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ثقافة النظرة الشاملة

لأي  الكلية  نظرته  هو  مهني  مدير  اأو  ناجح  قائد  اأي  مييز  ما  اإن 
يختلف  وبالتايل  عنه،  يبحث  ما  هو  ال�شامل  فالبعد  تواجهه،  م�شاألة 
الأمر  هذا  وينعك�س  اجلزئية،  النظرة  �شاحب  عن  للأمور  تقييمه 
والأفراد  والهدف،  الر�شالة  وعلى  لإدارته  ير�شمها  التي  الروؤية  على 
اآفاق اأرحب، وفتحا ملجالت قد تخفى على  الذين يقودهم، حتليقا يف 

اجلزئية. الروؤية  �شاحب 
وملا كان هذا حال الب�شر، خلقوا متفاوتني يف التفكري، ظهر التكامل 
بع�س  عليه  تخفى  الكلية  النظرة  ف�شاحب  الفريق  بروح  والعمل 
العمل،  وم�شار  العامة،  اخلطوط  ر�شم  يكفيه  كان  واإن  التفا�شيل، 

اجلزئيات. مع  التعامل  ليكفيه  اجلزئية  النظرة  �شاحب  فياأتي 
ولكن يف جمتمع التنوع عندما ي�شيب �شاحب النظرة الكلية الغرور 
اأفراده،  على  تخفى  التي  الأبعاد  �شرح  دون  الراأي  على  والت�شلب 
التميز،  ويختفي  م�شوها،  ناق�شا  العمل  يخرج  بالكليات  ويكتفي 
النظرة  لأ�شحاب  الأمور  ترتك  عندما  وباملقابل  املهنية،  وتبتعد 
وتبقى  اجلزئيات،  يف  الق�شايا  تغرق  ال�شامل  البعد  ويحيد  اجلزئية 
لأن  التعامل،  يف  البريوقراطية  وت�شود  وا�شحة،  روؤية  دون  املوؤ�ش�شة 
الروؤية  وت�شبح  التفا�شيل،  عند  كثريا  يقف  اجلزئيات  يف  يغرق  من 
يتم  الذي  والإنتاج  املقدمة،  تراجعا يف اخلدمة  ينعك�س  م�شو�شة، مما 

ت�شويقه.
النا�س  فاأوىل  �شيء،  كل  عن  �شيء  معرفة  تعني  الثقافة  كانت  وملا 
بهم  منوط  فهوؤلء  الثقايف،  بال�شاأن  امل�شتغلون  ال�شاملة  بالنظرة 
احلرية  ي�شفي  مبا  النفو�س  دواخل  عن  والتعبري  بالتفكري،  الرتقاء 
يحمل  اأن  املثقف  على  يجب  ولهذا  للعامة،  الطريق  ور�شم  والتوهم، 
على  الطلع  كثري  املعرفة،  وا�شع  فرناه  وفعل،  قول  اللقب  هذا 
مثقفني  يتنازعها  اليوم  الثقافة  ولكن  املتعددة،  الثقافة  جوانب 
عن  الكثري  يعرفون  ل  ولكنهم  الكثري،  فنهم  عن  يعرفون  جزئيني، 
يعرف  ل  مثل،  الت�شكيلي  الفن  يف  فامل�شتغل  الأخرى.  الثقافة  جوانب 
امل�شرح  عن  يعرف  ل  الق�ش�شي  والأديب  وبحوره،  ال�شعر  عن  الكثري 
واملقال  الرواية  دروب  يف  العربية  اخلطوط  اأنواع  وت�شيع  وخ�شبته، 

وهكذا     الكاتب،  عند 
هذا  توىل  فاإذا  املعرفة،  عدم  من  احلد  هذا  عند  يقف  الأمر  وليت 
املثقف اجلزئي مقاليد الأمور الثقافية ت�شبح الثقافة هي اللون الذي 
الدعم  نافذة  لها  وتنفتح  يحب،  الذي  الدرب  يف  وتنح�شر  يح�شن، 
يف  روادها،  بني  غريبة  وت�شحى  اأهلها،  بني  الثقافة  فت�شيع  والتاأييد، 

ال�شاملة. النظرة  ثقافة  يتفهم  اأو  يفهم  اأمورها من  يتوىل  اأن  انتظار 
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تكريم

من  كرمية  رعاية  حتت  للآداب  الإمارات  طريان  مهرجان  يقام 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل(. ويعد الربنامج الرئي�شي 
ملهرجان طريان الإمارات للآداب: �شل�شلة من املحادثات واملقابلت 
واملناق�شات يقوم بها اأدباء من جميع اأنحاء العامل. ويف هذا العام �شهد 
يف دورته الثالثة 2011 الربنامج الأكرب يف تاريخ املهرجان حتى الآن، 
مع اأكرث من 80 فعالية خمتلفة اأقيمت على مدة خم�شة اأيام. كما يعد 
من اأهم املهرجانات الأدبية يف منطقة ال�شرق الأو�شط، على �شعيد 
الكلمة املكتوبة واملقروءة وامل�شموعة! حيث يوفر فر�شة رائعة ملختلف 
واأدبائهم  كّتابهم  مع  للقاء  املهرجان  جمهور  من  العمرية  الفئات 
بالتعليم  يتعلق  ما  كل  لت�شجيع  العامل؛  اأنحاء  لني من خمتلف  املف�شّ
الندوات  القراءة، وح�شور  على  بالت�شجيع  بدءًا  والدرا�شة،  والبحث 
والنقا�شات الأدبية بالإ�شافة للم�شاركة يف ور�شات العمل والعديد من 
املهرجان  واملقامة على هام�س  املرافقة  الأخرى  الثقافية  الفعاليات 
وتلك املتعلقة بالطفل واملتخ�ش�شة باأدب الأطفال مع توفري الرتجمة 
الفورية جلميع الفعاليات. واملهرجان، اجتماع لأ�شحاب الفكر من كل 
مكان! حيث يتم تبادل وم�شاركة الأفكار وال�شداقات، لي�س بني الكّتاب 
اأنف�شهم فقط! بل اأي�شًا مبادلة هذه الأفكار مع جمهور املهرجان الذي 

اأ�شاع جوًا من احليوية على املهرجان.

العملية  على  الرتكيز  اأي�شًا،  الرئي�شة  املهرجان  اأهداف  ومن 
التعليمي! وهو  اليوم  والتعليمية ودعمها. ويتجّلى ذلك يف  الرتبوية 
يف  امل�شاركة  للمدار�س  ميدانية  وزيارات  عمل  ور�شات  عن  عبارة 
ال�شمو  ل�شاحب  ال�شاملة  الروؤية  �شمن  وذلك  اليوم.  هذا  فعاليات 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، حاكم دبي ورئي�س جمل�س الوزراء 

حفظه اهلل للعمل على حمو الأمية من العامل العربي.
للآداب يف فندق  الإمارات  قام مهرجان طريان  العام  ويف هذا 
املاجد  جمعة  باختيار  فعالياته  ختام  يف  دبي  يف  انرتكونتننتال 
�شخ�شية املهرجان، وقدمت اإيزابيل بلهول مديرة املهرجان جمعة 
واملكتبة  الثقافة  اإثراء  يف  اأ�شهمت  �شخ�شية  "اإنه  قائلة  املاجد، 
الفكرية  اإجنازاته  عن  طويًل  احلديث  وميكننا  والعاملية،  العربية 

والعلمية والجتماعية..." .
ويف بداية حديثه قدم جمعة املاجد �شكره اجلزيل اإىل احل�شور 
يف  كبرية  جهود  من  به  تقوم  ملا  بلهول،  ايزابيل  وخا�شة  الكرمي، 
حوارا  ال�شعايل  علي  ال�شاعر  الأ�شتاذ  اأدار  وقد  املهرجان.  هذا 
اخلتام  ويف  احل�شور.  به  اأعجب  املاجد  جمعة  ال�شيد  مع  �شيقًا 
قدمت مديرة املهرجان اإيزابيل بلهول درعًا تذكاريا لل�شيد جمعة 
املاجد، وكتابني من تاأليف جرميي جب�شون عليهما اإهداوؤه اخلا�س 

املاجد. لل�شيد جمعة 

جمعة الماجد شخصية العام ... 

في مهرجان طيران اإلمارات لآلداب
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عشرون عامًا

اإبريل مي�شى من عمري ع�شرون  يف اليوم الثاين من �شهر 
الده�شة،  فاأ�شابتني  ذاكرتي  لأقلِّب  ذلك  فا�شتوقفني  ربيعا، 

وقلت لنف�شي: ما اأ�شرع الأيام وما اأق�شر الأعوام!
يوما  اأفكر  ومل  اأغادر،  مل  مكاين  بقيت  عاما  ع�شرون 
بالرحيل، مع اأنني اأ�شتاق لكل اأولئك الذين مّروا علّي، ووردوا 

على منهلي العذب، واأ�شاء �شناهم كل جوانبي.
ع�شرون عاما م�شت كربت فيها ب�شرعة عجيبة �شابقت فيها 
الرياح، وحتملت فيها م�شوؤولية عظيمة، عجز عنها الكثري من 

اأقراين الذين تربطني بهم مودة وتعاون على اخلري.
اأغ�شاين  وعانقت  عودي،  فيها  تقّوى  م�شت  عامًا  ع�شرون 

عنان ال�شماء، واأينعت ثمارها، و�شاغت يف نفو�س الأكرثين.
ع�شرون عامًا جمعت فيها علم العلماء واأدب الأدباء و�شعر 
واأخبار  وتاريخهم،  الأولني  ق�ش�س  فيها  وجمعت  ال�شعراء، 
كل  اإىل  لأقدمها  ولكن  لنف�شي  ل  واأفكارهم،  احلا�شرين 

ملهوف متعط�س لها، اإىل كل باحث طال انتظاره حتى كاد اأن 
يياأ�س، وجعلت هذا الهدف غايتي، ومنتهى اأملي.

ولئن �شاألني اليوم �شائل عن �شعوري وعن �شعادتي، لأجبت 
ما  اإىل  وتطلعي  اإليه،  و�شلت  مبا  فرحتي  عن  معربا  بالفخر 
ُزّواري  اأن يكرث  بعده، فمن رام الُعل َعل و�شما، واإين لأرجو 
ليعم  يفي�س عطائي  واأن  نف�شي،  لهم  نذرت  الذين  واأ�شحابي 

الأرجاء، فالبذل كل ما اأتقنه واجلود كل ما اأعي�س له!!
ولوالدي الكرمي ال�شيد جمعة املاجد اأر�شل ر�شالة �شطورها 
كما  ورعاين  ن�شاأتي  منذ  بي  اعتنى  فقد  والمتنان،  الثناء 
وهذه  اليوم،  عليه  اأنا  ما  اأ�شبحت  حتى  ولده،  الوالد  يرعى 
دعوة اأتوجه بها اإىل اهلل تعاىل اأن يرعاه ويحفظه ويوفقه اإىل 

كل خري. 

التوقيع : مركز جمعة املاجد  للثقافة والرتاث

عشرون عامًا...!!



الثامنة  الدولية  الدورة   3/5 ال�شبت  �شباح  افتتحت 
جمعة  مركز  يقيمها  والتي  املخطوطات  وترميم  حفظ  يف 
من  نخبة  فيها  وي�شارك  عام،  كل  والرتاث  للثقافة  املاجد 
العامل،  يف  بها  والعناية  املخطوطات  برتميم  املخت�شني 
ويحر�س مركز جمعة املاجد على تقدمي هذه الدورة �شنويا 
املوؤ�ش�شات ودور املخطوطات يف  على نفقة املركز ويخاطب 

اتفاقيات تعاون ثقايف. التي عقد معها  العامل 
من  عدد  من  متدربني  ت�شعة  العام  هذا  الدعوة  لبى  وقد 
يف  الوطنية  واملكتبة  لبنان،  يف  البلمند  جامعة  هي  املراكز 
الأق�شى  وامل�شجد  م�شر،  يف  كاترين  �شانت  ودير  تركيا، 
ودير  البحرين،  يف  الوطني  واملتحف  فل�شطني،  يف  املبارك 
يف  اجلزائر  وجامعة  �شوريا،  يف  الأرثوذوك�س  ال�شريان 

غرداية. 
اليدوي،  الرتميم  طرق  على  الدورة  برنامج  ا�شتمل 
لتخلي�س  بالتعقيم  يبداأ  الذي  الآيل  الرتميم  وطرق 
ل  قد  بكترييا  اأو  جراثيم  اأي  من  والكتب  املخطوطات 
والكتب  املخطوطات  هذه  تنقل  ثم  املجردة،  العني  تراها 
تخلي�شها من  على  يعمل  الذي  التنظيف اجلاف  اإىل جهاز 
تنقل  ثم  اأي�شا،  ترطيبها  على  يعمل  كما  والأتربة  الغبار 
ذلك،  حتتمل  حالتها  كانت  اإذا  الآيل  الرتميم  جهاز  اإىل 
اإ�شابات  بها  كانت  اإذا  كيميائيا  علجا  اأحيانا  تعالج  وقد 
احلراري  بالتدعيم  الآيل  الرتميم  وينتهي  ذلك،  ت�شتدعي 
الذي يعطي القوة واملرونة للكتاب. وا�شتمل الربنامج اأي�شا 
الإيربو،  وفن  واحلديث،  القدمي  الفني  التجليد  طرق  على 
الورق  �شناعة  يف  امل�شتخدمة  الألياف  �شناعة  وطرق 
للتدرب  يتم الرتميم به. وقد خ�ش�س وقت  الذي  الطبيعي 
حلفظ  منا�شبة  طريقة  يعد  والذي  الرقمي  الت�شوير  على 
احلديثة. بالطرق  وا�شتخدامها  نقلها  و�شهولة  املخطوطات 

 2011/3/21 الأحد  يوم  الدورة  نهــــــــاية  وكانـــــــت 
التـــ�شـــعــــــة  للمتدربني  ال�شهادات  ت�شليم  جرى  حيث 
اأحد  تدريبهم  على  وقام  دول  �شبع  من  ح�شروا  الذيــــن 

ع�شر متخ�ش�شا من خرباء املركز يف الرتميم.
ق�شم  رئي�س  الداغ�شتاين  ب�شــــــــام  الدكتور  اأعلن  وقد 
عن  الدورة  ختام  عند  كلمته  يف  العلمي  وامل�شرف  الرتميم 

يف  متبكتو  خمطوطات  ترميم  يف  اجلديد  امل�شروع  تفا�شيل 
حلفظ  الفني  للإ�شراف  املركز  اختيار  يف  واملتمثل  مايل، 
منتقاة  خمطوطة  اآلف  ع�شرة  وفهر�شة  وت�شوير  وتنظيف 
من اأهم ثلثني مكتبة يف متبكتو، والذي اأعلنته مكتبة مما 
وي�شتمر  اأوروبي،  بدعم  متبكتو،  يف  للمخطوطات  حيدرة 
على  امل�شروع  نهاية  املركز يف  يح�شل  اأن  على  �شنتني،  ملدة 

امل�شورة. املخطوطات  رقمية من  ن�شخة 
�شلوم  رميون  الأ�شتاذ  األقاها  فقد  اخلريجني  كلمة  اأما 
ومما  �شوريا،  يف  الأرثوذك�س  ال�شريان  بطريركية  من 
العلقة  اإىل  اأ�شري  اأن  يل  بدَّ  ل  “وهنا  كلمته:  يف  جاء 
من  بالكثري  الكبري  الثقايف  ال�شرح  هذا  تربط  التي  املتينة 
خا�س  وب�شكل  بالعامل،  والفكرية  والعلمية  الثقافية  املراكز 
و�شائر  اأنطاكية  بطريركية  مع  الطيبة  املركز  علقة  اأذكر 
الدورات  هذه  وما  بدم�شق،  الأرثوذك�س  لل�شريان  امل�شرق 
هذه  ومنها  املركز،  ينظمها  التي  والندوات  واملحا�شرات 
الدورة الدولية الثامنة يف حفظ وترميم املخطوطات، التي 
العربية  البلدان  خمتلف  من  مراكز  عدة  من  بها  �شاركنا 
وم�شر  واجلزائر  و�شوريا  وفل�شطني  لبنان  من  والأجنبية، 
هذه  على  للتعرف  لنا  طيبة  فر�شة  اإل  وتركيا  والبحرين 

بينها”. فيما  ولتبادل اخلربات  الثقافية  املراكز 

4

الدورة الدولية الثامنة 
في حفظ وترميم المخطوطات

دورات
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دورات

افتتاح  حفل  2011/3/20م  الأحد  �شباح  املركز  �شهد 
والتي  املخطوطات،  حتقيق  يف  الثانية  التاأهيلية  الدورة 
وح�شرها   2011/3/31 اخلمي�س  يوم  اإىل  ا�شتمرت 
احلكومية  اجلهات  من  عدد  من  ومتدربة،  متدربًا   43

واخلا�شة واملهتمني، وانق�شمت الدورة اإىل ق�شمني: الق�شم 
الأ�شاتذة  من  �شتة  قدم  حيث  النظري،  اجلانب  هو  الأول 
على  كانت  التحقيق،  يف  املهمة  املحا�شرات  من  جمموعة 

النحو الآتي: 

الدورة التأهيلية الثانية في تحقيق المخطوطات

ـــرعنوان املحا�سرة املحا�سِ
د. عز الدين بن زغيبةملحة تاريخية عن املخطوطات1
اأ. د. حامت �شالح ال�شامنتاريخ علم حتقيق املخطوطات2
اأ. د. حامت �شالح ال�شامنحقوق املحققني وظاهرة �شرقة الكتب3
د. عز الدين بن زغيبةو�شع اخلطة وجمع املعلومات4
د. عز الدين بن زغيبةكيفية درا�شة املوؤلف5
د. يون�س قدوريدرا�شة الن�س وتخريج الأحاديث6
د. عبد احلكيم الأني�ساختيار املخطوط وجمع الن�شخ7
د. اأن�س �شربياملقابلة بني الن�شخ8
د. يون�س قدوريالتعامل مع احلوا�شي والرموز والت�شويب والت�شحيح يف الن�س9

د. علي الطويلحتقيق الن�شو�س ال�شعرية01
د. عبد احلكيم الأني�سنقد حتقيق املخطوطات11

وقد جرى و�شع جمموعة من هذه املحا�شرات على املوقع الإلكرتوين للمركز ملن يرغب يف ال�شتفادة منها.
ويف كلمة الفتتاح اأكد الدكتور عز الدين بن زغيبة رئي�س ق�شم الدرا�شات والن�شر والعلقات اخلارجية باملركز وامل�شرف العلمي على 

تتناول  الدورة  واأن  الكتب،  اإخراج  يف  التحقيق  اأهمية  على  الدورة 
مو�شوع التحقيق الذي يعد جزءا من 
عامل املخطوطات الرحب، وتطرق اإىل 
اخلطاأ  باإثبات  املتمثل  الغربي  املنهج 
من الن�شاخ كما هو يف الن�شر، منتقدا 
منهج  تطبيق  اإىل  وداعيا  املنهج  هذا 

اأمثل كما هو عند العرب وامل�شلمني.
الدكتور  اأكد  الدورة   ختام  ويف 
املخطوطات  ق�شم  من  الطويل  علي 
املدربني  عن  نيابة  كلمته  يف  باملركز 

على اأهمية العلم بالتحقيق، فقال: لقد 
الرتاث  اإحياء هذا  على  الإقدام  يخ�شون  الباحثني  كثريًا من  راأينا 
العظيم واإخراج مكنونه، ولعل اإحجامهم هذا جاء من قبيل البتعاد 
باعتقادهم  اأو  بقواعده،  التحقيق وجهلهم  م�شائل  عن اخلو�س يف 
اأن  عليهم  واأن  ال�شابقون،  به  جاء  ملا  اجرتار  هو  العمل  هذا  باأن 
ع�شر  مع  ويتما�شى  العلمية  التطورات  يواكب  جديد  ب�شيء  ياأتوا 

التكنولوجيا والأرقام.
اأما الدكتورة كلثم املاجد الأ�شتاذة يف كلية الإمام مالك فاألقت 
كلمة املتدربني التي جاء فيها ال�شكر والعرفان ملوؤ�ش�س املركز ال�شيد 
جمعة املاجد والأ�شاتذة املدربني، وكان مما قالت:« ل �شك اأن دورة 

على  بظللها  األقت  فاعلة،  اإيجابية  خطوة  املخطوطات  حتقيق 
لكل  العلمي  الر�شيد  وزادت  الأفهام، 
واأنارت  وتعلما،  تعليما  منها  اأفاد  من 
عنان  به  تبلغ  رفيعة  باإ�شاءات  الفكر 
ال�شماء، وترقى به اإىل مراتب �شاخمة 
الأقوم  العلمي  العطاء  ملنزلة  توؤهله 
اإىل  الدورة  تطرقت هذه  وقد  ل  كيف 
تاريخ  عن  وك�شفت  عديدة  جوانب 
واآدابه  ومناهجه  واأ�ش�شه  التحقيق 
يرتبط  مما  ذلك  وغري  و�شعوباته، 

بهذا العلم ال�شريف. 
الدورة،  املراد ق�شيدة يف ختام  القادر  الأ�شتاذ عبد  األقى   كما 

جاء فيها: 
لرتاثنا اإخـــوتـــي  ــا  ي بــنــا  نحنو على وم�شات قلب يخفق هــيــا 
وتعبق هيا اإىل املخطوط نلثم �شطره اجلــدود  رائحة  فتفوح 
اأ�شله تنا�شى  جيل  يف  خري  تزهقل  كروح  خمطوط  ف�شياع 
اأ�شوله الــرتاث  حتقيق  تت�شوقولعلم  اآمـــالـــنـــا  ـــه  ل راحـــــت 

ق�شم  رئي�س  زغيبة  بن  الدين  عز  الدكتور  قام  احلفل  نهاية  ويف 
العلمي  وامل�شرف  باملركز  اخلارجية  وال�شوؤون  والن�شر  الدرا�شات 

على الدورة بتوزيع ال�شهادات على املتدربني.
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املــاجــد  جمعـــة  مركـــــز  قـــــام 
الأحد  يوم  �شباح  والرتاث  للثقافة 
الدورة  بافتتاح   2011/2/6
املكتبات  علم  يف  ال�شابعة  التاأهيلية 
واملعلومات، والتي ا�شتمرت اإىل يوم 
وح�شرها   ،2011/2/24 اخلمي�س 
اأمناء  من  ومتدربة  متدربا   38
احلكومية  املدار�س  يف  املكتبات 
والدوائر  والكليات  واخلا�شة 
احلكومية واملهتمني يف هذا املجال، 

وخا�شة منطقة الفجرية التعليمية التي 
�شارك منها ع�شرة متدربني، ومن خارج الدولة من املكتبة الوقفية 

يف حلب، ومكتبة امللك فهد يف ال�شعودية، ومن �شلطنة ُعمان. 
ق�شم  رئي�س  �شباح  عماد  الأ�شتاذ  اأكد  الفتتاح  حفل  كلمة  ويف 
املعاجلة الفنية باملركز وامل�شرف العلمي للدورة على دور اأخ�شائي 
يف  للمعلومات  هائلة  ثورة  من  العامل  ي�شهده  ما  ظل  يف  املكتبات 
احلديثة  التحديات  اإىل  بالإ�شافة  الب�شرية.  املعرفة  فروع  خمتلف 
يكون  اأن  يجب  حيث  واملعلومات،  املكتبات  جمال  يف  ظهرت  التي 
بتقدمي  له  ي�شمح  الذي  الأمثل  بال�شكل  معها  التعامل  على  قادرا 

خدمات املعلومات للم�شتفيدين من املكتبة اأو مركز املعلومات. 
ومن اأهم الأهداف واملحاور التي �شعت الدورة اإىل حتقيقها:

املختلفة  والأنواع  الو�شفية  للفهر�شة  الأ�شا�شية  املفاهيم   •
للفهار�س. 

من   AACR2 اأمريكية  الأجنلو  الفهر�شة  بقواعد  التعريف   •
خلل املمار�شة العملية والتطبيقية.

املعلومات. م�شادر  لت�شنيف  العامة  املفاهيم   •
الت�شنيف.  خطة  ومكونات  الع�شري  ديوي  بت�شنيف  التعريف   •
والتحليل  املو�شوعية  للفهر�شة  الأ�شا�شية  باملفاهيم  التعريف   •
املو�شوعات   روؤو�س  قوائم  على  املتدربني  واإطلع  املو�شوعي 

واملكانز ومعرفة مكوناتها .
جمموعات  وتنمية  للتزويد  الأ�شا�شية  املفاهيم  على  التعرف   •

املكتبة.
املركز  رئي�س  املاجد  جمعة  �شعادة  قام  الدورة  ختام  ويف 
تكرمي  جرى  كما  عليهم،  ال�شهادات  وتوزيع  املتدربني،  بتخريج 
الأ�شتاذ عماد �شباح والأ�شتاذ مروان ها�شم والأ�شتاذ عبد احلليم 

من�شور والأ�شتاذ غ�شان دلول على 
اإجناح  يف  الفاعلة  م�شاهمتهم 

الدورة.
وجرى على هام�س حفل التخريج 
حممد  يو�سف  الدكتور  تكرمي 
�سّراب من مركز دعم اتخاذ القرار 
دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  يف 
اخلا�شة  مكتبته  باإهداء  قام  الذي 
 7 من  اأكرث  بلغت  والتي  للمركز، 
الآف عنوان بواقع اأكرث من 12 األف 

ن�شخة. 
نقل  يف  املتدربني  دور  اإىل  كلمته  يف  املاجد  جمعة  ال�شيد  واأ�شار 
ر�شالة  اإي�شال  يف  م�شاهمتهم  على  و�شكرهم  لزملئهم،  اخلربة 
م�شاق  بتحملهم  وذلك  الكتاب  على  باحلفاظ  املتمثلة  املركز 
احل�شور، وبني اأن م�شوؤولية املركز كبرية واجلهود املبذولة يف ذلك 

عظمية.
الأ�شتاذ عمار طاووز من  األقاها  التي  كلمة اخلريجني  وجاء يف 
املكتبة الوقفية بحلب بعد عبارات ال�شكر والعرفان:  اإن هذه الدورة 
على  والتعرف  املكتبات  مع  التعامل  يف  لهم  العقد  وا�شطة  كانت 
خلل  من  العلمية  الأوعية  وت�شنيف  للفهر�شة  الأ�شا�شية  املفاهيم 
املو�شوعات  روؤو�س  قوائم  ا�شتخدام  وكيفية  الع�شري  ديوي  نظام 
وقدم  �شيا�شتها،  وو�شع  مكتباتهم  مقتنيات  تنمية  وكيفية  واملكانز 
الدعوة  يف  وللمركز  الدورة  يف  لزملئه  املقرتحات  من  جمموعة 
يف  للم�شاهمة  اإلكرتونيا  الفهر�شة  يف  املبا�شرة  العملية  للممار�شة 

تطبيق اأف�شل وتو�شيع املجال يف تبادل اخلربات.
منطقة  من  غريب  منى  الأ�شتاذة  فاألقتها  اخلريجات  كلمة  اأما 
جلمعة  ال�شكر  خال�س  عن  فيها  عربت  والتي  التعليمية  الفجرية 
دعم  يف  اجلهود  موا�شلة  اإىل  ودعته  للدورة،  رعايته  على  املاجد 
م�شرية العلم والتعلم واأكدت على اأن هذه الدورة �شكلت لهم حافزًا 
اأبلغ الأثر يف نفو�شهم، كما قامت  عظيمًا ملوا�شلة العطاء، وتركت 
املاجد، و�شهادات �شكر  لل�شيد جمعة  بتقدمي درع تكرميي  املنطقة 

للمدربني.
الإ�شلمية  ال�شوؤون  دائرة  من  العلي  نور  حممد  الدكتور  وقام 
بعنوان  املنا�شبة  يف  ق�شيدة  باإلقاء  املتدربني،  من  القيوين  اأم  يف 

املراكز". "�شم�س 

الدورة التأهيلية السابعة 
في علم المكتبات والمعلومات

دورات
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انطلقت �شباح الأحد 2011/2/13 املرحلة الثالثة من اتفاقية وزارة الرتبية والتعليم مع مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث. فقد بداأ 
املركز بتزويد 21 مدر�شة من خمتلف اإمارات الدولة مبكتبة “جمعة املاجد”، والتي ت�شم 300 كتاب لكل مدر�شة. وكانت البداية يف اإمارة 
دبي يف مدر�شة الواحة للتعليم الأ�شا�شي والثانوي للبنات يف العوير، ومدر�شة ال�شفا للتعليم الثانوي للبنني يف منطقة ال�شفا.وقد مثل املركز 

الأ�شتاذ اأنور الظاهري م�شوؤول العلقات العامة والإعلم، والأ�شتاذ اأحمد حافظ موجه اأول مكتبات يف وزارة الرتبية والتعليم.
و�شملت املرحلة الثالثة املدار�س الآتية: 

املوقع املدر�سة املنطقـــة
العوير الواحة للتعليم الأ�شا�شي والثانوي للبنات

الو�شلدبـــي ال�شفا للتعليم الثانوي للبنني
اللي�شيلي اللي�شيلي للتعليم الأ�شا�شي والثانوي للبنات
الرفيعة البطائح  للتعليم الأ�شا�شي والثانوي للبنات

الرفيعةال�شارقـــة الرفيعة للتعليم الأ�شا�شي والثانوي للذكور
احلمرية  احلمرية للتعليم الأ�شا�شي والثانوي للذكور
اجلرف اجلرف للتعليم الثانوى للبنات

اجلرفعجمــان النعمان بن ب�شري للتعليم الثانوي للبنني
اجلرف املعهد العلمي الإ�شلمي للتعليم الأ�شا�شي والثانوي للبنني
الراعفة خوله بنت حكيم للتعليم الأ�شا�شي والثانوي للبنات ال�شلمةاأم القيويـن ال�شلمة للتعليم  الأ�شا�شي والثانوي للبنات
جلفار جلفار للتعليم الثانوي للبنات

الرم�سراأ�س اخليمة الروؤية للتعليم الثانوي للبنات
املعمورة طنب للتعليم الثانوى للبنني

اجلزيرة احلمراء اجلزيرة احلمراء للتعليم الثانوي للبنني
قدفع �شيف بن حمد ال�شرقي للتعليم الأ�شا�شي والثانوي للبنني

الفجريةالفجيــرة اأم املوؤمنني للتعليم الثانوي للبنات
طويني الطويني للتعليم الأ�شا�شي والثانوي
كلباء جميلة بو حريد للتعليم الثانوي للبنات

كلباءمكتب ال�شارقة املحمود للتعليم الثانوي للبنني
خورفكان باحثة البادية للتعليم الثانوي للبنات

تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاقية وزارة التربية والتعليم

إتفاقيات

هذا وقد مت توزيع 40 مكتبة خلل العامني املا�شيني. ومتثل هذه 
التفاقية منوذجا للتعاون الثقايف امل�شرتك بني املوؤ�ش�شات اخلا�شة 
واملوؤ�ش�شات احلكومية، وتهدف اإىل دعم التعليم والثقافة يف املجتمع 
املحلي، وتوفري املراجع وامل�شادر لأبنائنا الطلبة يف املناطق النائية 
لدى طلب  املعريف  اإثراء اجلانب  والإ�شهام يف  الدولة،  اأنحاء  يف 

املدار�س احلكومية، وتنمية املعلومات والثقافة لديهم.

جمعة  مركز  اإىل  مدر�شية  رحلت  تنظيم  التفاقية  وتتيح 
القدمية  واملطبوعات  املخطوطات  بعامل  الطلب  لتعريف  املاجد 
ترميم  وطرق  القدمية،  واملجلت  الدوريات  واأنواع  واحلجرية، 
 2010 عام  خلل  املركز  زار  وقد  والآلية،  اليدوية  املخطوطات 
اإمارات  اأكرث من 800 طالب وطالبة من  31 مدر�شة من خمتلف 

الدولة.

مدر�سة الطويني للتعليم الأ�سا�سي والثانوي بنات - الفجرية

مدر�سة ال�سفا للتعليم الأ�سا�سي للبنني بدبي

مدر�سة خولة بنت حكيم للتعليم الثانوي بنات يف اأم القيوين
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محاضرات ودورات

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم ال�شبت 2011/1/29 
دورة بعنوان "فن الإقناع والتاأثري" للمدرب الإعلمي ال�شعودي الدكتور 
فهد ال�شنيدي اأ�شتاذ املذاهب الفكرية يف جامعة امللك �شعود بالريا�س، 
ح�شرها 90 متدربا ومتدربة، وقد �شاركت موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل 
مكتوم يف احلدث ك�شريك معريف بتوزيع كتاب للح�شور بعنوان "ثقة بل 
حدود.. كيف ت�شتعمل الربجمة اللغوية الع�شبية لتكون اأكرث ديناميكية 
وجناحا" للموؤلف كنت �شاير، واملركز يثمن دور املوؤ�ش�شة العلمي واملعريف 

واأثره يف ن�شر الكتاب.
بداأ املدرب ببيان اأن الإقناع عملية فكرية يحاول فيها اأحد الطرفني 
با�شتخدام  اأعم  فهو  التاأثري  اأما  والعاطفة،  بالفكر  الآخر  على  التاأثري 
وبنّي  املجالت،  كل  يف  احلياة  يف  الإقناع  اأهمية  اإىل  واأ�شار  ال�شلوك، 
عنا�شر الإقناع وقاعدته الذهبية ومراحل ما قبل احلوار وكيف اأنه لي�س 
ال�شديد بال�شرعة، وممار�شة احلرية يف املكان والزمان واأنه ل بد من 
التخطيط والتفكري وتاأمني الوثائق ودرا�شة كل نقطة والتفاق على الأ�شول 

واملرجعيات واملو�شوعية 
ح�شن  مع  احلوار  يف 
الهتمام باآداب احلوار.
ل  اأنه  اإىل  واأ�شار 
�شاحة  اإىل  للدخول  بد 
الإن�شات  من  احلوار 
من  واحلذر  اجليد  
بالأفكار  والبدء  الأنا 
امل�شرتكـــــــــة وا�شتخدام 

اأ�شلوب الت�شل�شل املنطقي والأ�شئلة املمكنة والتفريق بني الآراء والأدلة 
وكيفية الت�شرف مع الآخر، مع التاأكيد على اأن التدريب على احلوار يوؤدي 
اإىل �شرعة البديهة مع الإ�شارة اإىل عدم التع�شب والت�شرع وال�شطحية يف 
احلوار، وختم باأنه على املُحاور بعد احلوار العرتاف باحلق والتحفظ 

على مامل يقتنع به وا�شتثمار النتائج للو�شول اإىل احللول.  

فن اإلقناع والتأثير .. جديد دورات مركز جمعة الماجد 
ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم شريك معرفي

دورة في األرشفة اإللكترونية لمجموعة جمعة الماجد
ملوظفي  الأر�شفة  دورة يف  املركز  الإلكرتونية يف  الأر�شفة  م�شوؤول  اأحمد عثمان  املهند�س  قدم 

مكتب ال�شيد جمعة املاجد والدائرة القانونية يف املجموعة بتاريخ 2011/2/28.
وهدفت الدورة اإىل تعريف امل�شاركني بالطرق املتعددة للأر�شفة وحفظ امللفات، وذلك من خلل 
تو�شيح اأهمية امللفات والأر�شفة واإك�شاب امل�شاركني مهارة ت�شنيف وتبويب امللفات واأر�شفة الوثائق 
وتعريفهم بالأ�شاليب العلمية حلفظ واأر�شفة الوثائق وامل�شتندات عرب تقدمي حالت عملية ت�شاهم 
يف رفع كفاءة الذين يعملون يف حفظ امللفات واأر�شفتها واإطلعهم على نظم الأر�شفة احلديثة، وقد 
احتوت مادة الدورة مقدمة يف الأر�شفة وتنظيم امللفات واأهداف الحتفاظ بامللفات وامل�شتندات، 
ونظام اإدارة امللفات وت�شنيف املعلومات املحفوظة يف امللفات وفوائد برامج اإدارة امللفات واأر�شفتها ومراحل حياتها، وطرق ت�شنيفها وفهر�شتها 

ومراحلها والأدوات امل�شتعملة يف اإدارة امللفات واملحفوظات وتعليمات عامة للأر�شفة.

محاضرة كيف تبني مكتبتك الخاصة
قدم الأ�شتاذ عماد �شباح رئي�س ق�شم املعاجلة الفنية باملركز حما�شرة بعنوان "كيف تبني مكتبتك 
اخلا�شة" ملعلمات منطقة عجمان التعليمية يف مدر�شة اجلرف الثانوية يف عجمان وذلك يوم الأحد 

2011/2/27م.
وقد بداأ املدرب بتعريف املكتبة ال�شخ�شية واأنواع املكتبات، وكيف ي�شنف النا�س من اأ�شحاب 
هذه املكتبات من جمرد جامع كتب اإىل عا�شق وانتهاء مبجنون الكتب، واأين تقع املكتبة اخلا�شة 
يف خريطة املكتبات، وما اأهدافها وغاياتها وعلقتها بالقراءة، واخلدمات التي ميكن تقدميها من 
خلل املكتبات اخلا�شة، ومعوقات الإفادة منها، مت�شائل: هل انتهى دور هذه املكتبات نتيجة ظروف 

احلياة و�شرعتها؟!
واألقى الأ�شتاذ عماد ال�شوء على تزويد املكتبة وتنمية جمموعاتها، والكتب التي يجب اأن تتوفر فيها، وركز على اإدارة وتنظيم املكتبة من ناحية 
املكان واختياره، وكذلك اختيار مكان القراءة، واأثاثها وميزانيتها، والطرق امل�شتخدمة يف تنظيم جمموعاتها وت�شنيفها وفهر�شتها واأخريا تنقيتها.

كما قدم املحا�شرة نف�شها يف املكتبة العامة يف وادي احللو بال�شارقة، وذلك بتاريخ 2011/1/26م.
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ورش عمل

والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  �شارك 
الإمارات(، يف  م�شاق )جمتمع  افتتاح  يف حفل 
)على  �شعار  حتت  العني،   يف  الإمارات  جامعة 
الإمارات  نادي  نظمه  والذي  ن�شري(.  خطاهم 
الثقافة  مركز  مع  بالتعاون  اجلامعة  يف  الفلكي 
الأربعاء  يوم  وذلك  الأن�شطة  اإدارة  يف  والرتاث 

2011/1/5م.
ح�شر احلفل اخلتامي الدكتور نا�شر العامري املدير التنفيذي 
بي�شك  �شامل  مرمي  والدكتورة  الطلبية  والريادة  الأن�شطة  لإدارة 
عميد �شوؤون الطلبة والإعلمي الإماراتي �شعيد املعمري، وعدد من 

ال�شخ�شيات الأكادميية. 

حول  عمل  بور�شة  املركز  م�شاركة  ومتثلت 
قدمها  القدمي  الورق  و�شناعة  ترميم  طرق 
الأ�شتاذ حممد ن�شال قواف من ق�شم الرتميم 
الورق  �شنع  فيها طريقة  باملركز، حيث عر�س 
اخلايل من اأي مواد كيميائية واملكون من مواد 
طبيعية من الألياف ال�شليلوزية النقية من ورق 
القنب و�شعف النخيل ون�شارة اخل�شب والألوان 
الطبيعية التي يتم ا�شتخدامها وكيفية  التحكم يف ال�شماكة واحلجم 

حتى تتوافق مع املخطوط الأ�شلي املراد ترميمه.
نف�شها يف  الور�شة  بتقدمي  الأ�شتاذ حممد ن�شال قواف  كما قام 

مكتبة الذيد العامة بال�شارقة يوم الأربعاء بتاريخ 2011/1/26م.

ورشة حول طرق ترميم وصناعة الورق القديم في جامعة اإلمارات ومكتبة الذيد

ورشة حول فن صناعة الورق بالشارقة 
مبنطقة  ورق�س(،  )فن  الإ�شلمية  الفنون  مهرجان  �شمن 
)فن  حول  فنية  ور�شة  الفنون  رواق  احت�شن  للفنون،  ال�شارقة 
ب�شام  الدكتور  قدمها  2011/1/3م،  بتاريخ  الورق(  �شناعة 
مركز  يف  والرتميم  واملعاجلة  احلفظ  ق�شم  رئي�س  داغ�شتاين 

جمعة املاجد للثقافة والرتاث. 
ورق  اإىل  الألياف  لتحويل  العملية  بالطريقة  الور�شة  واهتمت 
املخطوطات،  ترميم  يف  وي�شتخدم  ال�شنني  مئات  يعي�س  طبيعي 
اأتاحت للم�شاركني التعرف اإىل فن تقنية �شناعة الورق يدويًا، 
تعد وعاًء �شجل على �شفحاته  التي  به هذه اخلامة،  تتمتع  وما 
نت به الدرر والنفائ�س من املعلومات  التاريخ والعلوم كافة، ودوِّ
للمجتمعات  اإرث  مبثابة  فهي  اختلفها،  على  القيمة  الفكرية 

يتوا�شل اإحياوؤه عرب اأن�شطة اإبداعية وفعاليات متنوعة. 
على  الور�شة،  بداية  يف  ال�شوء،  داغ�شتاين  الدكتور  و�شلط 
تاريخ �شناعة الورق، والتي يعود الف�شل يف اخرتاعها لل�شينيني، 
الذين اعتمدوا فيها على النباتات املجوفة واخلرق البالية، والتي 
يتم حت�شينها با�شتخدام حلاء الأ�شجار، ثم يتم دق هذه املواد 
فت�شاف  طرية،  عجينة  اإىل  تتحول  حتى  خا�شة،  مطاحن  يف 
اإليها كمية من املاء حتى ت�شبح �شبيهة ب�شائل، وبعد اأن ي�شفى 
اخلليط توؤخذ الألياف املتما�شكة املتبقية بعناية، لتن�شر فوق لوح 

م�شطح لتجففه حرارة ال�شم�س. 
وبعد التجفيف ميكن �شقل الورق بوا�شطة خليط من الن�شاء 
والدقيق ويجفف من جديد. وقد تطورت هذه الطريقة اليدوية، 
الآلت  اأن دخلت  اإىل  ب�شيطة  اأدوات  با�شتخدام  تتم  كانت  التي 

والأجهزة احلديثة. 

وقـام الدكتـور داغ�شتاين من خلل الور�شة بتطبــيـق عملـــي 
معـــــدات  وبا�شتــخــدام  يدوية  بطريقة  الورق  �شنـــاعة  حــــول 
ب�شيطة، حيث يتم اأخذ قالب ال�شب وهو اإطار خ�شبي متحرك، 
ويتم غم�س القالب والإطار يف احلو�س، الذي يحتوي على املادة 
القالب  �شطح  يكون  احلو�س،  من  يخرجان  وعندما  ال�شائلة، 
ثم  واملاء.  ال�شليلوزية  الألياف  خليط  من  رقيقة  بطبقة  مغطى 
يتم هّز الآلة اإىل الأمام واخللف حتى يتم احل�شول على طبقة 
م�شتوية على �شطح القالب، وتت�شابك الألياف املفردة مع الألياف 
واأثناء  قويًا،  الورق  فرخ  يجعل  ما  وهو  منها،  القريبة  الأخرى 
ذلك يرت�شح جزء كبري من املاء املوجود يف اخلليط عرب ال�شبكة 
بع�س  املبتل  الورق  وفرخ  الآلة  ترتك  ثم  القالب،  يف  املوجودة 
الوقت، حتى ي�شبح الورق متما�شكًا مبا فيه الكفاية، ثم يرتك 
اإ�شافة �شمغ خا�س ملنح الورق التما�شك املطلوب  ليجف، ويتم 
ا�شتخدامها  حتى  اأو  عليه  والكتابة  لل�شتخدام  جاهزًا  وليكون 

ليكون جاهزًا كمادة يف ترميم وجتديد املخطوطات. 
الور�شة  بتقدمي  الداغ�شتاين  ب�شام  الدكتور  قام  كما 
الأربعاء  يوم  بال�شارقة  احل�شن  دبا  بلدية  مركز  يف  نف�شها 

2011/1/26م.

ور�سة بلدية دبا احل�سن



معارض

10

اختتم املركز يوم ال�شبت 2011/3/6 م�شاركته يف مهرجان الكتاب امل�شتعمل الرابع يف ال�شارقة، 
واأن�شطة املدينة  ال�شارقة للخدمات الإن�شانية، ويعود ريع املهرجان للمعاقني  والذي نظمته مدينة 
بالتوا�شل مع  املهرجان اخلم�شة  اأيام  املركز طوال  قام موظفو  امل�شاركة بجناح  الأخرى، ومتثلت 
اجلمهور وامل�شاركة يف بيع الكتب التي جمعها املركز لهذا الغر�س، دعما لهذا املهرجان الذي ي�شب 

يف نف�س ر�شالة املركز املتمثلة يف ن�شر الكتاب والقراءة وزيادة الإقبال عليها.     

مشاركة المركز في مهرجان الكتاب المستعمل الرابع في الشارقة

معرض الحياة البحرية في 
اإلمارات في متحف الشارقة 

للسيارات الكالسيكية

عن  مبعر�س  املياه  عن  معر�شها  يف  البيئة  وزارة  املركز  �شارك 
احلياة البحرية يف الإمارات والذي افتتحته وكيلة الوزارة الدكتورة 
مرمي ال�شنا�شي يوم الأحد 2011/3/7 يف متحف ال�شارقة لل�شيارات 
وطالبة،  طالب  الآف  ع�شرة  من  اأكرث  زاره  والذي  الكل�شيكية، 
وا�شتمر املعر�س اإىل يوم اخلمي�س 2011/3/10 وذلك م�شاهمة من 

الوزارة يف ن�شر الوعي البيئي.

معرض الكتاب القانوني في 
محاكم دبي

الكتاب  معر�س  يف  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  �شارك 
هزمي  بن  اأحمد  الدكتور  افتتحه  والذي  دبي،  حماكم  يف  القانوين 
م�شاركة  ومتثلت   ،2011/3/8 الثنني  يوم  املحاكم  عام  مدير 
الذي  باملركز  تعريفية  وكتب  تاريخية  خمطوطات  مبعر�س  املركز 
يحوي مكتبة قانونية جتاوز عدد عناوينها 11 األف كتاب، كما قام 
املركز باإهداء جمموعة من الكتب القانونية للمحامني والق�شاة يف 

املحاكم، وا�شتمر املعر�س اإىل يوم اخلمي�س 2011/3/10م.

معرض الكتاب األول بالفجيرة
والذي   ، بالفجرية  الأول  الكتاب  والرتاث يف معر�س  للثقافة  املاجد  �شارك مركز جمعة 
افتتحه الأ�شتاذ �شعيد علي خما�س رئي�س جمل�س اإدارة غرفة التجارة وال�شناعة بالفجرية 

يوم ال�شبت 2011/1/8 وا�شتمر اإىل 2011/1/16.
اإ�شدارا متنوعا  اإ�شداراته و�شلت اإىل 90  ومتثلت م�شاركة املركز مبجموعة خمتارة من 
يف التاريخ والدرا�شات الإ�شلمية واللغة العربية والإن�شانيات وغريها، وجمموعة من الكتب 
والرتاث  الثقافة  اآفاق  البحثية  مبجلته  املركز  �شارك  كما  اجلامعية،  والر�شائل  املرتجمة 
والتي �شدر موؤخرا العدد 73 منها، وهي جملة ف�شلية بحثية، تعنى بن�شر البحوث العلمية يف 

خمتلف املو�شوعات الثقافية والرتاثية، ون�شرة اأخبار املركز التي و�شلت اإىل العدد 47، وهي جملة تعنى باإبراز اأن�شطة املركز املتنوعة من 
دورات وحما�شرات ومعار�س وم�شاركات خارجية واآخر الإ�شدارات التي دخلت مكتبة املركز وبع�س املو�شوعات الأدبية والرتاثية، اإ�شافة 

للن�شرات التعريفية باملركز وموؤ�ش�شة ال�شيد جمعة املاجد.
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مركز جمعة الماجد يشارك في معرض المؤسسات الثقافية في أم القيوين
�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع فرع 
اأم القيوين يف معر�س املوؤ�ش�شات الثقافية يوم الأربعاء 2011/2/16 وافتتحه ال�شيخ خالد 
بن را�شد املعل رئي�س الديوان الأمريي باأم القيوين، وقد اأ�شاد ال�شيخ خالد بالهتمام 
الثقافة واملثقفني وم�شاهمتها يف متيز القطاع الثقايف. واأكد  الذي توليه الدولة لقطاع 
�شرورة دعم امل�شهد الثقايف الإماراتي �شمن املحافظة على الهوية والوطنية والنتماء 
بوعيهم  والرتقاء  واملبدعني  ال�شباب  ودعم  املجتمع  تنمية  على  والعمل  للوطن  الرا�شخ 
الثقايف وجعل الثقافة منهجا يوميا حلياة املجتمع الإماراتي، وقام ال�شيخ خالد بتكرمي 

اجلهات امل�شاركة باملعر�س والتي كان منها مركز جمعة املاجد.

عن  مبعر�س  التخرج  فرحة  للبنات  الطبية  دبي  كلية  طالبات  املاجد  جمعة  مركز  �شارك 
التعليم يف الإمارات وذلك يف حفل تخريج دفعتني جديدتني من طالبات الطب وال�شيدلة يف 
الكلية وقد �شهد احلفل الذي اأقيم م�شاء يوم الثلثاء 2011/1/25 بفندق اأطلنطي�س النخلة 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  يف جمريا �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
العلمي وال�شيخ ح�شر  العايل والبحث  التعليم  اآل نهيان وزير  ال�شيخ نهيان بن مبارك  ومعايل 
بن مكتوم اآل مكتوم مدير دائرة اإعلم دبي ومعايل الدكتور حنيف ح�شن علي وزير ال�شحة 

وقا�شي �شعيد املرو�شد مدير عام هيئة ال�شحة يف دبي وجمعة املاجد رئي�س املركز اإىل جانب عدد من امل�شوؤولني والفعاليات الطبية يف 
الدولة واأولياء اأمور اخلريجات البالغ عددهن 50 طالبة طب و56 طالبة �شيدلة. 

ويف كلمة رئي�س جمل�س اأمناء كلية دبي الطبية للبنات احلاج �شعيد بن اأحمد لوتاه توجه بال�شكر والعرفان اإىل �شاحب ال�شمو على رعايته 
الكرمية والدائمة للكلية وخريجاتها منذ تاأ�شي�شها قبل خم�شة وع�شرين عاما منوها بالدعم غري املحدود الذي توفره قيادتنا الر�شيدة يف 

دولتنا احلبيبة للعلم واأهله وموؤ�ش�شاته مما جعل من التعليم فى دولتنا قطاعا متميزا ورائدا على م�شتوى املنطقة. 

معرض التعليم في اإلمارات في حفل تخرج كلية دبي الطبية للبنات

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  ماجد  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
نائب  املر  حممد  �شعادة  افتتح  والفنون  للثقافة  دبي  هيئة  رئي�س 
رئي�س الهيئة معر�شا ل�شور �شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
بعنوان “م�شرية عطاء” يف مركز مردف �شيتي �شنرت للت�شوق �شباح 
يوم الثلثاء 2011/1/4م، واملعر�س من تنظيم مركز جمعة املاجد 
بدبي،  للت�شوق  �شنرت  �شيتي  مردف  مع  بالتعاون  والرتاث  للثقافة 
وذلك مبنا�شبة مرور خم�س �شنوات على تويل �شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم مقاليد احلكم يف دبي، وا�شتمر املعر�س من الرابع 

اإىل الثامن من يناير.
وقد انتقى املركز جمموعة خمتارة من �شور ال�شيخ حممد تر�شد 
الكتب  ، كما �شم املعر�س جمموعة من  بالعطاء  الزاخرة  م�شريته 
العربية والإجنليزية،  باللغتني  ال�شيخ حممد  تناولت اجنازات  التي 

معرض "محمد بن راشد.. مسيرة عطاء" في مردف سيتي سنتر

تركز على جوانب من �شخ�شية القائد الفذ من خلل �شور قد ل 
يراها الكثري من النا�س.
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كرمت موا�شلت الإمارات مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، 
بتاريخ 2011/2/12 لتعاونه الدائم مع املوؤ�ش�شة يف دعم فعالياتها 
املجتمعية والثقافية، مما كان له الأثر الكبري يف جناحها ومتيزها، 

بالإ�شافة اإىل اإ�شهاماته يف خدمة الرتاث الوطني.
احلكومي  الت�شال  اإدارة  مدير  اأحمد  ف�شل  خالد  اأ�شاد  وقد 
مع  املركز  به  يقوم  الذي  الثقايف  بالدور  الإمارات  مبوا�شلت 
الكتابية  الوثائق  من  املركز  خدمات  توفري  خلل  من  املوؤ�ش�شة، 
وامل�شاهدين  الزوار  خلدمة  وت�شخريها  كافة،  والفوتوغرافية 
تعاونه  به عن طريق  يقوم  الذي  الريادي  الدور  والباحثني، مثمنًا 
موؤخرًا  املوؤ�ش�شة  بها  قامت  التي  املجتمعية  الأن�شطة  من  كثري  يف 
مثل معر�س الرتاث الوطني، حيث وفر عددًا من ال�شور القدمية 
التي حتكي تاريخ دولة الإمارات منذ يوم الحتاد، اإ�شافة اإىل رفده 

ملكتبة املوؤ�ش�شة باأكرث من 100 عنوان يف �شتى مناحي املعرفة .
العامة  العلقات  ق�شم  رئي�س  اأن�س �شربي  الدكتور  ثمن  وبدوره 

جمعة  مبركز  والإعلم 
والرتاث،  للثقافة  املاجد 
من  الطيبة  املبادرة  هذه 
الإمارات،  موا�شلت 
مع  التوا�شل  اأهمية  موؤكدًا 
اإحدى  لكونها  املوؤ�ش�شة 
بثقافة  املهتمة  اجلهات 

بني  متتد  التعاون  اآفاق  اأن  اإىل  م�شريًا  للدولة،  الوطني  الرتاث 
الطرفني يف �شتى املجالت.

باإدارة  الإعلمي  الت�شال  ق�شم  رئي�س  املعمري  فهد  وقام 
التذكاري  الدرع  بتقدمي  الإمارات  مبوا�شلت  احلكومي  الت�شال 
العلقات  م�شوؤول  الظاهري  اأنور  الأ�شتاذ  ت�شلمه  وقد  للمركز، 

العامة وبح�شور �شيخة املطريي رئي�شة ق�شم الرتاث الوطني .

مواصالت اإلمارات تكّرم مركز جمعة الماجد 

للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  زار 
وفد   2011/3/6 الأحد  يوم  والرتاث 
العاملية  الإ�شلمية  املخطوطات  هيئة 
مبركز  مرتبط  م�شروع  وهي  تيما، 
للدرا�شات  طلل  بن  الوليد  الأمري 
يف  كامربدج  بجامعة  الإ�شلمية 
املركز  جتربة  على  للتعرف  بريطانيا، 
وبعد  وترميمها،  املخطوطات  جمال  يف 
ومعمل  املركز  اأنحاء  يف  تف�شيلية  جولة 

الرتميم التابع له، التقى ال�شيد جمعة املاجد الوفد الزائر وعر�س 
عليهم جهود املركز يف جمال الرتميم وجمع املخطوطات واحلفاظ 
عليها مو�شحا لهم فل�شفته يف اإنقاذ الكتاب باأي لغة اأو توجه يف اأي 
مكان يف العامل، والهدف من اإن�شاء املركز واملكانة التي تبواأها يف 
التعليم  اإىل جهوده يف دعم  خدمة الباحثني، كما تطرق يف حديثه 
الأهلية  واملدار�س  والعربية،  الإ�شلمية  الدرا�شات  كلية  يف  املتمثلة 

اخلريية.
و�شم الوفد 14 خبريا يف جمال املخطوطات من امل�شت�شرقني اأمثال 
جان ج�شت ويتكام من جامعة ليدن يف هولندا، وبول هيبورث من هيئة 
املخطوطات، وجون ممفورت رئي�س جمعية املكنز الإ�شلمي، وت�شارلز 
هيئة  مدير  ماكلرن  وديفيد�شون  كامربدج،  جامعة  يف  اأ�شتاذ  ملفل 

هري�س  جريالد  وديفيد  العاملية،  املخطوطات 
للثقافة  ظبي  اأبو  هيئة  يف  املكتبات  م�شت�شار 
عي�شى  حممد  مثل  العرب  واخلرباء  والرتاث، 
املكتبة  يف  الفار�شية  املجموعة  م�شوؤول  وايل 
الربيطانية واأمين فوؤاد ال�شيد من جامعة الأزهر 
يف م�شر، وعدنان حمزة بوغاري ع�شو جمعية 
يف  الفعاليات  من�شق  داغ�شتاين  وعمار  املكنز، 

هيئة املخطوطات العاملية وغريهم.
منظمة  هي  الإ�شلمية  املخطوطات  وهيئة 
غري ربحية مهمتها احلفاظ على جمموعة املخطوطات الإ�شلمية 
ودعم كل من يتعامل معها، وقد اأُ�ش�شت الهيئة للحاجة امللحة التي 
يفر�شها تدين م�شتوى احلفظ وعدم اإتاحة العديد من املخطوطات 

الإ�شلمية بالعامل جلمهور الباحثني.
من  العديد  اأع�شائها  بني  الإ�شلمية  املخطوطات  هيئة  وت�شم 
الإ�شلمية،  املخطوطات  ملجموعات  املالكة  واملتاحف  املكتبات 
بالإ�شافة اإىل الأفراد ذوي الهتمام الأكادميي اأو املهني باملخطوطات 
اأكرث  الإ�شلمية  املخطوطات  هيئة  اأع�شاء  عدد  ويبلغ  الإ�شلمية، 
من 150 فردا من 25 دولة خمتلفة، لهم احلق يف الت�شويت، وتويل 
املنا�شب، وطلب املنح، وال�شتفادة من الأ�شعار اخلا�شة با�شرتاك 

الأع�شاء يف املوؤمتر ال�شنوي وور�شات العمل التدريبية. 

زيارة وفد هيئة المخطوطات اإلسالمية العالمية في جامعة كامبردج 



ورافق القن�شل ال�شيف يف 
جولة يف اأنحاء املركز حيث 
على  الزائر  ال�شيف  اطلع 
احلفاظ  يف  املركز  جهود 
املخطوط  الرتاث  على 

واملطبوع.
القن�شل  قام  وبدوره 
والإمارات  دبي  يف  العام 
كوريا  جلمهورية  ال�شمالية 
هوجن  جونغ  يانغ  اجلنوبية 
بزيارة ملعايل جمعة املاجد 
 ،2011/2/21 بتاريخ 
ذات  املوا�شيع  يف  وتباحثا 

الهتمام امل�شرتك.
واأخريا قام القن�شل ال�شنغافوري يف دبي دليب مايلر، وامل�شت�شار 
الثقايف يف املكتبة الوطنية ال�شنغافورية كاثرينا يل بزيارة للمركز 
املركز يف احلفاظ  اطلعا على جتربة  بتاريخ 2011/2/26م حيث 
على املرياث الثقايف الإن�شاين، وجاءت هذه الزيارة من امل�شت�شارة 
لل�شوؤون  الدولة  وزير  زيارة  بعد  ال�شنغافورية  الوطنية  املكتبة  يف 
فيها  اأبدى  والتي  اأ�شهر  عدة  قبل  ر�شيد  العابدين  زين  اخلارجية 
اإعجابه ال�شديد بتجربة املركز، حيث وجه بقيام مثل هذه الزيارات 

من اأجل تبادل اخلربات الثقافية بني البلدين.
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جمعة  مــــركــــز  �ـــشـــهـــد 
والرتاث  للثقافة  املــاجــد 
القنا�شل  من  اأربعة  زيــارة 
املعتمدين يف الدولة، حيث 
قام القن�شل العام الرو�شي 
يف دبي والإمارات ال�شمالية 
�شعادة �شريجي كرا�شنوغور 
جمعة  مــركــز  اإىل  ــارة  بــزي
املاجد للثقافة والرتاث يوم 
الأحد 2011/2/20 والتقى 
املاجد  جــمــعــة  بــالــ�ــشــيــد 
وتباحثا  املـــركـــز،  رئــيــ�ــس 
الثقافية  املــوا�ــشــيــع  يف 

من  القن�شل  لكون  نــظــرًا  ال�شت�شراقية  والــدرا�ــشــات  امل�شرتكة، 
املهتمني يف هذا املجال، ويف نهاية اللقاء قام ال�شيد جمعة املاجد 
باإهداء القن�شل ال�شيف كتاب رباعيات اخليام مرتجمًا اإىل ثماين 

لغات منها الرو�شية.
كما قام القن�شل الفل�شطيني اجلديد يف دبي والإمارات ال�شمالية 
بتاريخ  املركز  اإىل  بزيارة  املرافق  والوفد  ر�شوان  قا�شم  �شعادة 
الذي هناأه  املاجد  ال�شيد جمعة  ا�شتقبالهم  وكان يف   2011/2/23
مبن�شبه اجلديد، وتباحثا يف املو�شوعات الثقافية امل�شرتكة و�شبل 
دعم الثقافة الفل�شطينية وتثبيت الهوية العربية لل�شعب الفل�شطيني، 

زيارة قناصل روسيا وكوريا الجنوبية وفلسطين وسنغافورة

املنظمة  اللجنة  وفد من  الأربعاء 2011/2/16  املركز �شباح  زار 
للموؤمتر الدويل الذي يقام حتت رعاية �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
جامعة  يف  الإ�شلمية  والدرا�شات  ال�شريعة  كلية  وتنظيم  القا�شمي، 
ال�شارقة بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف بال�شارقة، بعنوان "اأثر 

الوقف الإ�شلمي يف النه�شة العلمية".
الدكتور  من  تكون  الذي  بالوفد  املاجد  جمعة  ال�شيد  التقى  وقد 
با�شم  والدكتور  املجتمع،  ل�شوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  طاهر  �شلح 
عبد  والدكتور  العلمي،  والبحث  العليا  الدرا�شات  كلية  عميد  عتيلي 
احلق حمي�س رئي�س ق�شم الفقه واأ�شوله، والأ�شتاذ عبداهلل عبدالغفار 
ال�شريف م�شوؤول مكتب املنح والرعايات، والأ�شتاذ حممد اأحمد بن 

دخني مدير املركز الإعلمي باجلامعة.
كلمة  لإلقاء  املاجد  جمعة  لل�شيد  الدعوة  توجيه  اللقاء  يف  وجرى 
يف املوؤمتر الذي �شيقام يف 4-5 مايو 2011 نظرًا للدور البارز الذي 
املاجد  جمعة  ملركز  تاأ�شي�شه  خلل  من  الوقف  مو�شوع  يف  به  يقوم 

وكلية الدرا�شات الإ�شلمية والعربية واملدار�س الأهلية اخلريية وبيت 
اخلري، وقد لبى ال�شيد جمعة املاجد الدعوة، واأبدى اهتمامه الكبري 
لأهمية مو�شوع الوقف ودوره يف دعم اأعمال اخلري واحلركة العلمية يف 
املجتمع. كما دعا اإىل اإن�شاء قانون موحد للوقف، لت�شجيع النا�س عليه 
وحلمايته على مر ال�شنني.وا�شتمع الوفد من ال�شيد جمعة املاجد اإىل 

الدور الذي يقوم به املركز يف خدمة العلم والباحثني.

زيارة وفد مؤتمر الوقف بجامعة الشارقة 
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زيارات

ح�شن عبا�س بور وزوجته من اإيران
2011-3-7-6 

نوكو كي�شيدا رئي�س املركز الثقايف الياباين بدبي 
ووالداها وابنها �شيف 2011-3-7

خ�شر الغامدي وعبد اهلل الغامدي باحثان من جدة 
2011-2-2 بال�شعودية 

وفد من دائرة ال�شوؤون الإ�شلمية والعمل 
اخلريي باأم القيوين 2011-2-2

ال�شيخ مفتي �شادق حميي الدين - دار الق�شاء والإفتاء 
باجلامعة النظامية يف حيدر اأباد بالهند 2011-1-3

نا�شر املطرو�شي مدير العلقات العامة وخلود مطر 
مدير اإدارة ال�شرتاتيجية والتطوير مبوؤ�ش�شة الأوقاف 

و�شوؤون الق�شر بدبي 2011-2-3

خالد هبا�س مدير الق�شم الثقايف والفني بالقن�شلية 
بدبي 2011-1-5 الفل�شطينية 

اأر�شلن �شليمان م�شاعد ر�شاد ح�شني مبعوث اأوباما ملنظمة 
املوؤمتر الإ�شلمي والقن�شل الأمريكي بدبي 2011-3-23
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زيارات

د. جاتني �شيناين مدير ا�شت�شارات و�شاره دياب م�شت�شار 
اإداري يف موؤ�ش�شة طلل اأبو غزالة 2011-1-9

زيارة ال�شيد حممد كياين هفت لنج مدير دائرة اأبو 
الريحان حممد بن اأحمد البريوين يف دار املعارف 

بطهران 2011-3-9

زيارة ال�شيد ديفيد لر�شن باحث يف املخطوطات 
العربية من اأمريكا 2011-2-10

تي�شري اخلطيب �شاعر وكاتب فل�شطيني مقيم يف اأملانيا 
وزوجته 2011-1-12

د. عارف الزغول رئي�س ق�شم اللغات ال�شامية وال�شرقية 
يف جامعة الريموك بالأردن 2011-1-20

عبد احلميد ديوان باحث وكاتب �شوري من حلب مهتم 
بالرتاث 2011-1-20

وفد من مدراء �شركة هيونداي ال�شرق الأو�شط 
2011-1-18

د. را�شد دياب فنان ت�شكيلي �شوداين
2011-1-25 
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زيارات

د. اأحمد حممد عبد اهلل العلي كلية الآداب جامعة الكويت 
2011-2-26

الدكتور بكري حمودين من جامعة اأدارار والأ�شتاذ حممد 
�شعيد من جممع املنار التعليمي باجلزائر

2011-3-26 

اأ.د حممد زكي حممد خ�شر ق�شم الهند�شة الكهربائية يف 
اجلامعة الأردنية 2011-1-31

الدكتور حممد مروان دهان طبيب مهتم بالرتاث مقيم 
يف اأملانيا وزوجته وابنته 2011-3-21

حممد عبد الرحمن النافع مدير مكتب الندوة العاملية 
لل�شباب الإ�شلمي يف الأح�شاء بال�شعودية 2011-1-20

نعيمة عطوي ويزن ال�شايب من املوارد الب�شرية يف 
قناة الظفرة الف�شائية 2011-2-22

اإينا�س �شو�شان واألي�شون ماكدونالد من �شركة داتون 
للأر�شفة الإلكرتونية بدبي 2011-3-22

د. اأحمد الق�شاة النائب يف الربملان الأردين
2011-1-23 

16



17

زيارات

م�شاركة املركز يف ملتقى ثقافات وتراث ال�شعوب 
يف مدر�شة ال�شعادة بدبي 2011-2-8

وفد من مدر�شة وادي احللو يف ال�شارقة
2011-1-31 

وفد من طلب جامعة روت�ش�شرت للتكنولوجيا باأمريكا 
2011-1-29

م�شاركة املركز يف ملتقى اجلاليات يف جامعة ال�شارقة 
مع النادي الإماراتي والفل�شطيني بتاريخ 2011-3-24 

وفد من طلب مدر�شة دبي كرمل
2011-1-23 

زيارة وفد من كلية املجتمع - جامعة ال�شارقة فرع 
خورفكان 2011-3-23

17

زيارة طلب مدر�شة دبي الدولية
2011-2-10 

د. عبد الكرمي اأبو خ�شان عميد �شوؤون الطلبة يف جامعة 
بري زيت برام اهلل يف فل�شطني 2011-1-2
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إتحاف األحباب

ال�شليمانية  باملدر�شة  املدر�س  امل�شري احلنفي،  الّدين  �شهاب  بن حممد مكي احل�شيني احلموي  اأحمد   : هو  الأرجوزة  �شاحب هذه 
واحل�شنية مب�شر القاهرة، وتوىل اإفتاء احلنفية، وتويف رحمه اهلل �شنة 1098هـ، و�شنف كتبا كثرية، من اأ�شهرها غمز عيون الب�شائر 
امل�شائل  وعقال  الفوائد  و�شمط  ال�شافعي،  مناقب  النفي�س يف  والدر  والت�شال  القرب  ونفحات  والنظائر لبن جنيم،  الأ�شباه  �شرح  يف 

ال�شوارد، وغريها.
كتاب  وهو  الفوائد،  �شمط  كتابه  من  الأ�شحاب(  م�شائل  طبقات  ببيان  الأحباب  )اإحتاف  �شماها  التي  الأرجوزة  هذه  اخرتنا  وقد 
لي�شهل  املوؤلف  نظمها  متنوعة  م�شائل  عن  عبارة  والكتاب  بك،  خ�شرو  غازي  مكتبة  ن�شخة  منها  املركز،  يف  ن�شخ  عدة  منه  خمطوط 

حفظها، وجعل لكل منها عنوانا.

إتحاف األحباب ببيان طبقات مسائل األصحاب

الأرجوزة : 
الإتقان ذو  �ـــــــــشـــــــــّنـــــــــف  مــــــــــــــا  النعمان اأول  خـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــة   حمــــــــــــــمــــــــــــــد 
الفوائد ذو  ــــــــغــــــــري  ــــــــ�ــــــــش ال ـــــــــــــع  الفرائد اجلـــــــــــــام ذو  املـــــــــبـــــــــ�ـــــــــشـــــــــوط  ـــــــــــــعـــــــــــــده   وب
ظهْر ــــــــــــده  ــــــــــــع ب الــــــــــكــــــــــبــــــــــري  الدرر واجلـــــــــــــــــامـــــــــــــــــع  ــــــــد  عــــــــق ــــــــا  ــــــــم ك الــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــادات   ثــــــــــــم 
رَيْ ال�شِّ مــــــــــــولنــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــف  اأّل كالغرر وبـــــــــعـــــــــدهـــــــــا  ـــــــــــــــارت  و�ـــــــــــــــش نـــــــفـــــــعـــــــهـــــــا   فـــــــــــعـــــــــــّم 
الرواية بــــــــــــــظــــــــــــــاهــــــــــــــر  الدراية وهـــــــــــــــــــــــــــــــــذه  اأولـــــــــــــــــــــــــو  حـــــــــقـــــــــا   يـــــــــدعـــــــــونـــــــــهـــــــــا 
التي الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــوادر  ـــــــــل  ـــــــــائ ـــــــــش ـــــــــ� م فاأَْثِبِت ثــــــــــــــــم  ــــــــــــْت  ــــــــــــَل َخ ـــــــًا  ـــــــم حـــــــت هــــــــــــــذه   عــــــــــن 

تلي ــــــــــوى  ــــــــــت ــــــــــف ال مــــــــ�ــــــــشــــــــائــــــــل  ــــــــــا  ــــــــــده ــــــــــع جلي وب ـــــــــا  حـــــــــق ـــــــا  ـــــــه ـــــــع ـــــــف ن ـــــــــــــــات  ـــــــــــــــع ـــــــــــــــواق  وال
الكتب يف  ذكـــــــــــــــــــرت  قــــــــــــد  ــــــــــي  ــــــــــت ال املذهب وهــــــــــــــــي  اأهـــــــــــــــــــــل  قـــــــــــــــــول  عـــــــــــــن   عـــــــــــــــاريـــــــــــــــًة 
العرفان ذي  الـــــــــــقـــــــــــوم  النعمان مـــــ�ـــــشـــــتـــــنـــــبـــــطـــــات  مــــــــــــــــذهــــــــــــــــَب   الـــــــــــتـــــــــــابـــــــــــعـــــــــــني 
العامل يــــــــحــــــــيــــــــى  ـــــــــــــن  ب نــــــــ�ــــــــشــــــــر  القا�شمي كــــــــمــــــــثــــــــل  الإمــــــــــــــــــــــام  الــــــــــفــــــــــرد   واملـــــــــــــاجـــــــــــــِد 
الأ�شحاب ــــــــــل  ــــــــــائ ــــــــــش مــــــــــ� الكتاب وهــــــــــــــــــــــــــــذه  يف  ـــــــــب  ـــــــــي ـــــــــرتت ال ــــــــى  عــــــــل  جـــــــــــــــــــاءت 
الدين ـــــــــــــي  ر�ـــــــــــــش مــــــــــــــــولنــــــــــــــــا  التمكني حمـــــــــــيـــــــــــط  ذي  ـــــــــنـــــــــحـــــــــريـــــــــر  ال ـــــــــــــامل  ـــــــــــــع  ال
اأعلم ــــــــــــــــــادة  �ــــــــــــــــــش مــــــــــــــــــن  الأق�شام وغــــــــــــــــــــــــــــــريه  هــــــــــــــــــذه  يف  ـــــــــطـــــــــوا  خـــــــــل  قــــــــــــــد 
الدوام عـــــــــــــلـــــــــــــى  هلل  واخلزام واحلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــد  املــــــــ�ــــــــشــــــــك  َعـــــــــــــــــــــــْرف  ـــــــــــــــاح  ف  مــــــــــــا 
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إتحاف األحباب

مو�شوع الأرجوزة:
حيث  من  طبقات  ثلث  على  املذهب  م�شائل  احلنفية  ي�شنف 

اعتمادها راأيا راجحًا مقدمة يف املذهب:
حممد  موؤلفات  من  وهي  الرواية،  ظاهر  كتب   : الأوىل  الطبقة 

ابن احل�شن، وهي:
واثنتني  وخم�شمائة  األف  نحو  على  وي�شتمل  ال�شغري:  اجلامع   .1
عن  يو�شف  اأبو  رواه  ما  فيها  جمع  )1532(م�شاألة،  وثلثني 

اأبي حنيفة رحمه اهلل تعاىل.
اإلينا من  اأكرب ما و�شل  بـــ » الأ�شل »، وهو  املب�شوط: ويعرف   .2

موؤلفات حممد بن احل�شن.
اأبي حنيفة  وا�شطة عن  الكبري: جمع فيه ما رواه بل  اجلامع   .3

رحمه اهلل تعاىل.
تاأليف اجلامع الكبري تذكر فروعا مل  : ملا فرغ من  الزيادات   .4
يذكرها فيه ف�شنف كتابا اآخر ليذكر فيه تلك الفروع و�شماه 
ليذكر  اآخر  كتابا  ف�شنف  اأخرى  فروعا  تذكر  ثم  الزيادات، 
فيه تلك الفروع الأخرى و�شماه »زيادات الزيادات« فقطع عن 

ذلك ومل يتمه. كذا قاله قا�شي خان يف �شرحه.
ال�شغري«،   »ال�شري  كتاب  و  الكبري«  »ال�شري  كتاب  وله  ال�شري:    .5
وي�شتمل كتاب ال�شري على اأحكام الإ�شلم يف اجلهاد واحلرب 
وال�شرتقاق،  والفدية  والغنائم  والأمان  واملوادعات  وال�شلح 
حاجي  قال  اأعقابها.  ويف  احلروب  يف  يكون  مما  ذلك  وغري 
من  ان�شرافه  بعد  �شنفه  م�شنفاته  اآخر  )وهو  خليفة: 

العراق(.
و�شميت هذه الكتب بظاهر الرواية؛ لأنها رويت عن حممد بن 

احل�شن بروايات ثقات، فهي ثابتة عنه اإما متواترة اأو م�شهورة.
الطبقة الثانية : م�شائل النوادر

املذكورة،  الكتب  غري  يف  الأئمة  عن  رويت  التي  امل�شائل  وهي 
والرقيات،  كالكي�شانيات،  احل�شن:  بن  ملحمد  اآخر  كتاب  يف  اإما 
واجلرجانيات، والهارونيات، واإما يف كتب اأخرى غري كتب حممد 
ابن احل�شن كاملجرد للح�شن بن زياد، وكتب الأمايل، وهي الكتب 

عليه  اهلل  فتح  مبا  فيتكلم  تلميذه،  وحوله  العامل  يقعد  كان  التي 
�شماعة  ابن  : كروايات  املتفرقة  الروايات  التلمذة.ومنها  ويكتب 
ه�شام،  ونوادر  �شماعة،  ابن  ونوادر  حممد،  اأ�شحاب  من  وغريه 

ونوادر ابن ر�شتم وغريه.
الفتاوى والواقعات الثالثة:  الطبقة 

وهي م�شائل ا�شتنبطها املتاأخرون ملا �شئلوا عنها ومل يجدوا فيها 
اأ�شحابهما،  واأ�شحاب  وحممد  يو�شف  اأبي  اأ�شحاب  وهم  رواية، 
وقد  �شلم،  بن  القا�شم  الن�شر  واأبي  يحيى  بن  ن�شري  كمثل 
ظهرت  واأ�شباب  لدلئل  املذهب  اأ�شحاب  يخالفوا  اأن  لهم  يتفق 
فيه  الذي جمع  لل�شمرقندي  النوازل  كتاب  الكتب  ومن هذه  لهم. 
فتاوى املتاأخرين املجتهدين من م�شايخه و�شيوخ م�شايخه.وكذلك 
وجامع  ال�شهيد،  وال�شدر  للناطفي  والوقعات  النوازل  جمموع 

قا�شيخان، وكتاب اخلل�شة.
كتابه  يف  ال�شرخ�شي  الدين  ر�شي  �شار  الرتتيب  هذا  وعلى 
الرواية،  ظاهر  هي  التي  الأ�شول  م�شائل  اأول  ذكر  فاإنه  املحيط، 

ثم النوادر، ثم الفتاوى والواقعات.
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بلطائف  وخ�شهم  النعم،  اآدم  بني  على  اأ�شبغ  الذي  هلل  احلمد 
بجوامع  املخ�شو�س  حممد  نبينا  على  وال�شلم  وال�شلة  احلكم، 
الكلم، وبعد فهذه اأبيات فيها موعظة وتذكري وحكمة، جمعتها اأثناء 
تدقيقي للمخطوطات يف مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث اأحببت 

اأن اأدونها فاأن�شرها لعلها تنفع غافل، اأو تذكر نا�شيا.
في التذكير بمصير اإلنسان :

كتب النا�شخ حممد حجاج اإبراهيم ال�شافعي �شنة 1267هـ يف اآخر  
اجلزء الثاين من كتاب الدر املختار �شرح تنوير الأب�شار للح�شكفي 

)1088هـ(، هذين البيتني:
اأنني �شك  ل  اأيقنت  وقد  �شتبلى عظامي واحلروف روا�شخكتبت 
على من لهذا اخلط باليد نا�شخ رعى اهلل قومًا عاينوا فرتحموا

لقد كان ما ذكر فرحمه اهلل واأجزل له املثوبة . والن�شخة التي دونت 
املاجد  اأ�شلية حمفوظة يف مركز جمعة  ن�شخة  الأبيات  عليها هذه 

للثقافة والرتاث بدبي برقم )2157(.
دّون اأحد الن�شاخ هذين البيتني: 

جميل بــخــط  كــتــابــي  ــبــت  طويلكــت وعـــمـــر  كـــثـــري  بــجــهــد 
يومًا اإن جاء  املــوت  قليلاأخــاف من  بـــ�ـــشـــيء  كـــتـــابـــي  يـــبـــاع 

)خمطوط حمفوظ برقم املركز)قر�س 7145( �شراييفو)6711/ 
ورقة 93(

اآخر  بعد 1358هـ( يف  يو�شف علي)ت  الدين بن مل  كتب فخر 
اجلزء العا�شر من �شرح الأخبار لنعمان بن  حممد ال�شيعي ن�شخة 

املكتبة اليو�شفية يف بي�شاور بباك�شتان البيت الآتي:
اإذا ما مت من يقراك بعديكتبتك يا كتاب فل�شت اأدري

وفوق تدبيرنا هلل تدبير :
الأََنام/ د  �َشيِّ اأحاِديث  �َشْرح  يِف  الَكلم  )اإِْحَكاُم  كتاب  يف  ورد 
ال�شافعي( املحفوظ يف مكتبة نا�شر  اأحمد بن �شعيد  اإ�ْشَماعيل بن 
 )52( امَلْكَتَبِة:  يف  امَلْخُطوِط  )َرْقُم  العماين  اخلرو�شي  را�شد  بن 

اأ�شعاٌر منها:
ي ِلَغرْيِ وَغــــًدا  يِل  الَيْوَم  اللَّـَيايِلاأََراُه  ُتْبـــِليِه  �َشْوَف  َمَتـاٌع 
ِلَنْق�ٍشي فائــــدة  اأيُّ  يِل  ِبِه َر�ْشِمي، وَقـــْويِل اإِنَّ َذا يِل؟فُقـْل 
َتِليِه ما  احَلِقيَقِة  يِف  يني يف الِقَيــــامة اأْو �ِشَمايِلِكَتــــاِبي  مَيِ

ومنها:
ُتَراٍب ِمْن  ِو�َشـــاِدي  اأَْم�َشى  ِحيِماإَِذا  الرَّ بِّ  الـــرَّ ـــاِوَر  جُمَ وِبــتُّ 

وُقولوا  ـــْيَحاِبي  اأُ�شَ يِل  َقِدْمَت على كرمِيفَهـنُّوا  الُب�ْشــرى  لَك 

ومنها:        
ــرء اأمـــرًا ثــم يربمه املقاديريــحــاول امل عنه  فتنق�شه  حتما 
له لي�س  الأمــر  اأن  املــرء  وتاأخريي�شلم  تـــقـــدمي  ــه  ــي ف لـــه  ول 
نظر ــا  ــن اأحــوال يف  تدبريوللمهيمن  هلل  ـــا  ـــرين ـــدب ت وفــــــوق 

في الحث على طلب العلم :
احل�شن  بن  ملحمد  ال�شغري  اجلامع  من  ن�شخة  اآخر  يف  جاء 
اهلل  عبد  مكتبة  يف  حمفوظة  858هـ،  �شنة  يف  من�شوخة  ال�شيباين، 
بن عبا�س يف الطائف برقم)4/143(، ومنها �شورة يف مركز جمعة 

املاجد برقم) قر�س/9620(:
ـــعـــود رطب قابلتــعــلــم يـــا فــتــى وال ــذهــن  وال لــني  وغ�شنك 
وف�شل عــزا  فتى  يا  قائلفح�شبك  واأنت  احلا�شرين  �شكوت 

الناظري،  اهلل  لعبد  الفرائ�س  جواهر  من  ن�شخة  على  وكتب 
املحفوظة يف جامع حوث، يف اليمن:

واعجل فقد خلق الإن�شان من عجليا طالب العلم ل تركن اإىل الك�شل
مذاقته ــــر  م ــــــــه  اأول ـــم  ـــعـــل الع�شلال مــن  اأحــلــى  اآخـــره  لكن 
اأعـــوذ بــاهلل مــن قــول بــل عملف�شرب النف�س يف ك�شب العلوم وقل

في الحث على التحلي بحسن الخلق :
يف فوائد منقولة من تذكرة علي بن جار اهلل املكي اأحلقت يف اآخر 
اجلزء الأول من )الفتاوى الأ�شعدية لأ�شعد بن اأبي بكر الأ�شكداري 
املدين احلنفي( ن�شخة مكتبة عبد اهلل بن عبا�س يف الطائف، قراأت 

هذه الأبيات بتاريخ:2004/7/4م:

الر�شى باأخلق  النا�س  ثمنعا�شر  مــن غــري  الأحــــرار  متلك 
فلقد ذل  احلـــلـــم  يف  ــقــل  ت �ــشــاد اأهـــل احلــلــم يف كــل زمن ل 
م�شلكًا عــلــيــهــم  لــلــ�ــشــرب  ومناإن  مــن  اإل  فيه  يــرقــى  لي�س 

 في حقيقة االغتراب :
خمطوطة   من  اأ�شلية  ن�شخة  من  العنوان  ورقة  على  *كتب 
)الطريقة املحمدية للربكلي( املحفوظة يف مركز جمعة املاجد برقم 

على أهداب المخطوطات
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)1690(، وهذان البيتان لبن الوردي مع اختلف يف الرواية:
اأر�س بــكــل  الــغــريــب  الثلوجاإقـــامـــات  على  الق�شور  كبنيان 
البنايا تــنــهــدم  الــثــلــج  لقد عزم الغريب على اخلروجيــــذوب 

في حقيقة الملك :
على راأ�س الورقة الأوىل: من ن�شخة من �شياء القلوب �شرح جلء 
يف  املحفوظة  الزجناين)ت1100هـ(،  ح�شن  بن  لإ�شحاق  القلوب 

مكتبة غازي خ�شرو يف �شراييفو برقم 7619:
ويكفيك قول النا�س فيما ملكته    لقد كان هذا مرة لفلن

في تفريج الهم:
الأ�شول/ علم  اإىل  الو�شول  �شمت  �شرح  من  ن�شخة  على  كتب 

الأقح�شاري، املحفوظة يف مكتبة دار اإ�شعاف الن�شا�شيبي  )ينظر: 
الفهر�س76/1(، والبيتان للبهاء زهري: 
اإن همًا ل يدوم     قل ملن يحمل هما  

ت هكذا تفنى الهموم كيفما تفنى امل�شرا 
من لطائف مصطلحات المحدثين:

وال�شكوىاأحاديث ع�شقي بني اأهل القرى تروى الــتــاأوه  عني  معنعنها 
ومر�شلها دمعي وم�شكلها البلوىم�شل�شلها وجدي وم�شندها الأ�شى
اأهوىوت�شحيحها �شقمي و�شربي غريبها الــذي  لعز  ذيل  واأح�شنها 
باأ�شرها الو�شاة  اأحــاديــث  فمو�شوعة ل حكم فيها ول فتوىواأمــا 

املخطوط:عنوانه املنهاج
امل�شدر:جممع الذخائر الإ�شلمي يف اإيران رقم 491.

في أقسام الوقت:
مما ن�شب اإىل علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه هذه الأبيات :

املعايل تكت�شب  ــكــد  ال ــقــدر  الليايلب �شهر  الــعــل  ــرد  ي ومــن 
ليًل يـــنـــام  ثـــم  الـــعـــز  اللآيليـــــروم  طلب  من  البحر  يغو�س 
اجلبال قلل  من  ال�شخر  الرجاللنقل  ذل  مـــن  اإيل  اأحــــب 
عار الك�شب  يف  للفتى  ال�شوؤالوقــالــوا  ذل  يف  ــار  ــع ال فــقــلــت 
عامًا �شتني  الفتى  عــا�ــس  الليايلاإذا  تفنيه  العمر  فن�شف 
�شمالون�شف الن�شف مي�شي لي�س يدري اأو  ميـــني  يف  تــقــ�ــشــى 
و�شيب اأمـــرا�ـــس  الــعــمــر  ـــع  والعيالورب الــتــفــكــر  يف  ــغــل  ــش و�
املثالفــحــب املـــرء طـــول الــعــمــر قبح هــــذا  عــلــى  ــه  ــمــت وقــ�ــش

الأبرار  والعلماء  الأقمار  الأئمة  ذكر  يف  الأب�شار  املخطوط:ريا�س 
جلمال الدين بن اإبراهيم.

امل�شدر:مكتبة ح�شني الكب�شي يف اليمن.

ومما قيل في الزهد:
�شنينا تــواتــيــنــا  ــا  ــي ــدن ال حيناهـــب  ومتـــــر  ــــــارة  ت فـــتـــعـــذب 
يبقى لي�س  ب�شيء  نفعي  للوارثيناومــا  اإذن  ـــــه  ـــــرك واأت
يحثى عــلــيــك  بــالــرتاب  ـــاأين  نادبينا ك حــولــك  ــــالإخــــوان  وب
زادت ثــم  جهنم  زفـــرت  باملذنبيناوقـــد  يل  كــيــف  ـــي  ـــه اإل

خمطوط يف الطب.
دار الكتب امل�شرية، طب حليم 12324/23.

مما قيل في األدب:
قال برهان الدين بن اأبي �شرف املقد�شي ال�شافعي:

وما �شوى العلم ما يل فيه من اأربل �شيء عندي ي�شاوي لذة الأدب
خلدمته اأوقــاتــي  �شائر  وذاك مني لعمري اأف�شل القرب�شرفت 
مباحثه من  كــوؤو�ــس  اأديـــرت  تهزين ن�شوة عظمى من الطرباإذا 
عن املنا�شب بل عن �شائر الرتبكفى به �شرفًا يل يف الورى وغنى

املخطوط: اجلوهر الثمني تاريخ تيمور 1492.
مما قيل في التاريخ:

من نظم: اأحمد بن حممد اخل�شراوي:
�شخ�س التاريخ  طالع  ما  كــل جيلاإذا  واأبــ�ــشــر  الــدنــيــا  راأى 
الربايا مــن  يــكــون  مــا  ـــال وقيلواأدرك  مـــن الأحــــــوال مـــن ق
فعل ــــل  ك يف  ـــــــــاوؤه  ذك اجلميلوزاد  فــعــل  حـــبـــذا  جــمــيــل 
عام ــف  لأل يعي�س  مــن  جليلف�شاها  �ــشــدر  ذي  كــل  ومــار�ــس 

املخطوط:نزهة الفكر.
امل�شدر:دار الكتب امل�شرية: تاريخ تيمور 1970.

مما قيل في الشكر:
واإمنا ال�شريف  ملجل�شك  نعمائهاأهدي  من  ما حزت  له  اأهــدي 
مائهكالبحر ميطره ال�شحاب وما له مــــن  لأنـــــــه  عـــلـــيـــه  مــــن 

املخطوط:مولد النبي.
امل�شدر: دار الكتب امل�شرية: تاريخ تيمور 1751.

ومن اأبدع ما قراأت يف ال�شوق هذه الأبيات :
�شوق  ـــار  ن فـــــوؤادي  ويف  ان�شكابكــتــبــت  ولــلــدمــع  ــهــب  ل ــهــا  ل
دمعي ال�شطر  بــل  الــنــار  الكتابولـــول  لحـــرتق  الــدمــع  ولـــول 

ر�شالة نور الدين.
امل�شدر:دار الكتب امل�شرية اأدب 1022.

اإعداد الدكتور هادي فرحان 
ق�سم املخطوطات
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إسهامات العلماء األكراد
في بناء الحضارة اإلسالمية

خالل القرنين السابع والثامن الهجريين 
)13-14م(

)العلوم النظرية(
تاأليف : الدكتورة تريفة اأحمد عثمان الربزجني 

الطبعة الأوىل 2010م
�سركة دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان

ق�شمته  الدكتوراه،  درجة  لنيل  مقدم  بحث  بالأ�شل  الكتاب  هذا 
الباحثة اإىل �شتة ف�شول، جاء الف�شل الأول ف�شًل متهيديًا يعرف 
واأما الف�شل  البحث ودوافع اختيار املو�شوع والهدف منه.  بهيكلية 
األقى ال�شوء على اخللفية التاريخية للأكراد واأ�شولهم  الثاين فقد 
اإىل انت�شار الإ�شلم يف بلدهم. ويف الف�شل الثالث حتدثت الباحثة 
والثقافية خلل  والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  الأو�شاع  عن 
الرابع ركزت على  ال�شابع والثامن الهجريني. ويف الف�شل  القرنني 
الكتاتيب  مثل  التعليمية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  يف  الأكراد  اإ�شهامات 
الزوايا والربط  الثقافية مثل  الأن�شطة  واملدار�س وامل�شاجد ومراكز 
ذكرت  اخلام�س  الف�شل  يف  ثم  وغريها.  واملكتبات  واخلانقاهات 
الباحثة اإ�شهامات العلماء الأكراد يف احلياة العلمية، وف�شلت احلديث 

وعلوم  ال�شرعية  العلوم  عن 
وامل�شاهمات  العربية  اللغة 
كالفل�شفة  الأخرى  العلوم  يف 
واملنطق والتاريخ والت�شوف. 
ال�شاد�س  الف�شل  وختمت يف 
الأكراد  العلماء  باإ�شهامات 
ال�شيا�شية  الجتاهات  يف 
والفكرية واأثرهم يف مواجهة 
مواجهة  ويف  ال�شيعي  املد 
كما  واملغول،  ال�شليبيني 
الجتاه  يف  اأثرهم  ذكرت 
مواجهة  ودورهم يف  الفكري 

الت�شوف الفل�شفي، ويف اإثراء الرتاث الإ�شلمي.
املدار�س  باأ�شماء  جداول  اأعدت  الباحثة  اأن  الكتاب  مييز  ومما 
وموؤ�ش�شيها من الأكراد، ذكرت فيها 57 مدر�شة ودارًا للقراآن الكرمي 
واحلديث. كما اأعدت جداول اأخرى للعلماء الأكراد ق�شمتهم بح�شب 
الفنون،  خمتلف  يف  عاملا   419 جمموعه  ما  فذكرت  تخ�ش�شاتهم 
وجدوًل اآخر ملوؤلفات العلماء الأكراد ذكرت فيه 541 كتابًا، ومل تن�س 
ن�شيب املراأة الكردية من املو�شوع فذكرت 13 حمدثة ا�شتهرت يف 

تلك الفرتة، كما ذكرت دور املراأة الكردية يف املجالت الأخرى.
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الشيخ علي الليثي
)1896 – 1821(

شاعر الخديوي إسماعيل والخديوي توفيق
)جل ما كتب عنه في مختلف المصادر 

وذكر بعض أصدقائه(
اإعداد : فهد حممد نايف الدبو�س

الدبو�س  نايف  حممد  فهد  ومركز  مكتبة   : النا�سر 
للرتاث الأدبي – الكويت

�سنة الن�سر : 2010
مو�شوع الكتاب وا�شح من عنوانه، فقد جمع فيه املوؤلف ما 
ُكتب عن ال�شاعر علي الليثي، من 25 �شخ�شية اأدبية وثقافية 

كتبت عنه يف موا�شع متعددة.
اإ�شماعيل الذي حكم م�شر  وال�شاعر كان ندميا للخديوي   
اإىل �شنة 1879، وكان ندميا للخديوي توفيق  من �شنة 1863 
الذي توىل حكم م�شر بعد عزل والده �شنة 1879 اإىل وفاته 

�شنة 1892، وعلى الرغم من ذلك لي�س له ديوان مطبوع.
قيل اإنه اأو�شى اأن ل يطبع ديوانه، وقيل اإنه لعن من يطبعه، 

يف  ال�شبب  اأن  بع�شهم  وذكر 
اأن  اأراد  الذي  املديح  ذلك 
حياته،  اآخر  يف  عنه  يتوب 

واهلل اأعلم.
الكتـــــــــاب  ويـــــتــــــرجــــــم 
�شخ�شية  ع�شـــــرة  خلمــ�س 
ومن  الليــــثي  اأ�شدقــــــاء  من 
اأحمد  منهـــــــم  عا�شــــرهم، 
والأمري  بــــــــــا�شـــا،  زكــــــي 
اأر�شــــــــلن،  �شــــكـــــــيــــــــــب 

توفيق،  واخلديوي  اإ�شماعيل،  واخلديـوي   ، با�شـــــــا  وخمتار 
وغريهم.

ومن جميل �شعره، ق�شيدة قالها يف مدح توفيق ومطلعها: 
من يع�سق املجد ل ي�سِغ لعذال

وهل ثنى العذل �سّباً هام باخلاِل   
  فانه�ض بجد اإىل جمد حتاوله

وا�ست�سهل ال�سعب ل تعباأ باأهوال     



جديد مكتبة المركز

ثبت ابن عابدين
المسمى

عقود الآللي في األسانيد العوالي
وهو تخريج ألسانيد شيخه محمد شاكر 

العقاد
تاأليف : حممد اأمني بن عمر ال�سهري بابن عابدين 

حتقيق : حممد بن اإبراهيم احل�سني
الطبعة الأوىل1431هـ - 2010م

�سركة دار الب�سائر الإ�سالمية ، بريوت – لبنان
جمع املوؤلف هذا الثبت ل�شيخه العقاد الذي كان ممن عل �شنده 
يف احلديث، واأجاز له عدد من امل�شندين. وقد طبع هذا الثبت لأول 
مرة يف مطبعة الإن�شاف �شنة 1302هـ. ثم كانت هذه الطبعة التي 
اعتمد فيها املحقق على خم�س ن�شخ خمطوطة بالإ�شافة اإىل الن�شخة 
املطبوعة. وللمحقق �شند مت�شل يف رواية هذا الثبت واإجازات اأخرى 

للعلمة ابن عابدين يرويها عن م�شايخه.
الباب  اأبواب، جاء يف  ثلثة  اإىل  الكتاب  ابن عابدين  ق�شم  وقد 

وتراجمهم،  الأ�شياخ  ذكر  الأول 
الباب  وجاء  اإجازاتهم.  و�شور 
امل�شل�شلت.  بع�س  ذكر  يف  الثاين 
الأ�شانيد  ذكر  يف  الثالث  والباب 
امل�شانيد  وبع�س  ال�شتة  الكتب  يف 
وغريها من الكتب ال�شرعية واأتبعه 
بف�شل ذكر فيه �شند �شيخه العقاد 
اخلامتة  واأما  النعماين.  الفقه  يف 
الأحزاب  بع�س  ذكر  يف  فكانت 
اأ�شانيد طرق  بع�س  والأوراد وذكر 

ال�شوفية، والتلقني، والإلبا�س ، وغريها...
وكذلك ا�شتمل الكتاب على ترجمة ابن عابدين ل�شيخه   
عابدين  ابن  العلمة  اإجازات  جمموع  ثم  العقاد،  �شاكر  حممد 
الأديب  امل�شند  العلمة  جمعها  والتي  خطه  من  املنقولة  والفوائد 

حممد اأبو اخلري بن اأحمد عابدين )ت1342هـ(. 
فيه  الذي  الوثائقي  بامللحق  وختم  عابدين  ابن  ترجمة  ذكر  ثم 

ر�شائل لبن عابدين، واإجازات و�شور اإجازات اأخرى.

التفسح في اللغة
�سفيان  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  احل�سني  اأبي  رواية 

النحوي املتوفى �سنة 325هـ
حتقيق : الدكتور عادل هادي العبيدي

الطبعة الأوىل 2011م
دار دجلة ، عّمـان – الأردن

يقول املحقق: ) اأما مو�شوع الكتاب املو�شوم بـ "التف�شح" فاملراد 
به التو�شع يف التعبري ملعنى يريده، فاأنت ترى ال�شاعر يعطف مرفوعا 
على من�شوب ول يبايل بذلك فاإذا �شئل عن �شر ذلك قال: على ما 
ي�شووؤك وينووؤك، علينا اأن نقول وعليكم اأن تتاأولوا، فالعربي ل يعدل 

من تعبري اإىل تعبري اإل وي�شحبه عدول من معنى اإىل معنى.
والذي يبدو اأن الكتاب من كتب "املجاز اللغوي" فقد جاء الكتاب 

زاخرًا،ينثال انثيال باملجازات والت�شاعات اللغوية والأدبية(.
واأما موؤلف الكتاب فهو اأبو احل�شني عبد اهلل بن حممد بن �شفيان 
�شوى  امل�شادر  تذكر  مل  325هـ(،  )ت  اخلزاز  البغدادي  النحوي 
العلم، واثنني من تلميذه، له موؤلفات يف  اأخذ عنهم  ثلثة علماء 
فيه  اعتمد  التف�شح  كتاب  وحتى  مفقودة،  اأنها  يبدو  والنحو  اللغة 
)يــيـــل(  جامعة  مكتبة  عن  م�شورة  فريدة  ن�شخة  على  املحقق 

الأمريكية.
واأما   .. " الكتاب:  ومما جاء يف 
اهلل  فاإن  الأنبياء  ق�ش�س  اإعادة 
اإعادتها حكمة لطيفة.  تعاىل له يف 
فرقًا،  ُنزل  واإمنا  جملة،  ينزله  مل 
اإىل  ت�شري  تنزل  فرقة  كل  فكانت 
عن  وتعزب  وقتها  يف  احلا�شرين 
اآخرين، فيكون لكل حزب حظ. ومع 
املوعظة  �شمع  اإذا  الرجل  اأن  ذلك 
قدرها  خفي  عليه  ُتــعد  مل  ثم  مرة 

بها  فيزداد  مرارا  الآية  القارئ  يردد  وقد   ... و�شفها  عنه  وذهب 
ذو الفكرة تذكرة واعتبارا، قال اهلل تعاىل : "ليدبروا اآياته وليتذكر 
من  ال�شيء  قراءة  فيكون  اآياته،  ليقروؤوا  يقل  ومل  الألباب"،  اأولوا 
التلوة مرة جمزئة من اإعادتها حالة بعد حالة، بل قد ذم اهلل من 
اهلل  قال  يتاأملها،  فل  املعجزات  ويرى  يتدبرها،  فل  بالآيات  مير 
تعاىل: "وكاأين من اآية يف ال�شموات والأر�س ميرون عليها وهم عنها 

معر�شون"، اأي عن العتبار بها...".
وعنوان الكتاب الوارد يف �شورة املخطوط هو : كتاب التف�شح يف 

منثور اللغة ومنظومها واإعراب القراآن ال�شاهد بذلك لها.

2�
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السيرة الذاتية

الدكتور يو�شف حممد �شراب، فل�شطيني اجلن�شية، يقيم يف اإمارة 
عجمان، بالإمارات العربية املتحدة،

- عمل ملدة ) 42 ( �شنة اخت�شا�شيًا اجتماعيًا، وموجه خدمة 
اجتماعية، منها ) 32 ( �شنة يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف 
وزارة الرتبية والتعليم وجامعة الإمارات العربية املتحدة وحاليا يف 
املجتمعية  التنمية  جهود  دعم  اإدارة  يف  القرار  اتخاذ  دعم  مركز 

ق�شم دعم قطاع التنمية الجتماعية القيادة العامة ل�شرطة دبي.
- ع�شو يف جمعيات النفع العام وموؤ�ش�شات املجتمع املدين بالدولة.

- �شارك يف التدري�س يف العديد من اجلامعات احلكومية واخلا�شة 
بالدولة كاأ�شتاذ غري متفرغ.

الأوىل  دورتها  يف  التطوعي  للعمل  ال�شارقة  جائزة  على  حا�شل   -
باجلائزة  تنفيذي  فمدير  التحكيم  جلنة  يف  ع�شو  ثم  2003م 

وحاليا رئي�س جلنة التحكيم بها.
- رئي�س جلنة التحكيم يف جائزة ال�شارقة للتفوق والتميز الرتبوي 
يف دورتها 13 / 2007م، ورئي�س جلنة الخت�شا�س الجتماعي 

املتميز والأ�شرة املتميزة يف دورتها 14 / 2007 م  .
 - اجتماعية  �شوؤون  العلمية - ملجلة  البحوث  - ع�شو جلنة حتكيم 

جمعية الجتماعيني.

اأم  جمعية   ) التميز  درب  على  مواطنون   ( حتكيم  جلنة  ع�شو   -
املوؤمنني بعجمان .

- ع�شو جلنة حتكيم م�شابقة املعاقني املبدعني )دبي( .
ال�شلة  ذات  والفعاليات  الربامج  من  العديد  يف  م�شارك   -
املرئية  الإعلم  و�شائل  العمل يف خمتلف  بالتخ�ش�س وطبيعة 
من  عدد  يف  الن�شر  وكذلك  بالدولة،  واملقروءة  وامل�شموعة 

الدوريات املوؤ�ش�شية.
- جلنة تعديل النظام الأ�شا�شي واللئحة الداخلية جلمعية ك�شافة 

الإمارات .
- حا�شل على ال�شارة الدولية للتدريب الك�شفي ) قادة القادة(.

- حائز على عدد من اجلوائز الت�شجيعية والتقديرية عن امل�شاهمات 
الإمارات  دولة  عن  بحث  اأف�شل  ومنها  والرتبوية  الجتماعية 
�شمن جائزة العوي�س للدرا�شات والبتكار العلمي يف الدورتني 

الثانية والثالثة
- العمل يف التعداد العام لل�شكان 1980م م�شجل ، 1985م معاون ، 

1995م مفت�س ، 2005م مراقب عام .
- رئي�س جلنة جائزة الأم املثالية والأب املثايل التي ينظمها رواق 

عو�شة بنت ح�شني الثقايف دورة 2009م 
- مقرر اللجنة الفنية جلائزة الإمارات للعلماء ال�شباب منذ انطلق 

الدورة الأوىل 2009م.

مكتبة الدكتور يوسف شراب .. 
اجتماعية تخصصية بامتياز
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مكتبته

تاريخ  حتى  بلغت  التي   - �شراب  يو�شف  الدكتور  مكتبة  تعد 
مكتبة   - ن�شخة   13057 بواقع  عنوان   7186 العدد  هذا  اإ�شدار 
علوم اجتماعية بامتياز نظرا لتخ�ش�س الرجل وخدمته الطويلة 
يف هذا املجال، فقد و�شلت العناوين املتعلقة بهذه العلوم اإىل اأكرث 
من ثلثة اآلف، اأما ال�شق الآخر من متيز مكتبته فهو الدوريات؛ 
فقد زادت عناوينها عن الألف يف �شتة اآلف ن�شخة، من املجموع 

العام للمكتبة. 
وهو  اأ�شيل  ركن  من  اخلا�شة  املكتبات  من  مكتبة  لكل  بد  ول 
واجلغرافيا  التاريخ  اأما  الألف،  عناوينها  قاربت  التي  الديانات 
الآداب  تليها  اخلم�شمائة،  عن  عناوينها  زادت  فقد  والرحلت، 
يف  ومعها  وثلثني،  وخم�س  ثلثمائة  اإىل  عناوينها  و�شلت  التي 
نف�س املرتبة العلوم التطبيقية، ثم الفل�شفة وعلم النف�س تقل عن 

�شابقتها مبائة عنوان، وتقاربها املعارف العامة.
 اأما املو�شوعات التي تقل عدد عناوينها عن املائتني فاأبرزها 
ثم  ومن  واخلم�شني،  املائة  قليل عن  تزيد  التي  الطبيعية  العلوم 
عن  نافت  والتي  اللغات  واأخريا   ،125 اإىل  و�شلت  التي  الفنون 

ال�شبعني عنوانا.
علمية  ر�شالة  مائة  قرابة  �شمت  اأنها  املكتبة  به  متيزت  ومما 

)ماج�شتري ودكتوراه( بع�شها غري من�شور. واأكرث من 200 بحث 
ومنتديات  وندوات  موؤمترات  يف  عمل  كاأوراق  مقدمة  ودرا�شة 

فكرية علمية واجتماعية.
اإىل جانب 60 اإ�شدار خا�س ب�شاحب املكتبة يف �شورة كتب اأو 
بحوث من�شورة اأو اأوراق عمل قدمت يف لقاءات ومنتديات علمية.

ويعتز الدكتور يو�شف مبكتبته الك�شفية والتي �شمت قرابة 550 
جانب  اإىل  مراحلها  مبختلف  الك�شفية  احلركة  عن  وكتيبًا  كتابًا 
املراجع الك�شفية اخلا�شة بالهوايات واملهارات والفنون الك�شفية 
اأجنبية  و12  عربية   17 منها  زارها  دولة   29 اأكرث  من  ال�شادرة 
ويعتربها م�شدرًا للقيادات الراغبة يف موا�شلة تدرجها الك�شفي 
ومراجع ميكن ال�شتفادة منها يف الدرا�شات ال�شبابية والك�شفية.

وهو فخور باإهداءات الزملء والأ�شدقاء واملعارف والتي بلغت 
الكتب  هذه  اأغلفة  ت�شوير  على  وحر�س  عنوان،   425 من  اأكرث 

املهداة وعبارات اإهداء املوؤلفني.
الأول حتى  الإ�شدار  من  الدوريات  من  العديد  املكتبة  و�شمت 
الإهداء للمركز ومنها جملة �شوؤون اجتماعية وجملة املعلم وجملة 

الرتبية ودورية عامل الفكر وعامل املعرفة الكويتية.
�شوف  كتاب   2000 قرابة  هناك  باأن  يو�شف  الدكتور  ويعدنا 

يزودنا بها تباعا، كلما �شنحت الظروف بذلك، باإذن اهلل.

توقيعات املوؤلفني على الكتب
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بها  يحتفظ  التي  النادرة  الكتب  اأحد  اأت�شفح  كنت  بينما 
»مكتب  من�شورات  من  كتاب  عنواُن  �شّدين  الكندي،  الأر�شيف 
طبوغرافية البحار« حتت اإ�شراف ال�شكرتارية البحرية الأمريكية 
اخلليج  »مّلح  العربية  اإىل  يرتجم  عندما  عنوانه  وا�شنطن،  يف 
اأ�شطره  تكاد  معًا،  ولهفة  بتمعن  �شفحاته  اأقلب  فرحت  العربي«. 
تت�شابق اأمام ناظريَّ فقد اأتقن الكاتب من خلل رحلته البحرية 
وقتها �شرد مناظر ومياه دولة الإمارات العربية املتحدة، بتعريف 
وجمال  جزرها  �شحر  وا�شفًا  مو�شوعية،  ودقة  متقن  علمي 

خلجانها.
اأنه  فاأدركت  دا�س«  »جزيرة  ا�شم  على  عيني  وقعت  حينها 
عملي،  اأثناء  لآخر  حني  من  اأزورها  التي  اجلزيرة  عن  يتحدث 
مياه  فوق  الطائرة  بنا  حلقت  كلما  الف�شول  يتملكني  كان  حيث 

اخلليج ملعرفة املزيد عنها تاريخيا وجغرافيا. 
لقد و�شف هذا الكتاب هذه اجلزيرة منذ ت�شعني عامًا م�شت، 
»مكتب  عن  املهمة  البحرية  الأمريالية  الوثائق  بني  من  ويعد 
يف  ورد  حيث   .1920 عام  وا�شنطن«  يف  البحار  طبوغرافية 

ال�شفحة 103 منه الو�شف الآتي :
»جزيرة  غرب  �شمال    )1( ميلً   18 تبعد  دا�س:  »جزيرة 

اجلنوب،  اإىل  ال�شمال  من  امليل  وربع  ميًل  طولها  ويبلغ  زركوه«، 
وعر�شها نحو 1،400 ياردة)2( وترتفع تللها ارتفاعًا يبلغ 260 
وتنخف�س يف اجلهة  بالن�شف  �شماًل ه�شابها  تتباين  قدمًا حيث 

منها.  الغربية 
ال�شخور  اأو  املرجانية  الُر�شف  من  جدًا  القليل  بها  يوجد 
�شغرية  اأر�س  قطع  توجد  وباملقابل  البحر.  �شاطئ  قرب  الكبرية 
الغربي  واجلنوب  ال�شرقي  اجلنوب  باجتاه  اأميال  ثلثة  تبعد 
بحرية)3(.اأما  باعات  الأربع  تبلغ  مياه  عمق  على  للجزيرة، 

بالن�شبة للمياه العذبة فاإنها غري متوفرة يف هذه اجلزيرة.
نحو الجتاه  �شرقًا  نحو ن�شف ميل  الر�شوُّ على  لل�شفينة  ميكن 
 5 يبلغ من  مائي  بعمق   ، الرملي  الراأ�س  اأ�شفل  ال�شرقي  الغربي- 
اأكرث  احتمال  يرتفع  قد  املّد  اأن  َبيد   ، بحرية)3(  باعات   8 اإىل 
اآمن  ركن  العثور على  ما ميكن  فقليًل   ، ال�شمالية  الرياح  بهبوط 
اجلهة  من  غربًا  للبحر  دائما  النزول  ُيف�شل  وعليه  اجلزيرة.  يف 

اجلنوبية – ال�شرقية للراأ�س.
والنتباه،  احلذر  توخي  مطلوبة يف  ال�شلمة  �شروط  اإن  تنبيه: 
خا�شة يف املكان املمتد باجتاهي جنوب وغرب خليج دا�س، اإذ ل 
اأي م�شحوب مياهه-  ميكن يف هذه املنطقة ملركب زاد غطا�شه- 

جزيرة داس في عيون المستشرقين!

منظر جوي للجزيرة
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جزيرة داس

هبوط  وبعد  كان  اأينما  ليًل  الإبحار  من  اأقدام  الع�شرة  عن 
الظلم«. 

لورمير«  جوردن  »جون  يدعى  اإجنليزي  اآخر  م�شت�شرق  ولدى 
اخلليج  »دليل  كتابه  يف  دا�س  جلزيرة  مماثل  جغرايف  و�شف 
لل�شلطات  ممثل  كان  حني  كتبه  فقد   ،  1903 �شنة  العربي« 
هو  املجلد  وهذا  للخليج،  بها  قام  زيارة  يف  الهند  يف  الإجنليزية 
اإىل  برتجمتها  وقام  ن�شرت  التي  املجلدات  من  جمموعة  بني  من 
العربية ق�شم الرتجمة مبكتب �شاحب ال�شمو اأمري قطر. فقد جاء 
يف الق�شم اجلغرايف من هذا الكتاب �شفحة 463 منقول ما يلي:

اأبو ظبي وقطر  اأق�شى جزر اخلليج الكبري بني  » دا�س« : » يف 
ناحية ال�شمال وتقع على بعد 100 ميل )1( غرب ال�شمال الغربي 
من مدينة اأبو ظبي ، 67 ميل �شمايل اأقرب جزء من �شاحل اأبو 
ظبي وم�شافتها اأبعد قليل عن قطر. ويبلغ طولها ميل وربع امليل 
اأرباع امليل وبها تلل منتظمة ال�شكل ي�شل  فقط وعر�شها ثلثة 
ارتفاعها اإىل 145 قدما يف الن�شف ال�شمايل اأما جنوب اجلزيرة 
فهو منخف�س، ول يوجد بها ماء ولي�س لها مرفاأ بارز وهي تابعة 
ل�شيخ اأبو ظبي. وعلى ذلك فهي تعترب �شمن منطقة �شاحل عمان 
املت�شالح وتقع م�شايد اللوؤلوؤ الآتية حولها وهي: »رقة دا�س« على 
اأميال  – »رقة مانع« على بعد 9  بعد ميلني اإىل اجلنوب ال�شرقي 

اإىل اجلنوب ال�شرقي – »اأم بندق« على بعد 6 اأميال اإىل اجلنوب 
الغربي – »اأبو القماقم« ، »خرايي�س« و » اأبو احلنينون« على بعد 

7 اأو )5( اأميال وعلى م�شافة ق�شرية جدا من ناحية ال�شمال«.
عن  امل�شت�شرقون  هوؤلء  كتبها  التي  والوثائق  املراجع  تبقى 
جغرايف  و�شف  مبثابة   ، كذلك  غريهم  يكون  وقد  دا�س  جزيرة 
لهذه  الكثريين  زيارة  على  وا�شح  ودليل  مهم  تاريخي  وتوثيق 
البحث  ويبقى  لل�شيادين،  مرتعا  كونها  عن  ف�شل  اجلزيرة 
ومغامراتهم  اجلزيرة  على  ال�شيادين  هوؤلء  وحياة  تاريخ  عن 
اإن  العامل   اأر�شيفات  كل  يف  عليه  العثور  اأحاول  قائما  البحرية 

وجد لأكتب عنه يوما ما!
---------------------------------------

)1( ميل بحري )ي�شاوي 1.852 كيلومرت(
 )2( ياردة )ت�شاوي 0.9144 مرتا( 

)3( باع بحري : )قيا�س بحري لعمق املاء  يبلغ طوله 1.8 مرت( : تنويه 
عن الكابنت ه. القدور ، ال�شركة العربية للملحة . دبي 2010

ا�ستيت البهجة 
باحثة ومهتمة بالرتاث

موقع جزيرة يا�ض
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أعالم رحلوا

ولد ف�شل ح�شن عبا�س �شنة 1932م يف بلدة �شفورية يف فل�شطني، ون�شاأ 
على العلم منذ �شغره، فقد كان بيت والده مكانًا للعلماء الذين ير�شلهم خاله 

ال�شيخ يو�شف عبد الرزاق املدر�س بكلية اأ�شول الدين 
يف الأزهر، وقد اأمت ف�شل عبا�س حفظ القراآن الكرمي 
املتون  ابن ع�شر �شنني، ثم حفظ من  بلدته وهو  يف 
ال�شافعي،  الفقه  يف  والتقريب  الغاية  منت  العلمية: 
يف  التوحيد  وجوهرة  الفرائ�س،  يف  الرحبية  ومنت 

العقائد، والألفية، لبن مالك.
تحصيله العلمي

ودر�س يف  الدرا�شة يف عكا،  اإىل  بعد ذلك  انتقل 
بني  فيها  وبقي  اجلزار  بجامع  الأحمدية  املدر�شة 
عامي 1946م، و1947م، وبعد ذلك قرر التوجه اإىل 
م�شر عام 1948م ودخل املرحلة الثانوية فيها. بعد 
الأزهر  يف  الدين  اأ�شول  كلية  دخول  يف  جنح  ذلك 
وتخرج فيها �شنة 1952م وكان عمره اآنذاك ع�شرين 
�شنة، فكان اأ�شغر طالب يتخرج فيها، وح�شل على 

درجة الدكتوراه من الأزهر �شنة 1972م، وكانت ر�شالته بعنوان ) اجتاهات 
التف�شري يف م�شر وال�شام(.

م�شايخه: يو�شف عبد الرزاق، خاله، حممد عبد اهلل دراز، حممد يو�شف 
مو�شى، حممود الغنيمي، حممد الأودن، اإبراهيم زيدان، حممد البي�شار، 

�شيخ اجلامع الأزهر عبد احلليم حممود، حممد عبد اهلل ما�شي. 
بقي ال�شيخ يف م�شر اإىل �شنة 1953م حني جاءه نباأ وفاة والده يف لبنان 
فرحل اإليه وبقي فيه �شنة دون عمل، اإىل اأن وجد عمًل يف �شيدا يف الأوقاف، 
فعمل فيها حتى �شنة 1956م، وعمل بعد ذلك مع املفتي حممد اأمني احل�شيني 

حتى �شنة 1965م.
اإىل الأردن ليعمل واعظًا يف  ال�شيخ ف�شل عبا�س  ال�شنني رحل  بعد تلك 
عّمان �شنة 1965م، ثم عنّي مدر�شًا يف كلية ال�شريعة �شنة 1966م، حيث اأ�شند 
اإليه تدري�س علوم التف�شري واحلديث والتوحيد واللغة العربية وتلوة القراآن 
ليعمل هناك بني عامي 1975م  الإمارات  اإىل  انتقل بعد ذلك  الكرمي، ثم 
و1978م ، ويعود بعد ذلك مدر�شًا يف كلية ال�شريعة يف اجلامعة الأردنية حيث 
�شغل من�شب رئي�س ق�شم اأ�شول الدين لفرتة طويلة. وبقي يف الأردن يلقي 

الدرو�س املختلفة يف بيته ويف الإذاعات حلني وفاته. 
مؤلفاته

القراآين:  الق�ش�س  الكرمي،  القراآن  اإعجاز  الكرمي:  القراآن  علوم  يف 
اإيحاوؤه ونفحاته، ق�ش�س القراآن الكرمي: �شدق حدث و�شمو هدف، لطائف 
املنن وروائع البيان يف دعوى الزيادة يف القراآن، ق�شايا قراآنية يف املو�شوعة 
الربيطانية، نق�س مطاعن ورد �شبهات، اإتقان الربهان يف علوم القراآن، يف 
جملدين، اجتاهات التف�شري ومناهج املف�شرين يف الع�شر احلديث، الدكتورة 
بنت ال�شاطئ والبيان القراآين، الكلمة القراآنية واأثرها يف الدرا�شات اللغوية، 
بيان اإعجاز القراآن للخطابي، حتليل ومقارنة ونقد، ق�شية الزوائد يف كتاب 

اهلل تعاىل، ق�شية التكرار يف تاب اهلل تعاىل، �شبهات حول ن�شاأة التف�شري، 
�شبهات حول القراءات القراآنية، النكت يف اإعجاز القراآن للرماين، حتليل 
من  مظهر  الكرمي  القراآن  مفردات  ونقد،  ومقارنة 

مظاهر اإعجازه. 
واأفنانها،  فنونها  البلغة:  البلغة:  علوم  يف 
الأ�شالة  بني  عليها  املفرتى  بلغتنا  جملدين،  يف 

والتبعية، القراءات القراآنية من الوجهة البلغية. 
يف الفقه والت�شوف: فقهنا بني التو�شط والت�شلط، 
اأنوار امل�شكاة يف اأحكام الزكاة، التو�شيح يف �شلتي 
اأحكام  يف  والإحتاف  التبيان  والت�شابيح،  الرتاويح 
الإ�شراء  من  نفحات  املنهاج:  والعتكاف،  ال�شيام 
النف�س  تهذيب  يف  خمتارة  خما�شيات  واملعراج، 

الأمارة. 
علماء  اأهم  كاأحد  عبا�س  ف�شل  الدكتور  برز 
حني  ال�شبعنيات  يف  ذلك  وكان  والتلوة  التف�شري 
يف  اإذاعية  حلقة   400 الأردنية  الإذاعة  له  �شجلت 
تلوة وتف�شري القراآن الكرمي كامًل، كما اأعاد تف�شري 
القراآن مرة ثانية يف اإذاعة حياة اإف. م ملدة خم�س �شنوات انتهى منها يف 

العام املا�شي. 
قالوا عنه

�شلح اخلالدي: »ال�شيخ ف�شل كان من كبار العلماء، وهو عامل التف�شري 
رقم واحد يف الأردن وبلد ال�شام. وله من ا�شمه ن�شيب، فله ف�شل كبري على 
الطلب والأ�شاتذة واجلامعات والعلماء والدعاة. كان رجًل قراآنيًا، عا�س 
عمره مع القراآن تلوة وتف�شريًا وتعّلمًا وتعليمًا، وحينما كان يقراأ القراآن ت�شعر 
بتفاعله معه واأنه كان يقراأه بقلبه وكيانه. لقد كان يحمل دعوة القراآن، ويحب 

اأحباب القراآن، ويكره اأعداء القراآن. واأنا اأوقن اأنه لن يحل اأحد حمّله. 
عبد النا�شر مو�شى اأبو الب�شل، رئي�س جامعة العلوم الإ�شلمية العاملية: 
كان رحمه اهلل تعاىل من البقية الباقية من جيل العلماء الرا�شخني يف العلم 
الذين مّتعهم اهلل بالثبت العلمي، والتوا�شع اجلم، والزهد يف الدنيا، ومن 
جال�شه �شعر باأنه حًقا من جيل نرتحم على علمه وزمانه. فكم من جيل تخرج 
على يديه، وكم له من دعوات اإىل اخلري ا�شتفاد منها املدعوون، وكم له من 
منهج علمي حمكم �شار على نهجه من تتلمذوا على يديه ف�شاروا من علماء 
الأمة املرموقني، وكيف ل؟ وهو رحمه اهلل من كبار خريجي علماء الأزهر 

النبهاء. 
وفاته

تويف يوم 6 ربيع الأول من عام1432 هـ املوافق 9 �شباط �شنة 2011م ، 
عن عمر يناهز 79 �شنة، حيث كان متوجًها اإىل مكة املكرمة لأداء العمرة، 
الزميلي يف  م�شجد  عليه يف  ّلي  و�شُ املطار.  اإىل  قبل خروجه  املنية  فوافته 
منطقة اجلاردنز يف عمان بعد �شلة ظهر يوم10 �شباط، ودفن يف املقربة 

الإ�شلمية يف �شحاب بعد اأن �شيعه اآلف من الأردنيني.

الشيخ الدكتور فضل حسن عباس
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صور من األمس

الشيخ محمد نمر الخطيب
ال�شيخ حممد منر ابن ال�شيخ ال�شيد عبد الفتاح ابن 
ال�شيخ ال�شيد حممد �شعيد، نقيب الأ�شراف يف حيفا، 
انتهى الإفتاء ورئا�شة الأ�شراف يف اآل اخلطيب مدة 
تزيد على اأربعمائة عام حيث انتقل اأهله من املحلة 
والتقوى  العلم  وتوارثوا  حيفا  اإىل  م�شر  يف  الكربى 
امل�شجد  العامر،  م�شجدهم  يف  واخلطابة  وال�شلح 

العمري الكبري. 
اأخذ ال�شيخ منر عن والده الكثري وما زال �شغريًا 
عام  حيفا  اإىل  الجنليز  دخل  عندما  يذكر  وهو 
1918م وكيف عمد الإجنليز اإىل اعتقال والده، وبعد 
ودر�س  عكا  اإىل  ال�شيخ  ذهب  املعتقل،  من  خروجه 
يف املدر�شة الأحمدية، واأخذ عن نقيب الأ�شراف يف 
عكا ال�شيخ حممود اللبابيدي، وملا قدم ال�شيخ مو�شى 

البديري قا�شيًا على حيفا، �شار يرتدد ال�شيخ مو�شى على بيتهم يوميًا، 
فكان رحمه اهلل �شببًا يف اإقناع والده باإر�شاله اإىل الأزهر، ومكث ال�شيخ 

منر هناك اثنتي ع�شرة �شنة. 
ومن امل�شايخ الذين تتلمذ عليهم ال�شيخ حممد بخيت املطيعي مفتي 
ال�شيخ  وكذلك  للمرغناين،  الهداية  كتاب  ق�شمًا من  وقراأ عليه  م�شر 
اآنذاك، وال�شيخ يو�شف الدجوي  حممد ال�شملوطي وهو حمدث الدنيا 
وقراأ عليه التف�شري، وال�شيخ املر�شفي وقراأ عليه الأدب، كما قراأ ولزم 
العليلي،  ال�شيخ عبد اهلل  الطلب  ورافقه يف  العزامي،  ال�شيخ �شلمة 
وال�شيخ خمتار العليلي، وال�شيخ اأحمد العجوز، وال�شيخ حممد �شوبرا 

الكبري وال�شغري، وال�شيخ حممد حرب، وال�شيخ حممد غزال.
فيها جمعية  فاأن�شاأ  اإىل حيفا  الأزهر  من  تخرجه  بعد  ال�شيخ  عاد   
العت�شام، وكان لهذه اجلمعية الأثر الكبري يف اإر�شال عدد من الطلبة 
اإىل الأزهر، كما اأن�شاأ يف حيفا مدر�شة ليلية، ر�شم لها ال�شيخ منهجًا 
خا�شًا، كما توىل ال�شيخ جمعية الأوقاف واملعارف الإ�شلمية يف لواء 
حيفا كلها، وملا قدم الق�شام على اأر�س فل�شطني كان ال�شيخ من تلميذه 
املقربني فقراأ عليه وتتلمذ عنده، وملا ا�شت�شهد عام 1935 كان �شابا يافعا 
وبالرغم من �شغر �شنه فاإنه هو الذي توىل اأمر الدفن، ويف عام 1936م 
قامت ثورة ال�شعب العربي يف فل�شطني، فقام ال�شيخ بامل�شاركة يف الثورة 
�شد الحتلل الإجنليزي والغزو ال�شهيوين، فاعتقل يف حيفا، ثم اأطلق 
�شراحه، وملّا ُعني مدر�شًا يف معهد الربج يف عكا اعتقل مرة اأخرى ثم 

اأطلق �شراحه، وبقي يف حيفا من �شنة 1939م اإىل �شنة 1948م.
والتف  اجلهاد،  نداء  ال�شيخ  لبى  فل�شطني  يف  احلرب  قامت  وملا 
امل�شلمون حوله من لواء حيفا وغريها وخا�س املعارك قائدًا للمجاهدين 
اإىل بريوت، و�شمع  ال�شيخ من حيفا  اإحداها �شقط جريحًا، ونقل  ويف 
اإليه  اآنذاك �شكري القوتلي بال�شيخ فاأر�شل  رئي�س اجلمهورية ال�شورية 
طبيبه اخلا�س فقرر الطبيب نقله اإىل دم�شق ليتوىل علجه، وكتب اهلل 
تعاىل له ال�شفاء وتوطدت العلقة بني ال�شيخ وبني رئي�س اجلمهورية يف 

دم�شق.

وقد تنوعت ن�شاطات ال�شيخ يف دم�شق فدر�س يف مدار�س عنرب كما 
در�س يف الكلية ال�شرعية ويف املدار�س الثانوية واتخذ من اإذاعة دم�شق 
منربًا فكان له برنامج يومي بعنوان "من هدي القراآن" 
واآخر عن نكبة فل�شطني، واأ�ش�س جلنة للجئني واألف 
كتابيه" من هدي القراآن" و "من اأثر النكبة"، وُطِبَعا 
مع  اجتمع  اأنه  ذكر  طبعه  �شبب  وعن  دم�شق،  يف 
املرحوم �شكري القوتلي يف منزله عدة مرات بح�شور 
زوجته، وطلب الرئي�س منه اأن يق�س احلكايات عن 
فل�شطني لت�شمعها زوجته وبعد عدة جل�شات، وراأى اأن 
يدون ما ذكره يف كتاب وكان " من اأثر النكبة"، وهو 
اأول من ذكر جمزرة الطنطورة يف كتابه عام 1951 
باخلطر  النا�س  لتعريف  ال�شابقني  من  ال�شيخ  وكان 
اليهودي القادم وذلك قبل عام 48 ففي عام 1943 
ال�شباعي  م�شطفى  بالأ�شتاذ  واجتمع  لدم�شق  قدم 
بفندق اأمية ل�شرح خماطر الهجرات اليهودية على البلد والعباد، ولكن 
مدته يف دم�شق مل تدم �شوى ثلث �شنوات وبع�س �شهور، لأن النقلب 
وانتقل  عام1951م،  ال�شيخ  فخرج  اجلمهورية  رئي�س  اأخرج  الع�شكري 
اإىل بغداد ودر�س يف جامعاتها، كما توىل اخلطابة يف جامع ال�شيخ عبد 
القادر اجليلين، وا�شتمر يف ذلك، ومن ثم عاد من بغداد اإىل بريوت، 
واأ�ش�س جمعية الرابطة الإ�شلمية، واأن�شاأ مدر�شة الفتح الإ�شلمي، والتي 
�شارت ت�شمى فيما بعد ثانوية الإمام الأوزاعي، ثم عاد اإىل بغداد مرة 

اأخرى مدر�شًا يف جامعتها وخطيبًا اأي�شًا يف م�شجدها العامر.
ويف عام 1402هـ انتقل ال�شيخ اإىل املدينة املنورة ودّر�س يف اجلامعة 
الإ�شلمية هناك، وكان ال�شيخ مع كرب �شنه واأ�شغاله الكثرية املتوا�شلة 
اأربعني كتابًا واإن كان قد طبع  مكرثًا من التاأليف، قد قاربت موؤلفاته 

منها ع�شرون كتابًا فقط. 
النكبة  اأثر  من  النكبة،  اأحداث  القراآن،  هدي  من   : موؤلفاته  ومن 
املنطق،  لدار�شة  املدخل  الن�شر،  اإىل  طريقنا  الإميان   ، دم�شق1951 
اليهود واملطامع ال�شهيونية، مكتبة دار احلياة 1969، فل�شفة  حقيقة 
احلج، مر�شد الدعاة، الإ�شلم دين هداية، اأبحاث متهيدية يف العقيدة 

الإ�شلمية، من نور الإ�شلم، موقف الدين من العلم.
وحتت الطبع )2007م( : فل�شفة العبادة يف الإ�شلم، �شهور يف املغرب 
الأق�شى، قب�س من نور الإ�شلم، حما�شرات اإ�شلمية، من علوم القراآن، 
اأح�شن احلديث، درا�شات يف الفل�شفة الإ�شلمية، �شخ�شيات عرفتها، 
الفل�شفة الإ�شلمية من م�شادرها الأ�شلية، فتاوى اإ�شلمية، تاريخ الفقه 
الإ�شلمي، اأ�شئلة واأجوبتها، مقدمات يف الفل�شفة، الن�شرانية يف القراآن 
وكما فهمها املف�شرون، اأيام يف الباك�شتان، ابن عرفة عامل املغرب، عام 
يف تون�س وليبيا، واأ�شرف على الع�شرات من ر�شائل املاج�شتري والدكتوراه 

يف اجلامعة الإ�شلمية باملدينة املنورة.
انتقل ال�شيخ اإىل رحمة اهلل تعاىل يف يوم عرفة 1431 هـ، عن عمر 
يناهز املائة عام يف املدينة املنورة ع�شية عيد الأ�شحى املبارك و�شلي 

عليه فجر الأربعاء فى امل�شجد النبوي ال�شريف رحمه اهلل تعاىل.

أعالم رحلوا



�0

هالل ناجي بن زين الدين 
الشقاقي العلوي 

والفرات(  دجلة  )ملتقى  القرنة  يف   1929 عام  ولد 
 ،1951 بغداد  بجامعة  احلقوق  كلية  يف  وتخرج  بالعراق، 
ومار�س املحاماة والتاأليف، ثم عني ممثًل دبلوما�شيًا للعراق 
يف اإ�شبانيا وتون�س واإيران، وترك ال�شلك الدبلوما�شي 1968، 

وانتخب رئي�شًا لحتاد املوؤلفني والكتاب العراقيني 1973، ومثل 
العراق يف العديد من املوؤمترات الأدبية والقانونية. 

دواوينه ال�شعرية: �شاٍق على الدانوب 1959، اأغنية حزن اإىل كركوك 
الذكريات 1964، هذا جنى  يا عراق 1962، مرفاأ  اآت  الفجر   ،1959
زرعك يا �شامري 1968، ملحمة الوفاء 1976، الك�شف والبيان 1994، 

يف خريف العمر 1999، من ذكريات �شاعر 2000. 
اأعماله الإبداعية الأخرى: نهاية رئي�س )م�شرحية( 1970. 

موؤلفاته: له ما يزيد على ت�شعني عمًل موؤلفًا وحمققًا منها: القومية 

العراق  يف  الفكر  حمنة  الر�شايف،  �شعر  يف  وال�شرتاكية 
والتطبيق  النظرية  بني  التحقيق  علم  )بال�شرتاك(، 
)بال�شرتاك(، الزهاوي، اأثر النكبة يف ال�شعر الفل�شطيني، 
لل�شان  التو�شيح  منها: جي�س  التي  اإىل حتقيقاته  بالإ�شافة 
اأ�شعار  فار�س،  لبن  الألفاظ  متخري  اخلطيب،  بن  الدين 

الن�شاء للمرزباين )بال�شرتاك(. 
التعريب 1970،  تن�شيق  التحقيق من مكتب  فاز بجائزة 
وجائزة التقدير الذهبية من جمهورية م�شر العربية 1982، وكتبت عن 
ال�شاعر واآثاره اأكرث من مائة درا�شة جمعت يف كتاب تذكاري مبنا�شبة 

بلوغ ال�شاعر ال�شتني من عمره. 
وقد اأ�شيب بتو�شع يف ال�شريان الأبهر، واأمر جلل الطالباين الرئي�س 
وكانت  جراحية  عملية  له  واأجريت  الهند،  يف  للعلج  بنقله  العراقي 
ناجحة، ولكن كان لها م�شاعفات اأدت اإىل وفاته رحمه اهلل تعاىل، وكانت 
وفاته يف الهند يف يوم الأحد 2011/1/30، ونقل جثمانه اإىل ال�شليمانية 

بكرد�شتان ح�شب و�شيته ودفن يف يوم اخلمي�س 2011/2/3.

الدكتور محمد رجب البيومي.. 
املنزلة  ملدينة  التابعه  اجلديد  الكفر  يف   1923 عام  ولد 
ودبلوم   ،1949 الأزهر  عاملية  نال  مب�شر.  الدقهلية  مبحافظة 
الأدب  يف  والدكتوراه   ،1965 واملاج�شتري   ،1950 الرتبية  معهد 

والنقد 1967.
وقد عمل مدر�شا بالإ�شكندرية عام 1948، ثم بالفيوم ثم عمل 
اأ�شتاذا بجامعة الأزهر واأعري اإىل ال�شعودية واأثناء الإعارة فقد 

زوجته واألف )ديوان ح�شاد الدمع( الذي خ�ش�شه كامل يف رثاء زوجه واأم 
عياله وذكر ف�شائلها وماآثرها واأثرها الكبري يف حياته، وبعد العودة من عمله 
بال�شعودية عني عميدا لكلية اللغة العربية باملن�شورة ملدة ع�شر �شنوات، وله 

�شبع بنات وولد واحد هو ح�شام الذي يعمل طبيبا للأطفال. 
ومنذ اخلم�شنيات كتب مبجلة الأزهر والهلل والر�شالة والثقافة والأديب 

اللبنانية وجريدة �شوت الأزهر، 
من موؤلفاته يف الدرا�شات الأدبية والعلمية: البيان القراآين، خطوات التف�شري 
البياين، اأ�شدره جممع البحوث الإ�شلمية بالأزهر، البيان النبوي، اأ�شدرته 
دار الوفاء للن�شر، اأدب ال�شرية النبوية عند الرواد املعا�شرين، اأ�شدرته اللجنة 
العليا للدفاع عن الإ�شلم بالأزهر، الأدب الأندل�شي بني التاأثر والتاأثري، النقد 
الأدبي لل�شعر اجلاهلي، اأ�شدره املجل�س العلمي جلامعة الإمام حممد بن �شعود 
الأ�شالة،  دار  اأ�شدرته  والنقد،  البلغة  بني  الزيات  اأحمد ح�شن  بالريا�س، 
اأدبية )4  ال�شعادة، مب�شر، نظرات  اأ�شدرته دار  اأدبية،  بالريا�س، درا�شات 
اأجزاء(، اأ�شدرته دار زهران، مب�شر، حديث القلم، قطرات املداد، اأ�شدره 

النادي الأدبي، بجدة، التف�شري القراآين، اأ�شدرته املوؤ�ش�شة العربية احلديثة.
ومن دواوينه ال�شعرية : من نبع القراآن، ح�شاد الدمع، 1983دار الأ�شالة، 

بالريا�س، �شدى الأيام، 1984 حنني الليايل، 1986، مطبعة ال�شعادة مب�شر 
اجلامعات  مكتب   ،1984 غ�شان  ملك   : اأ�شهرها  �شعرية  م�شرحيات  وله 

للن�شر، انت�شار، فوق الأبوة، مطبعة ال�شعادة، 1985.
دار  اأدبية،  فاتنة اخلورنق، ق�شة  اأي�شا:  الإبداعية  اأعماله  من 
الأ�شالة، بالريا�س، 1984، يف ق�شور الأمويني، م�شاهدة تاريخية، 

مطبعة ال�شعادة.
الفكر،  وحرية  ال�شيا�شة  بني  الأزهر   : التاريخية  كتبه  من 
الإ�شلمية  النه�شة  الهلل،  دار  الإ�شلم،  لعلماء  خالدة  مواقف 
دم�شق،  يف  القلم  دار  اأجزاء(،   5( املعا�شرين  اأعلمها  �شري  يف 
والدار ال�شامية يف بريوت، ابن حنبل، عن جممع البحوث بالأزهر، 
مع الأبطال، دار القلم، بريوت، �شفحات هادفة من التاريخ الإ�شلمي، من 

الق�ش�س الإ�شلمي )جزءان(، املوؤ�ش�شة العربية احلديثة.
من موؤلفاته الإ�شلمية : يف ميزان الإ�شلم )جزاآن(، من منطلق اإ�شلمي 
)جزاآن(، جمال�س العلم يف حرم امل�شجد، املثل الإ�شلمية، يف ظلل ال�شرية، 
الوفاء  دار  من�شورات  من  )جزاآن(،  اإ�شلمية  ق�شايا  التاريخ،  �شرفات  من 

باملن�شورة يف م�شر.
وله جمموعة ق�ش�س الأطفال، يف اأجزاء متوالية اأ�شدرتها دار الأ�شالة، 
ودار القا�شم بالريا�س عام 1985: املغامر ال�شجاع، املهمة العالية، موؤامرة 
فا�شلة، الفار�س الويف، يوم املجد، دجال القرية، احلبل الأ�شود، الفتاة املثالية، 
اإىل الأندل�س، رحلة اخلري، اهلل معي، بطل �شيبان، اإىل الإ�شلم، ل�شت وحدي، 

حكمة اهلل، الأ�شل الطيب.
وقد ح�شل على جمموعة من اجلوائز عن اأعماله العلمية والأدبية، منها 
على �شبيل املثال : جائزة �شوقي باملجل�س الأعلى للفنون والآداب مب�شر، �شنة 
1961م، جائزة جممع اللغة العربية الأوىل،من �شنة 1962-1965م، و 1972، 

وجائزة وزارة الرتبية والتعليم �شنة 1958م.
ولقد تويف - رحمه اهلل - يوم ال�شبت املوافق اخلام�س من فرباير �شنة األفني 
واإحدى ع�شرة من امليلد، ومت دفنه ع�شرا يف قريته ) الكفر اجلديد( مركز 

املنزلة حمافظة الدقهلية .

أعالم رحلوا
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       يعترب التبادل م�شدرًا مهمًا من م�شادر التزويد حيث يقوم بتوفري العديد من الإ�شدارات الثقافية ب�شتى اأنواعها والتي ت�شدرها 
ميكن  ل  التي  املكتبية  باملواد  التزود  اإىل  بالإ�شافة  واخلارجية،  املحلية  واجلامعات  الثقافية  واملوؤ�ش�شات  احلكومية  والهيئات  الوزارات 

احل�شول عليها عن طريق ال�شراء.
ومن اأهم اأهدافه توثيق عرى التوا�شل الثقايف والفكري مع املكتبات واجلامعات واملوؤ�ش�شات الثقافية عربيا واأجنبيا من خلل:

التبادل بالإ�شدارات بني املراكز واجلهات الثقافية.   ·
واجلامعات واملراكز الثقافية والعلمية.  الوزارات  اإىل  املطبوعات  اإهداء   ·

باملطبوعات. املدر�شية  املكتبات  تزويد   ·
بني املركز والأفراد الذين تربطهم العلقات الثقافية مع املركز من خلل اإهدائهم ملوؤلفاتهم اأو اأي اإ�شدارات يتم اإهداوؤها  التبادل   ·

للمركز من قبلهم .
جدول يو�شح عدد العناوين التي مت اإهداوؤها من قبل املركز والتي مت اإهداوؤها  للمركز خلل الربع الأول من العام 2011 :

عدد الن�سخعدد العناوين املهداة اإىل املركزعدد الن�سخعدد العناوين املهداة من املركزال�سهر
154953837142266يناير

46288115773105فرباير
42812907722408مار�س

2439755430637779املجموع
أهم الجهات التي أهدت المركز عددا من العناوين خالل الربع األول لعام 2011 

البلداجلهةالرقم
الإماراتكلية الدرا�شات الإ�شلمية و العربية1
الإماراتدائرة ال�شوؤون الإ�شلمية والعمل اخلريي2
الإماراتمركز الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية3
الإماراتهيئة اأبو ظبي للثقافة و الرتاث4
الإماراتاملجل�س الوطني الحتادي5
الإماراتموؤ�ش�شة حميد بن را�شد النعيمي  اخلريية6
الإماراتموؤ�ش�شة زايد بن �شلطان للأعمال اخلريية7
الإماراتاإدارة متاحف ال�شارقة8
اأنا�شي للإنتاج الإعلمي9 الإماراتموؤ�ش�شة 

الإماراتدائرة الثقافة و الإعلم10
الإماراتاحتاد كتاب و اأدباء الإمارات11
قطروزارة الأوقاف و ال�شوؤون الإ�شلمية  12
البحرينمركز عي�شى الثقايف - مملكة البحرين13
الكويتالأمانة العامة للأوقاف – الكويت14
العراقي15 العلمي  العراقاملجمع 
العراقاجلامعة الإ�شلمية  :مركز البحوث والدرا�شات الإ�شلمية16
�شورياجتمع العودة الفل�شطيني ) واجب  (17
م�شرمعهد التخطيط القومي – مركز التوثيق والن�شر18
اليمنية19 للدرا�شات  الأمريكي  اليمناملعهد 
ال�شعوديةاإدارة املكتبات واملعلومات مبركز امللك في�شل20
ال�شعوديةدارة امللك عبد العزيز – الريا�س21
ال�شعوديةمكتبة امللك عبد العزيز العامة22
ال�شعوديةمكتبة امللك فهد الوطنية23
لبنانجامعة البلمند - مكنبة عاطف دانيال24

اإلهداء والتبادل 

اإلهداءات
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استراحة

فراسة عمر
اأَنَّ  الأَ�ْشَماِء".  ِمَن  ُيْكَرُه  " َما  باب  يف  مالك  الإمام  روى 
َجْمَرُة.  َفَقاَل:  ا�ْشُمَك؟  َما  ِلَرُجٍل:  َقاَل  اِب  طَّ اخْلَ ْبَن  ُعَمَر 
ِمَن  َقاَل:  ْن؟  مِمَّ َقاَل  �ِشَهاٍب.  اْبُن  َفَقاَل:  َمْن؟  اْبُن  َفَقاَل: 
َها؟  ِباأَيِّ َقاَل:  اِر.  ِة النَّ ِبَحرَّ اأَْيَن َم�ْشَكُنَك؟ َقاَل:  َقاَل:  َرَقِة.  احْلُ
ُقوا. َقاَل:  َقاَل: ِبَذاِت َلًظى. َقاَل ُعَمُر: اأَْدِرْك اأَْهَلَك َفَقِد اْحرَتَ

اِب ر�شي اهلل عنه. طَّ َفَكاَن َكَما َقاَل ُعَمُر ْبُن اخْلَ

هلل األمر من قبل ومن بعد
نا�شخه  بقلم  واحلكمة  الطب  يف  الرحمة  كتاب  اآخر  يف  قراأت 

نف�شه حممد بن عبد اهلل بن فنتوخ الذي كتبه عام 1295هـ:
اأفلطون قد مات بقراط احلكيم مرب�شما مــــات  قـــد  ــج  ــال ــف وب

مبطونوكذا اأر�شطو طالي�س مات برع�شة  جــالــيــنــو�ــشــهــم  ــــذا  وك
فيكونواحلــكــم يف كــل الأمـــور لواحد كــن  يــقــول  اأراد  فــــاإذا 

)الرب�شام: هو مر�س ذات اجلنب  روؤ�شاء   الأربعة هم  وهوؤلء 
وهو التهاب يف الغ�شاء املحيط بالرئة(

أثقل كتاب في العالم
على  ي�شتمل  الإجنيل  الرخامي" يعني  املقد�س  "الكتاب  وعنوانه  1600م  على  طوله  ويزيد  طن   )728( يزن  العامل  يف  كتاب  اأثقل 
)728( �شفحة كل �شفحة هي بلطة حجرية تزن طنًا واحدًا حمفورة عليها الكتابة من اأعلى اإىل اأ�شفل ومتتد ال�شفحات على م�شافات 

طويلة وهو من عمل الراهب "اأورخانتي" كر�س حياته لهذا العمل والكتاب موجود يف بورما على الطريق اإىل مندلي.

كلمات من العربية
غشمر

الظلم  يف  الته�شم  الَغ�ْشمرة  وقيل:  والظلم،  م  الته�شُّ الَغ�ْشَمرة: 
ال�شيُل واجلي�س، كما  َيَتَغ�ْشَمر  تثبُّت، كما  والأَْخُذ من فوق من غري 
تثبت.  غري  من  الأَمر  تيان  اإِ الَغ�ْشَمرُة  وقيل:  لهم،  َتَغ�ْشَمر  يقال: 
احلق  يف  راأْ�شه  الإِن�شان  ركوب  والتغ�شمور  اأَْقَبل.  ال�شيُل:  وَغ�ْشَمر 

والباطل ل ُيبايل ما �شنع؛ وفيه َغ�ْشَمِرّيٌة وفيهم َغ�ْشَمِرّية.
ر. واأََخَذه بالِغ�ْشِمرِي اأَي ال�شدة.  وَتَغ�ْشَمَر يل: َتنمَّ

)من ل�شان العرب(.

طنز

اجلوهري:  قال  از.  َطنَّ فهو  با�شتهزاء،  كلمه  َطْنزًا:  َيْطِنُز  َطَنَز 
ْخرَيُة ويف نوادر الأَعراب: هوؤُلِء  ْنز: ال�شُّ بًا. والطَّ اأَظنه مولَّدًا اأَو معرَّ
اأَنُف�ُشهم  َنًة  َهيِّ فيهم  خري  ل  كانوا  اإذا  وَمْطَنَزٌة  وُدنَّاق  َمْدَنَقة  قوم 

عليهم. . )من ل�شان العرب(.
فلج

َفَلٌج، قال  َفَلٌج، ماء  وَنحوه، وعني  العني  املاء اجلاري من  الَفَلُج: 
َفَلجا، والَفَلُج يف الأ�شنان: تباعُد ما بني  َرواًء  را َعينًا  العّجاج: تذكَّ

باعيات، و�شاحبُه اأفلُج، فاإن ُتُكلَِّف فهو التَّفليُج. الثَّنايا والرَّ
واأما الفرُق ف�شعٌة ما بني الثَّنيَّتني خا�شة. )من كتاب العني(.
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جديد المركز 
مكتبة النخلة 

 
تعنى  جديدة  زاوية  الوطني  الرتاث  ق�شم  يف  اأن�شئت 
بالكتب والدرا�شات التي تناولت النخلة من اجلوانب العلمية 
وكيفية  واآفاتها  زراعتها  حيث  من   ، والأدبية  والقت�شادية 
فيه  وردت  وما   ، منها  ت�شنع  التي  واملنتجات   ، بها  العناية 
الثمانني  على  يزيد  ما  املكتبة  ت�شم   . ونرث  �شعر  من  النخلة 
اأ�شجار  كتاب  ومنها  ؛  والإجنليزية  العربية  باللغتني  كتابًا 
نخيل التمر : من واقع دولة الإمارات العربية املتحدة، وكتاب 
و  علميا  و  اأدبيا   : العربية  النخلة  وكتاب  التمور،  من  وليمة 
التي   ) املباركة  ال�شجرة   ( دورية  اإىل  اإ�شافة   . اقت�شاديا 

النخيل. ب�شوؤون  تخت�س 
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