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من عمل منكم عماًل فليتقنه

فجر  يبزغ  املدلهم  الظالم  ودياجري  املتالطمة  الأمواج  خ�ضم  يف 
احلافز  ب�ضعاع  م�ضت�ضيئة  الوثابة  الروح  ت�ضتعلن  عندها  التميز، 
مت�ضلحا  الأمل  عيون  يف  النجاح  ويتقافز  املعاناة،  رحم  من  املنطلق 

الالمتناهية. اأطرافه  من  باملجد  ليم�ضك  الغاية  لبلوغ  بالإ�ضرار 
املمزوج  )الإتقان(  واحدة  مفردة  يف  الإجناز  دوي  �ضر  ويكمن 
يداوي  الذي  البل�ضم  بحنان  ال�ضعور  من  النابع  بالتفرد  بالإح�ضا�س 

احلرمان. جراح 
الأمل  حماربة  على  الإ�ضرار  هو  امل�ضطهدة  ال�ضعوب  جناح  �ضر  اإن 
ومن  والإحباط،  الياأ�س  �ضدمات  من  خاٍل  م�ضتقبل  اأجل  من  بالأمل 
يف  يقف  ل  التي  بالعزمية  واإميانا  قوة  املنك�ضرة  القلوب  تعوي�س  ثم 
اأم  اخلور  من  وهادًا  اأم  التثبيط  من  جبال  اأكان  �ضواء  حائل  طريقها 

اأم حتى حميطات من الأ�ضى واحلزن. جداول من الأذى املتدفق، 
املاثل  لالإجناز  التحدي  لذة  طياتها  بني  فتحمل  الطريق  وعورة  اأما 
فيربز  الفراغ  مع  يكرب  بال�ضعوبات  املجبول  النجاح  ذلك  للعيان، 
بف�ضل  تبدو  الثمار  قطف  بواكري  هي  وها  الإجناز،  ويتجلى  الإبداع، 

والإتقان.     ال�ضرب 
وجوبا  مطلوب  الإتقان  اأن  اإىل  �ضراحة  ي�ضري  النبوي  الهدي  اإن 
اأبي  رائعة  يف  وقراأت  فليتقنه(،  عمال  منكم  عمل  )من  عمل  كل  يف 
فطرة  يف  جمبول  الإتقان  اأن  العذراء(  )القو�س  �ضاكر  حممود  فهر 
الإن�ضان اإل من حاد عن الفطرة ومل يلتزم بامل�ضار، ومن يقراأ يف �ضري 
اأنه  ويوقن  وحركاتهم،  �ضكناتهم  كل  يف  الإتقان  متثل  يَر  الناجحني 
ي�ضمع  ومن  اأعمالهم،  كافة  اإبداع  يف  ورائدهم  التو�ضع،  يف  منطلقهم 

اإجناز. وم�ضاريع  لديه خربات متيز  ترتاكم  جتاربهم 
وما ح�ضن ا�ضتغالل اإجازة ال�ضيف الذي يطل على الأبواب  اإل بناء 
مراكز  يف  خمتلفة  مهارات  اإك�ضاب  على  الرتكيز  نتيجة  ناجح  جيل 
ا�ضتغالل  عن  للتحدث  تلفزيونية  ملقابلة  مرة  دعيت  وقد  متعددة، 
امتالء  عن  تقريرا  املذيع  عر�س  احلوار  وقبل  ال�ضيفية،  الإجازة 
يف  الرحم  �ضلة  عن  الكالم  فبداأت  للتعليق،  ودعاين  بلبنان،  الفنادق 
العمرة،  باأداء  الدينية  ال�ضياحة  واإىل  لأوطانهم،  املغرتبني  زيارات 
جماح  كبح  املذيع  ي�ضتطع  مل  وهنا  بالقراءة،  الإجازة  ا�ضتغالل  واإىل 
ا�ضتغرابه فقال: مل تنتِه املدار�س اإل من قريب، فكيف تدعو للقراءة، 
فقلت له: اإن القراءة يجب اأن تعي�س مع الأطفال منذ ال�ضغر وت�ضبح 
ي�ضغلوا  اأن  وعليهم  والإجازة،  املدر�ضة  يف  لهم  لذة  فتكون  حياة  ديدن 
جمعة  مركز  يف  عليه  نعمل  ما  وهذا  التطويرية  بالدورات  اأنف�ضهم 
ذلك  اإجازة  يف  املركز  اأن�ضطة  بتعداد  املذيع  لقاء  وانتهى  املاجد، 

العام.
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احتفالية بيت القصيد

املاجد  املاجد رئي�س مركز جمعة  ال�ضيد جمعة  افتتح معايل 
ال�ضويدي  �ضقر  بن  �ضلطان  معايل  بح�ضور  والرتاث  للثقافة 
ندوة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الحتادي  الوطني  املجل�س  ع�ضو 
دبي  لهيئة  التنفيذي  املدير  النابودة  و�ضعيد  والعلوم  الثقافة 
للثقافة والفنون �ضباح يوم ال�ضبت 2011/6/25 مكتبة ال�ضعر 
عنه،  كتبت  التي  والدرا�ضات  والنبطي  الف�ضيح  الإماراتي 
عند  الق�ضيد  بيت  �ضميت  والتي  املكتبة  عناوين  عدد  بلغ  وقد 
مكتبة  على  وال�ضيوف  معاليه  كما عرج  عنوان،   800 افتتاحها 
من  اأكرث  عناوينها  وبلغت  موؤخرًا  افتتاحها  مت  والتي  النخلة 

مائة من الدرا�ضات املتعلقة بالنخلة.
�ضعراء على جناح  املرافق معر�س  والوفد  افتتح معاليه  كما 
وموؤ�ض�ضة  الطوابع  لهواة  الإمارات  جمعية  مع  بالتعاون  الربيد 
ال�ضركال الثقافية، وقد �ضمت جمموعة الطوابع �ضبعة من كبار 
ال�ضعراء الإماراتيني وهم: املاجدي بن ظاهر، را�ضد اخل�ضر، 
بن  علي  و�ضامل  العوي�س،  علي  بن  و�ضلطان  طناف،  بن  ورا�ضد 
اإىل  وال�ضيوف  معاليه  ا�ضتمع  حيث  بو�ضهاب،  وحمد  العوي�س، 
املطريي  �ضيخة  الأ�ضتاذة  من  وطوابعهم  ال�ضعراء  عن  �ضرح 

رئي�س ق�ضم الرتاث الوطني باملركز.

اأدار  حيث  ال�ضعر  جمل�س  اإىل  احل�ضور  انتقل  ذلك  وبعد 
لل�ضعر  ال�ضارقة  مركز  مدير  �ضرار  را�ضد  وال�ضاعر  الإعالمي 
و�ضلطان  �ضندل  بن  عبيد  لل�ضاعرين  �ضعرية  جل�ضة  ال�ضعبي 
والق�ضائد  البحرية  ال�ضالت  من  بالعديد  متيزت  غافان  ابن 
را�ضد  وق�ضائد  اأ�ضعارهما  من  وجمموعة  القدمية،  النبطية 

�ضرار.
و�ضارك يف اجلل�ضة ال�ضعرية جمموعة من ال�ضعراء احل�ضور 
مثل خالد ال�ضنحاين مدير بيت ال�ضعر يف الفجرية، وال�ضاعرة 
عام  مدير  غريب  اآل  حبيب  اأحمد  وال�ضاعر  اهلل،  عبد  كلثم 

احتفالية بيت القصيد 
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احتفالية بيت القصيد

را�ضد  والدكتور  للتطوير،  النعيمي  را�ضد  بن  حميد  موؤ�ض�ضة 
وال�ضاعرة  العراق،  من  اخلالدي  فائق  وال�ضاعر  املزروعي، 
اإميان خالد البهن�ضي من �ضوريا، وختاما �ضاعرة املركز �ضيخة 

املطريي.
ويف نهاية احلفل كرم معايل جمعة املاجد ال�ضعراء امل�ضاركني 

وجمعية الإمارات لهواة الطوابع وموؤ�ض�ضة ال�ضركال الثقافية.
واملهتمني  ال�ضعراء  من  جمموعة  الأدبية  الفعالية  ح�ضر 

والباحثني يف الرتاث الإماراتي.

ي�ضكر  اأن  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  ملركز  يطيب 
الإمارات  جامعة  من  علي  اآل  حممد  خليفة  اآمنة  الدكتورة 
مع  الثقايف  التعاون  اأوا�ضر  مدِّ  يف  الطيب  تفاعلها  بالعني 
مركزنا وذلك باإهدائه ما يقارب األفًا ومائة وخم�ضني عنوانًا 
كتابها  من  ن�ضخة   700 اإىل  اإ�ضافة  اخلا�ضة  مكتبتها  من 
الأ�ضرة اخلليجية: معامل التغيري وتوجهات امل�ضتقبل، فبارك 

الدكتورة آمنة خليفة 
محمد آل علي تهدي 
المركز مكتبة خاصة

اهلل فيها و�ضدد على طريق اخلري 
خطاها، راجني من اهلل عز وجل 

اأن يكون يف ميزان ح�ضناتها.
نقدر  اإذ  املركز  يف  واإننا      
الطيبة  البادرة  هذه  لها 
الكتب  معاجلة  على  لنحر�س 
املجموعة  حتويه  ما  واإتاحة 
من كتب علمية قيمة ومهمة 
العلم  وطلبة  للباحثني 
مهمة  اإ�ضافة  باعتبارها 

مركزنا. ملقتنيات 
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محاضرات 

يف اإطار احتفال متحف ال�ضارقة للخط باليوم العاملي للكتاب قدم 
الدكتور عز الدين بن زغيبة رئي�س ق�ضم الدرا�ضات والن�ضر باملركز 
يف  حما�ضرة  ال�ضيخ  عارف  الدكتور  وال�ضاعر  الأديب  مع  بالتعاون 
يوم  وذلك  ال�ضعوب  حياة  يف  الكتاب  اأهمية  بعنوان  املتحف  مقر 

اخلمي�س 2011/4/28م.
عر�س الدكتور عز الدين والدكتور عارف يف بداية حما�ضرتهما 
وجود  اأهمية  اإىل  واأ�ضارا  املدار�س،  لطلبة  وخا�ضة  الكتاب  لأهمية 
وال�ضتعانة  الكتب  انتقاء  كيفية  واإىل  واملدر�ضة،  البيت  يف  مكتبة 
قراءة كتب  الوقت يف  ي�ضيع  ل  ال�ضاأن؛ حتى  باأهل اخلربة يف هذا 
احلياة  تن�ضيط  يف  الكاتب  وجود  اأهمية  وبّينا  تذكر،  فائدة  بال 
الثقافية واإثرائها، وتطرقا اإىل دور احلكومة يف الرتويج للكتاب من 

خالل توزيعه على املدار�س، واإعطائها الكتاب جوائز يف امل�ضابقات 
وغريها.

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث 
حما�ض���رة للدكتور معتز كوك�س خبري تقنية 
املعلوم���ات ومكافحة اجلرائ���م الإلكرتونية 
بعنوان تكنولوجي���ا املعلومات بني الرفاهية 
واخرتاق اخل�ضو�ض���ية، وذلك يوم ال�ض���بت 
2011/6/18 ح�ض���رها 83 م���ن املهتم���ني 
م���ن  التقني���ة  جم���ال  يف  واملتخ�ض�ض���ني 
ع���دد من املوؤ�ض�ض���ات احلكومية واخلا�ض���ة 
واملثقف���ني م���ن اأبو ظب���ي والفج���رية وراأ�س 

اخليمة واأم القيوين.
وق���د تطرق املحا�ض���ر يف بداية حديثه بالأرقام والإح�ض���اءات اإىل 
مدى انت�ضار التكنولوجيا حول العامل، ودعا اإىل التعرف على الأخطار 
املحيطة باأطفالنا يف الإنرتنت و�ض���بل حمايتهم منها، وو�ض���ح مفهوم 
النفاي���ات الإلكرتوني���ة والأخط���ار الناجم���ة عنها، واأ�ض���ار اإىل حجم 
انت�ضار حزب اإلكرتون )الكتاب الإلكرتوين( مقارنة بالكتاب املطبوع، 
وب���ني الط���رق املثالي���ة يف التج���ارة الإلكرتونية والت�ض���وق الإلكرتوين، 
���ل القول يف مفهوم اجلرائم الإلكرتونية والقوانني والت�ض���ريعات  وف�ضّ
بالدول���ة ذاكرا طرق احلماية من الهاك���رز وحماية الربيد الإلكرتوين 
من ال�ض���رقة، وكي���ف نت�ض���رف اإذا تعر�ض���نا لل�ض���رقة الإلكرتونية اأو 

لنتهاك اخل�ضو�ضية.
ويف نهاية اللقاء مت توزيع �ضهادات من املركز للح�ضور، وجمموعة من 

الكتيبات املرتجمة من موؤ�ض�ضة حممد 
ابن را�ض���د التي �ض���اركت باملحا�ض���رة 
ك�ض���ريك معريف بتوزيع كت���اب الوجيز 
يف اإدارة العمليات والتكنولوجيا تاأليف 
ج���ورج غرين وترجمة �ض���امي �ض���مري 
امل�ض���اريع: )اإدارة  وكت���اب  جورج���ي، 
حلول م���ن اخلرباء لتحدي���ات يومية( 
نقله اإىل العربية وليد �ض���حادة، وكتاب 
)ال�ض���تعداد للتطوير اأه���م عمل يعنى 
بالربام���ج الأ�ضا�ض���ية للقي���ادة( تاأليف 
جينف���ر مارتين���و واإيلي جون�ض���ون، نقله اإىل العربية ن���ور الدائم بابكر 

عبد اهلل.
وكذلك �ض���ارك املركز الثقايف الإعالمي ل�ض���مو ال�ض���يخ �ضلطان بن 
زايد اآل نهيان ممثل �ض���احب ال�ض���مو رئي�س الدولة ك�ضريك معريف هو 
الآخ���ر بتوزي���ع جملته اجلديدة الإعالم والع�ض���ر على امل�ض���اركني يف 

املحا�ضرة.
واملركز اإذ يثمن هاتني املبادرتني من املوؤ�ض�ضتني الرائدتني يف عامل 
الثقافة، يدعو اإىل ا�ض���تمرار اجلهود والتعاون بني املراكز واملوؤ�ض�ضات 
الثقافية ن�ض���رًا لها وت�ض���ويقًا ملنتجات معرفية، ت�ض���ع �ض���عب الإمارات 
مبواطني���ه ووافديه يف م�ض���اف ال���دول املتقدمة على خارطة ال�ض���اأن 

الثقايف من خالل هذه ال�ضراكات املعرفية.

تكنولوجيا المعلومات بين 
الرفاهية واختراق الخصوصية

أهمية القراءة في حياة الشعوب في متحف الشارقة للخط
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محاضرات 

يف اإط����ار م�ض����اركة مرك����ز جمع����ة املاج����د للثقاف����ة والرتاث 
احتفالت الدولة بيوم الرتاث العاملي واأ�ض����بوع املكتبات ، اأقام 
املرك����ز جمموعة م����ن املحا�ض����رات الرتاثية والور�����س املكتبية 
يف مدار�����س الدولة ، وذلك لتعزيز الهوي����ة الوطنية والهتمام 
بالرتاث الإماراتي خا�ضة والإن�ضاين ب�ضكل عام ، ولتعميق دور 

املكتب����ات والق����راءة يف رق����ي الف����رد يف جمتمع����ه.
ومتثل����ت امل�ض����اركة مبحا�ض����رة »الوثائق التاريخي����ة وقيمتها 
واأنواعه����ا واحلفاظ عليها« يف مدر�ض����ة وا�ض����ط النموذجية يف 
ال�ض����ارقة �ض����باح الثن����ني 2011/4/11م بالتع����اون مع مركز 
اأم القيوي����ن ،  وزارة الثقاف����ة وال�ض����باب وتنمي����ة املجتم����ع يف 
وق����د تناولت املحا�ض����رة مفه����وم الوثيق����ة واأنواعها واأ�ض����كالها 
واأهمي����ة حفظه����ا واأهم مراكز حف����ظ الوثائ����ق يف الدولة ، ثم 
مت ا�ض����تعرا�س جترب����ة مركز جمع����ة املاجد يف حف����ظ وترميم 

وفهر�ض����ة الوثائق.
 وحما�ضرة »دور القراءة يف تنمية الفرد« يف مدر�ضة لطيفة 
بن����ت حم����دان يف دب����ي �ض����باح الثالث����اء 2011/4/12م، وقد 
طرح����ت هذه املحا�ض����رة عددًا من الأ�ض����ئلة املتعلقة بالقراءة، 
منه����ا : مل����اذا نقراأ ؟ وم����اذا نقراأ ؟ وكيف نق����راأ ؟ وقد اأظهرت 
الطالبات تفاعاًل كبريًا مع املو�ض����وع من خالل النقا�س اجلاد 
ال����ذي انتهى بو�ض����ع مقرتحات م����ن الطالبات لتطوي����ر املكتبة 

وتعزي����ز الأه����داف م����ن الق����راءة .
  وق����د قدم����ت املحا�ض����رتني �ض����يخة املطريي ، رئي�س ق�ض����م 
ال����رتاث الوطن����ي يف املرك����ز ، اإ�ض����افة اإىل تق����دمي ور�ض����ة يف 
الق����راءة باإ�ض����راف املركز لطالبات مدر�ض����ة العوي����ر، قدمتها 
الأديبة عائ�ض����ة ال�ض����يخ يوم الأح����د 2011/4/17م. �ض����اركت 
فيه����ا طالب����ات املرحل����ة التاأ�ضي�ض����ية الأوىل يف املدر�ض����ة . وقد 
قراأت الأ�ض����تاذة عائ�ض����ة ال�ض����يخ اإحدى ق�ض�ض����ها التي كتبتها 
لالأطف����ال طارحة من خاللها جمموعة م����ن القيم الجتماعية 
والأدبي����ة ، لفتة اإىل املو�ض����وع الأهم وهو ح����ث الطالبات على 

الق����راءة . 
كم����ا نظ����م املرك����ز حما�ض����رة كي����ف تن�ض����ئ مكتب����ة منزلية 
الثالث����اء  ي����وم  املط����ريي  �ض����يخة  وت�ض����تفيد منه����ا لالأ�ض����تاذة 
2011/4/19م يف مدر�ض����ة ماري����ة القبطية بدب����ي. دعت فيها 
الطالب����ات املقبالت على الدرا�ض����ة اجلامعي����ة للبدء يف تكوين 
مكتبة منزلية وتعلم كيفية اختيار الكتب الأ�ضا�ض����ية وفهر�ضتها 

وترتيبه����ا ، وم�ض����اركة الطالب����ات الأخريات من خ����الل تبادل 
الكتب لتعم الفائدة الكربى .

مشاركة مركز جمعة الماجد بيوم التراث العالمي وأسبوع المكتبات

اكتشاف العقالنية الالهوتية في العصور 
اإلسالمية الوسطى

�ضابني �ضميدتكي مدير وحدة  الأملانية  الدكتورة  الأ�ضتاذة  قدمت 
برلني   – فراي  بجامعة  الإ�ضالمي  للعامل  الفكري  التاريخ  بحوث 
حما�ضرة بعنوان: اكت�ضاف العقالنية الالهوتية يف الع�ضور الإ�ضالمية 
املحا�ضرات  قاعة  يف  الأربعاء 2011/4/20م  يوم  وذلك  الو�ضطى، 

باملركز.
وتكلمت الدكتورة �ضابني يف املحا�ضرة عن مناذج من خمطوطات 
جنوب �ضرق اآ�ضيا وخا�ضة من الهند كانت قد تعاملت معها وخا�ضة 
املتعلقة بعلم الكالم والفلك والتنجيم والت�ضريح، كما عر�ضت لبع�س 
الن�ضو�س التي قامت على اإخراجها بالتعاون مع عدد من املحققني 

الأتراك والإيرانيني.
بعد ذلك التقت الدكتورة بال�ضيد جمعة املاجد وتباحثت معه �ضبل 

خدمة املخطوطات املوجودة يف جنوب �ضرق اآ�ضيا ويف اأملانيا.



التوا�ضل  اأوا�ضر  توطيد  منطلق  من 
بني مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث 
وموؤ�ض�ضة  دبي،  ل�ضرطة  العامة  والقيادة 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم، عقد املدرب 
يف  املعرفة  اإدارة  من  ال�ضعيبي  فوؤاد 
ب�ضرطة  الإدارية  لل�ضوؤون  العامة  الإدارة 
دبي دورة تدريبية بعنوان:»اإدارة املعرفة« 
قاعة  يف  2011/6/4م  ال�ضبت  يوم 
املحا�ضرات مبركز جمعة املاجد للثقافة 

والرتاث.
حيث �ضارك يف الدورة: )85( متدربا 

من الباحثني واملدربني واملخت�ضني يف جمال اإدارة املعرفة وعدد من 
اأ�ضاتذة اجلامعات واحل�ضور من خمتلف اإمارات الدولة ومن عمان.

وقد �ضلط املدرب ال�ضوء على �ضرح وبيان مفردات اإدارة املعرفة 
اأهميتها للموؤ�ض�ضات الع�ضرية التي تن�ضد التميز والإبداع يف  مبينًا 
املجالت الإدارية امل�ضتحدثة، وو�ضح �ضرورة ترجمتها اإىل واقع عملي 
لكونها تتناول اأهم ما ينتجه العقل الب�ضري وهو املعرفة، وبني عددًا 
من املحاور املهمة التي �ضملت الإطار النظري لفكرة اإدارة املعرفة 
مع اإي�ضاح اأبرز التطبيقات العملية يف القيادة العامة ل�ضرطة دبي يف 

جمال اإدارة املعرفة. 
وتناول بيان ماهية املعرفة وتعريف اإدارة املعرفة ثم عرج على طرق 
اكت�ضاب املعرفة وتبادلها وممار�ضتها وحتويل املعلومات اإىل معارف 
اإدارة املعرفة وبالأخ�س املعرفة  اأهميتها، وتوقف عند طرق  و�ضرح 
ال�ضمنية واملعوقات التي ميكن اأن حتول دون تبادل املعارف وكيفية 
التغلب عليها، ثم �ضرح املدرب باإ�ضهاب مف�ضل كيفية اإدارة املعرفة 

جمال  يف  التقنية  ودور  اإلكرتونية  بطرق 
للموؤ�ض�ضة  ذلك  اأهمية  وبني  املعرفة  اإدارة 
على  اخت�ضرت  قد  التقنية  لكون  املتمدنة 
املعرفة  اإدارة  طرق  من  العديد  الب�ضر 

التقليدية.
وختم دورته بالإ�ضارة اإىل الزخم الكبري 
�ضريعتنا  يف  املعارف  واإدارة  املعارف  من 
الإ�ضالمية الغراء وعدد بع�س التطبيقات 
العامة  القيادة  يف  املعرفة  لإدارة  العملية 
التي  اإدارة املعرفة  ل�ضرطة دبي يف جمال 
ُتعدُّ اأول موؤ�ض�ضة اأمنية على م�ضتوى العامل 

ت�ضتحدث اإدارة معرفة بداأت منذ العام 2003م.
امل�ضاركني،  جميع  على  ال�ضهادات  توزيع  مت  الدورة  ختام  ويف 
وقدمت موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد اآل مكتوم لفتة علمية �ضاهمت يف 
اإثراء الدورة، حيث زودت كل متدرب بكتاب من اإ�ضدارات املوؤ�ض�ضة 
بيرت  تاأليف  الإبداع  اإدارة  كتاب  َعت  ُوزِّ التي  الكتب  ومن  املرتجمة، 
الفاروق،  بدار  الرتجمة  ق�ضم  من  العامري  خالد  د.  وترجمة  كوك 
وتي  ما�ضيفي�ضيت،  اإلينا  املعلومات حترير:  اإدارة  وكتاب مقدمة يف 
دي ويل�ضون وترجمة اأ�ضماء اأحمد، وكتاب الوجيز يف اإدارة العمليات 
جورجي،  �ضمري  �ضامي  وترجمة  غرين  جورج  تاأليف  والتكنولوجيا 
وكتاب اإدارة امل�ضاريع: حلول من اخلرباء لتحديات يومية، نقله اإىل 
العربية وليد �ضحادة، واملركز يثمن للموؤ�ض�ضة هذه البادرة الكرمية 
اأكرث  بهذه اخلطوة  القيام  للموؤ�ض�ضة  �ضبق  وقد  عليها،  دتنا  عوَّ التي 
الفائدة  لتعم  ال�ضراكات  ا�ضتمرار هذه  اإىل  املركز  من مرة، ويدعو 

للباحثني. 
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إدارة المعرفة

دورات

كيف تتعامل مع الديسكفرر 
جديد دورات الموظفين

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث دورة كيف تتعامل مع 
الدي�ضكفرر للموظفني، والدي�ضكفرر هو طريقة ا�ضرتجاع البيانات 
املركز،  البيانات يف  قواعد  عليه  تقوم  الذي  الأوراكل  نظام  �ضمن 
الدورة يومي الثالثاء  اأقيمت  من اأجل رفع م�ضتوى العمل  وذلك 
18 -4/19/ 2011من ال�ضاعة الثانية اإىل اخلام�ضة،  والأربعاء 
ق�ضم  مدربة الدورة الأ�ضتاذة �ضريين احلريبات من�ضقة  وكانت 

تكنولوجيا املعلومات باملركز.
عليها الدخول اإىل  الرتكيز  مت  اأبرز حماور الدورة التي  ومن 
الدي�ضكفرر والتحقق من امل�ضتخدم، واإن�ضاء تقارير تتكون من قوائم 

ومعاجلة احلقول يف التقارير املوجودة،  عر�س موجودة �ضابقًا، 
وكيفية عمل الإح�ضائيات  وكيفية تطبيق ال�ضروط على التقرير، 
واملعادلت والر�ضوم البيانية، والرتحيل اإىل الإك�ضل، وحفظ وحذف 

وم�ضاركة التقارير بني امل�ضتخدمني.



فعاليات  يف  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  �ضارك 
يعر�س  الذي  "اإيبيك"،  امل�ضتدام،  احلياة  اأ�ضلوب  معر�س 
املنتجات ال�ضديقة للبيئة واملبادرات امل�ضتدامة لأكرث من 70 
براجمه  وانطلقت  املعر�س  يف  م�ضاركة  وعاملية  حملية  �ضركة 
ثالثة  ملدة  وا�ضتمرت   2011/6/22 بتاريخ  مول  دبي  يف 
الأول من  اليوم  اأيام، حيث تزامن انطالقه مع بدء فعاليات 

مفاجاآت �ضيف دبي 2011، و�ضمن برناجمه.
حديث  يف  اإيبيك  مناق�ضات  �ضمن  املركز  م�ضاركة  ومتثلت 
واملعاجلة  احلفظ  ق�ضم  رئي�س  داغ�ضتاين،  ب�ضام  الدكتور 
عن  والرتاث،  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  يف  والرتميم 
الكيفية التي يتم بها حفظ الكتب والوثائق التاريخية ع�ضويًا 

املقبلة. لالأجيال 
على  الر�ضم  ور�ضة  قواف  ن�ضال  حممد  الأ�ضتاذ  قدم  كما 
املاء املعروفة اخت�ضارًا بفن الإيربو للجمهور الذي تفاعل مع 
الور�ضة حيث قام الزوار بتجربة الر�ضم على املاء الذي اأنتج 

لوحات جميلة ال�ضكل وامل�ضمون متكنوا من الحتفاظ بها.
باملبادرات  للتعريف  امل�ضاركة يف هذا املعر�س فر�ضة  وتعدُّ 
املعر�س،  لزوار  املركز  يطلقها  التي  التثقيفية  والأن�ضطة 
الدولة  يف  الكربى  املراكز  من  يعّد  دبي  مول  اأن  �ضيما  ل 
اأ�ضخا�س من خمتلف الأعمار واجلن�ضيات من الدولة  ويزوره 

وخارجها لق�ضاء الإجازة ال�ضيفية .
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ورش عمل

قدم الأ�ضتاذ حممد ن�ضال قواف رئي�س �ضعبة ترميم املطبوعات 
باملركز ور�ضة ل�ضناعة ورق الإيربو �ضباح يوم الثنني 2011/5/9 
العاملي  باليوم  احتفالها  هام�س  على  بدبي  املعرفة  دار  مدر�ضة  يف 

للكتاب.

ورشة إيبرو في مدرسة دار 
المعرفة بدبي

فعاليات معرض أسلوب الحياة المستدام إيبيك 
في دبي مول ضمن مهرجان صيف دبي



معارض

�

والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  �ضارك 
الحتفال  هام�س  على  الرتاثي  الكتاب  مبعر�س 
لبلدية  التابعة  العمراين  الرتاث  لإدارة  ال�ضنوي 
�ضعادة عبد اهلل حممد رفيع  افتتحه  الذي  دبي 
املوؤ�ض�ضي  الدعم  ل�ضوؤون  العام  املدير  م�ضاعد 

لبلدية دبي م�ضاء يوم الأربعاء 2011/4/6.
جمموعة  بعر�س  املركز  م�ضاركة  ومتثلت 
دولة  وتراث  بتاريخ  املتعلقة  الرتاثية  الكتب  من 

املركز  اإ�ضدارات  اإىل  بال�ضافة  عنواٍن،   100 ناهزت  الإمارات 
املتنوعة والتي كان من اأهمها كتاب حلف القوا�ضم و�ضيا�ضة بريطانيا 

ع�ضر  الثامن  القرن  يف  العربي  اخلليج  يف 
وكتاب  ع�ضر،  التا�ضع  القرن  ومنت�ضف 
الدول الأوروبية يف اخلليج العربي من القرن 
ال�ضاد�س ع�ضر اإىل القرن التا�ضع ع�ضر، وكال 
ترجمهما  الرو�ضية،  عن  مرتجم  الكتابني 

الأ�ضتاذ �ضمري �ضطا�س الباحث يف املركز.
رفيع  حممد  اهلل  عبد  �ضعادة  قام  وقد 
الأ�ضتاذة  احلفل  يف  املركز  ممثلي  بتكرمي 
�ضيخة املطريي رئي�س ق�ضم الرتاث الوطني، والأ�ضتاذ اأنور الظاهري 

م�ضوؤول العالقات العامة. 

معرض الكتاب التراثي في الحفل السنوي إلدارة التراث العمراني

�ضارك مركز جمعة املاجد طالب اجلامعة الربيطانية يف دبي يوم 
الأربعاء 2011/6/1 فرحتهم بالتخرج مبعر�س عن ترميم املخطوطات 
رئي�س  مكتوم  اآل  �ضعيد  بن  اأحمد  ال�ضيخ  افتتحه  التاريخية  والوثائق 

جمل�س اإدارة اجلامعة، الذي اأقيم يف نادي �ضباط �ضرطة دبي.
لرتميم  توثيقية  �ضور  جمموعة  خالل  من  امل�ضاركة  وجاءت 
العملية،  يف  امل�ضتخدمة  واملواد  بها،  متر  التي  واملراحل  املخطوطات 
التي تر�ضم  النقو�س  التي تغلف هذه املخطوطات مع  وكذلك اجللود 
عليها وتواكب ع�ضر املخطوط الذي ُكِتب فيه، من مملوكية و�ضلجوقية 
وعثمانية، والأمرا�س التي ت�ضيب املخطوط مثل الفطريات واحل�ضرات 

وتك�ضر الأوراق واإ�ضابتها باحلرب احلديدي وطرق عالجها.
ويف نهاية حفل التخرج قام ال�ضيخ اأحمد بن �ضعيد اآل مكتوم بتكرمي 

مركز جمعة املاجد على م�ضاركته يف احلفل.

مشاركة طالب الجامعة البريطانية 
فرحتهم بالتخرج بمعرض تراثي

�ضارك مركز جمعة املاجد يف اأول معر�س خا�س بالكتب العربية 
بالكلية  املعرفة  �ضراج  نادي  مُه  ونظَّ للطالبات،  دبي  كلية  يف  اأقيم 
ومكتبة جمرودي  الكتب  لتجارة  املعاين  زين  موؤ�ض�ضة  م�ضاركة  مع 

ودار اخلليج، وافتتح يوم الأحد 2011/4/10م.
التي  اإ�ضداراته  من  خمتارة  مبجموعة  املركز  م�ضاركة  ومتثلت 
لقى  وقد  الأخرى،  الكتب  من  وجمموعة  عنوانا،   92 اإىل  و�ضلت 
من  اإقبال  2011/4/14م  اخلمي�س  يوم  اختتم  الذي  املعر�س 

الطالبات.

معرض إصدارات المركز 
بكلية دبي للطالبات

مشاركة المركز دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة احتفالها باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف
�ضارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث دائرة الثقافة والإعالم بال�ضارقة احتفالها مبنا�ضبة اليوم العاملي للكتاب وحقوق املوؤلف 

يوم اخلمي�س 2011/4/21 وذلك يف مكتبة ال�ضارقة قرب ميدان الثقافة، مبعر�س للمخطوطات التاريخية.
وجتول عبداهلل العوي�س رئي�س دائرة الثقافة والإعالم يف ال�ضارقة الذي افتتح املعر�س مب�ضاركة عدد من املكتبيني املدعوين للفعالية، 
وتوقف اأمام املخطوطات املعرو�ضة التي متثل عددًا من موا�ضيع العلوم ال�ضرعية واللغوية والعلمية التي اأبدع فيها علماء امل�ضلمني مبديًا 

اإعجابه وتقديره للجهود التي يبذلها املركز يف العناية واحلفاظ عليها.
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معرض الكتاب الخامس برأس الخيمة
للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  �ضارك 
اخلام�س  الكتاب  معر�س  يف  والرتاث 
عهد  ويل  افتتحه  الذي  اخليمة،  براأ�س 
�ضعود  بن  حممد  ال�ضيخ  اخليمة  راأ�س 
وا�ضتمر  اإبريل   26 الثالثاء  يوم  القا�ضمي 

اإىل 2011/5/5.
ومتثلت م�ضاركة املركز مبجموعة خمتارة 

من اإ�ضداراته والتي و�ضلت اإىل 90 اإ�ضدارًا متنوعًا يف التاريخ 
والإن�ضانيات وغريها،  العربية  واللغة  الإ�ضالمية  والدرا�ضات 

والر�ضائل  املرتجمة  الكتب  من  وجمموعة 
و�ضيا�ضة  القوا�ضم  حلف  اأهمها:  اجلامعية 
القرن  من  العربي  اخلليج  يف  بريطانيا 
الثامن ع�ضر وحتى منت�ضف القرن التا�ضع 
ع�ضر، املرتجم عن الرو�ضية ، وكتاب معجم 
وفل�ضطني  املقد�س  بيت  ف�ضائل  يف  األف  ما 
1948م  وحتى  الهجري  الثالث  القرن  منذ 
الوداد  مر�ضى  وديوان  بهادر،  اهلل  �ضهاب  املركز  يف  للباحث 

املطريي. �ضيخة  لل�ضاعرة 

عجمان  ملعر�س  الثانية  الدورة  يف  املاجد  جمعة  مركز  �ضارك 
للكتاب الذي افتتح يوم الأحد 2011/5/15 واختتم اأعماله بتاريخ 
فن  كتاب  منها:  اجلديدة  الإ�ضدارات  من  2011/5/22 مبجموعة 
ال�ضرية النبوية تاريخ واأ�ضول للدكتور حممد علي غوري مرتجمًا عن 
الأوردية، وهو الكتاب الثالث من �ضل�ضلة اآفاق الثقافة والرتاث2011، 
الرتبوية،  وانعكا�ضاتها  اإ�ضالمي  املتفوقني من منظور  وكتاب رعاية 
واأ�ضل الكتاب ر�ضالة ماج�ضتري قدمت يف كلية ال�ضريعة والدرا�ضات 
الإ�ضالمية يف جامعة الريموك يف الأردن للباحث خالد عبد الرحمن 

اأحمد طوالبة، لي�ضافا اإىل اإ�ضدارات املركز التي بلغت 92 كتابا.
كما متثلت م�ضاركة املركز يف املعر�س مب�ضاركة ال�ضاعرة �ضيخة 
املطريي رئي�ضة ق�ضم الرتاث الوطني يف مركز جمعة املاجد للثقافة 
والرتاث يف الأم�ضية ال�ضعرية التي اأقيمت �ضمن الفعاليات الثقافية 

امل�ضاحبة ملعر�س عجمان الثاين للكتاب.

معرض عجمان الثاني للكتاب

مشاركة المركز ندوة الثقافة والعلوم احتفالها باليوم 
العالمي للكتاب

اخلمي�س  يوم  انطلقت  التي  الفعاليات  من  عددًا  والعلوم  الثقافة  ندوة  احت�ضنت 
2011/4/28 يف مقرها بدبي، وذلك مبنا�ضبة اليوم العاملي للكتاب الذي اأقرته اليون�ضكو 
يف 23 اإبريل من كل عام، وكان من بني هذه الفعاليات املتعددة معر�س �ضخ�ضيات رائدة 
والرتاث م�ضاهمة منه يف  للثقافة  املاجد  بالإمارات �ضارك فيها مركز جمعة  التعليم  يف 

املنا�ضبة. الثقافية بهذه  املوؤ�ض�ضات  احتفال 

للثقافة والرتاث مدر�ضة دار املعرفة  �ضارك مركز جمعة املاجد 
ال�ضنوي  الكتاب  معر�س  اإقامة  خالل  من  بالكتاب  احتفالها  بدبي 
الثالث باملدر�ضة مبعر�س للمخطوطات والكتب القدمية، ومبحا�ضرة 
الكايف  عبد  عمر  الدكتور  قدمها  املعرفة  مفتاح  القراءة  بعنوان 

امل�ضت�ضار الثقايف جلمعة املاجد.
املدر�ضة  مدير  افتتحه  الذي  املعر�س  افتتاح  خالل  ذلك  جاء 
وقد   ،2011/5/9 الثنني  يوم  �ضباح  الكايف  عبد  عمر  والدكتور 
بلغت  والتي  املعر�س  يف  امل�ضاركة  املخطوطات  مو�ضوعات  تنوعت 

ت�ضعًا بني الطب والفلك والفقه الإ�ضالمي والقراآن الكرمي.
اأنها  لهم  وبني  القراءة،  على  الطلبة  عمر  الدكتور  حث  بينما 
بني   - اإح�ضائيات  يف   - مقارنا  املغلقة،  الأبواب  كل  اأمام  املفتاح 

القراءة عند الغرب والعامل العربي.

مركز جمعة الماجد يشارك مدرسة 
دار المعرفة بدبي احتفاالتها بالكتاب
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انتهى ق�ضم املعاجلة الفنية يف مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث 
موؤخرًا من فهر�ضة جميع املطبوعات الفار�ضية الورقية يف املركز والتي 
بلغت ما يقارب )12100( عنوان باللغة الفار�ضية توزعت على ما يقارب 
وجاهزة  وم�ضنفة  مفهر�ضة  الكتب  هذه  واأ�ضبحت  جملد   )19200(
تعددت مو�ضوعاتها يف  وامل�ضتفيدين، وقد  الباحثني  اأيدي  لتو�ضع بني 
والجتماعية  والتاريخية  والأدبية  ال�ضرعية  كالعلوم  املجالت  �ضتى 

والقت�ضادية وال�ضيا�ضة و ... الخ. 
و�ضرح الأ�ضتاذ عماد �ضباح رئي�س ق�ضم املعاجلة الفنية يف املركز باأن 
من بني هذه الأوعية الثقافية موؤلفات ومدونات ذات قيمة و اأهمية كبرية 
يف تاريخ وح�ضارة الإ�ضالم األفت باللغة الفار�ضية، وخا�ضة تلك املوؤلفات 
التي تتحدث عن تاريخ املغول وعن الدويالت التي اأقيمت يف بالد فار�س 
وامل�ضادر  املراجع  تكفيه  ل  املو�ضوعات  هذه  يف  فالباحث  وغريها، 
العربية والأجنبية ، بل ل بد له من الرجوع اإىل الفار�ضية ليتمكن من 
األف  ما  اأن  ، خ�ضو�ضًا  بها  والأحداث اخلا�ضة  اإىل احلقائق  الو�ضول 
حول تلك املو�ضوعات باللغة الفار�ضية كان قد عا�ضر تلك الدويالت، 

فيكون اأقرب للحقيقة 
توجد  كما  والواقع، 
الكتب  من  العديد 
ودواوين  النادرة 
�ضعراء  لأكرب  ال�ضعر 

وقدم  وال�ضور،  والر�ضومات  بالزخارف  مزدانة  منها  والكثري  فار�س 
الأ�ضتاذ  املركز  يف  الفار�ضية  الكتب  ملفهر�س  ال�ضكر  الق�ضم  رئي�س 
الذي بذل جهدا كبريا يف ت�ضنيفها وفهر�ضتها حتى  النوفل  اإبراهيم 

اأ�ضبحت متاحة.
اآلفًا من املخطوطات باللغة الفار�ضية  اأن هناك  ومما يجدر ذكره 
اآلٍف من  اأو يحتفظ ب�ضور رقمية منها، وكذلك عدة  املركز  ميتلكها 
املطبوعات احلجرية الفار�ضية املحفوظة على اأقرا�س مدجمة ما زال 
العمل جاريًا على فهر�ضتها يف ق�ضم املخطوطات، حيث يقوم الأ�ضتاذ 
اأحمد ماهر مفهر�س املخطوطات الفار�ضية باملركز على ذلك، وياأمل 
املركز اأن يتمكن من النتهاء من فهر�ضتها قريبًا، واإتاحتها للباحثني.  

المطبوعات الفارسية في مركز جمعة الماجد
 متاحة للباحثين بعد االنتهاء من فهرستها

رئي�س  املاجد  جمعة  ال�ضيد  ا�ضتقبل 
والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز 
الأديب  علي   2011/5/14 ال�ضبت  يوم 
وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف 

جمهورية العراق والوفد املرافق.
للوزير  املاجد  جمعة  ال�ضيد  وقدم 
جتربة  حول  موجزًا  عر�ضًا  ال�ضيف 
والعربية يف  الإ�ضالمية  الدرا�ضات  كلية 
دبي، والتي تركز يف الدرجة الأوىل على 
تعليم املراأة حيث يبلغ عدد الطالبات يف 

الكلية اأكرث من 75% من اأعداد الطلبة التي و�ضلت يف العام 2010 
اإىل 3186 طالبًا وطالبة يف مرحلة الل�ضان�س، وكذلك التعليم العايل 
والتي  والدكتوراه  املاج�ضتري  مرحلتي  يف  فقط  بالطالبات  اخلا�س 
و�ضلت 137 طالبة،كما ا�ضتعر�س ال�ضيد جمعة تطور جتربة املدار�س 
الأهلية اخلريية والتي و�ضل عدد طالبها اإىل اأكرث من ع�ضرة الآف 

وخم�ضمائة طالب وطالبة.
للباحثني  املراجع  توفري  اأهمية  اإىل  املاجد  جمعة  ال�ضيد  واأ�ضار 
املاجد  جمعة  مركز  تاأ�ضي�س  الهتمام  هذا  ثمار  من  كان  والتي 

موؤخرًا  اأكمل  والذي  والرتاث  للثقافة 
الباحثني،  خدمة  يف  الع�ضرين  عامه 
واأكد على ر�ضالة املركز يف اإنقاذ الكتاب 
الكتاب  واأن  توجه،  اأو  دين  اأو  لغة  باأي 
يجب اأن ي�ضافر اإىل الباحث ولي�س على 
هذه  على  للح�ضول  ي�ضافر  اأن  الباحث 

الكتب واملراجع!
هذه  العراقي  الوزير  ثمن  جهته  من 
التجارب الرائدة ، ودعا اهلل اأن يبارك 
العلم،  لطلبة  خدمة  اجلهود  هذه  يف 
وحتدث الوزير العراقي عن اهتمام بالده با�ضتعادة مركزها العلمي 
اإيجاد الفر�س للطلبة والطالبات واإعادة بناء  والتعليمي من خالل 
الكليات واجلامعات وو�ضع الربامج والتخ�ض�ضات لإعداد  وت�ضييد 

وتاأهيل الكوادر العراقية التي يحتاج اإليها ال�ضوق املحلي العراقي.
العايل  التعليم  قطاع  يواجهها  التي  التحديات  عن  حتدث  كما 
عدة  منذ  بها  متر  التي  الظروف  ب�ضبب  بالده  يف  العلمي  والبحث 
�ضنوات، معربًا عن اأمله يف اأن تتجاوزها بف�ضل دعم الدول ال�ضقيقة 

وال�ضديقة يف جمال التعليم وغريه من املجالت الأخرى.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي
 يزور مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
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مبركز  الرتميم  ق�ضم  رئي�س  الداغ�ضتاين  ب�ضام  الدكتور  قدم 
للثقافة والرتاث حما�ضرة عن جتربة مركز جمعة  جمعة املاجد 
املخطوطات  وترميم  ومعاجلة  حفظ  يف  والرتاث  للثقافة  املاجد 
الإقليمية  الدورة  يف  للم�ضاركني  2011/5/10م  الثالثاء  يوم 
الرتاثية  املواقع  يف  الع�ضوية  املواد  حماية  حول  املتخ�ض�ضة 
مدار  على  ال�ضارقة  متاحف  اإدارة  ا�ضت�ضافتها  والتي  واملقتنيات 
بال�ضارقة  الرتاث  منطقة  الإ�ضالمي يف  املتحف  اأ�ضابيع يف  ثالثة 
املحا�ضرات  قاعة  يف  بلدان  ت�ضعة  من  م�ضاركًا   26 مب�ضاركة 
باملركز، وانتقل الوفد بعدها اإىل معمل الرتميم التابع للمركز يف 
منطقة الق�ضي�س واأم�ضوا بقية يومهم التدريبي يف املعمل تطبيقًا 
املركز  قام  والتي  للرتميم،  اخلم�ضة  املاجد  اأجهزة  على  عمليًا 

بتطويرها.
معهم  وتباحث  الزائر،  بالوفد  املاجد  ال�ضيد جمعة  التقى  كما 
هموم املخطوط واإنقاذ الكتاب، واأكد �ضعادته يف حديثه اأن الكتاب 
اأو  اأو دين  اإنقاذ الكتاب باأي لغة  ملك الب�ضرية، واأنه م�ضوؤول عن 
توجه، ورحب مندوبو املركز الدويل بالتعاون مع املركز، وحتّدَث 
لبنان  يف  واملخطوطات  الآثار  مراكز  احتياجات  عن  املتدربون 
وال�ضودان والأردن وم�ضر واإيران، و�ضرح لهم معايل جمعة املاجد 

عن وجود اأجهزة الرتميم يف هذه الدول ودعا لنفتاح مراكز الآثار 
الأجهزة،  هذه  من  لال�ضتفادة  بع�ضها  على  الواحدة  الدولة  يف 

وعر�س الدكتور ب�ضام لتجربة املركز يف ترميم م�ضحف حلب.  
ويتوىل املركز الدويل لدرا�ضة حماية الآثار والرتاث "اإيكروم" 
مت  الذي  الإقليمي  مركزه  عرب  التدريبية  الدورة  هذه  تنظيم 
تاأ�ضي�ضه يف ال�ضارقة موؤخرًا بال�ضراكة مع حكومة ال�ضارقة ممثلة 
باإدارة متاحف ال�ضارقة ودائرة الثقافة والإعالم وجامعة ال�ضارقة 
واجلامعة الأمريكية يف ال�ضارقة واملنظمة العربية للرتبية والثقافة 
والعلوم التابعة جلامعة الدول العربية، وبدعم من املجل�س الوطني 
لل�ضياحة والآثار يف الدولة، وكان عدد امل�ضاركني يف الدورة 26 من 

ت�ضع دول عربية.
ويذكر اأنه قد تاأ�ض�س املركز الدويل لدرا�ضة حماية الآثار والرتاث 
»اإيكروم« من قبل اليون�ضكو عام 1956 يف روما باإيطاليا كمنظمة 
والثابتة حول  الآثار املتحركة  حكومية دولية تعنى باحلفاظ على 
بو�ضناقي،  منري  العام  مديره  ويراأ�ضه  دولة   126 وي�ضم  العامل، 
ويهدف اإىل تطوير طرق حماية الرتاث ون�ضر الوعي حول اأهميته، 
وي�ضاهم يف حماية الثقافة والرتاث حول العامل عن طريق توفري 

التدريب ون�ضر املعلومات والبحث العلمي والتعاون ون�ضر الوعي.

مركز جمعة الماجد يستضيف 
وفد المركز الدولي لدراسة حماية اآلثار والتراث )إيكروم(

وفد ندوة الحديث الشريف يزور مركز جمعة الماجد
قام الوفد امل�ضارك يف ندوة احلديث ال�ضريف الدولية اخلام�ضة بزيارة ملركز جمعة املاجد �ضباح يوم اخلمي�س 2011/4/21م، واطلع على جتربة املركز 

يف جمع الكتب واملخطوطات، واخلدمات التي يقدمها املركز يف جانب الرتميم والفهر�ضة وخدمة 
الباحثني، والإ�ضدارات اخلا�ضة باملركز من الكتب املتنوعة والتي بلغت حتى الآن 92 اإ�ضدارًا.

وكان يف ا�ضتقبال الوفد الدكتور عز الدين بن زغيبة ع�ضو جمل�س الإدارة ورئي�س ق�ضم الدرا�ضات 
والن�ضر، والأ�ضتاذ اأنور الظاهري م�ضوؤول العالقات العامة والإعالم يف املركز.

الإ�ضالمية  الدرا�ضات  كلية  اأمناء  رئي�س جمل�س  املاجد  الندوة برعاية جمعة  هذا وقد عقدت 
النبوية(،  ال�ضنة  يف  امل�ضتقبلي  والتخطيط  )ال�ضت�ضراف  بعنوان  كانت   والتي  بدبي،  والعربية 
وا�ضتمرت يومني، وياأتي هذا التنظيم متزامنًا مع احتفال الكلية بيوبيلها الف�ضي، بعد م�ضي 25 

عامًا على تاأ�ضي�ضها .
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زيارة وفد دائرة الثقافة والإعالم بعجمان في�ضل 
النعيمي نائب املدير وروؤ�ضاء اأق�ضام الثقافة والإعالم 

والعالقات العامة والدرا�ضات 2011-6-5

وفد املركز الوطني لالأ�ضعة ال�ضينية د. ح�ضني العو�ضي 
ود. عبد املنان جعفر من جامعة ال�ضارقة ود. جني هيل 

من جامعة روجتر�س باأمريكا 2011-6-5

عبد احلميد خيايل رئي�س ق�ضم املوظفني باخلزانة 
احل�ضنية بالرباط يف املغرب 2011-6-1

جمال الزرعوين رئي�س ق�ضم الوعظ يف دائرة ال�ضوؤون 
الإ�ضالمية بالذيد واأحمد الكتبي موظف يف مكتبة 

الذيد 2011-4-3

زيارة الدكتور �ضيف بن عبد اهلل اجلابري مدير مركز 
املعلومات - كلية التجارة والقت�ضاد يف جامعة ال�ضلطان 

قابو�س مب�ضقط 2011-5-3

بهاء عبد القادر الإبراهيم رئي�س مركز الوثائق 
ومكتبات الديوان الأمريي بالكويت 2011-6-4

وفد من جامعة لورن�س الأمريكية ومن اجلامعة 
الأردنية يف عمان 2011-6-4

زيارة وفد نادي الأح�ضاء الأدبي بال�ضعودية برئا�ضة د. يو�ضف 
اجلرب رئي�س النادي 2011-6-1
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فهد اأبو احلاج مدير عام متحف اأبو جهاد ل�ضوؤون احلركة 
الأ�ضرية  يف جامعة القد�س والوفد املرافق 2011-4-10-5

عبد الرحمن �ضمري العنزي مدير عام القتناء وتنظيم 
املعلومات مبكتبة امللك فهد الوطنية بالريا�س

2011-6-6 

عثمان ولد ال�ضيخ اأحمد اأبو املعايل رئي�س حزب الف�ضيلة 
املوريتاين وزير و�ضفري وقن�ضل �ضابق 2011-6-7

الدكتور مقداد رحيم اأ�ضتاذ الأدب الأندل�ضي والنقد 
- ال�ضويد 2011-5-9

عبادات عمريي باحثة يف ال�ضريعة يف جامعة دم�ضق يف 
الدكتوراه من مقدونيا 2011-5-9

خالد جالي�س من امل�ضاركني يف موؤمتر الوقف بجامعة 
ال�ضارقة اأ�ضتاذ يف جامعة �ضلجوق يف قونيه برتكيا 

2011-5-11

تكرمي بلدية ال�ضارقة ملركز جمعة املاجد على امل�ضاهمة 
يف تاأ�ضي�س مكتبة للموظفني 2011-5-9

مو�ضى عو�س املخلفي - اجلامعة الإ�ضالمية يف املدينة 
املنورة وفهد العمري من اإدارة التعليم باملدينة املنورة

2011-6-7 
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اأول�ضون والقن�ضل  ال�ضفري الأمريكي بالإمارات ريت�ضارد 
الأمريكي بدبي �ضبرييل ج�ضتني 2011-4-17

زيارة الدكتور عبد الرزاق اأحمد طبيب يف جامعة 
هارفرد يف مدينة كامربدج يف اأمريكا 2011-4-20

ال�ضفري الألباين يف الإمارات بهار بيكو 2011-6-28 امللحق الثقايف ال�ضعودي الدكتور �ضالح ال�ضحيباين 
2011-4-12

القن�ضل الرو�ضي يف دبي �ضريغي كرا�ضنوغور وابنه 
دميرتي 2011-5-15

تكرمي املركز على امل�ضاركة مبعر�س بيئتي م�ضوؤوليتي 
الجتماعية الثالث يف وزارة البيئة 2011-4-27

تكرمي املركز على هام�س مهرجان الكتاب امل�ضتعمل 
الرابع 2011-5-18

14

تكرمي املركز يف امللتقى الثقايف الثالث لأندية دبي 
2011-5-23
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زيارات

الدكتور علي اأبو املكارم الأ�ضتاذ بكلية دار العلوم 
بجامعة القاهرة والدكتور حممد �ضعادة م�ضاعد عميد 
الدرا�ضات العليا بكلية الدرا�ضات بدبي 2011-4-26

وفد من طالبات جامعة زايد يف اأبو ظبي 2011-6-28

زيارة وفد مدر�ضة مريجة للتعليم الأ�ضا�ضي والثانوي يف 
العني 2011-4-20

زيارة طالبات ق�ضم التاريخ بكلية العلوم الإن�ضانية بجامعة 
الإمارات يف العني 2011-5-24

وفد مركز الوثائق والبحوث بال�ضارقة 2011-4-11

وفد من مكتبة ال�ضارقة العامة فروع املنطقة ال�ضرقية 
2011-5-25

عمار جالمنة مدير مكتبة جامعة العلوم التطبيقية يف 
البحرين 2011-5-19

15

عز الدين البو�ضيخي- كلية الآداب والعلوم الإن�ضانية 
جامعة مالي اإ�ضماعيل م�ضطفى بوف�ضيل - معهد 

الدرا�ضات امل�ضطلحية بفا�س يف املغرب 2011-5-23
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ذكريات أدبية في قسم المخطوطات 

ونحن  نقروؤها،  التي  احلكمة  كلمات  بع�س  تاأ�ضرنا  ما  كثريًا 
من  اأ�ضماعنا  تطرق  اأو  ال�ضابقني،  مدونات  يف  اأب�ضارنا  ُنقلُِّب 
وقعها  اإل  رابط  يجمعها  ل  متفرقات  اأ�ضتات  وهي   ، العاملني  اأفواه 
املوؤثر يف النف�س، وقد دونت من ذلك بع�س الأبيات التي �ضمعتها 
�ضماعها،  حال  نف�ضي  يف  البيان  �ضحر  وقع  لها  وكان  قراأتها،  اأو 
ين�ضرح  اأو  �ضامع  اأذن  لها  فتطرب  ؛  غريي  اإىل  اأنقلها  اأن  اأحببت 

لها قلب عاقل.
من بدائع ال�ضعر : 

- قال ال�ضاعر:  
بامل���دادفدع عن���ك الكتابة ل�ض���ت منها وجه���ك  �ض���ودت  ول���و 

- قال ال�ضاعر:
يفه���ماإ�ض���اراتنا باحلب رم���ز عيوننا بالإ�ض���ارة  لبي���ب  وكل 
ونح���ن �ض���كوت واله���وى يتكلمحواجبنا تق�ضي احلوائج بيننا

حممد  الأ�ضتاذ  اإياها  اأن�ضدين  اأبيات،  الباعونية  لعائ�ضة    -
ح�ضن نوفلية بتاريخ:2007/3/11م، تقول فيها : 

ي���ات اللُّ���َوي ح���يِّ عن���ي احل���يَّ م���ن اآل ُلوؤّي�َض���عُد اإن جئ���ت ثنَّ
�ضف لهم ما قد جرى من مقلتّيواج���ِر ذك���رِي فاإذا اأ�ض���غوا له
من �ض���قام قد ط���واين اأيَّ طّيوب�ضرح احلاِل فانرث ما انطوى

نزل���وا قلب���ي  َرب���ِع  يف  ���ويدا ِمن ُح�ضّيَع���َرٌب  واأقاُموا يف ال�ضُّ
-  قال اأبو العتاهية )اإ�ضماعيل بن القا�ضم، ت211ه�(:

حتاذر منك النف�س ما �ضي�ضيبها اأيا هادم اللذات ما منك مهرب
ونف�ضي �ضياأتي بعدهن ن�ضيبهاراأيت املنايا ق�ض���مت بني اأنف�س

- ومما قيل يف الغزل:
�ض���واهاح�ضناء ل تبتغي حليًا اإذا برزت كاأن خالقها باحل�ض���ن 
ذاك الرتاب الذي م�ضته رجالهاقامت مت�ّضى فليت اهلل �ضريين

- وقيل يف لغز اخللخال:
جرم ب�������ال  مع�ضوِقوم���������������ض�������روب  ال������ل������ون  م����ل����ي����ح 
على ال�������ه�������الل  َق�����������دُّ  مم�ضوِقل�������ه  ال�������َق�������دِّ  م����ل����ي����ِح 
اأبدًا ُي���������رى  م������ا  ال�ضوِقواأك�����������رث  يف  الأم�������ض���اط  ع��ل��ى 

- قال ابن الأعرابي:
مائ���هالبحر ميطره ال�ض���حاب وما له م���ن  لأن���ه  ف�ض���ل علي���ه 

- قيل يف الكتب:
���اء ماأمونون غيبًا وم�ض���هدالن���ا جل�ض���اء م���ا من���ل حديثهم األبَّ
وعق���اًل وتاأديب���ًا وراأيًا م�ض���ددايفيدوننا من علمهم ِعلَم ما م�ضى
ول نتق���ي منه���م ل�ض���انًا ول يدابال فتنٍة ُتخ�ضى ول �ضوء ع�ضرة

ذكريات أدبية في قسم المخطوطات 
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ذكريات أدبية في قسم المخطوطات 

واإن قل���ت اأحياٌء فل�ض���ت مفّندافاإن قلت اأموات فل�ض���َت بكاذٍب

 - قال ابن زريق يف عينيته:
مل يخل���ق اهلل مرزوق���ا ي�ض���يعهواهلل ق�ض���م ب���ني اخلل���ق رزقه���م
بغ���ٌي اأَلَ اإنَّ بغي املرء ي�ض���رعهواحلر�س يف الرزق والأرزاق قد ق�ضمت

 - قال ال�ضاعر :
اإن بّر عندك فيما قال اأو فجرا اقبل معاذير من ياأتيك معتذرًا
وقد اأجلك من يع�ضيك م�ضترتا   فقد اأطاعك من ير�ضيك ظاهره

- قال ال�ضاعر:
ولك���ن اأح���اٍظ ق�ض���مت وجدوُد ولي�س الغنى  والفقر من حيلة الفتى

- قال ال�ضريف الر�ضي بعد اأن نظر اإىل احلرية ،اأن�ضد:
وَيِب���نُي بالبني���ان ف�ض���ل الباين�ضهدت بف�ضل الرافعني قبابها

- يقول اأحمد �ضوقي :
العامل���ني وع�ض���مة و�ض���الُمعي�ض���ى �ض���بيلك رحم���ة وحمبة يف 
ه���ان ال�ض���عاف علي���ه والأيتاُم  ما كنت �ضفاك الدماء ول امراأً
الآلُميا حام���ل الآلم عن هذا الورى با�ض���مك  علي���ه  ك���رثت 

- ومن قول اأبي الطيب يف ختام ق�ضيدة 
ول ذاق���ت ل���ك الدني���ا فراق���افال حطت لك الهيجاء �ض���رجا

- عبد القادر الق�ضاب:
َح�ضبَتُهم اإذا  خم�ضٌة  َدَرَقهال��ن��ا���ُس  ذو  ال��وغ��ى  ي��وم  ففار�ٌس 
مبارزًا م��ي��دان��ه��ا  يف  خرقهي���ج���ول  ال��ق��ت��ال  �ضف  راأى  اإذا 
ماله ج�����ودًا  ي��ن��ف��ق  َوَوِرَقهوحم�����ض��ٌن  ذه����ب����ه  ج���م���ي���ع���ه 
كتابه يف  ي����در�����س  فورقهوع��������امٌل  ورق������������ًة  ي�����������ض�����رده 
م��راع��ي��ًا وج��ه ال���ذي ق��د خلقهي��ف��ي��ُد م��ا ا���ض��ت��ف��اد م��ن��ه غريه
عدَله ف��ي��ن��ا  اأق������ام  �َضَفَقهوح����اك����ٌم  ل���ل���ع���امل���نَي  ق��ل��ب��ه  يف 
جى الدُّ جنح  يف  ي��ق��وُم  ي�ضكو اجلوى من النوى وحرقهوع��اب��ٌد 
وغريهم خ���ريه���م  َمَرَقهف�����ه�����وؤلء  ه��م  ول  حل��ٌم  ه��ُم��و  ف��ال 
م�ضوا اإذا  ه��م��ٍج  م��ن  ه��م��ٌج  ُطُرَقهب��ل  ��ِق��يِّ  ال��تَّ ع��ل��ى  ��ُق��وا  ي�����ض��يِّ

– نرثه  حياته  الق�ضاب  القادر  عبد  ال�ضيخ  العالمة  كتاب  من   (
– �ضعره(

تاأليف حممد وفا الق�ضاب.�س 148.) طبع 1394ه� دون نا�ضر 
اأو مكان الن�ضر(.

 ، - ذكر لنا الأ�ضتاذ حممد ح�ضن نوفلية بتاريخ 2008/4/8م 
اأن د. قا�ضم ال�ضامرائي كان مما يردد هذين البيتني :

راأيتني اإل��ي��ك  مفتقر  حالِقاأب��ع��ني  م��ن  ورميتني  فاأهنتني 
بغ���ري اخلالِقل�ض���ت املل���وم اأن���ا املل���وم لأنني اأنزل���ت حاجاتي 

وهما مما ين�ضب للمتنبي .

- وحدثني اأنه روى لل�ضامرائي اأبياتًا عن والده يف هذا املعنى، 
وهي:

من ب������ب������اب  جت����ل���������ض����ن  دارهل  دخ������ول  ع��ل��ي��ك  ي����اأب����ى 
اإلي� ح�����اج�����ات�����ي  اأداره وت������ق������ول  مل  اإن  ي���ع���وق���ه���ا   �����ه 
ربها واق���������ض����د  كارهف����ات����رك����ه  ال�������دار  ورب  ت��ق�����ض��ى 

وهي ملوفق الدين اأبي حممد )عبد اهلل بن اأحمد بن حممد بن 
قدامة) 620ه�(:

- وكثريًا ما اأن�ضدنا الدكتور حامت �ضالح بعد حوادث بغداد املوؤملة 
اأبياتًا تتبعتها فذكرت اإ�ضنادها ، وهي) يف معجم البلدان(:

ال�ضعادات  اأبو  اأن�ضدين  ال�ضلفي:  طاهر  اأبو  احلافظ  قال   
علي  بن  اإبراهيم  اإ�ضحاق  اأبو  ال�ضيخ  اأن�ضدين  قال:  الإ�ضتاين، 

ال�ضريازي لنف�ضه :
و�ض���كانها حت���ت ال���رتاب رميُممررت ببغ���داد فاأنك���رت اأهلها
ومل ي���ك فيه���ا �ض���اكن ومقي���ُمكاأن مل تكن بغداد يف الأر�س بلدة

- كان ابن مقلة حممد بن علي، اأبو علي)ت328ه�(، اخلطاط 
البغدادي امل�ضهور، قد قطعت يده يف زمن الرا�ضي فكان كثريًا ما 

يردد يف نف�ضه:
ف���اإن البع����س من بع����س قريباإذا ما مات بع�ضك فابك بع�ضًا

 ) اخلط العربي يف املدر�ضة البغدادية/حممود �ضكر اجلبوري، 
ج203/1(.

يف  املعلم  جتاه  املتعلم  اأدب   ( كتاب  يف  يوم  �ضباح  يف  قراأت   -
هذه  فاأطربتني  الأني�س  احلكيم  عبد  للدكتور  العلمي(  تاريخنا 

الأبيات التي نقلها :
الوايف  عن  نقاًل  )ت449ه�()�س67،  القوم�ضي  عامر  اأبو  قال 

بالوفيات:245/12(:
ك�������ل ذي ي�������اأت�������ي  اآِبال�����ع�����ل�����م  ك�����ل  وي������اأب������ى  خ���ف�������س 
الوها يف  ي����ن����زل  ك�����امل�����اء  الروابي  يف  ي�ضعد  ول��ي�����س  ِد 
ومنها قول بع�ضهم: )75(:
نهاري جت��ال�����ض��ن��ي  ال�ضديِقمل���ح���ربة  اأن�����س  م��ن  اإيل  اأح��ب 
عندي يف البيت  كاغد  الدقيِقورزم��ة  ع���دل  م��ن  اإيل  اأح���ب 
منّي اخل����دِّ  يٍف  ع���امل  حيِقول��ط��م��ُة  الرَّ م��ن ُ���ض��رِب  ل���ديَّ  األ���ذ 

- ومما قيل يف ال�ضيب:
قال �ضالح الدين ال�ضفدي يف الوايف بالوفيات :ومن �ضعر اأبي 

الف�ضل امليداين اأحمد بن حممد اأبي الف�ضل )ت 518ه�(:
بعذاري تنف�س �ضبح ال�ضيب يف ليل عار�ضي يكتفي  ع�����ض��اه  فقلت 
فاأجابني ع��ات��ب��ت��ه  ف�����ض��ا  نهارف��ل��م��ا  بغري  �ضبحًا  ت��رى  هل  األ 
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- ومما قيل يف ت�ضمية القلب: 
لبِه والراأُي ي�ضرف والإن�ضان اأطوارم���ا �ض���مي القلب اإل م���ن تقُّ

ُ نكت املعاين لبن ف�ضال املجا�ضعي:81/1
بع�ضها  ون�ضب  ال�ضويل)335ه�(  بكر  لأبي  ن�ضب  ومما   -

للحمامي الكويف )228ه�(:
اإذا ت�ض���ابه وج���ه ال���راأي واحتجبام�ض���ٍف على الراأي نظ���اٌر عواقبه
ي�ضو�ض���نا رغب���ًا اإن �ض���اء اأو رهب���ايف كف���ه �ض���ارم لن���ت م�ض���اربه
لعب���اال�ض���يف والرم���ح خدام ل���ه اأبدًا ول  ج���دًا  ل���ه  يبلغ���ان  ل 
ويغ�ضبان على ذي الن�ضح اإن غ�ضباير�ضى فري�ضيهما عن كل جمرتم
اإذا �ض���رباجتري دماء الأعادي بني اأ�ضطره ل���ه �ض���وت  ول يح����س 
ول راأين���ا ح�ض���امًا قب���ل ذا ق�ض���بافم���ا راأينا م���دادًا قب���ل ذاك دمًا
اأنّظم ال���در يف القرطا����س اأم كتباوقد �ض���ككنا فم���ا ندري ل�ض���ّرته

) اأدب الكاتب لل�ضويل(
- من حكم ابن الوردي :

اأدِب وحتقيُقل حتر�ضنَّ على ف�ضل ول  علٌم  الفتى  ي�ضرُّ  فقْد 
بينهُم ال��ع��ّق��اِل  م���َن  ت��ع��دَّ  مرزوُقول  ال��ع��ق��ِل  قليِل  ك��لَّ  ف���اإنَّ 
اأن��ف��ُع م��ْن ح��ظٍّ تزوُقُه تزويُقواحل��ظُّ  احل��ظِّ  قليَل  يفيُد  فما 
ت�ضييُقوالعلُم يح�ضُب مْن رزِق الفتى ولُه الف�ضِل  يف  متَّ�ضٍع  بكلِّ 
واجلاهلوَن فقد قامْت لهْم �ضوُقاأهُل الف�ضائِل والآداِب قْد ك�ضدوا
زنديُقوالنا�ُس اأعداُء َمْن �ضارْت ف�ضائُلُه عنُه  ق��ال��وا  َق  تعمَّ ف���اإْن 

نوفلية  ح�ضن  حممد  زهري  اأبو  الأ�ضتاذ  اإياه  اأن�ضدين  مما   -
بتاريخ  : 2008/10/14م :  

وهي لأبي بكر بن طفيل ) ق6ه�( :
هال بكيت فراق الروح للبدن؟!يا باكيًا فرقة الأحباب عن �ضحط
اأج���ل اإىل  ت���ردد يف ط���ني  فانحاز علوًا وخلى الطني للكفنن���ور 
اأظنه���ا هدنة كان���ت على دخنيا �ضد ما افرتقا من بعد ما اعتلقا
فيا لها �ض���فقة مت���ت على غنباإن مل يكن يف ر�ضى اهلل اجتماعهما

اأبو زهري حممد ح�ضن نوفلية عن  اإياه الأ�ضتاذ  اأن�ضدين  - مما 
اأبيه بتاريخ  : 2008/11/30م :  

وخف�ٍس لذي العلم فقالت خذ العذراعتبت على الدنيا لرفعة جاهل
واأهل التقى اأبناء �ض���رتَي الأخرىبنو اجلهل اأبنائي لهذا رفعتهم

بعد  ال�ضعر،  من  بيتًا  ال�ضامن  �ضالح  حامت  الدكتور  اأر�ضل   -
ر�ضالة  2008/12/9م   : بتاريخ   ، بغداد  اإىل  ال�ضارقة  من  عودته 

على الهاتف النقال ، قال فيها متمثاًل :
فريفع جمرورًا ويخف�س مبتداوما زال هذا الدهر يلحن يف الورى

فتاأمل !
فاأجبته يف وقتها بقويل :

فينطق بالف�ضحى ويتبع الهدى  ع�ضى يعرب الدهر الذي �ضار اأعجما
موؤخرًا �ضيبقى  معمول  ملبتداوخمفو�س  �ضتبقى  ت��ق��دمي  ورت��ب��ة 

- واأر�ضل الدكتور حامت �ضالح ال�ضامن ر�ضالتني : 
اأولهما بتاريخ : 2009/2/1م قال فيها :

ذكريات أدبية في قسم المخطوطات 
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الأوطان  لزوم  مع  الكفاية   : قال  ؟  الغبطة  ما  لأعرابي:  قيل 
واجللو�س مع الإخوان .

والثانية بتاريخ : 2009/2/3م قال فيها :
ع�ضرك يف بلدك خري من ي�ضرك يف غربتك . قيل لأعرابي : ما 

الذلة ؟ قال : التنقل يف البلدان ، والتنحي عن الأوطان . 
وقيل : الغربة كربة . والكربة ذلة .

فاأجبته بعد الر�ضالة الثانية بقويل : 
فنذكر العز يف بغداد واجلاهار�ضائل العز من بغداد نقروؤها
يا ح�ضن األفاظها يا طيب معناهااألفاظ در عن الأعراب ننقلها

اإيّل  اأر�ضلها  التي  ال�ضامن  �ضالح  حامت  الدكتور  ر�ضائل  ومن   -
واأنا يف دبي على الهاتف النقال :

 : فيها  جاء  2008/12/28م،   : بتاريخ  العيد،  مبنا�ضبة  ر�ضالة 
كل عام واأنتم بخري :

يف القلوب ح�ض���وركم م�ض���تمراإن تغيب���وا ع���ن العي���ان فاأنت���م
ر�ضالة بتاريخ :2009/1/16م، قال فيها :

�ضماع الذي اأبغيه منها واأطلباأ�ض���ائل عن اأحوالكم في�ض���رين
و�ض���المة نعم���ة  يف  كنت���م  اأتقل���باإذا  فيهم���ا  اإل  اأن���ا  فم���ا 

زهري  اأبو  اإياها  اأن�ضدين  التي  ه�(   68 ت  املجنون)  اأبيات  من   -  
بتاريخ : 2009/2/7م:

َذا َدَنا اأي َي�ضِفي ِمَن الَوجِدَوَق���د َزَعُم���وا اأَنَّ املُِح���بَّ اإِ لُّ َواأنَّ النَّ مَيَ
اِر َخرٌي ِمَن الُبعِدِب���ُكلٍّ َتَداَويَنا َفَلم ُي�ض���َف َما ِبَنا َعَلى اأَنَّ ُقرَب الدَّ
اإِذا كاَن َم���ن َتهواُه َلي�َس ِبذي ُودَِّعلى اأَنَّ ُقرَب ال���داِر َلي�َس ِبناِفٍع

- ويف يوم �ضات من اأيام دبي ، �ضاألت الأ�ضتاذ م�ضطفى �ضالح، 
وهو �ضاعر م�ضري ، يعمل يف ق�ضم املخطوطات، عن الأبيات التي 

يرددها دائما ، فاأن�ضدين بتاريخ:2009/2/8م:
فالده���ُر ينهُرُه بال���ذلِّ واملحِنل تنه���رنَّ غريب���ًا ح���اَل غربِتِه

�ضالح،  م�ضطفى  ال�ضاعر  راآين  2009/2/28م   : وبتاريخ   -
وكان اجلو فيه ن�ضمات الربيع، وهواوؤه قد �ضاق اأوراق ال�ضجر بني 

اأقدامي ، فجاءين بعد مدة بهذين البيتني من اإن�ضائه :
�سائر

ورقاٌت ت�������ض���ب���ق���ه  ال�ضجوِن�����ض����ائ����ٌر  �ضجراِت  من  �ضقطْت 
وت�����ض��رُع لكْن املنوِني�����ض��رُع اخل���ْط���َو  َخ���ْط���ُو  ����َرُع  اأَ�����ضْ منهما 

- اأن�ضدين اأبو زهري حممد ح�ضن نوفلية الدم�ضقي اأبياتًا يف مدح 
�ضحاح اجلوهري لعبد الغني النابل�ضي بتاريخ : 2009/5/20 م، 
الدكتور  وبني  بينه  املعرفة احلميمة  كانت مفتاح  التي  : هي  وقال 

حامت �ضالح ال�ضامن ، وهي :
ملا اأتى القامو����س فهو املفرتيمن قال قد بطلت �ضحاح اجلوهري
يفخ���ر فمعظم فخره باجلوهِرقلت ا�ضمه القامو�س وهو البحر اإْن

د. هادي اأحمد فرحان ال�سجريي
املخطوطات ق�سم 

ذكريات أدبية في قسم المخطوطات 
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المعجم العسكري المملوكي

تاأليف: الدكتور حممد عبد اهلل �سامل العمايرة
النا�سر:  دار كنوز املعرفة العلمية، عّمـان - الأردن

الطبعة الأوىل 1432هـ - 2011م
يقول املوؤلف يف مقدمة الكتاب: "واحلقيقة اأن الباحث يف التاريخ 
الع�ضكري اململوكي يواجه كّم�ًا كبريًا من املعرفة التي كتبت عن هذا 
اجلانب يف م�ضادر تلك الفرتة، خا�ضة واأن احلكم اململوكي مل�ضر 
وبالد ال�ضام والذي ا�ضتمر لفرتة تقارب الثالثة قرون قد ا�ضطبغ 
بال�ضبغة الع�ضكرية، وميز طبقة املماليك عن العامة من اأ�ضحاب 
البالد، وبالتايل فاإن اإعداد هذا املعجم تطلب اإيراد كل ما له عالقة 
باملوؤ�ض�ضة الع�ضكرية اململوكية، مما جعل نطاق البحث يت�ضع لي�ضمل 

جميع النواحي ...".
بلغ عدد امل�ضطلحات الواردة يف املعجم 1806 م�ضطلحات، مت 
ترتيبها هجائيا، واأعطي كل م�ضطلح رقما م�ضتقال، ثم جرى ذكر 
لي�ضتزيد  امل�ضطلح  ذكر  نهاية  يف  اإليها  الرجوع  مت  التي  امل�ضادر 

القارئ، وقد �ضملت امل�ضطلحات 32 جانبًا منها: 
الرتب الع�ضكرية والوظائف ال�ضيا�ضية واألقاب الأمراء والأ�ضلحة واآلت 

احل�ضار والقوة البحرية واملخ�ض�ضات النقدية والعينية وغريها.
من الكتاب:

هنا  والت�ضمية  معروفة،  ثمرة  الأ�ضل  يف  البندق  البندق:   •
املعدن  اأو  ال��زج��اج  اأو  الطني  م��ن  ك��رات  ات��خ��اذ  ع��ن  ناجتة 

بقو�س  ب���ه���ا  ي����رم����ى 
اجلالهق ... وا�ضتخدم 
ال�ضالح  من  النوع  هذا 
لغايات  الأ������ض�����ل  يف 
ال�ضيد ثم القتال، ومن 
البندق وقو�س اجلالهق  
ظهر م�ضطلح البندقية 
البارود  بعد ظهور  فيما 
وتطور �ضناعة الأ�ضلحة 

النارية.
م�ضطلح  اخِل��لعة:   •
من  جمموعة  اإىل  ي�ضري 

يف  الأمراء  لكبار  مينحها  ال�ضلطان  كان  التي  الثمينة  املالب�س 
منا�ضبات معينة كتوليه ال�ضلطنة، وحلول راأ�س ال�ضنة الهجرية، 
خروج  وعند  املختلفة،  واحلفالت  والعيدين،  رم�ضان،  و�ضهر 
ال�ضلطان اإىل امليدان للعب مع الأمراء، وخروجه لل�ضيد، وعند 

دوران حممل احلج كل عام.
عبارة  وهي  الفر�ضان،  عند  الوقاية  و�ضائل  من   : املوزة  �ضاق   •
اأثناء  وحتميها  الفار�س  �ضاق  تك�ضو  طويلة  جوارب  عن 

القتال.
التي  ال�ضغرية  احلربية  ال�ضفن  من  نقائر،  :جمعها  النقرية   •
الأ�ضطول  قطع  �ضمن  املتو�ضط  البحر  مياه  يف  ا�ضتخدمت 

اململوكي املرافقة له.
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تاأليف: الدكتور �سوقي اأبو خليل
النا�سر:  دار الفكر: دم�سق – �سورية
الطبعة الأوىل : 1432هـ - 2011م

ويدح�س  الإ�ضالم  انت�ضار  تاريخ  الكتاب  يو�ضح 
انت�ضر  اأنه  عي  وَتدَّ الإ�ضالم  تهاجم  التي  املقولت 
فر�ضا،  املفتوحة  البالد  على  فر�س  واأنه  بالقوة 
مع  امل�ضلمون  بها  تعامل  التي  ال�ضماحة  ويعر�س 
الإ�ضالمي  الفتح  بني  الفرق  ويبني  الآخرين، 
عن  نتج  وما  العامل  لبلدان  الأوروبي  وال�ضتعمار 

ال�ضتعمار من الآثار املدمرة لل�ضعوب امل�ضتعمرة.
التي  الأماكن  تبني  التي  وال�ضور  اخلرائط  يعر�س  ذلك  وبعد 
اأوربا  يف  بلد  كل  يف  انت�ضاره  طريقة  ويذكر  الإ�ضالم،  فيها  انت�ضر 
وبالد فار�س واأوا�ضط اآ�ضيا، والهند وال�ضني و�ضرق اآ�ضيا، واإفريقية 

التي  البالد  جمموع  بلغ  وقد  واحلب�ضة.  وال�ضودان 
ذكرها اأكرث من �ضتني بلدًا.

ومما جاء يف الكتاب .. 
الإ�سالم بني تتار �سيبريية : 

الن�ضف  بعد  �ضيبريية  يف  الإ�ضالم  قدم  "تر�ضخ 
حتت  وان�ضوت  ع�ضر،  ال�ضاد�س  القرن  من  الأخري 
من  خان.  كوت�ضم  عهد  يف  الإ�ضالمي  احلكم  لواء 
– نحو  اأبناء جنكيز خان  �ضاللة جوجي خان اأكرب 
حا�ضرته  اإىل  بخارى  من  دعاًة  وطلب  1570م، 
على �ضفة نهر اإِرت�س، كذلك قدم دعاة من قازان، 
الغزو  تيار  تقدم  حينما  الدعاة  جهود  وتعرثت 
الرو�ضي نحو �ضيبريية، ومع ذلك مل يتوقف تقد م الإ�ضالم، ويف �ضنة 
1745م ت�ضرب الإ�ضالم لأول مرة اإىل قبائل التتار، وكانت م�ضاكنهم 

بني نهري اإرت�س، واأوب، ثم اأ�ضلموا باأ�ضرهم".

أطلس انتشار اإلسالم
العقائد ُتْعَرُض .. وال ُتْفَرُض
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ال�سيد فوؤاد �سالح  الدكتور  تاأليف: 
الع�سرية،  مكتبة ح�سن  النا�سر:  

بريوت - لبنان
الطبعة الأوىل : 1432هـ - 2011م

ال�ضيا�ضيني  تراجم  يحتوي  �ضامل  معجم 
 ، الإ�ضالمية  العربية  الع�ضور  كل  يف  امللقبني 
القرن  اأواخر  حتى  اجلاهلي  الع�ضر  من  بدءًا 
العربية  اللغة  يف  معجم  اأول  ويعد   ، الع�ضرين 
تاريخنا  يف  امللقبني  ال�ضيا�ضيني  تراجم  يجمع 
ترجم  من  عدد  بلغ  وقد   ، والإ�ضالمي  العربي 
عدد  وبلغ  �ضيا�ضيًا،  علمًا   1283 فيه  املوؤلف  لهم 

لقبًا.  1698 األقابهم 
واأعد ترجمة  الألقاب ترتيبًا هجائيًا،  املوؤلف برتتيب  وقد قام 

َع�ل�َ�م. لكل  وافية  جامعة 
من الكتاب : 

"... مروان  بن  العزيز  عبد  بن  عمر   : مروان  بني  • " اأ�ضج 
الفتوح  اأبي  بن  �ضكر  ال�ضريف حممد   : املعايل احل�ضني  • " تاج 
الها�ضمي  العلوي،  احل�ضني  جعفر،  حممد  اأبي  بن  احل�ضن 
اأ�ضراف  ثامن   ، ووفاة  اإقامة  املكي  احلجازي  القر�ضي، 

بعد  الإمارة  ويل  واآخرهم،  مو�ضى  بني  من  واأمرائها  مكة 
املدينة  اأهل  حارب  احل�ضن.  ال�ضريف  والده  وفاة 
يف  وا�ضتمر  احلرمني،  بني  فجمع  وملكها،  املنورة، 

اإمارته اإىل اأن تويف".
" كنز الدولة النوبي: ابن املتوج، الإفريقي،   •
الكنوز  ربيعة  اأمراء  من   ، ربيعة  بني  من  النوبي، 
الدين  �ضالح  على  ثار  الأو�ضط.  النيل  وادي  يف 
�ضالح  اإليه  فاأر�ضل  قّواده،  اأحد  وقتل   ، الأيوبي 
لقب  وقتلته.  عليه  انت�ضرت  ع�ضكرية  حملة  الدين 

الدولة.". بكنز 
اإ�ضماعيل �ضدقي  " منر ال�ضيا�ضة امل�ضرية:   •
امل�ضري  اأحمد،  �ضيد  حممد  بن  �ضكري  اأحمد  بن  با�ضا 
زعيم  ووفاة.  اإقامة  القاهري  ولدة،  الإ�ضكندري  اأ�ضال، 
عمل  مرتني.  امل�ضرية  الوزارء  رئي�س  م�ضري،  �ضيا�ضي 
زغلول  �ضعد  مع  فاعتقل  تاأليفه  بدء  يف  امل�ضري  الوفد  مع 
بنمر  قراعة  �ضنية  ال�ضيدة  لقبته   ... مبالطة  واآخرين 
ال�ضيا�ضة امل�ضرية – وهو عنوان الكتاب الذي اأ�ضدرته عنه 
معاجلة  يف  ودهائه  وت�ضدده  وعنفه  بق�ضوته  عرف  لأنه   –

ال�ضيا�ضية". الق�ضايا  بع�س 

فهرس المخطوطات العربية
الوطنية  بالمكتبة  المحفوظة 

المغربية للملكة 
الثامن المجلد 

جمموعة حممد بن احل�سن احلجوي
املكتبة الوطنية املغربية النا�سر 

الطبعة الأوىل 2009م
بن  حممد  العالمة  خزانة  عن  النقاب  يك�ضف  الفهر�س  هذا 
بن  ال�ضالم  عبد  بن  يعزى  اأبي  بن  حممد  بن  العربي  بن  احل�ضن 
الثعالبي.  احلجوي  اهلل  عبد  باأبي  املكنى   ، حممد  بن  احل�ضن 
علوم  على  الوا�ضع  باطالعه  متيز  احلجوي  حممد  والعالمة 
املوؤلفات  من  عددًا  وخلف  وال�ضيا�ضة،  والتعليم  والأدب  ال�ضريعة 
والتعليم  والرتبية  والتاريخ  والتف�ضري  كالفقه  امليادين  �ضتى  يف 
التي  املوا�ضيع  واأما  وغريها.  والقت�ضاد  والأدب  والرحالت 
مو�ضوعًا،   36 جاوزت  فقد  خمطوطاته  خزانة  عليها  ا�ضتملت 

ثم  الأكرب  الن�ضيب  منها  للفقه  كان 
والرتاجم  النبوية  وال�ضرية  التاريخ 
والوعظ  واحلديث  واملناقب 
عدد  بلغ  وقد   ، وغريها  والإر�ضاد 

املخطوطات فيها 545 خمطوطًا.
التفا�ضيل  اإىل  الفهر�س  ويتعر�س 
حيث  باملخطوط،  للتعريف  الدقيقة 
والرقم  واملوؤلف  العنوان  يذكر 
املخطوط  ورقم  الفهر�س  داخل 
بحرف  م�ضحوبا  املكتبة  داخل 
احلجوي،  مكتبة  رمز  وهو  )ح( 

والأ�ضطر،  الأوراق  وعدد  والنهاية،  والبداية  امليكروفلم،  ورقم 
التملكات والتحبي�ضات  اإىل  الن�ضخ، وي�ضري  التاأليف وتاريخ  وتاريخ 

والإجازات وال�ضماعات، وحالة املخطوط املادية، واملالحظات.
وفهر�س  املوؤلفات،  وفهر�س  املوؤلفني  فهر�س  به  اأحلق  وقد 

الن�ضاخ، وفهر�س م�ضادر ومراجع الفهر�ضة.
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و�ضرح  التف�ضري  كتب  وبع�س  ال�ضابقني  كتب  نقراأ  حينما   
احلديث وكتب الأدب متر بنا األوان متعددة كان ي�ضتعملها العرب يف 
نقراأها ي�ضيبنا عمى  وال�ضاء وغريها. وعندما  والإبل  و�ضف اخليل 
الألوان، فال نتبينها، وغالبًا نت�ضورها على غري حقيقتها، فاأحببنا يف 
هذا املقال اأن ناأتي بتو�ضيح لهذه الألوان، اخت�ضرنا معانيها وبع�س 
ملعرفة  املعاجم  اإىل  الرجوع  ميكن  ولكن  امللل،  خ�ضية  عليه  تدل  ما 

املزيد عنها .
الُكَمْيت 

ُجَمْيل  مبْنزلِة  هي  فقال:  ُكَمْيٍت  عن  اخلليَل  �ضاأَْلُت  �ضيبويِه:  قال 
ومل  �َضواٌد  ُيَخاِلطها  ُحْمَرٌة  هي  اإمِنا  وقال:  الُبْلُبل،  هو  الذي  يعني 
له  َيْخُل�س  ومل  واحُلْمَرة،  ال�ّضواِد  بني  لأَنها  ُروها  حقَّ واإمِنا  َتْخل�ْس، 
واحٌد منهما، فيقال له: اأَ�ضود، ول اأَحمر فاأَراُدوا بالتَّ�ضغري اأَنه منهما 
قريٌب، واإِمنا هذا كقولك هو ُدَوْين ذاك. انتهى. والُكَمْيُت من اخليل، 
الُكَمْيِت والأ�ضقر من اخليل  ر واملوؤنَّث، والفرق بني  ي�ضتوي فيه املذكَّ
َنب، فاإن كانا اأحمرين فهو اأ�ضقر، واإن كانا اأ�ضودين فهو  بالُعْرِف والذَّ
ُكَمْيٌت. والُكَمْيُت من اأ�ضماء اخلمر، ملا فيها من �َضواد وُحمرة. وكّمت 

ثوبك: ا�ضبغه بلون التمر ، وهو حمرة يف �ضواد .
الأ�سهب

الذي  البيا�ُس  الهاء  بتحريك  َهب  ال�ضَّ من  الألوان:  يف  ال�ُضْهَبُة 
وقال  البع�س،  يظن  كما  ال�ضايف  البيا�س  ولي�س  ال�ضواد  على  غلب 
اأَو  �َضْعَرٌة،  َلْوِنه  ُمْعَظَم  َت�ُضقَّ  اأَن  اخَلْيِل،  اأَلواِن  ْهَبة يف  ال�ضُّ اأَبو عبيدة: 
الِح واحلديِد، يف  �َضَعراٌت ِبي�ٌس،وَكِتيبٌة �َضْهباُء: مِلَا فيها من َبيا�ِس ال�ضِّ

واد، و�ضنة �ضهباء اإذا كانت جمدبة. حال ال�ضَّ
الأدهم

َدْهماُء.  ْدَهُم،وناقٌة  اأَ وبعرٌي  اأْدَهُم،  فر�ٌس  يقال:  ال�ضواُد.  الُدْهَمُة: 
من  اخُل�ضرة  ة  �ضدَّ من  �ضوداوان  اأي  تاِن"،  "ُمْدهامَّ تعاىل:  قال 
احلمراُء  الَدْهماُء:  وال�ضاُة  اأ�ضوُد،  اأخ�ضر  لكلِّ  تقوُل  والعرب   . الريِّ

اخلال�ضة احلمرة.
ويقال  النار.  دهمتها  وقد  ال�ضوداء  الِقدر  على  تطلق  والدهماء 
للقيد الأدهم. َبِعرٌي اأَْدَهُم وناقة َدْهماُء اإذا ا�ضتدت ُوْرَقُتُه حتى ذهب 
البيا�س الذي فيه، فاإن زاد على ذلك حتى ا�ضتد ال�ضواُد فهو َجْوٌن، 

وقيل: الأَْدهُم من الإبل نحو الأ�ضفر اإل اأنه اأقلُّ �ضوادًا.
الأبلق

وفر�ٌس  اأَْبَلُق  وفر�ٌس  بال�ضم.  الُبْلَقُة  وكذلك  وبيا�ٌس،  �ضواٌد  الَبَلُق: 
بلقاُء.

الأ�سهب
اأ�ضهب،  م�ضك  ويقال:  �ضواد.  يف  حمرة  هي  هوبة  وال�ضُ ال�ضهبة 
ْهَبة:  وال�ضُ الربد،  �ضديد  اأ�ضهب:  يوم  املجاز:  ومن  اأ�ضهب.  وعنرب 
للونها.  بذلك  يْت  �ضمِّ اخلمر،  وال�ضهباء:  الراأ�س،  �ضعر  يف  ال�ُضْقَرة 
ه ُحمرة، وهو اأن يحمّر اأعلى  والأ�ضهب من الإبل: الذي يخالط بيا�ضَ
َعِر، َوِهَي  ٌة بال�ضَّ َت�ضَّ ْهَبَة خُمْ الوبر وتبي�سَّ اأجوافه، وامَلْعُروُف اأَن ال�ضُّ

ُحْمَرٌة َيْعُلوَها �َضَواٌد، وقيل : هو اأن َيْحَمرَّ ال�ضعر كله.
الأ�سهل

ْهلة يف الَعنِي: اأَن َي�ُضوَب �َضواَدها ُزْرقٌة، فيقال  َكًة وال�ضُّ رَّ َهُل، حُمَ ال�ضَّ
َعنٌي �َضْهالء ورُجل اأَ�ْضَهُل، وقيَل: هو اأْن ل َيْخُل�َس �َضواُد العني. وقاَل 
كَهْيَئِة  فهَي  ْكَلُة  ال�ضُّ ا  واأمَّ  ، الَعنْيِ �َضواِد  يف  ُحْمَرٌة  ْهَلُة:  ال�ضُّ ُعَبْيٍد:  اأبو 
الَكِذب،فمن  على  ال�َضْهل  ويطلق   . الَعنْيِ َبيا�ِس  يف  َتكوُن  ْمَرِة،  احْلُ
اأَْلوانًا.  الأَحاِديَث  ُج  ُي�َضرِّ اُب  والَكذَّ  ، الّلْوَننْيِ اْخِتاَلُط  ْهل:  ال�ضَّ معاين 
َبَيا�ٍس،  اأَْغرَبَ يف  كاَن  اإذا  اأَ�ْضَهُل:  وَجَبٌل  الكهلة.  اأو  الَعُجوُز  ْهَلُة:  وال�ضَّ

وِذْئٌب اأَ�ْضَهُل كذلك.
الأَْوَرق 

الأْوَرُق  الأ�ضمعي:  قال  الرماد.  كلون  غربة  يف  �ضواد  لون  الُورقة 
اأْوَرُق،  للرماد  قيل  ومنه  �ضواد.  اإىل  بيا�ٌس  لونه  يف  الذي  الإبل:  من 
والأورق  ُوْرق.  اأورق وورقاء واجلمع  ويقال  َوْرقاُء.  والِذئبة  وللحمامة 
من النا�س الأ�ضمر. وعاٌم اأورق: ل مطر فيه. وزماٌن اأورق اأي جدب. 

والأورق من كل �ضيء ما كان لونه لون الرماد. 
الأرقط 

ْقط هو نقط �ضغار من �ضواد وبيا�س اأو من حمرة و�ضفرة تكون  الرَّ
يف ال�ضاء والدجاج واحلّيات. ومن املجاز اإطالق الرقطاء على الفتنة 
بالغة يف  تكون  ل  اأنها  يعني   ، تعم  ل  التي  الفتنة  والرقطاء  لتلونها، 
ال�ضر والبتالء مبلغ املظلمة ، فالفتنة املظلمة هي التي تعم. والأرقط 

النمر للونه.
الأغرب

الغربة لون الأغرب وهو �ضبيه بلون الغبار. والغابر الباقي ، والغابر 
املا�ضي ، وهو من الأ�ضداد. والغرباء الأر�س. والأغرب الذئب للونه.

ُزْرُقم
اإذا ا�ضتدت الزرقة يف العني قيل اإنها َلزرقاُء ُزْرُقٌم. ويقال للرجل 

الأزرق زرقم ، وللمراأة الزرقاء زرقم اأي�ضا.
اآدم

واجلمع   ، الأ�ضمر   : النا�س  من  والآدم   ، ال�ضمرة  بال�ضم  الأُدمة 
اأُدمان. والأدمة يف الإبل البيا�س ال�ضديد، يقال بعري اآدم وناقة اأدماء. 

وكذلك هو البيا�س يف الظباء.
الأعي�ش

ال�ضقرة،  �ضيء من  بيا�ضها  يخالط  البي�ُس  الإبل  بالك�ضر:  الِعي�ُس 
قال  اأبي�ضه.  ال�ضعر:  اأعي�س  ورجل  َعْي�ضاُء.  والأنثى  اأْعَي�ُس،  واحدها 

الأ�ضمعي: اإذا خالط بيا�س ال�ضعرة �ضقرة فهو اأعي�س.
الأكهب

َجَمٌل  يقال:  ة.  خا�ضّ الإِبِل  األوان  يف  �ضوادًا  ُم�ْضَربٌة  ُغرْبٌة  الُكْهَبُة: 
اأَْكَهُب، وناقٌة َكْهباُء.ومن املجاز: رجل اأكهب اللون: متغرّيه.

الأ�سداأ
ِرب اإىل  ْداأَُة، بال�ضم من �ِضياِت امَلعز واخليل وهي �ُضْقَرٌة َت�ضْ ال�ضُّ

ال�ّضواد الغالب.

ألوان من اللغة..هل تعرف هذه األلوان؟!

األلوان



2�

الر�ضيد  العزيز  عبد  اأ�ض�ضها 
�ضنة 1928م ، وكانت ذات طابع 
ديني اأدبي، تطبع يف م�ضر وتعد 
ال�ضحافة  تاريخ  يف  جملة  اأول 
�ضنتني.  وا�ضتمرت  اخلليجية، 
وكانت تن�ضر اأدب اخلليج عامة، 
عمان  من  اأدب��اء  فيها  وا�ضرتك 
اإىل كتاب من  اإ�ضافة  والبحرين 
اآنذاك.  العرب  الأدباء  م�ضاهري 
ب�ضفر  1930م  ���ض��ن��ة  ت��وق��ف��ت 

�ضاحبها.
ع�ضر  اأحد  على  ا�ضتملت  وقد 

بابًا: 
ال�ضبهات  رد   –2 الدين   –1
الأخالق   –3 ال�����دي�����ن  ع�����ن 
4– القدمي واجلديد 5– الأدب 

6– التاريخ 7– الرتاجم 8– الفتوى 9– اللغة  10– متفرقات 
الفوائد 11– التقريظ والنتقاد

ومن العدد الأول من هذه املجلة اخرتنا من باب اللغة جزءًا 
من مقال بعنوان: 

اللغة العامية يف الكويت
لغتها  �ضميم  العربية م�ضابة يف  البالد  الكويت كغريها من 
وخد�س  جدتها  اأخلق  ال��ذي  الع�ضال  العامية  ب��داء  الف�ضحى 
اأ�ضح  من  اليوم  هم  البالء  هذا  مع  اأهلها  اأن  غري  حما�ضنها 
اأنه  يظن  وكثري مما  لغة،  العربية  اإىل  واأقربهم  األفاظًا  العرب 
اأ�ضل  له  بعربي  لي�س  وما  عامي من كالمهم هو عربي خال�س 
الق�ضم   ... �ضرف  عامي  هو  منه  والقليل  اإليه  يرجع  عربي 

الأول: العربي من كالمهم.
)ي�ستاهل(

يقولون فالن ي�ضتاهل املدح والثناء اأي ي�ضتحقه فهو م�ضتاهل 
له، قال يف �ضفاء الغليل عن الأزهري: �ضمعت اأعرابيا ف�ضيحا 
من بني اأ�ضد يقول لرجل �ضكر عنده يدًا اأولها : ت�ضتاهل يا اأبا 

حازم، ثم قال: اأما اإبدال الهمزة 
حماد  واأن�ضد  اه���.  فقيا�ضي  األفًا 

عن اأبيه: 
جفانا اأبو �ضالح بعد ما  

اأقام زمانا لنا وا�ضال  
فلما تراأ�س يف نف�ضه  
ولي�س كذلك م�ضتاهال  
تنبل عنا فلم ياأتنا  

اأح�ضبه  ك������ن������ت  وم������������ا   
فاعال

)اإي�ش(
ومنهم  ع��ن��دك  اإي�����س  ي��ق��ول��ون 
واملعنى  ع��ن��دك  ا����س  ي��ق��ول  م��ن 
النحت  باب  من  وهذا  �ضيء،  اأي 
الغليل:  �ضفاء  يف  ق��ال  امل�ضموع، 
���ض��يء،  خفف  اأي  مب��ع��ن��ى  اإي�����س 
عنه. ن�س عليه ابن ال�ضيد يف �ضرح اأدب الكاتب و�ضرحوا باأنه 

م�ضموع من العرب. اه�
)اإيه(

ملن  منهم  امل�ضتمع  يقول  وهكذا  زدين.  مبعنى  فعل  ا�ضم  هي 
يحدثه بعد كل جملة )اإيه( اأي زدين من حديثك، ولي�ضت هي 

هنا مبعنى نعم ت�ضديقا ملا يقوله املحدث كما يتوهم.
)بحت(

وحنطة  بحت،  �ضعري  فيقولون  اخلال�س  عندهم  البحت 
يف  قال  معه،  غريه  خلط  من  �ضاملا  منهما  كل  كان  اإذا  بحتة، 
وهي  �ضيء  كل  من  اخلال�س  ال�ضرف  )البحت(  القامو�س: 

بهاء )بحتة(.
)بديت وقريت(

مبعنى  الكتاب  يف  وقريت  بال�ضغل  بديت  منهم  الواحد  يقول 
�ضر  ابن جني يف  الغليل عن  �ضفاء  �ضاحب  نقل  وقراأت.  بداأت 
للتخفيف،  طلبًا  علة  لغري  الهمزة  اأبدلوا  العرب  اأن  ال�ضناعة 

وذلك قولهم يف قراأت وبداأت قريت وبديت. اه�

من أوائل المجالت في الخليج ...

مجلة الكويت

مجالت خليجية
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ولد يف قرية احل�ضن )التابعة ملدينة طما - حمافظة �ضوهاج- 
�ضعيد م�ضر( يف عام 1322ه� - 1904م يف 15 اأكتوبر، وتويف 

يف مدينة اجليزة يف عام 1409ه� - 1988م.
عا�س يف م�ضر وال�ضعودية والهند وباك�ضتان واملغرب وتركيا 

والإمارات العربية املتحدة.
حفظ القراآن الكرمي ثم التحق بالتعليم الأزهري )الديني( 
من  الأزهرية  الثانوية  على  ح�ضل  حيث  مراحله  يف  متدرًجا 
معهد اأ�ضيوط الأزهري، ثم ح�ضل على العاملية من كلية اأ�ضول 

الدين بجامعة الأزهر )1933(.
الطريقة  اأخذ  وعنه  التجاين  احلافظ  حممد  على  تتلمذ 

التجانية.
يف  ح�ضن  ال�ضيخ  منها:  امل�ضاجد،  من  لعدد  خطيًبا  عمل 
)بالقاهرة(،  بالقلعة  واجلاويل  باأ�ضيوط،  تيج  واأبو  اأ�ضوان، 
الدين  و�ضالح  العابدين،  زين  علي  و�ضيدي  زينب،  وال�ضيدة 

الأيوبي.
اإىل  مبعوًثا  ثم  ال�ضعودية،  اإىل  الأوقاف  لوزارة  مبعوًثا  عمل 
وتدريب خطباء  والدعوة  الإر�ضاد  للعمل كمدير عام  الإمارات 

امل�ضاجد والعلماء مدة ثالث ع�ضرة �ضنة يف اأبو ظبي.

كان يحر�س على عقد الندوات العلمية يف بيته اأو يف امل�ضجد، 
حيث  زينب  ال�ضيدة  مب�ضجد  امللحقة  ال�ضحية  الوحدة  واأ�ض�س 
ع�ضر  ملدة خم�ضة  القاهرة  زينب يف  ال�ضيدة  اإمامًا جلامع  كان 

عامًا منذ عام 1949م.
موؤلفاته- 

1- الإ�ضراء واملعراج- مطبعة دار التاأليف. 
2- الطراز املذهب يف تاريخ ال�ضيدة زينب - مطبعة دار ر�ضائل 

اجليب الإ�ضالمية – القاهرة.
خطب  من  العنرب  ونفحة  املنرب،  خطب  يف  اجلوهر  عقود   -3

املنرب.
4- ن�ضمات الأ�ضحار يف �ضري الأعالم الأبرار.

حجر  لبن  الثامنة،  املائة  اأعيان  يف  الكامنة  الدرر   -5
)حتقيق(.

اجلزء  منه  )حتقيق(،حقق  للطحاوي  الآثار،  معاين  �ضرح   -6
اأبي  عن  مقال  وله  النجار،  زهري  حممد  واأكمله  الأول، 

الطحاوي. جعفر 
للذهبي  والأع�ضار،  الطبقات  على  الكبار  القراء  معرفة   -7

)حتقيق(.

محمد سيد جاد الحق سيد

جمم�عة من حتقيقات ال�سيخ وم�ؤلفاته
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8- تلقيح فهوم الأثر لبن اجلوزي يف جملدين )حتقيق(.
خان  ح�ضن  لل�ضديق   " ال�ضتة  ال�ضحاح  ذكر  يف  احلطة   -9

الهندي )حتقيق(.
ال�ضباغ  لبن  الأئمة  اأحوال  معرفة  يف  املهمة  الف�ضول   -10

)حتقيق(.
11- عدد من اخلطب واملقالت ن�ضرت يف جملة طريق احلق.

ديوان  وله  ع�ضره،  جمالت  من  عدد  يف  ن�ضرت  ق�ضائد   -12
خمطوط.

الطريقة  �ضيخ  رثاء  يف  اإحداهما  بائيتان:  ق�ضيدتان  وله 
جاء  ومما  احلافظ«  ال�ضيخ  »مرثية  احلافظ،  حممد  التجانية 

فيها: 

غالــــــــــبٌة  ــدار  ــالأقـــ فـــ اهلل  قــ�ــســى  مـن ذا الـذي لـم يـطع يـ�مـا ولـم يجــب   اإذا 

يـهجـُرهــــــــا  بـات  عـّمن  الـم�سـاجَع  الكتب   �َسِل  عـــــلى  طـّ�افـا  العـلـم  لـذة  فـي 

ْب  رجـــــــــب   �َسِل الـُبخـاري و�سْل كل ال�سحـــــــــاح ُتِ فـي  مـات  قـد  حـافـَظهـا  بــاأن 

�سمــــــــــاِئلِه  اأ�سـفى  فـي  اأحـمد  والـــــــَحَدب   اأجنـْبَت  اخلـري  فـي  اأقـرانه  َبــزَّ  قـد 

اأب   اإذا اّدعى النـا�س مـجـًدا �سدَتهــــــْم �َسَرًفا  خــــــــــــرَي  مــَت  قـــــدَّ اآبـــــاوؤهـــــم  عــزَّ  اأو 

مبــــــــايعًة  تبـغـي  اأتــت  اجلـمـ�ع  يـا اأحـمد الف�سل عـن َطْ�ع وعــــــــن رغب   هـذي 

ثقٍة  فـــــــــــي  ْنُه  �سُ بعهد  بـايعـ�ك  وخذ باأيـدي الـ�رى للخـري وا�سطحــــــــب   قـد 

ُدٌق  �سُ �ســـــــــادٌة  ــا  اأنـــ ال�سـيـخ  َكذب   لـيعـلـم  ول  ُخــْلــٍف  بـــــــــــال  الـــــ�داد  نرعى 

ُقَرب   من هـادئ النف�س فـي اأر�س اخللـ�د فقـــــد  مــــــــــن  فـيـمـا جئت  رّبك  اأر�سـْيَت 

خالفة  اإليه  انتقلت  الذي  اأحمد  ولده  تهنئة  يف  والأخرى 
اأبيه.

الأوقاف  وزارة  من  التقدير  �ضهادات  من  عدد  على  ح�ضل 
الإ�ضالمية  وال�ضوؤون  والإر�ضاد  الدعوة  وزارة  ومن  امل�ضرية، 

بدولة الإمارات العربية املتحدة.
الدرا�سة: م�سادر 

يوليو   ،  1957 اأكتوبر   - احلق  طريق  جملة  الدوريات:   -  1
.1978

الطعمي مع حفيد املرتجم  اأحمد  الباحث  اأجراها  2 - مقابلة 
له - مدينة اجليزة 2004.

الأول  الق�ضم  الر�ضوي  لل�ضيد  القاهرة  يف  الفكر  رجال  مع   -3
.264-261

4- معجم �ضعراء البابطني.

مكتبته:
بال�ضمولية،  احلق  جاد  �ضيد  حممد  ال�ضيخ  مكتبة  متيزت 
وخا�ضة يف العلوم الإن�ضانية، اإل اأنه ل ميكن اإل اأن تكون الكتب 
الأزهري،  الرجل  تخ�ض�س  بحكم  الطاغية  هي  الإ�ضالمية 
من خالل مكتبته التي و�ضل عدد العناوين فيها اإىل )1138( 
اأكرث  اإىل  اأن الفقه الإ�ضالمي و�ضل عدد عناوينه  كتابا، فنجد 
من مائة وخم�ضني عنوانا، واللغة العربية حيث بلغت عناوينها 
و�ضل  الذي  ال�ضريف  احلديث  ثم  وع�ضرين،  وخم�ضة  مائة 
فعناوينه  العربي  الأدب  اأما  وع�ضرين،  مائة  اإىل  عناوينه  عدد 
الإ�ضالم  تتناول  التي  والكتب  وثمانون،  ثالثة  وال�ضعر  ت�ضعون، 

ب�ضكل عام ثالثة و�ضبعون.
والتاريخ  املو�ضوعية  الرتاجم  كتب  عناوين  عدد  ويت�ضابه 
فهي  عجب  ول  منهما،  لكل  و�ضتني  ب�ضتة  الإ�ضالمي  العربي 

اأدوات عمل املحقق �ضيما واأن حتقيقاته تاأخذ هذا الجتاه. 
و�ضتني،  اثنني  اإىل  فو�ضلت  وعلومه  الكرمي  القراآن  كتب  اأما 
وكتب التوحيد و�ضلت اإىل ثمانية واأربعني كتابًا، ثم كتب تواريخ 
البلدان التي و�ضلت اإىل �ضتة واأربعني ن�ضفها عن تاريخ م�ضر، 
كل  يف  منها  بد  ل  ال�ضحابة  و�ضري  ال�ضرية  وكتب  ال�ضيخ،  بلد 
مكتبة، وقد و�ضلت اإىل ثالثة واأربعني، والت�ضوف اجتاه الرجل 
كما يظهر من �ضريته و�ضلت عناوينه اإىل ثمانية وع�ضرين، ول 
والرحالت  اجلغرافيا  تخ�س  حتقيقه  يف  عدة  من  للرجل  بد 
وع�ضرون،  اثنان  فعناوينها  الرتاجم  كتب  حتقيق  يف  وخا�ضة 
ع�ضر،  �ضتة  عناوينها  عدد  بلغ  التي  الإ�ضالمية  الفرق  وكذلك 
العامة  والرتاجم  ع�ضر،  اأحد  والفل�ضفة  ع�ضر،  اثنا  واملنطق 

ع�ضرة. 
ت�ضل  مل  الب�ضاتني  كل  من  رياحني  من  بد  ل  ذلك  وبعد 
العلوم  مثل  املختلفة  العلوم  يف  وخا�ضة  عناوين  ع�ضرة  اإىل 
والنف�س  والفلك  وال�ضيدلة  والطبيعية  والطبية  الجتماعية 
وال�ضيا�ضة والأن�ضاب والأخالق، وكذلك  بالن�ضبة اإىل املجموعات 
واآدابها،  الأخرى  واللغات  واملو�ضوعات  والببلوغرافيات  العامة 
القانون  كتب  من  وبع�س  امل�ضيحية،  �ضيما  ل  الأخرى  والأديان 
واحليوانات  والريا�ضيات  والق�ض�س  وامل�ضرحيات  والفنون 
ديدن  وهذا  �ضاملة،  مكتبة  فهي  بعمومها  والثقافة  والرتبية 
بالهوية  الحتفاظ  مع  الأفق  و�ضعة  والثقافة  التميز  اأراد  من 

والتخ�ض�س.
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ال�ضيخ عبد املعز من الرعيل الأول من الإخوان امل�ضلمني 
واأحد رجال الأزهر، وهو ع�ضٌو يف الحتاد العاملي لعلماء 
امل�ضلمني واأحد دعاة الإخوان امل�ضلمني املعروفني يف م�ضر 
وقطر، وهو اأول من اأر�ضله الإمام ح�ضن البنا من الإخوان 
اإىل فل�ضطني عام 1946، يف مهمة دعوية ل تقّل عن املهاّم 
اجلهادية، وعندما و�ضل ال�ضيخ اإىل فل�ضطني زار كثرًيا من 
بلداتها، حيفا ويافا والقد�س، وخطب يف امل�ضجد الأق�ضى، 
ثم عاد اإىل م�ضر ملوا�ضلة تعبئة الإخوان ا�ضتعداًدا للجهاد 

يف فل�ضطني.
فله  الدعوية،  والإ�ضدارات  املوؤلفات  من  عديٌد  املعز  عبد  ولل�ضيخ 
و�ضلم(  عليه  تعاىل  اهلل  )�ضلى  للر�ضول  ال�ضحابة  حب  عن  كتاب 
انحرافات  وف�ضح  فل�ضطني  بق�ضية  واهتمامات  كتابات  له  اأن  كما 
وحتريفات اليهود يف العهدين القدمي واجلديد، وقد �ضخر عبد املعز 
والوقوف يف  الإ�ضالم  راية  رفع  اأجل  من  كلها  وحياته  وجهده  ل�ضانه 

وجه زحف الطغيان فق�ضى عمره بني جنبات الدعوة واجلهاد.
والتقى  الأول،  تتمَّ عقدها  اأن  الإخوان قبل  ف على دعوة  تعرَّ وقد 
حينذاك  وكان  1937م،  عام  البّنا،  ح�ضن  ال�ضهيد  الإمام  �ضها  موؤ�ضِّ
دعاة  واأحد  امل�ضهورين،  الأزهر  وّعاظ  اأحد  وكان  الأزهر،  يف  طالًبا 
الإخوان املرموقني، و لطاملا هّز اأعواد املنابر ب�ضوته اجلهوري الذي 
كلمات  كانت  حتى  ال�ضماء،  عنان  يبلغ  ويكاد  الف�ضاء،  اأجواء  ي�ضّق 

مر�ضدها  عرب  لالإخوان،  ه  وتوجَّ �س  تدرَّ قواعد  ال�ضيخ 
وو�ضوح  فكري  عمق  من  لها  ملا  اله�ضيبي،  ح�ضن  العام 

عملي.
البنا  الإمام  �ضهادة  ع�ضاف  حممود  الدكتور  وينقل 
من  واأنه  مكانته،  على  تدل  التي  املعز  عبد  ال�ضيخ  يف 
" كان الإخوة الأزهريون الذين  رجال الدعوة فيقول: 
اأربعة: ال�ضيخ حممد  يرتددون على املركز العام يوميًا 
الغزايل وال�ضيخ زكريا الزوكة، وال�ضيخ عبد املعز عبد 
وكانوا جميعًا طالبًا يف  �ضابق،  ال�ضيد  وال�ضيخ  ال�ضتار، 
بعلمه  م�ضهورًا  الغزايل  ال�ضيخ  وكان  التخرج،  حديثي  اأو  الأزهر 
 .. القلوب  الذي كان يدخل  واأ�ضلوبه املنطقي يف اخلطابة  الوا�ضع 
يثري من يخطب فيهم و ميالأهم  املعز متحم�ضًا  ال�ضيخ عبد  وكان 

حما�ضًا". 
ويف �ضتينيات القرن املا�ضي انتقل ال�ضيخ عبد املعز لالإقامة يف دولة 
قطر فكان اأحد الأعمدة الأ�ضا�ضية يف اإعداد وتاأليف مناهج ومقررات 

الرتبية الإ�ضالمية ملدار�س وزارة الرتبية والتعليم فيها.
انتقل اإىل رحمة اهلل ف�ضيلة ال�ضيخ املربي املجاهد عبد املعز عبد 
ال�ضتار، م�ضاء الأربعاء 13-4-2011 يف العا�ضمة القطرية الدوحة، 
وقد ووري الرثى يف مقربة "اأبو هامور" بالدوحة، ع�ضر اخلمي�س 14 

اإبريل 2011.

الشيخ عبد المعز عبد الستار 

الإ�ضالمية  البحوث  وع�ضو جممع  واأ�ضتاذ جامعي م�ضري  مفكر 
جلنة  ورئي�س  �ضم�س،  عني  جامعة  الآداب  لكلية  الأ�ضبق  والعميد 
التعريف بالإ�ضالم باملجل�س الأعلى لل�ضوؤون الإ�ضالمية بوزارة الأوقاف 

امل�ضرية، وع�ضو جلنة احلوار الإ�ضالمي امل�ضيحي بالأزهر ال�ضريف.
ولد ال�ضكعة يف اأغ�ضط�س 1917م يف قرية حملة مرحوم، املجاورة 
يف  اللي�ضان�س  درجة  على  ح�ضل  الغربية،  مبحافظة  طنطا  ملدينة 
الآداب من جامعة القاهرة �ضنة 1944، ثم املاج�ضتري يف الآداب �ضنة 

1951، فالدكتوراه يف الآداب عام 1954 من نف�س اجلامعة.
بداأ حياته العملية مدر�ًضا بالتعليم الثانوي يف الفرتة بني عامي 1944 
و1949، ثم خبرًيا بالتخطيط الجتماعي بني عامي 1949 و1956 اإىل 
اأن التحق بالتدري�س باجلامعة �ضنة 1956 ليعمل مدر�ًضا بكلية اآداب 
جامعة عني �ضم�س، ثم �ضغل فيما بعد من�ضب العميد بنف�س الكلية، 
وانتدب للعمل م�ضت�ضاًرا ثقافًيا بوا�ضنطن بني عامي 1960 و1965، 
وبعدها اأعري للتدري�س بجامعة بريوت العربية، ثم جامعة اأم درمان، 

كما �ضغل من�ضب عميد باإحدى كليات جامعة الإمارات.
وُيذكر للدكتور م�ضطفى ال�ضكعة ف�ضل اإدخاله تدري�س اللغة العربية 
اجلامعات  تطوير  يف  والإ�ضهام  الأمريكية  اجلامعات  من  كثري  يف 
امل�ضرية منذ �ضن�ة 1959م، ومراجعة مقررات اللغة العربية والرتبية 
الإ�ضالمية يف مدار�س دولة الإمارات العربية املتحدة، وكتابة بع�س 

املواد العلمية يف دوائر املعارف الإ�ضالمية، 
وافته املنية يوم الأربعاء 20 اإبريل 2011، 
يف  مفاجئ  هبوط  اإثر  عاملنا  عن  ورحل 
الدورة الدموية، عن عمر يناهز 94 عاًما. 

موؤلفاته: اإ�ضالم بال مذاهب، وهو اأبرز 
من  اأكرث  ُطبع  وقد  الإطالق،  على  كتبه 
يعر�س  مو�ضوعي  عمل  وهو  طبعة  ثالثني 
حركتها  متتبعًا  الإ�ضالمية  الفرق  لن�ضاأة 
وتطورها، وداعيًا اإىل اإ�ضالم بال مذاهب 

يقرب ول يباعد، واإىل توحيد كلمة امل�ضلمني وجمع �ضملهم. بالإ�ضافة 
وبديع  احلمدانيني،  جمتمع  يف  ال�ضعر  فنون  مثل:  اأخرى  كتب  اإىل 
الزمان الهمذاين رائد الق�ضة العربية واملقالة ال�ضحفية، واأبو الطيب 
والإمام  الإ�ضالمية،  احل�ضارة  ومعامل  والعراق،  م�ضر  يف  املتنِبّي 
ال�ضافعي، والإمام اأحمد بن حنبل، ومقالت يف الدرا�ضات الإ�ضالمية 
)بالإجنليزية(، والرتبية والتعليم يف العامل العربي )بالإجنليزية(، 
ورحلة ال�ضعر من الأموية اإىل العبا�ضية، وال�ضعر وال�ضعراء يف الع�ضر 
العبا�ضي، ومناهج التاأليف عند العلماء العرب، وغريها من املوؤلفات.

نال و�ضام اجلمهورية من الطبقة الرابعة �ضنة 1959، ومن الطبقة 
الثانية �ضنة 1977، وجائزة الدولة التقديرية يف الآداب �ضنة 1989.

الدكتور مصطفى الشكعة
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من اأهايل الدرعية، �ضاعر الف�ضحى والنبط، واأحد 
اأدباء اجلزيرة البارزين، واأحد باحثيها املعنيني باآدابها 
اإحدى  وهي  امللقى  بقرية  1919م  �ضنة  ولد  ومعاملها، 
قرى الدرعية مبنطقة الريا�س، وقد ا�ضتفاد من والده 
وقراأ كثريًا من كتب التاريخ والأدب وال�ضريعة، وحفظ 
اأدركته حرفة الأدب  اأجزاء من كتاب اهلل الكرمي، ثم 
نظم  يف  ي�ضدو  وبداأ  كتبه  اأمهات  درا�ضة  على  فانكب 
ال�ضعر وهو مل يتجاوز اخلام�ضة ع�ضرة ونال �ضهادة دار 

الثانوية بالطائف 1949م والتحق بكليتي ال�ضريعة واللغة  التوحيد 
مبكة املكرمة، ونال �ضهادة من الكليتني يف 1953م. 

يف نهاية 1953م عني مديرا ملعهد الأح�ضاء العلمي، ويف 1955م 
عني مديرًا لكليتي ال�ضريعة واللغة بالريا�س، ويف 1956م عني مديرًا 
عامًا لرئا�ضة الق�ضاء ويف 1961م عني وكياًل لوزارة املوا�ضالت. ويف  
1966م عني رئي�ضًا مل�ضلحة املياه بالريا�س. ويف 1972م قدم عبد 

اهلل بن خمي�س طلبا لالإحالة للتقاعد للتفرغ للبحث والتاأليف. 
وهو ع�ضو يف كل من : جممع اللغة العربية بدم�ضق، والقاهرة، 
اإدارة  العلمي العراقي، وجمل�س الإعالم الأعلى، وجمل�س  واملجمع 
وجمعية  العربية،  املجلة  اإدارة  وجمل�س  العزيز،  عبد  امللك  دارة 
ويف  بالريا�س،  الأدبي  للنادي  رئي�س  اأول  وهو  بالريا�س،  الرب 
يف  ال�ضحافة  موؤ�ض�ضي  من  ويعد  اجلزيرة،  جملة  اأ�ضدر  1959م 
اأدبية وعلمية، وله العديد  ال�ضعودية، وقد مثلها يف عدة موؤمترات 
الإذاعي  برناجمه  ومنها:  والتلفزيونية  الإذاعية  امل�ضاركات  من 
الذي ا�ضتمر ملدة اأربع �ضنوات )من القائل؟( وبرناجمه التلفزيوين 
يف  الأدب  يف  التقديرية  الدولة  جائزة  حاز  وقد  الإميان،  جمال�س 
يف  الأوىل  الدرجة  من  العزيز  عبد  امللك  و�ضاح  ومنح  1982م، 
و�ضام  على  وح�ضل  2002م،  ع�ضر  ال�ضابع  اجلنادرية  مهرجان 
تكرمي وميدالية من جمل�س التعاون اخلليجي يف م�ضقط 1989م، 

التحرير  منظمة  من  وميدالية  فتح  و�ضاح  على  وح�ضل 
الفرن�ضي من  ال�ضرف  و�ضام  الفل�ضطينية، وح�ضل على 
)فران�ضوا  الفرن�ضي  الرئي�س  اإياه  قلده  فار�س  درجة 
ميرتان(، وقد ح�ضل على و�ضام الثقافة من تون�س قلده 
اإياه الرئي�س احلبيب بورقيبة، و�ضهادة تكرمي من اأمري 
دولة البحرين مبنا�ضبة الحتفاء برواد العمل الجتماعي 
من دول اخلليج 1987م، بالإ�ضافة اإىل قيامه برحالت 
البالد  ملعظم  وزيارته  كاملة،  العربية  �ضبه اجلزيرة  يف 
العربية من املحيط اإىل اخلليج، مع زيارته لبع�س البلدان يف اآ�ضيا 

واأوربا واأمريكا ال�ضمالية.
والنقد  وال�ضعر  الأدب  يف  الكتب  بع�ضرات  العربية  املكتبة  اأثرى 
واملنتديات  ال�ضحافة  يف  وجال  و�ضال  والرحالت،  والرتاث 
واملوؤمترات داخل اململكة وخارجها، له تاريخ اليمامة �ضبعة اأجزاء، 
جزء  اليمامة  ربى  على  واحد،  جزء  واحلجاز  اليمامة  بني  املجاز 
واحد، من القائل اأربعة اأجزاء، معجم اليمامة جزاآن، معجم جبال 
اجلزيرة خم�ضة اأجزاء، معجم اأودية اجلزيرة جزاآن، معجم رمال 
ثالثة  ال�ضوارد  واحد،  جزء  اخلالوي  را�ضد  واحد،  جزء  اجلزيرة 
اأجزاء، من اأحاديث ال�ضمر جزء واحد، الدرعية جزء واحد، �ضهر 
واحد، من جهاد  واحد، حما�ضرات وبحوث جزء  يف دم�ضق جزء 
قلم جزء واحد، فواحت اجلزيرة جزء واحد، اأهازيج احلرب اأو �ضعر 
العر�ضة جزء واحد، الأدب ال�ضعبي يف جزيرة العرب جزء واحد، 
من  رموز  واحد،  الثاين جزء  الديوان  واحد،  والزيت جزء  بالدنا 
ال�ضعر ال�ضعبي تنبع من اأ�ضلها الف�ضيح جزء واحد، جولة يف غرب 
اأمريكا جزء واحد، تنزيل الآيات – �ضواهد الك�ضاف جزء واحد، 

اإمالء ما من به الرحمن جزاآن، اأ�ضئلة واأجوبة جزء واحد.
تويف يف يوم الأربعاء 15 جمادى الآخرة 1432 املوافق 18 مايو 

2011 بعد حياة حافلة بالعلم والعطاء.

عبداهلل بن محمد بن خميس 

المستشار علي محمد جريشة 

مب�ضر  بال�ضرقية  جنم  ديرب  قرى  اإحدى  يف  ولد 
ليدر�س  القاهرة  اإىل  انتقل  بعدها  1935م؛  عام 
ج يف كلية  الثانوية العامة نظام ال�5 �ضنوات، ثم يتخَرّ
ثم  ال�ضوي�س،  يف  العام  للنائب  وكياًل  ليعنَيّ  احلقوق 
يف  وهو  ويتزوج  �ضنوات،   4 ملدة  الدولة  مبجل�س  يعمل 
مرحلٍة  اإىل  الزمان  اأدخله  بعدها  والع�ضرين،  الثامنة 
مغايرٍة متاًما؛ حيث اعُتقل يف ال�ضجن احلربي ملدة 8 
التي  الفرتة  وهي  و1973م،  1965م،  بني  ما  �ضنوات 
ال�ضعودية  اإىل  بعدها  لي�ضافر  )البعثة(؛  عليها  ُيطلق 

ليعمل اأ�ضتاذًا باجلامعة الإ�ضالمية باملدينة املنورة - كلية ال�ضريعة 

اأكرث  ليجوب  له  انطالٍق  حمطة  ال�ضعودية  كانت  حيث 
بالد العامل، وعلى راأ�ضها اأمريكا التي له فيها ذكريات 
يف  الإجنليزية  باللغة  خطبًة  اإلقاوؤه  اأبرزها  رم�ضانية، 
املتحدة  الأمم  م�ضجد  يف  رم�ضان  ل�ضهر  جمعٍة  اأول 

بنيويورك.
الإميان  الإ�ضالمية،  والدعوة  الإعالم  موؤلفاته:  من 
احلق، املبادئ اخلم�ضة، الجتاهات الفكرية املعا�ضرة، 
اأ�ضاليب الغزو الفكري للعامل الإ�ضالمي، منهج التفكري 

الإ�ضالمي، الأ�ضاليب التب�ضريية يف الع�ضر احلديث
تويف يوم 27 اإبريل 2011م.
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ب بعبد  اقني بدم�ضق َحزيران 1917م، وكان يلقَّ  ولد يف حيِّ الدقَّ
وبالباين  الرحمن،  عبد  ه  جدِّ اإىل  بالن�ضبة  احلفيد  الباين  الرحمن 
الرحمن  وبعبد  الهادي،  وعبد  ب�ضري  اأخويه  اإىل  بالن�ضبة  ال�ضغري 
املناهجي لولعه بو�ضع املناهج، واهتمامه بتعديلها وت�ضحيحها ، من 
اأعالم املربني، �ضاحب اآراء اإ�ضالحية غري م�ضبوقة يف ق�ضايا الرتبية 
طالًبا  الرتبية  ميادين  يف  �ضنة  �ضبعني  من  اأكرث  ق�ضى  الإ�ضالمية، 
ًرا، وخبرًيا  �ًضا ومعلًما، وموجًها ومفت�ًضا، وم�ضرًفا ومنظِّ ومتعلًِّما، ومدرِّ
وم�ضت�ضاًرا، اأ�ضتاذ جامعي مرموق، يتميَّز بالتزام الف�ضحى يف حديثه، 

وبجمال اخلط وفق قواعد الرقعة.
ال�ضفرجالنية،  اجلوهرية  املدر�ضة  يف  البتدائية  املرحلة  در�س 
ومدر�ضة التجهيز ثم التحق بدار املعلمني، وتخرج الأول على دفعته، 
وح�ضل على �ضهادة اأهلية التعليم �ضنة1943م وذهب لالأزهر فق�ضى 
ته العالية اإل اأن يعوَد باأربع �ضهادات  يف القاهرة �ضبع �ضنني، واأبت همَّ
الدين يف اجلامع  اأ�ضول  لكلية  العالية  ال�ضهادة  ال�ضهادة، فنال  بدل 
الأزهر �ضنة1945م، و�ضهادة العامِلية مع الإجازة يف الدعوة والإر�ضاد 
باجلامع الأزهر1947م، و�ضهادة لي�ضان�س يف الفل�ضفة من كلية الآداب 
العايل  املعهد  من  التدري�س  واإجازة  1950م،  الأول  فوؤاد  بجامعة 

للمعلمني يف القاهرة1951م. 
�س �ضنتني يف املرحلة البتدائية، ق�ضى الأوىل منهما يف مدر�ضة  درَّ
بعد تخرجه  ثم  الأبناء،  �ضعادة  الثانية يف مدر�ضة  وال�ضنة  التهذيب 
�س يف مدر�ضة اأمنوذج عمر بن عبدالعزيز، وتوىل  يف دار املعلمني درَّ
التدري�س يف دار املعلمني بدم�ضق، ودار املعلمات، ويف كليتي ال�ضريعة 
والرتبية بجامعة دم�ضق ملدة �ضنتني، وكان يف كلية الرتبية م�ضرًفا على 
الق�ضم التطبيقي العملي لطالب ال�ضريعة، ثم عنيِّ مفت�ًضا اخت�ضا�ضيًّا 
ملادة الرتبية الإ�ضالمية واأ�ضرك معه يف و�ضع منهج مادة م�ضطلح 
الدين  نا�ضر  حممد  ال�ضيخ  ال�ضرعية  واملعاهد  للثانويات  احلديث 

الألباين، وحممد اأمني امل�ضري. 
عن  ُعزل  خروجه  وبعد  يوًما،   79 ال�ضيخ  اعتقل  �ضنة1962م  ويف 
�س يف معهد  التفتي�س، ومنع من التدري�س يف املدار�س احلكومية، فدرَّ
اإىل  انتقل  �ضنة1964م  نحو  يف  ثم  �ضنتني،  نحو  الإ�ضالمي  التوجيه 
الريا�س، فعمل يف وزارة املعارف ال�ضعودية، ويف اإدارة معاهد اإعداد 
املعلمني، و�ضارك يف تاأ�ضي�س املعهد العايل للق�ضاء، وو�ضع مناهجه 
و�ضارك يف و�ضع �ضيا�ضة التعليم باململكة، واأ�ضهم يف تاأ�ضي�س مدار�س 
حتفيظ القراآن الكرمي، وكلِّف التدري�َس يف كلية ال�ضريعة وكلية اللغة 
العربية بجامعة الإمام حممد بن �ضعود بالريا�س، ويف ق�ضم الجتماع 
من كلية الرتبية بجامعة الإمام، وبلغ تدري�ضه اجلامعي زهاء 30 �ضنة، 
و�ضارك  والدكتوراه،  املاج�ضتري  ر�ضائل  من  عدد  على  فيها  اأ�ضرف 
تاأ�ضي�س مدار�س  �ضنة1392ه� يف  واأ�ضهم  اأخرى،  ر�ضائل  يف مناق�ضة 

وعمل  الأهلية(،  الريا�س  )منارات 
ا  عامًّ وم�ضرًفا  ًها  موجِّ فيها  ال�ضيخ 
وكان  1418ه�،  حتى  �ضنوات  �ضت 
ع�ضًوا يف جلان جائزة امللك في�ضل 
و�ضارك  �ضنوات،  ثالث  العاملية 
ال�ضيخ يف عدد من املوؤمترات العلمية 
والإ�ضالمية داخل اململكة وخارجها، 
منها موؤمتر القد�س الذي عقد فيها 
امل�ضجد  يف  و�ضلى  1953م،  �ضنة 
املوؤمتر  يف  بحًثا  واألقى  الأق�ضى، 

العاملي الأول للتعليم الإ�ضالمي يف مكة املكرمة 1977م، ومثَّل جامعة 
الإمام يف موؤمتر تربوي يف بلجيكا، وق�ضى ثماين �ضنني يعمل م�ضت�ضاًرا 

لوزير املعارف ال�ضعودي. 
�ضوء  يف  الرتبية  اإىل  مدخل  ومقالته:  وبحوثه  كتبه  واأهم 
وهو  والأدب  خلدون  ابن  القراآين1983م،  القلم  الإ�ضالم1983م، 
والرتبية  الدين  املعلمني،  دار  من  الأوىل  ال�ضنة  يف  قدمه  بحث 
دار  الثانية من  ال�ضنة  الدينية، وهو بحث قدمه يف  الرتبية  واأ�ض�س 
ابن عربي، وهو بحث قدمه يف  الوجود عند  املعلمني، فكرة وحدة 
اإليه  الفل�ضفة، بجامعة فوؤاد الأول، فن الرتاجم وحاجة الأمة  كلية 
املعلمني. ومن مقالته: فلنذكر يف  ه لطالبه يف دار  اأعدَّ وهو بحث 
بادي�س،  بن  احلميد  عبد  العظيم  الرجل  ذلك  العظيم  اليوم  هذا 
خرًيا،  مات  باملقدِّ اأو�ضيكم  الدم�ضقية،  الَعَلم  �ضحيفة  يف  ن�ضرت 
ا على وزير �ضعودي اأبدى  انية، اأن�ضاأها ردًّ الزيادة ال�ضكانية نعمة ربَّ
تخوًُّفا من الزيادة ال�ضكانية يف اململكة التي بلغت )8%(، بالإ�ضافة 
اإىل كتابته مقدمات لبع�س الكتب املهمة مثل كتاب: العبودية ل�ضيخ 
الإ�ضالم ابن تيمية، وهو من حتقيق زهري ال�ضاوي�س، وتخريج حممد 
نا�ضر الدين الألباين1962م، وكتاب ملحات يف تاريخ العلوم الكونية 
العقل عند  للدكتور عبداهلل حجازي1996م، وكتاب  امل�ضلمني  عند 
�ضيخ الإ�ضالم ابن تيمية للدكتور فهمي قطب النجار2004م، وكتاب 
اخلر�ضانة للدكتور املهند�س حبيب زين العابدين، وهي مقدمة مهمة 
التجريبية  العلوم  يف  العربية  باللغة  التاأليف  �ضرورة  بعنوان:  ا  جدًّ
والتقنية، ور�ضالة طريق اخلال�س ل�ضيد قطب1985م، ور�ضالة اللغة 
العربية بني اأوليائها واأعدائها للدكتور تقي الدين الهاليل، كما قدم 

لر�ضائل اأخرى دون الت�ضريح با�ضمه.
وفاته: بقي ال�ضيخ ممتعا بجميع حوا�ضه ن�ضيطٍا دوؤوبا على العطاء، 
املكتوب  اأجله  وافاه  وقد  الكبد،  يف  بت�ضمع  اأيامه  اأواخر  يف  واأ�ضيب 
يوم  بالريا�س  �ضعود  امللك  بجامعة  اجلامعي  خالد  امللك  م�ضفى  يف 

اخلمي�س 2011/5/12م.

عبد الرحمن بن محمد توفيق الباني
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فيصل مولوي
والعامل  لبنان  يف  معروف  اإ�ضالمي،  ومفّكر  داعية 
احلقل  يف  العمل  بداأ  والأوروبي،  والإ�ضالمي  العربي 
الإ�ضالمي يف عام 1955 وهو الأمني العام يف جماعة 
عباد الرحمن يف لبنان �ضابقا، والأمني العام للجماعة 
الإ�ضالمية خلفا للدكتور فتحي يكن منذ 1992 وحتى 
�ضنة 2009، ورئي�س بيت الدعوة والدعاة منذ تاأ�ضي�ضه 
القومي  للموؤمتر  الإدارية  اللجنة  وع�ضو   1990 �ضنة 

الإ�ضالمي.
بلبنان،  مولوي عام 1941 يف طرابل�س  في�ضل  ولد 

كلية  اللبنانية  اجلامعة  من  احلقوق  يف  اإجازة  على :  ح�ضل  وقد 
احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية 1967، اإجازة يف ال�ضريعة الإ�ضالمية من 
من  املعمقة  الدرا�ضات  �ضهادة   ،1968 ال�ضريعة  كلية  دم�ضق  جامعة 
جامعة ال�ضوربون باري�س، ُعنّي قا�ضيًا �ضرعيًا يف لبنان �ضنة 1968، 
وتنّقل بني املحاكم ال�ضرعية البتدائية يف را�ضيا وطرابل�س وبريوت، 
ُعنّي م�ضت�ضارًا يف املحكمة ال�ضرعية العليا يف بريوت �ضنة 1988 وبقي 
يف هذا املركز حتى ا�ضتقالته �ضنة 1996، حائز على مرتبة "قا�ضي 

�ضرف برتبة م�ضت�ضار 2001.
حتى   1980 من  �ضنوات  خم�س  اأوروبا  يف  مولوي  في�ضل  اأم�ضى 
الأوروبية  والكلية  الإ�ضالمي  الحتاد  فرن�ضا  يف  اأ�ض�س  وقد   ،1985
املنظمات  لحتاد  دينيا  مر�ضدا  واأ�ضبح  الإ�ضالمية،  للدرا�ضات 
وفاته،  وحتى   1986 �ضنة  منذ  اأوروبا  يف  ثم  فرن�ضا  يف  الإ�ضالمية 
اأوروبا و�ضاهم يف  اأكرث املراكز الإ�ضالمية يف  وبقي على توا�ضل مع 
يف  املتحدة  اململكة  يف  والبحوث  لالإفتاء  الأوروبي  املجل�س  تاأ�ضي�س 

1997 حتت رئا�ضة ال�ضيخ يو�ضف القر�ضاوي وهو نائب 
الرئي�س، اختارته الندوة العاملية لل�ضباب الإ�ضالمي يف 
الريا�س اأثناء اإقامته يف فرن�ضا كاأح�ضن داعية اإ�ضالمي 

يف اأوروبا ومنحته جائزة تقديرية.
ع�ضويته يف جمامع اأوروبية، واأ�ضبح العميد املوؤ�ض�س 
للكلية الأوروبية للدرا�ضات الإ�ضالمية يف "�ضاتو �ضينون" 

يف فرن�ضا منذ تاأ�ضي�ضها �ضنة 1990حتّى �ضنة 1994.
موؤلفات ودرا�سات:

�ضل�ضلة مبادئ الرتبية الإ�ضالمية للمرحلة البتدائية 
املتو�ضطة  للمرحلة  الإ�ضالمية  الرتبية  �ضل�ضلة  اأجزاء(،  )خم�ضة 
)اأربعة اأجزاء(، اجلزء الأول من كتاب الرتبية الإ�ضالمية للمرحلة 
وامل�ضارف  الربا  حول  درا�ضات  العبادات،  فقه  تي�ضري  الثانوية، 
والبنوك، موقف الإ�ضالم من الرّق، اأحكام املواريث، درا�ضة مقارنة، 
نظ�ام  امل�ضلمني،  وغري  امل�ض�لمني  بني  للعالقات  ال�ضرعية  الأ�ض�س 
حكم  الإ�ضالم،  يف  املراأة  اآدم،  نبّوة  منه،  ال�ضريعة  وموقف  التاأمني 
املفاهيم  الكتاب،  اأهل  على  ال�ضالم  الكحول،  فيه  دخل  اإذا  الدواء 
الأ�ضا�ضية للدعوة الإ�ضالمية يف بالد الغرب، اأثر انهيار قيمة الأوراق 

النقدية.
وفاته

على  و�ضلي  م،   2011 عام  مار�س   8 الأحد  يوم  اهلل  رحمه  تويف 
جثمانه  عقب �ضالة الع�ضر من يوم الثنني 2011/5/9 يف امل�ضجد 
باب  مدافن  يف  الرثى  ووري  وقد  بطرابل�س،  الكبري  املن�ضوري 

الرمل.

القاضي الشيخ محمد كنعان 
رئي�س املحاكم ال�ضرعية يف لبنان �ضابقا، واأحد اأع�ضاء الحتاد العاملي لعلماء امل�ضلمني، ومن اأ�ضحاب العلم 
والفكر والب�ضرية يف القراآن والفقه والعقيدة والتف�ضري والرتبية وغريها، ومن اأهل الكلم الطيب الذين حتلت بهم 

منابر بريوت وم�ضاجدها.
الزواج  قانون  اإقرار حكومة احل�س  بلبنان عند  ال�ضنية  ال�ضرعية  املحاكم  رئي�س  اأيام كان  ت�ضكر  وله مواقف 

املدين، وقد اأبعد عن رئا�ضة املحاكم قبل وفاته . 
وتويف يف م�ضت�ضفى املقا�ضد الإ�ضالمية ببريوت عن عمر يناهز 67 �ضنة، وقد كان حني يفيق من غفوته يقراأ 
القراآن ويلهج بالدعاء والذكر، و�ضلي على جثمانه الطاهر يف م�ضجد اخلا�ضقجي يف بريوت ع�ضر يوم الثنني 

2011/4/18م
الفقهية، احلب  الطبية  املو�ضوعة  النفخة الأخرية،  اإىل  الأول  الوجود من النفطار  تاريخ  موؤلفاته: قراءة فى 
الآخرة،  واأمور  ال�ضاعة  اأ�ضراط  وم�ضري،  تاريخ  واليهود  اإ�ضرائيل  بنو  وال�ضريعة،  الطب  بني  والزواج  واجلن�س 

اأئمة  اأ�ضول املعا�ضرة الزوجية، تاريخ الدولة العبا�ضية وما رافقها من املمالك، فقه احلديث عند  خال�ضة: نهاية تاريخ ابن كثري 8 اأجزاء، 
ال�ضلف، اأزمات ال�ضباب: اأ�ضباب وحلول، قرة العينني على تف�ضري اجلاللني، املغازي النبوية، تاريخ الدولة الأموية، خال�ضة: تاريخ ابن كثري، 
ال�ضرية النبوية واملعجزات، ق�ض�س الأنبياء واأخبار املا�ضني، �ضبيل النه�ضة؛ منهج وهدف، اآفة الن�ضيان عند الأمم، فتح القدير تهذيب تف�ضري 

ابن كثري، وفيات الأعيان وامل�ضاهري، فقه احلديث عند اأئمة ال�ضلف برواية الإمام الرتمذي.
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تاريخ  يف  وامل�سادر  للبحوث  امل�سرتكة  ال�سل�سلة 
اجلزيرة والعربية وبلدان اخلليج رقم )8(.

والكتب  املقالت  من  جمموعة  عن  عبارة  الكتاب  هذا 
خالل  رو�ضيا  يف  ون�ضرت  طبعت  التي  والقوانني  واملرا�ضيم 
ثالثة  اإىل  الكتاب  ق�ضم  وقد  والع�ضرين.  ع�ضر  التا�ضع  القرنني 

اأجزاء يف جملد واحد، وفيما ياأتي بيانها:
املجموعات  من  القراآنية  املخطوطات  الأول:  اجلزء 

الرو�سية
ا�ضتمل هذا اجلزء على اأربعة مقالت، هي:

من  الكويف  باخلط  امل�ضحف  "خمطوطة  بعنوان  – مقال   1
املكتبة الإمرباطورية العمومية ب�ضان بطر�ضبورغ"، وكاتب املقال 
هو اأ. �ضيبونني، ون�ضر املقال يف املجلد الرابع من مذكرات الق�ضم 

ال�ضرقي للجمعية الإمرباطورية الرو�ضية لالآثار، �ضنة 1892م.

ويف املقال درا�ضة وو�ضف تف�ضيلي لن�ضخة قدمية من القراآن 
كتابته،  وطريقة  الهجري،  الثاين  القرن  اإىل  تعود  الكرمي 
واأعمال الرتميم التي جرت عليه، وتق�ضيم الآيات وال�ضور فيه، 
ومقارنة بينه وبني امل�ضاحف القدمية الأخرى املكتوبة باخلط 

الكويف.
2 – مقال بعنوان "ن�ضخة امل�ضحف باخلط الكويف املحفوظة 
�ضيبوين،  اأ.  هو  املقال  وكاتب  بالقاهرة"،  املكتبة اخلديوية  يف 
�ضنة  ن�ضر  الإمرباطورية،  العلوم  اأكادميية  مطبوعات  من  وهو 

1902م.
يف هذا املقال و�ضف مل�ضحف خمطوط باخلط الكويف، كما 
حيث  بطر�ضبورغ،  �ضان  مب�ضحف  تف�ضيلية  مقارنة  فيه  اأن 
يف  كتب  قدمي  اأنه  على  يدل  مما  بينهما،  كبري  ت�ضابه  يوجد 

نف�س الفرتة الزمنية.
وقد بداأ بو�ضف املظهر اخلارجي للم�ضحف وقيا�ضه واملادة 

التي كتب عليها، وبني اأنه تعر�س للرتميم ثالث مرات.

القرآن الكريم في روسيا

اصدار جديد
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العائدة  النادرة  القراآنية  "املخطوطة  بعنوان  مقال   –  3
من  مقتب�س  مقال  وهو  امليالدي"،  ع�ضر  ال�ضاد�س  القرن  اإىل 
 ،47 املجلد  الآ�ضيوية"،  ال�ضعوب  ملعهد  املخت�ضرة  "البيانات 

والذي ن�ضر �ضنة 1961م، وكتبه ف.اأ كرات�ضكوف�ضكايا.
بخط  كتبت  الكرمي  القراآن  من  خمطوطة  ي�ضف  واملقال 
الن�ضخ باحلرب ال�ضيني، باملدينة النبوية قرب قرب النبي �ضلى 
رائعة مذهبة، كتبت  ن�ضخة  �ضنة 982ه�، وهي  و�ضلم  اهلل عليه 

بدقة متناهية، وتعد من اأف�ضل اآثار التخطيط ال�ضرقي. 
وحينما اأزيلت ورقة كانت ملت�ضقة ومدجمة بامل�ضحف وجد 
يف  وزيرًا  كان  الذي  با�ضا  حممد  املتربع  من  وقف  ن�س  فيها 

عهد ال�ضلطانني �ضليمان خان، ومراد خان.
ديوان  من  امل�ضحف  �ضندوق  و�ضف   " بعنوان  مقال   –  4
اأكادميية  اأوبولين�ضكي"، وهو مقتب�س من مذكرات  الأمري م.اأ. 
اأكادميية العلوم الإمرباطورية، ون�ضر  العلوم، وطبع يف مطبعة 

�ضنة 1870م، وكاتب املقال هو ف. فيليامينونوف.
باللغة  نقو�س  للم�ضحف، عليه  املقال ي�ضف �ضندوقا قدميا 
وكان من  ه�،   1012 �ضنة  اإىل  تاريخه  يرجع  والترتية،  العربية 
وقت  يف  وامتلكه   ، حممد  اأوراز  الق�ضيمي  القي�ضر  اأمالك 
�ضورًا  يحتوي  اأنه  كما  اأوبولين�ضكي.  م.اأ.  الأمري  املقال  كتابة 

للزخارف التي على ال�ضندوق.

الإ�سالمية  والنه�سة  الكرمي  القراآن   : الثاين  اجلزء 
يف رو�سيا

ا�ضتمل هذا اجلزء على خم�ضة مقالت، هي:
يف  طبع  كتاب  وهو  وامل�ضاحف"،  القراآن  "تاريخ   –  1
اهلل  جار  مو�ضى  هو  وموؤلفه  1905م،  �ضنة  بطر�ضبورغ  �ضان 
رو�ضتوفدوين. يعر�س الكتاب نبذة تاريخية عن كتابة امل�ضحف 
ثم   ، بعده  من  واخللفاء  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  عهد  يف 
يذكر الرباهني على امتناع وقوع التحريف يف القراآن الكرمي.

 ، موؤلفه  األفه   ، القراآن  فقه  الفاحتة" – من  – "تف�ضري   2
وجمع فيه جميع ما لأئمة الفقه واأهل الجتهاد و�ضلف الأمة ... 
من العلوم والبيان وال�ضتنباط يف امل�ضائل الأدبية والجتماعية 
للموؤلف  1915م،  �ضنة  بطرغراد  كتاب طبع يف  وهو  والفقهية. 
تتعلق  م�ضاألة   81 فيه  ذكر  وقد  رو�ضتوفدوين.  اهلل  جار  مو�ضى 

ب�ضرح �ضورة الفاحتة.

بالأديان  واملوؤمنني  العلم  جتاه  الإ�ضالم  "عالقة   –  3
اهلل  عطاء  املدر�س  الإمام  تاأليف  من  كتاب  وهو  الأخرى"، 
يف  طبع  الإ�ضالمي،  بطر�ضبورغي  ال�ضان  الآخوند  بيازيدوف، 
احل�ضارة  اهتمام  بيان  1887م.وفيه  �ضنة  بطر�ضبورغ  �ضان 

الإ�ضالمية والقراآن الكرمي بالعلم عرب التاريخ.
وهو  والعلم"،  الإ�ضالم  رينان  اإرن�ضت  خطبة  – "نق�س   4
لنف�س املوؤلف ال�ضابق، طبع يف �ضان بطر�ضبورغ �ضنة 1883م. 
امل�ضهور  الفرن�ضي  والكاتب  املوؤرخ  على  رد  فيه  املقال  وهذا 
اإرن�ضت رينان ت 1892م، والذي كتب مقاًل بعنوان "الإ�ضالم 
ومعاداة  بالتع�ضب  واتهمه  الإ�ضالم،  على  فيه  والعلم"،طعن 
اإىل الرو�ضية ون�ضر �ضنة 1883م، فقام  العلم، وترجم مقاله 
ر�ضينًا،  علميًا  ردا  عليه  بالرد  بيازيدوف  اهلل  عطاء  الكاتب 

اأورد فيه اأمثلة على اهتمام الإ�ضالم وت�ضجيعه على العلم.
5 – "نبذة تاريخية للثقافة الترتية والأدب قبل ثورة 1917"، 
وهذا املقال من تاأليف جمال الدين وليدوف، ون�ضر يف مو�ضكو 
احلركة  �ضري  طبيعة  على  ال�ضوء  يلقي  وهو  1923م.  �ضنة 
ترجمة  ويذكر  م�ضجعيها،  واأكرب  رو�ضيا  يف  التقدمية  الفكرية 
بيازيدوف،  اهلل  عطاء  مثل:  فيها،  دور  لهم  كان  لأ�ضخا�س 
كمايل،  الدين  و�ضياء  بوبي،  اهلل  وعبد  اإبراهيموف،  ور�ضيد 

ور�ضاء الدين فخر الينوف ومو�ضى بيغييف.

اجلزء الثالث : القراآن الكرمي يف وثائق الإمرباطورية 
الر�سمية الرو�سية 

وهذا اجلزء انق�ضم على ق�ضمني:
دار  ما  بيان  وفيه   ، والرقابة  والرتاجم  املن�ضورات  اأول: 
من  ن�ضخة   3500 اإر�ضال  مو�ضوع  حول  ر�ضمية  مرا�ضالت  من 
الن�ضخة  ثمن  وحتديد  امل�ضلمون،  يقيم  حيث  لبيعها  القراآن 
ب�ضتة روبالت وخم�ضة كوبيكات. ثم يذكر اعرتا�س املفتي على 

توزيع هذه امل�ضاحف لوجود 326 خطاأ طباعيا فيها.
عند  امل�ضلمني  لَق�َضم  الرو�ضية  القوانني  وفيه  الَق�َضم،  ثانيا: 
يف  اجلديدة  وال�ضورة  امل�ضيحيني،  مع  ق�ضاياهم  يف  ال�ضهادة 
ووعود  املحكمية،  الق�ضايا  يف  امل�ضلمني  لَق�َضم  الوقت  ذلك 
رجال  بع�س  وَق�َضم  الع�ضكرية،  باخلدمة  امللحقني  امل�ضلمني 
ويعود  ال�ضرطية.  الق�ضائية  املديريات  يف  الإ�ضالمي  الدين 
التا�ضع  القرن  من  خمتلفة  �ضنوات  اإىل  القرارات  هذه  تاريخ 

امليالدي. ع�ضر 

اصدار جديد
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استراحة

التطفيل من اللوؤم، وهو التعر�س اإىل الطعام، من غري اأن يدعى 
العرب  من  الفقري  لأن  الظلمة؛  وهو  َفل،  الطَّ من  م�ضتق  وهو  اإليه، 
كان يح�ضر الطعام الذي مل يدع اإليه م�ضترتا بالظلمة، لئال يعرف. 
دعاه،  من  يدرى  النا�س،ل  على  اأمره  لإظالم  بذلك؛  �ضمي  وقيل: 
َفل لهجومه على النا�س كهجوم الليل على النهار،  وقيل: بل من الطَّ
فيكون من الظلمة، ولذلك قيل: "اأطفل من ليل على نهار". واأ�ضهر 

الطفيلي،  بنان  اإليه هذا ال�ضم، وكرثت عنه احلكايات،  ن�ضب  من 
واأ�ضله  بنان،  ولقبه  احل�ضن،  اأبا  ويكنى  عثمان،  بن  اهلل  عبد  وهو 
مروزي، اأقام ببغداد، وكان نق�س خامته "ما لكم ل تاأكلون". حكي 
اأن رجال �ضاأله اأن يدعو له، فقال: اللهم ارزقه �ضحة اجل�ضم، وكرثة 
الأكل، ودوام ال�ضهوة، ونقاء املعدة، واأمتعه ب�ضر�س طحون، ومعدة 

ه�ضوم، مع ال�ضعة والدعة، والأمن والعافية.

كيف تحقق أهدافك؟!
 طريقة مقرتحة لتحقيق الأهداف، تتكون من اخلطوات الآتية: 

من  ونابعة  و�ضادقة  قوية  رغبتك  تكون  اأن  يجب  الرغبة:   )  1
داخلك لتحقيق اأهدافك.

قادر على حتقيق  باأنك  الكاملة  الثقة  نف�ضك  ولِّد يف  الثقة:   )  2
�ضلوكك  اأن  ترى  �ضوف  وهكذا  اهلل،  �ضاء  اإن  و�ضتحققها  اأهدافك 

يتجه نحو حتقيقها.
3 ( اكتب اأهدافك: كتابة الأهداف على ورقة اأمر كبري الأهمية، 

حاول اأن تكتبها بكل تف�ضيالتها املمكنة.
التي  املنافع  كل  اكتب  هدفك:  حتقيق  من  منفعتك  حدد   )4
�ضتح�ضل عليها اإذا حتققت اأهدافك، وكلما كانت تلك املنافع كبرية 

ومهمة زادت دافعيتك لتحقيقها.
5( حدد اأين اأنت الآن واإىل اأين تريد الو�ضول؟

6( حدد موعدًا لبلوغ الهدف: وهذا يجعل هدفك قاباًل للقيا�س، 

فاأنت لن حتقق جناحًا حتى تعرف اأين تقف وعدد اخلطوات التي 
يجب عليك اتخاذها وكم بقي عليك منها.

7( حدد العقبات التي عليك اأن جتتازها. 
8( حدد املعلومات الالزمة للو�ضول اإىل الهدف: هذه املعلومات 
اأو من  اأو من بع�س الأ�ضخا�س  ت�ضتطيع احل�ضول عليها من الكتب 

)الإنرتنت(.
هذه  الهدف:  لتحقيق  م�ضاعدتها  حتتاج  التي  اجلهات  حدد   )9

اجلهات قد تكون اأفرادًا اأو هيئة اأو جمعية اأو �ضركة.
النقاط  من  م�ضتفيدًا  عمل  خطة  �ضع  العمل:  خطة  ار�ضم   )10
التي �ضبق ذكرها، اكتب الن�ضاطات، رتب الأولويات، وحدد الوقت 

الالزم، ثم عدل اخلطة كلما احتجت اإىل ذلك.
11( ت�ضور اأن هدفك قد حتقق: تخيل اأن هدفك قد حتقق فعاًل، 
كرر ذلك كثريًا فمقدار حتقق الهدف يكون مبقدار و�ضوح �ضورته 

يف ذهنك.
خديجة �سليمان - الرتاث الوطني

من غرر الفوائد على طرر 
المخطوطات والنوادر

الذهبي  للحافظ  الغفار  للعلي  العلو  كتاب  اآخر  يف   •
اجلربتي  اهلل  عبد  بن  حممد  ن�ضخها  قطر،  جامعة  مكتبة  ن�ضخة 

عام 1286ه�، وكتب يف اآخرها هذه الأبيات املوؤثرة:
ومن ول �ض���كَّ بعد املوت يحيينامت الكت���اب بحم���د اهلل بارين���ا
يا ق���ارئ اخلط قل ب���اهلل اآميناي���ا رب اغف���ر لعب���د كان كاتبه
حتى اأ�ض���يف اإليها األ���ف اآمينااآم���ني اآم���ني ل اأر�ض���ى بواحدة
حتت الرتاب ويبقى خطها حيناوق���د علم���ت ب���اأن الك���فَّ بالي���ة

من عجائب المصنفين
نحو  منها  وبيع  ق�ضة   )80( من  اأكرث  كتبت  كري�ضتي  اأجاثا   •

)300( مليون ن�ضخة!
يف  �ضفحات   )610( يف  تقع  رواية  مرة  و�ضع  زاين  اإدوارد   •

)62( �ضاعة فقط.
حياته! خالل  للن�ضر  رف�ضًا   )743( ت�ضلم  كريزي  جون   •

 )904( وهو  الق�ض�س  من  عدد  اأكرب  اأنتجت  ليند�ضي  كاثلني   •
روايات.

 )70( حتت  عماًل   )860( من  يقرب  ما  ن�ضرت  بني  لوران   •
ا�ضمًا م�ضتعارًا.

مليون   100 حياته  يف  ن�ضره  ما  جمموع  هاملتون  ت�ضارلز   •
كلمة.

من هو الطفيلي؟؟





جديد المركز 
مكتبة النخلة 

 
تعنى  جديدة  زاوية  الوطني  الرتاث  ق�ضم  يف  اأن�ضئت 
بالكتب والدرا�ضات التي تناولت النخلة من اجلوانب العلمية 
وكيفية  واآفاتها  زراعتها  حيث  من   ، والأدبية  والقت�ضادية 
فيه  وردت  وما   ، منها  ت�ضنع  التي  واملنتجات   ، بها  العناية 
الثمانني  على  يزيد  ما  املكتبة  ت�ضم   . ونرث  �ضعر  من  النخلة 
اأ�ضجار  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�ضجرة   ( دورية  اإىل  اإ�ضافة   . اقت�ضاديا 

النخيل. ب�ضوؤون  تخت�س 

جانب من مكتبة بيت الق�سيد لل�سعر الإماراتي 
والتي مت افتتاحها موؤخرًا
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