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  المكتبة السليمانية في إستانبول 
  أعظم مجمع لمخطوطات 
  التراث الثقافي العربي

  )∗(عزة حسن. د

إن مدينة إستانبول العظمى هي أكرب موطن وأحرز موئل يف العامل 

ّملخطوطات الرتاث الثقايف العريب القدمي، بل هي اجلنة الغناء هلذا الرتاث الغين ّ .

فيها ما يزيد على . ُعليا مدينة أخرى يف الدنيا كلهاوال يساويها يف هذه امليزة ال

  .عشر مكتبات تزخر باملخطوطات العربية يف شىت فنون اآلداب والعلوم

وهي أكرب مركز يف . واملكتبة السليمانية أعظم هذه املكتبات وأغناها

  .َالعامل أمجع حيتفظ بأكرب عدد من خمطوطات الرتاث الثقايف العريب

يف قلب مدينة إستانبول القدمية، إىل جانب اجلامع تقع هذه املكتبة 

َوتشغل اليوم بناء . وهو أفخم جامع يف العامل اإلسالمي. السليماين الشهري
َّاملدرسة األوىل، وبناء املدرسة الثانية، يف املجمع الثقايف الكبري الذي أمر  َ ُ َ

عظم وهو أ. السلطان سليمان القانوين العثماين) ١٥٤٩(بإنشائه يف سنة 

وهاتان املدرستان بناءان واسعان متقابالن، يفصل . سالطني الدولة العثمانية

  .ّبينهما شارع صغري، يؤدي إىل اجلامع السليماين يف اجلهة الشرقية منهما

                                                            
 .ًقق سوري ومدير دار الكتب الظاهرية سابقا، مقيم يف اململكة املغربيةباحث وحم) ∗(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤١٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

تشتمل املدرسة األوىل اجلنوبية على خزائن جمموعات املخطوطات 

ِوفيها معرض صغري، عرض فيه بعض النف. بأقسامها املختلفة ائس من مقتنيات ُ

أما املدرسة الثانية . َّاملكتبة، من املخطوطات واخلرائط واملصورات وغريها

الشمالية ففيها قاعات البحث واملطالعة، وأدراج الفهارس املختلفة، وحجرة 

  .املدير العام، وحجرات اإلدارة األخرى، ومعمل التصوير، ومعمل الرتميم

موعات املخطوطات اليت كانت ُوقد نقلت إىل هذه املكتبة الكربى جم

امع والتكايا والتـرب القدمية، وغريها من  َُّحمفوظة يف املساجد واملدارس وا

َْاألماكن يف أحناء إستانبول املختلفة، ومن مدن وبـلدات وقرى خارج مدينة 
فقد . مثل خمطوطات مسجد السلطان حممد الفاتح يف إستانبول. إستانبول

ّتشققت القبة اليت كان َّت فيها خزائن املخطوطات، وتسربت مياه األمطار من ّ
ًالشقوق، وبللت قسما من املخطوطات ًفنقلت املخطوطات كلها سريعا إىل . َّ ُ

ْوحفظت هناك يف حرز حريز. املكتبة السليمانية ِ ُونقلت إليها كذلك . ُ
خمطوطات مكتبة مسجد آيا صوفيا يف إستانبول، حني بدأت فيه أعمال 

  .ميماإلصالح والرت

َّوضمت إىل السليمانية جمموعات أخرى من املخطوطات قدمها إليها  ّ ُ
بعض األساتذة والعلماء، على سبيل اهلدايا أو الصدقات، وبعض الرجال 

وجمموعات عديدة من مكتبات خاصة . الفضالء، على سبيل الوقف الدائم

  .ر وغريهمّلرجال الدولة العثمانية من الوزراء والقضاة والكتاب وقادة العسك



  
٤١١  عزة حسن.  د– املكتبة السليمانية يف إستانبول

) ١٠٠(ُوهكذا قارب عدد ما اجتمع من املخطوطات يف السليمانية 

وذلك ألن بعض . ألف كتاب) ٢٠٠(فيها ما يقارب . ألف خمطوط

ومعظم هذه املخطوطات من الرتاث . َاملخطوطات حيتوي على أكثر من كتاب

ا وأعداد قليلة منه. الثقايف العريب، يف فنونه املختلفة من اآلداب والعلوم

ُّمكتوبة باللغة الرتكية، وعدد أقل منها مكتوب باللغة بالفارسية، أو بلغات 

ذه األمور كلها الصديق الدكتور نـوذات قايا، املدير العام . أخرى ْأخربين  َ

  .للمكتبة السليمانية

ذا العدد الكبري من املخطوطات فحسب، بل هي  وال متتاز السليمانية 

ّوتلك أن فيها خمطوطات كثرية من . خطرمتتاز بقيمة أخرى ذات شأن و

ِّبعضها مكتوب خبطوط املؤلفني، وبعضها مكتوب خبطوط . النفائس الثمينة

َمشاهري اخلطاطني، وبعضها خمطوطات نادرة، وحيدة فريدة، ال أخت هلا يف 
م،  م وإجازا َمكان آخر، وبعضها مقروء على كبار العلماء، وعليها توقيعا

م وحواشيه وبعض املخطوطات ذات قيمة فنية أثرية من جهة اخلط . موزيادا

َوالزخارف والنَّمنمات امللونة اجلميلة، والتذهيب والتصوير والتجليد الفاخر ْ .

  .ّويعد كل ذلك من فنون صناعة الكتاب العريب القدمي خالل العصور املاضية

ُوقد جعلت جمموعات املخطوطات اليت نقلت إىل السليمانية يف أقسام ُ 

َكل قسم منها مستقل قائم بنفسه، وحيمل اسم املكتبة أو اسم املكان . خاصة َ ّ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤١٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

َالذي اجتلبت منه املخطوطات، أو اسم العامل الذي أهداها، أو اسم  َ ُ ْ
مثل قسم السلطان حممد الفاتح، وقسم الشهيد علي . الشخص الذي وقفها

  .باشا، وقسم مكتبة آياصوفيا

اوحتمل خمطوطات كل قسم منها أرق ُّواتبعت هذه . ًاما متسلسلة خاصة 

ًاخلطة اجلميلة حفاظا على الكيان األصيل للمخطوطات، وتقديرا للعلماء  ً ِ

ًوالرجال الفضالء الذين قدموها للسليمانية يف سبيل اهللا، وختليدا لذكرهم  ّ
  .بسبب خدمتهم للعلم والعلماء

  .بة السليمانيةونذكر فيما يلي أشهر أقسام املخطوطات املخزونة يف املكت

  .وهو ملحق بقسم السلطان الفاتح.  إبراهيم أفندي-١

  . السلطان أمحد األول-٢
ِ أرزْجنان -٣   ). مدينة يف األناضول(َْ
  ).مدينة( إزمري -٤
  . أسعد أفندي شيخ اإلسالم-٥
َ أسعد أفندي مدرسه سي-٦ َ ْ َ.  
  .سلطان) أمساء خان(ِْ إمسخان -٧
  ).مسجد آياصوفيا. ( آياصوفيا-٨
  .ّ أيوب حاجي بشري آغا-٩

ْ بـرتـو باشا- ١٠ ََْ.  
ال- ١١ ْ بـرتـو  ِ ْ ََْ.  



  
٤١٣  عزة حسن.  د– املكتبة السليمانية يف إستانبول

ْ بغداد يل وهيب- ١٢ َ.  
  . جار اهللا أفندي- ١٣
  . جليب عبد اهللا- ١٤
  . جور ليلي علي باشا- ١٥
  . حاجي بشري آغا- ١٦
  . حاجي حممود أفندي- ١٧
  . حافظ أمحد باشا- ١٨
  . حالت أفندي- ١٩
  . حسن حسين باشا- ٢٠
  . خوجه عبد اهللا-   حسن خريي- ٢١
  ).مسجد أيب أيوب األنصاري. ( حضرة خالد- ٢٢
  . حفيد أفندي- ٢٣
  . حكيم أوغلي علي باشا- ٢٤
  . محيدية- ٢٥
  ).مدينة يف األناضول. ( خربوط- ٢٦
َ خسرو باشا- ٢٧ ْ ُ.  
  .ََْ دار املثـنوي- ٢٨
  . داماد إبراهيم باشا- ٢٩
  .ُ رئيس الكتاب مصطفى أفندي- ٣٠
ْ رؤوف يكتا- ٣١ َ.  
َ رستم باشا- ٣٢ ْ ُ.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤١٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  . رشيد أفندي- ٣٣
ْ زهدي بيك- ٣٤ ُ.  
ْ سرز- ٣٥ َ   ).مدينة يف تراكيا. (َ
ِ سرويلي- ٣٦ ْ   ).مدرسة. (َ
  ).مكتبة. ( سليمانية- ٣٧
ُ سوتـلوجه- ٣٨ ْ ْدركاه. (ُ َ.(  
  . سيد نظيف أفندي- ٣٩
  .ّ شازيل تكيه سي- ٤٠
َ شاه زاده حممد- ٤١ ْ.  
  .َْ شريف حميي الدين طرغان- ٤٢
  .اشا شهيد علي ب- ٤٣
  . صاحلة خاتون- ٤٤
َ طارق كوكمن- ٤٥ ْ ُ.  
  .ّ طاهر آغا تكيه سي- ٤٦
َ طرخان والده سلطان- ٤٧ ُْ.  
  . عبد الغين آغا- ٤٨
  . عاشر أفندي شيخ اإلسالم- ٤٩
اد طرالن- ٥٠ َْ علي 

ِ.  
ّ عشا قي تكيه سي- ٥١ َّ ُ.  
َ عثمان خلدي أزتـركلر- ٥٢ ُُْْْ ْ ُ.  
ُ عموجه زاده حسني باشا- ٥٣ َ.  



  
٤١٥  عزة حسن.  د– املكتبة السليمانية يف إستانبول

  ).السلطان حممد الفاتح( الفاتح - ٥٤
  .َ فتحي سزائي تركمان- ٥٥
  . فيض اهللا باشا- ٥٦
  . قاضي زاده برهان الدين- ٥٧
  . قاضي زاده حممد- ٥٨
َ قـره جليب زاده حسام الدين- ٥٩ َ ََ.  
ّ قصيدة جي زاده سليمان سري- ٦٠

ِ.  
  .ِ قيليج علي باشا- ٦١
َ كريسون- ٦٢

  ).مدينة يف األناضول. (ِ
  . الال إمساعيل- ٦٣
  ).مسجد يف إستانبول. (َالله يل - ٦٤
  . حممد آغا- ٦٥
ْ حممد حلمي - ٦٦   . فتح اهللا فهمي-ِ
  . حممد عارف- حممد مراد - ٦٧
  . حممود باشا- ٦٨
ِ مسيح باشا- ٦٩ َ.  
  . مراد خباري- ٧٠
ّ مراد مال- ٧١ ُ.  
ّ مصلى مدرسه سي- ٧٢ َ ُ.  
ّ مال جليب- ٧٣ ُ.  
ِ مهرشاه سلطان- ٧٤ ْ ِ.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤١٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ُ موغال خوجه مصطفى أفند- ٧٥ ْ   .يُ
  . نافذ باشا- ٧٦
ْ نصوحي دركاه- ٧٧ َ.  
َ نوري أرالسز- ٧٨ ْ.  
  . نوري أفندي- ٧٩
َ يازمه باغشلر- ٨٠ ْ ِ َ ْ.  
  . حيىي توفيق أفندي- ٨١
  ).مسجد يف إستانبول. (َ يين جامع- ٨٢
  .َ يين مدرسه- ٨٣
ْ يوزغات - ٨٤   ).مدينة يف األناضول(ُ

 *  *  *  
ة، وقد صنعها بعض وهناك فهارس مطبوعة لعدد من األقسام يف السليماني

العلماء العارفني بالرتاث الثقايف العريب واإلسالمي، يف عهد السلطان عبد احلميد 
َالثاين العثماين، أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ُوطبعت باللغة . َ

ُْيذكر فيها . الرتكية العثمانية املكتوبة باحلروف العربية، وهي فهارس وجيزة خمتصرة
ِّن الكتاب املخطوط، واسم مؤلفه، ورقم تسجيله يف قسمه، ومعلومات عنوا

وهي مع ذلك مفيدة جدا . ُوفوائد قليلة تتعلق باخلط وحال املخطوط فحسب
ا خمتصرة ِوقد رصفت يف خزانة . ّللباحثني ومجهور القراء املطالعني، على كو ُ

ا، يف إحدى زوايا قاعة املطالعة العامة، لريجع إ ليها ويستفيد منها من خاصة 
  .يشاء من الباحثني وسائر القراء

  :وهذه الفهارس املطبوعة هي



  
٤١٧  عزة حسن.  د– املكتبة السليمانية يف إستانبول

َ دفرت كتبخانه عموجه حسني باشا-١ ُ َ   :وحيتوي القسمني. ُُْ
  ).٤٩ -١ص ( عموجه حسني باشا -
  ).٥٩ -٥٠ص ( سيد نظيف أفندي -

  :وحيتوي األقسام األربعة.  دفرت كتبخانه عاشر أفندي-٢
  ).٩٧ -١ص (ب مصطفى أفندي ّ رئيس الكتا-
  ).١٤٧ -٩٨ص ( عاشر أفندي شيخ اإلسالم -
  ).١٨٩ -١٤٨ص ( حفيد أفندي -
  ).١٩٣ - ١٨٩ص ( ملحق حفيد أفندي -

  :وحيتوي األقسام الثالثة.  دفرتكتبخانه آيا صوفيا-٣
  ).٣٨٦ -١ص ( آيا صوفيا -
  ).٣٩٣ - ٣٨٧ص ( سعد الدين مبتغي -
  ).٣٩٧ -٣٩٤ص ( خوجه سعد الدين أفندي -

  :وحيتوي القسمني.  دفرت كتبخانه بشري آغا-٤
  ).٥٨ -١ص ( بشري آغا -
  ).٦٠ -٥٩ص ( نور الدين آغا -

َ دفرت كتبخانه جليب عبد اهللا أفندي -٥   ).٤٥ -١ص (َ
ُْ دفرت كتبخانه جورلويل علي باشا -٦   ).٣٥ -١ص (ُ
  ).٨٧ -١ص ( دفرت كتبخانه داماد إبراهيم باشا -٧
  ).٤٧ -١ص (نه دوغوملي بابا  دفرت كتبخا-٨
  ).٣٤٢ -١ص ( دفرت كتبخانه أسعد أفندي -٩

  ).٢٣ -١ص ( دفرت كتبخانه جامع أيوب - ١٠



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤١٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  :وحيتوي القسمني.  دفرت كتبخانه الفاتح- ١١
  ).٣٨١ -١ص ( الفاتح -
  ).٥٩ - ١ص ( إبراهيم أفندي -
  :وحيتوي األقسام الثالثة.  دفرت كتبخانه فيض اهللا أفندي- ١٢

  ).٢٧ -١ص (اهللا أفندي  فيض -
  ).٤١ -٢٨ص ( إمساعيل آغا -
  ).٧٩ -٤٢ص ( دار املثنوي – شيخ مراد -
ْ دفرت كتبخانه حالت أفندي- ١٣   :وحيتوي القسمني. َ

  ).٧٠ - ١ص (ْ حالت أفندي -
  ).٩٦ - ٧١ص ( ملحق حالت أفندي -
  :وحيتوي القسمني.  دفرت كتبخانه محيديه- ١٤

  ).١٠٠ -١ص ( محيديه -
  ).١٥٢ - ١٠١ص (إمساعيل  الال -
ص (، )وزير البحرية العثمانية( فهرست كتبخانه حسن حسين باشا - ١٥
٥٠ .(  
  ).٧٢ص ( دفرت كتبخانه حكيم أوغلي علي باشا - ١٦
ْ دفرت كتبخانه خسرو باشا - ١٧ َ ْ   ).٧٨ص (ُ
  ).٤٠ص (ْ دفرت كتبخانه إمسي خان سلطان - ١٨
  :القسمنيوحيتوي .  دفرت كتبخانه حسام الدين أفندي- ١٩
َ قـره جليب زاده حسام الدين أفندي-   ِ

ََ.  
َ نـقش دل والده سلطان-   ِ ْ ِ ِ ْ َ.  



  
٤١٩  عزة حسن.  د– املكتبة السليمانية يف إستانبول

  ).٩٢ص (ِ دفرت كتبخانه قيليج علي باشا - ٢٠
  ).٣٨٢ص (َ دفرت كتبخانه الللي - ٢١
ْ دفرت كتبخانه حممود باشا وكتبخانه رستم باشا- ٢٢ َ ْ ُ.  
  :  وحيتوي األقسام األربعة  
  ).٢٧ -١ص ( حممود باشا -  
  ).٣٤ -٢٧ص ( إزمريي مصطفى أفندي -  
ْ رستم باشا -   َ ْ   ).٤٧ -٣٥ص (ُ
  ).٧٢ -٤٨ص ( يوسف آغا -  

ْ دفرت كتبخانه مهرشاه سلطان - ٢٣  ِ ْ   ).٧٦ص (ِ

  ).٧٤ص ( دفرت كتبخانه سليمية - ٢٤

ِ دفرت كتبخانه سرويلي - ٢٥ ْ   ).٣٣ص (َ

  ).١١١ص ( دفرت كتبخانه سليمانيه - ٢٦

  :وحيتوي األقسام الثالثة. م أسعد أفندي دفرت مدرسة شيخ اإلسال- ٢٧

  ).١١ -١ص ( شيخ اإلسالم أسعد أفندي -  

  ).٢٠ -١٢ص ( جامع حممد آغا -  

  ).٣٠ -٢١ص (َِ يين مدرسه -  

  ).٦٩ص (َ دفرت كتبخانه جامع والده - ٢٨

  ).٤٧ص ( دفرت كتبخانه حيىي أفندي - ٢٩

  :وحيتوي األقسام الثالثة. َِ دفرت كتبخانه يين جامع- ٣٠

  ).٧٦ -١ص (َ يين جامع -  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  ).١٠١ - ٧٧ص (َ طرخان والده سلطان -  

  ).١٠٣ -١٠٢ص ( املعلم احلاج مصطفى أفندي -  

َ دفرت كتبخانه داماد زاده حممد مراد- ٣١   :وحيتوي األقسام األربعة. ْ

ّ مراد مال -   ُ   ).١٤٨ -١ص (ُ

  ).١٦١ -١٥٠ص ( حممد مراد -  

  ).١٧٠ - ١٦٢ص ( حممد عارف -  

ُبوللي طاهر َ غلي-     ).١٧٩ -١٧٢ص (ُ

  :وحيتوي األقسام الثالثة. ََ دفرت كتبخانه قـره مصطفى باشا- ٣٢

  .)١ ()٣٦ - ١ص (ََ قـره مصطفى باشا -  

ّ مصلى مدرسه سي -   َ   ).٥٤ - ٣٧ص (ُ

  ).٥٨ - ٥٥ص ( جامع حكيم أوغلي -  

 *  *   *  

ًوهناك فهارس أخرى، صنعت وطبعت حديثا، مببادرة من املديرية العا ُ مة ُ

وصدرت باللغة الرتكية املكتوبة باحلروف . للمكتبات يف وزارة الثقافة

  .وعناوين الكتب مكتوبة باحلروف العربية). الالتينية(األجنبية 

  :)٢(وهذه الفهارس احلديثة هي

                                                            
 .وليس يف السليمانية.  هذا القسم حمفوظ يف مكتبة بايزيد)1(



  
٤٢١  عزة حسن.  د– املكتبة السليمانية يف إستانبول

 فهرس املخطوطات العربية يف قسم بغداد يل وهيب أفندي يف املكتبة -١

َْتصنيف نائل بـيـرقدار. السليمانية . ١٢٦ص . (م١٩٨٤طبعة إستانبول . َْ

  ).وثالث صور

ْ فهرس خمطوطات قسم نوري أرالسز يف املكتبة السليمانية-٢ َ منشورات . َْ

ص . (م١٩٩١طبعة إستانبول . املديرية العامة للمكتبات يف وزارة الثقافة

٣٢.(  

َ خمطوطات متحف آنطاليا، ومتحف آالنيا، وآق سكي يكن حممد -٣ َ
منشورات املديرية العامة للمكتبات . َ، وتكيه يل أوغليباشا، ومكتبة أملايل

 جملدات من سلسلة الفهرس العام للمخطوطلت يف ٥يف وزارة الثقافة، 

 -٤٨٠ - ٤٨٠ -٣٢٠ص . (م١٩٨٤ -١٩٨٢طبعة إستانبول . تركيا

٣٦٧ -٣٢٠.(  

ُ خمطوطات كريسون، و ريزه، و أوردو-٤ ْ ُ ِ ْ ُ َ
منشورات املديرية العامة . ِ

 وزارة الثقافة، من سلسلة الفهرس العام للمخطوطات يف للمكتبات يف

  .م١٩٨٠طبعة آنقره . تركيا

اد طرالن يف املكتبة السليمانية-٥ َْ خمطوطات قسم علي 
منشورات . ِ

املديرية العامة للمكتبات يف وزارة الثقافة، من سلسلة الفهرس العام 

  .م١٩٨١طبعة آنقرة . للمخطوطات يف تركيا

                                                                                                                                
 . العناوين املذكورة مرتمجة عن اللغة الرتكية)2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ُسم عموجه زاده حسني باشا، وقسم حكيم باشي  خمطوطات ق- ٦ َ
منشورات املديرية العامة للمكتبات يف وزارة . موسى نظيف أفندي

طبعة أنقرة . الثقافة، من سلسلة الفهرس العام للمخطوطات يف تركيا

  .م١٩٨٧
.  خمطوطات قسم مصطفى عاشر أفندي يف املكتبة السليمانية-٧

ت يف وزارة الثقافة، من سلسلة الفهرس منشورات املديرية العامة للمكتبا
  .م١٩٩٤طبعة أنقرة . العام للمخطوطات يف تركيا

 *  *   *  
وتوجد إىل جانب الفهارس القدمية املطبوعة باحلروف العربية، والفهارس 
ُاجلديدة املطبوعة باحلروف األجنبية، فهارس أخرى خمطوطة لبعض أقسام 

وأمهها الفهرس الذي صنعه أشهرها . وهي قليلة معدودة. املخطوطات
األستاذ حممد الصفائحي لنفسه، وهو عامل تونسي األصل، كان يعمل يف 
َفـهرسة املخطوطات يف املكتبة السليمانية، ويف غريها من مكتبات  َ ْ َ

َويضم هذا الفهرس املخطوط عناوين خمطوطات عربية، لكتب . إستانبول
.  فنونه من اآلداب والعلومِّقيمة مشهورة من الرتاث الثقايف العريب يف شىت

وقد اختارها العامل الصفائحي، رمحه اهللا، من حمتويات السليمانية، ومن 
َّورتبها على حروف املعجم، حسب أمساء . غريها يف مكتبات إستانبول
َُّوهو فهرس قيم، مفيد جدا يف كشف وتـعرف . الكتب، وكتبها خبط يده َ ً ّ

العريب يف مكتبات إستانبول، النوادر والنفائس من خمطوطات الرتاث 
  .ومكتبات سائر مدن تركيا



  
٤٢٣  عزة حسن.  د– املكتبة السليمانية يف إستانبول

وال يفوتنا أن نذكر الفهرس العام الذي يشمل كل املخطوطات احملفوظة 
وهو . َُونعين فهرس اجلذاذات املطبوعة على الورق. يف املكتبة السليمانية

ولكل . َّفهرس مرتب على عناوين الكتب، حسب حروف اهلجاء الرتكية
َخمطوط جذاذ فيها عنوان الكتاب، واسم املؤلف، . ة واحدة خاصة بهُ

واسم الناسخ الكاتب، وتاريخ النسخ والكتابة، ومعلومات أخرى عن نوع 
مث تسجيل الرقم الذي . اخلط والورق، وعدد الصفحات وأشياء غري ذلك

  .حيمله املخطوط يف القسم احملفوظ فيه
 *  *   *  

ِّوقد أسس يف السليمانية معمل للتصوي ِّوجهز بكل اآلالت ) م١٩٥٠(ر سنة ُ ُ
وعلى ) املكروفيلم(واألدوات الالزمة للتصوير على شرائط األفالم الصغرية 

َالورق واألقراص املدجمة ُْ
َوجيري تصوير املواد حسب أحكام قانون سنَّته وزارة . 

الثقافة للفائدة العامة، يف التبادل الثقايف على املستوى العاملي، أو يف مقابل 
  .اء تكلفة تصوير املواد املطلوبةأد

ا من املخطوطات، أرشيفا غنيا،  ًومتتلك السليمانية، إىل جانب حمتويا
ًيضم عددا كبريا من شرائط األفالم ملخطوطات نادرة كثرية من مكتبات  ً

  .تركيا، ومن مكتبات أخرى يف العامل
 *  *   *  

 وطلبة العلم كل يوم، َُّوتستقبل السليمانية روادها من العلماء والباحثني
ِّوتقدم هلم . ًابتداء من الساعة التاسعة صباحا، إىل الساعة اخلامسة مساء

ّاملخطوطات اليت يودون االطالع عليها، من غري استثناء، ومن دون أي 
  .قيد أو شرط



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

َوما أكثر األيام، وما أمجلها، اليت قضيتها من عمري، يف قاعة املطالعة  َ َ
انية العامرة، وأنا أنعم بأريج املخطوطات اليت أنظر اجلميلة، يف السليم

يد ََفيها، غائبا عن الوجود، مسحورا بألق آثار تراثنا العريب ا ً ً.  
ْومتر األيام، وتدور السنون، وصرح السليمانية العريق قائم وسط مدينة  َ َ ِّ ّ
َإستانبول العظمى، يشع نورا وخريا، ويفيض علما وعرفانا، لمواكب  ً

ِ ً ً ً ّ
ِوهم يقبلون إليه، ويؤمون محاه من كل حدب . علماء والباحثنيال

ّ ُ
ينهلون من موارده . وصوب، يف الشرق والغرب، ومن كل األعراق واألقوام

َأعذب املعطيات، وجيتنون من جناه أطيب الثمرات َ َ ُْ فبارك اهللا . َ
َبالسليمانية، ومحاها من عوادي الزمان اد َورحم اهللا الرجال األفذاذ األجم. َ

َالذين أقاموها، والرجال األفاضل الذين شاركوا يف إغنائها، وأجزل هلم 
. وأعان اهللا الناس القائمني عليها والعاملني فيها. َالثواب يف جنات النعيم

ًوجزاهم خريا وإحسانا. ّوقواهم على مجيل األعمال واحلمد . اللهم آمني. ً
  .هللا رب العاملني على ما أفاد وأعان


