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 حملات من حياة احملتفى به
 .ولد بدمشق حبي القيمرية •
.  بالكلية العلمية الوطنية   اوتلقى تعليمه االبتدائي مبدرسة البحصة، أما املرحلة الثانوية فقد أكمله           •

 . والشاعر الكبري خليل مردم بك،مة حممد جة البيطارالعالّوكان من أساتذته فضيلة الشيخ 
  .التحق بعد حصوله على الشهادة الثانوية بدار املعلمني العليا •
 .عمل بعد خترجه من دار املعلمني سكرترياً للتعليم العايل والفين بوزارة املعارف •
س احلقوق بعد ثالث     وحصل على ليسان   ،انتسب خالل عمله بوزارة املعارف إىل كلية احلقوق         •

 .سنوات
 .تدرج يف وزارة املعارف حىت عني مديراً للعالقات الثقافية والبعثات •
 .ابتعث للحصول على شهادة الدكتوراة، وحصل عليها يف القانون الدويل العام والتاريخ •
 عام   وظل باملعهد حىت   ، مث مستشاراً به   ،عمل مديراً ملعهد املخطوطات العربية جبامعة الدول العربية        •

 .م١٩٦١
معهد :  حضر كثرياً من املؤمترات العربية والدولية، وحاضر يف كثري من املعاهد واجلامعات، مثل              •

 . وجامعة برنستون،الدراسات العربية العليا، وجامعة فرانكفورت
 .له عدد من املؤلفات ورد ذكرها مفصلة قبل ختام األمسية ميكن للقارئ أن يرجع إليها •

• • •



 حفل التكريم
  ))االفتتاح كلمة(( 

 :افتتح األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية
-           دنا حممد بن عبد اهللا،      بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سي

 .وعلى آله وصحبه أمجعني
 : األفاضلخوةُ أيها اِإل-
-     مرحباً بكم يف لقاء م د، وأُ تجد   مسية مثينة حنتفي بضي  ى الدعوة مشكوراً لِ   ف كرمي، لبنعم معه  ن

    مرة يف ميادين الفكر والعلم، والبحث والتأليف،        ثْة رحلته الطويلة املُ   بلحظات نستمع فيها إىل قص
 .ومصاحبة التراث القدمي

- ه العالّ  إن    فباسم األستاذ عبد املقصود خوجه، وبامسكم مجيعاً       .  دمة الدكتور صالح الدين املنج
أرحه أمجل ترحيب، وأبدأ بتقدمي حملات عن سجل حياته، ومثرات نتاجه بب. 

وكانت رسالته  .   حيمل الدكتور املنجد الدكتوراة يف القانون الدويل العام من جامعة السربون           -
أثبت فيها أن مجيع النظم الدبلوماسية املعروفة اليوم يف         )  سالمالنظم الدبلوماسية يف اإلِ   (للدكتوراة عن   

 بدراسة القانون، بل درس التاريخ، وعلم اخلطوط         ومل يكتفِ .  ها املسلمون قبالً وطبقوها   الغرب عرف 
 .سالميوالفن اِإل) الباليوغرافيا(

-       ج من دار املعلمني بدمشق، مث من كلية احلقوق يف اجلامعة            وكان قبل سفره إىل باريس قد ختر
. تلفة يف وزارة املعارف، ومديرية اآلثار العامة      م يف املدارس االبتدائية، مث تنقل بوظائف خم       وعلّ.  السورية

فكان سكرترياً للتعليم العايل واخلاص، مث مديراً للعالقات الثقافية والبعثات، وكان رئيساً لديوان اآلثار،              
 .ومديراً لآلثار بالوكالة

ة امع  وظهرت مقاالته يف جملة الرسالة والثقافة، يف القاهرة، وجمل        .   ومال إىل األدب منذ صباه     -
 .العلمي العريب بدمشق، وصحف وجمالت دمشق وبريوت

 اختري مديراً ملعهد املخطوطات العربية، جبامعة الدول العربية، يف            ا وعندما عاد من فرنس     -
فأمت تأسيسه وتنظيمه، ودفعه إىل األمام، وطاف يف بالد العامل حبثاً عن املخطوطات العربية فلم               .  القاهرة



ي محىت س .   زارها، وانتقى للتصوير أحاسن ما فيها       ة فيها خمطوطات عربية إالَّ     يدع بلداً أو مكتب   
 ".أبو املخطوطات العربية"ي موس" سندباد املخطوطات"

فكان واسع القراءة، خصب    .   وقد مضى ضيفنا الكرمي يف ميدان املطالعة والبحث والتأليف          -
فانتخب عضواً  .  سالمية والدولية فضله  الد العربية اإلِ  وعرفت اامع واجلمعيات العلمية، يف الب     .  نتاجاِإل

         مع العلميمع اللغة العربية يف القاهرة، وا ًالعراقي ببغداد، واهليئة االستشارية جلمعية       مراسال 
املعارف العثمانية حبيدر أباد، وامع العلمي اهلندي، واجلمعية الدولية للدراسات الشرقية، واملعهد              

ثار يف برلني، واختري نائباً لرئيس مجعية الشيباين للحقوق الدولية، وكان رئيسها العامل القانوين              األملاين لآل 
 . عبد احلميد بدوي/املصري الكبري الدكتور

فكان أستاذاً زائراً يف جامعة     .   كما دعته جامعات كثرية ليكون أستاذاً زائراً أو حماضراً فيها           -
ويف معهد الدراسات   .  حاضراً يف جامعة فرانكفورت بأملانية     اذاً م برنستون بالواليات املتحدة، وأست   

العربية العليا يف القاهرة، وكلية املعقول واملنقول جبامعة طهران وجامعة امللك سعود يف الرياض،                 
مام حممد بن سعود يف الرياض، واجلامعة األمريكية يف          وجامعة امللك عبد العزيز جبدة، وجامعة اإلِ       

 . البنات فيهابريوت، وكلية
 ولقد شارك يف مخسة وعشرين مؤمتراً دولياً للدراسات العربية واالستشراقية والتارخيية،               -

وألقى حبوثاً فيها، يف موسكو، ميونيخ، باريس، كمربدج، توبنجن، بغداد، طهران،           .  والسياسية املعاصرة 
ان، الكومشهد، شرياز، كراتشي، نيودهلي، إستانبول، لبنان، تونس، عموغريها. ةيت، الرياض، جد. 

-         مع العلمي العريب بدمشق عن أحسن نصرسل امللوك  ( قدمي حمقق، هو كتاب       ونال جائزة ا
وميصلح للرسالة والسفارة ن -اء أليب الفر.( 

قة، أو تواليف يف القانون الدويل،       بلغ عدد آثاره مئة ومخسني كتاباً، ما بني نصوص تراثية حمقّ           -
واآلثار القدمية  ).  البالوغرافيا(سالم، والتاريخ، واألدب واللغة، وعلم اخلط         ة يف اإلِ  والدبلوماسي

 .التارخيية، والسياسة العربية املعاصرة، واملعاجم
-  سبانية، واألملانية،  جنليزية، واهلولندية، واإلِ  رمجت بعض مؤلفاته إىل الفرنسية، واإلِ       وقد ت

 .ةيطالية، والفارسية، والتركيواِإل
-     الت والصحف العربية واألوروبية، يف دمشق، والقاهرة،          وله مئات من املقاالت نشرت يف ا

 .وغريها وجمالت االستشراق، باللغة العربية والفرنسية. وبريوت، وتونس، والرياض، وبغداد
-خوة ها اِإل أي! 

نده الكثري مما مل    وال شك أن ع   .  هذه إملامة سريعة وموجزة عن اجلهد العظيم الذي قام به ضيفنا          
 . للذلك ندع له اآلن الكالم، فليتفض. نذكره



  ))كلمة احملتفى به الدكتور صالح الدين املنجد(( 
وحتدث الدكتور صالح الدين املنجد بعد أن أحال إليه عريف احلفل الالقط لريحل                

 :باحلاضرين معه يف سفينة ذكرياته فقال
 والصالة والسالم على سيدنا حممد رسول اهللا، وعلى آله          واحلمد هللا، .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

 .وصحبه أمجعني
- ي  أجزيه  خوة، أن أجتمع إليكم يف هذه األمسية، ويطيب يل أن أبدأها بشكرٍ            ها اإلِ سعدين أي 

    لألستاذ عبد املقصود الذي يس   ته هذا االجتماع  ر لنا، بنبله وأرحيي  .    وإن شكري له ال حله، ألنه   د 
 .ون معرفة سابقة، بدعوته وعنايته وحفاوتهبادرين، د
 ببلدهم عامل من    رتين هذه احلفاوة، بعادات الدمشقيني القدماء الذين كانوا إذا حلّ          ولقد ذكّ  -

 .بلد أو قطر آخر، سارعوا للسالم عليه، وأحاطوه وغمروه حببهم وعطفهم وعنايتهم، بل وإكرامهم
-  وقد حتد  كتاب   صاحب_    )١("ريقَّاملَ"خ  ث املؤر "يب من غُ  ح الطّ فْنص  طيبن األندلس الر "

ن أمام تلك احلفاوة    وس هؤالء الزائرين كانوا ين    حىت أنّ .  عن عادات الدمشقيني هذه، عندما زار دمشق      
 م غُ   املألى باحلبرباء والتكرمي، أ  . ولقد أحسست      فعالً أن عبد املقصود أخ، ورب     ك،  أٍخ مل تلده أم

 .وال ننسى أنه عاش مدة غري قصرية يف دمشق أيضاً. بل أخالقهصليني يف نوأنه كأهل دمشق األ
-       ثكم عن نفسي   لقد شاء األخ عبد املقصود أن أحد  .فتردبادئ األمر، ألن احلديث عن      دت 

النفس مبغوض، ولكن بعد تفكري يف األمر، رأيت أن احلديث عن النفس قد يكون بالعكس حمبوباً                  
.  ا من جتارب أو نعيم وشقاء      نسانية وما مر  حاديث تكشف لنا أسرار النفوس اإلِ      هذه األ  ألنّ.  وطريفاً

          ة ألنفسهم، وقد ألّ   وقد رأيت كثرياً من علمائنا األقدمني قد كتبوا تراجم ذاتيفت   كتاباً عنهم مس ته ي
) ابن اجلوزي،   مامومن هؤالء ابن سينا، والواقدي املؤرخ، واإلِ       ).  ة يف التراث العريب   التراجم الذاتي 

    واألمري البطل أسامة بن مخفي عنكم أين أجد لذة     وال أُ .  بن خلدون، وغريهم  اذ، واملؤرخ الفيلسوف    ِقن
ة وأفيد منها فائدة عظيمةكربى يف قراءة هذه التراجم الذاتي. 

 . لذلك فسأحتدث إليكم وآمل أن ال متلوا حديثي-
-     ولدت يف دمشق، يف حي     الق  مشهور جداً هو حي مِرييي     قاق ة، جنوب املسجد األموي، يف ز
افالصو  .نا قدمية جداً بدمشق، وما يزال يف مقربة الباب الصغري قرب             وأسرت" وعلى شاهد   "يأيب جد ،

وكان جدي حممد سليم من أعيان دمشق وكبار جتارها، وكانت           .   هجرية ١٢٦٠القرب أنه تويف سنة     
                                                           

١٠٤١هـ، وتويف بالقاهرة لسنة     ٩٨٦؛ ولد بتلسمان سنة     "بفتح امليم والقاف املشددة   "هو أمحد بن حممد بن أمحد املقَّري        :  املقري )١(
 ".هار الرياض يف أخبار عياضأز"و " نفح الطيب: "من أهم مؤلفاته. هـ



وتويف .  دير األعمال فيها  مي وامسه حممد خليل إىل مكة ي      فأرسل أحد أعما  .  جتارته بني دمشق واحلجاز   
أما والدي عبد اهللا فقد انصرف، رمحه اهللا، منذ شبابه إىل           .  وما يزال أحفاده أبناء عمنا فيها     .  رمحه اهللا ا  

العلم فحفظ القرآن الكرمي على الشيخ حممد الشرقاوي املصري، مث مجع القراءات السبع على الشيخ                
سمى بالقراءات العشر   ة، مث حفظ الدرة، وهو ما ي        تاذ أمحد دمهان، وحفظ الشاطبي     املقرئ األس 

فدرس العربية والتفسري واحلديث والفقه الشافعي على       :  الصغرى، مث عكف على طلب العلوم الدينية      
ه، وقرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم وبقية الكتب الستة          ار وأجازه بذلك كلّ   الشيخ بكري العطّ  

. ث الشام الشيخ بدر الدين احلسين     الشام الشيخ عطاء اهللا الكسم، وأجازه كما أجازه حمد        على مفيت   
   اب، والشيخ أمحد الربزجني مفيت املدينة املنورة، والشيخ حممد صاحل اآلمدي            والشيخ عبد القادر القص

 .مفيت آالي املدينة املنورة أيضاً
سمى بة والنشر، وهو ما ي    ن الطي ى، مبضم  مث أراد رمحه اهللا أن جيمع القراءات العشر الكرب          -

فأخذ ذلك عن الشيخ شرف الدين موسى املصري وكان الوحيد بدمشق             .  القراءات األربع عشرة  
ى العشر الكربى من علماء     وكان أول من تلقّ   .  قراء بدمشق  له بذلك رئاسة اإلِ    فتم.  الذي يعرفها 

 .وكان شيخ القراء واملقرئني فيها. دمشق
وجتدون ترمجة كاملة لسيدي الوالد     .   يف بيت يرفرف عليه القرآن الكرمي       أت وهكذا نش  -

 .وشيوخه وتالميذه يف ذيل كتاب دور القرآن بدمشق، الذي حققته ونشرته ذكرى له
أما الثانوية فقد بدأت    .  وهي مدرسة مشهورة  )  البحصة( كانت دراسيت االبتدائية يف مدرسة       -
وكان يل احلظ فيها أن أتتلمذ على عاملني        .  ىل الكلية العلمية الوطنية   مث انتقلت إ  )  مكتب عنرب (فيها يف   

وبعد نيلي  .  مة الشيخ حممد جة البيطار، والشاعر الكبري األستاذ خليل مردم بك           العالّ:  كبريين مها 
الشهادة الثانوية انتسبت إىل دار املعلمني العليا، وكان من أساتذيت فيها الدكتور كامل نصري املريب                

 سكرترياً للتعليم العايل والفين يف وزارة        نت منها عي  جتفلما ختر .  شهري، والدكتور خالد شاتيال   ال
لكن أستاذي الدكتور شاتيال انتقل من      .  م فيها وكان ينبغي أن أذهب إىل مدرسة ابتدائية أعلّ       .  املعارف

وطمحت نفسي إىل ما هو     .  الوزارةدار املعلمني إىل وزارة املعارف مديراً للتعليم العايل، فنقلين معه إىل            
وكان حامل  .  فانتسبت إىل معهد احلقوق، كي أدرس القانون ففعلت       .  أعلى من التعليم والسكرتارية   

   الليسانس يف احلقوق يسوكان من أساتذيت يف كلية     .  ل عليه االنتساب إىل أي وزارة من الوزارات        ه
بدين، واألستاذ عبد القادر العظم عميد اجلامعة،        ر عا سمة الشيخ أيب الي   احلقوق أعالم كبار كالعالّ   

وقضيت ثالث سنوات يف    .  واألستاذ فايز اخلوري، والدكتور سامي امليداين، واألستاذ سعيد احملاسين         
مث رئيساً  .  ج يف وظائف خمتلفة كنت بادئ األمر سكرترياً للتعليم العايل          مث أخذت أتدر  .  كلية احلقوق 

جريت وكنت األول فيها،    رئيساً لديوان مديرية اآلثار القدمية، بعد مسابقة أُ       عاشة، مث   لديوان وزارة اإلِ  



وتاقت نفسي إىل نيل    .  مث مديراً لآلثار بالوكالة، مث مديراً للعالقات الثقافية والبعثات يف وزارة املعارف           
ام، ويف   يف بعثة إىل باريس وهناك حصلت على الدكتوراة يف القانون الدويل الع             فأوفدت.  الدكتوراة
دت على متحف اللوفر    ، وترد )الباليوغرافيا(وتابعت دروساً يف علم املكتبات وعلم اخلطوط        .  التاريخ

 .سالميلدراسة الفن اِإل
-  وعندما ع دت ر شللعمل يف جامعة الدول العربية فكنت مديراً ملعهد املخطوطات العربية           حت 

. عهد، من أخصب السنوات يف حيايت عمالً وإنتاجاً       وكانت السنوات اليت قضيتها يف امل     .  مث مستشاراً 
وقد أتاحت يل زيارة مكتبات العامل اليت حتتوي خمطوطات عربية وانتقاء اجليد منها، وتصويره                  

    بامليكروفيلم ليكون يف املعهد يِجروالباحثون  إليه العلماءُ  ع   .١٩٦١ يف اجلامعة العربية حىت عام       وبقيت
ست سنوات يف   "ويل كتاب امسه    .  طات شهرة عاملية يف البالد العربية والغربية      م وقد أصبح ملعهد املخطو    

 .طبع بعد، ذكرت فيه بتفصيل أعمايل فيهمل ي" معهد املخطوطات
 كان األقدمون يصفون الذي حييط جبميع العلوم، ويأخذ بطرفٍ        .   أما ثقافيت فهي ثقافة متنوعة     -

 إىل األدب وتأثرت    ملت.   حيايت أديباً  جبين هذا االسم، فبدأت   عوكان ي "  شاركم" منها بأنه عامل     لٍّمن كُ 
 ات رمحه اهللا  بالرسالة وبالزي  .وكان ألستاذنا خليل   .   عدداً كبرياً من كتب األدب العريب القدمي       وقرأت

    مردم بك الذي كان يدر       وكان يل  .  بنا فيه فضل يف ذلك    سنا األدب العريب يف الكلية العلمية الوطنية وحيب
وبدأت أنشر يف الصحف    .  ة، كنت أحفظ كل يوم صفحات من أقوال األدباء وشعر الشعراء          رة قوي ذاك

اب الرسالة وكان يكتب فيها طه      توتاقت نفسي أن أرى امسي بني كُ      .  وأنا يف التاسعة عشرة من عمري     
             حسني، وأمحد أمني، والرافعي والعقـاد، وسيد قطب، والطنطاوي، وزكي مبارك وغريهم، فكتبت 

  يوماً مقالة جهدت   يف تنقيحها وزو قت   ها على الطريقة الزياتي ة، وأرسلت   ات، ورجوته أن   ها إىل األستاذ الزي
. فضرنشر أم ت  هل ت :   على اجلمر وأتساءل   ب أسبوعني أتقلّ  وبقيت.  ح للنشر ينشرها إذا كانت تصلُ   

  وذات يوم فوجئت   برسالة من الزي  املقال  رسل له صوريت ألنّ   ب أن أُ  ثين فيها على املقال ويطل    ات ي 
سيشر يف العدد املمتاز اهلجري    ن  .فاضطربت وقلت   :        فىت،  إذا أرسلت له صوريت سريى أين ما زلت 

من طبقة األدباء الكبار، الذين يكتبون يف الرسالةولست  .أين أنا كاتب املقالةوقد يشك . 
- توجا     ة وبعد أسب   األمر، وأرسلت صوريت الطبيعيوعي   ن أو أكثر قضي  ضطرب البال،  تها وأنا م

فكان ذلك  .  ثين عليها ات، يوافق فيها على املقالة وي      رسالة من األستاذ الزي    دائم التفكري، وصلت إيلّ   
وكان يل يف   .  ، وانطالقي يف األدب   )الرسالة(وكان هذا املقال بداية عهدي بالكتابة يف         .  عيداً عندي 

 .مقاالت كثرية) ةالثقاف(الرسالة مث يف جملة 
* * * 



         وكان حادثاً هاماً يف حيايت     .  راث والتاريخ مث حدث حادث جعلين أهتم إىل جانب األدب، بالت
 وكان  -ذلك أن األستاذ حممد كردعلي، رمحه اهللا، رئيس امع العلمي العريب، ومؤسسه،              .  الثقافية

). ةمميزات بين أمي  (ة، عن   ة السوري م حماضرة يف اجلامع   ١٩٤٠ ألقى عام    -أكرب عامل عندنا يف دمشق      
فأردت أن أنتقده يف    .  خالطين الغرور  أتدفق بالنشاط واحلماسة، وي    وكنت يومئذٍ .  فذهبت لسماعها 

ها إىل األستاذ   فكتبت مقالة يف نقد احملاضرة، وأرسلت     .  وكان من اجلرأة البالغة أن ينتقده إنسان      .  أمور
اتالزي  . فسارع إىل نشر مقاليت   .   كردعلي، بينهما نفور   ات ال حيب األستاذ   وكان الزي  . ها فلما رأيت

 منشورة شعرت   بأمل شديد ون ووخبت نفسي، فقد كان كردعلي من كبار العلماء وعظماء الرجال         .  مد .
وبينما أنا أفكر يف طريقة لالعتذار منه، جاءين األستاذ عبد النيب قلعي، وكان رئيس ديوان وزارة                   

فسألين عنك، وهو يرغب أن     .  كنت أمس يف زيارة لألستاذ كردعلي     :  الدي، وقال املعارف، وصديقاً لو  
 .يراك، فلعلك تذهب لزيارته

أخشى أن يغضب إذا    .  لقد انتقدته، وندمت، وال أجرؤ على الذهاب إليه وحدي         :   قلت له  -
 .هو يريد أن يراك ويتحدث إليك. ال ختف: فقال. رآين

- فما كاد يدخل   .  فذهبت، وكان يسكن يف شارع الروضة     .  هد يل األستاذ موعداً ألقاه في      وحد
 صديق  كان أبوك أعز  .  رهاوكر.  رحم اهللا أباك  :   وقال إىل الصالون الذي كنت أنتظره فيه حىت نظر إيلّ        

كيف أنتقد من كان صديقاً لوالدي؟ مث       .   أين صغري جداً    ذلك شعرت  فلما مسعت .  يل وكان نادرة الشام   
.  منه يف ثالث نقاط    واستفدت.  قرأت مقالك :  مستفسراً عن حايل وعملي مث قال     فبدأ باحلديث   .  جلسنا

ثون دحوأنا أنصحك أن تبتعد عن هذه السخافات اليت يكتبها الكتاب املُ          .  أما باقي الكالم فال معىن له     
املعاصرون، وأن تأخذ باجلد. 

- وبك، وسيكون لك شأن     يف الكتابة، أعجبين أسل    امِض:  وقال.  فأسكتين.   باالعتذار  فأخذت
 يف طريقك   فامِض.  إكراماً ألبيك، وتشجيعاً لك   .  فكها حتت تصر  وهذه مكتبيت كلُّ  .  إن شاء اهللا  

 وكنت قد أصدرت هذا الكتاب وفيه ثالث         -).  يإبليس يغن (قرأت كتابك   :  مث أضاف .  واشتغل
ذا -ها من أدبنا القدمي مسرحيات اقتبست فال تضع وقتك ! 

 ذا تنصحين ؟ومبا:  فسألته-
وا أنتم  ؤإذا مل تبد  ...  رخيها، وعلمائها وكذا وكذا   أهذه مدينتك دمشق، جيب أن تم بت      :   قال -

وأقول لك كما قال يل شيخنا الشيخ       .   أنت وغريك ذا األمر    أنا سأموت، جيب أن تم    .  فمن يفعله 
 .وهيهمل فاعتنوا به وأحالتراث العريب املخطوط م: طاهر اجلزائري

  أن أقرأ أو أفعل لذلك ؟وماذا علي: ألته فس-
 .اقرأها وستصبح عامل دمشق. عليك باملكتبة الظاهرية يوجد فيها سبعة آالف خمطوط:  قال-



فكنت أالزم املكتبة   .   منذ ذلك احلني بدأت باالهتمام بتراثنا املخطوط، وبتاريخ مدينيت دمشق          -
ا   الظاهريرها األول الدكتور يوسف العش، مث مديرها الثاين        وكنت ألقى من مدي   .  ة وأعيش مع خمطوطا

وكنت أضع لكل خمطوط قرأته بطاقة تصفه، وما تزال         .  األستاذ عمر رضا كحالة رمحهما اهللا، كل عون       
  هذه البطاقات لدي  .مة الشيخ حممد أمحد دمهان فأفدت الكثري من علمه         ض اهللا يل صحبة العالّ    وقي .

 يف مديرية اآلثار كان مهي األول التعريف        نتيدين، حىت إين عندما ع    وظل االهتمام بالتراث وبدمشق دي    
أسوارها أبراجها،  :  دمشق:  فبدأت بنشر سلسلة آثارية أصدرا مديرية اآلثار، صدر منها        .  بآثار دمشق 

 . وبيمارستان نور الدين بدمشق، وقصر أسعد باشا العظم بدمشق،أبواا
-وتابعت خطط دمشق(شرت يف جملة املشرق ببريوت عن  هذه األحباث يف مقاالت ن.( 
ق مي، تتعلَ يعما يف دمشق من املدارس للن     ِل وحققت قطعة من تنبيه الطالب وإرشاد الدارس          -

 من وضع خمطط     أنه ال بد   ورأيت).  ويملْخمتصر تنبيه الطالب للع   (بدور القرآن، مث حققت كتاب      
، وأزور كل مدرسة     أطوف يف كل حي    يائها، فرحت ملدارس دمشق ومساجدها وطرقها ودروا وأح     

قضيت سنة كاملة يف هذا العمل،      .  ع مواضعها ثبت األماكن، وأتتب  وجامع، وأدخل كل بيت قدمي، وأُ     
 فيه أسوارها، وأبواا وأحياءها ودروا، وكل مدرسة أو          تنبي)  خمطط دمشق القدمية  (حىت وضعت   

وجعلت .   فكان عمالً رائعاً أفتخر به، مل يسبقين إليه أحد         ١/٢٠٠٠مبقياس  .  مسجد زال أو ما يزال    
 .للعلموي، املذكور) خمتصر تنبيه الطالب(لحقاً لكتاب ط مهذا املخطّ
د دائماً عليه، يف مقر     فكنت أترد .   ويف خالل ذلك كلّه مل ينقطع اتصايل بأستاذنا كردعلي          -

ه ومسعت.  ت أفيد من علمه، وأساعده يف أعماله      وكن.  بالغوطة)  جسرين(امع أو يف داره، أو يف قريته        
للمؤرخ الكبري  )  تاريخ دمشق (ذات يوم يتكلم حبرقة عن تقاعس أعضاء امع بدمشق عن حتقيق              

قَفَ.  أنا أبدأ به  :  لت له قُف.  وهو يف مثانني جملدة كل جملدة ألف ورقة       .  ث العظيم ابن عساكر   واحملدلين، ب
 حبماسة إىل البحث عن     فانصرفت.  مة كان يقوهلا عند إعجابه الشديد     وهذه كل .  نكييا عيين ع  :  وقال

وشك بعض أعضاء امع أن     .  خمطوطات التاريخ ومجعها ملقابلة بعضها على بعض وحتقيق الدة األوىل         
 سنتني أعمل حىت أخرجنا     وقضيت.  واحلقيقة أنه عمل صعب جداً    .  يكون عندي القدرة على هذا العمل     

اين ومس.   الثناء من شيوخ امع قاطبة     فتدفق علي .  م١٩٥١صدرت عام   .  ص)  ٩٦٠( يف   الدة األوىل 
وهذا كله فضل من اهللا     .  ظ عملي كبار املؤرخني يف البالد العربية      وقر).  ابين الروحي (أستاذنا كردعلي   

 .تعاىل
لوك ومن  رسل امل ( ويف هذه الفترة، أعطاين أستاذنا كردعلي صورة خمطوطة نادرة جداً امسها              -

. سالموفيها مباحث عن الرسل والسفراء يف اإلِ      .  قهااء لكي أحقّ  البن الفر )  يصلح للرسالة والسفارة  
فاستهواين املوضوع، ألنه دليل قاطع على أن املسلمني سبقوا أوروبا إىل القانون الدبلوماسي، وقواعد               



ني رئيس جلنة التأليف والنشر يف        إىل حتقيقه وأرسلته إىل األستاذ أمحد أم        فأسرعت.  اختيار السفراء 
فكان .  د اجلي ر إالّ وال تنش .  وقد كان هلا صيت ذائع ومكانة كبرية      .  فوافقت اللجنة على نشره   .  القاهرة

ذلك يل توفيقاً جديداً ميناهللا تعاىل به علي . 
علم وكان ي .  ى وزارة املعارف السورية الدكتور منري العجالين      ، أول آذار تولّ   ١٩٥٤ ويف عام    -

   وكان .   أن يوفدين إىل إسبانية لوضع فهارس للمخطوطات العربية فيها          اهتمامي بالتراث فاقترح علي
 االتصاالت لوضع برنامج    ، وبدأت فسافرت.  اقتراحاً مأل نفسي فرحاً وجة وصدر مرسوم بذلك        

ك البالد، فما من     ما كان للعرب من فضل على تل       وقد ملست .  سبانيةم اللغة اإلِ  لعملي، كما بدأت بتعلّ   
 مقامي هناك مل يطل مع األسف، فقد استقالت الوزارة وجاء           لكن.   ويشهد بفضلهم  قصر وال حجر إالَّ   

       ى إيفادي        .  لفه العجالين إىل الوزارة اجلديدة وزير على خالف مع سفعمد إىل كل ما عمله فأبطله، وأ
ذلك أنه كان   .  ر يل فرجاً   جالله يس  جلّوكان أملي شديداً لكن اهللا      .  حبجة أن هذا العمل غري ضروري     

    ى           يف القاهرة معهد للمخطوطات العربية، وكان مديره الدكتور يوسف العش، وهو عامل سوري، قد أ
نا يف  د الترشيح الرئيس فارس اخلوري رئيس الوزراء، وسفري       وأي.   أن أكون مديراً   تحشفر.  عمله فيه 

 .ام أمني اجلامعة العربية على ذلكد الرمحن عزمصر الدكتور جنيب األرمنازي فوافق عب
ه عمل من أعظم األعمال اليت قامت ا        إن.   قد ال يعلم احلاضرون شيئاً عن معهد املخطوطات        -

 ةاجلامعة العربي  .    ة اليت تركها أجدادنا، واملوجودة يف مكتبات        وكان هدفه إحصاء املخطوطات العربي
ف العلماء، والعمل   رات حتت تصر  كرب عدد ممكن منها، ووضع املصو     العامل، العامة واخلاصة، وتصوير أ    

 .على نشر اآلثار اهلامة من التراث العريب
. وإذا علمتم أن تراثنا العريب كان واسعاً جداً        .   فمهمة املعهد كانت عظيمة وواسعة وثقيلة      -

ة  البالد العربي  وهذه املخطوطات كانت يف   .  وكان أجدادنا قد خلفوا من املؤلفات ماليني كثرية         
تدركون سعة العمل الذي    .  سالمية مث انتقلت بأساليب خمتلفة إىل مكتبات أوروبة وغريها يف العامل          واِإل

سالمية، ألن املخطوطات فيها، على األغلب،      ويزيد العمل صعوبة يف البالد العربية واإلِ      .  جيب القيام به  
   ليس هلا فهارس يرجن انتقاء املخطوطات ينبغي أن يقوم به عامل حميط بالثقافة          مث إ .   إليها لالنتقاء منها   ع

كان فيه فقط سكرتري وحماسب     .  ومل أجد يف املعهد اجلهاز العلمي الفين      .  سالمية، أو أحد فروعها   اِإل
وكان السكرتري حيمل شهادة ابتدائية فقط. رومصو. 

 وكانت موازنته ضئيلة    . ووجدت أن املعهد نفسه كان مضطرباً ليس له أنظمة وال جملس أعلى            -
 رسال البعثات للتصوير إالَّ   مخسة آالف جنيه مصري يف العام تدفع منها الرواتب، فال يبقى إلِ            :  جداً
 .بت على املصاعبورغم ذلك كله تغلّ. دارة الثقافية متنعه من العملته لِإليِعبوكانت ت. القليل



- ووجدت        ونة باشا، ومن معاونه الدكتور رئيف       العون والتأكيد من األمني العام يومذاك حس
دارة الثقافية وجعلناه   ففصلنا املعهد من اإلِ   .  أبو اللمع، ومن رئيس اللجنة الثقافية الدكتور طه حسني         

م        جملة معهد املخطوطات   ( جملة امسها    ستقالً، مرتبطاً باألمني العام، ووضعنا أنظمة جديدة، وأنشأت
وقد نالت شهرة   .  لعامل العريب والغريب، تبحث يف املخطوطات العربية      ة تصدر يف ا   كانت أول جملّ  )  العربية

واخترنا بعض املؤلفات اهلامة يف تراثنا لتحقيقها ونشرها         .  ستغىن عنه  ال ي  واسعة وأصبحت مرجعاً  
 )ر الكبري يشرح كتاب الس  ( كتاباً هاماً جداً هو      واخترت.  للحافظ الذهيب )  سري أعالم النبالء  (ككتاب  
فه حممد بن احلسن الشيباين الفقيه الكبري، وهو أول          ألّ )ر الكبري يالس(وأصل الكتاب أي    .  يللسرخس

واألوروبيون يعتقدون أن عاملاً هوالندياً امسه        .  م عن القانون الدويل العام     كتاب يف العامل يتكلّ    
الشيباين املتوىف  مام حممد بن احلسن     هو الذي وضع القانون الدويل العام، يف حني أن اإلِ          )  غروسيوس(

 عشرة نسخة خمطوطة من خمطوطات       فجمعت سبع .   ميالدية، قد سبقه   ٨٠٥/   هجرية ١٨٩سنة  
 لد األول والثاين منه     .  ها يف مكتبات العامل   الكتاب وجدتوقد أدرك العلماء األملان قيمة     .  وحققت أنا ا

  الشيباين العلمية، سمجعية الشيباين للحقوق   "ية امسها   ه إىل وضع علم القانون الدويل، فأسسوا مجع        قَب
 أنا نائباً   تبِخمة القانوين املصري الدكتور عبد احلميد بدوي رئيساً هلا، وانت          ب العالّ ِخوانت".  الدولية
 .للرئيس

وإىل جانب حتقيق   .  للبالذري)  أنساب األشراف ( ومن املؤلفات اليت بدأنا بتحقيقها كتاب         -
.  موظفي املعهد، برحالت يف بالد العامل لتصوير املخطوطات فيها         املخطوطات ونشرها، قمنا أنا وبعض    

       خارى، ومسرقند فأتيح يل أن أبلغ لينينغراد وموسكو، وطشقند وب  .    وأن أزور مكتبات طهران ومهد، ش
وأن أنعم مبخطوطات تونس واملغرب، وأن أدخل مكتبات الفاتيكان،           .  ومكتبات باكستان واهلند  

وتعداد ما زرته من املكتبات يف      .  وأن أفيد من مكتبات توبنجن وغريها يف أملانيا       .  وواألمربوزيانا يف ميالن  
وقد صورنا الكثري من    .  ه غريي ر من املخطوطات ما مل ي     ين بعي بالغ إذا قلت إين رأيت    وال أُ .  العامل يطول 

ي احي يف عملي أن   وقد ساعدين على جن   .  وبلغت ألوفاً كثرية  .  املخطوطات النادرة أو ذات الشأن للمعهد     
روا املصاعب، سواء من العلماء     موا يل العون ويس    فيه أصدقاء قد   تدج و ما كنت أذهب إىل بلد إالّ     

 .العرب واملسلمني أو من املستشرقني
-             أن احملققني ال     وإىل جانب ذلك وضعت قواعد لتحقيق املخطوطات العربية بعد أن رأيت 

مت هذه القواعد إىل مؤمتر اامع العلمية املنعقد بدمشق عام            ينهجون جاً علمياً صحيحاً، وقد     
مجت هذه القواعد فيما بعد إىل لغات كثرية منها          روقد ت .  ، وأقرا جلنة حتقيق املخطوطات    ١٩٥٦

 .سبانية، والتركية، والفارسيةيطالية، واِإلنكليزية، واِإلالفرنسية واِإل



-     ولقينا التشجيع  .   اهللا، بالثناء والتقدير ملا أجنزه املعهد      حاطاً حبمد  وكنت، وأنا مدير للمعهد، م
 . األمر من بعض علماء اموين باجلهل، وهامجوا معهد املخطوطاتومل خيلُ. من علماء كثريين

-  وقد د إىل مؤمترات دولية كثرية    عيت   .   ه مؤمتر تعليم أوالد الالجئني     وكان أول مؤمتر حضرت
وكنت رئيساً للوفد السوري    .  ١٩٥٣ تشرين أول    ٣١انعقد يف   الفلسطينيني يف القدس، الذي      

 .وألقيت حبثاً عن الطرق والوسائل اليت جيب اتباعها لتعليم أبناء الالجئني. للمؤمتر
 .والكويت والقاهرة) بيت مري( وحضرت مؤمترات األدباء العرب يف سورية دمشق، ولبنان -
انية، وباريس، وموسكو، واملؤمترات الدولية اليت       ومؤمترات املستشرقني الدولية يف ميونيخ بأمل      -

أقيمت للبريوين يف طهران، وكراتشي والهور، وملتقى سيبوه الدويل يف جامعة شريازي. 
 . ومؤمترات الفارايب الدولية، يف مشهد وطهران وجنديسابور-
 . واملؤمتر األلفي ملدينة بغداد، والفيلسوف الكندي-
م، وإسالم  ١٩٧٩م، وقربص فاماغوستا    ١٩٦٢سالمي يف مقاديشو عام      ومؤمترات العامل اإلِ   -

 .أباد
-ان واملؤمتر الدويل لتاريخ بالد الشام يف عم. 
 . ومؤمتر العيد األلفي جلامع الزيتونة يف تونس-
-        ا جامعة امللك عبد العزيز يف جدمام حممد بن سعود يف الرياض      ة، وجامعة اإلِ   ومؤمترات عقد
 .وغريها

 .ؤمتر العلوم السياسية يف بريوت وم-
 . ومؤمتر تدريب الدبلوماسيني العرب يف بريوت أيضاً-
 .بعتها ألقيت حماضرات، ودراسات قد تكون يف جملد كبري إذا طُ ويف هذه املؤمترات كلّ-
-        عضواً مراسالً يف جممع اللغة العربية يف          ويف خالل عملي يف معهد املخطوطات انتخبت 

 . منصور فهمي/مة املرحوم الدكتور العالّم وكان أمني عام امع يومئٍذ١٩٥٦ إبريل ٢٣القاهرة، يف 
وكان مديره األستاذ الكبري    .  م١٩٥٧ وحاضرت يف معهد الدراسات العربية العليا يف عام           -
 .ربالشفيق غُ
وكان مدير الدراسات العربية فيها      .   ودعيت إىل إلقاء حماضرات يف جامعة فرانكفورت         -

 .رتشرق الكبري هلموت ريتاملس
- وانت م طلبت  ١٩٥٩ويف عام   .  م١٩٥٨ عضواً يف املعهد األملاين لآلثار يف برلني عام           خبت

 يف نيوجرسي، يف الواليات املتحدة، من جامعة الدول العربية إعاريت هلا             Princetonجامعة برنستون   
ل عام االطالع على املخطوطات     م، فأتيح يل خال   ١٩٦٠  -  ١٩٥٩كأستاذ زائر خالل العام الدراسي      



يف جامعة برنسنت، ويف مكتبات اجلامعات األمريكية، ويف املتاحف واملكتبات اخلاصة، ووضعت لكثري              
نشر بعدمنها فهارس مل ت. 

* * * 
عند عوديت من جامعة برنسنت تركت معهد املخطوطات، آسفاً على مفارقته، فتركت القاهرة،              

فيها ميدان جديد للنتاج والبحث ذلك أين كنت يف مجيع السنوات اليت             وكان يل .   إىل بريوت  وانتقلت 
حتدثت     مؤلفات كثرية حتتاج إىل نشر      عنها أتابع التأليف، وأصبح لدي   .فأسسيف بريوت داراً لنشر     ت 
مسدار الكتاب اجلديد(تها ي (كي أنشر فيها مؤلفايت وحدي، أو مؤلفات أصدقاء أعزاء علي. 

* * * 
ب تراثنا العريب إىل     أن أحتدث قليالً عن مشكلة تسر      ل أن أدع التحدث عن التراث، أود      وقب

أوروبا على غفلة منا، أو بقصد من بعض جتارنا، فلو أن أحداً منكم ذهب اليوم إىل أي متحف أو                     
اد السجمكتبة يف أوروبة لوجد فيها النوادر والروائع من تراثنا املخطوط أو اآلثار الفنية املنقولة ك                

باً كما فعل   ضقسم منها انتقل باً أو غَ      ..  هذه األشياء ..  واألواين اخلزفية والتحف واوهرات    
جنليز يف مصر وبالد الشرق األقصى،      الفرنسيون يف مشال أفريقية، ويف سورية ولبنان، وكما فعل اإلِ          

 .وكما فعل الروس يف بالد إيران وتركيا
رأيت بنفسي خمطوطات عليها وقفيات على مدارس أو مساجد يف          ، فقد    وما أقوله ليس افتراءً    -

وقسم آخر باعه التجار عندنا ابتغاء      .  مدينة تركية أو إيرانية أو مغربية فوجدا يف لينينغراد أو باريس          
ة ولعلكم تعلمون قص  .  فبيع على األغلب بأسعار خبسة    .  لني ال نعرف قيمة هذا التراث     املال ألننا كنا مغفّ   

ر ويرفض أخذ النقد    كّيطايل الذي كان يف صنعاء يبيع الناس األقمشة واألرز والس          اجر اإلِ ذلك الت 
فجمع ما يقرب   .  ها خمطوطة ب كانت كلّ  توالكُ.  باًتحضروا له كُ  يالدارج عندهم، كان يطلب منهم أن       

كان أهداها إىل   والفاتي.  من ستة آالف خمطوط، كما قيل ومحلها معه إىل إيطالية، وأهداها إىل الفاتيكان            
  فيها شهراً ووضعت   ، وأنا ذهبت إىل هذه املكتبة وبقيت      )األمربوزيانا(مكتبة مشهورة يف ميالنو، امسها      

ةفهرساً لقسم من هذه املخطوطات اليمني. 
-  إىل اليمن، وإىل ميالنو، وعندنا من أنباء خمطوطات املدينة املنورة اليت انتقلت إىل               وملاذا نذهب 

كان يف املدينة على ساكنها أفضل الصالة وأزكى السالم عامل من آل احللواين كان                .  ثريأوروبة الك 
مصاً بالفلك تخص  .    فهذا الرجل كان   .  د على جرجي زيدان وامسه حممد بن حسن       وله كتاب جيد يف الر
كتباً  ها كانت يلتقط مجيع ما يستطيع أخذه من خمطوطات مكتبات املدينة املنورة، وكلّ           .  اعة للكتب مج 

 ميالدية أقيم يف أمستردام ولندا       ١٨٨٣ويف عام   .  موقوفة ال جيوز إخراجها من مكاا وال بيعها        
. عهايفحمل احللواين كل ما عنده من خمطوطات وذهب إىل املعرض لب           .  املعرض االستعماري الدويل  



بريل قسماً من هذه     قسماً كبرياً مما عرضه من آثار قدمية وكتب، وباع           Brillفاشترت مؤسسة بريل    
 . يف الواليات املتحدةYaleوقسماً آخر إىل جامعة ييل . املخطوطات ملكتبة برلني

-          ار الذين كانوا جيمعون الكتب      وكان عندنا يف دمشق، والقاهرة، وبغداد ثالثة من هؤالء التج
قاهرة أمني اخلاجني   كان يف ال  .  من دور األسر العلمية، وخاصة بعد وفاة أصحاا ويبيعوا إىل أوروبة           

               بيد صاحب مكتبة اخلاجني املشهورة، كان يف بغداد نعمان األعظمي، وكان يف دمشق األستاذ أمحد ع
هم وكلّ.  بايتيصصاحب املكتبة العربية والشيخ محدي السفرجالين، رمحهما اهللا، وصاحب مكتبة القُ            

    من العلماء سارعوا إىل شراء ما       مات عاملٌ ما  وكانوا كلّ .  اعني هلا كانوا من العارفني باملخطوطات اجلم 
وكان ذوو هؤالء العلماء ال يعرفون على األغلب قيمتها           .  عنده من الكتب، مطبوعة أو خمطوطة      

يعيش )  يهودا.  س.  ا(فهؤالء اهتدى إليهم مستشرق يهودي عامل امسه        .  ويريدون اخلالص منها فيبيعوا   
وكان يدفع هلم الثمن باللريات الذهبية       .  ملخطوطاتيف إجنلترة وطلب منهم أن يشتروا له أحسن ا         

وملا تويف انتقل قسم من كتبه      .  غريهم بالشراء له، فجمع هذا الرجل مكتبة من أعظم املكتبات يف العامل           لي
رلندي حيب اقتناء األشياء النادرة، فاشتراها      ، وكان شستر بيت اإلِ    )نِلبد(بيت يف     بالبيع إىل مكتبة شستر   

 وهي  Princeton منها بيع إىل جامعة برنستون       وقسم ثانٍ ).  نِلبد( مكتبة مسيت بامسه يف      وأوقفها يف 
وقسم ثالث، وهو مهم جداً، كله خمطوطات       .  مخسة آالف خمطوط وهذا القسم كله مما بيع من دمشق         

اشترته وزارة الدفاع األمريكية ووضعت هذه الكتب يف         .  طبية من مؤلفات األطباء املسلمني العرب     
 .وهو مستشفى مشهور جداً يف الواليات املتحدة. فى كليفالندتشمس

 أمريكي كان من هواة الرياضة، وبطالً من أبطال         Garettجاريت  .   وكان يوجد رجل امسه ر     -
رسل يف بعثة أثرية للتنقيب     وأُ.  دارة يف جامعة برنستون   مث أصبح رئيس جملس اإلِ    .  ١٨٨٤األملبياد عام   

وعاد معه عشرة آالف خمطوط     .  ق بشراء اآلثار واملخطوطات   فتعلّ.   سورية عن اآلثار يف حوران يف    
وكثريون هم  .  فأهداها كلها إىل جامعة برنستون ويطلق عليها جمموعة جاريت        .  وقطع كثرية فنية أثرية   

سالمية املخطوطات ويهدوا إىل جامعات الواليات       األغنياء الذين يشترون من البالد العربية واإلِ       
 .واملهم يف هذا أننا حنن الذين نبيع هذا التراث رغبة يف الربح واملال. متاحفهااملتحدة و
 هؤالء بشراء التحف الفنية والقطع األثرية واملخطوطات القدمية بل عمدوا إىل               ومل يكتفِ  -

       فقد اشترى قصراً آلل القوتلي     .   األرمين كيفوركيان  شراء القصور والبيوت القدمية كما فعل الثري
وأعاد تركيبه يف متحف    .  مرمره وخشبه ولبناته وكل قطعة فيه إىل نيويورك       :   ونقله بكل ما فيه    بدمشق،

 .وهو شخصية نادرة الذكاء. ثين عن مقتنياتهوقد اجتمعت به هناك وحد. امليتروبوليتان
-    وسيجعلنا يوماً من األيام فقراء يف التراث       .  ب تراثنا هذا أمر مؤسف جداً      وال شك أن تسر
 .الفين



 إبقاء هذا التراث عندنا أم بيعه إىل املكتبات واملتاحف يف           -أيهما أحسن   :   ولرب سائل يسأل   -
 أوروبة والواليات املتحدة ؟

 

-             عىن باحملافظة   واجلواب أن ذهابه إىل أوروبة قد ضمن سالمته وحفظه ألن املتاحف واملكتبات ت
       توضع يف  .  صل إليها السوس، وال يصيبها البلل      وال ي  على املخطوطات عناية فائقة جتعلها ال تشعر حبر

 حساس بقيمة هذا   وبصورة عامة اإلِ  .  ضافة إىل العناية بفهرستها، وإصدار فهارس هلا      ردة باإلِ أمكنة مب
ولكن بدأت اليقظة عندنا يف جامعاتنا ومكتباتنا، وحىت        .  التراث املكتوب أشد يف أوروبة مما هو عندنا       

 من  وال بد .   هؤالء قالئل  ولكن.  تم بالتراث ويقتنيه ويشتريه بأسعار باهظة     عند الناس، فظهر فينا من يه     
والعمل على التنافس فيه والغرية عليه، حىت نوقف انتقاله إىل          .  حساس بقيمة هذا التراث   تعميق هذا اإلِ  

وكنت كتبت يف هذا املوضوع مقالة يف جريدة الشرق األوسط            .  الغرب ونضمن إبقاءه يف ديارنا    
 اليهود أقاموا الدنيا ألن رجالً اشترى من أمريكا توراة قدمية هربت من أملانية أثناء                 ها أنّ ذكرت في 

فأقامت اجلمعيات اليهودية دعوى يف حمكمة القضاء األعلى يف نيويورك وطلبت           .  احلرب العاملية الثانية  
ا من التراث العاملي     بإعادا وجعلها لليهود أل    - وهو ليس يهودياً     -أن جيرب الرجل الذي اشتراها      

 .اليهودي
 

 يف التأليف، والكتابة يف الصحف واالت        لقد انطلقت .   وأعود إىل بريوت، ومقامي فيها      -
كانت تصدر كل يوم، وأفدت فائدة      )  زاوييت(وكان يل يف جريدة احلياة زاوية امسها        .  وإلقاء احملاضرات 

 والصحافة كما تعلمون علم وفن وموهبة وال         كربى من األستاذ كامل مروة نابغة الصحافة العربية،        
يكفي أن جتيد الكتابة حىت تصبح صحفياً ماهراً، وال بد أن يرشدك رجل معلمم اعوجاجك ماهر ويقو. 

-   فكنت أضحك .  عجبون من كثرة تأليفي    وكان الكثريون ي  .  مفتاح التأليف   لقد كان لدي 
ين بكل مصدر أريده يف     ومكتبيت اليت كانت متد   .  ربوهو الثقافة املشاركة يف كل علم عرفه الع       :  األول

 .كان يف مكتبيت ثالثون ألف كتاب. فال أحتاج إىل الذهاب إىل مكتبة وال استعارة كتاب. أي موضوع
-       الذي يسود فيها أخوض غمار السياسة ومعاجلة         وجعلين مقامي يف بريوت واجلو الثقايف احلر 

  فت يف ذلك عدة تآليف كانت       وقد ألّ .  سالمية والعربية مجعاء  ِإلعاين منها البالد ا   املشكالت اليت ت
. وكدت أفقد عمري  .  حرقت مكاتيب، وخسرت الكثري   وصابين بسببها كثري من اجلروح، وأُ     .  ممكاحلُ

فيهوالكالم على هذه النقطة األخرية يطول كثرياً إذا مضيت . 
 

- يكون امللل قد أصابكم من       خوان، هذه خالصة موجزة عن حيايت، وآمل أن ال          ها اإلِ  أي 
 . فشكراً مجيعاً. حديثي



  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ حممد حسني زيدان فقال

ث ث الدكتور صالح، حتد   وحني حتد .  األسلوب هو الرجل  :  قالوا..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
ثنا عن  لقد حد .  طيل ألنه مل يكن ممال    ان األمل أن ي    وك .بأسلوب بسيط مجع إىل احلالوة حقائق ممتعة      

 منا الكثري من األخالق    منا منها الشيء الكثري وعلّ     بل هو ألقى حماضرة علّ     ،ه مل يترجم لنفسه   التراث، إن
 .ألكابرنا وعلمائنا

. وقد اختلفت يوماً معه يف الرأي ال يف العقيدة وال يف املبادئ           .   األسلوب هو الرجل   إنّ:   قلت -
           فأنا رجعي مثله، واحلمد هللا أن الرجعية بعدما رأينا من حركات مسو     ها تقدمية وأحداث، مل تعد مسبل  ةًب 

كان اخلالف يف   .  فالفخر أن نكون ثابتني على مبادئنا وعلى قيمنا وعلى تراثنا          .  أصبحت من مفاخرنا  
   الرأي بيين وبينه وأتعرفون .   كنت أدافع عن الناس    كان يريد الناس كما ذكر اآلن، وأنا       .  ماً مين ه

وأشكر .  وهلذا أعتذر عما فات   .   النصري صالح املنجد ماذا كان؟ لقد كان بكتاباته النصري لنا يوم أن قلّ           
عندما ذكر  .   العامل الباحث الويف   عرفت.  هألين عرفت .   له  معه وأكثر وداًّ   لنفسي أين اآلن أكثر صفاءً    

  ألن .  وما أحرانا أن نذكر للرذالء رذائلهم أيضاً      .  ضل بفضلهم ات كان يعترف لألفا   كردعلي وذكر الزي
لقد ذكر احللواين، وكان من بيت كبري يف        .  هناك مثالب كثرية جيب أن يعرفها اجليل اجلديد ليتجنبوها        

لقد جاءين يوماً األستاذ    .  سالم عارف حكمت  املدينة، لكن لعله مل يعرف ماذا حدث ملكتبة شيخ اإلِ          
وكان هذا البيان حمفوظاً عند أمحد ياسني       .  ار ببيان كتبه أستاذي السيد أمحد صقر      عطّأمحد عبد الغفور    

وفيه أن عدد الكتب يف مكتبة عارف حكمت هو ستة عشر ألفاً              .  فعرفت خط أستاذي  .  اخلياري
ى صالح املنجد احللواين    وكما مس .  فماذا بقي منها  .  ومخسمائة، يف عهد األتراك وأوائل عهد األشراف      

وعندما كان  .  ال أستحي من ذكر اسم سارق آخر هو إبراهيم اخلربوطي، الذي كان مديراً للمكتبة             فإين  
مديراً قبله عبد القادر حواري، أبو كامل احلواري الذي عاش يف دمشق، وأبو حمسن حواري الذي                  

بني فلما جاء اخلربوطي كان يسحب الكتاب والكتا      .  كانت املكتبة مصونة  .  كان سكرتري األمن العام   
حصاء الذي أحصاه أمحد    أتعرفون كم بقي من اإلِ    .  ويذهب إىل أوروبة، ولعله باع بعضها إيل فيليب        

 . خمطوط؟ يبق منها سوى مخسة آالف١٦٥٠٠أي الـ . صقر
إن الدكتور صالح يستنكر السرقة، إنه      .   أما مكتبة السلطان حممود أي احملمودية فقد أبيدت        -

ار الكتب يف أوروبا فإا     ولكن عندما يشتريها املستشرقون أو جتّ     .  يعهاعيب أن نسرق كتبنا املوقوفة ونب     
ذكروا أن فيليب   .  ة هنا للسارق، واحلمد للمشتري    فاملذم.  وتبقى تذكر يف أجمادنا   .  تبقى حمفوظة لنا بامسها   

هل فأ.  ومنه جرى اسم اهلر   .  عندهم أسداً "  اهلر"وجد رأس األسد يف الربع اخلايل، وقوم عاد كان لقب           



فسمعت من  .  اهفاستوهبه امللك سعود فأعطاه إي    .  إمنا اسم اهلر  "  سالِب"وال  "  القط"اليمن ال يعرفون    
أما اآلن فقد بقي يف     .  ال تنكروا لو بقي عندنا لكسرناه وقبضنا مثن النحاس        :  قلت هلم .  ينكر هذا العمل  

إمهال مكتباتنا ولكنين أمحد للذين     أنا مع األستاذ صالح على استنكار السرقات، و       .  لندن أثراً من آثارنا   
ثين على أمني التميمي رمحه اهللا، فقد مجع لنا وثائق كثرية عن اململكة             وهنا جيب أن أُ   .  اشتروها فصانوها 

 .من تركيا ومن لندن، وهي موجودة يف دارة امللك عبد العزيز يف الرياض والدكتور صالح يعرفها
أنا ال أريد   .  ر صالح دمشق واحتفاهلا بالعلماء     وخاطرة أخرى خطرت يل عندما ذكر الدكتو       -

أن أذكر أحداً غري الشيخ بدر الدين، الذي هاجر إىل دمشق من املغرب وكان خامتة لرواة احلديث،                  
هذا األستاذ الذي كان له رعاية يل وهو        .  ابكما أخربين أستاذنا الشيخ كامل القص     .  وكان راوية دارية  

. وأعود إىل بدر الدين   .  اب أمام صالح املنجد   هلذا أشكر كامل القص   .  ةالذي فتح يل باب العلم واملعرف     
                جت  هذا املغريب أصبح عامل الشام ال جيلس إليه صغار الطلبة بل العلماء من أمثال كامل القصاب و

أليس كذلك؟  .  أتعرفون ماذا أعطته دمشق؟ أعطت ابنه تاج الدين أن يكون رئيس مجهوريتها           .  البيطار
  األرض ال ت    بغض الشعوب ولكن ماذا أقول للذين يزرعون البغضاء بني         بغض األرض، والشعوب ال ت

 .الشعوب باسم الزعامات أو باسم املبادئ أو باسم املذاهب وغريها
 ولعلي ال أنسى قبل إاء كلميت أن أذكر الصحفي القدير كامل مروة رمحه اهللا صهر صالح                  -

  رحم اهللاُ .  أما ثناء صالح على الزيات ففي مكانه      .  ان بيننا أحاديث  ه يف فندق اليمامة، وك    الدين لقد لقيت 
 .الزيات ورحم كردعلي، وأبقى لنا صالح املنجد ذخراً ثقافياً عظيماً

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))كلمة معايل الشيخ عبد ا بلخري(( 
 :مث أعطيت الكلمة ملعايل األستاذ عبد اهللا بلخري فقال

ة أن بيين وبينه مصداقية محيمة      وخاص..   سعيد أن أشارك يف تكرمي أستاذنا الدكتور املنجد         إين -
ه ليسرين من صميم قليب أن أراه       وإن.  ب به وأحتدث مبا عرفته عنه     لذلك أرى من حقي أن أرح     .  قدمية

، )كرمي( ابننا   ين أن يكون بيننا أيضاً    ومما سر .  مثل العريس يف هذا املساء مشرق الوجنات يلبس العقال        
    ا كانت          .  ة رمحه اهللا  ابن الصحايف العظيم كامل مرووكلنا شوق إىل عودة جريدة احلياة للصدور أل

 عقيدةً.  ة العربية ولقد كان األستاذ كامل من أفذاذ األم      .   بكل معىن الكلمة   مدرسة كاملة، وكانت حياةً   
 .صلبة، وإمياناً صافياً وكفاءة عالية، وجهداً عظيماً

-       بعد أن كنا قرأنا مقاالته ومؤلفاته ومسعنا       .  ة يف القاهرة  لقد عرفت الدكتور املنجد أول مر
وجدت عنده  .  زرته يف معهد املخطوطات جبامعة الدول العربية فاستقبلين بالترحاب الكبري          .  أخباره



فها األقدمون،  ه يقول بلهجة شديدة إنك تطبع الكتب اليت ألّ        ومسعت.  زائراً فاستأذن أن يتم احلديث معه     
وهذه جرمية، فلن أمسح بإعطائك أي صورة       .  ك الربح إن مهّ .  وهذا ال جيوز  .  بدون تصحيح وال حتقيق   

ال جيوز أن   .   لذلك، عامل مبوضوعه، خمتص فيه      إذا عرفت أن الذي سيحققه عامل وأهلٌ       عن أي خمطوط إالَّ   
نعه تراثنابث ونشؤ. 

وحنن .  هم الذي تراه عند ناشري الكتب ليس له حد        إن الن :  وقال يل .   فاستأذن الرجل وخرج   -
 .حباجة إىل نشر تراثنا القدمي وحتقيقه ولكن على أيدي العلماء ال التجار

 وعندما ترك القاهرة وانتقل إىل بريوت كنا جنتمع يف جريدة احلياة مع األستاذ الكبري كامل                 -
واختذ مقرها يف بناية    )  لكتاب اجلديد دار ا (وعندما أصبح عنده دار للنشر مساها        .  مروة رمحه اهللا  

            اللعازارية كنت كثرياً ما أزوره ونقطع الوقت باستعراض األحداث، وما زرته مر  أمامه  ة إال وجدت 
        وأنواعاً من الصحف   .  حها أو ينتقدها  على طاولته أكداساً من املطبوعات واملخطوطات يقرؤها أو يصح

  الت يراجعها ويرى أخبارها  اليومية وا.      وكانت تلك السنوات يف الستينات، فو   ة ارة بأخبار التقدمي
وإين ألذكر لألستاذ املنجد مواقف عظيمة وقفها للدفاع عن بالدنا           .  واالشتراكية والناصرية وغريها  

وقد أوذي كثرياً فأحرقوا يف بريوت مكاتبه ومزقوا        .  ؤامراتام من م  هذه، وبيان ما دبره هلا بعض احلكّ      
 .ا خمطوطاتهمؤلفاته، وباعو

ف من محالته ضد     ولقد كان صهره كامل مروة ثابتاً على مبادئه، ونصحته مرات أن خيفّ              -
. سالم وعن العروبة  أنا أكتب وأدافع وأحارب وأنافح عن اإلِ      :  فكان يقول .  أصحاب املبادئ الواردة  
 .رمحه اهللا. فه ذلك ذهاب حياته واغتيالهوقد كلّ. وقد عرفته صلباً صادقاً

وقصتهما مع  .  كما كان الدكتور صالح وفياً ألصحابه وأصدقائه      .   جابراً عثرات الكرام    وكان -
   فخري البارودي مما يسج فخري البارودي الزعيم السوري الكبري الذي مل ينافسه يف زعامته          .  ذكرل وي

عربية، ما مل   الشعبية أحد يف الشام، والذي مأل بأخباره ونكاته، ومكافحته فرنسة، واهتمامه باملوسيقى ال            
 فخري البارودي يرقد    يضارعه أحد يف ذلك، ففي ذات يوم وأنا يف بريوت، قرأت يف جريدة احلياة أنّ              

   وكنت قد عرفته شخصياً عندما جاء إىل اململكة يف وفد سوري           .  ستشفى اجلامعة األمريكية  يف غرفة يف م
      كان فيه على ما أذكر مجيل مرم وشاعر الشام شفيق جربي، وغري     د  ويل .  ة بيين وبينه  هم واتصلت املود

   ها يف مذكرايت  معه ذكريات حلوة ذكرت  .فرأيت   أن أزوره وأعوده    من الواجب علي   .إىل  فذهبت 
وكان يعرف أين   .  لينب وقب ل ورح فأه.  مت نفسي  عليه وقد  فدخلت.  مستشفى أمحل باقة من الزهور    

لوال لطف اهللا، ولوال صالح     :  فقال يل .  عما حدث له  فسألته  .  باً جداً عته م فوجدت.  موظف يف احلكومة  
     ِصخري، ماذا حصل؟ قال أُ    :  قلت.   من املوتى  املنجد وكامل مروة ملا رأيتين، ولكنتببنوبة قلبية بعد    ت 



         فلم أجد من   ).  فندق بسيط رخيص األجر   .  (ولمنتصف الليل قبل أمس، وأنا وحدي يف فندق بس
 .، وأدخلين املستشفىإيلّفأسرع . أتصل به سوى صالح املنجد

 .  أما تفاصيل ذلك فأتركها للدكتور املنجد فهو أدرى ا-
 

  ))سعادة الدكتور املنجد يقص حكايته مع فخري البارودي (( 
و بناء على إشارة معايل الشيخ عبد اهللا بلخري بأن تفاصيل القصة سيقوم بسردها سعادة                

 :خذ يقص تفاصيل القصة فقالوأ: الدكتور املنجد استجاب الدكتور املنجد
 

فقد اتصل يب فخري بك، رمحه اهللا، يف الساعة الثانية صباحاً بعد              .  اً إا قصة مؤثرة حقّ    -
 .احلقين سأموت إن مل تدركين: منتصف الليل، وقال بصوت الهث خافت

 

يف  ك فاستغربت"  ولفندق بس "قرب الزيتونة امسه    "  نزل"أين أنت؟ فأخربين أنه يف      :   فسألته -
      يرتل يف مثل هذا الفندق فقمت وارتديت  ته أن يوصلين إليه ألين ال أسوق        جاراً يل أيقظُ    لباسي، وسألت

سيارة، لكين قبل ذلك اتصلت بصديق يل امسه الدكتور عالء الدين الدرويب، وهو أعظم طبيب يف                  
ول طبيب بارع   بسبالقرب من فندق    :  فقال.  األمراض النفسية والعقلية، وسألته ماذا جيب أن أعمل        

فاذهب .  جداً يف أمراض القلب سأتلفن له اآلن وأوقظه، وأرجوه أن يذهب حاالً إىل الفندق لفحصه               
 .وستجده هناك" الرتل"أنت إىل 

 

- وإذا يب أج  .   فذهبتفخري :  ما اسم املريض؟ قلت   :  فسألين.   الطبيب قد سبقين يفحصه    د
مث .  فوجدته قد زاد من اهتمامه، والدقة يف فحصه       .  عمن:  الزعيم السوري الكبري؟ قلت   :  قال.  البارودي

جيب نقله اآلن إىل املستشفى سأتصل اآلن باملستشفى لتجهيز غرفة له، مع مجيع األدوات                :  قال يل 
نقلناه ولكن الدخول إىل    .  سعاف لنقله وهكذا كان   ولكي يرسلوا سيارة اإلِ   .  جراء عملية له  الالزمة إلِ 

   املستشفى له تدابري مسمل أكن أمحل املبلغ املطلوب، وال دفتر       و.  ة، كدفع بعض النفقات وغري ذلك     قب
. هفاتصلت بكامل مروة وأيقظته وأخربت    .  هذا النظام :  الصكوك، وأخربم عن امسي فلم يكتفوا وقالوا      

 إىل داري وقد ظهر     وعدت.  فتلفن ملدير املستشفى، فأدخلوه، وأجروا له العملية وجنحت حبمد اهللا          
 .باحضوء الص

 

طبيب القلب الذي   أن   وكانت دهشيت عظيمة يف اليوم الثاين عندما أعلمين الدكتور الدرويب،            -
 .ياً من يهود دمشق، وانتقاله إىل بريوت مل ينسه حب دمشق ورجاهلاسعافه، كان يهودذهب ِإل



-        وكنا نزوره كل يوم يف املستشفى حىت ش  مح له باخلروج  في وس  .   ليه،  إ ويف يوم خروجه ذهبت
 .فأعطاين ورقة، وقال اقرأها فيما بعد

 .وإذا فيها خبطه.  يف املساءوما قرأا إالَّ. هاونسيت.  فوضعتها يف جييب-
ــصــالحرامن الِكــ الــدين يــا إب

. 

ــزاك اهللا عنــ   ــل خج ــي ك ٍري
. 

 ـ أخـا الع ؤآِم الــزيا مـن املـوتِ  لْ
. 

 ــذت ــد أنق ــيالق ــيايت يف الدن  ح
. 

ــِل ، يف الصــالة ويف الصــياِممكوقَ
. 

 ــأدعو اهللا أن ي ــبس ــ ذُيكِق راًخ
. 

ومحـدي، والــتحايا، مـع ســالمي  
. 

 ــب ــيمل ياصــالحتق ــكري عم  ش
. 

  

  ))معايل الشيخ عبد ا بلخري يواصل حديثه(( 
 : بلخري بعد ذلك حديثه فقالمث تابع معايل الشيخ عبد اهللا

: قال.  متقاعد:  ماذا تعمل اآلن؟ قلت   :  قال يل .   وأعود اآلن إىل حديثي مع فخري بك        -
: وهل عندك أوالد؟ قلت   :  قال.  أكتب وأقرأ اجلرائد وأزور األصدقاء    :  واملتقاعد أال يعمل شيئاً؟ قلت    

: فقال.  ب، وقحطان، وسبأ، وبلقيس   رعي:  وما أمساؤهم؟ قلت  :  أربعة قال :  كم عددهم؟ قلت  :  قال.  نعم
ضي      عنا عمرنا على الشيخ يعرب وقحطان وسوعملنا لألمة العربية واجلهاد ضد فرنسة واستقالل       .  أب

ولوال كامل مروة وصالح    .  وانتهى األمر أن طردنا من بالدنا وليس يف جيبنا قرش         .  بالدنا طول حياتنا  
دي ه عن أيب وج   لقد أنفقت ثرويت وما ورثت    .  فاجل وأسع عاملنجد ما استطعت أن أدخل املستشفى أو أُ       
 .يف سبيل يعرب وقحطان واليوم ال أملك شيئاً

 فأثار حديثه حزين وأملي وتذكرت هذا الزعيم الكبري الذي عندما نفته فرنسة وعاد، خرجت                -
 .اا وشيبها الستقباله، وانتظروه طول الليل حىت وصولهبها بشلُّدمشق كُ

 

ال تضيع عمرك مثلي إن أحفاد يعرب وسبأ غري         :   فخري بك كالمه موجهاً حديثه إيلّ       وتابع -
 .جديرين أن ينتسبوا إىل أجدادهم

 

لكين أعود إىل الدكتور املنجد     .   وذكريايت مع فخري بك طويلة رمبا استغرق سردها ساعات         -
فته العرب مل يعرفه أو مل يقرأه ملا        ألقول إن اهللا من عليه بالعلم الواسع حىت لو قيل إنه ال يوجد كتاب أل              

 وتكتب له   وقد زار مكتبات كثرية يف العامل وما من دارس أو باحث أو مكتبة إالَّ               .  كان ذلك كذباً  
 .ح أو ادعاءوكل ذلك دون تبج. تستشريه أو تسأله عن أمور التراث

 

-فأدع الكالم لألساتذة اآلخرين وشكراً وقد أطلت ، . 



  ))كيب اًالمويكلمة األستاذ ش(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ شكيب األموي فقال

 . سيدي عبد املقصود خوجه، سيدي الدكتور املنجد، ساديت وإخواين-
وقد مسعتموه  .   سوف ال أحتدث اآلن عن صالح الدين املنجد، فهو أمامكم بشحمه وحلمه              -

ن تأثري هذا الرجل بابتسامته     لكين سأحتدث عن جانب ال تعرفون عنه شيئاً، كيف كا          .  وعرفتم فضله 
ريات، وانصرافه إىل   غم وم تركه الدنيا وما فيها من أطايب وِنع      ووبشاشته ودماثته وانكبابه على العلم،      

 .التنقيب والدرس التصنيف، وذهابه أحياناً إىل أقصى األرض يف سبيل البحث عن خمطوطة وحتقيقها
 . أقول كيف كان تأثريه يف مجيع أفراد عائلته-
 فالسيدة دنيا عقيلته كانت أستاذة الصحافة يف اجلامعة اللبنانية وكانت قد نالت شهادة                 -

 .املاجستري من جامعة ميتشغن آن إربر
إا أخت  .   وال أجد حرجاً مع الصديق الكرمي الدكتور املنجد يف إعطاء ضوء خاطف عليها              -

كانت .  دة اليت ما كان خيلو منها بيت      تلك اجلري .  املرحوم األستاذ كامل مروة صاحب جريدة احلياة      
وقد .  نكليزية، اليت كانت تصدر عن دار احلياة       اإلِ Daily starالسيدة دنيا املديرة املسؤولة عن جريدة       

وكان هلا مقاالت   .  وهي مسرحية نالت عليها جائزة وزارة املعارف اللبنانية       )  الزوجة الغنية (فت كتاب   ألّ
عال تيلي ستارنكليزية يف الدا باِإلد. 

- خوانها اإلِ  أي!               ر  حنن على عتبة عهد جديد متشي املرأة فيه مع الرجل لبناء العقل العريب ليتطو
أقول هذا اآلن وأمامي كتاب األمرية      .  بداعقاً كما كان يف سالف أيام اد واإلِ        بالعلم ويصبح خالّ  

 تبحث عن سرية امللك عبد      موضي بنت منصور بن عبد العزيز الذي نالت به درجة املاجستري، وهي            
 .العزيز وعن مؤمتر الكويت

- هلذا التطور الفكري       إن رسوأمثال السيدة دنيا واألمرية موضي كثريات يتابعن        .  نا مجيعاً ن
 .الدراسة والبحث والتأليف

ج ابنه زاهر من جامعة هارفرد، ونال املاجستري        ختر:   وأعود إىل أوالد الدكتور املنجد فأقول      -
لقي رواجاً وقبوالً يف األوساط     )  كيف تستثمر أموالك  (اه  ف كتاباً مس  وألّ.  دارة األعمال واالستثمار  يف إ 

 .املالية وعند املشتغلني باالستثمارات
. وحصلت على املاجستري يف علم االجتماع بامتياز      .  من جامعة نيويورك  )  ىنم( وخترجت ابنته    -

 .ونال رواجاً كبرياً. كرت كل اسم وإىل جانبه معناه اللغويذ) ني ابنتكماذا تسم(فت كتاباً امسه وألّ



رج ابنه الثاين كامل من جامعة بريوت األمريكية مهندساً كهربائياً متخصصاً بالكومبيوتر،             وختّ -
 .ونفسه حتدثه بنوال شهادة أعلى

املرحوم تب عن أخيها    فت كتاباً مجعت فيه ما كُ     ونذكر أا ألّ  .   ونعود إىل األم السيدة دنيا     -
 ).كامل مروة كما عرفته(كامل مروة بأقالم أصدقائه وكبار الساسة واألدباء والعلماء مسته 

العلم وحده هو الذي    .   من هذا السرد نرى ماذا كان تأثري الدكتور املنجد العامل يف أسرته             -
 .يرفرف يف بيته ويتعلق به اجلميع

 . إخواين-
 عندما منحته مملكتنا العظيمة اجلنسية السعودية دلت         إن عاملنا الدكتور صالح الدين املنجد      -

على مسو نظرا للعلم، وعلى تكرميها كبار العلماء، وعلى جودة اختيارها، وعلى وفائها لألصدقاء                
 .املخلصني احملبني

 . نتاج ونسأل اهللا أن يطيل يف عمر الدكتور املنجد ويوفقه إىل املزيد من التأليف واِإل-
 

  ))اذ عبد الفتاح أبي مدينكلمة األست(( 
وشارك األستاذ عبد الفتاح أبو مدين رئيس النادي األديب جبدة يف تلك األمسية بالكلمة               

 :التالية
ورمبا قد ال حيتاج أن     .   الدكتور صالح الدين ال حيتاج إىل تعريف        بسم اهللا الرمحن الرحيم، إنّ     -
ا لنسمع من الدكتور املنجد أكثر مما نتحدث         ليلة كهذه ينبغي أن نغتنمه     يف تصوري أنّ  .  ث عنه نتحد
. ة علماً من أعالمنا فيجب أن نستمع إليه لنفيد من علمه ومن جتاربه             فعندما يكون ضيف األمسي   .  عنه

أقول هذا ألصل إىل اقتراح أريد إبداءه وهو أن نسأل أستاذنا عن صحبته للتراث، عن هذه املعايشة،                  
 .هله من عايش التراث وأحب مثفقلّ. عن القراءات واالكتشافات

-وشكراً. شون إىل مثل هذا احلديثتعطّ وإننا م . 
 

  ))تعليق معايل الشيخ عبد ا بلخري(( 
 :ويعلق معايل الشيخ عبد اهللا بلخري على كلمة األستاذ أيب مدين بقوله

-هل تعين أن ي وحده ؟عى الدكتور املنجد إىل حفلة يف النادي األديب ونسكت حنن ويتكلمد  
 .أنا موافق:  فأبدى الدكتور املنجد رأيه قائالً-



خوان أن للدكتور   لقد مسعنا من كلمات اإلِ    :   وقبل ختام األمسية حتدث أحد احلاضرين قائالً       -
  وهذا عدد ضخم وإننا لنرجو أن يذكر لنا أمساء بعض املؤلفات           .  ب من مئة ومخسني مؤلفاً    املنجد ما يقر

 :وموضوعاا إذا أمكن
 :يليب الدكتور املنجد طلب السائل قائالًو
 نفسي أن أكون عاملاً مشاركاً يف مجيع نواحي الثقافة          تأْشن.   إن مؤلفايت هي انعكاس لثقافيت     -

وسأذكر لكم بعضها، ومنها ما هو      .  لذلك جتدون يف مؤلفايت ألواناً من هذه الثقافة       .  سالميةالعربية اإلِ 
 .نافذمطبوع، أو خمطوط، أو موجود أو 

 : وأبدأ بذكر املعاجم فمنها-
 .من املطبوعات واملخطوطات وأماكن وجودها.   ف عن رسول اهللالِّمعجم ما أُ -١
 .مجعت فيه كل مما ورد يف املعاجم العربية عن النساء. جملدان. معجم النساء -٢
 .معجم املؤرخني الدمشقيني وآثارهم املخطوطة واملطبوعة -٣
 .بة يف الشعر اجلاهلي، والقرآن الكرمي، واحلديث النبويظ الفارسية املعراملفصل يف األلفا -٤
 .معجم بين أمية، مستخرج من تاريخ ابن عساكر -٥
 . جملدات٣سالم اطني والنساخني واملصورين واملزوقني يف اِإلمعجم اخلطّ -٦
 .مخسة أجزاء. م١٩٨٠ حىت ١٩٥٥معجم املخطوطات املطبوعة من عام  -٧
 . الطبوغرايف ملدينة دمشقاملعجم -٨
 . جملدات٣تراجم وذكريات : معجم أعالم العصر الذين عرفتهم -٩
 .معجم أمساء املماليك -١٠

  ))املؤلفات(( 
 :من الدراسات التاريخية* 
 .املشرق يف نظر املغاربة واألندلسيني -١
 . مأساة سقوط دمشق واية األمويني-٢
 . دراسات عن اخللفاء األمويني-٣
 . احلوادث الكربى يف عصر بين أمية-٤
 .اذون يف بغداد وباريسح الظرفاء والش-٥
 . بني اخللفاء واخللعاء يف العصر العباسي-٦
 . أجزاء٤ أعالم التاريخ واجلغرافيا عند العرب -٧



 . السري الذاتية يف التراث العريب-٨
 ).١٩٨٠ - ١٩٠٠( احلوادث اهلامة يف العامل العريب يف القرن العشرين -٩
١٠-ة جمموعة الدراسات التارخيي. 
 .عند اجلغرافيني العرب)  العريب-الفارسي ( اخلليج -١١
 .سالمية بني املاضي واحلاضر الوحدة اِإل-١٢
 . احلركات التقدمية يف العراق حىت غزو التتار-١٣
 .سالمية طرائف وظرائف من احلضارة اِإل-١٤
 .سلمني دمشق عند الرحالني واجلغرافيني امل-١٥
١٦-الني واجلغرافيني املسلمني مملكة مايل عند الرح. 

 

 :دراسات عن الخط* 
 . دراسات عن اخلط العريب منذ نشأته إىل آخر العصر األموي-١
٢-ره من القرن الثاين حىت القرن العاشر اهلجري الكتاب العريب املخطوط وتطو. 
 .ياقوت املستعصمي: سالم أشهر اخلطاطني يف اِإل-٣
 . الشيخ محد اهللا األماسي-٤
 . ابن مقلة-٥
 . اخلط العريب من الناحية احلضارية-٦

 :المؤلفات األدبية* 
 .مسرحيات من األدب العريب القدمي..  إبليس يغين-ا
 . من قصور اخللفاء-٢
 .حتليل روائع أدب احلب يف األدب الفرنسي..  نساء عاشقات-٣
 . مجال املرأة عند العرب-٤
 .اجلنسية عند العرب احلياة -٥
 حىت داود األنطاكي    ٢٥٥  -حتليل ملؤلفات احلب من اجلاحظ املتوىف       .   مؤلفات احلب عند العرب    -٦

 .١٠٠٨املتوىف سنة 
 . أمثال املرأة عند العرب-٧
 . رثاء املدن يف الشعر العريب-٨
 . دمشق يف الشعر العريب-٩



 .ثالثة أجزاء.  من أظرف ما قرأت-١٠
 .دب الشعيب األندلسي قصة من األ-١١
 . الفرائد والفوائد، واألسئلة واألجوبة-١٢
 . األراجيز والقصائد التارخيية-١٣
 . أجنحة الفراشات-١٤
 . من األدب الغريب-١٥
 . فرائد األشعار-١٦
 . تعريف ونقد وتوجيه-١٧

 

 :السيرة النبوية* 
 .بطريق األسئلة واألجوبة  سرية الرسول األعظم -ا
 

 :فهارسها وتحقيقها:  العربيةالمخطوطات* 
 . قواعد حتقيق املخطوطات العربية-ا
 . فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة األمربوزيانا-٢
 . فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة الكونغرس-٣
 . فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة فروج سالطيان-٤
 . قواعد فهرسة املخطوطات العربية-٥
 .خطوطات العربية يف جامعة برنسنت املختار من امل-٦
 . قواعد ضبط النصوص عند األقدمني-٧
 . املخطوطات العربية يف فلسطني-٨
 . املخطوطات العربية يف العامل-٩
 ).حتقيق( املختار من املخطوطات العربية يف األستانة، ألمحد تيمور باشا -١٠

 

 :دراسات في الفكر السياسي المعاصر* 
 .م١٩٦٧سباب هزمية حزيران أ:  أعمدة النكبة-ا
 .سالم بلشفة اِإل-٢
 . التضليل االشتراكي-٣
 .سالمي فيصل بن عبد العزيز والتضامن اِإل-٤
 . مشروع امللك فهد للسالم-٥



 :دراسات استشراقية* 
 . املنتقى من دراسات املستشرقني-ا
 .ترامجهم وما أسهموا به يف الدراسات العربية:  املستشرقون األملان-٢
 

 :الوثائق السياسية* 
 . سورية ومصر بني الوحدة واالنفصال-ا 
 . اليمن واجلمهورية العربية املتحدة بني الوحدة واالنفصال-٢
 . جمموعة التصرحيات الصحافية والرمسية للملك فهد بن عبد العزيز-٣
 . وثائق سياسية من العهد الفيصلي بدمشق، والعهد الوطين-٤
 

 :قةالمخطوطات المحقّ* 
 :نصوص تارخيية وجغرافية) أ(

 .٣ - فتوح البلدان للبالذري ا -ا
٢-ال وفيات املصريني يف العصر الفاطمي للحب. 
 . سري أعالم النبالء للذهيب ج ا-٣
 . األئمة االثنا عشر البن طولون الصاحلي-٤
٥-بك الدواداري الدرة املضيئة يف تاريخ الدولة الفاطمية البن أي. 
 .ر للذهيبب غَن م العرب يف خرب-٦
 .البن حزم، وابن سعيد، واملقري:  فضائل األندلس وأهلها-٧
 .سريته وأخباره عن املؤرخني: سالم ابن تيمية شيخ اِإل-٨
 .سالم ابن تيمية األعالم العلمية يف مناقب شيخ اِإل-٩
 .ك والبقاع العزيز، لعبد الغين النابلسيبريز يف رحلة بعلبة الذهب اِإل حلّ-١٠
١١-السدوسيج حذف من نسب قريش ملؤر . 
 .للحافظ ابن كثري  مولد رسول -١٢
١٣-اش إمساعيل احملاسين كن. 

 

 :قةنصوص أدبية ولغوية حمقّ) ب(
 . رسائل وأشعار للجاحظ-ا
٢-أشعار ع ة بنت املهديلي. 



 . شعر يزيد بن معاوية-٣
 . اليواقيت الثمينة يف صفات السمينة للسيوطي-٤
 .بهج للثعاليب امل-٥
 .اع كتاب النكاح يف اللغة البن القطّ-٦
 . عروس العرائس للجهشياري-٧
 . إدراك السول يف مسابقة اخليول للحسيين-٨
٩-األرجوزة السامري ة يف هجاء بعض عال الدولة األيوبية للسامريم. 
١٠-ي ما جاء على وزن تفعال للمعر. 
١١-ي األلفاظ املهموزة البن جن. 
١٢- ات البن اخليميشرح لفظ التحي. 
 . شرح خطبة عائشة أم املؤمنني يف أبيها لألنباري، مع جمموعة خطبها-١٣
١٤-ي رسالة األلفاظ املهموزة البن جن. 
١٥-كتاب اللغات يف القرآن البن ح نونس. 
 . نزهة اجللساء يف أشعار النساء للسيوطي-١٦
١٧-أشعار السر اقاج صاحب مصارع العش. 
 . رسائل العماد األصبهاين والقاضي الفاضل يف مدح دمشق-١٨
 . الوهراين ورقعته عن مساجد دمشق-١٩
 .ن الثقفيجح ديوان أيب ِم-٢٠
 . القصيدة اليتيمة-٢١
 .ين واألمساء واأللقاب للسيوطيلي والكُ رسالة يف معرفة احلُ-٢٢
 . كتاب أدب الغرباء أليب الفرج األصبهاين-٢٣
 . طلب العلم أليب هالل العسكري احلث على-٢٤
٢٥-م وسالم للنقيب احلسيينالّ خمتصر من الكالم يف الفرق بني من اسم أبيه س :ايناجلو. 

 
 :نصوص قدمية حمققة عن دمشق) ج(

 . تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، الدة األوىل-ا
 . تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، القسم األول من الدة الثانية-٢
 . دور القرآن بدمشق لعبد القادر النعيمي-٣



 . اختصار عبد الباسط العلموي- خمتصر تنبيه الطالب وإرشاد الدارس للنعيمي -٤
 . كتاب وقف القاضي عثمان بن املنجا احلنبلي-٥
 . والة دمشق يف العهد العثماين-٦
 . والة دمشق يف العهد السلجوقي، من تاريخ ابن عساكر-٧
 .م ودمشق للربعي فضائل الشا-٨
 . أرجوزة يف حماسن دمشق البن خداوردي-٩
 .سالم للصالح الصفدي أمراء دمشق يف اِإل-١٠
 . قضاة دمشق البن طولون-١١
 . أماكن الزيارات بدمشق للقاضي حممود العدوي-١٢
 . تراجم األعيان من أبناء الزمان، للحسن البوريين-١٣
١٤-مشق البن طولونة العيون يف أخبار باب جريون بد قر. 
 . نصوص تارخيية عن دمشق يف العهد العثماين-١٥
 . ترويح القلوب يف ذكر ملوك بين أيوب للمرتضى الزبيدي-١٦
 .يل مسجد دمشق للربزا-١٧
 . حلول التعب واآلالم بوصول أيب الذهب إىل دمشق الشام، لسليمان احملاسين-١٨
 .هـ بدمشق١١٥١ قصيدة البهلول التارخيية يف حوادث سنة -١٩

 

 :سالمنصوص عن أهل الذمة يف اِإل) د(
 . توقيع اخلليفة املتوكل العباسي مبنع أهل الذمة من االشتغال بالدواوين-ا
 . مرسوم مملوكي بإلزام أهل الذمة بدمشق بالشروط العمرية-٢
 . املنتقى من كتاب الرهبان البن أيب الدنيا-٣
 . مصادر ومواد عن أهل الذمة-٤
 

 :ص حمققة عن اخلط العريبنصو) هـ(
 .اب للطييب جامع حماسن كتابة الكت-ا
 .ف، حلسني بن ياسني الدمشقيِلص ال حملة املختطف يف صناعة اخلطّ-٢
٣-شرح قصيدة ابن البو اب يف صناعة اخلط والكتاب حملمد بن موسى ابن البصصي . 
٤-ووأصولهد يف اخلطّ بضاعة ا . 
٥-ة الكُ عداب يف تالبتاب البن ي والِكرقلةم. 



 
 :تصحيح النصوص) و(

١- تصحيح كتاب الدارس يف أخبار املدارس للنعنشرة جعفر احلسيين. ميي. 
 ).مائتا تصحيح واستدراك(تصحيح أخطاء واستدرك فوات . نظرات يف معجم األعالم للزركلي -٢
 

 :المذكرات والرسائل* 
 .مذكرات جرجي زيدان -١
 .ستاذ حممد كردعليرسائل األ -٢
 

 :نصوص ودراسات دبلوماسية* 
١- حتقيق(اء رسل امللوك ومن يصلح للرسالة والسفارة، البن الفر.( 
٢-سالمم الدبلوماسية يف اِإلظُ الن. 
 . خصومات دبلوماسية-٣
٤-سالمفراء يف اِإل من أحاديث الس. 
 .جملدان. سالمي التاريخ الدبلوماسي اِإل-٥
 .سية إسالمية غري منشورة وثائق دبلوما-٦
 

 :دراسات آثارية عن دمشق وسورية* 
 .ها، أبوااأسوارها، أبراج:  دمشق القدمية-ا
 . بيمارستان نور الدين بدمشق-٢
 .نصوص ودراسات يف تاريخ دمشق الطبوغرايف:  خطط دمشق-٣
 . دليل موجز للسياحة واالصطياف:  سورية-٤
صدر بالعربية  ( باالشتراك مع األستاذ األب ستاركي         دليل آثاري .   تدمر عروس الصحراء    -٥

 ).نكليزيةوالفرنسية واِإل
 . الكتابات العربية القدمية على آثار دمشق-٦
 .نصوص ودراسات:  مسجد دمشق-٧
 . أسواق دمشق-٨
 .ها اآلثاريةأسوارها ومدارسها ومساجدها وحمالّ: ٢٠٠٠/١ خمطط دمشق القدمية مقياس-٩
 . أار دمشق وما كان خارج السور من املنازل والقرى١/٢٠٠٠٠مي مقياس  خمطط دمشق القد-١٠



١١-صري الكتابات العربية يف قلعة ب. 
 .سحاقي كتابة مملوكية قدمية بدمشق على محام قجماس اِإل-١٢

 

 :ومن النصوص الفقهية والفتاوي* 
 .مام حممد بن احلسن الشيباينر الكبري لِإلي شرح الس-ا
 .جملدات باالشتراك مع الدكتور يوسف خوري ٦. مام حممد رشيد رضا فتاوي اِإل-٢
٣-هري ترتيل القرآن البن شهاب الز. 
 .سالم ابن تيمية األمر باملعروف والنهي عن املنكر لشيخ اِإل-٤
 .سالم ابن تيمية فتوى يف القيام واأللقاب لشيخ اِإل-٥
 .ن تيميةسالم اب فتوى يف معاوية بن أيب سفيان لشيخ اِإل-٦
 .سالم ابن تيمية فتوى يف يزيد بن معاوية لشيخ اِإل-٧
 . فتوى يف نقط القرآن وشكله لطائفة من العلماء-٨
 

 :سالميةومن الدراسات اِإل* 
 .سالم جزآناآلمرون باملعروف يف اِإل -١
 .معناه، حدوده، شروطه، تطبيقه يف تارخينا:  األمر باملعروف والنهي عن املنكر-٢
٣-سالمي يف ظل العدالةتمع اِإل ا. 
 . رسائل إىل شاب متشكك-٤
٥-سالم عن اِإل أحسن ما قرأت. 
 .سالم والعقل اِإل-٦
 

فتها باالشتراك مع الدكتور خالد شاتيال، واألستاذ عبد الغين           ويل مؤلفات مدرسية كنت ألّ     -
 .الباجقين
 . وهناك مؤلفات أخرى غابت أمساؤها اآلن عين-
ن الكبريين  ين العظيم يشادة بامللكَ ة، اإلِ رِطأجعل مسك اخلتام يف هذه االثنينية الع       ويطيب يل أن     -

                 د خطاه فيصل بن عبد العزيز طيب اهللا ثراه، وجعل اجلنة مثواه، وفهد بن عبد العزيز حفظه اهللا وسد .
 .كرامملا لقيته منهما من التقدير والرعاية واِإل

 . املقصود خوجه، ولكم مجيعاً أطيب التحية والسالم ثانية لألستاذ عبد  وشكراً مرةً-
 



  ))ختام األمسية(( 
 :وخيتتم األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية

-ها األخوة أي. 
 بامسكم مجيعاً أشكر لألستاذ املفضال الدكتور صالح الدين املنجد إحياءه هذه األمسية املمتعة              -

 أنه مما يدعو إىل الفخر وميأل النفوس بالسرور أن نرى ما قام به               وال شك .  اللطيفة اليت قضيناها معه   
       جعله جديراً بكل   .  م ألمته العربية من إنتاج وافر غزير      الدكتور املنجد من جهد علمي ضخم، وما قد

 .ةنسأل اهللا تعاىل له العمر الطويل، والتوفيق والنجاح يف أعماله العلمية الثر. تكرمي
- اركم بأن ضيف    ذكّ ون      وشكراً هللا  .  د سابق ثنينية األسبوع القادم سيكون األستاذ اجلليل سي

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا

* * * 
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