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 في المكتبة المركزية لجامعة الموصل

 
لقة االولىالح  

 
مكتبات: محررة صفحة : بقلم   

 
لم تكن المكتبة المركزية لجامعة الموصل تقدم خدماتها لطلبة الجامعة فحسب ، بل كانت 
على تواصل مع ادباء المدينة ومفكريها والطبقة المثقفة بشكل عام ، من هنا فقد تسارعت 

 وبخاصة في اعقاب تعرضها العمال هااالسر الموصلية الستحداث خزانات خاصة ب

ت تالية على  ما اسهمت به اسر وسناتي في مقاالم ، 3002تخريبية كالذي حصل سنة 

نبدأ ، وها نحن في هذا المجال موصلية عديدة  
 

 خزانة المرحوم االديب ميسر صالح األمين
 

 يتحدث عن  نجل  المرحوم االديب ميسر صالح االمين شاري حسن ميسر ؛س االستالمهند 
االسرة الى المكتبة المركزية لجامعة الموصلأهدتها التي هذه الخزانة   

االستاذ المتمرس في  ي رسالة بعث بها الى االستاذ الدكتور ابراهيم العالفوهذا ما جاء ف

م 3022\22\32مدونته يوم  والتي تحدث عنها فيجامعة الموصل،   

:في مقال تحت عنوان ضمن سلسلة مقاالته عن المكتبات الشخصية   
 

 مكتبة االستاذ المرحوم ميسر صالح االمين
  التي اهداها الى المكتبة المركزية في جامعة الموصل

**************  
أوقل من الكتاب واالدباء الذين اهتموا بتكوين مكتبات شخصية الصديق المرحوم  ،من مكتبات الموصل

واتذكر جيدا  ،وكان من المهتمين بتاريخ وتراث الموصل(..  2791توفي )االستاذ ميسر صالح االمين 

وشعر الموصل وادب  انه كان يحرص على ان يكون في مكتبته اي مصدر ومرجع عن تاريخ الموصل
.الموصل   

ولي عن االستاذ ميسر صالح االمين مقال منشور في النت وانا انشر سلسلة المقاالت عن المكتبات 
الشخصية واذكر بها وادعو الى القراءة وحسن اقتناء الكتب تسلمت رسالة من االخ المهندس حسن ميسر 

:صالح االمين يقول فيها  
االمين تبرعوا بمكتبته الى المكتبة المركزية العامة في جامعة الموصل ان ورثة االستاذ ميسر صالح 

 وان خزانة خاصة بإسمه قد ضمتها كما هو الحال في المكتبة العامة في 
وفي ما يلي نص الرسالة مع عدد من الصور ومنها الصورة المنشورة الى جانب هذه .الموصل  

  ": السطور
هللا من كل سوء وبارك هللا بك فيما تكتب وتنشر  السالم عليكم دكتور أبراهيم وحفظكم   



جهد لتوثيق الحقائق الصادقة بصدق كالمكم وحسكم القيم وتتابع لألحداث وتسعى بكل ما أوتيت من 
انا اتصفح واتابع نكراناً وو،وفي ذلك تبصير لكل من حلت عليه الغشاوه أو تغاشى عمدا جحوداً 

ير محدود أستوقفني ما سردته في مقالتكم القيمة عن المكتبات نتاجكم وابداعكم الغ ةوبصوره يومي
الشخصية واهميتها وما تحويه من أمهات الكتب والمصادر فوجدت نفسي في دائرة اإللحاح وفي عجل 

أقدم الدكتور ناصر عبد الرزاق المال ( 6002)عام مطلع من أمري ألذكر لجنابكم الكريم انه وفي 

على استحصال موافقة رئاسة جامعه ( انذاك –زية في جامعه الموصل امين المكتبة المرك)جاسم 
المكتبات الشخصية العائدةعلى افتتاح قاعه خاصة ب( األستاذ الدكتور أبي الديوه جي)الموصل   

–من أهالي مدينة الموصل  لشخصيات أدبية وثقافيه  
حتى تم ايداع  وقد بذلُت والدكتور ناصر جهودا مضنية في اإلعداد والترتيب والتنسيق  

رحمه هللا( ذ ميسر صالح األمين االستا) لمرحوم والدي المكتبة الشخصية ل   

عنوان وأن جميع الكتب بحالة ( 164)وع وبواقع تنكتاب م( 4621)فقد تم تسليم المكتبة ما مجموعه 

ومنها ما تم تأليفة قبل ( سنة وفاة الوالد رحمه هللا )  4712ا تعود إلى ما قبل عام جيدة جداً وجميعه

 –وكنا وقتئذ في سباق للبدء في ايداع الكتب واعداد السيرة الذاتية ألصحابها  –قرن أو أكثر من اآلن 
للنقل ثم  ولقد سبقتني في ذلك عائلة األستاذ المرحوم حازم الصراف حيث كانت مكتبته مرتبة وجاهزة

ثم ( مدير آثار نينوى)وتلتها مكتبة المرحوم االستاذ منهل جبر ( ميسر صالح األمين)مكتبة والدي 
وقد عاقت بعض الظروف أمر  -رحمهم هللا جميعاً  –مكتبة المرحوم األستاذ عبد الحميد التحافي 

 –الدكتور ناصر وقتئذ  اجراء مراسم االفتتاح الرسمي لهذا القاعه واالعالن عنها وحسب االتفاق مع
وكنت ُعلى تواصل دائم مع الدكتور ناصر المال جاسم وكان يغدق علي ، بعدها بشهر تركُت الموصل

.األخريات  بالمعلومات عنها ويرسل صورا توثيقية لحالها مع أخواتها  
 مرات عديدة تشير في مقاالتكم النيرة على اسماء بعض الكتب واعود فوراً الى –سيدي الفاضل  

 ،للمكتبة المركزية فأجد اسم الكتاب ومؤلفه من ضمن هذه الكتب الفهرس الخاص بالكتب المسلمة
..فينتابني الشعور بالفرح والسرور   

لكنني آثرت ان تكون تحت اسم الوالد وفي  –ولقد أسدى لنا الكثير بالنصح في بيعها أو اإلتجار بها 
العامة ، وكذلك في المكتبة العامة بالموصل، فكان  مكان يليق بها فكان له اسم في مكتبة األوقاف

قراري بأن تكون في المكتبة المركزية لجامعه الموصل وهي دائرة عمله ووظيفته حين توفاه هللا عام 
4712 . 
للمكتبة الشخصية لوالدي والتي ارسلها لي الدكتور ناصر المال جاسم في احد ( 11)عدد مرفق 

  - االيميالت المتبادله بيننا
عذرا سيدي الكريم عن اإلطالة واتمنى منك اإلشارة الى قاعة المكتبات الشخصية في المكتبة  

  المركزية لتاخذ استحقاقها في النشر
 ولتعم الغاية المرجوة في ايداعها هناك ولك مني وافر اإلحترام والتقدير

  المهندس حسن ميسر صالح األمين
42/44/6042دبي   

الخ المهندس االستاذ حسن ميسر صالح االمين ان المكتبة بالحفظ وانا اقول للصديق وا 

والصون وهي مرجع للباحثين وطلبة الدراسات العليا والحمد هلل وبارك هللا به وبكل من 
ابراهيم العالف.........يقدم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية   

 
 
 
 

 



ثائقالسيرة العلمية للمرحوم االديب ميسر صالح االمين  مع و  

 تخص اهداء مكتبته الى المكتبة المركزية بجامعة الموصل

 وهي مما زودنا بها نجله المهندس اإلستشاري

 حسن ميسر صالح االمين
 

 



 صورة نعي جامعة الموصل للمرحوم ميسر صالح االمين

6091\90\90الذي توفاه هللا في   

 

 

 

 



في أعقاب ما تعرضت له المكتبة المركزية لجامعة الموصل 

م قامت اسرة المرحوم ميسر 3992من سلب ونهب سنة 

باهداء مكتبته الشخصية  ضمن خزانة خاصة بها صالح االمين 

، وفيما يلي نص كتاب نجله المهندس االستشاري حسن ميسر 

الموجه بهذا الصدد الى االمين العام لمكتبات الجامعة االستاذ 

 الدكتور ناصر مال جاسم 

 

 


