقف، أثابه  ْ

ا اهللا ومحاها، وشكر يف مصاحل البـر )١٨٣(ذات ّ األخالق السليمة، صا
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، أطال اهللا تعاىل بقاه، ال يشاركه فيه مشارك، وال )١٨٤(ّمسعاها، مدة حياته
  .ينازعه فيه منازع

 :ّفسح اهللا تعاىل يف مدته، على كرمياته املصوناتمث من بعده، 
 فاطمة خانوم، والست حفصة خانوم، والست عابده )١٨٥(دةّـالسي
ُ، وعلى من سيحدثه)١٨٦(ومـخان

ً اهللا تعاىل له من األوالد ذكورا وإناثا )١٨٧( ً
ِللذكر مثل حظ األنـثـيـنيبينهم على الفريضة الشرعية  َّْ ََُْ ِّ َ ُ ْ

ِ ِ َ ِْ)عدهم على مث ب. )١٨٨
أوالدهم كذلك، مث على أوالد أوالدهم كذلك، مث على أوالد أوالد أوالدهم 
م مثل ذلك، بطنا بعد بطن، وطبقة بعد  ًكذلك، مث على أنساهلم وأعقا

والعياذ - ُطبقة، الطبقة العليا حتجب الطبقة السفلى، فإذا انقرضوا بأمجعهم 
ْ وخلت-باهللا تعاىل َ َ

ٍا على ذرية كل من إخوة  األرض منهم عاد وقف)١٨٩( ّّ ً
َالواقف املشار إليه، أسبغ اهللا تعاىل جزيل نعمائه عليه، وهم َ:  

َ الوزير احملتشم، والدستور املفخم، كرمي الشيم، عميم )١٩٠(ضرةح بجنا ِ ّ
ًالكرم، احلاج أسعد باشا، أمري احلاج الشريف، وحمافظ دمشق الشام حاال، 

  .أدام اهللا تعاىل إجالله
َ من أمريي األمراء الكرام، كبرييٍّب كلوحضرة جنا

ُ الكرباء، )١٩١(
  .ّالفخام، احلاج مصطفى باشا، يسر اهللا له من اخلري ما يشاء
  .واملرحوم املغفور له السيد إبراهيم باشا، طاب ثراه

ّوعلى ذرية كل من الست املصونة، واجلوهرة املكنونة، الست ّ  /٣٧ص/ّّ
، شقيقيت الواقف املشار إليه، )١٩٢( خانوم، والست زليخة خانوم خاننسل

  .َعلى الشرط والرتتيب املذكورين أعاله
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َ انقرضوا بأمجعهم، والعياذ باهللا تعاىل، وخلت األرض منهم )١٩٣(فإذا َ
ّعاد وقفا على ذرية كلٍ  من عم الواقف املشار إليه، وهم ّ ّّ ً:  

شق الوزير املرحوم احلاج سليمان باشا أمري احلاج الشريف وحمافظ دم
  .ًالشام سابقا، طاب ثراه

ًوذرية عم الواقف أيضا، فخر األماجد الكرام، املرحوم موسى بيك،  ّ ّّ
ّوعلى ذرية ابن عم الواقف، املرحوم احلاج مصطفى بيك، على الشرط  ّّ

  .َوالرتتيب املذكورين أعاله
َفإذا انقرضوا، والعياذ باهللا تعاىل، بأمجعهم، وخلت األرض منهم، عاد  َ

ُى من يوجد من أقرباء الواقف غري من ذكر ممن ينسب إليهم أو ًوقفا عل ُ
ّألحدهم، بأب من اآلباء، أو بأمٍ  من األمهات، على الشرط والرتتيب  ّ ٍ

ً وقفا على من دً انقرضوا مجيعا، والعياذ باهللا تعاىل، عاًوإذا. املذكورين أعاله
ًون موجودا من ذرية عتقائهم مجيعا، على الشرط والرتكي َُ ّّ تيب املذكورين ً

ًكذلك، فإذا انقرضوا وخلت األرض منهم عاد وقفا على فقراء احلرمني 
ا أفضل الصالة وأمت : الشريفني ُّمكة املشرفة، واملدينة املنورة، على احلال  ُ ّ ّ َّ
ّعلى أن من مات من أهل هذا الوقف عن ولد، أو ولد ولد، أو ولد . السالم

يبه إىل ولده، أو ولد ولده، أو ولد ولد ب، عاد نصِ أو عقٍولد ولد، أو نسل
ن عومن مات منهم . ِ أونسله أو عقبه)١٩٤()أو ولد ولد ولد ولدهه، (ولد 

ِغري ولد، وال ولد ولد، وال ولد ولد ولد، وال نسل، وال عقب، عاد نصيبه إىل 

ُمن هو يف درجته وذوي طبقته من أهل الوقف، يقدم يف ذلك األقرب  ّ ُ
ومن مات منهم قبل أن يستحق يف هذا الوقف . ففاألقرب إىل الواق

أو ، )١٩٦()ولد ولد(ً، وترك ولدا، أو ولد ولد، أو ولد ولد ولد ولد )١٩٥(ًاـشيئ
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ًنسال، أو عقبا، قام ولده، أو ولد ولده، أو ولد ولد ولد ولده، أو نسله، أو  ِ ً
ّعقبه مقامه يف االستحقاق، واستحق ما كان يستحقه أبوه، أو جده، أ ّ ّو جد ُِ

  .ًّأبيه إن كان حيا
َوشرط الواقف  أن يبدأ : ً يف وقفه هذا شروطا، منها-أثابه اهللا تعاىل–َ

ُُّأوال من غلته بتعمريه وترميمه وما فيه منوه وبقاء عينه، ودفع خراجاته وأحكاره، ُ ّ ً ّ  
ّ مدة -حفظه اهللا تعاىل -ّأن التولية والنظر يكونان للواقف : ومنها

ًألرشد فاألرشد من ذريته، ذكرا كان أو أنثى مث بعده فل،حياته وبعد انقراض . ّ
ّالذرية يكون النظر والتولية لألرشد فاألرشد من ذرية إخوته وأخواته ّّ وبعد . ّ

ّّانقراض ذرية اإلخوة واألخوات املذكورين يكون النظر والتولية لألرشد فاألرشد 
ّمن ذرية عميه وابن عمه ّْ ْوبعد انقراض ذرية عمي. ّّ ّ ّه وابن عمه يكون النظر ّّ

ٍوالتولية لألرشد فاألرشد من أقرباء الواقف ممن ينسب إليهم بأب من اآلباء،  ُ
ًأو بأمٍ  من األمهات، فإذا انقرضوا مجيعا كذلك ومل يبق من أقرباء الواقف ممن  ُّ ُّ

ُّأو بأمٍ  من األمهات، يكون ، )١٩٧(اءـٍ بأب من اآلب/٣٨ص/ُينسب إليهم  ُّ
َُولية لألرشد فاألرشد من ذرية عتقاالنظر والت   ً.هم مجيعائّّ

  .يهما حينئذِّوإذا آل إىل احلرمني الشريفني، فالتولية والنظر يكونان ملتول
ّ له خاصة والية اإلدخال واإلخراج -أثابه اهللا تعاىل-ومنها أن الواقف 

ُيف وقفه هذا، مبعىن أنه هو يدخل يف وقفه هذا من شاء إدخاله، وخيرج من  ُ
  . وغريهم)١٩٨(ّشاء إخراجه دون من يأيت بعده من املتوليني

ّومنها أن التقرير والعزل فيما سيأيت من الوظائف يف هذا الوقف يكونان 
  . وملن له والية النظر والتولية بعده-أثابه اهللا تعاىل- للواقف 
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ّومنها أن وظيفة اجلباية لغلة وقفه الكاين بطرابلس الشام تكون لفخر  ّ
 أفندي ابن )٢٠١(السيد مصطفى، )٢٠٠() الفخام( والفضالء )١٩٩(السادات

لبـي ، چر ـد عمـالسي: مـّاملرحوم الشيخ أمحد تلي زاده، وألوالده الذكور، وه
لبـي، والسيد حممد چ، والسيد عبد الرمحن )٢٠٢ (لبـيچوالسيد حميي الدين 
ُصاحل، وملن سيحدثه

ّينهم على السوية،  من األوالد الذكور ب له اهللا تعاىل)٢٠٣( ّ
م  مث من بعدهم على أوالدهم، مث على أوالد أوالدهم، مث على أنساهلم وأعقا

ًالذكور منهم دون اإلناث، أبدا ما عاشوا، وداميا ما بقوا بعد انقراضهم و. ً
  .فالتقرير ملن يراه من له الوالية والنظر على الوقف

ّومنها أن املتويل على هذا الوقف، كا ُان، الواقف أو غريه، خيرج ًنا من كئّ
 أربعة ًة وأربعة وسبعني قرشا، يدفع منهائة مانّمن غلة وقف طرابلس كل س

ّوعشرين قرشا للشيخ مصطفى وذريته الذكور منهم دون اإلناث، منها،  اثنا ً
ّ وأم ،ّ الشريفة، واملعوذات)٢٠٥( سورة يس)٢٠٤(ًعشر قرشا مبقابلة وظيفة قراءة

ً عشر قرشا ملن ذكروا أيضا )٢٠٦(ًويدفع أيضا اثنا. ومالكتاب يف صبيحة كل ي ًُ
ٍمبقابلة وظيفة قراءة ما تيسر من القرآن العظيم يف أي مكان كان، وإهداء  ّ ّ

ّف الواقف وأصوله وفروعه وحواشيه وحمبيهئثواب ذلك يف صحا ويدفع . ُ
ّمخسني قرشا للشيخ مصطفى أفندي املذكور وذريته، الذكور منهم دون  ً

  .ّ، مبقابلة وظيفة اجلباية املشروطة عليهم حسبما تقدماإلناث
 املشار إليهما يكونان على الشيخ )٢٠٧(ّومنها أن وظيفيت القراءة

مصطفى أفندي املذكور، وأوالده املذكورين، الذكور منهم دون اإلناث، 
ِشرطهما كشرط وظيفة اجلباية املتقدم ذكرها ة قرش الباقية يدفع منها ئواملا. ّ

ًقرشا لفقراء احلرم املكي، ومخسني قرشا لفقراء احلرم املدين، يرسل ذلك مخسني  ً
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ُمع أمني ثقة يف كل سنة أيام موسم احلاج الشريف، يدفعها ملن ذكر،  ٍ

  .ً منهم بذلك سندا بالوصول إليهم)٢٠٨(ويأخذ

*  *  *  

  للبحث صلة

  

ّحواشي نص الوقفية ّ  

  )القسم األول(

  .ةالعنوان من النسخة الطرابلسي) ١(
  .))مسؤول((: الصواب) ٢(
َ، والتزاما بالسجع كان ينبغي القول))ًوغفرانا((:  الصواب)٣( َّ   .))َاآلمل منه منَّه وغفرانه((: ً
ًوغالبا ما يأيت يف السجالت موصوال. القاضي: املوىل اخلالفة) ٤( ّ ويف . ))املولـخالفه((: ً

ّالسجل رقم 
ِ ّ سجالت من. م١٧٦١ و١٧٦٠/ هـ١١٧٥ و١١٧٤ لسنيت ٢٦ِ

تنصيب عمر بن حسني النابلسي اخلزرجي ((:  يرد١٦٤احملكمة الشرعية بطرابلس، ص 
ُّنيابة قضاء طرابلس، وقضاء أضاليا حاال، وقضاء صيدا نيابة حاال، يف غرة شوال  ً ً

أنه أراد السفر . هـ١١٧٧ - ١١٧٥ لسنوات ١٩ّوجاء يف السجل رقم . ))هـ١١٧٥
ِإىل القدس ألجل صلة الرحم، وأ نه أناب عنه يف تعاطي األحكام الشرعية يف قضاء ِ

ّ، وذلك يف يوم اجلمعة غرة شهر مجادى ))إبراهيم أفندي((ُطرابلس الشام لشيخ يدعى 
وأراد السفر مرة أخرى إىل . م١٧٦٧/ هـ١١٧٦سنة ] كذا والصواب الثانية[الثاين 

 شعبان  يف شهر))مصطفى الكنجي((الالذقية، فأناب عنه كاتب حمكمة طرابلس 
موسوعة علماء املسلمني يف تاريخ لبنان : انظر) (٩٠ص. (م١٧٦٢/ هـ١١٧٦

ً جملدا، يف ١٦ (- عمر عبد السالم تدمري. د–اإلسالمي  طبعة املركز )  أقسام٣ّ
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 اجلزء - القسم الثالث–. م١٩٩٣/ هـ١٤١٤اإلسالمي لإلعالم واإلمناء، بريوت 
 كما جاء يف ))حسني((ه وأثبتنا اسم أبي) ٩٢٥ رقم - ٣٩٠ - ٣٨٧ ص- الثالث

  .واهللا أعلم بالصواب. ّسجالت احملكمة بطرابلس
  .هذه الفقرة مل ترد يف النسخة الطرابلسية) ٥(
  .ِ ومل يرد اخلتم يف النسخة الطرابلسية- ))اخلزرجي((: والصواب. هكذا ورد يف األصل) ٦(
  .ِهذه العبارة مل ترد يف الطرابلسية) ٧(
  .))للينا((: يف الطرابلسية) ٨(

  .))ط((وسأرمز بعد اآلن إىل النسخة الطرابلسية حبرف 
  .))ط((ليست يف ) ٩(
  .))ط((، وما أثبتناه من ))مبىن((: يف النسخة الدمشقية) ١٠(
  .))ثرى((: والصواب. هكذا يف النسختني) ١١(
  .))لتوطن(( :))ط((يف ) ١٢(
وما أثبتناه من . ))خراهألا((: - ))د((وسأرمز بعد اآلن إليها حبرف -يف الدمشقية ) ١٣(

  . ))ط((
  .))بينة((:  ))ط((يف ) ١٤(
  .))ونقل((:  ))ط((يف ) ١٥(
  .))ممضات((: ))ط((يف ) ١٦(
ً بإضافة ألف بعد الذال، وستتكرركثريا، فال داعي للتنبيه))وذالك((: ))ط((يف ) ١٧( ّ ٍ َِ.  
ّالسقي الغريب) ١٨( ْ َّوتقسم . لى ساحل البحرّهو بساتني طرابلس الواقعة غريب املدينة ع: َّ

اور لنهر :  إىل ثالثة أقسام، هي- ًّعقاريا–بساتني طرابلس  ْالسقي الشرقي، وهو ا َّ
ْ، والسقي الوسطاين، والسقي الغريب))أبو علي((طرابلس املعروف بنهر  َّْ ِوعرف بـ . َّ ُ

ْالسقي(( ر طرابلس عن طريق سواق خمصوصة))َّ ٍ ألنه كان يسقى من  ُ.  
   .))جامع(( : ))ط((يف ) ١٩(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٩٨  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

هو اجلامع املنصوري الكبري، أمر ببنائه السلطان األشرف خليل بن : الكبري) ٢٠(
وهو أكرب جوامع طرابلس ولبنان على . م١٢٩٤/ هـ٦٩٣ّقالوون، ومت بناؤه يف سنة 

ّ تيمنا وختليدا للمنصور قالوون فاتح طرابلس وحمررها ))املنصوري((ُّمسي بـ . اإلطالق ً ً ُ ّ
  .م١٢٨٩/ هـ٦٨٨ّفرنج الصليبيني سنة من ال

َللمزيد عن اجلامع يراجع  –تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس يف عصر املماليك : ُ
، وآثار طرابلس ١٩٧٤ طبعة دار البالد، طرابلس -عمر عبد السالم تدمري 

  .١٩٩٤ طبعة دار اإلميان، طرابلس - عمر عبد السالم تدمري–اإلسالمية 
ً يعرف قدميا باجلامع الناصريكان: التوبة) ٢١( –ُصبح األعشى يف صناعة اإلنشا . (ُ

) ٤٧٤ص/ ١٢ ج- ١٩٦٣ً جزءا،  طبعة دار الكتب املصرية ١٤- للقلقشندي
 - ٦٩٨حيث بناه السلطان الناصر حممد بن قالوون أثناء سلطنته الثانية بني 

ّلف ّقيل إن املك. وهو يشبه اجلامع املنصوري الكبري. م١٣٠٨ - ١٢٩٨/ هـ٧٠٨
ّببنائه قصر يف عمارته، فألزمه السلطان ببناء جامع آخر، فبىن هذا اجلامع، واشتهر 

  .إىل اآلن باسم جامع التوبة
َللمزيد يراجع   .١٥٤- ١٣٥ص... تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس: ُ

. م١٨ و١٧/ هـ١٢ و١١ّعملة فضية عالية القيمة يف القرنني : القرش األسدي) ٢٢(
 –أركيولوجيا املصطلح الوثائقي . (ً غراما٢٦ُ أقجة، ويزن ١٢٠ة أو  بار٤٠ويعادل 

  ).٧٢ ص - ١٩٨٦منشورات معهد العلوم االجتماعية، اجلامعة اللبنانية، طرابلس 
َهو ماء السقي الذي تسقى به بساتني طرابلس: َُماء القليط) ٢٣( ُ ْ َوكان حىت منتصف . َّ َ

ّقـليط احلزوري(( ُيعرف بـ) العشرين امليالدي(القرن السابق  َُ((.  
ٍهو مرج ميناء طرابلس، وكانت امليناء تسمى باألسكلة حىت عهد : مرج األسكلة) ٢٤( َّ ُ

 -كونتنو. ج–احلضارة الفينيقية . ( اليونانية، وتعين املرفأSKALAقريب، من كلمة 
وكانت الطريق بني طرابلس ) ٢٩ ص - ١٩٤٨ القاهرة -ُعبد اهلادي شعرية. ترمجة د
ًء تعرف قدميا بـ واملينا   .))ْاملرج((ُ

  .))املومي((: ))د((يف ) ٢٥(



  
٦٩٩   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

  .))با الذكر((: ))ط((يف ) ٢٦(
أسرة طرابلسية معروفة، انتقل بعض فروعها إىل بريوت، فكان منهم نائب : بنو جنا) ٢٧(

  .١٩٩٨ تويف سنة ))رفيق جنا((بريوت الوزير السابق 
بالكاف الفارسية : ))َاليكن((و. و الصواب ه))د((، واملثبت من ))الكن((: ))ط((يف ) ٢٨(

ّاليت تلفظ كاجليم املصرية، ومعناها  َ ّ، وهو لقب ال يكون عادة إال البن ))ابن األخت((ُ ً ٌ ََ
 ص - ّ مرجع تقدم- ..تاريخ طرابلس الشام–حكمت شريف . (أخت ملك أو أمري

٦.(  
نوا يسكنون يف اجلبال ّفرقة من فرق الشيعة يأخذون بالظن، كا. ّمن الظنية: ّالظين) ٢٩(

وقد ). بالضاد ())ّالضنية((الشمالية الشرقية من طرابلس، وهي املعروفة اآلن جببال 
ا إىل مذهب اجلماعة بعد فتح املماليك لسواحل الشام عمر عبد . (ّحتول مجيع سكا

/ ٢ ج-ّ مرجع تقدم- ..تاريخ طرابلس السياسي واحلضاري–السالم تدمري 
  ).٩٤ص

ّله جامع معروف يف حملة التبانة بطرابلس. هو حممود بيك السنجق: السنجق) ٣٠( تويف . ّ
، ٣٢٤ و٣١١/ ٢ ج-..تاريخ طرابلس–تدمري . (م١٦٢٠/ هـ١٠٣٠سنة 
٣٢٥.(  

  .))سهم(( ))ط((يف ) ٣١(
ّأي احملدد وقت عدانه: َّاملعد) ٣٢( ّ.  
ْبرج بارسباي ) ٣٣( ْبـرسباي= ْ نتشرة على ساحل أشهر أبراج طرابلس احلربية الستة امل. َْ

ر  بناه نائب . ً ورأس امليناء، اليزال قائما إىل اآلن))أبو علي((ّالبحر، بني مصب 
 أثناء نيابته ))سيف الدين برسباي بن عبد اهللا بن محزة الناصري((السلطنة األمري  

مع املفنَّن باملعجم : انظر). م١٤٦٠ - ١٤٥٤/ هـ٨٦٥ - ٨٥٩(بطرابلس  َا
َاملعنـون، لعب –. م١٥١٤/ هـ٩٢٠تويف (د الباسط بن خليل بن شاهني الظاهري َُْ

ّيف مكتبيت نسخة مصورة عنه، )  تاريخ٨٠٠(خمطوط مبكتبة البلدية باإلسكندرية، رقم 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٠٠  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

 Notes sur les défenses) ٢/٢٦٩ ج-..تاريخ طرابلس–، تدمري ٤٢٣ورقـة 
de la Marine de tripoli- J. Sauvaget- Paris ١٩٣٨.  

  . بربج السباع- ً خطأ –ّربج عند العامة ُويعرف ال
ّيف حملة بظاهر طرابلس تعرف بالبداوي على مسافة : بركة السمك) ٣٤( ُ مشاالً، . كلم٣ّ

 بناها أثناء نيابته ))دمرداش احملمدي الظاهري برقوق((ِوجبوار البـركة زاوية األمري 
يته على إن زاو((: ))السخاوي((قال ) م١٣٩٣ - ١٣٨٨/ هـ٧٩٦ - ٧٩٠(طرابلس 
 طبعة مصر - ) أجزاء١٠(الضوء الالمع ألهل القرن التاسع : انظر كتابه. ))ٍبركة داوية
  ).٣١٩/ ٣ ج- م١٩٣٥/ هـ١٣٥٤

  .ال وجود للمقربة اآلن) ٣٥(
  .))ط((ما بني القوسني ساقط من ) ٣٦(
َّسيف الدين جلبان املؤيدي((بناه نائب طرابلس األمري : ُُّبرج اجللبان) ٣٧( ُّ  - ٨٣٨( بني ))ُ

يف . م١٤٤٢ - ٤١/ هـ٨٤٥ّله وقفية بتاريخ سنة ). م١٤٣٨ - ١٤٣٤/ هـ٨٤٢
مع العلمي بدمشق، رقم  وقد أزيل . ويف مكتبيت صورة عنها)  عام٤٨٣٨(مكتبة ا

  .م١٩٦٠هذا الربج سنة 
ّهو سليمان باشا ابن إبراهيم العظم، اجلد األول، توىل باشوية طرابلس، مث صيدا، ) ٣٨( ّ

ّية، مث نقل إىل باشوية الشام وأقام فيها مخس سنوات فطرابلس ثان ُ)١٧٣٣ - 
م ومل ميكث أكثر من عام، وأعيد إىل دمشق سنة ١٧٣٩ُمث نقل إىل مصر ) م١٧٣٨
  .وهو حياصر قلعة طربية. م١٧٤٦وبقي حىت مات . م١٧٤٣

ّكانت يف األساس حصنا أسسه الصحايب : قلعة طرابلس) ٣٩( ّ سفيان بن جميب ((ً
ويف سنة . ومنه فتح طرابلس). م٦٤٥ -٦٤٤هـ ٢٥ - ٢٤(بني سنيت  ))األزدي
ُ حصنا عرف ))رميون دي سان جيل((ّبىن مكانه القائد التولوزي . م١١٠٥/ هـ٤٩٧ ً

سيف الدين ((ّبامسه حاصر منه طرابلس، وحتول احلصن إىل قلعة على يد األمري 
 عليها السلطان مث زاد. م١٣٠٧/ هـ٧٠٧ نائب طرابلس يف سنة ))ُأسندمر الكرجي

. م١٥٢١/ هـ٩٢٧ّ برج البوابة الشمايل يف سنة ))سليمان بن سليم األول((العثماين 



  
٧٠١   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

ّ قلعة طرابلس يف التاريخ، حصن عريب –عمر عبد السالم تدمري : ُللمزيد يراجع(
 العدد -١٩٩٣ّجملة تاريخ العرب والعامل، بريوت –ّإسالمي يف املوقع واألساس 

  ).٢٣-١١ ص- ١٤٣
  .))بااالشجار((: ))ط(( يف) ٤٠(
  .))ظهرها((: ))ط((يف ) ٤١(
مفردها شاهية، وهي وحدة من العملة العثمانية تساوي مخس مصريات، : شواهي) ٤٢(

ُأي سدس القرش األسدي الذي يعادل  ّوقد تقدم التعريف بالقرش .  مصرية٣٠ُ
ة، مرجع معهد العلوم االجتماعي–أركيولوجيا املصطلح الوثائقي : انظر(األسدي، 

  ).٧٢ ص–ّتقدم 
َُبنو املولوي أسرة معروفة يف طرابلس، وهم يف األصل من بين السنيين نسبة إىل قرية ) ٤٣(

م إىل الطريقة املولوية اليت أسسها  ّسنني، عرفوا باملولوي النتسا ُ جالل الدين ((َُ
ّ، فكانوا مشايخ تكية الدراويش املولوية القائمة على الضفة الغر))الرومي ر ّ بية من 

  . بسفح قلعة طرابلس))أبو علي((
ّبنو الدبوسي أسرة معروفة يف طرابلس، ينسب إليها حي ) ٤٤( ُ  القريب من ))الدبابسة((ّ

ُويف احلي مدرسة تعرف حىت اآلن بـ . مقربة باب الرمل  هلا وقف باسم ))َّالدبوسية((ّ
وقاف األ. (م١٧٢٦/ هـ١١٣٩ّاحلاج علي حسين الكاظمي مؤرخة يف سنة 

 طبعة - ّ منشورات التمدن- لسليم جمذوب–اإلسالمية يف البالد املشمولة باالنتداب 
  ).٣ ص٢احلضارة حبارة النصارى، طرابلس، قسم

  .))للبستانني((: ))ط((يف ) ٤٥(
  .))ببستان((: ))ط((يف ) ٤٦(
  .))ط((إضافة من ) ٤٧(
  .مل تسعفنا املصادر بشيء عنه) ٤٨(
  .شيء عنهمل تسعفنا املصادر ب) ٤٩(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٠٢  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

ّ مدرسة تعرف بالطواشية، وهي تتوسط اجلانب الغريب من ))الطواشي((من أوقاف ) ٥٠( ُ
ّسوق الصاغة، من عصر املماليك، تنسب يف سجالت احملكمة الشرعية بطرابلس إىل  ُ

ّراجع السجل . ( ومل أتأكد من معرفته إىل اآلن))سيف الدين حممد الطواشي((األمري 
 لسنة ٧٨ صفحة ٥٤ّوالسجل رقم . هـ١٢٧٣  لسنة١١٩ صفحة ٣٦رقم 

 عمر عبد - ...تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس: ُوعن املدرسة يراجع). هـ١٢٥(
  .٢٨٩ - ٢٨٧ ص - السالم تدمري

ّمدرسة احلجيجية) ٥١( ْ َ ّتقع يف وسط سوق النحاسني، ومتتاز بأن هلا مئذنة خبالف : ُ
ّعلى اسم مؤسسها وال تارخيها مدارس طرابلس، وهي من عصر املماليك، مل نقف 

ًحتولت مؤخرا إىل مسجد تقام فيه خطبة وصالة اجلمعة. بالتحديد ّ : راجع عنها. (ّ
  ).٣١٨ - ٣١٤ ص -  تدمري- ...تاريخ وآثار

َينسب لبين اجلاموس، وهم أفراد أسرة كانت معروفة بطرابلس : بستان اجلاموس) ٥٢( ُ
فذكر . م١٦٣٨/ هـ١٠٤٨ يف سنة ))ابن حماسن الدمشقي((ّعندما زارها الرحالة 

 خطيب جامع التوبة، والشيخ ))ُصنع اهللا((ّالعالمة إبراهيم بن اجلاموس، وابنه : منهم
. ّعبد احلي بن اجلاموس، وابنه الشيخ عبد القادر خطيب وإمام مسجد الربطاسي

.  حتقيق د- البن حماسن الدمشقي–املنازل احملاسنية يف الرحلة الطرابلسية : انظر(
ص - م١٩٨١/ هـ١٤٠١ طبعة دار اآلفاق اجلديدة، بريوت –حممد عدنان البخيت 

٧١، ٧٠.(  
عيسى بن عمر ((ُهو مدرسة وجامع الربطاسي، نسبة لصاحبهما : ُجامع الربطاسية) ٥٣(

ُالربطاسي الكردي ّ أحد أمراء الطبلخاناه ومشد الدواوين بطرابلس يف عصر ))ُ
/ هـ٧٢٥ومات بطرابلس يف سنة . م١٣١٠/ هـ٧١٠املماليك، بنامها حول سنة 

ُ ويعترب من ))أبو علي((ويقع اجلامع مع املدرسة على احلافة الغربية لنهر . م١٣٢٥
مرجع .. تاريخ وآثار: ُللمزيد عنه يراجع. ّأمجل مساجد طرابلس، يف حملة باب احلديد

  .٢١٦ - ٢٠٧سابق ص 



  
٧٠٣   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

.  وهو الصحيح))ط((بت من واملث.  وهو غلط))البقاجي((: يف النسخة الدمشقية) ٥٤(
 نسبة إىل ))احلميدي(( االسم القدمي للجامع املعروف اآلن بـ ))التفاحي((وجامع 

ّ حيث جرى إحياؤه من جديد يف عهده، وهو يف حملة ))عبد احلميد الثاين((السلطان 
ُال يعرف تاريخ تأسيسه بالتحديد، . ُ اليت كانت تعترب بظاهر طرابلس))حارة النصارى((
ُ نسبة إىل بساتني التفاح اليت كانت حتيط به، أو ))التفاحي((ُوعرف بـ .  اسم بانيهوال

ّلعل مؤسسه من بين التفاحي ًوسيأيت ذكر اجلامع الحقا مرة أخرى. ّ تاريخ : انظر. (ِ
  ).٢٨١/ ٢ ج- تدمري–.. طرابلس السياسي واحلضاري

ًّيف طرابلس أكثر من جبانة للمسلمني، أكربها حاليا،) ٥٥( ّ مقابر باب الرمل، وجبانة ّ
ُالتبانة، وجبانة املينا، وجبانة الغرباء، وجبانة الزعبية، وغريها ّ ّ ّ ّواجلبانة املقصودة هنا هي . ُّ

ّجبانة التبانة، حسب سياق األماكن املذكورة القريبة منها، مثل بستان السياقة  ّ =
ُالناعورة، وبعل العمادي، وبستان سندمر اآليت ذكره ًاهر حملة التبانة قدميا، وهي بظ. َ ّ ّ

ُمشايل طرابلس، بني جامع حممود بيك السنجق وسوق اخلضرة، بطرف سوق القمح ّ.  
  .))وغريهم((: ))ط((يف ) ٥٦(
  .))ا((: ))ط((يف ) ٥٧(
ُسندمر امللك) ٥٨( ْ ُسيف الدين أسندمر الكرجي((هو نائب السلطنة بطرابلس : َ ُ ْ َ(( 

َينسب إليه . ))ملك األمراء(( ألقابه ومن). م١٣٠٩ - ١٣٠٠/ هـ٧٠٩ - ٧٠٠( ُ
َسويقة أسندمر(( َالسويقة((ّ وهي حملة ))ُ ّ باطن طرابلس على الضفة الشرقية للنهر، وله ))ُّ

ُقتل سنة . كثري من اآلثار يف املدينة ونواحيها، وتارخيه حافل يف طرابلس وغريها
ضع كثرية يف موا/ ٢ ج-  تدمري –... تاريخ طرابلس: انظر. (م١٣١١/ هـ٧١١
  ).منه

  .))باشا((: ))ط((يف ) ٥٩(
 ))العمادي((ويف طرابلس أسرة . مل أقف على ترمجة للحاج علي العمادي املذكور) ٦٠(

كان منها الشيخ حممد خالد بن حسن بن خالد العمادي األمحدي الطرابلسي، 
/ هـ١٣٨٢م وتويف سنة ١٩٢٧/ هـ١٣٤٦ األدبية سنة ))الرياض((ّأصدر جملة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٠٤  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

 – القسم الثالث -تدمري–... موسوعة علماء املسلمني: انظر عنه يف (.م١٩٦٣
  ).١٢٦٢، رقم ٣٣٤، ٣٣٣/ ٤ج

  .))االربعة((: ))ط((يف ) ٦١(
ّوهو حتريف عامي لألصل، واألصل. هكذا يف النسختني) ٦٢(  أو ))القرطائية((: ّ

ململوكي نسبة إىل نائب السلطان ا. ّ حسب املشهور عند الطرابلسيني))ّالقرطاوية((
 صاحب املدرسة ))ََشهاب الدين قـرطاي بن عبد اهللا الناصري((بطرابلس األمري 

املشهورة بالقرطاوية، املالصق للجامع املنصوري الكبري من جهة الشرق، وهي أكرب 
 - ١٣١٦/ هـ٧٢٦ - ٧١٦(بناها أثناء نيابته األوىل . وأفخم مدارس طرابلس

 - تدمري–.. ار مساجد ومدارس طرابلستاريخ وآث: ُللمزيد عنها يراجع). م١٣٢٦
  ).٢٣٧ - ١٨٣ ص -  تدمري–، وآثار طرابلس اإلسالمية ٢٦٧ - ٢٤٤ص 

  .))عليه((: ))ط((يف ) ٦٣(
  .ًمل أجد يف املصادر شيئا عنه) ٦٤(
. َيف اجلنوب الشرقي من طرابلس، وهي تصغري املعصرة، لعصر الزيتون: َُْاملعيصرة) ٦٥(

 بريوت - عصام كمال خليفة.  د–السادس عشر مشال لبنان يف القرن : انظر(
  ).١١٨ ص - ١٩٩٩

ُقصبتها بلدة أميون. ناحية يف اجلنوب الشرقي من طرابلس: الكورة) ٦٦( ََ َ وهي من . َ
ا مسلمون ا من الروم األرثوذكس، و ّوامسها عريب . أقضية طرابلس، أكثر سكا

  .الناحية، أو املنطقة، ويعود إىل صدر اإلسالم: مبعىن
ّبنو السلطي أسرة معروفة بطرابلس، أصلهم من مدينة السلط باألردن، توىل أفرادها ) ٦٧( ّ ْ ْ

ّعدة مناصب عسكرية وإدارية، منهم أمحد  اويش املذكور، وكان ضابط الراجلني چّ
ّله وقفية مؤرخة يف سنة . بقلعة طرابلس تاريخ آل : انظر. (م١٧٣٥/ هـ١١٤٨ّ

  ).١٩٩٧بعة دار اإلميان، طرابلس ط-  عمر عبد السالم تدمري–ْالسلطي 
  .))بالزيادي((: ))ط((يف ) ٦٨(



  
٧٠٥   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

َصدقة) ٦٩( َ إلياس ((منها . أسرة طرابلسية معروفة، من أهلها النصارى األرثوذكس: َ
 وهو تاريخ حلاكم طرابلس والالذقية ))نفح العنرب بتاريخ بربر((، له ))صدقة الطرابلسي

نفح العنرب بتاريخ بربر، رسالة : انظر)  م١٨٣٤-  ١٧٦٧  ())مصطفى أغا بربر((
ّ جملة تاريخ - حتقيق عمر عبد السالم تدمري–خمطوطة إللياس صدقة الطرابلسي 

  . وما بعدها٢٤ ص- ٢٥ العدد - هـ١٤٠٠العرب والعامل، بريوت 
  . حضرة))د((يف ) ٧٠(
أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر : هو الزاهد املشهور) ٧١(

رابط يف سواحل الشام وغزا الروم يف البحر، واستشهد . ْأصله من كورة بلخ. يالعجل
ُاختلفوا يف مكان قربه، فقيل دفن يف مدينة صور . م١٧٧٨/ هـ١٦٢وهو يغزو سنة 

، وقيل يف إحدى جزر بالد الروم، وقيل يف مرج غوطة ))مدفلة((يف موضع يقال له 
موسوعة : انظر. َشهور أنه يف جبلةًدمشق، وقيل بالساحل قريبا من طرابلس، وامل

 – القسم األول - ١٩٨٤ بريوت -  عمر عبد السالم تدمري- ...علماء املسلمني
ََ، وتاريخ اإلسالم ووفـيات املشاهري واألعالم، للحافظ الذهيب ٢١٠ - ٢٠٠/ ١ج َ
ً حققناه وصدر كامال يف –) هـ٧٤٨ت ( ً جملدا٥٢ّ  -١٦١ حوادث ووفيات - ّ

 ٥٩ - ٤٣ ص–. م١٩٩٠/ هـ١٤١١تاب العريب، بريوت  طبعة دار الك- هـ١٧٠
  . وفيه حشدنا عشرات املصادر لرتمجته٣رقم الرتمجة 

ا ذكرا يف املصادر) ٧٢(   .ًمل أجد هلا أو ألسر
ِمل أجد هلذه األسرة أي ذكر) ٧٣(   .))مزرعة ونصب أشجار((: ورد) ط(ويف . َّ
  .))ط((ليست يف ) ٧٤(
  .وهو منسوب إىل القلعة. ))د((يعاد هكذا يف ، وس))القلعجي((: ))ط((يف ) ٧٥(
  .ّنسبة إىل عكار، بالد وجبال معروفة يف الشمال الشرقي من طرابلس: العكاري) ٧٦(
  .وبنو املعماري أسرة معروفة بطرابلس. ))ط((املعمادي، والتصحيح من : ))د((يف ) ٧٧(
ي الشهري بابن عبد هو الشيخ عبد القادر بن حممد بن حممد بن أيب حامد احلامد) ٧٨(

/ هـ١١٩٣ًاحلق، خطيب جامع العطار بطرابلس، كان موجودا إىل ما بعد سنة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٠٦  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

 – القسم الثالث -  تدمري–... موسوعة علماء املسلمني: انظر عنه يف. م١٧٧٩
  .٦٧٢ رقم الرتمجة ١٠٥، ١٠٤/ ٣ج

  .))قرسيس((: ))ط((يف ) ٧٩(
  .))املذبورة((: ))د((يف ) ٨٠(
، واهللا ))زيتون نرسيس((: ))د((ّ، وقد تقدم قبل قليل يف ))زيتون بين سيين((: ))ط((يف ) ٨١(

  .أعلم بالصواب
  .))بن((: ))د((يف ) ٨٢(
ً وكان رئيسا لبلديتها، ))حممد املسقاوي((بنو املسقاوي أسرة معروفة بطرابلس، منها ) ٨٣(

  . النائب والوزير السابق))عمر كامل املسقاوي((واحملامي 
  .))ستت((: ))ط((يف ) ٨٤(
  .))الثالث((: ))ط((يف ) ٨٥(
ِبكفتني) ٨٦( ْ ا آثار جامع ))كفتون((ُقرية يف قضاء الكورة قرب طرابلس، يقال هلا : َ  ،ٍ

ّقدمي ودير يعد من أعظم أديرة لبنان فيه مدفن للبطاركة منذ العام  ُ ذكره . م١٦١٣َ
حممد كرد علي . ())مصارمسالك األبصار يف ممالك األ(( يف ))ُابن فضل اهللا العمري((
  ).٣٧/ ٦ ج- .م١٩٢٤/ هـ١٣٤٣دمشق –)  أجزاء٦(خطط الشام –

ّ توىل خطابة جامع العطار، مث -هو حممد بن صاحل بن منصور األدمهي الطرابلسي) ٨٧(
انظر عنه . م١٧٥٨/ هـ١١٧٢تويف سنة . ّإمامة املدرسة القادرية، وتدريس الدبوسية

 رقم ١٦٥ -١٦٣/ ٤ ج- القسم الثالث- ريموسوعة علماء املسلمني تدم: يف
١١١٤.  

  .مل أجد له ترمجة) ٨٨(
  .أسرة طرابلسية معروفة حىت اآلن، تعمل يف التجارة: بنو جندح) ٨٩(
  .))ط((إضافة من ) ٩٠(
  .))د((ّما بني القوسني تكرر يف ) ٩١(



  
٧٠٧   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

ّي ويف ح. أسرة معروفة بطرابلس، كان منهم علماء ونقيب أشراف: ََبنو البـركة) ٩٢(
تاريخ : م انظر١٧٤٤/ هـ١١٥٧ّ املتوىف سنة ))حسن بن الربكة((ّالرمانة ضريح 

  .٣٠١/ ٢ ج-  تدمري- ..طرابلس
أسرة طرابلسية معروفة، انتقل فرع منها إىل بريوت، فكان منهم نائب : بنو احلكيم) ٩٣(

ّ مؤسس حزب ))صوت العروبة(( صاحب جريدة ))عدنان احلكيم((بريوت املرحوم 
  .ّالنجادة

فالن احملرتم، وكان يطلق : اصطالح شائع يف العصر العثماين للتوقري، مبعىن: بشه) ٩٤(
. َّدائرة املعارف اإلسالمية، املعربة. (بصفة خاصة على اجلند العثمانيني من اإلنكشارية

  ).باشا وبشه: ّمادة
  .مل أعثر على هذه األسرة يف مصادري) ٩٥(
ُابلس، وهم من ساللة بين سيفا األكراد أمراء عكار أسرة مشهورة بطر: ّبنو الشهال) ٩٦(

ًغريوا نسبتهم ختلصا من خصمهم األمري . م١٧ و١٦وباشاوات طرابلس يف القرنني  ّ ّ
  .))فخر الدين املعين الثاين((

  .))ط((ما بني القوسني ليس يف ) ٩٧(
  .))األراضي((: ))ط((يف ) ٩٨(
  .))النرسجية((: ))ط((يف ) ٩٩(
ّّأسرة تنتسب إىل بلدة سري يف الضنـية: رييِبنو الس) ١٠٠( منهم الشيخ عمر بن أمحد . ِ

ّالسريي خطيب وإمام اجلامع املنصوري الكبري، ومدرس الشمسية والقرمشية َ ّ تويف . ِ
ََ وابنه عبد اهلادي الذي خلفه يف وظائفه١٧٤٦/ هـ١١٥٩سنة  وتويف سنة . َ
، ١٨٨ و٣/١٤٠رر  يف سلك الد))املرادي((ذكر بعضهم . ١٧٦١/ هـ١١٧٥

 ص - تدمري–ّوبعضهم يف سجالت احملكمة الشرعية، وآثار طرابلس اإلسالمية 
  .١١٩- ١١٦ و٩٨-٩٦

  .مل أجد له ترمجة) ١٠١(
  .مل أجد له ترمجة) ١٠٢(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٠٨  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

  .))باالبيدر((: ))ط((يف ) ١٠٣(
  .ّهو حممود بيك السنجق، صاحب اجلامع املعروف بامسه، وقد تقدم ذكره) ١٠٤(
َمن األسر الطرابلسية: حلالوميبنو ا) ١٠٥( يج احلالومي مدير : من أبنائها. ُ املرحوم 

  . لبنان يف طرابلس، يف النصف الثاين من القرن املاضي–بنك مصر 
  .))الستت((: ))ط((يف ) ١٠٦(
به عني ماء . ّيقع وادي هاب عند مدخل طرابلس اجلنويب يف حملة البحصاص) ١٠٧(

  ً.بلس حالياهاب اليت يشرب منها أهل طرا
  .))ط((ّتكررت يف ) ١٠٨(
  .))ط((سقطت من ) ١٠٩(
  .))وأحد وعشرين أصل((: ))ط((يف ) ١١٠(
  .))السكه((: ))ط((يف ) ١١١(
  .))الكان((: ))ط((يف ) ١١٢(
، وهذا املدفن غري معروف اآلن، وحسب )بتقدمي الباء ())القبنقية((: ))ط((يف ) ١١٣(

  .جهة اجلنوب منها ومن مقربة باب الرملالوصف فإنه كان بظاهر طرابلس من 
  .مل أجد له ترمجة) ١١٤(
عبد الباسط ابن ((ذكرها . كانت معروفة يف عصر املماليك: ّحملة مسجد اخلشب) ١١٥(

مع املفنَّن باملعجم املعنـون(( يف ))خليل الظاهري َا َُْ . ووردت يف الوثائق العثمانية. ))َ
قهوة ((ّيف اجلهة اجلنوبية من طرابلس، حيث حملة وهي يف الشرق من مقربة باب الرمل 

ا مسجد مبين باخلشب فعرفت احمللة به.  اآلن))موسى ّوترجح أنه كان  ِ ُ ّ : انظر. ّ
ا من خالل الوثائق العثمانية  عمر –ّحمالت طرابلس القدمية، مواقعها، أمساؤها، سكا

ّرابلس إبان احلقبة املؤمتر األول لتاريخ والية ط:  يف كتاب- عبد السالم تدمري
، ١٠٥ ص-١٩٩٥ طرابلس -  منشورات كلية اآلداب باجلامعة اللبنانية- العثمانية
  .١٢٤ -١٢١ و١٠٦

  .))ستت((: ))ط((يف ) ١١٦(



  
٧٠٩   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

ّحملة احلجارين قريبة من اجلامع املنصوري الكبري، يف اجلهة الشمالية الغربية منه) ١١٧( ّ .
  .لس القدميةّحمالت طراب: انظر عنها يف دراستنا السابقة

  .))حمالة(( : ))ط((يف ) ١١٨(
  .))ادخبانه(( : ))ط((يف ) ١١٩(
  .))البحصاصي(( : ))ط((يف ) ١٢٠(
  .))مبمشا(( : ))ط((يف ) ١٢١(
 النسجامها لغة مع ))اخلزينة(( وقد ترجح التثنية هذه يف ))خزينتني(( : ))ط((يف ) ١٢٢(

ا وهي    . اللغوي بعد التصحيح))راكبتني((الصفة امللحقة 
  .))طريق(( : ))ط((يف ) ١٢٣(
م) ١٢٤(   .ًمل أجد تعريفا 
  .اين: بالرتكية، معناها: زادة) ١٢٥(
ا باب حديدي . يف وسط طرابلس اململوكية القدمية: ّحملة باب احلديد) ١٢٦( ّكان 

ّضخم، فعرفت احمللة به   .ّحمالت طرابلس القدمية: انظر دراستنا. ُ
  .))سفلاأل(( : ))ط((يف ) ١٢٧(
َُّطبقة تعلو القاعة أو اإليوان، سقفها منخفض، تـتخذ حلفظ بعض : َّمتخت) ١٢٨(

ّوتسمى عند الطرابلسيني. األشياء َّ   .))َِّْختتية((: ُ
ذ اخلطأ يف أماكن أخرى من الوثيقة))باجلزوع((و: ))د((يف ) ١٢٩(   . وهو غلط، ووردت 
ََْعز الدين أيـبك املوصلي((األمري بناه نائب السلطنة بطرابلس : البيمارستان) ١٣٠( ّ(( .

ّيف حملة باب احلديد مبواجهة ) م١٢٩٨ - ١٢٩٤/ هـ٦٩٨ - ٦٩٤(أثناء نيابته 
ر . ُجامع الربطاسي  الذي حدث أواخر سنة ))أبو علي((وقد أزيل بعد فيضان 

، ٢٩٨/ ٢ ج-  تدمـري–تاريخ طرابلس السياسي واحلضـاري : انظر (١٩٥٥
٢٩٩.(  

  .وهو سهو.  من غري راء))املذكو(( : ))ط((يف ) ١٣١(
  .))بين(( : ))ط((يف ) ١٣٢(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧١٠  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

  .))الثالث(( : ))ط((يف ) ١٣٣(
  .))حمل(( : ))ط((يف ) ١٣٤(
َتابعة حمللة السويقة، بني جسر السويقة واجلسر اجلديد : َّحملة بني اجلسرين) ١٣٥( َُ ُ ّ

  .ابلس القدميةّحمالت طر: انظر دراستنا. ّاملعروف جبسر اللحامة، فوق النهر
  .))مربع(( : ))ط((يف ) ١٣٦(
  .))يتوصط(( : ))ط((يف ) ١٣٧(
  .))يتوصطها(( : ))ط((يف ) ١٣٨(
  .))داخل(( : ))ط((يف ) ١٣٩(
  .))أعلى((: والصواب. هكذا يف النسختني) ١٤٠(
ذا اإلمالء يف أكثر من مكان يف الوثيقة))ممشا(( : ))ط((يف ) ١٤١(   . وقد وردت 
   .))ط(( من إضافة) ١٤٢(
  .))غري النافذه((: الصواب) ١٤٣(
  ً.مل أجد عنهم شيئا) ١٤٤(
ر ) ١٤٥( طاحون : ّ عدة طواحني لطحن احلبوب، منها))أبو علي((كان على جانيب 

احلجيج، وطاحون أسندمر، وطاحون السلطان، وطاحون املنصورية، وطاحون 
ملغابرية، وطاحون الدير، ََاجلديدة، وطاحون الدرويشية، وطاحون طربيه، وطاحون ا

ّنقلنا أمساءها من سجالت احملكمة الشرعية بطرابلس، ومل يبق منها سوى . وغريها
  .ّطاحون أسندمر، وهي معطلة

ّكانت يف عصر املماليك والعصر العثماين تعرف مبحلة ساحة : ّحملة الرتبيعة) ١٤٦( ُ
َعلم الدين سنجر احلمصي((احلمصي، نسبة إىل األمري  ّذي كان يتوىل وظيفة  ال))ََ

ًوبىن يف احمللة دارا ومدرسة ال . م١٣٢٤/ هـ٧٢٤ بطرابلس سنة ))ّشاد الدواوين(( ّ
  .ّحمالت طرابلس القدمية: انظر دراستنا. تزاالن قائمتني إىل اآلن

ّاويش، غريب جامع چّلعله اخلان القائم اآلن املعروف خبان الـ: ّخان املنجدين) ١٤٧(
  .العطار
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ّهي ساحة بركة املالحة حاليا، القريبة من حملة الدباغة: عمريةساحة ) ١٤٨( ّ ً ّ.  
َمن األسر الطرابلسية، اشتهر منها : بنو البحريي) ١٤٩(  الذي أصدر ))ُكامل البحريي((ُ

  . وكان يرأس حتريرها الشيخ حسني اجلسر الطرابلسي))رياض طرابلس((ّجملة 
  .))الطاحون(( : ))ط((يف ) ١٥٠(
ْهي طاحونة أسندمر، كانت بقرب مسلخ طرابلس على النهر: ملسلخطاحون ا) ١٥١( َ .

  .وقد أزيل املسلخ وبقيت الطاحون
  .))أحدها(( : ))ط((يف ) ١٥٢(
  .))وال خرا(( : ))ط((يف ) ١٥٣(
  .))اجلار(( : ))ط((يف ) ١٥٤(
  .))يالصقهما(( : ))ط((يف ) ١٥٥(
  .))مطالت جنينة(( : ))ط((يف ) ١٥٦(
  .))طاحون(( : ))ط((يف ) ١٥٧(
  .))ِذكرهم(( : ))ط((يف ) ١٥٨(
  .))هلما(( : ))ط((يف ) ١٥٩(
  .))سلم(( : ))ط((يف ) ١٦٠(
  .))اجلارين(( : ))ط((يف ) ١٦١(
  .))أبو علي((ر طرابلس املعروف بنهر : النهر الكبري) ١٦٢(
  .))البتني(( : ))ط((يف ) ١٦٣(
ّومتتد . لس الشرقي، بينها وبني النهرتقع حتت سفح قلعة طراب: ّحملة اليعقوبية) ١٦٤(

ّمشاال إىل حملة باب احلديد ًوتعرف حاليا بـ . ً ُعرفت ). من الساباط ())ِحتت السباط((ُ
ا من اليعاقبة يف عهد الفرنج حيث كان يف احمللة مقر  ّباليعقوبية نسبة إىل سكا ّ

 حيمل فوق بابه اسم ))دينّعز ال((ّواليزال باب محام . بطركية اليعاقبة جبوار البيمارستان
ّ وعرفت احمللة يف العهد العثماين باسم حملة - ُ وقد كتب بالالتينية))ّالقديس يعقوب(( ّ ُ

  .ّحمالت طرابلس القدمية: انظر دراستنا. خوري



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧١٢  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

  .))ثالثة((: والصواب. هكذا يف النسختني) ١٦٥(
. م١٧٢٣/ هـ١١٣٦ّهو بئر السيدة بدرا بنت منصور، هلا وقفية مؤرخـة يف سنـة )١٦٦(

  ).١٥٤ص/ ٤سجل احملكمة الشرعية بطرابلس رقم(
  .))علوي(( : ))ط((يف ) ١٦٧(
  .))يتوصطها(( : ))ط((يف ) ١٦٨(
  .))ادخبانه(( : ))ط((يف ) ١٦٩(
  .))ط((ساقطة من ) ١٧٠(
َمن مشاهري األسر الطرابلسية، منها املفيت، والنائب، ورئيس : بنو كرامة أو كرامي) ١٧١( ُ

 رئيس احلكومة ))رشيد((آخرهم مفيت ونائب طرابلس عبد احلميد كرامي، وابنه . الوزراء
  .ً نائب طرابلس حاليا، رئيس احلكومة األسبق))عمر((األسبق، و

  .))يواسف(( : ))ط((يف ) ١٧٢(
  .مل أجد له ترمجة، وهو من الروم األرثوذكس) ١٧٣(
  .أول السطر اخلامس من القسم األول من الوقفية) ١٧٤(
  .))اضطده(( : ))ط((يف ) ١٧٥(
  .))وتغريه(( : ))ط((يف ) ١٧٦(
  .))فا اهللا(( : ))ط((يف ) ١٧٧(
  .))با اهللا(( : ))ط((يف ) ١٧٨(
  .))متمر.. وقومه(( : ))ط((يف ) ١٧٩(
  .))ذالك كذالك(( : ))ط((يف ) ١٨٠(
  .١٨١سورة البقرة، اآلية ) ١٨١(
  .))ط((لفظ اجلاللة سقط من ) ١٨٢(
  .))ذاة(( : ))ط((يف ) ١٨٣(
  .))ط((َواملثبت من . ))حيوته((: ))د((يف ) ١٨٤(
  . ))السيد(( : ))ط((يف ) ١٨٥(
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  . يف املواضع الثالث))خامن(( : ))ط((يف ) ١٨٦(
  .))سيحدث(( : ))ط((يف ) ١٨٧(
  .١١سورة النساء، اآلية) ١٨٨(
  .))دخلة(( : ))ط((يف ) ١٨٩(
  .))حضرت((: ))د((يف ) ١٩٠(
  .))كبري(( : ))ط((يف ) ١٩١(
  . يف املوضعني))خامن(( : ))ط((يف ) ١٩٢(
  .))فا اذا(( : ))ط((يف ) ١٩٣(
  .ناقص ما بني القوسني : ))ط((يف ) ١٩٤(
  .))شياء(( : ))ط((، و يف ))شيا((: ))د((يف ) ١٩٥(
   .))ط((ما بني القوسني ليس يف ) ١٩٦(
  . يف املوضعني))االبا((: يف األصل) ١٩٧(
  .))املتولني((: والصواب. يف النسختنيهكذا ) ١٩٨(
  .))السادة(( : ))ط((يف ) ١٩٩(
   .))ط((ليست يف ) ٢٠٠(
  .هو إمام الواقف كما سيأيت، ومل أجد له ترمجة) ٢٠١(
  .ّتقدم حميي الدين على عمر : ))ط((يف ) ٢٠٢(
  .))سيحدث(( : ))ط((يف ) ٢٠٣(
  .))قراة((: يف النسختني) ٢٠٤(
  .))ليسن(( : ))د((يف ) ٢٠٥(
  .))اثين((: هكذا يف النسختني، والصواب) ٢٠٦(
  .))القراة((: يف النسختني) ٢٠٧(
  .))ويوخذ(( : ))ط((يف ) ٢٠٨(

  للبحث صلة
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  عبد الرزاق الكاشاني

  وإسهامه في تطوير المعجمية العربية

  د. علي القاسمي

  تقديم: .١

  جمالني معرفيني: احلديثة على )تشتمل (املصطلحية  

الذي يُعىن بدراسة العالقة Terminology أوهلما، علم املصطلح   
 اليت تعّرب عنها، Terms واملصطلحات  Concepts  بني املفاهيم

دف إىل و Terminography ، صناعة املصطلح وثانيهما   اليت 
 مجع املصطلحات، وترتيبها، وتوثيقها، وإخراجها يف معاجم ورقية أو إلكرتونية.

اليت ، و وهذا ما اتفق عليه الباحثون يف ميدان املصطلحية احلديثة 
اية القرن التاسع عشر وبداية القرن  أخذت مالحمها تتبلور يف أوربا منذ 

  امليالديني. العشرين

وقد حدد املهندس واللغوي النمساوي يوجني فوسرت (تويف عام   
بعنوان  ١٩٣٠م)، يف أطروحته اليت قدمها إىل جامعة برلني عام ١٩٧٧

(التنميط الدويل للغة العلمية)، طبيعة املصطلحية احلديثة بوصفها علما 
ها، انطالقا من موضوعيا يدرس العالقة بني املفاهيم واملصطلحات اليت تعّرب عن
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املفاهيم. وهلذا فإن البحث املصطلحي ال يتقيد بلغة طبيعية معينة وإمنا يتم 
 لغوي.  -عرب اللغات أو ما ميكن تسميته ببحث بني

 Standardizationعى املصطلحية احلديثة إىل تنميط املصطلحات سوت  
صطلح حبيث يُعربِّ امل ،أي وضعها على منط واحد ذي معايري وقواعد حمددة

الواحد عن مفهوم واحد وال يُعربَّ عن املفهوم الواحد بأكثر من مصطلح 
واحد. وهذا يستلزم التخلص من االشرتاك اللفظي ومن الرتادف ( أو شبه 

ما اللغة العام ة، بشرط أن يُراعى الشيوع واالستعمال يالرتادف) اللذين حتفل 
وفر لدينا لغة علمية الفعلي للمصطلحات من قبل أهل االختصاص. وبذلك تت

  . )١(خاصة تتسم بالدقة واألمانة

ويتم تعريف املفاهيم بطريقتني أساسيتني: إما بتحديد املفهوم بالنص   
على خصائصه اجلوهرية ( اجلنس والفصل، املعروفني يف علم املنطق)، وإما 
بتحديد موقعه يف جمموعة املفاهيم اليت تنتمي إىل علم واحد من العلوم، 

بني أفرادها اسم   ،على هذه اجملموعة من املفاهيم والعالقات القائمة ويُطلق
وهكذا يسهل علينا إدراك  . System of Concepts ))املنظومة املفهومية((

ا.   املفهوم عن طريق معرفة املفاهيم اجملاورة له والعالقات اليت تربطه 
العلمية وينسى كثري من الذين يؤرخون لعلم املصطلح أن هذه األسس   

ا يف املعاجم  ،والطرائق املوضوعية اليت تقوم عليها املصطلحية احلديثة وتطبيقا
 كانت معروفة شائعة يف املصطلحية العربية منذ القرن الثاين اهلجري/  ،املختصة

الثامن امليالدي. فقد كان اللغويون العرب األوائل يرحتلون إىل البادية 
ا حسب أجناسها أو  ويشافهون األعراب ويسجلون لغتهم، ويصنفون مفردا
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ا يف معاجم خمتصة تتناول اإلنسان، واحليوان  من خيل وإبل وطري (موضوعا
ذا  وحشرات وغريها)، والنبات، وأدوات احلرب، وما إىل ذلك. واضطلع 

هـ)، والنضر بن مشيل (ت ٢٠٠العمل كثري من أئمة اللغة كالكسائي ( ت 
هـ)، واألصمعي (ت  ٢١٠أيب عبيدة (ت هـ)، و ٢٠٦هـ)، وقطرب (ت  ٢٠٤
  .)٢(هـ)، وكثري غريهم ٢١٦

وقد حققت املصطلحية العربية تقدما كبريا يف الفرتات التارخيية   
يعود الفضل فيه إىل عدد من الرّواد خنص اليوم بالذكر منهم عبد  ،الالحقة

الرزاق الكاشاين الذي صّنف ثالثة معاجم خمتصة يف اصطالحات الصوفية 
  بع ثالث طرائق متباينة يف ترتيب املصطلحات وتعريفها.وات
 بد الرزاق الكاشانيع .٢

  :اسمه.١.٢

يعرتينا اخلجل حني نضطر إىل االعرتاف بعدم معرفتنا حىت الشيء   
القليل عن حياة هذا الرجل الذي أغىن املكتبة العربية بعدد من األعمال 

امسه بالضبط، وال نعرف تاريخ املصطلحية واملعجمية الرائعة. فنحن ال نعرف 
ا، وال نعرف تاريخ وفاته على وجه الدقة، وال نُلم بشيء  والدته وال مكا

  يشفي الغليل من أخباره.
له أو حققوا  كل ما اتفق عليه الباحثون الذين نسخوا كتبه أو ترمجوا  

بعض مؤلفاته أن امسه عبد الرزاق وأن شهرته الكاشي أو الكاشاين أو 
. وكاشان (أو قاشان) اليت ينتسب إليها، هي مدينة يف وسط إيران القاشاين

  وتقع جنوب غريب طهران. 
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ومما يزيد الطني بّلة أن الناس يف تلك الفرتة اليت عاش فيها عبد الرزاق 
الكاشاين كانوا حيملون لقبا وكنية إضافة إىل االسم. وهكذا تذكر بعض 

وأن اسم أبيه أمحد ولقبه  ))أبو الغنائم((وكنيته  ))كمال الدين((املصادر أن لقبه 
، يف حني أن مصادر أخرى تقول إن لقبه ))أبو الفضائل((وكنيته  ))مجال الدين((

أبو ((، وإن كنية أبيه  ))كمال الدين((وإن لقب أبيه  ))مجال الدين((هو 
مال عبد ((. وتقول بعض املصادر األخرى أن الرجل كان يُعرف باسم ))الغنائم
شيئا جديدا، فكل ما تعنيه باللغة  ))ُمال((. وال تضيف كلمة ))الكاشاين الرزاق

  الفارسية هو اشتغال حامل هذا اللقب بالفقه. 

ولعلنا نطمئن للتسمية اليت رّكبها أحد الذين حققوا مؤلفاته آخذاً   
هو أبو الغنائم، كمال الدين، عبد الرزاق ((بالكثرة الغالبة من املصادر فقال: 

الفضائل، مجال الدين حممد، الكاشاين، املعروف مبال عبد الرزاق  بن أيبا
))الكاشاين

)٣(.  

وكما اختلف الباحثون يف امسه فقد اختلفوا كذلك يف تاريخ وفاته.   
،  ٧٣٠هـ، وقال بعضهم اآلخر عام  ٧٢٠فقد ذكر بعضهم أنه تويف عام 

أنه انتهى  . ولكن نسخا من كتبه املخطوطة تشري إىل٧٣٥ورّجح بعضهم عام 
هو التاريخ املفرتض  ١٣٣٥/ ٧٣٦، وهلذا أصبح عام ٧٣٥من تأليفها سنة 

لوفاته. وأكدت بعض املصادر أنه تويف ودفن يف مدينة شرياز اإليرانية يف عام 
   .)٤(م ١٣٣٥هـ/ ٧٣٦

ويبدو أن علة هذا االرتباك يف تسمية الكاشاين نابعة من أن الرجل مل 
به وال يف خواتيمها، تواضعا منه على األرجح. كر امسه يف مقدمة كتذ يكن ي
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وعلى الرغم من إدراكنا ـ حنن املشتغلني يف جمال املعاجم واملصطلحات ـ أمهية 
األمساء ودقتها، فإننا ندرك كذلك أن ما هو أهم من االسم استفادتنا من 
املعلومات اليت خّلفها لنا الرجل ومن الطرائق اليت ابتكرها وطورها يف تعريف 

  األمساء واملصطلحات.
  :حياته وعصره.٢.٢

نستطيع أن نستخلص بعض املعلومات مما تبقى من مؤلفاته. فقد كان 
 .من شيوخ الصوفية، ومن كبار اللغويني واملصطلحيني، ومن أعيان املفسرين

وعاش بني القرنني السابع والثامن اهلجريني يف عصر السلطان أيب سعيد بن 
هـ. ونفرتض أنه أمضى معظم حياته يف إيران،  ٧٣٦سنة  درخان املغويل املتوىف

مع العلم أن املتصوفني يف زمانه كانوا مولعني بالرحلة يف طلب العلم. وقد 
تتلمذ الكاشاين على كتب الشيخ ابن عريب. وكان مريدا للشيخ نور الدين عبد 

هـ)، وصحب الشيخ نور الدين عبد الرمحن ٦٩٩زي (ت نـالصمد القط
له هو الشيخ عالء  ين. وقد جرت بني الكاشاين ومتصوف معاصراإلسفرايي

هـ كذلك) مراسالت حول مذهب وحدة الوجود  ٧٣٦الدين السمناين (ت 
  .)٥(الذي يؤمن به الكاشاين وينكره السمناين

وكان عصره يتسم باالضطراب السياسي واالجتماعي، والتوترات   
ن الصليبيون األوربيون قد شنوا االقتصادية، واحلروب العاملية الشاملة. إذ كا

م املتتالية على العامل اإلسالمي من الغرب واستولوا على بيت املقدس  محال
، وذحبوا املسلمني، واملسيحيني من غري مذهبهم، يف بيت ٤٩٣/١٠٩٩سنة 

املقدس، وأقاموا هلم ممالك يف مدن الشام الساحلية. وكان املغول الترت قد 
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مي من الشرق فسيطروا على إيران كلها عام اجتاحوا العامل اإلسال
، مث زحف قائد املغول هوالكو جبيشه إىل بغداد، عاصمة ٦٢٨/١٢٣١

، ودّمر أحياءها، وأحرق معاملها، ٦٥٦/١٢٥٨اخلالفة اإلسالمية واحتلها سنة 
وقتل كثريا من أهلها، وذبح اخلليفة وعياله، وألقى اجلنود الترت جبثث القتلى 

ر د جلة حىت اصطبغت مياهه، كما قيل، واستمر القتل يف أهايل والكتب يف 
بغداد أربعة وثالثني يوما، حىت بلغ عدد القتلى، يف تقدير بعض املؤرخني، 

  .)٦(مئة ألف نسمة ثألف ألف وثال

وقد خّلف سقوط بغداد شعورا لدى مجيع املسلمني بالفاجعة   
انعكست مشاعر احلزن يف واخلسارة، ملكانتها الروحية والسياسية واحلضارية. و 

قصائد الشعراء الذين مل يرثوا هذه املرة شخصا من األشخاص وإمنا رثوا مدينة 
بكاملها بل حضارة برمتها. ومن أولئك الشعراء تقي الدين إمساعيل التنوخي 

  الذي رثى بغداد بقصيدة مطلعها:
 ساروا؟ فما وقوفَك واألحباب قد   لسائل الدمع عن بغداد أخـبارُ 

 فما بـذاك احلـمى والداِر ديّارُ    زائرين إىل الزوراء ال تِفدوا اي

ويف هذا اجلو السياسي االجتماعي املضطرب، انتشرت االجتاهات   
زعات الدينية املختلفة، وانتعش التصوف، وكثرت الربط لنـالفكرية املتباينة، وا

امات اليت يسكنها املتصوفة، وشاعت القصص اليت تتحدث عن املن
والكرامات، خاصة أن ثالثة من أقطاب التصوف كانوا قد برزوا يف العراق يف 
الفرتة اليت سبقت حياة الكاشاين، وهم: الشيخ عبد القادر اجليالين (ت 

)، والشيخ عمر ٥٧٨/١١٨٢)، والشيخ أمحد الرفاعي (ت ٥٦١/١١٦٥
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ي الدين بن ي)، إضافة إىل ظهور الشيخ حم٦٣٢/١٢٤٣السهروردي (ت 
) يف املغرب األقصى وارحتاله إىل املشرق ووفاته يف ٦٣٨/١٢٤٠ريب (ت ع

دمشق. ويعّد الكاشاين ابَن عريب شيخه على الرغم من أنه مل يتتلمذ عليه 
  ئة عام تقريبا.مببن عريب قبل وفاة الكاشاين امباشرة فقد تويف 

وانتفت يف ذلك اجلو املضطرب ظروف البحث العلمي األصيل،   
كة الثقافية، ومخدت جذوة اإلبداع، ألن االبتكار والثقافة يتطلبان وتدنت احلر 

قدرًا من األمن واالستقرار وشيئًا من يسر احلال. وهلذا جند أن الباحثني 
املبدعني كانوا قلة نادرة، وأن أغلب املؤلفني اقتصروا على شرح أمهات الكتب 

دة ترتيبها، أو أو تدوين اهلوامش عليها، أو اختصارها، أو إعا السابقة،
  فهرستها، أو إضافة ذيل هلا، أو نظمها شعرا لتيسري حفظها على التالميذ.

وقد عاش عبد الرزاق الكاشاين يف ذلك العصر املضطرب، ولكنه كان   
من مجلة املبدعني النادرين. واعتىن بدراسات التصوف اليت كانت تلقى رواجا 

ر باملصطلحات اليت حتتاج إىل وإقباال، وهلا رصيد من أمهات الكتب اليت تزخ
من يشرحها وييسر فهمها على الدارسني. فانربى الكاشاين هلذه املهمة 

  الكأداء.

  مؤلفاته: .٣.٢

وكما وقع االختالف يف امسه وتاريخ وفاته، وقع كذلك يف مؤلفاته،   
أو بسبب اخللط بينه وبني  ،فُنسبت إليه بعض الكتب عن طريق اخلطأ

وُنسبت بعض كتبه إىل غريه، فقد ُنسب  .)٨٨٧(ت  الكاشاين السمرقندي
  .)٧(يف (كشف الظنون) أحد كتب الكاشاين إىل سعد الدين الفرغاين
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  وندرج فيما يلي قائمة مبؤلفات الكاشاين املعروفة حىت اآلن:  

  ـ شرح كتاب منازل السائرين للهروي احلنبلي  (مطبوع)١

هـ، (وقد  ٧٢٠ة ـ شرح كتاب فصوص احلكم البن عريب، وأمته سن٢
  طبع يف مصر، ويف  إيران).

  ـ تأويالت القرآن ، يف التفسري الصويف للقرآن الكرمي.٣

ـ اصطالحات الصوفية، وهو معجم لشرح املصطلحات الصوفية اليت ٤
وردت يف الكتب الثالثة األوىل. مطبوع عدة مرات. وله شرح لعبد الرحيم بن 

  مشس الدين التربيزي األقطايب.

الوجوه الغر يف معاين نظم الدُّر ، يف شرح تائية ابن الفارض. ـ كشف ٥
  (مطبوع)

  ـ السراج الوهاج، يف تفسري القرآن الكرمي باللغة الفارسية.٦

ـ رشح الزالل يف شرح األلفاظ املتداولة بني أرباب األذواق واألحوال، ٧
  وهو معجم لشرح املصطلحات الصوفية. (مطبوع)

  St Guyardقدر ، ترمجها إىل الفرنسية ـ رسالة يف القضاء وال ٨
   .JAS VIII: tونشرها يف جملة 

ـ لطائف اإلعالم يف إشارات أهل اإلهلام، وهو معجم موسوعي لشرح ٩
  املصطلحات الصوفية. 

زيل. وحيتمل أن يكون هذا عنوانا آخر نــ حقائق التأويل ودقائق الت١٠
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  لكتاب (تأويالت القرآن).

  حول مصطلح اخللود. ـ الرسالة السرمدية١١

  ـ حلية األبدال، رسالة يف التصوف.١٢

  ـ رسالة يف الفتوة.. وهلا نظري باللغة الفارسية.١٣

  ـ رسالة يف بيان احلقيقة، مع شرحها.١٤

  ـ شرح رسالة كميل بن زيادة " الرسالة الكميلية".١٥

  ـ شرح كتاب مواقع النجوم البن عريب. ١٦

  ـ التذكرة الصاحبية١٧

  ة يف احلبـ رسال١٨

  ـ الشجرة الطيبة١٩

  ـ قصيدة شعر٢٠

ـ تأويالت (بسم اهللا الرمحن الرحيم)، مع حاشية للقصريي (ت ٢١
٧٥١/١٣٥٠.(  

  .ـ تذكية األرواح عن مواقع اإلفالح٢٢

ج ٢٣ ـ الرسالة النورية، يف تأويل آية (اهللا نور السماوات) على 
  التصوف.

  اآلن. حىتعثر عليه ـ الدرر الفريدة. ذكره الكاشاين ومل يُ ٢٤
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  .ـ مسائل ميتافيزيقية من مجيع أعماله ( خمطوط، رمبا مجعه أحدهم)٢٥

ـ كتب كالمية أشار إليها بقوله: انظر يف كتبنا الكالمية. (غري ٢٦
  معروفة).

  الكاشاني المصطلحي:ـ ٣

وبإلقاء نظرة على قائمة مؤلفات الكاشاين، نستطيع حتديد جمال ختصصه. 
ّسـر، مصطلحّي، معجمّي. فقد صّنف ثالثة معاجم متخصصة يف فهو صوّيف، مف

ما. ولكن  املصطلحات الصوفية، وكان جييد اللغتني العربية والفارسية ويكتب 
السؤال الذي يتبادر إىل الذهن هو: ملاذا أّلف الكاشاين ثالثة معاجم يف 

املعاجم  املصطلحات الصوفية، ومل يكتِف مبعجم واحد؟ هل يكمن الفرق بني هذه
يف عدد املصطلحات اليت يشتمل عليها كل واحد منها؟ أم ألن كل واحد منها 
يتناول جانبا خمتلفا من جوانب التصوف أو مدرسة من مدارسه؟ أم ألنه يوجد 
اختالف يف املنهجية املتبعة يف كل منها؟ وبعبارة أخرى: هل الفرق بني هذه 

  املعاجم الثالثة كمي أم نوعي أم منهجي؟ 

وتتضح لنا اإلجابة عن هذه األسئلة عند إلقاء نظرة على املعاجم   
  الثالثة واحدا واحدا.

  :اصطالحات الصوفيةالمعجم األول: ـ ١.٣

حاز هذا املعجم إعجاب الباحثني يف التصوف، فكثرت طبعاته، فقد 
حققه عدد من الباحثني، كل على حدة، وأصدروه يف نشرات متعددة، وهم: 

ر عبد اخلالق حممود، والدكتور حممد كمال جعفر، والدكتور سربجنر، والدكتو 
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عبد العال شاهني، واألستاذ موفق فوزي اجلر. وكان احملققون الثالثة األوائل قد 
نشروا القسم األول منه فقط ، إما لعدم اهتدائهم للقسم الثاين من الكتاب 

الكتاب   من إصدار اوإما ألسباب أخرى، أما احملققان األخريان فقد متكن
  .)٨(كامال

وحيدد الكاشاين يف مقدمة هذا املعجم الغرض من تأليفه كما حيدد   
  مصادره فيقول:

... فإين ملا فرغت من تسويد شرح كتاب منازل السائرين، وكان ((  
الكالم فيه، ويف شرح فصوص احلكم، وتأويالت القرآن احلكيم، مبنيا على 

علوم املنقولة واملعقولة، ومل تشتهر اصطالحات الصوفية، ومل يتعارفها أهل ال
))بينهم، سألوين أن أشرحها هلم... فتصديت لإلسعاف بسؤاهلم

 )٩(.  

ومن ذلك يتضح أن هذا املعجم يتناول جمموعة حمددة من   
املصطلحات اليت وردت يف الكتب الثالثة املذكورة. ويبلغ عدد مصطلحات 

يف اجلزء  ١٠٠و  ه،يف اجلزء األول من ٥١٠مصطلحا ( ٦١٠هذا املعجم 
  الثاين منه).

  ـ ترتيب المعجم:١.١.٣

نظرًا ألن هذا املعجم هو األول الذي أّلفه الكاشاين، فإنه اختار أن   
يرتب أوائل  املصطلحات على حروف اهلجاء لييسر استعماله على القارئ. 
ولكنه أدرك، من ناحية أخرى، أن بعض املصطلحات الصوفية تتعدد 

سب املقامات، فاضطر أن يعاجل تلك الطائفة من مفاهيمها وتتنوع حب
املصطلحات مبنهجية موضوعية ويرتبها بطريقة رياضية. وهكذا أصبح هذا 
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  املعجم يشتمل على نوعني من الرتتيب، أو كما قال الكاشاين:

... فكسرت هذه الرسالة على قسمني: قسم يف بيان املصطلحات ((  
ا مذكورة يف م نت الكتاب مشروحة يف مجيع األبواب. ما عدا املقامات، فإ

  وقسم يف بيان التفاريع املذكورة بأسرها واإلشارة إىل ترتيبها وحصرها.

أما القسم األول فمبوب تبويبا مبنيا على ترتيب حروف أيب جاد  
الثاين تسهيال ملن يتفحص عنها، وتطلب واحدا واحدا منها. وأما القسم 

))كل قسم تفاريع كل باب باب  فمرتب على ترتيب الكتاب، مبني يف
 )١٠(.  

ولكي تتضح صورة الرتتيبني املذكورين، نورد بعض األمثلة من القسم 
(اجلزء) األول الذي رتبت فيه املصطلحات ترتيبا أجبديا على األوائل (أو على 
ترتيب حروف أيب جاد، على حد تعبري الكاشاين). وهكذا جند املصطلحات 

ا أجبديا مثل: االحتاد، االتصال، األحدية، األحوال، يف باب األلف مرتبة ترتيب
اإلحسان، إخل. مث يأيت باب الباء، وفيه املصطلحات: األبواب، البارقة، 

  الباطل، البدالء، إخل.، مث يأيت باب اجليم، وهكذا دواليك.

وهذا هو الرتتيب الذي تستخدمه معظم املعاجم املتخصصة اليوم، فيما 
لفبائي للحروف بدال من الرتتيب اهلجائي الذي كان عدا شيوع الرتتيب األ

  أكثر شيوعا أيام الكاشاين. 

أما القسم (اجلزء) الثاين من املعجم فيحتوي على عشرة أقسام، وكل   
قسم يشتمل على عشرة مقامات، وكل مقام ينطوي على عشرة منازل. 

ـ ٥خالق ـ األ٤ـ املعامالت ٣ـ األبواب ٢ـ البدايات ١فاألقسام العشرة هي: 
ـ النهايات. وهكذا ١٠ـ احلقائق ٩ـ الواليات ٨ـ األحوال ٧ـ األودية ٦األصول 
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نستنتج أن الكاشاين يقصد باألقسام هنا اجملاالت املختلفة يف التصوف، أو 
  املوضوعات املختلفة، إذا شئت.

وكل قسم من هذه األقسام يشتمل على عشرة مقامات، كما ذكرنا،   
ـ ٢ـ الصرب ١ق، مثال، يشتمل على عشرة مقامات هي: ـ األخال٤فالقسم رقم 

ـ الفتوة ٩ـ التواضع ٨ـ اخللق ٧ـ اإليثار ٦ـ الصدق ٥ـ احلياء ٤ـ الشكر ٣الرضا 
ـ االنبساط.  وكل مصطلح من هذه املصطلحات يُعّرف عشر مرات يف ١٠

ضوء كل قسم من األقسام املذكورة سابقا. فمصطلح الشكر، مثال، له تعريف 
  عشر صور طبقا لكل قسم من األقسام:عام و 

الشكر: وأصله يف هذا القسم: الشكر على املكاره كالشكر على ((
  احملاب.

  .وصورته يف البدايات: الثناء على املنعم باللسان واجلوارح

نعم.
ُ
  ويف األبواب: معرفة الِنعم، ورؤيتها من امل

  ويف املعامالت: رؤيتها نعما ومننا من اهللا تعاىل، ...

رجته يف األصول: رعاية أدب احلضور والشكر على نعمة القصد ود
  والعزم والفقر والغىن. 

  ويف األودية: سلوك سلك الِعلم. 

  ويف األحوال: استحالء البالء. ..."

وهكذا، فكل مصطلح يُعّرف عشر مرات حسب مفهومه يف كل   
ذا يشتمل اجلزء الثاين من الكتاب مئة  مصطلح، قسم من األقسام العشرة. و
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  وكل مصطلح يُعّرف عشر مرات، مرة يف كل قسم من األقسام. 

وخالصة القول إن الكاشاين يف هذا املعجم قّسم مصطلحاته على   
  نوعني:

  ـ نوع عام له تعريف واحد فرّتب مفرداته ترتيبا أجبديا، 

ـ ونوع خاص يتغري مفهومه شيئا ما من موضوع إىل موضوع، فرتبه 
  اضية.موضوعيا وبطريقة ري

  ـ منهجية المعجم:٢.١.٣

وتقوم منهجية الكاشاين يف تعريف املصطلحات يف هذا املعجم على   
إعطاء تعريف خمتصر ملفهوم املصطلح كما اسُتعمل يف كتبه الثالثة: شرح 
منازل السائرين، وشرح فصوص اِحلكم، وتأويالت القرآن احلكيم. وعند 

قرآن الكرمي أو احلديث االقتضاء يُلحق التعريف بشرح أو شاهد من ال
. وهو يف األغلبية الغالبة من هذه ونثراً  الشريف، أو من كالم العرب شعراً 

املصطلحات يقّدم تعريفه الذي قد خيتلف من حيث لفظه مع من سبقوه من 
  أعالم التصوف، ولكنه يتفق معهم يف املفهوم . ومن األمثلة على ذلك:

الحات الصوفية البن ولو رجعنا لتعريف اخللوة يف (معجم اصط
  ، لوجدنا التعريف التايل:)١١(عريب)

  .))اخللوة: حمادثة السّر مع احلق حيث ال ملك وال أحد سواه((

  أما تعريفها في (معجم اصطالحات الصوفية للكاشاني) فهو: 

اخللوة: حمادثة السّر مع احلق حبيث ال يرى غريه.. هذا حقيقة اخللوة ((
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ا فهي ما يتوسل به إىل هذا املعىن من التبتل إىل اهللا  ومعناها. وأما صور
  .))واالنقطاع عن الغري

  ومثال آخر تعريف ( الذوق ):

( في معجم اصطالحات . ))الذوق: أول التجليات اإلهلية((ابن عريب: 
  الصوفية البن عربي )

الذوق: هو أول درجات شهود احلق باحلق يف أثناء (( الكاشاني:
أدىن لبث من التجلي الربقي، فإذا زاد وبلغ أوسط مقام  البوارق املتوالية عند

الشهود ُمسّي : مشربا، فإذا بلغ النهاية ُمسّي: رياً، وذلك حبسب صفاء السّر 
  ( في معجم اصطالحات الصوفية للكاشاني).  ))عن حلوظ الغري

المعجم الثاني: رشح الزالل في األلفاظ المتداولة بين أرباب الذوق .٢.٣
   :واألحوال

، وقد أّلفه بعد معجمه صوفياً  مصطلحاً  ٢٦٩ويضم هذا المعجم   
األول (اصطالحات الصوفية). ويفصح الكاشاني عن غرض هذا المعجم 

ذا (( في مقدمته حين يقول: أجبتك أيها السائل اللحوح، يف ختصيصك 
))املسموح

ويفهم من هذا الكالم أن الكاشاين يزود الدارسني مبجموعة . )١٢( 
  ية من املصطلحات أو من املعلومات الصوفية.إضاف

  ويقول حمقق (رشح الزالل) عن هذا املعجم:  

كتابه اصطالحات  من ناحية املنهج ـ عن ـ وهو ال خيتلف كثرياً ((  
الصوفية ... إال فيما ذكرت من قبل أنه توسع يف عرض وشرح بعض 
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ان هلما، املصطلحات عما يف كتابه السابق، وكذلك العكس، فأصبح الكتاب
أحدمها دون اآلخر، كما ضرورة واحدة، يكمل أحدمها اآلخر، وال يستغىن عن 

))أنه أتى ببعض املصطلحات اليت خيلو منها اآلخر
 )١٣(.  

ويف الوقت الذي نتفق مع احملقق الفاضل يف ما قاله بشكل عام، فإننا   
  نود أن نثري نقطيت اختالف بني املعجمني:

صطلحات؛ ففي حني اعتمد معجم األوىل، تتعلق برتتيب امل
(اصطالحات الصوفية) الرتتيبني األجبدي واملوضوعي، تبىن معجم (رشح 
الزالل) الرتتيب اجملايل. فقد رّتب الكاشاين مصطلحات هذا املعجم حسب 
انتمائها إىل اجملاالت املفهومية اليت تشّكل املنظومة املفهومية للتصوف. فرّتب 

لكي يساعد  ، جمال مفهومي واحد قرب بعضهااملصطلحات اليت تنتمي إىل
القارئ على فهم القاسم املشرتك بينها وكذلك الفروق اجلوهرية املوجودة بينها. 

  اآليت: نحوفمثال رتب املؤلف املصطلحات التالية على ال

  ـ اهلاجس ، اخلاطر ، اإلرادة ، اهلّم ، القصد ، النية 

  حلال ـ الطريق ، الوقت ، األدب ، املقام ، ا

  ـ التجلي ، احملاضرة ، املكاشفة ، املشاهدة ، احملادثة ، املسامرة

ـ العنقاء ، الورقاء ، الُعقاب ، الغراب ، الشجرة ، السمسمة ، الدرة 
  البيضاء ، الزمردة

فمصطلحات كل جمموعة ليست مرتبة على حروف املعجم، وقد ال   
ومي واحد أو جماالت تنتمي إىل موضوع واحد، ولكنها تنتمي إىل جمال مفه
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مفهومية متجاورة يف منظومة مفاهيم التصوف. وحتديد موقع املفهوم يف اجملال 
املفهومي ومعرفة املفهوم الذي قبله وبعده يساعدنا على التعرف عليه بطريقة 

  أيسر وأسرع.

غ تعاريفه يف معجم و والثانية، يف حني أن الكاشاين كان يص  
 نه يف معجم (رشح الزالل) يعتمد اعتماداً (اصطالحات الصوفية) بنفسه، فإ

 ،على املصطلحات اليت استعملها ابن عريب يف كتبه املختلفة يكاد يكون كلياً 
ومعجم اصطالحات الصوفية ،  ،وفصوص احلكم ،مثل الفتوحات املكية

فيذكر الكاشاين سطراً أو سطرين من كالم ابن عريب يف بداية تعريف املصطلح 
حىت يصل باملدخل إىل صفحة أو صفحتني أو يزيد،   مث يكمل هو ما بقي

  .)١٤(كما الحظ حمقق املعجم

ْي ابن عريب والكاشاين ملصطلح (املقام) ومن األمثلة على ذلك تعريفَ  
زلة من املنازل أو درجة من ـالذي يعين لدى الصوفية، بصورة عامة، من

  دة النفس:ال يبلغها إال من كابد يف طريق جماه ، واليتالدرجات العليا

وأما املقام، فعبارة عن استيفاء حقوق املراسم على ((: ابن عربي
  . ( يف معجم اصطالحات الصوفية)))التمام

املقام: عبارة عن استيفاء حقوق املراسم الشرعية مما تعني ((:  الكاشاني
عليه بأمر الشارع من املعامالت، وصنوف العبادات على التمام والكمال، 

. (يف معجم رشح ))شرط من شروطها وال الزم من لوازمهاحبيث ال يفوته 
  .الزالل)

واعتماد الكاشاين يف هذا املعجم على املصطلحات اليت كان   
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يستعملها ابن عريب ذو دالالت كثرية أمهها أن مصطلحات ابن عريب صارت 
وأصبحت هلا الغلبة على غريه من  ،آنذاك شائعة يف األدب الصويف

اشاين يريد أن ينطلق يف معجمه هذا من االستعمال وأن الك .املصطلحات
  الشائع املكتوب، ألن املصطلحية تتعامل ، عادة ، مع اللغة املكتوبة.

وهذا ال يعين أن الكاشاين اقتصر يف مصادره على كتابات ابن عريب،   
بل استخدم كتب التصوف األخرى كذلك، ولكن مؤلفات ابن عريب كانت 

ا. أكثر شيوعا، وهلذا أْكثَـ  َر من الرجوع إليها واجتهد يف تعريف مصطلحا
  ومن األمثلة على رجوعه إىل املصادر األخرى هذان املدخالن:

املريد: هو اجملرد عن اإلرادة. قال قدس سره يف الفتح املكي: املريد من ((
انقطع إىل اهللا تعاىل عن نظر، واستبصار، وجترد عن إرادته... وقال أبو حامد 

  .))و الذي صّحت له األمساءالغزايل : ه

مجع اجلمع: عند البعض: االستهالك بالكلية يف اهللا... وعنده، قّدس ((
  . ))سرّه [أي ابن عريب]: أن جيمع ماله ومالك عليه فريجع األمر كله إليه

ومن ناحية أخرى، فإن الكاشاين مل يتقيد متاما بطريقة ابن عريب يف   
  ن األمثلة على ذلك تعريف ( السالك):تعريف املصطلحات وال بعباراته. وم

السالك: هو الذي مشى على املقامات كلها حباله ال ((: ابن عربي(
  يف معجم اصطالحات الصوفية البن عريب ) ))بعلمه، فكان العلم له َعْينا

السالك: هو السائر إىل اهللا، املتوسط بني املريد واملنتهي، ((: الكاشاني
  م اصطالحات الصوفية للكاشاين)(يف معج ))ما دام يف السري
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السالك: هو الذي مشى على املقامات حباله، ال بعلمه ((: الكاشاني
له عن طريق اخلرب واالستدالل يف مسافة عينا،  وتصوره، فكان العلم احلاصل

  .(يف معجم رشح الزالل للكاشاين)))يأىب عن ورود الشبه املضلة عليه

  في إشارات أهل اإللهامـ المعجم الثالث: لطائف اإلعالم ٣.٣

صّنف الكاشاين معجمه الثالث يف أواخر حياته، وهو آخر كتبه على   
اإلطالق، بعد أن نضجت جتربته الصوفية واكتملت خربته املعجمية 
واملصطلحية. وعلى الرغم من أن الكاشاين استعار عنوان هذا املعجم من  

رق بني العملني شاسع. ففي بن عريب، تيمناً واعتزازاً به، فإن الفاكتاب للشيخ 
حني يعّد كتاب ابن عريب جمرد رسالة صغرية يف بعض إشارات الصوفية قّسمها 
إىل موضوعات كالسماع وغريه، فإن كتاب الكاشاين معجم موسوعي خمتص   

. وقد )١٥(على حد قول حاجي خليفة يف كشف الظنون ))ال نظري له((كبري  
بتحقيق جيد اضطلع به األستاذ سعيد ُنشر معجم الكاشاين هذا يف جملدين 

  .)١٦(عبد الفتاح

  ـ نطاق المعجم:١.٣.٣

خيتلف هذا املعجم من حيث نطاقه عن املعجمني السابقني. فهو مل   
يستِق مادته من عدد حمدود من الكتب، كما هو احلال يف املعجم األول. ومل 

عجم يستمد مصطلحاته من عدد حمدود من املتصوفة، كما هو احلال يف امل
الثاين. وإمنا اشتملت مداخله على مجيع املصطلحات اليت يستعملها كبار 

م املختلفة. وهلذا جاء هذا العمل معجماً   شامالً  موسوعياً  املتصوفة يف مؤلفا
، وهو أكرب معجم متخصص يف التصوف حىت اآلن. مصطلحاً  ١٦٥٧يضم 
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  ويقول الكاشاين يف مقدمته:

لماء الرسوم، رمبا استعصى عليهم فهم ما من ع فإين ملا رأيت كثرياً ((  
تتضمنه كتبنا وكتب غرينا من النكت واألسرار، اليت يشري إليها احملققون 
العاملون باهللا من أكابر الصوفية... أحببت أن أمجع هذا الكتاب مشتمال على 

م... ))شرح ما هو األهم من مصطلحا
 )١٧(.  

  ـ ترتيب المعجم:٢.٣.٣

للرتتيب األجبدي الذي  اخل هذا املعجم طبقاً مل يرتب الكاشاين مد  
للرتتيب  اتبعه يف القسم األول من معجمه (اصطالحات الصوفية)، وال طبقاً 

للرتتيب املفهومي الذي  املوضوعي الذي تبناه يف القسم الثاين منه، وال طبقاً 
 ياً ألفبائ اعتمده يف معجمه الثاين (رشح الزالل)، وإمنا رتب مجيع مداخله ترتيباً 

)، وهو الرتتيب املالئم للمعاجم املوسوعية.  فقد قّسم الكتاب (وليس أجبدياً 
حسب حروف املعجم إىل أبواب: باب األلف، باب الباء، باب التاء، 

  ...إخل. مث قّسم املداخل يف كل باب حسب احلرف الثاين على التوايل.

  ـ منهجية المعجم:٣.٣.٣

املعجم، فقد استخدم الكاشاين لضخامة املادة اليت يضمها هذا  نظراً   
من املرتادفات وشبه املرتادفات، كما استخدم اإلحاالت على  يف تعاريفه كثرياً 

للتكرار. ومن األمثلة  لالختصار وجتنباً  املداخل األخرى بكثرة، وذلك توخياً 
  على ذلك:

: يعنون به العارف الرباين، ... وسيأيت تعريفه يف باب األديب((   
  .))العني
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: َمن أشهده احلق نفسه، وظهرت عليه األحوال، واملعرفة العارف((  
  .))حالة... وقد يعىن بالعارف من عرف نفسه فعرف ربه...

: ويقال : توّحد الذات، وُيسمى: اتحاد الذات باألسماء والصفات((
  .  ))بالوحدانية، وسيأيت يف باب الواو تاحتاد الذا
  .))إىل الواجب واملمكنعىن به عدم انقسامه : يُ وحدة الوجود((
  ـ المعجم ، والموسوعة، والمعجم الموسوعي:٤.٣.٣
من  قد يسبب وصفنا هلذا املعجم بأنه معجم موسوعي خمتص شيئاً    

اللبس حيتم علينا التوضيح. فالفرق بني املعجم واملوسوعة من حيث اختيار 
كن وأما املداخل ينحصر يف اشتمال املوسوعة على أمساء األعالم من أشخاص 
ومن  .)١٨(وأعمال أدبية وغريها يف حني خيلو املعجم اللغوي من أمساء األعالم

حيث املعاجلة، تعمل املوسوعة على معاجلة احلقائق معاجلة شاملة يف حني أن 
املعجم يعمل عادة على تعريف املداخل دون التوسع فيها. ومن حيث اجملال 

املعجم مداخله من اللغة  تغطي املوسوعة مجيع فروع املعرفة يف حني خيتار
العامة. ولكن ظهرت موسوعات متخصصة يف فرع من فروع املعرفة كموسوعة 

  .)١٩(العلوم الطبية ، أو موسوعة العلوم اللغوية مثال
ويتحتم علينا بعد ذلك التفريق بني املوسوعة واملعجم املوسوعي. فعلى 

ا الرتتيب األلفبائي، الرغم من أن املوسوعة واملعجم املوسوعي قد يتبعان كالمه
ما خيتلفان من حيث معاجلة املواد، فاملعلومات تتجمع يف املوسوعة حتت  فإ
ا  موضوعات عامة يف حني جندها موزعة حتت عدد كبري من املداخل املتصلة 

  .)٢٠(يف املعجم املوسوعي
ويف ضوء ذلك ميكن القول إن معجم (لطائف اإلعالم يف إشارات أهل   
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كاشاين هو معجم موسوعي خمتص يف التصوف اإلسالمي وال يقتصر اإلهلام) لل
على تعريف املصطلحات فقط وإمنا يشتمل كذلك على األمساء مثل أمساء اهللا 

 احلسىن، ويعاجل مادته بصورة أعمق وأمشل من املعجم غري املوسوعي.
  

  ـ الخالصة:٤
معرفته  وخالصة القول إن معاجم الكاشاين الثالثة ال تدلنا على سعة  

يف التصوف فحسب وإمنا كذلك على إسهامه الكبري يف تطوير املعجمية 
واملصطلحية. فقد أعطى يف هذه املعاجم الثالثة املثل الواضح على املنهجية 
ا أي  املصطلحية املوضوعية القائمة على جتميع املصطلحات الصوفية من مظا

يف االستعمال.  وبعبارة  من املؤلفات املختصة الواسعة االنتشار واملعتَمدة
أخرى االعتماد على استعمال أهل االختصاص يف التوصل إىل املفاهيم اليت 
تعّرب عنها تلك املصطلحات. ومن ناحية ثانية، استخدم الكاشاين يف معامجه 
الثالثة ثالثة أنواع من الرتتيب: اهلجائي واملوضوعي واملفهومي، وهي األنواع 

ا يدل على بعد نظره يف علم املصطلحية احلديثة، مماملستعملة حىت اليوم يف 
  املصطلح وصناعته.
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  الهوامش

(١) Helmut Felber, Terminology Manual ( Paris: UNESCO, 

١٩٤٨) pp. ٣-١ 
  ولالطالع على مصطلحات علم املصطلح انظر:

مشق: ـ مصطفى الشهايب، املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القدمي واحلديث ( د
  :طبعة ثانية) وكذلك ١٩٦٥اجملمع العلمي العريب، 

) وطبعة ١٩٨٥ـ علي القامسي ، مقدمة يف علم املصطلح ( بغداد: املوسوعة الصغرية، 
  .)١٩٨٧ثانية: ( القاهرة: مكتبة النهضة، 

أمحد الشرقاوي إقبال، معجم املعاجم ( بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ) ٢(
١٤٠٧/١٩٨٧(.  

زاق الكاشاين، مصطلحات الصوفية، حتقيق: د. عبد اخلالق حممود ( القاهرة: عبد الر ) ٣(
 . ٣٢- ٣١) ص ١٩٨٤: ٢دار املعارف، ط 

عبد الرزاق الكاشاين، لطائف اإلعالم يف إشارات أهل اإلهلام، حتقيق سعيد عبد ) ٤(
  .١٧: ١) ١٩٩٦الفتاح (القاهرة: دار الكتب املصرية، 

  املرجع السابق) ٥(
هللا اهلمداين، جامع التواريخ، نقله إىل العربية: حممد صادق نشأت، وحممد فضل ا) ٦(

موسى هنداوي وفؤاد عبد املعطي الصياد( القاهرة: دار إحياء الكتب العربية،ب 
  ، وكذلك: ٢٧٥ص  ١ج ٢ت) مج 

، دول اإلسالم ( حيدر آباد الدكن: مطبعة دائرة املعارف مشس الدين الذهيب
  . ١٢١ص٢هـ) ج  ١٣٦٥-١٣٦٤: ٢العثمانية، ط

:  ٢) ١٤٠٢/١٩٨٢حاجي خليفة، كشف الظنون ( بريوت: دار الفكر، ) ٧(
١٥٥٢. 

عبد الرزاق الكاشاين، مصطلحات الصوفية، حتقيق: د. حممد كمال جعفر ( القاهرة: ) ٨(
 ) وكذلك١٩٨١اهليئة املصرية العامة للكتاب، 



  
  )٤) اجلزء (٧٧جملة جممع اللغة العربية بدمشق اجمللد (

 

٧٣٨

ق عليه: توفيق فوزي اجلر ( ـ عبد الرزاق الكاشاين، اصطالحات الصوفية، ضبطه وعلّ 
  .)١٩٩٥دمشق: احلكمة، 

 ) عبد الرزاق الكاشاين، معجم اصطالحات الصوفية، حتقيق: د. عبد العال شاهني٩(
  .٤٦) ص ١٤١٣/١٩٩٢رة: دار املنار، القاه(

 .٤٧) املرجع السابق، ص ١٠(
اجلايب الدين بن عريب، معجم مصطلحات الصوفية، حققه بّسام عبد الوهاب  ي) حمي١١(

  وكذلك: )١٩٩٠(دمشق: دار اإلمام مسلم، 
داد: د. عبد احلميد صاحل محدان الدين بن عريب، اصطالحات الصوفية، إع يحمي        

 .)١٩٩٩القاهرة : مكتبة مدبويل، (
عبد الرزاق الكاشاين، رشح الزالل يف شرح األلفاظ املتداولة بني أرباب األذواق ) ١٢(

 .٣٤عبد الفتاح ( القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث) صواألحوال، حتقيق: سعيد 
 .٢٣املرجع السابق، ص ) ١٣(
 .٢٢املرجع السابق، ص ) ١٤(
 .١٥٥٢: ٢حاجي خليفة، كشف الظنون، ) ١٥(
) عبد الرزاق الكاشاين، لطائف اإلعالم يف إشارات أهل اإلهلام، حتقيق سعيد عبد ١٦(

  ).١٩٩٦، الفتاح  (القاهرة : دار الكتب املصرية
 .١٠٥: ١) املرجع السابق، ١٧(
) تشتمل املعاجم العربية الرتاثية على أمساء األعالم. ولكن املعجم الوسيط جملمع ١٨(

  اللغة العربية اتبع املنهج العلمي احلديث من حيث خلوه من أمساء األعالم.
تتناول مجيع ) يفّضل بعض الباحثني إطالق اسم (دائرة املعارف) على املوسوعة اليت ١٩( 

 فروع املعرفة، واسم (املوسوعة) على املوسوعة املختصة يف فرع واحد.
) ص ١٩٩١: ٢) علي القامسي، علم اللغة وصناعة املعجم (الرياض: جامعة الرياض، ط٢٠(

٤٦- ٤٣. 



- ٧٣٩ -  

  اللغة العربية بين الحاضر والمستقبل

  ممدوح فاخوري
ُلعل من أخطر املشكالت اليت يواجهها الكاتب العريب، يف الوقت 

ا يكتب صحة هذه اللغة وسالمة األلفاظ .. احلاضر، مشكلة اللغة اليت 
فقد كثرت يف املدة األخرية االنتقادات ..  والرتاكيب اليت يستعملها يف كتابته

ما تنـزلق إليه بسبب  إىل بعض من يكتبون َّجهوُ واملآخذ اليت تواملالحظات
أقالمهم من أخطاء لغوية بعضها مما شاع حىت كاد ينـزل يف األوهام منـزلة 

 واضح ال يكاد خيفى على الفئة املثقفة من ِّالصحيح، وبعضها اآلخر بني
  .ّالقراء

 ))غة العربيةندوة الل((وكان من املوضوعات اليت احتواها جدول أعمال 

وضعف األداء . ))ضعف األداء عند الجيل الجديد(( ٢٠٠٠/ ١٠/ ٢٢يف 
ال يقف عند حد اخلطأ اللغوي يف اللفظ، بل يعدو ذلك إىل الرتكيب 

ًعامةوالتعبري   .ّ أدهى وأمرا، ومهَّ
ًوأذكر أن كاتبا صحفيا ن هذا الضعف قد وصل إ(( :يقول كتب ً ملتزماً

 إن ))..االهتمام بوسائل عالجه.. ـنيَّلى كل املعني خطري بات يفرض عٍّإىل حد
املوضوع الرئيسي ألنه يالمس مستقبل اللغة العربية (( -كما قال -  هذا
))تهَّبرم

)١(.  
إن اهلجمة الشرسة على اللغة العربية، ((: ّيقول الدكتور وليد مشوح

                                                            
  .١٩٩٧/ ١٠/ ٢٨ – صحيفة البعث  (١)



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٤٠  اجلزء الرابع) ٧٧( ا

))وحماولة تسطيحها هي دون ريب هجمة على الوجود العريب
)٢(.  

َّتسللت العامية واجلهل باللغة حىت ((: ستاذ عبد الغين العطريويقول األ
))إىل بعض صحفنا العربية

)٣(.  
)... اللغة(هذه الدوحة العظيمة اخلالدة ((: وتقول الكاتبة قمر كيالين

ا حىت .. تتساقط ُّتتهاوى حتت فؤوس اللهجات احمللية وآفات العامية وتسر
  .)٤(!))إىل األدب

*  *  *  
ً أو نقدا لكتاب، فتطالعك صفحاته أو يواجهك ناقده ً،اباوقد تقرأ كت

 أو ملنقوده ))لنفسه((قد حيتاط فيها ، و))األخطاء((بعدد قليل أو كثري من 
ً، وقد يكون رفيقا مرتخصا، ))هنات((يها ِّفيسم فال يستقصي فيها، فيصفها ًّ

ا ال ختفى على القارئ الفطن اللبيب))البساطة(( و))ليسربا(( .. إخل .. ، وبأ
َّا بنفسه أن يؤخذ بتهمة اجلمود والتضنَّ طني ت، أو أن يصنَّف يف عداد احملنَُّّزمً

  ..ًّوهو مايزال حيا يرزق، يغدو ويروح بني األحياء
ّاملهم أن هناك إمجاعا على تردي اللغة العربية، وعلى ضرورة اإلسراع يف  ً

  .العالج، قبل تفاقمه

*  *  *  
تعلق ي إذ كانت مما ، وتعقيدحرجلو من  ال خت-كما ترى -املشكلة 
 األجر  هي لهالعقىب ويف زعمه أن  وينربي لعالجها،،ى هلاَّبسمعة من يتصد

 ولو ، أن تستطيع مجع خمتلف اآلراء ومتباينهاُ من ذلك وأعقدُّوأشق.. والثواب

                                                            
  .٢٠٠٠/ ٣/ ٤ – األسبوع األديب  (٢)
  .٢٠٠٠/ ٥/ ١٧ – ))تشرين(( جريدة  (٣)
  .١٩٩٠/ ١٢/ ٢٨ – ))الثورة((  (٤)



  

٧٤١   ممدوح فاخوري -  اللغة العربية بني احلاضر واملستقبل 

ًيف طرف منها، بعد أن بلغ اخلالف فيها مبلغا عسريا قد يشق معه على  ً
 إىل هذا َ أقربٍحيح، وما هو يف منـزلةَّحيح منها وغري الصَّلصبعضهم حتديد ا

 بالقياس إليها مشكلة ِّهينة عند بعضهم لقد تبدواجلانب أو ذاك، حىت 
ُّ، لتعددها وسعتها وكثرة النـزعات اخلالف يف مذاهب األدب واألسلوب والقول

ا ًفضال عن أن بعضهم يكتفي بأن ينظر إليها على.. واالجتاهات فيها  أ
نتيجة طبيعية للتطورات احلتمية اليت تصيب كل نواحي احلياة، أو أن التطور 

 حبيث ال يستطيع أن –! ِّ كأن اللغة مبعزل عن ذلك كله–فيها أسرع وأوسع 
ِّيقف يف وجهها أحد مهما كابر وعاند، فترتك طابعها القوي املؤثر فيها  َّ َ َ

بقي على األصلح منها واألقوم، ُ أن ي-  والزمن وحده - مجيعها، وتدع للزمن  
إن هذا الفصل الغريب بني األدب واللغة، ... ُّواألقوى على الرسوخ والبقاء

ِّخصوصا يف جمال التطور، فيه كثري من التجاوز الذي ال مسوغ له وال دليل  ً
ً قواعد وأصول ال ميكن تعديها، وال ميكن إنسانا أن –ُّ للغة –َّومثة .. عليه ِّ ُ

ًيدعي أدبا ٌْ، أو يقحم نفسه يف األدب، وهو خلو منها، وَّ  فيها، ))فقري احلال((ِ
ًويف شغل عنها بتهومياته البهلوانية اليت يسميها أدبا أو شعرا، وليست من ذلك  ًِّ
ا اهلواة واحلواة، وإمنا هي وجود  َّيف شيء، وما كانت اللغة يوما أهلية يعبث  ُ ً

 حتصيل وعلم، وبال قواعد وكيان ومصري؛ وال تكون لغة أو أدب، بال
َويذكر الدكتور وليد مشوح أنه عاتب .. وأساس َ ًروائيا على كثرة جتاوزه قواعد ((ِّ

حاول أن تكون ((: فأجابه.. ًأنا أديب ولست لغويا: ًاللغة، فأجاب ممتعضا
ِّلغويا لتتأكد صفتك األوىل، وإال فستخسر الصفتني كلتيهما َّ  –، واللغة )٥(!))ً

))هي وعاء الثقافة((َّكتور عبد السالم العجيلي كما يقول الد
، أي وعاء )٦(

  ً.األدب والفكر مجيعا

                                                            
  .١٩٩٧/ ٧/ ١٢ – ))األسبوع األديب((  (٥)
  .٢٠٠١/ ١١/ ٤– ))الثورة الثقايف((  (٦)



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٤٢  اجلزء الرابع) ٧٧( ا

واللغة، بعد هذا، هي املشكلة الكربى اليت باتت تقلق الكاتب والقارئ 
َالقارئ احلريص على حتصيل الثقافة الصحيحة .. َّ على السواء))ِّاملتلقي(( أو –

ا يكتب، َمما يقرأ، والكاتب احلريص على أن ميلك  سالمة األداة اللغوية اليت 
َّواحلريص أيضا على أال يؤخذ أو يؤاخذ من حيث يظن نفسه معصوما مربأ،  ً ًِ َّ َ َ
ا حمققة أو مزعومة، أو من ذلك النوع  َّوال حتصى عليه أغالط قد تكون يف ذا ُ
ُّالذي مل يقطع به أساتذة اللغة املختصون أنفسهم، أو كانوا يف جدال فيه أو 

  ..الفخ
ًبعض هذه األخطاء قد يكون هينا أمر اجلزم فيه، جسيمة تبعته على  ِّ
َّصاحبه، إن مل يـعد كونه خطأ من تلك األخطاء النحوية اليت تنجم عن زلة  ً ُ ُ ْ َ

ًلسان أو قلم، أو استعماال هجينا أو دخيال مثل كلمة  ً  ))بدوره((، و))بالكاد((ً
ً بدال من ))ليس((، و- مجة ترمجة حرفية املرت– ))ليس فقط((، وعبارة ))بالتايل((و
ً بدال من ))..ٍيقرأ كل كتاب راق وليس كل ما تصل إليه يداه((: ، كقوهلم))ال((
ٌقدم زيد ال عمرو(( أو ))ال كل ما تصل إليه يداه(( ٌ َ ِ وغريها مما تسبق .. إخل.. ))َ

َّإليه أقالم بعض املرتمجني احلرفيني واملدعني، الضائعني بني مش ية الطاووس َِِّْ
  .. ولكن إىل أين؟.. َّوهم قد يكونون سباقني.. ومشية الغراب

ِّوبعض هذه األخطاء قد يكون صعبا أمر اجلزم فيه، هينة تبعته على  ً
 وبعضها من ذلك  !صاحبه، وقد ترى بعضها أخطاء وليست كذلك عند غريك
َّاخلطأ الشائع الذي ينـزله بعضهم منـزلة الصحيح، أو يأىب إال َّ ً أن يعده صحيحا ُ َّ

اعتنق ((مثال األول عبارة . بعد إذ شاع، وقد يناطح فيه من يشهر قرونه للنطاح
ً وهو تعبري مرتجم، ولكنه قد يكون مقبوال سائغا، ومثال الثاين كلمة ))مبدأ ً

ٌفشل((، وصاحبها -ُ أو خيفق – ))اإلخفاق(( وهي مبعىن غري معىن ))يفشل((
ِ َ(( ..  

ًطلب حاجة فلم يدركها؛ وكذلك هي : عناها يف املعجم فم))أخفق((َّأما  َ
َفشل((َّ وغريه، ولكن ))أساس البالغة((عند الزخمشري يف 

ِ ِ ترد يف املعجم ))َ
 كان يستحسن ))العقاد((وأذكر أن األديب الكبري .. ))أخفق(( مبعىن ))الوسيط((



  

٧٤٣   ممدوح فاخوري -  اللغة العربية بني احلاضر واملستقبل 

ٌهذا املعىن ويزكيه، ويرى أنه لقط مثني، ومعناها األصلي ََ ُضع: ّ َُف وكسل وجنب؛ َ َ َ
ِ َ َ

  .!َّوشتان ما بني املعنيني
ُّ اللغة واأللفاظ قد جير إىل مزيد ))تطوير((ويرى بعضهم أن التساهل يف 

ا األصلية، ويقود إىل مزيد من  ًمن ذلك، وخيرج اللغة خمرجا تضيع فيه صور َُْ َ ُ
ُّالفوضى واحلرية والرتدد َّ َ..  

*  *  *  
ّ بني فريقني متباعدين، فريق متشدد، ال واألمثلة كثرية، والكاتب حياهلا

ًيقر وجها من وجوه  ّ از أو ))التطوير((ُ  والتجديد، ولو على سبيل النقل أو ا
ًالقياس، وفريق مندفع وراء كل جديد ولو كان خيرج أحيانا على قوانني اللغة 
وقواعدها؛ وبني هذين فريق معتدل منصف خيشى على اللغة من آفيت اجلمود 

ِّل على السواء، ولكنه ال ميلك دائما القطع برأي حاسم يوفق بني واالحنال ً َّ
ًشتيت اآلراء، أو يبته بتا كامال، ويرى أن احلل عند جمامعنا اللغوية، فهي  ًّ ّ
َّاملوكلة بذلك، وهي ال تعيا عن احلل الذي يالئم منطق التطور وضرورات 

ٍالعصر، وهذا مما سيأيت بيانه وتفصيله، يف مقال آت ٍ.  
امع يف تصويب  بعض ما شاع )٧(َّومثة فريق يرى أال تسرف بعض ا

، ومن هذا الفريق املرحوم ))َّغطى((ّوغلب على تعبري بعض الكتاب، كلفظ 
األستاذ صالح الدين الزعبالوي الذي يأخذ على جممع اللغة العربية يف القاهرة 

 األصل ترمجة للفظ ، وهي يف))االستيعاب(( مبعىن ))َّالتغطية((تصويب استعمال 
:  كان لك أن تقول– والكالم لألستاذ زعبالوي –َّفإذا صح هذا ((.. أجنيب

ِّذهب فالن لتغطية أخبار املؤمتر، وأنت تعين أنه ذهب لتقصي أخبار املؤمتر 
                                                            

ً التصويب من صوب قوله أي عده صوابا (٧) ُ َّ َ َ َّ وقد أجاز جممع اللغة يف القاهرة أن . َ
وال أرى حاجة إىل ذلك، إذ ميكن يف هذه احلال . يستعمل يف معىن تقومي اخلطأ

  .. وغريها))تصحيح((استعمال كلمة 



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٤٤  اجلزء الرابع) ٧٧( ا

ا بالتغطية، والتغطية يف العربية  ا، فكيف يعرب عن مجع األخبار إلعال َّوإعال ُ
ِّقد توافر يف السوق ما يغطي :  يستقيم قولكّهي السرت واحلجب، وكيف ُّ

ُّاحلاجة، وأنت إذا سرتت احلاجة وحجبتها استغنيت عن السوق وما 
))فيها؟

)٨(.  

  :َّالعربية بين اللغات
ويتحدثون عن صعوبة اللغة العربية، ودعوة بعض األفهام الكليلة إىل 

اللغة األجنبية يف ترك اللغة الفصيحة، واستعمال اللغة العامية يف التعبري، و
َّ احلروف الالتينية فتحمس، ))نكهة((التعليم اجلامعي؛ بل إن بعضهم أعجبته 

 كما قال –َّووجد يف نفسه اجلرأة، فدعا إىل إحالهلا حمل احلروف العربية؛ وهي 
َّالدكتور حممد زهري مشارقة ممثل السيد الرئيس يف ندوة اللغة العربية  دعوة (( - َِّّ

َّإحالل العاميات الدارجة حملها لتفتيت األمة الواحدة (( إىل  تدعو))مشبوهة َّ
ِّومتزيق أوصاهلا، وإىل الكتابة باحلروف الالتينية لقطع الصلة بني حاضر األمة 

))وماضيها
)٩(.  

ّّويتساءل الدكتور مسر فيصل عن النـيات اليت تقف وراء هذا املوضوع، 
ضة ((ما األجانب، َّويعجب هلذا احلرص الذي يبديه بعضهم، وال سي على 

(  !األمة العربية كما حيرص أبناؤها عليها )
، وهم يقصدون صعوبة تعليم )١٠(

أمر مشرتك ((ُّاللغة الفصيحة وتعلمها، وهذه الصعوبة كما يذكر الباحث فيصل 
ا إىل –َّ أية لغة –إن اللغة ((:  ويقول))ًبني اللغات مجيعا  صعبة حيتاج إتقا

غية وعروضية، ومهارات لغوية كاحلديث والقراءة معارف حنوية، وبال

                                                            
  .١١، ص ))مع النحاة(( كتاب  (٨)
  .٢٠٠٠/ ١٠/ ٢٣ – الثورة  (٩)

  .٤٢، ص ))اللغة العربية الفصيحة يف العصر احلديث(( كتاب  (١٠)



  

٧٤٥   ممدوح فاخوري -  اللغة العربية بني احلاضر واملستقبل 

))والكتابة
لكن ذلك ال يعين أن اللغات احلديثة سهلة، ولو ((: ، مث يقول)١١(

))كانت كذلك ملا شكا أهلوها منها
)١١(.  

ّويؤيد ذلك ما تورده الباحثة الدكتورة بثينة شعبان، يف مقال هلا عنوانه 
، يف عددها الصادر يف ))لتاميز اإلنكليزيةا((ً نقال عن صحيفة ))لغتنا العربية((

وأن معظم الذين .. التالميذ هم ضعاف يف اإلمالء((، بأن ١٩٩٦/ ١/ ٣٠
، ))سكن(( و))ضروري((َّقدموا االختبار مل ينجحوا يف كتابة كلمات بسيطة مثل 

  .! ))والكلمات الوحيدة اليت مل خيطئوا يف كتابتها هي أمساؤهم وعناوينهم
عن قيمة الشهادة اليت يناهلا ((قرير الذي تشري إليه التاميز ويتساءل الت

هؤالء التالميذ إذا مل حيسنوا الكتابة، وعن نوع العمل الذي ميكن أن يقوموا به 
ذا الضعف أن تعاجل ((وترى الباحثة أن هذه املشكلة جيب . ))إذا كانت لغتهم 

غة العربية يف املراحل بطرق وفعالية تدريس الل(( وأن يعاد النظر ))من جذورها
))االبتدائية واإلعدادية والثانوية

)١٢(.  
ال ((.. ))صعوبة تربوية((ويرى الباحث الدكتور فيصل أن صعوبة اللغة هي 

))..عالقة هلا باللغة، وإن كانت اللغة موضوعها
وال ننسى مع ذلك أن . )١٣(

ا الوهم وقيام انتشار األمية، يف العصر العثماين خاصة، كان له أثره يف نشوء هذ
ُّومع ذلك فاألمية يف تقلص سريع متأل الفصيحة فراغه، على حنو . ّهذا االدعاء

َّأسرع من هذا االدعاء املغرض، فال يبقى ملدع حجة، وال ملغرض سبيل ٍ وقد .. َِّّ
َُِّّمسعت أمس حديثا لباحث لغوي قال فيه إن أمه امرأة أمية، ومع ذلك كانت  َّ ً ُ

ِّلفصيحة فهما كامال من غري أيتفهم نشرة األخبار ا ً   .. عائقً
إن اللغة العربية سايرت عصورها : ولن يفوتين، مع ذلك، أن أقول

                                                            
  .٤٥ املصدر نفسه، ص -   (١١)
  .١٩٩٦ شباط – آفاق – تشرين  (١٢)
  .٤٥ اللغة العربية الفصيحة يف العصر احلديث، ص  (١٣)



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٤٦  اجلزء الرابع) ٧٧( ا

ّمجيعا، وقد تكون قص رت بعض الشيء عن مسايرة هذا العصر، لرتاكم َ ً
ا، وكان هذا التقصري أمرا مشرتكا يف امليادين كلها، بسبب ما  ِّاملطالب وكثر ً ً

َّة، بعد احلمالت االستعمارية املتتالية اليت تعرضت هلا، ُكابدت األمة العربي
ضة جبارة، ال مثيل هلا، دلت على أصالتها  َّواستطاعت مع ذلك أن تنهض  َّ
وغناها ومرونتها، ويلخص ذلك الدكتور عبد الكرمي األشرت، يف حبثه الذي 

بية هو يف إن واقع الكلمة العر((: َّقدمه يف ندوة اللغة العربية آنذاك، إذ قال
َّحقيقته العميقة واقع األمة العربية، فإذا صح صحت، وإذا ساء ساءت َّ((

)١٤( .
كما يكون مستقبل األمة ((: ُومثل ذلك قال العالمة األستاذ حنَّا فاخوري

))يكون مستقبل اللغة، تنهض بنهوضها، وتزدهر بازدهارها
)١٥(.  

َّومع هذا كله، البد من وقفة عند بعض اآلراء اليت  حبثت يف ذلك، ِّ
ِّوكانت ال تقيس التقدم الذي نسعى إليه مبا حققناه حىت اليوم، وهو يبشر  َّ

إن اللغة اليت تقطع هذا الشوط يف وقت قصري، تقطع بال شك .. بالكثري
ا لغة  ُأشواطا أطول وأرحب، ولن يعوق خطوها عائق مهما شق أو حزن، أل َ َّ ً

َّ السماء، وألن هلا من جتارب عريقة أصيلة، أصلها يف األرض وفروعها يف
ا إىل مزيد من التقدم والفالح   ..ِّاملاضي ما يقوي عزمها ويدفع 

ونقف أمام رأي يطرحه الناقد الدكتور حميي الدين صبحي يقول فيه من 
  .))هل تصمد العربية يف القرن احلادي والعشرين؟((: مقال له عنوانه

َّالسؤال الذي يرتدد على استحياء، هو(( هل ستكون اللغة العربية لغة : ُّ
العوامل اليت جتعل اإلجابة بنعم غري حمسومة ((: املستقبل العريب؟ وجييب إن

ًتقريبا ظهر التشكيك يف قدرة اللغة العربية ) العشرين(ًمتاما، فمنذ مطلع القرن 
إن العربية لغة األدب، : على التعبري عن احلضارة الغربية الوافدة، فقيل

                                                            
  .١٩٩٧/ ١٠/ ٢٨ – جريدة البعث  (١٤)
  .١٩٨٧/ ١٢/ ١ – جريدة البعث  (١٥)



  

٧٤٧   ممدوح فاخوري -  اللغة العربية بني احلاضر واملستقبل 

 – كما يقول –وقد أثبتت هذه املقولة . والفرنسية مها لغة العلمواإلنكليزية 
ا، فمنعت اللغة العربية من دخول مرحلة الدراسات العليا يف العلوم  ُقو َّ
ِّالطبيعية والرياضية، وصارت اجلامعات العربية إىل اليوم تدرس العلوم باللغات 

ا قاموس حديث جيمع َّاألجنبية، وال سيما أن اللغة العربية احلديثة ليس هل
))..َّألفاظها املستحدثة واملوضوعة واملعربة

)١٦(.  
  :)١٧(وقد قلت آنذاك

من أين جاء هذا : وال أريد أن أسبق إىل رأي، ولكين أتساءل.. ((
، من اللغة العربية نفسها أم من -َّ إذا صح تعميمه-التقصري أو هذا القصور؟

ا ويؤلفون؟ سؤال أمسح لنفس ي بطرحه أرجو أن تأيت جهود بعض من يكتبون 
امع اللغوية باجلواب عنه   .))..احتاد ا

ًإن لغة استطاعت أن تنهض سريعا وأن : وأضيف إىل هذا التساؤل قويل ً
ِّتشق طريقها على رغم الصعوبات والعقبات والتحديات واحملاوالت  َّ ُّ َّ

لغوي ومقتضيات ُّاالستعمارية املتتالية اليت كانت تواجهها، وأن تساير التطور ال
العصر يف التأليف والبحث العلميني ويف تدريس العلوم، على اختالفها، لن 
َّتقف عاجزة عن استكمال طريقها بعد أن قطعت هذا الشوط السريع يف 

ا القومية واللغوية ا لغة العصر وكل ..مسري ، وبرهنت منذ اليوم األول على أ
  ..العصور

  ويتحدثون عن التطور
َّضيفه، وهو أن التطور ليس كلمة بسيطة نطلقها وال وشيء آخر أ

ا الصحيح إن من .. َّنشفع ذلك بالعمل املسؤول الذي يضع األمور يف نصا
ًالسهل على أحدنا أن يتكلم وأن يبدي رأيا أو يطرح سؤاال أو يوجه انتقادا ِّ ً ً ..

                                                            
  .٢٠٠٠/ ٣/ ٤، /٤٣/ السنة – السورية –بوعية  جملة الثقافة األس (١٦)
  .٢٠٠٠/ ٦/ ٢٤، ))األسبوع األديب((  (١٧)



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٤٨  اجلزء الرابع) ٧٧( ا

ّولكن عليه أن يشارك أيضا ولو يف وضع حجر يف املدماك األصلي وال مير  به ً
ًومرور الكرام ينبغي أن يعقب كرما أيضا.. َّمر الكرام ً َ َ

ِ ِّوأال يسمح للشك .. ُ َّ َّ
املصطنع أن جيعله يلقي الكالم على عواهنه، من دون أن ينظر ويشارك، وأن 
ا ال ترمي، فمن كان جامدا مثقل اخلطو، ال  ًيدعي أن القافلة جامدة يف مكا َّ

َيشارك يف تبعة، ما ينبغي أن ي َصم غريه باجلمودٍ
ِ..  

*  *  *  
امع اللغوية، وجهودها املشكورة يف هذا  ُوإذ كنَّا يف صدد احلديث عن ا

، )١٨(َّالسبيل، أرى من املفيد أن أقف عند مقال قرأته يف إحدى الصحف العربية
َّ يقول فيه كاتبه إنه ))ُّدعم البحث العلمي أهم من تشجيع جمامع اللغة((عنوانه 

ما صارا بقوة اثنني–ب آخر يشاركه يف الرأي َّمتفق مع كات ، فهو - ..  أي أ
مع اللغوي، ((: -  أي الكاتب اآلخر –يقول  َّبدال من أن توجه األموال إىل ا ُ ً

ًواخلروج بالتعريفات واملصطلحات اليت قد تبتعد كثريا عن املعىن احلقيقي، وتثري 
ألموال إىل البحث العلمي آمل أن توجه اجلهود وا) كذا(سخرية القارئ العريب 

َّاملعاصر، وبعدها فإن املصطلحات ولغتها ليست بالغة الصعوبة حني يتوفر  ُّ
األمر الذي تتكرر الشكوى منه أنه ((: ، ويقول))األساس العلمي املتني) كذا(

امع، وسبب ذلك واضح  ذه املصطلحات اليت تقرتحها هذه ا َّقلما يلتزم أحد 
معي املضين مل يأت نتيجة لألحباث العلمية، بل جاء فهذا العمل ا. ًجدا

ا . نتيجة لعمل مقطوع عنها وكما أننا ال نتعلم أية لغة عن طريق حفظ مفردا
فقط، فإنه ال ميكن أن نعمم املصطلحات عن طريق توفريها يف شكل معاجم 

ا   :مث يقول. ))مقطوعة عن سياقا
امع يف ص(( ًوغ هذه املصطلحات أحيانا، مث إن العمل الذي تقوم به ا

 العربية اللغةِّفيقال إن املتخصصني يف : َّإن صحت الرواية يف تصويره، عجيب
                                                            

  .١٩٩٧/ ٦/ ٢٨، ))الشرق األوسط(( صحيفة  (١٨)



  

٧٤٩   ممدوح فاخوري -  اللغة العربية بني احلاضر واملستقبل 

ِّجيتمعون، يف بعض األحيان، باملتخصصني يف العلوم املختلفة اليت يراد صوغ 
 العربية اللغةِّمث حياول هؤالء أن يشرحوا للمتخصصني يف . مصطلحات هلا

 باقرتاح مصطلح العربية اللغةِّ، مث يقوم املتخصصون يف َّمعىن املصطلح املعني
امع اللغوية، فهي تنم عن . عريب مالئم ُّفإذا صحت هذه الرواية عن عمل ا ِّ َّ

عدم الفهم لقضية املصطلحات من أساسها، وعدم الفهم للطريقة اليت تعمل 
  .))ًا اللغة أصال
  :مث يقول

ًظا؛ فقد أتاح له اإلعالم انتشارا  حمظو))االستنساخ((وقد كان مصطلح (( ً
ًواسعا، ومل يرتبط املفهوم الذي يدل عليه باملصطلح األجنيب كما هي العادة يف 

ُوينبغي أن يشار إىل أن هذا املصطلح يف لغته ... أغلب املفاهيم اليت ترد إلينا
ًاإلنكليزية غري دقيق أصال، إذ هو ال يعين إنتاج نسخة مماثلة متاما  َّقدم َوكما ت(ً

ّ فإن الدقة ليست ضرورية، بل املهم القبول -ً والكالم له، والقوس له أيضا– َّ ِّ
  .))..باملصطلح

* * * 
أرى أن كالم الكاتب حيتاج إىل توضيح، فالبحوث العلمية جادة يف 
َّعملها، وعلى حنو منسق ومنظم مع جمامع اللغة، وظاهر احلال يدل على أن  َّ

االت العلمية والتعليمية، ويذكر أنه غري هذا التنسيق يؤيت مثراته  يانعة يف ا
مع، ويف الوقت نفسه يرضى عن  ٍراض عن املصطلحات اليت يضعها ا

ِّونذكر أن يف القطر .. مصطلح غري دقيق كما يقول هو مصطلح االستنساخ ُ
َّالعريب السوري، ويف معظم األقطار العربية، مؤسسات حبث علمي تشارك من 

مع اللغوي يف .. وضع املصطلحات العلميةغري شك يف  ًونذكر أيضا أن ا ِّ
مع العلمي العريب((َّسورية كان يسمى   ألنه كان يف شغل شاغل بقضية ))ا

ًاملصطلحات العلمية وتلبية حاجة التعليم إىل التعريب، وكان جممعا علميا يف  ًّ



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٥٠  اجلزء الرابع) ٧٧( ا

وا من بني أهل ًاملنـزلة األوىل، وهو يتألف اليوم من مخسة عشر عضوا اختري
))العلم واملعرفة وذوي الباع الطويل يف اللغة والعلوم

ًونذكر أيضا مكتب .. )١٩( ُ َ
تنسيق التعريب، يف املغرب العريب، وهو تابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة 
ِّوالعلوم ويذكر هلذا املكتب جهود جليلة تـوجها بإصدار كتيبات خاصة ببعض  َ َُّ َ

َُّة أدت للغة العربية خدمات جلىاملوضوعات، ومبجل ويرى الدكتور ناصر . َّ
الدين األسد الذي كان يشغل منصب رئيس جامعة عمان األهلية، وهو من 

أصيب يف مراحل متعددة من ((اللغويني البارزين، يف مقال له أن هذا املكتب 
مسريته بضبابية الرؤية وغموض اهلدف واضطراب الوسائل، حىت تضاءل دوره 

))اآلن
 كل ما قاله الدكتور ناصر الدين، فلهذا – ولن أورد يف هذا املقال - )٢٠(

امع، ويف –جمال آخر سيأيت   وأكتفي اآلن مبا قال يف ضرورة التنسيق بني ا
  :يقول. نوع املصطلحات وأمسائها

امع واجب(( حىت إن بعضنا يذهب يف هذا .. إن التنسيق بني ا
امع القائمة احلالية التنسيق إىل أن يكون للغة العر بية جممع واحد، وأن تكون ا

ومن مظاهر الشعور باحلاجة إىل هذا .. ًأو اليت ستقوم يف املستقبل جلانا حملية
امع((التنسيق إنشاء  ً الذي ال يزال بتكوينه وبعضويته قاصرا عن القيام ))احتاد ا

ت وتعددت، مبا نرجوه منه، وخاصة توحيد املصطلحات العلمية اليت تكاثر
ِّوأصبح كل جممع يضع ما يرتئيه منها يف معزل عن أي تنسيق، حىت صارت لنا  ُّ
َّلغات علمية خمتلفة، يتعصب كل جممع وكل قطر ملا يضع منها، وكان األمل 
امع،  امع جمرد اقرتاحات متهيدية لعرضها على احتاد ا أن يكون عمل تلك ا

ون هذا االحتاد هو اجلهة املختصة بعد إعادة تكوينه وتوسيع عضويته، ليك
  ..بإقرار املصطلح

                                                            
  .١٩٩٥/ ١٢/ ١١، - ٦٣٩٩ – تشرين  (١٩)
  .١٩٩٣/ ٦/ ٢٩، ))الشرق األوسط(( جريدة  (٢٠)



  

٧٥١   ممدوح فاخوري -  اللغة العربية بني احلاضر واملستقبل 

امع  َّوما أشك، بعد إيراد هذا الرأي للدكتور ناصر الدين، أن احتاد ا
. ُيقوم اآلن مبا ينبغي، ويضطلع بتبعاته كاملة، ألنه مل ينشأ إال هلذا الغرض

 ةالعربي اللغةوهم ال يفتؤون يذكرون، يف كل حني، وال سيما يف عيد جممع 
امع((املاسي، أن  تيسري اللغة، ونشر الرتاث، وتوحيد : هدف احتاد ا

  .))املصطلحات العلمية
  : وتسميتها)٢١(ويقول الدكتور ناصر الدين يف نوع املصطلحات

ا أو بآثارها، وبعض (( َِّّاملصطلحات أمساء ملسميات مادية ملموسة، بذا َّ
ا أو هذه املصطلحات مأخوذ من أمساء األشخاص الذين  َّاكتشفوا مسميا

  .))اخرتعوها أو صنعوها، فال سبيل إىل تغيريها بألفاظ من لغة أخرى
فإن ) غري املنسوبة إىل أمساء األشخاص(أما املصطلحات األخرى ((

ورمبا كان املوقف املعتدل هو الذي يرى . مواقف العلماء واللغويني ختتلف فيها
ا لغوية، أي أن املخرتعات أصحابه أن القضية علمية حضارية أكثر منه

ا فتنتشر مع أمسائها وحني كان . ِّواملكتشفات واملصنوعات يسميها أصحا
العرب واملسلمون هم أصحاب العلم واحلضارة أطلقوا املصطلحات بلغتهم 

  .ًالعربية، فشاعت وأصبحت جزءا من اللغات األخرى حىت اليوم
ت األوروبية، وخاصة واملصطلحات العلمية العربية املنتشرة يف اللغا

لغات غريب أوربا، أكثر مما تنص عليه املعاجم حىت تذكر أصول األلفاظ، 
أما اآلن، فإن غرينا هو الذي يصنع العلم واحلضارة، . وأكثر مما يظن الناس
بلغته، وسنكون قادرين على إطالق تلك ) املصطلحات(ويطلق عليها األمساء 

رسالتنا احلضارية ونعود إىل صنع العلم، األمساء بلغتنا العربية حني نستأنف 
ولكن هذا ال يعين عدم التدريس باللغة العربية، فلغة التدريس واستعمال اجلمل 
والعبارات الشارحة واملوضحة والواصلة بني املصطلحات أمر غري املصطلحات 

                                                            
  .١٩٩٥/ ١٢/ ١١، ))تشرين(( جريدة  (٢١)



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٥٢  اجلزء الرابع) ٧٧( ا

ا الوطنية يف تدريس . نفسها وهذا ما تفعله األمم مجيعها، فهي تستعمل لغا
اية املرحلة اجلامعية، فال جيوز التذرع العلوم  يف مجيع املراحل، حىت 

 يف تدريس العلوم؛ العربية اللغةواالحتجاج بقضية املصطلح يف تأخري استعمال 
وكل هذا حيتاج إىل املزيد من التفصيل يف توضيح الفرق بني املصطلحات ولغة 

  .))التدريس واملصادر واملراجع ولغة البحث العلمي
ر ناصر الدين يعاجل هنا مشكلة من أخطر مشكالت املصطلح الدكتو

ال، هنا، للبحث فيها بالتفصيل الالزم، وإن كنت ال  العلمي، ولن يتسع ا
امع ينظر فيها مجيعا، وال يألو يف ذلك جهدا، مهتديا بنهجه  ًأشك أن احتاد ا ًً ُّ

س يف األلفاظ َّالقومي والرتاثي السليم، وأرى يف الوقت نفسه أن املشكل لي
ًوحدها، فقد نتساهل أحيانا، وموقتا، يف اللفظ ألسباب موجبة، أو ضرورية،  ً
.. ولكن جيب أال يكون تساهل يف الرتكيب والتعبري، مهما تكن األسباب

  ..واألعذار.. واحلجج
هذا، ويوضح الدكتور شوقي ضيف، نائب رئيس جممع اللغة العربية يف 

ا أن (( )٢٢(القطر العريب املصري امع العربية، منذ أنشئت وضعت يف قانو ُا
منها تعريب املصطلحات العلمية، يف خمتلف العلوم، إذ كان علماء الطب .. َّمواد

مع  َواهلندسة والكيمياء، جيدون صعوبات يف ترمجة املصطلح، وبالتايل وضع ا َ
  .))عشرة معاجم يف املصطلحات العلمية وتعريبها حىت اآلن

امع أجابَّوملا سئل ا إنه : لدكتور ضيف عن اهلدف من قيام احتاد ا
إن أمتنا استطاعت أن تنهض : القضاء على البلبلة العلمية الشائعة، وقال((

))ضة علمية عاملية
)٢٣(.  

                                                            
األستاذ الدكتور شوقي ضيف هو . [١٩٩٣/ ٦/ ٨، ))وسطالشرق األ(( جريدة  (٢٢)

لة/اآلن رئيس جممع اللغة العربية بالقاهرة   ].ا
  .١٩٩٥/ ١٢/ ١١، ٦٣٩٩، العدد ))تشرين(( جريدة  (٢٣)



  

٧٥٣   ممدوح فاخوري -  اللغة العربية بني احلاضر واملستقبل 

والشك أن الدكتور شوقي ضيف أجلم، بتصرحيه هذا، األفواه املريضة 
ّم العلمي والتقين وحاجات  قاصرة عن مواكبة التقدالعربية اللغةَّاليت تدعي أن  ّ

  .العصر
َّ واملؤسسات العلمية العربية اللغةويف اجلهد الكبري الذي تبذله جمامع 

 الصادر ))مع النحاة((َّيقول األستاذ االكبري صالح الدين الزعبالوي يف كتابه 
  :)٢٤(عن احتاد الكتاب العرب

غوية ويف املؤسسات العلمية والل.. اتسع العمل يف جمامع اللغة((
إذ أمثر غرس جهودها يف مضمار استحداث األلفاظ واملصطلحات .. األخرى

ِّالعلمية معاجم متخصصة يف علوم الطب والصيدلة والزراعة والكيمياء والفيزياء  َ
  .))وغريها

َّوقد غدت احلاجة ماسة إىل وضع معاجم أللفاظ احلضارة ((: وقال
َّاملادية وأخرى ملصطلحات اهلندسة والفيزيا ء النووية وعلم النبات واحليوان ِّ

واجليولوجيا وعلم االقتصاد وعلم النفس والرتبية وعلم اآلثار واجلغرافية والتاريخ، 
امع يف هذا املضمار خطوات فسيحة جادة   .))َّوالفنون والفلسفة، فخطت ا

ويشرتط األستاذ الزعبالوي، يف وضع هذه املعاجم، أن يستفاد من 
  :ولبعض كتب الرتاث، فيق

والبد من اإلفادة، يف وضع مثل هذه املعاجم، من العودة إىل كتب ((
حبر ((َّ يف مصطلحات الصيدلة، و))أقراباذين القالنسي((الرتاث ككتاب 

 لليوسفي اهلروي، وشرح تشريح القانون البن سينا، للطبيب املعروف ))اجلواهر
لفنون ابن النفيس، ومفاتيح العلوم للخوارزمي، وكشاف اصطالحات ا

  .))للتهانوي
وقد سبقت اإلشارة إىل أن تعريب العلوم عندنا قدمي، وأن العرب قاموا 

                                                            
  .١٠، ٩، ص ))مع النحاة((  (٢٤)



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٥٤  اجلزء الرابع) ٧٧( ا

ال منذ العصر العباسي خاصة، بل قبل ذلك بقليل،  بواجبهم يف هذا ا
م هذه، كما يقول األستاذ الزعبالوي، وهم ميلكون كل  ُّوسيتمون مسري ُ

ٍربتهم هذه يف مقال آت، وسنتحدث بالتفصيل عن جت. الوسائل الالزمة لذلك
  .ونعرض للمنهج املتبع يف ذلك

* * * 
  



- ٧٥٥ -  

  )التعريف والنقد(

  االجتهاد في اللغة
  حقيقته ومجاالته

  محمد تقي الحكيم. أ
 وهي جلنة متخصصة يف وضع – جلنة األصول –ـر يف اللجنة املوقرة أثي

مع العلمي العراقي، حديث حول صيغة  واالجتهاد ) فعلون(املصطلحات يف ا
 متلك اللجنة مث توسع احلديث إىل حتديد ما. يف اعتبارها من صيغ التصغري

االجتهاد فيه من شؤون اللغة وما ال متلك؛ لتتخذ ذلك مبدأ تصدر عنه يف جمال 
وضع املصطلحات من جهة، واإلجابة من جهة أخرى عن مجلة ما يثار لديها 

  .من تساؤل عما يتعلق بقواعد اللغة وأساليب التعبري فيها
ب وضع مذكرة  وشرفوين بطل– أعضاء اللجنة –وقد تفضل أخواين األعالم 

ذا األمر   .تتعلق 
لس  مع املوقر أثري املوضوع نفسه من قبل أعضاء ا ويف جلسة ا
احملتـرمني، مث طرح سؤال من بعض األعالم عن إمكان اعتبار هذه الصيغة من 
ا يف وضع املصطلحات،  صيغ العربية، وإن مل تكن من صيغ التصغري، ليستعان 

جتهاد يف اللغة ومدى حقنا يف استعماله إىل غري مث تشعب احلديث إىل معىن اال
  .ذلك مما سنشري إليه يف أثناء احلديث

ًوقد رأيت أن أستأذنكم يف توسعة حديثي إىل ما يشمل ذلك كله؛ نظرا لتشابك 
ًأطرافه وتالحم حلقاته، متوخيا يف ذلك اإلجياز ما استطعت، آمال أن نتوصل  ً– 

ا يف اإلجابة  إىل بعض امل–يف ضوء منا قشاتكم  بادئ اليت ميكن أن يستعان 
  .على مجلة مما يثار يف هذه اللجنة من تساؤالت



  

لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٥٦  )٤(اجلزء ) ٧٧(ا

ًوقبل اإلجابة عن هذه األسئلة حيسن أن نتساءل عن املراد باللغة أوال، لتسهل 
ا من اجتهاد   .اإلجابة عن مدلول ما يتعلق 

  :اللغة

ل عدم االطراد أو  بتعريفات متعددة، ال خيلو أكثرها من إشكااللغةعرفوا 
ا جمموعة من أصوات ((: االنعكاس، ولعل األقرب إىل فن التعريف أن يقال إ

ٍذات هيئات خاصة، تستخدم بعد وضعها ملعان معينة وسيلة للتفاهم بني  ُ
ا   .))العاملني 

فاألصوات جنس، جيمع بني ما يطلقه اإلنسان منها وما تطلقه بقية 
  .ِّبعدها، فصلها املميز هلااحليوانات، وكلمة اهليئات وما 

واللغة العربية نوع من أنواع هذه اللغة، ذات املفهوم العام، تتميز عن بقية 
  .ّاألنواع بعدة مقومات، تشكل جمتمعة الفارق بينها وبني بقية اللغات

  :وهذه املقومات هي
ا-١   . أصوا
ا-٢   . صيغ مفردا
ا االشتقاقية مبا هلا من دالالت-٣   . هيئا
ا اخلاصة ه-٤ ا الرتكيبية ودالال   .يئا
  . أدوات الربط فيها وما هلا من مدلوالت-٥
ا اإلعرابية ودورها يف تشخيص املراد-٦   . حركا

ا؛ ألن  ّوهذه املقومات هي اليت تشكل اإلطار العام للغة العربية دون مفردا
ال، باإلضافة إىل ا ال املفردات ال ختضع لضوابط حمددة تنتظمها يف هذا ا  أ

ا وليدة احلاجة إىل التعبري عن املعاين، واملعاين  ًتقبل الوقوف عند حصر، نظرا لكو
  .غري قابلة للحصر لتجددها باستمرار



  

٧٥٧  حممد تقي احلكيم –  االجتهاد يف اللغة حقيقته وجماالته

  :اللغة بين التوقيف واالصطالح

ّهو االقتصار على ما ورد منها دون مسها بالتغيري : واملراد بالتوقيف
ا موضوعة من قبل اهللا والتبديل واإلضافة، إذ ليس ألحد احلق يف  ذلك، إما أل

ا من وضع من ميلك وحده السلطة على ذلك من البشر كيعرب  ّعز وجل، أو أل ّ
 قحطان بالنسبة للغة العربية، أو لدعوى الرتابط الذايت بني األلفاظ واملعاين بن

  .على اختالف يف التسبيب من قبل العلماء والقائلني بذلك
اواملراد  ًاعتبار الوضع فيها حقا من حقوق املتكلمني :  اصطالحيةبكو

ًا، يتصرفون به كما يشاؤون، سدا حلاجتهم يف ذلك، وذلك إما للقول بأن اهللا 
عز وجل هو الذي أقدرهم على املواضعة وترك هلم حق إعمال هذه القدرة، أو 

  .ألن هذا احلق مما تقتضيه طبيعة االجتماع، و اللغة ظاهرة من ظواهره
))الوضع(( يل أن حبثت يف موضوع كتبته بعنوان وقد سبق

، جل ما قيل )١(
ا  . ألسباب عرضتها هناك) اصطالحية(يف هذا الشأن وانتهيت إىل القول بكو

والذي يبدو يل اآلن هو االستدراك على ما سبق أن اخرتته من القول 
 وهذا –  وإن اختلفت الزاوية اليت ينظر منها هلذا املوضوع–ًباصطالحيتها مطلقا 

ا، بدعوى أن املقومات  االستدراك يقوم على التفريق بني مقومات اللغة ومفردا
 كلها توقيفية ال – من األصوات والصيغ واهليئات وأدوات الربط واحلركات –

  .تقبل االصطالح اجلديد، خبالف املفردات
ا،  ًفاللغة العربية مثال بعد أن استقرت معاملها، واستوت مشخصا

ا مادام يريد لنفسه وحتققت  ماهيتها، مل يعد ألحد احلق يف التصرف مبقوما
وإعطاؤه مثل هذا احلق تعبري آخر عن إعطائه احلق يف القضاء . السري يف فلكها

ًعليها تدرجييا؛ لوضوح أن التصرف بذاتيات الشيء بالتغيري والتبديل، تصرف 
                                                            

االت اللغوية، مبحث الوضع، شركة األلفني، :  انظر (١) من جتارب األصوليني يف ا
  .الكويت



  

لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٥٨  )٤(اجلزء ) ٧٧(ا

  .بنفس الذات وإعدام ملاهيتها
ومن هنا نرى علماء . ى من الوضوح مبكانوالذي أظنه أن هذه الدعو

م يف البحث –اللغة  ً يصدرون تلقائيا يف حبوثهم عن – على اختالف جماال
ًالدوران يف فلك هذه املقومات حبثا عن حدودها، والتماسا لقواعدها، وما مسعنا  ً
ا صوتا واحدا، أو يضع صيغة أو هيئة  ًمن فكر منهم أن يضيف إىل أصوا ً

  . حلاجة يتحسسهاًجديدة سدا
 إن العرب –ً مثال –وكذلك بالنسبة ألدوات الربط فيها، فلو قال أحد 

) حىت(للربط االنتهائي، وأنا أضع ) إىل(للربط االبتدائي و) من(وضعت لفظة 
  .للربط الوسطي؛ ألصبح سخرية الساخرين
فقد رأينا أكثر العلماء من مؤلفي . وهذا خبالف الوضع يف املفردات

م بتقبل املولد من املفردات، وما املعجمات  اللغوية قد اتسعت صدور معجما
رأينا من تنكر ملصطلحات ما جد من العلوم بعد عصر االحتجاج؛ بدعوى 
ا ملزمة يف جمال وضع  ًالتوليد فيها، إال إذا وجدوه خارجا على الشروط اليت يرو

  .املصطلحات
 اللغة وجماالت هذا وإذا مت ما ذكرناه اتضح املقصود من االجتهاد يف

  .االجتهاد
بذل الوسع للتعرف على مقومات اللغة، : فاالجتهاد يف اللغة يعين

وقواعدها العامة، ودالالت ألفاظها، وذلك من خالل استنباطها من األصول 
  .الكاشفة عنها

  :واألصول اليت يعتربها العلماء صاحلة للكشف متعددة أمهها
  . النصوص-١
  .اإلجماع -٢
  .اسالقي -٣
  .االستصحاب -٤



  

٧٥٩  حممد تقي احلكيم –  االجتهاد يف اللغة حقيقته وجماالته

ذه  وإلكمال معامل البحث األساسية حيسن أن نلم إملامة يسرية 
  .األصول

ا ما أثر من كالم قبائل من العرب، رأى العلماء : النصوص -١ واملراد 
ا أكثر متثيال لنقاء اللغة لبعدها عن االختالط باألعاجم   .ًأ

ن عصور ًواشرتطوا أن يكون هذا الكالم صادرا من أهله، ضم
االحتجاج، وهي العصور اليت حددوا انتهاءها بانتهاء القرن الثاين لسكان املدن، 
والقرن الرابع لسكان البوادي؛ العتبارهم هذه الفرتة فرتة سالمة ونقاء من شوائب 
الدخيل على اللغة العربية، وحسبها أن تتوج بكالم اهللا عز وجل أعظم نص عرفته 

  .يف تأرخيها العريب
ا نقال واشرتط ذه النصوص أن تكون منقولة عن أصحا ًوا ألخذهم 

يوجب الوثوق بصدورها منهم، إما لتواتره، أو الستيفائه شرائط احلجية يف النقل 
  .غري املتواتر، كنقل الثقات

وأرادوا به اتفاق علماء اللغة املعرتف هلم باخلربة : اإلجماع -٢
التصريح باملصدر الذي استنبطت واإلخالص لرسالة العلم على قاعدة ما، دون 

منه هذه القاعدة، إذ مع التصريح باملصدر يفقد اإلمجاع قيمته يف الكشف عنها، 
  .ويتحول النظر إىل املصدر نفسه لريى مدى كشفه عن ثبت هذه القاعدة

م على : القياس -٣ ويطلق عندهم يف حدود ما استفدته من كلما
  :معنيني

  . القاعدة:أحدهما
  .العملية القياسية :ثانيهما

إن االشتقاق : ويتضح املعىن األول من شيوع أمثال هذا التعبري عندهم
  .الفالين جار على وفق القياس، واملسألة الفالنية جارية على خالف القياس

ا مستنبطة أو غري مستنبطة من  م ال يريدون بذلك أ ومن الواضح أ
  .لى موافقتها أو عدم موافقتها للقاعدةالعملية القياسية، وإمنا يريدون به التنبيه ع



  

لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٦٠  )٤(اجلزء ) ٧٧(ا

ذا املعىن ليس مصدرا لالستنباط   .ًوالقياس 
ا تسوية حكم األصل للفرع لعلة –والعملية القياسية   واليت يقصدون 

ا أربعة–مشرتكة بينهما    : أركا
  .األصل –أ 

  .الفرع –ب 
  .الحكم –ج 
  .العلة –د 

االعتبار الوارد : املقيس، وباحلكم: املقيس عليه، وبالفرع: واملراد باألصل
اجلهة املشرتكة بينهما واليت نيط : على األصل والذي يراد إثبات نظريه للفرع، وبالعلة

  .ا حكم األصل، ومن طريق وجودها يف الفرع يراد اكتشاف حكمه
ذا املعىن هو الذي يصلح أن يكون أصال من أصول  ًوالقياس 

ما قيس على كالم العرب فهو ((زل كلمة ابن جين االستنباط يف اللغة، وعليه تنـ
  .))من كالمهم

 عنه عند – يف بعض شروطه –والظاهر أن القياس عند اللغويني خيتلف 
ًأن يكون متعددا، وال يكتفون بأصل ) املقيس عليه(فهم يشرتطون يف . األصوليني

 واحد للقياس عليه، ومسلكهم إىل العلة يكاد ينحصر مبسلك الشبه ومسلك
  .االطراد خبالف األصوليني

منشؤه حتصيل االطمئنان بكون ) املقيس عليه(ولعل اشرتاطهم الكثرة يف 
حكم األصل من ظواهر اللغة ليسلم هلم انتزاع قاعدة عامة منها تطبق على الفرع 

  .باعتباره من مصاديق ما توجد فيه هذه الظاهرة عادة
م يتوخون من وراء اشرتاط الكثرة،  الوصول إىل العلة يف ولست أظن أ

ا ظاهرة  األصل؛ ألن اللغة ال ختضع ملقاييسنا يف التعليل وخباصة إذا قلنا إ
ومن هنا ضعفت علل النحويني والصرفيني، واعترب أكثرها غري مطرد . اجتماعية

  .وال منعكس
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وإذا صح هذا املقياس، فاملدار يف حجية القياس إمنا يكون يف كشفه عن 
 الكثرة العددية أو الغالبية يف املقيس عليه؛ لعدم اخلصوصية الظاهرة وعدمه، ال

  .للكثرة أو القلة يف ذلك
فاإلنسان قد جيزم باكتشاف الظاهرة من وجودها يف عدد غري قليل من 

اهللا النصوص، كما لو وجدت يف كالم ال ميكن أن يرمى بالشذوذ، ككتاب 
نـزيل من حكيم محيدالذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ت.  

وبالعكس قد توجد الكثرة يف األمثلة وال يوجد االطمئنان بثبوت 
الظاهرة، لوجود ما يبعث على التشكيك يف كل منها، كما لو وجدت ضمن 

  .ًمجلة من أبيات شعرية حيتمل يف كل منها اخلضوع للضرورات الشعرية مثال
وجوده من قواعد ويقصد به احلكم باستمرار ما علم :  االستصحاب- ٤

ا وإن شك بارتفاعها لبعض االعتبارات، مبعىن بقاء القواعد  اللغة ومدلوال
ا، وإن كانت مشكوكة البقاء   .والدالالت يف اللغة إىل يومنا هذا وأخذنا 

ويف كتب أصول الفقه أصول لغوية هلا مثل هذا الشمول، عرض هلا 
صالة العموم عند الشك يف العلماء لتشخيص مراد املتكلم عند الشك فيه، كأ

ورود املخصص على عموم ما، وأصالة اإلطالق عند الشك يف ورود املقيد على 
از، وغريها مما حيقق صغريات  مطلق ما، وأصالة احلقيقة عند الشك يف إرادة ا

  .أصالة الظهور يف الكالم
ا من األصول العامة اليت يلجأ إليها اللغو يون وقد آثرنا إغفاهلا لعدم كو

  .الستنباط قواعدهم وإن كان هلا دور يف الكشف عن مراد املتكلمني

  :االجتهاد بين االنفتاح واالنسداد

االت  إذا وجد يف العلماء من يقول بسد أبواب االجتهاد املطلق يف ا
 أو ال أعرف على األقل –الشرعية لظروف طارئة محلتهم على ذلك، فال يوجد 

  .اللغة من دعا إىل سده يف علوم –
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كما ال أعرف من األسباب ما يدعو إىل ذلك، اللهم إال دعوى اخلوف 
من تسرب الفوضى إىل حرم هذه العلوم؛ نتيجة تطفل من ال حيسن ذلك من غري 

  .ذوي االختصاص

ًولكن الزم هذا اخلوف أن حنجر على العقول مجيعا جماالت إعماهلا يف 
اللغة قد استوىف احلديث عنها ومل والقول بأن علوم . خمتلف العلوم لنفس الشبهة

يعد فيها جمال الجتهاد، نقيض الواقع الذي نعرفه يف الكتب املؤلفة يف هذا 
  .الشأن

وحسبنا أن جند االختالف بينهم يف أكثر جماالت هذه العلوم، وال يعقل 
ًفرض الرأييـن املختلفني واعتبارمها معا حجة يركن إليها، وال أقل من إعطاء العقول 

عاصرة فرصة البحث يف مناشئ هذا اخلالف والفصل بينهما فيما نرى أنه أقوى امل
  .ًدليال وأسلم حجة

امع   يف أمثال جلان –ولعل يف االجتهاد اجلماعي الذي تعمد إليه ا
 ما حيقق الغرض من االجتهاد فيها، وهو احملافظة على –األصول و اللغة العربية 

تهد له شروطه اخلاصة، سالمة اللغة، ومنع تسرب الفوضى إ ليها، على أن ا
وأمهها توفر ملكة االجتهاد فيه، وال تتحقق إال بعد معاناة واسعة، على أن اللغة 

  .وليدة احلاجة، وال يعقل أن تسد من غري طريق االجتهاد

هنا أرجو أن أطمئن بعض األخوة إىل أن فتح باب االجتهاد فيها ال 
سدنة اللغة من العارفني بأصول االجتهاد، يسهل دخوله لكل أحد، فهناك من 

واألمناء عليها، املخلصني لرسالتها، فهل ندعو إىل سد أبواب االجتهاد أمام 
  !.اجلميع؟

  :مجاالت االجتهاد في اللغة

 ليس معناه استحداث لغة – كاالجتهاد يف الشريعة –االجتهاد يف اللغة 
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ا التعرف على واقع هذه اللغةجديدة، أو التنكر ملعامل لغته السابقة، وإمنا ي   .قصد 
كما أن االجتهاد يف الشريعة، ليس معناه استحداث أحكام مل ترد عن 
الشارع، أو مل يأذن الشارع باللجوء إليها، عند العجز عن بلوغ حكمه، وإمنا 
يقصد به التعرف على واقع الشريعة من خالل كشف األصول عنها، وعلى هذا 

  .جماالت ختصهفاالجتهاد يف اللغة له 
وإذا صح ما قلناه من أن وظيفة االجتهاد يف اللغة هو التعرف على 
ا، توجه السؤال عن  واقعها، ال مسخها وتبديلها أو بتغيري ما ثبت أنه من مقوما

ال الذي يتحرك فيه هذا االجتهاد؟   .ا
أن هناك عدة جماالت يستطيع أن يتحرك : واجلواب عن هذا السؤال

تهد  يف اجتهاده، يتعلق بعضها ببعض شؤون هذه املقومات، وبعضها فيها ا
  .بقواعد وضع املفردات

االت النظر يف حتديد خمارج األصوات اليت تتألف منها : ومن هذه ا
ا من اجلهر، واهلمس، والشدة، والرخاوة، واإلطباق،  هذه اللغة، وبيان صفا

عني على حماكاة النطق العريب واالنفتاح، والذالقة، والصمت، إىل غري ذلك مما ي
  .هلذه األصوات، وهو مما عىن به علم األصوات

ا االشتقاقية، وتشخيص : ومنها ا، ومجوعها وهيئا النظر يف صيغ مفردا
  .املسموع منها، واملقيس، وهو ما عىن به علماء الصرف، وفقه اللغة

ا اإلعرابي: ومنها وطبيعتها ة، النظر يف كيفية صياغة مجلها، ومواقع حركا
  .يف اإلبانة عن مدلوالت تلك اجلمل، وهو ما عىن به علما النحو واملعاين

از، والكناية، : ومنها ما يتصل بأساليب التعبري فيها من احلقيقة وا
  .والتضمني

ا، وحتديد املراد من مداليلها، وبيان احلقيقي : ومنها البحث عن مفردا
ازي فيها، ومواقع استعماهلا،  ُوهو ما عين به واضعو املعجمات وكتب وا

  .البالغة
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ويف فقه اللغة وعلم األصول حبوث جد مهمة، تتعلق بالكشف عن 
ا، كالبحث عن الوضع، والواضع، ووسائل  ظواهر عامة فيها وبعض مالبسا
العلم بالوضع، وتشخيص من له حق الوضع، وحبوث عن الرتادف واالشرتاك، 

 ذلك من جماالت البحث واألصول الكاشفة عن والتضاد واالشتقاق، إىل غري
  .املراد عند الشك فيه

  :االجتهاد في وضع المصطلح

ومبا أن . وضع اللفظ بإزاء معىن يف نطاق علم ما أو فن: يراد باملصطلح
املصطلح ضمن لغة ما ال يود اخلروج عن اإلطار العام لتلك اللغة عادة، ناسب 

وهذه الشروط بعضها .  يف حتقيق غرضهأن تذكر له شروط ميكن اإلفادة منها
  .ملزمة، وبعضها شروط استحسانية
ا خروج : واملراد بالشروط امللزمة الشروط اليت يلزم من اإلخالل 

  :املصطلح عن اإلطار العام للغة، وهي
  . التقيد باألصوات العربية عند صياغة املصطلح-١
  . التقيد بالصيغ العربية للمفردات-٢
 استعمال اللفظ املشرتك أو املرتادف يف نطاق العلم  االبتعاد عن-٣

ما على خالف األصل، وال يصار إليهما إال مع احلاجة إىل ذلك   .الواحد؛ أل
 التقيد بقواعد االشتقاق، إذا أريد من املصطلح تأدية معىن اشتقاقي -٤

 وخباصة ما يتصل منها باهليئات، والتقيد بصيغ اجلموع، والنسب، وقواعد القلب
  .واإلبدال

 عن التماس – إذا وجد – البحث عن مرادف عريب واالستغناء به -٥
ِمصطلح جديد شريطة أن ال يكون املرادف مهجورا لثقل◌◌ فيه ِ ٍ ً.  

  رعاية العالقة بني املدلول اللغوي واملعىن الذي يراد اختيار وضع -٦
ازية، املصطلح له، وحيسن أن يستعان بالكتب البالغية اليت عرضت للعالئق ا
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از املرسل   .سواء ما يتصل منها باالستعارة أو ا
ًوقد عرضت يف املوضوع الذي كتبته عن الوضع مخسا وعشرين عالقة 
ًمنصوصا عليها من قبل البالغيني، وال يعدم العامل وجود إحداها عادة بني املعىن 

  .اللغوي واملعىن الذي يراد وضع اللفظ له
از ًوحيسن أن يعمد أوال إىل اس تعمال اللفظ يف املعىن اجلديد على حنو ا

از يف نطاق ذلك العلم   .مع القرينة، مث يستغىن عن ذكر القرينة بعد اشتهار ا
ًفإذا هجر االستعمال يف املعىن، حتول إىل أن يكون مصطلحا يعرب عن 
حقيقة عرفية خاصة، على أنه ميكن نقل اللفظ إليه ابتداء مع التصريح بذلك 

  .تبادر املعىن اللغوي عند اإلطالقليبعد 
 أعين الوضع الذي ال تلحظ – حيسن أن ال يعمد إىل الوضع املرجتل -٧
  . إال بعد اليأس من احلصول على اللفظ املناسب–فيه املناسبة 
 يراعى عند اختيار الوضع املرجتل، التدرج يف االختيار، فال يعمد إىل -٨

 مع إمكان –ايف أو املزجي أو اإلسنادي  من اإلض–الرتكيب بأقسامه املختلفة 
احلصول على اللفظة غري املركبة، وال إىل النحت مع احلصول على اللفظة املركبة، 
وال إىل التعريب مع إمكان النحت، وال إىل الدخيل احملتفظ بوزنه غري العريب مع 

  .إمكان التعريب
والنحت  وخباصة يف الرتكيب – حيسن أن يراعى يف اختيار اللفظة -٩
  . أن تكون مما تستسيغ جرسها األذن العربية–والتعريب 

 إال بعد تعذر – كما وردت – ال يقبل استعمال األلفاظ الدخيلة - ١٠
  .مجيع أقسام الوضع السابقة، ويستثىن من ذلك أمساء األعالم

إذا أريد من الواو والنون فيها ) فعلون(ونتيجة ملا ذكرنا فإن صيغة 
ت التصغري، فهذا مما ال يقبل االصطالح، ألن األدوات واحلروف اعتبارها من أدوا

والصيغ كلها توقيفية، التصاهلا مبقومات اللغة، وليس من صيغ التصغري هذه 
ا الواو والنون   .الصيغة، وال من أدوا
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ا عربية أم ال؟ فاجلواب) فعلون(وإن أريد من السؤال عن صيغة  نعم، : أ
، وكثري )الزيتون(، وقد وردت يف القرآن الكرمي كلمة وإن مل تكن من صيغ التصغري

ذه الصيغة كزيدون وسعدون وغريها   .من أمثلة مجع املذكر السامل وردت 

* * * 
  



- ٧٦٧ -  

  
  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
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  .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
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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

*    *  *  



- ٧٧١ -  

  )آراء وأنباء(

  فقيد المجمع حفل تأبين
  عبد الوهاب حومداألستاذ الدكتور 

)٢٠٠٢ -  ١٩١٥(  

أقام جممع اللغة العربية وأصدقاء الفقيد وأسرته حفل تأبني لفقيد الفكر 
  العريب

  عبد الوهاب حومدالدكتور 

 آذار ١٣ /هـ١٤٢٢ ذي احلجة ٢٩ الواقع يف األربعاءمساء يوم 
  :د بدمشق، وشارك يف تأبني الفقيد الراحليف مكتبة األسم ٢٠٠٢

مع -   األستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس جممع اللغة العربية باسم ا
  حممود السيد وزير الرتبيةاألستاذ الدكتور  -
  امعة دمشقجب عبود السراج عميد كلية احلقوقاألستاذ الدكتور  -
  ًابقاًمظهر العنربي وزير العدل سابقا ونقيب احملامني ساألستاذ  -
معاألستاذ  -   الدكتور إحسان النص نائب رئيس ا
 باسم أسرة أسعد حومد شقيق الفقيد احملامياألستاذ الدكتور  -

 .الفقيد

  :وننشر فيما يلي كلمات احلفل



- ٧٧٢ -  

  
  شاكر الفحام الدكتور  األستاذكلمة

  رئيس جممع اللغة العربية
  يف حفل تأبني املرحوم 
  الدكتور عبد الوهاب حومد

-١-  
ٍفقدان كل أخ كضوء الكوكب   إن الرزيئة ال رزيئة مثلها ُ 

لقد آدنا املصاب الفاجع، ومألنا األسى على فقيدنا الغايل األستاذ 
َّفارقنا أحب ما كان إلينا، فافتقدنا فيه الدكتور عبد الوهاب حومد الذي 

  .الصديق املخلص، واألستاذ العامل، واإلنسان الفاضل
ُلقد سعدت مبعرفته، ونعمت بصداقته، وأنست خبلقه الرضي، وراعين  ُ ُ

  .بطيب مشائله، وصفاء سريرته، وكرم سجاياه
كان، رمحه اهللا الرمحة الواسعة، وأسكنه فسيح جناته، من كبار رجال 

ّمتيز بفكره النري، وعلمه الغزير، وإميانه الراسخ بأمته ووطنه، ومتسكه . عصرال ّ
َباألخالق الفاضلة واملبادئ املثلى ال يبغي عنها حوال
ّاستطاع أن يقدم لوطنه . ِ

ض  ُّوأمته خدمات جلى يف مجيع املناصب اليت توالها، واملراكز العلمية اليت 
  .بأعبائها

لرمحة، غنية باملآثر، ويقتضيين املقام أن أمجل وإن سرية الفقيد، عليه ا
  .القول، وأكفكف من أطراف احلديث

-٢-  
ويرجح األستاذ  (١٩١٥ولد األستاذ عبد الوهاب حومد حبلب يف عام 
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٧٧٣

  

وبعد أن أمت املرحلة االبتدائية تابع ). ١٩١٣حومد أن مولده كان سنة 
 حلب، وحصل على دراسته يف املكتب السلطاين، وكان الثانوية الوحيدة يف

ًفأهلته ليعني معلما يف الريف مث معيدا يف ) ١٩٣٣عام (شهادة دار املعلمني  ً ّ ّ
  .١٩٣٨ثانوية حلب حىت عام 

شعبة (مث البكالوريا الثانية ) ١٩٣٤عام (ونال شهادة البكالوريا األوىل 
وواتاه احلظ أن يكون أستاذه يف دار املعلمني شيخ ). ١٩٣٦عام ) (الفلسفة
ًة بدر الدين النعساين، وهو ما هو علما ومعرفة، ففتح أمامه آفاقا يف العربي ً

ا، وحبب إليه حفظ أجزاء من القرآن، وما استطاع من  َدرس العربية وآدا َّ
د على الدراسة واحلفظ، وساعدته ذاكرة ال تنسى، . الشعر ّوأقبل الطالب ا

ه طوال حياته، يئل إليه، ًواعتاد احلفظ وألفه، وظلت الكنوز اليت حفظها زادا ل
َّومتيزت كتابته بأسلوب أديب مجيل، وظل احلنني إىل األدب . ُّويستمد منه

  .ينازعه طوال حياته
معهد ( إىل كلية احلقوق ١٩٣٧وانتسب األستاذ عبد الوهاب عام 

بدمشق، وجنح إىل السنة الثانية، ومل يتابع الدراسة فيها لسفره إىل ) احلقوق
  .لميةفرنسا يف بعثة ع

 لدراسة األدب العريب يف ١٩٣٨فقد جنح يف مسابقة أجريت عام 
وفوجئ بإعالن احلرب العاملية الثانية . جامعة باريس، وسافر إىل فرنسا للدراسة

، مما اضطره أن يبقى يف باريس سبع سنوات، أتيح له فيها أن ١٩٣٩عام 
قوق عام ، واإلجازة يف احل١٩٤٠ينال اإلجازة يف اآلداب العربية عام 

  .١٩٤٤، مث نال درجة الدكتوراه يف احلقوق عام ١٩٤١
 بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية، ١٩٤٥وعاد إىل الوطن يف آب عام 

ًفعني مدرسا لألدب العريب يف ثانوية حلب ودار املعلمـني  ّ)١٩٤٦-١٩٤٥.(  
ُمث وقع االختيار عليه ليدرس احلقوق اجلزائية يف كلية احلقوق بدمشق 
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٧٧٤

ّ، فعني مدرسا، وأقبل على العمل جبدٍ  وعناية، وتابع التدريس يف ١٩٤٦م عا ً ّ
، وترقى إىل مرتبة أستاذ مساعد مث إىل مرتبة أستاذ ١٩٥٩الكلية حىت عام 

 ١٢ُّكرسي اجلزائيات، وانقطع عن التدريس مدة حني سرح من اجلامعة يف 
مارس احملاماة  المتناعه عن أداء القسم إبان حكم الشيشكلي، ف١٩٥٢آذار 

  . ليتابع التدريس فيها١٩٥٤يف حلب، مث عاد إىل اجلامعة عام 
-٣-  

مل ينقطع الدكتور حومد خالل هذه احلقبة إىل التدريس فحسب، 
ولكنه دخل معرتك السياسة، واختار حركة املعارضة اليت كان يقودها يف حلب 

ملعركة وخاضت املعارضة ا. األستاذ رشدي الكيخيا ضد الكتلة الوطنية
، واتفقت على تنظيم عملها السياسي فأسست حزب ١٩٤٧االنتخابية عام 

 على قواعد معتدلة بني اليمني واليسار، وكان ١٩٤٨الشعب يف أواخر العام 
مركز الثقل يف حزب الشعب مدينة حلب، وكان الدكتور حومد من رجاله 

  .البارزين
 استمرت من وقد جنح عن مدينة حلب يف ثالث دورات نيابية متصلة

  .١٩٥٨ حىت قيام الوحدة سنة ١٩٤٧سنة 
  .١٩٤٧ متوز ٧ انتخابات - ١(
 ١٥ انتخابات اجلمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبالد يف -٢

  .١٩٤٩تشرين الثاين 
  ).١٩٥٤ أيلول ١٠ انتخابات -٣

وكان للدكتور حومد مكانته املرموقة يف اجلمعية التأسيسية، فقد اختارته 
ًا للجنة الدستور، فقام بعمله خري قيام، وكان له أثره الكبري يف ًمقررا عام

ًصياغة الدستور،  ودافع عنه أمام اجلمعية التأسيسية شهورا عدة إىل أن انتهت 
 باملوافقة النهائية على أول ١٩٥٠إىل قرارها التارخيي يوم اخلامس من أيلول 
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ّدستور يسن بعد االستقالل ُ.  
 ناظم القدسي إىل رغبة اجلمعية التأسيسية واستجابت حكومة الدكتور

بتكرمي الدكتور حومد على ما بذله من جهد يف وضع الدستور ومناقشته، 
، ١٩٥٥ نيسان ٥فمنحته وسام االستحقاق السوري من الدرجة املمتازة يف 

ًوعينته رئيسا للجنة قوانني الدولة ّ.  
صماته اخلرية، َّوتوىل الدكتور حومد مناصب وزارية خمتلفة ترك فيها ب

َّمث توىل ). ١٩٥١ تشرين الثاين ٢٨ -١٩٥١ آب ١٠(أوهلا وزارة املعارف 
فـوزارة املعـارف ) ١٤/٦/١٩٥٦ -١٥/٩/١٩٥٥(وزارة املالية 

)٣١/١٢/١٩٥٦ -١٥/٦/١٩٥٦.(  
 كان الدكتور حومد ١٩٥٨وملا قامت الوحدة بني سورية ومصر عام 

َّوىل يف عهد الوحدة وزارة العدل من أشد أنصارها، أيدها ودافع عنها، وقد ت
مث وزارة اخلزانة ) ٨/١٠/١٩٥٨ -٧/٣/١٩٥٨(مدة سبعة أشهر 

 - ١٧/٨/١٩٦١(، مث وزارة التخطيط )١٦/٨/١٩٦١ -٨/١٠/١٩٥٨(
يف الوزارة املركزية بالقاهرة إىل أن كان االنفصال الذي وقع يف ) ٢٨/٩/١٩٦١
  .١٩٦١ أيلول ٢٨

َّئما بعد االنفصال، وحتمل األذى وظل والء الدكتور حومد للوحدة قا ً
  .يف سبيلها، ومل يعد إىل اجلامعة، ومارس احملاماة

مث تعاقد مع جامعة الرباط باملغرب، وقام بتدريس املواد اجلزائية يف 
  ).١٩٦٨ -١٩٦٤(قسمي اإلجازة والدراسات العليا 

وتعاقد بعدها مع جامعة الكويت، وقام بالتدريس فيها مخسة عشر 
ايتها العودة إىل دمشق، ورغب إىل ) ١٩٨٣ -١٩٦٨(ًعاما  ّفضل يف 

  .جامعة الكويت أال جتدد عقده
دمشق والرباط والكويت : وكان الدكتور حومد يف اجلامعات الثالث
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ًأستاذا ورئيسا لقسم القانون اجلنائي ً.  
-٤-  

ويف دمشق عاد الدكتور حومد إىل البحث والتأليف، وتابع مناشطه يف 
  .ت، وإلقاء احملاضراتحتبري املقاال

ًمث انتخبه جممع اللغة العربية بدمشق عضوا عامال فيه، وصدر املرسوم  ً
فشارك ) م٢٧/٥/١٩٩١ تاريخ ٢٠٥املرسوم ذو الرقم (اجلمهوري بتعيينه، 

مع وجلانه بكفاية واقتدار، وكان من أبرز اللجان اليت شارك فيها : يف أعمال ا
لة واملطبوعات، وجلنة األصولجلنة املخطوطات وإحياء الرتاث، .  وجلنة ا

وحتركت مشاعره األدبية واللغوية اليت رافقته منذ شبابه يف جمال أرحب 
يقول يف حفل استقباله، الذي حتدث فيه عن سلفه الراحل املرحوم . وأخصب

معية ِإنه قرأ مؤلفات : األستاذ الدكتور شكري فيصل كما تقضي األعراف ا

عندها ((: َدبية، وحبوثه الغزيرة فراعته بعمقها، مث يضيفالدكتور شكري األ
ُأحسست جبسامة العبء وثقل املسؤولية، ولكن الذي أغراين بعدم النكوص 
ًعلى عقيب شعور دفني بأنين لست غريبا متاما عن هذه األجواء األدبية اليت  ً ُ ٌ ّ

ا الوارفة، ا زمنا ما، قبل أن تنتـزعين من جنا ًتقلبت يف أحضا  وأنغامها ُ
ُالشجية صرامة القانون، وجتهم قسمات مواده املستعصية اليت ال تنشر الدفء  ُ

مع، مج (ًدوما يف النفس    ).٦٣: ٦٧جملة ا
وقد متلكه حب العربية فهو ال يدع مناسبة تعرض له إال حتدث عن 
ِمكانة اللغة العربية، وواجبنا لنعمل على ترقيتها وازدهارها وتيسري سبل 

  .اتعليمه
ا دعوة إىل تيسري النحو العريب، : وحيسن أن أشري هنا إىل مقالة له عنوا
 يف بعثة دراسية رأى أن ١٩٣٨ُيذكر يف مطلعها أنه حني أوفد إىل باريس عام 

عدد الطالب والطالبات الفرنسيني واألجانب الذي انتسبوا إىل قسم اللغة 
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غري أنه ((: ً يضيف قائالالعربية يف تلك السنة األوىل يف حدود الثمانني، مث
كلما أفل جنم وطلع فجر كان عددهم يتناقص، وأظن أنه مل يتخرج معنا إال 

 ))وكانت هذه الظاهرة والزالت مدعاة لدهشتنا... املستشرق نيكيتا اليسييف
مع، مج (   ).٢٠١: ٧١جملة ا

ّوقد استوقفته هذه الظاهرة، وردها إىل صعوبة القواعد النحوية 
جملة ( ورأى ضرورة تيسري تعليم قواعد العربية النحوية والصرفية والصرفية،

مع، مج    ).٢٠٢: ٧١ا
مع والسيما جلنة األصول، فكان  وإين مازلت أذكر مواقفه يف جلان ا
ال ينفك يردد حاجتنا إىل تيسري قواعد النحو ويضرب األمثلة مبا انتهجته 

ية والصرفية، منتقلة من تيسري إىل األمم احلية اليت ظلت تنظر يف قواعدها النحو
جملة (تيسري حىت استقرت على أسس واضحة، سائغة املأخذ وقريبة التناول 

مع، مج    ).٢٠٣ -٢٠٢: ٧١ا
ا قد وقف نفسه  ًلقد كان رمحه اهللا مؤمنا بأمته، حريصا على مقوما ً
ا يف الطريق الصاعدة، طريق النهضة، فهو يدعو  على بذل كل جهد ليمضي 

ىل الوحدة العربية، ويرى أن دخول العرب التاريخ احلضاري إمنا يبدأ بتحريك إ
ا مقوم أساسي من  الوحدة العربية، ويطالب باالهتمام باللغة العربية أل
ا يف طريق التقدم والرقي ا، وميضي    .مقومات األمة، جيمع مشلها، ويضم شتا

دد، ومن آخر ما وما أكثر املقرتحات اليت كان يقدمها يف هذا الص
 يرعى لغة العرب وينميها ))جممع عريب موحد((وتتجه أفكاري إىل إنشاء ((: قاله

م العلمية والثقافية بيسر ورفق يف إطار  ويطورها لكي تستطيع أن تليب حاجا
مع، مج  ())احملافظة على اهلوية والرتاث   ).٢١٢: ٧١جملة ا

  
-٥-  
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نيف على العشرة، كانت غاية ترك األستاذ حومد مؤلفات يف احلقوق ت
ا وعمقها   :منها. ّيف اإلتقان والدقة، أغنت املكتبة العربية جبد

يدة منقحة مز ٢، ط١٩٦٣لبنان / ١ط( اإلجرام السياسي -١
٢٠٠١:(  

ًوهو يف األصل ترمجة لرسالة الدكتوراه، حذف منها املؤلف فصوال، 
ية بعد انتهاء احلرب ًوأضاف إليها فصوال غريها بسبب تطور األفكار اجلزائ

  .العاملية الثانية وسقوط دكتاتورييت أملانيا وإيطاليا
  ):١٩٨٧دمشق / ٤ط(أصول احملاكمات اجلزائية  -٢

 صفحة، يتضمن شرح النظريات ١٢٠٠وهو مرجع كبري احلجم يقع يف 
  .اإلجرائية، مشفوعة بأحكام القضاء السوري واملقارن

  )١٩٨٧دمشق / ٢ط(ملقارن  دراسات معمقة يف الفقه اجلنائي ا-٣
ً فصال خصصت ملعاجلة ١٧ صفحة، ويتضمن ٨٣٢ويقع يف 

  .موضوعات دقيقة من التشريع اجلنائي
  وقد أشاد به علماء القانون إشادات كرمية

فقد عرض هلذه الدراسات املعمقة األستاذ حسن صادق املرصفاوي 
ا مرجع ندر((: عميد كلية احلقوق جبامعة اإلسكندرية فقال  أن يوجد مثله إ

ا حتتوي على علم سيستمر نوره ألجيال وأجيال   .))يف اللغة العربية، وأ
وقال حنو ذلك رئيس قسم القانون اجلنائي يف جامعة عني مشس، ووكيل 

  .كلية احلقوق فيها
  .١٩٩٠دمشق ) القسم العام( املفصل يف شرح قانون العقوبات -٤

شرحت فيه النظريات  صفحة، ١١٥٢وهو مرجع كبري احلجم يقع يف 
العامة اليت تضمنها قانون العقوبات، معززة بأحكام القضاء السوري واملقارن، 

  .والسيما الفرنسي واملصري
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  ).١٩٧٨جامعة الكويت . ط( اإلجرام الدويل -٥
ًوهو يتضمن شرح اجلرائم الدولية اليت اختذت شكلها القانوين حديثا، 

ي اجلرائم اليت ارتكبها جمرمو احلرب وه. وخاصة يف حماكمات نورنربغ وطوكيو
ويقول الدكتور عبد الوهاب . ضد السالم وضد اإلنسانية وضد أعراف احلرب

ًوال أعرف كتابا عربيا آخر يف موضوعه((: حومد ً((.  
  ).١٩٦٨الرباط ( القسم اخلاص – القانون اجلنائي املغريب -٦
  ).١٩٦٨الرباط ( املسطرة اجلنائية املغربية -٧
جامعة الكويت / ٤ط(يط يف شرح قانون اجلزاء الكوييت  الوس-٨
١٩٨٧.(  
جامعة / ٤ط( الوسيط يف شرح أصول احملاكمات اجلزائية الكويتية -٩
  ).١٩٨٧الكويت 

ولألستاذ حومد سلسلة من املقاالت السياسية والقانونية واألدبية 
الت السورية، ويف جمليت عامل الفكر والعريب  ُنشرت يف الصحافة وا

  .الكويتيتني، وله سلسلة من احملاضرات القانونية يف دمشق وعدة بلدان عربية
وكان لألستاذ حومد مشاركات يف املؤمترات القانونية والسياسية 

  :واألدبية، منها
، وكان األستاذ ١٩٥٦ مؤمتر األدباء العرب املنعقد يف بلودان عام -١

  ).سورية (ًحومد رئيسا له، ألنه وزير معارف الدولة املضيفة
 املؤمتر الدويل ملكافحة اجلرمية، املنعقد بدعوة من األمم املتحدة يف -٢

  .ً، وكان األستاذ حومد رئيسا للوفد السوري١٩٥٥جنيف عام 
، والذي مت فيه ١٩٥٥ مؤمتر اجلامعة العربية املنعقد يف القاهرة عام -٣

  .قبول عضوية دولة السودان
لنقد العاملي املنعقد يف واشنطن  اجتماع البنك الدويل وصندوق ا-٤
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  .١٩٥٩عام 
 Gandاملنعقد يف مدينة غاند ) للقانون الطيب( املؤمتر العاملي -٥

ً، وحضر الدكتور حومد ممثال جلامعة )١٩٧٩ آب ٢٣ - ١٩(البلجيكية يف 
  .الكويت
  ).حقوق اإلنسان يف اإلسالم( مؤمتر -٦

اون مع احتاد وقد دعت إىل عقد هذا املؤمتر جامعة الكويت بالتع
  .١٩٨٢احملامني العرب، واحتاد القانونيني الدوليني عام 

*  *  *  
ُرمحك اهللا أبا غسان وأسكنك فسيح جناته، مع الذين أنعم اهللا عليهم 

  .من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا
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  كلمة الدكتور إحسان النص

  يف حفل تأبني
  الدكتور عبد الوهاب حومد

اختطفتك يد املنون يا أبا غسان فجأة وما كنا نتوقع هذا الغياب، فقد 
مع إال حني أحلت  كنت بيننا قبل أيام، ومل يتوقف نشاطك يف أعمال ا

ك عليك العلة، وقد ترك غيابك احلسرة واألسى الغامر يف نفوس أبناء أسرت
 وعزاؤنا يف هذا املصاب أن املنية باملرصاد لكل كائن حي .كوإخوانك وحمبي

  :بقوله املتنيبيف عاملنا الفاين، وتلك هي سنة الكون اليت عرب عنها 
 أواخرنا على هام األوايل   ًيدفن بعضنا بعضا ومتشي

ًامتدت صداقيت بالراحل الكرمي نيفا وعشرين عاما، منذ أن لقيته يف 
دب ألّالكويت، وكان يدرس القانون يف كلية احلقوق وكنت أدرس اجامعة 

داب، وانعقدت بيننا أواصر صداقة محيمة شاركنا فيها إخوة آلالعريب يف كلية ا
لنا من القطر السوري، وكانت بيننا لقاءات يف مناسبات عدة، وأمسيات 

تسامرون، وما يلتقي فيها األساتذة السوريون فيتبادلون فيها األحاديث الودية وي
كان ينغص هذه األمسيات إال ما يرد علينا من أخبار الوطن العريب الذي 

ننا الفلسطينيون امراته، وال سيما ما يتعرض له إخوايتعرض إلىمكايد أعدائه ومؤ
ة، وأفاعيلها املنكرة، وما تعرض له لبنان الشقيق من مثمن عدوان الصهيونية اآل

  .من أبنائه ومن املناضلني الفلسطينينيعدوان سافر أودى حبياة املئات 
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وإبان احلقبة الطويلة اليت التقينا فيها هناك تكشف يل من خالل الفقيد 
ًالكرمي ما مألين إعجابا به وتقديرا لشخصه، كان   يف خلقه – رمحه اهللا –ً

أمثولة حية لسماحة الطبع وصفاء القلب وصدق الوداد واألرحيية املساعفة 
ًا زاخرا وحجة معتمدة موثقة يف الدراسات القانونية، واجلزائية وكان يف علمه حبر ً

  …خاصة

مث كان لقاؤنا الثاين يف جممع اللغة العربية بدمشق، فنعمت بزمالته 
ًأعواما حققت ما كنت أعهده فيه من قبل من طيب املعشر وصدق املودة، 
 ولكن إىل جانب هذه اخلالل الرفيعة تكشفت يل جوانب أخرى من شخصية
ًالفقيد، كان عمله يف جممعنا منوذجا عاليا ملا ينبغي أن يكون عليه عضو  ً
مع، وكان متدفق النشاط، موفور  مع، كان عضوا يف جلان كثرية من جلان ا ًا
مع بل كان كثريا ما  ًالعزم، ال يتخلف عن النهوض باملهام املنوطة به يف ا

مع يف  وكان له حضور متميز .حاجة إليهايتطوع ألداء مهام إضافية يرى أن ا
يف مجيع هذه اللجان، يبحث األمور املنوطة باللجنة بروية ودقة وإخالص، 
ويعني زمالءه باالقرتاحات املفيدة واآلراء الصائبة ، وكانت له مهة قوية نفتقدها 

 للنقاش ةدا له رأي يف موضوع كان عرضبفيمن هم يصغرونه سنا وكان إذا 
ًىل بدلوه فيه يف محاسة واندفاع شديدين، ولكن إذا مسع رأيا واختالف اآلراء أد

ًخمالفا لرأيه ووجد فيه الصواب مل يرتدد يف قبوله، وتلك هي سجية العامل 
ذه الصفة وهو الذي يذعن للحق حيثما وجده، ويعمل باحلديث  اجلدير 

ا: الشريف   .احلكمة ضالة املؤمن حيث وجدها فهو أحق 

 الفقيد الكرمية رمبا جيهله كثري ممن يسمعون مثة جانب من جوانب
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بامسه، فهو لدى مجهور الناس عالمة يف املباحث القانونية، ولكن ما ال 
ًيعرفونه عنه هو أنه كان إىل جانب معارفه القانونية الواسعة أديبا يتمتع حبس 

ً هذا كله شاعرا جميدا، يقول شعره يف إضافة إىلأديب نام وذوق مرهف، وكان  ً
ًضوعات متعددة، وكان تذوقه للشعر دافعا له حلفظ قدر صاحل  من أشعار مو

العرب فكان يتحفنا يف اجتماعاتنا مبا يالئم املناسبة اليت تعرض لنا من حمفوظه 
الواسع،وهذا ينبئ مبا أويت من قوة الذاكرة اليت مل ختنه ومل يعرتها الوهن مع 

  .نا وإعجابناتقدم سنه، فكان حفظه ألشعار العرب مبعث دهشت

ٍ◌لقد اجتمع للراحل العزيز يف شخصه ما قل أن جيتمع يف غريه، كان 
البحاثة القانوين املتفوق ، وكان األديب والشاعر املوهوب، وكان فوق هذا كله 
ًسياسيا خملصا صادق االنتماء إىل االجتاهات الوطنية والقومية، وقد أفاد بلدنا  ً

ختلفة اليت توالها، وكان من الصادقي الوالء من خرباته الواسعة يف الوزارات امل
  .هملبادئ العروبة والوحدة العربية اليت هي أمنية كل عريب صادق اإلميان بعروبت

ًإننا يف كل مرة نفقد عزيزا علينا نقف حائرين أمام لغز املوت، وال جند 
 ًحال هلذا اللغز املستعصي على اإلدراك إال يف التسليم ألمر اهللا، واإلذعان

هذه الدنيا هو يف نسيج الكائن احلي، وهذا اللغز مستقر يف لفناء املشيئته، ف
والكائن احلي يرتقب حلظته األخرية منذ والدته، والعزاء . يف نسغ احلياة نفسها

ًيكمن يف أن يكون من نفقده قد أنفق حياته سعيا وراء اخلري، ودأبا يف العمل  ً
ن تعامله مع إخوانه وفق مبدأ الوفاق لصاحل بلده، وأداء واجبه حنوه وأن يكو

والصداقة احلقة واحملبة املتبادلة والتعاون يف حل ما يعرض هلم من مشكالت، 
ّوأن يكون مبنأى عن املصانعة والرياء يف التعامل معهم وأن يكون قد وجه مهه 
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طوال حياته إىل طلب املعرفة والتزود بالزاد الثقايف الناضج، و كل هذه اخلالل 
رت يف فقيدنا الكرمي فخسارتنا بفقده فادحة، ولكن املرء يثوب بعد نوبة تواف

اجلزع واألسى إىل التأسي عن الفجيعة بالتـأمل يف كنه احلياة واملوت، وخيفف 
 قوافل ال عداد هلا من ةمن لوعته معرفته أن فقيده قد سبقه إىل الدار اآلخر
ياء، وقد حتدث احلكماء عظماء الرجال وأن اخللود مل يكتب ألحد حىت لألنب

من الشعراء عن مصري الكائن احلي، ووقفوا أمام املوت وقفة املتأمل الذي 
  :يستخلص العربة منه، وال يسعين إال أن أردد مع أيب العالء املعري قوله

 صرب يعيد النار يف زنـده   وجــده الواجد منبأحسن 
 كان بكاه منتهى   جهده   سىومن أىب يف الرزء غري األ

 وخملف املأمول من وعده   إيعـــاده يا دهر يا منجز
 وأي أقرانك مل تــرده   أي جديد لك مل تبــــله
 ّجيمعهم سيلك يف مـده   أرى ذوي الفضل وأضدادهم
ّأمــس الذي مر على قربه  يعجز أهل األرض عن رده   ِ

وأهلم آلك تغمدك اهللا يا أبا غسان بواسع رمحته وأحلك رياض جناته 
  .وذويك وإخوانك مجيل الصرب والعزاء
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  ّمحمود السيدكلمة الدكتور 

  في حفل تأبين المرحوم الدكتور عبد الوهاب حومد
  

  :أيها الحفل الكريم

هو صعب أن يتحدث املرء يف موقف مهيب كهذا املوقف عن لكم 
  !.علم من أعالم بالده وقلعة أخالقية من قالعها املناقبية

دث عنه وتتأتى هذه الصعوبة من اخلوف من أال يتمكن من إيفاء املتح
  .حقه من حيث مكانته الكبرية ومآثره احلميدة بعد أن غادرنا إىل الدار اآلخرة

 اسم كبري تردد على نطاق األستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد
ًالساحة القومية علما وفضال وروية واتزانا وحكمة وبيانا، إنه رجل املواقف  ً ًً

  .ها مهما تك املغرياتالصلبة اليت ال يساوم عليها، وال يقبل التنازل عن
كان رمحه اهللا قد مجع بني ختصصي األدب والقانون، ولئن كان إيفاده 
إىل فرنسا للحصول على اإلجازة يف اآلداب، وقد حازها بكل كفاية وجدارة، 
ًفإن عزميته اجلبارة عززت توجهه حنو دراسة احلقوق فحاز هذا التخصص أيضا، 

  .جل األدبوبذلك اجتمع يف شخصه رجل القانون ور
ًويبدو أن نزعته اإلنسانية هي اليت دفعته إىل دراسة القانون أيضا وإىل 
أن يؤثر هذا التخصص يف حياته العملية، إذ إن وقوفه إىل جانب املستضعفني 
ومن تغتصب حقوقهم ينسجم ونوازع اخلري يف نفسه وكراهية الظلم، ذلك ألن 

َمن عرف احلق عز عليه أن يرى مظلوما، بيد  ً ًأن شعورا دفينا بقي يالزمه وهو ّ ً
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ا زمنا قبل أن تنتـزعه  ًأنه ليس غريبا عن األجواء األدبية اليت تقلب يف أحضا ً
ا الوارفة وأنغامها الشجية صرامة القانون وجتهم قسمات مواده  من جنا

  .ًاملستعصية اليت ال تنشر الدفء دوما يف النفس على حد تعبريه
صه رجل القانون واألدب فإن هذا يدل ولئن كان قد اجتمع يف شخ

على تنوع يف املواهب وتعدد يف القدرات ومتيز يف الكفايات، وقوة يف اإلرادة 
وعلو يف اهلمة، ولقد رافقته هذه السمات يف حياته العملية فكانت له صوالت 
ًيف ميدان السياسة نائبا ووزيرا مرارا، وليس من قبيل املصادفة أن خيتار لشغل  ً ً

ًب متعددة تنوعت مهامها ووظائفها، فكان وزيرا للعدل وللمعارف مناص
ًواملالية وللخارجية بالوكالة، ووزيرا للتخطيط يف القاهرة إبان الوحدة بني سورية 

ويف هذه املواقع كافة أثبت جدارته ومتيزه، كما أثبت إخالصه ونزاهته . ومصر
  .نت به املواقعواستقامته، فكان نعم الوزير، شرفت به املناصب وازي

م، واختارته اجلمعية ١٩٤٩أسهم يف وضع الدستور السوري عام 
ًالتأسيسية لوضع الدستور أن يكون مقررا عاما للجنة فقام بأعباء هذه املهمة  ً
بكل كفاية واقتدار، وصاغ الدستور يف مائة وست وستني مادة، وكان أول 

هورية عربية دميقراطية نيابية دستور عريب يقرر يف املادة األوىل منه أن سورية مج
وذات سيادة، وأن الشعب السوري جزء من األمة العربية، وقد منحته احلكومة 

الرئيس آنذاك وسام االستحقاق السوري من الدرجة املمتازة، كما منحه 
م وسام اجلمهورية املصرية من الطبقة األوىل ١٩٥٥ عام جمال عبد الناصر
  .ًتقديرا ملواقفه القومية

 رمحه اهللا بأن إعداد األطر البشرية وتنميتها إمنا جييء يف مقدمة آمن
ّومن هنا عندما تسلم وزارة املعارف . األولويات للنهوض بالوطن واالرتقاء به
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م قام بإيفاد ما يزيد على ستمائة ١٩٥٦م والثانية ١٩٥١مرتني إحدامها عام 
ب تعزيزه جمانية التعليم موفد إىل اجلامعات املصرية واجلامعات الغربية، إىل جان

انية واقعا يف  ًبعد أن نص الدستور السوري عليها، فسعى جاهدا إىل ترسيخ ا ً
  .مجيع مدارس التعليم العام التابعة لوزارة املعارف

ًكان رمحه اهللا وانطالقا من عاطفته القومية وإميانه بالعروبة من أشد 
تمرارها، إال أن صدمته أنصار الوحدة بني سورية ومصر واحلريصني على اس

ًكانت كبرية يف االنفصال، وظل والؤه للوحدة قائما طوال عهد االنفصال، 
ا  وكانت فرحته عارمة لدى سقوط رموز االنفصال وعودة سورية إىل مسري
الوحدوية القومية، فعاد إىل ممارسة نشاطه السياسي لفرتة قصرية، مث انصرف 

ورية يف املغرب والكويت حيث توىل رئاسة ًكليا إىل التدريس اجلامعي خارج س
  .قسم القانون اجلنائي يف جامعيت الرباط والكويت

ّدرس يف كلية احلقوق يف اجلامعة السورية إىل جانب ممارسة العمل 
السياسي القومي مواد القانون ووضع يف جمال التأليف مؤلفات مخسة مشهورة 

  :أعيدت طباعة بعضها عدة مرات ومن هذه املؤلفات
اإلجرام السياسي واإلجرام الدولي وأصول المحاكمات الجزائية ((

ودراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن والمفصل في شرح قانون 
العقوبات، وأضاف إليها شرح قانون الجزاء المغربي، وشرح قانون الجزاء 

  .))الكويتي
يعد وجتدر اإلشارة إىل أنه ترك جامعة دمشق مع وقوع االنفصال ومل 

  .إىل التدريس فيها بعد هذا التاريخ إثر صدمته الكربى يف االنفصال
من مساته العلمية املوضوعية وكراهية التعميم، ذلك ألن التعميم ينأى 
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ومن هنا رأيناه يف دفاعه عن نفر من املستشرقني خدموا الثقافة . عن املوضوعية
 أن املستشرقني اجلواسيس وتقتضيين األمانة العلمية أن أشري إىل((: العربية يقول

أما هؤالء الذين أحبوا احلضارة العربية وساعدوا يف نشر كنوزها، وألفوا . قلة
م  عنها املؤلفات العميقة والرائدة وعلمونا طرق البحث يف تارخينا وآدابنا فإ
الكثرة الكاثرة، ولقد عرفت من بينهم رمحهم اهللا من كانوا أساتذة يل، وكانوا 

ا املرموق، حىت إن منهم من يعلنون عن ض رورة احتالل احلضارة العربية مكا
م اليت طالبوا فيها باستقالل اجلزائر ويف قلب باريس،  شارك العرب يف مظاهرا

  :ولن أذكر من أعماهلم الرائعة إال
Lncyclope′ die de L’ islam 

وليس ... بروكلمان وبالشير وغوستاف لوبون وغولدزيهرومؤلفات 
  .))ً أن نرميهم مجيعا بسوء القصدمن حقنا

ًوانطالقا من إميانه بوحدة الثقافة العربية ونظرته القومية إىل األدب 
 يف دراسته اجلادة عن الدكتور شكري فيصلالعريب يؤيد األستاذ املرحوم 

مناهج الدراسة األدبية ونبذه النظرية اإلقليمية يف دراسة أدبنا العريب وفق 
ُّولألمانة أنا علمت ((:  فلنستمع إىل الدكتور حومد يقولالتقسيمات اإلقليمية

طوال حياتي أهمية البيئة اإلقليمية في حركة اإلجرام بعد أن استهوتني 
لفترة طويلة نظرية الوراثة، ولكن شتان بين االنحراف الخلقي من البيئة 
الفاسدة وبين حركة إبداع منطلقة من روح شاعرية تتحسس بالواقع دون 

كنها تظل تحوم في األجواء العليا التي هي مواطن الوحي شك، ول
  .))واإللهام

، Taineوتعود النظرية اإلقليمية يف جذورها األدبية إىل الفرنسي



  

  حممود السيدكلمة الدكتور  -   حفل تأبني املرحوم الدكتور حومد

  

٧٨٩

  

ولكن . ًومنطلقها قاعدة مادية هي أن لكل واقعة سببا، ولكل نتيجة مقدمة
ذه احلتمية املتـزمتة، فإن يف احلي اة األدبية نوازع إذا صح تفسري القوانني املادية 
ويف أيامنا ... وأخيلة وعواطف وإهلامات تتمرد على كل القيود والقوالب املادية

جند بروز نظرية نفسية يف تعليل اإلجرام، إىل جانب نظرية البيئة اليت يرفع 
  ...ًلواءها عاليا األستاذ األمريكي سذرالند

  .ات اإلبداعيةوإذن فالعناصر الذاتية تبقى يف حياة األدب أقوى املؤثر
نحن الذين نشأنا على اإليمان بوحدة ((: ً قائالالدكتور حومدويتابع 

العرب، نشعر بشيء من الصدمة واالمتعاض حين يراد أن يفرض على 
  .))...مشاعرنا مفهوم إقليمي ال يمكن أن تستسيغه نفوسنا

أن ًومن مساته أيضا أنه كان رمحه اهللا ال جيامل يف قول احلق، إذ إنه يرى 
إثبات احلقيقة ولو كانت مرة املذاق أمثن يف نظر العامل املتبتل من أحاديث 
املة اليت تدغدغ بعض األحالم ألهداف غري علمية، ولكنها تسيء إىل  ا

  .احلق والتاريخ
 يف أستاذنا المرحوم الدكتور شكري فيصلوهكذا رأيناه ال جيامل 

ختلفنا يف نظر الدكتور شكري بيان أسباب ختلفنا، إذ إن املسؤول عن أسباب 
هولة قوى أعداء اإلنسانية الذين يؤمنون بالتمايز ... فيصل هذه القوى غري ا

ويضعون الشعوب طبقات، أولئك أكلة حلوم البشر الذين خيتلسون ثروات 
ا   .هذه الشعوب وجيهضون ثورا

أليست لنا : ً على هذا الرأي قائالالمرحوم الدكتور حومدويعقب 
ة مباشرة وضخمة يف ختلفنا؟ إننا نشهد اليوم ميالد عمالق ضخم يف مسؤولي

أوربا اليت تناست دوهلا أحقادها القدمية والدماء اليت سفحت بغزارة يف 
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ًساحات احلروب قرونا طويلة، واندجمت يف جمموعة اقتصادية كربى وهي تعمل 
جاهدة على الذوبان يف كيان سياسي مدهش، ومع ذلك فنحن ننظر 

  .بهوت الذي ال يتعظ وال يستوعبكامل
ًويقينا لو أن اهللا مد يف عمر الدكتور : ويعلنها مدوية إىل درجة اليقني

م املبكية على الساحة العربية لكان ١٩٩١ و١٩٩٠شكري وعاش أحداث 
ًأدخل تعديال جذريا يف تفكريه القومي ويف حتديد املسؤولية عن أسباب ختلفنا ً.  

  :سيداتي سادتي

 يذكره طلبته يف اجلامعات اليت تتلمذوا على ))نسان عمر ثانالذكر لإل((
ًيديه فيها بكل إجالل وإكبار، ولعمري يكفي املرء شرفا أن جيل يف احلياة 
الس يف حياته وبعد مماته يف الوقت الذي يشار فيه  واملمات وأن يعطر ذكره ا

م أحياء يتنقلون، ولكن ضمائرهم ماتت ومشاعره م اإلنسانية إىل نفر على أ
  :جتمدت، فإذا هم أموات ولكنهم يعدون أحياء، ورحم اهللا شاعرنا إذ يقول

 ُقد مات قوم وهم في الناس أحياء   موت النقي حياة ال نفاد لها
وال ميكننا أن ننسى مواقف احلنني والشوق لدى فقيدنا الغايل فعندما 

ون يف جامعة الكويت قرر العودة إىل سورية عام ثالثة ومثانني حاول املسؤول
ًثنيه عن قراره وعن رغبته يف عدم جتديد عقده ولكنه ظل مصرا على موقفه 
لينصرف إىل البحث والتأليف وكتابة املقاالت وإلقاء احملاضرات بعد أن استبد 

  :به احلنني إىل دمشق، فلنستمع إليه يقول
ِكويت ال تعتبي إني على عتب  بيني وبينك موصول من النسب   ُ
 ًوقا كنار الغضا مشبوبة اللهبش   وبي لجلق تحنان يؤرقني
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 لو تاب كل محب عنها لم أتب   ُّبها األماسي باقات معبقة
 !ًيا بؤسها غربة في موطن عربي   وفيك يجتاحني إحساس مغترب

وعلى هذا النحو من رقة املشاعر وتأجج العواطف خاطب رمحه اهللا 
  :ًم قائال١٩٧٩ والعشرين من شباط ابنه غسان يوم عرسه يف اخلامس

 يا متعة النفس في دنياي يا ولدي   غسان يا مهجتي يا فلذة الكبد
 والعمر يعصف باألحالم والجسد   طال انتظاري ليوم أنت فارسه
 المخضل في ىوأنت مهوى الهو  خلف المحيطات في األسحار 

 سيل على الخدين في كمدتٌنار    ي حين تشكو الضر من مرضوأدمع
 الرمحة الواسعة، سعة ما قدمته ألمتك من عطاء يا أبا غسانرمحك اهللا 

امتد على نطاق ساحتها القومية من احمليط إىل اخلليج، من املغرب إىل 
ًالكويت، وكان ألقه يف قلب العروبة سورية املوقف واملبدأ، الوفية دائما لقيمها، 

ًا القومية، واملنافحة دائما عن احلق العريب بكل إباء ًواملتمسكة دائما بثوابته
  .ومشوخ وكربياء

وستبقى األجيال تقف أمام سريتك العطرة والزاخرة بالعطاء مواقف 
  .اإلجالل واإلكبار والزهو واالفتخار

ًعزاؤنا ما خلفته وراءك من أبناء هم صنع يديك خلقا وسلوكا وأداء،  ً ً
م عبقة باملثل تتخذ منها األجيال قدوة هلا يف قوة وما تركته من سرية زاخرة بالقي

اإلرادة ونزاهة السلوك ومؤلفات علمية هي مالذ القانونيني ومراجع هلم، 
  .وأعمال جليلة هي حمل تقدير حمبيك وعاريف فضلك

  
  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته



- ٧٩٣ -  

  
  كلمة الدكتور أسعد حومد

  في حفل تأبين المرحوم شقيقه الدكتور عبد الوهاب حومد

  

حتدث أساتذتنا الكرام عن عبد الوهاب حومد مبا عرفوه عنه عن قرب، 

  .وهم األقدر على إيفائه حقه، ووضعه مبا يستحق

وسأحتدث أنا باسم األسرة عن بعض ما عرفناه من جوانب حياته 

ِاته أهله وأسرته وأقاربه وأصدقائه، وحياته يف بعض نواحي حي: اخلاصة والعامة ِ

  .ِالعمل العام، لتستبني جوانب أخرى من شخصيته

أما حياته يف أهله وأسرته فقد كانت حياة سهلة لينة، يسودها احلب 

ًوكان عطوفا ودودا . والود واالحرتام، والبعد عن التسلط واالستبداد بالرأي ً
ُرحيما خملصا يتعب وي ً َشقى ليسعد غريه ويرتاح، ويسهر ليهدأ غريه وينام قرير ً َُ َ ُ

كان ذلك حاله يف أيام اخلري واليسر، وكان ذلك دأبه يف أيام الشدة . العني

  .ًوالعسر، يظهر الرضا دائما مبا يسره اهللا له

كان يكره االستبداد بالرأي وينفر ممن حياولون فرض آرائهم على 

  .شخصية املستبد برأيهًاآلخرين، ويعد ذلك عيبا يف 

وكان جييد االستماع إىل حمدثيه ليستوعب مقاصدهم لكيال يتهم إذا ما 
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ُوكان دائم العمل ال يتعب . ناقشهم يف آرائهم بأنه يرد على ما مل يستوعب
  .ُوال ينصب، وال يتشكى من ضغط العمل

  :دراسته

وكانت الثانوية (بدأت حياته الدراسية يف مدرسة السلطاين حبلب 

.  دخل دار املعلمني١٩٣١- ١٩٣٠ويف مطلع العام الدراسي ). الوحيدة فيها

ُوكان أستاذنا اجلليل الشيخ بدر الدين النعساين   هو الذي -طيب اهللا ثراه–ُ

يدرس األدب واللغة العربية للصفوف العليا يف الثانوية ويف دار املعلمني، وكان 

ًهذا األستاذ قديرا متميزا، يفرض احرتامه على  طالبه، ويوظف هذا االحرتام يف ً

َوكان ينصح طالبه حبفظ ما يستطيعون حفظه من . دفع الطالب إىل العمل
ُالقرآن ومن الشعر اجليد الذي يصقل النفوس، وميدها باملادة الالزمة للكتابة 
السليمة، ولصوغ الشعر اجليد، فحفظ عبد الوهاب ما استطاع حفظه من 

ًالقرآن، وحفظ كما كبريا  ً وساعدته ذاكرته اجليدة على سهولة . من الشعرَّ

احلفظ، كما ساعده حضور البديهة الذي متيز به على االستشهاد مبا 

وساعده حفظه الشعر الكثري على صياغة الشعر، وله شعر جيد ولكنه .حيفظ

  .قليل

  :عمله في التعليم

ًعني بعد خترجه من دار املعلمني معلما يف مدرسة أولية يف اجلزيرة،  مث ّ

  .نقل إىل دير الزور ومنها إىل بلدة الباب
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٧٩٥

  

ً نقل نعيدا إىل مدرسة ١٩٣٨-١٩٣٧ويف مطلع العام الدراسي 
  .السلطاين حبلب

  :سفره إلى فرنسا

 أعلنت وزارة املعارف عن مسابقة النتقاء ١٩٣٨ويف أواخر عام 

مرشحني يوفدون للدراسة يف فرانسا فتقدم إىل مسابقة دراسة األدب العريب 

  .ح فيها فسافر إىل فرانساوجن

  :دراسته الحقوق مع دراسته األدب

ويف فرانسا وجد أن دراسة األدب ال تستغرق وقته كله فتسجل يف 

معهد احلقوق، وجنح يف احلصول على شهادة الليسانس يف األدب، وشهادة 

وحينما طال أمد احلرب قرر أن حيضر شهادة الدكتوراه . الليسانس يف احلقوق

  .١٩٤٣، وجنح يف احلصول عليها عام يف احلقوق

  :رؤى سياسية جديدة

مل يكن يف سوريا يف الفرتة اليت حكمت خالهلا فرانسا سوريا 

كثري من املثقفني السوريني الذين زاروا فرانسا، وعرفوا حال ) ١٩٤٥-١٩٢٠(

شعبها يف بالده، واطلعوا على الصراع السياسي الذي يدور بني األحزاب 

 بني أحزاب اليمني واليسار، لذلك كان الناس يف سوريا ًاملختلفة وخصوصا

يظنون أن رجال االستعمار الفرنسي يف سوريا هم املمثلون احلقيقيون للشعب 

الفرنسي، وأن هؤالء املوظفني االستعماريني ميثلون الدميقراطية اليت يأخذ 
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ا يف بالده لذلك كره الناس الدميقراطية الفرنسية، ك ما كرهوا الشعب الفرنسي 

وأخذت تؤثر فيهم الدعاية النازية والدعاية الفاشية، . الشعب الفرنسي كله

وصار كثري منهم يتمنون أن ينتصر هذان النظامان الشموليان على 

الدميقراطيات الغربية لعل أمتنا تتحرر من نري االستعمارين االنكليزي 

  .والفرنسي

 الفرنسي وحال ولكن بعد أن عرف املوفدون السوريون حال الشعب

ا يف بالده، أخذت تتبدل آراء بعضهم، وصاروا  الدميقراطية اليت يأخذ 

يؤمنون بالدميقراطية كنظام للحياة السياسية لألمم اليت تريد التمتع بعيش كرمي، 

وكان عبد الوهاب ممن . َوالسري يف طريق التقدم احلضاري، واالنعتاق من الظلم

ار يؤمن أنه األفضل للشعوب املستضعفة، تأثروا بالفكر الدميقراطي، وص

  .واستمر يف قناعته هذه حىت آخر أيامه

  :عمله في كلية الحقوق

 ١٩٤٥عني عبد الوهاب بعد عودته مع رفاقه من فرانسا يف آب 

 أراد ١٩٤٦ويف عام . ًمدرسا لألدب العريب يف مدرسة السلطاين حبلب

ًخصوصا منها األستاذ ساطع احلصري أن يصلح مؤسسات التعليم، و
ًاملؤسسات اجلامعية، فاختار عددا من العائدين من فرانسا ليدرسوا يف كليات 

وكان عبد الوهاب ممن وقع االختيار عليهم ليدرس احلقوق اجلزائية يف . اجلامعة

 انتقل إىل دمشق وباشر ١٩٤٧-١٩٤٦كلية احلقوق ويف أول العام الدراسي 

ل جبد كبري، وهو يأمل أن يقابل عمله يف كلية احلقوق، وأقبل على العم
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وكان عبد الوهاب يتمتع مبقدرة خطابية . الطالب هذا اجلهد مبثله من قبلهم

ًفكان يلقي أكثر دروسه على الطالب ارجتاال، وبلغة فصيحة متميزة فزاد ذلك 
وثقة الطالب بكفاءة أستاذه تشده . يف إعجاب الطالب به، وتقديرهم له

  .للتميز لديهإليه، وتدفعه إىل العمل 

ومل يرتك العمل يف اجلامعة إال حينما فرض أديب الشيشكلي على 

املوظفني أن يقسموا ميني الوالء للدولة، وأن ميتنعوا عن العمل يف السياسة 

  .ماداموا موظفني، فلم يقبل بأن يلتزم برتك العمل السياسي

 بعد ًويف أيام الوحدة اختري ليكون وزيرا للعدل يف أول حكومة تألفت

ًحتقيق الوحدة، مث مسي وزيرا للمالية، وبعد ذلك صدرت تعليمات من احلكومة 
املركزية يف القاهرة تقضي أن ال جيمع الوزراء عملهم يف الوزارة مع عملهم يف 

  .اجلامعات، فرتك العمل يف اجلامعة مرة أخرى

 اختارته جامعة الرباط ليدرس القانون اجلزائي يف كلية ١٩٤٦ويف عام 

   .١٩٨٣ًقوق لديها، واستمر عامال فيها حىت احل

  :مؤلفاته وآثاره العلمية

وضع خالل عمله اجلامعي يف دمشق والرباط والكويت جمموعة من 

ًاملؤلفات يف احلقوق اجلزائية بلغت السبعة، وكان وضع كتابا عن اإلجرام 
  .السياسي باللغة الفرنسية نال عليه لقب دكتور يف احلقوق

ًت كثرية وحبوثا يف موضوعات علمية وقانونية وسياسية وقد كتب مقاال
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الت العربية والسورية وسطر مذكراته يف حوايل ثالثة . نشرت يف الصحف وا

  .آالف صفحة

  :عمله في السياسة

 حدث تصدع يف صفوف الكتلة الوطنية، وانشق عنها ١٩٤٧يف عام 

ب، وعلي رشدي الكيخيا وناظم القدسي يف حل: بعض املثقفني الشباب

وتقدم رشدي . بوظو ورشاد جربي يف دمشق، وراتب احلسامي يف محص

 بقائمة من املرشحني الشباب يف حلب ١٩٤٧الكيخيا إىل انتخابات عام 

ناظم القدسي ومعروف الدوالييب وعبد الوهاب حومد : ضمت باإلضافة إليه

 الشعب وجاءت نتيجة االنتخابات أن املثقفني الشباب من أبناء. وأمحد قنرب

مث .وهكذا ظهرت أول جمموعة معارضة يف الربملان. فازوا مبناصب نيابية كثرية

  .حتول املعارضون إىل حزب مسي حزب الشعب

وبعد انقالب احلناوي على حسين الزعيم اجتهت نية احلكومة االنتقالية 

ًإىل وضع دستور جديد للبالد واختري عبد الوهاب ليكون مقررا للجنة 
ً منحته احلكومة وسام االستحقاق من الدرجة املمتازة تقديرا الدستور، وقد

  .لتميزه يف العمل يف إعداد الدستور وصياغته

  :نشاطه في الوحدة

ًكانت الوحدة العربية دائما حلما غاليا على قلوب الناس يف سورية، ومل  ً ً
يكن هلم أمنية تتقدم على حتقيقها ألن فيها العزة القومية وفيها التحرر من 
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  .مجيع األسواء اليت عانت ومازالت أمتنا تعاين منها

 حتققت أول وحدة يف تاريخ العرب املعاصر بني مصر ١٩٥٨ويف عام 

ا فرحا كبريا ولكن هذه الوحدة كانت قذى يف عيون  ًوسوريا، وفرح الشعب  ً
أعداء العروبة من عرب ومن غريهم، فأخذت املؤامرات حتاك ضدها يف السري 

  .١٩٦١ن جنح األعداء يف حتقيق غايتهم فتم االنفصال يف عام والعلن إىل أ

وحينما عاد عبد الوهاب من مصر بعد االنفصال استمر على مؤلفاته 

للوحدة، وألف مع جمموعة من إخوانه املؤمنني بالوحدة جمموعة عمل تسعى 

ًوقد أوذي هو وإخوانه كثريا، . يف سبيل إعادة الوحدة بني مصر وسوريا
  .رته، وسجن مع بعض إخوانه، ولكنهم ظلوا أوفياء ملا آمنوا بهونسفت سيا

  :ومن بعض ما يؤثر له

كانت له مشاركة يف املساعي اخلرية اهلادفة إىل جر املياه من الفرات إىل 

  .حلب فارتوت بعد طول عطش

  .وكانت له مشاركة فعالة يف تقرير إلزامية التعليم وجمانيته

د البعثات الدراسية إىل اخلارج على وكان هو أول من قرر مبدأ إيفا

أساس احلافظات وبذلك زال الغنب الذي كانت تشكو منه احملافظات النائية 

م يف مستوى زمالئهم يف  ا أساتذة قديرون جيعلو اليت مل يكن لدى طال

ًأمهات املدن الكربى، فكان ذلك عدال أنصف اجلميع، وسرهم كثريا ً.  

الدكتور رئيس جممع اللغة العربية وزمالءه ًوأخريا فإنين أشكر األستاذ 



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

  

٨٠٠

الكرام الذين تفضلوا فرعوا هذه األمسية، كما أشكر األساتذة الكرام الذين 

ا عن صادق ودهم لفقيدنا الغايل م معربين  . تفضلوا فشاركونا بإلقاء كلما

م مجيعا، وال  ًوأشكر مجيع األخوة الذين تفضلوا باحلضور مد اهللا يف حيا
  .ٍبعزيز غال عليهم فجعهم 

  

*   *   *  



- ٨٠١ -  

  
  األستاذ مظهر العنبريكلمة 

  في حفل تأبين المرحوم الدكتور عبد الوهاب حومد

  

  أيها الحفل الكريم

ال يستطيع الزمن أن يقتطع جناح (( غريب يف رثاء شاعر قال شاعر
ًالطري من الطائر، الطري واجلناح يسقطان معا كريشة واحدة، ال النسر وال 

كن أن ميوت وميضي كما ميوت الشاعر وال كل من حلق مرة يف حياته، مي
  .))سائر األشياء

واجتماعنا اليوم ههنا دليل آخر على أن من حلق مرة يف حياته، ال 
  .ميضي ويطوى كما ميضي سائر الناس

مل أقف هذا املوقف ألحتدث عن موهبة قانونية، واملوهبة كما تعلمون 
ماء من نعمة متنحها السماء ملن تشاء، وليس للبشر فضل فيما متنحه الس

  .عبقريات ومواهب وإمنا يسأل الناس عن تعهدهم ملا أودع اهللا فيهم من أسرار

ويف كل حال، فإنين ال أضع املوهبة يف االعتبار األول، وإمنا البحث يف 
ا  تصرف املوهوب مبوهبته، هل بذل جهده يف إمنائها وصقلها وخدمتها ليبلغ 

ها يف طريق احلق واخلري، هل ما يستطاع من الكمال وما ال يستطاع، هل وضع
هذا كله يتصل . محل األمانة اليت تأىب السماوات واألرض واجلبال أن حيملنها
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  .ًبإرادة اإلنسان ويسأل عنه يوما أمام اهللا والناس

  :وليس مصادفة أن يقول شوقي
 فيقال أحسن أو يقال أساء   واعلم بأنك سوف تذكر مرة

ًأداة العلم، وبذل جهدا موفورا يف يف خدمة القانون، استكمل الفقيد  ً
ّدراسته، حبيث نال الدكتوراه من فرنسا، وعاد إىل الوطن فدرس احلقوق اجلزائية 

 مع املرحوم األستاذ جورج ١٩٥٠يف كلية احلقوق بدمشق، وشارك يف عام 
املستشار يف حمكمة النقض، والقاضي رياض امليداين يف إدارة التشريع -جبارة، 

دل، يف اقتباس قانون أصول احملاكمات اجلزائية من قانون أصول يف وزارة الع
احملاكمات اجلزائية اللبناين، وهو مأخوذ من قانون أصول احملاكمات اجلزائية 

ً وألف من بعد كتبا يف القسم العام -الفرنسي مع بعض التعديالت البسيطة
  .ئم السياسيةلقانون العقوبات ويف قانون أصول احملاكمات اجلزائية ويف اجلرا

ويعد سنني استقال من جامعة دمشق، وقام بالتدريس أربع سنوات يف 
جامعة الرباط، ومخس عشرة سنة يف جامعة الكويت، وألف خالل هذه الفرتة 
بعض الكتب يف القسم العام لقانون اجلزاء الكوييت، ويف قانون اإلجراءات 

  .اجلزائية الكوييت، ويف اإلجرام الدويل

إىل الوطن، أعاد طباعة كتابه يف القسم العام من قانون وبعد عودته 
العقوبات السوري، وكتابه يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية السوري، حبيث 

ًوطبع كتابا آخر بعنوان . زاد فيهما بعض املعرفة وعدل بعض آرائه فيهما
  .دراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن

ًا كبريا يف املكتبة القانونية، بعلم غزير واحلق يقال، إن كتبه سدت فراغ ً
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٨٠٣

  

  .وقلم مبني ورأي سديد

وضع األستاذ حومد علمه يف خدمة القضايا الكربى، فقام بواجب 
قومي بتقدمي هذه الدراسات القانونية، ورجا أن يتابعها رجال القانون اجلزائي 

إلنسانية، ًعن طريق اخلربة دفاعا عن احلق والقانون، ورأى أن صيانة الكرامة ا
أقدس الواجبات اليت تلقى على املشرع ورجل احلكم، وال ميكن أن يكون أي 

  .ًوطن كرميا، ما مل تكن كرامة كل فرد فيه مصونة

ورأى أن الصرح اجلنائي يتعرض اليوم إىل هبوب تيارات عاصفة عليه، 
تمعات  ًنقدا وجترحيا، بسبب تفاقم اجلرمية وفشل املساعي اليت تبذهلا ا ً

ملعاصرة يف وقف تصاعدها املستمر، فعمد إىل أن تكون دراسته املعمقة يف ا
الفقه اجلنائي املقارن، وهي آخر كتبه، وصفية تتقيد باملذاهب القانونية، دون 
إغفال ملقتضيات التطبيق يف احلياة االجتماعية العملية، واقرتح بعض 

نقدية تكتفي االقرتاحات يف جمال النظر والعمل، حىت ال تبقى دراسته 
  .بتشخيص املرض، دون املساعدة يف البحث عن العالج

ًعمل الفقيد حماميا يف حلب يف مستهل حياته العملية، واحملاماة دون 
شك، مهنة اجلبابرة، ورسالتها أرفع الرساالت، ولعلها املهنة الوحيدة اليت 

يف يغادرها صاحبها إىل أرفع مناصب الدولة، فإذا ترك املنصب مل يرتدد 
ًاملسارعة إىل العودة إليها أكثر اعتـزازا باالنتساب إليها، وفخرا بوصل ما انقطع  ً
من استظالل بظلها الوارف، ومسامهة يف رفع علمها اخلفاق، وما من شيء 
يستطيع إنسان أن يطمع يف حتقيقه يف حياته تعجز احملاماة عن تزويده به 

ًجمدا أو شهرة أو خدمة عامة أو ًوإفاءته عليه، سواء كان ذلك الشيء ماال أو 
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قدرة على إحقاق احلق وحتقيق العدالة وجندة احملتاج ورأب صدوع النفس 
البشرية، ففي ميدان احملاماة متسع لتحقيق كل هدف وإرواء كل ظمأ، وليس 
. ًتزيدا أن يقال إن احملاماة، لو مل تكن مهنة عظيمة لكانت هواية ممتعة مثرية

ًبدا، وستبقى أبدا، أشق املهن وأقساها وأحفها باملخاطر ولكن احملاماة كانت أ ً
واملهالك، وطريقها طويل ومستهله، خباصة، مليء بالعراقيل والعقبات، ومهما 
كان يف احملاماة من مال ففي غريها من املهن مال أكثر، ومهما كان فيها من 

ا ليست الوسيلة املثلى لتحقيق هذه األغرا ض املادية، شهرة أو مآرب مادية فإ
ا األسطورية، فهذه كلها أهداف، ال  أما رسالتها، أما مثلها العليا، أما بطوال
ميكن أن يصل إليها إال معصوم من الزلل، راغب يف حتمل املكاره، ال يبايل يف 

وتاريخ احملاماة حافل بصور . أداء واجبه بتضحية أو خبسارة من أي نوع
ظ الثم ن يف سبيل العدالة ويف سبيل احلق، وبلغوا لفحول من احملامني دفعوا أ

ًمرتبة الشهداء قياما بواجبهم كما فهموه، وكثريا ما سبقوا يف فهمه جيلهم  ً
تمع الذي فيه يعيشون   .وا

ًوجد الفقيد أن املعرفة النظرية وكنوز الثقافة العامة تنتج صناعا شرفاء 
لعدالة احلية ويرفعون ملهنة، ورأى أن األوىل تنشئة أشخاص خمتارين تبهرهم ا

شعلة املثل العليا نقية صافية إىل العالء يف مساء التقدم االجتماعي، فآثر أن 
ًيكون أستاذا للمحامني، فقام بتدريس القانون، وخرج أجياال من احملامني  ّ ً

م العدالة احلية ر م املعرفة النظرية كما  ودرس على يديه أجيال أصبحوا . ر
م وبعلمهم وبأخالقهمقضاة يفخر الوطن  .  

ّعملت وزيرا للعدل، بعد تركه الوزارة بأمد غري طويل، ودرست قانون  ً ُ
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ًالعقوبات الذي كان يدرس، واعلم أنه كان يف وزارة العدل حريصا على تطبيق 
القانون، وعلى محاية القضاة ومتكينهم من أداء مهمتهم على أكمل وجه 

ًبا يف إفادة الطالب وحفز مهتهم وأفضل أسلوب، وكان يف التدريس، راغ
  .لالستزادة من املعرفة

  أيها السادة

ًمن القصص الروماين أن ممثال شهريا يدعى  سأل صاحبه ) فلورنس(ً
ال، قال املمثل وأنا : أال تنـزل اآلن حلضور االحتفال، قال) اغريبينوس(احلكيم 

مهور وال ّأال أذهب، إن علي أن أقوم بدور يف املسرحية أمام قيصر واجل
أما أنت فاذهب وقم بدورك يف املأساة : أستطيع أن أختلف، فقال له صاحبه

كيف تشري علي أن أذهب وتأىب : أمام قيصر واجلمهور، فتعجب الرجل وقال
أنت يا صاحيب اخليط : أنت أن تذهب، فقال اغريبينوس وقد نفد صربه

ًالعادي يف الرداء فال حتملين أن أكون خيطا عاديا آخر م ن اخليوط، أنا، أنا ً
خيط األرجوان الذي يعطي الرداء ملعانه وتألقه وامتيازه، فامض إىل شأنك 

  .ودعين وشأين

يف نسيج احلياة الباهت السقيم، كان عبد الوهاب حومد خيط 
  .األرجوان

  لقد حتدثت عن الفقيد كأننا غرباء 
 أنيس ومل يستمر مبكة سامر   َكأن مل يكن بني احلجون إىل الصفا

ّوإنين ألعرف أن زمالءه وتالميذه يذكرونه دائما، وأي وشاح ترتديه  ً
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٨٠٦

ّاجلامعات اليت درس فيها، يف حاضرها أو يف مستقبل األيام، لن خيلو من 
خيط أرجواين الرفعة والسناء، أضافه األستاذ حومد إىل نسيج احلياة فيها، 

ن رغبة يف زيادة سيظل يلمع ويتألق ما بقيت هذه اجلامعات، وما بقي فيها م
العلم واملعرفة، واستشراف املستقبل، والتطلع إىل الوحدة، والدفاع عن حقوق 

  .اإلنسان العريب



- ٨٠٧ -  

)١(ندوة تاج العروس
   

  يحيى مير علم. د

لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب يف دولة الكويت بإجناز احتفل  ا
ً الذي صدر يف أربعني جملدا، فعقد ))تاج العروس((حتقيقه وطباعته ملعجم 

يومي التاسع والعاشر من ) ندوة تاج العروس(لذلك ندوة خاصة أمساها 
معيني ، ٢٠٠٢فرباير عام / شباط ّشارك فيها وحضرها ثلة من العلماء وا

واملعجميني واملختصني باللغة واملعاجم والرتاث العريب، توافدوا من أقطار الوطن 
العريب، يقدمهم رئيس جممع اللغة العربية بدمشق أستاذنا الدكتور شاكر 
الفحام، والدكتور أمحد خمتار عمر، والدكتور عبد الصبور شاهني، والدكتور 

محد طالب اإلبراهيمي، والدكتور حممود علي مكي، والقاضي إمساعيل أ
ْاألكوع، إضافة إىل بعض من أسهم يف حتقيق املعجم أو مراجعته َ ً.  

  :ّقصة هذه الطبعة

من املعلوم لذوي االختصاص واملهتمني بالرتاث العريب عامة واللغوي 
اتقها مهمة خاصة أن وزارة اإلرشاد واألنباء بدولة الكويت أخذت على ع

                                                            
ا، ومن حضوري ألعماهلا،  (١) ّ أفدت يف كتابة املقال من سجل حبوث الندوة وتعقيبا

ّومن مقدمة طبعة التاج، ومن لقائي بعض املختصني واملشاركني فيها، وكذلك من 
ة السابقة يف اللسانيات واملعاجم  خربيت يف املعاجم وحضور الندوات املشا
واملصطلح والتعريب والذخرية اللغوية، ومن الكتابة عنها يف جملة جممع اللغة العربية 

  .بدمشق
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ًجليلة هي إحياء الرتاث العريب، فنشرت عددا من الكتب العربية املخطوطة، 
ًوطباعته، فأضافت بذلك يدا ) تاج العروس(ّوتوجت ذلك بتحقيق معجم 

ا للثقافة العربية والرتاث العريب والناطقني بالضاد،  ٍبيضاء إىل أياد بيض أسد

ّافية عامة ومتخصصة، مثل ّتبدت يف إصدار جمالت ودوريات وسالسل ثق ّ
عامل املعرفة، وعامل الفكر، والثقافة العاملية، واملسرح العاملي، وجملة العريب، (

  ..).وجملة الكويت، وغريها

ومما جتدر اإلشارة إليه أن الفضل يف التنبيه إىل أمهية حتقيق هذا السفر 
حقيقه ونشره العظيم، ويف دعوة وزارة اإلرشاد واألنباء آنذاك إىل النهوض بت

يعود إىل املرحوم األستاذ عبد = ضمن سعيها احلميد إىل إحياء الرتاث العريب 
ّالستار أمحد فراج رئيس التحرير يف جممع اللغة العربية بالقاهرة، فلقي ذلك 
ًاستحسانا وتشجيعا من صديقه األديب الكبري األستاذ أمحد السقاف وكيل  ً

ار املشروع، وكان البدء بإصداره عام ٍالوزارة آنئذ، فأخذ على عاتقه إقر
ّم، فقد عهدت الوزارة إىل األستاذ فراج اإلشراف على ١٩٦٥/ هـ١٣٨٥

حتقيقه ونشره، فاختار له حمققني أكفياء، التقاهم وكيل الوزارة يف القاهرة، وهم 
ّإبراهيم الرتزي، وحسني نصار، وعبد الستار أمحد فراج، وعبد : األساتذة

بد العليم الطحاوي، وعلي هاليل، ومصطفى حجازي، السالم هارون، وع
  .وعبد الكرمي العزباوي

 - على اجلملة–فاجتمعوا وناقشوا املشروع، ووضعوا منهج حتقيقه، وهو 
ّال خيتلف عن املنهج العلمي املتبع يف حتقيق النصوص الرتاثية واللغوية، من 

ُسبة ما مل ينسب ضبط اللغة واآليات واألحاديث واألشعار واألمثال، ون: مثل
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من األشعار، وختريج الشعر من الدواوين مع بيان اختالف الرواية إن وجدت، 
ّواستدراك ما نقص ومل يتم من الشواهد، وتوثيق النصوص باإلحالة على 
املراجع واملصادر واملعاجم وغريها، وترقيم النص وتفصيله وتوزيعه إىل فقرات، 

ا بني قوسني  مزهرين، ومتييـز األحاديث واألمثال بوضعها ومتييـز اآليات بإثبا
ووضع الزيادة بني قوسني معقوفني، )  قوسيـن صغريين(بني عالميت تنصيص 

وضع قوسني معقوفني أمام : إضافة إىل اعتماد بعض الرموز واإلشارات من مثل
لسان (ًاالستدراك، ووضع عالمة جنم أمام رأس املادة تنبيها على وجودها يف 

ُن ذكر اللسان والصحاح والتكملة والعباب يف اهلامش دون تقييد ، فإ)العرب
ّمبادة فمعناه أن النص املوثق يف املادة نفسها اليت يشرحها الزبيدي َّ ّ.  

ْوملا مل جتر األمور على ما قدر بدءا، إذ مل متهل املنية بعض من وقع  َ ُ ً ُّ ّ
رار فاعتذروا ُعليهم االختيار من احملققني، ومل تسمح ظروف بعضهم باالستم

ضوا بتحقيق بعض األجزاء قبل أن =  ّانضم إىل سلكهم حمققون آخرون، 
م، منهم املرحومون عبد الفتاح . عبد العزيز مطر، ود. د: ّيلحقوا جبوار ر

يد قطامش، ود. حممود الطناحي، ود. احللو، ود إبراهيم السامرائي، . عبد ا
  .ضاحي عبد الباقي. ، ودعبد الصبور شاهني. د: ّومن األحياء كل من

ًوقد أمضى األستاذ فراج يف عمله سبعة عشر عاما  ّ)١٩٨١- ١٩٦٤ (
ًمتابعا للمحققيـن واملراجعني، وحمررا لألصول قبل تقدميها للطباعة، ومراجعا  ًً ّ
ًلتجارب الطباعة، وعامال على حتقيق التنسيق يف اإلخراج، والتوحيد يف املنهج، 

ّواستمر على ذلك حىت مت  ًله حتقيق تسعة وثالثني جزءا، وشرع يف حتقيق اجلزء ّ
ّاألربعني غري أن القدر مل ميهله، فاختاره اهللا إىل جواره، وهو يصحح جتارب 
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طباعة اجلزء العشرين، مث خلفه يف ذلك األستاذ مصطفى حجازي فتابع عمله 
، مث انتقلت العهدة من بعده )١٩٨٨-١٩٨٢(حىت اجلزء اخلامس والعشرين 

  .ّالدكتور ضاحي عبد الباقي، فاستمر بذلك حىت اجلزء الثامن والعشرينإىل 

حىت اجلزء الثامن ) التاج(وقد استمر إشراف الوزارة على إصدار معجم 
والعشرين، مث تواىل إصدار األجزاء حىت بلغت مجلة ما صدر منه حىت منتصف 

لس الوطين للثقافة و ّالتسعينات ثالثني جزءا، وعندما ضم ا ُ الفنون واآلداب ً
 -٢٩) (تاج العروس(إىل وزارة اإلعالم انتقلت العهدة يف إصدار بقية أجزاء 

لس الوطين املذكور، فاهتم به ونشط له، وأعانه على طبعه دعم ) ٤٠ ٌإىل ا ّ
ٌمايل قدمته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وسعي حثيث حممود من أمينه  ّ ّ

 من القائمني على قسم الرتاث العريب يف العام الدكتور حممد الرميحي، وكذلك
لس، فصح العزم على إصدار بقية أجزائه العشرة يف مدة ال تزيد على  ّا

، فاختاروا جمموعة من األساتذة األفاضل، وأسندوا )٢٠٠١ و٢٠٠٠(سنتيـن 
ّإليهم مهمة القيام مبراجعة جديدة لتلك األجزاء، فتم بذلك إجناز التحقيق  ّ

  ).تاج العروس(باعة هلذا املعجم املوسوعي واملراجعة والط

إن كثرة أجزاء هذه الطبعة، وما اقتضاه إجنازها من مديد الوقت، ووفرة 
ّاحملققني واملراجعني جيعل من املفيد إيراد قائمة تضم كل جزء من أجزاء املعجم  ُ ّ

ًمقرونا باسم أو أمساء من حققه أو راجعه، ومتبوعا بتاريخ طباعته ًّ ْ ك ويف ذل. َ
ًمجع لما تفرق يف جملدات كثرية، صدرت يف مخسة وثالثني عاما، فات كثريا  ً ّ

ِ ٌ
ُمن املختصني اقتناء نسخة كاملة من هذا املعجم املوسوعي ّ:  

 سنة الطبع المراجع ِّالمحققالجزء
 م١٩٦٥/ هـ١٣٨٥  جلنة فنية  ّعبد الستار فراج  ١
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 م١٩٦٦/ هـ١٣٨٦ جّعبد اهللا العاليلي، عبد الستار فرا  علي هاليل  ٢
 م١٩٦٧/ هـ١٣٨٦ ّإبراهيم السامرائي، عبد الستار فراج  عبد الكرمي العزباوي  ٣
جة األثري  عبد العليم الطحاوي  ٤  م١٩٦٨/ هـ١٣٨٧  حممد 
 م١٩٦٩/ هـ١٣٨٩  ّعبد الستار فراج  مصطفى حجازي  ٥
 م١٩٦٩/ هـ١٣٨٩  ّمجيل سعيد، عبد الستار فراج  حسني نصار  ٦
 م١٩٧٠/ هـ١٣٨٩  جلنة فنية  عبد السالم هارون  ٧
 م١٩٧٠/ هـ١٣٩٠  ّعبد الستار فراج  عبد العزيز مطر  ٨
 م١٩٧١/ هـ١٣٩١  جلنة فنية  ّعبد الستار فراج  ٩
 م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢  ّعبد الستار فراج  إبراهيم الرتزي ١٠
 م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢  ّعبد الستار فراج  عبد الكرمي العزباوي ١١
 م١٩٧٣/ هـ١٣٩٣  اجّعبد الستار فر  مصطفى حجازي ١٢
عبد العليم الطحاوي، عبد الستار   حسني نصار ١٣

  ّفراج
 م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤

عبد الكرمي العزباوي، عبد الستار   عبد العليم الطحاوي ١٤
  ّفراج

 م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤

إبراهيم الرتزي، مصطفى حجازي،  ١٥
عبد العليم الطحاوي، عبد الكرمي 

  ويالعزبا

 م١٩٧٥/ هـ١٣٩٥  ّعبد الستار فراج

مصطفى حجازي، عبد الستار   حممود الطناحي ١٦
  ّفراج

 م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦

 م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧  ّعبد الستار فراج  مصطفى حجازي ١٧
 م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩  ّعبد الستار فراج  عبد الكرمي العزباوي ١٨
 م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠  ّعبد الستار فراج  عبد العليم الطحاوي ١٩
ي، عبد الستار عبد العليم الطحاو  عبد الكرمي العزباوي ٢٠

  ّفراج
 م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣

 م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤  مصطفى حجازي  عبد العليم الطحاوي ٢١
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 م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥  جلنة فنية  مصطفى حجازي ٢٢
 م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦  مصطفى حجازي  عبد الفتاح احللو ٢٣
 م١٩٨٧/ هـ١٤٠٨  جلنة فنية  مصطفى حجازي ٢٤
 م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩  جلنة فنية  مصطفى حجازي ٢٥
 م١٩٩٠/ هـ١٤١٠  مصطفى حجازي  عبد الكرمي العزباوي ٢٦
 م١٩٩٣/ هـ١٤١٣  جلنة فنية  مصطفى حجازي ٢٧
 م١٩٩٣/ هـ١٤١٣  عبد السالم هارون  حممود الطناحي ٢٨
أمحد خمتار عمر، خالد عبد الكرمي   عبد الفتاح احللو ٢٩

  مجعة
 م١٩٩٧/ هـ١٤١٨

أمحد خمتار عمر، ضاحي عبد   مصطفى حجازي ٣٠
  باقي، خالد عبد الكرمي مجعةال

 م١٩٩٨/ هـ١٤١٩

حسني حممد شرف، خالد عبد   عبد العليم الطحاوي ٣١
  الكرمي مجعة

 م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١

أمحد خمتار عمر، عبد اللطيف   عبد الكرمي العزباوي ٣٢
  اخلطيب

 م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١

حممد سالمة رمحة، مصطفى   م الرتزيإبراهي ٣٣
  حجازي، عبد اللطيف اخلطيب

 م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١

مصطفى حجازي، عبد احلميد   علي هاليل ٣٤
  طلب، خالد عبد الكرمي مجعة

 م٢٠٠١/ هـ١٤٢١

أمحد خمتار عمر، ضاحي عبد   مصطفى حجازي ٣٥
  الباقي، خالد عبد الكرمي مجعة

 م٢٠٠١/ هـ١٤٢١

ضاحي عبد الباقي، خالد مجعة   عبد الكرمي العزباوي ٣٦
  عبد الكرمي 

 م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢

 م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢  حممد محاسة عبد اللطيف  مصطفى حجازي ٣٧
 م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢  حممد محاسة عبد اللطيف  عبد الصبور شاهني ٣٨
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يد قطامش ٣٩ عبد العزيز سفر، خالد عبد الكرمي   عبد ا
  مجعة

 م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢

 م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢  عبد اللطيف اخلطيب  ضاحي عبد الباقي ٤٠

هذه هي األوىل، فقد ) اج العروست(على أنه مل تكن طبعة معجم 
/ ١٨٧٠ - هـ١٢٨٧/ ١٢٨٦(سبقتها طبعتان، صدرت أوالمها سنة 

عن املطبعة الوهبية مبصر، ولكنها اقتصرت على مخسة أجزاء، فلم ) م١٨٧١
عن املطبعة اخلريية بالقاهرة، ) م١٨٩٠/ هـ١٣٠٧(ّتتم، وصدرت ثانيتهما سنة 

من الضبط والتنسيق والتحقيق على ما ًوالطبعتان جاءتا خلوا . يف عشرة أجزاء
ُمث طبع املعجم يف دار الفكر ببريوت سنة . فيهما من أخطاء الطباعة

  ً.م بتحقيق علي شريي يف عشرين جملدا١٩٩٤/ هـ١٤١٤

  ):تاج العروس(معجم 

ّملؤلفه السيد حممد ) تاج العروس من جواهر القاموس(وأما معجم 
موضوع الندوة، فال خيفى ) م١٧٩٠ /هـ١٢٠٥ت(َّمرتضى احلسينـي الزبيدي 

على أحد من أهل العربية ما له من منـزلة رفيعة بني معجمات العربية، فهو 
ًعلى تأخره أوسع معاجم اللغة العربية، وأغزرها مادة، وأكثرها عناية ومجعا  ً
ّواستقصاء ألعالم األشخاص والبلدان واملواضع والنبات واألعجمي واملولد  ً

ّل، حىت غدا أو كاد موسوعة تضم مفردات العربية، وأنواع ّواملعرب والدخي ً
ًالثقافة العربية، فكان بذلك امسا على مسمى تاجا للمعاجم العربية على  ً

  .خمتلف العصور

القاموس (على شرح ) تاج العروس(َّومعلوم أن الزبيدي أقام كتابه 
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 معجم الذي ضمنه) هـ٨١٧ أو ٨١٦ت (د الدين الفريوز آبادي ) احمليط
وخالصة ما يف ) هـ٤٠٠ت (إلمساعيل بن محاد اجلوهري ) ّالصحاح(
املحكم(

ُ
وخالصة ما يف ) هـ٤٤٨ أو ٤٥٨ت (البن سيده علي بن إمساعيل ) 

) هـ٦٥٠ت(الصاغانـي / ّلرضي الدين احلسن بن حممد الصغاين) ُالعباب(
  .إضافة إىل زياداته على تلك األصول الثالثة

ًأربعة عشر عاما ) تاج العروس(يف عمل معجمه َّلقد استغرق الزبيدي 
ِوكانت سنُّه ) م١٧٦١/ هـ١١٧٤(وشهرين، إذ شرع يف تصنيفه حنو سنة 

) م١٧٧٤/ هـ١١٨٨(ًآنذاك تسعة وعشرين عاما، وانتهى من تأليفه سنة 
َّفخرج يف عشر جملدات كوامل، مجلتها مخسمئة كراس، وكان الزبيدي قد  ّ َ ُ

، فأومل لذلك وليمة )التاج(زء األول من معجمه احتفل بإجنازه تأليف اجل
عظيمة سنة إحدى ومثانني ومئة وألف، حضرها كثري من الشيوخ وطالب 

  .العلم، أي قبل حنو مئتني وأربعني سنة من هذه الندوة

َّأما املصادر اليت اعتمد عليها الزبيدي يف تأليف معجمه فهي كثرية  ّ
ًجدا، ذكر منها يف مقدمته حنوا من م ّئة وعشرين كتابا، تضمنت يف جمموعها ً ً

ًكثريا من معاجم اللغة وكتب األفعال واألمثال والنحو والصرف والتاريخ 
والطبقات واألنساب واألدب وعلوم القراءات واجلغرافية والبلدان واحليوان 

  .والنبات والطب والسياسة والدواوين وغريها

فريوز آبادي يف وقد حرص الزبيدي يف معجمه على التزام منهج ال
من حيث ترتيب املداخل على احلرف األخري من اجلذر مث ) القاموس احمليط(

احلرف األول منه مث ما يتوسط بينهما، فحافظ على مداخله وعباراته ورموزه، 
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ّوأضاف إىل ذلك زيادات جتلت يف نسبة ما أورده صاحب القاموس، ونقد 
 واستدرك بعض الصيغ ّبعض تفسرياته، ونبه على ما أمهل من مداخل،

َّوالشروح يف التفسري، وأخر أكثرها، فجعلها يف مداخل مفردة، وصدره مبقدمة  َّ
ّصفحة من مطبوعة الكويت، حتدث فيها عن ) ١٢٤(مسهبة استغرقت 

أسباب تأليفه معجمه، وهدفه، ومراجعه، وخصائصه وخصائص أصله 
َّالقاموس، وما صنف حوله، وضمنها كذلك عشرة مقاصد،  تابع يف مثانية منها ُّ

وقفية اللغة أو اصطالحيتها، وسعة لغة العرب، : ، وهي)املزهر(السيوطي يف 
ّوعدة أبنية الكالم، واملتواتر من اللغة واآلحاد، وأفصح الناس، واملطرد والشاذ،  ّ ّ ِ

از، واملشرتك واألضداد واملرتادف واملعرب واملولد، وآداب اللغوي،  ّواحلقيقة وا ّ
م، وترمجة مؤلف واللغويو ِّن ومصنفا َّوأسانيد الزبيدي إىل الفريوز ) القاموس(ّ

  ).القاموس(آبادي، ووقف اخلامتة على شرح مقدمة 

  :برنامج الندوة

يف فندق راديسون ساس بالكويت، وقد ) تاج العروس(عقدت ندوة 
ا استمرت يومني كاملني  ، تضمنت )٢٠٠٢شباط /  فرباير١٠-٩(مضى أ

ّعمل، توزعتها ستة حماور أو حبوث، سأوردها موزعة على األيام أربع جلسات  ّّ
  :واجللسات

  ٩/٢/٢٠٠٢: يوم السبت

  ):١٢.٣٠- ١٠.٠٠(الجلسة الصباحية 

  . افتتاح ندوة تاج العروس-
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  . كلمة معايل وزير اإلعالم الشيخ أمحد الفهد اجلابر الصباح-

لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب       .رئيس ا

ة السيد األمني العام للمجلس الوطين للثقافة والفنون واآلداب كلم-
  .حممد الرميحي. د  

  .حسني العمري. د.  كلمة الضيوف ألقاها أ-

  )١٢.٣٠-١١.٠٠: (الساعة

  .ّالزبيدي، حياته وكتابه التاج: البحث األول

  .حسني نصار. د. أ: الباحث

محاسة عبد حممد . ًقرأه نيابة عنه د. (مصطفى حجازي. أ: ّاملعقب
  ).اللطيف

  .عبد اهللا املهنا. د. أ: مدير اجللسة

  )٧.٣٠-٦.٠٠: (الجلسة المسائية

  .مصادر التاج، دراسة نقدية: البحث الثاني

  .ّعز الدين البدوي النجار. د  : الباحث

  .عبد الرمحن بن العثيمني. د: ّاملعقب

  .منصور بومخسني. د. أ: مدير اجللسة

  .شواهد التاج: البحث الثالث
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  .عبد العزيز سفر. د: الباحث

  .فيصل احلفيان. د: ّاملعقب

  .فاطمة اخلليفة. د: مدير اجللسة

  ١٠/٢/٢٠٠٢: يوم األحد

  )١.٠٠- ١٠.٠٠: (الجلسة الصباحية

  .البحث النحوي والصرفي في تاج العروس: البحث الرابع

  .عبد اللطيف اخلطيب. د: الباحث

  .حممد طاهر احلمصي. د: ّاملعقب

  .جنمة إدريس. د: سةمدير اجلل

ّالمعرب والمولد والدخيل: البحث الخامس ّ.  

  .خليل حلمي خليل. د. أ: الباحث

  .طيبة الشذر. د: ّاملعقب

  .عبد اهللا الغزايل. د. أ: مدير اجللسة

  )٧.٣٠-٦.٠٠: (الجلسة المسائية

المعجمات العربية وموقعها بين المعجمات : البحث السادس
  .العالمية

عبد العزيز . ًقرأه نيابة عنه د. (مود فهمي حجازيحم. د. أ: الباحث
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  ).سفر

  .سعد مصلوح. د. أ: ّاملعقب

  .عبد اهللا الغنيم. د. أ: مدير اجللسة

وانتقل املشاركون يف الندوة بعد ذلك إىل دار اآلثار اإلسالمية، حيث 
قام األمني العام للمجلس الوطين للثقافة والفنون واآلداب الدكتور حممد 

ْ بتكرمي من حضر من احملققني واملراجعني، وأثىن باجلميل على كل من الرميحي َ ْ َّ ُ
م، فلم يشهدوا هذه الندوة اليت  ّأسهم يف إجناز هذا املعجم، ممن لبـوا نداء ر ْ ََّ َِّ

ّتوجت مثرات جهودهم، فشكر هلم حسن صنيعهم، واستمطر هلم شآبيب 
ّستار فراج، وعبد السالم عبد ال: الرمحة واملغفرة، وهم املرحومون األساتذة

هارون، وعبد العليم الطحاوي، وعبد الكرمي العزباوي، وعلي هاليل، وإبراهيم 
جة األثري، والدكاترة يد قطامش، : الرتزي، وحممد  عبد العزيز مطر، وعبد ا

ّوحممود الطناحي، وعبد الفتاح احللو، وإبراهيم السامرائي، رمحهم اهللا وأجزل  ّ
ّمث حتول احلضور . ما بذلوه من خدمة للعربية لغة التنـزيل العزيزِمثوبتهم كفاء 

ًإىل مسرح دار اآلثار اإلسالمية، وشاهدوا عرضا مسعيا بصريا متميزا لرحلة ابن  ً ً ًّ
  .بطوطة املشهورة يف التاريخ العريب واإلسالمي

  :ّملحوظات عامة على الندوة

ً يألوا جهدا يف توفري ًلقد بدا واضحا أن القائمني على تنظيم الندوة مل
ّكل ما حتتاج إليه من خربات علمية متخصصة، وتنظيم دقيق، وبذل سخي،  ّ ّ
ا إىل قدر كبري من النجاح،  وسهر على راحة املشاركني يف الندوة حىت وصلوا 

  :، لكانت أدىن إىل الكمال، ميكن إجيازها فيما يأيتملحوظات يسيرةولوال 
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ا وقف على هذا ) روستاج الع( عنوان الندوة كان -١ ْوهذا يعين أ َ
املعجم دون غريه من املعاجم أو كتب الرتاث، وقد كان املأمول واملتوقع أن 
معيني أو املعجميني أو  ًيكون املشاركون باحثني ومعقبني وضيوفا من ا
اللغويني أو أعالم احملققني للرتاث العريب، على أن الواقع مل يكن كذلك، فقد 

ة ألسباب ال نعلمها أعالم متخصصون باملعاجم على اختالف غاب عن الندو
أنواعها وصناعتها ومناهجها، وهم من الشهرة مبكان، ال حيتاجون إىل التصريح 

ُبأمسائهم، تتوزعهم عدة بلدان مثل ّ تونس ولبنان وسورية واملغرب، يقدمهم : ِ
 والشك أن .القائمون على مجعية املعجمية بتونس وأمثاهلم من السادة العلماء
  .حضور مثل هؤالء كان سيغين الندوة وجيعلها أدىن إىل الكمال

ة مثل-٢ :  جرت العادة يف مجيع الندوات واملؤمترات العلمية املشا
اللسانيات واملصطلحات والتعريب والرتمجة، وغريها أن خترج الندوة بتوصيات، 

ة والكفاية، ّتنهض بصياغتها جلنة تؤلف من املشاركني فيها من ذوي اخلرب
ّتسجل مجيع ما يقرتحه الباحثون واملعقبون وذوو املداخالت، وقد تنبه  ّ
ًالقائمون على الندوة إىل أمهية ذلك، فأدرجوها يف ختام دليل الندوة مشروطة 

ّومع ذلك فلم تكن مثة توصيات، وال جلنة ) قراءة التوصيات إن وجدت(بلفظ 
ندوة إىل توصيات، ميكن أن لصياغتها على مسيس احلاجة يف مثل هذه ال

ا ما اقرتحه بعض من أشرنا إليهم، جتعل يف جمموعها االنتفاع من  ْتكون نوا َ
  .على الوجه األكمل) التاج(

 اشتملت الندوة على ستة حماور أو حبوث، أربعة منها تناولت -٣
مصادره، وشواهده، والبحث : ، هي)التاج(جوانب أو قضايا من مادة 
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ّفيه، واملعرب واملولد والدخيل فيهالنحوي والصريف  ّوكان مثة حموران أو حبثان . ّ
ِّال عالقة هلما مبادة املعجم، إذ اقتصر أحدمها على حياة الزبيدي مؤلفه، وجاء  ّ

ا األجنبية وظاهر أن . ًثانيهما عاما تناول املعجمات العربية مقارنة بنظريا
ًعا هلا على أمهيتها ال موضو) التاج(البحوث األربعة اليت جعلت من مادة 

تستغرق احملاور اليت تقتضيها هذه الندوة، فقد كان هناك موضوعات وحماور 
ّأخرى ال تقل أمهية عنها، مثل منهج الزبيدي يف معجمه، والداللة السياقية  ّ ّ
ما يف معجم ضخم كهذا،  للمفردات اللغوية، وتقومي التحقيق واملراجعة وتفاو

  ً.ثني عامااستغرق إجنازه مخسة وثال

ً معلوم أن طبعة التاج موضوع الندوة جاءت يف أربعني جملدا من -٤
املقاس الكبري، ومرجع ذلك إىل املقاس الكبري حلرف الطباعة املعتمد يف 
ّإصداره، والشك أن ضخامة حجمه، وثقل وزنه، وكرب احليز املكاين الذي  ّ

ملأمول واملطلوب، ولو أنه حيتاج إليه حلفظه، جيعل ذلك وغريه االنتفاع به دون ا
طبع حبرف ذي مقاس أصغر من املعتمد خلرج يف ثلثي هذا احلجم أو يف 

ًنصفه، مما جيعله أقرب تناوال، وأكثر نفعا ً.  

كما أن اقتصار نشره على صورة املطبوع الورقي ال يفي حباجات 
ـزل ِّالعصر، وال يواكب التطور التقين يف النشر اإللكرتوين الذي خيزن أو خيت

لدات يف قرص مدمج، زهيد الثمن، قريب املتناول، صغري احلجم،  َعشرات ا ُْ
ْخفيف الوزن، واسع االنتشار، يقتنيه ويفيد منه كل من لديه حاسوب  َ ّ
شخصي من عامة املثقفني والطالب وأهل العربية واملختصني يف املعاجم 

  .والرتاث وغريهم، وهم كثري
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 أوسع مدى ال يتحقق بطريقة النشر ّوال خيفى أن نشر أي كتاب على
ًالورقي التقليدية بالغة ما بلغت أعداد النسخ املطبوعة، وهذا متعذر يف حالة 

ّملا تقدم من ضخامة حجمه، وكثرة جملداته، وتوزع مادته عليها، بل ) التاج( ّ
ممغنطة / يتحقق باستعمال تقنيات النشر اإللكرتوين يف صورة أقراص مضغوطة

  .كما سلف

ملا كان معجم  -٥
ّ

أشبه ما يكون مبعجم موسوعي أو موسوعة ) التاج(
ا وعلومها ا وآدا ا وفنو كانت = ثقافية حتوي لغة األمة وثقافتها وحضار

ّحاجة الباحثني ماسة إىل فهارس فنية كثرية تيسر االنتفاع بالكتاب، فتدين 
اآليات، فهارس : بعيده، وجتمع شوارده وشواهده، وتفتح مغاليقه، من مثل

والقراءات، واألحاديث، واألشعار، واألرجاز، واألمثال، وأعالم األشخاص، 
ّوالبلدان، والكتب، واألقوام، والنباتات، والطبـيات، واملعرب، واملولد،  ّ ّّ

ّواألعجمي، والعامي، واألبنية، واللغات، وغريها ّويف ذلك إن حتقق وهو ... ّّ
ٌ خدمة كبرية للغة العربية وتراثها -الطبعةّاملرجو واملأمول من القائمني على هذه 

ض به قسم الرتاث يف  ا، فضال عن أنه إمتام ملشروع عظيم،  ًواملختصني  ّ
لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب التابع لوزارة اإلعالم بدولة الكويت  ا
ًضمن سعيه احلثيث إىل نشر الرتاث العريب حمققا، وأحسب أن التأخري يف 

ّ الفهارس ويف نشرها سيغري جهات عدة، يهمها الكسب املادي صنع هذه ّ ّ ِ

بأن تصنع للمعجم فهارس غري = السريع، وال تأبه للحقوق العلمية واألدبية
  .ّدقيقة أو مشوهة تفسده

ّ ظهر جليا ما متيزت به بعض البحوث والتعقيبات املقدمة يف الندوة -٦ ّ ًّ



  
لد –ع اللغة العربية بدمشق جملة جمم ٨٢٢  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

ّمن اجلدة، واألصالة، والدقة يف البحث  ّ ّوالتتبع والتعقب، وكبري اجلهد، وعلو ِ ّ ّ
ّالبيان، وجودة األداء، والريب أن هذا مطلوب يف مثل هذه الندوة املتخصصة، 
ّعلى أن بعض البحوث والتعقيبات كانت دون ذلك فيما تقدم أو بعضه، كما 
افاة للموضوعية واخلروج إىل قدر من الغلو يف  ّلوحظ على بعضها شيء من ا

املةاإلعجاب أو    .االنتقاص، أو ا

م العلمية -٧ ّ مل يتمكن أكثر الباحثني واملعقبني من إمتام تقدمي ماد ّ
ّاليت أعدوها ألسباب عدة، منها ضيق الوقت املخصص للبحث، وهو عشرون  ّ ِّ

ًدقيقة، أو للتعقيب، وهو عشر دقائق، وبدا واضحا أن أكثرهم مل يكونوا على 
ّحملدد هلم، ومل خيتصروا ما كتبوا وأعدوا، ومل علم مسبق قبل الندوة بالوقت ا ّ

ّيقصروها على أهم ما يف البحث أو التعقيب وعلى النتائج، بل شرعوا يف قراءة 
ّما أعدوا على صورته قبل علمهم بالوقت احملدد، وكذلك مل يراعوا توزيع  ّ
م العلمية، فكانت النتيجة أن استغرقت املقدمة أو التوطئ ّالوقت على ماد ة ّ

ّجل الوقت، حىت إذا أزف الوقت أو كاد بدؤوا بقراءة صلب املادة أو التعقيب  َ ِ ّ ُ
ّمسرعني، مث اضطروا إىل االعتذار عن البقية، ولو أن اجلهة املنظمة زادت 
ّالوقت املخصص للبحث، فجعلته ثالثني دقيقة، وجعلت مدة التعقيب مخس  ّ

ً به أيضا يف بعض لكان أوىل، ومثل هذا التوقيت معمول= عشرة دقيقة
  .الندوات واملؤمترات العلمية

ّ تقدمت اإلشارة غري مرة إىل ضخامة حجم هذا املعجم، وكثرة -٨ ّ
جملداته، وطول املدة اليت استغرقها حتقيقه وطبعه، فقد أربت على مخسة 
ُوثالثني عاما، نشر خالهلا ما ال حيصى من املصادر واملراجع يف الرتاث العريب  َ

ِ ُ ً



  
٨٢٣   حيىي مري علم– ندوة تاج العروس 

ّ كثرية، بل تعددت طبعات كثري منها، ومن البدهي أن يكون هناك يف بلدان
ا،  اختالف غري قليل بني احملققني واملراجعني يف االعتماد على املصادر وطبعا
ََوهو ما يقتضي أن تشتمل الطبعة على ثـبت باملصادر واملراجع املعتمدة يف 

ّتعدد احملققون ّالتحقيق واملراجعة، وهذا غري متعذر يف هذه الطبعة، وإن 
م، وتنوعت مصادرهم ومراجعهم، وتباينت  ّواملراجعون، واختلفت بلدا
ا، وطال أمد إجنازها، حيث يكون أساس هذا الثبت جمموع القوائم  َّطبعا
املعتمدة يف التحقيق واملراجعة مع حذف املكرر منها، واالقتصار على توصيف 

ا، واملرجو أن حيتفظ قسم الرتاث املش ّرف على الطبعة بنسخة مما طبعا
ضوا بالتحقيق أو املراجعة لكل جزء منفردين أو جمتمعني َاعتمده الذين  ّ.  

َِ يتصل مبا سبق من خصوصية هذا املعجم من حيث كرب حجمه، -٩

ّوكثرة أجزائه، وتعدد احملققني واملراجعني، وتفاوت أقدارهم، وتنوع مصادرهم  ّ
ًصدر دومنا حلق يتضمن إصالحا لألخطاء ومراجعهم، وطول مدة اإلجناز، أنه  ّ ََ

اليت وقعت يف مجيع الكتاب على اختالف أنواعها، طباعية وغري طباعية، 
ًوهذا جد ضروري، ألن ضخامة حجم املعجم جتعل من إعادة طبعه مصححا  ّ ّ ِ

ُأمرا متعذرا، وال يغين عن ذلك إعادة مراجعة أجزائه التسعة والعشرين األوىل،  ً ًّ
ْجزاء املعجم ال ختلو من قدر من هذه األخطاء، على تفاوت فيما ألن مجيع أ َ

  .بينها يف ذلك

ْ ال ريب أن مجيع من تعاقب على رئاسة قسم الرتاث يف وزارة - ١٠ َ
لس الوطين الحقا، ممن أشرف على حتقيق هذا املعجم  َِّاإلعالم سابقا مث يف ا ً ً

ً منهجا واحدا،  واملراجعنينيًكان حريصا على التزام مجيع احملقق= أو مراجعته  ً



  
لد –ع اللغة العربية بدمشق جملة جمم ٨٢٤  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

ِّغري أن ذلك مل يتحقق على الوجه األكمل، لما تقدم وغريه مما ال يتسع املقام  ّ ِ

ُلبسط القول فيه، فقد تباينت درجات التزامهم ذلك املنهج، وتفاوت مقدار  ُ
ُاهتمامهم بقضايا التحقيق أو املراجعة، فما صرف بعضهم عنايته إليه أمهله 

عكس صحيح، وأمثلة ذلك فاشية، تظهر لدى املقارنة فيما بني اآلخرون، وال
ِّأجزاء الكتاب، بل أحيانا يف مواضع من اجلزء الواحد، لسبب أو آلخر، مما  ً

  .ّيدل على تباين يف منهج التحقيق واملراجعة

*   *   *  



- ٨٢٥ -  

  
  التقرير السنوي عن أعمال المجمع

   م٢٠٠١يف دورة عام 
  

َّشهدت هذه الدورة صدور قانون محدث للمجمع عن السيد  ُ
 كان بداية ٦/٦/٢٠٠١تاريخ / ٣٨/رئيس الجمهورية حمل الرقم   
  .مرحلة جديدة في تاريخ المجمع

مع، ووسائل حتقيقها، وتقسيماته  ّحدد القانون اجلديد أغراض ا
  .ة، وشروط انتخاب أعضائه، وصالحيات رئيسه ونائب الرئيس واألمنياإلداري

  :وكان من أهم ما جاء يف هذا القانون
مع إىل مخسة وعشرين عضوا بعد أن كانوا  - ًزيادة عدد أعضاء ا

  ً.عشرين عضوا
 إحداث هيئة البحث العلمي واهليئة الفنية، وتطبيق قانوين تنظيم -

  .ء اهليئتنياجلامعات والتفرغ على أعضا
/ ١١٤٤/وانتهى بصدور هذا القانون العمل بالقرار اجلمهوري ذي الرقم 

َّ، ومهد لصدور الئحة داخلية جديدة للمجمع أرست قواعد العمل ١٩٦٠لعام 
  .)١(َّفيه، وفصلت عمل أقسامه وأعضائه، وجلانه العلمية، والعاملني فيه

                                                            

 لسنة ٢٥نشر القانون اجلديد للمجمع يف اجلريدة الرمسية يف اجلزء األول، العدد ) ١(
  .١٢٦٢م يف الصفحة ٢٠٠١
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  :لمجمع ولجانهيلي أهم األعمال التي تمت في أقسام ا ونبين فيما

  :مجلس المجمع: ًأوال
مــــع يف عــــام   م مثــــاين عــــشرة جلــــسة حبــــث فيهــــا ٢٠٠١عقــــد جملــــس ا

  :األمور اآلتية

  .ترشيح أعضاء جدد للمجمع -

 م ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢ك فيصل لعام ـترشيح املؤهلني لنيل جائزة املل -
 . م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣ولعام 

مع إذ جدد انتخاب األستاذ -  الدكتور شاكر َّانتخاب رئيس ا
 .الفحام ألربع سنوات قادمة

مع -  .تأليف اللجان العلمية يف ا

مع ونائبه إىل القاهرة للمشاركة يف مؤمتر  - إيفاد السيدين رئيس ا
-١٩/٣جممع اللغة العربية يف دورته السابعة والستني اليت عقدت يف املدة من 

امع اللغوية العلمي٢/٤/٢٠٠١  ٣ة العربية الذي عقد يف ، واجتماع احتاد ا
 .م٤/٤/٢٠٠١و

األستاذ الدكتور حممود : انتخاب عضوين جديدين للمجمع مها -
 .السيد، واألستاذ الدكتور حممد مكي احلسين اجلزائري

مع يف دورة عام  -  م ٢٠٠٠مناقشة التقرير السنوي عن أعمال ا
 .وإقراره

-٢٢مع يف املدة من اإلعداد لندوة املعجم العريب اليت أقامها ا -



  
مع يف دورة عام  ٨٢٧  م٢٠٠١ التقرير السنوي عن أعمال ا

٢٥/١٠/٢٠٠١. 

: ترشيح جممع دمشق لنيل جائزة الشارقة للثقافة العربية يف موضوع -
 .))الجهود الوطنية التي أسهمت في تطوير ونشر الثقافة العربية((

مع إذ جدد - ِّانتخاب نائب رئيس ا  األستاذ الدكتور حممد  انتخابُ
 .إحسان النص ألربع سنوات قادمة

مع فجدد انتخاب األستاذ جورج صدقين انتخاب - َّ عضو مكتب ا
 .ألربع سنوات قادمة

 .تأليف جلنة وضع التعليمات التنفيذية للقانون اجلديد للمجمع -

 .مناقشة مشروع الالئحة الداخلية اجلديدة للمجمع، وإقراره -

املشاركة يف أعمال مؤمتر التعريب العاشر الذي سيعقد يف دمشق يف  -
 . م٢٠٠٢م أيار عا

مع إىل املغرب  - أسئلة ((للمشاركة يف ندويت ) الرباط(إيفاد السيد أمني ا
 -  ٢٤ اليت أقامها معهد الدراسات واألحباث للتعريب من ))اللغة
استثمار المصطلح الموحد الصادر عن مؤتمرات ((م و٢٦/١٠/٢٠٠١

 .م٣١/١٠/٢٠٠١-٢٩ اليت أقامها مكتب تنسيق التعريب يف املدة من ))التعريب

مع ونائبه إىل القاهرة للمشاركة يف مؤمتر  - إيفاد السيدين رئيس ا
امع اللغوية العلمية العربية الذي عقد يف القاهرة يف املدة من   إىل ٦احتاد ا

  .م٨/١١/٢٠٠١
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  :)٢(مكتب المجمع: ًثانيا

مع يف هذه الدورة اثنتني وعشرين جلسة حبث فيها يف   ًعقد مكتب ا
َمع ودار الكتب الظاهرية، واختذ القرارات املالية واإلدارية املتعلقة شؤون ا

مع إىل عدد من املؤسسات والشخصيات، وشراء  ما، كما قرر إهداء جملة ا
مع ودار الكتب الظاهرية َّورشح . جمموعة من الكتب اليت أغنت مكتبيت ا

ٍالعاملني املناسبني لدورات تدريبية خمتلفة ٍ.  

مع الذي جرى واط - لع على تقرير جلنة اإلشراف على جرد مكتبة ا
ُهذا العام والنتائج اليت توصلت إليها جلنة اجلرد، ومنها النواقص واملفقودات  ُ

  .، وأوصى باعتماد هذه النتائج١٩٨٩ و١٩٧٣املقارنة مع نتائج جرد عامي 

مع، واختذ قرارا بأال يزيد عدد ا - َّونظر يف تأليف جلان ا للجان اليت ً
مع-  يشارك فيها العضو مع ومكتب ا  على أربع جلان -باستثناء جملس ا
  .وال يقل عن اثنتني

مع يف عامي  - -١٩٩٩واطلع على التقرير السنوي عن أعمال ا
معم، وأجرى٢٠٠٠   .َ عليه بعض التعديالت وأحاله على جملس ا

َ لتكونا مستودعني ووافق على جتهيز غرفتني يف دار الكتب الظاهرية -
ًللكتب النادرة وتزويدمها بالتجهيزات الالزمة للتكييف حرارة ورطوبة، وعلى  ً
مع خبزائن ومكاتب وجتهيزات  ٍاستكمال جتهيز غرف السادة أعضاء ا

َ َ
                                                            

مــع)٢( لجنــة اإلداريــة يف القــانون اجلديــد للمجمــع ويتــألف لحــل املكتــب حمــل ا:  مكتــب ا
مع ونائبـه واألمـني، واث مـع ينتخبـان ملـدة أربـع املكتب من رئيس ا نـني مـن أعـضاء ا

  .من القانون املذكور/ ٢١/سنوات، نصت على ذلك املادة 



  
مع يف دورة عام  ٨٢٩  م٢٠٠١ التقرير السنوي عن أعمال ا

  .مكتبية

 واطلع على اخلطة اخلمسية للمجمع، ووافق على إرساهلا إىل وزارة -
  .ًالتعليم العايل بناء على طلبها

َوتابع البحث يف احتياجات املدرسة العادلية ودار الكتب الظاهرية،  -
  .ً على استكمال الرتميم فيهما أصوالووافق

  : وألف جلنة محاية اللغة العربية من السادة-

مع  األستاذ الدكتور حممد إحسان النص -   نائب رئيس ا

مع  األستاذ الدكتور عبد احلليم سويدان -   عضو ا

مع    الدكتور عادل العوااألستاذ  -   عضو ا

مع       األستاذ جورج صدقين -   عضو ا

دراسة أفضل املقرتحات لوضع قانون حلماية اللغة العربية يف : مهمتها
ًدولة اإلمارات العربية املتحدة بناء على طلب وزارة اإلعالم والثقافة يف دولة 

لعربية يف اجلمهورية اإلمارات، والشروع يف وضع مشروع قانون حلماية اللغة ا
  .العربية السورية

واطلع على جمموعة من االتفاقيات الثقافية بني حكومة اجلمهورية  -
السودان، وتونس، واألردن، وليبيا، واململكة : العربية السورية، وحكومات دول

مع لتنفيذ بنود كل منها   .املغربية، وعلى كتب وزارة التعليم العايل إىل ا

مع باألستاذ الدكتور معاون وزير وقد اجتمع األ ستاذ الدكتور أمني ا
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ُالتعليم العايل لبحث كيفية تنفيذ بنود هذه االتفاقيات، وخلصا إىل مايلي َ:  

االتفاق على تأليف جلنة يف وزارة التعليم العايل من ممثلني عن  -١
مع لتنسيق مقرتحات اجلهات اليت تضمها الوزارة يف املوا ضيع ُّاجلامعات وا

  ).وغريها… التعريب، واملصطلحات العلمية(املشرتكة 

ًتقرتح هذه اللجنة وفدا مشرتكا من اجلهات املختلفة، وتضع لكل  -٢ ً ُ
َوفد جدول أعمال يـقتـرح على اجلهة املقابلة يف البلد العريب اآلخر، ويوفد  ُ ََ ْ ُ َ ٍ

  .لتنفيذ ما مت االتفاق عليه

لية للمجمع بعد صدور قانون وقرر تأليف جلنة لوضع الالئحة الداخ -
مع ذي الرقم  م يف صيغته اجلديدة مؤلفة من ٦/٦/٢٠٠١تاريخ / ٣٨/ا

  :السادة

مع، واألستاذ الدكتور عبد  األستاذ الدكتور عبد اهللا واثق شهيد أمني ا
احلليم سويدان، واألستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد، واألستاذ جورج 

  .ِّصدقين

َرئاسة جملس الوزراء اعتماد السابع عشر من واطلع على تعميم  -
  .ًتشرين األول من كل عام يوما للوثيقة العربية

كما اطلع على تعميم وزارة الشؤون االجتماعية والعمل حول طلب  -
االهتمام بيوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاين من كل عام الذي عدته 

  . الفلسطيينًا لدعم انتفاضة الشعبًاجلمعية العامة لألمم املتحدة يوما عاملي

واطلع على دعوة مكتب تنسيق التعريب املوجهة إىل األستاذ الدكتور  -



  
مع يف دورة عام  ٨٣١  م٢٠٠١ التقرير السنوي عن أعمال ا

مع حلضور ندوة  َّاستثمار المصطلح الموحد ((عبد اهللا واثق شهيد أمني ا
 واملشاركة يف أعماهلا وتعقد يف املغرب يف ))الصادر عن مؤتمرات التعريب

كما اطلع على الدعوة املوجهة إليه من . م٢٤/١٠/٢٠٠١ إىل ٢٠املدة من 
 ))أسئلة اللغة((معهد الدراسات واألحباث للتعريب يف الرباط، للمشاركة يف ندوة 

ًوقدم مقرتحا إىل . م٢٦/١٠/٢٠٠١ إىل ٢٤اليت ينظمها املعهد يف املدة من 
مع بإيفاده أصوال إىل املغرب للمشاركة يف هاتني الندوتني   .ًجملس ا

ًدد قراره الذي اختذه مسبقا مبنح مؤلفي الكتب أو حمققيها َوج -  ممن –َّ
مع على طباعة ما قدموه له من أعمال حتقيقا أو تأليفا  ًوافق ا ً ً مخسا –َّ

  .ًوعشرين نسخة من كل كتاب

َّواطلع على الدعوة املوجهة إىل األستاذين الدكتور شاكر الفحام رئيس 
مع، والدكتور حممد إحسان ا مع للمشاركة يف مؤمتر ا لنَّص، نائب رئيس ا

امع اللغوية العلمية العربية الذي يعقد يف القاهرة يف املدة من   إىل ٦احتاد ا
  .ًم، ووافق على إيفادمها إليه أصوال٨/١١/٢٠٠١

مع املنتخب األستاذ الدكتور حممود  - َوحدد موعد استقبال عضو ا َ َّ
  .م٢٠٠٢عام السيد يف السادس من شهر شباط 

  :لجان المجمع: ًثالثا

  : لجنة المجلة والمطبوعات- ١

ُ عشرة جلسة عقدت  إحدى٢٠٠١عام بلغ عدد جلسات اللجنة يف 
 درست فيها املقاالت املرسلة إليها، لنشرها يف ٧/١٠/٢٠٠١ و/٧/١ما بني 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣٢  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

لة، فقبلت منها ما هو صاحل للنشر  لد وا  والسبعني، السادسأخرجته يف ا
لةواستب   .عدت منها ما ال يناسب خطة ا

كتاب أمانة جلنة املخطوطات وإحياء الرتاث املتضمن  علىاطلعت و -
  :موافقتها على طبع الكتب اآلتية

  .حتقيق الدكتور أمحد راتب محوش. ُّ أبنية كتاب سيبويه للزبيدي-١

 استدراك الغلط الواقع يف كتاب العني للزبيدي، حتقيق الدكتور -٢
 .رطوسيصالح الف

  ).إعادة طبعه( ديوان ابن النقيب، حتقيق الدكتور عبد اهللا اجلبوري -٣

ًفوافقت على دفعها للطبع، وقد أجنز الكتاب األول تنضيدا وتصحيحا  ً
  .ومازال الثاين والثالث حتت الطبع

لة، صنعة األستاذ مأمون  - واطلعت على أمنوذجني من فهرس ا
فقررت اعتماد أحدمها وكلفته صنع ): ٧٥- ٦١(الصاغرجي للمجلدات من 
  .فهرس للمجلدات املذكورة

واطلعت على كتاب جلنة املخطوطات وإحياء الرتاث، املتضمن  -
لد  من تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق ) ٦٠(موافقتها على نشر ا

  .األستاذة سكينة الشهايب وقررت دفعه إىل املطبعة للتنضيد

 حول نشر املطبوعات وتصحيحها ورفع ًودرست اللجنة اقرتاحا -
أجور التعويضات املتعلقة باإلنتاج الفكري تقدم به األستاذ الدكتور إحسان 

مع لدراسته   .النص فقررت إحالته على مكتب ا



  
مع يف دورة عام  ٨٣٣  م٢٠٠١ التقرير السنوي عن أعمال ا

ندوة اللغة العربية ((وقررت أن تطبع البحوث اليت ألقيت يف  -
مع يف عام ))والتعليم   .تقل يف كتاب مس٢٠٠٠ اليت أقامها ا

مع املتضمن عرض موضوع  - واطلعت اللجنة على كتاب مكتب ا
لدات   من تاريخ ابن عساكر اليت حققتها األستاذة سكينة ٥٨ - ٥٥ا

مع لالتصال بإدارة  ا الشركة املتحدة فأحالته على مكتب ا الشهايب ونضد
ذا الشأن   .الشركة املتحدة 

  :لمجمعالكتب التي نجز طبعها وهي في مستودع ا

، حتقيق األستاذة سكينة تاريخ مدينة دمشق البن عساكر - ١
  .٥٢الشهايب اجلزء 

  . تأليف الدكتور إحسان النص))كتب األنساب العربية(( كتاب -٢

  :الكتب التي ما تزال في التنضيد

، حتقيق األستاذة سكينة تاريخ مدينة دمشق البن عساكر - ١
  .٦٠الشهايب اجلزء 

، حتقيق الدكتور لواقع في كتاب العين للزبيدياستدراك الغلط ا -٢
 .صالح الفرطوسي

إعادة (، حتقيق الدكتور عبد اهللا اجلبوري ديوان ابن النقيب -٣
  .)طبعه

، صنعة األستاذ )٧٥-٦١(فهرس مجلة المجمع للمجلدات  -٤



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣٤  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

  .مأمون الصاغرجي

  :الكتب التي في مطبعة دار البعث

قيق األستاذة سكينة ، حتتاريخ مدينة دمشق البن عساكر -١
  .٥٩الشهايب اجلزء 

  : لجنة المخطوطات وإحياء التراث- ٢

 سبع جلسات تناولت األمور ٢٠٠١عقدت جلنة املخطوطات يف عام 
  :اآلتية

تأليف جلنة إلمتام حتقيق كتاب تاريخ دمشق البن عساكر بالتعاون  -١
 خري اهللا –عدنان عبد ربه : مع األستاذة سكينة الشهايب مؤلفة من األساتذة

  . حممد أديب اجلادر– هال الضحاك – سامر ياماين –الشريف 

احلصول على استثناء من رئاسة جملس الوزراء لطباعة أجزاء من  -٢
 .تاريخ ابن عساكر يف مطابع خاصة

لدين  -٣  من كتاب تاريخ ابن عساكر حتقيق ٦١- ٦٠مراجعة ا
  .األستاذة سكينة الشهايب

  :ظ الحضارة لجنة المصطلح وألفا- ٣

معية سبع  عقدت جلنة املصطلح وألفاظ احلضارة يف هذه الدورة ا
  :ٍجلسات كان مما مت فيها

حول ) شرق املتوسط(ٍإرسال جواب إىل فرع منظمة الصحة العاملية  -



  
مع يف دورة عام  ٨٣٥  م٢٠٠١ التقرير السنوي عن أعمال ا

ّبرنامج املعجم الطيب املوحد الذي ميكن املستخدم من احلصول على مجيع 
ٍ املصطلحات األجنبية الواردة يف كل من الكلمات العربية املقابلة ملصطلح من

املعجم الطيب املوحد، ومعجم طب األسنان املوحد، ومعجم الصيدلة املوحد 
ويتضمن هذا اجلواب شكر أعضاء اللجنة على . ًمرتبة بالتتايل وبالعكس

ذا العمل العظيم م    .اجلهود املبذولة، وإشاد

مع  - حول ترمجة بعض اإلجابة عن بعض الكتب الواردة إىل ا
 .املصطلحات

ٍمتابعة العمل على وضع معجم يضم أكرب عدد ممكن من السوابق  - ٍ

واللواحق والدوامج املستخدمة يف وضع املصطلحات العلمية يف الوقت 
ًاحلاضر، وقد أعد الدكتور حممد زهري البابا قائمة بالسوابق مث أتبعها الدكتور 

 الروس الفرنسي، وتتألف هذه ًسويدان بقائمة أخرى معتمدا على معجم
َالقائمة من جدول يف أربعة أعمدة يضم السابقة وأصلها اليوناين أو الالتيين، 

 .ومعناها الفرنسي، ويف العمود الرابع أمثلة منتقاة باللغة الفرنسية

كما . ٍوقد رأت اللجنة ضرورة ختصيص املوضوع بدراسة متأنية أعمق
ه يف الدراسة من قواعد ال ميكن اعتبارها ذكر بعض األعضاء أن ما يصبون إلي

ًقانونا يسري على مجيع السوابق واللواحق والدوامج، بل تعد توجيها ال أكثر،  ًُّ ُ
ًألن السابقة أو الالحقة قد حتتمل أكثر من معىن تبعا للمصطلح الذي سيقت  ً

  . فيه، وأكدوا ضرورة التنبيه على ذلك يف مقدمة املعجم الذي يسعون إلجنازه

ًما زال العمل قائما على توحيد مصطلحات الفيزياء يف اجلامعات  -
ٍواملعاهد السورية، فقد مت إدخال مصطلحات الفيزياء احلاسوب ضمن جدول 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣٦  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

ُيتألف من أربعة أعمدة خصص األول منها للمصطلح باللغة اإلنكليزية، 
ٍوخصصت األعمدة الثالثة األخرى ملا يقابله باللغة العربية يف كل من 

ًوجيري حاليا . اجلامعات السورية، وهيئة الطاقة الذرية، ومكتب تنسيق التعريب
وسيتابع العمل يف هذا املوضوع ضمن . إدخال املصطلحات باللغة الفرنسية

معية    .٢٠٠٢خطة اللجنة للدورة ا

نشغال أعضاء اللجنة بتوحيد مصطلحات الفيزياء يف اوقد أدى 
  . تأجيل العمل يف موضوع السوابق واللواحقاجلامعات واملعاهد السورية إىل

  :لجنة النشاط الثقافي - ٤

 قررت م اثنيت عشرة جلسة٢٠٠١عقدت جلنة النشاط الثقايف يف العام 
  :فيها

ا    .))المعجم العربي((إقامة ندوة عنوا

على ورقة العمل اليت قدمها األستاذ الدكتور حممد إحسان املوافقة  -
ا، النص، واليت تضمنت حماور إرسال كتب و الندوة واألمور األساسية املتعلقة 

  .رتح مشاركتهم يف الندوةْقُتـإىل األساتذة الباحثني الذين 

الدكتور رئيس اجلمهورية العربية السورية تقدمي الشكر إىل السيد  -
  .رعاية الندوةتفضله ببشار األسد على 

مع للمشاركة يف الندوة بإعدادعوة السادة  - د حبث يف إطار أعضاء ا
  .أحد حماورها

م يف رحاب ٢٠٠١ تشرين األول ٢٥ -٢٢ندوة يف املدة من القد َع -



  
مع يف دورة عام  ٨٣٧  م٢٠٠١ التقرير السنوي عن أعمال ا

  .جممع اللغة العربية بدمشق

  :وقد اشتملت هذه الندوة على خمسة محاور
  . حملة تارخيية عن بدء التدوين اللغوي عند العرب-1ً
  : معجمات األلفاظ– ًأوال-2ً
  :أساليب تأليف املعجمات-أ 
  .فق خمارج احلروف و-
اية اجلذر اللغوي-   . وفق 
  . وفق أول اجلذر اللغوي-

  . نظرة نقدية يف املعجمات العربية القدمية واحلديثة-ب 
  .معجمات املعاين: ً ثانيا-3ً
ضرورة وضع معجم عريب شامل يليب حاجات الباحثني يف هذا -4ً

اعه يف وضع هذا املنهج الذي ينبغي اتبوًالعصر مستوفيا الشروط املطلوبة 
  .املعجم

  : مشروعات معجمية-5ً
 – معجمات املصطلحات – املعجم املدرسي –املعجم التارخيي 

  .ُمعجمات أخرى متخصصة يقرتح وضعها -معجم املعاين 

 يف الساعة احلادية عشرة ))المعجم العربي((وقد أقيم حفل افتتاح ندوة 
 مبكتبة األسد الوطنية م يف قاعة احملاضرات٢٢/١٠/٢٠٠١من صباح االثنني 

وحضر احلفل السيد الدكتور حممد زهري مشارقة نائب رئيس اجلمهورية، ممثل 
 للجبهة  بعض أعضاء القيادة القطرية والقيادة املركزيةهراعي احلفل كما حضر



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣٨  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

، ولفيف من الوزراء والسفراء العرب ورئيس جممع اللغة العربية الوطنية التقدمية
مع بدمشق  وأساتذة والعلماءوصفوة خمتارة من الباحثني  وأعضاء ا

  .اجلامعات، وألقيت يف هذا احلفل عدة كلمات هامة

 عقدت هذه الندوة على مدى األيام اليت استغرقتها سبع جلسات وقد
وألقيت فيها حبوث قيمة من قبل . يف قاعة احملاضرات مبجمع اللغة العربية

 وأسفرت عن طائفة من  ،ريةباحثني متميزين من األقطار العربية ومن سو
  .التوصيات واملقررات

بالشكر اجلزيل إىل جممع اللغة العربية ها توجه املشاركون في :وفي ختام الندوة
ًبدمشق وإىل وزارة التعليم العايل وإىل وزارة الرتبية وإىل الباحثني مجيعا جلهودهم 

التقدير واإلكبار العظيمة يف الندوة، كما رفع املشاركون يف الندوة أسىن آيات 
 إىل سيادة الرئيس الدكتور بشار األسد رئيس اجلمهورية العربية السورية لرعايته

  .الكرمية اليت مشلت أعمال هذه الندوة

  :لجنة األصول - ٥

  . مثاين جلساتيف هذه الدورةعقدت جلنة األصول 

  :وقد مت فيها

 أول الكلمة  فأقرت قواعد كتابة اهلمزة يف،دراسة قواعد اإلمالءمتابعة 
  .ووسطها وآخرها وقواعد كتابة األلف اللينة

  : لجنة المعجمات- ٦

معية جلستني مت فيهما  عقدت جلنة املعجمات يف هذه الدورة ا



  
مع يف دورة عام  ٨٣٩  م٢٠٠١ التقرير السنوي عن أعمال ا

  :مايلي

االتفاق على قراءة البحوث اليت أجنزها اخلرباء حول معجم األلوان،  -
  .واستخالص ما ميكن االستفادة منه

  :تية يف مقدمة األلوانتأكيد إدراج النقاط اآل -

  .مسوغات وضع املعجم -

إظهار اجلديد فيه، وأوجه اختالفه عن املعاجم األخرى اخلاصة  -
  .باأللوان كمعجم الدكتور زين اخلويسكي وغريه

  .توضيح خطة العمل يف املعجم -

ّاإلفادة من القانون اجلديد للمجمع وما تضمنه من فقرات متكن  -
خبرباء وخمتصني للعمل يف معجم األلوان، واألجور اليت األعضاء من االستعانة 

  .ستمنح هلم

  : لجنة المكتبة- ٧

ُم سبع جلسات حبث ٢٠٠١بلغ عدد جلسات جلنة املكتبة يف عام 
مع والظاهرية، وكان مما أجنزته األعمال اآلتية   :فيها واقع مكتبيت ا

ع مت إجناز هذا املشرو: مشروع إدخال فهرسة الكتب في الحاسوب
مع والظاهرية، ومتت أمتتة مجيع سجالت الكتب  يف كل من مكتبيت ا

  .ووضعت بتصرف الباحثني، وسيتابع العمل يف التصنيف املوضوعي

 فقد بلغ :شراء كتب من معرض الكتاب في مختلف المجاالت



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٤٠  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

مع وحنو ) ١٠٤: (عدد الكتب املشرتاة هلذا العام ًكتابا ) ٢٠(كتاب ملكتبة ا
  .جمموعة من املعاجم العلمية األجنبية وعددها عشرةو. للظاهرية

وبعد مراسلة الكثري من دور النشر مت استكمال ما صدر من املوسوعة 
اإلسالمية باللغتني الفرنسية واإلنكليزية واحلصول على عدة معاجم علمية 

مع   .أجنبية متخصصة إلغناء مكتبة ا

ب من كتب كتا) ٥٥٢( مت جتليد :تجليد الكتب في المجمع -
مع   .مكتبة ا

  :دار الكتب الظاهرية: ًرابعا

 بلغ عدد الكتب املهداة إىل دار الكتب :الكتب والمطبوعات
  ً.كتابا) ١٧(ًكتابا كما بلغ عدد الكتب املشرتاة ) ٦٧(الظاهرية يف هذا العام 

  .كتاب) ٧٦١٦٢(وبذلك يصبح عدد الكتب يف املكتبة 

الت املكرر مع واملكتبةومت تبادل عدد من ا أما . ة يف كل من ا
الت والدوريات األجنبية فقد اقتصرت على النشرات  وبلغ .إهداءات ا

الت والدوريات  ) ٩١( اليت أهديت إىل الدار – وكلها سورية –عدد ا
الت والدوريات يف املكتبة  جيمعها ) ٣٩٥٢٨(جملة، ويبلغ عدد ا

  .عنوان) ٥٥٧(

  :رواد المكتبة

ثالثة آالف ومئيت ) ٣٢٠٠(ملشرتكني من رواد املكتبة بلغ عدد ا
  .مشرتك



  
مع يف دورة عام  ٨٤١  م٢٠٠١ التقرير السنوي عن أعمال ا

يبلغ عدد الكتب اليت تعار إىل املشرتكني ما يقارب مئة كتاب يف كل 
  .يوم

وقد مت خالل هذا العام إدخال كتب الدار باللغة العربية احلاسوب، 
واحد باسم الكتاب، ) فهارس البطاقات(وصنعت هلا ثالثة ملفات على غرار 

وفق التصنيف املتبع يف . اين باسم املؤلف، والثالث حبسب موضوع الكتابوالث
  .املكتبة

ست وثالثني منضدة جديدة، كما ) ٣٦(وزودت قاعة املطالعة األوىل بـ
يأ ) عشرين خزانة برفوف(مت تزويد املكتبة بـ حلفظ الكتب النادرة فيها عندما 

  .الغرفة اخلاصة هلذه الكتب

  : ومشاركاته العلميةندوة المجمع: ًخامسا
مع يف املدة من  - م ندوة ٢٥/١/٢٠٠١- ٢٢عقد يف رحاب ا

 مت احلديث عنها ضمن أعمال جلنة النشاط الثقايف يف هذا ))المعجم العربي((
  .التقرير

  : مشاركات المجمع
مع ونائبه يف مؤمتر جممع القاهرة يف دورته -  شارك السيدان رئيس ا

  .م٢/٤/٢٠٠١-١٩/٣عقدت يف املدة من السابعة والستني اليت ان
امع اللغوية العلمية العربية الذي عقد  وش- اركا يف مؤمتر احتاد ا

  .م٨/١١/٢٠٠١-٦/١١بالقاهرة يف املدة من 
مع ما بني  ش-   : يف الندوات اآلتية٣١/١٠-٢٠ارك السيد أمني ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٤٢  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

ب  أقامها معهد الدراسات واألحباث للتعري))أسئلة اللغة((ندوة  -أ
  .م٢٦/١٠/٢٠٠١و٢٤بالرباط ما بني 

 أقامتها جامعة ))البحث العلمي في آفاق األلفية الثالثة((ندوة  - ب 
  .م٢٨/١٠/٢٠٠١و٢٦حممد اخلامس ما بني 

استثمار المصطلح الموحد الصادر عن مؤتمرات ((ندوة  -ج 
 أقامها مكتب تنسيق التعريب بالرباط ما بني ))التعريب

  .م٣١/١٠/٢٠٠١و٢٩

  :مطبوعات المجمع: ًسادسا

مع يف هذه الدورة اجلزء الثاين واخلمسني من كتاب  تاريخ ((أصدر ا
كتب (( البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب، وكتاب ))مدينة دمشق

  . تأليف األستاذ الدكتور إحسان النص))األنساب العربية

  :مكتبة المجمع: ًسابعا

مع يف هذه الدورة  كتاب باللغة العربية منها / ١١٤٤/دخل مكتبة ا
كتاب شراء، وأصبح عدد الكتب / ١١٩/كتاب إهداء، ومنها / ١٠٢٥/

  .كتاب/ ٢٥٠٠٠/العربية يف املكتبة 

  .كتاب باللغات األجنبية شراء وإهداء/ ١٦٩/ودخل املكتبة األجنبية 

  .جملة باللغات األجنبية إهداء/ ٦٢/ودخلها 

  .جملة إهداء/ ٢٤٤/ذا العام ودخل قسم الدوريات العربية يف ه

  :أمور تنظيمية وإدارية: ًثامنا



  
مع يف دورة عام  ٨٤٣  م٢٠٠١ التقرير السنوي عن أعمال ا

صدر عن السيد رئيس اجلمهورية يف هذه الدورة القانون ذو الرقم 
م املتضمن حتديث قانون جممع ٦/٦/٢٠٠١هـ ١٥/٣/١٤٢٢تاريخ / ٣٨/

  .اللغة العربية بدمشق

مع باستقبال األستاذة الدكتورة ليلى الصباغ عضوا ج - ًديدا ًاحتفل ا
مع مساء األربعاء   م يف ٢١/٢/٢٠٠١بني أعضائه يف جلسة علنية عقدها ا

مع، حضرها خنبة من رجال العلم واألدب، ومجع من  قاعة احملاضرات يف ا
 .أصدقاء الدكتورة ليلى الصباغ وزمالئها

مع قد انتخب الدكتورة ليلى الصباغ عضوا عامال يف  ًوكان جملس ا ً
مع يف جلسة م، وصدر بتعيينها املرسوم ١٨/١١/١٩٩٨ عقدها بتاريخ ٍا

  .م١٠/٨/٢٠٠٠تاريخ / ١٥٤/اجلمهوري ذو الرقم 

مع،  افتتح حفل االستقبال األستاذ الدكتور شاكر الفحام، رئيس ا
ًبكلمة رحب فيها بالسادة احلضور، ومهنئا الدكتورة ليلى الصباغ بانضمامها  ٍ

معيني يف خدمة ال   .لغة العربية، والذود عنهاإىل زمالئها ا

مع، كلمة  ًمث ألقى األستاذ الدكتور عبد احلليم سويدان، عضو ا
ًحتدث فيها عن السرية العلمية للدكتورة ليلى الصباغ، مشيدا جبهودها 

  .وأخالقها

ًمث ألقت الدكتورة ليلى الصباغ كلمة حتدثت فيها عن سلفها الراحل 
  . السابق للمجمعاألستاذ الدكتور حسين سبح، الرئيس

مع حفال الستقبال األستاذ الدكتور حممد أمحد الدايل،  - ًكما أقام ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٤٤  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

مع مساء األربعاء  ًعضوا عامال فيه، جرت وقائعه يف قاعة حماضرات ا ً
م، حضره كوكبة من رجال العلم واألدب، وعدد من أصدقاء ٥/٩/٢٠٠١

 .الدكتور حممد الدايل وطالبه

مع قد  ًانتخب الدكتور حممد الدايل عضوا عامال يف وكان جملس ا ً
مع يف جلسة عقدها بتاريخ  م، وصدر بتعيينه املرسوم ٢٥/١/١٩٩٨ا

  .م١٠/٨/٢٠٠٠تاريخ / ١٥٥/اجلمهوري ذو الرقم   

مع،  افتتح حفل االستقبال األستاذ الدكتور شاكر الفحام، رئيس ا
ًبكلمة رحب فيها بالزميل اجلديد، مشيدا بعلمه وح   .به للعربيةٍ

مع، كلمة  ًمث ألقى األستاذ الدكتور إحسان النص، نائب رئيس ا
حتدث فيها عن جهود الدكتور حممد الدايل يف ميدان اللغة العربية، ومتكنه من 

ًعلومها تدريسا وحتقيقا ً.  

مع  ًمث ألقى الدكتور حممد الدايل كلمة حتدث فيها عن سلفه يف ا
  .محه اهللاألستاذ عبد اهلادي هاشم ر

ًمع حفال آخر الستقبال األستاذ الشاعر سليمان العيسى،  وأقام ا-
ًعضوا عامال فيه، خلفا لألستاذ الشاعر شفيق جربي، رمحه اهللا، وذلك يف  ً ً

مع مساء األربعاء  م، يف قاعة احملاضرات يف ١٩/٩/٢٠٠١ٍجلسة عقدها ا
مع، حضرها خنبة من رجال العلم واألدب ٌفري من أصدقاء الشاعر  ومجع غ،ا

 .واملعجبني بشعره

مع قد انتخب األستاذ سليمان العيسى عضوا عامال يف  ًوكان جملس ا ً



  
مع يف دورة عام  ٨٤٥  م٢٠٠١ التقرير السنوي عن أعمال ا

مع يف جلسة عقدها بتاريخ  م، وصدر بتعيينه املرسوم ٢٤/١١/١٩٩٠ا
م، وحالت أعماله وأسفاره ٢٧/٥/١٩٩١تاريخ / ٢٠٧/اجلمهوري ذو الرقم 

  .هدون استقباله منذ تاريخ تعيين

مع،  افتتح حفل االستقبال األستاذ الدكتور شاكر الفحام، رئيس ا
ًمشيدا بشاعر الوطن، األستاذ سليمان وٍبكلمة رحب فيها بالسادة احلضور، 

  .العيسى، وإبداعه يف مضمار الشعر، وخدمة قضايا األمة

مع، األستاذ سليمان  مث ألقى الشاعر الكبري، والعضو اجلديد يف ا
ًمة حتدث فيها عن سلفه الراحل الشاعر شفيق جربي، ومآثره العيسى كل

 .اخلالدة، وسجاياه احلميدة

مع عضوا بارزا من أعضائه، وعلما من أعالم العربية يف  - ًفقد ا ً ً
، األستاذ الدكتور أمجد الطرابلسي، وزير التربية األسبقالعصر احلديث هو 

مع حفال تأبينيا م، وأق٢٨/١/٢٠٠١الذي وافته املنية يوم األحد  ًام له ا ً
مع ألقيت فيه ١٤/٣/٢٠٠١مساء األربعاء  م يف قاعة احملاضرات يف مبىن ا
 :الكلمات اآلتية

ألقاها األستاذ الدكتور شاكر الفحام، : كلمة مجمع اللغة العربية -
مع   .رئيس ا

ألقاها األستاذ الدكتور حممود السيد، وزير : كلمة وزارة التربية -
 .يةالرتب

ألقاها األستاذ الدكتور عادل العوا، عضو : كلمة جامعة دمشق -



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٤٦  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

مع، واألستاذ يف جامعة دمشق  .ا

ألقاها األستاذ الدكتور عبد اهللا عبد الدائم، : كلمة أصدقاء الفقيد -
 ً.وزير الرتبية سابقا

  .ألقاها األستاذ املهندس حممد أمين الطرابلسي: كلمة أسرة الفقيد -

  :م٢٠٠١زنة المجمع عن عام موا: ًتاسعا

):اجلارية واالستثمارية(جمموع االعتمادات املخصصة  -أ
  .لرية سورية  ١٩.٣٥٥.٠٠٠  

لرية   ١٧.٠٩٤.٦٣٠  :جمموع ما أنفق من هذه االعتمادات -ب 
 .سورية

 لرية سورية  ٢.٢٦٠.٣٧٠  :االعتماد املتبقي من املوازنة -ج 

 ٪ ٨٨.٣٢٢  : م٢٠٠١النسبة املئوية إلنفاق عام  -و 

 .م٢٠٠٠ عن عام ٪ ١٨.٢٠بزيادة 



- ٨٤٧ -  

  والمجالت المهداةالكتب
   اللغة العربيةجممع مكتبة إىل
  م٢٠٠٢ من عام الثاين الربع يف

  
  العربية الكتب – أ

   اهللا الشريفخير

:  بريوت-١ ط-علي حمافظة. د / تاريخ العرب المعاصرفي أبحاث -
  .٢٠٠٠ والنشر، للدراساتاملؤسسة العربية 

 - ١ ط-ي حمافظةعل. د / أبحاث وآراء في تاريخ األردن الحديث-
  .١٩٩٨ والنشر، للدراساتاملؤسسة العربية : بريوت

ف- ــ االبـــن الموق ميـــشيل : أنـــدره ميكـــل؛ ترمجـــة /قـــصة ومـــذكرات واقعيـــة: ّـ
  .٢٠٠١وزارة الثقافة، :  دمشق-خوري

-علـي حمافظـة. د /... االتجاهات الفكرية عند العرب فـي عـصر النهـضة-
  .١٩٨٣األهلية للنشر، : بريوت

سـليم : جمموعـة مـن البـاحثني؛ ترمجـة/ اليهودي لروسيا االتحاديـة االحتالل -
  .١٩٩٩الذاكرة، :  بريوت-١ ط-حداد

حـسني . د: بيبـي موركامبل؛ ترمجـة /رواية عالمية:  أحزانك ال تشبه أحزاني-
   ).٨٦سلسلة روايات عاملية  (-٢٠٠١وزارة الثقافة، :  دمشق-مجعة عيسى



  
لد –العربية بدمشق جملة جممع اللغة  ٨٤٨  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

قاسـم : أخرجهـا وصـنفها وقـدم هلـا /... أخبار مـن غنـوا ومـن غنـي بـشعرهم-
سلـسلة املختـار  (- السفر األول والثـاين-٢٠٠١وزارة الثقافة، :  دمشق-وهب

  ).١٢٠، ١١٩من الرتاث العريب 
وزارة الثقافـــــة، :  دمـــــشق-إبـــــراهيم اخلليـــــل / أرغفـــــة النعـــــاس، كتـــــاب الرنـــــد-

  ).١٣سلسلة قصص عربية  (-٢٠٠١
اإلعــــــداد للقــــــرن : الــــــصناعية اســــــتعراض االســــــتراتيجيات والــــــسياسات -

اللجنــــة االقتــــصادية واالجتماعيــــة لغــــريب آســــيا، مؤســــسة  /الحــــادي والعــــشرين
  .٢٠٠٢األمم املتحدة، :  نيويورك-فريدريش ايربت

سـعد أبـو . د: باتريـك سـيل؛ أوجـزه /الصراع على الشرق األوسـط:  األسد-
  .٢٠٠١الذاكرة، :  بريوت-١ ط-دية
رمـــضان العباســـي؛ : أندريـــه شـــيالن؛ ترمجـــة /.. أســـطورة غـــرف الغـــاز النازيـــة-

  .١٩٩٧الذاكرة، :  بريوت-١ ط-حممد عرب صاصيال. د: مراجعة
لوســيان بيــرتالن؛  /حــين أذعنــت فرنــسا: االســكندرونة ميــونيخ الــشرق، أو-

  .٢٠٠١الذاكرة، :  بريوت-حممد سلهب. د: ترمجة
مـــــع العلمـــــي العراقـــــي / إصـــــدارات المجمـــــع العلمـــــي-  مـــــع، ا:  بغـــــداد- ا

٢٠٠١.  
 -١ ط-حــسني نــصار. د / اإلعجــاز- العجــز-التحــدي:  إعجــاز القــرآن-

  .١٩٩٩مكتبة مصر، : القاهرة
  .٢٠٠١احتاد الكتاب العرب، :  دمشق-أنور اجلندي /شعر:  أغنيات-



  

الت املهداة ٨٤٩  الكتب وا

عبــــد احلميــــد  /... اإلمــــام العــــادل صــــاحب الجاللــــة الملــــك عبــــد العزيــــز-
ــــب؛ تعليــــق ــــد اهللا الــــسم. د: اخلطي ــــن عب األمانــــة العامــــة :  الريــــاض-اريفهــــد ب

  .مج٢ -١٩٩٩لالحتفال مبرور مئة عام على تأسيس اململكة، 
وزارة الثقافـة، :  دمـشق-يوسـف دعـيس /قصص عربية قـصيرة:  امرأة الماء-

  ).١٦سلسلة قصص عربية  (-٢٠٠١
بلـزاك؛  /الـشاعران، رجـل كبيـر مـن المقاطعـات فـي بـاريس:  أوهام ضائعة-

سلـسلة روايـات بلـزاك  (-٢٠٠١وزارة الثقافـة، : دمـشق -ميشيل خوري: ترمجة
٣٥، ٣٤.(  
وزارة اإلعــالم، :  الكويــت-١ ط-نقــوال زيــادة. د / إيقــاع علــى أوتــار الــزمن-

  ).٤٧سلسلة كتاب العريب  (-٢٠٠٢
 -رمي جوزيـــــف زحكـــــا: إيتـــــالو كـــــالفينو؛ ترمجـــــة /دراســـــة فلـــــسفية:  بالومـــــار-

  ).٤٤ات فلسفية سلسلة دراس (-٢٠٠١وزارة الثقافة، : دمشق
مع العلمي، :  بغداد-أمحد مطلوب. د / بحوث تراثية-   .٢٠٠١ا
 -مسـرية بريـك. د: نـومي غـرين؛ ترمجـة /السينما كبدعـة:  بيير باولو بازوليني-

  ).٣٨سلسلة الفن السابع  (-٢٠٠١وزارة الثقافة، : دمشق
مـع جم:  دمـشق-سـكينة الـشهايب: ابن عساكر؛ حتقيـق / تاريخ مدينة دمشق-

  .٥٩ مج -٢٠٠١اللغة العربية، 
اللجنــة االقتــصادية  /.. تحــسين كفــاءة اســتخدام الطاقــة فــي قطــاع األبنيــة-

  .٢٠٠١األمم املتحدة، :  نيويورك-واالجتماعية لغريب آسيا
املؤســـسة :  دمـــشق-وزارة الرتبيـــة / التربيـــة فـــي الجمهوريـــة العربيـــة الـــسورية-

  .٢٠٠١العامة للمطبوعات والكتب املدرسية، 



  
لد –العربية بدمشق جملة جممع اللغة  ٨٥٠  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

:  بـــريوت-١ ط-هـــشام حـــداد: بـــول راســـينييه؛ ترمجـــة / ترهـــات أوليـــسيوس-
  .١٩٩٨الذاكرة، 

ــة المــستدامة فــي بلــدان اإلســكوا-   /تحليــل النتــائج:  تطبيــق مؤشــرات التنمي
  .٢٠٠١األمم املتحدة،  :  نيويورك- اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا

مؤســسة اإلمــام اخلــوئي  /.. تقريــر مــوجز حــول بعــض خــدمات ونــشاطات-
  .٢٠٠١املؤسسة، :  لندن-اخلريية

 -ريـــــاض عـــــصمت. د: مـــــاري الـــــني أوبـــــراين؛ ترمجـــــة / التمثيـــــل الـــــسينمائي-
  ).٣٩سلسلة الفن السابع  (-٢٠٠١وزارة الثقافة، : دمشق

ــه-  ــه ودولت ــة مدرســة اإلمــام الخمينــي:  ثــورة الفقي إعــداد  /قــراءات فــي عالمي
  .٢٠٠٢اجلمعية التعاونية للطباعة، :  دمشق- ١ ط- محيد حلمي زادة: وحوار

ـــة:  الحجـــر اليؤكـــل- وزارة الثقافـــة، :  دمـــشق-فيـــصل خليـــل /مـــسرحية عربي
  ).٢٣سلسلة مسرحيات عربية  (-٢٠٠١

علــــي . د / الحركــــات الفكريــــةفي عــــصر النهــــضة فــــي فلــــسطين واألردن-
  .١٩٨٧األهلية، :  بريوت-حمافظة

وزارة الثقافـة، :  دمـشق-كـرمي اليـايفعبد ال. د /ديوان شعر:  حصاد الظالل-
  ).٩٧سلسلة من الشعر العريب  (-٢٠٠١

 /.. حــول العالقــة بــين الــرئيس األمريكــي بيــل كلينتــون والمتدربــة الــسابقة-
  .١٩٩٩الذاكرة، :  بريوت-١ ط-ّأمحدكتوب: كينيث ستار؛ ترمجة

 -موفـق سـامل نـوري. د / خطط بغداد في معجم البلدان لياقوت الحمـوي-
مع العلمي، : ادبغد   .٢٠٠١ا



  

الت املهداة ٨٥١  الكتب وا

إحــــسان . د: إميانويــــل راتييــــه؛ ترمجــــة / خفايــــا وأســــرار منظمــــة بنــــاي بريــــت-
  .١٩٩٧الذاكرة، :  بريوت-١ ط-هندي

جـورج مـرتي عبـد املـسيح، . د /معجم مصطلحات النحـو العربـي:  الخليل-
مكتبـــة :  بـــريوت-١ ط-حممـــد مهـــدي عـــالم. د: هـــاين جـــورج تـــابري؛ تـــصدير

  .١٩٩٠لبنان، 
 -حـــسني نـــصار. د: مرغوليـــوث؛ ترمجـــة / دراســـات عـــن المـــؤرخين العـــرب-
  .٢٠٠١مكتبة الثقافة الدينية، :  القاهرة-١ط
توفيــــق املــــؤذن؛ : اقتبــــاس /قــــصص عالميــــة لألطفــــال:  درس فــــي الــــصداقة-

سلـسلة قـصص عامليـة  (-٢٠٠١وزارة الثقافـة، :  دمـشق-نوفـل نيـوف: مراجعة
١٤.(  
ـــــــــدة- ـــــــــة المقي ـــــــــة األردن حا:  الديمقراطي ـــــــــي . د /١٩٩٩ -١٩٨٩ل عل

  .٢٠٠١مركز دراسات الوحدة العربية، :  بريوت-١ ط-حمافظة
اهليئــة املــصرية :  القــاهرة- ٢ ط- حــسني نــصار. د: حتقيــق / ديــوان ابــن الرومــي- 

  ).٦، ٣، ٢، ١( األجزاء - ١٩٩٤، ١٩٩٣، ١٩٨١العامة للكتاب، 
:  بـريوت-١ ط-ابطنيعبد العزيز سـعود البـ /بوح البوادي:  ديوان البابطين-

  .١٩٩٥املركز الثقايف العريب، 
:  القــاهرة-١ ط-حــسني نــصار. د: حققــه وشــرحه / ديــوان ســراقة البــارقي-

  .٢٠٠١مكتبة الثقافة الدينية، 
وزارة الثقافـــة، :  دمـــشق-يـــونس حممـــود يـــونس /مجموعـــة قصـــصية: الـــراوي-

  ). ١٤سلسلة قصص عربية  (-٢٠٠١



  
لد –العربية بدمشق جملة جممع اللغة  ٨٥٢  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

ــاء القــيم- مؤســسة إحيــاء :  قــم-٢ ط-عــة مــن الــشعراءجممو /...قــصائد:  رث
  .٢٠٠٠آثار اإلمام اخلوئي، 

ـــى القمـــر- ـــة:  رواد إل نـــسيم واكـــيم : فرانـــسوا ســـوتريو؛ ترمجـــة /قـــصص عالمي
  ).١٣سلسلة قصص عاملية  (-٢٠٠١وزارة الثقافة، :  دمشق-يازجي

أليخانـدرو كاسـونا؛  / الزوجات الثالث الكامالت والمفتاح في المستودع-
وزارة الثقافـــــة، :  دمـــــشق-فـــــديريكو ده روبلـــــيس: لـــــي أشـــــقر؛ تقـــــدميع: ترمجـــــة
  ).٦٣سلسلة مسرحيات عاملية  (-٢٠٠١

 -إيليا قجميين: فيتوريودي سيكا؛ ترمجة: تشيزاري زافاتيين؛ إخراج / السقف-
  ).٣٧سلسلة الفن السابع  (-٢٠٠١وزارة الثقافة، : دمشق

للجنــــة االقتــــصادية ا / سياســــات الهجــــرة والــــسكان فــــي المنطقــــة العربيــــة-
  .٢٠٠١األمم املتحدة، :  نيويورك-واالجتماعية لغريب آسيا

إيليــــا : فيــــديريكو فيلليــــين وآخــــرون؛ ترمجــــة / ســــيناريو فــــيلم الحيــــاة الحلــــوة-
سلــسلة الفــن  (-٢٠٠١وزارة الثقافــة، :  دمــشق-حممــد قجــة: قجميــين؛ تــدقيق

  ).٣٦السابع 
وزارة :  دمــشق-بــد اإللــه املــالحع: بيرتكاوي؛ترمجــة / الــسينما االســكندنافية-

  ).٤٤سلسلة الفن السابع  (-٢٠٠١الثقافة، 
وزارة الثقافـة، :  دمـشق-لـة كامـل /طقـوس األلفيـة الثالثـة:  السينما تحلق-

  ).٥١سلسلة الفن السابع  (-٢٠٠١
:  دمشق-طارق اجلبوري. د /رؤية أنثروبولوجية:  سينما الخيال العلمي-

  ).٤٨لسلة الفن السابع س (-٢٠٠١وزارة الثقافة، 



  

الت املهداة ٨٥٣  الكتب وا

وزارة :  دمشق-بشار إبراهيم / السينما الفلسطينية في القرن العشرين-
  ).٤٥سلسلة الفن السابع  (-٢٠٠١الثقافة، 

إعداد  /كتابات مختارة:  السينما اليابانية في النقد السينمائي العربي-
بع سلسلة الفن السا (-٢٠٠١وزارة الثقافة، :  دمشق- مسري فريد: وتقدمي
٤٢.(  
 - ٢٠٠١وزارة الثقافة، :  دمشق- بندر عبد احلميد / سينمائيون بال حدود- 
  ).٥٠سلسلة الفن السابع (

وزارة الثقافة، :  دمشق- فيصل خرتش / شجرة النساء وقصص أخرى-
  ).١٥سلسلة قصص عربية  (-٢٠٠١

 -اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا / الشراكة في األسرة العربية-
سلسلة دراسات عن املرأة العربية يف  (-٢٠٠١األمم املتحدة، : ويوركني

  ).٣١التنمية 
ماريوفوسكو؛ : لوجيي برينديلو؛ قدم هلا /رواية عالمية:  الشيوخ والشباب-

سلسلة روايات عاملية  (-٢٠٠١وزارة الثقافة، :  دمشق- علي باشا: ترمجة
٨٥.(  
مكتبة مصر، : لقاهرة ا-حسني نصار. د / الصرفة واإلنباء بالغيب-

  ).٣سلسلة إعجاز القرآن  (-٢٠٠٠
وزارة الثقافة، :  دمشق- سحبان قدري العمر /مجموعة قصصية:  الصقيع-

  ).١٢سلسلة قصص عربية  (-٢٠٠١
وزارة الثقافة، :  دمشق-واحة الراهب / صورة المرأة في السينما السورية-

  ).٤٧سلسلة الفن السابع  (-٢٠٠١



  
لد –العربية بدمشق جملة جممع اللغة  ٨٥٤  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

 - حسني نصار. د /ر مصري من العصر الفاطميشاع:  ظافر الحداد-
  .١٩٧٥اهليئة العامة املصرية للكتاب، : القاهرة

وزارة الثقافة، :  دمشق-حممود عبد الواحد: إعداد / عالم لويس بونويل-
 ).٤٣سلسلة الفن السابع  (-٢٠٠١

جمموعة من  /الغزو الثقافي:  العراق وتحديات القرن الحادي والعشرين-
مع العلمي، : غداد ب-الباحثني   .١ ج-٢٠٠١ا

حممد أبو  /ست روايات عربية قصيرة:  عالمات الجثة الضاحكة-
  ).٩٨سلسلة روايات عربية  (-٢٠٠١وزارة الثقافة، :  دمشق-معتوق

 - نزار عبد اللطيف احلديثي. د /فكرته وفلسفته:  علم التاريخ عند العرب-
مع العلمي، : بغداد    .٢٠٠١ا

 -عبد اهللا اجلبوري. د /دراسة ومعجم: عربية صحيحة فاعول صيغة -
مع العلمي، : بغداد  .٢٠٠١ا

 - ٢٠٠١وزارة الثقافة، :  دمشق- وليد إخالصي /رواية عربية:  الفتوحات- 
  ).١١سلسلة روايات عربية (

 - جورج سامل: موريس بالنشو؛ ترمجة /دراسة أدبية:  الفسحة األدبية-
  .٢٠٠١وزارة الثقافة، : دمشق

وزارة الثقافة، :  دمشق- حسني مخري /دراسة أدبية:  فضاء المتخيل-
٢٠٠١.  

 

علي . د /.. الفكر السياسي في فلسطين من نهاية الحكم العثماني-
  .١٩٨٩مركز الكتب األردين، :  عمان- ١ ط-حمافظة



  

الت املهداة ٨٥٥  الكتب وا

 - عبد الكرمي األشرت. د / فواصل صغيرة في قضايا الفكر والثقافة العربية-
  .٢٠٠٢س، دار طال:  دمشق-١ط
 - مرمي فرنسيس / اإلحالي-نظم النص التخاطبي:  في بناء النص وداللته-

  ).٣سلسلة دراسات لغوية  (-٢٠٠١وزارة الثقافة، : دمشق
 -حسني مجعة. د /دراسة جمالية بالغية نقدية:  في جمالية الكلمة-

  .٢٠٠٢احتاد الكتاب العرب، : دمشق
مكتبة الثقافة : القاهرة -١ ط-حسني نصار. د / في الشعر العربي-

  .٢٠٠١الدينية، 
اهليئة املصرية العامة للكتاب، :  القاهرة-حسني نصار. د / في النثر العربي-

  ).سلسلة األعمال اخلاصة (-٢٠٠٠
وزارة :  دمشق- ميخائيل عيد: أجنل كارليتشف؛ ترمجة / قصص مختارة-

  ).١٥سلسلة قصص عاملية  (-٢٠٠١الثقافة، 
يوري  /مدخل إلى سيميائية الفيلم: ل السينمائي قضايا علم الجما-

وزارة الثقافة، :  دمشق-قيس الزبيدي: نبيل الدبس؛ مراجعة: لومتان؛ ترمجة
  ).٤٩سلسلة الفن السابع  (-٢٠٠١

غولدبرغ؛ . ج. ج / القوة اليهودية داخل المؤسسة اليهودية األمريكية-
  .٢٠٠٠الذاكرة، :  بريوت-١ ط-خالد حداد: ترمجة

مع :  بغداد- عامر سليمان. د: ديرينجر؛ ترمجة وتعليق. د /كتابة ال- ا
  .٢٠٠١العلمي، 



  
لد –العربية بدمشق جملة جممع اللغة  ٨٥٦  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

إيتالو : نبيل أبو صعب؛ تقدمي: فدريكو فيلليين؛ ترمجة ً/ كيف أصنع فيلما-
سلسلة  (-٢٠٠١وزارة الثقافة، :  دمشق-عبد اهللا عويشق: كالفينو؛ مراجعة

  ).٥٣الفن السابع 
جمموعة من  /الخط العربي: للغة العربية لغة الضاد، دائرة علوم ا-

مع العلمي، :  بغداد-الباحثني   .٥ ج-٢٠٠١ا
جورج . د /معجم مطول للغة العربية ومصطلحاتها الحديثة:  لغة العرب-

  .١ ج-١٩٩٣مكتبة لبنان، :  بريوت-١ ط-مرتي عبد املسيح
 وزارة : دمشق- نبيل مرشا: جيون اولدهام؛ ترمجة /رواية عالمية:  اللقيطة-

  ).٨٧سلسلة روايات عاملية  (-٢٠٠١الثقافة، 
حسني . د: اختيار / المختار من كتاب الكامل في اللغة واألدب للمبرد-

  .٢٠٠٢مكتبة الثقافة الدينية، :  القاهرة-١ ط- نصار
وزارة :  دمشق-مسري فريد / مخرجون واتجاهات في السينما األمريكية-

  ).٥٢ع سلسلة الفن الساب (-٢٠٠١الثقافة، 
:  دمشق- ميشيل خوري: بلزاك؛ ترمجة /دراسة طبائع:  المرأة في الثالثين-

  ).٣٦سلسلة روايات بلزاك  (-٢٠٠١وزارة الثقافة، 
: عبد اهلادي فنجان؛ تقدمي وحتقيق وتعليق: ترمجة / مذكرات برترام توماس-

  .٢٠٠٢مؤسسة املعارف، :  بريوت-٢ ط-كامل سلمان اجلبوري
كاظم هاشم الساعدي؛ تقدمي وحتقيق : ترمجة /ن مان مذكرات الكابت-

  .٢٠٠٢مؤسسة املعارف، :  بريوت-كامل سلمان اجلبوري: وتعليق
مع العلمي، :  بغداد-جمموعة من الباحثني / مصطلحات كيميائية- ا

٢٠٠١.  



  

الت املهداة ٨٥٧  الكتب وا

وزارة اإلعالم، :  الكويت- حسني نصار. د / معاجم على الموضوعات-
١٩٨٥.  

أنطوان  /قواعد وتطبيقات وفهارس: نحو العربي معجم اإلعراب في ال-
مكتبة لبنان :  بريوت-٢ ط-جورج مرتي عبد املسيح. د: الدحداح؛ راجعه

  .١٩٩٩ناشرون، 
أنطوان  / معجم تصريف األفعال العربية وفهرس تصنيفي باألفعال-

مكتبة لبنان :  بريوت-٤ ط-جورج مرتي عبد املسيح. د: الدحداح؛ راجعه
  .١٩٩٩ناشرون، 

:  القاهرة- ٤ ط-حسني نصار. د / المعجم العربي نشأته وتطوره-
  .ج٢ -١٩٨٨مكتبةمصر، 

جورج مرتي . د: أنطوان الدحداح؛ دقق فيه / معجم قواعد العربية العالمية-
  .١٩٩٠مكتبة لبنان، :  بريوت-١ ط-عبد املسيح

أنطوان الدحداح؛ دقق  / إنكليزي-عربي:  معجم قواعد العربية العالمية-
 - مكدرموت. ج. مارتن: جورج مرتي عبد املسيح؛ راجع اإلنكليزية. د: يهف
  .١٩٩٢مكتبة لبنان، :  بريوت-١ط
أنطوان الدحداح؛ دقق  / فرنسي-عربي:  معجم قواعد العربية العالمية-
مكتبة :  بريوت-١ ط- إلياس مطر: جورج مرتي عبد املسيح؛ راجعه. د: فيه

  .١٩٩١لبنان، 
أنطوان الدحداح؛  /العربية في جداول ولوحات معجم قواعد اللغة -

مكتبة لبنان ناشرون، :  بريوت-١٠ ط-جورج مرتي عبد املسيح. د: راجعه
١٩٩٩.  



  
لد –العربية بدمشق جملة جممع اللغة  ٨٥٨  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

جورج . د: أنور فؤاد أيب خزام؛ مراجعة. د / معجم المصطلحات الصوفية-
  .١٩٩٣مكتبة لبنان ناشرون، :  بريوت-١ ط-مرتي عبد املسيح

 -حسني نصار. د: يوسف هوروفنتس؛ ترمجة / المغازي األولى ومؤلفوها-
  .٢٠٠١مكتبة اخلاجني، :  القاهرة-٢ط
 - اد نور الدين جرد. د: اختيار وتقدمي / من البيان والتبيين للجاحظ-

سلسلة املختار من  (- )٣و ٢و ١( األسفار -٢٠٠١وزارة الثقافة، : دمشق
  ). ١١٥، ١١٤، ١١٣الرتاث العريب 

هاشم : عباس القمي؛ تعريب /خ النبي واآلل منتهى اآلمال في تواري-
  .ج٢ -هـ١٤٢٢مؤسسة النشر اإلسالمي، :  قم-٥ ط- امليالين

 -عزت السيد أمحد. د: اختيار ودراسة / من رسائل أبي حيان التوحيدي-
  ).١٢١سلسلة املختار من الرتاث العريب  (-٢٠٠١وزارة الثقافة، : دمشق

زيغفريد كراكاور؛  /سينما األلمانيةدراسة حول ال:  من كاليغاري إلى هتلر-
سلسلة الفن السابع  (-٢٠٠١وزارة الثقافة، :  دمشق- كامل إمساعيل: ترمجة
٤١.(  
مظهر : صاعد الربعي؛ اختار النصوص وقدم هلا / من كتاب الفصوص-

سلسلة  (–)٣و ٢و ١( األسفار -٢٠٠١وزارة الثقافة، :  دمشق-احلجي
  ).١١٨، ١١٧، ١١٦املختار من الرتاث العريب 

 - كامل سلمان اجلبوري /...دراسة تاريخية جغرافية:  منطقة القادسية-
  .٢٠٠١، سنة ٨ العدد - اللبنانية))الذخائر((مستل من جملة 

وزارة اإلعالم، :  الكويت- ١ ط- سليمان مظهر / منمنمات تاريخية-
  ).٤٤سلسلة كتاب العريب  (-٢٠٠١



  

الت املهداة ٨٥٩  الكتب وا

مكتبة لبنان، :  بريوت-٢ ط-سأنطوان بطر / موسوعة الكمبيوتر الميسرة-
١٩٩٤.  

:  بريوت-١ ط-كامل سلمان اجلبوري / النجف األشرف وحركة الجهاد-
  .٢٠٠٢مؤسسة املعارف، 

حسني . د: ابن سعيد؛ حتقيق /... النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة-
  .٢٠٠٠دار الكتب املصرية، :  القاهرة-٢ ط- نصار

ية مشتركة للتقريب بين المذاهب  ندوة اجتماع دولي لوضع استراتيج-
مؤسسة اإلمام اخلوئي اخلريية؛ :  لندن-١ ط-جمموعة من الباحثني /اإلسالمية
  .٢٠٠٠مؤسسة حممد رفيع حسني معريف، : الكويت

:  القاهرة-١ ط-حسني نصار. د / نشأة الكتابة الفنية في األدب العربي-
  .٢٠٠٢مكتبة الثقافة الدينية، 

: حسني نصار؛ مراجعة. د: النويري؛ حتقيق /ون األدب نهاية األرب في فن-
 ج -١٩٨٣اهليئة املصرية العامة للكتاب، :  القاهرة- عبد العزيز األهواين. د

٢٤.  
 - ٢٠٠١وزارة الثقافة، :  دمشق-حسن سامي يوسف / هموم الدرامة-
  ).٤٠سلسلة الفن السابع (
ارة الثقافة، وز:  دمشق- إبراهيم العلوش /رواية عربية:  وجه الصباح-

  ).١٠سلسلة روايات عربية  (-٢٠٠١
اهليئة العامة :  القاهرة-حسني نصار. د: الكندي؛ حتقيق / والة مصر-

  ).٦٦سلسلة الذخائر  (-٢٠٠١لقصور الثقافة، 



  
لد –العربية بدمشق جملة جممع اللغة  ٨٦٠  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

مكتبة الثقافة الدينية، :  القاهرة-١ ط-حسني نصار. د / يونس بن حبيب-
٢٠٠٢.  

  



  

الت املهداة ٨٦٠  الكتب وا

  المجالت العربية- ب
  هالة نحالوي

  المصدر  سنة اإلصدار  العدد  اسم المجلة

  سورية  ٢٠٠١  ٢٢  التعريب
  سورية    ١٩٦٠) ٢٠ -١٧ (٢٧مج   التمدن اإلسالمي

  ١٩٦٥ -١٩٦٤) ٣٦ -٢٩ (٣١مج   
  ١٩٧٤) ٢٨ -٢٥ (٤١مج   

  سورية  ٢٠٠١  )٧٦ - ٧٥ (  دراسات تارخيية
  سورية    ٢٠٠٢   ٤١٤، ٤١٣  صوت فلسطني

  سورية    ٢٠٠٢   ٤، ٣  الضاد
  سورية    ٢٠٠٢   ٨٠  عامل الذرة

لس األعلى السوري   سورية    ٢٠٠٢   ١   اللبناين- ا
  سورية    :اآلداب والعلوم االنسانية(  جملة حبوث جامعة حلب

  ١٩٩٩/ ٣٦(  
  /٣٨: العلوم الطبية(  
  ١٩٩٩(  
  /٢٣: العلوم اهلندسية(  
  ١٩٩٨(  

  سورية    :العلوم األساسية (١٨مج   جملة جامعة تشرين
      ١٩٩٦) ٥                  للدراسات والبحوث العلمية    

  :العلوم اهلندسية (١٨مج   
١٩٩٦) ٤  

  اآلداب والعلوم (٢١مج   
  ١٩٩٩) ١٤: اإلنسانية  

لة البطريركية   سورية    ٢٠٠٢   ،)٢١٣و ٢١٢و ٢١١(  ا
  )٢١٥و ٢١٤(

  سورية    ٢٠٠٢   ٣٧٥، ٣٧٤، ٣٧٣  املوقف األديب



  

لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٦١  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

  المصدر  سنة اإلصدار  عددال  اسم المجلة

  سورية    ٢٠٠٢   ٢  النشرة االقتصادية لغرفة
        جتارة دمشق
  سورية    ٢٠٠٢   ٢٤  نضال الفالحني

  األردن  ٢٠٠١  ٤٥مج   حولية دائرة اآلثار العامة
  األردن    العلوم االنسانية (٢٩مج   دراسات

   ٢٠٠٢   ) ١: واالجتماعية  
    ٢٠٠٢   ) ١:علوم الشريعة والقانون (٢٩مج   

  األردن    ٢٠٠٢   ١  الدواء العريب
  األردن  م٢٠٠٢  ٤٣٩، ٤٣٨  الشريعة

  األردن    ٢٠٠٢   ٦٢  جملة جممع اللغة العربية
        االردين

  اإلمارات  م٢٠٠٢  ٣٧  آفاق الثقافة والرتاث
  اإلمارات  م٢٠٠٢  )١ (٧مج   جملة جامعة عجمان للعلوم

        والتكنولوجيا
  تونس    ٢٠٠٢   )١٣ - ١٢(  أخبار األلكسو

  تونس  ١٩٩٩  )٩٦ - ٩٥(  لة التارخيية املغاربيةا
  السعودية  م٢٠٠٢  ٢  احلج والعمرة

  السعودية  هـ١٤٢٢  )عدد خاص (٤  الدارة
  السعودية  م٢٠٠٢  عدد مزدوج) ٦، ٥(  عامل الكتب

  السعودية  م٢٠٠٠  )٢- ١ (١٢مج    -جملة جامعة امللك سعود
    م٢٠٠١  )٢ - ١ (١٣مج   اآلداب

  م٢٠٠٢  )٢- ١ (١٤مج   
لة   السعودية  م٢٠٠٢  ٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠٢   العربيةا
  الكويت    ٢٠٠٢   عدد خاص) ٣٨٥ - ٣٨٤(، ٣٨٣  البيان

  الكويت  م٢٠٠٢-٢٠٠١  ،١٨٠، ١٧٩ (٢٢احلولية   حوليات اآلداب والعلوم
        )١٨٣، ١٨٢، ١٨١  االجتماعية      
  الكوبت    ،٤١٦، ٤١٥، )م١٩٩٠ (٣٧٨  العريب

        ،)م١٩٩٣ (٤١٧  
  ٤٦٧، ٤٦٦، ٤٦٤،        



  

الت املهداة ٨٦٢  الكتب وا

  المصدر  سنة اإلصدار  العدد  سم المجلةا
      ،)م١٩٩٧ (٤٦٩، ٤٦٨  
  ٤٧٥، ٤٧٤، ٤٧١، ٤٧٠،      
  ٤٧٩، ٤٧٨، ٤٧٧، ٤٧٦،      
      ،٤٨٣، ٤٨٢، )م١٩٩٨ (٤٨٠  
      ).م١٩٩٩ (٤٩٣، ٤٩٢، ٤٨٤  

  الكويت    ٢٠٠٢   )٤ (١٨مج   جملة العلوم
  لبنان    ٢٠٠٢   ٩، ٨  إسكوا اليوم

  انلبن    ٢٠٠٢   ٥١  الدراسات الفلسطينية
  لبنان    ٢٠٠٢   ٥  جمموعة االحصاءات واملؤشرات

        االجتماعية      
  مصر  م٢٠٠١  )٨مج  (٩٢، ٩١  أخبار الرتاث العريب

  مصر    ٢٠٠٢   )١ (٣٩مج   التمويل والتنمية
  مصر    ،) ١٩٣٦ (١٦٥، ١٤٩  الرسالة

  ١٩٣٧ (٢١٣(      
  مصر  ٢٠٠١  أيار، حزيران، متوز، آب  نشرة اإليداع
  املغرب  ٢٠٠١  ١٨  األكادميية

  املغرب  م٢٠٠٠  ٥٠  اللسان العريب
  املغرب  ٢٠٠١  ٢٤  نشرة إخبارية

  إيران   هـ١٤٢١  ]٦٤ و ٦٣[٤و ٣  تراثنا
  تركيا  م٢٠٠٢  ٥٧  النشرة االخبارية ملركز

        األحباث للتاريخ والفنون
  سويسرا      ٢٠٠٢ ، ٩٠الدورة   تنفيذ برنامج منظمة العمل

        ٢٠٠١ -٢٠٠الدولية للمدة 
      ٢٠٠٢    ئق واالقتصادالعمل الال
          )٦( التقرير -غري املنظم

      ٢٠٠٢ ، ٩٠الدورة     مؤمتر العمل الدويل
  فرنسا    ٢٠٠٠  )٢ (٢٨مج   - املعلوماتية-املعلومات

          النشرة اإلعالمية(االتصاالتية 
          )لليونيسيست
  ماليزيا  م٢٠٠٢  ١١  التجديد



  
  

  

٨٦٣

   الكتب والمجالت األجنبية- ج

  سماء المحاسني
١- Books: 

- Alphabétique et analogique de la langue Francais / 
- par Paul Robert .- Paris, ١٩٩٣. 
- Anthropology of Untouchability ((Impurity)) and ((Pollution)) in 

a South indian Society / by yasumasa Sekina.-  Osaka (Japan) 
, ٢٠٠٢. 

- L’art de Vivre en paix, Manual d’education Pour une Culture 
de La Paix/ Par Pierre Weil.- Paris: Unesco, ٢٠٠١. 

- Comparative Study of  National Strategies & Policies With 
regard to foreign Direct Investment in the Escwa Region/ 
Prepared by Éscwa (united Nations) .- Newyork, ٢٠٠١. 

- The Culture of Association and Associations in Contemporary 
Japanese Society /edited by Nakamak Hirochika .- osaka 
(Japan) , ٢٠٠٢. 

- Human Development and the acquisition of Advanced 
knowledge in Arab Countries /by Nader Fergany .-Newyork 
,٢٠٠١ 

- . Information systems for Modernizing the operations of Rural 
Financial Institutions in Escwa Member Countries 

- L’inquietude Du  CoeEr / par Milan Rufus .- paris: 
unesco,٢٠٠١. 

- New Technologies for Enhancing Competitiveness / by Escwa 
(united Nations ).-Newyork ,٢٠٠١.  

- Le nouveau petit Robert: Dictionnaire Alphabétique et 
Analogique de la langue francaise /par paul Robert .- paris , 
١٩٩٣ . 

- Le petit Robert: Dictionnaire Alpha bétique etanalogique de la 
langue Francaise par paul Robert.- paris, ١٩٩٣ 



  

لد - مع اللغة العربية بدمشق  جملة جم   )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

  

٨٦٤
- Un poéme, un pays, un enfant , Anthologie / par Bernard 

Lorraine .- paris: Unesco ,٢٠٠٢.  
- La reprise de l’emploi en Europe/ par peter Auer.- Genéve: 

B.I.T, ٢٠٠٢. 
- Le royaume De Congo et le Contrées environnates/ Prepared 

by unesco.- paris, ٢٠٠٢. 
- Self- and other- Images of Hunter- gatherers/ ed. By Henri 

Stewart and others.- Osaka (JAPAN), ٢٠٠٢. 
- LO Storicismo Come Filosofia De ll’evento/ par Fulvio 

Jessitore.- Roma, ٢٠٠١. 
(Contains other Subjects). 

- Le ViH/ Sida et le monde du Travail/ par Bureau International 
du Travail.- Geneve, ٢٠٠٢. 

- Women and Men in the Syrian Arab Republic, A Statistical 
portrait/ Escwa (united Nations).- Newyork, ٢٠٠١. 

- Women and MEn IN Tunisia, A Statistical portrait/ by Escwa 
(united Nations).- Newyork, ٢٠٠١. 
 :يةكتب باللغة الفارس

/ فھرست نسخة ھاي خطى كتانجانة مركز مطالعات وتحقيقات إسالمي -
: المجلد األول (١٣٨١) إيران( قم -إصدار مركز مطالعات وتحقيقات إسالمي 

 )٧٠٠ -١ويحوى مخطوطات باللغة الفارسية من رقم 
/ روضة األنوار عباسي، مباني آنديشة ســياسي و آيين مملكتداري  -

 ١٣٨١، )رانإي(قم -.محقق سبزواري 
  )إصدار مكتب النشر التابع لمكتب اإلعالم السياسي(

  
٢ – Periodicals: 

- Arab – Palestine resistance, monthly Magazine ,  
No. (٧) , July , ٢٠٠٢  

- The Arabist , Budapest. 
No. (٢٣) , ٢٠٠١, (A Special Issue). 
(Contains essays in honour of Alexander Fodor on his Sixtieth 
Birthday). 
Publ . by: Cosma de Körös Society, Section On Islamic 
Studies . 

- Common Ground , A Triannual Reprt on Germany’s 
environment, Germany. 



  
  

  

٨٦٥
No. (٢) , ٢٠٠٢. 

- Courier , Unesco . 
No . of (mai) , ٢٠٠٢ . 

- Deutschland , Frankfurt am Main , Germany. 
Nos: (٣) , (٤) , ٢٠٠٢. (August – Sept .) 

- Digitall , a magazie from Samsung . 
No . of (Spring) , ٢٠٠٢. 

- East Asian Review , Seoul , Korea . 
No . (٢) , ٢٠٠٢. 
Publ. By: The Institute for East Asian Studies . 

- Korea and World Affairs , A quarterly Review , Korea , 
(Seoul) . 
No . (١) , Spring , ٢٠٠٢. 

- Livres et Revues D’ITALIE , Roma. 
- No . (٢-١) , Janv . , - Dec . ٢٠٠٠ , XLIII Année. 
- Ma’arif , monthly Journnal of Darul Musannefin Shibli 

Academy , Azamgarh , India . 
No . of (April) , ٢٠٠٢ . 

- Museum international , Unesco . 
No . (٢) , Avril – juin, ٢٠٠١ 

- Review of Science and Technology in Escwa member 
Countries , Newyork . 
Issue No . (٤) . 
Publ. By : Escwa (United Nations). 

- Self – Realization , Los Angeles , U . S . A . 
No . of (Summer) , ٢٠٠٢ . 

- Soka Gakkai International quarterly Magazine quarterly 
Buddist, Perspectives on Peace, Culture and Education , 
No . (٢٩) , July , ٢٠٠٢ . 

- Supplement of The Bulletin of Labour , Geneve  
No . (١) , ٢٠٠٢. 
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