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 حسن كامل الصّباحمؤلفات 

 كتب
 (الزميّن لكّل ابب)وفًقا للتسلسل 

 

 األدب: 
ابلعربّية، رسائل  ،، تبحث يف اخرتاعاته ونظرّّيته الرّيضّية والطبيعّية وأمور شخصّية وعائلّية1رسالة 1178 الرسائل )إفراديّة(: .1

  )بعضها القليل منشور أبكمله، وبعضها اآلخر منشور مقتطفات منها(  )إفراديّة(، خمطوط
 14/12/19162 بتاريخ رسالة إىل والَديه.  
 (50ص  :مـعال  ) 3/12/1917 بتاريخ رسالة إىل والده.  
 يُطل ُعه فيها على خمطَّطاته ومشاريعه ومنها توزيع قسم من 16/10/1921 بتاريخ رسالة إىل خاله الشيخ أمحد رضا ،

 .3مياه الليطاين على القرى حّّت الساحل، واستخراج قّوة كهرابئّية من القسم اآلخر
 شوستستاوجوده يف مدرسة اهلندسة يف ماس حول ظروف ،1922 /1/1 بتاريخ رسالة إىل أخيه حمّمد سعيد الصبَّاح 

 .(68-67 :مـعال  )
 يستذكر فيها أّّيم طفولته ويطلعها على بعض أحواله يف شركة ، 21/9/1922 بتاريخ رسالة إىل والدته احلاّجة آمنة رضا

 .(63-62 :ريّ عبق) لكرتيكجنرال إ
  عبقريّ ) يت قضاها يف شركة جنرال إلكرتيكحول األشهر األوىل ال ،7/1/1923 بتاريخ سالة إىل خاله الشيخ إمحد رضار: 

61-62). 
 (64-63 :عبقريّ ) 29/7/1923 بتاريخ رسالة إىل والدته.  
 4حول تربية النساءخطاب  ،29/10/1923 بتاريخ رضا رسالة إىل خاله الشيخ أمحد . 
 (64ص  :)عبقريّ  سوء أخالق أهل املدينة حيث يعيشيتحدَّث فيها عن  ،4/3/1925بتاريخ  رسالة إىل والده.  
 ]يثحّدث فيها عن إرسال الشركة الخرتاعه يف الرؤّي ابلالسلكّي إىل واشنطن  ،30/3/1925 بتاريخ رسالة ]إىل األهل

 (.64ص  :عبقريّ ) "من احلكومة"لتصديقها 

                                                           
َم له سعيد عقل،  كامل الصّباح،  ،العبقريّة املَْنِسيَّةة، يوسف، مروّ  1  .147ص  ،1967، بريوت، منشورات مرّوه العلمّية، 1ط. قدَّ
 .49، ص 1983، بريوت، الدار اجلامعّية للدراسات والنشر والتوزيع، 1 ط.، حسن كامل الصبَّاح عاِل من لبناننشر سعيد الصبَّاح مقتطفات منها يف  2
 .35-33، ص 1956، بريوت، مطابع لبنان، عبقرّي من بالدي كامل الصّباح، يوسف، ةمروّ  3
 .126-121، ص 1984، بريوت، املؤسَّسة اجلامعّية للدراسات والنشر والتوزيع، 1ط. ، كتاابت خمتارة، كامل الصبَّاح  حسن ،(إعداد وتقدمي) سعيد ،الصبَّاح 4
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 احمليطني به يتحدَّث فيها عن سفالة أخالق أهل املدينة حيث يعيش، وأخالق  ،11/6/1925 بتاريخ األهل[ رسالة ]إىل
  (.65-64ص  :عبقريّ ) يف الشركة حيث يعمل

 ]يتحّدث فيها عن تسجيل الشركة الخرتاعه يف الرؤّي ابلالسلكّي يف الياابن  ،1925/ 18/6 بتاريخ رسالة ]إىل األهل
  (.66-65ص  :عبقريّ ) وفرنسا وإنكلرتا وبلجيكا وجنوب أفريقيا واهلند

 (.66ص  :عبقريّ ) معه يف الشركةالعاملني يتحّدث فيها عن مساوئ أخالق ، 16/7/1925 خبتاري رسالة إىل والده  
 ](.66ص  :عبقريّ ) أيمل فيها بنتائج إجيابّية لألعمال اليت يقوم هبا ،13/1/1930 خبتاري رسالة ]إىل األهل  
 ]ُح جتاربه كلها واليت سُتنَشر يف جملّة  يتحّدث ،23/1/1930 خبتاري رسالة ]إىل األهل فيها عن إكمال املقالة اليت تُوض 

  (.67-66ص  :عبقريّ ) شركة جنرال إلكرتيك
 وعن احتمال حضوره إىل أورواب خيربه فيها عن مشاهدته له ولوالدته يف احللم، ،5/3/1930 خبتاري رسالة إىل والده 

  (.67ص  :عبقريّ )
 ]الده[ خلالفاهتم لكي حيفظوا بيتحّدث فيها عن تشديد املتنفّ ذين السياسّيني ]يف  ،6/3/1930 خبتاري رسالة ]إىل األهل

  (.67ص  :عبقريّ ) مراكزهم، ويتمّّن على عّمه وخاله االستقالل عن أؤلئك السياسّيني
 (.69ص  :عبقريّ ) خيربهم فيها عن املضايقات الشديدة اليت يلقاها يف الشركة ،12/3/1930 خبتاري ]إىل األهل[ رسالة  
 ]دة، واإلكرام الزائدخيربهم فيها عن قدوم الشيخ علي احلوماينّ إىل الوالّيت املّتح ،27/3/1930 خبتاري رسالة ]إىل األهل 

 (.67ص  :)عبقريّ  الذي حصل له
 ]له هبا الشيخ علي  ،10/4/1930 خبتاري رسالة ]إىل األهل خُيربهم فيها عن عدم استطاعته حتصيل املال ابلطريقة اليت حيصّ 

قادة املال يف الشركة" ألّن االخرتاعات اليت سّجلتها احلوماين، وعن احتمال حصوله على مبلغ كبري إذا "أنعَم هللا وأهلَم 
 (.68-67ص  :)عبقريّ  ف رّيلرها ال أَقّل من مخسني ألابمسه يعادل أكثالشركة 

 ]ص  :)عبقريّ  دارة الكهرابئّية" اليت اكتشفهاخيربهم فيها عن النتائج احلسنة "لل ،26/4/1930 خبتاري رسالة ]إىل األهل
68.) 

 ]رغم ربهم فيها عن معاانته، وعن عدم متكُّنه من احلصول على املال الكايفخي ،26/5/1930 خبتاري رسالة ]إىل األهل ،
 (.69ص  :)عبقريّ إجنازاته، للقدوم إليهم 

 ]يَردُّ فيها على اقرتاحهم القدوم إليهم والعمل يف بعض اجلامعات األمريكّية أو  ،17/6/1930 خبتاري رسالة ]إىل األهل
ا لقاء يّة، فضاًل عّما يذكره من استهجان احلكومة األمريكّية استئثار الشركات الكربى مبخرتَعات مستخدميهالعراقّية أو املصر 

 (.70-69ص  :)عبقريّ  رّيل واحد كما هي العادة
 ]على الشركة عشرة  خيربهم فيها عن برهنته أّن الدارة الكهرابئّية اليت وضعها توفّر ،3/7/1930 خبتاري رسالة ]إىل األهل

ص  :)عبقريّ  أضعاف املبلغ الذي تصرفه يف ُمَقوّ م زئبقّي حديث، فضاًل عّما يراه من أّن تركه الشركة ليس من الصواب
70.) 
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 يشرح له فيها أسباب عدم استحسانه تـَْرَك الشركة، ويُبدي فيها  ،7/7/1930 خبتاري رسالة إىل خاله الشيخ أمحد رضا
 لكي يرشده يف مباحثه الرّيضّية علي رضا ]أحد أنسبائه[ ورغبته يف مكاتبته أحرزه الدكتور حمّمد سروره ابلتقدُّم الذي

 [.71-70ص  :)عبقريّ 
 ]خيربهم فيها عن تقّلبات الطقس يف تلك البالد، وتقلُّبات طبائع أهلها، فضاًل  ،11/7/1930 خبتاري رسالة ]إىل األهل

مله ورغبته يف البقاء يف املهندسني والعلماء وكبار مدير ي الشركة أبحد اخرتاعاته، ممّا جعله جُيدّ د أ عن جتدُّد اهتمام بعض
 (.72-71ص  :)عبقريّ  الشركة

  ص  :بقريّ )ع أربعة اخرتاعات خالل أسبوع واحدخيربهم فيها عن استنباطه  19/7/1930رسالة ]إىل األهل[ بتاريخ
72.) 

  (.73-72ص  :)عبقريّ  أّن أحواله تّتجه حنو التحسُّن يُظه ر هلم فيها 25/7/1930رسالة ]إىل األهل[ بتاريخ 
  ني الكثرية على مقدرته يتناول فيها احنطاط أخالق احمليط ني به يف الشركة رغم الرباه 5/8/1930رسالة ]إىل األهل[ بتاريخ

 (.73ص  :)عبقريّ  العلمّية
  والعلوم الطبيعّية"  خُيربهم فيها عن عزمه إكماَل مقالته وإرساهَلا إىل جمّلة "الفلسفة 10/8/1930رسالة ]إىل األهل[ بتاريخ

 (.73ص  :)عبقريّ  يف إنكلرتا
 ليت بدأت تظهر يف الكّد والعمل، وعن بشائر الفرج احيّدثهم فيها عن استمراره  13/8/1930بتاريخ [ األهل رسالة ]إىل

 (.74-73ص  :)عبقريّ  متمنيًّا أن تتمّ 
 أحدمها برنس واآلخر خيربهم فيها عن مضايقات مهندَسني له يف الشركة 18/8/1930 رسالة ]إىل األهل[ بتاريخ ،

 (.74ص  :)عبقريّ  ألكسندرسن
 (.74ص  :)عبقريّ  أّن األمور تّتجه إىل التحسُّن خيربهم فيها 26/8/1930 األهل[ بتاريخ رسالة ]إىل 
 خيربهم فيها عن حماولته كتابة مقال علمّي عن احملوّ ل الكهرابئّي الذي ما زال  17/9/1930 رسالة ]إىل األهل[ بتاريخ

دسني الكهرابئّيني األمريكّيني"؛ فضاًل عن طلبه منهم إرسال وثيقة، ابلعربّية يشتغل عليه، وذلك لنشره يف جمّلة "مجعّية املهن
ذلك ، و 1928وترمجتها اإلنكليزيّة، موقَّعة من ذوي الشأن يف البلدة ُتظه ر جمموع ما أرسله إليهم من أموال خالل عام 

 (.75-74ص  :)عبقريّ  تفادًّي لوقوعه يف مأزق صعب
 [ بتاريخرسالة ]ي الكهرابء  8/10/1930 إىل األهل يتناول فيها اهنماكه بتحضري املقال العلمّي جملّلة معهد مهندس 

 (.76-75ص  :)عبقريّ  يها توجَُّهه لالصطياف يف لبناناألمريكّيني، ورسالة خاله الشيخ إليه اليت يُبلغه ف
  (.76ص  :)عبقريّ  إبحراز تقدُّم حمسوس دفعة واحدةب فيها عن اعتقاده يُعر  25/10/1930رسالة ]إىل األهل[ بتاريخ 
  17/10/1930يُطل عهم فيها على تسلُّمه الوثيقة اليت طلبها منهم يف رسالة  27/10/1930رسالة ]إىل األهل[ بتاريخ ،

 (.76ص  :عبقريّ ) ليأس والرجاء من أمر نشر مقالتهوتردُّد ه بني ا
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  يُطلعهم فيها على تسليمه الوثيقة اليت تسّلمها منهم للمأمور، ورغبة األخري  1/11/1930رسالة ]إىل األهل[ بتاريخ
 ابحلصول على هديّة من البالد العربّية. فضاًل عن استحالة جميء أخيه حسني إىل الوالّيت املّتحدة، وأسباب تلك االستحالة.

 خيربهم فيها عن إرساله مقااًل علميًّا إىل رئيس جلنة الكهرابء يف ابريس، وإرسال ه  24/2/1931اريخ رسالة ]إىل األهل[ بت
عّما اقرتحه عليه صديق أمريكّي بوجوب مجع  املقال نفسه إىل السري جورج طمسون أكرب عاِل  طبيعّي يف إنكلرتا، فضاًل 

 (.77ص  :)عبقريّ  جائزة نوبل فيصيبه منه خري كبريين مينحون مقاالته الفلسفّية ونشر ها يف كتاب لعّله يُنّبه بعض الذ
  خيربهم فيها عن ظهور امسه بني أعضاء مؤمتر ابريس الكهرابئّي العاملّي، وعن  16/3/1932رسالة ]إىل األهل[ بتاريخ

إللقائها يف املؤمتر؛ وعن املهندس الروسّي الذي َقد َم  الرسالة اليت أعّدها ابإلنكليزيّة، واليت سُترتجم من ق َبل اللجنة الفرنسّية،
 (.78-77ص  :)عبقريّ  يف أمر ذهابه إىل روسيافاوضته إىل الشركة مل

  (. 79-78ص  :)عبقريّ  مبنحه لقب فّت العلم الكهرابئيّ تتعّلق  1/2/1933رسالة ]إىل األهل[ بتاريخ 
 (.79ص  :)عبقريّ  ليت صادفها ويصادفهاالصعوابت ا حول 13/3/1933األهل[ بتاريخ  رسالة ]إىل 
 أّن خيربهم فيه أّن أمر قدومه إىل مصر أو العراق سعًيا وراء وظيفة ليس مناسًبا، و  10/1/1934رسالة ]إىل األهل[ بتاريخ

 (.80-79ص  :قريّ )عب الشركة رمّبا ُتضاعُف راتبه
  عبقريّ   عن أمر زّيدة راتبه يف الشركة، تتعّلق برغبتهم بيع بعض أمالكهم، فضاًل 25/1/1934رسالة ]إىل األهل[ بتاريخ(: 

 (.81-80ص 
  إىل أحد شبّان تتعّلق برفض الشركة زّيدة راتبه، وإبعداد تقرير حول أعماله أرسله  17/2/1934رسالة ]إىل األهل[ بتاريخ

 (.81ص  :)عبقريّ  جرائد بريوت ومصر حياول نشره يفالدروز من الشويفات، واألخري 
  (.82ص  :عبقريّ ) رفض الشركة التحاقه بشركة بوسطنتتعّلق ب 15/3/1934رسالة ]إىل األهل[ بتاريخ 
  يتمّّن فيها لو تيّسر له َمن يتكفَُّل مبصاريف إكمال دراسته اجلامعّية واحلصول  13/5/1934رسالة ]إىل األهل[ بتاريخ

 (.82-81ص  :)عبقريّ  كثري من العوائق اليت تصادفهعلى شهادة دكتور يف العلوم بغية تسهيل  
  (.83-82ص  :عبقريّ ) حول رفض الشركة زّيدة راتبه 20/6/1934رسالة ]إىل األهل[ بتاريخ 
  (.83ص  :)عبقريّ  تقان فّن الطريان وعمل الطائراتتتعّلق بسعيه إل 26/6/1934رسالة ]إىل األهل[ بتاريخ 
  (.84-83ص  :)عبقريّ  م األمل بوجود شغل له يف العراقتتعّلق بعد 6/9/1934رسالة ]إىل األهل[ بتاريخ 
 تتعّلق مبا كان أيمله من احلصول على إجازة مدفوعة لفرتة ثالثة أشهر للقدوم  26/12/1934األهل[ بتاريخ  رسالة ]إىل

إىل لبنان، فضاًل عن أّن قدومه ابلطائرة أمر غري ممكن ألنّه ال ميلك مثن طائرة، وِل يتعّلم فّن الطريان بعد. فضاًل عن أّن 
 (. 84ص  :)عبقريّ  وجلب  املخرتع ني إىل بالدهم ملوك العرب غري ُمهتّمني ابلتقّدم العلميّ 

  خيربهم فيها عن مرحلة خطرية ميّر هبا، ويطلب دعاءهم ورضاهم عّل ذلك خُيلّ صه  29/3/1935رسالة ]إىل األهل[ بتاريخ
 (.84ص  :)عبقريّ  يسعَون دوًما لزحزحته من طريقهممن أعداء 
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 :العلوم التطبيقّية والطبيعّية 
 علوم تطبيقّية، خمطوطابلعربّية، ، [احلراريّة والكهرابئّية والضوئّية والنواتّيةأحباث يف الكيمياء ] .2

 علوم تطبيقّية، خمطوطابلعربّية، [، أحباث يف الرايضّيات] .3

والنسبّية ستخدمة يف ذلك، والرصد وطرقه وأنواعه ـ  مـحبث يف علم الفلك يتناول طرق تعيني الوقت واألجهزة ال] .4
 علوم تطبيقّية، خمطوطابلعربّية، [، ومعادالهتا الزمنّية

 ، علوم تطبيقّية، منشورابإلنكليزيّة[، ـ نعِكسة يف مقوَّمات القوس الزئبقيّ مـأتثري الدارات الكهرابئّية على األقواس ال] .5

 صفحة. 112، 1932ابريس، لكهرابء، والعشرين ل اإلثنني املؤمتر الدويلنتائج 
 

  األبوابمتعّدد 
 ابلعربّية، متعّدد األبواب، منشور، الصّباحسعيد  إعداد وتقدمي، كتاابت خمتارة، حسن كامل الصبَّاح .6

 صفحة. 158، 1984، بريوت، املؤسَّسة اجلامعّية للدراسات والنشر والتوزيع، 1ط. 

 


