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   اللغة العربية في مجال المخطوطاتمجمع  إنجازات

أتحّدث إليكم في ھذه الساعة، عن  أن ،الموقر المجمعقد كلفني ل ،لسالم عليكما
محبة  استجابةَ  ،لھذه المكرمةفاستجبت  ،»إنجازات المجمع في مجال المخطوطات«

 ،نحو أربعين عاًما عشُت في رحابه ، إْذ عضائه من احتراملمجمع وأما أكنُّه لل ،وتقديرٍ 
تسعة  ما أنجز في كلب اإلحاطة من الباحثَ  نمكِّ يُ   ال المھمةن الوقت المخصص لھذه إو

لو عدَّھا عادٌّ وأعماُل المجمع  وأنَّى للجمل أن يُدَخل في َسمِّ الخياط؟ ،عقود ونيف
ھا مرور الكرام، وحسبك من القالدة ما أحاط فحسبي المروُر بأھمِّ  فدت منه ساعات،الستن

  :لعلَّ َمثلي مع اإلنجازات كمثل القائلبالعنق، و
ى خراشٍ  اء عل ا يَ   تكاثرت الظب ا يَ فم راٌش م  صيدُ دري خ

 ،بالتراث عموًمامن اھتمام المجمع  ،مالمَح قليلة تبيانفي  سأحثُّ الخطا لكلذ
  :بالحديث المحاور التاليةأتناول وس ،وبالمخطوط خصوًصا

   العناية بالمخطوط:   
 .١٩٧٠و  ،١٩٢١ يبين عام في المرحلة األولى •
 .٢٠١٦، و١٩٧١ يبين عام في المرحلة الثانية •

  :منھا أقف عند كتابينو، بعض مطبوعات المجمعثم أتحدث عن 
  علم التعمية واستخراج المعمَّى عند العرب •
  مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر تاريخ •
  :تميھد

وما أبدعه أبناؤھا من  ،ته شعوبھا من آثارحفظبما  مرھونٌ ھا إن رقيَّ األمم وتقدُّمَ 
على الرق والورق. وللمخطوطات  أو المكتوبُ  ،سواء منھا المنقوش على الحجر ،علوم

خوه من أرَّ من علوم وفنون، وما  نه أبناؤھادوَّ  مافي تبدو ،ةرفيع في تاريخ الشعوب مكانةٌ 
 صرحفي  ركنًا ھذا الموروث ربما يكونوجيل،  بعدجياًل ه يتوارثون ،ووقائع حوادثَ 

  .في بناء الحضارة كبرى ركيزة وأ ،بني البشرعند  العلوم والمعارف
ھا وْ فأولَ  ،منذ القدم ھا في المجتمعاتأثر المخطوطات وخطرِ إلى العلماء  وقد تنبَّه

 في اءوزرالو ءرؤساالو ملوكالوسرى ذلك منھم إلى  وجعلوھا محلَّ اھتمامھم، عنايتھم،
لى ع لحصولا في اويتسابقية القوم، ولْ عِ  الملوك، ويقتنيَھا غرابة أن يتھاداھا الف، دولةكل 

 أصبحت. حتى )١(قتنائھا والتفاخر بھاال ،الباھظةاألثمان  فيھا يبذلونوالنفائس منھا، 
  .أو تُمھر بأختامھم، بألقابھم صدَّر المخطوطاتتُعرف بأسمائھم، وتُ  مكتباتال

في المخطوطات  إذ رأوا ،دمشقب العلمي مجمعال أعضاء لم تغب ھذه المعاني عن
من  جشع الطامعين من وأ ،الضياعالتلف و من ، خوفًاثروة قومية يجب الحفاظ عليھا

منذ  المجمع كانف. الكسبالربح و رغبة في ،ھا خارج أسوار الوطنينقلون الذين ،تجارال
د بھا المكتبة الظاھرية، ويحتفظ لنفسه ، يرفِ شرائھاأو ئھا اقتنا ىحرص علي ،تأسيسه

  .الذي يدعم وجوده اللغوي ،بالنزر القليل
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ھا نويصف ،كبير بالمخطوطات اھتمامٌ لقد كان ألعضاء المجمع المؤسسين 
هيريد من المجال ل فسحونويُ  عنھا، يتحّدثونو ل فيو ،بھا أن ينوِّ  ،اتھاموضوع يفصِّ

  صفحات مجلة المجمع ميدانًا رحبًا لذلك.من جعلوا فھارسھا، ف ويذكر
   المرحلة األولى:

عن  البحثَ  أعضائه ف بعضَ كلِّ ي كان المجمعأن  االھتماممن مظاھر ھذا 
 إلى األستاذ زكي مغامز أحدِ  المجمع أرسل ١٩٢٩ففي سنة  ،)١(بأعيانھا مخطوطاتٍ 
بحث عن مخطوطات قديمة توجد لي مبلًغا من المال، - في اآلستانة وكان مقيًما - أعضائه

وتناول وصف ھذه  ،فاستجاب األستاذ مغامز لطلب المجمع ،المشھورة تركيا خزائنفي 
  الكتب. تلك وصحَّح عناوين ،المخطوطات بدقة

عدًدا من المخطوطات  اشترىأن المجمع  لمغربيعبد القادر االشيخ  األستاذ ويذكر
ف صَ فوَ ، )٢(مجھول لشاعرٍ » م درة الغواص للحريريظْ نَ « عنوانه من بينھا مخطوط

 اسمه تب على غالفه غيرُ إذ كُ  ،اقاج الورَّ السرَّ  ح نسبته إلى ناظمهوصحَّ  المخطوط
  الحقيقي.

ا مخطوطً  إلى سمعه أنيتناھا عندما  كان ما يذكره الشيخ المغربي أنه طرائفومن 
ره عن من ذلك ما نشو ،وتبيان قيمته عليه االطالع إلى يبادر ،دمشق أھلِ يقتنيه أحٌد من 
 في بيته في زار صاحبَه إذ، »زيارة مخطوط قديم«    :بقوله هفعنون مقال ،مخطوط قديم

 في مقاله ووصفه )،بضع مئات من األمتار العادلية(التي تبعد عن  الدرويشية، منطقة
 األستاذ المخطوط مرةً أخرى بصحبة صاحبِ  . ثم عاود زيارة)٣(وصفًا دقيقًا مسھبًا

 كليھما ِحْرصَ ب صاحُب المخطوط أحسَّ فليشاركه في وصفه،  ،سكندر المعلوفإيسى ع
 ألستاذانا فعاد ، أن قدَّمه ھديةً للمجمعإالَّ  هكان منفما ، سوِمهبروَكلَفِھما  ،الكتابِ  على

ٍة ثمينة.ظافرَ  أدراَجھما   ين بدرَّ
أحد أعضاء المجمع العلمي  إسعاف النشاشيبي محمد  األستاذوقام أديب فلسطين 

اًل األستاذ خليل بإھداء عدة رسائل مخطوطة إلى مكتبة المجمع ، تحدَّث عنھا مطوَّ
  .)٤(مردم

  ،الظاھريةلى المكتبة إھدية ثمينة  محمد بھجة البيطار األستاذ الشيخ قدَّمكذلك و
  .)٥( تتألف من عدد من المخطوطات

حرص المجمعيون على وصف المخطوطات  أيًضا المرحلة األولى فيو
 فحيث وصَ أول من تحدَّث عما اقتناه المجمع:  ،)٦(سعيد الكرميالشيخ  كانوعرضھا، ف

مصوًرا عن األصل  هوقام المجمع بطبعھـ) ١٠٤٤(ت  لقوصونيل قاموس األطباء كتاب
  .١٩٧٩المخطوط سنة 

 ھو في المجمع ھا وصفًا علميًّا دقيقًافَ ووصَ  وأول من كتب عن خزائن المخطوطات

                                                                                                                                                                                          

  ).١٩٢٩ ٩/٢٤٠انظر مجلة المجمع ( )١(
  )١٩٢٥سنة  ١١٤ – ٥/١٠٩انظر مجلة المجمع (  )٢(
 )١٩٢٦سنة  ٤١٥-٦/٤١٢انظر مجلة المجمع ( )٣(
   )١٩٢٥سنة  ٦٩ -٥/٦١انظر مجلة المجمع ( )٤(
   ).١٩٣٧سنة  ١٥/٤٨١مجلة المجمع (انظر  )٥(
   ).١٩٢١سنة ١/١٧٧(انظر مجلة المجمع  )٦(
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 ،قديًما وحديثًا، وعن فھارسھا مكتباتالتحدَّث عن  إذْ  .)١(سكندر المعلوفإعيسى األستاذ 
  .قبة الخزينةصحن الجامع األموي في  ھا ما كان فيوأقدمُ  ،عن مكاتب دمشق خاصةو

كثير  واشتھر به راقة.لم الوِ فه العرب وسمَّوه عِ عرَ  فنٌّ المخطوطات  وصفِ  علمُ و
، وياقوت وابن النديم صاحب الفھرست ،علماء، فمنھم سليمان الوراق، وغانم الوراقالمن 

  ھم.، وغيرُ الحموي
ن اب قال ،حرمان الرزقفي  أنَّ حرفة الوراقة سببٌ  يعتقد كان بعض الوّراقينو

  صارة األندلسي:
ة ُد حرف ة فھي أنك ا الوراق انُ    أم ا الحرم انھا وثمارھ  أغص

ائطٍ  إبرِة خ بَّھُت صاحبَھا ب  تكسو العراةَ وجسُمھا ُعريانُ    ش

عن  خزائنھموكيف نقلوھا إلى  وفھارسھالعربية ا اإلفرنج مكتباتِ أيًضا وذكر 
 كما كان سائًدا ،بعإذا طُ  هد قيمتُ فقَ تُ   ال المخطوط على أنَّ  ونبَّهَ  .ارھمطريق سفرائھم وتجَّ 

بين  هخُ سَ وكثرت نُ  ته،عاطب ترمھما تكرَّ  ه فيهبل تبقى محاسن ،من الناس عند كثيرٍ 
  األيدي.

البن  مناقب اإلمام أحمدمخطوط كتاب  )٢(محمد عزة دروزة األستاذ ووصف
ورقه ومداده، الجوزي فنقل ما جاء على غالفه من تملُّك، وتاريخ نسخه، ثم وصف 

  ض ألھم أبوابه.وعرَ 
 ھا، وأشھرُ حلبفي تبيان حالة المخطوطات في  محمد راغب الطباخويسھم الشيخ 

ًرا مع فيھاالمكتبة الوقفية التي جُ  ما كان في األحمدية  من المكتبات، ھي عددٌ  مؤخَّ
 . ويسرد أسماء المخطوطات المتبقي منھا ويذكر)٣(والشرفية والمولوية والعثمانية

  موضوعاتھا.
بتخصيص باٍب لتعريف  السادس عشر من المجلد اعتباًرا مجلة المجمعوتبدأً 

أو  المخطوط فيه فيعرَّ  »مخطوطات ومطبوعات«: والمطبوعات أسمتهالمخطوطات 
جلوة «مخطوطًا للصالح الصفدي اسمه  كرد علي الرئيس فيذكر األستاذ ،المطبوع

  ين.في مركز البابطِ  ٢٠١٤وقد طُبع مؤخًرا عام  .)٤(»المذاكرة في خلوة المحاضرة
 يختاركلٌّ منھم ما يُعرِّف ف أعضاء المجمعوھكذا صار يحتشد في ھذا الباب معظم 

تحدَّث  جميل صليباالدكتور  . من ھؤالءيكون من اختصاصه مما أو ،من كتب التراث
  ، الذي حققه األستاذ محمد كرد علي.تاريخ حكماء اإلسالمعن مخطوط 

   .خليل مردم الشاعر . الذي حققهابن عنينديوان ف عرَّ   عارف النكدياألستاذ و
لثابت بن  الذخيرة في علم الطب كتاب تحقيق حّدث عنيت  مرشد خاطرالدكتور و

  .٩٠١المتوفَّى سنة  قرة
، )٥(ُدور كتب فلسطين ونفائس مخطوطاتھافاعتنى ب أسعد طلسالدكتور  أماو

                                                                                                                                                                                          

  ) .١٩٢٣سنة  ٣/١٣٩مجلة المجمع ( )١(
 ).١٩٢٤سنة  ٤٥٧، ٤/٤٥٦مجلة المجمع ( )٢(
 ).١٩٣٢سنة  ١٢/٤٧٠مجلة المجمع () ٣(
 ).١٩٤١سنة  ١٦/٣٨مجلة المجمع  () ٤(
 ).١٩٤٥سنة  ٢٠/٢٣٤مجلة المجمع  () ٥(
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 ھا؛ ولمخطوطة ألفِ  نحوَ  ھذه الدارويذكر أن في  ،المسجد األقصىدار كتب ختار منھا او
، ثم يسرد أسماء باقي الدور، ويذكر دار كتب الخالديةيذكر أيًضا . ومخطوط فھرسٌ 

  أسماء بعض ما فيھا. 
  :أيًضافي المرحلة األولى و
معرفة التراث، ل مفاتيح بمثابة تُعدُّ اھتم المجمع بفھارس المخطوطات التي و

في  العربية عن قائمة المخطوطات عضو المجمع أسعد الحكيم الدكتوريتحدث ف
  .)١(األسكولایر في إسبانيا

 يةالظاھر المكتبة تحتفظ فيھاالتي نادرة المخطوطات القوائم بأسماء  نشر المجمعو

 :)٣(من ذلك، )٢(
 .ھـ) ٢٥٠(ت  البن أخي حزام بن يعقوب سية والبيطرةكتاب الفرو

 ،)٤(»من ذخائر قبة الملك الظاھر«تحت عنوان  عز  الدين التنوخيويذكر األستاذ 
أن ال يُخلي عدًدا من أعداد  ،الثالث عشر المجلد اعتباًرا من أن المجمع أخذ على عاتقه

ويبدأ ھو بنشر  ات النادرة في اللغة واألدب،مجلته من نشر مخطوطٍة من المخطوط
من  ھـ) ٦٤٣انتقاه محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت  األصمعيالمنتقى من أخبار رسالة 

من مقتنيات المكتبة الظاھرية  وھو ،ھـ) ٣٢٩كتاب عبد هللا بن زبر الربَعي (ت 
  المذكورة. 

   نشر فھارس (دار الكتب الظاھرية): – 
 مخطوطات فھارسھو نشره  ،وأبرز عمٍل في فھرسة المخطوطات قام به المجمع

وضع الدكتور يوسف العش  إذْ  ١٩٤٧عام كان وأول ھذه الفھارس  ،الظاھرية دار الكتب
 ثم كان ثاني ھذه الفھارس .)التاريخ وملحقاته(ة دار الكتب الظاھري فھرس مخطوطات

، ثم في وضعه الدكتور عزة حسن ، (علوم القرآن)فھرس مخطوطات  ھو ١٩٦٢في عام 
وضعه األستاذ عبد الغني   (الفقه الشافعي)فھرس مخطوطات  المجمع طبع العام الذي يليه

والطب  والرياضيات الشعر وعلم الھيئة،في  الفھارسثم تتالت بعدھا بقية  ، الدقر
، حتى بلغ عددھا نحو وغيرھا والفلسفة والفنون واألدب والحديث، والجغرافيا والصيدلة

  .سبعة وعشرين مجلًدا
  من إنجازات المجمع أيًضا:و

  ):المكتبة األحمدية بحلبفھارس المخطوطات ( إعدادفي  تهمشارك

) ١٩٨٤في ساحة األمويين وافتتحت في عام ( مكتبة األسدعندما أُنشئت و
إلى  ،أزمعت وزارة الثقافة بدمشق على نقل المخطوطات الموجودة في أنحاء القطر كافةً 

ه من صيانتو ،تخزين المخطوطلشروط فنية من  ھاما يتوفَّر فيل، وذلك الجديدبناء المكتبة 
دار الكتب المنقولة: مخطوطات  أھم دور المخطوطات من، ووعوامل الطبيعة األرضة
 فأما المكتبة الظاھرية فكان المجمع قدالمكتبة الوقفية بحلب، ، ومخطوطات الظاھرية

                                                                                                                                                                                          

 ).١٩٢٩سنة  ٩/٢٥٢مجلة المجمع ( )١(
 ).١٩٣٠سنة  ٦٣٣و ٣١٧و ١٠/٢٥١مجلة المجمع () ٢(
 ).١٩٣١ ١١/٦٣٩مجلة المجمع  () ٣(
 ).١٩٣٣سنة  ١٣/٣٢١مجلة المجمع ( )٤(
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، بعد فلم يطبع من فھارسھا شيءٌ  الوقفيةالمكتبة ، وأما كما أسلفت تھافھرس فرغ من
من مأمون الصاغرجي من مالك  التعاون بين المجمع ومكتبة األسد ُكلف كلٌّ وفي إطار 

فھارس  إعداد في لمشاركةَ ا ،واألستاذ إبراھيم الزيبق من مالك المكتبة الظاھرية ،المجمع
 فين ييوم لھما المجمع صفخصَّ  ،التي ھي جزء من المكتبة الوقفية المكتبة األحمدية

  .ھرسة المذكورةللمشاركة بالفَ األسد،  في رحاب مكتبة يعمالن األسبوع
  : بعض مطبوعات المجمع

واالھتمام بالمخطوطات  ،لما كان من أھداف المجمع إحياء التراث العربيو
جامع التواريخ  الجزء الثامن منفي ھذا المجال أن نَشر  هالعربية، فقد كانت باكورة عمل
تحقيق  ،التنوخي بن علي نللقاضي أبي علي المحسِّ  المسمَّى نشوار المحاضرة

  .المستشرق مرغليوث
 سنة تحقيق األستاذ حسن حسني عبد الوھاب -لجاحظ ل ر بالتجارةالتبصُّ رسالة ثم 
  .١٩٣٥ . ثم طبع في مطبعة الخانجي بمصر سنة١٩٣٢

وھكذا أصبح  المجمع بعد ھذه األعوام يطبع في كل عام كتابًا أو كتابين من كتب 
نشط المجمع حتى بلغت مطبوعاته نحو عشرة كتب في العام  ثم، ١٩٥٠الترث حتى عام 

  مجلد. ٤٠٠نحو  هعدد مطبوعات بحمد هللا واآلن أصبح الواحد.
الكتب التي كان لھا رواج في أوساط العلماء والمثقفين مما يتصل باللغة و  منو
  :علومھا
طبعه  األنباري ـ تحقيق األستاذ محمد بھجة البيطار البن أسرار العربية كتاب  - ١

 ٢٠١١ثم أعيد طبعه في عام  .١٩٥٧ المجمع في عام
ألبي الطيب اللغوي الحلبي. في جزأين تحقيق األستاذ عز الدين  اإلبدالثم كتاب   - ٢

  .١٩٦١و ١٩٦٠التنوخي طبعه المجمع عام 
 ١ألبي مسحل عبد الوھاب بن حريش األعرابي ـ (ج النوادركتاب  ١٩٦١وفي عام  - ٣

 .) ـ تحقيق الدكتور عزة حسن٢و
في عام  في كالم العرب ألبي الطيب اللغوي تحقيق الدكتور عزة حسن كتاب األضداد - ٤

١٩٦٣.  
 عالمي صًدى لھا كانو في مجال التراث اللغوي طبعھا المجمع أبرز الكتب التيولعل 

 أخرجه المجمع في جزأين »عند العرب راج المعمَّىعلم التعمية واستخ«ھو كتاب 
مجموعة من  ويتضمن الجزءان ،١٩٩٧والثاني عام  ١٩٨٧طبع في عام  األول

(التشفير  أي استخراج المعمَّى،و، الرسائل عالجت ھذا الموضوع في شقين: علم التعمية
ْفرة) وَكْسر ، كما وأرَسْوا قواعَده ومارسوه لم فنٌّ لُغوي أنشأه العربوھذا العِ  ،الشِّ

الرسائل في ھذين الجزأين، وھم الدكتور  تلكأشارت بذلك الدراسة التي قام بھا محققو 
 للجزأينوقدم  والدكتور يحيى مير علم، والدكتور محمد حسان الطيان، ،محمد مراياتي

بأمن المعلومات المدنية  ولخطورة ھذا الموضوع وعالقته الدكتور شاكر الفحام،
في  المھتمين بھذا الموضوع، ،من أرجاء العالم رغب أھل االختصاص والعسكرية،

 راجعھااألستاذ سعيد األسعد ، و ، فنھض بالترجمةاللغة اإلنكليزيةإلى  الجزأينترجمة 
ويِّل ، و الدكتوركّل من :   بإبراھيم القاضي ، واألستاذ مروان البوا الدكتورمحمد السُّ

عضو المجمع، وطُبعت ھذه الترجمة بتمويٍل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
ستة في  وتم إصدارھا ك فيصل للدراسات والبحوث اإلسالمية،ومركز المل ،بالرياض
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  ، تضمنت الرسائل المحققة مع الدراسة.مجلدات
أشھر كتاب أخرجه المجمع على اإلطالق، والذي تنوء بتحقيقه العصبة من  وأما
 :فھو أھل العلم

  (كتاب تاريخ مدينة دمشق البن عساكر)
ث فيه عن ثالث مراحل:   وأتحدَّ

  المرحلة األولى:
الرئيس  األستاذ في مقدمتھمو ،خيال المجمعيين تداعبكتاب الفكرة نشر  كانت

 المكتبة الظاھرية سوى نسختين منه، متأخرتين زمنيًّاولم يكن لدى  ،محمد كرد علي
سليمان باشا  نسخة، ھما في أوائل القرن الثاني عشر الھجريتاريخ نسخ األولى 

 واألولى أقدم من الثانية. نسخة أسعد باشا العظم، العظم األولى والثانية
، والھند عن مخطوطاته في مصر وإستانبول وباريس وبريطانيا التفتيشوشَرعوا في 

 .)١(ال تفي بالغرض مصورة،على أجزاء  المجمع إضافة إلى نسختي الظاھرية، فحصل
إخراج  ١٩٤٥ولكنھا تُمھِّد السبيل إلى تحقيق بعض أجزاء منه، فاعتزم المجمع سنة 

، فانتدب للعمل  العلماء على أن يساھموا في تحقيقه حفز ھمةو المجلدة األولى والثانية.
محمد أحمد ، والشيخ عبد الغني الدقرالشيخ األستاذ ، والدين المنجد صالحفيه الدكتور 

وتبعتھا المجلدة الثانية ، ١٩٥١المجلدة األولى سنة منه  تفطبع -رحمھم هللا  - دھمان
المجلدة العاشرة طبعت ثم  كالھما بتحقيق الدكتور صالح الدين المنجد، ، ١٩٥٤سنة 
  أحمد دھمان.بتحقيق األستاذ الشيخ محمد  ١٩٦٣سنة 

وبخاصة األقسام المتماثلة منه كاألسانيد،  ،كتابللفھارس  صنعي ورأى المجمع أن
تكون ملحقةً بالمجلدة على أن بصنع فھارس، محّررة،   ،ة ملك ھنانونساآل ھد إلىفع

على أمل أن ولكن طُبعت المجلدة العاشرة دون ھذه الفھارس،  ،وأنجزْت عملھا العاشرة،
ثم توقف المشروع في  ،وطُبعت على الورق دون أن تطوىٰ  ،مستقلتطبع في مجلد 
مستودع في  ورق شكل مواعين مطروحة على وبقيت الفھارس ظروف غامضة،

  منذ أربعين عاًما. المدرسة العادلية وھو ما شاھدتُه في المجمع
   المرحلة الثانية (التأسيس):

اختار أعضاء المجمع  سنوات،ر الجھد وتوقف المشروع قريبًا من عشر فتَ  أنبعد و
، وقد كان يحمل في  ١٩٧١في عام  رحمه هللا أمينًا للمجمع شكري فيصلاألستاذ الدكتور 

الذي يُعد أضخم  ،تاريخ مدينة دمشق تحقيق استئنافمنھا ، جليلةجعبته مشروعات 
ى إل نِداءً وّجه و –ألّف فريقًا من المحققين بإشرافه ف مشروع تقوم به مؤسسة علمية.

من أمر مخطوطات  يعرف بمنيُھيب  ،)٢(في مجلة المجمع التراث، تحقيق العاملين في
لتعاون على لاستجابةً  شارة إليه، أو داللة المجمع على مكانه،باإل شيئًا أن يتفّضلالكتاب 

  .على حّد تعبيره ،البر، في خدمة العلم
عاطف أفندي في اللھمَّ إال نسخة  ،على جديد فيما أّمله المجمع لم يحصلو
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 ).١٩٧٣سنة  ٤٨/٧١٦مجلة المجمع ( )٢(
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؛ فانطلق فريق العمل في تحقيق التاريخ في استانبول، ونسخة الداماد إبراھيم باشا
العمل،  إنجازتحدوه األماني في ، الرئيس محمد كرد علي في قاعة المدرسة العادلية

 بة كأداء في طريقعقَ  نسخ الجيدة شحيحة قَِصيَّة، وكان غيابھاولكن ظلت موارد ال
ةً منهتؤلف نسخة  ال الحاضرةول أصبحت األص، إذ المشروع  نسخةأقدمھا  وكان ،تامَّ

بخط  والبعض اآلخر البرزاليبخط  بعض أجزائھاو ة،ناقص وھي ،األزھر الشريف
كنسخة أحمد الثالث، ونسخة الداماد  وھناك، ثم نسخ أخرى ھنا القاسم ابن المؤلف

بھذا العمل الضخم، فجاء التأييد  وتسامَع المسؤولون .إبراھيم باشا، ونسخة عاطف أفندي
زِت ، وتحفّ )١(لھذ المشروع ألف ليرة سورية) ٣٠مبلغ ( بأن خّصص من وزارة الدفاع

مجلدة  أخرج المجمع ١٩٧٧عام  في بعد أربع سنوات من العمل الدؤوبوالھمم للعمل، 
 . ولم تكن تجزئة الكتابيش العربي السوريالتي طبعت في مطابع الج  عائذ) –(عاصم
ُغفاًل من الترقيم. ثم  عائذ) –في أذھان فريق العمل فطُبعت المجلدة باسم (عاصم  ناضجة

  بعد. فيما ُكشف عن ترقيمھا
عن متابعة  فريق العمل: كيف عَدل الكثيرينوأثار إصدار ھذه المجلدة تساؤل 

 ن الدكتور فيصاًل والواقع أ سابقًا؟ وقفز مباشرة إلى حرف العين؟ طبعتاألجزاء التي 
، التجزئة الثمانينية التي ذكرھا كرد علي في مقدمة المجلدة األولى  عتمديرحمه هللا لم 
 مختصر التاريخ، وتبيّن لي عندما عملُت في دة في األصولالموجوالثغرات  وعذره كثرة

إلى حرف  فريق العملأنَّ الذي ألجأ ، الخمسة التي حققتُھاالبن منظور في األجزاء 
، أو بخط كان بخط القاسم، ھي ما ن إلى صحتھالتي يُطمأدة وانسخ الجيِّ العين، ھو أن ال

 بُدئ بالمجلدة فلذلك حرف العين فما بعده، ومعظم األجزاء المتوفرة ھي منالبرزالي، 
  .تكون إماًما ونبراًسا في األجزاء التاليةل، المذكورة

، انفرط ١٩٨١الدكتور فيصل أمانة المجمع سنة  بھا وعندما انتھت المدَّة التي تولَّى
بعت بضع مجلدات على نھج الدكتور فيصل من حرف العين، وھي فطُ  ،لجنة التحقيققد عِ 

بع المجمع قسمي السيرة النبوية، والمجلدة السابعة، لكل طَ . ثم ٣٤و ٣٣، و٣٢المجلدات 
  . باقي األجزاء حقيقوحَدھا ت تتابع الشھابي سكينة المرحومةوبقيت  محقق على حدة،

   المرحلة الثالثة (االنطالق):
ما تبقّى من في إلى العمل ٢٠٠٦المجمع سنة  نيَدعا وفاة المرحومة  الشھابيبعد 
ھّمة  حفّزتْ تو، وشكرُت له ثقتَه بي دعوته التاريخ التي لم تحقق بعد، فلبَّيتُ مجلدات 

؛ فندب ٢٠٠٨ سنةللثقافة العربية في  المجمع من جديد بمناسبة احتفالية دمشق عاصمةً 
من دمشق وحلب، فلبَّى ساتذة لعمل في تحقيق ما تبقى من مجلدات التاريخ ثُلَّةً من األإلى ا

 منھم )٣٠- ٨خمسة عشر محقِّقًا، لتحقيق خمس عشرة مجلدةً أرقامھا ما بين ( منھم نحوُ 
تور رياض مراد، واألستاذ والدك ،الھيب الدكتور فخر الدين قباوة، والدكتور أحمد فوزي
المتابعة،  ردفبعضھم فرغ من عمله ولم ي عدنان الخطيب، واألستاذ محمد أديب الجادر،

. فطبع منھا حتى اآلن لقلة النسخ الجيدةاآلن، وذلك  حتىمازال يتعثَّر في عمله  بعضھمو
، مجلدات خمس تحقيقَ  كلفُت أناو)  ٢٢و١٩و ١٨و ١٢و ١١خمس مجلدات ھي (

، وھي قيد الطباعةفنجزت ك  )٢٦و ٢٥و ٢١و ٢٠، ١٦، وأرقامھا: (لھا والحمد 
  المجلدة الثامنة. في وأعمل حاليًّا 

                                                                                                                                                                                          

 )١٩٧٣يره السنوي لعام (ذكر ذلك الدكتور فيصل في تقر )١(
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  :مجموع ما طبع من تاريخ ابن عساكر
مجلدات نجز  )٦يضاف إليھا ( ،مجلدة ٤٣ ما طُبع من التاريخ في المجمع: بلغ

أن تطبع  في استأذنت المجمعكانت المرحومة الشھابي قد و قيد الطباعة. تحقيقھا وھي
 :وھيمؤسسة الرسالة  منھا في سبعة زاء خارج المجمع، فأذن لھا. فطُبعبعض األج

)، ومجلدة تراجم النساء طُبعت في اإلدارة ٥٨، و٥٧، و٥٦، و٥٥، و٥٤، و٥٣، و٣٧(
  .)٧٩طيت الرقم (عوأُ  السياسية بتحقيقھا أيًضا، ثم أُعيد طبُعھا في دار الفكر بدمشق

   ٤٩=  ٦+  ٣٤ في المجمع من التاريخ ُحققفيصبح مجموع ما 
   ).٨=  ١+٧خارج المجمع ( طبعت منھا مجلدات وثمان

  مجلدة ٥٧=  ٨+  ٦+  ٤٣: مجموع ما ُحقق حتى اآلن
  ات.عشر مجلد ١٠ويبقى في حوزة المحققين وقيد الطباعة نحو 

في سد الثغرات المؤجودة  - يحدوه األمل  -ومازال المجمع يحاول إكمال الكتاب 
  المؤلف. وضعهكما  وإخراجهفيه، 

، قد وفقت في عرض مالمح من نشاط الوقت المخصصھذا أرجو أن أكون في 
  والسالم عليكم. .ةالعربي اتالمجمع في خدمة التراث والمخطوط

***  
  


