
»جسور« تحتفي باألديب اإلعالمّي الدكتور عائض الردادّي

صدور العدد الجديد من 
م وصفر 1440هـ   مجلة "العرب" محرَّ

ص2السيرة العلمية للدكتور عائض بن بنيه الردادّي

ت�س���عى »ج�سور« في كل عدد من �أعد�دها �إلى 
�لتعري���ف بعَلم م���ن �أعالم �لثقافة ف���ي �لمملكة 
�لعربي���ة �ل�س���عودية و�لوطن �لعرب���ي؛ مّمن لهم 
�إ�س���هام و��س���ح  ف���ي خدم���ة �لثقاف���ة �لعربي���ة 

و�لإ�سالمية.

وتمت���د »ج�س���ور« في ه���ذ� �لعدد لت�س���ل بين 
�لأ�س���تاذ �لدكت���ور عاي����ض ب���ن بني���ه �ل���رد�دّي 

ومحبيه ومتابعيه.

وللدكت���ور �ل���رد�دّي �إ�س���هاماٌت ف���ي مختلف 
و�لإع���الم،  و�للغ���ة،  �لأدب،  �لعلمي���ة:  �لحق���ول 

و�لتاريخ و�لأن�ساب.

و�س���فحات ه���ذ� �لعدد ت�س���لط �ل�س���وء على 
�س���يرته، وتر�سد م�س���اعر محّبيه وزمالئه حيال 

م�سيرته �لعلمية و�لعملية.     

ملف خاص عن
 الدكتور عائض الردادّي

ندوات علمية في مجلس

 حمد الجاسر

وجسور تسلط الضوء على سيرته ومسيرته وإنجازاته العلمية
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من أخبار الرواد

16

جامعة الملك سعود
 تتسلَّم مكتبة الشيخ حمد الجاسر

ت�س���لَّمت مكتبة �لملك �سلمان 
�لمركزي���ة ف���ي جامع���ة �لمل���ك 
�سعود مكتبة �ل�سيخ حمد �لجا�سر 
منه���ا  لينه���ل  �هلل-؛  -رحم���ه 
�لباحث���ون و�لد�ر�س���ون وغيرهم 
باأدبي���ات  �لهتم���ام  ذوي  م���ن 
�لجزي���رة �لعربي���ة ف���ي مجالت 
�لتاريخ، و�لأن�ساب، و�لجغر�فيا،  
و�لرح����الت،  و�لتر�ث، و�لأدب،   

وغيرها من ذخائر علمية حوتها 
م���ة �لجزيرة؛  خز�نة مكتبة عالَّ
وفكرًي���ا  ثقافًي���ا  ر�ف���ًد�  لتك���ون 

للجامعة.
 يجيء ذلك �متد�ًد� لعطاء�ت 
تنه����ض  �لت���ي  �لعلمي���ة  �ل�س���يخ 
بم�س���وؤوليتها موؤ�س�س���ته �لثقافية 
�لتي ُعنيت بن�سر تر�ثه و�لحفاظ 

عليه.
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من رحالت الشيخ حمد الجاسر 

بحًثا عن التراث
15

مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بالد 

الشام في الجامعة األردنية يخصص جناًحا 

إلصدارات الشيخ حمد الجاسر رحمه اهلل 

���ا من �لجامعة �لأردني���ة و�لقائمين  حر�سً
و�لمخطوط���ات  �لوثائ���ق  مرك���ز  �إد�رة  عل���ى 
ب���الد �ل�س���ام، وعناي���ًة بالت���ر�ث  ودر��س���ات 
�س���ت �إد�رة �لمركز جناًحا  �لعربي؛ فقد خ�سَّ
���ا باإ�س���د�ر�ت �ل�س���يخ حم���د �لجا�س���ر  خا�سً
-رحم���ه �هلل- حي���ث ت�س���لَّم من مرك���ز حمد 
�لجا�س���ر �لثقافي كافة �لإ�س���د�ر�ت مما �ألَّفه 
م له، �أو �س���و�ها مما   ق���ه، �أو قدَّ �ل�س���يخ، �أو حقَّ

�سدر عن �لمركز.

»دارة العرب« تستهل برنامجها الثقافي هذا العام 
بلقاء مفتوح: “من أحاديث السفر والسمر« 

��ستهّلت »د�رة �لعرب« برنامجها �لثقافي 
هذ� �لعام يوم �ل�سبت 28 ذي �لحجة 1439ه� 
�لو�ق���ع في 8 �أيلول )�س���بتمبر( 2018م بلقاٍء 
مفتوح: »من �أحاديث �ل�سفر و�ل�سمر«؛ �لتقاًء 
برو�دها عقب �إجازة �ل�س���يف، و�إيذ�ًنا ببدء 

�لمو�سم �لثقافي �لجديد.
وي�س���ير �لبرنام���ج وف���اق ج���دول منظ���م 
للمحا�س���ر�ت �لت���ي تلقى ف���ي »د�رة �لعرب« 
مجل����ض �ل�س���يخ حمد �لجا�س���ر -رحمه �هلل- 
حي���ث ير�ع���ى فيه���ا تن���وع �لحق���ول �لعلمّية، 
و�س���مول �لمج���الت و�لهتمام���ات؛ كما ُيعلن 
عنها ب�س���تى �لو�س���ائل كالر�س���ائل �لن�س���ّية، 
وموقع �لمركز على )�لإنترنت(، و�س���فحاته 
في مو�قع �لتو��س���ل �لجتماعي؛ �إ�س���افة �إلى 
�ل�س���حف و�لمو�ق���ع �لإلكترونية �لت���ي ُتعنى 

بال�ساأن �لثقافي.
تجدر �لإ�سارة �إلى �أن مركز حمد �لجا�سر 
�لثقافي منذ ن�س���اأته قد و��س���ل ما د�أب عليه 

عاّلمة �لجزيرة �إّبان حياته من �لتقاء �لعلماء 
و�لمفكرين و�س���د�ة �لثقاف���ة و�لأدب؛ �إذ �أقام 
ما ينيف على )٥00( محا�س���رة �سارك فيها 
نخبة م���ن �لعلماء و�لمفكرين و�لمخت�س���ين 

في مجالت مختلفة.
كما �أ�س���همت »د�رة �لعرب« في عديد من 
�لمنا�س���بات �لثقافية؛ �حتفاًء، �أو م�س���اركًة، 
�أو تاأبيًن���ا لمن يمثلون رم���وز �لحر�ك �لعلمي 
 و�لثقاف���ي ف���ي �لمملك���ة �لعربية �ل�س���عودية، 

و�لبالد �لعربّية.
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العدد الثالث والع�رشون

الم�ؤهالت العلمية:
�لدكتور�ه: ف�ي �لأدب و�لنقد عام 1403ه�/ 1983م.

�لماج�ستير: ف�ي �لأدب و�لنقد 1394ه�/ 1974م.
�لبكالوريو�ض: ف�ي �للغة �لعربية 1392ه�/ 1972م.
�لدور�ت: دورة ف�ي �لإد�رة �لمتقدمة عام 1401ه�.

الحياة العملية:
- ع�س����و مجل�����ض هيئ����ة حق����وق �لإن�س����ان من1432/9/19ه����� �� 

143٥/6/1ه� ، 2011/8/9م �� 2014/4/1م.
- ع�سو مجل�ض �ل�سورى من 1426/3/3ه� �� 1430/3/3ه�.

- رئي�ض لجنة �ل�س����وؤون �لثقافية و�لإعالمية ف�ي مجل�ض �ل�س����ورى 
ل�سنتين.

- �لمدير �لعام لوكالة �لأنباء �ل�سعودية، وز�رة �لثقافة و�لإعالم 
1423/10/6ه�.

�لثقاف����ة  وز�رة  �لخارج����ي،  لالإع����الم  �لإع����الم  وز�رة  وكي����ل   -
و�لإعالم 1422/6/10ه�.

- وكي����ل وز�رة �لإعالم �لم�س����اعد للتخطيط و�لدر��س����ات، وز�رة 
�لثقافة و�لإعالم 1419ه�.

- وكيل وز�رة م�ساعد مكلف ل�سوؤون �لإذ�عة.
- وكيل وز�رة م�ساعد مكلف لالإعالم �لد�خلي.

- �لمدير �لعام لإذ�عة �لريا�ض، وز�رة �لثقافة و�لإعالم1407ه�.
- �لمدي����ر �لع����ام لالأخبار ف�����ي وكالة �لأنب����اء �ل�س����عودية، وز�رة 

�لثقافة و�لإعالم 1398ه�.
- رئي�ض ق�س����م �لتن�س����يق ف�ي �لإذ�ع����ة، وز�رة �لثقافة و�لإعالم، 

139٥ه�.
- مذيع ف�ي �إذ�عة �لريا�ض، 1392ه�.

- �أ�س����تاذ متع����اون ف�ي كلي����ة �للغة �لعربية،جامع����ة �لإمام محمد    
�بن �سعود �لإ�سالمية،عامي: 1409ه�، 1410ه�.

- �أ�س����تاذ ف�ي �لتدريب ف�ي مر�كز �لتدريب �لإذ�عي ف�ي �لريا�ض 
ودم�سق ف�ي عدد من �لدور�ت.

الخبرات:
- �س����ارك ف�����ي �لموؤتمر�ت و�لن����دو�ت �لإعالمية ف�����ي �لتحاد�ت 

و�لمنظمات �لإذ�عية و�تحاد وكالت �لأنباء �لعربية ممثاًل للمملكة.
- ر�أ�ض �للجنة �لد�ئمة للبر�مج ف�ي �تحاد �إذ�عات �لدول �لعربية 
����ل بالده ع����دة مر�ت ف�����ي �جتماعات �لجمعي����ة �لعامة  4 �س����نو�ت، ومثَّ
و�لمجل�ض �لتنفيذي، وح�س����ر عدًد� من موؤتمر�ت وزر�ء �لإعالم �سمن 

وفد ر�سمي.
- ع�سو عامل ف�ي ر�بطة �لأدب �لإ�سالمي �لعالمية .

- ع�س����و ف�ي لجن����ة �لإعالم �لتربوي ف�����ي وز�رة �لتربية و�لتعليم 
)�سابًقا(

- �خت����اره �تح����اد �لإذ�عات �لعربية �س����من لجن����ة �لخبر�ء �لتي 
تولت و�سع و�سياغة �أنظمة �لتحاد �لإد�رية و�لإعالمية )مرتين(.

- ع�س����و مجل�ض جائ����زة �لمدينة �لمنورة م����ن 1421/2/16ه� �� 
1432/8/24ه�

- ع�س����و �لهيئ����ة �ل�ست�س����ارية لمجل����ة مرك����ز بحوث ودر��س����ات 
�لمدينة �لمنورة)�سابًقا(.

- ع�س����و موؤ�س�����ض ف�ي جمعي����ة �لأمير فه����د بن �س����لمان �لخيرية 
لرعاية مر�سى �لف�سل �لكلوي.

- ع�س����و �للجن����ة �لعليا لختي����ار �لريا�ض عا�س����مة للثقافة لعام 
2000م.

- ع�س����و مجل�ض �أمناء موؤ�س�س����ة حمد �لجا�س����ر �لخيرية وع�س����و 
�للجنة �لتنف�يذية ونائب رئي�ض �للجنة �لعلمية ف�يها.

- ع�سو �لمجل�ض �لأعلى لالآثار)�سابًقا(.
- ع�سو �لمجل�ض �لأعلى للطفولة)�سابًقا(.

- ع�سو عامل ف�ي هيئة �ل�سحفيين �ل�سعوديين.

- ع�سو �لجمعية �لعلمية �ل�سعودية للغة �لعربية.
-ع�سو �لجمعية �لتاريخية �ل�سعودية.

- ع�سو جميعة �لتاريخ و�لآثار بدول مجل�ض �لتعاون لدول �لخليج 
�لعربية.

- ع�سو لجنة �لم�سورة ف�ي مهرجان �لجنادرية.
- ع�س����و موؤ�س�����ض ف�ي �لهيئ����ة �لعالمي����ة للتعريف بالر�س����ول 

ون�سرته.
- ع�سو نادي �لريا�ض �لأدبي من عام 1432ه�/ 2011م.

- ع�سو نادي �لمدينة �لمنورة �لأدبي من عام 1432ه�/ 2011م.

- ع�سو �لجمعية �ل�سعودية لكتَّاب �لر�أي )ر�أي( 1434ه�/2013م.
- ع�س����و مجمع �للغة �لعربية ف�ي �لقاهرة من 143٥/1/22ه� ، 

2013/11/2٥م.
- محك����م ومق����رر لجن����ة �لتحكيم ف�ي مو�س����وعة �لقي����م ومكارم 

�لأخالق �لعربية و�لإ�سالمية.
- من����ح ف�����ي 1421/1/12ه� درًعا و�س����هادة تقدي����ر لجهوده ف�ي 
مج����ال �لأدب و�لثقاف����ة ف�ي �لجتماع �ل�س����اد�ض ع�س����ر لالأندية �لأدبية 

بمنا�سبة �ختيار �لريا�ض عا�سمة للثقافة �لعربية.
- �س����ارك ببح����وث ودر��س����ات �أو �أد�ر كثي����ًر� م����ن �لن����دو�ت ف�ي 

�لجامعات و�لموؤتمرت و�لمنتديات �لثقافية.
- حكم تحكيًما علمًيا بع�ض �لكتب �أو �لبحوث �لمر�س����لة �إليه من 

�لموؤتمر�ت �أو �لندو�ت �أو �لمو�سوعات.
- ناق�ض ر�سائل علمية ف�ي �لماج�ستير و�لدكتور�ه.

- ت����م �ختياره م�س����رًفا على تحرير مجلة �لعرب بعد وفاة �ل�س����خ 
حمد �لجا�سر رحمه �هلل �سنة 1421ه�.

- وقد ح�س����ل على عدة �س����هاد�ت تقدي����ر ودروع من عدة جهات 
حكومية وغير حكومية عن جهوده ف�ي �لمجال �لإعالمي و�لثقاف�ي.

الإنتاج: 
- �أعد لإذ�عة �لريا�ض 
عدًد� من �لبر�م����ج �لإذ�عية 

من عام 1392ه� �� 1409ه�.
�لمق����ال  كت����ب   -
م����ن  ع����دد  ف�����ي  �ل�س����حفي 
�ل�س����حف �ليومية، وله مقال 
�أ�سبوعي ما ز�ل م�ستمًر� منذ 

عام 1406ه�.
- كتب مق����الت علمية 
م����ن  ع����دد  ف�����ي  وثقافي����ة 

�لمجالت.
الم�ؤلفات:

موؤلفات����ه  ف�����ي  �هت����م 
ودر��س����اته باأدب �لجزيرة �لعربية وتاريخها و�أعالمها ومو��س����عها، له 

عدة موؤلفات وبحوث ودر��سات، منها ما طبع، ومنها ما لم يطبع:
: فـي الأدب: اأولاً

1�� �ل�س����عر �لحجازي ف�ي �لقرن �لحادي ع�س����ر �لهجري، مطبوع 
ف�ي مجلدين، ط3، �لريا�ض 1423ه�/2002م.

 2�� �س����عر �لدعوة �لإ�س����المية ف�ي �لع�س����ر �لعبا�سي �لثاني، جمع 
وتحقيق، مطبوع،1392ه�/1972م)عندما كان طالًبا(.

3������ �لتيار �لإ�س����المي ف�ي �ل�س����عر ف�ي �لع�س����ر �لعبا�س����ي �لثاني 
)در��سة ( لم يطبع .

4������ �لتدي����ن و�لمج����ون ف�����ي �س����عر �س����وقي، مطب����وع، �لريا�����ض 
1401ه�/1981م.

٥�� ندوة �لرفاع����ي، مطبوع، �لريا�ض 1414ه�����/1994م، وطبعة 
ثانية عام 1432ه� )2011م(.

�لعزي����ز  عب����د  دي����و�ن   ������6
وحقق����ه،  ورتب����ه  جمع����ه  �لرفاع����ي، 

مطبوع،1428ه�/2007م.
ثانياًا: فـي الإعالم والثقافة:

7 - م����ن تجرب����ة �إذ�ع����ة �لمملك����ة 
�لعربي����ة �ل�س����عودية ف�ي بر�م����ج �لتربية 
و�لطفول����ة و�لب����ث �لمبا�س����ر ، مطب����وع، 

�لريا�ض 1414ه�/1993م.
�لإذ�ع����ة  ف�����ي  �لمبا�س����ر  �لب���������ث   -8

�لم�سموع�������ة، مطب�������وع، �لري��ا�ض، ط2،1423ه�/2002م.
9 - �لإذ�ع����ة ف�ي �لحج، ما لها وما عليها وما تحتاج �إليه ) بحث 
ق����دم لندوة �لإع����الم ف�ي �لحج ف�����ي جامعة �أم �لقرى ع����ام 1416ه� ( 

وطبعته �لجامعة .
10�� كيف ي�س����ون �لمذيع ل�س����انه من �لخطاأ؟ مطب����وع، �لريا�ض 

1422ه�/2001م وطبع ثانية عام 1424ه�، 2004م.
ف�����ي  �لهوي����ة  �س����ياع   -11
مطب����وع،  �لعربي����ة،  �لف�س����ائيات 

�لريا�ض، 1421ه�/2000م.
12�� �سنو�تي ف�ي �لإعالم، لم 

يطبع.
13�� �أور�ق ف�ي �إعالم �لتوعية 

�لجتماعية، لم يطبع.
14- وكالت �لأنب����اء �لوطنية 
�لدولي����ة، مطبوع  �لأنب����اء  ووكالت 

�لريا�ض 1427ه�/2007م.
1٥������ �لطائف�ية و�لتفكيك بعد �س����قوط بغد�د، مطب����وع، �لريا�ض 

1428ه�/2007م
�لريا�����ض  مطب����وع،  �آي�س����لند�،  ف�����ي  �أي����ام   3 رحل����ة   -16

1429ه�/2008م.
17- موق����ع �لثقاف����ة على خارطة 
�س����بتمبر   11 �أح����د�ث  بع����د  �لتنمي����ة 

2001م، �لريا�ض 1430ه�/2009م.
18- و�ق����ع �لهوي����ة �للغوي����ة ف����ي 
�لمجتمع������ات �لعربي����ة، �لري��ا�ض، 

1438ه�.
ثالثاًا: فـي التاريخ:

�لطبري����ة  �لأ�س����رة   -19
�لريا�����ض  مطب����وع،  �لمكي����ة، 

1416ه�/199٥م.
لمحم����د  �لمدين����ة  محا�س����ن  ف�����ي  �لثمين����ة  �لجو�ه����ر   -20
كبري����ت �لمدن����ي، تحقي����ق، مطب����وع ف�����ي مجلدي����ن، ط1، �لريا�ض 
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الشيخ حمد الجاسر في تقديمه لكتاب د. عائض الردادي )الجواهر الثمينة في محاسن المدينة()1(: 
استبشرت بأنَّ من بين أبنائنا من ُيؤمل فيه الخير كله بالنسبة للحفاظ على ثقافتنا

كلمة فـي تحقيق المخط�طات:

�ء ما  كاد �أن ي�س���تولي عل���ي �لياأ����ض من ج���رَّ
�أق���ر�أ ف����ي كثي���ر م���ن �لموؤلف���ات �لقديم���ة �لتي 
تول���ى تحقيقها �أ�س���اتذة �أج���الء، ولكنها لم تنل 
م���ن �لعناية ف����ي �لتحقي���ق ما يبرزها ب�س���ورة 
ه���ي �أقرب م���ا تكون �إلى �أ�س���ولها �ل�س���حيحة، 
بحي���ث �أبدي���ت �إعجابي ببع�ض م���ا حققه بع�ض 
م�ست�س���رقي )�لرو�ض( من ت�س���وير �لمخطوطة 
�لمحقق���ة كامل���ة، ثم �إلح���اق ما عم���ل �لمحقق 
به���ا بطريقة منف�س���لة مع �لإ�س���ارة �إل���ى �أرقام 
�ل�سفحات، وما ورد ف�يها من جمل ، وبهذ� يجد 
�لقارئ �لن�س���خة �لأ�س���لية للمخطوط���ة �لتي قد 
يتمك���ن بها من معرفة �لأخط���اء �لتي وقعت من 

�لمحقق �لذي كثيرً� ما يحرف �أو ي�سحف.

 وقد كن���ت �طلعت على مخطوط���ة قيمة من 
»مخت�سر جمهرة �لن�سب« و�لأ�سل لبن �لكلبي، 
وق���د �أعجب���ت باإتق���ان كتابة ه���ذه �لمخطوطة، 
وو�س���فتها ف�ي مقال ن�س���رته ف�ي »مجلة �لمجمع 
�لعلم���ي �لعربي« ف�ي دم�س���ق �س���نة 1370ه�)2( ، 
وقد تمنيت �أن ين�سر �لكتاب عن هذه �لمخطوطة 
بطريقة �لت�س���وير؛ لما بذل نا�س���خها من عناية 
ودقة ف�ي �س���بط �أ�س���مائها �س���بًطا تاًم���ا، وهي 
مخطوط���ة �طلع عليه���ا بع�ض م�س���اهير �لعلماء 
�لمتاأخرين، كالبغد�دي �ساحب �لخز�نة وغيره، 
ممن �أخطاأ ف�ي ن�سبتها �إلى غير موؤلفها ، ولكنني 
وقف���ت بعد ذلك على معرفة موؤلف �لمخت�س���ر، 
وه���و �لمبارك ب���ن يحيى بن �لمبارك �لغ�س���اني 
�لحم�سي، من �أهل �لقرن �ل�سابع �لهجري، وقد 

تحدثت عنه بتف�سيل)3(.

و�لت�س���حيف و�لتحري���ف ف�يم���ا ُين�س���ر م���ن 
���ا بم���ن كان غريب�ً���ا عن هذ�  �لكت���ب لي�ض خا�سً
ه  �لعلم، من �ُس���د�ة �لأدب و�لمعرف���ة، ممن ُيوجَّ
لدر��س���ة كتاب، لنيل �س���هادة جامعية، ف�يرغب 
من���ه �أن ين�س���ر �لكتاب محقًقا، فمث���ل هوؤلء قل 

�أن ي�س���لم عمل �أحدهم مم���ن يغير كثيًر� من 
عب���ار�ت ذلك �لكت���اب �أو مفرد�ته، ويبرزها 
عل���ى غي���ر وجهها �ل�س���حيح؛ لجهل���ه قر�ءة 
�لمخطوط �أو لفهمه �ل�سقيم، ولن يعدم �� مع 
هه من �لإ�سادة بعمله، ومنحه  ذلك �� من ُمَوجِّ
ما َتطلَّع �إليه من �س���هادة، لي�ض �لأمر قا�سًر� 

على هوؤلء، بل يو�سك �أن يكون عاًما.

�أذكر �أن )د�ر �لكتب �لم�سرية( كان ف�يها 
ق�س���م �أدبي يتول���ى تحقيق كثير م���ن �أمهات 
كتب �لأدب و�لتاريخ و�لتف�سير وغيرها، منها 
كتاب »�لأغاني« وكتاب »نهاية �لأرب« وكتاب 
»�لنج���وم �لز�هرة« وكتاب »�أح���كام �لقر�آن«، 
ومنه���ا »دي���و�ن �لهذليين« �لذي �س���در �س���نة 
1364ه���� )194٥م(، وقد ج���اء ف�يه)4(: »قال 
�أبو ذوؤيب �� وقد هلك له خم�س���ة بنين ف�ي عام 
و�حد، �أ�س���ابهم �لطاعون، وف�ي رو�ية: وكان له 
�س���بعة بنين، �سربو� من لبن �سربت منه حية ثم 

ماتت ف�يه، فهلكو� ف�ي يوم و�حد« . 

عندم���ا ق���ر�أت �لخب���ر د�خلن���ي �ل�س���ك ف�ي 
�س���حته، كيف ي�س���ربون من لبن ف�يه حية ميتة؟ 
وعندم���ا كنت ف����ي �لقاهرة �س���نة 13٥8ه� زرت 
�أح���د �لأيام )�لق�س���م �لأدبي( وكان ير�أ�س���ه �إذ 
ذ�ك  �لأ�ستاذ �أحمد زكي �لعدوي، فعرفت عدًد� 

م���ن �لأحباب �لقائمي���ن بعمل �لت�س���حيح ف�يه، 
ومنهم �ل�سيخ �إبر�هيم ُطف�ي�ض، وكان ممن يعنى 
بت�س���حيح كت���اب »�أح���كام �لق���ر�آن« للقرطبي، 
ومحم���د عب���د �لج���و�د �لأ�س���معي، وم�س���طفى 
�لبرهام���ي و�آخرون، فطلبت �لأ�س���ل �لذي رجع 
�إلي���ه محقق���و �لكتاب؛ ف���اإذ� هو بخ���ط �لعالمة 
�للغ���وي �لمع���روف محمد محمود ب���ن �لتالميد 
�لتركزي �ل�س���نقيطي، وقد كت���ب بخط مغربي، 
وهو يخالف �لخط �ل�س���رقي ف�ي �س���ور كثير من 
�لح���روف، ومنها �لفاء و�لق���اف، فوجدت كلمة 
)فمات���ت ف�ي���ه( لي�س���ت �س���حيحة، فق���د كتبت 
)ففا��ت ف�يه( �إل �أن �لقاف لي�س���ت عليها �س���وى 
نقط���ة، وُو�س���ع للهمزة بعد �لألف نبرة مت�س���لة 
بالتاء )��ت(، ولكن من َيْعرف قر�ءة هذ� �لخط 
ل ي�سك ف�ي �س���حتها على هذ� �لوجه، ومعروف 
كالحي���ات  �لزو�ح���ف  م���ن  �ل�س���موم  ذو�ت  �أن 
وغيرها عندما ت�س���رب من �إن���اء، �أو تلح�ض من 

ها بعد ذلك. قديد لحم، َتِقيُء من �ُسمِّ

ف����ي  �لو�ق���ع  �لت�س���حيف  م���ن  مث���ال  ه���ذ� 
ت�س���حيح كتاب �س���در بتحقيق عدد من �لعلماء 

�لمتخ�س�سين ف�ي �لأدب وفروعه.

���ا  وكان مم���ن عرفُت ف����ي )د�ر �لكتب( �أي�سً
عالم جليل �أم�س���ى جل عمره يعمل ف�يها محقًقا 
ونا�سًر� عدًد� من �لمخطوطات، وقد توّلى رئا�سة 
�لق�سم �لأدبي ف�يها، وكان مما ن�سر �� رحمه �هلل �� 
ف�ي �سل�سلة )ذخائر �لعرب( كتاب »ثمار �لقلوب 
ف�ي �لم�ساف و�لمن�سوب« لعبد �لملك بن محمد 
�لثعالبي �سنة 1384ه�)196٥م(. وقد ��ست�سهد 
موؤلف �لكتاب ف�ي �لكالم على )زرقاء �ليمامة( 

بقول �لأع�سى)٥(: 

ما نظرْت ذ�ُت �أ�سفاٍر كنظرتها

ْئِبيُّ �إْذ �َسَجعا َدَق �لذِّ ا كما �سَ            حقًّ

هك���ذ� ورد �لبي���ت ف����ي ديو�ن���ه �ل���ذي ق���ام 
بتحقيقه �لدكتور محمد ح�س���ين، �أ�س���تاذ �لأدب 
�لعرب���ي �لم�س���اعد بجامع���ة فاروق، م���ن علماء 
م�س���ر �لبارزين، ون�س���ر ه���ذ� �لديو�ن)6( �س���نة 
كت���اب  ن�س���ر  قب���ل  �أي:  )19٥0م(؛  1369ه���� 
�لثعالبي بخم�س���ة ع�س���ر عامًا، ولكن �لبيت ورد 
ف�ي هذ� �لكتاب �لأخير)7( �لذي حققه �لأ�س���تاذ 

�لجليل بهذه �ل�سورة:

ما نظرْت ذ�ُت �أ�سفاٍر كنظرتها

ْب�ِسيُّ �إذ �َسَجَعا ا كما َنَظَر �لدُّ             حقًّ

ْب�ِس���يُّ  وعل���ق �لمحق���ق ����� رحمه �هلل ����� : )�لدُّ
�س���رب م���ن �لحم���ام( م���ع �أن محق���ق �لديو�ن 
ْئِب���ّي �َس���ِطْيح  و�س���ارحه �أو�س���ح �أن �لم���ر�د بالذِّ
�لكاهن، و�لكهان ي�س���تعملون �ل�س���جع، و�لذئبي 
كم���ا ق���ال �ب���ن �لأثير ف����ي »�للباب ف����ي تهذيب 
�لأن�س���اب«)8(: )�لذئب���ي بك�س���ر �لذ�ل و�س���كون 
�لياء �لمهموزة، وبعدها باء موحدة، ن�س���بة �إلى 
ِذْئ���ب �بن عمرو بن حارثة بن َعِدّي بن عمرو بن 
مازن �بن �لأزد، منهم �َسِطيح �لكاهن، وهو ربيع     
�بن ربيعة بن م�سعود بن َعِدّي بن �لذئب( �إل �أن 
�لمحقق �لفا�س���ل �� رحمه �هلل �� لم يكلف نف�س���ه 
عناء �لبحث عن م�سدر قول �لأع�سى، ف�سحف 
)�لذئبي(: )�لدب�سي(، وف�سرها وفق ت�سحيفه.

وحل محل )�لق�س���م �لأدبي( ف����ي هذه �لد�ر 
)مركز تحقيق �لت���ر�ث( وكان من بو�كير عمله 
تحقيق �لق�س���م �لأول من �لجزء �لأول من كتاب 

»تاأريخ �لإ�سالم« للذهبي، و�سدر �سنة 1397ه�، 
وق���د تحدثت عن���ه ف�ي مجلة �لع���رب)9( فاأوردت 
م���ن �أوه���ام �لمحققي���ن، وهم خم�س���ة ����� �إن لم 
َهة لكتاب  يزيدو� �� ما يبرز عملهم ب�س���ورة ُم�َسوِّ
جليل، يجب �أن ي�س���ان عن  مثل ذلك �لت�س���ويه، 
�ل���ذي رجوت )مرك���ز تحقيق �لت���ر�ث( �إخفاءه 

بعدم ن�سر ذلك �لجزء.

ووق���ع ف�ي ي���دي منذ فت���رة لي�س���ت بالبعيدة 
كتاب لعالم مغربي �أندل�سي، تولى �إخر�جه ثالثة 
من حملة �إج���ازة �لدكتور�ه: مغرب���ي، وعر�قي، 
�سو� ف�ي  وم�سري، قد �أقامو� بين ظهر�نينا، وَدرَّ
جامعتين من �أقدم جامعات بالدنا، ف�ي )مكة( 

و)�لريا�ض( فترة من �لزمن.

ل���م �أ�س���تطع �ل�س���تمر�ر ف����ي مطالع���ة ذلك 
�لكت���اب م���ع طر�ف���ة مو�س���وعه وغر�بت���ه - لما 
���يِّئ، و�س���اأكتف�ي بمثال  ف�يه من �لت�س���حيف �ل�سَّ
و�ح���د ورد ف�ي���ه �� �ض6٥�����: )ومحم���د بن عمرو 
�ب���ن �لعا����ض ل عقب ل���ه، و�أمه من ُبَل���ّي( وعلَّق 
�لمحقق على )ُبَلّي(: »تل ق�س���ير، �أ�سفل َحاَذة، 
بينه���ا وبين ذ�ت ِعْرق، ياقوت )معجم �لبلد�ن( 
ج1�ض494 �نته���ى، �أّي معًنى لهذ� �لتعليق؟! وما 
�ل���ذي ُيفه���م منه �س���وى �لجهل �لمطب���ق، �لذي 

يتَّ�سف به هذ� �لمحقق؟! كل من عا�ض ف�ي هذه 
�لبالد يعرف �أن قبيلة )َبِلّي( من �أ�س���هر �لقبائل 
 ) �لمعروفة، �لتي تمتد بالدها من �سمال )�أُمِّ ُلجٍّ
على �س���احل �لبح���ر �إلى بلدة )�َلْوَجه( وتنت�س���ر 
�س���رقًا �إلى منطقة )�لُع���اَل(، ويدرك �أي�س���ًا �أن 
���ه من قبيل���ة َبِل���ّي هذه،  �ل�س���حابي �لجلي���ل �أُمُّ
كما ذكر ه���ذ� متقدمو �لعلماء، كابن �س���عد ف�ي 
َبَقات و�بن َحَجر ف�ي �لإ�سابة وغيرهما. كما  �لطَّ
يدرك �أنه ل �سلة لهذ� �ل�سحابي بذلك �لمو�سع 

�لذي ذكره ياقوت.

ه���ذه �أمثلة ي�س���يرة طالم���ا َجاأَْرُت بال�س���كوى 
من �لكثير منها ف�يما ن�س���رته ف����ي مجلة �لعرب 
ف�ي �سل�سلة مقالت معروفة)10(، وغيري كثيرون  
كالأ�س���تاذ محم���ود محمد �س���اكر � رحم���ه �هلل � 
َقه من كتاب  ف�ي تعليقاته على �لق�س���م �لذي حقَّ
)جمهرة ن�س���ب قري�ض( وغيره، وها هو �لدكتور 
عاي����ض �لرد�دي ف�ي مقدمة ه���ذ� �لكتاب �لذي 
َره و��س���تياءه)11( من  ���ِدي َتَذمُّ �س���اأتحدث عنه ُيْبِ
فعل �أولئك �لذين ت�س���دو� لن�سر تاريخ �لمدينة، 

بقلم العالمة: حمد اجلاسر

وم���ا هذه �شوى كلم���ة منبعثة عن قوة الأمل، و�شدة التطلع لك���ي يتولى الإ�شراَف على 
نه من القيام  ت���راث الأم���ة من اأبنائها، َمْن نهل من فنون العلم و�ش���روب المعرفة ما ُيمكِّ
ى لتحقيقه ون�شره برغب���ة �شادقة، ونية �شالحة، وهو َبْعَد بذِل الُو�شع ف�ي هذا  بم���ا يت�شدَّ

ال�شبيل ل ُيالم على ما قد يقُع ف�ي عمله من تق�شير غير مق�شود.
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العدد الثالث والع�رشون

دون �أن يملكو� �لقدرة �لعلمية �لمنهجية، ممن و�سف طريقتهم 
�ل�س���يئة ف�ي �لن�س���ر، و�أورد مثاًل لها، وذكر �أولئك �لذين �تجهو� 
لكتابة تاريخها �لحديث كتابة تنق�س���ها �لدقة �لعلمية، ب�س���بب 
ع���دم �ت�س���افهم من �لمعرف���ة بما يمكنه���م من �لإلم���ام �لتام 
بجو�ن���ب ذلك �لتاري���خ م���ن �سيا�س���ية، و�جتماعي���ة، وثقاف�ية، 
فو� حيًنا، و��س���تنتجو� نتائج غير �س���حيحة  فَتَحاَمُلو� حيًنا، وَحرَّ

حيًنا �آخر، وَمث��َّل لهوؤلء بموؤلف م�سهور)12(.

وتنح�سر تلك �لأمور باثنين:

1� جاه���ل ُيْقِدم على ما ل يملك للقي���ام به من �لموؤهالت ما 
ي�ستطيع به �أد�ءه على �لوجه �ل�سحيح.

2� ذي معرف���ة ببع�ض �لجو�نب �لعلمية، ُي�س���ند �إليه، �أو َيتَّجه 
نحوه، من�س���اًقا �ن�س���ياًقا عاطف�ًيا �أو مادًيا،  م���ع جهله �لتام بما 
يتطلب ذل���ك �لعمل من جميع جو�نبه، ولم ُتْبَت���َل �أمٌة من �لأمم   
ة �أ�س���و�أَ و�أبلَغ �س���رًر� من �إ�س���ناد  �أو مجتمٌع من �لمجتمعات ب�َِبليَّ

�لأمور �إلى غير �أهلها.

م���ن هن���ا  عندما عزم���ت هذه �لأي���ام على ن�س���ر بقية كتاب 
ار، �لذي حقق �لق�سم �لأول  َبْير بن َبكَّ »جمهرة ن�س���ب قري�ض« للزُّ
منه �لأ�ستاذ محمود محمد �ساكر، ر�أيت �لكتفاء بمحاولة تقديم 
�سورة �س���حيحة من �لمخطوطة، مجردة من �أية �إ�سافات، وقد 
رغب بع�ض �لإخوة ممن �أثق بعلمهم، و�س���عة �طالعهم تحقيقه، 
�إل �أنن���ي �أدركت �أن �لأف�س���ل محاولة تقديم �س���ورة مطابقة لما 
بين يدي �لقارئ من �أ�سول �لكتاب �لباقية، فالمهتمون بالكتاب 
لن يعجزه���م �لرجوع �إلى �لم�س���ادر �لتي ��س���تقى منها �لزبير 
كتابه، و�لم�س���ادر �لتي َرَجَعْت �إلى كتاب �لزبير، ومن �لخير �أن 
م تلك �ل�س���ورة ����� دون زيادة �� ُمَح���اَذَرًة �أن يقع ف�يها ما قد  ُتَقدَّ

ي�سوهها من �لتحريف �أو �لت�سحيف.

بارقـــة اأمـــل: وف�ي هذي���ن �ليومين قدم لي �لأ�س���تاذ �لدكتور 
عاي�ض �لرد�دي كتاب »�لجو�هر �لثمينة ف�ي محا�س���ن �لمدينة« 
تاأليف: محمد بن عبد �هلل �لح�س���يني �لملقب ب)ِكْبِريت( ولعل 
�لدكت���ور يريد �أن يتبعه بغيره، فق���د كتب ف�ي طرته ما يفهم �أنه 

�لأول من تو�ريخ �لمدينة.

ْعد�ء عند ت�س���فحي لهذ� �لكتاب، لما بد�  �ْس���ُت �ل�سَّ لقد َت�َنفَّ
لي من �س���نيع �لمحقق، فاأدركت �أن جهده �لذي بذل ف�ي �س���بيل 
تحقيقه نحو ع�س���ر �س���نو�ت)13( لم يذهب �س���دى، بل �أثمر ثمرة 

نافعة.

ثم بعد ذلك تتبعُت بع�ض مباحث �لكتاب، بعد قر�ءة مقدمة 
�لمحق���ق، فازد�د �طمئناني، بحيث ��ستب�س���رُت باأن بين �أبنائنا 
من ُيوؤمل ف�يه �لخير كله، بالن�سبة للحفاظ على ثقافتنا، حفاًظا 
منبعًثا عن رغبة �س���ادقة، ونية �س���الحة، و�أمانة تامة، مع �لبعد 

عن �لتاأثر باأية رغبة �أو عاطفة.

ه���ذ� م���ا �أدركته م���ن خالل ما �ت�س���ح لي من عم���ل �لدكتور 
عائ�ض.

وتل���ك �س���فات ب���ارزة تجل���ت م���ن خ���الل معرفت���ي �لقوية، 
و�س���لتي �لطويلة به، بع���د مطالعتي لكتابه �ل���ذي �أر�ه فرًد� ف�ي 
مو�سوعه، وهو كتاب »�ل�سعر �لحجازي ف�ي �لقرن �لحادي ع�سر 
�لهجري« �لذي ن�س���ر ف�ي مجلدين �س���فحاتهما )1038( �س���نة 
1404ه�)1984م( وهي �لدر��س���ة �لو��س���عة �لتي نال بها درجة 
�لدكت���ور�ه م���ع مرتبة �ل�س���رف �لأولى، م���ن كلية �للغ���ة �لعربية 

بجامعة �لإمام محمد بن �سعود �لإ�سالمية �سنة 1403ه�.

وللدكت���ور عائ�ض ن�س���اط ف�ي حقل �لإع���الم لعمله ف�يه فترة 
طويل���ة، وم���ن �أبحاثه ودر��س���اته كت���اب »كيف ي�س���ون �لمذيع 
ل�س���انه م���ن �لخط���اأ؟!« تح���ت �لطبع، كم���ا قام بتحقي���ق بع�ض 
�لر�سائل �لمهمة ف�ي �لتاريخ، تتعلق بالمدينتين �لكريمتين مكة 
�لم�سرفة وطيبة �لطيبة، عد� �لأبحاث �ل�سعرية ك�»�سعر �لدعوة 
�لإ�سالمية ف�ي �لع�سر �لعبا�سي �لثاني« و »�لتدين و�لمجون ف�ي 

�سعر �سوقي« و»ندوة �لرفاعي« وغيرها.

ي�س���اف �إلى هذ� �أنه ُيْنَمى �إل���ى هذه �لبلدة �لطيبة �لتي �ألف 
ة،  َد�دَّ �ل�سيد ِكْبِريت كتابه ف�ي �إبر�ز محا�سنها؛ فهو من َفرع �لرَّ
وه���وؤلء َبْطن من �لَحَو�ِزم من بني �س���الم من قبيلة َحْرب، هذه 
�لقبيل���ة �لتي �نت�س���رت فروعها ف�يما بي���ن �لحرمين منذ �لقرن 
�لثالث �لهجري)14(، و��س���توطن بع�سهم طيبة وما حولها، وكان 
له���ذه �لقبيلة �أثر ق���وي ف�ي ��س���تقر�ر �لحكم ف�يه���ا منذ �لقرن 
ة(  َد�دَّ �لخام����ض �لهجري �إلى هذ� �لعهد، ومن هذه �لقبيلة )�لرَّ
�لتي ل تز�ل م�ستقرة بقربها ف�ي جهتها �لغربية ف�يما كان ُيعرف 
ة  قديًما با�سم َجَبل �لأَ�ْسَعر، وُيدعى �لآن �لِفْقَرة من جبال �لَقَبِليَّ
ة وهو َفَرع �لِم�ْس���َور بن �إبر�هيم  َد�دَّ ف�ي جانبه �ل�س���رقي َفَرع �لرَّ
ْهِري، وف�يه َمْعِدن قديم م�سهور،  �بن عبد �لرحمن بن عوف �لزُّ

تحدثت عنه ف�ي تعليقي على كتاب �لَجْوَهَرَتْين.)1٥(

وِقَدُم �ُس���ْكنى ف���روع قبيلة َح���ْرب ف�ي �لمدينة و�س���و�حيها، 
وف�يم���ا بينها وبين مك���ة، مما هي���اأ لتلك �لف���روع �لإلمام بكثير 
َن  من �لجو�ن���ب �لتاريخية، كتحديد �لمو��س���ع وغيرها مما تبيَّ
ل���ي �أثن���اء قيامي قب���ل �أكثر من ثالثي���ن عام���ًا بمحاولة تحديد 

�لمو��سع �لو�قعة ف�ي )طريق �لهجرة()16(.

و�لدكت���ور عاي�ض - �أمتعه �هلل بال�س���حة و�لقوة و�ل�س���د�د-      
ل ي���ز�ل ف����ي مقتبل �لعم���ر، فقد ُولد �س���نة 1369ه���� ولديه من 
�لرغبة، و�س���دة �لتطلع، و�لعناية بتاريخ طيب���ة �لطيبة ما يوؤمل 
ويرج���ى �أن يك���ون ذ� �أثر نافع ف����ي �إبر�ز جو�نب من���ه ف�ي خير 

�سورة.

»الج�اهر الثمينة فـي محا�ســـن المدينة«: كنت �أ�سرت �إلى 
ه���ذ� �لكتاب فقلُت عنه)17(: )هو كت���اب �أدب ل كتاب تاريخ، �إل 

ة ف�ي و�سف بع�ض �لمو��سع(. �أنه يحوي فو�ئد َجمَّ

ولك���ن �لمحقق �لفا�س���ل �لدكتور ق���ال )18(: )وعندما قر�أت 
�لكتاب مخطوًطا ف�ي مكتبة عارف حكمت وجدته كتاًبا جامًعا، 
�أ�س���مل من �أن يكون كتاب تاريخ، و�أدب، �إنه كتاب َجَمَع ف�س���ائل 
�لمدينة: مكاًنا، وزماًنا، و�سكاًنا، وتاريًخا، وحديًثا، وجغر�ف�ية، 
�لق���ول  ر  وك���رَّ ذل���ك(  وغي���ر  وزر�ع���ة، 
فق���ال)19(: )و�لو�قع �أنه �أعم من �أن يكون 
كت���اب تاريخ �أو جغر�ف�ي���ة �أو �أدب، بل هو 
كل ذل���ك و�أكث���ر، فهو كتاب ف�ي ف�س���ائل 
�لمدين���ة، جم���ع ف�س���ائلها ف����ي �لحديث 
و�لزر�ع���ة،  و�لجغر�ف�ي���ة،  و�لتاري���خ 
و�ل�س���كان و�لَفَلك، وذكر محا�س���ن �أهلها 

ف�ي مختلف �لأزمان(.

وق���د �أت���ى �� وفق���ه �هلل �� عل���ى ما ذكر 
من �أو�س���اف هذ� �لكتاب بالتف�سيل، ف�ي 
ن�سره ن�سًر� علمًيا �أحياه به)20(، ومّكن من 

�ل�ستفادة منه بتقريب مباحثه.

وتحدث �لدكت���ور عائ�ض ف�ي �لمقدمة 
�ل�س���اف�ية �لت���ي ��س���تغرقت �أربع ع�س���رة 
�س���فحة بع���د �لمئ���ة، �أن���ه �زد�د �إعجاًبا 
بِكْبِريت، وبكتاب���ه بعد قر�ءة مخطوطته؛ 
فاتجه لن�س���ره بجم���ع ما ��س���تطاع جمعه 
م���ن مخطوطات���ه، و�خت���ار منها ن�س���ًخا 
للتحقي���ق، و�أخرى للم�س���اعدة، وذكر �أنه 
عن���د ب���دء �لتحقيق وج���د �لكت���اب غير ما 
توق���ع، فقر�ءته �لأولى كانت قر�ءة ��س���تمتاع، �أما 
�لثانية فاأح�ض من خاللها �س���عوبة تحقيقه، �إل �أنه �أكره نف�س���ه 
���ُعب �أمامها، و��س���تعان باهلل و��س���تمر بالتحقيق حًبا  على ما �سَ
للمدينة وف�س���ائلها، وخدمة للعلم، ثم ذكر ما عاناه خالل ذلك 
ف����ي �لتنق���ل بين �لمكتبات وبي���ن �لكتب، وبين �لت�س���ال بذوي 
�لخت�سا�ض لال�س���تفادة منهم، و�أ�سار �إلى ما لقاه من �سعوبة 
�أثناء �لتحقيق، وخا�س���ة حينما ينقل �لموؤل���ف من بع�ض �لكتب 
�لتي يفوته عند �لنقل تحديد �لكتاب، �أو ِذْكر ��سم �لموؤلف، ولم 

ُي�َسمِّ كتابه، وقد ينقل مرة بالن�ض و�أخرى بغيره.

ول���م َتُفْته �لإ�س���ارة �إل���ى �أن لل�س���يد ِكْبِريت ف�س���اًل عليه ف�ي 
رجوعه لهذه �لكتب �لكثيرة �لمختلفة مو�س���وًعا، �لمتنوعة بين 
مطب���وع ومخطوط، وبين �س���غير وكبير، �إذ َنَه���َل من معارف ما 
ف�ي تلك �لم�سادر، ثم عمد بعد تدقيق �لن�ض من �لمخطوطات 
���ا �أو معنى  و�لم�س���ادر بتتبع �لأحاديث �لتي �أوردها ِكْبِريت ن�سً
جها، و�س���بط �لآي���ات �لقر�آنية و�لكلمات �لت���ي تحتاج �إلى  فخرَّ
ف بالأماكن ر�بًطا بين �لتعريف  �س���بط مع �س���رح غريبها، وعرَّ

�لقديم و�لحديث.

ج م���ا ��س���تطاع تخريجه وما ع���رف قائله من �ل�س���عر،  وَخ���رَّ
وق���د حملته �لأمانة �لعلمية على �إير�د ن����ض �لموؤلف دون تغيير           
�أو حذف، وعلق على ما يحتاج �إلى تعليق، مما ل يمكن �ل�سكوت 
عن���ه، ول يجوز �أن يكون مانًعا من ن�س���ر �لكت���اب، وف�ي ر�أيه �أن 
ه���ذه �لتعليقات ق���د َنبَّهت �إلى ما ُيوؤخذ عل���ى �لكتاب وهو قليل، 

�إلى جانب فو�ئده �لجمة)21(.
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وو�س���ع للكت���اب فهار����ض عامة بعد كتابة در��س���ة ع���ن �لتعريف 
بالكتاب وبمنهجه ف�ي �لن�س���ر، ثم �أ�س���ار �إلى قيام �أحدهم بن�س���ره، 
منبًه���ا �إل���ى ما َوَقَع ف�ي عمل���ه من �أخطاء،  ورغب م���ن محبي �لعلم 
�إمد�ده بما لهم من مالحظات، وخا�سة ف�ي �لأمور �لتي ذكر �أنه لم 
يهتِد �إليها، مع َبْذله �لو�سع و�إبد�ئه �ل�سكر لكل من �أر�سده �إلى �سيء 

مما ُيكمل عمله.

ثم تحدث عن �لموؤلف حديًثا و��سًعا، فا�ستقى ترجمته من �أ�سهر 
�لكتب �لمخ�س�س���ة للتر�جم ك�»خال�س���ة �لأث���ر« و»فو�ئد �لرتحال 
و�ل�س���فر« و»�س���الفة �لع�س���ر« و»تحفة �لمحبين«، بحيث لم يدع ف�ي 

هذه �لكتب مما يتعلق بحياة �لموؤلف ما له �أثر �أو �سلة قوية به.

����ض ف�ي هذه �لدر��س���ة �إلى مذهبه، فو�س���فه: باأنه من �أهل  وتعرَّ
�ل�س���نة و�لجماعة، و�أنه دخل ف�ي �لت�س���وف، وعكف �آخر عمره على 

قر�ءة كتب �بن عربي.

ولعل نظرة �لدكتور عاي�ض �إلى ُموؤلَّف �ل�سيد ِكْبِريت ف�ي محا�سن 
طيب���ة �لطيبة طغ���ت على �لتعمق ف�يما ذكر مترجم���و ُموؤَلِّفه من �أنه 
دخل �لت�س���وف، و�عتزل �لنا�ض، وعكف �آخر عمره على قر�ءة كتب 
�بن عرب���ي كالفتوح���ات �لمكية و�لف�س���و�ض، و�أنه �أل���ف ف�ي وحدة 

�لوجود، �إلى �أمور �أخرى.

وهنا وقفة ق�سيرة، فقد ت�سيق �سدور بع�ض �لباحثين من موقف 
�لدكتور عاي�ض حيال ما ذكر مترجمو �ل�سيد ِكْبِريت مما �أُخذ عليه، 
فه باأنه من �أهل �ل�سنة و�لجماعة، ولكنني ل �أرى  وهو ل يتفق مع َو�سْ

ف�ي موقف �لمحقق �لفا�سل ما يوؤخذ عليه لأمور َعِديدة:

1�� لم يقع للدكتور عاي�ض ول لغيره من �لباحثين من �آثار �ل�سيد 
ِكْبِري���ت ما يمكن �عتماده �أ�سا�ًس���ا لما ُن�س���ب �إليه، مم���ا ل يتفق مع 

عقيدة �أهل �ل�سنة و�لجماعة.

2�� بع�ض َمْن َن�َس���َب �إلى �ل�س���يد ِكْبِريت �س���يًئا ُيوؤ�خذ عليه، ُعرف 
عنه من �لتحيُّز وعدم �لإن�ساف ما يحمل على عدم �لطمئنان �إلى 

قوله.

3� من �لمعروف � ف�ي كل زمان ومكان � �أن من ُوِهَب من �س���فات 
َز ب���ه عليهم ف�ي �أي جان���ب من �لجو�نب  �لتف���وق عل���ى �أقر�نه ما َبرَّ
�لمحمودة، �س���يكون له من �لح�ساد من ي�سعى لنتقا�سه باأية و�سيلة 
��س���تطاع، وم���ن هنا ق���ال �لأ�س���تاذ �لزركلي ف�ي »�لأع���الم«)22( عن 
���َمه بع�ُض معا�سريه بالإلحاد، على عادتهم ف�يمن  �لُمَتْرَجم: ) وَو�سَ

خالف �أ�ساليبهم ف�ي �لبحث(.

4� م���ن �لمع���روف �أن �لع�س���ر �لذي عا����ض ف�يه �ل�س���يد ِكْبِريت، 
وه���و �لق���رن �لحادي ع�س���ر �لهجري ع�س���ر جمود فك���ري عاّم ف�ي 
جميع �لأقطار �لإ�س���المية، �إْذ ف�ي هذ� �لع�س���ر كانت ت�س���يطر على 
تلك �لبالد )�لدولة �لعثمانية( وهي و�إن كان لها �لف�س���ل ف�ي ن�س���ر 
�لدين �لإ�س���المي ف�ي �أقطار �لعالم بما قامت به من جهاد ف�ي تلك 
�ل�س���بيل، �إل �أن كثيًر� م���ن قادتها، وعلمائها كان���و� يجهلون حقائق 
�لدين �لإ�سالمي، ويرونه ُممث��َّاًل ف�يما َعَرُفوه و�أَِلُفوه، مما ُيَعّد بعيًد� 
كل �لبع���د عنه���ا من �أعم���ال �لمنت�س���بين �إلى �لعلم من �لمت�س���وفة 
ُرق، ومن هن���ا كان �تجاه كثي���ر من �أولئك  و�لزه���اد و�أ�س���حاب �لطُّ
�لقادة و�لعلماء ف�ي تلك �لدولة �إلى �لعناية بتلك �لمظاهر �لماألوفة 
�لمعروفة عن �لمت�س���وفة و�أ�س���حاب �لطرق، ومنا�س���رتهم بت�سييد 
َكاَي���ا، وَزْخَرفة �لم�س���اجد، وبناء �لِقب���اب فوق �لقبور،  َو�َي���ا و�لتَّ �لزَّ
و�لقيام على �َسَدَنتها ومالزميها بما ي�سرفهم عن �لتجاه لالأعمال 
�لنافعة �لتي حث �لدين �لإ�س���المي على �لأخذ بها، بل جعلهم عالة 
َب �نت�س���ار �لَوْهن و�ل�س���عف بين �لم�سلمين،  على غيرهم، مما �س���بَّ
وَنْبِذ كل و�س���ائل �لقوة و�لتج���اه �إلى �هلل بالأعمال �ل�س���الحة، ف�ي 

ه���ذ� �لع�س���ر عا�ض �ل�س���يد ِكْبِريت، كم���ا عا�ض غيره م���ن كثير من 
م�س���اهير �لعلماء متاأثرين بتلك �لأفكار �لمتو�رث���ة �لتي ُتعّد غريبة 

على �لإ�سالم، مما بد� بع�ُض �آثاره ف�ي موؤلفاتهم.

٥� ووقوع بع�ض �لماآخذ ف�ي موؤلفات �أي عالم ف�ي �أي ع�س���ر كان 
ينبغ���ي �أل تكون حائاًل ومانًعا من �لنتف���اع بعلمه، بل يجب �أن يقبل 
منه ما كان �س���حيًحا، متفًقا مع قو�عد �ل�س���رع �لحنيف، وُيتغا�سى 
عما عد� ذلك، ومما يوؤثر للخليفة �لر��سد عمر بن �لخطاب � ر�سي 
�هلل عن���ه � قول���ه: )ل ت���دْع كلمة لأخي���ك لها مئة محمل من �ل�س���ر، 
ومحمل و�حد من �لخير �إل حملتها عليه( � �أو كما قال � وما �أجدَرنا 
�أن ن�س���ير على ه���ذ� �لنهج حيال ما �أُثر عن علمائن���ا، فاإننا لو �أردنا 
�لتنقيَب عما يوؤخذ عليهم لم ي�س���لم لنا �أحٌد منهم؛ لأنهم ب�سر غير 

مع�سومين.

6� لي����ض ف�ي م�س���تطاع �أي باحث ف�ي �س���يرة �أي عالم من �لعلماء 
معرف���َة خاتم���ِة �أمره، فق���د يكون ��س���تدرك ما وقع من���ه، و�عترف 
بخطئه، وتاب عما حدَث منه، مما ير�ه خطاأ، و�أعمال �لمرء تتوقف 

على خو�تيمها.

7� لقد لحَظ �لمحقُق �لكريم هذ� �لأمر بالن�س���بة لما َمرَّ به ف�ي 
ه على ما ف�يه، وتغا�سى  َهه خير توجيه، وَنبَّ كتب �ل�سيد ِكْبِريت، فوجَّ

عن َنْيل ُموؤَلِّفه، فقد لقى ربه �لذي و�سعت رحمته كل �سيء.

���ف هذ�   لق�������د �أوف�������ى �لدكت���ور عاي����ض �لحدي����ث ع���������ن ُموؤلِّ
�لكتاب،فتح���دث ع���ن موؤلفاته، وذك���ر �لمطبوع منه���ا و�لمخطوط 
و�لمعروف، وتو�س���ع ف�ي �لحديث عن رحلته، و�أورد نماذج من �سعره 
�لذي در�س���ه �سمن من در�ض �س���عره، م�سيًر� �إلى �أنه يدور ف�ي �أكثره 
حول �لمدينة وحبه لها، و�سوقه �إليها، وو�سف بع�ض �لأماكن، وَمْدح 
بع�ض �لعلم���اء، و�لحكمة، و�لإخو�نيات، وقليٍل م���ن �لغزل و�لفخر، 

�أما �لمديح و�لهجاء، فلم َيْعرف له �سعًر� ف�يها.

���َع ف�ي �لحديث عن مو�س���وع �لكتاب، فتحدث   ث���م بعد ذلك تو�سَّ
عن �لكتب �لموؤلفة ف�ي ف�س���ائل �لمدينة وعن �س���حة ن�س���بة �لكتاب 

ق لموؤلفه، وعن منهجه و�سخ�سيته. �لُمحقَّ

ومما تناول بالحديث مجتمع �لمدينة زمن �لموؤلف، حيث ف�س���ل 
هذ� �لمو�س���وع �لمهم)23( ف�ي نحو ع�سر �س���فحات، وعاد لي��ت��حدث 
������ر �لذي �أه������د�ه لخز�نته،  ع������ن �لكت���اب مت���رج���ًما قا�س���ي ِم�سْ
وو��س���ًفا �لن�س���خ �لتي �عتمدها ف�ي �لتحقيق، ثم ذكر �لمنهج �لذي 
ه بعد توثيق �لن�ض ��ستيفاُء �ل�سبط  �سُ �س���ار عليه ف�ي تحقيقه وُمَلخَّ
لما يجب �س���بطه �سكاًل و�س���رًحا، و�لتعريف بما ينبغي �لتعريف به 
من �لأعالم و�لمو��س���ع، ومحاولة ن�سبة �ل�سعر لقائله، ثم �لتعليقات 
على ما هو بحاجة �إلى �لتعليق، وو�س���ع فهار�ض عامة �س���املة، َوَوَقع 

عمُله �� وفقه �هلل �� ف�ي جز�أين بلغْت �سفحاُتهما )81٥( �سفحة.

ل �أك���ون مبالًغا �إذ �أبديُت �س���روري و��ستب�س���اري بعم���ل �لدكتور 
عاي�ض حيال هذ� �لكتاب ف�ي عهد َقلَّ من يت�سدى لمثل هذ� �لعمل، 
ف�يقدمه ب�س���ورة مقبولة، ول �أقول ُمْر�س���ية، كما فع���َل محققُّ هذ� 

�لكتاب �لذي بين يدي.

�إنني �أدرك �أن �لإن�س���ان ف�ي �أي عمل م���ن �لأعمال �لتي يقوم بها 
لي����ض ف�ي ��س���تطاعته �أن يب���رزه على �أكمل �س���ورة و�أو�س���حها؛ لأن 
�لكم���ال هلل وحده، و�لع�س���مة ع���ن �لخطاأ لأنبيائ���ه، )وكل بني �آدم 

اء(. خطَّ

وما هذه �س���وى كلمة منبعث���ة عن قوة �لأمل، و�س���دة �لتطلع لكي 
يتول���ى �لإ�س���ر�َف على تر�ث �لأمة م���ن �أبنائها، َم���ْن نهل من فنون 
ى لتحقيقه  نه من �لقيام بما يت�س���دَّ �لعلم و�س���روب �لمعرفة ما ُيمكِّ

ون�س���ره برغبة �سادقة، ونية �س���الحة، وهو َبْعَد بذِل �لُو�سع ف�ي هذ� 
�ل�سبيل ل ُيالم على ما قد يقُع ف�ي عمله من تق�سير غير مق�سود.

ول تفوُت �لإ�س���ارة �إلى �أن كتاب »�لجو�هر �لثمينة ف�ي محا�س���ن 
�لمدين���ة« م���ع ما ب���ذَل �لمحقُق �لفا�س���ل م���ن �إبر�زه بخير �س���ورة 
���ة، فف�يه م���ن �لتعبير�ت  ��س���تطاع �إب���ر�زه بها هو م���ن ُكُتب �لخا�سَّ
و�لأف���كار و�لآر�ء ما ل يتالءم مع ما بلَغْته و�س���ائُل �لمعرفة ف�ي هذ� 
�لع�س���ر، وما ل يتفق د�ئًما مع �لماأثور �لثابت عن �ل�سلف �ل�سالح، 
ُفه � �َسِمَله �هلل بو��سع عفوه وغفر�نه � بتاأثير عاطف�ي  مما �نجرف ُموؤَلِّ
ق���وّي من ُحّب هذه �لبلدة �لطيبة �لتي �َس���ُرَفْت با�س���تيطان �أ�س���رف 
�لخلق � عليه �أف�س���ل �ل�سالة و�أزكى �لت�سليم � َحيًّا وميًتا، مع �لنخبة 
ه عليه  �لطيبة من �أ�سحابه فَمْن بعدهم من �سفوة هذ� �لأمة، مما َنبَّ
�لدكتور عاي�ض، و�أو�س���ح حياله �لنهج �لقوي���م �لماأثور عن محققي 

�لعلماء، ولم ياأُل َجْهًد� ف�ي هذ� �لعمل �لبارز بين يدي �لقارئ.

وما �أح���وج �لأمة لإبر�ز �لنافع  �لمف�يد من تر�ثها، ول �س���يما ما 
له �س���لة قوية بحياة �سيدنا محمد �س���لى �هلل عليه وعلى �آله و�سلم، 
و�س���يرته �لعطرة، ود�ر هجرته �لكريمة، مما له �أعمق �لأثر بحياتنا 

�لروحية �لتي قام عليها كيان هذه �لأمة ف�ي �أزهى ع�سورها.

و�هلل �لموفق.

���������������������������������������������

�لهو�م�ض:
)1( ن�س���ر ف�ي جريدة �لريا�ض ف�ي 1٥ رجب 1419ه�، 4 نوفمبر 1998م، 
�لع���دد )11090( �ض18، وف�ي 18 رجب 1419ه����، 7 نوفمبر 1998م، �لعدد 

)11093( �ض18.

)2( �لمجلد 27 من �ض40 �إلى �ض٥1.

)3( مجلة �لعرب �ض21 �ض298 �� 303.

)4( �لجزء �لأول �ض1.

)٥( �ض103.

)6( �ض300.

)7( �ض300.

)8( ج1�ض448.

)9( �ض12 �ض8٥3 و �ض13�ض٥7٥.

)10( بعن���و�ن �لدكاترة و�لعبث بالت���ر�ث ف�ي مجلة �لعرب �ض16 �ض321 
وما بعدها.

)11( �لمقدمة )84/82(.

)12( ينظ���ر: �لمجلة �لعربية )�لتاريخ �ل�س���امل للمدين���ة �لمنورة �لعدد 
210 تاريخ رجب 141٥ه� وما بعده.

)13( �لمقدمة �ض3.

)14( ينظر: �لإكليل ج1�ض298 �لطبعة �لأولى �سنة 1383ه�.
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)17( مقدمة كتاب �لمغانم �لمطابة.

)18( �لجو�هر �لثمينة ف�ي محا�سن �لمدينة، ج1�ض2.

)19( �لمقدمة ج1 �ض33.

)20( �لن�س���ر �لعلمي �ل�س���حيح يعد �إحياء للكتاب، �إْذ �لن�س���ر من معانيه 
�لحياة، كما ف�ي كتب �للغة.

)21( �لمقدمة ج1 �ض٥.

)22( ج6 �ض241، طبعة د�ر �لعلم للماليين �سنة 1404ه� 1984م.

)23( من �ض42 �إلى �ض٥1.
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العدد الثالث والع�رشون

الردادي في مجمع الخالدين

)1(

عائ����ض  �لدكت���ور  �نتخ���ب 
�ل���رد�دي ع�س���ًو� مر��س���اًل في 
مجمع �للغ���ة �لعربية بالقاهرة 
بتاري���خ  �لخالدي���ن(  )مجم���ع 
�لم����و�ف�������ق  143٥/1/22ه���� 
وح�س���ر  نوفمب���ر 2013م،   2٥
للم���رة �لأول���ى �لموؤتم���ر �لعام 
للمجم���ع ف���ي دورت���ه �لثمانين 
عام 2014م، و�لتزم بالح�سور 
�لمجم���ع،  ل������دور�ت  �س���نوي���ًا 
و�س���عدت ب�س���حبته منذ ذلك 
�لتاري���خ، ن�س���افر للقاه���رة مًعا 

ون�سكن مًعا ونعود كذلك.

�ل���رد�دي  بالدكت���ور  ومعرفت���ي 
قديم���ة منذ �أزمان �لدر��س���ة �لجامعية في كلية �للغة �لعربية، و�إن كنت �أ�س���بقه ب�س���نو�ت، 
ث���م توثقت ُعَر� �ل�س���د�قة من خالل �إذ�عة �لريا�ض، حيث كن���ت متعاوًنا معها، ثم جمعتنا 

�لموؤتمر�ت و�لندو�ت و�لمحا�سر�ت و�لأندية �لأدبية د�خل �لمملكة وخارجها.

)2(

ي�س���ارك �لدكت���ور �ل���رد�دي في جل�س���ات �لمجم���ع بهمة ون�س���اط، �س���و�ًء �أكان ذلك في 
�لجل�س���ات �لمغلقة �لمخ�س�س���ة لمناق�سة و�إقر�ر م�س���طلحات �لعلوم و�لآد�ب، وللنظر في 
�أج���ز�ء م���ن �لمعجم �لكبير، وم���ا تقدمه لجان �لمجمع، وبخا�س���ة لجنة �لأ�س���اليب ولجنة 

�لأ�سول، وللزميل �لرد�دي مد�خالت وتعليقات نافعة.

�أما جل�س���ات ما بعد �لظهر، فهي جل�س���ات عامة تلقى فيها بحوث ومحا�س���ر�ت تت�س���ل 
بالمو�س���وع �لع���ام ل���كل دورة م���ن دور�ت �لمجم���ع، ولل���رد�دي مد�خالت وتعليق���ات نالت 

��ستح�سان �لجميع.

)3(

وق���د قدم �لدكتور �لرد�دي ثالثة �أبحاث مهمة في دور�ت �لمجمع؛ ففي �لدورة �لحادية 
و�لثماني���ن ع���ام 201٥م قدم بحًثا بعن���و�ن: »�لمعجم �للغ���وي �لتاريخي لمنطق���ة �لمدينة 

�لمنورة في �لعهدين �لمملوكي و�لتركي«.

وف���ي �لدورة �لثاني���ة و�لثمانين عام 2016م قدم بحًثا بعنو�ن: »و�ق���ع �لهوية �للغوية في 
�لمجتمعات �لعربية بعد �أحد�ث �لحادي ع�سر من �سبتمبر عام 2001م«.

وف���ي �لدورة �لر�بعة و�لثمانين عام 2016م قدم بحًثا بعنو�ن: »تاأثير �لثورة �لرقمية في 
�ل�سناعة �لمعجمية«.

)4(

في �سفر�تنا للمجمع كنا ننتهز �لفر�سة لال�ستر�ك في بع�ض �لملتقيات و�لندو�ت د�خل 
�لقاهرة وخارجها؛ فقد �س���افرت مع �لدكتور �لرد�دي عام 2014م �إلى �أ�س���و�ن لال�ستر�ك 
في مهرجان �لعقاد �لذي نظمته هيئة �لثقافة باأ�سو�ن، وفي عام 2017م �سافرنا مرة ثانية 

لال�ستر�ك في مهرجان �لعقاد �لذي نظمته جامعة �أ�سو�ن.

وف���ي هذ� �لعام �س���اركنا في �لندوة �لت���ي نظمها معهد �لمخطوط���ات �لعربية بالقاهرة 
�حتف���اًء ب�س���دور كتاب )على خط���ى �لمتنبي( لالأ�س���تاذ �لدكتور عبد�لعزي���ز �لمانع، هذ� 

بالإ�سافة �إلى زيارة مكتبة �لإ�سكندرية ومقابلة عدد كبير من �أدباء م�سر ومفكريها.

لقد كنا نق�س���ي �أ�سبوًعا حافاًل بالن�ساط �لعلمي كل عام، ول نقت�سر على �ل�ستر�ك في 
�أعمال �لمجمع.

ف���ي �س���حبة �أخي �لدكتور �ل���رد�دي تعرفت على عالم جليل �س���احب خل���ق رفيع، فكان 
ا على �أن ن�ستفيد من كل �ساعة نق�سيها مًعا في �لنقا�ض و�لحو�ر �لهادف �لبناء، فله  حري�سً

مني �ل�سكر �لجزيل على ح�سن �ل�سحبة ودماثة �لخلق.

و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.

د. حممد بن عبدالرحمن الربيِّع

ليته تقاعد ُمبّكًرا !

 
للوظيف���ة؛  ينتم���ي  يجُمل بم���ن   
يك���ون  �أهلّي���ة، �أن  �أم  حكومّية ه���ي 
�- �إذ� قارب �لتحّلل من �سنو�ت  م�ستعدًّ
خدمت���ه- لعم���ل ثقاف���ي �أو �جتماع���ي         
�أو تجاري ر�ئق، ي�سغل به فر�غه، فُينتج 
في وقته ما يفيد، وي�س���يف �إلى �س���جّل 
�إنجاز�ته م���ا ينف���ع مجتمع���ه، ويحفظ 
ب���ه مكانت���ه بي���ن �أقر�ن���ه، ويخّفف فيه 
عن �أ�س���رته كثرة تدّخالته في �سوؤونها 

�ل�سخ�سّية �ليومّية.
    ُيقال هذ� �لو�س���ف بحّق عدد ممن 
ثاب���ر عل���ى ممار�س���ة �لعمل �لثقافي و�لتطّوعي وغيرهما بع���د �لتقاعد، فيبدو م�س���غوًل كل 
�لن�س���غال بما قد يزيد على و�سعه �ل�س���ابق، حتى ما يعود غيره يعرف �إن كان هو على ر�أ�ض 
�لعم���ل �أم �نتهى منه، و�أمامنا في �لمجتمع كثير من �أمثلة هوؤلء، ومنهم عديدون معروفون 

بيننا من من�سوبي مركز حمد �لجا�سر �لثقافي.

�أبو ح�سن �لرد�دّي، هو و�حد من �أكثر �لمعنّيين بالمقال، فان�سر�فه في �لعقود �لمتاأّخرة 
�إلى �لبحوث �لتاريخّية و�للغوّية، وبخا�س���ٍة ما يتعّلق بتر�ث حا�س���رة �لمدينة �لمنّورة، جاء 
ب�سكل و��سح بعد �أن تفّرغ لها من �أعماله �لإعالمّية �لتي �كت�سب منها خبرته �لأ�سا�ض، وبعد 
�أن مّر لب�س���ع �س���نو�ت بمجل�ض �ل�س���ورى، و�ألقى من خالله نظرة )بانور�مّي���ة( على �لدولة 

و�أن�سطتها كافة.

وهو - بالإ�سافة �إلى ما يتحّلى به من خلق كريم و�أدب جّم -يمتاز بخ�سلتين �أ�سا�سّيتين 
لمن هو في و�سعه �لبحثي و�لعلمي؛

�أولهما: �لجدّية �لمتناهية، �لتي ل تترك في �س���اعات يومه مجاًل للت�سلية و�إ�ساعة �لوقت 
فيما ل يفيد، فتر�ه ي�س���تثمر �س���اعات يومه دّقها وجّلها، وينّظم برنامجه بما يجعله ي�ستغّله 

ب�سكل جّيد. 

وثانيهما: �أنه ل ي�سانع ول يجامل في قول ر�أيه بمو�سوعّية، من دون جرح �أو �إيذ�ء، �أخًذ� 
في �لعتبار كونه ل يت�س���ادم في معار�س���ته لما يطرحه من ر�أي، وف���ي تبرير ما يبديه من 

حّجة. 

قليلون هم مع -�لأ�س���ف- �لذين ما يز�لون متم�ّس���كين بالبقاء ف���ي �لمدينة �لمنّورة من 
�لباحثي���ن، بعد �أن نزح �أكثرهم منها ب�س���بب تعّدد �لفر�ض �لمعي�س���ّية ف���ي جامعات �لوطن 
وموؤ�س�س���اته �لأخرى، �أم���ا د.عائ�ض فبالرغم من �أنه �أم�س���ى خارج �لمدينة �لمنّورة معظم 
ا بف�سل �هلل عليه، �إَِلّ �أنه ل يغيب �أ�سبوًعا عن طيبة �لطّيبة،  �سنو�ت �سبابه، وهو ما يز�ل �سابًّ
و�س���و�ًء كان حا�سًر� فيها �أو غائًبا عنها، فالمدينة �لعامرة بالإيمان تعمر وجد�نه وتفكيره، 
حتى �س���ار مرجًعا للباحثي���ن على عجل -مثلي- لتلبية �أية معلوم���ة تخ�ض تر�ثها وتاريخها 

وجغر�فّيتها.

مكتفًي���ا بهذه �لخو�طر، عن تف�س���يل �س���يرته و�إنتاج���ه �لعلمي، مما �س���تتطرق �إليه هذه 
�لج�سور، بارك �هلل له في وقته وجهده وعلمه، وفي �أ�سرته و�أهل بيته �لكر�م.

د.  عبدالرحمن الشبيلي
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ف�����ي  ت�س������در 
�ل����ر�ه���ن  �لوق���ت 
ع���ن  كثي���رة  كت���ب 
و�لعو�ئ���ل  �لقبائ���ل 
و�لأن�ساب، ويت�سابق 
�لموؤلف���ون في �أكثر 
�لب����الد �ل�ع�ربي�������ة 
في مج���ال �لتاأليف 
و�لت�سني���ف، ول �سيما 
ف���ي دول �لخلي���ج؛ حيث 
ن�س���ط كثير من �لنا�ض و�سجعو� �لكتاب و�لموؤلفين 
على �لتاأليف و�لن�سر، حتى �أ�سبحت �سجرة �لعائلة 
�إحدى )�لمو�سات( �لر�ئجة في بع�ض �لبيوت، ول 
ي���كاد يتوقف �لعم���ل في هذ� �لمو�س���وع في جميع 

مناطق �لمملكة.

و�هتمام �لنا�ض بالأن�ساب قديم، بل لعل �لكالم 
���ا ف���ي تاريخنا �لإ�س���المي  فيه���ا يعد ج���زًء� مهمًّ
وثقافتن���ا �لعربي���ة، حي���ث و�س���ع �أمي���ر �لموؤمنين 
عم���ر �بن �لخطاب ر�س���ي �هلل عن���ه �لديو�ن على 
�أ�س���ا�ض �لأن�س���اب. وع���ودة �لنا����ض �إل���ى �لتاأليف 
و�لهتمام ب���ه �أمر�ن مهمان للغاي���ة، مع �لعلم �أن 
�لدر��س���ات )�لأنثروبولوجي���ة( ب���د�أت م���ع بد�ية 
�لإن�س���ان على وجه �لأر����ض، و�عتمدت �لمالحظة 
و�ل�س���تقر�ء للح���ر�ك �لب�س���ري، وف�س���رت كثيًر� 
م���ن �أ�س���بابه و�أغر��س���ه ودو�فعه، وقد �أ�س���بحت 
�لدر��س���ات �لجتماعية في هذ� �لع�س���ر من �أكثر 
�لعلوم �نت�س���اًر� ف���ي �لعالم كله، وبن���ي على نتائج 
تلك �لدر��س���ات نظريات ومع���ارف وعلوم تتجاوز 
�لجان���ب �لجتماع���ي �ل�س���رف �إل���ى �لأغر�����ض 
و�لمعرفي���ة  و�لقت�س���ادية  �ل�سيا�س���ية  �لأخ���رى 
وغيرها م���ن �لن�س���اطات �لب�س���رية، وقلم���ا تخلو 
جامعة في �لعالم �لمعا�س���ر من ق�س���م للدر��سات 
في عل���وم �لجتماعي و�لعمر�ن �لب�س���ري �لقديم 

و�لحديث.

لكن ما يلحظ على �أكثر �لموؤلفات �لتي �سدرت 
ف���ي �لمملكة خا�س���ة ه���و �أنه���ا تناولت �لأن�س���اب 
و�لقبائ���ل و�لأمكن���ة، وخل���ت - �أو �أكثره���ا - م���ن 
در��سات �لجانب �لجتماعي، وهو �لجانب �لمهم، 
وخلوه���ا م���ن �لتحلي���ل لل�س���لوك �لجتماع���ي قلل 
م���ن قيمة تلك �لدر��س���ات، وغلب عليه���ا �لجانب 
�لقبلي���ة                 �أو  �لعائلي���ة  و�لخ�سو�س���ية  �لعاطف���ي 
ا بحًتا. �إل �أنني  �أو �لإقليمية، وجاء �أكثرها تجريديًّ
�طلعت حديًثا على در��س���ة جاءت ب�س���يء مختلف 
لباحث �أكاديمي له علو باع في �لثقافة، وم�س���ارك 
في ق�سايا �لمجتمع من خالل م�سوؤولياته وما تولى 
من مو�قع مرتبطة بالمجتمع، وفي ثقافته وعلومه، 
ول �س���يما �لجانب �لجتماعي؛ هو �لدكتور عائ�ض 
�لرد�دي، ع�س���و مجمع �للغة �لعربية في �لقاهرة 

�لي���وم، ووكي���ل وز�رة �لثقاف���ة و�لإعالم �س���ابًقا، 
وغيرها من �لمو�قع و�لم�سوؤوليات �لتي لها عالقة 
خا�سة بالثقافة �لعامة للنا�ض، وهو كاتب معروف 
وموؤلف لعدد من �لموؤلفات �لأدبية و�للغوية، ولكن 
كتابه �لذي بين يدي حمل مو�س���وًعا مختلًفا، و�إن 
تو�س���ح بالقبيل���ة و�لأن�س���اب، تحت عن���و�ن طويل 
�أخت�سره بم�س���مون �لكتاب ولي�ض عنو�نه )تاريخ 

�جتماعي من خالل قبيلة(.

�لدر��س���ة  تناول���ت 
قبائ���ل  م���ن  قبيل���ة 
عن  وتمي���زت  حرب، 
تو�س���لت  باأن  غيره���ا 
بالحديث عن �لقبيلة 
و�أن�س���ابها  ودياره���ا 
�إلى �لدر��س���ة �لعلمية 
ع���ن  �لر�س���ين�����ة 
�لحي���اة �لجتماعي���ة 

ومختل���ف  و�أنو�عه���ا،  و�لثقافي���ة  و�لتاريخي���ة 
مو�س���وعاتها، وهو م���ا فات على �أكثر �لدر��س���ات 

�لتي �أ�سرنا �إليها من قبل. 

ة و�أماكنها  د�دَّ �ختار �لدكتور عاي�ض قبيلته �لرَّ
ودياره���ا و�أن�س���ابها كم���ا فعل غيره، لك���ن ما جاء 
عن���ده هو �لتوظيف �لذك���ي لما جمع من معلومات 
مهمة لي�س���ت في �لأن�س���اب كم���ا كان يفعل غيره، 
و�إنما �س���لك طريًقا �أخرى م�ستبنًطا �أحو�ل �لزمن 
�لقديم، و�سنوف �لن�ساط �ل�س���ائد �آنذ�ك، باحًثا 
ف���ي تفا�س���يل �لحي���اة �لعام���ة �لت���ي تعي����ض فيها 
�لجزي���رة �لعربية قبل ع�س���ر �لدولة، فا�س���تعمل 
منط���وق �لوثائق ون�سو�س���ها وم�س���امينها لتقدم 
للقارئ لوحة متكاملة تقر�أ فيها �س���ورة للن�س���اط 
�لب�س���ري ف���ي كل جو�نب���ه، فتحدث ع���ن �لزر�عة 
و�أدو�تها، و�لرعي و�لرعاة، و�ل�س���ناعات �ليدوية 
و�لمه���ن �لحرفية و�لآلت �لتي ي�س���تعملها �لنا�ض، 
وتكلم عن �لنبات و�أنو�عه و�أ�س���مائه، و�ل�سجر وما 
ينب���ت ويعي����ض في تلك �لديار، و�أ�س���فى م�س���احة 
�س���كنوها  �لذي���ن  ولل�س���كان  للمنطق���ة   تاريخي���ة 
�أو  م���رو� عليه���ا، كم���ا تن���اول �للغ���ة �لت���ي كان���ت 
وتتب���ع  �لمحلي���ة،  �س���ائدة بمفرد�ته���ا ودللته���ا 
مفرد�ته���ا وت�س���ريفها �للغوي �لعام���ي في �أكثره، 
وبها كانت تح���رر �لوثائق �لتي يحتك���م �إليها �أهل 
تلك �لمنطقة، ولم يغف���ل �لتنظيمات �لجتماعية 
�لد�خلي���ة و�لقو�ني���ن �لقبلية �لمتف���ق عليها �لتي 
يلج���وؤون �إليها عند �ل�س���رورة وي�س���لمون طو�عية 

باأحكامها.

 مثل هذه �لدر��س���ة هي ما يحتاج �إليه �ل�سباب 
�لذي���ن يريدون معرفة �س���يء مم���ا كان يعي�ض فيه 

�أ�سالفهم.

 

أ. د. مرزوق بن تنباك

 الردادي .. اإلعالمي األديبالردادي ودراسة حضارية واجتماعية تتوسل باألنساب

حم���د  م�وؤ�س�س����ة  �س�����ُرفت 
بع�س���وية  �لثقافي���ة  �لجا�س���ر 
�لدكت���ور عائ�ض �ل���رد�دي في 
لجنتيه���ا �لعلمي���ة و�لتنفيذية، 
وبم���ا يقدم���ه م���ن جه���ود في 
�سبيل �إنجاح �أعمالها؛ من ذلك 
تقديم �لندو�ت و�لمحا�سر�ت،          
وتحكي���م ما يرده���ا من بحوٍث 
�لأدب  مج���الت  ف���ي  وكت���ٍب 

و�لإعالم و�لتاريخ و�لأن�ساب. 

 �نتق���ل د. عائ����ض م���ن طيب���ة �إلى 
�لريا����ض فكان له �إ�س���هاٌم ب���ارٌز ف���ي �إذ�عة �لريا�ض حي���ث بد�أها 
مذيًعا، ثم ما لبث ب�سع �سنين حتى ت�سّنم رئا�سة ق�سم �لتن�سيق في 
�لإذ�عة؛ فمديًر� عاًما لالإذ�عة �لتي �س���هدت نقلًة نوعيًة في عهده؛ 
َم �ل���دور�ت �لتدريبي���ة للمذيعين  حيث �أ�س���رف عل���ى �لبر�مج وقدَّ
ون له بالف�س���ل؛ لما �أحدثه م���ن �أثر في  و�لإعالميي���ن �لذين يق���رُّ

م�سيرتهم �لعلميَّة.

َم  ة �لأمة �لعربية؛ فقدَّ �نبرى د. عائ�ض �لرد�دي للدفاع عن ُهويَّ
في �س���بيل ذلك ع���دًد� من �لبر�م���ج �لإعالمية، و�س���ارك في عدد 
م���ن �لموؤتم���ر�ت �لعربية، و�هت���م بالبر�مج �لتوعوي���ة �لتي تحفظ 
هويتن���ا، وتو�كب �لتطور و�لثورة �لمعلوماتية، وتحمي فكر �س���بابنا 

من �لنجر�ف �لذي قد ي�سلب �لقيم و�لمبادئ.

ول���م يكت���ِف د. عائ����ض �ل���رد�دي بتقدي���م �لبر�مج ف���ي مجال 
���ابة م�س���هوًد� ل���ه بالبر�عة في  �لإع���الم بل كاَن �أديًبا وموؤرًخا ون�سَّ
كتابة �لتاريخ وتحقيق �لمخطوطات؛ حيث �أ�ساد �لو�لد �ل�سيخ حمد 
م لتحقيق د. عائ�ض �لرد�دي  �لجا�سر -رحمه �هلل- بذلك حين قدَّ
�لكتاب �لمو�س���وم ب� »�لجو�هر �لثمينة في محا�سن �لمدينة« عاقًد� 
عليه �لأمل  في �س���بيل �لحفاظ على ثقافتنا حفاًظا نابًعا عن رغبة 

�سادقة ونية �سالحة و�أمانة تامة.

و�لح���قُّ �أنَّ لل�دكتور عائ�ض �ل���رد�دي وقفاٍت خالدًة؛ �إذ كانت له 
�ليد �لطولى في �إ�س���د�ر بع�ض �أعد�د »مجلة �لعرب« �أخريات حياة 
�لو�ل���د وعقب وفاته يرحمه �هلل؛ فقد تولَّى �لإ�س���ر�ف على تحرير 
مجلة �لعرب، وت�س���يير �لعمل فيها؛ حت���ى �جتمعت هيئة �لتحرير، 
و�نتخب���ت رئي�ًس���ا لها؛ كم���ا كان لمتابعته وُبعد تجربت���ه �لإعالمية 
�أثٌر بّيٌن في دفع عجلة �لعمل وتو�لي �إ�س���د�ر�ت د�ر �ليمامة؛ فمثَّل 
بحقٍّ رجل مرحلة حا�سمة في م�سيرة �لعمل �لثقافي لد�رة �لعرب، 
ومجلتها �لتي دخلت �ليوم عامها �لر�بع و�لخم�سين منذ تاأ�سي�سها.

و��ستمر د. عائ�ض في م�سيرته �لعلمية �لحافلة بالعطاء بتقديم 
�لجه���ود �لكبي���رة ف���ي كل �لمنا�س���ب �لإد�رية �لت���ي تقّلدها؛ منها 
ع�س���وية مجل�ض �ل�س���ورى في دروته �لر�بعة، وع�سوية مجمع �للغة 
�لعربية بالقاهرة حيث قّدم فيه عدًد� من �لأبحاث في دور�ته منذ 
�نتخابه ع�س���ًو� مر��س���اًل في تاريخ 22 مح���رم 143٥ه� �لو�قع في   

2٥ ت�سرين �لثاني )نوفمبر( 2013م. 

و�هلَل ن�س���األ �أن يمدَّ حبيبنا و�أ�س���تاذنا د. عائ�ض �لرد�دّي بعونه 
وتوفيقه لخدمة �لإعالم و�لفكر و�لثقافة و�لأدب. 

أ. معن اجلاسر
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العدد الثالث والع�رشون

في عام 1387ه�/1967م ح�سل عائ�ض بن بنّيه �لرّد�دي 
عل���ى �س���هادة معهد �لمدين���ة �لمنورة �لعلم���ي، فيّمم وجهه 
تجاه �لعا�س���مة �لريا�ض؛ لمو��سلة �لدر��س���ة �لجامعية في 
كلي���ة �للغة �لعربية �لتابعة لجامعة �لإمام محمد بن �س���عود 
�لإ�س���المية، وربم���ا كانت �لنية �أن يح�س���ل على �ل�س���هادة 
�لجامعي���ة ويع���ود �إلى �لمدينة �لمن���ورة: معلًم���ا �أو موظًفا، 
ولك���ن �هلل �أر�د له �أن يرتبط بهذه �لمدينة �أكثر من ن�س���ف 
ق���رن وما يز�ل مقيًما فيها، متدرًجا ف���ي �لتعليم، ومتدرًجا 
في �لوظائف، ومندمًجا مع �لو�س���ط �لثقاف���ي فيها ومنتًجا 
حت���ى �أ�س���بح رقًم���ا مهًما حا�س���ًر� بق���وة ف���ي كل �لمحافل 

�لإعالمية و�لعلمية و�لثقافية ب�سكل عام.

وه���ذ� �لنج���اح �لذي حّقق���ه �لدكت���ور عائ�ض �ل���رّد�دي 
بح�سوله على �أعلى �ل�س���هاد�ت، وبت�سنمه منا�سب عليا في 
وز�رة �لثقافة و�لإعالم، ومكت�س���ًبا ع�سوية مجل�ض �ل�سورى، 
ومثرًي���ا �لمكتب���ة �لعربية بجملة من �لموؤلف���ات، لم يكن كل 
ذل���ك ليتحقق بعد توفيق �هلل عزوجل، �إّل بمثابرته و�س���بره 
وجلده وعمله �لدوؤوب؛ �إذ لم يقنع بح�س���وله على �ل�س���هادة 
�لجامعي���ة عام 1392ه�/1972م، ثم ح�س���وله على وظيفة 
مذيع باإذ�عة �لريا�ض في �لعام نف�س���ه، بل �سعى �إلى تحقيق 
حلمه بمو��س���لة �لدر��س���ات �لعليا فالتح���ق بجامعة �لأزهر 
بم�س���ر؛ لدر��س���ة �لماج�س���تير ف���ي �لأدب و�لنق���د، وكت���ب 
ر�س���الته تحت عنو�ن »�لتدّين و�لمجون في �س���عر �س���وقي«، 
وهو ما تحّول �إلى كتاب مطبوع �س���من �سل�س���لة كتاب �ل�سهر 
�لت���ي كان يتبناه���ا �لن���ادي �لأدب���ي بالريا�ض، و�س���در في 
�لعام 1401ه����/1981م، وجاء في نحو 270 �س���فحة، ودل 
على قدرة بحثية مبكرة و�س���عة �طالع وق���درة على �لعر�ض 

و�لمناق�سة و�لتحليل و�لتوثيق.

ث���م ق���اده �لطموح �إل���ى ت�س���جيل ر�س���الة �لدكت���ور�ه في 
كلية �للغة �لعربية �لتي �س���هدت در��س���ته �لجامعية، فاأنجز 
�أطروحته تحت عنو�ن »�ل�سعر �لحجازي في �لقرن �لحادي 
ع�س���ر �لهج���ري« ع���ام 1403ه����/1983م، وطبع���ت ع���ام 

1404ه�/1984م.

وكان عمله �لطويل في وز�رة �لإعالم �س���بًبا في �هتمامه 
�لبحث���ي في �لجو�نب �لإعالمية �إذ تطلب عمله �أن ي�س���ارك 
في �أكثر من ندوة مكّلًفا من جهة عمله، فاأعد �أور�ًقا وبحوًثا 

كانت �سالحة لل�س���دور في كتب، ومنها:  من تجربة �إذ�عة 
�لمملك���ة �لعربية �ل�س���عودية ف���ي بر�مج �لتربي���ة و�لطفولة 
و�لبث �لمبا�س���ر )1414ه����(، و�لبث �لمبا�س���ر في �لإذ�عة 
�لم�س���موعة )141٥ه����(، و�لب���ث �لمبا�س���ر ف���ي �لإذ�ع���ة 
�لم�س���موعة )1417ه����( وكيف ي�س���ون �لمذيُع ل�س���انه من 

�لخطاأ؟ )1422ه�(.

وم���ع �بتع���اده ع���ن م�س���قط ر�أ�س���ه )�لمدين���ة �لمنورة( 
منخرًط���ا ف���ي �لوظائف في مدينة �لريا����ض، فاإنه ظل على 
�س���لة وثيقة به���ا يزورها ويترّدد عليها ويق���ر�أ عن تاريخها؛ 
ونتج عن ذلك بع����ض �لكتب �لمهمة: تاأليًفا وتحقيًقا، وهي: 
�لجو�هر �لثمينة في محا�سن �لمدينة، لمحمد كبريت       �بن 
عبد �هلل �لح�س���يني، )در��سة وتحقيق( )1414ه�، و�لطبعة 
�لثانية عام 1434ه� عن �لنادي �لأدبي بالريا�ض(، ومجتمع 
�لمدين���ة في رحلة �لعّيا�س���ي، )1432ه����/2011م(، وقبيلة 
�لّرد�ّدة: ن�س���بهم وتاريخهم و�أعر�فه���م وبيئتهم وديارهم، 
وهو كتاب �س���خم في جز�أي���ن، وز�دت �س���فحاته على �ألف 
�س���فحة، و�س���در عام 1437ه�/2016م، وفيه �أظهر مقدرة 
عالي���ة على �لبح���ث �لتاريخي �لم�س���تند �إل���ى �لوثائق و�إلى 

�لرو�يات �ل�سفهية من �لموثوقين من قبيلته.

وتك�س���ف موؤلف���ات �لدكت���ور عائ����ض �ل���رد�دّي جو�ن���ب 
م���ن حياته؛ �إذ روى ف���ي كتابه �لذي �أّرخ في���ه لندوة �لأديب 
عبد�لعزيز �لرفاعي، و�س���درت طبعته �لأولى عام 1414ه�، 
عن �أنه تعّرف على هذه �لن���دوة في عام 1392ه�/1972م، 
وه���و �لع���ام �لذي ُعّين في���ه مذيًعا باإذ�ع���ة �لريا�ض وعمره 
ف���ي ح���دود �لثالثة و�لع�س���رين تقريًبا، ومعنى ذل���ك �أنه ذو 
�سخ�سية �جتماعية �ندماجية محبة للثقافة و�لأدب، ولديه 
�لرغب���ة ف���ي بناء عالقات و��س���عة مع مرتادي ه���ذه �لندوة 
من كبار �لأدباء و�لمثقفين من �ل�س���عوديين و�لعرب؛ لإثر�ء 

بر�مجه �لإذ�عية من جهة، 
معارف���ه  د�ئ���رة  ولتو�س���يع 
وثقافت���ه من جه���ة �أخرى، 
ثم �إن �س���لته به���ذه �لندوة 
�أثمرت عن �إعجاب �س���ديد 
ب�سخ�س���ية عميدها �لأديب 
عب�د�ل�ع�زي���ز �لرف������اع���ي، 
�لإعج���اب  ه���ذ�  وترج���م 
بكتابين هما: ندوة �لرفاعي 

)1414ه�، و�لطبعة �لثانية �لمزيدة عام 1432ه�(، وديو�ن 
عبد �لعزيز �لرفاعي )جمع، ترتيب، تحقيق(، و�س���در عام 

1428ه�/2007م.

وباإلق���اء نظ���رة على موؤلف���ات �لدكتور عائ����ض �لرد�دّي 
نجد �أنها تت�س���ف ب�سفة �ل�سمولية نوًعا ما؛ �إذ تطرق �أبو�ًبا 
مختلفة من �لعلم، ففيها كتب �لأدب و�لنقد، وهو تخ�س�سه 
�لدر��سي في مر�حل �لتعليم �لعالي، وفيها �لكتب �لإعالمية، 
وهي نتاج عمله �لر�س���مي في وز�رة �لثقافة و�لإعالم، وفيها 
كتب �لتاريخ، وهي من مخرجات هو�يته وقر�ء�ته وع�سقه.

و�لدكتور عائ�ض ذو ح�س���ور و��س���ع في �لأندي���ة �لأدبية: 
محا�س���ًر� وحا�س���ًر�، وفي �ل�س���الونات �لثقافية �لمنزلية، 
وفي �ل�سحف و�لمجالت �لمحلية م�سارًكا ببحوث ومقالت، 

وفي و�سائل �لإعالم �لم�سموعة و�لمرئية ببر�مج ولقاء�ت.

و�أما عن معرفتي �ل�سخ�س���ية بالدكتور عائ�ض �لرد�دّي؛ 
فقد عرفته �أوًل ب�سوته قبل �أن �أر�ه من خالل بع�ض بر�مجه 
�لإذ�عية �لتي كان ُيعدها ويقدمها، ومنها: »كيف �أ�سلمت؟« 
ف���ي حدود عام 1401ه����، وبرنامج »دوح���ة �لأدب« في عام 
1403ه� تقريًبا، ثم �لتقيت به عام 1407ه�/1987م عندما 
عّين مديًر� عاًما لإذ�عة �لريا�ض، وعينت قبل ذلك باأ�س���هر 
مذيًعا فيها، فعرفته م�س���وؤوًل حازًما يدير �سوؤون �لعمل بدقة 
ومتابعة و�أمانة، مع �أخالق فا�س���لة ولين جانب، و�أذكر �أنني 
ر�جعت���ه في عام 1411ه� �أطلب منه مو�فقة على مو��س���لتي 
�لدر��س���ات �لعليا في كلية �للغة �لعربية، وكانت هذه �لورقة 
من �س���من �س���روط �لقبول، فكتب لعميد �لكلية �لآتي: »بناًء 
على رغبة �لأخ عبد�هلل بن عبد�لرحمن �لحيدري مو��س���لة 
در��سته �لعليا في �لكلية، نفيدكم �أنه ل مانع من ذلك، علًما 

باأنه ح�سن �ل�سيرة و�ل�سلوك«، 1411/٥/18ه�.

عل���ى �أن ه���ذه �لمعرف���ة �لأولّي���ة بالدكت���ور عائ�ض ظلت 
ر�س���مية، فهو كان على ر�أ�ض �لهرم في �لإذ�عة، و�أنا موظف 
�س���غير في بد�ية �ل�س���لم �لوظيفي بالمرتبة �ل�س���ابعة؛ ومن 
هن���ا لم تتوّطد �لعالقة به �إل بعد �س���نو�ت عندما �أ�س���بحت 
�ألتقي���ه في ن���دوة �لرفاع���ي رحم���ه �هلل، وفي ن���دوة �لوفاء 
�لتي خلفته���ا، وفي �لن���دو�ت �لأخرى في مدين���ة �لريا�ض، 
وفي �لن���ادي �لأدبي بالريا�ض �لذي وّثق �س���لتنا �أكثر و�أكثر 
بعد �أن �أ�س���بحت م�س���وؤوًل في���ه، و�أطلب منه ورق���ة �أو �إد�رة 
فعالية، فكان متجاوًبا ومتعاوًنا د�ئًما، ويندر �أن يعتذر، وفي 
ع���ام 143٥ه����/2014م منح ع�س���وية مجمع �للغ���ة �لعربية 
بالقاهرة ه���و و�لدكتور عبد�هلل �لعثيمي���ن، فاقترحت على 
�لزمالء في مجل�ض �لإد�رة تكريمهما في �ليوم �لعالمي للغة 
�لعربي���ة فو�فق �لزمالء م�س���كورين، وتحق���ق �لمقترح وهلل 
�لحمد و�لمنة، وهو ي�س���تحق بكل ج���د�رة؛ لهتمامه �لكبير 

بلغة �ل�ساد في بر�مجه وبحوثه وكتبه.

وقد جمعتني بالدكت���ور عائ�ض رحلة جمعت بين �لثقافة 
و�ل�سياحة عندما ذهبنا مًعا �إلى �لقاهرة و�إلى �أ�سو�ن بم�سر 
�لعزي���زة، ومعن���ا �لدكت���ور محمد �لربّيع و�ل�س���ديق �س���عد      
�بن عاي����ض �لعتيبي، وكان ذلك في عام 143٥ه�/2014م، 
وهي رحلة ل ُتن�س���ى ك�س���فت عن رفيق �س���فر دمث �لأخالق 

حلو �لمع�سر.

و�أخيًر� �أطالب �أ�ستاذنا و�سديقنا �لعزيز �لدكتور عائ�ض 
�لرد�دّي ب�س���رعة طباعة كتبه �لت���ي �أعلن �أنها تحت �لطبع، 
وفي �لمقدمة كتابه »�سنو�تي في �لإعالم«، وهو كتاب يدخل 

في �سياق �هتمامي وع�سقي.

الدكتور عائض الردادّي وشمولية التأليف والعطاء

د. عبداهلل احليدري
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د. عائض الردادي.. بالغة اإلعالمي ودقة المؤرخ!

د. عائ����ض �لرد�دي من �لكتاب �لقالئل �لذين خرجو� من �س���يق 
�لتخ�س����ض �لدر��سي �إلى ف�س���اء �لأدب �لرحب.. فلم يكتِف باإتقان 
فن���ه في مجال �للغة �لعربية، بل ولج باب �لإعالم من �أو�س���ع �أبو�به، 
ف���كان �لمذيع �لمتميز في �أد�ئه، وف���ي �أدبه، وفي �إد�رته لما �أنيط به 
م���ن مهام وم�س���وؤوليات في مج���ال �لإذ�عة و�لتلفزي���ون. ففي مجال 
�لإعالم كان �ساحب ح�ض مرهف، وقلم رفيع، في جميع ما طرقه من 
بر�مج �إذ�عية، و�أعمال نقدية و�أدبية. وفي مجال �لكتابة �ل�س���حفية 

كان �لكاتب �لذي يتلم�ض هموم �لوطن بمو�سوعية وعقالنية. 

    وفي مجال �لمهام و�لأعمال �لإد�رية و�ل�ست�س���ارية، كان �س���احب 
�لنظ���رة �لثاقبة، و�لطرح �لمتزن، عرف عن���ه ذلك خالل عمله �لطويل 
مذيًع���ا ثم موظًفا، ثم م�س���وؤوًل في وز�رة �لثقافة و�لإع���الم، �لتي تدرج 
فيها من مذيع �إلى وكيل وز�رة في �أكثر من مجال، ثم �إلى مدير وكالة �لأنباء �ل�س���عودية. كما عرف عنه ذلك 

في مجل�ض �ل�سورى �لذي ختم به م�سو�ره �لوظيفي �لناجح وعطاءه �لوطني �ل�سادق.

ل���م يقت�س���ر �إبد�ع د. عائ����ض على مجاله �لوظيفي، ولم يح�س���ر نف�س���ه ف���ي مجاله �لإعالم���ي و�للغوي،                
بل �أبت ثقافته �لو��س���عة و�سغفه بالتاريخ �إّل �أن يكون �أحد �لباحثين �لمعدودين، فاأ�سدر جملة من �لتحقيقات 
و�لموؤلف���ات �لتاريخي���ة �لقيمة كان من �أبرزها تحقيقه لكتاب �لجو�هر �لثمينة في محا�س���ن �لمدينة، لمحمد 
���ا، فاأ�س���در في  كبري���ت �ل�م�دن���ي، وم�جتمع �لمدينة في رحلة �لعيا�س���ي، وكان له في �لأن�س���اب باع طويل �أي�سً

مجلدين كتابه: قبيلة �لرد�دة ن�سبهم، وتاريخهم، و�أعر�فهم، وبيئتهم، وديارهم.

ول غر�بة في ولوج د. عائ�ض علَم �لأن�س���اب؛ فقد كان من مالزمي عالمة �لجزيرة �ل�س���يخ حمد �لجا�س���ر 
�س���نو�ت طويلة، فنهل م���ن معينه، و�قتفى �أثره، فبرزت عنايته بهذ� �لِعْلم من خالل محا�س���ر�ته �لر�س���ينة، 
وم�ساركاته �لعلمية في �لملتقيات �لأدبية، وبحوثه �لمن�سورة في �لمجالت �لمحكمة. ولم ت�سغله ع�سوية مجمع 

�للغة �لعربية بالقاهرة عن ع�سوية �لجمعيات �لتاريخية و�لثقافية في �لد�خل و�لخارج.

لي�ض �لمجال هنا تعد�د �أعمال �أخي د. عائ�ض �لرد�دي، فهي �أكثر من �أن تت�سع لها هذه �لم�ساحة �ل�سيقة، 
ولكني �أود �أن �أختم بكلمة تتعلق ب�سخ�سية د. عائ�ض �لذي عرفته وز�ملته منذ ما يقارب ثالثة عقود، فعرفته 
نعم �لمثقف �لخلوق، و�ل�سديق �لوفي، عا�سق �للغة �لعربية، و�لناقد �لمتاأدب، و�لموؤرخ �لجهبذ، مع هدوء في 
�لطباع، وتو��س���ع كبير، ل تغيره �لمنا�س���ب، ول �لمر�تب.. ل يحب �لإطر�ء، ول يلهث خلف �لأ�س���و�ء، وهكذ� 

هم �لعلماء.

ل ي�سعني �إّل �أن �أتمنى له دو�م �لتوفيق.

د. فائز احلربي

القليل مما أعرفه عن عايض الردادي 

 �لأخ �ل�س���ديق �ل�سدوق 
عاي����ض  �لدكت���ور  �س���عادة 
�أن  م���ن  �أ�س���هر  �ل���رد�دي 
ُيع���ّرف، فهو مع���روف على 
�لوط���ن وخارج���ه  م�س���توى 
من���ذ �أن كان مذيًع���ا مبتدًئا 
�أرق���ى  �إل���ى  و�س���ل  حت���ى 
مج���ال  ف���ي  �لمنا�س���ب 
�لإعالم حينم���ا عّين وكياًل 
لل���وز�رة ث���م رئي�ًس���ا لوكالة 
�لأنباء �ل�س���عودية �لتي كان 
و�حًد� من �أبرز من تر�أ�سها 
من �أبناء �لوط���ن �لموؤهلين 
���ا عاليًّا بجانب  تاأهياًل علميًّ
م���ا يتمتع ب���ه من خب���ر�ت متر�كم���ة في مج���ال �لإعالم و�ل�س���حافة 

و�لن�سر. 

���ا بعمله في �ل�ساأن �لعام وباإ�سهاماته �لمميزة في  وهو معروف �أي�سً
خدمة �لمجتمع �س���و�ء في م�س���قط ر�أ�س���ه بمنطقة �لمدينة �لمنورة �أو 
في �لريا�ض �لعا�س���مة حيث مقر عمله و�إقامته، كذلك ُعرف �لدكتور 
عاي����ض �لرد�دي بجه���وده �لمثمرة على م�س���توى �لمجتمع �لمدني من 
خالل ع�س���ويته في عدد من �لجمعيات �لأهلية و�لحكومية وع�س���ويته 
في مجل�ض �سورى �لمملكة �لعربية �ل�سعودية في دورته �لر�بعة. و�أ�سهد 
�أن م���ا من �أحد من زمالئه في �لمجل�ض ممن عا�س���ره في تلك �لدورة 
�إل ويذك���ر ل���ه تمّي���زه ونجوميته في �لمجل����ض وفي �للج���ان �لتي عمل 
فيها، وهو فار�ض من فر�س���ان �للغة �لعربية و�آد�بها وعلم من �أعالمها 
�لبارزي���ن، لذلك �ختي���ر عن جد�رة ع�س���ًو� في مجمع �للغ���ة �لعربية 
بالقاه���رة �لذي ل يز�ل يتمتع بع�س���ويته فيه حتى كتابة هذه �لأ�س���طر 
بجانب ع�س���ويته في عدد �آخر من �لجمعيات �لعلمية �لخيرية، وتفخر 
جمعيتن���ا: )جمعية �لتاريخ و�لآثار ب���دول مجل�ض �لتعاون لدول �لخليج 
�لعربية( باأنه و�حد من �أن�س���ط �أع�س���ائها �لعاملين به���ا و�لمد�ومين 

على ح�سور ملتقياتها �ل�سنوية وندو�تها �لعلمية �لمتخ�س�سة.

 وتعّد �إ�س���هاماته �لبحثية فيها على درجة عالية من �لجودة و�لتميز 
و�لإثر�ء �لمعرفي؛ فالدكتور عاي�ض �لرد�دي معروف باأنه ن�سط بحثًيا، 
فكتب���ه وبحوث���ه وتحقيقاته لكتب �لت���ر�ث تزخر بها �أرف���ف �لمكتبات 
�لعامة و�لخا�س���ة وهو كريم باإهد�ئها �إلى �أ�س���دقائه ومحبيه و�إلى كل 
من يتو�ّس���م فيهم حّب �لق���ر�ءة و�لعناية باقتن���اء �لكتب ممن يعرفهم 
وممن ل يعرفهم؛ فما منا �إل ويدين للدكتور عاي�ض باإهد�ء�ته �لثمينة 
�لقيم���ة �لمتنوع���ة؛ وما عه���دت �لدكتور عاي�ض ممن يتاج���ر بموؤلفاته 
���ا للتجارة كما يفع���ل كثيرون غيره، و�إنما ع�س���ٌق منه  ويجعله���ا عرو�سً
للمعرفة �لإن�س���انية �لتي يحر�ض �أ�س���د �لحر�ض عل���ى �إثر�ئها بما يجد 

في حقل تخ�س�سه و�هتمامه. 

وف���وق ه���ذ� وذ�ك فالدكت���ور عاي����ض �ل���رد�دي متنّوع ف���ي ثقافته 
ومعارف���ه وتاأليف���ه، فهو لم يحب�ض نف�س���ه ف���ي تخ�س�س���ه �لدقيق في 
�للغ���ة �لعربي���ة و�آد�بها، و�إنما كتب في فنون كثيرة لي����ض �أقّلها �لتاريخ 
���ا �لتاريخ �لمحلي �لذي يو�جه عزوًفا وتجاهاًل من كثير من  وخ�سو�سً
�لد�ر�س���ين؛ لأنه ميد�ن �س���عب ل يجازف فيه �إل من يملك من �أدو�ت 
�لبحث و�لمقدرة �لكتابية ما يملكه �لدكتور عاي�ض �لرد�دي، فهو كاتب 
محت���رف ومتجّدد وعرفناه من خ���الل تاآليفه وتحقيقاته لكتب �لتر�ث 
ومن خالل كتاباته في �ل�س���حف �لمحلية، فهو من �أهم فر�س���انها في 
زمن �لنا�ض هذ� .. �أ�ساأل �هلل �سبحانه وتعالى له �لعون و�ل�سد�د وطول 

�لعمر ومزيًد� من �لعطاء.. �إنه �سميع مجيب �لدعاء. 

د. أحمد الزيلعي

 الدكتور عائض الردادي ابن المدينة وعاشقها

أ. د. أسعد عبده

 �لأخ �لدكت���ور عائ����ض �لرد�دي �سخ�س���ية عامة؛ عرف���ه �لنا�ض من 
�سوته �لمبثوث عبر �لأثير، و مقالته، و كتبه، و موقعه على )�لإنترنت(، 

وحفالت �لتكريم �لتي �عتلى من�ساتها.

 ُولد كالنا في �لمدينة �لمنورة، و تخرج في معهدها �لعلمي، و و��سل 
تعليمه حتى ح�س���ل على �لدكتور�ة، و عمل ع�س���ًو� ف���ي هيئة �لتدري�ض، 

وتز�ملنا في مجل�ض �ل�سورى.

ُيولي �أ�سرته عناية كبيرة، تجتمع �لأ�سرة �أ�سبوعًيا �أو �سهرًيا لمناق�سة 
كتاب �أو مو�س���وع قر�أه �أحدهم؛ �إحدى بناته ع�سو في هيئة �لتدري�ض في 
ق�س���م �لفيزياء في جامعة �لملك �سعود، و بنت �أخرى في ق�سم �لإح�ساء 

بجامعة �لأميرة نورة.

عا�س���ق للمدينة �لمنورة، حري�ض على خدمتها، و قد باح ب�س���يء من 
ع�سقه لها في �لكلمة �لتي �ألقاها في ديو�نية �آل رفيق.

من �أكثر من عرفت دماثة في �لأخالق، و كرًما في �لتعامل؛ يتجلى هذ� في كل لقاء معه، �سو�ء �أكان �للقاء 
ا، �أو هاتفًيا. �جتماع عمل، �أو خا�سً

ل غر�بة في �أن يحظى �لأخ �لدكتور عائ�ض �لرد�دي بالتكريم في �أكثر من منا�سبة.
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العدد الثالث والع�رشون

الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر الهجري 

من إصدارات الدكتور عائض الردادي

ركز هذ� �لكتاب على عناية �ل�سيخ حمد �لجا�سر بعلم �لأن�ساب �لذي �أعاد لهذ� �لعلم روحه �لتي كان عليها في �لقرون �لثالثة �لهجرية �لأولى، 

مبرًز� حمد �لجا�سر ر�ئًد� من رو�د �لتنوير �لثقافي و�لجتماعي، ومو�سًحا بد�ية �هتمامه بالأن�ساب، ونظرته لهذ� �لعلم وتقديره لجهود علمائه 

ونظرته �لعامة لالأن�ساب، ومنهجه في كتابتها، مقدًما بيانات باآثاره �لتي تركها فيه، منتهًيا بتو�سية توؤدي �إلى �سرورة وجود مكتبة حمد �لجا�سر 

في �لأن�ساب. 

ويرى �لموؤلف �أن علم �لن�سب عند حمد �لجا�سر من �لعلوم �لعربية �لبحتة، وهو علم جليل به يكون �لتعارف بين �لنا�ض، وهو من �أ�س�ض تاريخ 

�لعرب �لقديم، بل هو �أول من �أ�س����ض تاريخهم، ت�س���ّدى من خالله �لعلماء ل�سد �لكر�هية و�لحقد �سد �لعرب، وغايته تقوية �لرو�بط بين �لأ�سر 

و�ل�سعوب، فاإن تجاوز ذلك �إلى �لتفاخر ز�لت �لفائدة منه. 

وقال: �إنَّ حمد �لجا�س���ر ترتكز نظرته لالأن�س���اب على �إبر�ز جانبين؛ �أولهما: �أن �لأمة �لعربية جميعها وحدة متما�سكة، وثانيهما: �سد �لثغر�ت 

�لتي قد ين�ساأ عنها ما يوؤثر في كيان �لمجتمع مما يكّون في بع�ض �لنفو�ض حز�ز�ت و�سغائن. 

و�أ�س���ار باأن حمد �لجا�س���ر طبق نظرته �لعلمية �لمو�سوعية لعلم �لأن�ساب  في �لمنهج �لذي �س���ار عليه في كتابة �لأن�ساب، ولم يخالف تطبيقه 

تاأ�س���يله في �أي كتاب �أو مقال ن�س���ره له �أو لغيره، ولم ين�س���ر – ولو تلميًحا- ما يغمز في �لآخرين؛ فعلم �لن�س���ب عنده علم بناء ل هدم، وتعارف      

ل تناكر. 

 عناية الشيخ حمد الجاسر باألنساب 

هذ� �لكتاب �أول در��سة علمية لل�سعر �لحجازي في �لقرن �لحادي ع�سر �لهجري؛ حيث حاول �لموؤلف �أن يزيل ما لحق بهذ� �لإقليم من تنا�ٍض 

لالإنتاج �ل�س���عري خالل قرون، معطًيا لمحة موجزة عن �س���عر ما قبل �لقرن �لحادي ع�س���ر �لهجري، ثم مف�ساًل �لدر��سة ل�سعره في ذلك �لقرن، 

وكا�س���ًفا لل�سورة �لعامة في �لقرن �لحادي ع�سر �سعرًيا و�سيا�س���ًيا و�جتماعًيا وثقافًيا، مكماًل �لبحث باثني ع�سر فهر�ًسا تي�ّسر للباحثين �لطالع 

على محتو�ه. 

ويرى �لكاتب �أن �لغمو�ض �لذي لف �لع�س���ور �لتي تلت �لع�س���ر �لأموي في تاريخ �لجزيرة �لعربية ب�س���فة عامة، كان �س���بًبا لتهيب �لد�ر�سين 

خو����ض �لمجاهل �لغام�س���ة. ومهما كانت �لأ�س���باب، فاإن ذلك ل يعفي �لباحثين في ع�س���رنا من �س���د هذه �لثغرة في تاريخن���ا �لأدبي بالبحوث 

و�لدر��سات �لتي تك�سف �لقناع عن �أدبها. 

ي�س���جل هذ� �لكتاب �لم�س���اهد�ت و�لنطباعات و�لحقائق �لتي جمعتها �لرحلة بما فيها من عجائب طبيعة جغر�فية، وعجاب طبائع 
ب�س���رية، وفيها عجائب و�س���عوبات، وعجائب �س���هلت �ل�س���عوبات، فيها عجائب �لق�س���وة �لجغر�فية، وعجائب �لإر�دة �لب�س���رية بتحويل 

�لقا�سي �إلى لين، و�لحار �إلى د�فئ، و�ل�سعب �إلى �سهل، و�لفقر �إلى غنى. 
وي�سير �لكاتب �إلى �أن بالد �إ�سكندينافيا )ومنها �آي�سلند�(، كانت مثاًل للهمجية في �لحياة، عندما ز�رها �لرحالة �لعربي �بن ف�سالن 
قبل �ألف عام، و�سارت في زماننا �أعلى بالد �لعالم تح�سًر�، فالإن�سان ي�ستطيع بقو�نينه و�أنظمته �أن يحول �لظالم �إلى نور، و�لتخلف �إلى 

تقدم، وكاأن هذه �لبالد ذ�ت عجائب في تخلفها وفي تح�سرها. 

رحلة 3 أيام في آيسلندا 
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كيف يصون المذيع لسانه من الخطأ ؟

�س���هدت �ل�س���نو�ت �لأخيرة ثورة رقمية �سّرعت �لو�سول �إلى �لمعلومة باأقل جهد في �أق�سر وقت، وتاأثرت �للغة �لعربية بذلك �إيجاًبا و�سلًبا حتى بد� 
�أن هذ� �لتحول كاد �أن يق�س���ي �لأ�س���اليب �لمتو�رثة في تعليم �للغة �لعربية وتدوين علومها و��س���ترجاع معلوماتها حيث تاأثرت �للغة بالتقنية: تعليًما، 

وتاأليفًا، ور�سًد� للمعلومات، و��سترجاًعا لها، وكتابة لحروفها بحروف �إنجليزية تتخللها �أرقام بديلة، و�سناعة لمعجماتها وغير ذلك. 

ومجال �لبحث في تاأثير �لتقنية في �للغة �لعربية، مجال و��س���ع ل يمكن تناوله في بحث و�حد، بل كل مو�س���وٍع يحتاج �إلى بحث، ولذ� �قت�س���ر هذ� 
�لبحث على �ل�سناعة �لمعجمية �لتي خدمتها �لتقنية خدمة ُجلَّى وهي �أي�سًا بحاجة �إلى ت�سخيرها ب�سكل �أف�سل و�أ�سمل. 

وقد �س���نف �لبحث ما قدمته �لتقنية لل�س���ناعة �لمعجمية �إلى خدمة �لمعجمات �للغوية �لورقية، و�س���ناعة معجمات مح�س���وبة بتجميع �لم�س���ائل           
�أو �لمعاني �للغوية من عدة معجمات، و�إن�س���اء مجامع لغوية على �ل�س���بكة مماثلة لمجامع �للغة �لعربية ولكن بو�س���يلة تقنية، وختم �لبحث بمعلومات 

عامة عن �ل�سناعة �لمعجمية من خالل �ل�سبكة �لعالمية ثم تو�سيات لتتالفى �ل�سناعة �لمعجمية �لملحوظات و�سوًل للدقة �لعلمية. 

صدر حديًثا: تأثير الثورة الرقمية في الصناعة المعجمية

�ألف �لدكتور عائ�ض �لرد�دي هذ� �لكتاب ليكون دليل �إر�س���اد للمذيع �إلى �لم�س���ادر و�لمر�جع �لتي تكون د�ئًما بين يديه ليرجع �إلى �أي منها في �لجانب 
�لذي يحتاج �إليه، فيكون �أ�ستاذ نف�سه في �سالمة ل�سانه من �لعثر�ت، و�إذ� ما وظف هذه �لكتب – �لتي تكّون مكتبة �سغيرة – �لتوظيف �لمنا�سب، ف�سيكون 

بمناأى عن �أخطاء �لل�سان، في�سلم من �نتقا�ض �لنا�ض �إياه، وي�سلم محبو �للغة من �إزعاجهم بلحنه و�أخطائه، ويكرم لغته �لعربية �أن تلين قناتها. 

وقد �بتعد �لموؤلف عن �لكتب �ل�س���عبة �أو �لمطولة �أو ما �أُلف للمتخ�س�س���ين، و�ختار ما ي�س���هل ��ستخد�مه ويوؤدي �لغر�ض ما عد� كتب �لمعجمات �للغوية 
�لت���ي ذك���ر منه���ا عدًد� ياأخذ �لمذيع منه ويترك ح�س���ب حاجته للمعن���ى �أو �للفظ �لمطلوب لما لحظ���ه �لموؤلف من عدم معرفة كثير م���ن �لمذيعين بطرق 

��ستخد�م �لمعجمات. 

�إن هذ� �لكتاب نتاج تجربة �إذ�عية: �إعالمية و�إد�رية، �أملتها على �لموؤلف حاجة �لمذيع �إليه ل�سيانة ل�سانه من �لخطاأ. 

واقع الهوية اللغوية في المجتمعات العربية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م 
يه���دف ه���ذ� �لموؤلف �إلى توعية �س���باب �لعرب بما يهدد هويتهم �للغوية �لتي ه���ي ثابت من ثو�بت وحدة �أمتهم، وهذ� �لكتيب في �أ�س���له بحث ُقّدم 
لمجم���ع �للغ���ة �لعربي���ة ف���ي �لقاهرة في دورته �لثانية و�لثمانين ف���ي �لفترة من 11 – 2٥ / 6/ 1437ه� �لو�قع في 21 �آذ�ر )مار�ض( �إلى 4 ني�س���ان 

)�أبريل( 2016م، وكان �لمو�سوع �لرئي�ض لتلك �لدورة »و�قع �للغة �لعربية في �لمجتمعات �لعربية: �لأ�سباب و�لمو�جهة« .

وقد بد�أ باإ�س���ار�ت موجزة لأحد�ث �لحادي ع�س���ر من �سبتمبر و�آثارها في �س���ر�ع �لهويات �لثقافية، ثم عرف بمفهوم �لهوية؛ منطلًقا من ذلك �إلى 
�لهوي���ة �للغوي���ة �لت���ي هي عماد �لثقافة ووعاوؤها، ومظهر من مظاهر وحدة �لأمة. ثم َعَر�َض ما ت�س���هده �ل�س���احة �لعربية م���ن تجاذبات بين مثقفيها، 
)�لمت�ساهلين منهم و�لمكافحين( حول �لهوية �للغوية في �نك�ساٍر لغوي عند �لأولين وجهود كبيرة وكفاح عند �لآخرين، معزًز� ذلك بالأمثلة من �لو�قع، 
م�سيًر� �إلى �أن �لحفاظ على �لهوية �للغوية ل يعني �لنكفاء �أو �لنغالق، ول يعني عدم �إجادة �للغات �لأخرى، ول عدم �لنفتاح على �لثقافات و�لتو��سل 

معها، و�إنما هو بالن�سبة للغة �لعربية يتلخ�ض في و�قع �ل�سعي لإحالل �للغة �لأجنبية محل �للغة �لعربية. 

يتبع: من إصدارات الدكتور عائض الردادي

تناول �لعيا�س���ي في رحلته نو�حي كثيرة مما يتعلق بالمدينة �لمنورة، غير �أن هذه �لدر��س���ة �قت�س���رت على و�س���ف �لعيا�س���ي مجتمع 
�لمدين���ة �لذي كاد �أن يتفرد به حين كتب و�س���ًفا مبنًيا على م�س���اهد�ته، وملحوظاته، و�ختالط���ه بالمجتمع، و�لرو�ية عمن لقيهم �أو من 
�َسَبر حال �لمدينة كما قال �لعيا�سي، وهذ� �لذي فعله �لعيا�سي ل يوجد بع�سه – على �لأقل – �إل عنده، وهو ما �أعطى رحلته قيمة علمية؛ 
�ض وز�ر �لمز�ر�ت وكتب عن �أحو�ل �لنا�ض كتابة ُم�َساهٍد  لت�ساله �لمبا�سر بالمجتمع؛ فهو قد ح�سر بع�ض �لمنا�سبات وخالط �لنا�ض وَدرَّ

ومخالٍط لهم. 

ه  م���ع �لإ�س���ارة �إلى �أن بع�ض ما دونه ل يخلو من �نطباعاته، وبخا�س���ة ما لم يو�فق ما �عتاد عليه من ع���اد�ت في �لمغرب وكثيًر� ما نوَّ
عن ذلك، وقد �عتمدت �لدر��س���ة على ن�س���و�ض �لعيا�س���ي في رحلته مع �ل�س���تعانة بم�سادر تاريخية معا�س���رة له �أو مر�جع متاأخرة في 

�لتعريفات لبع�ض �لأمور. 

مجتمع المدينة المنورة في رحلة العياشي 
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العدد الثالث والع�رشون

طالب �لأ�س����تاذ �لدكتور عبد�هلل �لمفلح ب�س����بط �لن�سو�ض �لأدبية 
�لمقررة لدى �لنا�س����ئة لتربيتهم على �سلوكيات و�أخالقيات تتو�كب مع 
م�ستقبلهم، م�س����يًر� �إلى �أن لكل �سخ�ضٍ ب�سمَته �للغوية �لتي تحمل ما 
ور�ءها م����ن �لقتناعات و�لأفكار؛ منها ما يرفع �ل�سخ�س����ية ومنها ما 
يق�سي عليها. جاء ذلك في محا�سرة �ألقاها في مجل�ض حمد �لجا�سر 
بعن����و�ن: )�ُس����ْلطة �للغة(، و�أد�رها د. ح�س����ن �لفيفّي، يوم �ل�س����بت 14 

رجب 1439ه�، �لو�قع في 31 �آذ�ر )مار�ض( 2018م. 

وق����ال: �إذ� كان����ت �لمهمة �لأ�سا�س����ية لالإع����الم �أن يق����وم بعملياته 
�لثالث في توجيه �لجمهور: »ي�س����كك، ينزع، يزرع«، فاإن بناء �لخطاب 
بمفهومه و�إجر�ء�ته �لتي طرحها �لمحا�س����ر تعد �أد�ة فاعلة في �لزرع 
�لذي ُيريد �لإعالم تنفيذه في عقول �لم�س����تهدفين. و�أر�د �لمحا�س����ر 
�لدفع بالتجاه نحو روؤية لغوية لإحد�ث �لتغيير في �لإن�سان عن طريق 
توظيف �للغة �أد�ًة للتغيير و�لتطوير، وقال: �إنَّ �للغة من �أخطر �لأدو�ت 
�لتي ت�س����كل حياة �لفرد و�لمجتمع، وقد ن�س����ر كتاًبا في هذ� �ل�س����دد، 
م�س����يًر� �إلى �أن هذ� �لجانب باإجر�ء�ته �لتطبيقي����ة �لتي �قترحها يهم 
جمي����ع  �لمهتمي����ن بتحليل �سخ�س����ية �لف����رد و�لمجتم����ع على �ختالف 
�س����ر�ئحهم و�أهد�فهم كالتربويين و�لخطب����اء و�لإد�ريين، و�لمهتمين 

ب�سوؤون �لمجتمع وتطويره؛ كالإعالميين و�لُكتَّاب. 

ث����م وقف عند مفهوم �لخطاب، وعّرفه باأنه جزء �أو وحدة ل�س����انية 
متكون����ة من جمل متعاقب����ة، وهو كالٌم مرتب مفيد، وذك����ر �أن له �أكثر 
من تعريف. ويمكن �أن نطرح مكونات �لخطاب ونق�س����مها ثالثة �أق�سام 

رئي�سة؛ وهي:

- �لمحت����وى؛ �أي �لعنا�س����ر و�لم�س����امين �لتي ت�س����م 
�لقيم و�لقتناعات و�لمفاهيم و�لفتر��سات و�لمعارف.

- �لنو�ق����ل �لت����ي نقلت ه����ذ� �لمحت����وى للنا�ض؛ وهي 
ق�سمان: �لأول: �للغة، وت�س����م �لمفرد�ت و�لتر�كيب بكل 
�أبعاده����ا، وكل م����ا يدخل عليها من تغيي����ر وكل ما نعرفه 
في ق�سايا �للغة، و�لآخر: �لمرئيات و�لأ�سكال �إن ُوجدت.

- �أدو�ت �لتاأثي����ر �لثانوي����ة م����ن نب����رة �ل�س����وت ولغة 
�لج�س����د وكل ما يحدث من ت�س����رفات من �ل�سخ�ض وهو 

يتحدث �أمام �لنا�ض. 

وقال: �إن ت�س����ارعت �أدو�ت �لتاأثي����ر �لنفعالية مع �للغة في �لجانب 
�لنفعالي، فاإن هذه �لأدو�ت )�أي �لنقل( هي �لتي تنت�سر في �لبد�ية، 

فنبرة �ل�سوت �أقوى من �لكلمة من حيث معناها �للغوي.

وذك����ر �أن من عنا�س����ر تحليل �لخطاب �لتي ق�س����مها �إلى عنا�س����ر 
لغوية: »�لت�س����اق و�لن�سجام و�ل�سياق �لن�س����ي«، وعنا�سر م�سمونية، 
هي �لقيم �لخا�س����ة، وهي حالة �س����عورية ثابتة في �لالوعي، يفر�س����ها 

�ل�سخ�ض على نف�سه من م�سادر خارجية. 

و�أ�س����ار �إل����ى �أن �لقتناعات جزء من �لعنا�س����ر �لم�س����مونية، وهي 
تعميمات و�أحكام ير�ها �ساحبها �سحيحة لحظة نطقه بها. 

ويرى �أن عدم �لقدرة على �لتخل�ض من �لتالزم �لعاطفي بين �للغة 
و�لفكر تبرز جلًيا عند �لعرب �لد�ر�س����ين باللغ����ة �لإنجليزية  في مدى 

تاأثير �لم�سطلحات و�لألفاظ في �لتلّقي. 

و�أكد �أنَّ �للغة خطيرة، وهناك �أمر�ن يك�س����فان درجة خطورة �للغة 
في تكوين �لإن�س����ان ولم ُيعَطيا �هتماًما من قب����ل �لتربويين و�للغوين، 
وهم����ا: كمي����ة �لدخ����ل �للغوي في مرحل����ة �لطفولة خا�س����ة، ونوع ذلك 
�لدخل، وهو يوؤثر ب�س����كل كبير في مهار�ت وطريقة تفكير �ل�سخ�س����ية 

و�سنعها. 

وفي �لختام �أ�س����ار �لمحا�س����ر �إل����ى �أن بناء �لخط����اب هو �لمرحلة 
�لت����ي تاأتي بعد تحليله لتحديد �لعنا�س����ر �لتي يج����ب �أن تكون موجودة 
فيه؛ �إما باإعادة بنائه من جديد �أو ترميمه، ثم تحديد ما �س����ماه �للغة 
�لو�جهة بمفرد�تها وعبار�تها و�أ�ساليبها في �لن�ض. وقال �إن �إجر�ء�ت 
تحلي����ل �لخطاب و�إعادة بنائ����ه تقوم على فر�س����ية �أن نو�قل �لخطاب 
تحم����ل مكون����ات �لخط����اب �إل����ى �لمتلقي؛ ومنه����ا �لقي����م و�لقتناعات 
و�لمفاهيم و�لفتر��س����ات، و�أن �أ�س����هل طرق �لتغيي����ر يكمن في نو�قله 

ليعك�ض �لتغيير في �لمكونات. 

د. المفلح: اللغة أخطر األدوات التي تشّكل حياة الفرد والمجتمع

 

�أكد �لدكت���ور بدر بن عادل �لفقير �أ�س���تاذ �لجغر�فيا بجامعة 
�لملك �س���عود باأن �لمملكة �لعربية �ل�س���عودية تمل���ك تر�ًثا ثقافًيا 
غايًة في �لثر�ء، و��ستعر�ض نماذج من �أحد �أكبر ثرو�تها �لآثارية 
�لمتكونة من �آلف �لنقو�ض و�لر�س���وم �ل�سخرية �لتي تزين كافة 
بيئاتها �لطبيعية، جاء ذلك في محا�سرة �ألقاها في مجل�ض حمد 
�لجا�س���ر يوم �ل�سبت 19 �س���عبان 1439ه� �لمو�فق ٥ �أيار )مايو( 
2018م و�أد�رها �أ. د. عبد�لنا�سر �لزهر�ني عميد كلية �ل�سياحة 

و�لآثار بجامعة �لملك �سعود.

و�أ�سار �لمحا�سر �إلى �أن �لنظرة �إلى �لمملكة �لعربية �ل�سعودية 
ظلت لفترة طويلة على �أنها منطقة لم يتم �كت�سافها خا�سة فيما 
يتعل���ق بتاريخها �لقدي���م، فالفك���رة �ل�س���ائدة �أن �لثقافات نمت 
وتط���ورت ح���ول �أودية �لأنهار ف���ي بالد �لر�فدين وم�س���ر، وعلى 
�س���و�حل بالد �ل�سام، ولكن عندما بد�أت �لبحوث بالغو�ض بعيًد�، 
ت���م توثيق �لعديد م���ن �ل�س���جالت �لأثرية �لأحفوري���ة �لتي بينت 

بج���الء �أن �لمملك���ة �لعربية �ل�س���عودية تمتعت 
بتر�ث ثقافي غاية في �لثر�ء.

كما ��ستعر�ض نماذج  من �أحد �أكبر ثرو�تها 
�لآثاري���ة �لمتكونة  من �آلف �لنقو�ض و�لر�س���وم 
�ل�س���خرية �لتي تزين كافة بيئاته���ا �لطبيعية، 
با�ستخد�م �لمنهج �لتحليلي للر�سوم �ل�سخرية 
كمنتج فني ت�سكيلي بقي في نف�ض �لمكان ونف�ض 
�ل�س���نين،  لآلف  وبجمي���ع محتويات���ه  �ل�س���ياق 
وبال�س���تعانة بو�سائل �لإي�س���اح، بلغت نحو200 

خريطة ولوحة )فوتوغر�فية(. 

وركز في محا�س���رته عل���ى ثالثة محاور رئي�س���ة، يتقدمها 
ر�س���م مالمح �لم�س���رح �لجغر�في، بموقعه وت�ساري�سية ومناخه، 
وكي���ف كر�س���ت جزي���رة �لع���رب كاإح���دى مناطق ن�س���وء وترعرع 
�لثقاف���ات ف���ي �لعالم �لقديم منذ ع�س���ور ما قب���ل �لتاريخ وعبر 
�لع�س���ور �لتاريخي���ة، وق���دم �لمح���ور �لثان���ي موج���ًز� للعنا�س���ر 
�لجوهرية للتر�ث �لثقافي للمملكة �لعربية �ل�سعودية منذ �لع�سر 
�لحج���ري �لقدي���م �لأ�س���فل، وم���روًر� بع�س���ر �لممال���ك �لعربية 
�لقديمة و�لو�س���يطة، ثم �لع�س���ر �لإ�س���المي و�لع�س���ر �لحديث، 
بالتركي���ز على �لأدو�ت �لحجرية، و�لعم���ارة، و�للغات و�لكتابات، 
و�لمعث���ور�ت �لأثري���ة من تماثي���ل ومجوهر�ت ومجام���ر ومز�ول 
�سم�س���ية، و�لإ�س���ارة �إلى �لتر�ث �ل�س���عبي من �لعمارة �لتقليدية، 

و�ل�سناعات �لحرفية ، و�لأطباق �ل�سعبية، و)�لفولكلور(.

 و�ألقى �لمحور �لثالث �لأ�س���و�ء بالتف�سيل على �لنقو�ض و�لر�سوم 
�ل�س���خرية عبر تحديد �لمو�قع �لرئي�س���ة للر�س���وم �ل�س���خرية، 
وتاريخ تطور �لر�س���وم �ل�س���خرية وعالقتها بب���زوغ فجر �لكتابة، 

وتحلي���ل توثيق �لر�س���وم �ل�س���خرية للمالمح �لثقافي���ة للمجتمع 
�لعربي �لقديم في ن�س���اطاته �ليومية �لمتعددة كالعبادة و�لعزف 
و�لرق�ض و�لريا�سة و�لمبارزة و�لقتال، مع تفا�سيل دقيقة لالأزياء 
و�لأحذية وت�س���ريحات �ل�س���عر، ون�ساطاته �لقت�س���ادية كال�سيد 
و�لرع���ي و�لزر�عة و�لنق���ل وغيرها، م���ع تحليل لأ�س���اليب تنفيذ 
�لر�س���وم من �لنق�ض على �ل�س���خر بطرق �لحف���ر و�لنقر و�لحك 
و�لته�سير، و�لر�سم على �ل�سخر با�ستخد�م �لألو�ن، وهكذ� يثبت 
فك �س���فرة �إبد�عات �لفنانين �لعرب �لقد�مى في رحلة �لما�سي 
�لتي ��ستغرقت12�ألف �سنة خلت، على �أن �أر��سي �لمملكة �لعربية 
�ل�س���عودية كانت مقًر� ومم���ًر� للعديد من �لثقاف���ات �لمحلية في 
ع�س���ور ماقبل �لتاريخ و�لع�سور �لتاريخية، وعلى وجود �فتر��ض  
لخت���ر�ع  �لأول���ى  �لإرها�س���ات  كان���ت  �ل�س���خرية  �لر�س���وم  �أن 
�لأبجدية، وعلى نجاحها �لجوهري في توثيق �أدق تفا�س���يل حياة 
�لمجتمعات �لعربية �لقديمة �لثقافية و�لجتماعية و�لقت�سادية، 
وعل���ى �أن �لمجتمع �لعربي �لقديم في �لمملكة �لعربية �ل�س���عودية 
�س���ارك بثالثة �ختر�عات غيرت من وجه �لح�سارة �لب�سرية وهي 

�لزر�عة و�لأبجدية و�لعجلة. 

وقد دع���ت �لمحا�س���رة �إلى مجموع���ة من �لتو�س���يات منها : 
�أهمي���ة ترقية �إط���ار�ت �لتعامل مع مفرد�ت �لت���ر�ث �لثقافي من  
مفه���وم �لحف���اظ عليه، �إل���ى �لتعامل معه كن�س���يج حي يت�س���من 
مجتمًعا يعي�ض فيه، و�قت�س���اًد� يقوم عليه، و�ل�س���رورة �لق�سوى 
لإنق���اذ تجمع���ات �لنقو����ض و�لر�س���وم �ل�س���خرية بحمايته���ا من 
�لتخري���ب، و�لعمل على �إنجاز مو�س���وعة تف�س���يلية لها تت�س���من 
تحديد مو�قعها، وت�سنيف مو�سوعاتها، وتحليل مد�ر�سها �لفنية 
�لت�س���كيلية، عل���ى �أن يتولى �لمهمة  فريق علم���ي من �لجغر�فيين 

و�لآثاريين و�لفنانين �لت�سكيليين. 

آفاق السياحة الثقافية في المملكة العربية السعودية: النقوش والرسوم الصخرية أنموذًجا
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 �حتف���ى مركز حمد �لجا�س���ر �لثقافي بكت���اب »على خطى 
�لمتنب���ي« ف���ي ن���دوة تح���دث فيه���ا �لأ�س���تاذ �لدكت���ور محمد 
�لهدل���ق حيث �س���ارك بورقة نقدي���ة للكتاب و�لرحلة م�س���يًد� 
بالجه���ود �لجب���ارة �لتي بذله���ا موؤلف �لكت���اب د. عبد�لعزيز 
�لمان���ع متحدًيا كل �ل�س���عاب، و��س���تعر�ض �لبد�ي���ات �لأولى 
للرحلة و�ل�س���عوبات �لت���ي و�جهته �أثناء �قتف���اء �أثر �لرحلة، 
متحدًث���ا ع���ن �لمتنبي وتاأثير �س���اعريته ف���ي د. �لمانع، و�أد�ر 
�لندوة �سعادة �لدكتور عبد�لعزيز �لخر��سي مدير عام مركز 
م نبذة موج���زة عن �لكتاب  حمد �لجا�س���ر �لثقافي �ل���ذي قدَّ
ا �لرحلة ب�)فيديو( لخارطة جوية مرفقة  و�لم�سروع م�ستعر�سً
بالكت���اب، كم���ا ��س���تعر�ض تكري���م �لمنظمة �لعربي���ة للثقافة 
و�لتربي���ة و�لعلوم )�لألك�س���و( �لدكت���ور عبد�لعزيز �لمانع في 

جامعة �لدول �لعربية بم�سر. 

�فتت���ح �لدكت���ور محم���د �لهدل���ق م�س���اركته بالحدي���ث عن 
�لبد�ي���ات �لأولى لفكرة �قتف���اء د. عبد�لعزي���ز �لمانع خطى 
رحل���ة �أبي �لطيب �لمتنبي �لتي ب���د�أت بعد زيارتهم عدًد� من 
�لمعال���م �لأثرية ف���ي ُدوَمة �لجندل من بينها ح�س���ن �لأُكيدر 
وم�س���جد عمر ب���ن �لخط���اب، و�لبئ���ر �لعادي���ة �لمنحوتة في 
�ل�س���خر �لتي كان ي�س���رب منها �أه���ل دومة �لجن���دل قديًما، 
حي���ث ��س���طحبهم �لدكت���ور زياد �ل�س���ديري في زي���ارة عدد 
 م���ن �لم���ز�رع �لنموذجي���ة �لو�قعة في �س���هل منب�س���ط يدعى  
) ُب�سيطة(، و�أثناء �لتجو�ل في ذلك �ل�سهل ذكر �لدكتور زياٌد 
�أن هذه �لأر�ض �لخ�س���بة هي �لتي ذكرها �أبو �لطيب �لمتنبي 

في �أبيات له نظمها �أثناء هروبه من 
م�سر �إلى �لعر�ق.

و�أكد �أنَّ تتبع �س���يِر رحلة �لمتنبي 
يتطلب جهوًد� م�سنية لكنها لم تثِن 
د. �لمانع، كما �أن خطَّ �سير �لرحلة 
م�س���ر،  ه���ي:  دول  بخم����ض  يم���ر 
و�ل�س���عودية  و�س���وريا،  و�لأردن، 
�سا�س���عة  وب�س���حارى  و�لع���ر�ق، 
وموح�س���ة، و معظ���م �لط���رِق �لت���ي 

�سلكها �أبو �لطيب غيُر معبدة،  
و�أ�س���ار �إل���ى �أنَّ �لدكت���ور �لمان���ع 

قد ف�س���ل �لق���وَل عن رحالته �لخم�ض )بل �ل�س���بع( �لتي قام 
به���ا من �أجل تتبع خط �س���ير �لرحلة، ول تكتمل �ل�س���ورة عن 
�لجهد �لعظيم �لذي قام به بدون �لطالع على تفا�س���يل تلك 
�لرح���الت، وقد حر�ض �لدكتور �لمانع عل���ى �قتناء �لخر�ئط 
�لر�س���مية لالأماكن �لتي مرَّ بها �لمتنبي ف���ي �لدول �لخم�ض، 
كما بحث عن منازل كافور في �لف�سطاط، وعن �لمكان �لذي 
َيُظنُّ �أنه كان ي�سم منزل �أبي �لطيب �لمتنبي، ثم بد�أ في تتبع 
خط �س���ير �لرحلة مبتدًئا من �لف�س���طاط �إلى بلبي�ض، و�س���رح 

لماذ� �ختار �لمتنبي بلبي�ض من دون غيرها.

ث���م �ألقى نظ���رة �س���ريعة على �لخريط���ة �لمرفق���ة للكتاب 
و�لمو�س���ح عليها �لأماكن �لتي مرَّ به���ا؛ فنجد بلبي�َض، وو�دي 
�س���در، ونجع �لطير، و�لثمد، ور�أ�ض �لنقب، و�لنقع، وغرندل، 

وتربان،وجب���ل �إرم، وكبد �لوهاد، ور�أ�ض �ل�س���و�ن، و�لكفاف 
)�لفك���وك(، و�لبوي���رة، وو�دي �لغ�س���ا، وجو����ض، وب�س���يطة، 
و�لجر�وي، و�لأ�س���ارع، وُدومة �لجندل، و�ل�سغور، و�لجميعي، 

نا، ثم �لكوفة. َهيمة، و�لدَّ يت، و �أعُك�ض، و�لرُّ و�لَبرِّ

 مو�س���ًحا �أن �لمان���ع �عتمد ف���ي تحديد �لمو��س���ع �لو�ردة 
ف���ي �لق�س���يدة  �أق���و�َل �لجغر�فيين �لعرب �لقدم���اء، و�أقو�َل 
�لبلد�نيي���ن �لمعا�س���رين �أمثال �ل�س���يخ حمد �لجا�س���ر رحمه 

�هلل.

ثم �ختت���م ورقته بالحديث ع���ن �لمتنبي وتاأثير �س���اعريته 
ف���ي �لدكت���ور عبد�لعزي���ز �لمان���ع، وُف�ت���ح �لمجال لالأ�س���ئلة 

و�لم�ساركات �لتي تف�سل بالرد عليها. 

��س���تعر�ض ف�سيلة �لدكتور عبد�لرحمن �لرحمة مالمح من 
�ل�سيرة �لذ�تية ل�سماحة �ل�سيخ عبد�لعزيز بن باز رحمه �هلل، 
و�فتتحها بتعريف قدمه �سماحته لنف�سه، وفيه نبذة عن ولدته 
ث  وطلبه �لعلم و�سيوخه و�أعماله وموؤلفاته وغير ذلك. ثم تحدَّ
عن �أبرز �سماته في �لجو�نب �لجتماعية و�سماحته و�سفاعاته 

وكرمه �لفيا�ض، على �لرغم من قلة ذ�ت يده. 

ج���اء ذلك خ���الل محا�س���رة قدمه���ا �لدكت���ور �لرحمة في 
مجل����ض حم���د �لجا�س���ر بعن���و�ن: جو�ن���ب خفية من �ل�س���يرة 
�لبازي���ة، و�أد�ره���ا د. �أحمد �لخلي���ف، يوم �ل�س���بت 21 رجب 

1439ه�، �لو�قع في 7 ني�سان )�أبريل( 2018م. 

وذكر �لمحا�سر ما ��ست�س���رف به �لملك عبد �لعزيز رحمه 
�هلل عن �ل�س���يخ �بن باز في بد�ية حياته، و�أنه �سيكون �سر�ًجا 
مني���ًر� له���ذه �لأم���ة، وتحدث ع���ن �لعالقة �لمتين���ة و�لر�بطة 
�لوثيقة �لتي تجمع بين عالمة �لجزيرة �ل�س���يخ حمد �لجا�سر 
و�سماحته، وبد�ية �لمعرفة وعظيم �لمحبة بينهما. و��ستعر�ض 
ن�س���اأة �ل�س���يخ �بن باز �لأولى في �لريا�ض وطلب���ه �لعلم فيها، 

ومدى تاأثير و�لدته فيه. 

كم���ا رك���ز على ذكر م�س���ايخه ومن ز�مله م���ن طالب �لعلم 
َل���م، وقدومه �إليها،  �آن���ذ�ك، وحياته �لعلمي���ة و�لعملية في �لدِّ

وبع�ض م�س���اهماته �لعامة و�لخا�س���ة، 
�لمد�ر����ض  فت���ح  ف���ي  و�لم�س���اعدة 
�تخ���اذ  ف���ي  و�لم�س���اركة  �لنظامي���ة، 
�أعمال���ه  كذل���ك  ���ن  وبيَّ �لق���ر�ر�ت،  
�لق�سائية و�لجتماعية وبناءه للجامع 
�لكبي���ر ف���ي تل���ك �لمنطق���ة، ورحي���ل 
�ل�سيخ عن �لدلم وحزن �لأهالي عليه، 
وذكر بع�ض �لمو�قف �لتي تدل على ما 
يكّنه �سكانها لل�سيخ �بن باز من محبة 

وتقدير.

���ا  كما بي���ن �لمحا�س���ر مكانة �لريا����ض �لعلمية، وخ�سو�سً
�فتت���اح �لمعه���د �لعلمي فيها �س���نة 1370ه��، وذك���ر عدًد� من 
علماء �لعالم �لإ�س���المي �لذي���ن ز�رو� �لريا����ض و�لتقو� فيها 
�ل�س���يخ ، م�س���يًر� �إل���ى تعيين �ل�س���يخ نائًب���ا لرئي����ض �لجامعة 
�لإ�س���المية بالمدين���ة �لمن���ورة، ث���م رئي�ًس���ا لها، وذك���ر نبذة 
م���ن �أعماله وجو�ن���ب تميزه ف���ي �إد�رتها ولطائ���ف من كرمه 
وم�ساهماته في حلول م�سكالت �لطالب و�سفاعاته في ذلك. 

ز �لمحا�س���ر على �لجو�نب �لخفية من حياة �ل�س���يخ  ث���م ركَّ
�لخا�س���ة بتفا�سيل دقيقة عن عبادته وكرمه ورقة قلبه وزهده 

وتو��س���عه وحلمه وعفوه عن �لنا����ض، وغير ذلك من �لمو�قف 
�لكريمة و�لخ�س���ال �لحميدة �لتي زخرت بها �س���يرة �ل�س���يخ 
�لعط���رة، م�س���يًر� �إل���ى جمل���ة م���ن �لق�س����ض �لمكذوبة على 
�س���ماحته ورو�جها بين عامة �لنا�ض، و�أنها مختَلقة ل �أ�س���ا�ض 

لها من �ل�سحة. 

وخت���م �لمحا�س���ر محا�س���رته بذكر �س���فة هي �أب���رز تلك 
�ل�سفات �لحميدة في �ل�سيخ رحمه �هلل، وهي �سفة �لعفو عن 
�لنا�ض وت�س���دقه بعر�س���ه للم�سلمين وعدم م�س���اءلة �أحد في 
ذلك، تارًكا �لأمر هلل، ثم ُفتح �لمجال للمد�خالت �لتي �أْثرت 

ل �لمحا�سر بالرد عليها. �لمحا�سرة و�لأ�سئلة �لتي تف�سّ

جوانب خفية من السيرة البازية 

كتاب الدكتور عبد العزيز المانع »على خطى المتنبي«: من الفكرة إلى اإلنجاز
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العدد الثالث والع�رشون

�فتتح ف�س���يلة �لدكتور نا�سر بن عبد�لرحمن �لخنين 
محا�س���رته في مجل�ض حمد �لجا�سر بتعريف �لغيث وذكر 
منافعه لالأر�ض و�لإن�س���ان و�سرد �إح�س���اء�ت لالآيات �لتي 
ُذك���ر فيها �لغيث في مو�طن مختلفة في �لقر�آن مع دلئلها 
وه���ي 68 �آي���ة وجاءت معظمه���ا في ربط �لآي���ات باهلل جل 
وعال وقوته، وقف عند �آيتين منها �لأولى في �سورة لقمان: 
ُل �ْلَغْي���َث َوَيْعَلُم َما ِفي  ���اَعِة َوُيَن���زِّ َ ِعن���َدُه ِعْلُم �ل�سَّ )�إِنَّ �هللَّ
اَذ� َتْك�ِس���ُب َغًد� َوَما َتْدِري َنْف�ٌض  �ْلأَْرَح���ام َوَما َتْدِري َنْف�ٌض مَّ
َ َعِليٌم َخِبير( وجاءت �لآية �لثانية  ِباأَيِّ �أَْر�ٍض َتُم���وُت �إِنَّ �هللَّ
ُف  َ ُيْزِجي �َس���َحاًبا ُثمَّ ُيوؤَلِّ في �س���ورة �لن���ور )�أََلْم َت���َر �أَنَّ �هللَّ
ُل  َبْيَن���ُه ُثمَّ َيْجَعُلُه ُرَكاًما َفَتَرى �ْلَوْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخاَلِلِه َوُيَنزِّ
���يُب ِبِه َمن َي�َساُء  ���َماِء ِمن ِجَباٍل ِفيَها ِمن َبَرٍد َفُي�سِ ِمَن �ل�سَّ
اِر(،  ن َي�َساُء َيَكاُد �َسَنا َبْرِقِه َيْذَهُب ِباْلأَْب�سَ ���ِرُفُه َعن مَّ َوَي�سْ
جاء ذلك في محا�سرة �ألقاها بمجل�ض حمد �لجا�سر ختام 
مو�س���مه �لثقافي في 10 رم�س���ان 1439ه���� �لو�قع في  26 

�أيار )مايو( 2018م و�أد�رها د. عبد�لعزيز �لخر��سي. 

و��ست�س���هد بم���ا قاله �ل�س���يخ 
عبد�لقاهر �لجرجاني في كتابه 
دلئ���ل �لإعجاز �ل���ذي ردَّ �إعجاز 
�لقر�آن �إلى �لنظم لأنه كامٌن في 
�آيات �لذك���ر �لحكيم من فاتحته 
�إن  �آي���ة في���ه، وق���ال  �آخ���ر  �إل���ى 
�لنظم في �للغة »�لتاأليف و�ل�سم 
و�لت�س���اق ومنه نظ���م �لالآلئ في 
�لعقد لياأخذ �سكاًل بديًعا موؤثًر�، 
�لد�ر�س���ين  عن���د  �لنظ���م  و�أم���ا 
و�لم�ستغلين في �لبالغة فهو علٌم 

يبحث في �لبالغة �لق���ر�آن ولطائف �لإعجاز �لقر�آني وهو 
علم يتعلق بلطائف �لأ�سر�ر و�لحكم. 

���ز  وركَّ با�ستفا�س���ة  �لكريمتي���ن  �لآيتي���ن  �س���َرح  ث���م 
عل���ى �لدلئ���ل �لبالغية للغي���ث فيهما  و�لحقائ���ق �لعلمية 

���ا ما ذكره �لمف�ّسرون في معانيه  و�سنن �هلل فيه م�ستعر�سً
وعملي���ة �لتنزيل ومر�حل �لتكوين ولط���ف �هلل وقدرته في 
ه���ذه �لظاه���رة  �لكوني���ة و�لَمْلح���ظ �لَعَقِدي فيه���ا، وُفتح 
�لمج���ال نهاي���ة �لمحا�س���رة للمد�خ���الت و�لأ�س���ئلة �لتي 

تف�سل بالرد عليها. 

مركز حمد الجاسر الثقافي يختتم برنامجه الثقافي عام 1439هـ بمحاضرة عنوانها: 
من بالغة الّنْظم القرآنّي في آيات الغيث

       �أو�س���ح ف�سيلة �ل�سيخ �لدكتور عبد�ل�سالم �ل�سويعر �أنَّ 
� ويتردد فيه كل  �لحديث عن �لفا�س���ل و�لأف�س���ل مهٌم جدًّ
�مرٍئ من باب تطبي���ق �لقاعدة و�لنا�ض فيها درجات، و�أن 
�لعلم���اء عندما تكلم���و� عن قو�عد �لترجي���ح بين �لأحكام 
�لتكليفي���ة ذكرو� قو�عد ُتْرِبي على �لمئة �أورد منها ع�س���ًر� 
خا�س���ة بالترجيح بين �لفا�سل و�لأف�سل وبين �لمندوبات، 
وق���ال �إن م���ن قو�ع���د �لترجيح �أن���ه �إذ� كان هن���اك زمان 
فا�سل فاإن �لأف�سل في �لزمان �لفا�سل ما ورد به �لن�ض ل 
مطلق �لعمل. وقال �إن رم�سان �أف�سل ما يعمل فيه بعد �أد�ء 

�لو�جب )�ل�س���يام( 
ومن���ه  �للي���ل  قي���ام 
�لتر�وي���ح  �س���الة 
ق���ر�ءة  وثانيه���ا 
لزوم  وثالثها  �لقر�آن 
ور�بعه���ا  �لم�س���اجد 
و�أف�سلها  �ل�سدقات 
جاء  �لطعام؛  �إطعام 
ذل���ك في محا�س���رة 
»�لفا�س���ل  بعن���و�ن 
�ألقاها في  و�لأف�س���ل« 
مجل�ض حمد �لجا�س���ر م�س���اء �ل�س���بت 3 رم�س���ان 1439ه� 
�لو�ق���ع في  19 �أي���ار )ماي���و( 2018م و�أد�ره���ا د. محمد 

ار.  �لن�سَّ
      و�أ�سار ف�سيلته �إلى �أنَّ تطبيق قاعدة �لفا�سل و�لأف�سل 
عندما يتز�حم عمالن فيعر�ض على �لمرء �لت�س���اوؤل �أيهما 
�أقّدم و�أولى في �لتف�سيل وفيها ميزتان �أنه يطبقها �لجميع 
ولي�س���ت خا�س���ة من �لقو�ع���د �لفقهي���ة و�لأم���ر �لثاني �أن 
مخالفتها بق�س���د �أو غير ق�س���د ل �إثم فيه لأنها تنازع بين 
فا�سل و�أف�سل ولي�ض بين و�جب ومحّرم وقال �إن �لنا�ض في 
تطبيقها درجات فمنهم من يطبقها ويخطئ فحينئذ ينال 

�أجرين �أجر �إ�سابته للفا�سل و�أجر �جتهاده مع خطئه و�أما 
من يطبق هذه �لقاعدة في�سيب فله ثالثة �أجور فالأول فعله 
�لأف�س���ل ثم له �أجر�ن بعد ذلك �أجر �لجتهاد و�لإ�س���ابة، 
و�أ�سار �إلى �أن �لفقهاء �لمعا�سرين بدوؤو� يتكلمون ويطيلون 
فيها؛  فذكر �آر�ء �لعلماء في تقديم �لفا�سل و�لأف�سل حيث 
ق �لعلم���اء بين �لم�س���نون و�لمندوب وذك���ر ما تعار�ض  ف���رَّ
مت  عن���د �لعلماء من �لمندوب���ات فهناك �س���نن موؤكدة ُقدِّ
عل���ى غيرها من غير �لموؤكدة حي���ث �إن تركها مكروٌه؛ فاإن 
تعار�س���ت �س���نتان و�أر�د �لمرء تقديم �إحد�هما؛ فالأف�سل 
تقديم �لموؤكد عل���ى غيره، وذكر �أمثلة كثيرة منها �لنو�فل 

وغيرها من �ل�سنن في رم�سان. 

       وفي �لم�س���الح قال �إن �لف�س���ل للمتعدي على �لقا�سر 
فالأولى تقديم �لم�سلحة �لعامة وذكر قاعدة »�أن كل �سيء 
يكون له بدل فاإنه يكون فا�س���اًل و�أم���ا ما لي�ض له بدل فاإنه 
يكون �أف�س���ل«، وق���ال �إن �لمندوب �لم�س���تد�م �أف�س���ل من 

�لمندوب �لمبتد�أ. 

       و�ختت���م محا�س���رته بالحدي���ث ع���ن قاع���دة �لأزمن���ة 
�لفا�س���لة �لتي ُتَخ����ضُّ باأعمال تكون فيها �أف�س���ل من هذ� 
�لعم���ل ف���ي غيره���ا وهذه قاع���دة كلّي���ة، ثم ُفت���ح �لمجال 

ل بالرد عليها.  للمد�خالت و�لأ�سئلة �لتي تف�سَّ

فضيلة الدكتور عبدالسالم الشويعر يتحدث عن الفاضل واألفضل 
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من اإلهداءات الواردة إلى دارة العرب

يقول �ل�س���يخ حمد �لجا�س���ر 
م���ن  »خرج���ت  �هلل:  رحم���ه 
�لفن���دق مبك���ًر�، ولعل �أ�س���باب 
ذلك �أنني خ�سيت �أن تكون تلك 
( قد حجزت  �لغرفة �أو )�لِك���نُّ
لغي���ري فيطل���ب مني �س���احب 
�لفن���دق �لخروج منه���ا قبل �أن 
�أق�س���ي �أرب���ي م���ن لن���دن، وما 
ل���ي فيها م���ن �أرب �س���وى زيارة 
بع�ض �لمكتبات؛  لهذ� كان �أول 
ما ق�س���دت فيها )�لمتح���ف �لبريطاني( �لذي و�س���لت �إليه 
�ل�ساعة �لثامنة و�لن�سف، وكان ل يفتح �إل بعد تمام �ل�ساعة 
�لعا�س���رة، ولما دخلت بابه �لخارجي محاوًل �أن �أجل�ض د�خل 
�لأروقة �تق���اًء للمطر حتى يفتح منعن���ي �لحاجب، فخرجت 

و�أم�سيت �لوقت متجوًل في �ل�سارع. 
لقد عرفت عن هذ� �لرجل �أنه �إنجليزي من قرية قريبة من 
)مان�س�س���تر( وهو يدعى �لدكتور )مارتي���ن لينجز( ويعرف 
بهذ� �ل�س���م، وهو ي�س���غل وظيفة م�س���اعد حافظ في �لق�سم 
�ل�سرقي من مكتبة �لمتحف �لبريطاني، وقد �أ�سلم وحج عام 
1948، و�أقام في م�س���ر من �س���نة 1939 �إلى �س���نة 19٥2م، 
و��س���تغل فيها ف���ي �لتدري�ض في كلي���ة �لآد�ب ف���ي �لجامعة، 
و�أّلف موؤلفات في �لت�س���وف  - باللغة �لإنجليزية- وهو يتكلم 
�لعربية بطالقة، و�أ�سبح ��س���مه بعدما �أ�سلم )�لحاج �أبوبكر 
�س���ر�ج �لدين( ولكنه ل ُيع���رف في �لمتح���ف �لبريطاني �إل 

با�سم )لينجز( �ل�سم �لإنجليزي �لأول. 

ويق���وم �لآن بتاألي���ف كت���اب ع���ن )�ل�س���يخ �أحم���د �لعل���وي 
�لم�ستغانمي �لجز�ئري( �سين�سر �أول �لعام �لقادم 1961م«.

ح�ل الكتب:

يق���ول �ل�س���يخ رحمه �هلل: »طالع���ت بع�ض �لكت���ب �لخطية 
�لن���ادرة، مثل كتاب )�لأمكنة و�لمي���اه و�لجبال و�لآثار( لأبي 
�لفتح ن�سر �لإ�سكندري، وهو من م�سادر ياقوت في )معجم 
�لبل���د�ن( و)دي���و�ن �لج���ر�ح بن �س���اجر(، وهو �س���اعر من 
جاز�ن، كتب عنه �س���ديقي �لأ�س���تاذ �ل�س���اعر �لموؤرخ محمد 
�بن �أحمد �لعقيلي،  و)ديو�ن �بن �لمقرب �لإح�س���ائي( وغير 

ذلك من �لكتب«. 
من اأخطاء الم�ست�سرقين: 

يقول �ل�س���يخ رحم���ه �هلل: »ومما لحظت �أثن���اء مطالعتي: 
�أن بع�ض �لمعنيين ب�س���وؤون �لمخطوطات �لعربية، في �لبالد 
�لعربي���ة، ق���د يعتم���دون ما يكتب���ه �لم�ست�س���رقون ع���ن تلك 
�لمخطوطات ولو كان خطاأ ول يت�س���ع �لمقام لإير�د �أكثر من 

مثالين على ذلك: 
)1( في فهر�ض د�ر �لكتب �لم�سرية ن�سب كتاب )تاريخ �بن 
�لمجاور( �إلى �بن �لمجاور �لدم�س���قي �لمتوفي �سنة 690ه�؛ 
�عتماًد� على ما ج���اء في فهر�ض مكتبة �لمتحف �لبريطاني، 
ولأن ن�س���خة �لمتح���ف -وه���ي �أح���دث خًط���ا من ن�س���خة د�ر 
 �لكتب �لم�س���ورة من �إ�سطنبول- ُكتب في طرتها �أنها تاأليف 
�بن �لمجاور �ل�س���يباني، ونقل �لنا�سخ ترجمة هذ� من كتاب 
�لعب���ر للذهبي، م���ع �أن موؤلف )تاريخ �ب���ن �لمجاور( عجمي 

ني�س���ابوري قدم من �لهند �إلى جدة �س���نة 618ه�،  وقد �أ�سار 
�لأمير جعفر �لح�سني في �أحد �أعد�د مجلة )�لمجمع �لعلمي 
�لعربي( �إلى خطاأ ن�سبة هذ� �لكتاب لبن �لمجاور �لدم�سقي 
�ل�س���يباني، وكنت قد �أ�سرت �إلى ذلك في �أحد �أعد�د جريدة 
)�لب���الد �ل�س���عودية( قبل �أن ين�س���ر �لكتاب، وقبل �أن ين�س���ر 

�لأمير �لح�سني مقالة عنه في مجلة �لمجمع. 
)2( في فهر�ض ق�سم �لتاريخ من كتب معهد �لمخطوطات 
ف���ي �لجامعة �لعربية �س���مي كتاب )�لن�س���ب �لكبير ( با�س���م 
)جمهرة �لن�سب( وكذ� في فهر�ض مكتبة �لمتحف �لبريطاني، 
وهم���ا كتابان متغاير�ن، يعرف هذ� من يطالع �لكتابين، وقد 

كتبت بحًثا عن �لكتابين ن�سر في مجلة �لعرب«. 
الع�دة اإلى الفندق: 

يقول �ل�س���يخ رحمه �هلل: »�طماأنت �لنف�ض بعد �أن �أم�سيت 
برهة من �لزمن في مكتبة �لمتحف، وبعد �أن علمت باأن فنادق 
كثي���رة بق���رب �لمتحف فيها �أماك���ن خالية لل�س���كن، ولكنني 
وجدت �س���احبه يقابلني بكثير من �لب�سا�سة، وي�سير باأنه كلم 
�لدكت���ور حامد ح�س���ن، و�أن �لدكتور �سيت�س���ل بي، فاأظهرت 
عدم �هتمامي بالأمر، و��ستو�س���حت منه عما �إذ� كان �سيجد 
ل���ي غرفة خيًر� م���ن �لتي �أنا فيها، فاأبدى ��س���تعد�ده، وفعاًل 

�أخذ بيدي �إلى غرفة و��سعة، في مكان منا�سب«. 

* رحالت حمد �لجا�سر )1(، �ض222-219.

من رحالت حمد الجاسر  بحًثا عن التراث مشهٌد في المتحف البريطانّي* 
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تقديًرا لجهوده العلمية

 

د. عبدالعزيز الخراشي

  

سمّو أمير منطقة الرياض يسّلم 
أ. د. محمد بن عبدالرحمن الهدلق 

جائزةجامعة الملك سعود للتمّيز العلمي

 

من أخبار الرواد

     ت�سلَّم �سعادة �أ.د. محمد بن عبد�لرحمن �لهدلق 
�أ�س���تاذ �لأدب و�لنقد بق�س���م �للغة �لعربية و�آد�بها 
ف���ي جامعة �لمل���ك �س���عود، ع�س���و مجل����ض �أمناء 
موؤ�س�س���ة حم���د �لجا�س���ر �لثقافية، جائ���زَة �لملك 
�سعود للتميز �لعلمي في دورتها �ل�سابعة �لتي رعاها 
 �س���احب �ل�س���مو �لملك���ي �لأمير في�س���ل ب���ن بندر
�ب���ن عبد�لعزيز �أمير منطقة �لريا�ض يوم �لأربعاء 
16 �س���عبان 1439ه���� �لو�ق���ع ف���ي 2 �أي���ار )مايو( 
2018م؛ حيث �أُقيم حفل �لتكريم في قاعة �ل�س���يخ 

حمد �لجا�سر بجامعة �لملك �سعود. 

       �سّلمت جامعة حائل درًعا تكريمًيا ل�سعادة �لدكتور 
عبد�لرحمن �ل�س���بيلي ع�س���و مجل�ض �أمناء موؤ�س�س���ة 
حم���د �لجا�س���ر �لثقافي���ة تقدي���ًر� لجه���وده �لعلمي���ة 

وم�سيرته �لإعالمية �لحافلة بالعطاء و�لإنجاز. 
      ج���اء ذل���ك عق���ب محا�س���رة قدمها �س���عادته  في 
جامع���ة حائل ي���وم �لثنين 7 �س���عبان  1439ه� �لو�قع 
ف���ي 23 ني�س���ان )�أبري���ل( 2018م ع���ن �لم�ست�س���رق 
�لنم�ساوي محمد �أ�سد موؤ�س�ض �لعالقات �لحديثة بين 

�لم�سلمين و�لغرب. 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )األلكسو(
 تكّرم أ. د. عبدالعزيز المانع 
شخصية العام التراثية 2018م

مت �لمنظمة �لعربية للتربية         بمنا�سبة يوم �لمخطوط �لعربي كرَّ

و�لثقافة و�لعلوم �س���عادة �لأ�س���تاذ �لدكتور عبد�لعزيز �لمانع ع�سو 

مجل�ض �أمناء موؤ�س�س���ة حمد �لجا�س���ر �لثقافية باختياره �سخ�س���ية 

�لعام �لتر�ثية 2018م ، و�س���ط ح�سور �أع�ساء �لمنظمة في جامعة 

�لدول �لعربية.

       �لجدير بالذكر �أنه قد �س���بق �لتكريَم عقُد ندوة علمية �حتفاًء 

بكتابه �لباذخ "على خطى �لمتنبي" في معهد �لمخطوطات �لعربية 

بالقاهرة، �سارك فيها نخبٌة من �لعلماء �لعرب. 

أ. القشعمي يعرض في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
 كتاب »مذكرات وذكريات من حياتي« لألديب عبدالكريم الجهيمان

       ف���ي �إط���ار �لفعالي���ات �لثقافية �لتي 
عبد�لعزي���ز  �لمل���ك  مكتب���ة  تنظمه���ا 
محم���د  �لأ�س���تاذ  ق������ّدم   �لع����ام���ة 
�بن عبد�لرز�ق �لق�سعمي م�ساء �لثنين 
���ا لكتاب:  23 ذي �لحجة 1439ه� عر�سً
»مذكر�ت وذكريات من حياتي« لالأديب 
في���ه  ناق����ض  �لجهيم���ان،   عبد�لكري���م 
م���ا ت�س���منه م���ن �س���فحات ع���ن حياة 

�ل�سخ�سية، وم�سيرته  �لموؤلف، وتجاربه 
في طلب �لعلم. 

       جدي���ر بالذك���ر �أّن �لأ�س���تاذ محم���د 
�لق�سعمي قد �أهدى مكتبته �لخا�سة �لتي 
�أربت على )٥000( عن���و�ن �إلى مكتبتي 
�لجمعية �لخيرية �ل�سالحية في عنيزة: 

مكتب���ة مركز �لمربي �س���الح بن �س���الح 
�لجتماعي، ومكتب���ة مركز �لأميرة نورة 

بنت عبد�لرحمن �لفي�سل �لجتماعي.
ول ي�سع �لو�س���ط �لثقافّي بهذه �لمنا�سبة 
�إل �أن ي�س���كر لأب���ي يع���رب ه���ذه �لبادرة 

�لكريمة.

 ديوانية آل رفيق الثقافية تكّرم 
د. عائض الردادي 

م���ت ديو�ني���ة  �آل رفي���ق �لثقافي���ة درًع���ا         قدَّ
تكريمي���ًا ل�س���عادة �لدكت���ور عائ�ض �ل���رد�دي، 
ع�س���و مجل����ض �أمن���اء موؤ�س�س���ة حمد �لجا�س���ر 
مة من  �لثقافية، �س���من �س���ت �سخ�س���يات مكرَّ
�أبن���اء )طيبة( تقديًر� ل���دوره في خدمة �لوطن 
و�إ�سهامه في مجالت �لإعالم و�لثقافة و�لأدب. 

»ثلوثّية« المشّوح تفتتح موسمها 
الثقافّي بتكريم أ.د. أسعد عبده

       ��ستهّلت »ثلوثّية« �لم�سّوح مو�سمها �لثقافّي م�ساء 
�لثالث���اء 24 ذي �لحجة 1439ه� بتكريم �أ.د.�أ�س���عد 
�س���ليمان عب���ده �أ�س���تاذ �لجغر�في���ا بجامع���ة �لملك 
�سعود، ع�سو مجل�ض �ل�س���ورى �سابًقا، وع�سو مجل�ض 

�أمناء موؤ�س�سة حمد �لجا�سر �لثقافية.
       نبارك جميًعا له هذ� �لتكريم و�لحتفاء؛ ر�جين 

له مزيًد� من �لتميز و�لألق.


