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عبد اهلل الهدلق  الموسوعٌي األديب تغريدات الشيخ 

  (1434 صفر 26 إلى الثالثاء 1433 شواؿ 9من االثنين  )

 

. كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كصحبو..  بسم اهلل  -1

. استجابة كشوقا- كلكم الفضل بعد اهلل -  عدت -2

كىو منتخبات عالية انتخبها من عيوف الشعر العربي " عرائس كشياطين "  في كتاب العقاد -3
.  ال بٌد للناس من الناس//العٌز في العزلة لكنو : كرد ىذا البيت 

عسى أف أكوف عند حسن ..  كاهلل إني لفي شوؽ إليكم ، كخجل منكم لكريم االستقباؿ ىذا -4
. ظنكم

بعت :  أحد أحبابي ممن اتفقت معو على الخركج من تويتر أرسل إلي من مكتبتو يقوؿ -5
 ! القضية أيها الرفيق

. ميخائيل نعيمة..  ابتعدت عن الناس حتى أقترب منهم -6

 حين يحطم فرد ٌما بعض القواعد في محاكلة إليجاد نمط حياتو الخاص يسيرعكس تيار -7
. فوندا..النظاـ القائم؛ فال يعود أماـ المجتمع إال أف يحطم ىذا الفرد

من االعتذار إلى القارلء - على امتداد حركة التأليف العربي  - ييكثر مؤلفونا  (9 – 8) 
                                     . كاسترحامو لتجاكز ما قد يراه من عيب أكخلل في التأليف

من تبلبل الحاؿ كتشتت الذىن كضعف الخاطر كنقص : كيعتذر مؤلفونا عن ذلك بشتى األعذار 
ألم تكن ىذه األعذار مدعاة ليطلب المؤلف من القارلء أف ينقده كيستدرؾ عليو بما ... البشر 

يصلح من مؤلفو بدؿ أف يطلب منا أف نسامحو كنتجاكز عن أكىامو؟ أـ ىي العقلية الشرقية التي 
ال تخشى شيئا كما تخشى النقد؟ 



2 

 

 إف كثيرا من الكتاب يفكركف في أثناء عملية الكتابة ال قبلها كالقلم عندىم ىو الذم يبدع -10
. سومرست مـو.. الفكرة 

 ألننا نعرؼ الظركؼ التي البست أفعالنا ؛ فإنو يسهل علينا أف نبرر من تصرفاتنا ما ال نبرره -11
. سومرست مـو.. من تصرفات اآلخرين 

كىو السيرة الذاتية للركائي المشهور سومرست مـو من أمتع ما " عصارة األياـ "  كتاب -12
. ترجمة حساـ الخطيب. قرأت كال سيما في حديثو عن عالقتو بالكتابة 

القوؿ في " ذكره الجاحظ في كتابو  "كقد تصدـ الدابة الدابة فيموت الراكباف كالمركوباف  " -13
 ! حوادث السير قديمة إذف" .. البغاؿ 

 يجمع مؤرخو اآلداب الغربية على أف المقالة األدبية الحديثة عرفت سبيلها إلى الحياة على -14
 (. 1952ت  )يد الكاتب الفرنسي ميشيل دم مونتين 

جنة " كتاب الدكتور زكي نجيب محمود :  من الكتب األصوؿ في فن المقالة األدبية -15
. فن المقالة" ، ككتاب الدكتور محمد يوسف نجم " العبيط 

 .  في قليل من الناس ككثير من الكتب ؛ ما أجمل ىذا لو استجابت الحياة-16

.  ليس من العيب أف يغير المرء آراءه ؛ إنما العيب أف يغير المرء مبادئو-17

الخط الحديدم الحجازم ، المشركع العمالؽ للسلطاف عبدالحميد :  بين يدم كتاب -18
. 1432للدكتور متين ىوالكو ، ترجمة محمد صواش ، دار النيل .. الثاني 

 حظي خط حديد الحجاز بأىمية كبيرة جدا بين الخطوط العالمية في كقتو كقد أبدت -19
 .. بريطانيا اىتماما بالغا بو ، حيث تتبعت كل مراحل إنشائو

 استعانت بريطانيا في تتبع إنشاء خط الحجاز بتقارير القنصل البريطاني كمساعديو ، كقد -20
. استمد الدكتور متين ىوالكو مادة كتابو من األرشيف الريطاني
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 من أكثر التقارير دقة في تتبع مراحل إنشاء خط حديد الحجاز ما كاف يرسلو لإلنكليز -21
 ! خيانة الخبراء.. مهندساف بارعاف يعمالف في إنشاء الخط نفسو 

 بلغ مجموع تكلفة خط حديد الحجاز ثمانية ماليين جنيو تحملت الدكلة قدرا من المبلغ -22
. كالباقي جمع من حملة تبرعات دعت إليها الدكلة العثمانية

القرض الخارجي الذم - رغم كل المحاكالت -  لقد رفض السلطاف عبدالحميد الثاني -23
.  إسماعيل الذم دمر اقتصاد بلده بحفر القناةمعرض عليو ، كلم يكن كالخديو

كم بعد عمل شاؽ استمر 1464 كبلغ طولو 1908 افتتح خط حديد الحجاز رسميا في -24
.  كم5792ثماني سنوات معجزة ، ثم تتابع العمل سنوات أخرل حتى بلغ طولو 

 لم يشغل خط الحجاز إال عشر سنوات ثم تعطل العمل بو شيئا فشيئا بسبب قياـ الحرب -25
. العالمية األكلى كالحمالت التخريبية التي قاـ بها لورانس كأتباعو

 كاف خط حديد الحجاز فكرة مذىلة كعمال جبارا قصد منو ربط أجزاء العالم اإلسالمي ، -26
. كىومشركع سياسي كعسكرم كديني كبير نسي اليـو فما عاد إال أطالال

من  " المشركع العمالؽ للسلطاف عبدالحميد الثاني- الخط الحديدم الحجازم "  كتاب -27
. كتاب مشج كماتع.. ص مع ملحق بالصور 273تأليف الدكتور متين ىوالكو 

أف التنمية ما تزاؿ في تصاعد مستمر ، ىذه التنمية يصيبها :  من األخطاء التنموية الشائعة -28
 . ما يصيب التاريخ من أدكاء كعلل

" عبداهلل بالخير يتذكر "  األستاذ عبداهلل بالخير كاف من رجاالت الدكلة ، بين يدم كتاب -29
.  ص558 في 1431حوار كإعداد خالد باطرفي الطبعتو الثانية

نشرىا  " علماء نجد " لشيخنا العالمة حمد الجاسر استدراكات نفيسة على كتاب البساـ -30
. في تسع كعشرين حلقة في جريدة الرياض ليت أف مؤسستو تصدرىا في كتاب
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 كاف سيد قطب رحمو اهلل من أكائل من أشاد بعبقرية نجيب محفوظ الركائية في مقاؿ لو -31
  .1944 نشره سنة"كفاح طيبة " نشره في مجلة الرسالة عن ركاية محفوظ 

" الرجل كالقمة "  ككنت أتمنى أف أقف على ىذه المقالة حتى قرأتها قبل أياـ في كتاب -32
 .1989ر سنة كىو مجموع بحوث كدراسات عن محفوظ لفاضل األسمر صد

 ىالني ما في المقالة من فرعونية صارخة كرحت أقارف بينها كما كتبو سيد فيما بعد في -33
. مواضع شتى من ظاللو عن موسى كفرعوف فتعجبت كيف يغيرنا المعتقد

الشعير " كىو بمعناه في أمثاؿ العرب .. شعير ماكوؿ مذمـو :  من األمثاؿ الجميلة للعامة -34
. ضرب ىذا المثل لكل من ينتفع بو كيجازل بالقبيح" يؤكل كيذـ 

ألفو في الرد على الصفدم ، " خبز الشعير "  البن نباتة المصرم الشاعر مؤلف عنوانو -35
 ! حيث إف الصفدم سرؽ من أشعار ابن نباتو ثم تهجم عليو

ىناؾ ابن " .. ابن نباتة " يخلط بعض القراء بين ثالثة من األعالـ كل يقاؿ لو  ( 59 – 36) 
                         . نباتة صاحب الخطب ، كابن نباتة السعدم الشاعر ، كابن نباتة المصرم

الذم ينسب لو التفسيم المكتبي المشهور ؛ يظنو ىو " ديوم " كثير من القراء يظن أف 
                                       . الفيلسوؼ التربوم البراجماتي جوف ديوم ، ىما شخصاف مختلفاف

كبين الشاعر  "األخطل الصغير " يخلط بعض القراء بين الشاعر اللبناني بشارة عبداهلل الخورم 
 ".                                                             الشاعر القركم" اللبناني رشيد سليم الخورم 

كيخلطوف بين محمد األمين الشنقيطي نزيل الزبير كىو الذم تزكج تقي الدين الهاللي ابنتو كبين 
                                                .محمد األمين الشنقيطي صاحب أضواء البياف نزيل المدينة

كيخلطوف بين محمد حسين ىيكل السياسي كاألديب كالمؤرخ كىو المتقدـ كبين معاصرنا محمد 
                                                                                        . حسنين ىيكل

                       .كيخلطوف بين القرطبي المفسر كالقرطبي صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم
كيخلطوف بين الدارمي صاحب الرد على بشر المريسي كبين الدارمي المحدث الكبير صاحب 

 . السنن
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كيخلطوف بين ياقوت الحموم صاحب معجم البلداف كمعجم األدباء كبين ياقوت المستعصمي 
                                                                                   . الخطاط المشهور

كيخلطوف بين محمود شاكر صاحب التاريخ اإلسالمي كالتواريخ المطبوعة كبين العالمة الكبير أبي 
                                                                            . فهر محمود محمد شاكر

 " بالتاء" كيخلطوف بين ابن حجر العسقالني صاحب فتح البارم كبين ابن حجر الهيتمي 
 . صاحب مجمع الزكائد- بالثاء - كبين الهيثمي - بالتاء - كيخلطوف بين ابن حجر الهيتمي 

كبين الحصرم مؤلف الكتاب المشهور " ياليل الصٌب " كيخلطوف بين الحصرم صاحب قصيدة 
                                                                                        . " زىر اآلداب" 

كيخلطوف بين محمد الطاىر ابن عاشور المقاصدم كالمفسر الكبير كبين ابنو محمد الفاضل ابن 
                                              ! عاشور كالفرؽ بينهما في السن قليل كقد توفي االبن أكال

 . كبين حفيده محمود شكرم األلوسي" ركح المعاني " كيخلطوف بين األلوسي المفسر صاحب 
المشهورة التي كانت - سورية كليست لبنانية - كيخلطوف بين غادة السماف األديبة السورية 

                                         . كبين غادة أك غادا فؤاد السماف شاعرة كمؤلفة! جميلة 
يخلطوف بين المراغي المفسر كالمراغي شيخ األزىر لو تفسير ! المراغيوف سبعة إخوة أك ثمانية 

                                                   ! ىؤالء يحتاجوف مسؤكؿ تعداد يفرؽ بينهم! كىما أخواف
كيخلطوف بين الشيخ بخيت المطيعي الفقيو الكبير كبين نجيب المطيعي الذم أكمل المجموع 

                                              ! كىو دكف األكؿ ، كاألخير كاف نصرانيا فأسلم رحمهم اهلل
                     . كيخلطوف بين صاعد صاحب كتاب الفصوص كبين صاعد صاحب طبقات األمم

كالسخاكم المعركؼ صاحب الضوء " سفر السعادة " كيخلطوف بين السخاكم صاحب كتاب 
                                                                                         . تلميذ الحافظ ابن حجر

كحي القلم " يخلطوف بين الرافعي األديب الكبير صاحب .. كمن يعرؼ بالرافعي في عصرنا أربعة 
                                                                             . كبين الرافعي مؤرخ مصر" 

                                 . كيخلطوف بين أبي أحمد العسكرم كبين أبي ىالؿ العسكرم



6 

 

كيخلطوف بين أبي حنيفة الدينورم الذم يرد اسمو في كتب اللغة صاحب كتاب النبات كبين 
                                                                                       . اإلماـ أبي حنيفة

كبين الليث " كقاؿ الليث " كيخلطوف بين الليث بن المظفر الذم يرد اسمو في كتب اللغة كثيرا 
                                                    . كىذا الخلط كقع فيو كثير من األكابر! بن سعد 

مصطفى جواد كجواد علي كعلي جواد الطاىر : كيخلطوف في علماء العراؽ المعاصرين بين 
 ! كناجي حسن كىالؿ ناجي كناجي معركؼ

: يقوؿ - ! كىو ثقيل الدـ في الجملة لكن ربما يخٌف أحيانا-  أرسل إلٌي أحد األحباب -60
 ! الرتوتة مفيدة لكن إذا كثرت مٌلها الناس كالموعظة إذا طالت

لست عالما لكن ابني خالد رفض .. أزىد الناس في العالم أىلو كخاصتو :  قاؿ الجاحظ -61
  :(العريفي أحسن: أف يتابعني ، يقوؿ 

 الحقيقة أني ال أحب أف يتابعني الخاصة من أىلي كقرابتي ؛ أحس بشيء من الرقابة تمنعني -62
 . من االنطالؽ أحيانا

ألنهم يركنو - كإف كاف على شيء من العلم أك الثقافة -  لعل األىل يزىدكف في كالدىم -63
 ! على حقيقتو بال رتوش

ىل الشيخ موجود ؟  : قبل سنوات اتصل على الهاتف الثابت شخص فرد عليو ابني فسألو-64
 ! فيو كاحد يقوؿ الشيخ موجود: فذىب ابني إلى كالدتو يضحك كيقوؿ 

 .  اإلنساف كائن نمطي-65

 كما أف في المقاكلين من ال يحسن إال ىدـ المباني ؛ فكذلك في الكتاب من اليحسن إال -66
 . التتبع كالتنقص كالهدـ

كاف ينشرىا في " شذرات الذىب "  لألستاذ أحمد الغزاكم رحمو اهلل اختيارات بعنواف -67
 . لعدة سنوات ، ثم نشرتها المجلة في مجلد ضخم" المنهل " مجلة 
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 ليس لما كاف ينتخبو الغزاكم من كتب التراث قيمة كبيرة ، إنما القيمة فيما كاف يذكره من -68
 . األحواؿ التاريخية كاالجتماعية عن الحجاز ففيو نفائس

أف أىل بخارل سكنوا الطائف منذ القدـ كلم يسكنوا مكة ؛ " شذراتو "  ذكر الغزاكم في -69
 . ألف الطائف تشبو بالدىم في طبيعتها كىوائها

فهد :  ىناؾ في تاريخ الكويت ثالثة من الشعراء الكبار كل كاحد منهم قد أفرد بتأليف -70
 . العسكر ، صقر الشبيب ، محمود شوقي األيوبي

للدكتورة نورية الركمي " حياتو كتراثو الشعرم عرض كنقد - محمود شوقي األيوبي "  كتاب -71
. 1982الطبعة األكلى ، .. 

الطبعة األكلى ، .. لعبداهلل زكريا األنصارم " صقر الشبيب كفلسفتو في الحياة "  كتاب -72
1975 .

 كلعبداهلل زكريا األنصارم كتاب عن فهد العسكر اشتريتو كضاع ، ثم اشتريتو مرة أخرل -73
 ! كقرأتو ثم ضاع

 .  في كلمة مرسي إشارة كاضحة إلى أنو ال مستقبل للشيعة في مصر-74

 .  حكمت الدكلة الفاطمية مصر سنوات طويلة ، كزالت كليس لها في أىل مصر أثر يذكر-75

، " اقتراح القريح "  ألبي الحسن الحصرم القيركاني ديواف يعد في نوادر التأليف عنوانو -76
 .  بيت على حركؼ المعجم2600رثى بو الحصرم كلده عبدالغني في 

للحصرم القيركاني ، الديواف بتمامو في رثاء ابنو ، صدر عن " اقتراح القريح "  ديواف -77
 . 1974الشركة التونسية بتحقيق المرزكقي كالجيالني ، ط 

صدر عن مركز فهد " ركاد كمعاصركف "  ألحمد حسين الطماكم كتاب جميل عنوانو -78
 .  ، يركز فيو على الشخصيات التي ظلمها القراء1433الدبوس كدار البشائر 
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، في 1986للدكتور محمد رمضاف عبداهلل ، بغداد " الباقالني كآراؤه الكالمية "  كتاب -79
. الباقالني من عظماء اإلسالـ.. الكتاب ندرة كحصلت على صورة منو 

 مصادر األدب النسائي في العالم العربي الحديث ، للدكتور جوزيف زيداف ، المؤسسة -80
. من أكفى الكتب في حصر نتاج المرأة..العربية للدراسات كالنشر 

أعتقد أف أكثرىا ارتزاؽ ..  ال أحب كتب تطوير الذات كفي مدكنتي تغريدات كثيرة عنها -81
 . على كىن اإلرادة ، كموضة معرفية ستنحسر قريبا

 .  أعتقد أف غادة السماف من أكبر األديبات المعاصرات-82

مذكرات طبيب لنجيب محفوظ ، مذكرات كرد علي ، سبعوف :  من أفضل السير الذاتية -83
. ميخائيل نعيمة ، سوانح الشيخ الجاسر ، مذكرات عارية ألبي النجا

 .  للدكتور عبدالفتاح الحلو دراسة رائدة عن الشريف الرضي-84

 أفضل تحقيق لنشوار المحاضرة نشرة عبود الشالجي ، كنشرة صادر لمعجم البلداف ىي -85
 . المعتمدة عند أىل العلم

 .  الجوائز قد ينالها من يستحق ، كلكنها ال تنصف أىل زمنها-86

" .. اسم الوردة  " قد تأثر كثيرا بأمبرتو إيكو في ركايتو المذىلة" عزازيل "  زيداف في ركايتو -87
 . ىي محاكلة أطفاؿ بالمقارنة بهذه الركاية

: تحدث في بحث لو منشور في مجلة العرب عن - رحمو اهلل -  أظن أف شيخنا الجاسر -88
 . قلب القاؼ إلى غين في النطق

 . من أنفس كتب التراجم الذاتية" حياتي "  سيرة أحمد أمين الذاتية -89

للسخاكم من أجٌل كتب التراجم في تراثنا العربي ، نشره حساـ " الضوء الالمع "  كتاب -90
 . الدين القدسي نشرة سقيمة ، كسمعت أنو يحقق ىذه األياـ
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 أفضل نشرة لكامل ابن األثير نشرة عمر تدمرم ، كأما البداية كالنهاية فالتحقيق الذم صدر -91
 . بإشراؼ التركي

خلع عليها ما " التابو " جراءة األنثى على ..  أظن أف مستغانمي أعطيت أكبر مما تستحق -92
 . ال تملكو فنيا

 . من السير الذاتية الجميلة" على الجسر "  سيرة بنت الشاطىء -93

! ثرثار الصحفيين..  أنيس منصور ممن انخدعت بقراءتو -94

 الجاحظ ، التوحيدم ، أبو الفرج األصفهاني ، الشدياؽ ، العقاد ، طو حسين ، ماركف -95
. ال غنى للمثقف عن تراثهم.. عبود ، المازني ، الرافعي ، زكي مبارؾ 

ال أدرم ما الذم ..  ال أستطيع أف أنكر أف عبدالرحمن منيف ركائي لو جمهوره كمحبوه -96
 . يصرفني عن إكماؿ كتبو إذا ما شرعت في قراءتها

 ذكريات الشيخ علي الطنطاكم جيدة ، لكنها خرجت عن حدكد السيرة الذاتية لتكوف -97
 . تاريخا لتلك المرحلة ، مثلها مثل مذكرات القرضاكم

أكثره كذب ، حدثني بذلك من كاف يحضر " صالوف العقاد "  كتاب أنيس منصور عن -98
 ! العقاد في صالوف أنيس منصور: لو سمى كتابو : قيل .. صالوف العقاد 

.. خواطر كذكريات األستاذ الحسوف من أمتع كتب السير في المكتبة السعودية ..  نعم -99
. حافل كثرم

 !  دكرات للقراءة السريعة في مجتمع ال يقرأ-100

أظن أنو الجنس ..  ما سر فتنة القراء بالركايات ؟ أتحاشى الرد على أسئلتها فتزداد -101
. األدبي األكثر انتشارا ، أصبحت الركاية ىي ديواف العرب المعاصر

 .  علماء كمفكركف عرفتهم للمجذكب من أجود الكتب في تراجم أىل العلم المعاصرين-102
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ىذه ..  ال أظن أف في لذاذات ىذه الدنيا لذة تعدؿ لذة مذاكرة العلم كمطارحة الفوائد-103
 . األياـ المادية البائسة أفسدت متعة العلم كبهجة المثاقفة

 أكؿ ما ابتدأت القراءة كاف أحد أقاربي يسخر مني كثيرا، ثم دارت األياـ فقاؿ لي في -104
. ال تحفل بالمخٌذلين! العفو طبعا أستفيد من مثلك : أحد المجالس

كيكثر " .. للتابو " كالخوض فيو ىو كسر .. ىو الممنوع كالمعيب كالمقدس :  التابو -105
 . استخداـ ىذا المصطلح في النقد الحديث

 يؤلمني أف أرل أعالما أفذاذا من أمتنا لم يأخذكا حقهم من الشهرة كذيوع  (126 – 106) 
                                                 . كفاء لهم سأذكر بعضا منهم كأسعد باالستفسار كالمشاركة.. االسم 

األديب كالناقد كالصحفي : من أعالمنا ممن لم يأخذ حقو من الشهرة كالوفاء كذيوع االسم 
غير الساؽ على - ق من أبرز كتب، كالشاعر كالمترجم كاللغوم الكبير الشأف أحمد فارس الشدياؽ

الواسطة في أحواؿ مالطة ككشف المخبا كالجاسوس على القاموس كمقدمة في الشعر - الساؽ 
                                                                        .دعا فيها إلى تجديد الشعر

                                           . القائد العسكرم الفذ عزيز باشا المصرم: كمن ىؤالء 
الناقد كاألديب الفذ األستاذ علي : كمن ىؤالء الذين لم يأخذكا حقهم من الذكر كذيوع االسم 

.                                                                                                        أدىم
ماعاد أحد يذكره ... عصمت سيف الدكلة : الكاتب كرجل المبادلء كالقومي الكبير : كمنهم 

                                                                                                       .اليـو
.. محمد سركر الصباف : رجل الدكلة كاألديب القدير كصاحب المكاـر كالمركءات : كمنهم 

                                              . يستحق أطركحات علمية ، ككاف شيخنا الجاسر يذكر فضلو
                                    . المصحح اللغوم الكبير في دار الكتب العالمة نصر الهوريني: كمنهم 

بدائع السلك في طبائع " العالمة ابن األزرؽ صاحب كتاب : كمن ىؤالء الذين لم يوٌفوا حقهم 
                                                     . لو استدراكات نفيسة على ابن خلدكف" .. الملك 
                                                    . العالمة الكبير القرافي صاحب الفركؽ: كمنهم 



11 

 

                                   . الناقد كاألديب المثقف الكبير الدكتور ماىر شفيق فريد: كمن ىؤالء 
بمرض عقلي دخل على إثره المستشفى ، أصيب الشاعر الرائع األستاذ حمد الحجي: كمنهم 

جيًمعى ، سنوات حتى توفاه اهلل ، كلغازم القصيبي قصيدة مؤثرة كتبها بعد زيارة لو في المستشفى
: كمن ركائعو قصيدتو .. كيقاؿ إنو فاتتو قصائد " عذاب السنين " في ديواف سماه جامعو ق شعر

: رأيت كتابا لألستاذ سعد البواردم طبع قديما كتب عليو كقد  ..  في سكوف الليل قدت الزكرقا
أين  ..مخصص لمساعدة األستاذ حمد الحجي - أك نحوه ريػاؿ – إف جزءنا من ثمن الكتاب 

                                                                                             تلك النفوس؟
 .كأسلوبو من أعلى األساليب.. المؤرخ األندلسي ابن حياف صاحب المقتبس في التاريخ : كمنهم 
                                    . العالمة كالتراثي الكبير محمد أبو الفضل إبراىيم: كمنهم 
توفي قديما كىو مذىل ، .. الباحث كالصحفي حبيب زيات صاحب الخزانة الشرقية : كمنهم 

                                          . أكثر بحوثو من مخطوطات لم يسمع بها أحد من أىل عصره
 .كاف مشهورا جدا في أيامو" .. كتابي " األستاذ الصحفي حلمي مراد صاحب مجلة : كمنهم 

كمنهم العالمة اللغوم القدير أحمد اإلسكندرم ، لو بحوث جياد في األعداد األكلى من مجلة 
                                                                                          . مجمع مصر

 . معرفتهم كالتنبيو عليهم كاالستفادة من تراثهم: المقصود من ذكر ىؤالء األعالـ ك

لجاف  " االعترافات" لحلمي مراد ؛ ترجمة كتاب " كتابي "  من أنفس إصدرات مجلة -127
 .جاؾ ركسو في خمسة أجزاء ، ىي أيسر كأجمل من ترجمة خليل رامز سركيس

          كالكلمة التي تنسب لو كثيرا ..  بيني كبين فكر مالك بن نبي نفرة فال أحب كتبو -128
 . ليس ىو أكؿ من قاؿ بها، ىي لفرانز فانوف  "القابلية لالستعمار" 

أبو  :  ىناؾ أعالـ كبار لكني ال أحب القراءة لهم كال أىول آثارىم كال يضيرىم ىذا-129
 . الحسن الندكم ، مالك بن نبي، محمد عبدالحليم عبداهلل

 المحقق كدارس الفلسفة الكبير الدكتور علي سامي النشار مصرم عاش في المغرب -130
 . ككاف أخا للرئيس جماؿ عبدالناصر من الرضاعة.. سنوات طويلة 
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 ! دكلة كنساء:  لكل زماف -131

. شيخ المعٌرة.. قريب حين تنظر من قريب  // كما العلماء كالجهاؿ إال -132

ال تنخدعوا بالمثقف الفالني كال بالكاتب العالني ؛ إنما رٌمزه فقر :  كثيرا ما أقوؿ ألحبابنا -133
 . النموذج في تياره

. إميل زكال..  أنا ىنا ألعيش بصوت عاؿ -134

عنواف رسالة نشرىا األديب الفرنسي إميل زكال في إحدل الصحف فكاف لها ..  إني أتهم -135
. إني أتهم.. دكم ىائل 

 .  التاريخ ال يحمي المغفلين-136

 ! الحديث عن الفساد:  أعظم اإلصالح -137

 .  ال تعض رغيفي حتى ال أقضم يدؾ-138

.  عندىم أطوؿ ناطحة سحاب؛ كعندنا أطوؿ طابور لطلب الوظائف-139

 ..  حين ال تستقيم الحكومات تعوٌج الطوابير ؛ كحين تعوٌج الطوابير تنحني الجباه للحياة-140
. خيبات ىدلقية

ببليوغرافيا " عنوانو - ىو في مدكنتي كعلى الشبكة -  كنت نشرت بحثا  ( 147 – 141) 
في إعادة بعض  فيو داللة على أسماء الكتب التي يستفيد منها القارلء" .. إعادة الذاكرة 

من - غير الرسمية -المالمح التاريخية كاالجتماعية كالثقافية إلى ذاكرتو ، كردـ ما أصاب ىويتو 
مجتمع بال " ذاؾ أنو على كثرة ما مٌر بالمجتمع السعودم من أحداث ؛ إال أننا ، فجوات معرفية

إنشاء مركز للدراسات الثقافية كاالجتماعية أسوة بكثير مما : كدعوت في ىذا البحث إلى  ،ذاكرة
بعيدا - في دقة كأمانة - كيكوف ىذا الرصد ، تقـو بو األمم المتحضرة ، مركز يرصد تاريخ بلدنا

 . عن جهود المؤسسة الرسمية البائسة ، كالبحوث األكاديمية المؤدلجة غير النزيهة
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؛ كتاب "الببليوغرافيا  " مما كقفت عليو في ىذه األياـ مما ىو بسبيل ما كنت ذكرتو في ىذهك
الحركة الوطنية " كتاب ،  - صدر حديثا- مع شدة اختالفي مع مؤلفو - غاية في األىمية 

 ، يتحدث 2012لسيد علي ، صدر في جزأين عن رياض الريس  " 1973 – 1953 السعودية
 . فيو عن الحركة العمالية في الشرقية

أنو إذا أراد أحد الباحثين من أىل ىذه البالد البحث عن بعض :  من الغرائب -148
. الموضوعات الحساسة لم يجد المعونة ، كإذا قدـ باحث أجنبي شرعت لو األبواب

 من أظهر األشياء التي تصمنا بالجهل كالتخلف؛ ىذه العقدة التي نجدىا في أنفسنا إزاء -149
 . الخبير األجنبي

 الناس أنو سيشارؾ في لىذا مثل يضرب لمن ير" ! انفكت الهوشة كبشر يتحٌزـ   " -150
 . شيء كىو يتلهى عنو حتى ينقضي

ال أجد أدٌؽ من ىذه العبارة في كصف بعض أحبابنا حين !  العقل التاريخٌي المسٌلح -151
 . أطالع ردكدىم

دكاكين األكقاؼ القديمة في إقليم "  صدر ألخينا الباحث األستاذ يوسف المهنا كتاب-152
. جهد مبارؾ مشكور..  صفحة505في - 1433" ديواف شقراء نموذجا - الوشم 

للشيخ الكبير سلماف العودة من أميز السير الذاتية السعودية، كفيو " طفولة قلب "  كتاب -153
. كمضات رائعة جدا، لكن تمنيت لو أنو لم يكثر فيو من الشعر

للشيخ الجليل سلماف العودة قفزة نوعية في كتابة السير الذاتية في " طفولة قلب "  كتاب -154
 . بالدنا، حٌوؿ شيخنا التجربة إلى كعي

للشيخ سلماف دعوة إلى رفض القطيعة المتوىمة بين الشرعي " طفولة قلب "  في -155
 . كاألدبي

 .إال قلما يبتدر األحداث أف تشيخ فال يعود لتقرفص الكبار معنى" طفولة قلب" لم تكن -156
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 ىناؾ أعماؿ ارتبطت بأصحابها فال حياة لها دكنهم كمن ذلك مجلة العرب فقد ماتت -157
. بموت صاحبها، ككنت كتبت مقالة طالبت فيها بوقف المجلة بعد كفاة الشيخ

 . حسين كىي معركضة في المكتبات  طبعت األعماؿ الكاملة للعالمة محمد الخضر-158

كقد  .. تاريخ الخليج للوريمر فيو جهد طيب كمعلومات نفيسة ، كفيو أكىاـ كثيرة كذلك -159
 . خدـ الكتاب كاستلت منو موضوعات كثيرة كرتبت ترتيبا جيدا

لكن في " بشيخ المترجمين "  عادؿ زعيتر من كبار المترجمين العرب كلقبو بعضهم -160
 . ة كتكلف أحيانا، من أفضل المترجمين في نظرم محمد بدرافبترجمتو صعو

 ال أعرؼ أف الدكتور علي الوردم دكف سيرتو الذاتية ، لكن ىناؾ كتيبات كحوارات معو -161
 . فيها كثير من سيرتو

لكنها خالية من توثيق النقوؿ كىذا ..  الموسوعة العربية العالمية من أجمل الموسوعات -162
 . أضعفها كثيرا كىذا ماكاف يردده شيخنا حمد الجاسر رحمو اهلل

على حسابي كنفدا " ميراث الصمت كالملكوت " ك" الهادم كالهاذم "  طبعت كتابي -163
 . كلعل اهلل أف ييسر إعادة طبعهما

كتاب ضعيف ، سيرتو أكبر من ذلك بكثير ، " من كحي الثمانين "  الوردم معل"  كتاب -164
 . لعلو ألف ألجل الحاجة فقد افتقر الوردم كمرض في آخر حياتو

 ركاية اسم الوردة ألكمبرتو إيكو تتحدث عن الجدؿ الالىوتي في القركف الوسطى ، مزج -165
. كلها مضامين سيئة فكريا.. فيها بين الجريمة كالتاريخ كالمعرفة 

 .  جرد المطوالت كسير أعالـ النبالء من أنفع األشياء لطالب العلم-166

 . ىو قراءتها من أكلها إلى آخرىا:  جرد المطوالت -167
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 الدكتور علي الوردم من كبار علماء االجتماع في العالم العربي ، ككتبو مهمة جدا لكل -168
. كىو شيعي علماني لكن عنده تجرد في كثير من كتبو.. قارلء مثقف 

 العقل المعاصر عقل كثير االستشكاؿ كلذلك يتعطش إلى الكتاب الذين يتميزكف -169
. القص كاللزؽ ما عاد يجدم.. بالتفكيك كالتحليل؛ كالوردم كالجابرم كالمسيرم

 األستاذ أحمد الشيباني عصامي كبير ، كرائد من ركاد الترجمة الفكرية كال سيما عن -170
 . األلمانية ، كيقاؿ إف في ترجماتو بعض التصرؼ كالنقص

 ال أعرؼ كتابا عن األستاذ أحمد الشيباني ، لكن أذكر أني طالعت ملحقا إلحدل -171
 . نسيت ىل أصدرتو الجزيرة أك الرياض.. الجرائد صدر عنو أياـ كفاتو 

في مجلد ... أف تجمع مؤلفات عالم أك أديب أك مفكر أكشاعر " : األعماؿ الكاملة  " -172
 . أك مجلدات تضم جميع ما كتبو كتنشر للناس

 السيرة الذاتية في الغرب رائجة ألف الدين المسيحي يقـو على االعتراؼ ، المؤلفات -173
. اعترافات أكغسطين ، اعترافات ركسو: األكائل المشهورة كانت أسماؤىا

سأذكر  ..  طلب مني بعض األخوات أف أخص المرأة كجهودىا العلمية كالثقافية بحديث-174
 . ثمانية كتب ترجمت لألعالـ من النساء كتحدثت عن مكانتهن كجهودىن

 أجزاء ، الطبعة الثالثة 5 أعالـ النساء في عالمي العرب كاإلسالـ ، عمر رضا كحالة ، -175
 . ، ىذا الكتاب من أكفى ما كتب عن النساء1397

طبع في بوالؽ قديما ثم صور ثم ..  الدر المنثور في طبقات ربات الخدكر ، زينب فواز -176
 . ىذا الكتاب من بواكير تأليف المرأة العربية..أعيد ترتيبو 

 كانت زينب فواز تعمل خادمة في أحد بيوت لبناف فأنست بها صاحبة البيت كلمست -177
 . منها نبوغا فتبنتها كعلمتها ، ثم نزلت مصر فكاف لها اسم أدبي كبير
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أكؿ من كتب ركاية أدبية مكتملة في العصر الحديث ، كيقدمها :  يقاؿ إف زينب فواز -178
 . "زينب " بعضهم على ىيكل في ركايتو المشهورة 

 287 في 1419 نساء شهيرات من نجد ، دالؿ مخلد الحربي ، من منشورات الدارة -179
 . صفحة

 .  صفحة186 ، 2001 معجم أعالـ النساء ، محمد ألتونجي ، دار العلم للماليين ، -180

صفحات مضيئة من حياة المحدثات حتى القرف الثالث -  عناية النساء بالحديث النبوم -181
 . 1423عشر الهجرم ، للبحاثة مشهور حسن سلماف ، دار ابن القيم ، 

الرحمن  مؤلف مشهور للدكتورة عائشة عبد..  تراجم سيدات بيت النبوة رضي اهلل عنهن -182
 .  صفحة832 في 1423دار الحديث " .. بنت الشاطىء " 

 168 ، في 1986لوداد سكاكيني ، مطبعة الثبات ..  سابقات العصر كعيا كسعيا كفنا -183
 . صفحة

، عبدالقادر حرفوش ، دار " النثر  " فصيحات العرب كبليغاتهم في الجاىلية كاإلسالـ -184
 . 1415كناف ، دمشق 

ما الفائدة ستزداد نسبة البطالة ؟ ...  السعودية تحتفل بخفض نسبة األمية -185

 :(أريد أف أتكلم لكن في فمي تبن :  قاؿ أحد أحبابنا الظرفاء -186

 إف عقيدة الدكلة الكلية القدرة إنما اخترعها الذين يحتلوف أعلى المناصب الحكومية -187
. كارؿ يونغ.. حيث تتمركز كل السلطات بأيديهم 

 .  صرت أناـ بعين مفتوحة خوفا من أف يسرؽ حلمي-188

لعالم  ..بحث المع دقيق في حيرة الفرد في مجتمع اليـو -  التنقيب في أغوار النفس -189
 .النفس الكبير كارؿ يونغ ، كتيب ماتع ، صدر عن المؤسسة الجامعية
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 .  ألفكارنا ميل مؤسف إلى التكيف مع أحط األكضاع االجتماعية حين نعتاد عليها-190

عبد الرحمن شلقم في ..  عبداهلل السنوسي ىو أكبر كأخطر إنتاج لمصنع معمر القذافي  -191
 . أشخاص حوؿ القذافي" كتابو 

الرحمن شلقم كتاب جيد في تحليل الشخصيات التي عملت مع الهالك القذافي؛   لعبد-192
. 2012 ص ، مدارؾ الطبعة الثانية 585في " أشخاص حوؿ القذافي " عنوانو 

 ، 485ص " أشخاص حوؿ القذافي "  لعبداهلل السنوسي ترجمة في كتاب شلقم -193
 . كالسنوسي ىذا ليس من األسرة السنوسية كإنما ىو مقرحي ، من قبيلة المقارحة

إنما ينقض عرل الطاعة  :ثير من الطغاة  ؾحكمة:  قاؿ لي أحد أحبابنا كىو من الظرفاء -194
 ! عركة عركة ؛ إذا نشأ في الدكلة من لم يعرؼ الداخلية

 بالغ المسيرم في كصف المجتمع الغربي بالمجتمع المادم التعاقدم كتجريده من -195
إنسانيتو، كيف يتفق ىذا مع مانسمعو من تبرع كبار أغنيائو بثركاتهم ؟ 

 قصدت من االستدراؾ على المسيرم أف نغربل كثيرا من التصورات التي اليقرىا الواقع، -196
. كقع المسيرم في فخ االنتقائية كىو يحلل الجانب المادم لدل الغرب

 ىل من المنطقي بأف نفسر إحساف كثير من أباطرة الماؿ الغربيين بأنو ىركب من -197
الضرائب ؟ 

 لست مستلبا للمجتمع الغربي كال أحب العيش فيو لكني أسعى إلى تصحيح التصور من -198
 .خالؿ المعرفة المنصفة غير المتحيزة، سواء في ىذا األمر أك في غيره

 تحليل علي عزت بيقوفيتش للمجتمع الغربي أدؽ كأنفذ كأكثر إنصافا من كتابات -199
 . المسيرم عنو

أننا نتحدث عن فساد المجتمع الغربي في عطلة نهاية األسبوع :  قد ذكرت غير مرة -200
 . كننسى اجتهاده في أياـ األسبوع
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الفساد ينخر اقتصادنا حتى العظم .. الغرب قوم كالفاسد اليكوف قويا :  يقوؿ بيقوفيتش -201
 . كال زلنا نتحدث عن كحشية المجتمع الرأسمالي

 .  كل الفلسفات بعد ىيغل ىوامش على دفتر فلسفتو -202

ا:  ىيغل في مراحل فلسفتو األكلى ىو -203  . كانت إسبينوزا ناقدن

 أكبر دارس لهيغل في ثقافتنا العربية ىو الدكتور إماـ عبدالفتاح إماـ ، كقد أصدر المكتبة -204
 . الهيغلية في عدة مجلدات ، صدرت عن مدبولي

 . ىو ىيغل- فيما أعلم -  أكؿ من استخدـ مصطلح نهاية التاريخ -205

 . حاضرة بقوة في فلسفة ىيغل" الوعي "  مفردة -206

 .  ال تقلقني طبيعة اإلنساف ؛ يقلقني المنهج المعرفي الذم يتبناه-207

لكل فيلسوؼ فلسفتاف ؛ فلسفة إسبينوزا :  إسبينوزا من أكثر أىل عصره تأثيرا حتى قيل -208
 . أخمل فلسفتو- كإف كاف استفاد منو - لكن ىيغل .. ، كفلسفتو 

أم المثقف الفاعل المؤثر في مجتمعو " المثقف العضوم  " يتحدث غرامشي كثيرا عن -209
 . أكثر مثقفينا مثقفوف استهالكيوف غير منتجين كال مؤثٌرين.. 

. ال كجود للمستقبل في أحالمو" .. بغيبوبة تاريخية "  أكثر مثقفينا مصاب -210

 ىل تودكف أف نجعل الحديث عن اللطائف في غير مظانها ؟ -211

ال تكاد تجده في كتاب   في خطط المقريزم حديث عن اليهود كالنصارل في بالد مصر-212
 . آخر

 .  في شرح عثماف بن منصور لكتاب التوحيد تفصيل ألنساب بني تميم-213

 في حياة الحيواف للدميرم ذكر لما يتعلق بأحكاـ الحيواف ال يكاد يوجد في كتب الفقو ، -214
 . كالدميرم فقيو كبير
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كقد نثره ياقوت الحموم ".. تقريظ الجاحظ "  ألبي حياف التوحيدم كتاب مفقود عنوانو -215
 . " معجم األدباء" في كتابو 

ككاف الخطابي من .. للخطابي نصوص مشرقة من البياف العربي " العزلة "  في كتاب -216
 . العلماء أصحاب القلم الجميل

 . نصوص عن تاريخ صقلية ال توجد في تاريخ آخر" مقدمة ابن خلدكف "  في -217

 . طبعة الفرقاف بتحقيق أيمن فؤاد سيدالمقريزم ط خط أفضل طبعة ؿ-218

استدراكات نفيسة على كثير من " للمعرب للجواليقي "  في حواشي تحقيق أحمد شاكر -219
 . األكىاـ الواردة في الكتب

حديث عن الشعر عند العرب من أنفس " إللياذة ىوميركس "  في مقدمة ترجمة البستاني -220
 . يتعجب منو كثيرا- رحمو اهلل - ما قرأت ، ككاف شيخنا بكر أبوزيد 

ألسامة بن منقذ صفحات نفيسة عن الحياة االجتماعية عند الغرب " االعتبار "  في -221
 . الصليبيين في أيامو تعد من ذخائر التراث

ألسامة بن منقذ من أفضل كتب التراجم الذاتية في التراث اإلسالمي  " االعتبار"  كتاب -222
 . كأفضل نشراتو تلك التي صدرت بتحقيق قاسم السامرائي... 

 األزىرم صاحب تهذيب اللغة عاش مأسورا في شرؽ الجزيرة عدة سنوات ، كعمل في -223
 .األسر راعيا ، لذا حديثو عن تلك األماكن دقيق كما أفاده شيخنا الجاسر

كأفضل نشراتو صدرت في .. للدميرم خرافات أفسدت الكتاب " حياة الحيواف "  في -224
 . عدة أجزاء بتحقيق إبراىيم صالح

كىو من نوادر الكتب كنفائسها صور في غاية الندرة لكثير من " تقويم دار العلـو "  في -225
 . العلماء
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 .. لكراتشكوفسكي ؛ نقد نفيس لمقدمة ابن خلدكف" تاريخ األدب الجغرافي "  في -226
 . كىذا الكتاب حافل كبير القدر كىو من الكتب التي ظلمها القراء

 الوقوؼ على اللطائف في غير مظانها ال يتهيأ للقارلء إال بعد سنوات طويلة من صحبة -227
 . الكتب ، كىو من أىم ما يتفاضل بو أىل البحث كالتحقيق

أىم األفكار كأخطرىا يكوف في ثالثة مواضع ؛ في بداية المرض ، كفي :  يقوؿ الشدياؽ -228
 ! بداية النـو ، كفي الحٌماـ

 ! " الملف العالقي" إال إذا تخلص من " براءات االختراع "  لن تكثر في بلدم -229

 !  الملف العالقي كمأساة النبوغ-230

 .  إذا نضح عرؽ البطالة من جسد الوطن ؛ فسدت رائحة المسؤكؿ-231

النخاكلة في المدينة المنورة التكوين االجتماعي كالثقافي :  من الكتب التي اقتنيتها مؤخرا-232
.  صفحة287 في2012لحسن بن مرزكؽ النخلي ، االنتشار العربي 

 1418 العوامية تاريخ كتراث ، زكي علي الصالح ، دار الكنوز األدبية ، الطبعة الثانية -233
 .  صفحة368في 

أجمل النماذج كالتكوينات الزخرفية في فن كتابة البسملة ألشهر :  لمحبي الخط العربي -234
 .  ، كتاب جميل2012الخطاطين قديما كحديثا ، ألحمد صبرم زايد ، 

 صفحة 1300 ببليوجرافيا نجيب محفوظ ، شوقي بدر يوسف ، في جزأين في أزيد من -235
 . من أكفى ما كتب عنو .. 2011، صدر عن المجلس األعلى للثقافة 

 . بالليل يعود الملحد نصف مؤمن باهلل:  ما أكثر ما أتذكر مقولة يونغ -236

 .  الفقر سبب رئيس ألمراض القلب كالرئة كتصلب الشرايين-237

 .  ال أعلم أف لجنة لتقصي الحقائق قد كقفت على حقيقة قط-238
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 .  ال تكثر من النصائح حتى ال تحمل نفسك تبعة أخالقية تثقلك كتحد من تصرفاتك-239

 . أتلٌمحها في كل طبيعة تتعجل مرتبة تقصر مواىبها دكف بلوغها" خالف تعرؼ "  عقدة -240

 .  ما رأيت بين األمم أشٌد شبها من العامة بالعامة-241

. دكركايم..  كم من مرة أخطأنا في معرفة األسباب الحقيقية التي تحرؾ أفعالنا -242

 ال أعرؼ محٌكا تسفر بو طبيعة اإلنساف عن حقيقتها ؛ مثل أف يكوف لهذا اإلنساف سلطة -243
 . عليك

. فيصل عباس..  من الصعب على اإلنساف أف يعيش بال أكىاـ -244

 في بنية العقل الجاىل صالبة تجعلو ينزع إلى مقاكمة األفكار كمدافعتها ، ال تمثلها -245
 . كاالستفادة منها

 كل ىذا التطور التقني في عصرنا الحاضر ىو تطور خارج اإلنساف ؛ فإنساف المكوؾ -246
 . الفضائي ىو ىو إنساف الكهوؼ في خوفو كأشواقو كرغائبو كضركراتو

؛ صرت  قد كنت أعيب على أناس اتصافهم بأخالؽ..  نعم فالزمن كفيل بكل شيء -247
 . أحاكؿ اليـو جاىدا أف أتصف بها

 .  الفقر تربة الرذيلة-248

؛ فالكتاب الذم يرافقني   لو كاف عندم رحلة في الطائرة مدتها ثالث عشرة ساعة-249
 . سيكوف عن البلد الذم أنا متوجو إليو

كالـ كثير ؛ كمن أكفى الكتب التي ألفت عنو كتاب   في اتهاـ ابن المقفع بالزندقة-250
 . عبدالغافر الخراساني ، كتاب نفيس قليل التداكؿ بين القراء

حماسة أبي تماـ كحماسة البحترم كالحماسة البصرية ، كىذه :  من أفضل كتب الحماسة -251
 . األخيرة لم تعط حقها
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 كتب الشعر التي تعرؼ بالحماسة تجمع فنونا كثيرة ، لكن ألف أبا تماـ ابتدأ بأشعار -252
 . الحماسة عرؼ كتابو بالحماسة

،  .."سقط الزند "  ذكر الدكتور أبوىماـ أف أكؿ من سمى دكاكينو الشعرية ىو المعرم -253
 . كىذه فائدة نفيسة.. ككانوا قبلو يقولوف شعر فالف كديواف فالف 

 . من أفضل ما ألف في طبقات المالكية" ترتيب المدارؾ "  كتاب -254

 .  أفضل شركح حماسة أبي تماـ شرح المرزكقي ، كأفضل طبعاتها الطبعة العراقية-255

ككتاب محمد " جنة العبيط " كتاب زكي نجيب محمود :  أفضل الكتب عن فن المقالة -256
 .يوسف نجم ككتاب إحساف عباس

كىي المعتمدة عند العلماء كعليها " صادر "  أفضل طبعة للساف العرب ىي طبعة -257
 . االستدراكات

من الباحثين من ينكر كفرياتو كىذه ثابتة ، كأظن أف أكفق األقواؿ ..  المعرم أمره مشكل -258
 . في أمره أنو كاف شاكا ثم رجع في آخر حياتو

تعريف القدماء بأبي العالء ، أبو العالء كما :  من أفضل الكتب التي ألفت عن المعرم -259
 . إليو للميمني ، ذكرل أبي العالء لطو حسين ، الجامع للجندم

 .  المؤرخ العراقي الدكتور عبدالعزيز الدكرم من كبار المؤرخين-260

 .  اسم مؤلف كتاب ابن المقفع غفراني كليس عبدالغافر-261

 كولن كلسوف ألف كتابو الال منتمي كىو شاب قد جاكز العشرين بقليل ، كأثار ضجة -262
. كبيرة في أيامو ، ثم أحرقتو شهرتو فلم تقم لو قائمة بعد ىذه الكتاب

 بناة العلم لتسفايج من أفضل الكتب التي جمعت تراجم األعالـ ، كلتسفايج سيرة ذاتية -263
 . كقد مات منتحرا فيما أذكر
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 يقاؿ إف ديواف ابن الركمي مشؤـك كأف كل من اقترب منو كعمل على تحقيقو يصيبو شر -264
 ! كىناؾ أقواؿ للعقاد كغيره في ذلك كلكن حققو حسين نصار فنجا... 

 مذكرات محمد كرد علي من أنفس المذكرات كأجلها ، كىو رحمو اهلل من كبار أدباء -265
 . العربية كمن باعثي النهضة في العصر الحاضر

 . في عدة مجلدات كفيو جهد محمود كنفع" تاريخ األدب العربي "  للعالمة عمر فركخ -266

للشيخ محمد الرشيد كلألستاذ العالكنة كلألستاذ :  ىناؾ استدراكات على أعالـ الزركلي -267
 . الفارياطي كصدر أخيرا للشيخ إبراىيم الحقيل استدراؾ جيد

 حين يؤلف الكاتب مبكرا كيصيب شهرة كبيرة فإف ىذا يضره كثيرا ، كلعل محمود شاكر -268
. كتابو عن المتنبي- على صغر - قد أضر بو ما لقيو من حفاكة حين ألف 

 العالمة محمد كرد علي عنده شطح كمقوالت ال يوافق عليها ، كحين أثنيت عليو كنت -269
كلكن أال نستفيد منو ؟ .. أعلم ىذا عنو فقد قرأت لو كعنو كثيرا 

القوؿ في أقوالنا " مقدمة بعنواف " أقوالنا كأفعالنا "  للعالمة محمد كرد علي في كتابو -270
 . طالعها كلن تندـ أبدا" كأفعالنا 

 بعض أحبابنا من طلبة العلم يقضي حياتو في تعلم المتوف ثم يمتشق قلمو في سجاؿ -271
. فكرم، مثلو كمن يتمرف على رفع األثقاؿ ثم يشترؾ في سباؽ لقفز الحواجز

 ىذا الزائف في الوعي اإلنساني ؛ كىذه السلطة المعرفية التي تلتف على المعرفة نفسها -272
 . لتبقى ؛ مما يؤرؽ كثيرا

 حين يتقدـ اإلنساف في العمر تقل قيمة كثير من األشياء في نظره ، كتزداد حسرتو على -273
 .ما كاف يجهلو من أكلويات الحياة

كثيرا ما تختار األقلية الوالء الخارجي حين تحس بالخطر ؛ كال :  في علم نفس األقليات -274
 . تدرم أنها بذلك تخسر الوالء كالوطن
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:  لن نحصل على السالـ إال إذا كنا جديرين بو كلن نكوف كذلك إال إذا بذلنا لو الثمن -275
. طاغور.. أف يكف األقوياء عن الجشع ، كأف يتعلم الضعفاء الجرأة 

ـٌ الحاضر كالتحٌسر على الزمن الماضي متأصل في طبيعة اإلنساف -276 قرأتي أنو اكتشفت :  ذ
 . كتابة في أحد الكهوؼ يتحسر فيها كاتبها على األياـ الماضية

 ما ىو العصر الذم تتمنى أنك عشت فيو ؟ طبعا بخالؼ عصر النبوة فكل مسلم يتمنى -277
 . أتمنى أني عشت في قرية من قرل نجد قبل مئة كخمسين سنة.. ىذا 

 كمما تمنيتو أيضا حين قراءة سيرة صالح الدين ؛ أف أكوف فارسا في جنده كتكتب لي -278
 . الشهادة في حصن من ىذه الحصوف ثم ال يعرفني أحد

األستاذ عبدالرحمن السويداء عدة كتب رائعة - الذم لم يوؼ حقو -  لألستاذ القدير -279
 . عن نجد في فتراتها القديمة ، كفيها قصص كأخبار جياد

 .  لوال جماؿ الكذب في التاريخ ؛ لما استطعنا تحٌمل كل ىذا القبح في الجغرافيا-280

حاكؿ أف تؤجل  ..  من األشياء التي تعين اإلنساف على تحمل أعباء الحياة ؛ تأجيل اآلالـ-281
 . آالمك فالحيل النفسية ىي الحل لكثير من معاناة الحياة

ال بأس من استخدامها كليس في الشرع ما يمنعها ، كىي عبارة جميلة " ياموالنا "  كلمة -282
. ككانت من لواـز األستاذ العقاد في كالمو حتى عرؼ بها كعرفت بو

 ! يا مغمورم تويتر ؛ اتحدكا بالرتويت:  سبق أف صرخت بأعلى صوتي -283

أشعر بأني أخوف أحزاني حين أتحدث عنها لكل : فقد قلت قديمنا،  لن أخبرؾ ما بي-284
 .أحد

. إتياف رام.. من يعتقد أف الماؿ يفعل كٌل شيء ؛ يفعل كٌل شيء من أجل الماؿ  -285
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العائلة في ىذه األياـ مجموعة من األفراد لديهم مفاتيح متعددة لبيت ...  تفكك أسرم -286
. جيتو.. كاحد 

. أكسكار كايلد.. اسم يطلقو اإلنساف على أخطائو :  التجربة -287

الجميع أماـ الماؿ على مبدأ :  لفولتير كلمة فيها بعض التجني ككثير من الحقيقة ؛ يقوؿ -288
 .. كاحد

للمذىل دكستويفسكي !  الوعي المفرط مرض -289

 .  كثرة مفسرم األحالـ في أيامنا ىذه ؛ تدؿ على عجزنا عن تفسير الواقع-290

كلمة جميلة كال سيما مع ىذا التدافع " .. الجهل ترؼ لم يعد في متناكؿ أيدينا   " -291
 . المعلوماتي المركٌع

أف فركيد كاف مريضا نفسيا كيعاني من نوبات اكتئاب حادة :  من المعلومات الصادمة لي -292
. ىذا مثبت في سيرتو.. تعاطى ألجلها الكوكائين 

أنا ال أنفي عن فركيد عبقريتو ، كال إضافتو في مجاؿ التحليل :  حتى أكوف منصفا -293
 . النفسي كتفسير األحالـ ، لكن ذكرت ىذا عنو حتى تكتمل الصورة

إذا أحببت نوعا من الطعاـ كأردت أف تتركو فأكثر منو كستعافو :  كاف أحمد أمين يقوؿ -294
 . نفسك

لم كاف اإلنساف محتاجا إلى تعلم العلم ، :  في سؤاالت أبي حياف التوحيدم لمسكويو -295
كال يحتاج إلى تعلم الجهل ؟ 

ما سبب ذـ الناس البخل مع غلبة البخل :  في سؤاالت أبي حياف التوحيدم لمسكويو -296
عليهم ، كما سبب مدحهم الجود مع قلتو فيهم ؟ 
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لم ذـ اإلنساف ما لم ينلو ، كلم عادل :  في سؤاالت أبي حياف التوحيدم لمسكويو -297
الناس ما جهلوا ، كلم لم يحبوه كيطلبوه كيفقهوه حتى تزكؿ العداكة ؟ 

ما السبب في أف إحساس اإلنساف بألم  :  في سؤاالت أبي حياف التوحيدم لمسكويو-298
يعتريو أشد من إحساسو بعافية تكوف فيو ؟ 

أسئلة سألها أبو - الهوامل - من أمتع كتب التراث ، كىي " الهوامل كالشوامل "  كتاب -299
 . حياف ، كالشوامل ىي أجابات مسكويو عنها

صدر عن لجنة التأليف كالترجمة كالنشر بتحقيق السيد " الهوامل كالشوامل "  كتاب -300
 . عبقرية أبي حياف في أسئلتو.. أحمد صقر كأحمد أمين 

ىل ىذا ذىب فعال ؟ فال أكوف رددت حقيقتو ، ىذا سؤاؿ :  حين أسأؿ عن الذىب -301
 . زائف يحمل صيغة سؤاؿ لكنو ليس كذلك كما قاؿ فتقنشتين

 يغفل أكثرنا عن أىم كأخطر ما يمكن أف يكشف عن شخصية اإلنساف كقدراتو كثقافتو -302
. أسئلتو: إنو بكل بساطة .. ككعيو 

 .  الوعي الزائف ينتج أسئلة زائفة-303

 .  ال أعرؼ قارئا جيدا إال كىو مضطرب النـو-304

 قرأت ثرثرة فوؽ النيل لنجيب محفوظ ثالث مرات ، كال مانع من قراءتها مرات ككرات ، -305
 ! أبدع في رصد خواطر النفس قاتلو اهلل

كر ىيجو من أجمل ما كتب في الفن الركائي الكالسيكي ، كقد قلت ت ركاية البؤساء لفيك-306
 . إنها تعلم اإلنساف كيف يكوف إنسانا: كثيرا 

في البؤساء كصف آسر كصل بو " مونسينيور بيينفينو " كصف فيكتور ىيجو لشخصية -307
 . كاف كالشمس يوزع الدؼء كالضياء في طريقو: إلى حد اإلعجاز ، يقوؿ 



27 

 

 .  أفضل ترجمة للبؤساء الترجمة الكاملة لمنير بعلبكي في خمسة مجلدات-308

 فيو ركايات كانت مشهورة جدا في زمنها لكنها طويلة جدا كنسيت تماما ، كانت تؤلف -309
 ." أدب المدفأة" للقراء في الشتاء األكربي ذم الليل الطويل كتسمى 

قصة مدينتين ، أكليفر تويست ، ديفيد :  تشارلز ديكنز لو تراث ركائي كثير أشهره -310
 . أركعو ىذه األخيرة كىي كالسيرة الذاتية لو.. كوبرفيلد 

 موبي ديك لهرماف ملفل يضعها بعض النقاد في أجمل عشر ركايات في فن الركاية ، -311
 . ترجمها الدكتور إحساف عباس ترجمة جيدة

منذ عرؼ اإلنساف كيف يكتب لم يوجد قط :  قاؿ برنارد شو عن موبي ديك لملفل -312
. ركاية مذىلة! كتاب مثل ىذا ، كعقل اإلنساف أضعف من أف ينتج كتابا مثلو 

 الدكتور رحاب عكاكم لص كبير من لصوص الترجمة ، كقد عاتبت الناشر الذم ينشر لو -313
 . في أحد معارض الكتب كبينت لو سرقاتو كلكن ال حياة

 . لهيمنجوام بنيت على صراع اإلنساف مع القدر" الشيخ كالبحر "  قصة -314

- باستثناء نجيب محفوظ - كالفرؽ بين ركائيينا كركائييهم ..  الركاية منتج غربي صرؼ -315
..  مدريد كريػاؿمثل الفرؽ بين فريق حوارم في عليشة 

 لم أقتنع بركاية بلدم لرسوؿ حمزاتوؼ أبدا على الرغم من شهرتها، ككنت أعرؼ أحد -316
. أصدقاء حمزاتوؼ كىو من داغستاف كناقشتو في ذلك ، لكن لو كلمات جميلة

الجريمة كالعقاب " ركايتو ..  دكستويفسكي كصل إلى مجاىل مخيفة في النفس اإلنسانية-317
. من أركع الركايات كأدقها في تصوير نوازع الخير كالشر في اإلنساف" 

 ركاية العمى لساراماجو بديعة جدا كفيها عبقرية مذىلة ، أحداث غير تقليدية في مساحة -318
 . ضيقة جدا
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. ركاية معجزة.. لسوزكيند من أركع الركايات ، ركاية بطلها الرائحة " العطر "  ككذلك -319

، من أنفس كتب غوستاؼ لوبوف ، " السنن النفسية لتطور األمم " كتاب :  صدر قديما -320
 . 1950صدر عن دار المعارؼ بترجمة عادؿ زعيتر 

..  مما قلتو في ىذا الكتاب كفي كتب الحقة أخرل ؛ أف قوة األمم بأخالقها ال بذكائها -321
 . " السنن النفسية لتطور األمم" غوستاؼ لوبوف في 

. غوستاؼ لوبوف..  الجوع ىو أشد اآلالـ ىوال ؛ كالحب ىو أكثر اللذات تغلبا -322

 كنت أعجب دائما من الحماسة التي يبديها الناس من أجل مقابلة المشهورين ، إف الميزة -323
. سومرست مـو.. التي تكتسبها بهذا تثبت فقط أنك ذك قيمة ضئيلة 

 ثقافة الصورة من أقول المؤثرات اإلعالمية في أنفس الجماىير كىي تخدعهم عن التقويم -324
. الصحيح للشخصية ، ال بد من نشر صورة الثقافة كليس ثقافة الصورة

 اإلعالـ يصوغ شخصيات ذات أبعاد افتراضية ال كجود لحقيقتها في الواقع ، لذلك كثيرا -325
. ما نتفاجأ ببعد الشخصية عن النمط الفكرم كالسلوكي الذم تصورناه

بعض أحبابنا كالحجر بخيل ...  التجاكب الشعورم ىو الفرح المقدس ؛ سيد قطب -326
. بمشاعره

إعارة كلعلو يغض الطرؼ -  من جميل ما أتحفني بو أخي األستاذ المثقف علي الخميس -327
. الرجل ذك البدلة البيضاء: كتاب ماتع عنوانو! - فلست ممن يعيد الكتب 

 "كقائع خركج أسرة يهودية من مصر - الرجل ذك البدلة البيضاء الشركسكين "  كتاب -328
 . تجربة جميلة كنادرة .. 2010لوسيت لنيادك ، دار الطناني بمصر 

كال يجوز حبس ... كليس لو أف ينظر في كتاب غيره بغير إذنو :  يقوؿ بعض الفقهاء -329
 . الكتب عن مستفيد
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 . من أخذ من الكتب كرٌد ؛ ال يردٌ :  قالوا -330

في الرابع "  عندم كتاب استعرتو من مكتبة المدرسة االبتدائية قبل خمس كثالثين سنة -331
 ! ، كقد ذكرت مرارا أني لن أعيده إال بحكم قضائي" ابتدائي

أين الكتاباف اللذاف :  حدثني أحد األساتذة أنو أعار صديقا لو كتابا فلما لقيو قاؿ لو-332
 ! قد أقررت: كاهلل ىو كتاب كاحد فابتسم كقاؿ: استعرتهما ؟ فقاؿ

 "كىذا كجو الضيف "  فيو طالب علم خدعني كاستعار مني بعض الكتب من عدة سنوات -333
 . ما عاد شفتو! 

 في المكتبة كال سيما في كتب التراجم حديث جميل عن إعارة الكتب ، لو قاـ باحث -334
 . بجمعها في رسالة لطيفة ألحسن كثيرا

أف تعير جزءا من كتاب في عدة مجلدات فتنخـر النسخة ، :  من أسوأ صور اإلعارة -335
 ! كالعجيب أنك إذا بحثت عن مسألة في ىذا الكتاب كانت في الجزء المعار

ال تعر طالبا في  (:أسوأ الناس في استعارة الكتب ىم طلبة الدراسات العليا ..  نعم -336
 ! دراسات عليا

 . " قىسىم إعارة الكتب"  بعض اإلخوة ىنا اقترح قىسىما جديدا اسمو -337

 الرتويت جميل كنافع ؛ كأفضل ما فيو أنو يعرؼ القراء على بعض كيكوف فيو نوع من -338
 . الهاشتاؽ" الكريو " الركح الجميلة كاألنس ال توجد في 

ما حكم كذا؟ كلم :  كاف أحد المشايخ رحمو اهلل يشرح لطالب في الثانوية فسأؿ طالبا-339
 ! المكركه كاهلل أنت: مكركه ياشيخ فقاؿ لو: يكن الطالب مركزا فقاؿ

 . من غربل الناس نخلوه:  في األمثاؿ -340
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إذا أبصرت قلبا خليا   .. لها عند تحريك الجفوف سكوفي  // عيوف عن السحر المبين تبيني -341
 !  تقوؿ لو كن مغرما فيكوفي //من الهول 

..  ال ينفك اإلنساف يدكر على ذاتو ، كيفكر في ذاتو ، أك باألشياء التي لها عالقة بذاتو -342
. إيليا أبو ماضي

صدر عن دار صادر بعناية عفيف حاطـو " يوميات إيليا أبو ماضي "  بين يدم كتاب -343
 . " السمير" ، كىو جمع لما كاف يكتبو أبو ماضي في جريدتو 1433

 " أدب المهاجر" كلكن يقاؿ " أدب المهجر : "  يذىب بعض أىل اللغة إلى أنو ال يقاؿ -344
فما رأم أحبابنا أىل اللغة ؟  ..

كسيرتو فيها عصامية غريبة فقد - أك المهاجر -  إيليا أبو ماضي من كبار شعراء المهجر -345
 . تقلبت بو الحياة في شتى الحرؼ البعيدة عن الشعر كاألدب

 ". ىجر" كليست من " ىاجر " ألنها من الفعل " أدب المهاجر " الصحيح :  يقولوف -346

نسي الطين ساعة أنو " .. فلسفة الطين "  نشر إيليا أبو ماضي قصيدتو الرائعة  (348 – 347) 
كلكن البحاثة رككس بن زائد العزيزم ألف .. فكاف لها ركاج كبير .. طين حقير فصاؿ تيها كعربد 

أثبت فيو أف أبا ماضي سرؽ ىذه القصيدة " فريسة أبي ماضي  " كتابا أثار ضجة في كقتو عنوانو
 ! من شاعر نبطي

كقد أقاـ دعول .. جئت ال أدرم " الطالسم "  إيليا أبو ماضي ىو صاحب قصيدة -349
 ! قضائية على عبدالوىاب ألنو غناىا بغير إذنو

سئمتي  ...  سئمت الحديث عن معاف مكركرة تأكل عقولنا في كل موسم ؛ سئمت كاهلل-350
 . من الجديد فهاتً  //  إف كاف عندؾ شيءه  ..عرفتو في حياتي// كٌل قديمو 

... نأخذ من الحضارة الغربية أفضل ما فيها :  كاف الدكتور علي الوردم يسخر ممن يقوؿ -351
 ! صناع ىذه الحضارة أنفسهم لم يستطيعوا فعل ذلك: يقوؿ 
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 .  كيف تظهر أمراض الحضارة في مجتمع لم يتحضر بعد ؟ سؤاؿ مقلق-352

 اضمحالؿ اإلمبراطورية الركمانية كسقوطها ، إدكارد جيبوف ، صدر في ثالثة أجزاء عن -353
. من الكتب الرائدة في الدرس الحضارم.. الهيئة المصرية 

 !  عفوا ؛ ليس العيب في المرآة أيها القبيح-354

 ! " فن القبح"  أذكر أنو مٌر بي عنواف كتاب عن -355

 لن يقضي الكتاب اإللكتركني على الكتاب الورقي ، كىذه معارض الكتب خير شاىد -356
 . على ىذا

 ليست عالقة القارلء بالكتاب عالقة معلوماتية صرفة، ىناؾ عشق كحميمية بين القارلء -357
. ككتابو الورقي لن يستطيع الكتاب اإللكتركني الجامد القضاء عليها

 .  نعم ؛ قد يحد الكتاب اإللكتركني من تداكؿ الكتاب ذم األجزاء الكثيرة كالموسوعات-358

 كىذه المكتبات الورقية العظيمة ؛ ماذا عنها ؟ كىذا التراث اإلنساني الباذخ ؛ ىل تلغيو -359
تقنية باردة صماء ؟ 

 الشخصية السائلة ال لوف لها كال طعم كال رائحة؛ ال بد أف يكوف لدل اإلنساف قدر من -360
. الممانعة ضد التقنية حتى ال يفقد البقية الباقية من إنسانيتو

 ال أدرم ؛ لكن أظن أف العرب أشد تعلقا بالثقافة الورقية من الثقافات األخرل ، ليس -361
 .جزءا من التخلف لكنو ركح الشرؽ

 ! اإلىداء:  كماذا عن خاصية ىي من أجمل ما في الكتاب الورقي -362

 .  ال أظن أف مقارنة الكتاب الورقي بالصحف مقارنة عادلة-363

الشكول هلل ؛ ال :  حسب تعليمات مشددة من بعض األخوات ، كمن كزارة الداخلية-364
 ! رتويت لصورة امرأة
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 يكثر عند المصريين النسبة إلى البلداف ، كعند الشاميين النسبة إلى الحرفة ، كعند -365
 . الشيعة النسبة إلى الكتب كالركضاتي كالجواىرم كآؿ كاشف الغطاء

أف يذكر في النص قاؿ البخارم أك ابن منظور ؛ فيراجعو القارلء :  من األكىاـ العلمية -366
. في الصحيح أك اللساف فال يجده كىو في كتاب آخر لهما أقل شهرة

 يكثر في كتب التواريخ كالتراجم النجدية كركد صور كثائق قد ضرب عليها بالقلم بعدة -367
. خطوط فيستغرب القارلء ، كىذه كثائق مداينات إذا سددت ضرب عليها

ىكذا ينطق ؛ بضم الجيم كميم مشددة مفتوحة ، كىو حساب " الجيٌمل "  حساب -368
 . معركؼ حيث يكوف لكل حرؼ قيمة عددية

على حساب الجمل " مٌي "  كقد سمعت من شيخنا العالمة حمد الجاسر أنو سمى ابنتو -369
 !لتاريخ كالدتها 

ابتسامة جورج كاشنطن على الدكالر أجمل من ابتسامة :  كاف أحد الرأسماليين يقوؿ -370
 . الموناليزا

. الفيتورم! موسم جوع كجباؿ ذىب //  زمني يا أخت ىوام عجب -371

 ! لوال حواء لوٌفر علينا آدـ التاريخ:  يقوؿ سيوراف -372

 .  إذا أردت أف تعالج مشكلة فعالجها بعقوؿ غير العقوؿ التي أنتجتها ؛ آينشتاين-373

 كصف المرأة بالضعف ليس نيال من كرامتها بل ىو جزء من تفوقها ؛ ألف قوة المرأة في -374
 . ضعفها

أجمل أنثى في الطبيعة ىي أنثى اإلنساف ؛ : من أركع ما قرأت عن المرأة قوؿ يوتانج  -375
 ! ىذه اعتذار عما بدر مني.. إلحساسها بأنوثتها 
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 كاستمر بعد ذلك 1411الكتاب المستعمل ضعف كثيرا اليـو ، ككاف ركاجو من سنة  -376
 . " األطركحة" ثنتي عشرة سنة أك نحوىا ، كمن أشهر مكتباتو 

 ككاف للكتاب المستعمل دكر مؤثر في الثقافة ، فيو ما لذ كطاب من نوادر الكتب ، كما -377
 . ىو خارج الرقابة ، كملتقى للمهتمين بالشأف الثقافي

 كمن أبرز أصحاب الكتاب المستعمل ؛ أخي األستاذ الحبيب المثقف مزيد العصيمي كلو -378
 . ككاف لها دكر ريادم كبير " الموسوعة للكتاب المستعمل" 

 كم حثثت أخي األستاذ الحبيب مزيد العصيمي على كتابة مذكراتو عن مكتبات الكتاب -379
. المستعمل فهو من الركاد في ىذا كعنده رصيد ضخم من تاريخ تلك المرحلة

 ضعفت مكتبات الكتاب المستعمل اليـو ، كأصبحت تبيع المناىج كالكتب المكركرة -380
 . التي ال قيمة ألكثرىا

أني رأيت العدد األكؿ األصلي من جريدة :  كمن لطائف ما مٌر بي في الكتاب المستعمل -381
 . األىراـ يباع بثمن زىيد ففرطت فيو ، كىو اليـو ثركة

 ككذلك رأيت الخصائص البن جني نسخة المحقق النجار كعليها تملك لمحيي الدين -382
 . عبدالحميد ككاف ثمنها مناسبا ففرطت فيها كندمت

لقاسم أمين نسخة " تحرير المرأة " الطبعة األكلى من :  كاشتريت من الكتاب المستعمل -383
 ! العالمة محمود شاكر كعليها توقيعو ؛ اشتريتها بثمن بخس

 - كقد نفدا" .. ميراث الصمت كالملكوت " ككتاب " الهادم كالهاذم "  لي كتاباف -384
. كسيعاد طبعهما بإذف اهلل- نفدا ىكذا تكتب بالداؿ كليس نفذا بالذاؿ 

الشدياؽ كالزيات كالرافعي كالعقاد كطو :  من أكبر أدباء العربية في العصر الحاضر -385
 . حسين كزكي مبارؾ كسيد قطب كماركف عبود كالمازني كالمنفلوطي
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لجورج أكركيل ، كلبرنارد كريك كتاب  " 1984"  من أفضل الركايات السياسية ركاية -386
 . حافل عن أكركيل من إصدارت المجمع الثقافي بترجمة ممدكح عدكاف

 . الجاحظ في النثر ، كالمتنبي في الشعر:  ثمة اثناف ال أعرؼ لهما نظيرا في األدب -387

 يقاؿ إف شخصية خولة بنت األزكر ال كجود لها تاريخيا ، كمٌر بي مؤلف في ذلك ال -388
 . يحضرني اسمو اآلف

 ! " الفوضى المنظمة"  ال بأس من القراءة بطريقة -389

 الثقافة العالية كسعة االطالع كتنوع الفنوف ؛ كل أكلئك ىو الذم ينتج الوعي السليم -390
 . ال بد أف يولد العقل من رحم المكتبة.. كالتصور الصادؽ 

كىي من أنفس " قصة الحضارة "  أمضى ديورانت أكثر من خمسين سنة في تأليف -391
. الكتب المؤلفة في المكتبة العالمية ، يعيبها الطوؿ، كلم يكن متجردا في بحثو

 أبو حياف التوحيدم من كبار أدباء العربية لكن ليس في مرتبة الجاحظ ، كقد كاف أبو -392
 . حياف نفسو معجبا بالجاحظ غاية اإلعجاب كلو كتاب عن الجاحظ

 مجلة الرسالة كانت مجمعا لكبار أدباء العربية في عصرىا، من طالعها ألٌم بالحركة -393
. ال يستغنى عن مطالعتها.. الثقافية ككقف على أمثل األساليب األدبية

أنا ، عالم السدكد ، في بيتي ، حياة قلم :  تجد حديث العقاد عن نفسو في عدة كتب لو -394
 . كاألخير بنحو ىذا العنواف لست متأكدا.. ، شخصيات عرفتها 

سجن العمر ، زىرة العمر ، عصفور :  كتجد حديث توفيق الحكيم عن نفسو من كتبو في -395
 . من الشرؽ ، عودة الركح ، مذكرات نائب في األرياؼ

رجاء النقاش كالغيطاني كسلماكم :  كمن أكفى من كتب عن خاصة حياة نجيب محفوظ -396
 . في كتب مفردة عنو
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أبي شوقي البنو ، ككتاب لسكرتيره ، :  كمن أكفى ما كتب عن خاصة حياة أحمد شوقي -397
 . ككتاب شكيب أرسالف عنو ، ككتاب أحمد محفوظ عنو كىو ماتع جدا

 سيد قطب من كبار أدباء العربية كنقادىا ، كىو كالمازني من أفضل من كتب المقالة -398
. األدبية كقد ظلم اسم سيد قطب األدبي كالنقدم ، ككاف من كبار القراء

 ! نوادر الكتب بأزىد األسعار:  شيئاف ال يجتمعاف -399

إف الكتاب يحتاج إلى عمر نوح ، كماؿ قاركف ، كصبر أيوب ، كىدد سليماف :  يقولوف -400
 . حتى يدلك على أماكن الكتب

 !  مٌر بي أف ىناؾ اثنين آخرين يحٌباف ليلى غير المجنوف ؛ رباه ، ما تكوف ىذه الليلى-401

؛ " معجم األدباء "  كتاب أبي حياف عن الجاحظ مفقود لكن نثره ياقوت الحموم في -402
 . فلو تصدل باحث لجمعو من صفحات المعجم لجاء كتابا يمشي على قدمين

كأف صورة الموناليزا أجمل من صاحبتها ، كأف ..  عندم قناعة أف الفن أجمل من الحياة -403
 . تائية كثير في عزة أجمل من عزة بالغا ما بلغ جمالها

نحن نمضي النصف األكؿ من أعمارنا في التعلم ، ثم نمضي  : ما أصدؽ قوؿ من قاؿ-404
 !النصف الثاني في تصحيح ىذا الذم تعلمناه

 . الخياؿ يفيد الشعوب ، كالحقائق تفيد العلماء:  يقوؿ غوستاؼ لوبوف -405

 !  مٌر بي أف ىناؾ اثنين آخرين يحٌباف ليلى غير المجنوف ؛ رباه ، ما تكوف ىذه الليلى-406

ىناؾ داللة عميقة في " .. الصمت كآداب اللساف "  للحافظ ابن أبي الدنيا كتاب عنوانو -407
 . عنواف الكتاب حيث قدـ الصمت على النطق

 . أنو كلما ضاؽ المجلس اتسعت الفائدة:  لدٌم قناعة عن المناسبات كالدعوات كىي -408

. حنين بن إسحق.. الليل نهار األديب  -409
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 كم يثير إعجابي مغرد كفيف البصر ، ككم يثير رثائي مغرد مطموس البصيرة ؟ -410

أف يصفح عن - كىوعلى فراش الموت -  حين طلب القسيس من الطاغية نارفاييز -411
 ! أيها األب الرفيع المقاـ ليس لي أعداء فقد قتلتهم جميعا: أعدائو أجابو 

لخمس بقين من ! كلدت يـو الجمعة كاإلماـ يخطب :قاؿ الحافظ ابن عبدالبٌر رحمو اهلل  -412
 .. شهر ربيع اآلخر سنة ثماف كستين كثالثمئة

 ..  كتاب التمهيد للحافظ الكبير ابن عبدالبٌر من أصوؿ اإلسالـ-413

كتاب في غريب الحديث يعد من - كأسلوبو من أعلى األساليب -  للعالمة ابن قتيبة -414
 .. الكتب الجياد في ىذا الفن ، طبع بتحقيق الدكتور عبداهلل الجبورم

غريب ابن " أفاد فيو كثيرا من " الفائق في غريب الحديث "  لجار اهلل الزمخشرم كتاب -415
 .. حتى عده بعض العلماء نسخة ثانية منو" قتيبة 

الجمع بين " ىو شرح لكتاب " اإلفصاح عن معاني الصحاح "  كتاب الوزير ابن ىبيرة -416
 .. الصحيحين للحميدم ، كقد كىم من ذكر غير ذلك

 الوزير ابن ىبيرة من الحنابلة ، كلو سيرة جميلة تستحق الدرس كالقراءة ، كقد كاف ينفق -417
 ..على العلم كأىلو أمواال طائلة

كىو " اإلفصاح " باسم " من يرد اهلل بو خيرا "  طبع كتاب البن ىبيرة في شرح حديث -418
 .. قطعة من ىذا الكتاب كليس الكتاب كلو

البن ىبيرة فيها حديث عن الفقو المقارف ال يتنبو " اإلفصاح "  القطعة التي طبعت باسم -419
 .. لو كثير من طلبة العلم

كأنو ال شرح بعد فتح البارم للحافظ ابن حجر غير دقيق " ال ىجرة بعد الفتح "  قولهم -420
 ..كتحجير للواسع من أمر العلم
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 ىذا القسطالني قد شرح البخارم بعد شرح الحافظ ابن حجر فجاء شرحو من أدؽ -421
 .. الشركح ، كقد رأيت العالمة عبدالكريم الخضير شديد االحتفاء بو

للعالمة شٌبير أحمد العثماني ؛ من ذخائر " فتح الملهم بشرح صحيح مسلم "  مقدمة -422
 .. العلم

ذكر كثير ألىل عصره لو تتبع كجٌرد " البحر المحيط "  ألبي حياف النحوم في كتابو -423
 .. لكاف من لطائف العلم

درر العقود "  نثر العالمة المقريزم كثيرا من أخباره كحوادث أيامو في كتبو كال سيما في -424
 ... " الفريدة

 ..  نثر ابن العربي المالكي كثيرا من ترجمتو كأخباره في كتبو ؛ لو تتبع لجاء في مؤلف-425

كقد جمع بعضها أحد " ! العباب "  نثر الصاغاني كثيرا من سيرتو في مواد كنابو اللغوم -426
 .. العلماء كنشرت في إحدل المجالت العلمية

. فاليرم.. اآلخرين " أنا "  األنا مكركىة لكن -427

. ركنار..  تقلٌ قيمة مزايانا في أعيننا حين يمتلكها اآلخركف -428

. كيركغارد ...  ال قيمة للعزلة إال بوجود البشر-429

 تضيق األماكن القديمة حين نعود إليها ؛ أىكذا قلبك ؟ -430

سامحو ؛ فهو يظن أف :  من الكلمات التي ىزتني ككاف لها تأثير فٌي قوؿ برنارد شو -431
 ! عادات قبيلتو ىي قوانين الطبيعة

للسعيد داكد ، يتحدث عن ركاد النشر في " النشر العائلي في مصر "  بين يدم كتاب -432
 .. من أمتع الكتب كفيو معلومات نادرة.. مصر ، كعن أبنائهم كأحفادىم 
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العائالت الناشرة عالميا ، النشر : النشر العائلي في مصر ؛ تحدث فيو عن :  كتاب -433
 .. الحلبي كالخانجي كمصطفى محمد كالبستاني: العائلي العربي كمنهم 

ىو الذم اقترح " المكتبة التجارية الكبرل " صاحب  ( 1951ت ) مصطفى محمد -434
 ! على العقاد أف يكتب عبقرية عمر ، كسمعت أنو لم يكن يعرؼ القراءة كالكتابة

مراجعا عند مصطفى - في شبابو  - كاف األستاذ الكبير عباس محمود العقاد يعمل -435
 ..محمد بخمسة قركش للملزمة الواحدة

: الدكتور السعيد داكد ، يطلب من دكر النشر العائلية " النشر العائلي في مصر "  كتاب -436
 ..  صفحة438 ، 1429الطبعة األكلى ... دار الشركؽ ، مدبولي 

- مما تفرد بو أىل اليمامة - كأكرد فيو " كتاب التفرد "  صنف أبو داكد السجستاني -437
 .. الحافظ السخاكم في مقدمة البلدانيات.. حديث طىٍلق 

أخبرني اإلماـ أبو الحسن بقراءتي عليو بمنزؿ : قاؿ السخاكم..  ىذه لكم يا أىل جيدة-438
. البلدانيات.. الخواجا جماؿ الدين الدقوقي من بندر جدة حرسو اهلل 

 .. أال أتذكر من أساء إليٌ - جاىدا -  لن أنسى من أحسن إلٌي ، كسأحاكؿ -439

 رأيت أنو حين يتقدـ المرء في العمر تجمد شخصيتو فيصعب عليو إقامة صداقات -440
 .. جديدة

ضعفت في ..  أكثر عالئقنا االجتماعية اليـو تقـو على المصلحة كتقعد على المصلحة -441
 . النفوس تلك المعاني الفطرية الجميلة التي كانت تجمع الناس

إنو لجزء من طبيعتنا :  من الكلمات التي تعٌرم النفس اإلنسانية قوؿ أناتوؿ فرانس -442
 .. البشرية ؛ أف نفكر بحكمة كنتصرؼ بحماقة

 ..  أحٌن إلى الصداقات القديمة ألف تاريخي النفسي مسطور فيها-443
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ما باؿ الناس يحتفوف بك كثيرا مع أني ال أراؾ تعطيهم شيئا :  سأؿ أحد األبناء أباه الغني -444
 ! ألف محبوبهم عندم: ؟ فقاؿ األب 

 فرط االغتراب الركحي في ىذه األياـ المغبٌرة ؛ ىو الذم يجعل الحنين إلى الماضي جزءا -445
 .. من الحٌل النفسي

 كنت قد ذكرت أف ألبي حياف التوحيدم كتابا في تقريظ الجاحظ ، كأف ىذا الكتاب -446
 .. مفقود لكن نثره ياقوت في معجم األدباء ، كرجوت أف يقـو باحث بجمعو

 كقد قاـ أخونا الباحث األستاذ كائل الهنيدم بجمع ما تفرؽ من ىذا الكتاب في المعجم -447
 ..، فشكر اهلل لو كجزاه خير الجزاء

 ! فكرة عبقرية..  لوال الريتويت لفقد تويتر أكثر جمالو كفائدتو -448

أعرؼ ماركف عبود رأيتو في بعض : قاؿ لي شيخنا العالمة حمد الجاسر رحمو اهلل  -449
 .. اللقاءات أياـ كنت في لبناف

لم أحضر مجلسو ، رأيتو : ىل رأيت العقاد ؟ فقاؿ :  سألت العالمة الطناحي رحمو اهلل -450
 .. مرة يمشي في الشارع

 " كنا في حفل بعد صدكر: ىل رأيت الزركلي ؟ فقاؿ لي  : سألت العالمة الطناحي-451
 ..فقيل لو ىاىنا الطناحي فسلم علي كقبل ما بين عيني" طبقات الشافعية 

رشحت عبداهلل العاليلي لمجمع اللغة بمصر بعد الثورة ، :  قاؿ لي العالمة حمد الجاسر -452
 .ككاف كضع صورة فاركؽ في كتابو مقدمة لدرس لغة العرب؛ فلم يقبل

كنت  : يقوؿ -أمد اهلل في عمره -  سمعت شيخنا أبا عبدالرحمن ابن عقيل الظاىرم -453
 .. في شبابي أعجب ببعض كتابنا في الصحف فلما قابلتهم رثيت لحالهم

 في حفل لتحفيظ 1398 رأيت العالمة الكبير الشيخ عبداهلل ابن حميد رحمو اهلل سنة -454
. القرآف في مسجد الشيخ ابن فرياف ، ككاف الضعف ظاىرا في صوتو كجسمو
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من أم : قبل كفاتو بشهر فقلت لو - رحمو اهلل- زرت العالمة الكبير مصطفى الزرقا -455
 ! أشتكي ثمانيا كتسعين سنة ىجرية: شيء تشتكي يا شيخ ؟ فابتسم كقاؿ 

 في مناسبة خاصة ، 1403سنة - رحمو اهلل -  رأيت العالمة الكبير عبدالرزاؽ عفيفي -456
 .. كاف فصيحا ذا ىيبة ، ككاف في المجلس مشايخ جٌلهم من تالمذتو

" البٌياتي  "  رأيت الشاعر عبدالوىاب البياتي في حفل شعرم فسألتو عن ضبط اسمو ؛-457
. دكف تشديد الياء: بغير تشديد ، فقاؿ " البياتي " بتشديد الياء أك 

 قابلت الشاعر فاركؽ شوشة فوجدتو مغركرا ال يكاد يرد على محدثو من الكبر ؛ ككنت -458
 .. معجبا بو كببرنامجو المشهور عن اللغة العربية فسقط من عيني

كأني  "الخندؽ الغميق "  رأيت األديب كالناشر سهيل إدريس ؛ حدثتو عن إعجابي بركايتو -459
 .. قرأتها عدة مرات ، فرٌد علي ببركد كتعاؿ ، كاف كريو األخالؽ

معشوقة السياب ، - كىي من الصابئة -  رأيت الشاعرة العراقية لميعة عباس عمارة -460
 !ككانت لطيفة ، حدثتها عن إعجابي بها كصورت معها ، ثم مزقت الصور

الدكتور عبدالهادم محبوبة زكج الشاعرة الكبيرة نازؾ - قبل سبع عشرة سنة -  قابلت -461
 .. مصابة باكتئاب بسبب أكضاع العرب: المالئكة كسألتو عنها فقاؿ 

:  قابلت بحمد اهلل كثيرا من كبار العلماء كالمحققين ؛ كممن ندمت على أني لم أقابلو -462
 .. العالمة األلباني ، إحساف عباس ، عبدالرحمن بدكم ، المنوني

أنٌا  - توفيت ككانت خاتمة مدرسة االستشراؽ القديمة-  قابلت المستشرقة الكبيرة -463
 .. مارم شيٌمل ، تجيد أزيد من سبع لغات ككانت آية في العلم كالذكاء

بعض المؤلفين يكوف لقاؤؾ بو سببا في ترؾ :  سمعت شيخنا العالمة حمد الجاسر يقوؿ -464
 .. كصدؽ رحمو اهلل ؛ فقد كقع لي ىذا كثيرا ...قراءة ما يكتب 
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 لما زرت مصر أكؿ مرة كاف من مقاصدم زيارة العالمة محمود شاكر ، ككتبت لو رسالة -465
 . جئت إلى مصر كبي شوقاف؛ شوؽ لرؤية الهـر ، كآخر لرؤيتكم: فيها 

 كتب سهيل إدريس سيرة ذاتية غاية في السوء ، شنع فيها على كالده كاتهمو فيها بأبشع -466
 ... الصفات الخلقية

 إذا بحثت في ترجمة أحد األعالـ المعاصرين كلم تجد مادة علمية عنو ؛ فابحث في -467
 .. الصحف كالمجالت التي صدرت كقت كفاتو فهي من مظاف الحديث عنو

من نوادر الكتب ؛ كتاب لعبداهلل فلبي عن ىاركف الرشيد ، ينتصر فيو لهاركف الرشيد  -468
. فرطت في شرائو.. كيدفع عنو كثيرا مما نسبو إليو األخباريوف 

اإليضاح في علل النحو للزجاجي ، بتحقيق مازف المبارؾ ، صدر عن :  من نوادر الكتب-469
.  مع مقدمة لمحمود شاكر لم يقف عليها كثير من محبيو1959دار العركبة 

حىٍذؼ من نسب قريش لمؤرج السدكسي ، نشره صالح الدين :  من نوادر الكتب كتاب -470
 .. المنجد عن مكتبة دار العركبة

 ثم اطلع صديقي األستاذ العالم محمود محمد شاكر على المخطوطة فأعجب بها كل -471
. المنجد.. اإلعجاب كأبت مركءتو كىمتو إال أف يضيف إلى تعليقاتي تعليقات 

يسركا لي السبيل إلى اكتشاؼ كنوز ..  أنتهز ىذه الفرصة ألحيي ىنا المغرب العظيم -472
المنجد .. كأشكر الصديق األستاذ إبراىيم الكتاني  ..المخطوطات 

 أفادني أخي األستاذ المثقف علي الخميس ؛ أف كتاب ىاركف الرشيد طبع في سلسلة -473
 ..  فلو من الشكر أجزلو كمن الدعاء أكفره2002كتاب الهالؿ سنة 

األمير لمكيافيلي ، :  من الكتب التي أثرت في الثورة الفرنسية بل في الفكر اإلنساني -474
. مقاؿ ديكارت ، ركح الشرائع لمونتسكيو ، العقد االجتماعي لركسو
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 بترجمة 1959لها ترجمة نادرة صدرت عن المعارؼ ..  كالرسائل الفلسفية لفولتير -475
. عادؿ زعيتر ، كىو آخر كتاب ترجمو كقد صٌدر برثاء حزين لعادؿ الغضباف

 اإلسالـ خواطر كسوانح لهنرم دم كاسترم ترجمة فتحي زغلوؿ صدر في: من النوادر-476
 ! آخره كثيقة مقابلة بين الصيغة التي يقولها مسيحي يسلم كمسلم يتنصر،1911

 ال أعرؼ للقارلء الجديد مثل كثرة زيارة المكتبات العامة كالتجارية كتقليب الكتب ، ثم -477
 ..لقاء من يهتم بهذا الشأف

 يخشى بعض القراء من أف يضيع كقتو في قراءة غير المفيد ، ليس ىناؾ ضياع كقت -479
 .. ألنك ستربح التجربة المعرفية التي توقفك على أف في الكتب غير النافع

 العقل اإلنساني ينزع إلى اجترار معارفو أكثر من نزكعو إلى االستشكاؿ ؛ لذا يغتر -480
اإلنساف بمعارفو ، لكن مجالسة العلماء كالمفكرين تفضح ىذا التحايل 

. للمذىل دكستويفسكي..  الكلمة ؛ الكلمة ؛ عمل عظيم -481

 كتاب طو حسين عن ابن خلدكف من أضعف ماكتب عنو ، ترجمو محمد عبداهلل عناف ، -482
 .. كتعقبو علي عبدالواحد كافي في كتابو عن ابن خلدكف

 ! ال تفسد عدـ نظاـ مكتبتي:  قاؿ إمانويل كانت لخادمو -483

 مذكرات خالد العظم جيدة ، كأذكر أف الزركلي قد نقل في ترجمتو من األعالـ أنو قد -484
 ..أدخل فيها بعد كفاتو ماليس منها

كدخلت الخيل "  محمد جالؿ كشك من كبار األساتذة كىو ممن لم يأخذ حقو ، ككتابو -485
 .. من أنفس الكتب" األزىر 

 من أفضل من كتب عن إمانويل كانت في المكتبة العربية الدكتور عبدالرحمن بدكم ، -486
 .. كتابو عنو في مجلدين
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 ليس المقصود األكبر من القراءة ىو تحصيل المعلومة ؛ ىناؾ الوعي ، كالتجربة المعرفية -487
 .. ، كالمتعة الراقية

الحوارت التي أجريت معو كنشرت في أربعة :  أفضل ما يستفتح بو تراث المسيرم -488
 .. مجلدات ، ثم سيرتو الذاتية

 الدكتور عبدالرحمن بدكم قارلء كبير ، ذك جلد عجيب على البحث كالتأليف ، مؤرخ -489
 .. للفلسفة ، لكنو عقل غير مولد لألفكار فليس بفيلسوؼ أبدا

كىي أف يقـو قارلء الكتاب عندما ينتهي من قراءتو بتركو :  ىناؾ في الغرب فكرة جميلة -490
 .. في المكاف العاـ حتى يطالعو غيره كىكذا

: قاؿ لي شيخنا العالمة بكر أبو زيد رحمو اهلل !  أحب قراءة الكتب بالفوضى المنظمة -491
 .أحب العشوائية في جمع المادة العلمية في بداية البحث ثم أنظمها

 ..  كاف األستاذ العقاد في صغره يقرأ الجريدة التي يلف بها الساندكيتش-492

 الحراؾ الثقافي يحتاج إلى مصابرة ألنو بطيء في نتائجو ، تحتاج المجتمعات إلى زمن -493
 .. مديد حتى تكوف قادرة على تمثل معاني المعرفة كإعادة إنتاجها

 ..  المسافة بين المعلومة كالمعرفة ؛ كالمسافة بين السنبلة كرغيف الخبز-494

 أطوؿ آية في كتاب اهلل ىي آية المداينة، أما آف لنا كنحن نرل تأثير االقتصاد في حياة – 495
 الشعوب؛ أف نصحح تصوراتنا عن الماؿ في النص الشرعي ؟

 نخلط كثيرنا بين زىد الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم في الدنيا ؛ كبين قيمة الماؿ في النص – 496
 ..الشرعي

 قصر فكرة االحتساب على السلوؾ الخلقي دكف العبث االقتصادم ؛ من أشد أدكاء – 497
 ..األمة
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قاؿ يا !  أرسل شعيب ليدعو قومو إلى توحيد اهلل عزَّ كجل ، كإلى اإلصالح االقتصادم – 498
 ..قـو اعبدكا اهلل ما لكم من إلو غيره كال تنقصوا المكياؿ كالميزاف

 بعد قراءة طويلة عن موضوع الماؿ في النص الشرعي ؛ كجدت أف الماؿ ال يمدح كال – 499
 ..يذـ لذاتو كإنٌما لمتعلقو من أكجو الكسب كالصرؼ

ما خال عمر رضي .. أبو بكر كعثماف كعلي :  ثالثة من الخلفاء األربعة كانوا من األغنياء – 500
 ..اهلل عنهم

 ال يكفي أف نكتشف الحقيقة مرة كاحدة ؛ تحتاج الحقيقة إلى إعادة اكتشافها عدة  -501
 .. مرات

 ..  الحقيقة غاية العقل ، كالخير غاية السلوؾ ، كالجماؿ غاية الفن -502

يعجبو قوؿ الفيتورم في - حفظو اهلل -  كاف شيخنا أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاىرم  -503
 ..كرىٍجل بال عنق: كصف رجل ذليل 

.. حتى تشوؼ الذٌر يسعى بغاربو  //كمن ىاف نفسو للمال ىاف قدره :  يقوؿ الخالكم  -504
.. صورة رائعة 

" لباب األفكار في غرائب األشعار "  أكفى كتاب جمع الشعر النبطي فيما أعلم ىو  -505
 .. للراكية ابن يحيى ، مخطوط في جزءين ضخمين

.. فرانكلين !  احذر الطبيب الشاٌب كالحالؽ المسٌن  -506

.. ركبرت ستيفنسوف..  لدٌم ذاكرة قوية لنسياف كٌل شيء  -507

أظن أف مشكلة تحرير .. ياسر قنصوه. د" إشكالية مفهـو - الليبرالية "  بين يدم كتاب -508
.. تكمن في تتبع داللتو عبر مراحلو التاريخية - أٌم مصطلح - المصطلح 

عادؿ مصطفى من المثقفين كالمترجمين - عادؿ مصطفى . د" فقو الديمقراطية "  كتاب  -509
.. مٌل ، ديوم ، بوبر : ، عن أبجديات الديمقراطية كأعالمها - المتميزين 
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نشأة الديمقراطية :  ىذا كتاب يثنوف عليو في مادتو ، كالحق أني ابتعتو كلم أقرأه بعد -510
.. لمارسيل غوشيو ، ترجمة جهيدة الكند ، في جزءين ، دراسات عراقية 

لمارسيل غوشيو ؛ الجزء األكؿ عن الثورة الحديثة ، كالجزء " نشأة الديمقراطية "  كتاب  -511
 .. .. دراسات عراقية.. الثاني عن أزمة الليبرالية 

  .. مضناؾ جفاه مرقده ؛ فال حٌظ لو في األدب:  من لم يقرأ  -512

فقدت ذاكرتي فما ..  نسيت لعينيك كٌل حكمة لشيوخ القبيلة ، ككذبت دركس التاريخ  -513
.. من خربشاتي ! عدت أعرؼ إال عينيك ، كشيئا أجمل من عينيك ؛ في عينيك 

أتأثم عيناؾ كيجازل قلبي بالحٌب ؟ أأظل :  ىذا نثر مشعور أك شعر منثور ؛ ال أدرم  -514
 ! البقية غير صالحة للنشر.... أفتش كالمجنوف عن عقلي 

..  ال يكفي أف نتأثر بما يحدث لألصدقاء من متاعب ، علينا أف نفرح بنجاحهم  -515
.. أكسكار كايلد

محمد العبداهلل .. حلوان تذكقو عقب جرعة مركرىا  ** كش لذة الدنيا إذا لم تجد بها  -516
.. العوني

.. كليم أكدين!  من السهل أف تطرح سؤاال صعبا  -517

.. شكسبير..  عالج أحزانك باألمثاؿ -518

.. ابن المقفع..  من أشد عيوب اإلنساف ؛ خفاء عيوبو عليو  -519

 من يصٌر على رؤية األمور بوضوح تاـ قبل أف يقٌرر خطةن لعملو ؛ لن يتخذ قرارا على  -520
.. ىذا معنى عميق حرٌم بنا أف نتدبره.... ىنرم إنييل ..اإلطالؽ 

 ..  من كابد الحياة ؛ تبين لو أف أنصاؼ الحلوؿ ىي الحلوؿ -521

 !  أعرؼ من شرع في تأليف كتاب كصٌده عن إتمامو ؛ أنو لم يجد لو عنوانا مناسبا -522

 رأيت بعض الناس يركز كثيرا على معالجة عيوبو ؛ كال يتنبو الستثمار مكامن القوة  -523
 .. كالقدرة عنده
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صفحات جميلة عن اإلخواف في عهد " سوانحو "  كتب شيخنا العالمة حمد الجاسر في  -524
.. الملك عبدالعزيز ، ككاف شيخنا إمامنا لهم في بعض الهجر في شبابو الباكر

ال تقرأ التاريخ :  تريد نصيحة قارلء اىتٌز بو كرسٌي الزمن فأصبح يئن من داء التاريخ  -525
 . بقلم المنتصر

 ! ما من أمة تهـز في كتب تاريخها:  نسيت من الذم قاؿ  -526

 حين حذرت من قراءة التاريخ بقلم المنتصر ؛ لم أكن أقصد أف قلم المنهـز أكثر  -527
 .. إنصافا على كل حاؿ ، لكن حذرت من ىذا ألنو أكثر قراءتنا

 .. التاريخ ًعٍرض األٌمة:  قاؿ العقاد  -528

مصطفى جواد ..  التاريخ خير مرٌب لألمم الضعيفة  -529

 لست مع دعوة المستشرقين إلعادة كتابة التاريخ ؛ لكني مع رأم العقالء في إعادة  -530
 .. قراءة التاريخ

 كم من تغريدة تأتي من مغرد مغمور فيها من المعنى النافذ كالثقافة الرائعة ما يبهرؾ ؛ في  -531
.. كل يـو أزداد قناعة بأف اإلعالـ موجو ردمء كظالم غير منصف

 كٌل أمنيتي أالٌ أذيب شخصيتي في مستنقعات اآلخرين ، كأف أظٌل منسجما مع ذاتي ،  -532
.. ماركف عٌبود.. كأف أبقى ساذجا ال تكلف كال تعقيد في حياتي 

من تأليف اللواء طلعت نجيب أحمد ، من الكتب ..  ثالثوف عاما في صراع مع الجريمة  -533
 .. صدر عن دار النهضة العربية... الماتعة الحافلة بالغرابة كالعبرة

عن جورج شحاتو قنواتي ، من إخراج سمير أبوداكد كىو من ..  كتاب أبونا قنواتي  -534
 .. أىدانيو ، نادر كفي آخره كالـ عزيز عن الفيلسوؼ يوسف كـر

فيو بحث  .. للمثقف المذىل كالناقد الدكتور ماىر شفيق فريد" دراسات نقدية "  كتاب  -535
.. من أنفس ماطالعت عنو" إعادة تقييم - عباس محمود العقاد " عنوانو 

 المرجع في علم النفس السياسي ، كتاب مهم في جزءين من تحرير نخبة من الباحثين  -536
 .. 2010صدر مترجما عن المركز القومي للترجمة .. 
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..  أمسى لزاما علٌي أف أصطلح مع الليل ، إذ لم يكن جماؿ النهار أكثر من ذكرل  -537
.. كامو

 ماذا نسٌمي الٌرباط الذم يصل بين ىذا الحب المضطـر للحياة كىذا اليأس الخفٌي ؟  -538
.. كامو

 .. غالية السعر مخيبة لألمل..  رباعية اإلسكندرية لداريل  -539

.. رفعت السعيد..  يخوف المثقف فكرتو عندما يقدسها  -540

آرنولد توينبي موضوعا ، قاسم المحبشي ، -  فلسفة التاريخ في الفكر الغربي المعاصر  -541
 .. الهيئة العامة للكتاب ، صنعاء ، سلسلة رسائل جامعية

أىلكني الناس ؛ فساعدني اللهٌم حتى ال أتحٌنث لصورتي في محاريب أنفس :  يارٌب  -542
 .. " ميراث الصمت كالملكوت" عن ... اآلخرين 

 " كلمة" بحوث مجموعة مترجمة صدرت عن .. عالم غير أفكارنا -  ريتشارد دككينز  -543
.. دككينز داركيني من أكبر مالحدة العصر ، صرح أخيرا بإمكاف التشكيك ..

 قصة حياة تشارلس داركين ، من تأليف ابنو فرانسيس داركين ، ترجمة مجدم المليجي  -544
 ..  صفحة411 في 2011عن المركز القومي ،، الطبعة األكلى

 ليست نظرية داركين من النظريات القديمة التي اٌطرحها الغرب كما تٌصور ذلك كتب  -545
.. الثقافة اإلسالمية عندنا ، كثير من الدكائر العلمية الغربية تطورية

 ..  ديسكفرم كناشوناؿ جيوغرافيك داركينية تطورية بامتياز -546

 كثير من الدكائر العلمية الغربية كمراكز البحوث لديهم كأقساـ الجامعات العلمية تطورية  -547
 .. ؛ لكن المستقبل العلمي ليس لهذه النظرية

" الهندسة الوراثية  "،  " الجينـو " الكشوؼ العلمية الحديثة أحرجت الداركينية التطورية  -548
 ..ما جعل الداركينيين الكبار يعدلوف في النظرية .. 

بأف الطفرة في الجين :  من التعديل على النظرية ما قاـ بو ريتشارد دككينز حيث قاؿ  -549
 .. كليست في النوع بعد أف أحرجتو الكشوؼ العلمية الحديثة
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  المكبر الذم كاف يستخدمو داركين تجاكزتو معامل المدارس االبتدائية في زمننا الحاضر -550
.. 

الشرعية :  يرل كثير من دارسي داركين أنو كاف مجتهدا لكنو لم يوفق إلى الحقيقتين  -551
 .. كالعلمية

 .. من أقول النظريات التي صاغت عصرنا الحاضر" أصل األنواع "  نظرية داركين عن  -552

ممن رٌكج لداركين :  مجلة المقتطف ، كإسماعيل مظهر ، كشبلي شمٌيل ، كسالمة موسى  -553
 .. في الثقافة العربية

 من الجوانب اإليجابية الخارجة عن صميم نظرية داركين ؛ أف ىذه النظرية كانت من  -554
 .. أقول ما حفز العلماء على كثير من الكشوؼ العلمية الحديثة

لتوماس كوف ؛ ال يستغني طالب علم كال مثقف عن " بنية الثورات العلمية "  كتاب  -555
 .. 2007قراءتو ، صدر عن المنظمة العربية بترجمة حيدر إسماعيل 

 ..  الغصن الذىبي لفريزر ، كالالشعور عند فركيد من آثار نظرية داركين -556

 نظرية داركين كأثرىا كالكشوؼ التي حفزتها كالجدؿ الذم دار عنها؛ حرم بأف يحملنا  -557
على درسها درسا جادا كنقضها بالحقيقة العلمية كليس باالستخفاؼ بها 

 لألستاذ العالمة الدكتور صبرم الدمرداش حلقات جيدة على اليوتيوب في التعريف بهذا  -558
 .. النظرية كالرد عليها ردا علميا جيدا

 ..  ال يمكن الجمع بين نظرية داركين كبين ما قالتو األدياف عن أصل اإلنساف -559

 كاف العلم التجريبي عاجزا عن اإلجابة على كثير من أسئلة الوجود الكبرل التي كانت  -560
 .. تجيب عنها األدياف ، لذا فرح كثيرا بنظرية داركين على ما فيها

 مشكلة الترجمات عندنا أنها تترجم الفكر السائد في المرحلة الغربية ؛ كال تترجم الكتب  -561
 .. التي ناقشت ىذا الفكر ، كمن ذلك نظرية داركين

 ىناؾ كتب كثيرة جدا ردت على نظرية داركين من مؤلفين غربيين ، لنا الحق في أف  -562
 ..تترجم إلى ثقافتنا حتى تتوازف اآلراء
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 ! على سبيل الكشف:  مٌر بي أف أحد كتاب التراجم في تراثنا ترجم ألناس سيأتوف ؛ قاؿ -563

نويت : أف أحد العلماء كاف كالده إذا أراد ضربو قاؿ:  ذكر السيوطي عن الجهر بالنية  -564
 ! فإذا أتم كالمو أكوف قد ىربت: ضرب ابني ىذا تأديبا لو ، يقوؿ 

 ألبرتو مانغويل تلميذ بورخيس كقارئو ، من كبار القراء كالمثقفين كمحبي الكتب في  -565
 .. عصرنا الحاضر ، لو مؤلفات جميلة لكن أسلوبو أضعف من اطالعو

كثرة .... إف الطبيعة إذا كاف فيها قبوؿ فإف الكتب تشحذ كترىف :  قاؿ الجاحظ  -566
 .. القراءة ال تصنع من اإلنساف أديبا إف لم يكن يمتلك الموىبة

.. مثل غربي..  األديب يولد كال يصنع  -567

 كثرة القراءة لن تجعل من القارلء أديبا إف لم يكن ذا موىبة ، لكنها ستجعل من أسلوبو  -568
 ..أسلوبا جيدا مقبوال

 ..  الخليل بن أحمد الفراىيدم كاضع علم العركض كاف شاعرا رديئا -569

 ..  الموىبة فطرية كليست مكتسبة ، ثم تصقلها القراءة كالتجربة -570

األكؿ موىوب قليل القراءة ، كالثاني غير موىوب كىو كثير القراءة :  إذا كاف ىناؾ اثناف  -571
 .. ، فأسلوب األكؿ سيكوف األفضل

ثم .... أنت كالكلب ككالتيس :  القصة التي تركل عن علي بن الجهم كأنو قاؿ للخليفة  -572
 .. عيوف المها ؛ ىذه قصة مكذكبة ال أصل لها: قاؿ 

كالمدرب ال يحسن  الملحن ال يجيد الغناء،:  التنظير يختلف عن الموىبة كالممارسة -573
 ! لعب الكرة، كأستاذ االقتصاد في أكبر الجامعات لو فصل لعاش فقيرا

 !  الشاعر علي بن الجهم كاف من تالمذة اإلماـ أحمد -574

أضعف بكثير من شعر - مع شهرتها -  نازؾ المالئكة ناقدة من الطراز األكؿ كشعرىا  -575
 .. السياب مثال

التي تنسب لألصمعي رديئة مكذكبة ، يقاؿ إف أكؿ من " صوت صفير البلبل "  قصيدة  -576
.. " إعالـ الناس بما كقع للبرامكة مع بني العباس" ذكرىا اإلتليدم في 
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 !  لست من ىواة السفر ؛ لكن يذكركف شيئا جميال عن ليالي القاىرة كصباحات لندف -577

تراب  : مما سمعتو أف الملك سعود رحمو اهلل كاف في متنزه في اليوناف ؛ فقاؿ ألصحابو  -578
 .. العفجة من مناطق الخرج.. من العفجة يسول ىذا كلو 

 ..  من أجمل الساعات ؛ ساعة في صحن الحـر بعد صالة الفجر -579

 لعل من المؤسف في مجاؿ البحث كالتأليف ؛ أف تجد بعض من يتصدل لذلك ال  -580
 .. يحفل بأمثل الطبعات للكتاب ، كال يعتني بتتبع أعماؿ المحققين الكبار

معرفة أصح نشرات الكتاب ، كالوقوؼ على : من أىم أدكات البحث   (583 – 581 ) 
                                         ..الطبعات العالية المخدكمة بعناية من قبل أساطين التحقيق

أحمد شاكر ، عبدالسالـ ىاركف ، محمد أبو الفضل إبراىيم ، إحساف عباس ، السيد أحمد صقر 
                             ..، حمد الجاسر ، محمود شاكر ، سامي الدىاف؛ من كبار المحققين

بشار عواد معركؼ ، شعيب األرنؤكط ، عبدالرحمن العثيمين ، محمد الدالي ، : كمن األحياء 
 .. مشهور حسن سلماف

 ابتلي تراثنا بدكر نشر أساءت لو ، فعمدت إلى أصولو فنشرتها في طبعات رديئة بأسعار  -584
 .. زىيدة ؛ فانخدع بها من ال خبرة لو بالكتاب

  قٌل أف كجد أصل من أصوؿ المكتبة العربية إال كلو طبعة جيدة يعتمدىا أىل االختصاص -585
.. 

الحمداني -  قاـ المحقق الكبير سامي الدىاف بتحقيق ديواف أبي فراس الحٍمداني -586
.. على أزيد من ثالثين مخطوطة ، كتجد من يرجع إلى طبعة صادر- بسكوف الميم 

 ..سأذكر أمثل النشرات لعشرة من األصوؿ حتى يستفاد من ذلك   (597 – 587) 

 .. نشرة دار صادر في خمسة عشر مجلدا: لساف العرب  -
 .. طبعة الدكتور عبداهلل التركي في ستة كعشرين مجلدا: تفسير الطبرم  -
 .. السلفية بإشراؼ محب الدين الخطيب: فتح البارم  -
نشرة عبدالسالـ ىاركف في ثالثة عشر مجلدا عن مكتبة : خزانة األدب للبغدادم  -

 .. الخانجي
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كىو .. نشرة إحساف عباس في ثمانية أجزاء ، دار الفكر : كفيات األعياف البن خٌلكاف  -
 .. من أنفس تحقيقاتو

 .. تحقيق أيمن فؤاد سيد:  الفهرست للنديم  -
 .. تحقيق النبوم شعالف:  العمدة في صناعة الشعر كنقده البن رشيق  -
..  نشرة دار صادر في خمسة مجلدات:  معجم البلداف لياقوت الحموم  -
 .. نشرة مؤسسة الرسالة في مجلد ضخم:  القاموس المحيط  -
 .. نشرة إحساف عباس، في سبعة أجزاء عن دار الغرب:  معجم األدباء لياقوت الحموم  -

 دار الكتب العلمية ، المكتبة العصرية ؛ من أسوأ الدكر في نشر التراث ، ال يعتٌد  -598
 ..بطبعاتهم أبدا إال في القليل النادر

نشره إبراىيم شبوح نشرة علمية عالية ، ال أدرم ىل - مع المقدمة -  تاريخ ابن خلدكف  -599
 .. مشكلتو غالء سعره كعدـ توافره.. اتنهى نشره كامال أـ ال

 يشتكي بعض الباحثين من ندرة الطبعات الجيدة كغالء أسعارىا ؛ كال عذر في ذلك مع  -600
.. فال يشترط في ىذا اقتناء الكتاب.. كجود المكتبات الجامعية كالعامة

 كل الثقافات العالمية تتفاعل مع جائزة نوبل كتحتفي بالحاصلين عليها ، تعرؼ بهم ،  -601
 .. كتعلق على إنجازاتهم ؛ إال ثقافتنا العربية كتويتر خير مثاؿ

 ، لمحمود 2010- 1901موسوعة جائزة نوبل :  من أفضل ما طالعتو عن جائزة نوبل  -602
 ..  صفحة756 في 2010قاسم ، صدر عن مدبولي 

المشبوه ىو ضعفنا العلمٌي ، " .. جائزة نوبل جائزة مشبوىة  " في ثقافتنا البائسة  -603
 .. كجهودنا الثقافية المخجلة

 ..  نعيب على نوبل تحٌيزىا كال نعيب تخلفنا في المجاؿ العلمي -604

 ال أنكر أف على بعض فركع الجائزة عالمات استفهاـ ، لكن لن يتغير شيء كثير في  -605
 .. استحقاقنا في الحصوؿ عليها لو كانت أكثر إنصافا

 ..  الجاٌد كالناجح سيجبر اآلخرين على احترامو كاالعتراؼ بو كلو بعد حين -606



52 

 

 )للوزير جماؿ الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي ..  إنباه الركاة على أنباه النحاة  -607
 .. بتحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم ، في أربعة أجزاء ( 646ت 

 .. للقفطي من أجمل كأمتع كأحفل كتب التراجم التي طالعتها" إنباه الركاة "  كتاب  -608

 الوزير جماؿ الدين القفطي كاف يمتلك مكتبة نادرة تعد من أكبر كأنفس المكتبات في  -609
 .. تاريخنا

 يتحدث الوزير جماؿ الدين القفطي في مثاني تراجم اإلنباه عن النفائس التي يمتلكها ،  -610
 ..كحديثو عنها حديث آسر معجب

 الوزير القفطي لم يتزكج ، كعاش منقطعا إلى العلم كالتأليف كجمع الكتب ، كلو في  -611
 .. ذلك حكايات غريبة

 إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ، لم يصلنا كامال كإنما كصلنا مختصره للزكزني ،  -612
 .. نشره المستشرؽ لبرت قديما كأعيد تصويره

" الجيم " ذكر القفطي أنو كقف على سبب تسمية أبي عمرك الشيباني كتابو   (616 – 613) 
                       ! كأنو طلب من الحاضرين عشرة دنانير كيخبرىم بالسبب فلم يبذؿ أحد منهم الماؿ

فانظر إلى قٌلة ىمة الناس كفساد طريق العلم : قاؿ القفطي بعد امتناع الحضور عن دفع الدنانير
                                                  !كنقض العـز فلعن اهلل دنيا تختار على استفادة العلـو

الجيم " كقد كقفت على سبب تسمية أبي عمرك الشيباني كتابو بهذا االسم : قاؿ عبداهلل الهدلق 
                                          في تخريج حسن لم أر من ذكره ، فبكم تشتركف المعلومة ؟" 

الجيم من األسماء النادرة للجمل ، كقد ظهر لي أنو سمى كتابو الجيم إشارة إلى أف كتب اللغة 
.. كاهلل أعلم.. ستحمل عليو كتجعلو عمدتها 

عن إصالح القضاء " في أكراؽ القانوني الكبير الدكتور عبدالرزاؽ السنهورم تقييد  -617
 .. يرل فيو أف يباشر بعض القضاة التحقيق" : الجنائي

كشف :  سمعت أف للعالمة الكبير محمد مصطفى الخطيب كتابا مسٌودا عنوانو  -618
.. يذكر فيو من حصل على شهادة مزكرة أك سرؽ بحثا! المستور عن األستاذ كالدكتور
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لحساـ عيتاني  " الفتوحات العربية في ركايات المغلوبين"  من الكتب التي اقتنيتها حديثا  -619
 ..  صفحة319 ، في 2011، دار الساقي الطبعة األكلى 

 أتجنب كثيرا الدخوؿ ىنا في سجاؿ مع من أعرؼ ؛ أخشى أف يفسد ىذا العالم  -620
 ..االفتراضٌي صداقات الواقع الحقيقي

إف الشخص يظٌل يترقى في السٌلم الوظيفي حتى يصل إلى :  مارأيكم في ىذه المقولة  -621
أعلى مستول من قٌلة الكفاءة ؟ 

 أكثر األصدقاء كجدتهم أركع كأجمل مما كنت أظن ، كبعضهم ىو ىو لم يزد في نظرم  -622
 .. كلم ينقص، كالقليل تفاجأت بأنهم دكف ما كنت أتصور

 أجد فتنة كبيرة بين أحبابي الكراـ بابن خلدكف ، كقد كتبت تغريدات كثيرة  (626 – 623) 
                                     .. من أفضل نشرات المقدمة نشرة الدكتور علي عبدالواحد كافي ..عنو 

ساطع الحصرم ، محمد عبداهلل عناف ، علي الوردم ، زينب  : كمن أفضل من ألف عنو
                                                                                         .. الخضيرم

كليس في سلسلة نسبو .. كىو ابن خىلدكف بفتح الخاء كليس بضمها كما سمعتو من كثيرين 
                             ..خلدكف كإنما خالد كألحقت بو الواك كالنوف على لغة قشتالية قديمة

 .. زيدكف= حمدكف ، زيد = حمد : اشتهر عند األندلسيين إلحاؽ الواك كالنوف بآخر االسم ك

لم  :  الكتب تغلب القارلء ، سمعت شيخنا العالمة حمد الجاسر في آخر حياتو يقوؿ -627
.. للجواليقي ، تحقيق أحمد شاكر" المعٌرب " يسبق لي أف اطلعت على كتاب 

 "  ال أحب العبث بكتب السلف ، لكني أتمنى أف يتم ترتيب كتيسير كدرس كتاب -628
 ..لشيخ اإلسالـ ابن تيمية ، حديث رائع عن الهوية" اقتضاء الصراط المستقيم 

 من أفضل من كتب عن الشعر العربي كتاريخو ؛ الدكتور الكبير محمد نجيب البهبيتي  -629
.. رحمو اهلل ، كىو مجهوؿ القدر عند كثير من الباحثين

 البهبيتي مصرم األصل انتقل بعد مضايقات من طو حسين كغيره إلى المغرب كتوفي  -630
.. المعلقة العربية ، تاريخ الشعرالعربي: ىناؾ ، لو كتب حافلة منها 
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دريهمات ، التعظيم = شويعر ، التقليل = التحقير:  التصغير في اللغة يأتي لمعاف خمسة  -631
 ! خلٌودم= بيعيد المغرب ، التمليح = دكيهية ، التقريب ! = 

 الدكاترة زكي مبارؾ من كبار أدباء العربية ، كقراءة كتبو كما كتب عنو من اللذيذ الماتع ،  -632
 ! كقد سجل لإلذاعة المصرية أغنية بصوتو

 قرأت أف أحد المهندسين العرب شارؾ في بناء كنيسة نوترداـ ، التي أشهرىا ىوجو  -633
بركايتو ؟ 

 من أدب الحوار ؛ كمن إرادة الخير ؛ كمن طلب الحق ؛ أف تسأؿ المتحدث عن قصده  -634
 ! ، ال أف تتهمو ثم تستفسر منو

كتاب الدكتورة سعاد الصباح عن زكجها عبداهلل المبارؾ :  من الكتب التي اقتنيتها  -635
 ..  صفحة437الصباح ، صدر عن دار سعاد الصباح في عدة طبعات ، 

مبارؾ الصباح مؤسس دكلة الكويت الحديثة ، لسعاد الصباح ، كالشيخ مبارؾ :  كتاب  -636
 ..  صفحة356 ، 2007دار سعاد الصباح .. كالد زكجها 

 يستهويني تاريخ الكويت الثقافي كاالجتماعي ، ىو تاريخ حافل ماتع ، قد خدمو مثقفو  -637
 .. الكويت خدمة جليلة

 تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت كالخليج العربي ، في جزأين ، لسيف مرزكؽ  -638
 .. الشمالف، حافل جدا ، كىو قديم الصدكر

جحا العربي ، لمحمد رجب " : عالم المعرفة "  من اإلصدارات القديمة للسلسة الرائعة  -639
.. النجار ، كىو من أفضل ما ألف عن ىذه الشخصية ، كلو طبعة أخرل

 .. 111 قلق الموت ، للدكتور أحمد عبدالخالق ، عالم المعرفة ، رقمو في السلسلة  -640

 .. 39 ارتقاء اإلنساف ، بركنوفسكي ، ترجمة موفق شخاشيرك ، عالم المعرفة ، رقم  -641

قضايا كمشكالت ، دراسة جيدة في جزأين ، تنسيق سيزار -  أدب أمريكا الالتينية  -642
 ..122 - 116رقم .. مورينو ، ترجمة أحمد حساف ، عالم المعرفة 
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 الوعي كالفن ، غيورغي غاتشف ، ترجمة نوفل نٌيوؼ ، عالم المعرفة ، رقمو في السلسلة  -643
 :146 .. 

كىي من الدراسات النادرة ، للدكتور محمد  "المدينة اإلسالمية "  ىذه دراسة جيدة عن  -644
 .. 128: عثماف ، عالم المعرفة ، رقمها في السلسلة 

 مفاىيم نقدية ، رينيو كيليك ، ترجمة محمد عصفور ، منتخب من كتابين لويليك ،  -645
 .. 110دراسات نقدية جيدة ، عالم المعرفة 

دراسة قديمة بعض الشيء كأظنها ..  اإلنساف كعلم النفس ، للدكتور عبدالستار إبراىيم  -646
 .. 86: متميزة في مادتها ، عالم المعرفة رقم 

 معظم الناس يشعركف بأف لديهم أدكارا محٌددة كضيقة في الحياة ؛ كىذا ما يجعلهم غير  -647
غرين .. سعداء 

..  ما يفقده الناس في حياتهم ليس ىو المزيد من الحقيقة ؛ كإنما ىو المزيد من الخياؿ  -648
غرين 

غرين ..  يخدع الرجل بالمظاىر بسهولة ؛ ألف لديو ضعفا تجاه الجوانب البصرية  -649

..  عالم السوء كالعطر الفاسد -650

للدكتور  " الزبيدم في كتابو تاج العركس"  من أكفى الكتب التي ألفت عن الزبيدم  -651
 .. رسالة علمية عالية! ىاشم طو شالش ، ساعدت جامعة بغداد على نشره 

بحث مفيد جدا عن الزبيدم كآثاره ، الجزء " بحوث كتنبيهات "  للعالمة المعصومي في  -652
 .. 235األكؿ ، صفحة 

 أفاد الزبيدم كثيرا في شرحو لمقدمة القاموس من كتاب شيخو العالمة الكبير ابن الطيب  -653
 .." إضاءة الراموس" الشرقي 

 بعض اإلخوة يخلطوف بيني كبين أستاذين كريمين يحمالف االسم نفسو ؛ فتردني شتائم  -654
.. العالقة لي بالرياضة كال بالسياسة ، أنا من مساكين الكتب! رائعة 
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لبيتر كايد ىاكس ، ترجمة عدناف خالد ، " تاريخ معرض فرانكفورت للكتاب "  كتاب  -655
.. كتاب حافل .. 1432 ، 1أبوظبي للثقافة كالتراث ، ط

الصداقة في العصور القديمة ، ديفيد كونستاف ، : الجيدة " كلمة  " من إصدارات  -656
 ..  صفحة273 ، 1433ترجمة علي للو ، الطبعة األكلى 

الحياة األخالقية للحيوانات ، مارؾ بيكوؼ كجيسيكا بيرس -  العدالة في عالم الحيواف  -657
.. موضوع طريف نادر .. 1431عن كلمة ، .. ، ترجمة فاطمة غنيم 

دكر الطهي في تطور اإلنساف ، ريتشارد رانغهاـ ، ترجمة فالح رحيم ، -  قدحة النار  -658
 .  صفحة366 في 1431عن كلمة ، الطبعة األكلى 

كلمة " التاريخ المالي للعالم ، نياؿ فرغسن ، ترجمة محمود عثماف عن -  صعود الماؿ  -659
.. دراسة جادة رائدة...  صفحة377 في 1433 ، 1ط" 

أف النزعات اإلنسانية مثل المعاملة بالمثل، كتوزيع الغنائم، :  رأل دك فاؿ في مقاؿ كتبو -660
.. العدالة في عالم الحيواف.. كالتعاكف ؛ ليست حكرا على نوعنا 

اللوف كالمعنى في - ألواف شيطانية كمقدسة :  من الكتب اللذيذة التي استهوتني كتاب  -661
 .. العصور الوسطى كما بعدىا

 " كلمة" ىيرماف بالم ، ترجمة صديق جوىر ، صدر عن ..  ألواف شيطانية كمقدسة  -662
 ..  صفحة158 ، في 1431

؛ منوعات فكرية كمعرفية عن األلواف كدراستها " ألواف شيطانية كمقدسة "  يعد كتاب  -663
 .. كداللتها عبر التاريخ

جدلية األلواف كرمزيتها لدل المذاىب : عن " ألواف شيطانية كمقدسة "  يتحدث مؤلف  -664
 .. الفكرية كالحركات الفلسفية كالدينية

...  األلواف ظاىرة ثقافية ؛ ألف العوامل الثقافية ىي التي تحٌدد اختيار كتفضيل األلواف  -665
.. ىيرماف بالم
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نوعية الضوء : كيتدخل عامالف اثناف في تحديد لوف األشياء  ...  ال لوف بدكف ضوء -666
ىيرماف بالم .. كشدتو 

أخبرني  : تذكرت قوؿ ىوكنج في أحد كتبو!  مع كل ريتويت علمي يقٌل عدد المتابعين  -667
.. الناشر بأف كل معادلة تضعها في الكتاب ستنزؿ بعدد القراء إلى النصف

 .. أف تشبو نفسك في فضاء يطلب منك أف تشبو اآلخرين:  خيار صعب  -668

إف تفضيل بيت كاحد على الشعر كلو لشديد ؛ كلكن أحسن لبيد :  قاؿ بشار بن برد  -669
 .. إٌف صدؽ النفس يزرم باألمل// أكذب النفس إذا حٌدثتها : في قولو 

البصائر كالذخائر  :  من أنفس الكتب التراثية التي تجمع اللطائف كالنوادر كاللغة كالشعر -670
 ..ألبي حياف التوحيدم ، طبع في عدة أجزاء بتحقيق كداد قاضي 

تحقيق النصوص : "  ليس يستغني باحث كال محقق عن كتاب العالمة عبدالسالـ ىاركف  -671
 .." أكؿ كتاب عربي في ىذا الفن يوضح مناىجو كيعالج مشكالتو- كنشرىا 

تمتاز بإضافات -  تحقيق النصوص كنشرىا ، العالمة عبدالسالـ ىاركف ، الطبعة الثانية  -672
 ..  صفحة126 ، في 1385صدر عن الحلبي - 

أحمد تيمور باشا ، أحمد زكي باشا ، : إلى ذكرل ىؤالء العلماء المحققين :  اإلىداء  -673
ىاركف .. محمد محمود الشنقيطي ، كانوا سدنة ىذه الثقافة العربية

 " سيبويو إماـ النحاة في آثار الدارسين خالؿ اثني عشر قرنا"  من ذخائر الكتب  -674
 .. صفحة328، في 1398لكوركيس عواد ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي ، 

 ..  كم لكوركيس عواد كميخائيل عواد من أياد على المكتبة العربية -675

 بعض المنقطعين إلى فن من فنوف العلم ؛ ال يحب أف يطرح في المجلس إال ما يحسنو  -676
 .. من ىذا الفن ، يخشى أف يفوتو تصدر المجلس

 ..  الشغل للركح ليس الشغل للبدف -677

 !  للتغريدات حظوظ كحظوظ بني آدـ -678

 ..  عيناؾ كقلبي ؛ ضعيفاف يغلباف قويا -679
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 .. القراءة ؛ الفريضة الغائبة:  من أجمل العبارات التي مٌرت بي  -680

 ..  ما أقسى أف تنثر امرأة الشوؾ في دربك ؛ ثم تأمرؾ أف تسير خلفها حافي القدمين -681

أف لو كاف اإلنساف يستطيع أف يتحكم في أذنيو :  كاف األستاذ أحمد أمين يتمنى  -682
 .. حتى يجنب نفسو عناء سماع كثير من الكالـ! فيغلقهما كما يغلق عينيو 

 ..  سينحني كثيرا من يفتش عن الماؿ- 683

كامل زىيرم ..  المكاف الوحيد الذم أحس فيو بالغربة ىو البنك  -684

فالمريض يكثر من سؤاؿ :  إذا أردت أف تتبين حاؿ إنساف فتنبو إلى ما يردده من أدعية  -685
كىكذا .. الصحة ، كالمدين يكثر من سؤاؿ الرزؽ 

يوتانج .. ال أعرؼ شيئا في االقتصاد ؛ كلكن االقتصاد أيضا ال يعرفني   -686

 .. كلمتاف تختصراف حياة الدكتور مصطفى محمود" العلم كاإليماف  "  -687

..  المتدين إنما يتدين على طبيعتو كخلقو ، يتدين على مزاجو النفسي كإرثو من التجارب  -688
 ..ثم ىو ال ينفك عن تأثير النشأة ككطأة اإللف كغلبة ركح العصر

 إذا رأيت متدينا يأتي شيئا ليس من الدين الحق ؛ فحذار أف تحٌمل الدين جريرة ىذه  -689
 ..النفوس، ألف المتدين إنما يتدين على طبيعتو كخلقو كمزاجو النفسي

 ..  ما أكجع الحقيقة حين تخنق الخياؿ -690

 .. أف أخطر لحظات النفس اإلنسانية ىي لحظة االنتصار:  سمعت  -691

معجم العلـو اإلنسانية ، بإشراؼ جاف دكرتيو ، ترجمة جورج كتورة ،  كتاب أنصح بو  –692
.. مهم جدا..  صفحة 1189 ، في 2011المؤسسة الجامعية 

المفاىيم كالمصطلحات األساسية ، أندرك ك - موسوعة النظرية الثقافية  بو أنصح  كتاب –693
 .. بيتر ، ترجمة ىناء الجوىرم عن المركز القومي ، نحتاجو كثيرا

من العصر الجاىلي حتى سنة ألف - ببلوغرافيا التراث الشعرم العربي  بو أنصح  كتاب –694
 ..  ص ، حصر متميز239 في 2011للهجرة ، محمد شهاب ، عن دار نينول 

https://twitter.com/search?q=%23%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%AD_%D8%A8%D9%87&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%AD_%D8%A8%D9%87&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%AD_%D8%A8%D9%87&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%AD_%D8%A8%D9%87&src=hash
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تمدد آفاؽ النظرية الكالسيكية ، - النظرية المعاصرة في علم االجتماع  بو أنصح  كتاب –695
..  دار مجدالكم2011رث كاالس كألسوف ككلف، ترجمة محمد الحوراني 

أسرار تأسيس الرابطة القلمية كعالقة أعضائها بالفكر االشتراكي ، فواز  بو أنصح  كتاب –696
 ..  صفحة400 في 2005طوقاف ، دار الطليعة 

الطعاـ كالشراب في التراث العربي ، سهاـ الميساكم ، كلية اآلداب  بو أنصح  كتاب –697
 ..  صفحة ، مجلد ضخم حافل982 ، في 2008بمنوبة 

 149في صفحة : الطعاـ كالشراب في التراث العربي لسهاـ الميساكم  بو أنصح  كتاب –698
 .. منو ؛ فصل نادر عن لحم الخنزير عند العرب

أدب الرسائل بين األلوسي كالكرملي ، تحقيق كوركيس عواد كميخائيل  بو أنصح  كتاب –699
..  رسالة540أكثر من .. صفحة 670 ، في 1407عواد ، دار الرائد العربي 

 ىناؾ من ال يحسن سوؽ النصيحة في موضعها ؛ كىذا معنى من فقو النفس من حرمو  -700
 .. حـر من خير كثير

 كم من معنى جميل كفكرة آسرة جالت بخاطرم ؛ ثم أعرضت عن نشرىا مخافة أف  -701
 .. أصبح ىذا يزعجني كثيرا.. تكوف لغيرم كلم أنتبو لذلك 

آثاره كدكره ، محمود فوزم ، - السيد محب الدين الخطيب  :متميزة جامعية  رسالة –702
 ..فيها تجٌن لكن مادتها جيدة.. األزىر - أصوؿ الدين -رسالة دكتوراه 

كتاب لمحب الدين الخطيب ، كىو عن الشاعر المشهور ، ألفو محب الدين ..  تاغور  -703
.. ذكره فوزم في رسالتو.. 1347 ص كطبع سنة 59بمناسبة زيارتو لمصر ، في 

 قدـ العالم كتسلسل الحوادث بين شيخ اإلسالـ ابن تيمية كالفالسفة ، كاملة الكوارم ،  -704
 .. تقديم سفر الحوالي ، مميز

  ..احترموا جيوبنا!  كل شيء يمكن أمشيو ؛ إال مركز لتعليم التفكير عن بعد  -705

 ! االستيقاظ مبكرا عادة حسنة ، لكنو يورثك عادة سيئة ؛ عادة إيقاظ اآلخرين  -706

https://twitter.com/search?q=%23%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%AD_%D8%A8%D9%87&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%AD_%D8%A8%D9%87&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%AD_%D8%A8%D9%87&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%AD_%D8%A8%D9%87&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%AD_%D8%A8%D9%87&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%AD_%D8%A8%D9%87&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%AD_%D8%A8%D9%87&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%AD_%D8%A8%D9%87&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%AD_%D8%A8%D9%87&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%AD_%D8%A8%D9%87&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A9&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A9&src=hash
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إذا أصبحت كأحسست بأنك نشيط ؛ فاعلم :  من المعاني التي أعجبتني قوؿ أمين نخلة -707
.. أنك دخلت طور الشيخوخة ،ألف الشاب ال تتفاكت أحوالو فهو في نشاط دائم

 .. حين ال نبحث عن معنى للحياة ؛ نكوف قد فقدنا الحياة  -708

أف يكوف اإلنساف ذا تفكير عملي يدفع بو عن نفسو : سٌر النجاح كمكمن الظٌفىر   -709
.. يوازف بين طموحو كإمكاناتو ، ثم يعمل ما يستطيعو بما تهيأ لو.. العجز

 ال تنخدع بالظواىر كثيرا ؛ فربما كاف أشٌد الناس احتراما لقوانين المركر ىو سارؽ  -710
 ! السيارة

 !  أنا كائن ليلٌي ، أحس بغربة بين كٌل ىذا الصباح -711

 حين أتأمل حاؿ جامعة الدكؿ العربية ىذه األياـ ؛ أتذكر كلمة األستاذ الشقيرم رحمو  -712
 .. الجامعة العربية كلدت كبيرة ، كعاشت صغيرة: اهلل 

.. محمود أبو الوفا... أف عاقبتني على بعض ابتساماتي  ** أكٌد أضحك للدنيا فيمنعني  -713

.. العقاد..  إٌف العقل يصيب في الحكم ؛ على قدر استقاللو بين دكافع الشعور  -714

على البناء في الحجر كليس في - بشكل أساسي -  خطة التنمية العربية كانت تركز  -715
.. مسعود ظاىر. د.. البشر 

دراسة " األجوبة الميسكتة " ىناؾ البن أبي عوف كتاب ماتع عنوانو ..  عن الردكد الذكية  –716
 ..  صفحة265 ، في 1996كتحقيق مي يوسف ، عين للدراسات كالبحوث 

األعراب تارة ، كعلى : عند ابن خلدكف كجدتو يطلقها على " العرب " من تتبعي للفظة  -717
 .. العرب أنفسهم تارة أخرل ، ال بٌد من ىذا التفريق

الدعيج التاريخية متميزة في السرد ، لكنها ضعيفة في التحليل الدكتور أحمد  أشرطة  -718
 .. التاريخي ،، لو جهود مشكورة جزاه اهلل خيرا

 ىناؾ عدة نصائح لمن يريد أف يحصل على أكبر قدر من الفائدة عند القراءة ؛ ال تقرأ  -719
.. الكتاب على أنك ستعيد قراءتو مرة أخرل ، ىذه عن عبدالقادر بدراف

 .. ال تقسر نفسك على فن ال تميل نفسك إليو:  من نصائح القراءة  -720
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ال تنزعج كثيرا من ضعف ذاكرتك ؛ فالال شعور عند القراءة يعمل :  من نصائح القراءة  -721
 .. بشكل مذىل

القراءة في أكثر من كتاب حتى ال يمل القارئ ، كال سيما حين يقرأ :  من نصائح القراءة  -722
 ..المرء في كتاب من المطوالت

كما استفادكا ىم ممن سبقهم ، كىذا ال " رسائل إخواف الصفا "  استفاد ابن خلدكف من  -723
 .. يعيبو كما ظن بعض الباحثين حين اتهمو بالسرقة منهم

 ىناؾ مجموعة كتب عن تاريخ مصر الحديث ؛ لمؤرخ مصر األستاذ الكبير عبدالرحمن  -724
 .. كقد استدرؾ عليو كما استدرؾ على غيره من المؤلفين.. الرافعي 

ال بأس بها ، كقد ذكر فيها " سيرة ذاتية "  للمؤرخ المصرم الكبير عبدالرحمن الرافعي  -725
 .. معاناتو الشديدة مع الخجل

 كتاب خوارؽ الالشعور للوردم متميز كإف كاف ال يوافق على كل آرائو، ىناؾ كتاب  -726
.. الطاقة اإلنسانية: اسمو- صاحب مصر الفتاة - مجهوؿ لألستاذ أحمد حسين 

كتاب شارؿ بالٌ عنو ، ككتاب ، حسن :  ىناؾ كتب كثيرة عن الجاحظ ؛ من أكائلها  -727
 .. السندكبي

مهارة استخراج : "  من العبارات الجميلة التي سمعتها من أخي الدكتور عبداهلل المنيف -728
 !إذا فتحت العلبة قضى نصف المنديل: يا دكتور ".. المنديل األكؿ 

ديوانو بشرح التبريزم ، تحقيق محمد عبده عزاـ ، صدر :  أمثل نشرات ديواف أبي تماـ  -729
 .. عن دار المعارؼ في عدة مجلدات

أنو كاف لو شغف شديد بأبي :  حدثني أحد أساتذتي ممن يعرؼ األستاذ محمد عبده عزاـ -730
.. تماـ كشعره، كأف لو كتابا جميال يتخيل فيو شخصية أبي تماـ كيحاكرىا

 إذا أردت أف ترل أثر الشهرة على النفس ؛ كقدرة جمهور الناس على توجيو المسار ؛  -731
 .. فتتبع بداية بعض الشخصيات التويترية كقارنها بما ىم عليو اآلف
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لحٌنة أرًٍندت ؛ ترجمة عطا عبدالوىاب ، صدر عن المنظمة العربية " في الثورة "  كتاب  -732
 .. ص ، من الدراسات الرائدة عن الثورات447 ، في 2008للترجمة 

لجوف كاميت ، ترجمة عفيف الرزاز ، صدر عن " حياتو كأعمالو - غرامشي "  كتاب  -733
 ..  ص ، من أكائل ما كتب عن غرامشي387، في 1984مؤسسة األبحاث العربية 

ىي التي تعنى بأثر المستعمر على ثقافات الشعوب التي :  دراسات ما بعد الكولونيالية  -734
 ..فانوف كىومي بابا كإدكارد سعيد : استعمرىا ، كمن أشهر ركادىا 

لمجموعة باحثين ، ترجمة شهرت العالم ،صدر عن المنظمة " الرد بالكتابة "  كتاب  -735
..  ص ، دراسة رائعة عن مرحلة ما بعد الكولونيالية407 ، في 2006العربية 

جيزيل فركند ، ترجمة كساـ مهنا ، عن المركز القومي ..  التصوير الفوتوغرافي كالمجتمع  -736
 .. مادة توثيقية كتحليلية جيدة..  ص 371 ، في 2010للترجمة 

 .. لمصطفى خليفة" القوقعة" لم أطالع في أدب السجوف أكثر إيالما كال أشٌد كجعا من  -737

" القوقعة "  من أراد أف يقف على قبح كلعنة كفجور النظاـ السورم الخبيث ؛ فليقرأ  -738
 .. مذكرات السجين المسيحي السورم مصطفى خليفة

فيصف الشيخ مصطفى صبرم بآخر شيوخ اإلسالـ في الدكلة :  من الباحثين من يغلط  -739
.. العثمانية ؛ كىذا ليس صحيحا إذ إف ىناؾ من كلي المشيخة بعده

دراسة تاريخية "  ـ 1922 - 1425 تاريخ مؤسسة شيوخ اإلسالـ في العهد العثماني  -740
.. كثائقية ، أحمد شقيرات ، في جزأين ، نفيس جدا

يضم الكتاب إحدل الشهادات األكلى عن : مذكرات عبد أمريكي :  كتاب أنصح بو –741
.. كاقع العبودية في أمريكا كالمعاناة التي عاشها السود في الواليات المتحدة

ترجمة محمد سميح السيد ، .. مارتاف - فافر : ظهور الكتاب ، أعده :  كتاب أنصح بو –742
.. غير معركؼ عند كثير من الباحثين..  صفحة 496 ، في 1988طالس 

 يبدك أٌف رذيلة المبالغة كامنة في أصل فطرتنا حين نتحدث عٌمن نحٌب ؛ أٌنى اتجهت  -743
 ..ركائبنا ، كحيث اختلفت بنا السبل
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ال : يابنٌي ؛ ىل جاءؾ شٌر ممن ال تعرؼ ، فقاؿ :  يركل أف الفضيل بن عياض قاؿ البنو  -744
 .. فقلل ممن تعرؼ: ، فقاؿ الفضيل 

 ! أكؿ خطوة لتحقيق الحلم ؛ االستيقاظ منو: ما أجمل قوؿ من قاؿ   -745

 ما أركع الحياة ؛ لو كنا نولد في سٌن الثمانين ، ثم نقترب على مٌر األعواـ من الثامنة  -746
.. مارؾ توين.... عشرة 

 بعض من يشبو األعالـ المشهورين ؛ يجعل ىذا الشبو من موارد رزقو ، كىذا من أعجب  -747
 ! أسباب الرزؽ

لماذا تخيب  " فصل أخير عنوانو" رحيق العمر "  في السيرة الذاتية للدكتور جالؿ أمين  -748
 ..ال أنصح من كاف في مقتبل العمر بقراءتو" اآلماؿ ؟ 

 خواتيم السير الذاتية فيها شجى ككاقعية ؛ ال يقول عليهما من خدعتو اآلماؿ عن نفسو  -749
 .. بغرارة سنو

..  حين زاؿ نفع األدكية زالت اآلالـ ؛ بزكاؿ ماكاف عالقا بتلك األدكية من آماؿ  -750
شكسبير 

الكتابة عادة تتكوف في أنفسنا مثل :  ىل أصبح يصدؽ على تويتر قوؿ أرسكين كالدكيل  -751
التدخين ؟ 

كبعد ؛ فيقوؿ نجيب محفوظ ، ما أتعس الحياة التي .. أصبحنا كأصبح الملك هلل   -752
 ! تستغرقها مطالب الرزؽ

..  التوجد صدفة ، كما ندعوه صدفة ؛ ما ىو إال جهلنا باآللية المعقدة للسببية  -753
.. بورخيس

إذا ما تسابقت أرنب كسلحفاة ؛ فإٌف األرنب ىي التي ستفوز ، إٌف حقائق :  صٌدقني  -754
 ..الحياة لتقٌوض من أساطير الشعوب

 كم من إنساف كاف كاعد اآلماؿ متألق الفكر في مبادم أمره ؛ ثم طوتو األياـ في  -755
 .. على مآالتو-غالبا -مدارجها فعاد كالعامٌي ، بداية اإلنساف ال تدؿ 
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غوستاؼ لوبوف ..  الشعوب تحتاج إلى األساطير ، كالعلماء يحتاجوف إلى الحقائق  -756

 أدب األطفاؿ ذك أىمية كبيرة في صياغة شخصية الطفل كتشكيل كعيو ، بإمكانك أف  -757
 .. تصنع جيال معوقا نفسيا بكثير من الحكايات العرجاء

 أكثر قصص األطفاؿ كألعابهم تقـو على فكرة الصراع ، كيف سينشأ الطفل على قيم  -758
 !الخير كاإليثار ؟

 كاف عند رجل جىمل يسيء معاملتو ، ثم إف الرجل حضرتو الوفاة كطلب من الجمل  -759
.. سامحتك عن كل شيء إال عن يـو ربطتني فيو خلف الحمار: مسامحتو فقاؿ الجمل

توافر  ذىبت أتأمل المكتبة ؛ فوجدت أف ثمة مؤلفين كمحققين كمترجمين  (765 – 760)  
كل كاحد منهم على آثار علم من األعالـ ، أحبو كاستغرقو درسو ككقف كثيرا، من حياتو كجهده 

: كمن ىؤالء .. على خدمة تراثو فكانت لو يد طولى على صاحبو ىذا بما نشر من آثاره كعٌرؼ بو
ابن قاسم كمحمد رشاد سالم مع ابن تيمية، كبكر أبو زيد مع ابن القيم ، كمحمد بهجة األثرم مع 

األلوسي ، كعبدالسالـ ىاركف مع الجاحظ ، كساطع الحصرم مع ابن خلدكف، كعبدالعظيم 
الذيب مع الجويني ، كألبرت الريحاني مع أمين الريحاني ، كماسينيوف مع الحالج ، كصالح 

الخالدم مع سيد قطب ، كسليماف البستاني، مع ىوميركس ، كعادؿ زعيتر مع غوستاؼ لوبوف ، 
كسلمى الحفار الكزبرم مع مي زيادة ، كحسن عثماف مع دانتي ، كطو محمود طو مع جويس ، 

كإبراىيم كطفي، مع كافكا ، كإماـ عبدالفتاح مع ىيجل ، كماىر شفيق مع إليوت ، كسامي 
   . الدركبي مع دكستويفسكي ، كمحمد عناني مع ميلتوف ، كىاشم صالح مع أركوف

مشهدية عاشوراء في جبل عامل ، مقاربة نفسية كاجتماعية لمقتل - يـو الدـ "  كتاب -766
. لرالف رزؽ اهلل ، عن الطليعة" اإلماـ الحسين 

 أال تجدين أنو من الحماقة إعطاء يـو كهذا إلى رٌب عمل ؟ من قصيدة الزمن الضائع  -767
 ! صح لسانك يا بريفير.. لجاؾ بريفير 

 ..  سفير النوايا الحسنة ، ما أجمل ىذه السِّفارة في زمن النوايا السيئة -768

 من المتعذر الحكم على مشاعر اإلنساف بما قد يأتيو في أمر معين ؛ فالمرء في حاؿ  -769
. غوستاؼ لوبوف... ليس ىوىو في جميع األحواؿ 
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..  اللذة عارضة كالرغبة أبقى ؛ لذلك يقاد الناس برغباتهم أكثر مما يقادكف باللذات  -770
. غوستاؼ لوبوف

غوستاؼ ..  ال تغتفر المرأة للرجل أف يستنبط ما يجوؿ بخاطرىا من خالؿ كالمها  -771
. لوبوف

 من ضركرات فٌن سياسة األمم ؛ معرفة طائفة من األلفاظ المؤثرة ، ألف فعلها أشٌد من  -772
. " لغة اإلعالـ الموجِّو "لوبوف .. فعل األدلة العقلية غالبا 

غوستاؼ ..  إذا اجتمع القـو ؛ توٌلد فيهم ركح كٌلي مغاير كٌل المغايرة لركح كٌل فرد منهم  -773
. لوبوف

غوستاؼ .. قوة لها ، كضعف فيها معا :  خلٌو األمة من ماض كالواليات المتحدة  -774
. لوبوف

البؤساء لهيجو، الجريمة كالعقاب لدكستويفسكي ،موبي ديك :  ركاية أضافت لي قيمة –775
. لملفل، مداـ بوفارم لفلوبير، أكليفر تويست لديكنز، اسم الوردة إليكو

كمن  تكوف كالسلعة يرٌكجها التسويق كاإلعالف، -في الغالب -  الكتب األكثر مبيعا  -776
. جٌرب لٌذة اكتشاؼ الكتب المهجورة على رفوؼ المكتبات العامة زىد فيها

كضع في ركن الكتب األكثر مبيعا في إحدل " ميراث الصمت كالملكوت "  كتابي  -777
 ! المكتبات ، كلذلك لم أرغب في طباعتو مرة أخرل

من أكبر المثقفين كالقراء كمحبي الكتب في العصر - تلميذ بورخيس -  ألبرتو مانغويل  -778
 .. كتاب ماتع لذيذ مدىش" المكتبة في الليل " الحاضر ، ككتابو 

كما -  قضيت نصف قرف بجمع الكتب كقدمت لي مكتبتي أنواع اإلشراقات، مكتبتي -779
. مانغويل..ليست مجموعة جاىلة حتى لو كانت تننتمي إلى شخص جاىل- كتب بتراركا

جمع ناحو كقاضو ال جمع نحوم على غير قياس كما توىمو كثيركف ، شرح ابن :  النحاة  -780
 .. أفاده تيمور في تذكرتو كيحتاج إلى تحرير.. الطيب على االقتراح 
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 أعتقد أٌف عصر الطباعة كالقراءة زائل ال محالة ، لكن بوصفي كاتبا كالكلمات تعني لدٌم  -781
. ىنرم ميللر.. الكثير ؛ أجد صعوبة في تصٌور البديل 

 ىناؾ أفكار رائعة في عالم المثاؿ ؛ لكنها تفشل فشال ذريعا عند تطبيقها ، ككذلك  -782
 .. العكس فكم من فكرة لم يكن يتصور لها النجاح فخالفت التصور

 ..  التطبيق ىو المحٌك الحقيقي لصحة كثير من األفكار كالتصورات كصالحها -783

للشيخ محمد مخلوؼ من أفضل ما " شجرة النور الزكية في طبقات المالكية "  كتاب  -784
. أٌلف في تراجم المالكية ، لكنو مشوش الترتيب ، طبعتو نادرة كىو مصور

 الشيخ محمد بن عبداهلل الخراشي شارح مختصر خليل شيخ المالكية في كقتو المتوفى  -785
 ! " يا خراشي" ىو الذم تستغيث بو بعض نساء مصر في قولها .. 1101سنة 

فهذه .. كأظن اسمو بكسر الالـ " ... اللهوم " نسبة إلى الشيخ " يا لهوم "  ككذلك  -786
 ! ياخراشي كيا لهوم كلها استغاثة

في خاتمة بعض التراجم ؛ فوائد نفيسة ينقلها عن المترجم " طبقاتو " يذكر السبكي في -  787
 ..لو ، حقها أف تجمع في كتاب

 للشعراني كتاب نادر تحدث فيو عما مٌن اهلل بو عليو من نعمو ، خلط فيو الخرافة  -788
 ... من غرائب التأليف" لطائف المنن " بالسيرة الذاتية عنوانو 

لطو الولي ، من أكفى المؤلفات في التاريخ العمراني " المساجد في اإلسالـ "  كتاب  -789
. للمسجد ، مجهوؿ عند كثير من القراء ، دلني عليو شيخنا بكر أبو زيد

لوكيع محمد بن خلف بن حياف ؛ ال أدرم عن سبب غفلة بعض " أخبار القضاة  " كتاب  -790
 .. طلبة العلم عنو ، حافل مفيد كال سيما للقضاة

 التركيز في التوقيع على اسم الشخص ذاتو بحيث ال نجد في توقيعو سول اسمو فقط ؛  -791
لمعركؼ زريق " توقيعك ماذا يقوؿ ..." يدٌؿ على اعتزازه كثقتو بنفسو 

 ..  علمتني الرياضيات أف النجاح قدرة نفسية قبل أف يكوف قدرة عقلية –792
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 ال يمكن أف نستبعد األثر النفسي في صياغة النظاـ الفلسفي،الفقد في تجربة ريكور  -793
 ..كدراسة الشٌر، الحالة المرضية لهوكينج في نفي حاجة الكوف إلى إلو

 ميشاؿ فوكو كجاؾ دريدا كجيل دكلوز ؛ كلهم من فالسفة ما بعد الحداثة لكنهم  -794
 .. يرفضوف ىذا التصنيف ، ال ينفك المفكر من نسق معرفي داٌؿ على ىويتو

 أسرؼ بعض المفكرين في تفسير السلوؾ بنوازع الجنس ؛ حتى ذىب غاستوف باشالر  -795
 .إلى أف اإلنساف اكتشف النار بوازع جنسي برابط االحتكاؾ في إشعاؿ النار

 كيف سادت في القرف العشرين قيم البربرية كالتوحش في حضارة قامت على العقل ؟  -796
. ثيودكر أدكرنو

 .. كتب أعدائنا ليست أعداء لنا:  من أركع ما قرأت  -797

- أسماء عربية في مسيرة األدب السعودم الحديث "  أنهيت مطالعة كتاب  (806 – 798) 
، كىو ترجمة لمن 1433للدكتور إبراىيم المطوع ، إصدار النادم األدبي بالرياض " تراجم كسير 

" ألف عن األدب السعودم من األساتذة كالباحثين غير السعوديين ؛ انطلق فيو معٌده من كتاب 
، لمحمد الربيع كحمد الدخٌيل كحسن الهويمل ، حيث " األدب السعودم بأقالـ الدارسين العرب

كىو جهد مشكور .. قاـ بالتعريف المفصل بالكتاب كالنقاد العرب الذين أحصاىم مؤلفو الكتاب 
من الدكتور المطوع ، لوال ما فيو من عجلة أضعفت مستول الكتاب ، كلست أجد عذرا لباحث 

بضيق الوقت ، كلو كاف ثمة عذر بهذا لقرب مؤتمر كنحوه ؛ فال معنى إذف لهذه المؤتمرات 
كالملتقيات ؛ إذ ال يكاد يسلم باحث من ىذا ، كفي التعلل بو إضعاؼ لمادة المؤتمرات 

لم يوثق مادة البحث - شكر اهلل لو - كالملتقيات على غير ما أريدت لو، ثم إف األستاذ الكريم 
، فلم يحل إلى مراجع للترجمة لتوثيقها كاستزادة القارئ منها كىذا ىو محور البحث، كقد رأيت 

أف الشاعر حسن عبداهلل القرشي قد ظفر بعدة دراسات مفردة عن شعره : من تتبع مادة الكتاب 
، كىو شاعر كسط ليس لو بيت سائر فسبحاف مقسم الحظوظ ، كأكد أف ألفت النظر إلى األستاذ 

" النهضة األدبية في نجد " حسن الشنقيطي ، فهو رائد كمن الكتبيين األكائل في نجد ، ككتابو 
من نوادر المؤلفات في مادتو كصوره على صغر حجمو ؛ فليت أف النادم األدبي بالرياض يعيد 

 ..جزل اهلل الدكتور المطوع خير الجزاء على جهده المبارؾ.. طبع كتابو 
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خربشات رفاؽ :  يسمي ألبرتو مانغويل التعليقات التي يجدىا على الكتب المستعملة  -807
 .. السفر

كتابا يعود لمعركؼ الدكاليبي ؛ فوجدت فيو كريقة - من الكتاب المستعمل -  ابتعت  -808
 ! بخط زكي األرسوزم يضرب فيها موعدا معو ففرحت بها أكثر من الكتاب

 ! ىو كمشي البٌط على الشط ٌ :  كصف بعض العلماء خطا رديئا فقاؿ  -809

إف أفضل شيء يستطيع اإلنساف عملو بعد اكتشاؼ الحقيقة ؛ ىو : صدؽ من قاؿ   -810
 .. الرجوع عن الخطأ

 ىل الوعي بالنقص يورث الخالص منو؟ إذا كنت أعي بأني لئيم فهل أكف عن ذلك أـ  -811
.. غاتشف..أغدك أكثر إمعانا في الخسة ؟ ىذا ما كاف يعذب أبطاؿ دكستويفسكي

إنو لجزء من طبيعتنا البشرية ؛ أف نفكر :  تأخذني كثيرا كلمة أناتوؿ فرانس الرائعة  -812
 .. بحكمة ، كنتصرؼ بحماقة

أف تجد شخصا جيد الرأم إذا ما استشير ، :  من الغرائب في تأمل الشخصية اإلنسانية  -813
 .. لكنو ضعيف الرأم في تدبير أمور نفسو

في الميغرب البن سعيد الجزء الرابع ما يدؿ على أنهم كانوا يضعوف ..  صناديق اإلعانة  -814
.. التذكرة التيمورية.. بالمساجد صناديق لجمع اإلعانة لفك األسرل

أنا بوصفي " ، كالصحيح " رجل ال أحب ىذا التصرؼ  ؾأنا"  يقوؿ بعض المتحدثين  -815
 .. أك نحو ىذه الكلمة ، ألف الشيء ال يشبو ببعضو" رجال 

أفدتو من مشيخة .. ألنو يائي " شويخ "كليس على "شييخ " يصٌغر على" شيخ "  لفظ  -816
 .. أبي المواىب الحنبلي

اثناف ال يفلحاف ؛ ابن التاجر :  سمعت شيخنا أبا عبدالرحمن ابن عقيل الظاىرم يقوؿ  -817
 ! كابن العالم

.. فولتير..  لن أؤمن بما تقوؿ ؛ لكني سأكافح لتقوؿ ما تريد  -818
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أيـو بو أسديت :  من أجمل األبيات التي تصٌور التباين في حاؿ اإلنساف قوؿي الشاعر  -819
 ! كيـو بو أبديت للناصح الجهال //نصحا لجاىل 

 ..  الكتاب الجيد ؛ ىو الكتاب الذم إذا أمسكت بو أمسك بك- 820

بصنع جناحين من " الصحاح" صاحب- من أىل القرف الرابع -  قاـ اللغوم الجوىرم  -821
 .. خشب، ثم صعد على سطح جامع نيسابور ليطير فوقع كمات رحمو اهلل

يعيد ترتيب قناعاتو كأكلوياتو بحـز ، فمن - بعد كل بضع سنوات -  ليت أف اإلنساف - 822
 .. األفكار كالعادات ما يناسب مرحلة عمرية ثم ال يناسب ما بعدىا

 ..  كم عاتبت أناسا على صفات كانوا يتصفوف بها ؛ كأراني اليـو أسعى جاىدا المتالكها -823

 .. كلما تقدمت بالمرء أيامو ؛ تطامنت أحالمو لجالؿ الحقائق في الحياة  -824

كثيرا ما يكوف التلميذ أشٌد حماسا لفكر األستاذ من األستاذ نفسو ، ألف األستاذ يلقي   -825
 .. فكرتو مجردة عٌما يحتٌف بها من معاني الحكمة في نفسو

إلى كقت قريب ؛ كاف في تويتر حوار راؽ أسعدني كثيرا ، ال أدرم ما ىذا الذم استثير   -826
 !فينا حتى عدنا إلى مجتمع ما قبل الساحات السياسية ؟

أصوات  ..إذا دخلت تويتر ىذه األياـ ؛ أظن نفسي في أحد األسواؽ ليلة الجمعة  -827
 .. مختلطة ، كتدافع بالمناكب، ككجوه مسرعة ال تكاد تتبينها كسط الزحاـ

 أليس دكر النخب ؛ ىو إعادة التوازف ، كحسن التأتي في الطرح ؟ ما باؿ بعض النخب  -828
 ! قد تنكبت رسالتها فأشبهت العامة في سلوكها كطريقة تفكيرىا

ابن تيمية .. ما عٌلق أحد قلبو بمخلوؽ ؛ إال خذؿ من تلك الجهة   -829

ما أكثر ما بلغنا من القصص عن " : موسوعة العذاب "  قاؿ عٌبود الشالجي في كتابو  -830
 .. انتحار الخيل حزنا على فراؽ أصحابها

سيدم :حضر بسمارؾ مبكرا إلى االجتماع فجلس في آخر الطاكلة، فقاؿ لو المسؤكؿ  -831
.. أيها الفتى حيث أجلس يكوف صدر الطاكلة: مكانك في صدر الطاكلة، فقاؿ لو
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:  لما أراد بسمارؾ أف يقٌر دستور ألمانيا اقترح عليو االستعانة بالدستور البلجيكي فقاؿ -832
 ! عمره ثمانية عشر عاما كىو عمر يجمل بالفتيات ال بالدساتير

"  إلميل لودفيج كاتب التراجم الكبير ؛ كتاب نفيس جدا عن صانع الوحدة األلمانية  -833
.. ، ترجمو األستاذ عادؿ زعيتر في مجلد ضخم ، من ركائع الكتب" بسمارؾ 

عن ألم النهايات ، كأما أنا فإف البدايات دائما ىي التي - عادة - يتحدث الناس   -834
قليل البدايات ؟ - أبدا - تؤلمني ، ألهذا تراني 

، كأندـ كثيرا على قراءة " مما ال شك فيو : " ال أحب مطالعة مقاؿ يبدأ بقوؿ كاتبو   -835
 .. " ىذا ما تيسر جمعو على عجالة " : بحث يختمو صاحبو بعبارة

قراءة نفسية كاتب المقالة من العبارات التي يرددىا في - بشيء من التأمل - تستطيع   -836
 .. بداية مقاالتو ، كمن طريقة استخدامو لعالمات الترقيم

صدر عن المؤسسة الجامعية للدراسات كالنشر " معجم الجسد " كتاب   (848 – 837) 
 ، ككتب ىذه المؤسسة متميزة كذات قيمة علمية عالية، كىي تشارؾ 1433الطبعة األكلى ، سنة 

، كمما يؤخذ عليهم في سياسة الترجمة عدـ التعليق على " مجد " في معارض الكتب كشعارىم 
في مجلدين ضخمين في " معجم الجسد " مادة الكتاب كإف خالفت األدياف كالمقدسات، يقع 

قريب من ألفي صفحة ، بترجمة حبيب نصر اهلل ، كىي ترجمة كسط ال بأس بها من جهة 
كالمعجم غريب مفيد ذك ... األسلوب كاللغة ، كأما المادة العلمية فيحكم عليها أىل االختصاص 

ىذا .. موضوعات دقيقة جدا التتوافر مادتها للباحث بسهولة كال سيما في المكتبة العربية 
المعجم بإشراؼ ميشيال مارزانو كلجنة علمية من سبعة أساتذة ، كشارؾ في تحريره أكثر من مئة 

الطبيب كالمفكر كعالم : كفي ىؤالء الباحثين .. كتسعين باحثا بكتابة ما يقرب من ثالثمئة مدخل 
اإلجهاض ، : كمن موضوعاتو.... النفس كعالم االجتماع كالحقوقي كالمؤرخ كالالىوتي كالناقد 

االستمناء ، أكل لحـو البشر ، ألزىايمر ، األلم ، البصمة الوراثية ، البغاء ، تصوير الجنين ، 
تقنيات الجسد ، الجماؿ ، الجنسانية، الخنثى ، الجسم المسكوف ، الضحك ، الطعم ، علم 

الفراسة ، القدـ ، احتراـ الجسد ، االسترقاؽ ، اللمس ، الماكياج ، الوزف ، الموركثات الثقافية، 
كفي آخر المعجم  ..... المقدس ، المرض ، المشي ، النجاسة ، نقل الدـ ، الوجو ، الوزف ، اليد

كالحقيقة أف ... للتعريف بالباحثين ، كفهرس للموضوعات، كفهرس عربي فرنسي : عدة مالحق 
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مكتبتنا العربية فقيرة جدا في الترجمة الجادة ، كىذا تقع تبعتو على المؤسسات العلمية كمراكز 
 .. البحوث

" من الكتب الجميلة التي تتحدث عمن أصيب بالفاقة كالحرماف من أىل العلم كاألدب  -849
.. ألبو فاشا"الذين أدركتهم حرفة األدب"للدلجي ، ك" الفالكة كالمفلوكوف

، "الفرج بعد الشٌدة "  للتنوخي كتاب فيو سلول كعزاء لكل من اشتدت بو أيامو عنوانو  -850
.. كفيو تصوير آسر للحياة االجتماعية في عصره ، حققو عبٌود الشالجي

األمالي ىي ما يمليو الشيخ أكمن ينيبو كربما أعدىا الشيخ،كأما المجالس :  فائدة عزيزة -851
. عن عبد السالـ ىاركف..فتسجيل كامل لما في مجلس العالم مما يلقيو كيجيب بو

إننا نصيب حين نالحق أكلئك الذين يعطوف شيكات بال رصيد ، كلكن ينبغي االىتماـ   -852
.. ساشا غيترم.. أيضا بأكلئك الذين يجمعوف رصيدا دكف إعطاء شيكات 

 ..  كٌل الكتب يمكن أف تقرأ بطريقة برايل إال كتب التاريخ -853

 .. ليس أكثر الناس دموعا أكثرىم عواطف ؛ ىناؾ دموع القلب -854

 .. أكتي اإلنساف حظا كافرا من كٌل شيء ؛ إال من استشراؼ المستقبل  -855

.. أندريو جيد.. إف أحسن كسيلة لمعرفة الذات ؛ السعي نحو فهم الغير   -856

 إف الحاجة إلى مكاف متسع فطرية في اإلنساف ؛ فالمالحظة تدؿ على أف الرأفة  -857
.. لورانز ! اإلنسانية تضعف عندما يعيش الناس بشكل مزدحم جدا

أعطوني ثمن التمثاؿ كأنا :  ناقد غربي فقير أراد تالمذتو أف يصنعوا تمثاال لو فقاؿ لهم  -858
 ! أقف لكم على قاعدتو

لألستاذ بشار بن يوسف الحادم جهود طيبة في خدمة تاريخ البحرين ، فقد   (878 – 859) 
أصدر أزيد من عشرة كتب تغطي مساحات كاسعة من ىذا التاريخ الثقافي كاالجتماعي ، كمن 

" أعياف البحرين في القرف الرابع عشر الهجرم " كتاب - مؤخرا - أمثل كتبو التي اطلعت عليها 
أىدانيو أخي كشيخي البحاثة الشيخ محمد بن عبداهلل آؿ الشيخ شكر اهلل لو ، كشيخنا من .. 

كبار القراء كمحبي الكتب كالتاريخ كاألنساب ؛ المستظهرين استظهارا عجيبا لكثير من نصوصو ، 
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في أزيد من ألفي " أعياف البحرين في القرف الرابع عشر الهجرم " يقع كتاب .. أمتعنا اهلل بعلمو 
كعلى  .. 2010 كالرابع في 2008صفحة مقسمة على أربعة أجزاء ، صدر الجزء األكؿ سنة 

األجزاء الثالثة األكلى من الكتاب شعار جمعية اإلماـ مالك بن أنس ، كعلى الرابع شعار بيت 
 كالكتاب حافل بتراجم أعياف البحرين ممن ىم على شرط المؤلف كما أكضح في .. البحرين

من كالدة كنشأة كأسرة كمراسالت كنشاط - مقدمتو ، كفيو ذكر لما كقف عليو من مادة ترجمتهم 
استقى ذلك من الوثائق كالمقابالت الشفهية ، كمن بعض المراجع - تجارم كخيرم كثقافي 

ككاف اعتماده على الوثائق كالمكاتبات كالوقفيات موفقا .. المكتوبة لندرة ما كتب عن بعضهم 
فأكرد معلومات عنهم لم تتوافر من قبل ، ثم إنو حالٌه بصور شخصية نادرة لكثير من المترجم لهم 

الوقوؼ على ىذه العصامية في بناء : كمن أمتع ما في الكتاب .. مع صور لكثير من الوثائق 
النفس ، كمعرفة أكلية كثير من األسر التجارية الكريمة المعركفة اليـو ككيف تغلب آباؤىم على 

على جهود - كىو من أىم ما فيو - ككذلك تقف في الكتاب .. مصاعب الحياة كمشاؽ األياـ 
ىؤالء األعالـ في تشييد المساجد كاألكقاؼ ، كدعم الجهاد ضد االستعمار في أيامهم ، كطباعة 

كمن األعياف .. الكتب ، كجهودىم الثقافية في إنشاء النوادم كنشر العلم كمحاربة التنصير 
المؤيد ، القصيبي ، فخرك ، الذكير ، كانو ، العجاجي ، السادة ، النعيمي ، : المذكورين 

كمنهم آؿ .. الجالىمة ، المشارم ، الزامل، يتيم ، المناعي ، اليوسف ، كيكسو ، آؿ بن علي 
 كأكٌد أف أختم ىنا بذكر .. في كثير غيرىم من األعالـ كالبيوتات المشهورة.. خليفة بطبيعة الحاؿ 

تاجر : علم كبير جدا لم يوٌؼ حقو كىو جدير برسالة علمية ، ككنت أشرت إليو من قبل كىو 
 ) اللؤلؤ المشهور كالوجيو كالمحسن الكبير الحاج مقبل بن عبدالرحمن الذكير األسعدم العتيبي

أصل ىذه األسرة الكريمة من عنيزة كانتقل بعض  .. ( ىجرية 1341كالمتوفى - 1260المولود 
أفرادىا إلى الزبير كالبحرين ، كمنهم المؤرخ المشهور مقبل بن عبدالعزيز الذكير كربما خلط بعض 

 - 2 )كللحاج مقبل ترجمة في ىذا الكتاب .. الباحثين بينو كبين الحاج مقبل بن عبدالرحمن 
مع صورة جميلة لو ، رحل الحاج مقبل إلى جدة كتاجر بها كتردد على الهند ثم استقر  .. ( 957

في البحرين لموقعها التجارم ، كقد كاف محسنا كبيرا ، كلو مراسالت مع كبار أعالـ عصره 
كمن ..كلما توفي رثاه الشيخ محمد ابن مانع في مجلة المنار .. كاأللوسي كرشيد رضا كغيرىم 

كقاـ بطباعة كثير .. دعم المجاىدين الليبيين ضد إيطاليا بتواصل مع السنوسية : أعمالو الخيرية 
رحمهم اهلل تعالى ، كبعد ؛ فهذا كتاب .. كتب شيخ اإلسالـ كابن القيم كأئمة السادة الحنابلة  من

يستحق القراءة كالعناية حول شيئا كثيرا ليس من تاريخ البحرين الثقافي كاالجتماعي فحسب كىو 
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شكر اهلل لمؤلفو ىذا الجهد كجزاه خير .. تاريخ حافل بحق ؛ بل من تاريخ العرب المعاصر 
 .. الجزاء

إلى أف اللغة ليست ألفاظا : يذىب دم سوسير كريكور كستراكش كتشومسكي  -879
.. فقط،كإنما ىي سلوؾ ثقافي كطريقة تفكير كمنهج حياة

أف السلطاف عبدالحميد ىو آخر سالطين الدكلة : من األخطاء التاريخية الشائعة  – 880
 .. العثمانية

 .. أف الملك فاركؽ ىو آخر ملوؾ مصر:  من األخطاء التاريخية الشائعة  -881

 .. أف جماؿ عبدالناصر ىو أكؿ رئيس بعد الثورة:  من األخطاء التاريخية الشائعة  -882

أف شيخ اإلسالـ مصطفى صبرم ىو آخر من تولى :  من األخطاء التاريخية الشائعة  -883
 .. مشيخة اإلسالـ في الدكلة العثمانية

أف أبا الهدل الصيادم كاف يشغل منصب مشيخة :  من األخطاء التاريخية الشائعة  -884
 .. اإلسالـ في الدكلة العثمانية

السلطاف محمد رشاد ، ثم السلطاف : تولى الخالفة بعد السلطاف عبدالحميد الثاني   -885
 .. محمد كحيد الدين ، كآخرىم عبدالمجيد الثاني كىو خليفة بال سلطنة

 سؤاؿ كجواب كتوضيح 303الدكلة العثمانية المجهولة " أنصح اإلخوة بمطالعة كتاب   -886
 ..ألحمد آؽ كوندز كسعيد أكزتورؾ" حقائق غائبة عن الدكلة العثمانية 

محمد نورم أفندم المدني : آخر من تولى مشيخة اإلسالـ في الدكلة العثمانية ىو  -887
 ..ـ 1922 سنة، ككاف ذلك سنة 513كانتهت بو دائرة المشيخة التي دامت 

نحتاج إلى كقفة حازمة كمراجعة ناقدة ألدكات الخطاب كآلياتو ، نحتاج إلى التوافر كثيرا   -888
 .. على القراءة ، كاالىتماـ الجاد بالمعرفة كنظامها الفكرم

مرحلة من - كما يقوؿ ىيجل -  ليس اإلخفاؽ عيبا في بعض مراحلو ؛ إذ إف الخطأ  -889
 .. ىو أال يصحح المرء عيوبو: العيب .. مراحل الصواب 

.. أندريو مالرك..  ال بٌد أف تتحوؿ التجربة إلى كعي ؛ حتى يستفاد منها - 890
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ىي .. أشد المشاعر ألما ؛ تلك المشاعر الحزينة التي ال نتبين مأتاىا من مواقع الشعور   -891
.. مشاعر حزينة ككفى

 .. ال أنصح بالقراءة المنهجية الصارمة ، أنادم دائما بالفوضى الخالقة في القراءة  -892

 الملل من القراءة داء يعترم كل قارئ ، بل إف الملل يعترم اإلنساف في  (897 – 893) 
ترؾ القراءة في الوقت الذم : من طرؽ التغلب على الملل من القراءة .. جميع أكجو نشاطاتو 

يشعر فيو القارئ بشدة الضجر كعدـ قسر النفس على القراءة ، ثم العودة مرة أخرل حين يخف 
المراكحلة بين الكتب ؛ بمعنى أف يقرأ المرء في : كمن عالج الملل من القراءة.. ىذا الضجر 

االلتقاء بمن يهتم بالقراءة فإنو يحفز النفس على : كىناؾ أيضا  .. أكثر من كتاب في كقت كاحد
... كعدـ مغالبة النفس كإجبارىا على قراءة فن ال تحبو كبعض الكتب الفكرية العويصة .. القراءة 

كالصبر على النتائج كال سيما في بداية القراءة، ألف القارئ سيلحظ الفرؽ في مشاعره كتصوراتو 
لكن ىذا يحتاج إلى بعض الصبر ، كىذا من أعظم ما يعين  ...كرؤيتو كإحساسو بقيم األشياء 

 .. على القراءة

تختلف باختالؼ طبيعة اإلنساف كعملو كفترات نشاطو كفراغو :  أفضل أكقات القراءة  -898
 .. لكن الكثير من القراء يفضلوف الصباح الباكر كالليل... 

التشتت في القراءة من أشد ما يعانيو القارئ غير المتمرس ، كمن الحلوؿ في   (900 – 899) 
تسجيل فكرة أك : عند االنتهاء من القراءة  صحبة القلم لتسجيل بعض األفكار الرئيسة: ذلك 

على أال يخبرىم ، مناقشة الزمالء في المقركء، فكرتين سابقتين عند الموضع الذم كقف عليو
أف تناقشهم فيما - من تجربتي - دائما أف ىذا من األفكار التي قرأىا حديثا ؛ ال يحب الناس 

.. قرأتو مباشرة

:  من ألٌد أعداء القراءة كأشٌد دكاعي التشتت ؛ القراءة بصحبة كسائل التقنية الحديثة  -901
.. يفضل القراءة في غرفة خالية.. تلفزيوف ، إنترنت 

عدـ البداية بها - 1من النصائح التي تعين على إتماـ الكتب المطولة   (906 – 902) 
عدـ اإلكثار من التقييد كقت القراءة كىذا قد أخالف فيو لكني - 2فالقراءة تحتاج إلى تدرج 

كمما يعين على جرد .. رأيتو مما يصد عن إكماؿ المطوالت ؛ كأعني المبالغة في تقييد الفوائد 
أف يقرأ المرء كتابا من الكتب الخفيفة أك ذات المجلد الواحد كيراكح بينها كبين : المطوالت 
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كقراءة .. أف يترؾ القراءة كيستجم في فترات غير طويلة ثم يعود إليو  ... الكتاب المطوؿ
إف الشيخ محمود شاكر كاف يوصينا إذا  :قاؿ الطناحي .. المطوالت تحتاج إلى حديث خاص 

أردنا أف نبحث عن لفظة في اللساف ؛ يوصينا أف نطالع المادة كاملة من اللساف كال نكتفي 
كفي ىذا تدريب على جرد مطوالت اللغة ؛ فإذا بحثت في كتاب مطوؿ ؛ ..... بموضع اللفظة 

 ..طالع مادة ما تبحثو من أكؿ الفصل

أسأؿ اهلل يا شيخ أف يرزقنا ربع : قاؿ أحد الحضور لشيخنا العالمة حمد الجاسر   -907
 ! ىي دعوة مقبولة إف أردت: إرادتك ، فقاؿ الشيخ رحمو اهلل 

المثالية من ....  إذا ابتدأت في قراءة كتاب كدعتك نفسك إلى تركو أكثر من مرة فاتركو  -908
 .. أعداء اإلنجاز ، كالحديث ىنا عن القارئ العاـ

 !  قٌل لي من تصاحب ؛ أقل لك من سيدفع ثمن العشاء -909

حين تقرأ دكستويفسكي فإنك تغلق الكتاب في منتصفو : يقوؿ بعض النقاد الغربيين   -910
 ! ىل ما زاؿ العالم كما تركتو: كتقوؿ 

 ..  السعادة تتشابو ؛ كلكن البؤس ال يشبو بعضو بعضا -911

 ! من صراع الحضارات إلى صراع الهاشتاقات  -912

مارؾ توين كبرنارد شو كأناتوؿ : كفي الغرب .. ابن تيمية كابن خلدكف كالعقاد : ىناؾ   -913
.. فرانس كلوبوف كديورانت كسيوراف ؛ىؤالء لهم كلمات مختصرة رائعة

بعض المسلسالت التاريخية تمسخ فيها الحقائق ، كيعمد فيها إلى الكذب كالتشويق ،   -914
 .. كالصنعة الفنية ، كإطالة مدة الحلقات لزيادة الربح المادم

 أذكر أنو مٌر بي كتاب يناقش فيو مؤلفو جناية مصطفى العقاد على كثير من الحقائق  -915
 .."عمر المختار" التاريخية في فيلم 

كىو أكؿ كتبو ، " كيف تؤلف كتابا " يعلمك كيف تقرأ كىو ليس بقارئ جيد ، ينشر   -916
 .. يقدـ دكرة في تحقيق المخطوطات كلم يحقق مخطوطا كاحدا
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إذا أردت أف " أف غربيا نشر إعالنا يقوؿ - كال أدرم أىي نكتة أـ حقيقة -  قرأت  -917
        ! اصنع مثلي: ككاف جوابو" تصبح مليونيرا فأرسل إلٌي دكالرا ألخبرؾ 

، كىي " بالكتب االنتقالية " ىناؾ في تاريخ التأليف ما يمكن تسميتو   (921 – 918 ) 
في " الكتب االنتقالية "  من .. تحدث أثرا فكريا شبيها بما تصنعو المعارؾ الفاصلة في التاريخ

كتاب سيبويو ، رسالة الشافعي ، صحيح البخارم ، تفسير الطبرم ، إحياء الغزالي ، : تراثنا 
أمير ميكيافيللي ، مقاؿ ديكارت ، عقد ركسو ، ثركة األمم :  كفي الغرب .. مقدمة ابن خلدكف

 كىناؾ كتب قد ال تكوف أثرت كثيرا في .. لسميث ، أصل األنواع لداركين ، رأس الماؿ لماركس
                                                                                     .. تاريخ التأليف عموما كلكن كانت انتقاال في فنها

 ! ىي أكؿ ركاية ناضجة في تاريخ ىذا الفن.. دكف كيخوتو لسرفانتس  - 933

توقفت عن الصدكر " تراث اإلنسانية " ىناؾ مجلة مصرية نفيسة جدا اسمها   (927 – 922) 
كىي مصورة في عدة مجلدات كتباع في المعارض ، ىذه المجلة من أعظم ما انتفعت بو حيث 

تتحدث عن أىم  .. عثرت عليها مصادفة في بداية قراءاتي فكانت مصادفة في غاية الحسن
كيقـو بعرض ىذه الكتب .. الكتب التي أثرت في تاريخ العلم كالفكر ، من التراث العربي كالغربي

كتقديم نماذج منها كبار الكتاب كالمثقفين كل كاحد منهم من األساتذة الكبار في فنو ، كمن 
.. العقاد ، علي أدىم ، محمد أبوزىرة ، زكي نجيب محمود ، عبدالحليم محمود : كتابها 

قاـ العقاد بعرض ديواف المتنبي ، كأبو زىرة بعرض المسند ، كعبدالحليم .. أساتذة كبار جدا 
ككاف من أجٌل كتابها كأعالىم قلما المثقف الكبير المجهوؿ القدر .. محمود بعرض اإلحياء 

.. األستاذ علي أدىم كقد عرض ركائع كثيرة، كفيها كتب معركضة كركائع لم تترجم إلى يومنا ىذا 
 .. كبعض أصولها موجود في مكتبة الملك سعود" .. تراث اإلنسانية " مجلة 

أف أبا البقاء الرندم نظم قصيدتو : أفاد األستاذ منجد مصطفى : ذكرل سقوط األندلس – 928
 .. المشهورة في رثاء األندلس قبل السقوط النهائي بحوالى قرنين

الذم - بقيت األمة العربية تنوح على ىذا الفردكس المفقود :  ذكرل سقوط األندلس -929
.. شكيب أرسالف.. نحوا من أربعمائة عاـ - ىبط منو أىلو بأعمالهم 

الحلل السندسية " لألمير شكيب أرسالف كتاب جدير بالقراءة :  ذكرل سقوط األندلس -930
 .. كقد تٌوجو باسم األمير عمر طوسوف" في األخبار كاآلثار األندلسية 
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 أكد أف أذكر لإلخواف شيئا من المعلومات عن قصيدة أبي البقاء الرندم  (936 – 931) 
                                                 .. لكل شيء إذا ما تم نقصاف: المشهورة في رثاء األندلس 

كقد قاؿ قصيدتو في رثاء بعض الممالك .. ىو الرُّندم بضم الراء المشددة كليس الرَّندم 
األندلسية التي سقطت ، كليس في رثاء األندلس بعد خركج المسلمين منها كما يعتقده كثير من 

كقد شكك بعض الباحثين في نسبة .. القراء ، ألنو قاؿ قصيدتو قبل قرنين من السقوط النهائي 
ىذه القصيدة إلى أبي البقاء الرندم كرٌد عليو األستاذ منجد مصطفى ، كذلك كلو منشور في 

السعودية كىي على الشبكة، كقد استفاد أبو البقاء الرندم في " المعرفة " أعداد قديمة من مجلة 
" عنواف الحكم " رثائو استفادة كاضحة جدا من قصيدة رائعة للشاعر أبي الفتح البستي اسمها

كفصل ذلك الشيخ عبدالفتاح أبوغدة رحمو اهلل في مقدمة تحقيقو كنشره لقصيدة أبي الفتح 
  .. البستي

 .. إذا حككت الجلد اإلسباني ظهر لك الجلد العربي:  يقولوف  -937

 عاما مكانا دخلت إذا : قولو الكشافة مؤسسي كبار من كىو الغربيين ألحد قرأت  -938
 ! حذائو إلى فانظر الرجل طبقة معرفة كأردت

 : لي كقاؿ رجل كقابلني الشارع في أمشي كنت إذا : يقوؿ المكفوفين أحد أف سمعت - 939
 !؟ يساره أـ يسارم يقصد ىل أدرم ال ؛ أتوقف " يسار رح انتبو" 

 " العمياف نكت في الهمياف نكت " عنوانو مطبوع جميل كتاب الصفدم للصالح - 940
 ..عزيزة نصوص فيو ... كأشعارىم أخبارىم مع بصره كفٌ  من ترجمة في كىو..

عالم " للشيخ أحمد الشرباصي كتاب نادر كحبذا لو أعيد تصويره كنشره عنوانو  - 941
 ! كفيو ترجمة للمحقق األستاذ المكفوؼ أحمد الزين" المكفوفين 

إلشبل ركس، ترجمو العالم المكفوؼ الدكتور عبدالحميد " رحلة في عالم النور "  كتاب  -942
.. يونس ، فيو رسالة يصف فيها جوف ميلتوف بعبقرية فذة إصابتو بالعمى

كأصلو محاضرات ألقاىا ثم جمعت في " سبع لياؿ "  كتاب المثقف الكبير بورخيس  -943
.. ىذا الكتاب، يحتوم على محاضرة رائعة يتحدث فيها بورخيس عن إصابتو بالعمى

" .. أحكاـ األعمى في الفقو اإلسالمي "  للدكتور محمد شماع كتاب  -944
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لو أبصرت ثالثة "  كللمعجزة ىيلين كيلر كتيب جدير بالقراءة لو أكثر من ترجمة عنوانو  -945
! لدم قناعة أف المبصرين ال يركف شيئا : تقوؿ فيو " .. أياـ 

! يلمس السيارة فيعرؼ لونها - كقد رأيتو -  كاف ىناؾ كفيف  -946

 من أذكياء بني آدـ من المكفوفين ؛ أبو العالء المعرم ، كقد أتي يوما بحبة لوبياء  -947
 ! ال أدرم ما ىذه لكني أشبهها بالكلية: فقلبها في يده كقاؿ 

 ..  كسمعت عن مكفوؼ يعرؼ الرجل بمجرد مالمسة يده بالسالـ -948

 ..  األديب الكبير طو حسين كاف لو دكر كبير جدا في تغيير نظرة المجتمع للمكفوؼ -949

 كللعالمة الكبير عبداهلل ابن حميد عجائب في الذكاء كمعرفة الرجل من صوتو ، حتى إنو  -950
.. يعرؼ المتخاصمين عنده في مجلس القضاء بأصواتهم بعد سنوات طويلة

كقد كاف الشاعر بشار بن برد أكمو كىو قائل البيت ..  األكمو ىو من كلد مكفوفا  -951
.. كأسيافنا ليل تهاكل كواكبو // كأف مثار النقع فوؽ رؤكسنا : المشهور 

 كنهرك كىتلر مارسيل كجابرييل كىيدجر نعيمة كميخائيل كالمازني حسين كطو العقاد  -952
 ! ـ1889 سنة كلدكا ىؤالء كلٌ  .. شابلن كشارلي كتوينبي

 كلدكا العظماء ىؤالء- 1889 - السنة تلك في " عنوانو لطيف كتاب منصور ألنيس  -953
 " .. معا

 ، كاإلرادة الرأم استقالؿ على حريصا مفكرا اإلنساف يكوف أف ؛ الوجود مراتب أعلى  -954
 .ىيدجر ... نفسو الوجود كنبل كرامتو على حريصا

 .. عدكٌ  قلب في صديق بوجو أحدىم يلقاؾ الناس من ضرب ىم : األعدقاء  -955

.       الزركلي مؤلفو كعن " األعالـ " العظيم الكتاب عن أتحدث أف أكد ( 974 – 956) 
 فوائد علق قد فوجدتو " للزركلي األعالـ " من نسختو اهلل رحمو زيد أبو بكر العالمة شيخنا أراني
 " من نسخة اهلل رحمو الجاسر حمد العالمة شيخنا مكتبة في ك ..النسخة ىوامش على منها كثيرة

 .. العرب مجلة في استكتبو كقد جيدة عالقة بو لو ككانت ، الزركلي بإىداء " األعالـ
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 يودعها ثم مظانها من الترجمة عيوف يأخذ تراجم ذكاقة كالزركلي ، الباحث بسملة األعالـ :قلت
  !مبصرة فإذاىي كتابو

 علم " اسمو تأبينو في قيلت التي الكلمات مجموع كىو الزركلي الدين خير عن نادر كتاب ىناؾ
 " .. الزركلي الدين خير األعالـ

 ، الطاىر علي لمحمد " السجن ظالـ " كتاب الزركلي عن الحديث في النادرة المظاف من
 .. العظم خالد كمذكرات

 كقبل حفل في رأيتو : فقاؿ: رآه كىل الزركلي عن لو زيارتي في اهلل رحمو الطناحي العالمة سألت
 ..الطبقات تحقيق في المشاركة على لي تقديرا عيني بين ما

 ستين من أكثر أمضى ك ..عبيد أحمد الكبير األستاذ كالمحقق الشاعر من كثيرا الزركلي استفاد
 .. األخرل تلو الواحدة طبعاتو في " األعالـ " مادة جمع في سنة

 األعالـ كإتماـ ، يوسف خير لمحمد األعالـ كتتمة ، للعالكنة األعالـ ذيل : لألعالـ ذيوؿ ىناؾ
 .. للعالكنة األعالـ ذيل أفضلها لعل .. كأباظة للمالح

 العربي كاألستاذ العالكنة كاألستاذ الرشيد للشيخ : أعالمو في الزركلي ألغالط تصحيحات كىناؾ
 .. الحقيل كاألستاذ الفرياطي

 ككانت ، الكتاب آخر في مستقلة منشورة كالخطوط الصور كانت األعالـ من الثالثة الطبعة في
.. كالوضوح الصفاء غاية في

 من كالنساء الرجاؿ من ذكره كيتردد عنو يسأؿ لمن الترجمة " : األعالـ " كتابو في الزركلي ضابط
   ..كالمستشرقين كالمستعربين العرب

 لبعض يترجم لمكما .. شرطو في جميعا يدخلوف نهم الأل عثماف آؿ سالطينلم يترجم الزركلي ؿ
 ..شرطو على ليسوا ألنهم السالـ عليهم األنبياء

 كىو ، عصرنا في ألفت التي الكتب أفضل من فهو " األعالـ " الزركلي كتاب عن للقارئ غنى ال
 .. العربية المكتبة أبواب من
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 الزركلي قلم من كليست الناشر أدخلها التي الزيادات بعض " األعالـ " من الرابعة الطبعة في كقع
 .. عليها تنبيو األعالـ صححت التي الكتب كفي.. 

 فراقها بعد العين " المشهورة القصيدة صاحب ىو " .. النيربين شاعر " كلقبو كبير شاعر الزركلي
 .. مطبوع ديواف كلو " الوطنا

 بياف ذك كىو " .. عٌماف في عاماف " ك " سمعت كما رأيت ما " األخرل النفيسة كتبو كمن
 .. المتأخرين العرب أدباء من فهو ، جميل عاؿ مختصر

 .. مكركرا قولنا من معادا أك // معارنا إال نقوؿ أرانا ما : زىير بن كعب إلى ينسب مما  -975
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