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  تعقيب على مقالة األستاذ حكمت هالل

  عن األديب المجمعي الكبير عبد اهللا مخلص
  )∗(محمود الحسن. أ: إعداد

أشار األستاذ الباحث يف مقالته إىل سرية العامل اجلليل عبد اهللا خملص، 
ًوآثاره العلمية، واملناصب اليت شغلها، معتمدا يف ذلك على مراجع أثبتها يف 

لد : ّعل أمههاول. اية مقالته مقالة لألستاذ حممد حسن مكي، منشورة يف ا
مع   .)١(الثالث والعشرين من جملة ا

ًونظرا إىل كثرة آراء عبد اهللا خملص ومقاالته، املنشورة يف جملة جممع 
ّدمشق، رأينا أن ننشئ هذا التعقيب، وأن نضمنه تلك اآلراء املبثوثة يف جملة  َ ِ ُ

مع، واليت تظهر فيها  الشخصية العلمية لعبد اهللا خملص، يف أمسى صورها، ا
وذلك من حماوراته للعلماء، وحتقيقاته التارخيية، وخربته بالرتاث العريب 

  .املخطوط واملطبوع
ًويشار إىل أن عبد اهللا خملص انتخب عضوا مراسال يف جممع اللغة العربية  ً ُ ُ

رير الرابع عن أعمال وانتخابه مذكور يف التق. بدمشق، يف منتصف العشرينيات
مع العلمي العريب، يف سين  ، الذي رفعه الرئيس ١٩٢٧ - ١٩٢٦ -١٩٢٥ا

  :وفيه ورد.  سوريةحممد كرد علي إىل السيد أمحد نامي بك رئيس دولة

                                                            
  .عضو اهليئة الفنية يف جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(
لد )١(  .٤٦١ - ٤٥٧، ص ٢٣ جملة جممع اللغة العربية بدمشق، ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٥٠  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

مع إىل أعضائه يف هذه الفرتة (( يقصد يف السنوات الثالث من [َّوضم ا
يد عباس حممود العقاد، الس: حضرات العلماء واألدباء] ١٩٢٧ حىت ١٩٢٥

واألمري مصطفى الشهايب، والسيد شفيق جربي، والسيد ماسيه، والسيد بوفا، 
والشيخ إبراهيم منذر، والشيخ مصطفى الغالييين، وأمحد شوقي بك، والشيخ 
حممد اخلضر حسني، وأمحد لطفي بك السيد، والسيد أمحد حسن الزيات، 

، والشيخ سليمان ظاهر، صوالسيد عبد اهللا مخلوالسيد أمحد أمني، 
))والدكتور نقوال فياض، والسيد عمر الفاخوري

)٢(.  
ِّويعد عبد اهللا خملص من كبار املؤرخني يف القرن الرابع عشر اهلجري وقد . ّ

ًذكر ذلك الرئيس حممد كرد علي مرارا
)٣(.  

وكان ميتلك مكتبة ضخمة ذكرها السيد أسعد طلس بني خزائن الكتب 
وفيما يلي عرض ألعماله املنشورة يف جملة جممع . )٤(املشهورة يف فلسطني
  :اللغة العربية بدمشق

ِّمن علماء العثمانيني، مؤلف ) م١٨١٣ت ( تعريف باحلاج أمحد أفندي - 

  .٦٠ - ٥٨ ص ٢مج. يف أصول التدريس والتعليم  ))حتفة اجلنان((كتاب 

  ٢مج) ه٥٩٧ت (البن اجلوزي )) املدهش(( تعريف بكتاب - 

  .١٧٧ - ١٧٦ص

ِّجلق(( حديث عن معىن -  أحد أمساء دمشق، انتهى فيه إىل ترجيح أن )) ِ

                                                            
لد  جم)٢(  .١٥، ص ٨لة جممع دمشق، ا

لد )٣( لد ١٠٥، ص ١٧ُ ينظر جملة جممع دمشق، ا  .٤٨٧، ص ٢١، وا

لد )٤(  .٢٣٨، ص ٢٠ جملة جممع دمشق، ا



  
٩٥١  حممود احلسن.   أ-  ت هالل تعقيب على مقالة األستاذ حكم

املروج املتسعة األطراف، املرتامية : الفارسي، الذي يعين)) ُجلكه((يكون أصله 

  .٥٩ - ٥٨ ص ٣مج. ِّاألكناف، اليت تبقى خضراء زاهية يف كل مواسم السنة

زوقي األصفهاين أليب علي املر)) األزمنة واألمكنة(( تعريف بكتاب - 

  .٢١٥ - ٢١٣ ص٣مج. املشهور)) شرح ديوان احلماسة((صاحب ) ه٤٢١ ت(

ُ أرجوزة يف الضاد والظاء عثر عليها يف خزانة الكتب اخلالدية يف بيت -
مع، ال يعرف قائلها، وتبلغ  ُاملقدس، حققها ونشرها يف جملة ا . ًبيتا) ٤٧(َّ

  .١٦٣ -١٦١ ص٤مج

ّ، ورد على بروكلمان، الذي ))األزمنة واألمكنة(( ِّ حديث عن املرزوقي مؤلف- 
مع، ذكر فيه أن عبد اهللا ٢١٣ًنشر تعليقا يف الصفحة  لد الثالث من جملة ا  من ا

  .٢٣٣ - ٢٣٢ ص ٤مج. ِّخملص مل يعرف اسم مؤلف الكتاب املذكور

وما حتويه )) اخلزانة اخلالدية يف القدس الشريف(( حديث عن نفائس - 

َ، ونشر تتمته٣٦٩ - ٣٦٦ ص ٤نشره يف مج. ومطبوعاتمن خمطوطات  ّ 

  .٤١٣ - ٤٠٩ ص ٤يف مج

اليت نشرها يف الصفحة )) الضاد والظاء(( حديث عن صاحب أرجوزة - 

مع، دون ذكر قائلها١٦١ لد الرابع من جملة ا  - ٤١٥ ص ٤مج.  من ا

٤١٨.  
األبيات املشكلة (( تصحيح ما وقع من تصحيف يف اسم شارح رسالة -

اخلرجي : ، إذ أورد بعضهم امسه)ه٦٥٥ت(وهو اخلزرجي الزجناين . ))ألغراضا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٥٢  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

  .٩٨ -٩٧ ص٥ مج.الرحياين
ُوأنه كان يطلق على طرابلس الشام، مث )) الفيحاء(( حديث عن معىن - 

 ٥مج. وما قيل فيها)) شامة الرملة البيضاء((وحديث عن . ُأطلق على دمشق
  .١٣٧ص 

  .١٣٨ ص٥مج. بل والرتسالط:  حديث عن الكوس والكوسات-
     ٥مج) ه٣٥٠ت(للفارايب )) ديوان األدب(( تعريف بكتاب - 
  .٢٣٣ - ٢٢٨ص

َّالذي ألفه أمحد بن أعثم الكويف سنة  ))الفتوح(( حديث عن كتاب - 

ُ، يذكر فيه أن األصل العريب فقد، وبقيت ترمجته الفارسية اليت طبعت )ه٢٠٤( ُِ
  .١٤٣ -١٤٢ ص٦ مج.م١٨٨٢يف اهلند سنة 

 للقصراين ))جامع األحكام يف مسائل اخلاص والعام(( تعريف بكتاب -
  .١٨٢ -١٨١ ص٦مج. ّمن علماء الري

  .١٨٣ -١٨٢ ص ٦مج)) ّصحف منسية(( مقال بعنوان -
 تعليق على ما نشره الرئيس حممد كرد علي، من رحلة ناصر خسرو -
من أدباء  وناصر خسرو القبادياين.  مدن الشام، وفيه وصف بعضياينالقباد

وزار سورية ) ه٤٣٧(فارس يف القرن اخلامس اهلجري، بدأ رحلته سنة 
اب وفلسطني ومصر وبالد العرب وبالد فارس، ووصف ما رآه بالفارسية يف كت

  .٨٧ -٧٩ ص٧مج. )) سفر نامه((

  ص٧مج. اينـة ناصر خسرو القباديـث عن رحلـ استدراك احلدي- 

١٩٢.  
ّاملطهر بن طاهر املقدسي، : ي تصحيح ما وقع من تصحيف يف امس-



  
٩٥٣  حممود احلسن.   أ-  ت هالل تعقيب على مقالة األستاذ حكم

. )) طبقات الشعراء((صاحب كتاب ) ه٢٣٢ت(وحممد بن سالم اجلمحي 
  .٥٥٣ -٥٥٢ ص ٧مج

 - ١١٥، ص٨مج. هـ نبذة تارخيية تتعلق بدمشق وجامعها وما حول- 
١٢١.  

 تعريف مبخطوطة من خمطوطات اخلزانة التيمورية بالقاهرة، تتضمن - 
ا الشيخ حممد بن عبي ّد القاري الدمشقي الشهري بالعطار رحلة قام 

  .٢٤٢ -٢٣٥ ص٨مج). ه١١٥٧ت(
جة األثري بعنوان - تاريخ نشوء الرجز (( استدراك على مقالة للسيد 
ُ، حتدث فيه عما فات صاحب املقالة ذكره من األراجيز املطبوعة))وتطوره َّ .
  .٦٣٣ -٦٣٢ ص ٨مج

أمساء مراجع وفيها قوائم هامة ب.  مقالة عن صاحب خمتار الصحاح- 
 - ٦٤١ ص٨مج. ومصادر يف اللغة والرتاجم منها املخطوط ومنها املطبوع

٦٦٥.  
املنتخبات العصرية (( تعريف بالسيدة كلثوم نصر عودة صاحبة كتاب -

  .٧٥٧ -٧٥٦ ص ٨مج. ))لدرس اآلداب العربية
وهو )) مناقب بغداد((صاحب كتاب ) ه٦٥٦ت( تعريف بابن اجلوزي -

ِّخلطيب املشهور، ومسمى وملقب ومكىن كجدهحفيد ابن اجلوزي ا َ َّ ُ  ٩مج. ُ
  .١١٩ -١١٨ص

 تعريف مبخطوطة يف املكتبة اخلالدية ببيت املقدس، حتوي قصيدة بديعية - 
ّمشجرة يف مدح امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب، وقيل هي يف مدح 
امللك الظاهر بن امللك الناصر، كتبها عبد املنعم بن حسان الغساين األندلسي 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٥٤  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ومن هذه املخطوطة نسخة يف املكتبة الظاهرية بدمشق، . ٦٠٢يف سنة 
وأخرى يف دار الكتب املصرية بالقاهرة، وثالثة يف اخلزانة الزكية لصاحبها أمحد 

  .٢٣٩ -٢٣٦ص ٩مج. زكي باشا، ورابعة يف املكتبة األهلية بباريس

 حديث للسيد عبد القادر املغريب عن بعض الكتب املطبوعة، ذكر فيه -

َّلعبد اهللا خملص، وذكر أن املؤلف ضمن كتابه هذا كل ما )) النرجس((كتاب  َّ ِّ

  .٣١٩ ص٩مج. قيل يف النرجس من النظم والنثر

انتهى فيها إىل أن )) أربد طربية غري إربد عجلون(( مقالة بعنوان - 

ّتقع قرب طربية وفيها تويف اخلليفة األموي يزيد بن عبد امللك، وأن )) دأرب((
 - ٤٠٩ ص٩مج. ))أذرعات((ًكيلو مرتا عن ) ٢٥(عجلون تبعد )) إربد((

٤٢٠.  

  .٧٠٢ -٧٠١ ص٩مج.  تصحيح تراجم بعض األعالم-

ً تعريف مبجموع نادر يضم عددا من الرسائل املخطوطة، ذكر فيه -
اعناوين الرسائل وعدد ص ا وأمساء أصحا   .٥٨٣ -٥٧٧ ص١٠مج. فحا

جامع األصول يف (( من تعاليق صاحب خمتار الصحاح على كتاب -

  .١٧٩ ص١١مج. ))أحاديث الرسول

)) ّبديعية العميان(( حديث للسيد عبد القادر املغريب، ذكر فيه أن كتاب -

  .٣٨٤ ص ١١مج. يف فن البديع هو من حتقيق عبد اهللا خملص

. ة خمطوطة للزبور الشريف خبزانة الكتب اخلالدية ببيت املقدس تعريف بنسخ- 

ا، الذي يبدو أنه ال يوافق نصوص املزامري ٍوفيه عرض لبعض من مضمو  ١٢مج. ٌ



  
٩٥٥  حممود احلسن.   أ-  ت هالل تعقيب على مقالة األستاذ حكم

  .٦٣٠ - ٦٢٧ص 

  .٦٣٣ - ٦٣٠ ص ١٢مج.  تعريف وتعليق على بعض األعالم-

البن حجر )) الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة(( تعريف بكتاب -

  .٢٥٠ - ٢٤٩ ص ١٣مج). ه٨٥٢ت(عسقالين ال

بأمريكا، )) برنستون(( تعريف بنسخة من الزبور الشريف، موجودة يف جامعة - 

  .٣٤٢ - ٣٤١ ص١٣مج.  للهجرة١٠٨٣يعود تاريخ نسخها إىل سنة 

خلليل )) التذكرة الصالحية(( اإلشارة إىل بعض النسخ املخطوطة لكتاب -

  .٤٠٥ ص١٣مج). ه٧٦٤ت(بن أيبك الصفدي 

، الفيلسوف الرياضي )ه٦٧٢ت( تعريف بأبناء علي بن نصري الطوسي -

  .٣٤ -٢٩ ص١٦مج. الشهري

  .٧٢ - ٦٦ ص ١٦مج . )ه٩٢٢ت()) عائشة الباعونية(( مقال عن -

فيه أخبار وتراجم عن كتب خمطوطة )) ّصفحات مطوية(( مقال بعنوان -

  .٢٤٧ -٢٤١ ص ١٦مج . تتعلق بدمشق

لعبد الرمحن )) ّاملسكية يف الفواتح املكيةالفواتح (( تعريف بكتاب -

 ١٦مج. ))األوائل((، مع عرض جزء منه عنوانه )ه٨٥٨ت(البسطامي احلنفي 

  .٣٥٩ -٣٥٧ص

خالصة الدالئل يف ((َّ تعريف بكتاب شرح خمتصر القدوري، املسمى -

والكتاب ) ه٥٩٨ت(حلسام الدين علي بن أمحد مكي الرازي )) تنقيح املسائل



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٥٦  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

  .٥١١ -٥٠٦ ص ١٦مج. عه يف الفقهخمطوط وموضو

ُيف فضل اجلهاد وما جيب مراعاته على (( تعريف بكتاب خمطوط عنوانه -

 ١٧، مج١٣١ -١٢٨ ص١٧مج. ِّجمهول املؤلف)) امللوك والعلماء وغريهم

  .٣٣٢ -٣٢٨ص

، كتاب) ١٣٠٠(وفيها .  مقال عن خزانة آل املغريب يف طرابلس الشام-

القادر املغريب نائب رئيس جممع اللغة العربية  الشيخ عبد كانت حمفوظة لدى

  .١٢٩ - ١٢٣ ص١٨مج. بدمشق

وهو مقال ذكر فيه عبد .  التواليف اإلسالمية يف العلوم السياسية واإلدارية- 

كتاب من الكتب املطبوعة واملخطوطة، وأماكن ) ١٢٩(اهللا خملص قائمة بعناوين 

  .٣٤٤ - ٣٣٩ ص١٨مج. ة واإلدارةوجودها، تتصل بالسياس

هولة(( مقال بعنوان - أشار فيه إىل فتنة وقعت يف )) من حوادث الشام ا

  .١٤٨ -١٤٥ ص١٩مج. ، مل تذكرها كتب التاريخه٨١١محاه سنة 

ِّملؤلفه )) بستان العارفني ونزهة الناظرين(( تعريف بكتاب خمطوط عنوانه - 

ه وفي. احلاج أمحد بن حسن الشامي من علماء القرن احلادي عشر اهلجري

  .٦٠ - ٥٤ ص٢٠مج. أخبار املتقدمني، ولطائف كالم الشعراء السالفني

َحتفة الرتك فيما جيب أن يعمل يف (( تعريف بكتاب خمطوط عنوانه - ُ ُ
). ه٧٥٨ت(للقاضي جنم الدين إبراهيم بن علي بن أمحد الطرسوسي )) امللك

  .١٤٢ -١٣٨ ص٢٠مج



  
٩٥٧  حممود احلسن.   أ-  ت هالل تعقيب على مقالة األستاذ حكم

ة للملوك ّكتاب النصائح املهم(( تعريف بكتاب خمطوط عنوانه -

 - ٢٢٤ ص٢٠مج). ه٩٣٦ت(ِّملؤلفه علوان بن عطية احلموي )) ةـواألئم

٢٢٨.  

ألمحد بن علي املقريزي )) السلوك ملعرفة دول امللوك(( تعريف بكتاب -

  .٤٣١ -٤٢٥ ص٢٠مج) ه٨٤٥ت(

. وهو االسم القدمي ملدينة اخلليل)) َحربون ال جريون(( صفحة لغة بعنوان -

  .٥٧١ ص٢٠مج

ا((لى مقال  تعليقات ع- ألسعد )) ُدور كتب فلسطني ونفائس خمطوطا

لد    .١٩٠ -١٨٧ ص٢١مج. ٢٣٨ص) ٢٠(طلس الذي نشره يف ا

ُ احلديث عن عقدي نكاح عثر عليهما عبد اهللا خملص، أجريا يف ثغر - ِ ْ َ
وفيهما يظهر كثري من ) ه٧٢٤(أسوان مبصر يعود تاريخ أحدمها إىل سنة 

  .٤٢٦ -٤١٩ ص٢١مج. يف ذلك الوقتج يف الزواالتقاليد املتبعة 

ْعبة املباين مغَصُ مقال عن جمموعة أشعار م-  ُ  ٢١مج . اينـّضة املعَمَّ

  .٥٤٧ - ٥٤٤ص

أليب شكور حممد بن عبد )) التمهيد يف بيان التوحيد(( تعريف بكتاب -

  .٦٨ - ٦٥ ص٢٢السيد بن شعيب الكشي مج
َمشارف ال مشارق(( صفحة لغة بعنوان - ح ملا ورد يف فيها تصحي)) َ

  .١٩٠ -١٨٩ ص٢٢مج. ِموضع مبشارق الشام)) ُمؤته((القاموس احمليط أن 
ُموقد األذهان وموقظ الوسنان(( تعريف بكتاب - يف األلغاز النحوية )) ُ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٥٨  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

  .٢٦٠ -٢٥٥ ص٢٢مج). ه٧٦١ت(والنكت األدبية البن هشام 
بكر ِّومبؤلفه زين الدين حممد بن أيب )) روضة الفصاحة(( تعريف بكتاب -

  .٤٢٦ - ٤١٨ ص٢٢مج) ه٦٩١ت بعد (بن عبد القادر الرازي 
يف علم البديع، البن أيب األصبع )) حترير التحبري(( تعريف بكتاب - 

  .٥٣١ -٥٢٤ ص٢٢مج) ه٦٥٤ت(


