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كتاب الربا
الأندل�سي،  حبيب  بن  امللك  عبد   : ت�سنيف 

املتوفى 239هـ.
حتقيق ودرا�سة: الدكتور نذير اأوهاب.

�سل�سلة اآفاق الثقافة والرتاث، الكتاب رقم )5(.
الطبعة الأوىل، 1433هـ- 2012م.

عدد ال�سفحات: 142 �سفحة.
املخطوط  هذا  باإخراج  املحقق  قام   
بخزانة  موجودة  للكتاب،  وحيدة  ن�شخة  عن 
مبركز  اخلا�شة  املجموعات  باإدارة  املخطوطات 
الإ�شالمية،  والدرا�شات  للبحوث  في�شل  امللك 
القا�شم بن حمد  برقم 13815، ن�شخها يو�شف بن 
الزناتي املغراوي يف اأواخر ربيع الأول عام 981 هـ، 
الرتاث  خزانة  على  م�شرفا  يعمل  املحقق  كان  وقد 

مبركز امللك في�شل.
من  جزء  هو  اإمنا  الكتاب  هذا  اأن  املحقق  يرجح 
كتاب لبن حبيب بعنوان: »كتاب احلالل واحلرام«، 
يف  العبارة  ن�ص  منها:  باأمور  ذلك  على  وي�شتدل 
الباب  ذكر  النا�شخ:  قال  حيث  املخطوط،  بداية 
بن  امللك  لعبد  واحلرام  احلالل  كتاب  من  الثاين 

حبيب، ثم قال :»ما جاء يف الربا والت�شديد فيه«.
الأول  الق�شم  ق�شمني:  اإىل  عمله  املحقق  م  َق�شَّ
درا�شة عن ابن حبيب وكتاب الربا، والق�شم الثاين 

املحقق. الن�ص 
النحو  على  اأبوابه  فجاءت  حبيب  ابن  كتاب  واأما 

الآتي:
واحلرام  احلالل  كتاب  من  الثاين  الباب  ذكر  	•
لعبد امللك بن حبيب: »ما جاء يف الربا والت�شديد 

فيه«.
ذكر ما يف الباب الثالث من احلالل واحلرام يف  	•

بيع الذهب بالذهب والورق بالورق.
ذكر ما يف الباب الرابع من احلالل واحلرام يف  	•
بيع الذهب ووجه ال�شرف وما �شارع ال�شرف.

باب احلالل واحلرام يف بيع الطعام بالطعام. 	•
نبذة من الكتاب: 

مالك  بن عبد اهلل عن  وحدثني مطرف   : »قال   
بن اأن�ص عن نافع عن ابن عمر اأن عمر بن اخلطاب 
غائب  اأحدهما  بالذهب  الَوِرق  تبيعوا  »ل  قال: 
فال  بيته  يلج  اأن  اإىل  ا�شتنظرك  واإن  ناجز  والآخر 
هو  والرماء  الرماء،  عليكم  اأخاف  اإين  تنظره، 

الربا«.
قال : وال�شنة يف الَوِرق بالذهب، و�شرف الدنانري 
بالدراهم اأن ذلك ل يحل اإل يدًا بيد، ول يحل فيه 
تاأخر �شاعة واإن مل يفرتقا، وقد كره مالك اأن يقف 
بالدراهم،  الدنانري  في�شارفه  بال�شراف  الرجل 
تابوته،  ويلقيه يف  ال�شراف  فيزنه  الدينار  فيعطيه 
ل   : مالك  قال  له،  فيزنها  الدراهم  اإليه  يخرج  ثم 
من  فرغ  فاإذا  الدراهم،  يزن  حتى  الدينار  يعطيه 
بيد،  ويدا  وهاء،  هاء  ذلك  فيكون   ، واأعطى  وزنها 

كما قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم«.

جديد إصدارات المركز 2012



دعاة الثقافة الجدد
الأ�شهر: معرفة  تعريفها  كان  واإن  الثقافة،  تعريف  امل�شطلح  تنازع علماء 
كل �شيء عن �شيء، ومعرفة �شيء عن كل �شيء، ولكن بع�ص املثقفني اليوم ل 
يعاي�شون الواقع، فحرفوا هذا املعنى، وق�شروه على ما يح�شنونه من الآداب 
على  حكًرا  املثقفني  ونوادي  الثقافة  رايات  بع�ص  وجعلوا  والفنون،  والعلوم 
فان�شرف  والتخ�ش�شية،  الرمزية  يف  املغرق  الأ�شلوب  بنف�ص  يح�شنونه،  ما 
النا�ص عن هذه النوادي وجمال�ص املثقفني حتى اأ�شحت اأماكن تع�شف فيها 

الريح من قلة الرواد!
اإن القائمني على هذه النوادي واملجال�ص مل يخاطبوا النا�ص بلغة يفهمونها، 
مبا  النا�ص  »حدثوا  موقوًفا:  عنه  اهلل  ر�شي  علي  عن  البخاري  روى  ولقد 
قال:  م�شعود  ابن  عن  م�شلم  ويف  ور�شوله«،  اهلل  يكّذب  اأن  اأحتبون  يعرفون، 

»ما اأنت مبحدث قوًما حديًثا ل تبلغه عقولهم اإل كان لبع�شهم فتنة«.
اإي�شال  اأ�شاليب  يف  النظر  من  للمثقفني  بد  فال  متجددة  الأ�شاليب  ولأن 
تقوقع  من  الدين  علماء  فيه  وقع  فيما  يقعوا  ل  حتى  النا�ص،  اإىل  اأفكارهم 
اجلدد  بالدعاة  عليهم  يطلق  ما  فانربى  التبليغ،  يف  معينة  طريقة  حول 
الفكرة  و�شرح  بالتب�شيط،  املعلومة  اإي�شال  يف  واملنهج  الأ�شلوب  تغيري  اإىل 
اإىل  املتعط�شني  قبلة  جمال�شهم  و�شارت  بالآلف،  النا�ص  عليهم  جتمع  حتى 

املعرفة.
وما دامت احلكمة �شالة املوؤمن اأنى وجدها فهو اأحق بها، فال بد للمثقفني 
تلقي  يف  يحبونها  التي  الطريقة  ويتخريوا  يع�شقون،  فيما  النا�ص  يواكبوا  اأن 
اإىل  وي�شارعوا  مثاًل،  كاملحا�شرة  واحدة  طريقة  يف  يقولبوها  ول  الثقافة، 
التباكي على اجلمهور، يف حني ترى بع�ص املواكبني قد حللوا هذه اجلرعة، 
وو�شعوا عليها نكهات، بل زادوا الكمية، وا�شتخدموا و�شائل عر�ص جديدة، 
وتلم�شوا حاجات النا�ص وما ي�شعرون به من نق�ص يف �شخ�شياتهم، فركزوا 
اأكباد  النا�ص  ف�شرب  ب�شهادة،  وحلوها  ور�شة،  اأو  دورة  و�شموها  ذلك  على 

الإبل حل�شورها.
معهم  وتفاعلوا  النا�ص،  اأندية  اإىل  فنزلوا  اجلدد  الثقافة  دعاة  بع�ص  اأما 
اأفكارهم،  فاأو�شلوا  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  خالل  من  اأو  مبا�شرة 
اأو  اليوتيوب،  واأخرى عرب  التلفاز،  �شا�شة  فتارة عرب  اأدائها،  و�شائل  ونوعوا 
املثقفني  بع�ص  يزال  ل  املتحرك، يف حني  الهاتف  اأو من خالل  الأثري،  عرب 
ويدعون  عنها،  النا�ص  بابتعاد  عقريتهم  يرفعون  الثقافة  امتهنوا  الذي 
بها،  يت�شدقون  ا�شتعالئية  ورمزية  يرددونها،  وطال�شم  جمرتة،  حلول  اإىل 

ويتباكون على مثقف ذهب ومل يعد!
للثقافة  دعاة  اأيدي  تلقفته  قد  اجلمهور  اأن  املتباكون  هوؤلء  يعرف  ومل 
يعر�شون،  فيما  والتجديد  يطرحون،  فيما  الو�شوح  راية  حملوا  قد  جدد، 
قد  ر�شالة وهدف  نابع من  وكل ذلك  ينادون،  به  فيما  النا�ص  وراعوا هموم 
على  بقي  من  �شيتجاوزون  طريقهم  يف  وهم  اختطوه،  قد  وطريق  حددوه، 
نف�ص الآليات، وتبقى �شنة التبديل قائمة ما دام هذا اخليار هو املتاح، فاإما 
مبثقفني  اهلل  ياأتي  اأو  جمددين،  اإىل  ال�شنعة  اأ�شحاب  املثقفون  يتحول  اأن 

جدد يتولون امل�شرية.
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موضوع العدد.. اليوم العالمي

قدم الدكتور عمر عبد الكايف، امل�شت�شار الثقايف جلمعة املاجد 
حما�شرة يف ختام احتفالت مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث 
ال�شبت  يوم  وذلك  الكتاب(،  )مع  بعنوان  للكتاب  العاملي  باليوم 
2012/4/28، ح�شرها ح�شد من املهتمني واملثقفني بلغ اأكرث من 

ا.   60 مهتمًّ
بينها  واملقارنة  بالقراءة  الدكتور حما�شرته عن الهتمام  بداأ 
اأعمارا  الإن�شان  ي�شيف  بالقراءة  واأنه  والت�شوق،  الغذاء  وبني 
اإىل  بحاجة  لأنه  للعقل؛  توقف  القراءة  عدم  يف  واأن  عمره،  اإىل 
يعي�ص  اأن  ل  ويتفاعل معه  الكتاب  مع  يحيا  اأن  له  بد  ول  ريا�شة، 

معه فقط.
الطبخ  كتب  على  ين�شب  املوجود  الهتمام  اأن  اإىل  واأ�شار 
القراءة  بني  مقارنة  وعقد  الكتب!  معار�ص  يف  الأحالم  ثم  اأول، 
العام  كتابا يف   36 اأكرث من  يقراأ  الأوروبي  اأن  وكيف  الغرب،  يف 
بالنظر  القراءة  عن  وي�شتعي�ص  �شفحات،   6 يقراأ  العربي  بينما 
اإىل التلفاز، مع اأن تركيز النظر اإليه �شاعة فقط تعادل القراءة 

8 �شاعات يف كتاب دقيق اخلط.
من  بدءا  القراءة  على  التدريب  يف  يكمن  احلل  اأن  بني  كما 
متل،  النف�ص  لأن  الهتمام؛  وتلوين  التو�شع  ثم  امل�شحف، 
اإىل  بالإ�شافة  حمببة،  القراءة  ت�شبح  والتعويد  وبالتدريب 
 . خارجية  اأوراق  يف  اأو  املقروء  الكتاب  على  املالحظات  تدوين 
واأن  والفجر،  الع�شاء  بعد  القراءة  اأوقات  اأف�شل  اأن  على  واأكد 
ح�شن اإخراج الكتاب وطباعته ي�شوق القارئ اإىل قراءته. واأ�شار 
ُيَقيَّم مبقدار ما يقراأ ، و�شرب اأمثلة كثرية  اإىل اأن الإن�شان اإمنا 
من الرتاث الإ�شالمي تعزز اأهمية القراءة ونظرة ال�شلف اإليها.

الثالث  يوافق  للكتاب  العاملي  اليوم  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
اإبريل من كل عام، وقد قدم املركز بهذه املنا�شبة  والع�شرين من 
الذي  املطبوعات  اأوائل  مبعر�ص  �شارك  حيث  التالية؛  الأن�شطة 
والعلوم،  الثقافة  ندوة  مبقر   2012/4/23 الثنني  يوم  افتتح 
املطبوعات،  اأوائل  من  كتب  بثمانية  املركز  م�شاركة  ومتثلت 
اأقدمها كتاب منت اأبي �شجاع يف الفقه ال�شافعي، طبع �شنة 1875، 
واأحدثها كتاب حماكم التفتي�ص يف الأندل�ص، وقد طبع �شنة 1947.
الرتاث  ق�شم  رئي�ص  املطريي،  �شيخة  الأ�شتاذة  قدمت  كما 
؟  اأقراأ  )ملاذا  بعنوان  واأهميتها  القراءة  عن  حما�شرة  باملركز 
لطيفة  مدر�شة  يف   2012 اإبريل   16 الثنني  يوم  اأقراأ؟(  وكيف 
من  تفاعل  و�شط  بدبي،  بنات  الأ�شا�شي  للتعليم  حمدان  بنت 
حما�شرة  اإىل  بالإ�شافة  ودوره.  الكتاب  عن  واأ�شئلة  الطالبات 
ت�شمو  )بقراءاتي  بعنوان  اأي�شا  املطريي  �شيخة  لالأ�شتاذة  اأخرى 
ال�شعب  مدر�شة  2012يف  اإبريل    26 اخلمي�ص  يوم  اإبداعاتي( 

الأ�شا�شي بنني بدبي. للتعليم 

اليوم العالمي للكتاب

الدكتور عمر عبد الكايف يف حما�شرته
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موضوع العدد.. اليوم العالمي

�شارك مركز جمعة املاجد يف فعاليات اليوم العاملي للرتاث الذي 
ب�شاحة  الرتاثية  القرية  يف  والآثار  لل�شياحة  الفجرية  هيئة  نظمته 
متحف الفجرية يف الفرتة من 12-2012/4/18، وقد جرى اختيار 
املركز  بتقدمي  وذلك  العام،  لهذا  اإماراتية  ومهن  حرف  مو�شوع 
الإماراتية  واملهن  احلرف  توثق  الرتاثية  اللوحات  من  جمموعة 
ال�شفن،  و�شناعة  اللوؤلوؤ،  و�شيد  الأ�شماك  �شيد  مثل:  القدمية 
كما  املا�شي.  يف  كانت  التي  ال�شعبية  الألعاب  بع�ص  اإىل  بالإ�شافة 
عر�ص املركز جمموعة من �شور املخطوطات الرتاثية يف خمتلف 

املوا�شيع كالطب والهند�شة والأدب وغريها.
 افتتح احلدث �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي، 
ويل عهد اإمارة الفجرية الذي قام بزيارة جناح املركز، واأثنى على 

دور املركز الرائد يف حفظ الرتاث الإن�شاين.
يف  وطني  برنامج  مع  بالتن�شيق  دبي  بلدية  املركز  �شارك  وقد   
ند  منطقة  يف  ال�شقور  مبركز  العاملي  الرتاث  اأ�شبوع  فعاليات 
الإمارات  البحرية يف  اأقيم معر�ص عن احلياة  ال�شبا بدبي، حيث 
قدميا، بعنوان )وطني( ، وقد عك�شت ال�شور املعرو�شة فيه طبيعة 
احلياة البحرية يف الإمارات يف حقبتي الأربعينيات واخلم�شينيات 
تفا�شيل  املراكب، وغريها من  اللوؤلوؤ وجتارته، و�شناعة  من �شيد 

احلياة يف تلك احلقبة. 

اليوم العالمي للتراث

اليوم العالمي للصحافة

كما نظمت خالل املدة من 15 اإىل 19 اإبريل 2012 عدة فعاليات 
الرتاثي  والوعي  املعرفة  ون�شر  والتعاون  الإ�شهام  اإطار  يف  تراثية 
العربية  الإمارات  ودولة  دبي  لرتاث  التاريخي  باملكنون  والتعريف 
املتحدة، وافتتح املهند�ص عبد اهلل رفيع، م�شاعد املدير العام لقطاع 
الدعم العام ببلدية دبي الفعاليات بح�شور املهند�ص اأحمد حممود، 
خوري،  اهلل  وعبد  العمراين،  الرتاث  م�شاريع  تنفيذ  ق�شم  رئي�ص 
رئي�ص جمعية الإمارات لهواة الطوابع، و�شيخة املطريي، رئي�ص ق�شم 

الرتاث مبركز جمعة املاجد، وعدد من امل�شوؤولني بالبلدية. 
اإل م�شاهمة فعالة يف  املركز  بها  التي يقوم  امل�شاركات  وما هذه 
وتقدمي  القادمة،  الأجيال  يف  به  الهتمام  وغر�ص  الرتاث  اإحياء 

الدور املنوط به يف امل�شوؤولية املجتمعية.

اليوم  باإحياء  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  �شارك 
يوافق  الذي  والعلوم،  الثقافة  ندوة  يف  لل�شحافة  العاملي 
يف  الدوريات  اأوائل  عن  مبعر�ص  �شارك  مايو،  من  الثالث 

الإمارات.

املجل�ص  رئي�ص  املر،  اأحمد  حممد  �شعادة  املعر�ص  وافتتح 
الثقافة،  وزارة  وكيل  البدور،  وبالل  الحتادي،  الوطني 
الثقافة  ندوة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ال�شويدي،  �شقر  و�شلطان 
اهلل  وعبد  الأعمال،  رجل  القرق،  �شالح  وحممد  والعلوم، 

املطريي، م�شت�شار املتاحف يف دائرة ال�شياحة بدبي.
الدوريات  لأبرز  لوحة  ع�شرين  على  املعر�ص  ا�شتمل  وقد 
منها:  الزمان  قرن من  ربع  الإمارات خالل  التي �شدرت يف 
القت�شاد   ،1978 الإ�شالح   ،1976 الآثار   ،1969 الحتاد 
الإ�شالمي 1981، اقراأ 1984، الأجواء 1987، الأمن 1976، 
الأيام 1969، بلدية راأ�ص اخليمة 1977، اجلريدة الر�شمية- 
�شوؤون   ،1971 الوطن  درع   ،1968 ظبي  اأبو   ،1965 دبي 
العني   ،1983 عجمان   ،1970 ال�شروق   ،1984 اجتماعية 
الكمبيوتر   ،1984 اجلوية  القوات   ،1977 القافلة   ،1988

1986، املعلم 1982.



موضوع العدد.. اليوم العالمي

�شارك مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بالتعاون مع الإدارة 
ملكافحة  العاملي  اليوم  يف  دبي  ب�شرطة  املخدرات  ملكافحة  العامة 
املخدرات  بعنوان )مكافحة  عنها  املخدرات مبعر�ص خمطوطات 
على   2012/6/28-26 من  الفرتة  يف  الإ�شالمي(  الرتاث  يف 
عبد  اللواء  افتتحها  التي  الفعالية  �شمن  بدبي  املمزر  كورني�ص 

اجلليل الع�شماوي، مدير اإدارة مكافحة املخدرات ب�شرطة دبي.
 ي�شارك املركز يف هذا املعر�ص بنماذج من �شور املخطوطات 
املعي�شة  تكرمي  كتاب  منها:  املو�شوع،  هذا  تتناول  التي  القدمية 
وتاريخ  686هـ،  �شنة  املتوفى  للق�شطالين،  احل�شي�شة،  بتحرمي 
677هـ،  الأوىل  جمادى   28 يف   عام   700 من  اأكرث  قبل  ن�شخها 
اأي�شا،  له  التحرمي،  من  احل�شي�ص  يف  ملا  التكرمي  تتميم  وكتاب 
وكتاب زهر العري�ص يف حترمي احل�شي�ص، للزرك�شي، املتوفى �شنة 
وكتاب  984هـ،  املتوفى  الغزي،  الدين  بدر  �شعرا  ونظمه  794هـ، 
قمع الوا�شني يف ذم الربا�شني، لبن اجلزار، املتوفى �شنة 984 هـ، 
والر�شالة املانعة من ا�شتعمال املحرمات اجلامعة يف علة التحرمي 
بني احل�شي�شة والقات وغريهما من �شائر امل�شكرات، للمتوكل على 
اهلل يحيى �شرف الدين اليمني، الذي حكم اليمن عام 994هـ، ظل 
العري�ص يف منع حل البنج واحل�شي�ص، لر�شي الدين ابن احلنبلي، 
با�شا  كمال  لبن  الأفيون،  طبيعة  بيان  يف  ر�شالة  971هـ،  املتوفى 

اأحمد بن �شليمان الرومي احلنفي، املتوفى 940 هـ، وغريها.
ويهدف املعر�ص اإىل اإظهار م�شاهمة علماء امل�شلمني يف حماربة 
بداأت  اأن  منذ  والقات  والبنج  والأفيون  احل�شي�ص  تعاطي  ظاهرة 
بالظهور والنت�شار  يف القرن ال�شابع الهجري، وما األفوا يف ذلك 
وتك�شف  الإ�شالمية،  ال�شريعة  ُتبنيِّ حترميها يف  ور�شائل  كتب  من 

والعقل  والنف�ص  اجل�شم  على  الكثرية  واأ�شرارها  خماطرها  عن 
والأخالق.

وم�شاركة املركز يف هذه الفعالية بهذه املخطوطات تبني للنا�ص 
وحتقق  فيها،  الإ�شالمي  الرتاث  وم�شاهمة  الظاهرة  هذه  خطر 
املخدرات  عن  كتيبات  توزيع  جرى  وقد  املجتمعية،  امل�شاهمة 
وق�ش�ص  وجمالته،  باملركز  تعريفات  اإىل  بالإ�شافة  وخطرها، 

لالأطفال عن ال�شحابة الكرام لبيان النموذج الذي يقتدى به. 
جلمعة  الثقايف  امل�شت�شار  الكايف  عبد  عمر  الدكتور  قدم  كما 
الأ�شرة  دور  وبني  وخطرها،  املخدرات  عن  حما�شرة  املاجد 
وخ�شو�شا الوالدين يف احلد من هذه الظاهرة باملتابعة والقدوة 
على  وت�شجيعهم  الأبناء  �شخ�شية  تقوية  على  وح�ص  احل�شنة، 
وهو  الإدمان  مقدمات  ال�شكوت عن  وعدم  باملفيد،  اأوقاتهم  �شغل 

التدخني!

في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات: 

مخطوطات قبل أكثر من 700 عام  تكافح المخدرات
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توزيع الكتب على المدارس

اختتم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث املرحلة الرابعة والأخرية 
للثقافة  اتفاقية وزارة الرتبية والتعليم مع مركز جمعة املاجد  من 
النائية،  املناطق  مدار�ص  يف  املاجد  جمعة  مكتبة  باإن�شاء  والرتاث 
 300 منها  لكل   ، مدر�شة   84 على  املكتبة  هذه  بتوزيع  توج  والذي 
كتاب، باإجمايل ي�شل اإىل 25 األفا ومائتي كتاب، قدمها املركز لهذه 
املدار�ص، وقد جرى توزيع 63 مكتبة خالل العامني املا�شيني فقط. 
من  مدر�شة   21 تزويد  الأخرية  املرحلة  هذه  يف  املركز  بداأ  وقد 
خمتلف اإمارات الدولة مبكتبة )جمعة املاجد(، يف الفرتة من يوم 

الأحد 2012/4/9 اإىل يوم الثنني 2012/4/24. 
للتعليم  را�شد  اإمارة دبي يف مدر�شة حمدان بن  البداية يف  وكانت 
الأ�شا�شي والثانوي بنني يف الورقاء 2، ومدر�شة دبي للتعليم الثانوي 
اأنور  الأ�شتاذ  التوزيع  املركز يف  وقد مثل  املمزر.  للبنني يف منطقة 
اأحمد  والأ�شتاذ  والإعالم،  العامة  العالقات  م�شوؤول  الظاهري، 
الأ�شتاذة خديجة  الوزارة  ومثل  والتبادل،  الإهداء  م�شوؤول  الزيود، 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  التعلم  م�شادر  ق�شم  رئي�ص  اأحمد، 
الفجرية  مبنطقة  التعلم  م�شادر  مدير  الزحمي،  علي  والأ�شتاذ 

التعليمية.
و�شملت املرحلة الرابعة املدار�ص الآتية: 

للتعليم  را�شد  بن  حمدان  مدر�شة  دبي:  
دبي  ومدر�شة  للبنني،  والثانوي  الأ�شا�شي 
بن  حممد  ومدر�شة  للبنني،  الثانوي  للتعليم 

را�شد للتعليم الأ�شا�شي والثانوي للبنني. 
ال�شارقة: مدر�شة نزوى للتعليم الأ�شا�شي والثانوي للبنني، ومدر�شة 
للتعليم  املليحة  ومدر�شة  للذكور،  والثانوي  الأ�شا�شي  للتعليم  املدام 

الأ�شا�شي والثانوي للذكور. 
عجمان: مدر�شة �شودة بنت زمعة للتعليم الثانوي للبنات، ومدر�شة 
الرا�شدية  مدر�شة  للبنات،  الثانوي  للتعليم  عمي�ص  بنت  اأ�شماء 

للتعليم الأ�شا�شي والثانوي للبنني. 
الأ�شا�شي  للتعليم  املطلب  عبد  بنت  �شفية  مدر�شة  القيوين:  اأم 
والثانوي  الأ�شا�شي  للتعليم  عفان  بن  وعثمان  للبنات،  والثانوي 

للبنني، ومدر�شة ال�شياء للتعليم الأ�شا�شي والثانوي للبنني . 
احلمرانية  للبنات،  الثانوي  للتعليم  كدرة  مدر�شة   : اخليمة  راأ�ص 

للتعليم الثانوي للبنني، مدر�شة �شعم للتعليم الثانوي للبنني. 
الفجرية : اأن�ص بن الن�شر للتعليم الأ�شا�شي والثانوي للبنني، مدر�شة 
مربح للتعليم الثانوي للبنات، لبابة بنت احلارث للتعليم الأ�شا�شي 

اختتام مشروع مكتبة جمعة الماجد للمدارس 

والثانوي للبنات. 
كلباء : مدر�شة الهجرة للتعليم الثانوي للبنات. 

خورفكان: مدر�شة اخلليل بن اأحمد للتعليم الثانوي للبنات.
دبا احل�شن: مدر�شة احلور للتعليم الأ�شا�شي والثانوي للبنات.

ومتثل هذه التفاقية منوذجا للتعاون الثقايف امل�شرتك بني املوؤ�ش�شات 
اخلا�شة واملوؤ�ش�شات احلكومية، وتهدف اإىل دعم التعليم والثقافة 
يف املجتمع املحلي، وتوفري املراجع وامل�شادر 
لأبنائنا الطلبة يف املناطق النائية يف اأنحاء 
املعريف  اإثراء اجلانب  والإ�شهام يف  الدولة، 
وتنمية  احلكومية،  املدار�ص  طالب  لدى 

املعلومات والثقافة لديهم.
وتتيح التفاقية تنظيم رحالت مدر�شية اإىل 
مركز جمعة املاجد لتعريف الطالب بعامل املخطوطات واملطبوعات 
القدمية واحلجرية، واأنواع الدوريات واملجالت القدمية، وطرق ترميم 
املخطوطات اليدوية والآلية، وقد زار املركز خالل عام 2011 اأكرث من 

300 طالب وطالبة من  10 مدار�ص من خمتلف اإمارات الدولة.

25200 كتاب في 84 
مدرسة على أربع 

مراحل في اإلمارات 
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دورات وورش

ال�شبت  يوم  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  نظم 
2012/5/12 دورة بعنوان )الع�شف الذهني(، قدمها �شعيد 
بالليث الطنيجي، مدرب دورات وحما�شر معتمد من معهد 
القيادة والإدارة يف بريطانيا، واملدير التنفيذي ملجل�ص اأولياء 
ح�شر  وقد  الو�شطى،  املنطقة  يف  والطالبات  الطلبة  اأمور 
الدوائر احلكومية  وموظفي  املهتمني  متدربا من   97 الدورة 

واخلا�شة.
نق�شد  ماذا   : �شوؤال  عن  بالإجابة  الدورة  املدرب  بداأ 
اإىل  وتطرق  واآدابه،  قواعده  واأبان  ؟  الذهني  بالع�شف 
وا�شتعر�ص  املنطقي،  والتفكري  الإبداعي  التفكري  خ�شائ�ص 
اإجناح  قواعد  و�شرح  الذهني،  الع�شف  تطوير  و�شائل 
الع�شف الذهني ، ووقف على معوقاته ، ويف خطوات عملية 

و�شح جل�شة الع�شف الذهني وكيفية ممار�شتها. 
ي�شتخدم  وتدريبي  تعليمي  اأ�شلوب  الذهني  والع�شف 
من  مو�شوع  ملعاجلة  الأفكار  من  كم  اأكرب  توليد  اأجل  من 
ت�شوده  املفتوحة من فرتة زمنية ق�شرية يف جو  املو�شوعات 

امل�شادرة  عن  بعيدًا  الأفكار  طرح  يف  والأمان  احلرية 
والتقومي.

 1953 عام  يف  الذهني  الع�شف  على  العامل  تعرف  وقد 
)التخيل  اأ�شماه  الذي  كتابه  اوب�شرن  اليك�ص  اأّلف  عندما 
ت�شتخدم  ما  وعادة    ،Applied Imagination التطبيقي( 
امل�شاكل،  حل  التالية:  احلالت  يف  الذهني  الع�شف  عملية 
وبناء فرق العمل، والإعالنات التجارية، والتخطيط العملي، 

واإدارة امل�شاريع.

دورة في العصف الذهني لـ 97 متدربًا

الأحد  يومي  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  نظم 
الفعالة  بعنوان )القيادة  والثنني 20-2012/5/21م، دورة 
الأ�شتاذ  قدمها  احلكومية(،  للموؤ�ش�شات  املهني  والتميز 
والتطوير  الب�شرية  التنمية  خبري  الرتعاين،  اإبراهيم 
القيادي، ورئي�ص �شركة جدارة للتدريب يف الأردن، وح�شرها 
اإحدى ع�شرة جهة حكومية: مكتب  اأكرث من 20 متدربا من 
حممد  بن  ماجد  ال�شيخ  ومكتب  احل�شني،  بنت  هيا  الأمرية 
ال�شوؤون الإ�شالمية  بن را�شد، وموا�شالت الإمارات، ودائرة 
والت�شويق  ال�شياحة  ودائرة  دبي،  وحماكم  اخلريي،  والعمل 
وهيئة  املجتمع،  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  ووزارة  التجاري، 
الب�شرية حلكومة  املوارد  ودائرة  والإعالم،  للثقافة  الفجرية 
بالإ�شافة  ال�شارقة،  يف  القت�شادية  التنمية  ودائرة  دبي، 
الثقافية، وموؤ�ش�شة جمعة  العوي�ص  اإىل متدربني من موؤ�ش�شة 

املاجد.
التي حتكم حياة  املبادئ  دورته عن  الرتعاين يف  وحتدث 
القادة وتتج�شد يف اأ�شلوبهم القيادي، والقيم التي يعي�شونها 
ومهارات  لديهم،  القيادة  اأخالق  وُت�شكل   ، قيادتهم  يف 

الت�شال التي يتحلون بها ، وتظهر يف ذكائهم العاطفي.

القيادة الفعالة والتميز المهني للمؤسسات الحكومية

القائد  وتعامل  الظرفية  القيادة  اإىل  املدرب  واأ�شار 
حوافزهم  وتباين  قدراتهم  اختالف  على  املروؤو�شني  مع 
للح�شول على اأف�شل النتائج، وذكر اأمثلة عن التميز القيادي 
وال�شخ�شي من حياة ال�شحابة والتابعني والقادة املعا�شرين 
توؤدي  الدورة متارين  والغرب، وطرح من خالل  ال�شرق  من 
اإىل تعريف امل�شاركني باأنف�شهم  من حيث احلوافز والأ�شلوب 
القيادي املعتمد لديهم ومهاراتهم يف التوا�شل، مركزا على 

�شعار : اإذا اأردت اأن تكون ناجحا فادر�ص النجاح!
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كيف تنّمي وتستثمر طاقاتك الكامنة في العمل ؟
ال�شبت  يوم  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  قدم 
بعنوان:  الب�شرية  التنمية  جمال  يف  عمل  ور�شة   2012/6/30
للدكتور  العمل  يف  الكامنة  طاقاتك  وت�شتثمر  تنّمي  كيف 
الإداري،  والتدريب  الب�شرية  التنمية  يف  ا�شت�شاري  قّجة  ح�شن 
ح�شرها اأكرث من 100 متدرب من اجلهات احلكومية واخلا�شة 

واملهتمني.
لالإن�شان،  العقلية  القدرات  ببيان  ور�شته  ح�شن  الدكتور  بداأ 
الفرد  اإنتاجية  يف  ودوره  املوؤ�ش�شاتي،  ال�شلوك  بني  وربط 
الفعالية  ترثي  التي  النظريات  بع�ص  وا�شتعر�ص  واملوؤ�ش�شة، 
والكفاءة لدى املوؤ�ش�شات والأفراد مثل العادات ال�شبع لل�شخ�ص 
قبعات  با�شتخدام  والتفكري  كويف«  »�شتيفن  الفاعلية  عايل 
م�شادر  اإىل  املدرب  واأ�شار  ديبونو«،  »ادوارد  ال�شت  التفكري 
مع  والإيجابي  ال�شلبي  والتكيف  الوظيفي  الر�شا  وعوائق 
قوة  ومظاهر  بالنف�ص  الثقة  مظاهر  وا�شتعر�ص  العمل،  �شغوط 
اإىل  وم�شريا  التوكيدية،  ال�شخ�شية  بنموذج  ممثال  ال�شخ�شية 

فهم الذات وفهم الآخرين.
واأجاب املدرب على ال�شوؤال املركزي كيف نربز ونوظف املهارات 
اللغات  الأكادميية،  ال�شهادة  مثل:  الوظيفية،  والكفاءات 

دورات وورش

الدورات  ال�شابقة،  اخلربات  الكومبيوتر،  مهارات  الأجنبية، 
ال�شفات  اأهمية  موؤكدًا  حمكية،  وجتارب  عملية  باأمثلة  املتبعة، 
العامة،  النجاح املهني من قبيل املعرفة والثقافة  ال�شخ�شية يف 

التفاعل الجتماعي، ممار�شة الهوايات، تنوع املهارات.
خالل  من  واملدّرب  احل�شور  بني  تفاعال  الور�شة  لقت  وقد 
الأ�شئلة والنقا�ص وعر�ص الأفالم التي تعزز فكرة الدورة خالل 
فيما  تبادل اخلربات  من  امل�شاركني  ا�شتفادة  وظهرت  التقدمي، 

ال�شخ�شية. البع�ص لتجاربهم  بينهم عرب �شرد 

كيف أبني مكتبتي وأحافظ عليها ؟!
بعنوان  حما�شرة  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  نظم 
�شيخة  لالأ�شتاذة  عليها؟!(،  واأحافظ  مكتبتي  اأبني  )كيف 
مدر�شة  لطالبات  الوطني،  الرتاث  ق�شم  رئي�ص  املطريي، 
يوم  وذلك  بدبي،  بنات  والثانوي  الأ�شا�شي  للتعليم  الكويت 
2012/5/7 خالل زيارة قام بها وفد من املدر�شة  الثنني 

للمركز.
يف  املدر�شة  مكتبة  الطالبات  مع  �شيخة  الأ�شتاذ  تناولت  وقد 
مكتبة  عندك  هل  قبيل:  من  اأ�شئلة  عن  والإجابة  عمومها، 
بع�ص  معهن  ناق�شت  كما  مكتبة؟  لدي  تكون  وكيف  ؟  خا�شة 
الأفكار اجلميلة التي حتقق اأكرب ا�شتفادة ممكنة من املكتبة 
اأن  وت�شاعدين على  اخلا�شة، مثل: مكتبتي جتمع �شديقاتي، 

اأكون متميزة، وغريها من الأفكار.
 اأما كيف اأحافظ على مكتبتي؟ فتحدثت املطريي عن ترتيب 
وو�شعها  الغبار،  من  وتنظيفها  حمتوياتها،  وت�شجيل  املكتبة، 

يف مكان جيد. 
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ترميم

الكتب  ترميم  خبري  داغ�شتاين،  ب�شام  الدكتور  قدم 
يوم  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  يف  وحفظها 
الثنني 2012/6/18 عر�شًا علميًّا على هام�ص معر�ص 
الكتب النادرة الذي اأقامته مكتبة ال�شارقة العامة عن 
مو�شوعات  العر�ص  ت�شمن  وقد   ، الكتب  هذه  ترميم 
القدمية  املخطوطات  على  املحافظة  كيفية  منها  عدة 

والنادرة والأدوات امل�شتخدمة يف ذلك .
جتربة  حما�شرته  يف  ب�شام  الدكتور  ا�شتعر�ص  كما 
وحفظ  والرتميم  املعاجلة  يف  املاجد  جمعة  مركز 
التي  اخلم�شة  الرتميم  اأجهزة  خالل  من  املخطوطات 

طورها املركز.
وكان عبد اهلل بن حممد العوي�ص، رئي�ص دائرة الثقافة 
والإعالم افتتح يف مكتبة ال�شارقة العامة معر�شًا للكتب 
النادرة، وقد ح�شر الفتتاح عبد العزيز امل�شلم، مدير 

املناعي،  اهلل  وعبد  الثقافية،  وال�شوؤون  الرتاث  اإدارة 
من  وعدد  الدائرة،  يف  الإدارية  ال�شوؤون  ق�شم  رئي�ص 
ب�شوؤون  واملعنيني  بالدولة  العامة  املكتبات  يف  العاملني 

الكتاب.

ترميم الكتب النادرة في مكتبة الشارقة العامة

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف متحف ال�شارقة 
حما�شرة نظرية تخللها جانب عملي  الإ�شالمية  للح�شارة 
املحا�شرة  عن بع�ص طرق ترميم املخطوط يدويًّا، ونظمت 
بالتعاون مع اإدارة متاحف  2012/4/4م  الأربعاء  يوم 
عدد املتدربني ع�شرة من موظفي  كان  ال�شارقة، حيث 
متاحف خمتلفة، مع بع�ص احل�شور من املهتمني واملقتنني 

للمخطوطات. 
وقد ابتداأت املحا�شرة التي قدمتها الأ�شتاذة ب�شرى دخوج، 
باملركز مبادة نظرية عن  اليدوي  الرتميم  �شعبة  رئي�ص 
املخطوطات واأهميتها، والعوامل التي توؤدي اإىل اإ�شابتها 

عرض طرق ترميم المخطوط يدويًّا 
في متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية

بالتلف والهرتاء، وطرق العالج املنا�شبة لكل حالة، 
املخطوطات والوثائق،  لها  تتعر�ص  التي  الإ�شابات  واأنواع 
ثم تطرقت  اإىل عر�ص اأف�شل و�شائل احلفظ وال�شيانة 
رافق  وقد  للمكتبات العامة، واملكتبات اخلا�شة بالأفراد، 
عالجها  قبل  ل�شور الإ�شابات   ال�شرح عر�ص مف�شل 
وبعده، وجرى تخ�شي�ص وقت للمناق�شة وطرح الأ�شئلة من 

قبل املتدربني.
ويف اجلانب العملي جرى عر�ص بع�ص النماذج من الأوراق 
وقد  من املتدربني،  التالفة وترميم بع�شها مب�شاركة عدد 

لقت الدورة ا�شتح�شانا وقبوًل منهم. 
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معارض

الثقافية«  »القافلة  يف  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  �شارك 
والتي  املجتمع،  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  قبل  من  املنظمة 
التابعة  حتا  مبنطقة   2012/5/25-24 يومني  مدى  على  اأقيمت 

لإمارة دبي.
على  هدايا  وتوزيع  باأن�شطته،  التعريف  يف  املركز  م�شاركة  ومتثلت 
الكرمي  القراآن  واأ�شرطة  لالأطفال،  ق�ش�ص  من  املنطقة  اأهايل 

وجمالت بحثية واإعالمية للمركز، وبرو�شورات.
كما عر�ص املركز جمموعة من املخطوطات العربية والإ�شالمية يف 
املذهبة  امل�شاحف  من  وجمموعة  واجلغرافيا  والطب  الفلك  علوم 

واملزخرفة.
فتح  يف  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  دور  املركز  وثمن 
القافلة  للم�شاركة يف  واملحلية  الحتادية  والهيئات  للوزارات  الباب 
الثقافية لتعريف اأهايل حتا واملناطق التابعة لها بالت�شهيالت التي 
تقدمها اجلهات امل�شاركة للجمهور، وتاأتي م�شاركة املركز انطالقا 

من اأهدافه الرامية اإىل ن�شر الثقافة والرتاث الإ�شالمي واملحلي. 
 ،2009 مطلع  منذ  ثقافية  قافلة  ع�شرة  اإحدى  الوزارة  نفذت  وقد 
ترتيب  يف  ع�شرة  الثانية  هي  حتا  مبنطقة  الثقافية  القافلة  وتعد 
التوايل  على  الثالث  للعام  الوزارة  تطلقها  التي  الثقافية  القوافل 

م�شتهدفة املناطق البعيدة.
وجتدر الإ�شارة اإىل اأن مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يعد من 
ال�شركاء الإ�شرتاتيجيني للوزارة، حيث يجري تكرميه كل عام �شمن 

املوؤ�ش�شات واجلهات املتعاونة مع الوزارة.

المشاركة في القوافل الثقافية في حتا

معرض مخطوطات في المركز الثقافي بالفجيرة

للمخطوطات  والرتاث معر�شًا  للثقافة  املاجد  قدم مركز جمعة 
يف املركز الثقايف التابع لوزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع يف 
املعر�ص  هام�ص  على  وعقد  2012/5/9م،  الأربعاء  يوم  الفجرية 
فيها  عرف  وقد  املدار�ص،  طلبة  من  العديد  ح�شرها  عمل  ور�شة 

الأ�شتاذ اأنور الظاهري باملركز واأن�شطته املتعددة.

من بالدي اإلمارات ضمن مهرجان صيف دبي

اإميانا من مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث باأهمية ن�شر ثقافة 
املوروث الإماراتي، املتمثل بعر�ص بع�ص جوانب احلياة الجتماعية 
والثقافية والتجارية يف الدولة، عرب �شور وثقت هذا التاريخ ، اإميانا 
الإمارات«  بالدي  »من  معر�ص  يف  املركز  �شارك  التوجه  بهذا  منه 
دبي  موؤ�ش�شة  عليه  وت�شرف  دبي،  �شيف  مهرجان  فعاليات  �شمن 
لفتة  املعر�ص  ويعد   2012/6/23-14 من  الفرتة  يف  للفعاليات، 
حانية لتاريخ الدولة، وهذه اللفتات متثل و�شيلة ات�شال بني املا�شي 
اجلميل، واحلا�شر املنتظر من اأبناء هذا اجليل الذي يبدو متعط�شا 

ملعرفة تفا�شيل احلياة يف ال�شابق! 
وقد مد املركز حبال التوا�شل بينه وبني اجلهات املعنية باإقامة مثل 
الفخر  وتعميق  املنطقة  ما�شي  توثيق  يف  لي�شهم  الفعاليات؛  هذه 

بالهوية الوطنية الإماراتية. 
اأما ال�شور التي �شارك بها املركز فهي جمموعة من اللوحات الفنية 
قدميا،  متار�ص  كانت  التي  ال�شعبية  الألعاب  بع�ص  ت�شتعر�ص  التي 
وبع�ص  �شائدة،  كانت  التي  الجتماعية  احلياة  �شور  من  ومناذج 
الأعمال التي كانت متار�شها الن�شاء كاخلبز و�شناعة التلي واحلناء. 
كما ت�شتعر�ص اللوحات بع�ص الرق�شات ال�شعبية التي كانت توؤدى 
بع�ص  وعر�ص   ، والعيالة  كاليولة  واخلا�شة  الوطنية  املنا�شبات  يف 
الكرم  على  دليال  بالقهوة  كاعتزازهم  القيم  على  الدالة  الرموز 

وح�شن ال�شتقبال . 
بالإ�شافة اإىل بع�ص اللوحات التي ا�شتعر�شت عملية �شناعة ال�شفن، 
الإماراتية  واملهن  واحلرف  الإمارات،  يف  البحرية  احلياة  وتاريخ 

القدمية مثل �شيد الأ�شماك ، والغو�ص على  اللوؤلوؤ.
يف  فعالة  م�شاهمة  اإل  املركز  بها  يقوم  التي  امل�شاركات  هذه  وما 
وتقدمي  القادمة،  الأجيال  يف  به  الهتمام  وغر�ص  الرتاث  اإحياء 
مراآة  كونها  جانب  اإىل  املجتمعية،  امل�شوؤولية  يف  به  املنوط  الدور 
تعك�ص الرقي احل�شاري اأمام ال�شياح الذين يوؤمون املركز التجارية 

يف الدولة يف هذا الوقت من كل عام.
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تكريم

للكتاب  الدويل  ال�شارقة  معر�ص  من  وفد  قام 
بتاريخ  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  ملركز  بزيارة 
نائب  بو�شيم،  ح�شني  فا�شل  برئا�شة   2012/6/11
للكتاب،  الدويل  ال�شارقة  ملعر�ص  العام  املن�شق 
يف  العربية  الأجنحة  م�شوؤول  ال�شو�شي،  هاين  وزاهر 

املعر�ص.
اإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  الوفد  ا�شتقبال  يف  وكان 
املركز، حيث قدم الوفد �شكر اإدارة املعر�ص للمركز 
على تفاعله املتميز يف هذه الفعالية، التي تعد عر�ص 
الكتاب ال�شنوي يف الإمارات، حيث كان جناح املركز 
من الأجنحة املتميزة يف العر�ص والتفاعل واملحتوى.
الوفد  اأبدى  املتعددة  املركز  اأق�شام  يف  جولة  ويف 
من  املركز  اإليه  و�شل  الذي  بامل�شتوى  اإعجابه 
نفائ�ص  ووجود  ونوعيتها،  املحتويات  حجم  حيث 

معرض الشارقة الدولي للكتاب 
يكرم المركز

املتخ�ش�شة  واملكتبات  فيه،  واملطبوعات  املخطوطات 
الق�شيد  بيت  مكتبة  مثل  اأركانه  بني  توجد  التي 
الرتاث  ومكتبة  العربي  ال�شعر  ومكتبة  النخلة  ومكتبة 

وغريها. القد�ص  ومكتبة  الإماراتي 
تذكاري  درع  بتقدمي  الوفد  قام  الزيارة  نهاية  ويف 
يبذلها،  التي  اجلهود  على  �شكر  و�شهادة  للمركز 
من  النا�شرين  مع  املعر�ص  اإدارة  لتوا�شل  واإظهارا 

املتميزة. امل�شاركات  اأ�شحاب 

منطقة الفجيرة التعليمية تكرم المركز

كرم جمل�ص مراكز م�شادر التعلم مبنطقة الفجرية التعليمية 
مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث يف حفل ختام اأن�شطة مراكز 

م�شادر التعلم يوم الأربعاء 2012/5/23 بقاعة الب�شتان.
م�شوؤول  الزيود،  اأحمد  الأ�شتاذ  التكرمي  يف  املركز  مثل  وقد 
�شعادة  رعاية  حتت  اأقيم  الذي  احلفل  يف  والتبادل  الإهداء 
التعليمية،  اإدارة منطقة الفجرية  جمعة خلفان الكندي، مدير 
حيث قام الأ�شتاذ �شعيد را�شد اخلطيبي، نائب مدير املنطقة 
بالل  �شعادة  برفقة  الطالبية  والأن�شطة  الرتبوية  لالإدارة 
البدور، الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون الثقافة والفنون بوزارة الثقافة 
ومنها  الداعمة،  اجلهات  بتكرمي  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 

املركز.
الفجرية  مبنطقة  التعلم  م�شادر  مراكز  وفد  قام  كما 
التعليمية بزيارة املركز بتاريخ 2012/5/2 برئا�شة علي حممد 
التعلم،  م�شادر  مراكز  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  الزحمي،  را�شد 
اأمناء  من  وعدد  التعليمية،  والربامج  املناهج  ق�شم  رئي�ص 

حمد  الفجرية  يف  الآباء  جمل�ص  وع�شو  الفجرية،  يف  املكتبات 
املركز  بتكرمي  الوفد  قام  الزيارة  نهاية  ويف  احلفيتي.  �شعيد 
مكتبات  تزويد  وعلى  املكتبات،  اأمناء  تدريب  يف  جهوده  على 

الفجرية بالكتب.
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إهداء وتبادل

قام وفد من مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بزيارة اإىل مركز 
2012/6/5م  الثالثاء  يوم  احل�شاري  للتوا�شل  را�شد  بن  حممد 
الثقافة  روح  تعك�ص  فعاليات  من  املركز  يقدمه  ما  على  للوقوف 

والرتاث لدى املجتمع الإماراتي.
الذي  املركز  مدير  كايد  نا�شيف  الأ�شتاذ  ا�شتقبالهم  يف  وكان 
العالقات  ق�شم  رئي�ص  اأن�ص �شربي  الدكتور  املكون من  الوفد  رافق 
العامة والإعالم، والأ�شتاذ اأنور الظاهري م�شوؤول العالقات العامة، 
والأ�شتاذ اأحمد الزيود م�شوؤول الإهداء والتبادل يف جولة ا�شتمرت 
�شرح  تخللها  الأجانب  ال�شياح  من  جمموعة  برفقة  �شاعتني  ملدة 

مف�شل عن عادات الإمارات يف املاأكل وامل�شرب والتحية والعتقاد، 
مدير  اأجاب  حيث  املركز،  اأقامها  التي  الغداء  ماأدبة  على  وذلك 
املركز عن ا�شتف�شارات ال�شياح املتعلقة بالدين الإ�شالمي وخ�شو�شا 

ق�شايا تعدد الزوجات ولبا�ص املراأة وحريتها.
وبعد انتهاء اجلولة اجتمع الأ�شتاذ نا�شيف بالوفد، وتبادل معهم 
و�شكر  امل�شرتكة،  الأن�شطة  واإقامة  الزيارات  وتبادل  التعاون  اآفاق 
والتي  املتخ�ش�شة،  املكتبة  هذه  تقدميه  على  املاجد  جمعة  مركز 
�شتكون متوفرة خلدمة ال�شياح الذين ي�شكلون الغالبية العظمى من 

رواد املركز.  

إهداء مكتبة لمركز محمد بن راشد للتواصل الحضاري

قام مركز امل�شبار للدرا�شات والبحوث يف اأبو ظبي باإهداء �شل�شلة 
جمعة  مركز  اإىل  اإ�شدارا   65 اإىل  و�شلت  التي  ال�شهرية  كتبه 
اإذ  واملركز  اإ�شدار،  لكل  ن�شختني  بواقع  والرتاث  للثقافة  املاجد 
يثمن للم�شبار هذه اخلطوة يوؤكد اأن مركز جمعة املاجد هو هيئة 

الباحثني. وقفية خلدمة 
من  جمموعة  امل�شبار  مركز  باإهداء  املركز  قام  جهته  ومن 

اإ�شداراته، ومن الكتب الأخرى، و�شلت اإىل 78 عنوانا.
يف  متخ�ش�ص  م�شتقل  مركز  والبحوث  للدرا�شات  امل�شبار  ومركز 
ببعديها  عموما،  الثقافية  والظاهرة  الإ�شالمية  احلركات  درا�شة 
الفكري والجتماعي ال�شيا�شي ،  ويبدي اهتماما خا�شا باحلركات 
كما  واأفكارا،  ورموزا  وممار�شة،  فكرا  املعا�شرة،  الإ�شالمية 
تاأثريها  ظل  متى  التاريخي  الطابع  ذات  احلركات  بدرا�شة  يهتم 
الثقافة  بكون  ا  خا�شًّ اعتناء  ويعتني  املعي�ص،  الواقع  يف  حا�شرا 
�شرطا رئي�شا للتنمية، ومدخال من اأهم املداخل نحو امل�شتقبل يف 
وت�شب  اأمة،  لأي  احل�شاري  والبناء  التنمية  بفل�شفة  يتعلق  ما  كل 
خمتلف اأن�شطة املركز من خالل اإ�شداراته الدورية وغري الدورية 

إهداء وتبادل

اأو اأن�شطته التفاعلية اأو الإنتاجية يف هذا الجتاه.
كما قامت هيئة اأبو ظبي للثقافة والرتاث باإهداء املركز 51 عنوان 
بواقع 3 ن�شخ لكل مادة، وباملقابل قام املركز باإهدائهم 78 عنوانا 

بواقع ن�شختني لكل مادة. 
ملكتبة  عنوانا   370 ظبي  اأبو  جامعة  باإهداء  املركز  قام  وكذلك 

اجلامعة، التي قدمت للمركز 19 عنوانا بواقع 26 ن�شخة. 
واأخريا اأهدى املركز حكومة ال�شارقة - مركز الت�شال املوؤ�ش�شي 

بدائرة الأ�شغال العامة 85 عنوانا. 
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مجموعة جمعة الماجد في 
منتدى مساهمة القطاع الخاص 

بالتنمية بدبي

�شاركت جمموعة جمعة املاجد بورقة عمل عن جتربة املجموعة 
الدرا�شات  كلية  خالل  من  الجتماعية  امل�شوؤولية  يف  وم�شاهمتها 
والرتاث،  للثقافة  املاجد  جمعة  ومركز  والعربية،  الإ�شالمية 
عبد  اأحمد  حممد  الدكتور  قدمها  اخلريية،  الأهلية  واملدار�ص 
الكلية، وذلك يف منتدى م�شاهمة القطاع اخلا�ص  الرحمن، مدير 
بالتعاون مع احتاد غرف  القت�شاد  وزارة  والذي نظمته  بالتنمية، 
التجارة وال�شناعة بالدولة، حتت رعاية معايل املهند�ص �شلطان بن 
�شعيد املن�شوري، وزير القت�شاد يوم الأربعاء 2012/6/6 يف فندق 

امليدان بدبي.
وناق�ص املنتدى مفهوم امل�شاركة الفعالة للقطاع اخلا�ص يف عملية 
امل�شوؤولية  ومفهوم  معنى  تر�شيخ  خالل  من  القت�شادية  التنمية 
والقطاع  احلكومة  بني  والتوا�شل  التعاون  وتفعيل  الجتماعية، 

اخلا�ص، وو�شائل التحفيز التي ميكن اأن تقدمها احلكومة.

اللقاء التنسيقي للمؤسسات الثقافية
يف  والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  �شارك 
اللقاء التن�شيقي الأول للموؤ�ش�شات الثقافية والذي عقد 
بدعوة من جمل�ص اإدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي يوم 
الأربعاء 2012/5/30م، حيث التقى عدد من ممثلي 
فيما  العمل  لتن�شيق  الدولة  يف  الثقافية  املوؤ�ش�شات 
بينهم يف املوا�شم الثقافية املقبلة، وذلك مبقر الندوة 

بدبي.
وقال �شلطان �شقر ال�شويدي، رئي�ص جمل�ص اإدارة 

املوؤ�ش�شات  مع  والتعاون  التن�شيق  هو  اللقاء  هذا  من  الهدف  »اإن  الندوة: 
الثقافية املختلفة للو�شول اإىل اآليات ت�شمح لهذه املوؤ�ش�شات باإقامة الفعاليات 
العمل  تعزيز  اأجل  من  بينها،  املواعيد  يف  ت�شارب  دون  املتنوعة  الثقافية 

الثقايف. 
وقد مثل املركز يف هذا اللقاء الدكتور عز الدين بن زغيبة، رئي�ص ق�شم 
املكتبات،  ق�شم  رئي�ص  نوفلية،  ح�شن  حممد  والأ�شتاذ  والن�شر،  الدرا�شات 

العامة  العالقات  ق�شم  رئي�ص  �شربي،  اأن�ص  والدكتور 
ق�شم  رئي�ص  املطريي،  �شيخة  والأ�شتاذة  والإعالم، 

الرتاث الوطني
وكانت خطة عمل اللقاء تهدف اإىل الو�شول اإىل احلد 
الأدنى من التن�شيق بني هذه املوؤ�ش�شات، واإمكانية تبادل 
امل�شاركني  من  وال�شتفادة  املنفذة  الثقافية  الربامج 
وتاأ�شي�ص  م�شرتك،  �شنوي  ثقايف  ن�شاط  وتنظيم  فيها، 

موقع اإلكرتوين ير�شد الفعاليات الثقافية.
ح�شر اللقاء ممثلون عن وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع، واحتاد 
كتاب واأدباء الإمارات، وندوة الثقافة والعلوم، وهيئة دبي للثقافة والفنون، 
مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  وموؤ�ش�شة  الثقايف،  ح�شني  بنت  عو�شة  ورواق 
يف  املوؤمنني  اأم  وجمعية  والإعالم،  للثقافة  الفجرية  وهيئة  دبي،  و�شرطة 
عجمان، ومركز الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية، وممثلو و�شائل 

الإعالم املختلفة.

بـــداأ مركـــز ال�شـــارقة للوثائـــق والبحـــوث مبقـــر املجل�ـــص الأعلـــى لالأ�شـــرة اأوىل 
ور�ـــص العمـــل املتخ�ش�شـــة بعنـــوان )اأ�ش�ـــص ومبـــادئ الأر�شـــيف احلكومـــي(، 
�شارك بها 25 معنيًّا بالأر�شيف من خمتلف دوائر وهيئات حكومة ال�شارقة، 

مـــن 23-2012/4/25م.
ـــذه  ـــوث: »اإن ه ـــق والبح ـــارقة للوثائ ـــز ال�ش ـــر مرك ـــامل، مدي ـــالح �ش ـــال �ش وق
الـــدورة هـــي الأوىل التـــي تنظـــم بالتعـــاون بـــني ال�شـــارقة للوثائـــق والبحـــوث 
ومركـــز جمعـــة املاجـــد« ، واأ�شـــاد بالتعـــاون مـــع مركـــز جمعـــة املاجـــد للثقافـــة 

والـــرتاث واإتاحـــة ال�شـــتفادة مـــن خرباتـــه الطويلـــة يف هـــذا املجـــال. 
وقـــد قـــدم الور�شـــة حممـــود كايف، مـــن مركـــز ال�شـــارقة للوثائـــق والبحـــوث، 
واأحمـــد عثمـــان اأحمـــد، م�شـــوؤول الأر�شـــفة الإلكرتونيـــة مبركـــز جمعـــة املاجـــد 

للثقافـــة والـــرتاث .
وخ�ش�شـــت حمـــاور الور�شـــة للتعريـــف مبفاهيـــم الأر�شـــيف والأر�شـــفة 
الإلكرتونية، وجرى ا�شتعرا�ص التخطيط للتحول اإىل الأر�شيف الإلكرتوين 
وتقنيات حفظ وا�شـــرتجاع الأر�شـــيف الإلكرتوين. وكيفية اإك�شاب امل�شاركني 
الطـــرق ال�شـــرية الآمنـــة حلمايـــة الأر�شـــيف الإلكـــرتوين، واملوا�شفـــات الفنيـــة 
لتنظيم الأر�شـــفة الإلكرتونية . واختتمت الور�شـــة يف يومها الثالث بالتطرق 
اإىل مفاهيـــم الت�شنيـــف واأ�ش�شـــه واإعـــداد اخلطـــط واخل�شائ�ـــص املهمـــة 
التـــي يجـــب توافرهـــا يف خطـــة الت�شنيـــف ، بالإ�شافـــة اإىل تطبيقـــات عمليـــة 

للم�شـــاركني يف الور�شـــة مـــن اأجـــل اإك�شـــابهم املهـــارات الالزمـــة . 

ورشة عمل لرفع كفاءة العاملين بأرشيف حكومة الشارقة

عالقات مؤسسية
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نظمت دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي يف دبي للم�شلمني اجلدد زيارة تعريفية توعوية اإىل مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث، 
يوم ال�شبت 2012/5/19.

وقال جاويد اأحمد، خطيب من اإدارة التثقيف والتوجيه الديني ، ومن�شق الزيارة: اإن الربنامج 
من  عددا  ميثلون  �شخ�شًا   22 منه  وا�شتفاد  اجلدد،  امل�شلمني  ق�شم  عليه  واأ�شرف  نظمه  الذي 
اجلاليات املختلفة، ياأتي �شمن اخلطة الإ�شرتاتيجية للدائرة يف عمل �شراكات مع جميع املوؤ�ش�شات 
احلكومية واخلا�شة من اأجل حتقيق روؤية ور�شالة الدائرة يف تقدمي كافة اخلدمات للمتعاملني 
معها، واأ�شاد مبا يحتويه املركز من خمطوطات تراثية وعلمية، تعك�ص الرقي احل�شاري للم�شلمني 

خالل القرون املا�شية.

أخبار سريعة

زيارة رواق عوشة بنت حسين الثقافي
قام وفد من مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بزيارة تن�شيقية اإىل رواق عو�شة بنت ح�شني 

الثقايف بتاريخ 2012/5/30.
العامة  العالقات  ق�شم  رئي�ص  �شربي،  اأن�ص  الدكتور  من  املكون  الوفد  ا�شتقبال  يف  وكان 
والإعالم، والأ�شتاذة �شيخة املطريي، رئي�ص ق�شم الرتاث الوطني، والأ�شتاذ اأنور الظاهري، 
م�شوؤول العالقات العامة، الدكتورة موزة غبا�ص، رئي�ص الرواق، والتي تباحثت مع الوفد اآفاق 
التعاون امل�شرتك بني املركز والرواق، واأطلعته على خطط الرواق امل�شتقبلية، وخا�شة م�شروع 
ترفد  التي  القرتاحات  اإىل  منه  وا�شتمعت  امل�شروع،  تنفيذ  يف  التعاون  واإمكانية  تقراأ،  دبي 
هذا امل�شروع، واإمكانية تنفيذ فعاليات م�شرتكة يف امل�شتقبل، ورافقت الوفد يف جولة تعريفية 

باأركان الرواق واأق�شامه.

اختتم وفد تركي رفيع امل�شتوى زيارة 
اإىل مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث 
يوم الثنني 2012/4/30م، �شم الوفد 
الدكتور اأوزغر اأ�شالن، م�شت�شار وزير 
الثقافة الرتكية، والدكتور حميي الدين 
اإدارة املخطوطات،  ماجد، مدير عام 
عام  مدير  اآجار،  توجنال  والدكتور 
يرافقهم  باأنقرة،  الوطنية  املكتبة 
اإيليف  بدبي  الرتكي  العام  القن�شل 

ت�شوموغلو اأولغان.
وجاءت الزيارة بهدف تو�شيع اآفاق 

للثقافة  املاجد  جمعة  ومركز  الرتكية  الثقافة  وزارة  بني  التعاون 
والرتاث لي�شمل جميع املكتبات الرتكية بعد جناح جتربة املركز مع 
املكتبة الوطنية يف تركيا، والتي عقد اتفاقية تعاون معها يف اأكتوبر 

من العام املا�شي.
والعربية،  الإ�شالمية  الدرا�شات  كلية  جولته  يف  الوفد  زار  وقد 
بعد  اإليه  و�شلت  الذي  الرفيع  الأكادميي  امل�شتوى  على  اطلع  حيث 
العربية  اللغة  يف  دكتوراه  ر�شالة  اأول  مبناق�شة  تقدمها  توجت  اأن 
اطلع  املركز  مقر  ويف  املا�شي،  الأ�شبوع  الإمارات  م�شتوى  على 
واملعمل  الوطني  الرتاث  وخ�شو�شا  املتعددة  اأق�شامه  على  الوفد 

على  الوفد  وقف  حيث  الرقمي، 
جمال  يف  املركز  اإليه  و�شل  ما  اآخر 
معمل  ويف  الإلكرتونية،  الأر�شفة 
الرتميم املركزي يف الق�شي�ص وقف 
ومراحل  الرتميم  اآليات  على  الوفد 
ال�شيانة  وطرق  املخطوطات  عالج 

والتجليد والزخرفة. 
بال�شيد  الوفد  اجتماع  يف  وجرى 
�شياغة  على  التباحث  املاجد  جمعة 
اأخرى  اتفاقيات جديدة مع مكتبات 
يف تركيا تركز على دعم املركز لهذه 
هذا  يف  املهني  التدريب  وعلى   ، ترميم  ووحدات  مبعامل  املكتبات 
املكتبة  يف  املركز  عقدها  التي  الرتميم  دورة  نالت  اأن  بعد  املجال 
املركزية يف قونية يف العام 2010 �شدى طيبا يف املكتبات الرتكية 
الأخرى، حيث جرى تدريب ثالثني فنيا على الرتميم من املكتبات 

الرتكية املتعددة.
وكان مركز جمعة املاجد توج بداية عمله يف تركيا بدورة الرتميم 
املذكورة بعد اأن افتتح ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
معمل الرتميم اخلا�ص مبركز جمعة املاجد يف مكتبة قونية املركزية 

يف العام 2008.

وفد من المسلمين الجدد يزور المركز
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زيارات

الدكتور بهرام حليموف نائب رئي�ص اأكادميية العلوم 
الأوزبكية 2012-4-2

�شاد بارج  القن�شل العام الطاجيكي يف مو�شكو 
2012-5-3

الدكتور عالء فايز رئي�ص جامعة عني �شم�ص 
والدكتور �شالح ها�شم الأمني العام لحتاد 

اجلامعات العربية 12-4-16

جمال اخل�شري رئي�ص جمل�ص الأمناء يف اجلامعة 
الإ�شالمية بغزة ويحيى ال�شراج نائب الرئي�ص 

لل�شوؤون الإدارية 2012-4-3

د. مريزا دداخنوف ود. و�شيلي اإيرانيان مقيمان 
يف رو�شيا 2012-4-15

�شالح الدين امل�شتاوي ع�شو املجل�ص الإ�شالمي 
الأعلى بتون�ص 2012-5-15
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الدكتور حممد حب�ص ع�شو جمل�ص ال�شعب 
ال�شوري والوفد املرافق 2012-4-22

داتو يحيى اجلليل رئي�ص �شركة اإطفاء احلريق يف 
ماليزيا والوفد الفني املرافق 2012-4-17



زيارات

وفد من برنامج وطني مكون من اأ�شماء اجلناحي 
من�شق اأول فعاليات ومتيمة الي�شر 2012-4-10

اإلهي قم�شة اأي رئي�ص املكتبة الوطنية باإيران 
والوفد املرافق 2012-6-6

�شوران حممد فتاح رئي�ص جمل�ص اإدارة موؤ�ش�شة 
القلم للرتبية والتعليم يف كركوك بالعراق

2012-4-16 

همت ل�شني م�شت�شار معهد كونفو�شيو�ص بجامعة 
دبي 2012-5-7

وفد من الإدارة املالية يف بلدية دبي برئا�شة خاطر 
ابن ح�شن النعيمي 2012-6-3

الباحث فرحان الفرحان  وحممد ال�شانع من 
الكويت 2012-4-12

حممد عبد الباقي حماد مدير مكتب دبي يف 
منظمة الدعوة الإ�شالمية 2012-5-15
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عدنان عبد العزيز ال�شقاف الأمني العام ملنتدى اليمن 
للقرن 21 يف �شنعاء 2012-4-17





زيارات

علي الزحمي مدير م�شادر التعلم يف منطقة 
الفجرية التعليمية 2012-4-18

ماري ملاع املدير امل�شاعد يف مركز اإلك�ص للح�شارة 
يف جامعة روح القد�ص للكاثوليك، اإي�شني جمّيل 
رئي�ص ق�شم املخطوطات باجلامعة 2012-4-30

وفد من مديري مبيعات الأثاث املكتبي يف 
هوجن كوجن 2012-5-17

�شيخة امل�شماري من الديوان الأمريي يف 
الفجرية 2012-4-23

الدكتور حممد املحروقي من جامعة ال�شلطان 
قابو�ص يف م�شقط 2012-6-23

عبد الرحمن قنديل اأ�شتاذ يف ق�شم درا�شات الرتاث 
يف جامعة ولية اركن�شا�ص الأمريكية 2012-6-25

حممد الب�شتكي مدير الأر�شفة وراأفت علي جعفر 
حملل اأول باإدارة خدمات الدعم املوؤ�ش�شي بهيئة 

الطرق واملوا�شالت 2012-4-30 

الدكتور عبد احلفيظ حممد ال�شقا اأ�شتاذ 
اجلغرافيا بجامعة امللك عبد العزيز بجدة

2012-5-30 
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زيارات

وفد من املدر�شة الهندية الثانوية بدبي
2012-5-23 

زيارة وفد طالب مدر�شة اخللفاء الرا�شدين بدبي 
2012-4-24

وفد من طالبات كلية الآداب والعلوم الإن�شانية 
بجامعة الإمارات برفقة الدكتور حمد بن �شراي 

2012-5-22

وفد من مراكز الأمرية هيا بنت احل�شني الثقافية 
2012-4-25

وفد مدر�شة �شري بني يا�ص يف اأبو ظبي
2012-4-22 
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وفد مدر�شة القيعان للتعليم الأ�شا�شي والثانوي يف 
دبا الفجرية 2012-4-12

ت�شليم كتب ملهرجان الكتاب امل�شتعمل من 
الطالب حم�شن �شالح غرامة 2012-4-11

وفد طالب املدر�شة الدولية للفنون والعلوم بدبي 
2012-4-11



من نفائس المخطوطات العربية بكوسوفا:

ث  خلامتة املحّققني وعني اأعني العارفني الفقيه املحدِّ
ال�سيخ علي بن حممد الأَْجُهوري

)967 - 1066هـ/1560 - 1656م(
حممود عبد القادر الأرناوؤوط)1)

مقدمة
تعاىل  اهلل  ف�شل  من  اإن 
كو�شوفا،  على  العظيم 
حديث  البلقاين  البلد  هذا 
ال�شتقالل، اأن اأكرم بقدركبري 
الإ�شالمية  املخطوطـــــــات  من 
و)العثمانية)2)(  )العربية( 
امل�شيخـة  مكتبـــــــــة  وحتتفظ 
بعدد  بكو�شوفا  الإ�شالمية 
فنون  يف  وهي  منها)))،  كبري 

كثرية واحلمد هلل.
املخطوطات  تلك  ومن 
عنوانها  بالعربية  خمطوطة 
على  الكالم  يف  الوّهاج  »الّنور 
من  وهي  واملعراج«  الإ�شراء 
اأنف�ص  ومن  مبكان،  الأهمية 
املكتبة من  به هذه  ما حتتفظ 
اجلانبني  من  اخلطية  الكتب 

والفني. العلمي 

مركز  مدير  الإ�شالمية،  الدرا�شات  كلية  يف  التدري�شية  الهيئة  ع�شو   (1(
ال�شيخ عبد القادر الأرناوؤوط للثقافة، بر�شتينا - كو�شوفا.

العلية  الدولة  زمن  معتمدة  كانت  التي  القدمية  الرتكية  اللغة  وهي   (2(
الدار�شني  ت�شميتها بني  العثمانية، وكانت حروفها عربية وا�شطلح على 

العثمانية(. بـ )اللغة 
))) وكان من ف�شل اهلل تعاىل عليَّ اأن قمت باإعداد )فهر�شت( لها و�شدر يف 

بر�شتينا يف بداية هذا العام 2012.

التعريف مبوؤلِّف الكتاب باخت�سار
الرحمن  الدين علي بن حممد بن عبد  نور  ال�شيخ  مة  العالَّ هو 
عاملًا،  وكان  الإر�شاد)))،  باأبي  املكنى  امل�شري  املالكي  الأُْجُهوري 
وغري  واملنطق،  وال�شرية،  واحلديث،  الفقه،  يف  م�شاركًا  اأديبًا، 

ذلك من الفنون الإ�شالمية الأخرى.
وخلَّف  علمائها،  عن  العلم  واأخذ  )967(هـ،  �شنة  مب�شر  ولد   
»مواهب  منها  كثرية،  م�شّنفات 
اجلليل يف حترير ما حواه خمت�شر 
خليل« وهو يف فروع الفقه املالكي، 
»و�شرح«  العقائد  يف  و»منظومة« 
وهو  الوايف«  األفية  و»�شرح  عليها، 
و»�شرح  احلديث،  م�شطلح  يف 
املنطق،  يف  للتفتازاين  التهذيب« 
نظم  يف  نية  ال�شَّ الدرر  و»�شرح 
زين  للحافظ  النبوية«  ال�شرية 
يف  مب�شر  وتويف  العراقي،  الدين 
من  الأوىل  جمادى  �شهر  م�شتهل 
بجوار  ودفن  هـ،   )1066( �شنة 
يو�شف  باإخوة  املعروف  امل�شهد 

فيها، رحمه اهلل واأح�شن اإليه.
باخت�سار بالكتاب  التعريف 

تقع خمطوطة الكتاب بـ )118( 
مبقا�ص  ورقة  ع�شرة  وثماين  مئة 
املوؤلف  �شرد  وقد  )22/15(�شم. 
يق�شمه  ومل  �شردًا،  الكتاب  مادة 
على  اقت�شر  واإمنا  ف�شول  اإىل 
و�شع عناوين له يف هوام�ص �شفحاته حتت لفظ )فائدة( يف كذا، 
بكتابة )مطلب( يف  وبيان حمتواه  فهر�شته  اإىل  بالإ�شارة  واكتفى 

خليفة  حلاجي  الفحول«  طبقات  اإىل  الو�شول  »�شلم  يف  ترجمته   (((
والثقافة  والفنون  للتاريخ  الأبحاث  مركز  طبع  بتحقيقي،   )384/2(
و»هدية   )157/3( للمحبي  الأثر«  و»خال�شة  باإ�شتانبول،  الإ�شالمية 
للزركلي  و»الأعالم«   )758/1( البغدادي  با�شا  العارفني«لإ�شماعيل 

.)13/5(

اج في الكالم على اإلسراء والمعراج ور الوهَّ النُّ
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من نفائس المخطوطات العربية بكوسوفا:

الفائدة  )مطلب:  قوله:  ذلك  ومثال  كذا،  على  )قف(  اأو  كذا، 
والكالم  واملناجاة  تعاىل  اهلل  روؤية  على  الكالم  يف  ع�شر  الرابعة 
وقوله:  اهلل(  �شبحان  معنى  على  )قف  وقوله:  ال�شالة(  وفر�ص 
على  و)قف  الإخال�ص(  ]�شورة[  يقراأ  من  ]ف�شل[  على  )قف 
النافع من  اأن  على  و)قف  ]النبوية[(  املدينة  املطلوبة يف  الآداب 
ي�شتجاب  الدعاء  ]اأن[  القلب( و)قف على  كر بح�شور  الذِّ كر  الذِّ
رم�شان(  اأيام  جميع  ويف  عرفة  يوم  من[  ]الأوقات  جميع  يف 
ما  على  و)قف  الدعاء(  فيها  امل�شتجاب  الأوقات  على  و)قف 
البيت املعمور( و )قف على رفع خامته عليه  ورد يف الكالم على 
ال�شالم  عليه  اأن من خ�شائ�شه  على  و)قف  املوت(  عند  ال�شالم 
يو�شف يف بطن  �شيدنا  الرُباق م�شرجًا ملجمًا( و)قف على كالم 
اأو  �شحة  عن  النظر  وبغ�ص  ذلك،  وغري  به(  تكلم  ما  وانظر  اأمه 
تقدم  اأنها  اإل  فيها،  نه  دوَّ فيما  املوؤلف  اإليه  ذهب  ما  �شحة  عدم 

فكرة عن املو�شوعات التي ورد الكالم عليها يف الكتاب.
 وحت�شن الإ�شارة اإىل اأن املوؤلف حر�ص على دعم اآرائه بالآيات 

القراآنية والن�شو�ص احلديثية ما ا�شتطاع اإىل ذلك �شبيياًل.
وقد افتتح املوؤلف الكتاب مبقدمة مطولة، ومما قاله فيها: »اأما 
�شيدنا  على  وال�شالم  وال�شالة  املزيدة  نعمه  على   اهلل  حمد  بعد 
حممد الذي توىل ن�شره وتاأييده، وعلى اآله و�شحبه الذين جمعوا 
والأحاديث  ال�شريفة  الآيات  وردت  فقد  وتليده،  الف�شل  طارف 
اإ�شرائه �شلى اهلل عليه و�شلم  املنيفة مبا يدل على ثبوت  املطّهرة 

ومعراجه من احلرم املكي اإىل املقام الأفخم، وقد اآن يل اأن اأجمع  
من ذلك ملخ�شًا لطيفًا، لي�ص بالطويل املمّل ول بالق�شري املخّل، 
و�شميته بـ »النور الوهاج يف الكالم على الإ�شراء واملعراج، فاأقول 
ماأمول  ول  رّب غريه  ل  الوكيل،  ونعم  وهو ح�شبي  التوفيق،  وباهلل 

اإل خريه، ل اإله اإل هو، عليه توّكلت وهو رّب العر�ص العظيم«.
و�سف خمطوطة الكتاب باخت�سار

نا�شخ  يد  على  ن�شخت  قد  الكتاب  خمطوطة  اأن  اأرجحه  الذي 
متاأخر عن املوؤلف باأكرث من قرنني كاملني على الأقل، واأن كاتبها 
- ومل يذكر ا�شمه ول تاريخ ن�شخه - كان اأمينًا يف تدوين ما وقع 
بع�ص  ور�شم  عنها،  ن�شخ  التي  الأ�شل  ن�شخة  يف  الكالم  من  عليه 
الكتاب  املوؤلف منها ر�شمًا، فوقع يف  يتبني مراد  التي مل  الكلمات 
العامل  على  حاله  يخفى  ل  الذي  والتحريف  الت�شحيف  بع�ص 

والباحث اخلبري.
هذه  به  حتتفظ  ما  اأحا�شن  من  املخطوط  هذا  فاإن  واأخريًا، 
والن�شر،  بالتحقيق  جدير  وهو  العربية،  املخطوطات  من  املكتبة 
فيه  كرث  الذي  املو�شوع  بهذا  التاأليف  �شور  من  �شورة  يقدم  لأنه 
الكالم عند املتقدمني واملتاأخرين، واختلف يف فهم تفا�شيله فيما 

بينهم كما هو معلوم لدى اأهل العلم.

19

�صورة ل�صفحة داخلية من خمطوطة الكتاب



الخزانة الشاويشية

كنـــت يف مركـــز جمعـــة املاجـــد اأ�شـــجل فهار�ـــص خمطوطـــات 
العـــامل، فلفـــت نظـــري فهر�ـــص جديـــد بـــني رفـــوف الفهار�ـــص بعنـــوان 
ـــتاذ  ـــية«، ملوؤلفـــه الأ�ش ـــة ال�شاوي�ش ـــة يف اخلزان »املخطوطـــات النجدي
ر بتقـــدمي �شاحـــب املكتبة  را�شـــد بـــن حممـــد بـــن ع�شـــاكر، وهـــو م�شـــدَّ
نف�شـــها، حتـــدث فيـــه عـــن مكتبتـــه اخلا�شـــة، وكيف تكّونـــت، ومن اأين 
بداأت، وكيف تطّورت، واأثمرت، ناهيك عن جهوده املبذولة و�شـــعيه 
امل�شـــكور يف تكوينهـــا، قـــال: » فمنـــذ اأكـــرث من �شـــتني �شـــنة بداأت �شـــنة 
1949 ميـــالدي، 1367 هجـــري واأنا اأعمـــل يف كتبي املخطوطة جمعًا 
وتنظيمـــًا وترتيبـــًا، وفهر�شـــًة، وتقدميـــًا، وتاأخـــريًا، ونقـــاًل، وحمايـــًة، 
وغـــري ذلـــك ، عمـــاًل دائمـــًا م�شـــتمرًا«. ثـــم يقـــول: » وبذلـــت جلمعهـــا 
واإ�شالحهـــا النفي�ـــص مـــن املـــال، وبذلنـــا اأنـــا واأهلـــي ال�شـــرب علـــى مـــا 
لقينـــا مـــن الأر�شـــة واحل�شـــرات، وتطايـــر مـــن البعو�ـــص والذبـــاب، 
وما �شـــاكله و�شـــابهه. وتدربت واأهلي واأولدي على التعاي�ـــص مع هذه 
الكتـــب، واحت�شّناهـــا مثـــل اأولدنا، اإميانـــًا منا باأنها من تراث اأمتنا، 
التـــي هـــي مـــن النعـــم التـــي يجـــب احلفـــاظ عليهـــا، حتـــى حفظهـــا اهلل 

علينـــا، بف�شلـــه وكرمـــه«.
ويقـــول �شاحـــب الكتـــاب حـــول جمـــع ال�شـــيخ �شاوي�ـــص لنـــوادر 
ـــة  ـــنة 1368هجري ـــذ �ش ـــق »وكان جمعـــه لهـــا من املخطوطـــات والوثائ

1949م يف دم�شـــق، ثـــم ا�شـــتمر بجمعهـــا مـــن خمتلـــف البـــالد، ودفـــع 
مـــا ل يقـــدر ثمنـــه، مـــع املعرفـــة التـــي امتـــاز بهـــا �شـــيخنا ال�شاوي�ـــص، 
حتـــى اأنـــه الآن يعتـــرب مـــن اأعـــرف النا�ـــص باملخطوطـــات العربيـــة. 
ـــال:  ـــامية اأمث ـــل ال�ش ـــه جمـــع اأكـــرث مـــا يف خمطوطـــات العوائ كمـــا اأن
اآل ال�شـــطي احلنابلـــة، واآل الأتا�شـــي )عائلـــة رئي�ـــص اجلمهوريـــة 
الأ�شـــبق(، واآل الكزبـــري م�شـــايخ احلديـــث لثالثمائـــة �شـــنة، وعوائـــل 
العطـــار واخلطيـــب ال�شـــطواين وعابدين بدم�شـــق، واآل ال�شـــريف يف 
القد�ـــص واخلليـــل وغريهـــم مـــن العوائـــل.... ، وبع�ـــص مـــا علمتـــه مـــن 

الخزانة الشاويشية
 والمخطوطات النجدية فيها
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الخزانة الشاويشية

ف�شيلتـــه: اأنـــه جمـــع الكثـــري مـــن خمطوطـــات مكتبتـــه مـــن الريا�ـــص 
ومكـــة واملدينـــة املنـــورة يف اململكـــة العربيـــة ال�شـــعودية مـــن ال�شـــنوات 
1375هــــ/ 1955م ولغايـــة الآن، وذكـــر يل حادثـــة طريفـــة عـــن 
جمموعـــة مـــن كتـــب وجدهـــا يف الريا�ـــص )عنـــد �شديقـــه ال�شـــيخ 
عبـــداهلل حني�شـــل اخلالـــدي(، يف مكتبتـــه بدخنـــة و�شـــط الريا�ـــص.«
ـــن  ـــن �شم ـــًا م ـــت فهر�ش ـــت راأي ـــا كن ـــنة تقريب ـــرة �ش ـــاين ع�ش ـــل ثم وقب
ــًا علـــى الآلـــة الكاتبـــة يف اأربعمئـــة  فهار�ـــص مكتبـــات �شـــورية مكتوبـ
�شفحـــة، يحمـــل العنـــوان من الداخل: » فهر�ـــص باأ�شـــماء املخطوطات 
املوجـــودة لـــدى املكتـــب الإ�شـــالمي« وعلـــى اجللـــد »خمطوطـــات مكتبـــة 
زهـــري ال�شاوي�ـــص«، فعرفـــت بعـــد ذلـــك باأنه موؤ�ش�ـــص املكتب الإ�شـــالمي 
للطباعـــة والن�شـــر والتوزيـــع بدم�شـــق، فمنـــذ تلـــك الفـــرتة ر�شـــخ هـــذا 
ال�شـــم يف ذهنـــي، وملـــا راأيـــت الفهر�ـــص اجلديـــد هـــذا اأ�شـــرعت يف 

التعريـــف بـــه.
اإن �شاحـــب املكتبـــة ف�شيلـــة ال�شـــيخ زهـــري بـــن م�شطفـــى ال�شاوي�ـــص 
مـــن مواليـــد حـــي امليـــدان بدم�شـــق 8 ربيـــع الأول 1344 هــــ، املوافـــق عـــام 
ــه  ــث، كان لـ ــر احلديـ ــق يف الع�شـ ــالم التحقيـ ــن اأعـ ــٌم مـ 1925م، َعَلـ
ق�شـــب ال�شـــبق والريـــادة يف ن�شـــر الـــرتاث العلمي وحتقيقـــه، وطبعه وله 
م�شاركُة يف التاأليف اأو الإ�شراف عليه، اأفنى اأكرث حياته يف طلب العلم 
وجمال�شة العلماء، وكان حري�شًا على جمع املخطوطات ونوادر الكتب 
والوثائـــق التاريخيـــة، حتـــى اأ�شبحت مكتبته العامرة من اأكرب املكتبات 

الإ�شـــالمية ال�شـــخ�شية، واأ�شخم مكتبة �شـــخ�شية ثقافية.
تقـــع مكتبـــة اخلزانـــة ال�شاوي�شـــية يف بـــريوت، وتَعـــدُّ مـــن اأ�شـــهر 
املكتبـــات ال�شـــخ�شية الثقافيـــة يف العـــامل العربـــي، جمعهـــا خـــالل 
ـــغ عـــدد خمطوطاتهـــا �شـــبعني ومئـــة واأحـــد  اأكـــرث مـــن �شـــتني �شـــنة، بل
ع�شـــر األـــف ) 11170 ( خمطـــوط، بخـــالف بع�ـــص املجاميـــع الأخـــرى 
التـــي مل ت�شـــجل ومل تنـــدرج، ويوجـــد فيهـــا جمموعـــة كبـــرية مـــن 
الوثائـــق الثقافيـــة، والفرامانـــات العثمانيـــة، واملجموعـــات التاريخية، 
واملرا�شـــالت احلكوميـــة، وغري ذلك مـــن الكتب النادرة، وبع�شها من 

ـــة. ـــل املطبوعـــات العربي اأوائ
وبـــني اأيدينـــا الآن جمموعـــة خمتـــارة مـــن خمطوطاتهـــا النجديـــة، 
اختارهـــا وجمعهـــا الأ�شـــتاذ را�شـــد بـــن حممـــد بـــن ع�شـــاكر، مـــن بـــني 
خمطوطاتـــه القيمـــة النفي�شـــة، فتجـــاوز العـــدد اأربعمائـــة خمطـــوط 
ـــا،  ـــم منه ـــل امله ـــرد القلي ـــى ب�ش ـــه اكتف ـــة، ولكن ـــالة علمي ـــي، ور�ش اأ�شل
الـــذي بلـــغ واحـــدًا وثمانـــني ومئـــة ) 181 ( خمطوطـــة، واكتفى بو�شف 
ن�شخها،  فذكر عنوانها، وا�شم موؤلفها، وتاريخ ن�شخها، ثم ذكر نبذًا 
مـــن بداياتهـــا ونهاياتهـــا، واأرقـــام حفظهـــا يف املكتبـــة، ومتلكاتهـــا اإن 
وجدت. ثم اأردف الفهر�ص ب�شور مناذج من املخطوطات، وخطوط 
اأهـــم ال�شـــخ�شيات، وذكـــر �شـــيئًا مـــن التملـــكات، وختـــم الفهر�ـــص 

بفهار�ـــص الأعـــالم والأماكـــن. وكان بـــداأ الفهر�ـــص ببيـــان احلاجـــة اإىل 
اإ�شـــداره؛ لأنـــه بعدمـــا ن�شـــر مقالتـــه يف جريـــدة الريا�ص �شـــنة 1428هـ 
ــة،  ــذه املكتبـ ــن هـ ــاوؤلت عـ ــرثت الت�شـ ــية كـ ــة ال�شاوي�شـ ــول اخلزانـ حـ
ـــا،  ـــن جمعه ـــا، واأي ـــف حفظه ـــادرة، وكي ـــا مـــن خمطوطـــات ن ومـــا فيه
وطريقـــة الإفـــادة منهـــا، وكانت اأكرث الت�شـــاوؤلت من املراكز الثقافية، 
وجامعـــات اململكـــة، واأفا�شل العلماء. فهـــذا الكتاب ُيَعدُّ تعريفًا دقيقًا 
للخزانـــة ال�شاوي�شـــية، و�شـــردًا جيـــدًا للمخطوطات النجديـــة املوجودة 
فيهـــا، فندعـــو اهلل اأن يتقبـــل هـــذا العمـــل، وينفـــع باملكتبـــة وب�شاحبهـــا 
وموؤ�ش�شـــها ال�شـــيخ زهري ال�شاوي�ـــص حفظه اهلل تعاىل، واأمّد يف عمره.
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جديد مكتبة المركز

تاأليف: الأ�ستاذ الدكتور عبد احلفيظ بن حممد �سعيد 
�سقا

الطبعة الأوىل 1432هـ - 2011م
عدد ال�سفحات: 260 �سفحة

بعدم وجود  يتعلق  العربية  املكتبة  نق�شا كبريًا يف  املوؤلف  لحظ 
فجاءته  الإمارات،  دولة  يف  الأر�ص  �شطح  اأ�شكال  يتناول  كتاب 
فكرة تاأليف هذا الكتاب بعد اأن زارها يف �شتاء 2010م. وتناول يف 
كتابه اأ�شكال �شطح الأر�ص يف دولة الإمارات التي تتوزع على ثالث 
والإقليم  الرملي  والإقليم  ال�شاحلي  الإقليم  مناطق جغرافية، وهي 
اجلبلي. حيث تناول هذه الأقاليم بالعر�ص والتحليل وتف�شري ن�شاأتها 
ذلك  ودّعـم  ت�شكيلها.  يف  �شاهمت  التي  العوامل  واأهم  وتطورها، 
املراجع  من  والكثري  الف�شائية،  واملرئيات  الفوتوغرافية  بال�شور 
�شطح  اأ�شكال  )علم  وجيومورفولوجية  جيولوجية  تناولت  التي 

الأر�ص( دولة الإمارات العربية املتحدة.
الف�شل الأول: اأ�شكال �شطح الإقليم ال�شاحلي: وفيه احلديث عن 
ال�شاحلية  له، واجلزر  والتطور اجليولوجي  العربي،  �شاحل اخلليج 

الرت�شيبية  والأ�شكال  وال�شبخات، 
البحرية،  والأل�شنة  ال�شاحلية، 
وال�شاحل  ال�شاطئية،  والكثبان 

ال�شرقي على خليج عمان.
اإقليم  اأ�شكال  الثاين:  الف�شل 
عن  احلديث  وفيه  الرمال: 
القفز  وحمولة  الرمال  طبيعة 
التعلق،  وحمولة  الزحف  وحمولة 
والأ�شكال  الرمال،  تراكم  وعملية 

الرت�شيبية، والكثبان، وغريها.
�شطح  اأ�شكال  الثالث:  الف�شل 
خ�شائ�ص  وفيه  اجلبلي:  الإقليم 

والأخاديد،  املنحدرات،  ومفتتات  الأر�ص،  �شطح  ت�شكيل  عمليات 
وادي  حو�ص  وخ�شائ�ص  الت�شريف  واأحوا�ص  الوادي  ومدرجات 
حفيت،  وجبل  احل�شوية،  وال�شهول  الفي�شية،  واملراوح  البيح، 

وبالوعات الإذابة، والكهوف، وغريها.

معجم مصطلحات القضاء
تاأليف: اأ.د حممد الزحيلي  ،   د. عبد احلق حمي�س

النا�سر: معهد التدريب والدرا�سات الق�سائية-اأبو ظبي.
�سل�سلة الدرا�سات القانونية )11(

الطبعة الأوىل: 2011
عدد ال�سفحات: 334 �سفحة

انق�شم الكتاب اإىل ق�شمني: 
الق�شم الأول: ق�شم الدرا�شة، ويتناول الق�شاء ال�شرعي، واملعاجم، 

وامل�شطلحات، والتعريف مبعجم م�شطلحات الق�شاء ال�شرعي.
الق�شــم الثــاين: معجــم م�شطلحــات الق�شــاء ال�شــرعي، وقــد رتبــت 
ا  فيه امل�شطلحات على حروف الهجاء، وبلغت 653 م�شطلحًا ق�شائيًّ
تقريبــًا. ومتيــز منهــج الكتابة بالتعريف بامل�شطلحــات لغة، والتعريف 
يف ال�شطالح ال�شرعي، والتعريف يف ال�شطالح الق�شائي، والتعريف 
بامل�شطلحــات يف القوانــني احلديثة ح�شــبما تي�شــر، واختيــار التعريف 
ال�شــهل املي�شــر، واإعطــاء نبــذة خمت�شــرة عــن التعريــف، وتوثيــق ذلــك 

باملراجــع املتنوعة مــن املذاهب املختلفة.
نبذة من الكتاب:

»تزوير: لغة : م�شدر زّور وهو من الزور، والزور: امليل والكذب.
ا�شطالحــًا: كل قــول اأو عمــل يــراد بــه تزيــني الباطــل حتــى يظــن اأنه 

حق، وي�شتحق �شاحبه العقوبة.
والتزويــر هــو التقليــد، وتزويــر ال�شــيء تقليــده وحماكاتــه. وزور 
ال�شــهادة ونحوهــا حكــم باأنهــا زور، التزويــر هــو التح�شــني والتقــومي. 
والتزويــر حت�شــني ال�شــيء وو�شعــه بخالف �شفته، حتى يخيــل اإىل من 
�شــمعه اأو راآه بخــالف مــا هــو عليــه يف احلقيقــة، فهــو متويــه الباطــل 
ــى  ــم عل ــة، ويت ــر عقوب ــتحق �شاحــب التزوي ــه حــق. وي�ش مبــا يوهــم اأن

م�شــتويات عــدة، كتزويــر الأختام، 
والعالمــات، واملحــررات...

نق�ــص  هــو  لغــة:  ال�شــفه: 
يف  و�شــوء  العقــل  يف  و�شعــف 
اخلفــة  واأ�شلــه  الت�شــرف، 
واحلركة والطي�ص، يقال �شفهت 

بــه. : مالــت  ال�شــجر  الريــح 
ويف ال�شطــالح: خفــة تبعــث 
الإن�شــان علــى العمــل يف مالــه 
بخــالف مقت�شى العقل وال�شــرع 
ويف  حقيقــة.  العقــل  قيــام  مــع 
ال�شطــالح: هو التبذير يف املال 
والإ�شــراف فيه ويقابله الر�شد«.

أشكال سطح األرض في اإلمارات العربية المتحدة
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تاأليف: د. حممد فار�س الفار�س
الطبعة الأوىل -  2012

عدد ال�سفحات : 383 �سفحة
احتـــوى الكتـــاب علـــى ثالثـــة ع�شـــر ف�شـــاًل، ا�شـــتعر�ص كل 
ــة  ــي زارت منطقـ ــن ال�شـــخ�شيات التـ ــا �شـــخ�شية مـ ــل منهـ ف�شـ

اخلليـــج قبـــل النفط، وعر�ص انطباعاتهم 
وكتاباتهـــم وم�شـــاهداتهم. فقـــّدم الكتـــاب 
تاريخـــًا للمنطقـــة من �شـــهود عيـــان تنوعت 
مقا�شدهـــم، فمنهـــم ال�شيا�شـــيون، ومنهـــم 
الذيـــن  الرحالـــة  ومنهـــم  املدر�شـــون، 
حتدثـــوا عـــن احليـــاة والعـــادات والتقاليـــد 
التـــي �شـــاهدوها يف الإمـــارات ومنطقـــة 

ـــج. اخللي
وقـــد جـــاءت الف�شـــول مرتبـــة زمنيـــًا، 
مـــن الأقـــدم اإىل الأحـــدث علـــى النحـــو 

الآتـــي: 
الهولنـــدي  الرحالـــة  الأول:  الف�شـــل 
لينخوتن، الذي رحل اإىل الهند يف اأواخر 

القـــرن ال�شاد�ـــص ع�شـــر، وكان اخلليـــج العربـــي جـــزءًا مـــن رحلتـــه 
التـــي و�شـــف فيهـــا مملكـــة هرمـــز، وهـــي مملكـــة عربيـــة تقـــع قـــرب 
امل�شيـــق الـــذي يحمـــل ا�شـــمها اإىل الآن، وذكر اأي�شـــا مهنة الغو�ص 

وجتـــارة اللوؤلـــوؤ يف تلـــك الفرتة.
الف�شـــل الثـــاين:  الرحالـــة الربيطـــاين وليـــم بلجريـــف، الـــذي 
ــادات  ــف العـ ــر 1863م، وو�شـ ــارقة يف 16 فربايـ ــل اإىل ال�شـ و�شـ
واملالب�ـــص فيهـــا، كمـــا زار دبـــي، وقـــام برحلـــة بحريـــة اإىل عجمـــان 

واأم القيويـــن وراأ�ـــص اخليمة.
ــام  ــل مايلـــز يف الربميـــي عـ ــة الكولونيـ ــل الثالـــث: جولـ الف�شـ

1875م.
بوريخـــارت،  الأملـــاين هريمـــان  الرحالـــة  الرابـــع:  الف�شـــل 

الـــذي زار منطقـــة اخلليـــج يف 1903- 1904م.
الف�شـــل اخلام�ـــص: زيـــارة اللـــورد كـــريزون، نائـــب امللـــك يف 

الهنـــد، وذلـــك يف عـــام 1903م.
ـــل حـــادث اإطـــالق  ـــان تفا�شي ـــل ال�شاد�ـــص: رحـــالن يروي الف�ش

ــد  ــراين اأحمـ ــة الإيـ ــا الرحالـ ــام 1910م، وهمـ ــي عـ ــار يف دبـ النـ
فرامـــرزي، والرحالـــة الهنـــدي �شـــي.اأم كر�شـــتجي. وهذه احلادثة 
ـــني  ـــار بـــني جمموعـــة مـــن املواطن ـــادل اإطـــالق الن ـــا تب جـــرى فيه
وجنـــود اإجنليـــز، اأ�شـــفرت عـــن مقتـــل عـــدد مـــن الطرفـــني اختلفـــت 

ـــات يف اأعدادهـــم. الرواي
الإيـــراين  الرحالـــة  ال�شـــابع:  الف�شـــل 
فرامـــرزي يـــزور الإمـــارات يف الفـــرتة بـــني 

1928م.  -  1926
الف�شــــــــــــل الثامـــــــن: مبـــــــارك بـــــــن لنـــــــدن 
»ويلفـــــــرد ثي�شـــــــيجر«، وهـــــــو اأ�شـــــــهر رحالـــــــة زار 
الإمـــــــارات، وموؤلـــــــف كتـــــــاب »الرمالـــــــة العربيـــــــة«، 
وا�شـــــــم مبـــــــارك اأطلقـــــــه عليـــــــه البـــــــدو، حيـــــــث اأقـــــــم 
بينهم خم�ـــــــص �شـــــــنوات من 1945 اإىل 1950م، 
وقـــــــام خاللهـــــــا باجتيـــــــاز الربـــــــع اخلـــــــايل مرتني.
يو�شـــف  م�شطفـــى  التا�شـــع:  الف�شـــل 
طـــه، اأول مدر�ـــص للتعليـــم النظامـــي احلديـــث 
يف الإمـــارات يتحـــدث عـــن الإمـــارات عـــام 
ـــل مـــن  ـــطيني اأر�ش ـــص فل�ش 1953م. وهـــو مدر�

ــارقة. ــة اإىل ال�شـ ــارف الكويتيـ ــرة املعـ دائـ
الف�شـــل العا�شـــر: اأحمـــد قا�شـــم البورينـــي، مدر�ـــص يـــروي 
م�شـــاهداته يف الإمـــارات خـــالل اأعـــوام 1953 - 1955م. وهـــو 
مدر�ـــص فل�شـــطيني اأر�شـــل مـــن دائرة املعارف الكويتيـــة اأي�شًا، وله 
كتـــاب عـــن جتربتـــه يف الإمـــارات، عنوانـــه: »الإمارات ال�شـــبع على 

ال�شـــاحل الأخ�شـــر«.
الف�شـــل احلـــادي ع�شـــر: عبـــد القـــادر زّلـــوم ي�شـــف الإمـــارات 
يف اأواخر اخلم�شـــينيات واأوائل ال�شـــتينيات، وقد اأّلف كتابًا �شـــماه 
»عمـــان والإمـــارات ال�شـــبع«، �شـــدر عـــن مكتبـــة دار احليـــاة 
يف بـــريوت عـــام 1963م، متيـــز بجمعـــه بـــني املعلومـــة التاريخيـــة 

والروايـــة ال�شـــفهية، وا�شـــتغرق اإعـــداده ثـــالث �شـــنوات.
العربيـــة  اجلامعـــة  وفـــد  زيـــارة  ع�شـــر:  الثـــاين  الف�شـــل 

1964م. عـــام  لالإمـــارات 
ـــدر  ـــي ب ـــي الكويت ـــر: مذكـــرات الدبلوما�ش ـــث ع�ش ـــل الثال الف�ش

اخلالـــد البـــدر عن الإمارات.

جديد مكتبة المركز
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LITHO� الليثوغرافيـــة  اأي�شـــا  وت�شـــمى  احلجريـــة  )الطباعـــة 
حيـــث   ،1796 عـــام  �شـــونوفيلدر  الأملـــاين  اخرتعهـــا   )GRAPH

اكت�شـــف نوعـــا خا�شـــا مـــن الأحجـــار لـــه قـــدرة طبيعية علـــى امت�شا�ص 
املواد الدهنية واملاء على �شـــطحه، مما جعله ي�شـــتعمل هذه الأحجار 
للتو�شـــل اإىل اأ�شـــلوب طباعـــي جديـــد مل تعرفـــه الب�شـــرية مـــن قبل وهو 

مـــا ي�شـــمى بـ)الطباعـــة احلجريـــة(.
اإن فكـــرة الطباعـــة احلجريـــة تقـــوم اأ�شا�شـــًا علـــى قيـــام النا�شـــخ 

ـــي  ـــده بحـــرب زيت ـــة مـــا يري بكتاب
ـــورة  ـــي ب�ش ـــص دهن ـــم خا� اأو قل
معكو�شة على احلجر مبا�شرة. 
وجـــه  يبلـــل  ثانيـــة  وكخطـــوة 
احلجـــر باملـــاء ومـــن ثـــم ُيغطـــى 
علـــى  بالعتمـــاد  و  باحلـــرب. 
التنافـــر الطبيعـــي املوجود فيما 
بـــني املـــواد الدهنيـــة وبـــني املـــاء 
فـــاإن احلـــرب ل يلت�شـــق علـــى 
وجـــه احلجـــر بـــل علـــى الكتابـــة 
الدهنيـــة وهكـــذا يكـــون احلجـــر 

جاهـــزا لعمليـــة الطباعـــة فـــاإذا مـــرت عليـــة الأ�شـــطوانة املدهونة حربا 
ـــة نظيفـــة ثـــم  ـــة مـــن احلـــرب وبقيـــت الأجـــزاء الرطب ـــتمدت الكتاب ا�ش

ـــة.  ـــة نظيف ـــى احلجـــر فتخـــرج الكتاب ـــورق عل ـــط ال ي�شغ
فت املو�شـــوعة الربيطانيـــة الطباعة احلجرية باأنها »الن�ص  وقـــد َعرَّ
يكتـــب علـــى حجـــر جـــريي مبلل مبحلول �شمغي مبـــداد دهني مكون من 
ال�شـــمع وال�شابـــون وال�شنـــاج فعندمـــا كان هـــذا احلجـــر يغطـــى بحـــرب 
ـــة ول مي�شـــك بباقـــي احلجـــر  ـــق اإل بالكتاب الطباعـــة كان احلـــرب ل يعل
وهكذا ن�شـــاأت طريقة جديدة لإخراج ن�شـــخ عديدة ل هي بالطبع على 
البـــارز كمـــا يف احلفـــر على اخل�شـــب ول بالطبع علـــى الأجزاء املحفورة 
كمـــا يف احلفـــر علـــى النحا�ـــص و اإمنـــا كانـــت طباعـــة م�شـــتوية لل�شـــور اأو 
اخلطـــوط و ذلـــك لأن اجلـــزء الـــذي يقوم بعلمية الطبع كان يف م�شـــتوى 

اجلـــزء نف�شـــه الذي مل يكن ليقـــوم بهذه العملية«.
وتختلـــف طريقـــة الطباعـــة احلجريـــة عـــن طريقـــة الطباعـــة 
بوا�شـــطة الأختـــام وذلـــك لأن الطباعة احلجريـــة قائمة على تركيبات 
كيماوية بينما طريقة الأختام املعروفة منذ قرون طويلة على النق�ص 

اأو احلفـــر. 

ــة �شـــهلة ملـــن ل يعـــرف اأ�شـــرارها؛ لأن  وتبـــدو الطباعـــة احلجريـ
مظهـــر املطبعـــة احلجريـــة بدائـــي وغـــري معقـــد، ولكن عمليـــة الطباعة 
ــة  ــات املطبعـ ــص اإىل متطلبـ ــدًا بالقيا�ـ ــدة جـ ــها معقـ ــة نف�شـ احلجريـ
امليكانيكيـــة املعتمـــدة علـــى ر�شـــف حـــروف معدنيـــة جاهـــزة جنبـــًا اإىل 

جنـــب ب�شـــورة معكو�شـــة يف اإطـــار خا�ـــص معـــد لهـــذا الغر�ـــص.
وتعود �سعوبة الطباعة احلجرية اإىل عدة اأ�سباب اأهمها:

اأوًل: اإعـــداد احلجـــر الـــذي يتطلـــب �شـــاعات عديـــدة مـــن احلـــك 
وجـــه  اإىل  للتو�شـــل  امل�شـــتمر 
اأمل�ص وناعم كما يجب تنظيف 
وجـــه احلجر تنظيفًا دقيقا من 
بقـــاء  لأن  الرمليـــة؛  الـــذرات 
ذرة واحـــدة منها كاف لإف�شـــاد 
عملية الطباعة، كذلك يتوجب 
قطـــع الأحجـــار ب�شـــمك معـــني ل 
يزيـــد علـــى الإن�ـــص وربـــع الإن�ـــص 
فاإن اأي تفاوت يف �شمك القطع 
لـــون  تبايـــن  اإىل  �شـــيوؤدي 
ال�شفحـــات مـــن حيـــث الدكنـــة 

والبيا�ـــص ب�شـــبب الـــوزن املتفـــاوت لالأحجـــار.
ثانيـــا: جتهيـــز الأقـــالم الدهنيـــة كيماويـــا ب�شـــكل �شحيـــح لأن 
الأقالم التي ت�شنع ب�شورة غري �شـــليمة �شـــتوؤدي اإىل اختفاء الكتابة 

يف ال�شفحـــات املطبوعـــة.
ثالثـــًا: جتهيـــز احلـــرب ب�شـــكل منا�شـــب بحيـــث ل ياأتـــي ب�شـــكل رقيـــق 
فينت�شر مع املاء على وجه احلجر اأو يكون ثخينًا جدًا فيلت�شق باليد 
ممـــا يرتتـــب عليـــه ظهـــور ب�شمـــات الأ�شابـــع على حوا�شـــي ال�شفحات 

املطبوعة.
رابعـــًا: اإعـــداد ورق التحويـــل Transfer Paper وي�شـــاعد هـــذا 
الورق الن�شاخ الذين مل يتعودوا الكتابة ب�شورة معكو�شة فيكتبون اأو 
ير�شمون على ورق التحويل ب�شورة عادية ومن ثم يقوم الطابع بنقل 

الكتابة على وجه احلجر بطريقة كيماوية اأي�شًا.
وامل�شـــكلة التـــي يواجههـــا مفهر�ـــص املخطوطـــات تكمـــن يف اأن 
هـــذه املطبوعـــات احلجريـــة الأوىل �شـــديدة ال�شـــبه باملخطوطـــات اإىل 
حـــد كبـــري ممـــا يوقـــع بع�ـــص املفهر�شـــني يف الوهـــم فيفهر�شـــها علـــى 
ـــى اأنهـــا  اأنهـــا خمطوطـــة، وقـــد بيعـــت هـــذه املطبوعـــات احلجريـــة عل

الطباعة الحجرية  
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خمطوطـــات يف كثـــري مـــن احلـــالت!
ولتـــاليف هـــذه امل�شـــكلة ميكـــن الإ�شـــارة اإىل بع�ـــص ال�شفـــات التـــي 
تتميـــز بهـــا املخطوطـــات املطبوعـــة طباعـــة حجريـــة عـــن املخطوطـــات 

املن�شـــوخة بخـــط اليـــد وهـــذه 
ال�شفـــات هـــي:

املخطوطـــات   -تتـ�شـــــف 
املطبوعـــة علـــى حجـــر بخفة و 
زنهـــا باملقارنة مبا مياثلها يف 
عـــدد الأوراق و احلجـــم مـــن 

املخطوطـــــــــــــات الأ�شليـــة.
يف  امل�شـــتعمل  الـــورق   -
الطباعـــة احلجريـــة يت�شـــف 
وخ�شونتــــــــــه  ب�شمـــــــــــاكته 
ليتحمـــــــــــل ال�شغـــط عليـــه 
اأثنـــاء الطبع، وغالبا ما يكون 

مـــن النـــوع الـــرديء.
ـــم احلـــروف وهـــذا  ـــاء �شغـــرية داخـــل ر�ش - وجـــود فراغـــات بي�ش
نـــاجت عـــن الفقاعـــات الهوائيـــة التـــي حتـــدث اأثنـــاء �شغـــط الأوراق على 

احلجـــر ويظهـــر ذلـــك بالعد�شـــات املكربة.
- و�شـــوح اخلـــط يف بع�ـــص �شفحـــات الكتـــاب وعـــدم و�شوحـــه 
يف �شفحـــات اأخـــرى، ورمبـــا جتـــد احلـــرب ثقيـــال ووا�شحـــا يف بع�ـــص 

ال�شفحـــات وخفيفـــا يف �شفحـــات اأخـــرى.
- بع�ـــص احلـــروف والكلمـــات تكـــون مبقعـــة نتيجـــة انت�شـــار احلـــرب 

وبع�شهـــا يكـــون غري وا�شـــح وباهت اللون. 
- الأ�شـــطر التـــي كتبـــت علـــى وجـــه الورقـــة لهـــا اأثـــر علـــى ظهرهـــا 

وبخا�شـــة يف املـــكان الفـــارغ.
- وجـــود جـــداول مزدوجـــة باحلـــرب الأ�شـــود حـــول الن�ـــص يف كثـــري 

مـــن املطبوعات احلجرية.
- القت�شـــار علـــى احلـــرب الأ�شـــود يف املطبوعـــات احلجريـــة بعك�ـــص 
املخطوطـــات التـــي قـــد ي�شـــتخدم النا�شـــخ يف كتابتها اأكـــرث من لون من 

األوان املداد.
ـــة  ـــات احلجري ـــن املطبوع ـــددا م ـــز ع ـــة املرك ـــم مكتب ت�س
ت�ســـل اإىل 619 كتابـــا مـــن الكتـــب النـــادرة تتنـــاول املو�شوعـــات 
الأدبية والدينية والتاريخية والعلمية،  ويرجع اأقدم كتاب فيها للعام 
1854 م وهـــو كتـــاب نتائـــج الأفـــكار  لل�شـــيخ م�شطفـــى بن حمزة . وهو 

مطبـــوع يف القاهـــرة بـــدار الطباعة العامـــرة، 1854م. 

ــرب اإىل  ــر اإىل املغـ ــن م�شـ ــا مـ ــن طباعتهـ ــك اأماكـ ــت كذلـ وتنوعـ
الهنـــد واجلزائـــر و�شـــوريا واأماكـــن اأخـــرى مـــن العـــامل. 

ومــــــــن هــــــــذه املطابــــــــع: 
الطباعـــــــــــــــــة  دار 
)القاهـــرة(،  العامـــرة، 
احلجـــــــــــر  مطبعـــــــــــة 
)القاهـــرة(،  الباهـــرة، 
احلجـــــــــــر،  مطبعـــــــــــة 
)القاهرة( ، مطبعة فا�ـــص، 
)فا�ـــص(، مطبعة حمرو�شة 
فـــــــــــا�ص، )فا�ص(، املطبعة 
اجلديدة، )فا�ص( ، املطبعة 
الأن�شارية، )دلهي(، مطبع 
املن�شـــي ارنولك�شور، )لكنهو 
الهنـــد(، املطبـــع النظامي، 
)لكناو(- املطبع الها�شـــمي، )مرييت( - املطبع العلوي، )لكناو(، 
املطبعـــة الفاروقيـــة، )دلهـــي(، املطبعـــة النتظاميـــة، )كانبـــور(، 
مطبعة معارف وليت، )دم�شـــق(، مطبعة لطوغرافيا، )دم�شـــق(، 

)طهـــران(. الطباعـــة،  دار 

املراجع:
1-املخطوطـــات العربيـــة م�شـــكالت وحلـــول / عابـــد �شـــليمان 
العامـــة،  العزيـــز  عبـــد  امللـــك  مكتبـــة  الريا�ـــص:   - امل�شـــوخي. 

2001م. 1421هــــ/
ــرزاق. -  ــد الـ ــوزي عبـ ــرب / فـ ــة يف املغـ ــات احلجريـ 2-املطبوعـ

الربـــاط : مطبعـــة املعـــارف اجلديـــدة، 1986م. 
 ,6  .Vol  .ed  Britanica.15th  Encyclopedia  new  The�3

(1984  ,.Inc  Encyclopedia  .U.S.A(

�شابات.-القاهـــرة:  خليـــل  ال�شـــرق/  يف  الطباعـــة  تاريـــخ   -4
1985م.

اإعداد : عبد احلليم من�سور - ق�سم املكتبات
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من المكتبات الخاصة بالمركز

مكتبة عبد اهلل بن مسحار وزوجته .. 
مكتبة علمية بامتياز

املهند�ص عبد اهلل �شيف عبيد بن �شلطان بن م�شحار املهريي، من 
مواليد اأم ال�شقيم بدبي 27 فرباير 1956، در�ص البتدائية مبدر�شة 
املكتوم بجمريا، والإعدادية والثانوية مبدر�شة جابر بن حيان الثانوية 

باأبو ظبي، واأنهاها �شنة 1972.
ح�شل على ماج�شتري يف اإدارة امل�شاريع الهند�شية، وعمل ملدة اأربع 
�شنوات من 1980 اإىل �شنه 1984 بلجنة ال�شيخ خليفة دائرة املباين 
التجارية مديرًا لأعمال �شيانة املباين باأبو ظبي، وبعدها انتقل للعمل 
مباين  عن  م�شوؤول  ظبي  باأبو  لالت�شالت  الإمارات  موؤ�ش�شة  لدى 
ات�شالت، وبعدها عمل مهند�شًا لالأعمال املدنية، ثم انتقل اإىل دبي 
للعمل نائبًا ملدير ال�شوؤون الإدارية، وبعدها مديرًا لل�شوؤون الإدارية، 

ومديرًا للموارد الب�شرية والإدارية.
تقاعد من العمل لدى ات�شالت مبن�شب نائب مدير عام اأكادميية 

ات�شالت �شنة 2009
ال�شمو  اأيام حكم �شاحب  الزواج  تعيينه ع�شوا ل�شندوق  وجرى 

ال�شيخ مكتوم بن را�شد املكتوم رحمه اهلل. 
ويعمل حاليًّا يف جمال املقاولت والتجارة، ولديه اهتمام باملباين 
من  النتهاء  ب�شدد  وهو  وال�شتهالك،  الطاقة  وتر�شيد  اخل�شراء 
وموا�شفات  خ�شائ�ص  مع  بدبي تتما�شى  خا�شة  فيال  اأول  اإن�شاء 

املباين اخل�شراء!
الفار�ص،  الرزاق  عبد  فار�ص  مفيدة  الأ�شتاذة  فهي  زوجته  اأما 
الإجنليزية  باللغة  �شهادة  وحتمل   ،1956 عام  ال�شارقة  مواليد  من 
الدرا�شات  يف  )اللي�شان�ص(  واإجازة  باأمريكا،  لويزيانا  جامعة  من 
ا يف العام  الإ�شالمية والعربية، تخ�ش�ص درا�شات بتقدير جيد جدًّ
القراآن  موؤ�ش�شة  من  كاماًل  الكرمي  القراآن  بحفظ  و�شهادة   ،2000
الكرمي وال�شنة بال�شارقة بتاريخ 2 /3/ 2003 م، و�شهادة دورة ترتيل 
القراآن الكرمي برواية حف�ص عن عا�شم من طريق ال�شاطبية، وبرواية 
حف�ص عن طريق رو�شة ابن املعدل من طريق طيبة الن�شر بتاريخ 
6/1/ 2000م، و�شهادة حفظ القراآن بال�شند املت�شل برواية حف�ص 
عن عا�شم من طريق ال�شاطبية منذ عام 2007 من جمعية النه�شة 
ا اأ�شتاذة القراآن الكرمي والتجويد يف كلية  الن�شائية-دبي، وت�شغل حاليًّ

الدرا�شات الإ�شالمية والعربية - دبي . 
للقراآن  التحكيم يف م�شابقة دبي املحلية  اأي�شا ع�شو جلنة  وهي 
الكرمي عام 2002-2007، وع�شو جلنة التحكيم يف كلية الدرا�شات 
على  بالإ�شراف  وتقوم   ،2010-2002 عام  والعربية  الإ�شالمية 
مراكز مكتوم لتحفيظ القراآن الكرمي 2002، والإ�شراف على مركز 
حتفيظ القراآن الكرمي بجمعية النه�شة الن�شائية من 2007-2004 ، 
وامل�شاركة يف حتكيم م�شابقات القراآن الكرمي يف العديد من مدار�ص 

الدولة مثل مدر�شة ح�شة بنت املر يف جمريا النموذجية، ومدر�شة 
زايد بن �شلطان، ومدر�شة هند بنت مكتوم. 

املكتبة:
واإن  الزوجني،  اخت�شا�ص  لتنوع  طبقا  املكتبة  موا�شيع  تنوعت 
كانت كتب الديانات والعلوم الإ�شالمية من تف�شري وحديث وعلومهما 
الزوجة  لهتمام  نتيجة  الأكرب  الق�شم  هي  والديانات  والعقيدة 
فقد  الإمارات،  اأهل  بها  يتمتع  التي  املحافظة  الإ�شالمية  وللخلفية 
العدد  اإىل 317 عنوانا من بني 740 عنوان هي  الكتب  و�شلت هذه 

الإجمايل من الكتب.
وهي  الأعمال  واإدارة  الهند�شة  كتب  الثانية  الدرجة  يف  وياأتي 
تخ�ش�ص الزوج فقد و�شلت عناوينها اإىل 218 عنوان، و17 عنوانا يف 
الر�شم والهند�شة املعمارية، وهي بهذه تعطي ميزة للمكتبة، وميكننا 
اأن نطلق عليها مكتبة علمية بامتياز لأن كتب ال�شالم موجودة بكرثة 

يف معظم املكتبات اخلا�شة.
والجنليزي،  العربي  ب�شقيه  الأدب  هو  املكتبة  مو�شوعات  وثالث 
اأما  عنوانا،   16 اإىل  والتاريخ  عنوانا،   54 اإىل  عناوينه  و�شلت  فقد 
العلوم الطبيعية من ريا�شيات وفيزياء وكيمياء و�شلت اإىل 34 عنوان.
ن�شيب  والثقافة  الجتماعية  والعلوم  والقت�شاد  للقانون  وكان 
اأما املعارف العامة واحلا�شوب  اإىل 41،  اإذ و�شلت عناوينها  معترب 
بحكم الخت�شا�ص العلمي للزوج، وحاجة الأ�شرة للمو�شوعات، فقد 
لقلة  قليلة  موا�شيع ذات عناوين  وهناك  اإىل 34،  و�شلت عناوينها 
اأكرث من 5 كتب،  الهتمام مثل: الفل�شفة التي مل يتجاوز عناوينها 

واللغات 3 كتب، وغريها.
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تزوير المخطوطاتصور من األمس

والتي  الأيام،  هذه  كثريا  عنها  ن�شمع   اأ�شبحنا  التي  الكلمة  تلك 
طالت جمالت عدة )تزوير لوحات وتواقيع وعمالت وب�شائع مقلدة 
... اإلخ(، وتعني التزييف والتغيري والتالعب  بالأ�شل اأو تقليد الأ�شل . 
فتدن�شت  الفكري،  تراثنا  اإىل  املزورين  اأيدي  امتدت  وقد 
ح�شاباتهم  اإىل  ت�شاف  املال  من  مقابل حفنة  القدمية  املخطوطات 

ال�شخ�شية! 
فخ  يف  �شحايا  يقعون  الذين  الأ�شخا�ص  معظم  اأن  واملالحظ 
املزورين هم من مي�شوري احلال الذين يدفعهم حب اقتناء كل ما هو 
نادر ونفي�ص اإىل الرغبة يف اقتناء املخطوطات النادرة، وباملقابل ل 

خربة لديهم بالرتاث ومبالحمه املادية.
وقد اأحببت اأن اأ�شتعر�ص بع�شا من مناذجهم يف التزوير :

اأول- التزوير اجلزئي : 
حيث يلجاأ املزور اإىل املخطوط الأ�شلي، فيزيل بع�ص الأ�شطر اأو 
يكون  قد  الذي  النا�شخ  ا�شم  اأو  املوؤلف  ا�شم  حتمل  التي  ال�شفحات 
غري معروف ، وي�شتبدل به ا�شما اآخر م�شهورا ، وقد يتالعب بتاريخ 

الن�شخ، فيمنح املخطوط عمرا اأكرب من عمره من اأجل رفع ثمنه! 
ثانيا- التزوير الكلي : 

م�شتخدما  معتق  ورق  على  الأ�شلي  املخطوط  بن�شخ  املزور  يقوم 
اإحداث  ويتعمد  القدمية،  والأحبار  ت�شبه اخلطوط  واأحبارا  خطوطا 
اإ�شابات مبا�شرة على الورق من بقع لونية واهرتاءات مفتعلة؛ لي�شابه 

املخطوط املخطوط القدمي! 
ثالثا- طرق جانبية يف التزوير :

منها  وي�شنع  بع�شها،  اإىل  خمتلفة  مالزم  اأحيانا  املزور  ي�شم   
اللتني  والأخرية  الأوىل  الورقتني  بنزع  يقوم  اأو  واحدا،  خمطوطا 
حتمالن املعلومات املهمة عن املخطوط، ويل�شقهما  على اأوراق اأخرى. 

فيطم�شون   ، الوقفية  املخطوطات  اإىل  املزورين  اأيدي  ت�شل  وقد 
باأغلفة  اأو يتالعبون   ، ليت�شنى لهم بيعها  اأو يزيلونها؛  كلمة )وقف( 
املخطوطات، فينزعون اأغلفتها الأ�شلية التي تدل على تاريخ ن�شخها، 
ونقو�ص  بزخارف  مزينة  مميزة  اأغلفة  لها  املخطوطات  اأن  ومعلوم 
تنا�شب الع�شر الذي ن�شخت فيه ، وتت�شق مع تاريخ ن�شخها املكتوب 
عليها ، في�شتبدل هوؤلء املزورون اأغلفة عليها زخارف ونقو�ص توحي 

بالقدم بالأغلفة الأ�شلية التي نزعوها!
ومن هنا جند اأن ك�شف التزوير لي�ص بالأمر ال�شهل، ويقع على عاتق 
خبري املخطوطات )مفهر�ص، اأو حمقق، اأو مرمم ( ، وهم وحدهم 

القادرون على معرفة املخطوطات الأ�شلية من املزورة. 
معاجلة  جمال  يف  ق�شيتها  التي  الطويلة  ال�شنوات  خالل  ومن 
لزيارتنا  اأتوا  اأ�شخا�ص   عدة  قابلت  القدمية   املخطوطات  وترميم 
وهم يحملون  خمطوطات  ا�شرتوها باأ�شعار خيالية من جتار الكتب 
بزعم اأنها خمطوطات اأ�شلية ونفي�شة وعمرها مئات ال�شنني، وهي ـ 
يف احلقيقة لي�شت كذلك، فاأعمارها ل تتعدى القرن ونيفا،  وثمنها ل 

يتعدى دراهم معدودة!  
خمتلفني  اأ�شخا�ص  عدة  ومن  مرة  من  اأكرث  تكررت  حالة  وثمة 
يحملون وثيقة مهرتئة بزعم اأنها الر�شالة الأ�شلية التي كتبها الر�شول 
الكرمي �شلى اهلل عليه و�شلم اإىل النجا�شي ملك احلب�شة، وهذه خديعة 
تعر�شوا لها،  وكان الأوىل باأولئك الأ�شخا�ص التحقق اأول من الوثيقة 
التي يحملونها و�شوؤال اأ�شحاب اخلربة قبل اأن يقعوا يف براثن اأولئك 
املزورين اجل�شعني الذين يبيعون وي�شرتون تراثنا الفكري والإن�شاين 

كما يحلو لهم!

تزوير المخطوطات

اإعداد : ب�سرى دخوج - ق�سم الرتميم
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أعالم رحلواالمكتبات في اإلمارات قديمًا

نابل�ص  حمافظة  يف  بيتا  بقرية  ولد 
البتدائية  ودر�ص   ،1944 بفل�شطني 
والثانوية  قريته،  مدار�ص  يف  والإعدادية 
على  وح�شل  بنابل�ص،  اجلاحظ  مدر�شة  يف 
وتخرج   ،1964 عام  العامة  الثانوية  �شهادة 
من كلية ال�شريعة باجلامعة الأردنية، الفوج 
الأول عام 1968، وح�شل على املاج�شتري يف 
بجامعة  ال�شريعة  كلية  من  والت�شريع  الفقه 

النجاح بنابل�ص عام 1991. 
منذ  ال�شرعية  املحاكم  يف  ال�شيخ  وعمل 

تخرجه عام 1968، وتدرج يف الوظيفة كاتًبا، فرئي�ًشا للكتاب، ثم قا�شيا 
ثم  املحتلة،  ال�شفة  يف  ال�شرعية  ال�شتئناف  ملحكمة  رئي�شا  ثم  ا،  �شرعًيّ
مدر�شا  وعمل  فل�شطني،  يف  ال�شرعي  للق�شاء  الأعلى  املجل�ص  يف  ع�شًوا 
وجامعة  الرو�شة،  وكلية  الثانوية،  الإ�شالمية  املدر�شة  يف  وحما�شرا 

النجاح الوطنية.
الأق�شى  للم�شجد  وخطيبا  فل�شطني  علماء  لرابطة  رئي�شا  عمل  كما 
كالهيئة  واجلمعيات،  واللجان  الهيئات  من  بالعديد  وع�شوا  املبارك، 
زكاة  وجلنة  اخلريية،  الت�شامن  وجمعية  القد�ص،  يف  العليا  الإ�شالمية 
الإ�شالمية، وغريها من  التوعية  امل�شاجد، وجلنة  اإن�شاء  نابل�ص، وجلان 
الت�شريعي  املجل�ص  يف  ع�شوا  انتخابه  اإىل  بالإ�شافة  الإ�شالح.  جلان 

الفل�شطيني يف العام 2006 عن قائمة التغيري 
والإ�شالح. 

وقد تتلمذ على يديه كثري من كبار الدعاة، 
عبد  وال�شيخ  من�شور،  جمال  الأ�شتاذ  اأمثال 
�شالح،  رائد  وال�شيخ  دروي�ص،  منر  اهلل 

وغريهم.
ال�شهيوين  الحتالل  �شلطات  وكانت 
 ،1979 عام  اجلربية  الإقامة  عليه  فر�شت 
نابل�ص،  يف  �شكنه  مكان  مغادرة  من  ومنعته 
عدة  الوطن  خارج  ال�شفر  من  منعته  كما 
اأمّت  عام  مدة  الحتالل  اعتقله   1990 العام  ويف  �شنوات.  ولعدة  مرات، 
خاللها حفظ معظم كتاب اهلل تعاىل، وقراأ واأّلف العديد من الكتيبات 
لبنان،  بجنوب  الزهور  مرج  اإىل  اأُبعد   1992 العام  ويف  ال�شجن.  داخل 
ويف العام 1998 اعتقلته ال�شلطة الفل�شطينية لعدة اأ�شهر؛ لإ�شداره فتوى 
بتحرمي التن�شيق الأمني مع العدو املحتل. ويف العام 2007 اأعاد الحتالل 
اعتقاله مدة عام بعد انتخابه يف املجل�ص الت�شريعي، وبقي ي�شارع مر�ص 
ال�شكري منذ اأكرث من 20 عاما حتى وفاته يف اأحد م�شايف القد�ص بتاريخ 

.2012/4/4
له يف املركز حما�شرة بعنوان )اأثر الإ�شالم يف انتفا�شة فل�شطني(، 

األقاها يف جمعية الإر�شاد الجتماعي عام 1990.

باملقاومة  والتحق   ،1913 العام  يف  ولد 
احلرب  اإبان  فرن�شا  احتالل  خالل  الفرن�شية 
خم�شني  األف  احلرب  وبعد  الثانية،  العاملية 
حيث  واملارك�شية،  الفل�شفة  يف  معظمها  كتابا 
ال�شيوعي  احلزب  يف  �شابقا  ع�شوا  كان 
انتقاده  بعد  الفرن�شي، وطرد منه عام 1970 

لت�شيكو�شلوفاكيا. ال�شوفييتي  الغزو 
اعتنق  ثم  كاثوليكية،  لأ�شرة  غارودي  ولد 
جمددا  عاد  ثم  الربوت�شتانتي،  املذهب 

عام  الأمر  نهاية  يف  الإ�شالم  يعتنق  اأن  قبل  الكاثوليكية  للكني�شة 
!1982

عام  الإ�شرائيلية(  لل�شيا�شة  املوؤ�ش�شة  )الأ�شاطري  كتابه  واأثار 
�شكك  لأنه  وا�شعة؛  لنتقادات  وعر�شه  اجلدل  من  كثريا   1996
مبحارق  يعرف  فيما  النازية  يد  على  لالإبادة  اليهود  تعر�ص  يف 
الت�شكيك  بتهمة   1998 عام  فرن�شية  حمكمة  واأدانته  الهولوكو�شت، 
يف حمارق الهولوكو�شت، وحكمت عليه بال�شجن مع اإيقاف التنفيذ. 

 98 ناهز  عمر  عن  وفاته  وكانت 
بتاريخ 2012/6/13.

املوؤ�ش�شة  اخلرافات  املركز:  يف  له 
الرتجمة   : الإ�شرائيلية  لل�شيا�شة 
والأب  بيري  الأب  ر�شائل  مع  الكاملة 
لولونغ والربوف�شور زيغلر، تذكر الحتاد 
اإليه،  �شار  وما  الأم�ص  بني  ال�شوفييتي 
احلي،  الإ�شالم  الأحياء،  اإىل  نداء 
�شبيل  يف  احل�شارات،  حوار  �شبيل  يف 
البديل،  احلرية،  اأ�شول  اجلمال،  وعلم  املارك�شية  املراأة،  ارتقاء 
مثلته  الذي  والدور  العربية  احل�شارة  الكبري،  ال�شرتاكية  منعطف 
الع�شر،  جدل   : دينية  حرب  نحو  الإ�شالم،  به  يعد  ما  التاريخ،  يف 
ملف  ال�شيا�شية،  ال�شهيونية  يف  درا�شة   : اإ�شرائيل  ق�شية  الإ�شالم، 
والفكر،  الروح  عا�شمة  قرطبة   : الغرب  يف  الإ�شالم  اإ�شرائيل، 
اإىل  جديد  نداء   : القبور  حفارو  الإلهية،  الر�شالت  اأر�ص  فل�شطني 
الأحياء، الأ�شوليات املعا�شرة : اأ�شبابها ومظاهرها، وغريها الكثري.

الشيخ حامد سليمان البيتاوي

روجيه غارودي
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اكتوبر  القاهرة يف 23  امللك يف  اإ�شكندر عبد  اأنور  ولد 
عام  الفل�شفة  يف  الآداب  لي�شان�ص  على  وح�شل   ،1924
1954 من جامعة عني �شم�ص، والدكتوراه يف علم الجتماع، 
ودكتوراه الدولة يف الآداب من جامعة ال�شوربون بفرن�شا. 
بالتدري�ص،   1941 عام  منذ  العلمية  م�شريته  بداأت  وقد 
وعمل �شحفيًّا فى عدة �شحف م�شرية من 1959-1950، 
العلمي  للبحث  القومي  باملركز  لالأبحاث  اأ�شتاذا  ثم 
بباري�ص 1960، ثم مديرا للبحوث عام 1970. وهو كذلك 
مبكان  ريت�شو  بجامعة  وال�شيا�شة  الجتماع  علم  اأ�شتاذ 

وع�شو جلنته  الجتماع  لعلم  العاملي  الحتاد  وهو ع�شو  باليابان،  كيوتو 
التنفيذية، وتوىل من�شب نائب رئي�ص الحتاد 1970-1978. وهو مدير 
وفاته يف  كانت  وقد  املتحدة من 1976- 1986.  الأمم  بجامعة  م�شروع 

.2012/6/17

اأكادميية  من  الذهبية  امليدالية  على  امللك  عبد  ح�شل 
نا�شر الع�شكرية عام 1976، وجائزة ال�شداقة الفرن�شية 
العلوم  التقديرية فى  الدولة  العربية عام 1970، وجائزة 
وله   ،1996 عام  للثقافة  الأعلى  املجل�ص  من  الجتماعية 
باللغة  بع�شها  واملوؤلفات  والأبحاث  املقالت  من  العديد 
اإىل  وترجمت  الفرن�شية،  باللغة  الآخر  والبع�ص  العربية، 

لغات اأخرى.
يبنيه  جديد  جمتمع  م�شر  العامل،  تغيري  املركز:  يف  له 
الع�شكريون، املجتمع امل�شري واجلي�ص، درا�شات يف التنمية 
والتكامل القت�شادي العربي، مدخل اإىل الفل�شفة، ال�شارع امل�شري والفكر، 
الفكر  تكون  م�شر:  نه�شة  احل�شاري،  وامل�شروع  الإبداع  ال�شرق،  ريح 
والإيديولوجية يف نه�شة م�شر الوطنية )1805-1892(، الفكر العربي يف 

معركة النه�شة، درا�شات يف الثقافة الوطنية، وغريها من الكتب.

أنور عبد الملك

محمد عبد الفتاح القصاص

جاب اهلل علي جاب اهلل

الربل�ص  برج  قرية  يف   1921 عام  الق�شا�ص  ولد 
عام  وتخرج  مب�شر،  ال�شمالية  ال�شيخ  كفر  مبحافظة 
منها  الأول، وح�شل  فوؤاد  بجامعة  العلوم  كلية  1944 يف 
نال  ثم  النبات عام 1947،  بيئة  املاج�شتري يف علم  على 
جامعة  من   1950 عام  النبات  بيئة  علم  يف  الدكتوراه 

كيمربدجٜ.
يعد اأول م�شوؤول من العامل الثالث يرتاأ�ص الحتاد الدويل 
ل�شون الطبيعة واملوارد الطبيعية بني عامي 1978 -1984. 

وقد نال جائزة الأمم املتحدة للبيئة عام 1978، وتوجت رحلته العلمية 
عام 2008 بجائزة النيل يف العلوم، وقبلها ح�شل على جائزة الدولة 

واأو�شمة من م�شر  واأكرث من ع�شر جوائز  التقديرية، 
وال�شودان ودولة الإمارات وال�شويد وهولندا. 

وللق�شا�ص موؤلفات منها:النيل يف خطر، كما �شجل 
املركز:  يف  وله  كتاب،  يف  والعلمية  الذاتية  �شريته 
النجيليات ثروة الأر�ص اخل�شراء )ترجمة(، �شحارى 
م�شر)بال�شرتاك(، حياة النبات )ترجمة(، الإن�شان 
والبيئة والتنمية )تاأليف(، الت�شحر: تدهور الأرا�شي 

يف الأرا�شي اجلافة )تاأليف(.
 91 ناهز  عامر  عن  جنازته   2012/3/21 الأربعاء  يوم  �شيعت 

عاما.

الأ�شبق  العام  الأمني  اهلل،  جاب  علي  اهلل  جاب  الدكتور  ولد 
العام  يف  الأ�شبق ،  الآثار  كلية  وعميد  لالآثار ،   الأعلى  للمجل�ص 
وقد  والعامل،  م�شر  يف  املميزين  الآثار  علماء  اأحد  ويعد   ،1939
املوؤلفات  من  العديد  وله  التقديرية،  الدولة  جائزة  علي  ح�شل 
املتحف  )ترجمة(،  م�شر  واحات  املركز:  يف  منها  والكت�شافات، 
القاهرة  مبدينة  الإ�شالمية  الآثار  دليل  )اإ�شراف(،  امل�شري 
)تاأليف(،  ال�شالطني  و�شحر  عظمة  اململوكي:  الفن  )اإ�شراف(، 
الرئي�ص،  هدايا  متحف  احلربي،  املتحف  عابدين:  ق�شر  متاحف 

الف�شيات )اإ�شراف(. متحف 

2012/4/13 عن  يوم  اهلل  علي جاب  اهلل  الدكتور جاب  رحل 
عمر ناهز 73 عاما.
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وبداأ   ،1938 �شنة  دم�شق  يف  الريان  اأحمد  خالد  الأ�شتاذ  ولد 
الظاهرية  الكتب  دار  يف  والكتب  املخطوطات  يف  العملية  حياته 
حتى  عديدة  اأعمال  مار�ص  ثم  اأول  مراقب  وظيفة  يف  بدم�شق 
1975م،  العام  اإىل  1960م  العام  منذ  ملخطوطاتها  اأمينا  اأ�شبح 
جامعة  من  الآداب  يف  لي�شان�ص  نال  الظاهرية  يف  عمله  وخالل 

دم�شق يف العام 1967م.
الإمام  جامعة  يف  املكتبات  �شوؤون  عمادة  اإىل  بعدها  وانتقل 
على  داأب  حيث  م�شنف،  بوظيفة  الريا�ص،  يف  �شعود  بن  حممد 
وا�شتمر  اجلامعة،  ملخطوطات  الفهار�ص  من  جمموعة  اإ�شدار 
والتحق  دم�شق  اإىل  بعدها  عاد  1983م،  العام  اإىل  فيها  بعمله 
والكتب  للمخطوطات  مديرا  الوطنية  الأ�شد  مبكتبة  جديد  من 
املكتبات  يف  بدورة  الأ�شد  مبكتبة  الثانية  فرتته  وبداأ  النادرة، 
ملدة �شتة اأ�شهر يف العام 1984، وح�شر دورة اأخرى ملدة �شهرين 
والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  اأقامتها  العربي  املخطوط  يف 
اأمور  بت�شيري  وكلف  1987م،  العام  يف  الأ�شد  مكتبة  يف  والعلوم 
العام 1988م، وعمل خالل  فيها يف  والت�شوير  والرتميم  املطبعة 
ع�شوية  يف  للمخطوطات  مديرا  كونه  اإىل  بالإ�شافة  الفرتة  هذه 
عدة جلان تخ�ص حماية املخطوطات وانتقاء املطبوعات، وا�شتمر 

بعمله يف مكتبة الأ�شد اإىل العام 1991م.
والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  اإىل  بعدها  انتقل  ثم 
مع  فيه،  النادرة  والكتب  والوثائق  املخطوطات  لق�شم  رئي�شا 

املركز  يف  عمله  وخالل  والتجليد،  الرتميم  �شعبة  على  اإ�شرافه 
جمال  يف  وامل�شاركات  واملحا�شرات  الفهار�ص  من  الكثري  قدم 
الإمارات  جامعة  يف   97-96 عامي  يف  وخ�شو�شا  املخطوطات 
الثقافة  دائرة  باإ�شراف  بال�شارقة  الفنون  متحف  ويف  بالعني، 
والإعالم، كما قدم اأبحاثا يف ندوة املخطوطات العربية بالقاهرة 
ودورة �شناعة املخطوط يف املركز، بالإ�شافة اإىل قيامه برحالت 
من  واإيران  ورو�شيا  واأوزبك�شتان  واملغرب  كاليمن  عدة  بالد  اإىل 
جمعة  مركز  يف  بعمله  ا�شتمر  وقد  املخطوطات،  ت�شوير  اأجل 
العام  حتى  املخطوطات  لق�شم  رئي�شا  والرتاث  للثقافة  املاجد 
2000م لينهي عمال مع املخطوطات ا�شتغرق 40 عاما من عمره، 

وعاد اإىل دم�شق، وتويف بها بتاريخ 2012/4/16م.
موؤلفاته:

فهر�ص خمطوطات دار الكتب الظاهرية ، التاريخ وملحقاته،   -1
�شدر عن جممع اللغة العربية بدم�شق �شنة 1973م.

عن  �شدر  الإ�شالمي،  الفقه  مبخطوطات  ح�شرية  قائمة   -2
�شنة  �شعود  بن  حممد  الإمام  بجامعة  املكتبات  �شوؤون  عمادة 

1396هـ يف 282�شفحة.
فهر�ص املخطوطات وامل�شورات )امل�شاحف والتجويد والقراءات(   -3

يف طبعتني 1401، 1403هـ يف 182�شفحة، و218�شفحة.
فهر�ص املخطوطات وامل�شورات )التف�شري( �شنة 1402هـ، يف   -4

296�شفحة.

أعالم رحلواالمكتبات في اإلمارات قديمًا

30

الريان ي�صرح للدكتور القا�صمي عند زيارته للمركز ١٩٩٦



الرحمن  عبد  بن  اهلل  عبد  الأمري  مكتبة  خمطوطات  فهر�ص   -5
يف  1398هـ  �شنة  اجلامعة  اإىل  املهداة  �شعود  اآل  في�شل  ابن 

85�شفحة.
منذ  الريا�ص  يف  الوطنية  الكتب  دار  خمطوطات  فهر�ص   -6
اإن�شائها اإىل العام 1977م يف 159�شفحة بخط يده يف املركز 

تاريخ الن�شر 1980م.
الدرا�شات  كلية  بطر�شربغ  جامعة  خمطوطات  من  املنتقى   -7
القادر،  عبد  اأحمد  القادر  عبد  مع  بالتعاون  اأعده  ال�شرقية، 
1996م  العام  والرتاث يف  للثقافة  املاجد  ون�شره مركز جمعة 

يف 516 �شفحة.
األقاها  حما�شرة  اخلطاطني،  واأ�شهر  املخطوطة  امل�شاحف   -8
بال�شارقة يف 1996/2/11م يف 81 �شفحة  الفنون  يف متحف 

بخط يده، وعلى �شريط فيديو.
املخطوطات العربية، حما�شرة األقاها يف جامعة الإمارات يف   -9
ور�شة  يف  وقدمها  يده،  بخط  �شفحة   50 يف  1995/12/12م 
اأقامتها دائرة الثقافة والإعالم بال�شارقة  عمل حول املكتبات 
بتاريخ 1996/12/18م، ون�شرت يف جملة اقراأ، ع. 1، 1998.
املجموعات  واأهم  وجودها  واأماكن  املخطوطات  تعريف   -10
اخلطية يف العامل، حما�شرة األقاها يف دورة �شناعة املخطوط 
حتميل  جرى  وقد  1997م،  مايو   15-3 الفرتة  يف  باملركز 
و�شماعها  م�شاهدتها  اأراد  ملن  املركز  موقع  على  املحا�شرة 

على الرابط التايل:
http:/ /www.almajidcenter.org/ar/mult imedia.
php?id=3 

الدورة  يف  األقاها  حما�شرة  املخطوطات،  تخزين  اأنظمة   -11
الإ�شالمي  العربي  املخطوط  �شناعة  عن  الدولية  التدريبية 
التي عقدت يف مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي، يف 

الفرتة 3-15 مايو 1997م، يف 5 �شفحات.
دورة  يف  األقاها  حما�شرة  للمخطوطات،  الفلمي  الت�شوير   -12
يف  1997م،  مايو   15-3 الفرتة  يف  باملركز  املخطوط  �شناعة 

9 �شفحات.

وهذه ق�شيدة يف رثاء الفقيد، نظمها الأ�شتاذ عبد القادر املراد، 
زامله  للفقيد،  رفيقًا  وكان  املركز،  يف  �شابقًا  املخطوطات  اأمني 

ل�شنوات اأثناء عمله يف املركز:
وداعا اأبا خلدون

فقيدنا فراُق  قلبي  يف  حزَّ  والعنُي تذرُف خال�َص العرباِتقد 

مكانًة ناَل  الرياُن  خالُد  خمطوطاِتهو  ق�شم  يف  باإدارٍة 

جدارٍة بكل  اإدارته  اخلرباِتحظيْت  وتعدِد  وكفاءٍة 

الرحماِتاأ�شفي على كنز العلوم مفارقًا وافر  اإلهي  زده 

متوا�شعًا متحدثًا  به  الأوقاِتاأكرم  اأ�شعِب  يف  مت�شاحمًا 

بجوارنا وجدَته  اجتهَت  ي�شغي ي�شجُع ي�شحُذ القدراِتاأنَّى 

متفائاًل َتْلَقُه  اإن  لطَفُه  الوجناِتيا  على  �شريرته  تبدو 

فقيَدكم اإن  الرياِن  بني  الزلِت�شربًا  غافِر  ربٍّ  بجوار 

جالُلُه جلَّ  العر�ِص  ربُّ  ال�شاداِتناداه  ل�شيِد  النداَء  لبَّى 

ِظلِِّه يف  يظلُُّه  الكرمَي  اجلناِتاأرجو  يف  الفردو�َص  وُيثيبُه 

عبد القادر املراد- اأبو ح�سني
2012/7/1

أعالم رحلواصور من األمس
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الدكتور جنيب عبد الوهاب يكرم الريان يف جامعة الإمارات

اإعداد : د/ اأن�س �سربي



1 " اأبوظبي : كلمة تتكون من مقطعني، الأول " اأبو " مبعنى 
"ذو" ، والآخر "ظبي" من الظبي، وهو الغزال، اأي اأنها "ذو 
من  بالظبي  عالقة  له  ال�شم  هذا  اإن  ظبي".  "ذات  اأو  ظبي" 
قريب اأو بعيد، �شواء اأ�شمي على الظبي ت�شبيهًا اأم واقعًا وحقيقة .
قبل  اجلراد  �شغار  وهو   " َدَبى   / دبا   " ت�شغري   : دبي   -  2
بالدهناء  لني  "مو�شع   - اللغة  اأهل  قال  كما   - وُدَبي  يطري،  اأن 
ياألفه اجلراد". وهناك راأي اآخر يقول اأنه من اخلور الذي ي�شطر 

املدينة اإىل �شطرين .
اأق�شى  يف  وقوعها  من  ال�شارقة  ا�شم  ا�شتق   : ال�شارقة   -  3
ال�شرق من الإمارات التي كانت معروفة يف قدمي الزمان . ورمبا 
الفعل  من  بدًل   " �شرق   " الثالثي  الفعل  من  فاعل  ا�شم  تكون 
بدًل  ال�شارقة  ، فقالوا  ال�شروق  للدللة على  اأ�شرق "  الرباعي " 

من املُ�شرقة .
 ، العربية  العجمان  لقبيلة  ن�شبة  �شميت عجمان   : 4 " عجمان 

واأحدهم عجماين ، وبالعامية تنطق " عيمان " .
اإىل "اأم القوتني"  : ت�شميتها تعود يف الأ�شل  اأم القيوين   " 5

اأيام  والبحرية  الربية  للوحدات  جتمع  نقطة  كان  موقعها  لأن 
تعود  "قيوين"  كلمة  تكون  ورمبا   . الربتغالية  العربية  احلروب 

للجذر "قون" الذي انطلق من معاين احلديد .
ال�شم  بهذا  ماء  جدول  من  ا�شمها  ا�شتق  وقد   : الفجرية   "  6
عند حافة اجلبال . ويذهب �شكان املنطقة اإىل ا�شتقاق ال�شم من 
ا�شتقاقه من )الُفجَرة(  ، ورمبا كان  الفجر  ال�شم�ص وقت  اإ�شراق 

اأي منفجر املاء من احلو�ص .
امل�شادر  ما ذكرته  الإمارة  ت�شمية  ورد يف   : راأ�ص اخليمة   " 7
التاريخية من اأنه يعود اإىل ع�شر ال�شيخ رحمة بن مطر القا�شمي 
راأ�ص  قندياًل على  اأو  فنارًا  ي�شعل  كان  19 ( حيث  الـ )  القرن  يف 

خيمته على اأحد اجلبال ليهتدي بنوره املجاهدون يف البحر .
---------------------------------

ماأخوذة من كتاب : 1 " الأ�شول التاريخية لأ�شماء املوا�شع يف 
دولة الإمارات لأحمد حممد عبيد .

اهلل  لعبد  القيا�شية  والأرقام  لالأوائل  الإمارات  مو�شوعة   "  2
ابن جا�شم املطريي والزين عبد اهلل الزبري املليح.

استراحة

اإلمارات السبع وما تعنيه أسماؤها
خديجة حافظ - الرتاث الوطني
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الرعاية الصحية والطبية 
في القرن األول الهجري 

)1- 101هـ / 622- 719م(.
تاأليف: اأ�سماء يو�سف اآل ذياب

الطبعة الأوىل 1433هـ-2012م.
التاريخ  يف  املاج�شتري  درجة  لنيل  الدرا�شة  بهذه  الباحثة  مت  تقدَّ
جامعة  يف  والجتماعية  الإن�شانية  والعلوم  الآداب  كلية  من  الإ�شالمي 
على  واأ�شرف   ،2011 عام  املتَّحدة  العربية  الإمارات  بدولة  ال�شارقة 

الر�شالة اأ. د. �شالمة حممد الهريف البلوي.
قدمة ومتهيد،  مت الباحثة درا�شَتها اإىل ثالثة ف�شول، م�شبوقة مِبُ ق�شَّ
الرعاية  نبذًة خُمت�شرة عن  التمهيُد  تناول  وَمالحق؛  بخامتة  لة  ومذيَّ
ال�شحية والطبية عند الأمم القدمية، وجاءت عناوين الف�شول الثالثة 

للدرا�شة كما يلي:
�شالة. 1- الرعاية ال�شحية والطبية يف ع�شر الرِّ

. ا�شديِّ 2- الرعاية ال�شحية والطبية يف الع�شر الرَّ
3- الرعاية ال�شحية والطبية يف الدولة الأُمويَّة )41 - 101هـ / 661 - 719م(.

َتي النقد  ، املعتِمد على حا�شَّ وقد اعتمدت الباحثة يف درا�شتها على منهج ال�شت�شهاد وال�شرتداد التاريخيِّ
ي، اأو التحليل عن  ة املتخ�ش�شة، ف�شاًل عن ا�شتخدام املنهج الكمِّ والتحليل املعهودتني يف اأمثال الر�شائل العلميَّ
را�شة بجداول اإح�شائيَّة عديدة، ُترْبز فيه خال�شة  طريق الإح�شاءات، والذي حر�شت من خالله على تزيني الدِّ

حتليِل وا�شتقراء معلوماِت مباحث كلِّ ف�شل من ف�شولها الثالثة.
نبذة من الكتاب...

الرعاية ال�شحية والطبية لل�شجناء.
الطعام  والطبية، من خالل تقدمي  النف�شية  الناحية  ال�شجناء من  الأموية برعاية  الدولة  ولقد اهتمت   ...
وال�شراب، والفرا�ص النظيف لهم، وتقدمي ك�شوة ال�شيف وال�شتاء لكل �شجني، فقد اأجرى اخلليفة معاوية بن اأبي 
�شفيان)ر�شي اهلل عنه( الطعام وال�شراب لكل �شجني، اإذ اإنه �شار على نهج امل�شطفى )عليه ال�شالة وال�شالم( 
ونهج اخللفاء الرا�شدين )ر�شي اهلل عنهم( يف كيفية معاملة ال�شجناء، فقد كتب اخلليفة عمر بن عبد العزيز 

اإىل عماله: »اأن اأجروا على ال�شجناء ما ي�شلحهم يف طعامهم، فكانوا يرزقونهم �شهرًا ب�شهر«.
كما اأمر ولته باأن يك�شوا ال�شجناء يف ال�شيف وال�شتاء، وهي �ُشّنة منذ قيام الدولة الأموية على يد معاوية 
)ر�شي اهلل عنه(، واهتمت الدولة الأموية بفرا�ص ال�شجني على اأن يكون خا�شًا به؛ حتى ل تنتقل العدوى بني 
ال�شجناء، واأن يكون نظيفًا، حيث بذل اخللفاء والولة يف الع�شر الأموي الرعاية ال�شحية لل�شجناء، وتقدمي 

الأدوية لهم ومعاجلتهم، حيث كتب عمر بن عبد العزيز لعماله: » ويعاهد مري�شهم ممن ل اأحد له ول مال«...

جديد إصدارات المركز 2012



جديد المركز 
مكتبة النخلة 

 
تعنى  جديدة  زاوية  الوطني  الرتاث  ق�شم  يف  اأن�شئت 
بالكتب والدرا�شات التي تناولت النخلة من اجلوانب العلمية 
وكيفية  واآفاتها  زراعتها  حيث  من   ، والأدبية  والقت�شادية 
فيه  وردت  وما   ، منها  ت�شنع  التي  واملنتجات   ، بها  العناية 
الثمانني  على  يزيد  ما  املكتبة  ت�شم   . ونرث  �شعر  من  النخلة 
اأ�شجار  كتاب  ومنها  ؛  والإجنليزية  العربية  باللغتني  كتابًا 
نخيل التمر : من واقع دولة الإمارات العربية املتحدة، وكتاب 
و  علميا  و  اأدبيا   : العربية  النخلة  وكتاب  التمور،  من  وليمة 
التي   ) املباركة  ال�شجرة   ( دورية  اإىل  اإ�شافة   . اقت�شاديا 

النخيل. ب�شوؤون  تخت�ص 


	غلاف العدد 52
	جديد إصدارات المركز 2012، كتاب الربا
	محتويات العدد
	الافتتاحية: دعاة الثقافة الجدد
	القسم الأول: الأخبار 
	موضوع العدد: اليوم العالمي 
	اليوم العالمي للكتاب
	اليوم العالمي للتراث
	اليوم العالمي للصحافة
	اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

	اختتام مشروع مكتبة جمعة الماجد للمدارس
	دورات وورش
	العصف الذهني
	القيادة الفعالة والتميز المهني
	كيف تنمي وتستثمر طاقاتك الكامنة في العمل؟
	كيف أبني مكتبتي وأحافظ عليها؟

	ترميم
	محاضرة عن ترميم الكتب النادرة في مكتبة الشارقة العامة
	عرض طرق الترميم اليدوي في متحف الشارقة

	معارض
	القوافل الثقافية في حتا
	من بلادي الإمارات
	معرض مخطوطات في المركز الثقافي بالفجيرة

	تكريم
	منطقة الفجيرة التعليمية تكرم المركز
	معرض الشارقة الدولي للكتاب يكرم المركز

	إهداء وتبادل
	مركز المسبار، وهيئة أبو ظبي للثقافة، وجامعة أبو ظبي، ومركز الاتصال المؤسسي بالشارقة
	مركز محمد بن راشد للتواصل الحضاري

	علاقات مؤسسية
	اللقاء التنسيقي للمؤسسات الثقافية
	منتدى مساهمة القطاع الخاص بالتنمية بدبي
	أسس ومبادئ الأرشيف الحكومي

	أخبار سريعة 
	زيارة وفد المسلمين الجدد
	زيارة رواق عوشة بنت حسين الثقافي
	زيارة وفد من وزارة الثقافة التركية

	زيارات

	القسم الثاني 
	من نفائس المخطوطات العربية بكوسوفا: النور الوهاج في الكلام على الإسراء والمعراج
	الخزانة الشويشبة والمخطوطات النجدية
	جديد مكتبة المركز
	أشكال سطح الأرض في الإمارات
	معجم مصطلحات القضاء
	رحالة وسياسيون زاروا الإمارات والخليج قبل النفط

	الطباعة الحجرية
	مكتبات خاصة: مكتبة عبد الله بن مسحار وزوجته
	تزوير المخطوطات
	أعلام رحلوا
	الشيخ حامد البيتاوي
	روجيه غارودي
	أنور عبد الملك
	محمد عبد الفتاح القصاص
	جاب الله علي جاب الله
	خالد الريان.. أربعون عاما في ضيافة المخطوط

	سنقباسي: للشاعر راشد الخضر
	جديد إصدارات المركز2012، الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الهجري


