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الطبعة الأوىل ، 1433هـ – 2012م.
يف  بلدة  �إىل  م�ؤلفه  وين�سب  جز�أين،  يف  �لكتاب  يقع 
و�سفه  �لطبقة،  عايل  ُلغ�ي  وه�  �أَِبْيَ�رد،  ُت�سمى  خر��سان 
عارفا  �لعل�م،  من  فن  كل  يف  �إمامًا  كان  باأنه  ياق�ت 
�لبالغة  يف  با�سطة  ويده  و�لأخبار،  و�لن�سب  و�لنح�  باللغة 
�سائر  و�سعره  ذلك،  جميع  يف  ت�سانيف  وله  و�لإن�ساء، 

م�سه�ر.
له  �سديق  على   � ردًّ �أّلفه  فقد  �لرفاق  ز�د  كتابه  و�أما 
تلك  عن  �إجاباته  فاأملى  �مل��س�عات،  خمتلفة  �أ�سئلة  �ساأله 
م��س�عاته  و�أما  �لرفاق.  بز�د  و�سمها  باأور�ق  �لأ�سئلة 
�أد�ر  "وقد  �لأ�سعد:  عمر  �لدكت�ر  �لكتاب  حمقق  قال  فقد 
�مل�سنف كتابه ح�ل م��س�عات ثالث بدت متماثلة ، ولكنها 

�أ�سد �لتد�خل و�لختالط". متد�خلة خمتلطة 
خمتلفة  ع�س�ر  من  �أ�سعارً�  �سّمت  �ل�سعرية:  1– �مل��س�عة 
و�سعر�ء  معروفني،  غري  و�سعر�ء  معروفني  ل�سعر�ء 
 ... مفرد�ت  وغري  مفرد�ت  و�أبياتًا  ومكرثين،  مقلِّني 
لأ�سعار  م�ست�دعًا  �ل�سفة  بهذه  �لرفاق  ز�د  غد�  وقد 

�لعرب يف �لع�سر �جلاهلي و�لإ�سالمي و�لأم�ي ...
جمهرة  يف  �للغ�ية  �مل��س�عة  متثلت  �للغ�ية:  2– �مل��س�عة 
و�لأمثال  �لعربية  و�لأق��ل  �للغ�ية  �لرت�كيب  من 
من  �سغلت  �لرت�كيب،  جزلة   ، �ملعاين  جليلة  �ل�سائرة، 

�لكتاب حيزً� كبريً� وم���سع متفرقة ...
�لأبي�ردي:"فعندي  يق�ل  �لعامة:  �ملعارف  3– م��س�عة 
��ستبهم من  ما  وباإي�ساح  �أنت مبطاويها خبري،  م�سائل 

ع�ي�سها جدير. وها �أنا �أذكرها م�ستفيدً� ...
هكذ� �أخذت هذه �مل��س�عة من كل علم بطرف، فاحت�ت 
جمم�عة من �ملعارف �لعامة �لأدبية و�لتاريخية و�لفل�سفية 
و�أن�سابهم  �لعرب  �أيام  من  وكثري�  و�لفلكية،  و�لطبية 
وعاد�تهم وحي��تهم وم�ستلزماتها وما يت�سل بها، وعك�ست 
�هتمام �مل�ؤلف بالطب و�أهله و�أق��لهم و�أخبارهم، وبالفلك 
و�أ�سحابه و�لأن��ء و�لأبر�ج و�لك��كب، و�لأ�سعار �لتي قيلت 
وعالقاتهم  بالإن�س  و�سالتهم  و�جلن  وبالعفاريت   ، فيها 

بهم".

نبذة من الكتاب :

)أسماء السيف(

و�لبة  ق�ل  �ل�سيف  و�سف  يف  للُمْحَدثني  ��ستح�سن  ومما 
�بن �حلباب �لأ�سدي:

خ�س���ره بجان���ب  �أم�س���ى من �لق���در �ملتاِح�ألق���ى 

)م( �لهب�����ا  ذّر  ُء  علي���ه �أنفا����س �لري���اِحفكاأمن���ا 

�، هذ�  �أو�سافه فكثرية جدًّ �أ�سمائه �ل�سيف، و�أما  و�أظهر 
�ساعد  ��ستد  فما  حفظي.  �أح�سرنيه  ما  ذلك  يف  �أورد  و�أنا 
لبان،  ر�سيعا  و�لعز  وه�  �مل�سريف.  غر�ر  مبثل  �لكمّي، 

و�لنائم عن هّبته �سجيع �له��ن.
من عاذ بال�سيف لقى فر�سة عجبا       م�تا على عجل �أو عا�س منت�سفا

من  م�ستق  �لبحر  �ِسيَف  �أن  بال�ستقاق  �لقائل�ن  وذكر 
ويف  �سيف،  ويقال:  �ع�جاج.  غري  من  لمتد�ده  �ل�سيف، 
�لعدد �لكثري �سي�ف، ويف �لقلة و�لكرثة �أ�سياف، ويف �لقليل 
�إل  ياء-  �أفُعل-و�لعني  على  كالمهم  يف  ياأت  ومل  �أ�سُيف. 
�أ�س�ُيف و�أنُيب و�أع�نُي، و�أن�سد �لك�في�ن رحمهم �هلل تعاىل: 

تغال���بلنا �أ�سيف بي�س بكف ع�سابة لكنه���ّن  قّل���ٍة  عل���ى 

جديد إصدارات المركز 2012



المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
فاإن  �ملجتمعية،  �مل�س�ؤولية  �أركان  ي�سكل  و�مل�ساركة  و�لفهم  �لهتمام  كان  �إذ� 
بهذه  �ل�سع�ر  ولكن  �مل�س�ؤولية،  لهذه  �ملحرك  هي  و�لإتقان  و�لهد�ية  �لرعاية 
حتى  �لتحرك  �إىل  تدفعه  وعقيدة  م�ساره،  ت�جه  ر�سالة  من  له  بد  ل  �مل�س�ؤولية 

يتمثل فعال يرى.
وبنظرة حتليلية لهذه �لأركان جند �لد�فع لالهتمام ينبع من ق�له عليه �ل�سالم: 
ت�جيه  نح�  �لر�سالة  تدفع  �لعقيدة  فهنا  رعيته"،  عن  م�س�ؤول  وكلكم  ر�ع،  "كلكم 
وتعمل  �ملجتمع،  حاجات  وتلم�س  �لدور،  فهم  تعني  �لتي  �لهد�ية،  �س�ء  يف  �لبذل 
على �ل�فاء بها، و�إذ� �أردنا �أن نحجز لنا مكانا يف م�ساف �أرقى درجات �مل�س�ؤولية 

�لجتماعية، فال بد �أن ننطلق من د�فع �لإتقان و�لتميز لنطبق تلك �مل�س�ؤولية.
�إن �لتماهي مع �مل�س�ؤولية �لجتماعية ل يعني فقط �أن نقدم مال مل�سروع بغ�س 
�مل�س�ؤولية  تقا�س  ول  لالأمة،  �حل�ساري  �لبناء  يف  �مل�سروع  هذ�  فائدة  عن  �لنظر 
�ملغلف  �ل�عي  ولكن  �ملقدم،  �لتدريب  ن�عية  �أو  �ملنفق،  �ملال  بحجم  �لجتماعية 
وهذه  �لحتياجات،  يحدد  �لذي  ه�  �ملجتمع  نح�  بامل�س�ؤولية  و�ل�سع�ر  بالرحمة 
م�ساعدة  �أو  خريي  عمل  �أنها  على  �إليها  ننظر  �أن  �ملقب�ل  غري  من  �مل�ساهمة 
�لدور  م�س�ؤولية  من  تك�ن  �أن  يجب  �لنظرة  ولكن  مطل�ب،  وكالهما  �إن�سانية، 
مقد�ر  تظهر  وهنا  لل�طن،  �ل�سرح �حل�ساري  لبنة يف  و�سع  �أجل  من  بنا  �ملن�ط 

�ل�طنية �حلقة !   
�إن كثري� من �مل�ؤ�س�سات ت�سع ميز�نيات حمددة كل عام للم�س�ؤولية �ملجتمعية، 
هذ�  �إنفاق  من  بد  ل  �ملالية  �ل�سنة  نهاية  وقبل  وعقيدة،  ور�سالة  روؤية  دون  ولكن 
بدورها  تق�م  باأنها  ت�حي  لل�سركة  �إعالمية  تغطية  �إىل  ي�ؤدي  م�سروع  �أي  �ملال يف 

يف �مل�س�ؤولية �لجتماعية !
�أهم م�س�ؤولية جمتمعية هي �مل�ساهمة يف بناء فكر �لأمة وثقافتها  �أن  �إننا نرى 
من خالل دعم �لتعليم و�لكتاب ون�سر �لثقافة وت�فري �مل�سادر و�ملر�جع للباحث، 
وهذه �مل�ساهمات هي �لباقية؛ لأنها تلم�س �ل�سع�ر برقي �لأمة ودورها �حل�ساري، 
فمبادرة مثل �لكتاب �مل�ستعمل، وما حتمله من ر�سائل جمتمعية يف جعل �لقر�ءة 
عادة وت�فري �لكتاب للجميع ينبغي �أن تك�ن يف �أول�ية �مل�ؤ�س�سات �لتي تريد تقليد 

�لغرب يف وج�د بند �مل�س�ؤولية �لجتماعية.
وما مبادرة �ل�سيد جمعة �ملاجد باإن�ساء مكتبة جمعة �ملاجد يف مد�ر�س �ملناطق 
�إل  �لأيام،  هذه  منها  و�لأخرية  �لر�بعة  �ملرحلة  ُننهي  و�لتي  �لدولة،  يف  �لنائية 
من  وكثري  �لجتماعية،  للم�س�ؤولية  �لرجل  هذ�  به  يتحلى  �لذي  للفهم  جت�سيد 
�لدر��سات  وكلية  �خلريية،  �لأهلية  فاملد�ر�س  �لجتاه،  هذ�  يف  ت�سب  مبادر�ته 
تقا�س  ل  �لرجل  قبل  للمر�أة  فر�سه  وت�فري  �لتعليم  ودعم  و�لعربية،  �لإ�سالمية 
عاتقه يف  �مللقاة على  للم�س�ؤولية  و�إدر�ك  ب�عي  بل  �سركاته،  مبيز�نية حمددة يف 
�مل�ست�سفيات  بناء  �إبر�هيم عبيد �هلل يف  �ل�سيد حممد  وما م�ساهمة  �ل�طن.  بناء 
لها  تق�م  �أمة ل  بناء �سرح  �أخرى يف  لبنة  �إل  ر�أ�س �خليمة  �ل�سحية يف  و�ملر�كز 
قائمة بغري �لهتمام بالتعليم و�ل�سحة معا . و�ملبادر�ت كثرية، و�مل�ساهم�ن كرث، 
ونحن يف �نتظار مزيد من ت�سحيح مفه�م �مل�س�ؤولية �ملجتمعية، ويف �نتظار مزيد 

من �ل�سري �حلثيث يف طريقها !
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�ختت����م مرك����ز جمعة �ملاجد للثقاف����ة و�لرت�ث �ل����دورة �لتاأهيلية 
�لثامن����ة يف عل����م �ملكتب����ات و�ملعل�م����ات برعاي����ة وح�س�����ر مع����ايل 
جمع����ة �ملاجد رئي�س �ملرك����ز �لذي �ألقى كلم����ة ت�جيهية للمتدربات 
و�ملتدرب����ني م����ن �أمناء �ملكتب����ات يف �ملناطق �لتعليمي����ة و�مل�ؤ�س�سات 
�حلك�مي����ة و�خلا�س����ة ، وقد رك����ز فيها معاليه عل����ى �أهمية �لكتاب 
و�لعناية به و�ملحافظة علي����ه ، و�لنظر �إليه على �أنه ملك �لب�سرية، 
وبه����ذ� �لعمل نقف يف وجه �حلقد عليه �ملتمثل باإحر�قه، كما خ�س 
بالذك����ر �أمين����ات �ملكتب����ات ودوره����ن يف غر�س حب �لق����ر�ءة �أمام 
�جلي����ل �لق����ادم، و�سدد عل����ى تعليم �مل����ر�أة ، و�أكد عل����ى ك�نها ثلثي 
�ملجتم����ع ، ولي�����س ن�سفه فقط كم����ا يقال، و��ستم����ع �إىل مقرتحات 

�حل�س�ر ومالحظاتهم.
وق����د �سكر �لأ�ستاذ عماد �سباح، رئي�����س ق�سم �لإجر�ء�ت �لفنية 
باملركز، و�مل�سرف �لعلمي يف  �لدورة، �سكر �ل�سيد جمعة �ملاجد على 
ت�جيه����ه ودعمه لإقام����ة مثل هذه �لدور�ت �ملجاني����ة، ووجه �ل�سكر 
�أي�س����ا �إىل �ملتدرب����ني على م��ظبتهم و�سربه����م، وح�سهم على �أن 
يق�م�� بتنمية مقتنيات مكتباتهم، وينظم��  عل�مها، ويي�سرو� �سبل 

�ل��س�ل �إليها، ويح�ل�ها �إىل مر�كز حقيقية للمعل�مات.
و�ألق����ى كلمة �ملتدربني �لأ�ستاذ حممد عب����د �لعزيز �ملهدي، وقد 
�أ�س����اد باملركز و�مل�ست�ى �لذي و�س����ل �إليه، فال تذكر دبي �إل ويذكر 
مرك����ز جمعة �ملاجد، ووجه �ل�سك����ر �إىل معايل �ل�سيد جمعة �ملاجد 
على جه����ده وبذله يف �سبيل جم����ع �لكتب و�ملخط�ط����ات، و�إتاحتها 
للباحث����ني، و�لت�سهيل عل����ى طلبة �لعلم، وقدم �ل�سك����ر �أي�سا ملدرب 

�لدورة و�لعاملني يف �لعالقات �لعامة و�ل�س�ؤون �لإد�رية على ت�فري 
�سبل �لر�حة للمتدربني.

�أما �ملتدربات �لالتي و�سل عددهن �إىل �أكرث من �أربعني متدربة، 
فاألقت �لكلمة نيابة عنهن �لأ�ستاذة با�سمة �ل�سابر، من منطقة دبي 
�لتعليمي����ة؛ فت�جهت بال�سكر �إىل �ملركز با�سم �مل�ؤ�س�سات و�لهيئات 
و�جله����ات �لتي يعمل�ن فيها، و�لت����ي �أتاحت �لفر�سة لالنخر�ط يف 
هذه �لدورة �ملتخ�س�سة، ومتنت �لت�فيق للمركز وم�ؤ�س�سه يف �أد�ء 

�لر�سالة �ل�طنية و�لإن�سانية وخدمة �ل�طن.
وتقدم����ت �أي�س����ا منطقت����ا ر�أ�س �خليم����ة و�لفج����رية �لتعليميتان 
بال�سكر ملعايل جمعة �ملاجد، وقامتا بت�سليمه دروعا تذكارية تعبري� 

عن �ل�سكر و�لعرفان على �إتاحة هذه �لفر�سة.
�س����ارك يف دورة ه����ذ� �لع����ام �لعديد م����ن �مل�ؤ�س�س����ات �حلك�مية 
مثل: مناط����ق دبي و�ل�سارق����ة ور�أ�س �خليمة و�لفج����رية �لتعليمية، 
وكلي����ة �ل�سرطة، و�ملعهد �لق�سائي يف �أب� ظبي، ومركز دعم �تخاذ 
�لقر�ر يف �سرطة دبي، وهيئة دبي للثقافة و�لفن�ن، و�إد�رة متاحف 
�ل�سارق����ة، وكلية �لدر��س����ات �لإ�سالمية و�لعربي����ة، ود�ئرة �ل�س�ؤون 

�لإ�سالمية بدبي ، وبع�س �ملهتمني.
بد�أت �لدورة ي�م �لأحد 2012/2/5م ، و��ستمرت ثالثة �أ�سابيع 
ملدة 60 �ساعة تدريبية، وح�سرها خم�س�ن متدربًا، تف�ق فيها عدد 

�لن�ساء �لبالغ 41 متدربة على عدد �لرجال �لبالغ 10 متدربني.

الدورة التأهيلية الثامنة في علم المكتبات والمعلومات 
تخرج واحدا وخمسين مكتبّيًا

عماد �صباح خالل التدريبجمعة املاجد يلقي كلمته
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جرى �سب����اح ي�م �خلمي�����س 2012/3/15م مر��سم تخريج 
�لدورة �لتاأهيلية �لثالثة يف حتقيق �ملخط�طات، يف ج� �حتفايل 
بهيج حيث ��ستهل �حلفل باآيات من �لقر�آن من �ملتدرب �ملقرئ 

�ل�سيخ حمم�د �لغندور.
�فتت����ح حفل �لتخ����رج مدير مدر�س����ة �لتحقي����ق �لدكت�ر عز 
�لدي����ن بن زغيبة ، رئي�س ق�سم �لدر��س����ات و�لن�سر و�لعالقات 
�خلارجية، و�مل�سرف �لعلمي على �لدورة �لذي �أكد على �ل�سكر 
�جلزيل ملن �ساهم يف تدريبات �لتحقيق من �لأ�ساتذة �لكبار يف 
هذ� �جلانب ، وهم �لأ�سات����ذة : �لدكت�ر �أحمد ح�سن فرحات، 
و�لأ�ست����اذ �لدكت�����ر ح����امت �ل�سام����ن، و�لدكت�ر عب����د �حلكيم 
�لأني�س، و�لدكت�ر علي �لط�ي����ل، و�لدكت�ر �أن�س �سربي، و�أثنى 
عل����ى �س����رب �لطلبة وجلدهم عل����ى تعلم �لتحقي����ق، ومتنى لهم 

طيب �ملتابعة و�لإنتاج �لعلمي.
و�أك����د يف كلمت����ه عل����ى �أهمية �إخ����ر�ج �لرت�ث بع����د ترميمه، 
فالتحقي����ق مرحلة تاأتي بعد �لرتميم بع����د �أن يخرج �ملخط�ط 

من م�ست�سفى �لرتميم ، فاإذ� كان ب�سحة جيدة بد�أ �لعمل على 
حتقيقه ، و�إل متت �ل�سالة عليه !

و�أثن����ت �لأ�ست����اذة �لدكت�����رة ب�ب����ة جماين يف كلمته����ا با�سم 
�ملتدربني على �ملركز و�ملدرب����ني، و�أ�سارت �إىل �أن �لأ�ساتذة مل 
يق�س����رو� يف �إي�سال �ملعل�مة للمتدرب����ني، و�سكرتهم على �سعة 
�سدوره����م وحتمله����م، وبينت م����دى �ل�ستفادة �لت����ي ح�سلت 
عليها من هذه �لدورة، وكانت �لدكت�رة مثال للمتدرب �لنجيب 
رغ����م مكانتها �لعلمي����ة، وحر�سها على �لعل����م جعلها تقدم من 

�جلز�ئر حل�س�ر �لدورة .
كم����ا �ألقى �لأ�ستاذ حمم����د �لأمني �لعبا�س بن مامني   
ق�سيدة �سكر با�سم �ملتدربني للمركز و�ملدربني، وقدم �لأ�ستاذ 
ا للمركز با�سم �ملتدربني، بينما  �إ�سماعي����ل عيا�س درعا تكرمييًّ
تف�س����ل �لدكت�ر �أحمد ح�سن فرحات بتكرمي �ملتدربني يف دورة 

�لتحقيق بت�سليمهم �ل�سهاد�ت.

مدرسة تحقيق المخطوطات تخرج 45 متدربا 
في الدورة التأهيلية الثالثة 
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موضوع العدد.. الدورات الكبرى

ج����رى �سباح ي�����م �خلمي�����س 2012/3/15م مر��س����م تخريج 
�ل����دورة �لدولية �لتا�سعة يف ترمي����م �ملخط�طات، و�لتي ��ستمرت 
ملدة �أ�سب�عني، يف ج� �حتفايل بهيج ، حيث ��ستهل �حلفل باآيات 

من �لقر�آن من �ملقرئ �ل�سيخ حمم�د �لغندور.
حتدث �لدكت�ر ب�سام �لد�غ�ستاين مدير �أكادميية �لرتميم عن 
�ل����دورة و�عتز�زه بها من �سقني، �أولهما: �للتز�م و�جلدية �للتان 
حتلَّى بهم����ا �ملتدرب�ن، و�لثاين: برنامج �لدورة �لذي �أخذ منحى 
مفت�ح����ًا، فكل �ملتدرب����ني ممار�س�ن للرتمي����م ، وكلٌّ �أخذ بجانب 
يحتاجه، فهناك من ركز على �لتجليد �لعربي �لإ�سالمي، وهناك 
من عمل على �سناعة �ل�رق، ومنهم من عمل على عالج �لأمر��س 
�لت����ي ت�سيب �ملخط�ط، و�أ�سار يف كلمت����ه �إىل دور �ملركز يف ن�سر 
ثقاف����ة �لرتميم وقيام����ه بالتدريب لل�سنة �لتا�سع����ة على �لت��يل ، 

ناهيك عن �لدور�ت �لفردية �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية . 
كم����ا حتدث عن �لتعاون مع ل�ك�سمب�����رغ يف �إنقاذ خمط�طات 
غ����رب �إفريقي����ا، وخ�س��س����ا يف �نتق����اء ع�س����رة �لآف خمط�����ط 
وترميمها يف متبكت� يف مايل، وقدم يف �آخر حديثه �ل�سكر ملعايل 
جمع����ة �ملاجد �لذي �أتاح �لفر�سة و�سجع ودعم هذه �لدورة؛ حتى 

خرجت مثل هذه �لدور�ت �إىل حيز �لإجناز �لذي يفتخر به .
�أم����ا كلم����ة �ملتدربني فاألقاه����ا �لأ�ستاذ خال����د �خلرو�سي ، من 
�لق��ت �مل�سلحة �لعمانية، فقدم �ل�سكر جلمعة �ملاجد و�ملتدربني 
َد جم����الت �ل�ستفادة،  على �لهتم����ام و�ملتابع����ة و�لتدريب، وعدَّ
وختم كلمته بق�سيدة �سعرية لأح����د �ل�سعر�ء �لعمانيني من �ثني 

ع�سر بيتا بعدد �ملتدربني !
ويف نهاي����ة �حلف����ل قام �لدكت�����ر ب�س����ام �لد�غ�ست����اين بت�سليم 
�سه����اد�ت دورة �لرتمي����م للمدربني و�ملتدربني، وق����د لبى �لدع�ة 

هذ� �لعام �ثنا ع�سر متدربا من عدد من �ملر�كز �ملخت�سة بذلك 
هي: جامع����ة �لبلمند يف لبن����ان، ودير �سان����ت كاترين يف م�سر، 
و�ملكتب����ة �لبديري����ة يف �لقد�����س، ومكتب����ة مما حي����درة يف متبكت� 
مب����ايل، و�لق������ت �مل�سلح����ة �لعماني����ة، و�ملركز �ل�طن����ي لل�ثائق 

و�لبح�ث يف �لإمار�ت.

أكاديمية ترميم المخطوطات تخرج 12 متدربًا
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زيارة الفاتيكان

قام �ل�سيد جمعة �ملاجد ، رئي�س مركز جمعة �ملاجد للثقافة 
و�لرت�ث ي�م �لثنني 2012/3/12م بزيارة �إىل مكتبة ومتحف 
�لفاتيكان لبحث �لتعاون يف جمال ت�س�ير وترميم �ملخط�طات، 
وق����د ر�فقته يف �لزيارة �ل�سيدة �س����ريي بلري، زوجة ت�ين بلري، 
رئي�����س وزر�ء بريطانيا �لأ�سبق، و�لدكت�����ر ب�سام �لد�غ�ستاين، 
رئي�����س ق�سم �لرتميم باملرك����ز، وكان يف ��ستقبال �ل�سيد جمعة 
�ملاجد مدير متحف �لفاتيكان �أنط�ني� ب�ل�ت�سي، ومدير �ملكتبة 

�مل�ن�سني�ر �سيز�ر با�سيني، وعدد من �أع�ساء �لإد�رة �لعليا. 
ويف حف����ل �لغد�ء �لذي �أقيم على �سرف �ل�سيد جمعة �ملاجد 
وح�س����ره ع����دد من �ملثقف����ني �ألق����ى �ل�سيد جمع����ة �ملاجد كلمة 
ع����ن �لأن�سط����ة �لتي ق����ام به����ا، و�مل�ساريع �لتعليمي����ة و�خلريية 
�لت����ي يدعمها، كما عر�س �لدكت�ر ب�س����ام �لد�غ�ستاين لأعمال 
�لرتميم يف �ملركز، و�أهم �مل��قع �لتي عمل فيها �ملركز يف �أنحاء 
�لع����امل مثل دير �سانت كاترين و�لأزه����ر يف م�سر وبطريركية 
�لإ�سكندرية، وبطريركية �لروم �لأرث�دك�س يف �س�ريا، و�ملكتبة 

�ل�قفية بحلب، وغريها.
ود�ر نقا�س ح�ل دور �ملركز يف �لرتميم و�لر�سالة �لتي يحملها 
يف ذل����ك على �س�ء فل�سف����ة �ل�سيد جمعة �ملاج����د ، و�لتي تق�م 
عل����ى م�س�ؤوليته �ل�سخ�سية عن �إنقاذ �أي كتاب يف �لعامل بغ�س 

�لنظ����ر عن دين �أو ه�ية كاتب����ه، وقد جرى �لتفاق على �إر�سال 
در��س����ة ح�ل ت�س�ر �ملركز عن �لعم����ل �مل�سرتك مع �لفاتيكان، 
وبعد ج�ل����ة م��سعة يف �ملتحف و�ملكتبة �ختت����م معاليه �لزيارة 
بدع�����ة �ملخت�س����ني يف �ملكتبة لزي����ارة دولة �لإم����ار�ت �لعربية 

�ملتحدة لالطالع على ما يق�م به �ملركز يف جمال �لرتميم.
و�جتم����ع يف �لي�����م �لت����ايل �لدكت�����ر ب�س����ام �لد�غ�ستاين مع 
رئي�س����ة ق�سم �لرتميم بالفاتيكان، وجرت يف �لجتماع مناق�سة 
�لعم����ل �لفني يف �لرتميم، مع طرح �آلية عمل لتزويد �لفاتيكان 
باخل����رب�ت و�ملع����د�ت، وخ�س��س����ا يف جمال �لرتمي����م �لآيل، 

و�لتجليد.

جمعة الماجد يزور الفاتيكان 

لبحث التعاون في ترميم وتصوير المخطوطات

جمعة املاجد يلقي كلمة يف حفل الغداء

خالل االجتماع
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نظم مركز جمعة �ملاجد للثقافة و�لرت�ث �سباح ي�م �ل�سبت 11 فرب�ير 
2012 حما�سرة بعن��ن " �ل�ساعر �سامل بن حممد �جلمري �لعميمي : 
" للباحث يف �لرت�ث و�لأدب �ل�سعبي �لدكت�ر ر��سد بن  حياته و�سعره 

�أحمد �ملزروعي . 
وحياته،  �سريته  با�ستعر��س  �ل�ساعر  عن  حما�سرته  �ملزروعي  بد�أ 
م�سري� �إىل �أن �ل�ساعر �سامل بن حممد �جلمري �لعميمي ولد يف ح��يل 
عام 1911م ، وتتلمذ على يد �ل�سيخ �ل�سنقيطي، وحفظ �لقر�آن على يد 
�ل�سيخ �أحمد بن �س�قات ، وتعلم �لقر�ءة و�لكتابة، و��ستغل يف �لغ��س، 

وقد ذكر بنف�سه �أنه عمل فيه ملا يقارب 17 م��سمًا كاماًل خالل حياته.
�لدكت�ر ر��سد �ملزروعي رحلة �جلمري وتنقالته بني  ��ستعر�س  ثم 
مدن �لإمار�ت وبلد�ن �خلليج، ومعا�سرته ل�سعر�ء كبار مثل: ب� �سنيدة 
و�بن يدع�ه و�بن زنيد و�لعقيلي، وعرج على عالقة �جلمري باملطرب 
�لإمار�تي حارب ح�سن وعلي ب� �لروغة، وقيام �جلمري بتقدمي بر�مج 

خا�سة بال�سعر�ء يف �لتلفزي�ن .
وذكر �ملزروعي �أغر��س �جلمري و�أ�ساليبه �ل�سعرية �لتي تركزت يف 
�أل��ن �لردح، �إ�سافة �إىل �ل�نة و�ل�سعر �ملثل�ث و�ملرب�ع و�لغطاوي و�لألغاز، 
و��ستهر ببح�ر �لدر�سعي و�لريحاين. �أما �أغر��سه �ل�سعرية فتن�عت ما 

بني �ملدح و�ل�طنيات و�ل�سكاوى و�حلكم و�لجتماعيات و�لغزل .
وذكر �ملزروعي �آثار �جلمري �لأدبية وتكرميه يف �ل�سارقة يف مهرجان 

الشاعر سالم الجمري في المركز بعد عشرين عاما على رحيله

نظ����م مرك����ز جمعة �ملاج����د للثقافة و�ل����رت�ث حما�سرة يف فن 
�خل����ط �لعربي، بالتعاون مع مركز دبي لف����ن �خلط �لعربي، ي�م 
�ل�سب����ت 2012/1/14م، وقد ت�سمن����ت �ملحا�سرة ق�سمني: �لأول 
منهم����ا عبارة عن حما�سرة �ألقاها �لأ�ستاذ �خلطاط حممد عبد 
ربه ع����الن حتت عن��ن "تاري����خ �لكتابة �لعربي����ة و�خلط �لعربي 
وتط�رهم����ا ع����رب خم�سة ع�س����ر قرن����ًا"، م�سف�عة بعر�����س ل�س�ر 
�لكتاب����ات و�ملخط�ط����ات و�أعمال �أعالم �خل����ط �لعربي �لقد�مى 

و�ملعا�سرين. 
و�أعقب ذلك يف �لق�سم �لث����اين م�ساهدة و�قعية لأدو�ت �خلط 
�لعرب����ي وطرق �إعد�دها وتف�سي����ل �أوز�ن �حلروف وتبيان ن�سبها 

�جلمالية، وقدمها �لأ�ستاذ �خلطاط و�سام �س�كت.
ولقيت �ملحا�سرة تفاعال م����ن �جلمه�ر �لذي ز�د عن خم�سني 
ا من خمتلف �ل�سر�ئح �لعمرية، وظهر ذلك جليا من خالل  مهتمًّ

�ملد�خالت و�لأ�سئلة �لتي �أثرت �ملحا�سرة . 
وقد �أبدى �حل�س�ر رغبتهم يف تكر�ر هذه �ملحا�سر�ت و�ل�ر�س 

 فن الخط العربي

�لفنية، و�إتاحة �لفر�����س �أمامهم لتعلم فن �خلط �لعربي، و�سهد 
�حل�س�����ر لأول مرة عائالت بكاملها مع �أبنائها ، وقد �أتى بع�سها 
من �إمار�ت خمتلفة، مما يعد دليال على �حلاجة �ملا�سة و�لرغبة 

�مللحة يف تعلم �خلط �لعربي.
ويف نهاية �ل�ر�سة قام �ل�سيد جمعة �ملاجد بتكرمي �خلطاطني، 

و�سكر مركز دبي لفن �خلط �لعربي على هذه �ملبادرة.

�ل�سعر �لنبطي عام 1981م، ومقابلة �ملزروعي للجمري عام 1986م، 
وق�سيدة طرفة، ومقابلة �ملزروعي لها عام 2008م .

ت�يف �ل�ساعر ليلة 28 فرب�ير 1991م �إثر مر�س �أقعده طريح �لفر��س 
يف منزله بالر��سدية يف دبي ملا يقارب �ل�سنتني.

وختم �ملزروعي حديثه عن �جلمري بقر�ءة بع�س ق�سائده �ملن�س�رة 
و�لتي مل تن�سر من قبل ، لتتل�ها مد�خالت من �حل�س�ر،  وقد ح�سر 
عدد من �ل�سعر�ء و�ملهتمني وعلى ر�أ�سهم �بن �ل�ساعر )عجالن بن �سامل 
�جلمري( و�ل�ساعر �إبر�هيم �لها�سمي، و�ل�ساعر طالل �سامل و�ل�ساعر 

علي �ل�سايغ و�ل�ساعر �أحمد �آل غريب، و�لباحث فهد �ملعمري .
ويف نهاية �ملحا�سرة �لتقى �ل�سيد جمعة �ملاجد بال�سعر�ء، وتطارح 

معهم هم�م �ل�سعر و�لثقافة و�لغ��س و�لرت�ث.
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كيف تتغلب على صعوبات النوم  ؟ !
للربوف�س�ر  و�لرت�ث حما�سرة  للثقافة  �ملاجد  نظم مركز جمعة 
�ل�سبت  ي�م  �لن�م ؟  نتغلب على �سع�بات  بعن��ن »كيف  قي�س غامن 

2012/3/17، ح�سرها ح�سد من �ملهتمني و�ملثقفني.
بد�أ �لدكت�ر حما�سرته با�ستعر��س لأبرز �ل�سع�بات �لتي ت�سيب 
�لأ�سخا�س �أثناء �لن�م، و�سخ�سها وذكر �أن��عها و�أعر��سها وكيفية 
�لتخل�س منها مثل �سلل �لن�م، �ل�سخري، وخدر �لأرجل، و�حلديث 

�أثناء �لن�م، و�مل�سي �أثناء �لن�م، وختم حديثه بذكر �لأرق.
�حلالت  لبع�س  �جلمه�ر  فعر�س  لالأ�سئلة،  �ملجال  فتح  ثم 
طرق  مبينا  �أ�سبابها  �سارحا  �لدكت�ر  عليها  �أجاب  �لتي  �ملر�سية، 
�خلم�سة  �أق�سامه  ذ�كر�  �لن�م  �ساعات  �أف�سل  عن  وتكلم  عالجها، 

و�س�ل �إىل �لن�م �لعميق، مناق�سا بع�س �لنظريات يف ذلك. 
وختم �لدكت�ر حديثه بق�سيدة بنّي فيها جانبا �آخر من �سخ�سيته 
و�لتي  �لأخرية  رو�يته  للمركز  و�أهدى   ، »ميثاق«  بعن��ن  �لعلمية 
وقام   ، �سنعاء«  من  �لأخرية  »�لرحلة  بعن��ن  بالإجنليزية  �سدرت 

�ملركز بتكرمي �ملحا�سر ب�سهادة �سكر و�إهد�ئه بع�س �إ�سد�ر�ته.
تقاعد م�ؤخر� من جامعة �أوتاو�، بكند� ، وه� خريج من جامعة �أدنربه 
يف �أ�سكتلند�، وكان هاجر �إىل كند� يف عام 1970  ، ويف عام  1979�أ�س�س 
�مل�ؤ�س�س  وه�   ، دبي  ر��سد يف  م�ست�سفى  �لع�سبية يف  �لأمر��س  ق�سم 

و�مل�سيف لربنامج ح��ري يف كند�، وقد فاز باأربع ج��ئز وطنية.

محاضرات وورش

كما تر�أ�س جمعيات علمية كثرية يف كند� مثل جمعية فيزي�ل�جية 
�جلمعية  لدى  كند�  ممثل  وه�   ،  2005 2002�إىل  من   �لأع�ساب 
�لعاملية يف هذ� �لتخ�س�س، و�أمني عام جمعية �أطباء �أمر��س �لن�م 

يف ولية �نتاري� �لتي تقع فيها �لعا�سمة �أت��.
وله �أكرث من ع�سرين م�ؤلفًا علميًّا بالإجنليزية وكتابان بالعربية 
�أي�سا: كتاب  عن مر�سى �ل�سرع ومر�سى �ل�سد�ع ، ومن م�ؤلفاته 
وله  �سنعاء،  من  �لأخرية  �لرحلة  ورو�ية  �لي�سار،  �إىل  �ليمني  من 

دي��ن �سعر بعن��ن »�سعر ومز�ح« . 

ورشة إعادة تدوير الورق 

للّثقافة و�لرّت�ث ور�سة ل�سناعة �ل�رق  م مركز جمعة �ملاجد  نظَّ
�لنفايات  ��ستخد�م  خالل  من  تدويره  و�إعادة  �ليدوية  بالطريقة 
�ل�رقية و�إعادة ت�سكيلها مرة �أخرى ؛ لتع�د ورقا �ساحلا لال�ستخد�م، 
وذلك لدعم �لربنامج �لدر��سي �لذي يت�سمن حماية �لبيئة وتدوير 
،رئي�س  ق��ف  ن�سال  حممد  �لأ�ستاذ  �ل�ر�سة  قدم  وقد  �لنفايات، 
من   ، بر�ساد   �سيفا  �لأ�ستاذ  و�ساعده  �ملطب�عات،  ترميم  �سعبة 
ق�سم �لرتميم باملركز ، يف مدر�سة د�ر �ملعرفة بدبي ، على هام�س 

�حتفالها بالي�م �لعاملي للكتاب ي�م �لأحد 2012/3/25. 
من  وجمه�ر  �لدر��سية  �ل�سف�ف  خمتلف  من  �لطالب  �سارك 
�ل�رق  ت�سكيل  يف  عملي  ب�سكل  و�مل�سرفني  �لأ�ساتذة  من  �مل�ساركني 
ا ، وقد لقت �ل�ر�سة ترحيبًا و�إقباًل �سديدين من خمتلف �لفئات  يدويًّ
و�لأعمار، وجرى تكرمي �ملركز �سمن فعاليات �ملعر�س باإهد�ئه من 

�إد�رة �ملدر�سة درع �سكر وتقدير لهذه �مل�ساركة �لفعالة. 

ورشة إيبرو في مكتبة الذيد بالشارقة

ترميم  �سعبة  رئي�س   ، ق��ف  ن�سال  حممد  �لأ�ستاذ  قدم 
بعن��ن   عمل  ور�سة   2012/2/20 �لثنني  ي�م  باملركز  �ملطب�عات 
�لتابعة  �لذيد  منطقة  مكتبة  يف  �إيربو"،   : باملاء  �لر�سم  "فن 
�لكتاب،  معر�س  هام�س  على  بال�سارقة  و�لإعالم  �لثقافة  لد�ئرة 
�سهر  نهاية  وحتى  �خلام�س  من  �لفرتة  يف  �ملكتبة  يف  �أقيم  �لذي 
يف  وذلك  و�لن�سر،  للكتاب  �مل�سرية  �لد�ر  مع  بالتعاون  فرب�ير 

�لفرتة �ل�سباحية من �ملعر�س.
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للثقافة  �ملاجد  جمعة  مركز  �سارك 
�لعربية �خلام�س،  �للغة  ملتقى  و�لرت�ث يف 
و�لذي نظمه �ملركز �لثقايف يف �أم �لقي�ين، 
وتنمية  و�ل�سباب  �لثقافة  ل�ز�رة  و�لتابع 

�ملجتمع ي�م �لأربعاء 2012/2/15م. 
من  ملجم�عة  بعر�س  �مل�ساركة  ومتثلت 
�ملخط�طات �لتاريخية متثلت يف م�ساحف 
�لقر�ن  �س�ر  فيها  خطت  قدمية  خمط�طة 

�لفلك  وعلم  و�لطب  �لأدب  يف  وخمط�طات  هند�سية،  باأ�سكال 
وغريها من �ملخط�طات �لقيمة.

كما جرى عر�س فيلم تلفزي�ين عن كيفية 
�ملخط�طات،  هذه  وترميم  وحفظ  �سناعة 
�ل�كيل   ، �لبدور  بالل  �سعادة  �أثنى  فيما 
على  و�لفن�ن  �لثقافة  ل�س�ؤون  �مل�ساعد 
�لثقافة  ووز�رة  �ملركز  بني  �مل�ستمر  �لتعاون 
�مللتقى  و�ل�سباب وتنمية �ملجتمع، ويف ختام 

جرى تكرمي �ملركز على م�ساركته �لفعالة.
�سيخة  �لأ�ستاذة  �ملركز  �ساعرة  و�ألقت 
حب  يف  ق�سائد  جمم�عة  �ل�طني،  �لرت�ث  ق�سم  رئي�س   ، �ملطريي 

�للغة �لعربية نالت ��ستح�سان �حل�س�ر.

ملتقى اللغة العربية الخامس بمركز أم القيوين الثقافي

�سمن فعاليات �لقافلة �لثقافية �لتي ينظمها مكتب د�ئرة �لثقافة 
و�لإعالم ، فرع �ملنطقة �ل�سرقية ،  �سارك مركز جمعة �ملاجد للثقافة 
ي�م �خلمي�س 2012/2/9  مبعر�س �س�ر خمط�طات يف  و�لرت�ث 
قرية مليحة �لرت�ثية يع�د تاريخها �إىل مئات �ل�سنني، بالإ�سافة �إىل 
للمخط�طات  �لعالج  طرق  تبني  �لتي  �لل�حات  بع�س  �س�ر  عر�س 
�لتي تتعر�س للتلف نتيجة �حلفظ �ل�سيئ ، و�أن��ع �لأغلفة �لتي جتلد 
�جلمه�ر  لتعريف  وذلك  ؛  ن�سخها  ع�س�ر  ح�سب  �ملخط�طات  بها 
على معمل �لرتميم �لتابع للمركز ، و�ملتخ�س�س يف حفظ و�سيانة 

وترميم �ملخط�طات و�ل�ثائق �لتاريخية �لقدمية.
�لع�ي�س،  �هلل  عبد  �سعادة  �لرت�ثية  �لقرية  فعاليات  �فتتح  وقد 
مدير د�ئرة �لثقافة و�لإعالم بال�سارقة، و�أثنى على م�ساركة �ملركز 

يف �لقرية �لرت�ثية وعلى �لتعاون �لد�ئم بني �لد�ئرة و�ملركز .

مشاركة مدرسة ريبتون الخاصة احتفالها
بيوم اللغة العربية

ريبت�ن  مدر�سة  و�لرت�ث  للثقافة  �ملاجد  جمعة  مركز  �سارك 
2012/3/4م  بتاريخ  �لعربية  �للغة  بي�م  �حتفالتها  �خلا�سة 
�لر�ئدة،  �ملركز  جتربة  خالل  من  �لكتاب  �إنقاذ  ح�ل  مبحا�سرة 

معرض مخطوطات في قرية 
مليحة التراثية

ر�أ�س  معر�س  يف  و�لرت�ث  للثقافة  �ملاجد  جمعة  مركز  �سارك 
�خليمة للكتاب �لذي �فتتحه �ل�سيخ حممد بن �سع�د �لقا�سمي ، ويل 
و��ستمر حتى   ، يناير  من  و�لع�سرين  �لتا�سع  �خليمة يف  ر�أ�س  عهد 
�ل�سابع من فرب�ير، ومتثلت م�ساركة �ملركز مبجم�عة خمتارة من 
�إ�سد�ر�ته �لتي قاربت �ملائة ، منها �ستة �إ�سد�ر�ت ي�سارك بها لأول 

مرة يف ر�أ�س �خليمة.
وقد و�سل عدد �لعناوين �مل�ساركة �إىل �أكرث من ثالثني �إ�سد�ر�، 
�لثقافة  �آفاق  جملة  من  �لأخرية  �خلم�سة  �لأعد�د  �إىل  بالإ�سافة 
متميز�  �إقبال  �جلناح  �سهد  حيث  �ملركز،  �أخبار  ون�سرة  و�لرت�ث، 
وتغطية �إعالمية، وجمم�عة من �لزو�ر من كبار �ملثقفني و�ملهتمني 

بال�ساأن �لأدبي. 

معرض رأس الخيمة السادس للكتاب

قدمها م�س�ؤول �لعالقات �لعامة باملركز �لأ�ستاذ �أن�ر �لظاهري.
كما �سارك �ملركز �ملدر�سة �أي�سا مبعر�س خمط�طات من �أجل 
�ملعر�س  ت�سمن  وقد  �لإ�سالمي،  �لعربي  بالرت�ث  �لطلبة  تعريف 
�مل�سلمني  �سبق  تبني  و�لهند�سة  و�لطب  �لأدب  يف  خمط�طات 

وريادتهم يف خمتلف �لعل�م و�لفن�ن.
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�لكتاب  معر�س  يف  و�لرت�ث  للثقافة  �ملاجد  جمعة  مركز  �سارك 
�لقان�ين، �لذي نظمته حماكم دبي �سمن فعاليات �أ�سب�ع �إد�رة �ملعرفة 
يف �لفرتة من 11-2012/3/15، و�فتتحه �مل�ست�سار �لدكت�ر �أحمد بن 
هزمي، وع�س� �ملجل�س �ل�طني �لحتادي �سعادة �ملهند�س ر�ساد ب�خ�س، 
و�لقان�ن،  �لق�ساء  رجال  من  وعدد  �ملحاكم،  يف  �لإد�ر�ت  ومديرو 

و�أع�ساء هيئة �لتدري�س يف كليات �لقان�ن �ملختلفة، وطالب �لقان�ن.
كتبًا  و�حد  �سقف  حتت  �حت��ئه  من  �ملركز  م�ساركة  �أهمية  وتاأتي 
ي�فر  مما  �لقان�ن،  وطلبة  �لباحثني  تهم  متخ�س�سة  قان�نية  ومر�جع 
عليهم �لبحث عن كل ما يهمهم من �لكتب و�ملر�جع يف �ملكتبات �لتي 

قد ل يعرف�نها �أو تتباعد �مل�سافات فيما بينهم وبينها. 
وجاء فهر�س �لكتب �لقان�نية باملركز �لذي و�سل �إىل ح��يل 12 �ألف 

معرض الكتاب القانوني الثاني في محاكم دبي

يف  تر�ثيًّا  معر�سًا  و�لرت�ث  للثقافة  �ملاجد  جمعة  مركز  نظم 
ي�م  بدبي  علي  جبل  يف  فيلد(   غرين    Green field( مدر�سة 
غري  خماطبة  على  �لرتكيز  �إطار  يف  2012/3/29م،   �خلمي�س 

�لعرب ، �إذ ي�جد يف هذه �ملدر�سة �أكرث من 80 جن�سية. 
تخ�س  �لتي  �لرت�ثية  �ل�س�ر  من  مبجم�عة  �ملركز  �سارك  وقد 
و�ملدر�سة  �لأحمدية  �ملدر�سة  �س�ر  مثل  �لحتاد  قبل  �لتعليم 
لقيام  �لتاريخية  �للحظات  ت�ثق  �أخرى  ومبجم�عة  �ل�سناعية،  

�حتاد دولة �لإمار�ت �لعربية.
عن  �ملدر�سة  مديرة   Anjela hollington �لأ�ستاذة  عربت  وقد 
�سعادتها مب�ساركة �ملركز، و�سكرت جه�ده يف �لتعريف برت�ث دولة 
�لدولة،  �لأجانب يف هذه  للطلبة  �لعريق  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت 
و�أبدت رغبتها يف ��ست�سافة �ملركز يف منا�سبات قادمة على �أن تق�م 

بزيارة قريبة له برفقة عدد من �ملدر�سني و�لطالب.

معرض تراثي في مدرسة غرين فيلد

معرض مسيرة الشيخ محمد بن راشد 
في الذكرى السادسة لتوليه الحكم بدبي

�لتا�سع  �ختتم مركز جمعة �ملاجد للثقافة و�لرت�ث ي�م �لثنني 
�لأجانب  و�س�ؤون  �لعامة لالإقامة  �لإد�رة  يناير 2012 يف مقر  من 
بدبي فرع �ل�س�ق �حلرة يف �لط��ر بدبي معر�سه �خلا�س مبنا�سبة 
ر��سد بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب  لت�يل  �ل�ساد�سة   �لذكرى 

�آل مكت�م حاكم دبي �حلكم يف �لإمارة. 
حممد  �ل�سيخ  �س�ر  من  خمتارة  جمم�عة  �ملركز  �نتقى  وقد 
�سعادة  �ملعر�س  بافتتاح  وقام  بالعطاء،  �لز�خرة  م�سريته  تر�سد 
خدمة  قطاع  يف  �ملدير  م�ساعد   ، �سل�م  بن  �سيف  �سالح  �لعميد 
و�س�ؤون  لالإقامة  �لعامة  لالإد�رة  �لتابعة  �خلارجية  �ملر�كز 

�لأجانب.
�لفاعلة  م�ساركته  على  �ملركز  تكرمي  جرى  �ملعر�س  نهاية  ويف 
�ملركز  بت�سليم  �ساه  خالد  �ملالزم  قام  حيث  �ملنا�سبة،  هذه  يف 

�سهادة �سكر يف مقره.

م�صاركة املركز يف معر�ض التوظيف بدبي �صمن جمموعة 
جمعة املاجد يف الفرتة من 5 - 2012/3/7

بالإ�سافة  بها،  �سارك  �لتي  �ملركز  �إ�سد�ر�ت  طليعة  قان�ين يف  عن��ن 
�إىل كتاب جمال�س �لق�ساة و�حلكام وفتاوى �بن عا�س�ر.

بتكرمي  هزمي  بن  �أحمد  �لدكت�ر  �مل�ست�سار  قام  �ملعر�س  نهاية  ويف 
�ملركز على م�ساركته �لفاعلة يف �ملعر�س.
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و�لدكت�����ر  بدب����ي  مكتب����ه  يف  �ملاج����د  جمع����ة  �ل�سي����د  بح����ث 
غ�����ث جا�سم�����ن، رئي�����س جامعة �ملالي����� �ملاليزية ي�����م �لثنني 
2012/1/22م �سب����ل تعزي����ز �لتعاون يف جم����ال �لتعليم �لعايل 
و�لأكادميي، و�ل�ستفادة من خرب�ت �ملركز يف جمع �ملخط�طات 

وترميمه����ا.
�أهمية  م�ؤكد�  �ملاليزي  بال�فد  �ملاجد  جمعة  �ل�سيد  ورحب 
�لعايل،  �لتعليم  �لإن�سان، وخا�سة يف جمال  بناء  �ل�ستثمار يف 

و�سرورة در��سة �للغة �لعربية و�لعل�م �لإ�سالمية.
من  عدد  ح�ل  �لنظر  وجهات  تبادل  �للقاء  خالل  جرى 
�مل��س�عات ذ�ت �لبعد �لتعليمي، �إ�سافة �إىل �لتن�سيق و�لتعاون 
بني مركز جمعة �ملاجد للثقافة و�لرت�ث وجامعة مالي� �ملاليزية 
يف خمتلف �ملجالت �لثقافية و�لتعليمية �لأكادميية و�ل�ستفادة 

من �لرب�مج و�ملناهج يف تلك �جلامعات.
�أرجاء  يف  م��سعة  ج�لة  خالل  من  �ل�فد  �أع�ساء  �طلع  وقد 
�لتي  �خلا�سة  و�ملكتبات  �لباحثني  خدمة  طرق  على  �ملركز 
يف  ر�ئدة  و�سخ�سيات  �ملخط�طات  ومعار�س  �ملركز،  ميتلكها 

وفد من جامعة الماليو الماليزية 

تاريخ �لإمار�ت، و�لإمار�ت يف ذ�كرة �لزمن، �لتي تزين جدر�ن 
ن�فل  حممد  من  تك�ن  �لذي  �ل�فد  �أع�ساء  �سكر  ثم  �ملركز، 
عمر، �مل�ساعد �خلا�س لنائب �لرئي�س، و�لدكت�ر في�سل رفيق، 
و�لربوفي�س�ر  �لكهربائية،  �لهند�سة  ق�سم  يف  م�سارك  �أ�ستاذ 
حممد �س�فيان، عميد كلية �لعل�م - معايل جمعة �ملاجد على 
قن��ت  على  �لإبقاء  طالبني  �ل�ستقبال  وح�سن  �ل�سيافة  طيب 

�لت�سال مفت�حة بني �لطرفني.
�لآ�سي�ية،  �جلامعات  �أقدم  من  تعد  مالي�  جامعة  �أن  يذكر 
بني  متقدمة  مر�كز  وتب��أت   ،1802 عام  خالل  تاأ�س�ست  وقد 

�جلامعات �لعاملية و�لآ�سي�ية �ملرم�قة .

دورة الذكاء العاطفي 

نظم مركز جمعة �ملاجد �سباح ي�م �ل�سبت 2012/2/25 دورة 
 ، �خلطيب  �هلل  عبد  �لدكت�ر  قدمها   ، �لعاطفي«  »�لذكاء  بعن��ن 
متدربا   90 ح�سرها   ، بعجمان  �ل�طنية  للمدر�سة  �لعام  �ملدير 
ومتدربة من خمتلف �مل�ؤ�س�سات �حلك�مية و�خلا�سة ، وقد تقا�سم 

�لرجال و�لن�ساء �حل�س�ر بالت�ساوي !
�لذكاء  ملفه�م  �لدورة  خالل  من  �خلطيب  �لدكت�ر  عر�س 
�إىل  تطرق  كما  �لعمل،  وبيئة  و�لأ�سرة  للفرد  و�أهميته  �لعاطفي 
و�إد�رته  بذ�ته  �لفرد  وعي  ت�سمل  و�لتي  �لعاطفي  �لذكاء  مك�نات 

لنفعالته ووعيه مب�ساعر �لآخرين وكيفية �لتعامل معهم.
كما حتدث عن كيفية �إد�رة �نفعالت �لذ�ت لل��س�ل �إىل ت��زن 
عاطفي، وما يلزم من مهار�ت لإد�رة �لعالقات مع �لآخرين وفق 

�لعاطفي. �لذكاء  منظ�مة 
�لعاطفي  �لذكاء  م�ست�ى  لقيا�س  ��ستبيانا  �ملحا�سر  وزع  وقد 
و��ستبيانا ثانيا للذكاء �لفردي و�لجتماعي ، وثالثا لقيا�س مهارة 

�ل�ستماع �لالزمة لل��س�ل �إىل ذكاء عاطفي فعال.

ويف نهاية �لدورة ُوزعت �ل�سهاد�ت على �حل�س�ر ودي��نا �سعر: 
قلب«،  »خفقات  بعن��ن  و�لثاين   ، �حلب«  »ريحانة  بعن��ن  �أولهما 
�أحد  �لدب�ساوي،  �ملهند�س �سالح حمدو  �لدكت�ر  لل�ساعر  وكالهما 

�ملتدربني  يف �لدورة .
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�لثنني  ي�م  و�لرت�ث  للثقافة  �ملاجد  جمعة  مركز  ز�ر 
يف  غازكنت  جامعة  رئي�س  �أوزدمر،  �إبر�هيم  2012/1/22م، 
عينتاب �لرتكية و�ل�فد �ملر�فق، �لذي بحث مع معايل جمعة �ملاجد 
و�طلع  �لرتكية،  عينتاب  منطقة  يف  �ملخط�طات  جمع  يف  �لتعاون 
من معاليه على جه�د �ملركز يف هذ� �ملجال يف تركيا ، وخ�س��سا 
�فتتاح معملي �لرتميم يف �أنقرة وق�نية �لرتكيتني، و�أهمية تدري�س 
�للغة �لعربية، و�لتدرج يف فتح �لتخ�س�سات �جلامعية، ل �سيما و�أن 
جامعة غازكنت قد �فتتحت قبل �سنتني ، ويدر�س فيها ح��يل 800 

طالب وطالبة من �س�ريا وكرد�ستان �لعر�ق وتركيا.

رئيس جامعة غازكنت في عينتاب التركية

نجم فريق ميالن اإليطالي 
ز�ر جنم فريق ميالن �لإيطايل �له�لندي كالرين�س �سيدروف ، لعب منتخب 
و�لرت�ث،  للثقافة  �ملاجد  جمعة  مركز   2012/1/8 �لأحد  ي�م  �ل�سابق،  ه�لند� 

حيث كان يف ��ستقباله و�ل�فد �ملر�فق معايل جمعة �ملاجد. 
يف  م��سعة  ج�لة  يف  و�لإمار�ت  �ملركز  �سي�ف  �ملاجد  جمعة  معايل  ور�فق 
ت�ثيق  جمال  يف  �ملركز  �إليه  و�سل  ما  على  و�أطلعهم  �ملتعددة،  �ملركز  جنبات 
�أنحاء  �ل�فد يف  �لكتب و�ملخط�طات رقميًّا من خالل �ملعمل �لرقمي، وجال مع 

�خلا�سة. �ملكتبات 
ويعد �سيدورف من �لنج�م �لبارزين يف عامل �لحرت�ف �لقادرين على �إد�رة �أعمالهم �خلا�سة من خالل �لدر��سات �لعديدة �لتي قام 
بها ل�سقل مهار�ته �لإد�رية و�لت�س�يقية، كما �أن لديه روؤية �إن�سانية وعلمية لتاأ�سي�س �لأكادمييات �لريا�سية بحكم ك�نه جنمًا عامليًّا يف 
عامل �حرت�ف كرة �لقدم، وقد ُعني �سفريً� لرتويج ��سم نادي ميالن وُكلف باأخذ كاأ�س �لأندية �لأوروبية معه يف زيار�ته �لعديدة لدول 

�لعامل، وه� من �جليل �لذهبي �له�لندي لفريق �إياك�س، و�أحرز لقب دوري �أبطال �أوروبا معه ومع ريال مدريد وميالن �لإيطايل.

نينغ�سيا  بني  و�لثقايف  �لتجاري  �لتبادل  مركز  من  وفد  قام 
و�لعرب بزيارة �ملركز �سباح ي�م �لثنني 2012/1/9، و�لتقى �ل�فد 
مبعايل جمعة �ملاجد، حيث بحث �لأ�ستاذ م��سى ياجن ، �ملدير �لعام 
للمركز، و�لأ�ستاذة مرمي �سيا ، مديرة �لتعاون �لثقايف يف �ملركز مع 
�لعربية  بالإ�سد�ر�ت  �مل�سلمني  �لثقايف، ودعم  �لتعاون  معاليه �سبل 

و�مل�ساحف، وطرق جمع �ملخط�طات و�سيانتها.
باملركز  �خلارجية  �لعالقات  م�س�ؤول  مع  مباحثات  ج�لة  وبعد 
�لدكت�ر عز �لدين بن زغيبة جرى �لتفاق على ��ستمر�ر �لت���سل 
ومركز  دبي  يف  �ملركز  بني  تفاهم  مذكرة  لرتتيب  �لأفكار  وتبادل 

مركز التبادل التجاري والثقافي 
بين نينغشيا والعرب

�لتبادل يف �ل�سني.
ومن �جلدير ذكره �أن منطقة ننغ�سيا تقع يف حمافظة ت�ت�سن وي 

يف �سمال غرب �ل�سني، وتعد م�طن �مل�سلمني �ل�سينيني. 

�ملركز  �أق�سام  يف  بج�لة  قام  قد  غازكنت  جامعة  رئي�س  وكان 
�ملخط�طات  يف  �لباحثني  خدمة  على  خاللها  �طلع  �ملتعددة 

و�ملطب�عات.
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زيارات

وفد طالبات كلية �ل�سريعة يف جامعة �ل�سارقة فرع 
خ�رفكان 2012-3-5

�سي �إدري�س �سامي مغربي مقيم يف ه�لند� مهتم 
و�لت�س�ف 2012-2-1 بالتعليم 

�لدكت�ر ي��سف حممد �لندوي من كالك�ت يف �لهند 
2012-3-4

 �لنائب يف �جلمعية �ل�طنية �لت�سادية
�لدكت�ر �إ�سحاق عي�سى ي��سف 2012-2-6

وفد من مركز �إبر�ء من عمان برئا�سة خالد بن �سعيد 
�حلارثي 2012-2-5

 كينيث ول�س�ن نائب رئي�س جامعة ز�يد
و�لدكت�ر ح�سام �سلطان �لعلماء 2012-1-5

 �سيد م�سع�د جمال مدير �لكلية �لعربية �لبخارية
ود�ود �ساه عميد مدر�سة كر�سنت يف �لهند 2012-2-6

ر�ئد عكا�سة �مل�ست�سار �لأكادميي للمعهد �لعاملي للفكر 
�لإ�سالمي وعبد�ل�سالم �أب� �سمحة من كلية �لدر��سات 

2012-2-7



1�

زيارات

�أولغان  �إيليف ت�س�م�غل�  �لقن�سل �لعام �لرتكي بدبي 
2012-3-7

فالريي ريبالكن رئي�س جامعة كييف وعبد �لرحمن 
�ملحم�د مدير مركز �خلليل بن �أحمد وباولينا رودبكيز 

ر�سامة وباحثة من �وكر�نيا 2012-3-7

وفد طالبات مدر�سة �لفجرية للتعليم �لأ�سا�سي و�لثان�ي 
2012-3-7

ج��نا كرونن وبيت ول كاكل�ج من د�ر ن�سر بزن�س يري يف 
لندن 2012-1-9

  د. خالد عتيق �سعيد �أ�ستاذ علم �ملكتبات يف جامعة 
�سنعاء باليمن 2012-3-10

�أ�سرف علي�ف مدير �لعالقات �خلارجية ب�ز�رة �لثقافة 
�لأوزبكية 2012-2-8

عبيد �لطاير وعبد �ل��حد وعبد �لرحمن ح�سن 
�لر�ستماين و�بنه �سالح ومرو�ن �لر�ستماين 2012-3-7

 وفد �سركة �سام�س�جن يف �لإمار�ت
2012-3-7
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زيارات

   وفد طالبات مدر�سة مربح يف �لفجرية
2012-2-14

وفد �سركة رتغن غروب �لملانية �ملخت�سة مبعد�ت �لبناء 
�لثقيلة 2012-1-17

 وفد من منطقة �لفجرية �لطبية
2012-1-12

�ستار علك �لطفيلي باحث يف تاريخ �خلليج من 
جامعة بابل يف �لعر�ق 2012-01-14

وفد طالبات مدر�سة �سلمى بنت قي�س للتعليم �لثان�ي 
يف دبا �حل�سن 2012-2-16

خالد يا�سني د�عية ��سالمي �أمريكي رئي�س منظمة 
بارب�س �أف ليف و�ل�فد �ملر�فق 2012-1-15

14

علي دروي�س من �ملركز �ل�طني لل�ثائق و�لبح�ث يف �أب�ظبي 
وت�سليم �ملركز �إهد�ء�ت من �لكتب 2012-3-15 

كرمي عفتان �جلميلي وزير �لكهرباء �لعر�قي و�مللحق �لثقايف 
بالإمار�ت �لدكت�ر عبد�لإله �جلميلي 2012-1-12 
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زيارات

وفد طالب مدر�سة �سلطان بن �سقر �لأول يف �ل�سارقة 
2012-2-27

وفد مدر�سة �ملهلب للتعليم �لأ�سا�سي يف دبي
2012-1-30 

 وفد طالبات مدر�سة �لط�يني بالفجرية
2012-1-29

�ملفتي �لعام يف ك��س�ف� �ل�سيخ نعيم ترنافا و�ل�فد �ملر�فق 
2012-2-27

للمنتدى  �لتنفيذي  �ل�سيد �ملدير  �ل�سيد عثمان  م�سطفى 
�لإ�سالمي - �ملكتب �لإقليمي بدبي 2012-1-17

15

وفد طالبات مدر�سة �لزور�ء للتعليم �لأ�سا�سي يف عجمان 
2012-2-28

 وفد من متدربي جمم�عة جمعة �ملاجد
ق�سم �لأدو�ت �ملنزلية 2012-1-24

 قينان جمعان �لزهر�ين باحث يف �لأن�ساب
من �ل�سع�دية 2012-1-23
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فهرست المخطوطات العربية بكوسوفا

�نت�سر �لكتاُب �لإ�سالمي �ملخط�ط يف كل مكان، ومالأ �ملكتبات 
يف �ل�سرق و�لغرب، وما ز�ل �لعمُل يف فهر�سة هذ� �لرت�ث �لكبري 
و�لك�سف عنه جاريًا، وما ز�ل هناك عمٌل كبري ينتظر همة �ملهتمني 

به. و�مل�ستغلني  و�لباحثني 
�ل�ساأن  هذ�  يف  �لإ�سد�ر�ت  �أحدث  ومن 
يف  �لعربية  �ملخط�طات  »فهر�ست  كتاب 
�إعد�د  بك��س�فا«  �لإ�سالمية  �مل�سيخة  مكتبة 
خدمة  جمال  يف  �ملعروف  ق  �ملحقِّ �لأ�ستاذ 
�لعالمة  �بن  حمم�د  عليه  �لغي�ر  �لرت�ث 
�ل�سيخ �جلليل عبد �لقادر �لأرناوؤوط، حفظه 
�لفهر�س يف  وقد جاء هذ�  �أباه.  �هلل ورحم 
�سفحة،   )1022( على  ي�ستمالن  جز�أين 
ُطبع يف بر�ستينا هذه �ل�سنة 2012-1433، 
نعيم  �ل�سيخ  لف�سيلة  بتقدمي  ٌر  دَّ ُم�سَ وه� 
جلمه�رية  �لعام  �ملفتي  ترنافا  بايزيد 
�لإ�سالمية،  �مل�سيخة  رئي�س  ك��س�فا 
�لبلقان  بلد�ن  يف  �لإ�سالم  عن  فيه  َث  حتدَّ
وعن  خا�سة،  منها  ك��س�فا  ويف  عامة، 
بالعلم  و�لهتمام  و�ملد�ر�س،  �مل�ساجد  بناِء 
ثم  هناك،  �لإ�سالمية  �ملخط�طات  �س  وتكدُّ

�لإ�سالمية جه�دً� م�سنيًة يف �سبيل  �مل�سيخة  قال: »ولقد بذلنا يف 
و�ملد�ر�س  �مل�ساجد  مكتبات  من  �ملخط�طات  من  ق  تفرَّ ما  جمع 
مبدٍن وقرى كثرية يف جميع �أرجاء ك��س�فا خالل �ل�سن��ت �لع�سر 
بالدنا  �سدر  عن  �ل�سربي  �لحتالل  زو�ل  على  �نق�سْت  �لتي 
مب�ؤ�زرة  ثم  تعاىل  �هلل  بف�سل  �ملا�سي  �مليالدي  �لقرن  نهاية  يف 

وم�ساندة دول �لعامل �حلر.
�لعلماء  �أيدي  بني  �ملخط�طات  هذه  و�سع  على  منا  وحر�سًا 
و�لباحثني يف �س�ؤون �لرت�ث �لإ�سالمي، وبني �أيدي طلبة �لدر��سات 
�أح�سَن  منها  لي�ستفيدو�  �لأخرى  و�لبلد�ن  بالدنا  �أبناء  من  �لعليا 
ر له �لإخر�ج منها �إىل عامل �ملطب�عات  �ل�ستفادة، وُيخرج�� ما ُقدِّ
تتم  �أْن  على  عزمنا  فقد  �هلل،  �ساء  �إن  �لقادمة  و�لأيام  �أيامنا  يف 
على  �ختياُرنا  ف�قع  ب�س�ؤونها،  خبري  عامٍل  يد  على  فهر�سُتها 
�لأرناوؤوط،  �لقادر  عبد  حمم�د  �لأ�ستاذ  �لأ�سالف  تر�ث  خادم 
�ملكتبة  ب�س�ؤون  يت�سل  فيما  غ�ره  وبُبعِد  �لط�يلة  بخربته  �ملعروف 

�لقيام  مهمة  ليت�ىل  �لرت�ثية،  �لكتب  نفائ�س  وحتقيق  �لإ�سالمية، 
باإعد�د »فهر�ست« لها، وفاحتناه بالأمر حني قِدم �إىل ك��س�فا يف 
وت�سنيفه  باإعد�ده  وقام  م�سك�رً�،  لنا  فا�ستجاب  �ملا�سي،  �لعام 

باأف�سل وجٍه م�ستطاع على مدى عاٍم كامل ...«.
ثم تاأتي مقدمة �ملَُفْهِر�س �لأ�ستاذ حمم�د 
ن�ساأة  عن  فيها  َث  حتدَّ وقد  �لأرناوؤوط، 
عمِلِه  وعن  �لبلقان،  يف  �ملخط�طات  وج�د 
يف هذ� �لفهر�ست، و�خلط��ت �لتي �تبعها 
�أَْن  وقبل  خط��ت.  �سبع  وهي  �إعد�ده،  يف 
�لعلماء  �أيدي  بني  َع  و�سَ مقدمَته  يختم 
ع�سر  خلم�سة  خمت�سرً�  و�سفًا  و�لباحثني 
خمط�طًا من �ملخط�طات �لقيمة �مل�ج�دة 
�ل��سف  بهذ�  و�أرفَق  �ملذك�رة،  �ملكتبة  يف 

�س�رًة و�حدة من كل و�حٍد منها.
ق�سم   « ب�   » �لفهر�ست   « بد�أ  وقد  �أق�ُل: 
�مل�ساحف « ل��سف ما يف �ملكتبة من ذلك 
�س��ء كانت م�ساحف كاملة �أو قطعًا منها. 

وهذ� من �س 43 �إىل �س 93.
ثم ياأتي » ق�سم �لكتب « من �س 95 �إىل �س 

962، ب��قع �سفحٍة و�حدة لكل خمط�ط.
�مل�ساحف–  –عد�  �ملفهر�سة  �ملخط�طات  باإح�ساء  قمُت  وقد 
على  �مل�ستمَل  �ملخط�َط  معترِبً�  خمط�طًا،   )813( �لعدد  فبلغ 

�أجز�ء خمط�طًا و�حدً�.
�ملفهر�س:  �لأُ���س��ت��اُذ  عنها  ق��ال  �لتي  �ملخط�طات  و�أح�سيُت 
 )296( فبلغْت  �لكتاب«  �أور�ق  يف  �مل���ؤل��ف  ��سم  على  �أق��ْف  »مل 

خمط�طًا.
وقد �أمعنُت �لنظَر يف هذه �ملخط�طات - حبًا بامل�ساركة يف هذ� 
�كت�ساف م�ؤلِّفي  �إىل  �ل��س�ُل  �لنبيل -فتمَّ  و�لهدف  �لعمل �جلليل 

�أكرث من )100( خمط�ٍط جمه�ل �مل�ؤلف منها.
ترنافا  نعيم  �ل�سيخ  �ملفتي  ف�سيلة  �إىل  يع�ُد  �لف�سَل  �أنَّ  ول�سك 
وف�سيلة �لأ�ستاذ حمم�د �لأرناوؤوط �للذين �أتاحا لنا �ل�ق�َف على 
فيها  �لنظَر  ر�  وي�سَّ �لفهر�ست،  هذ�  خالل  من  �ملخط�طات  هذه 

�إليها. ف  وحماولَة �لتعرُّ

فهرست المخطوطات العربية 
في مكتبة المشيخة اإلسالمية بكوسوفا
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فهرست المخطوطات العربية بكوسوفا

يف   – خريً�  �هلل  جز�ه   – �لأرناوؤوط  �لأ�ستاذ  على  و�أمتنى 
ت�سّ�رً�  منه  �أخذنا  �لذي  �ملهّم  �لفهر�ست  لهذ�  �لثانية  �لطبعة 
ِمْن  �لعزيزة  �لأ�سقاع  تلك  يف  �لعلمية  �حلركة  طبيعة  عن  عامًا 

بالد �مل�سلمني، �أمتنى:
َب �لفهر�سُت على �لعل�م و�لفن�ن.  - �أْن ُيَرتَّ

ق يف ن�سبة �ملخط�ط �إىل هذه �لعل�م و�لفن�ن. - و�أْن ُيَدقَّ
- و�أَْن جُتمع ن�سخ كل كتاب يف مكان و�حد.

مكان  يف  �لكتاب  من  �ل��حدة  �لن�سخة  �أجز�ء  جُتمع  و�أَْن   -
من  ن�سخًة  هناك  لأنَّ  هذ�  �أق�ُل  و�حدً�،  رقمًا  َنَح  مُتْ و�أْن  و�حد، 
عليها  �لكالُم  ��ستغرق  جمز�أًة  للغز�يل  �لدين(  عل�م  )�إحياء 

)27( �سفحة. 
- وبعد هذ� �أَْن يتمَّ �لتدقيُق يف �لعناوين. 

- و�ل�سعُي �إىل �كت�ساف ما مل ُيكت�سف من �ملخط�طات �ملجه�لة  
على ما يف ذلك من �سع�بٍة لكرثة �لبرت فيها. 

ُيطبع  مل  ا  ممَّ �ملخط�طات  هذه  من  ُطبع  ما  �إىل  ُي�سار  و�أن   -
بعُد.

�أَْن نتقدم بعظيم �ل�سكر و�لعرفان �إىل  �إل  ويف �خلتام ل ي�سعنا 
�لذي  �لنافع  �لعمل  هذ�  على  �لكرمي  و�ملُفهِر�س  �ملفتي  ف�سيلة 
�أن  �لإ�سالمية، ر�جني  �ملخط�طات  لبنة يف �سرح فهار�س  �أ�ساف 

ُي�سار �إىل فهر�سة �سائر �ملخط�طات هناك. ومن �هلل �لت�فيق.

د. عبد احلكيم الأني�س 
كبري باحثني اأول يف دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية بدبي

كتاب جمعه �ل�سيخ عبد �لرحمن بن حممد بن عبد �لرحمن بن 
حممد بن �أحمد بن �حل�سني بن �سيخ بن عبد �هلل �لعيدرو�س، من 
حجة  كتب  مدح  يف  �لعيدرو�س  بكر  �أبي  بن  �هلل  عبد  �ل�سيخ  كالم 
بن  �ملح�سار  عمر  لل�سيخ  ق�سيدة  �سرحه  عند  �لغز�يل  �لإ�سالم 
�ل�سيخ عبد �لرحمن �ل�سقاف، وقد نقله من خط �سيخ بن عبد �هلل 
بن  عيدرو�س  خط  ومن   ، عل�ي  �لعيدرو�س  �هلل  عبد  بن  �سيخ  �بن 

�أحمد بن �سهاب . 
بق�له:  ويليه ملحق عن�نه  �ل�سفحات من 9-3،  �لكتاب يف  جاء 
يف  �لف�سالء  بع�س  جمعه  ما  �لر�سالة  بهذه  �إحلاقه  ين�سب  "ومما 

�لإحياء"، و�سغل �ل�سفحات من 14-10. 
�إحياء  كتاب  �تخذ مطالعة  ملن  بخ  بخ  بخ  "بخ  �لكتاب:  ن�س من 
عل�م �لدين ذريعة �إىل وح�سة قربه حتى يك�ن �أني�سه، بخ بخ بخ بخ 
ملن جعل خمالطته وحمادثته وجمال�سته ومذ�كرته مطالعة �أعج�بة 
وجعله  �لدين  عل�م  �إحياء  كتاب  ح�سل  ملن  بخ  بخ  بخ  بخ  �لزمان، 
مري�ثه لأولده ... بخ بخ بخ بخ ملن ولع قلبه مبحبة كتب �لغز�يل يف 

جميع عمره".
طبع �لكتاب باملطبعة �لفي�سية �لكائنة بحيدر �آباد �لدكن �ملحمية 

بالهند عام 1328ه�.

البخبخة

�أحد  من  :)ما  �هلل-  -رحمه  �إبر�هيم  �لدين  عز  �لدكت�ر  قال 
يت�سمن  �أنه  يزعم  �أن  دون  ما  كتاب  ر�أيه يف  عن  ي�ساأل  �أن  يحب 

بع�س �لأخطاء، و�أنا �أخ�سى �أن تلك هي طبيعة �لب�سر(.



جديد مكتبة المركز

لالإمــام احلافــظ حممد بــن اإ�سماعيــل بــن اإبراهيم بن 
املغرية البخاري.

اأ�سرف على حتقيقه �سعيب الأرناوؤوط ، عادل مر�سد.
النا�سر:  دار الر�سالة العاملية ، الطبعة الأوىل 1432هـ 

- 2011م.
طبعة جدي���دة ل�سحيح �لبخاري، م�سب�ط���ة وم�سححة ومقابلة 

على �أ�سلني هما: 
1 - ن�سخ���ة �لبقاعي: وهي ن�سخة كاملة كتب���ت �سنة 800 ه�، �أ�سلها 

حمف�ظ يف مكتبة ك�بريلي يف تركيا.
2 - �لطبعة �ل�سلطانية: وهي �لتي �أمر بطبعها �ل�سلطان عبد �حلميد 
�لث���اين يف مطبع���ة م�سر �لأمريي���ة بب�لق �سن���ة 1311ه�، وهي 
طبع���ة  �عتم���د م�سحح�ها عل���ى ن�سخة �سدي���دة �ل�سبط بالغة 
�ل�سح���ة من فروع �لن�سخ���ة �لي�نينية ، وعلى ن�سخ �أخرى خلفها 

�سهرية �ل�سحة و�ل�سبط.
من مميزات هذه الطبعة اجلديدة: 

�س���رح �لغري���ب وما �نغلق من �لألف���اظ بالعتماد على كتب   •
�للغة وكتب غريب �حلديث و�سروح �ل�سحيح.

�لذي  �لر�سم  وف���ق  وتخريجها  �لقر�آنية  �لق���ر�ء�ت  �سبط   •
جاء يف �لأ�سلني.

�لأح�����اديث  ت��خ��ري��ج   •
�مل��������س��������������������ن��������������������دة يف 
م�سند  م���ن  �ل�����س��ح��ي��ح 
و�سحيح  �أح��م��د  �لإم����ام 

�لإمام م�سلم.
�ملعلق��������ات  و�س������ل   •
�لإمام  و�سله  م��ا  ببيان 
�ل��ب��خ��اري و�إح��ال��ت��ه �إىل 

�مل��سع �لذي و�سله فيه.
بامل���سع  �ل���ت���ع���ري���ف   •
بالرج�ع  و�لأم������اك������ن 
�ملتعددة  �ل��ك��ت��ب  �إىل 
و�لرج�ع  �ملتخ�س�سة 
�إىل �خلر�ئط �جلغر�فية 

�حلديثة �لإلكرتونية.
ربط �أطر�ف �حلديث �ملكررة لل�سحابي �ل��حد بع�سها ببع�س.  •

�لباقي. عبد  ف�ؤ�د  حممد  �لأ�ستاذ  ترقيم  �عتماد   •
مقدم���ة ��ستمل���ت على ترجمة م�جزة لالإم���ام �لبخاري،   •

و�لتعريف بكتابه �جلامع �ل�سحيح.
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قائمة
اإيقاعات احلياة يف فكر امراأة

تاأليف: اأديبات اإماراتيات.
النا�سر:املكتب الثقايف–املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة بال�سارقة.

الطبعة الأوىل – 2011م.
فكرة الكتاب:

�جتمعت �سيخة و�سيخة و�ساحلة و�ساحلة وب�سرى وفاطمة و�أ�سماء 
ج��هر  �ل�سيخة  �سم�  من  كرمية  رعاية  حتت  وهدى  و�أمينة  وجناة 
بنت حممد �لقا�سمي، لإخر�ج عمل جماعي وتاأليف كتاب تق�م �ملر�أة 
ليك�ن  �ملطبخ،  على  �ختيارهن  وقع  ت�ساورهن  وبعد  �إخر�جه،  على 
�ملكان �ملنا�سب لإخر�ج فكر و�أفكار ل متالأ �لبطن، ولكنها متالأ �لعقل 
و�ل�جد�ن، وتط�ف بالنف�س لتك�سف لها عمق �لأ�سياء، وعمق �لأحد�ث، 
وعمق �لزمان وعمق �ملكان. ولتك�سف �أي�سًا �أ�سياء تدور ح�لنا، وحتدث 

معنا، ولكن قّلما ننتبه لها !
�لتي  �لق�سرية  و�ملدة   ، وجمعه  تاأليفه  �سرعة  على   - �لكتاب  هذ� 
��ستغرقها �إعد�ده، وهي �أيام فعاليات �لدورة �لثالثني  ملعر�س �ل�سارقة 
�لدويل للكتاب - م�ساعر مييزها �ل�سدق، و�لبعد عن �لتكلف. وي�جد 
بينها ر�بط عجيب حت�س به من غري �أن تر�ه، على �لرغم من �سدوره 
عن جمم�عة من �لأديبات وتن�ع ثقافتهن و�أفكارهن و�أقالمهن، فجاء 

متن�عًا فيما يقدمه مرتبطًا بنف��س من غزلنه ون�سجنه.

وقد ��ستملت )قائمة( على: �ملقبالت، و�مل�سروبات �لباردة، ومقادير، 
ومن ب��بة �لرت�ث �لغذ�ئية، وحل�يات، وفنجان قه�ة، و�لعط�ر.

نبذة من �لكتاب: "�ملقبالت )مفاتيح �لنف�س و�حلب( ... �إنها �س�ربة: 
�ألي�ست كلمة مر�دفة لل�سخ�نة �أو �لدفء؟ �إذ ل �س�ربة ت�حي بالربد �إل 
من �جلانب �لذي تق�سي عليه.. ت��سف �ل�س�ربة ملن ي�ساب بنزلة �لربد 
و�حلمى بل ولنا جميعًا حني نختارها كاأف�سل طبق يبعث فينا �لدفء 
يف طق�س يت�سم بالربودة �ل�سديدة يف �ل�ستاء.... ومبنا�سبة �ل�سخ�نة .. 
ما زلت �أت�ساءل عن جدوى �مل�ساهد �مل�سماة )�ساخنة( لحت��ئها على 
�إثارة.. و�لثياب �لتي ��ستعار لها م�سمم�ها �ل�سم ذ�ته و�لتي تغطي من 

�جل�سم �أقل مما تك�سف !
يف  �لإن�سان  بد�أ  كيف  �أدري  ل 
كر�مة  باأن  �قتناعه  يفقد  ع�سرنا 
عليه  �حلفاظ  يف  تتمثل  �جل�سد 
�أن  �إىل  �لأمر  تط�ر  وكيف  و�سرته. 
�ل�سرت  �إىل  يدع�  من  بتخلف  قال�� 
يبعرث  من  وحت�سر  و�لحت�سام، 
وخ�س��سيته  بذ�ته  يتعلق  �سيئًا 
و�مل�ساهدين  �ملر�قبني  �أعني  �أمام 

و�ملتفرجني..." !

الجامع الصحيح
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه



�ل�س������������ؤون  �إد�رة  ق��ام�����ت 
�لأوقاف  وز�رة  يف  �لإ�سالمية 
كاماًل  �لكتاب  باإخر�ج  قطر  يف 
ق  ُحقِّ وق��د  جملد�ت.  �سبعة  يف 
يف ج��ام��ع��ة �لإم����ام حم��م��د بن 
ر�سالتني  يف  �لإ�سالمية  �سع�د 
�أ�سرف  جامعيتني على ق�سمني، 
بن  �سليمان  �ل��دك��ت���ر  عليهما 
�خليل.  �أب�  حم�د  بن  �هلل  عبد 
بتحقيق  �لأول  �لق�سم  ف��ج��اء 
بن  حممد  ب��ن  �سامي  �لدكت�ر 
�أول  م��ن  �ل�����س��ق��ري،  �هلل  ع��ب��د 

جملد�ت.و�لق�سم  ثالثة  يف  �ل��سايا،  كتاب  �آخ��ر  �إىل  �حلا�سية 
�لثاين بتحقيق �لدكت�ر حممد بن عبد �هلل بن �سالح �للحيد�ن ، 

من كتاب �لفر�ئ�س �إىل �آخر �حلا�سية، يف �أربعة جملد�ت.

جديد مكتبة المركز

تاأليف: عبد اهلل حممد عبد املعطي.
النا�سر: دار التوزيع والن�سر، القاهرة  - م�سر.

الطبعة الأوىل – 2011م.
ن�ستغرب �أحيانًا حينما يتذكر �لأطفال م��قف ح�سلت لهم ، وكان لها 
تاأثري يف نف��سهم، وهي بالن�سبة لنا م��قف ل نلقي لها باًل، ول نت�قع �أن 
يك�ن لها �أي تاأثري، ولكن ذ�كرة �أطفالنا حفرتها على �ل�سخر. ومن هذه 
�مل��قف ما كان له تاأثري �إيجابي يجعلنا نفرح به، ومنها – ولالأ�سف - ما 

كان له تاأثري �سلبي مل متح �آثاره على مر �ل�سنني !
وجتاربهم  و�لآباء،  �لأبناء  ذكريات  �مل�ؤلف  جمع  �لكتاب  هذ�  يف 
وم��قفهم �ل��قعية �لتي جتعل �لقارئ ي�سحك �أحيانًا، وتدمع عيناه �أحيانًا 
�أخرى، وجتعله ي�سعر بجمال �لأب�ة وحنان �لأم�مة، وحتيي يف نف�سه �أ�سياء 

كان يغفل عنها.
يف �لف�سل �لأول �أكرث من 250 ذكرى عملية وفكرة ترب�ية معا�سرة 
و�قعية، جمعها �مل�ؤلف حتت عن��ن "ذكريات �سنعها �لآباء و�لأمهات". 
عن��نها  و�قعية،  عملية  جتربة   150 من  يقرب  ما  �لثاين  �لف�سل  ويف 
"ذكريات �سنعها �لأبناء". ويف �لف�سل �لثالث خط��ت عملية من �سار 
�لذهبية  "�لق��عد  �لذكريات حتت عن��ن  �أجمل  �أبنائه  عليها �سنع مع 

ل�سناعة �لذكريات �لأ�سرية".
نبذة من �لكتاب :

�ملرحلة  يف  طالبًا  ...كنت  و�لأمهات  �لآباء  �سنعها  ذكريات  "من 
�جلامعية، وكانت حالتنا �ملادية �سعبة للغاية، وذ�ت ي�م كنت �أريد �ل�سفر 

�أخرى،  حمافظة  يف  تقع  �لتي  لكليتي 
لقد  ف�سكت،  و�لدي  من  نق�دً�  وطلبت 
يل،  يعطيها  نق�دً�  ميلك  ل  لأنه  �سكت 
يكاد  و�لدمع  حلقه  يف  و�لغ�سة  �سكت 
يفر من عينيه، وما كان من و�لدتي �إل 
�أن قالت يل: �نتظر ، لعل �هلل يفرجها، 
عادت  �ساعة  ن�سف  �لبيت  عن  وغابت 
ميل�ؤه  متهلل  ووجهها  بالنق�د  بعدها 
�لنق�د؟  �أين  من  لها:  فقلت  �لب�سر، 
فقالت: لقد �أفرجها �هلل تعاىل، ل حتمل 
ا. وف�جئت بعدها �أن و�لدتي قد باعت  همًّ

ث�بها �جلديد �لذي مل تلب�سه ، و�لذي �أح�سره لها �بن عمي من �لك�يت، 
�، لكنني مل �أن�َس  ومع �أن �لزمان قد د�ر دورته ، وحت�سنت حالتنا �ملادية جدًّ

لأمي م�قفها هذ� �أبدً�..." !
و�أما �لذكريات �لتي �سنعها �لأبناء و�لبنات فمنها: 

�أن  ليلة قبل  �أن تقبلني كل  �بنتي  ...�عتادت   :� جدًّ �أخجلني  "م�قف 
تنام وتق�ل يل: ت�سبحني على خري يا ماما، ويف �أحد �لأيام كانت حالتي 
�، وجاءت �بنتي لتقبلني كعادتها، ف�سرخت فيها قائلة:  �لنف�سية �سعبة جدًّ
�أدركت غلطتي،  ه� كل ي�م؟ فان�سرفت �بنتي منك�سرة حزينة، وفجاأة 
فاأ�سرعت نح� غرفتها لأ�ساحلها، ف�جدتها قد نامت و�لدم�ع على خدها، 
فانخلع قلبي ملنظرها �حلزين ومل �أدِر ماذ� �أفعل، وعدت لغرفتي ومنت 
د�معة �لعني حزينة �لقلب، ويف م�ساء �لي�م �لتايل جاءت �بنتي لتقبلني، 
لكنها وقفت بعيدً� وترددت، فناديت عليها و�أخذتها يف ح�سني وتاأ�سفت 

لها عما �سدر مني بالأم�س، وعاهدت ربي �أل �أفعلها ثانية �أبدً�"!

تاأليف: العالمة حممد بن اأحمد البهوتي ال�سهري باخللوتي.
النا�سر: وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية – قطر.

الطبعة الأوىل ، 1432 هـ - 2011م.
و�لتنقيح  �ملقنع  بني  �جلمع  يف  �لإر�د�ت  منتهى  كتاب  يعد 
�لعزيز  �أحمد بن عبد  �لدين حممد بن  تاأليف تقي  وزياد�ت، من 
�أهم  من  972ه�(  )ت  �لنجار  بابن  �ل�سهري  �مل�سري،  �لفت�حي 
م�ؤلفه م�سائل  فيه  �ملتاأخرين، فقد جمع  �لفقه �حلنبلي عند  كتب 
�إليها  للمرد�وي، و�سم  �مل�سبع  و�لتنقيح  �ملقنع لبن قد�مة،  كتابي 

ما تي�سر عقله من �لف��ئد �ل�س��رد.
�حل���سي،  عليه  وو�سعت  كثريون،  �ملنتهى  كتاب  �سرح  وقد 
كتاب  يف  1051ه�(،  )ت  �لبه�تي  من�س�ر  �ل�سيخ  �سرحه  وممن 
ملحمد  وه�  هذ�،  كتابنا  عليه  �حل���سي  ومن  �لنهى،  �أويل  دقائق 
�ل�سيخ  �أخت  �لبه�تي )ت 1088ه�(، وه� �بن  �أحمد �خلل�تي  �بن 

من�س�ر �لبه�تي، وتلميذه، وزوج �بنته.

19

فن صناعة الذكريات مع األبناء اليوم .. 
كيف نصنع مع أبنائنا ذكريات الغد

حاشية الخلوتي على منتهى اإلرادات
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�لثقايف  �سمن فعاليات �مل��سم 
�جلديد لعام 2012 م، �أطلق ق�سم 
جمعة  مركز  يف  �ل�طني  �لرت�ث 
م�سروع  و�لرت�ث  للثقافة  �ملاجد 
و�لذي  �لأ�سب�ع،  كتاب  نادي 
حمت�يات  معرفة  �إىل  يهدف 
�أو�سع،  ب�سكل  �لق�سم  مكتبة 
خدمة  تقدمي  �أجل  من  وذلك 
�ملكتبة.  وزو�ر  للباحثني  �أف�سل 
�ملرج�ة  �لأهد�ف  �سمن  ومن 
�لأخرى، ت��سيع مد�رك ومعارف 

�مل�ظفني �ملنت�سبني للم�سروع ، وحماولة �ل�سعي د�ئمًا لتط�ير �ملكتبة 
وم�ظفيها . 

تق�م فكرة �مل�سروع على �ختيار كتاب من كتب مكتبة ق�سم �لرت�ث 
�ل�طني، وتقدمي عر�س م�جز و�سامل ملا جاء يف �لكتاب، ومناق�سة 
م��س�عه من قبل �أفر�د �ملجم�عة. يقدم �لق�سم هذ� �لن�ساط مل�ظفي 
�ملركز �إ�سافة لدع�ة من يحب �حل�س�ر من �جلمه�ر للم�ساركة يف 

�لنقا�س. على �أن يك�ن �للقاء ب�سكل �أ�سب�عي. 
متت مناق�سة �لعديد من �لكتب منذ بدء �نطالق �لفكرة، وكان 

�لكتاب �لأول �لذي متت مناق�سته ه� كتاب: 
املاجد(  جمعة  )حياتي:   -
مل�ؤلفته �إقبال �لغربللي، �سدر �لكتاب 
م   1996 �لقلم  �أ�سحاب  منتدى  عن 

– �لك�يت. 
�أحد�ث  �لكتاب  هذ�  ويتناول 
�لإمار�تية  و�مل�ساندة  �لك�يت،  غزو 
�مل�سرفة  �مل��قف  وتذكر  للك�يتيني، 
�إخ�ته  مع  �ملاجد  جمعة  لل�سيد 
�ل�سرية  على  معرجة  �لك�يتيني 
وم�ستعر�سة  �ملاجد،  جلمعة  �لذ�تية 

للم�ؤ�س�سات �لتي �أن�ساأها �ل�سيد جمعة �ملاجد، م�ستفي�سة يف �ل�سرح 
عن مركز جمعة �ملاجد للثقافة و�لرت�ث. 

تلخي�س �سيخة املطريي
 - ) كتاب حقيقة ق�سر الزباء يف راأ�س اخليمة – درا�سة 
تاريخية اأثرية( مل�ؤلفه نا�سر �لعب�دي. من �إ�سد�ر�ت �لبيان ، 

�لطبعة �لأوىل �سنة 2001م ، 170 �سفحة

ما  �أو  بب�ساطة  �لكتاب  فكرة 
يهدف �إليه �مل�ؤلف من خالل هذ� 
�لكتاب ه� طرح ت�ساوؤل وحماولة 
ما   : ه�  �لت�ساوؤل   . عليه  �لإجابة 
ي�سمى  �لذي  �لق�سر  حقيقة  هي 
 . �خليمة  ر�أ�س  يف  �لزباء  ق�سر 
ملكة  للزباء  �لق�سر هل ه�  هذ� 
تدمر �لتي ��ستهرت يف عام 272 
�أخرى غري  لزباء  �أنه  �أم  للميالد 
�أنه  �أم  تدمر  كملكة  م�سه�رة 
�لتي  �سباأ  ملكة  بلقي�س  للملكة 

�خلام�س  �أو  �لتا�سع  �لقرن  يف  عا�ست 
من  �مل�ؤلف  حاول  لقد  ؟  �مليالد  قبل 
هذ�  عن  �لإجابة  �لكتاب  هذ�  خالل 
و�آر�ء  �أق��ل  �إير�د  خالل  من  �لت�ساوؤل 
علماء �لآثار وعلماء �لتاريخ و�حلكايات 
عن  �مل��طن�ن  تناقلها  �لتي  و�لرو�يات 

�لآباء و�لأجد�د ح�ل هذ� �مل��س�ع .
تلخي�س خديجة حافظ

ال�سنني(  وح�ساد  )املرا�سم   -
مل�ؤلفه حممد �سم�س �لدين عبده م�سعل

�لكتاب من من�س�ر�ت �ملجمع �لثقايف �سنة 1995 يقع يف 22 بابا. 
يعرف �لكاتب يف هذ� �لعمل �لدبل�ما�سية وي�سلط �ل�س�ء فيه على 
�لتمثيل و�لتبادل �لدبل�ما�سي مع �لدول �لتي يتم فيها تعيني �ل�سفر�ء 
و�لقنا�سل، وكيف يتم �لتبادل ومبلحقات تبد�أ مبعجم �سغري يحت�ي 
و�لقن�سلي  �لدبل�ما�سي  �لعمل  يف  �سائعة  وتعبري�ت  كلمات  على 
باللغات �لعربية و�لإنكليزية و�لفرن�سية. كما تت�سمن �ملالحق ميثاق 

�لأ�سا�سي  و�لنظام  �ملتحدة،  �لأمم 
و�جلمعية  �لدولية،  �لعدل  ملحكمة 
و�لأمانة  ووظائفها،  �لعامة 
و�خت�سا�ساتها،  وتك�ينها  �لعامة 
و�لإعالن  للهيئة  �لقان�نية  و�حلالة 
وعمليات  �لإن�سان،  حلق�ق  �لعاملي 
�ل�سالم،  حلفظ  �ملتحدة  �لأمم 
و�أخري�  و�ملنظمات.  و�لحتاد�ت، 
�ملز�يا و�حل�سانات  ب�ساأن  برت�ك�ل 

نادي الكتاب

نادي الكتاب
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نادي الكتاب

�ملقررة ل�سندوق �لنقد �لعربي بني دولة �لإمار�ت و�سندوق �لنقد 
�لعربية،  �خلليج  لدول  �لتعاون  ملجل�س  �لأ�سا�سي  و�لنظام  �لعربي، 
�خلليج  لدول  �لتعاون  ملجل�س  �لأعلى  للمجل�س  �لد�خلي  و�لنظام 
�خلليج  لدول  �لتعاون  ملجل�س  �ل�ز�ري  �لد�خلي  و�لنظام  �لعربية، 

�لعربية.
تلخي�س �سمري �سطا�س

- )الطب ال�سعبي يف الإمارات(  �إ�سد�ر د�ئرة �لثقافة و�لإعالم 
بال�سارقة/ مبنا�سبة �أيام �ل�سارقة �لرت�ثية �لدورة �لر�بعة.

�لطب �ل�سعبي جزء هام من �لرت�ث �ملادي و�لروحي.. منذ وج�د 
�لإن�سان �لأول حتى �لي�م.. ويف كافة �لبلد�ن مع �ختالف �مل�سميات 

ه�  و�حد  بهدف  ولكن  و�لأدو�ت.. 
هيمنة  برغم  �لأمر��س.  من  �ل�سفاء 
�ل�سعبي  �لطب  �أن  �إل  �حلديث  �لطب 
بني  مرم�قة  مكانة  يحتل  يز�ل  ل 
�ل�سع�ب.. نظرً� لب�ساطته ورخ�س ثمن 

�لأدوية وت��فرها..
من  جمم�عة  على  �لكتاب  يحت�ي 
بالأع�ساب،   �لتد�وي  هي:  �لأب��ب 
�لطب  �ل�سعبية،  �لعالجية  �لطرق 
�لغ��س،  يف  �ل�سعبي  �لطب  و�جلمال، 

�لطب �لنب�ي، �لقائم�ن بالطب �لنب�ي ، طرق حفظ  �لأع�ساب.
تلخي�س �سريين احلريبات

- )ذكريات عن الأيام الأوىل يف دولة الإمارات و�سلطنة 
عادية  �لإجنليزية:  عن  ترجمته  هندر�س�ن  �إدورد  تاأليف:  عمان( 

ياين خ�ري.
�لنا�سر: م�تفيت للن�سر- دبي – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لطبعة 
�لثالثة 2002 ن�سرت �لطبعة �لعربية للمرة �لأوىل عام 1991م عن 

د�ر م�تفيت
ذكرياته  عن  �مل�ؤلف  يتحدث 
�لإمار�ت  يف  عا�سها  �لتي  و�لأيام 
وعمان، و�لأحد�ث �لتي عا�سرها 
من بد�ية قدومه �إىل �ملنطقة عام 
1956م  عام  �سيف  �إىل  1948م 
�لبحرين.  �إىل  فيه  عاد  �لذي 
ذكرياته  من  تبقى  ما  �سرد  ثم 

باخت�سار يف خامتة �لكتاب.
وق���د جاء �لكت���اب يف 13 ف�ساًل، هي: �لإم���ار�ت �ملت�ساحلة قبل 
�لنف���ط،  �ل�سي�خ و�ل�س���كان يف �ل�ساح���ل ويف �ل�سح���ر�ء، �لبن��������اء 

�لقبل���ي، خلفية �لتنقيب ع���ن �لنفظ ودوري فيه ، �لب���دء بالتنقيب، 
�لتنقي���ب ي�ستم���ر ، وقف���ة ما بني �حلم���الت �ل�ستك�سافي���ة، �حلملة 
�ل�ستك�سافية �لثانية، �إنز�ل ونك�سة، �ملحاولة �لثانية، نهاية �لبد�ية، 

�أحد�ث مثرية يف �لربميي، �خلامتة . 
تلخي�س با�سل اأبو �سعيد

- �لعن��ن : املربعات : در��سة تاريخية، حتليل معماري �مل�ؤلف: 
عبد �ل�ستار �لعز�وي خبري �ل�سيانة و �لرتميم ، ولد يف بغد�د 1935. 

�لنا�سر: �مل�ؤلف  - 1998م. عدد �ل�سفحات : 126 �س.
حتدث �مل�ؤلف عن  �أ�سل�ب و�أ�سكال ومك�نات �ملربعة من �لناحية 
�لرت�ثية وركز على �لعنا�سر �ملعمارية للمربعة )�لهند�سة �ملعمارية(،  
حيث ذكر كيفية �لبناء و�مل��د و�لقيا�سات �مل�ستخدمة يف بناء �ملربعة، 
وكانت  بالتحديد،  �ل�سارقة  �إمارة  �ملربعة يف  �أمثلة على  وذكر عدة 

�ملربعة تبنى لغر�س �لدفاع، �أو لالأغر��س �لجتماعية و�ملنا�سبات.
�ملعنى �ملعماري  للمربعة :وحدة معمارية بتخطيطها وبنائها �س��ء 
كانت ح�سب �لن�س��س مربعة منف�سلة �أو مت�سلة مع مباين �أخرى 
�سمن تخطيط �ملدن وهذ� ي�ؤكد باأن ��سم �ملربعة يطلق على وحدة 

�سكنية معمارية. وتاأخذ �ملربعة ��سما 
�ل�سم  يك�ن  وقد  به  ت�ستهر  معروفا 
��سم  �أو  بانيها،  ل�سخ�س  مال�سقا 
�ملنطقة، �أو حدث �سيا�سي �أو ع��مل 

طبيعية.
�ملعنى �ملجازي: ماأخ�ذ من �جلل��س 
�مل��سع  �لأر�س،  على  )مرتبعا( 

يرتبع�ن فيه �لربيع، كاملربع، كمقعد
ف�س�ل  �ستة  يف  يقع  �لكتاب 
�للغ�ي  �ملعنى  �لأول:  �لف�سل  وهي: 
و�ملعماري، �لف�سل �لثاين: �ملربعات 

 : �لثالث  �لف�سل  )�لط�يل(.  �ل�سام�سي  �سعيد  مربعة  �ل�سارقة:  يف 
�أهد�ف وف��ئد �ملربعة.

�لتخطيط  للمربعة:  �ملعمارية  �لعنا�سر  حتليل  �لر�بع:  �لف�سل 
�ملز�غل،  �لط��بق،  �ل�سالمل،  �لك�ى،  �ل�سبابيك،  �ملدخل،  و�ل�سكل، 
�لعالقة  �أو  �لأوتاد  )�لطر�بي�س(،  �ل�سرفات  و�لتجاويف،  �حلنايا 

و�ملرفع، �لطالء و�لأر�سيات.
�لرتميم  �ل�ساد�س:  �لف�سل  �لإن�سائية.  �مل��د  �خلام�س:  �لف�سل 
�خلر�ئط،  ل�سرح  مالحق  نهايته  يف  �لكتاب  ويت�سمن  و�ل�سيانة. 

�ملخططات، �لأ�سكال و�ل�س�ر.
تلخي�س منال حممد

�سيخة املطريي - ق�سم الرتاث الوطني
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أم معبد

أم معبد تصف الرسول صلى اهلل عليه وسلم
بكر  -ر�سي  و�أبا   - و�سلم  عليه  �لر�س�ل - �سلى �هلل  �أن  يروى 
خيمة  على  ومّرو�  مكة  من  خرج��  ودليلهما،  -وم�له  عنه   �هلل 
بنت خالد  عاتكة  وهي   ، معبد  �خلز�عية  �أم  ت�سمى  �مر�أة عج�ز 
وتطعم،  ت�سقي  �خليمة  قرب  جتل�س  وكانت  ربيعة،  بن  منقذ  �بن 
�سيئًا،  عندها  يجدو�  فلم  منها،  لي�سرتو�  ومترً�  حلمًا  ف�ساأل�ها 
جانب  يف  �ساة  �إىل   - و�سلم  عليه  �هلل  �سلى   - �هلل  ر�س�ل  فنظر 
�هلل  �سلى   - �لنبي  و�ساأل  وجاع��،  ز�دهم  نفد  قد  وكان  �خليمة، 
�ساة  قالت:  معبد؟  �أم  يا  �ل�ساة  هذه  ما  معبد:  �أم   - و�سلم  عليه 
خلفها �جلهد و�ل�سعف عن �لغنم . فقال ر�س�ل �هلل - �سلى �هلل 
ر�أيت  �إن  و�أمي،  �أنت  باأبي  : هل بها من لنب؟ قالت:  عليه و�سلم- 
�ل�ساة،  و�سلم-  عليه  �هلل  �سلى   - �لنبي  فدعا  فاحلبها،  حلبًا  بها 
وم�سح بيده �سرعها،و�سمى �هلل - جل ثناوؤه - ثم دعا لأم معبد يف 
�ساتها حتى فتحت �ل�ساة رجليها، ودرت، فدعا باإناء كبري، فحلب 
فيه حتى �متالأ، ثم �سقى �ملر�أة حتى رويت، و�سقى �أ�سحابه حتى 
مالأ  حتى  ثانية  مرة  �لإناء  يف  حلب  ثم  �آخرهم،  �سرب  ثم  روو�، 

�لإناء، ثم تركه عندها و�رحتل�� عنها.
من  يتمايلن  عنزً�  ي�س�ق  معبد  �أب�  �ملر�أة  زوج  �أتى  قليل  وبعد 
�أم  يا  �للنب  �أين لك هذ�  �للنب، فقال لزوجته: من  �ل�سعف،فر�أى 
معبد و�ل�ساة عازب )�أي �لغنم بعيدة �ملرعى( ول حل�ب يف �لبيت! 
فقالت: ل و�هلل، �إنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذ� وكذ�، فقال 
)�أي  اَءِة   �ْلَ��سَ َظاِهُر  فقالت:   معبد،  �أم  يا  يل  �سفيه  معبد:  �أب� 
ُلِق،  ظاهر �جلمال(،  �أَْبَلُج �ْلَ�ْجِه ) �أي م�سرق �ل�جه(  ، َح�َسُن �خْلُ
َومَلْ   ، �أ�سفله(  ��سرتخاء  مع  �لبطن  ِعَظُم  )�لثجلة  ُثْجَلًة  َتِعْبُه  مَلْ 
 ، باحل�سن  )�مل�سه�ر  َو�ِسيٌم  �لر�أ�س(،  �سغر  )�أي  ْعَلٌة  �سَ ِبِه  َتْزِر 
�أي   ، �ل�جه  َق�ِسيٌم )�حل�سن ق�سمة   ، له �سمة(  كاأنه �سار �حل�سن 
)��ستد  َدَعٌج  َعْيَنْيِه  يِف   ، ق�سما من �جلمال(  �أخذ  منه  م��سع  كل 
جمع  )�لأ�سفار  َوَطٌف  �ْسَفاِرِه  �أَ َويِف  و�ت�سعت(،  وبيا�سها  �س��دها 
 ،) ط�ل  �أي  ووطف  �لعني،  يف  �ل�سعر  منه  ينبت  �لذي  وه�  �سفر، 
�أي �سبه  َحٌل )  َويِف �سَ�ِتِه �سَ �أي ط�ل �لعنق( ،  ُعُنِقِه �َسَطٌع )  َويِف 
)�لزجج  �أَْقَرُن  �أََزّج  كثافة(،  )مبعنى  َكَثاَثٌة  َيِتِه  حِلْ َويِف  �لُبحة(، 
وهذ�  �حلاجبني  مقرون  �أي  و�أقرن،  وط�ل،  �حلاجبني  يف  دقة 
بني  �ت�سال  يرى  فال  قريب  من  ير�ه  �لذي  �أما  بعيد  من  للناظر 
و�إن  و�حِلْلم(،  �لرز�نة  �ْلَ�َقاُر )�أي  َمَت فعاله  �إن  �سَ �حلاجبني(، 
َتَكّلَم �سما، وَعالُه �ْلَبَهاُء )من �حل�سن ، �جلالل و�لعظمة(، �أَْجَمُل 
�مْلَْنِطِق،  ُحْلُ�  َقِريٍب،  ِمْن  ْحالُه  َو�أَ َو�أَْح�َسُنُه  َبِعيٍد،  ِمْن  ْبَهاُه  َو�أَ �لّنا�ِس 
ٌل، ل َنْزٌر َول َهْذٌر )�أي ل قليل ول كثري ، �أي لي�س بقليل فيدل  ف�سْ

َينِحدرَن  َنْظٍم  َخَرَز�ُت  َمْنِطَقُه  َكاأَّن  فا�سد(،  كثري  ول    ، ّ ِعِيٍِ على 
ُيْبَغ�ُس  ل  )�أي  ُط�ٍل  ِمْن  بائن  ل  َرْبَعة،  بليغ(،  حمكم  كالمه  )�أي 
ٍر )�أي ل تزدريه لق�سره،  لفرط ط�ل(، ول َتْقَتِحُمُه َعنْيٌ ِمْن ِق�سَ
َفُهَ�   ، َننْيِ ُغ�سْ َبنْيَ  ٌن  ُغ�سْ وتقبله(،  تهابه  بل  غريه،  �إىل  فتجاوزه 
ِبِه.  َيُحّف�َن  ُرَفَقاُء  َلُه  َقًدر�،  ْح�َسُنُهْم  َو�أَ َمْنَظًر�   �لّثالَثِة  ُر  �أَْن�سَ
)�أي  ُف�ٌد  حَمْ �أَْمِرِه،  �إىَل  َتَباَدُرو�  �أََمَر  َو�ن  ِلَقْ�ِله،  �أن�ست��  َقاَل  �إن 
َول  َعاِب�س،   ل  �لنا�س ح�له(،  يجتمع  )�لذي  �ُس�ٌد  حَمْ خمدوم(،  

ُمْفِنٌد )غري عاب�س �ل�جه، وكالمه خال من �خلر�فة(.
من  لنا  ذكر  �لذي   ، قري�س  �ساحب  و�هلل  ه�  معبد:  �أب�  فقال   
وجدت  �إن  ولأفعلن  �أ�سحبه،  �أن  ولقد هممت  ذكر مبكة،  ما  �أمره 

�إىل ذلك �سبيال. 
و�أ�سبح �س�ت مبكة عاليًا ي�سمعه �لنا�س، ول يدرون من �ساحبه 

وه� يق�ل: 

رفيق���ني ق���ال خيمت���ي �أم معب���ِدجزى �هلل رب �لنا�س خري جز�ئه
فق���د فاز من �أم�سى رفيق حممِدهما نزله���ا بالهدى و�هتدت به
ب���ه من فع���ال ل جت���ازى و�س�ؤدِدفي���ا لق�س���ي م���ا زوى �هلل عنكم
ومقعده���ا   للم�ؤمن���ني  مبر�س���ِد ليه���ن بني كع���ب مق���ام فتاتهم
فاإنك���م �إن ت�ساأل�� �ل�س���اة ت�سهِد �سل����� �أختكم عن �ساته���ا و�إنائه
ب�س���اة حائ���ل فتحلب���ت علي���ه �سريحا �سرة �ل�ساة مزبِد دعاه���ا 
يردده���ا يف م�س���در ث���م م����رِدفغادره���ا رهن���ا لديه���ا حلال���ب

�����������������������������������������������
 ،1958/4 �لرب  عبد  لبن  �لأ�سحاب،  معرفة  يف  �ل�ستيعاب 

حتقيق علي حممد �لبجاوي، مطبعة نه�سة م�سر 1970م.

اختيار منال حممد-خدمات الباحثني
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من المكتبات الخاصة بالمركزصور من األمس

�لإمار�ت  دولة  يف  �لأول  �لرعيل  �أبناء  من  ه� 
وق�س�ة  �جللد  دفعهم  ممن  وه�  �ملتحدة،  �لعربية 
�لزمن �إىل �أن يك�ن من �أبرز �ل�سخ�سيات �لع�سامية 
يف �لبلد، وها ه� �لي�م يقدم لها جزءً� مما منحته 
�إياه هذه �لأر�س �لطيبة، ه� حممد �إبر�هيم حمد 

عبيد �هلل ، رجل �لأعمال �لإمار�تي.
ر�أ�س �خليمة،  �لعام 1940م مبدينة  ولد يف 
وعا�س �سن��ت عمره �لأوىل يف �س��حي مدينة 
دبي ، حيث تلقى تعليمه يف مد�ر�سها، ثم بد�أ 
عمله يف بد�ية �سبابه كتاجر حتى �أ�سبح ع�س�� 

يف جمل�س دبي �لقت�سادي.
وقد حبب �هلل �إليه عمل �خلري يف بلد �خلري 

�أعمال �خلري  دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، فقدم وما ز�ل يقدم 
يف �لعديد من �ملجالت �ملهمة، وقد بد�أ �أول �أعماله باإن�ساء عدد من 
�أحد  �أنه  جانب  �إىل  �ملختلفة،  �لدولة  �إمار�ت  على  م�زعة  �مل�ساجد 
�لع�ن  لتقدمي  �أعمالها  تكر�س  و�لتي  �خلري،  بيت  جمعية  م�ؤ�س�سي 

و�مل�ساعدة للمقيمني �ملحتاجني د�خل حدود �لدولة.
�أهم  �إىل  �متدت  بل  �أعماله �خلريية عند هذ� �حلد،  تت�قف  ومل 
�أ�ساف عبيد  �ل�سحي، فقد  و�أكرثها حاجة، وه� �جلانب  �ملجالت 
�هلل م�ساريع ن�عية تعد �إ�سافة �إيجابية للم�سرية �ل�سحية يف �لدولة، 

وقد تبل�رت جه�ده يف ثالثة م�ساريع يف مدينة ر�أ�س �خليمة، وهي:
1- مركز �لنخيل �لطبي ، وقد �أن�ساأ هذ� �مل�سروع يف عام 1996م.

2- م�ست�سفى �إبر�هيم بن حمد عبيد �هلل ، وقد �أن�ساأ هذ� �مل�سروع 
عام 1997م.

3- م�ست�سفى عبيد �هلل لكبار �ل�سن و�أمر��س �ل�سيخ�خة، وقد �أن�ساأ 
هذ� �مل�سروع عام 2009م.

�جل��ئز �لتي ح�سل عليها:
1- جائزة رئي�س �لدولة �لتقديرية 2012 ، وت�سلمها من �ساحب 

�ل�سم� �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل.
2- جائزة �ل�سارقة للعمل �لتط�عي، �لدورة �لأوىل 2003 ، وت�سلمها 
من �ساحب �ل�سم� �ل�سيخ �لدكت�ر �سلطان بن حممد �لقا�سمي ، ع�س� 

�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة.
3- جائزة حمد�ن بن ر��سد للعل�م �لطبية 2007 – 2008 ، وت�سلمها 

من �سم� �ل�سيخ حمد�ن بن ر��سد �آل مكت�م.
ر��سد  بن  حميد  �ل�سيخ  �ل�سم�  �ساحب  قبل  من  تكرميه  جرى   -4
�لنعيمي، ع�س� �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان عام 2009 يف ي�م �لعلم.

مكتبته :
مكتبة  �إبر�هيم عبيد �هلل  �ل�سيد حممد  �أهدى 
للمركز متن�عة تن�ع تفكريه وعالقاته، وقد بلغت 
206 عناوين، بن�سخ ت�سل �إىل 293 ن�سخة، ونظرة 
�إطاللة  تعطي  �ملكتبة  يف  �مل�ج�دة  �لعناوين  على 

على ثقافة �لرجل و�هتماماته.
جند �لهتمام �ملحلي بتاريخ �لإمار�ت و�خلليج 
يف مقدمة كتبه مثل كتاب �خلليج: بلد�نه وقبائله، 
ودليل  �لإمار�ت،  دولة  يف  و�لتقاليد  و�لعاد�ت 
وتاريخ  و�لتاريخي،  �جلغر�يف  �لق�سم  �خلليج: 
�لربيطانية،  �ل�ثائق  من  خمتار�ت  �لإمار�ت: 
و�لنخيل يف دولة �لإمار�ت، وتاريخ لنجة، و�ملف�سل 
و�لف�سيح  �لنبطي  ب�سقيه  �ل�سعر  وحتديد�  �لإمار�ت،  تاريخ  يف 
بن ظاهر: حياته  و�ملاجدي  �لعرب،  فتاة  دي��ن  مثل  �أهله  وتر�جم 
و�سعره، ودي��ن �ل�سيخ حممد، ودي��ن �ل�سعر �ل�سعبي، ودي��ن �ل�نة، 
وتر�ثنا من �ل�سعر �ل�سعبي، و�ل�سيخ حممد ن�ر ر�ئد �لتعليم، وحممد 
دي��ن  مثل  �خلليج  من  و�أبعد  بل  و�لتاريخ،  �لأ�سط�رة  خليفة:  �بن 

�ملتنبي، و�لر�سايف.
�لقر�آن،  ظالل  يف  �لتفا�سري:  فمن  �لديني،  �ل�سعيد  على  �أما 
وتف�سري جماهد، وقب�س من �لقر�آن لل�ساب�ين، وتف�سري �لقمي، ويف 
�حلديث جند �مل�طاأ و�سرح �لزرقاين عليه، ون�سب �لر�ية يف تخريج 
�لأحاديث، ومن كتب �ل�سرية: خمت�سر �سرية �بن ه�سام، وغزو�ت 
�لر�س�ل،  �سرية  وخمت�سر  �مل�سجد،  ح�ل  �ل�سحابة  وبي�ت  �لنبي، 
�لإ�سالمية،  �ل�س�ؤون  د�ئرة  من  �سرعية  فتاوى  �لفقه:  كتب  ومن 
مثل  �لثني ع�سري  �ملذهب  �لفقه على  كتب  و�لالفت  �ل�سنة،  وفقه 
�لكايف،  من  و�لأ�س�ل  �لفقيه،  يح�سره  ل  ومن  �لكايف،  من  �لفروع 
و�لإمام �ل�سادق و�ملذ�هب �لأربعة، و�أمايل �ملفيد، وغريها من كتب 

�ل�سيعة.
وعلى �سعيد كتب �لأدب و�للغة جند �لعقد �لفريد، وكتاب ق�ل على 
عنرتة،  دي��ن  و�سرح  �ل�سبع،  �ملعلقات  و�سرح  �لكرمي،  حل�سن  ق�ل 
ودي��ن �ملعري �للزوميات، وغريها. �أما �ل�سيا�سة فنجد طريق �أو�سل� 
وما  كي�سنجر،  ومذكر�ت  �خلليج،  يف  و�س��رتزك�ف  مازن،  لأبي 
ور�ء �ل�سالم لنيك�س�ن، ودر��سات يف �لقت�ساد و�ل�سيا�سة، و�أمريكا 
�لكتب  من  وجمم�عة  �ل�سيا�سي،  و�لإ�سالم  �لتاريخية،  و�لفر�سة 
و�نفتاحها  �لعامة وعالقاتها  �ل�سخ�سية  لتلك  �لعامة تعطي ت�س�ر� 

على �جلميع.

محمد إبراهيم عبيد اهلل يهدي مكتبة إلى المركز
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افتتاح مستشفى المكتوم

– �ل��ع��رب��ي��ة  دب���ي  �إم������ارة  يف  ح��دي��ث  م�����س��ت�����س��ف��ى  ""�فتتاح 
�لإنعام ب��سام �سام على �سم� �ل�سيخ �سعيد بن مكت�م ".

ملر��سلنا عبد �هلل بن مانع

�لرحمن  عبد  بن  حممد  �ملحرتم  �ألقاها  �لتي  �لكلمة  يلي  فيما 
حافظ بالنيابة عن �سم� �ل�سيخ �سعيد يف حفل مل�ست�سفى : 

"�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته .. ح�سرة �ساحب �لفخامة 
�ملعظمة،  حك�مته  م�ظفي  �ل�سعادة  و�أ�سحاب  �خلليج  رئي�س 

و�أ�سحاب �ل�سم� م�سايخ �ساحل عمان و�سائر �حلا�سرين. 

�سعيد  �ل�سيخ  �ل�سم�  وبالنيابة عن �ساحب  نف�سي  بالأ�سالة عن 
ت�سكر�تي  لأبدي  �أيديكم  بني  �أقف  �لكرمي  �سعبه  وعن  مكت�م  �بن 

فاأق�ل:  وت�سكر�تهم 
�ملعظم  �مللك ج�رج  �سكرنا ل�ساحب �جلاللة  نقدم عظيم  �إننا 
قان�نًا ثم ل�ساحب �لفخامة رئي�س �خلليج ولدولته �لبهية ملا �ألقاه 
من �جلمل �مل�سروحة ب�ساأن �فتتاح هذ� �مل�ست�سفى يف دبي �إنه مما 
ما  �أعظم  هي  للج�سم  �ل�سحة  على  �ملحافظة  باأن  �ل�سك  يقبل  ل 
�ل�سليم  �لعقل  �أن  �ملعروف  من  حيث  به،  يعتني  �أن  لالإن�سان  يلزم 

يف �جل�سم �ل�سليم. 
منه  ي�ستفيد  �أن  ينتظر  �لذي  �مل�سروع  هذ�  �فتتاح  �إن  �سادتي: 
�لإ�سالحات  يف  لل�سروع  �أمل  بارقة  عمان  �ساحل  �أهايل  جميع 
فتقدمي  لالإن�سانية.  �ملفيدة  �لأعمال  ومبا�سرة  �ل�سرورية 
�ملعظم  �مللك  جاللة  حك�مة  م�ظفي  جلميع  �خلال�سة  ت�سكر�تي 
�لذين �ساهم�� يف �مل�ساعدة �لالزمة لبناء هذ� �مل�ست�سفى �لعظيم 
و�لعتاد  بالآلت  جتهيزه  يف  �جلد  �ساعد  عن  �سمرو�  �إنهم  حيث 
�أن  ناأمل  �إننا  �لطبية.  �لأعمال  يف  عنها  غنى  ل  �لتي  �ل�سرورية 
يك�ن هذ� �مل�ست�سفى بد�ية مقدمة لأعمال خريية �أخرى ح�سب ما 
بذل  يف  �ساهم��  �لذين  لأولئك  �سكرنا  ون�ؤدي  �حل�سارة  تقت�سيه 
�لإعانة لتاأ�سي�س هذه �مل�ؤ�س�سة �لعظيمة �لتي ل غنى لل�طن عنها. 
�لإعانة  بذل  يف  �مل�ساهمني  م�ساعي  نقدر  �أن  بالذكر  �جلدير  من 

لهذ� �مل�ست�سفى ، بيان ما بذل�ه �أخريً� من مبلغ قدره )314،473( 
روبية، عالوة عما بذل�ه �سابقًا، ول يخفى �أن �لقيام بهذه �لأعمال 
�خلريية ملن �أح�سن ما يق�م به �ملرء مر�ساة هلل وعباده ، و�لأمل 
هذه  مثل  يف  بامل�ساهمة  �مل�ستقبل  يف  �سيهتم  �ل�سعب  باأن  وطيد 
�لآمال  وكلل  و�ل�سالح  �خلري  فيه  ملا  �جلميع  �هلل  وفق  �لأم�ر، 

بالنجاح مبنه وكرمه و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته". 

ويف تتمة �خلرب ، تهنئة �سم� �ل�سيخ �سقر حاكم �ل�سارقة �ملعظم 
و�لتي �ألقاها نيابة عنه �لفا�سل �إبر�هيم بن حممد �ملدفع . ون�س 
�أخيه �ل�سيخ  �ألقاها �ل�سيخ جمعة بن مكت�م نيابة عن  �لكلمة �لتي 
�سعيد بن مكت�م حاكم دبي بعد �أن ُقلد و�سام �سي بي ئي من قبل 

�مللك ج�رج . 

افتتاح مستشفى المكتوم في دبي سنة 1950م 
من مجلة العرب الصادرة في باكستان

�سيخة املطريي - ق�سم الرتاث الوطني

العدد 11 , 12 حمرم و�صفر 1371 هـ  1950 م 
ال�صنة الرابعة ع�صرة �ض 103
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تقييم المخطوطات

�ملخط�طات كن�ز �ملعرفة �لتي ت��سل �إليها فكر �لأجد�د، وهي 
من  كبري  عدد  وي�سعى  وحمبيه،  وع�ساقه  �لفكري  �لرت�ث  قبلة 
�لأ�سخا�س �إىل �حل�س�ل عليها لغايات علمية بحتة ، �أو للتجارة، 
ا يف جمع �لأ�سياء �لقدمية من حتف ول�حات وط��بع، ولكن  �أو حبًّ
ثمة معايري معتمدة عند تقدير �أهمية خمط�ط ما وحتديد قيمته 
كل  منه  ي�ستفيد  حتى  �ملعايري  هذه  على  بد�لتعرف  ول   ، �ملادية 

مهتم باقتناء هذ� �لرت�ث �حل�ساري ، وهذه �ملعايري هي :
1- ندرة �ملخط�ط : قد يك�ن هذ� �ملخط�ط ن�سخة وحيدة يف 
�لعامل،  �أو �أن �لن�سخ �مل�ج�دة منه قليلة ، وُيتعرف على ذلك من 
خالل �لت���سل مع مكتبات �لعامل �ملختلفة، و�لبحث فيما متلكه 

هذه �ملكتبات من ن�سخ �أ�سلية من هذ� �ملخط�ط. 
�لن�سخ  تاريخ  كان  كلما  ن�سخه:  تاريخ  �أو  �ملخط�ط  عمر   -2

قدميا، �زد�دت �أهمية �ملخط�ط وغال ثمنه. 
3- �لنا�سخ: �أف�سل �ملخط�طات هي �لتي ن�سخت بيد �مل�ؤلف �أو 

�أحد تالميذه �أو �أحد �لن�ساخ �مل�سه�رين.
لل�سالطني  كتبت  �لتي  وهي  �خلز�ئنية:  �ملخط�طات   -4

و�ملل�ك و�لقادة. 
كانت  فكلما  �ملخط�ط،  وبحثها  تناولها  �لتي  �مل���سيع   -5
وخا�سة  �أف�سل،  كانت  مكررة  وغري  ونادرة  مفيدة  م���سيعها 

تلك �لتي تتناول ج��نب �لفلك و�لطب.
6- �أن تك�ن �ملخط�طة �أ�سلية: �أي مل يتالعب بها �أحد، ويك�ن 
�لتالعب بتغيري ��سم �لنا�سخ مثال، �أو عن��ن �ملخط�ط، �أو ��سم 
�إىل  متت  ل  �أور�ق  �إ�سافة  �أو  �لن�سخ،  تاريخ  �أو  نف�سه،  �مل�ؤلف 

تزوير  م�سمى  حتت  يندرج  ذلك  وكل  ب�سلة،  �لأ�سلي  �ملخط�ط 
�ملخط�طات!

ا، �أي كامال من حيث عدد �أور�قه.  7- �أن يك�ن �ملخط�ط تامًّ
و�لتاآكل  �لعفن،  مثل  �لآفات  من  �سليمة  �لن�سخة  تك�ن  �أن   -8
بفعل �حل�سر�ت، و�لرط�بة، وتك�سر �لأور�ق، ونح� ذلك، �أو تك�ن 

�سديدة �لهرت�ء، بحيث يك�ن من �ل�سعب �إ�سالحها.
�أو �لتي �ملحالة بالأل��ن و�لر�س�مات  9- �ملخط�طات �ملذهبة 
و�لزخارف، و�لتي كتبت بخط�ط جميلة، فيبدو �ملخط�ط وكاأنه 

جمم�عة من �لل�حات �لفنية.
من هذ� كله جند �أن تقييم �ملخط�طات لتحديد �أهميتها وقيمتها 
�أ�سخا�س  تعر�س على  �أن  بل يجب  �ل�سهل،  بالأمر  لي�ست  �ل�سر�ئية 
ذوي خربة ودر�ية يف علم �ملخط�طات ، فكم من �أ�سخا�س وقع�� يف 
فخ جتار �ملخط�طات �لذين ��ستغل�� حبهم لقتناء �لكتب �لقدمية ، 
وقام�� ببيعهم خمط�طات عادية مببالغ باهظة ، فال بد من �لنتباه 
�أ�سبحت  �ملخط�طات  جتارة  �أن  خا�سة  �خلربة  ذوي  و��ست�سارة 

ر�ئجة وتدر �أرباحا كبرية!
�لأ�سخا�س  �أحد  فاإن  �لنف�س،  يف  حتز  بق�سة  كالمي  و�أختم 
��سرتى فطرية من �أحد �لأحياء �ل�سعبية، فاكت�سف �أن �لبائع يق�م 
بلف �لفطائر ب�رق �أ�سفر ينزعه من خمط�ط قدمي ي�سعه �أمامه، 
�لفطائر حتى يح�سل على �ملخط�ط،  فقام �ساحبنا ب�سر�ء جميع 
فما �أ�سعب �أن يقع هذ� �لكنز �لثمني باأيدي �أنا�س جهلة ل يعرف�ن 

قيمته !

تقييم المخطوطات

ب�سرى دخوج - ق�سم الرتميم
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ولد �ل�سيخ �أحمد خمتار بن عثمان بك بن حممد رمزي بن عثمان بن 
عبد �هلل �آغا �لرتكي �لأ�سل، �مل�سري م�لًد� وم�طًنا، �حلنفي مذهًبا، 
�لأزهري تربية، يف �ل�ساد�س من ذي �لقعدة، �سنة 1342ه�، بحي �ل�سيدة 

زينب بالقاهرة.
�أمت  ثم  �لأمريية،  علي  حممد  مبدر�سة  �لنظامية  �لدر��سة  يف  ج  تدرَّ
�ملرحلة �لثان�ية باملدر�سة �خلدي�ية، و�أقبل على جمال�س �لعلماء، فح�سر 
درو�س �لعالمة حممد �لأْوَدن، و�ل�سيخ عمر وجدي �لُكردي، �سيخ رو�ق 
�لأتر�ك و�لإمام حممد �خل�سر ح�سني، �سيخ �لأزهر، و�لعاّلمة �لرباين 
ث حممد �حلافظ �لتيجاين، و�ل�سيخ من�س�ر علي نا�سف، �ساحب  �ملحِدّ
�لغماري،  �ل�سديق  بن  �هلل  عبد  ث  و�ملحدِّ لالأ�س�ل،  �جلامع  �لتاج 
و�لعالمة �لفقيه حممد �أب� زهرة، و�لد�عية �ل�سيخ �أبي �حل�سن �لندوي، 

وغريهم.
وحد�ئق  �لقر�آن،  تف�سري  يف  مقدمة  منها:  م�ؤلفات،  عدة  كتب  وقد 
�لريحان يف ف�سائل �لقر�آن، و�ملرجع �حلديث يف عل�م �ل�سنة وم�سطلح 
�حلديث، وعقائد �أهل �لكتاب، وميالد �خلل�د، وه� �أول م�ؤلفاته، و�جلهاد 
يف �سبيل �هلل تعاىل : �سروطه و�أحكامه وما يتعلق به، و�لإ�سالم و�ل�سالم، 

و�جلزية ومعاملة �أهل �لذمة، و�أحكام �لرتكة و�مل��ريث ، و�أحكام �حلج 
و�لعمرة و�آد�ب زيارة �مل�سطفى، و�سبيل �جلنة يف �أذكار �لكتاب و�ل�سنة 
�لنعمان،  حنيفة  �أبي  �لأعظم  �لإمام  وحياة  �لدعاء(،  با�سم  )مطب�ع 
�لإمام، وعقد �جلمان  �إىل  و�إفحام �خل�سام بدح�س �ملطاعن �مل�جهة 
�لأنام  و�إحتاف  �لإمام،  ور�سائل  ومناظر�ت  وو�سايا  لكلمات  �جلامع 
وحا�سرها،  ما�سيها  يف  �مل�سرية  �ملحف�ظات  ود�ر  �لإمام،  مب�سانيد 
وخمتار�ت من مثن�ي جالل �لدين �لرومي، و�جلد�ول �ملختارة يف �لنح� 
و�ل�سرف و�لبالغة، و�جلدول �حلديث يف م�سطلح �حلديث، وغريها. 

بالإ�سافة �إىل عدة مقالت يف جملة �مل�سلم. 
خ �لبحاثة حممد عبد �هلل �لر�سيد، و�ملحقق  �أما تالميذه فمنهم �مل�ؤرِّ
�ل�سيخ جمد مكي، و�ملحقق �لدكت�ر عبد �حلكيم �لأني�س، و�ملحقق �ل�سيخ 

�سلمان بن عبد �لفتاح �أب�غدة، و�ملحقق �إياد �أحمد �لغ�ج.
 ويف ي�م �لأربعاء �مل��فق �لثالثني من ربيع �لأن�ر �سنة 1433 للهجرة، 
�مل��فق 22 من فرب�ير �سنة 2012م ت�يف �ل�سيخ وقد بلغ �لثامنة و�لثمانني 

من عمره.
بقلم :حمد اهلل ال�سفتي

رجل فقدناه : أحمد مختار رمزي

وفاة ستة من كبار علماء األمة 
رين خالل أقل من شهر  المعمَّ

1- ال�سيخ العالمة عبد الرزاق احللبي الدم�سقي احلنفي: 
على  تتلمذ  وقد   ، �لإ�سالمي  �لعامل  يف  �لأحناف  فقهاء  كبري 
�ل�سيخ م�سطفى  �أ�سهرهم  ومن   ، �لأمة  علماء  كثري من  يديه 
�لبغا ، ووهبة �لزحيلي ، و�لنابل�سي ، وغريهم ، وقد ولد عام 

1925، وت�يف 12 من ربيع �لأول عام 1433ه�.
2- العالمة ال�سيخ طاهر اإ�سماعيل الربزجني، �أحد �لعلماء 
�أجيال  وتعليم  برتبية  قام  وقد  �لعر�ق،  يف  �لبارزين  �لأكر�د 
وقد   ، و�لت�سعني  �خلام�سة  ناهز  �لذي  عمره  خالل  متالحقة 
�لعر�ق  يف  �ل�سرعية  و�لكليات  �ملد�ر�س  من  عدد  يف  در�س 
�لعلم  طلب  يف  حياته  من  �لأكرب  �جلزء  و�أم�سى  وم�سر،  
�لطربي،وكانت  تاريخ  و�سعيف  �سحيح  وله  لطالبيه،  وبذله 

وفاته �لأحد 13 من ربيع �لأول عام 1433 ه�.
ويعد  حلب،  من  �سهيد،  ديب  حممد  ال�سيخ  العالمة   -3
وه� ب�سره  فقد  وكان   ، �لطيبة  يف  �لأ�سانيد  �أعلى   �ساحب 
عبد�هلل  �ل�سيخ  وحبيب  �سديق  وه�  �سنة،  ع�سرة  �سبع  �بن 

�سر�ج �لدين، م�ؤ�س�س �ل�سعبانية، وكانت ولدته يف حلب �سنة 
1925، ووفاته يف ي�م �لثنني 14 من ربيع �لأول 1433 ه�.

4- العالمة ال�سيخ عادل احلم�سي، من حلب: من �سي�خ قر�ء 
حلب، وثاين �أعلى �أهل �لأر�س �إ�سناد�، و�أقربهم يف �ل�ساطبية 
يديه  على  قر�أ  و�سلم،  و�آله  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�س�ل  �إىل 
خلق  وغريهما  �أي�ب،   وحممد  �س�يد،  ر�سدي  �أمين  �لدكت�ر 
16 من  ي�م  ووفاته   ،1922 �سنة  وكانت م�لده يف حلب  كثري، 

ربيع �لأول 1433 ه� .
ويعد  دم�سق،  من  الطرابي�سي،  بكري  ال�سيخ  العالمة    -5
و�أقربهم  �لكرمي  �لقر�آن  يف  �إ�سناد�  قاطبًة  �لأر�س  �أهل  �أعلى 
 1338 �سنة  دم�سق  يف  م�لده  وكان  ن�سبا!،  �هلل  ر�س�ل  �إىل 
�أمين  �ل�سيخ  يديه  على  وقر�أ   ،1921 �سنة  �مل��فق  للهجرة، 
كثري،  وغريهما خلق  �لق�ساة،  �س�يد، وحممد ع�سام  ر�سدي 

وكانت وفاته يف غرة ربيع �لآخر 1433 ه�.
6- العالمة احلبيب علي بن حممد بن هادي ال�سقاف، من 
�أ�سهر تالمذته �حلبيب علي  ومن  �ليمن،  �ليمن، كبري علماء 
ربيع  من   6 يف  ووفاته   ،1934 عام  يف  م�لده  وكان  �جلفري، 

�لآخر 1433 ه� .
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ولد بهجت عليان عبد �لعزيز عليان �أب� غربية يف بلدة 
خان ي�ن�س عام 1916، ينتمي �إىل عائلة عريقة من مدينة 
�خلليل ، وقد �أنهى تعليمه يف �ملدر�سة �لر�سيدية �لثان�ية 
و��ستغل  �لقد�س،  يف  حياته  معظم  و�أم�سى  بالقد�س، 
بالتعليم يف �لكلية �لإبر�هيمية بالقد�س �سن��ت 36- 57، 
ومر��ساًل  وكياًل  1937م  عام  �ل�سحافة  يف  عمل  كما 
يف  و�سارك  �لقد�س،  يف  �لإ�سالمية(  )�جلامعة  جلريدة 
يف  بال�سالح  و�سارك  1933م،  عام  فل�سطني  �نتفا�سة 
ث�رة 1936-1939، و�سجن عدة مر�ت يف عهد �لنتد�ب 

 ،1949-1946 �لفل�سطيني  �لعربي  �حلزب  �إىل  و�نت�سب  �لربيطاين، 
و�سارك بال�سالح يف حرب 1947-1949 يف قيادة جي�س �جلهاد �ملقد�س، 
معركة  يف  و�سارك  مر�ت،   )8( �لقد�س  يف  �حلرب  تلك  خالل  وجرح 
�لق�سطل �لتي ��ست�سهد فيها �لقائد عبد �لقادر �حل�سيني، و�نت�سب �إىل 

حزب �لبعث �لعربي �ل�سرت�كي 1949–1959. 
و�للجان  و�لهيئات  �مل�ؤ�س�سات  من  كثري  يف  ع�س��  �نتخب  وقد 
و�لقياد�ت، فكان ع�س�� يف �لقيادة �لُقْطرية حلزب �لبعث يف �لأردن، 
و�عتقل و�سجن يف �خلم�سينيات عدة مر�ت 1960-1962، وكان �أي�سا 
ع�س� هيئة �إد�رية لنقابة عمال �لفنادق يف �لقد�س 1962-1963، وع�س� 
 ،1965-1964 �لفل�سطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لأوىل  �لتنفيذية  �للجنة 

وع�س� �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير 67 - 69، وع�س� 
ان )�لعمل �لفد�ئي( 68 - 71،  قيادة �لكفاح �مل�سلح بعمَّ
 1968 �لفل�سطيني  �ل�سعبي  �لن�سال  جبهة  قيادة  وع�س� 
و�ملجل�س  �لفل�سطيني  �ل�طني  �ملجل�س  وع�س�   ،1991  -
 ،1991-1964 �لفل�سطينية  �لتحرير  ملنظمة  �ملركزي 
و��ستقال ب�سبب م��فقة �ملجل�س �ل�طني �لفل�سطيني عام 
�لعدو  بدولة  يعرتف  �لذي   )242( قر�ر  على   )1991(
وم��فقة �ملجل�س �ل�طني على �لدخ�ل يف مفاو�سات مع 
يف  �لدميقر�طي  �لعربي  �لق�مي  �لتجمع  وع�س�  �ليه�د، 
�لأردن عام 90- 92، كما تر�أ�س �للجنة �لعربية �لأردنية ملجابهة �لإذعان 
و�لتطبيع 93 - 95، وكان �أي�سا ع�س� �للجنة �لتنفيذية للم�ؤمتر �ل�طني 
�لأردين حلماية �ل�طن وجمابهة �لتطبيع.بالإ�سافة �إىل ك�نه �سريكا يف 
�سركة �لت�فيق للطباعة و�لن�سر بعمان ، ومدير� لها من عام 1971 حتى 
وفاته. وقد ولقب ب�سيخ �ملنا�سلني �لفل�سطينيني تقدير� لتاريخه �لن�سايل 

�لط�يل!
خ�سم  »يف  بعن��ن  مذكر�ته  من  �لأول  �لق�سم   1993 عام  له  �سدر 
�لن�سال �لعربي �لفل�سطيني« ، ويف عام 2004 �سدر له �جلزء �لثاين من 
مذكر�ته  بعن��ن »من �لنكبة �إىل �لنتفا�سة«، ت�يف يف عمان ي�م �خلمي�س 

�لثاين من ربيع �لأول 1433 ه� ، �مل��فق 26 من كان�ن �لثاين 2012. 

بهجت أبو غربية

عبد الحميد مهري 
ولد يف 3 �إبريل 1926 يف باخلروب �لتابعة ملدينة ق�سنطينة، 
باجلز�ئر ، وقد ن�ساأ يف و�دي �لزناتي، وحفظ �لقر�آن �لكرمي، 
وتلقى �أول درو�سه، و�نخرط يف �سف�ف حزب �ل�سعب �جلز�ئري، 
ن�فمرب  و�عتقل يف  �لدميقر�طية،  �نت�سار �حلريات  ثم حركة 
ُعني  �أ�سهر  وبعد   ،1955 �إبريل  حتى  �ل�سجن  يف  وبقي   ،1954
�سمن وفد جبهة �لتحرير �ل�طني باخلارج، و�سغل من�سب ع�س� 
يف �ملجل�س �ل�طني للث�رة �جلز�ئرية، ثم من�سب ع�س� يف جلنة 
�لتن�سيق و�لتنفيذ، وعند ت�سكيل �حلك�مة �مل�ؤقتة �سغل من�سب 

و�لثقافية  �لجتماعية  �ل�س�ؤون  وزير  ومن�سب  �إفريقيا،  �سمال  �س�ؤون  وزير 
يف ت�سكيلتها �لثانية. كما عرف مب�سروع ي�سّمى با�سمه ، وه� م�سروع مهري 
ا ل�ز�رة �لتعليم  للرد على م�سروع ديغ�ل . وبعد �ل�ستقالل ُعني �أمينا عامًّ
ثم   1979 مار�س  يف  و�لثقافة  لالإعالم  وزير�  ثم   ،1976-1965 �لثان�ي 
�سفري� للجز�ئر يف فرن�سا 1984-1988 ، ثم يف �ملغرب حتى ��ستدعائه �إىل 
�جلز�ئر، وت�ليه من�سب �لأمانة �لد�ئمة للجنة �ملركزية ، ثم من�سب �لأمني 

�لعام للحزب.
بيد �أن �أهم من�سب تقلده مهري كان من�سب �لأمني �لعام حلزب جبهة 
�لتحرير �ل�طني بني  1988-1996، نظر� للمرحلة �حل�سا�سة �لتي كانت متر 

بها �جلز�ئر �لتي دخلت �لتعددية �ل�سيا�سية .

�لأهلية  وكان مهري من دعاة �مل�ساحلة خالل �حلرب 
�لتي �ندلعت يف �جلز�ئر بعد �إلغاء �نتخابات 1991 وكانت 

�ستف�ز بها �جلبهة �لإ�سالمية لالإنقاذ �لتي حظرت لحقا !
وبرز دوره من خالل �مل�ساركة يف �أول حماولة م�ساحلة 
من خالل �لت�قيع على �تفاق �سانت �إيجيدو بروما عام 1994، 
 �إىل جانب ح�سني �آيت �أحمد ، زعيم جبهة �لق�ى �ل�سرت�كية،
و�أن�ر هد�م ، عن �جلبهة �لإ�سالمية لالإنقاذ ، و�أحمدبن بلة، 

�أول رئي�س جز�ئري بعد �ل�ستقالل ، و�آخرين.
�لأمني  من�سب  من  �إز�حته  منذ  �ل�سيا�سية  �حلياة  من  مهري  �ن�سحب 
من  ينا�سل  بقي  ولكنه  عام 1996،  �ل�طني  �لتحرير  جبهة  حلزب  �لعام 
�أجل �لتغيري و�لتد�ول �ل�سلمي لل�سلطة �إىل �آخر �أيامه من خالل �ملحا�سر�ت 

و�مللتقيات �لتي �سارك فيها.
ت�يف عبد �حلميد مهري �سبيحة ي�م �لثنني 30 يناير 2012 ، عن 85 
عاما بعد �أ�سابيع من �ل�سر�ع مع �ملر�س مب�ست�سفى عني �لنعجة �لع�سكري 
يحيى  �سيدي  �لرثى يف مقربة  ووري جثمانه  وقد   ، بالعا�سمة �جلز�ئرية 
لل�سخ�سيات �ل�طنية  بالعا�سمة يف ج� جنائزي مهيب، وبح�س�ر قيا�سي 
و�ل�سيا�سية، �لتي جاءت لت�ديع �بن �لث�رة و�أبي �ل�سيا�سة يف �جلز�ئر، يف 

جنازة رئا�سية.
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إبراهيم الفقي
ولد �لدكت�ر �إبر�هيم حممد �ل�سيد �لفقي يف قرية �أب� �لنمر�س، 
حي �ملنيب ، مبحافظة �جليزة ، يف 5 �أغ�سط�س 1950، وح�سل على 

بط�لة م�سر يف تن�س �لطاولة لعدة �سن��ت ، ومثل م�سر 
�لطاولة  لتن�س  �لعامل  بط�لة  يف  �ل�طني  �ملنتخب  مع 
باأملانيا �لغربية عام 1969.  �أما حياته �ملهنية فقد تدرج 
�لفنادق  قطاع  يف  ق�سم  مدير  درجة  حتى  �ل�ظائف  يف 
بفندق فل�سطني بالإ�سكندرية وو�سل �إىل �لدرجة �لثالثة 
كند�  �إىل  وهاجر  و�لع�سرين.  �خلام�سة  �سن  يف  وه� 
�ل�ظائف  ببع�س  حياته  هناك  وبد�أ  �لإد�رة،  لدر��سة 
وحمال  ملطعم،  وحار�س  �لأطباق،  جلي  مثل  �لب�سيطة 
وقت  يف  تدرج  ثم  ب�سيط،  فندق  يف  وطاولت  كر��سي 
� �إىل �أن �أ�سبح مدير �أكرب �لفنادق يف كند�،  ق�سري جدًّ

وح�سل على �لكثري من �ل�سهاد�ت �لدولية و�أكرث من دكت�ر�ه يف علم 
�لتنمية �لب�سرية. و يق�ل �لدكت�ر �إبر�هيم �لفقي عن نف�سه �إنه قام 
�لطاقة  ق�ة  علم  وهما:   ، با�سمه  م�سجلني  علمني جديدين  بتاأليف 

�لب�سرية ، وعلم ديناميكية �لتكيف �لع�سبي !
�ملحا�سر�ت و�لدور�ت �لتدريبية

�ألف �سخ�س يف حما�سر�ته  �أكرث من 700  �لفقي  �لدكت�ر  درب 
�لإجنليزية  لغات:  بثالث  ودرب  حا�سر  �أنه  كما  �لعامل،  ح�ل 

و�لفرن�سية و�لعربية.
و�لعربية  و�لفرن�سية  �لإجنليزية  �إىل  ترجمت  م�ؤلفات  عدة  له   

�لعامل،  ح�ل  �لن�سخ  ماليني  منها  وبيعت  و�لأندوني�سية،  و�لكردية 
ومن �أبرز هذ� �مل�ؤلفات: ق�ة �لتفكري، �لأ�سر�ر �ل�سبعة للق�ة �لذ�تية، 
�لربجمة �للغ�ية �لع�سبية وفن �لت�سال �لالحمدود، 
�لذ�ت،  يف  �لتحكم  ق�ة  للنجاح،  �لع�سرة  �ملفاتيح 
تتحكم يف  كيف  �لقيادة،  �سحر  على حياتك،  �سيطر 
�لقر�ر،  �تخاذ  وفن  �أ�سر�ر  و�أحا�سي�سك،  �سع�رك 
�أيقظ  �لمتياز،  �إىل  �لطريق  �لنجاح،  �إىل  �لطريق 

قدر�تك و��سنع م�ستقبلك.
�لع�سرة  �ملفاتيح  و�ل�سمعية:  �ملرئية  �مل��د  ومن 
�تخاذ  و�أ�سر�ر  فن  �لباطن،  �لعقل  ق��نني  للنجاح، 
�لقر�ر، ق�ة �لتحكم يف �لذ�ت، ق�ة �لثقة يف �لنف�س، 
�إبر�هيم  د.  مع  �ملفت�ح  �للقاء  و�لت�سامح،  ق�ة �حلب 
�لعملية،  حياتنا  يف  وتطبيقاتها  �لع�سبية  �للغ�ية  �لربجمة  �لفقي، 
�لفعال،  �لت�سال  �إ�سرت�تيجيات  �حلما�س،  ق�ة  حدود،  بال  جناح 

طريقك للتميز، �أ�سر�ر قادة �لتميز.
ومن �سركاته يف جمال �لتنمية �لب�سرية: �ملركز �لكندي للتنمية 
�لكندي  �ملركز  �لب�سرية،  �لطاقة  لق�ة  �لكندي  �ملركز  �لب�سرية، 

للربجمة �للغ�ية �لع�سبية، �ملركز �لكندي للتن�مي بالإيحاء.
�إبر�هيم  �لدكت�ر  ُوجد  �سباحا   2012 فرب�ير   10 �جلمعة  ي�م 
هائل  �ندلع حريق  �إثر  مربيته خمتنقني  وكذلك  و�سقيقته،  �لفقي 

بال�سقة �لتي يقيم بها.

ولد يف �لقاهرة عام 1921، وتخرج من �لكلية �حلربية 1939، ومن 
كلية �أركان �حلرب 1945–1948، حاز دبل�م �ل�سحافة من 
كلية �لآد�ب، جامعة ف�ؤ�د �لأول 1951، ودكت�ر�ه يف �لآد�ب من 

جامعة �ل�س�رب�ن بباري�س 1960.
جملة  حترير  ورئي�س  �مل�سلحة،  بالق��ت  �سابطا  وعمل 
ا بال�سفارة �مل�سرية  �لتحرير 1952 – 1953، وملحقا ع�سكريًّ
يف ب�ن ، ثم باري�س ومدريد 1953–1956، ، ثم �سفري� مل�سر 
يف روما 1957 -1958، ووزير� للثقافة و�لإر�ساد �لق�مي 1958 
و�لعل�م  و�لآد�ب  للفن�ن  �لأعلى  للمجل�س  ورئي�سا   ،1962  –

�لأهلي  �لبنك  �إد�رة  ملجل�س  ورئي�سا  1962و1966–1970،  �لجتماعية 
 1966 �لثقافة  ووزير  �ل�زر�ء  رئي�س  ونائب   ،1966  –1962 �مل�سري 
– 1967، ووزير� للثقاف�ة 1967 – 1970، ونائب رئي�س �للجنة �لدولية 
لرئي�س �جلمه�رية  وم�ساعد�   ،1977 – �لبندقية 1967  لإنقاذ مدينة 
فر�ن�س  دو  بالك�ليج  ز�ئر�  و�أ�ستاذ�   ،1972-1970 �لثقافية  لل�س�ؤون 
بالأكادميية  �نتخب زميال مر��سال  �لفن( 1973، كما  بباري�س )تاريخ 
�ل�ست�سارية  �لثقافة  للجنة  رئي�سا  و�نتخب   ،1975 �مللكية  �لربيطانية 

مبعهد �لعامل �لعربي بباري�س 1990- 1993.

�لتنفيذي  �نتمى لها ، فقد كان ع�س�� يف �ملجل�س  �لتي  �لهيئات  �أما 
ملنظمة �لي�ن�سك� بباري�س 1962 – 1970، ع�س� جمل�س 
�مللكي  �ملجمع  وع�س�� عامال يف   ،1966 – �لأمة 1964 
لبح�ث �حل�سارة �لإ�سالمية )ماآب( ، م�ؤ�س�سة �آل �لبيت 

.1994
و�أما �جل��ئز و�لأو�سمة �لتي حازها فقد حاز �جلائزة 
�لأوىل يف م�سابقة فاروق �لأول �لع�سكرية، وو�سام �لفن�ن 
دونري  �للجي�ن  وو�سام   ،1965 عام  �لفرن�سي،  و�لآد�ب 
)و�سام ج�قة �ل�سرف( �لفرن�سي بدرجة ك�ماندور، عام 
1968، و�مليد�لية �لف�سية للي�ن�سك� تت�يجا لإنقاذ معبدي �أب� �سمبل و�آثار 
�لن�بة، عام 1968، و�مليد�لية �لذهبية للي�ن�سك� جله�ده من �أجل �إنقاذ 
معابد فيلة و�آثار �لن�بة، عام 1970، وجائزة �لدولة �لتقديرية يف �لفن�ن 
من �ملجل�س �لأعلى للثقافة، عام 1987، و�لدكت�ر�ه �لفخرية يف �لعل�م 
�لإن�سانية من �جلامعة �لأمريكية بالقاهرة، عام 1995، وجائزة مبارك 

يف �لفن�ن من �ملجل�س �لأعلى للثقافة، عام 2002.
ويذكر �أنه �أخ� عامل �لنف�س �أحمد عكا�سة . وكانت وفاة �لدكت�ر ثروت 

عكا�سة يف  27 من فرب�ير 2012.

الدكتور ثروت عكاشة

أعالم رحلوا
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االرشفة االلكترونية

منذ فجر �لتاريخ �أح�س �لإن�سان بحاجة ما�سة �إىل ت�ثيق �لأحد�ث 
�لتي مر به���ا �إثباتًا لدوره يف �مل�ساركة و�سن���ع تلك �لأحد�ث وتاأثريه 

عليها، ول�ل عملية �لت�ثيق �لتي قام بها �لإن�سان على 
مر �لع�س�ر ملا ��ستطعنا �أن نتعرف على �حل�سار�ت 

�ملختلفة �ل�سابقة وملا و�سلت �إلينا �أخبارهم.
�إذ� كان���ت �ل�ثائ���ق ت���الزم �لف���رد م���ن ولدت���ه 
و�بت���د�ًء م���ن �أول وثيق���ة يحتف���ظ به���ا )�سه���ادة 
�ملي���الد(، فاإن �ل�ثائق تبد�أ على م�ست�ى �مل�ؤ�س�سات 
حتى قب���ل ولدتها، ولذل���ك فاإن �ل�ثائ���ق مبختلف 
�أ�سكاله���ا و�أل��نه���ا تكت�سب �أهمية خا�س���ة بالن�سبة 
للم�ؤ�س�س���ات،  فه���ي كيانه���ا ووج�ده���ا وذ�كرته���ا 

وتاريخه���ا. ول يخفى على �أحد تز�يد �أهمي���ة �ملعل�مات و�ل�ثائق يف 
ع�سر �ملعل�مات، ولذلك ل بد من حفظ �ملعل�مات و�ل�ثائق بطريقة 
ت�سه���ل �حل�س�ل عليها عند حاجتها وطلبها.  ويعد ت�فر �ملعل�مة  �أو 
�ل�ثيق���ة يف وقت حاجتها من �لأم�ر �ملهم���ة يف ت�سيري عمل �مل�ؤ�س�سة 

�س��ء من �أجل �تخاذ �لقر�ر �أو من �أجل �إبر�زها لطرٍف �آخر.
و�لأر�سي���ف ه� جمم�عة �ل�ثائ���ق �ملتعلقة باأعمال �أي جهاز �إد�ري 
�أو ف���رد  و حتفظ بطرق خا�س���ة لغر�س �سيانته���ا و�ملحافظة عليها 

بحيث ميكن �لرج�ع �إليها ب�سه�لة عند �حلاجة.
اأهمية  الأر�سيــف : 

ل���كل جه���اٍز حك�م���ي �و خا�س هدٌف حم���دد ي�سع���ى �إىل حتقيقه 
م���ن خالل �لأن�سطة �لت���ي  ميار�سها، وتنتج ع���ن  ممار�سة �لأجهزة 
لأن�سطتها �لي�مية كمية هائلة م���ن �لبيانات و�ملعل�مات حمملة على 
و�سائ���ط ت�سجيل �ملعل�م���ات �ملختلفة ، وه���ذه �لبيان���ات و�ملعل�مات 
�إذ� مل متت���د �إليها �ليد و�لعقل بالتنظي���م و�لرتتيب �ست�سبح عدمية 
�جل���دوى و�لفائدة . ول ي�ستطيع �أحد �أن ينك���ر �أهمية �إمد�د �لإد�رة 
بالبيان���ات و�ملعل�م���ات �لالزم���ة بال�س����رة  �ل�سحيح���ة يف �ل�ق���ت 
�ملنا�سب، وبالقدر �لكايف ؛  �إذ �إن ذلك ي�ساعدها على �إجناز مهامها 

يف �سه�لة وي�سر.
�أهمية ت�فر �ملعل�مات �ل�سحيحة لالإد�رة يف �ل�قت �ملنا�سب

امل�سكالت التي تواجه الأر�ســــيف
مم���ا ل �س�ك فيه �أن �لتط�ر �ل�سريع �سم���ل جميع ميادين �حلياة، 
و�لنم���� �لكب���ري طال كاف���ة �مل�ؤ�س�س���ات �لإد�رية، 
وم��كب���ة ه���ذ�  �لتط����ر وه���ذ� �لنم� �أم���ر ترتب 
علي���ه زيادة ر�سيد كل م�ؤ�س�سة من �ل�ثائق ب�سكل 
ملح����ظ. ولع���دم ت�فر �لتنظي���م �لإد�ري �ل�سليم 
لن�ساطات �لأر�سيف يف غالبية �مل�ؤ�س�سات ، ولعدم 
ت�ف���ر �لعن�سر �لب�سري �مل���درب ، فقد �أدى ذلك 
بطبيعة �حلال �إىل عدم وج�د تنظيم �س��ليم  مل��د 

�لأر�سيف، ومن مظاهر ذلك ما ياأتي : 
ع���دم ت�ف���ر خط���ة ت�سني���ف وترمي���ز �سليمة   .1

و�ساملة مل��د �لأر�سيف �خلا�سة بكل م�ؤ�س�سة.
عدم وج�د فهار�س علمية �سليمة لال�سرتجاع.  .2

�س�ء عملية �حلف���ظ وتكد�س وت�سخم �لأر�سيف د�خل �ل�حد�ت   .3
�لإد�رية يف كل م�ؤ�س�سة.

ول �ســبيــل للنهو�ــس بهذا الن�ساط املهــم يف كل موؤ�س�سة 
الو�ســائــل  باتبــاع  اإل  امل�ســــكالت  تلــك  علــى  والق�ســاء 

الآتية:

املــراجــع :  م�قع �ملجل����س �لدوىل لالأر�س�ي���ف،  �إد�رة  وتنظيم 
�ملحف�ظات - �إبر�هيم �سحاته، �إد�رة وت�ثيق.

�ملعل�م���ات �لأر�سيفي���ة : ج��نبها �لنظري���ة و �لتطبيقية-   �سباح 
رحيمة.   

األرشـــيف : المشاكل  والحلول المقترحة
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اأحمد عثمان - ق�سم املكتباتمتابعة تنفيذ الخطط ، وتقويم األخطاء



�0

أرجوزة في القواعد الفقهية 

أرجوزة العقود الحسان 
في قواعد مذهب النعمان

�ملركز  �أخبار  ن�سرة  من  و�لأربعني  �ل�سابع  �لعدد  يف  ن�سرنا 
م�سائل  طبقات  ببيان  �لأحباب  »�إحتاف  بعن��ن  �أرج�زة 
�لأ�سحاب«، وهي �أرج�زة م�ستلة من كتاب �سمط �لف��ئد ، لأحمد 
 ، �مل�سري   ، �لدين  �سهاب   ، �حلم�ي  �حل�سيني  مكي  حممد  �بن 
�حلنفي )ت 1098ه�(، ويف هذ� �لعدد �خرتنا �أرج�زة �أخرى من 

�ل�سمط. ذلك 
مذهب  ق��عد  يف  �حل�سان  »�لعق�د  عن��نها  �لأرج�زة  هذه 
�بن  ذكرها  �لتي  �لق��عد  من  �حلم�ي  نظمها  وقد  �لنعمان«، 
�لق��عد  وجمم�ع   ، و�لنظائر«  »�لأ�سباه  �مل�سه�ر  كتابه  يف  جنيم 
�أوردها  كما  نذكرها  و�س�ف  فقهية،  قاعدة  وع�سرون  خم�س 
و�سرح  نف�سها.  بالأرقام  �لأرج�زة  بعد  كتابه،  يف  جنيم  �بن 
�سرح  يف  و�ملرجان  �لدرر  »فر�ئد  �سماه  بكتاب  �أرج�زته  �لناظم 
باجلامعة  جامعية  ر�سالة  يف  �ل�سرح  ق  وُحقِّ �حل�سان«،  �لعق�د 

�لإ�سالمية.

األرجوزة: 
ْل���ِك �ل�سِّ درَّ  ���م  نظَّ م���ن  مك���ييق����ل  ْب���ُن  �أحم���ُد  �حل�سن���يُّ 
�لنف�����سُ�أح���قُّ م���ا ِزيَن���ْت ب���ه �لطرو�ُس ب���ه  حق���ًا  َف���ْت  و�ُسرِّ
�ل�سر�ئع���ا ع  �َس���رَّ �إل���ٍه  ل)1( �لديَن �حلنيف �لبارعاحم���ُد  وف�سَّ
ُزَلف���ا و�ل�س���الم  �ل�س���الة  و�سرف���اث���م  رفع���ة  �ل���دو�م  م���دى 
�ملحام���ِد ذي  �هلل  نب���ي  �لأماج���ِدعل���ى  و�سحب���ه  و�آل���ه 
ق��ع���د� لدين���ه  �سّي���دو�  حمام���د�م���ن  ملج���ده  �س�����  و�أ�سَّ
وفاح ع���رف �لن���د و�لِكباِء)2(ما �ف���رتَّ ثغ���ر �لرو�س���ة �لغناِء
�سبط �لق��عد �لتي حازت غرْروبعد فاملق�س�د من نظم �لدرْر
�لنعم���اِنيف مذه���ب �لإمام ذي �لعرفاِن �ملعظ���ِم  �إماِمن���ا 
نيوْه���ي �لت���ي بجمعها حق���ا ُعني �بن جنيَم �لع���امِل �لفرِد �ل�سَّ
ْم���َن �لكتاِب �لع���ادِم �لنظرِي �لتحري���ِر�سِ ل���ذروِة  �ملرتق���ي 
ب���ه �لأ�سب���اَه و�لنظائر� �ل�ُم�ْهِدي���اِت من �س���الل حائر��أعن���ي 
ه���ا لَت�ْسُه���ال على �ل���ذي يروم حفظ���ًا َعِجال�أحبب���ُت نظ���َم ُدرِّ
�خلتام���ا يح�س���ُن  رب���ي  دو�م���او�هلُل  وج����ِده  ���ه  مبنِّ
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النوع األول من القواعد في القواعد الكلية، وهي:
نقل�����)1( لي�س �لث��ب للعباد يح�سُل ق���د  كم���ا  بني���ة  �إل 
قا�س���ِد)2(كذل���ك �لأم����ر باملقا�س���ِد ب���كلِّ  �لظ���نَّ  فاأح�س���ِن 
�إذ� ط���ر� علي���ه �س���كٌّ فاقت���ِف)3(كذ� �ليقني ل يزول فاعرِف
ُي���ز�ل ك���ْن خبري�)4(وجتل���ُب �مل�سق���ُة �لتي�س���ري� )5(و�س���رٌر 
مْت حتقيقا ق���ْد ف���اَح َع���ْرُف ِم�ْسِكه���ا َفتيقا)6(وعادٌة ق���ْد ُحكِّ

النوع الثاني من القواعد في قواعد كلية يتخرج عليها 
ما ال ينحصر من الصور الجزئية وهي تسع  عشرة:

�����)7(ولي�َس �لجتهاد حقاًّ ُينق�ُس َق�سُ كم���ا  ِمثُل���ُه  بالجته���اد 
فالغالب �حل���ر�م حْتمًا فا�سمعا)8(�إِن �حلالل و�حلر�م �جتمعا
َت���ْب)9(وُيكره �لإيثار حقا يف �لُقَرْب مب���ا ب���ه يك����ن �إح���ر�ز �لرُّ
تب���ِغ عِن �لدي���ِن �لق����مِي َمْعِدل)10(وتاب���ٌع يك����ن تابع���ًا ف���ال
ُين���اُط بال�سال���ح يف �لق�ساي���ا)11(َت�سّرُف �لإماِم يف �لرعايا
�ْب�هاِت و�آِت)12(وُتْدَر�أُ �حلدوُد بال�سُّ �أخ���ي  ي���ا  ما����سٍ  كلِّ  يف 
رج�����ُل)13(و�حُل����رُّ حتت �لَيِد لي�َس يدخُل ي����ا  �سه����ريٌة  قاع���دٌة 
ولي�َس يف �ملق�س�ِد ُخْلٌف ُي�عتقْد)14(�إْن يجتمْع �أمر�ن و�جلن�ُس �حتْد

�لتد�خ���ُل بي�ن�ه�م���ا  ���ا فا�ستمْع ي���ا فا�سُلفغ�الب���ًا  يك����ن حقًّ
للكالِم �لإْعم���اُل  �ملق���اِم)15(كذل���ك  �لإهم���ال يف  م���ن  �أوىل 
���ا ممكنا �إذ� �نتفى �لإم���كاُن �أَْه�ِمْل َعَلنامت���ى يك����ن ذ�ك حقًّ
�مل�ع���اين)16(كذل���ك �خَلر�ُج بال�سماِن �س��ه����ريُة  قاع����دٌة 
َم�ْع����ُه ُمع���اٌد ي����ا �أويل �لألب���اِب)17(�إِن �ل�س����ؤ�ُل تاِب�ُع �جل��ِب
ّحْت ب���ه �لنُّ�ق�ُل)18(ل�ساكٍت ل ُين�سب �ل�َم�ق�ُل �س�ى �ل���ذي �سَ
ٌل للنفِل �قِل)19(و�لفر�ُس حْتمًا فا�سِ �س����ى م�سائ���ٍل �أََت����ْت يف �لنَّ
ما فلتعلم���ا)20(وكلُّ �َسْيٍء �أَْخُذُه قْد ُحرِّ �إعط���اوؤه  فمثُل���ُه 
ع�ق���ب باحلرم���ان ث���م َم�ْق�ت���ِه)21(م�ستعجٌل بال�سيء قبل وقتِه
�أْق��ى �ْق�ى)22(وليٌة لها خ�س��ٌس  من �لتي عّم���ْت، ُهِديَت �لتَّ
خط���ا)23(و�لظنُّ �إْن يظهْر بِه ن�ُع خطا حق���ا  ل���ه  فم���ا  فاألِغ���ِه 
ي حت���رِز)24(وذكُر بع�ِس عادِم �لَتَجزِّ ب���ال  كل���ه  كذك���ر 
���ٍب معا َت�َسبُّ �أ�سْف مل���ن با�سر حكم���ًا و�سعى)25(مبا�س���ر وذو 
ه���د�ين �ل���ذي  هلل  �ملب���اينو�حلم���د  ذي  درِّ  ن���رث  لنظ���م 
و�ل�س���الم �ل�س���الة  �خلت���امو�أف�س���ل  يف  �هلل  نب���ي  عل���ى 
�لهم���ْم ذوي  و�سحب���ه  ما �فرت َث�ْغُر �ل�سبح عْن َل�َمى �لظلمو�آل���ه 

القواعد الفقهية كما ذكرها ابن نجيم في األشباه 
والنظائر:

1 – ل ث��ب �إل بنية.
2 – �لأم�ر مبقا�سدها.

3 – �ليقني ل يزول بال�سك.
4 – �مل�سقة جتلب �لتي�سري.

5 – �ل�سرر يز�ل.
6 – �لعادة ُم�حّكمة.

7 – �لجتهاد ل ينق�س مبثله.
8 – �إذ� �جتمع �حلالل و�حلر�م غلب �حلر�م على �حلالل.

9 – هل يكره �لإيثار بالقرب؟
10 – �لتابع تابع.

11 – ت�سرف �لإمام على �لرعية من�ط بامل�سلحة.
12 – �حلدود تدر�أ بال�سبهات.

13 – �حلر ل يدخل حتت �ليد.
14 – �إذ� �جتمع �أمر�ن من جن�س و�حد ، ومل يختلف مق�س�دهما، 

دخل �أحدهما يف �لآخر غالبًا.
15 – �إعمال �لكالم �أوىل من �إهماله متى �أمكن و�إل �أهمل.

16 – �خلر�ج بال�سمان.
17 – �ل�س�ؤ�ل معاد يف �جل��ب.

18 – ل ين�سب ل�ساكت ق�ل.
19 – �لفر�س �أف�سل من �لنفل �إل يف م�سائل.

20 – ما ُحرم �أخذه ُحرم �إعطاوؤه �إل يف م�سائل.
21 – من ��ستعجل �ل�سيء قبل �أو�نه ع�قب بحرمانه.

22 – �ل�لية �خلا�سة �أق�ى من �ل�لية �لعامة.
23 – ل عربة بالظن �لبنّي خط�ؤه.

24 – ذكر بع�س ما ل يتجز�أ كذكر كله.
25 – �إذ� �جتمع �ملبا�سر و�ملت�سبب �أ�سيف �حلكم �إىل �ملبا�سر.

---------------------------------------
احلوا�سي

��ل. 1- لعلها وف�سّ
2- �لِكباء ع�د �لبخ�ر �أو �سرب منه.

أرجوزة في القواعد الفقهية 

اإعداد: با�سل حممد - العالقات العامة



�2

" مبعنى  " �أب�  �لأول  تتك�ن من مقطعني،  : كلمة  – �أب�ظبي   1
"ذو" ، و�لآخر "ظبي" من �لظبي، وه� �لغز�ل، �أي �أنها "ذو ظبي" 
�أو  قريب  من  بالظبي  عالقة  له  �ل�سم  هذ�  �إن  ظبي".  "ذ�ت  �أو 

بعيد، �س��ء �أ�سمي على �لظبي ت�سبيهًا �أم و�قعًا وحقيقة .
�أن  قبل  �سغار �جلر�د  " وه�  َدَبى   / " دبا  ت�سغري   : دبي   -  2
ياألفه  بالدهناء  "م��سع لني   - �للغة  �أهل  وُدَبي - كما قال  يطري، 
ي�سطر  �لذي  �خل�ر  من  �أنه  يق�ل  �آخر  ر�أي  وهناك  �جلر�د". 

�ملدينة �إىل �سطرين .
�أق�سى  يف  وق�عها  من  �ل�سارقة  ��سم  ��ستق   : �ل�سارقة   -  3
�ل�سرق من �لإمار�ت �لتي كانت معروفة يف قدمي �لزمان . ورمبا 
�لفعل  من  بدًل   " �سرق   " �لثالثي  �لفعل  من  فاعل  ��سم  تك�ن 
بدًل  �ل�سارقة  فقال��   ، �ل�سروق  على  " للدللة  " �أ�سرق  �لرباعي 

من �ملُ�سرقة .
 ، �لعربية  �لعجمان  لقبيلة  ن�سبة  �سميت عجمان   : – عجمان   4

و�أحدهم عجماين ، وبالعامية تنطق " عيمان " .
5 – �أم �لقي�ين : ت�سميتها تع�د يف �لأ�سل �إىل "�أم �لق�تني" لأن 

�أيام �حلروب  م�قعها كان نقطة جتمع لل�حد�ت �لربية و�لبحرية 
�لعربية �لربتغالية . ورمبا تك�ن كلمة "قي�ين" تع�د للجذر "ق�ن" 

�لذي �نطلق من معاين �حلديد .
�ل�سم  بهذ�  ماء  جدول  من  ��سمها  ��ستق  وقد   : – �لفجرية   6
عند حافة �جلبال . ويذهب �سكان �ملنطقة �إىل ��ستقاق �ل�سم من 
��ستقاقه من )�لُفجَرة(  ، ورمبا كان  �لفجر  �ل�سم�س وقت  �إ�سر�ق 

�أي منفجر �ملاء من �حل��س .
�مل�سادر  �لإمارة ما ذكرته  ت�سمية  : ورد يف  – ر�أ�س �خليمة   7
�لتاريخية من �أنه يع�د �إىل ع�سر �ل�سيخ رحمة بن مطر �لقا�سمي 
ر�أ�س  قندياًل على  �أو  فنارً�  ي�سعل  كان  19 ( حيث  �ل� )  �لقرن  يف 

خيمته على �أحد �جلبال ليهتدي بن�ره �ملجاهدون يف �لبحر .
---------------------------------

ماأخوذة من كتاب : 1 – االأ�صول التاريخية الأ�صماء املوا�صع 
يف دولة االإمارات الأحمد حممد عبيد .

2 – مو�صوعة االإمارات لالأوائل واالأرقام القيا�صية لعبد اهلل 
ابن جا�صم املطريي والزين عبد اهلل الزبري املليح.

استراحة

اإلمارات السبع وما تعنيه أسماؤها

من عجائب المصنفين
�أعتذر- عزيزي �لقارئ- �إن كنت �ساأقتحم بك غمار هذه �لأ�سطر دون 
تقدمات ول )مقبالت!!(، وما يح�جك �إىل �ملقبالت و )�ل�جبة( خفيفة! 
فما هي �إّل نتٌف طريفة، وعجائب لطيفة من �أح��ل �مل�سنفني وم�سنفاتهم، 
�آتيك بها على غري ن�سق، ودون تعليق �أو تغليق، فح�سبك منها �لعربة تارة، 

و�لطرفة �أخرى.. وهيا بنا �إىل �سيٍء من عجائب �مل�سنفني...
• �إبر�هيم بن �سعيد �ملن�يف )1195ه�( رمبا �سرع يف كتابة �س�رة 
ول  كتابته  يف  يغلط  فال  بقدرها  �أخرى  �س�رة  يتل�  وه�  �لقر�آن  من 

قر�ءته حتى تتما معًا!
• �أب� ي��سف �لقزويني �ملعتزيل )488ه�( جمع كتابًا يف �لتف�سري 
�ل�سياطني  تتل�  ما  "و�تبع��  �آية  و�أفرد جملدة يف  بلغ )500( جملد 
على ملك �سليمان.." فذكر فيه �ل�سحرة و�ملل�ك �لذين نفق عليهم 

�ل�سحر وتاأثري�ته و�أن��عه.
وي�ؤلف  �لنهار  يف  كلمة  �آلف  ع�سرة  ميلي  كان  �ستانلي  �إيرل   •
كتابًا  و�ألف )140(  نف�سه،  �ل�قت  �سبعة كتب يف  مب�ساعدة معاونيه 

بيع منها ملي�ن ن�سخة.
�أمتت )600( ق�سة لالأطفال منها )59( يف �سنة  • د�ريل ووترز 

و�حدة، وترجمت ق�س�سها �إىل )28( لغة!
بعن��ن  مطب�عة  �لعامل  يف  رو�ية  �أكرب  كاتب  رومان  ج�ل   •

�لطيبة" تقع يف )27( جملدً�. �لنية  "�لرجال ذوو 

من  تاألفت  جملد   )100( ط�ًل  تبلغ  ق�سيدة  نظم  رود�جي   •
�ل�سالمة  ن�ساأل �هلل  تدور ح�ل مباهج �خلمرة،  بيت   )1300000(

و�لعافية!
• �ألف علماء �ل�سني يف �لقرن �خلام�س ع�سر �مليالدي م��س�عة 

تتاألف من )11095( جملد.
م�سرحية من ثالثة ف�س�ل يف �سنة  خم�سني  كتب  دول  ماري   •
و�حدة وكتب يف ي�م و�حد فقط ثالث م�سرحيات و�أخرجها بنف�سه 

يف ثالثة م�سارح خمتلفة يف �لي�م نف�سه!!
وه�  �لن�سر  عامل  عرفه  كتاب  �أكرب  �ألف  ك�كي�سي  هاناوي   •
"غ�ن�س� روك�" يتاألف من )2820( جملدً� كانت ذ�كرته من �لقدرة 
ط��ل  جمعها  خمط�طة   )400000( حمت�يات  يحفظ  �أنه  بحيث 

حياته ومن هذه �ملخط�طات ما مل يقر�أ عليه �س�ى مرة و�حدة!
م�سيجة" يبلغ  زه�ر  "حديقة  عن��نه  �لعامل  يف  كتاب  • �أ�سغر 

قيا�سه 13×9ملم ويت�سمن 42 �سفحة!
عزيزي �لقارئ ل� ف�سحت لقلمي لطال لعينيك بني �أ�سطر مقالتي 
ثمة  فاإن  و�إل  ��سُتثقل،  ��سرت�سل  ومن  �أمل،  �أطال  من  لكن  �ملقام، 
�أحيلك  �لت�سنيف"  من  "�ملكرثين  ح�ل  عجيبة  وحقائق  �أرقامًا 
ففيها  فانظرها  ي��سف  خري  ملحمد  �لعن��ن  بهذ�  ر�سالة  �إىل  فيها 

�لعجائب!!

خديجة حافظ - الرتاث الوطني



شاعر من اإلمارات 

خليفة بن مترف الجابري

ه� �ل�ساعر خليفة بن حممد بن مرتف �جلابري ، ولد يف منطقة ) هيلي ( �لتي تقع يف مدينة �لعني يف �سنة 1940م ، بد�أ يف 
نظم �ل�سعر وه� �بن �ثني ع�سر عامًا. عمل مدربًا ع�سكريًا يف مع�سكر �ل�سارقة ثم �نتقل �إىل منطقة �ملنامة و��ستمر هناك حتى 
عام 1967م، وفيها ح�سل على و�سام �ل�سرف من �مللكة �إليز�بيث ملكة بريطانيا. �نتقل بعد ذلك للعمل يف �سرطة �أب�ظبي حتى 
عام 1998م وفيها ح�سل على و�سام �خلدمة �ملخل�سة من �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان، ثم �أ�سبح م�سمرً� لإبل �ل�سيخ ز�يد 
�بن �سلطان �آل نهيان. ت�يف يف �سنة 2006م، كتب يف خمتلف �لأغر��س �ل�سعرية، ل�حظ عليه حمافظته على خ�س��سية �للهجة 

�لإمار�تية �لنابعة من �لبد�وة و�لأ�سالة. �رتبط ��سمه بالأغنية �ل�سعبية �لإمار�تية. ومن ق�سائده �ملعروفة: 

قصيدة البر والمزيون

واملزيـــون الـــر  واالأوطـــاناأحـــب  البـــدو  اأحـــب 
يـــدرون ال  قبـــل  اجلـــريانواحبـــك  وال  واهلـــك  هلـــي 
املخـــزون العـــذري  وال�صـــريانواحـــب  الـــدم  مبجـــرى 
عـــون واملحبـــة  ولهـــانواحبـــك  عا�صـــق  حمـــب 
لعيـــون نظـــر  تطلـــب  �صـــفطانولـــو  منيـــه  عطيتـــك 
ي�صـــرون لـــو  الـــروح  الزعـــالنبابيـــع  خاطـــر  ونر�صـــي 
امل�صـــنون يـــا  البعـــد  والهجـــرانحـــرام  ال�صـــد  حـــرام 
املفتـــون وارحـــم  حـــريانتعطـــف  هـــامي  بحبـــك 
ا�صـــجون مريـــح  انتـــه  طوفـــانتبـــات  بهـــا  ا�صـــجوين  وانـــا 
لعيـــون غم�صـــة  مـــن  بـــانيلـــي  حربنـــا  ونومـــي  اأنـــا 
امل�صـــنون هاجمنـــي  ال�صـــانيلـــي  بـــرد  عنـــده  فمـــن 
املامـــون علـــى  اهلل  عدنـــانو�صـــلى  ن�صـــل  مـــن  حممـــد 

ماأخوذة من كتاب خم�سون �ساعرًا من الإمارات ل�سلطان العميمي 

خديجة حافظ-الرتاث الوطني



جديد المركز 
مكتبة النخلة 

 
تعنى  جديدة  ز�وية  �ل�طني  �لرت�ث  ق�سم  يف  �أن�سئت 
بالكتب و�لدر��سات �لتي تناولت �لنخلة من �جل��نب �لعلمية 
وكيفية  و�آفاتها  زر�عتها  حيث  من   ، و�لأدبية  و�لقت�سادية 
فيه  وردت  وما   ، منها  ت�سنع  �لتي  و�ملنتجات   ، بها  �لعناية 
�لثمانني  على  يزيد  ما  �ملكتبة  ت�سم   . ونرث  �سعر  من  �لنخلة 
�أ�سجار  كتاب  ومنها  ؛  و�لإجنليزية  �لعربية  باللغتني  كتابًا 
نخيل �لتمر : من و�قع دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وكتاب 
و  علميا  و  �أدبيا   : �لعربية  �لنخلة  وكتاب  �لتم�ر،  من  وليمة 
�لتي   ) �ملباركة  �ل�سجرة   ( دورية  �إىل  �إ�سافة   . �قت�ساديا 

�لنخيل. ب�س�ؤون  تخت�س 

خمطوطات يف الرتاجم
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