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و مل جند له عزما 

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في افتتاح  معرض الصحف واجملالت 
1993م

من ذاكرة املركز
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   أسكن اهلل آدم و زوجه اجلنة التى مل تكن جنة اخللد التى وعد املتقون وعلم آدم 
أن هذا املكان متوفر له فيه كل شىء من أساسيات احلياة ) إن لك أال جتوع فيها و ال تعرى و 
أنك ال تظمأ فيها و ال تضحى       ( و كان النهي اإلهلي له أال يقرب شجرة حمددة لكن إبليس 
كان له باملرصاد و قال هلما )ما هناكما ربكما عن تلكما الشجرة إال أن تكونا ملكني أو تكونا 
من اخلالدين               (، و ألن آدم عليه السالم بفطرته السليمة صدق هذا الشيطان الذي 
أقسم هلما أنه من الناصحني و آدم بقياس املنظور والعقل رأى أنه إذا أكل من الشجرة 
على حسب زعم إبليس صار ملكاً طاهراً أو أصبح خملداً ال ميوت و هنا تصور آدم أن 
هذا أصلح له أن يصبح ملكاً ال خيطىء و خملداً يعبد اهلل إىل األبد و لكن الشيطان 
الذى هو عدو مبني ال تأتي نصيحته خبري فخرج آدم وزوجه من اجلنة وهبطا إىل 

األرض ليبدأ رحلة احلياة.
وورث بنو آدم عن أبيهم صفيت النسيان وفتور العزمية أو زواهلا فأكرم اهلل أمة حممد 
- صلى اهلل عليه وسلم -  بأن أوجد فيهم تنشيط ذاكرة النسيان وبالذات يف مسألة 
العبادة فجعل الصلوات اخلمس كي يكون اإلنسان ذاكراً لربه بني احلني واحلني وجعل 
هلم خطبة اجلمعة كل أسبوع كي يكون متواصالً مع شحنة العلم والذكر واالرتباط 
خبالقه، ثم حوله اهلل بفضله أن يصبح ملكاً على مدى مخس عشرة ساعة كل يوم 
فى هنار رمضان  ال يأكل وال يشرب وال يعصي وال يفرت عن العبادة فى هنار الصوم.

وفرض عليه جزءاً من ماله إلخوانه احملتاجني كي يعلم أن املال الذي بني يديه ليس 
ملكاً له كله وإمنا إلخوانه الفقراء واملساكني جزء منه كي يكون ذاكراً لنعم اهلل عليه 

دائماً.
إن مقاصد الشريعة فى العبادات عجيبة فاإلسالم ليس دين طقوس تؤدى بل تتحول 
الليل  آناء  ذاكراً هلل  منه وجتعله  وتقربه  بربه  العبد  إىل طاقة خالقة تصل  العبادة 

وأطراف النهار.
هنيئاً للمسلمني عبادهتم لرهبم وليحمد املسلم ربه أنه جعله ذاكراً له غري منقطع عنه 

كي حيقق عبوديته هلل فى أرضه.

و مـما زادنـــي فـخـراً وتـيــــها          وكدت بأمخصي أطأ الثريا
دخويل حتت قولك يا عبادي          وأن أرسـلت أمحـد لــي نبيا

و مل جند له عزما 

  د. عمر عبد الكافي
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تعزيز العالقات االجتماعية من خالل املاء والنبات واحلامض النووي
   قدم املهندس شريف شكران املدرب في العالقات األسرية، يوم الثالثاء  30 / 6 / 2009 دورة في 
مركز جمعة املاجد بعنوان )تعزيز العالقات االجتماعية من خالل املاء والنبات واحلامض النووي(، 
الطبية،  دبي  الشارقة، ومنطقة  بلدية  من جهات حكومية وخاصة، منها:  30 متدرباً  حضرها 
ووزارة الصحة، وجمعية سنابل بالدي، ومنطقة أم القيوين التعليمية، واالحتاد النسائي العام، 

ومدرسة األقصى، وشرطة دبي، وكلية الدراسات العربية واإلسالمية، وشركات خاصة.
    تطرق املدرب في دورته إلى العالقة بني السلوكيات وتأثرها باملاء والنبات اللذين يتأثران باحلب 
والكره ومبا حولهما من خالل النََّفس الذي ينقل األفكار السليبة التي متر عبر املاء املتحول إلى 
بزرع  اإلعالم  يصنعها  أن  قبل  أبنائنا  شخصية  ولنصنع  حسنة  صفات  أبناءنا  لنورث  أنفاس، 

اإليجابيات قبل السلبيات.
      وأكد املدرب أن استعمال املاء والنبات يعتبر مبثابة قنوات إعالمية للتواصل مع اآلخرين، وقد أعطى أمثلة عملية مؤكداً أن املاء خير وسيلة 
)أال بذكر اهلل تطمئن  تعالى  الطالق لقوله  املضاد احليوي ضد  ويعتبر  القلوب،  الطالق من اجملتمع؛ ألن االطمئان موجود في  لتقليل حاالت 

القلوب(، مما يدل على أن توصيل القرآن إلى القلب هو احلل احلاسم لهذه املشكلة.

فعاليات الصيف - دورات
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التخطيط االسرتاتيجي
56 متدربا يف أوىل الدورات الصيفية 

بتاريخ  االستراتيجي(  )التخطيط  بعنوان  دورة  املاجد  جمعة  مركز  عقد    
65 متدرباً من دوائر  / 6 / 2009م قدمها املدرب ماهر أبو شمالة، وحضرها   13
العامة، هيئة الصحة بدبي، جمعية  وزارة األشغال  حكومية وخاصة أهمها: 
السلطان  جامعة  اخليرية،  األهلية  املدارس  مالك،  اإلمام  كلية  بالدي،  سنابل 
قابوس، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري، شرطة دبي، شرطة الشارقة، 
أناسي لإلنتاج اإلعالمي، مركز أبو ظبي لألبحاث، هيئة الطرق واملواصالت، مركز 
التعليم املستمر في جامعة الشارقة، دائرة السياحة بدبي، اجمللس التنفيذي 
في دبي، جمعية النهضة النسائية، مدارس احلكمة، مدرسة البحث العلمي، 

ومدرسة النهضة.
من  أنه  مبيناً  وتعريفه  التخطيط  أهمية  عن  احلديث  في  املدرب  انطلق       
الوظائف القيادية واملهمة في اإلدارة العامة، ويقع على عاتق القيادة اإلدارية 
وجوب النهوض به كوظيفة أساسية ال تنتهي إال بتحقيق الهدف من خالل 
نشاطات اإلدارة التي تعمل على تنفيذ اخلطة ومتابعتها، ثم بني املدرب أهمية 
اخلطط التنفيذية ومالمح العملية اإلدارية التي تتكون من عناصر أربعة هي: 
عن  باحلديث  الدورة  املدرب  وختم  واملتابعة،  والتوجيه،  والتنظيم،  التخطيط، 

أهمية املتابعة والتقومي لنتاج التخطيط.   

أنت من الداخل 
  قدم األستاذ إسماعيل البرميي املدرب في التنمية البشرية دورة بعنوان )أنت من الداخل( 
مؤسسات  عدة  من  متدربا   46 حضرها  2009م،   /  6  /  27 بتاريخ   املاجد  جمعة  مركز  في 
واملدارس  النسائية،  النهضة  وجمعية  واألشغال،  الصحة  وزارت  أهمها:  وخاصة  حكومية 
األهلية اخليرية، وكلية الدراسات العربية واإلسالمية، وشرطة دبي، وبلدية الشارقة، وجامعة 

الشارقة، ودائرة السياحة بدبي، ومدرسة االحتاد اخلاصة، وبعض الشركات اخلاصة.
   تناول املدرب عدة محاور في الدورة منها: مفهوم النمط الشخصي، ومصطلحات ورموز 

هذه األمناط وقوالبها، وقواعد في التعامل اإلنساني.
   كما ناقش مواصفات الشخص املنفتح، واملنغلق، واحلسي، واحلدسي، واملفكر، واملشاعري، 

واحلاسم، والتلقائي، مستعرضا 16 منطاً من  أمناط الشخصية، وميزات كل منها.

املدرب  اسماعيل البرميي

املدرب  شريف شكران

املدرب  ماهر أبو شماله
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فعاليات الصيف - دورات

كيف ُتعّلم دماغك

 /  7  /  5 األحد  يوم  والتراث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  قدم    
في  التدريب  ملسؤولي  التدريبية  االحتياجات  تقدير  في  دورة   2009
املؤسسات، درب فيها املهندس جمعة يوسف، وحضرها 24 متدرباً 
الصحة  هيئة  منها:  واخلاصة  احلكومية  املؤسسات  من  عدد  من 
ووزارة  القصر،  وشؤون  األوقاف  ومؤسسة  السياحة،  ودائرة  بدبي، 
النسائية، وشرطة دبي،  النهضة  التربية، ووزارة الصحة، وجمعية 
جمعة  مبؤسسة  املوظفني  شؤون  ودائرة  اخليرية،  األهلية  واملدارس 

املاجد.
حتليل  وفوائد  أهمية  إلى  التعرف  إلى  الدورة  من  املدرب  وهدف 
االحتياجات التدريبية، وإلى دور املدير في حتديد االحتياجات التدريبية 
التدريبية  االحتياجات  حتليل  إجراء  مهارات  واكتساب  ملوظفيه، 
وحتويل  املعلومات،  وتصنيف  جمع  وأدوات  أساليب  باستخدام 

املعلومات إلى استراتيجيات وخطط تدريبية.
التدريبية،  والعملية  املدرب،  لتعريف  جمعة  املهندس  وعرض 
وأشار  ؟  التدريب  إلى  نحتاج  ملاذا  قبيل  من  تساؤالت  لعدة  وتطرق 
إلى أهمية حتديد االحتياجات التدريبية ومفهومها وماهيتها، ومن 
لبعض  عارضا  التحديد،  هذا  وطرق  يحددها،  الذي  الشخص  هو 

إلى  ومشيرا  التدريب،  مخرجات  حتديد  إلى  متطرقا  االستبيانات، 
مراعاتها  الواجب  االعتبارات  وما هي  والتدريب،  التعليم  بني  الفرق 
التدريب،  أهداف  حتديد  كيفية  إلى  باإلضافة  التدريبي،  اخملرج  في 
البرنامج ومتابعته من خالل  إلى أنشطة عملية، وتقييم  وحتويله 

طرق توصل إلى تقييم هذه اخملرجات.
وفرق املدرب بني اإلعداد والتطوير والتدريب، وأشار إلى خطوات تطوير 
نظام املتابعة، وجدولة كافة االحتياجات التدريبية من خالل وضعه 
محتوى البرنامج وإعداد املواد التدريبية، وتوفير املدربني األكفاء، وعدَّ 
ذلك من الشروط الواجب توفرها لنجاح التدريب والتطوير، مختتما 

بذكر العوامل التي تسرع هذه العملية.

تقدير االحتياجات 
التدريبية 
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   قدم األستاذ عبد اهلل اخلطيب املدرب في مجال التعليم وتنمية التفكير دورة 
في مركز جمعة املاجد بعنوان )الطرق الفعالة لتعلم الدماغ( يوم السبت 20 / 6 
املعهد اإلسالمي  35 متدربا من جهات حكومية وخاصة، منها:  / 2009م حضرها 
سنابل  وجمعية  دبي،  وشرطة  األشغال،  ووزارة  بدبي،  التنفيذي  واجمللس  بعجمان، 

بالدي، وهيئة الصحة بدبي، وبلدية الشارقة، وجامعة الشارقة، وشرطة الشارقة، واملدارس األهلية اخليرية، وكلية الدراسات اإلسالمية 
والعربية، ومركز الصديق لتحفيظ القرآن الكرمي، ودائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري ومدارس البحث العلمي، واالحتاد اخلاصة بدبي، 

واألقصى.
     وتناول األستاذ اخلطيب في دورته الدماغ من خالل إعجاز التكوين، ودعوة القرآن الكرمي إلى استخدام الدماغ، مبينا أن االستماع للقرآن 

الكرمي يعزز قوى الدماغ.
      وبنينّ اخلطيب أن الطرق الفعالة لتعلم الدماغ تبدأ من التعرف على شقي الدماغ ووظيفة كل شق، وكيف أن العقل الباطن يؤثر على 
النفس بطريقة مبرمجة من خالل الرسائل واإليحاءات. وأن اإلنسان عن طريق اخلريطة الذهنية يتمكن من التركيز واسترجاع املعلومة 

بسهولة، وكيف تعمل شروط البيئة املنسجمة مع الدماغ على تنمية التعلم.
    ومن أهم طرق تعلم الدماغ ممارسة التذكر ومعرفة طرق تنشيط الذاكرة، وأما العادات العشر التي تعمل على تدميره فهي: عدم تناول 
والقيام  النوم،  أثناء  الرأس  واألرق، وتغطية  الهواء،  وتلوث  تناول السكريات،  والتدخني، وكثرة  الطعام،  تناول  اإلفراط في  أو  اإلفطار،  وجبة 

بأعمال أثناء املرض، وقلة التحفيز على التفكير، وندرة احلديث مع اآلخرين . 

املدرب  عبداهلل اخلطيب

املدرب  جمعة يوسف
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فعاليات الصيف - دورات

دورة   2009  /  7  /  18 السبت  يوم  املاجد  جمعة  مركز  قدم     
 25 حضرها  اإلنتاجية(،  على  وتأثيرها  العمل  )ضغوط  بعنوان 
األشغال  وزارة  منها:  وخاصة،  حكومية  مؤسسات  من  متدربا 
القيوين، وجمعية  أم   – ووزارة الصحة  السياحة،  ودائرة  العامة، 
األوقاف  والتعليم، ومؤسسة  التربية  ووزارة  النسائية،  النهضة 
وشؤون القصر، ومستشفى راشد، وشرطة دبي، واإلدارة العامة 
للجنسية واإلقامة، وجامعة الشارقة، واملكتبات العامة بدبي. 

     كان من أهم احملاور التي ركز عليها املدرب تعريف الضغوط 
وآثار هذه  وخصائصها ومراحلها من ناحية الشكل واملضمون، 
الضغوط على املنظمة والفرد، كما ناقش طرق واستراتيجيات 

التعامل مع الضغوط وعالقة البيروقراطية بضغط العمل، وما 

هي األخطاء الناجتة عن ضغوط العمل، واالنعكاسات السلبية 

وأشار   ، للتغيير  وأطروحات  آليات  واقترح  الضغوط،  هذه  جراء 

إلى  وتؤدي  املنظمات،  في  اإلدارات  تواجه  التي  املعوقات  إلى 

التمارين تساعد في  العمل، وختم مبجموعة من  زيادة ضغوط 

التخلص من ضغوط العمل. 

التطبيقية  اجلوانب  عرض   2009  /  7  /  25 السبت  يوم  وفي 

مت  التي  النظرية  اجلوانب  فائدة  املتدربون  ليجني  للموضوع؛ 

التطرق إليها في القسم األول من الدورة.

ضغوط العمل وتأثريها 
على اإلنتاجية

آخر الدورات الصيفية 

القبعات الست 
    ختاماً  لدورات  املركز الصيفية عقدت بتاريخ 8 / 8 / 2009  دورة )القبعات 
أعدها  التفكير،  مهارات  في  للفرد  الذاتية  بالتنمية  تُعنى  والتي  الست(، 
وقدمها الدكتور محمد ياسر عمرو املدير العام، وذلك في قاعة احملاضرات 

باملركز .

القبعات الست؛  التفكير الستة في احلياة من خالل  الدورة أمناط       تبني 
للنمط  ترمز  احلمراء  والقبعة  احليادي،  للنمط  ترمز  البيضاء  فالقبعة 
ترمز  اخلضراء  والقبعة  النقدي،  للنمط  ترمز  السوداء  والقبعة  العاطفي، 
للنمط اإلبداعي، والقبعة الصفراء ترمز للنمط اإليجابي، والقبعة الزرقاء 

ترمز للنمط الشمولي.

     وبني أن هذه األلوان تضفي جوا نفسيا على عملية التفكير، وقد تطرق 
على  املتدربني  حثت  متعددة  عمل  أوراق  وعرض  عدة،  محاور  إلى  الدكتور 
ويتعاملوا  للحياة،  النظرة  لتتكامل لديهم  أمناط التفكير االعتيادي  تغيير 

معها بشمول أكبر.

من  واملهتمني،  واخلاصة  احلكومية  الدوائر  من  متدربا   31 الدورة  حضر       
وزارة التربية بُعمان، واإلمارات، ومن وزارة األشغال العامة، ومن شرطة دبي، 
وجامعة الشارقة، ومستشفى اجلراحة العصبية، ودائرة الشؤون اإلسالمية 

والعمل اخليري، ومن مدارس االحتاد والراية وبعض الطلبة.     

املدرب  د. محمد ياسر عمرو

املدرب  د. عادل الكركي
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في  للترميم  معمل  تركيب  احلالي  الشهر  بداية  في  املاجد  جمعة  مركز  أنهى 
املكتبة الوقفية بحلب، كان املركز قد تبرع به للمكتبة، ويتكون املعمل من أجهزة 
واملعاجلة  اآللي،  للترميم  املاجد  وجهاز  اثنني،  عدد  حامل(   + )كاميرا  رقمي  تصوير 

الكيميائية، وحامل جتفيف، ومواد لتجليد اخملطوطات، ومكبس يدوي وخالط.
وقد قام األستاذ محمد نضال قواف رئيس شعبة ترميم املطبوعات باإلشراف على 
تركيب وتشغيل وحدة الترميم اآللي، ومباشرة برنامج التدريب لفريق الترميم في 
دورة استمرت ملدة  الوقفية من خالل جلسات نظرية وتطبيق عملي في  املكتبة 

خمسة أيام.
وتطبيق  اآللي  للترميم  املطبوعة  الكتب  حتضير  الدورة  مفردات  أهم  من  وكان 
اآللي  الترميم  وكذلك  الوقفية،  باملكتبة  اخلاصة  املطبوعات  بعض  على  عملي 
للمخطوطات وشروطه واختباراته وتطبيق عملي على بعض العينات اخملطوطة، 
ومن ثم التدريب على صناعة الورق اخملصص للترميم اليدوي بواسطة جهاز املاجد 

للترميم اآللي.
ويذكر أن املكتبة الوقفية من أهم املكتبات في حلب وتعتني مبخطوطات املساجد، 
املماليك  عهود  إلى  تعود  مصحف   400 من  أكثر  حتوي  حيث  املصاحف  وخاصة 

والعثمانيني، أبرزها مصحف مملوكي يقدر عمره بأكثر من 650 عاماً، وقد أنهى مركز جمعة املاجد ترميمه في بداية هذا العام، ويجري حاليا 
الكثير من أعمال الصيانة والديكور متهيدا لالفتتاح الرسمي لها قريباً. 

تركيب معمل للترميم في 
المكتبة الوقفية بحلب

ترميم كتب مؤسسات وطنية
   قام وفد من مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية بزيارة 
ملركز جمعة املاجد يوم اخلميس 27 / 8 / 2009 مكون من األستاذ عمر 
املرافق لالطالع على جتربة  والوفد  الفنية  املعاجلة  رئيس قسم  حمادنة 
التي  1950م  قبل  املطبوعة  القدمية  الكتب  مجموعة  واستالم  املركز، 
قام املركز بترميمها وعالجها كيميائيا بتعقيمها وإزالة احلموضة عنها 
بتجليدها،  القيام  ثم  ومن  فيها  الضوئية  األكسدة  عن  الناجتة  واآلثار 
من  أكثر  الكتب  كمية  بلغت  وقد  الطرفني  بني  املوقعة  االتفاقية  وفق 
400 كتاب تنوعت موضوعاتها بني التاريخية والعلوم اإلنسانية، وكانت 

باللغتني العربية واإلجنليزية.

وقد قام الوفد بجولة في أنحاء املركز رافقهم فيها األستاذ عماد صباح 
املركز  إليه  وصل  ما  خاللها  رأوا  باملركز  الفنية  املعاجلة  قسم  رئيس 
من  يحتويه  وما  واخملطوطات  املطبوعات  فهرسة  مجال  في  تقدم  من 
مخطوطات وكتب قدمية ذات قيمة تاريخية كبيرة، قام الوفد باستالم 

الكتب.

كما قام املركز مؤخرا بترميم وجتليد اجملموعة اخلاصة من الكتب القدمية 
باالحتفاظ  املكتبة  تقوم  حيث  العامة،  الشارقة  مكتبة  في  املوجودة 

بهذه الكتب القدمية حتت اسم اجملموعة اخلاصة نظرا لندرتها وأهميتها 
في غرفة مستقلة. 

فاطمة  املكتبات  إدارة  مديرة  أرسلته  الذي  الشكر  في خطاب  جاء  ومما 
واإلعالم  الثقافة  دائرة   – املكتبات  إدارة  “تشكر  للمركز:  التميمي  ثاني 
تفضلهم  على  والتراث  للثقافة  املاجد  جمعة  مؤسسة   – بالشارقة 
بترميم وجتليد كتب اجملموعة اخلاصة والتي سيتم استخدامها بطريقة 

أفضل لكل من الدارسني والباحثني واملهتمني”.  

الثالثة من وثائق  ومن اجلدير بالذكر أن املركز انتهى من ترميم الدفعة 
وثائق  املركز من  رممه  بلغ مجموع ما  بدبي، وقد  األراضي واألمالك  دائرة 
من   210 ترميم  على  حاليا  ويعمل  وثيقة،   250 من  أكثر  الدائرة 

مخططات األراضي التابعة للدائرة.

فعاليات الصيف - ترميم

وفد مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية

االستاذ نضال قواف أثناء الدروة

مجموعة من املتدربني
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ثقافة القراءة
    قدم الدكتور عبد العزيز صافي اجليل أستاذ اللغة العربية في جامعة 

عجمان، محاضرة في مركز جمعة املاجد للثقافة والتراث بعنوان: )ثقافة 

القراءة( صباح يوم السبت 25/7/2009م 

بذكر نسب مروعة عن معدالت  اجليل محاضرته  الدكتور صافي  بدأ        

النساء  عدد  بلغ  حيث  النساء؛  لدى  خصوصا  العربي،  الوطن  في  األمية 

األميات في الوطن العربي 44 مليون امرأة في عام 2003، منهن 8,5 مليون 

امرأة في عمر الشباب.

تكليف شرعي،  إنها  القراءة من حيث  دواعي  في محاضرته  الدكتور  وبنينّ 

وضرورة حياتية تعمل على جتديد املعلومات، وأن مصادر املعلومات األخرى ال 

تغني عن القراءة بحال من األحوال.

أما تكوين عادة القراءة فيبدأ من األسرة، مثل: سرد حكاية، وتوفير قصة، ثم 

املؤسسات التعليمية التي تكلف الطالب الرجوع إلى الكتب واملصادر حتى 

تصبح القراءة عادة، وهي بحاجة إلى الصبر والبدء مبا متيل إليه النفس.

املتعة  بني  تراوحت  التي  للقراءة  الدافعة  لألسباب  الدكتور  وعرض       

والتسلية، وملء الفراغ، وتلبية حاجات مهنية، وإظهار حب املعرفة والتشبه 

بأهلها، وبني أنواع القراءة من اكتشافية، وسريعة، وانتقائية.

      واستعرض أمثلة لكبار القراء في الزمن املاضي واحلاضر؛ ليبني أن شغف 

القراءة غير مقصور على من سبق، واستخرج قيمة القراءة من خالل أقوال 

العلماء وتعليقاتهم على املوضوع.

     ومن خالل مداخالت اجلمهور أشار إلى طرق حتفيز القراءة، وتطارح معهم 

هموم وواقع القراءة مبينا أهدافها وما نصبو إليه منها.

   ألقى فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي املستشار الثقافي جلمعة املاجد 

رمضان(،  نستقبل  )كيف  بعنوان  محاضرة   20/8/2009 اخلميس  يوم  صباح 

يفيد  ال  فيما  التلفاز  عن  البعد  أهمها:  محددة،  نقاط  على  فيها  أكد  وقد 

من مسلسالت وأفالم ومتضية الوقت سدى؛ ألن رمضان شهر العبادة وشهر 

ألوان  بني  والتنقل  الوزن  لزيادة  شهرا  رمضان  حتويل  عدم  إلى  وأشار  القرآن، 

عليها  بل  املطبخ فقط،  في  وقتها  أال تضيع  املرأة  أن على  إلى  ونبه  احللوى، 

الدكتور  نبه  كما  ذلك،  في  إعانتها  واألبناء  األزواج  وعلى  لعبادتها،  االلتفات 

عمر إلى خطورة الغيبة والنميمة، وأنهما في ليل رمضان كنهاره ، كما إنهما 

سواء في اإلثم في رمضان وغيره.

وختم حديثه بالتأكيد على أهمية التدبر في قراءة القرآن والتفكر واالعتبار 

أن  استطاع  الشهر  في  مرة  وكم  املصحف  ختم  مجرد  على  التركيز  وعدم 

يختمه. مذكرا بالدعاء للمكروبني ولعامة املسلمني.   

 كيف نستقبل رمضان ؟

الدكتور عمر عبدالكافي

الدكتور عبدالعزيز صافي اجليل أثناء إلقاء محاضرته
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الشيخ زايد واجمللس الوطين االحتادي .. التجربة واالستجابة
  ضمن نشاطات املركز للموسم الثقافي الصيفي لسنة 2009 نظم 
مركز جمعة املاجد محاضرة بعنوان : )اجمللس الوطني االحتادي .. التجربة 
والتاريخ  للتراث  زايد  الدكتور فاحت زغل، من مركز  واالستجابة(، قدمها  

في العني صباح يوم السبت 11 / 7 / 2009 

احملاور أهمها: الشورى  من  عددا  محاضرته  في  فاحت  الدكتور  تناول 
احلكمة  رجل  زايد  الشيخ  له  املغفور  لدى  ومنهجاً  فكراً  واملشاركة 
واالنفتاح  والزمن  للتاريخ  رؤيته  حيث  من  العميقة،  والتجربة  الثاقبة 
على العالم، واألصالة واملعاصرة في فكر املغفور له الشيخ زايد ونهجه، 
االحتادي،  الوطني  واجمللس  القائد  فكرة  فيه:  فتناول  املنهج  محور  أما 
املشاركة  وأبعاد  االحتادي،  والبعد  الشعبية،  واملشاركة  الشورى  ومبدأ 
والعالقة التبادلية بني املغفور له واجمللس الوطني االحتادي، وختم كالمه 
باستعراض تاريخي ملسيرة تأسيس اجمللس الوطني االحتادي، واستكمال 

التشريعات الدستورية.

ومن أهم ما جاء في احملاضرة إشارة احملاضر إلى جلسة التاسع والعشرين 
من شهر إبريل 1975 بأنها جلسة تاريخية شهدت أول مشاركة فعلية 
في  األعضاء  وواجبات  دور  حول  اهلل  رحمه  زايد  الشيخ  له  املغفور  من 
دور  من    13 الرقم  اجللسة  هذه  وحتمل  املواطنني،  قضايا  مع  التعامل 
االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني وجاء فيها :” يطيب 
كذلك  وأناشدكم  صراحة  بكل  معكم  وأتكلم  بينكم  أكون  أن  لي 
الواحد منا نفسه في خلوته، يجب  الكاملة مثلما يصارح  بالصراحة 
على كل فرد منا في دولة اإلمارات أن يكون صريحاً بدون تردد مع إخوانه 

من الرئيس إلى أعضاء اجمللس الوطني إلى أفراد الشعب«.

زايد  الشيخ  له  املغفور  اهتمام  مظاهر  أهم  إلى  فاحت  الدكتور  وأشار 

باجمللس والتي منها: حرص سموه على حضور جلسات افتتاح الدورات 
بعض  في  األعضاء  مع  املناقشة  في  ومشاركته  للمجلس،  العادية 
اجللسات، واجتماع سموه مع أعضاء اجمللس بعد كل جلسة يحضرها، 
والتحدث إليهم واالستماع إلى قضاياهم، واستقبال سموه للجان الرد 
البرملانية  الوفود  واستقبال  جديدة،  دورة  كل  في  االفتتاح  خطاب  على 
التي كانت حتضر إلى البالد، ومتابعة أخبار البرملانات العربية حيث يبدي 

مالحظاته وتوجيهاته.

وكان الشيخ زايد يوصي الوفود البرملانية اإلماراتية الزائرة إلى البرملانات 
وفلسطني  القدس  وقضايا  العربي  التضامن  على  بالتركيز  العربية 

والدعم االجتماعي، ومسألة اجلزر الثالث.

م الداعية الهندي     في رحاب مركز جمعة املاجد للثقافة والتراث صباح يوم اخلميس بتاريخ 23 يوليو 2009م قدَّ
األخ عمران محاضرة قيمة باللغة اإلجنليزية بعنوان  ملاذا يسيء كثير من الناس فهم اإلسالم

(Why Many People Misunderstand About Islam? ) 
     بدأ فيها بتاريخ موجز عن الديانات السماوية، والكتب املقدسة، وبشارات النبي صلى اهلل عليه وسلم فيها، 
ثم تكلم حول سوء الفهم عن اإلسالم عند غير املسلمني، من اليهود والنصارى واملشركني، وكيف نستطيع أن 

نغير هذا االجتاه، ونلفت أنظارهم إلى أن اإلسالم هو الدين السماوي احلقيقي من أول اخلليقة من عهد سيدنا آدم 
عليه السالم إلى سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم، والرسالة احملمدية هي املتممة واخلامتة للرساالت السماوية 

كلها، ثم أوضح رسالة األمن في اإلسالم، فقد ألف كتاباً حول شبهات غير املسلمني عن اإلسالم، وسرد فيه 
70 سؤاالً موجهاً منهم إلى املسلمني، وردَّ فيه على كل سؤال، بأدلة قاطعة وواضحة، تدور هذه األسئلة حول 

ثالث نقاط مهمة: أوال : يظن غير املسلمني بأن النبي صلى اهلل هو مؤسس اإلسالم، وهو دين حديث، واليهودية 
واملسيحية والهندوسية هي أقدم من دين اإلسالم

ثانيا : يفهم غير املسلمني بأن القرآن ليس من كالم اهلل، بل كتبه محمد صلى اهلل عليه وسلم من عنده.
ثالثا: جاء محمد صلى اهلل عليه وسلم بالدين اجلديد، لكسب املال.

واختتم كالمه بالتذكير مبسؤولية الدعوة امللقاة على عواتقنا جميعا، وبسبب تخاذلنا وتركنا الدعوة إلى اهلل،

 ملاذا يسيء العديد من الناس فهم اإلسالم؟!!

فعاليات الصيف - حماضرات

الدكتور فاحت زغل

الشيخ عمران
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لوحات تراثية وصور خمطوطات 
يف معـرض املقتنــيات مبركـــز 

وافـــي للتسـوق

شارك مركز جمعة املاجد مبجموعة من مقتنياته من اخملطوطات واللوحات التراثية في معرض 
محمد  الشيخ  افتتحه  والذي  دبي،  صيف  ملفاجآت  الرئيسية  الفعاليات  أحد  »املقتنيات«، 
مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس احتاد اإلمارات للبلياردو والسنوكر في »وافي« أحد الرعاة 

الرئيسيني حلدث املفاجآت. واستمرت فعاليات املعرض حتى 7 أغسطس 2009.

    توزعت محتويات املعرض بني لوحات تراثية تصور احلياة البحرية في اإلمارات في فترة 
ابن  البحار  أسد  رسمها  التي  البحرية  اخلرائط  بعض  وكذلك  واخلمسينات،  األربعينات 
ماجد ومجموعة من أشعاره التي تصف حياة البر والبحر، ومجموعة من اخملطوطات مثل 
مخطوطة للقرآن الكرمي وأخرى باللغة الفارسية تسمى خوارزمشاه في الطب. وتعتبر 
اجلنسيات  مختلف  من  جمهور  مع  للتواصل  مثالية  فرصة  املعرض  هذا  في  املشاركة 
والصور  األثرية  اخملطوطات  من  العديد  تتضمن  املركز  مشاركة  وأن  خاصة  والثقافات، 
التاريخية التي تستقطب اهتمام العديد من هواة هذا النوع من املقتنيات. وتأتي في إطار 
احملطات  على  الضوء  تسلط  التي  الثقافية  املبادرات  كافة  بدعم  املاجد  جمعة  مركز  التزام 
املضيئة والنتاج التاريخي املتميز لألمة اإلسالمية والعربية بشكل عام، ولدولة اإلمارات العربية 

املتحدة بشكل خاص.

الذي  الفوتوغرافي  التصوير  معرض  في  املاجد  جمعة  مركز  شارك    
ضمن  دبي  ديره  سنتر  سيتي  في  دبي  صيف  مهرجان  مكتب  ينظمه 
مفاجآت صيف دبي، والذي افتتح صباح اخلميس 6 / 8 / 2009 واستمر إلى 

يوم اجلمعة  14 / 8 / 2009 .

في  اإلمارات  تاريخ  حتكي  التراثية  الصور  من  مبجموعة  املشاركة  ومتثلت 
ابن  البحار  أسد  ومؤلفات  والتعليم،  البحرية،  واحلياة  الدولية،  العالقات 
ماجد، واألراجيز التي ألفها، وخريطة تبني األماكن التي وصل إليها، وهذه 
اجملموعات من الصور التي شارك بها املركز محفوظة ضمن معرض دائم 

في املركز بعنوان اإلمارات في ذاكرة الزمن.

ومن هذه الصور في العالقات الدولية صورة للملك حسني ملك األردن في 
زيارة لإلمارات ولقائه حاكم دبي سمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، 

وحاكم عجمان سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي في العام 1968.

 أما صور احلياة البحرية فتوزعت بني صور تبني مالمح احلياة على خور دبي 
في بداية األربعينيات، وشاطئ الكورنيش في الشارقة في الفترة نفسها، 
النقل في دبي حيث يقسم  العبرات وسيلة  1948 تظهر  وصورة من عام 
الضفة  على  وديره  جهة،  من  ودبي  الشندغة  قسمني  إلى  املدينة  اخلور 
األخرى قبل حفر األنفاق وتشييد اجلسور، إذ لم يكن ممكنا لسكان املدينة 
قارب صغير أصبحت  بالعبرة وهي عبارة عن  إال  دبي  وبر  ديره  االنتقال بني 

اليوم ملمحا سياحيا. وصورة أخرى تبرز فرز ومعاينة اللؤلؤ والذي يتطلب 
ضمن  أقيم  الذي   1948 العام  في  السمك  لسوق  وصورة  عالية.  مهارة 
فسحة صغيرة مكشوفة على ضفة اخلور يتم تفريغ الصيد فيها كانت 
أقدم  أحد  يعتبر  الذي  السفن  بناء  عن  وصورة  النخيل،  بسعف  مكسوة 

التقاليد التراثية في دبي، 

معرض التصوير الفوتوغرايف يف مركز سييت سنرت للتسوق
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ــرات والدورات عمد املركز  ــهر رمضان الكرمي باحملاض في ظل ازدحام ش
ــر أال وهو املعارض حيث نظم أربعة معارض  ــى التركيز في جانب آخ إل
ــتني أجنبيتني في دبي- في  متنوعة متميزة، منها معرضان في مدرس
 إطار التركيز على مخاطبة غير العرب- إذ يوجد في إحداها 72 جنسية.
ــة )Greenfields  غرين  ــه األول في مدرس ــث اختتم املركز معرض حي

فيلدز(  في جبل علي بدبي يوم االثنني 31 / 8 املوافق 10 رمضان.
وقد شارك املركز مبجموعة من الصور التراثية التي تخص التعليم قبل 
ــة الصناعية، ومجموعة  ــة األحمدية واملدرس االحتاد مثل صور املدرس
ــارات العربية. ــام احتاد دولة اإلم ــق اللحظات التاريخية لقي ــرى توث  أخ
ــن  ع ــة  املدرس ــرة  مدي  Lesley p. stagg ــتاذة  األس ــرت  عب ــد  وق
ــف بتراث  ــي التعري ــكرت جهوده ف ــز، وش ــاركة املرك ــعادتها مبش س
ــب في هذه  ــق للطلبة األجان ــدة العري ــارات العربية املتح ــة اإلم دول
ــبات قادمة  ــتضافة املركز في مناس ــي اس ــدت رغبتها ف ــة، وأب الدول
ــني والطالب. ــدد من املدرس ــة له برفقة ع ــوم بزيارة قريب ــى أن تق  عل

ــي حديقة  ــعبية ف ــاب الش ــرض األلع ــي مع ــز ف ــارك املرك ــا ش كم

ــني في الفترة من  3 - 11 / 9 / 2009 املوافق -13 ــي في الع اليحراجلنوب

20 رمضان مبجموعة من صور األلعاب الشعبية والتراثية في اإلمارات. 

وفي يوم 10 / 9 املوافق 19رمضان نظم املركز معرضا تراثيا في مدرسة 

 دبي البريطانية للتعريف بتراث اإلمارات لألجانب املقيمني في الدولة.

أما أهم املعارض التي شارك فيها املركز   معرض اخملطوطات واملسكوكات 

ــن مهرجان الفنون  ــة اجلامعية بخورفكان ضم ــالمية في الكلي اإلس

 اإلسالمية فلك الفسيفساء من 10 - 19 / 9 / 2009 املوافق 20 - 29 رمضان .

ــاركة املركز في حملة الفطيم الرمضانية في  هذا باإلضافة إلى مش

ــع إدارة الفطيم ملراكز  ــيق م ــع التبرعات العينية. حيث مت التنس جم

التسوق في سيتي سنتر في دبي والشارقة وعجمان وكذلك اإلمارات 

ــا لصالح مهرجان  ــى حتويل الكتب التي يتم جمعه ــول في دبي عل م

ــن قبل اإلدارة العليا للمركز  ــتعمل والذي متت املوافقة م الكتاب املس

على بدء العمل والتحضير له في شهر مارس من العام القادم . 

إحياء أيام رمضان مبجموعة من 
 املعارض الرتاثية واإلسالمية

الرتاث يف ...       
   حماكــم دبــي

  شارك مركز جمعة املاجد مبعرض تراثي يتناول صور 
اإلمارات  تاريخ  في  الرائدة  والشخصيات  االحتاد  ووثائق 
التنفيذ  إدارة  في  الوطنية  الهوية  فريق  نظمه  الذي 
بن هزمي  الدكتور  أحمد  وافتتحه سعادة  دبي  مبحاكم 
مدير احملاكم صباح يوم االثنني 10 / 8 / 2009 واستمر 

ملدة ثالثة أيام.

التوثيقية  الصور  املركز مبجموعة من  متثلت مشاركة 
التي  والوثائق  االحتاد  قيام  الحتفالية  لوحة   26 بلغت 
من  سبقها  وما  املناسبة  تلك  في  عليها  التوقيع  مت 
املتصاحلة،  اإلمارات  بني  ثنائية  واتفاقيات  حتضيرات 

الدولة  األول في  الرعيل  لوحة متثل مجموعة من شخصيات   13 وكذلك 
والشيخ  ظبوي  وابن  سيف  نور  محمد  مثل  بينهم،  املتبادلة  واملراسالت 
ومن  املدفع  وسيف  الشيبة  اهلل  عبد  والشيخ  الفالسي  اهلل  عبد  أحمد 
سعيد  الشيخ  إلى  مكتوم  آل  سعيد  الشيخ  من  رسالة  املراسالت  هذه 
حاكم ُعمان وأخرى من الشيخ مبارك بن سيف الناخي  إلى الشيخ أحمد 

ابن عبد الرحمن بن حديد.



1212

فعاليات الصيف - احتفاليةفعاليات الصيف - احتفالية

الشاعر  ذكرى  أعاد  أدبيا  لقاء  والتراث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  أقام 
الهزار الشادي »حمد خليفة بوشهاب«، بعد مرور سبعة أعوام على رحيله، 
وقد رافق احلدث معرض الهزار الشادي الذي كان فيه صور تعرض ألول مرة 

للشاعر الراحل.
متيز احلدث بحضور جمعة املاجد والشاعر الكبير حمد بن سوقات، واألستاذ 
علي املطروشي مدير متحف عجمان، والشاعر علي سيف الشعالي املدير 
التنفيذي ملهرجان دبي الدولي للشعر ومدير إدارة النشر في قطاع الثقافة 
في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور بهجت احلديثي مدير 
بيت الشعر في الشارقة، ود. عارف الشيخ ، ود. عمر عبد الكافي واألستاذ 

عبد اهلل جاسم املطيري مستشار املواقع التراثية بدبي وآخرين.
وقد قدمت األستاذة شيخة املطيري من قسم التراث الوطني شرحاً وافياً 
عن محتويات املعرض للحضور، وذلك قبل بدء احلديث عن الشاعر الراحل، 

في جلسة شابها الود واحلنني.
كلمة املشاركني : 

بدأ املطروشي مبالمح نشأة الشاعر التي بني فيها أنه كان من اخملضرمني 
الذين عايشوا حقبتني متميزتني من تاريخ اإلمارات، فقد عاش 39 عاما من 
حياته قبل االحتاد و31 عاما بعد االحتاد، كما بني األماكن التي رحل إليها 
وكان لها أثر في جتربته األدبية والشعرية إلى أن انتهى إلى آخر املناصب 

والوظائف التي شغلها الراحل.
وأما الشاعر الشعالي فقد قدم قراءات من أشعار الهزار من بينها قصيدة 

يف ذكرى رحيل الشاعر 

محد خليفة بوشهاب

جمعه املاجد يكرم أحمد حمد بوشهاب

الشاعر حمد بن سوقات

الشاعر علي الشعالي

علي املطروشي
مدير متحف عجمان
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جانب من احلضورافتتاح املعرض

بعنوان )كنوز احلب( وأخرى بعنوان )مع صادق الشعر(.
وكان ملشاركة الشاعر الكبير حمد بن سوقات وحضوره أثر كبير في إيقاد 
مشاعر احلنني حينما حتدث عن جتربة شخصية عاشها مع الفقيد، وكان 
التي  ألقى بعضا من قصائده  زايد -رحمه اهلل -طرفا فيها، ثم  الشيخ 

نالت إعجاب احلاضرين.
وأما الشاعر أحمد بوشهاب جنل الفقيد فقد شكر السيد جمعة املاجد 
الفعالية، وعلى احتضان مكتبة  إقامة هذه  املركز على  والقائمني على 

الشاعر حمد بوشهاب ضمن املكتبات اخلاصة التي يقتنيها املركز.

معرض الهزار الشادي : 
وهي  أبو شهاب   الكتب من مؤلفات حمد  املعرض على بعض  اشتمل 
كثيرة تتجاوز 30 كتاباً، وبعض ما أُلِّف عنه، وعلى بعض القصائد التي 
أهداها  لكتب  يده، وصور  آخرين كتبها بخط  وقصائد لشعراء  نظمها، 
املعرض صور تنشر ألول مرة  به هذا  انفرد  املركز وعليها خطه، ومما  إلى 
وفيها زيارة حمد بوشهاب يتجول في أروقة املركز ويرافقه السيد جمعة 

املاجد، ويرجع تاريخ هذه الصور إلى 29  / 11 / 1993م.
مكتبة حمد بن خليفة بوشهاب:

احتضن املركز جزءاً من مكتبة الشاعر حمد بوشهاب، كان عدد العناوين 
فيها حوالي 727 عنواناً، انعكست اهتماماته عليها، فقد بلغت نسبة 
كتب اآلداب %33، ثم الديانات التي كان نصيبها %31، ثم التاريخ بنسبة 

%20، وباقي املوضوعات كانت 16%.
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عني على تونس 
املكتبة الوطنية

والتراث،  والفكر  بالثقافة  غنية  فإنها  خضراء  تونس  هي  كما   
تونس  لدولة  املرافق  والوفد  املاجد  جمعة  السيد  جولة  وضمن 
استقباله  في  وكانت  الوطنية  املكتبة  بزيارة  قام  الشقيقة 
الوفد جولة  وبدأ   ، د. سامية قمرتي  الوطنية  املكتبة  مدير عام 
في املبنى اجلديد الرائع الذي ُشينّد بعناية فائقة ومهنية عالية، 
وروعي في البناء كل االحتياجات املكتبية التي حتتاجها املكتبات 
من قاعات مطالعة واسعة وأجهزة حاسوب  للمراجعني وقاعات 
جولتنا  وبدأت  الباحثني،  وكبار  العليا  الدراسات  لطلبة  خاصة 
28000 مجلد اي ما يعادل  في قسم اخملطوطات الذي أودع فيه 
فيها  روعي  أمينة محكمة،   خزائن  في  عنوان، حفظت   45000
جزء  على  االطالع  ومت  املثالي،  للحفظ  الالزمة  االحتياجات  كل 
الذي  الترميم  مركز  زيارة  متت   كما  اخملطوطات،  هذه  نوادر  من  
فنية  مع جهات  وبالتعاون  معايير خاصة  وفق  املكتبة  أسسته 
مختصة، ومت التحاور والنقاش بني الوفد ومسؤولي الترميم حول 
أفضل أسس عملية الترميم ومت االتفاق على تبادل الزيارات من 
أجل تبادل اخلبرات في هذا املوضوع، كما متت زيارة قسم الرقمنة  
التصوير  في  املستخدمة  التقنية  على  االطالع  ومت  املكتبة،  في 
الرقمي ، كما شرح لنا املسؤولون اخلطوات التي تتم بها عملية  
التصوير كما متت رؤية أحدث األجهزة املستخدمة في ذلك، ومت 
التحاور مع د. سامية قمرتي حول إمكانية املكتبة في التعاون 
مع املركز  في مراجعة وتدقيق واصفات اللغة الفرنسية ضمن 
مشروع املكنز العربي املوحد الذي يقوم املركز بتطويره بالتعاون 
د.  وأبدت  دبي،  بلدية  ومكتبات  شومان  احلميد  عبد  مكتبة  مع 
سامية استعداد املكتبة  للتعاون في هذا املشروع القيم كما 
وصفته، وفي نهاية الزيارة ودعت د. سامية قمرتي الوفد بحفاوة 
وكرم ضيافة بعد أن سجل السيد جمعة املاجد كلمة في سجل 

السيد جمعة املاجد في لقاء مع د. سامية قمرتي مديرة املكتبة الوطنيةالزوار  . 

سفير اإلمارات  في تونس عبداهلل السويدي  في استقبال السيد جمعة 
والوفد املرافق

السيد جمعة املاجد أثناء اطالعه على مخطوطات املكتبة الوطنية السيد جمعة املاجد يوقع في سجل الزوار  
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أ . أمين احلنيحن من الشركة العربية لتقنية املعلومات 01 - 08 - 2009  

إميان عبد اهلل من املركز التجاري املالي العاملي وإميلي فيور من مجموعة فرجام 03 - 08 - 2009

علي أكبر جعفري - مؤسسة انتظار سبيز في إيران 04 - 08 - 2009

أ. فهد العنزي - مشرف تربوي في إدارة التعليم باملنطقة الشرقية  
بالسعودية 05 - 08 - 2009

أ. سعود البوسعيدي مدير مكتبة البوسعيدي ومسعود البوسعيدي ومحمود 
الصقري - جامعة قابوس  04 - 08 - 2009

هوشير من إيران تاجر دوريات ومخطوطات 04 - 08 - 2009

أ. حسني محمد آل ياسني طالب في احلوزة العلمية في النجف 05 - 08 - 2009

د. عماد زكي 01 - 08 - 2009
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األستاذ عبد اهلل علي الطابور مؤرخ إماراتي 11 - 08 - 2009

mary mnatsakanyan 2009 -08- 12 صحفية من قناة غلوبال العاملية

أ. محمد بن أحمد احلداد - ُعمان وحسني أحمد احلداد - الكويت 13 - 08 - 2009

الدكتور عبد احلكيم الزبيدي مؤسس ومدير موقع األديب علي باكثير 16 - 08 - 2009

وفد من دار زايد للرعاية األسرية - العني 11 - 08 - 2009

د. صادق عبد احلميد املالكي محاضر في كلية دبي لإلدارة احلكومية وجامعة 
جدة - السعودية 12 - 08 - 2009

scott macmillan 2009 - 08 - 16 صحفي أمريكي مستقل

أ. عبد الهادي األنصاري - شركة املوانىء الكويتية 19 - 08 - 2009

زيارات



17
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  د. رياض السعيد  جامعة اإلمام محمد بن سعود  الرياض 21 - 07 - 2009أ.محمد قمر سلطان - خطاط من فيصل أباد - باكستان 31 - 08 - 2009

أ. كاظم املوسوي - إعالمي وكاتب صحفي - لندن 19 - 08 - 2009

أ.سليمان الرياالت من السلط باألردن وابنه عمر 27 - 08 - 2009

أ. محمد خليل الرزوق - ليبيا 28 - 08 - 2009

علي هاشمي رفسنجاني وعلي اثنا عشري والوفد املرافق من إيران 26 - 08 - 2009

د. عبد اهلل أحمد مدرس في معهد العلوم الشرعية في جزيرة قشم في إيران 
2009 - 08 - 27

أ. سيد علي مجاني - مؤسس اخلزانة املفتوحة للمخطوطات اإلسالمية - إبران 
2009 - 08 - 30
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األستاذ خالد يعقوب الهاشمي-بنك أبو ظبي الوطني  13 - 07 - 2009

األستاذ فهداملعمري - هيئة الطرق واملواصالت 21 - 07 - 2009

األستاذة سميحة محمد الشمار - هيئة الصحة بدبي 15 - 07 - 2009

األستاذ خالد حسن ناصر - إدارة اخلدمات اإلدارية في هيئة الطرق واملواصالت
والوفد املرافق 13 / 7 / 2009

األستاذ علي محمد باحث ومدرس في مدارس التربية والتعليم 9 - 7 - 2009

األستاذة حورية ميسوم باحثة إعالمية - شركة هوت سبوت 18 - 07 - 2009

الباحث إبراهيم محمد حسن خميس  01 - 07 - 2009

املركز الثقافي  أم القيوين 14 - 07 - 2009



19

زيارات

تريز سليمان راعي وابنتها - هيئة الصحة بدبي 20 - 07 - 2009

عبد اهلل احلكماني ومحمد بن حمد من ُعمان 23 - 7 - 2009

أ. قيس سعود البدر  - مدير إدارة الشؤون املالية واالقتصادية
مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس األمة الكويتي 9 - 8 - 2009

القنصل العام البريطاني في دبي guy.warrigton يرافقه محمد البستكي ملحق 
جتاري بالقنصلية  31 - 06 - 2009

وفد من جامعة مظاهر العلوم بسهارنفور برئاسة  أ. محمد سهيل السهارنفوري  
2009 - 08 - 31

د. محمد بن أحمد باجابر مستشار الوقف العلمي لدعم أبحاث جامعة املللك 
عبد العزيز  22 - 7 - 2009

وفد من زيارة محاكم دبي  فريق عمل الهوية الوطنية 23 - 7 - 2009

راشد محمد الكوس مدير البرامج الثقافية باملكتب التنفيذي بحكومة الشارقة
2009 - 07 - 28
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املكتبة الفارسية يف 
مركز مجعة املاجد

في  واسعا  اهتماما  الفارسية  اللغة  تنال      

وحتظى  والثقافية،  والفكرية  األدبية  األوساط 

والعلوم  التراثية  الناحية  من  كبير  باعتناء 

في  ملحوظ   بشكل  ساهمت  التي  القدمية 

تطوير العلوم احلديثة، كما تُعدُّ اللغة الفارسية 

والفكر  باألدب  والزاخرة  الغنية  اللغات  بني  من 

والعلوم.

رباعيات احلكيم 
عمر اخليام

   ومن هذا املنطلق نظر مركز جمعة املاجد إلى اللغة الفارسية بعني 

اإلهتمام وقام بإنشاء مكتبة كبيرة تضم ما يقارب اخلمسة عشر ألف 

أشكاله،  بجميع  الفارسي  األدب  في  أغلبها  الفارسية  باللغة  كتاب 

ويتحدث  اإلسالمية،  والعلوم  واحلديثة  القدمية  احلضارات  تاريخ  وفي 

بعضها عن بقية العلوم واجملاالت اخملتلفة واملتنوعة.

   وقد قام قسم املعاجلة الفنية بإدخال جميع هذه الكتب إلى النظام 

اخلاص باملركز، ومت فهرسة وجتهيز ما يقارب تسعة آالف كتاب ، ويعمل 

الفارسية  الكتب  بقية  وترفيف  القسم على جتهيز 

االستفادة  من  الباحث  ليتمكن  ممكن  وقت  بأسرع 

منها على الوجه األكمل.

باللغة  اخملطوطات  من  كبيرة  كمية  وهناك      

والتراث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  في  الفارسية 

تتجاوز عشرة آالف مخطوطة ما بني أصلية ومصورة، 

القدمية والعلوم اإلسالمية، وقد  العلوم  تتحدث عن 

أغلب  بفهرسة  اهلل  بحمد  اخملطوطات  قسم  قام 

هذه اخملطوطات لتقدميها لكل باحث يسعى من أجل 

وإتاحتها   والثقافات  املعلومات  ونشر  املعرفة  كسب 

لإلنسانية.

أكثر من عشرة آالف 
خمطوطة فارسية أصلية 

ومصورة، تتحدث عن 
العلوم القدمية والعلوم 

اإلسالمية
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       الرباعيات هي عبارة عن مقطعات من أربعة أشطار، الشطر الثالث مطلق والثالثة األخرى مقيدة، وتعرف 
الرباعيات في اللغة الفارسية بـ “الدوبيت”؛ إذ إن دو تعني العدد اثنني، وبيت هو بيت الشعر، وعليه 
فإن الدوبيت تعني البيتني؛ ألنها تتكون من بيتني من أربعة مصاريع، وقد ألفها عمر اخليام بالفارسية 
على الرغم من قدرته على صياغتها بالعربية، وقد نشرت هذه الرباعيات عن طريق أصحابه عندما 

كانوا يسمعونه يتغنى بها في خلوته وبعد عدة ترجمات وصلت لنا كما هي اآلن.
مؤلف الرباعيات

515هـ واخليام هو  ، واملتوفى  إبراهيم اخليام، املعروف بعمر اخليام  أبو الفتح عمر بن  هو غياث الدين 
لقب والده إذ كان يعمل في صناعة اخليام، وعالوة على أنه جنمة مضيئة في سماء األدب الفارسي يعد 

اخليام عاملا في الفلك والرياضيات واللغة والتاريخ والفقه.
ثمة اختالف كبير حول حقيقة نسبة هذه الرباعيات إلى عمر اخليام، والسبب أنها في مجملها تدعو 
أن  الفانية وعدم إضاعة الفرص في حني يرى املتتبع حلياة اخليام  اللعب واللهو والتمتع باحلياة  إلى 
الرجل كان عاملا ذا أخالق سوية على الرغم من أن بعضهم وصفه بأنه كان زنديقا ملحدا. من أجل هذا 
رأى البعض أن هذه الرباعيات نسبت إلى اخليام باخلطأ، وقد أثبت هذا الرأي املؤرخ املستشرق الروسي 

زوكوفسكي.
موضوع الكتاب:

يتضمن هذا الكتاب رباعيات اخليام، ومن املعلوم أن رباعيات اخليام تدعو إلى عدم إضاعة فرص التمتع 
باحلياة، وحتتوي لوناً واضحاً من اإلحلاد باآلخرة، وتدعو بشدة لشرب اخلمر والسمر وتنكر وجود احلساب 

باآلخرة.
خصائص الكتاب: 

أدبهم  في  بها  ويفتخرون  الفارسي،  واألدب  الفكر  في  واسعا  اهتماما  مبجملها  الرباعيات  تنال   -  1
وشعرهم الغزير، وتقديرا لذلك فإنهم يقومون بتجميل الكتب املتضمنة لرباعيات اخليام بالنقوش 

والرسومات الزيتية كما هو مالحظ في هذا الكتاب.
األملانية،  العربية،  اإلجنليزية،  الفارسية،  هي:  لغات  ست  اخليام  رباعيات  الكتاب  هذا  يتضمن   -  2
الفرنسية، واإليطالية؛ إذ قام بجمعها محسن رمضاني، كما يحتوي رسومات زيتية من إبداع الفنان 

محمد جتويدي.
3 - يبلغ طول الكتاب ما يقارب 70 سم، وعرض 50 سم، ومت نشره في طهران سنة 1977م من قبل 

انتشارات بديده.

مقتطفات من الكتاب:
أنصت إلي، وحاذرن أن تعرضا يا صفوة األحباب في زمن مضى 
إذ ال بـداية أو نهـاية للقضـا  ال تـــأبهــن مبا جـرى فــلك به 
واسلم لدى عرصاتها، حيث الرضا  وبركن زاوية السالمـة فاجلسن 
فالدهر يقضي بالعجيب إذا قضى  شاهد أالعيب الزمان بأهـلــــه  

رباعيات احلكيم 
عمر اخليام

إعداد / إبراهيم النوفل -  قسم  املعاجلة  الفنية
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عرض خمطوط

الرسل  خامت  عليها  تركنا   ، بيضاء  محجة  شريعتنا 
واألنبياء ، ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك، وقد 
النبوة وجمعها  آثار  تتبع  األئمة أنفسهم في  أجهد 
مناراً   لهم  لتكون   ، العلماء  وصدور  الرواة  أفواه  من 
يهتدون به فيما يستنبطون من فروع األحكام، وفيما 

يقررون من أصول الشريعة ومقاصدها .
القرن  أوائل  إلى  بنا  تعود  علمية  وقفة  لنا  واليوم 
من  والعشرين  الثالث  إلى  وحتديداً  الهجري،  السابع 
املصطفى  هجرة  من  618هـ  سنة  األولى  جمادى 
التي كمل فيها  السنة  الصالة والسالم، وهي  عليه 
تأليف كتاب ) دالئل األحكام من أحاديث النبي عليه 

السالم(.

املؤلف:
متيم،  بن  رافع  بن  يوسف  ابن شداد  هو  السفر  هذا  مؤلف 
األنبياء،   إحدى مدن  ( في  )539 هـ  ولد سنة  بني أسد،  من 
املوصل احلدباء، أدركت املنون والده وهو صغير، فنشأ يتيماً 

عند أخواله )بني شداد(، وشداد جده ألمه،  فنسب إليهم.
واستصحبه  للعلم،  وطالباً  مجاهداً  اآلفاق  في  ف  طونّ
وقائعه،  فدون  غزواته،  بعض  في  الدين  صالح  السلطان 
مدبر  ابن خلكان، كان  املؤرخ  وهو شيخ  أخباره،  من  وكثيراً 
سنة  ووقوفها  قضاءها  تولى  أن  بعد  حلب  في  امللك  أمور 

591هـ إلى أن توفي سنة 632 هـ.
واحملاسن  السلطانية  النوادر  الباقية:  اآلثار  من  خلفه  ومما 
اليوسفية، وملجأ احلكام عن التباس األحكام، في القضاء، 
الرجال  وأسماء  الفروع،  في  الباهر،  واملوجز  اجلهاد،  وفضل 
محل  وهو  األحكام،  ودالئل  للشيرازي،  املهذب  في  الذين 

عنايتنا، وموضوع كلمتنا .

  دالئل األحكام :

الفقهاء  اتخذها  التي  األحاديث  ضمنّ  ضخم  نفيس  سفر 
دوافعه  عن  املؤلف  يحدثنا  أحكامهم،  لغالب  وأدلة  أصوالً 
لهذا التأليف فيقول في مقدمته : ))ملا رأيت األحاديث عن 
وأصولها  األحكام  النبي صلى اهلل عليه وسلم هي غالب 
شحنوا  قد  الفقهاء  وأن  نظام،  على  مبعرفتها  جتري  التي 
بها كتبهم وتصانيفهم، ولم ينبهوا على الصحيح منها 
أي كتاب تضمنها، ولم  إلى  والغريب، ولم يشيروا  واحلسن 
منها،  الدليل  وجه  على  أكثرهم  نبه  وال  غريبها،  يشرحوا 

بني  يجمع  كتاباً  أجمع  أن  رأيت 
التنبيه على احلديث في أي كتاب 
من  نقله  على  اتفق  ومن  ذكر، 
وأنبه  املشهورين،  احلديث  أئمة 
أو  حسن  أو  صحيح  أنه  على 
غريب، وأنبه على اختالف العلماء 
بعدهم  فمن  الصحابة  من 
األحكام  أخذ  في  اجملتهدين  من 
أضعه  أن  ورأيت  املشهورين،... 
على  ليسهل  الفقه  أبواب  على 

املتعلم مطالعته ((.
أدلة  حوى  بكتاب  فحسبك 
اختالفات  على  ونبه  األحكام، 
األئمة اجملتهدين في أصول االستدالل مع فوائد أخر حتتجب بني السطور ال تظهر 

إال ملن بذل وقته لطلب العلم .

من نسخه املخطوطة:
ما  املاجد ما تشتت من نسخ هذا اخملطوط، فلمنّ شمل  جمعت خزائن جمعة 
تفرق في خزائن مخطوطات حواضر العالم اإلسالمي، ففيه ثالث نسخ مصورة، 
في حني لم تشر خزانة التراث للمخطوطات التي أعدها مركز امللك فيصل إال 
إلى نسخة واحدة مصورة في مركز امللك فيصل لعلها إحدى نسختي األزهر 

وحلب اآلتي ذكرهما قريباً.
النسخة األولى : نسخة من خزانة املكتبة األزهرية في القاهرة ، وهي كاملة إال 
النصف األخير من الورقة األولى فهو مقطوع، تقع في )360( ورقة، ويقدر تاريخ 

نسخها في القرن الثامن الهجري. 
والنسخة الثانية : نسخة من خزانة املكتبة األحمدية في حلب، تقع في )326( 

ورقة.
والنسخة الثالثة : نسخة من خزانة اإلقليم في قونية إحدى الواليا ت التركية، 
أما نسخة قونية ففيها تفصيل يجدر ذكره ، وهي نسخة نفيسة، متثل اجلزء 
في  وتقع   ،)450( برقم  اإلقليم  مكتبة  في  محفوظة  وهي  الكتاب،  من  الثاني 
حوادث  عليها  جارت  قد  النسخة  وهذه  هـ(،   625  ( سنة  نسخت  ورقة،   )257(
الزمان، وأيدي النساخ فطمست معاملها ردحاً طويالً من الزمن، فهذا اجلزء أكلت 
أوله فاختفت بعض معامله، فأمت إخفاءها بعض  أوراقه فخرم من  اآلفات بعض 
في  رقمه  إذ  عنها،  غريباً  عنواناً  اجلاهلني  بعض  ألبسها  بأن  وذلك  طالعه،  من 
أوله بعنوان : ) شرائع اإلسالم (، وقد كشفت النقاب عن عنوانها الصحيح من 
من  اجلانبي  الطرف  في  رقمت  تندرس  معاملها  كادت  التي  احلروف  بعض  خالل 
الورقة األخيرة،  ثم قابلت مادتها مع إحدى النسخ احملفوظة في املركز فتطابق 

املضمون، وهلل احلمد واملنة.
فلله در اخلزائن كم فيها من نفائس محجوبة من نوادر تراثنا.

دالئل األحكام 
من أحاديث النيب 

عليه السالم
ابن شداد األسدي 
املوصلي ت 632 هـ
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لغز  كبيكج

دفينة ال تقدر بثمن وذلك ملن يسبر أغوارها  تعدُّ اخملطوطات كنوزاً 
بعض  نظره  يلفت  قد  اخملطوطات  مع  واملتعامل  ويستكشفها، 
األمور الغريبة التي يحاول إيجاد تفسير لها قد يخطئ أحياناً وقد 
أو  األولى  الصفحة  أعلى  يصيب كوجود كلمة كبيكج مدونة في 
مسبوقة  تكون  قد  الكلمة  وهذه  اخملطوطات  بعض  على  األخيرة 
بكلمة )يا( لتصبح )ياكبيكج(، أو تكرر الكلمة )كبيكج...كبيكج...

كبيكج( أو تكتب )يا كبيكج احفظ( مما يعطي اخملطوط مزيداً من 
الغموض والتشويق واملالحظ أن معظم اخملطوطات التي حتمل هذه 
العبارات قادمة من الهند أو املغرب أو فارس، فأحببت أن أعرف سر 
يستند  بعضها  آراء مختلفة  فوجدت  كثيراً  فبحثت  الكلمة  هذه 
على أسس علمية مقبولة، وبعضها يصنف ضمن اخلرافات، وأبدأ 

أوالً باجلانب العلمي ألنه األقرب إلى احلقيقة. 
      الكبيكج :هو نبات يشبه الكرفس البري معروف في علم الطب 
رائحة مميزة بحيث ال تقربها  والصيدلة كمادة قابضة، حارقة، ذات 
إذا  بأنه  القانون في الطب  ابن سينا في كتابه  احلشرات وقد ذكره 
األسنان               آالم  وملعاجلة  للفم  كمطهر  فيستعمل  اخلل  مع  طبخ 
والوراقون  العناب  هو  كبيكج  احلاوي  كتابه  في  الرازي  عنه  وقال 
القدماء الذين عانوا كثيراً من خطر هجوم األرضة على كتبهم جلؤوا 
إلى هذه النبتة السحرية حلمايتها فبعضهم عرض اخملطوطات إلى 

على  كبيكج  كلمة  بوضع  قاموا  ثم  التعقيم  من  كنوع  أبخرتها 
الكتب املبخرة ليتم متييزها عن بقية الكتب وهذا ما يرفع من قيمة 
الكتاب وسعره وبعضهم وضع حفنة من تلك األوراق اجملففة ضمن 

صفحات الكتاب وبالتالي ضمن بقاء احلشرات بعيداً.
والشعوذة  الدجل  من  كثير  يكتنفه  والذي  الثاني  اجلانب  وأما      
كنوع  األقدمون  استخدمه  وقد  احفظ  ياكبيكج  تكتب  ما  وغالباً 
ومن  احلشرات  هجوم  من  كتبهم  حلماية  والتوسالت  التعاويذ  من 
اسمه  ذكر  يكفي  اجلن  من  نوع  أنه  اعتقد  من  ومنهم  السرقات، 
وهي  سريانية  أو  هندية  الكلمة  إن  قال:  من  ومنهم  األذى،  إلبعاد 
تكتب  املغربية  اخملطوطات  بعض  وفي  احلشرات،  إلى سلطان  ترمز 
الباطلة  اخلرافات  قبيل  من  وهذا  تعويذة  أو  كتحويطة  )كيكتج( 
ولكن الطامة الكبرى عندما استخدمه بعض الشيوخ وخاصة من 
العجم بوضع هذه الكلمة على كتبهم كنوع من الرقى والتمائم 
وهذا ال يجوز شرعاً وقد ذكره األلباني في السلسلة الصحيحة عند 

حديثه عن التمائم.         
احلقيقة ال  إلى  باطل ال ميت  آراء مختلفة بعضها       وهكذا جند 
من قريب أو بعيد، وبعضها قد يكون فيه شيء من الصحة ولكن 
وجدت  اخملطوطات  مع  الطويلة  خبرتي  ومن  معينة،  زمنية  لفترة 
التآكل  من  نصيبها  نالت  قد  كبيكج  عبارة  حتمل  التي  الكتب  أن 
واالهتراءت؛ بل إن بعضها في حالة مزرية يجوز أن تلك النبتة أبعدت 
رغم  احلاضر  وقتنا  وفي  طويلة  لفترة  ليس  ولكن  احلشرات  هجوم 
توفر شروط تخزين جيدة فنحن ال نضمن بقاءها سليمة بدون أذى 

فلكل شيء عمر افتراضي ولكل بداية نهاية.
بشرى دخوج - قسم الترميم

لغز كبيكج
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عرض كتب

إىل  النزاع  حتويل  اإلجيابي:  النزاع 
إبداع 

تربية  يف  مرفوضا  وأسلوبا  خطأ   25
األطفال، وأسباهبا وكيفية عالجها

جتربيت مع التوائم السيامية 

      اخلالفات واملناقشات في مكان العمل تسبب مشكالت وتعيق اإلنتاجية، ولكن التعارض ميكن أن يكون إيجابيا، 
على سبيل املثال تصبح العضالت أقوى عندما تتعرض للمقاومة، والعالقات تصبح أكثر قوة عندما نتغلب على 

خالفاتنا.
وبالطريقة نفسها يقول املؤلف داربي تشيكيتش: تصبح الشركات التجارية واملنظمات أقوى نتيجة النزاع. 

كتاب ) النزاع اإليجابي ( يتجاوز معاجلة النزاع في مكان العمل؛ وحجته هي أن النزاع غالبا ما يكون داللة على قرب 
حترر الطاقة اخلالفية، حيث توجد داخل التعارض قوة إيجابية، كما هي احلال عند دمج الذرنّات،  عندما تعرض األفكار 
املتباينة على املأل يحدث هناك اختراق في التفكير يكشف عن حلول أكثر شمولية، ويضاعف احتمال النجاح والتقاء 
القوى التي كانت متعارضة ذات مرة، وإذا جتاوزنا عقلية إما الربح أو اخلسارة فإننا سنرى أن اجلانب اآلخر من التعارض 
هو فرصة لالكتشاف والتجديد، وفي عالم التجارة اليوم نحتاج إلى قادة يستطيعون التوفيق بني أفكار تبدو متنافسة 

وإقصائية ودمجها لتحقيق نتائج أفضل.

      على كل أب وأم أن يدرك كيف نربي أبناءنا، وكيف نعدل سلوكهم، وكيف ننمي قدراتهم ومهاراتهم، وكيف 
يكون لدينا احلل لكل مشكلة قد تواجهنا. 

     وكي نصل إلى فهم قضية التربية ال بد لنا أن نتوجه ألنفسنا وننظر إلى حالنا ونقيسه على ما يجب أن نكون 
عليه، وال بد أن يدرك األب واألم املسؤولية امللقاة على عاتقهما ومدى أهميتها، فاألمر ال يقتصر على تربية األبناء 

فقط بل يتجاوزه إلى اإلعداد ملستقبل أمة، وسلوك جيل بأكمله.

والكتاب الذي بني أيدينا هو محاولة ملعرفة األخطاء التي يقع فيها اآلباء واألمهات، والتي نحتاج جميعا إلى عالجها، 
ومن أهمها : التفرقة بني األبناء، واإلسراف في الوعود املتكررة دون الوفاء بها، وعدم التدرج في التعامل مع الطفل، 

وعدم إشباع حاجة الطفل من الرحمة واحلب واحلنان، وعدم اإليحاء اإليجابي للطفل...

      كرَّم خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز معالي وزير الصحة الدكتور عبد اهلل الربيعة، وذلك 
بكتابة مقدمة كتابه اجلديد     ) جتربتي مع التوائم السيامية(؛ إذ يقول: ) إن هذا الكتاب يوثق إجنازا طبيا كبيرا نعتز 

به، ويؤكد عمال إنسانيا تتشرف به اململكة العربية السعودية( .

      ضم الكتاب نحو 400 صفحة لم تقتصر على تفاصيل عمليات فصل التوائم السيامية فقط، بل امتدت إلى 
ارتباطات أخرى كاالهتمام اإلعالمي احمللي والدولي بهذا النوع من العمليات اجلراحية، وثق الدكتور الربيعة من 

خاللها رحلته مع التجربة الناجحة كأحد أشهر األطباء على مستوى العالم في عمليات فصل التوائم السيامية.

    يبدأ مؤلف الكتاب الفصول األولى بسرد تاريخي للحاالت التي فصلها في السعودية وتاريخ تلك احلاالت 
وأسبابها وتعريفها، ونسب حدوثها وأنواعها، وبعض املواقف التي حدثت له داخل غرفة العمليات، وطرائف من حياة 
السياميني، وطرح مواقف عديدة في غرف العمليات مختتماً الكتاب بفصل خاص حول التوائم السيامية في عيون 

الشعر.

    كما يعيد الفضل للمسلمني في توثيق حالة التوائم السيامية في العصر اإلسالمي األول، وبني أوجه الشبه بني 
أخالقيات الطب ومبادئ الشريعة اإلسالمية السمحة، وأثبت من خالل هذا العمل اإلنساني كيف أصبح الطب سببا 

قويا لتوطيد العالقات الدبلوماسية بني البلدان، ناهيك عن رسالته الدعوية.

املؤلف: 
داربي تشيكيتس

الناشر: العبيكان 
) بالتعاون مع كلمة ( 

2009

الناشر: 
شركة بداية 

لإلنتاج اإلعالمي 

املؤلف: 
الدكتور عبد اهلل بن 
عبد العزيز الربيعة

الناشر : مكتبة 
العبيكان 2009 
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عرض كتب

عودة التاريخ: العامل بعد احلادي عشر 
من أيلول ) سبتمرب ( وحتديدا الغرب 

    كيف تكسب األصدقاء وتؤثر يف الناس؛ للمراهقات

وجدان.. شعر فصيح ونبطيب 

احلادي عشر من  والعشرون في  احلادي  القرن  ابتدأ   ،1989 برلني عام  العشرون بسقوط جدار  القرن  انتهى  أن  بعد      
سبتمبر عام 2001. 

     وبعد عقود عدة من احلرب الباردة وبعد القطبية الثنائية في السياسة العاملية، أخذت السياسة الدولية أبعادا 
مختلفة متاما؛ وبدأت تظهر تهديدات جديدة تشكل اخلطر الشمولي الثالث بعد الفاشية والشيوعية، وذلك نتيجة 
النهيار االحتاد السوفييتي، إال أن الواليات املتحدة األمريكية، بصفتها قطبا عامليا واحدا، جتد نفسها أمام قوى عاملية 

منتشرة يرافقها ما ميكن أن نطلق عليه تسمية احلروب غير املتناظرة.
وعلى خلفية نهوض قوى عاملية حديثة كالصني والهند والقوة األوروبية الناشئة، يتساءل مؤلف الكتاب يوشكا فيشر 
عن النظام الدولي اجلديد وعن اخملاطر والفرص التي تقابل السالم والعدالة في العالقات الدولية، وكذلك عن الدور الذي 

يقوم به الغرب في هذا السياق.
        يقترح يوشكا سيناريوهات جديدة على امتداد بؤر األزمات في السياسة العاملية اليوم، من صراع الشرق األوسط 
إلى حرب العراق وحروب البلقان، كما يتساءل عن العوامل التي تقود إلى نظام عاملي يتسم بالعدالة واحترام القانون 

الدولي، أو العوامل التي تعيق ذلك 

إنه الكتاب  الذي مينح الفتاة في سن املراهقة النصيحة اخلالصة بشأن كل املوضوعات األساسية التي تهمها والتي 
تتمثل في ضغوط األصدقاء، والنميمة، وجذب االنتباه.

مؤلفة الكتاب هي  دونا ديل كارنيجي، ابنة الكاتب الكبير ديل كارنيجي، وقد استفادت من دروس والدها القيمة اخملتبرة 
بالثقة  التحلي  على  تساعدهن  معرفة  هذا  كتابها  في  تقدم  أن  واستطاعت  املراهقات،  الفتيات  من  احلالي  للجيل 

الالزمة لبناء عالقات الصداقة وفن القيادة. 
     سوف تتعلم الفتاة من الكتاب أكثر الطرق فاعلية في التأثير على اآلخرين وطرق حسم النزاع واالعتراف باخلطأ 

واإلقدام على اخليارات الصحيحة املناسبة لها.
      وستتعلم أيضاً كيف تنمي التواصل البناء الواضح الذي يقوم على املدح ال االنتقاد ورهافة احلس وسعة الصدر 

والسلوك اإليجابي، أي كل املهارات التي تلزم الفتاة لتطوير نفسها في هذه السن املبكرة، 
ولم تنس الكاتبة أن تتعرض لكيفية تكوين الصداقات، ونصائح قيمة للمراهقات األكبر سنا الالئي يشرعن في اقتحام 
وأسئلة  املمتعة  بالتدريبات  الكتاب  يزخر  وغيرها، كما  باجلامعة  القبول  اختبارات  أو  القيادة  النضج عن طريق  عالم 
الكشف عن احلقائق فضال عن األمثلة احلياتية احلقيقية، ونصائح صادقة وعميقة تناسب العصر عن كيفية التأثير 

باآلخرين بطريقة إيجابية.

         حكاية الشعر، كما قال الشاعر الراحل نزار قباني : كحكاية ) الوردة املرجتفة على الرابية .. قميصا من الدم، 
القفز  دائم  النشاط  فائق  صابي،  ٍعُ قلق، متوثب،  أخرى.. فهو  له حكاية  العصر  ولكن شعر هذا   ).. ومخدة من عبير 
باألفكار اخلاطفة حتى إنه ال يستكمل ما يبدأ، وشعر كهذا ال يغمض له طرف على مخدة من عبير .. فرائحة املعامل 
واملصانع، ونكهة الدم، واستمرار التوتر واخلوف من احلروب املتالحقة، وتصاعد القلق على املستقبل وما ميكن أن يحمله 
من هموم، كشفت أن األدب يسند رأسه على رقائق من القصدير، ويرقص على مسارح من الصفيح احملمى، تفوح من 

هان والشرود، وإذا بالبوح - نثرا كان أو شعرا – وقد أصبح ذا نكهة مطاطية  حروفه رائحة اجللد احملروق، ومن أوزانه  الذُُّ
معدنية، وإذا بالقصائد التي تتوسد مخدة من العبير  وقد أصبحت عتيقة الطراز، غريبة اإليقاع، ثقيلة الوقع على 
النفس، وصارت معادلة نزار قباني نصف مقلوبة، ونصف مشوهة،فإذا بحكاية الشعر تصبح كحكاية املدفع الرابض 

على الرابية.. حذاء من الدم، وقميصا من الصفيح. . 

املؤلف: 
يوشكا فيشر )وزير 

اخلارجية األملاني السابق(
الناشر: العبيكان 

باالشتراك مع كلمة 
 2009

إعداد: دونا ديل 
كارنيجي

الناشر: مكتبة جرير: 
 2009

الشاعر رؤوف 
سعيد احلناوي 

الناشر: الدار 
العربية للعلوم 

ناشرون

  أحمد الزيود - قسم املعاجلة الفنية
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املقابالت واملعارضات يف 
املخطوطات العربية

   املقابلة في اللغة تعني: ما كان مستقبل شيء، واملقابلة 
هي املواجهة، ومقابلة الكتاب معارضته، وقد ذكر صاحب 

التعريفات: أن املقابلة هي املعارضة.
وقد  املعنى،  نفس  لهما  واملعارضة  فاملقابلة  هذا  وعلى   
الهجري  الثاني  القرن  أواخر  منذ  املقابلة  مصطلح  أطلق 
مقابلة  في  يتمثل  األهمية،  غاية  في  عمل  على  للداللة 
واستدراك  األخطاء  لتصحيح  بينهم   فيما  الطالب  كتب 

النقص.
ثني قصب السبق في استعمال مصطلح    وقد كان للمحدِّ
املقابلة، ومرجع ذلك اهتمامهم بتوثيق املرويات، ووضعهم 
شروط التحمل والرواية، ثم قلدهم في هذا النهج أصحاب 

العلوم األخرى.
البغدادي  ذكره اخلطيب  ما  املقابلة  أهمية  يدل على  ومما    
له: كتبت؟  أباه قال  أن  الزبير:  بن  رواية عن هشام بن عروة 
قال: نعم، قال: عرضت كتابك؟ قال: ال، قال: لم تكتب. كما 
روى اخلطيب عن األخفش قوله: إذا نسخ الكتاب ولم يعارض 

خرج أعجمياً. 
  ومعنى هذا أن املقابلة كانت أساساً للعملية التعليمية، 
العلماء  اعتبر  الكتاب؛ حيث  توثيق نص  في  الزاوية  وحجر 

النص املنقول بدون مقابلة كأن لم يكن!.
بل  املقابلة؛  أهمية  توضيح  على  العلماء  يقتصر  ولم     
أصالً  تتخذ  التي  النسخة  الختيار  وقيوداً  شروطاً  وضعوا 
أن  احلديث”:  “علوم  الصالح في كتابه  ابن  للمقابلة، فذكر 
على الطالب  مقابلة كتابه بأصل سماعه وكتاب شيخه 
الذي يروي عنه وإن كان إجازة، ويجوز أن تكون مقابلته بفرع 
السماع،  أصل  شيخه  بأصل  املشروطة  املقابلة  قوبل  قد 
وكذلك إذا قابل بأصل أصل الشيخ املقابل به أصل الشيخ؛ 
ألن الغرض املطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا ألصل 

سماعه وكتاب شيخه.
على  النص  هذا  ويدل    
إليه  وصل  ما  مدى 
املسلمون  العلماء 
في  ودقة  نضج  من 
وحترٍّ  العلمي  البحث 
الوصول  بهدف  لألمانة، 
العلمية  املعرفة  إلى 

الصحيحة املوثقة.
   وقد احتوت اخملطوطات 
متعددة  مناذج  العربية 
للمقابالت تتفاوت في الطول والقصر، فبعضها جاء بصورة 
مختصرة ال تزيد عن كلمتني مثل: “بلغ مقابلة”، وبعضها 

في أكثر من كلمتني مثل:” بلغ مقابلة بحسب الطاقة”.
   وثمة مناذج مطولة احتوت معلومات أكثر تفصيال مثل 
الصغير  اجلامع  “زيادة  مخطوط  بنهاية  الوارد  النموذج 

للجالل للسيوطي”، والذي ينص على أنه:

املقابالت واملعارضات



27

اإلهـــداء والتبادل

  “بلغ مقابلة حسب الطاقة واهلل املوفق للصواب “ عدة أحاديث الزيادة، أربعة 
آالف حديث وخمسمائة حديث وثالثة وأربعون حديثا تقريبا، انتهى ذلك في 

اليوم املبارك من شهر ذي القعدة احلرام سنة 983 هـ .
من  الثالث  اجلزء  بنهاية  املوجودة  املقابلة  تفصيالً  األكثر  األمثلة  ومن      
“بلغ  ونصها:  طلعت،  مكتبة  نسخة  للبخاري”،  الصحيح  “اجلامع  مخطوط 
آخرها  إلى  أولها  من  واإلمكان  الطاقة  بحسب  وحتريراً  وتصحيحاً  مقابلة 
بسماع مالكها سماعاً جيداً بأصل الناصرية وقف فائز تغمده اهلل برحمته، 
فصح حسب الطاقة واإلمكان، بقراءة كاتبه العبد الفقير إلى اهلل املعترف 
بالزلل والتقصير، الراجي عفو ربه، أحمد بن علي الزيادي بلداً الشافعي مذهباً 
حامداً ومصلياً ومسلماً ومحسبالً ومحوقالً واهلل املستعان، واحلمد هلل وحده، 

وحسبنا اهلل ونعم الوكيل”.
  وكانت هذه الصيغ ترد في اخملطوطات إما بجوار العنوان، أو في نهاية اخملطوط، 
ذلك،  بعد  املقابلة  الستكمال  الكاتب  يحددها  مواضع  في  اآلخر  والبعض 
وكانت الصيغ اخملتصرة للمقابالت تأتي في الغالب بجوار النص في الهامش 
األمين. وخالصة القول إن املقابالت تعد من أهم الوسائل التي يتم بها التحقق 

من سالمة النص وصحته، كما أنها تعد دليالً على أهمية الكتاب.

املقابالت واملعارضات

طه نور – قسم اخملطوطات
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كلية الدراسات اإلسالمية و العربية

نادي تراث اإلمارات

دائرة الثقافة واإلعالم - حكومة الشارقة

األمانة العامة للمجلس الوطني االحتادي

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري

هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث

جامعة آل البيت - املفرق - األردن:  

دار اخلليج للصحافة والطباعة والنشر

وزارة الشؤون االجتماعية

إدارة املطبوعات بدار الكتب والوثائق القومية املصرية

امللحقية الثقافية في دولة اإلمارات - اململكة العربية السعودية

مركزاإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية

مركز اإلعالم العربي

اجمللس الوطني لإلعالم

مركز البحوث والدراسات اإلسالمية -ديوان الوقف السني بالعراق

كلثم عمر املاجد

أحمد الكندي

محمد عبد اهللا الرابوي

جميلة إسماعيل املهيري

غادة بهيج سكيك

10 عناوين بواقع 1000 نسخة.

56 عنوانا  بواقع 267  نسخة

71 عنوانا بواقع 71  نسخة.  

53 عنوانا بواقع 427 نسخة

49 عنوانا بواقع 348  نسخة

35 عنوانا بواقع 57 نسخة

40 عنوانا بواقع 41  نسخة

22 عنوانا بواقع 22  نسخة

21عنوانا بواقع 21 نسخة

22عناوين بواقع 22 نسخة

11 عنوانا بواقع 80 نسخة

13 عنوانا بواقع 13  نسخة

7 عناوين بواقع 70 نسخة

4 عناوين بواقع 30 نسخة.

12 عنوانا بواقع 12 نسخة

عنوان واحد  بواقع 500  نسخة

5عناوين بواقع 94 نسخة

66 عنوانا  بواقع 66  نسخة 

32 عنوانا بواقع 34 نسخة

30 عنوانا بواقع 32  نسخة

العدداجلهة الرقم 

تلقى مركز جمعة املاجد عدداً من اإلهداءات من اجلهات واالشخاص املوضحني أدناه : 
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خدمات الباحثني

شهادة باحث

باحثان من البوسنة
3079 مستفيدًا من مكتبة املركز يف سبعة أشهر

   شهادة الباحث : رياض السعيد في ملتقى أهل احلديث  
احلمدهلل الذي علمنا مالم نعلم ، وبعد:

مركز جمعة  هــ   1430 6 شعبان   -  3 في  وزرت  دبي  مدينة  في  كنت 
موعد  وبدون  زيارة  أول  للمركز  زيارتي  وكانت   ، والتراث  للثقافة  املاجد 
سابق وال أعرف أحداً في املركز وليس معي ما يثبت أنني صاحب رسالة 
ماجستير أو دكتوراة ، وقلت في نفسي لعلي أجتول في املركز سريعاً وإن 

لم أعرف أحداً املهم الفائدة واملعرفة وإن كانت قليلة .
، وتوجهت مباشرة بعد السؤال عن قسم  املاجد  دخلت مركز جمعة 
، وملا وصلت سألت عن بعض اخملطوطات والوثائق  اخملطوطات والوثائق 
ثم قلت : أنا زائر من الرياض وأريد التعرف على املركز ، فقيل لي اذهب 
للدكتور أنس صالح الدين صبري وذهبت إليه وقلت أنا زائر من الرياض 
وصاحب رسالة دكتوراة في احلديث وأريد التعرف على املركز ومباشرة 
هذا  معالم  جميع  على  بي  وطاف  الزيارة  بكرم  الفاضل  الدكتور  قام 

املركز العظيم . 
ومما تعجبت منه في هذا املركز مايلي :

وخروجه  لرضاه  الشديد  والسعي  الزائر  واحترام  الفاضلة  األخالق   -  1
مستفيداً .

البعض بل  املعالم ويطلعه على  الزائر بعض  املركز على  - اليخفي   2
يشاهد الزائر كل مايريد .

3 - اخلدمة السريعة للزائر وللمستفيدين مما يثير الدهشة والتعجب .

4 - أصحاب املركز والعاملني فيه يشبهون خلية النحل ، بخالف بعض 
جتد  حيث  والوثائق  اخملطوطات  بحفظ  تعنى  العلميةالتي  املؤسسات 
إفطاره  وجبة  يتناول  وآخر  جلريدة  قارئ  بني  فيها  العاملني  من  الكثير 
جاءهم  فإذا   . الساحات  صفحات  يقلب  واإلنترنت  الهاتف  على  وآخر 
من  بل  منهم  ليهرب  والصعوبات  العقد  كل  له  وضعوا  املستفيد 

املؤسسه فيرجعوا ملا هم عليه . هنيئاً مريئاً !!! .

وختاماً أتقدم بالشكر للشيخ الفاضل الذي بذل كل مايستطيع حلفظ 
تراث األمة وخدمة كل باحث الشهم اجلبل الكرمي جمعة املاجد أطال 

اهلل عمره على طاعته وزاده من فضله وأحسن خامتته .

عليه  اليفوت  أن  دبي  إلى  وصل  إذا  أمته  لتراث  وأوصي كل محب  هذا 
زيارة املركز ، حيث سيجد فيه نقلة تاريخية مصحوبة بأخالق فاضلة 

من أصحابه .

املاجد  جمعة  مبركز  الباحثني  خدمات  قسم  استقبل    

الثالثاء  يوم  البوسنة  باحثني من جمهورية  والتراث  للثقافة 
الباحث  إجنيتش  حامد  األستاذ  قام  فقد  2009م،   /  8  /  25
في  الدكتوراه  مرحلة  في  اإلسالمية  الشريعة  مقاصد  في 
اجلامعة العاملية في نوفي بازار في صربيا، واألستاذ سناء اهلل 
جمال الباحث في مجال الفساد اإلداري مقارنا بني الشريعة 
سراييفو  بجامعة  اإلسالمية  الدراسات  كلية  في  والقانون 
بزيارة املركز لالستفادة من مكتبته الغنية بأكثر من 300 ألف 
عنوان كتاب، منها 12 ألف عنوان مطبوعة قبل عام 1950م.

هذه   “ الزوار:  في سجل  إجنيتش  الباحث  كلمة  في  جاء  ومما 
زيارتي الثانية للمركز، هذا الصرح العلمي الكبير الذي ينير 
طلباً  األرض  بقاع  شتى  من  إليه  القادمني  للباحثني  الطرق 
واحلضاري  العلمي  التطور  من  والثقافة، مستفيدين  للعلم 

للجميع،  املتاحة  الكثيرة  اخلدمات  وكذلك  والتكنولوجي، 
إني وجدت فيه إخوة وأخوات مضحني بكل ما أوتوا من قوة 
دولة  من  القادمني  إخوانهم  خدمة  سبيل  في  وإمكانات 
الشكر  والهرسك(”. وقدم  )البوسنة  أوروبا  بعيدة في وسط 
اجلزيل للسيد جمعة املاجد على جهوده في خدمة اإلسالم 

واملسلمني .
قدمت  املستفيدين  خدمات  شعبة  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
شهر  نهاية  وحتى  العام  هذا  بداية  منذ  البحثية  اخلدمة 
متوز لـ 2303  مستفيداً، من خالل قاعة املراجع، منهم 619 
من خارج  776 مستفيداً  رسائل  الرد على  ومت  إماراتياً،  باحثا 

اإلمارات.
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رسائل الشكر
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أرشيف الوثائق التارخيية

     منذ فجر التاريخ أحس اإلنسان بحاجة ماسة إلى توثيق 
جانب  من  صنعها  في  لدوره  إثباتاً  بها  مر  التي  األحداث 
التي قام  التوثيق  وتأثيرها عليه من جانب آخر، ولوال عملية 
على  نتعرف  أن  استطعنا  ملا  العصور،  مر  على  اإلنسان  بها 

احلضارات اخملتلفة السابقة ، وما وصلت إلينا أخبارها .

صارت   ، اإلداري  التسيير  متطلبات  وتزايد  واملالية  اإلدارية  النظم  تطور  ومع 

الفورية  اإلجابة  وأصبحت   ، حال طلبها  املعلومات  توفير  إلى  ماسة  احلاجة 

الوصول  في  والدقة  السرعة  وباتت  استراتيجيا،  االستفسارات مطلبا  على 

املراكز  ونضج  كفاءة  على  احلكم  في  الرئيس  املعيار  هي  املعلومات  إلى 

املعلوماتية والثقافية .

ويُعد األرشـيف الركن األساس في مكونات هذه املراكز، فهو ميثل ذاكرة أي 

واخلاصة  احلكومية  اجلهات  اهتمام  األخيرة  اآلونة  في  لذا الحظنا  مؤسسة؛ 

بتطبيق أحدث النظم في التعامل مع دور األرشيف ومحتوياتها.

التاريخية  الوثائق  أهمية  إلى  اإلدارة  فطنت  املاجد  جمعة  مركز  في  وهنا 

وقيمتها في كتابة التاريخ واالعتماد عليها في البحث العلمي، فعملت على 

تصميم نظام املاجد لألرشفة اإللكترونية )الوثائق التاريخية(، ورأت أن يكون 

النظام وفقا للمعايير الدولية املتبعة في الوصف األرشيفي . 

أهداف النظام
احملفوظة  التاريخية  الوثائق  جملموعة  الفنية  املعاجلة  إلى  النظام  يهدف   -  1

للمعايير  وفًقا  وترتيبها  وصفها  طريق  عن  للباحثني  إتاحتها  بغرض  باملركز 

الدولية ، فقد صمم النظام وفقا لقواعد التقنني الدولي للوصف األرشيفي  

ISAD G كما روعي في تصميم النظام مراعاة التوسع املستقبلي في نوعية 

الوثائق التي ترد إلى املركز.

2 - التوفير في مساحة تخزين الوثائق.

 ... املاضي  مرآة  األرشـــيف 
ودليل احلاضر ... 

وطريق املستقبل
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أرشيف الوثائق التارخيية

3 - احملافظة على الوثائق األصلية.

4 - التوفير في استخدام األوراق.
5 - تقليل وقت وتكلفة التخزين واالسترجاع.

6 - حتسني فعالية أمن الوثائق وسريتها.
7 - سهولة البحث واسترجاع الوثائق.

8 - تقنني وتوثيق إجراءات العمل.

ويتألف النظام من سبع شاشات هي - : 
   شاشةالوصف.    شاشةالتدقيق.    شاشة البحث.
   شاشة نتائج البحث.   شاشة اإلنتاجية.    شاشة التقارير.

   شاشة طلبات التصوير.

مراحل أرشفة الوثائق
 Storage  التخزين      Scanning   املسح الضوئي   

Archival Description  الوصف األرشفي   
 .Access  اإلتاحة      Retrieval     االسترجاع   

املسح  الضوئي وهو اخلطوة األولى لتحويل امللفات الورقية إلى ملفات إلكترونية. ويتم 
بواسطة أجهزة املسح الضوئي املناسبة حلجم الوثيقة ووضوحها، وقد مت تصوير أكثر من 
3 ثالثة آالف وثيقة ،  وتلي عملية املسح  مرحلة مراقبة وضبط اجلودة وهي مرحلة تتم 
بالتوازي مع عملية  املسح الضوئي ، حيث يقوم املوظف الذي يصور امللفات ضوئيا ، أو أي 
موظف مبراقبة اجلودة ، بالتدقيق على امللفات املصورة ضوئيا ومقارنتها باألصل للتأكد من 
وضوحها وجودتها ، وضمان ظهور صورة الوثيقة كاملة بدون نقصان . ثم تخرن الوثيقة 
داخل  اخملدم أو السيرفر )SAN( ، ويلي ذلك الوصف األرشيفي للوثائق ، حيث مت تصميم 

النظام لتسهيل عملية البحث واالسترجاع واإلتاحة جلمهور املستفيدين .

 م. أحمد عثمان أحمد

األرشفة اإللكترونية
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قراءة يف وثيقة

يقتنيها مركز جمعة  التي  اخلاصة  املكتبات  إحدى  ترتيب  أثناء      

الوثيقة  هذه  على  املوظفني  أحد  عثر   والتراث    للثقافة  املاجد 

البديع  عبد  الشيخ   األستاذ  رسالة من  عبارة عن  وهي   ، القيمة  

صقر  رحمه اهلل مرسلة إلى الشيخ زايد رحمه اهلل، وعند دراسة 

الوثيقة يتبني لنا ما يلي : 

اهلل،  رحمه  زايد  للشيخ  جليل  وأستاذ  عالم  من  مرسلة  الوثيقة 

وعند التوقيع لم  يعرنّف بنفسه بأكثر من اخمللص عبد البديع صقر، 

وهو عالم من مصر ، وهذا فيه داللة على معرفة سابقة وحميمة 

بينهما، وهذه كانت إحدى أهم سمات الشيخ زايد رحمه اهلل، فقد 

رأيهم  ويتقبل  معهم  ويتواصل  ويجالسهم  العلماء  يقرب  كان 

ونصحهم . 

بل  للرؤساء،  غالبا  تكتب  التي  التبجيل  بعبارات  الرسالة  تبدأ  لم 

أن  يظهر  والذي  إليه،  املرسل  ذكر  بعد  بالسالم   الكاتب  اكتفى 

الشيخ عبد البديع صقر عرف في الشيخ زايد رحمه اهلل تواضعه  

وقربه من الناس وعدم محبته أللفاظ التعظيم واجملاملة، وقد يأبى  

بعد امللوك مثل هذه التحية، ولكن الذي يعرف الشيخ زايد رحمه 

اهلل يعرف أنه كان يحب ذلك ويكره نقيضه . 

طباعة  وعلى  ونشره،  العلم  على  اهلل  رحمه  زايد  الشيخ  حرص 

الكتب الهامة النافعة وتقريبها للناس، والذي يبدو لي – واهلل أعلم 

صقر  البديع   عبد  الشيخ  من  طلب  اهلل  رحمه  زايد  الشيخ  أن   –

وأمثاله من العلماء أن يختاروا الكتب التي يرونها مناسبة للطباعة 

زايد رحمه اهلل  أو أن الشيخ صقر رأى حرصا من الشيخ  والتوزيع، 

فكتب له هذا املقترح . 

الكتاب حيث ذكر من  تفصيل الشيخ صقر في سبب اختيار هذا 

األدلة املنطقية واملقنعة  الختيار هذا الكتاب كونه صحيح البخاري 

وكونه في مجلدين  وفيه اختصار  وحذف للمكرر واألسانيد،  فيه 

داللة واضحة  على أن الشيخ زايد ال يقبل الرأي إن لم يكن مدعوماً 

مبنطق وأدلة كما ساقها صقر رحمه اهلل . 

1387هـ  أنها قبل االحتاد في سنة  الرسالة  يزيد في قيمة هذه  مما 

1967م، في تلك الفترة كانت األمية هي احلكم في الوطن  املوافق 

العربي واجلهل أستاذ املوقف، في ظل هذا احلال جند حرص الشيخ 

زايد على الكتاب ونشره . 

العالم  من  والقائد  احملكوم  من  احلاكم  يتقارب  أن  أجمل  ما  أخيرا 

الشيخ  اهلل  رحم  متميزة،  مجتمعية  منظومة  بذلك  لتكون 

زايد، فلم يكن حاكما فحسب بل كان مدرسة للحكام  ومصدراً 

لإلنسانية وحب اخلير واحلرص عليه . 

رسالة من 

الشيخ عبد البديع صقر

 إىل

 الشيخ زايد رمحه اهلل 

الشيخ عبد البديع صقر رحمه اهلل
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