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َّعالمة الشام َ  
َّاألستاذ أحمد راتب النـَّفاخ ُ  

  )م١٩٩٢/ ١٩٢٧ - ه١٤١٢/ ١٣٤٦ (
  حسين جمعة. د

  : رسم الفقيد- ١
خ أيب عبد اهللا أمحد  َّفقدنا مبوت املرحوم عالمة بالد الشام األستاذ الشي

ّراتب النـَّفاخ قل نظي ره من أهل العربية وعلومها، واألدب وفنونه؛ والفكر  َّ
القرآن الكرمي وقراءاته، واحلديث الشريف وروايته، والثقافة وشذراته؛ و

  ...وآفاقها
 بعد مكابدة عظيمة مع احلياة -ر موعد   على غي-فقد فاجأه املوت 

َّي أوقعته يف أزمات صحية، ورمته اجتماعيا وثقافيا بأقوام كانوا مدعاة لتوتر  الت
درنا قبل األوان يف زمن ما فغا... ًمستمر، بل سببا لالضطراب النفسي الدائم

 -    ه١٤١٢/ ٨/ ١١(نزال حنتاج فيه إليه وذلك صباح يوم اجلمعة 
َّبعد أن أدى صالة الصبح مث بدأ التالوة؛ فقرأ ما شاء اهللا له ) م١٤/٢/١٩٩٢

َ خفت وسكت، ولكن الصوت املرتل مل يلبث أن. أن يقرأ من سورة البقرة
ًء ما بذلوا فما جنحوا، وكان أمر اهللا قدرا وبذل األطبا. ُوهرع األهل إىل الطبيب

ًمقدورا فأسلم الروح إىل بارئها راضيا مرضيا رمحه اهللا الرمحة الواسعة وأسكنه . ً
))فسيح جناته

)١(.  
َّوشيعته أحداق العيون املغرورقة بالدمع؛ وودعه األهل واخلالن واألصحاب  َّ

رة من ذوي العلم  بوه، واجلموع الغفيران، وأهل احلي والطلبة الذين أح واألقرباء واجلي
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ر  َّشيعوه مجيعهم إىل مقره األخي... ُوشداته؛ ومن أهل النظر والفكر واألدب ورواته
ي  ُيف جمنَّة حيتضنها جبل قاسيون األشم، يف غرة مدن الدنيا دمشق الفيحاء الت

رحل الشيخ اجلليل صاحب : وكان لسان حاهلم يقول... خ وأحبته أحبها الشي
ًلقلب الطيب الصايف النقي الذي ما محل غال يوما؛ رحل األستاذ الفاضل الذي ا ِ

َّخصه القاصي والداين باحلفاوة واملهابة والتقدير؛ رحل عالمة الشام الذي مأل الدنيا  َّ
ّبوجوده علما وشرفا؛ لقد دعته اآلخرة فلباها؛ وصدق فيه ما يصدق على مجيع  ً ً

  : )٢(ر البشر، وما قاله كعب ابن زهي
ُيوما على آلة حدباء حممول َْ َ ْ َ ُُكل ابن أنثى وإن طالت سالمته   ًٍ ْ َ ْ ِ ُّ 

راب على  َ وحثت األيدي الت- وال مهرب إلنسان منه -َوقع القضاء 
وغاب الوجه األبيض الذي زانه ... َّجسد أيب عبد اهللا املكفن بالنبل والطهارة

الوقار، انطفأ نور عينيه الزرقاوين التقى واهلدى؛ بعد أن كان يلقاك باملهابة و
ن حدة وذكاء ونشاطا، واملفعمتي الالمعتي

ُ
ً ن يعلومها  ن بالرجولة والدفء، واللتي ً

  .جبهة شاخمة مشوخ العربية وعلومها
ر اليت انتصبت فوق ثراك الطاهر حاملة امسك  وإذا كانت شاهدة القب

وفياء رسم قامتك فما نسي طلبتك ومريدوك، وأصدقاؤك األ) أمحد(امليمون 
  .املعتدلة اليت انتصبت يف جسم مال إىل النُّحول يف أخريات أيامك

َّلقد تركوه وحيدا مفردا؛ وقد خلف فينا ولده الصغي ً ر عبد اهللا الذي  ً
ًيدرج يف مرابع الطفولة وحيدا، وكان قد حدب عليه عطفا ورعاية حىت غدا  ً

 يعجز الكبار عن جماراته فيها راءة، يقرأ من األسفار ما ًرجال يف إهاب الب
  .ِْونرجو له اهللا أن يكون وريث علم أبيه يف قابل األيام

راب حال بيننا وبينك؛ إذ أسدل على جثمانك الطاهر  قد يكون الت
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ًستارة كثيفة؛ ولكنه مل حيل بيننا وبني طيفك الذي يشمخ حاضرا يف كل جملس 
علمك يف األفواه وهي تفخر ردد امسك و علم؛ فيحضر حضور الزمن األبدي، ويت

َّفأنت ملء األفواه واألمساع؛ إذ طاملا فتحت لنا نوافذ الفكر، وتصيدت ... بك
كنت امللجأ والعاصم لنا من ... شذرات األفهام اليت مل يقدر عليها إال أنت

َّردد والضحالة الثقافية، فإذا حزنا عليك  القلق واالضطراب والشك واخلوف، والت
ُوبكينا دما ح ًق ذلك فيك، فقد كان فـقدك عظيما؛ كزلزال عنيف، فصدق فيك ً ْ َ َّ

  :)٣(قول عبدة بن الطبيب يف قيس بن عاصم
دما َّولكنه بـنيان قوم  َ ٍ ُ ٍفلم يك قيس هلكه هلك واحد   ُْ ُ ُْ ُُ ُ 
رة  َّفاملصاب بك مصاب األمة؛ ولكن عزاءها أنك خلفت فيها سي

ُُعطرة عظيمة، وتراثا من اخللق والعلم   . ال تبلى جدته على مر الدهرً
ًوهنا يفرض علي املقام أيها الشيخ احلاضر فينا أبدا أن أعرض لبعض  ُّ َّ

رتك العلمية ومكانتك  قبسات من إنسانيتك النبيلة، مث أعرض لشيء من سي
َّن علمي وضاء ماض يف  فأثرك باق ال يزول، ومنهجك سن... الفكرية واألدبية

َاألجيال مذ أن أصبحت مثا وكأن اهللا ما . ًال للعامل الزاهد العصامي املخلصُ
َخلقك إال لذلك مذ أبصرت النور بدمشق يف  ْ ونشأت يف ) م١٩٢٧/  ه١٣٤٦(ُ

َكنف أسرة كرمية تقية تعود بأصوهلا إىل إحدى أسر حوران، ولكنها انتقلت إىل  ُ
منذ ... ي عام  ر من مئت بعلبك؛ مث رجعت أدراجها فأقامت بدمشق قبل أكث

  .ع القرن التاسع عشر امليالدي على األقلمطل
  : قبس من إنسانيته- ٢

 رمحه اهللا - إذا كان يل شرف الكتابة عن الفقيد األستاذ الشيخ اجلليل 
ً وإذا كانت الكتابة نقشا يف اخللود على جدار الزمن، - وأسكنه فسيح جنانه 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

رات؛ وأرحيية  َّفما خلودها إال خبلود ما حتلى به من كرمي الصفات، ودالئل اخلي
املروءة والعطاء، وثبات على املبدأ وإعزاز للقيم واملبادئ يف وقت غدت فيه 

صارت العملة الرديئة ... املكانة العلمية واالجتماعية والثقافية مهزوزة مأزومة
تطرد العملة اجليدة، وطفقت التقلصات الفكرية عند دعاة العلم والثقافة تتقدم 

  .َّا لون من زناد فكر وقاد وإبداع عقل صناعيف الوسط احمليط على أ
ًزف دما   يف سرد خصالك؛ فالقلم ين- يا سيدي -من أين أبدأ 

إنه ... ن وآهات وحسرة على فراقك؛ فمداده دمع؛ وخطه على الورق أني
  !!حمزون كصاحبه؛ وكالمها يعيش أزمة ثقافية ونفسية بعد رحيلك ؟

ْ إذا ادهلم اخلطب- يا سيدي -كنا  َ ، وأطبقت الظلمة على النفوس َّ
تدنينا من نفسك حىت نستشعر احلياء من ذواتنا املتضخمة أمام عظمة 

ِّفتهدئ روعنا بوجهك الذي يطفح بالطمأنينة، ... ّتواضعك ومسو روحك
َّويتهلل باملودة على ما توحي به قسماته اخلارجية من شدة وحدة وقوة، لكنها  َّ

  .ِّن والرقة ِّلليما حتمل إال احلزم واإلرادة، وا
عرفناه بصفاته النبيلة اليت ارتفعت على كل الصفات وقد نذر نفسه 

النموذج ((ًوروحه للعلم وطلبته؛ مل يبخل يوما بالنصيحة أو اإلرشاد، فكان 
ََن قوله وفعله وحقق يف نفسه مثله َّاإلنساين الساطع الذي وفق بي أعرض عن : َّ
ًلبه املال، فعاش يف بيت بسيط جدا يف مل خي. مغريات الدنيا، وارتفع عنها

ّمل خيلف ألهله إال هذا البيت الذي كان . حدود الكفاية اليت تصون ماء الوجه
َّأبوه خلفه له ، وإال الكتب اليت صحبها، ونذر حياته هلا َمل يسع إىل . َ

ورمبا جاءه أصحاب . منصب، ومل تفتنه املظاهر؛ ومل يقف بباب أحد
))ونسي حاجة نفسه وأهلهاحلاجات فقضاها هلم 

)٤(.  
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. ُره؛ فإذا اغتيلت أو أكرهت بدت له أشد استثارة كانت البطولة تستثي((
- ًن وأصحاب احلاجات حدا يغفل فيه  من هنا يبلغ عطفه على الفقراء والبائسي

ًر قصة  حيكي الدكتور األشت. )) عن حقائق الواقع- ًكما يفعل املثاليون؛ غالبا 
ر  ًخرجت يف صحبته يوما من باب اجلامعة الكبي((: فيقولوقعت هلما ذات يوم 

ًفلم أحلظ صبيا مستلقيا عليه . زنا الشارع إىل الرصيف املقابل رامكة، واجت يف الب َ
ً وقد مد رجال تكسوها بقع الدم - يسأل الناس   ولكن األستاذ النفاخ مل - َّ

 حاله؛ فشكا إليه ويسأله عنرأيته يندفع إليه؛ وينحين . يشغله عن الصيب شيء
الصيب بلهجة منكسرة، ذاب هلا قلبه، الفقر والعجز عن دخول املشفى؛ فما أسرع 
َّما ضرب بيده إىل جيبه فأعطاه؛ مث مل يكتف؛ فاستوقف سيارة أوصى سائقها  َ

))حبمل الصيب إىل املشفى ودفع له أجره
)٥(.  

ية وأئمتها راث وشرف العرب كان ال يبايل يف سبيل حق العلم والوفاء للت
ّأكثـر حمبوه أم شانئوه (( َُ َ ًفلعلك ترى أستاذا له قديرا، أو صديقا له أثي. َ ً ًرا، أو  ً

َحمبا مريدا قد وهت العالئق بينهم وبينه َ مل يتحملوا صدعه باحلق الذي يراه، . ً
َّومل يكن عندهم من احلجة ما يدفعون به قوله؛ فكانوا يف جمالسهم يتحدثون  ُ

هذه الشدة اليت كانت حتول . ، وينسون شدته هو على نفسهعن شدته عليهم
ُن أن يكتب إال ما يراه صوابا، بل حمض الصواب، مث ال يبايل من بـعد  بينه وبي ْ َ ًَْ

ًأخسر صديقا أم كسب عدوا َفلم يسع إىل لقب، وال طمع يف منصب، ... َ
ِوال استخفته شهرة، وال طرب لمديح، إنه زهد حىت يف مظاهر احليا َّة؛ فاطرح ِ

ِّفكنت تراه يستقبل زائريه على أي هيئة . راح من أعبائه التكلف مجلة؛ واست
)) حىت بيته بقي بعد زواجه املتأخر مثال بيت العامل الزاهد. اتفقت له

)٦(.  
ً أقرب إىل احلق من أي رجل آخر؛ فإذا رأى رأيا -  رمحه اهللا - وكان 
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ي أستاذي  فقد حدثن. ا بذلك على املألًرف ن له وجه اخلطأ فيه رجع عنه معت َّوتبي
الدكتور إحسان النُّص مرة بعد مرة عن ذلك، وآخر حديث جرى بيننا كان يوم 

وإذا كنت وبعض ... يف مكتبه مبجمع اللغة العربية) م٢٠٠٢/ ٦/ ٤(الثالثاء 
ي أثبت ما أورده   فإنن-  رمحه اهللا - رة  زمالئي قد عاينَّا منه ذلك يف مناسبات كثي

للدكتورة عائشة عبد الرمحن؛ والسيما ) رسالة الغفران( تعليق له على حتقيق يف
  :)٧(يف بيت النابغة) غبا(تعليقه على ضبط لفظ 

َْوكانت تديه املال غبـا وظاهره ًّ ِ َ ِ َ ْ َكما لقيت ذات الصفا من خليلها   َ َ َّ ُ ْ َ 
ُن، وذهبت  َغييف الطبعة األوىل بكسر ال) غبا(َوكانت احملققة ضبطت ((: فقال

ا - ) روت طبعة بي) (٦٢(ً اعتمادا على ما ورد يف الديوان ص - يف مقايل   إىل أ
َْبضم الغي ُوهذا وهم وقعت فيه؛ وتابعتن. ن؛ ومعناها ما غمض من األرض ّ ْ ي احملققة  َ

ا بكسر الغي َِن؛ والغب أن ترعى اإلبل يوما وترد من  يف طبعتها اجلديدة، والصواب أ ً ُّ ِ

َ، والظاهرة أن ترد كل يوم نصف النهارالغد ْ وقد وردت الكلمتان يف حكاية املعري . ِ
ا يف شرح )٣٥٦(نفسه للقصة ص  ً، وشرحتهما احملققة مثة شرحا صحيحا؛ إال أ ً
))ي يف الوهم الذي انسقت إليه بيت النابغة تابعتن

)٨(.  
يزدهيه ومن مث فالشيخ اجلليل على عظمة معارفه ال يبخل مبا يراه، وال 

َّذلك؛ فقد حقق له علمه ومروءته الصدق مع الذات ومع اآلخرين؛ مل يتطاول 
َّراف مبا كان منه؛ وإذا فاته أمر نبه على  ًعليهم يوما؛ وإذا أخطأ سارع إىل االعت

فأحببت أن أعرض وجهة نظري فيما توقفت فيه على  ((: غفلته كما قال
وأضفت ... َّظره من عن له رأي فيهن يف هذا املضمار؛ ليديل بوجهة ن العاملي

))ًإىل هذه النقاط نقاطا مل أفطن هلا فيما مضى
)٩(.  

وإذا أدام النظر يف مسألة ما، ومل يهتد إىل رأي فاصل فيها أسرع إىل اإلقرار 
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ن يهتدون إىل  بعجزه، مث يعرض أمره على صفحات الورق لعل ذوي الرأي من الباحثي
ين إىل ذلك حماولة الكشف عن رجال من رجال وقد اضطر ((: رأي فيها، فيقول

))ُالرواية؛ منهم من خفيت حاله، ومنهم من مل أصب له ترمجة
)١٠(.  

م، ذاكر لفضلهم (( ٌّواألستاذ راتب إىل ذلك كله ويف ألساتذته، حفي  ٌّ
م، وطاملا مسعناه يثن ي  َّي على عالمة العصر األستاذ عبد العزيز امليمن ّمتأسٍ  

زم، والعامل الناقد املعروف أجمد الطرابلسي؛   واألستاذ الشاعر حممد البالراجكويت
))ْر شوقي ضيف َّأعضاء جممعنا؛ والعالمة الراوية حممود شاكر، واألديب الكبي

)١١(.  
فهو شديد االعتداد والثقة بزمالء له آثرهم وأثىن عليهم وعلى كل من وجد 

 حممد شاكر؛ وعبد الرمحن احلاج فيه العلم واحلق مثل السيد أمحد صقر، وأمحد
صاحل، وجنيب البهبييت وصبحي الصاحل وحممود الغول وحامت الضامن ومحد اجلاسر 
وإحسان عباس وعبد الكرمي زهور عدي وعبد اهلادي هاشم وشاكر الفحام وعبد 

  .رهم ر وغي الكرمي اليايف وإحسان النُّص وعبد الكرمي األشت
بالفضل، وطاملا مسعت منهم الثناء عليه؛ وكذا يذكره أصدقاؤه وأهل احلق 

عرفته يف أواخر  ((: والقرين بالقرين مقتد، وها هو ذا الدكتور شاكر يقول
ّاخلمسينيات، وأنست بصحبته، وامتدت صداقتنا حىت قضى اهللا قضاءه، 
فعرفت فيه الصديق املخلص، الكرمي اخللق، الطيب القلب، الصادق الود؛ 

  .))نصب نفسه لتلبية قاصديه، ومساعدة طالبهرات، قد  يسارع يف اخلي
 على -  رمحه اهللا - كان ((: ويتابع الدكتور شاكر وصفه ألخالق األستاذ

خلق كرمي، وفيا ألصدقائه؛ حمبا إلخوانه، وكان شديد التعلق باملثل العليا، والقيم 
ُ ُ

ا أخذا شديدا ًاخللقية، قد أخذ نفسه  ًوكان صرحيا صلبا يف احلق،. ً ُ  مل يعرف ً
َاهلوادة، ومل يرض عن املصانـعة كان حيس أنه غريب يف دنياه، فهو حيمل ... َ
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ا ُُلقد أفردته أخالقه ومثله، . َْمهومه، وتـبهظه أحزانه، وال يكاد يرى من يبوح له 
ّن أراه، وأحس مبا يعتلج يف نفسه أردد  وكنت حي. ن ما حوله وباعدت بينه وبي ُ ُ

))طوىب للغرباء(( :ًهامسا قول رسول اهللا 
)١٢(.  

ذه املالمح من قبس إنسانيته الرفيعة، وخلقه النبوي؛ الذي  ونكتفي 
فقد .  يف أهله وبيته، ويف أسرتهأخذ به نفسه؛ وكأنه يتأسى خبلق رسول اهللا 

ُاستقام على احلق والعدل يف كل أمر من أمور حياته؛ فإذا ذكر اإلنسان احلر 
ُ كان صورته؛ وإذا ذكرت العفة والطهارة كان زيه الشريف التقي النقي الن

مجع املروءة ... ُصميمها؛ وإذا ذكر الصدق واجلد والتفاين يف العمل كان عنوانه
  .ووعاها

ُُفالصفحات القليلة السابقة أعجز من أن حتيط باحلديث عن مثله 
ًعلما ... ِّوقيمه، ولعل ما يأيت من البحث يبني مجلة من فضائله وشيمه األخرى

فهو موضوع قائم . بأن احلديث عن مثله وطباعه حيتاج إىل املزيد من الصفحات
  .بذاته
  :رته العلمية  سي- ٣

رف األجيال  إن من حق العلم وتقدير أهله يف كل زمان ومكان أن تعت
ر  ُ ولد ألسرة من أهل اخلي-  رمحه اهللا - ُّن وتفردهم، فاألستاذ  بصنيع املبدعي

الفيحاء من بعلبك مع مطلع القرن التاسع عشر، والصالح؛ وفدت إىل دمشق 
  .وكانت يف األصل تسكن حوران، وانتقلت ألمر ما إىل بعلبك

وقد نشأ يف كنفها ودرج يف مرابع الطفولة، فإذا دخل يف السن الرابعة 
ُْقـرب مسجد الشيخ حميي الدين بن عريب؛ مث التحق ) َّالكتاب(ّوجهه أبوه إىل 

يف سن السادسة، وقد بدأت مالمح النجابة ) دائيةالصاحلية االبت(مبدرسة 
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وامسها ) ز التجهي(ومن مث غدا أحد طالب ثانوية . تظهر عليه يف هذا املرحلة
َّ، وأصبح واحدا من أمهر املواهب السنية؛ اليت تومسها فيه )جودة اهلامشي(اليوم  ً

ز،  ُّنبوغ والتميزم؛ إذ رأى فيه ال أساتذته؛ والسيما أستاذه آنذاك الشاعر حممد الب
َّوفاخر به، فما خيب ظنه؛ مث شهد له األساتذة مجيعا بالعبقرية، أينما حل  ً ّ َّ

  .وذهب، وكذلك عرفه زمالؤه
ّوجتلت شخصية التلميذ الفذ يف املعهد العايل للمعلمي ّفتخرج بعد أربع . ن َّ

  .نهبتفوق ملحوظ على أقرا) م١٩٥٠/  ه١٣٧٠(سنوات يف قسم اللغة العربية لعام 
َّويعد األستاذ الدكتور عادل العوا  ْ من أحسن من -  رفيق صباه رمحه اهللا - ُ َ

وقد بان ولعه؛ بل ((: عرفه يف هذه املرحلة من الدراسة اجلامعية فيصفه بقوله
شغفه باللغة العربية أجلى بيان حني كاد يعزف عن النطق بلغة أجنبية، وكأن لغة 

ًرسله سيال متدفقا  ة الصدق واللسان، فتاإلنسان احلق هي اللغة القرآنية، لغ ً
ُبصوتك اجلهوري الذي زينه فصاحة وبالغة املبي َ ّ ْ ))ن َ

)١٣(.  
ربية يف جامعة  بكلية الت) م١٩٥١-١٩٥٠(مث التحق يف العام الدراسي 

فحاز جبدارة شهادة أهلية التعليم الثانوي سنة ) اجلامعة السورية آنذاك(دمشق 
  ).ربوي دبلوم التأهيل الت(املعروفة اآلن بـ) م١٩٥١(

ًميمما وجهه إىل مواطن ) م١٩٥١/ ه١٣٧١(َّوقد توجه يف هذه السنة  ِّ
ا مدة ) درعا(جذوره األوىل؛ إىل حوران ومدينتها  ِّليكون أحد مدرسي ثانويا

أعلن فيهما إخالصه ألصوله، وظهرت فيه روح املريب الفاضل الغيور . ن عامي
ن على   مثلى للقدوة احلسنة؛ وللحارس األميعلى األجيال؛ فرسم هلم صورة

َّتراث األمة، واحملافظ على لغته الشريفة؛ والسيما حني تصدى ملناقشة أول 
عائشة عبد الرمحن، فأرسل حني . بتحقيق د) م١٩٥٠(طبعة لرسالة الغفران 
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َّاطلع عليها مقالة يكشف فيها عن األخطاء اليت ندت من الباحثة بعد أن 
ا ) الكتاب(َّها، وتوجها مبقالة إىل جملة أثىن على جهد املصرية؛ اليت نشر

لة قد ). م١٩٥١(من عام ) ٦ ج-١٠مج(بدورها يف  ْوإذا كانت أسرة ا ُ
َّتصرفت يف املقالة على حنو ما؛ فإن ما جاء فيها قد أفادت منه احملققة الباحثة 

  )١٤(.يف الطبعة الثانية
/ ١٣٧٣(ًامعة دمشق معيدا لديه ومن مث استقبله قسم اللغة العربية جب

مث أوفده إىل جامعة القاهرة للدراسات العليا، ) م١٩٥٥- ١٩٥٣-   ه١٣٧٥
 ).م١٩٥٨ -   ه١٣٧٨(ر مبرتبة الشرف سنة  فاستحق فيها درجة املاجستي

َْمبوضوع دراسة عن الشاعر ابن الدمينة وحتقيق شعره ُوقد نشر حتقيق الديوان . ُّ
  ).م١٩٥٩(سنة 

َّرحلة العلم يف القاهرة على يد األستاذ العالمة الدكتور واستقرت به 
.  الذي أشرف عليه مرة أخرى لنيل درجة الدكتوراه- رمحه اهللا -شوقي ضيف 

ُوملا كانت مهة الشيخ عظيمة وحبه للعربية أعظم؛ ورأى أن أفضل ما حيقق له  َّ
ا أم الدراسات يف العربية اختار ً موضوعا يف ُُّرغبته الدراسات القرآنية أل

القراءات القرآنية لنيل تلك الدرجة، وانغمس يف إعدادها حىت جنز أكثرها، 
 فعزم -  إذ شاء اهللا له أال حيوزها -ولكنه بدا له ما بدا؛ فطوى ذلك يف سره 

) م١٩٦٢/ ه١٣٨١(مث حط به املقام فيها سنة . ًجازما على العودة إىل دمشق
ًامعة دمشق ليقضي فيه سبعة عشر عاما وانضم إىل أسرة قسم اللغة العربية جب

  ).م١٩٧٩/  ه١٣٩٩(حىت سنة 
وقبل أن جيذبين احلديث عن هذه املرحلة وما بعدها فإن العقل يستفزه 

ذا ّ السؤال احملي ر وامللغز حول عزوفه عن اللقب العلمي، وإحجامه عنه 
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 بكثري، كل من هو أدىن منه - ومازال يطمح -ن طمح إليه  الشكل، يف حي
ًوهو الذي نشر عددا من البحوث العلمية العالية يف تلك املرحلة؛ ومن أمثلتها 

 - ٢مج(ُ وقد نشرت يف جملة معهد املخطوطات العربية - ) القصيدة الصورية(
 وتعليقه املشهور الثاين على الطبعة الثانية لرسالة الغفران - )م١٩٥٦ - ١ج
ًالذي نشر فورا يف جملة جممع اللغة الع) م١٩٥٧(  - ٤ ج- ٣٢مج(ربية بدمشق ُ

  .يف باب التعريف والنقد) م١٩٥٨ - ١ ج- ٣٣مج(و) م١٩٥٧
أما لقاؤه أهل العلم واملعرفة يف القاهرة فقد كان مسته املفضل؛ إذ مجعته 
َّصداقة ال ينحل عراها مع العالمة حممود حممد شاكر، وأمحد حممد شاكر،  ّ َ

ّء اجلهبذ النحرير عبد العزيز ًرمها فضال عن شيخه وشيخ العلما رمحهما اهللا وغي
ن يف رواية احلديث الشريف من الكتب  ي الراجكويت الذي أجازه مرتي امليمن

ن الدارمي، وهي إجازة موصولة بسند متصل  الستة، وموطأ اإلمام مالك، وسن
ّبرجال احلديث الثقات حىت تنتهي إىل اإلمام احملدث أيب الفضل أمحد بن علي 

  .هي آخر إجازة عن القدماءبن حجر العسقالين، و
أجازه ) م١٩٧٨ - ١٨٨٨/  ه١٣٩٨ -  ١٣٠٦(ي  َّوعالمة العصر امليمن

، وخبط يده، )م١٩٦٠/ ه١٣٨٠: منتصف صفر(بالرواية عنه يف القاهرة احملروسة 
: ويف إحدامها يقول. وكان امليمين قد زار دمشق الفيحاء وكتب له إجازة أخرى

ديب أمحد راتب النفاخ بالقاهرة احملروسة لقيت الطالب الراغب والشادي األ((
إين أجزت له أن يروي عين الكتب الستة األمهات، ... ومبدينة دمشق الفيحاء

وموطأ مالك، وسنن الدارمي، وسنن الدارقطين، وبلوغ املرام، كما أجازين به 
( ه١٣٢٦ن بن حمسن مبدينة دهلي سنة  حسي... شيخي  )

)١٥(.  
 األلقاب، وعزف عنها ألنه أخذ نفسه وإذا كان الشيخ قد زهد يف
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رنا عنه األستاذ الفاضل  باإلتقان، والكمال؛ فرأى أنه دون ذلك؛ كما خيب
ره هلذه   صديق عمره الذي يتابع تفسي-  رمحه اهللا - الدكتور عادل العوا 

إن اهللا حيب إذا : (وكأنك امتثلت حلديث رسول اهللا ((: ًاملسألة قائال فيه
إن  :ْوكأنك مل ترض مبقولة الفالسفة املعاصرين )أن يتقنهًعمل أحدكم عمال 

))احلياة مشروع وجود ناقص ال يتم إال باملوت
)١٦(.  

وآخرها شهادة أستاذنا . ًوهذا أيضا ما شهد به األساتذة األخيار ممن عرفوه،
 وقد كان الشيخ مدار -  يف لقائي معه -  أطال اهللا عمره - ّالدكتور إحسان النص 

 - ً شديدا على نفسه، أخذها بالكمال -  رمحه اهللا - لقد كان  ((: ذ قال إ- حديثنا 
َّ فأحجم عن اللقب، وطاملا محلين األستاذ الدكتور شوقي ضيف - والكمال هللا وحده 

ر مرة ملناقشة ما لديه من رسالته يف القراءات القرآنية، ولكنه َ رسالة لألستاذ ودعاه غي
ي على رغبة   ثقة الدكتور شوقي به؛ ويثن يشكر-  رمحه اهللا - كان . مل يستجب

ُ بعدت به السنون عن نيل اللقب العلمي؛ ومل يكن -  كما يبدو - أصدقائه؛ ولكنه 
ا ))..ًهذا استصغارا لشأن الدرجة أو أصحا

)١٧(.  
َّي املتواضعة لشيخنا أنه أخذ نفسه بالكمال واملثال  ولعلي أرى يف صحبت

، وهذا ال مراء فيه، ولكنه يف الوقت نفسه األرحب للعلم، وحب اإلتقان للشيء
كان ذلك الرجل التقي النقي الزاهد الصاحل الذي أدرك حقيقة ما كان األصمعي 
َّقد سبقه إليه من قبل، فلما جتلى عظمة ما يقوم عليه علم القراءات من مسائل 

ًوقضايا، وخشي أن يقع يف حرج ما يف وجه من وجوه القول نأى جبانبه عنه؛ تقى ََ 
ا، وكان عزاؤه عن  ًوورعا؛ كما فعل األصمعي، واكتفى من العلوم بعلم العربية وآدا
َّاللقب العلمي ما انتهى إليه من اإلجازة برواية كتب احلديث عن شيخه عالمة 

ري من  َّالعصر، وما جيده يف طلبته الذين منحهم اللقب نفسه على مدرج شفيق جب
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  .َّيديه الذين يتحلقون حولهكلية اآلداب جبامعة دمشق، ويف مر
) درعا(ّوإذا كانت رحلته العلمية قد بدأت يف مطلع اخلمسينيات مبدينة 

ا استقرت إىل أمد حمدود يف جامعة دمشق بني عامي  ّجنويب سورية فإ
جممع اللغة ( مث انتهى به املقام إىل جممع اخلالدين -)م١٩٧٩ -١٩٦٢(

ًعضوا عامال باملرسوم) العربية بدمشق  التشريعي للسيد رئيس اجلمهورية ذي ً
مع يف ) م١٩٧٦/ ١٢/ ٣٠(تاريخ ) ٢٧٩٨(الرقم  املتضمن قرار جملس ا

  .)١٨()م١٩٧٦/ ٩/ ٢(جلسته األوىل بتاريخ 
مع كان )م١٩٧٧(ُومن مث أقيم له حفل استقبال سنة  ؛ ويف عمله يف ا

ًرزين علما وفكرا ونظرا ومنهجا ودقة يف االج أحد املب ً ً ً رة عليه َ ْتهاد، وقد أخذته الغيِّ
راث، فمنحه اجلهد والوقت  والعمل على تطويره، كما كان عهدنا به مع اللغة والت

مع من بعد بتسميته رئيس املقررين فيه   - ١٩٧٩(والصحة حىت سعد ا
لة واملطبوعات .)م١٩٩٢ . َّوكان له القدح املعلى يف أعمال جلنة األصول وجلنة ا

بكل اجلد واحليوية مشروع خطة جديدة ترسم وجوه (( وهو يناقش وظل هذا دأبه
مع يف املستقبل / ٢/ ١٢(رة له يف يوم األربعاء  وقد شهد اجللسة األخي.  نشاط ا

ّومن مث تواعد مع صديق العمر أستاذنا العالمة الدكتور شاكر الفحام ) م١٩٩٢ َّ - 
اللقاء يوم األحد لالجتماع يف جلنة  على - َّمد اهللا يف عمره وأسبغ عليه ثوب العافية 

لة واملطبوعات، لكن القدر مل ميهله للوفاء باللقاء، فجاء األجل احملتوم  ِّولكل ا ُ ِ

َأمة أجل فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستـقدمون ُ َ َ َ َ َِ ْ َ ََ ََ ً َ َ ُ ٌ
ِ ٍُ ُ َ َ َُ َ َِ َّ]  ٣٤/ ٧األعراف [

لي والعامل الفذ ا الشيًن عاما كان فيه وانتهت رحلة مخسة وستي َخ الفارس ا ُ
)١٩(.  

من أبرز  ((ولذلك كله يشهد األستاذ العامل الدكتور شاكر الفحام بأن 
ُفطر على القراءة واملطالعة، وأحب . ًصفاته أنه كان معلما، باملعىن الرفيع للكلمة
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ا له لسان وهوية وحياة؛ وقد عب َّالعربية وعلومها احلب اجلم، إ َّ ا حيسه من ر عم َّ
ا العريب املبي((: ذلك بقوله )) ن آليت على نفسي أال أعيش إال هلا، ولكتا

)٢٠(.  
ن عن علم واسع وثقافة  زم العربية املبينة يف حديثه، ويبي ومن هنا كان يلت

َمتنوعة استوعبها ذهن وقاد وحافظة فوالذية، ومل نشعر أنا وغي ر واحد من أصدقائي  َّ
ألئمة الكبار األثبات، والعلماء األخيار من القرن الثاين أوالثالث إال أنه أحد أولئك ا

َأو الرابع اهلجري، إال أن زمانه قد تأخر فعاش بيننا وكم كانت األجيال من الطلبة . ّ
  .واملريدين واألصدقاء وأهل العلم حمظوظة به؛ بل األمة كلها

اية هذه الفقرة ما قاله الصديق  العزيز الدكتور ويف ضوء ذلك كله أقول يف 
ٍّمازال األستاذ ينبوع علم عد، فمنه ما وعته صدور ((: حممد الدايل ِ ٍِ اخلاصة من  َ

َّأصحابه وتالمذته، ومنه ما بثه فيما نشره، وفيما مل ينشره من النصوص، وفيما 
ا مكتبته؛ وذهب مبوته  ّكتبه من مقاالت، ومنه ما قيده على الكتب اليت حو

ستاذ باق إىل يوم القيامة، ال ينقطع حىت يرث اهللا األرض ر، فعمل األ علم كثي
  .)٢١())ن ر الوارثي ومن عليها، وهو خي

  .وهذا كله ينقلنا إىل احلديث عن مكانته الفكرية والعلمية
  : مكانته الفكرية والعلمية - ٤

َّلعل استشراف مكانة عالمة بالد الشام العلمية واألدبية واللغوية، بله الفكرية 
فقد انغمس يف .  نسيج وحده-  ومايزال -  يكاد يكون من احملال، فقد كان كلها

خدمة العربية وعلومها، واألدب وأجناسه وفنونه، وكان من كبار علماء القراءات 
انغمس يف ذلك كله انغماس الصويف الزاهد يف ملذات احلياة ومتعها، ال . القرآنية

ب، فيهما فنيت روحه؛ وبعشقهما راث، وصحبة الكتا نصيب له منها إال خدمة الت
َّتعلق حىت الثمالة، فلم تأخذه ظاهرة املقاهي الثقافية، وال عادات ريادة النوادي، ومل 
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ن الشهوة املادية واحلسية من هذه الدنيا الفانية، فإذا ما حبثت عنه لن  تستفزه شياطي
ن به، أو مكتبه زله وشداة العلم، وأصحاب الفكر حييطو من: جتده إال يف أربعة أماكن

َّوقد انكب فيهما على كتاب ... يف قسم اللغة العربية؛ أو مكتبه يف جممع اللغة العربية
ر فهو البحث عن كل جديد يف  أما املكان األخي. يقرأ فيه، أو حبث يردد فيه النظر

تمع والت راث والثقافة  مكتبات دمشق؛ ألنه يرى أن الكتاب نافذته على الذات وا
َّومر شهران أو ((:  وهذا ما حيكيه على مسامعنا األستاذ إبراهيم الزيبق؛ فيقولوالكون،

ّر؛ وطال شوقي إىل األستاذ وجمالسه، إال أن اخلوف كان يصدين عن زيارته؛ حىت  أكث
َّوما إن وقعت عيناه علي حىت بادرين بالسالم؛ . كان يوم رأيته فيه مصادفة يف مكتبة

كان يف صوته ونظراته هذا الشوق . ؟ مل أرك منذ زمنأين أنت : ًوقال يل متشوقا
سأزوركم الليلة؛ إن شاء : الذي حتس حرارته يف أعماق القلب، داريت خجلي؛ وقلت

)) اهللا
)٢٢(.  

ما زرته يف داره ((:  فيقول-  رمحه اهللا - أما األستاذ املفكر عبد اهلادي هاشم 
ن يف الشرق  لتحقيق املعروفيًمرة إال وجدت عنده زائرا من كبار رجاالت البحث وا

والغرب؛ جاؤوا يستفتونه يف قضية علمية؛ أو يطارحونه احلديث يف مشكلة لغوية؛ 
  .)٢٣())ن ن املتمرسي رين من املتخصصي جيدون عنده ما ال جيدون عند الكثي

ً جبال راسخا من -  رمحه اهللا - كان ((: ويقول األستاذ الدكتور شاكر الفحام ً
ًعل الكتاب خدينه وأنيسه، فال تراه إال قارئا أو مقرئاجبال العلم؛ قد ج ًْ ُ مث  ))َ

: يستشهد بعبارة للشيخ املفكر املرحوم عبد اهلادي هاشم قاهلا يف األستاذ النفاخ
َّرا من العلوم اليت عرفها السلف، أو استحدثها اخللف؛ وبذ األقران يف  كثي((وقد أتقن  ً

كالقراءات والنحو : يف عصرنا هذا يف بلدنا هذافنون منها، انتهت إليه الرياسة فيها 
هذا . َّفقهها وعلمها، وأصبح حجة فيها ال ينازعه منازع: والبالغة والعروض واللغة 
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))َّز يف الكتابة تفرد به واشتهر ِّإىل أسلوب جزل متمي
)٢٤(.  

ِّلو جاز أن منثل لبعض الناس بالكتاب  ((: ر فيقول رف له األستاذ األشت ويعت
ن صديقي األستاذ أمحد راتب النفاخ يكون واحدة من املخطوطات النادرة اليت لكا

جار عليها الزمان فوقعت فيها خروم وانطمست كلمات، وانقصفت أوراق، ولكنها 
َّظلت حية حتتفظ بقيمتها وتنفرد حبقائقها، فما جنده فيها قد ال جنده يف كتاب 

)) آخر
َّج العلم املبجل حممد إحسان النص فيثين أما أستاذنا الدكتور الفاضل وتا. )٢٥(

كان قمة شاخمة من قمم البحث ((: على مكانته يف البحث العلمي والفكر؛ فيقول
ًالعلمي، وكان حبرا فياضا يف جمال الدراسات اإلسالمية واللغوية واألدبية، وكل ما  ً

))راث العريب اإلسالمي يتصل بالت
)٢٦(.  

َ العلم والبحث واللغة يف زمانه، ومل جير أحد َّفاألستاذ النفاخ تربع على عرش ِ

لي زلة السابق، ومل يت يف حلبته؛ كان مبن ّراجع قط إىل مرتبة املصلي أو ا إليه املورد ... ّ
من كبار ((وكان له أصدقاء . وعنه املصدر، وهو وحده من يتصيد شوارد األفكار

وكلهم عرفوا له مكانته العلمية ى أقطار العروبة واإلسالم،  ن يف شت العلماء والباحثي
)) ورسوخ قدمه يف علوم العربية؛ والدراسات اإلسالمية والقرآنية

)٢٧(.  
َََّفكم من صديق، أو عدو عامل أقـر لك بالفضل والعلم؛ اعت ٍ رف لك  ّ

اجلميع بقصب السبق؛ وعرفوا عن كثب قدرتك العظيمة على اكتناه احلقائق 
ّوكأنك ورثت هذا كله من عالمة . ليب الناسز أسا ومعرفة مفاصل الكالم ومتيي

َّي؛ والعالمة الراوية حممود شاكر، مث عمقته حبدة الذكاء وسرعة  العصر امليمن ّ
  .اخلاطر، ودقة الفهم

فإذا قرئ عليك كالم ما من دون نسبة عزوته إىل صاحبه، وما خاب 
ْحدسك يف أسلوب ما؛ وأنت القائل َّ أحس يف رابين يف هذه النسبة أين مل ((: َ
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ُالكتاب نـفس ابن القيم الذي أعرفه فيما قرأت من كتبه، وال طريقته َ ِّ َ مث رأيت . ََ
ِّ قال يف التعليق على ترمجة ابن القيم يف -  رمحه اهللا - ر الدين الزركلي  األستاذ خي

أخبار (ُنسب إليه كتاب ) ٧٨ر  منوذج الشيخ مني(ويف ) - ٢٨١/ ٦األعالم (
ًوزي؛ والكتاب أشبه بكتب ابن اجلوزي حقا؛ إال أن أمر وهو البن اجل) النساء

)) تسميته حيتاج إىل مزيد من التحقيق
وقلت يف تعليقك على حتقيق الطبعة . )٢٨(

ً اجتهادا -  ١٩٥١ سنة - وما كنت قلته  ((): م١٩٥٧سنة (الثانية لرسالة الغفران 
ًقد وجدته مؤخرا منصوصا عليه  مع خالف يف - فقد أورد ابن قتيبة األبيات . ً

)) )٣٧٦(ر ص  يف املعاين الكبي- بعض اللفظ 
)٢٩(.  

كان من أقدر الناس على  ((: ًر قائال  ويؤكد ذلك أستاذنا الدكتور األشت
يعين حماورها (ُّقوة التمثل؛ والوقوف على مفاصل الكالم، كما كان يسميها 

 كتب أن ًوكان يبلغ من العمق يف حتليل الكتب أحيانا ما يصلح لو) الفكرية
)) ًيكون درسا يقرأ

)٣٠(.  
كنت آتيه  ((: وحيدثنا األستاذ الزيبق عن جتربة له مع الفقيد الراحل فيقول

 أصيل كل يوم، أقرع بابه على استحياء، فيستقبلين كعادته بوجه -  كعاديت - 
َّرة اليت باتت أحب إيل من بييت، وأجلس حيث اعتدت  طلق؛ أدخل الغرفة الصغي َّ

ا، وأنشر أوراقي، وتبدأ جلسة لن أنساها طوال عمري؛ جلسة أن أجلس فيه
تعيش فيها لذة اكتشاف املعاين املخبوءة حتت أطالل التصحيف والتحريف 

وأذكر مرة أين سهوت يف أثناء . ّوتشهد قراءة للنص هي إبداع له من جديد
ا َّومل خيل هذ. َّر فقدمت كلمة على كلمة يف البيت نسخي ألحد أبيات ابن مني

ًن تأمله طويال؛ قال يل جازما التقدمي بوزن البيت وال مبعناه، ولكن األستاذ حي ً لو : َّ
َّكان قائل هذا البيت شاعرا حقا لقدم هذه الكلمة على تلك ً ًفوجئت حقا؛ ومل . ً
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وحني عدت إىل البيت حبثت عنه يف املخطوط فوجدته على الصورة . ًأجد جوابا
)) ر البيت يف اليوم التايل ما زاد على التبسم رته خبّ خبن  اليت اقرتحها األستاذ، وحي

)٣١(.  
ي يف هذا املقام إال أن أسوق حكاية ما وقع يل معه، فقد كنت  وال يسعن

أليب عبيد البكري؛ فاعتاص علي ) مسط الآليل(ذات يوم أراجع مسألة يف كتاب 
ْأمرها وأشكل، واشتد يب الكرب ألن الساعة غي اتفه، بيد أن ر مؤاتية لكي أه َ

َّجفائي األعرايب كان أقوى من مدارج الكياسة واملدنية، فإذا بيدي تقع على قرص 
ي من  َّردد يف ذهن ُن كان ألف سؤال وسؤال يت  على حي- ِّاهلاتف وحترك أرقام هاتفه 

ًأهال يا :  ما إن مسع ندائي حىت تلقاين بقوله-  رمحه اهللا -  ولكنه - هذا التصرف 
فإذا به خيفف عين ثقل جبل كان يعلو عاتقي، وزال . ت يا أخانا؟ن، أين أن حسي

َّاحلرج، وشفي جرح كريب بكلماته الودية، فكان أشبه جبراح ماهر أبرأ نفسي من  ْ َ
ر معتاد يف شدة  زله وقت اهلاجرة من صيف دمشقي غي ودلفت إىل من. سقمها

نطقة اجلبة من زله يف م حرارته؛ وكنت أقطن على مسافة أميال معدودة من من
ي يف سفح قاسيون من منطقة ركن الدين، وما  ن بيت الشيخ حميي الدين؛ على حي
رحيب والبشر وكأنه يلقاين  َّي بوجه يطفح باملسرة والت إن فتح الباب حىت استقبلن

السالم عليكم ورمحة اهللا : َّأول مرة بعد غيبة طويلة؛ وهو يقول رادا علي السالم
َّا أخانا؛ تفضل يا أخانا، أين أنت يا أخانا؛ مل نرك منذ أمد ؟ ًوبركاته، أهال ي

لس إىل إحدى األرائك الت رة، لكنها كانت  راثية القليلة يف الغرفة الصغي ويأخذين ا
ا غرفة أشبه بغرف الزهاد  ُّفسيحة األرجاء يف احتضان شداة العلم وحمبيه، إ

َّ تعود أن يتخذها لنفسه؛ وهي دون ن، مث أخذ األستاذ جملسه على أريكة والناسكي
ا؛ فسارعته بالسؤال، باسطا له قول البكري، ظانا الظن احلسن بزناد  ًبقية أخوا ً
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ما : ًي ألفظ كالم البكري على منواله احلق، فإذا به يقاطعين قائال فكري، وبأنن
ًهكذا يقول الرجل، وهذا كالم مل أعهده يف أسلوبه، مث ألقى إيل كالما يعتق د أنه َّ

ض إىل غرفة جماورة كانت خمصصة للكتب، فإذا . الوجه الصحيح َّومن مث 
بكتاب البكري يستقري كالم األستاذ، مل خيرم منه حرف، فجاء كما ذهب إليه؛ 

َّمث ذلل يل ما كان قد اعتاص علي وشغلن ًي، وبني يل الوجه فيه؛ فغمرين علما  َّ َّ
  .ورمحة

ىت صار مصدره ونبعه، واستقام فيه على لقد مسا بالعلم الشريف األصيل ح
منهج احلق والصدق والدقة والشمول واالتساع فكان الكامل فيه؛ ومل تعد صفة 

َالكملة( َ ؛ )٣٢(ن، كالربيع بن زياد العبسي ًحكرا على بعض العرب من اجلاهليي) َ
وكأنه ينطبق عليه قول حميي الدين بن عريب يف نظرية اإلنسان الكامل، فهو الكون 

  :) ٣٣(األصغر
 ر ُّسر الوجود الكبي   ر هذا الوجود الصغي

 ًواحدا من علماء العربية الكبار، يكاد يكون ال مثيل له يف ((فاألستاذ النفاخ كان 
 )٣٤(ر  كما قال الدكتور األشت)) َّأوطان العربية املمتدة إىل حيث يقرأ القرآن ويؤذن للصالة

لم على يديه، وكم من قوافل بعيدة استقرت مطاياها َّفكم من أجيال متعاقبة تلقفت الع.
ال بعد علل   .ًعند عتبات بيته، وصدرت عن منهل علمه 

ّهلذا كله فإن فقده ال ميثل فقدا عظيما لذويه وأهله وخالنه وطلبته  ً ً ِّ
ا الوطن  ومريديه وأهل العلم والعربية فحسب، بل هو خسارة كب ُرى أصيب 

ذه الف. كله لقد فقد جممعنا ((: جيعة أستاذنا الدكتور النص فقالَّوقد أحس 
َّبفقده ركنا من أركانه الوطيدة، وفقدت األمة العربية باحثا حمققا قل نظراؤه يف  ً ِّ ً ً

)) أقطار الوطن العريب
)٣٥(.  
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ي باألستاذين  ي يف هذا املقام عدم ذكر ذلك اللقاء الذي مجعن وال يفوتن
ما ... ن، والدكتور أمحد مطلوبَّن الدكتور حامت الضام الفاضلي فقد التقيت 

رموك؛ يف أيام انعقاد مؤمتر النقد  يف رحاب جامعة الي) م١٩٩٧(صيف عام 
ًوكان األستاذ عالمة الشام مرتكز حديثنا أبدا؛ كل منهما ... األديب السابع َّ

ًيقرظه على طريقته مبا ال ميكن أن تتسع له الصفحات، سواء كان ذلك يف 
ر أغوار النَّص  حقيق أم سعة العلم؛ وعمق املعرفة؛ أم القدرة على سبمنهج الت

  ...ّراثي ورد األشكال إىل أشكاهلا الت
زاز؛ ألنك كنت الغائب احلاضر يف ذلك املؤمتر  فكم شعرت بالفخر واالعت

  .مع العديد من األصدقاء الذين يتسابقون إىل الثناء على قدرك وشخصك
ن الدنيا فإن ذكرك العطر باق ما بقي فإذا كان جسدك قد انقطع م

  .راث الوفاء والصفاء؛ وما بقي أهل العلم وحمبو العربية والت
ًي تركتها زادا هلم ولنا؛  وال شيء أدل على أقواهلم من آثارك السنية الت

َّزة قل أن جند هلا  ِّومن منهجك يف التحقيق والبحث العلمي، إنه مدرسة متمي
ا ربطت بي راثي، ومل تنفصل عن املعاصرة بكل  ن أصالة التحقيق الت ًمثيال؛ أل
  .مالحمها الفكرية البناءة

  .وهذا ما سنتحدث عنه فيما يأيت 
  : آثاره- ٥

ًترك األستاذ النفاخ لنا ولألجيال املقبلة آثارا على قلتها تدل على إبداع 
ٍّفريد، وفهم رفيع؛ ونقد فذ وجريء ينة، كتب وفهارس مث((فقد بقي لنا منه ... ٍ

ر مما مل  ًومقاالت وخمتارات، ونقول، ورسائل وشروح وتعليقات؛ فضال عن كثي
وهي يف مجلتها ثروة أدبية ولغوية . ر يف القراءات ُيطبع منها، وفيها أثره الكبي



  
٤٤١  ن مجعة حسي.  د- أمحد راتب النفاخ ُ األستاذمة الشامَّالَع

)) تبلغ الغاية يف اإلتقان
)٣٦(.  

ّ أخذ نفسه بالكمال، وحب اإلتقان، -  رمحه اهللا - وسبق أن أشرنا إىل أنه 
َّ قل نتاجه من الكتب بيوهلذا   :)٣٧(ن أيدي الناس، وصدق فيه قول العباس بن مرداس َ

ُوأم الصقر مقالت نـزور َُ ٌ ْ ِ َّ  ًرها فراخا ر أكث ُبغاث الطي   ُُّ
ٍوإذا كانت كتبه قليلة العدد، فأفكاره املبدعة ال حيصيها حمص، ومريدوه  ُْ

السيما اإلسالمي، أعظم من مشرق الوطن العريب إىل مغربه، ويف العامل كله، و
ر املئات من  ل من معينه الث ((: ّولذا قال األستاذ النص. ّمن أن يعدوا

رف من مورده اآلالف من الطالب من أبناء العروبة الذين قرؤوا  ن، واغت الباحثي
))عليه

)٣٨(.  
ي سبح   كما يقول األستاذ الدكتور حسن-وقد عرف القاصي والداين 

زة  ِّرة متمي ما كان لألستاذ النفاخ من خب (( -) لعربية السابقرئيس جممع اللغة ا(
فاألستاذ سلفي املنبت ... راث، ومن اطالع واسع على اللغة يف حتقيق كتب الت

))عصري املنهج
)٣٩(.  

َّره بتصحيح ما كان يراه يف عمله احملقق؛  ومل يبخل على صديق، أو غي
ّراث وأئمته قد جرا عليه  اءه للتولعل حق العلم ووف. ألنه كان رجل علم وعدل

َنقمة عريضة ممن مل يصدعوا للحق؛ على حي ْ ن كان يرى يف تصحيح أخطائهم  َ
ِّفلم يكن نقده ألي باحث أو حمقق على ...  مؤازرة هلم وللعلم -  رمحه اهللا - 

ر يف تصحيح كل ما ميكن  وجه التجريح أو الطعن فيه؛ بل كان على وجه اخلي
ال إمنا كان منه توجيها  در التِّأن يشوه من مصا ًراث، فشدته بل حزمه يف هذا ا َّ ِ

ًوتسديدا لكل عمل؛ ولئال يتجرأ أحد على إخراج كتاب تراثي قبل استكمال 
  ...صورة حتقيقه على وجه دقيق وصحيح 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

) رسالة الغفران(ن ما كان من تعليقه على حتقيق  ُولعلي يف هذا املقام أبي
َّ وقد أذعنت للحق، وأخذت بكل ما عن له من للدكتورة بنت الشاطئ؛

 بروح العلم واحلق لديها قبل تعليقه -  رمحه اهللا -نظرات وآراء؛ هلذا أشاد 
ًوبعده؛ ومما قاله مقرظا إياها  -  يف الطبعة األوىل –َوكانت احملققة ضبطت  ((: ِّ

َشطبا(كلمة  ا مجع شطبة؛ وهي  بضم الشي) ُ َن وفتح الطاء؛ وشرحتها بأ ُ
ْالسعفة اخلضراء َْ ضبط الكلمة، وذكرت – يف مقايل السابق -ُفصححت . َّ

ا ينبغي أن تضبط  َِشطبا(أ ن وكسر الطاء؛ أو بالتحريك؛  بفتح الشي) ُ
. جبلباالعتماد على القاموس احمليط والآليل ومعجم البلدان؛ وهو اسم 

مقايل؛  الشرح على ما جاء يف -  يف الطبعة اجلديدة - ِّفأصلحت احملققة 
َشطبا(ن الكتاب مضبوطة كالسابق  ن أبقت الكلمة يف مت على حي ُ(((

)٤٠(، 
ًوحتما قد وقع منها هذا سهوا  ً...  

ومل ) م١٩٥٠(ًهكذا تركت نباهته أثرها واضحا منذ وقت مبكر، سنة 
ونستدل على هذا . ًتزد سنه على ثالثة وعشرين ربيعا، وإثر خترجه من اجلامعة

ًكرين الكتب مث املقاالت تبعا لتاريخ نشرهامن آثاره اآلتية ذا
ن  ِّ، ومنوهي)٤١(

  .بآثاره املخطوطة 
  : الكتب المطبوعة –ًأوال 

) منهاج شهادة الثقافة العامة يف كلية اآلداب: ( النصوص األدبية- ١
  .م١٩٥٥/  ه١٣٧٤ -  مطبعة اجلامعة السورية - بإشراف أمحد راتب النفاخ 

 -أيب العباس ثعلب، وحممد بن حبيب صنعة :  ديوان ابن الدمينة-٢
  .م١٩٥٩/  ه١٣٧٨ - القاهرة - مكتبة العروبة -حتقيق أمحد راتب النفاخ 

َّر، ولكنه دل فيه على مقدرة  وهو جزء من رسالته لنيل درجة املاجستي



  
٤٤٣  ن مجعة حسي.  د- أمحد راتب النفاخ ُ األستاذمة الشامَّالَع

راث، واالهتداء إىل  ّعالية يف التقصي والتحقيق وسعة االطالع على مصادر الت
َّ ومع ذلك فقد أكد تواضعه للعلم والعلماء، إذ قال حل املشكالت العويصة،

ًن عملي، وما أريده له بونا بعيدا؛ وإين آلمل أن  ُّوبعد؛ فما أشك أن بي ((: فيه ً
ن على  ن ممن ينظرون يف هذا الديوان ما يعي أجد من آراء الزمالء الدارسي

استكمال أسباب التحقيق؛ من تقومي عوج، أو تصحيح خطأ، أو تاليف 
  .)) نقص

ً فما وجدوا فيه شيئا ميكن أن - من دون شك -وقد نظروا فيه 
ولعل اختياره هلذا الشاعر الغزيل ليس إلعجابه به فقط؛ . ُيضيفوه حىت اآلن

ا آنذاك؛ فجعله نافذة له للتعبي ُّوإمنا حلالة نفسية ذاتية كان مير  ر عن مشاعره  ّ
هذا ما يستشف من حديث و... املرهفة دون أن يبوح مبكنون نفسه صراحة

ر معه؛ يف منتصف ليل صيفي مقمر ومها ميشيان يف  خاص لألستاذ األشت
ْراحا حتت شجرة صفصاف جبوار  ّفلما كال است. ًأطراف دمشق قريبا من كيوان َ
  .)٤٢(ر يزيد، فجاشت نفسه بالبوح

َّاختارها وعلق عليها أمحد راتب :  خمتارات من الشعر اجلاهلي-٣

  .م١٩٦٦/   ه١٣٨٦ – دمشق –مكتبة دار الفتح  –النفاخ 
ًويعد هذا الكتاب مدرسة يف االختيار الدقيق منهجا وحتقيقا واستقصاء  ً ً ُّ

ًوتعليقا؛ وإثباتا للحواشي الدقيقة  ًوتدريبا على خنل الروايات وتصحيحها ... ً
ر من  ًوقد أخذ بعض املعاصرين جزءا ليس باليسي. وإثبات املطلوب منها 

ُ، ووضعوه يف كتبهم حىت نسب إليهمالكتاب َ
)٤٣(.  

/  دار اإلرشاد–صنعة أمحد راتب النفاخ :  فهرس شواهد سيبويه-٤
  .م١٩٧٠/  ه١٣٨٩ – بريوت –ودار األمانة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ًوهذا الكتاب فريد يف بابه، فهو من أهم الكتب علما وحتقيقا، وقد  ً
رآن فاحلديث مث الق: َّإذ نسق الشواهد. ن َّتفوق فيه على أمثاله من احملققي

َّالشعر، فقرب كتاب سيبويه إىل الناس، بصرهم مبسائله العويصة؛ وذلل هلم  َّ َّ
  .)٤٤(َّالطريق الوعرة، وشذب مسالكها

 - حتقيق أمحد راتب النفاخ -أليب احلسن األخفش :  كتاب القوايف-٥
  .م١٩٧٤/  ه١٣٩٤ -روت   بي-دار األمانة 

ى نسخة خمطوطة وحيدة ميلكها َّوكان قد هيأ هذا الكتاب للطبع عل
َِِّوحده؛ ومن مث علم بنية أحد الباحثي َ

َُن األفاضل نشره؛ فتلبث وتريث، مث ظهر  َِ ْ َ
) م١٩٧٠/  ه١٣٩٠(ًمطبوعا يف وزارة الثقافة بدمشق عام ) القوايف(كتاب 

ًبتحقيق الدكتور عزة حسن، نشر نقدا له يف جملة جممع اللغة العربية بدمشق يف 
لد ال ً، مث عقد العزم على نشر الكتاب حمققا وحمررا من كل )٤٥(ن سابع واألربعيا ً َّ

  .عيب، فكان يف طبعته السابقة 
ومن يرجع إىل طبعة وزارة الثقافة، وإىل طبعة الشيخ اجلليل يدرك البون 
ِّالشاسع بينهما، ففي عمل الشيخ جهد العامل احملقق املتابع املناظر القابض 

  .ث ومعرفة دقائقه وأسراره را على مصادر الت
أليب أمحد العسكري :  شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف-٦

ّ حتقيق الدكتور السيد حممد -(  ه٣٨٢ -٢٩٣: احلسن بن عبد اهللا بن سعيد(
 مطبوعات جممع اللغة العربية - مراجعة األستاذ أمحد راتب النفاخ -يوسف 
  .م١٩٨١ /   ه١٤٠١ -بدمشق 

ًمحه اهللا هلذا الكتاب فضائل ال حتصى؛ شرحا وتعليقا َّقدم األستاذ ر ً ُ َ
. وقد صدر القسم األول من الكتاب: دعا إىل جعله يف قسمني((وإضافات مما 



  
٤٤٥  ن مجعة حسي.  د- أمحد راتب النفاخ ُ األستاذمة الشامَّالَع

ُمما يؤسف له أن األسباب مل تتهيأ لصدور القسم الثاين منه؛ ففاتنا بذلك علم 
)) غزير

  .َّ، كما ذكر األستاذ العالمة الدكتور شاكر الفحام )٤٦(
ّأثبت األستاذ للكتاب مقدمة جليلة نوه فيها بفضل شيخه امليمين؛ وأشار و

ًإىل تتبعه لنسخ الكتاب يف القاهرة ودمشق، رأى تطابقا بي ن أصول شيخه، وما  ُ
ًوقف عليه احملقق الدكتور يوسف، مث بني جودة القسم األول حتقيقا وشرحا، على  ً َّ ِّ

ِّقق عمل فيه وهو بعيد عن مكتبته، حني مل يكن الثاين مبستوى سابقه؛ ألن احمل
  .)٤٧(ًرا للتعليق عليه ًوشيخه امليمين، مما وجد فيه جماال كبي

َّوكنت إذا ما عن يل ما ((: ِّز تعليقاته من تعليقات احملقق فقال َّوقد مي
)) [ ]ن ن حاصرتي َأزيده على تعليقات الدكتور جعلته ما بي

)٤٨(.  
  :ما ناظرها  المقاالت المنشورة، و–ًثانيا 
 - ٦ ج- ١٠ مج - املصرية ) الكتاب( جملة - ) تعليق ونقد: ( رسالة الغفران- ١

  .م١٩٥١ -يونية / حزيران
لة فتصرفت  ا إىل ا َّوقد أشرنا سابقا إىل أن حبثه هذا أول مقالة له أرسل  ً

ا   .فيها حىت أفسد
 -  ١ ج- ٢ مج- جملة معهد املخطوطات العربية -  القصيدة الصورية -٢

  .م١٩٥٦
 - جملة جممع اللغة العربية بدمشق - باب التعريف والنقد - رسالة الغفران -٣

 - ١ ج-٣٣ومج/ م١٩٥٧ لعام -)٦٨٥( ص-٤ ج-٣٢ ج-  ٣٢مج
  .م١٩٥٨ لعام -وبعد ) ١٤٦(ص 

 -  جملة جممع اللغة العربية بدمشق– باب التعريف والنقد - احملتسب -٤
 -١ ج-٤٣ومج/ م١٩٦٧ -وبعد ) ٧٥٨( ص-٤ ج-  ٤٢مج



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤٦  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  .م١٩٦٨ لعام - وبعد ٣٦٩ ص-٢ وج-وبعد ) ٧٩(ص
َّوعرض مجلة ما استدركه حىت ختام الكالم يف سورة البقرة؛ مث رغب إىل ((

ن بالكتاب أن يعيدوا معارضته باألصل ثانية، وأن يستعينوا على  القائمي
)) استكمال حتقيقه بأصول أخرى

)٤٩(.  
 - ١٥ مج–د املخطوطات العربية  جملة معه– املعيار يف أوزان األشعار -٥

  .م١٩٦٩ لعام -٢ -١ج
  .م١٩٧٠ - ١ ج– ٥ السنة – جملة العرب – نظرات يف كتاب الالمات - ٦
 -  جملة جممع اللغة العربية بدمشق – كتاب القوايف أليب احلسن األخفش -٧

  .م١٩٧٢ -وبعد ) ٩٢( ص - ١ ج-٤٧مج
 ٤٧ -العربية بدمشق  جملة جممع اللغة - تعقيب على أرجوزة يف العروض -٨

  .م١٩٧٢ لعام -وبعد ) ٨٦٣( ص -  ٤ ج-
جملة جممع اللغة العربية بدمشق :  كتاب إعراب القرآن املنسوب إىل الزجاج-٩

 ص -١ ج-٤٩ومج/ م١٩٧٣ -)٨٤٠( ص -٤ ج- ٤٨ مج -
  .م١٩٧٤ - )٩٣(
َ كلمة يف حفل استقباله، وقد حتدث فيها عن سلفه الشيخ حممد - ١٠ َ َّ

 - ١ ج- ٥٣ مج -  جملة جممع اللغة العربية بدمشق - جة البيطار 
  .م١٩٧٨ - )٢٤٥ - ٢٢٠(ص 

جة ال توجد إال فيها، فضال  ًوتعد كلمة هامة يف الكشف عن عوامل للشيخ  ُّ
  .عن أمور كثرية أخرى 

َفـعل( حركة عني املضارع من - ١١  - جملة جممع اللغة العربية بدمشق -) َ
ل يف هذا املقال ويد. م١٩٨٢ -)٤٨٥ -٤٧٢(  ص-٣ ج-٥٧مج



  
٤٤٧  ن مجعة حسي.  د- أمحد راتب النفاخ ُ األستاذمة الشامَّالَع

ًفهو يعلق مثال . على معرفة عجيبة بعلم ال ميكن أن ينضبط بشكل وطريقة ِّ

 وما مسع فيه الوجهان؛ ((: فيقول) َنصر(و) َضرب(على عني املضارع يف 
رك لكل امرئ أن ينطق به على  فاألصل فيما كان من هذا القبيل أن يت

ولكن إذا ما شاء امرؤ . ..الوجه الذي جيذبه إليه طبعه وخيف على لسانه 
رما إنكار على  ًأن خيتار لنفسه يف ذلك مذهبا يبنيه على أصل ما؛ من غي

َمن خالف اختياره اختياره فال حرج عليه يف ذلك َ َ ُ
)٥٠(.  

 - حتقيق األستاذ عبد الكرمي زهور عدي : َّ كتاب احملبة هللا سبحانه- ١٢
 -غة العربية بدمشق  جملة جممع الل- مراجعة األستاذ أمحد راتب النفاخ 

 ص   -٢ ج- ٥٩ومج/ م١٩٨٣ - )٧٢٩ -٦٥٧( ص -٤ ج-٥٨مج
  .م١٩٨٤ - )٥٠٤ -٤٦٣( ص -٣وج) / ٢٨٤ -٢٤٥(
 - ٣ ج- ٥٩ مج-  جملة جممع اللغة العربية بدمشق -  نظرات يف نظرات - ١٣

 - ٢ ج- ٦٠ومج/ م١٩٨٤ - )باب التعريف والنقد) (٦١٨ - ٥٨٧(ص 
  .م١٩٨٥ -٣وج
مع األستاذ - ١٤ جملة جممع اللغة العربية : عبد الكرمي زهور عدي فقيد ا

  .م١٩٨٥ -٣ ج-  ٦٠ مج-بدمشق 
 - ٤ ج-٦٠ مج- جملة جممع اللغة العربية بدمشق - استفتاء وجوابه - ١٥

  .م١٩٨٥
لألستاذين أمحد راتب ) باب التعليقات( أشعار اللصوص وأخبارهم - ١٦

 - ة بدمشق  جملة جممع اللغة العربي-ّالنفاخ والدكتور شاكر الفحام 
  .م١٩٩١ -٤ ج-٦٦مج

ن امللوحي؛ مث مجعها ثانية؛  واألشعار من صنعة األستاذ عبد املعي



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  .وأصدرها يف كتاب خاص 

  :ر المنشورة   اآلثار غي- ًثالثا

ن وتصحيح ما  لعله من نافلة القول أن نذكر مؤازرة األستاذ النفاخ للمحققي
ًكان يعن له، فضال عن االستشارات الكثي ...  قبل مريديه وأصدقائه رة من ّ

وكل منهم حمضه الشكر يف مقدمة كتابه، ... الستطالع رأيه والوقوف على احلق 
  .رافهم ما عرفنا ذلك ، ولوال اعت)٥١(وأثىن على فضله وعلمه

أما آثاره اليت مل تظهر إىل النور فأبرزها ما يتعلق بالقراءات القرآنية اليت 
ًفضال عن علوم القرآن؛ ... لدراسات العليا ًأملى شيئا منها على طلبته يف ا

طبقات (لألزهري، وكتاب ) معاين القراءات(لألخفش، و) معاين القرآن(مثل 
أليب علي الفارسي، ) العسكريات(و) رازيات الشي(للحافظ الذهيب؛ و) القراء
رها مازالت خمطوطة؛ وحمبوسة يف  فهذه اآلثار وغي. للسخاوي) َُّمجال القراء(و

  .مكتبتهخزائن 

وحفلت كتبه بالتعليقات ((: ّهلذا يقول األستاذ الدكتور شاكر الفحام
 موضع - ً وهو يقرأ كتابا - إذا الح له - رمحه اهللا -ِّالثمينة القيمة؛ فقد كان 

حيتاج إىل تعليق إليضاح مبهم، أو إصالح غلط؛ يسارع إىل إثباته يف حاشية 
ِّعليها إال عامل ثبت متمكن وكانت هذه الفوائد اليت ال يقوى . الكتاب َ

ا ))َّكاألستاذ راتب، معروضة لكل وارد أحب أن ينتفع 
)٥٢(.  

تأويل (َّ ما علق به على كتاب - فيما اطلعت عليه -وقد اطلعت 
إن ما حواه هذا الكتاب : - رمحه اهللا - وأذكر أنه قال يل -) مشكل املتنيب

  .ي  ن؛ ويكاد ال يفارقن حيًمن تعليقات جعلته مصدرا يل أرجع إليه يف كل 
وكم رجوته أنا وأصدقائي من مريديه وحمبيه وأصدقائه، أن خيرج تلك 
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  .التعليقات ليفيد منها الناس، فال يزيد على الصمت 
فإن أغلى ما يف الكتب ((: ّوهذا ما كان يقوم به أستاذنا الفحام إذ يقول

ا حواشي كت وطاملا رجوت الصديق . بهالنوادر وأنفسه تلك التعليقات اليت حفلت 
))الكرمي أن ينشر تلك التعليقات ليفيد منها الباحثون وطالب العلم

وقد مسعت . )٥٣(
  .ر مرة يف مكتبه مبجمع اللغة العربية هذا الكالم من أستاذنا الفحام غي

 – وهو رسالته لنيل درجة الدكتوراه –أما أثره يف القراءات القرآنية 
ومازلت أذكر أن الدكتور شوقي ضيف، ((: ّحام، فيقولُره عند أستاذنا الف فخب

ًوكان املشرف على رساليت أيضا؛ حدثين عن رسالة األستاذ راتب يف القراءات 
ٍحديث املعجب؛ وذكر يل أن اجلزء الذي قدمه كاف لنيل درجة الدكتوراه َّ َ .
ت َّوطلب إيل أن أبلغه ذلك، وأحثه على احلضور إىل القاهرة للمناقشة، وأبلغ

))الصديق الرسالة؛ فما زاد على أن تبسم
)٥٤(.  

ره من  ، وغي)٥٥(ر مرة أستاذنا الدكتور الفحام َّوقد أكد يل ذلك غي
ًاألساتذة األفاضل، فضال عما أحسست به يف جمالسيت إياه، وكأنه رأى يف 
ِّصورة طلبته ومريديه ما يعوضه عن اللقب العلمي، وفيما قلناه عن إجازة 

  .ر له برواية أمهات الكتب َّعالمة العص
ُكي خيرج ) عبد اهللا(هلذا فإننا نتمىن على اهللا أن ميد يد املساعدة لولده 

َّن ولألمة هذه الكنوز؛ ألننا نؤمن بأنه ما من باحث منصف اطلع  للباحثي

بعمق ودراية على آثار األستاذ السنية إال وجدها تنتظم يف بنية فكرية ومنهجية 
 نسق احلق واتباع الدقة يف املعاجلة، واألمانة يف املوروث زية الستلهام حتفي

فهي تؤسس ذلك على منهج البناء احلقيقي جلدار الثقافة العربية . الفكري
َوالنهوض بإحياء تراثها العظيم، مما جيعل احلاجة إىل نشر خمطوطاته ضرورة 
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  .ملحة وأساسية لألجيال 
ُفأي أثر مما تقدم ذكره يثي َّ ًان إحساسا بالفكر والوجود؛ ر يف اإلنس َ

َّوإثبات الذات احلضارية، ومن مث تصبح قراءة أي أثر آخر جتربة حية منقذة 
ا الفكرية  من حداثة ثقافية مأزومة ال طعم هلا وال مذاق؛ يف كثي ر من اجتاها

  .واألدبية، واألدبية واللغوية والبالغية 
إذا : ا أن نتساءلوقبل أن نتناول منهجه يف دراساته وحتقيقه؛ علين

: كانت عبقرية هذا الرجل قادرة على كشف أساليب الكالم ومفاصله وأسراره
أمل يقل الشعر؟ وأين هو ؟ بلى، لقد قال الشعر؛ وله فيه حكايات يرويها عنه 

  .ن لنا فيما يلي أصدقاؤه، كما يتبي
  : اإلنتاج الشعري –ًرابعا 

ًشاعرا، ولكننا نفتش عن ) أبو عبد اهللا(لعل من باب اإلدهاش أال يكون 
ًشعره فال جند إال أبياتا تسللت من أصابع الزمن يف حلظة بوح وجداين لصديق؛ 
أو يف جتربة فريدة عاينها هذا الصديق أو ذاك، فشعره يصدق عليه ما يصدق على 

  .آثاره يف القراءات، فإذا مل يبلغ حد الكمال فال نصيب له من النور
الشعرية ظهرت منذ ريعان الشباب كبقية مواهبه ويبدو أن موهبة األستاذ 

َّعالمة (األخرى، وحيكي لنا األستاذ عبد اهلادي هاشم رمحه اهللا، بعض جتاربه مع 
: فيقول) ز التجهي(ُوكان يقال هلا ) جودة اهلامشي(منذ املرحلة الثانوية يف ) الشام

قصيدة مهيار ومن ذلك أنه كان يقرأ من املقرر يف الصف التاسع أو العاشر ((
  :الديلمي املشهورة اليت يفخر فيها بآبائه من الفرس واليت مطلعها

ْأعجبت يب بي   َذات حسن فغدت تسأل يب َ  ن نادي قومها ُ
ُّفحمي راتب لقومه ولغته وأخذ يرد على مهيار بأبيات على وزن 
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  :قصيدته خياطبه فيها ويقول 
د كآبائي أب  ُعايل نسبيل يف امل: ال تقل   ُليس يف ا
ُعزت الضاد وعز العرب َّ  َّي الضاد وقومي عرب لغت   ََّّ

رة ينحو فيها حنو الصوفية، ويبدو فيها أثر ديوان إقبال  وله قصائد كثي
ًولكن راتبا زاهد يف شعره؛ فإذا نشر شيئا منه رمز إىل قائله أو ) َْضرب الكليم( ً

))ره من الشعراء عزاه إىل غي
)٥٦(.   

ُّإن أي إنتاج لألستاذ النفاخ يعد زهرة عطرة يف بستان : لًرا أقو أخي
مجيل؛ كيفما قلبتها انتشيت برائحة زكية، وكيفما سرت يف رياضه ظهرت لك 
قامته الشاخمة، وتسامقت أمام كل ما نعرفه ممن يعرضون كتبهم على أرصفة 

فإن ذلك ... ّاملدن، ويفرخون بغاثهم الذي استنسر، ولكن هيهات هيهات 
ًر من احلقيقة؛ أو احلق شيئا، فالشمس ال تضيئها الكواكب؛ ّ ه ال يغيكل

  .وسيبقى مشس العلم ونوره
  .وهذا كله يدعونا إىل الوقوف عند منهجه يف التحقيق والدراسة

  :َّ منهج التحقيق لدى عالمة الشام - ٦
َّإن جتربة التحقيق عند عالمة الشام؛ بل الكتابة كلها، انقلبت إىل فعل 

ائه كما أراده له إبداع َي خالق؛ إذ أراد للنص احملقق أن يعود إىل نصاعته و َّ ّ ّ َ
ال، وأراد – رمحه اهللا –هلذا كان . صاحبه ً شديدا على نفسه يف هذا ا

رامه لذاته وتراث أمته، وللعلم  ًلآلخرين أن يكونوا مثله؛ مستندا إىل احت
  .واألخالق واحلق

ذا امل-فتجربة التحقيق لديه   موقف ذايت وطين ثقايف إنساين -فهوم  
تمع، هلذا تراه ينتفض غاضبا من عبث العابثي ن، وختليط  ًمن الرتاث والكون وا
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م يسيئون إليه بتقدميهم نصوصا ال تعرب عن  ن يف حتقيق الت املتسرعي ّراث، أل ً ُ
ا وبيئتها، وصاحبها، وعد ذلك من باب اخليانة لألم انة َّاحلقيقة، وال عن زما

ُّراه ينقض حانقا على حمقق ما؛ ورمبا رماه مبر الكالم؛ ألنه جترأ على  العلمية، فت ً ُّ
ا  َّأمر ليس أهال له؛ فشوه مقدسات األمة؛ يف وقت حتتاج فيه إىل من ينهض  َّ َ ً

  .ٍعلى وجه صحيح 
ر والصالح، والدقة يف التحقيق، ولكنه وقع يف  َّأما من توسم فيه اخلي

ّي عليه أميا ثناء، مث يقدم له ما كتبه بكل تواضع  ُناك فإنه كان يثنهنات هنا أو ه
 - وهذا ما وجدناه من موقفه . وأدب وحمبة؛ لعله ينتفع به يف الطبعة القادمة

حني طبعت رسالة )  بنت الشاطئ( مع الدكتورة عائشة عبد الرمحن - ًمثال 
 اهلام بتحقيق الدكتورة ظهرت الطبعة األوىل هلذا األثر العالئي((: الغفران فقال

ًم، وكانت مثال طيبا للمنهج ١٩٥٠بنت الشاطئ عام  العلمي يف حتقيق  ً
ا مبا هي  ًالنصوص ونشرها نشرا علميا حمررا، فتلقاها املشتغلون بالعربية وآدا ً ً
جديرة به من تقدير، ومنحها جممع اللغة العربية بالقاهرة جائزته لتحقيق 

ت كتبت يف تلك األيام كلمة أشدت فيها بصنيع وكن. النصوص يف ذلك العام
ِّاحملققة، وباجلهد الذي تكبدته يف ضبط النص وشرحه، وعرضت فيها ملواضع 

وملا ظهرت الطبعة اجلديدة للغفران ... ر ما رأته الباحثة  اجته يل فيها رأي غي
ا ومقارنتها بالطبعة األوىل؛ فإذا احملققة عند حسن الظن ُعمدت إىل قراء ا، ِّ  

ًفقد خطت، يف سبيل استكمال حتقيق النص وشرحه، خطوات فساحا، غي ر  َ
ِّضانة عليه مبا يتطلبه املنهج العلمي الدقيق من جهد ال يقدره حق قدره إال من  َّ َّ َ

َوقد كان موقف احملققة مما كنت أبديت . مارس هذا العمل ووقف على صعابه ِّ
ِّ موقف املقدر، - وما مل ينشر ) كتابال(ُ سواء ما نشر منه يف جملة - من آراء 
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ر منها، وترددت يف بعضها، وعزفت عن األخذ ببعضه اآلخر،  فأخذت بالكثي
ن يف هذا املضمار  َّفأحببت أن أعرض وجهة نظري فيما توقفت فيه على العاملي

َّليديل بوجهة نظره من عن له رأي فيه، عسى أن نصل إىل وجه الصواب يف هذا  َ ْ َ
))ً إىل هذه النقاط نقاطا مل أفطن هلا فيما مضىَوأضفت. كله

)٥٧(.  
رام العامل لآلخر يف احلق، وتواضعه  ولعلنا نكتشف يف هذا النَّص احت
ّن يدي أهلها؛ وهو ما عز وجوده  ألهل العلم والثناء عليهم، وبسط القضية بي

ا عند علماء هذه األيام، وهو ال يكتفي بذلك بل يعلن تواضعه على املأل، وإذ
َّهذا ما عن يل من خواطر حول  ((: ََُّكان قد أخطأ يف نظراته فليـرد إىل الصواب

ًوإين ألشكر من رأى فيما أبديت خطأ . الطبعة اجلديدة من رسالة الغفران ْ َ
َفردين إىل الصواب، كما أشكر للمحققة األديبة جهدها وخدمتها لألدب ولغة  ِّ َّ

))العرب
)٥٨(.  

ن  ز بي راث أمته قادر على التميي  احلق احملب لتِّفاحملقق الواعي، والعامل
ْالوهم العلمي أو اخلطأ العلمي وبي راث، وهو يعطي كل  ن اجلهل يف حتقيق الت َ

ُذي حق حقه، بكل عدل وإنصاف، ومما يؤسف له أن الناس قد أشاعوا عنه  َّ
َّحدته يف النقد، ومل يستبينوا احلق يف سبب نقمة األستاذ، فهو أكث ناس ر ال ِ

ًرافا باحلق وانصياعا له  اعت  على ما كان عليه من حدة يف املزاج لرهافة حسه، –ً
ر علم، والبأس أن نضيف  راث بغي وحساسيته الشديدة حنو كل من يتصدى للت
ّن؛ لكي يتعزز لنا األمر، فالشيخ علق  ِّله مأثرة أخرى من ثنائه على أحد احملققي َّ
ّلألستاذ صبحي البصام فيما حيربه ((: قالّعلى عمل لألستاذ صبحي البصام ف ّ

ٌمن مقاالت التفاتات طريفة، وحتقيقات بارعة ال يغض من قدرها أنه رمبا  ٍ

ي وأنا  ره خالفه ومن ذلك أشياء استوقفتن ًذهب يف بعض األمور مذهبا يرى غي
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أنظر يف مقالته، منها ما سها فيه األستاذ يف النقل عن بعض املصادر أو يف 
)) ...تسميتها

)٥٩(.  
َفكل من يقرأ أحد آثاره يتحقق رغبته يف نشدان احلق والكمال 

ن له مدى الزمن الطويل الذي مكث فيه حىت استجلى حقيقة  والصدق، ويبي
ًره متسرعا، ال مباليا، كيف جاء األثر احملقق، وقد ساعده  األمر، ومل يكن كغي ً

ْ مما يدل على حلم وذكاء ر واألناة على ذلك قدرة عجيبة على املتابعة والصب ِ

ًر هلا، فضال عن ثقافة موسوعية قدمية وحديثة فهو كما وصفه  ودراية ال نظي
))سلفي املنبت عصري املنهج ((ي سبح  الدكتور حسن

)٦٠(.  
  :ن مالمح منهجه كما يأيت  َّويف ضوء ذلك ميكن أن نتبي

َّحب َّملا نشد الكمال يف العمل، و:  االنغماس الصويف يف النص -١ ُ
 كما قال الدكتور العوا –ِّاإلتقان، ألنه أراد له أن ميثل قيمة بقاء ال قيمة فناء 

رة  ُ، أنكر ذاته يف سبيل حتقيق النَّص، وشغف به وتابعه يف كل صغي)٦١( –
ًفانقطع إليه انقطاع العابد الزاهد، فهو يتفاعل مع النص تفاعال ... رة  وكبي ّ

قة فجالها وكشف أسرارها، فلم يهدأ له بال ًمتبتال؛ فكم من فكرة كانت غل
ار، طلبها حثيثا حىت انقادت له وانتهى  ًمادامت شاردة عنه، تعقبها ليل  َّ

  .فيها إىل رأي ما 
ً االستيفاء الكامل يف التحقيق، رواية وشرحا وتوضيحا، وحتقيقا ألي - ٢ ً ً

 إسناده إىل ر أو شاهد، أو بيت من الشعر أو قول من األقوال، مع فكرة أو خب
راث  َّومن مث رأيت من حق العلم علي، ومن الوفاء هلذا الت((: وهو القائل. مصدره

))ولألئمة الذين أورثونا إياه أال أدع بيان ما وقفت عليه
)٦٢(.  

ا،  فهو يستقصي مادة كل ما يقع بي ا على مظا ّن يديه، ويثبت إحاال ُ
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املعيار عنده هو تواتر الرواية عن وهذا . والدليل معيار((ُويؤيد رأيه بالدليل 
))إنسان عريب صريح من صميم العرب

)٦٣(.  
وقد ((: وهلذا قد تطول اإلحالة أو التعليق لديه؛ فيعتذر عن هذا، فيقول

ي على اإلطالة يف عدة مسائل أن كان البد الستيفاء الكالم يف بعضها  محلن
من تعليقه ) ١١(اشيةوهذا ما جنده يف احل. )) من دراسة طائفة من األسانيد
ذا الكالم، حي ِعلق حمقق غريب احلديث د((: ن قال َّالذي قدم له  ُ ِّ عبد اهللا . َّ

يعين كتاب أيب ) مل أجده يف كتاب اخليل: (ر قال اجلبوري على هذا التفسي
 - وهو كما قال، مع أن الكتاب .  ه١٣٥٨عبيدة املطبوع يف حيدرآباد سنة 

ية أيب يوسف األصبهاين، عن أيب حامت عن أيب  من روا- كما جاء يف فاحتته
َّوقد صح عندي أن ابن قتيبة ينقل عن كتاب آخر أليب عبيدة يف . عبيدة

، وأما كتاب )الديباجة(كتاب ) االقتضاب(اخليل مساه ابن السيد يف 
ْالديباج( ِّ، يؤيد ذلك )الديباجة(فالظاهر أنه هو الذي مساه ابن السيد كتاب ) ِّ

ٌمن األشقر سلغد، وهو : قال أبو عبيدة): (٢٣٢/ ٨(التهذيب أنه جاء يف  ْ َّ ِ

ْالذي خلصت شقرته؛ وأنشد َْأشقر سلغد وأحوى أدعج: ُ ٌَ َ َّ ر  وهذا التفسي). ِ
َّعن كتاب أيب عبيدة أيضا، ومساه ) ١٤٧ص(نفسه نقله البكري يف الآليل  ً

ْكتاب الديباج ِّ((
)٦٤(.  

فاء والدقة يف متابعة القضية  أعلى من هذا االستي- ُ بعد -فهل يوجد 
ا الصحيحة ؟ اليت تقف بي ا يف مظا   !!.ن يديه؛ ومن مث التثبت يف روايا
ًمل يقدم األستاذ رأيا ما أو : ن الروايات، واآلراء  املقابلة واملوازنة بي-٣ ِّ

ُرا، دون أن جيري مقابلة وموازنة بينه وبي خب ن  ن نظائره؛ وكذلك كان يقابل بي ً
ًن يراجع أمرا ما  ر ليتوصل إىل األمر الصحيح، فهو حي ّلنص أو اخلبمصادر ا
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شرح ما يقع فيه التصحيف (يلجأ فيه إىل املوازنة كما جنده يف تقدميه لكتاب 
ِّوعلى ما عرف به الدكتور من اإلتقان وحتري الدقة يف ((: إذ قال) والتحريف ُ

ذه ا ألصول مبالغة يف ِحترير ما حيققه وضبطه، فقد أخذت أقابل عمله 
االستيثاق، مث مل أدع املقابلة بطبعة القاهرة اليت قام عليها األستاذ عبد العزيز 

))أمحد
وكنا قبل قليل أشرنا إىل مقابلته لتحقيق رسالة الغفران مبصادر . )٦٥(

  .راث  الت
ّفحب اإلتقان، ونشدان الكمال، وظهور النص على حقيقته كان وراء  ُّ ُ

ّتبع مقابلة نص من النصوص وموازنته بغيمنهجه الدقيق يف ت ّ ًره، فضال عن  ُّ
فلو أخذنا حتقيقه . ّزاهة واألمانة العلمية، واالتصاف باملوضوعية احلياد والن

ساق النصوص املتضاربة اليت أشارت إىل موطن ((لديوان ابن الدمينة لرأينا أنه 
ا بنصوص أخرى، واستشهد بأبيات  من شعر الشاعر، ووازن بينها وقار

َُْالشاعر حىت توصل إىل حقيقة مل جيلها باحث قبله، فقال والرأي الذي صح : َّ
ُعندنا وتضافرت األدلة والقرائن على نصرته أن موطن ابن الدمينة إمنا كان يف 

))األصقاع الواقعة جنويب احلجاز مما يلي اليمن
ا . )٦٦( فأي رواية مهما كان شأ

َالبد أن تعارض بالروايات األ َ   .راه بعد قليل خرى، وبأقوال األئمة كما سنُ
ًقبل أن يكون التحقيق منهجا ثقافيا ونقديا :  الدقة واألمانة العلمية-٤ ً

ُّولغويا فهو منهج خلقي منضبط على أصول وقيم، ويعد األستاذ النفاخ أحد 
راف خبطئه إذا  َّأعمدة الدقة واألمانة العلمية يف منهجه؛ ال يتحرج من االعت

ًر بعد تعقبه ليايل وأشهرا، وهو القائل أخطأ؛ أو بعدم عثوره على بيت أو خب َ :
ن جاء البيت مع  ر على البيت يف خمتلف املصادر األدبية، على حي مل أعث ((

َّر من كتب األدب واللغة، وقد عدد األستاذ منها طائفة  آخر قبله يف كثي
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))حسنة
)٦٧(.  

ُّيكتفي منها بالقدر الذي يسد ُّوهو يرد كل رواية إىل موضعها، و ُ َ
ِّرها، أو يشوه طبيعتها، أو يزيف يف  ن غي حاجته منها، دون أن خيلط بينها وبي ِّ

ر علينا أن نثبت تعليقه على  وال ضي. ُفحواها، فهو يعيد كل رأي إىل صاحبه 
ِرواية بيت من الشعر، ومن مث نسبته؛ إذ نسبه األستاذ البصام إىل عمرة بنت 

  : األنصارية؛ وهو النعمان
ُساللة أفراس جتللها بـغل ْ ََ َّ ٍ َْ ُ ٌوهل هند إال مهرة عربية   ُ ٌ ْ ُ ِ  

فبعد أن سرد اختالف املصادر يف نسبة الشعر لعمرة أو هلند أو 
ن مل يقطع األستاذ   على حي-َُحلميدة، قطع يف نسبته إىل محيدة بنت النُّعمان 

ْنـغل( أي -ما رأوه الصواب إذ الظاهر أن  ((:  مث قال -البصام يف ذلك  َ (
ْجتللها بـغل( مل ترد به رواية قط؛ وأن رواية - بالنون  َ هي احملفوظة، وال رواية ) َّ

رها؛ رواه كذلك أبو عبيدة؛ واجلاحظ، مث سائر من أنشد هذا الشعر من  غي
ن من أهل املشرق، على أنه يعتذر لصاحبة هذا  أصحاب اللغة واألخباريي

ا ملا ج  البغل ًعلت املهرة العربية مثال هلا يف خلوص نسبها جعلتالشعر بأ
ُمثال لروح يف ائتشاب نسبه، ومل ترد أنه مثله من كل وجه َْ ً((

َْوكان روح بن . )٦٨(
َّزنباع فيمن تزوج محيدة، وفيه قالت الشعر السابق ِْ)٦٩(.  

 -  رمحه اهللا - كان :  االعتداد باألئمة األثبات، واألصدقاء الثقات- ٥
ُ االعتداد باألئمة األثبات القدامى األقدم فاألقدم حييل على آرائهم شديد

ُّوكتبهم؛ وإن كان ال يتواىن يف أي قضية تعن له أن يعرضها على بعض 
  .األصدقاء الثقات ممن يرى فيهم النَّجابة واإلفادة 

 ((: فأي رواية ألي نص البد أن تعارض بأصح الروايات وأقدمها فيقول
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اليت اصطنعتها يف هذا العمل أن أثبت كل قصيدة من أصح ُوكانت اخلطة 
ا خمرجا؛ أو أمتها وأحسنها سياقة، ومل أدع أن أعارض الرواية اليت أخذت  ًروايا
مبا تيسر يل الوقوف عليه من سائر الروايات، وإثبات اختالفها يف احلواشي، مث 

ًعلقت على هذه القصائد شروحا قد تطول وقد تقصر وفق ما تد عو إليه َّ
َوجعلت معويل يف ذلك على أقاويل األئمة األثبات من املتقدمي. احلاجة ن يف  َّ

شروحهم على دواوين الشعراء وكتب االختيار، وما نقلته عنهم أمهات كتب 
ًاألدب واللغة، حىت إذا اختلفوا يف شيء أشرت إىل اختالفهم ورمبا قدمت قوال  ّ

))رجيح على قول إذا بدا يل وجه للت
)٧٠(.  

 بالثقافة املوسوعية؛ والوعي العايل؛ ورهافة -  رمحه اهللا - هكذا؛ اتصف 
ن النص  ز بي ُّراث، وتتبع املصادر، والدقة واألمانة، والتميي احلساسية والفهم للت

وكان يهتم بأصول . وذلك كله أساس التحقيق، ولكل آلياته اخلاصة. ر واخلب
ن أمناط  الروايات، والصالت بيالبحث املنهجي؛ وطرائق استخدام املصادر و

  .العلوم والفنون
ولعل من أهم آليات املنهج السديد أال يظن املرء بنفسه الظن احلسن؛ 

ًفالشك العلمي منجاة من الزلل؛ وهذا ما كان ميارسه األستاذ قوال وفعال  ً َْ.  
َّفما من رأي عن له إال عرض قضاياه الشائكة على أهل الرأي؛ والعلم 

َّمل يتحرج يف ذلك؛ كما تبينا يف غيواالختصاص  ّومل يدع . َّرما موضع مما تقدم َّ
ًرا من األصدقاء  ًردد يوما يف أن يسأل كثي الكمال وإن أخذ نفسه به، بل إنه مل يت

ّراجع عن رأيه إذا قدم له الصديق املسؤول ما فيه الشفاء؛  األثبات عن مسألة ما، ويت
  .ّ الدكتور إحسان النصوهذا ما حدثين به األستاذ الفاضل

ن  ً حوارا بينه وبي-ر مرة   غي-ولعلي قد شاهدت يف بيت األستاذ 
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ن يظل  ُّالدكتور عدنان درويش؛ وكان الدكتور عدنان حيتد يف النقاش؛ على حي
  .ن يدي معلم ًاألستاذ هادئا؛ وكأنه حقا طالب علم بي

حلياة الثقافية ويف ضوء ذلك كله قد ظهر لنا بكل جالء عظمة أثره يف ا
  ...ن من أهل العلم  فكان تاج عصره ومفخرته لكل املنصفي

ْولكن ميكننا أن نتوقف عند إشارات سريعة موجزة لبيان أثره يف احلياة 
ال ال يتسع له هنا    .الثقافية، وإن كان ا

  : أثره في الحياة الثقافية - ٧
، ومازالت له َّتربع األستاذ على عرش العلم والبحث العلمي يف زمانه

ر يف النفوس؛ ألنه أخذ نفسه مبعاين احلياة السامية؛  هذه املكانة وذاك التأثي
ونشر العلم وفق منهج األئمة األثبات، فانتهت إليه مجلة من العلوم مل ينازعه 

ا   .ّفيها منازع؛ وصارت كلمته ال ترد يف با
 لكي تتعاقب ِّوقد نازعته مهته إىل أن جيدد منهج األجداد يف التلمذة،

األجيال فيما بينها، ولئال تنقطع جسور الثقافة، هذا املنهج الذي اعتمده 
  ... !!َن عزف عنه جهابذة العلم لدينا  رجاالت العلم يف الغرب، على حي

َّولذلك كله فتح مكتبه، وبيته لشداة العلم؛ بل فتح هلم قلبه فرتبعوا فيه؛  ُ
م الظن احلسن والطالب؛ والصديق واملريد جيتمعون فكان العامل . )٧١(وظن 

ُ
ّمعا، وكل منهم يسعى اللتقاط الدرر الثمينة، وهو ال يضن بعلم وال يبخل  ً

وقد يلقى ((: بنصيحة أو عون، ولذلك يقول فيه األستاذ عبد اهلادي هاشم
زائره عنده طائفة من طالبه مل يقنعوا مبا قرؤوه له أو مسعوا منه يف 

))حماضراته
ُ نفوسهم حمبة العربية، والتزام الفصحى، فطبعوا على ، يبث يف)٧٢( ُ

  .غراره
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لوا من معني  لقد ترك أثره يف أصدقائه، وأهل العلم؛ قبل مريديه وطالبه، و
ًوكنت كثريا ما ((: ّعلم غزير، وعبوا ما وسعهم ذلك كما يقول الدكتور الفحام 

ْأستشريه وأسائله يف قضايا لغوية وحنوية مشست َ ِّت، فيليَ واستعصََ ُ َّن أبيها؛  ْ َ
كان يستقبل ((: مث يقول. ))ًويستدين قاصيها؛ فأحس أنه البحر علما ومعرفة

ِزله املعمور دائما، حيث كان يلتقي العامل قد جاء يستفيت  طالبه وزائريه يف من
ً

ِوكان يفد إىل جملسه كبار العلماء الذين يزورون دمشق . يف مشكل صادفه

ِيأتونه قاصدين، حبا ل ًلقائه، وتطلعا إىل فوائدهً ِ((
)٧٣(.  

ًولعل من أبرز آثاره يف أهل العلم أيضا أنه ما خبل بعلمه عليهم وكان 
ر  وما أكث((. ن قرأ هذا الكتاب أو ذاك ي عنَّت له حي يرسل إليهم بتعليقاته الت

ِّما كتب وصحح لآلخرين، يبذل ذلك دون من، ولوال أن أشار عدة مؤلفي ّ ن  َّ
َّىل ما قدم هلم، وشكروا له مجيل ما صنع من أجلهم، ملا علمنا يف كتبهم إ

  .)٧٤(ً مثال–) ديوان الردة(؛ كما هو عليه كتاب )) ذلك
ًر من مؤثراته سابقا؛ فإنين أرى أن أعظم  وإذا كنت قد أشرت إىل الكثي

َّأثر تركه هو هذا املنهج يف التحقيق؛ منهج العالمة حممود شاكر، واألئمة 
  . األثبات

ر من أن  ويظل أثر األستاذ يف طلبته ومريديه أعظم منه يف غريهم، وأكب
ا  حتيط به أوراق، فكل يتحدث عنه مبقدار تأثره به، ومدى اإلفادة اليت اختز

  .يف ذاته، ونقلها بأمانة إىل آثاره
ن؛ وهي  فكم من أجيال متعاقبة امتدت قوافلها على مدار سنوات أربعي

والفقه والعروض؛ ومصادر الرتاث وحتقيقه، وتقف على تتلقف اللغة واألدب؛ 
ا ما يقدمه هلا وملا أخلص لطلبته ومريديه  الدراسات اإلسالمية فتأخذ بألبا

ّ
ِّ
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َّوأصدقائه، وأهل العلم، تفانوا يف حبه، وتلقفوا منه كل كلمة بثقة واعت ّ ُّزاز ال يند  َ
  .)٧٥(عنهم حرف مما يقول

ً أثره يف كل من تعامل معهم، خلقا وسلوكا  ترك– رمحه اهللا –فاألستاذ  ً
ًوعلما مل يتذمر يوما، ومل يغلق بابه يف وجه طاليب العلم، هلذا يقول أخوه نزار ً :

ُّأما داره فكانت دار علم يؤمها العلماء وطالبو العلم من شىت أصقاع العامل، ((
م وهذا ما شاهدته على . ومن كل حدب وصوب على اختالف اختصاصا

ا إليه  ًثالثني عاما؛ وكثيمدى  ًرا ما كنت أنتظر عدة أيام ألظفر بفرصة أخلو 
ُّللتحدث يف أمر من األمور العائلية اليت ختصه مباشرة  ُّ.  
وال أذكر أنين استطعت . وهذا مل يكن ليتيسر يل يف حضور رواد علمه

َّمحله على إغالق بابه يوما واحدا يف أمر أيام مرضه وأقساها؛ وكنت  ًَ أحلظ أنه ً
كان يستعيد قوته ونشاطه عندما يقوم بشرح مسألة علمية لقاصديه؛ إذ جيدون 

ًعنده حال لكل معضلة، وشرحا مفصال لكل مشكلة ً((
)٧٦(.  

ًزامحون يف حماضراته؛ فمن مل جيد مقعدا  وقد كان طلبته يف اجلامعة يت
ا شفتاه، إذ  افت ًكان آسرا رش األرض، وكل منهم يصغي إىل كل كلمة تنبس 

يف طريقة حديثه عن هذه القضية أو تلك، أو عن هذا الشاعر أو ذاك، أو 
راث ويقابل فيما بينها وال ميكنه أن يرتك ذلك حىت  َّحني يتتبع مصادر الت

ًيستقصيه ولو انتهى الوقت املخصص للمحاضرة؛ علما أنه كان منضبطا يف  ً
  .َْبداية دخوله حىت تضبط الوقت على مسته 

ًان بعض طلبة اجلامعة يتحلقون حوله بعد احملاضرة؛ مث ترى عددا وقد ك
ر من األسئلة، ويتلقاهم بكل أرحيية  منهم يتسابقون إىل مكتبه وقد محلوا الكثي

حىت يطمئن كل واحد منهم إىل ما قدم به إليه، وهناك فئة أخرى من الطلبة 
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ى قيمته، رأت أن ما يأخذونه من زاد علمي يف اجلامعة ال يكفيهم، عل
م يتوجهون إليه،  ًفيطلبون املزيد، فريون يف بيت األستاذ مالذا هلم، فإذا 

ِّليجدوا فيه رجال دمثا لني العريكة يستقبلهم بكل حمبة ومودة  ً وصار البيت . ً
َيغص بالزوار؛ فال تستطيع األرائك القليلة العدد، وكراسي اخلريزان احملدودة أن 

  .ن أرض الغرفة الصغريةتفي بالغرض، فكانوا يفرتشو
ًوهذا حاله أبدا مع كل طلبة العلم، كانوا مجيعا يرون فيه العامل الزاهد،  ً

ن كما يف قول أمني قاعة الباحثني يف املكتبة الظاهرية  والباحث الصادق األمي
نازعتين نفسي إىل زيارته يف بيته، وطلبت من صديقني ((: األستاذ إبراهيم الزيبق
  . اجلامعة أن يصطحباين إىل زيارته حني يزورانهكانا من طالبه يف

قرعنا الباب بقلب خافق، هذه أول زيارة يل لعامل امسه ميأل السمع؛ 
ًوختيلت فيما ختيلت بيتا واسعا، وأثاثا مت ً ً ًرفا، ومكتبة ضخمة؛ ووجها يطل  َّ ً

ًعلينا مرتفـعا متجهما ً ده ُوإذا الباب يفتح ويطل علينا األستاذ بوجه طلق تزي. ّ
ّودلفنا عرب ممر ضيق إىل غرفة هي إىل الصغر أقرب؛ . ًقوة النظرات مجاال وهيبة ْ

ّقد صفت فيها أرائك قدمية، ما إن جلست على واحدة منها حىت انبعث منها  ُ
أنني البلى، وأقبل علينا األستاذ النفاخ بوجه يطفح بالبشر وشعرت أنه قريب 

))...ًمين حقا
)٧٧(.  

حممد نعيم (مع صديقيه الطالبني السابقني مث يسرد قصة جملس له 
؛ إثر حمنة ممضة أملت باألستاذ، فاعتزل يف بيت )العرقسوسي؛ وبسام اجلايب

ّ
َ ّ

ًمحيه؛ وكان السيد حممد نعيم العرقسوسي قد حقق كتابا ونشره بعنوان  َّ ِْ

وقد وصل الكتاب إىل األستاذ، فكان سلوته يف حمنته مع ). توضيح املشتبه(
م وكناهم باحلركات ((ْيضبط أنه كتاب  م وألقا َأمساء رواة احلديث وأنسا
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َِّواحلروف؛ ال يقتنيه إال حمدث أو حمقق، وال يصرب القارئ له إال على قراءة  َُ ُِّ
َْأسطر كيما يتهدى إىل ضبط اسم أو نسبة كتاب هو باملعجم أشبه، تكون  َّ

  !!.فيه سلوة 
ًأوراقا من بني صفحاته، فيها ُّويف غمرة دهشتنا رأينا األستاذ يستل 

ًتصحيح ما بدا له من أخطائه، وراح يقدمها إىل أخينا نعيم قائال باعتذار ِّ :
َّالكتاب حباجة إىل قراءة ثانية متأنية، وهذه املالحظات هي ما عن يل يف أثناء 

))قراءته وأنا بعيد عن مكتبيت
)٧٨(.  

ً ترك أثرا عظيما ال يبلى-  رمحه اهللا - فاألستاذ   يف نفوس الناس، مريدين ً
َّوغريهم؛ وجتلى علمه وفضله منهجا وسلوكا، ومعارف يقدمها هلم  ولو تكلف  َِّّ ً ً
ال به، وإن  اإلنسان احلديث عن كل ما يعرفه عنه يف هذا اجلانب لضاق ا

ُفقد عرفت فيما عرفت أنه نكب . َّتنكر له العديد من الناس غري األسوياء
. ّل منهم؛ ألنه أخذهم بظنة نفسه الكرمية فخيبوا ظنهبأحدهم، أو عدد غري قلي

  .)٧٩(وهذا ما أشار إليه غري واحد من أصدقائه وطلبته
أما أنا فأدين له بالفضل ما حييت؛ إذ أثره باق يف نفسي وحيايت من 
ُقبل ومن بعد، ورمبا تتقاطع مالمح جتربيت معه بتجارب أخرى ألصدقاء الزموه 

ُّن أثره فيهم أعظم؛ بيد أنين سأقص بسرعة بعض ما يف حياته أكثر مين؛ وكا
  .وقع يل معه

َّفقد عرفت األستاذ يف السنة األوىل من اجلامعة، فتلقيت على يديه علم 
العروض واملكتبة واألدب القدمي؛ مث كانت السنة الثانية وحظيت بشرف 

عرفية ًوقد جعله سبيال إىل آفاق م. ِّللمربد) الكامل(االطالع منه على كتاب 
َّوملا درست يف جامعة . ونقدية ولغوية كثرية، مما كان له أعظم األثر يف نفسي
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كان منهج األستاذ، ومعارفه ركيزة يل يف ذلك، ) الرتاث األديب(قطر مقرر 
ّفالنص مل يكن غايته؛ وإمنا هو وسيلة نظر إىل غريه من كتب املصادر الرتاثية  ّ

  ...واللغوية 
 اللقاء معه يف السنة الثالثة يف مادة علوم مث كان يل ولزمالئي شرف

البن هشام ) مغين اللبيب(اللغة العربية، ولنتقابل هذه املرة مع كتاب 
ُاألنصاري، وهنا أدركنا مزية األستاذ، فكان الفارس الذي ال يشق له غبار، 
ًوتناول مجلة من القضايا ال يقدر عليها إال مثله، شرحا وتفسريا، ومناظرة  ً

  . بني ما ورد يف املغين وما جاء لدى املتقدمنيومعارضة
َّوإذا كان اللقاء قد تقطع بيننا يف أسابيع قليلة يف دبلوم الدراسات العليا فإنه  َّ

ًمل ينقطع يوما يف مكتبه أو بيته، وكنت دائما أحلف بالسؤال وكان دائما ال يبخل  ً ً
  . وعلمهّباإلجابة العلمية الدقيقة، ضمين إىل نفسه ووسعين بفضله

ومهما أنس ال أنس تلك األيام اليت مرت يب عند تسجيل درجة 
الدكتوراه؛ فقد مضت الشهور يف البحث عن موضوع ما؛ مث استقر األمر على 

َّ، وتلبث األستاذ عند العنوان، ورغب يف )احليوان يف الشعر اجلاهلي(اختيار 
ًر تشويقا وترغيبا وجاذبية، من دون  ره، ليكون أكث تغيي زل أدىن شيء مما  أن خيتً

وملا ...) مشهد احليوان(أو ...) صورة احليوان(اتفق على مادته؛ كأن يتحول إىل 
ّمل تستقم احلال؛ سجل املوضوع بالعنوان األسبق، مث منا البحث بني يديه، حىت 
ًاستوى على سوقه، ومن مث طبع قسمان منه، وما يزال الثالث ينتظر، تبعا 

  . ر منها شيء أن يتغيألبواب الرسالة دون 
َّعالمة (َّإذا كان مريدو األستاذ وطلبته قد توجوه بلقب : ًرا أقول وأخي
م، فقد فتح هلم بوابات املعرفة ) الشام فما خاب ظنُّهم فيه؛ وال خدعتهم فطر
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يف حماضراته ويف مكتبه؛ مث يف بيته، يستقبلهم على كل هيئة ويف كل حني، ولو 
ُلكالل واملالل، فراحته يف تنوير عقول األجيال، وإزالة ًكان مريضا، مل يعرف ا َ

َ
غبار السنني عنها؛ وإنارة عتمة الطريق هلا يف عصر يسود فيه التزوير الفكري 

  .والثقايف، والنفاق االجتماعي، والرياء
ن، ودفء القلب، بل كان صفوة األصفياء   ملء العي-  رمحه اهللا - كان 

يف اخللق الكرمي، واملثل ال
ُ نشد الكمال وأحبه؛ ومارس الوطنية والتفاين يف . رفيعةُ

لي والسابق ًسبيل األمة عطاء وبذال فكان ا ً.  
ًن إىل اهللا من أهل الصالح، فطب نفسا يا  فإذا كان املوت حتفة املقربي

ًأبا عبد اهللا؛ فرمسك الذي فارق الدنيا مل يزل باقيا يف قلوب طلبتك وأهل 
م ذكرى هدي ونور، ولن نفيك العلم وعقوهلم؛ وسيظل عل ََِمك مهوى أفئد

  .حقك مادامت احلياة
ن  رمحك اهللا يا سيدي، وأسكنك فسيح جنانه مع من أنعم عليهم من النبيي

  ...ن والشهداء  والصديقي
  ن والحمد هللا رب العالمي

  
  
  

  الحواشي
كتور شاكر لألستاذ العامل الفاضل الد(جملة جممع اللغة العربية بدمشق؛ من كلمة ) ١(

  ).٥٢٤ -٥٢٣( ص-  ٣ ج-  ٦٧مج ) الفحام
  ) .١٩(ر  شرح ديوان كعب بن زهي) ٢(
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  ) .١٧٩(والرثاء يف اجلاهلية واإلسالم ) ٧٢٨/ ٢(الشعر والشعراء ) ٣(
لألستاذ الفاضل اإلنسان الدكتور عبد (جملة جممع اللغة العربية بدمشق؛ من كلمة ) ٣(

  ).٥٤٥ - ٥٤٤( ص- ٣ ج-٦٧مج ) الكرمي األشرت
  ).٥٤٢ - ٥٤١(املرجع السابق ص) ٥(
ن  أمي) إبراهيم عمر الزيبق(؛ من مقال لألستاذ ٢٩٥العدد ) ١٠٦( جملة الفيصل ص) ٦(

  .ن يف املكتبة الظاهرية قاعة الباحثي
ن مها السابع والتاسع يف ديوان النابغة  ؛ والبيت مؤلف من بيتي٣٦٦رسالة الغفران ) ٧(

  : رواية بعض األلفاظ، ويقول فيهما ، على اختالف يف)١٥٥ و١٥٤(ص
َْوما انفكت األمثال يف الناس سائره َكما لقيت ذات الصفا من حليفها   ّ ََ َّ ْ 

َْفكانت تديه املال غبـا وظاهره
ِ ًِّ ِ ْ  ن تراضيا فواثقها باهللا حي   َ

  ).١٥١( ص- ١ ج- ٣٣مج) باب التعريف والنقد (- جملة جممع اللغة العربية بدمشق ) ٨(
  ).٦٨٦( ص- ٤ ج- ٣٢ املرجع السابق مج)٩(
  .٥٨٧ ص- ٣ ج-٦٧ مج- ) نظرات يف نظرات( مقال -املرجع السابق ) ١٠(
يف حفل ) عبد اهلادي هاشم( من كلمة لألستاذ املفكر املرحوم - املرجع السابق ) ١١(

  ).٢١٤( ص- ١ ج- ٥٣ مج- استقبال األستاذ النفاخ 
 ٥٢٧ - ٥٢٦( ص- ٣ ج- ٦٧ مج-  على ترتيب املقبوسات - املرجع السابق ) ١٢(

  ).٥٢٩ - ٥٢٨و
  ).٥٣٧( ص- ٣ ج- ٦٧ مج -املرجع السابق ) ١٣(
  ).٦٨٥( ص- ٤ ج- ٣٢ مج -املرجع السابق ) ١٤(
ُّ؛ وقد أثبت فحواها )٢٤٠( ص- ١ ج- ٥٤ مج- جملة جممع اللغة العربية بدمشق ) ١٥(

  ).٣ص(ًوجزءأ منها؛ وانظر شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف 
على ترتيب ) (٥٤٠ و٥٣٨( ص٣ ج- ٦٧ مج- مع اللغة العربية بدمشق جملة جم) ١٦(

  ).١٨٦١ برقم ٢٥٠/ ١ر  اجلامع الصغي(؛ واحلديث يف )ن املذكورين املقبوسي
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فيما قاله األستاذ الدكتور ) ٥٢٥ - ٥٢٤( ص- ٣ ج- ٦٧ مج- انظر املرجع السابق ) ١٧(
ر؛ وانظر ما   األشتفيما قاله األستاذ الدكتور عبد الكرمي) ٥٤٥(شاكر الفحام؛ وص

ّ، أما كلمة األستاذ الدكتور إحسان النص فقد ألقاها إيل )٥٤(حاشية ) ١٩ص(يأيت 
  .م٢٠٠٢/ ٦/ ٤يف جلسة مبكتبه يف جممع اللغة العربية يوم الثالثاء 

 - ٥٣ مج- جملة جممع اللغة العربية بدمشق(انظر الكلمات اليت قيلت يف حفل استقباله، ) ١٨(
: املرجع نفسه (- ، والكلمات اليت قيلت يف حفل تأبينه ) وبعد٢٠٨( ص- ٣ج
): املرجع نفسه(وانظر املرسوم التشريعي لتعيينه، يف ) -  وبعد٥٢٢(  ص- ٣ ج- ٦٧مج

 - ٦٣ ومج٤٣٣ - ٤٣٢ ص- ٢ ج- ٥٩مج(؛ وانظر فيه )٢٤١ ص- ١ج- ٥٢مج(
  .حول مهمات تكليفه باللجان) ٣٤٦ ص- ٣ ج- ٦٥ ومج- ٥٤٧ ص٣ج

مث ) ٥٢٥و ٥٢٣( ص- ٣ ج- ٦٧ مج- اللغة العربية بدمشق انظر جملة جممع ) ٢٠ و١٩(
  ).٢٢١( ص- ١ ج- ٥٣ومج ) ٥٢٨(

  ).٥٥٤( ص- ٣ ج- ٦٧ مج-املرجع السابق ) ٢١(
  .٢٩٥العدد ) ١٠٥( ص- جملة الفيصل ) ٢٢(
  ).٢١٣( ص- ١ ج-  ٥٣ مج- جملة جممع اللغة العربية بدمشق ) ٢٣(
  ).٢١٤( ص- ١ ج- ٥٣ومج) ٥٢٦ - ٥٢٥( ص٣ ج- ٦٧ مج-املرجع السابق ) ٢٤(
 - ) ٥٤١( ص٣ ج- ٦٧مج) وعلى الرتتيب (- املرجع السابق ) ٢٧ و٢٦ و٢٥(

  ).٣٥٣ و٣٥١( ص- ٢ ج- ٦٧ومج
؛ )٦١٥( ص-  ٣ ج- ٥٩ مج-) وعلى الرتتيب (- املرجع السابق ) ٣٠ و٢٩ و٢٨(

  ).٥٤٥( ص- ٣ ج- ٦٧، ومج)١٤٧( ص- ١ ج- ٣٣ومج
  .٢٩٥العدد ) ١٠٦( ص- جملة الفيصل ) ٣١(
  ).١٨٣ و١٨٠ و١٧٩/ ١٧( األغاين ) ٣٢(
  ) .٤٨(التصوف يف اإلسالم ) ٣٣(
 - ٣ ج- ٦٧ مج- ) وعلى الرتتيب (- جممع اللغة العربية بدمشق  جملة) ٣٦ و٣٥ و٣٤(

  ).٥٤٥( ص- ٣ ج- ٦٧، ومج)٣٥١( ص- ٢ ج- ٦٧؛ ومج)٥٤٦(ص



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٦٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  ).١٧٣(ديوان العباس بن مرداس السلمي ) ٣٧(
 - ٢ج-  ٦٧ مج- )  الرتتيبوعلى (- جممع اللغة العربية بدمشق  جملة) ٤٠ و٣٩ و٣٨(

، )٦٠وانظر ما يأيت حاشية (، )٢١٠ - ٢٠٩( ص- ١ ج- ٥٣؛ ومج)٣٥١(ص
  ).١٤٨( ص-  ١ ج- ٣٣ومج

اعتمدنا على ما أورده األستاذ الدكتور شاكر الفحام ومن مث زدنا فيه بعض اآلراء؛ ) ٤١(
  ) .٥٣٦ -  ٥٣٤( ص-  ٣ ج- ٦٧مج(انظر املرجع السابق 

  ) .٥٤٣( ص-  ٣ ج- ٦٧ مج-لعربية بدمشق جممع اللغة ا جملةانظر ) ٤٢(
  .َّوقد صرح املؤلف بذلك ) ٢١٥ -١٧٢(انظر خمتارات من األدب اجلاهلي ) ٤٣(
 -  ٦٧ مج- ) وعلى الرتتيب(جممع اللغة العربية بدمشق  جملةانظر ) ٤٦ مث ٤٥ و٤٤(

  ).١٣٠ -  ٩٢( ص١ ج-  ٤٧؛ ومج)٥٣٢( ص- ٣ج
  .٦ و٨ - ٣) وعلى الرتتيب (- حيف والتحريف انظر مقدمة شرح ما يقع فيه التص) ٤٨ و٤٧(
 -  ٦٧ مج-  )مقاالت لألستاذ النفاخ (جممع اللغة العربية بدمشق جملةانظر ) ٥٠ و٤٩(

  ).٤٨٤( ص-  ٣ ج-  ٥٧؛ ومج)٥٣١ ص-  ٣ج
 -  ٧ ج-  ٦٧، ومج)٢١٤ - ٢١٣( ص-  ١ ج-  ٥٣ مج-انظر املرجع السابق ) ٥١(

لي العتوم كتابه إىل ع. ، إذ أهدى د)٦ - ٥(؛ وديوان الردة ص)٥٢٨(ص
  ). ٤٣(ََّاألستاذ، وقـرظه، وانظر حاشية 

 - ٣ ج-  ٦٧ مج-  )وعلى الرتتيب (جممع اللغة العربية بدمشق جملة) ٥٤ مث ٥٣ و٥٢(
  ).١٧(وراجع حاشية ) ٥٢٥(؛ وص)٥٢٨(ص

ِّهناك غري ما لقاء جرى مع األستاذ يف مكتبه مبجمع اللغة العربية وكان يؤكد ذلك ) ٥٥(
  .ًتباعا

؛ )٢١٩( ص-  ١ج-  ٥٣ مج- جممع اللغة العربية بدمشق  جملةانظر ) ٥٩ و٥٨ و٥٧ و٥٦(
 -  ٥٩؛ ومج)١٥٤( ص-  ١ ج-  ٣٣؛ ومج)٦٨٦ - ٦٨٥( ص-  ٤ ج-  ٣٢ومج
  ) . ٥٣١( ص-  ٣ ج-  ٦٧مج(؛ وانظر ما ورد يف )٥٨٧( ص٣ج

  .مما تقدم ) ٣٩(راجع حاشية ) ٦٠(
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  ).٥٤٠( ص-  ٣ ج-  ٦٧ مج- انظر جملة جممع اللغة العربية بدمشق ) ٦١(
  ).٦( ص-  لألخفش - كتاب القوايف ) ٦٢(
 -  ٥٩ومج) ٥٣٨( ص-  ٣ ج-  ٦٧مج) وعلى الرتتيب(انظر املرجع األسبق ) ٦٤ و٦٣(

  ).٦١٧ -  ٦١٦ و٥٨٧( ص-  ٣ج
  ) .٦( ص- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ) ٦٥(
 -  ١ ج-  ٥٣ مج - ) وعلى الرتتيب(جملة جممع اللغة العربية بدمشق ) ٦٨ و٦٧ و٦٦(

  ).٦١٥ و٦١٤ و٥٨٩ - ٥٨٨( ص-  ٣ ج-  ٥٩؛ ومج)٢١٦(ص
  :وروي فيه البيت)  وبعد٢٢٧/ ٩األغاين (ًمفصال يف ) محيدة بنت النعمان(انظر خرب ) ٦٩(

ُسليلة أفراس جتللها بـغل ْ َ َّ ٍ َّوهل أنا إال مهرة عربية   ُ ٌ ْ ُ 

  ) .٥( ص- خمتارات من الشعر اجلاهلي ) ٧٠(
 ١ ج-  ٥٣مج) وعلى الرتتيب( جملة جممع اللغة العربية بدمشق انظر) ٧٤ و٧٣ و٧٢ و٧١(

، )٥٢٨  و٥٥٥ و٥٣٩(و) ٥٢٧ -  ٥٢٦ ص-  ٣ ج-  ٦٧ومج) ٢١٣( ص- 
  ).٦ -  ٥( ص- مما يأيت، وانظر ديوان الردة ) ٧٩(وراجع حاشية 

  ).٦ -  ٥( ص- يف موضعه؛ وديوان الردة ) ٧٤ و٧٣(انظر مضمون احلاشية ) ٧٥(
،   وص )٥٥٦ - ٥٥٥( ص - ٣ ج- ٦٧لغة العربية بدمشق مجانظر جملة جممع ال) ٧٦(

)٥٥٤ - ٥٥٣. (  
  ).١٠٦ -  ١٠٥ مث ١٠٤ - ١٠٣(انظر يف ذلك كله جملة الفيصل ص) ٧٨ و٧٧(
َّإذ حدثنا الدكتور األشرت عن الناسك املتبتل الذي ) ٥٤٣ (- انظر املرجع األسبق ) ٧٩(

م أهل للثقة كشخصه؛ َّتعرض حملن قاسية باندحار املثل النبيلة والظن بالنا س أ

ًفهذا الذي كان جيعل منه هدفا سهال للطامعي((  مفتوحة كانت أبواب بيته. ن فيه ً
َلكل طارق؛ حىت رمبا سلم لبعضهم مفاتيحها ليدخلوه إذا غاب عنه ِ ن  ِّمث يبي.  ))َّ

م ولكنه نكب ) ٥٥٤ص(األخ الصديق الدكتور الدايل  ُحقيقة بعض من وثق 
ًوعرفت فيما عرفت أنه كان منكوبا يف غري قليل ممن أحسن إليهم، ما ((: فيهم فقال

َّفعل هلم إال اخلري، وضنوا بالوفاء، بل إن فيهم من أساء إليه، وتنكر له، ومنهم من  ّ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٠  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ُكان وفيا حيسن الظن بالناس فيخلفه ظنه يف ... أصاب به اليوم عالج ذات نفسه 
  .) )وأقامت طائفة على الوفاء له... ر  كثي
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٤٧١  ن مجعة حسي.  د- أمحد راتب النفاخ ُ األستاذمة الشامَّالَع

السيد حممد .  حتقيق د-  أليب أمحد العسكري - التصحيف والتحريف  شرح ما يقع فيه - ١١
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لدات واألجزاء( جملة جممع اللغة العربية بدمشق -١٦   : ن فيما يأيت َّكما هو مبي) ا

  ) . رسالة الغفران(م ١٩٥٧ لعام - وبعد ) ٦٨٥( ص- ٤ ج- ٣٢ مج- ١
  ) . رسالة الغفران(م ١٩٥٨ لعام - وبعد ) ١٤٦( ص- ١ ج-  ٣٣ مج- ٢
  ). احملتسب البن جين(م ١٩٦٧ام  لع-وبعد ) ٧٥٨( ص-  ٤ ج-  ٤٢ مج- ٣
احملتسب البن (م ١٩٦٨لعام ) ٣٦٩( ص- ٢وج/ وبعد) ٧٩( ص- ١ج-  (٤٣ مج- ٤

   ).جين
). كتاب القوايف لألخفش(م ١٩٧٢ لعام - وبعد ) ٩٢( ص- ١ ج-٤٧ مج - ٥

  ).يف العروضتعقيب على أرجوزة (م ١٩٧٢ لعام - وبعد ) ٨٦٣( ص-  ٤وج
   ).َّكتاب إعراب القرآن للزجاج(م ١٩٧٣وبعد لعام ) ٨٤٠( ص-  ٤ ج-  ٤٨ مج- ٦
  ).َّكتاب إعراب القرآن للزجاج(م ١٩٧٤ لعام - وبعد ) ٩٣( ص-  ١ ج-  ٤٩ مج- ٧
مع (م١٩٧٧لعام ) ٢٤١( ص- ١ ج-  ٥٢ مج- ٨   ).ًمرسوم تعيينه عضوا با
  ) حفل استقباله(م ١٩٧٨وبعد لعام ) ٢٠٨( ص-  ١ ج-  ٥٣ مج- ٩

  ).عبد العزيز امليمين الراجكويت(م ١٩٧٩ لعام - وبعد ) ٢٤٠( ص-  ١ ج-  ٥٤ مج- ١٠
  ).ََن املضارع من فـعل حركة عي(م ١٩٨٢ لعام - ) ٤٧٢( ص-  ٣ ج-  ٥٧ مج- ١١



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

). كتاب احملبة هللا سبحانه(م ١٩٨٣ -وبعد ) ٦٥٧( ص-  ٤ ج-  ٥٨ مج- ١٢
   ).كتاب احملبة هللا(م ١٩٨٤ - )٤٦٣( ص- ٣وج) ٢٤٥( ص-  ٢ ج-  ٥٩ مج- ١٣
  ). نظرات يف نظرات(م ١٩٨٤ - وبعد ) ٥٨٧( ص-  ٣ ج-  ٥٩ مج-١٤
  ).نظرات يف نظرات(م ١٩٨٥ لعام - ٣ وج-  ٢ ج-  ٦٠ مج-١٥

مع األستاذ عبد الكرمي زهور عدي (١٩٨٥ لعام -  ٣ ج-  ٦٠ مج- ١٦     ).فقيد ا
  ). استفتاء وجوابه (١٩٨٥ لعام -  ٤ ج-  ٦٠ مج- ١٧
قرارات للمجمع (م ١٩٨٤ -)٥٨٧ (-  ٣وج) ٥٤٧( ص - ١ج - ٦٣ مج- ١٨

  ). ستاذبشأن األ
   ).قرارات للمجمع بشأن األستاذ(م ١٩٩٠ - وبعد ) ٣٤٦( ص-  ٣ ج-  ٦٥ مج- ١٩
  ).تعليقات على أشعار اللصوص وأخبارهم(م ١٩٩١ - ٤ج-  ٦٦ مج-٢٠
) . انتخاب األستاذ النفاخ يف بعض اللجان (-  ٣٤٩ ص-  ٢ ج- ٦٧ مج-٢١

 - )٥٢٢(-  ٣ وج- ). األستاذ أمحد راتب النفاخ يف ذمة اهللا (- ) ٣٥١(وص 
مع األستاذ أمحد راتب النفاخ حفل تأبي (- م ١٩٩٢لعام    ) .ن فقيد ا
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