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  مدخل
يتوجب اإلقرار ابتداًء بأن عصر النهضة العربية احلديثة مازال يشكّل          
موضوعاً ثرياً ومغرياً للباحثني، ألسباب متعددة، لعل من أبرزها أن مجلة من            
قضاياه الفكرية مازالت حتمل حىت اآلن بعَض عناصـر جـدهتا، وحتظـى             

على أكثر من صعيد، كما أن الكثري من مفاصل هـذا العـصر             بنقاشات  
ورجاله ومواقفهم الفكرية والسياسية شديد احلاجة إىل مزيد من الدراسات          
اليت جتلو غوامضه، وتستكمل حلقاته الناقصة، لتوضيح الـدور احلقيقـي           

  .ألعالم النهضة يف حتديد اجتاهاهتا ومالحمها، وبيان موقعهم من األصالة

قق مثلُ هذه الدراسات بعضاً من أهدافها، البد هلـا مـن            ولكي حت 
العودة إىل وثائق ذلك العصر، مما خلّفه أعالم النهضة العربية مـن كتـب              

وإذا كان الكثري من مؤلفات     . ومقاالت، وما دّونوه من مذكرات ورسائل     
هؤالء األعالم ومقاالهتم قد وجد طريقه إىل النشر، يف أثناء حياهتم أو بعـد              

م، فاملالحظ أن مثّة نقصاً خطرياً يف حجم ما ُنشر يف ضربني مهمني من              موهت
ضروب األدب احلديث، أعين هبما أدب الرسائل واملذكرات، علـى مـا            
يتسمان به من فرادة، وما ميكن أن مينحاه للدارس يف هـذا اجملـال مـن                
كشوفات غاية يف األمهية على املستويني الفكري والتـارخيي، ال ميكـن أن     

  .دها يف ضروب أخرىجي

لذلك يكتسب التساؤل املُلّح عن مصري رسائل أعالم النهضة العربية          
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أبعاده الـيت ال    _ يف ظل هذا الواقع     _ احلديثة ومذكراهتم وسائر مدوناهتم     
ميكن التكهن مبدى خطورهتا، إال لدى الشروع يف مراجعة تارخيية تتـوخى            

  .املعاصراملوضوعية هلذه املرحلة الشائكة من تارخينا 

من زاوية النظر هذه، ميكن تلّمس األمهية الفائقة اليت ينطوي عليهـا            
نشر رسائل اُألستاذ الرئيس حممد كرد علي إىل العالّمة األب أنستاس ماري            
الكرملي، تلك الرسائل اليت بقيت بعيدة عن متناول الباحثني أكثر من نصف            

فكرية العميقـة بـني     قرن، واليت تسلط األضواء على الصالت الروحية وال       
هذين العالّمتني اجلليلني، اللذين كان هلما حضور مؤثر يف احليـاة الثقافيـة          
العربية عموماً، ويف بالد الشام والعراق بشكل خاص، فقد أهلتهما ثقافتهما           
الرصينة، اليت متثل نتاج تالقح أصيل بني التراث العريب والثقافـة األوربيـة             

مناهج حديثة يف البحث العلمي، وجهودمهـا       الوافدة، وما متخض عنها من      
الثرية يف حقول األدب واللغة والتاريخ والصحافة والترمجة والتحقيق، ليكونا          

والشك يف  . من أبرز أقطاب الرعيل الثاين من رجال النهضة العربية احلديثة         
أن هذه الرسائل اإلحدى واألربعني، اليت ُيكشف عنها النقاب للمرة األوىل،           

ن مجلة املصادر األساسية يف دراسة حيـاة هـاتني الشخـصيتني         ستكون م 
_ والسيما اُألستاذ الرئيس حممد كرد علي كاتب هذه الرسائل         _ الفريدتني  

والكشف عن دورمها الكبري يف إغناء الثقافة العربية، خصوصاً وأهنا تتنـاول            
، وهـي   )١٩٤٤_١٩٠٦(مرحلة زمنية طويلة، بلغت مثانية وثالثني عاماً        

  .رحلة األكثر نضجاً وثراًء يف حياة الرجلني على املستوى املعريفامل

ولقد ارتأيُت أن امّهد هلذه الرسائل مبقدمة اشتملت على عدة حماور،           
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استعرضُت يف احملور األول منها بشكل عام أهم ما تضمنته رسائل اُألسـتاذ      
راحل الرئيس من مواضيع، عرب تقسيمي هلا على أربع جمموعات متثل أربع م           

مث تطرقت يف حمور آخر إىل العالئق الثقافية اليت مجعت بـني            . زمنية متباينة 
حممد كرد علي وبني طائفة من أدباء العراق وشـعرائه وعلمائـه، والـيت              

وأوضحُت يف حمور ثالث قـصة  . كشفت رسائله هذه عن جانب مهم منها      
الرسائل ومنها هذه   _ اكتشاف مكاتبات العالّمة الكرملي مع أعالم عصره        

وتناولُت يف مسردين   . مبّيناً الكيفية اليت وصلت فيها إلينا، وما ُنشر منها        _ 
تارخييني منفصلني أحداثاً مهمة وذات داللة يف السرية الشخصية للعالّمتني،          
كيما يتعرف القارئ إىل املنعطفات الرئيسة يف حياهتما، ويتتبع عن كثـب            

مث بّينت يف   . مثّ صورة متكاملة عنهما   مسريهتما املعرفية، لتتكون يف ذهنه من       
هناية املقدمة الطريقة اليت اتبعتها يف حتقيق نصوص هذه الرسائل، اليت زّودهتا            

  .حبواشٍ وتعليقات متنوعة

وقد رأيُت أن أُحلق الكتاب بثالثة مالحق وجدهتا ُتضفي عليه طـابع    
جهـة  الثراء والشمول من جهة، وتتكامل مع رسائل اُألستاذ الرئيس مـن            

وبودي هنا اإلشارة إىل امللحق األول منها، الذي يضّم اثنيت عـشرة            . ثانية
رسالة فريدة مل يسبق نشرها من قبل، بعث هبا إىل األب الكرملي أربعة من              

الشيخ مجـال الـدين     : كبار علماء سوريا وأدبائها، هم األساتذة األعالم      
ملغريب، واُألستاذ عز   القامسي، والشيخ طاهر اجلزائري، والشيخ عبد القادر ا       

  .الدين علم الدين التنوخي

وأخرياً البد من القول هنا بأنين مل أدخر جهداً يف تقدمي هذه الوثائق             
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املهمة وحتقيقها والتعليق عليها، طوال مدة رحليت معها، من أجل أن تأخـذ    
  .املكان الالئق هبا يف املكتبة العربية
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  هذه الرسائل
 غالباً عن تاريخ ما أمهله التاريخ، فإن        إذا كان أدب الرسائل يكشف    

رسائل اُألستاذ الرئيس هذه ترفدنا مبعطيات جديدة ميكـن اسـتثمارها يف            
تشكيل املشهد العام حلياته، من خالل مجع عناصر هذه املعطيات من هـذه             
الرسالة وتلك، ونظمها من جديد، لتتضافر يف النهاية مع مظـان دراسـته             

املشهد العام حلياة رجل قُّدر له أن يكون شاهداً         األخرى، يف إعادة تشكيل     
  .على انطفاء عصر، ومبّشراً ببزوغ عصر جديد

تتباين رسائل اُألستاذ الرئيس هذه يف قيمتها التارخيية والفكرية، مثلما          
تتفاوت يف الطول والقصر، لكنها ُتفصح يف اجلملة عن السمات الرئيـسية            

 السمات، لتضيء جوانب متعـددة      لشخصية كاتبها، وتعّمق بعضاً من هذه     
من حياته وسريته العلمية، ميكن من خالهلا النفاذ إىل أعماقه، لرصد مواقفه            

  .إزاء الواقع الثقايف واالجتماعي والسياسي الذي ينتمي إليه

وقد وجدُت أنه ميكن تقسيم رسائل اُألستاذ الرئيس هذه على أربـع          
استناداً إىل الظرف التارخيي العام     جمموعات، متثل أربع مراحل زمنية متباينة،       

. الذي كُتبت فيه، وإىل ما شهدته حياته اخلاصة من تقلبات ذاتية وموضوعية           
إذ توالت على حياة حممد كرد علي أطواٌر خمتلفة تتسم بالتنـاقض، فقـد              
اضطهد الرجل وهاجر مراراً، ومرَّ مبراحل استقرار نسيب متعددة، وأُسندت          

ارةُ مؤسسات ثقافية مهمة، وُعزل وأُبعـد وقـرر         إليه مناصب وزارية وإد   
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وسأستعرض يف ضـمن هـذا اإلطـار        . االعتكاف والعزلة أكثر من مرة    
جمموعات الرسائل األربع هذه عرب مراحلها الزمنية املتباينة، متوقفاً يف كـل            
جمموعة عند رسالة أو اثنتني منها متثالن عالمة فارقة فيها، كي ال خيرج هذا              

  .تضب عن احلدود املرسومة لهالتقدمي املق
تضم اجملموعة األوىل الرسائل االثنيت عشرة اليت بعث هبـا اُألسـتاذ            
الرئيس من القاهرة، حيث كان يقيم، وهي مرحلة متثل عهد استقرار نسيب            

، وعمله يف حتريـر     »املقتبس«يف حياته، رافقها إصدار جملته الذائعة الصيت        
 اليت كانت متثـل لـسان حـال العـامل           القاهرية اليومية، » املؤيد«جريدة  

اإلسالمي، وشهدت هذه املرحلة تعّرفه إىل معظم أقطاب احلركة الفكريـة           
وقد عاجل حممد كرد علي يف رسائل هذه اجملموعة شـؤوناً           . واألدبية العربية 

، وهي يف سنواهتا األوىل، وطموحاته يف تطويرهـا،         »املقتبس«تتعلق مبجلة   
ي الذي كان من كُّتاهبا البارزين، عـرب إشـاراته إىل           مشيداً بالعالّمة الكرمل  

الكثري من مقاالته اللغوية واألدبية املنشورة فيها، وما ختلّفه هذه املقاالت من            
  .أصداء يف األوساط الثقافية واألدبية آنذاك

 ٣وتتألق من بني رسائل هذه اجملموعة رسالته السابعة، املؤرخـة يف            
يها اُألستاذ كرد علي أول ترمجة لـه بقلمـه          ، اليت دّون ف   ١٩٠٧مايو سنة   

إجابةً لرغبة العالّمة الكرملي، ممهداً هلا بعبارات ُيستشف منـها التواضـع            
سألتين أيدك اهللا   «: الشديد، وعمُق ما حيمله لصديقه األب من مودة واعتزاز        

أن أكتب إليك شيئاً من منشأي وترمجيت، ولو مل يكن لك مقـام يف قلـيب            
إجابة سؤلك كما سبق يل أن فعلُت مراراً فيمن تقدموا إيلّ مبثل         لتنّصلُت من   
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هذا الطلب، ذلك ألين أعتقد أن ليس يف حيايت إىل اآلن ما ُيدّون ويكـون               
ومتثل هذه الترمجة نواةً لترمجته املوّسعة اليت نـشرها سـنة           . »خليقاً بالذكر 

 ، وإن كـان مـا     »خطط الشام « يف آخر اجلزء السادس من كتابه        ١٩٢٨
مسطور فيها يرسم يف ذهن القارئ صورة أكثر عفوية من الترمجة املوّسعة،            
فضالً عن كوهنا تنفرد بذكر مجلة من الوقائع والتفاصيل الدقيقة اجملهولة، أو            

وقد أشرت إليها يف احلواشي اليت علّقتها       . اليت ختالف السائد املتعارف عليه    
  .عليها

جذرة يف أعماقه، ونفور    وتكشف هذه الرسالة عن نزعة إصالحية مت      
شديد من التعصب، كان ألستاذه العالّمة طاهر اجلزائـري دور كـبري يف             

بتواضع جّم  _ كما بدأها   _ وهو خيتتم هذه الرسالة     . غرسها وتأصيلها فيه  
ومن . أراين أطلُت عليك يف ترمجة نفسي     «: كان يتوارى خلفه طوال حياته    

 على حني مازلـُت وال أزال       أنا حىت أكتب هذه األوراق يف ذكر أحوايل؟       
  .»طفالً يف تلقي العلم، طفالً يف مدرسة احلياة، طفالً يف العمل

 تبدأ اجملموعة الثانية من رسائل اُألستاذ       ١٩١١ويف شهر شباط سنة     
الرئيس العالّمة الكرملي، بعد انقطاع جتاوز السنتني والنصف، وهي عـشر           

هذه املرة، مدينته اليت     من دمشق    ١٩١٦ و ١٩١١رسائل بعث هبا بني سنيت      
، ليؤازر َحَملَة األقالم من     ١٩٠٨عاد إليها بعد إعالن الدستور العثماين سنة        

مواطنيه يف نشر العلم وحماربة اجلمود والتزّمت والنكوص، وتعد هذه املرحلة           
األصعب واألقسى يف حياة الرجلني، فقد أجهض االحتاديون الذين تولـوا           

ثمانية الدستور، وأجهزوا يف غضون سنوات قليلة       زمام األمور يف الدولة الع    
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على بعض املتنورين من أفراد هذه الشعوب، وال سيما العرب منهم، وقـد             
كان نصيب العالّمتني اجلليلني من هذا االضطهاد وافراً، خـصوصاً بعـد            

 إىل  ١٩١٤فقد نفوا العالّمة الكرملي سـنة       . اندالع احلرب العاملية األوىل   
، الـيت   »لغة العـرب  « شهراً، فتعطلت بذلك جملته      ٢٢دة  بالد األناضول م  

وبالغوا يف إيـذاء    . كانت من أرقى اجملالت اللغوية واألدبية يف ذلك العصر        
واضطهاد حممد كرد علي ومارسوا ضده كل وسائل اإلرهاب والتهديـد،           

، فعطلوها  »املقتبس«ليكف عن نقده الالذع لسياستهم عرب جريدته اليومية         
 ألسباب تافهة على حد تعبريه، ولفّقوا له شىت التـهم حـىت             أكثر من مرة  

فما لبـث   . ١٩١٤توقفت اجلريدة عن الصدور بأمر من وايل دمشق سنة          
أيضاً ملا حلقه من ديون وخسائر،      » املقتبس«اُألستاذ الرئيس أن أوقف جملته      

وجند جانبـاً مـن     . وبذلك خسرت الثقافة العربية جملة أدبية كبرية أخرى       
هذه املرحلة املريرة يف رسائله العشر اليت تضمها هذه اجملموعة، ومنها           أصداء  

 السلطات العثمانية، اليت قرر فيها      ٢١رسالته احلادية والعشرون، املؤرخة يف      
هجر السياسة، بسبب ما لقيه من اضطهاد مستمر على أيـدي الـسلطات             

ـ            ى اجلهـل   العثمانية، اليت وصف طريقتها يف إدارة البالد بأهنا قائمـة عل
نعم إن املقتبس اليومي قد اضطهدته احلكومة مـراٍت أربعـاً           «: والفوضى

وآخرها مجلة ُنقلت قَْبلنا يف بعض صحف بريوت واآلستانة، ولذلك عمدُت           
أن ال أعود إىل ميدان السياسة، أو أعتقد أن للحكومة قانونـاً حقيقيـاً ال               

ليق على حمال، ألن    صورياً جيري على الكبري قبل الصغري، وأظن هذا من تع         
احلكومة ما اعتادت يف وقت من األوقات أن جتري يف أعماهلا على حمـور              

والشك يف أن هجر السياسة يليب رغبة ذاتية عميقة لديه يف           . »العقل والنظام 
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، كتابـه املوسـوعي     »خطط الشام «التفرغ للبحث، والشروع يف إكمال      
 كتاب خطط الشام، ويا     أنا اآلن أعمل يف إعداد مواد     «: الضخم، فهو يقول  

ليت سيدي كان قريباً مين ألقرأ عليه بعض فصوله ويعلّمين من واسع علمه             
ما مل أكن أعلم، وبذلك خيرج العمل تاماً من بعض الوجوه بعد انتظار حنو              

ويبدو أن معرفته العميقة بتبحر صديقه األب الكرملـي         . »مخس عشرة سنة  
ّتمت عليه دعوته إىل استثمار ملكاته      باللغة العربية وتضلعه من الفرنسية، ح     

اللغوية هذه يف التصدي لوضع معجم جديد باللغة الفرنسية والعربية، مرغّباً           
وبذلك ختدم هذه اللغة خدمة صاحلة، وخيلِّـد لكـم النـاُس            «: إياه بقوله 

فعسى أن حيل سيدي هذا     . اجلميلَ، وتذكر اآلداب والعلم أياديكم البيضاء     
  .»!ظره البعيداالقتراح حمله من ن

وتكشف لنا هذه السطور عن منوذج عالٍ من اإلخـالص الـشديد            
وميكن القول  . للعلم امتاز به حممد كرد علي حىت وهو مير بأحلك الظروف          

إمجاالً إن رسائل هذه اجملموعة تفردت بتوثيق جانب مهم من وقائع تلـك             
  .السنوات العصيبة، مل ُتغَن املصادر املوازية بتسجيلها

توقف آخر دام قرابة مخس سنوات، تتـواىل جمـدداً رسـائل            وبعد  
، لتشكل جمموعة ثالثة ضمت     ١٩٢١اُألستاذ الرئيس يف منتصف آذار سنة       

، يف مرحلـة    ١٩٢٧ و ١٩٢١ بعث هبا بـني سـنيت        )١(ثالث عشرة رسالة  

                                                           
، وهـي تـضم الرسـائل ذوات األرقـام          »أربع عشرة رسالة  «: لعل الصواب ) [١(

، وهبذا التصحيح يكتمـل     ١٩٢٧ و ١٩٢١، وتارخيها ما بني سنيت      )٣٦_٢٣(
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شهدت انعطافة كبرية يف حياته العلمية، فقد توىل رئاسة اجملمـع العلمـي             
وقد يّسر له   . قة بامسه، فضالً عن إسناد وزارة املعارف إليه       العريب واجمللة الناط  

طابع االستقرار يف حياته فرصة طبع مجلة من مؤلفاته، يقف علـى رأسـها        
وقد تناول حممد كرد علي يف هذه الرسائل شـؤوناً          . »خطط الشام «كتابه  

أدبية وثقافية متنوعة، يغلب عليها ما خيص عالقة العالّمة الكرملي بـاجملمع            
واملتأمل يف هذه   . العلمي العريب وجملته، ومها ما زاال يف طور التأسيس والنمو         

الرسائل خيرج حبقيقة ذات وجهني الوجه األول منها عن سـعي اُألسـتاذ             
الرئيس وعمله الدؤوب يف هتيئة الظروف املؤاتية كيما يؤدي اجملمع العلمـي      

 عن مسو املرتلة الـيت      رسالته العلمية أكمل تأدية، بينما يكشف الوجه الثاين       
كان حيظى هبا األب الكرملي يف أروقة اجملمع، الذي انتخب عضواً فيه منذ             

يعدُّ تزكية الكرملـي    _ برئيسه وأعضائه   _ أول تأسيسه، فقد كان اجملمع      
لعدد من أعالم األدباء والشعراء والكّتاب شهادةً صادقةً تكفـي لقبـوهلم            

مجيل صدقي الزهاوي، وكاظم    : ن الثالثة أعضاًء فيه، ومنهم الشعراء العراقيو    
الدجيلي، وحممد رضا الشبييب، فضالً عن املستـشرق اللمـاين أرنـست            

 آذار سـنة    ١٦ويرد يف الرسالة الثالثة والعشرين، املؤرخـة يف         . هرتسفيلد
أرجو أن ال تقطعوا أخباركم عنـا،       «، ما يؤكد مسو هذه املنـزلة       ١٩٢١

وتعويلنا بعـد اهللا يف     _ م، فإذا نشطتموه    وأن تالحظوا جممعنا بعني عنايتك    
زاد رقياً وانتظاماً حبول اهللا وحسن      _ العراق عليكم وعلى اُألستاذ اآللوسي      

ويف الرسالة ذاهتا ُيظهر حممد كرد علي عميق أسفه ملا حلّ مبكتبة            . »تسديده
                                                                                                                             

دمـة احملقـق    كما جاء يف مق   ) إحدى وأربعني رسالة  : (عدد الرسائل املتبادلة  
  ].املراجع/ الفاضل
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صديقه األب الكرملي، اليت أتلفها اجلنوُد األتراك وهنبوا بعضاً من خمطوطاهتا           
النفيسة، وأحرقوا البعض اآلخر، خمففاً من وقع املصيبة عليه، ماداً يد العون            
إلرجاعها إىل سابق ازدهارها، ليختتم رسالته بعبارة دافئة قلنا اختـتم هبـا             

هذا وأحمضكم الشكر وأرفع إليكم سالماً صادراً من أعماق         «: رسالة أخرى 
  .»قلب من حيبكم على البعد والقرب

ض السريع لرسائل األستاذ الرئيس باجملموعة األخرية       وأختتم هذا العر  
، بعد انقطـاع    ١٩٤٤ و ١٩٣١اليت تضم مخس رسائل، بعث هبا بني سنيت         

وقد تفرغ حممد كرد علي يف هذه املرحلة من حياته          . قارب األربع سنوات  
األول إدارة شؤون اجملمع العلمي وجملته، والثاين العكوف على         : ألمرين اثنني 

قيقاته ودراساته، لذلك متيزت سنواته هذه خبصوبتها على صـعيد          أحباثه وحت 
التأليف والتحقيق والنشر، وقد أمثرت أخرياً عن صدور كتابيه األكثر أمهية           

، ١٩٣٤سـنة  » اإلسالم واحلـضارة العربيـة  «: ومها» خطط الشام «بعد  
: ١/٣١٩: ، اللذان قال عنـهما يف مذكراتـه       ١٩٣٧سنة  » أمراء البيان «و
تقرر يف دراسة السنة اخلامسة التوجيهيـة يف        ] أمراء البيان [كتاب  وهذا ال «

وكان أول كتاب عريب ملؤلف غري مصري اجلنسية        . املدارس املصرية العالية  
يدرس يف وادي النيل على ما أظن، وكذلك درس يف كلية اآلداب كتـاب              

 أن قضت األهواء    ١٩٣٧ولكن حدث يف سنة     . »اإلسالم واحلضارة العربية  
اسية بأبعاده قسراً عن اجملمع، فآثر العزلة واالنقطـاع متامـاً للتـأليف             السي

، حينما انتخب جمدداً    ١٩٤١والبحث والتحقيق، حىت أعيد إليه اعتباره سنة        
لرئاسة اجملمع العلمي العريب، حيث جيب أن يكون، ليستمر يف رئاسته حىت            

  .١٩٥٣وفاته سنة 
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سالته التاسعة والثالثني،   ومن بني رسائل هذه اجملموعة أتوقف عند ر       
، اليت توفر هلا الكشف عن جانب مهم من هـذا           ١٨/٨/١٩٣٥املؤرخة يف   

وهي فـضالً   . النشاط العلمي احملموم، لتكون منوذجاً معرباً عن هذه املرحلة        
عن ذلك تنفرد بتسليطها ضوءاً يسرياً على حياته األسرية، وهو األمر الذي            

بعد أيام قليلة من االبتعـاد      «: علومة تضيئه ال تزودنا املصادر األخرى بأية م     
ومثلمـا كـان    » عنك أُصبت بفقد أم أوالدي فشملين احلزن ومشل أسريت        

حممد كرد علي جيد خالصه دوماً يف الكتابة كلما مرَّ به ظرف عـصيب،              
وقد تغلبت على نفسي بعد حني،      «: هاهو جيد خالصه احلقيقي مرة أخرى     

 والكتابة، وصحت عزمييت على إمتام كتايب       وعدُت إىل شغل الذهن باملطالعة    
أمـراء  «وهو يقصد الكتاب الذي نشره بعنـوان        . »أمراء اإلنشاء فأمتمته  

  .»البيان
واملالحظ يف هذه الرسالة أن األستاذ الرئيس حياول بكل الوسـائل           
إغناء مادة كتابه هذا، ليكون مرجعاً يعول عليه الباحثون، لذلك نراه يظهر            

لى وقته وهو يشري إىل املناقشة اليت دارت بينه وبني صديقه           حرصاً شديداً ع  
املصرية يف موضـوع    » الرسالة«األمري شكيب أرسالن على صفحات جملة       

كنت أمتىن أن ال أقع يف هذا اجلدل وأنا حمتاج إىل           «: السجع والكتابة املرسلة  
اهللا االقتصاد من وقيت ألمت كتيب وأعدها للطبع يف مصر، ولكن األمري ساحمه             

وال ينسى األستاذ الرئيس أن يذكر نفسه وصديقه        . »جرين إىل حواره جرا   
وحيسن أن ال يكون مـن      «: األمري بواجبات الصداقة وآداب املناظرة بقوله     

وقد . »املناقشة ما خيدش وجه صداقة ال يقل عمرها عن اثنتني وأربعني سنة           
قف العالمتني  أوضحت يف حاشية طويلة علقتها على هذه الرسالة حقيقة مو         
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  .من هذه القضية، فلتراجع هناك
وتتوجب اإلشارة هنا إىل أن رسائل حممد كـرد علـي اإلحـدى             
واألربعني هذه ال متثل كل مكاتباته مع صديقه العالّمة الكرملي، إذ تـشري             

وإذا ما أضفنا إليها جمموعة رسائل      . الدالئل إىل أن مثة بضع رسائل مفقودة      
. هولة املصري، عرفنا حجم اخلـسارة وعظمهـا       الكرملي إىل كرد علي اجمل    
للعثور على تكلم   _ أو يوفق غريي من الباحثني      _ وعسى أن أُوفق مستقبالً     

الرسائل ونشرها، لتتكامل مع رسائل هذا الكتاب من جهة، ومـن أجـل             
الكشف عن منوذج فريد من أدب الرسائل يف النصف األول من قرننا هـذا              

  .هة ثانيةالذي أوشك على الغروب من ج
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  حممد كرد علي والعراق 
لعل املفارقة األكثر داللة يف حياة العالمتني الراحلني تكمن يف األب           
أنستاس ماري الكرملي كان شامّي األصل عراقّي املولد والنشأة والوفـاة،           
وأن اُألستاذ الرئيس حممد كرد علي كان عراقّي األصل شامّي املولد والنشأة            

 تفصيله يف املسردين التارخييني اللذين وضعتهما عـن         والوفاة على ما سريد   
  .حياهتما

ورغم هذه الصلة اليت تربط اُألستاذ الرئيس بالعراق، فليس يف أيدينا           
ما يؤكد أنه قد زاره طَوالَ حياته، على أنه من جانب آخر عقد صـالت               
روحية وعلمية محيمة مع طائفة من أملع أدباء العـراق وكّتابـه وشـعرائه              

وفـتح أبـواب جملـة      . ١٩٠٥ئه، منذ أن استقر يف القاهرة سـنة         وعلما
فضالً عن العالّمة الكرملي    _ لنشر نتاجات أقالمهم، فنشر فيها      » املقتبس«

» شاعر املقتبس «الشاعر معروف الرصايف، الذي أُطلق عليه آنذاك لقب         _ 
، والشاعر مجيل صـدقي الزهـاوي،       )٢(لكثرة ما كان ينشر فيها من قصائد      

خ حممد رضا الشبييب، والشاعر كـاظم الـدجيلي، وعبـد احملـسن           والشي
الكاظمي الشاعر العراقي املقيم يف القاهرة آنذاك، والكاتب إبراهيم حلمـي           

وقبل هؤالء مجيعاً عالّمة العراق السيد حممود شكري اآللوسي، الذي          . العمر
                                                           

وهـي  . »من خواطر املاضـي   «للرصايف قصيدة حّيا هبا اُألستاذ الرئيس، عنواهنا        ) ٢(
  .١٨٤_٥/١٨١: منشورة يف ديوانه
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عـشر  كان اُألستاذ الرئيس ُيجلّ علمه وأدبه، وقد خّصه بعبارات التبجيل           
وكان هو والعالّمة الكرملي من أوائل الذين       . مرات يف رسائل هذا الكتاب    

اختارهم لعضوية اجملمع العلمي العريب من علماء العراق، مث ضّم بعدمها إىل            
 والزهاوي وكاظم الدجيلي وحممد     )٣(الرصايف: اجملمع شعراء العراق األربعة   

داود اجلليب، وحممد هبجة    . طه الراوي، ود  : رضا الشبييب، واألساتذة األعالم   
مصطفى جواد، ومنري القاضي، وعبد العزيز      . األثري، وعباس العزاوي، ود   
  . وغريهم…الشّواف، وأمحد حامد الصّراف

 سعى األستاذ الـرئيس يف أن       ١٩٢٤وملا تويف العالّمة اآللوسي سنة      
يقيم اجملمع العلمي العريب حفلة تأبني كربى له ولألديب املصري مـصطفى            

وملا أُقيمت حفلـة التـأبني يف       . طفي املنفلوطي، الذي تويف يف السنة ذاهتا      ل
دمشق، ألقى اُألستاذ الرئيس كلمة وفّى فيها حّق الفقيدين العظيمني اللذين           

كان اجملمع يعتز هبما، ألهنما ليسا مفخراً للعراق ومصر، بل مفخراً للعراق            «
  .»)٤(ومصر، بل مفخراً للعرب

لرئيس مع عدد من علماء العراق وأدبائه رسـائل يف          وتبادل اُألستاذ ا  
شؤون أدبية ونقدية، وكانت صلته مع بعضهم قد بدأت باملراسلة، ومنـهم            

                                                           
ُنشرت رسالة اُألستاذ كرد علي إىل الرصايف اليت يبلغه فيها بانتخابه عضواً مؤازراً             ) ٣(

اجمللد التاسع العدد   : ة املورد البغدادية   يف جمل  ١٩٢٣يف اجملمع العلمي العريب سنة      
حتقيق وتعليـق   » رسائل نادرة من الرصايف وإليه    « مع   ٢٩٨ ص   ١٩٨٠األول  

  .عبد احلميد الرشودي
  .١٣٨ص : جلمال الدين اآللوسي» حممد كرد علي«) ٤(
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من زاملهم يف عضوية اجملامع العلمية، ومنهم من توطـدت صـلته هبـم              
باللقاءات والزيارات اليت كانوا يقومون هبا يف أثناء وجودهم يف دمـشق أو             

  .)٥(مرورهم هبا

: صف الشاعر معروف الرصايف صلته باُألستاذ الـرئيس بقولـه         وو
وحممد كرد علي أول صديق صادقته على الغياب إذ كنُت أُكاتبه وهـو             «

مبصر حيث كان ينشر جملته املقتبس مث إنه عاد إىل وطنه دمشق الشام وأخذ              
وقد اجتمعُت به هناك    . ينشر فيها جملته مع صحيفة يومية باسم املقتبس أيضاً        

  .»)٦(ا عجُت على دمشق يف طريقي إىل قسطنطينةملّ
ومما يؤكد بوضوح عمق صلة اُألستاذ الرئيس بعلماء العراق وأدبائه          

 يف مقدمتـه    ١٩٥٢ آب سـنة     ١٢تلك الكلمات اليت سطّرها بقلمه يوم       
، واليت شكر فيها أربعة كُّتاب عراقيني من أصدقائه علـى           »البيزرة«لكتاب  

وألمهية هذا الـنص    . الكتاب الذي طُبع ُبَعْيَد وفاته    معاونتهم له يف نشر هذا      
الفريد ما حنن بصدده هنا، وألنه آخر ما كتبه حممد كرد علـي، وجـدُت               

  :ضرورة إثباته هنا

ويف اخلتام أتقدم بالشكر ألصدقائي الذين عاونوين يف نـشر هـذا            «

                                                           
وقد وضع مصّنف الكتـاب يف فاحتتـه        . ٣١٤-٣١٣ص  : ينظر املصدر السابق  ) ٥(

  . إىل صديقه اُألستاذ طه الراوي١٩٣٥ستاذ الرئيس سنة رسالةً بعث هبا اُأل
املنشورة يف جملة املورد البغدادية احلاشية      . »رسائل نادرة من الرصايف وإليه    «تنظر  ) ٦(

وقد أشرُت إليها يف حاشية     . ٣٠٧، اليت علّقها اُألستاذ محيد الرشودي ص        ٦٢
  .سابقة
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املصنف الظريف ومنهم العالّمة الشيخ رضا الشبييب العراقي فقـد تفـضل            
والعالّمة الـدكتور داود    . ّودين مبعلوماته يف كتب البيزرة وكذلك كان      وز

اجلليب املوصلي فقد تفضل وكتب يل جريدة مبا اطلع عليه من كتب هـذا              
وأشكر اُألستاذ البّحاثـة    . الفن وال سيما ما كان حمفوظاً يف خزائن املوصل        

ت مبا عرفه من    عباس العزاوي البغدادي لتكرمه بكتابة فصل يف البيزرة فيه ثَب         
وأشكر لألستاذ احملقق كوركيس    . كتبها يف خزائن العراق واآلستانة وغريها     

عواد تفضله مبعارضة قصائد أيب نواس على ديوانه املخطوط ومنه صـورة            
  .»)٧(مشسية حمفوظة يف خزائن املتحف العراقي

ولذلك فليس غريباً أن تكون بغداد هي املدينة اليت ُنشر فيها أوسـع             
حممـد  «أعين به كتـاب     . تاب صدر حىت اآلن عن اُألستاذ الرئيس      وأهم ك 

الذي صّنفه الباحث العراقي مجال الدين اآللوسي، ونـشره يف          » كرد علي 
وقـد  . ١٩٨٦، مث أعيد طبعه جمدداً يف املدينة ذاهتا سنة          ١٩٦٦بغداد سنة   

  .كتب مقدمته اُألستاذ حممد هبجة األثري الصديق احلميم حملمد كرد علي

                                                           
خبـط  » البيـزرة «دمة كتاب   سامي الدهان صورة هلذه الصفحة من مق      . نشر د ) ٧(

لعلـها  : ، وقال »حممد كرد علي حياته وآثاره    «اُألستاذ الرئيس يف آخر كتابه      
  .آخر ما كتبه اُألستاذ الرئيس
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  كتشاف مكاتبات العالّمة الكرمليا

   وما ُنشر منها
كان األب أنستاس ماري الكرملي واحداً من أكثر األدباء العـرب           
شغفاً باملراسلة مع معاصريه، فقد كانت له مكاتبات مطّولـة مـع رمـوز             
وأعالم الفكر والثقافة واألدب من العرب واملستشرقني منذ الربع األخري من           

وهي تشكل يف جمموعهـا     .  منتصف القرن العشرين   القرن التاسع عشر حىت   
وقـد  . تراثاً هائالً مازال ينتظر من يكشف عنه النقاب وينشره نشراً علمياً          

روى تلميذا العالّمة الكرملي اُألستاذان الراحالن كوركيس عواد وميخائيل         
عواد قصة اكتشافهما هلذه املكاتبات، وهي قصة طريفة مل أجد مناصاً مـن             

كنا مرة يف غرفة    «: قاال. هنا، ملا تنطوي عليه من معاين الوفاء والنبل       إيرادها  
هي الرسائل اليت   : فقال. األب الكرملي وسألناه عم مكان غريب يف الغرفة       

 …كانت مكدسة وغري منسقة، فاقترحنا عليه إخراجها وأرشـفتها        . تصلين
ها لكـل   مث عملنا عليها مدة سنة إىل أن نـسقنا        . فنقلناها يف ثالثة أكياس   

فوجدنا أن مجيع مفكري األمة العربية وكّتاهبـا قـد          . ُمرِسل ملف خاص  
كجرجي زيدان، وأمحد تيمور، ويعقوب صّروف،      : راسلوا األب الكرملي  

.  ومجيع هذه الرسائل مازالت حبوزتنا     …وحبيب الزّيات، واآلنسة مي زيادة    
 مـا تـشاء؟     تلك هي رسائلك فأمرْ   : وقلنا له . ويف يوم ما دعوناه إىل بيتنا     

  :وكتب على ورقة خبط يده ما يلي. هي لكم هدية مين: فقال

  أُعلن هبذه السطور أين وهبُت من طيبة خاطري «
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   وكلها جعلتها باسم كوركيس عواد…رسائلي الواردة بامسي
  .وأخيه ميخائيل عواد وللبيان حررُت هذه الكلمات

  .١٢/١٠٤٣/ ١٣بغداد يف 

  .»)٨(األب أنستاس ماري الكرملي
وقد قام اُألستاذان الفاضالن بإيداع مجيع هذه الرسـائل يف مكتبـة            

وبذلك يكونان قد بّرا بأسـتاذمها اجلليـل،        . ١٩٨٧املتحف العراقي سنة    
  .ووضعا يف أيدي الباحثني كرتاً أدبياً ال نظري له

وقد عكف على دراسة ونشر طائفة من هذه املكاتبات عـدد مـن             
جليل العطية، وحكمت رمحاين، وعامر     : اتذةالباحثني العراقيني، منهم األس   

رشيد السامرائي، وعبد الرزاق اهلاليل، وكوركيس عواد، وميخائيل عواد،         
فظهرت إىل النور رسائل األب الكرملي املتبادلة مع األساتذة         . ويوسف حيب 

أمحد تيمور، وأمحد زكي باشا شيخ العروبة، وحممـود شـكري           : األعالم
سائل اللغوية بني الكرملي والزهاوي، ورسـائل       كما ُنشرت الر  . اآللوسي

هذا فضالً عن ست عشرة رسالة بعث هبا العالّمـة          . يعقوب سركيس إليه  
الكرملي إىل أعالم عصره ُنشرت يف أثناء حياته أو بعـد موتـه يف كتـب       
وجمالت وجرائد عربية خمتلفة، بّين اُألستاذ كوركيس عواد أماكن نشرها يف           

  .»حياته وآثاره: اري الكرملياألب أنستاس م«كتابه 

                                                           
 ٤٤٧العدد  : حتقيٌق نشر يف جملة ألف باء البغدادية      » ومتابعة.. تتبع: اإلخوان عواد ) ٨(

  .٤٩_ ٤٦ ص ١٩٧٧ نيسان ١٣السنة التاسعة 
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ويف هذا اإلطار، واستكماالً هلذه اجلهود، فرغُت مؤخراً من حتقيـق           
ودراسة زهاء مائيت رسالة بعث هبا إىل العالّمة الكرملي أكثُر من ثالثني َعلَماً 

أمحد حـسن الزيـات،     : من أعالم الثقافة العربية، منهم األساتذة األعالم      
 مردم بك، واألمري شكيب أرسالن، وكـاظم        وإسعاف النشاشييب، وخليل  

مصطفى جواد، ومصطفى صـادق الرافعـي، ومعـروف         . الدجيلي، ود 
  .وسيطبع الكتاب قريباً. الرصايف، واآلنسة مي زيادة

  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  



  
٣٣   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

 سواَك إليها يـا حممـُد ُمعرِبـا         إذا معجِماُت الِعلمِ َعنَّْت فال نرى     

  من قصيدة للرصايف



  
٣٤  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

  حممـد كـرد علـي
  )٩(مسرد تارخيي

أواخر شهر صفر سنة (ولد يف دمشق أواخر شهر آذار   ١٨٧٦
حممد بن الرزاق بن حممد كرد علي، من أب كردّي ) هـ١٢٩٣

أصله من مدينة السليمانية يف مشايلّ العراق، وأم شركسية أصلها 
ويف السنة ذاهتا توىل السلطان عبد احلميد الثاين حكم . من قفاسيا

  .الدولة العثمانية
استصحبته والدته لزيارة أسرة الشيخ حممد الطنطاوي يف دمشق،   ١٨٨١

فَراقَه منظر جملدات الكتب املصفوفة على اجلدران والرفوف، 
أهنا كتب يقرأ فيها «: ، فأجابته»األشياء«فسأل والدته عن هذه 

  .»أنا أحب أن أتعلم هذه الصنعة«: فقال هلا» العلماء

األمريية االبتدائية، فتلقى القراءة » يكافل سيبا«دخل مدرسة   ١٨٨٢

                                                           
تصدي لتدوين سرية اُألستاذ الرئيس مجلة من التواريخ الدقيقة ملراحل مهمة ُتعْوز امل) ٩(

من حياته، مل ُيعَن الرجل بتدوينها، فضالً عما يشوب بعض ما دّونه من بعض 
لكن ذلك مل مينعين من حماولة . االضطراب والتداخل خصوصاً يف صدر حياته

تية املوجزة املنشورة يف آخر اإلملام جبوانب هذه السرية، معتمداً على سريته الذا
، وعلى ما تناثر من سريته يف تضاعيف مذكراته، مستفيداً »خطط الشام«كتابه 

من الكتب واملقاالت اليت وضعت عنه، كما مل تفتين االستفادة من رسائل هذا 
الكتاب؛ فقد استقيت منها بضع معلومات قّيمة وفريدة مل أجد هلا ذكراً يف 

  .املصادر األخرى



  
٣٥   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

  .العربية ومبادئ العلوم اإلسالمية واحلساب والطبيعيات
أمتّ دراسته االبتدائية ونال شهادهتا من الدرجة األوىل، مث دخل   ١٨٨٦

املكتب الرشدي العسكري، فدرس العلوم بالتركية، وتعلم العربية 
  .والفارسية

األسبوعية، » بريوت«مية، واشترك جبريديت بدأ بقراءة اجلرائد اليو  ١٨٨٩
  .نصف األسبوعية» لسان احلال«و

شرع يف تعلم اللغة الفرنسية حنوها وصرفها على معلم خاص زهاء   ١٨٩٠
  .سنتني، فأحكمها بعض اإلحكام

  .أخذ يكتب أخباراً ومقاالت يف اجلرائد  ١٨٩١

ن موظفاً أحرز شهادة املكتب الرشدي من درجة متوسطة، وُعّي_   ١٨٩٢
يف دائرة األمور األجنبية يف دمشق على كره منه إجابة إلحلاح 

  .والده

أخذ خيتلف إىل مدرسة اآلباء اللعازاريني يف دمشق مدة سنتني _ 
لالضطالع بآداب اللغة الفرنسية، فدرس فيها الطبيعيات 

  .والكيمياء
قرأ على أستاذ حليب يف هذه املدرسة طرفاً من ديوان املتنيب، _ 

  .وشرح له اُألستاذ طريقة الدخول يف باب الكتابة العربية
من اللغة التركية إىل العربية _ على سبيل التمرين _ نقل   ١٨٩٣

  .لرضا باشا» ترمجة األمساء التركية«والفرنسية كتاب 



  
٣٦  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

) ص٤٠(» قبعة اليهودي«نشر يف مصر ترمجة الرواية الفرنسية   ١٨٩٤
ه الشيخ حممد املبارك وساعده على نثرها مسجوعةً أستاذُ

  . »يتيمة الزمان يف قبعة ليفمان«اجلزائري، وّمساها 

  .تويف والده خملفاً له إخواناً صغاراً جعله وصياً عليهم  ١٨٩٥
، وهي أول جريدة »األسبوعية» الشام«ُعهد إليه حترير جريدة   ١٨٩٧

  .ظهرت يف دمشق، فلبث فيها ثالث سنني
ألمور األجنبية بعد أن عمل فيها ست ترك الوظيفة يف دائرة ا  ١٨٩٨

  .سنوات
القاهرية كربى اجملالت العربية، » املقتطف«ُدعي للتحرير يف جملة   ١٩٠٠

فنشر فيها مقاالت ّمجة يف التاريخ واألدب واالجتماع مدة مخس 
  .سنوات، فامتدت شهرته إىل مصر والبالد العربية

 لكنه بقي يف هبط مصر بقصد الذهاب إىل باريس للسياحة،  ١٩٠١
نصف األسبوعية، » الرائد املصري«القاهرة وعمل حمرراً يف جريدة 

  .فتعّرف إىل أعالم احلركة الفكرية واألدبية يف مصر

يف مصر بعد مكوثه » الكولريا«عاد إىل دمشق النتشار وباء اهليضة   ١٩٠٢
فيها عشرة شهور، فانصرف إىل املطالعة والتأمل يف مزرعة له 

  .يف الغوطة، واشتغل بالزراعة ونظر يف شؤوهنا» نجسري«بقرية 
أُلصقت به هتمة الطعن على أحد األعيان وكتابة مناشري ضد _   ١٩٠٥

الوايل، فطلبته السلطات العثمانية فاختبأ أياماً يف قرى الغوطة 



  
٣٧   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 
وخلّد األمري شكيب أرسالن . خائفاً يترقب، حىت ظهرت براءته

  .هذه الواقعة بقصيدة طويلة

ر إىل القاهرة بقصد االستقرار فيها وأخذ معه أمكنة من هاج_ 
اليومية، وأصبح بعد شهرين » الظاهر«عائلته، فتوىل حترير جريدة 

  .رئيَس حتريرها

األدبية العلمية اجلامعة يف القاهرة، فتلقاها » املقتبس«أنشأ جملة _   ١٩٠٦
  .القّراء بشغف ورحبت هبا الصحافة األدبية

إلفالس صاحبها، فأخذ يترجم » ظاهرال«أغلقت جريدة _ 
  .القاهرية» مسامرات الشعب«روايات عن الفرنسية جمللة 

» املؤيد«دعاه الشيخ علي يوسف لرئاسة حترير جريدته اليومية _ 
فتوالها إىل حني عودته إىل دمشق سنة . كربى اجلرائد العربية

١٩٠٨.  

لكاتب الفرنسي ل» الفضيلة والرذيلة«ترجم عن الفرنسية رواية _   ١٩٠٧
  .ونشرها يف القاهرة) ص٢٦٧(جورج اونيه 

أربعة أجزاء يف (» اجملرم الربيء«ترجم عن الفرنسية رواية _ 
  .ونشرها يف القاهرة) ص٨٠٠

للكاتب الفرنسي شارل » تاريخ احلضارة«عّرب كتاب _   ١٩٠٨
  .مطبعة الظاهر_ ونشره يف القاهرة ) ص٢٢٠(سنيوبوس جزءان 

مع أستاذه الشيخ طاهر _ مطبعة الظاهر _ ة نشر يف القاهر_ 



  
٣٨  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

وفيه رسائل لعبد ) ص١٠٠(» رسائل البلغاء«اجلزائري كتاب 
  .احلميد الكاتب واملعري وغريمها

 متوز ٢٤قرر العودة إىل دمشق بعد إعالن الدستور العثماين، يف _ 
، »املقتبس«، فأنشأ فيها مطبعة واستأنف إصدار جملة ١٩٠٨سنة 

كانون األول جريدة يومية سياسية بامسها، وهي  ١٧وأصدر معها 
  .أول جريدة يومية يف دمشق

اشتدت السلطات العثمانية يف مطاردته بعد النقد املرير الالذع   ١٩٠٩
الذي وجهه لسياستها يف إدارة شؤون البالد، فعطلت جريدته بتهم 
باطلة، وهددته الغتيال، فهرب من دمشق إىل لبنان ومنه ركب 

  . فرنسا، فزار معامل باريس التارخيية ومؤسساهتا الثقافيةالبحر إىل

  .عاد من باريس إىل اآلستانة فدمشق مربأ مما نسب إليه_   ١٩١٠
» غرائب الغرب«مطبعة املقتبس كتابه _ نشر يف دمشق _ 

  .، وهو يف احلقيقة غرائب باريس فقط)ص٢٠٤(
ريدة دعوى على ج» ناظم باشا«أقام وايل دمشق العثماين   ١٩١٢

بتهمة نشر قصيدة متس السلطان، فهرب إىل مصر عن » املقتبس«
طريق الرب مع جتار اجلمال، ودخل اإلمساعيلية بعد سري أربعة عشر 
يوماً قطع فيها الشام من الوسط إىل أقصى ختومها اجلنوبية فأقام يف 
القاهرة ستة اشهر، أصدر فيها ثالثة أجزاء من جملة املقتبس، مث 

  .ت براءته فعاد إىل دمشقتبني للسلطا



  
٣٩   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

» رسائل البلغاء«أصدر يف القاهرة طبعة ثانية من كتاب _   ١٩١٣
  .، أضاف إليها رسائل أخرى)ص٣٢٠(

غادر دمشق يف منتصف تشرين الثاين إىل بريوت ومنها إىل _ 
اإلسكندرية فروما قاصداً املكتبة اخلطية الضخمة للمستشرق 

ع مادة كتابه املوسوعي اإليطايل األمري كايتاين، من أجل مج
  .»خطط الشام«

 آذار بعد أن قضى أربعة أشهر وعشراً ٢٢عاد إىل دمشق يف _   ١٩١٤
  .سائحاً يف إيطاليا وسويسرا وفرنسا واجملر واآلستانة

جمدداً، » املقتبس«جريدة » ناظم باشا«عطّل وايل دمشق _ 
  .فاحتجبت عن الصدور مثانية أشهر

  .ن الصدور ملدة سنتنيع» املقتبس«توقفت جملة _ 
 تشرين األول مع وفد ضّم خنبة من ٢٩غادر حلب مساء يوم _   ١٩١٥

رجال العلم والدين واألدب والصحافة يف بعثة علمية إىل اآلستانة 
هدفها الدعاية والتأييد للدولة _ برغبة من مجال باشا السفاح _ 

  .العثمانية يف حرهبا ضد احللفاء
ديدة إىل احلجاز مع وزير احلربية غادر يف رحلة دعائية ج_ 

العثماين أنور باشا قاصدين املدينة املنورة، مستجيباً لطلب من 
  .مجال باشا السفاح

إىل » املقتبس«بأمر من مجال باشا السفاح عادت جريدة _ 
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  .الصدور يف أواخر السنة

خلفاً لألمري » الشرق«عهد إليه مجال باشا رئاسة حترير جريدة _ 
، وهي جريدة يومية سياسية دعائية صدرت يف شكيب أرسالن

  .، فتوالها مدة١٩١٦ًنيسان سنة ٢٧
ُنشر له يف املطبعة العلمية ببريوت كتابان دعائيان وضعهما _ 

البعثة العلمية إىل دار «األول : بتكليف من مجال باشا السفاح
اشترك يف تأليفه مع ثالثة من ) ص٢٩٦(» اخلالفة اإلسالمية

» الرحلة األنورية إىل األصقاع احلجازية«والثاين . أعضاء البعثة
  ).ص٣٠٠(

بدعم من مجال باشا السفاح، » املقتبس«عاود إصدار جملة _ 
يف (لتتوقف بعدها عن الصدور هنائياً، بعد أن بلغت جملداهتا تسعاً 

وهي تعد من أنفس ما تذخر به املكتبة العربية يف علوم ) ص٦٥٠٠
  .اللغة واألدب والتاريخ

  .عن الصدور» املقتبس«توقفت جريدة   ١٩١٧

غادر دمشق إىل اآلستانة للعمل يف التجارة بعد أن ختلص من _   ١٩١٨
. تسلط مجال السفاح الذي ترك الشام إثر تقدم احللفاء يف جنوبه

حالوا بينه وبني _ بإيعاز منه _ لكن أعوان السفاح من االحتاديني 
  .طوطات اآلستانةالعمل يف التجارة، فاطلع على خزائن خم

عاد إىل دمشق بعد سقوطها بأيدي احللفاء والقوات العربية _ 



  
٤١   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

  .بثالثة أشهر
ساعده األمري فيصل بن احلسني على إعادة إصدار جريدة _   ١٩١٩

  .»املقتبس«

عرض عليه صديقه على رضا باشا الركايب احلاكم العسكري _ 
ان املعارف، العام يف عهد األمري فيصل بن احلسني تويل رئاسة ديو

  . شباط١٢فتأسس ديوان املعارف يف . فَقَبِل
حصر خالف بينه وبني احلكومة فأراد التنّحي عن رئاسة ديوان _ 

املعارف، فأحلّت عليه احلكومة بالبقاء فاشترط لبقائه أن ينقلب 
ديوان املعارف بأعضائه ورئيسه إىل جممع علمي، وتكون عالقته 

ر احلاكم العسكري العام أمراً مع رئيس احلكومة مباشرة، فأصد
  .بذلك يف الثامن من حزيران، فتأسس اجملمع العلمي العريب

 متوز اجللسة األوىل للمجمع العلمي ٣٠انعقدت برئاسته يف _ 
  .العريب يف املدرسة العادلية بدمشق

  . ملدة سنة كاملة» املقتبس«احتجبت جريدة _ 

تاذه العالّمة الكبري الشيخ يف اخلامس من كانون الثاين تويف أس_   ١٩٢٠
فأقام له اجملمع العلمي العريب حفلة تأبني كربى يف . طاهر اجلزائري

  .اخلامس من كانون األول حضرها زهاء ستة آالف شخص
 أيلول مع احتفاظه برئاسة اجملمع ٧توىل وزارة املعارف يف _ 

  .العلمي
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 إىل الصدور، ورأس حتريرها شقيقه» املقتبس«عادت جريدة _ 
  .أمحد كرد علي

صدر يف األول من كانون الثاين العدد األول من اجمللة الناطقة _   ١٩٢١
باسم اجملمع العلمي العريب، فتوىل اإلشراف عليها وإدارة شؤوهنا 

  .والكتابة فيها

 نيسان أول حماضرة له يف قاعة اجملمع العلمي ١٧ألقى يوم _ 
  .»اِحلْسَبة يف اإلسالم«وكانت بعنوان 

زار أوربا سائحاً للمرة الثالثة مستصحباً معه عشرة طالب _   ١٩٢٢
إلكمال دراساهتم يف جامعات فرنسا كما زار بلجيكا وهولندا 

وكتب عن هذه . وإنكلترا وإسبانيا وأملانيا وسويسرا وإيطاليا
  . مقالة٥١الرحلة 

كذَّب تصرحيني دّسهما زوراً على لسانه موظفان يف حكومة _   ١٩٢٣
  .منصبه الوزاري_ نتيجة ذلك _ الفرنسية، فخسر االنتداب 

جزءان » غرائب الغرب«صدور الطبعة الثانية املوسعة من كتابه _ 
  .القاهرة_ املطبعة الرمحانية ) ص٦٤٠(

غابر األندلس «كتابه _ املطبعة الرمحانية _ نشر يف القاهرة _ 
اإلسالم واحلضارة «الذي أدجمه فيما بعد يف كتابه . »وحاضرها

  .»لعربيةا

ُعهد إليه يف شهر شباط تدريس اآلداب العربية يف معهد احلقوق   ١٩٢٤



  
٤٣   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

بدمشق، لكن الدسائس اليت أُثريت من حوله صرفته عن االستمرار 
  .به

قامت املطبعة السلفية يف القاهرة بطبع حماضرة تارخيية له سبق _   ١٩٢٥
كومة احل«حملب الدين اخلطيب بعنوان » الزهراء«أن نشرهتا جملة 
  .»املصرية يف الشام

عرضت عليه وزارة املعارف يف احلكومة املؤقتة خالل ثورة سنة _ 
خطط «، فاعتذر وآثر االنقطاع إىل اجملمع وإمتام كتابه ١٩٢٥
  .»الشام

  .يف مطبعة الترقي بدمشق» خطط الشام«ابتدأ بطبع كتابه _ 

  ).ص٣٤٦(» القدمي واحلديث«صدر يف القاهرة كتابه _ 

 آب تويف أخوه أمحد كرد علي رئيس حترير جريدة ٧ يف  ١٩٢٧
  .اليومية، فخلفه فيها أخوه عادل كرد علي» املقتبس«

يف منتصف شباط أُسندت إليه وزارة املعارف يف حكومة تاج _   ١٩٢٨
الدين احلسين، فتوالها للمرة الثانية مع احتفاظه برئاسة اجملمع 

  .العلمي
اليومية السياسية بعد أن » املقتبس«أغلق مضطراً جريدة _ 

  .خدمت البالد عشرين عاماً
أُنتدب يف أوسط متوز لتمثيل بالده واجملمع العلمي يف مؤمتر _ 

املستشرقني السابع عشر مبدينة أكسفورد، فرحل إىل إنكلترا، كما 



  
٤٤  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

  .زار بلجيكا وفرنسا
مثّل اجملمع العلمي العريب يف حفلة تكرمي أمحد شوقي اليت جرت _ 

  .رةيف القاه

أنشأ مدرسة العلوم األدبية العليا وجعلها من فروع اجلامعة _ 
  .السورية

يف ) ص١٩٤٠(ستة أجزاء » خطط الشام«تكامل طبع كتابه _ 
  .مطبعة دار الكتب_ القاهرة 

  .عادت جملة اجملمع العلمي العريب إىل الصدور يف شهر نيسان_   ١٩٣٥
 تغلب على توفيت زوجته، فشمله احلزن ومشل أسرته، لكنه_ 

أمراء «حزنه بعد حني، فشغل ذهنه باملطالعة والكتابة، وأجنز كتابه 
  .الذي مجع مادته طَوال عشرين عاماً» البيان

ُنحيَّ عن رئاسة اجملمع العلمي طيلة مدة حكم الكتلة الوطنية _   ١٩٣٧
  .برئاسة السيد مجيل مردم

_ يف القاهرة ) ص٥٧٨(جزءان » أمراء البيان«نشر كتابه _ 
  .مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر

  .احتجبت جملة اجملمع العلمي العريب يف بداية السنة_   ١٩٣٨

يف شهر أيلول الذي اندلعت فيه احلرب العاملية الثانية شرع يف _ 
  .كتابة اجلزء األول والثاين من مذكراته



  
٤٥   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

أليب حممد عبد اهللا بن حممد » سرية ابن طولون«نشر كتاب _ 
وطُبع يف مطبعة الترقي . الذي حققه وعلّق عليه) ص٤٠٠(البلوي 
  .بدمشق

 آذار أُعيد انتخابه رئيساً للمجمع العلمي العريب، فتسلم ١٦يف _   ١٩٤١
  .مقاليد إدارته واستأنف إصدار جملة اجملمع

ضمن ) ص١٥٢(» دمشق مدينة السحر والشعر«صدور كتابه _   ١٩٤٤
بسة أو ملّخصة من اجلزء وموضوعاته مقت. ١٦سلسة اقرأ العدد 
  .»خطط الشام«األول من كتابه 

  .نشط اجملمع العلمي العريب فشرع يطبع الكتب احملققة_ 

 كانون األول، ٧ألقى آخر حماضرة له يف اجملمع العلمي يوم _ 
  .»العالّمة املراغي شيخ األزهر«وكان عنواهنا 

األول : قيقاً علمياًنشر له اجملمع العلمي العريب كتابني حمققني حت_   ١٩٤٦
املستجاد من فعالت األجواد أليب علي احملّسن بن علي التنوخي «

تاريخ حكماء «، والثاين )ص٢٨٤(هـ ٣٨٤املتوىف سنة 
  ).ص٢٠٤(لظهري الدين البيهقي » اإلسالم

أقوالنا «صدر له عن دار إحياء الكتب يف القاهرة كتاب _ 
  ).ص٤٧٢(» وأفعالنا

يف القاهرة عن » رسائل البلغاء«من كتابه صدور الطبعة الثالثة _ 
  .جلنة التأليف والترمجة والنشر



  
٤٦  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

حمققة (البن قتيبة » األشربة«له اجملمع العلمي العريب كتاب  نشر  ١٩٤٧
  .حتقيقاً علمياًحمققاً 

صدر اجلزء األول والثاين من مذكراته عن مطبعة الترقي يف دمشق،   ١٩٤٨
  .افية العربيةوأثار ضجة كبرية يف األوساط الثق

مطبعة _ يف دمشق ) ص٣٥٨(» غوطة دمشق«نشر كتابه _   ١٩٤٩
  .الترقي

  .»املذكرات«صدور اجلزء الثالث من _ 

، وهو )ص٤٣٦(» كنوز األجداد«صدر له يف القاهرة كتاب   ١٩٥٠
  .كتاب يف األعالم والتراجم

ء زاـأربعة أج. »املذكرات«صدور اجلزء الرابع واألخري من كتابه   ١٩٥١
  ).ص١٣٢٠(

يف يوم اخلميس الثاين من نيسان تويف يف دمشق اُألستاذ الرئيس _   ١٩٥٣
حممد كرد علي وهو يف السابعة والسبعني، فشّيعته البالد، ودفن يف 

  .قربة الباب الصغري يف دمشق جبوار قرب معاوية بن أيب سفيانم

) ص٢١٢(» البيزرة«له اجملمع العلمي العريب ُبَعْيَد وفاته كتاب  نشر_ 
وهو آخر ما كتبه، وكان يراجع فيه . الذي صّححه وكتب مقدمته
  .خالل مرضه الذي مات فيه

  



  
٤٧   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

  
  

 فأكْبِْر بِه من عاملٍ متَرهِّبِ  تَرهََّب يرَعى العلَم مخسني ِحجَّةً



  
٤٨  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

  من قصيدة للزهاوي
  

 

  



  
٤٩   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

  األب أنستاس ماري الكرملـي
  مسرد تارخيي

  
) أو ميخائيل ( بغداد بطرس بن ميكائيل      يف اخلامس من آب ولد يف      )١٠(م١٨٦٦

يف » حبر صاف «عواد املاريين، ابناً رابعاً لرجل لبناين األصل، من         
من قرى لبنان، يرجع نسبه إىل قبيلة بين مراد العربية، وأم           » بكفيا«

عراقية تدعى مرمي من بيت أوغسطني جربان الكلداين البغـدادي،          
  .عراقوهو من أعرق البيوتات املسيحية يف ال

  .دخل مدرسة اآلباء الكرمليني يف بغداد فتلقى علومه األولية فيها  ١٨٧٤

أدخله أبوه مدرسة االتفاق الكاثوليكي إجابـة إلحلـاح خالـه             ١٨٧٧
الشماس فرنسيس فلبث فيها سبعة أشهر، قرأ يف خالهلا كتـاب           

على خاله، ودرس مبادئ الـصرف يف كتـاب         » كليلة ودمنة «
، وملا وصل إىل املصدر     »دوس لغة اإلعراب  مدخل الطالب إىل فر   «

                                                           
 أن والدة العالّمة الكرملي     ٢/٢٥:  ذكر اُألستاذ خري الدين الزركلي يف األعالم       )١٠(

خالفاً لسائر املصادر األخرى، اليت أمجعت      . م١٨٤٦/ هـ١٢٦٣كانت سنة   
وهو التاريخ الذي أكّده العالّمـة      . م١٨٦٦ آب سنة    ٥كلها على أنه ولد يف      

معـني  «املخطـوط  م يف كتابه ١٩٢٢الكرملي نفسه، وهو يترجم لنفسه سنة   
وقد نشر هذه الترمجة الفريدة الباحث      . ٣٧٠_٣٦٠ص  » احملقق ومعني املدقق  

اجمللد السادس  : البغدادية» املورد« يف جملة    ١٩٧٧العراقي حكمت رمحاين سنة     
  .١٤٩_ ١٤٦العدد الثاين ص 



  
٥٠  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 
  .امليمي غادر هذه املدرسة

 عاد إىل مدرسة اآلباء الكرمليني، وتلقى فيهـا مبـادئ اللغـة              ١٨٧٨
بنفسه حىت  » مدخل الطالب «الفرنسية، وشرع يف مطالعة كتاب      

  .وأخذ يقرأ ذخائر التراث العريب من خمطوط ومطبوع. كاد يتمه
للغة العربية وآداهبا فُعهد إليه تدريسها يف املدرسـة         ظهر نبوغه يف ا     ١٨٨٢

ذاهتا، مث يف الراهبات، ولبث يدرِّس العربية أربع سنوات، نشر يف           
خالهلا مقاالت علمية ولغوية وحنوية وأدبية بلغت حنو األربعني يف          

» اجلوائـب «، و »الـصفاء «، و »البشري«: صحف وجمالت منها  
  .ارةوكانت موقعة بامسه أو بأمساء مستع

  .خمطوط. »الشفاء من داء اإلنشاء«ألّف كتابه _   ١٨٨٣

، الذي استمر بالعمل    »املساعد«ابتدأ بتصنيف معجمه الشهري     _ 
طُبِـَع  ) ص٣١٩٨(فيه إىل أواخر حياته، وهو يف مخسة أجـزاء          

  .جزءان
غادر إىل بريوت لتدريس اللغة العربية يف املدرسة اإلكلريكيـة          _   ١٨٨٦

، والتفرغ لتعلّم اللغتني الالتينيـة واليونانيـة يف         لآلباء اليسوعيني 
  . شهرا١٤ًفمكث فيها . الوقت نفسه

تراجم عراقيني عصريني وغريهـم     «يف متوز ابتدأ بتأليف كتابه      _   ١٨٨٧
  ).ص١٩١(خمطوط » من مشاهري العرب

سافر إىل بلجيكا فانتمى إىل الرهبانية الكرملية يف دير شيفرمون          _ 



  
٥١   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

Chevermontينة لييج  قرب مدLiege.  
أو » الراهب أنستاس ناري االيليلـوي    « حزيران ُسّمي    ٢٢يف  _   ١٨٨٩

  .اخلضري

قرب نيس يف كورة جبال األلب البحريـة        » الغتو«رحل إىل   _ 
  .لدراسة الفلسفة يف دير لآلباء الكرمليني هناك

 يف  Montpellierأمت دروسه الفلسفية يف الدير فتوجه إىل مونبليه           ١٨٩١
فقرأ الالهوت وتفسري الكتاب املقدس والتاريخ الكنـسي        فرنسا  
  .األكرب

وقضى بـضعة   . »أنستاس ناري الكرملي  «ُرسم قسيساً باسم    _   ١٨٩٤
  .أشهر يف مونبليه

الغـرر النواضـر والـدرر      « شباط ابتدأ بتصنيف كتابه      ٥يف  _ 
  ).ص٦٦٥(خمطوط » الزواهر

، خمطـوط   »خمتارات املفيـد  « أيلول ابتدأ بتصنيف كتابه      ٧يف  _ 
  ).ص٤٨٠(بالعربية والفرنسية واإلنكليزية 

رحل إىل األندلس ملشاهدة آثار العرب، فجال يف أغلب املدن          _ 
اليت كانوا فيها، فرأى منها ما مل يكن يتصوره من األبنية والقصور            

  .وخزائن الكتب والتحف
 تشرين الثاين عاد إىل بغـداد، وتـوىل إدارة املدرسـة            ١يف  _ 

  . قيامه بتدريس اللغتني العربية والفرنسيةالكرملية، مع



  
٥٢  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

خواطر علمية وسوائح دينيـة     « متوز ابتدأ بتأليف كتابه      ١٠يف  _   ١٨٩٥
وهـو  ). ص٦١١(خمطـوط   » ومنثورات أدبية ولغوية وتارخييـة    

  .بالعربية والفرنسية

أدرج كثرياً منـه    . خمطوط) ص١١١. (»اليزيدية«وضع كتابه   _ 
  .١٨٩٩سنة البريوتية » املشرق«يف جملة 

  .، خمطوط»فهرست ديوان احلماسة أليب متام«صنع _ 
، خمطـوط يف    »اللُمع التارخيية والعلميـة   «ابتدأ بتصنيف كتابه    _ 

  .١٩٠٧، انتهى منه سنة )٨٥٩(و) ٦٨٤(جملدين صحائفهما 
كتب منه  » أديان العرب «: شباط ابتدأ بتصنيف كتابني مها    ٧يف  _   ١٨٩٦

كتب » سرار املوازين واجلموع  أ«و. ومل يتمه، خمطوط  ) ص٣٤٤(
  .ومل يتمه، خمطوط) ص٧٧٧(منه 
كـشكول احملققـني مـن      « أيار شرع يف تصنيف كتابه       ٧يف  _ 

 .وهو بالعربية والفرنسية) ص٤٤١(، خمطوط »املؤرخني واللغويني
ترك إدارة املدرسة الكرملية، وتفرغ متاماً للـوعظ والتـأليف          _   ١٨٩٧

  .من فرنسية وعربيةوالكتابة يف اجملالت واجلرائد 
، »حتقيقـات عـن الكـرد     « شباط ابتدأ بتصنيف كتابه      ٥يف  _ 

  ).ص٤١(خمطوط 
. »مجهرة اللغات «:  شباط شرع بتصنيف ثالثة كتب هي      ٧يف  _ 

كتب منـه   » الغرائب«و. ومل يتمه، خمطوط  ) ص٣٨٨(كتب منه   



  
٥٣   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

  .ومل يتمه، خمطوط) ص٤٠٨(
انيـة يف جملـة     شرع ينشر مقاالت علمية وأدبيـة ولغويـة وبلد          ١٨٩٨

البريوتية لألب لويس شيخو، وبلغ ما نشره فيها حـىت          » املشرق«
 مقالة حققت له شهرة كـبرية يف الـبالد          ١٣٠ حنو   ١٩١٠سنة  
  .العربية

النغم الـشجي يف أغـالط      «يف كانون الثاين ابتدأ بتصنيف كتابه         ١٨٩٩
  ).ص١١٢(، خمطوط »إبراهيم اليازجي

ليعقوب صّروف،  » املقتطف« جملة   شرع ينشر مقاالت متنوعة يف      ١٩٠٠
  . مقالة٧٠ حنو ١٩٤٦وبلغ ما نشره فيها إىل سنة 

، خمطـوط بالعربيـة     »األنباء التارخييـة  «ابتدأ جبمع مواد كتابه       ١٩٠٤
  ).ص١٦٠(والفرنسية 

 آذار أصدر اآلباء الكرمليون يف بغداد جملة دينيـة أدبيـة            ٢٥يف    ١٩٠٥
أبرز حمرريها طوال مـدة     فكان من   » زهرية بغداد «شهرية باسم   

  .صدورها اليت جتاوزت السنة

شرع ينشر مقاالت علمية وأدبيـة ولغويـة وبلدانيـة يف جملـة               ١٩٠٦
وبلغ عدد ما نـشره     . لألستاذ الرئيس حممد كرد علي    » املقتبس«

  . مقالة٢٥ حنو ١٩١٤فيها من مقاالت حىت سنة 
اخلروج من  خنبة من كتاب العروج يف درج الكمال و       «حقق ونشر     ١٩٠٨

املطبعـة  _ ) ص١٤(لفهر بـن جـابر الطـائي        » درك الضالل 



  
٥٤  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

  .بريوت_ الكاثوليكية 
_ مطبعة الشابندر   _ » الفوز باملراد يف تاريخ بغداد    «نشر كتابه   _   ١٩١١

هـ إىل سنة   ٦٥٦تناول فيه تاريخ بغداد من سنة       ) ص٧٧(بغداد  
  .هـ٩٠١

. »ة العـرب  لغ«أصدر يف بغداد مطلع شهر متوز جملته الشهرية         _ 
  .وهي شهرية أدبية تارخيية لغوية

  .أُنتخب عضواً يف جممع الشرقيات األملاين_ 

، »مزارات بغداد وتراجم بعـض العلمـاء      «ابتدأ بتصنيف كتابه      ١٩١٣
  ).ص٢٠٣(خمطوط 

للخليـل بـن أمحـد      » العـني «حقق ونشر قطعة من كتاب      _   ١٩١٤
 حالـت   مث). ص١٤٤(بغـداد   _ مطبعة دار األيتام    . الفراهيدي

  .احلرب العاملية األوىل دون مواصلة العمل يف حتقيقه ونشره

نفاه العثمانيون خـالل احلـرب العامليـة األوىل إىل مدينـة            _ 
بعـد أن   » لغة العـرب  «فتوقفت جملته   . يف األناضول » قيصري«

  .أصدر منها ثالثة جملدات وبعض اجمللد الرابع
  . شهرا٢٢ًهناك أُعيد إىل بغداد من منفاه بعد أن مكث   ١٩١٦

 آذار أحرق اجلند األتراك خزانة كتبه قبيـل أن يتركـوا            ٧يف  _   ١٩١٧
  .العاصمة

املؤلف من مخسة أعضاء، كان     » جملس املعارف «ُعني عضواً يف    _ 
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من بينهم العالّمة حممود شكري اآللوسي والشاعر مجيل صـدقي          
  .فبقي فيه حنو أربع سنوات. الزهاوي

وهـي  . »العرب« رئاسة حترير جريدة      متوز أُسندت إليه   ٤يف  _ 
يومية سياسية تارخيية أدبية عمرانية، أصدرهتا سلطات االحـتالل         

  .الربيطاين يف بغداد مدة أربع سنوات

. »اجملموعة الذهبيـة  « كانون الثاين ابتدأ جبمع مواد كتابه        ١يف  _   ١٩١٨
  ).ص٤٣٤(خمطوط 

 إعـادة   عاد إىل اقتناء الكتب من خمطوطة ومطبوعة يف سـبيل         _ 
  .مكتبته إىل سابق ازدهارها

وهي » دار السالم « متوز أسندت إليه رئاسة حترير جريدة        ٧يف  _ 
أسبوعية أدبية تارخيية اجتماعية سياسية، خلفاً للشاعر حممد رضا         

وكانت سلطات االحتالل   . الشبييب الذي أخرج منها عددين فقط     
  . حزيران٢٣الربيطاين قد أصدرهتا يف بغداد يوم 

إىل جملة تصدر   » دار السالم « تشرين األول حّول جريدة      ٦ يف_ 
  . عددا١٤ًكل أسبوعني، بعد أن صدر منها 

خمطـوط  » تاريخ الكـرد  « متوز شرع يف تأليف كتابه       ٢٥يف  _   ١٩١٩
  ).ص١٠٢(

_ » خالصة تاريخ العراق منذ نشوئه إىل يومنا هذا       «نشر كتابه   _ 
  ). ص٢١٥(البصرة _ مطبعة احلكومة 
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بعـدما اسـتمرت يف     » العـرب « أيار توقفت جريدة     ٣١يف  _   ١٩٢٠
  .الصدور طيلة أربع سنوات

اختاره اجملمع العلمي العريب يف دمشق ليكون عضو شرف فيـه           _ 
  .هو والعالّمة حممود شكري اآللوسي

قّدرت احلكومة الفرنسية مباحثه العلمية فأهدت وسام العلـم         _ 
)officier d Academie.(  

  .جملمع العلمي العريب عضواً عامالً فيهانتخبه ا_   ١٩٢١

يف » اجملمع العلمي العـريب   «شرع ينشر مقاالت لغوية يف جملة       _ 
 حنو  ١٩٤٦وبلغ عدد ما نشره فيها من مقاالت حىت سنة          . دمشق
  . مقالة٦١

 عدداً منها يف خالل     ٢٣بعد صدور   » دار السالم «توقفت جملة   _ 
  .ثالث سنوات

  .مجة والتعريب يف بغداداختري عضواً يف جلنة التر_ 
شرع يف عقد جملسه األديب األسبوعي يف دير اآلباء الكـرمليني           _   ١٩٢٢

وكان يداوم على حضوره عدد كبري      . ببغداد صباح كل يوم مجعة    
من أدباء العراق وشعرائه وكّتابه ومثقفيه، وكذلك األدباء العرب         

  .واملستشرقون الذين يزورون بغداد
. د أستاذُه وصديقُه العالّمة حممود شكري اآللوسي      تويف يف بغدا  _   ١٩٢٤

وقد كانت بينهما   . فقال يف تأبينه ما يدل على شدة حمبته ووفائه له         
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  .مراسالت علمية وأدبية ولغوية مطولة

أصدرت رئاسة الكنيسة الكرملية يف بغداد أواخر هذه الـسنة          _ 
أمراً يلزمه االعتكاف النـهائي يف ديـر للكـرمليني يف حيفـا،             

. واالنقطاع عن العامل، والتفرغ التام لعبادة اخلالق إىل هناية العمـر          
  . فصدع باألمر وغادر إىل حيفا

قرب حيفا يف تصنيف    » دير احملرقة « آذار شرع وهو يف      ١٩يف  _   ١٩٢٥
ومل يتمـه،   ) ص٤٤٤(كتب منـه    » بدوات اخلاطر «: كتابني مها 
ومل ) ص٣٨٠(كتب منها   » فرائد الشرائد أو الشوارد   «و. خمطوط

  .يتمه خمطوط

نشرت الصحف املصرية واألجنبية خرب اعتكافـه اجلـربي يف          _ 
حيفا، واهتمت وكاالت األنباء العاملية هبـذا اخلـرب، وجـرت           
اتصاالت متالحقة مع الفاتيكان ورئاسة الدير واحلكومة العراقية،        
أمثرت أخرياً يف اإلفراج عنه بعد سنة واحدة، فعاد ثانية إىل حبوثـه   

  .للغة واألدب والتاريخيف ا

وثابر على إصدارها بانتظام    » لغة العرب «استأنف إصدار جملته    _   ١٩٢٦
  .بعد توقف دام اثنيت عشرة سنة

 أيلول رشحه اُألستاذ ساطع احلصري مـدير املعـارف          ٢٨يف  _ 
العام يف العراق، هو والشاعر معروف الرصايف، عضوين مؤسسني         

  .دم طويالًللمجمع اللغوي العراقي الذي مل ي
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 تشرين األول أقام كبار أدباء وكّتـاب العـراق          ٧مساء يوم   _   ١٩٢٨
تقديراً جلهاده  » يوبيل العالّمة الكرملي  «مهرجاناً كبرياً أطلقوا عليه     

. يف خدمة العلم واللغة العربية، واحتفاًء مبناسبة بلوغه عامه الستني         
 احلفل يف   وأوعز السيد عبد احملسن السعدون رئيس الوزراء بإقامة       

  .داره إكراماً لنابغة العراق

مبناسـبة  » لغة العرب «يف كانون الثاين صدر عدد خاص من جملة           ١٩٢٩
  .»يوبيل العالّمة الكرملي«

للحسن بن أمحد   » اإلكليل«حقق ونشر اجلزء الثامن من كتاب       _   ١٩٣١
  ).ص٤٨٨(بغداد _ مطبعة السريان الكاثوليكية . اهلمداين

ملا حلقه من خسائر ماديـة      » لغة العرب «جملته  أعلن عن إغالق    _ 
وتعد اجمللدات التسعة اليت ظهرت منـها       . جراء استمرار صدورها  

من أنفس املصادر يف دراسة أسرار اللغة العربية وتـاريخ العـرب            
وحضارهتم، فضالً عن كوهنا مصدراً أساسياً لدراسة األدب العريب         

  .احلديث وتاريخ العراق املعاصر

بغداد _ ، مطبعة األيتام    »أغالط اللغويني األقدمني  «شر كتابه   ن_   ١٩٣٢
  ).ص٣٨٥(

  .عضواً عامالً فيه» جممع فؤاد األول للغة العربية«انتخبه _   ١٩٣٤
الربهان اجللي على علم    «أصدر الشيخ أمني زاهر خري اهللا كتابه        _   ١٩٣٥

وهو يف الـرد    ). ص٨٠(دمشق  _ مطبعة ابن زيدون    . »الكرملي
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  . آراء الكرملي يف اللغةعلى بعض
رداً ). ص٢٥(» رسالة يف الكتابة العربية املنقحة    «نشر يف بغداد    _   ١٩٣٦

  .على األصوات املطالبة باختاذ احلروف الالتينية يف الكتابة العربية

ثبت الكتب اخلطية احملفوظة يف خزانة مبعـث اآلبـاء          «صنع  _ 
 أكثـر مـن     خمطوط يف ثالثة جملدات تقع يف     » الكرمليني ببغداد 

  . خمطوط١٥٠٠وصف فيه .  صفحة١٠٠٠
تذكرة الشعراء، أو شعراء بغداد وكتاهبـا       «حقق ونشر كتاب    _ 

  ).ص١٠٨(يف أيام وزارة املرحوم داود باشا وايل بغداد 
مناظرة لغوية أدبيـة بـني      «نشر السيد حسام الدين القدسي      _ 

. »الكرملياألساتذة عبد اهللا البستاين وعبد القادر املغريب وأنستاس         
  .القاهرة_ مطبعة القدس 

احملجة البيضاء يف حجة    «أصدر الشيخ أمني ظاهر خري اهللا كتابه        _   ١٩٣٧
وهو ). ص٢٢٢(دمشق  _ مطبعة الترقي   . »نعت اجلموع بفعالء  
  .»الرهان اجللي«اجلزء الثاين من كتابه 

املطبعـة  . »نشوء اللغة العربية ومنوها واكتـهاهلا     «نشر كتابه   _   ١٩٣٨
  ).ص٢٥٥(القاهرة _ لعصرية ا

سافر إىل القاهرة فنشر فيها كتابني يف جمال التحقيق وكتاباً من           _   ١٩٣٩
بلوغ املرام يف شرح مسك اخلتام يف       «: تأليفه، والكتب الثالثة هي   

للقاضي حسني بـن أمحـد      » َمْن توىل ُملْك اليمن من َمِلك وإمام      
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ائر يف أحوال   ُنَخب الذخ «، و )ص٤٤٢(مطبعة الربيتري   . العرشي
النقـود  «، و )ص١٨٨(املطبعة العصرية   . البن األكفاين » اجلواهر

  ).ص٢٥٩(املطبعة العصرية » العربية وعلم النمّيات

َعَرَف العرُب أمريكا   «يف كانون الثاين ألقى حماضرة قّيمة بعنوان        _   ١٩٤٤
  .يف قاعة فيصل الثاين ببغداد» قبل أن يعرفها أبناء الغرب

. »جلنة التأليف والترمجـة والنـشر العراقيـة       « عضواً يف    اختري_   ١٩٤٥
وكانت األصل الذي قام عليه اجملمع العلمي العراقي املَؤسـس يف           

  .، ُبَعْيد وفاته١٩٤٧ تشرين الثاين سنة ٢٦
  .أصابه مرض ُعضال وهو يف التاسعة والسبعني من عمره_ 

بانتظـام  انفرط عقد جملسه األسبوعي بعد أن تواصلت جلساته        _   ١٩٤٦
  .زهاء ربع قرن، نتيجة تردي حالته الصحية

غادر فلسطني على أمل املعاجلة واالستشفاء فتحسنت صـحته         _ 
لكن مرضه وأعراض الشيخوخة كانت تأكل يف جـسده         . قليالً

الناحل، وأحس بنهايته الوشيكة، فتحّمل أوجاعه وعاد إىل بغداد،         
  . مثانني عاماًمدفوعاً حبنني جارف إىل املدينة اليت عاش فيها

ساءت حالته الصحية فبادر أصدقاؤه وتالمذته وحمبوه فنقلوه إىل _ 
  .املستشفى حماطاً برعايتهم وعناية األطباء من عراقيني وأجانب

يف الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الثالثاء املـصادف          _   ١٩٤٧
السابع من كانون الثاين تويف األب أنستاس مـاري الكرملـي يف            
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وُنقل جثمانه  . ستشفى امللكي ببغداد، وهو يف احلادية والثمانني      امل
إىل دير اآلباء الكرمليني ببغداد، وُدفن يف الـساحة عنـد بـاب             
الكنيسة الغريب، حيث كان يف السنوات األخرية من عمره جيلـس          

  .هناك صباح كل يوم من أيام الصيف
» الدالكرملي اخل «نشر اُألستاذ جورج جبوري يف بغداد كتاب        _ 
ضّم بعض ما قاله أعـالم الثقافـة        ) ص١١٤(املطبعة امللوكية   _ 

  .العربية يف تأبني العالّمة الراحل من خطب ومراٍث وقصائد
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  التحقيق والتعليق
لقد بذلُت يف سبيل حتقيق هذه الرسائل وتعليق حواشيها وإيضاح ما           

 نصب عـيينَّ    استبهم منها، دفعاً ملظنة االلتباس، ما وسعين من جهد، واضعاً         
كما يتموضـع   . لذلك توسعت يف التعليق والتعريف والترمجة     . القارئ العام 

كل ما ورد يف متون هذه الرسائل، من مواقف وأحداث وشخـصيات، يف             
  :وقد استعملت هلذا الغرض نوعني من احلواشي. إطاره التارخيي والفكري

ا على   جعلتها يف أسفل الصفحة، وقد اقتصرُت فيه       :حواشٍ جنمية . ١
  :بيان اآليت

إيراد ما دونه العالّمة الكرملي على أصل الرسالة، كتاريخ وصوهلا          _ 
  .أو تاريخ اإلجابة عنها، وما شاكل من مالحظات

اإلشارة إىل كل ما خيالف القواعد اإلمالئية املتبعة اليوم يف رسـم            _ 
يف وقد أبقيت الكلمات اليت وجدهتا خمالفة هلذه القواعد كما هي           . احلروف

  .املنت، وأشرت يف احلاشية إىل ما رأيته صواباً

وضع التاريخ امليالدي املوافق للتاريخ اهلجـري يف احلاشـية، إذا           _ 
  .قصرت الرسالة على ذكر األخري

  .ترمجة ما ورد يف متون الرسائل من عبارات بلغة غري العربية_ 

ـ        : حواشٍ رقمية . ٢ ة وهي تنتظم الرسائل كلها، وقد جعلتها يف هناي
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  :وتتضمن تعليقات شىت منها. الكتاب
  .تراجم خمتصرة لألعالم الواردة أمساؤهم يف متون الرسائل_ 

تعريف موجز بالكتب واجملالت واجلرائد واألقوام والنِحل واملدن        _ 
  .غري املشهورة

  .شروح لغوية لبضع مفردات غامضة_ 

توثيق كامل للمقاالت اليت وردت اإلشـارة إليهـا يف نـصوص        _ 
  .وأغلب هذه املقاالت للعالمة الكرملي. سائلالر

  .التوسع يف توضيح مسألٍة ّما مسكوٍت عنها_ 
إيراد فقرات من رسائل خمطوطة ومطبوعة لبعض أعـالم الثقافـة        _ 

. واألدب من أصدقاء اُألستاذ الرئيس والعالّمة الكرملي، بعثوا هبا إىل األخري          
صنيف جديداً على مـا     وهي تعضد بعض ما ورد يف رسائل الكتاب، أو ت         

العالّمة : وهؤالء األعالم هم  . جاء فيها، أو تكشف عن وجه آخر للحقيقة       
أمحد تيمور، واألمري شكيب أرسالن، والعالّمة حممود شكري اآللوسـي،          

  .يعقوب صّروف. ود

بيان فرادة ما ورد يف نصوص الرسائل من معلومات تناقض السائد           _ 
  . إىل آخر ما هنالك من حواشٍ…يةاملتعارف عليه يف املصادر املواز

ولقد تطلب مين كل ذلك جهداً مضنياً ووقتاً صرفته يف مراجعة عدد            
كبري من الكتب والدوريات القدمية واحلديثة، يف املكتبات العامة واخلاصة،          

أمـا متـون    . حبثاً عما يضيء جانباً مما أشارت إليه هذه الرسالة أو تلـك           



  
٦٤  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

سوى أنين وضعت ما البد منه من عالمـات  الرسائل فقد أبقيتها كما هي،   
ولقد رأيت أن أجعل تواريخ تـدوين       . الترقيم للفصل بني اجلمل والعبارات    

يف أعلى كل رسالة من اجلهة      _ املدّونة يف هناياهتا    _ بعض من هذه الرسائل     
  .اليسرى كيما تكون على نسق واحد

 مـع هـذه     وبودي هنا التنويه بكتاب طاملا أفادين يف رحليت الطويلة        
» حياته وآثاره : األب أنستاس ماري الكرملي   «الرسائل، وهو الكتاب الفذ     

الذي وضعه اُألستاذ كوركيس عواد يف سرية أستاذه، وجرد فيه كل مؤلفاته            
ومقاالته املتناثرة يف ثنايا اجملالت العربية واألجنبية، كما وضع فيه ثبتاً خاصاً            

تب وفصول، ومقـاالت ونبـذ      بكل ما كُتب عن العالّمة الكرملي من ك       
وليت كل العالّمة أعالم النهـضة العربيـة حظـوا          . منشورة يف الدوريات  

بتالمذة جنباء خملصني يتولون مجع نتاج أساتذهتم، وما تفّرق من مقاالهتم يف            
بطون الصحف واجملالت، ووضع ثبت بكل ما كُتب عنهم، ويضمون ذلك           

  .كله يف كتب يرجع إليها الباحثون
تين يف هذا املقام أن أتقدم بالشكر اجلزيل لكـل األصـدقاء            وال يفو 

الذين آزروين حبرصهم واهتمامهم وحتريضهم املستمر علـى إجنـاز هـذا            
نصري «، و »قاسم حممد عباس  «: وأخص منهم الصديقني الباحثني   . الكتاب
أسـامة  «وأشكر لألستاذ   . »عبد الزهرة زكي  «، والصديق الشاعر    »غدير

مبادرهتما الكرميـة بتيـسري     » ظيماء حممد عباس  . د«، و »ناصر النقشبندي 
ولـألخ  . الفرصة لالطالع على وثائق هذا الكتاب، وتصوير مناذج منـها         

وافر الشكر ملا بذله من جهد كبري يف هتيئة نـسخة         » عدنان مزهر «الصديق  
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  .الكتاب األوىل وتنضيد حروفها
ـ «وختاماً ال يسعين إال أن أحيي بإكبار الـصديقة الزوجـة             هيلة س

، تلك اإلنسانة الكبرية اليت وقفت جبانيب طوال مـدة إجنـاز هـذا              »علي
الكتاب، وراجعت معي كل سطر فيه، ووفّرت يل أجواء مثالية للعمل، فلها            

  .مين احترام وتقدير ال حدود هلما

  حسني حممد عجيل  ١٩٩٩ حزيران سنة ٢يف 
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]١[  
  ١٣٢٤ صفر سنة ٣٠القاهرة يف                 املقتبس

 أبريل سنة ٢٤و  جملة أدبية علمية اجتماعية شهرية
١٩٠٦  

  ملنشئها حممد كرد علي بالقاهرة
  .حضرة الفاضل احملترم

وصلين كتابك أعزك اهللا فأنزلته مرتلته من اإلعظام، وسأنشر نقـدك           
  . ليستفيد به القراء)١(على املقتبس

 أما ما تفضلت به من عبارات الثناء فقد كتبه اإلخالص وأماله حب           
وإذا تفـضلت   . وسيطرد إرسال املقتبس إليك هدية مادام يصدر      . التنشيط

عليه بنشر مقالة أو مقالتني يف طريد أجزائه فإن العلم يشكرك علـى مـا               
تتفضل به، على أن ما تكتبه ال يقوم بثمن، ولو أنصف الدهر لكوفئ رجال              

  .األقالم مبا يغنيهم
والـسالم  . م ونفثاتكم هذا وأرجو أن ال حترموا اجمللة من مالحظاتك       

  .عليكم

  الداعي      
  حممد كرد علي  
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]٢[  
  )١١(١٣٢٦ رجب سنة٤القاهرة يف      

   ١٩٠٤ أغسطس سنة ٢٢و
  املقتبس

  جملة أدبية علمية اجتماعية شهرية
  ملنشئها حممد كرد علي 

    .حضرة العالمة املفضال

، )٢(جاءين أول أمس كتابك وضمنه مقالة املالهي وأدوات الطـرب         
 بال اسم، بل ذكرُت أهنا ألحد القّراء        )٣(نشرُت يف الثامن مقالة املُكّاء    وكنُت  
وسيكون هلا كما يكون هلذه وقع حسن عند مجهور احملققني من           . يف بغداد 

أهل العلم، ألهنما تشفّان عن علم واسع وحتقيق بليغ وروح عالية يف خدمة             
  .ةنسأل اهللا أن نأخذ بأيدينا وأن مينَّ عليكم بالصح. احلق

ُيوّزع الثامُن بعد عشرين يوماً يف ميعاده، ويطّرد بعد ذلك كل شهر            
وسيجيء يوم، وما هو بالبعيـد إنْ       . يف شهره حسبما وعدُت يف أول السنة      

                                                           
يالحظ هنا أن األستاذ كرد علي توهم يف تدوين تاريخ هذه الرسالة، ومـصدر              ) ١١(

أنه استخدم ورقة مكتوب عليهـا      _ كما هو واضح يف أصلها      _ هم  هذا الو 
التقوميان اهلجري وامليالدي، وما كان عليه إال أن يضع الرقم األخري منـهما،             

 أغسطس  ٢٢هـ و ١٣٢ رجب سنة    ٤: والصواب. فكتبهما بشكل معكوس  
  .م١٩٠٦سنة 
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شاء اهللا، يكتُب يف املقتبس طائفةٌ من أهل الفضل والعلم، فُتذّيل كل مقالة             
عى إليه ليكـون    باسم صاحبها، أو ُيرمز له حبسب احلال، وهذا غاية ما أس          

، وال أكتُب فيه سوى العلميات والتقاريظ       )١٢( اجملالت األوربية  )٤(على سنعه 
  .ومقالةُ أو حبثاً

اإلقبال عليه حسن إال أنه بطيء، وهذا شأن بضاعة العلم، وهو مـا             
نبحث كثرياً بـشأنك مـع      . وطّدُت عليه النفس مذ عانيُت هذه الصناعة      

 صاحب اإللياذة، وهو يوقّرك ملا كان       )٥( البستاين )١٣(صديقنا سليمان أفندي  
  .يف العراق معرفة شخصية، ويعجب بعلمك وفضلك وتقواك ومروءتك

هذا وّشرفوين مبا يلزم، وال تنسوا املقتبس من شذرة من قلمكم كلما            
  .وجدمت جماالً لذلك، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

              
  الداعي  

  حممد كرد علي

  
                                                           

طاملا أشار إليـه    وهو أمر   » ُسّنة اجملالت األوربية  «لعل الصواب ال ليكون على      ) [١٢(
األستاذ حممد كرد علي يف كتابه وردده، ومن ذلك قوله أيضاً يف صفة اجملمـع               

عمالً بسّنة اجملامع الغربية الـيت      «: العلمي العريب يف الرسالة التاسعة والعشرين     
  ].املراجع/ » سبقته

خمتصرة يف األصل، وكذا يف رسـائل أخـرى الحقـة           » أفندي«كُتبت كلمة   ) ١٣(
  .شارة إليهاسأغفل اإل
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]٣[  
  ١٩٠٦ نوفمرب سنة ١٢القاهرة يف 

  
  .حضرة الفاضل اهلمام حفظه اهللا

 )٦(وفيه حبـث اخلَلـيج    ١٩٠٦ ٢ت٢اآلن أخذُت كتابك املؤرخ يف      
املفيد، أسأل اهللا أن يثبتك عن قّراء املقتبس خرياً، وسأّزين به صدر اجلـزء              

  .احلادي عشر حبول اهللا
 ودمت سيدي نصري العلم . أرجو أن ال حترمين من مالحظاتك العلمية      

  .واألدب

                  
              
  الداعي  

  حممد كرد علي
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]٤[  
  ١٩٠٦ ديسمرب سنة ٢٠القاهرة يف 

  .حضرة املوىل الفاضل ال عدمته

، فأشكرك على عنايتك املتكررة     »)٤(شعراء النصرانية «وصلت مقالة   
ولقد رأيُتَك تشري علّي بأن أُصلح ما أجد فيها، وهذا مـن            . وألطافك الّربة 

 به من حسن الصفات، وستنشر حبول اهللا يف اجلزء الثاين من            بعض ما امتزتَ  
السنة الثانية، ألن اجلزء احلادي عشر متّ، والثاين عشر سـُيبدأ بـه، واألول              

  .يكاد يتم يف مطبعة ثانية أخذُت أطبع فيها ألجرب هذا التأخر

 نقدكم عليه إال علـى      )٨(عسى أن ال حيمل صديقنا صاحب املشرق      
حلقائق واإلخالص يف القَْصد شرفين مبا يلزم، وأطـال اهللا          حممله من تبيان ا   

  .بقاءك
                  

              
  الداعي  

  حممد كرد علي
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]٥[  

  ١٩٠٧ يناير سنة ٢٩القاهرة يف 
  .حضرة السيد الفاضل

، وساءين عدم وصول جزء من شعبان       ٢ك٧أخذُت كتابك املؤرخ يف     
ثالثـة أجـزاء منـه      مع أن اإلرسال مطّرد، وها قد بعثُت مع بريد اليوم ب          

كما أين  . بامسكم، أرجو أن تأخذوا واحدة منها وتعطوا االثنني ملن ينقصهم         
، مـع أنـه     )٩(أسفت جداً لعدم وصول املقتبس إىل العالّمة السيد اآللوسي        

وأنا بعد اآلن أرسل نسخته مع نسختكم، وها أنـذا          . ُيرسل إليه منذ أُنشئ   
يل مبا ينقص اجملموعة عنـده حـىت        أرسلُت إليه اجلزأين األخريين، فاكتبوا      

أرجو منك أن تبلغه سالمي واحترامي، وعساه ال يضّن علـى           . أرسله إليه 
مقالة شعراء النصرانية طبعُت    . املقتبس بفضل علمه وأخباره ولو يف األحايني      

  .نصفها يف اجلزء الثاين من السنة الثانية، ويف اجلزء الثالث استوفيتها كلّها
 يقول يل منذ حنو أسبوعني ليـت        )١٠( العظم كان صديقي رفيق بك   

بلـوغ  «السيد اآللوسي يكتب للمقتبس بشيء من موضوع تاريخ العرب          
، ولو بأن خيتار هو بعض الفصول ويعلق عليها ويزيد فيها، ففي            »)١١(األرب

فقلُت له ليس من الّدالة علـى الـسيد         . ذلك من الفوائد للقّراء ما ال خيفى      
 أن أخاطبه يف هذا املعىن، وإذا جرت مناسـبة اآلن           اآللوسي ما أستطيع معه   

  .)١٢(فرجائي أن تذكر له ذلك، والشيء بالشيء ُيذكر
  .وأرجو أن ال حترمين من خدماتك، أطال املوىل بقاءك للداعي

  حممد كرد علي
طّية كتاب لداود أفندي فتو أرجو أن تبعث من طرفك َمْن يوصـله             
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ألن الرجل ال جياوب فلعلُه جييبين      له، ولو كان يف ذلك تصديع لك، وذلك         
  .هبذه الواسطة
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]٦[  
  ١٩٠٧ مارس سنة ٢٦القاهرة يف   

  .حضرة العالّمة احملترم 

 شباط املاضي، وعرفُت ما أمر به السيد ٢٥أخذُت كتابك املؤرخ يف     
 فكنُت أريد أن أرسله حال أخذي أمركم،        )١٣(اآللوسي أما كتاب اجلاحظ   

ول إن الكتاب مل ينجز منه إال األجزاء األربعة         إال انين توقفت من أمرين األ     
والثاين انين ِحـرُت    . األوىل والطبع متوقف، وما أدري إنْ كان يكمل أم ال         

أما مثن  . يف طريقة إرساله، وأظُن طريق اهلند أسلم وإن كانت نفقاهتا أصعب          
الكتاب فخمسون قرشاً مصرياً، أي نصف جنيه، وإذا أخذ هو ورسـائل            

كلها فإنه بسبعني، والبد أن تكون أجرة الربيد غالية بـالنظر            )١٤(اجلاحظ
  .عّرفين أمر اُألستاذ ألعمل به حاالً. لثقله

 مىت سنحت   )١٥(وسأنظر يف اقتراحه أعّزه اهللا من طبع كتاب األنواء        
يل الفرصة، وعساكم أنتم ال تضنون على املقتبس مبا لديكم أو لدى السيد             

ة واألدبية، لرتّين هبا صدره، فإن عند السيد،        اآللوسي من املخطوطات العلمي   
وقلْ له إن التقّية ال ختلص صـاحبها        . )١٦(على ما يبلغين، أشياء كثرية نافعة     

  .كل حني، واألوفق يف االعتزال مهما كانت احلال
وقد بعثت مع الربيد باجلزء األول من السنة املاضية، وأرجـو أن ال             

  .ويرعاكمحترموين من أسطركم، واهللا يتوالكم 

  رد عليكحممد  الداعي        
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]٧[  
  ١٣٢٥ ربيع األول سنة ٢٠القاهرة يف 

  ١٩٠٧ مايو سنة ٣ ويف 
  .حضرة الصديق الفاضل

، وغـداً   »)١٧(كعبة ومكة وكربالء  «أخذت أمس كتابك وفيه مقالة      
 واسم املكاتب وجعلت    )١٨(أدفعها للطبع بعد أن حذفت منها اسم املقتطف       

أحد املراسلني، ألين ال أحب أن ندخل مع أحد يف          بدهلما إحدى اجملالت و   
مناقشة، وأظنك توافقين على رأيي وما أدري إىل اآلن ماذا سيكون من أمر             

  .صديقنا األب شيخو وكيف يثور ويهيج مىت قرأ بقية الرد؟

مالحظاتك بشأن طبع املقتبس يف حملها، وقد تداركت ذلك على ما           
 أما التأخري فلم يكـن بيـدي، ألين         يتضح لك من تالوة أجزاء هذه السنة،      

حتت رمحة املطابع، والوقت ال قيمة له عند أرباهبا، وأنا أصيح ألخرج العمل             
ولكان طبعت يف مطبعتني يف آن واحـد، وسـعيت يف           ! يف وقته وهيهات  

تأليف ثالثة أجزاء يف وقت واحد زيادة على شغلي اليومي الذي ال منـاص        
ومع هـذا   . )١٩(لتحرير يف جريدة املؤيد   وهو ا ) أربع ساعات كل يوم   (منه  

فأنا أشـكر فـضلك وغريتـك وحـسن         . فاملأمول أن ال تتأخر بعد اآلن     
  .نصائحك

ولـو مل  . سألتين أيدك اهللا أن أكتب إليك شيئاً يف منشأي وتـرمجيت    
يكن لك مقام يف قليب لَتنّصلُت من إجابة سؤلك، كما سبق يل أن فعلـت               
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ذا الطلب، ذلك ألين أعتقد أن ليس يف حيايت         مراراً فيمن تقدموا إيل مبثل ه     
  .إىل اآلن ما ُيدّون ويكون خليقاً بالذكر

إىل دمـشق يف    » شـهرزور  «)٢٠(جاء جدي حممد من الـسليمانية     
التجارة، فراقته واختذها موطناً، وهبا ولد والدي ونشأ يف التجـارة أيـضاً             

  .)١٤(١٢٩٣وأولدين من أم جركسية يف سلخ صفر سنة 

سة من عمري تلقيُت القراءة العربيـة ومبـادئ العلـوم           ويف الساد 
وبعد أن نلـُت    . اإلسالمية واحلساب والطبيعيات يف مدرسة ابتدائية أمريية      

شهادهتا دخلُت املكتب الرشدي العـسكري، فأمتمـُت فيـه الـدروس            
االستعدادية وحزُت شهادهتا، وشرعُت يف خالل ذلك أتلقى االفرنسية على          

 يف دار أيب فما خرجـُت       )٢١(إيلّ زهاء حولني كاملني   معلم خاص كان يأيت     
من املكتب حىت أحكمُت االفرنسية بعض اإلحكام، وصرُت أفهُم آداهبـا           
وأكتُب فيها بدون أن تتعاصى علّي، كما تعلمُت العربية والفارسية قلـيالً            
والتركية أكثر ألن العلوم درستها بالتركية يف تلك املدرسة، ولكين كنـُت            

وملـا  .  إىل مطالعة الصحف العربية وأقتين الكتب األدبية والتارخيية        أميل جداً 
انتهت مدة الدراسة أخذُت أختلُف إىل مدرسة اآلباء اللغازاريني يف دمشق           
إلحكام آداب االفرنسية، فقرأُت فيها املعاين والبيان وشيئاً مـن العلـوم،            

ث ساعات  ومرنُت على اإلنشاء الفرنسوي فكنُت أصرُف فيها كل يوم ثال         
ويف تلك املدرسة قوَي عزمي على إتقان العربية، وكان فيهـا           . قبل الظهر 

أستاذ حليب يدّرس آداب العربية، وكثرياً ما كنت أتفاوُض معـه يف آداب             

                                                           
  .١٨٧٦يوافق يف التقومي امليالدي أواخر شهر آذار سنة ) ١٤(
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الفرنسيس وشعرهم، وهو يقّرعين على هتّوسي هبا ويصُف يل آداب لغيت، مث            
طريقة الدخول يف بـاب  قرأُت عليه طرفاً من ديوان املتنيب، وأخذ يشرح يل   

  .الكتابة العربية

وكنُت يف خالل تلك املدة أواظب على دائرة األمـور األجنبيـة يف             
إال انين دخلته كارهاً إجابة إلحلاح      )  غرشاً ١٣٤(والية سورية براتب زهيد     

 على أن هذه الوظيفـة مل تعقـين عـن الطلـب             )٢٢(والدي وطلباً لرضاه  
بشيخ األدب يف الشام اليوم السيد حممد       والتحصيل، واتصلت إذ ذاك أيضاً      

 وبكثريين غريه من رجال األدب والعلـم واألخـالق          )٢٣(املبارك اجلزائري 
وكان أجلُّ َمْن خترجُت هبـم العالّمـة الكـبري الـشيخ طـاهر         . الفاضلة
 عامل مصر والشام بال نزاع، فمن علمه اسـتفدُت وبأخالقـه            )٢٤(اجلزائري

ويف سـن   . ا زلُت إىل اآلن أستضيء بنرباسه     ختلقُت وعلى يديه سلكُت، وم    
 تويف والدي، وخلّف يل أوالداً صغاراً جعلين وصياً عليهم          )٢٥(التاسعة عشرة 

  .من بعده، وأمحد اهللا على أن ُعنيُت بتربيتهم
ويف الثانية والعشرين من عمري ُعهد إيل بتحريـر جريـدة الـشام             

 يل املدرسـة األوىل يف      ، فحررهتا ثالث سنسن متوالية كانت     )٢٦(األسبوعية
 أن أؤازر املقتطـف     )٢٧(التحرير، مث دعاين صديقي األمري شكيب أرسـالن       

وكانت . فلبيُت طلبه، وظللُت على مراسلته مبوضوعات خمتلفة مخس سنني        
الكتابةُ يف املقتطف هي اليت ألقت يف نفسي أن أمتحض خلدمة العلم، وأُعّد             

طة يل تعّرفُت هبا إىل كثريين من       نفسي للعموميات، وكانت هذه اجمللة واس     
  .محلة العلم وأرباب األقالم يف مصر والشام والعراق وأمريكا
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ويف تلك األعوام طالعُت معظم كتب األدب والتاريخ واللغة املعروفة          
بالعربية، وكنُت استظهرُت القسم األعظم من ديـوان املتـنيب ومقامـات            

  . مث تناسيته)٢٨(احلريري

 مصر للسياحة فطلـبين صـاحب الرائـد          هبطتُ ١٩٠١ويف عام   
 أن أحرر جريدته، فحررهتا عشرة أشهر، مث رجعُت إىل دمشق           )٢٩(املصري

بعد أن لغط بعض املتجسسني يف أمري، وتقدموا إىل واليها بأين من املنكرين 
، إال أنه سفههم وكـذبت      )٣٠(على السياسة والساعني يف دّك أسس الدين      

بعد عوديت إىل دمشق ملعاطاة الزراعـة يف أرض         األياُم مساعيهم، وانصرفُت    
لنا يف الغوطة امسها جسرين تبعد عن احلاضرة ساعة، وهناك كنـُت أراوح             
بني املطالعة والتأمل يف ملكوت اهللا والنظر يف شؤون الزراعة، إال أن أناسـاً              
ال يهنأ هلم بال إذا ارتاح الناس، وخصوصاً يف بالد ال عمـل ألهلـها إال                

 يف شتاء   )٣١(اهتم وإضاعة أوقات العاملني، اهتموين بتهمة سياسية      تضييع أوق 
، ففشت احلكومةُ داري يف دمشق، وأخذْت ما عثـرْت          )١٥(هـ١٣٢٣سنة  

عليه من دفاتري ومذكرايت، وكنُت متغيباً عنه فطلبتين أوالً مث تبّين هلـا أين              
عد وب. بريء مما اهتمت به، فأعيدت إيل أوراقي، وطّيبت احلكومة خاطري         

ذلك سعيُت يف االستعداد للهجرة إىل مصر واختاذها موطناً ثانياً كما اختـذ             
ونقلُت من أمكنين نقلهم من عيايل، وال يزال        . جدي دمشق بعد السليمانية   

هناك قسم منهم ينتقل بني دمشق وبريوت، ويتعلم الصبيان منهم يف الكلية            
  .األمريكية

                                                           
  .١٩٠٥توافق يف التقومي امليالدي هناية سنة ) ١٥(
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يف األسبوع الذي هبطتها    رحلُت إىل مصر وأنشأُت املقتبس وتوليُت       
 اليومية سنةً، مث انتقلت منها إىل حتريـر         )٣٢(فيه رئاسة حترير جريدة الظاهر    

وعندي كتب ألّفتها أو ترمجتها مل يساعد الوقـت إىل اآلن علـى             . املؤيد
  .إخراجها

أما نزعيت فهي اليت تقرؤها الشهر بعد الـشهر يف املقتـبس ال أرى              
تغال فيها سقيم، وأرى خري ما ُتداوى به هذه         االشتغال بالسياسة، ألن االش   

األمة نشر التعليم األوريب، وأن ُيعلّم الدين تعليماً عملياً بسيطاً مرجوعاً فيه            
ومن رأيي أنـه ميكـن      . إىل الكتاب والُسّنة بدون نظر إىل أقوال املذاهب       

اً يف  للمسلم أن يكون متديناً مطبوعاً على التساهل الديين ومتمدناً باحثاً جمرد          
  .كل فن ومطلب

ومما أقّصه عليك من باب التسلية لتعرف كيف ترّبـى األميـال يف             
 إىل دار أحـد  )٣٣(النفوس انين ذهبُت مرة مع والديت وأنا يف اخلامسة أو أقل         

، فلما رأيُت الكتب مصفوفة يف خمدعه علـى اجلـدران           )٣٤(علماء دمشق 
. هذه كتب العلـم : يلوالرفوف راقين منظرها، فسألُت والديت عنها فقالت       

البد يل يا أماه أن احترف هبا، لتكون عندي         ! فأجبتها ما أحالها من صنعة    
  .كتب كثرية

ومن أنا حىت أكتـب هـذه       . )٣٥(أراين أطلُت عليك يف ترمجة نفسي     
األوراق يف ذكر أحوايل على حني ما زلُت وال أزال طفالً يف تلقي العلـم،               

  .لعملطفالً يف مدرسة احلياة، طفالً يف ا

  حممد كرد علي: كتبه .والسالم عليك والرمحة والربكة
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     ]٨[  

  ١٩٠٧ يونيو سنة ٧القاهرة يف 
  مكتبة اهلالل

  .حضرة األب الفاضل العزيز
 نيسان املاضي وقد فهمُت أنه وقـع        ٢٣انتهت إيلّ رسالتكم بتاريخ     

وهذا كما ال خيـالفكم ممـا       .  بعض أغالط مطبعية   )٣٦(يف رسالتكم األوىل    
. ت به البلوى فال أرى أن نصحها، ورمبا وقع مثلها يف القسم الثاين أيضاً             عّم

وأخربكم أن الرسالة راقت كثريين من املشتغلني اخلالني عن الغرض وقـد            
 ولكنه ُمَتلَطَّف فيه أكثر من تلطفنا على        )٣٧(أتاين املشرق أمس وفيه رّد عليها     

  .ما أرى

مسة مـن تـاريخ التمـدن       ويف هذا الربيد بعثُت إليك باألجزاء اخل      
.  يف البوسطة االنكليزية مـسجالً     )٣٩( وكتاب أنساب العرب   )٣٨(اإلسالمي

 واملقتطف وأظّن أن العثور علـى أجـزاء         )٤٠(أحبثُ لك عن أجزاء اهلالل    
مقالة الكعبة وكربالء تأتيكم    . املقتطف بالسعر الذي طلبتموه يتيسر لنا أكثر      

  .ال كثرية إال أهنا منظمةالصحة حسنة واألشغ. يف الربيد القادم

  .وأطال اهللا بقاءكم. هذا وأرجو أن ال تقطعوا رسائلكم عين

      الداعي          
  حممد كرد علي          
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 ]٩[  
  )١٦(١٣٢٥ مجادى األوىل سنة ١٤القاهرة يف 

  .حضرة األب الفاضل اهلمام
نعم . أخذُت أمس كتابك وشكرُت ألدبك وفضل علمك على اجمللة        

، فرأيته كمـا  )٤١(خر ما خطه يراع صديقنا األب شيخوأنا قرأت منذ أيام آ  
تنبأَت أنت ال خيرج عن معظم أحباثه اليت له أرب يف بثّها مث جييء فيعتـذر                

  .باملراقبة، وعلى كلِ فاملسألة أسلم
بعثُت لك باجلزء األول الذي نقصك عساك تكون راضياً عن أحباث           

فعتـها اآلن إىل الطبـع    د)٤٢(املقالة يف تصحيح قصيدة الـسموأل    . املقتبس
حبسب إشارتك ومل أحذف منها سوى أشياء قليلة ال دخـل هلـا يف روح               

هذا وأرجو أن ال تقطع عين كتبك فإين أستأنس منها ريح العلم            . املوضوع
 )٤٣(ولقد قال يل مساحة العالّمة السيد توفيق      . واألدب والتحقيق والتمحيص  

اهلية من خري ما تال من األحباث        أن مقالة شعراء النصرانية يف اجل      )١٧(البكري
هـذا واهللا   . العلمية، ومتىن لو طُبعت يف حدهتا ووزعت على أهـل األدب          

  .يتوالك ويسددك
  الداعي            
  حممد كرد علي            

  
  

                                                           
  .م١٩٠٧ حزيران سنة ٢٥املوافق لـ ) ١٦(
  .»هو نقيب األشراف يف مصر«: دون األب الكرملي فوق امسه هذه العبارة) ١٧(
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]١٠[  
  

  .)١٨(إىل العالّمة األستاذ األب أنستاس ماري الكرملي طال بقاؤه

ك كتـاب مـسال   .  قرشـاً  ٧٢وصل كتابكم وضـمنه احلوالـة و      
 سكرتري جملة النظام وقد كلّمين بشأنه منذ … انتبه له ورمبا طبعه   )٤٤(األمصار

مل يتهيأ إيلّ ابتياع شيء مـن األجـزاء         . األول والرابع أُرسال مع هذا    . أيام
  . ووضعه…املطلوبة بالسعر الذي تطلبه وأنا ساعٍ يف ذلك

. وسيهذا وأرجو أن ال تقطعوا رسائلكم عين وشوقي إىل العالّمة اآلل          
  .والسالم عليكم

                
  يالداع      
   كرد عليحممـد      

  

                                                           
فُقد جزء من طرفها األيسر     _ اقة بريدية   الرسالة غري مؤرخة، وهي يف األصل بط      ) ١٨(

بعث هبا كرد علي من القاهرة إىل بغـداد عـن           _ تراها ناقصة بعض األلفاظ     
 كما يظهر يف اخلـتم      ١٩٠٧ متوز سنة    ٢٩طريق اهلند، ووصلت إىل بغداد يف       

  .فيكون تاريخ إرساهلا يف منتصف هذا الشهر تقريباً. الربيدي عليها
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]١١[  
  املقتبس

 ١٣٢٥ رجب سنة ١٣القاهرة يف   جملة أدبية علمية اجتماعية شهرية
    ١٩٠٧ أغسطس سنة ٢١و  

        .حضرة الفاضل األجلّ
طال العهُد برسائلك وأخبارك بعد تلك احلوالة اليت أقبضتها يف حينها           

ا اآلن فإن الداعي إىل تسطريه أنين وجدُت لك أعـداداً           أم. وأظنين أعلمتك 
كثرية من املقتطف، بل وجدُت لك نسخة تامة جملدة بنحو نصف سـعرها             

فإن كنت تريدها كلها فما عليك إال تكتب يل بذلك وتبّين           . على ما حتب  
يل أقرب الطرق وأرخصها يف إرساهلا إليك، ألهنا تكلف فيما أحسب أجرة            

َت تريد أجزاء متفرقة فأخربين عن سنيها بالضبط ألرسلها يف          كبرية، وإذا كن  
  .احلال

أبّشرك بأنين عزمت زيادة املقتبس ملزمتني من السنة املقبلة أجعلهما          
رواية كاملقتطف واهلالل يف اآلخر، ألين رأيُت للروايات رواجاً عظيماً هنا           

سى أن تـتم يل     وقد اتبعُت الورق الالزم لسنة فع     . والعلميات ال ُتقرأ جمردة   
األمنية بانتشار اجمللة يف ربوعكم أكثر مما هي منتشرة ألنين ال أزيـد قيمـة               

وعساك رضيت عن مقالة قصيدة جمهولة للـسموأل ومل جتـدها           . االشتراك
ولو كان عندكم   .  كثرياً وأرجو أن ال تنَس املقتبس من تعطفاتك        )١٩(متسرعة

  .ودمتم للداعي. الًَحرٌّ فحرُّنا يوازي َحرَّكم أو ينقص عنه قلي
                                                           

  .ووجدهتا أقرب ما تكون إىل ما أثبتُّه.  األصلالكلمة غري واضحة يف) ١٩(
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  حممد كرد علي            
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]١٢[  

  ١٩٠٨ مايو سنة ١٧القاهرة يف   
  

  .حضرة األب اجلليل
وإين أرجـو   . أخذُت كتابك وكنُت أتشوَُّف إىل كالمك وخطابك      

 إليـك، ألن    )٤٥(عدم املؤاخذة الضطراري إىل إعادة مقالة تصحيح األغاين       
  .قتبسهذا النوع من املقاالت ال يوافق نشره يف امل

وقد رددُت قبلها اآلن رسالتني من نوعه لرجلني كـرميني صـديقني    
 ما  )٤٦(أحدمها من املشتغلني باللغة يف القاهرة زاَد على أغالط لسان العرب          

، ومقالة من أحد أصـدقائي يف بـريوت         )٤٧(فات الشيخ إبراهيم اليازجي   
لتني مل  صّحح فيها ما وقع لليسوعية من غلط يف كتاب نشروه، وكلتا املقـا            

أرَض أن أنشرمها ألن قّراءنا حيبون املقاالت اليت يستفيدوهنا مباشـرة دون            
اللغة العربية يف طـور     «الرجوع إىل كتب أخرى، مثلها مقاالتكم للمشرق        

اشـتقاق  «و» )٤٩(والسَّْيلى والِسِلى أو بالد الَسَرق    » «)٤٨(النشوء والتكون 
ـ  » «)٥١(ومعىن حلب » «)٥٠(اسم القرامطة  والتـنني أو   » «)٥٢(دادوغرق بغ

» )٥٥(ومدارس الزوراء يف عهد اخللفـاء     » «)٥٤(ودير الزور » «)٥٣(اإلعصار
وغـري  » )٥٨(واهلياطلة» «)٥٧(وقصور الربامكة » «)٥٦(وأول متحفة للهوام  «

فإن مثل هذه ال يتأخر املقتبس عـن نـشرها إذا           . ذلك من أحباثكم املفيدة   
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كم طّيه لتحفظوها عسى أن يعيـد       ولذلك رددُت املقالة إلي   . جاءته بالشكر 
  .طبعه أحٌد هنا فأخربه مبا صححتم منه من أغالط األغاين

  .هذا وشّرفوين خبدمتكم، واهللا حيفظكم
              
  الداعي  

حممد كرد               
  علي
LE manuscrit que vous avies envoye sera trouve 
chez     

)٢٠(vous.   

                                                           
ويعين باملخطوط هنـا    . »سُيعاد إليك املخطوط الذي بعثَت به     «ترمجتها احلرفية   ) ٢٠(

وقد قام بترمجة هذه العبارة عن الفرنسية مـشكوراً         . »تصحيح األغاين «مقالة  
  فاحل حسن«الصديق الباحث 
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]١٣[  
  

 صفر سنة ٢٠س            دمشق يف إدارة جريدة وجملة ومطبعة املقتب
٢١(١٣٢٩(  

  
  .حضرة الفاضل اُألستاذ

 )٥٩(السالم عليك والرمحة وبعد فقد تلقيُت بطاقتك واملقالة الربجانية        
وأرسلُت إليك العدد العاشر، وسأنشر املقالة يف صدر اجلزء الثالث أو الرابع            

 للمقتبس يف مثـل     من املقتبس ألين أُعجبُت هبا كثرياً، وأظن أنكم مل تكتبوا         
وأرجو أن تكون مقاالتكم إلينا من      . حتقيقها اللّهم إال مقالة شعراء النصرانية     

  .هذا النمط يف التحقيق بعد ذلك لنرفع مبا ختطه يراعتكم رؤوسنا

 من مالحظاتكم، وأطـال اهللا بقـاءكم        )٢٢(هذا وأرجو أن ال متلَّون    
  .سيدي

  الداعي حممد كرد علي

                                                           
  .م١٩١١ شباط سنة ٢٠املوافق لـ ) ٢١(
  متلوا: والصواب. كذا) ٢٢(
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]١٤[  
 ربيع الثاين ٢لة ومطبعة املقتبس              دمشق يف إدارة جريدة وجم

  )٢٣(٣٢٩سنة 

  .سيدي األخ اُألستاذ
 وفيه حتقيق الشرطي    ١٩١١ آذار سنة    ١٦تناولُت كتابك املؤرخ يف     

وإين . ، وسأنشرها يف اجلزء الرابع أو اخلامس هي ومقالة الربجان         )٦٠(والَورِق
  . العلم واآلدابأشكر فضلك على حتقيقك، جزاك اهللا خرياً عن

عمالً بإشارتك سُترسل اجمللة بامسكم بعد اآلن إىل مجيع مـشتركي           
 خيابركم بذلك وهو يتوىل اإلدارة، وهذا أيضاً        )٦١(البغداديني، وأخي حممود  

إذا كان اجلزء الذي أرسلناه مل يصل حىت اآلن         . من مجلة غريتكم على العلم    
ألشغال ميـسورة ولكنـها     الصحة حسنة وا  . )٢٤(فأعلمونا لنرسله مسوكراً  

وقد شعرُت بأن مكانة جملة املقتبس تزيد يومـاً فيومـاً يف األنديـة     . كثرية
العلمية يف أوربا، إال أن حجمه يضيق عن استيعاب كل ما لديه من املـواد               
واخلوض يف املوضوعات اليت ختطر لنا وحتتاج إىل حبث ودرس ونظر ومادة            

الص من هذه املآزق ولو كـان       وما أدري كيف اخل   . كتب شرقية وغربية  
للمجلة مورد ربح يهم لفرضُت أجوراً ملن أعهد فيهم الكفاءة عن طـرق             
هذه األحباث العارضة كما تعمل جمالت أوربا، ولكن ميزانية اجمللة بعـد أن             
أصاهبا ما أصاهبا من الوقوف يف العام املاضي ال تسمح لنا باإلقدام على هذا              

يكتب يل برأيه يف هذا الشأن، وعن أجنع الطرق     ولعل سيدي اُألستاذ    . الفكر
خلدمة العلم واآلداب وتطبيق مفاصل امليزانية ما أمكن فان الربح ال نطلبـه             

                                                           
  .م١٩١١ نيسان سنة ٢املوافق لـ ) ٢٣(
  . وتعين املضمونSecureمعربة عن الكلمة اإلنكليزية ) ٢٤(
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  .اآلن من اجمللة
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  الداعي حممد كرد علي
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]١٥[  
 مجادى األوىل ٢٧إدارة جريدة وجملة ومطبعة املقتبس        دمشق يف 

  )٢٥(٣٢٩ سنة

  

  .سيدي اُألستاذ العزيز
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد فإين سررُت وُسـّر بعـض            

ملا عرفوا وعرفُت من أحباثكم » لغة العرب«أصحايب ممن أخربهتم مبشروعكم 
وإين ملوقٌن بأن جملـتكم     . املمتعة وَنفََسكم الطويل يف خدمة العلم واألدب      

 العريب أضعاف ما خدمها به كـثري مـن          ستخدم اآلداب العربية والتاريخ   
اجملالت واجلرائد اليت متزج أحباثها مزجاً وختلط بينها خلطاً، فلغة العرب هي            
والشك أول جريدة أو جملة عربية على األسلوب الغريب يف بـالد العـرب              
والسيما العراق منها، فأرجو هلا كل جناح، واين مستعد لتقدمي كل خدمـة             

  . أعمايل الكثريةهلا بقدر ما تسمح يل

ال سبيل إىل اقتناء جمموعة تامة من جريدة املقتبس ألن أعـدادها أو             
ومع هذا فقد أرسـلُت إلـيكم    . أكثرها فُقدْت وليس لنا منها جمموعة تامة      

                                                           
إبـراهيم  . وقد نشر صورة هذه الرسـالة د      . م١٩١١ أيار سنة    ٢٦املوافق لـ   ) ٢٥(

الـصادر  » األب أنستاس ماري الكرملي وآراؤه اللغوية     «السامرائي يف كتابه    
ب خلل طباعي ظهرت صفحتا هذه الرسالة على الصفحتني         وبسب. ١٩٦٩سنة  
  . من الكتاب٢٣١ و٢١٦
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  .٦٤٨بالعدد 
 أعجبتين كسائر ما ختطه أناملكم وسأوشح هبا        )٢٦() ٦٢(مقالة الزازرة 
  .أحد األجزاء املقبلة

 ولكـن ال    )٦٣( يف جرائد الواليات   )٢٧(من انتقاد مقاليت  أنا أسّر جداً    
يفوتك أن اجلريدة اليومية ُيغتفر هلا يف اجلملة ما ال يغتفر لغريها من اجملالت،              

على . وبعض األلفاظ األعجمية مما عّمت به البلوى فال سبيل اآلن إىل نزعه           
تيب والتـأليف   أنين أُسّر باألكثر إذا انتقدمت جملة املقتبس كلها من حيث التر          

  .والتعريب واألحباث وغري ذلك
سأعمل بإشارة األخ يف مكافأة الكُّتاب بقدر ما تسمح به ميزانيـة            

 )٦٤(هذا وأرجو إبالغ سالمي إىل األخ عبد اللطيف أفنـدي ثنـّين           . اجمللة
صاحب الرقيب واستعجاله بإرسال ما طلبناه منه من املواد لـنخلص مـن             

  .قتبس على امل)٦٥(دعوى ناظم باشا

ومن هنا أخي حممود يسأل خاطركم الكرمي راجياً أن ال تقطعوا عنه            
  .واهللا يدميكم لآلداب والعلوم. أخباركم الساّرة

              

  الداعي حممد كرد علي

  
                                                           

  .٦٢تنظر احلاشية » الزرازرة«والصواب . كذا) ٢٦(
  .»مقااليت«: ولعله يريد. كذا) ٢٧(
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]١٦[  
 مجادى األوىل سنة ١٢إدارة املقتبس                          دمشق يف 

٢٨(١٣٣١(  

  

  .سيدي العالّمة اُألستاذ
، فحمدُت اهللا على    ١٩١٣آذار سنة   ٣ األخ املؤرخ يف     أخذُت كتاب 

وأّي يوم ال يشكره قّراء املقتبس علـى      . صحته وشكرته على مقالته للمجلة    
جملة املقتبس أصيبت بدوار من كثرة التنقل واألسـفار         . بيض أياديه عليهم  

ولكن املأمول أن نعود بعد     . خصوصاً بعد بيع املطبعة واشتداد األزمة املالية      
أما أنا فقد اغتنمُت هـذه      . تهاء احلرب هبّمة فنصدر األعداد املنكرة علينا      ان

 ١٤ الذي أنا مباشر بتأليفه منذ       )٦٦(»خطط الشام «الفرصة وأخذُت بإكمال    
، ولكنين ال )٦٧(عاماً، وقد كدُت أنتهي من تصفح ما يلزم له باللغات الثالث  

قى حمل للشك يف تصور     أستغين عن رحلة ولو إىل إيطاليا لتجويده حىت ال يب         
وهذا البحث يستغرق حنـو ألـف       . هذه البالد من حيث القدمي واحلديث     

 وسأهتم  ٤٠٠صفحة من صفحات جملة املقتبس وحرفها، كتبُت منها حنو          
باإلتيان على الباقي وأنشره أوالً يف اجمللة مقاالٍت مث أمجعه على حدة حىت ال              

عرب وقد جلّدُت السنةَ األوىل اليت      أنا معجب واُمي احلق بلغة ال     . يكلف كثرياً 
. تكرمتم هبا، وأرجو أن متنوا علّي بإرسال اجلزء اخلامس من السنة الثانيـة            

                                                           
  .م١٩١٣ نيسان سنة ١٩املوافق لـ ) ٢٨(
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أسفُت علـى   . وقد كتبُت ما تيسر تقريظاً عليها مؤخراً يف أحد أجزاء اجمللة          
رداءة طبع السنة األوىل وصغر احلجم فإن موادها من أنفس ما يتنافس فيـه              

اريخ ُيرجع إليه يف حالة العراق وآدابه وترقيه وآثاره، بارك          الباحثون، وهي ت  
  .اهللا فيك ونفع بك العرب والعربية

شّرفين مبا يلزمك من األوامر، وإن لساين عاجز عن شـكرك، وإذا            
 )٢٩(اجتمعَت باُألستاذ عالمة العراق السيد حممود شكري اآللوسي فـاقرأه         

  .ودمت ألخيك. سالمي واحترامي

  د عليحممد كر            

                                                           
  .»فأقرئه«: والصواب. كذا) ٢٩(
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]١٧[  
  )٣٠(١٣٣١رجب سنة ٥دمشق يف   إدارة املقتبس

  .سيدي العالّمة الكامل
اآلن تناولُت كتاب األخ وتلوته مسروراً بصحته ونشاطه، ويف ُدْرجه          
مقالة مل أمتكن من تالوهتا، ولكنين على أشد الثقة من أهنا سُتضاف إىل آثاره              

  .الرائعة يف املقتبس وأفضالكم عليه طفالً ويافعاً
اآلن كتبُت إعالناً يبقى مدة يف املقتبس اليومي عن جملة لغة العـرب             

وقد كنُت منذ ساعتني يف دار الصديق العالّمة الشيخ مجال الـدين            . النافعة
 فذكرناك وحنن نتلو آخر عدد قَِدم اليوم من اجمللة الفريدة، وهو            )٦٨(القامسي

 وذكرنا السيد اآللوسي ،)٦٩(ُيثين على مهّة األخ ويعجب بفضله وأدبه وغريته  
  .أيضاً عالمة العراق، أمتعنا اهللا بوجوده

إىل اآلن مل يصدر العدد الذي فيه تقريظ اجمللة، ولكنين زيادة على ما             
أقول هذا بـدون    . كتبُت وأكتب عنها ألهنا واُمي احلق مما ُيقتىن وُيستفاد منه         

 عن انتقادها   مصانعة وأنت تعلم أخالقي ولو كانت إىل الضَّعف ملا تأخرتُ         
أمّدك اهللا مبدده خلدمة هـذه      . )٧٠(بل وإسقاطها مهما كانت بيننا الصداقة     

  .اللغة واألمة
  .شّرفوين خبدمتكم، واهللا حيفظكم

              

                                                           
ب الكرملي ازاء هذا التاريخ     وقد دّون األ  . م١٩١٣ حزيران سنة    ١٠املوافق لـ   ) ٣٠(

  .»١٩١٣ حزيران سنة ٢٤ رجب أي ١٩وصلين يف «: ما نصه
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  للداعي  
  حممد كرد علي
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]١٨[  
  ١٩١٣ متوز سنة ٢٣دمشق يف 

  

  سيدي اُألستاذ العالّمة احملترم

يف ُدْرجه مقالـة راعيـة       متوز و  ١٢اآلن تناولُت كتابكم املؤرخ يف      
 فقد أفضلتم وزدمت على املقتبس، وما يدري املقتبُس مباذا يقابلكم           )٧١(اخليل

والغالـب يف   . على جزء من مجيلكم فسأنشر شيئاً بشأن جملة لغة العـرب          
األعداد اليت مل تصلكم فإذا كانت مل تصلكم حىت اآلن اطلبوها من اإلدارة             

الناً آخر عنها اطلعوا عليـه وسُينـشر يف         واليوم كتبُت إع  . لترسلها إليكم 
عشرين يوماً وأرجو ان تكتبوا غريه بقلمكم موّضحاً مفّصالً لننشره علـى            

أما أنا فال أقّصر واهللا كل مرة مـن         . مدة طويلة ويكون على لسان املقتبس     
، ولكن ما احليلة والنهضة األدبية ميتة يف هذه الديار فعسى أن            )٧٢(التنويه هبا 
 احلرب أحسن من اآلن، فان احلرب قضت على العلم وعلى كل            تكون بعد 

حركة يف البالد، وهذا كما تعلمون هو الواقف مبقتبـسنا الـشهري عـن              
 )٧٣(أرجو أن يكون نصيب لغة العرب البقاء وطول احلياة السعيدة         . الصدور

خصوصاً ونفقاهتا أقل فيما أحسُب من املقتبس، ألنه سبع مالزم واملقتـبس            
  .رف الدقيق وأرجو الثبات فيها ألهنا نافعة للغة العربيةعشر باحل

  .هذا والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
              



  
٩٦  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

  الداعي  
  حممد كرد علي
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]١٩[  
  إدارة املقتبس

  )٣١(١٣٣١ذي القعدة سنة ١دمشق يف 

  .سيدي العالّمة اُألستاذ احملترم
 كتابه  أخذُت كتاب األخ اجلليل يف األسبوع املاضي، واليوم أخذتُ        

ولقد ساءين واُمي احلق ما يكيـده       . ١٩١٣ تشرين األول سنة     ٥املؤرخ يف   
وكنُت أود أن تكون أخالقه أرفـع  . األب شيخو جمللة لغة العرب وصاحبها   

من ذلك فأهل العلم يعدون يف احلقيقة على األصابع يف هذا الشرق العريب،             
ألـف  . )٧٤(تصمونومع هذا تراهم متنابذين متشاكسني ال يعلمون عالَم خي        

أسف إذا قضى الرؤساء بإقفال اجمللة، فإننا ننشق منها ريح التحقيق بل أرقى             
فهالّ استطعتم أن تدبروا األمر مع من يلزم وتظلون         . أفكار علمية عن العراق   

على إصدارها ولو باسم شخص مستعار لفائدة القطر العراقي خاصة وفائدة           
  .العرب عامة

شدة إعجايب بأحباثكم كلها ومبلغ اعتباري      أنا أستحي أن أقول هنا      
لشخصكم ومضائكم، أفليس من سبيل إلصـالح ذات الـبني مـع األب             
شيخو، الذي مل يضربكم يف احلقيقة وإمنا ضرب العلم يف قطـركم، وأراد             
إطفاء نور الفضيلة عن أمة حتتاج ملن ينهض بعلومها وآداهبا ويعلّمها تعليماً            

  .نافعاً صحيحاً
. املقاالت اليت مل ُتطبع ما وقع فيها من التعريض بالرجل         سأحذُف من   

                                                           
  .م١٩١٣ تشرين الثاين سنة ٢املوافق لـ ) ٣١(
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واملقتبس الشهري يصدر بعد أسبوع اجلزء الثاين عشر من السنة الـسابعة            
وأنا على الرغم من اشـتغال      . )٧٥(واجلزء التاسع وفيهما ثالث مقاالت لكم     

 الذهن بإقفال املقتبس اليومي أُعّجل يف إعداد مواد للمجلة، وسأشرع قريباً          
بطبع خطط الشام يف طريد أعداد اجمللة، وليتين كنُت قريباً منكم ألتلو على             
مسامعكم فصوالً منه قبل متثيله بالطبع، فاسـتفيد مـن واسـع علمكـم              

  .واستقرائكم
ال تعد باهللا عليك إىل ِذكْر شيء مما ُنشر يف املقتبس عن جملـة لغـة                

خدمة اللغـة واآلداب،    العرب فإنين مل أقم وال جبزء طفيف جداً مما به من            
وقد خدمتم اجملالت العربية ويف املقدمة املشرق خدمة كان جيب أن ُتكافـأ             
عليها بكل ما يف الوسع من أنواع املكافآت ولكن صحَّ فـيكم مـع ذاك               

  .»اتقِ شرَّ َمْن أحسنَت إليه«اخلصم الذي ال يتشّيع إال لنفسه فيما ال يظهر 
ة عامل الُسّنة يف العراق السيد حممود       إذا ضّمكم جملس واُألستاذ العالّم    

شكري أفندي اآللوسي أقرئوه سالمي وذكّروه بأن ال ينسى املقتبس مـن            
فضله، فقّراؤه حيبون أن يتلوا له ولو نبذة كل مدة، خصوصاً والنية معقودة             

أن ُتصدر اجمللة يف سنتها اجلديدة مبظهر قـشيب         _ !       إذا راق جو السياسة   _ 
  . نعوض ما فات، عساها ال متوت بضعفنا وإمهالنايف اجلملة حىت

ارحتُت لصدور جريدة النهضة فالسالم على إخالص صاحبها الصديق  
، فانه بّيض وجه العراق بكتاباته الوطنيـة،        )٧٦(العامل إبراهيم حلمي أفندي   

وعّرف من مل يعرف ما هو هذا القطر العزيز وما هي سياسـته وحركتـه               



  
٩٩   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

 مـن   )٣٢(خيتصر كل االختصار يف املقاالت وميالؤاها     وعساه أن   . االجتماعية
  .أكثر اهللا الناشئة أمثاله. كل ما رق من أحوال العراق

  .هذا وسالمي واحترامي ودمت للمخلص الداعي
حممد كـرد                 
  علي

                                                           
  .»ميألها«: زالصواب. كذا) ٣٢(



  
١٠٠  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

]٢٠[  
 ربيع الثاين سنة ٢٥إدارة املقتبس                           دمشق يف 

٣٣(١٣٣٢(        

  . العالّمة الفاضلحضرةُ اُألستاذ

عدُت من أوربا فتصفحُت يف مجلة رسائل اإلخـوان كتـاب األخ            
، وفيه ما أتاه األب لويس مما تأبـاه        )٣٤(٣٣١ ذي القعدة سنة     ٢٨املؤرخ يف   

وقد كنت يف األسبوع املاضي أكلمه إلصالح ذات البني         . )٧٧(طباع الكرام 
يـُت كالمهمـا     يف روميـة فرأ    )٧٨(يف بريوت، كما كلّمُت األب الْمّنس     

وأرجو أن ال يؤثر ذلك يف مهّة اُألستاذ وأن يظل يف           . متشاكالً ساحمهما اهللا  
لغة العرب كما هو، كما يدوم على اطّراد خطته يف مجيع ما يؤازر فيه من               

  .اجملالت العربية اليت تذكر له بيض أياديه على الدوام

 الشام وهو ال     مبا يفيدين يف خطط    )٧٩(أتيُت من مكتبة العالّمة كايتاين    
 صفحة من صفحات املقتبس وكلها ُنَخب وفوائد وسأشرع         ١٣٠يقل عن   

كما أين منذ الغد أعود إىل طبع اجلزء األول من اجمللد الثـامن             . بطبعه قريباً 
  .من اجمللة

صحيت حسنة ونشاطي كثري بعد سياحة طويلة استغرقت أربعة أشهر          

                                                           
  .م١٩١٤ آذار سنة ٢٣املوافق لـ ) ٣٣(
  .م١٩١٣ تشرين االول سنة ٢٩املوافق لـ ) ٣٤(



  
١٠١   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 
 مما  )٣٥(لرحلة الثانية الغرب  وعشراً، ولكن كل ما يقع نظري عليه بعد هذه ا         

أسأل اهللا أن يرزقنا مهة نتغلب هبا على املصائب         . يثبط العزائم ومييت اهلمم   
  .وحتّمل النوائب يف هذه البالد

هذا وعسى أن يكون األخ يف صحة تامة، وسالمي واحترامـي إىل            
ودمَت لصديقك الذي   . عالمة العصر اُألستاذ السيد حممود شكري اآللوسي      

  .صداقتكيفاخر ب

حممد كـرد                 
  علي

  

                                                           
  .»إىل الغرب«: لعل الصواب) ٣٥(



  
١٠٢  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

]٢١[  
  إدارة املقتبس

  ١٩١٤ أيار سنة ٢١دمشق يف 
  

  .سيدي اُألستاذ العالّمة النحرير أدام اهللا نعمته
 اجلاري، وقرأُت فيه مثاالً آخَر من       ١١تلقيُت كتاب األخ املؤرخ يف      

األمثلة الكثرية اليت قامت حىت اآلن على عواطفه الـشريفة ووّده األكيـد             
نعم إن املقتبس اليـومي قـد       . ريته املتناهية على مصلحة األمة والوطن     وغ

اضطهدته احلكومة مراٍت أربعاً وآخرها من أجل مجلة ُنقلت قَْبلنا يف بعض            
ولذلك عمـدُت أن ال أعـود إىل ميـدان          . )٨٠(صحف بريوت واآلستانة  

 جيري  السياسة، أو أعتقد كل االعتقاد أن للحكومة قانوناً حقيقياً ال صورياً          
وأظّن هذا من تعليق على حمال، الن احلكومة مـا          . على الكبري قبل الصغري   

  .اعتادت يف وقت من األوقات أن جتري يف أعماهلا على حمور العقل والنظام

املقتبس الشهري يطّرد صدوره كما كان، وقد صدر اجلزء األول ويف     
يومني وسنـضاعف   ، ويصدر الثاين هذين ال    )٨١(مقدمته مقالة ملوالي اُألستاذ   

العناية بإخراج بضعة أجزاء منه يف أقل من ثالثة اشهر، حبيث يعود فيـصدر      
خطـط  «وأنا اآلن أعمل يف إعداد مواد كتاب        . جزء كلَّ شهر يف ميعاده    

، ويا ليت سيدي كان قريباً مين ألقرأ عليه بعض فصوله، ويعلمـين             »الشام
 تاماً من بعض الوجوه     وبذلك خيرج العمل  . من واسع علمه ما مل أكن أعلم      



  
١٠٣   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

  .)٨٢(بعد انتظار حنو مخس عشرة سنة
كلما تلوُت جزءاً من لغة العرب يتجلى يل حبثكم العميـق وشـدة             

أمتىن لو اتسع لكم الوقت وتضعون معجمـاً        . ولوعكم يف خدمة هذه اللغة    
 )٨٣(باللغة االفرنسية والعربية حيوي من املواد العلمية ما مل حيوه قاموس جيش           

وبذلك ختدم هذه اللغة خدمة     .  وال غريها من أصحاب املعاجم     )٨٤(وال بلو 
. صاحلة وخيلّد لكم الناس اجلميل، وتذكر اآلداب والعلم أياديكم البيـضاء          

فعسى أن حيل سيدي هذا االقتراح حمله من نظره البعيد وُيعمل فيـه رأيـه               
  .) ٨٥(السديد

ندي اآللوسي  سالمي إىل الصديقني العالّمة اُألستاذ حممود شكري أف       
ودام سـيدي ُمَمّتعـاً بقـواه       . وإىل الكاتب املفضال إبراهيم أفندي حلمي     

  .والسالم عليه ورمحة اهللا وبركاته. ليتجرد خلدمة األمة

  الداعي                  
حممد كـرد                 
  علي



  
١٠٤  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

]٢٢[  
  ) ٣٦(١٣٣٤ ذي احلجة سنة ٢٨دمشق يف 

  .سيدي العالّمة اُألستاذ
وأرجو أن  . )٨٦(احملبوب يف صحة وسالمة   أهنئك بعودتك إىل العراق     

تكون متمتعاً مبا حتبه، قريَر العني بأعمالك العلمية اليت هي مفخر من مفاخر             
أقول هذا ال ُألطريك فأنت أرقى من كل        . العرب العثمانيني يف هذا العصر    

إطراء وأعلى، بل ألشري لك إىل مركزك العلمي الذي رمبا كنـَت أنـت ال    
  .تقّدره حق قدره

 بفضل مصلح   )٨٧(عاد املقتبس إىل الظهور بعد انقطاعه حولني كاملني       
، وسيطّرد، كما  أرجو، صدوره بعد اآلن،        )٨٨(هذه الديار أمحد مجال باشا    

فأرجو إن اتسع لك الوقت أن تنفحه مبا عودته عليه من بنات أفكارك اليت              
معاونة املقتبس  وإن اليد اليمىن اليت امتدت إىل       . يعدُّها يف مجلة ما يفاخر به     

منذ أول انشائه قبل إحدى عشرة سنة لن تضنَّ مبداومة االفضال عليه، ألهنا             
ركن من أركانه، عليها وعلى أمثاهلا من األيـدي يـستند هـذا الـِسفْر               

  .)٨٩(الدوري
الرحلة «و» البعثة العلمية «عسى أن يكون وصلك كتاباي األخريان       

هذا وأرجـو لـك دوام      .  ألرسلهما ، إذا مل يبلغاك اكتبوا إيلّ     »)٩٠(األنورية
الصحة وفراغ البال، وأن تعود فتسلّي نفسك بنشر بعض آثارك العلمية كما            

  .كانت عادتك سابقاً

                                                           
  .م١٩١٦ تشرين األول سنة ٢٧وافق لـ امل) ٣٦(



  
١٠٥   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

  .ودمت ألخيك املخلص
  حممد كرد علي



  
١٠٦  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

]٢٣[  
  ١٩٢١ آذار سنة ١٦دمشق يف 

  .سيدي اُألستاذ العالّمة الفاضل

سأنـشر  . نا وشكرُت عنايتك مبجمع   ٢ك٧أخذُت كتابك املؤرخ يف     
يف اجلزء الثالث من جملة اجملمع، وعددها األول        » )٩١(معرق«قطعة من مقال    

وقد دفعُت للجزء الثالث    . صدر والثاين كاد أن يصدر وسيصالن قريباً إليك       
، )٩٢(من مجلة ما دفعته من األحباث رسالة العالّمة السيد اآللوسي يف األلوان           

أما رسالة نـشر    .  تعميماً لفائدهتا  ورمبا أخرجنا منها مائيت نسخة على حدة      
 فقد وصلتين يف حينها وإين أرقب الفرصة إصدار جملـة           )٩٣(احملاسن اليمانية 

  .)٩٤(أنتظر مقالتكم يف األوضاع العصرية. املقتبس ألنشرها يف طريدها

، وكان يلقى من بعض     )٩٥(أسفُت جداً لضياع مكتبة سيدي اُألستاذ     
وعلى كـلٍ   . إىل استعادة شيء من املفقود    القادمني من العراق أنكم وقفتم      

وكنُت أودُّ أن أسـارع     . أرجو أن ال تيأسوا من إعادهتا إىل رونقها السابق        
بإرسال ما عندي من جملدات املقتبس لوال أننا أصبنا حنـن أيـضاً بـبعض               
الُسّراق، فأطالوا أيديهم على خمزننا زمن احلرب، وسرقوا معظـم الـسنني            

وسأخاطب أخي يف أن ُيرسل لكم مـا أمكـن مـن            . باعوها ورقاً للسعر  
استكثرُت ما  . األجزاء املوجودة وإرسال أجزاء السيد اآللوسي إن وجدتْ       

طلبه الناسخ أجرة نسخ الرسائل الثالث اليت ذكرمتوها من خمطوطـات دار            
الكتب العربية فإنه طلب ربع لرية إفرنسية ذهب عن كل كراس، وأنا اآلن             

. حد التجار يف باريز ألبتاع آلة لتصوير املخطوطات       يف صدد املفاوضة مع أ    



  
١٠٧   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

 وفّقُت إىل شرائها يسهل علينا إذ ذاك استنساخ هذه الرسائل وغريها            )٣٧(فإذا
  .)٩٦(على صورة أصح وبشروط أهون

هذا وأرجو أن ال تقطعوا أخباركم عنا وأن تالحظوا جممعنا بعـني            
عراق عليكم وعلى اُألستاذ    وتعويلنا بعد اهللا يف ال    _ عنايتكم، فإذا نّشطتموه    

وهذا وأُحمضكم  . زاد رقياً وانتظاماً حبول اهللا وحسن تسديده       _ )٩٧(اآللوسي
الشكر وأرفع إليكم سالماً صادراً من أعماق قلب َمْن حيبكم على البعـد              

  .والقرب

  املخلص
  حممد كرد علي

                                                           
  .لفظة فإذا مكررة يف األصل) ٣٧(



  
١٠٨  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

]٢٤[  
  ٩٢٢ أيلول سنة ٢٠يف 

  اجملمع العلمي العريب يف دمشق
  

  .احملترم_ يف العراق _ مة األب أنستاس الكرملي حلضرة العالّ
 أن  ٩٢٢ أيلول سنة    ٦قرر اجملمع العلمي يف جلسته العامة املنعقدة يف         

ُيعطي جلنابكم مخساً وعشرون لرية سورية من خمصصات الكُّتاب اجمليدين،          
مكافأة لكم على ما نشرمت من املقاالت اللغوية النافعة يف جملة اجملمع العلمي             

هلذا نرجو حضرتكم أن تبعثوا إلينا سنداً حيتوي هذه القيمة، على أن            . عريبال
يكون مصحوباً معه خطاٌب بتفويض كاتب جممعنا يف قبضه مـن خزينـة             

  .احلكومة، مث نرسل إليكم القيمة حوالة

  .وتكرموا بقبول خالص حتيايت، والسالم عليكم سيدي

  
  رئيس اجملمع العلمي العريب
  حممد كرد علي



  
١٠٩   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

]٢٥[  
  )٣٨(١٩٢٢ كانون األول سنة ٤

  اجملمع العلمي العريب يف دمشق
  .سيدي العالّمة الكبري

 كانون الثـاين ومعـه مقالـة األوضـاع          ٥شرَّفين كتابك املؤرخ    
جملـة املقتـبس    . ، وستنشر يف األجزاء األوىل من السنة الثالثة       )٩٨(العصرية

ستودع وباعها  يصعب جداً وجود أعدادها ألهنا سرقت أثناء احلرب من امل         
وما ينقصك من أجزاء جملة اجملمع أرجو أن تكتبـوا          . سارقها بالرطل للسعر  

  .)٣٩(يل عليه ألرسله
 أُرسلت اليـوم إىل وكـيلكم الـسيد يوسـف ليـان             )٩٩(الُنحلة
ويف مأمويل أن آخذ امليزانية     .  الكتيب يف القاهرة، فحاسبوه هبا     )١٠٠(سركيس

ا مبلغاً تستعينون به على ابتيـاع كتـب         الالئقة يف السنة املقبلة وأقدم منه     
 وأُحلق مبجلـس    )١٠١(كان اجملمع مهّدداً فخلص اآلن من التهديد      . خلزانتكم

انتخـب اجملمـع    . االحتاد السوري، ويف مأمويل أن أُوفق إىل ترقيه أكثـر         
 عضواً فيه ومل يوافق على انتخاب       )١٠٢(بإرشادكم السيد حممد رضا الشبييب    

 فأرجوك أن تكتب يل باسم أديب عامل آخر من          )١٠٣(السيد حبيب العبيدي  
                                                           

املدونة خبط كاتب اجملمع العلمـي      _ كتب األب الكرملي يف ذيل هذه الرسالة        ) ٣٨(
  .»٢٢ سنة ١ ك٣٠وصل يف «:ما نصه_ العريب السيد شفيق العطار 

لعـريب،  تنظر بصدد ذلك رسالة السيد شفيق العطار كاتب اجملمـع العلمـي ا            ) ٣٩(
، املنشورة يف امللحق الثاين من هـذا        ١٩٢٣ كانون الثاين سنة     ٢٥املؤرخة يف   
  .الكتاب



  
١١٠  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

  .املوصل يليق أن ينضم إىل زمرتنا
وستنشر جملته مقالة العالّمـة     . أرجو أال تقطع مالحظاتك عن اجملمع     

  ودمت لصديقك.  يف املَْعلََمة)١٠٤(تيمور باشا
  حممد كرد علي



  
١١١   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

]٢٧[  
  ١٩٢٣ نيسان سنة ١دمشق يف 

  اجملمع العلمي العريب يف دمشق
  

  حضرة اُألستاذ العالّمة األب أنستاس الكرملي احملترم
  .سالماً واحتراماً

رداً على خطابك الكرمي أقول إين أخذت مقالتـك يف األوضـاع            
 وقرأهتا حبضور فريق من حميب العلم واآلداب العربية يف جلسة           )١٠٦(العصرية

ر ملا تبذله   وقد ُسرَّ احلضور غاية السرو    . اجملمع األسبوعية املنعقدة أول أمس    
من العناية اجلليلة يف مؤآزرتك املعاهد العلمية، فأضفُت هـذه املقالـة إىل             

  .أخواهتا لتنشر يف األعداد املقبلة من اجمللة

وأما الُنحلة فإين مازلُت أسعى وراء تنشيط الكُّتاب املُجيدين والعلماء          
حلكومـة  العاملني أمثالك، منتظراً صدور امليزانية والتصديق عليها ووضع ا        

  .خمصصات كافية هلذا الغرض
  .الزلت عوناً للعلم والعرفان أدامك اهللا

  رئيس اجملمع العلمي العريب
حممد كـرد                 
  علي



  
١١٢  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

  

]٢٨[  
  ١٩٢٣ أيار سنة ٣٠يف 

  اجملمع العلمي العريب يف دمشق
  

  .حلضرة العالّمة املفضال األب أنستاس الكرملي احملترم

مقاالتكم الكثرية الفوائد، وعلـى     يشكركم اجملمع شكراً جزيالً على      
 والـشيخ كـاظم     )١٠٧(ترشيحكم اُألستاذين الشيخ مجيل صدقي الزهاوي     

  . لعضوية اجملمع)١٠٩( والعالّمة أرنست ارزفيلد)١٠٨(الدجيلي

وأمـا  . أما املقاالت فستنشر يف أعداد اجمللة على التوايل إن شاء اهللا          
 أيار  ٢٥ته العامة املنعقدة يف     املرّشحون فقد تذاكر اجملمع يف شأهنم يف جلس       

، فتقرر انتخاهبم باإلمجاع اعتماداً على شهادتكم الصادقة وثقتكم         ٩٢٣سنة  
ويرجو أن يستفيد من آرائهـم  . التامة، وسيكتب إىل كل منهم بالغاً بذلك     

  .وأختم كتايب هذا ببثكم وافر السالم. كما يستفيد من علمكم الواسع
  .لكثري عليكم سيديرصفائي يشاركوين يف التسليم ا

  
  رئيس اجملمع العلمي العريب

حممد كـرد                 



  
١١٣   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

  علي

]٢٩[  
  ١٩٢٣ كانون األول سنة ١٠دمشق يف 

  اجملمع العلمي العريب يف دمشق
  

  حضرة اُألستاذ العالّمة

أُنشئ اجملمع العلمي العريب منذ مخس سنني نظّم خالهلـا أعمالـه،            
 العامة ودار اآلثار، ونشر جملته      وأّسس خزانة كتبه، وأنشأ دار الكتب العربية      

ويعد منذ مدة طبع احملاضـرات الـيت        . الشهرية وهي اآلن يف سنتها الثالثة     
ليأيت بأثرٍ ُيذكر مع    . ألقيت يف ردهة اخلطابة فيه وبعض املخطوطات العربية       

طول الزمن للعلم واآلداب عمالً بسنَّة اجملامع الغربية اليت سـبقته يف هـذا              
ر أقدر من عرفهم من علماء الشرق والغـرب أمثـالكم           وقد اختا . الشأن

فضمهم إليه وافتخر بقبوهلم، فمنهم من آزروه فعالً على عملـه وهـادوه             
ورمبا كان ذلك   . مبؤلفاهتم ومقاالهتم، ومنهم من ظهر ختلّفهم يف هذا السبيل        

وملا كان عملنا ال يقوم وال تظهر له فائدة عمليـة إال مبناصـرته              . لعذر هلم 
ة فعلية، رأينا أن هنز أكفكم لتجودوا عليه بـشيء مـن أحبـاثكم              مناصر

حىت يتّم عملنا ويصبح عمـل      . ومقاالتكم ومالحظاتكم ولو مرة يف السنة     
  .مجاعة حقيقية، ويصدر عن آراء ناضجة وعلم واسع

الجرم أن لكل عضو مزية يف اخصائه وال يتعذر عليه أن يوافينا بذور             



  
١١٤  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

 به قرحيته باللغة العربيـة أو باإلفرنـسية أو          ومن علمه، وحنن نقبل ما جتود     
فالرجاء أن ال تـضّنوا علينـا مبـا         . باالنكليزية نعّربه بأمانة وخنرجه للناس    

تعتقدون فيه فائدة للمجمع، وقد عقدنا العزم أن ُنلقي األحباث العامـة يف             
أمـا األحبـاث    . صورة حماضرات على اجلمهور أوالً مث ننشرها على حدة        

دبية وغريها فرتّين هبا صفحات اجمللة حىت تكون حقيقيـة بـني            اللغوية واأل 
  .الشرق والغرب

  .ودمتم نوراً يقتبس منه العاملون والتعلمون سيدي

  رئيس اجملمع العلمي العريب
حممد كـرد                 
  علي

  



  
١١٥   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

]٣٠[  
   ٣٤٢ رجب سنة ٤يف 

 سنة )٤٠( رجب١٠اجملمع العلمي العريب يف دمشق                  ويف 
٩٢٤  

  .حضرة اُألستاذ العالّمة األب أنستاس ماري الكرملي احملترم
طلبْت منا دار الكتب يف برلني األجزاء واألعداد اآلتية من جملة لغـة             

  :العرب اليت أصدرمتوها قبل احلرب يف دار السالم وهي
  .٢و١ )٤١( نومرو١٢_١٩١١سنة 
  . وكل املطبوع منها بعد ذلك٢ نومرو ١٣_١٩١٢سنة 

وتبينـوا  . يكم أرجو أن ترسلوها للمجمع بدمشق حاالً      إذا كانت لد  
  .لنا مثنها حىت نبعث به مع الشكر يف أول بريد

  .)٤٢(ولكم الفضل سيدي
                                                           

  .م١٩٩٢٤ شباط سنة ١٠: والصواب. كذا) ٤٠(
وهي من مجلة األلفاظ األعجمية اليت قرر اجملمع تعريبـها أو  . تعين عدداً أو رقماً ) ٤١(

ودّون األب  . ٢٦ ص: ينظر تاريخ اجملمع العلمي العـريب     . حتويلها عن أصلها  
 لفظة  ١٣_١٩١٢، وإزاء سنة    »األوىل« لفظة   ١٢_١٩١١الكرملي إزاء سنة    

  .»الثانية«
  :دّون األب الكرملي يف ذيل هذه الرسالة ما صورته) ٤٢(

   ش٦    =كل عدد بشلنني
  ٢٠/٢٦   والسنة لرية انكليزية

  آنه ربية  
  ٦    ١٢،٢  بريد



  
١١٦  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

  رئيس اجملمع العلمي العريب
حممد كرد               
  علي



  
١١٧   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

]٣١[  
  )٤٣(١٣٤٢ شوال سنة ١٥يف 

   ١٩٢٤ أيار سنة ١٩ويف     اجملمع العلمي العريب يف دمشق
  

  .ستاذ األب أنستاس ماري الكرملي احملترمحضرة العالّمة اُأل

كان لنعي اُألستاذ عالمة العراق وقع شديد يف جممعنا خاصة وكـل            
وقد عزم اجملمع على إقامة حفلة تأبني له، لكـن ذلـك            . أهل الشام عامة  

وقـد رأى  . )١١٠(متوقف على كتابة ترمجة وافية للمرحوم السيد اآللوسـي    
  .اجملمع أن َيِكل األمر إليكم

ولكم . فالرجاء من حضرتكم التعجيل يف كتابة الترمجة وإرساهلا إلينا        
  .الفضل سيدي

رئيس اجملمع               
  العلمي

     حممـــد               
  كرد علي

  
                                                           

 حزيران سـنة    ١٨وصل يف   «: نصهدّون األب الكرملي يف ذيل هذه الرسالة ما         ) ٤٣(
٢٤«.  



  
١١٨  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

 ]٣٢[  
  ٩٢٤ سنة ١ك٢٢دمشق يف 

  اجملمع العلمي العريب يف دمشق
  .سيدي اُألستاذ املعظم

 قبـل    اجلاري، وكنتُ  )٤٤( كانون أول  ١أخذُت كتابك املؤرخ بـ     
وصوله مبدة أرسلُت إىل الرئيس العام الكتاب الذي كنا اتفقنا عليه، علـى             

 فعساه قـد    )١١١(العنوان الذي أخذته من األخ عز الدين أفندي علم الدين         
وإذا مل يصل فأنا أخرج نسخة ثانية عنه وأرسـلها حـاالً ألن             . وصل اآلن 

  .)١١٢(املسألة هتم كل من يقدح يف العلم بسهم
ون الذين اجتمع هبم اُألستاذ كلهم أو جلّهم ممن تـشرفت           املستشرق

صحيت حسنة وأنا   . مبعرفتهم، وإين آلسف ألن عمل صاحبنا كايتاين مل يتم        
ويل . اآلن يف صدد طبع اخلطط، وقد هتيأ لنا مالٌ لطبع اجلـزء األول منـه              

القـدمي  «صديق من الطابعني يف مصر يطبع يل اآلن كتابـاً آخـر امسـه               
اإلخـوان كلـهم    . )١١٤(، مث يعقبه بثاٍن وهو كنوز األجداد      »)١١٣(واحلديث

خبري، أبلغتهم سالمكم وهو يشتاقون مثلي إليكم ويـودون جنـاحكم ألن            
جناحكم هو جناح العلم وغَلَبة الفضيلة، ومن كان رسول سالم مثلكم يرفع            
يف بالد كبالدنا مستوى العقول وينفع هبديه النـصارى واملـسلمني علـى       

  .السواء
. ابين املأمون يقبل أيديكم، وأرجو أن ال تقطعـوا أخبـاركم عـين     

                                                           
  .األول: والصواب. كذا) ٤٤(



  
١١٩   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

  .ودمتم ساملني سيدي
  حممد كرد علي



  
١٢٠  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

]٣٣[  
  ١٩٢٦ أيار سنة ١٨

  
  إىل األساتذة األعالم

  أعضاء اجملمع العلمي الكرام          
  

أخذ اجملمع العلمي يهتم جبمع تراجم حياة أعضائه املؤازرين يف البالد           
 النواقص منها، فيشرع إذ ذاك بنشرها تباعاً وميكنـه          الشرقية والغربية ويتمم  

  .)١١٥(أن يطبعها على حدة بشكل رسالة مع صورة مشسية لكل منهم

فاجملمع حييـي   . وقد وافنا بعض األعضاء ومل تتأخر سوى ترمجتكم       
بذلك تارخيية وأثراً علمياً ألعضائه الكرام وال يغرب عن بالكم أن قانونـه             

وتفـضلوا  . أعضائه ومجعها فنكرر الرجاء بذلك    يقضي عليه بطلب تراجم     
  .بقبول خالص احترامي سيدي

  رئيس اجملمع العلمي العريب
حممد كـرد                 
  علي

  



  
١٢١   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

  
]٣٤[  

  ٩٢٧ كانون الثاين سنة ٢٦دمشق يف 
  

  سيدي اُألستاذ العالّمة
، وقد رأيتك تطلب فيه رأيـي يف        ٢ك٢٠أخذُت كتابك املؤرخ بيوم     

 أين كنت منذ شهرين فيمـا أذكـر كتبـُت     على. نقد كتايب خطط الشام   
 أرجوك رجاًء خاصاً أن تنتقد الكتاب، وقلُت لـك إن نفـسي             )١١٦(إليك

شبعت من األماديح فعسى أن يكون الكتاب قد وصلك وأنَت تعدُّ النقـد             
وسأضم نقدات اُألستاذ إىل ما أتاين      . )١١٧(عليَّ ألستفيد منه ويستفيد الناس    

م األدباء والعلماء أمثال أمحد تيمور باشا، السيد        من النقد الصحيح بقلم أعال    
، األب المنس، األب شيخو، الـسيد أسـد         )١١٨(عمر الصاحل الربغوثي  

وهذه .  وغريهم من األعالم   )١٢٠(، السيد أنيس اخلوري املقدسي    )١١٩(رستم
أما اجلزء اخلامس   . )١٢١(النقدات واملالحظات ستطبع يف آخر اجلزء السادس      

  .ه أو سنبدأ به بعد قليل على األصحفقد بدأنا بطبع

وإين معجب مبجلة لغة العرب، وكلما تلوُت عدداً منها أدعو لـك            
والسالم . بطول احلياة لتخدم العلم وتفيد عّشاق هذه اللغة من حبرك الفياض          

  .عليك ورمحة اهللا سيدي

  حممد كرد علي



  
١٢٢  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

  
]٣٥[  

  ١٩٢٧ أيار سنة ٥القاهرة يف   
  نادي املوسيقى الشرقي مبصر
  املشمول بالرعاية العالية امللكية

  شارع امللكة نازيل
  .سيدي العالّمة اُألستاذ

طلب إيلّ مجاعة نادي املوسيقى الشرقي أن أطلعهم على كتاب بعثُت           
كنت أشرَت إليه يف إحدى مقاالتك املمتعة يف جملة املقتبس،          . بامسه طيَّ هذا  

 )٤٥(مي بعلمه أن يطلـع إىل     ، فهال لسيدي هو الكر    )١٢٢(وأظنه يف السنة الثالثة   
مدير النادي املومأ إليه على هذا الكتاب، فانه يريد أن يستنسخه أو يأخـذ              

ويف يقيين أن موالي اُألستاذ جييب طلب       . منه صورة أو يأخذ أصله ليطبعه     
النادي الذي هو مفخر الشرق ال العرب فقط، ويسّهل للقائمني به سـبيل             

  .ودمتم بصحة وهناء.  الناساحلصول على أمنيتهم حىت ينفعوا به

  حممد كرد علي
  )١٢٣(نيل السعود يف ترمجة الوزير داود

                                                           
وواضح يف أصـل الرسـالة      » ...وهو الكرمي بعلمه أن يطلع مدير     «: لعله يريد ) ٤٥(

  .املخطوط أن األستاذ الرئيس كتبها على عجلة من أمره



  
١٢٣   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

  .)٤٦( هجرية١٢٣٢كُتب سنة 

]٣٦[  
  ٩٢٧آب سنة ٦ ويف ٣٤٦صفر سنة ٦يف 

  دولة سورية
  وزارة املعارف

  اجملمع العلمي العريب

  

  .حضرةُ اُألستاذ العالّمة األب أنستاس ماري الكرملي احملترم
. )١٢٤(م طيه صورة عن اقتراح اُألسـتاذ املغـريب        نرسل إىل حضرتك  

فنرجو منكم النظر فيه وإبداء رأيكم يف كل صنف من األصناف السبعة اليت             
. مراعني ما أمكنكم االختصار ليمكن مجع آراء األعضاء بـسهولة         . ذكرها

، فـيمكن   »شهر آب «وهذا االقتراح منشور يف اجلزء األخري من املقتطف         
  . اللزوم، والسالم عليكم سيديحلضرتكم مراجعته حني

  رئيس اجملمع العلمي
     حممـــد               
  كرد علي

                                                           
دّونت هذه احلاشية يف ورقة صغرية مرفقة بالرسالة، وهي ليست خبط اُألسـتاذ             ) ٤٦(

  .عليكرد 



  
١٢٤  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

  الكلمات غري القاموسية
موضوع اقتراحي أيها السادة هـو اسـتمالة نظـركم إىل العنايـة             

وأعين بالكلمات غـري القاموسـية كلمـات        ) غري القاموسية (بالكلمات  
هذا ال نستنكف من التكلم     لكننا مع   . نستنكف من إيداعها قواميسنا العربية    

وقد أصبحنا معشر العرب مع معاجم لغتنا جتاه        . هبا وإيداعها كتاباتنا أحياناً   
أمر واقع غريب الشكل ذلك أننا نرى ألوفاً من الكلمات احلُوشية املهجورة            

وألوفاً من الكلمـات    . االستعمال قد تبوأت من قواميسنا الصدر واحملراب      
اع واليت نرى أنفسنا مضطرين إىل اسـتعماهلا قـد          الدخيلة اليت ألفتها األمس   

  .حرمت دخول املعاجم وطرحت وراء األبواب
فإن معامجها  : وهذا على خالف ما عليه احلال يف لغات األمم الراقية         

وميـزان  . اليوم تتضمن من الكلمات القدمي واحلديث، األصيل والـدخيل        
فـإذا  : وهنا أصيلة أو دخيلة   التفاضل بينهما إمنا هو استعمال البلغاء هلا ال لك        

تصفحت معجم الروس مثالً وجدت فيه إزاء األلفاظ االفرنـسية احملـضة            
فتجد من اللغـة العربيـة مـثالً كلمـات          . ألفاظاً أخرى من لغات خمتلفة    

)Mesquine (»ــسكني ــك«) Felouque(» م ) Marabout(» فُل
) Sirop(» حبـل «) Cable(» بلـد «) Bled) (شيخ صويف (» مرابط«
» جرة«) Jarre(» منديل«) Mantille(» حورية«) Hourie(» ابشر«

يف نظري ذلك من الكلمات العربية اليت حيلوهنا احملل األرفع مـن معـامجهم              
وال خيفى على حضراتكم أيها الـسادة أن        . ويزينون هبا خطَبهم وكتاباِتهم   
ة تبقى مرذولة سيئة الـسمع    ) غري القاموسية (الكلمات الدخيلة اليت مسيناها     
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ومادام كّّتابنا اجمليدون يـأنفون مـن       . مادامت ال تذكر يف معامجنا العربية     
. استعماهلا خشية أن ينسب إليهم قصور أو توصم كتاباهتم بلوثة العجمـة           

) غري القاموسية (وكل ما أريده اآلن من أفاضلنا أن ال ينظروا إىل الكلمات            
 أقترح أن يـصنوفها، مث      نظرة ازدراء، وال حيّرموا استعماهلا على السواء، بل       

مييزوا بني أصنافها، فصنف منها ُيعلن جممعنا العلمي الفتوى جبواز استعماله           
بل بلزوم ذكره يف معامجنا اللغوية احلديثة أيضاً، وصنف منها يعلـن عـدم              

  .جواز استعماله أصالً مث يبني السبب يف األمرين اجلواز وعدم اجلواز

الكلمات تصنيفاً أولياً يدرك الذهن     وها أنا ذا مذ الساعة أصنف هذه        
  .اليت جيب إطراحها وإمهاهلا) غري القاموسية(منه ما هي الكلمات 

كلمات عربية قحـة  ) غري القاموسية( من الكلمات    )الصنف األول (
مل تذكرها املعاجم لكنها وردت يف كالم فصحاء العرب الـذين ُيحـتج             

ره املعاجم هبذا املعىن وإمنا ذكرته      مبعىن ظهر مل تذك   ) َتَبّدى(بأقواهلم مثل فعل    
 من )١٢٥(لكنه ورد يف بيت شعر لعمرو بن معدي كرب) سكن البادية(مبعىن 

  :قصيدته الدالية املذكورة يف ديوان احلماسة والبيت هو قوله

ــا  ( ــيُس كأهن ــدت مل  ))١٢٦(بدُر السماء إذا َتَبـّدى      وب

؟ هل جيوز لنا    )وسيةغري القام (فما رأيكم أيها السادة يف هذه الكلمة        
إمهاهلا بعد أن جاءت يف شعر هذا العريب الصميم؟ لكن ملـاذا مل تـذكرها               

وال أظن أن زمالئـي     . املعاجم؟ هذا شيء آخر ال يتسع الوقت للبحث فيه        
أعضاء اجملمع العلمي خيالفونين يف وجوب اإلسراع إىل إعالن الفتوى جبواز           

  .وما أشبهها) تبدى(استعمال كلمة 
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كلمات عربية خالصة   ) غري القاموسية ( من الكلمات    ) الثاين الصنف(
مل تذكرها املعاجم لكنها وردت يف كالم فصحاء العرب اإلسالميني الذين           

ثالثيـاً مل   ) قّصه(اخلَرب رباعياً مبعىن    ) أقصَّ(وهذا كفعل   : ال ُيحتج بأقواهلم  
الغة عبارته   املشهور بب  )١٢٧(تذكره املعاجم لكنه جاء يف كالم اإلمام الطربي       

فأتيتـه  (_ مـن الطبعـة األوربيـة       ) ١٨٤ ص   ٢جزء  (إذ قال يف تارخيه     
  ).فأقصصت قصته

وأظن أن السادة أعضاء اجملمع يوافقونين أيضاً على إعطاء الفتـوى           
، وميكن أن نعـّد     )غري القاموسية (جبواز استعمال هذا الصنف من الكلمات       

مع أن علماء اللغـة مل      ) فخيم(من هذا النوع إقرار العالّمة اليازجي لكلمة        
) صدفة( لكلمة   )١٢٨(، واستعمال اإلمام الشيخ حممد عبده     )فخم(يذكروا إال   

  ).مصادفة(يف خطبة شرحه لنهج البالغة مكان كلمة 

 كلمات عربية املادة ومع هذا ال يعرفها العرب أو          )الصنف الثالث (
هيأة (ية كقوهلم   وهي كلمات اصطالحية فنية أو إدار     . يعرفوهنا يف معاٍن أخر   

) ميزانيـة ) (تعريفة الرسـوم  ) (انعقدت اجللسة ) (تشكيل احملاكم ) (احملكمة
أرجو مـن  ) غري القاموسية(وهذه الكلمات . يف نظري ذلك  ) كيفية) (كمية(

رفقائي أعضاء اجملمع أن جيوزوا استعماهلا وال سيما اهنا كلمات اصطالحية           
  .ولكل قوم اصطالحهم. كما قلنا

 كلمات عربية املادة ولّدها املتأخرون مـن أهـل          )ابعالصنف الر (
ومل ينطـق هبـا الفحـول       . األمصار اإلسالمية ال يعرفها العرب األولون     

) واحتار(على الشيء   ) تفّرج(مبعىن راسله وفعل    ) خابره(مثل فعل   . املقرمون
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وأنا أعترف بأنين سألقى صـعوبة يف       . يف البستان وهكذا  ) وتنـّزه(يف أمره   
ئي أعضاء اجملمع العلمي على إعطاء فتوى جبواز اسـتعمال هـذا            محل زمال 

  ) .غري القاموسية(الضرب من الكلمات 

 كلمات دخيلة أعجمية األصل منها ما هو ثقيـل          )الصنف اخلامس (
ومنها ما هو خفيف يف الـسمع       ) بريصوناليته) (اوتوموبيل(على اللسان حنو    

أعـضاء اجملمـع ال جيـّوزون       وأنا على يقني أن     ) )٤٨(بالون) ()٤٧(فلم(مثل  
 العدول عنهما  )٤٩(وإمنا هم يوجهون  . استعمال كال القسمني الثقيل واخلفيف    

إىل كلمات عربية تقوم مقامهما أو تعريبهما بكلمات ذات صيغة عربية كما         
. وأنا أوافقهم يف الكلمات الثقيلة    ) Manoeuvre(قالوا مناورة يف تعريب     

  .رتاح إىل القول جبواز استعماهلا كما هيفأ)فلم وبالون(أما اخلفيفة مثل 

 أساليب أو تراكيب أعجمية تسّربت إىل لغتنـا         )الصنف السادس (
مترمجة عن اللغات األوربية وهي مما ال يعرفه العـرب األقـدمون وهـذا              

وضع املسألة على   ) (عاش ستة عشر ربيعاً   ) (ذرَّ الرماد يف العيون   : (كقوهلم
يف نظـري   ) ساد األمن يف الـبالد    ) (مسال جديد حتت الش   ) (بساط البحث 

ذلك وكل هذا مما استفاض بيننا وتعاورته أقالمنا وال أظن أن أحداً ينـازع              
  .يف جواز استعماله اللهم إال الذين أصيبوا بالوسواس اللغوي

كلمات عربيـة ال    ) غري القاموسية ( من الكلمات    )الصنف السابع (
                                                           

  .Filme": "دّون األب الكرملي فوقها) ٤٧(
  .BALLON": "دّون األب الكرملي فوقها) ٤٨(
  ].املراجع/ يوجبون: لعل الصواب) [٤٩(
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ق هبا لعمري وهو ما نـسميه  يستعملها أحد من الفصحاء بل يتحاشون النط   
) جيـب . (أذهـب ) بـدي (وهذا كثري ال جيهله أحد مثل كلمة        ) العامّي(

إىل . بفالن) حتركش. (على الشجرة ) تعربش(على األرض   ) حلشه. (الكتاب
غري ذلك وهذا ال جيوز استعماله بالطبع بل جيب العمل على تقليص ظله من              

ه من الفصيح الذي يصلح أن يقـوم        بيننا تدرجياً وتعويد أبنائنا استعمال غري     
  .مقامه

) غري القاموسـية  (هذا ما خطر يل أيها السادة يف تصنيف الكلمات          
وميكن تصور أصناف أخرى غريها إذ ليس القصد مـن هـذا االقتـراح              
االستقصاء وبلوغ الغاية وإمنا القصد اإلشارة والتلميح إىل ما جيـب علـى             

 الفتوى يف الكلمات اليت عّمت هبا       جممعنا العلمي عمله من التسامح وإعطاء     
  .البلوى

  املغـربـي
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]٣٧[  
  ١٩١٣ نيسان ٢دمشق يف 

  دولة سورية
  وزارة املعارف

  اجملمع العلمي العريب
  .حضرة اُألستاذ احملقق

.  فأشكرك كل الشكر على نقـداتك      )١٢٩(وصلتين مقالة نقد البستان   
لة اجمللة طويت   لكنين بالنظر ملا أعرف من سعة صدرك وتقديرك حميطنا وحا         

بعض اجلمل منها ال عالقة هلا باملوضوع، وأنا عارف بأنك ال تؤاخذين على             
  .عملي بل تقيم يل األعذار هذا ودمت خبري وصحة سيدي

  رئيس اجملمع العلمي العريب
حممد كـرد                 
  علي
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]٣٨[  
  ١٩٣١ تشرين األول سنة ١٨دمشق يف 

  دولة سورية
  وزارة املعارف

  اجملمع العلمي العريب
  

  بغداد_ العالّمة األب أنستاس الكرملي احملترم 

 لتوضـع  )١٣٠(أرجوك بأن تتكرم بإرسال نسختني من كتاب اإلكليل     
واين أهنئـك   . األوىل يف اخلزانة الظاهرية والثانية يف خزانة اجملمع يف حلب         

ـ . على توفيقك يف إخراج هذا اجلزء اجلميل لقّراء وعـشاق مدنّيتـها        ذا ه
وأرجو أن تبعث إىل اجملمع مخس نسخ أخرى مشفوعة جبريدة مثنها لتصرف            

  .من ماله وترسل إليك درامهها حاالً

  .ودمت بصحة وعز سيدي

  رئيس اجملمع العلمي العريب
حممد كـرد                 
  علي
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]٣٩[  

  ١٨/٨/٣٥دمشق يف 
  .سيدي العالّمة العامل

اين بعد أيام قليلة مـن      وبعد ف . شوقي إليك كثري قّرب اهللا أيام اللقاء      
االبتعاد عنك أُصبُت بفقد أُّم أوالدي رمحها اهللا، فشملين احلـزن ومشـل             

وقد تغلّبُت على نفسي بعد حني وُعدُت إىل شغل الذهن باملطالعـة            . أسريت
. فأمتمتـه » )١٣١(أمراء اإلنـشاء  «والكتابة وصّحت عزمييت على إمتام كتايب       

 وعبد احلميد   )١٣٣(وعمرو بن مسعدة   )١٣٢(وكنُت ترمجُت لسهل بن هارون    
فكتبُت . )١٣٦( وأيب حيان التوحيدي وإبراهيم بن العباس الصويل  )١٣٤(الكاتب

 وحممد بن عبد امللـك      )١٣٧(هذه املرة حتليالً حلياة أمحد بن يوسف الكاتب       
وسـأدفع هـذا    . )١٤٠( واجلاحظ وابن العميد   )١٣٩( وابن املقفع  )١٣٨(الزّيات

  .السفر للطبع قريباً

بلغين أنه طُبعْت يف بغداد يف العهد األخري رسائل للجاحظ مل تكـن             
وأذكر أنكم نـشرمت يف     . معروفة فإن صّح هذا أرجو إحتايف بنسخة مما طُبع        

 إذا كان يف اإلمكان التفضل عليَّ بنسخة        )١٤١(رسالة له أيضاً  » لغة العرب «
  .منها

 الذي عثرُت عليه    إين آملُ أن أرى يف خزائن القاهرة موادَّ لكتايب غري         
يف مطبوعات الشرق والغرب وكنُت أحُب أن أزور خزائن اآلستانة هـذه            
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  .اآلونة فلم ُيكتب يل الذهاب وأظن خزائن القاهرة ُتْجزئين عنها
مل أَر يف كل ما رجعُت إليه من املصادر اليت بني أيدينا سوى ثـالث               

باته وتوىل الوزارة   ، ورجل مثله مأل الدنيا بكتا     )٥٠(رسائل صغرية البن الزيات   
فهل عثرَت  . أربع عشرة سنة ال ُيعقل أن ال خيلف ما يعتد به من آثار قلمه             

  .على شيء منها أضيفه إىل ترمجته لينسخ كتاباً على منواله؟

لعلك اطلعَت على املناقشة اجلارية بيين وبني العالّمة األمري شـكيب           
لـسجع والكتابـة    املصرية يف موضـوع ا    » )١٤٢(الرسالة«أرسالن يف جملة    

وكنُت أمتىن أن ال أقع يف هذا اجلدل وأنا حمتاج إىل االقتصاد مـن              . املُْرَسلَة
وقيت ألمتّ كتيب وأعدها للطبع يف مصر، ولكن األمري ساحمه اهللا جـّرين إىل              

والشبانُ والكهول اليوم يقرأون ما يدور بني شيخني صديقني،         . حواره جّرا 
ما خيدش وجه صداقة ال يقل عمرها عـن         وحيسن أن ال يكون من املناقشة       

  .)١٤٣(اثنتني وأربعني سنة

هذا وأرجو ألخي وحبييب صحة وهناء وتوفيقـاً يف خدمـة العلـم             
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركته. واآلداب

  حممد كرد علي

  

                                                           
هو حممد بن عبد امللك بن      : دّون األب الكرملي يف حاشية هذه الرسالة ما نصه        ) ٥٠(

وزيـر املعتـصم    ) ٨٤٧_٧٨٩= ٢٣٣_١٧٣سنة  (ابان بن محزة أبو جعفر      
  ).يف وفيات األعيان(ق العباسيَّْين والواث
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]٤٠[  
  حممد كرد علي

  دمشق
  .سيدي األخ العالّمة الكبري

ربية يزيد شوقي إليك، وأفزُع إىل      كلما قرأُت لك مقالة يف جمالتنا الع      
فاَهللا أرجو أن يقّرب أيام اللقاء وأنت       . اهللا طالباً متتعك بالصحة وطول العمر     

  .على ما أحب من اهلناء والعافية
، من أهل القرن السادس، يف تراجم       )١٤٤(أريد أن أنشر كتاباً للبيهقي    

 منـه   الفالسفة، وقد كنُت استحصلت من خزائن أوبا على نسخة خطيـة          
تتمة صوان  «مث علمُت أن الكتاب طُبع يف اهلند باسم         . وقدمتها أريد نشرها  

واآلن قرأُت  . ، وأردُت االتصال بوّراق اجملمع يف مبيب، فتعذر ذلك        »احلكمة
 )١٤٥( من جملة الرسالة املصرية مقالة للدكتور جـواد علـي          ٤٥٣يف العدد   

 طُبع يف الهور سـنة      ، وقال انه  »تتمة صوان احلكمة  «استشهَد فيها بكتاب    
فهل لسيدي اُألستاذ أن مينَّ علّي بنسخة من هذا الكتـاب بـأّي             . ١٣٥١

طريقة كانت، وإذا كانت على سبيل العارية فأنا أردها يف الربيد املـضمون             
ومن الكتاب نـسخ يف خـزائن       . بعد شهر عقيب أن أعرض نسخيت عليها      

 فيكون العمل متقناً    استانبول، وآمل أن أحصل على واحدة منها للمراجعة،       
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  .يف اجلملة
  .هذا ولك ألف سالم واحترام

  حممد كرد علي 

]٤١[  
  )٥١(١٩٤٤ آذار ٢٣دمشق يف 

  اجلمهورية السورية
  اجملمع العلمي العريب

  .حضرةُ اُألستاذ األب أنستاس ماري الكرملي احملترم
قرر اجملمع العلمي العريب بدمشق إقامة مهرجان ملرور ألف سنة على           

يب العالء املعري، ُيفتتح يف دمشق يوم االثنني الثامن من شوال سـنة             مولد أ 
 ويـستمر   ١٩٤٤ املوافق للخامس والعشرين من شهر أيلول سنة         ١٣١٦٣
فالرجـاء أن   . )١٤٦(ويسّر اجملمع أن تلقوا كلمة يف هذا املهرجـان        . أُسبوعاً

 تتفضلوا بإعالمنا عن موافقتكم باإلجابة وعن عنوان كلمتكم بأسرع مـا          
ميكن، لنتمكن من ترتيب الربنامج العام ورسم هيكـل الكتـاب الـذي             

. وها حنن أوالء بانتظار جوابكم    . سيشتمل على مجيع ما سيلقى يف املهرجان      
  .ودمتم بسالم واحترام

                                                           
وكـان  (وصل إيلّ من بغداد     : دّون األب الكرملي يف ذيل هذه الرسالة ما نصه        ) ٥١(

  .٢٠/٤/١٩٤٤إىل القاهرة يف ) مرسالً به إليها
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  رئيس اجملمع العلمي العريب
حممد كـرد                 
  علي
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  احلواشي والتعليقات
االنتقـاد علـى« بعنـوان    ٣٨٦_ ٣٦٧ ص   ١/١٩٠٦: شر يف املقتبس   ُن  )١(

  .»املقتبس

املالهـي وأدوات« بعنوان   ٤٣٨_٤٣٥ ص   ١/١٩٠٦:  ُنشرت يف املقتبس    )٢(
وقد وجدُت يف. أحد قّراء املقتبس  : ، وبتوقيع »الطرب عند األندلسيني العرب   

ـ          ط اُألسـتاذجملدات املقتبس احملفوظة يف مكتبة املتحف العراقي تعليقات خب
كتبها يف ذيول_ الذي توىل إدارة هذه املكتبة مدة طويلة        _ كوركيس عواد

ورأيت أن أُشـري إليهـا يف. مقاالت العالّمة الكرملي املوقعة بأمساء مستعارة     
وقد كتب يف هناية هذه املقالة إزاء التوقيـع. أماكنها ملا فيها من فائدة وطرافة

الشـك يف أنـه األب: تعليقاً خبطه هذا نّصه   » أحد قّراء املقتبس  «املستعار  
وهو يشري إىل تعليق). ٣٧٩الدليل ما ذكرته يف ص      (أنستاس ماري الكرملي

  .آخر له كتبه يف ذيل املقالة اآليت ذكرها يف احلاشية التالية

واجلدير بالذكر هنا أن بعض مكتبة املتحف ُبَعْيد وفاته يف مجلة ما نقل مـن
  .ادر املطبوعات اليت كانت تزخر هبا تلك اخلزانةنفائس املخطوطات ونو

: وبتوقيع ٣٧٩_٣٧٥ ص   ١/١٩٠٦:  ُنشرت حتت هذا العنوان يف املقتبس       )٣(
وقد كتب اُألستاذ كـوركيس. نوع من الطيور  : واملُكّاء. أحد قّراء املقتبس

الشـك يف أن هـذا«: عواد إزاء هذا التوقيع املستعار تعليقاً خبطه هذا نّصه        
ل هو لألب أنستاس الكرملي ليس ألن صاحبه كتبه يف بغـداد بـل ألناملقا

كتبـه يف«وعبارة اُألستاذ عواد    . »البحث من حبوثه وأسلوب الكتابة كتابته     
متأتية من أن هذا التوقيع املستعار كان يرد دائمـاً مقرونـاً بلفظـة» بغداد
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نتبـاه يفوالـذي يـسترعي اال    . اليت تشري إىل مدينة كاتب املقال     » بغداد«
تعليقات اُألستاذ عواد هذه أنه يرّجح نسبة هذه املقالة أو تلـك إىل العالّمـة
الكرملي بناًء على موضوعها وطريقة عرضها، أو على ما يعرفه مـن مسـات

ولو أنه تفّحـص. عامة متّيز هبا أسلوب األب، أو على ما مسعه منه شخصياً          
 _١٩٤٣ حبوزته منذ سـنة      وقد كانت _ جيداً رسائل اُألستاذ الرئيس هذه      

  .لتحّول ترجيحه إىل يقني
.»هذا ِسْنُعُه، وَسْنُعُه أي وفقه ووفاقـه      «): مادة َسَنعَ ( جاء يف لسان العرب       )٤(

وكالمهـا. »السنيعة الطريقة يف اجلبـل    «): مادة َسَنعَ (ويف القاموس احمليط    
  .يؤديان املعىن املراد هنا

كاتب، وزيـر،): ١١٩٢٥_ ١٨٥٦(ستاين   سليمان بن خطار بن سلوم الب       )٥(
.ولد يف إحدى قرى لبنان وتعلّـم يف بـريوت         . من رجال السياسة واألدب   

وانتقل إىل البصرة وبغداد فأقام مثاين سنني، ورحل إىل مصر فاآلستانة، مـن
ترمجها شعراً عن اليونانية، وصدَّرها مبقدمة» إلياذة هو مريوس  «: أشهر آثاره

  .٣/١٢٤: ينظر األعالم. ألدب عند العرب وغريهمأمجلَ هبا تاريخ ا

،»اخلَلَْنج واخلُلْيـنِج  « بعنوان   ٥٧٩_ ٥٧٦ ص   ١/١٩٠٦:  ُنشر يف املقتبس    )٦(
  .وهي عن النبات املعروف هبذا االسم. أحد قّراء املقتبس: وبتوقيع

شـعراء« بعنوان ١٤٣_١٣٢،  ٦٩_٦١ ص   ٢/١٩٠٧:  ُنشرت يف املقتبس    )٧(
وهي يف الرد على كتاب. أحد قّراء املقتبس  : ، وبتوقيع »اهليةالنصرانية يف اجل  

وقد كتـب اُألسـتاذ. لألب لويس شيخو  » شعراء النصرانية قبل اإلسالم   «
كوركيس عواد إزاء التوقيع املستعار تعليقاً خطّه بقلمه على نسخة هذا العدد
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هو األب«: هذا نّصه _ احملفوظة يف مكتبة املتحف العراقي      _ من جملة املقتبس    
  .»أنستاس على ما كنُت مسعُت منه

أنشأ يف بريوت سـنة): ١٩٢٧_١٨٥٩( هو األب لويس شيخو اليسوعي        )٨(
كتب فيها. »املشرق« جملة تعىن بشؤون التاريخ واألدب والعلم ّمساها         ١٨٩٨

 عاماً، كان من أعضاء اجملمع العلمي العريب يف دمـشق٢٥أكثر مقاالهتا مدة
اآلداب العربية يف«: وهو من املؤلفني املكثرين، من مصنفاته     . منذ أول تأسيسه  

تاريخ اآلداب العربية يف الربـع األول مـن القـرن«، و »القرن التاسع عشر  
_٥/٢٤٦: ينظـر األعـالم   . »شعراء النصرانية قبل اإلسالم   «، و »العشرين
وسنرى يف رساليت اُألستاذ كرد. ١٧٠٥: ، واملوسوعة العربية املتيسرة   ٢٤٧

ويف جملة. علي الثامنة والتاسعة ردود فعل األب لويس شيخو على هذه املقالة          
 تعليق لألستاذ كرد علـي رّد٤٤٧ جزء شهر أيلول ص      ٢/١٩٠٧: املقتبس

وكذلك َدَرجنا حبثَ«: فيه على بعض االنتقادات الواردة على اجمللة جاء فيه        
ا بعضهم على القبـولشعراء النصرانية يف اجلاهلية وهو من املباحث اليت المن        

بنشرها، ولو علم الالئمون بأن الناقد واملنتقَد عليـه متحـدان يف النِْحلـة
ورمبا يكون هذا التلميح قد ضـايق العالّمـة. »واملشرب خلففوا من الالئمة   

الكرملي ألنه سّهل إمكانية التعرف إىل هويته، وهو أمر يسبب له إحراجاً هو
  .يف غىن عنه

 هنا إىل أن هذه النقاشات واملساجالت الفكرية بني العالّمةوالبد من اإلشارة  
الكرملي واألب لويس شيخو كانت مفتتح خصومة مريرة بينهما اسـتمرت

  .١٩١٠مدة طويلة أدت يف النهاية إىل قطيعة شاملة بني الرجلني سنة 
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 أبو املعايل حممود شكري بن عبد اهللا بن شهاب الـدين حممـود اآللوسـي  )٩(
مؤرخ، عامل باألدب والدين، من الـدعاة إىل): ١٩٢٤ _ ١٨٥٧(  احلسيين
ولد يف بغداد، وأخذ العلم عن أبيه وعمه وغريمها، تصّدر للتدريس. اإلصالح

يف داره ويف بعض املساجد، ومحل على أهل البدع يف اإلسالم برسائل لـه،
يفبلـوغ األرب    «:  مصّنفاً بني كتاب ورسالة منـها      ٥٢له  . فعاداه كثريون 

املـسك«، و »أخبار بغداد وما جاورها من البالد     «، و »معرفة أحوال العرب  
فتح املّنان يف الرد على أهل البدع يف«، و »األذفر يف رجال القرن الثالث عشر     

وكانت تربطه باألب الكرملي صلة. ١٧٣_ ٧/١٧٢: ينظر األعالم . »الدين
ا، اليت نشرها اُألستاذانعلمية وأدبية وثيقة، تؤكدها املراسالت املطّولة بينهم      
 يف جملـد كـبري١٩٨٧كوركيس عواد وميخائيل عواد يف بـريوت سـنة         

  ).ص٦٧٠(
عامل ّحباث من رجال): ١٩٢٥ _ ١٨٦٧( رفيق بن حممود بن خليل العظم         )١٠(

ولد يف دمشق، ونشأ مقبالً على كتب التـاريخ. النهضة الفكرية يف سورية   
نـشر. م١٨٩٨/ هـ١٣١٦ر فيها سنة    واألدب، زار مصر يف صباه مث استق      

:حبوثاً قّيمة يف كربيات الصحف واجملالت العربية، وصنف كتباً عـدة منـها    
أربعـة أجـزاء ومل يكمـل،» أشهر مشاهري اإلسالم يف احلرب والسياسة     «
ومن مآثره. »اجلامعة اإلسالمية وأوربا  «، و »البيان يف كيفية انتشار األديان    «و

.مي العريب يف دمشق خزانة كتبه وهي حنو ألف جملـد          إهداؤه إىل اجملمع العل   
  .٣/٣٠: ينظر األعالم. تويف بالقاهرة

وفيه أخبار عرب اجلاهليـة» بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب     « كتاب    )١١(
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ألّفه العالّمة اآللوسي إجابة القتراح جلنة اللغات الشرقية يف. وعاداهتم وآداهبم 
م،١٨٨٩املؤمتر الشرقي املنعقد فيهـا سـنة        استوكهومل، وكان انتدب إىل     

فاستحق تأليفه التقدير كما استحق املؤلف الثناء، وفاز دون سواه باجلـائزة
والكتاب يقع يف ثالثة أجزاء، طبع للمرة األوىل يف بغـداد. والوسام الذهيب 

مث طبع بعد ذلك يف القاهرة. م١٨٩٦/ هـ١٣١٤دار السالم سنة    _ مطبعة  
، ومعجـم٧/١٧٣: ينظر األعالم. اُألستاذ حممد هبجة األثريمرتني بإشراف   

  .١/٧: املطبوعات العربية واملعّربة

٢٣ جاء يف رسالة بعث هبا العالّمة اآللوسي إىل األب الكرملي مؤرخة قـي                )١٢(
ألتمس منكم أن تكتبوا لألديب الفاضل حممد علي«:  ما نّصه  ١٩٠٧شباط  

لتشويش واضطراب الفكر من جهة سفر العم،حمرر املقتبس، ما أنا عليه من ا      
وسوء معاملة األتراك معنا مما هو أعظم مانع من امتثال ما أمر به من حتريـر

وأمس ذكرُت لكـم أين. واهللا جيزي احملسنني  . فليعُف عين وليعذرين  . شيء
غري أنه بعد مفارقتكم ظهرت أمـوٌر أُخـر زادت. سأجيب مطلبه ومبتغاه  
ينظر أدب الرسائل بـني. » حسبنا اهللا ونعم الوكيل    .التشويش واالضطراب 
  .٢٠٩_٢٠٨: اآللوسي والكرملي

وقد طُبع آنذاك بالقاهرة علـى نفقـة. للجاحظ» احليوان« يشري إىل كتاب      )١٣(
حممد الساسي املغريب بسبعة أجزاء، طُبع اجلزء األول والثـاين منـه مبطبعـة

  .١/٦٦٨: ّربةم، واملع١٩٠٥/ هـ١٣٢٣احلميدية املصرية سنة 

يف«وآخرهـا   » يف احلاسـد واحملـسود    « وهي إحدى عشرة رسالة أُوالها        )١٤(
ـ ١٣٢٤مـصر   _ ، طُبعت على نفقة حممد الساسي       »طبقات املغنيني  /هـ
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ينظـر. مث تكررت طبعاهتا بعد ذلـك     .  صفحة ١٩١م، وهي تقع يف     ١٩٠٦
  .١/٦٦٨: معجم املطبوعات العربية واملعربة

تأليف أيب حممد عبد اهللا بن مسلم بـن قتيبـة الـدينوري» ءاالنوا« كتاب    )١٥(
ومثة مؤلفـات. عاجل فيه معرفة علم امليقات عند العرب      ). هـ٢٧٦_ ٢١٣(

وقد ُنشر الكتاب بتحقيق شـارل. أخرى بالعنوان نفسه لعلماء عرب آخرين
، وأعيد نشر هذه الطبعة١٩٥٦بالّ وحممد محيد اهللا يف حيدر آباد باهلند سنة          

وكان العالّمة اآللوسي مهتماً هبذا الكتـاب،. ١٩٨٨ّورة يف بغداد سنة     مص
وقد حصل على نسخة منه مصورة عن النسخة اخلطية احملفوظـة يف مكتبـة

.١٩١٩جامعة اكسفورد، بعث هبا إليه املستشرق اإلنكليزي مرجليوث سنة          
  .٤٧٦، ٣٣٢: ينظر أدب الرسائل بني اآللوسي والكرملي

يف مجلـة_ ى العالّمة اآللوسي خزانة كتب خطية نفيسة، احتوت    كانت لد   )١٦(
على الكثري مما كتبه العلماء اآللوسيني وخباصة أبو الثناء اآللوسي_ ما احتوته   

وهذه اخلزانة ُنقلت فيمـا بعـد إىل مكتبـة. »َرْوح املعاين «صاحب تفسري   
رسة خمطوطاهتـاوقد قام اُألستاذ أسامة ناصر النقشبندي بفه. املتحف العراقي 

_اجمللد الرابع  : البغدادية» املورد« يف جملة    ١٩٧٥فهرسةً علميةً، ونشرها سنة     
خمطوطات اخلزانة اآللوسية يف مكتبة« بعنوان   ٢٠٦_ ١٧٥العدد األول ص    

ببغـداد مـستلةً يف» دار احلرية«ويف السنة نفسها نشرهتا   . »املتحف العراقي 
  .كتاب مستقل

أصل لفظـة« بعنوان   ٣١٩_ ٣١٥ ص   ١٩٠٧/ ٢:  املقتبس  ُنشرت يف جملة    )١٧(
وقـد كتـب اُألسـتاذ. أحد قّراء املقتبس  : ، وبتوقيع »كعبة ومكة وكربالء



  
١٥٥   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

كوركيس عواد إزاء التوقيع املستعار تعليقاً خطّه بقلمه على نسخة هذا العدد
ال يبعد«: هذا نّصه _ احملفوظة يف مكتبة املتحف العراقي      _ من جملة املقتبس    

  .»ن يكون األب أنستاسأ

 يعقـوب١٨٧٦جملة شهرية أدبية علمية، أنشأها يف بريوت سنة         :  املقتطف  )١٨(
 بـسبب مـضايقات١٨٨٥صّروف وفارس منر، مث نقالها إىل القاهرة سنة         

وكانت جملة جامعة. ١٩٥٢استمرت تصدر إىل هناية سنة      . احلكومة العثمانية 
:تنظر املوسـوعة العربيـة امليـّسرة      . اءختّرج فيها كثريون من األدباء والعلم     

١٧٣٠.  
 الـشيخ علـي١٨٨٩أصدرها سنة   . جريدة يومية سياسية مصرية   :  املؤيد  )١٩(

 سنة سعد زغلول، ومصطفى كامل، وحممد عبده،٢٣يوسف، وظلّ حيررها    
.١٧٩٤_ ١٧٩٣: واملنفلوطي، وأمحد تيمور، تنظر املوسوعة العربية امليسرة      

  .١/٥٧: د عليواملذكرات حملمد كر

وعلـى. مدينة تقع على سفح أحد اجلبال العالية يف مشايلّ العراق         :  السليمانية  )٢٠(
.م١٧٧٨تأسـست سـنة     . وُتشرف على سهل شـهرزور    . م٨٥١ارتفاع  

وُسميت بالسليمانّية نسبةً إىل سليمان باشا الكبري وإىل بغداد، وهـي اليـوم
  .١٠٠٢: وعة العربية امليّسرةتنظر املوس. مركز احملافظة املسماة بامسها

  .»ثالث سنني«: ٣٣٣/ ٦:  يف خطط الشام  )٢١(
سامي الدهان الذي أورده يف كتابه. جتيب هذه العبارة عن تساؤل اُألستاذ د        )٢٢(

ولسنا نعلم مدى رضـاه«:  بقوله ٢١ص  : »حياته وآثاره : حممد كرد علي  «
  .»عن عمله هذا خالل ست سنوات
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):١٩١٢ _ ١٨٤٧( بن املبارك احلسين اجلزائري الدمـشقي         حممد بن حممد    )٢٣(
انتقلت عائلته إىل دمشق مع األمـري عبـد. كاتب، فاضل، أصله من اجلزائر

سـت«: له. ولد يف بريوت وتعلّم بدمشق، وأقام وتويف هبا       . القادر اجلزائري 
املقامات العشر لطلبـة«، وله   »غناء اهلزار «يف األدب، اسم األوىل     » رسائل

:ينظـر األعـالم   . وله شعر . خمطوط، اختارها من املقامات احلريرية    » لعصرا
٧/٧٧.  

 _١٨٥٢(اجلزائـري الدمـشقي     ) أو حممد صاحل  ( الشيخ طاهر بن صاحل      ) ٢٤(
كان من أعضاء. ّحباثة، من أكابر العلماء باللغة واألدب يف عصره       ): ١٩٢٠

ساعد على. اته يف دمشق  ومولده ووف . أصله من اجلزائر  . اجملمع العلمي العريب  
وُسّمي مـديراً. إنشاء املكتبة الظاهرية يف دمشق واملكتبة اخلالدية يف القدس        

كان حيـسن أكثـر. وتويف بعد أن أدارها ثالثة أشهر     . لدار الكتب الظاهرية  
لـه حنـو. اللغات الشرقية كالعربية والسريانية واحلبشية والتركية والفارسية      

بـديع«، و »واهر الكالمية يف العقائد اإلسـالمية     اجل«: عشرين مصنفاً منها  
_٢٢١/ ٣: ينظر األعـالم  . يف أربعة جملدات  » تفسري القرآن «، و »التلخيص
دوَّنَ اُألستاذ كرد علي ترمجـة مطولـة» كنوز األجداد «ويف كتاب   . ٢٢٢

ألستاذه الشيخ طاهر اجلزائري بلغت حنو مخسني صفحة، وأهدى هذا الكتاب
ئ يف امللحق األول من كتابنا هذا رسالتني تنـشران للمـرةوجيد القار . إليه

  .١٩١٢األوىل، بعث هبما الشيخ طاهر اجلزائري إىل العالّمة الكرملي سنة 

وال شـك. »وتويف والده وهو يف الثانية عشرة     «: ٦/٢٠٢:  ورد يف األعالم    )٢٥(
  .أن ما يف هذه الرسالة أثبت
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 دمشق مصطفى أفندي واصف الشقلليجريدة أسبوعية أصدرها يف   :  الشام  )٢٦(
ينظر تاريخ. وكانت أول جريدة تصدر يف دمشق     . ١٨٩٦ متوز سنة    ٢٢يف  

  .٥١_ ١/٥٠: ، ومذكرات حممد كرد علي٣/٤٢: الصحافة العربية

):١٩٤٦ _ ١٨٦٩( األمري شكيب بن محود بن حسن بن يونس أرسـالن             )٢٧(
مـن. ب، بنعت بأمري البيان   عامل باألدب والسياسة، مؤرخ، من أكابر الكُتا      

دار«ولد يف الشويفات بلبنان وتعلم يف مدرسة        . أعضاء اجملمع العلمي العريب
»املبعوثـان «وأقام مدة مبصر وانتخب نائبـاً يف جملـس          . ببريوت» احلكمة

.العثماين، سكن دمشق يف خالل احلرب العاملية األوىل، مث يف برلني بعـدها            
مـن.  عاماً، وعاد إىل بريوت فتـويف فيهـا        ٢٥وانتقل إىل جنيف فأقام حنو      

طُبعت منـه ثالثـة» احللل السندسية يف الرحلة األندلسية    «: تصانيفه الكثرية 
شوقي، أو صـداقة«، و »حاضر العامل اإلسالمي  «جملدات وهو يف عشرة، و    

:ينظـر األعـالم   » السيد رشيد رضا، أو إخاء أربعني سنة      «، و »أربعني سنة
تربطه باُألستاذ كرد علي صداقة متينـة، لكنـهاوكانت  . ١٧٤ _ ٣/١٧٣

مـن هـذا) ٣٩( وما بعدها، كما سنرى يف الرسـالة        ١٩٣٥تعكّرت سنة   
  .الكتاب

 _٤٤٦( أبو حممد القاسم بن علي بن حممد بن عثمان احلريري البـصري               )٢٨(
دّرة الغّواص يف«، و »املقامات احلريرية «األديب الكبري صاحب    ): هـ٥٢٦

  .١٧٨ _ ٥/١٧٧: ينظر األعالم. »صأوهام اخلوا

جريدة نصف أسبوعية أصدرها يف القاهرة نقـوال أفنـدي:  الرائد املصري   )٢٩(
ينظر تـاريخ. بلبنان» زحلة«، وهو من أهل    ١٨٩٦ آب سنة    ٣١شحادة يف   
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  .١/٥٥: ، ومذكرات حممد كرد علي٣/١٧٠: الصحافة العربية
ويف«: ٥٤ص  : لدين اآللوسـي  جلمال ا » حممد كرد علي  « ورد يف كتاب      )٣٠(

 طبع كتاباً لألستاذ عبد احلميد الزهـراوي،١٩٠١زيارته األوىل ملصر سنة     
فعمل اجلواسيس من هذه الرسالة موضوعاً يتقّربون بـه إىل والة األمـور يف
الشام، فكان طابُِع الرسالة كمؤلفها من املغضوب عليهم، واختذت الـسلطة

 للمؤلف، فاضطر أن يبقـى يف القـاهرةاإلجراءات التعسفية ضده كشريك   
  .»ريثما تسكن العاصفة، برغم أن الرسالة يف الفقه والتصوف

 كتب اُألستاذ كرد علي عن هذه احلادثة يف ترمجته املنشورة يف آخر كتابـه  )٣١(
فتشت احلكومة العثمانيـة داري يف«:  قائالً ٦/٣٣٥: ٢ط» خطط الشام «

 شوارع البلدة مكتوبة بلغة سلسة، وفيهـادمشق حبجة أنه ُعلّقت مناشري يف     
مطاعن على أحد األعيان والوايل، ومثل هذه العبارة وهذه األفكار ال حيسنها

 فظهر للحكومة افتراء املفترين واكتفت أن شردتين أيامـاً!وال يعرفها غريي  
  .»عن داري

ـ          :  الظاهر  )٣٢( شجريدة يومية أصدرها يف القاهرة نصري الدين زغلـول ودروي
مث آلت فيما بعد إىل حممد بـك أبـو. ١٨٩٥ شباط سنة    ١٠مصطفى يف   

:، ومذكرات حممد كرد علـي     ٣/١٦٨: ينظر تاريخ الصحافة العربية   . شادي
١/٥٦.  

، وذكر فيها أنه كان١/١٠:  أورد اُألستاذ كرد علي هذه احلادثة يف مذكراته         )٣٣(
  .يف السادسة من عمره

:كما يف مذكرات حممد كـرد علـي       .  الطنطاوي  هو اُألستاذ الشيخ حممد     )٣٤(
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١/١٠  
 اختذ اُألستاذ كرد علي هذه الترمجة نواة لترمجة موّسعة نشرها يف آخر كتابه  )٣٥(

  .فلتراجع هناك. ٣٤٧_ ٣٣٣/ ٦: ٢ط» خطط الشام«

  .٧وتقدم احلديث عنها يف احلاشية » شعراء النصرانية« هي مقالة   )٣٦(
لألب لويس شـيخو املنـشورة يف جملـة» صرانية غسان ن« يشري إىل مقالة      )٣٧(

١١نشر القسم األول منـها يف العـدد         :  على قسمني  ١٩٠٧/ ١٠: املشرق
أن أحـد: (وجـاء فيـه   . ٥٢٥ _ ٥١٩ ص   ١٩٠٧ حزيران   ١الصادر يف   

فكتب يف جملة مصرية فـصالً مطـوالً.  على التعصب  …البغاددة محل قولنا  
وهي» بدين وجنربه على النصرانية شاء أو أىب      أننا حنل قيد من تقيد      «ادعى فيه   

  ).هتمة كبرية كما ترى ال جيوز السكوت عنها

وهو) ١٩١٤_ ١٨٦١(من مؤلفات جرجي زيدان     : تاريخ التمدن اإلسالمي    )٣٨(
ينظـر معجـم. ١٩٠٢طبع يف مطبعة اهلـالل سـنة        . يقع يف مخسة أجزاء   

  .١/٩٨٦: املطبوعات العربية واملعربة
رّد فيه على القائلني.  العرب القدماء من مؤلفات جرجي زيدان أيضاً        أنساب  )٣٩(

ينظر معجم املطبوعـات. باألمومة والطوطمية عند عرب اجلاهلية، طبع مبصر      
  .١/٩٨٥: العربية واملعربة

١جملة شهرية علمية أدبية جامعة أصدرها جرجي زيدان بالقاهرة يف           :  اهلالل  )٤٠(
، فتوالها من بعـده١٩١٤ها حىت وفاته سنة     وظل حيرر . ١٨٩٢أيلول سنة

ولده أميل وشكري، وتوسعا يف أعمال النشر فصارت دار اهلالل من أكـرب
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  .ومازالت اجمللة تصدر حىت اآلن. دور النشر يف الوطن العريب
»نـصرانية غـسان   « يشري إىل القسم الثاين من مقالة األب لويس شـيخو             )٤١(

 حزيران ص١٥ الصادر يف    ١٢ العدد   ١٩٠٧ /١٠: املنشورة يف جملة املشرق   
٥٥٩ _ ٥٥٤.  

):م٥٦٠/ هـ. ق٦٥تويف حنو سنة    ( السموأل بن غريض بن عادياء األزدي         )٤٢(
من سكان خيرب كان ينتقل بينها وبني حصن له مسـاه. شاعر جاهلي حكيم  

  :أشهر شعره المّيته اليت مطلعها. »األبلق«

  »ه     فكلُّ رداٍء يرتديه مجيلُإذا املرُء مل يدنْس من اللؤم عرض «
له ديـوان. ويف علماء األدب من ينسبها لعبد امللك بن عبد الرحيم احلارثي          

وقـد. ١٠٥٤_ ١/١٠٥٣: طبع مبطبعة اآلباء اليسوعيني العربية واملعربـة      
يف جملـة» قصيدة جمهولـة للـسموأل    «نشرت مقالة األب الكرملي املعنونة      

وكتـب األسـتاذ) أ.ش(بتوقيـع   و٣٨٦_٣٨٢ ص ٢/١٩٠٧: املقتـبس 
تعليقاً خطّه بقلمه على نـسخة) أ.ش(كوركيس عواد إزاء التوقيع املستعار

:هذا نّصه _ احملفوظة يف مكتبة املتحف العراقي      _ هذا العدد من جملة املقتبس      
وبذلك يكون اُألستاذ كوركيس عواد. »ال يبعد أن يكون شكري اآللوسي     «

ب هذه املقالة، وهو العالّمة الكرملي، ولـذا ملقد أخفق يف معرفة هوية كات     
حياتـه: األب أنستاس ماري الكرملـي    «يدرجها يف ضمن مقاالته يف كتابه       

ورمبا يكون األب الكرملي قصد التخفي وراء هذا التوقيع املستعار. »وآثاره
حتديداً صرف نظر املتتبع إىل أن الكاتب هو عالمة العراق حممـود شـكري

:ألب الكرملي مقالة عن هذه القصيدة نشرت يف جملة املـشرق          ول. !اآللوسي
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إفادات عن قصيدة السموأل الالمية« بعنوان   ٣٣٥ _ ٣٣٤ ص   ١٩٠٧/ ١٠
  .»املكتشفة حديثاً

شاعر، وأديب): ١٩٣٢ _ ١٨٧٠( حممد توفيق بن علي بن حممد البكري          )٤٣(
 االشـرافتوىل نقابـة  . مولده ووفاته يف القاهرة   . مترسل، من أعيان مصر   
أراجيـز«: له مصنفات منـها   . م١٨٩١/ هـ١٣٠٩ومشيخة املشايخ سنة    

 . ٦/٦٦: ينظر األعالم. »فحول البالغة«، و»املستقبل لإلسالم«، و»العرب
كتاب يف اجلغرافية أليب العباس شـهاب:  مسالك األبصار يف ممالك األمصار      )٤٤(

عي املعروف بابن فـضلالدين أمحد بن حيىي بن حممد الكرماين العمري الشاف        
والكتاب يقع يف عشرين جملداً). هـ٧٤٩املتوىف سنة   (اهللا الكاتب الدمشقي    

.األول يف األرض، والثاين يف سكان األرض: جعله املؤلف على قسمني. كبرياً
، بتحقيق اُألستاذ١٩٢٤وقد طبعت دار الكتب املصرية اجلزء األول منه سنة          

 القسم اخلاص بشمايل١٩٩٩٢٧باريس سنة   أمحد زكي باشا، وطُبع منه يف
ومازال الكتاب ينتظر من يقوم. إفريقيا، وُنشرت فصول جمتزأة منه هنا وهناك      

، ومعجـم٢/١٦٦٢: ينظـر كـشف الظنـون     . ينشره حمققاً حتقيقاً علمياً   
الرسائل املتبادلة بني شيخ العروبـة«، و ١/٢٠٥: املطبوعات العربية واملعربة  

املنشورة يف جملـة املـورد» ب أنستاس ماري الكرملي   أمحد زكي باشا واأل
أمـا جملـة. ١٧٧ ص   ١٩٧٧اجمللد السادس العدد الثاين سـنة       : البغدادية

ينظر اآلداب العربية يف الربـع. فقد أنشأها مبصر علي أفندي السيد     » النظام«
  .١٨٨: األول من القرن العشرين

، صّنفه أبو الفرج علي بـنمن أمهات كتب األدب العريب    :  كتاب األغاين   )٤٥(
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طبع للمرة). هـ٣٥٦_ ٢٨٤(احلسني بن أمحد القرشي الكاتب األصبهاين       
أمـا مقالـة األب. م١٨٦٨/ هـ١٢٨٥األوىل مبطبعة بوالق األمريية سنة      

يف جمهولة املصري، إذ مل_ اليت أعادها إليه اُألستاذ كرد علي       _ الكرملي عنه   
  .ينشرها األب الكرملي بعد ذلك

مجال الدين حممـد) هـ٦٨١(معجم لغوي شهري وضعه سنة      :  لسان العرب   )٤٦(
وهو من أغىن). هـ٧١١_ ٦٣٠(بن مكرم األنصاري املعروف بابن منظور       
يقع يف عشرين جزءاً، وقد طُبـع. املوسوعات املعجمية مادة وأوفاها استيعاباً    

  .م١٨٩٠/ هـ١٣٠٨للمرة األوىل مبطبعة بوالق األمريية سنة 
عامل باألدب): ١٩٠٦ _ ١٨٤٧( إبراهيم بن ناصيف بن عبد اهللا اليازجي          )٤٧(

ولد ونـشأ يف. أصل أسرته من محص، وهاجر أحد أجداده إىل لبنان        . واللغة
اشتغل يف إصالح ترمجة األسفار املقدسة حنـو. وقرأ األدب على أبيه  . بريوت

يف القـاهرة وأصـدراستقر  . تعلم العربية والسريانية والفرنسية   . تسعة أعوام 
انتقـى كـثرياً مـن. كان من الطراز األول من كُّتاب عصره      . جملتني فيها 

جنعـة الرائـد يف«: من مؤلفاته الكثرية  . الكلمات ملا حدث من املخترعات    
معجم يف اللغة، وله» الفرائد احلسان من قالئد اللسان    «، و »املترادف واملتوارد 

  .٧٧_ ١/٧٦: ينظر األعالم. ديوان شعر

  .١١٨_ ٩٩، ٣٨_ ٢١ ص ١٩٠٨/ ١١:  املشرق  )٤٨(
وهي عن شبه جزيرة كوريـا يف. ٣٦٣ _ ٣٣٥ ص   ١٩٠٨/ ١١:  املشرق  )٤٩(

  .شرقّي آسيا

أصحاب دعوة باطنية: والقرامطة. ٨٥٨_ ٨٥٦ ص   ١٩٠٧/ ١٠:  املشرق  )٥٠(
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، زعزعـت)م٩٠١/ هـ٢٨٩(انتشرت يف بعض البالد اإلسالمية منذ سنة        

تنظـر. مي مث انتهى أمرها حينما اصطدمت باحلمالت الصليبية       العامل اإلسال 
  .١٣٧٣: املوسوعة العربية امليسرة

معىن حلـب« بعنوان   ٩٧١ _ ٩٦٨ ص   ١٩٠٧/ ١٠:  نشرت يف املشرق    )٥١(
  .»الشهباء

  .٧٤٥ _ ٧٣٧، ٦٥٦ _ ٦٥١ ص ١٩٠٧/ ١٠:  املشرق  )٥٢(
  .٦٠٣ _ ٥٩٠ ص ١٩٠٧/ ١٠:  املشرق  )٥٣(

:دير الـزَّور  « بعنوان   ٤٩١ _ ٤٨٨ ص   ١٩٠٧/ ١٠: يف املشرق  نشرت    )٥٤(
ولألب هنري المنَّس تعليق عليها بعنـوان. »أمساؤها ومعانيها قدمياً وحديثاً

  .٤٩٢ _ ٤٩١ ص ١٩٠٧/ ١٠: املشرق. »تفساح ودير الزور«

  .٤٤٦ _ ٤٤٠، ٣٩٤ _ ٣٨٥ ص ١٩٠٧/ ١٠:  املشرق  )٥٥(
أول متحفـة« بعنـوان    ٣٤٦ _ ٣٤٣ ص   ١٩٠٧/ ١٠: نشرت يف املشرق    )٥٦(

  .»للهوام واحلشرات إنشاؤها عريب
السن أو آثـار« بعنوان ٣٠٤ _ ٣٠٠ ص  ١٩٠٧/ ١٠:  نشرت يف املشرق    )٥٧(

  .»قصر اخللد وبقايا قصور الربامكة
على ما جاء يف هذه_ واهلياطلة  . ١٢٧ _ ١٢٤ ص   ١٠/١٩٠٧:  املشرق  )٥٨(

الد فارس، مث نفوا منها فسكن بعـضهمجيل من الناس عاشوا يف ب     _ املقالة  
وختتلف املراجع العربية القدمية يف حتديـد جنـسهم. بالد اهلند وما جاورها   

وتناول األب الكرملي يف مقالته هذه النصوص اليت وردت. وأصل تسميتهم 
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  .فيهم يف املراجع العربية والالتينية، متوصالً إىل حتديد تسميتهم وأصلهم
 Lesالربجـان  « بعنوان ٢٧٥ _ ٢٦٥ ص ١٩١١/ ٦: قتبس نشرت يف امل  )٥٩(

Borgans ou Varegues« .وقد كتب اُألسـتاذ. »ساتسنا«: وببتوقيع
كوركيس عواد إزاء التوقيع املستعار تعليقاً خطّه بقلمه على نسخة هذا العدد

مقلـوب: هذا نّصه _ احملفوظة يف مكتبة املتحف العراقي      _ من جملة املقتبس    
  ).ب الكرملياأل(أنستاس

 قوٌم أفاقون، أصل أغلبـهم-على ما جاء يف هذه املقالة       _ أما الربجان فإهنم
من اسكندنافية، مث انضم إليهم أُناس آخرون من عناصر أخـرى كـالروس
والصقالبة واُألبر والصرب والبلغار، فاجتمع منهم أمة قائمة بنفسها، قاتلـها

  .»األملانيون فأفنوها عن آخرها

وقـد كتـب. »ساتسنا«: بتوقيع. ٥٢٤ _ ٥٢١ ص   ١٩١١/ ٦: املقتبس   )٦٠(
األب(أنـستاس   : = هذا نّصه _ اُألستاذ كوركيس عواد إزاء التوقيع العراقي       

  ).الكرملي
معّربة عن» الشرطة«وقد ذهب العالّمة الكرملي يف مقالته هذه إىل أن لفظة           

معربـة عـن_ املـال   مبعىن دراهم الفضة، أو     _ » الَورِق«اليونانية، ولفظة   
الفارسية، بعد أن استعرض آراء اللغويني العرب واملستشرقني يف أصل هـاتني

  .اللفظتني
مع رسائل_ وقد وجدُت   .  هو السيد حممود كرد علي مدير مطبعة املقتبس         )٦١(

سبع رسائل وبرقيات له، بعث هبا إىل األب أنـستاس_ اُألستاذ الرئيس هذه    
تناول فيها شؤوناً إدارية وماليـة. ١٩١٤و  ١٩١١ ماري الكرملي بني سنيت   
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  .تتعلق باملقتبس الشهري واليومي
الـسراسرة أو« بعنـوان    ٤٤٩ _ ٤٤٤ص  ١٩١١/ ٦:  نشرت يف املقتبس    )٦٢(

وقـد كتـب اُألسـتاذ. »ساتسنا«بتوقيع . »Les Censeurs«الزرازرة 
سخة هذا العددكوركيس عواد إزاء التوقيع املستعار تعليقاً خطّه بقلمه على ن

مقلوب«: هذا نّصه _ احملفوظة يف مكتبة املتحف العراقي      _ من جملة املقتبس    
البطارقة، أي ِعلَْيـة_ على ما جاء يف املقالة      _ أما الزرازرة فهم    . »أنستاس

  .أما السراسرة فهم الفطنون العلماء الدّخالون يف األمور. أشراف الرومان

 كانت معظم البالد العربية واليـاٍت١٩١١ة سنة    حينما كُتبت هذه الرسال     )٦٣(
  .تابعةً للدولة العثمانية

 _١٨٦٧( عبد اللطيف بن عبد الرمحن بـن إمساعيـل، مـن آل ثنيـان                 )٦٤(
أصدر. كاتب صحايف، جندّي األصل، من أهل بغداد مولداً ووفاةً        ): ١٩٤٤٩

  .١٩٠٩ كانون الثاين سنة ٢٨يف » الرقيب«هبا جريدة 

مجـع.  احلرب العاملية األوىل مديراً لألوقاف، مث انتخب نائباً مرتني         ُعّين بعد 
، وتـاريخ٥٩/ ٤: ينظر األعالم . »احلكايات البغدادية «، و »األمثال العامية «

  .٣/٧٦: الصحافة العربية
وهو ممن ربوا يف عهد.  ناظم باشا هو وايل دمشق يف عهد الدستور العثماين          )٦٥(

/١: عقد اُألستاذ كرد علي له فصالً يف مذكراتـه        . يناالستبداد احلميدي الثا  
إن الـوايل كـان يتـأمل«: جاء فيه » ناظم باشا واملقتبس  « عنوانه   ٦٨_٦٤

للتعرض ألعماله يف املقتبس، وكان بيننا برودة بسبب ذلك، وهو يوايل إقامة
لقـد أسـقطتين مـن:  ومما قال يل…الدعاوى على اجلريدة بواسطة أعوانه 
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ا كتبت عين يف جريدتك، وأصبحُت خجالً من نفسي، حـىت ايناألنظار مب 
ألقول للحوذي أن يسري يب بني البساتني إىل داري، لئال أُستهدف للّعـن يف
الطريق، ويقولوا هذا هو الوايل الذي يكتب املقتبس يف إجراءاته اخلارجة عن

  .»النظر واألوامر املرسومة
ى التاريخ السياسي واملدين واجلغـرايفكتاب مطّول يشتمل عل   :  خطط الشام   )٦٦(

يعّد من أهم مؤلفات اُألستاذ كرد علي، اشـتغل يف تأليفـه. للديار الشامية 
حبث فيها عن مصادر موضوعه.  عاماً ٢٥واعداده للنشر مدة طويلة جتاوزت      

املخطوطة واملطبوعة يف خزائن املخطوطات والكتب يف الشام ومصر وتركيا
كثر من مرة يف هذا السبيل، فطالع ألجل تصنيفه زهاء ألفوأوربا اليت زارها أ   

. صـفحة  ١٩٤٠يقع الكتاب يف ستة أجزاء بلغت صـفحاهتا         . ومائيت جملد 
مث طُبع بعد ذلك يف. ١٩٢٨ _ ١٩٢٥صدرت طبعته األوىل يف دمشق سنة       
  .١٩٧٢بريوت طبعة ثانية منقحة ومزيدة سنة 

  .٣٤٦/ ٦: ينظر خطط الشام. سيةالعربية والتركية والفرن:  يعين هبا  )٦٧(
 _١٨٦٦(بن حممد بن سعيد القـامسي       ) أو حممد مجال الدين   ( مجال الدين     )٦٨(

مولده. إمام الشام يف عصره، ِعلماً بالدين، وتضلعاً من فنون األدب         ): ١٩١٤
الفتـوى يف«، و »دالئل التوحيد «: له مصنفات كثرية منها   . ووفاته يف دمشق  

ينظـر.  جملداً يف تفسري القـرآن الكـرمي       ١٧» التأويلحماسن  «، و »اإلسالم
  .١٣٥/ ٢: األعالم

 تنظر بصدد ذلك رسالة الشيخ مجال الدين القامسي إىل العالّمـة الكرملـي  )٦٩(
يف امللحـق) م١٩١١ آب سنة    ١٦(هـ  ١٣٢٩ شعبان سنة    ٢٠املؤرخة يف   
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  .وهي تنشر للمرة األوىل. األول من هذا الكتاب
٩٣٥ _ ٩٣٤ ص   ١٩١٣/ ٧: ستاذ كرد علي يف جملـة املقتـبس        نشر األُ   )٧٠(

جملة لغة العرب لـصديقنا األب أنـستاس«: تقريظاً جمللة لغة العرب جاء فيه     
الكرملي يف مقدمة ما ُيفاَخر به من األعمال اليت ظهـرت يف عهـد احلريـة

النقدفإن املقاالت اليت تنشرها رصيفُتنا يف اللغة و       . الصحافية يف الشام والعراق   
األديب وتاريخ العراق وعمراهنا هي على جانب عظيم من التحقيق على حنو ما
عّودنا قلم منشئها اُألستاذ، بل ان ما ينشر فيها على اجيازه حرّي بان خيلد يف
خزائن الكتب دليالً على حالة العراق العلمية يف هذا العهد، وقد بلـغ هبـا

. »جملالت اليت مضى عليها سنون كثريةصاحبها يف مدة مل تبلغ احلولني مبالغ ا

راعية اخليـل ال« بعنوان   ٧ _ ٣ ص   ١٩١٤/ ٨:  مقالة نشرت يف املقتبس     )٧١(
وهـذه. واملقالة عن طويئرة هبذا االسـم     . »ساتسنا«: وبتوقيع» راعية اجلبل 

  .املقالة هي آخر ما نشره الكرملي يف جملة املقتبس

احلركة العلميـة«اء يف مقالة اُألستاذ كرد علي      أُشُري يف هذا الصدد إىل ما ج        )٧٢(
:٢٩٨ ص   ١٩١٤/ ٨: املنشورة يف جملة املقتـبس    » يف البالد العربية العثمانية   

ولغة صحف الشام أرقى من لغة صحف العراق، وان كانت هذه قطعـت«
شوطاً حمموداً يف هذه األعوام القليلة، حاشا جملة لغة العرب البغدادية ومـن

من املنشئني والباحثني، فإهنا على أسـلوب اجملـالت االفرجنيـةيؤازر فيها   
  .»االخصائية سّدت فراغاً يف تاريخ العراق والبحث يف آثاره

عـن» لغـة العـرب   « مل يتحقق رجاء اُألستاذ كرد علي فقد توقفت جملة            )٧٣(
، بعد أن صدر منها ثالثة جملدات وبعض اجمللد١٩١٤الصدور يف ايلول سنة     
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  .الرابع
»املـشرق « دأب األب لويس شيخو على نشر مقاالت متسلسلة من جملته             )٧٤(

حاول فيها بشىت السبل اثبات نصرانية الكثري من القبائل العربية وشعراء العصر
وألسباب. اجلاهلي، متوسالً من أجل اثبات ذلك بأي دليل مهما كان واهياً          

»لغـة العـرب   «ت يف   علمية حيتة كان األب الكرملي يرد على هذه املقاال        
وغريمها، معترضاً على الكثري من األدلة الضعيفة اليت يستند عليها» املقتبس«و

األب لويس شيخو، مفّنداً النتائج اليت تترتب عليها، ومسلطاً األضواء علـى
وحلراجة موقف. نصوص تارخيية ثابتة مل يتطرق إليها األب شيخو يف مقاالته         

يسيء رؤساؤه يف الدين فهم الدوافع العلميـةاألب الكرملي هذا، ولكي ال      
وألسباب أخرى ال جمال لـذكرها_ اليت حّتمت عليه اختاذ مثل هذا املوقف        

وقـد. كان العالّمة الكرملي ينشر الكثري من مقاالته بتواقيع مستعارة        _ هنا  
انتقـاد«فطن األب شيخو إىل هذا األمر، فعمد إىل كشفه يف مقالة عنواهنـا   

: يف جملة املشرق   ١١٩١٣نشرها يف مطلع شهر متوز      » اس الكرملي األب أنست 
ان حضرته تستر حتت كـل«: جاء فيها . ٥٥٩ _ ٥٥٦ ص   ١١٩١٣/ ١٦

واهللا. هذه األمساء املستعارة ليكتب ما يشاء، فاألمساء عديدة والقلم واحـد          
مث أتبعها يف مطلع شهر أيلول بـشذرة عنواهنـا. »!أعلم مبا قصد من تنكره

 _٧١٧ ص   ١١٩١٣/ ١٦: املـشرق »  صاحب جملة لغة العـرب     انصاف«
وما لبث أن كتب شذرة أخرى يف مطلع شهر تشرين الثاين عنواهنـا. ٧١٨

وقـد. ٨٧٨ ص   ١٩١٣/ ١٦: املـشرق » نصرانية غسان واألب أنستاس   «
تضافرت مجلة األب لويس شيخو هذه مع غريها من األسـباب لتـؤدي يف

  .»لعربلغة ا«النهاية إىل إقفال جملة 
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  : هذه املقاالت الثالث منشورة يف اجلزء التاسع من السنة السابعة وهي  )٧٥(
والُنَحام اسـم. »ساتسنا«بتوقيع  . ٦٧٠ _ ٦٦٦ص  » الُنَحام ومرادفاته «_ 
  .طائر
كتاب األلفاظ الكتابية وكتاب ألفاظ األشـباه والنظـائر: ثالثة كتب «_ 

  . ٦٨٢_ ٦٧٨ص » وكتاب األلفاظ
وفات اُألستاذ كوركيس عواد إدراج هذه املقالة يف. »ساتسنا«وهي بتوقيع   

:األب أنستاس مـاري الكرملـي     «ضمن مقاالت العالّمة الكرملي يف كتابه       
  .»حياته وآثاره

وصف كتاب جامع التعريب بالطريق القريب من تأليف أحـد علمـاء«_ 
ي وه ٦٩٠_ ٦٨٣ص  . »السابع عشر امليالدي  _ القرن الثاين عشر اهلجري     

  .»ساتسنا«بتوقيع 
.صحايف، من كُّتـاب العـراق     ): ١٩٤٢ _ ١٨٩٠( إبراهيم حلمي العمر      )٧٦(

اشتهر قبل احلرب العاملية األوىل برسائل كان يبعث هبا إىل صـحف مـصر
 تـشرين األول٣الصادرة ببغداد يف    » النهضة«وتوىل حترير جريدة    . والشام

اشـترك بعـد. البغدادية» لغة العرب «وكتب مقاالت يف جملة     . ١٩١٣سنة  
اليومية بدمـشق، مث» اللسان العريب «احلرب العاملية األوىل يف إصدار جريدة       

اشترك. وعاد إىل بغداد فواصلَ إصدارها يف عهد امللك فيصل األول       . انفرد هبا 
:ينظر األعالم . »الثورة اإليطالية «، وله رسالة يف     »الدليل العراقي «يف تأليف   

  .٣/٨٠: صحافة العربية، وتاريخ ال٣٧/ ١
 جاء يف رسالة خمطوطة بعث هبا إىل األب الكرملي الدكتور يعقوب صرّوف  )٧٧(

لـديَّ (١٩١٤سنة  ) متوز( يوليو   ٢٨، مؤرخة يف    »املقتطف«صاحب جملة   
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ما هذه األخالق املتخلِّق هبـا األب شـيخو؟ أكـلُّ«: ما نّصه ) صورة منها 
ائل املسيحية؟ يف مقتطف اغسطساجلزويت على هذا اخلط؟ أهذه هي الفض      

فصل عن افتئات املشرق على املقتطف مل أذكر فيه إال القليل من سـخافات
_على ما يظهر    _ هذا الرجل، واين آلسف جداً ألن رجالً واسع املعرفة مثله           

ولديه من الوسائل لنشر املعارف الصحيحة أكثر مما لدى غريه يعوج احلقائق
وقانا اهللا شـر. ب، فريى النور ظالماً والظالم نوراً     قصداً، وقد أعماه التعص   

  .»!الغرور
مستشرق، بلجيكي املولـد،): ١١٩٣٧ _ ١٨٦٢( هنري الْمنَّس اليسوعي      )٧٨(

استقر يف بريوت فتـوىل إدارة. فرنسي اجلنسية، من علماء الرهبان اليسوعيني     
 العـربمدة، ودّرس يف الكلية اليسوعية وصنف كتباً عن       » البشري«جريدة  

املـذكرات«، و »فرائـد اللغـة   «: منها. واإلسالم بالفرنسية، وكتباً بالعربية   
  .١٠٠ _ ٨/٩٩: ينظر األعالم. »اجلغرافية يف األقطار السورية

قام بـرحالت. مستشرق إيطايل، مؤرخ  ): ١٩٢٦ _ ١٨٦٩( ليونه كايتاين     )٧٩(
.كتبة اإليطاليـة  إىل الشرق فجمع مكتبةً عربيةً عظيمة، جعلها بعد وفاته للم         

ألّـف باإليطاليـة كتـاب. وكان حيسن سبع لغات، منها العربية والفارسية      
. مثانية جملدات ضخمة   ١٩٠٨ و ١٩٠٥وطبع منه بني سنيت     » تاريخ اإلسالم «

ولألستاذ كرد علي مقالتـان عنـه. ملسكويه» جتارب األمم «ونشر بالعربية   
لـة اجملمـع العلمـي، وجم ٥٠_ ٤٧ ص   ١٩١٤/ ٨: نشرتا يف جملة املقتبس   

  .٢٥٠/ ٥: ينظر األعالم. ٣٥٩ ص ١٩٢٣/ ٣: العريب
وقبل نشوب احلرب العامـة«: ٢ ط ٣٤٠_ ٣٣٩/ ٦:  جاء يف خطط الشام     )٨٠(

ببضعة أشهر وقف وايل دمشق املقتبس بدعوى انه نشر عبـارة يف كـشف
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احلجاب، وهي منقولة عن الصحف التركية، واحلقيقة ان املقتبس كان تـوفر
 كشف حجاب االحتاديني، وأصالهم حرباً عواناً هو وأنصاره من رجالعلى

  .»البالد وَحَملة األقالم فيها
  .٧١املشار إليها يف احلاشية » راعية اخليل ال راعية اجلبل« هي مقالة   )٨١(
 كان على األستاذ كرد علي أن ينتظر حنو عشر سنوات أخرى ليتهيأ له طبع  )٨٢(

  .١٩٢٨ و١٩٢٥بني سنيت » خطط الشام«كتابه
راهب يسوعي فرنسي،): ١٨٩٥ _ ١٨١٨(فيلبس  ) او كوش ( األب جيش     )٨٣(

ولد يف مقاطعة فرنش كونته بفرنسا، وتويف يف بكفيا يف لبنان بعد أن مكـث
له قاموس عريب فرنسي طبـع مبطبعـة. مبشراً يف سوريا وغريها مخسني سنة     

د طبعه األب بلو وأضاف إليهمث جد . ١٨٨٨ و ١٨٦٢اآلباء اليسوعيني سنة    
، وتاريخ٢/١٥٨٠: ينظر معجم املطبوعات العربية واملعربة    . اضافات عديدة 

  .٤/١٥٥: آداب اللغة العربية جلرجي زيدان
راهب ومستشرق فرنسي،): ١٩٠٤ _ ١٨٢٢( األب يوحنا بلو اليسوعي       )٨٤(

.، فاسـتعرب  وعّين يف اجلزائر  . ولد يف لوكس بفرنسا   . من الكُّتاب بالعربية  
 فُعهد إليه إدارة املطبعة الكاثوليكية، واصدار١٨٦٦ونق قل إىل بريوت سنة      

كتاب مدرسي» ُنَخب املُلَح «: له. تويف ببريوت . التبشريية» البشري«جريدة  
يف مخسة أجزاء، مجع فيه خمتارات من األدب العريب، أعانه على تأليفه إبراهيم

، طبـع مبطبعـة اليـسوعيني»جزءان«قاموس فرنساوي عريب    «اليازجي، و 
،٢١٠/ ٨:  وأعيد طبعه مراراً بعد ذلك ينظر األعـالم        ١٨٩٠ببريوت سنة   

  .١/٥٨٧: ومعجم املطبوعات العربية واملعربة
حياة األب أنستاس ماري الكرملي وخدمته للعلـم واللغـة« جاء يف مقالة      )٨٥(
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 ص١٩٢٨/ ٧: لعـرب لألستاذ رفائيل بطّي املنشورة يف جملة لغة ا       » العربية
منشئُ لغة العرب ثالثـة] ١٩٢٨سنة  [واهم ما يشتغل به اآلن      «: ٦٦_ ٦٠

  :معاجم كبرية
  .معجم كبري يذكر ما ذكرته املعاجم القدمية وما أغفلته_ 
معجم فرنسي عريب حيوي األلفاظ األعجمية وما يقابلها باللغـة العربيـة_ 

  .الفصحى
  .»معجم عريب فرنسي مطول_ 

 إىل مدينة قيصري يف بـالد١٩١٤ن األتراك نفوا العالّمة الكرملي سنة        كا  )٨٦(
 شهراً، وأنزلوا به أشّد العذاب، حىت كـادوا أن يقتلـوه٢٢األناضول ملدة   

هبذا االسم، ونشره مقاالت فيها حّبَب فيها» لغة العرب «بسبب تسميته جملته    
ويف أوج. ١٩١٦سـنة   مث أعادوه إىل بغداد     . العرب واللغة العربية إىل الناس    

  .هذه احملنة استطاع األب الكرملي أن يتعلم اللغة التركية
 هو١٩١٤سنة  » املقتبس« كان آخر جزء أصدره اُألستاذ كرد علي من جملة            )٨٧(

 عاود اُألستاذ كـرد علـي١٩١٦ويف سنة   . اجلزء السادس من السنة الثانية    
  .جمللد التاسعاصدار جملته بدعم من مجال السفاح حىت بلغ هبا ا

 لكي يتموضع هذا املديح االضطراري جلمال السفاح يف اطاره التارخيي البد  )٨٨(
من العودة إىل ما كتبه كرد علي عن هذه املرحلة العصبية من حياته وعالقتـه

/٦: »خطط الشام «بالسفاح، إذ أورد يف ترمجة حياته املنشورة يف آخر كتابه           
»أمحد مجال باشـا   »  أحُد اساطني االحتاديني   جاء الشامَ : ( ما نّصه  ٢ ط ٣٤١

قائداً للجيش الرابع، وحثّين على التعجيل باصدار املقتبس، وكان كالمه رجاًء
…يف الصورة الظاهرة، وهتديداً يف احلقيقة، فبادرُت إىل امتثال األمر فأصدرته          
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وكثرياً ما كانت أفكاري ترشح اضطراراً من أفكار القائد العام مباشـرة أو            
بالواسطة، فكانت اراديت مسلوبة لتهديدي كل ساعة بنشر احلسابات القدمية

  ).مع االحتاديني
 مل ينشر العالّمة الكرملي شيئاً يف جملة املقتبس بعد عودهتا إىل الصدور سـنة  )٨٩(

ويبدو أن سبب ذلك يعود إىل ما أظهرته اجمللة من ميل إىل العثمانيني. ١٩١٦
  .الكرملي واضطهدوه ونفوهالذين آذوا العالّمة 

٦/٣٤١: »خطط الشام « كتب اُألستاذ كرد علي بصدد هذين الكتابني يف           )٩٠(
أرسلين مجال باشا مع البعثة العلمية من علماء الشام إىل اآلسـتانة«: ما نّصه 

فجناق قلعة، وأوعز إيل بانشاء رحلة إىل البعثة، ووضع كتابٍ يف رحلة أنور
.ففعلُت مضطراً . عام وناظر احلربية، إىل الشام واحلجاز     باشا، وكيل القائد ال   

وظهر هذان الكتابان األول بامسي واسم ثالثة من أرباب الصحف يف الشام،
.»ومها من كتب الدعاية السمجة يف احلـرب املمقوتـة         . والثاين بامسي فقط  

ومها كتابان كتبتهما وطبعتـهما«:  قائالً ١/٣١٣: وكتب عنهما يف مذكراته   
 نفقة اجليش، وأنا غرب راضٍ عن أكثر ما فيهما، ومها كتابان لغـريي العلى

يل، وفيهما صورة من سياسة تلك األيام، وما كتبه الكـاتبون والـشعراء يف
  .»معاونة الدولة العثمانية وهي يف أحرج اوقاهتا

  .١٩١٦بريوت _ وقد طبع الكتابان يف املطبعة العلمية ليوسف صادر 
لقاب الكثرية اليت كان العالّمة الكرملي يوقّع هبا طائفة كبرية مـنهو أحد األ   )٩١(

العربية العـصرية ونقـد مطبوعـات«: أما هذه املقالة فهي بعنوان    . مقاالته
 يف٩٢_٩١ اجلزء الثالـث ص      ١٩٢١وقد نشرت يف اجمللد االول      » االفرنج
حد علمـاءنشر أ «: وقد قدمت هلا اجمللة بالعبارة التالية     » أخبار وآثار «باب  
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.»اللغة يف بغداد مقالة حتت هذا العنوان بتوقيع معـرق يف جريـدة العـراق    
واجلدير بالذكر هنا أن اُألستاذ كوركيس عواد أغفل االشارة إىل هذه املقالة
يف الثْبت الذي وضعه لعناوين مقاالت األب الكرملي وأماكن نشرها يف كتابه

  .»هحياته وآثار: األب أنستاس ماري الكرملي«
شـرح أرجـوزة« بعنوان   ١/١٩٢١:  نشرت يف جملة اجملمع العلمي العريب       )٩٢(

آذار(نشر القـسم االول يف العـدد الثالـث      : على قسمني » تأكيد األلوان 
)١٩٢١نيسان  (، ونشر القسم الثاين يف العدد الرابع        ٨٣_٧٦ص  ) ١٩٢١

زهي يف شرح أرجوزة خمتصرة نظمها الشيخ علي بن الع         . ١١٧_ ١١٠ص  
  .احلنفي الشهري بالشارح اجلارح

 مل ُتنشر هذه الرسالة يف جملة املقتبس، اليت توقفت عن الصدور هنائيـاً سـنة  )٩٣(
والعنوان الكامل. ، ومل تسنح لألستاذ كرد علي فرصة اصدارها جمدداً        ١٩١٧
وهـي» نشر احملاسن اليمانية يف خصائص اليمن ونسب القحطانية       «: للرسالة

منها نسخة يف مكتبة). هـ٩٤٤املتوىف سنة   (بن علي بن الَدْيَبع     لعبد الرمحن   
ومنـها نـسخ. يف دبلن، ونسخة يف املكتبة الظاهرية بدمشق      » جسر بييت «

وجاء يف رسالة بعث هبا العالّمة اآللوسي إىل األب الكرملـي. أخرى متعددة
نـشر«نعم كان عندي كتاب     «:  ما نّصه  ١٩١٦ ايلول سنة    ٢٥مؤرخة يف   

فطلبه مين صاحب املقتبس ألجل نشره يف جملتـه، ويـوم» اسن اليمانية احمل
:ينظر أدب الرسائل بني اآللوسي بني اآللوسي والكرملـي        . »اخلميس أرسلته 

جملـة» دبلن_ ذخائر التراث العريب يف مكتبة جسر بييت        «، و ٣٦٧_ ٣٣٦
  .٢١٦ ص ١٩٧٤العدد األول سنة _ اجمللد الرابع : البغدادية» املورد«

١/١٩٢١يف جملة اجملمع العلمي العريب      » مقالة األوضاع العصرية  « نشرت    )٩٤(
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 .وهي سلسلة مقاالت هبذا العنوان ُنشرت تباعاً يف اجمللة. ١٦٨_ ١٦١ص 
 أتلف االتراك مكتبة العالّمة الكرملي الـيت كانـت١٩١٧ آذار سنة   ٧ ليلة    )٩٥(

 مجعها يف مدة أربعني. ألف جملد  ١٢حتتوي على كتب خطية ومطبوعة بلغت       
تنظـر ترمجـة األب. وذهبت هباًء منثوراً كأهنا مل متن على حد تعبريه        . سنة

الرسائل املتبادلة بني شيخ العروبة أمحـد«الكرملي بقلمه املنشورة يف مقدمة      
»املـورد «املنـشورة يف جملـة      » زكي باشا واألب أنستاس ماري الكرملي     

  .١٤٨ ص ١٩٧٧لثاين لسنة اجمللد السادس العدد ا: البغدادية
١٦ جاء يف رسالة بعث هبا العالّمة اآللوسي إىل األب الكرملي مؤرخـة يف                )٩٦(

أما اجمللة فقد وصـلين مثلـها أمـس، وأنـسُت«:  قوله١٩٢١نيسان سنة  
وقد طالعـُت أيـضاً. مبطالعتها، فلذا أعدُت نسختكم إليكم شاكراً لطفكم      

األلوان، وما ذاك إال من فـيض فـضلكمالكتابني وما فيهما من ذكر رسالة    
وليته بذل ما طُلب منه علـى. العذب النمري، وما كََتَب عن الرسائل املطلوبة      

وإال فانتظار ورود اآللة الشمسية وأدواهتا مما حيتاج إىل أمـد غـري. حسابنا
وعلى كل حال فاألمر إليه، فإنه وزير املعارف وأمـري. قصري، وللتأخري آفات 

ينظر أدب الرسـائل بـني اآللوسـي. »حرسه اهللا تعاىل  . كلهاالكماالت  
  . ٥٢٨: والكرملي

 بأبرز العلماء الذين آزروا اجملمع١/٥٣٠:  نّوه األستاذ كرد علي يف مذكراته       )٩٧(
وأما يف االصقاع القريبـة، فكـان مـن«: وممن ذكرهم . العلمي منذ نشأته  

  .»ري اآللوسيعاونوه شكيب أرسالن وأنستاس الكرملي وحممود شك
_٢٠٩،  ١٧٦_ ١٧٣ ص   ١٩٢٣/ ٣:  نشرت يف جملة اجملمع العلمي العريب       )٩٨(

وبصدد هذه املقالة جاء يف رسالة بعث هبا الكرملي إىل. ٢٥٠_ ٢٤٧،  ٢١٢
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واصـلُت«: ، قولـه  ١٩٢٣ مارس سنة    ٢٣العالّمة أمحد تيمور، مؤرخة يف      
لثالثة والسبعني منها،البحث عن االوضاع العصرية ووصلت فيها إىل الكلمة ا        

وأنفذُت هبا إىل صديقنا حممد كرد علي، وهي تسّد بعض الثُلمة اليت فتحهـا
وجاء يف رسالة العالّمة أمحد. »ُبْعد العهد باالشتغال هبذه اللغة الكرمية االصل      

كتبُت لألسـتاذ«: ، قوله ١٩٢٣ ديسمرب سنة    ٥تيمور اجلوابية، املؤرخة يف     
همل نشر ألفاظك املقابلة لأللفاظ االفرجنية، وأبنُت لهكرد علي أرجوه أن ال يُ   

أمهية هذا املوضوع للناطقني بالضاد، وال سيما بعد أن كثر اآلن املتحـاملون
واين أنتهز هذه الفرصة فأرجوك وأحلّ عليك مبتابعة. على لغتنا ورمييها بالضيق   

فرصة فأرجوكواين أنتهز هذه ال   . تنظر لغتنا ورميها بالضيق   . »عملك العظيم 
تنظر الرسائل املتبادلـة بـني الكرملـي. »وأحلّ عليك مبتابعة عملك العظيم    

  .١٧٦، ١٣٥: وتيمور
الُنْحل بالضم اعطاؤك االنـسان شـيئاً بـال): مادة َنَحلَ ( يف لسان العرب      )٩٩(

ونصَّ الزبيدي.  واالسم النِْحلة  …استعاضة وعمَّ به بعُضهم محيَع أنواع العطاء      
  .على أنه ُيضم) مادة َنَحلَ(وس احمليط يف القام

معجم املطبوعـات«صاحب  ): ١٩٣٢ _ ١٨٥٦( يوسف اليان سركيس     )١٠٠(
 عامـاً يف خدمـة٣٥قضى  . »جامع التصانيف احلديثة  «، و »العربية واملعربة 

.البنوك العثمانية كاتباً فمديراً يف بريوت ودمشق وقربص وأنقرة واآلسـتانة          
  .٢١٩/ ٨: ينظر األعالم.  فاشتغل بتجارة الكتب١٩١٢واستقر مبصر سنة 

 جاء يف رسالة بعث هبا العالّمة أمحد تيمور إىل األب الكرملي، مؤرخـة يف )١٠١(
وجملة اجملمع انقطعت عين أيضاً، ولكن كتب«: ، قوله ١٩٢٣ يونيو سنة    ١٣

إيلّ الصديق كرد علي خيربين بأن هذا االنقطاع ال يدوم وبأهنا ستظهر عندما            
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يتم هتيؤ االسباب بعد أن كاد جملس االحتاد السوري يقضي عليهـا وعلـى
اجملمع لوال مهّة صبحي بك رئيسه وفارس بك اخلوري أحد أعـضائه الـذي

فجزى اهللا هذين اهلماَمْين عن العلم وأهله. يلقبه كرد علي ببلبل اجمللس الغرّيد     
  .١٤٤: تنظر الرسائل املتبادلة بني الكرملي وتيمور. »خرياً

أديـب،): ١٩٦٥_ ١٨٨٩( حممد رضا بن حممد جواد بن حممد بن شبيب           )١٠٢(
ولـد يف. شاعر، من أعضاء اجملامع العلمية العربية يف دمشق والقاهرة وبغداد         

وبعـد. ١٩٩٢٠شارك يف الثورة العراقيـة سـنة        . وهبا نشأ وتعلم  . النجف
عارف مرات أوهلا سنةوتوىل وزارة امل  . تأسيس اململكة يف العراق أقام ببغداد     

وبعد ثورة العراق سـنة. ١٩٣٧وانتخب رئيساً جمللس األعيان سنة      . ١٩٢٤
:له كتـب منـها    .  انقطع لرئاسة اجملمع العلمي العراقي إىل أن تويف        ١٩٥٨

ينظـر. »ديوان الشبييب «، و »تراثنا الفلسفي «و» مؤرخ العراق ابن الفوطي   «
  .١٢٨ _ ١٢٧/ ٦: األعالم

شـاعر): ١٩٦٣_ ١٨٧٩(بيب بن سليمان بن عبد اهللا العبيـدي          حممد ح  )١٠٣(
وقف. وخطيب وكاتب اسالمي، ولد يف املوصل ودرس على أشهر علمائها         

مع الدولة العثمانية وهي يف أيامها األخرية، فسافر إىل الشام لالشتراك بتحرير
ـ      . اليت أصدرها مجال السفاح   » الشرق«جريدة   اًمث عاد إىل املوصل فعّين مفتي

جنايات االنكليز على البشر عامة«: له مؤلفات عدة منها   . ١٩٢٣فيها سنة   
الفتوى الـشرعية يف«، و »النواة يف حقوق احلياة   «، و »وعلى املسلمني خاصةً  

.نشر بعد وفاتـه   » ديوان السيد حممد حبيب العبيدي    «، و »جهاد الصهيونية 
:م العـراق  ، وموسوعة أعال  ١٣٢_ ٣/١٣١: ينظر معجم املؤلفني العراقيني   

  .١٨٨٠ اليت جاء فيها انه ولد سنة ٢/٢٠٤
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.عامل باألدب، باحث، مؤرخ مـصري     ): ١٩٣٠_ ١٨٧( أمحد تيمور باشا     )١٠٤(
ألّف كتبـاً كـثرية. مولده ووفاته بالقاهرة  . من أعضاء اجملمع العلمي العريب    

أنشأ يف القاهرة خزانة كتب عظيمة، ُنقلت بعد وفاته        . مازال بعضها خمطوطاً  
.١/١٠٠: ينظر األعالم .  ألف جملد  ١١٨إىل دار الكتب املصرية، وهي حنو       

 ببغـداد الفاضـالن١٩٤٧وكانت له مكاتبات مع الكرملي نشرها سـنة         
رسائل أمحد تيمور إىل ألب أنستاس«كوركيس عواد وميخائيل عواد بعنوان

وبعد عثور الباحث جليل العطية علـى رسـائل العالّمـة. »ماري الكرملي 
لكرملي اليت بعث هبا إىل تيمور، أدخال معها هذه الرسائل، وأعادوا مجيعـاًا

الرسائل املتبادلة بـني الكرملـي«، بعنوان   ١٩٧٤طبع الكتاب ببغداد سنة     
  .»وتيمور

٣/١٩٢٣: ألمحد تيمور يف جملة اجملمع العلمي العريب      » املَْعلَمة« نشرت مقالة    )١٠٥(
ملـصطلح الالتـيين انـسكلوبيدياوهي تدور حول ترمجة ا    . ٥٨_ ٥٦ص  

)Encyclopedie (        إىل العربية ومناقشة اآلراء الواردة يف ذلك وأّيما أصح:
ترمجتها باملعلمة كما يرى العالمتان الكرملي وتيمور، أم دائئرة املعارف كما

:ولألب الكرملي تعليق على هذه املقالة نشر يف اجمللة نفـسها          . يرى آخرون 
 وبصدد هذه املقالة جاء يف رسالة بعـث هبـا.١٢١_ ١١٧ ص   ٣/١٩٢٣

،١٩٢٣ يناير سـنة     ١٧العالّمة أمحد تيمور إىل األب الكرملي، مؤرخة يف         
وقد كنُت أرسلُت بالقصاصة االوىل للمجمع العلمي الدمشقي لينظر«: قوله

ويقّرها، ومل أقصد بذلك إال شيوعها بسورية أيضاً،] املَْعلَمة[يف هذه الكلمة    
يصلين منه رّد إىل اآلن، والظاهر أن اجملمع يف ارتباك وتزعزع بسببولكن مل   

 شـباط سـنة٢فأجابه األب الكرملي برسالة، مؤرخة يف       . »األحوال هناك 
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عسى أن ال يسمح اهللا مبثل هذه البلّية اليت تنتاب جمامعنا«: ، جاء فيها  ١٩٢٣
اول أن تعبثورجاهلا، وعسى أن يقوى ذلك اجملمع على تلك الزعازع اليت حت          

:، جاء فيها  ١٩٢٣ مارس سنة    ٢٣مث أردفها برسالة أخرى، مؤرخة يف       . »به
إذا استحسنَت ما كتبُتُه يف املَْعلَمة والكلمات الثالث فلينشْر يف جملة اجملمـع«

العلمي العريب، فإن حضرة صديقنا كرد علي كتب إيلّ أن اجملمع أصـبح يف
ا كانت هذه اجمللة لسان حال اللغـةمنجاة من اخلطر الذي كان يتهدده، ومل      

تنظر الرسائل املتبادلة بني الكرملـي. »العربية فإين أخّير نشر اللغويات فيها     
  .١٣٤، ١٢١، ١١٣ص : وتيمور

  .٣٩_ ٣٦ ص ٤/١٩٢٤:  نشرت يف جملة اجملمع العلمي العريب )١٠٦(
،شاعر العـراق  ): ١٩٣٦_ ١٨٦٣( مجيل صدقي بن حممد فيضي الزهاوي        )١٠٧(

كان ينحو منحى الفالسفة، يعّد من طالئع هنضة األدب العـريب يف العـصر
مولده ووفاته ببغداد، نظم الـشعر بالعربيـة. احلديث، ومن دعاة حترر املرأة    

نشر مقاالت وقصائد يف كربيات الصحف واجملـالت. والفارسية يف حداثته  
،»اجلاذبية وتعليلها «يف الفلسفة، و  » الكائنات«: ألف كتباً عدةً منها   . العربية

الكلـم«، و »ديـوان الزهـاوي   «أما شعره فكثري منه     . »اجململ مما أرى  «و
:ينظـر األعـالم   . ترمجها شعراً ونثراً عن الفارسية    » الرباعيات«، و »املنظوم

١٣٨_ ٢/١٣٧.  
شاعر وأديـب): ١٩٧٠_ ١٨٨٤( كاظم بن حسني بن عبد اهللا الدجيلي         )١٠٨(

.مذ حملمود شكري اآللوسي والكرملي مث الزهاوي      وتتل. عراقي، نشأ يف بغداد   
دّرس العربيـة يف. ١٩١١سنة  » لغة العرب «وأصدر مع األب الكرملي جملة      

وعمل يف السلك السياسي فتنقل بني. ١٩٣٠ و ١٩٢٤جامعة لندن بني سنيت     
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صـّنف مـا. لندن واحملمرة وحيفا والقدس وبوميب وباريس وتربيز وموسكو       
ولـه ديـوان شـعر. اً مل يطبع سوى فصول من بعضهايقارب الثالثني كتاب 

  .٥/٢١٥: ينظر األعالم. خمطوط
مستشرق أملاين، وعامل آثـاري: Ernst Herzfeld هو ارنست هرتسفيلد  )١٠٩(

غادر بالده إىل الواليات. كان من أعضاء اجملمع العلمي العريب بدمشق      . شهري
أطالل مدينة سامراء، وُعيناملتحدة األمريكية فحصل على جنسيتها، نقَب يف        

كان. ١٩٤٨تويف سنة   . بدرس آثار العراق وإيران، وله يف ذلك تآليف كثرية        
من أصدقاء األب الكرملي، وله معه مراسالت علمية مطولة، نشر األب بعضاً

  ز»لغة العرب«منها يف جملته 
 اآللوسـي أقام اجملمع العلمي العريب يف دمشق حفلة تأبني مشتركة للعالمـة           )١١٠(

، ذلك)١٩٢٤_ ١٨٧٥(واألديب الكاتب املصري مصطفى لطفي املنفلوطي      
وقد ألقى فيها األدبـاء والـشعراء. ١٩٢٤ آب سنة    ٢١عصر يوم اخلميس    

وكتب األب الكرملي ترمجة وافية لصديقه العالّمة. خطباً وقصائد يف رثائهما   
ةً عنه الشيخ حممد هبجتالفقيد اآللوسي بعث هبا إىل حفلة التأبني، فألقاها نياب  

وقد نشرت وقائع حفلة التأبني هـذه يف جملـة اجملمـع. البيطار عضو اجملمع  
حفلة تـأبني عـضوين« بعنوان ٤٨٣_ ٤٧٨ ص  ٤/١٩٢٤: العلمي العريب 

جلمـال» حممد كرد علي  «، وينظر كتاب    »كرميني من أعضاء جممعنا العلمي
  .١٣٨: الدين اآللوسي

 شيخ السروجية الدمشقي، املسمى عز الـدين التنـوخي عّز الدين بن أمني    )١١١(
عامل باألدب، له نظم، من األعضاء املؤسسني للمجمع): ١٩٦٦_ ١٨٨٩(

تعلم هبا مث باألزهر، وعاد. ، مولده ووفاته بدمشق   ١٩١٩العلمي العريب سنة    
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 وعاد يف١٩١٠درس الزراعة يف فرنسا سنة      . إىل دمشق فتصّدر للوعظ شاباً    
وبعد احلرب. مث تنقل بني حلب والبصرة واحلجاز ومصر      . ١٩١٣ أوائل سنة

.العاملية األوىل عاد إىل دمشق، مث قصد بغداد مدرِّساً يف دار املعلمني العاليـة             
:ينظر األعـالم  . ترجم كتباً عن الفرنسية، وحقق جمموعة من نفائس التراث        

ق األول من هذا، وتنظر رسائله األربع إىل العالّمة الكرملي يف امللح        ٤/٢٢٩
  .وهي تنشر للمرة األوىل. الكتاب

  
 قرر دير اآلباء الكرمليني ببغداد أن يعتكف األب أنستاس األب الكرملـي )١١٢(

وحماولـة. مدى احلياة يف دير جبل الكرمل قرب حيفا لينقطع هنائياً للعبادة          
اء يفاُألستاذ كرد علي هذه تأيت يف ضمن حماوالت الكثري من العلماء واألدب           
وقد. الوطن العريب والعامل للضغط على الكنيسة لكي ترجع عن هذا القرار          

تكللت هذه احملاوالت بالنجاح، فعاد األب الكرملي إىل بغـداد ليمـارس
ويف هذا الصدد جاء يف رسالة بعـث هبـا األب. نشاطاته األدبية والعلمية  

، مـا١٩٢٤نة   اكتوبر س  ٣٠الكرملي إىل العالّمة أمحد تيمور، مؤرخة يف        
اذا كتبَت إىل صديقنا حممد كرد علي، فأرجوك ان تقـولَ لـه أن«: نّصه

ُيسرع بكتابة ما أراد ان يبعث به إىل رئيسنا العام، وال يتأخر كثرياً لكي يأيت
٦فأجابه العالّمة تيمور يف رسـالته املؤرخـة يف          . »كتابه بالفائدة املطلوبة  

 احلال بالكتابة لصديقنا اُألستاذ كردبادرُت يف «:  بقوله ١٩٢٤نوفمرب سنة   
،٢١٩: تنظر الرسائل املتبادلة بني الكرملي وتيمـور      . »علي وبلّغته سالمك  

٢٢٠.  
مجع فيه حممد كرد. ١٩٢٥نشر يف القاهرة سنة     : »القدمي واحلديث « كتاب   )١١٣(
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 مقالة كان نشرها يف جرائد وجمالت مصر والشام كاملقتبس واملؤيد٤٣علي  
دعا فيها إىل إحياء التراث العريب ودراسته مع األخذ. طف واملنار وغريها  واملقت

:كتـب عنـه مذكراتـه     . عن احلضارة الغربية واالنتفاع بفتوحاهتا العلمية     
وهذه املقاالت أو أكثرها ال ترضيين اليوم، وكانت شيئاً يف« قائالً   ١/٣٣٠٩

وم مـا كـانعهد كتابتها ويف ذلك دليل على ضعف ابن آدم يستهجن الي          
  .»يستحسنه باألمس

من مطبوعات اجملمع العلمي العريب نشر يف دمشق: »كنوز األجداد « كتاب   )١١٤(
 شخصية من رجال اإلسالم أدباء ومؤرخني٥١تناول فيه سرية    . ١٩٥٠سنة  

ومفسرين وكُّتاباً كابن املقفع والطربي وابن حـزم واحلريـري والبيهقـي
  .كثرياً على نتاجهم يف كتبه ومقاالتهوالتوحيدي وغريهم ممن اشتغل 

وبعـد.  مل تنشر جملة اجملمع العلمي العريب ترمجة للعالمة الكرملي يف حياتـه       )١١٥(
٦١٦_ ٦٠٨ ص ١٩٤٨/ ٢٣: مرور أكثر من سنة على وفاته نشرت اجمللـة        

األب أنـستاس«ترمجة وافية له بقلم تلميذه اُألستاذ كوركيس عواد بعنوان          
٤١أما صورته فقد نشرت مع صـور        . »١٩٤٧ _ ١٨٦٦ماري الكرملي   

  .١٩٢٨عضواً من أعضاء اجملمع يف هناية اجلزء األول من اجمللد الثامن سنة 
  . مما يؤسف له أن هذه الرسالة قد فقدت )١١٦(
 ص٤/١٩٢٦:  نشر العالّمة الكرملي نقده خلطط الشام يف جملته لغة العرب          )١١٧(

،٧٣_ ٧١ ص   ١٩٣٠/ ٨،  ٢٣١_ ٢٣٣٠ ص   ٦/١٩٢٨،  ٥٥٩_ ٥٤٤
وخبصوص ترحيب اُألستاذ الرئيس بالنقد جاء. ٢٣٣_ ٢٢٩،  ١٥١_ ١٤٩

ومن طبعي أن يتدرب الناس على حب«: ١/٣١٥«: ١/٣١٥: يف مذكراته 
ولذلك مل أنشر يف كتيب قطّ. النقد للفائدة املتوقعة منه للمؤلف وللناس وللعلم      
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ظاً أو شيئاً يشبه املدح يف عملي بـلوال يف اجملالت واجلرائد اليت كتبتها تقري      
وهذا ما كان صديقي العالّمة األب أنستاس مـاري. كنت أنشر النقد فقط

الكرملي يستعزبه مين، ولطاملا قال انه ما رأى مؤلِّفاً يف الشرق يتطلب النقـد
وتنظر بصدد ذلك رسالة اُألستاذ عز الدين التنوخي إىل األب. »تطلباً وينشره 
، املنشورة يف امللحق األول من هذا١٩٢٧ متوز سنة    ٢١ؤرخة يف   الكرملي، امل 

  .الكتاب، وهي تنشر للمرة األوىل
مؤرخ وكاتب عريب من القدس، نشر مع خليل طوطح:  عمر صاحل الربغوثي   )١١٨(

ينظر اآلداب العربية يف الربع األول من القرن. ١٩٢٦سنة  » تاريخ فلسطني «
  .مجة وافية يف ما بني يدي من مصادرومل أجد له تر. ١٨٦: العشرين

دكتور بالفلسفة، مؤرخ لبنـاين) ١٩٦٥_ ١٨٩٧( اسد بن جربائيل رستم      )١١٩(
خترج يف جامعة شيكاغو، وعاد فعّين أسـتاذاً مـساعداً. من العلماء بالوثائق  

وعهدت. ١٩٢٧ فأستاذاً للتاريخ الشرقي سنة      ١٩٢٣باجلامعة األمريكية سنة    
ارف اللبنانية البحث عن آثار لبنان اخلطية احلديثة باالشتراك معإليه وزارة املع  
٣٣٠وبلغ ما أصدره منفرداً أو باالشتراك مع فؤاد البستاين حنو     . فؤاد البستاين 

.»آراء وأحباث «، و »قلعة طرابلس الشام  «، و »مصطلح احلديث «: مؤلفاً منها 
  .١/٢٩٧: ينظر األعالم

أديب ومؤرخ وشاعر من مواليد): ١٩٧٧_ ١٨٨٥( أنيس اخلوري املقدسي   )١٢٠(
تعلّم يف الكلية األمريكية ببريوت ودّرس فيهـا، مث شـغل). لبنان(طرابلس  

وبعد أن تقاعد ُدعـي. كرسي رئاسة الدائرة العربية فيها اكثر من ربع قرن        
.لتدريس األدب العريب احلديث يف معهد الدراسات العربية العليا يف القـاهرة           

تطـور«: له مؤلفات كثرية منها   .  جممع اللغة العربية يف مصر     كان عضواً يف



  
١٨٤  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

مقدمة يف دراسـة«، و »أمراء الشعر يف العصر العباسي    «، و »األساليب النثرية 
  .»النقد األديب

:»خطـط الـشام   « نشرت هذه االنتقادات يف هناية اجلزء الـسادس مـن            )١٢١(
 بعنوان١٩٢٨و ١٩٢٥ يف طبعته األوىل الصادرة بني سنيت        ٤٠٩_ ٦/٣٤١
وقد ذكر). ر(وُرمز فيها لألب الكرملي حبرف      . »استدراكات وتصويبات «

يعقوب صّروف َنقََد اخلطط يف جملة املقتطف، وعارف. اُألستاذ الرئيس أن د   
النكدي يف جملة اجملمع العلمي العريب، ولويس المّنس يف جملة املشرق، وأسـد

بينما بعث اآلخـرون. كية ببريوت رستم وأنيس اخلوري يف جملة الكلية األمري      
يف طبعتـه» خطط الشام «وقد خال اجلزء السادس من      . بنقداهتم إليه مباشرةً  

 من هذه النقدات حيـث ُصـّححت١٩٧٢الثانية الصادرة يف بريوت سنة      
  . مواضع اخلطأ والنقص يف أماكنها

 إليهـا يفاملـشار » قصيدة جمهولة للسموأل  « يقصد مقالة العالّمة الكرملي      )١٢٢(
اجلزء السابع من الـسنة الثانيـة: وقد نشرت يف جملة املقتبس    . ٤٢احلاشية  

  .م١٩٠٧آب سنة / هـ١٣٢٥الصادر يف رجب سنة 
املخطوط مل أجد له ذكـراً يف» نيل السعود يف ترمجة الوزير داود     « كتاب   )١٢٣(

ي املشاروجاء يف مقالة العالّمة الكرمل    . فهارس املخطوطات اليت اطلعُت عليها    
_ صفحة ٣١٤الذي يقع يف _  أن صفحات املخطوط    ١٢٢إليها يف احلاشية    

يبتـدئ«وقدم عرضاً ملوضوعاته فذكر أن جامعه       . ختلو من ذكر اسم جامعه    
الصفحة الثالثة بقصيدة لناظمها املالجواد البصري ميدح هبا وايل بغداد والبصرة

ه أيضاً خبط حسن وهـيوشهرزور داود باشا، مث تليها عدة قصائد يف مدحي        
لعدة شعراء عراقيني جمهولني اليوم وال نعرفهم إال مما بقي مـدّوناً يف هـذه
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وهذا وحده كاف ألن يعّرفك مرتلة هـذا الـديوان النفـيس إذ. اجملموعة
.بواسطته تعرف عدة شعراء عراقيني من بصريني وحلّيني وبغداديني وغريهم         

 ستاً وسبعني مث يتلوها قصائد أخرىوقد بلغت عدة القصائد يف مدح الوزير      
مث يتلو ذلك منتجات. خمتارة من نظم األقدمني واملولّدين ومعاصري الكاتب      

من كتب احلديث واألدب واألقوال املأثورة املشهورة خمتلفة األغراض وكلها
  .»من أنيق النثر والنظم

ول أخبار هذاومن اجلدير بالذكر هنا أن بالذكر أن مثة كتاباً خمطوطاً آخر تنا           
املتوىف سـنة(الوايل، صّنفه املؤرخ األديب بدر الدين عثمان بن َسَند البصري           

»مطالع السعود بطيب أخبار الـوايل داود      «، عنوانه   )م١٨٢٦/ هـ١٢٤٢
١١٨٨وهو يقع يف نّيف وستمائة صفحة ضمنه أخبار داود باشا بني سـنيت              

املتـوىف سـنة(واختصره أمني بن حسن احللـواين املـدين         . هـ١٢٤٢و
وقد حقق. م١٨٨٧وطُبع املختصر يف مبيب باهلند سنة       ) م١٨٩٨/ هـ١٣١٦

العالّمة الكرملي كتاباً خمطوطاً ُصّنف يف أخبار هذا الوايل الـشهري، ونـشره
تذكرة الشعراء، أو شعراء بغداد وكّتاهبا يف«، وهو بعنوان    ١٩٣٦ببغداد سنة   

.لعبد القادر اخلطييب الـشهراباين    » ادأيام وزارة املرحوم داود باشا وايل بغد
، ومعجـم٢٠٦/ ٤،  ١٦_ ١٥/ ٢: ينظر األعالم ). ص١٠٨(وهو يقع يف    

  .١٧٢٠/ ٢: ، ومعجم املطبوعات العربية واملعربة٦/ ٣: املؤلفني
نائب رئيس): ١٩٥٦_ ١٨٦٨( عبد القادر بن مصطفى الطرابلسي املغريب        )١٢٤(

أصله من تـونس،. العلماء باللغة واألدباجملمع العلمي العريب يف دمشق، من       
قرأ على أبيه وعلى بعض علماء دمشق والقـسطنطينية،. ومولده يف الالذقية  

اتصل جبمال الدين األفغاين وحممد عبده، ورغّبه الثاين يف الـسفر إىل مـصر
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، وانصرف إىل الصحافة فكتب كثرياً يف كربيات اجلرائد١٩٠٥فقصدها سنة   
مث. ١٩٠٨ طرابلس بعد إعالن الدستور العثمـاين سـنة          وعاد إىل . واجملالت

وُجعل من. استوطن دمشق وعّين حماضراً يف العربية وآداهبا باجلامعة السورية        
،»االشـتقاق والتعريـب   «: صّنف كتباً منها  . أعضاء جممعي مصر والعراق

:ينظر األعـالم  . »على هامش التفسري  «، و »مذكرات مجال الدين األفغاين   «و
وتنظر رسائله اخلمس إىل األب الكرملي، يف امللحق األول من كتابنا. ٤/٤٧

أما اقتراحه هذا فقد نشر يف جملـة اجملمـع.  للمرة األوىل  ٩هذا، وهي تنشره  
ويف امللحق الثاين من كتابنا هذا. ٣٢ _ ٢٩ ص   ١٩٢٨/ ٨: العلمي العريب 

  .جتد إجابة العالّمة الكرملي عليه
فـارس): هـ٢١املتوىف سنة   (يعة بن عبد اهللا الزبيدي       عمرو بن معد بن رب     )١٢٥(

هـ، يف عشرة من بين٩وفد على املدينة سنة     . اليمن، وأحد شجعان العرب   
ارتد عمـرو يف الـيمن، مث  وملا تويف النيب. زبيد، فأسلم وأسلموا وعادوا

هل. رجع إىل اإلسالم، فبعثه اخلليفة أبو بكر الصّديق إىل الشام فشهد القادسية           
 .٥/٨٦: ينظر األعالم. تويف على مقربة من الرّي، وقيل غري ذلك. شعر جيد

. بيتاً ١٨ من جمزوء الكامل، وهو البيت العاشر يف قصيدة للزبيدي مؤلفة من             )١٢٦(
وجاء يف حاشـية. ٧١_٦٨: ينظر ديوان عمرو بن مغد بن يكرب الزبيدي       

عىن الذي جاء به هنا مل تردتبدى بامل «: لصانع الديوان اُألستاذ هاشم الطّعان    
يف معجمات اللغة وقد دار نقاش حول فصاحتها يف جملة اجملمع العلمي العريب

ونّبه حممد إسعاف النشاشييب إىل أهنا وردت يف طويلة للمرار بن. ١٩٣٥عام  
  :املنقذ يف املفضليات

  »من غمام منسفر) تبدت(  حلسبُت الشمس يف جلباهبا   قد 
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إىل الزبيدي،_ أو أبيات منها    _ ول صحة نسبة القصيدة     وحتوم الشبهات ح  
  .غري ان الطّعان مييل إىل ترجيح نسبة األبيات اخلمسة عشر األوىل منها إليه

مؤرخ ومفسر): هـ٣١٠_٢٢٤( أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي          )١٢٧(
ان،ولد يف آمل بطربسـت    . وحمدث وفقيه جليل، يعّد من أوثق من نقل التاريخ        

له مؤلفات عدة أمهها كتابان فريدان يف التفـسري. واستوطن بغداد وتويف هبا   
تاريخ«، والثاين   »جامع البيان يف تفسري القرآن    «والتاريخ اشتهرا بامسه، األول     

كان جمتهداً يف أحكام الدين ال يقلّد أحداً، بل قلّده بعـض. »الرسل وامللوك 
  .٦/٦٩: ينظر األعالم. صيحاًوكان ف. الناس وعملوا بأقواله وآرائه

مفـيت): ١٩٠٥_١٨٤٩( حممد عبده بن حسن خري اهللا، من آل التركماين           )١٢٨(
تعلـم. الديار املصرية، ومن كبار رجال اإلصالح والتجديـد يف اإلسـالم          
الوقائع«باألزهر، وتصّوف وتفلسف، وعمل يف التعليم، وتوىل حترير جريدة          

مث سافر إىل باريس. رابية فسجن وُنفي إىل الشام  شارك يف الثورة الع   . »املصرية
عـاد إىل. »العروة الـوثقى  «فأصدر مع صديقه مجال الدين األفغاين جريدة        

 وتوىل منصب القضاء، مث ُجعـل مستـشاراً يف حمكمـة١٨٨٨مصر سنة   
لـه. تويف باالسكندرية ودفن بالقـاهرة    . االستئناف، فمفتياً للديار املصرية   

،»شرح هنج البالغـة   «مل يتّمه، و  » تفسري القرآن الكرمي   «:مؤلفات عدة منها  
  .٢٥٣_ ٢٥٢/ ٦: ينظر األعالم. »شرح مقامات البديع اهلمذاين«و

 بعنـوان٨٣٥_٨٢٩ ص   ١١/١٩٣١:  نشرت يف جملة اجملمع العلمي العريب      )١٢٩(
معجم لغوي ألّفه الشيخ عبد اهللا البـستاين: والبستان. »البستان يف امليزان  «
 .١٩٣٠_١٩٢٧بريوت _ وقد طبع يف جملدين كبريين . ١٩٣٠ىف سنة املتو

تأليف أيب حممد احلسن بن أمحد بن يعقوب بن يوسف بـن:  كتاب اإلكليل  )١٣٠(
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والكتاب يقع يف). هـ٣٣٤املتوىف سنة   (داود املشهور بابن احلائك اهلمداين      

، ونـشره يفحقق العالّمة الكرملي اجلزء الثامن منه     . األصل يف عشرة أجزاء   
، وهو يتضمن حمافد اليمن ومساندها ودفائنها وقـصورها١٩٣١بغداد سنة   

وقد اعتمد األب الكرملي يف حتقيق هـذا اجلـزء. ومراثي ِحمْير والقبوريات  
وهنالـك. ١٣٣٩على نسخة خطية حمفوظة يف مكتبة املتحف العراقي برقم          

اريخ والتراجم والسريخمطوطات الت : ينظر. نسخ أخرى غريها أقلّ منها نفاسةً     
  .٤٣_٤٢: يف مكتبة املتحف العراقي

وطَبعته يف جزأين جلنةُ التأليف والترمجة والنشر. »أمراء البيان «:  نشر بعنوان  )١٣١(
  .١٩٣٧يف القاهرة سنة 

ـ ٢١٥املتوىف سنة   ( أبو عمرو سهل بن هارون الدستميساين        )١٣٢( كاتـب): هـ
ل، اشتهر بالبصرة، توىل رئاسة خزانةبليغ، من واضعي القصص، فارس األص     

وما بقي منها سـوى. له مؤلفات كثرية مل تصل إلينا     . ببغداد» دار احلكمة «
/٣: ينظـر األعـالم   . »البخـل «، ورسـالة يف     »النمر والثعلـب  «كتاب
١٤٤_١٤٣.  

كاتب):هـ٢١٧املتوىف سنة   ( أبو الفضل عمرو بن مسعدة بن سعد الصويل          )١٣٣(
كـان مذهبـه يف. أمون، فرفع مكانته وأغناه وجعله وزيـراً      بليغ، اتصل بامل  

ويف كتب األدب كثري من رسائله. اإلنشاء اإلجياز واختيار اجلزل من األلفاظ     
  .٥/٨٦: ينظر األعالم. بتركيا» أذنة«تويف يف . وتوقيعاته

املتوىف سنة ( عبد احلميد بن حيىي بن سعد العامري بالوالء، املعروف بالكاتب            )١٣٤(
.أصله من قيسارية  . من أئمة الكُّتاب، ُيضرب به املثل يف البالغة       ): هـ١٣٢

وقُتـل. سكن الشام واختص مبروان بن حممد آخر خلفاء بين أمية يف املشرق           
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.طُبع بعـضها  . تقع يف حنو ألف ورقة    » رسائل«له  . مبصر» بوصري«معه يف   
  .٢٩٠_ ٣/٢٨٩: ينظر األعالم

):هـت ٤٠٠املتوىف حنو سنة    (د بن العباس التوحيدي      أبو حيان علي بن حمم     )١٣٥(
وأقام مدة ببغـداد،) أو نيسابور (األديب والفيلسوف الكبري، ولد يف شرياز       

فلم جيد ما كـان. وانتقل إىل الري، فصحب ابن العميد والصاحب بن عّباد        
أحرق كتبه فلم. يطمح إليه من خطوة لديهما، الزمه سوء الطالع طوال حياته         

البـصائر«، و »املقابـسات «: منـها . نها غري ما نقل قبل االحراق     يسلم م 
  .٤/٣٢٦: ينظر األعالم. »اإلمتاع واملؤانسة«، و»والذخائر

كاتب): هـ٢٤٣_١٧٦( أبو اسحاق إبراهيم بن العباس بن حممد الصويل          )١٣٦(
نشأ يف بغداد فتأدب وقّربـه اخللفـاء،. العراق يف عصره، أصله من خراسان     

وتنقل يف األعمال والدواوين إىل أن. اً للمعتصم والواثق واملتوكل   فكان كاتب 
.»كتـاب الدولـة  «، و»ديوان شعر«، و»ديوان رسائل«: له. مات بسامراء 
  .١/٤٥: ينظر األعالم

مـن): هـ٢١٣املتوىف سنة   ( أمحد بن يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب          )١٣٧(
ديوان الرسائل مث استوزره، تـويفكويف األصل، والّه املأمون     . كبار الكُّتاب

.»رسائل مدّونة «له  . كان فصيحاً، قوي البديهة، يقول الشعر اجليد      . ببغداد
  .١/٢٧٢: ينظر األعالم

 أبو جعفر حممد بن عبـد امللـك بـن أبـان املعـروف بـابن الزيـات )١٣٨(
استوزره املعتـصم والواثـق. من بلغاء الكُّتاب والشعراء   ) هـ٢٣٣_١٧٣(

وكـان أراد. ان، ونكبه َخلفَهما املتوكّل وعذّبه إىل أن مات ببغـداد         العباسي
  .٢٤٨/ ٦: ينظر األعالم. حرمانه من اخلالفة وتولية ابن الواثق فلم يفلح
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من أئمة الكُّتاب، وأول من ُعـين يف): هت١٤٢_١٠٦( عبد اهللا بن املقفع      )١٣٩(
عراق وأسلم على يدولد يف ال  . أصله من فارس  . اإلسالم بترمجة كتب املنطق   

الثالثـة يف» كتب ارسطو طـاليس   «، ترجم   )عم املنصور (عيسى بن علي    
ولـه. وهو اشهر كتبه  . »كليلة ودمنة «وترجم عن الفارسية كتاب     . املنطق
.اهتم بالزندقة وقُتل يف البـصرة     . »األدب الصغري «، و »األدب الكبري «: أيضاً

  .٤/١٤٠: ينظر األعالم
وزير،): هـ٣٦٠املتوىف سنة   (د بن احلسني العميد بن حممد        أبو الفضل حمم   )١٤٠(

ولُقّب باجلـاحظ. من أئمة الكُّتاب، كان متوسعاً يف علوم الفلسفة والنجوم        
ويلَ الوزارة لركن الدولة البويهي، مدحه املتنيب حـني. الثاين يف أدبه وترّسله   

ـ . وشعر رقيـق  . يف جملد ضخم  » جمموع رسائل «له  . زار بالد فارس   اتم
  .٩٨/ ٦: ينظر األعالم. هبمذان

  :منها» لغة العرب« نشر العالّمة الكرملي بضع رسائل للجاحظ يف جملته  )١٤١(
  .٦٩٠ _ ٦٨٦ ص ٨/١٩٣٠: لغة العرب. رسالة إىل بين أمية_ 
٨/١٩٣٠: لغة العـرب  . رسالة إىل أيب عبد اهللا أمحد بن أيب دواد اإليادي         _ 
  .٦٩٠_ ٦٨٦ص
١٩٣١/ ٩لغـة العـرب     . هاشم على َمـْن سـواهم     رسالة تفضيل بين    _ 
  .٤٢٠-٤١٤ص
 ص١٩٣١/ ٩: لغـة العـرب   . إمامة أمري املؤمنني علي بن أيب طالـب       _ 

٥٠١_٤٩٧.  
  :داود اجلليب يف اجمللة ذاهتا رسالتني أُخريني للجاحظ مها. ونشر اُألستاذ د

٩/١٩٣١: لغة العـرب  . رسالة إىل أيب الفرج بن جناح الكاتب يف الكرم        _ 
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  .٥٧٥ -٥٧٢ص 
جملة أدبية أسبوعية، أنشأها بالقاهرة اُألستاذ أمحد حسن الزّيات: »الرسالة « )١٤٢(

احتجبـت سـنة. ، وكانت جماالً حلملة األقالم يف العامل العريب       ١٩٣٣سنة  
، لكنها ما لبثت أن توقفت١٩٦٣مث عاد الزيات فأصدرها يف متوز       . ١٩٥٣

  .٨٦٦:  العربية امليسرةتنظر املوسوعة. عن الصدور هنائياً
 تعود جذور هذه املناقشة يف احلقيقة إىل مرحلة مبكـرة جـداً، فقـد أورد )١٤٣(

 جانباً من انتقاد األدباء١٦٨ ص   ١/١٩٠٦اُألستاذ كرد علي يف جملة املقتبس       
والكّتاب للمجلة وهي يف سنتها األوىل، ومما جاء يف انتقاد األمـري شـكيب

نقمَت علينا التسجيع، وأقمَت علينا من النكري بعـددوطاملا  «: أرسالن قوله
أنواع البديع، وعددَت سجع احلمام من قبل اِحلمام، واعتربَت نفائس اجلناس

.»من وساوس اخلّناس، فها أنا أسجع اآلن وال حرج علّي منك وال تثريـب             
ومل يتطور األمر وقتها إىل ما ال حتمد عقباه، غذ اكتفى اُألستاذ كرد علـي

  .إمنا قصد الدعابة األدبية_ ساحمه اهللا _ ان األمري : ولهبق
،١٩٣٥أما املنافسة اليت جرت بينهما على صفحات جملة الرسالة املصرية سنة          

قواعد التحديث«فقد ابتدأت مبقالة لُألستاذ كرد علي قّدم فيها عرضاً لكتاب           
:ه اجمللة للشيخ مجال الدين القامسي ونشره يف هذ      » من فنون مصطلح احلديث   

وانتقد فيـه علـى املؤلـف. ١٠٨٠ الصادر يف أول يوليو ص       ١٠٤العدد  
قّدم الناشر للكتاب أربع مقدمات، ثالث«: مث قال . اقتصاره على اجلمع فقط   

منها لثالثة من األساتذة املعاصرين ورابعة للمؤلف، استغرقت كلها أكثر من
ان» والتمجيد مبيناً عشرين صفحة، وما خرج الكالم يف بعضها عن الدعاية          

أسلوب سـهل سـائغ خـالٍ مـن«العصر حيّتم على الكاتب ان يكون ذا        
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وكانت إحدى هذه املقدمات بقلم األمـري شـكيب. »اخلطابيات والسجع 
١٠٩العـدد   : أرسالن، الذي كتب رداً بالعنوان نفسه نشره يف جملة الرسالة

 جاء واستعرض ما  ١٢٨٠_ ١٢٧٩ ص   ١٩٣٥ أغسطس سنة    ٥الصادر يف   
وكان اُألستاذ كرد علي يريد انتقاد أخيه هـذا يف«: يف تلك املقالة، مث قال    

املقدمة اليت من قلمي واليت أذكر فيها ما أعرفه عن الشيخ مجال القامسي رمحه
 وقد كنت أمتىن االّ يكون اُألستاذ كرد علي جعل من هـذا موضـعاً…اهللا

وال«: وخبصوص السجع قال  . »وأنا أمتىن أن أكون أسأُت فهم كالمه      . لنقده
يقدر أحد أن يقول إنين مفرط يف هذا املذهب، ألنه ليس ألحد من الكـالم
املرسل أكثر مما يل، ولكين ال أزال أرى السجع حلية الكالم العـريب عنـدما
يكون يف حمله، وذلك مثل مقدمات الكتب ومثل اخلطب اليت تلقـى علـى

وعسى كالمـي«: ذه العبارات الودّية  واختتم األمري مقالته هب   . »…اجلماهري
يكون مقبوالً عند أخي اُألستاذ كرد علي، وال تتأثر به آصرة اإلخاء القـدمي
.الذي بيننا والذي ال ميكن أن يطرأ عليه ما يوهنه مهما كان السبب ثقـيالً              

وإنْ أدري فقد يكون أراد أن يداعبين، وال تكون هذه. فكيف إذا كان خفيفاً   
  .»ينناأول مداعبة ب

، أي بعد يـوم١٩٣٥ أغسطس سنة    ١٩ من اجمللة    ١١١     وصدر العدد   
واحد فقط من تاريخ إرسال هذه الرسالة، وفيه مقالتان لألستاذ كرد علـي،

روض الشقيق يف اجلَْزل الرقيق ديـوان املرحـوم«قّدم يف األوىل عرضاً لـ      
قطبعه يف دمـش   «:  قال يف مستهلها   ١٣٥٩_ ١٣٥٨ص  » نسيب أرسالن 

شقيقُه األمري شكيب أرسالن وقّدم له مقدمة التزم فيها السجع على عادة أهل
وقد أشار إىل أصحاب«: ، مث قال غامزاً األمري شكيب أرسالن      »القرن املاضي 
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مث عمد إىل اجتزاء قطعة مـن. »األدب اجلديد، وهو من أنصار األدب القدمي      
  .جعمقدمة األمري تتميز بالتعقيد اللفظي والتزام الس

إىل«      أما مقالة اُألستاذ كرد علي الثانية يف هذا العدد فهي رّده املعنـون              
َحَملـةُ«: ، وجاء فيه  ١٣٦٠_١٣٥٩ص  » صديقي األمري شكيب أرسالن   

األقالم مسؤولون إذا اقتصروا مع املؤلفني والطابعني على مقارضة الثناء، ومل
يمة املتأخرين مـن أهـليتعاورهم بالنقد الصحيح، واإلفراط يف التقريظ ش      

مث أخذ ينقد أسلوب السجع لدى األمري بـشكل. »عصور االحنطاط األديب  
تطبيقي، قّدم فيه قطعةً من نثره املسجوع، مث قام حبذف مجل منها مـشرياً إىل

  .إخل» …اإلجياز أوقع يف النفس، وأمجل يف أداء املعىن«أن
مري شكيب أرسالن املقتـضب       وكان خامتة هذه املناقشة العلنية رّد األ      

 ص١٩٣٥ سـبتمرب سـنة      ٢٣ الصادر يف    ١١٦املنشور يف اجمللة ذاهتا العدد      
:وجاء فيـه  . »جوايب ألخي حممد سيكون قصرياً كما تراه      « بعنوان   ١٥٥٥

أنا كان أكثر كالمي يف حماسن اُألستاذ الكبري الشيخ مجال القامسي تغّمـده«
ماء احلديث فإين لسُت جـاهالً معرفـةاهللا برمحته، فإن كنُت لسُت من عل      

الرجال، وال مسلوباً مزية التمييز بينهم، ولوال حسن فراسيت ما كان اُألستاذ
  .»كرد علي عظيماً يف عيين، وقد اخترته إلخائي من اثنتني وأربعني سنة

       وبعد مرور سنة على هذه املناقشة جند أن أثرها كان بليغـاً يف نفـس
سالن، فقد جاء يف رسالة خطية بعث هبا األمري إىل العالّمـةاألمري شكيب أر  

خبـصوص) لديَّ صورة منـها    (١٩٣٦ أغسطس   ٢٩الكرملي، مؤرخة يف    
وأما الثائرون: ما نّصه _ » احلُلَلُ السندسية يف الرحلة األندلسية    «عنوان كتابه   

ـ :على السجع فال نبايل ثورهتم ونكاد نقول ما قاله تعاىل يف املـشركني             لقُ
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 يسعنا ما وسع ألوفاً بل عشرات ألوف من املؤلفني، وال أزالموتوا بغيظكم 
  .»أجد السجع مستحسناً يف أمساء الكتب

 أبو احلسن ظهري الدين علي بن زيد يـن حممـد بـن احلـسني البيهقـي )١٤٤(
.مؤرخ تفقه واشتغل بعلوم احلكمة واحلساب والفلـك       ): هـ٥٦٥_٤٩٩(

،»تتمة دمية القصر  «:  كتاباً منها  ٧٤صّنف  .  إليها ولد يف نواحي بيهق فُنسب    
فقد نشره اُألسـتاذ كـرد» تتمة صوان احلكمة  «أما كتابه   . »تاريخ بيهق «و

، وطُبع يف مطبعة الترقي بدمشق سـنة»تاريخ حكماء اإلسالم  «علي بعنوان   
الـذي» صوان احلكمة «أمت فيه كتاب    .  صفحة ٢٠٤، وهو يقع يف     ١٩٤٦

ترجم. املنطقي السجستاين من حكماء القرن الرابع اهلجري      صّنفه أبو سليمان    
ينظـر. البيهقي يف كتابه حلكماء اليونان وحكماء خوارزم وفارس والعـراق         

، والفصل الذي كتبه اُألستاذ كرد علي عـن البيهقـي يف٤/٢٩٠: األعالم
  .  ٣٠٥ _ ٢٩٩: »كنوز األجداد«كتابه

عراقي، يعّد من أكثر املـؤرخنيمؤرخ  ): ١٩٧٨_١٩٠٧(جواد علي   .  د )١٤٥(
العرب املعاصرين تضلعاً من تاريخ العرب قبل اإلسالم، ولد يف الكاظميـة،
وتلقى دروساً يف العربية والعلوم اإلسالمية يف كلية اإلمام األعظـم ببغـداد،

مث التحق جبامعة هـامبورغ بأملانيـا،. وواصل دراسته يف دار املعلمني العالية     
وعاد إىل بغداد قبـل. »املهدي وسفراؤه األربعة  «دكتوراه  فتخرج بشهادة ال  

شهر من اندالع احلرب العاملية الثانية، فعمل يف التدريس مث ُعـّين سـكرترياً
، اليت انقلبـت إىل جممـع١٩٤٥للجنة التأليف والترمجة والنشر العراقية سنة    

:له مؤلفات كـثرية منـها     . علمي بعد سنتني، فكان من أعضائه املؤسسني      
يف عشرة أجـزاء،» املفّصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم     «، و »التاريخ العام «
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املفّصل يف تـاريخ العـرب يف«: ومن مؤلفاته املخطوطة  . »أصنام العرب «و
،١/٤٧: تنظر موسوعة أعالم العراق   . »معجم ألفاظ اجلاهليني  «، و »اإلنشاء

  .٢٨٤_ ١/٢٨٣: ومعجم املؤلفني العراقيني
ملهرجان يف موعده الذي حدده اُألستاذ كرد علي يف رسـالته هـذه، أقيم ا  )١٤٦(

وعقدت جلساته يف ست مدن سورية، وكان الوفد العراقي مؤلفاً من اُألستاذ
حممد. طه الراوي واُألستاذ الشاعر حممد مهدي اجلواهري، واُألستاذ الشاعر د

 يـشتركومل. ١٠٨_١٠٠: ينظر تاريخ اجملمع العلمي العريب    . مهدي البصري 
العالّمة الكرملي يف املهرجان، ورمبا حالت دون ذلك أعراض الـشيخوخة،

  .وكان يف هذه السنة قد بلغ الثامنة والسبعني من عمره
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  امللحق األول
  :الرسائل اليت بعث هبا إىل العالّمة الكرملي األساتذة األعالم

ذ عز  الشيخ مجال الدين القامسي، والشيخ طاهر اجلزائري، واُألستا       
  .الدين علم الدين التنوخي، والشيخ عبد القادر املغريب

]١[  
  ١٣٢٩شعبان سنة ) ٥٢( ٢٠يف   

  .حضرة العامل املفضال حرس املوىل شريف وجوده

تناولُت بيد التكرمي هديتكم البديعة وجملتكم النفيسة، فسررُت جـداً       
األخ حممد  وكثرياً ما كنُت أتذاكر مع      .هبذا املشروع املفيد واملوضوع احلميد    

واملأمول أن تدأبوا   . أفندي كرد علي يف فضلكم حينما نتلو شائق مقاالتكم        
على عزميتكم اجلليلة وتفسحوا ملآثر العرب جمال املقاالت اجلميلـة، فقـد            
أصبحنا يف حاجة كربى إىل إحياء ما اندرس من آثارهـا والتعريـف مبـا               

  .وصلت إليه اآلن حال جزيرهتا
  .والسالم» لغة العرب«ألدب وأمسى بكم عماد أبقاكم املوىل ركناً ل

  مجال الدين القامسي
أرجو التكرم بإرسال العدد األول من جملتكم، ألين أريد مجعها كلها           

  .مث جتليدها واالحتفاظ هبا
                                                           

  .١٩١١ آب سنة ١٦املوافق يف التقومي امليالدي لـ ) ٥٢(



  
١٩٧   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

  
]٢[  

  )٥٣(١٣٣٠ مجادى اآلخرة سنة ٢٤
  

  .أيها الفاضل اهلمام
العـرب  ومل يصلين من جملة لغة      . وصلين كتابك الكرمي فابتهجت به    

شيء وكنت متشّوفاً إليها، وقد وقفُت على ُنَبذ منها يف بعـض اجملـالت              
  .فراقين ذلك وشكرت سعيكم يف القيام هبذا األمر اجللل

  .ودمتم خبري وعافية

  احملب طاهر اجلزائري
  

  :العنوان
  مكتبة املنار_ مصر 

  الشيخ طاهر اجلزائري

  

                                                           
  .١٩١٢ حزيران سنة ١١املوافق يف التقومي امليالدي لـ ) ٥٣(



  
١٩٨  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

]٣[  
  )٥٤(١٣٣٠ رجب سنة ٦ُحّرر يف مصر يوم اخلميس 

  .أيها الفاضل اهلمام

وصلتين يف هذا اليوم املبارك الرزمة املشتملة على أحد عشر عدداً من            
  .فقّرت العني بذلك. جملة لغة العرب

  .ودمتم خبري وعافية

  احملب طاهر اجلزائري

]٤[  
  ١٩٢٧ متوز ٢١دمشق 

  .سيدي اُألستاذ العالّمة
صطياف بعد حنو   سالماً واشتياقاً وبعد فإين اليوم بدمشق، ويف نية اال        

أسبوع يف مضايا قرب الزبداين مع اُألستاذ صديقكم املغريب، وقد ذكرناكم           
وسنذكركم يف املصطاف كثرياً، فإن روحكم املباركة ال تفارقنا وامسكـم           

  .العذب ملهج األلسنة

مل يسأل عين أحد من ِقَبل السلطة الفرنسية فلم أجد إىل اليوم حاجة             
وعلى كـل فـإن     . سى أن ال أحتاج إىل ذلك     الستنجاد القنصل العام، وع   

: وقد أخربُت إخواننا  . رسالتكم يف قمطري، وهي سندي يف الشدة وذخري       
                                                           

  .١٩١٢ حزيران سنة ٢٢املوافق يف التقومي امليالدي لـ ) ٥٤(



  
١٩٩   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

السيد حممد كرد علي، واملغريب وغريمها بفـضلكم وجنـدتكم، فـشكروا            
هكذا جيب أن يتعاضد    : مسعاكم، ومل يستغربوا أرحييتكم، وقال كرد علي      

  ..إخوان اجملمع حيثما كانوا

ر استنساخ التاريخ فقد كان اُألستاذ املغريب استنسخ ورقة منه          أما أم 
، وعلمُت من نّساخ املكتبة الـشيخ       )٥٥(كامنوذج أرسلها لألستاذ ساطع بك    

  .صادق أنه حيتاج إىل َنْسخه ملدة سنة ويكلف حنو ثالثني عثمانية
ذكرُت يف جلسة من جلسات اجملمع لصاحبنا حممد كرد علي قولكم           

كتابه اخلالد فُسّر كثرياً، واستغفَر اهللا بالطبع، وعلمُت منه أنه          انه  : عن كتابه 
  .ُيَسّر السرور كله بنقدكم، وأن لكم ملء احلرية ومنه لكم كل الشكر

أنا أنتظر أية خدمة، وقد شعرُت بوحشة فراقكم شعوراً أنتم تعلمون           
مبلغه بسؤال قلبكم الذي يباركه قلب يسوع األقدس، وعسى أن تلحقـين            

  . من تلك الربكة، وأن حيفظكم للمخلص األمنيذّرة

أيب                 
  قيس

عز الدين علم               
  الدين

                                                           
كاتب باحث، من كبار علماء التربية العرب، حليب األصل، ولد بصنعاء سـنة             ) ٥٥(

ينظـر  . صّنف أكثر من مخسني كتابـاً     . م١٩٦٨م، وتويف ببغداد سنة     ١٨٨٣
  .٣/٧٠: األعالم



  
٢٠٠  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

كاتب اجملمع السيد شفيق العطّار يبلغكم سالمه، واُألستاذ حـسين          
  .أفندي الكسم قّيم املكتبة

  
  

]٥[  
  ١٩٢٨ ايلول سنة ٦الشام يف 

  .سيدي األخ العالّمة األب أنستاس الكرملي حفظه اهللا
إليك كتايب وأنتم يف صدد املهرجان بيوبيلك، فـال زلـَت يف            يصل  

  .مهرجانات من السرور واهلناء
الكلمـات غـري    (مل يصل إلينا جوابك عن اقتراحي الذي موضوعه         

  .وأنا يف انتظاره واالستضاءة بأنواره) )٥٦(القاموسية
واعلم أيها األخ أنه جاء يف اقتراحي املذكور أن الطـربي اسـتعمل             

وأنا . فقط» قصَّ«هو فعل مل تذكره املعاجم وإمنا ذكرت ثالثّية         و» أقصَّ«
مل أطلع على عبارة الطربي يف موضعها من تارخيه، وإمنا قرأت ذلك يف عدد              

جـزء  (ان الطربي يف تارخيه طبعة أوربـا        : ، إذ قلتم  )لغة العرب (مضى من   
ولقد راجع بعضهم هذه العبارة     ). فأتيته فأقصصت خريه  : (قال) ١٨٤ص  ٢

                                                           
أعدُت نشرها يف امللحـق     اليت  _ نشرت إجابة األب الكرملي على هذا املقترح        ) ٥٦(

 ص  ١٩٢٨/ ٨: يف جملة اجملمـع العلمـي العـريب       _ الثاين من هذا الكتاب     
١٠٤_١٠٢.  



  
٢٠١   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

وراجعناها حنن يف تلك الصفحة من ذلك اجلزء فلم جندها وقد عـابوين يف              
وال أعلم ان كنتم سهومت عن الصفحة احلقيقية اليت ذكرَت          . اعتمادي عليك 

ومهما يكن فالرجـاء    ). لغة العرب (فيها العبارة، أو أنا ذُهلُت يف النقل عن         
أي يف أيـة    ) هفأتيته فأقصصُت خرب  (أين توجد عبارة الطربي     : ان تكتب يل  

صفحة من تارخيه طبع أوربا كما قلتم أو مصر؟ وحددوا ذلـك بالـضبط              
  .التام

  .وأنا يف انتظار جوابكم، ودمتم ألخيكم
  املغريب

]٦[  
  ١٩٢٩ شباط سنة ١٧الشام يف 

  دولة سوريا
  وزارة املعارف

  اجملمع العلمي العريب
  

  .حضرة اُألستاذ العالّمة األب أنستاس الكرملي احملترم
ية وسالم وبعد فقد أطلعين كاتب اجملمع على كتابكم إليـه وقـد             حت

  حملُت من خالل سطوره شيئاً من العتب واللوم

 تعجلي بـاللوم حـىت تـسأيل        يا ابنة األقوام إنْ شـئِت فـال       



  
٢٠٢  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

استأنيُت كل هذه املدة ألجل أن أْحِملَ صديقنا اُألستاذ رئيس اجملمع           
  .بكعلى موافقيت فيما أحبه من إنفاذ رغائ

فستنـشران مـن دون تـردد يف        ) الُرّبـاح (و) الُزّماح(أما مقالتك   
فأىب معايل الـرئيس أن     ) )٥٨(مصطفى جواد (، وأما مقالتا األديب     )٥٧(إباهنما

، وبقيـت   »)٥٩(عثرات إبراهيم اليـازجي   «تنشرا، وقد أعدُت طيه أحدامها      
  .افإن الرئيس أعطاه إياها لينظر فيه) )٦٠(عارف بك النكدي(األخرى لدى 

هذا وإن اُألستاذ كرد علي بالرغم من اشتغاله بوزارة املعارف مازال           
وقد وافق على إرسال اجمللة تباعاً إىل الفاضـل         . ينظر يف إدارة اجملمع واجمللة    

                                                           
. ٩٨_٩٥ ص   ٩/١٩٢٩: نشرت املقالة األوىل يف جملة اجملمع العلمي العـريب        ) ٥٧(

االورنـغ  (ونشرت املقالة الثانية بعنوان     . وهي عن الطائر املعروف هبذا االسم     
والُرّباح اسـم   . ٢٣٦_ ٢٣٢ ص   ٩/١٩٢٩:  اجمللة ذاهتا  يف) هوتن أو الُرّباح  

  .قرد
. أديب ولغوي ومؤرخ عراقي، من أعضاء اجملمعيني العلميني العـريب والعراقـي      ) ٥٨(

ينظـر  . له مؤلفات عديدة مطبوعـة    ). ١٩٦٩_١٩٠٥(مولده ووفاته ببغداد    
  .٧/٢٣٠: األعالم

 لسنة  ٨،  ٧،  ٦،  ٤ألجزاء  ا: نشرها األب الكرملي إثر ذلك يف جملته لغة العرب        ) ٥٩(
  . يف مخس حلقات متسلسلة١٩٢٩

. له اشتغال بالتاريخ واألدب   . من أبرز رجاالت بالد الشام يف اإلدارة والقانون       ) ٦٠(
_ ١٨٨٧(مولـده ووفاتـه بـبريوت       . وهو من أعضاء جممعي دمشق وبغداد     

تنظر ترمجته املوسـعة    . له مؤلفات مطبوعة وأخرى مازالت خمطوطة     ). ١٩٧٥
. ٣٠٢_ ٢٥٢ ص ١٩٧٥/ ٥٠: شورة يف جملة جممع اللغة العربية بدمـشق    املن

  .وهي بقلم اُألستاذ عدنان اخلطيب



  
٢٠٣   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

وقد أُعيد إليكم طيـه عـشرة       . اُألستاذ مصطفى جواد جماناً من دون بدل      
أن تعـذروا   الفرنكات اليت كنتم أرسلتموها وأرجو بعد هـذا اإليـضاح           

  .أخاكم

  املغربـي
  

  
  
  
  

]٧[  
  ١٩٣٣ سنة )٦١( كانون ثاين٢٣الشام يف 

  
  .حضرة األخ الفاضل اُألستاذ األب أنستاس الكرملي احملترم

فقد وصل كتابكم وطيه مقالتكم وقـد عجبـُت      . حتية وسالم وبعد  
ال بل  . الستشارتك أو لترددك يف ما إذا كنُت أقبل أن ُتنشر يف جملتنا أو ال             

  .ل مع الشكرأقب
                                                           

  .»الثاين«والصواب . كذا يف األصل) ٦١(



  
٢٠٤  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

_ فقد قال اُألستاذ رئيس اجملمع      ) )٦٢(البستان احمليط (أما مقالتكم على    
فـإذا  . انه ال ميكن الوعد بنشرها قبل االطالع عليها       _ الذي يسلّم عليكم    

أرسلتموها وفرضنا أو رأينا أن ال ننشرها، أعدناها إليكم مسجلةً كـي ال             
  .تتكلفوا نسخها باألجرة الباهظة

  . األخ ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم على

  أخوكـم              
              
  املغريب  

]٨[  
   ١٩٣٣ سنة )٦٣( كانون أول٢٢الشام يف 

  .حضرة األخ العالّمة األب أنستاس الكرملي احملترم

حتية وسالم وبعد فقد وصلْت ُرقَقُكم إىل سكرتري اجملمع فاطّلعـُت           
  .عليها، وعجبُت من كونك مل تكتب يل مباشرة مبا تريد

إنّ السبب يف عدم توزيع اجمللة على األعضاء واملشتركني اخلارجيني          و
                                                           

يف جملة اجملمـع العلمـي      » البستان نسخة ثانية من حميط احمليط     «نشرت بعنوان   ) ٦٢(
خ عبد  معجم صنفه الشي  » البستان«و. ١٤٠_ ١٢٧ ص   ١٩٣٦/ ١٤: العريب

معجم صـنفه بطـرس البـستاين       » حميط احمليط «، و )١٩٣٠ت(اهللا البستاين   
  . يف هذا امللحق١١وتنظر الرسالة املرقمة ). ١٨١٣ت(

  .»األول«والصواب . كذا يف األصل) ٦٣(



  
٢٠٥   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

مث جنحت املساعي يف زيادة ميزانيـة       . هو توقيف بل ضيق اإلعانة احلكومية     
 إىل مقدار كاٍف يف رجوع اجمللة وأعمال اجملمع إىل          ١٩٣٤اجملمع عن سنة    
  .سابق عهدها

ونـسخة  . يف الربيـد  ) ٤و٣(ولقد أرسلُت إليكم اليـوم عـددين        
  .دمشق من ذوي قرابته) حقوق( وصلت إليه بواسطة طالب يف )٦٤(العزاوي

مقاالتكم الثالث اليت كنتم أرسلتموها لتنشر يف اجمللة هي حمفوظـة           
  .لدّي فاطمأنوا

أيها ) الذي سيكون يف دمشق مث إىل مصر      (هذا وإىل امللتقى القريب     
  .األخ احلبيب، وأنا يف انتظار جوابكم الشايف والسالم

  الداعي املغريب
]٩[  

  ١٩٣٥ تشرين الثاين سنة ١٣دمشق يف 
  دولة سوريا

  وزارة املعارف
  اجملمع العلمي العريب

وبعد فقد وصل كتابك ومعه اهلديتان باسم اجملمع، ومها         . حتية وسالم 
                                                           

ولد . من أعضاء اجملمعيني العلميني العريب والعراقي     . مؤرخ وحمامٍ وكاتب عراقي   ) ٦٤(
ينظـر  . له مؤلفات كثرية مطبوعـة    . ١٩٧١ م وتويف ببغداد سنة   ١٨٩٠سنة  
  .٣/٢٦٥: األعالم



  
٢٠٦  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

، يف  )٦٦(، وسينـشر تقريظهـا    ))٦٥(اجلامع املختصر (و) أغالط اللغويني (
أما ما ذكرَت من انتخاب فالن وفـالن        العددين الباقيني من هذه السنة، و     

عضوين للمجمع فقد تأخر جوايب إليك بشأنه ريثما أسـتمزج األعـضاء،            
فكان جواهبم سلباً ألسباب سوف أذكرها لك حني اللقاء الذي سيكون يف            

. هذا ومقاالتك اليت أرسلتها وترسلها حمفوظة لدينا يف قرار مكني         .  يناير ١٥
ال تقلْ كريـات    ( من جملتنا، وفيها مقالتك      ١٠و٩وقد صدر اليوم العددان     

لكن ساءنا أننا رأيناها يف املقتطف األخري الذي سبق جملتنا، وهذا           ) )٦٧(بيضاء
  .بالطبع غري مالئم لكرامة جملة جممع تريد أن تباهي بأقالم أعضائها

  .والسالم على األخ من أخيه
  رئيس اجملمع العلمي العريب

  املغريب              
]١٠[  

  ريةدولة سو
  وزارة املعارف

  اجملمع العلمي العريب
                                                           

لتاج الدين علي بن    «اجلامع املختصر يف عنوان التاريخ وعيون السري        «هو كتاب   ) ٦٥(
مصطفى جـواد   . وقد حقق د  ) هـ٦٧٤_٥٩٣(أجنب املعروف بابن الساعي     

  . مبساعدة العالّمة الكرملي١٩٣٥اجلزء التاسع منه ونشره ببغداد سنة 
  .»تقريظهما«: والصواب. كذا يف األصل) ٦٦(
، وجملة اجملمع   ٥٠٩_ ٥٠٧ ص ١٩٣٥/ ٨٧: نشرت يف جملة املقتطف القاهرية    ) ٦٧(

  .٤٢٥_ ٤٢١ ص ١٩٣٥/ ١٣: العلمي العريب



  
٢٠٧   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

  
حضرةُ اُألستاذ العالّمة واألب احلجة يف اللغة وآداهبا أمتـع اهللا بـه             

  .)٦٨(آمني

  .حتية طيبة خالصة
وبعد فإن األيام وتنائي الديار، وإنْ باعدت ما بني األشباح، ال تقوى            

ـ           يب لبغـداد   على مباعدة األرواح بعد تعارفها وتآلفها، وإين ألحفَظُ يف قل
ذكرى عميقة الغور بليغة األثر، وال ختطر يل ببال إال ذكرُت تلك األويقات             
املمتعة العذبة اليت اجتمعُت بكم فيها، واقتبسُت من نرباس فضلكم ما به لذة             

  .الروح ومتعة النفس

وقد اهتديُت أخرياً إىل وسيلة تستمرُّ هبا تلك الذكرى واملواصـلة،           
كم هذه الرسالة مستفيداً ومقتبـساً مـن نـرباس          وهي املراسلة، فكتبُت ل   

ما به نضح الظمأ وأُنس املستوحش ونور املقتبس، ومما أوّد معرفة           ) أنستاس(
يف » األحباث اإلسـالمية  « يف جملة    )٦٩(رأيكم فيه ما كتبه اُألستاذ ماسينيون     

 ، لقد وجدتُ  »تكّون األمساء اجملّردة يف العربية وتأثري األمنوذجات اإلغريقية       «

                                                           
وتشري الدالئل إىل أهنا كتبت يف األشـهر األوىل         . الرسالة غري مؤرخة يف األصل    ) ٦٨(

  . التنوخي التالية، استناداً إىل رسالة اُألستاذ١٩٣٦من سنة 
من كبار املستشرقني الفرنـسيني، عـضو       ): ١٩٦٢-١٨٨٣(لويس ماسينيون   ) ٦٩(

وكان له  . ُعين بتتبع ودراسة آثار احلالج وحياته     . اجملمعني الدمشقي والقاهري  
له مؤلفات أخرى   . الفضل يف إعادة تسليط األضواء على هذا املتصوف الكبري        

  .٢٤٧/ ٥: ينظر األعالم. عديدة



  
٢٠٨  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

كلمات مصدرية تنتهي بياء النسبة مع تاء التأنيث قبل عهـد النقـل عـن               
اإلغريقية، ولذلك أرى أن العرب مل يقلدوا اإلغريق يف ذلك، وإمنا تبعـوا             

الوحدانية واحلنيفية،  : صيغة موجودة عندهم قبل ذلك الزمن من ذلك كلمة        
كم الثاقـب يف    فالرجاء أن تبّينوا لنا رأي    . واألولية يف شعر الفرزدق وغريها    
  .هذا البحث، فإنه فصل اخلطاب

إن اُألستاذ الرئيس الشيخ عبد القادر املغريب خيربكم بأنـه قـد ورد             
اجملمع العلمي كتابان منكم أحدمها أغالط اللغويني حلضرتكم، والثاين اجلزء          
التاسع من تاريخ ابن الساعي، فالرجاء أن ختربونا هل هذان الكتابان هديـة      

يس أم للمجمع العلمي، فإن كانا لألستاذ فإننـا ننتظـر مـن             لألستاذ الرئ 
  .حضرتكم نسخة ثانية ألجل مكتبة اجملمع وألجل التقريظ

  .حتيايت جلميع من يلوذ باجلناب، واهللا حيفظكم للمخلص األمني

ــز                  ع
  الدين

  كاتب سر اجملمع العلمي

تـنيب أيـام    سيقوم اجملمع العلمي يف الربيع املقبل مبهرجان امل       : حاشية
املعرض الصناعي بدمشق، فإن بعثتم لنا عن لغة املتنيب، أو ناحية أخرى من             

  .نواحيه، كّنا للكم من الشاكرين
  

]١١[  



  
٢٠٩   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

  ١٩٣٦/ ٢٥/٥دمشق يف 
  اجلمهورية السورية
  اجملمع العلمي العريب

  جلنة املهرجان األلفي أليب الطيب
  

  .سيدي األب اجلليل

  .حتية طيبة

 اللغوي املمتع يف نقد البستان، وننتظر منكم        وبعد فقد نشرنا حبثكم   
حبثاً طريفاً ممتعاً آخر، ألن اجمللة جديرة أال ختلو من حبث من أحباثكم، كما              

الـذي سـيقيمه يف     (نرجو أن تتحفوا املهرجان األلفي أليب الطيب املتنيب         
معرض سورية الكبري، فيصبح سوق عكاظ، يتبارى فيـه علمـاء العربيـة             

ببحث عن سرية أيب الطيب يف العراق، أو يف ذكر مـشيخته            ) واملستشرقون
أو تعيني موضع قتله وأمثال ذلك من األحباث الـيت ال           . يف الكوفة وغريها  

وحبذا لو حضرمت بذاتكم لتالوة حبثكم علـى        . يضطلع هبا الباحث الشاميّ   
  .منرب املهرجان، فتمتعونا مبشاهدتكم وحماضرتكم معاً

ها ومل يطّلع عليهـا أبنـاء العـرب، وقـد           لدينا يف الظاهرية أعداد   
صححتها وعلّقُت عليها لتنشر يف العدد اجلديد من جملتنا، فما رأيكم أمتـع             

  اهللا بكم يف ذلك؟

  املخلص األمني



  
٢١٠  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

ــز                  ع
  الدين

  

]١٢[  
  ٢/١٠/١٩٣٦دمشق يف 

  اجملمع العلمي العريب
  

  .سيدي الصديق الكرمي
 غّض الطَْرف عن تقـصري ال       إمنا وصفتكم بالكرم ملا ُجبلتم عليه من      

وقد كنُت أخربتكم قبل أن أقرأ بطاقتكم األخرية بأنّ مقـالتكم           . سوء فيه 
كانت ممتعة ببحثها ال حبظها وال سيما كتابة الكلمات األعجمية، ولـوال            
كثرة األشغال وتراكمها وضيق الوقت لكنُت بعثُت إليكم بالتـصحيح إىل           

إلينا باألغالط الكبرية، وما أظنها كثرية      بغداد، مث إين أرجو منكم أن تشريوا        
  .لكيما نشري إليها يف اجمللة بأهنا من األغالط املطبعية، واخلطب حينئذ يسري

أكثر مـن تـصحيح     ) )٧٠(أغالط املستشرقني (كنُت قبل هذه املقالة     
مقاالتكم، خاصة وقد أفدمتونا بالتنبيه املفيد إىل مضاعفة العناية بعد اليـوم            

                                                           
 ص  ١٤/١٩٣٦:  مقالة لألب الكرملي نشرت يف جملة اجملمع العلمـي العـريب           )٧٠(

٢٤٧_٢٣٥.  



  
٢١١   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

ة، فالرجاء أن تغّضوا الطَْرف بفضل كرمكم عن التقـصري،          مبقاالتكم خاص 
، )٧١(وسننشر يف أول فرصة مقالتكم املمتعة املصدر اليائي أو اليائي الـصيغة           

مجيَع الُغُيـر   ) أغالط املستشرقني (فقد أعجبين موضوعها كما سّر موضوُع       
، شـيئاً مـن     )٧٢(على لغتهم وقوميتهم، وما أظّن السهو القليل فيها يقليـل         

  .طورة موضوعها، ولوال ذلك ملا جعلناها فاحتة مقاالت اجمللةخ

ولكـم املـودة   . وعسى أن تكونوا قد أعددمت موضوعاً آخر للمجلة   
  .والشكر أوالً وأخراً سيدي

  املخلص األمني
ــز                  ع
  الدين

  
  
  
  
  

                                                           
 ص  ١٩٣٧/ ١٥: مقالة لألب الكرملي نشرت يف جملة اجملمع العلمـي العـريب          ) ٧١(

١٥٤_١١٤٥.  
  .»يقلل«: لعله يريد) ٧٢(



  
٢١٢  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

  
  



  
٢١٣   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

  
  



  
٢١٤  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

  



  
٢١٥   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

  



  
٢١٦  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

  



  
٢١٧   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

  
  امللحق الثاين

   العالّمة الكرمليرسائل السيد شفيق العطّار كاتب اجملمع العلمي العريب إىل

]١[  
  ١٩٢٣ كانون الثاين سنة ٢٥دمشق يف 

  
  .سيدي اُألستاذ سالم واحترام

أضيف على ما كتبه سعادة الرئيس عن جملة اجملمع وما ينقصك منها            
اهنا قُّدمت يف بريد أول أمس كل األعداد الناقصة لكم ولألسـتاذ            . فأقول

 توافونا جبواب عاجل    وإذا ينقصكم غريها نرجو أن    . السيد شكري اآللوسي  
وعسى أن سيدي اُألستاذ ال يضنُّ علينا بإرسال جملة السيد          . لنسرع بإرساهلا 

  .وبذلك نزداد جلنابه شكراً وِمنَّةً والسالم. شكري اآللوسي إىل حمل إقامته

                   
  شفيق

  كاتب اجملمع              

سـم  املكافأة النقدية املخصصة جلنابكم من نفقات اجملمع أُرسلت با        
  .السيد يوسف سركيس يف القاهرة حوالة على الربيد

  



  
٢١٨  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

  
  

]٢[  
  

  ! )٧٣(سيدي األستاذ

إدارة اجمللة ترجوك املعذرة على تأخري اجملموعتني من الـسنة األوىل           
. ، النفقات اليت ُتدفع إىل دائرة الربيد      )٧٤(والثانية وقد حال دون إرساهلما نفاذ     

جني قبـول املعـذرة ولكـم       را. )٧٥(وسيصلكم يف الربيد هاتني اجملموعتني    
  .الفضل

                   
  شفيق

  كاتب اجملمع            

هذا وإين قّدمت ما كان ذُِكَر بكتابكم عما ينقص اُألستاذ اآللوسي           
  .من أعداد السنة املاضية من جملة اجملمع

  

                                                           
  .الرسالة غري مؤرخة يف األصل) ٧٣(
  .»نفاد«: والصواب. كذا يف األصل) ٧٤(
  .»هاتان اجملموعتان«: والصواب. صلكذا يف األ) ٧٥(



  
٢١٩   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

  
  

]٣[  
  ١٩٢٤ آذار سنة ٢٩يف 

  اجملمع العلمي العريب يف دمشق
  الكرملي املُكَرَّمسيدي اُألستاذ العالّمة األب أنستاس 

ال أكتم عليك أيها املفضال أنـين أسـرعت بإرسـال           . حتية وسالم 
فإذا حصل مثـة    . األعداد اليت طلبتموها من اجمللة قبل ورود احلوالة إىل هنا         

وأمـا احلوالـة فلـم      . ، إىل الربيد فالرجاء املعذرة    )٧٦(تأخري ما يكون راجع   
يعيدها إليك مرة أخرى ورمبـا      أستلمها بل اهنا بقيت مع اُألستاذ املعلوف ل       

وها اين امتثاالً إلشارتكم قّدمت للمشتركني أعداد السنة        . تصل عما قريب  
. احلاضرة اليت طلبتم إرساهلا إليهم وسأبعث باجمللة بعد اآلن بصورة متتابعـة           

وتكرموا باخلتام  . مع الرجاء بتكليفي عما أستطيع قضاءه لك يف هذه الديار         
  .حترام سيديبقبول عظيم الشكر واال

  شفيق عطّار
  كاتب اجملمع

وصل مؤخراً أعداد جملتكم اليت كنتم تصدروهنا يف بغداد إىل رئاسـة        
                                                           

  .»راجعاً«: والصواب. كذا يف األصل) ٧٦(



  
٢٢٠  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

  .اجملمع بتمامها

  
  

]٤[  
  ١١٩٢٨ حزيران سنة ٢٩يف 

  اجملمع العلمي العريب يف دمشق
  

  .سيدي اُألستاذ العالّمة األب الكرملي عضو اجملمع العلمي
  .السالم عليك ورمحته وبركته

ما بعد فقد اضطررنا إىل معرفة عنوان اُألستاذ أيب عبد اهللا الزجنـاين             أ
وملا كنا ال ندري يف أي      . العامل الذي يكتب من حني إىل آخر يف لغة العرب         

البالد هو مقيم من بالد فارس، وال نعلم إقامته بالتحقيق، جئنا نرجوكم أن             
ليه، مث تكتبوا لنا عنوانه     تتكرموا علينا بإيصال هذه الرسالة اليت تروهنا طّيه إ        

ولكم منا وافر الشكر ومن إخوانكم األعضاء خالص        . إن شئتم نثبته عندنا   
  .التحية أدام اهللا فضل سيدي

شفيق                 
  عطّار

  كاتب اجملمع



  
٢٢١   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

أرجوكم إبالغ سالمي واحترامي لصديقنا اُألستاذ السيد عز الـدين          
  .ء اهللاعلم الدين، وعساه ممّتعاً بالصحة والسالمة إن شا

  
  
  

]٥[  
  ٣٤٧حمرم احلرام سنة ١٠دمشق يف 

  ٩٢٨ حزيران سنة ٢٨ويف 
  وزارة املعارف

  اجملمع العلمي العريب
  .حضرة اُألستاذ الفاضل السيد أيب عبد اهللا الزجناين احملترم

بالنظر ملا يعهده اجملمع العلمي العريب يف دمشق فيكم مـن غـزارة             
.  العربية وإحياء آداهبا يف حميطكم     الفضل وَسعة االطالع وتفانيكم يف خدمة     

 بإمجـاع اآلراء    ٩٢٨ حزيـران سـنة      ٢٥فقد قرر يف جلسته املنعقدة يف       
انتخابكم عضواً مؤازراً فيه لتكونوا له عوناً على القيام مبهمته يف خدمة اللغة             

فالرجاء أن يصادف هذا االنتخاب منكم قبوالً وارتياحـاً،         . العربية وآداهبا 
نا بإرسال ترمجة حياتكم وما لكم من اآلثـار العلميـة، مث   وأن تتكرموا علي 

كتابة حبث يف أي موضوع ختتارونه ليكون مبثابة أطروحة تنتـشر يف جملـة            



  
٢٢٢  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

،  مجيعه إىل ما لدينا من       )٧٧(نضمُّ ذلك . اجملمع وصورة من صوركم الشمسية    
  .)٧٨(والسالم عليكم سيدي. تراجم األعضاء ورسومهم

  رئيس اجملمع العلمي
  مد كرد عليحم      

                                                           
  .كذا يف األصل) ٧٧(
الغريب أن هذه الرسالة بقيت يف حوزة العالّمة الكرملي، ومل تصل إىل صاحبها             ) ٧٨(

  .الذي انتظم برغم ذلك يف سلك أعضاء اجملمع العلمي العريب



  
٢٢٣   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

  



  
٢٢٤  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ -مطبوعات جممع اللغة العربية 

  

  



  
٢٢٥   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

  

  امللحق الثالث

  الكلمات غري القاموسية
  »جواب األب أنستاس الكرملي«

  _» املغريب«على اقتراح اُألستاذ _ 

 كل لغوي يوافق على تدوين مثل تلك األلفاظ ألهنا          )الصنف األول (
  .فاتت اللغويني ولو عثروا عليها يف وقتهم حلرصوا على إيداعها معامجهم

كَِلُم فصحاء العرب اإلسالميني من أبناء صدر الدين         )الصنف الثاين (
احلنيف وبعده ُتدّون أيضاً ألهنا مولَّدة، وأغلب مصطلحات علـوم األدب           

وهلذا ُتجمع وُتبوَّب كـسائر     . والرياضيات والعقليات واإلهليات غري مدّونة    
) صـدفة (و) فخـيم (أما  . املفردات الفرائد ألننا يف حاجة إليها وإىل ُمثُلها       

  .ليستا من هذا الصنفف

 بني هذه املفردات ما هي حديثة الوضع نقالً عـن           )الصنف الثالث (
ومنها هلـا   . الترك وعمن جاراهم من كََتَبة لغتنا احملدثني ومنها قدمية الوضع         

) تشيل(احملكمة و ) هيئة(فمثل  . صلة جتوز اختاذها يف العربية جملاز يف معناها       
ماعة احملكمة وتأليفها وألهنا مـن الوضـع        احملاكم ُترفض الستغنائنا عنها جب    

الرسـم  ) ال تعريفـة  (ومثل انعقدت اجللسة وَتْعرِفة     . اجلديد التركّي األصل  
ومثل كيفية وكمية وماهية وما ضـاهاها       . وميزانية ٌتقبل لصلة هلا بألفاظنا    
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  .ُتتخذ ألهنا قدمية وردت يف مؤلفات السلف

تاذ املغريب قدميـة وهـي       األلفاظ اليت ذكرها اُألس    )الصنف الرابع (
للمولّدين وهي من طبقة ما جعلها يف الصنف الثاين ورمبا ارتقى بعضها إىل             

إذن أنا أُوافق من يدّوهنا يف املعاجم وإن مل أجعلها مـن          . أول صدر اإلسالم  
  .»الصنف الرابع«الصنف الذي ّمساه شيخنا املغريب 

خالفة لألوزان   األعجميات الثقيلة على اللسان وامل     )الصنف اخلامس (
وأمـا  . العربية ُتنبذ أو ُتقصر لُتوزن وزناً عربياً حىت يأنس إليها أبناُء لغتنـا            

ففلم وبالون ومناورة من    . األعجميات اخلفيفة اللفظ والوزن فتقبل وتدون     
العْيثُـوم  : فلقد كان عندهم مـثالً    . ومثل ذلك فعل أجدادنا   . املستحسنات

 والكَْودن والُدلَم والَدغْفل وأبو مزاحم وهـي        والَعْيهم والكُلْثوم والعقَْرطل  
فلما . أمساء للفيل بني صغري وكبري، بني ذكر وأنثى، بني ضخم وغري ضخم           

نسوا أو تناسوا ألفاظهم القدميـة ومل       ) الفيل(جاوروا الفرس ومسعوا منهم     
نسمعهم ينطقون سوى بالفيل ونعتوه بالذكر واألنثى أو الصغري والكبري أو           

 الضخم هرباً من اختاذ تلك املفردات الثقيلة اليت هي أثقل من            الضخم وغري 
جسم الفيل نفسه، بل جتاوزوا احلد يف هذا املعىن إذ شرحوا تلك األلفـاظ              

  .وهذا أقصى اإلفراط فتأمل) فيل(العربية باحلرف األعجمي 
وقد الحظُت يف لغتنا ألفاظاً ّمجةً قتلت األعجميةُ العربيةَ والسيما إذا           

مادة لفظ األعاجم تشبه مادة لغتنا والوزن وزناً عربياً، فإن مل يتوفر            كانت  
  .فيها ذانك الشرطان، متوت األعجمية ال رمحها اهللا

 األساليب والتراكيب األعجمية ال أُوافق عليهـا        )الصنف السادس (
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أما ما ذكره حضرة    . البتة، فهي موصومة بلعنة بل بلعنات العرب يف جباهها        
أو أعجمية ولكنها مفرغة يف قالب      ) خواطر إفرجنية (أو  ) فكارأ(املغريب فهو   
فأنا من أشّد الناس ترحيباً هبا وأول من قال باختاذها ألهنا ثروة            . عريب حسن 

أما األساليب أو التراكيب األعجمية فكتقدمي املضاف إليه كما هو          . جديدة
لذي يسّمى  فهذا ا . األمر يف الفارسية واإلنكليزية إىل ما ضاهى هذا الوضع        

أما التعابري أو اخلواطر فأمر آخر      . األساليب أو التراكيب األعجمية فاكرهه    
  .أرحب به وأضمها إىل صدري

ان يف  :  إين ال أنبذ األلفاظ العامية بتاتاً، بل أقـول         )الصنف السابع (
تلك املفردات ما هو مصحَّف عن فصيح فُيعاد إليه، ومنه ما اخترعه العوام             

. أباً لصدع وال نعرف له فصيحاً، أو مل يتصل بنا فـصيحه           سداً لثغر، أو ر   
فمثل هذه األلفاظ ُتتخذ حتماً، والسيما إذا كانت تدل على معىن يعود إىل             

  .العلوم على اختالف أنواعها

الَزْهدي والَبْرين واخلُْستاوي عامّيات تدل على ضـروب        : أذكر مثالً 
هنـا  ) ُحّر(ُحّر ومعىن   أي  ) أزاد(من التمر، فأما الزهدي فهو مصحف عن        

فحينئذ جيب ان   . بالفرنسية) commun(كثري الوجود منه أي يقابل كلمة       
وأمـا  . ال َزهدي ألن األزاد هو الذي كان معروفاً عند سلفنا         ) أزاد(ُيقال  

الَبْرَين واخلُستاوي فلم يعرفهما من تقدَّمنا فيجب اختاذمها وان كَفَّرنا جهلةُ           
  .اللغة

ان األلفاظ غري املقبولة ألي سبب مـن        :  ما تقدم  على أين أزيد على   
األسباب البد من تدوينها يف كتاب حيويها كلَّها وذكْـر مـا يقابلـها يف               
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الفصيح إنْ وجدت، وإال لتدّون ولُتشَرح حىت تبقى لألجيال القادمة مـن            
فاأللفاظ . باب الوقوف على ما كان متداوالً ومعروفاً يف عصر من العصور          

 القدمية فهي تفيدنا ال حمالة واملولع هبا ال ُيلقي منها شيئاً بـل              عندي كاآلثار 
يبّوهبا أو يصّنفها، فيجعل الثمني منها يف طبقة الثمينة، والبخسة يف طبقـة              
البخسة، وما كان منها بني بني، يضعها يف الطبقة الوسطى، وهكذا ال ُينَبذ             

 يكتـب   منها شيء بل ُيحفظ الكل، وُيكتب على كل طبقة منـها كمـا            
. الساّم، واملضّر، والنافع واملغذّي إىل غريها     : الصيديلُّ على القناين فترى فيها    

املُبتذَل من  : العامّي القبيح الذي ُيرى له فصيح، واملضرّ      : فالساّم من األلفاظ  
الفصيح اجلامع جلميـع    : املولَّد الذي ال غىن عنه، واملغذّي     : األلفاظ، والنافع 

  .شروط البالغة والفصاحة
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  املصادر واملراجع

  الكتب_ أ 
حياته ومؤلفاته، كوركيس عواد،    : األب أنستاس ماري الكرملي   _ ١

  .١٩٦٦بغداد، مطبعة العاين، 

إبـراهيم  . األب أنستاس ماري الكرملـي وآراؤه اللغويـة، د        _ ٢
السامرائي، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية جبامعة الدول العربية،  

  .١٩٦٩ مطبعة املعرفة،
أدب الرسائل بني اآللوسي والكرملي، حتقيق كوركيس عـواد         _ ٣

  .١٩٨٧، ١وميخائيل عواد، بريوت، دار الرائد العريب، ط
اإلسالم واحلضارة الغربية، حممد كرد علـي، القـاهرة، جلنـة           _ ٤

  .١٩٥٩، ٢التأليف والترمجة والنشر، ط

، ٤اليني، ط األعالم، خري الدين الزركلي، بريوت، دار العلم للم       _ ٥
١٩٧٩.  

م، باقر أمـني الـورد،      ١٩٦٩_ ١٨٩٦أعالم العراق احلديث    _ ٦
  .١٩٧٩بغداد، مطبعة أوفسيت امليناء، 

أعالم يف صحافة العراق، فائق بطّي، بغداد، مطبعـة الـساعة،           _ ٧
١٩٧١.  
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أعالم اليقظة الفكرية يف العراق احلديث، مري بصري، بغـداد،          _ ٨
  .١٩٧١مطبعة اجلمهورية، 

الط اللغويني األقدمني، األب أنستاس ماري الكرملي، بغداد،        أغ_ ٩
  .١٩٣٣مطبعة األيتام، 
احلسن بن أمحد اهلمداين، تعليـق األب       ) اجلزء الثامن (اإلكليل  _ ١٠

  .١٩٣١أنستاس ماري الكرملي، بغداد، مطبعة السريان الكاثوليكية، 
لترمجـة  أمراء البيان، حممد كرد علي، القاهرة، جلنة التأليف وا        _ ١١
  .١٩٤٨، ٢والنشر، ط
تاريخ اآلداب العربية يف الربع األول من القرن العشرين، األب          _ ١٢

  .١٩٢٦لويس شيخو، بريوت، مطبعة اآلباء اليسوعيني، 

تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان، الفـاهرة، مطبعـة          _ ١٣
  .١٩٣٧، ٢اهلالل، ط

عـين بنـشره   تاريخ حكماء اإلسالم، ظهري الدين البيهقـي،    _ ١٤
  .١٩٤٦وحتقيقه حممد كرد علي، دمشق، مطبعة الترقي، 

مشس الدين الرفاعي، القاهرة دار     . تاريخ الصحافة السورية، د   _ ١٥
  .١٩٦٩املعارف مبصر، 

تاريخ الصحافة العراقية، عبد الرزاق احلسين، صيدا، مطبعـة         _ ١٦
  .١٩٧١، ٣العرفان، ط

زي، أعـادت طبعـه     تاريخ الصحافة العربية، فيليب دي طرا     _ ١٧
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  .ت. باالوفسيت مكتبة املثىن ببغداد، د
تاريخ اجملمع العلمي العريب، أمحد الفتيح، دمـشق، مطبعـة          _ ١٨

  .١٩٥٦الترقي، 

، )١٩٦٥_١٨٦٥(تطور الصحافة السورية يف مائـة عـام         _ ١٩
  .١٩٨٢جوزيف إلياس، بريوت، دار النضال، 

، ١ديثة، ط خطط الشام، حممد كرد علي، دمشق، املطبعة احل       _ ٢٠
١٩٢٨_ ١٩٢٥.  

 ٢خطط الشام، حممد كرد علي، بريوت، دار العلم للماليني ط        _ ٢١
  .١٩٧١_ ١٩٦٩، )منقحة ومزّيدة(

دراسات وتراجم عراقية، عبد الرزاق اهلاليل، مكتبة النهـضة         _ ٢٢
  .١٩٧٢، ١بريوت، ط_ بغداد 

، شرح وتعليق مصطفى علي،     )اجلزء اخلامس (ديوان الرصايف   _ ٢٣
  .١٩٧٧ مطبعة احلكومة، بغداد،

ديوان عمرو بن معد بن يكرب الزبيدي، صنعه هاشم الطّعان،          _ ٢٤
  .ت. ، د)١١سلسلة كتب التراث (بغداد، مديرية الثقافة العامة 

رسائل أمحد تيمور إىل األب أنستاس ماري الكرملي، حتقيـق          _ ٢٥
  .١٩٤٧كوركيس عّواد وميخائيل عّواد، بغداد، مطبعة املعارف، 

الرسائل املتبادلة بني الكرملي وتيمور، حتقيق كوركيس عواد        _ ٢٦
دار احلريـة   _ وميخائيل عواد وجليل العطية، بغداد، مديرية الثقافة العامة         
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  .١٩٧٤، )٢٩سلسلة كتب التراث (للطباعة 
سدنة التراث القومي، روكس بن زائد الُعزيـري، القـدس،          _ ٢٧

  .١٩٤٦مطبعة اآلباء الفرنسيني، 

 النصرانية، لويس شيخو، بريوت، مطبعة اآلباء املرسلني        شعراء_ ٢٨
  .١٨٩٠اليسوعيني، 

، ٢غرائب الغرب، حممد كرد علي، القاهرة، املكتبة األهلية، ط        _ ٢٩
١٩٢٣.  

القاموس احمليط، الفريوز آبادي، القاهرة، مطبعـة الـسعادة،         _ ٣٠
١٩٣١.  

اريـة  القدمي واحلديث، حممد كرد علي، القاهرة، املكتبة التج       _ ٣١
  .١٩٢٥الكربى، 
كتاب األنواء يف مواسم العرب، ابن قتيبة الدينوري، حتقيـق          _ ٣٢

حيـدر  _ شارل بالّ وحممد محيد اهللا، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية           
  .١٩٥٦آباد الكن، 

مبناسبة الذكرى املائتني واخلمسني لوجود الكرمليني      _ الكرمل  _ ٣٣
لبري أبونا، بغـداد، مطبعـة األديـب        ، ا ١٩٧٨_ ١٧٢٨املستمر يف بغداد    

  .١٩٧٨البغدادية، 
الكرملي اخلالد، وضع مقدمته وُعين جبمعه وتنسيقه ونـشره         _ ٣٤

  .١٩٤٧جورج جبوري، بغداد، املطبعة امللوكية، 



  
٢٣٣   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفـة،         _ ٣٥
  .١٩٨٢بريوت، دار الفكر، 

دمـشق، مطبعـة الترقـي،      كنوز األجداد، حممد كرد علي،      _ ٣٦
١٩٥٠.  

لسان العرب، ابن منظور، القاهرة، املؤسسة املصرية العامـة         _ ٣٧
طبعة مصورة عن طبعة بوالق الـصادرة       . (ت. للتأليف واألنباء والنشر، د   

  ).م١٨٩١/ هـ١٣٠٨سنة 

حماضرات عن حممد كرد علي، شفيق جربي، القاهرة، معهـد         _ ٣٨
  .١٩٥٧الدراسات العربية العالية، 

حممد كرد علي، مجال الدين اآللوسي، بغداد، وزارة الثقافـة          _ ٣٩
  ).سلسلة الكتب احلديثة(واإلرشاد 
سامي الـدهان، دمـشق،     . حياته وآثاره، د  : حممد كرد علي  _ ٤٠

  .١٩٥٥اجملمع العلمي العريب، 
خمطوطات التاريخ والتراجم والسري يف مكتبة املتحف العراقي،        _ ٤١

ظمياء حممد عباس، بغداد، املؤسسة العامة لآلثـار        أسامة ناصر النقشبندي و   
  .١٩٨٢والتراث 

خمطوطات اخلزانة اآللوسية يف مكتبة املتحف العراقي، أسـامة         _ ٤٢
  .١٩٧٥ناصر النقشبندي، بغداد، دار احلرية، 

_ ١٩٤٨املذكرات، حممد كرد علي، دمشق، مطبعة الترقي،        _ ٤٣
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١٩٥١.  
تاس ماري الكرملي، حققه    ، األب أنس  )اجلزء األول (املساعد  _ ٤٤

كوركيس عواد وعبد احلميد العلوجي، بغداد،      : وعلّق عليه ووضع فهارسه   
  .١٩٧٢، )٢سلسلة املعاجم (دار احلرية للطباعة _ مديرية الثقافة العامة 

مسالك األبصار يف ممالك األمصار، ابن فضل اهللا العمري، ُعين  _ ٤٥
  .١٩٢٤ بنشره أمحد زكي باشا، دار الكتب املصرية،

. املعجم الشامل للتراث العريب املطبوع، مجع وإعداد وحترير د        _ ٤٦
  .١٩٩٥_١٩٩٢حممد عيسى صاحلية، القاهرة، معهد املخطوطات العريب، 

معجم املطبوعات العربية واملعّربة، يوسف إليـان سـركيس،         _ ٤٧
  .١٩٢٨مطبعة سركيس مبصر، 

ر والعـشرين   معجم املؤلفني العراقيني يف القرن التاسع عـش       _ ٤٨
  .١٩٦٩، كوركيس عواد، بغداد، مطبعة اإلرشاد، ١٩٦٩_ ١٨٠٠

موسوعة أعالم العراق يف القرن العشرين، محيـد املطبعـي،          _ ٥٠
  .١٩٩٦_ ١٩٩٥بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 

املوسوعة الصحفية العراقية، فائق بطّي، بغداد، مطبعة األديب،        _ ٥١
١٩٧٦.  

 امليّسرة، تأليف جلنة من العلمـاء والبـاحثني         املوسوعة العربية _ ٥٢
العرب بإشراف حممد شفيق غربال، دار القلم ومؤسسة فرانكلني للطباعـة           

  .ت. والنشر، ب



  
٢٣٥   املقدمة-رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد علي 

  )٧٩(الدوريات_ ب 
  .١٩٧٧ نيسان ٤٤٧العدد : البغدادية) ألف باء«جملة _ ١
 ١١٦،  ١١١،  ١٠٩،  ١٠٤األعـداد   : القاهرية» الرسالة«جملة  _ ٢

  .١٩٤٢ سنة ٤٥٣، ١٩٣٥سنة 
م، ١٩١٤_ ١٩١١جملداهتا التسعة   : البغدادية» لغة العرب «جملة  _ ٣
  .م١١٩٣١_ ١٩٢٦
هي اليوم جملة جممع اللغة     [الدمشقية  » جملة اجملمع العلمي العريب   «_ ٤

م، ١٩٣١_ ١٩٢١اجمللد احلادي عـشر     _ اجمللد األول   ]: العربية بدمشق 
م، اجمللد الثـامن    ١٩٤٨رون  ، اجمللد الثالث والعش   ١٩٤٤اجمللد التاسع عشر    

  .م١٩٧٥م، اجمللد اخلمسون ١٩٥٥م، اجمللد الثالثون ١٩٥٣والعشرون 

 _ ١٨٩٨الثالث عشر   _ اجمللد األول   : البريوتية» املشرق«جملة  _ ٥
  .م١٩١٣

_ ١٩٠٦جملداهتا التسعة   : القاهرية مث الدمشقية  » املقتبس«جملة  _ ٦
  .م١٩١٧_ ١٩١٦م، ١٩١٤

_ ١٩٧١اجمللد الـسابع    _ اجمللد األول   : غداديةالب» املورد«جملة  _ ٧
  .م١٩٨٠م، اجمللد العاشر ١٩٧٨

  
                                                           

اليت تكررت اإلشـارة إليهـا مـراراً يف         اقتصرُت على ذكر جملدات الدوريات      ) ٧٩(
  .ويستطيع القارئ مراجعة املقاالت املنشورة فيها هناك. احلواشي والتعليقات


