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 الصبَّاححسن كامل مناذج من كتاابت حول 
 )وفًقا للتسلسل الزميّن( 

 

 

َترِع. وخِلدر يف النبطّية وفيها تلقَّى دروسره اإلبتدائّية، مثّ درس يف املدرسة السلطانّية، ويف اجلامعة األمريكّية يف بريوت. ر أستاًذا للرايضيّات  ُمخ عخّيِّ
تَّحدة األمريكّية وانتهى به األمرخ مديرًا يف شركة جنرال إلكَتيك. سجَّلر حوايل سبعّي اخَتاًعا ـخ الوالايت امليف اجلامعة األمريكّية، مثّ قصدر إىل 

قوِّمات الكهرابئّية من اخلطر، طريقة ملنع حدوث ـخ قروِّم الكهرابئّي، حوافظ وضوابط حلماية املـخ مثيًنا أمّهها طريقة لضبط القّوة الصادرة عن امل
وِّل للعزائم الكهرابئّية الكربى، جهاز للتلفزة يخ هزَّات  وِّلخ أشعَّة عالية يف القوَّة الكهرابئّية، مخلترِقط ملنع حدوث انفجار كهرابئّي مخنعِكس، ُمخ

للتّيار نعِكسة بفعل النور، وجهاز للتلفزة يستخدم النور ضابطًا ـخ الشمس إىل انر وقّوة كهرابئّية، جهاز للتلفزة يستخدم الكهارب امل
 الكهرابئّي.

 ،وفريق من األساتذةألربت الّرحياين 
  .460، ص 1955، بريوت، دار رياين للطباعة والنشر، املوسوعة العربّية ،يف "،(1935-1894) ـ"صبَّاح، حسن كامل ال

### 

لرعمٌل حرسٌن أن تخرِسلوا لنا نخسًخا من [، وعلى األحباث اليت أرسلتموها لنا، وإنّه 1931آب ] 18ؤرَّخة يف ـخ أشكركم على رسالتكم امل
نِّئخكم على تلك األحباث امل  مِتعة اليت كتبتموها.ـخ مقاالتكم وأحباثكم، وإنّنا ُنخ

لَتّؤوس كثرٍي من األعمال العلمّية، ومسرورين جدَّ السرور مبتابعتكم للعمل الذي تقومون به اآلن. ْوءًا فخ حنن مجيًعا فخورين، لكونكم كر 
تـربرْت نشرتخ  بخ قسم اهلندسة، بعد أن كر ، لكي يستفيدر منها ويستنرير هبا طَّلَّ نا اجلامعّيةخ وإّن أحباثركم قد وخِضعرت يف املكتبة حتت رقم مخعّيَّ

 ٍت من تلك األحباث.  بعضر ُمتارا - الكلّّية -

 املخلص        
  ابيرد دودج                
 رئيسال         
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 ،رئيس اجلامعة األمريكّية يف بريوت ،ابيرد دودج
مر له سعيد عقل،  ،يوسف مرّوهل صبَّاحلكامل ا  ،العبقريّة املَنسّية"هتنئة من بريوت" يف   127-126، ص 1967مرّوه العلمّية، ، بريوت، منشورات 1 ط.قدَّ

 (.1931أيلول  22بتاريخ  ابيرد دودج رئيس اجلامعة األمريكّية يف بريوت)رسالة تلّقاها الصّباح من 
 

### 

خنعرِقد يف ابريس يف شهر متّوز القادم، ولذ
لر يف جدول املهندِسّي الذين سيحضرون املؤمتر العاملّي للكهرابء امل لك أصبح إّن امسركم قد سخجِّ

ضِّرونه هو: "أتثري الدارات الكهرابئّيةـخ من امل على  قرَِّر أن تـخْلقوا موضوًعا ما حول اهلندسة الكهرابئّية، وعرِلْمنا أبّن موضوعركم الذي حتخ
خنـْعرِكسة يف مخقروِّمات القوس الزئبقّي"، وأّن قصدر مكتب األنباء احلصول على رخصة من 

لنشر ذلك البحث  I. E. C)1.(األقواس امل
ه، أو بعض أقسام منه بعد انتهاء املؤمتر. فإذا كان ذلك ممكًنا نرجو إرسال نسخة لنا عن موضوعكم، ونسخة عن خَّلصته، وأّي بكامل

  شيء عن التفاصيل والدراسات الفنّـّية اليت ارتكزمت عليها يف البحث.

رتلت  ]ج.                                   [(G.Bartlett)ابر
  [ (News Bureau)ء األمريكيّ رئيس مكتب األنبا]

 
 ،رئيس مكتب األنباء األمريكيّ  ،ابرتلت ج.

مر له سعيد عقل،  يوسفل كامل الصبَّاح،  العبقريّة املَنِسّية يف ،"لبنايّن = الوالايت املتحدة" ص  ،1967، منشورات مرّوه العلمّية، ، بريوت1 ط.مرّوه، قدَّ
  (.1932آذار  9بتاريخ  ابرتلت األستاذاألمريكّي رئيس مكتب األنباء )رسالة تلّقاها الصّباح من  130-131

 
### 

 

 

                                                           
صفحة مضروبة  112الصبَّاح، ولظروف استثنائّية، مل يستطع السفر إىل ابريس حلضور املؤمتر، بل أرسل تقريرًا من . ]يخذكرر أّن International Electric Congressمؤمتر الكهرابء العاملّي  1

وإشعاعها، وانتقد نظراّيت بعض  اءه يف اإللكَتوانت وتداخلهاعلى اآللة الكاتبة، إىل اللجنة الفنّـّية التابعة للمؤمتر شرح فيه نظريّته اجلديدة يف األنظمة واملبادئ اهلندسّية الكهرابئّية، وآر 
مر له سعيد عقل، كامل الصبَّاح  ،العبقريّة املَنسّيةقرير يف التوصيات األخرية للمؤمتر: يوسف مرّوه، تء املعاصرين. وقد أخدرِجر هذا الالعلما ، 1967، بريوت، منشورات مرّوه العلمّية، 1 ط.، قدَّ
 [.132ص 
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[، وقد أخعِجبر الرئيس ابقَتاحاتكم العمليّة 1930تشرين الثاين ] 19قد تلقَّى رسالتكم املؤرَّخرة يف [ Hoover] إّن سكرتري الرئيس هوڤر
 ، وهو يخهنِّئكم ويتمّّن لكم التقدُّمر والنجاح.1اليت قدَّمتموها ملعاجلة قضّية البطالة اليت جتتاح البَّلد

خِلص جوزيف هـ. ِولِّيتسـخ امل  
Joseph H. Willits    

 ،سكرتري الرئيس األمريكّي هوڤر ،جوزيف هـ. ِولِّيِتس
مر له سعيد عقل، ليوسف مرّوه كامل الصبَّاح  ،العبقريّة املَنسيِّةيف  ،"حتّية من الرئيس األمريكّي" ، ص 1967مرّوه العلمّية، ، بريوت، منشورات 1 ط.، قدَّ

 (.1930كانون األّول   3)رسالة تلّقاها الصّباح من سكرتري الرائسة بتاريخ  124-125
 

### 

العصر. فهو لل، وذكاٌء مختورقٌِّد يكاد يكون الوحيدر يف هذا ـر خَتِع النابغة، مهٌَّة عالية ونشاط ال يعرف املـخ لألستاذ الكبري كامل الصبَّاح، امل
يف كّل شهٍر أييت ابخَتاع جديد عجيب مخدِهٍش يف فّن الكهرابء أمِّ العجائب، ويخدِخل حتسينات جديدة على اهلندسة الكهرابئّية، ممّا 

واملؤسَّساِت بتركررة. وقد قرَّررِت السرير على مبادئه معظمخ الشركاِت ـخ جعل علماءر هذا الفّن يردهشون الخَتاعاته، ويرعجبون بنظراّيته امل
 الكهرابئّية يف العاملر.

مرعخ مؤسَّسة املهندسّي الكهرابئّيّي األمريكّيّي لقبر فىت العلم  الكهرابئّي، وهي واعَتافًا بنبوغه، وعلوِّ منزلته العلمّية، قد منحه مؤخَّرًا َمر
خَتِع الكبري، رختبة علمّية تفوق رتبة دكتور يف العلوم أو الفلسفة. ]...[ وعسى أن هتبَّ البلدانخ 

خ
َترعات هذا امل  العربّية لَّلستفادة من ُمخ

وطنه ال لألجانب النادِر املثال، إذ ال تقدُّم إاّل ابلعلم، واألخِذ بناصر العلماء احلقيقّيّي لكي تكون اخَتاعاتخ هذا النابغة عائدًة إىل أمَّته و 
.]...[ 

 الشيخ خليل بـَّزي،
مر له سعيد عقل،  ،ليوسف مرّوه كامل الصبَّاح  ،املَنسّيةالعبقريّة يف  ،"هتاين الصَّحافة"  ؛135-134، ص 1967، بريوت، منشورات مرّوه العلمّية، 1 ط.قدَّ

  .3/2/1933، 6، العدد ، الوالايت املّتحدة األمريكّيةديَتويت ،لسان احلال نقًَّل عن: صحيفة

### 

، وعلْمتخ بعد ذلك أبّنكم وضْعتخم عّدةر أحباث هاّمة يف هذا احلقل، 2إلنكليزيّةاقرْأتخ لكم بعض األحباث حول التلفزيون يف بعض اجملَّّلت 
بعضر وخاّصًة يف أانبيب األشّعة الكاثوديّة. وإيّن أخهنّـئخكم مبزيد السرور على تلك األحباث، وأررغبخ إليكم، بنفس الوقت، أن تخرسلوا يل 

                                                           
مر الصبَّاح ابقَتاحاته حللِّ  1 نتيجة األزمة االقتصاديّة اخلانقة اليت شهدهتا البَّلد، يف رسالة رفعها إىل  1929تَّحدة األمريكّية ابتداًء من سنة ـخ  أزمة البطالة، اليت كانت تضرب الوالايت امل]تقدَّ

 من سكرتري الرائسة األمريكّية[. . وقد تلقَّى رسالة جوابّية يف التاريخ املذكور أعَّله 1930تشرين الثاين  19الرئيس األمريكّي هوڤر بتاريخ 
2 Natural Science Magazine 
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عجرِبّي جدًّا هبذه األحباث، وليس عندي أيّة معلومات عن أحباث علماء الكهرابء ـخ األحباث أو املعلومات عن أعمالكم، ألّنين من امل
ختَّحدة. لذلك فإّن أحباثركم ستكونخ ذاتر أمهّيٍة كخربى ابلنسبة إيلَّ، وستكون مخرتكرزًا أل

حباثي اليت أخِعدُّها لطَّّلب والتلڤزيون يف الوالايت امل
و حول املوضوع، وسأكون شاكرًا جدًّا ملساعدتكم هذه. أخهنـّئخكم، وأمتّّن لكم التقدُّمر، وتقّبلوا مدرسة املهندسّي العخليا يف جامعة ميَّلن

 حتّيايت القلبّية.

 املخلص كاستلو فرانكي
Ing. Castelo Franchi  

 
 ،امليكانيكّيّيإيطاليا، ورئيس اجلمعّية اإليطالّية للمهندسّي  -أستاذ الكهرابء العاّمة يف جامعة ميَّلنو، و فرانكيكاستلّ 

مر له سعيد عقل، ل كامل الصبَّاح،  العبقريّة املنسّيةيف  ،"إعجاب إيطايّل" )رسالة  125، ص 1967، ، بريوت، منشورات مرّوه العلمّية1 ط.يوسف مرّوه، قدَّ
 (.1931آذار   3تلّقاها الصّباح من األستاذ كاستلو فرانكي بتاريخ 

   
### 

 نيويورك - األمريكّيّيمعهد املهندسّي الكهرابئّيّي 
  1933كانون الثاين   25يف 

 إىل السّيد كامل علي الصبَّاح
 شركة الكهرابء العاّمة

ِنْكِتدي   نيويورك – (Schenectady)ْسكر
 

 ،سّيدي األكرم
نعِقدة يف هذا النهار، قد رخِقّيتخم من درجة عضو إىل درجة فىًت يف معهد املهندِ 

خ
ِسّي يطيب يل أن أخخربركم أبنّه، يف جلسة املديرِين امل

اع جالكهرابئّيّي األمريكيِّّي، وذلك طبًقا لنّص الدستور. فإذا كنتم ترغبون احلصولر على شهادٍة بذلك أرعِلموان خطًّيا مع التعهُّد إبر 
 ، إبخَّلص صادق.من هذا املعهد لسبٍب منر األسبابالشهادة املذكورة يف حال خروِجكم 

 السكرتري العامّ 
 [H. H. Hivlin]هـ.هـ. هيڤلن 

  ،السكرتري العاّم ملعهد املهندسّي الكهرابئّيّي األمريكيّ ، هـ. هـ. هيڤلن
مر له سعيد عقل، ل كامل الصبَّاح  ،العبقريّة املَنِسيَّةيف  ،"فىت العلم الكهرابئّي" -132، ص 1967مرّوه العلمّية، ، بريوت، منشورات 1ط. يوسف مرّوه، قدَّ

  (.1933كانون التاين   25بتاريخ هـ.هـ. هيڤلن  السكرتري العاّم ملعهد املهندسّي الكهرابئّيّي األمريكيّ )رسالة تلّقاها الصّباح من  133
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### 

هتا، الباِحث يف نظريّة النسبّية، أركربَّ على الكتب الدينّية، واملراجع الَتاثّية، شعرًا ونثرًا؛ فرسرربرر أغوارها، ونقَّبر يف مكنوانوالصبَّاح، الرايضّي 
 مخكترِشًفا معاينر النسبّية يف الزمن من خَّلل تصويرها ساعات احلزن والفرح والفرْيِض النفسّي.

اته، ابحٌث فلسفيٌّ بـرررعر يف الربط بّي العلم ونواميسه، والفلسفة ومرقخوالهِتا. فالفلسفة، يف اعتقاد هذا العامل الرايضيُّ هو، يف الوقت ذ
طلق،  -أي الفلسفة -عاِلمنا، تصبحخ ثرثرًة كَّلمّية، ولرْغًوا فارًغا، إذا مل ترتكْز على العلم. وهي

خ
بَتابخِطها مع العلم، املدخلخ لإلميان ابمل

لة للوجود وسريورته. هذا املطلق الكّلّي الذي يستطيع اإلنسانخ العاملخ إدراكره عررْبر البخعد العقلّي اخلامس الذي أييت، ابعتباره الغاية الشام
 برأي الصبَّاح، لِيخْكِملر األبعادر الزمكانّية األربعة اليت اكتشفرْتها نظريّة النسبّية.

، بقدر ما يتصدَّى لدعاة التَّحرجُّر والتعصُّب يف ميداينر الدِّين والعاملخ الصبَّاحخ يرعتربخ اإلميانر ابحلقيقة حجرر ا لزاويِة يف رؤايه الفلسفّية. فهور
من مخْعتـرقرِديّة الدوغماتّية، جندخه مخترصردِّاًي للفلسفة الذرائعّية الرباغماتّية، ابعتبارها متخرثِّلخ نزعًة انتفاعّية انتهازيّة ـوالفلسفة، رافًضا التـَّزرمُّتر وال

خَّلقّية يف "مدنّية الدوالر". فاحلقيقة، برأي الصبَّاح، هي ضرورة ال بخدَّ منها يف مسار أنزعات الفكر الغريّب، وعَّلمًة من عَّلمات الَّل
دواؤها"، احلياة البشريّة. إّن االّطَّلع على مقاالت مثل: "مدنّية الدوالر"، و"النسبّية أو لكلٍّ زمان"، و"أدواؤان االجتماعّية والدينّية و 

 و"نظرات رايضّي"، و"الدليل العلمّي"، و"مقاييس الرايضّي"؛ ]يخرِينا[، عن كرثرٍب، بعضر أفكار عاِلمنا الصبَّاِح ومنطلقاته.

 ،إعداد وتقدمي ،سعيد الصبَّاح
تارة، حسن كامل الصبَّاحيف  ،"املقّدمة"  .7-6، ص 1984والتوزيع، ، بريوت، املؤسَّسة اجلامعّية للدراسات والنشر 1 ط.، كتاابت ُمخ

 
### 

، أثناءر النهار، أرجتوَّل يف معامل الشركة الكهرابئّية، ومن مجلتها مكتب كامل الصبَّاح وُمتربه.  وعند انتهاء أرقْمتخ يف ضيافته يومرّي. كْنتخ
الساعات، نتحدَّث عن أحوالنا الشخصّية.  ساعات العمل كخنَّا نركب السيارة، ونطوف يف ضواحي املدينة ومتنزَّهاهتا. وكخنَّا، يف أثناء تلك

   وكان يربوحخ يل بكثرٍي ممَّا يف قلبه من القوم الذين قخدِّرر له أن يكون بينهم سنّير طويلة. 

آذرنر العشاءخ قام ألداء فريضة  ـمَّاوحضَّْران الطعام. ول آخرر ليلٍة كْنتخ يف ضيافته خرطررر لنا أن نتعشَّى عشاء شرقيًّا، فجعْلنا من أنفسنا طخهاًة،
. الَِّذي أرنـْقرضر ظرْهرركر  . ورورضرْعنرا عرنركر ِوْزرركر . فرِإنَّ مرعر الصَّلة، وكانت صَّلته اليت شارْكتخه فيها: "أرملْر نرْشررْح لركر صرْدرركر . ورررفـرْعنرا لركر ِذْكرركر

 كر فراْرغرْب" ]القرآن الكرمي، سورة الشرح[. ىل ربّ ْغتر فراْنصرْب. وإِ العخْسِر يخْسرًا. ِإّن مرعر اْلعخْسِر يخْسرًا. فِإذا فـررر 

 وقد احتملر اإلقامة يف داير الغربة ليستكملر أحباثره العلمّية، آِمًَّل أن يرجعر يوًما إىل ربوع الشرق ليخكملر عملره فيه. ]...[.

ه هلم رزقرهم ونصيبرهم من الدنيا. ]...[.رخبَّ قائٍل: وماذا انتفعر منه وطنخه. إّن هلل مشيئتره يف خرْلِقه هم حيث يشا، ويـخورجِّ  . وهو يخسريِّ
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. وإذا كّلما أضاءر مصباٌح كهرابئّي فإنّنا نرى فيه ضياء ابن الصبَّاح العاملّي مع ضياء إديسون األمريكاين، وكّل علماء الكهرابئّية قاطبة
 تجرلِّية.ـخ هم. ومىت حقَّقر بصرخان التلفزةر فإنّنا نرى فيها أرواحرهم املأرْنصرْتنا إىل الراديو فإنّنا نسمع فيه مناجاة أرواح

 ،إميل جرب ضومط
إعداد سعيد الصبَّاح، ]د.م.[، جلنة  ،الذكرى املئويّة لوالدته، 1935 -1895، العاِل املخرتِع حسن كامل الصبَّاح غري قومه"، يف وم"عامل عريّب بّي ق

  .1935 حزيران، 10عدد بريوت، الاملعرض،  نقًَّل عن: صحيفة ؛48-47[، ص 1995الصبَّاح الوطنّية، ]
 

### 

 

بعضخهم ليست مواهبخ هذا الشاّب من املواهب العاديّة، وال هو من النوابغ يف الشعر واملوسيقى والتصوير أو غريها من الفنون اليت يعتربها 
 من غري الضروراّيت. وإّّنا هو رايضّي كبري، وُمخَْترٌِع قليل النُّظررراِء حىّت يف الوسط األمريكّي.

ا امسخ  ِهنخ لنا فسادر القوِل الشائع من أّن الِعلمر ال وطن له. هخ ال يزال خفيًّا كأنّه مشمولٌ إّنَّ  بضباب كثيف، وذنبخه أنّه شرقّي، وهذا يخربر

 ،يإيليّا أبو ماض
]د.م.[، جلنة الصبَّاح  ،سعيد الصبَّاح إعداد، الذكرى املئويّة األوىل لوالدته، 1935 -1895 العاِل املخخرَتِع حسن كامل الصبَّاح يف ،"نيبٌّ يف غري وطنه"

 . 1929حزيران ، 15عدد ال نيويورك، ،َملة السَّمري؛ نقًَّل عن: 13ص [، 1995الوطنّية، ]

 

### 

 طوي، يف حخبيباته النَِّضررة، روائعر لونِه وعبريِه ومثرِه.الزَّهر ير  1مُّ عقٌل لكأنّه كِ 

ْعرمر هذا العقلخ هنا، على هذه اآلكاِم ال  ،امخْستـرْوِحيرِة حبرر التاريخ، وبدأر يـرْنشرقُّ يف بريوت ِبطرلِّ العلم وضوئه، على آفاق أرقامه وأسرارهـترربر
ِنيًّا يف جامعة ومعهد عريقرّي، و  عرِقدخ مثرًا جر سن كامل الصبَّاح رائٌد علميٌّ يـخْعّتدُّ به بّي اقعرّي وراء مغارب النجوم، وإذا حمثَّ جرعرلر يـرنـْ

 الرُّوَّاد، ولبناينٌّ عريبٌّ نزهو به بّي األنداد.

نِ يكختبرْت علينا... ِمن النبطّية إىل بريوت، إىل إلّ   ىمرشيناها خطً   ريٍق عاّم.ْكِتدي، مثّ عبقريّة صرْرعرى على طنوي، إىل ْسكر

                                                           
يط ابلزَّهر أو التَّمر أو الطَّْلع فيرْسَتخهخ مثَّ ينشقُّ عنه 1 رجخ منها": املنجد يف اللغة واألعَّلم، ]"الِكمُّ مجرْعخ أرِكمَّة وأكمام وِكمام وأكاميم: الغَّلف الذي يخ . ومرن ذلك "أركمامخ الزرِع" أي غخلخفخها اليت َير

 [. 697، ص 1984، بريوت، دار املشرق، 27 ط.
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ِثرْيٌ أْن نتوقَّعر ِمن أحد أبنائنا، املسافرين إىل الوالايت امل تَّحدة للتخصُّص العايل يف العلوم، ـخ خسرانه، ولكْن ينبغي أرالَّ ننساه. ]...[. أرفركر
لدراسة منجزات الصبَّاح العلمّية يف جامعة إيلينوي، مثّ يف معهد البحوث يف شركة جنرال إلكَتيك  وجهدٍ  ه من وقتٍ  إنفاقخ يـخْنِفقر ما يرلزمخ  أن

أرفركرِثرْيٌ  ان؟نا وفخرر مبدينة سكرِنْكِتدي، ومكتب تسجيل املخَتعات، ويف رسائله إىل أهله يف لبنان، فينفحنا بكتاب علمّي فيها يكون مرجعر 
يف بريوت، تخعررف ابسم "منحة الصبَّاح"  يف دائريتر الفيزايء والرايضّيات يف اجلامعة األمريكّية ،نشاء منحة جامعّيةن يـرتركررَّمر أحدخ الفخضَّلِء إبأ

ِثرْيٌ أن نتوقَّعر، مىت متَّ بناء كّلّيِة ال لبنانّية، علوِم يف اجلامعة الوتخعطى، عاًما بعد عام، لطالب لبنايّن مختفروٍِّق يف إحدى هاترّي الدائرترّي؟ أرفركر
 أن يخطلرقر اسمخ الصبَّاح على ُِمْربرِ الفيزايء فيها؟

إذا كان بّي  اليت نخقيمها، أرى أّن خسارة الصبَّاح خرليقٌة أن تتحوَّلر إىل حافٍز علمّي وطينّ  1إّنين، على ِعظرِم تقديري حلفَّلت الذكرى
ملخ منحةر الصبَّاح فيخشررَّفر حِبرْمِلها ويخشرِّفها مبا يفعل؛ وُِمْربرٌ   فيزايئيٌّ يرى الطَّّلب أيدينا دراسٌة وافيٌة عن مخنجزاته؛ وطالٌب، كّل عاٍم، ير

 :الشاعرِ  لِ وْ قـر  على مدخله، كّل يوٍم، "ُِمْربرر الصبَّاح"، فينحفزون إىل حتقيقِ 

 والخ عر ما فـر ، ونفعلخ مثلر يِن بْ تـر  أروائلخنا تْ  كما كانر يِن بْ نـر 

  ،فؤاد صرُّوف
]د.م.[، جلنة الصبَّاح  ،سعيد الصبَّاح إعداد، الذكرى املئويّة األوىل لوالدته، 1935 -1895 العاِل املخخرَتِع حسن كامل الصبَّاح، "ذكرى الصّباح"، يف

  .87، 85-83 [، ص1995الوطنّية، ]

### 

تخ أالحظخه من أمره كأستاذ فأوَّلخ ما صرْ  . ]...[:، وكْنتخ أخدرِّسخ اإلنكليزيّة2األستاذ حسن كامل الصبَّاح يخدرِّسخ الرايضيّات]...[ فكان  
ترطربـًُّعا، ا، بل من حيث تواضعخه الزائد طبًعا وخخلخًقا، ال ة واللباقة يف ملبسه األسود دائمً هيبـر من األساتذة الزمَّلء، ال من حيث األانقةخ امل

لوٌع ابختيار عشرر، وكفى. كان له وخ ـر قبل اكتشاف شخصيّته وكينونته، أنّه أستاذ عادّي بلغ الغاية من املؤانسة ورقَّة امل ،حىّت نكاد حنسبه
 ]...[. لبرِسه ]...[ وال أدري السببر يف إيثاره هذا اللون على غريه.ـر اللون األسود مل

هو الرزانة والرصانة. وهذا أبرز ما ترى من عناصر شخصيّته. وميكن أن نخطِلقر على هذا "اهليبة  ،من أوصافه ،ما عليَّ تسجيله ]...[ فأروَّل
قد ظهررْت  الشخصّية". مييل إىل الطول قليًَّل، حنطّي لون الوجه. أسود الشعر والعينرّي. يعتمر الطربوش )ما كانت عادة كشف الرؤوس

 ]...[.يف العاملر بعد(، منتِصب القامة. 

                                                           
، يف 1965، وذلك يوم اخلميس يف األّول من نيسان ِعدَّْت هذه الكلمة كي تخلقى، يف األساس، يف مهرجان الذكرى الثَّلثّي لوفاة الصبَّاح، والذي درعرْت إلحيائه جلنة الصبَّاح الوطنّية]أخ  1

خْقترطرف"، اجلزء النادي احلخسرييّن يف النبطّية. غري أّن ظروفًا حالرت دون إحياء ذاك املهرجان، فنشررها مخ 
شار 76، اجمللَّد 5ِعدُّها يف "امل

خ
ه، وامل ؛ وأعاد سعيد الصبَّاح نشرها يف الكتاب الذي أرعدَّ

 إليه يف منت الصفحة أعَّله[.
 [.1920و 1919دررَّسر الصبَّاح ماّدة الرايضّيات يف "املدرسة السلطانّية" بدمشق خَّلل السنترّي ]2
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أرنيسخه، تعتقدخ أّن هذا  ،يف عينيره جاذبّية ال نستطيع أن ُنرب منها. فإذا تطلَّعر إليكر كسْرتر أنت من نظرك. واسعخ اجلبهة، مجيلخ الوجه
 ]...[. الوجهر وجهخ خرٍي ورِبْشٍر وتفاؤل.

فيه تخقيمخين وتخقِعدخين ]...[ مل أجْد هلا مثيًَّل يف  ها" رأيتخ "خاصّيةٍ أن أخْطِلعر القارئ الكرمير على  برِقير علّي، يف ُناية مطايف حولر أوصافه،
هو أمامك بطوله وعرضه،  ]...[: أبّنك أمام شابٍّ "مزدوِج الروح". غريه. فإّنك إْن تعررَّْفت حبسن كامل الصبَّاح ]...[ فإّنك تشعر

وحي إليكر كينونتخهخ أّن وراءها شيًئا آخر غرير منظور. ]...[. أعتقدخ اآلنر أّن ستِمع وال فرق. فتـخ مختحردِّث أو املـوقامته وهيبته، ويكون هو ال
مطلق تفكريه. وكان يخدرِّس الرايضّيات يف  ىهيمنخ عليخ  يف نفسه خلقرْت ِظَّلًّ ح، وغزارة بداهاته العلمّيِة، ا داركر حسن كامل الصبَّ مر 

 "السلطانّية"، ولكّن طموحره كان يدور يف أفَّلك أخرى.

 ،عجاج نوْيِهض
إعداد سعيد الصبَّاح، ، الذكرى املئويّة لوالدته، 1935 -1895رتِع حسن كامل الصبَّاح، خالعاِل املخ ، يف ""هذا هو إديسون العرب حسن كامل الصبَّاح

 .1981، شباط 267العدد الكويت، َمّلة العريّب، نقًَّل عن:  ؛103-101ص [، 1995[، جلنة الصبَّاح الوطنّية، ]م.]د.

### 

ألْن يضع جهودره وعلمره ونبوغره يف خدمة  الوسيلةر  مخ در عْ ولعلَّ حسن كامل الصبَّاح، الذي كان رائًدا يف ميدان العلم واالخَتاع، كان ال يـخ 
ْفِجعةر املبَّلده

خ
يضيق هبا صدرخه على  ْبِكرة جاءت لتضعر حدًّا لكّل تلك الطموحات الواسعة واآلمال العريضة اليت كانـخ . إاّل أّن ميتتره امل

خ عنها ابلكلمات واآل هات، إاّل أنّه كان يعربِّ عنها، فضًَّل عن ذلك، اّتساعه، وتضيق هبا روحخه على رحابِتها. فكان ينفثخها زفراٍت، ويخعربِّ
ويف نفس الوقت الذي جاءت  ا.ابلعمل اجلرلخود، واجلهد الذي ال يركلُّ، والسعي املستمّر ألن يوظِّفر علمره وموهبتره يف بَّلده، ويف سبيله

آلمال أهله ومواطنيه الذين عقدوا عليه اآلمال، ورأروا فيه بصيصر نوٍر ميخرّزِق حخجخبر  الصبَّاح مخعرطِّلرًة لطموحاته، جاءت ُمخريِّبرةً  ِميتةخ فيه 
   حول مصرعه املؤمل. التكهُّناتخ رر ثـخ كْ الظَّلم. وألّن موتر الصبَّاح كان مخْفِجًعا، كان من الطبيعّي أن تثورر األساطريخ، وتر 

 ،جلنة الصبَّاح الوطنّية
]د.م.[، جلنة الصبَّاح الوطنّية،  ،إعداد سعيد الصبَّاح ،الذكرى املئويّة لوالدته، 1935 -1895، العاِل املخخرتِع حسن كامل الصبَّاحيف  ،"املقّدمة"

 .6ص  [،1995]
 

### 

َتًِعا كبريًا، فإنّه كان رايضيًّا مخِلمًّا بنظراّيت عصره. فهو من الذين استوعبوا النظريّة النسبّية، وأدركوا مفاهيمرها يف  وبقدر ما كان الصبَّاح ُمخ
القرن ]أي القرِن العشرين[، وكان يخقدِّم للناس شرًحا عنها بروح نقديّة صائبة. وهو من أوائل الذين ارتكزوا على  هذا النصف األّول من

ا النسبّية يف َمال درسه للظاهرة الكهرضوئّية اليت أكَّدرت أنّه ابإلمكان حتويل الطاقة الشمسّية إىل طاقة كهرابئّية. املعادرالت اليت جاءت هب
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 ها، فأشار إىل أّن اليومر الذي يستطيع فيه العِلم أنها ومستقبلر الذَّرّيّة، وأدركوا أسرارر  وهو من بّي الفيزايئّيّي األوائل الذين استوعبوا النظريّة
الطاقة  روَّادِ  مختحرِّكة داخل النوى واملاّدة ليس ببعيد، وأّن جتاربر واكتشافاتِ ـِشعَّة واجلخسريمات الكهرابئّية الـخ لى نشاط العناصر املعيخسيطرر 

أثبترت أّن العقل البشرّي يسري بسرعة يف طريقه للسيطرة على املاّدة، واستغَّلل الطاقة  "،بور"و "،كوري"و "،رذرفورد" النوويّة أمثال
 الكامنة فيها.

 ،حمّمد الدبس
إعداد ، يف الذكرى املئويّة األوىل لوالدته، 1935 -1895، العاِل املخخرَتِع حسن كامل الصبَّاحيف  ،"حسن كامل الصبَّاح فارٌس يف مغامرة اإللكَتونّيات"

  .163 ص [،1995جلنة الصبَّاح الوطنّية، ] د.م.[،] ،سعيد الصبّاح
 

### 

، ومناضًَّل وطنيًّا شريًفا. فـر  مرهخ ما آلرْت إليه حالة البَّلد زمن العثمانّيّي، فأرنشأر مع آالر  دْ قر كان حسن كامل الصبَّاح ذكيًّا، هاداًئ، جّدايًّ
العملر على إنقاذ الوطن من سيطرة العثمانّيّي. وكررِهر االنتداب الفرنسّي، فانضّم إىل مجعّية زميله نقوال شاهّي مجعّية ثنائّية سرّيّة غايتها 

أرديب مظهر، وغايتها توحيد البَّلد واستقَّلل لبنان. ويف أمريكا  ،يف ما بعد الطبيب ،يت كان يرأسخها ابن بكفّيا الشاعرل"العخْرورة الوخثقى" ا
  والعقال. ،والكوفّية ،كان يعتزُّ ابنتمائه املشرقّي العريّب اللبنايّن، فكان يرتدي الزّي العريّب التقليدّي: العباءة

 فًقا لألنظمة اليت كانت سائدًة فيها، دون تذمُّر. ه ابهلل فكان دون تعصٍُّب طائفّي، لذا كان يراتدخ كنيسة اجلامعة للصَّلة ور أّما إميانخ 

لُّ كثريًا من مشكَّلتنا ، وتقينا سبيل ويف نظرة الصبَّاح إىل الوجود، فلسفيًّا، فقد آمرنر مبذهب دغماطّية احلقيقة، وأريقنر أّن معرفة احلقيقة حتر
 ، أّن العقل وحدره يخوِصلخ إىل احلقيقة.األوهام اليت تؤّدي إىل املوت املعنوّي والعقلّي. وآمرنر، كما احلكماء

 ،منيف موسى
العاِل املخخرَتِع حسن يف  ،"(1988 /4 /21أنطلياس يف  - )مخداخرلرة قخدِّمرت يف الندوة اليت عخِقدرت يف احلركة الثقافّية ن كامل الصبَّاح اإلنسان واألديب"حس

 .179-178ص [، 1995]د.م.[، جلنة الصبَّاح الوطنّية، ] ،إعداد سعيد الصبّاح ،الذكرى املئويّة لوالدته، 1935 -1895 ،كامل الصبَّاح
 

### 

كان ضليًعا يف العلوم النظريّة، من فيزايء ورايضّيات، كما كان مخترمركًِّنا من اهلندسة الكهرابئّية التطبيقّية، أي حخيِبر   عاِلمنا الكبريإّن  ]...[
َتًِعا. وإديسون والعملّي، وهذا قلَّما يختاح لباحث واحد. فأينشتاين، مثًَّل، كان عاِلًما فذًّ ابلتفوُّق يف امليدانرّي النظرّي  ا، إاّل أنّه مل يركخْن ُمخ

، عام  َتًِعا عظيًما ومل يركخْن عاِلًما. فقد اكتشفر ، ظاهرة اإلصدار الكرهرحراري، املعروفة أيًضا مبفعول إديسون. إاّل أنّه 1883كان ُمخ
مرْت هذه الظاهرةخ، يف ما بعد، لتطوير الصمَّامات زم ليعير أرمهّيتره. وقد استخخدِ إذ مل يتمتَّْع ابألخفق النظرّي الَّل كتشافر جانًبا،وضع هذا اال 
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ه ئاإللكَتونّية، فكانت بداية عصر اإللكَتونّيات، الذي كان للصبراح فيه إسهاٌم مخبدِع. وحىّت بعد اخَتاِعه للمصباح الكهرابئّي، وإنشا
تناِوِب العايل الڤخْلِطيَِّة لنْقِل الطاقة. أّما ـخ نخِفِض الڤخْلِطيَِّة، وفاتـرْتهخ مزااي التّياِر املـخ سترمِّر املـخ أروَّلر شبكِة إانرٍة، ترشربَّثر إديسون ابستخداِم التيّار امل

 الصبَّاح فكان له الباعخ الطويلخ يف اجملاالت النظريّة، كما العملّية.

إجَّلٍل وإكباٍر أمام سرية حسن كامل الصبَّاح اإلنسان. فالعاملخ إنساٌن قْبلر أن يكونر عاِلًما، وفلسفته يف وال بخدَّ ]...[ ِمن وقفِة  ]...[.
َّلق قد إن جترَّدر من األخ الكون، وغاية الوجود والدِّْين واألخَّلق، ال بدَّ وأن تنعكسر يف أعماله وتصرُّفاته وعَّلقاته ابآلخرِين. والعلم

 ينقلبخ نقمًة على صاحبه، وعلى اجملتمع، واإلنسانّية مجعاء.

فإذا اعتربان أيًضا ما  كان لعاِلمنا الكبري سَّلحان ماضيان: اإلميان والعلم. ومها خري ما يخواِجه به إنساٌن نوائبر الدهر، وعوادير البشر.  
 ق، وجدانه حبقٍّ خرير قخدورٍة لشبابنا اليومر لتستقيمر أمورخ أّمِتنا فننهضر حتلَّى به حسن كامل الصبَّاح من جّد وإخَّلص وتضحية ومكارم أخَّل

بـْورتِنا الطويلة، ونتخلَّصر   ْسترْشرِيرّي فينا.  ـخ على ختلُّفنا، وعلى الفساد واالهَتاء امل من ختبُِّطنا يف الظلمة واألوهام، ونتغّلبر  من كر

 ،العميد نصري سبح
]د.م.[،  ،إعداد سعيد الصبَّاح، الذكرى املئويّة لوالدته، 1935 -1895، العاِل املخرتِع حسن كامل الصبَّاحيف حرلِّقة" ـخ العبقريّة امل"حسن كامل الصبَّاح 
)مخداخرلة ّقدِّمرت يف الندوة اليت أقامتها دار الندوة يف الذكرى اخلامسة واخلمسّي لوفاة الصبَّاح وذلك  189، 187-186[، ص 1995جلنة الصبَّاح الوطنّية، ]

  .(115-112، ص 1990أاّير /، نيسان51و 50، ونخِشررت يف َمّلة "املنابر" يف العددرين 1990شباط  2يف 
 

### 
 

،ـــــواح اــــــــــهتر مرألْ   ... كأٌس وما راحخ؟ الِعلمر... ما وريرْسكخبخ  احخ ــــــصبَّ  ةر الِعْلِم اْغور
 ومر صدَّاحخ ــــــــــنرْسٌر أرطرلَّ، اخضراري الي أنْ  1ِخْلتخ األرزر مايردر  امر برْدِعكر ــــأريَّ 

 واـــِمنر البحاِر هِبِْم ساحرْت ورهخمخ ساح  مخ ــــرخدَّهخ  تِْلكر الِعْلمخ، العصِر، قصيدةخ 
]...[ 

 واــــــــفاح الرُّىب ورْردخ  اـــــــثْـلرمأهلخ السما مِ  وكأنْ  اـــــــقـرْولرتخهخ "اقْـررْأ" خخْضتره احخ،ـــصبَّ 
 إفصاحخ  ، ويف اإلفصاحِ يف القرْطِع قرْطعٌ       يـخعردُّ لهخ  هل ْسأرلْ ا يـرْقررأخ؟.. وال شعبٌ 

.[.]. 
 احخ ـــــــــــــــــرخمَّ  ارخ ــــاألفك امر ابهِبِمِ ـــــــــأم ومرنْ       ان"؟ ـــــــــْوخخس، "ما سرُّ الزمِإْكليدخ، مخ 

، ي حخ  رِ ــــــــــالبح ِبعرْزمِ  لخ ـــــــــِشيْ ير  اـــــــــــكم  ِشْلتر هِبِمْ  ا صبَّاحخ،ــهخمخ جدودخكر  مرَّلَّ

                                                           
: املعّلم بطرس  1 ايخًدا متررايرلر واهتزَّ ااًن حترَّكر وزاغ وزكا.]...[. مترايردر متر ِيدخ مرْيًدا ومريرًدا ومريردر  [.870، ص 1998، إعادة طرْبٍع، بريوت، مكتبة لبنان انشرون، حميط احمليطالبستاين، ]مادر الشيء مير
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ةِ  اــــــــ"إنّ  وا:ــــــــن قربهم هتفـــــهخمخ معخ مر ـأرس ادخ ـــــــــــأرك  "احخ ـــــــمجخَّ  ْطلرْقتر أ ر اــــــــــــم ِِبرْمحر
]...[ 

 احخ ــمنهخ أطم اجلنوبخ استفاقرت قـخْلتر  اوى، مخذ إليكر ررانْعري تغصبَّاحخ، شِ 
 احخ ـــــــــــــإصح لـــاإلجني ِمنِ   فـرْليرْسترِلْمك        فٌ ـــــر شإصحاحاتِِه  لُّ ـــــــــــــك  إجنيلخنا 

 ،سعيد عقل
 213، 211، ص 2004، ]د.م.[، دار اجلنوب للطباعة والنشر، 1 ط.وهيب،  حسن عبَّاسل الفيلسوف العبقرّي حسن كامل الصبَّاحيف "الصَّبَّاح" 

  (.1999أاّير  بريوت، السفري، صحيفةنخشرت يف يف مدينة النبطّية، عقل اليت ألقاها  ةقصيدالمقتطفات ِمن )
 

### 
 

أي التفوُّق يف اجملاالت النظريّة  يف علوم الفيزايء والرايضّيات، كما كان مخترمركًِّنا من اهلندسة الكهرابئّية التطبيقّية،ح ضليًعا الصبَّا وكان 
كما نقلر األستاذ إميل جرب ضومط، فقد أضاف و  ناورهلرا ابلتحليل والشرح والنقد.وت ، وسرربرر أغوار نظريّته،ْشترّينِ يْ لقد درسر أر  والعملّية.

جلهة  ل الذَّرةبَّاح، إىل األبعاد الكونّية األربعة اليت ترتكز عليها نظريّة أريِْنْشِتّي )النسبّية(، بخعًدا خامًسا وهو العقل، كما عملر يف َماالص
 استغَّلل الطاقة املوجودة أو الكامنة فيها.

 كمال وهيب،
، 2004والنشر، ، ]د.م.[، دار اجلنوب للطباعة 1 ط.وهيب،  حسن عبَّاسل الصبَّاحالفيلسوف العبقرّي حسن كامل يف  ،"حسن كامل الصبَّاح واإلبداع"

  (.2000يسان ن 8النبطّية، بتاريخ  -  االحتفال بذكرى الصبَّاح يف اندي الّشِقيفمقتطفات من ُماضرة أخلِقيرت يف) 111-110ص 
 

### 

نستطيع أن ننصحر أبناءان، وأصدقاءان،  مخعلًِّما ومثااًل، يف سريته وسلوكه وأفكاره.ختارة، ـخ رخ لنا حسن كامل الصبَّاح، يف كتاابته املهر ظْ ير 
من الفيلسوف، والعامل، والشاعر، والصويّف. نستطيع أن إّن فيه شيًئا  وأنفسرنا، ابالّطَّلع على سرية هذا الرجل، وأفكاره، وابتكاراته.

يرهخ   عاشقر أسرار الكون. نخسرمِّ

ختارة، يتكلَّمخ يف العلم والفلسفة والدِّين والشعر، يف اجملتمع واملرأة، يف القيادة والزعامة، يف األزمة االقتصاديّة ـخ ورسائله امل ترراهخ، يف مقاالته
الدوالر ... ويخقدِّمخ شهاداٍت حيًَّة لرجل مختنوِِّع الثقافات، واثٍق من صوابّية أفكاره  مدنّيةواألزمة االجتماعّية، يف أهداِف ورِقيرِم احلياة جتاه 

ثِّلخ ّنوذًجا لإلنسان امل خ ـخ وآرائه، ميخ شخصّية العامل  عنِلمِّ بكّل قضااي العصر، الفلسفّية واالجتماعّية والعلمّية، على حدٍّ سروراء، كما يـخعرربِّ
 الغرور، اجلرمِّ التواضع. ، القليلِ العطاء الكثريِ 
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 حمّمد علي مشس الدين، 
، ]د.م.[، دار 1 ط.وهيب،  حسن عبَّاسل الفيلسوف العبقرّي حسن كامل الصبَّاحيف  ،ة والعلم ودور الصبَّاح يف أتكيد هذه العَّلقة"ف"العَّلقة ما بّي الفلس

  (.1984 /5/11 يف بريوت، َمّلة الكفاح العريّب، مقتطفات من مقالة نخشررت يف) 127-126، ص 2004اجلنوب للطباعة والنشر، 
### 

ملختربات، مل تقْف عبقريّةخ الصبَّاح وطاقتخه العلمّية عند الثقافات احلديثة من رايضّية وطبيعّية وفلكّية فحسب، ومل تصّده جدرانخ املعامل وا
األسرار الكونّية، ويف ما وراء الطبيعة، ويف كثري من جوانب واُنماكه يف اخَتاعات كهرابئّية واستنباطات فنّـّية علمّية، عن البحث يف 

 الثقافة اإلنسانّية.

ِم املعرفةر الفلسفّية أبكثر مواضيعها اإلهلّية، واالجتماعّية، واأل  خَّلقّية.وهو وإْن مل يكْن فيلسوفًا ابملعّن املألوف، إاّل أنّه مل يخعدر

  به، يربز على أقواله وكلماته.وقد كان ميلك روًحا فلسفيًّا أصيًَّل مختفاِعًَّل 

اإلنكليزيّة، وكان، إىل جانب ثقافته الواسعة العالية يف العلوم الطبيعّية والرايضّية، جييد أربعر لغاٍت كأرقى أبنائها ثقافًة، وهي: الَتكّية، و 
اليواننّية والروسّية، ممّا ساعده على ما كان ميلك  والفرنسّية، واألملانّية، إىل جانب لغته العربّية. وكان قد بدأر، قبل وفاته، بدرس اللغترّي

 من ثقافة وعلم.

مخقترطرف، والِعْرفان، ـوقد تركر أحباًًث عديدة يف علم االجتماع والفلسفة واألدب والتاريخ، ونخِشررت له مقاالت كثرية يف َمَّّلت السمري وال
و"، و"انتشرال ساينس ماغازين"، ونشر بعض األحباث الفلسفّية واالجتماعّية واهلَّلل، ويف جريدة البيان، ويف َمّليتر "جنرال إلكَتيك ريفي

ألمريكّيّي يف جريدة "نيويورك هارولد تريبيون"، كما كتبر يف َملَّة "ْسكرِنْكِتدي يونيون ستار" أحباًًث اجتماعّية، وردَّ فيها على اّدعاءات ا

 .ملسو هيلع هللا ىلصبشأن الرسول
 فّيةر، وعزمر على طبعها بشكل كتاب، بعد أن أشار عليه بذلك صديق له أمريكّي.وكان الصبَّاح قد مجعر مقاالتِه الفلس

أنّه كان واملظنون أّن أفكاره يف ما وراء الطبيعة كانت مخَتركِّزًة على تفاعله البالغ ابلطبيعّيأت والرايضيّات ]...[. ويبدو من بعض رسائله 
 إميان العلماء الذين درسوا األسرار الكونّية، ووقفوا على شطٍر من النواميس الطبيعّية. عميقر اإلميان، حيَّ اإلحساس ابخلالق تعاىل، ولكّنه

 ،الشيخ عبدهللا نعمه
م وآراؤهم، فالسفةخ الشيعةيف  ،"آراءخ الصبَّاح وآًثرخه"  .338-336، بريوت، منشورات دار مكتبة احلياة، ]د.ت.[، ص حياُتخ

 
### 

 


