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  م١٩٢١ هـ الموافقة لسنة ١٣٣٩أنشئت سنة 

  تصدر أربعة أجزاء في السنة

   ليرة سورية في الجمهورية العربية السورية١٦٠  قيمة االشتراك السنوي
ً دوالرا أمريكيا في البلدان العربية١٥  ً  بدءامن مطلع العام  ً  

  ًأمريكيا في البلدان األجنبيةً دوالرا ١٨  م١٩٩٦  

لة إىل املشرتك خارج القطر بالربيد اجلوي املسجل   ّترسل ا

  )تدفع قيمة االشتراك عند طلبه(

  )خطة المجلة(

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 •
لــــة مطبوعــــة علــــى اآللــــة الراقنــــة، أو علــــى  • ينبغــــي أن تكــــون املقــــاالت املرســــلة إىل ا

مـسجلة ) ديـسك فلـويب(احلاسوب، ويفضل يف هذه احلالة أن تشفع املقالة بقرص مـرن 
  .عليه، أو مرسلة بالربيد اإللكرتوين

اّاملقاالت اليت ال تنشر ال ترد إ •   .ِىل أصحا
لة، مع مقالته، موجزا بسريته العلمية  • ًيرسل الكاتب الذي مل يسبق له الكتابة يف ا

  .وآثاره وعنوانه
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  الدكتور حممد عبد الرزاق قـدورة
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ـــــدقني ـــــورج ص ـــــتاذ ج األس

ّ
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  أمين المجلة
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  حفل تذكاري

  بمناسبة انقضاء خمسين سنة على وفاة مؤسس المجمع
  األستاذ محمد كرد علي

  تقديم

ا مبناسبة انقضاء مخسني سنة ً تذكاريًأقام جممع اللغة العربية بدمشق حفال
مع األستاذ حممد كرد علي   على وفاة مؤسس ا

 وقـد أقيم هذا احلفـل يف السـاعة اخلامسة مـن مساء يوم االثنني
 يف قاعة احملاضرات مبكتبة األسد الوطنية، وحضر هذا احلفل مجع ٢٠/١٠/٢٠٠٣

  .غفري من العلماء والباحثني
ذه املناسبة الكلمات اآلتية   :وقد ألقيت 

 كلمة األستاذ الدكتور شوقي ضيف، رئيس جممع اللغة العربية -١
امع اللغوية العلمية العربية. بالقاهرة،   .ورئيس احتاد ا
لمة األستاذ الدكتور شاكر الفحام، رئيس جممع اللغة العربية  ك-٢
  .بدمشق
 كلمة األستاذ الدكتور عبد الكرمي خليفة، رئيس جممع اللغة العربية -٣
  .األردين

س جممع اللغة ي كلمة األستاذ الدكتور عبد الرمحن حاج صاحل، رئ-٤
  .العربية اجلزائري

  :وننشر فيما يلي الكلمات املذكورة



٤  

  
  في ذكرى 

  األستاذ محمد كرد علي
  شوقي ضيف. د. أ

 للميالد، ١٨٧٦ُولد األستاذ اجلليل حممد كرد علي مبدينة دمشق سنة 
ا األسرة تركيب فارسي مبعىن ) كرد علي(وكلمة  . ))علي الكردي((اليت مسيت 

وكانت من بلدة السليمانية يف مشال العراق رحلت منها إىل دمشق وامتلكت 
بدأ تعلمه يف . وكانت أمه شركسية من قفقاسيا. ًأرضا حمدودة املساحةبغوطتها 

ا القراءة والكتابة  مدرسة دمشق االبتدائية احلكومية يف السادسة فتعلم 
ا دخل املكتب . ومبادئ العلوم اإلسالمية واحلساب اء تعلمه  وبعد إ

ده باملدرسة ركية، والتحق بع الرشدي العسكري اإلعدادي وبه تعلم اللغة الت
رمجة من  ن تعلم فيهما اللغة الفرنسية، وفيها تدرب على الت العازرية ملدة سنتي

ى بالصحافة منذ  الفرنسية إىل العربية والعكس، وثقف الفارسية، وأخذ يعن
ركي، كما أخذ يرسل مبقاالته  ن الفارسي والت السادسة عشرة من حياته وباألدبي
  .تطفإىل الصحف املصرية وخاصة املق

 هاجر حممد كرد علي إىل مصر والتحق بصحيفة الرائد ١٩٠١ويف سنة 
خ حممد عبده ودروسه، وأخذ يكتب يف عدد من  املصري وحضر فيها جمالس الشي

 جملة ١٩٠٦وأصدر مبصر سنة . املقتطف والظاهر واملؤيد: الصحف املصرية وخاصة
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ا عد أول رائد املقتبس واشتهرت مبا كتب فيها من املقاالت األدبية واال َّجتماعية و
  .للصحافة السورية احلديثة وصاحب أول جملة سورية أدبية راقية

ُ حدث االنقالب العثماين وخلع السلطان عبد احلميد ١٩٠٨ويف سنة 
عن عرشه، فعاد حممد كرد علي من مصر إىل دمشق، وظل يصدر فيها جملة 

قتبس اليومية، ورحل املقتبس الشهرية، وأصدر فيها صحيفة باسم صحيفة امل
َّن قبل احلرب العاملية األوىل يف القرن العشرين، وتعرف يف رحلته  إىل أوربا مرتي
غرائب (َّن، ووصف هذه الرحالت يف كتاب مساه  ر من املستشرقي األوىل إىل كثي

ي  وهو أول كتبه النفيسة، وكانت تصدر جملة املقتبس الشهرية الت) الغرب
ة يف األدب العريب، ويف التاريخ اإلسالمي ويف الرتاث ًنشرت له أحباثا قيم

ي   .ن العريب القدمي مما جيعله أحد كتاب العصر النا
مع العلمي العريب كرد علي حممد أسس األستاذ ١٩١٩ويف سنة   ا
ًر مؤسسة علمية بديار الشام منذ ذلك التاريخ، وأصبح رئيسا  بدمشق وهو أكب

 وأصبحت جملته ١٩٥٣ياسته  إىل وفاته سنة له منذ تأسيسه، وظل ينعم بر
ًرى جمالت الشام األدبية، وأصبحت معرضا حرا ومنب  كب))املقتبس(( ًرا عاما  ً ً

  .للحركة األدبية يف سورية ولألدب الرفيع
 توىل ١٩٢٠وملا توىل اجليش الفرنسي مقاليد األمور يف دمشق سنة 

ا حمتفظا بكرا ضته ًوزارة املعارف ثالث مرات، وظل  مة شعبه الوطنية و
ًالتعليمية مشجعا الشباب السوري على مواصلة التعليم ودراسة اآلداب العربية، 

مع العلمي الذي استحال دار ندوة ثقافية كب وكان يكث رى  ر من حماضراته يف ا
  .للشباب السوري وألهل البحث والدراسة

 األستاذ اجلليل  كان١٩٣٢وملا تأسس جممع اللغة العربية بالقاهرة سنة 
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 من أوائل أعضاء العرب الذي مشلهم املرسوم األول بإنشائه كرد علي حممد
ن  ي ضمت إىل العشرة املصريي  للميالد، فهو أحد العشرة األوىل الت١٩٣٢سنة 

مع اللغة العربية املصري، وبذلك كان من كبار أعالم العرب  املؤسسي ن 
مع اللغوي حيييه  نتيوبعد س. ن للمجمع ن املؤسسي اللغويي ن من إنشاء ا

  : حتية رائعة جاء يف صدرهاكرد علي حممداألستاذ 
مع دور الرضاعة حولي: ساديت(( ن واليوم  ن كاملي بتوفيق اهللا أمت هذا ا

ََُّدخل يف دور احلضانة، يتعهده أولياؤه ببليغ العناية، ويربونه على حنو ما يـرىب 
  .))ًن مليونا من العرب ُّحياته مما يهم مخسة وستير البيئات، ألن  الطفل يف خي

مع التالية حبوثه اللغوية العلمية القيمة، وأول حبث نلتقي  وتتواىل يف أعداد ا
مع حبث بعنوان  وينقل عن كتاب األفعال البن ))أفعال لالستعمال((: به يف جملة ا

ََّْلذلك مستها العلماء ر الكالم، و القوطية األندلسي أن األفعال أصول مباين أكث
ّاألبنية، وبعلمها يستدل على كثي َْ ويقول البصريون بقدم . ر من علم القرآن والسنة ُ

ويكتب األستاذ كرد علي يف مقالة . األمساء، والكوفيون بقدم األفعال ولكل وجه
ًر من عشر صفحات يذكر فيها أفعاال مع أصوهلا املشتقة منها؛ وكأنه يريد أن  أكث

َّ األذهان فكرة اشتقاق األفعال من األمساء مثل أمر األمراء، إذا والهم، يثبت يف
ًويذكر أفعاال ال تثقل على الطبع وال على السمع، وكأنه يريد أن يبعث فيها احلياة 

  .ًمن جديد داال بذلك على سعة اللغة يف االشتقاق
عكس، فما واالجتماع واألدب قد تصعب ترمجتها من اإلفرجنية إىل العربية وال

َكان من أصل إفرجني وضع له اللفظ العريب، وما وجد يف األصول العربية شفعه 
ًباللفظ الفرجني، وتوخى أن جيد مقابال ملا خلت منه املعاجم العربية الفرنسية 

وقد الينطبق من . ًوالفرنسية العربية ليكون عمله الفرجني واضحا لتلك املعجمات
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ى املراد يف اللغة الثانية، ألنه من املتعذر يف  معنكل الوجوه اللفظ الذي وضعه لل
بعض ألفاظ نقلها إىل معىن مراده، وقد يأيت باحث آخر فيهتدي إىل لفظ أنسب، 

ا األجنبية يف حنو عشرين صفحة   .وتتواىل األلفاظ ومقابال
مع سنة  راحه   اقت١٩٤٣وملا قدم األستاذ عبد العزيز فهمي إىل ا

ًوف الالتينية بدال من احلروف العربية ملا فيها من صعوبة باالعتماد على احلر
ّإن العريب يقضي كل سنوات الدراسة يف التعليم األويل واالبتدائي : وعسر قال ّ

والثانوي والعايل واجلامعي وخيرج بعد هذا الزمن الطويل ال يستطيع قراءة أي نص 
م الكتابة العربية هو إن رس: عريب مطبوع قراءة سليمة وهي مبالغة شديدة، ويقول

ويقول األستاذ . ي أحاطت بلغتنا وجعلتها من أسباب تأخر العرب الكارثة الت
إن األستاذ عبد العزيز فهمي ينسى أن رسم الكتابة العربية ورثناه : كرد علي حممد

إن ذلك قد : عن أجدادنا والقضاء عليه قضاء على تراث مهم لألجداد، ويقول
إن رسوم حروفها : ل بلغتنا لغة غربية، ويقول خصوم العربيةيؤول بنا إىل أن نستبد

اهلجائية وصعوبته هو سبب ختلف العرب، ولتخلفهم أسباب أخرى ليس من 
بينها صعوبة خطهم، والعربية تتسامى على مجيع لغات املشرق، تتسامى على 

ي قد  لتاللغة اليابانية بصورها وأشكاهلا املعقدة، كما تتسامى على اللغة الصينية ا
ا كما يتمسك  تبلغ مئة ألف شكل، ومل حيل ذلك دون تعلم أهلها هلا ومتسكهم 

م احلديثة ا ويزدادون كل يوم . الغربيون بلغا والعرب يتعلقون بلغتهم ويشغفون 
م املقدس ا لغة قرآ ًحبا هلا وشغفا، أل وال ريب أن يف اعتماد احلروف الالتينية . ً

مع من أجلها، مع مالحظة  ًاقضا مع الغاية التبدل احلروف العربية تن ي أنشئ ا
أن احلروف العربية ملك جلميع الشعوب اإلسالمية، اختارها ثالثـمئة مليون من 

ن، وإذا أبطلت حروفها ختسر مصر وخيسر العرب وخيسر اإلسالم بفعل  املسلمي
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  .هذا املوضوعن أظهرنا، وحري بنا أن ال نطيل املناقشة يف  نشر لغات أجنبية بي
مع يلم فيها بتطور كرد علي حممدويعرض األستاذ   مقالة طويلة على ا

راكيب واملعاين، ويبدؤها بصيغ من األلفاظ املضافة واملنسوبة  بعض األلفاظ والت
، وفيها ما ))رمحة اهللا((، و))كتاب اهللا((: ي، وفيها ما يضاف إىل اهللا مثل عند الثعالب

ر  وصب((، ))عصا موسى((، و))م نار إبراهي((، و))سفينة نوح((: ليضاف إىل األنبياء مث
، ومنها ما ينسب إىل املالئكة ))خامت سليمان((، و))ر داود ومزامي((، ))أيوب

رؤوس ((، و))ديك اجلن((، و))سحر هاروت((: ن والقرون األوىل مثل والشياطي
ّسد اإلسكندر((، و))نكنوز قارو((، و))صرح هامان((، و))ريح عاد((، و))ن الشياطي َ(( ،

، ))محالة احلطب((: ، ومنها ما ينسب إىل املرأة مثل))نوم أصحاب الكهف((و
َخضراء الدمن((و بكاء ((، و))مرآة الغريبة((، و))كيد املرأة((، و))ضرائر احلسناء((، و))ِّ

، ومنها ما يضاف إىل احليوان األليف والوحشي، وإىل اجلبال، واملياه، ))الثكلى
وكل ما أتى به . ثياب، والطعام، والشراب، والسالح، واحللي، والليايل، واألزمانوال

: كرد علي حممدي مل خيرج عن تراكيب عربية ولفظ عريب، ويقول األستاذ  الثعالب
ًرا يف  رمجة منها إلينا كثي راكيب تطورت يف العصر أو نقلت الت إن األلفاظ والت((

رسائل ((كتاب : راث هي قه خلمسة من كتب الت، مث يذكر نشره أو حتقي))أيامنا
 وفيه نصوص نادرة لعبد احلميد الكاتب والبن املقفع، والكتاب الثاين ))البلغاء

املستجاد (( البلوي من أهل القرن الثالث والكتاب الثالث ))رة أمحد بن طولون سي((
 ))البيزرة((تاب  للتنوخي من أهل القرن الرابع، والكتاب الرابع ك))من فعالت األجواد

 للبيهقي ))تاريخ حكماء اإلسالم((لبازيار العزيز باهللا الفاطمي، والكتاب اخلامس 
ر من ألفاظ احلكمة والفلسفة، ويسوق من كل كتاب بعض ما فيه من  وفيه كثي

  .ألفاظ طريفة نسيناها، وحنتاجها اليوم أشد االحتياج
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لة ص ً طويال يف اجلزء الكرد علي حممدوتوقف األستاذ  سابع من ا
 وما بعدها عند غرائب اللهجات العربية، وما أدخله كل قطر عريب على ١٢٨

هلجته من ألفاظ كانت متأصلة فيه، والحظ أن أرباب اللغات تساهلوا يف قبول 
م رأوا أن ال مندوحة هلم عنها، وإن  ًبعض املفردات الدخيلة طوعا أو كرها كأ ً

وال ريب يف أن اللغات تتطور عن هذا الطريق ًخرجت أحيانا عن صيغة لغتهم، 
ِّسريعا مورثة هلجتها طائفة أو طوائف من األلفاظ الدخيلة، وكلما تقدمنا مع  ً

ويروى أن معاوية بلغه يف . الزمن ازداد استعمال هذه األلفاظ األجنبية الدخيلة
ًن أن قيصر الروم ينوي غزو الشام فكتب إليه كتابا موجزا قال حربه بصفي :  فيهً

ًي من عزمك على غزو الشام ألجعلن القسطنطينية محما  ن أمتمت ما بلغن لئ((
ًزاع اإلصطفلينة، وألردنك أريسا من األرارسة  َزعنَّك من امللك انت سوداء وألنت
وهي اجلزرة، : اإلصطفلينة:  ويف اخلطاب ثالث كلمات أجنبية))ترعى الدوبل

ًوأردك أريسا أي فالحا، والدوبل ً ومن اللهجات ما راج يف قرن وكسد . زير ناخل: ّ
لوكاندة أو : فندق أو خان فأصبحوا يقولون: يف آخر، كانوا يقولون يف القدمي

َأوتيل، ويقولون يف الشام شلح أي خلع ثيابه ويف لبنان قلع ثيابه، ويف مصر قلع 
ا، فإذا تفامهوا . هدومه ًوقد يهلك الناس بعضهم بعضا بألفاظ ال يفهمو
  .فوا وتعانقواتعاط

مع اللغوي رأيه يف املشروع كرد علي حممدوعرض األستاذ   على ا
رحه هلا من  ر الكتابة العربية وما اقت الذي قدمه األستاذ علي اجلارم يف تيسي

ًي مل أر يف خطوط مشروعه إال انتقاال  إنن: ًصور جديدة ورسوم وخطوط، قائال
ي يكتب به احلروف يف العربية إن الرسم الذ: من بسيط إىل مركب، ويقول

مع تبديلها حبروف ال  ًألفته العيون زمنا طويال، واستبعد أن يقبل ا حاجة ً
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ي صارت لنا حلروفنا جتعل من املتعذر أن نتدرب على  إليها، وقال إن األلفة الت
  .زة، وخطأ أن نعمد إىل التجديد يف كل شيء رها يف مدة وجي غي

  :ومن مؤلفاته
  ):في ستة أجزاء(م  خطط الشا- ١

ًحتدث فيه عن جغرافيتها من خليج العقبة جنوبا إىل جبال طوروس 
م من حياة وعمران ودول إسالمية حت ا وكل ما يتصل  اية  ًمشاال، وسكا ى 

اجلزء الثالث، وكان منهم آراميون يف الشمال وفينيقيون وسوريون يف الوسط 
سالم يف بعض ديارها مثل النبط وكنعانيون يف اجلنوب، وسكن العرب قبل اإل

والغساسنة وقضاعة وكلب، ويلقانا يف جزئها الرابع العلوم والتاريخ واآلداب 
والزراعة والصناعات والتجارات، ويف جزئها اخلامس اجليش واألسطول 
والضرائب واألوقاف، ويف اجلزء السادس األديار والكنائس واملساجد واجلوامع 

  .ديان واملذاهبودور الكتب واملتاحف واأل
  ):في جزأين( اإلسالم والحضارة العربية - ٢

يتحدث يف اجلزء األول عن عناية العرب بالعلوم والفنون ومدنيتهم يف اإلسالم 
ويف اجلزء الثاين يتحدث عن . واحلروب الصليبية واالستعمار وأثر مدنيته يف العرب

لفلسفة، وعن اإلدارة يف علوم العرب بالتفصيل كعلوم الكالم والشريعة والتصوف وا
  .اإلسالم والسياسة

  ):في جزأين( أمراء البيان عند العرب - ٣
ًفيه يتحدث حديثا مفصال عن عشرة من أعالم العرب وبلغائهم يف العصرين  ً

عبد احلميد الكاتب، وابن املقفع، وسهل بن هارون، وعمرو : األموي والعباسي، وهم
راهيم بن العباس الصويل، وحممد ابن عبد بن مسعدة، وأمحد بن يوسف الكاتب، وإب



  

 ١١  شوقي ضيف. د.  أ- األستاذ حممد كرد علي وفاة يف ذكرى 

  .امللك الزيات، واجلاحظ، وأبو حيان التوحيدي، وابن العميد
  ):في ثالثة أجزاء( المذكرات - ٤

جامعة : وهي كتابات صحفية مقتضبة عن موضوعات متنوعة مثل
مع اللغوي –الدول العربية   - الشاميون يف مصر– الدستور السوري – ا

 – بطريرك الروم –ر فيصل   األمي-خصيات عربية وسياسية بعض ش–لبنان 
  . اإلخوان املسلمون-جمالسنا النيابية

  : أقوالنا وأفعالنا- ٥
مقاالت متنوعة صحفية مثل سابقه ومقاالت عن حقوق املرأة، ومثل 

ضتنا األخي- ماضينا- وطنيتنا-متدننا   . حسنات األزهر-رة  
  : اإلدارة اإلسالمية- ٦

 مث يتتبع اإلدارات اإلسالمية كتاب باحلديث عن إدارة الرسول يبدأ هذا ال
  .من عهد أيب بكر إىل عهد املقتدر اخلليفة العباسي يف صدر القرن الرابع اهلجري

  : غابر األندلس وحضارتها- ٧
ا والعرب   عن فتكرد علي حممدوفيه حتدث األستاذ  ح العرب هلا وعمرا

ا، ومد ا املهمة، وقصر احلمراء، وسقوطها يف أيدي فيها، والنهضة العلمية 
  .رتغال النصارى، وعلم املشرقيات يف إسبانيا والب

  : غوطة دمشق- ٨
ا- قراها-بساتينها  -  العلم واألدب- اجلباية واألموال- زروعها- سكا

  . اجلواسق- القصور-املدارس واخلوائق والزوايا
، وله كرد علي حممدهذا ما استطعت الوقوف عليه من كتب األستاذ 

ر ذلك، وقد  القدمي واحلديث، غرائب الغرب، وغي: وراءها كتب أخرى مثل
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مع جبهوده العلمية الطريفة كما يف جلنة علوم احلياة  أسهم يف كثي ر من جلان ا
والطب، وجلنة اآلداب والفنون اجلميلة، وجلنة العلوم االجتماعية والفلسفية، 

  .وجلنة األعالم اجلغرافية



١٣  

  

  العالمة الجليل األستاذ الرئيس محمد كرد علي
  )م١٩٥٣ -١٨٧٦(
  ( ه١٣٧٢ -١٢٩٣(

  ن سنة على وفاته في ذكرى مرور خمسي

  الدكتور شاكر الفحام

ن سنة  جممع اللغة العربية هذا اللقاء الكرمي يف ذكرى مرور مخسي يقيم
لي مؤسس على وفاة فقيدنا الغايل العالمة اجلليل األستاذ الرئيس حممد كرد ع

مع، والرائد املصلح الذي وقف حياته وقلمه يستحث الشعب للنهوض  ا
رة العلم والثقافة، واللحاق بركب احلضارة، والتطلع إىل  واملشاركة اجلادة يف مسي

ّغد مشرق يصل به ماضيه الزاهر الذي غمر الدنيا مبا أجنز وقدم ٍ.  

ار يف سبيل  حتقيق دعوته، ال وقد واصل األستاذ الرئيس العمل ليل 
ّميل وال يسأم، يتحدث حماضرا، وحيب ً الت، ويؤلف  ّ ر املقاالت يف الصحف وا
زات احلضارة  ى، ترمي كلها إىل تبيان ممي الكتب املتنوعة يف موضوعات شت
ر لتستأنف نشاطها الثقايف والعلمي،  العربية اإلسالمية، وحتريك اجلماهي

ا، والدفاع  املبينة التواإلفصاح عن خصائص اللغة العربية  ي جيب التمسك 
ن الذين أفاضوا يف مهامجة  عنها، والكشف عن دعاوى أعداء األمة املبطلي

ا ال تصلح  ّلغتنا املعطاء، رمز هويتنا، واملقوم األساسي لشخصيتنا، ونادوا بأ
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ا لغة قدمية، وافتنوا يف  للتعبي ّر عن منجزات العصر ومتطلبات املعرفة، أل
ائق اليت توصلهم إىل أهدافهم، وطبقوا خطتهم يف الدول العربية الطر

  .ي خضعت الستعمارهم واإلسالمية الت

مث يبسط معطيات احلضارة احلديثة، وما حققته من تقدم، ويدعو إىل اإلفادة 
  .منها بالعمل والدأب واإلكباب على العلم قاعدة النهوض األوىل، وإقامة مؤسساته

ّلقد أعد واستعد لل راث العريب،  ر من كتب الت ر الكثي قيام مبهمته، وقرأ الكثيّ
ُوالكتب احلديثة العربية واألجنبية، أهلته لذلك معارفه الواسعة ومواهبه، وإتقانه  ُ ّ

ما للقيام مبهمته على الوجه األمثل، وكانت  اللغة الفرنسية واللغة الت ركية فاستعان 
ًر مما يكتب، وأال يدون موضوعا  أن يقرأ أكثزمها هي  ي جرى عليها والت القاعدة الت ّ

ًإال بعد أن يتقنه حبثا ودرسا    ).٣٣٥: ٦خطط الشام (ً

ًوقد أويت ذاكرة قوية متده مبا يشاء مما قرأ وعرف، وتلبيه حمدثا ومؤلفا مبا  ً ّ ّّ ُ
ًّأما أسلوبه فكان سهال قريبا ال تكلف فيه، يؤدي معناه واضحا بيـنا ال . يرغب ً ً ً

  .ال غموضلبس فيه و

*  *  *  

ٍوإين مكتف بكلمة متواضعة قصي ذه  ٍ رة أشارك إخواين يف االحتفاء 
مع الذي أرسى قواعده، وجعل منه منارة هادية ًالذكرى تكرميا ملؤسس ا ً.  

م، وكان جده حممد ١٨٧٦ولد األستاذ حممد كرد علي بدمشق سنة 
أما أبوه عبد . نهاَّقد قدم من السليمانية مشايل العراق، فأحب دمشق واستوط

ودرس حممد كرد علي دراسته األوىل يف املدارس . الرزاق فعمل يف التجارة



  

١٥  شاكر الفحام   . د.  أ–العالمة اجلليل األستاذ الرئيس حممد كرد علي   

ركية، وأتاه والده  الرمسية، مث دخل املكتب الرشدي العسكري، فدرس مبادئ الت
رمجة من  رع بالت ن، فب مبعلم إىل الدار ليدرس الفرنسية، فبقي معه ثالث سني

س، مما أتاح له، بعد إحراز شهادة املكتب الفرنسية إىل العربية وبالعك
ًموظفا يف قلم ) م١٨٩٨ - ١٨٩٢(ن مدة ست سنوات  الرشدي، أن يعي

ركية  ن الت ركية، وأخذ ينشئ باللغتي األمور األجنبية، أتقن فيها آداب اللغة الت
ن لالضطالع  ن كاملي ن حولي وقد اختلف إىل مدرسة اللعازاريي. والفرنسية

فرنسية والتمكن منها، ودرس الطبيعيات ودروس الكيمياء بآداب اللغة ال
  ).٣٣٤ -٣٣٣: ٦خطط الشام (ًزداد متكنا منها  بالفرنسية لي

خ  كما درس اآلداب العربية والعلوم اإلسالمية، واتصل باألساتذة الشي
خ سليم البخاري، وأخذ عنهم وعن  طاهر اجلزائري والسيد حممد املبارك والشي

ُاء كل ما وسعه قراءته من كتب اللغة واألدب والبيان رهم من العلم غي
َّر والفلسفة، وظل طوال حياته يذكر ما أفاد  واالجتماع والتاريخ والفقه والتفسي

خ طاهر اجلزائري الذي ظل يالزمه منذ أن اتصل به إىل  ر الشي من أستاذه األكب
 وفائه له ومن). م١٩٢٠/  ه١٣٣٨سنة (أن ذهب إىل ربه محيد الذكر واألثر 

ّ، وصدر كتابه بكلمة ))كنوز األجداد((أن ترجم له ترمجة واسعة يف مطلع كتابه 
َّي حب العرب، وهداين إىل  َإىل روح من أشرب قلب((: إهداء إليه قال فيها

خ طاهر  البحث يف كتبهم، صدر احلكماء سيدي وأستاذي العالمة الشي
. ))املعاصرون((م له يف كتابه ، كما ترج))اجلزائري أهدي كتايب كنوز األجداد

ووالدي، ((: ًويقول األستاذ الرئيس متحدثا عن والده يذكر فضله يف تعليمه
ّوكان عاميا يقرب من األمية، أنفق عن سعة ليعلمن ُّن يدر  ي، فكان مدة سني ً

ُّالرواتب على أساتذيت، وقد ابتاع يل خزانة كتب كانت تعد يف ذلك العهد 
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  ).٣٣٤: ٦خطط الشام  ())ًشيئا يف بلديت

ٍوأشار إىل أنه أولع بعد درس املطبوع من كتب األدب العريب وجانب من  ُ
م   .املخطوط، بكتب الفالسفة وعلماء االجتماع، وأصول الشعوب ومدنيا

ًي وجد فيها متسعا لإلفصاح عن آرائه والدعوة  ُوأغرم بالصحافة الت
ا وهو يف سن مبكرة، وأخذ يطال ّإليها، تعلق  ٍع يف صحف وجمالت عربية ّ

ّأن حيرر أول جريدة ) م١٨٩٧/  ه١٣١٥(ُوفرنسية وتركية، مث عهد إليه يف سنة 
، وكانت تصدر )الشام(ّظهرت يف دمشق، واطرد صدورها مدة، وامسها 

ركية  أسبوعية، فكانت مدرسته األوىل يف الصحافة، وساعده يف عمله معرفته الت
لقي فيها املتاعب، وكان يؤمله ) الشام(حترير ن يف  وبقي ثالث سني. والفرنسية

  ).٥٣ - ٥٠: ١املذكرات (كابوس املراقبة 

الت العربية، ونشر  ُودعي إىل املؤازرة يف جملة املقتطف املصرية أكب ر ا
ن، وامتدت شهرته  ًفيها حبوثا مجة يف التاريخ واالجتماع واألدب مدة مخس سني

لة إذ ذاك بي ملن   ).٣٣٥: ٦خطط الشام (ناء اللغة العربية ن أب زلة هذه ا

 للسياحة، فعرض عليه صاحب جريدة ١٩٠١مث سافر إىل مصر سنة 
، ومل ))متكارها(( نصف األسبوعية أن حيرر يف جريدته فقبل ))الرائد املصري((

يطل مقامه يف مصر، فعاد بعد عشرة شهور إىل دمشق، ويقول يف رحلته 
ُي هذه األخذ عن عامل اإلسالم   رحلتومن أعظم ما استفدته من((: هذه

 خطط ())خ حممد عبده، وحضور جمالسه اخلاصة والعامة واإلصالح الشي
  ).٥٥: ١، املذكرات ٣٣٥: ٦الشام 

ا ((: ويقول يف موقفه من الصحافة ُوكلما طال العهد بالصحافة زدت 



  

١٧  شاكر الفحام   . د.  أ–العالمة اجلليل األستاذ الرئيس حممد كرد علي   

  ).٥٢: ١املذكرات  ())ّى بلوت فيها احللو واملر يف مصر والشام ًولوعا حت

وبدأ التضييق على حممد كرد علي يزيد يف دمشق كلما استفاضت 
ًم، عازما على إصدار جملة شهرية ١٩٠٥شهرته، فهبط مصر للمرة الثانية سنة 

 تبحث يف العلوم واآلداب، فأصدرها يف غرة حمرم سنة ))املقتبس((باسم 
ة، وبعد  اليومي))الظاهر((، وتوىل معها رئاسة حترير جريدة )م١٩٠٦ ) ه١٣٢٤
: ، ويقول األستاذ حممد كرد علي))املؤيد((ن سر حترير جريدة  ن أميُ سنة عي

 ))الظاهر(( و))الرائد املصري((: ي توليتها يف مصر هي واجلرائد الثالث الت((
ي تصدع بالوطنية املصرية، وتنتقد سياسة  ، وكانت من الصحف الت))املؤيد((و

م مصر وطن ن املصريي لوطنيير أصدقائي من ا ن، ولذلك كث احملتلي ي  ن، فعددت 
  ).٦٠ -٥٦: ١، املذكرات ٣٣٧: ٦خطط الشام  ())الثاين

 ١٧رجع إىل دمشق، وأصدر يف ) م١٩٠٨(وملا حدث االنقالب العثماين 
 أول ))املقتبس السياسي(( جريدة املقتبس يومية سياسية، وكان ١٩٠٨كانون األول 

ي  أما جملة املقتبس الشهرية الت). ٦١: ١ات املذكر(جريدة يومية صدرت يف دمشق 
، فقد )١٩٠٨ - ١٩٠٦(ن ونشرت ثـالثة جملدات  صدرت يف القاهرة لثـالث سني

/ من الرابع إىل الثامن(ًتابع إصدارها أيضا يف دمشق، فأصدرت مخسة جملدات 
لد التاسع)م١٩١٤ - ١٩٠٩ األول والثاين، وقد صدرا سنة : ، وجزأين من ا
لد الثامن وذك. م١٩١٧ أن املقتبس يصدر بعد ) ٤٨١ص (رت جملة املقتبس يف ا

  .١٩١٤ن، وكان صدوره سنة  انقطاع حولي

لة املقتبس وجريدة املقتبس شأن كبي ر يف احلركة الثقافية وحتريك  وكان 
ُّوشارك جمموعة طيبة من الكتاب العرب يف إغناء جملة . النشاط االجتماعي ٌ
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م، وحلت مناملقتبس ببحوثهم ومقا الت العربية الثقافية زلة رفيعة بي َّال   .ن ا

لة املقتبس أن تصدر بعد توقفها سنة  َّمل يقدر  م، أما جريدة ١٩١٧ُ
ويقول األستاذ حممد كرد علي إنه أغلق جريدة . املقتبس فقد واصلت صدورها

  ).٦٣ -٦٢: ١املذكرات (املقتبس يف عهد االنتداب األول 

*  *  *  

 )م١٩٠٨(ة األوىل من عودة األستاذ حممد كرد علي إىل دمشق يف السن
مه الوايل بقضايا اضطرته إىل مغادرة البالد والسفر إىل فرنسا  شتاء سنة (ا

، وقضى الوقت يف باريس يدرس مدنيتها، )م١٩٠٩ - ١٩٠٨/  ه١٣٢٧
ًويستفيد من علمائها وساستها، واطلع اطالعا حسنا على حركتها العلمية  ً

سية، واختار مبشورة الفيلسوف الفرنسي اميل بوترو جمموعة من أمهات والسيا
الكتب التارخيية واالجتماعية واألدبية واالقتصادية، طالعها مطالعة درس 

خطط  ())وجعلتها سلويت يف خلويت وجلويت((وحبث، وهو يقول يف صفتها 
  ).٣٣٨: ٦الشام 

ها خطاب بين(ن مقالة  ًوقد كتب يف وصف سياحته مخسا وثالثي
، والسيما يف وصف عاصمة فرنسا، وطبع هذه املقاالت يف كتاب )وحماضرة

وما هو يف ((، ويقول األستاذ حممد كرد علي يف صفته ))غرائب الغرب((مساه 
طبع الكتاب يف مطبعة املقتبس بدمشق  ())ّاحلقيقة إال غرائب باريس ليس إال

 سنة ١٧١ -٣: ١ب غرائب الغر(م، مث طبع طبعة ثانية مبصر ١٩١٠سنة 
  .الرحلة األوىل: حتت عنوان) م١٩٢٣
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وعاد األستاذ حممد كرد علي بعد أن أقام بباريس ثالثة أشهر إىل 
َاآلستانة عن طريق فيينا، بعد أن بـرئ مما نسب إليه من تـهم، ووصل إىل  ُ ُّ

ر الذي  ًم وقد كان يف وصف رحلته مثال للمصلح الكبي١٩١٠دمشق سنة 
  .ً كل مناسبة منطلقا لدعوته االصالحية والنهوض بقومهجعل من أوصافه يف

ي زارها يف رحلته جمامع باريس العلمية، فوصف  وكان من املؤسسات الت
: ّجممع فرنسا العلمي وحتدث عنه يف حنو ثالث صفحات ختمها بقوله

هل يكتب لنا يف املستقبل تأليف : ي النفس ببالدنا الشرقية وقلت وحدثتن((
ن، أو نظل كما حنن ال  ن كالغربيي امع، فنعمل فرادى وجمتمعيمثل هذه ا

  ).١٠٦: ١غرائب الغرب  ())ن نعمل فرادى وال جمتمعي

ًرة أشغاله، يفكر دائما يف  وكان األستاذ حممد كرد علي، على كث
ّكتاب خطط الشام، وهو كتاب يف مدنية الشام : ُّالكتاب الذي كان يعده

ركية  العربية والت:  قرأ من الكتب باللغات الثالثوتارخيه، وبعد أن قرأ له ما
رة مل يستطع االطالع عليها،  ًوالفرنسية رأى أنه مازال حمتاجا إىل مراجع كثي

ر  ، وتطلع إىل معرفة ما حوته مكتبة األمي)١٧٣ -١٧٢: ١: غرائب الغرب(
لى ، فعزم ع))ر يف الغرب نفسه منقطعة النظي((يف رومة، وهي مكتبة ) كايتاين(

ا، وسافر على باخرة تقله إىل رومة  ُّالسفر لزيار ّ، فعرج يف )م١٩١٣سنة (ٍ
يقول ). كايتاين(طريقه على القاهرة، مث زار إيطاليا، وقضى وطره من مكتبة 

ًر ليوين كايتاين يف رومية شهرا  اشتغلت يف خزانة األمي((: األستاذ حممد كرد علي
ر ،)١٨٨: ١املذكرات ())١٩١٣ًكامال سنة   مث زار سويسرا وفرنسا وا

ّمقالة يف وصف مدنية تلك ) ٣٤(وكتب . رة يف أثينة واآلستانة، مع وقفة قصي
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 - ١٧٢: ١) ٢ط(غرائب الغرب ((املمالك، ونشرت هذه املقاالت يف كتابه 
  .الرحلة الثانية:  حتت عنوان))٣٣٦

ئه ُوكان يف وصفه ال يتواىن عن حتريك العواطف الوطنية، وتشويق قرا
ضة الغرب الذي سبقهم إنه . العرب ليخرجوا من عزلتهم، وليفيدوا من 

ّحيضهم على طلب العلم واجلد يف العمل، ويضرب األمثلة على الفروق الت ي  ُّ
) حياتنا واحلياة األوربية(ن الغرب، ويكفي أن تطالع مقالة  تفصل بينهم وبي

ًن منوذجا  لتتبي) ١٩١٤باط  ش٢٠(ي ألقاها يف املنتدى األديب يف اآلستانة  الت
ّحيا ملا ميور يف قلب هذا الكاتب العظيم املصلح الذي يؤرقه حال وطنه، فهو  ً

  .ًمندفع أبدا حلفزه على النهوض

، وكان وايل ١٩١٤/ ٣/ ٢٢وعاد األستاذ حممد كرد علي إىل دمشق يف 
  .ًدمشق قد عطل جريدة املقتبس جمددا، فاحتجبت عن الصدور مثانية أشهر

وكان األستاذ حممد ) ١٩١٨ -١٩١٤(امت احلرب العاملية األوىل وق
ُرة ما القى من عنت وجور، وما فرض  ّكرد علي قد مل العمل يف الصحافة لكث

اية احلرب قصد  عليه من أعمال يف أثناء احلرب مل تستسغها نفسه، وقبيل 
تهت ، وان)٣٤١: ٦خطط الشام (إىل اآلستانة للتجارة، فمنعه االحتاديون 

احلرب فعاد إىل دمشق، وكانت احلكومة الفيصلية العربية قد قامت يف دمشق 
ي خلفتها اإلدارة العثمانية،  ، وبدأت تواجه املشكالت الت١٩١٨/ ١٠/ ٥يف 

تعريب الدواوين واإلدارة والتعليم يف املدارس، : رها، ويف طليعتها وما أكث
نت لذلك بأساتذة اللغة العربية ركية، فاستعا واستبدال املصطلحات العربية بالت

. ّرهم من الكتاب والشعراء واألدباء الكفاة ن يف دمشق، وغي وأدبائها املقيمي



  

٢١  شاكر الفحام   . د.  أ–العالمة اجلليل األستاذ الرئيس حممد كرد علي   

، مث )١٩١٩/ ٢/ ١٢ -١٩١٨/ ١١/ ٢٨(رمجة والتأليف  وأسست شعبة الت
، وأسندت )١٩١٩/ ٦/ ٨ -٢/ ١٢(توسعت فأنشأت ديوان املعارف 

ّمشر عن ساعد اجلد، وخطط لعمله، رئاسته إىل األستاذ حممد كرد علي الذي  َّ
فأخذ بإصالح املدارس على ما يالئم روح األمة العربية، ونظر يف بعض 

ربية احلديثة، ورفع شأن اللغة  ي بأساليب التُ ن املتعلقة باملعارف، وعن القواني
ّرة املهام رأى ضرورة فصل  َّوملا تبدى له سعة العمل وكث. العربية، وأمثال ذلك

لغة واملكتبات واآلثار عن أعمال املعارف العامة، وأن يؤسس جممع أمور ال
مع يف  / ٦/ ٨علمي يقوم مبهامها، فوافقت احلكومة، وصدر األمر بتأسيس ا

ً وعهد برئاسته إىل األستاذ حممد كرد علي، واختذ مقرا له املدرسة ١٩١٩ ُ
مع العلمي العريب األول يف املدرس. العادلية ة العادلية يوم وكان اجتماع ا
ن برئاسة األستاذ حممد  ، حبضور األعضاء الثمانية املؤسسي١٩١٩/ ٧/ ٣٠

َّكرد علي، وانضم إليهم األستاذ طاهر اجلزائري بعد عودته من الديار املصرية 
مع مدرسة امللك الظاهر مقرا للمكتبة . م١٩١٩يف تشرين األول  ًكما اختذ ا َ ُ

امع واجلامعات واملكتبات واملتاحف يف العامة، وأخذ يوثق صالته مع ا
  .الشرق والغرب

ّومل يكن بد من أن يواجه األستاذ الرئيس مجلة من املشكالت الصعبة، 
مع وقيامه مبهمته وكان . ّفعاجلها حبكمة وروية، ألنه كان شديد احلرص على ا
امع العربية، واستطاع أن يشارك املشاركة اجلادة يف  تعريب جممع دمشق أول ا

التعليم العايل والدواوين ودوائر احلكومة والسجالت الرمسية ولغة املدارس، 
والصحافة، وما يتصل بذلك، وبذل جهوده لسالمة اللغة، ونفي العامي 

ًوقد جنح يف عمله جناحا واسعا ألن املؤسسات الت. والدخيل منها ربوية  ً
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ًوالتعليمية والرمسية وأبناء الشعب كانوا صفا واحدا ّوهذا سر .  يف هذا االجتاهً
: ّالتعريب السريع الذي رافق االستقالل دون تباطؤ، فعلمت اجلامعة بكليتيها

، باللغة ١٩١٩الطب واحلقوق، ومها الوحيدتان آنذاك، منذ العام األول 
  .زة، وكذلك املدارس ُّالعربية، وعربت الدواوين واملؤسسات يف مدة وجي

مع جملته يف مطلع ع م، وكان لألستاذ الرئيس أثره ١٩٢١ام وأصدر ا
مع واندفاعه يف عمله، وتغلبه على الصعاب الت ي واجهته يف  ّالبارز يف جناح ا

مع يف نفسه وشهد اهللا أين كنت أفكر ((: طريقه، ومما قاله يف تبيان مكانة ا
ار، مدة توليت ي  ًي رياسته، وما رأيت بابا يوصلن يف أجنع الطرق إلجناحه ليل 

  ).٢٨٤: ١املذكرات  ())إىل النهوض به إال طرقته

مع العلمي الدائبة، كما كان  ويف احلق أن األستاذ الرئيس كان حركة ا
ى أقام هذا الصرح الشامخ  حت) ٢٨٦ -٢٧٧: ١املذكرات (راعيه وموجهه 

امع العربية الشقيقة، جمامع والعراق ) م١٩٣٢(مصر : الذي شهد ميالد ا
امع اللغوية العلمية ). م١٩٧٦(ردن واأل) م١٩٤٧( ّومت إنشاء احتاد ا

م، مث انضم إىل االحتاد جممعا تونس والسودان ١٩٧١العربية عام 
، وانضمت أكادميية اململكة )م١٩٩٤(ن   وجممعا ليبيا وفلسطي،)م١٩٩٣(

  .م١٩٩٦ًرا من عنايتها إىل االحتاد عام  ًي تويل اللغة العربية جانبا كبي املغربية الت

ي تواجهنا  وإننا لنتطلع إىل غد مشرق تندحر فيه اهلجمة الشرسة الت
اليوم، من دعوة إىل اللهجات العامية، والبعد عن العربية السليمة، لصعوبتها يف 
زعمهم، لتغدو اللغة العربية، كما كانت يف عصرها الزاهر إحدى اللغات 

  .العاملية، وما ذلك على اهللا بعزيز
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*  *  *  

ًاذ الرئيس حممد كرد علي جريدة طويلة من آثاره، تتضمن كتبا ترك األست
ا املكتبة  وقد أغن. ًرمجة، ومقاالت، ومؤلفات تارخيية وأدبية، وكتبا حمققة مت ى 

ًالعربية، وليس من مهي أن أعددها مجيعا   :ٍوإين مكتف بذكر مجلة من كتبه. ّ

هو كتاب يف و((: خطط الشام، يقول عنه األستاذ الرئيس: منها كتابه
ٍن سنة، وطالعت ألجله زهاء ألف  مدنية الشام وتارخيه، صرفت يف تأليفه ثالثي ُ

ركية والفرنسية، ويدخل يف ستة  العربية والت: ي جملد باللغات الثالث ومئت
  ).٣٤٦: ٦خطط الشام  ())جملدات

اإلسالم واحلضارة العربية، وأمراء البيان، وكنوز : رة ومن كتبه الشهي
ن سنيت  ، وغوطة دمشق، واملذكرات وهي يف أربعة أجزاء طبعت بياألجداد
  .م١٩٥١ -١٩٤٨

ا  كيف وضعت ((ولألستاذ حممد كرد علي مقالة طريفة جعل عنوا
  .م١٩٤٨ط / ٣٢٠ -٣٠٧: ١ ونشرها يف املذكرات ))تآليفي

ُواحلديث عن األستاذ حممد كرد علي طويل واسع، وال يسمح يل املقام 
مع أن أفيض يف ذلك،  وقد صدرت مؤلفات ومقاالت تتحدث عنه وعن ا

العلمي العريب الذي أقام قواعده، وشيد صرحه الشامخ، وفيها غنية للطالب 
  .والعامل

ار ال يكف وال يتوقف، وتابع نشاطه وهو على  ُّلقد ظل يعمل ليل 
ن ى وافته املنية يوم اخلميس يف الثاين من نيسا فراش املرض يف أواخر أيامه حت
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  .ن من عمره  وهو يف السابعة والسبعي١٩٥٣

ّرمحه اهللا الرمحة الواسعة جزاء وفاقا ملا قدم، وأسكنه فسي ح جنانه مع الذين  ً
  . رفيقاوحسن أولئك ن والشهداء والصاحلين   والصديقين لنبييأنعم عليهم من ا

ّوإين ألرجو أن أوفق بعون اهللا لكتابة دراسة وافية لعالمتنا اجلليل 
  .ستاذ الرئيس عليه الرمحة والرضواناأل



٢٥  

  
  ن سنة على وفاة  كلمة بمناسبة انقضاء خمسي

  العالمة محمد كرد علي 

  مؤسس المجمع العلمي بدمشق

  عبد الكريم خليفة. د. أ

  األستاذ اجلليل الدكتور شاكر الفحام رئيس جممع اللغة العربية 

  أيها العلماء األفاضل

  السيدات والسادة

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد؛

ر أن أدعى إللقاء كلمة يف هذا احلفل التذكاري، ملؤسس   كبيإنه لشرف
مع، جممع اللغة العربية يف دمشق  مع العلمي العريب(ا ، العالمة حممد كرد علي، )ا

رة علم من أعالم األمة الذين  فنستذكر سي. ن سنة على وفاته مبناسبة انقضاء مخسي
م وحضارة، تنصهر فيها خمتلف فدمشق على مر العصور، بوتقة عل. أجنبتهم دمشق

األجناس واألعراق، فتعيد تكوينها الثقايف والفكري، عناصر أصيلة يف خدمة العربية 
وقد بقيت دمشق الشام، على مر القرون والعصور، . اخلالدة لغة العروبة واإلسالم

ن فيها، إىل جانب  مركز إشعاع ثقايف وفكري وحضاري، تطبع الوافدين إليها والنازلي
ذا الدور، الذي تستوحي فيه طابع . بنائها بطابعها الشاميأ ودمشق الفيحاء فخورة 

زلت هذه التسمية عند عامة  وقد اخت. ي باركها اهللا سبحانه وتعاىل بالد الشام الت
  .))الشام((الناس، فأصبحوا يطلقون على دمشق اسم 
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منذ الصحابة رة يف تارخينا العريب واإلسالمي، ف وإن األمثلة على ذلك كثي
إىل العلماء ورجال الفكر واألدب الذين نشؤوا ... ي أمية الذين استقروا بالشام، إىل بن

م تعىن بذكراهم ُّوحي . فيها، أو الذين اختاروها دار مقر، وبقيت دمشق بعد وفا
ى  خ حميي الدين بن عريب، اإلمام الصويف األندلسي، ومسجده املبجل القائم حت الشي

ّرة وتشكل قائمة طويلة على مر العصور،  واألمثلة كثي. شاهد على ذلكر  اآلن خي
 للحافظ أيب القـاسم علي بن ))تاريخ مدينة دمشق((وليس أقل مصادرها صاحب 

، ( ه٥٧١ -  ه٤٩٩(ن بن هـبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي، املعروف بابن عساكر  احلسي
  . منذ عدة عقودوالذي عكف جممعنا العتيد بدمشق على حتقيقه ونشره

ي تتسامى  ي ألرى موقع الرئيس حممد كرد علي يف هذه اللوحة الشامية، الت وإنن
 رمحه –فقد حدثنا األستاذ الرئيس . فوق األعراق واألجناس، وفوق القطرية والقبلية

ن،  إن أصل أسرته من السليمانية، تنتسب إىل األكراد األيوبيي:  عن نفسه فقال–اهللا 
وقد ولد حممد كرد علي يف دمشق أواخر صفر .  دمشق وسكن فيهاّوجاء جده إىل

  .م، من أم شركسية١٨٧٦ املوافق سنة  ه١٢٩٣سنة 

ليس من وكد هذه الكلمة العجلى أن تؤرخ حلياة األستاذ الرئيس حممد كرد 
معية   .علي، وسأكتفي ببعض اإلمياءات يف حياته الثقافية وا

لكتابة ومبادئ العلوم اإلسالمية، واحلساب فقد تعلم، رمحه اهللا، القراءة وا
رمجة من  ن، وبرع بالت ودرس الفرنسية دراسة خاصة مدة ثالث سني. والطبيعيات

ره، إذ  ركية، على حد تعبي الفرنسية إىل العربية وبالعكس، وأتقن أدب اللغة الت
: ويواصل حديثه إذ يقول. ))وشرعت أنشئ فيها كما أنشئ بالفرنسية((: يقول

ًوقد اقتطعت، مع ذلك جانبا من الوقت لدرس اآلداب العربية والعلوم ((



  

  ٢٧  عبد الكرمي خليفة. د.  أ– العالمة اجلليل األستاذ الرئيس حممد كرد علي

))ى حذقتها مث أنسيتها اإلسالمية، وتلقيت اللغة الفارسية حت
)١(.  

وأخذ عن مشايخ دمشق، كل ما وسعه قراءته، من كتب اللغة واألدب 
خ  الشي: ويذكر من أساتذته. ر والفلسفة والبيان واالجتماع والتاريخ والفقه والتفسي

كان العامل ((: ويقول. طاهر اجلزائري والشيخ حممد مبارك، والشيخ سليم البخاري
ر يف توجيه إراديت حنو الدعوة إىل اإلصالح االجتماعي، واإلقدام على  األكب

التأليف والنشر، وإشرايب حمبة األجداد، والتناغي بآثارهم، واحلرص على تراث 
م، أستاذي األكب فما زلت ألزمه، منذ اتصلت به إىل أن . زائرير طاهر اجل حضار

  .))...، محيد األثر ه١٣٣٨ذهب إىل ربه سنة 

وحيدثنا األستاذ الرئيس عن اطالعه الواسع على أهم ما كتبه األدباء واملفكرون 
ًوأنه كان حريصا على تدارس ... رهم ر وروسو وديكارت وغي فولتي: الفرنسيون، مثل

الت الفلسفية واالجتم وحيدثنا عن دوره . )٢(اعية والتارخيية واألدبية باللغة اإلفرجنيةا
ًاألديب والصحفي والسياسي حديثا طويال فقد دخل يف مجعية االحتاد والرتقي قبل ... ً

م، ١٩٠٨وعندما حدث االنقالب سنة . ي عشرة سنة االنقالب العثماين بنحو اثنت
 نفسه جريدة املقتبس، يومية  كانون األول من العام١٧رجع إىل دمشق وأصدر يف 

ّوكان على حد قوله يرمي إىل استحصال حقوق العرب ضمن اجلامعة ... سياسية
ْوخدمت ما استطعت، وساعدت البيئة، ((: العثمانية، ويتحدث عن هذه املدة فيقول

ًومل أجدد يف االنقالب لالحتاد عهدا مع كث ن  ألن مرامي االحتاديي... رة إحلاحهم علي ّ
ا تقصد إىل تتّجتلت  ريك العناصر، ومن أول مقاصدنا الدعوة إىل القومية العربية،  بأ

                                                            
  .٣٣٤ - ٣٣٣ ص ٦خطط الشام، ج:  انظر )١(
  .٣٣٤ ص ٦خطط الشام، ج:  انظر )٢(



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق جملة    ٢٨  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

م اض العرب من كبو ))وإ
)٣(.  

وبعد سقوط اآلستانة بثالثة أشهر، عاد كرد علي إىل دمشق ليعاود إصدار 
ّولكن احلاكم العسكري العام، وكان من أصدقائي، أحل علي أن ((: املقتبس، فيقول ّ
وأخذت يف درس حالة املدارس ((:  إىل أن يقول)) ديوان املعارفأتوىل رئاسة

ز دار  إلصالحها على ما يالئم روح األمة العربية، وبدأت بإنشاء دار لآلثار وجتهي
رح أن ينقلب ديوان املعارف بأعضائه ورئيسه   واقت))...الكتب الظاهرية جبهاز حديث

راح، وشرع  فقبل هذا االقت. مباشرةإىل جممع علمي، وتكون عالقته مع رئيس احلكومة 
مع العلمي العريب يف  ويف آخر تشرين الثاين ... م١٩١٩ حزيران سنة ٨يف تأسيس ا

ا، أي بعد عدة أشهر، صدر األمر، بدعوى الصرف املايل، بصرف  من السنة ذا
مع العلمي وأعضائه، إال عضوين فقط لإلشراف على داري الكتب واآلثار . رئيس ا

ّودمت منعزال يف داري إىل أن عهدت إيل وزارة ((: ثنا عن هذه الفقرة فيقولوحيد ً
ومل . م، أول دخول السلطة اإلفرنسية إىل املدن األربع١٩٢٠ أيلول سنة ٧املعارف يف 

مع الذي كان يديره أثناء  ًيلبث طويال حت ى استقال من املعارف، وبقي يف رئاسة ا
  .)٤(..وزارة املعارف وبعدها

ي حاولت ومازالت  رى، الت ا له مغزاه أن أتوقف عند قضية من القضايا الكبومم
ي تشكل جوهر  حتاول قوى االستعمار، بوجوهه املختلفة، النيل من اللغة العربية الت

ا  Laري  السي(فقد تولت جريدة . ثقافة أمتنا العربية واإلسالمية وطابع حضار

serie ( أول االحتالل الفرنسي، الدعوة إىل م، ١٩٢٢الفرنسية يف بريوت سنة

                                                            
  .٣٤٤ ص ٦جخطط الشام، :  انظر )٣(
  .٣٤٢ ص ٦خطط الشام، ج: انظر) ٤(



  

  ٢٩  عبد الكرمي خليفة. د.  أ– العالمة اجلليل األستاذ الرئيس حممد كرد علي

... وكانت فرنسا قد جعلت من جزء الشام الشمايل مخس دول. احلرف الالتيين
ّوحاولت تفكيك اللغة ظاهرا وباطنا مما يبث من دعايات للعامية، وللحرف  ً ً

ا إىل احلرف الالتين) La serieري  السي(فلما نشرت ... ي الالتين ي، وضربت  دعو
عربت . ن شعوب أعجمية، حاولت هذه احملاولة يف أذربيجان، وانتصرتله أمثلة م

مع العلمي )١٩٢٢/ ١٢/ ١٩(جريدة ألف باء الدمشقية مقاهلا يف  ، وطلبت إىل ا
مع باجلواب إىل أحد أعضائه األستاذ إلياس  العريب بدمشق رأيه يف املوضوع، فعهد ا

ًانتهى إىل رفضه رفضا باتاالقدسي، الذي درس املوضوع، وعرض لتفاصيله مث  ً
)٥(.  

، أرسل املستشرق )La serieري  السي(ن من نشر مقال جريدة  وبعد سنتي
مع  الفنلندي، يوحنا اهتني مع العلمي العريب، مقاال إىل جملة ا ًن كرسكو، عضو ا
 وعرض كرسكو. ))ن يف صعوبة تعلم العربية نفي أوهام األوروبيي((العلمي العريب، عنوانه 

: زية فقال ن اللغة العربية واإلنكلي بي) مرجوليوث(زي  إىل مقابلة أجراها املستشرق اإلنكلي
زية إىل فهم  ر هذه األوهام األوروبية أو باألحرى اإلنكلي وليس لنا من وسيلة البتة، غي((

ًفإنه قرأ حينئذ بيانا عن . م١٩١١ يف جامعة لندن يف صيف سنة ))مرجوليوث((كالم  ٍ

ليت جيب أن تكون شائعة، لتفاهم شعوب العامل كله أمجع، واستخرج منه اللغة ا
زية واسطة إلدراك هذه الغاية، وأتى يف مجلة براهينه مبقابلة  وجوب اختاذ اللغة اإلنكلي

ن باللغة العربية وعدد  إنه لو تساوى عدد املتكلمي((: زية والعربية، قال فيها ن اإلنكلي بي
  .)٦(إخل... زية على العربية زية، لوجب تفضيل اإلنكلي كلين باللغة اإلن املتكلمي

                                                            
مع العلمي العريب، ١٧٨سعيد األفغاين، من حاضر العربية، ص : انظـر) ٥( / ٣، جملة ا

١٨٤ - ١٧٩.  
مع العلمي العريب، : انظر) ٦(  املوافق ربيع ١٩٢٤تشرين الثاين عام ) دمشق(جملة ا

لد الرابع ص  ه١٣٤٣الثاين    .٤٩٢ -٤٨٣ ا



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق جملة    ٣٠  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

َّوإن هذه احلملة املسعورة على اللغة العربية، عشية احلرب العاملية األوىل، 
ر، سنة  ريطانية مص تصنف يف إطار السياسة االستعمارية، بعد أن اجتاحت اجليوش الب

ا اللغة اإلنكليْم وألغت تدريس العلوم والطب باللغة العربية، واس١٨٨٢ . زية تبدلت 
ا، وتصنيف قواعدها،  ويف الوقت ذاته اندفعت إىل تشجيع اللغة العامية، والكتابة 

ًحنوا وصرفا ً...  

زي  وحيدثنا األستاذ سعيد األفغاين، رمحه اهللا، عن مساعي املستشرق اإلنكلي
ستاذ املرحوم كرد ُكنت واأل((: إياه، قبيل احلرب العاملية الثانية، فيقول) مرجوليوث(

فإننا لنتذاكر بعض األمور ، وإذا باألستاذ يقف ويتجه حنو باب . علي يف حديقة داره
ًاحلديقة، ليستقبل زائرا طاعنا يف السن  ))مرجوليوث((: َّفقدمه يل األستاذ بقوله... ً

وزارة (ر من نصف ساعة، عرفت فيه أن حكومته  مل يطل جملسه أكث... َّوعرفه يب
، أوفدته مبهمة من لندن، ليبيت ليلة يف دمشق، وثانية )ًزية طبعا رات اإلنكلياملستعم

رأيته يهجم على ... يف القدس، ليحط الثالثة يف مطار طهران على موعد مع الشاه
فيناقش األستاذ كرد علي، ما الذي أبطأ بالبالد العربية على . موضوعه دون تلبث

َتينية؟ ومل أضاعوا على أنفسهم هذا الرقي الباهر؟ ركية يف اختاذ احلروف الال االقتداء بت
 - ره على مساع مثل هذه الرسائل  على قلة صب- ٍفأجابه األستاذ بلطف وصدر واسع

ًرا إىل خطأ هذه الفكرة، وأن وراءها أضرارا على العرب ال حتصى، وأن األتراك  مشي ً
وليوث يف كل ما فما رى مرج... أنفسهم أضاعوا مركزهم يف الشرق بتبديل حروفهم

، وإن العرب ال حيملهم ))أتاتورك((إن أمله وطيد يف أن حيذو الشاه حذو : مسع، وقال
م إال حاكم قوي مثل أتاتورك، أو الشاه  على تغيي ، وأنه مسافر إىل ))لوي((ر كتابا



  

  ٣١  عبد الكرمي خليفة. د.  أ– العالمة اجلليل األستاذ الرئيس حممد كرد علي

))طهران، لدراسة أسباب تأخر الشاه عن املبادرة إىل فرض األحرف الالتينية
)٧(.  

ي وقفها األستاذ الرئيس كرد علي، رمحه  رة، الت ف من املواقف الكبيفهذا موق
ًاهللا، مدافعا عن اللغة العربية لغة العروبة واإلسالم، يدرأ عنها أخطار السياسات 

ا مع العلمي  وهو يف ذلك كله ين. االستعمارية وهي يف أوج قو زع عن سياسة ا
ة وسدنتها، يف العديد من حصون العربية العريب بدمشق، ويستلهم مواقف علماء العربي

ر اجلزاء عن  رحم اهللا األستاذ الرئيس كرد علي رمحة واسعة وجزاه اهللا خي. وقالعها
ا العربية واإلسالمية   .العربية وثقافة األمة وحضار

                                                            
 - ١٨٣ص / م١٩٧١يد األفغاين، من حاضر اللغة العربية، الطبعة الثانية سنة سع )٧(

ذا احلديث األستاذ األفغاين  وقد حدثن. ١٨٤ ً عندما كان أستاذا زائرا -رمحه اهللا- ي  ً
  .بقسم اللغة العربية يف اجلامعة األردنية



٣٢  

  
  ّراثي والمجدد الت: محمد كرد

  عبد الرحمن الحاج صالح. د. أ
مع العلمي العريب بدمشق يف عهدين  عاش حممد كرد علي مؤسس ا

. العهد العثماين، وما بعد االستقالل تتوسطهما احلرب العاملية األوىل: ن متبايني
العامل ر جذري شامل خلارطة  وكانت هذه احلرب، كما هو معلوم، انتهت إىل تغي

وخاصة البلدان العربية، وآذنت مبا تعانيه هذه البلدان اآلن من املشاكل املهولة يف 
ايتها بداية لنكبة الشعب العريب ال نرى هلا  امليدان السياسي واالجتماعي، فكانت 

اية رة  وكان هلذا الرجل الفذ مواقف سياسية مشرفة يف أثناء هذه الفت. إىل اآلن 
امع العربية، هو وناهيك ما تركه  للشعب العريب من جممع للغة العربية وهو أقدم ا

وكان هلذا الرجل العبقري مسامهة . زاز جلميع العرب ال لسورية وحدها موضوع اعت
ّراث العريب اإلسالمي من جهة ومسامهة أخرى ال تقل أمهية عن  عظيمة يف إحياء الت

زمة من  وخاصة يف كتاباته امللتراث وهو عمله الدائب كباحث وككاتب  إحياء الت
ي بقيت منذ  ر من األمور االجتماعية واحلضارية الت ّأجل جتديد التصور القدمي للكثي

قرون على ما كانت عليه، وكان له يف ذلك جرأة كما كانت له جرأة يف مواجهة 
ى أحس أن االنشغال بالعلم والتأليف قد  ن ومل يتوقف حلظة حت احلكام العثمانيي

ن أفضل بالنسبة للعامل الذي أخذ قسطه من الكفاح وبلغ من النضج ما يكو
  .يكفيه

امتاز األستاذ كرد علي حببه العظيم للثقافة العربية واألدب العريب خاصة، 
ي ومقامات احلريري، وقضى  ر من شعر املتنب ُويذكر أنه حفظ عن ظهر قلب الكثي



  

دد  الت: حممد كرد  ٣٣  عبد الرمحن احلاج صاحل. د.  أ–ّراثي وا

وإحياء الده وإعالء كلمة العرب حياته يف الصحافة كمناضل يكافح بقلمه لتحرير ب
ر من املقاالت والدراسات يف عدة صحف  الثقافة العربية، وقد نشر له العدد الكبي

. رمها ن وغي وجمالت مثل املقتطف واملقتبس، وهو الذي أنشأها، واملؤيد والتحرير اليوميتي
خ  والشي) بناألب واال(واتصل مبصر يف ذلك الوقت بكبار العلماء واألدباء كاملويلحي 

رهم، وكان  م وجرجي زيدان ورشيد رضا وغي م اليازجي وحافظ إبراهي حممد عبده وإبراهي
ًصديقا محيما أيضا للشي ً   .خ طاهر اجلزائري الدمشقي ً

ًومما امتاز به أيضا يف حياته هو أنه تعلم اللغة الفرنسية، يف شبابه وأتقنها حبيث 
ًرا باألدب الفرنسي وله مقاالت  م كثي نسية واهتًرجم عددا من القصص الفر استطاع أن يت

  .يف اآلداب األجنبية فأثر ذلك فيه بكيفية خاصة ولكنها كانت إجيابية
وما نقرؤه فيما كتبه عن اإلسالم واحلضارة العربية فمايزال وسوف يبقى 

ن، إذ استطاع مؤلفه أن يأيت مبعلومات قد ال جندها يف كتب التاريخ  مفخرة للمسلمي
ى القدمية، وتدل على اتساع البحث وعمقه، وقد اعتمد يف ذلك  ديثة أو حتاحل

رك أي  على عدد ضخم من املراجع القدمية واحلديثة بالعربية وباللغات األجنبية ومل يت
وكذلك فعل بالنسبة إىل أعظم ما حرره وهو . مصدر وأي مرجع إال واطلع عليه

قد حظي باملكوث يف املكتبة اخلاصة  يف ستة جملدات، وكان ))خطط الشام((كتاب 
. ر من املعلومات اخلاصة بتاريخ الشام ر كايتاين فجمع الكثي للعامل اإليطايل األمي

  .ًم جدا وهذا عمل عظي
أما فيما خيص األدب العريب فقد ساهم األستاذ كرد علي يف تعريف رسائل ابن 

 وهو من أبرز كتبه ))أمراء البيان((: َّاملقفع، وعبد احلميد الكاتب، وامتاز كناقد يف كتابه
  .ًوفيه من اآلراء واألحكام السديدة العميقة ما مل يسبق إليه إطالقا. األدبية

) ًرا ًكما ونوعا وتأثي(ماذا عسانا أن نقول عن هذا اإلنتاج الفكري العظيم 



  

لد –ة العربية بدمشق جممع اللغجملة   ٣٤  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

راث العريب اإلسالمي  وخاصة فيما جاء به من أفكار جتديدية مع مواقف إزاء الت
لقد مجع هذا . ي ظهرت يف زمانه يف املشرق العريب ًارق متاما حركات التجديد التتف

ر ويف منهجية البحث يف ميادين  ن الدعوة إىل التجديد يف التفكي العامل املناضل بي
ن  ر ذلك، وبي خمتلفة ويف االعتقادات القدمية اجلامدة وحول أسلوب احلياة وغي

اإلسالمي، وقد يبدو ذلك كاحملاولة للجمع عريب راث الفكري ال احملافظة على الت
  .ن وليس األمر كذلك ن النقيضي بي

لقد عاش حممد كرد علي يف زمان حافل باحلوادث، وكان العرب واملسلمون 
قد فوجئوا وهم يف سبات عميق منذ قرون بغزو عسكري من كل جهة ويف كل 

، ١٨٨٨تونس يف عام ، و١٨٣٠اجلزائر يف عام : مكان ترفرف فيه راية اإلسالم
اية القرن التاسع عشر، والشام ١٩١٢واملغرب يف عام  ، ومصر والسودان يف 

والعراق بعد احلرب العاملية األوىل، وكانت هذه البلدان يف منتهى الضعف يف امليادين 
ًالثقافة عموما، واملستوى العلمي : ي جتعل الدول تقوى بعضها على بعض الت

م من   ليغي))ّيغريوا ما بأنفسهم((اول املسلمون أن فح. والتكنولوجي خاصة ر اهللا ما 
ى يف أساليب احلياة وحصل  ر إىل التجديد اجلذري حت فدعا الكثي. اهلوان والتقهقر

ر أن يدخلوا ذلك فيما توارثه  وحاول الكثي. ذلك بالفعل يف تركيا بكمال أتاترك
ل ذلك، وخاصة فيما وصل العرب من أفكار ومعتقدات فراحوا يشكون يف صحة ك

إلينا من األدب والعلوم اإلنسانية، فظهرت حركات تدعو إىل الشك يف وجود 
ن  زون فيه بيّ ُالشعر اجلاهلي مث يف صحة ما بناه النحاة العرب من القواعد ال ميي

ّاألصيل الذي ظهر على يد اخلليل وأتباعه، والرث الذي وصل إلينا من العصور 
 يف كل ذلك ما يقوله الغربيون وخاصة املستشرقون من دون حتفظ وتقبلوا. املتأخرة
ر من العلماء الفضالء يف ذلك الزمان بالذات،  ّنعم لقد رد على هؤالء الكثي. ًإطالقا



  

دد  الت: حممد كرد  ٣٥  عبد الرمحن احلاج صاحل. د.  أ–ّراثي وا

ّوكانت الردود جدية وموضوعية يف غالب األحيان مث اختفى هؤالء العلماء الذين 
ر  ن أكث ّ إىل جمددين وحمافظيعاصرهم كرد علي وجاءت أجيال أخرى اشتد انقسامها

مما كانوا، فصار األولون أميل إىل استئصال كل ما هو قدمي مهما كان، ومال 
ذا ميتاز زماننا الذي نعيش فيه. اآلخرون إىل احملافظة على كل قدمي مهما كان   .و

  ُفكيف كان موقف األستاذ كرد علي من ذلك يف زمانه؟
ن بل   ن املتطرفي ن املوقفي ًن وسطا بيفإنه مل يك. كان وحيد نسجه يف ذلك

ددين وال  أكث ر وأحسن من ذلك، ألنه جاءنا مبواقف جديدة ال متت بسبب إىل ا
راث واحملافظة عليه  رته على الت ن، وما كان يشاركهم يف احلقيقة إال يف غي إىل احملافظي

أنه كان ال يريد من إال . ر رته يف نفس الوقت على تطوير األفكار وأساليب التفكي وغي
. احملافظة إال على النافع من القدمي، وال يريد من التجديد إال الذي يأتينا بالنفع العميم

ر مما كتبه من املقاالت، نذكر منها ما جاء يف  فموقفه هذا يظهر بوضوح تام يف الكثي
ذا العنوان(القدمي واحلديث : كتابه ل يقول يف مقا). أول مقال يف هذا الكتاب 

موعة))العلم الصحيح(( ونشأت ناشئة مل تدر من ((:  صدر مرة ثانية يف هذه ا
ن  ينبذون كل ما ليس هلم علم به من تراث أجدادهم حاسبي... ر قشوره غي... العلم

م أن ما يسوغ يف الغرب (() ٢٤ - ٢٣ ())م يف مقال واحد الصحيح منه والسقي وفا
ُ ال يـنبذ ذاك القدمي بل يرجع إىل األصل القليل وأن من العقل أن... ال يتم يف الشرق ُْ

) ٢٤ ())ن ن وضالالت املبتدعي ّرك ما عدا ذلك من ختريف املخرفي ويؤخذ النافع منه ويت
ْما خال عصر من عصور اإلسالم من أعداء لكل جديد ومن جامدين يذكرون كل ((

 ينطبق على روح إذا رأى بعضهم يف بعض املعتقدات ما ال(() ٥٤ ())ما ال يألفون
احلضارة والعلوم العصرية فاألوىل أن يطبقوا العقل على النقل كما هو رأى كبار علماء 

  ).٥ ())اإلسالم من القدمي



  

لد –ة العربية بدمشق جممع اللغجملة   ٣٦  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

راث ومل جيعل هذا  إن األستاذ حممد كرد علي عرف كيف ينبغي أن يقرأ الت
 وجود عقالء ُإن التاريخ مل خيل من((: قال. ْراث كتلة واحدة كما يفعله احملافظون الت

وصار العلم أشبه ... ًرا يف هذه الديار وقد قل عددهم كثي... يف كل دور من أدواره
وللجهل الكلمة النافذة يف اهليئة االجتماعية ... شيء بتقاليد ورسوم منه بعلم وعمل

إىل أن جاء القرنان التاسع والعاشر وما يليهما من قرون اهلجرة، وهي العصور 
ْر ذلك مبا تتلوه يف تراجم أعيان العلماء يف هذه  اعتب... اإلسالماملظلمة من تاريخ 

كل جيل يقدسون قول من القرون فإنك ال تراها تتعدى األفعال واآلراء، وأهل 
ًنعم وإنك ال تكاد ترى هلم تأليفا تقرأ فيه نور العقل . ن سلفهم ولو ببضع سني

  ).٢٢ - ٢١ ())...واخلالص من التقليد البحت
من وجود عصور االحنطاط يف احلضارة : ن يعرفون ذلك ثقفيإن كل امل

خ دون أي  وتوقف اإلبداع وانتشار التقليد بسبب ذلك، وترداد ما قاله الشي
ًي من ذلك أفرادا من العلماء  ونستثن(زيادة اللهم إال التعليق املعقد الغامض 

م  من ومع ذلك ال يمتنعون). القالئل يف هذه العصور وهم شواذ يف زما
ي ظهرت يف   يف دور العلم العتيقة، على النصوص التاالعتماد في دراستهم

  .رها من العلوم اإلسالمية ًهذه العصور فيما خيص مثال علوم العربية والفقه وغي
راث ينحصر يف االهتمام بالنسبة إىل  وفضل حممد كرد علي يف إحياء الت

ًعوا إبداعا وهم الكتاب الذين ظهروا ن الذين أبد ًاألدب مثال وااللتفات إىل املنشئي
ي أظهروا فيها  ّيف صدر اإلسالم وبداية اخلالفة العباسية، وتفطن إىل نصوصهم الت

ي  ى يف أفكارهم البديعة الت براعة عجيبة يف البيان ال من حيث الشكل فقط بل حت
ْمل يسبقوا إليها، ومنها العلمية، وذلك مثل تعليقه على كالم اجلاحظ دعا إىل و((: ُ

ي إال املالحظة ودعا إىل الشك ومن مل  ْال تشفين((: ًر ودعا إىل املالحظة قائال التفكي



  

دد  الت: حممد كرد  ٣٧  عبد الرمحن احلاج صاحل. د.  أ–ّراثي وا

اعرف مواضع الشك ((:  يقول اجلاحظ))..ُيشك مل ينظر، ومن مل ينظر مل يبصر
ا مواضع اليقي ا املوجبة هلا تعرف  ْوحاال ِ َّن املوجبة له وتعلم الشك يف املشكوك فيه  ِ

ن من الناس  ُوقد ابتلينا بضربي((: ًونقل عنه أيضا) ٥٦أمراء البيان،  ())...ًتعلما
ما كبي ًرة، أحدمها أن يبلغ من حبه للغريب أن جيعل مسعه هدفا لتوليد  ُودعوا ِّ

ز فهو  ُولكلفه بالغريب وشغفه بالطرف ال يقف على التصحيح والتميي... ن الكذابي
ُوالصنف اآلخر هو أن بعضهم يرى ... تنعن واملمكن يف املم يدخل الغث يف السمي

ُّأن ذلك ال يكون منه عند من يسمعه يتكلم إال من خاف لتقذر من الكذب َ(( 

فهذه نصوص ال سبيل إىل وجودها يف كتب املتأخرين، فهذا فضل حممد ). ٣٥٨(
ر مما تركه  ن جيهلون الكثي ره من العلماء يف زمانه من حمافظي كرد علي على غي

 من علمائنا ومتسكوا بثقافة الشروح واحلواشي ليس إال، وكما أن فضله املبدعون
م يشدون شدوا قليال  ددين الذين مل يعرفوا شيئا من تراثهم األصيل مع أ ًعلى ا ً ً

  .من الثقافات األجنبية
وبصدد ما نقله عن اجلاحظ من االعتماد على الشك يف البحث العلمي، 

ى ذلك دليل من النقل أو العقل، فإننا قد الحظنا وترك حسن الظن إذا مل يثبت عل
ن ممن أولع حبكاية الغريب من األخبار والطرق  عدم ارتياحه ملا ينقله بعض املؤلفي

املشبوهة، فقال عن عبد اهللا بن املقفع ومن كان جيتمع معه على الشراب وقول 
هذه ((:  فقال.))وكلهم متهم بدينه((: وحكى ما قاله عنهم صاحب األغاين((: الشعر

تمع بدينهم ولعل ذلك  ام أهل ذلك ا ِّرواية صاحب األغاين عن اجلاحظ يف ا

ًرا في روايات  ونحن نشك كثي. كان من ابن املقفع قبل أن ينتحل اإلسالم
 وحيب أن يصف باالستهتار كل عظيم ًرا صاحب األغاني ذلك ألنه كان مستهت

ى  ًر جدا حت فهذا عندنا فضل آخر كبي. )١٠٤( ))ولو كان ممن ثبتت عفته وطهارته



  

لد –ة العربية بدمشق جممع اللغجملة   ٣٨  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

ذا الكالم كل الذين ما يزالون يعتمدون . بالنسبة إىل أهل زماننا فكأنه يناقض 
بالدرجة األوىل على كل ما جيدونه يف األغاين من حكايات ينفرد بروايتها أبو الفرج 

ًوقد استعظم بعضهم أن يكذب األصفهاين يف بعض ما حيكيه قائال( َّ ر مل   خبهذا: ُ
  !).ن به ر عليه يف أي كتاب وصل إلينا فكيف نستهي نعث

ن من تأثر مبا يعرفه من الثقافة الغربية مبعرفته للغات  هذا ومن العلماء احملدثي
راث إال هذا الذي وصل إلينا من املتأخرين، إذ مل  األجنبية وهو ال يعرف من الت
التعليم التقليدي كعلوم العربية، ي اعتمد عليها يف  يدرس من النصوص إال هذه الت

ر ذلك، فهذا  فال يدرس فيه إال ألفية ابن مالك وشروحها وشروح التلخيص وغي
ن هلذه النصوص من الذين يثورون على القدمي إىل التمسك مبا  الذي يدفع الدارسي
رهم يف هذه العلوم أو يف اللسانيات احلديثة من دون  ن وغي جاء عند املستشرقي

ينبغي أن نضرب بأيدينا إىل ((: يقول كرد علي.  ودون أي متحيصهضم كاف
ُكتبهم فننظر ما قالوه من ذلك فإن كان صوابا قبلناه منهم، وإن كان فيه ما ليس  ً

  ).٦٥اللغات اإلفرجنية، ص : مقال ())ّبصواب نبهنا عليه
ي ملسناها يف السلوك العلمي املوضوعي لألستاذ حممد كرد  إن االجتاهات الت

جنده عند بعض َُّن من علمائنا وكتابنا قد  علي وباخلصوص يف االهتمام باملبدعي
ن يف زمان كرد علي نفسه وقبله بقليل، وقد وجدنا له  الفطاحل من املصلحي

م من املصلحي ن يف املغرب العريب مثل الشيخ عبد  صدى عند الذين تأثروا 
ي  العربية يف إحدى املدارس التاحلميد بن باديس، وما أزال أذكر وأنا شاب أدرس 

وكانت نصيحة . ))هذه النهاية عليك بأمهات الكتب((: أسسها أتباع ابن باديس
ا، إذ لوال ذلك ما استطعت أن أطلع على   يف كتب ))اجلديد((ُانتفعت 

  ). الذي مل يعرفه املتأخرون وال الغربيون))اجلديد((! (ن املتقدمي



٣٩  

  أوقاف سعد الدين باشا العظم
  في طرابلس الشام ونواحيها

  عبد السالم تدمريعمر . د.أ

  )*()القسم الثاني(

 شروطه، وانضبطت قيوده، /٣٩ص/ّمث ملا مت هذا الوقف واحنسمت 
لس املعقود  وأشهد على نفسه الكرمية الواقف املشار إليه بصدور ذلك منه با

ّى موالنا وسيدنا، عمدة العلماء األعالم، الشرعي، بديوان طرابلس الشام، لد
ٍإنسان عني القضاة واحلكام، خمتار السادة املوايل العظام، احلاكم الشرعي يومئذ 

ّ طرابلس الشام، الطابع ختمه، والراقم خطه أول الكتاب، دام )٢٠٩(مبدينة النصر
ّمصانا من األوصاب، فسلمه املوىل املشار إليه، وسلط يد املنصوب  ّ َّ ً ًّمتوليا عليه ُ

ّألجل التسجيل، وهو السيد مصطفى أفندي إمام الوزير املشار إليه، عن للواقف 
الرجوع عن وقفه هذا، حمتجا بعدم اللزوم قبل احلكم والتسجيل على قول اإلمام 

انـُاألعظم أيب حنيفة النعم
تهد اجلليل)٢١٠( ّفعارضه املتويل املذكور وترافع .  ا

ّ املهاب احلكم بصحته )٢١١(شرعي املشار إليه، فرأى املوىلمعه لدى احلاكم ال ُ
  .أوىل، على قول بعض األصحاب

ًواستخار اهللا تعاىل كثريا، واختذه هاديا ونصريا ًً ّأيد اهللا  ـوحكم . ّ
 بصحة الوقف ولزومه، يف خصوصه وعمومه، عاملا باخلالف اجلاري -أحكامه

ً ّ

                                                 

مع) [*   (   .ِ[(٧١٤ -٦٦٣(ص ) ٤(ج ) ٧٧(مج .  نشر القسم األول من هذا املقال يف جملة ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

ّتويل املذكور، وأعاده إىل يد الواقف ّبني األئمة األسالف، وانتـزعه من يد امل
ّاملشار إليه ليتصرف به جلهة الوقف املذكور، وأمر بتسجيله، واملبادرة إىل 
ًحتريره، حكما وأمرا صحيحني شرعيني، أوقعهما بالطريق الشرعي، بااللتماس  ً

  .املرعي
ّوصلى اهللا وسلم على من ال نيب بعده. واحلمد هللا تعاىل وحده ّ ّ.  

ّ ذلك وحرر يف اليوم العاشر من شهر مجادى األوىل سنة )٢١٢(وجرى ُ
  .ٍسبع وستني ومئة وألف

  ــود الحــــال شه

  ّالعلماء واملدرسني عمدة   ّعمدة العلماء واملدرسني   عمدة العلماء احملققني  
  موالنا السيد إمساعيل أفندي  موالنا السيد حممد أفندي  )٢١٣(  أفنديموالنا احلاج عثمان

  ًاملفيت سابقا  ًاملفيت سابقا  ً حاال باحملمية   املفيت

                   فخر السادات الكرام السيدعمدة املدرسني  عمدة السادات الفخام 
                          عمر أفندي بن إمساعيل أفنديعمر أفندي  عبد القادر قيمقام السيد 

  الكرامي            األشراف)٢١٤(نقيب السادة 

  موالنا عبد اهللا أفندي املدين   أفنديموالنا علي  أبو بكرالسيد 
  زيد فضله    مقيد  ستقيفابن ال

   السيد عبد الوهابفخر السادات أفندي          موالنا إبراهيم   القامسيموالنا مصطفى أفندي
  ََأفندي بـركة   زيد فضلهباش كاتب   فضله زيد   

   موالناعمدة العلماء احملققني  السادات وفخر املشايخ      السيد عبد الرحيمفخر السادات
   أفندي الذوقيالسيد يوسف   أفندي الرفاعيالشيخ يسن   الرفاعي

  ّالسيد عبد الغين الدبوسي  حممد بشر بن عثمان جاويش   العقاد عبد الواحدعبد اجلليل بن
      



  
٤١   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

    السيد عبد القادر ين  يسن أوده باشي  السيد عبد القادرا
  يل ترمجانعبد اجلل  ابن درويش  جربندي

   السيدالسيد عبد الرمحن وأخوه                  السيد إبراهيم  السيد علي بن السيد
   مصطفى العماديحسن ابنا السيد جاويش        ابن أمحد  مصطفى مغريب

  ه      مصطفى بشر بن دقماقحسني باش حمضر باشي     إبراهيم أغا                كاتبه احلقري
           ترمجان                               حيبحيىي

  )٢١٥(بن مشكاح           يوسف بشر مصطفى بن احلاج عبد اهللا جرجبي         احلاج علي بنا
   عبد اهللاخليل وأخوه                                       

*  *  *  
  )الملحق األول (
  /٤٠ص/

َ التفضل با)٢١٦(ول، نسألكؤ يا خير مس)٢١٦(باسمك   لقبولُّ
ّما يف طي هذا املنشور من الوقف الصحيح املسطور، صدر لدي، ووضح  ّ
ّبني يدي، وحكمت بصحته، ولزومه يف خصوصه وعمومه، وبلحوقه بالوقف  ُ ّ

السابق على ما فيه من شروط وقيود ولواحق، عاملا باخلالف اجلاري بني 
ً

 األئمة
  .األسالف يف األوقاف

 السيد عمر ابن )٢١٧(منه منة وغفرانقاله الفقري إليه سبحانه، اآلمل 
ُ املوىل خالفة مبدينة طرابلس الشام احملمية، عفي عنهاخلزرجيالسيد حسن  ّ.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

  

  
  

الرحمن بسم اهللا 
  الرحيم

  آمينوبه نستعين 

ّهللا عامل السر احلمد 
َوالنجوى، الواقف على اجلهر واخلفا، مرسل النعم تـتـرى، وملحق األوىل بإضافة  َْ َ ِ ِ ُ

  .األخرىإحسانه ب
ّوالصالة والسالم على نور الوجود، وسيد كل والد ومولود، وعلى آله 
ّوأصحابه الذين مل يزالوا يسارعون يف اخلريات، وجيتهدون يف املربات، ويأمرون 
ِبالصدقات، حيث كانت الصدقة اجلارية نافعة للمرء يف سائر احلاالت، لما 

ّرووا عن فخر الكائنات، من شيد أركان الدين  إذا مات ((: على أقوم أساسَ
))ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث

)٢١٨(
  .ّوعد منها الصدقة اجلارية 

ّوملا صح هذا اخلرب، عند ذي الدولة واخلفر، دري مساء الوزارة، وبدر  ّ ُّ ََ
ّأفق الصدارة، الشاد على التقوى وفعل اخلري منطقته وإزاره، الدستور املكرم، 

ِ ّ ُ
َ الشيم، عميم الكرم، جناب احلاج سعد الدين باشا ّوالوزير احملرتم، آصفي ِ

ّاحملتشم، حمافظ طرابلس الشام احملمية حاال، أدام اهللا تعاىل إجالله، وأبد  ً ّ
َُ ابن الوزير املرحوم املربور، من فاز من املربات بأجل القرب، ،سعادته وإقباله ّ ّ

  موالي حقق أملي
  واختم خبري عملي

  ١١٢٨ َوصحعمر األ
  



  
٤٣   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

ا أمري احلاج َُ رتب، جناب احلاج إمساعيل باش)٢١٩(ونال يف الفردوس أعال
ًالشريف سابقا، طاب ثراه، فقد رغب، حفظه اهللا تعاىل، يف هذا اخلري 
ّالعظيم، وفاز من هذا الثواب حبظ جسيم، وأراد الزيادة يف املربات، والتكاثر يف 
ا اهللا تعاىل  اخلريات، فحضر بنفسه الكرمية، ذات األخالق السليمة، صا

لس الشرعي املعقود بديوان ّرها ومسعاِومحاها، وشكر يف اخلريات ب ها، يف ا
ّطرابلس الشام احملمية، لدى موالنا وسيدنا عمدة العلماء األعالم، خمتار املوايل 

ّة سيد األنام، عليه من اهللا تعاىل أفضل الصالة وأمت عّالعظام، مؤيد شري ّ
ّالسالم، احلاكم الشرعي املوقع خطه الكرمي أعاليه، دامت معاليه، وأشهد على  ّ
ّنفسه الكرمية شهوده بذيله، أنه وقف وحبس وتصدق وأبد وخلد، وأحلق بوقفه  ّ ّ
ٍالسابق الصادر من سعادته يف اليوم العاشر من مجادى األوىل سنة سبع وستني 

 /٤١ص/ومائة وألف، الثابت املضمون على منوال ما فيه من شروط وقيود، 
ّوسوابق ولواحق، ما هو له وملكه، وحتت طلق تصرفه، 

ومنتقل إليه بالشراء ِ
ّالشرعي مبوجب حجج شرعية مرصدات حتت يد سعادته، سابقات التاريخ 
ّعلى تارخيه، حبيث ميلك وقفه وأنواع التصرفات الشرعية فيه إىل حني صدور 

  :هذا الوقف، وذلك
ن يف السقي الغريب يف أراضي السبع ئمجيع البستان الشجري الكا

ً، احملدود قبلة الطريق، وشرقا بستان ورثة ّ ظاهر طرابلس احملمية)٢٢٠(قاعات ً ِ

ً وغربا )٢٢١(ًاحلاج عبد الواحد العطار، ومشاال بستان ورثة عبدي آغا الرتمجان
ّبستان السيد حممد بلوكباشي، املوظف عليه بطريق اخلراج ألسكلة طرابلس، 
كل سنة قرش ونصف القرش، مبا له من حق الشرب الواصل إليه من ماء 

  . طريقه املعتاد حبق واجب معلوم منهالدواي



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

ّن يف حملة ئُُّومجيع احلوش العامرة البنا، املشتمل على علو وسفل، الكا
ُباب احلديد من حمالت طرابلس احملمية، املشتمل كامله على سبعة وعشرين  ّ ّ

ًبيتا، البعض منها معقود باملون واألحجار، والبعض مسقوف باجلذوع
)٢٢٢( 

ّلة جبانة القلعةِواألخشاب، احملدود قب ً، وشرقا الطريق اآلخذ إىل القلعة، )٢٢٣(ً
ِومشاال القناق ًوغربا الطريق الفاصل بينه وبني السرايا، )٢٢٤(ً

)٢٢٥(.  

َومجيع الطاحون دار الرحى الكائنة يف أرض قرية املنـية َْ
، وقف )٢٢٦(

ّالسادة املصريني، وتعرف بطاحونة اجلديدة، املوظف عليها بطريق احلكر  ُ
ًشرعي، جلهة الوقف املرقوم يف كل سنة مخسة قروش، احملدودة قبلة أرض ال ِ

ً، ومشاال الطريق الفاصل )٢٢٧(ًليخ، وشرقا بستان ورثة إبراهيم بشه الطوجبيَس
ًبينها وبني بستان إبراهيم بشه املرقوم، وغربا الطريق السالك، مبا هلا من حق 

يقه املعتاد حبق واجب معلوم، ومبا املاء الواصل إليها من الساقية اجلديدة من طر
دة عليها، املوظفة على بساتني معلومة ئللطاحون املرقومة من األحكار العا

ا مبوجب دفرت ممضي بإمضاء احلكم الشرعي، فيه علم أمساء  ّاملعينة على أربا ّ
ّأصحاب العدادين، وما يأخذ من كلٍ  منهم يف كل سنة مبقابلة تناوهلم املاء 

ّتينهم من ماء الطاحون املرقومة، املعني ذلك لتعزيل ساقية الطاحون لسقاية بسا
ّمن السد إىل انتهاء البساتني املوظف عليها األحكار يف القرية املرقومة ّ)٢٢٨(.  

*  *  *  



  
٤٥   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

  )الملحق الثاني (
  /٤٥ص/

ْعين بلغنا مرضاتك أجمعينيق الطاّ موفاّاللهم ي َ ْ ِّ  

ّما سطر باطن هذا الكتاب، بلغ اهللا و ُاقفه حسن املآب من الوقف ُ
ّ وقع لدي، وصح واتضح ،والشروط الشرعية اليت هي على أقوم الطرق املرضية ّ ّ
ّبني يدي، فحكمت بصحته ولزومه، يف خصوص  وعمومه، عاملا باخلالف هّ

ً
ّمة األسالف، مبقر فقري عفو ربه السيد مصطفى املوىل اخلالفه ئاجلاري بني األ ّ ّ

ّ عنه رب الربية مبنه)٢٢٩( عفىّمبدينة طرابلس احملمية، ّ ّ.  
  
  
  
  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  وبه نستعين
  

َِاحلمد هللا فاتح سبل اخلريات، ومتمم النعم واحلسنات، والصالة والسالم  ّ ُُ
ًعلى نبيه حممد خالصة سر الوجود، وعلى آله وأصحابه الركع السجود، صالة  َُّ ّ ّ

  .اسل من الوالدين الولدان يف كل عصر وأوان، ما تنن يمئًوسالما دا

  خادم شرع
  محمد مصطفى



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٦  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

َّ وأجل املبـرات، وأعظم ، فلما كان الوقف من أفضل الصدقات،وبعد ََ ّ
إذا ((: ّنات، املروي عنه بسند الثقات، من قوله ئُُالقربات، حبديث فخر الكا

))مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث
ّ، وعد منها الصدقة اجلارية بعد )٢٣٠(

ََومات دري فـلك السعادة واإلجالل، كوكب مساء املمات، وكان ذلك من معل ّ ُّ
ِ وال مراء، ساحب ذيل ٍ من غري شك،ُّالوزارة واإلقبال، درة تيجان الوزارء

ُالفخار، من أضاء جنم سعده أضاءت
 الشمس يف رابعة النهار، الوزير )٢٣١(

فظ ّ املكرم، احلاج سعد الدين باشا احملرتم حمادالوقور احملتشم، والدستور املشي
ّطرابلس الشام سابقا، أدام اهللا تعاىل إجالله، وأبد سعادته وإقباله،  ابن الوزير ً

ُُاملرحوم املربور، من فاز بأجل القربات، حىت نال من الفردوس أعال ّ
)٢٣٢( 

ًوحمافظ دمشق الشام سابقا، ُالغرفات، احلاج إمساعيل باشا أمري احلاج الشريف 
خلري العظيم، ليفوز من ذلك بالثواب طاب ثراه، فرغب بالزيادة من هذا ا

العميم، وحضر بنفسه الكرمية، ذات األخالق السليمة، واأللطاف العميمة، 
لس الشرعي املعقود يف مرج أسكلة طرابلس الشام، لدى موالنا وسيدنا  ّإىل ا

، خادم عمدة العلماء األعالم، زبدة اجلهابذة الفخام، خمتار املوايل العظام
ّألنام، عليه من اهللا تعاىل أفضل الصالة وأمت السالم، احلاكم ّشريعة سيد ا

ُالشرعي املوقع خطه الكرمي أعاله، دام فضله وعاله، وأشهد الوزير الوقور  ُ ّ ّ
ّاملشار إليه على نفسه الكرمية، أنه وقف وحبس وتصدق وأبد وخلد، وأحلق  ّ ّ

َبوقفيه الصادرين من سعادته السابقي التاريخ، والثابيت  َ املضمون، على ما فيهما َْ
ُّمن شروط وقيود وسوابق ولواحق، ما هو له وملكه، وحتت طلق تصرفه،  ْ َ

ّ الشرعي مبوجب حجج شرعية، خملدات بيده، /٤٦ص/ومنتقل إليه بالشراء 



  
٤٧   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

سابقات التاريخ على تارخيه، وبعض منه بإنشائه، حبيث ميلك وقفه وأنواع 
ًالتصرفات فيه شرعا إىل حني صدور هذا ا   :)٢٣٣(لوقف، وذلكّ

ّ مجيع البستان الشجري الكاين يف السقي الشرقي ظاهر /٤٨ص/
ِطرابلس الشام احملمية، املوظف عليه بطريق احلكر الشرعي جلهة وقف احلرمني  ّ ّ
ًالشريفني يف كل سنة ربع القرش، احملدود قبلة الطريق السالك الفاصل بينه  ِ

ًوبني بستان سندمر، وشرقا الطريق اآلخذ ُ ْ  إىل بستان املالكية، ومتامه بستان َ
ًاملشوطه، ومشاال الطريق الفاصل بينه وبني بستان البحصاصه، وغربا بستان  ً

  .ّورثة عمر باشه الطحان
ََومجيع احلقلة الشجرية املفرزة من بستان الشوطه

 الكائن يف السقي )٢٣٤(
ِاملرقوم، املوظف على احلقلة املذكورة بطريق احلكر الشرعي جلهة  وقف احلرمني ّ

ُالشريفني، يف كل سنة شاهية غروشية، حيدها قبلة وغربا البستان السالف  ً ً َ ِ ّ ّ
ًذكره، وشرقا الطريق الفاصل بينها وبني بستان الزاوية اآلخذ إىل بستان  ِ

ّاملالكية، ومشاال بستان ورثة عمر بن باشا الطحان ً.  
َََومجيع احلقلتني الشجريتني املفرزتني من بستان الز هرية الكاين يف السقي ّ

ّالوسطاين ظاهر طرابلس الشام احملمية
ّ املوظف على احلقلتني املذكورتني، )٢٣٥(

ِوعلى باقي قيمتهما من البستان املذكور بطريق احلكر الشرعي جلهة وقف 

ًاحلرمني الشريفني يف كل سنة قرش واحد، حيد احلقلتني املرقومتني قبلة بستان  ِ ّ
ً زاده، وشرقا جنينة البادرية، ومتامه اجلنينة )٢٣٦(خجيالسيد عبد املعطي مطر

ًاآليت ذكرها، ومشاال حقلة وقف بين املوقع، وغربا قسيمتها اآليت ذكرها أيضا ِ ًِ ّ ً.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

ًومجيع احلقلة الشجرية املفرزة أيضا من كامل البستان املرقوم، احملدودة  ََ
ًقبلة ّاحلقلة السالف ذكرها، وشرقا بستان وقف املوق: ِ ً ًع، ومشاال الطريق، وغربا ِ ً

  .قسيمها
َومجيع اجلنينة مع ما يتبعها من الربـوة َْ

 اآلخذة إىل حدود بستان )٢٣٧(
ّالزهرية الكاينة يف القرب من مقام عايشة البشناتية ّ ِ ِ

ّ، الصاحلة الولية ظاهر )٢٣٨(
ُطرابلس احملمية، وتعرف بالكسارة املشتملة على أصول الليمون والتفاح  ّ

ُ، احملدودة قبلة جنينة بيد الرهبان، ومتامه كسارة بيد السيد عبد )٢٣٩(دِوالفرصا ً ِ

ًومشاال . ّ عائشة البشناتية، والطريق/٤٩ص/ًاملعطي مطرجي زاده، وشرقا مقام 
ّحقلة وقف بين املوقع، وغربا قسيمها بستان الزهرية، املوظف عليها بطريق  ً ّ

ِاحلكر الشرعي من كامل القرش السالف ذكره جل هة وقف احلرمني الشريفني، ِ
ار  ّيف كل سنة شاهيتان قروشيتان، مبا هلا من حق الشرب من عدان  ّ

  .اخلميس
ّومجيع احلقلة الشجرية الكائنة يف السقي الوسطاين ظاهر طرابلس احملمية 

ً حبقلة الوادي، احملدودة قبلة بستان احلراث، وشرقا البستان اجلاري )٢٤٠(الشهريية ّ ً ِ

ًدة الوزير الواقف املشار إليه، ومشاال بستان التقيشة، وغربا بستان يف وقف سعا ً
ِاحلنبلي، املوظف عليها بطريق احلكر الشرعي جلهة وقف الطواشي يف كل سنة 

ار  ُثلث القرش مبا هلا من حق الشرب الواصل إليها من ماء قليط من ظهر 
  .ٍاجلمعة إىل بعد أذان عصره بساعة يف كل أسبوع

 مبا ،)٢٤١(ا ّمام الكاين يف أسكلة طرابلس الشام بالقرب مـن جامعهومجيع احل
ْاشتمل عليه من خزاناته وقدره النحاس وجاماته وإقميمه، وخمزنه الالصق ِ)٢٤٢( 

  .لإلقميم



  
٤٩   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

ًحيد ذلك قبلة بيت احلاج عبد اهللا بن حميي ِ ً الدين، وشرقا جامع )٢٤٣(ّ
ًلباب، وغربا بيت احلاج مراد ً، ومشاال الطريق السالك، وفيه ا)٢٤٤(األسكلة

ِالصياد، املوظف على احلمام املذكور بطريق احلكر الشرعي جلهة وقف  ّ ّ ّ
ّ يف كل سنة عشرة قروش، واملوظف على مائة اجلاري إليه من )٢٤٥(اخلنجريل

طالع ماء األسكلة الواصل إليها من قناة طرابلس جلهة وقف حممد باشا 
  .ًقرشا، يف كل سنة عشرون )٢٤٦(الدفرتي

ّ من حمالت )٢٤٧(ّومجيع الدار العامرة البنا الكائنة يف حملة العدميي
  .طرابلس الشام مع مجيع اجلنينة الكبرية الكائنة داخل الدار املذكورة

ومجيع الدكان املستخرجة من الدار، وتشتمل اجلنينة على أصول 
  .الليمون املختلف النوع

ّمة على سفل وعلو ومنافع وتشتمل الدار املرقو.  صغرية)٢٤٨(وأودة ُ
َومرافق وحقوق شرعية، فالسفل يدخل إليه من باب إىل فسحة صغرية، ينـزل 
ّمنها إىل فسحة كبرية مساوية مبلطة، يتوسطها حوض ماء كبري جيري إليه املاء  ّ ّ

ّ، وفيها أصالن مـن األتـرج)٢٤٩(من الطالع املالصق للدار املزبورة ُْ ُ
، وتشتمل )٢٥٠(

ُة على اثين عشر خمزنا متداخلة بكوات مطالت بعضها على جهات الفسح ّ ِ ُ ّ ُ ً
ّاجلنينة املرقومة، وعلى الفسحة املزبورة، ومطبخ، ومرتفق، معقود ذلك كله 
ٍباملؤن واألحجار، يتوصل إىل اجلنينة من جهة الفسحة الشمالية بباب، ويصعد  ّ

ُّمن الفسحة املذكورة على سلم حجر إىل ممشا
، )٢٥٢(لبالدمفروش با. )٢٥١(

َُمشتمل على ثالث أود مسقوفة باجلزوع
 واألخشاب، وعلى الفسحة )٢٥٣(

ْ من حجر، يصعد من أحديهما إىل ممشى /٥٠ص/ُّاألوىل الصغرية سلمان  َ
َُمبلط، عليه مخس أود مسقوفة باجلذوع واألخشاب، ويصعد من ثاين  ّ
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ّخشاب، بكوات ُّالسلمتني إىل فسحة صغرية، فيها أودة مسقوفة باجلذوع واأل ُ
ّمطالت على الطريق، ويف جانبها دهليز تتوصل منه إىل أودة صغرية ومرتفق،  ّ ِ ُ

ّوعلى الفسحة مصيف صغري يتوصل منه إىل أودة تعلوا َ
 باب الدار )٢٥٤(

ّ مسقوفة باجلذوع واألخشاب، بكوات مطالت على الطريق، )٢٥٥()املذكور( ُ ّ ُ
ّويدخل من الفسحة العلوية يف باب إىل د ّهليز له كوات مطالت على سفلي ُ ُ ّ ِ ُ ّ

ّالدار، وعليه ثالث أود مسقوفة باجلذوع واألخشاب، بكوات مطالت على  ُ ّ ُ َُ
َُاجلنينة وأودة صغرية، يتوصل منها إىل إحدى الثالثة أود الغربية وإىل ممشاها  ّ

ِاملتقدم ذكره ًحيد مجيع الدار مع اجلنينة قبلة. ّ ِ الطريق الفاصل بينها وبني : ّ
، )٢٥٧( اآلخذ إىل باب األسكلة)٢٥٦(درسة املرحوم الشيخ سليمان الرفاعيم

ََوشرقا الطريق الفاصل بينها وبني دار ورثة إبراهيم أفندي بـركة زاده، وفيه  ً
ُالباب، ومشاال بيت الرهبان ً، وغربا بستان الزهرية ملك السيد عبد املعطي )٢٥٨(ً

  .)٢٥٩(املطرجي، ومتامه خان البنادقة
ّ الدكان التابعة للدار املذكورة قبلة الطريق وفيه إغالقها، وشرقا بوابة ّوحيد ً ً ِ َ

ًالزهرية، ومشاال بيت الرهبان، وغربا اجلنينة مبا للحوض املذكور من حق املاء  ُ ً
 معلوم، ومبا للجنينة من )٢٦٠(الواصل إليه من قناة طرابلس حبق واجب شرعي

ُار مبا سكره ألجل سقياهاُحق الشرب الواصل إليها من ماء قليط امل ْ.  
ّومجيع الدار العلوية الكائنة يف حملة باب احلديد من حمالت طرابلس،  ّ ّ ُ
ِاملشتملة على طبقتني علويـتني ومطبخ ومصيف ومرتفق راكب على ذلك على ملك  ٍ َ ََّ ُْ
ًالغري، حيدها قبلة بيت ورثة الشيخ حيىي اجلاموس، وشرقا البيت املعروف ببيت أم  ً ِ ّ

  .ً، وغربا الطريق السالك)٢٦٢(ً، ومشاال بيت وقف جامع العطار)٢٦١(أسعد



  
٥١   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

ّومجيع الدار العامرة البنا الكاينة يف احمللة املرقومة املشتملة على سفل 
ُُّوعلو، فالسفل يدخل إليه من باب إىل فسحة سفلية، فيها فستقية ماء، 

ََويصعد منها على سلم حجر، يتوسطها أودة متختة راكبة عل ّ ّ ّ ى الفسحة ُ
ْبكوتني مطليتـني َ ِّ ُ ّ

ُّ على الطريق، ويف جانب السلم جلهة ميني الصاعد )٢٦٣(
َّويدخل من راس السلم بدهليز يعلوه متخت إىل . ًفستقية ماء أيضا ُّ

ً مساوية مبلطة، فيها فستقية ماء أيضا، يدخل منها إىل قاعة )٢٦٤(فسحـت ّ
ّيضا، وهلا كوات مطالت على َّ مبلط، فيه فستقية ماء أ)٢٦٥(بإيوانني وممشا ِ ُ ّ ً

َِّوعلى اإليوان الشمايل أودة كبرية بكوتني مطلتني على الطريق والقاعة، . الطريق ُ ّ
ّوعلى الفسحة مربع صغري، داخله كالر

.  صغرية)٢٦٧(، إىل جانبـه داكونـة)٢٦٦(
ّوعلى الفسحة جلهة القبلة طبقة مطالت على الطريق، وعلى الفسحة مطبخ  ِ ُ ِ

ّفيه فستقية ماء جيري إليها وإىل ما تقدمها ّمبلط،   من الفساقي املاء /٥١ص/ّ
ويف املطبخ كنيف . من الطالع الالصق للدار املذكورة حبق النصف من مائه

ّراكب ذلك كله ماعدا املربع والكالر والداكونه على إقميم محام عز  ّ ّ
 ، مسقوف كل ذلك باجلذوع واألخشاب، ويصعد من الفسحة)٢٦٨(الدين

ّعلى سلم حجر إىل طبقة كبرية بكوات مطالت على الدار، راكبة على املطبخ  ّ ُّ
َُّّوالكالر مسقوفة باجلذوع واألخشاب، ويتوصل من السلم إىل مصيف هو  ّ
ّسطح القاعة، ويتوصل منه إىل طبقة كبرية بكوات مطالت على الطريق،  ِ ُ ّ ّ

ذوع واألخشاب، ، مسقوفة باجل)٢٦٩(واملصيف راكبة على وقف البيمارستان
ِاملوظف على بعض أماكن الدار املرقومة جلهة الوقف املذكور بطريق احلكر  ّ

ًحيد الدار املرقومة قبلة البيت الشهري ببيت . الشرعي، يف كل سنة نصف قرش ِ ّ
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َْالكباس، وشرقا الطريق السالك وفيه الباب، ومشاال ربع وقف البيمارستان،  ً ً ّ
ّومتامه محام عز. ًوغربا كذلك   . الدينّ

، مع مجيع اجلنينة )٢٧٠(ومجيع احلوش العامرة البنا الشهرية حبوش اليكن
ّاملالصقة هلا املشتملة على بعض أصول الليمون، الكائن ذلك يف حملة باب 

ّالتبانة
ّ من حمالت طرابلس احملمية، ويشتمل )٢٧١(  على سفل )٢٧٢()احلوش(ّ

شتمل على فسحة فيها حوض ُُّوعلو ومنافع ومرافق وحقوق شرعية، فالسفل ي
ّماء جيري إليه املاء من طالع النحاسني الكائن يف حملة بـني اجلسريـن ّ

)٢٧٣( ،
ّشركة محام القراقيش

ِ ومن يشركه بذلك، حبق واجب معلوم ثابت القدم، )٢٧٤(

وفيها أربعة بيوت معقودات باملؤن واألحجار، ويدخل منها يف باب جلهة 
ُّم ذكرها، ويصعد من الفسحة على سلم حجر، ّالشمال إىل اجلنينة املتقد

ٍيدخل منها يف باب قبلي إىل فسحة فيها مخس طباق، داخل كل منها مطبخ  ِ

ِومرتفق على حدة مسقوفات باجلذوع واألخشاب راكب بعضها على قبو من 

َّأقبية السفلي، والباقي على ملك الغري، ويـتوصل من السلم إىل ممشى مشايل،  ُّ ّ َُ ُ
َإىل ثالث طباق، لكل مطبخ ومرتفق أيضا على حدة، مسقوفة يدخل منه  ِ ً ٍّ

باجلذوع واألخشاب راكب بعضها على أقبية السفل والباقي على ملك الغري، 
ْاملوظف على ذلك كله يف كل سنة بطريق احلكر الشرعي لوقف بين القراقوشي  ِ ّ ّ
ّقرش وسبع شاهيات القرش، ولوقف حممود بيك قرش واحد، ولوقف بين 

ًحيد اجلنينة مع احلوش قبلة دار احلاج .  ربع القرش)٢٧٥(لقاضي كمال الديـنا ِ

 )٢٧٧(ً ومتامه الطريق، وشرقا بيت ورثة مصطفى بشه)٢٧٦(ديب بن شرك
ًاحلموي، ودار احلاج عمر املعاليقي، ومشاال دار حسني ويوسف احلليب، وغربا  ً

  .، وفيه الباب)٢٧٨(السوق املعروف بسوق األساكفة
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ُّع الدار العامرة البنا الكائنة يف حملة زقاق الرمانةومجي ّ، من حمالت )٢٧٩(ّ
ّطرابلس، املشتملة على سفل وعلو، فالسفل يشتمل على فسحة مبلطة  ُُّ

 البحصاصي، فيها حوض ماء، ويدخل من الفسحة إىل /٥٢ص/بالبالط 
منها إىل أودة مشالية يالصقها مصطبة صغرية، ومنها إىل ثالثة أقبية متداخلة، و

رة، يالصق املصطبة  ًأودة صغرية يالصقها مصطبة ويدخل أيضا إىل أودة صغي
ويصعد من الفسحة على . ّاملذكورة مرتفق معقود ذلك كله باملؤن واحلجارة

َُّسلم حجر تنتهي إىل أودة، جتاهها باب يصعد منه على سلم حجر إىل  ُّ
ّفسحة مسقوفة مبلطة بالبالط البحصاصي، يتوسطها ف ستقية ماء، وجتاه ّ

ّالفستقية إيوان داخل كشك بكوات مطالت على جنينة بين السمـني ِ ُ ّ
)٢٨٠( ،

ّ داخلها أودة صغرية بكوات )٢٨١(ويدخل من اإليوان إىل أودة ذات إيوان وممشا
ّمطالت على اجلنينة املذكورة، ويدخل من اإليوان أيضا إىل مربع ويدخل من  ً ّ ِ ُ

 )٢٨٢(غرية فيها فستقية ماء، ويف صدرها أوجاقالفسحة املذكورة إىل أودة ص
ِّيدخل منها إىل مصيف، ويف الفسحة مربع كبري بكوتني مطلتني على اجلنينة  ُ ّ ّ
ُّوعلى الطريق العام، ويصعد من الفسحة على سلم حجر إىل مطبخ وكنيف 
ّيالصق املطبخ باب يدخل منه إىل مصيف، ويتوصل من الفسحة إىل ثالث 

ّ مسقوف ذلك كله باجلذوع واألخشاب، راكب ذلك على َُأود متداخلة،
ّاألقبية املتداخلة املسبوقة بالذكر، ويصعد من الفسحة السفلية على سلم حجر  ُ
ّجلهة القبلة يتوصل منها إىل مصيف، يدخل منه إىل طبقتني راكبتني على ظهر  ِ

  .ِالدكاكني اآليت ذكرها
ّبعضها بعض علوي الدار ّومجيع األربع حوانيت املستجدة الراكبة على 

ْاملذكورة، حيد الدار مع احلوانيت املرقومة قبلة بيت الربنس ً ِ ، ومتامه بيت )٢٨٣(ّ
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ً، وشرقا دار ورثة رمضان أفندي، ومتامه الطريق )٢٨٤(حسن ابن الربساوي
ًالسالك، ومشاال وغربا اجلنينة املذكورة، ومتامه بيت احلاج علي باليط، مبا للدار  ً

  . حق املاء الواصل إليها من طريقه للطوالع حبق واجب معلوماملذكورة من
ّ، من حمالت طرابلس )٢٨٥(ّومجيع الدار العامرة الكائنة يف حملة اليهود

ُُّاملشتملة على سفل وعلو ومنافع ومرافق وحقوق شرعية، فالسفل يشتمل على 
ليها ّفسحة مبلطة بالبالط البحصاصي وعليها إيوان يف صدره خزينة صغرية، ع

ّمتخت راكب على اإليوان، ويف جانب اإليوان جلهة الشمال مربع كبرية له  ّ
ّ مبلط بكوتني مطلتني على الفسحة وااليوان)٢٨٦(ممشا ِّ ُ ّ ويف جانب اإليوان . ُ

ًجلهة القبلة مربع أيضا مبمشا ّ ،معقود مجيع ذلك باملون واألحجار، وعلى )٢٨٧(ِ
ِالفسحة بيت صغري مسقوف بكوات مطل بع ُ ضها على الفسحة، والبعض ّ

ويف جانبه مطبخ بعضه مسقوف وبعضه معقود باملون . ّعلى جنينة مسميها
ّ سلم حجر يتوسطها بيت /٥٣ص/واألحجار، ويصعد من املطبخ على  ّ ُ

َُّويف رأس السلم باب يدخل منه إىل مطبخ (صغري معقود باملون واألحجار، 
عقود مجيع ذلك باملون وكنيف، ويدخل من هذا املطبخ إىل بيت صغري، م

ُّويدخل من رأس السلم إىل فسحة عليها طبقتان كبريتان . )٢٨٨()واألحجار
ّمسقوفتان باجلذوع واألخشاب بكوات لكل منهما مطالت على الفسحة  ِ ُ ٍ ّ
ُّواجلنينة املتقدم ذكرها، ويصعد من هذه الفسحة على سلم حجر إىل مصيف  ّ

هر الطبقة الواحدة بأربع هو ظهر املطبخ العلوي، وإىل مصيف هو ظ
ُ، ومنه إىل مصيف من غري جدر هو ظهر الطبقة األخرى، وعلى )٢٨٩(جدرات ُ

ّفسحة الدار السفلى حوض ماء جيري إليه املاء من الطالع الكائن يف حملة 
ًاليهود حبق واجب معلوم، حيد الدار املذكورة قبلة جنينة مسميها، وشرقا دار  ّ ً ِ ّ
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ًمسميها، ومشاال دار و ً، ومتامه الزقاق وفيه الباب، وغربا دار )٢٩٠(رثة قعقعيهاّ
ّورثة الذمي حنا حمفوض ّ

)٢٩١(.  
ًومجيع احلصة الشائعة وقدرها النصف اثنا عشر قرياطا من أصل أربعة  ّ
ِوعشرين قرياطا يف كامل البستان الشجري احلكري الكائن يف أرض قرية  ً

ّ من قرى ناحية الظنية)٢٩٢(إيعال
ِف على كامله بطريق احلكر ّ املوظ)٢٩٣(

الشرعي جلهة وقف احلرمني الشريفني يف كل سنة قرش ونصف القرش، شركة 
احلاج أمحد ابن الشيخ إبراهيم الشيخة، حبق النصف اآلخر املعلوم احلدود 

  .واجلهات
ِومجيع العشر طباق اليت أحدثها الواقف املشار إليه يف احلوش الكائن يف 

ية يف وقفه السابق، الراكبات على بيوت الوقف ّحملة مسجد اخلشب اجلار
  .املسقوفات باجلذوع واألخشاب املعلومات احلدود واجلهات

ومجيع القبو املعقود باملون واألحجار الكاين داخل احلوش املذكورة 
ّاملعلوم احلدود واجلهات، التابع كل ذلك لقضاء طرابلس الشام، بكل حق هو 

ُ ومضافات ولواحق وما يعرف به كل، ويعزى ًلذلك كله شرعا من طرق وطرايق ُ ُّ ُ
ًإليه شرعا داخل احلدود وخارجها على تناهي اجلهات، ومبا للبساتني املرقومة 
ُمن حق الشرب املعدن وغريه، الواصل إليها من طريقه املعتاد، ومبا للدور  َّ
 ّاملذكورتني من حق املاء الواصل إىل كل منها من ماء قناة طرابلس حبق واجب

ُ معلوم حسبما سطر وذكر)٢٩٤()شرعي( ُ.  
َوقفا صحيحا شرعيا، وحبسا مؤبدا خملدا مرعيا، ال يباع وال يوهب، وال  ً ًَّ ّ ً ْ ً ً
ٍميلك وال يستملك، وال يبدل وال يستبدل، وال ينتقل مللك أحد بوجه من  ْ ُ ُ ُّ ّ ُ
ّالوجوه، وال بسبب من األسباب، بل كلما مر عليه زمان أكده زمان، وكل ّّ ما ّ
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ُُتواىل عليه عصر وأوان أطده وخلده، فهو حمرم حبرمات اهللا تعاىل، مدفوع عنه  ّ ّ ّ
حبول اهللا تعاىل، فمن سعى يف نقضه وإبطاله وتغيريه واستبداله فاهللا تعاىل 

   جيازيه بأفعاله،/٥٤ص/
ّويستعيذ الواقف باهللا تعاىل وحوله وقوته من شر متمرد ذي شوكة،  ّ ّ

ّومتغلب يتغلب على و ّقفه هذا بتملك واستمالك، وتعطيل واستهالك، جيري ّ
احلال يف ذلك كذلك أبد اآلبدين ودهر الداهرين إىل أن يرث اهللا تعاىل 

ََفمن بدله بـعد ما مسعه فإمنا إمثه على األرض ومن عليها وهو خري الوارثني،  ُ ُ ُُ َِْ َِّ َ ََ َِ َ َ َ َْ ْ َّ َ
َالذين يـبدلونه إن اهللا مسيع ع ٌ َِ َّ ِ ُ َُ ِّ َُ َ

ِ ٌليمَّ
ِ)٢٩٥(.  

َ وقفه هذا على نفسه الكرمية - أثابه اهللا تعاىل-  الواقف )٢٩٦(أنشأ
ّ حياته، فسح اهللا تعاىل يف مدته ال يشاركه فيه مشارك، وال ينازعه )٢٩٧(ّمـدت

 فاطمة خامن، والست عابدة )٢٩٨(]ة[فيه منازع، مث من بعد فعلى كرمياته السيد
من سيحدثه اهللا تعاىل له من األوالد  خامن، وعلى )٢٩٩(خامن، والست نايله

ْذكورا وإناثا بينهم على الفريضة الشرعية، للذكر مثل حظ األنثـيـني، مث من  ََ ُ ً ً
على أوالد أوالد بعدهم فعلى أوالدهم كذلك، مث على أوالد أوالدهم، مث 

م مثل ذلك، بطنا بعد بطن، وطبقة بعد  ًأوالدهم كذلك، مث على أنساهلم وأعقا
َْهذا الوقف بوقفيه  )٣٠٠(طبقة العليا حتجب الطبقة السفلـى، ملحقطبقة، ال

ِالسابقني املتقدم ذكرمها السابقي التاريخ على تارخيه على ترتيب الوقفني  ّ
ما شروطا وترتيبا  ًاملرقومني وشروطهما؛ وعوده إىل من ذكر فيهما ملحقا  ً ً

  .ًوعودا
ّوملا مت هذا الوقف واحنسمت

 قيوده اليت )٣٠٢(طت شروطه، وانضب)٣٠١(
ما شروطا ً وقيودا، )٣٠٣(ًهي شروط وقيود الوقفني السابقني، والتحق 
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ْ وقفا واحدا من غري زيادة شرط على ذينك الوقفني املذكورين ال )٣٠٤(وصاروا َ ٍ ْ ِ ً ً
ّ وقف واحد، وسلمه موالنا احلاكم الشرعي املومى إليه من )٣٠٥(قيد، بل هم 

ّل التسجيل، وهو حسني بشه ابن علي الرتمجان عن ًّاملنصوب عليه متوليا ألج
، )٣٠٦(الواقف الرجوع يف وقفه هذا حمتجا بعدم اللزوم قبل احلكم والتسجيـل

ُعلى قول اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان، أفاض اهللا تعاىل على مرقده 
ّسجال الغفران، فعارضه املتويل املنصوب املذكور، وترافع معه لدى احلاكم 

ّشرعي املومى إليه، فرأى أن احلكم بصحته أوىل، على قول بعض األصحاب ال ّ
ّمن أئمة مذهب النعمان، وحكم بصحة الوقف ولزومه يف خصوصه وعمومه،  ّ
ّعاملا باخلالف اجلاري يف األوقاف بني األئمة األسالف، وانتـزعه من يد املتويل  ّ ً

يه جلهة الوقف املسطور، ّاملذكور، وأعاده إىل الواقف املشار إليه ليتصرف ف
ّغب. وأمر بتسجيله

ْ أن حكم بلحوقه بالوقفني املذكورين، وأشهد )٣٠٧(
ّ على حكمه شهوده أدناه إشهادا وحكما وأمرا صحيحات شرعيات /٥٥ص/ ً ً ً

ٍمسطرات بالطلب يف اليوم السابع من شهر رجب من شهور سنة تسع وستني  ّ
  .ومئة وألف

  .ّة والسالم على من ال نيب بعدهواحلمد هللا تعاىل وحده، والصال
  شهود الحال

  ن ّعمدة العلماء واملدرسي  ّعمدة العلماء احملققني
  الكرام السيد حممد أفندي  الفخام موالنا احلاج 

ًعثمان أفندي املفيت باحملمية حاال   ًاملفيت باحملمية سابقا  ّ
  ّفخر السادات واملدرسني  ّعمدة السادات واملدرسني

  السيد حممد أفندي   القادر أفنديالعظام السيد عبد
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  ًنقيب القدس سابقا  ًقيمقام نقيب السادة األشراف حاال
  ّفخر السادات املدرسني  عمدة األماجد احملرتمني

  السيد حممد أفندي أدمهي   احلاج إبراهيم آغا
  )٣٠٩(زاده   طرابلوس الشام)٣٠٨(آغاية

  صطفىموالنا السيد م  موالنا فخر العلماء  فخر السادات الكرام
  )٣١٠(أفندي القامسي      ّواحملدثني حممد  السيد عبد الوهاب أفندي

   فضله)٣١١(]زيد[      أفندي  بركه زاده
      عبد الرمحن بن  الشيخ أمحد بن  عبد القادر بن    الشيخ أمحد

الشيخ يوسف                    )٣١٢(مصطفى ابن بروانه  الزين القلعه جي  آغا بن حسن
     الشعار    أخ بابا

  ّعلي أفندي املقيد      حسني باش آغا  ّاملؤذن  الشيخ علي
        علي الرتمجان  ابن احلاج حسن
  يوسف بن عمر جاويش  السيد حسن بن احلاج  موالنا السيد حيىي
  قلعه جي    أمحد تابع نقيب أفندي  أفندي احلسيين

         فضله] زيد[
  السيد درويش بن  مصطفى بن علي

  السيد درويش احلجار    بشه يازجي
  احلاج إبراهيم بن  األستاذ موسى  اج حممد العطاراحل

  عثمان جاوش    ابن ربيع النجار  ابن احلاج حممد السويري
  احلاج إبراهيم بن  احلاج درويش بن

  احلاج حممد الشامي الشعار    احلاج حممد
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  إبراهيم بشه  احلاج حسني  السيد عمر الشامي
  حمضر باشي  احلصري  ابن السيد حممد معال

  احلاج مصطفى  لياحلاج عمر بن ع
  احملضر  سعد الدين الصيادي

  كاتبه احلقري إبراهيم    حسني بشه  
  ابن مصطفى العكاري    احملضر  

ّحواشي نص الوقفية ّ  

ّقبة ((ّواملعروف أن بطرابلس . ّهذه تسمية فريدة مل أجدها يف أي مصدر آخر) ٢٠٩ (
ُ وهي حملة مشرفة على املدينة من الشمال الشرقي، نصبت ف))النصر ّيها قبة السلطان ّ

َّوهلذا مسيت . م١٢٨٩/  ه٦٨٨املنصور قالوون عندما حاصر طرابلس وفتحها سنة  ُ
ّدرة األسالك (( يف ))بدر الدين حبيب احلليب((ووردت هذه التسمية عند . ))ّقبة النصر((

ّأما أن . ٣٩١/ ٢ ج- ح٦١٧٠ّ مصور بدار الكتب املصرية، رقم ))يف دولة األتراك
  . فإنين أقف على ذلك ألول مرة))مدينة النصر((بلس ُيطلق على طرا

َهـو النعمان بن ثابـت بن زوطى، صاحب مذهب الفقه احلنفي) ٢١٠( .  ه٨٠ولد سنة . ُ
 - حتقيق تدمري–للذهيب . تاريخ اإلسالم: انظر عنه يف. م٧٦٧/  ه١٥٠وتويف سنة 

مصادر  وفيه حشد ٣١٣ - ٣٠٢/ ٩ ج - م١٩٨٨طبعة دار الكتاب العريب، بريوت 
  .ترمجته

  .))املوال((: ))ط(( يف) ٢١١(
  .))وحرر((: ))د((يف ) ٢١٢(
ُهو عثمان بن مصطفى بن أيب اللطف مجال الدين بن مصطفى بن يوسف ) ٢١٣(

َْتوىل إفتاء طرابلس وتدريس القرمشية وجامع طينال. كرامي ّ َ َََمات يف أذنة سنة . ّ
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 – القسم الثالث -  تدمري–. موسوعة علماء املسلمني: انظر عنه يف.  ه/ ١١٧٥
  .٨١٦ رقم ٢٨٨ - ٢٨٦/ ٣ج

  .))ط((، ليست يف ))السابق((: ))د((يف ) ٢١٤(
  .اختالف يف ترتيب الشهود، ونقص يف األلقاب واألمساء: ))ط(( يف) ٢١٥(
  ).سالك: (نسألك يف األصل بلفظ: وقد ورد الفعل. ))ط(( يفمن هنا ليس ) ٢١٦(
  ).سالك(يف األصل : مكرر) ٢١٦(
ُمنه منَّه وغفرانه((: والصواب أن يقال. هكذا يف األصل) ٢١٧( َ((.  
إذا مات اإلنسات انقطع عنه عمله إال ((: حديث صحيح، رواه أبو هريرة بلفظ) ٢١٨(

ٍإال من صدقة جارية، أو علم يـنتـفع به، أو ولد صاحل يدعو له: من ثالثة ُ َ َُْ ٍ ِ رواه . ))ّ
ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، : ّمسلم يف صحيحه، كتاب الوصية، باب

 طبعة دار إحياء الرتاث – حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي - )١٦٣١(رقم احلديث 
وأخرجه أبو داود، يف الوصايا، باب ما جاء يف . م١٩٥٥/  ه١٣٧٥العريب، بريوت 

باب ما جاء يف الوقف، . ، والرتمذي يف األحكام)٢٨٨٠(الصدقة عن امليت، رقــم 
  .٣٧٢/ ٣، وأمحد يف املسند )١٣٩٠(رقم 

  .))أعلى((: الصواب) ٢١٩(
  .مل أعرف موقعها بالتحديد) ٢٢٠(
م على الوايل ))إبراهيم باشا العظم((كان من أعوان ) ٢٢١( ، قتله أهل طرابلس عند ثور

حممد كامل –طرابلس يف التاريخ . (م١٧٣٠/  ه١١٤٣ يف سنة ))إبراهيم باشا((
  ).٢٠٣ ص -مرجع سابق–َّدمري وفضل مقدم  حتقيق عمر ت- البابا

  .))باجلزوع((: يف األصل) ٢٢٢(
ُتقع جبوارها من اجلهة الشمالية، وتعرف اآلن مبقابر الزعبية: ّجبانة القلعة) ٢٢٣( ُ.  
ُوأصبحت تطلق على . معناها بالرتكية مسافة مرحلة، أو مسرية يوم: القناق) ٢٢٤(

  .مكان االسرتاحة للمسافر 
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مبىن احلكومة وفيه الدوائر الرمسية، وديوان الوايل، واحملكمة : السراي= اياالسر) ٢٢٥(
ًوكان موجودا حىت منتصف القرن املاضي، بني جامع . الشرعية، ومستودع الذخرية

  .السيد عبد الواحد املكناسي وقلعة طرابلس
وقد وقفها . كلم١٥بلدة كبرية على الساحل بينها وبني طرابلس حنو : ًاملنية حاليا) ٢٢٦(

. م١٤٧٧/  ه٨٨٢كلها مع بساتينها السلطان قايتباي عند زيارته لطرابلس يف سنة 
القول املستظرف يف سفر موالنا امللك األشرف، البن : انظر. (للحرمني الشريفني

، دفرت ١٩٨٤ّ طبعة جروس برس، طرابلس - حتقيق عمر عبد السالم تدمري–اجليعان 
لسنة ) ٦٨(رشيف رئاسة الوزراء باستانبول، رقم مالية لواء طرابلس، احملفوظ بأ

ّ وفيه أن مغل الوقف بلغ ١٣٦ ص –. ه٩٢٥ َ   ).١٣٧ص (ً قرشا ٢١٤٨٥ُ
  .الذي يعمل على املدفع: الطوجبي) ٢٢٧(
إىل هنا تنتهي أوقاف سعد الدين باشا العظم يف طرابلس ونواحيها يف امللحق ) ٢٢٨(

وتركنا شروط الوقف . ّذقية، مل نتعرض هلااألول، وما بعد ذلك أوقافه يف جبلة والال
  .ًامللحق وتواقيع الشهود دفعا للتكرار

  .))عفا((: الصواب) ٢٢٩(
  .ّتقدم ختريج هذا احلديث) ٢٣٠(
  .))إضاءة((: الصواب) ٢٣١(
  .))أعلى((: الصواب) ٢٣٢(
املذكور بعد ذلك أوقاف جببلة، نستثنيها، ونكتفي باألوقاف ضمن طرابلس ) ٢٣٣(

  .هاونواحي
  .ومل أقف على موقعه. ))املشوطه((: ّتقدم) ٢٣٤(
ّانتقلت تسمية البستان إىل احمللة املعروفة اآلن مبحلة الزهرية أو الزاهرية، وهي بني ) ٢٣٥( ّ

ًالتبانة مشاال، والتل جنوبا: َّحمليت ّ ً ّ.  
َّهكذا ورد هنا، وهو خطأ، وسيصحح بعد قليل ) ٢٣٦(   .))مطرجي((ُ
ّة مرتـفع التل العايل، وهو يف الوسط التجاري لطرابلسُيقصد بالربو) ٢٣٧( َ َ.  
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ّبطلة طرابلسية كانت جتاهد ضد الفرجنة الصليبيني أثناء احتالل : ّعائشة البشناتية) ٢٣٨(
ِطرابلس، يرد ذكرها يف السرية الشعبية للظاهر بيربس، مع أخيها  . ))ّحسن البشنايت((ِ

 -  طبعة دار اإلميان، طرابلس- تدمري–تاريخ طرابلس السياسي واحلضاري : انظر(
عمر –ّ، عائشة البشناتية جان دارك طرابلس ٥٥٩، ١/٥٥٨ج- ١٩٨٤طبعة ثانية 

 حملمد - ، طرابلس عرب التاريخ٢ ص- ٤/٩/١٩٧٧ جريدة السفري، بريوت - تدمري
  ).٣٦٧ ص- ّ وفضل مقدم-  حتقيق عمر تدمري- كامل البابا

  ).املنجد(التوت : ِالفرصاد) ٢٣٩(
  .))الشهرية((: صوابال) ٢٤٠(
ّهو محام إبراهيم باشا العظم جبوار اجلامع الكبري العايل باملينا، من اجلهة اجلنوبية، ) ٢٤١(

ّتعطل منذ ربع قرن من اآلن وحتول إىل متجر لذبح الدجاج وبيعه ٍ ّ.  
  .))الالصف((: يف األصل) ٢٤٢(
  .))حمى((: يف األصل) ٢٤٣(
ُيناء، يقوم فوق الطريق وجمموعة من الدكاكني، ويصعد هو اجلامع الكبري العايل بامل) ٢٤٤(

ُإليه بسلم حجر وهلذا يعرف بالعايل ًكان مسجدا صغريا يف عصر املماليك، وجرى . ُّ ً
يؤكد هذا لوحة . م١٧٢٢/  ه١١٣٥توسيعه على يد أيب بكر بن حممد أغا يف سنة 

ُحجرية مثبتة يف امليضأة نقش عليها ما يلي   :-ٍ بلغة ركيكة- : ّ
ًهنيا ملن ابين وكان للخري سابقا وكرب(( ً  

  ًمسجدا فنعم ما ابين وله ابغي فهو أبو بكر بن حممد
  .ًآغا رمحة الرحيم عليه راجيا حسن اخلتام

  .)) يف صفر١١٣٥من اهللا له ولوالديه سنة 
َاخلنجريل) ٢٤٥( ّ توىل طرابلس يف ))مصطفى بن اسكندر باشا اخلنجريل((هو األمري : ِْ

 حتقيق - ذيل إعالم الورى، البن طولون. ())ُُّخرم((ُويعرف بـ . م١٥٢٢/  ه٩٢٨سنة 
، تاريخ طرابلس السياسي ٢٤٠ ص- ١٩٦٤ طبعة دمشق - حممد أمحد دمهان

ًوبىن جامعا بقلعة طرابلس قبل واليته يف سنة ) ٢/٢٤٨ ج-  تدمري- .واحلضاري
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، ٢/٣٤٨ ج- .ستاريخ طرابل: انظر لوحة بناء اجلامع يف كتابنا. (م١٥١٨/  ه٩٢٤
 ١٥ ص- ٨ّانظر سجل احملكمة الشرعية رقم . (ومن أوقافه خان للعسكر) ٣٤٩
إبراهيم باشا ((ّ وقف محام األسكلة، الذي انتقل إىل ))حممد((والبنه (  ه١١٥٠لسنة 
  (. ه١١٢٨ّسجل احملكمة لسنة . ( فيما بعد))العظم

ًما يعين أنه كان ممسكا بدفرت نسبة إىل الدفرت، : ))الدفرتي((و. مل أجد له ترمجة) ٢٤٦(
ُاملالية، ويف طرابلس حي يعرف بالدفتار، أو الدفرت دار ّ.  

ُيف طرابلس حملتان تعرفان يف العصر العثماين بالعدميي، إحدامها) ٢٤٧( ّحملة عدميي : ّ
  ص-  تدمري–. ّحمالت طرابلس القدمية: انظر. (ّاملسلمني، وحملة عدميي النصارى

  ).١٢٣ -١٢١و ١٠٣
َأودة ) ٢٤٨(   .تركية مبعىن غرفة: أوضه= ُ
  .))املذبوره((: يف األصل) ٢٤٩(
ّاألتـرج ) ٢٥٠( ُ ُْ)Citrus medic :(ّنوع من األشجار اليت ال تنبت إال يف البالد احلارة ّ .

جزء (  ه٧٤٩تويف .(ُمسالك األبصار يف ممالك األمصار، البن فضل اهللا العمري(
 مكتبة مدبويل، القاهرة -بد احلميد صاحل محدانع. حتقيق د–خاص باحليوان والنبات 

ْالزفـري((وهو املعروف يف طرابلس والشام بـ) ٢١٥ ص - ١٩٩٦ ، من فصيلة الربتقال ))ُّّ
  .والليمون

  .))ممشى((: الصواب) ٢٥١(
  .))بالبالط((: الصواب) ٢٥٢(
  .))باجلذوع((: الصواب) ٢٥٣(
  .))تعلو((: الصواب) ٢٥٤(
  .مضافةُكتبت فوق السطر ) ٢٥٥(
/  ه٨٧٠ُمدرســة الرفــاعي أو املدرســة الرفاعيــة، بنيــت يف عــصر املماليــك قبــل ســنة ) ٢٥٦(

ُإذ كانـــت حتمـــل علـــى جـــدارها نـــص مرســـوم نقـــش باســـم الـــسلطان الظـــاهر . م١٤٦٥ ّ
ة عــدميي . م١٤٦٥/  ه٨٧٠ّ بتــاريخ مــستهل ربيــع اآلخــر ســنة ))خــشقدم(( ّــوهــي يف حمل
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 -Sobernheim Mortiz- Corpus Inscriptionum Arabicarum. (النـصارى
T.xxv. (٢٥)- Institut Francais de Caire ١٩٠٩- P.١٢٦ ,١٢٥).                  

ُ ونسبت املدرسة إىل ٣٢٤-٣٢١ ص- تدمري–.. تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس
ّالرفاعي ألنه كان يتوىل التدريس فيها، وهو شيخ الطريقة الرفاعية بطرابلس يف أيامه،  ّ
ّويف املدينة حي يعرف حىت اآلن بطلعة الرفاعية تؤدي إىل حي أيب مسراء، كان  ّّ ُ

ِيسكنها بنو الرفاعي فنسبت إليهم ُ.  
، ومنه ))السراي العتيقة((ّأحد أبواب طرابلس يف احلي املعروف اآلن بـ : باب األسكلة) ٢٥٧(

وبىن الوزير . ذا االسمُّامليناء، وهلذا مسي = كانت الطريق بني البساتني إىل األسكلة 
ّبوابة ((ُ قرب الباب، فأصبح يعرف بـ ))السراي(( وايل طرابلس ))حممد باشا األرناؤوط((

ّم، وحمالت طرابلس ١٧٣٩ / ه١١٥٢ لسنة ٨ّسجل احملكمة رقم : انظر. ))األمري حممد
  .١٢٠ ص - تدمري–.. القدمية

ًأن البيت املذكور كان قريبا من ّنرجح . يف حارة النصارى بطرابلس: ُبيت الرهبان) ٢٥٨( ّ
  .م١٨٧٣ و١٨٦٢ُ للروم األرثوذكس اليت بنيت بني سنيت ))مارجاورجيوس((كنيسة 

ّخبان العسكر يف حملة الدباغة. هو اخلان املعروف اآلن: خان البنادقة) ٢٥٩( ِنسب . ّ ُ
. بضائعهمًقدميا إىل التجار القادمني من البندقية بإيطاليا حيث كانوا بنـزلون فيه مع 

ّويتألف اخلان من ثالثة أقسام عمرانية، قسم من عهد الفرجنة الصليبيني، وقسم 
 ١٥٠٠ّمملوكي، وقسم عثماين، وهو أكرب خانات طرابلس، تشكل مساحته أكثر من 

ْوعرف أيضا خبان األسرى، وخان الغميضة. مرت مربع ّ ً ّوفيه كان يوزع احلرير الوارد إىل . ُ
الوثائق : ضمن حبث. م١٧٤٢ لسنة ١ دفرت رقم –ر شام شريف دفات: انظر. (املدينة

 -  دمشق-  مؤمتر بالد الشام الثاين- جناة غويونج–ّالعثمانية املتصلة بسورية ودمشق 
  (. ه١٢٥٥ سنة ٣٨ ص- ٣٧ّ، سجل احملكمة الشرعية بطرابلس، رقم ١/٩٧ج

ا مشطوبة))شرعي((أتت كلمة ) ٢٦٠(   . بعد واجب إال أ
  .ِلى ذكر هلا يف املصادرمل أقف ع) ٢٦١(
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ابن (( و))أيب الفداء((بناه الشيخ ناصر الدين العطار، حسب قول : جامع العطار) ٢٦٢(
/ ٤ ج-  ه١٣٢٥املختصر يف أخبار البشر، املطبعة احلسينية مبصر :  يف))الوردي
ابن أيبك ((ّ، ويسميه ٣٥٢/ ٢ ج ه١٢٨٥ مصر –، وتاريخ ابن الوردي ١٥٣

 حتقيق –ّالدر الفاخر يف سرية امللك الناصر :  يف))لدين العطاربدر ا((: الدواداري
 -.م١٩٦٠/  ه١٣٧٩ منشورات املعهد األملاين لآلثار بالقاهرة - هانس روبرت رومير

وتويف العطار سنة . م١٤/  ه٨، وكان بناؤه يف الربع األول من القرن ٣٩١ص
  ص- تدمري–. تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس: انظر. (م١٣٤٨/  ه٧٤٩
٢٠٦ - ١٩٠.(  

  .))ّمطلتني((: الصواب) ٢٦٣(
  .))فسحة((: الصواب) ٢٦٤(
  .))وممشى((: الصواب) ٢٦٥(
َّتسمى يف مصر. غرفة املؤونة: كالر) ٢٦٦(   .))كرار((: ُ
َمكان صغري غالبا ما يكون حتت درج السلم، توضع فيه املهمالت من : داكونة) ٢٦٧( َّ ُّ ّ َ َ ً

  .األشياء، أو احلطب
ّ محام عز الدين)٢٦٨( ّواحد من أشهر محامات طرابلس، بناه نائب السلطنة بطرابلس : ّ

ّيف حملة باب . م١٢٩٨ - ١٢٩٤/  ه٦٩٨ - ٦٩٤ بني ))ّعز الدين أيبك املوصلي((األمري 
ّكان القسم الغريب منه، حيث الباب، كنيسة التينية للفرنج يف فرتة احتالهلم . احلديد

الالتينية تعلو املدخل، وكذلك صورة للحمل الفصحي منقوشة لطرابلس، إذ التزال الكتابة 
َْويتألف احلمام من قطاعني معماريـني. على عتبة الباب الثاين مع كتابة التينية أخرى ّ ويف . ّ

تاريخ طرابلس . (، ويف اجلهة الغربية قصره))ّعز الدين((اجلهة اجلنوبية منه ضريح األمري 
  ).٣٠١، ٣٠٠/ ٢ ج- تدمري–. السياسي واحلضاري

ّويسميه العامة. ))دار الشفاء((: من أصل فارسي، تعين: البيمارستان) ٢٦٩( ّ :
ّ صاحب احلمام الذي تقدم، على ))ّعز الدين أيبك املوصلى((بناه األمري . ))املارستان(( ّ

ر  ّ يف الضفة الغربية مشايل جامع ))أبو علي((ّحافة  ّالربطاسي((ّ  ، يفصل بينهما ))ُ
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ً وأزيل متاما حنو سنة ١٩٥٥رته مياه النهر عندما فاض يف أواخر سنة غم. الطريق ُ
بدر الدين حممد بن احلاج أيب ((وكان األمري .  يف مشروع تقومي جمرى النهر١٩٦٠

ًم، قد جدد بناء البيمارستان عندما كان أمريا ١٣٤١/  ه٧٤٢ املتوىف سنة ))بكر احلليب ّ
ّا يذكر البيمارستان يف سجالت احملكمة ًبطرابلس، وجعل له أوقافا، وهلذا عندم ُ

َّالشرعية يسمى  بدر الدين (( و))عز الدين أيبك(( نسبة إىل ))ّالبيمارستان عزي وبدري((ُ
املختصر يف أخبار البشر : انظر. (اجلديد) ٦٤ و٣٠(وهو حيمل رقم العقار . ))احلليب

، ٢١ص ٥، وسجل احملكمة الشرعية بطرابلس، رقم ١٣٧/ ٤ج–أليب الفداء 
 -  تدمري–. ، وتاريخ طرابلس السياسي واحلضاري١٤٤ص -   ه١١٦٦ّوسجل سنة 

  ). وفيه مصادر أخرى٣٠٠- ٢٩٨/ ٢ج
  .ّتقدم التعريف باليكن) ٢٧٠(
ّحملة باب التبانة) ٢٧١( ُوعرفت . ًكانت آخر حدود طرابلس مشاال يف العصر العثماين: ّ

ََبالتبانة لوجود حمالت بيع التنب والعلف للدو ْ ّ ًاب، حيث كانت الدواب تأيت حمملة ّ ّ ّ ّ
ّبالثمار والفواكه والبقول واحلبوب واخلضراوات وغري ذلك من جبال الضنية وعكار، 
َومن سورية، وتفرغ أمحاهلا يف اخلانات املنتشرة خارج البوابة، مث تنقل إىل داخل  ُ ُّ

ُاملدينة، ونظرا لكثرة الدواب اليت تتجمع خارج البوابة فقد كثرت ّ ّ ّ ن،  ّ حمالت بيع التبً
ّفعرفت البوابة واحمللة بذلك ّ وبالقرب منها إىل الداخل . ّوالتزال البوابة قائمة حىت اآلن. ُ

 -  تدمري–. ّحمالت طرابلس القدمية: انظر. ())جامع حممود بيك السنجق((
  ).١١٨، ١١٧ص

  .ُكتبت بني السطور) ٢٧٢(
ر : ّحملة بني اجلسرين) ٢٧٣( ّ بني حملة السويقة جنوبا وحملة ))بو عليأ((تقع على جانيب  ًّ َ ُ

ًالتبانة مشاال َجسر السويقة الذي كان جبوار جامع الربطاسي، واآلخر: واجلسران مها. ّ ُ :
، ١١٤ ص-  تدمري–. ّحمالت طرابلس القدمية. (ّاجلسر العتيق املعروف بالدباغة

١١٥.(  
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 للشيخ عبد ))ة الطرابلسيةالتحفة النابلسية يف الرحل((: ويف. هكذا يف األصل) ٢٧٤(
 منشورات املعهد األملاين لألحباث الشرقية يف –حتقيق هريربت بوسه –الغين النابلسي 

ّ، وهو يف سجالت احملكمة )بالفاء ())ّمحام القرافيش(( ٧٣ ص-١٩٧١بريوت 
، وقد أزيل يف وقت ))اء الدين قراقوشي((لصاحبه ) بالقاف(ّمحام قراقيش : بطرابلس
  .وفغري معر

ّهو اإلمام العالمة، الشيخ كمال الدين حممد ابن الناسخ : القاضي كمال الدين) ٢٧٥(
ّله عدة مؤلفات. األطرابلسي املالكي، قاضي املالكية بطرابلس تويف بطرابلس يف سنة . ّ

حتقيق جربائيل –ّالكواكب السائرة يف أعيان املئة العاشرة، للغزي (م ١٥٠٨/  ه٩١٤
القاضي كمال : ومن أحفاده) ٨١ و٨٠ص/ ١ ج-١٩٤٥ بريوت–سليمان جبور 

ّسجل احملكمة  ) ه١٠٤٣الدين ابن القاضي ناصر الدين ابن الناسخ، املتوىف سنة 
  ).١٣٥ و١٣١ص/ ١الشرعية، رقم 

  .مل أجد له ترمجة) ٢٧٦(
  .، وهو خطأ))بشنه((: يف األصل) ٢٧٧(
ُإسكايف، وهو الذي يصلح األحذ: مفردها: األساكفة) ٢٧٨( ّية، ويقع السوق بني محام ّ

  .ّ يف حملة باب احلديد))املدرسة القادرية(( و))ّعز الدين((
ّمتفرع من سوق النحاسني باجتاه اجلنوب إىل سوق الصباغني: ّزقاق الرمانة) ٢٧٩( كان . ّ

ويف وسط الزقاق ضريح الشيخ . م١٩٦٠ّعنده خان الرمانة وقد أزيل حوايل سنة 
. تاريخ طرابلس السياسي واحلضاري(م ١٧٤٤-  ه١١٥٧سنة  املتوىف ))حسن الربكة((
  ).٣٤ رقم ٣٠١ ص -  تدمري–

الشيخ : منها. السمني والثمني: أسرة معروفة يف طرابلس، يقال هلا: السمني) ٢٨٠(
ّخليل ابن الشيخ إبراهيم الثمني، خطيب جامع الربطاسي، له عدة مؤلفات تويف . ُ

 - لعبد اهللا حبيب نوفل–بلس وأدبائها تراجم علماء طرا(م ١٨٧٦/  ه١٢٩٣سنة 
واليزال اجلامع بتولية ) ٢٥٩، ٢٥٨ ص– ١٩٨٤منشورات مكتبة السائح، طرابلس 

  .بين الثمني حىت اآلن



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٨  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

  .))ممشى((: الصواب) ٢٨١(
  .موقد: بالرتكية، معناها: أوجاق) ٢٨٢(
ّاملرجح لدي أنه هو خان املنـزل املعروف بقصر الربن: ِْبيت الربنس) ٢٨٣( س، وكان يف ّ

ّحملة السويقة، على ضفة النهر الشرقية َ َ ُ أزالته مديرية اآلثار اللبنانية عقب فيضان . ّ
 ووضعت حجارته داخل قلعة طرابلس إلعادة بنائه من جديد، ومل ١٩٥٥النهر سنة 

ّوتدل زخارف الواجهة والكتابة عليها أن املبىن من . يتحقق هذا املشروع حىت اآلن ّ
  .العصر الفاطمي

 بقضاء الكورة يف ))َْبـرسا(( نسبة إىل قرية ))الربساوي((ّولعل . مل أجد له ترمجة) ٢٨٤(
مصطفى ((ٍاجلنوب الشرقي من طرابلس، فيها بقايا قلعة بناها حاكم طرابلس 

 طبعة دارعون، لبنان -حلسن نعمة–موسوعة املدن والقرى اللبنانية . ())اغابوبر
  ).١٢٩ ص- ١٩٩٦

كانت بظاهر طرابلس، يف اجلهة الشمالية الغربية من خان العسكر، : ّحملة اليهود) ٢٨٥(
ّبني الدباغة وجبانة الغرباء ّ  لسنة ٦٨ رقم ))دفرت مالية لواء طرابلس((جاء يف إحصائية . ّ

ّأن اليهود كانوا يشكلون . م١٥١٩/  ه٩٢٥ تشكل )  أسرة١٥٤٣(من )  أسرة٩٠(ّ
/  ه٩٧٩ لسنة ٥١٣ رقم ))ء طرابلسدفرت إحصاء لوا((جمموع سكان املدينة، ويف 

ّوقد هجر اليهود حملتهم على دفعات ).  أسرة١٣٢(ارتفع عدد اليهود إىل . م١٥٧١
 إىل أن زالت مساكنهم ١٩٦٧ً وأخريا ١٩٥٦، مث يف سنة ١٩٤٨منذ نكبة فلسطني 

ر  ّحمالت : انظر. ())أبو علي((ًوقبورهم وكنيسهم متاما بعد تنفيذ مشروع تقومي جمرى 
  ).١٢٤ و١٢١ و١١٩، ١١٨ ص -  تدمري –. رابلـس القديـمةط

  .))ممشى((: الصواب) ٢٨٦(
  .وقد أتت بذاك اإلمالء املغلوط يف أكثر من مكان. ))مبمشى((: الصواب) ٢٨٧(
حممد ((، واخلتم باسم ))صح((: ما بني القوسني كتب على هامش املنت، ويف آخره) ٢٨٨(

  .))توفيق
  .))درانج بأربعة((: الصواب) ٢٨٩(



  
٦٩   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

ذا اللقب. ّمل أتبني معناها) ٢٩٠( ا أسرة    .ويبدو أ
  .))حمفوص((: يف األصل) ٢٩١(
ا قلعة .  كلم٢٠يف قضاء زغرتا، إىل الشرق من طرابلس تبعد عنها حنو : قرية إيعال) ٢٩٢(

ا مسلمون. م١٨١٥ حوايل سنة ))مصطفى آغا بربر((بناها حاكم طرابلس  وفيها . سكا
  ).١١٣، ١١٢ ص–موسوعة املدن والقرى اللبنانية . (آغاقرب مصطفى 

  . بالطاء املهملة))الطنيه((: يف األصل) ٢٩٣(
  .مشطوبة يف األصل) شرعي(أتت كلمة ) ٢٩٤(
  .١٨١سورة البقرة، اآلية ) ٢٩٥(
  .، وهو غلط))إنشاء((: يف األصل) ٢٩٦(
  .))ّمدة((: الصواب) ٢٩٧(
  . وهو سهو))السيد((: يف األصل٢٩٨(
  .ُ، وهذه مل يذكر امسها يف الوقفية األوىل))يايله((: يف األصل) ٢٩٩(
  .))ًملحقا((: الصواب) ٣٠٠(
  .))واحنمت((: يف األصل) ٣٠١(
  .))وانتضبطت((: يف األصل) ٣٠٢(
ما شروطا((: الصواب) ٣٠٣(   .))ًوأحلق 
  .))وصارت((: الصواب) ٣٠٤(
  .))بل هي((: الصواب) ٣٠٥(
  .))تسجلال((: يف األصل) ٣٠٦(
  .فور: ّغب) ٣٠٧(
كبري الكرباء أو رئيس : آغا بالرتكية تعين الكبري أو الرئيس، وآغا آغاية: آغا آغاية) ٣٠٨(

  .الرؤساء
ّتوىل خطابة جامع العطار . هو حممد بن صاحل بن منصور األدمهي، الطرابلسي) ٣٠٩(

/  ه١١٧٢وتويف سنة .  ه١١٥٧واإلمامة مبدرسة القادرية سنة .  ه١١٢٧يف سنة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٠  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

/ ٤ ج-  القسم الثالث-  تدمري–. موسوعة علماء املسلمني: انظ. (م١٧٥٨
  ).١١١٤ رقم ١٦٤، ١٦٣ص

ّهو مصطفى القامسي اهلامشي، تقرر يف وظيفة قراءة أطفال املسلمني األيتام ) ٣١٠(
ّواملساكني يف املكتب القريب من مدرسة احلجيجية سنة  ْ م ويف ١٧٥٢/  ه١١٦٦َ

 –. موسوعة علماء املسلمني. (توىل اخلطابة الثانية. م١٧٥٣/  ه١١٦٧أوائل سنة 
  ).١٤٧٢ رقم ١١٨، ٥/١١٧ ج– القسم الثالث - تدمري

  .إضافة على األصل يقتضيها السياق) ٣١١(
ّكان يتوىل وقف مدرسة األرزنية مبحلة الصباغة يف سنة ) ٣١٢( ويف . م١٧٤٦/  ه١١٥٩ّ

األرزنية، يؤكد ذلك لوحة منقوشة قام بتجديد بناء مدرسة . م١٧٤٩/  ه١١٦٣سنة 
ا ا، وتذكر أنه كان من جتار املدينة، وتعرف املدرسة اآلن بالد َّعلى أحد أعمد ُّ ُ .

  (. ه١١٥٩ سنة ١١٦ ص ١٠ّسجل احملكمة الشرعية، رقم (







































 



٨٩  

  
  اكتشاف موقع الزاوية المتوكلية

   بظاهر مدينة فاس
  عبد الهادي التازي. د

 جانب حرصهم على أن يظلوا حاضرين على الصعيد الدويل سواء إىل
ًرا، أو يف امليدان القانوين عندما كانوا يواكبون بل  ًيف امليدان العسكري برا وحب

لدول األوروبية يف منطقة ن ا ِيزامحون االجتهادات ذات الصلة بقضايا السالم بي
َر املتوسط، أو يف امليدان الفكري واإلبداع، أو على صعيد عامل اإلسالم  البح

ٍعندما كانوا ميدون أيديهم إىل القادة يف املشرق من أجل جمتمع قوي متكامل 
  ...متواصل

ِي مرين يولون اهتمامهم لتأثيث البالد  إىل جانب كل ذلك وجدنا بن َ
 - حلسن احلظ–ي ظل معظمها  شآت واملؤسسات احلضارية التٍبطائفة من املن

ًقائما إىل اآلن شاهدا على ما كانوا يطمحون للوصول إليه يف األمد البعيد ً.  
وسوف ال أحتدث هنا عن رجال دولتهم كلهم، وعما تركه سالطينهم 

ٍي سأقصر هذا احلديث على ملك واحد من أولئك،  ًمجيعا من اآلثار، ولكن َِ
تسعة أعوام ر من  لطان أبو عنان الذي مل يتجاوز حكمه للمغرب أكثهو الس

ٍ، وسأقتصر يف النهاية على منشأة واحدة )١(وتسعة أشهر على ما يذكره ابن األمحر ٍ

                                                            
ي مرين، حتقيق عبد الوهاب بن منصور  روضة النسرين يف دولة بن: إمساعيل بن األمحر) ١(

  . الرباط- م، املطبعة امللكية١٩٩١/  ه١٤١١ململكة، طبعة ثانية مؤرخ ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٠  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

ا عاصمتهم مدينة فاس، وأعن من مجيع تلك املنشآت الت ا الزاوية  ْي شاهد ي 
  .اهر املدينةي كانت تقع بظ املتوكلية املنعوتة بالعظمى، والت

َلقد خلف السلطان أبو عنان والده عام  ٍم يف ظروف ١٣٤٩/  ه٧٤٩َ

ا وتالحق أحداثها، فلقد  قرأ املهتمون بتاريخ املغرب الكبي ر عن قلقها واضطرا
رجاع الوحدة بني أقطار  كان والده أبو احلسن يف مهمته بتونس حياول است

ناك شاعت وفاته حيث رأينا األقصى واألوسط واألدىن، وه: املغرب الثالثة
ًولده أبا عنان وخليفته بتلمسان يعلن نفسه سلطانا على البالد ولسنا هنا ... َ

ً الوالد لولده اختيارا أو اضطرارا، ))تنازل((بصدد التحقيق يف أمر  فذلك أمر يهم ً
ِن بالقضية األزلية املتمثلة يف التنافس على السلطة، ولكن الذي يهمنا هو املشتغلي ِ ِ 

ائية عام  ٍأن السلطان أبا عنان استقر على كرسي احلكم بصفة  /  ه٧٥٢ٍ
رة شالة بضاحية  م بعد أن شيع جنازة والده من مدينة مراكش إىل مقب١٣٥١

  ...ُمدينة الرباط حيث كان ابن بطوطة ضمن الركب امللكي
فماذا عن املنشآت املعمارية للسلطان أيب عنان يف خمتلف جهات 

ي   التمدينة فاسٍر، وخباصة باملغرب األقصى، وبصفة أخص يف  املغرب الكبي
  كان أبو عنان يفضل املقام فيها على سائر قواعد املغرب؟

ن أيدينا من اليت اهتمت بالسلطان  ر التآليف اليت بي ٍيف جولة سريعة عب
ن  أيب عنان، نرى أن هذا امللك العظيم يقوم بإنشاء عدد من املستشفيات وتعيي

، وعدد من املدارس والزوايا على حنو ما نقرؤه عند )١(ء ملعاجلة املرضىاألطبا
                                                            

حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار، تقدمي وحتقيق عبد : ابن بطوطة) ١(
لد الرابع صاهلادي التازي، ، مطبوعات ١١٥، تعليق )٤/ ٣٤٨(، ٢٠٠:  ا

  .م١٩٩٧/  ه١٤١٧أكادميية اململكة املغربية 



  
٩١  عبد اهلادي التازي.د  -  اكتشاف موقع الزاوية املتوكلية بظاهر مدينة فاس

ّابن جزي  َ أمر السلطان أبو عنان بعمارة الزوايا ((: ))ذيبه((يف (  ه٧٤١ت(ُ
َجبميع بالده إلطعام الطعام للوارد والصادر، وقد جعل التصدق على املساكي ن  َ

) رقم احللل يف تاريخ الدول(زة  وعلى حنو ما ورد يف أرجو))...ًبالطعام يوميا
  : عندما قال ه٧٧٦للسان الدين ابن اخلطيب املتوىف سنة 
ّوخلص األمر لكفِ  فارس ُ ْباين الزوايا الكث   ُ  ِ واملدارسِر ُ

ًوإذا كان معىن املدرسة واضحا بالنسبة إلينا، فإن الزاوية تعين يف 
ًي مرين مؤسسات أو مراكز اجتماعية معد اصطالح بن َ ًة إلرفاق الواردين على ٍ

ّحنو ما نقلنا عن ابن جزي َُ.  

لقد كان من تلك الزوايا زاوية يف سبتة قال عنها األنصاري يف اختصار 
ا الزاوية الكب: األخبار رى خارج باب فاس من سبتة، وأعدها ملن اضطر للمبيت  إ

وصومعتها ... ساكنرة الزخرفة متعددة امل ملوكية البناء، كثي... رهم ا من التجار وغي
وكان منها يف سال زاوية النساك اليت توجد خارج باب فاس ... من أبدع الصوامع

ا الغريب ))بالبستان((من سال، واليت وصفها ابن اخلطيب  أمر (( وقد نقش على با
كما كان . ن وسبعمائة فرغ من بنائها عام سبعة ومخسي... أبو عنان... ذه الزاوية

ُوسارعوا إىل مغفرة من ربكم: ابمما نقش على الب َِّ ْ َِ ٍ ِْ ُ ِ َ َ...] ١٣٣: آل عمران[((
) ١(

 .  

ٍرتكز على زاوية واحدة من تلك الزوايا وهي  ولكن حديثنا هذا سي ٍ

                                                            
 بو شعراء، منشورات اخلزانة  مصطفىز، حتقيق اإلحتاف الوجي: الدكايلابن علي   )١(

  .١٩٨٦ - ١٤٠٦الصبيحية سال املغرب 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٢  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

ا أول األمر عام )١(املتوكلية م في ١٣٥٥/  ه٧٥٦، اليت وقع التنويه بعمار
ر هلا يف املعمور يف  ظيال ن((:  عندما قال عنها يف السفر األولرحلة ابن بطوطة

إتقان الوضع وحسن البناء والنقش يف اجلص، حبيث ال يقدر أهل املشرق على 
ا تقع خارج ((: ر بالعظمى، وقال ، مث عندما نعتها يف السفر األخي))مثله إ

فاس، وأبدع زاوية رأيتها يف املشرق زاوية سرياقص اليت بناها امللك الناصر، 
ًكاما وإتقاناوهذه أبدع منها وأشد إح ً((

)٢(.  
ًر ابن بطوطة نظما قاله زميله وناسخ رحلته ابن  والبد أن نضيف إىل نث

َّجزي أورده املقري  ّ َ   ):أزهار الرياض(و) نفح الطيب(يف (  ه١٠٤١ت(ُ
ٌهي ملجأ للواردين ومورد  ّالبن السبيل وكلِ  ركب ساري   ٌ

ِدار على اإلحسان   ُفجزاؤها احلسىن وعقىب الدار   شيدت والتقىٌ
د من آثار   ِهي آثار موالنا اخلليفة فارس ا يف ا  ْأكرم 
ًَّالزال منصور اللواء مظفرا  َماضي العزائم سامي املقدار   َ
 ّم العلي حممد بن جدار   ْبنيت على يد عبدهم وخدمي با

 ن يف األعصار من بعد سبع مئي   ن انقضت ٍيف عام أربعة ومخسي
ا خفيت على معظم ْوإذ أ خصص احلديث عن هذه الزاوية فأل

ا التبست التباسا مطبقا على سائر املستشرقي املؤرخي ًِن املغاربة وأل ن يف  ً
م على ترمجتهم لرحلة ابن بطوطة، التبست عليهم الزاوية املتوكلية اليت  تعليقا

ً بنيتا معا ، وقدداخل مدينة فاس باملدرسة العنانية اليت تقع خارج فاستوجد 
                                                            

روضة : إمساعيل ابن األمحر). املتوكل على اهللا(املتوكلية نسبة إىل لقب أيب عنان ) ١(
  ...ي مرين النسرين يف دولة بن

  ].٣٥٣ - ٣٥٢/ ٤[ ٢٠٤ - ٢٠٢، ص٤، والسفر ]٨٥ - ٨٤/ ١ [٢١٢السفر، ص ) ٢(



  
٩٣  عبد اهلادي التازي.د  -  اكتشاف موقع الزاوية املتوكلية بظاهر مدينة فاس

ًيف التاريخ نفسه تقريبا
)١(...  

ًفكل هؤالء الناشرين ابتداء من الفرنسيي ري  ديفرميي: ن ن األولي ّ
Defremeryي   وسانكينيتSanguinettiرمجة رحلة ابن بطوطة   اللذين قاما بت

، إىل من اقتفى أثر هؤالء Gibbم، إىل هاميلتون كيب ١٨٥٩ -١٨٥٣عام 
ًمشرقا ومغربا، ا املدرسة الزاوية المتوكليةم حسبوا أن  كلهً  العظمى يقصد 

البوعنانية اليت ينعتها ابن بطوطة باملدرسة الكربى، وقد كان مما زاد يف تضليل 
ًالناس اختفاء آثار هذه الزاوية موضوع احلديث اختفاء مطلقا منذ زمن مل  ً

ًنستطع حتديده إال حدسا وختمينا ً...  
ًي مرين أياما حزينة أثارت  رة لعصر بن األخيِلقد عرفت فاس يف احلقبة  َِ

ِن الذين تناولوا تاريخ دولة بين مرين، وخاصة يف عهد  انتباه معظم املؤرخي َ
، هذا العهد )م١٤١٤ -١٣٩٨/  ه٨١٧ - ٨٠٠(السلطان أيب سعيد الثالث 

ي  زلة الريح السموم اليت أتت على املعامل احلضارية والثقافية لبن الذي كان مبن
ن الطاحنة اليت سببت  ًين، وخاصة يف إقليم فاس، وهكذا عصفت الفتمر

  .اخلراب والدمار ململكة فاس
ِيف عدد من مقاطع كتابه ) ليون اإلفريقي(َّوقد أشار احلسن الوزان 

                                                            

  ه٧٥١رمضان٢٨ن   يوم االثنيداخل المدينةشرع أبو عنان يف بناء املدرسة العنانية ) ١(
 ١٣٥٥إيلول /   ه٧٥٦ ومل تتم إال يف أواخر شعبان ١٣٥٠) تشرين الثاين ٢٩(/

 -١٣٥٣/  ه٧٥٤على ما جاء يف رخامة حتبيسها بينما شيدت الزاوية املتوكلية عام 
 أزهار الرياض، ٥/٥٣٢نفح الطيب : ريَّاملق. ّزيُ شعر ابن ج على ما يوجد يف٥٤
ن  جامع القرويي:  التازي.د . ٣/٢٠٦: االستقصا للناصري. ١٩٧ -  ٣/١٩٦
  .٢٧ التعليق ٣٦٠ص ٢



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٤  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

وإذا ما عرفنا أنه كان يعاصر هذه . ِإىل آثار هذه احلقبة) وصف إفريقية(
ته اليت كانت تعزو ذلك لتدخل مملكة ًاملرحلة تقريبا، عرفنا مدى أمهية إفاد

غرناطة يف الشؤون الداخلية ململكة املغرب، لقد قال وهو يتحدث عما كان 
  :أنشأه السلطان أبو احلسن من معامل حضارية

ويف أيام امللك أيب سعيد حدث أن كان أحد أعمامه، ويسمى السعيد، 
لسلطان أيب سعيد ًرا عند ملك غرناطة، وقد توسل السعيد هذا إىل ا كان أسي

عدم االنصياع إىل أهل جبل : (ٍبأن يستجيب لطلب تقدم به ملك غرناطة
، وملا رفض أبو سعيد هذا الطلب عمل )طارق يف أن ينضموا لإليالة املغربية

رة بنفقات حربية   ملك غرناطة على حتريك العم السعيد على رأس قوات كبي
صر السعيد العاصمة فاس باهظة ليحارب ملك فاس ويقضي عليه، وهكذا حا

 مت يف أثنائها ختريب سبعة أعواممبساعدة بعض األعراب، ودام احلصار 
  ...املنشآت

ًويف معرض حديث احلسن الوزان أيضا عن بعض املؤسسات احلضارية 
  :املوجودة مبدينة فاس وخاصة اليت توجد خارج أبواب املدينة، قال

 أيام حرب السعيد عندما وكانت هذه املؤسسات غنية جدا، إال أنه يف
كان السلطان أبو سعيد الثالث يف أشد احلاجة إىل املال أشاروا عليه ببيع 
ا وأمالكها، وملا رفض السكان ذلك تقدم أحد وكالء امللك وأفتاه بأن  إيرادا
هذه املؤسسات إمنا أسست بفضل الصدقات اليت قدمها أسالف امللك احلايل 

 بيع تلك األمالك - واحلالة هذه– فيستحسن الذي يوشك أن يفقد مملكته،
، حىت إذا وضعت احلرب أوزارها سهل شراؤها )السعيد(رك  لصد العدو املشت

من جديد، وهكذا بيعت تلك األمالك وتويف امللك قبل أن حيصل شراء أي 



  
٩٥  عبد اهلادي التازي.د  -  اكتشاف موقع الزاوية املتوكلية بظاهر مدينة فاس

ًرة حمرومة  عقار من تلك العقارات اليت بيعت، وبقيت تلك املؤسسات فقي
  ...)١(عملًتقريبا من وسائل ال

المقري ٍهذا وبالنظر ملعلومة وقفنا عليها يف كتاب أزهار الرياض تأليف 
 السالف الذكر الذي نعلم أنه تردد على مدينة فاس عدة مرات قبل التلمساني

ًأن يستقر فيها حنوا من مخسة عشر عاما إىل أن غادرها إىل املشرق أواخر  ً
ًرد نظما مما قاله أبو عبد ، هذا املصدر اجلليل أوم١٦١٨/  ه١٠٢٧رمضان 

ّاهللا ابن جزي على ما أسلفنا يف  َ ً موضوع احلديث، مصدرا الزاوية المتوكليةُ ّ
وهو أي النظم مكتوب ((: ٍهذا النظم بكلمة هامة جدا بالنسبة إلينا حيث قال

 ))هذا التاريخ((يا ليت املقري أفصح لنا عن . )٢(قرب هذا التاريخعليها إىل 
  !بالضبط 

ّر إليه املقري كان هو التاريخ الذي كان   الذي يشي))التاريخ((هذا وإن 
ي، ذلك  ن أبناء السلطان أمحد املنصور الذهب راع املرير بي يصادف أيام الص

الصراع الذي عرفت فيه فاس على اخلصوص املزيد من القالقل، واملزيد من 

                                                            
 ترمجه عن الفرنسية حممد حجي ةوصف إفريقي: احلسن بن حممد الوزان الفاسي) ١(

روت، الشركة املغربية للناشرين  مي بي طبعة ثانية، دار الغرب اإلسال- وحممد األخضر 
  .٢٢٨ - ٢١٠ - ٢٠٩ ص ١٩٨٣املتحدين 

لد : عبد اهلادي التازي. د رقم اإليداع . ١٥ ص٧التاريخ الدبلوماسي للمغرب، ا
  . احملمدية- مطابع فضالة١٩٨٦/ ٢٥القانوين 

 اجلزء أزهار الرياض يف أخبار عياض،: شهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمساين) ٢(
رك بني اململكة املغربية ودولة  الثالث طبع صندوق إحياء الرتاث اإلسالمي املشت

  .١٩٩٨ - ١٩٧٨اإلمارات العربية املتحدة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٦  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

ا احلضارية اليت نذكر يف صدرها  ، فهل كان متوكليةالزاوية الاإلمهال ملنشآ
ّاملقري يتحدث عن البقية الباقية من رسوم كانت ماتزال على بعض واجهات 

  ! الزاوية؟
مهما يكن فإنه بعد احلروب اليت عرفتها العاصمة أيام أيب سعيد، وبعد 
ًالقالقل اليت عاشتها العاصمة أيضا يف أعقاب وفاة املنصور، يبقى أمامنا أن 

رى  كن أن يكون وراء اختفاء هذه املعلمة الكبنرجع إىل سبب آخر ثالث مي
/ حمرم /٢٦م١٧٥٥/ تشرين الثاين/ ١من خريطة فاس، ذلك زلزال ليشبونة 

 السيما زلزال المغربً الذي جيوز بل حيق للمغاربة أن يسموه أيضا  ه١١٦٩
بعد أن ظهرت اليوم الشهادات واملذكرات اليت كتبها بعض الذين عاشوا 

ّوخاصة مبدينة فاس، ويف صدر هذه املذكرات ما كتبه ظروف هذا الزلزال 
ً عالوة على ١٧٥٥ عام MARCUS BERGرك  ر السويدي ماركوس بي األسي
ن والقناصل األجانب الذين كانوا يقيمون ببعض املدن املغربية  ن التجاريي املمثلي

 ًكمكناس وسال والرباط، وعالوة بالطبع على ما أشارت إليه املصادر املغربية
  .)١(ٍإشارات خفيفة بل وقاصرة

                                                            
نشر (حتدث عن هذا الزلزال حممد بن الطيب القادري يف النصف الثاين من كتابه ) ١(

: ابن زيدان – عند الكالم عن العام التاسع من العشرة السابعة ٢٦٦املثاين ص 
  .٤٦٤ ص ٤اإلحتاف ج

Magali Morsy: le tremblement de terre de ١٧٥٥ d’après des 
Témoignages d’Epoque, Hesp ١٩٧٥ p.٨٩. 

Description de l’esclavage Barbaresque dans L’Empire de Fes et au 
Maroc, Par Marcus Bery ١٧٥٧ p.٣٠ = 

 رقم اإليداع القانوين ٢٥٥ - ٢٥٤ ص ٩ للمغرب جالتاريخ الدبلوماسي: التازي. د=
  . مطبعة فضالة١٩٨٦ -٢٥



  
٩٧  عبد اهلادي التازي.د  -  اكتشاف موقع الزاوية املتوكلية بظاهر مدينة فاس

ا فاس وخاصة الزلزال الذي  أريد القول إن الفت رات العصيبة اليت مرت 
وقد حاولت . ضرب املدينة، إن ذلك أتى على البقية الباقية من الزاوية املتوكلية

ًمع هذا أن أجد للزاوية ذكرا أو أثرا يف خمتلف املظان غي ر ما قاله الرحالة ابن  ً
ًرا وزميله ابن جزي نظما، فلم أظفر بشيء ثبطوطة ن ّ َ ُ ً.  

ي  رة بن ٍلقد كان املصدر الوحيد الذي حتدث عن الزاوية بإسهاب يف فت
 م١٣٧٣/ ه٧٧٤ري املتوىف بعد عام   ابن احلاج النمي-  حلسن احلظ–مرين هو 
ًّالذي سنورد نصه كامال ومصححا ومعرفا بأمسائه ) فيض العباب(يف كتابه  ً ً
ة وأعالمه اإلنسانية، وذلك عن املخطوطة الفريدة اليت توجد هلذا اجلغرافي

 يف الزاوية المتوكليةفماذا كان عن . )١(الكتاب يف اخلزانة احلسنية بالرباط
  فيض العباب؟

 على إثر انتهتيذكر ابن احلاج أن أعمال البناء يف الزاوية املتوكلية 
ن احلاج يقصد دون شك عودة السلطان من حركته اجلميلة اآلثار، وكان اب

ا للرباط وسال يف النصف  حركة السلطان أيب عنان الداخلية أي اليت قام 
ا. )٢(م١٣٥٦/  ه٧٥٧الثاين من عام    :وهنا نعت ابن احلاج الزاوية بأ

  ... شيدت على شاطئ الوادي-

  ... وأنه قام بقبليها جامع جامع-

   وتقابلها باجلوف قبة صعدت يف اجلو-

                                                            
  .٨٧ إىل ٦٧ من ورقة ٣٢٦٧حتت رقم ) ١(
 حتقيق ٢٠١ - ٢٠٠ ص٣كتاب االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى ج: الناصري) ٢(

  .١٩٥٥ الدار البيضاء -  دار الكتاب–جعفر الناصري وأخيه حممد 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٨  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

ا-   راع  أربعة براطيل بديعة االخت تدور 

  ... وقد امتد من اجلامع إىل القبة صهريج بديع الطول والعرض-

  .. وبشاطئ هذا الصهريج أسدان صنعا من الصفر خيرج املاء من  أفواههما- 

ا باب يشرع إىل دار بديعة البناء-   ...ٍ ويف كل ركن من أركا

  ... الباب الذي باجلوف يشرع إىل دار الوضوء-

  ... الديار الثالث إحداها لإلمام والثانية للمؤذن والثالثة للناظر-

  ...ن الواردين  تتصل بالزاوية دار معدة للنازلي-

  ...خ ٌ تقابلها دار أخرى معدة للطب-

ا باب عظي  للزاوية والدارين املتصلي- م من جهة الشرق ناظر إىل  ن 
  ...احلضرة العلية

  ...الصومعة اليت تزاحم الكواكب مبقربة من هذا الباب توجد -

  ...ٌ يتصل بالزاوية من جهة الغرب واجلوف روض أريض-

  ٌ وبغريب الزاوية صهريج عميق، للماء يف جنباته لعب وتصفيق-

  ...تزود الفقراء مبائها...  قامت بإزاء الزاوية سانية بديعة-

  ...ُ عملت على النهر ناعورة ألن السانية قد ال تبالغ يف العطية-

ًكانت هذه الناعورة سامية حازت أعظم البهاء، وفية ضمنت للروض  ً
ا معظم عند بن أحب ) رأس املاء(إذا ذكر له ... ي مرين جناز الوعود، دوال



  
٩٩  عبد اهلادي التازي.د  -  اكتشاف موقع الزاوية املتوكلية بظاهر مدينة فاس

ا يف الرأس   :)١(ر املصارة ًأنشدت خماطبة نواعي... دورا
  !ي ومـا شـرب العشاق إال بقنت
ر ابن احلاج أن السلطان أمر وبعد هذه اإلشارات عن الزاوية املتوكلية يذك

ويرتب ... ن بالوظائف ن فيه أبو عنان جرايات القائمي ُيعي) مرسوم(ر  بكتب ظهي
 الواردين )٢(ن للضيوف موضحي... ًمجلة من الفقراء الصوفية ليقيموا هناك للذكر

زوجات ليقوموا بتنظيف تلك  وكذلك تعينت اجلرايات للخدم املت... سبل االئتالف
  ...خدمة الزوار وعمل األطعمة العميمة اإليثارالديار و

ويفيد ابن احلاج أنه هو الذي كتب خبطه تلك الظهائر واملراسيم، وبعد 
القاصدين للزاوية ًأن يقدم لنا ابن احلاج منوذجا من الشيوخ الواردين والصلحاء 

م أواخر عام  ر أن   من غين وسبعمئة ثمانية وخمسيمن الذين قام هو بزيار
خ  طيع التعرف عليه وال على شيخه الذي سلك على يديه، يذكر أن هذا الشييست

  .)٣(ن الذي استدعاه وآنسه ر املؤمني تشوف لرؤية أمي

                                                            
ًي مرين تبعد قليال عن الزاوية املتوكلية كانت خمصصة  خرى لبني باملصارة منشأة أ يعن) ١(

 ،رة سيدي عمارة رويض اخليول وتقع مشال املدينة البيضاء حيث تقع اليوم مقب لت
ر كما يقول ابن احلاج يف فيض العباب عند حديثه  وكانت حتتوي على ثالث نواعي

  ...عن هذه املنشأة
  ).دار الضيفان(ًط تذكر أن الزاوية حتمل أيضا اسم هناك طرة يف بداية النص املخطو) ٢(
مل يكن هذا النموذج كالشيخ ابن عاشر الذي مل يأذن للسلطان أيب عنان يف ) ٣(

  :سال، وهللا در القائلباالجتماع به 
ٌفذا امللك ملك ال يباع وال يهدى   فقل مللوك األرض جتهد جهدها ُ! 

  ).٢٠٠/ ٣(االستقصا، 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠٠  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

َّ أن املقدم الذي أسندت إليه -  عن طريق ابن احلاج–ومن املهم أن نعرف 
إىل َر املغريب الذي نقل  ي مشيخة الزاوية املتوكلية وإمامة جامعها كان هو السف

الديار املشرقية املصحف العظيم الذي أهداه السلطان أبو احلسن والد أيب عنان 
  ...ن وسبعمئة  بعد أن أمته مبدينة فاس عام مخسة وأربعيبيت المقدسإىل 

هذا املصحف الذي كان من أروع املصاحف اليت حيتضنها اليوم املتحف 
/ م ١٩٥٩ء ثاين أيلولُاإلسالمي للمسجد األقصى، وقد وقفت عليه يوم األربعا

وبخط ًن مكتوبة على رق الغزال  ، وكانت مجيع أجزائه الثالثي ه١٣٧٩/  صفر٢٨
ر البال   استطاع أن يكون حاض-  رغم مشاغله ومتاعبه– الذي العاهل المغربي

ن ألف كلمة مما اشتمل عليه القرآن الكرمي، األمر الذي  ليكتب بيده زهاء مثاني
  ...)١( بالقدس الشريفيفسر مدى تعلق املغاربة

ن يف منصب  خ أبا عبد اهللا بن أيب مدين ملا عي ويذكر ابن احلاج أن الشي
َمقدم الزاوية رأى أن يشهر أمرها يف اآلفاق، فاستدعى أهل فاس إىل احلضور  ّ َ ُ

ٍن للدعوة فجر يوم من أيام اهللا حيث برز  ن الذي غص باملستجيبي جبامع القرويي

ي أبو احلجاج يوسف بن عمر األنفاسي الذي خلف صدى  الشيخ العالمة املفت
ًرا يف كتب التاريخ املغريب، والذي كان السلطان أبو عنان قدمه لإلمامة جبامع  كبي

ر  ٍن وسبعمئة، قام بإلقاء خطاب أفصح فيه بالثناء على أمي ن سنة مخسي القرويي

                                                            
، رقم اإليداع ٢٣ - ٢٢أوقاف املغاربة يف القدس ص :  التازيعبد اهلادي. د) ١(

 ريخا الت- م، مطبعة فضالة احملمدية١٩٨١ -  ه١٤٠١/ ١٩٨١ -٨١القانوين 
. د.  مطبعة فضالة- ١٩٨٦، ٢٥، رقم اإليداع القانوين ٢١٨ ص٧الدبلوماسي، ج

للرتبية القدس واخلليل يف الرحالت املغربية، منشورات املنظمة اإلسالمية : التازي
  .م١٩٩٧/  ه١٤١٨والعلوم والثقافة 



  
١٠١  عبد اهلادي التازي.د  -  اكتشاف موقع الزاوية املتوكلية بظاهر مدينة فاس

  .)١(ن حبضور سائر شيوخ الزوايا األخرى املؤمني
ٍب الشمس خرج احلاضرون يف موكب عظيم يضم صدور وملا طلع حاج ٍ

م باألذكار والدعاء الشرفاء وأعالم الفقهاء رافعي   ...ن أصوا
َومل يفت ابن احلاج أن يسجل  حضور ربات احلجال، احملميات ببيض ((ُ

  .ره  على حد تعبي))النصال
 الذي، كما باب المحروقوقد خرج املوكب إىل ضاحية املدينة عن طريق 

رف، أخذ امسه هذا ابتداء من عام ستمئة عندما قام اخلليفة املوحدي الناصر نع
بالقضاء على أحد الثوار الذي ادعى أنه املهدي الذي ينصر اهللا به اإلسالم، 
هناك وعلى أعلى الباب علق رأس الثائر بعد أن أحرق جسده، وكان الباب حيمل 

 احملروق أتى بسبب ًاسم باب الشريعة من ذي قبل، وليس صحيحا أن اسم
  .)٢(إحراق لسان الدين ابن اخلطيب

وقد أفضى اجلمهور إىل الزاوية اليت اشتهر ذكرها يف األقطار واألمصار 
َي بقصيدة مدح احلسناوي فيها السلطان أبا عنان  ز هذا احلفل التدشين حيث متي َ ٍ

                                                            
 هلم ن الذين تركوا ر رجاالت جامع القرويي ر الشيخ يوسف بن عمر من أكب يعتب) ١(

صدى يف التاريخ الفكري للمغرب، وبفاس على اخلصوص، ومن الطريف أن نعرف 
ًأن السلطان بعث له يف أول خطبة خطبها كسوة سنية إن ((: وقال له الرسول... ٍ

 تويف ))رهم وليعلم الناس بتقدميه لك لسلطان قصد إىل أن ميتاز أهل اخلطط من غيا
 وص ٥٣ص ١٩٢٣ طبعة اجلزائر -  زهرة اآلس للجزنائي- ٧٦١ شعبان ١٣يوم 
تاريخ :  التازي- ١٥٥،   ص ٣سلوة األنفاس ج :  الكتاين- . ترمجة فرنسية١١٧

  .٤٩٤ - ٤٣٨، ص ٢القرويني ج
  .٢٠٧، ص ٣س جسلوة األنفا: الكتاين) ٢(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠٢  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

وسى ونعرف من شيوخ احلسناوي أبا العباس أمحد بن م... وذكر حماسن الزاوية
ن  كما نذكر من تالمذته ابن األمحر، وقد تويف سنة مخس وتسعي... البطرين
  .وسبعمئة

لقد كان ابن احلاج املصدر األساس الذي حتدث عن هذا الشاعر، ويا 
ليته كان جيد من الوقت ما يسمح له بتقدمي مناذج من إنتاج هذا الشاعر الذي 

ي مرين  اهتمت بشعراء عهد بن اليت سائر المصادر األدبيةخلت من آثار شعره 
  .)١(على ما علمنا

ر الطعام امللوكية اليت أحضرت  ر بتقدمي طيافي وقد انتهى هذا احلفل الكبي
ا أزهار الرياض على حد  وعليها املناديل الساطعة البياض والسباين املرقومة كأ

ادت البالد أخباره تعبي ستتبت وا... ر ابن احلاج، وانفض هذا اجلمع عن مشهد 
جزى اهللا موالنا على ذلكم جزاء من أتبع احلسىن ... أمور الزاوية أحسن استتباب

  ...بأختها
ّذلكم ملخص املعلومات اليت قدمها ابن بطوطة وابن جزي وابن احلاج  ُ

رى، وإن من تتمة احلديث عن هذه الزاوية أن  َّواملقري عن املؤسسة احلضارية الكب
ا هي املقصودة عند ا ن ملا ذكروا أن املنصور السعدي استقبل  ملؤرخيأؤكد أ

                                                            
 –ً نقال عن الشيخ إمساعيل بن األمحر يف فهرسته ٤٧نيل االبتهاج ص : ي كت التنب) ١(

 أعالم املغرب العربية - ٢٥٤/ ٣ سلوة األنفاس - ١٨٣/ ١درة احلجال : ابن القاضي
١٣٥/ ١.  

فيض العباب وإفاضة قداح اآلداب يف احلركة السعيدة إىل قسنطينة : ري ابن احلاج النمي
: ، ص١٩٩٠حممد ابن شقرون، دار الغرب اإلسالمي لبنان . زاب، دراسة وإعداد دوال

٢١٨ - ٢٠٦.  



  
١٠٣  عبد اهلادي التازي.د  -  اكتشاف موقع الزاوية املتوكلية بظاهر مدينة فاس

رتغالية اإلسبانية اليت وردت على بالط فاس تلتمس جثة  بظاهرها السفارة الب
ا املقصودة  العاهل الب رتغايل دون سباستيان صريع وقعة وادي املخازن، وهي ذا

ًباملتوكلية جتنبا ُّعندما حتدثوا عن تصفية املوريسكي سعيد الدغايل، وإمنا جتنبوا نعتها 
 الذي كان ينافس عبد امللك وأخاه املنصور على احلكم، ))املتوكل((ر باسم  للتذكي

ولو أنه ليس هو املتوكل الذي تنسب إليه الزاوية والذي هو، كما قلنا منذ البداية، 
  !السلطان أبو عنان

اهدون برئاسة النقسيس الذين أتوا بعدد  من ٍوهنا بظاهر الزاوية استقبل ا
ْوقد تقت وأنا أهتم مبوقع هذه الزاوية إىل أن . األسرى الذين أخذوهم من سبتة ِ

  :ن ن اثني أحقق هدفي
إعداد تصميم للزاوية املذكورة من خالل الوصف الذي قدمه إلينا : ًأوال

ر،  ى والتعمي ن يف وزارة السكن ابن احلاج، ويف هذا الصدد قمت باالتصال باملسؤولي
ًص األديب البن احلاج حماوال أن يصلوا إىل وضع تصميم للمكان، وقدمت هلم الن

لد  ومل يكن يف االستطاعة إال أن أكتفي بالتصميم التقريب ُي الذي نشرته يف ا
  .الرابع من حتقيقي للرحلة

ًوكنت أتوق مع هذا إىل تتبع منعرجات وادي اجلوهر خطوة خطوة : ًثانيا ً
ر  ًكنت مقتنعا بأن ذلك الصرح احلضاري الكبيفلقد ! ًحبثا عن طلل أو حىت حجرة

  !  ً أن ال خيلف أثرا-  بعدما عرفنا عنه- ال ميكن 
ي على األمل ما وقفت عليه أثناء حتريايت األوىل من خالل  وقد شجعن

بعض اخلرائط اليت وضعتها املصاحل الفرنسية لفاس أثناء العشرينيات، حيث 
، وكان ))دار الضيافة(( كتب بإزائه ))شبه تصميم((ُوقفت يف يسار اخلريطة على 

  .ر بعيد عن ضفاف وادي فاس غي



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠٤  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

 ١٩٩٦/ ١/ ٨ومن هنا كتبت للسيد وزير الشؤون الثقافية بتاريخ 
ًأطلب املساعدة، مقدما النصوص اليت أتوفر عليها مبا فيها اخلريطة، آمال يف  ً

الرتاث بيد ي، مث حاولت االجتماع باملسؤول املباشر عن  احلصول على ما ينفعن
ن  ُوهنا قررت الرحلة لفاس للوقوف بنفسي يف عي!  ...أن مشاغله مل تسمح

ٍوظللت أتردد على البقعة كلما سنحت الفرصة لزيارة فاس ولو ليوم ... املكان

ًواحد، وقد كنت أحيانا أجتاوز املساحة املرشحة للبحث، آمال يف العثور على  ً
ا أن تش لقد . ي على مواصلة البحث جعنعنصر من العناصر اليت من شأ

زهة،  كنت أعرف املكان منذ صباي مع والدي أو رفاقي عندما كنا نرتدد للن
  ...ِي عندما كنا حنضر حفالت سلطان الطلبة أو أيام طلب

رب من الوصول إىل بعض احلقيقة  ي أقت ًرا بأنن وقد أخذت أشعر أخي
ن هذه املروج  كانت غريبة علكتلة صخريةٍعندما وقفت على أطراف 

  ...ٍالفسيحة اليت تقع على مقربة من الوادي
وقررت االلتجاء إىل وايل املدينة الذي توجهت إليه خبطاب حيمل تاريخ 

راء ومصورين   أطلعه على هذا العزم، وأرجو إليه أن ميدين خبب١٩٩٨/ ٤/ ٥
ًن املكان ألخذ الصور الالزمة متهيدا لوضع  من الوالية للوقوف على عي

  ...يص للزاوية من جديدتشخ
/ ٥/ ٦ املوافق  ه١٤١٩وهكذا حتققت الرغبة يوم األربعاء تاسع احملرم 

ُم أثناء اجتماعنا يف دورة األكادميية حيث كانت يل جلسة عمل ١٩٩٨
، وحضر )وكالة التخفيض من الكثافة وإنقاذ مدينة فاس(متهيدية مفيدة مع 

تغيب آنذاك بالرباط، كما بعض هذه اجللسة مندوب عن السيد الوايل امل
  .حضرها مدير الوكالة ومساعدوه األقربون



  
١٠٥  عبد اهلادي التازي.د  -  اكتشاف موقع الزاوية املتوكلية بظاهر مدينة فاس

ن املكان بعد متعن يف ما ورد يف النصوص التارخيية اليت  وقد قصدنا عي
ُقدمتها، وهكذا زرنا ضفاف وادي فاس اليت يسميها التأليف املعاصر بالغدير، 

ث املتانة وقوة البناء  بقيا من بناء الزاوية ومها من حين ن اثني موقعيوحتققنا من 
  .على حنو ما قرأناه

ًوقد قامت أطر الوكالة املذكورة مشكورة بوضع رفوعات وصور  ُ
، وقد )ب(أو املوقع ) أ(ًفوتوغرافية نتيجة هلذه التحريات امليدانية سواء للموقع 

حيتوي على أثر للصهريج، الذي وردت اإلشارة إليه يف ) ب(جتلى أن املوقع 
ذا املسح املوجود بيالنص التارخيي    .ن أيدينا وحنن نقوم 

 اخلطوات اليت الوكالة بتصويروإىل جانب هذه املعلومات قامت 
سلكناها من أجل حتقيق هذا األمل الذي كان يراودين منذ أخذت يف حتقيق 

  ...رحلة ابن بطوطة أثناء السبعينيات والثمانينيات
 من أجل وكالةبالُوبعد هذه اجلولة عدنا لالجتماع مرة أخرى 

ائية، األمر الذي قامت الوكالة  ٍاستخالص نتائج تلك التحريات بصفة  ٍ

  .بتسجيله ضمن حمضر موثق بالرسوم والصور
 إىل ١٩٩٨/ ٥/ ١٢ُوبالنظر إىل أمهية هذا االكتشاف رفعت بتاريخ 

ًجاللة امللك احلسن الثاين مذكرة خطية حول موقع الزاوية املذكورة كأعظم 
ًرية عرفها تاريخ املغرب يف العصر الوسيط، راجيا من جاللته ٍمعلمة حضا ٍ–
  .ً أن يرعى هذا املكان متهيدا لبعث احلياة فيه من جديد–راث  وهو حامي الت

ُوقد أشعرت بأن تعليماته صدرت إىل وزير الشؤون الثقافية الذي تفضل 
 حضرها السادة ١٩٩٨/ ٦/ ١٩ جللسة عمل صباح اجلمعة ًودعاني فعال

ًشرفون على اآلثار حيث قدمت تقريرا مكتوبا عن الزاوية مصحوبا مبلف امل ً ً ُ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠٦  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

ا الوكالة السالفة الذكر   ...مصور عن التحريات امليدانية اليت قامت 
وقد اهتم السيد الوزير باملوضوع وأعطى تعليماته بالقيام بالرحلة إىل 

تامية للسنة ، ومبناسبة الندوة اخل١٩٩٨حزيران ٢٦ن املكان يوم اجلمعة  عي
الدولية البن بطوطة بقاعة املركب الثقايف، سيدي بليوط مبدينة الدار البيضاء 

ُ أعلنت عن هذا االكتشاف األمر الذي ١٩٩٨ تشرين الثاين ١٠ -٩يوم 
  .)١(رددته أجهزة اإلعالم املغربية

 ٢٨وقد قدمت أمام أعضاء أكادميية اململكة املغربية يوم اخلميس 
: ً حديثا عن املوضوع بعنوان١٩٩٨كانون األول  ١٧/ ١٤١٩شعبان 

وتتابع إىل اآلن ...) اكتشاف موقع الزاوية املتوكلية بظاهر مدينة فاس(
  ...ًرات لإلعالن رمسيا عن هذه املعلمة األثرية العظمى التحضي

                                                            
 -  األنباء–  نفسهراكي التاريخ  االحتاد االشت- ١٩٩٨ تشرين الثاين ١٢العلم ) ١(

  .األحداث املغربية



١٠٧  

  
  ة لكتاب األغانيدنظرات في الطبعة الجدي

  )بكر عباس.  أ–ن  إبراهيم السعافي.  د–إحسان عباس . تحقيق د(

   شيخ موسىر يمحمد خ. د
  :تمهيد
 كتاب األغاين أليب الفرج األصبهاين من أهم الكتب يف تراثنا األديب عدُي

 وضروب رة من ألوان الثقافات، واحلضاري، ملا اشتملت عليه أجزاؤه الكثي
ديوان العرب، وجامع أشتات احملاسن اليت ((: املعارف والفنون، فكان بذلك

وهو الغاية اليت يسمو إليها األديب ويقف عندها، ... سلفت هلم يف كل فن
ا ))ّوأىن له 

  .ّكما عرب ابن خلدون يف مقدمته، )١(
  :طبعات األغاني

ملستشرق يوهان رة، لعل أقدمها طبعة ا وقد طبع هذا الكتاب طبعات كثي
مع ترمجة ) ١٨١٠(للجزء األول منه بأملانيا سنة ) م١٨٦٢-(كوزجارتن 

صفحة، ) ٢٨٨(صفحة، ويقع األصل العريب يف ) ٣٣٦(التينية له، يف 
، واألول )١٥٢(اجلزء األول من طبعة بوالق إىل الصفحة : ويقابل هذا اجلزء

ار ابن حمرز، ومنه ، وينتهي عند أخب)٣٧٨(من طبعة دار الكتب إىل الصفحة 
  .)٢(رها عدة نسخ يف مكتبة الكونغرس األمريكي وغي

وتقع يف ) ١٨٦٨(أما الطبعة الثانية فهي طبعة بوالق بالقاهرة سنة 
راجم أو األخبار أو األشعار، لعدم  ًعشرين جزءا، وقد سقطت منها بعض الت

  .ي السليماالعتماد فيها على خمطوطات كاملة، والفتقارها إىل التحقيق العلم



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠٨  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

ّوحاول املستشرق األمريكي برونو سد هذا النقص الظاهر يف طبعة 
ًبوالق، اعتمادا على مقارنتها مبا اطلع عليه من خمطوطات األغاين، فاجتمع 
لديه اثنتان وثالثون من ترامجه اليت مل ترد يف تلك الطبعة، وأصدرها يف جزء 

  ).١٨٨٨(مفرد يعرف باجلزء احلادي والعشرين سنة 
ولندا سنة   )١٩٠٠ - ١٨٩٥(وأصدر املستشرق اإليطايل جويدي يف ليدن 

فهارس شاملة هلذه الطبعة بالفرنسية، وترمجها حممد مسعود إىل العربية، 
معتمدة على طبعة ) ١٩٠٥(ّوضمها إىل طبعة الساسي اليت صدرت بالقاهرة 

بفهارس بوالق، ومكملة باجلزء احلادي والعشرين الذي مجعه برونو، ومذيلة 
جويدي بالعربية، ومل تكن مطابقة هلذه الطبعة، إذ كانت قد صنعت على 

  .أساس طبعة بوالق
ونشر األستاذ حممد عبد اجلواد األصمعي املصحح بدار الكتب املصرية 

تصحيحات الشيخ أمحد الشنقيطي وتعليقاته على نسخته من طبعة ) ١٩١٦(
  .تصحيح كتاب األغاين: بوالق يف كتاب عنوانه

ً عددا من -ن  تلبية لرغبة أحد احملسني- ّوكلفت دار الكتب املصرية 
َن لديها إعداد طبعة موثقة وحمققة من هذا الكتاب، فصدر  ن واملصححي احملققي

ًومت منها ستة عشر جزءا سنة ) ١٩٢٧(اجلزء األول سنة  ، مث أعيد )١٩٦١(ّ
 بن بدر اليت تصوير هذه األجزاء باألوفست، وأحلق بآخرها أخبار احلارثة

املصرية سقطت منها، وهي تابعة يف األصل للجزء الثامن، مث كلفت اهليئة 
َن متابعة إصدار بقية األجزاء منذ عام  ًللكتاب عددا من احملققي

بإصدار اجلزء الرابع والعشرين من هذه ) ١٩٧٤(ّومت ذلك سنة ) ١٩٧٠(
ا وتصويرها أكثر من الطبعة اليت تعرف بطبعة دار الكتب املصرية، وأعيد طبعه



  
١٠٩  ر شيخ موسى  خيحممد. د – الطبعة اجلديدة لكتاب األغايننظرات يف 

ًمرة، وطبعت بعد ذلك فهارس شاملة هلا، وأصبحت أصال معتمدا ملعظم ما  ً
 وانتقل إىل - ًصدر من طبعات الكتاب، على الرغم مما ال يزال ظاهرا فيها 

ا مع ذلك تظل –رها  غي  من مواطن اخللل واالضطراب ومظان السقط، إال أ
  .أفضل هذه الطبعات حىت اآلن

ًروت بإصدار األغاين اعتمادا  بدأت دار الثقافة يف بي) ١٩٥٥(ومنذ عام 
على الطبعات السابقة وبعض خمطوطات الكتاب، وكلفت األستاذ عبد الستار 
فراج بتحقيق األجزاء التالية للسادس عشر منه، إذ مل تكن قد صدرت عن دار 

) ١٩٦٠(والعشرين سنة الكتب بعد، فتمت هذه الطبعة بإصدار اجلزء الثالث 
ا فهارسها يف جزأي ، وأعيد طبعها كاملة عدة مرات )١٩٦٤(ن سنة  وأحلقت 

  ).١٩٩٥(متوالية، كان آخرها الطبعة الثامنة سنة 
وكلفت دار الشعب بالقاهرة األستاذ إبراهيم األبياري باإلشراف على 

) ٣١(فتمت يف ) ١٩٧٩ - ١٩٦٩(ن  طبعة جديدة لألغاين وحتقيقها ما بي
ًجزءا أو جملد ا مع الفهارس، وأضيفت إليها ترمجة مطولة أليب نواس منقولة من ً

خمتار األغاين البن منظور وهي ليست من تراجم األغاين األصلية كما سيمر 
  .ن بنا بعد حي

مث توالت طبعات أخرى شعبية أو جتارية أو منقولة أو مصورة لألغاين 
ًجملدا ) ٢٧( يف )١٩٨٠(روت سنة  نذكر منها طبعة دار الكتب العلمية ببي

أحلقت باخلامس والعشرين منها أخبار أيب نواس منقولة عن خمتار األغاين البن 
ًمنظور أيضا، وهي ليست من تراجم الكتاب األصلية كما ذكرنا قبل قليل، 

رين، وطبعة دار التوجيه اللبناين سنة  ن األخي وخصصت الفهارس باجلزأي
ة أو الساسي، وطبعة دار مجال يف املنقولة عن طبعة بوالق العتيق) ١٩٨٠(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١١٠  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

  .روت بأجزائها األربعة والعشرين املصورة عن طبعة دار الكتب املصرية بي
ر السبب التجاري،  وإذا كنا ال نعرف هلذه اجلهود الضائعة من سبب غي

رة أو أمهية، على  ًإذ مل تضف إىل طبعة دار الكتب املصرية شيئا ذا قيمة كبي
ر منها من مزاعم أو ادعاء يتصل باالعتماد على  ثيالرغم مما يف مقدمات ك

خمطوطات جديدة، فإن احلاجة مازالت ملحة وضرورية إىل طبعة جديدة 
ًلألغاين، حمققة حتقيقا علميا وافيا وسليما، وتعتمد على خمطوطاته الكثي ً ً رة  ً
ة ر ًجدا، واملوزعة يف مكتبات العامل املختلفة، وقد ظهر منها يف السنوات األخي

ر احلصول عليها أو تصويرها كلها أو جلها يف  ر، وليس من العسي عدد كبي
عصرنا، واالستئناس مبختصراته وجتريداته القدمية اليت بدأت بالظهور منذ عصر 

، )٣(ًر الباقي منها خمطوطا ًمؤلفه تقريبا، وطبع عدد قليل منها، ومايزال الكثي
فه من أحباث ودراسات، مما ميكن والنظر فيما كتب حول األغاين وطبعاته ومؤل

أن يعيد الكتاب إىل أصله احلقيقي، على الوجه الذي تركه لنا مؤلفه أبو الفرج 
  .األصبهاين

  :رة لكتاب األغاني الطبعة األخي
ًرا إذ علموا بصدور هذه الطبعة عن دار  ّوقد استبشر القراء والدارسون خي

إحسان عباس وأخيه . قيق دبتح) ٢٠٠٢(روت، أواخر سنة  صادر العريقة ببي
ًن، وهلم مجيعا باع طويل يف العلم واألدب  إبراهيم السعافي. بكر عباس، ود

والتحقيق والتوثيق، بيد أن هذه اآلمال سرعان ما تأخذ بالتالشي إذ نقرأ يف 
ًمقدمة التحقيق قول الدكتور إحسان عباس متسائال مث جميبا ً:  

ردد   األغاين؟ كان هذا السؤال يتهل حنن يف حاجة إىل طبعة جديدة من((
هذه الطبعة، ولكن إقدامنا على هذا العمل خضع ) حمققي(ن  ي وبي ًدائما بين
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أننا أردنا أن جنعل من تعاوننا : أوهلما!! ال باألغاين... يتصالن بنا: ن لعاملي
ًعلى إخراج كتاب صعب برهانا على تعاون أصدقاء، وشهادة على طبيعة هذه 

... راث العريب أن نقدم حتية لدار عريقة يف خدمة الت: ها، والثايناألخوة، وعمق
بأن نقدم األغاين هلا استجابة ألمنية كان أنطون صادر يرجو أن تتحقق، وظل 

))ن رون بتحقيقها روح والدهم، صديقي األمي خلفاؤه يرون فيها وصية يب
)٤(.  

كتور عباس  أنه مل يكن للد- كما يبدو من هذا احلديث -ر الظن  وأكب
ردد بينه  ر االسم والرسم، وأن السؤال الدائم الذي كان يت من هذه الطبعة غي

هذه الطبعة إمنا كان يدور حول مدى احلاجة إىل طبعة جديدة ) حمققي(ن  وبي
ًرة جديدا أو مفيدا، وهو سؤال جدير أن  لألغاين، ال تضيف إىل طبعاته الكثي ً
ّيطرح حقا، وأن أمنية صاحب دار ص ً ادر أن تصدر عن داره طبعة تامة وحمققة ُ

ا السابقة، وأن أبناءه ظلوا أوفياء هلذه األمنية  لألغاين بعد أن عدمها يف طبعا
ًمن بعده، فجاءت هذه الطبعة حتية هلذه الدار، وبرا بروح مؤسسها، وإن مل 
ّجند فيها ما يسوغ إصدارها، إذ ماتزال مواطن اخللل واالضطراب ومظان 

ا يف ذلك شأن الطبعات السابقة وعلى السقط أو  النقص ظاهرة فيها، شأ
عباس . رأسها طبعة دار الكتب املصرية وطبعة دار الثقافة اللبنانية اللتان قال د

ًوتوالت طبعاته بعد استقراره حمققا بدار الكتب، مث ظهرت ((: يف تقريظهما
، ٢٥ -١٦ء من طبعة دار الثقافة، إذ قام عبد الستار فراج بتحقيق األجزا
))فمنح هذه الطبعة مكانة عالية إىل جانب طبعة دار الكتب

)٥(.  
ًرة، تامة ومنقوصة، يكمل بعضها بعضا، ذكر منها  فلألغاين خمطوطات كثي

خمطوطة، سبع وعشرون منها يف مكتبة ميونيخ، يعود تاريخ نسخ ) ٨٧(ن  سزكي
كتبة اإلسكندرية وخزائن ، ويف دار الكتب املصرية وم)٦()  ه٦١٣(بعضها إىل سنة 
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ًرة، فضال عما يف هذه املكتبات من  رها نسخ كثي الكتب الغنية باملغرب وغي
مصورات هذا الكتاب، وما هو خمطوط أو مطبوع من خمتصراته وجتريداته، ومل 
يكن حظ هذه الطبعة من ذلك كله سوى خمطوطة يتيمة وناقصة هي خمطوطة 

ًنسخة التيمورية الناقصة أيضا وقد ذكر ن أو مصورة منها، ومصورة من  برلي
ًرا، ألن اخلط فيها باهت ال يكاد يقرأ، ولعل ذلك  أننا مل نستفد منها كثي((احملققون 

))من سوء التصوير
 مما اعتمد عليه حمققو طبعة دار -  على كل حال- وهي . )٧(

ًالكتب اليت اختذها حمققو طبعة صادر أصال وفرعا، فلم تنج كسابقتها من م واطن ً
  .ًر، وزادت عليها يف بعض املواطن أيضا السقط أو النقص أو التقصي

ًوقد جاءت هذه الطبعة يف مخسة وعشرين جزءا، مرتبة حبسب ترتيب 
طبعة دار الكتب وتسلسلها، وإن كانت قد سقطت منها أخبار بعض الشعراء 

لمس يف الواردة يف طبعة الدار، وتبدأ بأخبار أيب قطيفة، وتنتهي بأخبار املت
اجلزء الرابع والعشرين، وإن كان حمققو طبعة الدار قد أشاروا إىل أن أخبار هذا 

ر ليست تابعة هلذا اجلزء يف أصل جتزئة املؤلف، وتوزعت  الشاعر األخي
  .ًن أواخر اجلزء الرابع والعشرين واجلزء اخلامس والعشرين كامال الفهارس ما بي

  : وكتاب األغاينأبو الفرج األصفهاين: مقدمة التحقيق
ًإحسان عباس، وتناول فيها أطرافا من . ويبدأ اجلزء األول مبقدمة كتبها د

حياة أيب الفرج وكتابه األغاين، ووردت فيها بعض اهلنات أو اهلفوات اليت ينبغي 
ر  وأكث((: عباس. الوقوف على حقيقتها، ويتصل أوهلا مبولد أيب الفرج إذ قال د

، وسكت عن ذكر مولده ( ه٢٨٤(ذكر أنه ولد عام املصادر اليت ترمجت له ت
أي إن : ، وهلذا السكوت معناهصاحب الفهرست واخلطيب البغدادي وياقوت

ذا التاريخ، وما هو  الذين ذكروه هم املؤلفون املتأخرون، فمن أين جاؤوا 
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))!!املصدر املعتمد لديهم يف هذه املسألة؟ هذا ما أعياين التوصل إليه
بيد . )٨(

ًخلطيب وياقوتا مل يسكتا عن ذكر مولده، إذ نقرأ يف تاريخ اخلطيب أن ا
قول شيخه وتلميذ أيب الفرج، احلافظ احملدث حممد بن (  ه٤٦٣ -(البغدادي 

، ومل )٩(( ه٢٨٤(أن شيخه األصبهاين ولد سنة (  ه٤١٢ -٣٣٨(أيب الفوارس 
ذا التاريخ، ن أو املتأخرين الذين جاؤوا  رض على ذلك أحد من املتقدمي يعت

هو املصدر املعتمد لديهم يف هذه املسألة اليت أعياه : وكان تاريخ اخلطيب
التوصل إىل مصدرها، وقد رجع إىل تاريخ اخلطيب، فوجده يسكت عن ذكر 

  .، ولعله مل ينعم النظر يف هذا الكتاب!مولده
عباس من هذه املسألة إىل مسألة أخرى تتصل بنسبة أيب الفرج . وانتقل د

وبعض املعاصرين يشك يف أن تكون أصفهان مسقط ((:  أصفهان فقالإىل
ابن األصفهاين، وهذا أقرب إىل املعقول، يعين : ّرأسه، رمبا ألن ابن الندمي مساه

أن أباه كان يعرف باألصفهاين، فلما اختار أن يعيش يف بغداد عرفه الناس 
 مىت غادر أبو الفرج وال نعرف... ابن األصفهاين: ًباألصفهاين ختففا من قوهلم

ّأصفهان إىل بغداد، ولكننا نستطيع أن نقدر أن جاذبية بغداد كانت أقوى من 
ا كعبة العلم ))أن يقاومها شاب طموح يعرف أ

ويف هذا القول تناقض . )١٠(
فصدره يدل على اتفاق يف الشك يف أن تكون : ظاهر من جهات عدة

 من أصفهان إىل بغداد وهو أصفهان مسقط رأسه، وآخره يدل على أنه انتقل
شاب طموح، وأوسطه يدل على أن أباه كان يعرف باألصفهاين، ولسنا ندري 
كيف كان األب يعرف باألصفهاين وهو يف بلده، فلما اختار أن يعيش يف 

ابن : ًعرفه الناس باألصفهاين ختففا من قوهلم) هو أو ابنه(بغداد 
يف بلده، فلما انتقل إىل بغداد واملعقول أن يعرف بامسه وهو !.. األصفهاين
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ر طبعة  مل ترد يف غي) بن(أخذ الناس ينسبونه إىل ذلك البلد، مع أن كلمة 
، )١١(ر ألف ن، ومن غي ن قوسي طهران للفهرست، ولذلك وضعها احملقق بي

ا ميكن أن تكون يف األصل بي علي : ن ن علمي ولعل يف ذلك ما يدل على أ
أن كاتبها يف النسخة اليت اعتمد عليها احملقق قد ن األصفهاين، أو  بن احلسي

ا نفي صلة أيب الفرج نفسه بأصفهان، وقد ورد ذكر أيب الفرج يف  أراد 
  .)١٢(قبل األصفهاين) ابن(ًالفهرست عدة مرات وليس فيها مجيعا ذكر لكلمة 

ومهما يكن من أمر، فإن صلة أيب الفرج بأصفهان ال تتعدى هذه النسبة 
ًن ذكرا أو أثرا  ذ مل جند له أو ألحد من آبائه وأعمامه وأجداده األقربيالبعيدة، إ ً

يف أصفهان، فجده حممد بن أمحد كان من سكان سامراء، وفيها نشأ وترعرع، 
ا من الوزراء والشعراء والكتاب كما تدل  ا وأعيا وكان على صلة قوية برجاال

يد اهللا بن سليمان وزير على ذلك أخبار أيب الفرج ومروياته عنه، ومنهم عب
ًوكان يأنس يب أنسا شديدا لقدمي ((: املعتضد الذي قال ذلك اجلد عنه ً

))الصحبة، وائتالف املنشأ
مسعت حممد ((: كما روى عنه أبو الفرج قوله. )١٣(

فأحببت أن .. ًأشعر الناس طرا الذي يقول: بن عبد امللك الزيات يقول
، وكان يف نفسي أعلم من حممد أستثبت من إبراهيم بن العباس الصويل

فاتفقنا على أن أبا متام ... وآدب، فجلست إليه، وكنت أجري منه جمرى الولد
))أشعر أهل زمانه

ن بعض األخبار اليت  كما روى عنه يف مقاتل الطالبيي. )١٤(
ن كانوا جيتمعون يف داره لألنس  ن والعباسيي ي تدل على أن أكابر الطالبي

  .)١٥(واملسامرة
 -  على ما يبدو - ن بن حممد من سكان بغداد، وكان   كان أبوه احلسيكما

ن عليها من العلماء والشعراء، وحتصيل اإلجازات  ًحريصا على لقاء الطارئي
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ّسوار بن أيب شراعة ((: العلمية برواية كتبهم وأخبارهم، فذكر أبو الفرج أن
عد سنة ثالمثئة، أحد الشعراء الرواة، قدم علينا مبدينة السالم ب] البصرى[

ألقه، وكتب ي فلم  ًفكتب عنه بعض أصحابنا قطعا من األخبار واللغة، وفاتن
))ّإيل وإىل أيب رمحه اهللا بإجازة أخباره على يدي بعض أخواننا

)١٦(.  
ر  أما عمه احلسن بن حممد الذي أكثر الرواية عنه يف األغاين، وكان له أكب

س إليه جملس التلميذ، فقد ذكر ابن حزم ًاألثر يف حياته منذ أن كان صغريا جيل
))كان من كبار الكتاب يف أيام املتوكل((أنه 

ً، وكان على صلة وثيقة جدا )١٧(
الفرج إىل معظم ما بالوزراء والشعراء والكتاب بسامراء وبغداد، وكان طريق أيب 

كما روى بعض هذه  ،)١٨(ن والكتاب يف األغاين روى من أخبار الشعراء احملدثي
عبد العزيز وعبد اهللا، وعن بعض أبناء عمومته : خبار عن أخوي جدهاأل

ًأيضا
)١٩(.  

ن  وإذا كنا مل جند أليب الفرج أو ألحد من آبائه وأعمامه وأجداده األقربي
ًأثرا يف أصفهان، كما مل جند له شيخا واحدا من شيوخه الكثي ً رين فيها، فإننا  ً

ذا البلد تعود إىل زمن  بعيد، إذ يبدو أن أحد أبناء مروان نعتقد أن صلتهم 
ّن، واجلد السابع أليب الفرج، قد فر  آخر اخللفاء األمويي(  ه١٣٢ - (بن حممد 

ًناجيا بنفسه بعيدا إىل أصفهان، بعد أن دالت دولة األمويي م ما  ً ن، وأصا
م من أذى ومقاتل على أيدي أبناء عمومتهم من العباسيي ن وأشياعهم،  أصا

، يف )٢٠(ن ّن بالتعصب للسنية واألمويي ن يف ذلك احلي  أهلها املعروفين فتخفى بي
ظل لقب أو نسب مغمور، إىل أن استقرت األحوال، وهدأت األمور، مث 
هجرها أبناؤه أو أحفاده قاصدين سامراء وبغداد، فعملوا يف دواوين اخلالفة 

ًوا به بديال من الذي ارتضن، ومحلوا معهم هذا اللقب األصفهاين  ًكتابا وموظفي
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أمويتهم الصرحية، وظلوا على ذلك إىل أيام أيب الفرج الذي وجدناه يذكر أن أحد 
وكان خيفي ((ي أمية  زمالئه من معاصريه مل يكن  جيرؤ على التصريح بوالئه لبن

))ذلك أشد اخلفاء
، كما مل يكن أبو الفرج ليجرؤ على ذكر نسبه األموي )٢١(

ن بن حممد  هذا كتاب ألفه علي بن احلسي((: إذ يقولالصريح يف مقدمة األغاين 
))القرشي الكاتب املعروف باألصبهاين

)٢٢(.  
كل املصادر اليت ذكرت تاريخ وفاته أمجعت على أنه ((عباس أن . وأكد د

ما عدا الفهرست البن الندمي، فقد ذكر (  ه٣٥٦(رحل عن هذه الدنيا سنة 
ا كانت سنة نيف وستي اء يف كتابه أدب الغرباء أنه كان ن وثالمثئة، وج أ

ًوقد استوقف هذا التاريخ ياقوتا احلموي الذي (..  ه٣٦٢(ًمايزال حيا سنة 
ّاطلع على أدب الغرباء، ونقل النص منه، وقدر أن هذا التاريخ حيتاج إىل شيء 

ورفض حمقق أدب الغرباء التاريخ الذي أمجعت عليه املصادر، ... من التأمل
ًتارخيا لوفاته، (  ه٣٥٦(وال أتردد يف إثبات سنة ... التسرعويف ذلك شيء من 

  .)٢٣(إىل أن تظهر دالئل قوية تنفي هذا التاريخ
ن  ر من التسرع، فإن املصادر اليت بي وليس خيلو هذا الكالم من شيء كثي

، ( ه٣٥٦( على حتديد وفاته بسنة - ماعدا الفهرست -أيدينا مل جتمع كلها
ًوقف ياقوتا وقدر أنه حيتاج إىل شيء من التأمل هو وأن التاريخ الذي است

  .ّكما سنبني(  ه٣٦٢(وليس (  ه٣٥٦(
سنة ((فابن الندمي معاصره وله عنه رواية، مل حيدد سوى تاريخ واحد لوفاته 

))ن وثالمثئة نيف وستي
أدركته (((  ه٤٣٠- (، وقال أبو نعيم األصبهاين )٢٤(

))وثالمثئةن  ، وتويف سنة سبع ومخسيّببغداد،ورأيته، ومل يقدر يل منه مساع
)٢٥( ،

 - ٣٣٨(عن شيخه حممد بن أيب الفوارس (  ه٤٦٣- (وروى اخلطيب البغدادي 
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))ن وثالمثئة وتويف سنة ست ومخسي((: قوله(  ه٤١٢
 وعلق اخلطيب على ذلك ،)٢٦(

ن  ًرا بذلك إىل ما كان يدور بي  مشي))وهذا هو القول الصحيح يف وفاته((: بقوله
ن املتأخرين واشتهر شهرة  ن من خالف حول هذا التاريخ الذي شاع بي فياملؤل

وتويف سنة ((تاريخ اخلطيب وشيوعه، ونقل ياقوت احلموي قول ابن أيب الفوارس 
ّ فاستوقفه هذا التاريخ، وقدر أنه حيتاج إىل شيء من ))ن وثالمثئة ست ومخسي

))فتقر إىل التاملوفاته هذه فيها نظر، وت((: التأمل، فعلق عليه بقوله
، وذكر )٢٧(

ًأنه وجد يف أدب الغرباء أليب الفرج بعض ما يدل على أنه كان حيا سنة 
، )٢٨(، وقد وصل إلينا هذا الكتاب، ووجدنا فيه ما يؤكد كالم ياقوت( ه٣٦٢(

 بينما تظل األقوال ))ن وثالمثئة تويف سنة نيف وستي((وصحة قول ابن الندمي إنه 
ا، والشهرة ال تكسب األخرى مفتقرة إىل  ما يؤيدها، على الرغم من شهر

  .القول الصحة
ر قليل من  عباس من شيء غي. ومل تنج مؤلفات أيب الفرج يف مقدمة د

ًالزيادة أو النقص، إذ قدم قائمة تشتمل على سبعة وعشرين كتابا
، ونسب )٢٩(

ري وديوان أيب  بحتديوان ال: ن مل يؤلفهما أو جيمعهما، ومها ن أو ديواني إليه كتابي
أبو الفرج علي ابن محزة : ن اليت مجعها متام، ومها من مجلة دواوين احملدثي

ن األصفهاين، ذكرمها  معاصر أيب الفرج علي بن احلسي(  ه٣٥٦ - (األصفهاين 
، )٣٠(رهم لعلي بن محزة صاحب الفهرست وابن خلكان وصاحب الكشف وغي

ما إىل صاحب األغاين، وذلك يف ًومل جند أحدا قبل األب اليسوعي ينسبه
: مقدمة خمتصره لألغاين اليت سرد فيها أمساء بعض كتب أيب الفرج مث قال

ّراجم، تيسر لنا أن  ولألصفهاين تصانيف أخرى مل يذكرها أصحاب الت((
))ره جنمعها باالستقراء من كشف الظنون وغي

، مث أتى على تعداد هذه )٣١(
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راجم ضمن مؤلفات أيب الفرج،   التالكتب، ومعظمها مما ذكره أصحاب
ا ليست من تأليفه، وعلى رأسها : ًوبعضها مل يذكره أحد منهم قط حقا أل

ره  ري وديوان أيب متام، وقد ذكرنا أن صاحب الكشف وغي ديوان البحت
ما إىل جامعهما األصفهاين أيب الفرج علي ابن مجرة، ويقولون إنه : ينسبو

ف والثاين على األنواع، كما وردت صفتهما عند رتب األول منهما على احلرو
ن األصفهاين، ويبدو أن  ن نسبهما إىل أيب الفرج علي بن احلسي اليسوعي حي

ن هذين  مبعث الوهم يف ذهنه راجع إىل التسرع يف القراءة والنقل، وملا بي
ن من تشابه يف الكنية واالسم واللقب وتاريخ الوفاة أو املشهور منها  املؤلفي

لنسبة لصاحب األغاين، ونقل عنه حمققو طبعة دار الكتب لألغاين أمساء با
ر من  ّهذه الكتب يف مقدمة اجلزء األول منه، ومن مث انتشرت يف كتب كثي

ر  ًعباس اليت أغفل فيها أيضا ذكر عدد غي. ، ومنها مقدمة د)٣٢(املعاصرين
، )٣٤(ن ، واملغني)٣٣(كتاب الديارات: قليل من كتبه الصحيحة النسبة إليه ومنها

، ورسالة يف علل )٣٧(ي كالب ، ونسب بن)٣٦(، وصفة هارون)٣٥(ودعوة األطباء
جمرد :  أن كتابه-ره من املعاصرين كغي-، وتوهم )٣٩(، وأدب السماع)٣٨(النغم

، وهو )٤٠(األغاين، إمنا هو تلخيص أو خمتصر لألغاين قام به أبو الفرج نفسه
فرج أكثر من مرة، وأشار يف أثناء ذلك إىل أنه من الكتب اليت ذكرها أبو ال

ا من أحلان، وجلها مما  كتاب خمصص لألصوات قدميها وحديثها وما يتصل 
: راجم، فقال يف مقدمة األغاين مل يرد يف األغاين، وأنه جمرد من األخبار والت

ي به يف هذا الكتاب، وال أتى جبميعه، إذ كان قد  ومل يستوعب كل ما غن((
ً لذلك كتابا جمردا من األخبار، وحمتويا على مجيع الغناء القدمي أفرد ًً

))واملتأخر
)٤١(.  
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وذكر أن أبا الفرج مل ((: عباس. ويف حديثه عن كتاب األغاين قال د
ا إىل حلب، وأهداها إىل  يكتب منه إال نسخة واحدة، وهي اليت رحل 

 بن عباد استقل ن بلغ ذلك الصاحب سيف الدولة، فأجازه بألف دينار، وحي
))املبلغ

)٤٢(.  
ا إىل حلب((: وإذا كنا ال نعرف مصدره القدمي يف قوله ، مع أنه ))ورحل 

، وإن كان قد زاد )٤٣(كان قبل قليل قد تتبع رحالته ومل تكن حلب من بينها
، فإن مسألة إهداء األغاين إىل سيف )٤٤(مكة فيها، ولسنا نعرف له رحلة إليها

لفرج به أو حبلب، حتتاج إىل تقليب النظر الدقيق فيها، ملا الدولة، وصلة أيب ا
ر من املعاصرين من ختليط، معتمدين يف ذلك على قول  خالطها يف كتب كثي
ن بن احلسن يف  قال الوزير املغريب أبو القاسم احلسي((: ياقوت يف معجمه

ف مقدمة ما انتخبه من كتاب األغاين إىل سيف الدولة بن محدان، فأعطاه أل
وقال ... لقد قصر سيف الدولة: دينار، وبلغ ذلك الصاحب بن عباد فقال

مل يكن كتاب : وقال أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف]: الوزير املغريب[
سألت : ي وقال أبو حممد املهلب]: املغريب[قال ... األغاين يفارق عضد الدولة

وإنه ]: املغريب[ل قا. ن سنة يف مخسي: أبا الفرج يف كم مجعت األغاين؟ قال
))كتبه مرة واحدة يف عمره، وهي النسخة اليت أهداها إىل سيف الدولة

)٤٥(.  
ًوواضح أن ياقوتا ينقل ما ورد يف مقدمة خمتصر الوزير املغريب لألغاين من 
ّأقوال أو تقريظات تبني قيمة األغاين، بيد أن صدر كالم ياقوت يوهم بأن 

اختصر األغاين، وأهداه إىل سيف الدولة قد (  ه٤١٢ -٣٧٠(الوزير املغريب 
قليلة، (  ه٣٨٥ -(فأعطاه ألف دينار وجدها الصاحب بن عباد(  ه٣٥٦ -(

 إىل القول – يف آخر النص -وبني املغريب وصاحبيه زمن بعيد، مع أنه يعود 
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إن أبا الفرج هو الذي أهدى نسخة من األغاين إىل سيف : على لسان املغريب
  .الدولة

 لدينا أن كالم ياقوت قد سقط منه شيء، وأنه يف األصل رمبا ومن املرجح
قال الوزير املغريب يف مقدمة ما انتخبه الوزير املغريب : يكون على هذه الصورة

إىل سيف الدولة ] الذي ألفه أبو الفرج األصفهاين، وأهداه[من كتاب األغاين 
 سيف لقد قصر: فأعطاه ألف دينار، وبلغ ذلك الصاحب بن عباد فقال

ًوبذلك يستقيم النص معىن ولغة وتواريخ أيضا، ويف قوله. الدولة ) إىل(انتخبه : ً
سيف الدولة داللة على هذا السقط، إذ لو كان االنتخاب لسيف الدولة 

وهي : لكانت التعدية بالالم وليس بإىل، وآخر النص يدل على ذلك يف قوله
  .سيف الدولة) إىل(النسخة اليت أهداها 

اقوت وحده هو الذي نقل هذه األقوال من مقدمة خمتصر ومل يكن ي
معاصره يقول يف (  ه٦٩٧ - ٦٠٤(الوزير املغريب، إذ جند ابن واصل احلموي 

وملا ويل الوزير املغريب الوزارة اختصره، وأفرط يف تقريظه ((: مقدمة جتريده لألغاين
نسخة ن سنة، وكتب به  إنه مجع األغاين يف مخسي: يف خطبة خمتصرة وقال

واحدة، وأهداها إىل سيف الدولة، فأجازه بألف دينار، وملا بلغ ذلك 
))...لقد قصر سيف الدولة: الصاحب بن عباد قال

مقدمة ، كما نقرأ يف )٤٦(
ا يف آخر ((: قوله(  ه٧١١- (خمتار األغاين البن منظور  أقدم هنا حكاية وجد

: وهي(  ه٥٦٣ - (ر  زبين أمحد بن ال خمتصر من هذا الكتاب، اختصره أبو احلسي
ن سنة، وقال  يف مخسي: سألت أبا الفرج يف كم مجع األغاين؟ فقال: ي قال املهلب
إنه كتب األغاين مرة واحدة يف عمره، وأهداه إىل سيف الدولة، فأنفذ : أبو الفرج

))...له ألف دينار
)٤٧(.  
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لة، ن أيب الفرج وسيف الدو ّومن خالل ذلك كله نتبني طبيعة الصلة ما بي
فهي قائمة على أساس إهدائه نسخة من األغاين، فأنفذ له ألف دينار، وكان 
م، ومنهم  أبو الفرج يبعث بكتبه إىل خلفاء األندلس، فيبعثون إليه مبكافآ

كتب إليه يلتمس منه نسخة من ((الذي (  ه٣٥٠ - (اخلليفة احلكم املستنصر 
هر الكتاب ألهل األغاين، فبعث إليه بنسخة حسنة ومنقحة، قبل أن يظ

))العراق أو ينسخه أحد منهم
، كما كان سيف الدولة يبعث برسله إىل )٤٨(

ا على بعض األدباء والشعراء،  العراق، ويف جعبهم دناني ر خاصة، يوزعو
ومنهم أبو إسحاق الصايب، صاحب أيب الفرج وزميله يف ندوة الوزير املهليب 

ا فيه ثالمثئة دينار من هذه ًوجملسه، إذ قدم إليه رسول سيف الدولة كيس
، ولسنا نستبعد )٤٩(ر اخلاصة، لقاء أبيات قاهلا يف مديح سيف الدولة الدناني

ّره قد اتصل بأيب الفرج، فحمله نسخة من األغاين  أن يكون هذا الرسول أو غي
ر اخلاصة اليت رضي  مهداة إىل سيف الدولة فأعطاه ألف دينار من هذه الدناني

ي عطاياه مقابل  المثئة فحسب، وهو الذي عرض على املتنبمنها الصاحب بث
  .)٥٠(مدحيه فلم يستجب له

رها من كتب القدماء  ومهما يكن من أمر، فليس يف هذه النصوص أو غي
ن أيب الفرج وسيف الدولة أو حلب، وإن كان  ما يدل على صلة مباشرة بي

لوه أحد ندماء سيف ن قد ارحتلوا باألصفهاين إليها، وجع ر من املستشرقي كثي
، ليس هلم على ذلك من )٥١(ن الدولة فيها، وتبعهم يف ذلك معظم الدارسي

سند أو دليل سوى ذلك النص الذي ذكرناه لياقوت، وهو النص الذي 
ً مذهبا - على اضطرابه-ره  ًخلف اهللا مطوال، وذهب يف تفسي. استوقف د

ًبعيدا جدا، إذ اعتقد جازما أن الوزير املغريب مل ً  خيتصر األغاين، وأن كاتب ً
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ره إمنا هو  تلك األقوال أو التقريظات اليت أوردها ياقوت على لسان املغريب وغي
ا نسخة من األغاين، وأهداها (  ه٥٠٢ -(اخلطاط ابن اخلازن  ّالذي صدر 

خزائنه، ووقعت إىل ياقوت ، مث انتهبت من ( ه٥٠١ -(إىل سيف الدولة صدقة 
ًد بقي منها سوى ستة عشر جزءا ال ميتلك ياقوت ، ومل يكن ق( ه٦٢٦ - (
  .)٥٢(!رها، ومن صدرها نقل ياقوت تلك األقوال غي

وليس لذلك كله من أصل، فللوزير املغريب خمتصر معروف لألغاين، ذكره 
ر من القدماء، ونقلوا من مقدمته تلك األقوال، ومنه نسخة خطية  كثي

ز بروايته   من األغاين، وأنه أجي، وصرح ياقوت بامتالكه عدة نسخ)٥٣(بباريس
ر من مرة، وأنه كتب نسخة منه خبطه يف ستة  عن أيب الفرج إجازة متصلة أكث

ًعشر جزءا ليسهل عليه محلها يف أسفاره التجارية ورحالته العلمية
)٥٤(.  

  ):ومواطن السقط واخللل واالضطراب فيها(أخبار األغاني في طبعته الجديدة، 

ن األغاين وأخباره، فإننا نقف على   ذلك كله إىل متوإذا ما انتقلنا من
بعض مواطن السقط واخللل واالضطراب اليت ما تزال ظاهرة يف سائر طبعاته، 

أخبار حارثة ((وزادت عليها هذه الطبعة اجلديدة مواطن أخرى، وعلى رأسها 
ا اخلمسي))بن بدر ار ًن، ومل جند هلا ذكرا يف هذه الطبعة، وهي من أخب  بصفحا

 ومل ترد يف األجزاء ،)٥٥(ي الدار والثقافة الشعراء يف اجلزء الثامن من طبعت
العشرين من بوالق والساسي، وجاءت فيما استدركه برونو يف اجلزء احلادي 
والعشرين، وسقطت من األجزاء الستة عشر املصورة من طبعة الدار قبل 

 يف سقوطها من طبعة ر منها، وكان لذلك كله أثر استكماهلا، وأحلقت باألخي
  .صادر
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ًومما كان باإلمكان استدراكه، أو الوقوف على حقيقته، مما اليزال ظاهرا يف 
الشعر ((: الطبعات السابقة، وهذه الطبعة اجلديدة، قول أيب الفرج بعد صوت

لوضاح، والغناء لصباح اخلياط، ويف أبيات من هذه القصيدة أحلان عدة، أخرت 
، ومل )٥٦( ))بار وضاح، مث أذكرها بعد ذلك إن شاء اهللاذكرها إىل أن تنقضي أخ

  .ًجند هلذه األبيات أو ألخبار صباح أثرا يف األغاين كله
الشعر للعباس بن األحنف، ((: ونقع يف اجلزء الثامن على قوله بعد صوت

))والغناء لسليمان الفزاري
ر على شيء من   مث سرد أخبار العباس، ومل نعث)٥٧(

ويف هذا اجلزء نفسه . الشاعري ينبغي أن ترد بعد أخبار  التأخبار سليمان 
الشعر أليب فرعة الكناين، والغناء جلراديت بن ((: نقف على قوله بعد صوت

))جدعان
ن دون أخبار الشاعر قبلهما أو   وأتى على سرد أخبار اجلرادتي)٥٨(
ار شاعرين ويف اجلزء التاسع وجدناه يذكر األرمال الثالثة، ويسرد أخب .بعدمها

  .)٥٩(من شعرائها دون الثالث
عدلوا عن ثلبه باآلداب ((: ز ومما يلحق بذلك قوله يف الدفاع عن ابن املعت

إىل التشنيع عليه بأمر الدين وهجاء آل أيب طالب، وهم أول من فعل ذلك، 
))ًوأنا أذكر ذلك بعقب أخباره، مصرحا به على شرح إن شاء اهللا

ر   ومل نعث،)٦٠(
  .من ذلك بعقب أخباره أو يف موضع آخر من األغاينعلى شيء 

وإذا كنا ال جنرؤ على احلكم القاطع بسقوط هذه األخبار كلها من 
الكتاب قبل النظر املقارن يف أكمل خمطوطاته، وتلك مهمة من يتصدى 
إلعادة حتقيقه وطبعه، فإن هنالك بعض املالحظات اليت ترجح ذلك، منها 

ذكر تلك األخبار أو األشعار يف موضع حمدد، وأن أننا وجدناه يؤكد أنه سي
ي، ومل يكن لبعض هذه  من عادته أن يبدأ بأخبار الشاعر مث أخبار املغن
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ا على  األخبار ذكر يف األغاين، كما مل تكن هنالك إشارة إىل عدم إملامه 
، ويف ذلك ما يدعو إىل الظن )٦١(عادته يف مثل هذه األحوال واملقامات

  .األخبار من بعض نسخ األغاين اخلطية القدميةبسقوط هذه 
ومما وقع لبعض األشعار املروية يف هذا الكتاب من سقط أو نقص أبيات 

ن منها، ومل يبق منهما سوى  ّري العينية اليت سقط صدر األولي السيد احلمي
، ومل حياول احملققون البحث عنها يف مصدر آخر، أو اإلشارة إىل )٦٢(العجز

ا يف ذلك شأن أحد أبيات عمر بن أيب ربيعة أيضاذلك يف حاش ًية، شأ
)٦٣(.  

ورمبا أدى سقوط بعض الكلمات أو حتريفها إىل االعتقاد بسقوط بعض 
أخبار الكتاب، ومن ذلك ما جنده يف أخبار مروان بن أيب حفصة اليت وردت يف 

ك يذكر ره يف ذل وخب((): ١٢ ج(ن متباعدين من األغاين، نقرأ يف أوهلما  موضعي
ر يف هذا   ، بيد أننا ال نقع على هذا اخلب)٦٤( ))يف هذا املوضع من الكتاب

 إذ ،)٦٥()٢٣  ج(هذا املوضع، وضمن أخباره الثانية ) ر غي(املوضع وإمنا يف 
ر، ويف ذلك ما يدل  كانت لذلك مناسبة تدعو إىل ذكرهايف هذا املوضع األخي

رها، وتابعتها يف   دار الكتب وغيمن اجلملة يف طبعة) ر غي(على سقوط كلمة 
ذلك طبعة صادر اجلديدة، كما تابعتها فيما أصاب بعض أسانيده من سقط 

وذكر ((: رة ومنها هذا السند أو نقص أو حتريف أو تصحيف يف مواضع كثي
))رنا أمحد بن عبد العزيز اجلوهري أخب: إمساعيل بن الساحر قال

، وذلك )٦٦(
ّراوية السيد : فاألول!! وهري، وبينهما زمن بعيديعين أن الساحر يروي عن اجل

، ويف ذلك ما يدل على أن أصل )٦٨(، والثاين من شيوخ أيب الفرج)٦٧(ري احلمي
رنا أمحد بن عبد العزيز  أخب] فيما[وذكر إمساعيل بن الساحر : السند هو
  .اجلوهري
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 بن حدثنا حيىي بن حممد((: ًومما يشبه ذلك أيضا ما جنده يف هذا السند
))إدريس عن أبيه

حدثنا ((: بينما جند السند املذكور قبله على هذه الصورة. )٦٩(
))حيىي بن علي عن حممد بن إدريس عن أبيه

وحيىي بن علي من خاصة . )٧٠(
 ولسنا ،)٧١(شيوخ أيب الفرج، وقد أجازه برواية أخبار حممد بن إدريس عن أبيه

ن إدريس، مما يدل على أن حيىي بن حممد ب: نعرف له رواية عن شخص امسه
حممد بن إدريس، وقد ورد هذا ] وليس بن[حدثنا حيىي عن : أصل السند

التصحيف أو اخلطأ املطبعي يف طبعة دار الكتب، ونقلته هذه الطبعة عنها 
  .دومنا متحيص أو نقل من خمطوط

)٧٢(زي رين احلسن بن علي العن أخب((: ًومن ذلك أيضا ما جنده يف هذا السند
(( 

زي؛  احلسن بن علي العن: احلسن بن علي اخلفاف الذي يروي عادة عن: هوو
وقد تكررت صورة هذا . زي العن) عن(رين احلسن بن علي  أخب: فأصل السند إذن

ره، وقد  زي مباشرة وإمنا عن طريق عمه أو غي السند لديه، فهو ال يروي عن العن
  .من طبعة الدار وما بعدها من الطبعات) عن(سقطت 
رة وردت يف طبعة  ن أشياء كثي ن والناسخي يف الكتاب من أخطاء الوراقيو

ًرها من الطبعات اليت تنقل منها، ومنها هذه الطبعة اجلديدة أيضا،  الدار وغي
وهذا البيت يف الغناء، وليس يف القصيدة، فأضفناه كما ((: ومن ذلك قوهلم

))يضيف املغنون إذا اختلف الروي والقافية
ن هذا إمنا يكون  ع املغنيوصني. )٧٤(

ن يف الروي والقافية والوزن مما ييسر هلم  يف حال اتفاق شعرين لشاعرين خمتلفي
، ويف ذلك ما يدل )٧٥(ر من مرة إضافة هذا إىل ذاك، كما ذكر أبو الفرج أكث

  .ًاتفق بدال من اختلف: على أن الكلمة هي
مة، إذ بعث إىل ومن مجلة هذه األخطاء ما نقع عليه يف أخبار ابن هر
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ًحسن بن احلسن بن علي بأبيات يلتمس فيها زقا من نبيذ، وقد تكرر ذكر 
ن متباعدين من األغاين، وأشار أبو الفرج يف املوضع الثاين  ر يف موضعي هذا اخلب

))وقد ذكرته يف أخبار ابن هرمة((: منهما إىل ذلك بقوله
بيد أن اسم . )٧٦(

م، ولو رجع احملققون إىل أخبار ابن هرمة اليت إبراهي: ر بينهما إىل حسن قد تغي
  .أشار إليها أبو الفرج لتنبهوا إىل ذلك

رها  ومل ختل بعض األصول اخلطية اليت اعتمد عليها حمققو دار الكتب وغي
ن، وكان ينبغي الوقوف على حقيقتها، وبيان القول الفصل  من عبث الوراقي

))خبار بيهس اجلرميأ((فيها عند إعادة حتقيقه وطبعه، ومن ذلك 
، اليت )٧٧(

وردت يف جزأين متباعدين من أجزائه، ومل يرد منها يف اجلزء الثاين عشر سوى 
ر مبتور من أخباره، ومل تكن هنالك مناسبة لذكر ذلك يف هذا  امسه ونسبه وخب

اجلزء، مث وردت أخباره كاملة يف اجلزء الثاين والعشرين، مشتملة على ما مر 
هس ونسبه وذلك اخلرب بتمامه، وبقية أخباره اليت نفذ إليها ذكره من اسم بي

من خالل صوت من شعر بيهس مأخوذ من حلن ابن صاحب الوضوء يف 
بعض أشعار اليهود اليت كان قد انتهى من سردها قبل قليل، وأتى بعدها على 
ًذكر هذا الصوت أيضا، وهو الصوت نفسه الذي ورد قبل أخبار بيهس املبتورة 

زء الثاين عشر، ومل تكن هنالك مناسبة لذكره، ويف ذلك ما يدل على أن يف اجل
موضع هذه األخبار هو اجلزء الثاين والعشرون فحسب، وقد وردت يف طبعة 

ر املشار إليه  بوالق يف موضع واحد هو اجلزء التاسع عشر، بيد أن ذلك اخلب
  .)٧٨(قد سقط منها

))أخبار عمرو بن سعيد((أما 
منها إال على امسه ونسبه  فال نقع )٧٩(

فحسب، مث تابع حديثه عن معبد وأصواته اليت كان من مجلتها صوت من 
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ًشعر هذا الشاعر الذي ورد ذكره عارضا يف أخبار معبد، فذكر نسبه، ومل 
ن  ره يف هذا املقام، ويبدو أن بعض الناسخي يقصد إىل سرد أخباره أو أخبار غي
ًقد جعل لذلك عنوانا مفردا هو  ومن املرجح لدينا ))أخبار عمرو بن سعيد((: ً

  .أنه ليس من صنع أيب الفرج
 صفحة واحدة، أتى فيها على ذكر امسه ))أخبار املتلمس((ومل تتجاوز 

ذا النسب، نقرأ بعده قول الناسخ هنا انقطع ما ذكره ((: ونسبه، وخرب يتصل 
))األصفهاين

س بكتاب ، واالنقطاع هنا متعلق بأخبار املتلمس، ولي)٨٠(
األغاين، وقد جاءت هذه الصفحة يف آخر جزء من أجزائه املطبوعة، وهي 

ر يف أصل جتزئة املؤلف، كما أشار إىل ذلك  ليست من أخبار هذا اجلزء األخي
ا وردت يف نسخت ن  ي ميونخ يف موضعي حمققوه يف طبعة الدار، وذكروا أ

ساسي، ووردت يف اجلزء ي بوالق وال رمجة من طبعت ن، وسقطت هذه الت خمتلفي
احلادي والعشرين الذي مجعه برونو، وأضاف إليه ترمجة مطولة للمتلمس منقولة 

املخطوط أو ناسخه قد من أحد خمطوطات األغاين، إذ كان صاحب هذا 
ًر واردة أصال يف خمتار ابن منظور، وما هو موجود منها يف  أضافه إليها، وهي غي

 لألغاين منقول من اجلزء احلادي )٨١(ار الثقافةروت للمختار أو طبعة د طبعة بي
رة  ر على حمققي طبعة دار صادر األخي رونو، ومل يكن من العسي والعشرين لب

رة لألغاين، وقد  البحث عن موضع هذه األخبار وبقيتها يف النسخ اخلطية الكثي
ق ًر أيضا، وعل رة من اجلزء األخي ظلت أخبار املتلمس فيها يف الصفحة األخي

ر  أجريت حماوالت الستيفاء ترمجة املتلمس من غي((: على ذلك حمققوه بالقول
))كتاب األغاين، وقد آثرنا أن نبقي كتاب األغاين كما وضعه مؤلفه

)٨٢(.  
ومن مواطن اخللل واالضطراب اليت ما تزال ظاهرة يف طبعات هذا 
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 اليت ))اء يهودأخبار شعر((ًرة أيضا، ما جنده يف  الكتاب، ومنها الطبعة األخي
وردت يف جزأين متباعدين من األغاين، وكانت حافلة بأوهام شىت، رمبا كان 

  .ر منها ًأبو الفرج بريئا من كثي
وتبدأ أخبار هؤالء الشعراء يف اجلزء الثالث بصوت من شعر أحدهم قال 

وهو السموأل بن عاديا، وقيل البنه : الشعر لغريض اليهودي((: أبو الفرج بعده
))وغريض هذا من ولد الكاهن بن هارون بن عمران.. .سعية

)٨٣(.  
ر جده  وأما سعية، فقد كان ذكر خب((: وانتقل بعد ذلك إىل ذكر سعية فقال

ًالسموأل غريض بن عادياء يف موضع آخر، وكان سعية شاعرا، وهو الذي يقول ملا 
ً، وأسلم سعية، وعمر طويال، ويقا]األبيات[حضرته الوفاة يرثي نفسه  ل إنه مات ّ

أنشدين شعر أبيك يرثي نفسه فأنشده ]: معاوية[وقال له ... يف آخر خالفة معاوية
))]األبيات السابقة نفسها[

فغريض هنا يف هذا اجلزء هو السموأل بن عادياء، . )٨٤(
وسعية ابنه تارة، وحفيده تارة أخرى، واألبيات املذكورة منسوبة إىل سعية مرة، مث 

  !.تنسب إىل أبيهجندها بعد عدة أسطر 
وإذا ما انتقلنا إىل أخبارمها يف اجلزء الثاين والعشرين، فإن األمر يصبح 

الشعر ((: أدهى وأمر، إذ تبدأ هذه األخبار بصوت يقول أبو الفرج بعده
بن ] ن ن هنا بدل الغي بالعي[وهو السموأل بن عريض ... للسموأل بن عادياء

ًل بن عادياء، ومل يذكر عريضاهو السموأ: وقال عمر بن شبة... عادياء
)٨٥(

((.  
سعية بن غريض بن عادياء، أخي السموأل، ((: وانتقل بعد ذلك إىل ذكر

))]األبيات[شاعر، ومن شعره 
وكانت هذه األبيات نفسها قد وردت يف . )٨٦(

اجلزء الثالث منسوبة إىل سعية حيث كان ابن السموأل تارة، وحفيده تارة 
  .ًضا بعد أن أصبح أخا السموألُأخرى، مث نسبت إليه أي
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وهكذا ختتلط أخبار هذين الشاعرين وأمساؤمها وأشعارمها، فتختلف ما 
ن سطر وسطر، وصفحة وأخرى، وجزء وآخر، على الرغم من قلتها، إذ ال  بي

ًن صفحات عشرا، دون أن جند لذلك كله تفسي تكاد تتعدى يف اجلزأي
ًرا  ٍ

ن أثر يف هذا االختالط الذي   الناسخيًواضحا، ولسنا نستبعد أن يكون لبعض
ن البحث عن حقيقته يف خمطوطات الكتاب، ومل جند حملققي  ينبغي على احملققي

وقول أيب الفرج إن غريض هو ((: هذه الطبعة من تعليق عليه سوى قوهلم
))السموأل مستغرب، فهو يذكر السموأل بأنه ابن غريض

انظر ((: ، أو قوهلم)٨٧(
 يف القول إن السموأل جد سعية، فهو يف مجيع املصادر أبو الفرج] كذا[

))أخوه
ُوقد مر بنا أن سعية قد جعل. )٨٨( ابن السموأل مث حفيده مث أخاه، : ّ

ووالد ] ن بالعي[وابن غريض أو عريض ] ن بالغي[ًغريضا : ُكما جعل السموأل
ًغريض أيضا، فضال عن اختالط أشعارمها كما مر ً.  

ًيت ينبغي الوقوف عندها، وإنعام النظر فيها مليا، ومن املسائل املهمة ال
، مسألة ما ميكن أن يكون )٨٩(عباس يف مقدمته إشارة سريعة. وأشار إليها د

قد سقط من أخبار العتاهي والنواسي، أو نسيه أبو الفرج بعد أن وعد بذكره، 
قد تنبه إليها يف أثناء (  ه٦٢٦ -(وهي مسألة قدمية، كان ياقوت احلموي 

ومجعت ترامجه فوجدته يعد بشيء وال ((: يثه عن أيب الفرج وأغانيه فقالحد
وقد طالت أخباره : ر موضع منه، كقوله يف أخبار أيب العتاهية يفي به يف غي

وقال يف موضع . ر عتبة يف موضع آخر، ومل يفعل وسنذكره مع خب) هاهنا(
، ومل )تقدمت(أخبار أيب نواس وجنان خاصة، إذ كانت سائر أخباره قد : آخر

يتقدم شيء من ذلك، وما أظن إال أن الكتاب قد سقط منه شيء، أو أن 
))النسيان قد غلب عليه

)٩٠(.  
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ن  ن ما أورده ياقوت، وما هو مذكور فيما بي وهنالك بعض الفروق الدقيقة بي
أيدينا من نسخ األغاين املطبوعة اليت نقرأ فيها قول أيب الفرج يف صدر أخبار 

ذكر نسب أيب العتاهية وأخباره، سوى ما كان منها مع عتبة فإنه قد ((: العتاهي
ا اتسعت جدا فلم يصلح ذكرها  لكث) أفرد( ا، وأ لئال ) هنا(ًرة الصنعة يف تشبيبه 

))إن شاء اهللا) موضع آخر(تنقطع املئة الصوت املختارة، وهي تذكر يف 
وقال . )٩١(

ار أيب العتاهية أخباره مع عتبة، وهي من مع أخب) هاهنا(ومل أذكر ((: يف آخر أخباره
ا) (هاهنا(رة، وقد طالت أخباره  أعظم أخباره، وفيها أغان كثي )))فأفرد

كما . )٩٢(
أخبار أيب نواس وجنان خاصة، إذ ((: نقرأ يف صدر أخبار النواسي قول أيب الفرج

))خاصة) أفردت(كانت سائر أخباره قد 
)٩٣(.  

ر هذه  الختالفات والفروق من أثر يف تفسيولعل مما ال خيفى ما هلذه ا
: األقوال، والوقوف على حقيقتها، فقوله عن هذه األخبار إنه مل يذكرها

ا قد  ، وليس قد تقدمت كما ورد )أفردت(هاهنا، وإمنا آثر أن يفردها، أو أ
 على أنه رمبا كان قد أفرد تلك األخبار -بادي الرأي-عند ياقوت، إمنا يدل 

ا ككتاب بكتاب آخر م ّن كتبه، أو ضمنها بعض هذه الكتب اليت تليق 
رمها من كتبه  ، أو غي)٩٤(جمموع اآلثار واألخبار، أو كتاب األخبار والنوادر

للداللة على ) هاهنا(رة اليت مل تصل إلينا، وقد وجدناه يستعمل كلمة  الكثي
ا(كتاب األغاين، وكلمة  : قولهللداللة على إفرادها بكتاب آخر ك) أفرد

) هاهنا(لطوهلا، وإمنا نذكر ) هاهنا(رة، ومل أذكرها  ّوقال القتال قصائد كثي((
))مجهرة أنساب العرب: ًملعا، وسائره مذكور يف كتاب

، أو قوله يف مقدمة )٩٥(
) أفرد(إذ كان ... ي به يف هذا الكتاب ومل يستوعب كل ما غن((: األغاين

ًلذلك كتابا جمردا من األخبار ً((
)٩٦(.  
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ومما يرجح ذلك ويقويه أننا مل نقع يف األغاين كله على إشارة إىل تلك 
األخبار أو إحالة عليها على عادته يف أخبار سائر الشعراء الذين تتكرر 

وقد ((: ر من موضع يف األغاين كقوله يف أخبار علي بن أمية أخبارهم يف أكث
))ر أخيه يف مواضع من هذا الكتاب تقدم خب

ر  وقد تقدم خب((: ، وقوله)٩٧(
))أبيه

))ر لبيد ما فيه الكفاية وقد تقدم من خب((: ، وقوله)٩٨(
وقد ((: ، وقوله)٩٩(

))تقدم هذا النسب يف أخبار عويف القوايف
، وقوله يف بعض أخبار )١٠٠(

))وأخباره تأيت بعد هذا يف موضع آخر((: الفرزدق
، وقوله يف أخبار مروان )١٠١(

))ره ونسبه وقد تقدم خب((: كتابهبن أيب حفصة اليت تكررت يف 
وذلك . )١٠٢(

ًكله مما جنده فعال يف أجزاء أو مواضع سابقة أو الحقة من األغاين، ومل جند 
إشارة إىل شيء قد -  على طوهلا -فيما ذكر من أخبار العتاهي أو النواسي 

ر يف أخبار  ن وجدناه يشي تقدم أو سيأيت من أخبارمها أو أشعارمها، على حي
ًالشعراء إىل بعض أخبار النواسي، ويعد بذكرها، مث يذكرها فعال، كقوله بعض 

وكان أبو نواس يأخذ معانيه يف اخلمرة، ((: ن بن الضحاك يف أخبار حسي
))وأخبارمها يف هذا املعىن تذكر يف مواضعها

، أو قوله يف أخبار الوليد بن )١٠٣(
الشعراء، وأبو نواس خاصة، رة، قد أخذها  وله يف ذكر اخلمرة أشعار كثي((: يزيد

ا هاهنا ))ولوال كراهة اإلطالة لذكر
، ومل جنده حييل إىل أخبار أيب نواس مع )١٠٤(
  .جنان اليت ال وجود هلا يف األغاين

على أن املسألة ال تقف عند هذه احلدود فحسب، وإمنا تتعداها إىل 
ًبعض املالحظات األخرى أيضا، ومنها أننا وجدنا ياقوتا نفسه  يقول يف أخبار ً

وقد وقعت إلينا إجازة برواية كتاب األغاين عن أيب ((: علي الدهكي تلميذ أيب الفرج
))الفرج، كما وقعت إلينا إجازة برواية هذا الكتاب أحسن من هذه

 وذلك ،)١٠٥(
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ًن برواية األغاين، فضال عن النسخ  ن أو إجازتي ن يديه نسختي ي أن بي يعن
، )١٠٦(األغاينمه إىل أنه وقف عليها أو اقتناها من األخرى اليت أشار يف معج

الذي (  ه٤١٢(واطالعه على أقدم خمتصر لألغاين وهو خمتصر للوزير املغريب 
ًنقل إلينا أطرافا مما ورد يف مقدمته كما مر بنا قبل قليل، ومل جيد فيها مجيعا  ً

  .ًشيئا من أخبار العتاهي أو النواسي اليت أشار إليها
إذ قام بتجريد األغاين، (  ه٦٩٧ -(شأن ابن واصل احلموي وكذلك كان 

ً، ونقل إلينا شيئا من مقدمته أيضا كما ذكرنا )١٠٧(واطلع على خمتصر املغريب ً
ًن يديه من نسخ األغاين شيئا من تلك األخبار  من قبل، ومل جيد فيه أو فيما بي
  .اليت مل يرد هلا ذكر يف جتريده

باختصار األغاين، ومل جيد هذه األخبار (  ه٧١١ -(كما قام ابن منظور 
يف النسخ اليت وقف عليها من الكتاب، كما مل جيدها يف خمتصر آخر قدمي 

الذي نقل إلينا بعض ما ورد يف (  ه٥٦٣ -(ري املصري  لألغاين للقاضي الزبي
مقدمته كما مر بنا من قبل، ولذلك فقد عمد ابن منظور إىل صنع ترمجة 

رمجة ترجم  هذه الت((: ّ وضمنها خمتاره، وقال يف صدرهاموسعة أليب نواس،
أخبار أيب نواس وجنان خاصة، إذ كانت سائر : عليها أبو الفرج مبا صورته

يف نسخ األغاين اليت ) مفردة(ومل أجد أليب نواس ترمجة ). ذكرت(أخباره قد 
ه وقفت عليها، وما أدري هل أغفل أبو الفرج ذكره يف كتابه، أم سقطت ترمجت

))من كتابه
، )ذكرت(قد : ومن املالحظ أنه قال على لسان أيب الفرج. )١٠٨(
ومل : ، ولعل يف قوله بعد ذلك)أفردت(قد : ن أيدينا من مطبوعاته وفيما بي

ا) مفردة(أجد له ترمجة  قد : قد أفردت، وليس: يف األغاين، ما يدل على أ
  .ّذكرت، وقد بينا قبل قليل ما لذلك من دالالت
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 اختصر األغاين من املتأخرين من أهل املغرب عبد القادر السلوي وممن
، وليس يف خمتصره أثر لتلك األخبار، )من رجال القرن اهلجري الثاين عشر(

ويبدو أنه مل جيدها يف أصول األغاين اليت اعتمد عليها يف خمتصره، فعمد إىل 
 تراجم الكتاب وليست من((: إضافة ترمجة موسعة أليب نواس، وقال يف خامتتها

))األصلية
 كما ))أخبار أيب نواس وجنان خاصة((: ، وأتى بعدها على ذكر)١٠٩(

  .وردت يف األغاين
ويف ذلك كله ما يؤكد أن أصول هذا الكتاب اخلطية اليت اطلع عليها 

ً ال تتضمن شيئا من - على اختالف عصورهم وأمصارهم-هؤالء املؤلفون 
ن يبحث عنها، مما يدعونا إىل  ن والدارسي ققيتلك األخبار اليت مازال بعض احمل

حسم القول يف هذه املسألة اليت طال احلديث عنها، واحلكم اجلازم بأن هذه 
ا غي   .)١١٠(ًر واردة فيه أصال األخبار مل تسقط من األغاين أل

  :الحواشي والفهارس
ذه وإذا ما جتاوزنا أخبار األغاين، وما بدا لنا فيها من مالحظات تشمل ه

رها من طبعات األغاين، إذ كان بعضها ينقل من  رة خاصة، وغي الطبعة األخي
ًرا، فإن هنالك بعض املالحظات األخرى  ًبعض، أو يعتمد عليه اعتمادا كبي

اليت تتصل حبواشي هذه الطبعة وفهارسها، ومن ذلك أن ختريج األشعار يف 
ذا ما ضربنا لذلك هذه احلواشي مل جير على سنة واحدة، أو منهج حمدد، وإ

ّبعض األمثلة جند أن األشعار الواردة يف اجلزء الثالث والعشرين مل خترج من 
ن جند األشعار الواردة يف اجلزء األول وقد  رها، على حي دواوين الشعراء أو غي

ًخرجت مجيعا من دواوين الشعراء، كما جند األشعار الواردة يف أخبار دعبل  ّ
ّن وقد خرج بعضها، ومل خيرج بعضها، وجند كثياخلزاعي يف اجلزء العشري ًرا من  ّ
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، وكان من )١١١(عن األغاين... ديوانه: هذه التخرجيات على هذه الصورة
األجدى البحث عن هذه األشعار يف مصدر آخر كي ال تكون بضاعة 

  .األغاين قد ردت إليه
رين فقد توزعت يف جزأين، إذ تبدأ يف أواخر الرابع والعش: أما الفهارس

، وكان )١١٢(رة ر كثي بفهرس املوضوعات الذي يشتمل على صفحات غي
باإلمكان ضمها إىل بقية الفهارس اليت خصص هلا اجلزء اخلامس والعشرون 

فهرس املئة الصوت، وفهرس القوايف، وفهرس  الشعراء، : واشتملت على
ن  نيوفهرس األمثال، فاملصادر واملراجع، وأغفلت بعض الفهارس املهمة للمغ

ي عنها باحث يف مثل  وسائر األعالم واأليام وهي من الفهارس اليت ال يستغن
  .هذا الكتاب الضخم

ومن أبرز املالحظات املتصلة بفهرس الشعراء هو سرد أرقام الصفحات 
اليت ورد فيها ذكر الشاعر وإن كانت هذه الصفحات ضمن أخباره، وقد 

 - ١٩٣/ ٢١(ن  ن قوسي ًمثال بيجرت العادة على ذكر أخبار شاعر كالفرزدق 
ًرد ذكر امسه يف كل صفحة منها تقريبا،  أو خبط فاحم أو غامق، إذ سي) ٢٨٣

ولسنا نرى من مسوغ لذكر أرقام هذه الصفحات على تواليها، أما املواضع 
األخرى اليت يرد فيها ذكره فينبغي اإلشارة إليها بأرقام الصفحات كما هو 

  .الشأن يف هذا الفهرس
ر قليل من السقط أو   ختل فهارس الشعراء أو القوايف خاصة من شيء غيومل
 ١٦٨ والصحيح ١٦٩، ١٦٧/ ٩احلارث بن خالد : ًر، ومن ذلك مثال التقصي

، ٧٨، ٧٧، ٧٤، ٧٣ والصحيح ٨٢، ٧٩/ ١٥ًأيضا، وعبد الرمحن بن احلكم 
 ٥٨ إىل ٥٢ والصحيح ٥٣، ٥٢/ ١٢ومروان األصغر . ٨٤، ٨٢، ٨١، ٧٩
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، ١٨٦/ ١٦وأم حكيم بنت حيىي . توايل إذ يرد امسه يف كل صفحة منهاعلى ال
ي وردت بعد ذلك  ويف هذا املوضع إشارة إىل صوت من شعرها، أما أخبارها الت

ً ويتكرر ذكر امسها يف كل صفحة منها تقريبا، فليست يف ١٩٢ إىل ١٨٧/ ١٦
 يف هذه  وليس له ذكر٩٦/ ٢٣وعلي بن أمية . هذا الفهرس إشارة إىل ذلك

 وما بعدها فليس هلا ذكر يف هذا ١٠٠/ ١٢ي وردت  الصفحة، أما أخباره الت
 ١٠٠ إىل ٩٥ والصحيح ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٥/ ٢٢وبيهس اجلرمي . الفهرس

 ٧٦ وله يف هذا اجلزء أخبار متصلة من ٨٤، ٧٨/ ١٢واألحوص . على التوايل
وعمر . لفهرس يرد فيها امسه يف كل صفحة، وليست لذلك إشارة يف ا٨٠إىل 

 صوت ١٩٢/ ٢١ وليس له ذكر يف هذه الصفحة، والفرزدق ٩/٩بن أيب ربيعة 
من شعره ومل تكن هنالك إشارة إىل هذه الصفحة يف فهرس الشعراء، واملتلمس 

 ومل يرد لذلك ذكر يف فهرس ١٤٦ وبيت آخر ١٤٥/ ٢٤له أبيات عينية 
أل كما ذكر أبو ، وهو السمو٢١/ ١٩ وما بعدها و٧٩/ ٣وغريض . القوايف
وانظر السموأل يف : ، ولعل من املفيد اإلشارة إىل ذلك بالقول٧٩/ ٣الفرج 

  .فهرس الشعراء
ذلك ما بدا لنا يف أثناء تقليب النظر يف هذه الطبعة اجلديدة من ديوان 
ا، وأبرأ من  العرب، كتاب األغاين، وكنا نأمل أن تكون أكمل من سابقا

ن  رها، ملا حملققي هذه الطبعة من مكانة وقدر بي بعض ما فيها من أخطاء وغي
ومما ال شك فيه أن الكتاب مايزال حباجة إىل تضافر جهود . أهل العلم

تعمل على إعادة حتقيقه وطبعه طبعة علمية جديدة، تعتمد على : خملصة
أحسن خمطوطاته، وتستأنس مبختصراته القدمية، وتنظر فيما كتب حول 

ًث ودراسات، وتتخذ املعارضة واملقارنة منهجا يف األغاين ومؤلفه من أحبا
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التحقيق والتوثيق، وتصنع له فهارس تامة ووافية، فتقدم لنا هذا الكتاب 
حتية واستجابة ألمنية طاملا كنا نرجو أن : اجلليل، وللدار اليت يطبع فيها

  . إحسان عباس يف مقدمة هذه الطبعة. تتحقق، كما يقول د
  

  .وابواهللا اهلادي إىل الص
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  الحواشي
  .١٠٧٠ص : مقدمة ابن خلدون) ١(
 ديب - راث جملة آفاق الثقافة والت- أمحد طالب : أبو الفرج األصفهاين وكتابه األغاين) ٢(

  .٩٠ ص -١٩٩٨ س - ١ ع–
 – الرتاث العريب -ر شيخ موسى  حممد خي: مؤلفات أيب الفرج األصبهاين وآثاره) ٣(

  .١٧٦ ص - ١٩٨٢ س -٧ ع- دمشق
  .١٤/ ١:  ط دار صادر- ين األغا) ٤(
  .١١/ ١ن . م) ٥(
  .٢٨٤ - ٢٨٣/ ٢: ١: راث العريب تاريخ الت) ٦(
  .١٥/ ١:  ط صادر- األغاين ) ٧(
  .٦ - ٥/ ١: ن.  م) ٨(
  .٤٠٠/ ١١: تاريخ بغداد) ٩(
  .أصفهان وأصبهان وإصبهان:  ويقال٦/ ١:  ط صادر- األغاين ) ١٠(
ن   وفيها إشارة إىل أن ما بي-ج: ققوانظر مقدمة احمل. ١ ط طهران - الفهرست ) ١١(

  .ن ليس يف طبعة فلوجل قوسي
حدثنا علي بن (( ٧٥ و))ي أبو الفرج األصبهاين حدثن((:  حيث يقول١٥٨ن . م) ١٢(

  .١٦١ و))ن القرشي احلسي
  .٦٧/ ١٠ ط دار الكتب –األغاين ) ١٣(
  .٣٨٤/ ١٦ن . م) ١٤(
  .٦٩٨ص : ن مقاتل الطالبيي) ١٥(
/ ٢٤ و١١٤/ ٣وانظر . ٣٣/ ٢٣وصادر . ٢٢/ ٢٣ ط دار الكتب –األغاين ) ١٦(

  . ط دار الكتب٥٢
  .وذكر أن ملروان عقب بأصبهان ومصر. ١٠٧ص : مجهرة أنساب العرب) ١٧(
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 ٢٠/ ١٤ و٢٢٨/ ١٣ و١٧٨/ ٨ و١٣٢/ ٤انظر األغاين ط دار الكتب ) ١٨(
  .رها  وغي١٠٠ و٩٧/ ٢٣ و٢٧٩/ ٢١ و٣٣٢و

  .١٩٥/ ٢٠ و١٩٩ و٩٧/ ٢٣ و٢٧٩/ ٢١ و١٣٢/ ٤ن . م) ١٩(
  .١٠٧وانظر مجهرة أنساب العرب البن حزم . ٥/ ٢ظهر اإلسالم ) ٢٠(
  .١٧٣/ ٦ ط دار الكتب - األغاين ) ٢١(
  .٢٣/ ١ ودار صادر ١/ ١ن . م) ٢٢(
  .٨/ ١ ط صادر - األغاين ) ٢٣(
  .١٧٣ ومصر ١٢٨ص :  ط طهران–الفهرست ) ٢٤(
  .٢٢/ ٢ذكر أخبار أصبهان ) ٢٥(
  .٤٠٠/ ١١اريخ بغداد ت) ٢٦(
  .٩٥/ ١٣معجم األدباء ) ٢٧(
  .٨٨أدب الغرباء ) ٢٨(
  .١٠ - ٩/ ١ ط صادر - األغاين ) ٢٩(
، وكشف ١٧/ ٢، ووفيات األعيان ١٤١ ومصر ١٩٠الفهرست ط طهران ) ٣٠(

  .٧٧٩ و٧٧٠/ ١الظنون 
  .١٣/ ١رنات املثالث واملثاين من روايات األغاين ) ٣١(
أبو الفرج األصفهاين لعبد اجلواد : ًمث انظر مثال. ٣١/ ١ب األغاين ط دار الكت) ٣٢(

، ودراسة كتاب األغاين ٤٩١/ ٢، وتاريخ األدب العريب لفروخ ١٥٩األصمعي 
  .رها ، وغي٧لداود سلوم 

/ ١١ وتاريخ بغداد ٣٠٨/ ٣ ويتيمة الدهر ١٧٣ذكره صاحب الفهرست ط مصر ) ٣٣(
 ٣٠٨/ ٣ ووفيات األعيان ٥/ ١ وجتريد األغاين ٢٥٢/ ٢ وإنباه الرواة ٣٩٨

 ٣٦٣/ ١١والبداية والنهاية ) ًمصحفا إىل الديانات (٩٩/ ١٣ومعجم األدباء 
الديارات، مما يدل : ًمصحفا إىل املزارات، وأشار إىل أنه نقله من الوفيات وفيه(

= ومجع جليل العطية بعض . ٧٦٢/ ١وكشف الظنون ) على التصحيف
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ا منقو= ره  ًلة منه، وضم إليها نصوصا أخرى من األغاين وغيالنصوص اليت اعتقد أ
 حتقيق - كتاب الديارات أليب الفرج األصفهاين : حول الديارات، وطبعها بعنوان

وكذلك فعل يف . ١٩٩١ – لندن – دار رياض الريس - !! جليل العطية] كذا[
 :ن ماورد يف حبثنا ونقل يف مقدمة هذين الكتابي. ١٩٨٩ ط لندن - كتاب القيان 

 س -٧ ع –راث العريب بدمشق  جملة الت: مؤلفات أيب الفرج األصفهاين وآثاره
 - عامل الفكر : أبو الفرج األصفهاين أديب مشهور ومغمور: ، وحبثنا١٩٨٢

ً نقال حرفيا يف األغلب األعم، وتلخيصا ١٩٨٤ س - ١ ع-  ١٥ مج- الكويت  ً ً
 إىل ذلك، إال يف موضع رها، ومل يشر ًأحيانا، مبا يف ذلك األخطاء الطباعية وغي

واحد يف مقدمة القيان، ويف أثناء حديثه عن أحد خمتصرات األغاين املخطوطة اليت 
  .وقفنا عليها، وقمنا بوصفها يف املقالة األوىل

  .١٠٦ذكره السخاوي يف اإلعالن بالتوبيخ ) ٣٤(
  .٣٠٧/ ٣ذكره ابن خلكان يف الوفيات ) ٣٥(
  .هارون بن علي املنجم: واملقصود به). رط مص (١٧٣ذكره صاحب الفهرست ) ٣٦(
/ ٣ والوفيات ٥/ ١ وجتريد األغاين ٢٥٢/ ٢ وإنباه الرواة ٣٩٨/ ١١تاريخ بغداد ) ٣٧(

  .١٩٥٢/ ٢ وكشف الظنون ٣٠٨
  .٩٧/ ١٠ و٣٧٤/ ٨ ط دار الكتب - ذكرها أبو الفرج يف األغاين ) ٣٨(
  .٩٩/ ١٣ومعجم األدباء ) ط مصر (١٧٣الفهرست ) ٣٩(
  .١٨١/ ١ً وانظر مثال دراسة يف مصادر األدب ملكي ١٠ و٩/ ١ ط دار صادر - ألغاين ا) ٤٠(
وتاريخ ) ط مصر (١٧٣ وانظر الفهرست ٧٦/ ٢ مث ١/ ١ دار الكتب - األغاين ) ٤١(

  .٣٩٨/ ١١بغداد 
  .١١ -١٠/ ١ دار صادر –األغاين ) ٤٢(
  .٨/ ١ن . م) ٤٣(
 - ١٥ مج – الكويت -  عامل الفكر - اين أبو الفرج األصبه: انظر يف رحالته حبثنا) ٤٤(

  .١٩٨٤ س - ١ع 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٤٠  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

  .٩٨ - ٩٧/ ١٣معجم األدباء ) ٤٥(
  .٥/ ١جتريد األغاين ) ٤٦(
  .١/ ١خمتار األغاين ) ٤٧(
 ونفح الطيب ٣١٧/ ٤ وانظر مقدمة ابن خلدون ٢٠٢ -  ٢٠١/ ١راء  احللة السي) ٤٨(

  .٧٢/ ٣ و٣٨٦/ ١
  .٣٣/ ٢معجم األدباء ) ٤٩(
  .٦٣/ ٢نصيص معاهد الت) ٥٠(
 ونيكلسون ٦٨/ ٣ وتاريخ بروكلمان ٣٨٨/ ١دائرة املعارف اإلسالمية : ًانظر مثال) ٥١(

/ ١ ودراسة يف مصادر األدب ملكي ١٦٤/ ١ ومصادر الدراسة األدبية اداغر ٤٠
 واألدب العريب يف العصر األيويب لسالم ٣١٢ ومناهج التأليف للشكعة ١٧٠
١٣١.  

  .٨٨ - ٧٦أبو الفرج الراوية ) ٥٢(
وذكر . ١٢٩/ ١ وكشف الظنون ١٧٢/ ٢وفيات األعيان : ر ما ذكرناه وانظر غي) ٥٣(

 ٥٧٦٦جليل العطية أنه اطلع على نسخة خمطوطة منه يف جملدين مبكتبة باريس رقم 
  .٢٣وانظر القيان ص .  ه٦٩٩ كتبت بواسط بالعراق سنة ٥٧٦٩و
  .١٢٥/ ١٣ و٢١٧ و٢١٦/ ١٢معجم األدباء ) ٥٤(
 ٥١١ -٤٤٤/ ٢٣ ودار الثقافة -٤٣٥ -  ٣٨٤/ ٨ دار الكتب –غاين األ) ٥٥(

ا من أخبار اجلزء الثامن أصال٤٤٤وانظر احلاشية ص    .ً، وفيها إشارة إىل أ
  .١٤٧/ ٦ وصادر – ٢٠٨/ ٦ دار الكتب - األغاين ) ٥٦(
  .٢٥٢/ ٨وصادر . ٣٥١/ ٨ن . م) ٥٧(
  .٢٣٤/ ٨ وصادر ٣٢٦/ ٨ن . م) ٥٨(
  .٤٨/ ٩وصادر  ٦٢/ ٩ن . م) ٥٩(
  .٢/ ٨ وصادر ٢٧٦/ ١٠ن . م) ٦٠(
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ن، وانظر  ً موضعا بالنسبة للمغني١١ً موضعا بالنسبة للشعراء و١٧وكان ذلك يف ) ٦١(
 - ٢٥٦ ع – دمشق - جملة املعرفة : مقدمة يف النقد التوثيقي عند العرب: حبثنا
  .٩٥ – ٩٢ احلاشية - ٤٧ - ٧ ص - ١٩٨٣س 

  .٢٧١/ ٧ ودار الكتب ٢٠٦/ ٧ ط دار صادر –األغاين ) ٦٢(
  .١٥٥/ ١ صادر - ن . م) ٦٣(
  .٨٠/ ١٢ ودار الكتب ٥٣/ ١٢ صادر –ن . م) ٦٤(
  . وما بعدها٢١١/ ٢٣ وما بعدها، ودار الكتب ١٧٧/ ٢٣ صادر –ن . م) ٦٥(
  .٢٦٠/ ٧ ودار الكتب ١٩٨/ ٧ صادر - ن . م) ٦٦(
  .٢٧٨ - ٢٢٩/ ٧ ودار الكتب ١٨١/ ٧ صادر –ن . م) ٦٧(
 ودار الكتب ٦٧/ ١٠ و٢٠٤ و١٨٢/ ٧ و١٥٩/ ٢ و٦٣/ ١ صادر – ن. م) ٦٨(

  .ر رها كثي  وغي٢٩٠/ ١٠ و٩٧/ ٢ و٢٠٩/ ١
  .١٤٧/ ١٨ ودار الكتب ١٠٦/ ١٨ صادر - ن . م) ٦٩(
  .١٤٨/ ١٨ ودار الكتب ١٠٥/ ١٨ صادر - ن . م) ٧٠(
  .١٤٨/ ١٨ ودار الكتب ١٠٥/ ١٨ صادر - ن . م) ٧١(
  .٢١٨/ ٢٣ الكتب  ودار١٨٦/ ٢٣ صادر - ن . م) ٧٢(
 ١٧٧/ ٢٣ و))زي رنا احلسن بن علي عن العن أخب(( ١٧٢/ ١١ صادر - ن . م) ٧٣(

 ٣١٨/ ١ودار الكتب . رها  وغي١٧٥/ ٢٣ و))رنا عمي عن احلسن بن عليل أخب((
  .ًرة جدا  ومواضع كثي٢٧٧/ ١١ و٢/ ٢ و١٠٢/ ١٤و

  .٢٢٥/ ١٣ ودار الكتب ١٥٨/ ١٣ صادر –ن . م) ٧٤(
  .١١٥/ ٦ و٢٧٧/ ١١ و٢٠٨/ ٩ وانظر دار الكتب ٧٠/ ١٧صادر  - ن . م) ٧٥(
  .٩٨/ ٦ مث ٢٥٢/ ١١ودار الكتب . ٧٢/ ٦ مث انظر ٢٣٦/ ١١ صادر –ن . م) ٧٦(
/ ٢٢ مث ٤٦/ ١٢ودار الكتب . ١٠٠ - ٩٦/ ٢٢ مث ٣٣/ ١٢ صادر - ن . م) ٧٧(

١٤١ - ١٣٥.  
  .١١١ - ١٠٧/ ١٩ ط بوالق –األغاين ) ٧٨(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٤٢  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

  .١٣٠/ ٩ ودار الكتب ٩٦/ ٩ ط صادر - األغاين ) ٧٩(
  .٢٦٠ وانظر احلاشية ص ٢٦١/ ٢٤ ودار الكتب ١٤٦/ ٢٤ صادر - ن . م) ٨٠(
  . وما بعدها٥٢٤/ ٢٣ ط دار الثقافة -  واألغاين ١٣٥ - ١٠١/ ١١خمتار األغاين ) ٨١(
  . احلاشية١٤٦/ ٢٤ ط صادر - األغاين ) ٨٢(
  .١١٦ -١١٥/ ٣ ودار الكتب ٨١ - ٧٩/ ٣ ط صادر –ن . م) ٨٣(
  .١٣١ - ١٢٩/ ٣ ودار الكتب ٩١ -  ٩٠/ ٣ ط صادر –ن . م) ٨٤(
/ ٦وانظر . ١١٧ - ١١٦/ ٢٢ ودار الكتب ٨٤ -٨٣/ ٢٢ ط صادر –ن . م) ٨٥(

  .))السموأل بن عادياء الغساين(( وفيها ٣٣٣
  .١٢٢/ ٢٢ ودار الكتب ٨٧/ ٢٢ ط صادر - ن . م) ٨٦(
  ).احلاشية (٧٩/ ٣ ط صادر –ن . م) ٨٧(
  ).احلاشية (٩٠/ ٣ صادر  ط–ن . م) ٨٨(
  .١٢/ ١ ط صادر –ن . م) ٨٩(
  .٩٩ - ٩٨/ ١٣معجم األدباء ) ٩٠(
  .١/ ٤ ودار الكتب ٥/ ٤ ط صادر - األغاين ) ٩١(
  .١١٢/ ٤ ودار الكتب ٨٩/ ٤ ط صادر - ن . م) ٩٢(
  .٦١/ ٢٠ ودار الكتب ١٧/ ٢٠ ط صادر - ن . م) ٩٣(
  .٩٩/ ١٣دباء ومعجم األ) ط مصر (١٧٣ذكرها صاحب الفهرست ) ٩٤(
  .٣/ ٢٢ ودار الكتب ٦/ ٢٢ ط صادر - األغاين ) ٩٥(
  .١/ ١ ودار الكتب ٢٣/ ١ ط صادر - ن . م) ٩٦(
/ ٢٣ودار الكتب . ١٠٨ - ١٠٠/ ١٢ وانظر ١٢٣/ ٢٣ ط صادر - ن . م) ٩٧(

  .١٥٥ - ١٤٥/ ١٢ وانظر ١٣٤
 ٩٧/ ٢٤ودار الكتب . ٢١٩/ ١٨ و١٩/ ٦ وانظر ٥٦/ ٢٤ ط صادر -ن . م) ٩٨(

  .٢١/ ٦نظر وا
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 وانظر ٦٥/ ١٧ودار الكتب . ٢٤٦/ ١٥ وانظر ٤٤/ ١٧ ط صادر - ن . م) ٩٩(
٣٧٩ - ٣٦١/ ١٥.  

 وانظر ٢٣٠/ ١٧ ودار الكتب ١٣٣/ ١٩ وانظر ١٦٦/ ١٧ ط صادر - ن . م) ١٠٠(
٢١٠ - ١٨١/ ١٩.  

 ٣٢٤/ ٩ ودار الكتب ١٤٦ - ١٩٣/ ٢١ وانظر ٢٤٠/ ٩ ط صادر -ن . م) ١٠١(
  .٤٠٤ - ٣٧٥/ ٢١وانظر 

 ٢٠٦/ ٢٣ ودار الكتب ٥٨ - ٥٣/ ١٢ وانظر ١٧٧/ ٢٣ ط صادر -ن . م) ١٠٢(
  .٨٧ - ٨٠/ ١٢وانظر 

 وانظر ١٤٦/ ٧ودار الكتب . ١١٨ و١١٢ وانظر ١١١/ ٧ ط صادر - ن . م) ١٠٣(
  .١٥٦ و١٥٥ و١٤٧

 وانظر ٢٠/ ٧ودار الكتب . ١١٨ و١١٢ وانظر ١٨/ ٧ ط صادر - ن . م) ١٠٤(
٤٠٣/ ١٦.  

  .٢١٧/ ١٢معجم األدباء ) ١٠٥(
  .١٢٥/ ١٣ن . م) ١٠٦(
  .٦/ ١جتريد األغاين ) ١٠٧(
  .١/ ١ وانظر ١/ ٤خمتار األغاين ) ١٠٨(
 ١١٦/ ٢٣ – خمطوطة القصر امللكي بالرباط –إدراك األماين من كتاب األغاين ) ١٠٩(

  ).ً جزءا٢٥وتقع يف (
 النسخة أبا الفرج قد ترجم أبا نواس بتوسع يف(( أن ٢٩/ ٢وقد ذكر بروكلمان ) ١١٠(

 ولسنا نعرف لألغاين نسخة ))رة املوجودة يف مكتبة غوتا املسماة باألغاين الصغي
ا!. رة صغي خمتار األغاين البن منظور الذي : ًوإن كنا نعتقد يقينا أن املقصود 

وردت فيه ترمجة موسعة أليب نواس من صنع ابن األعرايب أضافها ابن منظور إىل 
ا ل . قبل قليليست من تراجم األغاين األصلية كما مر بنا خمتاره، وأشار إىل أ

بوجود = = فراجعبد الستار. أ) ٣/ ٢٠(واعتقد حمقق طبعة دار الثقافة لألغاين 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٤٤  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

هذه النسخة،، ووعد باحلصول عليها، وإحلاق أخبار أيب نواس الواردة فيها باجلزء 
صل عليها بعد، ووعد األخري، إال أنه عاد إىل القول يف هذا اجلزء األخري إنه مل حي

، وعنه نقل األستاذ عبد !وهي مطبوعة ضمن خمتار ابن منظور. بالبحث عنها
الستار تلك الرتمجة إىل طبعة دار الثقافة بعد ذلك، كما نقلتها طبعة دار الكتب 

  .روت ودار الشعب بالقاهرة العلمية ببي
  .ًانظر مثال أشعار نصيب والعرجي يف اجلزء األول) ١١١(
  .١٨٨ - ١٥١/ ٢٤ ط دار صادر –األغاين ) ١١٢(

  مسرد المصادر والمراجع 
  .ت. د. ر  دار املعارف مبص- ٢ط: حممد عبد اجلواد األصمعي:  أبو الفرج األصفهاين- 
  .حممد زغلول سالم. د:  األدب العريب يف العصر األيويب- 
قيق صالح  حت–(  ه٣٦٢بعد (ن   علي بن احلسي–أليب الفرج األصبهاين :  أدب الغرباء- 

  .١٩٧١روت   بي-  ١ ط–الدين املنجد 
 خمطوط خزانة -( ه١٢القرن (لعبد القادر السلوي :  إدراك األماين من كتاب األغاين- 

  .٢٧٠٦ رقم –القصر امللكي بالرباط 
 - ١ط–(  ه٩٠٢ - (للسخاوي حممد بن عبد الرمحن :  اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ- 

  .١٩٤٩ –دمشق 
  .رها بالنص طبعة دار صادر وغي: يب الفرج األصبهاينأل:  األغاين- 
 – حتقيق أيب الفضل –(  ه٦٤٦ - (للقفطي مجال الدين :  إنباه الرواة على أنباه النحاة- 

  .١٩٥٢ مصر -  ١ط
 –روت   بي-  ١ ط–(  ه٧٧٤ - (أليب الفدا إمساعيل بن عمر :  البداية والنهاية- 

١٩٦٦.  
  .١٩٧٤ – القاهرة ٣ ط– ترمجة النجار –) م١٩٥٦ - (بروكلمان  :  تاريخ األدب العريب- 
  .١٩٦٨ – دار العلم –روت   بي–عمر فروخ : تاريخ األدب العريب - 
  .١٩٦٧ – بغداد – ترمجة صفاء خلوصي –نيكلسون : تاريخ األدب العريب - 
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  .١٩٣١ – القاهرة – ١ط(  ه٤٦٣ - (للخطيب البغدادي :  تاريخ بغداد- 
  .١٩٧٧ – القاهرة – ١ ط– ترمجة حجازي ورفاقه –ن   م فؤاد سزكي:راث العريب  تاريخ الت- 
 حتقيق األبياري –(  ه٦٩٧ -(البن واصل احلموي :  جتريد األغاين من املثالث واملثاين- 

  .١٩٥٥ مصر –ن  وطه حسي
 –حتقيق عبد السالم هارون (  ه٤٥٦ - (البن حزم األندلسي :  مجهرة أنساب العرب- 

  .١٩٦٢ مصر - ١ط
 -١ ط–ن مؤنس   حتقيق حسي–(  ه٦٥٨ -(البن األبار األندلسي : راء ة السي احلل- 

  .١٩٦٣القاهرة 
  .١٩٣٣ – مصر – ١ ط–رمجة العربية  الت:  دائرة املعارف اإلسالمية- 
  .١٩٧٧ – القاهرة – دار النهضة العربية ١ط. داود سلوم. د:  دراسة كتاب األغاين- 
  .١٩٦٨ مصر – ٣ط. اهر مكيط. د:  دراسة يف مصادر األدب العريب- 
رياض -  لندن -١ ط– مجع جليل العطية -منسوب أليب الفرج األصبهاين:  الديارات- 

  .١٩٩١الريس 
 -  ليدن– حتقيق ديدرنغ –(  ه٤٣٠ -(أليب نعيم األصبهاين : ذكر أخبار أصبهان - 

١٩٣٤.  
 –) م١٩٤١ - (ألنطون الصاحلاين اليسوعي :  رنات املثالث واملثاين يف روايات األغاين- 

  .١٩٢٣روت   بي- ١ط
  .١٩٦٨ – القاهرة - ٣ ط–حممد أمحد خلف اهللا . د:  صاحب األغاين أبو الفرج الراوية- 
  .١٩٦٩روت   بي–ن  أمحد أمي. د:  ظهر اإلسالم- 

  مسرد المصادر
  .١٩٥٩ –روت  ط بي): ٨٠٨ –تاريخ ابن خلدون عبد الرمحن (ر   العب- 
  ).بالنص( والتجارية مبصر –طهران . ط(  ه٤٠٠حنو (سحاق البن الندمي حممد بن إ:  الفهرست- 
 لندن – دار رياض الريس – مجع جليل العطية –منسوب أليب الفرج األصبهاين :  القيان- 

١٩٨٩.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٤٦  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

  ).مصورة (١٩٤١ –ط بغداد (  ه١٠٦٧ - (حلاجي خليفة :  كشف الظنون- 
 مصر –يق األبياري  حتق–(  ه٧١١ - (البن منظور حممد بن املكرم :  خمتار األغاين- 

  ).رها بالنص وغي (١٩٦٥
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  :أحمد البوني وكتابه 

   ))التعريف ببونة إفريقية بلد سيدي أبي مروان الشريف((

  سعد بوفالقة.د

  :توطئة

َترمي هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على مصنَّف مهم من مصنفات علم  ََ َّ ُ ٍُّ
ُوهذا املصنَّف يتمثل يف , من أعالم الفكر يف حضارتنا العربية اإلسالمية

)٢( إفريقية بلد سيدي أيب مروان الشريف)١(ةالتعريف ببون((: كتاب
((

 ألمحد )٣(
ًبن قاسم البوين أحد مشاهري الكتاب وأكثرهم خصبا وإنتاجا يف أواخر القرن  ً ُّ

  .احلادي عشر وأوائل القرن الثاين عشر للهجرة
  .حياة أمحد بن قاسم البوين وآثاره: وتتناول هذه الدراسة يف شقها األول

هذا , فتتناول كتابه املذكور بالتعريف والتحليل, َّأما يف شقها الثاين
ّالكتاب الذي يعد من أهم الكتب اليت عرفت ببونة وعلمائها َّألن مصنفاته , ُّ

ّالدرة املصونة يف ((: يف التاريخ مل يصلنا منها إال هذا الكتاب ومنظومته املسماة
))علماء وصلحاء بونة

ته الكربى وهي املنظومة اليت اختصرها من منظوم, )٤(
وقد , وحتتوي املنظومة املختصرة على ألف بيت, احملتوية على ثالثة آالف بيت

ٍوكان شرحها متداوال إىل عهد قريب, شرحها َ ُومصريه مصري كثري من كتب , ً
))جامد وجاهد((ضاعت بني , الرتاث

)٥(.  
وقيمته , ودوافع تأليفه مث مصادره وحمتواه, سنستعرض التعريف بالكتاب

  .ة والتارخييةالعلمي
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ّوخنتم الدراسة بفذلكة نلخص فيها أهم األفكار اليت وردت يف الكتاب ّ.  
ًأوال    حياته وآثاره: ّ
 ):موجز ترجمته( حياته - ١

ُولد ببونة , هو أبو العباس أمحد بن قاسم بن حممد ساسي التميمي البوين
يها سنة وتويف ف, )م١٦٥٣/ھ١٠٦٣(املعروفة اآلن بعنابة يف شرقي اجلزائر سنة 

ُفقد كانت عائلته تنتمي إىل  , نشأ يف أسرة ميسورة احلال). م١٧٢٦/ھ١١٣٩(
ًجمموعة بشرية واسعة ممتدة غربا إىل نواحي قسنطينة(( ّ وشرقا إىل نواحي الكاف , ُ

))حيث أخذ أمحد بن قاسم العلم من هذه النواحي, وباجة
)٦(.  

واإلمام , د ساسيّوجده حمم, ّويف بونة بدأ تعلمه على يد والده قاسم
ًمث واصل دراسته متنقال بني , وغريهم, )سيدي إبراهيم(الشيخ إبراهيم بن التومي  ّ
وأخذ مبصر عن الشيخ , كما رحل إىل املشرق العريب, املغرب األقصى وتونس

والشيخ حيىي الشاوي , )م١٦٨٨/ھ١٠٩٩(عبد الباقي الزرقاين املتوىف سنة 
مث عاد , وغريمها, ّدره لإلقراء باألزهر الشريفوتص, امللياين بعد عودته من احلج

وقد أخذ عنه جمموعة من , إىل بونة مسقط رأسه وتفرغ للتدريس والتأليف
, وعبد القادر الراشدي القسنطيين, عبد الرمحن اجلامعي: منهم , العلماء
, وله مؤلفات كثرية, )٧(وعاملا باحلديث, وكان من كبار فقهاء املالكية, وسوامها
 .ن ر بعضها بعد حيسنذك
 : آثاره - ٢
فهو , يعد أمحد بن قاسم البوين من الشخصيات املتعددة الثقافة:  شعره - أ

 ,)٨(له ديوان شعر, واحلديث النبوي الشريف, مع رسوخ قدمه يف الفقه املالكي
ّولكن الشعر التعليمي قد , ّومنظومات شعرية كثرية يف موضوعات متعددة
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ُوقد كان انتشار التعليم يف هذا العصر ,  العنايةٍحظي عنده بنصيب وافر من
وقد نظم كتاب غريب , ًسببا يف تفكري أمحد البوين يف تبسيط هذه العلوم
ِالقرآن الكرمي للعزيزي يف حنو أربعة آالف بيت َ ونظم اخلصائص الكربى , ِْ

 ًونظم األجرومية يف تسعني بيتا، ونظم يف التاريخ, للسيوطي يف حنو مثامنئة بيت
 وهي يف ألف بيت ))الدرة املصونة يف علماء وصلحاء بونة((املنظومة املسماة 

 .وقد اختصرها من منظومته الكربى احملتوية على ثالثة آالف بيت وغريها كثري
فبدأ , فقد ذكر فيها تراجم علماء بونة, وحسبك من شعره درته هذه
والعلماء الواردين , اورةمث علماء القرى ا, َبأساتذته وأقاربه من سكان املدينة

وقد , سواء أكانوا مقيمني أم عابري سبيل من خمتلف جهات القطر, على بونة
ّاستفاد من تأليف علي فضلون البوين الذي صنف كتابا يف تاريخ بونة بعنوان 

))الكلل واحللل((
وقد ضاع تأليف علي , وهو من علماء القرن التاسع اهلجري, )٩(

. ))...الدرة املصونة((أليف أمحد بن قاسم البوين املذكور فضلون الذي استوعبه ت
: ويف ذلك يقول, وقد انتهى أمحد البوين من تأليفه أواخر القرن احلادي عشر

َْنظمت وآن أن أدعو ملا متمت. يف عام تسعني وألف(( ّْ ُ((
)١٠(. 
  :يقول , َوقد اشرتط يف مرتمجيه العلم مع االستقامة والصالح

ََبشرط إن كانوا للعلم درسوا ِ ْ ٍ ْ ِأو لصالح نس   ِ ُ َ ِ ُبوا ما اندرسواْ ْ ُ 
َِّويبدو أن أحد طالبه هو الذي طلب منه تأليف درته ُ كما ذكر وكان , َ

  :فقال , فاستعجله, َّعلى أهبة السفر
َطالبـها مسافرا و ذو عجل ً

ِ ُ َ ا و إين يف خجل   ََ َزو◌دته  َ ّ ِ ُ َ َّ 
  :وفيها يقول 

ُلذاك رام مين بعض األذكياء ّ ِ َ َ َ ِتـوسال ب ِ ً َ ِذكر بعض األزكياءَ َ ِ ِ 
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ُُْفجئته ُّْبدرة مصـونه((. . . َ َ ٍَّ ُ َْذكـرت فيها  أولياء بونه ))ِ ُ َ ْ َ ِ ُ ْ َ َ 
َلكن بال طـول وال تـاريخ َ ٍ َ ِ م صرخيي َ ِلضيق نظمي  ِ َ ِِ ِ َ ِ 

َوبعد ذلك يشري إىل أن مرتمجيه ّ , ن التاسعالذين عاشوا قبل القر, ُ
  :يقول , مذكورون يف تأليف علي فضلون

ُحواهم مجع    َْ ُ َ ُألخرالتاسـع من قرون   ))علي فضلوين((َ ْ ِ ِ َّ ِ 
َثـم أتيت بالـذيـن بعــده َ م تـفريج كل كربه   َ َْأرجو  ُْ ُ َُّ َ ْ ُ ِِ 
َمن عاشر القرون واحلادي عشر ِ ُ ِ ِ ْويف البالد ذكرهم قد انتشر ِ َ ِ ُ ُ ْ

ِ َِ ِ 
اية الشاعر من ذكر مرتمجيه من علماء بونة َوبعد  ُخيتم القصيدة باملوازنة , ِ

  :فيقول , بينهم وبني معاصريه
ِواآلن يـلحنون فوق املنرب َ َ َ َْ  

ُوكتب اجلهل على َ َ
   جباههمُِ

ِليت اجلدود نظروا إليهم َْ ََ َ ُ َ  
  

َِال يقبـلون النصح حىت من بري ْ َِ ّ َ ْ ّ َ ُ َ  
ْاليوم خيتم على أفواههم
ِ

ُ َْ َ َ  
ْولو رأوهم لبكوا عليهم َ َ َْ َُ َ ْ

)١١(  
  

َّمن خالل هذه املوازنة نستشف أن بونة يف القرن احلادي عشر اهلجري  ُ
ًولكنها يف الوقـت نفسه كـانت مقرا حملمد . َََعرفت احنـطاطا ال نظري له ّ

))بكداش((
ا وتزوجوا فيها وأخذوا عن , )١٢( وهو أحد األتراك الذين أقاموا 
ا َوعني باشا اجلزائر, فارتقى ذلك الرتكي, ُووالده,  منهم أمحد بن قاسم,أساتذ ُِّ ,

ا  بعد ,ھ ١١٢٠وهو الذي فتح وهران سنة . فكان وفيا لبونة وألساتذته 
ُاحتالهلا من قبل اإلسبان مدة ست ومئيت سنة

 وقد ذكر ذلك أمحد البوين )١٣(
  :يف درته حني قال 

ُوفتحت على يديه وهران ِ ْ ُفكمل املجد له و الربهان  ُ ْ َ َ َ 
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ذه األرجوزة مهنئا إياه بفتح وهران ًِوالفتا نظره إىل حال مدينة , ًِّمث كاتبه 

  :فقال , بونة
ِيا حاكم اجلزائر َ َ  
ْأريد أن أخربكم ُ ِ ْ ْ ُ  

َحبال ه ِ َ َِْذي القريةِ َ
)١٤(  

ُقد صال فيها الظامل
ِ َّ َ َِ َ ْ َ  
ُخربت املساجد ِ َ

ِ َّ ُ  
َِحبسها قد أسرفا ْ َ ُ ُُ  
ُوأمهلت أسعارها َ ْ ْ ِْ  
ُوالشرع فيها باطل
ِ ِ ُ ْ ّ  

َواخلوف يف سبلها ُُِ ُ َ  
ِوكم من القبائح ِ َ ْ ََ  
ُيضيق عنها النظم ّ َ ُ َ  
ِتبكي عليها بالدم ِ  
ُ◌واهللا قد والكم َ ْ ُ ِ  
  ْفداركوا اإلسالما

َددوا األحكاماَوس َ ْ ُ ِّ  
 

ِياأنس نـفس الزائر َ ِ ْ َْ  
ْأدام ريب نصركم ُ ْ َ ِّ َ َ َ  
ِبالصدق ال بالفرية َ ِ ْ ّ  
ُوهان فيها العامل
ِ

َ ِ َ  
ُوقل فيها الس◌اجد  ِ َ َّ َّ َ  
َناظره فأشرفا ْ ُُ

ِ َ   
َُوبدلت شعارها َ ِ ْ َ ُِّ  
ُوالظلم فيها هاطل
ِ َ ِ

ُ  
َوالقحط يف سنبلها ُُِْ َ  
ِوكم من الفضائح ِ َ ْ َ  
ُوخار منـها العظم َ َ ْ ِ َ َ  
َِقد قربت من عدم َ ُ

ِ ْ َُ ْ َ  
ُحكما وقد عالكم ُ َ ْ َ ً ُ  
ََونوروا الظ◌الما َّ ّ ُّ  
َوفـرحوا األناما ُ َِّ

)١٥(  
 

, مبنقوش يف صفحة القمر, ُّ على هذه الدرر– حممد بكداش –فكافأه ((
َوكمل له املقصود واألدب, وأعطاه فوق ما طلب ُ((

)١٦(.  
الدرة املصونة ((كانت هذه منادج شعرية ألمحد البوين من خالل منظومته 

, فيها وأوجزدع وكذلك من خالل أرجوزته اليت أب, ))يف علماء وصلحاء بونة
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ّغري أننا , وهي مناذج قليلة ال نستطيع من خالهلا أن حنكم على شاعريته
ّإن منظومته الشعرية هي مما يذكر لقيمتها التارخيية اهلامة: نستطيع أن نقول فقد , َّ

ولغتها قلقة , ّولكنها ركيكة األسلوب, ّعكست واقع بونة على مستويات شىت
ا العلة, مضطربة  من جوانب خمتلفة كشعر العلماء وبعض الفقهاء وقد اعتور

َّفيتكلفون ما ليس , الذين يتعاطون النظم وليس هلم من األدب حظ وال نصيب

َّأما األرجوزة فقيلت بأسلوب سهل . ًفيأيت نظمهم باردا سخيفا, من سجيتهم
 .ٍوبلغة رقيقة عذبة يف جمملها, سلس

  : مؤلفاته - ب
وين حنو مئة كتاب ما بني خمتصر ومسهب بلغت مصنفات أمحد بن قاسم الب

َ الذي عدد فيه أمساء ))التعريف ما للفقري من التأليف((حسب ما ورد يف كتابه  َّ
تعريف اخللف برجال ((وقد نشر احلفناوي قائمة لتلك التآليف يف كتابه , مؤلفاته
))السلف

َّإال أن األستاذ سعيد دمحاين, )١٧(  بن ذكر أثناء ترمجته للشيخ أمحد, ّ
منظومة يف قالب ((ُمعظمها , عنوانا) ١٧٥(َّأن تآليفه بلغت زهاء , قاسم البوين

))مواضيعها تتعلق باحلديث والسنة والقرآن, )أراجيز(
)١٨(.  

َوسنتعرض يف حديثنا عن هذه املؤلفات لفئتني متباينتني منها ِْ ّ   :مها , ُ
 : المطبوعة - ١

 عمل بعض أهل –لم  فيما أع–ألمحد البوين كتابان مطبوعان فقط 
ما الطالب , العلم والفضل على نشرمها وإخراجهما للوجود لينتفع 

  :ومها , والكتابان املطبوعان كالمها يف التاريخ, والدارسون
يف , نشر األستاذ ابن أيب شنب,  الدرة املصونة يف علماء وصلحاء بونة-أ

  . م١٩١٣/ھ ١٣٣١التقومي اجلزائري لسنة 
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تقدمي األستاذ (بلد سيدي أيب مروان الشريف , إفريقية التعريف ببونة -ب
لس الشعيب البلدي بعنابة, )سعيد دمحاين  . م٢٠٠١سنة , نشر ا

 : المخطوطة - ٢ 
ا تلك املصنَّفات اليت أشار إليها أمحد البوين يف كتابه  التعريف ما ((ونعين 

تعريف اخللف ((ه ونشر احلفناوي قائمة بأمسائها يف كتاب, ))للفقري من التآليف
  .))برجال السلف

موعة عناوين منها حبوزة األستاذ سعيد دمحاين  )١٩(وتوجد صورة مشسية 
  :وهذا ثبت ببعضها حسب الرتتيب اهلجائي 

  . إحتاف األقران ببعض مسائل القرآن-١
 .ّ إحتاف األلباء بأدوية األطباء-٢
 . إحتاف النجباء مبواعظ اخلطباء-٣
 .حكام الباب والكوة إظهار القوة بإ-٤
 . اإلعانة على بعض مسائل احلصانة-٥
 . إعالم األحبار بغرائب األخبار-٦
 . إعالم أرباب القرحية باألدوية الصحيحة-٧
 . إعالم القوم بفضائل الصوم-٨
 . إهلام السعداء ملا يبلغ ملراتب الشهداء-٩
ام واالشتباه- ١٠  .ْ اإلهلام واالنتباه يف رفع اإل
 .لنفوس بفوائد القاموس أنس ا- ١١
 . حتفة األريب بأشرف غريب- ١٢
 . الرتياق الفاروق لقراء وظيفة الشيخ زروق- ١٣
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 . تعجيز التصدير وتصدير التعجيز- ١٤
 . بتنقيح األذكار  تلقيح األفكار- ١٥
 . تليني القاسي من نظم اإلمام الفاسي- ١٦
 .ى تنوير قلوب أويل الصفا بذكر بعض مشائل احلبيب املصطف- ١٧
 . الثمار املهتصرة يف مناقب العشرة- ١٨
ا حنو ( اجلوهرة املضيئة يف نظم الرسالة القدسية - ١٩  ). بيتا٧٧٥أبيا
 ).يف مثانية أجزاء( حث الوارد على حب األوراد - ٢٠
 . خالصة العقائد للقاين والتوايت- ٢١
 . رفع العناء عن طالب الغناء- ٢٢
 .الشريف الظل الوريف يف البحث على العلم - ٢٣
 . الفتح املتوايل بنظم عقيدة الغزايل- ٢٤
 . الكواكب النريات املعلقة على دالئل اخلريات- ٢٥
 . لباب اللباب يف ذكر رب األرباب- ٢٦
 . املنهج املبسوط يف نظم عقيدة السيوط- ٢٧
 . نظم تراجم كتاب الشمائل للرتمذي- ٢٨
 . نظم كتاب البخاري- ٢٩
 .)٢٠(وغريها كثري, ى يف التوحيدالكربى والصغر:  الياقوتتان- ٣٠

   ))التعريف ببونة إفريقية بلد سيدي أبي مروان الشريف((كتابه  :ثانيا
  :تقديم 

لس الشعيب البلدي((صدر هذا الكتاب عن منشورات  يف ,  يف عنابة باجلزائر))ا
  . اين والتعليق عليه األستاذ سعيد دمحّللقراءّوقد توىل تقدميه , م٢٠٠١طبعته األوىل سنة 
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إفريقية بلد سيدي أيب مروان الشريف يقع يف ثالث  وكتاب التعريف ببونة
ُّويضم يف طياته صفحات عن , وعشرين ومئة صفحة من احلجم املتوسط

ا العلمية خالل القرون ) عنابة(تاريخ بونة  , والسابع, اخلامس: وشخصيا
, بع عشروالرا, والثالث عشر, احلادي عشر(والتاسع اهلجري , والثامن

  ).واخلامس عشر امليالدي
  : دوافع تأليف الكتاب ومصادره- ١

 عن )٢١(الكتاب مبثابة رد على ما أورده الرحالة حممد العبدري البلنسي
فعندما زارها يف أواخر القرن السابع اهلجري , الرحلة املغربية: بونة يف كتابه 

, نة بونةمث وصلنا إىل مدي((:وصفها بقوله , )م١٢٨٩/ھ٦٨٨حنو سنة (
ولكنَّها بزحف النوائب , مبسوطة البسيط, فوجدناها بلدة بطوارق الغري مغبونة

ًتالحظ من كثب فحوصا ممتدة, مطوية خمبونة , َّوتراعي من البحر جزره ومده, ُ
َتغازهلا العيون من جور النوائب، وتأسى هلا النفوس من األسهم الصوائب َْ وقد , ُِ

ِأقض وطرا من دخوهلاْفلم , ُأزعج السفر عن حلوهلا ً ومن أغرب املسموعات , ِ
ا زويرقا للنَّصارى ال تبلغ عمارته عشرين شخصا ًأن صادفنا وقت املرور  ً ُ َ وقد , ْ

ًوأسروا من الرب أشخاصا , َّحصروا البلد حىت قطعوا عنه الدخول واخلروج
ومن موالنا , وتركناهم ناظرين يف فدائهم, فامسكوهم للفداء مبرسى البلد

))لطيف اخلبري نسأل اللطف بنا يف أحكام املقاديرال
)٢٢(.  

ّويراعي مقاييس ال يقره عليها جل , َّويبدو أن العبدري كان متشائما ُ ُّ
ُإذ وصف يف رحلته كثريا من العواصم ال تتفق مع واقعها, الباحثني ً

ّإال أنه . )٢٣( ّ
وقد اختص مبيزة , ُّفهو ال يغرت باملظاهر, ْال ينبغي أن نغفل عن دقة مالحظاته

ّيف رحلته مل يشاركه فيها أحد من الرحالني ُهي اجلرأة يف التعبري عن رأيه , ٌ
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م . والنقد الالذع, وشعوره َلقد وصف مصر وأهل مصر يف أخالقهم وعادا َ
ِ

كما أصلى العنانبة حني , ًوأصالهم نارا حامية من نقداته, وصفا دقيقا
َّويبدو أن عدم ترحاب . شرونفقد غلبهم من الكفار ع, ُوصفهم باجلنب

ُوقد أزعج السفر عن (َّالبونيني به أثر يف نفسه حىت قال فيهم هذا الكالم 
ِّوكان مذهبه أن الناس هم يعلمون ). ًفلم أقض وطرا من دخوهلا, حلوهلا َّ

َالشاعر اهلجاء بسوء أخالقهم
)٢٤(.  

مه بأن ذا الكتاب وا ّلذلك تصدى له أمحد بن قاسم البوين  ّ َّأخل ((ه َّ
ًبالتعريف ببلد العبد الضعيف، بل ذكر هلا نقيصة عظيمة َفعقب , ً أمحد (َّ

ًعلى مقالة العبدري معتمدا على مؤرخ بوين ... يف التعريف ببونة إفريقية) البوين
وهو أبو احلسن على فضلون الذي صنف , عاش يف القرن التاسع اهلجري

)))واحلللالكلل (ًكتابـا يف تـاريخ املدينة بعنوان 
)٢٥(.  

  : محتوى الكتاب 
الدرة املصونة يف ((ويف منظومته , ذكر أمحد بن قاسم البوين يف كتابه هذا

))ُعلماء وصلحاء بونة
 تراجم علماء بونة من القرن اخلامس إىل القرن )٢٦ (

َّويبقى أن ما تركه أمحد بن قاسم البوين عن وضع بونة . التاسع اهلجريني
لكتابني املذكورين من الوثائق الفريدة اخلاصة بتاريخ الفكري يف ا) عنابة(

َ على كتاب أيب احلسن علي فضلون –ً يوما –يف انتظار العثور , املدينة
  .)٢٧( وغريه))الكلل واحللل((

والتوطئة , واملقدمة, بعد التمهيد...) التعريف ببونة إفريقية(وجاء الكتاب 
َّوقد ورد يف التقدمي أن ,  مباحثيف عدة. )٢٨(وترمجة مصنف الكتاب, والتقدمي

هذا الكتاب جزء من جمموعة نصوص من أعمال الشيخ أمحد ابن قاسم بن 
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موعة تشمل مثانية عشر عنوانا, حممد ساسي البوين   :منها , وا
  .وهو نظم ألمحد بن قاسم,  الدرة املصونة يف أولياء بونة-١
 .محد بن قاسمنظم أل, ّ الذخر األسىن بذكر أمساء اهللا احلسىن-٢
ألمحد بن , بلد سيدي أيب مروان الشريف,  التعريف ببونة إفريقية-٣
 ...)وهو هذا الكتاب الذي حنن بصدد عرضه(قاسم 

  .)٢٩(وجاء الكل يف سفر من أربع ومئيت صفحة من احلجم املتوسط
  :المقدمة 
: فقال , ّفقد ذكر فيها املصنف أسباب تأليفه هلذا الكتاب, ّأما املقدمة

ُملا كتبت بإعانة اهللا تعاىل رحلة اإلمام العبدري رمحه اهللا تعاىل(( ّ
ُعثرت على , 

عند ذكره بلدنا وبلد قسنطينة، , ّبعض األماكن ارتكب فيها غري الصواب
ّفأردت التنبيه عليها ليعلمها كل أواب ,  طرة٣٠٠ُوقد كتبت عليها أزيد من , ُ

ُّكل واحدة أحسن من درة، عند ذي نفس برة , فمن أضافها هلذه األوراق, ُّ
, وقد أعجلين الوقت عن فعل ذلك, كانت حاشية عليها عذب موردها وراق

راجيا ثواب اإلعانة على , وقد أذنت غريي أن يفعله ساعيا يف خري املسالك
وقد أخل بالتعريف ببلد هذا العبد . العلم الشريف، ذي الظل الوريف

ا هضيمةًوأمور, بل ذكر هلا نقيصة عظيمة, الضعيف ال يقبلها عقل , ا خملة 
ا ناقل, عاقل ُوسأفصل ذلك تفصيال حسنا, وال يصدق  ّ ُوأؤصل فضلها , َ ّ

ََتأصيال بسنا ِ َقوال باحلق ال مبالغة فيه وال إيقال, ً وإن كنت يف كثري من , ً
ببعض التعريف ببونة إفريقية بلد سيدي أيب (ومسيت هذه األوراق , االشتغال

)))مروان الشريف
) ٣٠(.  

 : الرد على اعتراض العبدري على الشيخ الفكون - ١
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فيتحدث املؤلف عن اعرتاض العبدري على الشيخ , ّأما يف املبحث األول
وانتقاد العبدري لبعض , )٣١(الفكون القسنطيين صاحب الرحلة املنظومة

يف رحلته من قسنطينة إىل ((الكلمات اليت وردت يف قصيدة الفكون املشهورة 
ي, وبدور, كالغنج ())مراكش وقد كشف أمحد البوين يف هذا , )وغريها, و

ًمقدما حججا , ودافع عن صحة تلك الكلمات, املبحث أخطاء العبدري ّ
ُواملصنف رمحه اهللا تعاىل ((: وختم املبحث بقوله, علمية ال يرقى إليها الشك

ٍقط ما التمس عذرا ألحد يف هذه الرحلة املباركة
ً ُ ُوإمنا شأنه, ٍّ  االنتقـاد حىت على ّ
))وتـال شنشنة املقاربة حىت اآلن, أهل اإلسناد, أشياخه األسياد

) ٣٢(.  
 : نقد وصف العبدري لبونة - ٢

وأما كالمه يف ((: فيقول, ويف املبحث الثاين ينتقد وصف العبدري لبونة
ُّفال يقبل ذلك إال كل ذي نفس بتصديق الكذب مغبونة, بلدنا بونة ّ أميكن , ُ
عاقل أن تكون بلد فيها من رجال املؤمنني مئون حذرون يغلبهم من يف عقل 

... َّال يقبل هذا عقل عاقل وإمنا هو كذب من الناقل! َّالكفار عشرون ؟ كال
ّوما خلق اهللا تعاىل العقل يف اإلنسان إال ليميز به بني الكذب والصدق ّ ...

))إخل
) ٣٣( .  
 : ترجمة الشيخ سيدي أبي مروان - ٣

فيحدثنا  املؤلف عن سيدي أيب مروان , لقسم الثالث من الكتابّأما يف ا
ًكان رجال ((:ّومما قاله عنه بعد كالم, وصحيح البخاري, شارح املوطأ, الشريف

ًصاحلا فاضال حافظا نافدا يف الفقه واحلديث ِ وقد تويف ... وأصله من قرطبة, ً
))م١١٠٨/ھ ٥٠١سنة 

) ٣٤(.  
 : ترجمة أحمد بن علي البوني - ٤
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ُيتحدث املؤلف عن مشاهري بونة احملروسة: يف القسم الرابع و من خالل , ّ
وقربه جببانتها ((:يقول, موجز ترمجة الشيخ أمحد بن علي البوين دفني تونس

الوعظ (وهو صاحب كتاب ... ُرمحه اهللا تعاىل, وبركت به, زرته, مشهور
) مشس املعارف(وكتابه , وطيبه يعبق دون خبور, ُّوعظه يذيب الصخور) الغريب

ومن حبره , ُال ينبو عنه إال غري عارف, )٣٥(الذي كالمه يغين عن مساع املعازف
ّأنه يتناول , رضي اهللا تعاىل عنه, وقد كان من حال هذا الشيخ, ...غري غارف

))وإىل ذلك أشرت يف األلفية املذكورة, فريجع يف يده املباركة ذهبا, الرتاب
) ٣٦( 

  .))يف علماء وصلحاء بونةالدرة املصونة ((: يعين
 : ترجمة أبي عبد اهللا محمد المراكشي الضرير - ٥

يواصل املؤلف يف القسم اخلامس من الكتاب احلديث عن مشاهري بونة 
فيحدثنا عن العامل الصاحل القارئ الناظم الناثر النحوي اللغوي , احملروسة

: بونة يف القرنني وهو من علماء , العروضي أيب عبد اهللا حممد املراكشي الضرير
فأعجبته , ونوادر غزيرة, بعلوم كثرية((قدم إىل بونة , السابع والثامن اهلجريني

ويف , ّألف يف البيان, ّمل يسمع مبثله الزمان, وكان آية يف العرفان, واستوطنها
, ُّكتاب أمسـاع الصم يف إثبات الشرف من قبل األم) َّوألف(, تفسري القرآن

وكـان حيفظ , ّوكان يدرس باجلامع األعظم, ))بانت سعاد((ًوشرحا عظيما على 
ُوتلميذه , وتلميذه أبو القـاسم ابن أيب موسى من عرضتني, من عرضة واحدة ِ

))ُوقـد ذكرت ذلك يف األلفية, )من كتاب ابن فضلون(ٍاهلناد من ثالث 
) ٣٧(.  

 : موجز ترجمة فقهاء بونة - ٦
َومل يفت صاحب التعريف ببونة أن يدون ّ  بعض تراجم فقهاء بونة يف ْ

, والعاشر, والتاسع, والثامن, والسابع, ّفتحدث يف القسم السادس, كتابه
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عن طائفة من , والرابع عشر, والثالث عشر, والثاين عشر, واحلادي عشر
ّوالفقيه املؤرخ , )٣٨(الفقيه العالمة عبد الرمحن آمالل: فذكر منهم, فقهاء بونة

وأمحد بن فارح , )٤٠(وأبا زكرياء حيي الكسيلي, )٣٩(يالشاعر أبا القاسم اجلذام
وأبا , )٤٣(وحممد بن أمحد التمتام, )٤٢(وحممد بن إبراهيم التمتام, )٤١(الضرير

 )٤٦(وحممد بن عبد اجلليل, )٤٥(وحممد اهلواري, )٤٤(إسحاق إبراهيم التمتام
  ...وغريهم

ؤالء الفقهاء من حيث التعريف  والتقصي عن , مّوتتعلق هذه األقسام 
م   .أنبائهم وذكر مؤلفا

 :ُ هجومات النصارى على بلد العناب - ٧
ّوحتدث يف القسم اخلامس عشر من هذا الكتاب عن هجومات النصارى 

  :فقال , )بونة(على بلد العناب 
ُكم هجمت النصارى على بلدكم بلد العناب: فإن قلت فيما : قلت , ّ

وقد كان يف , زمن الشيخ اهلواريقريبة من : أوالهن. أربع مرات, أعلم
 والثالثة. )٤٨( يف حياة ابن عبد اجلليل املذكوروالثانية. )٤٧(السادسة من عمره

  .)٥٠(م١٦٠٧/ھ١٠١٦والرابعة سنة . )٤٩(م١٥٧٤/ھ٩٨٢عام 
 :َ في من مدح بونة - ٨

ُويف القسم السادس عشر من كتاب التعريف ببونة يتحدث املؤلف عن  ّ
  :وهم , فذكر منهم أربعة مع مناذج من شعرهم,  بونةالشعراء الذين مدحوا

ومصطفى اجلنيين , )٥٢(ومنصور السويدي, )٥١(حممد بن عبد الكرمي الفكون
  .)٥٤(وعبد الرمحن اجلامعي, )٥٣(العنايب
  :)٥٥(بونة  أقطاب- ٩
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  :وهم مخسة, فتحدث فيه عن أقطاب بونة, ّأما القسم السابع عشر من الكتاب
  .روانأوهلم سيدي أبو م

  .وثانيهم البوين صاحب مشس املعارف
  .وهو أبو العباس أمحد بن فارح الضرير, وثالثهم الذي أكل مع القطب

  .سيدي حممد ساسي, ويل اهللا, ّورابعهم جدنا
  .)٥٦(م١٦٧٦/ھ١٠٨٧املتوىف سنة , سيدي إبراهيم بن التومي, وخامسهم شيخنا

 :َ ذم بونة وحديث عن العبدري -١٠
ّفتحدث فيه املؤلف عن الشيخ ابن : لثامن عشر من الكتاب َّأما القسم ا
َّ الذي ذم بونة)٥٧(عروس التونسي ْأكذب من كل كذاب من مدح ((: فقال, َ َ ّ َّ ُ
))ُّمدينة العناب

ًوبالرغم من ذلك فإن املؤلف التمس له عذرا. )٥٨ ( َ م , َّ ّوا
ُّلعناب أكذب من كل َّمن ذم بلد ا((: َّوذكر بأن أصلها, َالناقل بتحريف العبارة

 ويف هذا الشأن يورد عدة أحاديث عن العبدري لعدد من العلماء ))كذاب
َّلعل قدحه ((: وبعضهم هجاه بقوله, ْواملؤرخني يعاتبونه فيها عن قدحه لبونة

ٍوأي قدح يقبل من آخذ عن حلوف اليهودي , فيها كان حالة غيبة عقله ِ ِْ ُّ– 
))-ُلعنه اهللا تعاىل 

) ٥٩( .  
 :ُوصف بونة  -١١

هي بلد مجعت ((: فيقول, ويف القسم التاسع عشر يصف لنا املؤلف بونة
ا من العلماء والصلحاء ما ال , فهي كاحللي يف النحر, بني الرب والبحر و

ومثارها كثرية يابسة , مياهها عذبة, ومدحها للمنصف ال يستقصى, يـحصى
اء, جارية غزيرة كبرية, وأوديتها كثرية عذبة, ورطبة ))إخل...ذات منظر و

)٦٠(.  
 : مسائل مختلفة -١٢
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 مسائل لغوية حول – باإلضافة إىل ما سبق ذكره –وحيتوي الكتاب 
ٍوغرابيب سوداالقتباس واستشكال العبدري لآلية الكرمية  ُ ُ ِ َ َ وتفسريها من 

وكذلك يشتمل الكتاب على ملحقات تتعلق برسالة , قبل طائفة من املفسرين
ووفيات , وجواب يوسف باشا,  أيب اجلمال يوسف باشاحممد ساسي إىل

  .)٦١(بعض أعالم بونة وغريها
  : قيمته العلمية والتاريخية- ٢

يعد كتاب التعريف ببونة من املصادر املهمة اليت يرجع إليها الباحثون يف 
وقد امتاز من كثري من الكتب , تاريخ بونة السياسي واالجتماعي واألديب

احلديث عن احلركة العلمية اليت كانت سائدة يف بونة خالل ِالقدمية بتفرده ب
ّواليت قدمها لنا أمحد البوين من خالل الرتاجم الوافية اليت أعدها , عدة قرون ّ

ويستمد هذا الكتاب . عن علماء وفقهاء بونة الذين كان هلم دور علمي بارز
فهو , ة علميةقيمته وأمهيته من كونه يعاجل موضوع تاريخ بونة وعلمائها معاجل

ُولذلك فالكتاب صاحل , ال يرتك مسألة من املسائل اليت عاجلها دون تعليل
  .ًللجمهور والباحثني معا

  :فذلكة 
: فقد توقفنا يف هذه الرحلة مع أمحد بن قاسم البوين وكتابه , وبعد

  .التعريف ببونة إفريقية بلد سيدي أيب مروان الشريف
فكان القسم األول منها منصبا : نني ّوقسمنا هذه الرحلة إىل قسمني اث

ا, على دراسة شخصية امحد البوين ّوعلى كل ما يتصل  وبنتاجها العلمي , ُ
وحاولنا أن نقدم , وقد اصطحبنا أمحد البوين يف مجيع مراحل حياته, واألديب

  .ومؤلفاته, وشعره, يف نفسه, صورة عنه
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 ))...التعريف ببونة((فكان منصبا على دراسة كتاب , َّأما القسم الثاين
  .وحتليل حمتواه

ّوقد يكون من غري املتيسر وال املناسب يف هذه املعاجلة اإلملام جبميع 
ّوإمنا نشري إىل أمهها, وهي كثرية, القضايا اليت عاجلها املؤلف يف كتابه وهي , ّ

  :كاآليت 
  .ّ الرد على اعرتاض العبدري على الشيخ الفكون وانتقاده لبونة-١
َومن كان فيها من علماء , ياة العلمية يف بونة يف عدة قرون وصف احل-٢
 .وإسهامهم يف خمتلف العلوم, وفقهاء
 ..وفواكهها وأزهارها, ووفرة مياهها,  التغين جبمال طبيعة بونة-٣
وذم بلدهم من قبل بعض الشيوخ ,  نقد العنانبة ووصفهم باجلنب-٤

 ).والشيخ ابن عروس التونسي, العبدري(
اضل أمحد بن قاسم البوين يف أرجوزته اليت أرسلها إىل حممد بكداش  وقد ف- ٥

 .وذم عصره,  يف املاضيوهو عهد ازدهار بونة, فمدح أحدمها, بني عهدين
ّوإنه ملن املفيد حقا أن نرى اليوم كيف كانت هذه املدينة يف القرون 

ا ّوأن حندد ما أصابته وأصابه أهلوها م, املاضية يف حماسنها وعيو ن تقدم ْ
  .وتطور أو تقهقر وتراجع يف عصرنا هذا

  

 الهوامش والمراجع 
على , على الساحل, تقع يف الشرق اجلزائري, احلالية) عنابة(هي مدينة :  بونة - ١

ا قرطاجنة, ّأسسها الفينيقيون,  كلم شرق اجلزائر العاصمة٦٠٠مسافة  مث , ّوغز
ُوملا هزم يوغرطة, استوىل عليها ملوك نوميديا ّضمت املدينة , )م. ق١٠٥سنة  (َّ ُ

, وقد أصبحت بونة مدينة مزدهرة, وأراضيها إىل ما يسمى بوالية إفريقية الرومانية
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بعدما انتشرت فيها ) مقر األسقفية(كما أصبحت من أهم املراكز الدينية 
املدن املغربية: إمساعيل العريب : انظر ... (ھ٧٨وفتحها املسلمون سنة , املسيحية

ُ
 ,

 ).م١٩٨٤, اجلزائر, املؤسسة الوطنية للكتاب,  وما بعدها١٩٦: ص
سكن بونة من بالد ,  هو أبو مروان عبد امللك بن علي األندلسي القرطيب األصل- ٢

ُرواه عنه , وشرحه على املوطأ مشهور حسن, ن كان من الفقهاء املتعنتي, إفريقية ُ ََ
ًوكان رجال صاحلا. الناس ً تويف سنة ,  الفقه واحلديثًنافذا يف, ًحافظا, ًفاضال, َ
, التعريف ببونة إفريقية بلد أيب مروان الشريف: أمحدبن قاسم البوين  (ھ ٥٠١
حاجي : ًوانظر أيضا. م٢٠٠١, اجلزائر, عني مليلة, دار اهلدى, ٥٠ – ٤٩: ص

. م١٩٨١, بريوت, دار الفكر, ٤٢٧: ص, ٦مج, كشف الظنون: خليفة 
, دار بريوت للطباعة والنشر, ٥١٢ :ص , ١مج, معجم البلدان: واحلموي 

 .م١٩٨٤, بريوت
لس الشعيب البلدي(( صدر الكتاب عن منشورات - ٣   .م٢٠٠سنة , يف طبعته األوىل,  بعنابة))ا
 .م١٩١٣/ھ ١٣٣١ نشرها األستاذ ابن أيب شنب يف التقومي اجلزائري لسنة - ٤
حماضرات ...  والسياسيحملات من تاريخ بونة الثقايف:  األستاذ املهدي البوعبديل - ٥

 يوليو ١٩ – ١٠: امللتقي العاشر للفكر اإلسالمي املنعقد بعنابة ما بني
لد األول, م١٩٧٦  .اجلزائر, نشر وزارة الشؤون الدينية, ٥٤: ص, ا

ترمجة أمحد البوين بقلم األستاذ سعيد (, ٣٢: ص, املصدر السابق:  أمحد البوين- ٦
 ).دمحاين مقدم الكتاب

,  وما بعدها٣٧٦: ص , ٢ج, تعريف اخللف برجال السلف: احلفناوي  :   انظر- ٧
دار , ١٩٩: ص , ١مج, األعالم: والزركلي .  م١٩٩١, اجلزائر, موفم للنشر

: ص , معجم أعالم اجلزائر: وعادل نويهض. م١٩٨٠, بريوت, العلم للماليني
 الدولة التحفة املرضية يف: وحممد بن ميمون اجلزائري . م١٩٨٠, بريوت, ٤٩

: ص, )حممد بن عبد الكرمي.د: تقدمي وحتقيق(البكداشية يف بالد اجلزائر احملمية 
 .م١٩٧٢, اجلزائر, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, ٧٧
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, املصدر السابق: وأمحد البوين , ٥٠:ص, املرجع السابق:  انظر عادل نويهض - ٨
 .والديوان مل يطبع حىت اآلن. ٢٥ :ص

 .٢٦: ص , املرجع السابق: بوين انظر أمحد ال- ٩
 .٥٤: ص, املرجع السابق:  البوعبديل-١٠
 . وما بعدها ٥٤: ص , املرجع السابق:  البوعبديل-١١
: حممد بن ميمون اجلزائري: انظر (كلمة تركية معناها احلجر الصلب :  بكداش-١٢

 ).٤:  هامش١١٢: ص , التحفة املرضية يف الدولة البكدشية
 .٥٥: ص, املرجع السابق:  البوعبديل-١٣
 .ُ مدينة بونة اليت ينسب إليها))القرية(( يريد بـ -١٤
 .١٣٠ – ١٢٩: ص , املصدر السابق:  حممد بن ميمون اجلزائري -١٥
 .١٣٣:ص , املصدر السابق:  حممد بن ميمون اجلزائري -١٦
 . وما بعدها٣٧٦: ص , ٢ج, املصدر السابق:  انظر احلفناوي -١٧
 .٣٥ – ٣٤: ص , املصدر السابق:  بن قاسم البوين  انظر أمحد-١٨
 . وما بعدها٢٤: ص ,  انظر قائمة العناوين يف املصدر السابق-١٩
: تقدمي(وأمحد البوين .  وما بعدها٣٧٦: ص , ٢ج, املصدر السابق:  انظر احلفناوي - ٢٠

معجم : وعادل نويهض .  وما بعدها٢٤: ص , املصدر السابق) : سعيد دمحاين
= دار, ٤٢٧: ص , ٦مج, وكشف الظنون.  وما بعدها٤٩: ص , م اجلزائرأعال

دار بريوت , ٥١٢: ص, ١مج, معجم البلدان: واحلموي . ١٩٨١بريوت , الفكر=
 .م١٩٨٤, لبنان, بريوت, للطباعة والنشر

 من جنوب –قبيلة ,  نسبه إىل عبد الدار– هو حممد بن حممد بن علي العبدري -٢١
َّبل إن املقروءات , وكان من العلماء,  يسكن يف السوسكان, املغرب األقصى

ّواملسموعات اليت مسعها من الشيوخ تدل على علو كعبه يف العلم , اليت قرأها
فسافر , إىل املشرقعزم على الرحلة . يقول الشعر, وكان واسع احملفوظ, واألدب

الح الدين الدكتور ص. (ّوسجل كل ما رآه يف ذهابه وإيابه, ھ ٦٨٨إليه يف سنة 
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دار , ٧٠: ص, الوسطىاملشرق يف نظر املغاربة واألندلسيني يف القرون : املنجد
, ٢٦٠: ص , ٧مج,  األعالم:الزركلي: وانظر.  م١٩٦٣, بريوت, الكتاب اجلديد

 ).م١٩٨٠, بريوت, دار العلم للماليني
 نشر كلية ).وُّاألستاذ أمحد بن جد: حتقيق(الرحلة املغربية :  حممد العبدري البلنسي- ٢٢

 .اجلزائر, اآلداب اجلزائرية
حماضرات ومناقشات امللتقى (حملات من تاريخ بونة الثقايف والسياسي :  املهدي البوعبديل- ٢٣

, ٥٢: ص , ١ مج,) م١٩٧٦ يونيو ١٩ – ١٠عنابة , العاشر للفكر اإلسالمي
 .اجلزائر, منشورات وزارة الشؤون الدينية

 .٧١: ص, املرجع السابق: صالح الدين املنجد .  د-٢٤
 .٢٦: ص , املرجع السابق:  أمحد بن قاسم البوين -٢٥
يف , نشرها األستاذ ابن أيب شنب,  منظومة الدرة املصونة يف علماء وصلحاء بونة-٢٦

 . م١٩١٣/ھ ١٣٣١التقومي اجلزائري لسنة 
 .٢٧: ص , املرجع السابق:  أمحد بن قاسم البوين -٢٧
 .وغريه, از األستاذ سعيد دمحاين هذه املقدمات من إجن-٢٨
وانظر بقية عناوين .  وما بعدها٢٤: ص , املرجع السابق:  أمحد بن قاسم البوين -٢٩

موعة هناك  .ا
 .٤٢ – ٤١: ص , املصدر نفسه: أمحد البوين :  انظر -٣٠
شاعر املغرب :  هو أبو علي حسن بن علي بن عمر القسنطيين املعروف بابن الفكون - ٣١

َرحل إىل مراكش ومدح اخلليفة عبد املؤمن, من أهل قسنطينة, سط يف وقتهاألو َ له , َ
معجم أعالم : عادل نويهض: انظر. (م١٢٠٥/ھ٦٠٢كان حيا سنة , ديوان شعر

 ).٣٠: ص, الرحلة املغربية: والعبدري. ٢٥٤ – ٢٥٣: ص , اجلزائر
 .٤٧ – ٤٦ص , املصدر السابق:  البوين -٣٢
 .٤٨ – ٤٧ : ص,  املصدر نفسه-٣٣
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الدرة : ًوانظر أيضا.  وما بعدها٤٩: ص , وانظر عنه. ٥٠: ص,  املصدر نفسه- ٣٤
 .٩٦ – ٨٧: ص, املصونة يف صلحاء وعلماء بونة للمؤلف نفسه

انظر (صوت اجلن وهو جرس يسمع باملفاوز بالليل : العزيف: مجع مفرده:  املعازف-٣٥
 ).٥٠هامش  (٦٠: ص, املصدر السابق: البوين 

 .٦٠: ص, التعريف ببونة إفريقية:  انظر البوين-٣٦
 . وما بعدها٦١: ص,  انظر املصدر نفسه-٣٧
 .٦٦: ص,  انظر املصدر نفسه-٣٨
 .٦٧ – ٦٦: ص ,  انظر املصدر نفسه-٣٩
 .٦٧: ص ,  انظر املصدر نفسه-٤٠
 .٦٨: ص ,  انظر املصدر نفسه-٤١
 .٦٩: ص ,  انظر املصدر نفسه-٤٢
 .٧٠: ص , فسه انظر املصدر ن-٤٣
 .٧١: ص ,  انظر املصدر نفسه-٤٤
 .٧٣: ص ,  انظر املصدر نفسه-٤٥
 .٧٥ - ٧٤: ص ,  انظر املصدر نفسه-٤٦
ُ لعله يشري إىل هجوم بيزاين - ٤٧ أعقبه احتالل املدينة سنة ) من مجهورية بيزا بإيطاليا(ّ

 ).))٨٤هامش (( ٧٦: ص,انظر املصدر السابق. (م١٠٣٤/ھ٤٢٦
ا فلنسية وميورقة سنة  هي محلة - ٤٨ وكان , وباءت بفشل ذريع, م١٣٩٩/ھ٨٠١قامت 

 ).))٨٥هامش (( ٧٦: ص,انظر املصدر السابق(م ١٣٩٩ سبتمرب ٢ أوت إىل ٢٧ذلك من 
 .٧٦: ص , املصدر السابق:  انظر البوين -٤٩
, سبتمرب اليت وقعت يف منتصف )) الربوفلسايل–الطوسكاين (( وهي غزوة التحالف - ٥٠

من ) ٢٠٠(وقد أسروا مئتني , انسحب الغزاة,  ست ساعات من اهلجوموبعد
من ) ١٥٠٠(ومخسمئة وألف شخص ) القصبة(املدنيني الذين كانوا بالقلعة 

 ).))٨٩هامش (( ٧٧: ص, املصدر نفسه: انظر البوين (املدينة 



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    ١٦٨  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

تعريف : حممد احلفناوي : وانظر أيضا . ٨٠: ص , املصدر نفسه:  انظر البوين -٥١
 .١٦٦ص , ١ج, خللف برجال السلفا

 .وذكره أمحد بن قاسم يف ألفيته من بني فضالء قسنطينة. ٨٣: ص , املصدر نفسه:  انظر البوين- ٥٢
 .٨٥: ص , التعريف ببونة:  انظر البوين-٥٣
 .٨٧: ص , املصدر نفسه:  انظر البوين-٥٤
وذكر ابن , صوفيةوهي أعلى مرتبة يف سلم القيادة عند ال: مفرد قطب :  األقطاب-٥٥

ُأن معناه رأس العارفني: خلدون يف املقدمة  ّويزعمون أنه ال ميكن أن يساويه , ّ
مث يورث مقامه آلخر , أحد يف مقامه يف املعرفة حىت يقبضه اهللا سبحانه وتعاىل

املصدر : الفصل السابع عشر يف علم التصوف نقال عن البوين (من أهل العرفان 
 ). ))١٠٤هامش (( ٨٨: ص , نفسه

 .٨٩ – ٨٨: ص , املصدر نفسه:  انظر البوين -٥٦
من أهم صلحاء مدينة , م١٤٦٣/هـ٨٦٨املتوىف سنة ,  هو أبو العباس أمحد بن عروس- ٥٧

 ).))١٠٧هامش (( ٩٠: ص, املصدر نفسه: انظر البوين(وزاويته ال تزال قائمة , تونس
 .٩٠: ص , املصدر نفسه:  البوين-٥٨
 .وحلوف اليهودي أحد أساتذته الذين أخذ عنهم العبدري. ٩٤: ص , نفسهاملصدر :  البوين- ٥٩
 . وما بعدها٩٦: ص , املصدر السابق:  انظر البوين -٦٠
  . وما بعدها٩٩: ص , املصدر السابق:  انظر البوين -٦١
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  :من مفارقات التحقيق

   البن هشام األنصاري–المسائل السفرية في النحو 
  ن منها حقيقتها، وموقف الباحثي
  حسن موسى الشاعر. د. أ

  :ابن هشام األنصاري
هو أبو حممد مجال الدين عبد اهللا بن يوسف املعروف بابن هشام 

، ذاع ر من أعالم النحو يف مصر علم كبي(  ه٧٦١ -٧٠٨(األنصاري املصري 
  .صيته، واشتهر أمره؛ حىت نافس جهابذة العلماء

  :ًرا من املصنفات، من أشهرها ًوقد ترك ابن هشام عددا كبي
  .ي اللبيب عن كتب األعاريب  مغن-
  . أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك-
  . شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب-
  . شرح قطر الندى وبل الصدى-
  .ة يف علم العربية شرح اللمحة البدري-

  :المسائل السفرية في النحو
). املسائل السفرية يف النحو(كتاب : من الكتب اليت ذكرت البن هشام

  ن املعاصرين منه؟ فما حقيقة هذا الكتاب؟ وما موقف الباحثي
  : البن هشام))املسائل السفرية((من املصادر القدمية اليت ذكرت 

  .٦٩/ ٢ السيوطي يف بغية الوعاة -
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  .١٩٢/ ٦ ابن العماد يف شذرات الذهب -
  .١٦٦٩ حاجي خليفة يف كشف الظنون -
  .٢٦٥/ ١ن   إمساعيل البغدادي يف هدية العارفي-

  .، وال املوضوعات اليت تناولتهاذه املسائلاملراد  لنا نّ  مل تبياملصادرولكن هذه 
وضوع ن ارتبطا مب وإذا أنعمنا النظر يف مصنفات ابن هشام وجدنا له كتابي

املسائل ((ن، مل يرد عنوان  رة خمطوطات هذين الكتابي السفر، وعلى الرغم من كث
رة واالضطراب،  ن املعاصرين يف احلي ّ على أي منهما؛ مما أوقع الباحثي))السفرية

ما أمساء متعددة   :وهذان الكتابان مها. وجعلهم يسمو
 بعض ي سألن((:  يقول ابن هشام يف مقدمته: الكتاب األول- ١

فالن ال : اإلخوان، وأنا على جناح سفر عن توجيه النصب يف حنو قول القائل
ًميلك درمها فضال عن دينار ً..((.  

  :وقد اطلعت هلذا الكتاب على النسخ اخلطية اآلتية
وقد كتب على . ٣٤ نسخة دار الكتب املصرية، من جمموع برقم -١

 ابن هشام األنصاري رمحه هذه رسالة للعالمة((: هذه النسخة العنوان التايل
ًفالن ال ميلك درمها فضال عن : اهللا، يف توجيه النصب يف حنو قول القائل ً

   .))...واإلعراب لغة البيان: دينار، وقوله
هذه رسالة الشيخ مجال ((: ، وقد كتب عليها٦٨٨٦ن، برقم   نسخة برلي- ٢

  .))ا، رمحه اهللاًفالن ال ميلك درمه: الدبن بن هشام يف توجيه النصب يف قوهلم
، )٩٢٤٢ (١٠٣٠٢ نسخة دار الكتب الوطنية بتونس، برقم -٣
ا   .))رسالة يف إعراب مجل اشتهر استعماهلا((: وعنوا
وقد كتب . ٧٦٢٥ نسخة املكتبة الظاهرية بدمشق، من جمموع برقم -٤
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هذه رسالة البن هشام األنصاري يف توجيهات بعض ألفاظ استعملها ((: عليها
  .))ن محهم اهللا تعاىل آمياملؤلفون ر
 ٤٥٥ نسخة يف مكتبة عارف حكمت يف املدينة املنورة، برقم -٥
ا. جماميع   .))رسالة يف توضيح مسألة توجيه النصب((: عنوا

ًوقد قمت بتحقيق هذا الكتاب، معتمدا على أربع نسخ خطية، وطبعته 
ًرسالة يف توجيه النصب يف إعراب فضال ولغة وخالفا ((بعنوان  ً ًوأيضا وهلم ً

  .م١٩٨٤وطبعته يف عمان عام . ))جرا
رت له هذا العنوان؛ ألنه هو الغالب على النسخ اخلطية اليت اطلعت  واخت

؛ ألنه ال ))املسائل السفرية((وال أرى أن هذا الكتاب ينطبق عليه اسم . عليها
ًيعدو أن يكون سؤاال واحدا عن توجيه النصب يف ألفاظ مشهورة متداولة ً .

 البن هشام، ))املسائل السفرية((ًا فضال عن أن بعض املصادر اليت ذكرت هذ
ًلغة وفضال، وإعراب: رسالة يف انتصاب((: ًذكرت معها أيضا من مصنفاته ً :

ّخالفا وأيضا وهلم جرا ً ً((.  
وقد عجبت للدكتور . ً قطعا))املسائل السفرية((ر  فهذه الرسالة هي غي

 م،١٩٨٣روت وطبعها عام  ة الرسالة يف بيحامت الضامن؛ إذ نشرها يف مؤسس
ً البن هشام األنصاري، متذرعا بأسباب، ))املسائل السفرية يف النحو((بعنوان 

منها أن هذا االسم ذكرته بعض املصادر، وأن ابن هشام ذكر يف بدايتها أنه 
  ! ًألفها جوابا عن سؤال وجه إليه، وهو على جناح سفر

ن، يف اختيار هذه التسمية للكتاب، وقد اعرتض على الدكتور الضام
غنية األريب من شروح ((السيد نبيل أبو عمشة، يف مقدمة حتقيقه لكتاب 

وما ((: ر من جامعة دمشق، إذ يقول  الذي نال به درجة املاجستي))ي اللبيب مغن
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ًاحتج به ال ينهض دليال على ما اختار وصريح كالم املصنف أنه ألفها ... ّ
  .))ال يناسبه تسميتها باملسائل السفريةوهذا .. قبيل سفره

، البن هشام، ))الشرطية) من(املباحث املرضية املتعلقة بـ((ًنقال عن رسالة [
  ].١٤حتقيق الدكتور مازن املبارك ص

ًرض على الدكتور الضامن أيضا، الدكتور عبد الفتاح احلموز يف  كما اعت
 إذ] ١٠ص [هشام األنصاري،  البن ))..ر قريب احلكمة يف تذكي((حتقيقه ملسألة 

وبعد، فلست أتفق مع الدكتور الفاضل يف اختيار هذا االسم هلذا ((: يقول
ًاملصنَّف؛ ألن هناك مصنفا آخر يذكر يف مقدمته ابن هشام أنه إجابات عن 

  .))أسئلة سئل عنها يف أسفاره
:  الكتاب الثاين البن هشام، املتعلق مبوضوع السفر، جاء يف مقدمته-٢

إين ذاكر يف هذه األوراق مسائل سئلت عنها يف بعض األسفار، وأجوبة ف((
ا على سبيل االختصار، ومسائل ظهرت يل يف تلك السفرة، يعم إن  أجبت 

  .))شاء اهللا نفعها
سئلت عنها باحلجاز الشريف، يف عام سبعة ((: ويقول ابن هشام يف آخره

  .))ن وسبعمئة وأربعي
  :خ اخلطية اآلتيةوقد تتبعت هلذا الكتاب النس

، وقد ورد امسها يف فهرس ٦٤٢٦ نسخة دار الكتب املصرية، برقم -١
  ).ألغاز يف إعراب بعض آيات القرآن الكرمي(الدار 
ومنها مصورة يف . ٨٦ نسخة مكتبة األوسكريال بإسبانيا، برقم -٢

أحباث حنوية يف : (كتب عليها.  حنو١معهد املخطوطات بالقاهرة، حتت رقم 
  ).من القرآنمواضع 
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: ، بعنوان٦٩٤٤ نسخة املكتبة الظاهرية بدمشق يف جمموع برقم -٣
  ).مسائل وأجوبتها يف النحو البن هشام(

  . عام١٠٥٤١ نسخة أخرى يف املكتبة الظاهرية بدمشق برقم -٤
ن، ومنها مصورة يف املكتبة املركزية جبامعة الرياض، برقم   نسخة برلي-٥

  .وي املسائل التسع األوىل من الكتابر حي ، وهي جزء صغي٢/ ٦٦ف 
  . حنو١٤٥٥ نسخة يف دار الكتب املصرية، ضمن جمموع برقم -٦
  ).إعراب القرآن( نسخة يف اجلامعة العثمانية حبيدر آباد يف اهلند بعنوان - ٧
 نسخة يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية -٨

  . ضمن جمموع٢١٦٢بالرياض، برقم 
، كتب ١٦٢٠رى يف مركز امللك فيصل بالرياض، برقم  نسخة أخ-٩
  ).هذه األسئلة احلجازية البن هشام(عليها 

  ن املعاصرين من هذا الكتاب؟ فما موقف الباحثي
مسائل يف إعراب (( حققه الدكتور صاحب أبو جناح، بعنوان -١
  .م١٩٧٤ لسنة ٣، ونشره يف جملة املورد يف بغداد عدد ))القرآن
 ))أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن((: ور حممد نغش، بعنوان حققه الدكت-٢

ًمعتمدا على نسخة واحدة، هي خمطوطة حيدر آباد باهلند، وطبعه مبصر سنة 
  .م١٩٨٣
حل ألغاز املسائل اإلعرابية يف (( حققه حممد إبراهيم سليم، بعنوان -٣

ب برقم ً، معتمدا على نسخة دار الكت))اآليات القرآنية واألحاديث النبوية
  .، ونسخة األوسكريال املصورة مبعهد املخطوطات٦٤٢٦
املسائل السفرية يف ((ن البواب، بعنوان   حققه الدكتور علي حسي-٤
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وصدر عن دار طيبة يف الرياض عام . ً معتمدا على مخس نسخ خطية))النحو
  .م١٩٨٩مث طبع طبعة ثانية يف مكتبة املنار بالزرقاء يف األردن عام . م١٩٨٢
ر يف حتقيقه لكتاب  -٥  البن ))شرح اللمحة البدرية((الدكتور هادي 

ّولكنه عد . هشام األنصاري، عمل دراسة مفصلة عن ابن هشام ومصنفاته
، وجعل ]٩١/ ١[ البن هشام من الكتب املفقودة ))املسائل السفرية((كتاب 

  ].٧٨/ ١ [))أحباث حنوية يف مواضع من القرآن((من كتبه املخطوطة 
 آثاره ومذهبه –ابن هشام ((لدكتور علي فودة نيل يف دراسته املفصلة  ا- ٦
 –مسائل وأجوبتها ((ً، وذكر بدال منها ))املسائل السفرية((، أغفل ذكر ))النحوي

واعتمد يف ] ٣١٠ص [، ))املعروف باسم ألغاز يف إعراب بعض آيات القرآن
  .كر كما ذ٦٤٢٦دراسته هذه على نسخة دار الكتب املصرية رقم 

وأنا أرى أن هذا الكتاب الثاين الذي اختلف فيه الباحثون، هو كتاب 
وقد وفق الدكتور علي .  البن هشام األنصاري))املسائل السفرية يف النحو((

ًالبواب يف اختيار االسم الصحيح له، وأورد أسبابا قوية هلذا االختيار؛ كما أنه 
  .أجاد يف حتقيق الكتاب

املسائل (( أن يكون هذا الكتاب هو كتاب ِّوالدكتور البواب يرجح
 ملا ذكره املصنف يف مقدمة الكتاب ويف آخره، وألنه يعرض ))السفرية

، مث هي يف ))مسألة((موضوعاته على شكل مسائل، يقدم لكل منها بقوله 
انظر . [))املسائل السفرية يف النحو((، فهو بال شك كتاب ))بعض األسفار((

  ].١٠ ص ١املسائل السفرية ط
ّولكن الدكتور البواب عاد يشك يف هذه التسمية يف الطبعة الثانية من 

ًويبقى األمر حمتاجا إىل دليل قاطع يف تسمية كتابنا : حتقيقه للكتاب، فيقول
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  .))املسائل السفرية((هذا، أو ما نشره الدكتور حامت الضامن 
لفتاح ًوقد أصاب يف اختيار هذه التسمية أيضا للكتاب، الدكتور عبد ا

ر  مسألة احلكمة يف تذكي(احلموز يف الرسالة اليت حققها البن هشام بعنوان 
ِإن رمحة اهللا قريب من املحسنيقريب يف قوله تعاىل  ِ ِْ ُ َ ٌ َِ َْ َ َّ إذ ] ٥٦:األعراف [ن ِ

م  ي ألذهب إىل أن السيوطي وغي وإنن: قال املسائل (ره ممن ذكروا يف مظا
. بن هشام من مسائل يف رحلته إىل مكة املكرمةيريدون ما سئل عنه ا) السفرية

  ].١١ص.. مسألة احلكمة: انظر[
ّرت على الدليل القاطع يف نص قدمي، يقطع الشك  لقد عث: ًرا أقول وأخي

ن، على أن هذا الكتاب، الذي حققه الدكتور علي البواب، هو كتاب  باليقي
ك يف حاشية الشيخ  البن هشام األنصاري؛ وذل))املسائل السفرية يف النحو((

على التصريح للشيخ خالد (  ه١٠٦١املتوىف سنة (ن العليمي احلمصي  ياسي
  .على التوضيح البن هشام األنصاري(  ه٩٠٥املتوىف سنة (األزهري 

ُفشربوا منه إال قليل منـهمقوله فأما قراءة بعضهم : (ن قال الشيخ ياسي ِْ ِ
ٌ ُ ُِ 

م أمجعوا : المسائل السفريةبقوله يف ، به يعلم أن مراد املصنف ]٢٤٩:البقرة[ إ
/ ١ن على التصريـح  حـاشية الشيخ ياسي: انظر). [علـى النصب إمجاع العشرة

٣٥٠.[  
:  حيث يقول ابن هشام))املسائل السفرية((وهذه هي املسألة العاشرة من 

ًفشربوا منه إال قليالمل أمجعوا على النصب يف : مسألة( َِ َّ ُ ْ ِ ُِ َ]  ٢٤٩:البقرة [
ٌما فـعلوه إال قليليف  واختلفوا

َِ َّ ُ َُ َ] حتقيق ))املسائل السفرية((: انظر[؟ ]٦٦:النساء 
  ].٤٠البواب ص . د

  .واهللا املوفق للصواب، وإليه املرجع واملآب
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  :أهم المراجع
  ه١٤٠٦علي فودة نيل، الرياض، .  آثاره ومذهبه النحوي، د-  ابن هشام األنصاري - ١

  .م١٩٨٥- 
ي، الطبعة األوىل  وعاة، السيوطي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة احللب بغية ال- ٢

  .م١٩٦٤  ه١٣٨٤
  .ي ن على التصريح للشيخ خالد األزهري، القاهرة، مطبعة احللب  حاشية الشيخ ياسي- ٣
  . الدرر الكامنة، ابن حجر العسقالين، حتقيق حممد سيد جاد احلق، القاهرة- ٤
ً يف إعراب فضال ولغة وخالفا وأيضا وهلم جرا، ابن هشام - لنصب رسالة يف توجيه ا- ٥ ً ً

  .م١٩٨٤ -  ه١٤٠٤حسن الشاعر، عمان، . األنصاري، حتقيق د
مازن . الشرطية، ابن هشام األنصاري، حتقيق د) من( رسالـة املباحث املرضية املتعلقة بـ- ٦

  .م١٩٨٧  ه١٤٠٨املبارك، دمشق 
  . ه١٣٥٠لي، القاهرة،  شذرات الذهب، ابن العماد احلنب- ٧
ر- ٨   . شرح اللمحة البدرية، ابن هشام األنصاري، حتقيق هادي 
  . كشف الظنون، حاجي خليفة- ٩
الطبعة . علي البواب.  املسائل السفرية يف النحو، ابن هشام األنصاري، حتقيق د- ١٠

  .م١٩٨٩  - ه١٤٠٩الطبعة الثانية، الزرقاء . م١٩٨٢-   ه١٤٠٢األوىل، الرياض 
حامت الضامن مؤسسة . املسائل السفرية يف النحو، ابن هشام األنصاري، حتقيق د -١١

  .م١٩٨٣ -  ه١٤٠٣روت  الرسالة، بي
 .ن، إمساعيل باشا البغدادي  هدية العارفي-١٢



  ١٧٧

 )آراء وأنباء(

   استقبالحفل
  وفق دعبولم الدكتور األستاذ

  العربية في مجمع اللغة اًعضو

يف ( جلسته السابعة اليت عقدت يف جملس جممع اللغة العربية بـانتخ
معية لعام (، )م٢٠/٣/٢٠٠٢ -  ه٦/١/١٤٢٣ األستاذ ) ٢٠٠٢من الدورة ا

لذي شغر بوفاة األستاذ ًعضوا يف جممع اللغة العربية، اموفق دعبول  الدكتور
يف ) ٣١٧( رقم اجلمهوري املرسوم درـوصبد الـوهاب حومد، ور عـالدكت

  .بتعيينه) م١٦/٩/٢٠٠٢ -  ه١٠/٧/١٤٢٣(

مع باستقبال الزميل األستاذ واحتفل يف جلسة موفق دعبول  الدكتور ا
) م٢٠٠٣ آذار ١٩ - هـ١٤٢٣ احملرم ١٦مساء يوم األربعاء (علنية عقدها 

مع؛ حضرها خنبة من رجال السياسة والعلم واألدب يف قاع ة احملاضرات يف ا
  . احملتفى بهوأصدقاء

مع  احلفل افتتح  موجزة بكلمة األستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس ا
معي اجلديد، ّرح  انضمامه إىل ًمباركاًّب فيها بالسادة احلضور، مهنئا الزميل ا

  .جممع اخلالدين

مع كلمته اليت  األستاذألقى مث  الدكتور عبد اهللا واثق شهيد أمني ا
ّ احملتفى به، وذكر طرفا من سريته، ونوه فيها مبكانته الزميلحتدث فيها عن  ً



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )١(اجلزء ) ٧٩( ا

  ١٧٨

١٧٨  

  .العلمية واخللقية

وألقى كلمته اليت حتدث وفق دعبول، م ذلك األستاذ الدكتور بعد تقدم
  .بد الوهاب حومد سلفه الراحل األستاذ الدكتور ععنفيها 

  : فيما يلي كلمات احلفلوننشر

  

*   *   *  

 



  

١٧٩  

  الدكتور شاكر الفحام األستاذ كلمة
   رئيس مجمع اللغة العربية

  الدكتوراألستاذ  استقبالحفل  في
  موفق دعبول عضو المجمع

   أيها احلفل الكرمي–ة ّالعلماء اجللالسادة 
ّأحييكم أحسن التحيات وأطيبها، وأرحب بكم أمجل الرتحيب وأوفاه، 

ل مع اليت يسعدين أن وأشكر لكم تفضلكم حبضور اجللسة العلنية  س ا
ًأفتتحها لنشارك معا يف استقبال األستاذ الدكتور موفق دعبول، واحلفاوة به عضوا  ً

  .يف جممع اخلالدين
مع يف جلسته املنعقدة يف  / ٢٠ -  ه١٤٢٣/ ١/ ٦(لقد انتخب جملس ا

  .ًاألستاذ الدكتور موفق دعبول عضوا يف جممع اللغة العربية) م٢٠٠٢/ ٣
/ ٧/ ١٠(يف ) ٣١٧(عيينه املرسوم اجلمهوري ذو الرقم مث صدر بت

  ).م٢٠٠٢/ ٩/ ١٦ -  ه١٤٢٣
معيي وإنن ن به، واختيارهم له  ي ألهنئه التهنئة اخلالصة بثقة زمالئه ا

م، ويؤيد جهودهم ومسعاهم يف تعزيز العربية  ُزميال عزيزا، يعضدهم يف مسري ً ً
ّاملبينة، لتظل اللغة احلية املتجددة َ َّ ّ أبدا، تستجيب ملتطلبات العصر، وتليب ما َّ ُ ً

  .ُّيراد منها، وحتتل مكانتها الرفيعة بني اللغات العاملية

از  ُلقد عرفت العربية مبرونتها وطواعيتها ومزاياها يف االشتقاق وا ُ
ُّوالوضع والتعريب والتوليد والنحت، مما أتاح هلا طاقة ال تكاد حتد ً.  

َأهلت العربية لتظل اللغة اخلالدة ألبنائها ولعل هذه الصفات هي اليت  َّ
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م، وجممع تراثهم،  ّعلى مر ّالزمن، رافقتهم، ولبت مطالبهم، فهي لسا
ا، ويئلون إىل ذخائرها، ويتمثلون بروائعها، منذ عصر اجلاهلية حىت  يتحدثون 

ا املتجددة، متلؤنا . العصر احلاضر وهذا وحده من أكرب الدالئل على طاقا
ا، وإكبارا هلااعتزا ًزا  يب بنا أن نبذل كل عناية ورعاية لتنميتها والرقي . ً ُو

ا اللغة الشريفة، املقوم األساسي هلويتنا، . ا، كي تظل اللغة املتألقة املعطاء ّإ
ّواملعبـر عن شخصيتنا، والرابطة احلية اليت توثق بيننا، وتشد صالتنا، وتؤلف  ّ ّ

  .فرق والشتاتبني قلوبنا، وتعصمنا من الت
  وبعد

ا الزميل الكرمي األستاذ  ّفيطيب يل أن أحتدث بكلمة قصرية أقدم 
  .ًموفق دعبول، ممهدا لالحتفاء به

ّعرف األستاذ الدكتور موفق باجلد والتفوق بني لداته وأترابه، نال إجازته  ُ
م، مث ١٩٥٧اجلامعية من جامعة دمشق يف العلوم الرياضية والفيزيائية عام 

لى درجة الدكتوراه يف العلوم الرياضية من جامعة فيينا التقنية بالنمسا حصل ع
يئة التدريس يف جامعة دمشق مدرسا عام . م١٩٦١عام  م، ١٩٦٣ًوالتحق 

ًوأستاذا مساعدا عام  م، ليصبح رئيس قسم ١٩٧٥ًم، وأستاذا عام ١٩٦٨ً
  .م١٩٩٦ -١٩٨٣الرياضيات ما بني عامي 

ُوقد أهلته مواهبه وسعة مع ُارفه وتنوعها، ونشاطه الدائب، أن تسند إليه ّ ّ
ّأعمال مجة، أعد منها وال أعددها ُّ ّ:  

فكان رئيس حترير جملة جامعة دمشق للبحوث العلمية ما بني عامي 
م، وهو عضو مؤسس يف اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية ٢٠٠١ - ١٩٨٥

ُفة املعلوماتية، ووكيل ، ورئيس حترير جملة الثقا١٩٨٨وعضو جملس إدارة منذ عام 
م، ٢٠٠١م إىل أيلول عام ١٩٩٧جامعة دمشق للشؤون العلمية من أيلول عام 



  
    يف حفل استقبال األستاذ الدكتور موفق دعبولكلمة الدكتور شاكر الفحام   

  

١٨١

  

  .م٢٠٠١ونائب رئيس اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية منذ عام 
ُأحب العربية احلب اجلم، وأتقنها، وعرف بأسلوبه السلس وعبارته  ّ ّ ّّ

ًالواضحة، وألف وترجم كتبا كثرية يف ميدان ّ اختصاصه، وقدم مجلة من ّ
  .البحوث العلمية ألقاها يف الندوات العربية وأسابيع العلم

ُويلفتك يف كتاباته ثوابت يعرضها، ويسعى لغرسها يف نفوس سامعيه 
ا ُمن ذلك دعوته املستمرة إىل . من أبناء الوطن، وحفزهم على العناية 

ُالعريب، وبيان األسباب ِاالهتمام بالبحث العلمي، وإرساء قواعده يف الوطن 
ُاليت عاقت منوه وتطوره، وتقدمي املقرتحات اليت تؤدي إىل التعاون بني املنظمات 
يئته لقيام  ِالعلمية العربية، واليت تكون األساس املتني للرقي بالبحث العلمي، و

ّ
ّالتعاون العلمي اجلاد بني مؤسسات الوطن العريب العلمية واملؤسسات العلمية 

  .، والتخلص من اهليمنة اخلارجية على مقدراتهاألخرى
ذه الفقرة نظرات تتناول إصالح الرتبية واملناهج، واالستمرار  َويتصل  ٌ
ا الطريق إىل النهوض، وتنمية اجلانب  يف بذل اجلهود العلمية والثقافية أل

  .اخلالق لعقل اإلنسان وروحه
ورة تعميم التعليم ُومن الثوابت يف كلمات األستاذ موفق دعوته إىل ضر

بالعربية املبينة يف خمتلف مراحل الدراسة من مرحلتها األوىل حىت املرحلة اجلامعية 
يف مجيع مؤسسات التعليم يف الوطن العريب؛ فالتعليم باللغة العربية هو الطريق 
ا العلمية للنهوض  الصحيح لألمة، وهو السبيل الناجع للتعاون بني مؤسسا

تطويرها، وتوزيع العمل بينها يف فرق عمل منصرفة إىل بالبحوث العلمية و
البحث ليمضوا به يف طريق صاعدة، ويكسروا طوق العزلة فيما بينهم، فيحل 

  .االجتماع بدل التشتت، والعمل اجلماعي بدل التفرد
ٍومن ثوابته تشجيعه املستمر لدراسات تتناول أعمال علماء األمة يف  ُ
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وهو ال يريد من وراء . ّموا به وقدموه للبشريةعصور ازدهارها، وتكشف عما قا
ذلك أن يباهي مبا قام به األجداد، ولكنه يرمي، إىل جانب إقرار احلقائق الثابتة 
ا العرب يف ميدان العلوم يف عصورهم املاضية، أن يعزز الثقة يف  ض  َّاليت 

لى قيادة ركب َنفوس األجيال العربية الناشئة، ويؤكد أن األمة اليت كانت قادرة ع
ٌاحلضارة يف عصور مضت، واليت برز فيها أمثال هؤالء العلماء الكبار، لقادرة 
يأ هلا املناخ املالئم أن تشارك املشاركة الفعالة يف النهضة  اليوم، إذا تكاتفت و

  .اجلديدة، وأن حتتل املكانة الالئقة يف دنيا العلم والتقانة
ا ُوكان من مهه الدعوة إىل متابعة احل ُركة العلمية العاملية، والعناية مبكتشفا

ا   .اجلديدة وعلومها احلديثة، ندرسها الدراسة اجلادة لنفيد منها وجنين مكتسبا
ًفأهال بك أيها الزميل العزيز يف رحاب جممع اخلالدين، نعمل معا يف سبيل  ً
امع واملؤسسات  مع، نتغلب على الصعاب، ونتكاتف مع ا حتقيق أهداف ا

  .واهللا املوفق. لعربية، لنبلغ بلغتنا الشريفة مكانتها العالية بني اللغات العامليةا
مع العلنية املعدة  ا جلسة ا ذه الكلمة القصرية أفتتح  ٍوإين ملكتف 

ًالستقبال العضو الزميل الدكتور موفق دعبول، مرحبا بانضمامه إىل اسرة 
معيي   .ًن، ممهدا لالحتفاء به ا

مع ليلقي كلمة ويسعدين  أن أدعو األستاذ الدكتور واثق شهيد أمني ا
مع يف استقبال الزميل الكرمي، ويتحدث عن سريته العلمية   .ا

مث يتلوه األستاذ الدكتور موفق دعبول، فيعرض لنا جوانب من سرية 
سلفه الراحل األستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد، رمحه اهللا الرمحة الواسعة، 

  .يح جنانهوأسكنه فس
معية   .وخنتم االحتفال بتقليد الزميل الكرمي الشارة ا



١٨٣  

   واثق شهيد عبد اهللالدكتور كلمة
   أمين مجمع اللغة العربية

  الدكتوراألستاذ  استقبالحفل  في
   موفق دعبول عضو المجمع

مع   السادة الزمالء أعضاء ا
  أيها احلفل الكرمي

  السالم عليكم ورمحة اهللا

نستقبل اليوم الزميل الدكتور موفق دعبول، بعد مضي عام على 
مع يف جلسته املنعقدة يفانتخابه، فقد انتخبه  ٢٠٠٢ /٣/ ٢٠ جملس ا

مع منذ تأسيسهيف ًفكان أول رياضي ينتخب عضوا  ًوصدر مرسوم تسميته عضوا . ا
  .٢٠٠٢ /٩ /١٦  تاريخ و ٣١٧فيه برقم 

ًلقد مجعتنا كلية العلوم، فيها قضينا معظم سنوات العمر طالبا 
ب، رسم مالمح صورة شاركنا رفاقنا الطالب، فأبناءنا الطال. فمعلمني

ًمث عملنا معا على بناء ذلك املستقبل أو على كشف معامل . ّاملستقبل املرجو
ّوكنا إذا ما اضطربت يف أذهاننا صورة ما نسعى إليه، أو . الطرق املوصلة إليه

ّصورة ذلك املستقبل الذي نعتقد أننا كنا أحسنا رسم مالحمه، نعود إىل 
نعدله بالتعلم . َدو أنه حاد بنا عن اجلادةمسالك تلك الطرق فنعدل ما يب

. ونعدله فيما نعلم، فهاجسنا هو بناء املستقبل األفضل لألجيال املقبلة
وتقصينا صورة ذلك املستقبل األفضل، من مواقع يف التعليم العايل إدارية علمية 
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 وملسعانا إليه أوضح، ولكننا مل ،خمتلفة، لعل رؤيتنا تكون منها لصورته أصدق
ًخل أبدنت ا منا بأن التخلي عنهما لن ينتهي بنا يف ًا عن التعلم والتعليم، إميانّ

ٍمسعانا إليه إال إىل سراب خادع مع، جممع دمشق، أول . ّ وسنبقى يف هذا ا
جمامع اللغة العربية، نسعى للمشاركة يف بناء املستقبل املرجو لألجيال القادمة، 

االستفادة من لغتنا ا تطوير سبل بأساليب أخرى للتعلم والتعليم، عماده
ا باملصطلحات  العلمية املتدفقة، لتكون العربية، لغة القرآن الكرمي، وإثراء ذخري

  .ًعونا لنا يف تطوير التعليم وتنمية معارفنا وقدراتنا العلمية

 وحصل على ١٩٥٣ًدخل موفق دعبول كلية العلوم طالبا يف عام 
مل نلتق طوال هذه . ١٩٥٧يائية يف صيف عام اإلجازة يف العلوم الرياضية الفيز

ًاملدة، فقد غادرت كلية العلوم إىل باريس موفدا للحصول على الدكتوراه يف 
 وكان قد ١٩٥٧ًالوقت الذي دخلها هو طالبا، وعدت إليها يف صيف عام 

ى دراسته فيها قبل شهر أو شهرين    .أ

يفاد خرجييها كان نظام اجلامعة السورية يف تلك األيام، يقضي بإ
األوائل للحصول على الدكتوراه، فأوفد موفق دعبول، الناجح األول يف شعبة 

ّينا لتحضري الدكتوراه يف الرياضيات، فتعلم األملانية وأجنز يالعلوم الرياضية، إىل ف
أطروحته يف امليكانيك وناقشها وحاز الدكتوراه بتقدير امتياز، وعاد إىل الوطن 

انون تنظيم اجلامعات يف اجلمهورية العربية املتحدة وكان ق. ١٩٦١يف عام 
الذي حل حمل نظام اجلامعة السورية، يشرتط للتعيني يف وظيفة مدرس يف 
كليات اجلامعات أن يكون قد مضت ست سنوات على األقل على حصول 



  
   ذ الدكتور موفق دعبول يف حفل استقبال األستاكلمة الدكتور واثق شهيد
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فكان على الدكتور . )١()اإلجازة(املرشح للتعيني على الدرجة اجلامعية األوىل 
قضى . ًتظر عامني للتعيني مدرسا يف قسم الرياضيات بكلية العلومدعبول أن ين

ًمنهما العام الثاين يف اجلامعة الليبية احلديثة معارا، والعام األول يف الكلية معيدا  ً
يف قسم الرياضيات، كان فيه الذراع األمين لعميد الكلية رئيس قسم الرياضيات 

فه تارة القيام ببعض مهامه التدريسية كان يكل. األستاذ نادر النابلسي رمحه اهللا
املناسبة، إذا ما ازدمحت أعماله اإلدارية، وأخرى متابعة شؤون القسم اإلدارية، 
أو دراسة املشكالت الطالبية يف الكلية واقرتاح احللول، وتنظيم برامج 
احملاضرات األسبوعية وتعديلها والتوفيق بني رغبات أعضاء هيئة التدريس، 

وقد أحسن القيام مبا كلف، .  على أوقات الطالب من اهلدرواحلرص فيها
 وأثنوا على ما قام به ،ََوعرفه زمالؤه أعضاء هيئة التدريس يف الكلية عن قرب

يف هذا العام أخذت شخصية الدكتور موفق دعبول ترتسم يف أذهان . وأحبوه
ًلقد كان قريبا إىل القلب أنيسا لبقا شديد ال. زمالئه ويف نفوسهم ً تهذيب، ً
إال أننا افرتقنا . هذا ما تركه يف نفسي ونفس كل من عرفه. ًدؤوبا يتقن عمله

، إذ أعرت إىل جامعة امللك سعود بالرياض ١٩٦٣مرة أخرى يف تشرين عام 
عامني دراسيني، عدت بعدمها إىل الكلية فألفيته قد أحرز يف نفوس زمالئه يف 

  .ًهذين العامني موقعا مرموقا

لوم يف عقد الستينيات، تقود حركة التطوير اجلامعي، كانت كلية الع
                                                            

وهو شرط كانت الغاية منه توجيه أوائل اخلرجيني إىل وظيفة املعيد، اليت هي الطريق  )١(
وجب على املعيد القيام بأعمال شبه النظامية إىل عضوية هيئة التدريس، ولكنها ت

يف قسمه تؤدي إىل إطالة مدة حتضريه الدكتوراه، فتصبح ) عملية وتدريبية(تعليمية 
   .ًوسطيا ست سنوات
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ٍتلك احلركة اليت مشلت التعريب وما يرتبط به من كتب وأمال، واملناهج ونظم  ٍ

وكما تعلمون، فإن املعهد الطيب العريب، كلية الطب يف اجلامعة . التعليم العايل
، وقادها، السورية، كان أول من تصدى ملهام تعريب العلوم يف التعليم العايل

مع العلمي العريب ٍ ربع قرن قبل إحداث كلية العلوم بنجاح منقطع ،مبساندة ا

واستقر تعريب تعليم الطب بعد عقدين من تأسيس اجلامعة السورية أو . النظري
والطب يف تلك األيام، يشمل الطب البشري وطب األسنان . ًأقل قليال
 من القرن املاضي، تئل الثالثينياوباشر أساتذة كلية الطب، يف أوا. والصيدلة

وضع معجمات خمتصة ملصطلحات أغلب فروع الطب والصيدلة، لكل فرع أو 
فلما أحدثت كلية العلوم، كانت كلية .  خمتص مبصطلحاتهٌاختصاص معجم

ًالطب قد ضربت هلا مبا أجنزته يف تعريب تعليم العلوم مثال، وختلت هلا عن 
  .طبمهام تعليم السنة اإلعدادية لل

تسلم مؤسسو كلية العلوم مهام تعريب العلوم يف جماالت العلوم 
وكان أكثرهم قد اكتسب بعض اخلربة بالتعليم يف املدراس الثانوية، . األساسية

ا ا من كتب صقلت لغتهم العلمية وطور ٍومبا ألفوه لطال كما كان الدكتور . ّ
القطوف ((يف كتابه مجيل اخلاين أستاذ أمراض اجللد يف كلية الطب قد وضع 

، مثار جتربته اجلريئة الناجحة يف تدريس الفيزياء يف ))الينيعة يف علم الطبيعة
وهو كتاب شامل يف الفيزياء والرياضيات الضرورية . السنة اإلعدادية للطب

. غين باملصطلحات العلمية عامة، ومصطلحات الفيزياء منها خباصة لفهمها،
ريب تعليم العلوم األساسية منذ البداية بثقة فانطلق مؤسسو الكلية مبهام تع

ا حنوا خاص. كبرية وجناح وطيد إال أن التعاون . اًوحنا كل منهم يف انطالقه 
م إىل جتمعهم يف مدرستني، أوالمها مدرسة التعريب الشامل،  والنقاش انتهيا 
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تعريب العلم ورموزه ومعادالته، ونشأت هذه املدرسة يف قسم الرياضيات 
تزعمها األستاذ نادر النابلسي رمحه اهللا، وآزره فيها الدكتور عبد الغين ي

ٍالطنطاوي حفظه اهللا منذ دخوله القسم بشدة، وكان من أنصارها يف الفيزياء 

أما املدرسة الثانية فلم تر تعريب املعادالت . الدكتور إسحاق احلسيين رمحه اهللا
، فبقيت فيها الرموز التينية ويونانية )يةوالرياضية والفيزيائية والكيما(والرموز 

تعايشت . وعاملية، واقتضى ذلك كتابة املعادالت من اليسار إىل اليمني
املدرستان يف بيئة شجعت تنوع اآلراء والتعاون للوصول إىل األفضل،فتنافستا 
يف الوصول إليه، وتعاونتا بإخالص يف خدمة هدفهما املشرتك أال وهو تعريب 

تهت الغلبة للثانية يف تعريب الرياضيات والفيزياء والكيمياء، فإن ولئن ان. العلم
ّلألوىل على الثانية مزية إتقان أنصارها اللغة العربية، فاستمرت إىل جانبها 

إال أن الغلبة مل تستقر للثانية إال بعد عودة .طوال وجود مؤسسيها يف الكلية
ين من اخلمسينيات األفواج األوىل من موفدي الكلية ما بني النصف الثا

ًوكانوا مجيعا من مريدي املدرسة الثانية، كما . والنصف األول من الستينيات
م ا ًواألهم من ذلك أن كثري. ًكانوا مجيعا واسعي الثقافة متفوقني يف اختصاصا
م اللغة . ًمنهم كان يتقن اللغة العربية ولغة أجنبية على األقل ولقد ساهم إتقا

 الغلبة للمدرسة الثانية يف الرياضيات والفيزياء والكيمياء، مبا العربية يف استقرار
 يف حتسني أسلوب -  كانت بأمس احلاجة إليها -قدموه هلا من خدمات 

الكتابة العلمية باللغة العربية، ويف توجهات جديدة يف كيفية اختيار 
االت املستجدة اليت أدخلوها يف  املصطلحات ووضعها، اتبعت خباصة يف ا

لقد كون أنصار املدرسة الثانية جمموعة متجانسة موحدة املنهج يف . لتدريسا
  .تطوير التعليم العايل، جعلت اللغة العربية منطلق التطوير وعماده
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موعة كانت تدرس مشكالت التعليم يف كلية  يف اجتماعات هذه ا
موعة متتد يف تطلعا. العلوم، وتقرتح أسس تطويره ا إىل ًوكثريا ما كانت ا

كما كانت تناقش . تطوير التعليم العايل واستشراف آفاقه املستقبلية
املصطلحات العلمية عامة، وتلك املستخدمة يف الرياضيات والفيزياء خباصة، 

وما أنس ال أنس وقوفها ذاك، يف وجه الفئة . وتقف يف وجه دعاة التغريب
جبامعة حلب، وتصديها املارقة اليت ارتدت عن العربية للتعليم يف كلية الطب 

ا أو أكثر يف حوار فكري حول لغة العلوم، ًهلا على صفحات جملة املعرفة عام
شارك فيه جممعيون وجامعيون ومفكرون من خمتلف األقطار العربية، وانتهى 

  . بالفتنة إىل وأدها يف املهد

يف تلك األيام، اليت كانت كلية العلوم تقود يف أثنائها حركة تطوير 
م اجلامعي، دخل الدكتور موفق دعبول عضوية هيئة التدريس يف الكلية التعلي

الرياضيات كامليكانيك والتحليل الرياضي ) مواد(ّفدرس معظم مقررات 
ّواملعادالت التفاضلية والرياضيات املعاصرة، وألف فيها مجيعها وشاركه يف 

ً فيها كتابا ّوأوىل الرياضيات املعاصرة عناية خاصة، فألف. بعضها بعض زمالئه
ا بالتعاون مع بعض زمالئه،لآلباء مجيع وترجم يف . ً ووضع معجما ملصطلحا

االت، وأجنز حبوثا متنوعة يف الرياضيات، ودراسات يف الرتاث العلمي  ٍهذه ا ً
 ًالعريب، ويف مستقبل اللغة العربية يف التعليم، وعاجل مشكالت التعليم العايل عامة،

ُوأحدث جبهوده فرع للمعلوماتية يف قسم . لوم خباصةوالتعليم يف كلية الع
ً أيضا يف نشر تعليم مبادئ املعلوماتية يف شاركالرياضيات بكلية العلوم، و

  .اجلامعات، فأعاد بذلك إىل الكلية دورها الريادي يف تطوير التعليم العايل
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وملا كانت أعمال الدكتور دعبول العلمية واإلدارية كثرية ومتنوعة، 
وأمهها عندي إحداث فرع . دثكم فقط، عما أراه األهم منهافسأح

ذلك ألن مقررات الدراسة يف . للمعلوماتية يف قسم الرياضيات بكلية العلوم
ًالكلية، مل حتو من قبل شيئا عن املعلوماتية، وكل من خترج من كلية العلوم قبل 

له،مل يتلق إحداث هذا الفرع، وخباصة من خترج منهم مع الدكتور دعبول أو قب
ّوهو علم يقضي الطالب يف تعلمه . ًيف دراسته يف الكلية شيئا عن املعلوماتية

وهم يف مقتبل العمر، ما اليقل عن سنيت االختصاص يف الدرجة اجلامعية 
أما الدكتور دعبول فقد . ًاألوىل، يتلقونه طالبا على مقاعد الدرس عن معلمني

وهو يف أواخر ) مواده( مقرراته تعلمه بنفسه من الكتب وأتقنه وعلم بعض
األربعينيات من عمره أو يف أوائل اخلمسينيات، مث أشرف على إنشاء املخابر 
ًووضع املناهج، وخرجت كلية العلوم أفواجا من املعلوماتيني قبل أن يشرع  ّ
ًالتعليم العايل يف إحداث كليات اهلندسة املعلوماتية، اليت ساهم هو أيضا يف 

اإنشائها ويف تأ ًوهذا معلم من معامل سريته يدعو حقا إىل . مني الكتب لطال
 ،والدكتور دعبول عضو مؤسس يف اجلمعية السورية للمعلوماتية. التقدير

ويزداد هذا املعلم .  ورئيس حترير جملة الثقافة املعلوماتية،ونائب رئيس اجلمعية
 رعاهم يف كلية ًيف سرية الدكتور دعبول وضوحا باستقرائه يف سري إخوته الذين

أذكر منهم . فالدكتور موفق أكرب إخوة أربعة خترجوا من كلية العلوم. العلوم
 الذي خترج من قسم الرياضيات، وأذكر أنه كان يعىن بتأمني ))رضوان((ًطالبا 

ًاألمايل لزمالئه الطالب طباعة وتصحيح ما لبث بعد خترجه . اًا وتوزيعًا وإخراجً
سسة الرسالة والشركة املتحدة للتوزيع، وامتد من كلية العلوم أن أسس مؤ

ما يف طليعة العاملني يف  نشاطه فيهما إىل لبنان واألردن على األقل، فكان 
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أما أمحد فقد ترك الرياضيات إلخوته الثالثة ودرس . سورية يف صناعة الكتاب
 ية، وهواوالكيمياء يف كلية العلوم، فلما خترج منها دخل صناعة املواد الكيم

وأما حممد فقد حصل على اإلجازة . اآلن من أقطاب هذه الصناعة يف سورية
ًيف الرياضيات أيضا، وحتول بعد خترجه إىل الصناعة فأقام جممع ا ًا ضخمً

لسحب األلومنيوم وتطويعه لسد حاجات اإلنشاءات املختلفة، قد ال يوجد 
الثالثة الذين فإخوة الدكتور موفق . يف الوطن من مستواه أكثر من جممع واحد

اتبعوه يف دراستهم اجلامعية، هم من أقطاب النهضة الصناعية يف الوطن، فال 
ًعجب إذن أن يقوم هو يف املعلوماتية ويف املعرفة عامة مبثل ما قاموا به هم يف 

لقد اختار لنفسه صناعة املعرفة وهي أحدث صناعات هذا العصر، . غريها
م مل يرثوا ماال وال خربة صناعية واجلدير . فبلغ فيها ما أحدثكم عنه ًبالذكر أ ً

  .عن ذويهم

أنتقل بكم اآلن إىل ما اخرتته من أهم أعماله يف بعض جماالت اللغة 
لقد وضع الدكتور دعبول مع زميلني . العربية، يتقدمها جمال املصطلح العلمي

له يف قسم الرياضيات، أول معجم للرياضيات املعاصرة يف سورية، وقد يكون 
ألول يف الوطن العريب كله، وضع فيه املقابل العريب للمصطلح األجنيب ا
ً، وعرف املصطلح بالعربية تعريفا علميا وافيا، )باللغتني اإلنكليزية والفرنسية( ً ً ِّ

. مع ما يتعلق بالتعريف من املربهنات دون إثبات، ورتب على حروف املعجم
ت على تسلسل احلروف وقد أحلق به فهرسان للمصطلحات الواردة فيه رتب

الالتينية، أحدمها للمصطلحات باللغة الفرنسية أشري فيه إىل رقم الصفحة اليت 
وهذا . ورد فيها تعريف املصطلح يف املعجم، والثاين للمصطلح باللغة اإلنكليزية

فاملعجم املوحد ملصطلحات الرياضيات . ماال يوجد يف غريه من املعاجم
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ًيق التعريب، فقري جدا مبصطلحات والفلك، الذي نشره مكتب تنس
  .َّالرياضيات املعاصرة، ومل تعرف فيه مصطلحاته

نطالع يف مقدمة معجم الرياضيات املعاصرة األفكار الرئيسة اليت قام 
وتأيت الضرورة ملعجم يتناول مصطلحات الرياضيات ((: عليها، فنقرأ فيها

 وبعد ، العايل والثانوياملعاصرة بسبب التغريات اليت طرأت على مناهج التعليم
موعات يف التعليم االبتدائي فعللت املقدمة التوجه إىل الرياضيات . ))إدخال ا

املعاصرة يف املعجم، كما بينت ملاذا مسي معجم الرياضيات املعاصرة وليس 
ْوأشارت إىل أن استكمال إيضاح بعض التعاريف أدى إىل إتباعها . احلديثة

ٍبأمثلة موضحة وإىل اال وتنتقل املقدمة إىل احلديث عن . ستعانة ببعض الرسومٍ
وهذه املعاناة جعلتنا نعتقد ((: ًاملعاناة يف وضع املصطلح العريب فنقرأ فيها أيضا

أن والدة املصطلح ال تكون نتيجة اجتماع جلنة من اللغويني واملختصني 
 يطرحون فيه املصطلح األجنيب ويبحثون عن مقابل عريب له، بل البد وأن

خيضعوا هذا املقابل العريب إىل االختبار برهة من الزمن قبل إقراره بصورته 
وتظهر هذه املعاناة مبقابلة بعض مصطلحات املعجم، مبا كان . ))النهائية

 الذي )التكنولوجيا(التقانة اختاره مؤلفوه هلا يف معجم مصطلحات العلم و
م حنتوا ملصطلحات شاركوا يف نقله من اإلنكليزية قبل ثالث سنوات، فنرى  أ

 داخلي، ٍ ذايت، وتشاكلٍ مستمر، وتشاكلٍ تقابلي، وتشاكلٍتشاكل
، الذي ذكروا ))متاكل((مصطلحات مقابلة كان منها لألوىل، على سبيل املثال 

م جروا فيه مع زمالئهم يف قسم الكيمياء حيث اختاروا هذا  يف املقدمة أ
 فاملعاناة ))متاثل الشكل((. مجتها بكلميتً حنتا من تر)إيزومورفزم(املصطلح لكلمة 

م، كما نرى، إىل قبول النحت على مضض وقد أشاروا إىل ذلك . أفضت 
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، وأوردوا ))ومل نلجأ إىل النحت والتعريب إال عند الضرورة((: يف املقدمة بقوهلم
واملصطلحات ). هومولوجيا( و)طبولوجيا(ًفيها مثاال على ما عربوه كلميت 

ًاملعجم قليلة حقا، فهي مل تتجاوز فيه كله مخسة مصطلحات ، املعربة يف 
ومن أمجل ما اتبع يف املعجم يف رأيي النسبة إىل اجلمع ).طبولوجيا(أمهها كلمة 

واملثىن يف حاالت جنبتنا التعبري عنها جبمل، فوضعوا لفظة حدودية نسبة إىل 
ًىن حد، بدال من ًحدود بدال من عبارة كثرية حدود، ولفظة حداين نسبة إىل مث ٍ

ثنائي احلد أو ذات احلدين، وقالوا خطاين يف بعض احلاالت، منها شكل 
 مبا سار عليه أساتذة  ableوأخذوا يف الكلمات املنتهية بالكاسعة . خطاين

ًفاستخدمنا مثال كلمة فضول ((: كلية الطب باالشتقاق على وزن فعول، قالوا
، وعدود )قابل للمكاملة(مول وك) قابل للقياس(وقيوس ) قابل للتفاضل(

باستثناء بعض احلاالت القليلة، فقد خرجنا عن هذه القاعدة فقلنا ... ومجوع،
  .))واحتمايل) قابل لالشتقاق(اشتقاقية 

ّوقد ضم املعجم بني صفحاته نبذة خمتصرة عن بعض مشاهري الرياضيني 
و ليس ترمجة وه .العرب واملسلمني من خمتلف عصور احلضارة العربية اإلسالمية

ملعجم أجنيب بعينه، فقد استعني يف وضعه بعدد من معجمات الرياضيات 
ٍإنه معجم واف بأغراض التدريس يف التعليم العايل جبميع . الفرنسية واإلنكليزية

  .فروعه ومستوياته

وللدكتور دعبول دراسات يف التعليم العايل وتعريبه، ويف الكتاب العلمي 
مي وتنميته وتنسيقه، دراسات تفاعلت مع املواقع اجلامعي ويف البحث العل

اإلدارية العلمية اليت شغلها كرئاسة قسم الرياضيات ووكالة اجلامعة للشؤون 
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لس األعلى للعلوم، ورئاسة حترير جملة اجلامعة،  العلمية، ورئاسة جلنة مقرري ا
شمولية ومواقعه يف اجلمعية السورية للمعلوماتية اليت ذكرت، فعمقت رؤيته ال

ًوسأشري بإجياز شديد إىل أكثرها ارتباطا بأغراض . وعززت سداد أحكامه
مع،إىل بعض آرائه يف اللغة العربية يف التعليم اجلامعي، ويف إعداد الكتاب  ا

  .اجلامعي

 يف ندوة للمنظمة ))العربية لغة العلم((قدم الدكتور دعبول دراسة بعنوان 
، حتدث فيها ١٩٩٥م، عقدت يف البحرين يف عام العربية للرتبية والثقافة والعلو

ن اللغات األخرى، وما حققته يف معن اللغة عامة، فاللغة العربية وما تتميز به 
ٍالنهضة العربية اإلسالمية من بناء لغات علمية وفلسفية وفقهية  ٍ ٍ ا ٍ ازدهرت 

 وموقعها يف  هويتهاتت ّب ث و،صقاع العاملأاحلضارة العربية اإلسالمية وانتشرت يف 
  :التاريخ، وخلص يف دراسته إىل بعض اآلراء أذكر منها ما يلي

ً ضرورة تنسيق املصطلحات وتوحيدها داخل الدولة الواحدة متهيدا -
مع يقوم منذ العام املاضي بتنفيذ . لتوحيدها يف الوطن العريب ونشري إىل أن ا

التعاون مع وزارة مشروع توحيد املصطلحات العلمية يف اجلامعات السورية ب
 .التعليم العايل واجلامعات

ضرورة إصدار معاجم متعددة اللغات ومعاجم حديثة يف اللغة  -
  .ٍالعربية، ومعجم علمي تارخيي

ضرورة العناية بالرتمجة يف اجلامعات، ويستحسن أن تكون يف إطار  -
ووسائل الدراسات العليا، يعىن فيها بالرتمجة وأصوهلا وخبصائص اللغة العربية 

 ...منوها من اشتقاق وقياس وتعريب
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إعادة النظر يف تعليم النحو واالستفادة من الوسائل احلديثة يف ذلك  -
 .كاحلاسوب والربجميات التعليمية

اشرتاط بلوغ املرشح لعضوية هيئة التدريس يف اجلامعات مستوى يف  -
ا على وجه مقبول  .ٍاللغة العربية ميكنه من التعليم والتأليف 

أما الدراسة اليت وضعها مع زميل آخر عن إعداد الكتاب العلمي 
اجلامعي باللغة العربية، فقد جعلت املواصفات اليت يطلب توافرها يف الكتاب 

 ٍ إيضاحية وأشكالٍصنف ما مسي مواصفات الشكل، من رسوم: يف صنفني
 وملحقات ومراجع ومقدمة، وهي مواصفات متوافرة كلها يف معجم ٍوحواش

صطلحات الرياضيات املعاصرة، أحد مؤلفات الدكتور دعبول الذي حدثتكم م
عنه، ويدل توافرها فيه على أن ما تضمنته الدراسة من آراء حول إعداد 

وتؤيد هذا االستدالل، . ٍالكتاب العلمي اجلامعي كان حصيلة خربة وممارسة
ليت مواصفات الصنف الثاين، مواصفات مضمون الكتاب العلمي اجلامعي ا

  :اقرتحت يف تلك الدراسة واليت نلخصها مبا يلي

على املؤلف حتقيق انسجام األفكار املقتسبة من املؤلفات األخرى 
َّوتآلفها، وعليه أن يعرضها عرضا يتجلى فيه منهجه العلمي ويرتك على مؤلفه  ً

و جيب أن يشمل الكتاب املنهاج املقرر وأن يعرض .بصمات أسلوبه الرتبوي
ً املستجدات العلمية يف موضوعه، وأطرافا من موضوعات من املؤلف بعض

خارج املنهاج، تكون على صلة قوية به، تزيد من وضوح بعض الفقرات 
ويراعى يف أسلوب العرض، املساعدة على توسيع آفاق . وتستكمل أغراضها

الطالب العلمية، وجعله يعتاد عدم التقيد احلريف باملنهاج، على أال يتجاوز 
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ًوتوصي الدراسة أيضا بضرورة خضوع . ُه مخس حجم الكتابّذلك كل
  .مشروعات الكتب اجلامعية إىل مراجعة جلان خبرية

أيها السيدات والسادة، حدثتكم عن بعض مآثر األخ العزيز الدكتور 
موفق دعبول يف صناعة املعرفة، وأشرت إىل بعض ما أسس فيها وأقام، وأحملت 

ًوأتوجه اآلن إليه مرحبا به، كما رحب به . يف بداية حديثي إىل كرمي خصاله
ًأهال بك بيننا يا أبا ميان، أهال بك تبين . رئيس جممعنا الدكتور شاكر الفحام ً

مع، للغتنا العربية صرحا يف علوم املصطلح واملعاجم  ًمع زمالئك يف ا
املختصة، نتحرى أسسه يف توحيد مصطلحاتنا، ويف املعجم العلمي العريب 

 الذي أشرت إليه يف إحدى دراساتك، ويف علم لغتنا العربية وكنوز التارخيي
ا، ويف جتارب اللغات األخرى   . ذخري

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته



  ١٩٦  

  الدكتور موفق دعبولكلمة 
  استقبالهفي حفل 

  
  السادة الوزراء

  األستاذ الدكتور شاكر الفحام، رئيس جممع اللغة العربية

معيون األفاضل، أيها السادة احلاضرون   .أيها ا

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

ربون عن فإين أستهل حديثي بتوجيه الشكر إليكم، إىل هؤالء الذين جاؤوا يع
مع يف نشاطاته، حيضرون  عواطفهم حنوي، وإىل أولئك الذين اعتادوا أن يشاركوا ا
م لتأخذ  مع وأهله أن ينهضوا مبسؤوليا ُحماضراته، ويتابعون إجنازاته، ويأملون من ا

ا، يف أهلها ويف غري أهلها من أمم األرض   .لغتنا املكان الالئق 

فع خالص الشكر على إصداره املرسوم وإىل السيد رئيس اجلمهورية أر
مع الكرمي، وإىل ٢٠٠٢لعام ] ٣١٧[رقم  ً القاضي بتعيينـي عضوا يف هذا ا

مع تقديري واحرتامي على تفضلهم باختياري عضوا  ًالسادة أعضاء جملس ا
مع النبيلة يف  ُينضم إليهم، وهم يأملون أن أسعى معهم لتحقيق أهداف ا

ا أم اللغات، لغة علم احلفاظ على لغتنا ال عربية، وتعزيز مكانتها، وتبيان أ
َّوإين أسأل اهللا العلي القدير، أال ختيب آماهلم يف، وأن ميدين . وأدب وحضارة ُِ ّ ّ

َبعونه ألؤدي األمانة، وأصون الرسالة ًوإين أرى من واجيب أيضا أن أتقدم . َ
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مع، على مشاعره ِجبزيل الشكر إىل األستاذ الدكتور شاكر الفحام، رئيس ا
الكرمية حنوي، وعلى هذا الرتحيب الذي أكرمين به، كما أشكر األستاذ 
ًالدكتور واثق شهيد على تقدميي إليكم، ناظرا إيل بعني الرضا، متجاوزا عن  ّ ً

ًعيويب، مربزا ما رآه حسنا من أعمايل ً.  

كنت أشارك يف فعالية ثقافية يف طهران عندما عقد جملس : أيها السادة
ّوعندما زف إيل اخلبـر أحد زمالئي . مع جلسته اليت اختارين فيها لعضويتها

معييـن، وهم  ّاألفاضل يف جامعة دمشق، سرين أن أكون عند حسن ظن ا
ًعلماء أفاضل، يتلمسون يف ما ميكن أن يكون رافدا هلم يف خدمة لغتنا  َّ

ا، اليت ال حد العربية، أعمل معهم على إبراز مجاهلا وروعتها، وعلى بيا ن قدر
ُوأنا الذي رددت يف كثري من كلمايت اليت ... هلا، على استيعاب كل جديد ّ

ّاهلجو بالعربية أحب إيل ((َألقيتها يف مناسبات كثرية قول أيب الرحيان البريوين 
ِ وخالط هذا السرور رهبة من عظم املسؤولية أقلقتنـي.))من املدح بالفارسية َ :

مع املدافع فكيف ميكن يل أن أ محل تلك األمانة، وأنا مع الذين يرون يف ا
َّاألول عن هذه اللغة، الذائد عن حياضها، الذي يفرتض فيه أن يتوىل املهام 

َ َ
ما ... وتساءلت. الصعبة اليت ال يقوى على محلها إال أولو العزم من الرجال
معيون هلا، وظنوا يف اجلدارة بالقيا َّاملهمة اليت رشحين ا ا؟ُ فأنا لست ... م 

ًاملختص باللغة العربية وبعلومها كما هو حال بعض الزمالء، ولست أيضا من 
الذين اشتهروا بنظم الشعر وتأليف القصص وكتابة املسرحيات، كما هو حال 

مع . زمالء آخرين مع مين؟ عدت إىل رسالة ا ُإذن ما الذي يأمل جملس ا
 أن من أمهها، وضع املصطلحات، كما وردت يف مرسوم إنشائه، فأدركت

وهذا جمال رحب جدا، وحيتاج إىل جهود ضخمة ... وتأليف املعاجم العلمية
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جدا، فاملعرفة تتضاعف يف عصرنا هذا، يف مدة ال تتجاوز العدد القليل من 
وهي يف بعض االختصاصات والفروع تتضاعف يف مدة ال تتجاوز السنوات، 

رجوت عندئذ أن أمتكن ... لحات يتدفق كل يومًسنتيـن، وإن سيال من املصط
ال، وأن أحقق آمال من توسم يف القدرة على ذلك،  َّمن اإلسهام يف هذا ا
مع على محلها  ًمالحظا يف الوقت نفسه، أن هذه مهمة صعبة ال يقوى ا
ّوحده، والبد من جتميع القادرين على املشاركة فيها، شريطة توفري بيئة العمل  َ

ُيرجى عندها أن يثمر هذا يف سد ثغرة لعلها . ة، وحتقيق الشروط املالئمةاملناسب
ومن . تأيت يف مقدمة املشروع الكبري، مشروع تعريب العلوم يف مجيع مراحله
مع لغويون وأدباء وخمتصون يف جماالت أخرى   .احلكمة إذن أن يكون يف ا

الوهاب أما عن سلفي األستاذ الراحل الدكتور عبد : أيها السادة
حومد، فإين أعرتف إليكم بأننـي مل أحظ بالتعرف به عن قرب، يف 
اجتماعات ضمتنا، أو لقاءات جتاذبنا فيها أطراف احلديث، إمنا عرفته عن 
طريق األستاذ الراحل نادر النابلسي، الذي كان حيدثنا، بني احلني واآلخر، عن 

 الراحل عبد الوهاب حومد، العالقات املميـزة الدافئة اليت كانت تربطه باألستاذ
  .وباألستاذ الكبيـر عبد احلليم سويدان حفظه اهللا وصانه

ْإن االنطباع الذي كان يف ذهين عنه أنه أستاذ جامعي مميـز، خترجت على  َ
لوا من علمه الغزير، ومنهجه القومي يف  يديه أفواج وأفواج من احملامني، الذين 

ًوأنه أيضا تقلد عدة مناصب وزارية بنجاح الفت ... معاجلة الفكر القانوين واحلقوقي
ٌلالنتباه، فهو يف اخلالصة علم كبري، أعطى الكثري الكثري يف حياته، ولذلك استحق  ََ

ْأن يكون من اجلديرين بشغل مواقع مميـزة يف تاريخ أمتنا َ.  
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ًوإين أعرتف إليكم، يف الوقت ذاته، أين كنت إىل ما قبل عشرين عاما، 
ضاء وقيت بني الكتب واألوراق، ولعل هذه مسة املشتغلني بالرياضيات ًمياال إىل ق

ُوبعض العلوم األخرى، حىت إذا ما كلفت ببعض األعمال اإلدارية العلمية،  ُِّْ
  .ًوجدت نفسي حماصرا بعالقات اجتماعية ال سبيل إىل التهرب منها

وصادف كذلك أن األستاذ حومد قد مال، يف بعض تلك املدة، إىل 
  .تكاف يف بيتهاالع

مع األستاذ الدكتور واثق شهيد عن عضو  ْولكن عندما حدثين أمني ا
مع الذي طواه الثرى، والذي سأحل مكانه، شعرت بارتياح شديد القرتاح  ا
مع أن أكون خلفا لألستاذ حومد، وعكفت على قراءة بعض  ًاألستاذ أمني ا

جامعي يف العلوم القانونية، ما كتب، فوجدتنـي أمام رجل عظيم، أمام أستاذ 
وأديب المع، وكاتب فذ يف الشؤون العامة، طاعت له الكلمة، فكان صاحب 

  .ندمت عندئذ على ما فاتنـي. أسلوب ممتع يشد القارئ

مع، إىل متيـز  وقد أشار األستاذ الدكتور إحسان النص، نائب رئيس ا
 ألقاها يف حفل استقبال ًاألستاذ حومد يف األدب والقانون معا، يف كلمته اليت

ًولعل كثريا من الناس جيهلون أن الدكتور حومد بدأ ((: األستاذ حومد إذ قال ّ
ًحياته أديبا، مث اجته إىل الدراسة القانونية، لكن النـزعة األدبية مل تفارقه، 

بيد أن ((: وقال عنه يف موقع آخر. ))فاجتمع يف شخصه رجل القانون واألديب
ِ القانونية مل يلغ ميوله األدبية القوية اجلذور يف نفسه، فسجل اختياره الدراسات َ َ ِ ُ

ْرسالة دكتوراه عن حافظ إبراهيم يف جامعة باريس، ولكن مل يـتح له إجنازها َُ ْ(( .
ويقول املرحوم األستاذ حومد عن نفسه يف كلمة ألقاها يف حفل استقباله إنه 
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ًليس غريبا متاما عن األجواء األدبية اليت تقل ا زمنا، قبل أن ً ًب يف أحضا
ا الوارفة وأنفاسها الشجية، صرامة القانون وجتهم قسمات  تنتـزعه من جنا

  .مواده املستعصية

ّمن يطلع على ما ألفه الدكتور حومد من كتب، وما قام به : أيها السادة
ًمن دراسات وحبوث، يدرك فورا ما متيز به، رمحه اهللا، من علم غزير، ومنهج يف 

ّوقبل احلديث عن كل هذا، أقر ... ابة قومي، ومن حس إنساين مرهفالكت
ّبعجزي عن أن أيف هذا الرجل حقه، إذ ال يكفي االطالع على ما أعطى وأبدع،  َ

  .والبد من الصحبة واملشاهدة واالستماع واحلوار، وقد فاتنـي هذا

  .ْ لذا فإين أرى أن أبدأ بإطالعكم على نبذة خمتصرة من حياته

، واختاره اهللا إىل جواره عام ١٩١٥محه اهللا، يف حلب عام ولد، ر
  . يف دمشق٢٠٠٢

 ١٩٣٦ على شهاديت دار املعلمني، وحصل عام ١٩٣٤حصل عام 
  .على البكالوريا الثانية

 لنيل شهادة يف األدب العريب يف باريس، ١٩٣٨فاز ببعثة حكومية عام 
  .ًضا إىل كلية احلقوقفانتسب هناك إىل كلية األدب العريب، ولكنه انتسب أي

، والليسانس يف احلقوق ١٩٤٠َْحاز شهاديت الليسانس يف اآلداب عام 
، وكان ١٩٤٤، وحصل على الدكتوراه يف احلقوق اجلزائية عام ١٩٤١عام 

  .))اإلجرام السياسي((موضوع رسالة الدكتوراه 

ً إىل أرض الوطن، وعني مدرسا يف دار املعلمني وثانوية ١٩٤٥عاد عام  ّ
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ًأمون يف حلب، مث مدرسا للقانون اجلنائي يف كلية احلقوق يف دمشق عام امل
١٩٤٥.  

ترك جامعة دمشق بعد االنفصال ليعمل يف جامعيت الرباط والكويت، 
ًانتخب عضوا عامال يف جممع اللغة العربية عام . ١٩٨٣وتقاعد عام  ً ُ١٩٩٠، 
  .١٩٩١ُواستقبل عام 

، ))اإلجرام الدويل يف التشريع املقارن((، ))اإلجرام السياسي((: من مؤلفاته
، ))دراسة معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن((، ))أصول احملاكمات اجلزائية((
احلقوق ((، ))احلقوق اجلزائية املغربية((، ))املفصل يف شرح قانون العقوبات((

  .))اجلزائية الكويتية

 إنسانية، ًوقد نشرت له جملة العريب عددا من املقاالت تناولت مواقف
ًوجرائم سياسية، وشيئا من دفرت ذكرياته، كما نشرت له جملة جممع اللغة العربية 

وألقى . دعوة إىل تيسري النحو العريب: ًبدمشق عددا من املقاالت من بينها
ًحماضرات كثرية يف سورية والكويت واملغرب والسعودية ٍ.  

ملعركة  ا١٩٤٧أما عن نشاطه التشريعي والسياسي، فقد خاض عام 
االنتخابية األوىل يف حياته مع حركة املعارضة بقيادة املرحوم رشدي الكيخيا، 

لس النيايب   .ًوأصبح عضوا يف ا

 يف انتخابات اجلمعية التأسيسية اليت اختارته ليكون ١٩٤٩جنح عام 
َمقررا عاما للجنة الدستور، فجاء هذا الدستور يبـرز آراءه يف توازن السلطات  ُِ ُ ً

تورية، ويف دور الشعب يف تقرير مصريه، إضافة إىل السعي حنو عدالة الدس
  .اجتماعية إنسانية
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طلبت اجلمعية التأسيسية من حكومة الدكتور ناظم القدسي منحه 
ًوسام االستحقاق السوري من الدرجة املمتازة، فكان هلا ذلك، وكان أيضا أن 

  .ًعينته احلكومة رئيسا للجنة قوانني الدولة

  .املعارف، واملالية، والعدل، والتخطيط: عدة وزاراتّتقلد 

 وسام اجلمهورية املصرية ١٩٥٥منحه الرئيس مجال عبد الناصر عام 
  .من الدرجة األوىل

 مدة ثالثة أشهر لرفضه ١٩٥١اعتقل الدكتور حومد مرتني، األوىل عام 
  . مدة مخسة شهور١٩٦٣القسم على عدم ممارسة العمل السياسي، واعتقل عام 

ويف أثناء رحليت املمتعة مع كتبه ومقاالته، أذهلتنـي نظراته الثاقبة وحتليله 
ُالعلمي الرصني، وشجاعته يف إبداء آرائه املوضوعية، وخلصت إىل دروس  ْ َ َ

  .ٍَِكثرية، وعرب يصعب إحصاؤها

ًوإليكم أيها السادة نزرا يسريا مما رأيته ً.  

نشأ يف بيئة كادحة . ن معىناألستاذ حومد إنسان بكل ما يف هذه الكلمة م
  .مكافحة، تتحسن احلال إذا ما جادت السماء، وتسوء إذا ما أجدبت األرض

 ٣٩٧لنستمع إليه وهو حيدثنا يف مقال نشره يف جملة العريب يف عددها 
مل تكن مفاجأة يل غري متوقعة حني ((: إنه يقول. ))ًثأرا من األيام((حتت عنوان 

، كما كانت تسمى الثانوية الوحيدة إذ ذاك ]ايناملكتب السلط[دعاين حماسب 
ّيف حلب، ووجه إيل احلديث بصوته اخلفيض الذي ال خيلو من حزم إذا مل ((: ّ

ويتابع حديثه عن احلالة . ))ًتدفع القسط غدا، فإنك سوف تفصل من املكتب
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ا من املدرسة، وعن اهلواجس اليت دارت يف رأسه،  النفسية املؤملة اليت خرج 
مث يصل إىل قراره ... عرض حالة والده الصعبة، فاملواسم الزراعية كانت سيئةواست

ِاالنقطاع عن الدراسة ذلك العام، وعدم إخبار الوالد مبطالبة احملاسب َ َ لكن . َ
  .والده مع ذلك قد علم باملوضوع من املدرسة، وهيأ املبلغ املطلوب

ً والده شيئا هل باع: حومد بعد ذلك عن مصدر هذا املبلغ. وتساءل د
ٍمن أشياء البيت؟ أو أنه استقرضه من مراب لقاء رهن   .ًوبقي األمر سرا... ُ

ِبقيت القضية غصة يف حلق الراحل، حىت إذا ما انتخب مقررا عاما 

ِللجنة وضع أول دستور يف البالد، وهو دستور  ِ ً، مث وزيرا للمعارف بعد ١٩٥٠َِ
  .غاء األقساط املدرسيةذلك، استصدر الصك القانوين املتضمن إل

هذا ويطيب لألستاذ الراحل احلديث عن املواقف اإلنسانية، فهي 
ُتتناغم مع ما جبل عليه من فطرة سليمة، وسريرة صافية، وحب ألخيه 

لو سأل املرء نفسه عن ((:  من جملة العريب يقول٣٥٦ففي العدد : اإلنسان
تمع، وترهق  احملاكم، وتنشر البغضاء أسباب كثري من اجلرائم اليت تقلق ا

والشحناء بني الناس، لوجد أن املأساة تكمن يف ضيق الصدور وعدم 
م مويت  َالتسامح، ولكن املروءة مل تـعدم كرباء يف نفوسهم، قالوا النفعاال َ ُ ْ َْ َ

َبغيظك يف مواقف إنسانية خترج السيطرة فيها عن طاقة احلصفاء ُ((.  

وكم كان يؤمله أن . ري مما يكتبوهو يدافع عن كرامة اإلنسان يف الكث
دراسات معمقة يف الفقه اجلنائي (جاء يف كتابه . يساء إىل هذه الكرامة

وسيظل يف نظري أن صيانة الكرامة اإلنسانية أقدس الواجبات ((: قوله) املقارن
ًوال ميكن أن يكون أي وطن كرميا، . ّاليت تلقى على عاتق املشرع ورجل احلكم
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والقانون اجلنائي مرآة املستوى احلضاري . ل فرد فيه مصونةما مل تكن كرامة ك
تمع، ويدافع عنها مبا  للشعوب، ألنه يتضمن القيم واملفاهيم اليت حيرتمها ا

ومهمة اجلهاز القضائي أن يسهر، كما يسهر العابد يف . يفرضه من جزاءات
احلقوق، حمرابه، على إحقاق احلق وإزهاق الباطل، دون أي متييـز بني اصحاب 

حىت يشعر كل إنسان أنه يف محاية حراس شرفاء ال تأخذهم يف اهللا ويف احلق 
  .))لومة الئم

واألستاذ حومد رجل تربية، فال ختلو كتابته من مالحظات تربوية 
ألستاذين من (ولقد كان هلذه الصفات السامية ((: ًإنه يقول مثال.. هامة

َصصي، فإن شخصية األستاذ أثر فعال يف توجيه ثقافيت ويف خت) أساتذته
ا إىل طالبه، إىل جانب  َوحسن تدريسه ومتحيصه، ودقته، والثقة اليت يوحي  َ َ ْ ُ
ًأخالقه الشخصية، ومشائله، ونبل نفسه، وسعة أفقه، تؤدي دورا كبريا يف  ً ِ َِ ِ
حتبيب املوضوع إىل القلب، والشغف يف دراسته والتعمق فيه، حىت ينتهي األمر 

  .))ع من الولع ينتهي به إىل التخصصباإلنسان إىل نو

واملوضوعية سجية من سجاياه، فكان رمحه اهللا ينشد احلقيقة دون 
ًسواها، وال يعيبه أن يعرتف بأن رأيه الذي قاله يف يوم من األيام مل يكن دقيقا 

مقدمة ًإنه يقول مثال يف ... ًأو مل يكن صائبا، ولذلك رأى تغييـره أو تعديله
وأحب أن أضيف إىل هذا، أن (():  السياسي يف التشريع املقارناإلجرام(كتابه 

ًقيامي بتدريس مادة العلوم اجلزائية يف جامعة دمشق سنيـن طواال، قد محلين على 
ًتغييـر رأيي يف بعض املواضيع تغييـرا جذريا أو جزئيا، فعدلتها تعديال عميقا أو  ً ّ ً ً ً

اية املطافًطفيفا، حسب األسس اليت استقر عليها رأيي يف والتفكري يتطور .  
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  .))بتقدم السن، والعقل يبسط رواقه على العاطفة مع األيام

ونلحظ املشاعر الوطنية الفياضة، واالنتماء الصادق إىل الوطن يف مقاالته 
لنستمع إليه وهو يتحدث عن االنتداب يف مقاله الذي نشرته جملة العريب . العامة

ًهذا االنتداب احتالال عسكريا بغيضا جامثا على وظل ((:  إذ يقول٤٣٧يف العدد  ً ً ً
كرامتنا وضمائرنا ربع قرن، وقد قاومت البالد بقضها وقضيضها، بالثورات الدامية 
ًواالضطرابات حينا، وباملفاوضات واملناورات حينا آخر، هذه القوة العاتية، حىت  ً

دويل املوايت ، مستفيدة من اجلو ال١٩٤٥انتزعت منها االستقالل الناجز عام 
وكنا ((: مث يقول. ))الذي ساد العالقات الدولية يف أعقاب احلرب العاملية الثانية

ّخالل سنوات االنتداب نكن كراهية ال مزيد عليها للدولة املنتدبة، كرد فعل 
سنة ... إنساين مشروع ومنسجم مع الطبيعة البشرية، كما يكره كل مظلوم ظامله

  .))ًنة اهللا تبديالاهللا يف خلقه، ولن جتد لس

ًولقد قرأت خطاب األستاذ حومد يف حفل استقباله، متحدثا عن 
ٍسلفه األستاذ الراحل الدكتور شكري فيصل، وتوقفت عند جوانب كثرية يف 

َ
هذا اخلطاب، وخاصة ما يتعلق منها باجلانب العرويب اإلسالمي عند األستاذ 

فيه عن أسباب بقائنا ومن بني هذه املواضيع، ذاك الذي يتحدث ... فيصل
ولكن من الذي يعمل على بقائنا ((: ًيقول الدكتور حومد متسائال. متخلفني

ّمتخلفني؟ ففي رأي الدكتور شكري فيصل رمحه اهللا، أن املسؤول عن ختلفنا 
هولة، قوى أعداء اإلنسانية، الذين يؤمنون بالتمايز  هي هذه القوى غري ا

ة حلوم البشر، الذين خيتلسون ثروات ويضعون الشعوب طبقات، أولئك أكل
ا   .))هذه الشعوب وجيهضون ثورا
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وحنن، أليست لنا مسؤولية ((: ويعلق الدكتور حومد على ذلك فيقول
ّمباشرة وضخمة يف ختلفنا؟ يقينا لو أن اهللا مد يف عمره  ، )عمر الدكتور فيصل(ً

ن أدخل  املبكية على الساحة العربية، لكا١٩٩١ و١٩٩٠فعاش أحداث عامي 
  .))ًتعديال جذريا يف تفكريه القومي، ويف حتديد املسؤولية عن أسباب ختلفنا

ُترى، ماذا كان يكون رأي األستاذين حومد : وأنا بدوري أتساءل اآلن
ّوفيصل، لو أن اهللا مد يف عمريهما، فعاشا أحداث هذه األيام اليت تعصف 

ا يف فلسطني، وعلى قوافل ببالدنا؟ ماذا كان يكون تعليقهما على نضال إخوتن
الشهداء الربرة، هؤالء الذين يدافعون عن أرضهم وكرامتهم، ويقدمون أرواحهم 
ّرخيصة يف سبيل ما آمنوا به، ويندفعون إىل املوت بثبات، اندفاعا يذكرنا  ً
ا، تقيم العدل واملساواة، وحترتم اإلنسان وكرامته  َبشهداء أمتنا أيام نشر حضار

ذا سيكون تعليقهما عندما يريان تآمر قوى الطغيان اليت يف كل مكان؟ ما
ُّتدعم الكيان الصهيوين، وتبـرر جمازره، بل وتتمادى فتعد نضال املدافعني عن  ُ ّ
ًأرضهم نوعا من اإلرهاب، وتصر على التضحية بشعوب منطقتنا سعيا وراء  ّ ً

تتدخل يف ًمصاحلها، وسعيا للسيطرة على العامل كله، ومتارس إرهاب الدولة، و
َالشؤون الداخلية للدول األخرى، تكيل مبعاييـر خمتلفة وفق مزاجها، تفرض  ْ َ ٍ َ

ًوتعلنها أحيانا حربا صليبية ... العقاب على من تشاء، وتتغافل عمن تشاء ً
  جديدة؟

ولكن ماذا نقول عن . ال شك أننا حنمل مسؤولية كبرية يف ختلفنا
هم الدكتور شكري فيصل، وعن الدسائس اليت حيوكها أولئك الذين حتدث عن

ا أمام الدول املستضعفة، وعن صنوف  م، وعن املعوقات اليت يضعو احتكارا
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ا؟   االستغالل اليت ميارسو

إن الدارس : ْألنتقل بعد ذلك إىل النهج العلمي يف كتب األستاذ حومد
َّال يسعه إال أن يعجب بالتزام الراحل كل ما يتطلبه البحث العلمي من  ّ

ًر، بدءا من طرح املسألة وتوصيفها ومعاجلتها، وصوال إىل النتائجعناص لننظر . ً
دراسات معمقة (ًمثال يف حبثه يف عقوبة اإلعدام بني اإلبقاء واإللغاء يف كتابه 

فبعد أن ألقى الضوء على هذه العقوبة، وحتدث عن ). يف الفقه اجلنائي املقارن
َختلفة منها، وتطرق إىل موقف طرائق تنفيذها، استعرض مواقف احلضارات امل ََّ َ

َالشرائع السماوية منها، مث حتدث عن التيار اإلبقائي الذي يرى ضرورة هذه  َّ
ّالعقوبة للحفاظ على سالمة اجلماعة وأمنها، وعن التيار اإللغائي الذي يصر 

ّوأورد مسوغات كل تيار... على إلغاء هذه العقوبة َ َ انتقل بعد ذلك إىل . َْ
ضر، ومواقف الدول من هذه العقوبة، وختم البحث ببيان رأيه العصر احلا

والرأي الذي أتبناه هو إبقاء عقوبة اإلعدام يف القانون، فيما خيص ((: فقال
ٍاجلرائم الكربى العادية، وخاصة جرائم قتل األبرياء، وال سيما خطف طفل  َ ْ َ

َصغري طلبا للفدية، وقـتـله، وقتل الضعاف من النساء والعجزة َ َْ ويف هذا ... ً
ُالرأي استمساك بقصاص وضعه شرع اهللا، وعدل تام لتساوي احلقني  ُ َ َ َ
بالتضحية، حياة القاتل وحياة املقتول، والثاين أحق بالتقدير لوجود عنصر 

  .))العدوان عليه

غري أين أرى أن تتشدد احملاكم يف قبول البينات حىت ال يبقى، حقا ((
ّاة، وأال يكون عليهم أي سلطان يف ًوصدقا، أي ظل للشك يف نفس القض

قضائهم لغري القانون، كما يقول الدستور، وأن يقفوا يف وجه الرأي العام إذا 
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  .))أثارته الصحافة أو الدعاية، حىت يستطيعوا إحقاق احلق دون تأثر أو تأثيـر

وكي ال ختتلط األوراق، نراه يصرح يف خامتة حبثه ببيان رأيه يف اجلرائم 
ولكين أقف بعناد يف وجه اإلعدامات يف اجلرائم السياسية، ((: يقولالسياسية ف

فإين من حيث املبدأ معارض هلذه العقوبة فيها، ال أستثين من ذلك، إال جرمية 
ا الفظيعة رم السياسي جمرم عقيدة ((: ويعلل رأيه بقوله. ))اخليانة يف حاال إن ا

لقاتل وهاتك األعراض، وفكر، وطالب إصالح، وإجرامه خيتلف عن إجرام ا
ومع ذلك ال . ))فهو يسعى إىل اإلصالح وحرق املراحل للخالص من التخلف

رم السياسي قد يكون أمشل من خطر ((تفوته، رمحه اهللا، مالحظة أن  خطر ا
رم العادي، لشموله وتعريضه نظاما قائما إىل هزة عنيفة، إال أن الذي يشفع  ّا ً ً

أنه مثايل النـزعة، نزع إىل إقامة جمتمع حيقق آماله يف ملعاملته بشيء من الرفق، 
  .))املدينة الفاضلة

:  حتت عنوان١٩٩٤ عام ٤٢٧ويف مقال نشرته جملة العريب يف عددها 
ً قتيال برصاص الجئ ١٩٣٢، الذي سقط عام ))اغتيال الرئيس الفرنسي رومر((

ة، وبرؤيته سياسي إىل فرنسا، يدهشنا األستاذ الراحل بأحاسيسه اإلنساني
الثاقبة يف الشؤون القانونية، وبإدراكه العميق ملا ميكن أن ينشأ من تشريع 

نادى تيار فقهي حديث، منذ ((: ففي مقدمة هذا املقال يقول. منحرف
العشرينيات من القرن املاضي، بتحسني معاملة مرتكيب هذا النوع من اإلجرام 

َ للدعوة احلديثة، فأشرعوا ، واستجاب بعض كبار الفقهاء)اإلجرام السياسي( ْ َ
رمني  ًأقالمهم دفاعا عن جمرمي الرأي، وأثبتوا للرأي العام املتحفظ أن هؤالء ا
رمني اآلخرين، كالقتلة العادييـن واللصوص  نوع كرمي وخمتلف جذريا عن ا
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وقد توصلوا يف خامتة املطاف إىل إقامة نظرية اإلجرام . وهاتكي األعراض
تمعات املتحررةالسياسي، اليت ْ سجت على سجيتها يف ا َ وبالرغم من أن . َ

طابع اإلجرام السياسي قد وقعت، ) نظريا(ًسلسلة من اجلرائم الكربى تكتسي 
وسقط ضحاياها ملوك وساسة وقضاة، منهم لنكولن، وقيصر روسيا، وجون 

تعلقة ّكنيدي، وأنديرا غاندي، ورومر، فإن ذلك مل يؤد إىل إلغاء التشريعات امل
باإلجرام السياسي، بل دعا إىل إدخال تعديل جذري، يكون من شأنه إخراج 
هذا النوع من اجلرائم عن مفهوم اإلجرام السياسي الصايف الينبوع، وإدخاهلا يف 

رمني العادييـن َمفهوم اجلرائم الفوضوية ليعاقب مرتكبوها معاقبة ا َ واألستاذ . ))َ
. رجل قانون فحسب، بل هو أديب بارعحومد، كما أشرت يف البدء، ليس 

ًقد تنسى أحيانا وأنت تقرأ له أن الكاتب هو أستاذ كبري يف العلوم اجلنائية، 
َمن األدباء، الذين يتميـزون بسالمة العبارة وسالستها، ويتقنون وتظن أنه واحد  ِ ِ

ِفنون البالغة وأساليبها ا جملة العريب . َ ًلننظر مثال يف مقالته اليت نشر يف عددها ْ
، ولنتأمل هذا الوصف الدقيق ملدينة باريس ))ليلة ال تنسى((: ، حتت عنوان٣٦٩

: فهو يقول. إبان اهلجوم األملاين على املدن الفرنسية يف احلرب العاملية الثانية
ِكانت تلك الليلة هي الثالثة والعشرين من حزيران عام (( ، وقد مضى ١٩٤٠َ

ل خلية من خاليا جسدي التزال حتياها، ًعليها اآلن مخسون عاما، ولكن ك
ًيومها كنت طالبا يف جامعة . كلما عادت إىل ساحة ذاكريت أحاسيسها العنيفة

ا كعاصمة  ا احللوة اليت أكسبتها شهر باريس، وكانت املدينة املتصابية حتيا حيا
ا كانت تعيش منذ تسعة شهور يف أجواء احلرب العاملية  للنور، على الرغم من أ

ومع ذلك فإن املدينة اليت خبت يف الشوارع أنوارها، ظلت ((: مث يقول. ))الثانية
ا، من  ّسادرة يف غوايتها وأحالمها الوردية، ومل تستطع اإلذاعة اليت بح صو ُ
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ا مدينة من كوكب  ّإيقاظها لتعيدها إىل عامل الواقع امللموس، حىت خيل إيل أ ّ
  .))ا جيري فيهًآخر سقطت على كوكب ال تعرف شيئا عم

واألستاذ حومد، قبل كل هذا، وكما عرفت من أصدقائه الذين نعموا 
ُّبصحبته ورافقوه يف حله وترحاله، كرمي، عفيف اللسان، ويف إلخوانه، نقي  ٌُّ ٌ ّ
ٌّالسريرة، وطين صادق، مؤمن بعروبته، حمب للغة العربية ومتقن هلا وللغة  ٌ ٌّ

  .ن بالقيم الساميةَالفرنسية، ملتزم مكارم األخالق، ومؤم

ِأعتذر إليكم ثانية، فإين مل أتعرض إال لبعض مالمح : أيها السادة
ومل أتعرض إال لبعض نتاجه ... َِشخصية سلفي العظيمة، دون أن أستوفيها

َدون أن أستقصيه وإين . ًفما قدمته ليس إال غيضا من فيض، وحفنة من حبر. ِ
َو يعتذر عن عدم إيفائه سلفه َأكرر ما ختم به خطابه يف حفل استقباله، وه

  :ًحقه، مستشهدا بقول الشاعر
ْفأنت كما نـثنـي وفوق الذي نـثنـي   إذا حنن أثنينا عليك بصاحل ُْ ُ 

  

  

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته



  ٢١١  

  
  قرار مكتب المجمع المتضمن

  تأليف لجنة مصطلحات العلوم الحيوانية المؤقتة
  ن/ ١١٠/ قرار رقم 
  رئيس مجمع اللغة العربية

  ٢٠٠١/ ٦/ ٦تاريخ / ٣٨/ بناء على أحكام قانون جممع اللغة العربية رقم
 املتــضمن الالئحــة ٢٠٠٢/ ١/ ١٥ع تــاريخ .ت/ ٢/وعلــى أحكــام القــرار رقــم 

  .عالداخلية للمجم
 ٢٠٠٣/ ٢/ ٣تــــاريخ / ١٠٩٩/وعلــــى قــــرار الــــسيد رئــــيس جملــــس الــــوزراء رقــــم 

املتـــضمن حتديـــد تعويـــضات اإلنتـــاج الفكـــري وعلـــى جلـــسات اللجـــان يف جممـــع اللغـــة 
  .العربية

مــع يف جلــسته الــسابعة عــشرة املنعقــدة بتــاريخ  / ١٥وعـــلى موافقـــة مكتــب ا
  .ياء احليوانية املؤقتة املتضمن تأليف جلنة مصطلحات علوم األح٢٠٠٣/ ١٠

  :يقرر ما يلي
 تتــألف جلنــة مــصطلحات علــوم األحيــاء احليوانيــة املؤقتــة مــن األعــضاء - ١مــادة 

  :السادة
مع    ي  األستاذ الدكتور مروان احملاسن-    عضو ا
مع     األستاذ الدكتور عبد احلليم سويدان-    عضو ا
  ج والتشريح املقارنر يف علم النس  األستاذ الدكتور حممد أبو حرب  خبي- 
  ر يف الفزيولوجيا احليوانية  األستاذ الدكتور زياد القطب            خبي- 
  ن ر يف علم اجلني  األستاذ الدكتور هاين رزق                     خبي- 
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  ر يف علم الوراثة  األستاذ الدكتور حميي الدين عيسى             خبي- 
  ر يف التصنيف احليواين       خبي      األستاذ الدكتور حسن خاروف- 

تقــــوم بتجميــــع مــــصطلحات علــــوم األحيــــاء احليوانيــــة مــــن :  مهمتهــــا- ٢مــــادة 
  ً.الكتب اجلامعية السورية ذات العالقة وتوحيدها بانتقاء أصحها لغة ومضمونا

 تــصرف النفقــة النامجـة عــن هـذا القــرار مــن االعتمـادات املخصــصة هلــذه - ٣مـادة 
  . اللغة العربيةالغاية من موازنة جممع

  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه- ٤مادة 
  
  
  

  رئيس مجمع اللغة العربية
   ه ٤/٩/١٤٢٤
    مالدكتور شاكر الفحا                   م٣٠/١٠/٢٠٠٣

 



  

  

  

] ١[  

  أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق
  )ه١٤٢٤ ذي القعدة(م ٢٠٠٤في مطلع عام 

  أ ـ األعضاء 
  تاريخ دخول المجمع  تاريخ دخول المجمع  

  ١٩٧١  الدكتور شاكر الفحام
مع«     »رئيس ا

  ١٩٧٥  الدكتور عبد الرزاق قدورة
  ١٩٧٦  الدكتور حممد هيثم اخلياط
  ١٩٧٦  الدكتور عبد الكرمي اليايف

  ١٩٧٩  كتور حممد إحسان النصالد
مع«   »نائب رئيس ا

  ١٩٧٩  الدكتور حممد مروان حماسين
  ١٩٨٣  الدكتور عبد احلليم سويدان
  ١٩٨٨  الدكتور عبد اهللا واثق شهيد

مع«          »أمني ا
 

  ١٩٨٨  الدكتور حممد زهري البابا
  ١٩٩١  األستاذ جورج صدقين

  ١٩٩١  األستاذ سليمان العيسى
  ٢٠٠٠  الصباغالدكتورة ليلى 

  ٢٠٠٠  الدكتور حممد الدايل
  ٢٠٠١  الدكتور حممد مكي احلسين

  ٢٠٠١  السيدالدكتور حممود 
  ٢٠٠٢  األستاذ شحادة اخلوري
  ٢٠٠٢  الدكتور موفق دعبول

 ٢٠٠٣ حممد عزيز شكري     الدكتور
  ٢٠٠٣        األستاذ حممد عاصم بيطار

  
*       *       *

٢١٣  
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  )∗(البلدان العربية األعضاء المراسلون في -ب

مع   مع  تاريخ دخول ا   تاريخ دخول ا

   األردنية الهاشميةالمملكة
  ١٩٦٩  الدكتور ناصر الدين األسد
  ١٩٧٧  الدكتور سامي خلف محارنة
  ١٩٨٦  الدكتور  عبد الكرمي خليفة

  ١٩٨٦  الدكتور حممود السمرة
  ٢٠٠٢  الدكتور نشأت محارنة
  ٢٠٠٢  الدكتور عدنان  خبيت

  ٢٠٠٢  علي حمافظةالدكتور 

  الجمهورية التونسية
  ١٩٧٨  األستاذ حممد املزايل

  ١٩٨٦  الدكتور حممد احلبيب بلخوجة
  ١٩٨٦  الدكتور حممد سويسي
  ١٩٨٦  الدكتور رشاد محزاوي

  ١٩٩٣  األستاذ أبو القاسم حممد كرو
  ١٩٩٣  الدكتور إبراهيم شبوح
  ١٩٩٣  الدكتور إبراهيم بن مراد
  ١٩٩٣  الدكتور سليم عمار

  ٢٠٠٠  كتور عبد الوهاب بوحديبةالد
  ٢٠٠٠الدكتور صاحل اجلابري          

 

  ٢٠٠٢  ّالدكتور عبد السالم املسدي
  ٢٠٠٢  الدكتور عبد اللطيف عبيد

  الجمهورية الجزائرية
  ١٩٧٢  الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي
  ١٩٧٧  األستاذ عبد الرمحن احلاج صاحل
  ١٩٩٢  الدكتور أبو القاسم سعد اهللا

  ٢٠٠٢  عبد امللك مرتاضالدكتور 
  ٢٠٠٢  الدكتور العريب ولد خليفة

  المملكة العربية السعودية
  ١٩٩٢  األستاذ حسن عبد اهللا القرشي

  ١٩٩٢  ن مخيسباألستاذ عبد اهللا 
  ٢٠٠٠  الدكتور أمحد حممد الضبيب

  ٢٠٠٠  الدكتور عبد اهللا صاحل العثيمني
  ٢٠٠٠  الدكتور عبد اهللا الغذامي
  ٢٠٠٠  الدكتور عوض القوزي

  جمهورية السودان
  ١٩٩٣  األستاذ سر اخلتم اخلليفة

  ١٩٩٣  األستاذ حسن فاتح قريب اهللا
 

                                                 
  .رت األقطار حسب الرتتيب اهلجائي  واألمساء حسب الرتتيب الزمينذك) *(
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  تاريخ دخول المجمع
  الجمهورية العربية السورية

  ١٩٩٢  الدكتور صالح الدين املنجد
  ١٩٩٢  الدكتور عبد اهللا عبد الدامي
  ١٩٩٢  األستاذ عبد املعني امللوحي

  ١٩٩٢  الدكتور عبد السالم العجيلي
  ١٩٩٢  لدكتور عبد الكرمي األشرتا

  ١٩٩٢  الدكتور عمر الدقاق
  قداسة البطريرك مار اغناطيوس

  ٢٠٠٠          زكا األول عيواص
  ٢٠٠٠  الدكتور حممود فاخوري
  ٢٠٠٠  الدكتور عدنان تكرييت
  ٢٠٠٠  الدكتور عدنان درويش
  ٢٠٠٠  الدكتور عدنان محوي

  ٢٠٠٠  الدكتور عمر موسى باشا
  ٢٠٠٠  ايتالدكتور حممد مراي

  ٢٠٠٠  األستاذ مدحة عكاش
  ٢٠٠٠  الدكتور عبد السالم الرتمانيين

  ٢٠٠٠  الدكتور أمحد دمهان
  ٢٠٠٢  الدكتور عبد اإلله نبهان
  ٢٠٠٢  الدكتور حيىي مري علم

  ٢٠٠٢  الدكتور علي عقلة عرسان
  ٢٠٠٢  الدكتور صالح كزارة
  ٢٠٠٢  الدكتور مازن املبارك

  تاريخ دخول المجمع
  ٢٠٠٢  الربداويالدكتور حممود 

  ٢٠٠٢  الدكتور رضوان الداية
  ٢٠٠٢  األستاذ مروان البواب
  ٢٠٠٢  الدكتورة فاتن حمجازي

  ٢٠٠٢  الدكتور حممد حسان الطيان
  ٢٠٠٢  الدكتور علي أبو زيد

  ٢٠٠٢  الدكتور عبد الكرمي رافق

  الجمهورية العراقية
  ١٩٧٣  الدكتور عبد اللطيف البدري

  ١٩٧٣  الدكتور مجيل املالئكة
  ١٩٧٣  كتور عبد العزيز الدوريالد

  ١٩٧٣  الدكتور حممود اجلليلي
  ١٩٧٣  الدكتور عبد العزيز البسام
  ١٩٧٣  الدكتور صاحل أمحد العلي
  ١٩٧٣  الدكتور يوسف عز الدين

  ١٩٩٣  الدكتور حسني علي حمفوظ
  ٢٠٠٠  الدكتور ناجح الراوي
  ٢٠٠٠  الدكتور أمحد مطلوب

  الدكتور حممود حياوي محاش
م((   ٢٠٠٢         ))))عرئيس ا

  ٢٠٠٢  الدكتور هالل ناجي
  ٢٠٠٢  الدكتور بشار عواد معروف
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  تاريخ دخول المجمع
  الكويت

  ١٩٩٣  الدكتور عبد اهللا غنيم
  ١٩٩٣  الدكتور خالد عبد الكرمي مجعة

  ٢٠٠٠  الدكتور علي الشمالن
  ٢٠٠٠  الدكتور سليمان العسكري
  ٢٠٠٠  الدكتور سليمان الشطي

  ٢٠٠٢  ز البابطنياألستاذ عبد العزي
  الجمهورية اللبنانية

  ١٩٧٢  الدكتور فريد سامي احلداد
  ١٩٩٣  الدكتور حممد يوسف جنم

  ٢٠٠٠  الدكتور عز الدين البدوي النجار
  ٢٠٠٢  الدكتور أمحد شفيق اخلطيب
  ٢٠٠٢  الدكتور جورج عبد املسيح

  ٢٠٠٢  الدكتور نقوال زيادة
  الجماهيرية الليبية

  ١٩٩٣  الدكتور علي فهمي خشيم
  ١٩٩٣  الدكتور حممد أمحد الشريف

  جمهورية مصر العربية
  ١٩٨٦  الدكتور رشدي الراشد
  ١٩٨٦  األستاذ وديع فلسطني
  ١٩٩٢  الدكتور شوقي ضيف
  ١٩٩٢  الدكتور كمال بشر

  ١٩٩٣  الدكتور حممود علي مكي
  ١٩٩٣  الدكتور أمني علي السيد
  ١٩٩٣  األستاذ مصطفى حجازي

  ١٩٩٣  األستاذ حممود فهمي حجازي

  تاريخ دخول المجمع

  ٢٠٠٠  الدكتور حممود حافظ
  ٢٠٠٠  الدكتور عبد احلافظ حلمي
  ٢٠٠٠  الدكتور عز الدين إمساعيل

  ٢٠٠٠  الدكتور جابر عصفور
  ٢٠٠٢  الدكتور فاروق شوشة
  ٢٠٠٢  الدكتور حسني نصار

  ٢٠٠٢  الدكتورة وفاء كامل فايد
  المملكة المغربية

  ١٩٧٨  األستاذ أمحد األخضر غزال
  ١٩٨٦   عبد اهلادي التازيالدكتور

  ١٩٨٦  الدكتور حممد بن شريفة
  ١٩٨٦  األستاذ عبد العزيز بن عبد اهللا
  ١٩٩٣  األستاذ حممد املكي الناصري

  ١٩٩٣   األستاذ عبد الوهاب بن منصور
  ١٩٩٣  الدكتور عباس اجلراري

  ٢٠٠٠  الدكتور عبد اللطيف بربيش
  ٢٠٠٢  الدكتور الشاهد البوشيخي

  ٢٠٠٢   زمامةاألستاذ عبد القادر
  الجمهورية العربية اليمنية

األستاذ القاضي إمساعيل بن علي 
  ١٩٨٥  األكوع

  ٢٠٠٠  الدكتور عبد العزيز مقاحل



  
  أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون

  

٢١٧ 
    

   األعضاء المراسلون في البلدان األخرى- ج
مع   مع  تاريخ دخول ا   تاريخ دخول ا

  »ًسابقا«االتحاد السوفييتي 
  ١٩٨٦  الدكتور غريغوري شرباتوف

  زبكستانأ

  ١٩٩٣  لدكتور نعمة اهللا إبراهيموفا
  إسبانية

  ١٩٩٢  الدكتور خيسوس ريو ساليدو
  ألمانية

  ١٩٩٢  الدكتور رودلف زهلامي
  ٢٠٠٢  الدكتور فولف ديرتيش فيشر
  إيران
  ١٩٨٦  الدكتور فريوز حريرجي

  ١٩٨٦  الدكتور حممد باقر حجيت
  ١٩٨٦  الدكتور مهدي حمقق

  ٢٠٠٢  الدكتور حممد علي آذر شب
  ٢٠٠٢  مد مهدي اآلصفيالدكتور حم

  ٢٠٠٢  الدكتور هادي معرفت
  ٢٠٠٢  الدكتور حممد علي التسخريي
  باكستان

  ١٩٨٦  األستاذ حممود أمحد غازي الفاروقي
  ١٩٩٣  الدكتور أمحد خان

 

   والهرسكةالبوسن
  ٢٠٠٢  حممد أرناؤوطالدكتور 

  ٢٠٠٢  الدكتور أسعد دراكوفيتش
  ٢٠٠٢  فتحي مهدي. د

  تركية
  ١٩٧٧  الدكتور فؤاد سزكني

  ١٩٨٦وغلوأالدكتور إحسان أكمل الدين 
  رومانية

  ٢٠٠٢  نقوال دويرشيانالدكتور 
  الصين
  ١٩٨٥  األستاذ عبد الرمحن ناجونغ
  فرنسة

  ١٩٨٦  ندره ميكيلأاألستاذ 
  ١٩٩٣  األستاذ جورج بوهاس
  ١٩٩٣  األستاذ جريار تروبو
  ١٩٩٣  األستاذ جاك النغاد

  الهند
  ١٩٨٥  الدكتور خمتار الدين أمحد

  ١٩٨٦  لدكتور عبد احلليم الندويا
  الدكتور حممد أمجل أيوب

 ٢٠٠٢   اإلصالحي



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٧٩( ا

  

٢١٨

  
]٢[  

  أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق الراحلون
  رؤساء المجمع الراحلون -أ

  

  ِّمدة توليه رئاسة المجمع  رئيس المجمع  

  )١٩٥٣ -  ١٩١٩(  األستاذ حممد كرد علي
  )١٩٥٩ -  ١٩٥٣(  األستاذ خليل مردم بك

  )١٩٦٨ -  ١٩٥٩(  مصطفى الشهايباألمري 
  )١٩٨٦ -  ١٩٦٨(  األستاذ الدكتور حسين سبح

  

  
  

*       *       * 

  



  
  أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون

  

٢١٩ 

   أعضاء مجمع اللغة العربية الراحلون-ب
   األعضاء- ١

  تاريخ الوفاة  تاريخ الوفاة  
  ١٩٢٠  الشيخ طاهر  السمعوين اجلزائري

  ١٩٢٦  األستاذ إلياس قدسي
  ١٩٢٨  األستاذ سليم البخاري

  ١٩٢٩  اذ مسعود الكواكيباألست
  ١٩٣١  األستاذ أنيس سلوم

  ١٩٣٣  األستاذ سليم عنحوري
  ١٩٣٣  األستاذ مرتي قندلفت
  ١٩٣٥  الشيخ سعيد الكرمي
  ١٩٣٦  الشيخ أمني سويد

  ١٩٣٦  األستاذ عبد اهللا رعد
  ١٩٤٣  األستاذ رشيد بقدونس
  ١٩٤٥  األستاذ أديب التقي

  ١٩٤٧  الشيخ عبد القادر املبارك
  ١٩٤٨  وف األرناؤوطاألستاذ معر

  ١٩٥١  الدكتور مجيل اخلاين
  ١٩٥٢  األستاذ حمسن األمني

  األستاذ حممد كرد علي 
مع «        ١٩٥٣  »رئيس ا

 ١٩٥٥  األستاذ سليم اجلندي

  ١٩٥٥  األستاذ حممد البزم
    الشيخ عبد القادر املغريب

مع «        ١٩٥٦  »نائب رئيس ا
  ١٩٥٦  األستاذ عيسى اسكندر املعلوف

  ستاذ خليل مردم بك األ
مع «        ١٩٥٩  »رئيس ا

  ١٩٦١  الدكتور مرشد خاطر
  ١٩٦٢  األستاذ فارس اخلوري

    األستاذ عز الدين التنوخي
مع«         ١٩٦٦  »نائب رئيس ا

    األستاذ األمري مصطفى الشهايب
مع      «   ١٩٦٨  »رئيس ا

    األمري جعفر احلسين
مع«         ١٩٧٠  »أمني ا

  ١٩٧١  سامي الدهانالدكتور 
  الدكتور حممد صالح الدين

  ١٩٧٢  الكواكيب
  ١٩٧٥  األستاذ عارف النكدي

ج   ١٩٧٦   البيطارةاألستاذ حممد 
 ١٩٧٦  الدكتور مجيل صليبا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٧٩( ا

  

٢٢٠

  تاريخ الوفاة

  ١٩٧٩  الدكتور أسعد احلكيم
  ١٩٨٠  األستاذ شفيق جربي
  ١٩٨٠  الدكتور ميشيل اخلوري
  ١٩٨١  األستاذ حممد املبارك

  ١٩٨٢   حكمة هاشمالدكتور
  ١٩٨٥  األستاذ عبد الكرمي زهور عدي

    الدكتور شكري فيصل
مع«     ١٩٨٥  »أمني ا

  ١٩٨٦  الدكتور حممد كامل عياد
    الدكتور حسين سبح

مع«     ١٩٨٦      »رئيس ا
  

  
  

  تاريخ الوفاة

  ١٩٨٨  األستاذ عبد اهلادي هاشم
  ١٩٩٢  األستاذ أمحد راتب النفاخ
  ١٩٩٢  لسماناألستاذ املهندس وجيه ا
    الدكتور عدنان اخلطيب

مع«     ١٩٩٥  »  أمني ا
   ١٩٩٩   الدكتور مسعود بوبو

  ٢٠٠٠  الدكتور حممد بديع الكسم
  ٢٠٠١  الدكتور أجمد الطرابلسي
  ٢٠٠٢  الدكتور خمتار هاشم

  ٢٠٠٢  الدكتور عبد الوهاب حومد
  ٢٠٠٢  الدكتور عادل العوا

  
*  *       *  



  
  أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون

  

٢٢١ 

  )∗(لون من األقطار العربية األعضاء المراسلون الراح-٢
  تاريخ الوفاة

  المملكة األردنية الهاشمية
  ١٩٧٠  األستاذ حممد الشريقي
  ١٩٩٩  الدكتور حممود إبراهيم

  الجمهورية التونسية

  ١٩٦٨األستاذ حسن حسين عبد الوهاب
  ١٩٧٠  األستاذ حممد الفاضل ابن عاشور
  ١٩٧٣  األستاذ حممد الطاهر ابن عاشور

  ١٩٧٦  ثمان الكعاكاألستاذ ع
  ١٩٩٥  الدكتور سعد غراب

  الجمهورية الجزائرية

  ١٩٢٩  الشيخ حممد بن أيب شنب
  ١٩٦٥  األستاذ حممد البشري اإلبراهيمي
  ١٩٧٩  حممد العيد حممد علي خليفة

  ١٩٩٢  األستاذ مولود قاسم
  ١٩٩٨  األستاذ صاحل اخلريف

  المملكة العربية السعودية
  ١٩٧٦  األستاذ خري الدين الزركلي
  ١٩٩٣  األستاذ عبد العزيز الرفاعي

 ٢٠٠٠  األستاذ محد اجلاسر

   تاريخ الوفاة

  جمهورية السودان
  الشيخ حممد نور احلسن
  ٢٠٠٣  الدكتور حميي الدين صابر
  ٢٠٠٣   الدكتور عبد اهللا الطيب

  الجمهورية العربية السورية
  ١٩٢٥  الدكتور صاحل قنباز

  ١٩٢٨  األب جرجس شلحت
  ١٩٣٣  األب جرجس منش
  ١٩٣٣  األستاذ مجيل العظم
  ١٩٣٣  الشيخ كامل الغزي

  ١٩٣٥  األستاذ جربائيل رباط
  ١٩٣٨  األستاذ ميخائيل الصقال

  ١٩٤١  األستاذ قسطاكي احلمصي
  ١٩٤٢  الشيخ سلمان األمحد

  ١٩٤٣  الشيخ بدر الدين النعساين
  ١٩٤٨  األستاذ ادوارد مرقص
  ١٩٥١  األستاذ راغب الطباخ

  ١٩٥١  الشيخ عبد احلميد اجلابري
  ١٩٥١  الشيخ حممد زين العابدين
 ١٩٥٦  الشيخ عبد احلميد الكيايل

                                                 
  .ذكرت األقطار حسب الرتتيب اهلجائي  واألمساء حسب الرتتيب الزمين) *(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٧٩( ا

  

٢٢٢

  تاريخ الوفاة

  ١٩٥٦  الشيخ حممد سعيد العريف
  ١٩٥٧  البطريرك مار اغناطيوس افرام

  ١٩٥٨  املطران ميخائيل خباش
  ١٩٦٧  األستاذ نظري زيتون

  ١٩٦٩  الدكتور عبد الرمحن الكيايل
    األستاذ حممد سليمان األمحد

  ١٩٨١  »اجلبلبدوي «  
  ١٩٩٠  األستاذ عمر أبو ريشة
  ١٩٩٧   الدكتور شاكر مصطفى
  ٢٠٠٠  الدكتور قسطنطني زريق
  ٢٠٠٠  الدكتور خالد املاغوط

  الجمهورية العراقية
  ١٩٢٤  األستاذ حممود شكري اآللوسي
  ١٩٣٦  األستاذ مجيل صدقي الزهاوي

  ١٩٤٥  األستاذ معروف الرصايف
  ١٩٤٦  األستاذ طه الراوي

  ١٩٤٧  اس ماري الكرملياألب انست
  ١٩٦٠  الدكتور داود اجلليب املوصلي

  ١٩٦١  األستاذ طه اهلامشي
  ١٩٦٥  األستاذ حممد رضا الشبييب
  ١٩٦٩  األستاذ ساطع احلصري
  ١٩٦٩  األستاذ منري القاضي

 ١٩٦٩  الدكتور مصطفى جواد

  تاريخ الوفاة

  ١٩٧١  األستاذ عباس العزاوي
  ١٩٧٢  األستاذ كاظم الدجيلي

  ١٩٧٣  مال إبراهيماألستاذ ك
  ١٩٧٧  الدكتور ناجي معروف

  ١٩٨٠البطريرك اغناطيوس يعقوب الثالث
  ١٩٨٣  الدكتور عبد الرزاق حميي الدين

  ١٩٨٣  الدكتور إبراهيم شوكة
  ١٩٨٣  الدكتور فاضل الطائي
  ١٩٨٤  الدكتور سليم النعيمي

  ١٩٨٤  األستاذ طه باقر
  ١٩٨٤  الدكتور صاحل مهدي حنتوش

  ١٩٨٥   الصرافاألستاذ أمحد حامد
  ١٩٨٨  الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري

  ١٩٩٠  الدكتور مجيل سعيد
  ١٩٩٢  األستاذ كوركيس عواد

جة األثري   ١٩٩٦  الشيخ حممد 
  ١٩٩٨  األستاذ حممود شيت خطاب

  ١٩٩٨  الدكتور فيصل دبدوب
  ٢٠٠١  الدكتور إبراهيم السامرائي
  ٢٠٠٢  الدكتور حممد تقي احلكيم

  فلسطين
  ١٩٢١  ة زريقاألستاذ خنل

 ١٩٤١  الشيخ خليل اخلالدي



  
  أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون

  

٢٢٣ 

  تاريخ الوفاة

  ١٩٤٧  األستاذ عبد اهللا خملص
  ١٩٤٨  األستاذ حممد إسعاف النشاشييب

  ١٩٥٣  األستاذ خليل السكاكيين
  ١٩٥٧  األستاذ عادل زعيرت

  ١٩٦٣  األب أوغسطني مرمرجي الدومنيكي
  ١٩٧١  األستاذ قدري حافظ طوقان

  ١٩٩٦  األستاذ أكرم زعيرت
  ٢٠٠٣  ر إحسان عباسالدكتو

  ٢٠٠٣  األستاذ أمحد صدقي الدجاين
  ٢٠٠٣  الدكتور إدوارد سعيد

  الجمهورية اللبنانية
  ١٩٢٥  األستاذ حسن بيهم
  ١٩٢٧  األب لويس شيخو

  ١٩٢٧  األستاذ عباس األزهري
  ١٩٢٩  األستاذ عبد الباسط فتح اهللا

  ١٩٣٠  الشيخ عبد اهللا البستاين
  ١٩٣٠  األستاذ جرب ضومط

  ١٩٤٠  ني الرحيايناألستاذ أم
  ١٩٤١  الشيخ عبد الرمحن سالم

  ١٩٤١  األستاذ جرجي يين
  ١٩٤٥  الشيخ مصطفى الغالييين
  ١٩٤٦  األستاذ عمر الفاخوري
  ١٩٤٦  األمري شكيب أرسالن

  تاريخ الوفاة

  ١٩٤٨            األستاذ بولس اخلويل
  ١٩٥١  الشيخ إبراهيم املنذر

  ١٩٥٣  )العاملي(الشيخ أمحد رضا 
  ١٩٥٦  فيليب طرزياألستاذ 

  ١٩٥٧  الشيخ فؤاد اخلطيب
  ١٩٥٨  الدكتور نقوال فياض

  ١٩٦٠  األستاذ سليمان ظاهر
  ١٩٦٢  األستاذ مارون عبود
    األستاذ بشارة اخلوري

  ١٩٦٨  »األخطل الصغري    «  
  ١٩٧٦  األستاذ أمني خنلة

  ١٩٧٧  األستاذ أنيس مقدسي
  ١٩٧٨  األستاذ حممد مجيل بيهم
  ١٩٨٦  ينالدكتور صبحي احملمصا

  ١٩٨٧  ّالدكتور عمر فروخ
  ١٩٩٦  األستاذ عبد اهللا العاليلي

  الجمهورية العربية الليبية
  الشعبية االشتراكية

  ١٩٨٥  األستاذ علي الفقيه حسن

  جمهورية مصر العربية
  ١٩٢٤األستاذ مصطفى لطفي املنفلوطي

  ١٩٢٥  األستاذ رفيق العظم
  ١٩٢٧  األستاذ يعقوب صروف



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٧٩( ا

  

٢٢٤

  تاريخ الوفاة

  ١٩٣٠  اذ أمحد تيموراألست
  ١٩٣٢  األستاذ أمحد كمال

  ١٩٣٢  األستاذ حافظ إبراهيم
  ١٩٣٢  األستاذ أمحد شوقي
  ١٩٣٣  األستاذ داود بركات

  ١٩٣٤  األستاذ أمحد زكي باشا
  ١٩٣٥  األستاذ حممد رشيد رضا
  ١٩٣٥  األستاذ أسعد خليل داغر

  ١٩٣٧  األستاذ مصطفى صادق الرافعي
  ١٩٣٨  األستاذ أمحد االسكندري

  ١٩٤٣  الدكتور أمني املعلوف
  ١٩٤٣  الشيخ عبد العزيز البشري

  ١٩٤٤  األمري عمر طوسون
  ١٩٤٦  الدكتور أمحد عيسى

  ١٩٤٧  الشيخ مصطفى عبد الرازق
  ١٩٤٨  األستاذ أنطون اجلميل
  ١٩٤٩  األستاذ خليل مطران

  ١٩٤٩  األستاذ إبراهيم عبد القادر املازين
  ١٩٥٣  األستاذ حممد لطفي مجعة

  ١٩٥٤  محد أمنيالدكتور أ
  ١٩٥٦  األستاذ عبد احلميد العبادي
  ١٩٥٨  الشيخ حممد اخلضر حسني

  تاريخ الوفاة

  ١٩٥٩  الدكتور عبد الوهاب عزام
  ١٩٥٩  الدكتور منصور فهمي

  ١٩٦٣  األستاذ أمحد لطفي السيد
  ١٩٦٤  األستاذ عباس حممود العقاد

  ١٩٦٤  األستاذ خليل ثابت
  ١٩٦٦  األمري يوسف كمال

  ١٩٦٨   حسن الزياتاألستاذ أمحد
  ١٩٧٣  الدكتور طه حسني
  ١٩٧٥  الدكتور أمحد زكي

  ١٩٨٤  األستاذ حسن كامل الصرييف
  ١٩٨٥  األستاذ حممد عبد الغين حسن

  ١٩٩٧   األستاذ حممود حممد شاكر
  ٢٠٠٢  األستاذ إبراهيم الرتزي

  ٢٠٠٣  الدكتور عبد القادر القط
  ٢٠٠٣  الدكتور أمحد خمتار عمر

  المملكة المغربية

  ١٩٥٦  ستاذ حممد احلجوياأل
  ١٩٦٢  األستاذ عبد احلي الكتاين
  ١٩٧٣  األستاذ عالل الفاسي
  ١٩٨٩  األستاذ عبد اهللا كنون
  ١٩٩١  األستاذ حممد الفاسي

  ٢٠٠١  األستاذ عبد الرمحن الفاسي
  



  
  أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون

  

٢٢٥ 

   األعضاء المراسلون الراحلون من البلدان األخرى- ٣

  تاريخ الوفاة  تاريخ الوفاة  

  االتحاد السوفييتي
  »ًسابقا«

  )أغناطيوس( األستاذ كراتشكوفسكي
  ١٩٥١  

  )ايفكين ادوارد دو فيتش( األستاذ برتل
  ١٩٥٧  

  إسبانية
  ١٩٤٤  )ميكل(األستاذ آسني بالسيوس 

  ١٩٩٥  األستاذ اميليو غارسيا غومز

  ألمانية
  ١٩٢٨  )مارتني(األستاذ هارمتان 
  ١٩٣٠  )ادوارد(األستاذ ساخاو 

  ١٩٣١  )يوسف(األستاذ هوروفيتز 
  ١٩٣٦  )فربيتز(األستاذ هوميل 
  ١٩٤٢  )أوجني(األستاذ ميتفوخ 
  ١٩٤٨  )أرنست(األستاذ  هرزفلد 
  ١٩٤٩  )أوغست(األستاذ  فيشر 

  ١٩٥٦  )كارل(األستاذ  بروكلمان 
  ١٩٦٥  )ريتشارد(األستاذ  هارمتان 

  ١٩٧١  )هلموت(الدكتور ريرت 
 

  إيران
  ١٩٤٧  الشيخ أبو عبد اهللا الزجناين

  ١٩٥٥  قبالاألستاذ  عباس إ
  ١٩٨١  الدكتور علي أصغر حكمة
  ١٩٩٥  الدكتور حممد جواد مشكور

  إيطالية

  ١٩٢٥  )اوجينيو(األستاذ غريفيين 
  ١٩٢٦  )ليون(األستاذ كايتاين 
  ١٩٣٥  )اغنازيو(األستاذ غويدي 

  ١٩٣٨  )كارلو(ّاألستاذ نلينو 
 ١٩٩٦   )فرنسيسكو(ّاألستاذ غربييلي 

  باكستان

  ١٩٧٧  ياألستاذ حممد يوسف البنور
  ١٩٧٨ الراجكويتألستاذ عبد العزيز امليمينا

  ١٩٩٦األستاذ حممد صغري حسن املعصومي

  البرازيل
  ١٩٥٤  الدكتور سعيد أبو مجرة

  األستاذ رشيد سليم اخلوري
  ١٩٨٤  )القروي الشاعر(      

  البرتغال
 ١٩٤٢  )دافيد(األستاذ لويس 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٧٩( ا

  

٢٢٦

  تاريخ الوفاة

  بريطانية
  ١٩٢٦  )براون(األستاذ ادوارد 
  ١٩٣٣  )انطوين(األستاذ بفن 

  ١٩٤٠  .)س.د(األستاذ مرغليوث 
  ١٩٥٣  )فريتز(األستاذ كرينكو 
  ١٩٦٥  )الفريد(األستاذ غليوم 
  ١٩٦٩  .)ج.أ(األستاذ اربري 
  ١٩٧١  .)ر.هاملتون أ(األستاذ جيب 

  بولونية
  ١٩٤٨  )كوفالسكي(األستاذ 

  تركية
    األستاذ أمحد اتش
  ١٩٣٢  األستاذ زكي مغامز

  وفاكيةتشكوسل
  ١٩٤٤  )ألوا(األستاذ موزل 

  الدانمرك
  ١٩٣٢  )فرانز(األستاذ بوهل 

  ١٩٣٨  )حيىي(األستاذ اسرتوب 
  ١٩٧٤  )جون(األستاذ بدرسن 

  السويد
  ١٩٥٣  .)ف.ك(األستاذ  سيرتستني 

  ١٩٨٦  األستاذ ديدرينغ سفن

  تاريخ الوفاة

  سويسرة
  ١٩٢٧     )ادوارد(األستاذ مونتة 

  ١٩٤٩  )ح.ح(األستاذ هيس 

  رنسةف
  ١٩٢٤  )رينه(األستاذ باسيه 
  ١٩٢٦  األستاذ ماالجنو
  ١٩٢٧  )كليمان(األستاذ هوار 
  ١٩٢٨  )ارثور(األستاذ غي 

  ١٩٢٩  )بلري(األستاذ ميشو 
  ١٩٤٢  )لوسيان(األستاذ بوفا 
  ١٩٥٣  )جربيل(األستاذ فران 

  ١٩٥٦  )وليم(األستاذ مارسيه 
  ١٩٥٨  )رينه(األستاذ دوسو 

  ١٩٦٢  )لويس(األستاذ ماسينيون 
  ١٩٧٠  )هنري(األستاذ ماسيه 
  ١٩٧٣  )رجييس(الدكتور بالشري 
      )جورج(األستاذ كوالن 

  ١٩٨٣  )هنري(األستاذ الوست 
  ١٩٩٧   األستاذ نيكيتا إيلييسف

  فنلندة
    )يوحنا اهتنن(األستاذ كرسيكو 

  
  



  
  أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون

  

٢٢٧ 

  تاريخ الوفاة

  المجر
  ١٩٢١  )اغناطيوس(األستاذ غولدزيهر 

    )ادوارد(األستاذ ماهلر 

  ١٩٧٩  ستاذ عبد الكرمي جرمانوساأل

  النروج
  األستاذ موبرج

  النمسا
    )كارل(الدكتور اشتولز 

  ١٩٢٩  )رودلف(األستاذ جري 
  ١٩٦١  )هانز(الدكتور موجيك 

  الهند
  ١٩٢٧  احلكيم حممد أمجل خان

  

  تاريخ الوفاة

  األستاذ أبو احلسن علي احلسين
  ١٩٩٩  الندوي

  هوالندة
  ١٩٣٦  )سنوك(األستاذ هورغرونج 
  ١٩٤٣  األستاذ هوتسما

  )مارتينوس تيودوروس(
  ١٩٤٧  )فان. ك(األستاذ اراندونك 

  ١٩٧٠  )يوسف(األستاذ شخت 

  الواليات المتحدة األمريكية
  ١٩٤٣  )ب(الدكتور مكدونالد 

  ١٩٤٨  )ارنست(األستاذ هرزفلد 
  ١٩٥٦  )جورج(األستاذ سارطون 
  ١٩٧١  )بيارد(الدكتور ضودج 

  

*       *       *  
 



  ٢٢٨

  والمجالت المهداةالكتب
  اللغة العربيةجممع مكتبة إىل
م٢٠٠٣ عام من الثالث الربع يف  

العربية الكتب – أ  
  اهللا الشريفخير

جمموعة من /  ندوة أنماط التعليم غير التقليدية في التعليم العاليبحاثأ −
  .٢٠٠٢وزارة التعليم العايل، :  دمشق–الباحثني 

جمموعة من / بية في عصر الحوسبة والعولمةأبحاث ندوة قضايا اللغة العر −
  .٢٠٠٢جممع اللغة العربية األردين، :  عمان–الباحثني 

  - ١ ط- حممد علي التسخريي / األقليات اإلسالمية وعالقاتها بمجتمعاتها −
مع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية، : طهران سلسلة مع  (– ٢٠٠٣ا

 ).املؤمترات الدولية
إبراهيم السامرائي؛ قدم .  د/ع الجديد؟ في فتنة الحداثة والمعاصرةإلى أين م −

  .٢٠٠٢مكتبة ودار ابن حزم، :  الرياض- ١ ط–حممد خري البقاعي . د: له وراجعه
:  شيكاغو–حممد حسني احلسيين اجلاليل / أوضح البيان في تفسير القرآن −

 .٢٩املدرسة املفتوحة، ج
حممد متويل الشعراوي، أمحد : د؛ راجعهأسـعد حممود حوم. د/ أيسر التفاسير −

 – ١٩٩٩املؤلف، :  دمشق– ٣ ط–إبراهيم السلقيين . د: حسن مسلم؛ قدم له
 .ج٢
حممد متويل الشعراوي، أمحد :  راجعهأسعد حممود حومد؛. د/ أيسر التفاسير −



  

الت املهداة ٢٢٩  الكتب وا

 – ١ ط–ى أسعد حومد وآخرون . د: ةيحسن مسلم؛ ترمجه إىل االنكليز
 .ج٢ – ١٩٩٨املؤلف، : دمشق

حممد متويل الشعراوي، أمحد :  راجعهأسعد حممود حومد؛. د/ أيسر التفاسير  −
 – ١ ط–لينة موفق دعبول . لبانة مشوح، د. د: حسن مسلم؛ ترمجه إىل الفرنسية

 .ج٢ – ١٩٩٧املؤلف، : دمشق
مكتبة :  الرياض– ١ ط–حممد خري البقاعي . د/ قراءات تراثية: الباقيات −

 .٢٠٠٢ودار ابن حزم، 
 – ١ ط–أسعد حممود حومد . د/ تاريخ الجهاد لطرد الغزاة الصليبيين −

 .خرائط+ ج ٢ – ٢٠٠٢املؤلف، : دمشق
جممع :  دمشق–سكينة الشهايب : ابن عساكر؛ حتقيق/ تاريخ مدينة دمشق −

 ).٦٠( مج – ٢٠٠٣، اللغة العربية بدمشق
من جمموعة ../ ور الثقافي في األردن وفلسطين في القرن العشرينطالت −

 .٢٠٠٢رقاء، زجامعة ال: قاءر الز–عودة أبو عودة . د: الباحثني؛ حترير
جائزة امللك فيصل / ًجائزة الملك فيصل العالمية في خمسة وعشرين عاما −
 . ه١٤٢٤الدار العربية، :  الرياض–
مؤسسة امللك /تاريخ مصور): ١٩٩٩- ١٩٣٥(ن ملك األردن الحسي −

 .٢٠٠٠املؤسسة، :  عمان–حسني 
مع العاملي :  طهران– ١ ط– حممد علي التسخريي /مع اآلخرالحوار  − ا

 ).ع املؤمرات الدوليةمسلسلة  (– ٢٠٠٣للتقريب بني املذاهب اإلسالمية، 
مع العامي :  طهران– ١ ط–مد علي التسخريي حم/ حول الوحدة والتقريب − ا

 ).سلسلة مع املؤمترات الدولية (– ٢٠٠٣للتقريب بني املذاهب اإلسالمية، 



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٣٠  )١(زء اجل) ٧٩( ا

خطب : خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود −
 ).١٢٠ (-   ه١٤٢٣الدارة، :  الرياض–دارة امللك عبد العزيز / وكلمات

 – جلنة من العلماء :اختيار وحتقيق/ خالد محيي الدين البرادعي والجامعات −
 .مج٣ – ٢٠٠٣جامعة حممد األول، :  وجدة– ١ط
 – ١ ط–أمحد العالونة .../ لمؤرخ األديب الشاعرا: خير الدين الزركلي −

 .٢٠٠٢دمشق دار القلم، 
مكتبة ودار ابن :  الرياض– ١ ط–ابن عقيل الظاهري / الدعاء رواية ودراية −

 ).١ (– ٢٠٠١حزم، 
 –أسعد حممود حومد . د/ دعوة اإليمان في القرآن وفي كتب أهل الكتاب −
 .١٩٩٨ملؤلف، ا:  دمشق– ١ط
 دمشق – ١ ط–أسعد حممود حومد . د /راع المصيردعوة اإليمان وص −

 .١٩٩٩املؤلف، 
مؤسسة آل :  دمشق–حممد حسن املظفر / دالئل الصدق لنهج الحق −

 .٤و٣ مج -   ه١٢٣البيت إلحياء الرتاث، 
نايف بن علي السنيد ../ الزيارات الخارجية لخادم الحرمين الشريفين −

 ).١٢٨اإلصدار  (– ٢٠٠٣دارة امللك عبد العزيز، :  الرياض–الشراري 
حممد علي / معطياتها، أحكامها، الروايات المشتركة فيها: صالة الجمعة −

مع العاملي للتقريب بني املذاهب :  طهران–التسخريي، حممود قانصوه  ا
 ).١سلسلة األحاديث املشرتكة (- ٢٠٠٣اإلسالمية، 

سخريي، حممد علي الت/ معطياته، أحكامه، الروايات المشتركة فيه: الصوم −
مع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية، :  طهران–حممود قانصوه   – ٢٠٠٣ا

 ).٢سلسلة األحاديث املشرتكة (



  

الت املهداة ٢٣١  الكتب وا

دارة الملك عبد ../ العالقات السعودية اللبنانية في عهد خادم الحرمين −
 ).١٣١اإلصدار  (– ٢٠٠٢الدارة، :  الرياض–العزيز 

حممد مجال الدين القامسي؛ .../ ينالفضل المبين على عقد الجوهر الثم −
جة البيطار : تقدمي وحتقيق   .١٩٨٣دار النفائس، :  بريوت– ١ ط–عاصم 

شاكر مصطفى . د: جوزيف كالس؛ تقدمي. د/ القلب بين الطبيب واألديب −
  .١٩٩٧دار طالس، :  دمشق– ١ ط–
 حممد حسني / لباب النقول في موافقات جامع األصول البن األثير −

 ).١( مج–املدرسة املفتوحة :  شيكاغو– اجلاليل احلسيين
املؤسسة :  بريوت– ٢ ط–أسعد حومد .  د/محنة العرب في األندلس −

 .١٩٨٨العربية للدراسات، 
حممد متويل :  راجعهأسعد حومد؛. د /ربع ياسين: المختار من التفسير −

 مطبعة:  دمشق–إبراهيم السلقيين . د: الشعراوي، أمحد حسن مسلم؛ قدم له
  .١٩٨٥عكرمة، 

مكتبة :  الرياض– ١ ط–ابن عقيل الظاهري / المدخل عن نظرية المعرفة −
ًسلسلة اإلميان العلمي تأصيال وتطبيقا (– القسم األول – ٢٠٠٣ودار ابن حزم،  ً١.( 

شاكر . د: جوزيف كالس؛ تقدمي.  د/مسيرة الطب في الحضارات القديمة −
  .١٩٩٥دار طالس، :  دمشق– ١ ط–مصطفى 

جامعة :  بريوت–جينا أبو فاضل وآخرون / لحات تعليم الترجمةمصط −
 ).سلسلة املصدر اهلدف (– ٢٠٠٢القديس يوسف، 

 – ١ ط–ابن عقيل الظاهري / المعاني المستنبطة من سورة الفاتحة −
 . القسم األول– ٢٠٠٢مكتبة ودار ابن حزم، : الرياض

جممع اللغة : قاهرة ال–أمحد عز الدين عبد اهللا وآخرون . د/ معجم القانون −



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٣٢  )١(زء اجل) ٧٩( ا

 .١٩٩٩، العربية
دارة :  الرياض–عبد العزيز بن راشد السنيدي . د/ معجم ما ألف عن الحج −

 ).١٢١ (-   ه١٤٢٣امللك عبد العزيز، 
:  القاهرة–حسن علي إبراهيم وآخرون . د/ معجم المصطلحات الطبية −

  .٣ ج– ١٩٩٩جممع اللغة العربية، 
جممع اللغة العربية، :  القاهرة–اهللا وآخرون عز الدين عبد . د/ معجم الموسيقا −

٢٠٠٠. 
 –جمموعة من الباحثني .../ ملخصات بحوث مؤتمر كلية اآلداب الرابع −

 .٢٠٠٢جامعة الزرقاء، : الزرقاء
 – ١ ط–أسعد محمود حومد . د/ من قصص البطولة والحب والرحالت −

 .٢٠٠٣المؤلف، : دمشق
مد مجال الدين القامسي؛ تقدمي  حم/موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين −

جة البيطار : وحتقيق  .١٩٩٠دار النفائس، :  بريوت– ٧ ط–عاصم 
 .٢٠٠٢جامعة دمشق، :  دمشق– ٨ ط– عاصم البيطار /النحو والصرف −
دار :  دمشق– ١ ط– جمموعة من املؤلفني /ًنحيا معا في وطن واحد −

 .٢٠٠٣الذاكرة، 
 محد اجلاسر /قاموس للزبيدينظرات في كتاب تاج العروس من جواهر ال −
 .١٩٨٧املطابع األهلية، :  الرياض– ١ ط–
 .../نظرات في المعجم الكبير، وضع مجمع اللغة العربية في القاهرة −

 .١٩٩٤مرامر، :  الرياض–إبراهيم السامرائي محد اجلاسر . د: إعداد
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  األولفهرس الجزء 
   والسبعينالتاسعمن المجلد  

حفل تذكاري بمناسبة انقضاء خمسين سنة على وفاة مؤسس المجمع األستاذ محمد كرد 
  :علي

  ٣              تقدمي
  كلمة األستاذ الدكتور شوقي ضيف

امع اللغوية العلمية العربية(   ٤)     رئيس جممع اللغة العربية بالقاهرة ورئيس احتاد ا
  ١٣  )رئيس جممع اللغة العربية بدمشق( األستاذ الدكتور شاكر الفحام كلمة

  ٢٥  )رئيس جممع اللغة العربية األردين(كلمة األستاذ عبد الكرمي خليفة 
  ٣٢)رئيس جممع اللغة العربية اجلزائري(كلمة األستاذ الدكتور عبد الرمحن حاج صاحل 

  ) المقاالت (

  )القسم الثاين(لس ونواحيها أوقاف سعد الدين باشا العظم يف طراب
  ٣٩  الدكتور عمر عبد السالم تدمري    

  ٧١  ة وفاء تقي الدينالدكتور  )١٧ ق(معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقري 
  ٨٩  عبد اهلادي التازي . د  اكتشاف موقع الزاوية املتوكلية بظاهر مدينة فاس 

   )التعريف والنقد(

  ١٠٧  لدكتور حممد خري شيخ موسىا  يف الطبعة اجلديدة لكتاب األغايننظرات 
  ) بلد سيدي أيب مروان الشريف-التعريف ببونة إفريقية: (أمحد البوين وكتابه

  ١٤٧  الدكتور سعد بوفالقة     
  املسائل السفرية يف النحو البن هشام األنصاري: من مفارقات التحقيق

  ١٦٩  حسن موسى الشاعر. د    

  )آراء وأنباء (

  :ور موفق دعبول الدكتاألستاذ حفل استقبال 
  ١٧٧    تقدمي  
  ١٧٩  كلمة رئيس جممع اللغة العربية األستاذ الدكتور شاكر الفحام  
  ١٨٣  كلمة األستاذ الدكتور عبد اهللا واثق شهيد  
  ١٩٦    كلمة األستاذ الدكتور موفق دعبول  

مع املتضمن تأليف جلنة مصطلحات العلوم احليوانية املؤقتة   ٢١١  قرار مكتب ا
مع يف مطلع عام أمساء أعضا   ٢١٣    م٢٠٠٤ء ا

الت املهداة يف الربع الرابع من عام    ٢٢٨   ٢٠٠٣الكتب وا
  ٢٣٥      الفهرس



  

  ١٩٨٩ المجمع في عام مطبوعات

ْ الفتح البسيت، حتقيق درية اخلطيب، لطفي الصقالأيب ديوان ُ  
 يف الرد على أهل األقوال الفاسدة أليب حممد بن حزم األندلسي، حتقيق حممـد صـغري الباهرة الرسالة
   املعصوميحسن
 وتقــدمي الــدكتور جــورج  يف تباشــري الــسرور أليب العبــاس عبــد اهللا بــن املعتــز، حتقيــقالتماثيــل فــصول
   الدكتور فهد أبو خضرةقنازع،

  ١٩٩٠ في عام المجمع مطبوعات

، حتقيــق عــز الــدين )فــصلة( مــشكل اللغــة وشــرحها أليب بكــر حممــد بــن القاســم األنبــاري يف قــصيدة
  النجارالبدوي 
جة البيطارنعة املفصل البن يعيش، صشرح فهارس    عاصم 

  ١٩٩١ في عام المجمع مطبوعات

   حتقيق سكينة الشهايب٤١ دمشق البن عساكر، مج مدينة تاريخ
  حتقيق نشاط غزاوي) القسم الثاين( دمشق البن عساكر، السرية النبوية مدينة تاريخ
ـــد ـــة للـــدكتور عـــدنان :  كنـــوناهللا عب ًســـبعون عامـــا مـــن اجلهـــاد املتواصـــل يف خدمـــة اإلســـالم والعروب

  )فصلة (اخلطيب
  ية، أليب منصور احلسن بن نوح القمري حتقيق وفاء تقي الدين يف االصطالحات الطبالتنوير كتاب

  ١٩٩٢ في عام المجمع مطبوعات

  ، حتقيق سكينة الشهايب٤٢ دمشق البن عساكر مج مدينة تاريخ
   التصحيف والتحريف يف كتب الرتاث، تأليف الدكتور صاحل األشرتمن ألوان
   حتقيق الدكتور حممد أمحد الدايل)وهي مامل ينشر يف املطبوعة( البن جين اخلاطريات بقية
مع األستاذ أمحد راتب النفاخ تأبني حفل   م١٩٩٢ ـ ١٩٢٧ فقيد ا

٢٣٦  



  

  ١٩٩٣ في عام المجمع مطبوعات

  ، حتقيق سكينة الشهايب٤٣ دمشق البن عساكر مج مدينة تاريخ
  م١٩٩٢ ـ ١٩١٣ األستاذ املهندس وجيه السمان تأبني حفل

  ١٩٩٤ في عام المجمع مطبوعات
مع ضراتحما معية ا   ) ١٩٩٣ ـ ١٩٩٢( يف الدورة ا

  ١٩٩٥ في عام المجمع مطبوعات
  )أربعة أجزاء(حممد أمحد الدايل . د املشكالت وإيضاح املعضالت للباقويل، حتقيق كشف
   مأمون الصاغرجي وحممد أديب اجلادرحتقيق الزواهر يف معرفة األواخر البن اللبودي، النجوم
لد  مدينة دمشق التاريخ    سكينة الشهايباألستاذة حتقيق ٤٤بن عساكر ا

  ١٩٩٦ في عام المجمع مطبوعات
لد تاريخ    سكينة الشهايباألستاذة حتقيق ٤٥ مدينة دمشق البن عساكر ا

  ١٩٩٧  في عام المجمع مطبوعات
   سكينة الشهايباألستاذة، حتقيق ٤٧ مدينة دمشق البن عساكر مج تاريخ
  الطيان. مريعلم، د.مرايايت، د.  وحتقيق ددراسة، ٢ملعمى عند العرب ج التعمية واستخراج اعلم

معية حماضرات مع يف الدورة ا   م١٩٩٥ ـ ١٩٩٤ ا
   سكينة الشهايباألستاذة، حتقيق ٣٦ ـ ٣٥ مدينة دمشق البن عساكر مج تاريخ

  ١٩٩٨  في عام المجمع مطبوعات
مع حماضرات معية ا   ١٩٩٦ – ١٩٩٥ يف الدورة ا

  العابــدين برتمجــة حــافظ العــصر جــالل الــدين الــسيوطي، تــأليف عبــد القــادر الــشاذيل،جــة تــابك
   الدكتور عبد اإلله نبهانحتقيق

  ١٩٩٩ مطبوعات المجمع في عام 
  ، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب٤٨تاريخ مدينة دمشق البن عساكر مج 
 ينة الشهايب، حتقيق األستاذة سك٤٩تاريخ مدينة دمشق البن عساكر مج 
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  ٢٠٠٠ مطبوعات المجمع في عام

  ، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب٥١تاريخ مدينة دمشق البن عساكر مج 
حسني  ائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي إىل األب أنستاس ماري الكرملي، حتقيقسر

  حممد عجيل

  ٢٠٠١  في عاممطبوعات المجمع
  .٥٢تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء 

  . تأليف الدكتور إحسان النص))كتب األنساب العربية((كتاب 

  ٢٠٠٢ مطبوعات المجمع في عام
  .٥٩تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء 

  .٦٠كر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء تاريخ مدينة دمشق البن عسا
، تأليف أيب بكر حممد بن احلسن )أبنية كتاب سيبويه(األمساء واألفعال واحلروف 

 الزبيدي، حتقيق الدكتور أمحد راتب محوش
) اجلزء السابع(، )٧٥- ٦١(فهرس جملة جممع اللغة العربية للمجلدات اخلمس عشرة 

  صاغرجيصنعة مأمون ال) م٢٠٠٠ -  ١٩٨٦(
  
  

  س داخل القطر. ل٤٠: السعر
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