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 األمير فيصل بن سلمان يفتتح معرض 
وفعاليات مخطوطات المدينة المنورة 

بمشاركة ثالث عشرة مكتبة
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تاريخ يف صور ) المدينة المنورة(

دارة الملك عبدالعزيز تنضم إىل هيئة المخطوطات 
اإلسالمية بجامعة كامبردج البريطانية

رعاية ملكية تحول مركز دراسات المدينة المنورة 
للعالمية

الدارة تتمكن من انتاج خريطة شاملة لمواقع 
مكتبات المدينة المنورة

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية مشروع 
معريف عالمي

 يف هذا العدد

تعريفاً بنفائس مخطوطات طيبة

تجــاه  عبدالعزيــز  الملــك  دارة  مــن منطلــق مســؤوليات 
أهدافهــا  ضمــن  جعلتــه  الــذي  العربيــة  الجزيــرة  تاريــخ 
بتوجيــه كريــم، وعنايــة كبيــرة، ودعــم مســتمر مــن 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  إدارتهــا  مجلــس  رئيــس 
ــرف  ــز -حفظــه اهلل-، لمــا ُع ــن عبدالعزي ــك ســلمان ب المل
عنــه مــن الحــرص الكبيــر علــى تاريــخ الجزيــرة العربيــة 
عمومــا، وتاريــخ المدينتيــن المقدســتين مكــة المكرمــة 
الــدارة تســعى دائمــاً  والمدينــة المنــورة خصوصــاً، فــإن 
ــب  ــق جوان ــك؛ لتوثي ــة بذل ــات المتعلق ــذ الفعالي إىل تنفي
العربيــة،  الســعودية والجزيــرة  العربيــة  المملكــة  تاريــخ 
إثــراًء للســاحة العلميــة بمصــادره، ومــن ذلــك نشــر الكتب 
والفعاليــات  والمعــارض  النــدوات  وتنفيــذ  والبحــوث 

المتعلقــة بذلــك. األخــرى 
معــرض  تنظيــم  علــى  الــدارة  عملــت  هنــا  مــن 
يعــرّف  الــذي  المنــورة  المدينــة  يف  المخطوطــات 
ــورة المحفوظــة  ــة المن بنفائــس مــن مخطوطــات المدين
وغيرهــا  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  مكتبــات  يف 
ومؤلفيهــا  عناوينهــا  فيعــرض  العالــم،  مكتبــات  مــن 
أوصافهــا،  مــن  وشــيئاً  نســخها،  وتواريــخ  وناســخيها 
ويعــرض كذلــك نمــاذج لصــور منهــا، بــدءًا بمخطوطات 
النبويــة  الســنة  ثــم مخطوطــات  الشــريفة،  المصاحــف 
الشــريفة، ثــم مخطوطــات أخــرى يف فضائــل المدينــة 
المنــورة وتاريخهــا، وســيرة ســاكنها عليــه أفضــل الصــالة 
والتســليم، وصــوالً إىل مــا يطلــق عليــه "المنمنمــات".
اســتجالًء  المعــرض  هــذا  تنظيــم  الــدارة  رأت  وقــد 
لشــيء مــن التــراث اإلســالمي الحضــاري لهــذه المدينــة 
للباحثيــن  والفائــدة  النفــع  يحقــق  أن  رجــاًء  المباركــة، 

لمهتميــن. ا و
الضــوء  التاريخيــة  مــن  الخــاص  العــدد  هــذا  ويلقــي 
علــى جميــع مــا يتعلــق بهــذا المعــرض الفريــد، رغبــة يف 
توثيــق هــذه المناســبة، ولنقــدم للقــارئ الكريــم عرضــاً 
ــه كافــة، نســأل  ــه وفعاليات ــاً للمعــرض مــن جوانب تفصيلي
اهلل العلــي القديــر أن تحمــل طيــات هــذا العــدد الفائــدة 

للقراءالكــرام. تقديمهــا  المرجــو 
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 تصدرها دارة الملك عبدالعزيز

 تعنى بأخبارها وأنشطتها
وأبرز إنجازاتها



تطلق دارة الملك عبدالعزيز مبادرتين 
علميتين إحداهما دولية واألخرى محلية 
في  معرض مخطوطات المدينة المنورة 
الذي سيفتتحه صاحب السمو الملكي األمير فيصل 
بن ســلمان بن عبدالعزيز أميــر منطقة المدينة 
المنورة  ورئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المدينة 
المنورة مساء يوم األحد 22ـ11ـ 1436هـ الموافق 6ـ  
9ـ  1436هـ  بفندق مريديان المدينة المنورة وتنظم  

الــدارة بالتعاون مع شــركائها برنامج المدينة 
المنورة الثقافي بهيئة تطويــر المدينة المنورة 
وبدعم من شــركة أرامكو السعودية حتى نهاية 
شهر المحرم المقبل، األولى: إعالن انضمام الدارة 

 األمير فيصل بن سلمان يفتتح معرض وفعاليات مخطوطات المدينة 

المنورة بمشاركة ثالث عشرة مكتبة

تنظمه دارة الملك عبدالعزيز ويعرض نسخاً نادرة للمصحف الشريف

إنشاء وحدة إلكترونية متنقلة لفهرسة مخطوطات األفراد ورقمنتها و تدشين معمل الترميم 
والمعالجة الكيميائية المصاحب للمعرض  

إلى عضوية هيئة المخطوطات 
اإلسالمية)TIMA(، والثانية: 
إنشاء وحدة إلكترونية متنقلة 
لفهرســة مخطوطات األفراد 

ورقمنتها. 
المعــرض ســيعرض عــددًا 
النادرة  المخطوطــات  مــن 
والمهمــة من ضمنها نســخ 
للمصحــف  لمخطوطــات 
تعود  ومخطوطات  الشــريف 
للعصر العباسي وأخرى يرجع 
تاريخ إنشائها إلى فترة الدولة 
الســعودية األولى ، وتصحب 
مكملة  فعاليــات  المعــرض 
عن  إحداهما  منها محاضرتان 
)مخطوطات الجزيرة العربية 
في البلقان( يقدمها الدكتور 
ومحاضرة  األرناؤوط،  محمد 
ماكلرن  ديفيدسون  للدكتور 
الرئيس التنفيذي لهيئة المخطوطات اإلســالمية 
) TIMA(  عن جهود الهيئــة في خدمة التراث 

اإلسالمي .
كما سيكرم المعرض الجهات واألسر المشاركة 

والمتعاونــة فــي إقامــة المعرض، 
كما سيدشن ســموه معمل الترميم 
لمركــز  الكيميائيــة  والمعالجــة 
الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم 
والمحافظــة على المــواد التاريخية 
المصاحب للمناسبة، وكذلك الكتاب 
الخاص بمحتويات المعرض والموقع 
والخريطة  بــه،  الخاص  اإللكتروني 
التي أعدتهــا دارة الملك عبدالعزيز 
عــن المكتبات في المدينــة المنورة 

خالل القرن الثاني عشر الهجري . 
وتشــارك في المعرض ثالث عشــرة 
مكتبــة هي مكتبــة مكــة المكرمة، 
ومكتبــة الحــرم النبــوي، ومكتبة 
المنورة،  بالمدينة  عبدالعزيز  الملك 

ومكتبة بشير آغا ، ومكتبة مدني ومكتبة العياشي 
المودعتان في دارة الملــك عبدالعزيز ، ومكتبة 
المصحف الشــريف، ومكتبة المحمودية بالمدينة 
المنورة المنســوبة إلى السلطان العثماني محمود 
الثانــي، ومكتبة عارف حكمــت، ومكتبة الجامعة 
اإلســالمية، ومكتبة جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلســالمية، ومكتبة الملك سلمان بن عبدالعزيز 
بجامعة الملك سعود، والمتحف الوطني بمركز 
الملك عبدالعزيز التاريخي ، ومكتبة جامعة ليدن 
الهولندية من خارج المملكة العربية الســعودية، 
كما تشــارك بعض األســر العلمية في المدينة 
المنورة وهي أسرة البســاطي ، وأسرة الفاروقي، 
وأســرة الخياري الذين ستوقع معهم دارة الملك 
عبدالعزيز برنامج تعاون في مجال المحافظة على 

المخطوطات.

تم تنظيم المعرض بالتعاون 

مع شركاء الدارة برنامج 

المدينة المنورة الثقايف 

بدعم من أرامكو السعودية

عرض عدد من المخطوطات 

النادرة يعود بعضها للعصر 

العباسي بمشاركة ثالث 

عشرة مكتبة
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المجمع وفاء لهم وتذكيــرا بجهودهم من الناحية 
التاريخية والعلمية مع االلتزام بشــروط الواقفين 

حسب ما تنظمه الشريعة اإلسالمية الغراء.
جاء ذلك بناء على ما رفعــه أمير منطقة المدينة 
المنورة فيصل بن ســلمان من مرئيــات، وفي ظل 
اهتمــام خــادم الحرميــن الشــريفين بالحرمين 
الشــريفين، وحرصه على خدمة المعرفة والثقافة 
والمحافظة على التراث الفكري العربي واإلسالمي.

وأكــد األمير فيصل بن ســلمان أن مجمع الملك 
عبدالعزيــز للمكتبات الوقفية، الذي ســيرى النور 
قريبا في طريق السنة بين المسجد النبوي الشريف 
ومســجد قباء يمثل نقلة حضارية، وسوف تسخر له 
اإلمكانــات كافة التقنية والفنيــة للحفاظ على ما 
تزخر به طيبة الطيبــة من تراث مخطوط، كونها 
واحدة من أكثــر مدن العالم اإلســالمي احتضانا 
للمكتبــات الضاربة في التاريــخ، التي تحتوي على 

كنوز المعرفة في شتى المجاالت العلمية.

دور ثقافي
وأضاف األمير فيصل بن ســلمان أن مجمع الملك 
عبدالعزيز للمكتبــات الوقفية يتجــاوز دوره في 
عرض المخطوطات والمقتنيات النادرة وفقا ألحدث 
التقنيــات إلى ترســيخ دوره الثقافــي والحضاري 
في رفــد الحراك العلمي من خــالل إقامة الندوات 

والفعاليات الثقافية والدورات العلمية، واســتقطاب 
الباحثين من شتى أنحاء العالم.

مكتبة الملك عبدالعزيز
1. وضع حجر أساســها الملك فيصل بن عبدالعزيز 

آل سعود 3 /  1 /  1393.
2. افتتحها الملك فهد بن عبدالعزيز في 1/  16/   1403.

3. تعد من أكبر المكتبات التابعة لوزارة الشــؤون 
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.

4. ذات ســمة خاصة تجمع بيــن خصائص المكتبة 
البحث  المخطوطــات، ومركز  العامة، ومركــز 

العلمي.
5. تضــم بين جنباتها كما ورد فــي تقديم كتاب 
الملك  المزينــي »مكتبة  الدكتــور عبدالرحمن 
عبدالعزيــز بيــن الماضي والحاضــر« نحو ألفي 

مصحف مخطوط.
6. تعد ثروة علمية لدراسة الخطوط وتطورها عبر 

العصور اإلسالمية.
7. تحتــوي على نحو 14 ألــف مخطوط أصلي في 
فنون متعددة وعدد كبيــر من المصورات الورقية 

والميكروفيلمية.
8. تضم 25 ألــف كتاب نادر تمثل جزءا كبيرا من 

المكتبات الموقوفة.
9. فيها 40 ألف كتاب مطبوع حديث.

الشــريفين  الحرمين  خادم  توجيه  يضع 
بإنشــاء  الملك ســلمان بن عبدالعزيز 
مجمــع الملــك عبدالعزيــز للمكتبات 
الوقفيــة بالمدينة المنورة، المكتبات في مســارها 

الصحيح، ويقوي مكانتها ويعزز من فائدتها.

هدف المشروع:
- يضــع مكتبات المدينــة التاريخية في مســارها 

الصحيح، عوضا عن تفرقها.
- يعيدها، بما يتوافر به من إمكانات تقنية عالية في 
مجال الترميم وحفظ المخطوطات، إلى الضوء كي 

تمارس دورها التنويري والريادي.
- يوحد مجهوداتها التي كادت تفقد بريقها لظروف 

متعددة.
- إضافة مزيد مــن خزائن المعرفة لذلك المجمع 

الحضاري الرائد.

يشمل المجمع :
1. مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة

2. المكتبات الوقفية األخرى
3. مكتبات األهالي الخاصة

تخليد الجهود
وتضمن توجيه خادم الحرمين الشــريفين التأكيد 
على تسمية المكتبات الوقفية بأسماء أصحابها داخل 

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية        
مشروع معريف عالمي
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أضافت دارة الملك عبدالعزيز ســياقًا 
آخر في إطــار اهتمامها بالمخطوطات 
حيــن انضمت إلى هيئــة المخطوطات 
اإلســالمية )TIMA( ومقرها جامعة كامبردج 
ببريطانيا، بموافقة من المقام الســامي ، فمركز 
المخطوطات المحلية الذي دخل عقده الثاني بعد 
أن قام بجهود مشهودة من حيث تتبع المخطوطات 
وتكوين قاعدة أصدقاء وأدالء واسعة من المهتمين، 
وما حققه من اقتناء لمخطوطات نادرة ومنسوخة 
تجاوزت الخمسة آالف مخطوط، كل هذه األسباب 

أصبحت العضو رقم 151                                                                     

دارة الملك عبدالعزيز تنضم إىل هيئة المخطوطات اإلسالمية 

بجامعة كامبردج البريطانية

وفد الدارة الذي شارك يف مؤتمر المخطوطات اإلسالمية العاشر أنهى 

اشتراطات االنضمام إىل قائمة من المراكز المرموقة على مستوى العالم

أنجحت مفاوضات االنضمام إلى هذه الهيئة الدولية 
غير الربحية، فوفد الدارة الذي شارك في مؤتمر 
المخطوطات اإلســالمية العاشر في شهر سبتمبر 
من العام الماضي أنهى اشتراطات االنضمام وحقق 
عضوية المؤسسة العلمية الرائدة لينضم إلى قائمة 
من المراكز المرموقة على مســتوى العالم، هذا 
االنضمام الذي ســيفتح آفاقًا جديــدة للدارة في 

التعاون الدولي .
هيئــة المخطوطات اإلســالمية منظمــة دولية 
غيــر ربحية مرتبطة بمركــز الوليد بن طالل 
للدراســات اإلسالمية بجامعة كامبردج ، وتشرف 
الهيئة على مشروع )المكنز العالمي للمخطوطات 
اإلســالمية( الذي يقدم قاعــدة بيانات إلكترونية 
تفهرس المخطوطات على مســتوى العالم لرعاية 
مجموعــات المخطوطات، كما يتيح للباحثين من 
األفراد والمؤسسات الدخول إلى هذه المجموعات 
واإلفــادة من مادتها العلمية وعناصر المشــروع 
المختلفة فيما يعد ســاحة التقاء لحركة البحث 
العلمي في اإلرث العلمي اإلســالمي، وتقدم الهيئة 

أفضــل المعايير األخالقية والمهنية لكيفية حفظ 
المخطوطات من حيث الفهرسة والحفظ والرقمنة 
والنشر األكاديمي وتسندها بورش عمل تدريبية 
وبمؤتمرها السنوي الذي يركز على دعم البحوث 
والدراسات المعنية بعلم المخطوطات بصفة خاصة 

وإدارة بيانات مجاميع المخطوطات اإلسالمية .
دارة الملك عبدالعزيــز بهذه الخطوة تنضم إلى 
150 عضوا من 25 دولة في الهيئة، وتســتعد لوضع 
برنامج تعاون مع هيئة المخطوطات اإلســالمية 
يشــمل ترجمة كتب عن صيانــة المخطوطات 
وحفظهــا ، واإلفادة من برامــج الهيئة التأهيلية 
والتدريبيــة ومــن قائمة أماكــن المخطوطات 
اإلسالمية في العالم لتهيئتها للباحثين والباحثات 
في المملكة العربية السعودية، وتبادل المعلومات 
عن طــرق الترميم وعمليــات الحفظ وما يتعلق 
بها من معايير وأدوات ووســائل ومقاييس للبيئة، 
ومن المنتظر أن تتعاضد الدارة والهيئة في نســج 
مجموعة من المبادرات العلمية النوعية في المنطقة 

العربية وعلى مستوى االهتمام الدولي .

تشرف الهيئة على مشروع 

)المكنز العالمي للمخطوطات 

اإلسالمية(الذي يقدم قاعدة 

بيانات تفهرس المخطوطات 

االجتماع العاشر للهيئة الذي شاركت فيه الدارةعلى مستوى العالم
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أعاد فريق متخصص في مركز الملك ســلمان 
بن عبدالعزيز للترميــم والمحافظة على المواد 
التاريخية بدارة الملــك عبدالعزيز الحياة لـ 50 
نسخة قديمة من المصحف الشريف، كانت غائبة 
عن االهتمام تحتضنهــا مكتبة الملك عبدالعزيز 
بالمدينة المنورة في تعــاون بين الجانبين، حيث 
لجــأت إدارة المكتبة إلى خبرات الدارة وإمكاناتها 
لهذا اإلصــالح والترميم لجهودهــا في عمليات 

التعقيم والترميم وصيانة الكتب القديمة.
وكان فريق العمل الذي تصحبه الوحدة المتنقلة 
للترميم الخاصة بالمركز قد توجه إلى المدينة، 
للعمل على تعقيــم المصاحف وترميمها، ومن ثم 
عرض عدد منها ضمن معرض المصحف الشريف 
التابع لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

واإلرشاد في المدينة.
وأنجز الفريق عمليات التعقيم والترميم في وقته 
المحــدد، على الرغم مما تعانيه هذه النســخ من 
التصاق أوراقها وتمزق أطرافها وتهالك أغلفتها، 
نتيجة عــدم إدراجها في قائمــة تصنيف المكتبة 

وفهرستها.
يذكر أن هذه الجهود تقع ضمن الحراك النشيط 
للدارة لالهتمام بالمكتبات الوقفية والمخطوطات 
والمحافظة عليها وفــق توجيهات خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

مخطوطتان للشيخ محمد بن عبدالوهاب 

تعرضان يف المدينة المنورة

 للمرة األوىل يف المملكة وبمشاركة هولندية

الدارة تعتني 

بـ 50 نسخة 

نادرة للمصحف 

بالمدينة المنورة

قد تكون المرة األولــى في المملكة 
العربية الســعودية التــي تتاح فيها 
للباحثيــن والباحثــات رؤيــة خط 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب والتمعن في معالم 
خطه وصفاتــه ومن ثم مقارنته بالمخطوطات 

هنا  المتاحة  والوثائق 
مــن خالل  وهنــاك، 
)أحكام  المخطوطــة 
لمؤلف  الموت(  تمني 
الشيخ  نسخها  مجهول 
محمــدـ  رحمــه اهلل 
ـ بيــده ألهميتها في 
معرض)مخطوطــات 
المدينة المنورة( الذي 

تقيمه دارة الملك عبدالعزيز حاليًا في المدينة 
المنورة. 

وتعود المخطوطة إلى مجموعة الشيخ أمين بن 
حسن الحلواني ـ رحمه اهلل ـ وهي وقف الشيخ 
عبدالرحمن بن عبداهلل بن محمد بن عبدالوهاب 
التي اقتناها الشيخ أمين الحلوانيـ  رحمهما اهلل 
ـ بعــد لقائهما في القاهرة عام 1273هـ/1856م ، 

وتمتلكها حاليًا جامعة 
ليدن الهولندية، وقد 
كتب على النســخة 
)مــا  المعروضــة: 
في هذا خط للشــيخ 
محمد بن عبدالوهاب 
إال الفتــاوي التــي 
فــي آخــره خــط 
بــن  عبدالرحمــن 
وعّلــق  إبراهيــم(، 
الحلواني  عليها أمين 
المدنــي بخط يده: 
في  الكتــاب  )هــذا 
أحكام تمنــي الموت وما يجوز وما يمنع بخط 

محمد بن عبدالوهاب(.
  وضمن مشــاركة جامعة ليدن الهولنديـــة 
يتيح المعرض نسخة نادرة من كتاب )التوحيد 
الذي هو حق اهلل على العبيد( الذي ألفه الشيخ 
عبدالوهاب  بــن  محمد 
ـ رحمــه اهلل ـ وتضمن 
الرئيســة  المبــاديء 
اإلصالحيــة  لدعوتــه 
التي جــاءت بإصالح ما 
من  الســلوكيات  غشي 
بعض الزيــادات والبدع 
في  منهجه  عليها  وأقام 

اإلصالح والتجديد .
المخطوطتــان ســتكونان وســط عــدد من 
المخطوطات الشــرعية التي تعود إلى العصر 
اإلسالمي العباسي وما بعده ومخطوطات أخرى 
نــادرة فضاًل عــن نوادر من نســخ للمصحف 

الشريف .

المخطوطتان تعرضان للمرة 

األوىل يف المملكة العربية 

السعودية وتتيحان للباحثين 

والباحثات رؤية خط الشيخ 

محمد بن عبدالوهاب
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منظر عام للمدينة المنورة

8

جانب من مكتبة المحمودية يف المدينة المنورة الحرم النبوي الشريف



صورة جوية للمدينة المنورة

ساحة المناخة يف المدينة المنورةمنظر عام للمدينة المنورة
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مكتبة مدنية ترتحل إىل ليدن الهولندية

للمخطوطـــات رحلـــة .. ومنهـــا رحلـــة مخطوطـــات مكتبـــة أميـــن الحلـــواين المـــدين 

تـــويف ســـنة )1316هــــ( إىل مدينـــة ليـــدن الهولنديـــة وبـــدأت الحكايـــة عندمـــا التقـــى  

الحلـــواين )كارلـــو الندبـــرج( ســـفير الســـويد والنرويـــج بمصـــر يف القاهـــرة ســـنة 1383هــــ 

ووجـــه لـــه دعـــوة بحضـــور مؤتمـــر المستشـــرقين الثامـــن المنعقعـــد يف )امســـتردام( 

ـــه  ـــة بعـــد أن تعـــرض لخســـارة أموال ـــل الهولندي ـــة علـــى دار بري ـــع مكتب ـــه بي وعـــرض علي

ـــه الديـــون . بمصـــر وتراكمـــت علي

ـــدار علـــى  وبعـــد حضـــوره المؤتمـــر بـــاع مكتبتـــه علـــى دار بريـــل الشـــهيرة ثـــم باعتهـــا ال

ــو  ــفير )كارلـ ــام السـ ــد قـ ــة ، قـ ــة بالجامعـ ــي إىل اآلن محفوظـ ــدن ، وهـ ــة ليـ جامعـ

الندبـــرج( بوضـــع فهـــرس لعنـــوان مكتبـــة أميـــن حلـــواين المـــدين بعنـــوان )فهـــرس 

مخطوطـــات عربيـــة مصدرهـــا مكتبـــة خاصـــة بالمدينـــة( وقـــد بلـــغ عددهـــا )664( 

ــا نفائـــس ونـــوادر ، وقـــد كتـــب علـــى صفحاتهـــا األوىل صاحـــب  ــاً ، وفيهـ مخطوطـ

الحلـــواين( عناوينهـــا وأســـماء مؤلفيهـــا وأشـــار إىل مـــا كان  المكتبـــة )أميـــن 

ــا . بخطـــوط مؤلفيهـ

وقد سعت الدارة بالتعاون مع جامعة ليدن يف أخذ نسخة منها .

أمين المجموعات الشرقية يف مكتبة جامعة ليدن سابقاً يشيد بالدارة

مخطوطة من 

نفائس ونوادر 

مخطوطات 

المدينة المنورة
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مصاحف المدينة المنورة المخطوطة

المجلـــد األول مـــن الجـــزء األول ) ســـورة الفاتحـــة( حتـــى الجـــزء الرابـــع عشـــر ) ســـورة 

ــنة  ــوي سـ ــف الدهلـ ــد يوسـ ــوي محمـ ــط مولـ ــب، بخـ ــرف ومذهـ ــل( مزخـ النحـ

1296هــــ )1879م(، وتاريـــخ الوقـــف بالمســـجد النبـــوي عـــام 1319هــــ )1901م(.

الحفظ: المتحف الوطني بالرياض

ـــع عشـــر  مزخـــرف ومذهـــب بخـــط الخطـــاط محمـــد خلوصـــي حافـــظ يف القـــرن الراب

تقديـــرًا ومجلـــد تجليـــد شـــمواه، وعليـــه رســـوم لزهـــور طبيعيـــة، وعلـــى المصحـــف وقـــف 

الســـلطان محمـــود خـــان علـــي فريـــدة خانـــم ســـلطان ســـنة 1333هــــ )1915م( يف تركيـــا.

الحفظ: مكتبة الحرم النبوي الشريف  بالمدينة المنورة رقم ) مصحف/5(.
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مصاحف المدينة المنورة المخطوطة

ـــي مـــال محمـــد  ـــك، وختـــم عمـــر عل ـــه تمل مزخـــرف ومذهـــب بخـــط إســـماعيل ، علي

قاضـــي، وتملـــك وختـــم عبدالجليـــل مـــدين ســـنة 1324هــــ)1906م(، وهـــو وقـــف 

علـــى القـــراء يف المدينـــة المنـــورة.

الحفظ: دارة الملك عبدالعزيز رقم )مدين/2(.

مزخرف وعليه تملك مدين بن محمد حمزة مدين سنة 1322هـ )1904م(

الحفظ: دارة الملك عبدالعزيز )مدين/1(
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منمنمات مخطوطات المدينة المنورة

جـــدول مواقيـــت، مجهـــول المؤلـــف وهـــو يف علـــم الفلـــك باللغـــة التركيـــة 

النســـخ 1114هــــ )1702م(. ـــخ  تاري

الحفظ: مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة )بشير آغا رقم 2/571(.

ذكـــر المســـافات وصـــور األقاليـــم أو صـــورة األرض ينســـب ألحمـــد بـــن 

ـــالك  ســـهل البلخـــي ت 322هــــ )934م( ومحتمـــل أنهـــا نســـخة مـــن كتـــاب ) مس

الممالك(المنســـوب إىل إبراهيـــم بـــن محمـــد الفارســـي ت 346هــــ )957م( نســـخة 

قديمـــة جـــدًا،  ومشـــكولة ، ومـــزودة بخرائـــط جغرافيـــة.

الحفظ: مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة )عارف حكمت رقم 910/8(.
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مخطوطات المدينة المنورة يف السنة النبوية

الشـــفا بتعريـــف حقـــوق المصطفـــى، أبـــو الفضـــل عيـــاض بـــن موســـى بـــن عيـــاض 

الســـبتي ت544هــــ مخطـــوط مذهـــب ومزخـــرف يف بدايتـــه ونهايتـــه  اليحصبـــي 

ـــوان متعـــددة، نســـخ ســـنة 1285هــــ بخـــط مغربـــي جيـــد. كتبـــت بعـــض الكلمـــات بأل

الحفظ: مكتبة المسجد النبوي الشريف رقم الحفظ )219/37(

مســـند اإلمـــام أحمـــد، اإلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل ت 241هــــ )855م( بخـــط عبدالعزيـــز 

بـــن اإلمـــام المســـتنصر بـــاهلل العباســـي ت652هــــ )1254م(، وهـــو شـــقيق آخـــر خلفـــاء 

بنـــي العبـــاس المســـتعصم بـــاهلل. تاريـــخ النســـخ: 651هــــ )1253م(.

الحفظ: مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة )المحمودية رقم 473(.
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فائقة، متضمنة عمليات تجميع وتثبيت وتقوية 
باإلضافة إلى تجميل، وإعادة المواد إلى شــكل 

أقرب إلى أصلها.
أهداف المركز

ويســعى المركز بصورة رئيســية إلى العمل 

على تحقيق األهداف التالية :
• المحافظة على التراث المخطوط والمكتوب 
والمطبــوع الذي يخدم المملكــة وجغرافيتها 
وأدبها وآثارها الفكريــة باإلضافة إلى تاريخ 
الجزيرة العربية وبالد العرب واإلسالم بشكل 

عام.
• إعداد محاضرات وندوات عن المحافظة على 

المواد التاريخية.
• خدمــة أفــراد المجتمــع للمحافظة على 

مايمتلكونه من مواد تاريخية شخصية.
• توعيــة المجتمع عن كيفية المحافظة على 

المواد التاريخية.

مازال مركز الملك ســلمان بن 
للترميم والمحافظة  عبدالعزيــز 
إنشائه  منذ  التاريخية  المواد  على 
يســهم بجهوده الفاعلة في المحافظة على 
المواد التاريخية، ويتواصل اإلنجاز بتوفيق 
اهلل ثم بعزائم المسؤولين عن هذا المركز 
وهمم العاملين فيه، في سعي أدى للبحث عن 
األفضــل عامًا بعد عام،  وتوٍق دائٍم إلى كل 
جهــد متميز وعطاء قيــم، ليواصل تحقيق 
للمحافظة على  طموحاته، وليظل واجهــة 

المواد التاريخية.
فمنذ إنشــائه في عام 1425هـ ظل المركز 
يعمــل بإخــالص وجدية، وبخطــى وثابة 
وفاعلــة، معتمدًا على مالديه من خبرات في 
هذا المجال، وذلك لتهيئة المادة التاريخية 
بالطرق الفنية لتكون متاحة للمهتمين بكل 
يســر وســهولة، وذلك من خالل التعقيم، 
باإلضافة  والتصوير،  والترميم،  والمعالجة، 
إلى التجليد، ليكون هذا العمل حافظًا للمادة 

التاريخية ألطول فترة ممكنة، -بإذن اهلل-.
ويســعى المركز لتحقيق المعنى الحقيقي 
للترميم والمحافظة على المواد التاريخية؛ 
أال وهو العمليــة التكنولوجية الدقيقة، ذات 
العرف الخاص الموحــد عالميًا، في عملية 
ذوقية جمالية، تحتاج إلى حسٍّ عاٍل، ومهارات 

مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة 
على المواد التاريخية: توٍق دائٍم إىل كّل جهد متميز

تهيئة المادة التاريخية 

بالطرق الفنية لتكون 

متاحة للمهتمين بكل 

يسر وسهولة

مرحلة تجميع القطع

نالترميم بالكاوية الحرارية
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رعاية ملكية تحول مركز دراسات المدينة 

المنورة للعالمية

تحول الفت شهده مركز بحوث ودراسات المدينة 
المنورة عقب موافقة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز على رئاسة مجلس 
نظارته، األمــر الذي يؤكد ما تشــهده طيبة 
الطيبة على امتــداد تاريخها من رعاية من قبل 
والة األمر، وحرصهم الدائم على دعم المراكز 

والمؤسسات والهيئات العلمية والبحثية.
وشــهد المركز بهذه الرعايــة الكريمة قفزة 
نوعية على مستوى نشاطه العلمي والثقافي تجلى 
عبر إقامة عدد واســع من المؤتمرات، والندوات 
والمعارض، إضافة إلى طباعته لعدد من المؤلفات 
والبحوث المتعلقة بتاريخ المدينة المنورة، وهو 
ما جعله في مصاف مراكز البحوث والدراسات 

المرموقة في الوطن العربي.
وأكد األستاذ محمد بن مصطفى النعمان مدير 
مركز بحوث ودراســات المدينــة المنورة أن 
المركز وضع في ظل ما يحظى به من دعم من 
قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة رئيس 
مجلس نظارة مركز بحوث ودراســات المدينة 
األمير فيصل بن سلمان جملة من األهداف، وهي:
1 - الســعي إلى إنشــاء مكتبة وقواعد معلومات 

متخصصة بالمدينة.
2 - إصــدار أعمال موســوعية ودوريات علمية 

وإعداد خرائط ومجســمات تمثــل المدينة في 
مختلف العصور التاريخية.

3 - إقامــة محاضــرات وندوات عــن المدينة 
واالستعانة بالخبراء والباحثين.

4 - التعــاون مع مراكز البحوث والدراســات 
المشابهة.

5 - تنظيم المعارض.
6 - ترجمــة األعمال العلمية عــن المدينة من 

اللغات األجنبية وإليها.
7 - مراجعة البحـــوث واإلصدارات عن المدينة 

المنورة.

تميز مستمر:
وتوج الدعــم المتواصل حيــن كلف مركز 
بحوث ودراسات المدينة المنورة في مطلع العام 
المنصرم باألمانة العامة لمناسبة اختيار المدينة 
المنورة عاصمة للثقافة اإلســالمية 1434 -2013، 
حيث رعــى خادم الحرمين الشــريفين الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز حفــل االفتتاح بحضور 
مسؤولين ومفكرين وباحثين من العالم اإلسالمي 
إيذانا بانطالق النشاط الثقافي بمشاركة 56 جهة 

رسمية وأهلية في فعالياتها.
وأشــرف المركز بالتعاون مــع دارة الملك 
عبدالعزيز على حفــل االفتتاح في خطوة عّدها 
كثيرون داللة على نهوضه وجاهزيته لمثل هذه 
المناسبات العلمية الكبيرة فضال عن مشاركته 
المتواصلــة بعدد كبير من األنشــطة العلمية 
المتنوعة في هذه المناسبة التي تعد األضخم منذ 

إنشائه.

مطبوعات المركز:
ومن أبرز إنجازات المركز في المطبوعات:

- إصدار عدد من الكتب المطبوعة التي تتقاطر 
حول عنوان واحد هو المدينة المنورة.

- إعادة طباعــة مجموعة من الكتــب التراثية 
وأخــرى حديثة مثــل »المدينــة المنورة في 
مئة مخطوط« ومخطوطات مكتبة بشــير أغا 

والمدينة في الوثائق العثمانية.
- وأصدر المركز خالل مناسبة المدينة المنورة 
عاصمة الثقافة اإلسالمية 2013 كتاب المدينة في 

الوثائق العثمانية.
والمدينة في الفترة من )1143هـ إلى 1337هـ(.

و المدينة تاريخ ومعالم . وغيرها
- وفي الطريق للطباعة كذلك الفكر التاريخي 
بالمدينــة المنورة في القــرن 1-2 هـ، واآلراء 

التربوية للشيخ عبدالعزيز الصالح وغيرها.

تميز مستمر:
وســط تلك الرعاية الكريمة المتواصلة تحول 
مركز بحوث ودراســات المدينة المنورة إلى 
ســاحة علمية باتت مقصد الباحثين والمهتمين، 
واستقطب عددا واســعا من البحوث والدراسات 

والكتب المرتبطة بتاريخ المدينة المنورة.
وأصبــح يقدم مخرجاته من المصادر التاريخية 
وأوعية المعلومات المختلفة للجميع من األفراد 
والجهات المختلفة، موظفا كل أنواع الوسائط 

الحديثة التي تسهل نقل المعلومة للجميع.
وينتظــر أن يتيــح المركــز للباحثين قريبا 
الوثائق  اإللكترونيــة، عشــرات  بوابتــه  عبر 
والمخطوطات، دعما منه للحراك البحثي ، وفي 

سبيل استقطاب مزيد من الدراسات حولها.
وأوضح المدير العام لمركز بحوث ودراســات 
المدينة المنــورة محمد النعمــان أن الحاجة 
للمركز برزت بسبب تعدد الكتابات عن المدينة 
منذ هجرة الرســول صلى اهلل عليه وسلم إليها 
وحتى يومنا الحالي واندثار بعضها وتشتت هذه 
الكتابات في دول العالم ومكتباتها ومؤسســاتها 
العلمية، فدعت الضرورة إلى إنشائه فتبنى األمير 

محمد بن مصطفى النعمان

المركز أصدر عددًا من الكتب 

المطبوعة التي تتقاطر حول 

عنوان واحد هو المدينة المنورة

16



عبدالمجيد بن عبدالعزيز المشروع وجعله وقفا 
خيريا ُســّجل في المحكمة الشرعية بتاريخ 28 
المحــرم 1418 ليخضع ألحــكام إدارة األوقاف 
الخيرية كوقف غير ربحي ثقافي يتلقى تبرعات 
الجهات واألفراد لتنمية أصوله ليستمر في خدمة 

التاريخ اإلسالمي بصفة عامة.

إشراف الدارة:
وأكــد النعمان أن المركز في المرحلة الثانية 
يقف أمام مسؤولياته العلمية حيث نقل اإلشراف 
عليه إلى دارة الملك عبدالعزيز كونها المعنية 
بخدمة التاريــخ الوطني بصفة خاصة والتاريخ 
العربي واإلســالمي في الجزيرة العربية بصفة 
عامة ولخبرتهــا العلمية والميدانية ولتجربتها 

الناجحة في العمل العلمي المؤسساتي .
كما صدرت قرارات فاعلة مع انطالقة المرحلة 
الثانية سواء على مستوى الهيئة التنفيذية واللجنة 
العلمية أو على مستوى السياســات اإلدارية أو 
السعي التخاذ مبنى جديد في المركز الحضاري 

للمدينة من أهمها حسب ما أقره مجلس نظارته 
تنفيذ البرنامج التوثيقي الشامل لتاريخ المدينة.
وذهــب النعمان إلــى أن المركــز يعمل على 
جمع المعلومات عن المدينة المنورة في اللغات 
المختلفة من مجمل المصادر وأوعية المعلومات 
وحفظهــا والتعامــل معها بمختلف الوســائل 

المالئمة.

دليل إلكتروني:
ويقــوم المركز حاليا بإعــداد دليل إلكتروني 
لمعالــم المدينة المنورة الدينيــة والتاريخية 
والثقافيــة واالقتصادية والســياحية، باالعتماد 
على برنامج خرائط قوقــل وصوره المأخوذة 
باألقمار الصناعية، ليكون أحد العناصر المهمة 
في معرض »المدينة المنــورة مأرز اإليمان« 
المقام في المبنى المجاور لمســجد قباء، بحيث 
يتعرف مستخدم البرنامج على موقع كل معلم، 
والطريق الذي يسلكه للوصول إليه، والمعلومات 

التاريخية والحديثة عنه.
ويطلع على صور قديمة وحديثة ولقطات فيديو 

له، فيما يبلغ عدد هذه المعالم 250 معلما.

فهرسة الوثائق:
وكان المركز قد قام بفهرسة الوثائق العثمانية 
الموجودة في فرع وزارة الشــؤون اإلســالمية 
واألوقاف بالمدينة المنورة وبإدخالها إلى الحاسب 

اآللي، حيث تجاوز عدد هــذه الوثائق 1000.000 
وثيقة تتضمــن معلومات قيمة عــن الجوانب 
واالقتصاديــة واالجتماعية  والمالية  اإلداريــة 
والتعليميــة والصحية في المدينة المنورة على 
امتداد العهد العثمانــي، الفتا النظر إلى أن هذه 
الوثائق محفوظة اآلن في فرع وزارة الشــؤون 
اإلسالمية واألوقاف بالمدينة المنورة، كما أنتج 
المركز في إطار التوثيق حتى اآلن خمسة أفالم 
وثائقية عن: حضارة وتاريخ المدينة )28 دقيقة( 
وعمارة المسجد النبوي عبر التاريخ )12 دقيقة( 
وغــزوة أحد )10 دقائق( وغــزوة األحزاب )10 

دقائق( ومأرز اإليمان )7 دقائق(.

إنجازات ومشروعات مستمرة:
1 - تحقيق كتــاب وفاء الوفــا بأخبار مدينة 
المصطفى للسمهودي للوصول إلى إصدار علمي 
دقيق لهــذا الكتاب الذي يعد مــن أهم مصادر 
دراســات المدينة المنورة حتى القرن العاشــر 

الهجري.
2 - مراجعة المادة العلمية لمشــروع تســمية 
شوارع المدينة التي يتجاوز عددها 20.000 اسم، 
كما ســيعد المركز قائمة بأسماء جديدة يبلغ 

عددها 10.000 اسم، وتعريفا دقيقا بكل منها.
3 - اإلعداد لمعرضين عن غزوتي بدر وأحد ويتم 
من خاللهما استخدام اللوحات التفاعلية واألفالم 

الوثائقية ومعرض متنقل .

تحول المركز إىل ساحة 

علمية باتت مقصد الباحثين 

والمهتمين، واستقطب عددًا 

واسعاً من البحوث والدراسات 

والكتب
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الدارة تتمكن من انتاج خريطة شاملة 

لمواقع مكتبات المدينة المنورة
تتبعــت دارة الملك عبدالعزيز  بجهد 
تاريخية  وبمعاونة مصــادر  ميدانــي 
موثوقــة وباحثين حالييــن في تاريخ 
مدينة طيبة الطيبــة مواقع المكتبــات بأنواعها 
المختلفة التي كانت تعج بها المدينة المنورة في 
بداية العهد الســعودي وتشتهر بها وكانت عالمة 
فارقة في مكونــات المدينة الثقافية واالجتماعية 
والتعليمية ، وأنتجت على خريطة كانت قد ُرسمت 
في القرن الرابع عشــر الهجري خريطة بمواقع 
تلك المكتبات المتنوعة في المدة التاريخية  نفسها 
للداللة على ما كانت تزخر به المدينة المنورة من 
ثراء علمي ودور ريادي في نشــر الوعي والثقافة 
وصناعة الطباعة آنذاك، كونها شــهدت على مر 
تاريخها صناعة للمخطوط اإلسالمي وإعادة نسخه 

وإنتاجه .
واعتمد مركز المخطوطات المحلية بالدارة على 
التقارير التي كان يرفعها المؤرخ واألديب أحمد 
بن ياسين الخياري ) ت : 1380هـ/1960م ( للملك 
عبدالعزيــزـ  رحمــه اهللـ   عن حــال المكتبات 
وواقعها في المدينة المنورة قبيل ضمها إلى الحكم 
السعودي ، وكانت تلك المرفوعات تحمل كثيرًا 
من األسى والحزن على واقعها المؤلم بسبب تزايد 
ضياعها ونقصها وعــدم االهتمام بها، وهو ما أدى 
إلى تناقص عددها وتحول الناس عنها وبالرغم من 
ذلك فهي تتضمن توثيقًا لها، فقد ذكر الخياري 
ـ رحمه اهلل ـ الذي كان أول أمين لمكتبة الحرم 
المدني في المملكة العربية السعودية ثم مديرًا عامًا 
للمكتبات في المدينة المنورة في تقاريره المتتالية 
المرفوعــة أن المكتبات فــي المدينة المنورة في 
اول العهد السعودي تبلغ 124 مكتبة أحصاها بنفسه 
فتناقص العدد إلى 80 مكتبة حتى وصل 50 مكتبة، 
تنوعت بين مكتبات عامة ومكتبات مدرسية ومكتبات 
بيتيــة ومكتبات أربطــة ،  وذكر أحمد الخياري 
في أحد تقاريره وضع هــذه المكتبات الموقوفة 
ووصفها اإلداري وتناقص االهتمام بها: )أن مكتبات 
المدينة المنورة كثيرة جـدًا وكلها موقوفة وقفًا 
عامًا ووقفًا خاصًا ومعنى هذا أن بعضها في مدارس 

وأربطة وتكايا وزوايا 
منازل  فــي  وبعضها 
فمــدارس  خاصــة، 
المنــورة  المدينــة 
وتكاياها  وأربطتهــا 
 124 تبلغ  وزواياهــا 
ففي كل مدرسة وفي 
وفي كل  رباط  كل 
تكية وفي كل زاوية 
مكتبة خاصة بساكنها 
فــي غرفة خاصة بها 
تحت رئاســة شخص 

مسؤول عنها.
إضافــة إلــى هــذه 
التقارير التي تحتفظ 
بنســختها  الــدارة 
اعتمدت  فقد  األصلية 
هــذه  إنتــاج  فــي 
الخريطــة التوثيقية 
المهمة على ما كتبه 
رحالة مســلمون عن 
المدينــة المنورة في 
مدد تاريخية مختلفة 
تطرقوا في مدوناتهم 
إلى وصــف المكتبات 

في طيبة الطيبة ، مثل ما كتبه شــكيب أرســالن 
في زيارتــه عام 1332هـ عن المكتبــات المدينية، 
وكذلك ما كتبه كل من محمد لبيب البتنوني 
في رحلته الحجازية عام 1327هـ، والشــيخ جمال 
الدين القاسمي في رحلته إلى المدينة المنورة سنة 
1328هـ الذي حصر عــدد المخطوطات في بعض 
المكتبات العامة وذكر مواقع بعضها بل نشر نماذج 
من نفائس مخطوطاتها في مجلة المقتبس لتعميم 
فائدتها ونشــر التعريف بها ولفت األنظار إليها، 
وممن زار مكتبات المدينة المنورة ووصفها الشيخ 
محمد كرد علي ، وأخبر خير الدين الزركلي في 
كتابه )شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز( 

بأحوالها ومن زارها من العلماء والوجهاء .
وتعاون مركز المخطوطــات المحلية ومركز 
بحوث ودراســات المدينة المنــورة التابع للدارة 
وبمشاركة باحثين من المدينة المنورة في تحديد 
مواقع تلك المكتبات من خالل ما ذكره المؤرخون 
والمكتبات  الكتب وصناعتها  لحركة  والراصدون 
في المدينــة المنورة في إعداد هذه الخارطة التي 
دشنت في حفل افتتاح معرض مخطوطات المدينة 
المنورة المقام حاليًا ووزعت على المشــاركين 
والحضور ألهميتها في دعم الســياحة التاريخية 

وتوثيق صناعة الكتب والنشر.

بجهد ميداين وباالستعانة بالمصادر التاريخية
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عايش المهتمون والمواطنون كيف نهضت دارة الملك 
عبدالعزيز بمســؤولياتها وأصبحت في مكانة تليق بها 
وبأهدافها وتقوم بواجبها وخدمة وطنها وأمتها، وكان 
الباعث الرئيس لذلك هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، الذي وجه ودعم وســاند وأشرف على 
أعمال الدارة إليمانه بأهميتها، وتشرفت الدارة وال تزال برئاسته 

لمجلس إدارتها.
فاهتمام خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
بالتراث والتاريخ لم يكن وليد صدفة أو نتيجة لقرار فقط وإنما 
لوعي عميق وقراءة مســتنيرة ولتقديــر حكيم لإلرث الحضاري 

لألمة العربية واإلسالمية.
هذا هو ســلمان بن عبدالعزيز الــذي أبهر من تحدث معه بذلك 
الوعي وتلك المتابعة المميزة لما يكتب ويؤلف في مجال التاريخ 

والثقافة وتفصيالت األحداث وتفسيراتها.
ومن جوانب شخصية سلمان بن عبدالعزيز المهمة إدراكه الواسع 
لالرتبــاط الحقيقي بين الماضــي والحاضر وحيوية ذلك لفهم 

المستقبل واإلعداد له.
فالتراث جســر حضاري يربط األجيال بماضيهم ويعزز االنتماء 
لثقافتهم وإنجازات أوائلهم ويصــد تداعيات حروب الثقافة التي 

تشنها المجتمعات القوية.
والتراث هو إنجاز وإعجاز لمجتمعات أسهمت وأثرت الفكر وأمدته 
بالمعرفة والحكمة، ويعد االعتناء به أساسًا مهمًا من أسس الحكم 

الرشيد واإلدارة الفاعلة.
وهذا واضح بكل جالء في مواقف ســلمان بن عبدالعزيز الحكيمة 
لالعتناء بالتراث المخطوط في المملكة العربية السعودية وإعطائه 

األهمية البالغة التي يستحقها.
كمــا يأتي قرار خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبدالعزيز يرعاه اهلل بإنشــاء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات 
الوقفيــة بالمدينة المنورة محطة فارقة في تاريخ التراث العربي 
واإلسالمي الذي تحتضنه المدينة المنورة وخطوة موفقة ومسددة 
تجاه نقل محتويات مكتبة الملــك عبدالعزيز بالمدينة المنورة 

من وحي الخاطر

المهمة والنادرة إلى مجمع يليق بمكانتها الحضارية والتاريخية، بل 
إلى مستوى علمي وثقافي مميز ينمي العالقة بهذا التراث ويبرزه 

ويتيحه للباحثين والزوار.
وجانب آخر مهم نتلمســه في قرار ســلمان بــن عبدالعزيز هو 
االستمرار في اســتخدام الوقف كأداة لخدمة التراث والعناية به 

الذي هو منهج إسالمي عريق.
وال يغيب عن األذهان ما تمر به البالد هذه األيام في عهد سلمان بن 
عبدالعزيز وســمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده من إصالحات 
وإعادة هيكلة للقطاعات اإلدارية ووضع بنية إستراتيجية واضحة 
تحقق للبالد اســتقرار القرار في مجــاالت التنمية ليكون أكثر 

فاعلية وتأثيرا لخدمة المواطن أوال وإعادة الحيوية للبالد.
وال شــك أن قرار خادم الحرمين الشريفين يحفظه اهلل بخدمة 
المكتبات الوقفية يعد جزءا مهما من سياسة اإلصالح هذه؛ ألن تلك 
المكتبــات تنتظر مثل هذا القــرار التاريخي للعناية بها وتهيئتها 

بطريقة الئقة ترتقي إلى مستوى هذا التراث اإلسالمي المهم.
والمأمول هو أن يصبح هذا المجمع القلب النابض لخدمة المكتبات 
الوقفيــة في أنحاء المملكة العربية الســعودية التي تزخر بكثير 
مــن هذا الموروث الحضاري المهــم، وكذلك في العالم العربي 

واإلسالمي.
وال شــك أن صاحب الســمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن 
عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، يســعى إلى ذلك بفكره 
الواعي حيث تصبح المدينة المنورة مصدر إشعاع ثقافي وحضاري 

مميز يليق بموقعها الكبير في نفوس المسلمين.
فاألمير فيصل يرســم حاليا خارطة واضحــة المعالم للجوانب 
الثقافيــة في المدينة المنورة أساســها المعرفة والمحافظة على 
التراث ونشــر الثقافة وتبادل الرأي واإلبداع في مجال المعارف 

والفنون اإلسالمية.
فشكرا للملك ســلمان بن عبدالعزيز على وفائه للتاريخ ولإلرث 
الحضــاري المهم وعلى وقفاته المتواصلــة لتعميق الوعي بتراث 

األمة واإلفادة منه وتعزيز الثقة والعالقة به.
واهلل من وراء القصد.

الدكتور فهد السماري 
األمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكّلف
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يعــرِّف هــذا الكتــاب بنفائس مــن مخطوطــات المدينة 

العربيــة  المملكــة  مكتبــات  يف  محفوظــة  رة  المنــوِّ

السعودية ومكتبة جامعة ليدن بهولندا، فيذكر عناوينها 

ومؤلفيها وناسخيها وتواريخ نسخها، وشيئاً من أوصافها، 

ويعــرض نماذج لصور منها، بدءًا بمخطوطات المصاحف 

الكريمــة، ثــم مخطوطــات الســنة النبويــة الشــريفة، ثم 

مخطوطات أخــرى يف فضائل المدينة المنورة وتاريخها 

وسيرة ساكنها عليه أفضل الصالة والتسليم، وصوالً إىل 

ما يطلق عليه "المنمنمات".

الكتاب متاح للبيع يف مقر الدارة والمكتبات الكبرى

مخطوطات المدينة المنورة


