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ف�شائل  يف   لاأ ما  معجم  كتاب  حديثا  املركز  اأ�شدر          
نا�شبة   وذل  ...  وفل�شط والقد�ض  الأق�شى  امل�شجد  وتاريخ 

اختيار القد�ض عا�شمة للثقافة العربية 2009.
        وقد جاء يف تقد  اأ.د �شامي مكي العا  هذا الكتاب 
 فل�شط عن  وامل�ؤلفات  املخط�طات  ل�شتق�شاء  جادة  حماولة 
وعن   والإ�شالم العروبة  ودار  الأنبياء  مث�ى  اأ�شرها(.   ا  ف(
 رما الو القبلت عا�شمتها القد�ض وامل�شجد الأق�شى اأو
اأح�شن  وقد   ... و�شلم   علي  ا �شلى   ا  �ر�ش اإ�شراء  وم�طن 
اأوائل  تاألي هذا الكتاب حي بداأ من  التدرج بت�اريخ  امل�ؤل يف 
املقد�ض(  بيت   �فت( الأو الكتاب  الهجري فكان   الثال القرن 
 شنة 206ه� لأبي حذيفة البخاري املت�فى يف بداية القرن الثال
 اإ ال�شريفة  النب�ية  الرابع ع�شر من الهجرة  القرن  وتدرج حتى 

  . 1948م515 امل�اف 1367ه77 يف نكبة فل�شط
وقد كانت اأعداد امل�ؤلفات ح�شب القرون على النح� الآتي

 

  

فهر�شا  الكتاب  اآخر  يف  و�شع   اأن  امل�ؤل �شنيع  جميل  ومن 
بعناوين الكتب ال�اردة وفهر�شا للم�ؤلف وفهر�شا للمخط�طات 
املت�فرة يف مركز جمعة املاجد والتي بل عددها  62ط�طة يف 

156 ن�شخة وختم بفهر�ض امل�شادر واملراجع.
 �يق كما  فه�  الكتاب،  تأليف  على  الباعث   وأما 
القد�ض  ف�شائل  عن  امل�ؤلفة  الكتب  جمع  فكرة  ترجع   امل�ؤل
– م�ؤ�ش�ض   ا  حف– املاجد  جمعة  ال�شيد   معا اهتمام   اإ
 ملعرفة ما يف مركز بدبي مركز جمعة املاجد للثقافة والرتا
من  طلب   حي  ال�شري بالقد�ض  �شلة  ذات  ط�طات  من 
رئي�ض ق�شم املخط�طات الأ�شتاذ حا ال�شامن –حف ا- يف 
ط�طات  من  الق�شم   يقتني ا   مف�شال بيانا  2004م  اأوا�شط 
اأ�شتاذنا   بذل وكلفني   ح�ل وما   ال�شري القد�ض  عن  م�ؤلفة 
 21 ا�شيلة  فكانت   بذل قائمة  وقدمت  فجمعت   الفا�شل

عن�انا يف 46 ن�شخة.
 ذ راأيت عددا كبريا ون�شخا كثرية يف مكتبات العاوحين        
 ذل بت�شجيل   علي فاأ�شار   الفا�شل لالأ�شتاذ   ذل وذكرت 
وزيارة  الراحة  فرتات  من  م�شتفيدا  فراغي  اأوقات  يف   ب فقمت 
املكتبات حتى اجتمع لدي خال خم�ض �شن�ات ما جتدون يف هذا 

.الكتاب

معجم ما ألف في فضائل وتاريخ 
المسجد األقصى والقدس 

وفلسطين ومدنها من القرن 
الثالث الهجري إلى نكبة فلسطين

 سنة ١٣٦٧هـ- ١٩٤٨م.
إعداد : شهاب اهللا بهادر
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بين غياب الحضور .. وحضور الغياب

للائب عن ا�ش�ر يف م�شهد ل  الياب  اإن الرحيل ب�شمت ه� �شمة ح�ش�ر 
يقدر من ا�ش�ر اإل الياب ول ي�شتدعي من ذاكرة الياب اإل ح�ش�ر م�شهد تعداد 
يعج  وفل�شفة ح�ش�ر يف م�شهد  الائب   نايا تذكرها رو  يب بي التي  املناقب 

.وطريق عن ح�ش�ر نهج ائببال
نربا�ض      من  يهدي  معلم  اإل  وا�ش�ر  الياب  لفل�شفة   شب� من  فهم  وما 
 يابقدار ح�ش�ر ال يب اإلح�ش�ر الفكرة اإن الفكر ل ي ش�ر ملن غابت عن�ا
ومن م فاإن غياب ا�ش�ر ه� ح�ش�ر الياب ملن غاب عن الطري ل ملن ح�شر 
 غر�ش فكر   خال من   ..  ترك  مريا من   خل ا  حا�شر  ه�  فالائب   غياب
الياب كل هذا  يف غائب ح�شروا يف غياب ح�ش�ر وهل ي�شتدعي ح�ش�ر هذا 
الم��ض يف ح�شرة الياب  اأم ه� الهروب من ح�ش�ر م�شهد الياب وني عدم 

.ح�ش�ر
ا�ش�ر  عمر  من  �شهر  يف  والعلم  والثقافة  الأدب  اأعالم  من  �شتة  غياب  اإن 
الب�شري يدق ناق��ض خطر الياب يف اآفاق ح�ش�ر الائب ويدفعهم اإ ا�شتح�شار 

من غاب يف ح�شرة من ح�شر.
وما فقد الأمة لعلماء مثل عبد العيم الديب وعبد اميد طهماز وعز الدين 
اإبراهيم واأدباء مثل �شال الدين املنجد وخليفة التلي�شي واأحمد جابر عفي اإل 
تييب �ش�ر �شبط اإيقا الياب ردحا ط�يال من الزمن وح�ش�ر لياب ناأمل اأن 

ييب يف ح�ش�ر من تتلمذ على اأفكارهم.
عماء  فقد  بعم  ال�عي  غياب  غيابهم  م�شهد  يف  وح�شر   ه�ؤلء غاب  اأجل 
ر�شم�ا ح�ش�رهم يف ذاكرة الن�شيان وما ن�شيان الذاكرة لأمثالهم يف زحمة الياب 

.ياب عن النهج والطرياإل ح�ش�ر ال
اإن ال�شاحة الثقافية تف�ش الطري لائب يف زمن ا�ش�ر بحجة ح�ش�رهم 
الإعالمي وبري كالم ل يطي بح�ش�ر غياب عط�ض املعرفة ول يروي بح�ش�رهم 

عط�ض غياب العلم بياب العلماء والأدباء.
ل  ولكن   مربر غياب  يف  العذر  ا�ش�ر  م�شهد  عن   ائبلل د  ما  وكثريا 
نقبل اأعذار التييب ا�شرين يف القلب وال�جدان عن ا�ش�ر يف ذاكرة املكان 

والزمان.
يح�شد  نعمة  الت�ا�شع  وغياب   الأنا ح�ش�ر  زمن  يف  الياب  ح�ش�ر  يك�ن  وقد 
من يعي�ض زمن اا�شر فيها الائب ويعي�ض يف وجدان الائب اأك ا يعي�ض 

اا�شر.
النتاج قبل غياب  ت�شتبد بتكر ح�ش�ر  اأن  الياب يجب  التكر بعد  فثقافة 
يتجدد  معنى   للتكر ويبقى  ال�جدان  يف  حا�شرة  الائب  ح�شيلة  لتبقى  املنتج 
بيابهم. وما تكر الإعالم ليابهم بهذا املعنى اإل ح�ش�ر ما غاب عن اأذهاننا 

من ح�ش�رهم.
 ائب ل ي�شاأوال ح�ش�رهم اإل بال�شري يف دروب من غاب منهم ول يك�ن تكر
عن تكر ول عمن ح�شر تكر هذا الياب بل يكتفي ا قدم للحا�شرين ا 

يب من طرق يف دروبهم. وما غ غاب عن اأذهانهم من علم
بداية  اإل  غيابهم  وما   العلماء بياب  بل  العلم   بانتزا ييب  ل  ا�ش�ر  اإن 
الطري لياب العلم و�شيبقى هذا الياب م�شتمرا اإ اأن ير ا الأر�ض ومن 
تبقى من  اأبدا وعندئذ ل  الائب يف ح�شرة اا�شر  عليها حتى يجتمع جميع 

فل�شفة الياب وا�ش�ر اإل ح�ش�ر العمل ال�شال والعلم النافع.   
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موضوع العدد

ال�طنية  الأ�شد  مكتبة  مقر  يف  ال�ش�رية  الثقافة  وزارة  كرمت 
مركز  رئي�ض  املاجد  جمعة  ال�شيد  2010318م  اخلمي�ض  ي�م 
خدمة  يف   لإ�شهامات  تقديرا  والرتا للثقافة  املاجد  جمعة 

الرتا العربي عرب املركز. 
وكان املركز قدم م�ؤخرا ملكتبة الأ�شد يف اإطار العالقة املهنية 
ب املكتبة واملركز ربا متكامال ي�شم م�عة من الأجهزة 
الذي  ال�رق  ت�شنيع  وجهاز  املخط�طات  تعقيم  جهاز  بينها  من 
ل�شنع  اأخرى  واأجهزة   اأي�شا املخط�طات  لرتميم  ي�شتخدم 
من   وال�شح  ائ�ال  ف حراري  وتدعيم  ال�رق  عجينة 

التل لتحاف على �شكلها العام وجهاز لتني الكتب. 
 كلمت يف  اأغا  نع�شان  ريا�ض  الدكت�ر  الثقافة  وزير  واأ�شار 
خال حفل التكر اإ اأهمية ما قدم مركز جمعة املاجد من 
 دم ما  ان   وقا..الرتا  وحف والثقافة  للعلم  اإ�شهامات 
 اأ دون  لثاة  ول   ا دون  لد      ااد 
نع�شان  ولفت   .  سارا  سا�ال  ال ان  اا 
تاأ�شي�ض  �شبيل  يف  املاجد  جمعة  بذلها  التي  الإ�شهامات   اإ اأغا 
 العري على ترا وحماف وتاريخ شارت� ووا جيل مثق

 مق�شدا لتك�ن  واملكتبات  واجلامعات  للمدار�ض   دعم عرب 
والثقافة.  للعلم   لل�شاع

 ه� لكل مثق اعترب جمعة املاجد اأن هذا التكر من جانب
 فاا  اإ  داعيا للب�شرية   نفعا قدم  من  ولكل   ومبد  وعا

 .الإن�شا على املخط�طات العربية والرتا
على  وت�شري  �ش�رية  حذو  ذو  لأن  العربية   الدو دعا  كما 
البلد  اأنها  ول�شيما  العربية  اللة  على  حمافتها  يف  خطاها 

ال�حيد الذي يعتمدها يف التدري�ض يف كل املناهج. 
ون� املاجد بالتعاون القائم ب مكتبة الأ�شد ال�طنية ومركز 
 اأن�ش للثقافة والرتا وقا ل�ل مكتبة الأ�شد ملا  جمعة املاجد 

املركز. 
اإن   العايدي الدكت�ر علي  الأ�شد  من جانب قا مدير مكتبة 
والتميز  باملهنية  تت�شم  املاجد  ومركز جمعة  املكتبة   ب العالقة 
 ين�ض ما قدمت  اأن املركز اإ منذ بداية اإن�شاء املركز م�شريا
 هد خدمة  يف  ت�شهم  التي  بالأجهزة  دها  و�شار   ل املكتبة 
 الرتا  حف على  وامل�شاعدة  الثقافة  ن�شر  يف  املتمثل   اجلهت

الثقايف الإن�شا اأينما كان. 

جمعة الماجد في تكريم وزارة الثقافة السورية:

 لوال مكتبة األسد لما أنشئ المركز.
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موضوع العدد

نائب  العطار   ا الدكت�رة  ا�شتعر�شت  اأخرى  جهة  ومن 
و�شاحب  رئي�ض  املاجد  جمعة  ال�شيخ  مع  اجلمه�رية  رئي�ض 
مركز جمعة املاجد للثقافة والرتا بالإمارات العربية املتحدة 
ترميم   ا يف  ول�شيما  والرتاي  الثقايف  التعاون  عالقات 
والتاريخ   للرتا  حف من   ت�شكل ملا  واملخط�طات  الكتب 

الإن�شا وت�شهل اإتاحت لرواد العلم يف العا اأجمع. 
الثقايف  بالتعاون  اللقاء   خال العطار  الدكت�رة  ون�هت 
 وكذل املتحدة  العربية  والإمارات  �ش�رية   ب املتميز 
 ا يف  ال�طنية  الأ�شد  ومكتبة  املركز   ب املثمر  بالتعاون 
عليها   فاوا الهامة  القدة  واملخط�طات  الكتب  ترميم 
ال�رق الالزم لعمليات الرتميم والدورات  اإ �شناعة  اإ�شافة 

التدريبية يف هذا املجا الذي يتطلب جهدا و�شربا واإتقانا. 
التي  الن�شاطات  املاجد  جمعة  ال�شيخ  عر�ض   جانب من 
يق�م بها املركز يف ا ترميم املخط�طات واخلط�ات التي 

 العا والكتب يف  اإقامة مراكز ترميم املخط�طات  قطعها يف 
اإ�شافة  والإ�شالمي  العربي   العامل يف  مركزا   40 اأقام   حي
التي  اجلديدة  املخابر  مع  التعامل  على  الك�ادر  تدريب   اإ
املركز   ب التعاون  مل�شت�ى   ارتياح عن  معربا  املركز  ط�رها 
 ومكتبة الأ�شد التي كانت ركنا م�شاعدا يف عملية انطالق عمل

قبل عق�د. 

ولقاء مع نائبة رئيس الجمهورية 

صور من الزيارة

املاجد  ال�ش�ري جمعة  الإعالم  وزير   ال�شاب الإماراتي  الزراعة  وزير   اليم من 
وزير الإقت�شاد ال�شاب وزير الثقافة مفتي اجلمه�رية

 الثقافة وزير   املكتبة مدير   اليم من  الأ�شد.  مكتبة  يف  الرتميم  معمل   افتتا
رئي�ض ق�شم الرتميم باملركز جمعة املاجد

جمعة املاجد مع �شاحب البطة مار اأغناطي��ض الرابع زكا عي�ا�ض الأو بطريرك 
لل�شريان الأر�ذوك�ض اأنطاكية و�شائر امل�شرق 

الروم  بطريرك   هز الرابع  اأغناطي��ض  البطة  �شاحب  مع  املاجد  جمعة 
الأر�ذوك�ض لأنطاكية و�شائر امل�شرق
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دورات

اتفاقية بين مركز
 جمعة الماجد ومحاكم دبي 
 ا يف  اتفاقية  دبي  وحماكم  املاجد  جمعة  مركز  وقع 
التدريب وكان من ب بن�د التفاقية اإعطاء املحاكم للمركز 
 مها املحاكم يف قاعات املركزخم�ض مقاعد يف كل دورة تن
من  التدريبية  القاعة   تاج ما  كل  املركز  يقدم  اأن  على 

م�اد.
امل�ارد  اإدارة  مدير  كلداري  ال�احد  عبد  اأكد   جهت ومن 
امل�ؤ�ش�شات   ب الت�ا�شل  اأهمية  على  دبي  حاكم  الب�شرية 
 �وال��ش املعريف  التكامل   قي اإطار  يف  قطاعاتها  بكافة 
التطبيقية  العل�م  الت  يف  التميز  م�شت�يات  اأعلى   اإ
الب�شرية  امل�ارد  اإدارة  مدير  ت�قيع  اأناء   ذل جاء   ديثةا
املاجد  جمعة  مركز  مع  م�شرتكة  تعاون  اتفاقية  املحاكم  يف 
ق�شم  رئي�ض  �شربي  اأن�ض  بالدكت�ر   ثال  والرتا للثقافة 

العالقات العامة والإعالم. 
املت�ا�شل من املحاكم  ال�شعي  اإطار  وتاأتي هذ التفاقية يف 
يف ا�شتخدام كافة الإمكانات املتاحة لتط�ير ك�ادرها الب�شرية 
يقدمها  التي  واخلدمات   املراف من  ال�شتفادة   خال من 

املركز يف الربامج التدريبية.
ويف اأو تنفيذ لبن�د هذ التفاقية اأقيمت الأحد 21 فرباير 
ال�شع�دي  للمدرب  الإ�شرافية  املهارات  دورة  اأيام  الة  وملدة 
الأ�شتاذ عبد الرحمن رفيع يف قاعة التدريب باملركز وجاءت 
 الإ�شرا يف  مهارات   املتدرب لتك�شب  الربنامج  حماور 
ب�اجبات  وتعرفهم   بالإ�شرا والإدارة  القيادة   ب وتفرق 
 والإ�شرا  الإ�شرا اأ�شاليب  واأف�شل   امل�شر وم�ش�ؤوليات 
و�شن  بتدريبهم  وتهتم   في�م فز   وكي  امل�قفي
اأداءهم وت�شاعدهم يف اتخاذ قرارات �شحيحة وماذا تفعل 

عند حدو امل�شاكل.

�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتا يف برنامج نربا�ض الذي تنم م�ؤ�ش�شة الأوقا و�ش�ؤون الق�شر بدبي بالتعاون مع مركز 
الآتي اجلدو ة املعرفة والتنمية الب�شرية بدبي وفوهي جمعة املاجد للثقافة والرتا


1ال�شدي اإعداديةبن2010315عمر بن اخلطابهيثم جا�شماختيار 
2ال�شدي اإعداديةبنات2010317لطيفة بنت حمدانهالة الأبلماختيار 
النعيميبر ال�الدين و�شلة الرحم3 الأ�شا�شيحميد  لتعليم  اإعداديةبن2010322الرازي 
النعيميبر ال�الدين و�شلة الرحم 4 اإعداديةبنات2010324قرطبةحميد 
ال�شعراوياأحمد املرزوقيبناء الذات5 ان�يةبن2010329مدر�شة 
ان�يةبنات2010331اآمن بنت وهباأحمد املرزوقيبناء الذات6
املتعددة 7 اخلن�شاءهالة الأبلمالذكاءات  اإعداديةبنات201045مدر�شة 
املتعددة8 ال�شفاهيثم جا�شمالذكاءات  ان�يةبن201047مدر�شة 
ان�يةبنات2010412ال�شف�هالة الأبلمكن كما كنت9

اإعداديةبن2010414املهلبهيثم جا�شمكن كما كنت10

دورات شؤون القصر
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دورات

 الدو جلامعة  التابع  العرب  الطف�لة  �شفراء  لاد  دورة 
العربية يف قاعة التدريب باملركز ي�م ال�شبت 20  فرباير .

دورة إتحاد سفراء الطفولة العرب التابع لجامعة 
الدول العربية لالستاذ أحمد القرشي أدريس

قرية   م�شر يف  بكر  اأحمد  لالأ�شتاذ  بقدراتي  قتي  دورة 
ال�شبت 20 فرباير بالتعاون  العائلة الرتاي يف اخل�انيج ي�م 
ب مركز  جمعة املاجد للثقافة والرتا ومراكز الأمرية هيا 

بنت ا�ش امل�شرفة على ملتقى العائلة الرتاي.

دورة مراكز األميرة هيا

اختتام الدورة التأهيلية السادسة في علم المكتبات والمعلومات

جرت �شبا ي�م الأربعاء 2010331 وقائع حفل تخريج منت�شبي 
الدورة التاأهيلية ال�شاد�شة يف علم املكتبات واملعل�مات يف مركز جمعة 
املاجد للثقافة والرتا والتي افتتحت ي�م الأحد 2010314 ب�اقع 
املعرفة  هية  ومتدربة من  متدربا  معتمدة ح�شرها 42  �شاعة   70
والتنمية الب�شرية بدبي ومنطقة ال�شارقة التعليمية ومنطقة عجمان 
التعليمية ودائرة الثقافة والإعالم بعجمان ووزارة الثقافة ومركز 
الإمارات للدرا�شات والبح� ال�شرتاتيجية وجامعة ال�شارقة وكلية 
والعمل  الإ�شالمية  ال�ش�ؤون  ودائرة   والإ�شالمية العربية  الدرا�شات 

اخلريي بدبي.
      ا�شتهل افل بكلمة للدكت�ر عمر عبد الكايف امل�شت�شار الثقايف 
لل�شيد جمعة املاجد بالرتكيز على النية يف العمل الدني�ي والأخروي 
وار�ض على طلب العلم يف كافة املجالت واأن الإن�شان يبقى متعلما 
فاإن ن اأن قد علم فقد جهل وحيا املتدربات على وج اخل�ش��ض 
واأن الن�شاء يبذلن جهدا م�شاعفا يف العمل والبيت �شاكرا ا�ش�ر 

وال�شيد جمعة املاجد على دعم لهذ الدورات.  
"نحر�ض  للدورة  العلمي   امل�شر  الأ�شتاذ عماد �شبا  وقا     
تنيم  قادرين على  ليك�ن�ا   املتدرب تاأهيل  الدورات على   يف هذ
واإدارة م�عاتها وتنميتها   التي يعمل�ن بها املعار يف املكتبات 
واإتاحة ا�شتخدامها باأ�شل�ب �شهل مي�شر وذل من خال اإك�شابهم 

مهارة ا�شتخدام ق�اعد الفهر�شة الأل� اأمريكية واإعداد الفهر�شة 
ال��شفية واإعداد املداخل بالإ�شافة اإ التحليل امل��ش�عي وا�شتخدام 
اأدوات وت�شني دي�ي الع�شري بطبعت اادية والع�شرين والدربة 
على ا�شتخدام وتنمية م�عات املكتبة واإعداد ال�شيا�شة اخلا�شة 

بها.
 فهي زودت للمتدرب الدورة ل تعترب نهاية املطا كما اأن هذ     
فاتي العمل واأنارت الدرب اأمام لل��ش� اإ الق�اعد والأ�ش�ض 
امل�ش�ؤولية  تقع   عاتق وعلى   عمل يف  الالزمة  والأدوات  ال�شحيحة 
 ا�شتفاد ملا  والعملي  الفعلي   التطبي الكربى يف تط�ير قدرات ويف 
من الدورة ويف نقل املادة واخلربة لري من الزمالء والعامل يف 

."نف�ض املجا
      وقالت الأ�شتاذة عائ�شة �شعيد الزعابي من منطقة عجمان 
التعليمية اإحدى خريجات الدورة" واإذ ن�شل اإ مرفنا الأخري من 
الدورة التاأهيلية يف دورتها ال�شاد�شة ل ي�شعنا اإل اأن نتقدم با�شمي 
وبا�شم اإخ�ا واأخ�اتي من املتدرب واملنتم خال تل الأيام 
املاجد  جمعة  ملركز  والعرفان  والمتنان  ال�شكر  بجزيل  املا�شية 
املاجد  جمعة  الفا�شل  ال�شيد  �شاحبها  يف  متمثلة   والرتا للثقافة 
رئي�ض املركز نبعا فيا�شا متدفقا من العطاء الذي عر ب و�شار 

علما من اأعالم فجزا ا عنا وعن اأمت خري اجلزاء.
 موالأ�شتاذ عماد كا الأ�شتاذ عماد �شبا الأ�شاتذة الكرام واإ
 امتنان طالب لأ�شتاذ شكر وامتنان� ليم من�ش�روالأ�شتاذ عبد ا

."ويحمد عطاء وي�شكر معروف ويثمن جهد قدر يعر
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ا�شت�شا مركز جمعة املاجد للثقافة والرتا �شبا ي�م الأربعاء 
201016 يف اأو حما�شرات لهذا العام امل�شت�شرق الأملا ايكهارد 
�ش�لز مدير معهد الدرا�شات ال�شرقية يف جامعة ليبز باأملانيا لإلقاء 
 قدم حي اأملانيا ال�شرقية يف  باملخط�طات  العناية  حما�شرة عن 
للجمه�ر الدكت�ر �شع�د الع�شف�ر من جامعة الك�يت الذي اأنى على 
خربات ايكهارد وعلى معرفت الدقيقة باملخط�طات العربية والقيمة 
املتميزة لبح� كما اأنى على الدور الذي تق�م ب اجلمعية الأملانية 

للدرا�شات ال�شت�شراقية منذ اأمد بعيد.
اأملانيا   ب بداأت  الذي   الن�شا هذا  تاريخ  امل�شت�شرق  وا�شتعر�ض 
 ة العربية يف جامعة ليبزاأن ق�شم الل واأ�شار اإ  1957 منذ عام
في نح� 500 طالب يدر�ش�ن الأدب وا�شارة العربيت وه�ؤلء هم 
وق�د الرتجمة وال�شت�شراق يف اجلامعة التي احتفلت يف ال�شهر املا�شي 
رور 600 عام على اإن�شائها  وب�ج�د معهد الدرا�شات ال�شرقية فيها 
منذ 1770م. وعل امل�شت�شرق الأملا باأن الفهر�شة املتبعة يف اأملانيا 
لكل دقائ املخط� حي ي�شل عدد اق� يف  بالتف�شيل  تتميز 
بطاقة الفهر�شة على 60 حقال واإن يجري ت�حيد املعايري واملقايي�ض يف 
الفهر�شة لت�شهيل عملية ا�شرتجا املعل�مة وكن اأن ت�شترق عملية 
اأو الة يف عمل هد لأني ع�شر   واحد ي�م �الفهر�شة ملخط
 ينت و شاعة ي�ميا على مدى حياة املفهر�ض الذي قد ينق�شي اأجل�

من فهر�شة املكتبة التي يعمل عليها .
للمخط�طات   الإلكرتو الت�ش�ير  على  العمل  باأن  اإيكهارد   وب
العربية يجري على قدم و�شاق وف تقنية ت�ش�ير عالية ومن م اإتاحتها 
على الإنرتنت لكل من يرغب يف الدخ� اإلي ووجدنا اأن علينا اأن ن�شع 
 اأ�شحابها الأ�شلي ت ت�شر ا لدينا من املخط�طات جزءا
امل�ش�رة يف م�قع اجلامعة على  الن�شخ   هذ طر عن طري وذل
 درجة الت�ش�ير 300 اإن�ض مربع وهناك عملية تط�ير حاليا الإنرتنت وتبل
�شت��شلها اإ 600 اإن�ض مربع وكذل ت�شعها على اأفالم امليكروفيلم 
من اأجل �شيانتها وحفها لأن التقنيات اديثة غري م�شم�نة لكننا 
ر ملدة 500 �شنة اأما الأقرا�ض  كن اأن يعم متاأكدين باأن امليكروفيلم
املدة فم�شتقبلها ه� لذل نلجاأ اإ جميع الأ�شاليب من اأجل 
و�شعها يف متناو اجلميع. واأن بعد ع�شر �شن�ات �شينتهي العمل على 
على  وحدها   ليبز جامعة  وت�ي   اأملانيا ط�طات  كل  ت�ش�ير 

 2500ط�طة �شرقية عربية وفار�شية وعربية قدة.
اأن يجري العمل على عمل مقارنات عن طري ارب ول�ن   وب
 اإ �برنامج ي�شمى )5 .اأو .اأت�ض .دي( لل��ش من خال ال�رق ومادت
 ملعرفة عناوينها رياتها يف العان املخط�طات املجه�لة من خال

.ها للمحققوجمع الن�شخ املت�فرة لتقد
 واأ�شا اإن من خال تعاوننا مع مراكز عاملية مثل مركز جمعة 
من  الإفادة   اإ ن�شعى   املراكز من   وغري  والرتا للثقافة  املاجد 
التجارب الأخرى وخا�شة يف ا الرتميم الذي ل يقل يف هذا املركز 
التقنيات امل�شتخدمة يف املركز  اأملانيا واأن  اأهمية عما ه� م�ج�د يف 
تناف�ض التقنيات امل�ج�دة يف اأملانيا واأن ل يكاد ي�جد فارق يذكر فيما 
و�شل اإلي املركز وما ه� م�ج�د يف اأملانيا. وقا على الرغم من اأنني 
ل اأواف كثريا على عمليات الرتميم التي يراد منها التزي والزخرفة 
تعديالت  دون  الأ�شل  يف  هي  كما  املخط�طة  تبقى  اأن  اأف�شل  لأنني 

ت�ش�هها.
اأما عن ن�شاطات اجلامعة فتطرق امل�شت�شرق الأملا اإيكارد �ش�لز 
اإ ن�شا اجلامعة بق�ل ا�شتدعتنا جهة يف اأندوني�شيا لت�ش�ير ما 
تبقى من ط�طات بعد كارة ت�ش�نامي ال�شهرية لأنها دمرت الكثري 
من املخط�طات العربية وال�شرقية هناك امل�ج�دة يف متح ولية 
وقمنا بحفها يف  املتبقية  املخط�طات  بت�ش�ير  وقمنا   اآت�شي باندا 
اأملانيا وكذل م�شرو اآخر يف جزيرة جاوا  ولدينا خرباء يف قراءة 
 ي�جد يف ق�شر ال�شلطان هنال عربية حي ة اجلاوية باأحرالل

ح�ا 6000 ط�طة. 

فعاليات جنون المطالعة بجامعة الشارقة 
اأدب  نادي   مين الذي  املطالعة  جن�ن   �اأ�شب فعاليات  �شمن 
 شارك املركز  النادي فعاليات� اد طالبات جامعة ال�شارقةيف اإ
بعن�ان  حما�شرة  ال�شيخ   عار الدكت�ر  قدم   حي  حا�شرت
كما     2010321 بتاريخ  اجلامعة  يف  التعلم  اأجل  من  القراءة 
قدمت الأ�شتاذة �شيخة املطريي حما�شرة بعن�ان مكتبتي اخلا�شة 

بتاريخ 2010331 �شمن نف�ض الفعاليات.

 العناية بالمخطوطات الشرقية في ألمانيا
المستشرق شولز: ال يكاد يوجد فارق يذكر فيما وصل إليه المركز في مجال الترميم وما هو موجود في ألمانيا
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املاجد  جمعة  مركز  نم 
�شل�شلة  �شمن   والرتا للثقافة 
ي�م  التخ�ش�شية   حما�شرات
حما�شرة   2010227 ال�شبت 
 امل�ؤل  اكت�شا قافة  بعن�ان 
قدمها  للكتاب  اقيقي 
الأني�ض  اكيم  عبد  الدكت�ر 
ال�ش�ؤون  بدائرة   الباحث كبري 

الإ�شالمية والعمل اخلريي.
 حما�شرت الدكت�ر  ا�شتهل 
الكتاب  ن�شبة   �م��ش ببيان 

اإ غري م�ؤلف عمدا اأو خطاأ والذي يعد من اأكرب التحديات التي 
ن�شب  اياتية   م�شريت يف  الإن�شان  واأن  الإ�شالمي   الرتا  ت�اج
اأ�شياء كثرية اإ غري اأ�شحابها ومن ذل الكتب واأن قل عا من 
اأ�شباب ن�شبة   و�شر ما لي�ض ل اإلي اإل ون�شب  العلماء امل�شه�رين 
الكتاب اإ غري م�ؤلف وعم�م هذ الاهرة يف املذاهب وامل�شارب 

.من �شدمة لدى الباحث وما ت�شكل

ذكر  يف   الباح اأفا�ض  م 
 اكت�شا  اإ ت��شل  التي  ال��شائل 
 من جتارب ا ت��شل اإلي قيقةا
 وهي ما عنا يف التعامل مع الرتا
من   اأك ذكر  وقد   قافة  بق�ل
بال�ش�اهد  مدعمة  و�شيلة  ع�شرين 
والأمثلة اأبرزها معرفة ن�شب العلماء 
 والت�شاوؤ  امل�ؤل اأ�شاتذة  واإح�شاء 
 �من كتاب يف م��ش عن ن�شبة اأك
اأهمها  ومن   واحد  م�ؤل  اإ واحد 
 الدقي الداخلي  والفح�ض  النر 

للن�ض. 
 ومن الأمثلة املده�شة ن�شبة كتاب واحد اإ �شتة م�ؤلف وه� كتاب 
الطب النب�ي الذي ن�شب اإ ابن اجل�زي وامل�ف البدادي والذهبي 
وداود بن اأبي الفرج الدمنه�ري وابن قيم اجل�زية وال�شي�طي وقد 
وختمت  اقيقي.   م�ؤلف  اإ لي�شل  ط�يال  وقتا   الباح احتاج 

.واملهتم ا�شرين من الباحثلة ااملحا�شرة باأ�ش

ثقافة اكتشاف المؤلف الحقيقي للكتاب 

يف اإطار �شعي املركز اإ التميز يف تقد كل ما يخ�ض علم املخط�طات 
املخط�طات  علم  يف  التخ�ش�شية  املحا�شرات  من  �شل�شلة  عن  اأعلن 
واملكتبات والتحقي كان باك�رتها حما�شرة جتربتي يف التحقي لالأ�شتاذ 
مركز  يف  قدمها   امل�شه�ر العراقي   املحق  معرو ع�اد  ب�شار  الدكت�ر 

جمعة املاجد وكلية الدرا�شات العربية والإ�شالمية بدبي.
كتاب   قي يف   الأو  جتربت بذكر   حما�شرت ب�شار  الدكت�ر  بداأ 
يف   اأ�شتاذ مع  املاج�شتري  مرحلة  يف  وه�  ن�شرها  التي  للحاجي  ال�فيات 
 ن�شر ما   �م و�شل اأن   اإ �شنة 1965م  ببداد  ال�شريعة  كلية  لة 

خال 45 �شنة اإ 200 لد.
 يف اأ�شماء الرجا كان تهذيب الكما كتاب ع�شق الدكت�ر اأن اأك وب
 رااأ لدا   35 يف  و�شدر  عاما   12  قيق يف  ا�شترق  الذي  للمزي 
بتعليقات على الرتاجم حي اأ�شار يف بداية كل ترجمة اإ اأماكن وج�دها 

فيما وق علي من الكتب التي كان معمها ط�طا يف ذل ال�قت.
كتاب  كل  لأن  كتاب  اأي   لتحقي خطة  ت��شع  اأن  ينبي   اأن على  واأكد 
العلماء مع  وتعامل   �امل��ش الن�شخ وطبيعة  ناحية  الآخر من  يختل عن 
من  يك�ن  وقد  الكتاب  م�ارد  يجمع  اأن   قي يف  يحتاج  فقد   الكتاب
ال�شروري اأن يعر الكتب التي اقتب�شت من الكتاب واأن ل بد اأن يك�ن 

الذي  الفن  اأهل  من   املحق
مع  يتعاي�ض  في حتى  ي�شتل 

.الكتاب ويفهم اأدق اأ�شرار
اأمثلة   خال من  واأ�شار 
 الن�شا بع�ض  اأن   اإ كثرية 
الأخطاء  بع�ض  ي�شحح�ن 
يف   �ال�شي من  تقع  التي 
 هذ  تداو ويتم  ن�شخهم 
اأن   اإ  ذل بعد  الن�شخ 
مع  يتعامل   وكي  ت�شلنا
يعمد  قد  اأو   املحق  ذل

قد  اأو  متباعدة  فرتات  يف   كتاب من  ن�شخة  من   اأك اإ�شدار   اإ  امل�ؤل
يحر بع�ض املحقق الن�ض من خال عدم قراءت ال�شليمة للن�ض وقد 
 وت�شحي اأخطاء امل�ؤلف الن�ش��ض ب قي كتابا بعن�ان اأفرد لذل
الن�شا واملحقق ول يف التحقي كتاب �شبط الن�ض والتعلي علي و 
يف قي الن�ض.. اأنار تطبيقية نقدية يف مناهج قي املخط�طات 

العربية.

بشار معروف يقدم تجربته في التحقيق
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المكتبات الوقفية
ال�شارقة  جامعة  يف   ديا اأ�شتاذ  �شعد  قا�شم  الدكت�ر  قدم 
مركز  ال�شبت 2010327 يف   شبا� ال�قفية  املكتبات  حما�شرة 
من  ال�قفية  املكتبات  اأن  مبينا   والرتا للثقافة  املاجد  جمعة 
ببناء  الكتب   وق اقرتن  قد   واأن  اأمة لأية  ا�شارية  ال�اهر 
زودت   حي  الأو الإ�شالم  مدار�ض  امل�شاجد  فكانت   امل�شاجد
 الإ�شالمية املكتبة  ن�اة  يعترب  الذي   ال�شري  امل�شح بن�شخ من 
وا�شع  ب�شكل  الكتب   وق بداية  �شكل  الهجري  الرابع  القرن  وباأن 
على امل�شاجد وخا�شة الكربى منها كارم والأم�ي والقريوان 

والقروي وقرطبة وغريها.
 فت ال�قفية يف  املكتبات   ت�شب الكربى  اخللفاء  مكتبات  وكانت 
 )كمةا )بيت  ببداد   العبا�شي كخزانة  للجمه�ر  اأب�ابها 
وقد   بقرطبة بالأندل�ض   والأم�ي  بالقاهرة  العبيدي وخزانة 
 �باخلط الكتب  من   مالي عدة  على  اخلزائن   هذ ا�شتملت 

النفي�شة النادرة وكثري منها بخط� اأ�شحابها.
 الفقي اأن�شاأها  بامل��شل  العلم  دار   الكربى املكتبات  اأهم  ومن 
العلم  ودار   ار �ش� ابن  اأن�شاأها  بالب�شرة  العلم  ودار   حمدان ابن 
بحلب  الكتب  وخزانة   اأرد�شري بن  �شاب�ر  ال�زير  اأن�شاأها  ببداد 
وقفها �شي الدولة بن حمدان  ودار العلم بطرابل�ض ال�شام التي 
اأن�شاأها بن� عمار ومنها يف الع�ش�ر املتاأخرة مكتبة �شيخ الإ�شالم 
ب�شال  ال�شبيحية  العلمية  واخلزانة  املن�رة  باملدينة  حكمت   عار

يف املرب.
النامية  املدر�شة  كخزانة   املدار�ض من  الكثري  مكتبات  ومنها 
املدر�شة  وخزانة   دادبب امل�شتن�شرية  املدر�شة  وخزانة   دادبب

املدر�شة  وخزانة   اأي�شا بالقاهرة  واملحم�دية  بالقاهرة  الفا�شلية 
 300000 بنح�  امل�شماة  اخلزائن  حمت�يات  وتقدر   بتعز امل�ؤيدية 

كتاب.
وكذل مكتبات امل�شايف )البيمار�شتانات( كم�شت�شفى ابن ط�ل�ن 
 ثلو كتاب األ كتبها ائة  تقدر  ب مكتبة   اأ الذي  �شر 

امل�شت�شفى املن�ش�ري الذي بنا ال�شلطان اململ�كي قالوون.
 باملكتبات القيمة تزويد الربط واخل�ان اإ كما اأ�شار الباح
وحدها  قرطبة  يف  كان   اأن ال�قفية  املكتبات  كة  على   يد وا 
�شبع�ن مكتبة عامة كما كان يف مدينة �شبتة املربية اأك من 60 

مكتبة.
اأما اأبرز مكتبة وقفية يف هذا القرن وقفها رجل واحد فهي مكتبة 
اخلري  لأهل  دع�ة  هذا  ويف   والرتا للثقافة  املاجد  جمعة  مركز 
ليعمل كل ح�شب طاقت على م�ا�شلة نهج وق الكتب الذي يزت 

ب هذ الأمة ويف ذل فليتناف�ض املتناف�ش�ن.
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 الداية ر�ش�ان  حممد  الدكت�ر  الأ�شتاذ  قدم 
ال�شبت  ي�م  عجمان  بجامعة  العربي  الأدب  اأ�شتاذ 
يف  اليتيمة  الن�شخة  عن  حما�شرة   201036
وهي  وحيد  اأ�شل  عن  الن�ض  ن�شر  اأو  املخط�طات 
 هذا الطري لأن �شال الرتا قي ق�شية مهمة يف
اأن يك�ن حذرا يف معاجلت لهذا امل��ش� حتى  ل بد 
ا  قريبا  �شليما  �شحيحا   يدي  ب الكتاب  ي�شدر 

.م�ؤلف  و�شع
وقد ب الباح م�شكالت الن�ض ال�حيد واأ�شباب 

لتح�شيل   اطرة  ذل يف  كان  ول�   ن�شر على   املحقق اإقدام 
يتزود  اأن   لذل يت�شدى  ملن  بد  ل   ن�شر من  املرج�ة  الف�ائد 

.البار باأدوات املحق
 واأو�شى باأل تطبع ر�شالة جامعية اإل بقراءة الأ�شتاذ امل�شر    

للم�ش�ؤولية  ومال  لل�شحة  طلبا  للن�ض  الكاملة 
من  ال�حيدة  الن�شخة  ن�شر  يك�ن  اأن  على   امل�شرتكة
الباحث�ن  يتناولها  م  ومن  التجريبية  الطبعة  باب 

بالنقد والتق� ومن م تطبع طبعة منقحة.
    ومن خال خربت الط�يلة يف الأدب الأندل�شي 
ما  اا�شرين  مع  تطبيقي   ثا الداية  ا�شتعر�ض 
كة  من  جامعية  كر�شالة  وحيد  ن�ض  نا�شر   ب وقع 
 علي  والتعلي  و�شرح الن�ض  قراءة  يف  الأخطاء 
اأ�شل  على  ن�شر   ممع الأندل�شي   الرتا اأن  مبينا 
هذا  ف�ائد  من  كثري  لختفت  مدققة  بطريقة  ين�شر    ول�  وحيد 
 اقرتا على  املحا�شرة  ختام  يف  واأنى  فهمها.  �شعب  اأو   الرتا
 بت�ش�ير  �املطب مع   املحق الكتاب  اأ�شل  ن�شر  الباحث يف  اأحد 

واإاق بالن�ض املحق املطب� للمقارنة.

الداية:
نشر األصل الوحيد ألول مرة ينبغي أن يكون طبعة تجريبية للكتاب
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التعريف بمكتبة خودابخش 

بالهند ونوادرها
 والرتا للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  نم 
 "حما�شرة بعن�ان "مكتبة خ�دابخ�ض ون�ادرها
رئي�ض  الندوي  القا�شمي  الرحمن   عتي للدكت�ر 
ق�شم املخط�طات باملكتبة وذل ي�م ال�شبت 20 
فرباير 2010 كما ا�شتقبل معا جمعة املاجد 
 ب التعاون  �شبل   مع  وتباح الزائر   ال�شي
جانبا   علي وعر�ض  خ�دابخ�ض  ومكتبة  املركز 
 الرتا على   فاا يف  املركز  جتربة  من 

.الإن�شا
بداأ الدكت�ر حما�شرت بالتعري باملكتبة التي 

وامل�ؤر خ�دابخ�ض   العا الهند وم�ؤ�ش�شها  بهار يف  تقع يف ولية 
 وفات ح عليها اإ و اأ�شر خان الذي اأ�ش�شها يف العام 1891م
 وكان حري�شا على جمع ما ندر من الكتب من كل مكان 1908م
اإ اأن و�شل عدد ط�طاتها الي�م اإ 22 األ ط� وغدت 
 لت اإدارتها بعد وفات�و من كربيات دور املخط�طات يف الهند
لها  و�شدر   املركزية م اك�مة  ال�لئية  اأبنائ فاك�مة   اإ

.لدا 42 ليزية قبل 50 عاما يفة الإفهر�ض تف�شيلي بالل
يف  الط�يلة   خدمت يف  الرحمن   عتي الدكت�ر  عمل   وخال
للمخط�طات  ت�شرة  ملة  فهار�ض  �شدرت  املخط�طات 

العربية والفار�شية �شماها مفتا الكن�ز اخلفية 
منها  اأز  العربية  للمخط�طات   �ال��ش يف 
اأربعة لدات كان ن�شيب املجلد الرابع وكتاب 
اأ�شدر  الفار�شية  املخط�طات  يف  العل�م  مراآة 

منها الدكت�ر عتي املجلد الرابع واخلام�ض. 
كتاب  اأهمها  كثرية   كن�زا املكتبة  وت�ي 
القرن  يف  ن�شخ  والذي   الطب يف  ا�شائ�ض 
 اإ  ترجمت بعد  بداد  يف  الهجري  ال�شاد�ض 
كتب  التي  الي�نانية  عن  نقل   حي  العربية
فيها يف القرن الأو ويعد الن�شخة ال�حيدة يف 
 ا  و تعليقات  اأي�شا  ن�ادرها  ومن   العا
ن�شخها  والتي  البخاري   شحي� على  الدهل�ي 
 عتي الدكت�ر  طبع  وقد   خط وعليها   تلميذ
 التعليقات يف كتاب �شدر بالأردية يف 150 �شفحة الرحمن هذ
 العربية باللة  الن�ادر  البخاري وغريها من  ابن  وكتاب م�شيخة 

ومثل ذل بالفار�شية.  
 اما فريدا يف التعامل مع الباحثو تعتمد مكتبة خ�دابخ�ض ن
زيارتها  يريد  الذي   للباح �شه�ر  اأربعة  ملدة  اإقامة   ن  حي
وال�شتفادة من ذخائرها ومنذ عام تق�م اك�مة املركزية على 
للباحث وو�شل  واإتاحتها  الإنرتنت  املكتبة على  رفع ط�طات 
وما   �ط  األ  ح�ا برفعها  قامت  التي  املخط�طات  عدد 

زا العمل جاريا.

للم�شت�شار  والرتا حما�شرة  للثقافة  املاجد  نم مركز جمعة 
بعن�ان  الكايف  عبد  عمر  الدكت�ر  املاجد  جمعة  لل�شيد  الثقايف 
فيها  ركز     2010127 الأربعاء  ي�م   واملكا�شب امل�اهب   ب
يفتي  واأل   ال�شالحيات تداخل  وعدم  التخ�ش�ض  احرتام  على 
 ل  تعا  ا  ي�شر ما  �ش�ء  ويف   ويتقن  يعر ا  اإل  الإن�شان 

اإمكانيات. من 
على  يتع�د    العربي  الإن�شان  اأن   اإ عمر  الدكت�ر  واأ�شار     
امل�ؤ�ش�شات  اإنتاجية  على  انعك�ض  الذي  الأمر   اأعلم  ا مق�لة 
اعتداء  بحجة   الزمالء  ب الرت�شد  من   �ن ون�شاأ   شلبي� ب�شكل 
 ا ا فت الآخر وما يح�شن اأو عدم اقتناع ا اأحدهم على

ب علي من اأف وتطلع اإ اآفاق اأخرى.
 قد �شخر باأن ا انعبد الكايف اأن ر�شا الإن�شان من اإ وب  
لهذا املجا فلريكز في وليعمل على الإبدا فيما ب يدي ل اأن 
يبقى متنقال ب التخ�ش�شات ويف النهاية يخرج خا ال�فا�ض 

 يح�شن �شيا.  

 ال�شال  ال�شل و�شري  التاريخ   خال من  ال�شيخ  وا�شت�شهد     
اإمكانات  التكامل والقتنا ا وهب ا كال منا من  اأهمية  على 

والر�شا ا ق�شم فه� رزق مق�ش�م والرزق مقدر معل�م.

بين المواهب والمكاسب
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معرض الكتب النادرة في المركز الوطني للوثائق والبحوث

معرض عن التعليم قديما في 
مدرسة الحيرة بالشارقة

افتت �شبا اخلمي�ض 2010325 معر�ض التعليم يف الإمارات 
فعاليات  م�عة  �شمن   بال�شارقة ارية  مدر�شة  يف  قدا 

 .2010329  ني�م ال وا�شتمر اإ لأولياء اأم�ر الطالب

معرض أبو ظبي الدولي للكتاب
�شارك املركز يف معر�ض اأب� بي الدو للكتاب بجنا يز يف 
من  وم�عة   الأخرية املركز  باإ�شدارات  امل�شاركة  وثلت  امل�قع 
. 201037-2 يف الفرتة من وذل املجالت والن�شرات التعريفية

معرض كتاب الطفل بالشارقة

قام معا الدكت�ر حني ح�شن بافتتا معر�ض الكتب النادرة 
كاملركز  الدولة  يف  الثقافية  امل�ؤ�ش�شات  كربيات   في �شاركت  الذي 
اأب� بي للثقافة والرتا وجامعة  ال�طني لل�ائ والبح� وهية 
الإمارات ومركز جمعة املاجد على هام�ض الدورة الثانية من ندوة 
الفهر�شة العربية الآلية يف القرن اادي والع�شرين خال الفرتة 

من 28 فرباير اإ 4 مار�ض 2010. 
ق�شم  رئي�ض  ن�فلية  حممد  الأ�شتاذ  املعر�ض  يف  املركز  مثل  وقد 
النادرة  الكتب  عن  �شرحا   ملعالي قدم  والذي  باملركز  املطب�عات 

التي عر�شها املركز.

يف   م�شاركت  والرتا للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  اختتم 
�شمن  الفعاليات  اإحدى  الطفل  لكتاب   الدو ال�شارقة  معر�ض 
 الأطفا مراكز   متن الذي   الثال القرائي  ال�شارقة  مهرجان 
والفتيات يف املجل�ض الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شرة والذي اأقيم يف الفرتة 

من 14-21 فرباير.
للدكت�ر  التعلم  اأجل  القراءة من  بكتاب  املركز  جاءت م�شاركة 
القراءة  اإدمان  على  النا�شة  جيل  ح�ض  اأجل  من  ال�شيخ   عار
م�عة  بت�زيع  قام  الر�ض  هذا  اأجل  ومن   ي�مي فعل  وجعلها 
 علي  ا �شلى  النبي  اأ�شحاب  عن   تتحد التي  الق�ش�ض  من 
عامة  ق�ش�ض   وكذل اخلاي  اأحمد  الدكت�ر   تاألي من  و�شلم 

 .الأطفا لت�شلية 

معرض تراثي ضمن الملتقى الثقافي الثاني ألندية دبي
�شارك مركز جمعة املاجد عر�ض تراي �شمن امللتقى الثقايف 
الثا لأندية دبي يف نادي ال�شباب العربي والذي اأقيم ت رعاية 
ل�ض دبي الريا�شي وافتتح اأم عام املجل�ض الدكت�ر اأحمد �شعد 
من  عدد   في و�شارك   2010320 ال�شبت   ي�م   وذل  ال�شري
امل�ؤ�ش�شات اك�مية منها هية الطرق وامل�ا�شالت وهية ال�شحة 

.�للتط تكات بدبي ووزارة ال�ش�ؤون الجتماعية وم�شرو
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معرض مؤلفات األديبة ظبية 
خميس في عجمان

عهد   و النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شم�  م  كر
عجمان  كامبني�شكي  بفندق  2010120م  ي�م  عجمان 
ال�شخ�شية  لقب  نحها  خمي�ض  بية  الإماراتية  الأديبة 
الثقافية لعام 2009 وذل خال احتفالية دائرة الثقافة 

اأن�شطتها للعام املن�شرم.  والإعالم بعجمان بختام 
عهد   و ل�شم�  بج�لة  افل  فقرات   اأو بداأت 
الذي  املعر�ض  يف  الدائرة  رئي�ض  �شم�   ي�شاحب عجمان 
 والرتا للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  مع  بالتعاون  اأقيم 
بدبي و�شم اأبرز م�ؤلفات بية خمي�ض يف ال�شعر والرواية 

وعدد من ترجماتها. 

معرض "محمد بن راشد.. مسيرة عطاء" 
في دبي مول

نم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتا يف خ�شم الحتفالت 
نا�شبة مرور اأربع �شن�ات على ت� �شم� ال�شيخ حممد بن را�شد 
ال�شيخ  �شم�  ل�ش�ر  معر�شا   دبي يف  اكم  مقاليد  مكت�م   اآ
دبي  مركز  يف  عطاء  م�شرية  بعن�ان  مكت�م   اآ را�شد  بن  حممد 

م� للت�ش�ق من الرابع اإ العا�شر من يناير.
حممد  ال�شيخ  �ش�ر  من  تارة  م�عة  املركز  انتقى   حي
تر�شد م�شريت الزاخرة بالعطاء يهر يف اإحداها �شاحب ال�شم� 
ال�شيخ حممد بن را�شد يف �شبا برفقة اأخي ال�شيخ مكت�م واأخرى 
ال�شيد  على   يدرب كان  الذي  املن�ش�ري  عمهي  بن  حميد  مع   ل
 ب�الد  وعن عالقت التعليم اأخرى عن مراحل  بال�شق�ر. و�ش�ر 
واإخ�ان ومن كلمات �شم� التي ت��ش التزام بال�شري على درب 
والد وعالقت ب�الد اجلميع �شم� املف�ر ل باإذن ا ال�شيخ زايد 
 و�شعبية اإن�شانية  اأخرى  والت  باخليل   وعالقت  شلطان� بن 
والهد من هذا املعر�ض اإبراز ج�انب من �شخ�شية القائد الفذ 

.ش�ر قد ل يراها الكثري من النا�ض يف غري� من خال

اخلمي�ض  ي�م   والرتا للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  اختتم 
يف   الأو  �القان الكتاب  معر�ض  يف   م�شاركت  2010318
اأحمد �شعيد بن هز مدير  الدكت�ر    افتتح والذي  حماكم دبي 
املعر�ض  �شارك يف   حي مار�ض  14 الأحد  ي�م  دبي  عام حماكم 

انتا ع�شرة دارا قان�نية حملية وخليجية.

مركز جمعة الماجد يشارك في معرض الكتب 
القانونية األول بمحاكم دبي

معارض في ملتقى العائلة التراثي الثاني

الأربعاء  ي�م  را�شد  بن  حممد  بن  ماجد  ال�شيخ  �شم�   افتت
 2010317م�عة املعار�ض يف متح ملتقى العائلة الرتاي 

يف اخل�انيج حي ي�شارك املركز عر�ض تراي وط�طات. 
كما �شارك املركز عر�ض دوريات الإمارات يف ربع قرن �شمن 
والعمل  الإ�شالمية  ال�ش�ؤون  دائرة  مع  بالتعاون   وذل امللتقى 

اخلريي يف الفرتة من 201034 -24م.
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أخبار سريعة

وفد من المركز الوطني للوثائق والبحوث يزور المركز

استضافة وفدين من 
طاجكستان والبوسنة والهرسك

فرباير  �شهر   خال  والرتا للثقافة  املاجد  جمعة  مركز   ا�شت�شا
 �عاليم من جمه�رية طاجيك�شتان �شم  الربوف�ش�ر كرامة ا وفدا
مدير معهد الدرا�شات ال�شرقية والبح� والرتا املخط� والدكت�ر 

في�ض ا باباي� نائب مدير املعهد. 
الدكت�ر م�شطفى يحيتي�ض  ب��شنيا �شم  املركز وفدا   ا�شت�شا كما 
الب��شنة  يف  الإ�شالمية  للم�شيخة  التابعة  خ�شرو  غازي  مكتبة  مدير 
والهر�ش والأ�شتاذة اأمينة ر�ش�ان ج�فيت�ض مديرة املعهد الب��شناقي 

ب�شراييف�. 

جلسة شعرية للشاعرة شيخة المطيري 
بالتعاون مع مستشفى خليفة بعجمان

اأب� بي بزيارة للمركز  قام وفد من املركز ال�طني لل�ائ والبح� يف 
ي�م الثالاء التا�شع من فرباير. مثل وفد املركز ال�طني كل من الأ�شتاذ بدر 
وحدة   م�ش�ؤو ا�ار  ومنى   الرقمية البيانات  قاعدة  وحدة   م�ش�ؤو خ�ري 

.الربيطا وغري�ض كرفيال اأخ�شائي الأر�شي الأر�شيفات
من   ومقتنيات املركز  لأق�شام  تعريفية  بج�لة  ال�فد  زيارة  بداأت 
املخط�طات واملطب�عات كما  عقد ور�شة ح�ارية مع املخت�ش بالأر�شفة 
 املركز ابتدعها  التي  اا�ش�بية  النم  ا�شتعرا�ض  خاللها  جرى  املركز  يف 
وجتربة   للباحث لإتاحتها  وترتيبها  الثقافية  الأوعية   ف �شممت  والتي 
مركز جمعة املاجد يف ا الأر�شفة الإلكرتونية وما  ابتكار من اأجهزة 
عالية  بدقة   الإلكرتونية الأر�شفة   خال من  حفها  ال�رقية  لالأوعية  تكفل 

واأمان يف نقل البيانات.

مركز جمعة الماجد يبدأ في تنفيذ المرحلة 
الثانية من االتفاقية مع وزارة التربية 

والتعليم

املرحلة  تنفيذ   2010317 بتاريخ  املاجد  جمعة  مركز  بداأ 
الرتبية  ووزارة  املركز    ب ما  امل�شرتك  التعاون  اتفاقية  من  الثانية 
اإمارات  جميع  يف  مدر�شة   80 ت�شليم  على  تن�ض  والتي   والتعليم
300 عن�ان كهبة من  واحدة منها على  80 مكتبة ت�ي كل  الدولة 
مركز جمع املاجد للثقافة والرتا با�شم مكتبة جمعة املاجد على 
منها   الأو املرحلة  ت�شليم  اأربع مراحل جرى  ت�زيعها على  يتم  اأن 
هذا   خال ويجري   املا�شي العام  يف  مكتبة   20 على  ت�ي  والتي 
مكتبة   21 ت�شم  والتي  الثانية  املرحلة   تطبي القادم  وال�شهر  ال�شهر 

والتعليم. الرتبية  وزارة  قبل  املدار�ض من  اأ�شماء  اختيار    جديدة
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أخبار سريعة

 2010118  نال ي�م   مكتب يف  املاجد  جمعة   معا ا�شتقبل   
الأ�شتاذ   يرافق  �مت ع��ض  ع�شام  بدبي  العام   ال�ش�دا القن�شل 
العالقات   مع  وتباح القن�شلية  يف   الأو ال�شكرتري  علي  حممد  علي 
الثقافية ب الإمارات وال�ش�دان و�شبل التعاون ب القن�شلية ال�ش�دانية 

بدبي واملركز. 
 باأعما القائم   2010119 الثالاء  ي�م   معالي ا�شتقبل  كما 
 علي وعر�ض   ي��ش نافع   الأم الأ�شتاذ  بالدولة  الإريرتي  ال�شفري 
 ولقد اأبدى القائم بالأعما الإن�شا جه�د املركز يف خدمة الرتا
 ي�الت �شت�ى  واأ�شاد   واإمكانات باملركز  الكبري   اإعجاب الإريرتي 

.اإلي الذي و�شل 

جامعة  طالبات  ااد  يف  اأدب  نادي  فعاليات  يف  املركز  �شارك 
وور�شة  املخط�طات  ترميم  ور�شة  يف  امل�شاركة  وثلت  ال�شارقة 

�شناعة ورق الإيربو وذل يف الأ�شب� الأو من �شهر مار�ض. 
من  كل  والرتميم  واملعاجلة   فا ق�شم  من  املركز  مثل  وقد 

.ق�ا الأ�شتاذة ب�شرى دخ�ج والأ�شتاذ حممد ن�شا
ويف اخلتام  اإهداء املركز در �شكر وتقدير من نادي اأدب  يف 

 .اد طالبات جامعة ال�شارقة و�شهادات �شكر وتقدير للمدربا

ورشتي ترميم المخطوطات والرسم على الماء في جامعة الشارقة

مشاركات خارجية
يف  والن�شر  الدرا�شات  ق�شم  رئي�ض  زغيبة  بن  الدين  عز  الدكت�ر  �شارك   -1
مع  بالتعاون   الدو النا�شرين  ااد   عقد الذي  الن�شر  حق�ق  م�ؤر 
م�ؤ�ش�شة كتاب يف اأب� بي الذي يعقد مرة كل اأربع �شن�ات ولأو مرة يف 
دولة عربية وه� امل�ؤر ال�شابع لالاد. كما �شارك يف اجتما اجلمعية 
العم�مية جلمعية النا�شرين الإماراتي برئا�شة ال�شيخة بدور بنت �شلطان 

.201033-1 القا�شمي يف الفرتة من
2- �شارك الأ�شتاذ عماد �شبا رئي�ض ق�شم املعاجلة الفنية يف ندوة الفهر�شة 
العربية الآلية يف القرن اادي والع�شرين وامل�ؤر ال�شاد�ض ع�شر جلمعية 
من  جم�عة  �شارك   حي العربي  اخلليج   فر  - املتخ�ش�شة  املكتبات 

.201033-1 ور�ض العمل اأهمها ور�شة امللكية الفكرية يف الفرتة من
3- ح�شر الدكت�ر اأن�ض �شربي رئي�ض ق�شم العالقات العامة والإعالم والأ�شتاذ 
اأن�ر الاهري مناق�شة التقرير العربي الثا للتنمية الثقافية الذي اأقيم 
بالتعاون مع م�ؤ�ش�شة الفكر العربي ببريوت و�شحيفة البيان يف كلية دبي 

لالإدارة اك�مية ي�م الأربعاء  201033م.
العربي   العا ذاكرة   م�شرو  اجتما يف  زغيبة  بن  عزالدين  د.  �شارك   -4
املخط�طات  املركز يف جلنة  البحرين من 22-25 مار�ض ثال عن  يف 

.التابعة للم�شرو

الشاعر تميم البرغوثي يزور المركز
ال�شاعر   2010313 ال�شبت  ي�م   شبا� املركز   ا�شت�شا
اأم�شية �شعرية كبرية يف  اأحيا  اأن  الفل�شطيني يم الربغ�ي بعد 
وبعد   هناك والإعالم  الثقافة  دائرة  تنيم  من   عجمان جامعة 
ج�لة م��شعة يف اأرجاء املركز التقى مع ال�شيد جمعة املاجد وتباحثا 
 رب حيوت�فري املراجع لهم خ�ش��شا يف ال شبل خدمة الباحث�

يقيم ال�شاعر ويعمل اأ�شتاذا يف جامعة ج�رج تاون ب�ا�شنطن..

زيارة القنصل السوداني والقائم بأعمال السفير اإلريتري 
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زيارات

علي غل�م رئي�ض - جمعية الك�يت 
له�اة الط�ابع 2010-3-1

د. خري الدين �شيب  
جامعة اأب� بكر بلقايد-  تلم�شان- اجلزائر 2010-1-9

 �للتط اإبدا م�عة ب�شمة 
من راأ�ض اخليمة 2010-1-5

�شلفيان مارم�نيي م�شاعد كل�د جيو 
ع�ش� ل�ض ال�شي� الفرن�شي 2010-1-4

الدين �شربي مفتي قلقيلية ال�شاب ال�شيخ �شال
2010-1-11

حنان اإبراهيم اأ�شتاذة يف جامعة حممد حيدر  ب�شكرة 
يف اجلزائر 2010-1-6

ال�شركا مهتم باملخط�طات  نا�شر 
والط�ابع 2010-1-3

وفد كلية الدرا�شات العربية والإ�شالمية - دبي
2010-03-21 املركز على خدمة الباحث وتكر 
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زيارات

 ا العميد اأحمد بن
مدير عام اأمن املطارات يف دبي 2010-01-11

اإبراهيم حممد حاج علي معد ومقدم برامج يف الإذاعة 
2010-1-25 والتلفزي�ن ال�ش�دا

عبد الرحمن ديلي باك كاتب وم�ؤل تركي 
وابن علي 2010-1-24

قا�شي ق�شاة فل�شط ال�شيخ تي�شري التميمي
2010-1-13 وال�فد املراف

 مطر الكعبي املدير الإعالمي يف جمعية الإمارات للرتا
- الفجرية  2010-1-26

منى كعكة طالبة ماج�شتري يف اللة العربية . 
واأختها ب�شرى كعكة . من حلب 2010-1-24

2010-1-12 باحثة بريطانية مهتمة بالرتا

�شعاد حممد املبارك -
الاد العام لنقابات عما البحرين 2010-1-14
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زيارات

حممد عبد القادر ا�شيني من حلب 
وحممد ال�شقا من الهند 2010-2-2

اأكرم تار الندوي مدير املطبعة ال�شلفية يف م�مباي 
بالهند 2010-2-11

العميد علي الكلبا- مدير الت�جي املعن�ي يف
 الق�ات امل�شلحة العمانية 2010-2-4

د. �شعيد �شفي �شعيد - اأ�شتاذ عل�م الفل والبحار 
يف جامعة درهام- بريطانيا 2010-2-3

د. خالد  بن قا�شم اجلريان - الإح�شاء 2010-2-15

د مهدي �شلت�ت مدير الإدارة املركزية
 ملكتبة اجلامع الأزهر �شر 2010-2-10

الأ�شتاذ م�شطفى عثمان  غا- حما�شر 
2010-2-03 يف جامعة القد�ض املفت�حة -جن

 - وفد من �شركة ك�ترا برئا�شة جيك�ب مدير الت�ش�ي
وكالة ك�ريا لرتويج التجارة  2010-2-3
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زيارات

د. خالد زيد اجلبيلي - 
جامعة حائل  بال�شع�دية 2010-2-15

حممد فراهت قن�شل اأو للل�ش�ؤون القت�شادية يف 
القن�شلية الإيرانية بدبي 2010-2-26

د. من�ر املهيد واأ. اأد عبد الهادي - الأردن
2010-2-22 

عبد العزيز بن اإبراهيم بن قا�شم القا�شي 
2010-2-18 باملحكمة الكربى بالريا�ض وال�فد املراف

 اأملا bukhard v. rath
مهتم بالكتب القدة 2010-3-1

عزيز جرج�ر وروز اأال جرج�ر 
من الربازيل 2010-2-24

وفد جلنة م�شرو حممد بن �شع�د لل�شيانة واخلدمات 
الجتماعية - راأ�ض اخليمة 2010-02-15

اأ.عبد املجيد امدا وابن من العراق 2010-2-22
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زيارات

اأ. ي�ن�ض العمري- فنان ت�شكيلي من الأردن 2010-3-1

حنان ال�شادق بيزان اأكادية الدرا�شات العليا - 
طرابل�ض - ليبيا 2010-3-8

الأم العام مل�ؤ�ش�شة الفكر العربي يف بريوت والأم العام
 امل�شاعد وم�ش�ؤو الإعالم 2010-3-4

�شتيفان دوفري - م�ش�ؤو ال�ش�ؤون الثقافية ب�زارة ال�ش�ؤون 
اخلارجية والأوروبية الفرن�شي  2010-3-3

رئي�ض �شركتي هي�نداي وكيا لل�شيارات -
ك�ريا اجلن�بية 2010-03-04

اأم كلث�م حممد- اأم عام م�شاعد ااد ال�شحفي العرب 
2010-03-18 امل�ريتا ار لالإعالم والتنبي�ورئي�ض منتدى ا

حممد بن عبد الرحمن ابيب ال�شمري - ال�شع�دية
2010-03-31 

زكريا داري� �ش�را�شينا - جمعية املحافة على الثقافة 
الإ�شالمية ك�ب�رج - بافاريا - اأملانيا 2010-03-18
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زيارات المدارس

مدر�شة م�شب الثان�ية - الفجرية 2010-3-1

مدر�شة الإمام الزا يف اأب� بي 2010-02-24

مدر�شة الرواد النم�ذجية - اأب� بي 2010-3-11

مدر�شة الراية للتعليم الثان�ي - دبي بنات 2010-3-25

مدر�شة مرب الثان�ية - الفجرية  2010-3-21

املدار�ض الأهلية اخلريية بن - دبي 2010-3-10

مدر�شة ال�شارقة اخلا�شة 2010-3-18

مدر�شة ال�شروق اخلا�شة دبي 2010-1-5
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المعمل الرقمي

يف   رحالت  خال من  رقميا  املخط�طات  بت�ش�ير  املركز  بداأ 
 املخط�طات على ميكروفيلم قبل ذل وكان يتم حف  املكتبات
 فا ولكن   فا و�شائل  اأف�شل  من  امليكروفيلم   زا وما 

الرقمي اأتا العديد من املزايا والف�ائد الكثرية.
فوائد الرقمنة

.والتخزين وال�شرتجا ف1 – ال�شه�لة يف ا
2 – الت�فري يف اجلهد وال�قت والتكلفة.

3 – التحكم يف اجم  وهذا ي�شاعد املفهر�ض يف قراءة الكلمات 
ال�شرية.

4 – اإزالة ال�ش�ائب العالقة بال�ش�رة دون تيري الأ�شل.
5 – ا�ش� على �ش�ر مل�نة اكي الأ�شل.

يتم  التي  امللفات   اأن�ا من  تلفة   لأن�ا التح�يل  – اإمكانية   6
من خاللها اف والتخزين.

الرقمنة  نح�   يتج املركز  جعلت  وغريها  الف�ائد   هذ كل 
 ا�شتطا حتى  بخط�ة  وخط�ة   املتاحة الإمكانيات  كل   الوا�شت
املركز اإن�شاء معمل رقمي متميز في من البتكار والإبدا ال�شيء 

.حاجة املركز وخ�ش��شية عمل وه� ما دعت اإلي الكثري
األجهزة المستخدمة في المعمل الرقمي: 

أوالً: جهاز التصوير البسيط أو المحمول.

من  يتركب 
على   يابم�ش
اأف�شل  لت�فري   باجلان
 للت�ش�ير كنة  اإ�شاءة 
على  تركيبها  يتم  وكامريا 
امل�شافة  يف  للتحكم  حامل 
الكامريا   ب املطل�بة 
 ت�ش�ير املراد  والكتاب 
اجلهاز  هذا  يزات 

�شه�لة حمل وتركيب وا�شتخدام يف اأي مكان.
ثانياً: جهاز الماجد للمسح الضوئي.

وقد   املركز بها  يفخر  التي  البتكارات  من  اجلهاز  هذا  يعد 
اأجهزة  من  م�شتفيدين  حملية  خربات  مع  بالتعاون   تط�ير  

 ق ل  لكنها  م�شابهة 
الذي  العمل  خ�ش��شية 
املركز  يف   ب نق�م 
ت�ش�ير   حي من 
القدة  املخط�طات 
عناية   اإ تاج  التي 

ودقة فائقة.
من  اجلهاز  يرتكب 
الدقة  عالية  كاميرا 
قابلة  جانبية   وم�شابي
ح�شب  والرتكيب   للف

ااجة ويف و�شط �شا�شة 
التقاطها وقاعدة ذات كفت يتم  كري�شتا لعر�ض ال�ش�ر قبل 
اجلهاز  وهذا   شماكت� مع  يتنا�شب  ا  عليها  الكتاب  م�ازنة 
م��ش� بجهاز حا�ش�ب  اإعداد برنامج خا�ض باملركز للتعامل 
مع ال�ش�ر وريرها و�شبطها ول غطاء زجاجي لت�ش�ية اأوراق 

الكتاب قبل الت�ش�ير حتى ل يهر فيها انحناء.
 A3 ملقا�ض   ا�شتخدام وكن   العالية بالدقة  اجلهاز  يتميز 
 مكان الكامريا فهي مزودة بعد�شة للتقريب ول يحتاج لتحري
 مزود بربنامج خا�ض للتعامل مع ال�ش�ر اأن اأي�شا ومن مزايا
وغري  املخزن   املل  �ون والأل�ان  باجم  التحكم   يتي  حي
يحتاج  ل  امل�ش�ر  اأن  كما   العالية الفنية  امل�ا�شفات  من   ذل
املحافة  على  ي�شاعد  ا   الكامريا زر  على  ال�شط   اإ
باا�ش�ب  اخلا�شة  الفاأرة  بزر  ي�شط  اأن   ويكفي  عليها
دون  الكتاب  تثبيت   ل  تتي والتي   القدم دوا�شة  ي�شتخدم  اأو 

عناء. 
 Panasonic Scanner :ًثالثا

 وه� جهاز للم�ش
ال�شريع مت�فر  ال�ش�ئي 
بالأ�ش�اق يتمتع زايا 

منها كثرية
م�ش 100 �شفحة   -

على   بالدقيقة
.ال�جه

المعمـــل الرقمي في مركز جمعة الماجد
اا س� -انث داأ
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المعمل الرقمي

دقة  ذات   مل�نة  ش�را� يعطي   -
عالية كن التحكم بها.

. كليا اآ عمل  -
 اأن�ا على  ال�ش�ر  بتخزين  يق�م   -

تلفة من امللفات مثل
) JPG – TIFF – PDF- BMP( 
اجلهاز  هذا  ا�شتخدام  ويتم 

لالأوراق اأو الكتب غري املجلدة.
 PLUSTEK SCANNER A4 :ًرابعا

SIZE

لالأوراق  �ش�ض  اجلهاز  وهذا   
 شا�شة التي يخ�شى عليها من التل�ا

 يتم في ال�ش�ئي املنت�شرة يف الأ�ش�اق من اأجهزة امل�ش �وه� ن
م�ش الأوراق ورقة ورقة.

خامسا : جهاز الماجد للوحات الكبيرة والخرائط

املتخ�ش�ض  اجلهاز  هذا 
عند   اإلي ااجة  تهر 
املخط�طات  ت�ش�ير 
فقد   اخلرائط اأو  الكبرية 
 يتم التقا كان يف ال�شاب
 مثال للخريطة  �ش�ر  اأربع 
م يتم جتميعها على برامج 
الآن  اأما   ال�ش�ر رير 

اخلريطة  ت�ش�ير  فيمكن 
A0  بلقطة واحدة وبدقة عالية. واجلهاز مت�شل مع  لاية مقا�ض 
اا�ش�ب حي يتم تخزين ال�ش�رة مبا�شرة وفي حامل متحرك 

للكامريا التي كن ا�شتبدالها بكامريا ذات دقة اأعلى. 
سادسا: جهاز تحويل الميكروفيلم إلى قرص مضغوط

اأف�شل  من  اإن 
التخزين  و�شائل 
ه�  للم�ش�رات 
ولكن   امليكروفيلم
التي  الأجهزة  ت�فر 
يف   الباح ت�شاعد 
امليكروفيلم  قراءة 
 لي�ض متاحا للجميع

اأقرا�ض   اإ امليكروفيلمية  امل�اد  بتح�يل  يق�م  املركز  فاإن   لذل
هذا  ويفة   وهذ  عليها  الطال  الباح ي�شتطيع   بحي �ش�ئية 

اجلهاز املهم. 
التجهيزات البرمجية:

تبداأ  العمليات  من  م�عة   اإ امللتقطة  ال�ش�ر  تخ�شع 
با�شتخدام  لل�ش�رة   والأطرا والأل�ان   �ال��ش عاجلة 

وفرها  التي  الربيات اديثة  م�عة من 
اخلا�شة  املائية  العالمة  و�شع  يتم  م   املركز
يف  ال�ش�ر  تخزين  يتم   ذل وبعد   باملركز
اأقرا�ض  على  كتاب  لكل  منف�شلة  لدات 
�ش�ئية فها وقد جرى حديثا ت�فري خادم 
امل�اد  تخزين  يتم  باملركز  خا�ض   )Server(
 امل�شرو وهذا   ببياناتها ربطها  ليتم   علي
فه�   املركز بها  بداأ  التي  امل�شاريع  اأرقى  من 
على   الطال  �امل اأو  للمفهر�ض   يتي

الأقرا�ض   ا�شتعما  اإ ااجة  دون  واملخط�طات  الكتاب  �ش�ر 
ال�ش�ئية كما يتي م�شاهدتها وتخزينها ح�شب م�شت�يات تلفة 
يف  املركز  يك�ن  وبهذا   م�شتخدم كل  حاجة  وح�شب   الأمان من 

التقنية.  طليعة امل�ؤ�ش�شات التي ت�شتخدم هذ
باإهداء  قام   الت�ش�ير  ا يف   خربات املركز  يعمم  وحتى 
م�عة من الأجهزة والكامريات التي ت�شتخدم يف ا ت�ش�ير 

.يف العا املخط�طات للعديد من الدو
طرق وو�شائل التخزين يف املركز

.) CD ، DVD ( 1 – الأقرا�ض ال�ش�ئية
.) Hard Disk ( 2 – الأقرا�ض ال�شلبة

3 – اخلادم)Server(  ويجري حاليا نقل امل�اد وتخزينها على 
 واأك  اأ�شر بطريقة   �امل معها   يتعامل   بحي  اخلادم

اأمانا ودقة.
  ومن اأبرز امل�شاريع التي عمل املركز على ت�ش�يرها

1 – م�شح حلب.
2 – وائ دائرة الأرا�شي والأمالك.

 30 من   اأك فيها  والتي  باملركز  اخلا�شة   الرقمية املكتبة   –  3
األ مادة زنة رقميا. حي يتم حف املطب�عات القدة 
واجرية ون�ادر الكتب ب�شكل رقمي ي�شاعد على عدم تعر�ض 

.لع�امل التل �الأ�ش
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يف �شن�ات م�شت �شمعنا كثريا عن م�شطلحات منها على �شبيل 
املثا ل ا�شر مكتبة امل�شتقبل مكتبة بدون ح�ائط مكتبة بال 
املكتبة   واأخريا  الفرتا�شية املكتبة   الإلكرتونية املكتبة   اأوراق
نل لها بال وقلنا هذ امل�شطلحات ما زالت حلما   الرقمية. و
اأو اأمنية ولكن رور الأيام وال�شن�ات اأ�شبحت هذ امل�شطلحات 
وتقنيات  املعل�ماتية  يف  الهائل  التقدم  هذا  ل  يف   وواقعا حقيقة 

اا�ش�ب.
اأر�ض  على  الأ�شياء   هذ اأ�شبحت  ال�شامخ  املركز  هذا  ويف   
ب�شكل  امل�شطلحات   هذ معنى  يقدم   املركز   اأ�شبال�اقع
الكتب  من  الهائل  الكم  هذا  فب�ج�د  نري.  ب�شكل  ولي�ض  عملي 
ال�شمعية  وامل�اد  والدوريات  اجلامعية  والر�شائل  واملخط�طات 
ه�ر  ومع  الرقمية.  املكتبة  من  بد  ل  كان  وغريها  والب�شرية 

املعل�مات  واإتاحة   الت�شا و�شائل   وتط�ر  اديثة  التقنيات 
الإطار  من  يخرج  املركز  هذا  اأخذ  العاملية  ال�شبكات  على 
املعامل  بتجهيز  فبداأ   ت�شمها جدران  داخل  واملحدود   �املاأل
الإمكانيات  جميع  وت�فري  باخلربات  وال�شتعانة  الأجهزة  وت�فري 
امل�اد   هذ لتح�يل   )Digital Lab( الرقمي  املعمل  باإن�شاء  وقام 
لكل  لإتاحتها  الرقمي  �شكلها   اإ  �املاأل �شكلها  من  التقليدية 

قا�ض ودان على وج الب�شيطة .
الت�شالت  �رة  نتائج  اأبرز  من  واحدة  الرقمية  املكتبة  ثل 
وت�شهيل  املعل�مات   ب ل�شيما  املجالت   تل يف  وتطبيقاتها 
 خل من  والكتب  املعل�مات  وخروج  املعل�مات   ا�شرتجا عملية 
 اأطل  حي الرقمية  املكتبة   تعري  اإ ن�شري  اأن  ولبد  اجلدران 
 التعري يف   الختال اأ�شباب  وترجع  التعريفات  من  كثري  عليها 

المكتبات الرقمية
اا س� -سورمن يد ا
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املكتبات   ا يف  التطبيقات  مع   �البح اإجراء  تزامن   اإ
باملكتبات  الهتمام  اأن  كما  مراحلها  من  مرحلة  كل  يف  الرقمية 
الرقمية ل يقت�شر على تمع املتخ�ش�ش يف ا م��ش�عي 
تخزين  لنم  تعزيز  اإنها   حي للمكتبات  امتداد  فهي  واحد 
اأكانت  �ش�اء  الرقمية  البيانات  تعالج  التي  املعل�مات   وا�شرتجا

ن�شية اأم �ش�تية اأم م�ش�رة.
خدمات المعلومات في المكتبة الرقمية 

اأن  التي ينبي  الرئي�شة  اختلفت الآراء ح� خدمات املعل�مات 
ر�ض املكتبات الرقمية على تقدها للم�شتفيدين فريى البع�ض 
 على الرغم من اأن املكتبات الرقمية ل تهتم حتى الآن بتقد اأن
خدمات مرجعية من خاللها اإل اأن ذل يعد اأمرا �شروريا كما ه� 
اا يف املكتبات التقليدية بل اإن من املهم اأن يك�ن لأخ�شائيي 
لتلبية  الرقمية  املكتبات  عرب  املعل�مات   تقد يف  دور  املعل�مات 
معل�مات  على   �ش�ا يف   الراغب امل�شتفيدين  احتياجات 
حمددة لهم اأو ت�جيههم نح� م�شادر املعل�مات املالئمة فكما ه� 

 ات رئي�شية للخدمة املرجعية هيف ال فاإن هناك معرو
عن  نيابة  املعل�مات  اإيجاد  تتطلب  التي  املعل�مات  خدمات   •

باأنف�شهم.  املعل�مات  اأو م�شاعدتهم لإيجاد  امل�شتفيدين 
وخدماتها  املكتبة  م�شادر  ا�شتخدام   �ح اإر�شادات   تقد  •

والتعري هارات حم� اأمية املعل�مات.
املعل�مات  وخدمات  م�شادر  اختيار  نح�  امل�شتفيدين   ت�جي  •

املالئمة لهم .
 ل اخلدمات الرئي�شة التي تقدمها املكتبات الرقمية هيوت 

. املعل�مات   ا�شرتجا خدمات   •
. الرقمية  املرجعية  اخلدمة   •

خدمات  جمعية  عرفت    الرقمية  املرجعية  اخلدمة  مفه�م 
جمعية  اأق�شام  اأحد  ثل  التي   )RUSA( وامل�شتفيدين  املراجع 
اأنها  على  الفرتا�شية  املرجعية  ALA اخلدمة  الأمريكية  املكتبات 
 حي خدمة مرجعية تقدم اإلكرتونيا غالبا يف ال�قت الفعلي نف�ش

 لالت�شا اإنرتنت  تقنية  اأي  اأو   الآ اا�شب  امل�شتفيد  ي�شتخدم 
يتم  الالب  ويف  للمكان  ماديا  ا�ش�ر  دون  املراجع  �في 
 اخلدمة  لتقد املبا�شر  اخلط  على  املتاحة  امل�شادر  ا�شتخدام 
اأدت لنت�شار  اإن كان من املمكن ال�شتعانة بريها وهناك ع�امل 

 خدمة املراجع الفرتا�شية وهي
تقدمة  الذي  بعد  عن  التعليم  لربامج  ال�شريع  النت�شار   .1

. واجلامعات  الكليات 
على  املعل�مات  وخدمات  الإنرتنت  خدمات  يف  الكبري  النم�   .2

اخلط املبا�شر .
ت�شميات  املكتبات  يف  الرقمية  املرجعية  اخلدمة  على   ويطل
املراجع   -Virtual Reference الفرتا�شية  املراجع  بينها  من 
املراجع  خدمات   -  Electronic Reference الإلكرتونية 
ال�يب  على  القائمة  واملراجع   –  Chat Reference بالدرد�شة 

Web- based Reference وغريها من امل�شميات.

الرقمية  المرجعية  الخدمة  تقديم  أساليب 

 يف الآتي مل ذل كن اأن
ا�شتف�شارات   ل�شتقبا  الإلكرتو الربيد  ا�شتخدام   .1

. عليها  والإجابة  امل�شتفيدين 
على  املكتبة  م�قع   )web forms( ال�يب  اذج  ا�شتخدام   .2
 اإ اأ�شلة   لت�جي خ�شي�شا  وم�شممة  العنكب�تية  ال�شبكة 
يح�شل   حي  شابق� الأ�شل�ب  هذا   وي�شب املراجع  اأخ�شائي 
العن�ان  على   باإر�شال يق�م  م  ومن  النم�ذج  على  امل�شتفيد 

.املتا الربيدي 
 لت�جي  )chat technology( الدرد�شة  تقنية  ا�شتخدام   .3
مبا�شر   ات�شا يف  املراجع  اأخ�شائي   اإ ال�شتف�شارات 
الأغرا�ض  التجارية متعددة  املنتجات  وتفاعلي وتت�افر بع�ض 
لتقد تل اخلدمات.  بها   ت�شتع اأن  للمكتبات  التي كن 
املكتبات  يف  الرقمية  املرجعية  اخلدمات   تقد متطلبات   •

والتم�يل  التخطيط  ج�انب  ت�شمل    الإدارية  املتطلبات   : أوالً 
وامل�ف وغري ذل من عنا�شر. 

والأجهزة  الربنامج  اختيار  ي�شمل    الفنية  املتطلبات  ثانيا: 
النماذج  ت�شميم  عن  ف�شال  النام  واجهات  وت�شميم 

للخدمة. الالزمة 
 مالحظة:  ال�شتعانة بكتاب املكتبات الرقمية ب التخطيط 

.)والتنفيذ )فاتن �شعيد با مفل
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 ال�شيء ع وق يقا  شيء� �ق وهي �ش  ة من وقعالت�قيع يف الل 
قا . ومن الت�قيع ما  ط متفر ق ش�  ي ع ال ووق  فه� واقع  ق�عا و
 �ونح 1( . وت�قيع العقد اأو ال�ش(من را بعد الف بالكتاب  حل ي

.)2(ب اأو اإقرارا اإم�شاء ل يف ذيل اأن يكتب الكاتب ا�شم
التاء وك�شرها   بفت الأختام واخلتم  الت�قيع   ويدخل يف حكم 
اأو   ) تم  خ  (  ااخل ب�شمة  اأو     ب يختم  اأو     ب يختتم  ما  ه� 
من  وغريها  الر�شائل  على  الت�قيع  يف   اخلا وي�شتعمل   .قالب
للنبي  وكان  الت�قيع.  حمل  يحل  ال�شرق  يف   واخلا املكاتبات. 
"حممد   علي نق�ض  ف�شة  من   خا  - و�شلم   علي  ا �شلى   -
ر�ش� ا " وقد اتخذ هذا اخلا يف املحرم من ال�شنة ال�شابعة 
 علي  ا �شلى   - نبيهم   من�ا على  امل�شلم�ن  �شار  وقد   للهجرة
 فاأحيانا  اأختامهم و�شلم - يف ب�شاطة الكتابات التي تنق�ض على 
الدينية  العبارات  ي�شفع�ن ببع�ض  واأحيانا    يكتف�ن بحفر ال�شم 

املخت�شرة)3(.
واملخط�طات   ائ�بال والأختام  الت�قيعات  ارتبطت  وقدا     
الإباتية وحجتها  قيمتها  لها  تعطي   ائ�ال ففي    ويقا  ارتباطا 
القان�نية  ويف املخط�طات وجدت مع قي�د التملكات والإجازات 
الت�يقات  �ش�ر  من  وغريها  واملطالعات  والقراءات  وال�شماعات 
املخط�طات  بدايات  يف  دها  والتي    العربية  املخط�طات  يف 
 ت�قيع ال�شيخ ي�شع  اأوراقها  حي كان  اأو يف ح�ا�شي  نهايتها  اأو 
 اإ�شافة اإ   اأو املطالعة اأو الإجازة  اأو القراءة   بعد ن�ض ال�شما
وال�قفيات.  التملكات  ن�ش��ض  نهاية  الكتب يف  اأ�شحاب  ت�قيعات 
 �ركة التعليمية يف ع�شر املخطالقي�د تعك�ض طبيعة ا وهذ
بت�قيعات  لرتباطها  عالية  علمية  قيمة  للن�شخة  تعطي  كما 

العلماء.
تاريخ  ديد  يف  الأختام   وتل الت�قيعات   هذ وت�شاعد    
تقريبي للن�شخ يف حالة خل� املخط� من تاريخ الن�شخ  كما تفيد 
لنا  تعطي  وقد    نا�شخ  اأو   م�ؤل اأو   عا وفاة  تاريخ   ت�شحي يف 
ترجمة ل�شخ�ض ه� الرتجمة . اإ�شافة اإ اأنها دنا بنماذج 
 خال من   امل�ؤلف ن�شخ  ديد  يف  ت�شاعد  العلماء   �خط من 
اأو  القراءة  اأو   ال�شما امل�ج�د يف قيد   امل�ؤل مقابلة اخلط بخط 

الإجازة اأو املطالعة .

ب��شع  التقليد  هذا  على  املحافة  يف  العلماء  ا�شتمر  وقد    
ع�شر   اإ و�شلنا  اأن   اإ الكتب  على  وخط�طهم  ت�قيعاتهم 
قي�د  نهاية  يف   امل�ؤلف ت�قيعات  ن�شاهد  فاأ�شبحنا   الطباعة
الإهداء والتي يهر من ناياها قدر واحرتام ال�شخ�ض املهدى 
اإلي الكتاب كما تعرب عن الحرتام املتباد ب العلماء وتقدير 

لبع�ض. بع�شهم 
ي�شعها  التي  التعليقات   خال من  النماذج   هذ تهر  كما   
ا�شتدراك  اأو  خطاأ   كت�شحي القراءة  اأناء  الكتب  على  العلماء 

نق�ض اأو اإعجاب بفكرة اأو �شر مبهم .
القيمة   فاملادية يف رفع  واأدبية    ولهذ اخلط� دللة مادية 
املادية لن�شخة الكتاب لرتباطها بخط �شخ�شية لها وزنها العلمي 
الن�شخة يف  و�شع  الأدبية يف  والدللة    الإعالمي  اأو  ال�شيا�شي  اأو 
مكانة اأرقى واأعلى من مثيالتها  وح�ش�ر ذكرى �شاحب الت�قيع 

يف الأذهان كلما طالع اأحد الكتاب.
من  كثري  يف  والتعليقات  الت�قيعات   هذ مثل  وجدت  وقد     
 الإهداء يتبع يف  الأمر �شب تقليد   اأ�شب  حتى  الكتب املطب�عة 
ومن هذ النماذج التي دونت بخط� م�عة من اأهم العلماء 

  الإ�شالمي ما يلي وال�شخ�شيات يف العا
-  توقيع  جمال عبد الناصر )رئي�ض جمه�رية م�شر العربية( 

 "الث�رة "فل�شفة  كتاب  على   1336-1390ه   1970م   -1918
عبد  من  الكتاب  اإهداء  �شية  تبع  والذي    1954م عام  ن�شر 

 . ط دو الأ�شتاذ اإ  - النا�شر - امل�ؤل

" امتداد حضاري لتقليد علمي قديم " 
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 1334-1410ه  توقيع السيد أحمد صقر 1915-1989 م -

يف اإهدائ كتاب "اجل�هر النفي�ض يف عل�م ادي " طبع عام 
. ني عبد اخلالال�شيخ عبد ال اإ  1949 م. ني عبد اخلالال�شيخ عبد ال اإ  م 

- توقيع الروائي والكاتب المسرحي  األستاذ محمود تيمور 

يف قيد الإهداء املدون على كتاب "عابر �شبيل"  تاألي الأ�شتاذ 
عبا�ض حمم�د العقاد  1889-1964 م  1306-1383 ه  ن�شر 
عام 1937 م   فقد اأهدى حمم�د تيم�ر ن�شخة من اإ الأ�شتاذ 

. شامي الكيا�. شامي الكيا�

  م   1964-1889 العقاد   محمود  عباس  األستاذ  توقيع   -

1306-1383 ه يف اإهدائ كتاب "ق�شائد ومقط�عات"  طبعت 
. الأ�شتاذ �شامي الكيا يف عام 1933 م اإ

-1320   م   1987-1902 الحكيم  - توقيع األستاذ توفيق 

1408 ه يف ن�ض الإهداء املكت�ب على ن�شخة كتاب "ع�شف�ر من 
. الأ�شتاذ �شامي الكيا اإ   طبع عام 1938 م  "ال�شرق

- توقيع األستاذ توفيق الحكيم بعد عبارات الإهداء لن�شخة 

�شامي  لالأ�شتاذ    م   1938 طبع   "دة ع م حياة  "تاريخ  كتاب  من 
الكيا اأي�شا  . الكيا اأي�شا  . 

المراجع :
 2  عبد ال�شالم هارون  قي  ةمعجم مقايي�ض الل  ض� 1 - ابن فار  
 1969-1972م   البي  البابي  م�شطفى  ومطبعة  مكتبة    القاهرة 

مادة وقع .
 ة العربيةمع الل  القاهرة  املعجم ال��شيط  ة العربيةمع الل - 2

1961م  مادة وقع . 
 1933م دار املعرفة بريوت وزارة املعار الإ�شالمية 3 - دائرة املعار

.مادة اخلا

اوا س� – ور د  :سابة الن
اا س� -س�سان الناب� :سوريار الا
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أحمد جابر عفيف
غيب امل�ت اأحد عمالقة الثقافة والفكر 
 عفي جابر  اأحمد  الأ�شتاذ   اليمن يف 
 6 ال�شبت  ي�م   شبا� املنية   وافت الذي 

.72 عامافرباير 2010بعد عمر ناهز ال
ويعد العفي من اأبرز رجالت الثقافة 
 وقام بتاأ�شي�ض م�ؤ�ش�شة العفي يف اليمن
الثقافية وهي امل�ؤ�ش�شة الثقافية الأو يف 
ت�شعينيات  اأعمالها يف  بداأت  والتي  البلد 

القرن املا�شي.
 �وت  1928(م( اديدة  حافة   الفقي بيت  مدينة  يف   العفي ولد 
من�شب وزير الرتبية والتعليم يف عهد الرئي�ض الراحل اإبراهيم امدي كما راأ�ض 
جامعة �شنعاء منذ افتتاحها مطلع ال�شبعينات .اإ جانب ت�لي عدد من املنا�شب 
اك�مية قبل اأن يتفر للعمل الثقايف وكان ل دور بارز يف دعم اركة الثقافية 

والأدبية يف اليمن.

خليفة التليسي
والثقافية  الأدبية   الأو�شا �شيعت 
الذي  التلي�شي  امل�ؤر خليفة  جثمان  الليبية 
ناهز  عمر  عن   2010113 ت�يف الأربعاء 
خليفة  الراحل  والأديب  املفكر   عاما  80
 1930 عام  طرابل�ض  م�اليد  من  التلي�شي 
 ودكت�را العام  التعليم  دبل�م  على  حا�شل 
.�فخرية من املعهد ال�شرقي يف جامعة ناب

عمل م�فا اإداريا جل�ض الن�اب عام 
 1952م اأمينا عاما ل عام 1962 ف�زيرا لالإعالم والثقافة من عام 1964 حتى 

 1967م �شفريا لدى املرب عام 1986. 
كما ت� رئا�شة اللجنة العليا لالإذاعة وع رئي�شا ملجل�ض اإدارة الدار العربية 
للكتاب عام 1974 واختري اأمينا اأو لاد الأدباء والكتاب الليبي م نائبا 
العام  لالاد  عاما  واأمينا   1978 العرب عام  الأدباء  لاد  العام   لالأم

للنا�شرين العرب عام 1981.
 اإلي التاريخ والرتجمة والأدب والفكر 45 كتابا كما يع�د  بلت م�ؤلفات يف 
 لتا الرواد واملراأة الف�شل  يف تاأ�شي�ض عدد من املطب�عات ال�شحفية من بينها
بالإ�شافة لتاأ�شي�ش اللجنة العليا لرعاية الآداب والفن�ن وم�شاركت يف تاأ�شي�ض 
املت��شط..  "البحر  ويعترب  الرتجمة   ا على  التلي�شي  وركز  الفكر.  جمعية 

ح�شارات و�شراعات" اآخر كتاب �شدر ل عن امل�ؤ�ش�شة العامة للثقافة.

صالح الدين المنجد
  امل�ؤر امل��ش�عي  العالمة  امل�ت  غيب 
ناهز  عمر  عن  الريا�ض  يف  والكاتب 
 مها يعمل بق�شى مع عاما الت�شع
وباحثا عالوة على   حمققا املخط�طات

عمل الأدبي والتاأريخي.
بحي   بدم�ش املنجد  ولد 
البتدائي   تعليم وتلقى   القيمرية
املرحلة  اأما   البح�شة در�شة 

ف�شيلة   اأ�شاتذت من  وكان  ال�طنية.  العلمية  بالكلية  اأكملها  فقد  الثان�ية 
مردم  خليل  الكبري  وال�شاعر   البيطار بهجة  حممد  العالمة  ال�شيخ 
العليا.   املعلم بدار  الثان�ية  ال�شهادة  على   ح�ش�ل بعد   والتح  ب
- يحمل الدكت�ر املنجد الدكت�راة يف القان�ن الدو العام من جامعة ال�شرب�ن. 
وكانت ر�شالت للدكت�راة عن )النم الدبل�ما�شية يف الإ�شالم( و يكت بدرا�شة 
القان�ن بل در�ض التاريخ وعلم اخلط� )البالي�غرافيا( والفن الإ�شالمي.
ج من دار املعلم بدم�ش م من كلية اق�ق  باري�ض قد تخر اإ وكان قبل �شفر -
يف اجلامعة ال�ش�رية. وعلم يف املدار�ض البتدائية م تنقل ب�ائ تلفة يف وزارة 
 م مديرا واخلا�ض للتعليم العا ار العامة. فكان �شكرترياومديرية الآ املعار
للعالقات الثقافية والبعثات وكان رئي�شا لدي�ان الآار ومديرا لالآار بال�كالة.
- وما اإ الأدب منذ �شبا. وهرت مقالت يف لة الر�شالة والثقافة يف 
القاهرة ولة املجمع العلمي العربي بدم�ش و�شح والت دم�ش وبريوت.
بجامعة   العربية املخط�طات  ملعهد   مديرا اختري  فرن�شا  من  عاد  وعندما   -
 يموتن تاأ�شي�ش يف القاهرة. وم�شت�شارا حتى عام 1961م فاأ العربية الدو
فلم  العربية  املخط�طات  عن   بحثا  العا بالد  يف   وطا  الأمام  اإ  ودفع
يد بلدا اأو مكتبة فيها ط�طات عربية اإل زارها وانتقى للت�ش�ير اأحا�شن 
.العربية اأب� املخط�طات  ي  م و�ش  شندباد املخط�طات� ي  م ش� ما فيها. حتى 
 العلمي واملجمع   القاهرة يف  العربية  اللة  ملجمع   مرا�شال  ع�ش�ا انتخب   -
 اأباد بحيدر  العثمانية   املعار جلمعية  ال�شت�شارية  والهية   دادبب العراقي 
 واملعهد الأملا واجلمعية الدولية للدرا�شات ال�شرقية واملجمع العلمي الهندي
 الدولية للحق�ق   ال�شيبا جمعية  لرئي�ض   نائبا واختري   برل يف  لالآار 
ولقد   - فيها.   حما�شرا اأو   زائرا  اأ�شتاذا ليك�ن  كثرية  جامعات   دعت كما   -
وال�شت�شراقية  العربية  للدرا�شات   دوليا  رام�ؤ وع�شرين  خم�شة  يف  �شارك 
 مي�نيخ  �م��شك يف   فيها  ا�بح واألقى  املعا�شرة.  وال�شيا�شية   والتاريخية
 كرات�شي  شرياز�  م�شهد  طهران  دادب  ت�بنجن  كمربدج  باري�ض
وغريها. ة.  جد  الريا�ض  الك�يت  ان عم  ت�ن�ض  لبنان  �اإ�شتانب  ني�دلهي
 حمق  قد  ن�ض اأح�شن  عن   بدم�ش العربي  العلمي  املجمع  جائزة   ونا  -
اء  الفر لأبي   - وال�شفارة  للر�شالة   ي�شل  ن وم املل�ك  )ر�شل  كتاب  ه� 
قة اأو ت�الي يف  ية حمقن�ش��ض ترا ما ب كتابا ة وخم�شم ارعدد اآ بل -
القان�ن الدو والدبل�ما�شية يف الإ�شالم والتاريخ والأدب واللة وعلم اخلط 
)البال�غرافيا(. والآار القدة التاريخية وال�شيا�شة العربية املعا�شرة واملعاجم.
 شبانية�والإ واله�لندية ليزيةوالإ الفرن�شية اإ رجمت بع�ض م�ؤلفاتوقد ت -
والأملانية والإيطالية والفار�شية والرتكية.- ول مات من املقالت ن�شرت يف 
 وت�ن�ض وبريوت والقاهرة يف دم�ش العربية والأوروبية املجالت وال�شح

والريا�ض وبداد. وغريها والت ال�شت�شراق باللة العربية والفرن�شية.

عبد الحميد طهماز
انتقل اإ رحمة ا تعا ي�م اجلمعة 
 15 �شفر 1431 يف مدينة الريا�ض العا
ال�شال الفقي املف�شر ال�شيخ عبد اميد 
. طهماز عن عمر يناهز اخلام�شة وال�شبع
وه�   ه حماة 1356  م�اليد  من  وال�شيخ 

ال�شيخ حممد اامد  من خ�ا�ض تالميذ 
1400ه �شنة  من  فيها  واأقام  املكرمة  مكة   اإ .هاجر  العلمي   منهج  ووار
اآارا علمية نافعة من اأهمها تف�شري املفيد لكتاب ا بعن�ان التف�شري  وترك 

امل��ش�عي ل�ش�ر القراآن الكر وم�عة نافعة ماتعة من �شل�شلة كتب قيمة.
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الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي 
ال�شرقية  �شليم  بقرية  ولد 
 28 �ش�هاج  حمافة  يف 
 وحف تعلم   .1928 اأكت�بر 
القراآن يف الإ�شكندرية ح�شل 
 ديا يف   الدكت�را على 
والتف�شري العام 1966 بتقدير 
تاز وعمل مدر�شا يف كلية 

اأ�ش� الدين م انتدب للتدري�ض يف ليبيا ملدة 4 �شن�ات ومن م عمل 
يف املدينة املن�رة كعميد لكلية الدرا�شات العليا باجلامعة الإ�شالمية. 

مار�ض   27 ويف   1986 اأكت�بر  28 يف  امل�شرية  للديار  ا  مفتي  ع
ا لالأزهر.  شيخ� 1996 ع

ال��شيط  التف�شري   وال�شنة القراآن  فى  اإ�شرائيل  بن�   م�ؤلفات من 
للقراآن الكر الق�شة فى القراآن الكر معامالت البن�ك واأحكامها 

ال�شرعية.
ت�يف �شبا ي�م الأربعاء 24 ربيع الأو 1431 ه امل�اف 10 مار�ض 
2010 يف الريا�ض عن عمر ناهز 81 عاما اإر ن�بة قلبية تعر�ض لها 
 املل عقد ر دومن م�ؤ عند ع�دت خالد الدو يف مطار املل
خلدمة  العاملية  في�شل   املل جائزة   ملن العزيز  عبد  بن   ا عبد 

الإ�شالم للفائزين بها عام 2010 ووري الى يف مقربة البقيع

عبد العظيم الديب
 1  6 الأربعاء  ي�م   شبا� ت�يف 
 املحق  �الأ�ش  الفقي العالمة   2010
الديب يف م�شت�شفى حمد  العيم  عبد 
معاناة  بعد  الدوحة  القطرية  بالعا�شمة 
الفقهاء   اأو  لي�شب  املر�ض ط�يلة مع 

الراحل عام 2010. 
يف  الديب  العيم  عبد  ال�شيخ  ولد 
الربية  حافة  م�شر  قرى  اإحدى 

 اأ م   القرية كتاب  يف   رش� منذ   الكر القراآن   وحف  1929م عام 
تعليم يف معاهد الأزهر البتدائية والثان�ية م تخرج يف كلية )دار العل�م( 

القاهرة. بجامعة 
ورئي�ض  اأ�شتاذ   اأ�شب  حي  1976م عام  قطر   اإ مت�جها  م�شر  غادر 
 �ومدير مركز بح بكلية ال�شريعة جامعة قطر �شابقا �والأ�ش ق�شم الفق

بالنيابة. وال�شنة فيها  ال�شرية 
وعى  منذ  الديب  العيم  عبد  الدكت�ر  العالمة  الدكت�ر  اختار  ولقد 
 الرتا لدرا�شة   اهتمام جل   ووج  العلمي  التحقي  طري للعلم  طريقا 
�ش ب)�شاحب  اجل�يني حتى و رماإمام ا على ترا وعك الإ�شالمي
والدرة   الأ  غياو  الربهان  كتب من  واأخرج   )رما اإمام 

.ةامل�شي
عبد  الدكت�ر  وعلى  والإ�شالمية  العربية  الأمة  على   تعا  ا  من كما 

.نهاية املطلب يف دراية املذهب الفقهية يم حتى اأخرج لنا م��ش�عتالع

عز الدين إبراهيم

الدين  عز  الدكت�ر  الأ�شتاذ  ت�يف 
لالاد  امل�ؤ�ش�ض  الع�ش�   اإبراهيم
وامل�شت�شار   امل�شلم لعلماء  العاملي 
الرئا�شة  �ش�ؤون  ب�زارة  الثقايف 
 2010130 ال�شبت شبا� الإماراتية
بعد   لندن الربيطانية  العا�شمة  يف 

معاناة مع املر�ض. 
على  وح�شل   1928 عام  القاهرة  يف  اإبراهيم  الدين  عز  الدكت�ر  ولد 
النف�ض  وعلم  الرتبية  ودبل�م  القاهرة  العربي من جامعة  الأدب  لي�شان�ض يف 
لندن  جامعة  من  الآداب  يف  الفل�شفة   دكت�را م   شم�ض�  ع جامعة  من 

�شنة 1963.
 عددا  لإدارت القت�شاد  يف  الفخرية   الدكت�را ماليزيا  جامعة   ومنحت
 منحت وكذل الت�شامن والعمل اخلريي يف البالد الإ�شالمية من �شنادي
جامعة ويلز يف اململكة املتحدة دكت�را فخرية يف الآداب لدور مع م�ؤ�ش�شات 

.العا التعليم 
العلمي   والبح والرتبية  التعليم   ا يف  الدين  عز  الدكت�ر  عمل 
بالإدارة والتدري�ض يف م�شر وليبيا و�ش�ريا وقطر واململكة العربية ال�شع�دية 
وبريطانيا وال�ليات املتحدة ففي قطر عمل م�شاعدا ملدير املعار وانتقل 
 الريا�ض العربية يف  العربي وطرق تدري�ض  كاأ�شتاذ لالأدب  للعمل  لل�شع�دية 
بريطانيا  يف  اأك�شف�رد  جامعة  يف  الإ�شالمية  الدرا�شات  بتدري�ض  قام  كما 

الأمريكية املتحدة  ال�ليات  وجامعة ميت�شان يف 
عمل  و   اجلن�شية على  ح�شل   حي  1968 �شنة  بالإمارات  للعي�ض  انتقل 
 نهيان مل�ؤ�ش�ض الإمارات الراحل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآ قافيا م�شت�شارا
وم�ش�ؤول عن اأعمال اخلريية يف العا ومن خال اإدارت مل�ؤ�ش�شة زايد بن 
 في مراكز  بدعم  اهتم  والإن�شانية  اخلريية   لالأعما نهيان   اآ �شلطان 
كبرية  اإ�شالمية  م��ش�عة  اإعداد  يف   شر� كما   الإمارات يف   الكر القراآن 
مع  بالتعاون   واإدارت امل�ؤ�ش�شة  بتم�يل   الفقهية الق�اعد  معلمة  �شمى 

مع الفق الإ�شالمي يف جدة.
والأدبية  والفقهية  الإ�شالمية  الدرا�شات  يف  الفكرية   اأعمال وللراحل 
 بالتن�  وقد  كثرية تت�ش واأبحا تعليميا من 23 كتابا اأك و ل ية�والل
 اإ  الكر القراآن   معا ترجمة  �شرورة   اإ  الأو البدايات  منذ   انتب
النب�ية   الأحادي اأ�شهم �شخ�شيا يف ترجمة  الإليزية وغريها كما  اللة 

.الأربع�ن الن�وية ترجمة يف هذا املجا ازاتال�شريفة وعلى راأ�ض اإ
ويف ا ح�ار ا�شارات والثقافات والأديان والإيدي�ل�جيات �شارك 
 حي  املجا هذا  يف  الفعاليات  من  العديد  يف  اإبراهيم  الدين  عز  الدكت�ر 
ال�طن  داخل  الإي�شي�شك�  منمة  نمتها  التي  الثقافات  ح�ار  يف  �شارك 
�شنة   الأربع مدى  على  و�شارك   مانية وعددها  اأوروبا  ويف  العربي 
املا�شية يف معم ا�ارات الإ�شالمية- امل�شيحية وناب عن منمة امل�ؤر 
الإ�شالمي يف مقابلة البابا ب�ل�ض ال�شاد�ض �شنة 1976 وه� ع�ش� يف املجال�ض 

والإفريقية. والآ�شي�ية  والأوروبية  العربية  لعدد من اجلامعات  العلمية 
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 رغي دبي  مع  تقا�شم�ا  ملن   اإجالل  نق اأن 
ن�شاأتها قليل يف حقهم. اأول الذين عرف�ا ة 
حقيقة البناء  بناء العق� قبل اأي �شيء اآخر . ول 
  بل كل من تبارك ذكرها لدي  نخ�ض اأهل دبي
فاأتاها ير�شم ف�ق راها اأمال . ومن اأول م�ؤ�ش�ض 
الذي   زينل علي  حممد  ااج   الفال مدر�شة 
�شنذكر �شريت وم�شريت . اأما مدر�شة الفال التي 
 فقد جاءت  اأ�ش�شها زينل وفت فرعا لها يف دبي 
اأن  الأر�ض   يف مثل هذ حد مع مثيالتها �لتق
تكن   و عليها  تزامنت  مراحل  التعليم  لتاريخ 

املرحلة الأو تنتهي قبل اأن ت�شلم للتالية قياد ال�شتمرار. فكانت 
مرحلة الكتاتيب )املطاوعة(  التي ن�شاأت يف بدايات القرن الع�شرين 
م جاء عهد التعليم �شب النامي والذي كان يف الفرتة من 1912 

- 1956م  م جاءت مرحلة التعليم النامي .  
من هو محمد علي زينل  

 انتقلت اإ اج حممد علي زينل حجازي الأ�شل اإل اأن اأ�شرتا
اإقليم عرب�شتان م عاد ه� اإ اجاز مرة اأخرى.

�شمع    جدة  يف  م   1885  -  ه  1301 عام  ولد 
 ال�شري الأزهر   اإ وذهب  املكي  ارم  م�شايخ 
فاأحب اأن يطيل املقام يف م�شر اإل اأن اأبا  يتحمل 
.يف جتارت بالع�دة فعاد لي�شاعد اأبا فاأقنع فراق

 ب�مبي واأ�شب فذهب اإ فكر اأن ي��شع جتارت
من كبار جتار الل�ؤل�ؤ واتخذ ب�مبي مقرا ل وكان 
على ات�شا بلندن وباري�ض ودو اخلليج وجدة. 
عندئذ فكر اأن ي�شبع رغبت العلمية فاأن�شاأ مدر�شة 
 1905 م وكانت اأو - يف جدة عام 1323 ه الفال
 م اأن�شاأ بعدها مدر�شة الفال .مدر�شة يف جدة

كة املكرمة  ويف دبي وب�مبي والبحرين. 
  عام 1389 ه وكان ذل ت�يف يف ب�مبي عن عمر ناهز الت�شع

ودفن يف مكة املكرمة .
مدرسة الفالح في دبي 

النشأة :

يرجع تاريخ اإن�شاء مدر�شة الفال بدبي اإ عام 1926 – 1927م 
وقد ت�شاربت الأق�ا ح� تاريخ اإن�شائها  لكن الأرج اأنها اأن�شت 

عام 1926 اأو  1927 م.

مدرسة الفالح في دبي

ومؤسسها محمد علي زينل
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نظام المدرسة :

 الأو  ال�ش من   درا�شية  �ف�ش ت�شعة  على  املدر�شة  ا�شتملت 
اإ ال�ش التا�شع ومدة الدرا�شة فيها مانية اأ�شهر تعقبها عطلة 

تد اأربعة اأ�شهر والدرا�شة على فرتت �شباحية وم�شائية.
  وكان غياب الطالب ي�شجل ي�ميا ويق�م عامل باملدر�شة بحمل 
 ت�قيع وطالبا عن �شبب غياب شائال� اأمر الطالب و ياب اإال

بالعلم .
 دينية ت�شمل اأغلب املناهج التي كانت تدر�ض يف مدر�شة الفال  
بالإ�شافة   والتف�شري  ديوا  وال�شرية  والفق  الت�حيد كتب 

اإ درو�ض يف اللة العربية وا�شاب والتاريخ. 
م  روبية   )30(  قدر  شن�يا�  راتبا يتقا�ش�ن  املدر�ش�ن  وكان    

. 15( روبية �شهريا( اأ�شب
 بل عدد الطالب 30 طالبا وبف�شل النجا الذي حققت  املدر�شة 
اأعد حممد علي   الدرا�شة الأها على  وت�شجيع   الطالب  واإقبا
ملدر�شة  اجلديد  املبنى  لإقامة   م�شروعا  املدر�شة م�ؤ�ش�ض   زينل
 املهند�ش وا�شتقدم   جدة يف  التي  املدر�شة  غرار  على   الفال
اأ�شاب  الذي  الك�شاد  اأن  غري   الهند�شية الر�ش�م  و�شع�ا  الذين 

.اآمال قي دون جتارة الل�ؤل�ؤ حا
 ويف عام 1940م ت�ق الإنفاق على املدر�شة  فقام حممد ن�ر 
ابن �شي ومن مع من املدر�ش بفر�ض روبية اأو روبيت يف ال�شهر 

. كل ح�شب قدرت على الطالب القادرين
 قام ال�شيخ �شعيد بن مكت�م ومع ازدهار التعليم يف اإمارة دبي
مرة  باملجان  التعليم   فاأ�شب  املدر�شة على  بالإنفاق   دبي حاكم 

اأخرى .
اإن   ب�ي بن  اأحمد  ال�شيخ   �يق خريجيها  م�شتقبل   �وح
للق�شاء   م�ؤهال كان  باملدر�شة  التا�شع  الف�شل  ينهي  الذي  الطالب 

اأو التدري�ض.
ت� ال�شيخ عبد الرحمن حممد حاف الأن�شاري اإدارة املدر�شة 

ملدة �شت �شن�ات من عام 1929 حتى 1935.

   وكان من تالميذ ال�شيخ را�شد بن �شعيد املكت�م وال�شيخ بطي 
ابن �شهيل ورا�شد بن جمه�ر وعبيد بن �شقر بن غبا�ض وال�شيخ 
 وعبدا  الها�شمي ها�شم  وال�شيد   اخلزرجي اأحمد  بن  حممد 

الها�شمي وحمد بن مطر بن م�شب وابن مطر وعيا البدور .
 بع�ض الأ�شاتذة الذين در�ش�ا يف الفال

 ال�شيخ حممد ن�ر �شي
را�شد بن جمه�ر 

ال�شيخ حممد طاهر 
ال�شيخ اأحمد القنربي 

ال�شيد حممد ال�شنقيطي 
ال�شيخ عبد ا الأوفى 
ال�شيخ حممد العب�شي 

 اأ�شماء بع�ض الطلبة الذين تعلم�ا يف الفال
ال�شيخ را�شد بن مانع اآ مكت�م 

حممد بن دعف��ض 
 ال�شيبا حممد بن ي��ش

عبيد بن �شقر غبا�ض 
حممد �شال الري�ض 

ال�شيخ حممد اخلزرجي 
مطر املاجد 

اأحمد بن حممد بن دمل�ك 
ح�شن ب�ملحة 

اأحمد �شعيد غبا�ض 
حممد ب� ملحة 

اأحمد بن ب�ي 
عمر املاجد 

علي اجلزيري 
�شا بن كنيد 

عبد اجلبار املاجد 

المراجع :
مدار�ض  وم�ؤ�ش�ض   اإ�شال وزعيم  نه�شة  رائد  زينل  علي  حممد   •

الفال  حممد اأحمد ال�شاطري 
• تاريخ التعليم يف الإمارات خال اقبة الزمنية 1900 – 1993م 

 اإعداد ق�شم البح� ب�زارة الرتبية والتعليم .
• تاريخ التعليم يف دبي 1912 – 1972 م  عار ال�شيخ .

نالو اال -ة اسي
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األخبار الشافية الجلية

ورو�شيا  اأوروبا  يف  بالتدري�ض  العرب  من  قام  عمن 
وال�ليات املتحدة الأمريكية.

بعد عام 1519 - 1950.
تاألي واإعداد  فهد حممد ناي الدب��ض .

. 2009 الك�يت  الطبعة الأو
. 232  عدد ال�شفحات

 تل يف  اأقراأ  واأنا  ب�شدة  انتباهي  ا�شرتعى 
ع�شر   الثال بالقرن  املتعلقة  وخا�شة  الرتاجم  كتب 

جلدتنا  اأبناء  من  العديد  اأن   ياإفر ع�شر  التا�شع   – هجري 

)العرب(قام�ا بالتدري�ض يف جامعات الرب نعم 
الدافع  ه�  هذا  كان   .زال�ا وما   الع�شر  ذل يف 

.يف مقدمت الكتاب كما ذكر امل�ؤل لتاألي
من   شخ�شية�  و�شبع  نتل يرتجم  والكتاب 
واأوروبا  رو�شيا  يف  بالتدري�ض  قام�ا  الذين  العرب 
القرن  من  ابتداء   الأمريكية املتحدة  وال�ليات 

ال�شاد�ض ع�شر اإ منت�ش القرن الع�شرين.
 اإ الأقدم  من  برتتيبهم   امل�ؤل قام  وقد 
 وفات و�شنة  ال�شخ�ض  ا�شم  يذكر   حي الأحد
 واإذا ت�فرت �ش�رة اأوردها .وم�ؤلفات ارم يذكر اآ وتعريفا عن

.ا ي�رد �ش�را مل�ؤلفات ال�شخ�ض املرتجم لور

إمبراطورية اإلسالم في حوض النيل: 

 ديا الع�شر  يف  جهادية  حرب   اأو ق�شة 
 1899 – 1869

وليد    ترجمة   غرين  دوميني    تاألي
�شحادة 

النا�شر  دار الكتاب العربي –بريوت– 2010 
عادة   يحد ما  ق�شة  الكتاب  هذا  يروي 
 نف�ش  منفت ذهن  ذو  وزراء  رئي�ض  يجد  عندما 
هما   الأ�ش�لي من   متعار�شت  اأمام جماعت
 امل�شيحي�ن والأ�ش�لي�ن  الإ�شالمي�ن  الأ�ش�لي�ن 
ع�شرنا  من  حكاية  تك�ن  قد  الق�شة   هذ ولعل 
الإ�شالم  ق�شة  هي  الأمر  واقع  يف  لكنها   الراهن

وتل الإمرباط�رية التي ن�شاأت يف ح��ض النيل عام 1869 تقريبا.
يف اأواخر القرن التا�شع ع�شر كان نهر النيل م�شر اأو م�اجهة وقعت 
اأو �شدام ا�شتثنائي  ب الرب والإ�شالم يف الع�شر ادي يف خ�شم 
ل  فرتة  يف  اإمرباط�ريات   ال ن�شاأت  والأفارقة  والعرب   الأوروبي  ب

تتجاوز ال عاما. 
 واأ�شط�ري الإمرباط�ريات فكان�ا رجال ا�شتثنائي اأما �شخ�شيات هذ
 اواجلت�شر�شل وون�شت�ن   غ�ردون  اواجل  غالد�شت�ن وليم   هم
العالقة  اأ�شخا�ض من غري ذوي  لنا  يرويها  كت�ش.  ومع ذل فهي ق�شة 
 الق�شر يف   �وم  رقي وتاجر   م�شيحي مب�شر    هم  ال�شدام  بهذا 

وجندي.
 تف�ش وبالتا شنة م��شع م�شاومة�اإنها ق�شة لع�شر باتت يف الن�ايا ا
الطري اأمام �شيا�شة ال�اقع التي ل ت� اهتماما لالأخالق م تتحد عن 

. ريات يف امل�اقالإمرباط�ريات جراء هكذا ت �كيفية �شع�د و�شق

مخطوطة تاريخ األزمنة 

تاألي  جريج�ري��ض اأب� الفرج 
املعرو ب ) ابن العربي ( .

. حاف شادية ت�في�  ترجمة
الق�مي  املركز    النا�شر 

. للرتجمة 
هذا الكتاب عبارة عن ط�طة 
العربي  ابن   تاألي من  �شريانية 
 يتناو الأزمنةوفيها  تاريخ   هي

حتى  اخلليقة  بدء  منذ  التاريخ 
وفات عام 1286 ميالدية.

العربي  لبن  الأزمنة  تاريخ  اأو  الزمني  التاأريخ  يعترب 
من  �شخم  ح�شد  بها  ي�جد  وتاريخية  زمنية  م��ش�عة 
واللة  والدين  التاريخ  مع  يتعامل  فه�   املتن�عة املعل�مات 
العلماء  ق�شة  على  عالوة  وتقاليدها  ال�شع�ب  وعادات 
من  املدن  وح�شار  املعارك   ي�ش وه�   الكبار  واملحارب
غري  وال�اهر  الفلكية  املذنبات  وه�ر  والتتار   �امل
 الثلج  �و�شق واملجاعات   والزلز ال�شماء  يف  الطبيعية 
وه� كذل يحكي ف�شائ البال كما يحكي بع�ض الق�ش�ض 

الهزلية. 
 بنف�ش عا�شها  التي  الفرتة  على  الكتاب  هذا  وي�شتمل 
 نقال تكتب    اإنها   حي من  اأهميتها  لها  فرتة  فهي  ولذا 
حية  �ش�رة   كتابت فجاءت   وم�شاهدة روؤية  عن  كتبت  واإا 

.ع�شر لأحدا
اأد الود- �س اعاة النية
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قراءة  تبديل  ه�     الت�شحي
اأو  مهملة   بحرو املعجمة   روا
 قا  .  واجلن  نا   مثل  العك�ض 
ال�شيء  يقراأ  اأن   الت�شحي   املطرزي 
على  اأو   ابكت  اأراد ما   خال على 

 . ما ا�شطلح�ا علي خال
وقعت  ما  ه�   اآخر  تعري  ول
الكلمة  يف  النقط  بتيري   في املخالفة 
وبهذا   فيها اخلط  �ش�رة  بقاء  مع 
 ف ابن حجر. وعر افا قا دا
ال�شخاوي باأن �يل الكلمة من الهية 

املتعارفة اإ غريها.
 وخ�ش��ض عم�م   التعريف هذين   وب
 ت�شحيفا ي�شمى  كان  �شفة  باأي  التيري  فمجرد 
عند ال�شخاوي ول �ش اأن املعنى الل�ي يع�شد 

وه�   فقط بالنقط  بالتيري    يخ�ش حجر  ابن   افوا  هذا
.ول م�شاحة يف ال�شطال ا�شطال

الت�شحي اأق�شام 
على ق�شم ) ديبا ( باعتبار م�قع ينق�شم الت�شحي

 ف شح� مراجم  بن  الع�ام   ومثال  ال�شند يف   ت�شحي  الأو
ابن مع فقا ابن مزاحم .

�شام  ))من   حدي  ومثال    امل يف   ت�شحي  الثا
 فقا  � ال�ش  ف و�شح  ))ش�ا� من   شتا�  اأتبع م  رم�شان 

.شتا�  بد "باملعجمة   اشي�"
على ق�شم باعتبار من�ش  الت�شحي وينق�شم 

الأو ت�شحي ب�شر - وه� الأك وه� اأن ي�شتب اخلط على 
ب�شر القارئ اإما لرداءة اخلط اأو ل�شع الب�شر.

ال�شامع  بعد  اأو  ال�شمع  رداءة   ومن�ش�ؤ  شمع�  ت�شحي  الثا
اأو نح� ذل فت�شتب علي بع�ض الكلمات لك�نها على وزن �شريف 
 فقا  �الأح عا�شم  ا�شم  بع�شهم   ت�شحي  ذل ومن   واحد
ال�شمع ل   من ت�شحي اأن الدارقطني  وا�شل الأحدب فقد ذكر 
اأن ذل ا ل   اإ اأعلم   ذهب وا كاأن الب�شر من ت�شحي

.شمع من روا� ا اأخطاأ فيالكتابة واإ من حي ي�شتب
اأما اأ�شباب الت�شحي فكثرية منها العتماد على الكتب ولي�ض 
على الرواية والكتب  يكن بها اإعجام للحرو مع ت�شاب بع�ض 
جعل  هذا  وكل   املنق�ط غري   روا يف  بع�ض  مع   روا

القارئ الذي لي�ض مع رواية يقروؤها 
 في�شح �شحيحة  غري  بطريقة 

.ويحر
اأ�شباب  من  اآخر  �شبب  وهناك 
بع�ض  ا�شتنا�ض  ه�   الت�شحي
 �كق امل�شحفة  الكلمة  ملعنى  العلماء 
ال�شاعر  " �شتان هذا والعناق والن�م 

وم" ل الد يف البارد وامل�شرب
 وال�ش�اب مثمر.  �شجر  والدوم   
 ل الدوم يعني الدائم. وقد بيف ال
الكثري من هذا اأب� �شعيد الع�شكري يف 
 الت�شحي  في يقع  ما   شر�"  كتاب
والتحري" . وهذا اأ�ذج ط� ب اأيدينا 

  الت�شحيفات اأمثلة على هذ يب


 عندك م�ش  عبدك ميت ب

  ق ع�شل نحل ي  ل تف عيني
مت بنرة  م�شطرة 

 عندك  تخب حنيني يي عبدك  رز زر حبيبي
�شفت حمراء تاأمر اأن اأقبلها  �شقت خمرا تاأمر اأن اأقتلها 

والبدادية  القرب جنة والبعد ديةالفرة 
بقمرف�شت مر فتنت 

تع�ش تت�شلم�ض عتي بب�شل متى 
مع�ش�قيابن مع ت�فى اأنت 

يحيينيغنى قلت ح�شن  عناق
اياء زين الفتىاخليار ابن القثاء

قم قمري نعتن بعليقم قم زيت عتي يلي
ياة �شااخلنا �ش

م �شر متى ترقتاأمل يا ملي
برج بي نرينرج�ض طري
ف�شة من ينم اأرف�شم�شمار 

قلبي يت�هج �شربا ولقلن�ش�ة خ�شراء ولبب
قيلة من ينم ينب بقبلم�شم�شة 

ترحم �شريبرج م�شري
يفتي ينيم�شلي  م�شلي 

قيلة ح�شنة  �شب نب حبيب بقبلة�شينية 
بيب يفقتيا ا�شن 

ف�شتيبنت يزب فتنتني  شارب�
شنب��ش� كلب بيني وبينكل 

رب ت�بة ح�شنة مقب�لةزيت�نة خ�شنة مفت�لة
اأنت �شناأنت بني

مبخ�شة  منح�شةفروت  قرون
القمر بنعال ت�ش األ مرةببال ت�شل 

التصحيف
قراءة  تبديل  ه�     الت�شحي
اأو  مهملة   بحرو املعجمة   روا
 قا  .  واجلن  نا   مثل  العك�ض 
ال�شيء  يقراأ  اأن   الت�شحي   املطرزي 
على  اأو   ابكت  اأراد ما   خال على 

وقعت  ما  ه�   اآخر  تعري  ول
الكلمة  يف  النقط  بتيري   في املخالفة 
وبهذا   فيها اخلط  �ش�رة  بقاء  مع 
 ف ابن حجر. وعر افا قا دا
ال�شخاوي باأن �يل الكلمة من الهية 

  وادر الد ال د
اوا  س�



من   الباح  من ينتفع  ما  اأبرز  العجالة   هذ يف  مل 
خال امل�قع الإلكرتو للمركز والذي جرى تط�ير ليقرب 

من  الكثري  وي�شهل   اأك  ع�شاق  اإ املركز 
اخلدمات وي�فر الكثري من البيانات يف اأي 

وقت واأي مكان.
اأق�شام املركز وطبيعة العمل  التعر على 
 اإ ي�شعى  التي  والر�شالة   واأهداف  فيها

قيقها.
 وفعاليات  واأن�شطت املركز  اأخبار  من  ي�شتجد  ما  متابعة 

التدريبية واملحا�شرات. الدورات  املتن�عة وخ�ش��شا 
 يف قاعدة بيانات ت�شتمل على البح

-  اأك من 50 األ ط�طة.

-  اأك من 280 األ عن�ان للمطب�عات.
الكتاب  كان  اإن  م�شبقا   يعر اأن   الباح ي�شتطيع   وبذل
ويجري  ل.  اأم  م�ج�دا   عن  يبح الذي 
 لذل اأ�شهر دي هذ البيانات كل ب�شعة 
الكتاب  وج�د  من  التاأكد  من   للباح بد  ل 
الذي يبح عن من خال الت�شا بخدمات 
الربيد  اأو  الفاك�ض  اأو   الهات عرب   الباحث

.الإلكرتو
 م�عة من املخط�طات واملطب�عات ميل كن للباح
والأعداد الكاملة ملجلة اآفاق الثقافة والرتا وكذل الأعداد 
الكاملة لن�شرة اأخبار املركز وم�عة من اإ�شدارات املركز 

التي طبع بع�شها �شنة 2009.

زيارة خاطفة لموقع المركز اإللكتروني
www.almajidcenter.org

يبلغ عدد زوار الموقع 
منذ افتتاحه قبل أقل 

من عامين ١٠٣٩٤٠٤
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المشرفالمكانالتاريخالنشاط

 م�ؤ�ش�شة حميد بن را�شد ار�ض املعار�ض - عجمان1-10 اأبريلمعر�ض الكتاب عجمان
النعيمي

دائرة الثقافة والإعالم فندق كمبن�شكي - عجمان4-5 اأبريلمعر�ض اأدب الرحالة
عجمان

اأ. �شيخة املطرييمدر�شة ال�شعب - دبي4 اأبريلحما�شرة مكتبتي اخلا�شة

اأ. �شيخة املطرييمدر�شة ح�شة بنت املر - دبي5 اأبريلحما�شرة مكتبتي اخلا�شة

اأ. ب�شرى دخ�جمدر�شة مارية القبطية - دبي5 اأبريلور�شة �شناعة ورق الإيربو

اأ. �شيخة املطرييمدر�شة ال�شالم - الرب�شاء7 اأبريلحما�شرة مكتبتي اخلا�شة

اأ. �شيخة املطرييمدر�شة زايد بن �شلطان - دبي8 اأبريلحما�شرة مكتبتي اخلا�شة

اأ. �شيخة املطرييمدر�شة النه�شة - دبي11 اأبريلحما�شرة مكتبتي اخلا�شة

غرفة جتارة و�شناعة- راأ�ض اخليمةمركز راأ�ض اخليمة للمعار�ض11-20 اأبريلمعر�ض الكتاب راأ�ض اخليمة

اأ. �شيخة املطرييمدر�شة الأق�شى- دبي13 اأبريلحما�شرة مكتبتي اخلا�شة

مدر�شة لطيفة بنت حمدان 14 اأبريلحما�شرة مكتبتي اخلا�شة 
اأ. �شيخة املطريي- الكرامة

ال�شارقة15-16 اأبريلمعر�ض الإمارات يف ذاكرة الزمن النادي الإماراتيجامعة 

اجلالية اجلزائريةقاعة املحا�شرات باملركز17 اأبريلحما�شرة ي�م العلم

الك�يت19 اأبريلحما�شرة مكتبتي اخلا�شة  اأ. �شيخة املطرييمدر�شة 

دائرة الأرا�شي والأمالك دائرة الأرا�شي والأمالك 20-23 اأبريلمعر�ض التعليم ودوريات الإمارات

كلية املجتمع - جامعة ال�شارقةكلية املجتمع - جامعة ال�شارقة20-22 اأبريلمعر�ض اإ�شدارات املركز

د. اأن�ض �شربيندوة الثقافة والعل�م21 اأبريلاأوائل اجله�د يف ن�شر الكتب واملطابع يف اخلليج 

اأ. اأحمد بكرمدر�شة اآمنة بنت وهب22 اأبريلدورة التف�ق الدرا�شي

اإ�شدارات املركز والتف�شري امل��ش�عي ال�شارقة25-26 اأبريلمعر�ض  ال�شريعةجامعة  كلية 

دورة مبادئ اإعداد اخلطط ال�شرتاتيجية 
قاعة املحا�شرات باملركز )املقاعد 26-27 اأبريلوتنفيذها

اأ. حممد عبد الرحمن حممد حمج�زة( )حماكم دبي(

املخط�طات ال�شارقة28-29 اأبريلمعر�ض  التاريخجامعة  ق�شم 
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ماذا ينتظر منك المركز؟؟
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أيها الباحث...
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