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مانديل
 بائع الكتب القديمة

ياأخذنا  القدمية(  الكتب  بائع  )مانديل  روايِة   َ َعبرْ
الروائي النم�ساوي �ستيفان زفايغ )1881 م – 1942 م( 
اإىل لوحة �ساحب املكتبة الذي ن�ساهده اأمامنا يجل�ض خلف 
نظارته  عب  عيناه  وتطل  والكتب,  بالأوراق  ي�سيء  مكتب 
ا للكتب ي�ساأله عن عنوان كتاب  امل�ستهلكة وهو ينتظر حمبًّ
اأو ي�ستفهم منه عن اأهم من َكَتب يف هذا املو�سوع اأو ذاك, 
فهو بارع يف حفظ اأ�سماء الكتب وبيانات ن�سرها واأ�سعارها 
فهي  ذاكرته,  من  ذلك  كل  ي�سرتجع  وجودها,  واأماكن 

ذاكرة ل تعرف �سيئًا عن العامل اإل ما يتعلق بالكتب. 

من  اجلزء  هذا  اجتزاأنا  اأننا  لندرك  الرواية  ت�ستوقفنا 
الذاكرة بق�سد اأو بغري ق�سد, هذا اجلزء الذي ا�ستع�سنا 
تقراأ  ول  نحبها,  كما  الكتب  حتب  ل  اأخرى  بذاكرة  عنه 
يبحثون  ما  اأو حني ل يجدون  القراء حني يجدون  مالمح 
عنه. كم منا اليوم ممن يعملون يف املكتبات ي�ستطيع تذكر 
ي�ستطيع  ِمنا  َمنرْ  ؟  ما  مو�سوع  معظمها يف  ل  الكتب  اأهم 
يف  املن�سورة  املقالت  يف  املو�سوع  هذا  ورد  اأين  يعرف  اأن 
الدوريات ؟ َمنرْ ِمنا ي�ستطيع بكل ثقة اأن يخب الباحث اأّن 

هذا املوؤلف هو خري من يكتب يف هذا املجال ؟ 

واأمتحنها  نف�سي  مع  طوياًل  اأقف  جعلتني  الرواية  هذه 
واملعاجم  والأدب  النحو  يف  الكتب  اأهم  تذكر  اأحاول  باأن 
والتاريخ  التف�سري واحلديث  الكتب يف  اأهم  ما  والعرو�ض؛ 
واجلغرافيا ؟ ما اأف�سل الدوريات العلمية املحكمة يف علم 

الجتماع ؟

كم منا ميكنه اأن يكون مانديل ؟! 

كم منا يقتنع بفكرة اأن يكون مانديل ؟!!

�شيخة املطريي
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info@almajidcenter.org :البيد الإلكرتوين
www.almajidcenter.org :املوقع

@almajidcenter
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مؤتمر ومعرض المخطوطات

�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف فعاليات موؤمتر ومعر�ض اأبو ظبي الأول للمخطوطات الذي 
نظمته دائرة الثقافة وال�شياحة يف اأبو ظبي، حتت عنوان )املخطوطات العربية: واقع وق�شايا(، يف الفرتة 
من 16-17 يناير 2019، وح�شر الفتتاح نورة بنت حممد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة، وحممد 
وال�شياحة  الثقافة  دائرة  رئي�ض  املبارك،  را�شد، وحممد خليفة  بن  مكتبة حممد  اأمناء  رئي�ض جمل�ض  املر، 

باأبوظبي، وعدد من امل�شوؤولني والباحثني واملحققني املهتمني باملخطوطات وتاريخ املكتبات.
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 مركز جمعة الماجد 
يشارك في مؤتمر ومعرض المخطوطات األول

والنحو,  وال�سعر,  والأدب,  التف�سري,  واأ�ــســول  والفقه,  وال�سري, 
واملعاجم, بالإ�سافة اإىل الطب, وال�سيدلة, والفلك, والهند�سة.

وكما تنوعت مو�سوعات هذه املخطوطات تنوعت اأي�سًا الفرتات 
الزمنية التي ن�سخت فيها, حيث يعود اأقدمها اإىل القرن ال�ساد�ض 
املغربي,  باخلط  ُكتبت  �سريف  م�سحف  من  قطعة  وهو  الهجري, 
ومن القرن ال�سابع قطعة من كتاب مروج الذهب ومعادن اجلوهر, 
وكتاب  هـــ,   346 �سنة  املتوفى  امل�سعودي,  احل�سني  بن  علي  األفه 
الهند�سة,  املتوازية, وهو يف علم  ال�سك يف اخلطوط  ال�سافية عن 
يوم  وُن�سخ  هـــ,   672 �سنة  املتوفى  الطو�سي,  الدين  ن�سري  األفه 

اخلمي�ض 9 �سوال 709هـ.
ومن اجلدير بالذكر اأن هذا املعر�ض ا�ستمر ي�ستقبل الزوار حتى 

15 فباير يف منارة ال�سعديات.

توثيق  )جــهــود  بــعــنــوان  عمل  بــورقــة  املــركــز  م�ساركة  متثلت 
املخطوطات وامل�سورات يف مركز جمعة املاجد(, قدمها الدكتور 
حممد كامل, املدير العام للمركز. بنّي فيها اهتمام املركز بجمع 
26 األف خمطوط اأ�سلي واأكرث من 800 األف خمطوط م�سور من 
خالل اتفاقيات التعاون الثقايف مع اأكرث من األف جهة حول العامل. 
كما تطرق اإىل الدور املهم الذي يقوم به املركز يف جمال ترميم 
املخطوطات ون�سر الوعي باأهمية العناية بها وفهر�ستها وت�سجيلها 

�سمن نظام ي�سهم يف اإتاحتها للباحثني.
كما �سارك املركز يف معر�ض املخطوطات حيث عَر�ض ولأول مرة 
التي ت�سمها خزانة  الأ�سلية  نوادر املخطوطات  25 خمطوطًا من 
وعلوم  امل�ساحف,  هي:  العلوم  من  عــددًا  وتتناول  املخطوطات, 
احلديث, وال�سرية النبوية, والأدعية والأذكار, والرتاجم والتاريخ 

د.حممد كامل يقدم ورقة بعنوان جهود توثيق املخطوطات وامل�صورات يف مركز جمعة املاجد
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حتت  الأوىل  اأقيمت  جل�سات,  ثالث  الأول  اليوم  اأعمال  وت�سمنت 
عنوان »املخطوطات العربية يف احلروب والأزمات«, ودارت على حماور 
هي: حفظ املخطوطات اأثناء اأزمة الكويت, واملخطوطات العربية يف 
اأثناء  العربي  للمخطوط  القانونية  واحلماية  اأثناء احلروب,  اإفريقيا 
احلروب. فيما �سهدت اجلل�سة الثانية التي اأقيمت حتت عنوان »واقع 
املخطوطات العربية وفهر�ستها يف العامل« مناق�سة اأربعة حماور هي: 
العلمية  والأهمية  واجتاهات,  جهود  العربية..  املخطوطات  درا�سة 
للمخطوطات العربية يف دير الإ�سكوريال, وجهود توثيق املخطوطات 
وامل�سورات يف مركز جمعة املاجد للرتاث, وواقع املخطوطات العربية 
و�سبل النهو�ض بها. اأّما اجلل�سة الثالثة يف اليوم الأول فتناولت حركة 
الرتاث  حتقيق  هي,  حماور  اأربعة  يف  ون�سره  العربي  الــرتاث  حتقيق 
الأدبي واللغوي يف اململكة العربية ال�سعودية, وحتقيق الرتاث العربي 
ون�سره يف �سلطنة ُعمان, وجهود كر�سي الدكتور عبد العزيز املانع يف 
ن�سر الرتاث العربي, وجهود املجامع اللغوية يف ن�سر الرتاث العربي. 

عنوان  حتت  بجل�سة  املــوؤمتــر  من  الثاين  اليوم  اأعــمــال  وانطلقت 
»م�سكالت حتقيق الن�سو�ض«, تناولت حماور م�سكالت حتقيق الن�ض 
التاريخي, وحتقيق الن�ض اجلغرايف, وحتقيق الن�ض العلمي, وحتقيق 
الن�ض الأدبي. فيما عر�ست اجلل�سة الثانية من اأعمال اليوم الثاين 
البلدان  وتناولت معجم  لتحقيق كتب الرتاث«  الكبى  »امل�ساريع  اإىل 
والفالحة  لل�سغاين,  الــزاخــر  العباب  ومعجم  احلــمــوي,  لياقوت 
الأندل�سية لبن العوام, والرحالت املحققة يف م�سروع  »ارتياد الآفاق«, 
اأّما اجلل�سة الثالثة والأخرية فتناولت مو�سوع »حتقيق الن�ض املجموع« 
يف اأربعة حماور هي جمع الكتاب الرتاثي املفقود وحتقيقه, وحتقيق 
ال�سعر املجموع يف العراق.. نوري القي�سي وحامت ال�سامن اأمنوذجًا, 
وجهود عبد العزيز الفي�سل يف حتقيق دواوين ال�سعر القدمي, وجهود 

جمع ال�سعر الأندل�سي وحتقيقه. 
الأول  اأبوظبي  ومعر�ض  موؤمتر  تبناها  التي  التو�سيات  �سددت 
والإقليمية  املحلية  الإجــــراءات  اتخاذ  �ــســرورة  على  للمخطوطات 
للمخطوطات  القانونية  احلماية  فر�ض  �ساأنها  من  التي  والدولية 
العربية اأثناء احلروب والأزمات, واأن تكون دور الكتب واملخطوطات 
البيان  وقــدر  بها.  امل�سا�ض  اأو  نهبها  دون  حتول  دولية  ح�سانة  ذات 
اخلتامي واملجتمعون اجلهود التي يقوم بها مركز جمعة املاجد للرتاث 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة, وما يقدمه من خدمات جليلة يف 
جمال حفظ املخطوطات وفهر�ستها وترميمها, متطلعني اإىل توا�سل 
هذه اجلهود بتعاون بناء مع خمتلف اجلهات املعنية باملخطوطات يف 
الوطن العربي. و�سمت جلنة �سياغة التو�سيات كاًل من الدكتور ب�سار 
عواد من الأردن, الدكتور عبد اهلل الغنيم من الكويت, الدكتور اأحمد 
اإىل  بال�سكر  تو�سياتهم  بداية  يف  تقدموا  والذين  املغرب,  من  بنبني 
اأبوظبي  وال�سياحة-  الثقافة  ولدائرة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 
على اإقامة هذا املوؤمتر الذي من �ساأنه حماية الرتاث الفكري لالأمة, 
وتعميق ال�سلة بجذورها احل�سارية, من خالل املحافظة على الرتاث 

ودرا�سته والإفادة منه الإفادة املاأمولة.*
 

* نقال عن جريدة اخلليج )بت�سرف(.

مؤتمر ومعرض المخطوطات

ن�صخة مذهبة من كتاب املحيط الربهاين للمرغيناين

خمطوط ال�صفا بتعريف حقوق امل�صطفى
تاأليف :القا�صي عيا�ض:عيا�ض بن مو�صى بن عيا�ض اليح�صبي ال�صبتي املالكي, 

اأبو الف�صل ت 544 هـ, تاريخ الن�صخ: 1230 هـ
النا�صخ: حافظ حممد حمدي تلميذ عثمان املعروف بداماد العفيق
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�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب 2019، والذي اأقيم 
يف الفرتة من 13-23 مار�ض 2019 يف مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض.

معرض الرياض الدولي للكتاب

تهدف امل�ساركة اإىل التعريف باملركز واأن�سطته واخلدمات 
التي يقدمها للطالب والباحثني, كما تهدف اإىل التعريف 
باإ�سداراته وتي�سري و�سولها للباحثني, حيث �سارك املركز 
بعر�ض اأكرث من 65 اإ�سدارًا كان من اأحدثها ديوان رحمة 
ابن را�سد ال�سام�سي, الذي �سدر موؤخرًا بالتعاون مع هيئة 
اأبو ظبي لل�سياحة والثقافة )اأكادميية ال�سعر(, من اإعداد 
تبيز  )مدينة  وكتاب  العميمي,  �سلطان  ال�ساعر  وحتقيق 
خالل ع�سر ال�سالجقة والإيلخانيني(, وهو درا�سة �سيا�سية 
وح�سارية للفرتة من �سنة 429 هـ اإىل �سنة 763 هـ, وكتاب 
التوت  املفاخرة بني  ال�سرخدي ومقامته  الدين  تاج  �سعر 
وامل�سم�ض, وكان اأحدث الإ�سدارات التي �سارك بها املركز 
كتاب )ذكر الأقاليم( لإ�سحاق بن احل�سن بن اأبي احل�سني 
اأهل القرن الرابع الهجري, وقد حتدث  الزيات, وهو من 
يف كتابه عن اأقاليم الأر�ض واختالفها, واأحوالها واأبعادها 
عن خط ال�ستواء, واملدن امل�سهورة فيها, وتذريع الأر�ض, 
واختالف  فيها,  الأزمـــان  واختالف  منها,  املعمور  وقــدر 
ِت كل اإقليم, وحركتها يف البوج  جهة ميل ال�سم�ض عن �َسمرْ

الثني ع�سر.

وقد كان اإقبال جمهور معر�ض الريا�ض على اإ�سدارات 
املركز كبريًا حتى اإن عددًا من الإ�سدارات نفدت يف الأيام 

الأوىل.
ــاَح املــركــز عـــدٌد مــن الــكــتــاب واملــوؤلــفــني  كــمــا زار جــن
مما  والباحثني,  والــطــالب  وال�سخ�سيات  والأكــادميــيــني 
�سكل فر�سة رائعة للتوا�سل والتعريف بالكنوز التي يقتنيها 

املركز من الكتب واملخطوطات يف �ستى املجالت.
تلفزيونية  مقابالت  عقد  املعر�ض  خــالل  جــرى  وقــد 
ووكالة  ظبي  اأبو  وتلفزيون  �سي  بي  اإم  قناة  مع  واإعالمية 

الأنباء ال�سعودية وجريدة عكاظ.

جناح املركز

�سيخة املطريي وال�ساعرة جناة الظاهريزيارة الأ�ستاذ اإبراهيم الها�سمي والأ�ستاذ اأحمد العالونة جلناح املركز
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متيز معر�ض الريا�ض كعادته بجمهور متنوع, فكان لكل 
�سرائح  رغبة  املعرو�سة  الكتب  غطت  حيث  قارئه,  كتاب 

املجتمع على اختالف التخ�س�سات والهتمامات.
ومن اجلدير بالذكر اأن املعر�ض اأقيم هذه ال�سنة حتت 
�سعار )الكتاب بوابة امل�ستقبل( وقد �ساركت فيه نحو 900 
دولة,  اأهلية وحكومية, من 30  وموؤ�س�سة  وتوكيل  ن�سر  دار 
عر�ست حوايل ن�سف مليون عنوان كتاب يف �ستى جمالت 

الفنون والآداب واملعرفة.
اإهداء وتبادل:

وقد جرى على هام�ض املعر�ض زيارة عدد من اجلهات 
املركز,  جلناح  الن�سر  وُدور  والثقافية  العلمية  واملوؤ�س�سات 
اإ�سداراته  من  جمموعة  باإهدائهم  املركز  وفد  قام  حيث 
الأخرية, كما اأهدت وفود هذه اجلهات للمركز عددًا من 
الإ�سدارات املتميزة والقيمة. وكان من اأبرز هذه اجلهات 

ما يلي:

املدينةا�صم اجلهةالرقم

مركـــز امللك في�ســـل للبحـــوث والدرا�سات 1
الريا�ضالإ�سالمية

الريا�ضجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية2
الريا�ضجامعة امللك �سعود3
الريا�ضاجلمعية الفقهية ال�سعودية4
الريا�ضالرئا�سة العامة للبحوث العلمية والإفتاء5
الريا�ضمكتبة امللك فهد الوطنية6
الريا�ضجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية7
الريا�ضالنادي الأدبي بالريا�ض8
حائلجامعة حائل9

الق�سيمجامعة الق�سيم10
الق�سيمالنادي الأدبي بالق�سيم11
الق�سيممركز تدوين للبحوث والدرا�سات احلديثية12
املدينة املنورةاجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة13
املدينة املنورةكر�سي امللك عبد اهلل باجلامعة الإ�سالمية14
املدينة املنورةمركز بحوث ودرا�سات املدينة املنورة15

معهد املخطوطات واإحياء الرتاث الإ�سالمي 16
مكة املكرمةبجامعة اأم القرى

جامعـــة الإمـــام عبـــد الرحمن بـــن في�سل 17
الدمام)جامعة الدمام �سابقًا(
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معرض مسقط الدولي للكتاب

معرض مسقط الدولي للكتاب
اختتم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي م�شاركته يف معر�ض م�شقط الدويل للكتاب يف دورته 24 

التي اأقيمت يف الفرتة من 2 فرباير اإىل 2 مار�ض 2019. 

وتنظيم  باإقامة  العام  هــذا  املركز  م�ساركة  ومتثلت 
م�سقط  معر�ض  اإدارة  مع  بالتعاون  الفعاليات  من  عدد 
اأم�سية  تنظيم  الأوىل  الفعالية  فكانت  للكتاب,  الــدويل 
�سعرية لل�سعر الف�سيح م�ساء اخلمي�ض 21 فباير �سارك 
ال�سعايل, وال�ساعر العماين  ال�ساعر الإماراتي علي  فيها 
العمانية  ال�ساعرة  الأم�سية  واأدارت  الغ�ساين,  نا�سر 
فاطمة اإح�سان, حيث بداأت مبقولت فل�سفية حول ال�سعر 
ق�سائدهما,  قــراءة  يف  ال�ساعران  تناوب  ثم  وال�ساعر, 
والوجدانيات,  الوطنيات  منها  عدة  مو�سوعات  وتناول 
خ�سو�سًا  اجلمهور  من  لفت  بتفاعل  الأم�سية  وحظيت 

حمبي ال�سعر الف�سيح.
الثانية ور�سًة لالأطفال بعنوان )اأ�سنع  وكانت الفعالية 
الثقافة  ق�سم  رئي�سة  املطريي,  �سيخة  قدمتها  كتابي(, 
فيها  وتعلم  فباير,   25 الثنني  م�ساء  باملركز,  الوطنية 
الأطفال اختيار الغالف املنا�سب للكتاب, وابتكار عنوان 
تعلم  كما  كتابه,  على  وو�سعه  طفل  كل  اهتمامات  ميثل 

حمتوى  مــع  تتنا�سب  للغالف  لوحة  ر�سم  كيفية  الأطــفــال 
الكتاب, وطريقة كتابة الإهداء يف ال�سفحة الأوىل, وانطلق 
التي  الور�سة  األفها يف  التي  الق�سرية  لكتابة ق�سته  بع�سهم 

كانت تدريبًا عمليًّا على التاأليف.

بعنوان  فكرية  نــدوة  تنظيم  فكانت  الثالثة  الفعالية  واأمــا 
)فن اقتناء الكتب( قدمها املفكر العماين خمي�ض بن را�سد 
للمعر�ض,  امل�ساحب  الفكري  الــبنــامــج  �سمن  ــعــدوي,  ال
واأدارت احلوار ال�ساعرة الإماراتية �سيخة عبد اهلل املطريي. 
الكتب,  اقتناء  طرق  معرفة  اأهمية  عن  العدوي  حتدث  وقد 
وعــدم  الكتاب  مقدمة  قـــراءة  و�ــســرورة  ــقــراءة,  ال واأهمية 
بع�ض  اإىل  التعرف  ثم  الكتاب.  فهر�ض  وكذلك  اإهمالها, 
بلورة  على  وقدرتهم  تخ�س�ساتهم  من  املتمكنني  الُكتاب 
من  القارئ  ا�ستفادة  اإمكانية  جانب  اإىل  والــروؤيــة,  الأفكار 
الكتاب  النا�ض عن  اآراء  التوا�سل حول  الإنرتنت ومن مواقع 

الذي يود اقتناءه.
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اأم�سية ال�سعر الف�سيح



معرض جامعة عجمان

بالتعاون مع جامعة عجمان 
المركز ينظم معرضًا وورشة للمخطوطات العربية واإلسالمية

يهدف املعر�ض اإىل التعريف باملخطوطات ومو�سوعاتها, 
املخطوطات,  اأ�سلية من  مل�ساهدة مناذج  الفر�سة  واإتاحة 
اأقدمها  كان  اأ�سلية  حيث جرى عر�ض ثماين خمطوطات 
املو�سلي,  الف�سل  لأبــي  للفتوى  املختار  كتاب  من  ن�سخة 
املتوفى �سنة 683هـ, وتاريخ ن�سخها هو العا�سر من املحرم 
�سنة 788هـ, وُعر�ست ن�سخة من تخمي�ض الو�سائل املتقبلة 
اللخمي,  بكر  لأبــي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  مدح  يف 
الأول  ربيع   3 هــو  ن�سخها  وتــاريــخ  645هــــ,  �سنة  املتوفى 
�سنة 973هـ, وُعر�ست ن�سخة من الفوائد ال�سيائية �سرح 
هو  ن�سخها  وتاريخ  �سنة 898هـ,  املتوفى  للجامي,  الكافية 
اأي�سًا  الأ�سلية  املخطوطات  ومــن  1085هــــ,  �سفر  �سهر 
املقامات من  ما يف �سدر  �سرح  كتاب  ن�سخة من  ُعر�ست 
يف  املتوفى  ال�سجلما�سي,  حمامة  لبــن  واللغات  املعاين 
القرن  اإىل  تاريخ ن�سخها  الهجري, ويعود  ال�ساد�ض  القرن 

العا�سر الهجري.
كما �سارك املركز بعر�ض 40 خمطوطة من امل�سورات 
م�سورة  ون�سخة  املتنبي,  ديــوان  من  مذهبة  ن�سخة  منها 

مــــــن ديــــــــوان 
العليف,  ابـــن 
�سنة  ــوفــى  املــت
926هــــــــــــــــــــ, 
يف  واملحفوظة 
امللكية  املكتبة 
الـــدمنـــاركـــيـــة 

ف�سملت  املخطوطات  مو�سوعات  وتنوعت  كوبنهاجن.  يف 
الأدب والأن�ساب والفقه والطب وال�سيدلة والفلك وغريها.
وقد اأقيمت على هام�ض املعر�ض ور�سة حول املخطوطات 
�سعبة  رئي�ض  حممد,  با�سل  الأ�ــســتــاذ  قدمها  وحتقيقها, 
عند  الكتابة  بدايات  عن  فيها  حتدث  املركز,  يف  الإعــالم 
امل�سحف  تدوين  ثم  الأ�سعار,  ــة  ورواي وامل�سلمني,  العرب 
التدوين من خالل  انت�سار  ال�سريف وجمعه بني دفتني, ثم 
جمال�ض الأمايل, حتى ظهرت بعد ذلك مهنة الوراقة وانت�سر 
الوراقون الذين كانوا وراء هذا الكم الكبري من املخطوطات 

العربية والإ�سالمية املنت�سرة يف مكتبات العامل.
وقد عّب احل�سور عن اإعجابهم مبا راأوه من املخطوطات 
التي كانت دلياًل على احل�سيلة العلمية الزاخرة التي خّلفها 
علماوؤنا ال�سابقون, والتي متّثل كنوزًا معرفية وعلمية؛ كان 
لها اأثر كبري يف نه�سة الأمة, وراأوا يف اإقامة هذا املعر�ض 

قيمًة م�سافًة للعلم واملعرفة.
م الدكتور ال�سيخ ولد حمود, عميد  ويف ختام املعر�ض كرَّ
للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  والعلوم,  الإن�سانيات  كلية 

على  والـــــرتاث 
املثمر  تــعــاونــه 
الذي اأ�سهم يف 
اإجناح املعر�ض 
والـــفـــعـــالـــيـــات 

امل�ساحبة له.
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نظم املركز بالتعاون مع ق�شم اللغة العربية والدرا�شات الإ�شالمية يف كلية الإن�شانيات والعلوم بجامعة عجمان معر�شًا للمخطوطات العربية 
والإ�شالمية، والذي اأقيم يف مركز ال�شيخ زايد للموؤمترات واملعار�ض يف مقر اجلامعة باجلرف وذلك يوم اخلمي�ض 7 مار�ض 2019، وح�شره عميد 

الكلية وروؤ�شاء الأق�شام واأع�شاء الهيئة التدري�شية وطلبة الدرا�شات العليا وغريهم من املهتمني يف املجال من داخل اجلامعة وخارجها.

تكرمي املركز جانب من احل�سور

طالب اجلامعة يطلعون على مناذج من املخطوطات ور�سة املخطوطات



معارض

معرض المخطوطات التراثية في وزارة الثقافة بأم القيوين

بالتعاون مع جامعة الشارقة 
مشاركة المركز في معرض 

الكتاب المستعمل
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افتتح ال�ش��يخ ماجد بن �شعود بن را�ش��د املعال، رئي�ض جمل�ض 
لالأعم��ال اخلريي��ة  املع��ال  را�ش��د  ب��ن  �ش��عود  موؤ�ش�ش��ة  اأمن��اء 
معر���ض   ،2019 فرباي��ر   27 الأربع��اء  ي��وم  والإن�ش��انية، 
املخطوط��ات الرتاثي��ة الذي نظم��ه املركز بالتع��اون مع وزارة 
الثقاف��ة وتنمية املعرفة يف اأم القيوين، وح�ش��ر الفتتاح عبد 
اهلل عل��ي بوع�شيب��ة، مدير املركز الثقايف ب��اأم القيوين، واأنور 
الظاه��ري، رئي���ض �شعب��ة العالق��ات العام��ة يف مرك��ز جمع��ة 
املاجد للثقافة والرتاث، وعدد من مديري املوؤ�ش�شات بالإمارة.

�ش��ارك املركز يف املعر�ض اخلريي الثال��ث للكتاب امل�شتعمل الذي 
اأقي��م ي��وم الأح��د 24 فرباي��ر 2019 ملدة اأ�شب��وع، ونظمت��ه اإدارة 
املكتبات بعمادة اخلدمات الأكادميية امل�شاندة يف جامعة ال�شارقة، 
وافتتح��ه الدكت��ور ح�ش��ني امله��دي، عمي��د اخلدم��ات الأكادميي��ة 
يف  املكتب��ات  اإدارة  مدي��ر  م�شع��ود،  نادي��ة  والأ�شت��اذة  امل�شان��دة، 
اجلامع��ة والأ�شت��اذ اأنور الظاهري، رئي�ض �شعب��ة العالقات العامة 
باملركز، مب�شاركة اأع�شاء الهيئتني التدري�شية والإدارية والطلبة 

يف جامعة ال�شارقة.

املعر�ض  احل�سور  مع  املعال  �سعود  بن  ماجد  ال�سيخ  وتفقد 
والثقايف  العلمي  التنوع  تبز  تراثية,  الذي �سم 40 خمطوطة 
منها  فكان  مو�سوعاتها,  تنوعت  حيث  والعلوم,  املعارف  يف 
خمطوطات تتعلق بعلوم القراآن تعود اإىل القرن الثامن الهجري, 
والهند�سة  كالفلك  خمتلفة  بعلوم  تتعلق  م�سورة  وخمطوطات 

والطب وال�سيدلة, 
اإىل  بـــالإ�ـــســـافـــة 
املـــــخـــــطـــــوطـــــات 
وكـــان   , الأدبــــيــــة 
منها خمطوطة من 
كما  املتنبي,  ديوان 

الكرمي,  الر�سول  ن�سب  تو�سح  املعر�ض عر�ض خمطوطة  �سمل 
فيها  ُذكرت  اأبواب  اإليها  واأ�سيفت  تفريعات,  �سكل  على  كتبت 
ذلك  وغري  ــه,  ودوابِّ ورفقائه  وُكّتابه  حرا�سه,  واأ�سماء  غزواته 
وخمطوطات  و�سلم,  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  به  اخت�ض  مما 

اأخرى قدمية تبني خطر املخدرات واحل�سي�ض والأفيون.
وتفقد ال�سيخ ماجد الور�سة التي نظمها مركز جمعة املاجد 
على هام�ض املعر�ض لطالب املدار�ض, وقدمتها الأ�ستاذة ب�سرى 
تعريف  خاللها  وجرى  اليدوي,  الرتميم  �سعبة  رئي�سة  دخوج, 
خالل  مــن  وترميمهها  املخطوطات  معاجلة  بكيفية  الطلبة 
التدريب على اأوراق ال�سحف القدمية, كما جرى عر�ض مناذج 

للمخطوطات قبل الرتميم وبعده.
هدية  و�سلمه  املاجد  جمعة  مركز  ماجد  ال�سيخ  كرم  اخلتام  ويف 

تـــــذكـــــاريـــــة مــن 
املـــركـــز الــثــقــايف 
بـــــــاأم الـــقـــيـــويـــن 
تـــقـــديـــرًا لــدعــمــه 
امل�ستمر لالأن�سطة 
والبامج الثقافية 

يف الإمارة.

بالبحث  الهتمام  ــادة  زي امل�ساركة  هــذه  من  الهدف  وكــان 
العلمي, والتحفيز على القراءة, وربط ما اأنتجه علماوؤنا الأوائل 
بحا�سرنا اليوم, وعر�ض مناذج من ذلك الإنتاج العلمي الغزير 

على الرغم من ال�سعوبات.
كافة  �سملت  التي  الكتب  من  كبريًا  عــددًا  املعر�ض  ت�سمن 

ت  لتخ�س�سا ا
الــــعــــلــــمــــيــــة, 
ـــــــــارك  ـــــــــس و�
جمعة  مــركــز 
للثقافة  املاجد 
والـــــــــرتاث يف 
من  املــعــر�ــض 
عر�ض  خـــالل 
الـــعـــديـــد مــن 

اأنوار ال�سرائر يف لطائف  املخطوطات الأدبية والعلمية, منها: 
احلموي,  احل�سن  بن  حممد  العزم  اأبــي  تاأليف  من  الــدوائــر 
وهي اأ�سعار كتبت بطريقة لطيفة على �سكل دوائر يكون حرف 
القافية يف و�سطها, ومن املخطوطات املعرو�سة �سرح األفية ابن 
لفظة  معاين  يف  نونية  ومنظومة  العرب,  لمية  و�سرح  مالك, 
)عني(, كما جرى عر�ض عدد من املخطوطات العلمية يف علم 

الفلك وال�سيدلة والطب وغريها.
اإىل  توجيهه  جــرى  املعر�ض  ريــع  اأن  بالذكر  اجلــديــر  ومــن 

اجلمعيات اخلريية بالدولة.

ب�سرى دخوج ت�سرح كيفية ترميم املخطوطاتتكرمي املركز

الظاهري يعرف مبقتنيات املركز
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دورات وورش عمل

نظ��م مرك��ز جمع��ة املاج��د للثقافة وال��رتاث بدبي ي��وم ال�شبت 12 يناي��ر 2019 ور�ش��ة عمل بعن��وان )بناء 
ال�شتبي��ان وا�شتطالع الراأي(، قدمها الأ�شتاذ لوؤي النخ��ال، اخت�شا�شي التميز التقني يف بلدية دبي، وح�شرها 
36 متدرب��ًا ومتدرب��ة، من عدد من اجلهات احلكومي��ة واخلا�شة، منها: اأكادميية �شرطة دب��ي، والقيادة العامة 
ل�شرطة دبي، و�شرطة ال�شارقة، وموؤ�ش�شة دبي خلدمات الإ�شعاف، وبلدية دبي، واجلامعة الأمريكية يف الإمارات، 
والهيئة الحتادية للتناف�شية والإح�شاء، وجامعة ال�شارقة، ودائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي بدبي، 
ودار زاي��د للثقاف��ة الإ�شالمية يف عجمان، وغرفة جتارة و�شناعة ال�شارق��ة، وموؤ�ش�شة ال�شارقة لدعم امل�شاريع 

الريادية )رواد(، ومدينة ال�شيخ خليفة الطبية بعجمان، وكلية الدرا�شات الإ�شالمية والعربية، وغريها.
يهدف املركز من خالل هذه الور�سة اإىل ن�سر الوعي باأهمية 
ا�ستطالعات الراأي التي باتت ل تخلو منها موؤ�س�سة ت�سعى اإىل 
حت�سني خدماتها والتوا�سل مع اجلمهور, بالإ�سافة اإىل الباحثني 
وطالب الدرا�سات العليا الذين ت�سكل ال�ستبيانات بالن�سبة لهم 

ا للمعلومات التي ل توجد يف الكتب واملراجع. م�سدرًا مهمًّ
ال�ستبيان  اأهمية  عن  باحلديث  الور�سة  النخال  بــداأ  وقــد 
وا�ستطالع الراأي, وجمالته يف الأبحاث الرتبوية والجتماعية, 
مبفردات  املتعلقة  واملعلومات  البيانات  على  احل�سول  واأهمية 
نة  الدرا�سة, التي تفيد يف التعرف على توجهات و�سلوكيات الَعيِّ

املدرو�سة؛ للو�سول اإىل النتائج املهمة لتنفيذ البحث العلمي.
ق اإليها النخال  ومن اأهم املحاور التي تطرَّ
تعريف م�سطلح ال�ستبيان, وطرق اإر�ساله, 
يقوم  التي  والهيكلة  و�سلبياته,  واأنــواعــه, 
التي  القواعد  اأهــم  اإىل  تطرق  كما  عليها, 
ال�ستبيان,  �سياغة  عند  مراعاتها  يجب 
ومــنــهــا: جتــنــب ال�ــســتــبــيــانــات الــطــويــلــة, 
الغام�سة,  ــاظ  ــف والأل املــعــقــدة,  والأ�ــســئــلــة 

والأ�سئلة الإيحائية.

ورشة بناء االستبيان واستطالع الرأي

ـــحـــور  وكـــــــان امل
الور�سة  يف  الأخــري 
ــواقــع  الــبامــج وامل
الــــــــتــــــــي ميــــكــــن 
لعمل  ا�ستخدامها 
مثل  ــان,  ــي ــب ــت ــس ال�
)الـــوورد(  برنامج 
الذي يفيد يف عمل 
ـــي,  ا�ــســتــبــيــان ورق

جمع  يف  ي�ساعد  اإلــكــرتوين  ا�ستبيان  لعمل  )جــوجــل(  ومنــاذج 
الإلكرتوين  البيد  اإر�ساله عب  رابط ميكن  النتائج من خالل 
حتليل  يف  مفيدة  الطريقة  وهذه  الأخــرى,  التوا�سل  و�سائل  اأو 
اأ�سار النخال اإىل اإمكانية ا�ستخدام البيد  النتائج فوريًّا. كما 

الإلكرتوين لعمل ال�ستبيانات.
ذها  ومن اأهم ما متيزت به الور�سة التمارين العملية التي نفَّ
خالل  من  ال�ستبيان  واإدارة  متابعة  اإىل  بالإ�سافة  املتدربون, 
ا�ستخدام املواقع والبامج الإلكرتونية احلديثة التي ت�ساعد يف 

عر�ض وحتليل النتائج بطرق مبتكرة وم�سوقة.

النخال خالل الور�سة

تخريج املتدربني واملتدربات

يجب ترتيب 
الأ�شئلة ب�شكل 

منطقي مت�شل�شل، 
فال ي�شح النتقال 

من مو�شوع اإىل 
اآخر ثم الرجوع 

اإىل املو�شوع نف�شه 
مرة اأخرى.

غمو�ض 
ال�شوؤال يف 
ال�شتبيان 
قد يوؤدي 
اإىل عدم 

الرد
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ركز برنامج الدورة على التدريب العملي للرتميم اليدوي للمخطوطات, 
وطرق حفظها من جميع الآفات, والتنبيه على الأخطاء التي قد يقع فيها 
بالغة  باأ�سرار  النادرة  املخطوطات  اإ�سابة  اإىل  وتــوؤدي  املرممني  بع�ض 
ي�سعب اإ�سالحها يف كثري من الأحيان. كما ركز البنامج على التدرب 
بها  املعمول  والعالجية  الوقائية  احلفظ   خطط  مع  التعامل  كيفية  على 
املحيطة  والبيئة  املخطوطات  تلك  وطبيعة  نوعية  مع  يتنا�سب  مبا  عامليًّا 
تواجهها  التي  والتخزين  احلفظ  مل�ساكل  املنا�سبة  احللول  وتقدمي  بها, 

املوؤ�س�سات املعنية بهذا الأمر.
وا�ستمرارًا للتعاون الثقايف بني مركز جمعة املاجد وجمهورية مايل زار 

املاجد  جمعة  مركز  رئي�ض  املاجد،  جمعة  ال�شيد  من  بتكليف 
للثقافة والرتاث بدبي، قّدم الدكتور ب�شام داغ�شتاين، رئي�ض ق�شم 
ومعاجلة  حفظ  يف  الأوىل  الدورة  والرتميم  واملعاجلة  احلفظ 
الفرتة  يف  نظمت  التي  التاريخية  والوثائق  املخطوطات  وترميم 
مايل،  جمهورية  عا�شمة  باماكو  يف   2019 يناير   20-13 من 
بالتعاون مع منظمة �شافاما، ووزارة العمل والتدريب يف جمهورية 
الثقافية  املوؤ�ش�شات  من  ومتدربة  متدربًا   30 وح�شرها  مايل. 
واملراكز واملكتبات العامة واخلا�شة التي ُتعنى بحفظ املخطوطات 

و�شيانتها يف مايل.

مركز جمعة الماجد يختتم دورة ترميم المخطوطات في باماكو

ق�سم  رئي�ض  برزي,  اإ�سماعيل  الدكتور  والتقى  باماكو,  داغ�ستاين جامعة 
اللغة العربية باجلامعة من اأجل التن�سيق لإر�سال 500 كتاب لدعم تعليم 
اللغة العربية مبايل, وهذه املجموعة هدية من املركز اإىل مكتبة اجلامعة. 
ومن اجلدير بالذكر اأن منظمة �سافاما منظمة غري ربحية تهدف اإىل 
حفظ ورقمنة اأكرث من 400 األف خمطوط منت�سرة يف اأرجاء مايل التي 
ُبكتو التاريخية التي هي من  كانت ِقبلة العلم والعلماء, خ�سو�سًا مدينة مُترْ
وكانت  امليالدي,  ع�سر  الثالث  القرن  منذ  اإفريقيا  املدن يف غرب  اأ�سهر 

تلقب بجوهرة ال�سحراء!

داغ�ستاين يتو�سط امل�ساركني بالدورة

مركز جمعة الماجد يشارك في ورشة إنعاش المدن العربية بعد األزمات
�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بور�شة العمل التي نظمها املركز الإقليمي حلفظ الرتاث الثقايف يف الوطن العربي )اإيكروم ال�شارقة( حتت 
رعاية ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو املجل�ض الأعلى حاكم ال�شارقة، يف الفرتة من 24 اإىل 28 فرباير 2019 حتت عنوان )تعايف املدن 

.) Post-Crisis Recovery of Historic Cities in the Arab Region ( ،)التاريخية بعد الأزمات يف املنطقة العربية

ــت مــ�ــســاركــة املــركــز  ــل متــث
ــة عــمــل بــعــنــوان )جــهــود  ــورق ب
اإنقاذ  يف  املاجد  جمعة  مركز 
خمـــطـــوطـــات متــبــكــتــو اأثـــنـــاء 
وبـــعـــد اأزمــــــة احــتــاللــهــا من 
ودور   ,)2012 عام  الإرهابيني 
املدينة,   اإنعا�ض  يف  العمل  هذا 
ــور  ــدكــت وقــــد قــــدم الـــورقـــة ال
ق�سم  رئي�ض  داغ�ستاين,  ب�سام 
احلفظ واملعاجلة والرتميم يف 

تعتب  كانت  التي  متبكتو  مدينة  حول  تاريخية  بنبذة  بداأها  املركز, 
جوهرة  ت�سمى  وكانت  اإفريقيا,  غرب  يف  الإ�سالمية  العوا�سم  اأهم 
ال�سحراء, واجتمع يف مكتباتها التي تتجاوز 40 مكتبة ما يزيد عن 
500 األف خمطوطة. ثم تناول الأزمة التي وقعت عام 2012, حيث 
بع�ض  قبل  من  الأ�سرحة  بع�ض  ودمــرت  املخطوطات,  بع�ض  اأُحــرق 
اجلماعات املتطرفة, ثم حتدث عن دور املركز يف  التح�سري لنقل 
املحلية  املوؤ�س�سات  مع  بالتن�سيق  باماكو  العا�سمة  اإىل  املخطوطات 

اآمنة,  اأماكن  اإىل  جميعها  املخطوطات  فنقلت  الدولية,  واملنظمات 
األف خمطوط, و�سعت يف  وبلغ عدد املخطوطات ما يزيد عن 370 
3434 �سندوقًا, جرى نقلها بعد ذلك اإىل العا�سمة يف جنح الظالم 
ويف �سرية تامة, خالل 45 رحلة و�سلت جميعها باأمان , وكان هذا يف 
اآخر �سهر دي�سمب من عام 2012. وقد �ساهم يف هذا امل�سروع كل 
برن�ض  وموؤ�س�سة  الأمريكية,  املتحدة  الوليات  فورد من  موؤ�س�سة  من 
جمهورية  و�سفارة  الهولندية,  اخلارجية  ووزارة  هولندا,  من  كلو�ض 

اأملانيا الحتادية يف باماكو.
داغ�ستاين خالل الور�سة

امل�ساركون يف الور�سة
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تهدف الدورة التي قدمها رئي�ض ق�سم املعاجلة الفنية باملركز الدكتور 
مراكز  اخت�سا�سيِّي  من  تدريب عدد  اإىل  الرا�سي  عبد  اإبراهيم  اأحمد 
جميع  لتدريب  نــواة  ليكونوا  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  التعلم  م�سادر 
اخت�سا�سيِّي مراكز م�سادر التعلم يف مدار�ض الدولة, كما يهدف املركز 
من تقدمي مثل هذه البامج اإىل تعزيز التعاون بني املوؤ�س�سات احلكومية 
واخلا�سة, وتفعيل امل�سوؤولية الجتماعية على م�ستوى الدولة, ون�سر ثقافة 
التطوع وتعميمها يف جمتمع دولة الإمــارات, وغر�ض ثقافة امل�ساهمة يف 

خدمة الوطن.
املتنوعة  الأ�ساليب  من  جمموعة  الــدورة  خالل  الرا�سي  عبد  عر�ض 
التعلم  م�سادر  مراكز  لإدارة  الإلكرتوين  وراقة  نظام  ل�سرح  والداعمة 
يف دولة الإمارات, وقد متيزت اأ�ساليب العر�ض بالو�سوح وال�سرح الوايف 
للمكتبات  الإلكرتونية  املواقع  خــالل  من  مبا�سرة  بتطبيقات  واملدعم 
وا�ستخدام الفهر�ض العام على اخلط املبا�سر )اأوباك OPAC( وربطه 

بنظام )وراقة( الإلكرتوين .
كما تناول اأي�سًا املفاهيم وامل�سطلحات املتعلقة بنظام اإدارة املكتبات 

مبنا�شبة �شهر القراءة نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث 
دورة متخ�ش�شة يف نظام اإدارة املكتبات )وراقة( بالتعاون مع اإدارة 
م�شادر التعلم واحللول التعليمية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم، 
والتي اأقيمت يف الفرتة من 19 – 21 مار�ض 2019 يف مركز عجمان 
لتدريب املعلمني التابع لوزارة الرتبية والتعليم، وح�شرها 30 متدربًا 

يِّي مراكز م�شادر التعلم العاملني يف الوزارة. ومتدربة من اخت�شا�شِ

في شهر القراءة
مركز جمعة الماجد ينظم دورة المكتبات لوزارة التربية والتعليم

البيانات  واإدخـــال  والت�سنيف  الفهر�سة  عــن  موجز  �سرح  خــالل  مــن 
للتقارير  الفرعية  الأنظمة  ا�ستخدام   وناق�ض مع احل�سور  وا�ستريادها, 
وا�ستخدام  امل�ستفيدين  والإح�ساءات وال�ستعارة واجلرد ونظام ملفات 
وكيفية  باأنواعه  والبحث  اجلارية  والإحاطة  للخدمات  الفرعي  النظام 
الأخرى  املهمة  الفرعية  النظم  اإىل  تطرق  ثم  البحث.  عمليات  ت�سفية 
وال�سترياد  البحث  كيفية  اإىل  بالتعرف  الدورة  وختم  )وراقــة(.  لنظام 

.MARC EDIT با�ستخدام نظام
ق�سم  رئي�ض  املــزروعــي,  عو�سة  الأ�ستاذة  �سكرت  الــدورة  نهاية  ويف 
للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  والتعليم,  الرتبية  وزارة  يف  التعلم  م�سادر 
والرتاث على تعاونه الدائم يف دعم اأن�سطة الإدارة, كما تقدمت بال�سكر 
الذي  املهم  واملو�سوع  املتميز,  اأدائــه  على  الرا�سي  عبد  اأحمد  للمدرب 

قدمه يف الدورة, والذي كان له الأثر الإيجابي عند امل�ساركني.

جانب من الدورة

تدريب
لأفــراد  املجتمعية  اخلدمة  بتقدمي  املركز  اهتمام  �سمن 
العمل  ل�سوق  واإعدادهم  للطلبة  ودعمًا  املجتمع,  وموؤ�س�سات 
قام املركز بتخريج متدربتني كانتا قد تقدمتا بطلب للتدريب 
الهاملي  اأ�سماء  الطالبة  تدربت  حيث  املــركــز,  اأق�سام  يف 
ترميم  اأعــمــال  على  والرتميم  واملعاجلة  احلفظ  ق�سم  يف 
وتدربت  يومًا,   11 ملدة  وجتليدها  ومعاجلتها  املخطوطات 
الطالبة بدرية الرئي�سي يف ق�سم العالقات العامة والإعالم 

على عدد من الأعمال املتعلقة بالق�سم ملدة 38 يومًا.
وتخريج  تدريب  على  داأب  املركز  اأن  ذكــره  يجدر  وممــا 
اأبـــرزهـــا ترميم  ــدة لــعــل مــن  الــكــثــرييــن يف جمـــالت عــدي
املجال  هذا  يف  العاملة  املوؤ�س�سات  اإن  حيث  املخطوطات, 
وعلم  والت�سنيف  الفهر�سة  على  التدريب  وكذلك  قليلة, 

اأنور الظاهري ي�سلم ال�سهادة للمتدربة بدرية نا�سر الرئي�سياملكتبات.

اأنور الظاهري ي�سلم ال�سهادة للمتدربة اأ�سماء الهاملي
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زار املركَز يوم الثنني 21 يناير 2018 وفٌد من جامعة العلوم الإ�شالمية املاليزية �شمَّ كالاًّ من الدكتور مو�شى اأحمد، نائب رئي�ض اجلامعة، 
والدكت��ور حممد م�شتقيم بن حممد نظي��ف، عميد كلية درا�شات القراآن وال�شنة باجلامعة، والدكتور جنم عبد الرحمن خلف، خبري الرتاث 

العاملي باجلامعة، والأ�شتاذ �شيف اهلل، مدير مكتب مدير اجلامعة.

ا�شتقب��ل �شعادة جمعة املاجد، رئي���ض مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يوم الأربعاء 7 فرباير 2019 وفدًا من معهد املخطوطات 
واإحي��اء ال��رتاث الإ�شالم��ي التابع جلامع��ة اأم القرى مبكة املكرمة، �ش��م الوفد كالاًّ من الدكت��ور �شعيد بن علّي الغام��دّي، عميد املعهد، 

وح�شن �شاوي�ض، مدير اإدارة املعهد، والدكتور عبد الرحمن بن ح�شني اأبو اخليور، وكيل معهد املخطوطات واإحياء الرتاث الإ�شالمي.

تاأتي هذه الزيارة بهدف التعرف اإىل املركز واخلدمات التي يقدمها, بالإ�سافة اإىل بحث اأوجه التعاون امل�ستقبلي.
وقد كان يف ا�ستقبال الوفد الدكتور حممد كامل, املدير العام للمركز, حيث جرى بحث العديد من الق�سايا الثقافية خ�سو�سًا ما يتعلق باملخطوطات التي 

يقتنيها املركز, وكيفية ت�سهيل و�سول الباحثني والدار�سني اإليها من خالل فهر�ستها واإتاحة تلك 
الفهار�ض على املن�سات الإلكرتونية.

وقام الوفد بجولة يف اأق�سام املركز بداأت بق�سم املكتبات اخلا�سة, حيث اطلع فيه على نوادر 
�سمن  لتكون  مبكتباتها؛  تبعت  التي  والثقافية  العلمية  بال�سخ�سيات  تعريفات  وعلى  الكتب 
خزانة املركز. ثم زار الوفد املعمل الرقمي واطلع على طرق حتويل الكتب اإىل مواد رقمية. وكان 
خامتة الزيارة ق�سم املخطوطات, ف�ساهد الوفد عددًا من الأ�سول التي تعود اإىل مئات ال�سنني, 

كما �ساهد خزانة الفهار�ض العاملية.
ويف ختام الزيارة �سكر الوفد للمركز ح�سن ال�ستقبال واجلهود الكبرية التي يبذلها يف خدمة 

الباحثني.

تهدف الزيارة اإىل تبادل اخلبات الثقافية يف جمال املكتبات, والطالع 
على  اأق�سام املركز, وتطوير التوا�سل بني معهد املخطوطات واإحياء الرتاث 

الإ�سالمي و مركز جمعة املاجد.
وخالل اللقاء بحث الوفد مع ال�سيد جمعة املاجد العديد من الق�سايا 
الثقافية خ�سو�سًا ما يتعلق باملخطوطات, حيث �سرح الوفد لل�سيد جمعة 
املاجد الدور الذي يقوم به معهد املخطوطات واإحياء الرتاث الإ�سالمي, 
وا�ستمع من �سعادة جمعة املاجد اإىل دور املركز واأن�سطته واهتمامه بجمع 

املخطوطات والعناية بها.
العالقات  �سعبة  رئي�ض  الظاهري,  اأنــور  الأ�ستاذ  الوفَد  رافــق  وقد 
العامة, بجولة بداأت يف ق�سم املكتبات اخلا�سة, واملعمل الرقمي, واطلع 
مواد  اإىل  الثقافية  املــواد  حتويل  يف  امل�ستخدمة  الأجــهــزة  على  الوفد 
رقمية, مثل الكتب واملجالت واملخطوطات وامليكروفيلم التي يقوم املعمل 
بتحويلها اإىل �سيغ رقمية , ثم زار الوفد خزانة املخطوطات الأ�سلية, 
وقاعة املطالعة, واطلعوا على اإ�سدارات املركز وطريقة تقدمي اخلدمات 

للباحثني.
وقــد اأ�ــســاد الــوفــد بــالــدور املهم الـــذي يقوم بــه املــركــز يف جمع 
املخطوطات وحفظها وت�سهيل الو�سول اإليها. ويف ختام اللقاء اأهدى 
الوفد اإىل جمعة املاجد كتاب الأطل�ض امل�سور ملكة املكرمة وامل�ساعر 
املقد�سة الرقمي, وهو من اإ�سدارات جامعة اأم القرى , وقام املركز 
والرتاث  الثقافة  اآفاق  وجملة  اإ�سداراته  من  عددًا  باإهدائهم  اأي�سًا 

وجملة اأخبار املركز.

وفد جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية

من جامعة أم القرى
وفد معهد المخطوطات وإحياء التراث اإلسالمي

لقاء الوفد بجمعة املاجد واإهدائه الأطل�ض امل�سور ملكة املكرمة

الوفد يزور خزانة املخطوطات
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Elvira Khaki-( 16 فرباير 2019 وفد من املركز الثقايف الإ�شالمي  يف لندن �شمَّ كالاًّ من اإلفريا كاكيمولينا  زار املرك��ز ي��وم ال�شب��ت
.)Kelly Gilissen( وكيلي غيلي�شن ،)Jesika Varsani( وجي�شيكا فار�شاين ،)molina

ق��ام وف��د م��ن العلماء والباحث��ني امل�شارك��ني يف الندوة الدولي��ة التا�شع��ة يف احلديث ال�شريف الت��ي عقدتها كلي��ة الدرا�شات 
الإ�شالمي��ة والعربي��ة يف فن��دق ج��ود بال�ض بدبي يف الفرتة م��ن 12-14 مار���ض 2019 بزيارة اإىل مركز جمع��ة املاجد للثقافة 

والرتاث يوم اخلمي�ض 14 مار�ض 2019، حيث �شم الوفد35  باحثًا َقِدموا من عدد من الدول العربية والإ�شالمية.

وقد جاءت هذه الزيارة بهدف التعرف اإىل املركز كاأحد املعامل 
ال�سياحية الثقافية املتخ�س�سة يف دبي مبا يحتويه من نوادر الكتب 

واملكتبات اخلا�سة واملخطوطات.
�سعبة  رئي�ض  الظاهري,  اأنور  الأ�ستاذ  الوفد  ا�ستقبال  يف  وكان 
بداأت  تعريفية  بجولة  ال�سيفات  رافق  حيث  العامة,  العالقات 
�سرح  اإىل  وا�ستمعن  الرقمي,  املعمل  ثم  اخلا�سة  املكتبات  بق�سم 
مف�سل حول تقدمي اخلدمة للباحثني من خالل قاعة املطالعة, ثم 
العطاء, واطلعن على مناذج من املخطوطات  زرن معر�ض م�سرية 

الأ�سلية.
لندن,  يف  الإ�سالمي  الثقايف  املركز  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
ريجنت  م�سجد  اأو  املركزي,  لندن  م�سجد  با�سم  اأي�سًا  املعروف 
بارك, يقع قرب ريجنت بارك يف لندن, وهو جمموعة من املباين 
ملائة  تت�سع  مكتبة  وي�سم  املتميز,  الإ�سالمي  الطابع  ذات  الر�سيقة 
للمجل�ض وموظفيه,  ا  للمحا�سرات, ومقرًّ األف كتاب, وقاعة كبرية 

وم�ساكن للقائمني على املركز. وقد جرى ت�سميمه من قبل ال�سري 
فريدريك جيبريد, وتاأ�س�ض يف عام 1944م  كمركز موؤقت, واأعيد 
بناوؤه واأجنز يف عام1978م, ويعد اأقدم املراكز الثقافية الإ�سالمية 

يف اأوربا.

يف  العامة  العالقات  �سعبة  رئي�ض  الظاهري,  ــوُر  اأن الوفَد  رافــق 
املركز, بجولة يف اأق�سام املركز املتعددة, حيث اطلعوا على املكتبات 
اخلا�سة التي يقتنيها املركز, والتي و�سلت اإىل اأكرث من مائة مكتبة 
املكتبة  مثل  املتخ�س�سة  املكتبات  على  الوفد  اطلع  كما  خا�سة, 
الفار�سية ومكتبة ال�سعر, ثم زار الوفد املختب الرقمي الذي يجري 
الأجهزة  على  واطلعوا  رقمية,  مكتبة  اإىل  املركز  مكتبة  فيه حتويل 

التي طورها املركز لهذا الغر�ض .
املخطوطات  خــزانــة  الــوفــد  وزار 
و�ـــســـاهـــدوا املــخــطــوطــات الأ�ــســلــيــة 
اإىل  بع�سها  ن�سخ  تــاريــخ  يــعــود  الــتــي 
الوفد  زار  ذلك  وبعد  عام,  األف  نحو 
متيز  الــذي  الباحثني  خدمات  ق�سم 
للباحث  يــ�ــســافــر  ــاب  ــكــت )ال بــ�ــســعــار 
اأجل  من  ي�سافر  الذي  الباحث  ولي�ض 
الكتاب(. وبعد ذلك زار الوفد معر�ض 
الذي ي�سم عددًا من  العطاء  م�سرية 
توثق  و�ــســورًا  الأ�سلية,  املخطوطات 

الزيارات العلمية والتفاقيات الكثرية التي عقدها املركز مع كثري 
من اجلهات واملوؤ�س�سات العلمية املعنية بالرتاث والثقافة.

ويف ختام الزيارة اأ�ساد الوفد بالدور املهم الذي يقوم به املركز 
يف جمع املخطوطات وحفظها وت�سهيل الو�سول اإليها.

�سنتني,  كل  مــرة  تعقد  احلديث  نــدوة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومــن 
ال�سنة  يف  الوطن  )حماية  مو�سوع  بحث  العام  هذا  خالل  وجــرى 

النبوية مق�سد �سرعي و�سرورة جمتمعية(.

وفد من المركز الثقافي في لندن يزور المركز

وفد ندوة الحديث الشريف يزور المركز

زيارة الوفد لق�سم املكتبات اخلا�سة

وفد ندورة احلديث ال�سريف



وفود محلية

وفد معهد الشارقة للتراث

جمعة الماجد يستقبل المستشار األسبق لحاكم دبي

وفد جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

زار املرك��َز ي��وم الأح��د 6 يناير 2019 وفٌد من معهد ال�شارق��ة للرتاث �شمَّ كالاًّ من اإ�شراء املال، م�شوؤول��ة ق�شم الأر�شيف، ومرمي 
الظهوري، وكان يف ا�شتقبالهما اأنور الظاهري، رئي�ض �شعبة العالقات العامة باملركز.

ا�شتقب��ل �شع��ادة جمع��ة املاجد يوم الثن��ني 28 يناي��ر 2019 �شعادة 
كم��ال حم��زة احل�شن، امل�شت�ش��ار الأ�شب��ق حلاكم دبي، ورافق��ه يف جولة 
داخ��ل اأق�شام املركز، واأطلع��ه على ق�شم اخلدمات الفنية الذي ي�شتقبل 
الكت��ب ويق��وم عل��ى ت�شنيفه��ا وفهر�شتها خدم��ة للباحث��ني. وقد وقف 
ال�شي��ف مط��وًل عن��د اإح��دى املكتب��ات اخلا�ش��ة اجلديدة الت��ي و�شلت 
اإىل املرك��ز، وه��ي مكتبة اأم��ني اهلل، واطلع عل��ى ما فيها م��ن املطبوعات 

احلجرية ونوادر الكتب.
ثم زار �صعادته ق�صم الدوريات لي�صاهد الأعداد الأوىل ملجلة اأخبار دبي التي كان 
له دور يف تطويرها خالل �صبعينيات القرن املا�صي عندما كان رئي�صاً لبلدية دبي.
وقد اأهدى جمعة املاجد لل�صيف الكرمي اآخر اإ�صدارات املركز وهو كتاب )ذكر 

الأقاليم(, و�صكره على هذه الزيارة.

زار املرك��َز ي��وم الثن��ني 18 فرباير 2019 وفٌد م��ن جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�شحية، �ش��مَّ كالاًّ من الأ�شتاذة �شذا 
لوتاه، و�شاكيل تيجيماين، اأمني مكتبة اآل مكتوم الطبية باجلامعة، وحممد رفيق، م�شاعد اأمني املكتبة.

املــركــز  اإىل  الـــتـــعـــرف  اإىل  الــــزيــــارة  تـــهـــدف 
واأقــ�ــصــامــه, وتــوثــيــق الــ�ــصــالت بــن املــوؤ�ــصــ�ــصــات 
الثقافية يف الدولة, بالإ�صافة اإىل الطالع على 

نظام اأر�صفة الوثائق وال�صور باملركز.
الثقافة  بق�صم  بــــداأت  بــجــولــة  الــوفــد  وقــــام 
من  حممد,  حممود  الأ�صتاَذ  والتقى  الوطنية, 
فــهــم بــنــظــام الــوثــائــق  ق�صم الــوثــائــق, حــيــث عــرَّ
املركز وطرق احلفظ والتخزين  املعمول به يف 

وال�ـــصـــرجـــاع, واطـــلـــع الـــوفـــد عــلــى �ــصــور من 
الـــــدوريـــــات الـــقـــدميـــة والـــوثـــائـــق الــتــاريــخــيــة 
زار معر�ض  ثــم  املـــركـــز,  املــعــرو�ــصــة يف ممـــرات 
مــ�ــصــرة الـــعـــطـــاء, وقــ�ــصــم املــكــتــبــات اخلــا�ــصــة, 

واملعمل الرقمي.
للمركز ح�صن  الوفد  �صكر  الزيارة  ويف ختام 
ال�ــصــتــقــبــال, واإتـــاحـــة الــفــر�ــصــة لــالطــالع على 
طريقة العمل بنظام الوثائق وتبادل اخلربات.

الثقافية  العالقات  تقوية  اإىل  الزيارة  تهدف 
بــن املــركــز ومــكــتــبــة اجلــامــعــة, والطـــــالع على 
طرق الفهر�صة والت�صنيف املعمول بها يف املركز, 

وبحث �صبل التعاون امل�صتقبلي.
بـــــداأت اجلـــولـــة يف مــعــر�ــض مــ�ــصــرة الــعــطــاء 
الذي اطلع الوفد فيه على م�صرة املركز و�صور 
الـــرحـــالت الــعــلــمــيــة ومنـــــاذج مـــن املــخــطــوطــات 
املطالعة وخدمات  الوفد قاعة  زار  الأ�صلية, ثم 
الباحثن, واطلع على اإ�صدارات املركز من الكتب 
واملجلة. ويف ق�صم املكتبات اخلا�صة اطلع الوفد 
ال�صخ�صيات  ببع�ض  التعريفات  مــن  عــدد  على 

ا�صتقرت مكتباتهم يف  التي  والعربية  الإماراتية 
املركز, واأ�صبحت جزءاً من مكتبته ال�صخمة, ثم 
اإىل املعمل الرقمي وطريقة عمله  تعرف الوفد 
ودوره املهم يف عمليات الرقمنة. وختمت الزيارة 
يف ق�صم اخلدمات الفنية حيث تعرف الوفد فيه 
اإىل العمليات التي جتري على الكتاب بدءاً من 
التزويد والفهر�صة والت�صنيف والال�صقات حتى 
يكون جاهزاً ليو�صع على الرف خدمة للباحث.

ال�صتقبال  ح�صن  للمركز  الــوفــد  �صكر  وقــد 
واأثـــنـــى عــلــى اجلـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا يف جمــال 

الثقافة وخدمة الكتاب.

وفد معهد ال�سارقة للرتاث

جمعة املاجد  خالل لقائه كمال حمزة

زيارة الوفد لق�سم اخلدمات الفنية
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جمعة املاجد يحدث اأ�سرار الأن�ساري عن املكتبات اخلا�سة

برنامج مكتبات واأ�سراراأ�سرار الأن�ساري يف خزانة املخطوطات

عر�ش��ت قن��اة اأب��و ظب��ي الأوىل حلق��ة عن مركز جمع��ة املاجد للثقاف��ة والرتاث �شم��ن برنامج )مكتب��ات واأ�شرار( ال��ذي قدمته 
الإعالمي��ة الكويتي��ة اأ�شرار الأن�شاري، وانطلق يف اأكتوبر 2018، واختتم يف يناير 2019، حيث كانت اجلولة يف مركز جمعة املاجد 

هي ختام احللقة الثالثة ع�شرة والأخرية. 
وقد جرى خالل احللقة التعريف باملركز ومقتنياته, وت�سوير 
بع�ض مكتباته اخلا�سة, وخزانة املخطوطات التي ُعر�ض بع�ٌض 
من خمطوطاتها الأ�سلية. بالإ�سافة اإىل معمل الرتميم التابع 
للمركز, حيث يجري فيه �سيانة الكتب واملخطوطات وترميمها 

وجتليدها.
كما جرى عر�ُض لقاء مع معايل جمعة املاجد وهو يف ق�سم 
مكتبات,   110 املركز  "ي�سم  قال:  حيث  اخلا�سة,  املكتبات 
وتعليقات  املكتبة,  ملك  من  واأ�سرار  اأ�سرارها  لها  مكتبة  وكل 
اأو  املكتبة  اأ�سرتي  اأن  اإما  واأنا  املكتبات,  ملكوا  الذين  العلماء 
م�سوؤول  واأنا  حلفظها,  املكتبة  ملك  ممن  هدية  عليها  اأح�سل 
اإنقاذ الكتاب, والكتاب ملك جلميع الب�سر...". كما �سكر  عن 
بالكتاب  القائمني على البنامج على اهتمامهم  جمعة املاجد 

واملكتبات.
ومن اجلدير بالذكر اأن البنامج يعد رحلة ثقافية اإىل بع�ٍض 
من اأ�سخم واأجمل املكتبات حول العامل تبز م�ساهماتها عب 
اأ�سرارها وتذّكر بالقيمة التي حتتويها داخل  التاريخ, وتك�سف 
جدرانها, وت�ستعر�ض حياة ال�سخ�سيات التاريخية التي ق�ست 

بع�ض وقتها يف املكتبات.
رت على مدى 45 يومًا  وِّ وقد جاء هذا البنامج يف 13 حلقة �سُ
يف 9 دول باأوربا واإفريقيا واآ�سيا, يف اأكرث من 16 مدينة. ومن 
اإ�سبانيا,  يف  الأ�سكوريال  ق�سر  ت�سويرها  جرى  التي  الأماكن 

وجامع القرويني يف فا�ض باملغرب, ومنزل الأديب فيكتور هوغو 
واأقدم  باإيطاليا,  فلورن�سا  يف  اللورن�سية  واملكتبة  باري�ض,  يف 
متجر لبيع الكتب بالعامل يف البتغال, بالإ�سافة اإىل مكتبة دير 

�سانت غالن ب�سوي�سرا وغريها.
اأبو ظبي على  وميكن متابعة احللقة من خالل �سفحة قناة 

يوتيوب, على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=Tn8JsuftIok

 مركز جمعة الماجد 
ضيف برنامج مكتبات وأسرار



ندوة الكتاب اإلماراتي

امل�صاهمة يف  اإىل  الــنــدوة  هـــذه  املــركــز يف  مــ�ــصــاركــة  تــهــدف 
والثقافية  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  خمتلف  بن  اجلهود  توحيد 
لالرتقاء ب�صناعة الكتاب الإماراتي, وتو�صيع هام�ض ح�صوره 
على امل�صتوين املحلي والدويل. حيث اإن املركز من املوؤ�ص�صات 
الثقافية التي ُتعنى باإ�صدار الكتب التي بلغت حتى الآن 128 

كتاباً. 
مّثل املركز يف هذه الندوة الأ�صتاذة �صيخة عبد اهلل املطري, 
رئي�صة ق�صم الثقافة الوطنية, حيث حتدثت خالل مداخلتها 
املو�صوع  اأكـــان  �ــصــواء  الإمــاراتــي,  بالكتاب  املــركــز  اهتمام  عــن 
متعلقاً بالإمارات اأم كان املوؤلف اإماراتيًّا, ومن مظاهر اهتمام 
املركز بالكتاب الإماراتي اإن�صاء ق�صم خا�ض هو ق�صم الثقافة 
اإماراتيون  األفها  التي  الكتب  اأهدافه جمع  اأهم  الوطنية من 
اأو كان مو�صوعها يتناول دولة الإمارات العربية املتحدة من 
الإمــاراتــي من خالل  الكاتب  اأي جانب, والركيز على دعم 
بحيث  واحلديثة  القدمية  املوؤلفات  كل  اقتناء  على  احلر�ض 
تكون متاحة لرواد مكتبة املركز, بالإ�صافة اإىل م�صروع مكتبة 
النا�صر الإماراتي التي ت�صلط ال�صوء على النا�صر الإماراتي 
والإ�صدارات املحلية. واقرحت اأن يكون هناك جهات معنية 
الكتب,  ت�صنيف  يف  الن�صر  وُدور  الإمـــاراتـــي  الكاتب  ت�صاعد 
اإليها. وحتدثت عن  الو�صول  لت�صهيل  وحتديد مو�صوعاتها 
الباحث  حاجة  وبــن  بينها  واملــوازنــة  والنا�صر  املوؤلف  حقوق 
اإىل ا�صتن�صاخ هذه املوؤلفات, واقرحت تفعيل الكتاب امل�صموع, 
بالكاتب  خــا�ــصــة  لإنــ�ــصــاء مكتبات  مـــبـــادرات جــديــدة  وو�ــصــع 

الإماراتي يف املوؤ�ص�صات الثقافية واحلكومية وغرها.
العام  الأمـــن  الــ�ــصــايــغ,  الأ�ــصــتــاذ حبيب  الــنــدوة  اأدار  وقــد 
ناعمة  فيها  و�صارك  العرب,  والُكتَّاب  لالأدباء  العام  لالحتاد 
وعبد  الحتــادي,  الوطني  املجل�ض  ال�صرهان, ع�صو  اهلل  عبد 
بــدائــرة  الــكــتــب  لـــدار  التنفيذي  املــديــر  عــلــي,  اآل  مــاجــد  اهلل 
الــثــقــافــة والــ�ــصــيــاحــة يف اأبــوظــبــي ومــديــر مــعــر�ــض اأبـــو ظبي 

ال�صارقة  مدينة  مدير  �ــصــامل,  عمر  و�ــصــامل  للكتاب,  الـــدويل 
يف  الإعــالمــي  املحتوى  مدير  خـــادم,  علي  واإبــراهــيــم  للن�صر, 
املجل�ض الوطني لالإعالم, واإبراهيم الها�صمي, كاتب وباحث, 
واأ�صماء علي الزرعوين, كاتبة واأديبة, وبا�صمة يون�ض, كاتبة 
جلمعية  الــعــام  ال�صر  اأمــن  جمعة,  حمبوب  و�صعيد  واأديــبــة, 
الرئي�ض  غاب�ض,  و�صاحلة  والثقافية,  الجتماعية  الفجرة 
ملوؤ�ص�صة �صديقات للن�صر والتوزيع, وطالل �صامل,  التنفيذي 
اإدارة  جمل�ض  ع�صو  احلمادي,  �صعيب  وحممد  ونا�صر,  كاتب 
ال�صام�صي,  اهلل  عبد  وجنيب  الإمــــارات,  واأدبــــاء  كتاب  احتــاد 

م�صت�صار اقت�صادي وع�صو احتاد كتاب واأدباء الإمارات.
وكانت حماور الندوة على النحو الآتي:

امل�صوؤولة عن  الر�صمية  الأول: م�صوؤولية اجلهات  املحور 
للكتاب,  احتــاديــة  اإطـــالق هيئة  اإىل  احلــاجــة  ومــدى  الكتاب, 

وعالقة كل ذلك مع قطاع الن�صر اخلا�ض.
والرقابة  التاأليف  بن  الإماراتي  الكتاب  الثاين:  املحور 

والن�صر والتوزيع, واأبرز احللول نحو جتاوز املعوقات.
امل��ح��ور ال��ث��ال��ث: الـــكـــتـــاب الإمـــــاراتـــــي مـــن الــنــاحــيــتــن 

القت�صادية والقانونية.

امل�ساركون يف الندوة
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مركز جمعة الماجد يشارك في ندوة الكتاب اإلماراتي
�ش��ارك املركز يف الندوة التي عقدها مرك��ز اخلليج للدرا�شات بدار اخلليج لل�شحافة والطباعة والن�شر يوم ال�شبت 16 فرباير 

2019 يف مقره بال�شارقة، واأقيمت حتت عنوان )الكتاب الإماراتي: الواقع، والأفق والطموح(.



اأ�ــصــبــاب جناح  الــتــي ت�صرح  املــحــاور  مــن  املــحــا�ــصــرة عـــدداً  وت�صمنت 
علمية  ومناهج  لأ�ص�ض  وفــقــاً  الكيمياء  علم  يف  الإ�صالمية  احل�صارة 
كامل مبقدمات  الدكتور حممد  بداأ  وقد  واملعرفة.  العلم  مبنية على 
ا�صتعر�ض  ثــم  العلمي,  املنهج  وطبيعة  العلمي,  الـــراث  مــع  التعامل 
عدداً من اأقوال علماء امل�صلمن الأوائل يف علم الكيمياء, واآراء العلماء 
وتطرق  اأ�صيل,  اإ�صالمي  علم  الكيمياء  علم  اأن  تثبت  التي  الغربين 
والتحول  الكيمياء,  علم  ا�صتقاق  يف  الفقه  اأ�صول  علم  اأثــر  اإىل  اأي�صاً 

الذي اأحدثه تطبيق منهج القيا�ض الأ�صويل يف الكيمياء.
نــــــــهــــــــايــــــــة  ويف 
ـــــرة تــــقــــدم  ـــــحـــــا�ـــــص امل
الــ�ــصــيــد �ــصــالح �ــصــامل 
املـــحـــمـــود, مــديــر عــام 
الـــــهـــــيـــــئـــــة, بــــجــــزيــــل 
الـــ�ـــصـــكـــر والـــتـــقـــديـــر 
ملـــركـــز جــمــعــة املــاجــد 
لــلــثــقــافــة والـــــــراث, 
الطيبة  اجلــهــود  على 
العلمية  واملــعــلــومــات 

ويعترب مركز جمعة املاجد من اجلهات الداعمــة ملركز خدمات نقل 
الدم والأبحاث بال�صارقة, فقد توافد موظفو املركز وموظفو جمموعة 
املاجد تباعاً على حافلة بنك الدم املتنقلة, واملزودة بكافة امل�صتلزمات 
ال�صرورية واأحدث املعدات الطبية اخلا�صة بعملية التربع بالدم, وبلغ 

عدد امل�صاركن يف احلملة 45 متربعاً ومتربعة.
بال�صكر  بال�صارقة  والأبــحــاث  الــدم  نقل  خــدمــات  مركز  توجه  وقــد 
والتقدير اإىل مركز جمعه املاجد للثقافة والراث على ح�صن التنظيم, 
وعلى هذه املبادرة الإن�صانية التي لها دور كبر يف ن�صر الوعي ال�صحي 

بدولتنا احلبيبة.

ومن اجلدير بالذكر اأن هذه احلملة هي احلملة ال�صنوية العا�صرة 
اأجل  اليوم من  اإىل  العام 2010  التوايل منذ  املركز على  التي ينظمها 
تعود  فوائد �صحية  لها من  َا  ملمِ بالدم؛  والتربع  التطوع  ثقافة  تر�صيخ 

على الفرد وت�صهم يف خدمة املجتمع.

التي ت�صمنتها املحا�صرة , والتي و�صعت اآفاق موظفي الهيئة يف جمال 
العلوم الإ�صالمية.

واأكـــدت اآمــنــة الــ�ــصــويــدي, نــائــب مــديــر اإدارة الــدرا�ــصــات واخلــدمــات 
التفاهم  ملذكرة  جت�صيداً  تاأتي  املحا�صرة  هــذه  اأن  الهيئة,  يف  املعرفية 
الهيئة  بن  التعاون  ج�صور  مد  اإىل  والهادفة  اجلانبن  بن  القائمة 
واملركز للنهو�ض مب�صادر املعرفة وحفظها ون�صرها لالأجيال القادمة.

م ال�صيد �صالح املحمود الدكتور حممد كامل مدير عام مركز  ثم  كرَّ
جمعة املاجد للثقافة والراث على تقدمي املحا�صرة.

محاضرة 
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محاضرة حول علم الكيمياء
بالتعاون مع هيئة الشارقة للوثائق واألرشيف

 مركز جمعة الماجد 
ينظم حملة للتبرع بالدم

نظ��م املركز بالتعاون مع هيئة ال�شارقة للوثائ��ق والأر�شيف حما�شرة بعنوان )ملاذا اأخفقت احل�شارة الإغريقية يف ابتكار علم الكيمياء 
وجنحت احل�شارة الإ�شالمية؟(، األقاها الدكتور حممد كامل جاد، مدير املركز، يوم اخلمي�ض 28 مار�ض 2019، وح�شرها كل من ال�شيد �شالح 
�ش��امل املحم��ود، مدي��ر عام الهيئة، والدكتور ع��ز الدين بن زغيبة، رئي�ض ق�ش��م الدرا�شات والن�شر يف مركز جمعة املاج��د للثقافة والرتاث، 

والأ�شتاذ با�شل حايك، مدير اإدارة تقنية املعلومات يف جممع اللغة العربية، وخرباء الهيئة ومديري الإدارات وعدد من موظفي الهيئة.

انطالق��ًا م��ن مفه��وم ال�شراك��ة املجتمعي��ة ب��ني املوؤ�ش�ش��ات والأف��راد، 
وحر�ش��ًا على دعم الأعمال الإن�شانية نظ��م مركز جمعة املاجد للثقافة 
وال��رتاث حملة للت��ربع بالدم يوم الأربع��اء 9 يناي��ر 2018 بالتعاون مع 
مركز خدمات نق��ل الدم والأبحاث بال�شارقة؛ ليكون هذا احلدث باكورة 

الأن�شطة والفعاليات التي ينظمها املركز يف عام 2019، عام الت�شامح. 

جانب من احل�سوراملحمود يكرم د.حممد كامل

حملة التبع بالدم
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مركز جمعة الماجد يشارك في االحتفاء بوثيقة العهد

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تكرم جمعة الماجد 

إهداء

�ش��ارك مرك��ز جمع��ة املاجد للثقافة والرتاث يوم اخلمي�ض 10 يناير 2019 يف الأم�شية الحتفالية بوثيق��ة عهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
ّوار العامة، وح�شرها ع��دد كبري من ال�شخ�شيات  اآل مكت��وم ومبادئ��ه الثماني��ة، والت��ي نظمها احتاد ُكّتاب واأدب��اء الإمارات، فرع دبي، مبقره يف مكتب��ة الطُّ
الر�شمي��ة والثقافي��ة واملهتم��ة، وكان اأول امل�شارك��ني فيها معايل الفريق �شاحي خلفان متي��م، نائب رئي�ض ال�شرطة والأمن العام بدب��ي، وال�شاعر د. عارف 

ال�شيخ، والكاتب الفنان يا�شر القرقاوي، رئي�ض جمل�ض اإدارة م�شرح دبي ال�شعبي، واختتمت الأم�شية بق�شائد لل�شاعر حممود نور.

م��ت اللجن��ُة الوطنية للرتبي��ة والثقافة والعلوم �شع��ادَة جمعة املاجد،  كرَّ
رئي�ض مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، وذلك خالل ا�شتقباله يوم الأحد 
17 فرباي��ر 2019 وف��َد اللجنة ال��ذي زار املركز برئا�شة ال�شي��دة اأمل حممد 
الكو�ض، وكيل م�شاع��د وزارة الرتبية والتعليم، والأمني العام للجنة الوطنية 
للرتبي��ة والثقاف��ة والعل��وم، والأ�شتاذ اأحمد �شم��ارة، املن�ش��ق الوطني ل�شبكة 
املدار�ض املنت�شبة لليون�شكو، والدكتور حممد اأبو غزلة، خبري تربوي يف وزارة 
الرتبي��ة والتعلي��م، و�شارة اآل علي، تنفي��ذي ومن�شق برام��ج يف وزارة الرتبية 
والتعلي��م، والأ�شت��اذة رمي ح�شني، مديرة املدر�ش��ة التاأ�شي�شية ومن�شق م�شروع 

اليون�شكو يف املدار�ض الأهلية اخلريية بدبي.
ياأتي هذا التكرمي مبنا�صبة ان�صمام املدار�ض الأهلية اخلرية التي اأ�ص�صها 
جمعة املاجد اإىل �صبكة املدار�ض املنت�صبة لليون�صكو يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة؛ لتميزها واإ�صهاماتها البارزة وعملها املثمر يف حتقيق اأهداف التنمية 
امل�صتدامة وبرامج اليون�صكو من خالل تعزيز قدرات ال�صباب ومتكينهم مبا 

يتما�صى مع نهج وتطلعات اليون�صكو.
وقد ت�صلم جمعة املاجد درعاً تذكاريًّا من وزارة الربية والتعليم, و�صهادة 
خالل  وجـــرى  والــعــلــوم,  والثقافة  للربية  الوطنية  اللجنة  مــن  النت�صاب 
اللقاء بحث اآلية تطوير املدار�ض الأهلية اخلرية من خالل اللجنة الوطنية 
للربية والثقافة والعلوم, حيث جاءت املدار�ض �صمن خم�صة مناذج اإماراتية 
ال�صعادة  مفاهيم  تعزز  التي  املدر�صية  املمار�صات  اأف�صل  واأظــهــرت  خمــتــارة, 
والت�صامح بن الفئات الطالبية, وخمتلف الكوادر العاملة يف املجتمع املدر�صي 

م�صتندة اإىل املعارف والعلوم والفنون.
وخالل الزيارة رافق الأ�صتاذ اأنور الظاهري الوفَد يف جولة لأق�صام املركز 
حيث  املخطوطات,  وخزانة  الرقمي,  واملعمل  اخلا�صة,  املكتبات  ق�صم  �صملت 

اطلع الوفد على نوادر الكتب واملخطوطات التي يقتنيها املركز.
والثقافة  للربية  الوطنية  للجنة  املــاجــد  جمعة  �صكر  الــزيــارة  ختام  ويف 
و�صكر  الدولة,  يف  املدار�ض  بتطوير  واهتمامهم  وتكرميهم  زيارتهم  والعلوم 
الـــراث  عــلــى  املــحــافــظــة  ودوره يف  ال�ــصــتــقــبــال  املــاجــد ح�صن  الــوفــُد جلمعة 

الإن�صاين ودعم التعليم يف داخل الدولة وخارجها. 

املركز  قام  الدولة,  داخل  الثقافية  املوؤ�ص�صات  والإهــداءات بن  الإ�صدارات  وتبادل  الثقايف  التعاون  �صمن 
كلية  واإ�ــصــدارات  املــركــز,  اإ�ــصــدارات  �صملت  التي  القيمة  الكتب  املوؤ�ص�صات جمموعات من  عــدد من  بــاإهــداء 

الدرا�صات الإ�صالمية والعربية, وموؤلفات الدكتور مانع �صعيد العتيبة, وغرها من الكتب.
وكان من �صمن هذه املوؤ�ص�صات خالل الربع الأول من العام ما ياأتي:

1- جمعية الفجرة اخلرية بالفجرة )282( عنواناً.
2- مركز زايد للدرا�صات والبحوث يف اأبوظبي )55( عنواناً.

3- اأكادميية �صيف بن زايد للعلوم ال�صرطية والأمنية, يف اأبوظبي )220( عنواناً.

اأي�صا مبنا�صبة مرور خم�صن عاماً من املبادرات  وتاأتي هذه الفعالية 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بقيادة  بالإن�صانية  احلافلة 

مكتوم, نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي, رعاه اهلل.
ومتثلت م�صاركة املركز مبعر�ض �صور تروي جزءاً من �صرة وم�صرة 
اآل  را�صد  ال�صيخ  والــده  مع  �صورته  منها  حممد,  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
مكتوم, طيب اهلل ثراه, الذي يقول عنه: "والدي وقف يف حا�صره, ونظر 
اإىل بوابة املا�صي بعن, واإىل بوابة امل�صتقبل بعن, ونحن نقف يف حا�صرنا 

وننظر اإىل ما اأجنزه الوالد بعن, واإىل بوابة ما نخطط له بعن".
مع  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  �صورة  اأي�صاً  عر�صت  التي  ال�صور  ومــن 

حميد بن عمهي املن�صوري, 
ــــــــذي كـــــــان يـــــدربـــــه عــلــى  ال
و�صورته  بال�صقور,  ال�صيد 
�ــصــريــة  ــــارك يف  ــــص � حــيــنــمــا 
و�صورة  الع�صكرية,  كوهيما 
اأخــــرى مــع طـــالب مــدر�ــصــة 
بــيــل لــلــغــات تــعــود اإىل عــام 

1966م.
جانب من املعر�ض

مندوبة اأكادميية �سيف بن زايد تت�سلم الإهداء

أخبار منوعة

اللجنة الوطنية تكرم جمعة املاجد
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زيارات

اأبو بكر ال�سديق, اأ�ستاذ احلديث بجامعة ندوة العلماء بالهند 
2019-1-10

 الباحث اأ�سامة الواعظ, من مملكة البحرين 
2019-1-15

 حممد رام�ض الروا�ض, من �ساللة ب�سلطنة عمان 
2019-1-15

 موؤن�ض املردي, رئي�ض حترير جريدة البالد 
يف مملكة البحرين 2019-2-4

 عبد اهلل طالل, من مملكة البحرين 
2019-1-29

 را�سي ال�سلمان, موؤ�س�ض ومدير دار هجر 
يف الأح�ساء بال�سعودية 2019-1-17

 تارون جني, مدير اأكادميية الت�سميم 
2019-1-23

 حممد اإياد طنطا, وعبد اهلل امليداين, 
من املهتمني بالرتاث املخطوط 2019-1-6



زيارات

 اأنتونيلو باربارو, ومبارك البيكي, 
من جامعة نيويورك اأبوظبي 2019-2-25

وفد من طالبات كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية 
2019-2-11

 وفد من طالب مدر�سة ال�سارقة الدولية 
2019-3-4

 ال�سيد نبيل كانو, من مملكة البحرين 
2019-3-4

 ملك الرتك, مديرة متحف معب احل�سارات يف ال�سندغة 
2019-3-11

 املخرج امل�سرحي �سالح العامري, وطالل الرمي�سي, 
الأمني العام لرابطة الأدباء الكويتيني 2019-3-5

20



زيارات

الدكتورة فاطمة الزهراء مالكي, من جامعة الدكتور 
يحيى فار�ض يف اجلزائر وزوجها حمامو�ض حممد, 

2019-3-28

 عبد اهلل الفردان, و�سالح حيثاين, 
2019-3-30

 رينود ديتايل, مدير موؤ�س�سة فاكوم الإ�سبانية 
2019-3-24

 عبدالقادر بكادي, والدكتور كمال بن �سحراوي, 
من جامعة ابن خلدون يف اجلزائر 2019-3-19
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 وف من طالب مدر�سة الرازي بدبي 
2019-3-14

 رمي فلكناز, وعائ�سة �سلدانة, 
2019-3-18
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الرعاية النفسية االجتماعية 
التلطيفية

حترير: ي�شني األي�شي ، ووليام اإ�ض بريتبارت.
ترجمة: د. فهد بن دخيل الع�شيمي.

النا�شر: دار جامعة امللك �شعود للن�شر.
الطبعة الأوىل (1439ه�/ 2017م).

عدد ال�شفحات: 258 �شفحة.
الرتجمة  مركز  عن  �سادرة  حمكمة  عربية  ترجمة  الكتاب  هذا 
بجامعة امللك �سعود بالريا�ض, وقد اختار املرتجم- وهو ا�ست�ساري 
يف  ونــدرة  �سح  لوجود  الكتاب  هــذا  اجل�سدي-  النف�سي  الطب  يف 
الجتماعية  النف�سية  الــرعــايــة  جمــالت  يف  املتخ�س�سة  الكتب 
التلطيفية باللغة العربية, بالإ�سافة اإىل كونه كتابًا خمت�سرًا غنيًّا 
باملادة العلمية امل�ستندة للباهني واملفيدة لكل من له دور يف تقدمي 

الرعاية التلطيفية للمر�سى وعوائلهم.
ن�سر الكتاب الأ�سلي عام 2014 مبطبعة جامعة اأك�سفورد, حتت 

اإ�سراف اجلمعية الدولية لطب نف�ض الأورام.
املخت�ض  الطبي  املجال  اإىل  التلطيفي  الطب  م�سطلح  وي�سري 
جودة  حت�سني  ي�ستهدف  عالجي  نهج  وهــو  التلطيفية,  بالرعاية 
اإ�سافة  للحياة  مهددة  اأمرا�ض  من  يعانون  الذين  املر�سى  حياة 

طبيعة  تطورت  وقــد  عائالتهم.  اإىل 
اهتمام الرعاية التلطيفية وجمالتها 
خالل هذا القرن لت�سبح اأكرث �سموًل 
امل�سلية  الــرعــايــة  تــقــدمي  مــن جمــرد 
رمبا  الرعاية  ــذه  وه رين,  للمحَت�سَ
الإ�ــســابــة باملر�ض  بــدايــة  تــبــداأ مــن 
املهدد للحياة, وت�ستمر ملا بعد املوت؛ 
لكي ت�سمل التدخالت العالجية لفرتة 

ى والآخرين. الثُّكل لعائلة املتوفَّ
اأظهرته  مــا  اإىل  الــكــتــاب  وي�سري 

ت�سخي�ض  بعد  حــاًل  التلطيفية  الرعاية  تقدمي  اأن  من  الدرا�سات 
املر�سى امل�سابني ب�سرطان الرئة يوؤدي جلودة حياة اأف�سل ونق�ض 

معدلت الكتئاب.
الــرعــايــة ال�سحية  يــقــدم  الــكــتــاب عــونــًا لكل مــن  وميــثــل هــذا 
للم�سابني باأمرا�ض مهددة للحياة, خ�سو�سًا الأطباء املتخ�س�سني 
النف�سي,  النف�سي اجل�سدي, والطب  يف طب نف�ض الأورام, والطب 
اإىل  بالإ�سافة  العائلة,  وطــب  الأورام,  وطــب  التلطيفي,  والطب 
الروحيني,  واملعاجلني  والجتماعيني,  النف�سيني  الخت�سا�سيني 

واملمر�سني وغريهم من الإكلينيكيني والباحثني.

التاريخ الفكري لليبرالية
تاأليف: بيري مانن.

ترجمة: ها�شم �شالح.
النا�شر: مركز امللك في�شل للبحوث والدرا�شات الإ�شالمية.

الطبعة الأوىل )1439ه�/ 2017م(.
عدد ال�شفحات: 327 �شفحة.

عن  املــقــدمــة-  يف  مرتجمه  يــقــول  كما  الــكــتــاب-  هــذا  يتحدث 
بدءًا  اأوربا  يف  ال�سيا�سية  احلداثة  د�سنت  التي  الليبالية  الفل�سفة 
مــرورًا  املــيــالدي,  ع�سر  ال�ساد�ض  الــقــرن  يف  النه�سة  ع�سر  مــن 
بع�سر الأنوار يف القرن الثامن ع�سر امليالدي خا�سة, وهو القرن 
الذي مهد للثورة الفرن�سية كما هو معلوم؛ فالليبالية تفخر باأنها 
د�سنت احلداثة ال�سيا�سية يف اأوربا؛ اإذ يف البداية كانت الليبالية 
ل املارك�سية, وبعدها بزمن طويل ظهرت املارك�سية كردِّ فعل عليها. 
غياهب  من  الأوربية  ال�سعوب  اأخرجت  باأنها  الليبالية  تفخر  كما 
النظام الأ�سويل امل�سيحي القدمي, حيث حققت الف�سل بني الدولة 

والكني�سة.

ف�شول  ع�شرة  يف  الكتاب  جاء 
هي:

الــالهــوتــيــة  واملــ�ــســكــلــة  – اأوربـــــا   1
ال�سيا�سية.

2 – ماكيافيللي وخ�سوبة ال�سر.
3 – هوبز والفن ال�سيا�سي اجلديد.

4 – جون لوك: العمل وامللكية.
بني  والــفــ�ــســل  مــونــتــ�ــســكــيــو   –  5

ال�سلطات.
6 – رو�سو ناقدًا لليبالية.

7 – الليبالية بعد الثورة الفرن�سية.
8 – بنيامني كون�ستان وليبالية املعار�سة.

9 – فرن�سوا جيزو: ليبالية احلكم اأو ال�سلطة.
10– توكفيل: الليبالية اأمام الدميوقراطية.

يف  وكان  1987م,  عام  للموؤلف  ي�سدر  كتاب  ثالث  هو  والكتاب 
الثامنة والثالثني من عمره, ثم اأعيد ن�سره كما هو عام 2012م. 
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النباتات البرية في جبل ُأُحد

تاأليف: عبد الرحيم بن فرغلي بن �شعيد فرغلي.
النا�شر: مركز بحوث ودرا�شات املدينة املنورة.

الطبعة الأوىل )1438ه�/ 2017م(.
عدد ال�شفحات: 256 �شفحة.

كان  ال�سريف  احلديث  هــذا  ونحبُّه",  يحبُّنا  جبٌل  "اأُُحٌد 
خم�سة  موؤلفه  فيه  جمع  الــذي  الكتاب  هذا  تاأليف  وراء  الدافع 
و�سعاب  �سفوح  على  املنت�سرة  البية  النباتات  من  نوعًا  وثمانني 
يف  م�ستعينًا  والطبية,  النباتية  خ�سائ�سها  متناوًل  اأحــد,  جبل 

حتديدها بال�سم الالتيني, موثقًا ذلك بال�سور امللونة.
عاب  بداأ الكتاب بذكر املعامل اجلغرافية جلبل اأحد, فذكر ال�سِّ
والأحــوا�ــض  املهملة  والأرا�ــســي  واملهاري�ض  ال�سخري  وال�سهل 

املنخف�سة والكهوف والتجاويف واأثر ذلك على التنوع احليوي.
ويف ف�سل من ف�سول الكتاب بعنوان )وقفات( تناول املوؤلف 
ونباتات  ونحبُّه",  يحبُّنا  جبٌل  " اأُُحــٌد  حديث  هي:  م�سائل  عدة 

اأحد: هل ُتوؤكل كلها؟, وم�ساألة وجود نبات الإذخر يف جبل اأحد.

النباتات  �ــســرد  اإىل  انتقل  ثــم 
مرتبة  اأحـــد,  جبل  يف  توجد  التي 
ا�سمها  الف�سيلة, ثم ح�سب  ح�سب 
بك�ساف  ذلـــك  واأتــبــع  الــالتــيــنــي. 
للزهور مرتبة ح�سب لونها, وو�سع 
ف�سائلها  ح�سب  للنباتات  فهار�ض 
الالتينية, وفهار�ض ح�سب اأ�سمائها 

ال�سائعة.
املقدمة على  املوؤلف يف  نبه  وقد 
مالحظات مهمة, منها اأنه ل تكفي 

جهة جغرافية واحدة حل�سر نباتات اجلبل, كما اأن هناك اأنواعًا 
وبع�سها  اجلهات,  جميع  يف  بكثافة  توجد  البية  النباتات  من 
نادر قد ل جتد منه اإل نبتة واحدة مما يدل على اأنها دخيلة على 
ارتفاعات  ي�سمل جميع  اأن  بد  ل  النباتات  اأنواع  اجلبل, وح�سر 

اجلبل وبيئاته.
ا يحتاج  واأ�سار اأي�سًا اإىل اأن التنوع ال�سخري للجبل كبري جدًّ

اإىل درا�سة متخ�س�ض يف اجليولوجيا.

العلل األساسية

للمعامالت المالية المحرمة
تاأليف: د. خالد بن عبد العزيز بن �شليمان اآل �شليمان.

النا�شر: اجلمعية الفقهية ال�شعودية.
�شل�شلة الدرا�شات الفقهية )55(.

الطبعة الثانية )1439ه�/ 2018م(.
عدد ال�شفحات: 183 �شفحة.

يقول املوؤلف يف مقدمته عن هذا البحث: "وهو درا�سة تاأ�سيلية 
ومقا�سدية وتطبيقية, ُتعنى بو�سع ت�سور �سمويل وخمت�سر ملظان 
املعامالت املالية املحرمة يف ال�سريعة الإ�سالمية من خالل ح�سر 
وبيان �سوابطها,  املحرمة,  املالية  املعامالت  لهذه  الأ�سا�سية  العلل 
ووجه ت�سعب العلل الأخرى منها, واإبراز حكمة الت�سريع من حترمي 
املعامالت املالية امل�ستملة على هذه العلل, وتطبيق هذه العلل على 

طائفة من املعامالت املالية املحرمة املعا�سرة".
وقد جاء الكتاب يف �سبعة مباحث كما يلي:

1 – التحرمي يف املعامالت املالية على خالف الأ�سل.
ووجه  املحرمة  املالية  للمعامالت  الأ�سا�سية  العلل  ح�سر   –  2

ال�ستفادة منه.
3 – درا�سة لعلة الربا.

4 – درا�سة لعلة الغرر.
5 – درا�سة لعلة التغرير.

6 – درا�سة لعلة الظلم.
7 – درا�سة لعلة ال�سرر.

نبذة من الكتاب: 
"التغرير يف الدعايات والإعالنات 

التجارية:
الــدعــايــات والإعــــالن فــن ومهنة 
ولكنها  واملمار�سة,  بالتعلم  ُتكت�سب 
العر�ض  ح�سن  دائــرة  عن  تخرج  قد 
والت�سويق اإىل حيز التغرير والتدلي�ض 

اإذا كان فيها اإخفاٌء للحقائق, واإظهار للمعقود عليه على غري الوجه 
ا, منها: ال�سحيح, و�سور ذلك كثرية جدًّ

عن  يعلن  ثــم  وجــيــزة,  لفرتة  حــاد  ب�سكل  الأ�ــســعــار  يرفع  اأن  	•
تخفي�سات هائلة عليها, والواقع اأنه اأعادها اإىل ال�سعر الأ�سلي.

ب�سبب  التلف  و�سك  على  �سحية  اأو  غذائية  مواد  عنده  تكون  اأن  	•
التخفي�ض,  �سديد  ب�سعر  فيعلن عن عر�سها  انتهاء �سالحيتها, 

دون اأن يعلم امل�سرتي بقرب انتهاء تاريخ ال�سالحية.
اأنها  على  املنتجات  من  لعينات  �سورًا  الإعــالن  يف  ي�سع  اأن  	•
حت�سينات  عليها  اأجــرى  اأنــه  من  الرغم  على  للواقع,  مطابقة 

جوهرية ببنامج )الفوتو�سوب(.
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من لطائف الكتب

املوؤلف:
اهلل,  عبد  اأبــو  الإ�سكايف,  اخلطيب  اهلل  عبد  بن  حممد  هو 
عامل بالأدب واللغة, من اأهل اأ�سبهان. كان اإ�سكافًا, ثم خطيبًا 
بالرّي. من كتبه مبادئ اللغة, ونقد ال�سعر, ودرة التنزيل وغرة 
يف  والغرة  العني,  كتاب  وغلط  املت�سابهة,  الآيــات  يف  التاأويل, 
بع�ض ما يغلط به اأهل الأدب, ولطف التدبري يف �سيا�سة امللوك. 

وكان اأحد اأ�سحاب الوزير ال�سهري ال�ساحب ابن عّباد.

حتقيق الكتاب:
طبع الكتاب -وهو ر�سالة �سغرية - الطبعة الأوىل هذا العام 
عليه  علَّق  وقد  ــي,  الأدب املنورة  املدينة  نــادي  ون�سره  2019م, 
وحققه اأ�سامة بن م�سّلم احلازمي, حيث عّرف باملوؤلف, واأورد 
اإليه, وذكر من �سبق  الر�سالة  الباهني على �سحة ن�سبة هذه 
املوؤلف باإيراد املعاين والوجوه املحتملة يف تف�سري قول ال�ساعر: 
بي�ض مفارقنا .., كما ذكر �سبب تاأليف املوؤلف هذه الر�سالة, 
واأ�سار اإىل اأهميتها, وتكلم على البيت الذي قامت عليه الر�سالة 
عليها,  اعتمد  التي  املخطوطة  و�سف  ثم  ن�سبته,  واخلالف يف 
مكتبة  يف  حمفوظة   - ذكــر  ما  بح�سب   - فريدة  ن�سخة  وهــي 
ج ال�سواهد ال�سعرية, وف�سر ما ا�ستعجم من  مكة املكرمة. وخرَّ

كلمات اللغة ومفرداتها, و�سبط ما اأ�سكل منها.
�شبب تاأليف هذه الر�شالة:

�ُسِئل اخلطيب الإ�سكايف عن معنى قول ال�ساعر:
تغلي مراجُلنا مفارُقنا(  نـــاأ�ـــصـــو بـــاأمـــوالـــنـــا اآثـــــــاَر اأيــديــنــا)بي�ٌض 

تخريج مائتي وجه من املعاين

من لطائف الكتب:
تخريج مئتي وجه من 

المعاني
في كلمة واحدة من بيت واحد

استخرجها وأمالها
اإلمام أبو عبد اهلل محمد بن عبد 
اهلل الخطيب اإلسكافي )ت420هـ(

اأو�شتن��ي اإحدى الفا�شالت باأن اأح�ش��ر لها كتابًا من 
معر���ض الريا���ض الدويل للكت��اب الذي اأقي��م يف �شهر 
مار���ض 2019م، وكان عن��وان الكت��اب )تخري��ج مئتي 
وج��ه م��ن املع��اين يف كلم��ة واحدة م��ن بي��ت واحد(، 
ا�شتخرجه��ا واأماله��ا اأب��و عب��د اهلل حمم��د ب��ن عب��د 
اهلل اخلطي��ب الإ�ش��كايف ، فلف��ت نظري ه��ذا العنوان، 
وقلُت لنف�شي: ه��ل يعقل اأن يكون لعبارة هذا الكمُّ من 
املعاين؟! وظنن��ت اأن الأمر �شيكون تكرارًا اأو ح�شوًا اأو 
حتمي��اًل للن�شو�ض ما ل حتتمل، وعزم��ُت على اإح�شار 
الكت��اب لأطل��ع عل��ى تل��ك املع��اين، وحينم��ا طالع��ت 
الكت��اب ازددت اإدراكًا لعظم��ة ه��ذه اللغ��ة، واأذهلتني 
قريح��ة ه��ذا املوؤل��ف الذي اأمل��ى اأكرث م��ن مئتي وجه 

لعبارة جاءت يف بيت من ال�شعر!
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من لطائف الكتب

يف  وحكوها  النا�ض  فتناقلها  الع�سرة,  تناهز  وجوهًا  فذكر 
وتاقت  النا�ض,  بع�ض  فا�ستكرثها  امل�سهورة,  املجال�س�ض  بع�ض 
نفو�ٌض اإىل �سماع ما يح�سر منها, فاتفق للموؤلف وجوٌه مل يكن 
ما  جميع  ا�ستق�ساء  يف  اأخــرى  مرة  �سئل  ثم  قبل,  من  ذكرها 
ل  التي  املعاين  من  مفارقنا(  )بي�ٌض  الكلمتان  هاتان  حتتمله 
فاأملى �ساعتئذ ما يويف مئتي وجه  العرب,  تخرج عن مذاهب 

وزاد على هذا ثالثة اأوجه!
ن�شبة البيت:

الأكــرب,  �ض  املرقِّ منهم:  �ساعر,  من  اأكــرث  اإىل  البيت  ن�سب 
بن  ِبيعة  �سَ بن  مالك  بن  �سعد  بن  عمرو(  )وقيل:  عوف  وهو 
قي�ض, من بني بكر بن وائل, �ساعر جاهلي. ولد باليمن, ون�ساأ 
وكان  الغ�ساين,  �سمر  اأبي  بن  باحلارث  مدة  وات�سل  بالعراق, 
املتيمني  من  وكان  له.  كاتبًا  احلارث  فاتخذه  الكتابة,  يح�سن 
�سعرًا  فيها  وقال  اأ�سماء,  ا�سمها  له  عم  ابنة  ع�سق  ال�سجعان, 

كثريًا, و�سعره من الطبقة الأوىل, وقد �ساع اأكرثه, 
�ض لقب غلب عليه لقوله: واملَُرقِّ

ـــــوُم َكــمــا �ـــــصُ اُر َقــــْفــــٌر والـــــرُّ َقـــلَـــْمالــــــــــدَّ الأَدمِميمِ  َظــــْهــــرمِ  يف  ــــ�ــــَض  َرقَّ
�ض الأ�سغر )ربيعة بن �سفيان(. وهو عم املَُرقِّ

�َصامة بن َحْزن النه�صلي, قال عنه  وُن�ِسب البيت اأي�سًا اإىل بمِ
البغدادي يف خزانة الأدب: "ومل اأََر له ترجمة, ولي�ض له ذكر يف 

ترجمة الأن�ساب, والظاهر اأنه اإ�سالمي".
)ِبي�ٌض  عبارة  فيها  وردت  التي  الق�شيدة  هي  وه��ذه 

َمَفاِرُقنا(:
َفَحّيينا �َصلمى  يــا  ــوكمِ  ــيُّ حُمَ راَم النا�ضمِ َفا�ْصقينااإمِّنــــا  َواإمِن �َصَقْيتمِ كمِ
َوَمــْكــُرَمــٍة ُجــلَّــى  اإمِىل  َدَعــــوتمِ  يناَواإمِن  َفاْدعمِ النا�ضمِ  راممِ  كمِ �َصَراَة  َيوماً 
أٍَب عــي لمِ َنــدَّ َنــْهــ�ــَصــٍل ل  َبــنــي  َي�صرينااإمِّنــــا  ـــالأَبـــنـــاءمِ  بمِ هــو  َول  ــنــُه  َع
ــٍة ــُرَم ـَـْك ملمِ ــومــاً  ــٌة َي ُتــْبــَتــَدْر غــاَي َوالـُم�َصلِّينااإمِن  ــا  ــنَّ ممِ ــَق  ــوابمِ الــ�ــصَّ َتــْلــَق 
َبـــــداً ــٌد اأَ ــيِّ ــا �ــَص ــّن ــُك ممِ ــلمِ ــْه ــيــ�ــَض َي فيناَوَل ــداً  ــيِّ �ــَص ُغــالمــاً  افَتلَينا  اإمِلَّ 
اأَنُف�َصنا وعمِ  الــرَّ َيــوَم  �ُض  اأُْغلمِينااإمِّنــا لُنخمِ الأَمـــنمِ  يف  بمِها  ُن�صاُم  َوَلــو 
ُلنا َمراجمِ َتغلي  ُقنا(  َمفارمِ ـــنـــا اآثــــــاَر اأَيــديــنــا)بمِي�ٌض  ـــاأَمـــوالمِ َنـــاأ�ـــصـــو بمِ
ٌد َفَدَعْوا: نَّا واحمِ َيْعُنوناَلو كاَن يف الأَلفمِ ممِ ــاُه  اإمِيَّ خاَلُهْم  �ٌض؟  فارمِ َمْن 
ُي�صيَبُهُم اأَن  ــْوا  َتــَنــحَّ الــُكــَمــاُة  ــاأَيــديــنــااإمِذا  ــلــنــاهــا بمِ ــبــاةمِ َو�ــصَ َحـــدُّ الــظُّ
ُم�صيَبُتُهم َجلَّْت  َواإمِن  َتراُهْم  َيبكوناَول  ماَت  َمْن  َعلى  الُبكاةمِ  َمع 
َفَيْفُرُجُه اأَحياناً  الــُكــْرَه  ُتواتيناَونــْرَكــُب  َواأَ�ــصــيــاٌف  ــفــاُظ  ــا احلمِ َعــنَّ

من الوجوه الواردة يف معنى )ِبي�ٌض مفارُقنا(:
هذه  يف  به  املجزوم  اأن  على   ..." املقدمة:  يف  املحقق  يقول 
املعاين اأنها لي�ست كلها من مراد ال�ساعر ول مما حام حولها, 
يف  العلماء  اقــتــدار  على  تــدل  اجتهادية  تف�سريات  هي  ولكن 

ا�ستنباط اأكرث من معنى ملفردة حتتمل وجوهًا متباينة ...".
الإ�شكايف يف معنى  التي ذكرها اخلطيب  الوجوه  ومن 

)بي�ٌض مفارقنا(:
اأولها اأن يريد بقوله: )بي�ض مفارقنا( اأنا قد عالنا امل�سيُب 
نا العمَر, ذاهبًا اإىل ما ذهب اإليه لقيط بن يعمر الإيادي  طرْ وتو�سَّ

يف قوله:
يَرُتُه نِّ ل َقْحماً ول �َصَرعاحتى ا�صتمرت على �َصْزٍر َمرمِ َم ال�صِّ ُم�صتحكمِ

َف ذوي الَهَرِم, وهذا  عرْ اأي: فارَق َغَمارَة احَلَدِث, ومل يبلغ �سَ
كما قيل: )الكهول على الفحول(.

فاإن قيل: فاإن فيهم الأمرَد وذا ال�سباب الذي مل يبلغ ال�سيب؟
منهم  الــراأي  واأُويل  يب  ال�سِّ تغليب  على  الكالم  اأُخــرَج  قلُت: 

والتدابري.
... والثامن واملائة

ِبي�ٌض, وهي �سيوفنا, ومن كان  الَفَرِق منا  اأن يريد: موا�سُع 
�سيفه مو�سَع خمافته مل يخف كما قال:

ــــيــــُعوخــــيــــٍل قــــد دلــــفــــُت لـــهـــا بــخــيــٍل ـــهـــم �ــــصــــرٌب َوجمِ حتــــيــــُة بـــيـــنمِ
األيم", ولو جاء به على  "فب�سرهم بعذاب  وكما قال تعاىل: 

الأ�سل لقال: )ِبي�ٌض معاقُلنا( كما قال اأع�سى بني تغلب:
ــنــا تمِ احَلَدُقاإنــــــا ملــــن تـــغـــلـــٍب قــــــوٌم مــعــاقــُل بمِي�ُض ال�صيوفمِ اإذا ما اْحَمرَّ

اخلب  ُيقام  كما  املخافة  مقام  املاأمن  ُيقيم  اأن  على  فهذا 
بالعذاب مقام الِب�سارة.

يف   ِ َجــنيرْ ــورْ امَل بني  يتفرق  ما  باملفارق  يريد  اأن  واملــائــتــان   ...
ها؛ لأنها ماء ينوره �سعاُع ال�سم�ض , فرييد:  ج وبيا�سُ البحراإذا متَوّ
اأن جي�سنا ي�سيل �سيل البحر, وله غوارُب واأعاٍل يتدفق كالأمواج 

ترتفع وتنخف�ُض, ويكون مثَل قول احل�سني بن احُلمام:
كاأنه عـــوٌد  الــطــَر  َينفي  غوارُب من بحٍر تفي�ُض �صواحُلْهبــاأرعــَن 

ن اجلبل قد مالأً الأر�ض فال  اأي: بجي�ض له اأنٌف متقدٌم كَرعرْ
موقع للطري فيها".
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كشف الظنون لحاجي خليفة
املوؤلف :

حاجى خليفة: هو م�سطفى بن عبد اهلل, عامل تركي جليل, 
عا�ض بني �سنتي )1017-1067هـــ(, ولد يف اإ�ستانبول, وحفظ 
جميدًا  اخلطِّ  ح�سَن  وكان  التاأليف,  يف  وبرع  وجــوده,  القراآن 
كتابًا,  ع�سرين  من  اأكــرث  ولــه  والفار�سية,  والرتكية  للعربية 

اأ�سهرها كتابه ك�صف الظنون عن اأ�صامي الكتب والفنون.
اأهمية الكتاب : 

عمل  هو  والفنون  الكتب  اأ�صامي  عن  الظنون  ك�صف  كتاب 
اأعظم الكتب  ببليوجرايف �سخم �سبيه بفهر�ست الندمي, وُيعدُّ 
اجتمع  فقد  مادًة؛  واأغزرها  ا�ستيعابًا  املو�سوع  هذا  يف  املوؤلفة 
فيه من اأ�سماء الكتب 14500 كتاب, ومن اأ�سماء املوؤلفني 9500 

موؤلف, وتناول فيه نحوًا من 300 علم وفن .
منهج الكتاب: 

يو�سح حاجى خليفة منهجه الذي اتبعه يف كتابه فيقول يف 
التكرار,  من  حذرًا  املعجمية  احلروف  على  "ورتبته  مقدمته: 
فكل  ترتيبًا,  والرابع  الثالث  اإىل  الأ�سماء  حروف  يف  وراعيت 
وتاريخه  م�سنفه  مع  حمله  يف  ذكرته  الكتب  من  ا�سم  له  ما 
ومتعلقاته وو�سفه تف�سياًل وتبويبًا. وما لي�ض بعربي قيدته باأنه 
العلوم  اأ�سماء  "واأما  يقول:  ثم  مرتجم".  اأو  فار�سي  اأو  تركي 

فذكرتها باعتبار امل�ساف اإليه فعلم الفقه مثاًل يف الفاء".
ويت�سح مما �سبق اأن حاجى خليفة رتَّب اأ�سماء الكتب والعلوم 
احلرف  الرتتيب  يف  وراعــى  الهجائي,  الرتتيب  وفق  كتابه  يف 
ا�سم  الكتاب  ا�سم  مع   ويذكر  وهكذا,  فالثالث  فالثاين  الأول 
للكتاب  و�سف  مع  باملوؤلف  موجز  بتعريف  م�سحوبًا  موؤلَفه 
احلرف  ترتيبها  يف  راعى  فقد  العلوم  واأمــا  ملو�سوعه,  وتبيني 

الأول من ا�سم كل علم منها. 
املزايا واخل�شائ�ض:

ميكننا اأن جنمل مزايا ك�سف الظنون فيما يلي : 
م�سدر ببليوجرايف يح�سر الرتاث العربي والإنتاج الفكري  	•
ع�سرة  بلغت  طويلة  زمنية  فــرتة  خــالل  العلوم  خمتلف  يف 

قرون, فكان بذلك اأ�سمل الكتب الببليوجرافية يف بابه.
الإ�سالمي مما  الفكر  الكتب يف  اأمهات  الظنون  حوى ك�سف  	•
بها  انفرد  ميزة  وهذه  والرتكية,  والفار�سية  بالعربية  ف  نِّ �سُ
اأ�سماء  ُعنيت بذكر  التي  الكتب  اإىل حد كبري عن غريه من 

الكتب واأ�سماء موؤلفيها. 
من  كثري  ن�سبة  عن  الك�سف  يف  كبرية  فائدة  ذو  الكتاب  	•

الكتب اإىل اأ�سحابها والتاأكد من ذلك.
التي  املعجمية  الطريقة  اتبع  فقد  التبويب  ح�سن  الكتاب  	•

فهر�سًا  منه  وجعلت  منه,  النتفاع  الباحثني  على  �سهلت 
�سخمًا �ساماًل يقدم عونًا كبريًا للباحثني.

وماهيته  العلم  فيها  تناول  طويلة  مبقدمة  يبداأ  الكتاب  	•
والتاأليف,  التدوين  اإىل  واحلاجة  العلوم,  واأق�سام  ومنزلته, 

وغري ذلك.
الطباعة والن�شر:  

نــ�ــســر املــ�ــســتــ�ــســرق غــو�ــســتــاف فــلــوجــل كــ�ــســف الــظــنــون يف 
ال�سرقية  الرتجمة  جلنة  نفقة  على  ُطبعت  جمــلــدات,   �سبع 
Oriental Translation Committee يف لندن, ما بني عامي 
1835 و1858م. وقد حقق فلوجل  الن�ض العربي, وترجمه اإىل 
التي  هذه  ن�سرته  يف  واعتمد  ال�سفحات.  اأ�سفل  يف  الالتينية 
ق�سى يف اإجنازها اأحد ع�سر عامًا على ن�سخ خطية من الكتاب 
املخطوطات  بفهار�ض  وا�ستعان  وبرلني.  وباري�ض,  فيينا,  يف 

ومبختلف املراجع من اأجل حتقيق اأ�سماء الكتب.
كما ن�سرته يف القاهرة دار 
احلديثة  امل�سرية  الطباعة 
)1274هــــــ/1857م(,  �سنة 
�ـــســـعـــادت  دار  ـــه  ـــرت ـــ�ـــس ون
ــة  ــن ــس � ــــول  ــــب ــــان ــــت ــــس اإ� يف 
)1310هــــ/1892م(, وُطبع 
ــاح  ــ�ــس اأيـــ�ـــســـًا مـــع ذيـــلـــه اإي
املكنون يف ثالث جملدات يف 
اإ�ستانبول بني عامي 1941-
طبعات  توجد  كما  1945م, 
اأخرى لهذا الكتاب يف اأوربا 

والعامل العربي.
اخت�شاره والتذييل عليه :

اخت�ساره  وحاولوا  الظنون  ك�سف  بكتاب  اهتموا  الذين  من 
حيث  احللبي,  النبهاين  العبا�سي  احل�سني  ال�سيد  الأ�ــســتــاذ 
اخت�سره من حيث اللفظ من جهة, وزاد فيهمن حيث املو�سوع 
اأ�سماء  من  الكثري  الكتاب  اإىل  اأ�ساف  وبذلك  ثانية,  جهة  من 
املوؤلفني واملوؤلفات, واخت�سار النبهاين للك�سف موجود بتمامه- 
بالتقايا-  الدين  �سرف  حممد  الت�سدير  �ساحب  يذكره  فيما 
مبكتبة يكي جامع باإ�ستانبول حتت رقم 815, وهو يحمل عنوان 
"وهو  الت�سدير:  �ساحب  ويقول  لــالآثــار(,  اجلامع  )التذكار 

ين�سب اىل ابن الندمي ح�سب قائمة املكتبة, وهو خطاأ"!
حممد  ال�سيد  له  ذيَّ من  واأول  ذيــول,  عدة  الظنون  ولك�سف 
1092هـــ,  �سنة  املتوفى  زاده,  بو�سنه  املعروف  اأفندي  عزتي 
الأ�ستاذ  له  ذيَّ كما  مطبوع,  غري  م�سودته  يف  الذيل  هذا  وبقي 
1189هـــ,  �سنة  املتوفى  اأفــنــدي,  اإبراهيم  جيلر�سيخي  عربة 

اجلزء الثاين من ك�سف الظنون طبعة فلوجل
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وال�سيد اأحمد طاهر اأفندي, ال�سهري بحنيف زاده, املتوفى �سنة 
كتاب  عنوان   5000 زهــاء  على  يحتوي  الذيل  وهــذا  1217هـــ, 
جديد لي�ض يف ك�سف الظنون, وا�سم هذا الذيل )اآثار نو(, وهو 

مطبوع.
بك,  حكمت  عــارف  الإ�سالم  �سيخ  الظنون  ك�سف  ــل  ذيَّ كما 
املتوفى �سنة 1275 هـ, اإل اأنه وقف يف تذييله عند حرف اجليم.
يف  املكنون  )اإي�ساح  كتاب  الظنون  ك�سف  ذيــول  اأهــم  ومــن 
وقد  ال�سالفة,  الذيول  جمع  لأنــه  الظنون(؛  ك�سف  على  الذيل 
وهو  هـ,    1339 �سنة  املتوفى  البغدادي,  با�سا  اإ�سماعيل  األفه 
واآثــار  املوؤلفني  لأ�سماء  العارفني  )هدية  كتاب  �ساحب  اأي�سًا 
�سدر  من  ابتداء  املوؤلفني  اأ�سماء  فيه  جمع  وقد  امل�سنفني(, 

الإ�سالم حتى زمانه مع ذكر اأ�سماء موؤلفاتهم.
واآغا  �سنجر,  �سائب  اإ�سماعيل  اأي�سًا  الظنون  ك�سف  ــل  وذيَّ
تعليقات  الــظــنــون:  ك�سف  )ذيـــل  بكتابه  الــطــهــراين  ب��زرگ 
وتقييدات(, وقد رتبه وهذبه واأ�ساف اإليه حممد مهدي ال�سيد 
اأ�سماء  يف  ر�سالة  اإىل  بالإ�سافة  اخلرا�ساين.  املو�سوي  ح�سن 
بن  اهلل  الظنون عبد  ك�سف  انتخبها من  وموؤلفيها,  امل�سنفات 
و�سماها  1309هـــ,  �سنة  املتوفى  املو�سلي,  الفي�سي  م�سطفى 
)فائدة الإخوان وعائدة الأعيان(, وقد حوت اأ�سماء 215 كتابًا 
من اأهم الكتب املتداولة عند العلماء يف علوم الآلة مرتبة على 

حروف املعجم.
موؤلفات واأبحاث:

ومن املوؤلفات والأبحاث التي ا�ستفادت من ك�سف الظنون:
مقداد  الظنون,  ك�سف  كتاب  من  الأندل�سي  الرتاث  م�سادر  	•

رحـــيـــم, املــجــمــع الــثــقــايف, 
اأبوظبي,الإمارات, 1999م. 
الأ�سولية  املوؤلفات  معجم  	•
ك�سف  يف  املبثوثة  ال�سافعية 
املكنون  واإيــ�ــســاح  الــظــنــون 
د.ترحيب  العارفني,  وهدية 
ربــيــعــان الــدو�ــســري, جملة 
ـــة,  ـــالمـــي ـــة الإ�ـــس اجلـــامـــع
والثالثون,  ال�ساد�سة  ال�سنة 
و121(,   ,120( ــعــددان  ال

1424هـ/ 2004م.
بحوث يف الرتبية من ك�سف  	•
ـــة اأجـــــزاء,  ـــع ــون اأرب ــن ــظ  ال
مكتبة  اإ�سحاق,  �سليمان  د. 

الأجنلو امل�سرية.

مقالت :
وقد ُكتب حول ك�سف الظنون 

العديد من املقالت منها:
على  والذيول  امل�ستدركات  	•
د.م�ساعد  الظنون,  ك�سف 

الطيار. 
الظنون  ك�سف  عن  ملحات  	•
 عن اأ�سامي الكتب والفنون, 

د. حممد زبري عبا�سي.
عن  الظنون  ك�سف  كتاب  	•
اأ�ــســامــي الــكــتــب والــفــنــون 
ــه الــعــثــمــاين حــاجــي  ــف ــوؤل مل
ال�سيد  حممود  د.  خليفة, 

الدغيم.
بغدادي  يخت�سرها  الظنون  ك�سف  من  معروفة  غري  ن�سخة  	•

من القرن الثالث ع�سر, اأ. د. عماد عبد ال�سالم روؤوف.
احلق,  دعــوة  جملة  الــظــنــون)1(,  وك�سف  خليفة  حاجي  	•

العدد )155(.
احلق,  دعــوة  جملة   ,)2( الظنون  وك�سف  خليفة:  حاجي  	•

العددان )156, و157(.
الظنون  ك�سف  املبثوثة يف  املالكية  الأ�سولية  املوؤلفات  معجم  	•

واإي�ساح املكنون وهدية العارفني, ترحيب الدو�سري.
ــاك ر�ــســالــة جــامــعــيــة )دكـــتـــوراه( نــوقــ�ــســت يف معهد  وهــن
حممد  جا�سم  جــواد  للباحث  بالقاهرة  العربية  املخطوطات 
والفنون  الكتب  اأ�سامي  عن  الظنون  )ك�سف  بعنوان  اجلنابي, 

من بداية كتاب الكاف اإىل نهاية الكتاب: حتقيق ودرا�سة(.
هذه  يف  املقالت  من  عدد  ن�سر  �سبق  اأنه  ذكره  يجدر  ومما 

املجلة حول ك�سف الظنون, وهي:
املخطوطات,  فهر�سة  واقع  من  الظنون  ك�سف  يف  نظرات  	•
 ,)59  ,  58  ,  57( الأعـــداد  يف  ن�سرت  مقالت  ثــالث  وهــي 
مبركز  املخطوطات,  ق�سم  مــن  مــاهــر,  اأحــمــد  اإعـــداد  مــن 

جمعة املاجد للثقافة والرتاث.
املطريي,  �سيخة  اإعداد  من  الك�سف,  مقدمة  عن  الك�سف  	•
للثقافة  املاجد  جمعة  مبركز  الوطنية,  الثقافة  ق�سم  رئي�سة 

والرتاث, العدد)68(. 

طبعة دار الطباعة امل�سرية احلديثة 
�سنة 1857

ال�سفحة الأوىل من ن�سخة خمطوطة 
من ك�سف الظنون ن�سخت �سنة 1109هـ

جمع واإعداد : عادل عبد الرحيم العو�شي 
باحث يف الرتاث واملخطوطات
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تاأليف : اإ�شحاق بن احل�شن بن اأبي احل�شني الزيات.
حتقيق ودرا�شة: د. عمرو عبد العزيز منري.

الطبعة الأوىل، 1440ه�/2019م.
عدد ال�شفحات: 252.

هذا الكتاب و�سف فيه موؤلفه الأر�ض وما فيها من الأقاليم 
ال�سبعة يف الطول والعر�ض اإىل اآخر املعمور من الربع ال�سمايل. 
واأقاليم الأر�ض اأق�سامها, والإقليم عبارة عن رقعة من الأر�ض 
اأقاليم  من  يجاورها  عما  متيزها  معينة  بخ�سائ�ض  تت�سم 

اأخرى. 
اأوله  وعر�ض  وعر�سه,  اإقليم  كل  طول  بذكر  املوؤلف  بداأ 
واأو�سطه من خط ال�ستواء, وعدد �ساعات نهاره, واأطول نهاره 
باملدن  بادئًا  امل�سافات  من  البلدان  بني  ما  ذكر  ثم  واأق�سره, 
ثم  املدائن,  اأ�سل  لأنها  ببغداد؛  يًا  مثنِّ ثم  املقد�سة,  الإ�سالمية 
يذكر اأوائل الأم�سار التي �سادها العرب. وقد اأ�سار اإىل بع�ض 
املدن والبالد التاريخية مثل الإ�سكندرية, ومدين, وقرطاجنة, 
وبلدان  ال�سام,  وبالد  العربية,  اجلزيرة  �سبه  وجنوب  ي�ض,  وِتنِّ

امل�سرق الإ�سالمي.
ومعظم الأماكن التي ذكرها اإ�سحاق بن احل�سن - كما يقول 
التجارة  لن�ساط  اأو مراكز  بحرية,  موانئ  الكتاب- هي  حمقق 

البحرية, اأو حمطات جتارية برية.
يتحدث  التي  ال�سعوب  بع�ض  حياة  لو�سف  الكتاب  ويتعر�ض 
عن بلدانها, وطرق معي�ستهم, وعاداتهم, وتقاليدهم, والكثري 

من العجائب التي ُتروى عنهم.
ومادة  املوؤلف,  منهج  فيها  و�سح  درا�سة  املحقق  اأعد  وقد 
حتقيقه  اإعادة  واأ�سباب  ال�سابقة,  الطبعات  ونقد  الكتاب, 
الكتاب. كما ذكر منهجه يف التحقيق والن�سختني اللتني اعتمد 
عليهما يف ذلك. وذيَّل الكتاب بثمانية ك�سافات حتليلية كا�سفة 
والقت�سادي  والتاريخي  واجلغرايف  احل�ساري  اجلانب  عن 

والجتماعي للع�سر الذي اأُلِّف فيه, وهذه الك�سافات هي:

1 – ك�ساف الآيات القراآنية.
2 – ك�ساف الأماكن والبلدان واملوا�سع وما يف حكمها.

3 – ك�ساف الأعالم.
يف  وما  والقبائل  والطوائف  واجلماعات  الِفَرق  ك�ساف   –  4

حكمها.
5 – ك�ساف اجلغرافيا والفلك.

6 – ك�ساف امل�سطلحات النوعية.
7 – ك�ساف امل�سطلحات القت�سادية.

8 – ك�ساف اأ�سماء الكتب.

ذكر األقاليم
واختالفها، وأحوالها وأبعادها عن خط االستواء، والمدن المشهورة فيها، 
وتذريع األرض، وَقْدِر المعمور منها، واختالف األزمان فيها، واختالف جهة 

ميل الشمس عن َسْمِت كل إقليم، وحركتها في البروج االثني عشر

ذكر الأقاليم
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مقتطفات من الكتاب: 
الهند: يف  الزابج  مدينة  "ذكر 

وملكهم  اأبواب,  اأربعة  ولها  �سور  وعليها  وهي مدينة عظيمة 
ُيقال لها �سلحان, وهي مدينة الزابج, وهي على  يعمر مبدينة 
م�سرية ع�سرين يومًا. وهم يحاربون الزجن, وُيعرف ببالد الهند 
والر�سا�ض,  الذهب  معادن  فيها  جبال  وبها  والف�سة,  الذهب 
ومنها يحمل الر�سا�ض اإىل البالد. ولهم دنانري يتعاملون بها, 

اأنهم  اإل  الرتك,  ي�سبهون  واأهلها  امللك,  �سورة  الدنانري  وعلى 
واأنواع ال�سندل و�سجر  القرنفل واجلوز  �سمر طوال, وعندهم 

الطيب.
ويف اأر�ض الهند الفيلة, وهم ي�سطادونها باأن يحفروا لها يف 
الأر�ض موا�سع يحيطونها باحل�سي�ض فت�سقط فيها فياأخذونها, 
اأهل  منها  في�سنع  ال�سني,  اإىل  ويحملونها  اأنيابها,  وياأخذون 

ال�سني احللي لن�سائهم. واأهل الهند فيهم اأهل علم وفطنة".

املوؤلف يف �شطور 
د.عمرو عبد العزيز منري : هو اأ�ستاذ تاريخ الع�سور الو�سطى امل�سارك , ع�سو هيئة التدري�ض يف عدد من اجلامعات 

العربية و م�سر, و كاتب واأكادميي متخ�س�ض يف العالقة بني التاريخ والفولكلور. 
ع�سو احتــاد ُكتـاب م�سر.

ع�سو اجلمعية امل�سرية للدرا�سات التاريخية.
ع�سو جمعية احتاد املوؤرخني العرب.

. )TIMA(ع�سو هيئة املخطوطات الإ�سالمية بكامبدج لندن
ع�سو اجلمعية امل�سرية للماأثورات ال�سعبية. 

ع�سو موؤ�س�ض نقابة املبدعني ال�سعبيني )م�سر( .
حاز عددًا من اجلوائز العلمية والأدبية والثقافية منها: 

والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة   - التاريخية  والدرا�سات  الرتاث  فرع  الثقايف,  لالإبداع  العربية  اجلائزة  	•"
)ALECSO(, تون�ض 2014م.

اجلغرايف. الأدب  درا�سات  فرع  2010م,  الرحالت  اأدب  يف  بطوطة  ابن  جائزة  	•
جائزة حتقيق الرتاث الأوىل من وزارة الثقافة عن حتقيق كتاب )فتوح البهن�سا الغراء على اأيدى ال�سحابة وال�سهداء(,  	•

القاهرة 2012م.
بن  عمرو  �سيدي  يد  على  املحرو�سة  م�سر  )فتوح  كتاب  حتقيق  عن  الثقافة  وزارة  من  الأوىل  الرتاث  حتقيق  جائزة  	•

العا�ض(, القاهرة 2016م.
ال�سعبية(.  م�سر  ثورات  تاريخ   ( كتاب  عن  )م�سر(  الأوىل  2012م  اجلمهورية  كتاب  جائزة  	•

الكويت 2008م. ونتاجهم(,  العرب  اأعالمه  واأ�سهر  الرحالت  )اأدب  كتاب  الرحالت عن  اأدب  ال�سباح يف  �سعاد  جائزة  	•
من موؤلفاته:

. الهجريني  وال�سابع  ال�ساد�ض  القرنني  خالل  ال�سعبي  واملوروث  الرحالة  كتابات  يف  والعمران  •	م�سر 
والفولكلور.  التاريخ  بني  والنيل  •	م�سر 

قراقو�ض(. وحكايات  اأحكام  يف  )الفا�سو�ض  كتاب  ودرا�سة  •	حتقيق 
ال�سريفني.  احلرمني  اإىل  الولتي  ُتِلّي   الُبرْ بكر  اأبي  بن  الب�سري  حممد  احلاج  •	رحلة 

امل�سلمني. املوؤرخني  كتابات  يف  مب�سر  املتعلقة  •	الأ�ساطري 
. املو�سلي  دانيال  لبن  اخليال  طيف  كتاب  •	حتقيق 



أعالم رحلوا

30

الشاعر عبد السالم بو حجر: 
الدكت��ور  ال�شاع��ر  ول��د 
حج��ر  ب��و  ال�ش��الم  عب��د 
يف بن��ي ب��و ف��راح باإقلي��م 
�شن��ة  باملغ��رب  احل�شيم��ة 
1955م، ورح��ل اإىل ت��ازة 
وعم��ل  ووج��دة،  وفا���ض 
يف مهن��ة التدري���ض، وكان 
كت��اب  احت��اد  يف  ع�ش��وًا 

املغرب. 
ُيَعدُّ واحدًا من ال�سعراء املغاربة الذين �ساهموا منذ �سبعينيات 
القرن املا�سي يف بناء الق�سيدة املغربية يف امتداداتها العمودية 
الإن�سان  لق�سايا  اأ�سعاره  يف  انت�ساره  عنه  وعرف  والتفعيلية؛ 
عامة واهتمامه اخلا�ض بالق�سايا الوطنية والقومية وبتفا�سيل 
احلياة اليومية, كما عرف بنزعته الرومان�سية الرقيقة وولوعه 

بالطبيعة.
العليا(,  اجلماليات  )�ساعر  لقب  على   2018 �سنة  ح�سل 
كما ح�سل على اجلائزة الأوىل يف امل�سابقة الدولية لل�سعر عن 
ق�سيدته )مقام القد�ض العايل(, وهي م�سابقة نظمتها وكالة 
بيت مال القد�ض ال�سريف بال�سرتاك مع موؤ�س�سة جائزة عبد 
العزيز �سعود البابطني لالإبداع ال�سعري, خالل احلفل اخلتامي 

لحتفالية القد�ض عا�سمة للثقافة العربية ل�سنة 2009م.
من موؤلفاته:

الأمل. •	اأجرا�ض 
املوت. خارج  عربي  •	اإيقاع 

الأطل�ض. •	قمر 
موعدًا. ع�سر  •	�ستة 

ال�سوداء. ال�سخرة  بعنوان  �سعرية  •	م�سرحية 
الهاء. مقام  على  •	الغناء 

وله يف مكتبة املركز ديوان �سعر واحد هو : اإيقاع عربي خارج 
املوت, ن�سرته دار عيون يف الدار البي�ساء, �سنة 1990م.

تويف رحمه اهلل تعاىل يف 1 يناير 2019م.

عائشة ليمو )بريدجيت هوني(:
ول��دت عائ�ش��ة يف دور�ش��ت الت��ي تق��ع جن��وب غرب 
اإجنل��رتا  يف ع��ام 1940م، با�ش��م بريدجي��ت ه��وين، 

مدر�ش��ة  يف  ودر�ش��ت 
ال�شرقي��ة  الدرا�ش��ات 
التابع��ة  والإفريقي��ة 
جلامع��ة لن��دن، ووا�شل��ت 
اهتمامه��ا بالتاريخ واللغة 
ث��م  ال�شيني��ة،  والثقاف��ة 
يف  الإ�ش��الم  اعتنق��ت 

الإ�شالم��ي  الثق��ايف  املرك��ز 
يف عام 1961 خ��الل �شنتها 

تاأ�شي���ض  يف  لحًق��ا  و�شاع��دت  الأوىل.  الدرا�شي��ة 
اجلمعي��ة الإ�شالمي��ة يف مدر�شة الدرا�ش��ات ال�شرقية 
والإفريقية، لت�شبح اأول �شكرترية لها، كما �شاعدت يف 

ت�شكيل احتاد اجلمعيات الإ�شالمية للطالب. 
وبعد تخرجها من جامعة لندن در�ست للح�سول على موؤهل 
واأثناء  اأجنبية,  كلغة  الإجنليزية  اللغة  لتدري�ض  عليا  درا�سات 
يدر�ض  كــان  الــذي  ليمو  اأحــمــد  ال�سيخ  التقت  بذلك  قيامها 
�سهادة  على  ح�سلت  اأن  وبعد  بــه.  وتزوجت  لندن  جامعة  يف 
يف  نيجرييا  يف  كانو  اإىل  انتقلت  التعليم,  يف  العليا  الدرا�سات 
اأغ�سط�ض 1966 للتدري�ض يف مدر�سة الدرا�سات العربية هناك, 
كلية  مديرة  من�سب  لتويل  نيجرييا  يف  ُكتو  �سُ اإىل  انتقلت  ثم 
البنات احلكومية, واأ�س�ست مع زوجها ال�سيخ اأحمد ليمو الذي 
كان قا�سيًا �سرعيًّا كبريًا يف حمكمة ال�ستئناف يف ولية نيجر 
العديد  يف  يعمل  الآن  اأ�سبح  الذي  الإ�سالمي  التعليم  �سندوق 
من الوليات النيجريية ولديه مكاتب ومكتبة ومدر�سة ابتدائية 
وثانوية ومركز لتعليم الكبار من الن�ساء. وكانت عائ�سة ع�سوًا 
البحوث  جمل�ض  اأن�ساأها  التي  الإ�سالمية  الدرا�سات  جلنة  يف 

الرتبوية النيجريي.
ويف عام 1985م اأ�ّس�ست ليمو احتاد جمعيات املراأة امل�سلمة يف 
نيجرييا )FOMWAN( مع ن�ساء م�سلمات اأخريات, وانتخبت 

كاأول )اأمرية وطنية( لها. 

عبد ال�سالم بوحجر

عائ�سة ليمو

أعالم رحلوا
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موؤلفاتها يف مكتبة املركز:
 Islamic Council of( من من�سورات ,Woman in Islam 	•

Europe( يف لندن, �سنة 1978م.
نظرية التطور يف الإ�سالم, من من�سورات الحتاد الإ�سالمي  	•
العاملي للمنظمات الطالبية بالكويت, �سنة 1404هـ/1984م.
من   )A critical look at the theory of evolution( 	•
الطالبية  للمنظمات  العاملي  الإ�سالمي  الحتــاد  من�سورات 

بالكويت, �سنة 1990م.
توفيت رحمها اهلل تعاىل يف 5 يناير 2019م.

الروائي رافائيل سانشيز فيرلوسيو:
ولد الروائي وكاتب املقال والفقيه اللغوي الإ�شباين 
1927م،  �شنة  روم��ا  يف  فريلو�شيو  �شان�شيز  رافائيل 
لو�ض  دي  فيالفرانكا  الي�شوعية  املدر�شة  يف  ودر���ض 

تخ�ش�ض  ث���م  ب����ارو�����ض، 
لح��ق��ًا يف ف��ق��ه ال��ل��غ��ة يف 
والآداب  الفل�شفة  كلية 
كمبلوتن�شي  ب��ج��ام��ع��ة 
ح�شل  اأن  اإىل  مب���دري���د 
من  الدكتوراه  درجة  على 

اجلامعة ذاتها.
كان فريلو�سيو ع�سوًا باملجمع 

يف  و�ــســارك  مــدريــد,  يف  اللغوي 
تاأ�سي�ض املجلة الإ�سبانية, ون�سر مقالت يف العديد من ال�سحف 
الإ�سبانية, وح�سل على عدد من اجلوائز ال�سحفية مثل جائزة 
التعبري  حرية  عن  لدفاعه  لل�سحافة؛  ثريوثيدو  فرانثي�سكو 
)1983م(, وجائزة جمتمع مدريد )1991م(, وجائزة ماريانو 

دي كابيا لل�سحافة )2002م(.
األـــف بع�ـــض املجموعـــات الق�ص�صيـــة مثـــل: القلـــب الدافئ, 
والأ�سنـــان والبارود, وغريهمـــا, وكانت اآخـــر اأعماله جمموعته 
الق�س�سية )اخليكو(, وُتَعدُّ روايته نهر اخلاراما, املن�سورة �سنة 
1955م, اأكـــرث اأعماله �سهرة, وواحدة من الأعمال الأكرث اأهمية 
يف تاريـــخ الأدب الإ�سباين فيما بعد احلـــرب الأهلية الإ�سبانية,  
وهـــي رواية ذات طابع واقعي, حازت جائزة نادال عام 1955م, 

وجائزة النقد الروائي الإ�سباين عام 1957م.
ولـــه يف مكتبـــة املركـــز كتـــاب واحـــد هـــو : �سيـــف الثلـــوج, 
الثقافـــة  وزارة  ون�سرتـــه  الأطر�ـــض,  من�ســـور  رمي  ترجمتـــه 
بالإ�سبانيـــة  الأ�سلـــي  وعنوانـــه  1994م.  �سنـــة  دم�ســـق   يف 

 .)El huesped de las nieves(
تويف يف 1 اإبريل 2019م. 

المؤرخ محمد محفل:
ول��د امل��وؤرخ والآث��اري حمم��د حمف��ل يف حل��ب �شنة 
1928م، وح�شل على اإجازة يف الآداب يف ق�شم التاريخ 
�شن��ة 1953م، ث��م ح�ش��ل عل��ى املاج�شت��ري يف التاري��خ 
م��ن جامع��ة باري���ض، والدكت��وراه م��ن جامع��ة جنيف 

ب�شوي�شرا.
دم�سق,  جامعة  يف  ــض  دّر�
وعــمــل اأ�ـــســـتـــاذًا زائـــــرًا يف 
عّمان,  الأردنية يف  اجلامعة 
�سر  اأمــــني  من�سب  و�ــســغــل 
العربي,  التاريخ  كتابة  جلنة 
ــــر جمــلــة  ورئــــيــــ�ــــض حتــــري
الفرتة  يف  تاريخية  درا�سات 

من 1994-2003م.
مكتبة  يف  م��وؤل��ف��ات��ه 

املركز:
تــاريــخ  الـــرومـــان:  تــاريــخ  	•

اإيطالية وروما حتى ع�سر الفتوحات الكبى, 1972م. 
1973م. الالتينية,  اللغة  اإىل  املدخل  	•
1979م. الآرامية,  اللغة  اىل  املدخل  	•

وعلق  ترجمه  ؛  اأول�سومر  بوجن  تاأليف  من  العرب,  اأ�سالفنا  	•
عليه حممد حمفل, 1995م.

الفكرية  الندوة  واأبحاث  درا�سات  واإبــداع:  ح�سارة  ال�سام  	•
اأقيم  والذي  واإبــداع(,  ح�سارة  )ال�سام  ملهرجان  امل�ساحبة 

يف دبي من 13-17 نوفمب 2005م.
تويف يف 2 يناير 2019م. التقت

رافائيل �سان�سيث فريلو�سيو

حممد حمفل

حممد حمفل يهدي كتابه اإىل نبيه عاقل �سنة 1973
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أمير الشعراء

يا اأكرثي واأقليللحنني بقيةمر�سى الوداد

شيخة المطيري

تفوز بالمركز الثاني في "أمير الشعراء"

دواوين شيخة المطيري المطبوعة

األــقــى الــدكــتــور حممد كــامــل, مــديــر املــركــز, كلمة بهذه  وقــد 
الأ�ــصــتــاذة  املــركــز بح�صول  اأ�ــصــرة  فــرحــة  عــن  فيها  عــرّب  املنا�صبة, 
�صيخة املطري على املركز الثاين يف هذه امل�صابقة, كما عرب عن 

فخر املركز بهذه املوهبة الإماراتية ال�صابة.
ق�صم  2004م يف  عام  باملركز  العملية  �صيخة حياتها  بــداأت  وقد 
املخطوطات, حيث كانت تعمل يف فهر�صتها, ثم تدرجت فيه حتى 

اأ�صبحت رئي�صة ق�صم الثقافة الوطنية.
لل�صيد  �صكرها  املطري عن  �صيخة  الحتفال عربت  ويف ختام 
املركز  �صكرها لأ�صرة  املركز, كما عربت عن  املاجد, رئي�ض  جمعة 

وزمالئها على هذه اللفتة اجلميلة.
اأمــر  م�صابقة  يف  األــقــيــت  الــتــي  املــطــري  �صيخة  ق�صائد  مــن 

ال�صعراء:
عِر اأَْبَعُده اأجمُل ال�شِّ

واأخــــــرى تبعُدو�ــصــٌم يــلــوُح عــلــى يــــديَّ ومــوعــُد تــدنــو  وقــ�ــصــيــدة 
رحاُلهْم ُت�َصدُّ  غابوا  َمــْن  ـــاقـــفمِ حـــنـــظـــٍل اأتـــنـــهـــُدوخياُم  واأنــــــــا كـــن
الــهــوادجمِ ريَحهْم غـــابـــوا فــــــاأيَّ قــ�ــصــيــدة �ــــصــــاأردُد؟ واأ�صمُّ من رمــلمِ 
ـــُه ُين�صُديــحــبــو عــلــى فــمــَي الـــكـــالُم كـــاأنَّ الــ�ــصــفــيــفــةمِ  ــه  بــلــثــغــتمِ طــفــٌل 
عُر ما ال�صعُر الذي َحلََمْت بهمِ اأنـــثـــى الــغــيــابمِ وبــحــُرهــا يــتــمــرُدوال�صِّ
ــهمِ يــزهــُدوخــلــيــُلــهــا خـــلـــتمِ الــــديــــاُر بــنــاأيمِ بــو�ــصــلــي  ـــــلٍّ  خمِ ـــــْن  ممِ اأواُه 
ويــبــوُح مــن كــحــلمِ الــكــالممِ املمِــــْرَوُدو�ــصــٌم يــلــوُح على الــعــيــونمِ وُبــــْرَدٌة
ق�صيدٌة يّف  الأنـــفـــا�ـــَض  ــُر  ــفِّ ــ�ــصَ ـــــــــواأَدوُت ــــــــــــولدةمِ ُت ـــهـــا قــــبــــَل ال لـــكـــنَّ

جاِج وحُي الزُّ
ُب�ــصــمــاوؤَك اآيــــاٌت وعــيــنــاَك َمــْذَهــُب ـــرمِ بــقــلــٍب يف هــــواَك ُيـــَعـــذَّ َفـــاأَ�ـــصْ
يمُتَك اجلفا َنْحَو عينيَك ي�صعُب يراَك ع�صيَّ الو�صلمِ �صمِ وكلُّ طريٍق 
بـــكـــلِّ �ـــصـــمـــاواتمِ الـــهـــوى اأتــقــلــُب يقولوَن: ليلى يف العراق, وها اأنا
ُحْزَننا  اأرقـــُب  املــــراآةمِ  على  ْبُه عينيَّ ُتعَرُب؟وقــفــت  متى يا مرايا �صمِ
لغربتي نــايــاً  املــــــراآةمِ  اأنا حلُن َمْن غابوا  فمن بي �صيطرُب ؟واأ�ــصــمــُع يف 
همِ قمي�صمِ ريــــَح  ـــــراآةمِ  امل يف  ـــُم  ُمْتَعُبواأر�ـــص ال�صوُق  ه  هدَّ قلٌب  ليب�صَر 
خليلمِنا عــــَن  املـــــــراآةمِ  يف  واأ�صرُب من جذرمِ الُهياممِ وت�صرُبواأر�ــــصــــُم 
)اأغالُب فيها ال�صوَق وال�صوُق اأغلُب(واأكتب من وحي الزجاج ق�صيدًة

احتف��ل مرك��ز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بفوز ابنة املركز ال�شاعرة �شيخة املطريي، رئي�شة ق�شم الثقافة الوطنية، وذلك 
ي��وم الأح��د 7 اإبري��ل 2019م، حي��ث اجتمع املوظف��ون لتهنئتها وباركوا له��ا هذا الفوز الثمني ال��ذي جعل منه��ا اأول امراأة تفوز 

باملركز الثاين يف امل�شابقة ال�شهرية "اأمري ال�شعراء" يف مو�شمها الثامن.
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