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ذخرية األذهان يف تواروخ املشارؼة والغاروة السروان املنسوب إىل 

! الؼس بطرس النصري الؽؾداني املوصؾي من مؤلػه احلؼوؼي؟

 السود عبداهلل أمني أغا

 22/4/2009: تاروخ الؼبول 19/7/2008: تاروخ التؼدوم

املؼدمــــة 

في ىذا المبحث الشائك يبدو لمقارئ والباحث أو المتتبع ضمن األسطر أو 
 التالية فيو ومن عنوانو المثير لمتساؤل والشكوك واالتيامات التي سترد تالصفحا

الذي يمتزم قضية ميتة أثارتيا بعض التقوالت - كالمحامي-تباعًا أنني أبدو فيو 
ورأى فييا دالئل وبراىين يمكن لو أن يثق بصحتيا وقوة أسانيدىا، لمقناعات 

 (الممة)العديدة بأحقية صاحبيا فييا ومن ثم يقدميا ىدية لورثتو ورعاياه من 
.   العمميين ولممتعطشين لمعرفة الحقيقةنولمباحثي

وقد حرص المحامي عمى أن يكون شيوده من الثقاة وأرباب العمم والمعرفة 
في ىذه المباحث المدونة والمنشورة ليم ومن العارفين ببواطن األمور المباشرة 

 لواستند عمى أقواليم وشياداتيم نحوه لكي ال تفسر أو تؤو. لمكانتيم المعروفة
صفة االتيام أو الشكوك عمى أنيا مقصودة لغرض التشيير برمز معروف قد 

يضير البعض المساس بو أو بكتابو؟ المنحول أو لمن دبر لو في ذلك عن قصد 
. كما يقال (زوبعة في فنجان)وقد يعتبرونيا . ونكاية باآلخر الذي لم يرتاحوا لو

وليس في ذلك من ضير . بحكم سعة أفقيم ومداركيم التي ىضمت الكثير من ىذا
.  طالما كان في ذلك بيان الحقيقة الذي ىو أسمى جانب يسعى إليو العمم

بذلك لثقتو بعدالة قضيتو فدعي المتيم لمدفاع -  المحامي –ولم يكتفي 
عن نفسو أو عمن يقف وراءه في التستر والسكوت عمى ىذا االستحواذ الال مقبول 

.  كما يبدوةأو لربما كان إلى ماال نياي. لعنوان عممي كبير طيمة قرن من الزمان
                                                 

 مديرية آثار نينوى . 
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بعد ىذا الزمن أن يسعفو الحظ في بيان أحقية موكمو الغائب -  المحامي–ويسعى 
والثقة باآلخرين؟ . والذي كان عمى جانب كبير من الطيبة والعممية الرصينة

.  الخ…
ولما لم نجد محام يستجيب لمدفاع عن المتيم في ىذه القضية فقد حرصنا 
أن يكون القراء والميتمون والباحثون ىم من يقومون بالدفاع عنو أو يشيدون بحق 

ومأربنا في ىذا المنحى أيضًا يأخذ جوانب عممية أخرى مشابية . ىذا أو ذاك
أو الكتب المحققة التي انتشرت وتبين أنيا لغير  (تحقيق المخطوطات)ألغراض 

أو بعض الرسائل واالطاريح . أصحابيا الذين نسبت إلييم عن طريق الخطأ
الجامعية والبحوث أو الدراسات التي سطا عمييا البعض ونسبيا لنفسو أو أستعار 

.  الخ…ودون فصواًل منيا دون أن يشير إلى مصادرىا
ومن ثم تنكشف الحقائق وكذلك السرقات األدبية أو العممية أو السطو 

وليس ذلك بخاف . عمى أفكار الغير بعد مدة من الزمن بالصدفة أو البحث العممي
ىذا ما . عمى الباحثين والمعنيين بالشؤون العممية والثقافية أو التحقيق العممي

حرصنا عمى توضيحو وتدوينو بالنشر ومن ثم االستنارة باآلراء الميتمة في ىذا 
وآمل أال يرى البعض فيو حدة أو قسوة غير مبررة لجانا إلييا كما في . المضمار

حالة المحامين وقضاياىم المعقدة التي تستدعي الحماس لتقوية عزيمة من يدافعون 
ولنا أمل في تعاطف الباحثين والمعنيين في ىذه المسألة العادلة . عنو أو عنيم

.  وبيان حكميم فييا

:  دواعي البحث

سنتطرق في ىذا الجانب إلى حالة غريبة سابقة ألوانيا تتعمق بالثقافة 
. والمعرفة واألصول العامة في الحياة الثقافية في أوائل القرن العشرين في الموصل

ويبدو لنا في جانب كبير منيا ان سبب الخمل فييا يتعمق بمينية وتوجيات 
وقد . المشرفين والمسيرين من المبشرين لمطبعة اآلباء الدومينيكان في الموصل

يوضع الموم الثقافي والتصرف الالمسؤول عمييم أو ال في ذلك في ىذه القضية 
ذخيرة األذىان في تواريخ المشارقة والمغاربة : فأن كتاب. مدار بحث الكثيرين



                   (   55) العدد –آداب الراػدون 

 م2009/هـ1430

 3 

المنسوب تأليفو إلى القس بطرس نصري الكمداني؟ والمطبوع في جزأين . السريان
صفحة مع التكممة ليما وىي مخطوطة بدير  (1048)وأكثر  (ألف صفحة)من 

 –م، في الموصل ىو بمضمونو 1913م، عام 1905اآلباء الدومنكيين عام 
! لو ما يبرره من حيث نسبتو إلى مؤلفو؟- مصدر شك من الناحية العممية 

:  االتهام األول

 بأنو ينسب الكتاب (1)ذكر المطران سميمان صائغ في كتابو تاريخ الموصل
نما يعود إلى . ؟(القس بطرس نصري الكمداني)إلى غير مؤلفو المشيور بو خطأ  وا 

 (القس بطرس نصري)الذي أودعو إلى  (جرجس عبد يشوع خياط)البطريرك 
وأوعز إليو بتصحيح ىذا الكتاب ومن ثم أنجزه القس بطرس باسمو؟ وعرف 

: وعفا الزمن عمى المؤلف األصيل لمكتاب فيل سيستمر ذلك؟ أقول. واشتير بو
ويحدث مثل ىذا التصرف عند البعض في باب أو حاالت الثقة ونقيضيا في 

مجاالت الحياة كافة ومنيا الحياة الثقافية والنشر وما فييا من سطو واحتيال أو 
فالكتاب يحوي معمومات غزيرة ومتنوعة في جزئيو األول والثاني . استحواذ

المطبوعين، وتتمتيما المخطوطة، ومن جية نظر عامة في مثل ىذا المضمار 
الموسوعي يستبعد أن يقوم بتأليفيا وكتابتيا قس عادي محدود المعمومات والخبرة 

ال كا  قد تدرج في الدرجات الدينية العميا المعروفة لدييم وىو في نكما يفترض وا 
أواخر عمره؟ ووجية نظر سميمان صائغ األخرى بخصوص عائدية الكتاب إلى 
تقان لمغات عدة شرقية  البطريرك خياط ىو لما عرف عنو من ذكاء وقابمية وا 

لذا تبدو وجية نظره المشار . الخ... وأوربية ولو العديد من التصانيف المطبوعة
.  إلييا في موضعيا

:  االتهام الثاني

وفي ترجمتو ( 2)أدب المغة اآلرامية: وكذلك يذكر األب البير ابونا في كتابو
:  أن لممومأ إليو كتاب544-542لمبطريرك جرجس عبد يشوع خياط في ص ص

                                                 

 .م1928، المطبعة الكاثوليكية، بيروت 2/272 (1)

 .م1971، بيروت 543 (2)



ذخرية األذهان يف تواروخ املشارؼة والغاروة السروان املنسوب إىل الؼس بطرس النصري الؽؾداني 

 السود عبداهلل أمني أغا!                                                          املوصؾي من مؤلػه احلؼوؼي؟

 4 

في وضع  (القس بطرس نصري)الفصول االنسية في التواريخ القدسية وقد استعممو 
قد  (القس بطرس)ذخيرة األذىان؟ ويبدو لنا في ىذه الحالة أن المومأ إليو : كتابو

.  أبدل عنوانو فقط باسمو

:  االتهام الثالث

بطرس حداد في بحثو عن سيرة وحياة البطريرك خياط . ويذكر األب د
1899، 1894البطريرك جرجس عبد يشوع الخامس خياط عام : وبعنوان

(1) 
ان لممطران المذكور كتاب تاريخ الكنيسة المطول، ذكره في رسالتو إلى ): مايمي

 من الجزء األول لذخيرة 18الشماس يوسف دنحا ولعمو الكتاب المذكور في ص
ويضيف األب . ىذا ما ذكره األب حداد. (2)أو ىو ذخيرة األذىان نفسو (األذىان

بطرس حداد نشر رسائل كتبيا خياط وليا عالقة ماسة وواضحة بكتب ذخيرة . د
 من البحث أعاله وبعنوان البطريرك جرجس خياط وكتاب 94األذىان في ص 

ذخيرة األذىان، وىذا فحوى الرسائل باختصار 
.  تشرين األول /11رسالة إلى الشماس يوسف دنحا الكمداني في االستانة في– 

اما من خصوص تاريخ الكمدان نعم انو حاضر في . ".... م1895عام 
المسودة ويقتضي لو تنقيح واختصار ألنو زائد اإلطالة ونحن في مباشرة ذلك 

فنريد ان تشرح لنا كيف يكون .... عمى يد القس بطرس نصري الموصمي
. (....نشره عمى يدك وثمن المصاريف

.  عام -تموز-9ورسالتو إلى الخوري يوسف يونان الطويل في بيروت بتاريخ
ان تاريخ الكنيسة السريانية المشرقية أي الكمدانية قد كمل )م يكتب 1896

بيمة .... بسعينا مطوال كبير الحجم عمى يد القس بطرس نصري يطبع قريبا
االباء الدومينيكيين فيو مختصر من ذلك المطول وعنوانو ذخيرة األذىان في 

 . (تواريخ المشارقة السريان

                                                 

 .92: 1983 لسنة 42-41مجمة بين النيرين، العدد  (1)

 .2/272: تاريخ الموصل: ينظر الصائغ (2)
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.  عام –كانون الثاني -21ويكتب إلى عبد اهلل موصمي في القاىرة بتاريخ
نبشركم ان عن قريب يخرج بالطبع مختصر تاريخ السريان المشارقة )م 1897

ويبدو لنا ان القس بطرس نصري مكمف : أقول. (....وىم المعروفون بالكمدان
في ما ورد أعاله : لذا يمكن لنا القول. باإلشراف المطبعي عمى ىذا الكتاب

 . ان الحقيقة واضحة وضوح الشمس التي ال يمكن ان تغطى بغربال

والحالة األخرى الجديرة باالىتمام واالنتباه ليا ان : تجاىل الكتاب لمكاتب
لم يترجم لو سميمان الصائغ في كتابو تاريخ  (القس بطرس نصري)المومأ إليو 

.  التاسع عشر الميالدي-الموصل في أعالم القرن الرابع عشر اليجري
ربما لدرايتو بما فعل المذكور في وقت مبكر وىو الذي لفت األنظار إلى : أقول
أدب المغة : وكذلك فعل في عدم ترجمتو كل من البير ابونا في كتابو. فعمتو

مع . وسييل قاشا في كتابو تاريخ أبرشية الموصل لمسريان الكاثوليك. اآلرامية
.  انيما ترجما لمكثيرين في ىذا المنحى في كتابييما الحافمين المذكورين؟

أليس في ىذا التجاىل لمقس بطرس نصري وكتابو المنحول لو في غفمة من : أقول
.  يظن انيم في غفمة من حقيقة أمره؟ فعموه بحقو كي ال دفع بيؤالء إلى ما الزمن ما

معجم املطبوعات وإغػاله الؽاتب والؽتاب؟  

وبغية التحقق والتدقيق بصورة أوسع وأشمل فقد راجعنا الكتاب الموسوعي 
الشيير المتعمق بفيارس الكتب وعناوينيا أو أسماء مؤلفييا وتاريخ ومكان الطبع 

وىو شامل ألسماء الكتب  (معجم المطبوعات العربية والمعربة)ليا والموسوم بـ 
مع ذكر أسماء مؤلفييا ولمعة من . المطبوعة في األقطار الشرقية والغربية

 الموافقة 1339ترجمتيم وذلك من يوم ظيور الطباعة إلى نياية السنة اليجرية 
يوسف اليان سركيس وطبع في : وىذا السفر كان قد جمعو ورتبو.  الميالدية1919

ىذا مامدون عمى صفحة عنوان ). م1928-ىـ 1346مطبعة سركيس بمصر سنة 
. (الكتاب المذكور

عمى اسم مؤلفو؟ المنحول  وال (ذخيرة األذىان)فمم نعثر عمى عنوان الكتاب : أقول
مع العرض ان تاريخ صدور ونشر كتاب الذخيرة صدد . في ىذا المعجم الشامل
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ن نشره يمي ذلك بعقد من  البحث كان ضمن الفترة األولى لمكتب المطبوعة وا 
لويس رحماني : السنين؟ فمم لم ينشر فيو وقد نشروا لكثير غيره؟ مثل كتب

مختصر في تواريخ القرون المتوسطة وغيره وىو من طباعة : الموصمي الموسوم
.   عمى سبيل المثال1877دير اآلباء الدومنكيين في الموصل سنة 

يقتضي لصاحبو ان  ومثل ىذا الكتاب الميم والغزير المعمومات ال: حذر وتعتيم
ييمل أو ييمش فيما لو كان صحيحا ولما قامت النقود ضده أو اإلىمال والتجاىل 

وقد اسقط في أيدييم ان الكتاب ميم وكاتبو المنحول لو غير . لكاتبو كما اوضحناه
حقيقي اليوية فيل أراد الكتبة النصارى في سرىم وأسرارىم ان ينسى الكتاب أو 

ييمل ويعتم عميو أو اال ينتشر صيتو ليصبح مرجعا ومصدرا لمدارسين لو وىم عنو 
ويكون ذلك وباال عمييم بعد ان يكتشف االنتحال أو إبدال العنوان أو ما . غافمون

خاصة وانيم يتقيدون ان تكون . إلى ذلك من متاعب ومحاذير تتعمق بالنتائج
ال يكون فييا من التباين أو  كتاباتيم متفق عمييا سمفا وموحدة الغايات والمرامي وا 

.  يدخل الشك والنقد إلى مضامينيا ومن ثم إلى قرائيا وباحثييا االختالف ما
 ظير لنا ان ىناك تحفظات من الكتبة في البدء وعدم توسع في جالء األمر: أقول

وتوضيحو اال ان بحوث الدكتور األب بطرس حداد أماط المثام وبجراه عن الكثير 
من الخفايا التي كانت مستورة أو ميممة أو منسية عن البطريرك جرجس خياط أو 

وكذلك أشار  (بطرس نصري الكمداني الموصمي)عن غريمو في ىذا المبحث القس 
إلى المشاحنات بين البطريرك المذكور والقاصد الرسولي وأىدافو الخارجية في 

.  فرض آراء وتعميمات الفاتيكان الالتيني عمى الطائفة الكمدانية وتراثيا
 
 

تغطوة رمسوة مؼصودة؟ 

ىل يمكن لنا ان نقول ىذا وانيم لم يرسموا نسخة من الكتاب لمتعريف بو 
 أو يرسموا تعريفا بالكتاب والكاتب عن قصد؟ أو ان يكون قد وصميم إشعار أو

سواًء من الجيات ! تنبيو بعدم تدوين ىذا المؤلف الذين تحوم حوليما الشكوك؟
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 من مطبعة االباء الدومينيكان فييا؟ ال الرسمية في الموصل أو- الدينية الكنسية 

ندري ولكن ىذا مجرد تخمين أو خاطرة قد يكون فييا من الصحة أو االستنتاج ما 
. ومن المعموم لمبعض كما يذكر األب د. يحتمل الخطاء والصواب أو ما بينيما

 (1)(كتاب ذخيرة األذىان بين المخطوط والمطبوع): بطرس حداد في بحثو الموسوم
نما حذفت – مطبعة دير االباء الدومينيكان –ان المطبعة   لم تطبعو كامال وا 

الكثير منو وخصوصا ما يتعمق بقضية الممبار في اليند وممانعة الكرسي الرسولي 
في ذلك وما يتحدث بو عن االباء الدومينيكان بما ال يطيب فيو وىم أصحاب 

 في الموصل خالفًا 1917 كما يحدد وفاة القس بطرس نصري سنة (2).المطبعة
ويشير األستاذ سييل قاشا في . (3)م1916لسميمان صائغ الذي ذكرناه توفي عام 

إلى طبع ذخيرة ( 4)مطبعة االباء الدومينيكان بالموصل وتراثيا الثقافي: مقالة
 1913 ولم يشر إلى الجزء الثاني منو والمطبوع عام 1905األذىان المذكور سنة 

م؟  

دػاع الؼس نصري عن ؼضوته؟  

نعود إلى الكتاب لنعطي لكاتبو؟ حق الدفاع عن نفسو تجاه ما ذكر عنو 
من اتيامات أو تأويالت ونستغرب أوال من شكوك القس سميمان صائغ المذكورة 

.  عنو وكذلك ما ذكره غيره من الكتبة بما في ذلك وثائق المراسالت
في مطمع الكتاب من قبل - تقديمو األول–فنجد ان الكتاب قد جرى تصديقو  .1

.   م1897جيورجيوس عبد يشوع الخامس فاطريرك بابل لمكمدان سنة 
والتصديق الثاني من قبل اقميمس يوحنا معمار باشي رئيس أساقفة تكريت  .2

 . شرفا والنائب الرسولي عمى بطريركية السريان األنطاكية

                                                 

 .90-75: 1977 لسنة 5مجمة بين النيرين، العدد  (1)

 .75: المصدر نفسو (2)

 .2/272: تاريخ الموصل: ينظر (3)

 .66: 1977 لسنة 5مجمة بين النيرين، العدد  (4)



ذخرية األذهان يف تواروخ املشارؼة والغاروة السروان املنسوب إىل الؼس بطرس النصري الؽؾداني 

 السود عبداهلل أمني أغا!                                                          املوصؾي من مؤلػه احلؼوؼي؟

 8 

 عمى الكتاب 1904كما نجد شيادة الفاحص ادي شير رئيس أساقفة سعرد  .3
 . الموصوف

إؼرار نصري الالإرادي؟  

لمبطريرك جيورجيوس عبد يشوع :  ان(1)نقرأ في المجمد األول لمذخيرة
. ان لو كتاب جميل في تواريخ المشارقة الكمدان. الخامس المعروف بغزارة عممو

كما يقول الكمداني – األخيرة فقط ةيشتمل عمى وقائع القرون األولى السبعة والثالث
 وقد راق تاريخي ىذا بعيني الحبر المشار إليو حتى رأى انو جدير أن يقوم مقام –

!.  مصنفو الذي لم يكمل فيو اقتصاص وقائع سائر القرون؟
يزيد الشك في مسألة عائدية مصنفو؟ -  القس بطرس نصري –إن ما ذكره : أقول

ويدعنا ىذا األسموب ومضامينو إلى ىذه المقدمات وىل كانت حقيقية وأصيمة؟ أم 
ىم القائمون عمى المطبعة بيا والتي نجد فييا ذكره أن لمبطريرك المذكور  انو أو

كتاب شبيو بالكتاب الذي طبع باسمو من حيث المضامين والتواريخ كما يبدو 
فيل كان ذلك توارد خواطر بين االثنين كما يقال؟ وقد يقودنا ىذا . لمقارئ والباحث

 إلى قول قاٍس ربما في ىذا المنحى وىو ان من يتدبر أمر مجمدات من الكتب ال

.  واهلل اعمم. يصعب عميو تدبر أوراق معدودات منيا

هل ملطبعة االباء دور يف هذا اإلشؽال؟  

والذي نرى ان ما يستوجب قولو في ىذا المنحى ىو وضع الالئمة 
المعنوية والتاريخية واألدبية عمى االباء الدومينيكيين الذين يشرفون ويسيرون 

وكان . المطبعة حسب رؤاىم وغاياتيم التبشيرية حيث تطبع كافة الكتب بإشرافيم
الالزم واألجدر بيم ضرورة التحقق الجاد والدقيق من أصحاب المخطوطات 

وتزول ىذه االعتبارات . ومعرفة مستواه العممي والديني والثقافي. وعائديتيا الحقيقية
األخالقية في حالة انيم كانوا عمى دراية ورؤية باألمر وأرادوا تنفيذه عمى ىواىم 

نعرفيا آنذاك؟   لما عندىم من غايات وأىداف ال
                                                 

 .18ص (1)
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وتتعمق بعدم ارتياحيم لمبطريرك خياط وغيره كما أوضح ذلك األب بطرس 
أضف إلى ذلك اننا لم نعرف تبريرىم لمكتابات التي صدرت في ىذا المنحى . حداد

يعنييم ولم  تكذيب أو تأييد لممسألة ىذه وكأن أمر ال ولم يصدر عنيم تفسير أو
! غير بل ىو أمر يعود لمكمدان والسريان وأحبارىم وكتبيم ال. يكونوا طرفا فيو

:  خالػات البطرورك جرجس خواط والؼاصد الرسولي وأولواته

بطرس حداد عن سيرة حياة وأعمال . نستشف من مطالعتنا لبحوث األب د
 ان المذكور لم يكن عمى صمة حسنة بالمبشرين 1899-1894البطريرك خياط 

بل كان عمى خالف معيم ألسباب . الدومينيكيين وال بالقاصد الرسولي آنذاك
وخالفيا تعميمات . عديدة تتعمق بطبيعة عمل البطريركية الكمدانية المحمية

وتوصيات القاصد الرسولي اإللزامية ليم التي ينكر فييا عمييم دورىم المباشر 
افتتاح المعاىد الدينية من قبل : واإلشراف عمى الطائفة وحاجاتيا ورغباتيا

يتعمق بصمتيا المباشرة بالقضية الممبارية المشروعة التي  البطريرك وكذلك ما
أختمف فييا البطريكية مع القاصد الرسولي والفاتيكان مما ادى إلى عتاب ومن ثم 
غضب الفاتيكان عميو وغيرىا من األسباب األخرى العديدة التي تطرق الييا األب 

.... بطرس حداد كتحريمو الخوارنة من استعمال صميب الصدور وصميب اليد
  (1).الخ

كتاب "بعنوان ( 2)ويذكر األب بطرس حداد أيضًا في بحث آخر لو سابق
ان عداء القاصد الرسولي كان مع كل ". ذخيرة األذىان بين المخطوط والمطبوع

وىما ممن سبق البطريرك جرجس . من البطريرك اودو والبطريرك إيميا عبو اليونان
  (3).خياط

                                                 

، 82، 76، 74-73، 70-69: 1983 لسنة 41/42مجمة بين النيرين، العددين : ينظر (1)
85 ،96. 

 .90-75: 1977، لسنة 5المصدر نفسو، العدد  (2)

 .274، 258: المصدر نفسو: ينظر (1)
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البطريرك إيميا الثاني : بطرس حداد في بحثو الموسوم. ويوضح األب د
1894 -1878عشر عبو اليونان 

 لسنة 40-39 في مجمة بين النيرين العددان (1)
بذكره لمخالف الحاد بين البطريرك يوسف اودو ممثاًل بالبطريركية . 1983

ومجمع  (البابا)الكمدانية من جية والقاصد الرسولي ومن ورائو الكرسي الرسولي 
 وكذلك خالف المطران إيميا مموس مع (2).في روما (اليرويغندا)انتشار اإليمان 

بحق الكمدان  (البابوية)القصادة الرسولية بسبب إجحاف القوانين الرومانية 
  (3).وطقوسيم القديمة واألصيمة

:  خاصــــرة

م وان مراسالتو 1899من المعموم ان وفاة البطريرك خياط كانت عام 
بخصوص طبع كتابو ىذا قبل ىذا التاريخ بسنوات وان طباعة ذخيرة األذىان 

وىذا قد يحتمل اتفاقا بين القس بطرس . 1913، 1905جرت بعد وفاتو بسنوات 
دارة المطبعة الدومينيكية التبشيرية عمى ما بيناه من إشكاالت تصب في  نصري وا 
ىذا المضمار، وسببو عدم ارتياح القاصد الرسولي والمبشرين لتصرف ولسموك 
. البطريرك خياط في مسيرة حياتو التي يرى فييا الصواب ويرون فييا عكس ذلك
وىذا التصرف من قبميم من جممة ما يمكن ان يؤذوه بو بتعويم عمميتو وانجازاتو 
المعروفة والشييرة حتى بعد الممات ليكون عبرة لآلخرين؟ ويبدو ان ىذا ما حدث 

.  من مجريات األمور
 

االستنتاج واحلل األمثل؟  

في الختام وعمى ضوء ما ورد من آراء واضحة 

                                                 

 .275-247: 1973، لسنة 40-39المصدر نفسو، العددين  (2)

 .274، 258، 250-249: 1973، لسنة 40-39مجمة بين النيرين، العددين  (3)

 . 256-255: المصدر نفسو: ينظر (4)
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يمكن لنا القول ان فكرة ورأي المطران سميمان صائغ كانت صائبة وصحيحة  .1
ولمشواىد التي تمتيا وعززتيا . وفي موضعيا كما يقال

بطرس حداد وتحميالتو لمموضوع من جوانب عديدة غاية . وأن وثائق األب د .2
في األىمية والجرأة والموضوعية وفي تسميط األضواء عمى ىذا اإلشكال 

العممي وعمى غيره من المواضيع التي تتعمق بالصدام مابين النزعة المحمية 
. العريقة والتراثية ومابين التعاليم الغربية المفروضة عمى قسم من الطائفة

 وتظير حرص الكاتب وتفانيو في سبيميا

 . إضافة إلى تمميحات األب ألبير أبونا الصريحة في ىذا المنحى .3

ناىيك عن تجاوز سييل قاشا سيرة أو ترجمة الكاتب الكمداني الموصوف  .4
 . كذلك

 لمكتاب –معجم المطبوعات العربية والمعربة  –تجاوز ذ كر أو تعريف  .5
 . والمؤلف كذلك

نفسو من طرف خفي ال إرادي لؤلمر  (القس بطرس)إضافة إلى إقرار الكاتب  .6
دون انتباه منو  (لمذخيرة)التي ذكرت في مقدمة الجزء األول  (التنبييات)في 

 . (كما قد يخيل لنا ذلك)أو وعي لؤلمر وعواقبو مستقباًل 

قد يمكن لنا القول عمى لسان ذوي الشأن والمشورة العممية أي بعد إقرارىم : أقول
وقناعاتيم ومداوالتيم لمموضوع من مختمف الجوانب المتعمقة بو بضرورة ووجوب 

 األصيل ومدار البحث أنو – ذخيرة األذىان –أقرار نسبة وتسمية مؤلف كتاب 
جرجس خياط ألمؤلف المعتم عميو والمغبون الحقوق طيمة : ينسب ويعود لمبطريرك
 نواألمر منوط بالمؤسسات العممية المختصة وبالباحثي. ىذه العقود من السنين

والعارفين أوال وأخرا في مثل ىكذا حاالت تستوجب الحل العممي المفيد ونشره عمى 
وال يعني طرحنا ىذا اننا عمى صواب أكيد وحتمي ال جدال فيو بل . المؤل كافة

يعني اننا وبتواضع قدمنا رأينا الذي يحتمل الخطأ والصواب ألن الكمال هلل وحده ال 
.  ريب وليكون إشكال موضوع الكتاب وغموضو ومداخالتو عبرة لذوي األلباب
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Abstract 

 The present study aims at investigating the allusions or 

rather some accusations that were raised by some well-

informed scholars and writers about the author of a certain 

book. This book is named “Thakhirat Al-Athhan” lit. means 

(Minds’ Repertoire in knowing the history of Middle 

Easterners and Moroccans Siryans”. It supposedly belongs to 

the Priest Butras Nasri, the Kildan Mosuli Priest (died in 

1917). After collecting and systemizing the relevant corpus to 

the subject between those who argue with the authority of 

book to the Priest and those argue against. Finally, the scholar 

tries to reconsider the legitimate right to his owner that were 

proved evidently.  
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