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 املقدمة 
 رسول اهلل وآله وصحبه، وبعد:احلمد هلل والصالة والسالم على  

ربطتين بعالمة اجلزيرة العربية عالقة مودة وثقافة، نهلت بسببها  

كثريًا من علمه )مساعًا وقراءة( ولذا كنت أحتفظ بكل ما أطلع عليه 

مما نشرته اجملالت والصحف، مما هو له أو عنه، وقد ضّمت مكتبيت 

مقابالت أجريت معه، ملفات كثرية فيها مقاالته ومراجعاته للكتب، و

 وما اطلعت عليه مما رثي به.

كتبت فـي كتابي "من مدرسة الصحراء.. خطوات وحمطات" و

صليت حبمد اجلاسر "بأن ــ وهو شيء من سريتي اإلعالمية والثقافية ــ 

أن تستوعبها صفحات هنا، ولكن ال ميكن أن أكتب شيئًا من أوسع 

أستاذًا له فضل فـي تكويين، وسأكتب من سريتي الثقافية وأجتاوز 

وهاهو  (1)ي األجل"ـعنه ــ إن شاء اهلل ـــ إصدارًا مستقاًل إن فسح اهلل ف

احلاكي"  كتاب السنني  صدى  اجلاسر..  يرتكز على العالقة  "محد 

الثنائية اليت ربطتين به، وميكن تصنيفه كتاب سرية وذكريات 

معها مضموناً أنها عن هو موضوعات متفرقات شكاًل، وجيومدونات، و

وما تالها من جهد محد اجلاسر، فهي ذكريات سنني ماضيات معه، 

جلمع سريته )من سوانح الذكريات(، وقصة استمرار جملة العرب، ثم 

 
 .200م، وما ذكر ص 2020هـ، 1442أصدر عام  (1)
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 جهود حمبيه فـي إنشاء مؤسسة محد اجلاسر لتخليد ذكره، وتال ذلك

 .يةصدى لسنني ماض عنه، هارسائل منه، ولقاءات معه، ومقاالت كتبت

 شيء عن مصاحبة محد اجلاسر قراءًة السنني ذكريات فـي

تاريخ ملا فيه بسواحنه، و ما جرى من اهتمام الكتاب  يـوفوجمالسة، 

بذله حمبوه من جهود الستمرار جملة العرب، وما حرصوا عليه من إجياد 

مشروع لتخليد ذكره، حتى تأسست مؤسسة محد اجلاسر اخلريية 

 )الثقافية(.

الرسائل منه، أما اللقاءان: ما وجدته من حرصت على تصوير  

إذاعة الرياض  فـيالصوتي واملكتوب اللذان أجريتهما معه فاألول مقابلة 

جملة األدب اإلسالمي بطلب من  فـيم والثاني نشر 1977هـ/ 1397عام 

د فيهما أن القارئ جيد فيهما رأي مح هـ ومن أهم ما1421اجمللة عام 

 املوضوعات املختلفة اليت ُسئل عنها. فـياجلاسر 

حياته أو إثر وفاته،  فـياليت كتبتها املقاالت  وتضمن الكتاب 

 شيئًا فيها.أو أضيف  ووثقتها دون أن أعدلوقد رتبتها تارخييًا، 

مركز محد اجلاسر  فـيوعندما أسندت إلي اللجنة العلمية  

تاريخ    فـي قاالت محد اجلاسر  "حبوث وم اإلشراف على كتاب  فـيالثقا
دوَّنت فيها جهوده فـي خدمة تاريخ املدينة صّدرته مبقدمة  املدينة املنورة" 

لدت احملاضرتان اللتان أوهلما عن جهوده ُوالكتاب ، ومن هذا املنورة
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مركز محد اجلاسر  فـيتاريخ املدينة إثر صدور الكتاب، وألقيت  فـي

وحظيت بتعليقات ومداخالت من احلاضرين، بدعوة منه،  فـيالثقا

تسجيل احملاضرة على موقع املركز، أما احملاضرة الثانية  فـيموجودة 

فكانت بطلب من مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة وقد فضلت أن 

تكون حملات عامة عن عنايته أيضاً بتاريخ املدينة، وهي األخرى منشورة 

 ع ما تالها من تعقيبات.صوتًا وصورة على موقع املركز م

كتاب هو مّل شتاتها لتكون بني  فـي هذه املادة اهلدف من مجع 

 تبت عنه.، ووفاء ملن ُكيدي القراء والباحثني

للدكتور الفاضل حممد بن عبد الرمحن  اخلتام الشكر فـيو 

الربيِّع عضو جممع اللغة العربية يف القاهرة الذي قرأ مسودة الكتاب 

كذلك وأبدى ملحوظات علمية أفدت منها، فجزاه اهلل خريا، والشكر 

ــ حفظها اهلل ــ اليت آزرتين بصف الكتاب آليًا واملراجعة  عبري البنيت

 إلجناز هذا الكتاب. للطباعة، وكان جهدها عونًا لي

 

 الرَّدَّاديعائض 

 الرياض

 هـ25/8/1442

 م7/4/2021
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 نبذة عن محد اجلاسر بقلمه 
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 السنني   ذكريات 
 (1)كتابي "من مدرسة الصحراء.. خطوات وحمطات" فـيأشرت  

مدرسة الصحراء األهلية،  فـياملرحلة االبتدائية  فـيأنين كنت طالبًا 

وأن من الذكريات اليت ال هـ، 1380حوالي ف( َرَصْناملسيجيد )امُل فـي

ويسأل عن  ،راكبًا مجاًل (2)ةاَحأنساها، عندما جاء رجل من جهة الَق

موضع مسجد أثري يسمى مسجد امُلْنَصَرف أو مسجد الغزالة، وهو 

صلى  أنه تواريخ املدينة املنورةفـي  كتب السرية النبوية و فـيمسجد ورد 

الرجل  وذلك، (3)طريقه إىل غزوة بدر فـيفيه النيب صلى اهلل عليه وسلم 

هو محد اجلاسر وعرفت ذلك ممن ذهب معه دلياًل إىل موضع املسجد 

ذهين االسم من ذلك  فـيعندما سألته فقال : هو محد اجلاسر، فرسخ 

 رحلته على طريق اهلجرة اليت بدأها من مكة فـياحلني وأرجح أنه كان 

 .(4)جملة العرب حتت عنوان "رحلة إىل طيبة" فـيوكتب عنها  املكرمة

كلية  فـيإىل الذاكرة عندما كنت طالبًا محد اجلاسر وعاد  

اللغة العربية حني جرى حوار حول عدد من جملة العرب أحضره زميلي 

 
 فـيم، عن مطابع سفري 2020هـ/1442، صدر عام "شيء من سرية إعالمية وثقافية"هو  (1)

 .23الرياض، وما أشري إليه ص
 .75/ 7واٍد على طريق اهلجرة، انظر عنه البالدي : معجم معامل احلجاز : القاحة (2)
 .443/ 3م، 2002هـ/1442، 1انظر، مثاًل، وفاء الوفا للسمهودي حتقيق د. السامرائي، ط (3)
وما بعده، ونشرت كل  6ج فـيم 1967هـ/ 1386جملة العرب السنة األوىل، عام  فـينشرها  (4)

تاريخ املدينة املنورة" بعناية ومراجعة عائض الردادي  فـيمقاالت كتاب "حبوث و فـياحللقات 

 .فـيم وصدر عن مركز محد اجلاسر الثقا2019/ 1440، 1، ط23ص
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نيا ــْـثالدكتور فيما بعد( ُم)عبد العزيز بن حممد الزير ـــ رمحه اهلل ـــ 

جلة العرب، على حمتوى اجمللة، ومنذ ذلك التاريخ بدأت صليت مب

، لكن الصلة األوثق عندما قرأت أكثر ما وصرت متابعًا ملا تنشره

 يفـالست عشرة سنة األوىل، مستفيدًا منها  فـيأعدادها  فـيه ــْـتنشَر

 القرن احلادي عشر فـيمصادر رساليت للدكتوراه )الشعر احلجازي 

(، مما كتبه محد اجلاسر أو نشره لغريه، وأرشدتين إىل مصادر اهلجري

، ولذا ال أراني بعدت كثرياً عندما َطَرحت علّي خمطوطًاكان أكثرها 

سؤااًل عن عدة أشخاص، عنوانه "ماذا تقول هلؤالء؟"  "البالد" جريدُة

ولكن  ،ومنهم محد اجلاسر فقلت عنه: "هو أستاذ لي، مل أدرس عليه

وقد قرأت  (1)تتلمذت على مؤلفاته، وأخذت منها مامل آخذه عن أستاذ"

الصحف واجملالت مما أمكن  فـيبه وما نشره ُتفيما بعد كل ُك

 الوصول إليه.

بريوت تواصلت معه، ولعل أول مرة قابلته عندما عندما عاد من  

 فـيجاء إىل إذاعة الرياض ــ وأظنه إلجراء مقابلة معه ـــ وسعدت بلقائه 

ثري  مكتيب، وكنت حينها مديرًا للربنامج العام، ودار معه حوار

حبضور بعض الزمالء حول تاريخ العرب وتراثهم، وفيما بعد أجريت معه 

م( 1976هـ )3/9/1397 فـيبرنامج ضيف الليلة  فـيحوارًا ملدة ساعة 

  .(2)هذا الكتاب فـيوقد فرغته كتابيًا وسينشر 
 

، وقد أشرت إىل ذلك 5م( ص1988يوليو9هـ)25/11/1408، 8912صحيفة البالد، العدد (1)

 .200خطوات وحمطات" )سابق(، ص ي كتاب "من مدرسة الصحراء,,ـفيما كتبته عنه ف
 . 56انظر ص/ (2)
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إذاعة  فـيأما برنامج "أمساء من بالدي" الذي أعده وقدمه  

م( ملدة عشر دقائق، وأعد منه 1982هـ )1403عام  فـيالرياض يوميًا 

كتابي "من مدرسة  فـيمفصاًل ( حلقة؛ فقد كتبت عنه 150)

إذاعة الرياض"  فـيالصحراء.. خطوات وحمطات" بعنوان "محد اجلاسر 

(1)وأكتفي مبا ُكتب هناك
 فـيمطواًل مكتوبًا نشر وأجريت معه لقاء   

 . (2)جملة األدب اإلسالمي

ه عند مراجعته لكتاب بعن صليت القوية  ــ رمحه اهللــ وقد عّبر 

حماسن املدينة" للسيد حممد كربيت احلسيين  فـي"اجلواهر الثمينة 

عنه مقالني طويلني جعلتهما فيما بعد تصديرًا  بوكتالذي حققته، 

: وفـي هذين اليومني بارقة أمل للطبعة الثانية من الكتاب، ومما قال: "

ي ـاجلواهر الثمينة فاألستاذ الدكتور عايض الردادي كتاب "قدم لي 

" تأليف: حممد بن عبد اهلل احلسيين امللقب ب)ِكْبِريت( حماسن املدينة

ولعل الدكتور يريد أن يتبعه بغريه، فقد كتب فـي طرته ما يفهم أنه 

 األول من تواريخ املدينة.

لي من  االكتاب، ملا بدداء عند تصفحي هلذا ْعالصَّ ُتْسفََّنـلقد َت

صنيع احملقق، فأدركت أن جهده الذي بذل فـي سبيل حتقيقه حنو 

 مل يذهب سدى، بل أمثر مثرة نافعة. عشر سنوات

 
 من الكتاب املشار إليه )سابق(. 97ــ  94انظر الصفحات من  (1)
 .من هذا الكتاب 79سيأتي منشورًا ص/  (2)
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بعض مباحث الكتاب، بعد قراءة مقدمة  ثم بعد ذلك تتبعُت

بأن بني أبنائنا من ُيؤمل  احملقق، فازداد اطمئناني، حبيث استبشرُت

لنسبة للحفاظ على ثقافتنا، حفاظًا منبعثًا عن رغبة فـيه اخلري كله، با

صادقة، ونية صاحلة، وأمانة تامة، مع البعد عن التأثر بأية رغبة أو 

 عاطفة.

 هذا ما أدركته من خالل ما اتضح لي من عمل الدكتور عائض.

وتلك صفات بارزة جتلت من خالل معرفيت القوية، وصليت 

لكتابه الذي أراه فردًا فـي موضوعه، وهو الطويلة به، بعد مطالعيت 

" الذي نشر فـي الشعر احلجازي فـي القرن احلادي عشر اهلجريكتاب "

م( وهي الدراسة 1984هـ)1404( سنة 1038جملدين صفحاتهما )

مرتبة الشرف األوىل، من  معالواسعة اليت نال بها درجة الدكتوراه 

سعود اإلسالمية سنة  كلية اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بن

 .(1)"هـ1403

كان حريصًا على صدور كتاب اجلواهر الثمينة، وقد ذكرت 

قائاًل  له أنه هو أول من عرفين بأهمية هذا الكتاب حني كتب عنه

وصف  فـيوهو كتاب أدب ال كتاب تاريخ إال أنه حيوي فوائد مجة "

 فـيوكان من حني إىل آخر يسألين عن عملي ( 2)"بعض مواضع املدينة

 
تصديرًا للطبعة الثانية  ام، ثم نشر1998هـ، 1419ُنشر املقاالن أصاًل فـي جريدة الرياض عام  (1)

 م، وما ذكر فـي2013هـ، 1435الصادر عن نادي الرياض األدبي  ،الثمينةواهر من كتاب اجل

 )ل( و )م( حيث إن التصدير باحلروف وليس باألرقام. صفحيت
 فـي مقدمته لكتاب "املغامن املطابة فـي معامل طابة" للفريوزآبادي/ك. (2)
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هـ أخربني أن الكتاب الذي أعمل 1417منتصف عام  فـيو ،الكتاب

على حتقيقه قد صدر بتحقيق األخ أمحد بن سعيد بن ِسِلم، فحصلت 

وعندما تصفحته  ،هـ من د. عبد اهلل عسيالن1418على نسخة منه عام 

كريم أقّل من أن يصل إىل وجدت أن اجلهد العلمي الذي بذله احملقق ال

كلمة حتقيق اليت طبعت على الغالف،  فـيالنقد، وأن هناك جتوزًا 

لكن د. عبد اهلل عسيالن أحلّ علي بضرورة اإلشارة إليه ما دام قد صدر 

لت بهذه املشورة فيما كتبته مع قبل صدور النسخة اليت حققتها، وقد

أبديت عدة ملحوظات وبعنوان "النسخة املطبوعة من اجلواهر الثمينة" 

، مع نسخة 15نسخ، وقد حققته على  3على أضعف  همن أهمها اعتماد

، وال أخفي أني سعدت مبا كتبه (1)العودة لكل مصدر نقل منه املؤلف

طبوعة ملعرفيت أنه عنه محد اجلاسر، وكنت متخوفًا عندما أعطيته امل

يتجنب  كان النقد العلمي، وخباصة للقريبني منه، ولذا فـيال جيامل 

 .الكتابة عن كتب أصدقائه إبقاء على أواصر الصداقة

ته صباح كل مخيس، لكين ّيِوَحقّل أن أختلف عن حضور َض

ملحق خارج  فـيمكتبته الواقعة  فـيكنت أحضر مبكرًا، وأجده 

م بنى للمكتبة مبنى ثراءة الصحف كلها، البيت، وقد فرغ من ق

محد اجلاسر،  ةمالصقًا للبيت، وكان ميزح ويقول: هذا مبنى مكتب

يريد حفيده محد بن معن اجلاسر، وبالفعل مل تنتقل املكتبة إىل املقر 

 
لصادرة عن نادي م ا2013هـ/ 1435، 2اجلواهر الثمينة فـي حماسن املدينة، بتحقيقي، ط (1)

 .85، صالرياض األدبي
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جامعة  فـياجلديد إال بعد وفاته، ومنها انتقلت إىل مكتبة امللك سلمان 

،وقد أحسنت فيما فعلت، (1)جلامعةإىل احيث أهدتها عائلته  امللك سعود

إىل حوالي الساعة التاسعة ينتقل  فـيكان لتبقى عطاء ممتدًا له، و

 رواد الضحوية، ومل يكونوا كثريين آنذاك، اجمللس الصغري الستقبال

عبد العزيز بن أ. مداومني على احلضور، وأذكر منهم  والكنهم كان

عبد اهلل السامل )األمني العام جمللس الوزراء( ود. عبد العزيز اخلويطر 

د اهلل العثيمني وأ. حممد اخليال ــمان، ود. عبــوأ. عبد الكريم اجلهي

 د اهلل بن عبد العزيز اهلدلق، وقد يكون غاب عن الذاكرةــعب وأ.

انتقل إىل اجمللس الكبري الذي تعقد فيه  غريهم، فلما كثرت األعداد

جلسات "جملس محد اجلاسر" اآلن، ومل يكن أكثرهم دائم احلضور، 

 فمنهم من يأتي زائرًا أو مسّلمًا أو سائاًل.

عندما يثار حوار حول موضوع يطلب مين أحيانًا إحضار كتاب 

هوامشه،  فـير مبا عليه من تعليقات بَهمن املكتبة فإذا أحضرته ُأ

أذكر أنه طلب مرة إحضار كتاب اإلكليل للهمداني حني جرى نقاش 

إحدى اجللسات حول موضوع فيه، وعندما أحضرته رأيت تعليقات  فـي

تصويره فأذن فصورت  فـيأكثر الصفحات فاستأذنته  فـية له يسنف

 فـيكرمة وهما تاريخ مكة امل فـيكتابًا آخر صورت اجلزء األول، و

وإذا تاريخ املدينة املنورة،  فـيمكتبيت، ومثلهما عدة رسائل خمطوطة 

 
نشر خرب عن هذا اإلهداء فـي نشرة "جسور" الصادرة عن مركز محد اجلاسر الثقافـي،  (1)

 .1هـ، ص1440، احملرم 23العدد 
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أشكل علّي شيء سألته فيطلب إحضار ما له عالقة به من املكتبة، 

اجلزيرة العربية"  فـيمفهوم الديرة "مقال عن  ةوأذكر أني أردت كتاب

يسمى بامسها طنه إحدى القبائل العربية وقمبعنى املكان احملّدد الذي ت

فيقال ديار متيم أو سليم وحنوهما، وذكرت له وهو ــ أعلم بذلك ــ أن 

ديار كذا،  فـيبل حتدد املواقع بها فتقول معجمات البلدان تذكر ذلك 

أكثر معجمات اللغة  فـيمعجمات اللغة فبحثنا معًا  فـيلكين مل أجده 

 معجمات اللغة اليت راجعناها. فـي (1)فلم جند الديرة بهذا املفهوم

ويطلب مين أحيانًا االتصال جبهة أو شخص من أجل موضوع 

، وأذكر أنه طلب مرة االتصال بإدارة املطبوعات حني بلغه أن فـيثقا

كتابًا قّدمه للفسح قد أحيل إىل أحد تالميذه، الذي وصفه بالعاق، 

الكتاب مل  فاتصلت بهم، واتضح أن من أبلغه غري صادق، وأبلغوني أن

إحدى  فـيحيل ألحد، وأنه سيصدر اإلذن بفسحه، فأبلغته بذلك، و

موضوع تارخيي وكان طوياًل  فـياملرات استكتبته إحدى الصحف 

الشخص وعندما علم  ،ن بلد آخر فغضبمفأحيل إىل أحد املؤرخني 

أحيل إليه بغضبه هاتفه معتذرًا وموضحًا بأنه مل مينع شيئًا منه،  الذي

منك،  خبري ما سلمُت سأله كيف حالك ياشيخ محد؟ قال له:وحاملا 

لكين  ،خاطره ذلك اجلواب، وطلب مين التواصل مع الشيخ فـيفأخذ 

 
، السنة 12و  11ج ، م 2000هـ/1421نشر املقال فـي جملة العرب عندما كان يرأسها سنة  (1)

، 1لة الردادة.. تاريخ اجتماعي من خالل قبيلة" ط، ثم ضّمنته كتابي قبي519ص  35

 .402م، ص2016هـ/1437
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لي أمورًا تارخيية حول املوضوع ال حيسن  حوأوض ،وجدته غاضبًا

 إيرادها.

حيتد فهو  ،من موضوعية الشيخ محد إذا أمسك بالقلم وأعجُب

موضوع نقله إليه شخص نقاًل غري صحيح، لكنه إذا  فـيإذا حتدث 

وصف الشخص  فـيوجتد فيما كتبه اللطف  ،كتب تبعد عنه احلدة

ر امسه أو يقول عنه أحد اإلخوة وحنوه، ويكتب عن املوضوع َكَذ ذاإ

أو النيل من الشخص: شخصيًا أو  ةكتابة موضوعية مبتعدًا عن احلد

جملة العرب أو  فـيإن حصل منه  تصحيح اخلطأ فـيعلميًا، وال يرتدد 

 .يرسل رسالة لصاحب الشأن

فقد أطلعته مرة إذا اطلع عليه، يسكت عن اخلطأ   يكنومل 

على مقال كتبه د. أمحد فؤاد باشا عن كتاب )اجلوهرتني( للهمداني 

فأعد له خطابا موضحًا فيه ملحوظتني هما أنه نقد  ،جملة األزهر فـي

جملة اجملمع العلمي  فـيإليها الكاتب مبقال الطبعة الضعيفة اليت أشار 

دمشق،، وأنه حقق الكتاب ونشره مضيفًا إليه حبثًا عن التعدين  فـي

اجلزيرة، وأرفق نسخة من حتقيقه، وعهد إلي بإرساهلا  فـيواملعادن 

لعدم معرفة عنوان الكاتب، فأرسلتها لرئيس حترير اجمللة، ونسيُت 

جممع اللغة بعد  فـيباشا أمحد ما قابلت د. دلكين عن ،املوضوع

جيد محد اجلاسر عضوييت فيه ذكرني بذلك، وأعجب كيف كان 

 يسأله أو يكتب عنه أو عن أحد كتبه. نالوقت لريد على كل م
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كان العلماء والباحثون يف اخلارج يلجؤون إليه إذا احتاجوا 

ملخطوطة أو غريها، وهذا مثال كتبه احملقق العراقي أ. هالل ناجي، 

ي ـالشيخ محد اجلاسر ــ رمحه اهلل ــ جبوده الثقاف ا قال: "امتازومم

ي ـكان يهدينا جملة "العرب" ومطبوعات دارته فاملنقطع النظري، فقد 

وتبادل  املطبوعات وظل تهادي ات،يمواعيدها منذ بواكري السبعين

بيننا على امتداد ثلث  الرسائل واالستشارات الثقافية والعلمية متصاًل

 قرن من الزمن تقريبًا.

وحدث أن وقفت على مصورة خمطوطة مكتبة رضا برامبور من 

فضل الديك" قرأتها فراقت لي  فـيسوم "الوديك وكتاب السيوطي امل

وأحببت حتقيقها ونشرها، وحني علمت بوجود خمطوطة أخرى من 

ملنورة امللحقة مبكتبة املدينة ا فـياملكتبة احملمودية  فـيالكتاب ذاته 

امللك عبد العزيز، َحبَّرت إىل الشيخ محد رسالة تضمنت رغبيت، 

هـ 1418فسرعان ما وافاني ــ مشكورًا ــ بإرسال مصورتها صيف عام 

جامعة  فـيأخرى ملخطوطة ثانية من الكتاب حمفوظة  ةومعها مصور

الرياض مبساعدة الرجل الكريم الدكتور عائض الردادي، فكان 

 ضله هذا فضاًل مزدوجًا.ف
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واليوم وقد أجنزت حتقيق الكتاب على ثالثة أصول خطية، أجد 

متكيين من حتقيقه  فـيمن الوفاء أن أهديه إىل صاحب الفضل األول 

 .(1)"ونشره

الرياض، ُمنع  فـيعندما دخل مستشفى قوى األمن الداخلي 

فجئت وقرأت االعتذار  ،دخول الزوار لكثرتهم مراعاة لوضعه الصحي

تلك اللحظة جاءت إحدى بناته فلما  فـيو ،معلقًا على الباب فانصرفت

الباب سألتها كيف حال الشيخ محد؟ فقالت: خبري، من  ها فتحْترأيُت

خرجن فأجابتين بأنها ووالدتها وأخواتها سي ،امسيهلا أنت؟ فذكرُت 

أن أبقى؛ ألنه ــ كما قالت ــ سيغضب لو علم أنك  دقائق وطلبْت 5بعد 

هـ( حني 1442فيما بعد )سنة  وعرفُت ،بالدخوللك جئت ومل نسمح 

من مي بنت محد اجلاسر، أنها كانت هي  .جرى تواصل هاتفي مع د

رسالتها من خالل الواتس فـي وكتبت لي  ،ذلك الوقف فـيحتدثت معي 

وأحب والدنا ــ رمحه اهلل ــ أن  لـِـبتم الشخص الوحيد الذي َقأب "... كن

عنده، ومل يكن  مستشفى قوى األمن" ودخلُت فـييقابله خالل مرضه 

نه منقطع عن إ وقال لي:ن، وطال اللقاء واحلديث، ْعموجوداً سوى ابنه َم

العامل فما األخبار؟ وألني أعرف اهتماماته حدثته عن كتب صدرت 

فروى تارخيًا مفيدًا حول موضوعاتها، وسألين عن د. عبد اهلل النافع 

، (2)رةِضفي فأخربته أنه خبري فتحدث طوياًل عن وادي األْكَحل وَخاملخلَّ

 
هـ / 1430، احملرم ــ مجادى اآلخرة 1، العدد 14جملة عامل املخطوطات والنوادر، اجمللد  (1)

 .167، صم ، الرياض 2009يناير ــ يونيو 
 ب.ْرّلف من َحَخهما موضعان على طريق اهلجرة، من ديار ُم (2)



 

23 

 

وكأنه رحلة إىل حضرموت فحدثين عنها  فـيأني سأذهب  وذكرت له

تارخيها ومنه تاريخ ابن َشْنَبل  فـيوذكر لي أهم ما ألف  يسري فيها،

واحدة له واألخرى لي، ولذا عندما ذهبت إىل هناك اشرتيت منه نسختني 

ذكر  فـيغري أن أهم ما استوقفين حديثه عن ابنه حممد، الذي أطال 

، أبو قاسمه وإمنا كان يقول قال لبنان، ومل يسمِّ فـيأخباره وخباصة 

أذن ابنه معن  فـيأعرف املقصود، همست مل أبو قاسم، وألني  أو فعَل

مأساته ــ رمحه اهلل ــ  من هو أبو قاسم؟ فقال: أخي حممد، ومعروفٌة

 عرفُتوحادث إسقاط طائرة كانت قادمة إىل بريوت،  فـي فـيحني تو

بنه، وقد د اْقَف م املرض أمَلكيف استدعى األمُل األمَل، أي استدعى أُل

 .(1)ب عنه سابقًا مقااًل مؤثرًا من أبرز املراثي النثريةَتَك

وما كنت أعلم أن ذلك اللقاء الذي زاد عن ساعة ونصف هو لقاء 

على كرسي  الوداع، ومل أره بعدها إال حني جاء اخلميس بعد خروجه

متحرك إىل جلسته الضحوية ومل يلبث إال دقائق واستأذن من احلاضرين 

ه الصحي ال ميكنه من طول اجللوس وبعدها بأيام غادر للعالج بأن وضع

 فـيحيث دفن هناك، ونقل إىل الرياض  فـيالواليات املتحدة وتو فـي

مقربة النسيم، ومل أحتمل قيادة سيارتي فصحبت د. عبد العزيز بن عبد 

الكريم التوجيري ــ رمحه اهلل ـــ الذي كتب عنه كتاب "محد اجلاسر 

 
من ذكريات أب حزين، ما آمل القلوب حني تستعصي الدموع" صحيفة املسائية، عنوان املقال " (1)

 .13، ص5206م، العدد 1/5/1999هـ، 1420/ 1/ 15
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وكان أستاذًا  (1)ضوء نقده لتاج العروس واملعجم الكبري" فـياللغوي : 

 الرياض. فـيجامعة امللك سعود  فـيللغة العربية 

 ات: من سوانح الذكري 
هذا هو عنوان السرية الذاتية للشيخ محد اجلاسر اليت نشر  

الرياض إبان رياسة أ. محد  فـياجمللة العربية اليت تصدر  فـيمعظمها 

هـ )مارس 1406لتحريرها، خالل الفرتة من رجب  بن عبد اهلل القاضيا

( 98م( وعددها )1996هـ )اكتوبر ونوفمرب 1417م( إىل رجب 1986

 .(2)حلقة

 فـيما كانت تنشر حينكنت حريصًا على متابعة السوانح  

 ( حلقة،70عندما بلغ ما نشر حينها )و اجمللة العربية فـيحلقات شهرية 

 .(3)وامل اليت جذبتين ملتابعتهاأبنت فيه الع كتبت عنها مقااًل

ـ إىل مجعها من اجمللة وغريها،   ـ بعد وفاته ـ والهتمامي بها عمدت ـ

إقناع  فـياعرتافًا بالفضل ملن كان سببًا  ؛إهداء مستهلها فـيوكتبت 

النشر، وقد كان  فـيالشيخ بالكتابة ثم نشرها وحتّمل بعض املعاناة 

 
 م، عن دار تراث العربية، الرياض.2003هـ، 1423طبع عام  (1)
نفسه، أضيف عندما نشرها مركز محد اجلاسر الثقافـي فيما بعد فـي كتاب بالعنوان  (2)

من فائت السوانح" )حلقتان( و"البوارح من هي  إليها حلقات متممة مل تنشرها اجمللة العربية "

السوانح" )حلقة واحدة( وكال العنوانيني من وضع الشيخ نفسه، وقد كتبها متممة للسوانح، 

مشكورا  وقد توىل املراجعة والتعليقات على الكتاب د. عبد الرمحن الشبيلي الذي بذل جهدًا

( أمساء كل من 13م، وسرد )ص2006هـ / 1427، 1فـي إخراج السوانح فـي أفضل نشر، ط

 كان له جهد فـي إظهار السوانح فـي كتاب، رحم اهلل محد اجلاسر وعبد الرمحن الشبيلي.
 . 97 سيأتي املقال فـي املقاالت بعنوان "سوانح اجلاسر.. ومذكرات اآلخرين" ص/ (3)
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أثريًا عند الشيخ محد اجلاسر وهذا نص اإلهداء: "إىل األستاذ محد بن 

ان له فضل كالذي عبد اهلل القاضي رئيس حترير اجمللة العربية 

استكتاب عالمة اجلزيرة العربية حتى كتب هذه السوانح اليت صارت 

تارخيية واجتماعية  وعن نواٍح ،مصدرًا من مصادر الكتابة عن الشيخ

استكتاب الشيخ ثم نشره  فـيكان هلا أن توجد لوال إحلاحه ما  ،وأدبية

هلا، فجزاه اهلل عن ذلك خري اجلزاء، وأمطر على شيخنا شآبيب الرمحة 

 والغفران".

 مقدمة أقتطف منها: "احلمدهللمنها ه مجعُت لذيوكتبت ل 

عد والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحابته أمجعني، وبعد: فب

انتقال شيخنا عالمة اجلزيرة العربية الشيخ محد اجلاسر إىل رمحة اهلل 

م( الحظت حاجة من سيكتبون عنه 14/9/2000هـ )16/6/1421 فـي

اجمللة العربية، وقد صّورت بعضها  فـيإىل سوانح ذكرياته اليت نشرها 

أمتكن من تصويرها كاملة، إضافة إىل حاجة الدارسني بعامة  هلم ومل

الدراسات املتعلقة مبوضوعاتها مما ال يوجد  فـيإىل سوانح الذكريات 

 فـيإال فيها، ويعود اجنذابي إىل هذه السوانح لألسباب اليت كتبتها 

( من اجمللة العربية الذي توجد صورة منه 174هـ )العدد 1412عدد رجب 

 .(1)ذه السوانحأول ه فـي

وقد ظننت بدءاً أن أمر مجعها سهل حيث لدي جمموعة من أعداد  

لكن وجدت غري ما ظننت فما عندي مل حيتِو عليها  ،اجمللة العربية

 
 .97املقال صسيأتي نص  (1)
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لدي، وما  ماكاملة، ومل أجد جمموعة كاملة من اجمللة، فصّورت 

نقص صورته من عدة جهات منها مكتبة الشيخ محد نفسه وما وجدته 

مصّورا لدى الدكتور عبد اهلل عسيالن، ومن غري ذلك حتى تيسر لي 

تصوير احللقات كلها، غري أن ما واجهين هو صعوبة توثيق ما صّور 

 حيث: 

وعدد  ،والسنة ،ـــ إن ما صور مل يوثق من حيث كتابة اسم الشهر1

مل تكن تكتب على العدد، وخباصة أن اجمللة نفسها  مورق ،لةاجمل

وكانت تكتفي  ،والسنةأعدادها األوىل اسم الشهر  فـيصفحاتها 

بكتابة ذلك على الغالف ومل تكتب اسم الشهر والسنة إال بدءًا من 

حني أنها بدأت نشرها من مجادى الثانية عام  فـيهـ 1411رجب عام 

 هـ.1406

السوانح حتت عنوان "ذكريات ورحالت" بقلم عالمة  ــ بدأت فكرة2

هـ مبقدمة 1406عدد مجادى الثانية  فـياجلزيرة الشيخ محد اجلاسر 

سطور كتبتها اجمللة مشرية إىل أن الشيخ خصها بأمجل  فـيقصرية 

أول رحلة  فـيعامًا مبقال عنوانه "الرياض  65ذكرياته ورحالته قبل 

عدد رجب الذي يليه مبوضوع كان  فـيإليها قبل ستني عامًا" ثم 

عامًا"  65استكماال هلذا املوضوع حتت عنوان "رحليت إىل الرياض قبل 

ثم ظهر عدول الشيخ عن عنوان "ذكريات ورحالت" إىل عنوان "من 

هـ أخذًا بنهجه العلمي 1406سوانح الذكريات" بدءًا من عدد شعبان 

، حني رأى أن ما سيكتبه حملات من ذكرياته وليس كل الدقيق
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 فـيفضاًل عن عدوله تضمينها رحالته اليت أصدرها  ،الذكريات

كتب، فنشرت احللقة األوىل اليت محلت عنوان "من سوانح الذكريات" 

وكتب الشيخ استهالال أشار فيه إىل أن رئيس حترير اجمللة العربية دفعه 

قريه وتنقيبه عن الطريف والغريب، ويغلب نإىل كتابة هذه السوانح بت

ه احللقتان اللتان ْتعلى ظين أن فكرة السوانح جاءت صدى ملا وجَد

 تبتا عن الرياض من قبول لدى قّراء اجمللة.ُك

و  56و  37بعض األرقام مثل لتسلسل بعض احللقات قفز  فـيــ حصل 3

 فـياخل أو حصول تد 96و  78و  59و  39أو تكرار الرتقيم مثل  83

(، وهلذا مل 50حلقة ) فـيبعضها مما استدعى إعادة نشره كما حصل 

التوثيق من هنا اعتمدت على تسلسل  فـييعد التسلسل يركن إليه 

 الشهور اهلجرية.

فهناك بعض الشهور مل  ،على أن الشهور نفسها مل ينشر فيها كلهاــ 4

هـ 1415تنشر فيها حلقات بل هناك سنة مل ينشر فيها حلقات وهي عام 

ماعدا شهر احملرم حيث أوقفت اجمللة نشر السوانح وبدأت نشر سلسلة 

تاريخ طيبة الطيبة" تعليقًا على ما ورد  فـيحلقات بعنوان "فرتة جمهولة 

عبدالباسط  كتاب التاريخ الشامل للمدينة املنورة للدكتور فـيمن أخطاء 

بدر ثم استأنفت اجمللة نشر حلقات "من سوانح الذكريات" بدءا من 

نشرها بدءًا من شهر مجادى الثانية  نهـ ثم توقفت ع1416احملرم 

 ،هـ وبدأت تنشر مقاالت حتت عنوان "تاريخ" وهو عرض للكتب1416

مجادى  فـيت ثم استأنفت نشر السوانح ال صلة له بسوانح الذكريا
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رجب بعده ثم عادت لنشر مقاالت حتت عنوان  فـيهـ و1417اآلخرة 

"مؤلفات قيمة أو مؤلفات حديثة" وهو عرض ودراسة لكتب وال عالقة 

 لكل ذلك بالسوانح...".

تلك املقدمة بالقول "إن ما سبق ليس سوى عمل مؤقت  وختمُت 

بني يدي الباحثني أما ما ينبغي أن يتم لتكون "من سوانح الذكريات" 

هو مجع أصول السوانح مما كتبه الشيخ محد خبطه، ثم ترتيبها 

 فـيكتاب وخباصة إن كانت هناك حلقات مل تنشر  فـيوطباعتها 

 .هـ"17/5/1422عائض الردادي، الرياض،  .اجمللة العربية

الدكتور عبد هو ما أشار إليه )وهو مجع السوانح( وهذا العمل 

من الكتاب  13الرمحن الشبيلي ص

اجلمع  املطبوع، فحني أكملُت

أعطيت منه نسخة جملدة وأخرى 

غري جملدة ملركز محد اجلاسر 

للتصوير منها ملن يطلب،  فـيالثقا

 فـيوقد اتصل بي املركز مستأذنًا 

اإلفادة من عملي فأذنت، ولعل ذلك 

ما دعا د. عبد الرمحن الشبيلي ــ 

أن يعرض علي اإلشراف هلل ــ رمحه ا

على الطباعة حينما عزمت أسرة 

 فـيالشيخ محد على طباعتها 



 

29 

 

( من أنه 9التمهيد )ص فـيكتاب، بناء على ما عرب عنه فيما كتبه 

حياته وندواته  فـي"كان يشعر بأن تالميذ الشيخ األقربني واملالزمني له 

ى اختالف أنواعها" وجلساته هم األوىل واألحرى بالتعامل مع أعماله عل

ذلك الوقت مل متكين من حتقيق الطلب، وكان من  فـيلكن ظروفًا 

أفضل  فـيحسن حظ الكتاب أن أشرف عليه الدكتور الشبيلي، فطبع 

 نشر.

 جملة العرب: 
أصدر الشيخ محد اجلاسر جملة "العرب" لتبدأ سنتها األوىل من 

لة شهرية م وكتب على غالفها "جم1966هـ، تشرين األول 1386رجب 

جامعة" ثم غريه فيما بعد إىل "جملة تعنى بتاريخ العرب وآدابهم وتراثهم 

تصدير العدد األول حوارا بينه وبني أحد  فـيالفكري "وكتب 

 أصدقائه، ومما جاء فيه "قال: وما كان خمذواًل، وال هادئًا:

عن "العرب"؟! لقد بلغ العامل غاية جملة "العرب"  فـيوماذا ستنشر 

كل ما أثر عن العرب من علم،  عنمن التطور، بعيدة الُبْعد كّله 

هذا الكون بل تبّدلت  ـيفوثقافة، وحضارة، وتغّيرت معامل احلياة 

تغريًا قضى على وسائل احلياة اليت ألفها الناس بتطوره اهلائل املريع 

وعرفوها، منذ نصف قرن من الزمن، فضاًل عن حياتهم قبل عشرة 

زمن  فـيقرون أو أكثر، فهل تتحدث عن عصر "اجلِديل" و "َشْدقم" 

"الدَّخول"  ة"الذرة" والصاروخ؟ وهل ستكتب عن معامل اجلزيرة العربي
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حنو[ أجواء الفضاء، ليجد من "القمر" و"املريخ"  و"َحْوَمل" والعامل يتسابق ]

 رم باحلياة وضاق منها؟!بسعًة عن ضيق هذا الكوكب األرضي الذي 

بذلك األسلوب، أو حتدثت بتلك الطريقة، فهل  أنك كتبَت وهْب

ه؟ وقْبل هذا تتصّور أنك ستجد قارئًا ملا تكتب، أو مستمعًا ملا تتحدث ب

وذاك هل تأتي مبا تكتبه أو تبني مبا تتحدث عنه بشيء نافع مفيد 

 مستمعًا؟! قارئًا، أو السامع إن ألفيَت للقارئ إن وجدَت

هذا بعض ما قاله أحد األصدقاء حينما علم بعزمي على إصدار 

 .(1) وال أقول كل القراء..."وهو ما سيقوله جّل القرَّاء، ، هذه اجمللة

بدأت قد تكون  جملة العرب وحني أكتب هذه السطور عن 

م( ورئيس حتريرها 2021هـ )فربايرــ شباط 1442رجب  فـي( 57سنتها )

الصدور عن دار  فـيعبداهلل اخلراشي، مستمرة د. عبد العزيز بن 

والنشر اليت أسسها محد اجلاسر، وإمنا  ةوالرتمج اليمامة للبحث

ذلك تقدميًا ملا سأذكره عن تساؤل قّرائها عند وفاة محد  ُتذكر

وهو شبيه بتساؤل صديق محد  ،اجلاسر عن استمرارها أو توقفها

حينها مقالي  هـ ولذا صّدرُت1386اجلاسر عند صدور أول عدد عام 

بعد ظهر  الذي كان بعنوان "رحل الشيخ وبقيت العرب" بهذه السطور: "

لشيخ محد اجلاسر مؤسس "العرب" عام هـ ووري ا18/6/1421السبت 

الرياض، وامتألت املقربة  فـيمقربة النسيم  فـيم( 1966هـ )1386

باملشيعني، كلهم يسفح الدمع على الفقيد، وكلهم من املثقفني، وخرج 

 
 .2م، ص1966هـ، تشرين األول 1386العرب، السنة األوىل، العدد األول، رجب  (1)
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وطرح السؤال على  ،جبواره قف)معن بن محد اجلاسر( من القرب وو

)ماذا نفعل مبجلة أكثر من مشيع قبل أن يهال الرتاب على والده 

املوقف نفسه ــ حيث يفضل كل شخص  فـي"العرب"؟( وسألين شخص 

التزام الصمت من خشية انهمار الدموع اليت ما زلنا حنن العرب نرى أنها 

أوصاك هل ) أقسى املواقف ــ قال لي: فـيتقلل من شخصية الرجل حتى 

 أو مسعت من الشيخ شيئًا بشأن جملة "العرب"؟(.

قربه، واألسئلة من القريب  ــ رمحه اهلل ــ مل يسوَّالشيخ محد 

وكأن الشيخ  ،وقت عصيب عن جملة العرب فـيطرح نسبًا أو ثقافة ُت

محد مل يرتك أثرًا سوى جملة "العرب"، والشيء بالشيء يذكر، فقد 

عن مؤلفاته ويذكر ــ كعادة العلماء  من الشيخ محد وهو يتحدث مسعُت

كر جملة ذتواضعهم ـــ أن مؤلفاته جهد املقل، ولكنه عندما  فـي

 .(1)"العرب" قال: إن كان لي ما ُأذكر به فهو جملة "العرب"

املهتمني بها ــ وأنا واحد منهم ــ عند مساع قول  صوقد بدأ حر

وهو جيّدد بقوله هذا قول  ،من اقرتح أن تتوقف الرتباطها بالشيخ محد

لقول السابق عندما عزم على إصدار جملة ا مد اجلاسرل حلامن ق

 العرب.

تمع جناملقربة، بأن  فـيوحنن سؤاله،  دكان جوابي البنه َمْعن عن

لتبقى مصدرًا  ،ة لوضع خطة الستمرارهامع من يراه بعد لقاء اخلميسّي

ة من من مصادر تاريخ اجلزيرة كما أراد هلا املؤسس، وقد استجاب ثّل

 
 .140فـي املقاالت ص كاماًل سيأتي املقال (1)
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تاريخ بالدنا خباصة  فـياحلريصني على استمراراها، املقدرين ملكانتها 

منزل الشيخ محد، اخلميس  فـيوالعرب بعامة، وتنادوا إىل اجتماع 

إليهم  هـ )يوم دخوهلا عامها السادس والثالثني( وتقدمُت1/7/1421

 باقرتاحات مكتوبة لتدارسها وهذا نص ما قّدمته: 

 ،األساتذة الفضالء"

 أـ محد القاضي  أـ د. أمحد بن حممد الضبيب 

 أـ د. عبد العزيز املانع  د. عبد العزيز الثنيان

 أـ عمران العمران  أـ د. عبد اهلل العثيمني

 أـ د. عبد العزيز اهلالبي  أـ د. مرزوق بن تنباك

   أـ حممد بن ناصر األمسري

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته:

أقّدر لكم الوفاء الذي ال يستغرب من معدنه باجتماعكم صباح  

هـ لتدارس وضع خطة الستمرار جملة العرب 1/7/1421يوم اخلميس 

( بدءًا من هذا اليوم، وهي ثكلى بفقد مؤسسها 36اليت يبدأ عامها )

( عامًا حتى أصبحت مصدرًا من مصادر الباحثني 35على مدى )وراعيها 

 ابهم وتراثهم الفكري.تاريخ العرب وآد فـي

وأقدم بني يديكم هذه املقرتحات وأنا متأكد أنكم ستضيفون  

إليها ما هو أفضل أو تطورونها، وقد ترون مناسبة بعضها، مع أملي أن 

مشوارها املعطاء وال  فـيتستمر  "العرب"خيرج هذا االجتماع مبا جيعل 

 ها.تتوقف برحيل مؤسسها، وهي أمنية يتطلع إليها كل قرَّائ
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 املقرتحات: 
 أقرتح اآلتي:

ــ أن تستمر اجمللة من حيث مادتها وحجمها ومدة صدورها كما هي 1

 عليه اآلن.

 فـيف على مادتها الثقافية جتتمع اإلشرلــ أن تتكون منكم جلنة 2

اجتماعات دورية حسب ما ترون لتدارس وضعها وتذليل ما قد حيدث 

 من صعوبات.

أن خيتار واحد من جلنة اإلشراف لإلشراف على التحرير ويكون ــ 3

 مسؤوال عن حمتواها من مجيع النواحي.

ــ أن يكون األستاذ معن بن محد اجلاسر مسؤواًل إداريًا عن النواحي 4

 واملالية.اإلدارية 

ــ أن جتتمع جلنة اإلشراف بعد تكوينها لوضع الئحة خمتصرة ملا تراه 5

النواحي اإلدارية والتحكيمية إن رأت ذلك، لتكون هذه الالئحة  فـي

 منظمة ألمر كل من يتوالها فيما بعد.

ن أن اشرتاكات اجمللة كافية ملصروفاتها ْعوقد فهمت من األستاذ َم 

رسم خطة إلدارتها فإنها سوف تستمر  ما مّت من طباعة وغريها، وإذا

وستبقى منارًا ثقافيًا  ،بإذن اهلل على النهج الذي رمسه هلا مؤسسها
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حيمل اسم الشيخ محد اجلاسر الذي أعطى ألمته عطاءات كثرية 

 منها هذه اجمللة.

 وتقبلوا حتياتي ودعائي لكم بالتوفيق والتسديد.  

 عائض الردادي"

 اجتماعهم ما ضمَّه حمضر االجتماع التالي: يفـ اجملتمعون واختذ

 "حمضر اجتماع

هـ دعا األستاذ معن بن محد اجلاسر 1/7/1421يوم اخلميس  فـي

لتدارس وضع خطة  ــ رمحه اهللــ منزل الشيخ محد اجلاسر  فـيالجتماع 

الستمرار جملة العرب اليت دخلت عامها السادس والثالثني، إثر رحيل 

هـ 16/6/1421 مؤسسها الشيخ محد اجلاسر إىل رمحة اهلل يوم اخلميس

 وقد استجاب لدعوته كل من:

 أـ د. عبد اهلل العثيمني  أـ د. أمحد بن حممد الضبيب 

 العزيز املانعأـ د. عبد   أـ د. مرزوق بن تنباك

 د. عبد العزيز الثنيان  أـ د. عبد العزيز اهلالبي

 أـ محد القاضي  أـ عمران العمران

 د. عائض الردادي  أـ حممد بن ناصر األمسري

اجملتمعون على أهمية استمرار هذه اجمللة الثقافية الرصينة وقد اتفق 

بالدنا، ومصدرًا من مصادر  فـياليت أصبحت منارة من منارات الثقافة 
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فضاًل عن أن استمرارها سيظل  ،تارخيها وآدابها وتراثها فـيالباحثني 

 استمرارًا لعطاء مؤسسها رمحه اهلل.

 ستمرارها:واتفق احلاضرون على وضع اخلطة اآلتية ال

ــ أن تستمر اجمللة من حيث مادتها الثقافية وحجمها ومدة صدورها 1

 كما هي عليه اآلن.

ــ يكون األستاذ معن بن محد اجلاسر مسؤوال إداريًا وماليًا عن 2

 اجمللة.

ــ تكوين جلنة إشراف على اجمللة من النواحي التحريرية مكونة 3

 من:

 رئيسًا أـ د. أمحد بن حممد الضبيب 

 عضوًا أـ د. عبد العزيز املانع

 عضوًا أـ د. عبد العزيز اهلالبي

 عضوًا أـ د. عبد اهلل العثيمني

 عضوًا د. عائض الردادي

 ــ يكون د. عائض الردادي مسؤوال عن التحرير.4

وختليدًا وهم بذلك يأملون جمللة العرب أن تستمر خدمة للثقافة،  

 السم مؤسسها، وتقديرًا لعطائه لبالده ووفاء له.

 واهلل املوفق".
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هـ خطابا موجها لوزارة 6/8/1421 فـي 873ن برقم ْعكتب َمثم 

ورد فيه مضمون اخلطاب  ،حسب مقتضى نظام املطبوعات ،اإلعالم

السابق من أنه سيكون صاحبها واملدير املسؤول عنها، وأنه كّون 

وذكر األمساء السابقة( )هيئة حترير من الدكاترة ذوي االختصاص 

 للتحرير. ًارئيسسيكون وأن عائض الردادي 

مواده  ةهـ( مقر1421، رجب وشعبان 36)لسنة  2و  1كان العدد 

( صفحات دون 3أوله ) فـي فأضفُت ،ن تغليفومطبوعًا دو ،من الشيخ

ترقيم: وهي نعي من اجمللة لصاحبها ورئيس حتريرها، ورسالة إىل القّراء 

الصدور على نهجه،  فـي مؤكدًا أن اجمللة سوف تستمر ،نْعمن ابنه َم

ما سطره الشيخ بقلمه، وأشرفُت على العددين بعد هذا ثم صورة آلخر 

دون أن أتلقى أي  ،ومراجعة علمية وطباعيةالعدد: جتهيزًا ملوادهما، 

عون من هيئة التحرير، متغلبًا على كل الصعوبات، ومنها انتهاء عقد 

املطبعة، وذهبت للمطبعة عدة  فـياإلداريني الذين اعتادوا على متابعتها 

 6و  5مرات، واطمأننت على استمرار اجمللة فكتبت افتتاحية العددين 

الشيخ وبقيت العرب" مشريًا إىل أنها ستصدر  هـ بعنوان "رحل1421لسنة 

 .(1)مواعيدها مواصلة عطاءها على نهج مؤسسها فـي

 

 
 .140سيأتي املقال فـي املقاالت ص  (1)
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هيئة  عضاءأبعد اإلشراف على األعداد الثالثة السابقة من اجمللة أبدى 

على اجمللة فما كان مين إال التقدم  فـيإشرا فـيالتحرير أنهم ال يرغبون 

هـ نزواًل عند رغبتهم، طالبًا إشعار وزارة 11/11/1421 فـيباعتذار 

اإلعالم بذلك حيث إنين ــ رمسيًا ــ مسؤول من الناحية اإلعالمية عما 

 فـيينشر، ولكين مل أعتذر عن عضوية هيئة التحرير إال 

 مهمة؛هـ، وكانت فرتة اإلشراف قصرية ولكنها كانت 8/3/1422

توقفت  رمبا ؛للضغوط لشهور ولو خضعُتتلك ا فـيألنه لو مل يتم إصدارها 

د. سليمان احملّيا صهر الشيخ محد  الواردة هو مصدر هذه املعلومات الطبّية

 اجلاسر، وهو طبيب استشاري.
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ــ هـ 13/3/1422 فـي ــ ، وقد تلقيت حول ذلك(1)كما اقرتح بعضهم

 خطابًا هذا نّصه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومع كل ذلك فإني تابعت إجراءات نقل امتياز اجمللة من 

أشري إىل ما  وللتاريخن حتى صدر، ْعــ رمحه اهلل ــ إىل ابنه َم مؤسسها

الرمحن العبدان األمني العام للمجلس األعلى لإلعالم ـــ  عبد بذله أ.

تسهيل إجراءات صدور تصريح  فـيرمحه اهلل ـــ من جهد مشكور 

 االمتياز ليكون باسم معن بن محد اجلاسر. غيرياستمرار جملة العرب وت

 
 .210ينظر ما كتبته فـي كتابي "من مدرسة الصحراء.. خطوات وحمطات" )سابق( صملزيد  (1)
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 مؤسسة محد اجلاسر اخلريية: 
ــ فـي أواخر أيام العزاء ــ أثناء زيارة امللك سلمان بن عبد العزيز  

حينما كان أمريًا ملنطقة الرياض ملواساة أسرة الشيخ محد اجلاسر 

وعزائها؛ دار حوار حول إجياد مشروع لتخليد ذكرى الشيخ، فأيد ذلك 

 فـيوباركه، ووجه بأن يعقد اجتماع لعدد من املهتمني به لدراسته، و

الغرفة  فـيم( عقد اجتماع 25/9/2000هـ )27/6/1421مساء االثنني 

وتوصلوا إىل  ،وضم جمموعة من مؤيدي الفكرة ،الرياض فـيالتجارية 

تأسيس جلنة تسمى اللجنة التأسيسية، وكان االجتماع برياسة أ. عبد 

عضوًا، وهم كما  28وتكونت اللجنة التأسيسية من  ،اهلل العلي النعيم

 يلي:

 مستشارًا بداهلل النعيمأ.ع

 رئيسًا د.إبراهيم العواجي

 أمينًا عامًا أ.محد القاضي

 مقررًا أ.فهد الدوسري

 وعضوية كل من:

 حسني العذلأ. ــ 3  عبد الرمحن السدحان ــ أ.2  ــ أ.د. أمحد الضبيب1

 سليمان احلربشأ. ــ 6  سعد الراشدد.  ــ أ.5  سعد البواردي ــ أ.4

 ــ أ. عبدالعزيز العذل9  عبدالرمحن األنصاري ــ أ.د.8  عائض الرداديــ د. 7

 العثيمني هللا عبد د. ــ أ.12  عبدالعزيز اهلالبي د. ــ أ.11  عبدالعزيز املانع د. ــ أ.10

 الواحد احلميد عبد د. ــ أ.15  عبداهلل الوهييب د. ــ أ.14  عبداهلل النافع ــ أ.د.13

 فهد السماري د.أ. ــ 18  فيصل املعمر ــ أ.17  عمران العمرانــ أ. 16

 مرزوق بن تنباك د. ــ أ.21  ــ أ. حممد رضا نصر اهلل20  ــ أ.حممد اخلضري19

 د. حييى بن حممود جنيدأ. ــ 24  د. منصور احلازمي ــ أ.23  معن بن محد اجلاسر ــ أ.22

 تنفيذية مكونة من:كما اختاروا من بينهم جلنة 
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 رئيسًا ــ د.إبراهيم العواجي1

 أمينًا عامًا ــ أ.محد القاضي2

 مقررًا ــ أ.فهد الدوسري3

 وعضوية كل من:

 ــ د. عائض الردادي3  عبدالواحد احلميد د. ــ أ.2  د. أمحد الضبيب ــ أ.1

 بن محد اجلاسرأ. معن ــ 6  مرزوق بن تنباك د. ــ أ.5  ــ أ. حممد رضا نصر اهلل4

     .ــ أ. سليمان احلربش7

واستقر رأيها على إنشاء  ،وعقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات

 مؤسسة فكرية ثقافية تسمى مؤسسة محد اجلاسر اخلريية.

وتواصلت اجتماعات اللجنة التنفيذية اليت زادت عن اثنني 

م( 30/9/2000هـ )3/7/1421 فـياجتماعها  فـياجتماعًا، و ينوعشر

أوصت بأن يتصل أ. معن اجلاسر بوزارة العمل والشؤون االجتماعية 

 فلِّللتعرف على إجراءات احلصول على تصريح تسجيل املؤسسة، وُك

وفق الئحة  ،كاتب هذه السطور بصياغة النظام األساسي للمؤسسة

ذلك الوقت، وكذلك  فـياجلمعيات واملؤسسات اخلريية املعمول بها 

حترير مجيع حماضرها وما صدر عنها من خطابات وإعداد الالئحتني 

 التنفيذية والداخلية.

وصدر به  ،إىل الوزارةبالنظام ن اجلاسر( ْعوتقدم مؤسسها )َم 

(، 14حتت رقم )هـ 22/2/1422 فـي/ش 6981القرار الوزاري ذو الرقم 

هـ، والبد أن أنّوه 3/3/1422 فـيثم صدرت شهادة التسجيل للمؤسسة 

الجتماعية لة وزير العمل والشؤون اْمد. علي النَّأ. بالعون الذي قّدمه 
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ــ رمحه اهلل وكيل الوزراة للشؤون االجتماعية الرَّدَّادي عوض وشقيقي 

بارية مكنتها من صار هلا شخصية اعتف ،هاماملوافقة على نظا فـيــ 

 ممارسة مهامها.

م نظمت اللجنة حفاًل 2000ديسمرب  5هـ، 9/9/1421 فـيو 

امللك سلمان بن عبد العزيز )أمري الرياض آنذاك( الرئيس الفخري  ةبرعاي

علن فيه إنشاء مؤسسة محد اجلاسر اخلريية، واستعني للمؤسسة ُأ

مبحررين قديرين من وكالة األنباء السعودية هما أمحد بن إبراهيم 

 فـي التغطية اإلعالمية. فـيالعوض ومريزيق بن مرزوق املطّر

وبعد صدور نظام املؤسسة تكون هلا جملس أمناء برياسة فخرية  

ينعقد سنويًا كان الرياض حينها( و من امللك سلمان بن عبد العزيز )أمري

 :برياسته، وأعضاء اجمللس هم

 د. عبد العزيز بن عبد اهلل اخلويطر.

 أ. عبد العزيز بن عبد اهلل السامل.

 د. حممد عبده مياني

 عبد اهلل العلي النعيم. أ.

 د. أمحد بن حممد الضبيب.

 إبراهيم بن حممد العواجي. د.

 املبارك.أ. أمحد بن علي 

 د. ناصر الدين األسد.

 د. عبد اهلل بن صاحل العثيمني.
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 د. عبد الرمحن بن صاحل الشبيلي.

 أ. عمران بن حممد العمران.

 د. عبد الواحد بن خالد احلميد.

 د. مرزوق بن صنيتان بن تنباك.

 الردادي بن سامل د. عائض بن بنيه

 محد بن عبد اهلل القاضي. أ.

 البواردي.سعد بن عبد الرمحن  أ.

 .عبد الفتاح أبو مدين أ.

 حجاب بن حييى احلازمي. أ.

 سليمان بن جاسر احلربش. أ.

 أ. حممد رضا نصر اهلل.

 د. حممود علي مكي.

 د. حممد بن شريفة.

 د. عبد اهلل بن يوسف الغنيم.

 د. حممد بن عدنان البخيت.

 د. عز الدين عمر موسى.

 عبد العزيز بن صاحل اهلالبي.د. 

 عبد العزيز بن ناصر املانع.د. 

 حممد بن عبد الرمحن اهلدلق.د. 

 عبد اللطيف بن سعود البابطني. أ.
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 معن بن محد اجلاسر. أ.

 ثم تكّونت جلنة علمية من:

 .)رئيسًا( د. أمحد بن حممد الضبيب

 د. أسعد عبده.

 د. عبد الرمحن الشبيلي.

 .د. عبد اهلل العثيمني

 د. مرزوق بن تنباك.

 )نائبًا( د. عائض الردادي.

 د. عبد العزيز اهلالبي.

 د. عبد العزيز املانع.

 م.14/3/2005هـ، 4/2/1426 فـيوبدأت أول اجتماعاتها 

 : يف جملس محد اجلاسر الثقا 
 ،الشيخ محد موعداً الستقبال حمبيه صباح كل مخيس َصخصَّ 

، وكان العدد قلياًل كما إىل أذان الظهر من حوالي الساعة العاشرة

ال حيدد هلا موضوع،  ،، وكانت جلسة مفتوحة(1)سبقت اإلشارة إليه

موضوعًا أو سؤااًل حتى يسمع كالم أحد احلاضرين يطرح أن  ويغلب

طلق عليها ضحوية محد اجلاسر، وبعد وفاته بقيت الشيخ محد فيه، وُأ

ية بقّميت مخيسية محد اجلاسر، وأصبحت كـموعدها وُس فـي

حيدد هلا وقت  ،اجللسات املنزلية خيتار لكل جلسة حماضر وحماضرة

 
 .81ا سبق ص/انظر م (1)
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لة، وأصدرت نشرة مطبوعة مسيت اخلميسية، سئتلوه مداخالت وأت

 ويشاركون فيه حماضرًةوظلت منتدى ثقافيًا يرتاده كثري من املثقفني، 

من داخل البالد ومن خارجها، وصارت حماضراتها تبث على  ،وحضورًا

م حماضراتها مركز محد اجلاسر اليوتيوب فتابعها اآلالف، وينظِّ

الذي يشرف عليه ابنه معن، وهو واحد من فروع املؤسسة،  فـيالثقا

سبت وعندما حتّول اخلميس إىل يوم عمل حتوَّل موعدها إىل يوم ال

بعد  ختار امسا مناسبًاتاملؤسسة ل فـينفيذية توُعرض ذلك على اللجنة ال

وطرحُت على اللجنة أن تسمى اجللسة "جملس محد  ،تغيري موعدها

باسم املؤسس، ووافقوا على ذلك، فصارت املنتدى اجلاسر" لريتبط 

اجللسة تسمى"جملس محد اجلاسر" وتغري اسم النشرة املطبوعة إىل 

 "جسور".
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 الرسائل 
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 فـيصحيفة اجلزيرة  فـيتلقيت الرسالة عندما كتبت مقااًل بعنوان "محد اجلاسر" 

 املقاالت فـيهـ، وسيأتي 9/1/1415
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 كان عنوان مقالي املشار إليه "اجلاسر ونوبل" وسيأتي فـي املقاالت
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 فـي املقاالت. نصهعنوان املقال "احلرس الوطين وتكريم محد اجلاسر" وسيأتي 
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منه مرفقة مع إجابته على أسئلة اللقاء مع جملة األدب اإلسالمي وسيأتي نص تلقيت الرسالة 

 .اللقاء
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كنت مشرتكًا فـي جملة األزهر، فاطلعت على مقال فيها عن "كتاب اجلوهرتني" للهمداني، ومل يشر 

أطلعت الشيخ محد على املقال أرسل لي هذه الرسالة مرفقًا املقال إىل حتقيق الشيخ محد للكتاب، وعندما 

 .إليه بها رسالة إىل د. أمحد فؤاد باشا كاتب املقال مع نسخة من الكتاب ألرسلها
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 إىل مدير حترير جملة األزهر مين الرسالة املرسلة
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 لقاءان: صوتي ومكتوب
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 الرياضفـي إذاعة نصُّ اللقاء الصوتي 
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 يف إذاعة الرياض مع الشيخ محد اجلاسر   صوتي   لقاء 
 .(1)ضيف الليلة اسم الربنامج: 

م( وأذيع فـي اليوم نفسه من 1977هـ )أغسطس 3/9/1397 : التاريخ 

 إذاعة الرياض.

 عائض الردادي. جمري اللقاء: 

 نص اللقاء: 
وبركاته، ومرحباً بكم  تهعليكم ورمحاهلل مستمعينا الكرام، سالم 

 مع حلقة من حلقات برنامج "ضيف الليلة".

ضيفنا فـي هذه الليلة علم من أعالم اجلزيرة العربية، وال حنب أن نطيل 

فـي تقدميه، فحسبه أنه وهب عمره للجزيرة العربية، إنه عالمة اجلزيرة 

ي بداية لقائنا نرحب بضيفنا الكريم فـي هذه ـفوالشيخ محد اجلاسر، 

خّيرًا مباركًا فيه، فـي هذه  قاء لقاًءلونرجو أن يكون هذا ال ،يلةلال

 الليالي املباركة.

 أن نقف عليها يف لقائنا هذا كثرية 
ّ
  ، س: شيخ محد، اجلوانب التي نود

أرى أنها    د ودقائق الربنامج بالرغم من أنها ستون دقيقة لكنني أكا 
معكم، ولكن على أية حال سنبدأ لقاءنا ببطاقة    ى تتقاصر يف لقاء جير 

 
لياًل،  11,30من أشهر برامج اإلذاعة فـي رمضان، مدته ساعة، كان يذاع  ضيف الليلة: (1)

ومتيز مبتابعة من املستمعني إلجرائه لقاءاته مع شخصيات كبرية، وامتاز ببوح الضيوف بكثري 

 .من املعلومات
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ف من خالهلا اإلخو 
ّ
املستمعني مبا سنسأل    ة نقدمها للشيخ محد ليعر

 عنه: 
 ؟ س: االسم الكامل للشيخ محد اجلاسر 

أواًل، أشكر االبن الكريم هلذا الثناء العطر الذي أعتقد أنين ال  ج: 

سمع صوتي ًا لكونه أتاح لي الفرصة لكي ُيأستحقه، وأشكره أيض

خريًا، فاملتوسم  فـي إذاعتنا الكرمية، وأشكره أيضاً لكونه توّسم فـيَّ

للخري هو جدير بأن يوصف باخلري، أما امسي الكامل فهو محد بن 

 حممد بن جاسر بن علي، واألسرة تدعى آل جاسر.

 ؟ س: احلالة االجتماعية 
 إذا صح هذا التعبري ــ سعيد السعادة كلها متزوج بزوجة واحدة، وأنا ج: 

بزواجي، وقد ُرزقنا ببنني: ابنة معيدة فـي جامعة الرياض ومتزوجة،  ــ

وهلا ابنة دعوناها صبا جند، وباالختصار صبا، وابن دعوناه حممدًا، 

واختاره اهلل بعد أن أكمل دراسته اجلامعية، وثالث بنات: إحداهن 

ي هذا العام، وقد أكملت دراستها موظفة فـي جامعة الرياض فـ

اجلامعية فـي بريوت ثم حازت شهادة عالية فـي جامعة هيوسنت فـي والية 

تكساس فـي الواليات املتحدة فـي ختصص فـي الرياضيات بطريقة 

كمل دراستها توابنة ثالثة س ،اآلالت احلاسبة احلديثة )الكمبيوتر(

اجلامعية فـي جامعة وابن أكمل دراسته  ،هذا العام فـي الصيدلة

البرتول، وهو موظف اآلن، وقد ُندب من قبل اجلهة اليت يعمل بها للتمرن 

على األعمال املنوطة به فـي الواليات املتحدة لبضعة شهور، وابنه رابعة 
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ستكمل دراستها بعد فصل دراسي، وهي تدرس اآلن فـي الواليات 

الواليات املتحدة،  املتحدة، فـي جامعة هيوسنت، فـي والية تكساس فـي

 هذا عن احلالة االجتماعية.

عن  قليالً  أقف  أن  أود  شيخ محد،     د س 
 
الحظت ابنائكم،  أنهم    اجتاه 

 ؟. يتجهون اجتاهًا علميًا، فهل لكم أثر يف هذا 
كًا فيه، أواًل، ليس لي من أبنائي سوى اختيار االسم وكنت مشاَر ج:

فقد اتفقت أنا ووالدتهم على أن لكل واحد منا احلق فـي أن خيتار 

امسًا، فاخرتت اسم أول مولود ثم اختارت األم اسم املولود الثاني 

بضعًا وعشرين  التدريسوهكذا، أما من حيث الدراسة فأنا عملت فـي 

سحوا سنة، ورأيت أنه مما جيب أن يالحظه اآلباء فـي تريبة أبنائهم أن يف

 أنفسهم ميوالً إليه،أنا سرُتفـي الختيار االجتاه الذي حيسون  ماجملال هل

فـي حياتي الدراسية على هذه الطريقة، وهلذا رأيتين مرتاحًا إىل ما 

خيتار كل واحد منهم من  أن تركت ألبنائي حنيوصلت إليه، و

ا االجتاهات الدراسية ما يالئمه، فاختار كل واحد منهم ما أراد، وهلذ

ال جتد واحدًا منهم يتجه االجتاه الذي اجتهته أنا فـي حياتي، ولست 

بآسف على هذا؛ ألن أبناءنا خلقوا لزمان غري زماننا، ومن اخلطأ أن 

رنا هلم عليه سببًا فـي تعثر سريهم فـي ْسنقسرهم على شيء قد يكون َق

 حياتهم.
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إل  ــ  وحنن ال زلنا نتحدث فيها    ــ   س: أعود أيضًا للناحية االجتماعية 
رى  

 
عبارة وردت يف حديثكم عن جتربتكم الزوجية أنها كانت سعيدة، ت

 يف هذه السعادة؟ 
ّ
 ما هو أعظم سر

فـي حياته عندما يدرك  هأنا أعتقد أن اإلنسان إذا اختار شريك ج: 

تالؤما وتوافقًا فـي امليول، وفـي االجتاهات، وكذلك فـي التقارب فـي 

ر، هذا من األسباب اليت تهيئ للمرء أن يعيش سعيدا فـي حياته العم

الزوجية، ثم هناك أمور أخرى من اخلطأ أن يعتقد رب البيت أنه املسيطر 

شيء فـي بيته، هذا من اخلطأ، هناك بيت جيب أن يكون كل على 

ربَّاه شريكني فـي إدارته، فالشؤون املنزلية وما يتعلق بها جيب أن ترتك 

أو لربة البيت أما الشؤون األخرى اليت ال تستطيع ربة البيت القيام للمرأة 

بها فيجب على األب أن يتوالها بنفسه، ثم فـي اعتقادي أيضًا أن من 

أسباب السعادة الزوجية أال يتدخل املرء فـي شؤون البيت الداخلية إال 

بتدخل هو من قبيل التوجيه وإبداء املالحظات، وأن يرتك لربة البيت 

احلرية التامة، وخاصة عندما يدرك أنها على جانب من الوعي والفهم 

 بييت بهذه الصفات. ةواإلدراك، وأنا ــ وهلل احلمد ــ ممن تتصف رب

احلياة   وهو  ــ  شيخ محد  ــ  آخر  جانب  إل  ننتقل  جدا،  س: مجيل 
املشوار    ، التعليمية  التعليمية،  حياته  محد  الشيخ  بدأ  كيف  رى 

 
ت

 دأ؟ العلمي من أين ب 
أواًل فـي احلكمة املأثورة أو من الشعر املأثور: "قد ينعم اهلل بالبلوى  ج: 

ولي ثالثة إخوة وكنت أضعفهم بنية،  ،وإن عظمت"، والدي عاش فالَّحًا
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ّقع جسمي ولدت عليل اجلسم، ومكثت أربع سنوات ال أطيق املشي وُر

ويروون  عالناجبالكّي، والكّي كان إىل عهد قريب يعترب من العالج 

فـي األثر "آخر الطب الكّي" أو كما يقولون، فنشأتي بهذه الصفة من 

فـي شؤون فالحته، بي الضعف جعلت والدي ال يعّول علّي فـي االستعانة 

من أعمال الفالحة ال  فكان حيس بي ضعفًا، وعندما يوكل إلّي عماًل

أقوم به، بل ال أستطيع أن أقوم بأي شيء منها، هلذا السبب أدخلين أبي 

عى بالكتاتيب، ْداملدرسة، وكانت فـي ذلك العهد على منط ما ُي

وتركين رمحة بي ألنه عرف أنه ال فائدة له مين، فرتكين لكي أتعلم، 

 انصرفت هلا واجتهت إىل هذه الناحية اليت ،فتعلمت القرآن وحفظته

انصرافًا تاّما، ومن ثم بعد أن جتاوزت الطفولة أخذني إىل مدينة 

وجعلين عند قريب له لكي أبدأ بطلب العلم، فبدأت بطلب  ،الرياض

العلم على املشايخ فـي املساجد، على الشيخ حممد بن إبراهيم، وعلى 

وعلى الشيخ صاحل بن عبد العزيز قاضي  ،الشيخ سعد بن عتيق

، رمحهم اهلل أمجعني، فقرأت عليهم ما كان يقرؤه الطالب الرياض

فـي ذلك الوقت، وهي فـي أصول الدين، وفـي العبادات، وفـي مبادئ 

النحو، خمتصرات معروفة، ومن ثم اجتهت إىل هذه الناحية، هذا أول 

اجتاهي إىل الدراسة وإىل طلب العلم، بعد ذلك قمت ببعض األعمال 

ثم توليت بعض الوظائف فـي الكتابة عند  ،شاداملتعلقة بالوعظ واإلر

أمر  ــ رمحه اهللــ بعض القضاة، ثم بعد ذلك كان امللك عبد العزيز 

بفتح معهد فـي مكة املكرمة، مسي عند فتحه املعهد اإلسالمي 
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السعودي، وكان الذي توىل فتحه أحد علماء الشام الشيخ حممد 

ُوكل  (هـ1347فـي سنة )عهدكل إليه فـي ذلك الكامل القّصاب، وقد ُو

إىل الشيخ حممد كامل القصاب من علماء الشام فتح هذا املعهد، 

ار عدد من يفأمر امللك عبد العزيز باخت ،فكان اإلقبال ضعيفًا ،تحفُف

الشبان من اململكة، من جند، بأن ُيدخلوا فـي ذلك املعهد، فكنت من 

والتحقت بقسم هـ، 1349بني هؤالء وقد التحقت باملعهد فـي سنة 

التخصص فـي القضاء الشرعي، إال أنين بعد أن أكملت الدراسة عّينت 

ا َبُظمدرسًا فـي مدرسة ينبع، ثم بعد ذلك ُنقلت إىل وظيفة القضاء فـي 

ونواحيها، ومكثت هناك زمنًا قصريًا، ثم بعد ذلك عدت إىل املعارف، 

ارف فـي جدة أي االشتغال فـي التعليم، فعملت مساعدًا ملعتمد املعإىل 

 ،الشيخ عمر نصيف ــ رمحه اهلل ــ ثم ابتعثت إىل مصروهو مدير التعليم 

والتحقت بكلية اآلداب، وأعتقد أو أظن أنين أول طالب سعودي يلتحق 

بتلك الكلية، كان املفروض أن ألتحق بإحدى كليات األزهر، ولكن 

ين أسعد دبعد أن وصلت القاهرة واتصل مراقب البعثات السيد ولّي ال

بلغ به أن ألتحق بإحدى كليات األزهر، عرض علّي أن األمر الذي ُأ

وأظهرت رغبيت فـي أن ألتحق بكلية اآلداب، وملا  ،فأظهرت عدم ميلي

ض األمر على السيد حممد طاهر الدباغ ــ رمحه اهلل ــ أرسل إليه بأن َرَع

من أفذاذ يرتك لي احلرية بأن أدخل أية كلية أريدها، كان هذا الرجل 

الرجال الذين خدموا هذه البالد والذين مل ينالوا حظهم من التقدير 
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واالعرتاف بفضلهم حتى اآلن، هذا شيء عن اجتاهي فـي مرحلة 

 الدراسة.

البعثة السعودية كلها  عيْتْدُتقامت احلرب العاملية الثانية فاْس 

رغب إىل ا من بني أفرادها ومل أكمل الدراسة، وبعد عام أعيد من نوأ

مصر ولكنين مل أرغب العودة، وبقيت متنقاًل فـي وظائف التعليم: فـي 

ثم مديرًا للتعليم فـي  ،األحساء، ثم رئيسًا ملراقبة التعليم فـي الظهران

ثم مساعدًا ملدير املعهد عندما أمر امللك عبد العزيز الشيخ حممد  ،جند

د مساحته من بن إبراهيم بفتح معهد ديين فـي الرياض بعد أن عاا

القاهرة، وصار يتحدث عن زيارته لبعض كليات األزهر ومعاهده، فقال 

وأن نعمل كليات  ،امللك عبد العزيز: حنن نريد أن نفتح عندنا معهدًا

هذا معناه، ثم صدر األمر بأن  ًاكما شاهدمت فـي األزهر، أو كالم

نبغي أن أنضم إىل الشيخ حممد بن إبراهيم لوضع املناهج والطرق اليت ي

يسري عليها إنشاء هذا املعهد، فكان لي جانب فـي العمل فـي هذا 

السبيل، وبقيت مدة، وصرت مديرًا لكلييت اللغة العربية والعلوم 

أمور اضطرتين إىل ترك العمل والتفرغ لعملي فـي  ْتــَالشرعية ثم حدث

الصحافة بعد أن أنشأت مطابع الرياض، واستمر العمل فـي ذلك إىل ما 

 هو معروف.

وهي   التالية  املرحلة  إل  اآلن  ننتقل  اجلاسر،  محد  شيخ  إذن،  س: 
 
 
ت الرياض،  املطابع يف  وإنشاء  الصحافة  إل  اجتهت  رى كيف  العمل يف 
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هذا االجتاه، خاصة بعد أن قضيتم شيئًا طويالً من عمركم يف التعليم،  
 ويف السلك القضائي، ويف وظائف تكاد تكون بعيدة عن الصحافة؟ 

كان عندي ميول إىل الصحافة حينما كنت طالبًا فـي املعهد،  ج: 

وأحاول ما  ،فأذكر أنين كنت أكتب شيئًا أزعمه أو أختيله شعرًا

وأذكر أنين نشرت  ،استطعت أن ينشر لي فـي جريدة صوت احلجاز

هـ، وكان رئيس حتريرها 1349أول مقال فـي تلك الصحيفة فـي سنة 

هر فيه من ْظوقد كتب مقااًل ُي ،يِقصديقنا السيد حممد حسن َف

وقد رأى اإلخوة فـي ذلك املقال  ،الشكوى واالستياء من أحوال خاصة

عاه إىل أن يعقب عليه بكلمة بعنوان "التسبوا الدهر فإن اهلل هو دما 

الدهر" وهذا الكاتب هو فضيلة الشيخ عبد اهلل اخلياط، وكان إذ 

بت على كلمة عقَّعهد أيضًا فذاك طالبًا فـي املعهد وكنت من طالب امل

الشيخ اخلياط مبقال بعنوان "قل احلق وإن كان مرًا" أؤيد فيه رأي 

تقد ما ورد فـي عبارات صديقنا السيد حممد نالشيخ عبد اهلل اخلياط وأ

حسن فقي من عبارات قد يفهم منها شكوى الزمان أو شكوى الدهر، 

رًا وأوقعها بتوقيع ثم بعد ذلك صرت أنشر مقطوعات من نظم أختيله شع

ثم نشرت بعض قصائد إن صّح أن تسمى بهذا، نشرتها  ،"بدوي جند"

أنا طالب فـي املعهد وفـي جريدة صوت احلجاز، ثم كان مما نشرت 

مقاالت فـي نقد أحباث ينشرها صديقنا األستاذ حممد حسن عواد تتعلق 

 ،احلجازمقاالت فـي صوت  بتاريخ اخلليفة سليمان بن عبد امللك، نشرُت

وأخريًا رأى األخ املشرف على حترير الصحيفة أن فيها ما ال يكون 
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مناسبًا فـي حق أديب كبري مثل األستاذ حممد حسن عواد فأوقف 

وصرت  ،نشرها، ولكنين قد رأيت أن الطريق أمامي أصبح سهاًل

كثر النشر فـي الصحف بامسي وبتوقيعات قد أخفي امسي وراءها، ُأ

ي رغبة لكي أشتغل فـي الصحافة، هذه الرغبة ومن هنا نشأت عند

صارت تتزايد وتقوى فـي نفسي حتى بعد أن أتيت إىل الرياض وصرت 

فاجتهت إىل هذه الناحية بعد  ،مساعدا ملدير املعهد ومديرًا للكليتني

ثم  ،أن رأيت من الوسائل ما ساعدني على إنشاء أول مطبعة فـي الرياض

اهلل ــ مساعدة فـي حياة امللك عبد العزيز امللك سعود ــ رمحه من وجدت 

عليه فكرة إصدر جريدة يومية أو جملة  ــ رمحه اهلل ــ فلما عرضُت

وكتب إىل  ،وحبذها ،أسبوعية أو شهرية وإنشاء مطبعة رّحب بالفكرة

من  فكان أن مجعُت ،اجلهات الرمسية ملساعدتي فـي هذا الشأن

طعت أن أشرتي به بعض اآلالت الطالب ومن املدرسني من النقود ما است

وتلقيت إعانات كثرية من جهات رمسية كوزير املالية وبعض األمراء 

وأنشأت ما  ،وغريهم، ولكنين فيما بعد جعلت تلك اإلعانات سهامًا

ُعرف فيما بعد باسم مطابع الرياض وأنشأت أول صحيفة وهي صحيفة 

 اليمامة.

، أكتب كنت قبل ذلك أكتب فـي بعض الصحف اخلارجية 

أكتب فـي جملة اجملمع وفـي نقدها، وفـي الرسالة: فـي وصف الكتب، 

أكتب فـي جملة التمدن اإلسالمي فـي الشام، والعلمي العربي بدمشق، 
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أصبحت هذه الرغبة فـي نفسي قوية حتى وأكتب فـي صحف أخرى، و

 استطعت أن أجل باب الصحافة وأن أعمل فيها.

دث عن الصحافة وعن بدايتكم مع  س: شيخ محد اجلاسر، وحنن نتح 
الصحافة، ذكرمت أنكم فيما مضى أنشأمت جريدة اليمامة، وأعتقد أنها  
 هي اجمللة التي ما زالت حتمل هذا االسم أم أن هذه ختتلف عن تلك؟ 

أواًل أنا عزمت على إنشاء صحيفة فـي الرياض قبل أن توجد فيها  ج: 

 ،مطابع، اجتهت إىل اجلهات املسؤولة، وطلبت اإلذن بإنشاء جملة

فووفق على ذلك، فاستعجلت األمر وبدأت بالصحيفة،  ،وبإنشاء مطبعة

العدد األول منها فـي  أصدرت جملة اليمامة، جملة شهرية، وطبعُت

هـ ثم طبعت الثاني فـي القاهرة فـي مطبعة 1373 القاهرة، فـي سنة

 ،الرسالة، ثم بعد ذلك اتصلت باملطبعة العربية فـي مكة املكرمة

وكان مديرها صديقنا املغفور له الشيخ عبد اهلل عريف ــ رمحه اهلل ــ 

الثاني  األعدادبع عنده فرحب بطبع الصحيفة عنده اليت هي اليمامة، وُط

ب امتناع املطبعة امس والسادس، ثم حدث ما سّبوالثالث والرابع واخل

عن االستمرار فـي الطبع، فطبع العدد السابع فـي مؤسسة الصحافة 

مديرها إذ ذاك، ولكن  دوالطباعة فـي جدة، وكان السيد أمحد عبي

العدد تأخر حتى فات شهره وشهران بعده، فاضطررت إىل أن أطبع 

نتني، وبعد ذلك كانت املطابع اجمللة فـي بريوت، واستمر ذلك حوالي س

اليت أنشأتها فـي الرياض قادرة لكي تطبع اجمللة وغريها، فطبعت آخر 

جزء من اجمللة فيها، ثم بعد ذلك حولت اليمامة إىل صحيفة أسبوعية ثم 
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صارت تصدر فـي األسبوع مرتني بشكل جريدة، هذه هي اليمامة اليت 

 ال تزال مستمرة حتى اآلن.

 شيخ محد اجلاسر، كيف كانت بدايتها؟   س: جملة العرب، 
حدث أنين مل أمتكن من االستمرار فـي اإلشراف على صحيفة  ج: 

ساسية اليت باعدت بيين وبني الصحافة اليمامة، وكان من األسباب األ

وبقيت  ،أنين انتقلت إىل بريوت وانتقلت إدارة اليمامة إىل إنسان غريي

ل وزارة اإلعالم ألشرف على دعيت من قبُتـهناك مدة من الزمن، فاْس

إنشاء مؤسسة اليمامة الصحفية، وبعد عودتي أخربني الشيخ مجيل 

احلجيالن وزير اإلعالم بأن فيصاًل ــ رمحه اهلل ـــ أمر بأن ترجع لي 

سسات ؤوقال لي: غري أن الدولة قررت أن تكون الصحافة م ،اليمامة

 ،طلب مؤسسةحيسن أن تتقدم بوتشرف عليها جمموعة من األشخاص، 

 ،وأن ختتار املشاركني ممن ترى فيهم االتفاق مع ما تراه والكفاءة

وحيسن أن يكون من بينهم من املوظفني والتجار وخمتلف طبقات األمة، 

وتقدمت بأمسائهم إىل وزارة اإلعالم فصدرت املوافقة السامية باملوافقة 

وىل على إنشاء مؤسسة صحفية تدعى "مؤسسة اليمامة الصحفية" يت

 هم فـي كتابه.َرَكتأسيسها فالن هو ومن معه ممن َذ

على  حتريرها مدة، ثم بعد ذلك عرضُت أصدرنا اليمامة وتوليُت 

بة ْهاإلخوان املساهمني مسألة إصدار جريدة الرياض اليومية فرأوا أن اأُل

ولكنين أقدمت على األمر وأصدرت الصحفية، وبعد أن  ،مل تتخذ بعد

استمر إصدارها شهرين كاملني دعوتهم وقلت هلم: اآلن ترون أن األمر 
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فما  ،وأنه ليس هناك شيء حيول دون استمرار الصحيفة ،أصبح واقعًا

عليكم إال أن ختتاروا هلا رئيس حترير، فكان ذلك، وكان من بني 

بعض االجتاهات املتعلقة بالصحافة، كنت  اإلخوة من ال أتفق معه فـي

أنظر إىل الصحافة باعتبارها وسيلة تقويم وإرشاد، تقّوم أخالق 

تلفت أنظار رجال الدولة إىل ما حتتاجه األمة، ال وترشدهم، واجملتمع، 

أن تكون وسيلة إعالن وثناء ومدح فحسب، وكان من بني اإلخوة 

االبتعاد عن أي شيء يثري القيل املساهمني فـي املؤسسة من يرى أنه جيب 

، وأنه من األحسن أن نسري سريًا هادئًا حبيث تستمر الوالقال، كما ق

صحيفتنا أو صحيفاتانا وهما اليمامة األسبوعية والرياض اليومية، هذا 

االختالف أو عدم التوافق اشتّد حيث سّبب التنافر، وفـي إحدى املرات 

قبل وزارة اإلعالم هي اإلشراف على بينما كنت ذاهبًا ملهمة رمسية من 

وأن ألقي كلمة عن تاريخ الصحافة  ،معرض للصحافة يقام فـي الرباط

 (وهذا املعرض أقامته اليونسكو أو فرع من فروع اليونسكو)هناك 

وبينما أنا هناك سعى اإلخوة الذين يشرفون على ، وهناك فـي الرباط 

بفصلي من وظيفيت اليت  الصحيفة واستصدروا أمرًا من وزارة اإلعالم

بل أبلغت باألمر وأنا هناك ، هي رئيس حترير جملة اليمامة، ومّلا عدت

بأنه نظراً بأنك سافرت فـي غري مصلحة املؤسسة فقد تقّرر فصلك  برقيًا

من العمل أو كالم هذا معناه،والغريب أن هؤالء الذين فصلوني هم 

ألنين رفضت أن أكون  الذين اخرتتهم أنا وهم الذين رشحتهم ليتولوا؛

رئيسًا للمؤسسة، فهؤالء الذين اخرتتهم استعانوا ببعض إخوة ذوي 
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مناصب فـي الدولة أنا الذي أدخلتهم فـي املؤسسة بدون اختيارهم 

ووضعت أمساءهم، فكان منهم وسيلة لكي يبعدوني، بعد أن عدت 

تصرف ال مربر له، أراد أن وقابلت وزير اإلعالم وأخربته بأن هذا 

وجيب أن تبقى، فقلت: ال، اآلن يستدرك األمر، وقال: ال، أنا سأدعوهم 

أنا ال أريد أن أعمل فـي هذا، وماكان مين إال أن ذهبت فـي أحد األيام 

إىل امللك فيصل ــ رمحه اهلل ــ وقلت له بصريح العبارة : أن ال أستطيع أن 

فيها، لي رأي  أشتغل اآلن فـي هذه املؤسسة؛ ألن املؤسسات فـي احلقيقية

وإنين أرى صحافتنا تغّيرت  ،قد أخربت به األخ مجيل احلجيالنو

وتأخرت عندما صارت مؤسسات، فلذلك أنا ــ إذا رأي جاللتكم ــ أن 

إىل اجملال الذي جيعلين أستطيع أن أعمل  أعمل فـي هذا احلقل انظروا

ي أ فيه حبرية تامة، فاستدعى مجيل احلجيالن وأمره، وقال: انظروا

 ،يريده فالن؟ فقلت: أنا أريد أن تسمحوا بإصدار جملة شهرية شيء

ا يتيسر األمر أستطيع أن أحّوره، فكان األمر كذلك، وتركت موعند

عترب لست ُأالعمل فـي املؤسسة أو أرغمت على تركه، مع أنين ال أزال 

مساهمًا فحسب بل من كبار املسهمني، بل أنا الشخص أو اإلنسان 

ُمنحت املؤسسة بامسه، ولو ُطلب من اإلخوة القائمني بالعمل أن الذي 

يربزوا وثيقة تثبت ملكيتهم هلذه املؤسسة أو اإلذن الرمسي ال يستطيعون؛ 

وال  ألنه أنا الذي تلقيت األمر، وال أزال احتفظ به، ومع ذلك لست آسيًا

الئم آسفًا على اجتاهي؛ ألنين وجدت فـي جملة العرب اجملال الصاحل امل

 لي لكي أحقق بعض األهداف اليت تصبو إليها نفسي.
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س: شيخ محد اجلاسر، بداية اهتمامكم باألماكن أو جبغرافية اجلزيرة  
، هل بدأت مع بداية جملة العرب أو كان االهتمام جبغرافية  ة العربي 

 اجلزيرة العربية سابقًا؟ 
ك فـي أنا أوضحت فـي مؤلف من مؤلفاتي السبب الذي دعاني إىل ذل ج: 

ولكن أزيد على ذلك أنين بعد أن  ،مما ال داعي إلعادته ،أول أمري

انتخبت عضوًا فـي جممع اللغة العربية فـي القاهرة كان من أعمال 

اجملمع وضع معجم مطّول ليس خاصًا باجلغرافيا ولكنه معجم يكون 

ما حتويه املعاجم العربية، وفـي ذلك املعجم أعالم جغرافية،  شاماًل جلّل

وعندما انتخبت فـي هذا اجملمع، أنا بصراحة لست على درجة قوية من 

كما أنين مل  ،علم النحو، ولست واسع االطالع فـي علم مفردات اللغة

أدرس علوم اللغة دراسة تامة، وقد تستغرب إذا قلت لك بأنين مل أقرأ 

ة على شيخنا ومّيرُّكتاباً كامالً من كتب قواعد اللغة، قرأت منت اآلَج

الشيخ حممد ــ رمحه اهلل ــ ومعروف أن هذا املنت يعترب من مبادئ علم 

النحو، ثم قرأت طرفًا قلياًل من ألفية ابن مالك، وفـي املعهد العلمي 

درست قسمًا من شرح ابن عقيل بل تلخيص ابن عقيل على شيخنا الشيخ 

أمحد العربي مدير املعهد إذ ذاك، وكان يدرسنا النحو، فأنا قاصر 

ي علم النحو، وفـي علم مفردات اللغة، فوجدت فـي معرفة املواضع أو فـ

التحقيق وصرف اجلهد لكي يستطيع املرء أن يأتي بشيء جديد فـي 

هذه الناحية، الناحية اجلغرافية، وخصوصًا بني أناس جيهلون جزيرة 

العرب جهالً تامًا، ووجدت فـي هذا النوع ما يستهويين ويدفعين وجيعلين 
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الدراسة فيه، فكان ذلك، وأمحد اهلل بأنين فـي عملي فـي أواصل 

اجملمع وجدت أناسًا يقدرونين فـي هذا العمل، وكان منهم الدكتور 

طه حسني الذي ال أريد أن أقول ما قال عين فـي أثناء األحباث اليت 

يعرضونها، وهي أشياء معروفة ومسجلة فـي حماضر اجملمع ومطبوعة 

اليت يطبعها ويوزعها، من هنا اجتهت مع ميولي  فـي الكتب أو احملاضر

األوىل إىل دراسة مواضع اجلزيرة، وال تنسى أنين عشت فرتة من الزمن 

هـ إمامًا مرشدًا 1346هـ و 1345متنقاًل مع البدو، أنا كنت فـي سنة 

تيبة، فكنت عة من ُعَفاَمي من النَّعًا لفخذ من البادية يقال احَلَومطوِّ

الصحراء وأشاهد كثريًا من معامل البادية، فأحسست فـي أجتول فـي 

إىل أن أعرف هذه الصحراء  نفسي منذ ذلك العهد رغبة وحمبة ومياًل

الواسعة اليت أجد الشعراء املتقدمني سّجلوا الصغري والكبري من جباهلا 

 وأوديتها وكل مظاهر الطبيعة فيها.

قف عنده  ن و   ، غرايف إل املعجم اجل ــ  شيخ محد  ــ  س: قبل أن ننتقل  
حنب أن نقف قبل ذلك على اجملامع العلمية التي كنتم عضوًا    ، وقفات 

 . فيها أو ما زلتم من أحد أعضائها؟ 
أنا انتخبت عضوًا فـي اجملمع العلمي العربي فـي دمشق فـي سنة  ج: 

هـ، وسبب ذلك أنين كنت فـي إحدى زياراتي هلذا اجملمع، وكان 1369

مهرجانًا ألبي العالء املعّري، فبينما أنا جالس  اجملمع إذ ذاك قد أقام

عند رئيسه السيد حممد كرد علي ــ رمحه اهلل ــ ومعاون الرئيس الشيخ 

عبد القادر املغربي وخليل مردم األمني العام وبعض أعضائه البارزين؛ 
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جرى احلديث فـي االحتفال بأبي العالء املعري، فقلت هلم: هناك كتاب 

ولكنكم مل تولوه شيئًا من  ،ء ال يزال خمطوطًامن كتب أبي العال

ة، استغربوا وقالوا: أّي كتاب؟ فقلت هلم: شرح أبي العالء لشعر يالعنا

ابن أبي َحِصينة السُّلمي، قالوا: مل يشرحه، قلت: ائتوني بالكتاب الذي 

أصدرمتوه مبناسبة االحتفال، فأحضروه لي، فأريتهم نّص ابن الَعِديم 

 ،ديوان ابن أبي حصينة السلمي فـي جملدين َحوشَر قال فيه:الذي 

وأريتهم إياه، قالوا: ألول مرة، كأننا مل نقرأ هذا النص، وأين يوجد؟ 

الكرملي وأستطيع  األب أنستاس ةقلت: منه نسختان: نسخة فـي مكتب

ير دوأنا جالس عندكم اآلن أن أصفها لكم، ونسخة فـي مكتبة 

أن أكتب هلم، فكتبت حبثًا عن هذا وطلبوا وا مين رُّسكريال، ُسواأل

وُنشر، وما شعرت بعد وقت إال ويأتيين من اجملمع مرسوم مجهوري 

نًا أن اجملمع العلمي العربي بدمشق قد انتخب فال :بتوقيع هاشم األتاسي

بصفيت  ننت فـي هذا اجملمع ولكيِّمن اململكة العربية السعودية، فُع

عضوًا مراساًل ال عضوا عاماًل؛ ألن األعضاء العاملني يقتصرون على 

السوريني فـي ذلك اجملمع، بعد ذلك تلقيت كتاباً من جممع اللغة العربية 

ع فنأمل بأن فـي القاهرة بأن اجملمع له اجتاه النتخابك عضوًا فـي اجملم

متدنا بشيء من ترمجة حياتك ومن بيان أعمالك ومؤلفاتك، فكتبت 

هلم كتابًا قلت فيه: أنا شاكر ومقدر، ولست حباجة إىل أن تنتخبوني، 

لعت أحد اإلخوة فـي القاهرة على ـْطوال أرغب أن تنتخبوني، وبعد وقت َأ

 وتوسل بوسائل شتى، ومل ،هذا الكتاب فذهب وتقدم بطلب للمجمع
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ـ بارك اهلل فيه ــ جترحيي بأن قال:هذا رجل عاش فـي البادية وبعيد  ينَس ـ

ت، وقّدم لكل عضو هدايا، وجاء وقت االنتخاب ْيعن َكْيت وَك

 ،ًاففاز محد اجلاسر بسبعة عشر صوت ،لينتخبوا عضوًا عن السعودية

والباقون امتنعوا عن  ،وصاحبنا بصوتني، تسعة عشر من أربعة وعشرين

يت، فانتخبت فـي اجملمع، فهذا انتخابي فـي اجملمع، أما اجملمع التصو

العلمي العراقي فقد كانت صليت برئيسه وبكثري من أعضائه قوية، 

 وقد انتخبت عضوًا مراساًل فيه.

 س: املعجم اجلغرايف للمملكة العربية السعودية إل أين وصل اآلن؟ 
أن كل عمل يقوم به أفراد حمدودو النشاط ال  فأواًل من املعرو ج: 

ميكن أن يكمل فـي وقت قصري بل تعرتضه كثري من الصعوبات، 

ولكن من حسن احلظ أن العمل فـي املعجم اجلغرافـي للبالد العربية 

بها يقوم السعودية سار سريًا حسنًا بالنسبة إىل األعمال األخرى اليت 

تعلق بشمال اململكة أي إمارات: األفراد، فقد أكملت أنا القسم امل

حائل واجلوف والوجه وتبوك والقريات وعرعر، فهذه اجلهات أي من 

ه، وصدر فـي ة إىل حدود الشام واألردن والعراق، قد أكملُتوادي الرّم

ــ وهو األستاذ سعد بن جنيدل ــ  ثالثة جملدات، كما أن أحد اإلخوة

تعلق بعالية جند، أي أكمل كتاب عالية جند من املعجم، القسم امل

إمارات: عفيف والقويعية ووادي الدواسر وتلك اجلهات فـي ثالثة 

العبودي أيضًا أكمل  ] حممد [ جملدات مت طبعه أيضًا، واألستاذ الشيخ

واألجزاء  ،تأليف القسم املتعلق ببالد القصيم، وقد طبع اجلزء األول منه
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ي الرياض وما حوهلا يتوىل األخرى حتت الطبع، والقسم املتعلق باليمامة أ

ع َبالكتابه عنه األخ األستاذ عبد اهلل بن مخيس، قد أكمل الكتاب وَط

سريًا حسنًا، وال أعتقد  منه جزءًا والثاني حتت الطبع اآلن، والعمل سائر

أن الوقت الذي سيمضي دون إكماله سيكون طويال، هذا فـي املرحلة 

جزاء ما هو سوى مرحلة أوىل؛ األوىل، مع مالحظة أن ما مت من هذه األ

ألن هذه األجزاء جيب أن تدمج كلها فـي كتاب واحد، وأن ترتب على 

معجمًا خمتصرًا  فـي املعجم املختصر، أنا أصدرُت احلروف كما عملُت

حيوي ما يقرب من ستة عشر ألف اسم مدينة وقرية ومورد  ،فـي جملدين

ملعجم املختصر الذي ماء فـي كل اململكة، أمساء مجيع القرى، هذا ا

حيوي حوالي سبعة عشر أو ستة عشر ألف اسم، ال يوجد اسم قرية أو 

اسم مدينة أو اسم منهل معروف مشهور إال وهو مذكور فيه، ولكن 

بطريقة خمتصرة، هذا ال يفيد سوى املذيعني أو املرء الذي ال يريد إال 

م الَباَحة، أن يعرف معلومات موجزة عن هذا املوضع، فمثاًل مير بك اس

هي قاعدة إمارة  ة، وجتده يقول: الباحومشّكاًل ًاجتد االسم مضبوط

حة )تاء مكسورة ونون مثاًل مير بك اسم ِتْنَدو بالد غامد وزهران،

من أي ها، ْبقرية من قرى َأ :ساكنة ودال مهملة مفتوحة وحاء مهملة(

قرأ فـي هذا قبل هذا توالقرى التابعة ألبها فـي منطقة إمارة بالد عسري، 

املختصر إيضاحات وافية عن التقسيمات اإلدارية فـي اململكة، عن 

اإلمارات، فيبني لك أن اململكة تنقسم إىل إمارات، كل إمارة حتتوي 

ن لك أمساء أهم مراكز هذه اإلمارة، ويبني لك على مراكز، ويبّي
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 مواقعها، وهكذا، فعندما مير بك االسم حييلك إال اسم اإلمارة، وما

 عليك إال أن ترجع إىل اإلمارة فـي املقدمة وتنظر أين موقعها.

ورد   ممن  األدباء،  مع  خصومات  أو  معارك  خضتم  محد،  شيخ  س: 
 
 
حسن عواد،  حممد  ي واألستاذ  ق  ذكرهم سابقًا: األستاذ حممد حسن ف

 
 
رى ماهي نظرتكم اآلن  وأذكر أيضًا األستاذ عبد القدوس األنصاري، ت

 . إل املعارك التي جرت بينكم يف املاضي؟ 
الكريم، أنا أقوهلا صرحية، كثري من أدبائنا وكتابنا مل  يّنيا ُبج:  

يبلغ بهم النضج الفكري إىل درجة أنهم ينظرون إىل النقد نظرة واقعية، 

مل يكن لدينا صدور رحبة لكي نتقبل النقد فإن أعمالنا دائمًا  اإذ

أخطأت، ولكن  :ن غري سليمة، أنا أفّضل أن يقول لي اإلنسانستكو

أخطأت ويسكت، من أن يقول: أحسنت ــ  :هاهو خطؤك، ال أن يقول

: واهلل ــ وأجدت؛ ألن أحسنت وأجدت ال تفيدني، لكن عندما يقول لي 

أخطأت، حيثين ويدفعين لكي أتدارك خطئي ولكي يزداد عملي قوة 

ي الضالل وفـي اإلصرار على شيء ليس ونشاطًا، ال أن أمتادى فـ

الباحثني أو  صحيحًا، من هنا أنا أنظر إىل النقد من هذه الزاوية، بعُض

وحياول أن يوجد له دوافع، فمثاًل  ،بعض املفكرين يضيق صدرًا بالنقد

أقول لشخص: أنت أخطأت فـي الشيء الفالني فريّد علي قائاًل: قال لي 

أنت  ويقول: ما دخل هذا؟ أواًل ،البخاريدًا يسّب َمفالن وفالن إن َح

حتّدثت عن أناس جمهولني، وقد تكون كذبت عليهم، أنا قلت لك: 

هذا العمل ليس صحيحًا، أخطأت فيه، املؤرخ فالن قال: كذا، 
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الن ليس أعرف ببالدنا من ابن ِبْشر ومن أمحد زيين دحالن ِسْرَأ شكيُب

تدل علّي بأناس هم وأمثاهلما من مؤرخي احلجاز وجند، فتأتي تس

شكيب أرسالن طبعاً أمري  جّهال، وهم ال ميكن أن يعّول عليهم، األمرُي

وال أحد ينكر فضله وعلمه، لكنه ليس خبريًا بتارخينا  ،البيان

الدقيق، من هنا نشأ االختالف عن النظرة إىل النقد، كثري من أدبائنا 

ر إليه هذه النظرة، يعتقدون أن النقد ماهو إال وسيلة جتريح، أنا ال أنظ

فيه أن أحاول اإلصالح، وال يضريني أن ـــ وما حيدث مين ـــ وما أفعله 

أكون خمطئًا، أنا فـي كثري من املّرات عندما أخطئ أرد على نفسي 

وأنشر فـي الصحف أنين غلطت، وأنشر فـي كتيب أنين أخطأت فـي 

الشيء الفالني، وهذا ال يضريني، مايضريني أن يستمر اخلطأ وينسب 

 إلّي.

مع  ناحية  هناك  هل  اجلاسر،  محد  شيخ  اجلزيرة  س:  تاريخ  يف  نة 
ّ
ي
 . العربية مل ختدم من وجهة نظركم حىت اآلن؟ 

نعم، أمتنا أمة يرتبط حاضرها مباضيها، حياتنا احلاضرة جيب أن  ج: 

تقوم على حياتنا املاضية، حنن أمة مسلمة، إسالمنا ال يكون صحيحًا 

كن قائمًا على أساس تراثنا القديم، أنت إذا درست سرية  يما مل

تستطيع أن تفهم دقائق الغزوات ما مل  اليه الصالة والسالم، الرسول عل

هل تستطيع أن تعرف كيف غزا الرسول  ،تتصور املوقع الذي حدثت فيه

ومن أين حاصرها؟  ؟وأتى إىل خيرب ما مل تذهب وتدرك من أين أتى

عليه الصالة  ،كذلك ال تستطيع أن تفهم كثريًا من غزوات الرسول
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مواقعها، ُجّل من لدينا ال يفهمونها، أنا أقرأ ما مل تعرف  ،والسالم

كتّيبًا أهدي لي، طبع هنا وأشرف على حتقيقه بعض األدباء، فأقرأ 

إىل  يغُز فيه "غزوة الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل جنران" الرسول مل

جنران، أهل جنران وفدوا على الرسول صلى اهلل عليه وسلم وفودًا 

ُبْحران، وحبران هذا معدن فـي الُفْرع، فوق وته إىل زوأسلموا، إمنا غ

الفرع، وإذا أتيت من طريق املدينة، الطريق النجدية الذي يأتي من علّو 

الفرع هناك معدن حبران، وهذا كان معدناً للحجَّاج بن ِعالط السُّلمي، 

قرب املدينة ال  عت جنران، حبراُنَلوكان فيه معدن ذهب، فُبحران َط

ق ونشرته اهليئات العلمية أو هيئة ّقطبع هنا عندنا وُحجنران، وهذا الذي 

تسأل أي واحد عن سرية علّي بن أبي طالب رضي اهلل وهلا مركزها، 

، أين َفَدك؟ ال يستطيع وال يعرف َفَدك، َفَدك هو ما يسمى عنه إىل َفَدُك

كثرية من هذا القبيل، وهذا اجلانب ما ناديت به  اآلن احلائط، أشياُء

فـي كلمة ألقيتها فـي مؤمتر اجلغرافيني، اقرتحت على جامعة اإلمام 

، اجلغرافيا حممد بن سعود أن تنشيء قسمًا خاصًا للجغرافيا اإلسالمية

اليت حدثت فـي اإلسالم، لنعرف املواضع اليت جاءت فـي  اإلسالمية

مخس سنني أو ست  َلْبقاف، َقْحيم واأَلِقف والرَّْهالقرآن الكريم: الَك

سنني صدر مصحف عن هيئة علمية إسالمية فـي القاهرة) التفسري 

وجدت فيه خبطًا وخلطًا فـي املواضع: فـي وامليسر للقرآن الكريم( 

األحقاف، فـي موطن مثود، فـي احِلْجر، إذا قرأ اإلنسان الضعيف الدين 

 (إنه كذا، وفـي الصفحة الثانية تقول ال ففي صفحة تقول) هذا اخللط
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خله شك، إذًا جيب أن يكون عندنا قسم خاص ْدَيس ،واختلفوا فيه

رف هذه ْعللجغرافيا اإلسالمية، خيتص بتحقيق هذه املواضع، فإذا مل َت

املواضع ال تستطيع أن تتذوق الشعر العربي وال أن تفهم اللغة العربية، 

 ثقافتنا برتاء ناقصة. ، وأصبحْتًاقاصر َتوال البالغة العربية، وأصبح

   ، س: شيخ محد 
 
قلت ما  إل  الربنامج  أعود  مدة  أن  اللقاء  بداية  يف  ه 

دقيقة  ومل    ، ستون  ومضت  األخرى  تلو  الدقيقة  جتري  بدأت  ولكنها 
 بها، كان بودي أن أطرح أكثر من نقطة يف هذا اللقاء 

ّ
 عقر   ، حنس

ّ
 لكن

 
 ب

 
  ي

رمحان كما يقال، يف نهاية لقائي هذا بكم أشكر لكم جزيل  ت الساعة ال 
آخر نسلط فيه  لقاء  يكون هلذا اللقاء  أن  الشكر، وأرجو ــ إن شاء اهلل ــ  

اللقاء، الشكر اجلزيل   األضواء على جوانب أخرى مل نتناوهلا يف هذا 
اجلزيرة   احللقة عالمة  كان ضيفنا يف هذه  الكرام،  لكم، ومستمعينا 

 اجلاسر. الشيخ محد  
أنا أشكر لالبن الكريم، وأرجو يالحظ أن كلمة "عالمة اجلزيرة"  ج: 

ب على هذه من األوصاف اليت ال تنطبق علّي وأنا أعرف بنفسي، وأعقِّ

أمتنى أن يكون اللقاء فـي وقت غري هذا ألن  تِقَصر الوقت بأنين كن

ه اإلنسان بعد اإلفطار وبعد أن حيشو بطنه مبا لّذ وطاب يصبح لسان

وفكره عاجزين عن أن يعّبر التعبري الصحيح، وكما قيل: الِبْطنة تذهب 

 الِفْطنة، وأكرر الشكر لالبن الكريم وللمستمعني.

  



 

78 
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 ( 1) العربية الشيخ محد اجلاسر   ة لقاء العدد مع عالمة اجلزير
 الردادي أجرى احلوار: د. عائض بن بنيه  

محد اجلاسر عالمة اجلزيرة العربية، وأحد رموز الثقافة، ليس فـي 

العربية السعودية فحسب بل فـي العامل العربي، وصاحب  ةاململك

تهم، ا، احتذاها الباحثون والدارسون فـي دراسةمؤلفات وحبوث كثري

عمل أول حياته فـي 

التدريس والتعليم، ثم 

عمل زمنًا فـي 

الصحافة، فأصدر 

أول صحيفة فـي 

الرياض "اليمامة" سنة 

وأنشأ أول  ،هـ1372

مطبعة فـي الرياض 

ثم انصرف للتأليف والتحقيق والنشر، وهو مؤسس  ،هـ1374عام 

وهو صاحب جملة"العرب" اليت ختصصت فـي  ،هـ1385صحيفة الرياض 

رها عام جملدًا منذ إصدا 34تاريخ اجلزيرة العربية وآدابها، وصدر منها 

 هـ.1386

 
، واهلوامش من 26-18هـ، ص1421، الرياض، 25، العدد 7جملة األدب اإلسالمي، اجمللد  (1)

 ّدمت من آخر اللقاء إىل مواضعها.محد، وُق وضع الشيخ
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اشتهر برتحاله من أجل الوقوف على املخطوطات فـي مكتبات  

العامل، وقد صدرت ثالثة جملدات عن رحالته هذه، وهو عضو فـي 

، جمامع اللغة العربية، ونال تكريم عدة جهات، وحصل على جوائز عدة

بها على شهرة عاملية،  أما مؤلفاته وحبوثه فهي كثرية، وقد حصل

جعًا يقصده أو يراسله الباحثون من أحناء العامل، وال يتسع وأصبح مر

مكتبة امللك فهد الوطنية أن وحسبنا أن نشري إىل  ،اجملال للحديث عنها

بعنوان "محد اجلاسر:  ًام إصدار1995هـ ــ 1415بالرياض أصدرت عام 

صفحة،  257دراسة حلياته مع ببلوجرافية شاملة ألعماله املنشورة" فـي 

بعد ذلك مؤلفات وحبوث كثرية، يصدق عليها ماقاله د. علي  وصدر له

جواد طاهر فـي معجم املطبوعات العربية فـي اململكة العربية السعودية 

" "إن املعجم ال يكاد يلحق ــ أو يالحق ــ نشاط الشيخ محد 1/535"

 نقد التحقيق".واجلاسر فـي البحث والنشر 

لعلمية عن كل تعريف، إن األستاذ محد اجلاسر غين جبهوده ا 

ومهما كتبنا فلن نوفيه حقه لقاء جهوده فـي خدمة الثقافة وحمبيها، 

وتشجيعه للعلم وطالبه، وقد رأت "جملة األدب اإلسالمي" أن تسعد 

قراءها بإجراء حوار صريح معه، فكان هذا احلوار الذي سيجد فيه 

 .مة األمةالقارئ صراحته املعهودة فـي كل ما يتعلق بالثقافة فـي خد

 هل ميكن أن تلخصوا أهم املراحل التي أثرت يف مسرية حياتكم؟ 
هـ ثم التحقت فـي 1348أهمها حني انتقلت إىل مكة املكرمة آخر عام 

هـ متخصصًا 1353هـ حتى خترجت فيه سنة 1349املعهد فـي أول عام 
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فـي القضاء الشرعي، ومدرسونا فـي املعهد إذ ذاك منهم املصريون 

واملكيون والنجديون، فمن مشاهري املصريني الشيخ حممد بن عبد 

الرزاق محزة، والشيخ إبراهيم الشورى، ومن مشاهري املكيني الشيخ 

بن ماجد الكردي والشيخ علي جعفر، ومن النجديني  قحممد صاد

 وغريهم. زالشيخ حممد بن عثمان الشاوي، والشيخ حممد بن علي البي

مشاهري علمائها منذ سنة  علىـي الرياض كانت دراسيت األوىل ف 

قاضي الرياض  قهـ وما بعدها، كالشيخ سعد بن محد بن عتي1346

للبادية، والشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ قاضي الرياض 

للحاضرة، والشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، والشيخ حممد 

ـي العلوم الدينية، ابن عّياف آل مقرن، وكان التعليم إذ ذاك حمصورًا ف

فقد كان علماؤنا يغارون علينا أشد الغرية من أن تتأثر عقائدنا، 

وينهوننا عن مطالعة الكتب اليت ال تعنى بدراسة العقيدة السلفية 

كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه  :املستقاة من منابعها الصافية

احملققني  نثرت عوسلم، ويرون عدم االطالع على ما عدا املؤلفات اليت ُأ

قي الدين بن تمن العلماء كالشيخ حممد بن عبد الوهاب، وقبله الشيخ 

واحلافظ الذهيب، وابن كثري وأمثاهلم،  ،تيمية، وتلميذه ابن القّيم

ويكررون لنا حفظ أبيات من الشعر املأثور فـي ذلك البن القيم فـي 

كتب نونيته وغريه، ومل يكن يرد إىل مدينة الرياض شيء من ال

احلديثة، وإمنا ترد صحف وجرائد للديوان امللكي، وقد ال جتد من 

يعنى بها، فقد كنت حني أذهب إىل القصر لتسلم خمصصي الشهري 
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ـ أمر جبانب من "احلوش" مكدسة  ـ رمحه اهلل ـ من الشيخ محد بن فارس ـ

فيه األوراق املطروحة من الديوان، وأكثرها من اجلرائد فـي أغلفتها 

وكنت إذ ذاك ُطَلَعة، أحب أن أطلع على ما يقع حتت يدي،  مل تفتح،

 إال أنين كنت شديد احلذر مما ينهاني عنه مشاخيي.

عالمة الشام  هفلما التحقت باملعهد وكان فـي أول األمر يدير 

الشيخ حممد بهجة البيطار ــ رمحه اهلل ــ وكان ذا ثقافة واسعة، فما 

ي عن الكتب احلديثة، أو كان طالبه جيدون منه شدة فـي النه

الصحف، وكان ملمًا إملامًا واسعًا ملا يعرف إذ ذاك باسم الثقافتني 

"الصفراء والبيضاء" ويقصد بالثقافة الصفراء مؤلفات علماء السلف 

ألنها تطبع فـي الغالب على أوراق ليست ناصعة البياض، أما البيضاء 

رمحه اهلل ــ رسالة بعنوان بها الثقافة احلديثة، وللشيخ البيطار ــ  ىفيعن

"ملتقى الثقافتني الصفراء والبيضاء" وكان على جانب كبري من سعة 

ق ، مل أره يوما ما متأثرًا أو غاضبًا، بل كان يقابل طالبه برحابة اخلُل

صدر، وبسعة خلق عند سؤاهلم عن بعض أمور قد يرى فيها غريه خروجًا 

إبراهيم الشورى "مصري" وهو  عن املألوف، ثم توىل اإلدارة بعده الشيخ

إن كان من ناحية االطالع على كتب السلف أقل إدراكًا من الشيخ 

أما فـي الثقافة ، البيطار، إال أنه لديه إملام وحرص ومواصلة مطالعة

 راحلديثة فكان متخصصاً فيها، وخاصة شؤون الرتبية والتعليم، وأذك

بعنوان "تربية األبناء ورقي أن جريدة "أم القرى" نشرت له حبثًا متسلساًل 

 .األمة"
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ومن املدرسني شيخنا اجلليل الشيخ حممد بن عبد الرزاق  

محزة، وكان واسع االطالع على الثقافة احلديثة، وهو سلفي العقيدة 

من تالميذ الشيخ حممد رشيد رضا ــ رمحه اهلل ــ وكان هذا الشيخ 

فكان حيثنا على يتوىل تدرسينا فـي احلديث النبوي وفـي اإلنشاء، 

 مطالعة كل ما يقع حتت أيدينا من الكتب والصحف واجلرائد.

ىل مكة من مصر حمدودة، منها إوكانت الصحف اليت ترد  

" الفتح" وصحف أخرى قليلة، فكان  ة"اهلالل" و"املقتطف" و"املنار" وجمل

طالب املعهد يتلقفون ما يقع فـي أيديهم من هذه الصحف ويتداولونه 

يتناوبون قراءته، وقد يستفسرون من الشيخ حممد بن عبد بينهم، و

الرزاق عن بعض ما قد يقرؤون، وكان يقابلهم برحابة صدر وسعة خلق، 

 وقد يبدي سروره لذلك.

من هنا أحسست تغريًا بارزًا فـي مسري حياتي، فبعد أن كنت  

على جانب كبري من التشدد فيما سبق أن أوضحته، بدأت أطالع 

احلديثة والصحف، ووجدت بينها ما متكنت من فهمه وهضمه الكتب 

أسرتشد به، أحسست بهذا التأثر بل بدأت فعال  ندون الرجوع إىل م

أعرب عن هذا اإلحساس مبحاولة الكتابة فـي بعض املوضوعات اليت قد 

أجد من بعض الصحف جمااًل لنشر القليل منها، وإهمال الكثري، 

على االستمرار فـي هذا اجلانب، حتى  ولكن هذا كان من احلوافز لي

اليت تصدر خارج البالد، فبينما كنت أواصل بعض الصحف ت حأصب

ال أتناول فيما ينشر لي من صحفنا سوى اجلانب األول من حياتي مما 



 

84 

 

ي، إذا بي أخرج إىل جماالت أرحب، خيكان متأثرًا مبا تلقيته عن مشا

فأكتب عن وصف األمكنة "اجلغرافية" وعن بعض احلوادث 

خندع مبا أراه لزمالئي منشورًا فـي بعض صحفنا من أالتارخيية، وقد 

نظم فأحاول تعاطي هذا النوع من األدب، وقد تنشر لي بعض الصحف 

أخجل من  شيئًا من هذا، ال أكتم القارئ أنين حني أطلع عليه اآلن

نفسي، كيف مسحت أن ينشر لي هذا اهلذيان، إال أن طبيعة النفس 

البشرية وخاصة اإلنسان فـي مقتبل عمره يهوى الربوز، وتدركه الغرية 

 من زمالئه فيحاول تقليدهم.

ع هذا وأقرر أن الشيخ حممد حسن كتيب ــ ختم اهلل لي وله َدأَل 

دفعتين إىل توسيع دائرة  خبامتة السعادة ــ وغريه من األسباب اليت

 تفكريي مبطالعة ما يقع حتت يدي من كتب وصحف.

تلك هي املرحلة الثانية من مراحل حياتي اليت استمرت حتى  

العهد احلاضر، حيث رأيت أن إدراك اإلنسان حمدود، وعمره مقدر ال 

يتجاوزه، وطاقته ال تستوعب ما يريد، ورأيت أن من أسباب جناح كثري 

اجتاههم إىل ناحية من نواحي العلوم، وحماولة اإلجادة فيها،  من العلماء

وعدم إشغال أذهانهم وأفكارهم بعلوم أخرى، ال جيدون فـي نفوسهم 

من ميول أو رغبات إلدراكها، وفهمها على وجهها الصحيح، فكان أن 

حاولت االقتصار على اجلانب اجلغرافـي، وقد رأيت فيه ــ فـي أول األمر 

م العناية به، ألن اهلل ذكر أمساء مواضع فـي القرآن ــ ما يستلز
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الكريم، ووردت أمساء أخرى فـي سرية املصطفى عليه الصالة والسالم 

فـي مسريه إىل املدينة، وفـي غزواته كثري من ذلك، وكلها حباجة إىل 

دراسة توضحها، الرتباطها القوي بتفسري القرآن الكريم، ومبعرفة 

إذ سريته صلى اهلل عليه وسلم تعد من  ؛ة معرفة تامةالسنة النبوية املطهر

 أهم اجلوانب اليت توضح حياته.

وكان مما حققت من الكتتب املتعلقة بهذا اجلانب كتاب  

( وهو هـ548/584"األماكن" لإلمام احلافظ حممد بن موسى احلازمي )

من علماء احلديث، له فـي ذلك مؤلفات أشهرها كتاب "االعتبار فـي 

خ واملنسوخ من اآلثار" قال عنه ابن العماد احلنبلي: مل يصنف فـي الناس

: مقدمة كتابه "األماكن"فـي مثله، وقد طبع الكتاب مرارًا، وقال  نهف

فهذا كتاب أذكر فيه ما اتفق لفظه وافرتق مسماه من  ،وبعد)

األمكنة املنسوب إليها نفر من الرواة، واملواضع املذكورة فـي مغازي 

صلى اهلل عليه وسلم وسراياه، وقطائعه، ومغازي أصحابه  رسول اهلل

 والوالة بعدهم مرتبًا على حروف املعجم(.

كما حققت كتابًا آخر فـي املوضوع لنصر بن عبد الرمحن  

وهو  ،تقريبًا هو أصل كتاب احلازمي هـ561سكندري املتوفى سنة اإل

 معد للنشر.

مطبوعات دار وألفت وحققت كتبًا أخرى موضحة فـي )قائمة  

 اليمامة( ال داعي لذكرها.
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أهم  س:  للقراء  تذكرون  ولعلكم  جدًا،  غزير  إنتاجكم  إن  املعروف  من 
 . كتبكم األدبية؟ 

ي جملة فـاجتاهاتي األدبية قليلة جدًا، قد يكون أبرزها ما دونته 

عامها الرابع والثالثني فـي أربعة  ــ وهلل احلمدــ "العرب" اليت أكملت 

غلت به آخر حياتي، وهو وثالثني جملدًا، ولكن ما أرتاح إليه هو ما ُش

العناية بتحقيق املواضع األثرية التارخيية بصفة عامة، ومنها املواضع 

ل فـي فهم اللغة إذ تلك األشعار عليها املعّو ؛الواردة فـي أشعار املتقدمني

الكريم، فكان أن فكرت  فـي تأليف "معجم  العربية، لغة القرآن

جغرافـي" تارخيي شامل، جلميع املدن والقرى واألماكن املعمورة فـي 

اململكة العربية السعودية حتديدًا، وتارخيًا قدميًا وحديثًا ووصفًا، 

ودعوت إىل هذا من اإلخوان من حيس فـي نفسه مقدرة واستطاعة، 

ة بقدر ما أستطيع، فكان أن وأبديت استعدادي فـي بذل املساعد

استجاب هلذا األمر عدد منهم، مؤلفاتهم معروفة، وكان أن قمت 

بتأليف القسم املتعلق بـ "املنطقة الشرقية" "البحرين قدميًا" فصدر فـي 

جملدات، وقمت  ةأربعة جملدات، وقسم "مشال اململكة" صدر فـي ثالث

ية بالتاريخ برحالت متعددة حملاولة حتقيق مواضع ذات صلة قو

اإلسالمي، ومبنازل القبائل العربية فـي صدر اإلسالم، فألفت عن ذلك 

كتابني هما "فـي مشال غرب اجلزيرة" و"فـي سراة غامد وزهران" منذ 

فرتة، ومتكنت من االهتداء إىل أمكنة غمض على بعض املتقدمني 

ل حتديدها، ولي أحباث أخرى واسعة فـي هذا اجلانب، ومنها ما ال أزا



 

87 

 

أواصل الكتابة فيه فـي جملة "العرب" بعنوان "التصحيف فـي أمساء 

، حاولت أن أنبه على ما وقع فـي (1)املواضع الواردة فـي األخبار واألشعار"

مؤلفات العلماء املتقدمني من أوهام ال من قبيل االنتقاص هلم، فلهم 

الفضل األول فـي كونهم فتحوا الباب، ومهدوا الطريق، وقربوا 

املصادر، وإمنا لتنبيه املعاصرين على أن هذه املؤلفات كغريها مما قال 

عنه اإلمام مالك بن أنس "كل أحد يؤخذ من قوله ويرتك إال صاحب 

هذا القرب" مشريًا إىل قرب املصطفى عليه الصالة والسالم، وقول اهلل عز 

 .(2)"وجل َأْوىل "ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالفًا كثريًا

واملتقدمون كثريًا ما يوردون أقوااًل أصبحت غري صاحلة هلذا 

 العصر، كأن يقولوا مثاًل:

ــ البلد الفالني من منازل بين يربوع أو بين كالب أو بين قشري، فأين 1

هؤالء الذي نسب إليهم املكان؟ وأين البقعة من األرض اليت كانوا 

 .يسكنونها؟

بني مكة والبصرة، وجزيرة العرب جلها  اجلبل الفالني :ــ أو يقولون2

 بني مكة والبصرة.

ــ أو حيددون املوضع مبسرية كذا ميل، أو كذا ليلة .. وقد تغريت 3

 قياسات املسافات، وأصبح التحديد مبثل تلك األمور ال يفيد.

 
 وما بعدها. 434،ص30جملة العرب، س (1)
 .82سورة النساء/ (2)
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أما عملي فكنت أحاول أن أحدد املوضع مبسافة جهته وبعده أو قربه 

موقعه حسب درجات الطول والعرض،  من مدينة مشهورة، أو بيان

 وهي درجات يدركها كل مثقف.

 األدب اجلغرايف: 
أطلق املستشرق "كراتشكوفسكي" مصطلح "األدب اجلغرايف" ما    

 . ؟ قولكم يف هذا املصطلح وأنت من أكرب املهتمني بكتب البلدان 
ي املتعلق ـلعل هذا املستشرق الحظ أن أبرز مظهر لألدب اجلغراف

بتحديد األمكنة وهو الشعر أو أقوال املتقدمني دون حتديد يرتكز 

من فروع  األدب فرعًا على الطبيعة، فعرب عنه هذا التعبري، فعّد

اجلغرافيا، وهذا يصح فيما لو قيل: أن أكثر الكتب اليت ألفها 

املتقدمون يتعلق بتحديد أمكنة وردت فـي الكتب األدبية 

وإن اتصلت ــ وف أن الدراسات اجلغرافية والتارخيية، وإال فمن املعر

فهو اتصال نسيب، ومنها ما اجته اجتاهًا جغرافيًا ــ بالناحية األدبية 

 حبتًا دون أن يكون له صلة باألدب، مثل كتب املسالك واملمالك.

ومعروف أن املستشرقني بصفة عامة ليسوا متمكنني من فهم   

وهلذا فال يستغرب منه وال من الثقافة العربية، والتمييز بني فروعها، 

غريه أن يأتوا مبدلوالت حسب أفهامهم لبعض أنواع هذه الثقافة 

خيالف ما هو معروف، مع أن هذا املستشرق بالنسبة لدراسته 
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ر عن اطالع واسع عليها، وأتى بآراء سديدة للمؤلفات اجلغرافية عّب

 فيما أوضحه فـي كتابه املعروف.

امع اللغوية الذي حتضرونه وماذا  ما رأيكم يف عمل مؤمتر اجمل 
بدعاة العامية ومبا يدخل    ى أدى من خدمة للغة العربية التي تغز 

 . عليها من األلفاظ واملصطلحات األجنبية؟ 
انضممت إىل جممع اللغة العربية فـي القاهرة" عضوًا عاماًل منذ عام  

حالة ، وكان اجملمع إذ ذاك على (1)م( إىل هذا العام1958هـ )1378

من النشاط والقوة واالجتاه لتحقيق غاياته اليت أهمها احلفاظ على 

لغة القرآن الكريم، لصيانة كيانها من العبث، وتيسريها حبيث 

يسهل استعماهلا وتعريب ما يستجد من كلمات احلضارة تعريبًا يتفق 

 مع األسس والقواعد اليت وضعها علماء التعريف.

هذا السبيل جهد ينبغي أن يذكر وجملمع اللغة العربية فـي   

فيشكر، إال أن ملا يعرف باسم "الروتني" األثر القوي فـي عدم انتشار 

من مقررات وكتب وغريها فـي تلك الفرتة، حبيث  ،مطبوعاته

 أصبحت حبيسة املخازن.

ومن املدرك بداهة أن كل عمل من األعمال يبدأ ضعيفًا حتى   

ثم يبدأ فـي الضعف شيئًا فشيئًا، يبلغ مرحلة من القوة ال يتجاوزها 

وهكذا طبيعة كل األعمال، ومنها هذا اجملمع الذي أصبح فـي 

السنوات األخرية حياول السري على النهج الذي رمسه، غري أن 

 
 ، فهو خاص عن اجملامع اللغوية.وما بعدها 570،ص6جملة العرب، س (1)
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االجتاهات العامة للثقافة العربية فـي مجيع البالد اإلسالمية اختذت 

ر فـي أغلبه عند وجهة أخرى متيل إىل التأثر باجلانب العلمي الذي أث

 الغربيني، مما تغريت به سرية احلياة العامة.

وإذن فال ِبْدَع إذا رأينا هذا اجملمع حيدث فيه من أسباب اخللل   

ما يسبب له الضعف، وليس أدل على ذلك من أن قراراته اليت اختذها 

منذ فرتة طويلة، وأبلغ وزراء اإلعالم والتعليم العالي واملعارف فـي 

ا رآه من األمور اليت يرى فيها حفاظًا على مالد العربية فيمجيع الب

ترى هذه القرارات ال خترج من  ؛اللغة الكرمية ألداء ما يقوم به

قبل حنو عشرين سنة،  ،يسري جدًا ٌلــَثرسلت إليهم، وَمإضبارات من ُأ

قرر اجملمع صيانة لنطق كلمة لغوية سارت على األلسن ملحونة، 

تنطق "ماية" عند كثري من املثقفني، فقرر  وهي كلمة "مئة" حيث

بأن يسار فـي كتابتها على الطريقة اليت رمستها القواعد العربية 

وهي: أن كل همزة فـي وسط الكلمة مكسور ما قبلها تكتب على 

نربة "أي ياء: مثل "رئة" و"فئة" و"مئة" ولعل القارئ يعجب بأن هذه 

ت املرات بل أكثر من الكلمة تكررت فـي صحافتنا، ال أقول مئا

ذلك فـي الفرتةاألخرية، ومع ذلك قل أن جتد من يكتبها بالطريقة 

 الصحيحة سوى ما ينشر فـي جملة العرب أو لصاحبها.

أما الدعوة إىل العامية فال شك أنها من وسائل هدم اللغة العربية   

ا، وأول من دعا إىل ذلك أناس من الغربيني الذين ال هوالقضاء علي



 

91 

 

يعنيهم من أمر العربية شيء أو من مقلديهم عن جهل وعن عدم إدراك 

 لغاياتهم.

ومن املؤسف أن تلك الدعوة وجدت بني أحبتنا وإخوتنا من أعضاء   

 اجملمع اللغوي فـي القاهرة من حيبذها.

ذين الستعمال العامية أما سبب هذا فهو أن هؤالء اإلخوة احملب  

يرون السري على األيسر فـي التخاطب، وهم فـي الغالب جيهلون الغاية 

من املتخصصني فـي  واإذ أغلبهم ليس ؛اليت أنشيء اجملمع لتحقيقها

هذه اللغة، وال أتهمهم بسوء القصد، وإمنا بعدم إدراك احلقيقة 

احلديثة، اليت  وجماراتهم للحياة العامة املتأثرة باملخرتعات العلمية

تكاد تقضي على كل ما هو متعارف فـي مجيع اجتاهات حياة 

 اإلنسان.

ان ّموال يزال بعض جمامع اللغة العربية وخاصة جممع اللغة فـي ع  

 ىيبذل جهدًا قويًا بارزًا فـي جمال اختصاصه من حيث احلفاظ عل

 ة ضيقة.اللغة العربية، إال أن مما يؤسف أن جهده هذا ال يزال فـي دائر

ــ واحلق يقال ــ فهي  ،ال أريد التوسع فـي احلديث عن جمامعنا  

فـي أول أمرها بذلت فـي سبيل ما أنشئت ألجله من اجلهود املتميزة 

املشكورة ما هو معروف، ومن ذلك جممع دمشق، الذي أنشيء فـي 

أول األمر فـي آخر عهد النفوذ الرتكي لالستعاضة عن لغة أولئك بلغة 

علماء الشام كـ )حممد كرد علي( و)خليل  مفصيحة، فقا عربية

 ْنَممردم(  و)حممد بهجة البيطار( و)عبد القادر املغربي( وإخوانهم َف
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قبلهم، فبذلوا الوسع حتى استطاعوا تعريب لغة الدواوين، كما اجته 

هذا اجملمع بنشر طائفة من الكتب التارخيية واألدبية، تعد من مصادر 

 ة بصفة عامة.الثقافة العربي

اته، يوال يزال هذا اجملمع الكريم يوالي عمله وفق إمكان  

ه أكملت اثنني وسبعني جملدًا، وتعد هذه اجمللة من أوثق فمجلُت

ووصف ، من تاريخ :مصادر الدراسات العامة عن الثقافة العربية

 ، وغري ذلك، حبيث ليس من املبالغةونقد كتب ،مؤلفات وتراجم

متى ما أمكن وضع فهارس  ،عارف فـي موضوعهاأنها تعد دائرة م

هلا منظمة، وهذا ما علمت بأن األستاذ الكريم الدكتور شاكر 

 به. ىالفحام رئيس هذا اجملمع يعن

ويقوم هذا اجملمع بنشر كثري من أمهات كتب األدب والتاريخ   

وهو منذ سنوات يواصل إصدار "تاريخ  ،ودواوين الشعر بطريقة حسنة

ــ كما يفهم من امسه ــ ظ بن عساكر، وهذا التاريخ دمشق" للحاف

ليس تارخيًا خاصًا ملدينة دمشق، بل هو تاريخ عام ألعالم املسلمني 

منذ أن أصبحت هذه املدينة قاعدة للخالفة فـي عهد معاوية بن أبي 

 سفيان ــ رضي اهلل عنه ــ إىل عهد احلافظ ابن عساكر.

العلم   لطالب  نصيحتكم  بصورة    ، بعامة ماهي  الناشئني  ولألدباء 
 . خاصة؟ 

خبويصة  مل أبلغ درجة من يتصدى للنصح واإلرشاد، فأنا معينٌّ

نفسي بذلك، ولكنين أمتنى لطالب العلم بصفة عامة أن يدركوا 
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أن احلياة تقوم على أساسني : حياة مادية ُتعنى باجلسم ومستلزماته، 

والوسائل، وأكثر اجتاه طالب العلم وقد توافرت هلا مجيع األسباب 

رف إىل االشتغال مبا يتصل بتلك الوسائل من صفـي هذا العصر من

ا أمر مطلوب فـي حدود ما يوفر للفرد هب واالشتغاُل ،العلوم املادية

ولألمة حياة قوية من مجيع نواحي القوة علمًا وعماًل واستعدادًا وقوة 

نب على جانب آخر وهو وكفاحًا، ولكن جيب أال يطغى هذا اجلا

األساس الثاني، وأعين به اجلانب الروحي، فاهلل سبحانه وتعاىل خلق 

اخللق لغاية أشرف وأجل من حياتهم احلاضرة هي العمل للدار 

اآلخرة، وهلذا فال جيوز للعاقل أن ينصرف عن هذا اجلانب وأن 

و إذ بإهماله إهدار ملا خلقه اهلل له، وملا أوجبه عليه، وه ؛يهمله

االستعداد للميعاد باألعمال الصاحلة، وليس املراد هنا بأن يطغى هذا 

اجلانب، حبيث يهمل اجلانب الذي قبله، فاإلسالم أتى للعمل بهذين 

إذ به تتصل سعادة املرء عند  ؛األمرين، إال أنه فضل اجلانب الروحي

انتقاله إىل احلياة األخرى، وكما هو مطالب بأن يؤدي ما جيب عليه 

هذا فهو أيضًا مطالب بأن يهتم جبميع األمور اليت تكفل ألمته  حنو

حياة سعيدة لكي تؤدي واجباتها فـي صيانة دينها وأخالقها واحلفاظ 

 على كرامتها.

وأمتنى ألدبائنا الناشئني بصفة خاصة أال ينخدعوا مبا يزيفه   

الغربيون من بهارج فتخدعهم، وهي فـي الواقع كسراب بقيعة، فلنا 

آدابنا اإلسالمية العربية الصحيحة ما يغنينا من هذه املبتدعات من 

احلديثة، اليت انتشرت فـي عاملنا اإلسالمي العربي، واستهوت طائفة 
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آلداب وامن شبابنا ممن مل تسبق هلم دراسة واسعة فـي العلوم 

ن احنرف أو تأثر بعضهم مبا طرأ على واقع أدبنا أاإلسالمية، فكان 

 بعضًا. م هذه املذاهب الغربية مما نرى بعضها يهدالعربي من تأثري

املذاهب   تيار  أمام  لتقف  اإلسالمي  األدب  إل  الدعوة  قامت 
األدبية الدخيلة، التي تصدر عن معتقدات "أيدولوجيات" بعيدة  
عن اإلسالم ومضادة له، ما رأيكم يف هذه الدعوة مع أنها تعتمد  
لغة القرآن لغة أول لألدب اإلسالمي، وتعد األدب العربي حمضنة  

وا  القرآن  تعتمد  كما  األدب  األول،  هلذا  مرجعية  النبوية  لسنة 
 . اإلسالمي؟ 

ال شك أن الدعوة إىل األدب اإلسالمي للوقوف أمام تيار املذاهب 

األدبية الدخيلة الصادرة عن معتقدات بعيدة عن اإلسالم هي دعوة إىل 

ما جيب توجيه ناشئة األمة، بل كل أدبائها ومثقفيها إليه، بل إن 

األفكار واملذاهب الغربية فـي حياة  حماولة احليلولة دون تأثري تلك

األمة اإلسالمية بكل وسيلة ممكنة من أوجب الواجبات على كل 

 .مسلم

وال شك أن األدب اإلسالمي وهو األدب العربي بصفة عامة الذي 

يعتمد اللغة العربية اليت نزل القرآن الكريم بها هو النهج احلميد 

ده املقتبسة مما جاء الذي جيب السري عليه متى صحت أصوله وقواع

 به القرآن الكريم، وما أثر فـي السنة النبوية.

ولكن الذي أحب أن ألفت إليه النظر هو حماولة أن ال تكون 

الدعوة سببًا من أسباب تضييق مدلول األدب، وإخراج ماليس 

إذ فـي هذا األمر من التضييق ما أراه مؤثرًا على  ؛إسالميًا منه
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فسلفنا الصاحل ما كانت صدورهم تضيق  االستجابة لتلك الفكرة؛

من الرجوع إىل شعر ما قبل اإلسالم، واالستدالل به عندما يسألون 

عن معنى آية كرمية أو حديث نبوي، فيستدلون بقول شاعر معروف 

خبالعته وفسقه، كامرئ القيس وعمر بن أبي ربيعة وغريهما، وقد 

 سهم.ينشدون شيئًا من أشعار أولئك فـي حمافلهم وجمال

ولو جرى تضييق هذه الدائرة ألخرجنا كثريين من األدباء 

نه ال يبقى لنا : إوالشعراء قدميًا وحديثًا، بل ليس من املبالغة القول 

وسط فـي األمور أيا كانت، هو األمر احملمود توال ،إال أقل القليل

 فـي كل شيء.

األول   املنرب  تعد  التي  اإلسالمي  األدب  جملة  يف  رأيكم  ما 
 . عراء والكتاب والنقاد اإلسالميني؟ للش 

إنين أسر بكل رافد من روافد الثقافة العربية متى أحسست فيه 

ره على ْيبنبل الغاية وحسن القصد وسالمة األسلوب، وأقصد بهذا َس

النهج العربي الفصيح، وهذه األمور مما رأيتها ممثلة فـي هذا اجمللة 

ا، وحسن اجتاه القائمني الناشئة القوية حقًا، فـي أحباثها ومظهره

بها، وإن كان يؤسفين أنين أصبحت فـي أيامي األخرية قليل املطالعة 

 .لتقدم سين وضعف بصري

واهلل أسأل أن يتوىل القائمني بها لتحقيق ما يطمحون إليه من 

 آمال فـي خدمة أمتنا ولغتنا وأدبنا بصفة عامة.

 
  



 

96 

 

 
 

 املقاالت 
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 *   ومذكرات اآلخرين!! سوانح اجلاسر ...  
مما أحرص على متابعته بل 

هو أول ما أطلع عليه فـي جملتنا 

العربية سوانح ذكريات شيخنا 

وعالمة جزيرتنا محد اجلاسر، 

أمد اهلل فـي عمره ومتعه 

بالصحة، وإذا ما فاتين شيء من 

حلقاتها اليت بلغت السبعني عند 

كتابه هذه السطور أشعر 

 مين. خبسارة لنفاسة ما ضاع

والروح العلمية اليت تتوافر فـي 

كتابات الشيخ اجلليل تشدني إىل كل ما يكتب، وقد صحبته ــ قراءة 

ــ فـي كثري من كتبه وخباصة جملة العرب فـي مجيع سنيِّها، فوجدته 

نعم الصاحب فـي حبثه، وفـي دقته، وفـي أمانته العلمية، وفـي حبه ملا 

 يكتب عنه.

تابعة السوانح فوق ذاك أمور أخرى ميكن بيد أن ما جذبين مل 

 إجيازها فـي نقاط:

كرياتهم أو مذكراتهم ذ أوهلا: اختفاء "األنا" فجل من كتبوا

حييطون أنفسهم بهالة من العظمة، ويضفون على ذواتهم بطولة يتساقط 

حوهلا كل من اتصل بهم أو عمل معهم أو وصلته أي صلة بهم، وهم 

يطلقون ألقالمهم العنان فـي تشريح األموات فإذا ما مروا مبوقف حلّي 
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هم األرض، طرقوه على استحياء دون توغل مبثل ما يصنعون مع من ضمت

أما محد اجلاسر فهو مل يكتف بالبعد عن مديح نفسه بل غمطها حقها 

 فـي كثري مما كتب مما هو معروف لدى عارفيه.

وثانيها: أسلوبه األدبي املمتع، حتى إنك لتؤخذ جبمال األسلوب، 

وحتس أنك فـي جماذبة بني مجال  ،وحسن تصريف العبارات عن املوضوع

 ة األحداث.األسلوب والتشوق ملتابع

غريها، فهو يكتب فـي فـي وثالثها: التاريخ الذي حوته مما ال يوجد 

سواحنه تارخيًا لبالدنا، ال جنده فـي مصادر أخرى، ولو مل يكتبه 

نه ال ميكن أن يكتبه غريه، ففي هذه إلضاع، ومن احلق أن نقول: 

لصورة السوانح تاريخ للتعليم فـي بالدنا، وللقضاء، وللقبائل واألسر، ول

العامة للمجتمع فـي مناطق اململكة عند بداية انفتاحها على العصر 

احلديث وعلومه، وفيها تاريخ للرجال وألشباه الرجال ممن درج على 

 ذكر صفاتهم وحذف أمسائهم.

إن اجلاسر فـي سواحنه يكتب تارخياً بأسلوب أدبي قلَّما يتوافر لغريه 

دقيقًا يفتقر إىل مجال الكلمة، أو تارخيًا  ،ممن يكتبون أدبًا مجياًل

وهو بني هذين يبالغ فـي التجرد فيما يتعلق بشخصه جتردًا يكاد يصل 

 حد القسوة على الذات.

ستطيع القول: إن سوانح اجلاسر تاريخ "مؤدب" وأدب "مؤرخ" أوبإجياز 

ب مؤرخ فـي حقيقته، دفهو تاريخ مؤدب فـي عبارته وفـي روايته، وهو أ

لى التاريخ أو إطالق القلم جلرح األحياء أو أذى ال يعرف احليف ع

 األموات.

وأدعو اهلل أن ميد فـي عمر شيخنا أواًل، وأن يوفقه بأن جيمع هذه 

 السوانح بعد متامها فـي كتاب يضمها بني دفتيه، واهلل املوفق.
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 * جملة العرب 

وألقا مجااًل جملة العرب حسناء تزداد 

وجاذبية لعشاقها كل ما تقدم بها العمر، 

وطالت بها السنون، والليالي ال تهرم هذه 

اجلميلة بل تزيدها ثقة وأصالة، وحيس 

القارئ أن شباب هذه اجمللة يتجدد مع كل 

 .منها عدد جديد

واألهم من ذلك هو تواضع صاحبها 

األستاذ محد اجلاسر الذي مل أجده متعاليًا 

به حتى عن أولئك الذين فـي أي سطر يكت

يكتبون آراء ختالف ما يراه،  وينالون منه أ

 11وهو صادق حينما يقول فـي العدد األخري )ج

( : "ومن تصفح ما ينشر فـي جملة 27س 12و 

العرب مما يتصل مبا أبديه من آراء، يتضح له 

أن سروري مبن حياول تصحيح ما أخطأت فيه أعظم من ارتياحي ملن 

 "لثناء واالستحسان ما أترفع عن نشره فـي اجمللةيظهر لي من ا

 .723ص

 إن قوة ما ينشر فـي اجمللة مل خيتلف مستواه الثقافـي اجليد بني

سنتها األوىل وسنتها السابعة والعشرين، وقد أدت فـي اخلدمة 
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الثقافية لبالدنا ما مل يؤده أي كتاب آخر مبا فيها كتب األستاذ 

 ها.محد اجلاسر نفسه على نفاست

واجلهد الذي يبذله األستاذ محد فـي سالمتها من األخطاء جهد 

د ما مل يطمئن َجفهي نادرة األخطاء اللغوية أو الطباعية، وإن َو ،مميز

إليه وضع أمامه عالمة استفهام، وإن عثر على ما ال يتفق مع كاتبه 

 مل يئده بل أبقاه وعلق عليه مبا يراه.

ى كل ما ينشر فيها، وال يضن وهي واحة للتعليق من القراء عل

األستاذ محد مبا يصله من تعليقات القراء العلمية حتى ولو كانت 

على ما يكتبه أو خيالف رأيه ألن لديه سعة صدر تتقبل اآلراء متى 

 ما كانت صادرة عن حرص على الوصول إىل احلقيقة.

ون شبابًا، وال تكفي هذه نإن جملة العرب رائدة تزيدها الس

نها، ولكنها خواطر جاءت بعد تصفح العدد مر زللن املساحة إال

 ،وأمد فـي عمره ،األخري منها، حفظ اهلل أستاذنا محد اجلاسر

 ومتعه بالصحة والعافية.
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 * محد اجلاسر 
كلما اطلعت على جهد ألستاذنا محد 

، اجلاسر ازددت إعجابًا بروحه العلمية

 ،ودقته فـي البحث ،وحرصه على العلم

 ومساعدته إياهم. ،وفرحه بطالب العلم

كنت فـي املدينة املنورة ضمن من  

وقد  ،حضروا جائزة أمني مدني فـي التاريخ

كان من أحسن ما كان فيها تنظيم زيارة 

ر )مدائن صاحل( وألن شيخنا ْجلبالد احِل

يعرف تلك املنطقة معرفة دقيقة مل خيلد إىل 

يوم بل شخص إىل مكان الراحة فـي ذلك ال

آخر، ليدقق وحيقق ويرى رأي العني بعد أن 

 عرف كل ما كتبه األقدمون.

لقد ذهب صبيحة ذلك اليوم صوب طريق اهلجرة ليحقق أمساء  

مع أنه قد فرغ لتوه من طباعة ما كتبه عنها أبو علي  ،مواضع هناك

رسه، بعد أن حققه ودققه ورتبه وفه ،اهلجري فـي التعليقات والنوادر

جملدات فـي أكثر  4بذلك بعد طباعة الكتاب فـي  ولكن مل يكتِف

ولوال الروح  ،من ألفي صفحة بل ذهب لريى بعض املواضع على الطبيعة
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العلمية اليت ال تشبع من البحث لفعل ما يفعله بعض الباحثني وهو 

 االنصراف عن ذلك.

نت فـي وكــ حفظه اهلل ــ وفـي مساء ذلك اليوم التقيت بشيخنا  

نشوة فرح واندهاش ملا رأيته فـي العال من آثار وكانت دهشيت أكرب 

عندما بدأ حيدثين عما رأيته وكأنه كان معي ويسرد لي أمساء الذين 

 كتبوا عن تلك اآلثار من العرب والعجم.

وفـي ذلك املساء ازداد إعجابي به أيضًا، إذ كان ال يسلم عليه  

لكة ــ إال ذكر لنا من خرب أسرته أو ضيف ــ وهم من شتى مناطق املم

والحظت أنه ال  ،بلدته ما يدهش، فـي ذاكرة عجيبة وثقافة فريدة

يضيق بشيء مثل ضيقه من نقص املعلومات حول موضوع يتعلق بتاريخ 

 بالدنا.

محد اجلاسر عالمة اجلزيرة منط فريد من علمائنا فـي حبه  

 ،ما كلفه ذلك من جهدوفـي حبثه عن احلقيقة مه ،وفـي دقته ،للبحث

 ،فهو يعرف أسرها وقبائلها ،وفوق ذلك فـي حبه لبالدنا بشتى مناطقها

وتارخيها معرفة ال أظنها جتتمع لغريه، حفظ اهلل شيخنا وأمد  ،وآثارها

 فـي عمره ونفعنا بعلمه.
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 * اجلاسر ونوبل   
طرحت الكاتبة رقية الشبيب 

هذه الصحيفة  فـياألسبوع املاضي  فـي

فكرة ترشيح الشيخ محد اجلاسر 

جلائزة نوبل، وعقب األستاذ محد 

القاضي عليها بأن الفكرة وجيهة، أما 

كاتب هذه السطور فيختلف مع 

الكاتبني الكرميني كل االختالف، 

ويرى أن الشيخ محد اجلاسر أجل 

وأكرم من أن يرشح هلذه اجلائزة، 

 ويدعو اهلل أال خيدش تارخيه املشرق

بالرتشيح هلذه اجلائزة فضاًل عن إعطائه 

 إياها.

العامل الثالث إال ملن قدموا تنازالت عن  فـيجائزة نوبل مل متنح 

 فـيبداية حياتهم عنها ثم غريوا مسارهم  فـيثوابت آمنوا بها، وكافحوا 

أهواء ماحني جائزة نوبل، فاستحقوا تلك مع آخر حياتهم مبا يتفق 

حياتهم.. وكعادة العامل الثالث عدوا ذلك  فـياجلائزة على هذا التحول 

احلقيقة مكافأة التنازل عن الثوابت، أما  فـيتكرميًا هلم وإن كان 

ا على إبداعهم الفين بالرغم من هالذين نالوها فلم ينالو نأولئك املثقفو
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ديهم بل نالوها ملا شاب ذلك اإلبداع من شوائب علو درجة ذلك اإلبداع ل

 جمتمعهم أو تراثهم وتوافق هوى أولئك املاحنني. فـيتطعن 

ـ جائزة متنح ملن يقدم تنازالت توافق  إن جائزة نوبل ــ بكل صدق ـ

رف بثباته على مبادئه وخدمته أهواء املاحنني، وشيخنا محد اجلاسر ُع

أي مكان  فـيحزح عن ذلك قيد أمنلة ألمته منذ أن أمسك بالقلم، مل يتز

 فـيحل فيه من العامل، وقد كان ـــ وما زال ــ من الشخصيات املثالية 

تارخينا، الذين مل تغريهم األضواء اإلعالمية، وال اإلغداقات املادية، 

وحنمد اهلل على ذلك فهو سيكون حائاًل بينه وبني هذه اجلائزة املوجهة 

اف ماحنيها وميوهلم ويتحول عن ثوابت كافح ملن يتفق مع أهدافها وأهد

 عنها عشرات السنني.

فهو ظاهرة مميزة ليس  ،إن محد اجلاسر أكرب من جائزة نوبل

واألوربيون  ،تاريخ العرب واملسلمني بعامة فـيتاريخ بالدنا فحسب بل  فـي

وهو جدير بأن  ،رفة بعض العرب لهعأكثر من م فـييعرفون وزنه الثقا

خدمة العرب وفكرهم وتارخيهم  فـيئزة حتمل امسه تكون هناك جا

وب على ؤوآثارهم فقد قدم مامل يقدمه غريه، وقرن ذلك بالكفاح الد

وليس من اإلكرام لتارخيه اجمليد أن يقرن امسه مع  ،عمره مدى سيّن

اسم جمرم سفك الدماء أو آخر سخر قلمه ضد جمد أمته من أجل أن 

اليت ال تعد ذات قيمة لدى من يعرفون يقال إنه عاملي نال جائزة نوبل 

 ظواهر األمور وبواطنها.
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 * رأي اجلاسر يف نوبل 

هذه الزاوية األسبوع  فـيكتبت  

املاضي معلقًا على ما طرحته الكاتبة رقية 

الشبيب وما تاله من تعليقات حول ترشيح 

ن إ :الشيخ محد اجلاسر جلائزة نوبل، وقلت

مقام الشيخ محد أجل وأكرم من هذه 

اجلائزة، ونأمل أال خيدش تارخيه املشرق 

العامل الثالث  فـيبالرتشيح هلا، فهي مل تعط 

 اوحسبهم تقامسه ،ن تنازلوا عن ثوابتهمإال مل

وقد تلقيت عرب الالقط  مع اجملرمني.

)الفاكس( من الشيخ محد رسالة محلت 

تواضع العلماء، وإباء الكبار، ووضح فيها 

موقفه من تلك اجلائزة، وتقديره لعواطف من رشحوه، وقبل أن أورد نص 

ا من ثناء على الرسالة ليطلع عليه القراء، أعتذر عن نشر ما ورد فيه

ه الزواية، فهو عطف الكبري على الصغري والعامل على هذكاتب 

التلميذ، وعني الوالد لالبن، ولوال احلرص على النص لوأدت تلك 

الكلمات، وليس ذلك إال من قبيل عطفه على أبناء هذا البلد وفيما يلي 

 نص الرسالة:

 "أخي الكريم الدكتور عايض الردادي.

 اهلل وبركاته. سالم عليكم ورمحة
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 فـيلقد أرحتين ــ أراحك اهلل من كل سوء ــ حني عّبرت عما 

هـ حول ما 24/5/1415 فـيجريدة اجلزيرة  فـينفسي بالكلمة املنشورة 

 كتب بشأني، فبأي لسان أشكرك؟!

ويبدو أن األخ احلبيب حتاشى ذكر جانب أراه مهمًا جدًا، 

أعتز به، وأمحد اهلل عليه، ومكمال ملا أوضحته تلك الكلمة، وهو ما 

من أنين مل تبلغ بي )البالهة( حدا حيملين على التطلع إىل ما لست جديرًا 

انفردت بالتربيز فيه؟! وأي أثر إبداعي أدبي أعتد  فـيبه، فأي جانب ثقا

 بتميز ذي اختصاص؟!

ـ مع ذلك  وإنين وإن كنت أدرك )تفاهة( األمر بالنسبة لي، أدرك ـ

ان ما يغمر نفوس أولئك األحبة من شعور نبيل، وما ــ عن ثقة واطمئن

أخال تلك العواطف سوى تعبري جياش عما يتصفون به من حب غامر هلذا 

أي  فـيسبيل تقدمه،  فـيالوطن الكريم، وتقدير شامل لكل عامل 

ناحية من نواحي احلياة مهما كان نوع عمله، وبصرف النظر عما كان 

من هنا يتضح مسو الغاية ومشوهلا، وإن لذلك العمل من مظهر أو أثر، و

دنياهم من  فـيبدت الوسيلة غريبة، أو خمالفة ملا تعارف عليه الناس 

مقاييس وموازين يقيمون عليها أسس حياتهم، وينظمون بهم أساليب 

 تعاملهم فيما بينهم، وذلك بالنسبة ملن عناه األمر.

ل وأجدها مناسبة طيبة ألحيي احلبيب الكريم حتية إجال

 واحرتام، معتذرًا عن تأخر اطالعي على الكلمة إال بواسطة )الالقط(.

وليدم املوىل ــ جال وعال ــ له كل خري وتوفيق، والسالم عليه 

 ورمحة اهلل وبركاته.

   "محد اجلاسر
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 * احلرس الوطني وتكريم اجلاسر 
 

سعدت باخلطوة اجلديدة  

هذا العام  فـيللحرس الوطين 

 فـيبتكريم شخصية سعودية 

كل عام من خالل الربنامج 

للمهرجان الوطين للرتاث  فـيالثقا

وتلك خطوة تستحق  ،والثقافة

تستحق  ولفتة طيبة ،اإلشادة بها

فتكريم أبناء بالدنا املربزين ليس باألمر اليسري، ووقعه   ،الشكر عليها

املكرم وعلى حمبيه كبري، واستمرارها كل عام سيشمل عددًا على 

وعسى أن تكون عامة لكل  ،من مثقفي بالدنا وأدبائها وعلمائها

قصرًا على التخصصات النظرية بل تشمل  ، وال تكونالتخصصات

 فـيالسنة تكرميان أحدهما ملربز  فـيولو كان  ،النظرية والعلمية

فاألطباء  ،ل العلمي لكان ذلك أفضلاجملا فـياجملال النظري واآلخر 

خمتلف  فـيوالعلماء جديرون بالتكريم كاألدباء واملثقفني  نواملهندسو

 النواحي.

وسعدت أكثر بأن يكون أول املكرمني أستاذنا الفاضل الشيخ  

يم رمحد اجلاسر فعطاء هذا الرجل الفاضل يستحق تكرميًا بعده تك
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خمتلف اجملاالت  فـيرم محد اجلاسر فما قدمه لبالدنا ومهما ُك

 الثقافية يستدعي أن يكرم مرة أخرى.

آخرها  فـيلب منه كلمة محد اجلاسر حضر ندوة تكرميه وُط 

ومما قال  ،فلم يكن مزهوًا بنفسه بل زاده علمه تواضعًا على تواضعه

دباء أو لست بأفضل من علماء وأ" :كلمة قصرية مل تتجاوز الدقائق فـي

شعراء هذا الوطن الزاخر بالرموز لكن يبدو أنهم تعاملوا معي على 

أساس أنين أقرب اجلميع إىل الرتاث ومل جيدوا شخصية جتسد هذا 

كقطعة من الرتاث كما عاملين األخوة األحباب الذين  الرمز سواَي

اذكروا حماسن )دراساتهم على طريقة األثر الشريف  فـيقدموني 

وكأنين مربأ من  ،كل ما قيل مدحيًا وثناء وإشادة فكان (موتاكم

ويبدو من خالل هذه القراءات أنين على  ،األخطاء بعيدًا عن العيوب

 ."مشارف الرحيل

نفوس احلاضرين  فـيكم كانت مؤثرة كلمات محد اجلاسر  

وعواطف حمبته  ،نها تؤذن بالرحيل بل بكلمات التواضعإليس ملا قاله 

، عدم النشوة باملديح فـيوأخالق العلماء املتمثلة  ،لبالده وأبناء بالده

ه الندوة اليت استمرت والتقليل من جهده الذي مل تكِف ،وعدم التعالي

تعليق وكذلك بالوقتًا طوياًل بعد الوقت املقرر مما مل يسمح للمعلقني 

 أصحاب األوراق املقدمة مل يتمكنوا من تقديم ملخصات أوراقهم.

التكريم مخسة كل منهم قدم دراسة  فـيكان عدد املتحدثني  

جانب من جوانب دراسات محد اجلاسر ومع ذلك بقيت هناك جوانب  فـي
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الدراسة يعود لتنوع اجتاهات محد  فـيوهذا التنوع  ،مل تقدم عنها دراسة

 كل جمال حبث فيه. فـياجلاسر ودراساته وحبوثه وهو جييد 

 ،واملواضع ،والصحافة، اللغة فـيته حتدثوا عن جهوده ودراسا 

 ،واألنساب ،الشعر فـيوبقي جوانب أخرى  ،والتحقيق، واآلثار

 وغريها فحمد اجلاسر ميثل موسوعة من املوسوعات. ،والذكريات

هـ وشارك 22/10/1415أدار الندوة األستاذ محد القاضي مساء  

الرمحن أوراقها كل من األساتذة والدكاترة أمحد الضبيب وعبد  فـي

وكل  ،مناع األنصاري وعبد اهلل عسيالن وعبد اهلل الشائع وعبد اهلل

منهم يسابق الوقت ليقدم جزءًا مما أعد ولكن ما أعده يفوق الوقت 

 احملدد له.

وكم متنيت أن يلتزم كل منهم بوقته ولو ترك كثرياً مما كتب  

 ألنه مهما أعطي من وقت فلن يستطيع أن يقدم كل ما كتب، ولكنه

باإلجياز سيفسح اجملال للتعليقات والقصائد اليت مل يتسع هلا الوقت ولو 

 فـيويبدو أن كثرة األوراق املقدمة كان سببًا  ،قدمت ألثرت الندوة

ولكنه أمر ال مفر منه ألن الكثرة جاءت من تنوع  ،ضيق الوقت

 تفى به وإن مل تستقص كل جوانبه.اهتمامات وحبوث احمل

كثيفًا من مواطين بالدنا ومن ضيوفها  كان احلضور حضورًا 

وصل بدقة  ،فحمد اجلاسر واحد من رموز هذه البلد ،وليس ذلك بغريب

 اجملامع واملنتديات الثقافية. فـيحبوثه إلي أن يكون خري ممثل لبالدنا 
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بالتعليق بعد أن زادت  هعدم مساح فـيوكان مدير الندوة حمقًا  

كل األحوال ضاعت  فـيو ،الندوة ساعة من الوقت املقرر وهو ساعتان

 فرصة للحوار الذي سيثري الندوة لو مت. 

وحلمد اجلاسر فضل كبري على كاتب هذه السطور فهو ــ أي  

ـ ممن امتألت جواحنه حباً لبالدنا وجلزيرة العرب بصفة عامة  ،الكاتب ـ

كتبه وحبوثه ودراساته  فـيأني وجدت  فـيفضل  وكان حلمد اجلاسر

ومن  ،نفسي من حب لتاريخ اجلزيرة وآدابها وفكرها فـيما يشبع ما 

ن ما قدمه محد اجلاسر اتسم بالروح العلمية إ أن يقال: نافلة القول

البعيدة عن العاطفة أو التمجيد بالرغم من عشقه للجزيرة العربية 

 ،د كما كانت مركزا حضاريًاحبوثه على أن تعو فـيوتركيزه 

 فـيواحلمدهلل أن ذلك قد حتقق وسأوجز بعض النقاط اليت استهوتين 

 إنتاج محد اجلاسر من خالل املتابعة والقراءة املتواضعة:

ــ شجع محد اجلاسر الباحثني على االهتمام مبا يتعلق باجلزيرة العربية 1

البحث والدراسة  إىلجه كثري من الباحثني ــّفات ،مجيع النواحي فـي

 شؤونها. فـي

ــ كتب التاريخ بأسلوب فيه إشراقة األدب وحقيقة التاريخ فليس 2

باألسلوب التارخيي اجلاف وال األدبي الذي تضيع احلقيقة التارخيية 

 اجمللة العربية. فـيمثال لذلك ما كتبه  وأقرببريق ألفاظه  فـي

موضع  فـيوالقطع بها  ،حبثه وحتريه للحقيقة فـيــ دقته العلمية 3

 موضع الشك. فـي وإبداء الشك ،القطع
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وال يكاد  ،ــ حتديه للصعاب والصدمات وتغلبه عليها مهما كابد4

 وجهه عقبة. فـيدونه  يوجد له عمل إال وقفْت

 ــ قدرته على البحث والتأليف والنشر على مدى سين عمره.5

أحد أو يبحث عن  فـيلتاريخ دون أن يغمز األنساب وا فـيــ كتابته 6

ت الناس مع نكرانه لذاته بل قسوته على نفسه أحيانًا فيما اهن

 كتب.

بعد  ــ سعة صدره للرأي اآلخر ونشره دون حذف أو ضيق صدر والتعليُق7

 ا يراه.مبذلك 

ــ معاضدته للباحثني سعوديني وغري سعوديني وتشجيعهم وخباصة فيما 8

 بتاريخ اجلزيرة.يتعلق 

 فـيمكتبات العامل كدأبه  فـيالبحث عن املخطوطات  فـيــ دأبه 9

 البحث والتحقيق.

وا إليه ؤصدره للضغينة واحلقد حتى ملن أسا فـيــ عدم وجود مكان 10

 وجهه. فـيأو زرعوا العقبات 

ــ بساطته مع الباحثني وعدم الرتفع عليهم وإشعارهم بأهميتهم وبقلة 11

 مع سعة علمه وقوة حافظته.علمه 

قد أحسن احلرس و ،إن محد اجلاسر واحد من رموزنا الثقافية 

هذه البادرة الطيبة فنحن لسنا من  فـيتكرميه وأحسن  فـيالوطين 

الذين يكرمون األموات ويتجافون عن تكريم األحياء وتلك سنة 

 حسنة.
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 * جملة العرب درة اجملالت 
بالراحة إذا وصلين من عادتي أن أشعر 

عدد من جملة )العرب( وأستقبلها 

ببسمة كما تستقبل العروس، وأحس 

عندما متسك يدي بها أنها ختتال عجبًا 

وكربياء كما ختتال العروس غنجًا 

ودالاًل، ولو كانت ذات مسع لقلت هلا: 

تيهي ــ أيها احلسناء ـــ وطاولي 

فأنت عربية ك كل جملة، ائبكربي

النتماء، امتطاك الوجه، أصيلة ا

فارس تصهل له خيول الكلمة، 

 وحسبك بذلك فخرًا.

غري أنين عندما أخذت العدد  

األول والثاني لشهري رجب وشعبان 

( 1995هـ )يناير وفرباير 1415لعام 

شعرت بدمعة تنحدر من عيين من غري شعور، لقد افتتح ذلك العدد 

الثالثني( حتدث عامها  فـيشيخنا محد اجلاسر مبقال بعنوان )العرب 

 
، وسبب الكتابة طلب 11ص، 19/12/1995هـ، 27/7/1416 ،4206العدد  جريدة املسائية، *

من د. عبد اهلل احليدري املشرف على الصفحات الثقافية للمشاركة فـي حتقيق صحفي مبناسبة 

 مرور ثالثني سنة على صدور اجمللة.
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 فـيفيه عن األمل الذي راوده عند وضع ملساتها األوىل قبل ثالثني عامًا 

أن يقدم ألمته تراثها بأسلوب يساير زمن )الذَّرَّة( دون جترد من حياة 

العصر الذي نعيشه أو انصراف حلياة املاضي انصرافًا يدفعنا لالستهانة 

ضعف أمله إذ ذاك: "لقد  باحلياة املادية املعاصرة، ويقول شيخنا عن

مداها ــ وقد  فـيكنت إذ ذاك على درجة من ضعف األمل قد ال تتجاوز 

حياتي وجهة تتالءم معها، ملا أنا مطالب  فـيُصرفت عن عملي ــ االجتاه 

جمتمع أعيش فيه، إال أنين أدركت أثناء ذلك االجتاه  فـيبه من العمل 

 رة ــ على مواصلته".حيفزني ــ بقوة ومثابما أن له من األثر 

وتواصل عمل شيخنا ثالثني عامًا، وهاهي )العرب( تدخل عقدها  

الرابع، تتحدى كل الصعاب، وتواجهها بعناد وتصميم كما واجه 

طريقه بالعمل واإلنتاج وليس بالكيد  فـيصاحبها كل من وقفوا 

 والدسائس.

ـ بعد  هاهي  جملة العرب تهدي للمكتبة جملدها الثالثني معتمدة ـ

ـ على جهد صاحبها ورئيس حتريرها الشيخ محد اجلاسر، مل تلهث  اهلل ـ

ر ذمة باجلري وراء الشيكات، بل بقيت فوراء صور احلسناوات، ومل خت

النظر إىل  تعلي من شأن جيده، وتوجه ،الرتاث فـيالرأس، تغوص رافعة 

 اء أضاع وقت أصحابه وأفسد على األمة موروثها.ما فيه من غث
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لو أراد محد اجلاسر ما يطمع فيه أصحاب اجملالت املهاجرة مما  

ا مل جيدوه، ولكنه صاحب رسالة مباللعاب لظفر من ذلك له يسيل 

هـ إىل آخر 1386شهر رجب عام  فـيقطعها على نفسه من العدد األول 

 أو حققه من مؤلفات.عدد بل امتد ذلك العهد إىل ما كتبه 

تاريخ  فـيلقد أصبحت جملة العرب مصدرًا من املصادر املهمة  

وخباصة بالنسبة للجزيرة العربية،  ،العرب وآدابهم وتراثهم الفكري

عناية الباحثني بتاريخ  فـيوإليها وإىل صاحبها يعود كثري من الفضل 

أنها مقفرة اجلزيرة العربية بعد أن كان ينظر إليها من الباحثني على 

 من العطاء وأن أهلها بدو ال صلة هلم بالبحث واإلنتاج العلمي.

 فـيومما يذكر جمللة العرب أنها بدأت ناضجة فال يوجد فرق  

والقيمة الثقافية  ،حبوثها بني العدد األول واألخري من حيث النهج العلمي

 حملتواها.

كل اإلحسان عندما صنع هلا فهارس عامة؛  وقد أحسن شيخنا 

خمتلف النواحي إال  فـيألن تلك املادة الثمينة لن يسهل وصوهلا للباحثني 

زمن تقاصر فيه الوقت عن الوفاء مبا يريد  فـيبوجود فهارس علمية 

 الناس الوفاء به.

إن جملة العرب بلغت منزلة من الثقة بها عند الباحثني قلَّ أن  

من اجملالت الثقافية املعاصرة، ملا أخذ به صاحبها من  تكون لغريها
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د ْعاملنهج العلمي، وُب فـيالتناول، وصرامة  فـي، وجدية البحث فـيدقة 

 النشر. فـيعن اهلدف املادي 

العدد األول  فـيوقد يقول القارئ الكريم: وما الذي أبكاك  

هـ أي قبل عام من اآلن؟ وأبادر فأنقل لكم ما كتبه 1415والثاني لعام 

عامها الثالثني(، وطاملا أسعدنا ذلك  فـيمقاله )العرب  فـيقلم شيخنا 

القلم وأضحكنا كثريًا ولكن أبكاني هذه املرة، فقد ختم املقال 

ل تلك بقوله "ولن أخالك أيها القارئ الكريم إال وقد أدركت خال

قطع تلك املرحلة  فـينفوس قرائها بالغ األثر  فـياملسرية أن ملكانة اجمللة 

منها ــ إن كانت مثة  من سيّن عمرها، وال يرجع هذا عند حد االستفادة

استفادة ــ بل مشل املشاركة مبختلف جوانبها، حبيث أوجد ذلك بيين 

قربى، ووسائل وبني تلك النخبة من القراء من أواصر الصلة، ووشائج ال

ما أصبحت من جرائه أتصور ــ وحقًا ما أتصور ـــ أنين لست  ؛االرتباط

وحدي املتطلع الستمرار تلك الصلة، وهذا أقوى بواعث تلك الثقة، 

استقامة ذلك النهج، أما وقد آذنت مشس  فـيوأوضح مظاهر اليقني 

غالبة ما العمر باألفول، مما يشعر بقرب بلوغ الغاية، فإنين وإن حاولت م

تلك الصلة، متمنيًا ــ لو جتدي  ىالنفصام عر أحس به من أسى وتأثر،

املنى ــ أن يبقى هلا من طيب الذكر ما يضفي على النفس شيئا من 

 الراحة"أ.هـ.
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عمره ــ أن يضع منهجًا جمللة  فـيإنين أدعو شيخنا ــ مّد اهلل  

العرب، لتبقى جملة العرب جليلنا ولألجيال الالحقة من بعدنا، فهو 

استمرارها ثالثني عامًا،  فـيوجود هذه اجمللة، و فـيصاحب فضل 

وسيكون صاحب فضل دائم لو وضع هلا منهجًا جيعلها تستمر أجيااًل 

ومستقباًل، وليس ذلك قادمة كأن يوقف هلا وقفاً يدعمه أهل اخلري اآلن 

خلدمته شخصيًا فهو أبعد الناس عن الربوز الذاتي ولكن خلدمة األمة 

ـ ذهب إىل جوار ربه ولكن  ـ رمحه اهلل ـ وتراثها، وها هو عارف حكمت ـ

مدينة الرسول الكريم صلى اهلل  فـيبقيت له املكتبة صدقة جارية 

 عليه وسلم.

عمر شيخنا، ومتعه بالصحة والعافية، وجزاه أجزل  فـيمدَّ اهلل  

سبيل العلم، مما جعل عمره عمرًا مباركًا  فـياجلزاء عما قدَّمه ألمته 

  غزيرًا بالعطاء.
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 * اجلاسر .. ذلك التاريخ 
شهر  فـيقرأت للكاتبة جهري املساعد  

جريدة الرياض كالمًا موجزه ملاذا مل  فـي رمضان

إعالمية بعد فوز محد اجلاسر جبائزة قم حبملة ن

امللك فيصل العاملية كما حدث عندما فاز جنيب 

حمفوظ جبائزة نوبل؟ وأن ذلك يدل على قصور 

لدينا، وهذا ليس نص ما قالته الكاتبة،  فـيثقا

ولكنه ما علق بالذهن منه، فمعذرة إن كان 

 ناقصًا.

ولن أكتب عن جائزة نوبل وما يدور حوهلا  

منحها، وال عن فوز جنيب حمفوظ  فـيمن شبهات 

عن إبداعه الذي ال خالف عليه أم عن هو  هل

موضوعات قصصه اليت تعطي دورالبطولة ألسوأ األبطال سلوكًا 

ولكنين سأكتب عن تاريخ بالدنا ممثاًل  ةمركزًا على سلبيات جمتمع

 شخص محد اجلاسر. فـي

يقال هكذا جمردًا من األلقاب كما حيب أن  ،محد اجلاسر 

عنه كراهة منه أللقاب فضفاضة ورثناها من العهد العثماني، حتى 

وجدنا أنفسنا نستسيغ إطالق امسه جمردا بالرغم من حبنا له ألن ذلك 

 يرضيه.

 
 م.9/3/6199هـ، 20/10/1416 ،8563العدد  ،اجلزيرةجريدة  *
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الفصول  فـيمحد اجلاسر عالمة اجلزيرة مل يتتلمذ عليه طالب  

الدراسية فحسب، فهؤالء عددهم حمدود مهما بلغوا ولكن تتلمذ 

 ذ عليه أجيال، وستبقى كتبه أستاذًا لألجيال بعدنا.وسوف تتلم

إذا كان ياقوت احلموي والبكري وغريهما قد دخال التاريخ  

ومن أبواب  ،بكتاب واحد فإن محد اجلاسر قد دخله بكتب كثرية

اجلغرافيا واملواضع، والتاريخ والصحافة، واألنساب  فـي :أكثر

ر، والريادة، ونكران والتحقيق، والرحالت، واألدب والشعر والنث

سبيل  فـيسبيل العلم، والتضحية بالصحة والوقت وامللذات  فـيالذات 

أن يعيد االهتمام للجزيرة العربية، ويضع للمهتمني بها منهجًا إلعادة 

كتابة تاريخ هذه البالد الكرمية بعد أن انصرف املفكرون عن 

بالبدو حتى لو وصفنا  فـياالهتمام بها وال جيد أخواننا العرب غضاضة 

 ،ومستشفياتنا أرقى املستشفيات ،كانت جامعاتنا أعرق اجلامعات

 العامل. فـيوطرقنا ومدننا وغريها من أفضل ما 

حفَّ نفسه بالتواضع فارتفع حتى تعاىل، وسبق  محد اجلاسر 

فحق له أن مننحه كل  هومنح بالدنا وتراثها وتارخيها كل حب ،الكبار

 جيسد تاريخ بالدنا بشخصه ومبؤلفاته. هأنعلى نظر إليه نوأن  ،حبنا

واجهه بعض الناس بالعقبات واجلحود فواجههم بالصمود  

والتكريم عن جدارة، وطلبها اآلخرون  فانهالت عليه اجلوائز ،والعمل

غري بالدنا  فـيفاجتازتهم إىل حيث اجلدارة، لو أن محد اجلاسر 

فكيف وقد  ،باملدح بفوزه بإحدى اجلوائز اغرقت الصحافة صفحاتهأل
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م عدة تكرميات، ولكنه للتواضع الذي ُفطرنا ّر، وُكزفاز بعدة جوائ

ـ نبّز فـيعليه  ـ حبمد اهلل ـ كثرياً من البالد العربية  بالدنا بالرغم من أننا ـ

، بل نقول: تقدمًا وثقافة وتطورًا، ولكننا لن نقول: إن الساحة لنا وحدنا

حنن بالد العرب األم اليت تسع كل الشعوب العربية واإلسالمية ليس 

 إقامة فحسب، بل إطارًا ثقافيًا.

محد اجلاسر ذلك التاريخ لبالنا الذي أكرمنا اهلل  فـيإننا نرى  

به، وحني مينح جائزة امللك فيصل العاملية املعروفة بنزاهتها فإمنا مينح 

جائزة سلطان العويس فهذه اجلوائز  فـيذلك عن جدارة، واحلال كذلك 

كل األحوال جوائز لبالدنا  فـيجاءته عن جدارة ومل يأت إليها، ولكنها 

 حلمد اجلاسر. تكونقبل أن 
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 * جملة العرب وعاصمتنا الثقافية 
كتب الشيخ  على شيء من االستحياء

آخر صفحة من العدد  فـيالعالمة محد اجلاسر 

( حتت عنوان: 35س2و1األخري من جملة العرب )ج

"تنبيه واعتذار ما نصه: نظرًا ملا متر به اجمللة من 

مواردها واخنفاض نسبة االشرتاكات  فـيضعف 

وحرصًا من القائمني عليها على استمرارها  ،فيها

فقد رأت إدارة  ؛املواعيد احملددة هلا فـيوصدورها 

رًا من سنتها اخلامسة والثالثني إنقاص اجمللة اعتبا

عد هذا أنسب احللول بدال من توقفها يصفحاتها، و

 أو االقتصار على أن تكون نصف سنوية فمعذرة".

ولعل بعض قراء اجمللة مل يقرأ هذا التنبيه  

مكان قد  فـيسطورها  واالعتذار الذي جاء آخر

وخباصة أن فهرس هذه اجمللة يطبع  ،ال يلتفت إليه

نعيًا هلذه اجمللة  نلى ظاهر غالفها األول، ونرجو أال يكون هذا اإلعالع

العريقة اليت دخلت عامها اخلامس والثالثني واليت قاوم صاحبها كل 

سبيل استمرارها إىل هذا العمر الذي ندعو اهلل أن يكون  فـيالصعاب 

 مديدًا.

 
 م.92/11/9199هـ، 21/8/0214 ، 9923العدد  ،اجلزيرةجريدة  *
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الثقافية اجلادة املرة األوىل اليت تتعرض فيها اجمللة هذه ليست  

هـ تعرضت ملا كاد أن يؤدي بها إىل 1398ففي حوالي  ،لصعوبات

التوقف فدعمتها وزارة اإلعالم إذ ذاك مما جعلها تستمر، وكانت اجمللة 

تصدر شهرياً فخفض الشيخ محد صدورها إىل عدد كل شهرين حرصًا 

سنوات ملا يقرب من التوقف  8على استمرارها، ثم تعرضت قبل حوالي 

إىل الوقوف معها، وبقيت منذ  ـــ رمحه اهللــ فبادر األمري فيصل بن فهد 

وهذه من احلسنات اليت تذكر لألمري فيصل  ،ذلك الوقت وهي مستمرة

 بن فهد رمحه اهلل.ا

هذا العام فقد خفضت بعض اجلهات اشرتاكاتها،  فـيأما  

 فـياك وبعضها أوقف االشرتاك، بل أن بعض جامعاتنا ال يوجد هلا اشرت

هذه اجمللة الرصينة، وبعضها يشرتك بعدد أو عددين مع أنها مصدر 

 موثوق من مصادر أساتذتها وباحثيها.

جملة العرب ال يقدر قيمتها إال املثقفون والباحثون بل ال أبالغ إن  

ما كتب أو نشر فيها قد بعث حركة قلت: إن الشيخ محد من خالل 

)أرضا وسكانًا( فاجته كثري من ي العناية بتاريخ بالدنا ـثقافية ف

ي ـالباحثني والدارسني إىل دراسة ما يتعلق ببالدنا سواء أكان ذلك ف

من باحثي بالدنا، ولعلي ال رسائل علمية أم دراسات غري أكادميية 

ًا للحقيقة إن قلت: إن هذه اجمللة أصبحت مصدرًا ال زأكون جماو

نها أنفس إوبالدنا خباصة، وريخ العرب بعامة تاي ـيستغين عنه باحث ف

 سة.ينفعًا وإن كانت كل أعماله نفعمل لعالمة اجلزيرة وأعم أعماله 
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ي عام اختيار الرياض عاصمة ـوأرجو أال يكون احتجاب العرب ف

ثقافية للعرب الذي سيبدأ بعد شهر من اآلن، فهل ستتوقف جملة 

افة لن الثقافة؟ أرجو أال حيدث ذلك، وأنا على يقني أن حميب الثق

 يسكتوا حتى تتوارى جملة العرب باحلجاب.

حلمد اجلاسر بل هي ملك لألجيال  إن جملة العرب مل تعد ملكًا 

حاضرًا ومستقباًل، وهلذا البد من املسارعة إىل دعمها واستشارة شيخنا 

ي النهج الذي يضمن هلا االستمرار ما دام بيننا مع دعائنا ـمحد اجلاسر ف

ي هو ـسعيدة بقدر ما أعطى لبالدنا من عطاء ثقافله بعمر مديد وحياة 

 عمره احلقيقي.

لو اشرتكت اجلامعات واجلهات الثقافية بعدد معقول ملا  

 العرب هلذا االعتذار والتنبيه الذي يكاد يكون نعيًا هلا.احتاجت جملة 

إنين أتوجه لصاحب السمو امللكي األمري سلطان بن فهد الرئيس  

العام لرعاية الشباب ولسمو نائبه صاحب السمو امللكي األمري نواف بن 

فيصل بن فهد أن تكون هلما يد كرمية على تاريخ بالدنا وثقافتها بدعم 

هذه اجمللة والوقوف معها، وهلما فـي املوقف النبيل السابق لصاحب 

أسوة حسنة، وهما ــ رمحه اهلل ــ مللكي األمري فيصل بن فهد السمو ا

 خري خلف خلري سلف.
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 * وداعًا عالمة اجلزيرة 
يدي، والقلب مكلوم  فـيأكتب وداعك والقلم يضطرب 

والدموع غزار، ولكن اخلطب 

أكرب من القلم، والدموع ال توفيك 

حقك، وال أستطيع ردها، فأنا 

أبكي أبًا لقيت عطفه ورعايته 

وتشجيعه علميًا، واالستفادة من 

ما ال  هعلمه وتأليفه وجمالس

 أستطيع الوفاء ببعضه.

 فـيوداعًا عالمة اجلزيرة 

أذقها من  حلظة ذقت فيها مرارة مل

قبل، ذهبت بكل متعة جلساتك 

اءني النعي الساعة العاشرة صباح اخلميس يوم اخلميس، فقد ج

مثل هذا  فـيهـ، وقد اعتدت أن أكون على مدى سنوات 16/6/1421

جملسك بني أحبائك وتالميذك،  فـيالوقت من ضحى كل مخيس 

ه عنهم وزوارك تفيض عليهم من علمك الغزير، ويسمعون منك ما تسّري ب

بالرغم من آالمك، حتى عندما أقعدك املرض تأتي على عربتك تغالب 

 
، م92/11/9199هـ، 17/6/2114 ،10214العدد  ،اجلزيرةجريدة رثاء بعد يوم من رحيله،  *

 ذته من الشابكة )االنرتنت(.خومل أجد املطبوع فأ



 

124 

 

تمرار، ساألمل للجلوس معهم نصف ساعة ثم تعتذر بأنك ال تستطيع اال

 ولكن حبك هلم جعلك تتظاهر بالصحة. ،وحنن نرى معاناتك

فصول  فـيوداعاً شيخنا "محد اجلاسر" من كل من تتلمذ عليك 

 بطون مؤلفاتك أو من رسائلك أو من جمالستك. فـياملدارس أو 

وداعًا لقراء جملة العرب وكتابها، وهي وهم ثكلى بفقدك بعد 

 " عامًا من العطاء الذي حتدى كل الصعاب.35"

القاهرة وعّمان ودمشق وبغداد  فـيوداعًا من جمامع اللغة العربية 

 يت مل تصدر.واهلند، ومن معجماتها اليت صدرت وال

مى ومن كل سهل وجبل وواٍد سْلا َوَجالن وَأْهــَوداعًا من ُأُحد وث

ومدينة وقرية وقبيلة وأسرة أعدت هلا العناية بتارخيها بعد قرون من 

 اجلحود واالنصراف.

 النْهــَحٌد وانهد ثهوى له ُأ دهى اجلزيرة أمٌر ال عزاء له

 ،ان جند ووديانهاوكثب ،رَجوخنيل َه ،وداعًا من قمم السروات

وشواطئ خليج العرب وحبرها والبحر األمحر اليت أَعْدت العناية بها، بل 

غدة، ولو عاد داني ولُْْماهَلوري جمد ياقوت احلموي والبكري واهلَج ُفْقَت

هؤالء الختذوك هلم إمامًا، فقد تركت مكتبة فـي تاريخ اجلزيرة 

 العربية مل تكن ألحد من قبلك.

وداعًا لك من لغة الضاد، وقد بقيت العمر كله تنافح عنها، 

وحتارب من يتعدى عليها، ال تأخذك فـي ذلك لومة الئم مهما بلغ من 
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الوجاهة، وترد كل من يهدمها باسم الشعر الشعيب أو اللهجة الوطنية 

 أو لغة الصحافة.

وداعًا شيخنا محد اجلاسر من مكة املكرمة واملدينة املنورة 

عنيت بتارخيهما وبرحالت الرحالة إليهما، وبنشر كتب من ألف وقد 

الرأي بعنهما، ووجهت الباحثني لنشر مؤلفات السابقني، وشاركت 

ي تارخيهما بإسداء النصح ـوالتقويم ملا ألف عنهما وشجعت كل باحث ف

 أو إعطاء املعلومة.

وداعًا من كل باحث فـي كل مراكز البحوث فـي العامل يؤم 

يراسلك طالبًا املساعدة فـي حبثه أو إمداده مبصدر أو وثيقة أو  بيتك أو

 معلومة من خمزونك العلمي الذي فقدناه.

وداعًا شيخ الصحافة من كل حرف خطه قلمك، وكل تلميذ 

يدين لك بالفضل، وكل قارئ يعرف فضلك فـي إنشاء الصحافة 

 بأطنابها.واملطابع، وتنويره فـي زمن كانت تضرب فيه األمية 

وداعًا من كل صديق سيذرف الدمع عليك ليس فـي اجلزيرة 

العربية فحسب بل فـي العامل العربي، وحسبك أن الدموع ستكون دموع 

 العلماء وقادة الرأي والفكر.

وداعًا من خزائن املخطوطات فـي كل مكتبات العامل، ووداعًا 

ًا لك من من كل خمطوطة كانت تعدك مرجعها للخروج للنور، ووداع

 مكتبتك "مكتبة العرب" اليت أشعر أنها أكثر الباكني.

من كل صاحب رأي يراك مثاالً فـي الرأي احلر النزيه  كووداعاً ل

الذي يصدح باحلق من أجل الصاحل العام فـي عامل العروبة واإلسالم، 
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وال يرتاجع عن رأيه ألنه ليس رأيًا ملصلحة خاصة أو حربًا وراء حطام 

 وقف إذا انهمر عليه املال.الدنيا يت

ووداعًا من مؤلفني كانوا جيدون فـي مراجعتك ملؤلفاتهم ونشر 

حوهلا نعم املعني هلم لالقرتاب من الكمال، وكانوا  كمالحظات

 يقابلونك بامسني ملا يعرفونه فيكم من صدق النصح.

وداعًا من كل جائزة نلتها، ومن كل وسام ُمِنْحتُه، ومن كل 

 رمتك وَعَرَفْت فضلك.مؤسسة علمية ك

وداعًا من كل جملة أو دورية كانت تتحف قراءها ببحوثك 

 ومقاالتك اليت مل جتانب الدقة والعلمية حتى فـي أشد حلظات املرض.

وداعًا لتواضعك وحدبك على حمبيك، ووداعًا لنفسك الكبرية 

 بفضائلها اليت كانت تكرر دائمًا:

 لروح ال باجلسم إنسانفأنت با عليك بالنفس فاستكمل فضائلها

وداعًا لكل فضائلك فـي الدين واخللق والعلم، ووداعًا من أم 

، ونعم حممد اليت كانت نعم الساعد لك فـي منزلك وجهودك العلمية

ن الذي وقف ْعالراعية لك فـي هرمك ومرضك، ووداعًا من ابنك البار َم

ووداعًا من بناتك ف معك فـي رحلة مرضك الطويلة، ووقته وصحته للوق

الثكلى بفقدك، ومن أحفادك الذين فقدوا حنانك، ومن كل أبنائك 

طالب العلم الذين ال أبالغ إذا قلت: إن حزنهم لن يقل عن حزن معن 

 ووالدته، وأخواته وأصهارك وإخوتك وبين عمك القريب منهم والبعيد.

وداعًا مقرونًا بالدموع احلّرى، والدعاء لرب غفور رحيم أن 

 يسكنك فسيح جناته، وحييل قربك روضة من رياض اجلنة.
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 * اجلاسر ولد ضعيفًا ومات عظيمًا  
فـي بلدة الربود ولد محد  ،فـي بلدة من بلدان جند

وأن تدخل  ،وأراد اهلل هلا أن تكون كبرية ،اجلاسر

مرة حني ولد فيها محد اجلاسر فأدخلها  :التاريخ مرتني

رى حني ألف عنها آخر وأخ ،التاريخ من كل أبوابه

 مؤلفاته  "بلدة الربود: موقعا وتارخيًا وسكانًا".

هـ 1328ولد محد اجلاسر عليل اجلسم عام 

هـ 1421مرات مل يظفر بها إال اخلامس عام  4وحفر قربه 

وما زال ذاك الطفل الضعيف الذي اعتورته األمراض 

 فـيواكتنفته املصاعب يعاركها حتى شق له مكانًا 

 قلوب الرجال وأقالمهم. فـيالتاريخ و

املسجد ظهر يوم السبت  وال غرابة أن امتأل

منهم من عرفه معرفة وثيقة،  ،هـ مبشيعي محد اجلاسر18/6/1421

ومنهم من ربطته حبمد اجلاسر عالقة املعرفة وهي أوثق العالئق وكانوا 

 شبابًا وشيوخًا كل منهم يعزي اآلخر، حتى اختلط األمر فصار كل

نا" بن محد اجلاسر، كل يقدم التعازي وال تدري من ْعواحد منهم "َم

 
هـ، 20/6/2114 ، 10217العدد  ،اجلزيرةجريدة رثاء، إثر دفنه فـي مقربة النسيم،  *

 م.18/9/2000
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املعزِّي "بكسر الزاي" واملعزى "بفتحها" وكيف ال يكون ذلك وهم من 

 اسر مبنزلة "معن" ابنه.محد اجل

مل أكد أصدق أن ذلك العمالق سيضمه ذلك اللحد الضيق الذي 

تركها لتبقى عمره  م محد اجلاسر إال ما حوته نفائسه اليتْلاحتجز ِع

 الثاني وهو عمر مديد لن يضمه قرب إىل يوم الدين.

مقربة النسيم ولن تراه يعلو  فـيأصحيح أن محد اجلاسر يرقد 

التاريخ  فـيكرسيه اخلشيب صباح كل مخيس ينثر املعارف علينا 

 .واألدب واملواضع وأعمال الرجال وذكريات تسعني عامًا؟

املعرفة تتدفق  أهِل كانت مؤلفاُتأصحيح أن ذلك العمالق الذي 

ألن أنفس  ؛من كل جامعة ومركز حبث من كل أحناء العاملعليه، 

، قد أودع قربًا ضيقًا، وضاقت صدور حمبيه ما يهدى إليه الكتاب

 .بفقده؟

أصحيح أن جملة العرب اليت عنيت بتاريخ العرب وآدابهم وتراثهم 

 اجلاسر؟الفكري أصبحت ثكلى ونعاها الناعي مبوت محد 

أصحيح أن محد اجلاسر الذي أعاد لـ "اجلزيرة" العربية جمدها 

فـي البحث ووجه إليها اهتمام الباحثني بعد غياب مل يستمر إال قرونًا 

قد فقدت رائد التنوير وأستاذ  ؛ريَجمنذ موت ياقوت والبكري واهَل

 .البحث والتنقيب والنشر؟
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نا" ليس االبن الوحيد حلمد اجلاسر بل كل أولئك ْعأصحيح أن "َم

الشيوخ والشباب الذين قدموا من املدينة املنورة وجدة واألحساء والقصيم 

وغريها للصالة عليه وموارته القرب هم أبناؤه، وغريهم كثري فـي الداخل 

 .واخلارج قد أصبحوا يتامى؟

 أصحيح مات محد اجلاسر؟ نعم صحيح مات جسمًا وبقي علما

وتارخيًا وجمدًا وحسرة فـي نفوس تالميذه وكتبه وجملة العرب ودار 

 اليمامة.

وندعو اهلل أن يسكنه فسيح اجلنان وينزل على قربه شآبيب 

 الرمحة والغفران.
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 * حلزن على محد اجلاسر ومبادرة سلمان  ا 
ي صدور الناس ما دام ـال يعرف الشخص قدره ف 

وليس له أن يعرف ذلك ألن ذلك ال يتبني  ،على قيد احلياة

ه، وهذا ما حدث للشيخ محد اجلاسر ـبصدق إال بعد موت

فقد حزن عليه من عرفه ومن مل يعرفه، وما  ــ رمحه اهللــ 

كان ذلك ليكون لوال الثراء الذي أعطاه الشيخ محد 

سر من جإال على  لبالده وجمتمعه، وهو عطاء مل يأِت

خدمة  فـيلراحة للعمل اليت أمثرت عب اـَالتعب ولكنه ت

 بالده ومكانها.

ازدحم املسجد باملصلني، وامتألت املقربة  

باملشيعني، وغصت داره باملعزين، وفاضت الصحف 

واجملالت وما زالت باملقاالت والقصائد، ومحل اهلاتف آالف التعازي، 

رهم املساجد واجملالس مل ألق من مل يبادرني بالتعزية فيه وأكث فـيبل 

 اجلاسر. ًامل يلق محد

أمجع العرب خارج بالدنا على احلزن على محد اجلاسر مبثل ما  

لما عربيًا؛ فخدمته للرتاث مل ْعحزنا عليه ألن محد اجلاسر أصبح َم

العامل العربي قدروا  فـيتقتصر على بالدنا، ومن عرفوا فضله وعلمه 

 
 ،10224جريدة اجلزيرة، العدد بعد تعزية األمري )امللك( سلمان بن عبد العزيز،  *

 م.25/9/2000هـ، 27/6/1421
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ابقني الذين عداد علماء العرب الس فـيعطاءه وإنتاجه مبا يسلكه 

 حوتهم القبور، ولكن علمهم بقي عمرًا ثانيًا هلم يطاول السنني.

إن هذا احلزن الذي أبداه العرب على محد اجلاسر يدلل على  

النفوس من يعطي ألمته عطاء ثقافيا، وأمة هذا  فـياملقدار الذي حيتله 

 شأنها سيكتب هلا اخللود كما يكتب ألعالمها.

 العزيز، األمري اإلنسان كان خارج اململكةاألمري سلمان بن عبد  

أثناء وفاة الشيخ ولكنه عندما وصل إىل الرياض بادر فور وصوله إىل 

كالمه الذي مسعناه  فـيمنزل الشيخ محد ملواساة أسرته، وكان 

التقدير الكبري حلمد اجلاسر، وكانت مبادرته بالعزاء بعد وعثاء 

ذه، وقد عرفنا من كالم مسوه السفر بلسمًا حمليب محد اجلاسر وتالمي

 املكانة الكبري حلمد اجلاسر لدى قادة بالدنا حفظهم اهلل.

لو كانت "ليت" تنفع شيئًا لقلت: "ليت محد اجلاسر" يعرف  

النفوس لفراقه، ولكن العزاء أن التقدير له  فـيمقدار ما حدث 

سيجسده قادة هذه البالد وأبناؤها فيما جيعل آثار محد اجلاسر خالدة 

 خلود تاريخ بالدنا.
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 *   رعاية األمري سلمان لتكريم اجلاسر 
غدا سريعى صاحب السمو امللكي األمري سلمان 

عالمة بن عبد العزيز أمري منطقة الرياض حفل تكريم ا

بإعالن مؤسسة  اجلزيرة الشيخ محد اجلاسر ــ رمحه اهلل ـــ

فـي  ،فـيمحد اجلاسر اخلريية ومركز محد اجلاسر الثقا

حفل سيجمع أرباب القلم واملال من أبناء بالدنا فـي قاعة 

 امللك فيصل.

مشروع تكريم محد اجلاسر أثناء زيارة مسو  بدأ

اساة أسرته، فأيد سلمان إىل منزل الشيخ محد ملو األمري 

مسوه الفكرة على أن يتم اجتماع فريق من املهتمني لدراسة 

ز الفكرة، وكان لتوجيهات مسوه للفريق بالعمل املتئد أبر

األثر فـي اخلطة اليت اتبعتها اللجنة التأسيسية فـي 

 التخطيط للفكرة.

وبادرت الغرفة التجارية فـي الرياض باستضافة أول اجتماع للجنة 

أي بعد وفاة الشيخ محد بعشرة أيام  هـ27/6/1421 سية فـيالتأسي

الرياض أيضًا بأن تكون مقرًا  فـيارية جفقط، ثم بادرت الغرفة الت

 التأسيسية :مؤقتًا للمشروع، وتوالت االجتماعات األسبوعية للجنتني

 ،ب على ترتيبات احلفلغرفة الرياض، وعملت الغرفة بدَأ فـيوالتنفيذية 

ية اليت احتوت على معلومات عن املشروع وعن الشيخ محد، وطباعة املطو

 
 م.4/12/2000هـ، 8/9/2114 ، 10294العدد  ،اجلزيرةجريدة  *
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ووزعت الدعوات، وكل ذلك يذكر ويشكر لغرفة الرياض وللغرف 

مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة والدمام اليت استقبلت  فـيالتجارية 

 الدعوات حلضور هذا احلفل وقامت بتوزيعها على أعضائها.

ية بأول جناح للمشروع بتحقيق أعضاء اللجنة التأسيس لقد ابتهج

أمرين: أوهلما موافقة صاحب السمو امللكي األمري سلمان على رعاية 

احلفل وهو األمري الذي عرف بدعمه ألعمال اخلري إنسانية أو ثقافية أو 

مجيع أحناء بالدنا بدعم املشروع،  فـيوطنية، وثانيهما مبادرة جتارنا 

هذه  فـيوسيتجسد هذا من خالل احلضور للحفل، مما يدلل على أننا 

املثقف يسهم جبهده ووقته ورجل األعمال مباله  :البالد جسد واحد

كل خدمة لبالدنا،  فـيكل ثواب، و فـيكل خري، و فـيودعمه، و

قضوا أعمارهم كل وفاء ملن  فـيكل خدمة وتكريم لعلمائنا، و فـيو

 العطاء اخلالد لبالدنا وتارخيها. فـي

حياته جبائزة الدولة التقديرية وبوسام  فـي لقد كرم الشيخ محد

امللك عبد العزيز، وجبائزة امللك فيصل العاملية، وبالدكتوراه الفخرية، 

الكويت،  فـياإلمارات، وجبائزة التقدم العلمي  فـيوجبائزة العويس 

مة ذلك ما لقيه من رعاية وتكريم من قادة بالدنا، مقد فـيو ،وبغريها

ومن رجال العلم والثقافة، ويأتي هذا التكريم بعد وفاته وفاء له وختليدًا 

 لعطائه.

وتهدف مؤسسة محد اجلاسر اخلريية إىل خدمة تراث محد 

تاريخ العرب  فـياجملاالت اليت عين بها  فـيوخدمة الباحثني  ،اجلاسر
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 ،وجغرافية ،ولغة ،وتاريخ ،من أدب ،لفكريوآدابهم وتراثهم ا

وتعليم وطباعة وخمطوطات وغريها، ومن ذلك مركز الشيخ  ،وصحافة

 ،وطباعة مؤلفاته ،واستمرار جملة العرب ،فـيمحد اجلاسر الثقا

وفتح مكتبته للدارسني، وكل ما خيدم  ،وإجياد موقع على اإلنرتنت

د بعد توفيق اهلل إال بالدعم تاريخ بالدنا، وما كان هلذا املشروع أن يول

باملساندة من رجال األعمال الذين تبنوا والذي لقيه من مسو األمري سلمان 

فق فيه املال هو أعمال ينما كان يكرره الشيخ محد دائمًا أن خري ما 

ودعم مراكز البحث  ،ونشر مؤلفاتهم ،ومنها دعم طالب العلم ،اخلري

لسابقني من جتارنا على مدى التاريخ، أياد بيضاء ما لومناهل العلم، و

زالت باقية بعد ذهابهم وذهاب أمواهلم إال ما أنفق على املكتبات 

 واألربطة واملدارس واألوقاف، فبقيت هلم صدقات جارية.

ء رفع يد الضراعة بالدعانهذه األيام املباركة إال أن فـي لك منال 

لكل من صاحب السمو امللكي األمري سلمان، ولرجال أعمالنا، 

 وملثقفينا أن حيفظهم اهلل وجيزيهم عما قدموه خري اجلزاء ولوفاء.
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 *   الوفاء يف مؤسسة محد اجلاسر 
اجتماعات اللجنة التأسيسية ملؤسسة  أثناء

محد اجلاسر اخلريية طرحت فكرة دعوة من 

كتبوا عن الشيخ إثر رحيله حلضور حفل إعالن 

إنشاء مؤسسة محد اجلاسر، وكنا نتوقع أن العدد 

صرت أمساء من مت االطالع قليل، ولكن عندما ُح

الصحف واجملالت احمللية زاد  فـيعلى كتاباتهم 

وال شك أن هناك من  ،كاتب 300ن عدد أمسائهم ع

مل تطلع اللجنة على ما كتبه لكثرة ما نشر عن 

 الشيخ.

وعندما أعلن صاحب السمو امللكي األمري 

سلمان بن عبد العزيز عن بدء التربع لصاحل مؤسسة 

هـ انهمرت 9/9/1421محد اجلاسر مساء الثالثاء 

التربعات مبا مل يكن متوقعًا، فكان انهمار 

 ثانيًا النهمار نثار األقالم رثاًء أو تأبينًا حلمد اجلاسر.التربعات 

التربعات ملؤسسة محد اجلاسر تربع األمراء والتجار والوزراء  فـي

 فـيظاهرة قليلة احلدوث، فكل هؤالء عربوا عما  فـيواملثقفون 

صدورهم من تقدير حلمد اجلاسر، فكل تربع بقدر طاقته، ولكنها 

لبدء التربعات لصاحل إنشاء املؤسسة غري   جيدًاالنهاية كونت مبلغًا فـي
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 وُداملتربعني وُج احلفل كثرُةأن الشيء الذي أثلج صدر كل من حضر 

 ذلك. فـيكل منهم مبا يستطيع دون حرج 

شرائح لَعَلم من أعالم بالدنا الاحلفل كان ملسة وفاء من كل 

لبالد، وليت رب قلمه ما سيبقى إرثًا لألجيال، وتارخيًا لعقدم من جهده 

حنايا أبناء  فـيشعري، هل كان محد اجلاسر يعرف أن له هذه املنزلة 

 !.بالده

بكل ذلك الوفاء، فهو الذي أعاد االهتمام  محد اجلاسر جدير

بتاريخ بالدنا بعد انقطاع استمر قرونًا، فنشر ما لقيته بالدنا من عناية 

القرون األوىل، ثم عين مبا بعد ذلك، ووجه  فـيمؤلفات العلماء  فـيبها 

الباحثني إليه، ولذلك فكل هؤالء الذين تدافعوا للتربع ملشروع سيحمل 

امسه إمنا يعربون ــ واقعًا ال كالما ــ عن رد اجلميل، فهم الذين تتلمذوا 

عليه أو على كتبه أو على األقل وجه اهتمامهم إىل أن لبالدهم تارخيًا 

ثر انصراف العلماء عن العناية بشأن اجلزيرة العربية بعد جميدًا ُهجر إ

 سقوط دولة بين أمية.

محد اجلاسر متّيز بأنه مثال للمواطن الذي مأل قلبه حبب هذا 

مؤلفاته فـي الكيان الذي وّحده امللك عبد العزيز، فال متييز عنده 

 أسرة وكتاباته وتعامله بني إقليم وإقليم، وال بني قبيلة وقبيلة وال بني

ووزع حبه على  ،وأسرة، فقد عين باجلميع، وكتب عن اجلميع

ميأل قلبه حبب كل جزء من  اجلميع، ومتى ما ُوجد هذا املواطن الذي

مؤسسة على  (،بفتح احلاء)بالدنا وأهلها فإننا سنبقى قوة موحدة 
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األسس اليت وضع قواعدها امللك عبد العزيز وأناط بأعناقنا احلفاظ 

 عليها.

ر حب محد اجلاسر، فهو أحب كل أهل بالدنا، وكل هذا س

آخر أيامه،  فـيأقاليمها، بل مل يكتب عن مسقط رأسه "بلدة الربود" إال 

 فكل بالدنا مسقط رأس له.

إن التربع لصاحل مؤسسة محد اجلاسر سيستمر وليس احلفل إال 

إلجياد وقف يتكفل باستمرار  فـيبداية حتى يتجمع املبلغ الكا

وستبقى غرفة الرياض مقرًا مؤقتًا للمشروع والستقبال املؤسسة، 

 التربعات.
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 مقدمة الطبعة الثالثة من كتاب مجهرة األسر املتحضرة يف جند * 
توافق انتهاء نسخ هذا الكتاب 

فـي طبعته الثانية مع وفاة شيخنا عالمة 

اجلزيرة األستاذ محد اجلاسر مؤلف هذا 

إىل جوار ربه يوم الكتاب الذي انتقل 

م( ــ 14/9/2000هـ )16/6/1421اخلميس 

 رمحه اهلل ـــ .

وقد كان ــ طيب اهلل ثراه ــ يتطلع  

ما إىل أن يصنع عند إعادة هذا الكتاب 

صنعه فـي طبعته الثانية مما عرب عنه فـي 

مقدمة الطبعة الثانية فـي قوله: )ها أنا 

مضي حنو مثانية أعوام أنشر فـي جملة "العرب" ما يرد إىلّ من القراء  دبع

من تصحيح أو استدراك حتى اجتمع لي من ذلك قدر كبري، ال أقول 

الكتاب، إال  بأنه يفي مبا كنت أتطلبه من استكمال النقص فـي هذا

أنه أضاف أشياء كثرية، وصحح أخطاء كنت وثقت ببعض الُكّتاب 

فدونتها اعتمادًا على أقواهلم، ثم أهملتها فـي هذه الطبعة، وال أزال 

 .(1)أطمع فـي املزيد من مالحظات القراء

 
اجلزء األول من الكتاب فأعيد طبعه طبعة ثالثة،  دبعد أشهر من وفاة الشيخ محد نف *

 هذه املقدمة.هلا  م، وكتبُت2001هـ/1421 فـيصدرت 
 .مجهرة األسر املتحضرة من كتاب 9انظر ص (1)
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إال أن يد املنون اختطفته قبل أن يفي مبا وعد به من إدخال ما  

الطبعة، مما تلقاه من القراء ورأى صحته، ونشره يرى إدخاله فـي هذه 

 فـي جملة "العرب".

وعندما عزمت )دار اليمامة للبحث والرتمجة والنشر( على إعادة  

الطباعة تلبية حلاجة القرء بعد نفاد الطبعة الثانية، كان أمامها خياران: 

أوهلما إدخال ما نشره الشيخ محد فـي جملة "العرب" فـي مواضعه من 

ا الكتاب، وثانيهما: بقاء الكتاب دون أي إضافة كما طبعه مؤلفه هذ

فـي طبعته الثانية، وإصدار جزء ثالث من هذا الكتاب بعنوان 

 "االستدراكات على مجهرة أنساب األسر املتحضرة فـي جند".

ومت اختيار الثاني؛ حفاظًا على أصل الكتاب كما كتبه وأقره  

ف على األصل، وأخذاً باألمانة العلمية املؤلف، وخشية من تداخل ما أضي

 والدقة اليت كانت ميزة من ميزات الشيخ محد اجلاسر ــ رمحه اهلل ــ .

وهلذا فإن ما نشره الشيخ محد فـي جملة "العرب" مما ورده من  

القراء من تصحيح أو استدراك على هذا الكتاب لن يهمل، بل سينشر 

لذي سار عليه الشيخ محد فـي فـي جزء مستقل على الرتتيب اهلجائي ا

األصل، وبهذا تكون االستدراكات قد نشرت دون تدخل فـي نص 

 األصل بعد رحيل املؤلف ــ رمحه اهلل ــ .

 واهلل املوفق،    

 

 د. عائض الردادي
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 * رحل الشيخ وبقيت العرب
هـ ووري الشيخ محد اجلاسر 18/6/1421بعد ظهر السبت 

م(  فـي مقربة النسيم فـي الرياض، 1966هـ )1386مؤسس "العرب" عام 

وامتألت املقربة باملشيعني، كلهم يسفح الدمع على الفقيد، وكلهم من 

املثقفني، وخرج )معن بن محد اجلاسر( من القرب ووقف جبواره وطرح 

السؤال على أكثر من مشيع قبل أن يهال الرتاب على والده )ماذا نفعل 

شخص فـي املوقف نفسه ــ حيث يفضل كل  مبجلة "العرب"؟( وسألين

شخص التزام الصمت خشية انهمار الدموع اليت ما زلنا حنن العرب نرى 

أنها تقلل من شخصية الرجل حتى فـي أقسى املواقف ــ قال لي: )هل 

 من الشيخ شيئًا بشأن جملة "العرب"؟(. أوصاك أو مسعَت

سئلة من القريب الشيخ محد ــ رمحه اهلل ــ مل ُيسوَّ قربه، واأل

نسبًا أو ثقافة تطرح فـي وقت عصيب عن جملة العرب وكأن الشيخ 

محد مل يرتك أثرًا سوى جملة "العرب"، والشيء بالشيء يذكر، فقد 

من الشيخ محد وهو يتحدث عن مؤلفاته ويذكر ــ كعادة العلماء  مسعُت

فـي تواضعهم ــ  أن مؤلفاته جهد املقل، ولكنه عندما ذكر جملة 

 "العرب" قال : إن كان لي ما ُأذكر به فهو جملة )العرب(.

هذه )الغالية( عند الشيخ فـي حياته، وعند قرائها فـي حياته وبعد 

وفاته كان مصريها بعد رحيله يشغل بال كل واحد منهم، وخشي 

 
م، 2001هـ، فرباير ومارس 1421، ذو القعدة وذو احلجة36، السنة 6و  5ج جملة العرب *
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كثريون أن تدفن مع الشيخ محد، ولذا ال غرابة إن طرحت األسئلة 

فهو قد غرسها وتعهدها حتى وصلت إىل  حوهلا أثناء دفن الشيخ محد،

النصف الثاني من عقدها الرابع، فأصبحت مصدرًا من مصادر تاريخ 

اجلزيرة العربية، فيما كتبه الشيخ محد وفيما نشره فيها، ولئن كانت 

آثار الشيخ األخرى قد طبعت وحوتها رفوف املكتبات فإن جملة العرب 

لألجيال من بعده إذا  غرسة غرسها الشيخ لتعطي مثارها كل شهر

 رعوها حق رعايتها.

ه حني سطر قلُم وال غرابة أيضًا إن كان أكثر من كاتٍب

حروفه حزنًا على الشيخ محد قد أشار إىل ثكل "العرب" بفقد 

مؤسسها، بل هناك من عّدها أكثر ثكاًل من غريها، وها هو الشاعر 

ا الشيخ محد، عبد اهلل اجلشي فـي قصيدته )شيخ العروبة( اليت رثى به

 يقول عن العرب:

 هي من عطائك للعروبة مكسب وصحيـفة العــرب اليت أنشأَتــها

 سّيــــان فــــيــها نــاقــد ومــعــّقــــــب كافحت فيها عن مجيع فنوننا

 فيــما تــسجــل تــــارة أو تــخـــطـب فكــأنَّ تاريخ اجلزيــرة حاضــر

تدارس وضع خطة الستمرار لوما زال )معن( يلح فـي عقد اجتماع 

اجمللة بعد رحيل مؤسسها، منذ أن طرح سؤاله فـي مقربة النسيم حتى 

استجاب له ثلة من احلريصني على استمرار اجمللة، املقدرين ملكانتها 

فـي تاريخ بالدنا، وتنادوا إىل اجتماع فـي منزل الشيخ محد يوم اخلميس 

هـ )يوم دخوهلا عامها السادس والثالثني(، اتفقوا  فيه على 1/7/1421

أهمية استمرار هذه اجمللة من حيث مادتها الثقافية، وحجمها ومدة 
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صدورها كما تركها الشيخ، وأن تستمر على النهج الذي رمسه 

املؤسس فـي عنايتها "بتاريخ العرب وآدابهم وتراثهم الفكري" لتبقى 

ــْر ذلك توجه )معن( برسالته املنشورة فـي منهالً للباحثني والد ارسني، وإثـ

هـ( الذي أشرف على مادته 1421رجب وشعبان  2وج 1"العرب" )ج

وصححه الشيخ محد ومل يبق إال الغالف قبل أن خترتمه يد املنون فُأحلق 

فـي أوله تلك الرسالة اليت أعلنت "أن العرب ستستمر فـي الصدور على 

 سها، وستكون بني أيدي قرائها فـي مواعيدها".النهج الذي رمسه مؤس

وها هو العدد الثاني بعد رحيل الشيخ ــ رمحه اهلل ــ بني يدي 

القراء، مواصاًل املسرية على الطريق نفسه، ولن تفقد "العرب" من 

موضوعاتها سوى )ما البد من فقده(، وهو ما كانت تسطره يد الشيخ 

ه بعد أن كتب آخر عبارة "فإذا محد، فقد توقف ذلك القلم، وجف مداد

عزمت فتوكل على اهلل، توكلت على اهلل"، ثم رحل القلم وصاحبه 

وبقي  ما حوته املكتبة العربية من إنتاج محد اجلاسر وستبقى "العرب" 

 أثرًا خالدًا، وحسنة جارية من حسناته.

على أن هناك أمرًا البد من اإلشارة إليه، وهو أن اجمللة حباجة 

 ،وتعليقاتهم ،وآرائهم ،ودراساتهم ،يد قرائها هلا بأحباثهمإىل تعض

 رمحه اهلل. ،وسيجدون من العناية بهم ما كانوا جيدونه من الشيخ محد

فإىل حميب "العرب" وقرائها ها هي جملة "العرب" اليت غرسها 

ل عطاءها ِصا( عامًا تشمخ مشوخ مؤسسها، فتو35الشيخ محد ورعاها )

 وتراثهم، ومتتد عمرًا ثانيًا ملؤسسها:فـي خدمة العرب 

 فالذكر لإلنسان عمر ثاِن فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها

 عائض الرَّدَّادي
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 * اجلاسر    عام على رحيل محد 
هـ( مير عام على 16/6/1422غدًا الثالثاء )

رحيل عالمة اجلزيرة العربية الشيخ محد اجلاسر ــ 

رمحه اهلل ــ إىل الدار اآلخرة، تاركًا فراغًا كبريًا 

دنيا الثقافة أحس به كل متصل بتاريخ اجلزيرة  فـي

العربية وتراثها الفكري، وكل متابع حلركة 

 التأليف والنشر.

ر كان يقصده طالب العلم منزل محد اجلاس

من باحث عن معلومة أو خمطوطة أو كتاب نادر أو 

حديث عن موضوع  فـيليستمع إىل الشيخ إذا تدفق 

ردًا على سؤال سائل، وكان ميتزج حديثه باللطف 

أمر علمي ال خيلط  فـيوالبشاشة لكنه إذا تكلم 

 اجلد باهلزل.

من أبناء  كان محد اجلاسر يفرح أشد الفرح إذا وجد واحدًا

العرب قد أنتج إنتاجًا علميًا بتأليف أو حتقيق وال يكتفي بالثناء عليه 

 هذلك ال خيالف نهج فـي، وهو إنتاجهعن باللسان بل بالكتابة عنه أو 

مل  الذي شّب وشاب عليه، وهو أنه ال يثين إال على اإلنتاج العلمي أما إن

 هله ولو كانيصل اإلنتاح إىل ما يرضيه فهو يسكت عنه أو يتجا

 
 م.3/9/2001هـ، 15/6/2214 ،10567العدد  ،اجلزيرةجريدة  *
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أو صداقة، فال يؤثر قرب الشخص  الكاتب من أقرب الناس إليه نسبًا

منه على موضوعيته العلمية، وقد اعتذر عن التقديم أو التعريف عن 

ألصدقائه، ألنه مل يصل إىل الدرجة العلمية اليت  كتابمن أكثر 

 فـييرضاها، أما إن كان الكتاب قد نشر وفيه عبث علمي أو سوء 

ر قريبًا شفهو ال يطيق سكوتًا على عبثه أو سوئه ولو كان النا النشر

ن تؤثر فيه صداقة أألن إخالصه لثقافة أمته الميكن  ؛جمالسًا له ،منه

أو عالقة، بل إن مالحظاته تشتد كل ما قرب املؤلف إىل نفسه، فمن 

 نقده وتقويم عمله. فـيأحبه ازداد صراحة 

دون أن يغضب أحدًا أو ينتقص  بمحد اجلاسر كتب عن اإلنسا

أحد على قاعدته اليت كررها كثرياً )الناس مؤمتنون على أنسابهم( من 

ما نشره أسرع إىل نشره بل هو الذي  فوإذا كتب إليه من يرى خال

 فـيكان يطلب من القراء أن يكتبوا له عما يرونه خمالفًا ملا رآه 

 ،ثناء عليهمن ما كان األنساب وغريها فيسارع إىل نشره دون حذف إال 

 النافرين منه. ،الثناء فـيفهو من الزاهدين 

اإلحساس بآمال الناس وآالمهم كان هاجس محد اجلاسر منذ 

ذلك،  عن دِحات، مل َييالتسعين فـيأن كان شابًا إىل أن أصبح شيخًا 

 فـيآرائه  ندون أن يتنازل ع ،حياته فـيسبيله ماهو معروف  فـيوحتمل 

، وهذا جانب من جوانب عظمة محد والنهوض باألمة فـياالتنوير الثق

قرية من قرى جند اليت مل تعرف ثقافة،  فـياجلاسر، الذي ولد ونشأ 

الذي نشأ فيه كان  فـيومل تتصل مبصادر تنوير، بل إن اجملتمع الثقا
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ضد التنوير والتطوير، ولكنه خرج عمالقًا، فدعا للتنوير معظمه يقف 

ه كل زمان، مل يغِر فـينى كما عانى كل مصلح والقلم، وعاباللسان 

 املال وال اجلاه وال املنصب، ومل يكن يهتز ملدح مادح أو يثنيه قدح قادح.

العامل العربي واإلسالمي  فـي عرف فضل محد اجلاسر العلماُء

الغرب، فإذا  فـيوالغربي، وكسب ثقة أساتذة اجلامعات وخباصة 

ألفوا كتابًا أو حققوه أرسلوه إىل  استغلقت عليهم مسألة قصدوه، وإذا

محد اجلاسر، وهو ال يقابل ذلك بالثناء عليهم أو السرور مبا فعلوه من 

الكتاب من مالحظات علمية يقابلها الغربيون  فـيإهداء بل يكتب عما 

 بالشكر، وأغلب الشرقيني بالغضب.

محد اجلاسر جبسمه فكل حي إىل ممات ولكنه بقي غاب 

منارًا للطالب ليس فيما أخذوه عنه من علم فحسب بل بقامته العلمية 

حرية البحث العلمي، وسعة املساحة لكل رأي ولو كان خمالفًا  فـي

حبه لكل باحث بارز وفرحه به خبالف بعض الباحثني  فـيلرأيه، و

حقل ختصصهم وخباصة إذا بزهم  فـيالذين يضيقون صدرًا مبن يعمل 

 حبثًا وتوثيقًا أما محد اجلاسر فكان يسعد بذلك.

محد اجلاسر نهر املواهب انقطع فأحس به كل من كان يرتوي 

لكن وما أكثر ما ميكن أن يكتب عنه و ،من ذلك العذب الفرات

السطور قليلة فالبد من أن يتوقف القلم فقد توقف قلب محد اجلاسر 

 وبقي عطاؤه علمًا ونهجًا ونرباس تنوير وتطوير.
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 * األمري سلمان رئيسًا فخريًا  
صاحب السمو امللكي األمري  لقد تّوج

سلمان بن عبد العزيز أمري منطقة الرياض 

اسة الفخرية يالوفاء حني وافق على الر

أول  فـيملؤسسة محد اجلاسر اخلريية، 

رد منه على طلب  فـييوم من هذا الشهر 

رئيس املؤسسة حني قال: "وأفيدكم 

مبوافقيت على ذلك، تقديرًا ملآثر والدكم 

 اليت أثرت الساحة الثقافية السعودية".

فاء والتقدير وهذا هو منوذج ال 

للثقافة ورموزها، فقد قضى محد اجلاسر 

خدمة بالدنا ثقافيًا، وترك مآثر  فـيحياته 

من أبرزها تراثه الذي حيتاج إىل رعاية 

ليبقى بني يدي األجيال، وهلذا فإن األمري 

سلمان قد وضع يده على احلقيقة عندما 

محد اجلاسر، ثر أثرت الساحة الثقافية، فتلك املآثر مل تدفن مع آقال م

 فـيولكنها حباجة إىل مؤسسة يقودها رجال يقدرون الثقافة وأثرها 

 نهوض الشعوب.

 
 م.10/6/2200هـ، 29/4/3214، 10847العدد  ،اجلزيرةجريدة  *
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حفل رعاه،  فـيفكرة املؤسسة نبعت من األمري سلمان، وأعلنت  

 برياسة فخرية من راعي الفكرة. ئهاهي اليوم يتكون جملس أمناها و

 فـيحينما انتقل الشيخ محد إىل جوار ربه كان األمري سلمان 

زيارة خارجية، وعندما عاد إىل الرياض بادر خالل ساعات من وصوله 

مثقفي  نمد عددًا لزيارة منزل عالمة اجلزيرة لتقديم العزاء وهناك وج

بالدنا، وطرحوا الفكرة على األمري فباركها لكن طلب أن ختضع 

غرفة الرياض  فـيلدراسة متأنية، ووجه باجتماع نفر من املثقفني 

" مثقفًا، وكونوا جلانًا، درست 25واجتمع ما يقارب " ،التجارية

وحمصت وتقدمت لألمري بفكرة املؤسسة فوافق على رعاية حفل 

 إعالنها.

حفل إعالن املؤسسة تقدم املثقفون ليس كالميًا بل ماديًا  فـي

تقدم من رجال األعمال من وفأعلنوا التربعات كل على قدر طاقته، 

أو مل  ىالبالد اقتصاديًا واجتماعيا وتراخ خدمة فـييعرف دور الثقافة 

 املال. فـيحيضر من حصروا الثقافة 

رعاية املؤسسة فكرة  فـييعود الفضل بعد اهلل لألمري سلمان 

ظهورها أثر كبري  فـيودراسة وإعالنًا ووجودًا، وكان لتوصيته بالتأني 

 موافقة فـينضوج فكرتها، واآلن دخلت املؤسسة مرحلة العمل، و فـي

مسوه على رياستها الفخرية دفعة كبرية للعمل العلمي اجلاد املثمر، بل 

هو تتويج هلا سيدفعها لتكون مثل املؤسسات اخلريية احلضارية األخرى 

 بالدنا. فـي
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 فـيأعرف أن كثريًا من الناس يكادون حيصرون أعمال اخلري 

ي ضارالصدقات اآلنية العينية، ولكنه يغيب عنهم العمل اخلريي احل

الذي يطاول القرون ليثقف ويبين األجيال، وهذا ما أدركه األمري سلمان 

لقمة تسد جوع جائع واحد وقت  فـيحني وافق، فالعمل اخلريي هنا ليس 

الصدقة، ولكنه عمل يشبع نهم أجيال للثقافة ويبين عقول أجيال ويبقى 

 لكل من وضع لبنة فيه. صدقة
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 * اجلاسر األمري سلمان ومؤسسة محد  
جيب أن ُتكتب  اراتبع

ألنها صادقة، وألنها صادرة عن 

إال عن  رجل ال يلقي الكالم

، ذلك هو األمري اجلليل اقتناع

سلمان بن عبد العزيز أمري 

منطقة الرياض والرئيس 

الفخري ملؤسسة محد اجلاسر 

اخلريية وقد رأس جملس أمنائها 

 هـ.2/4/1426اجتماعه الثالث للسنة الثالثة يوم  فـي

أجيء بكل شوق وحمبة هلذا "أما العبارات فأقتطف منها: 

االجتماع" و"محد اجلاسر مؤسسة استفاد منها الوطن العربي كله" 

و"بالدنا تفتخر أن يكون فيها علم مثل محد اجلاسر ومثله ال ُيصنع بل 

َيصنُع نفسه، وهو مثل املعدن الثمني كلما مير الوقت يزداد نفاسة" و"مل 

حياته كلها، وما طالب به من أفكار متقدمة عن  فـيمبادئه  ُيخالف

وقتها، تكلم عنها بأسلوب حمبب وكان الناس يعدونه متحررًا واآلن 

من خالفوه يطالبون بأفكاره" و "تشريف لي أن أكون واحدًا ممن 

يدعمون أعمال محد اجلاسر" و ")ال( و )نعم( عند محد اجلاسر كل 

 مكانها". فـيواحدة 

 
 م.16/5/5200هـ، 8/4/2614 ،14142العدد  ،عكاظجريدة  *
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 فـيكلمة األمري سلمان وال عن تعّمقه  فـيرد لن أسرد كل ما و

 ،وكتاباتهمؤلفاته  فـيأحداث التاريخ، وفيما ُعين به محد اجلاسر 

دعمه للمؤسسة منذ أن كانت ولكنها كلمات التقطتها مما قال؛ ألن 

 بأن أعمال محد اجلاسر اقتناعهفكرة إىل أن صارت حقيقة يأتي عن 

ا قدَّمه لتاريخ بالدنا وفكرها هو ما لبالدنا، والتقدير مل فـيوجه ثقا

حّفز األمري سلمان وأعضاء جملس األمناء بالتطوع جبهدهم ووقتهم 

 م من معامل بالدنا حرسها اهلل.َلْعالستمرار اإلفادة من أعمال هذا امَل

بق الواقع، فأعمال اهذه الكلمات اليت قاهلا األمري اجلليل تط

املعدن الثمني يزداد نفاسة مبرور  محد اجلاسر ـــ كما قال مسوه ــ مثل

كل العامل ملن يرغب معرفة معلومة  فـيالزمن، وهي نرباس للباحثني 

موثقة بعيدة عن االصطناع أو الزيادة عن احلقيقة، وهو ــ كما أشار 

حتى لو كان النقد  "العرب"جملة  فـيمسوه ــ يقبل الردود على ما نشر 

 نشره كما ورده، وال حيذف منه إال عبارات اإلطراء له.يله و

رحابه صدره  ـيفحبوثه ومؤلفاته، و فـيمدرسة  محد اجلاسر

خذه من شهرة بني علماء أالرغم مما بتواضعه  فـيللرأي اآلخر، و

عصره، ولذا فإن معرفة قيمة هذا املعدن النفيس من مسو األمري وبقية 

جملس األمناء هو ما دفعهم خلدمة هذه املؤسسة، وال أزيد عن  أعضاء

اللجنة تقرير احلقيقة إذا قلت: إن كل من خدم هذه املؤسسة بدءًا من 

التأسيسية وجلنتها التنفيذية واألخرى العلمية، متطوعون خدمة لثروة 

محد اجلاسر العلمية، وملا قّدمه محد اجلاسر من تراث خالد ألمته 
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العربية اليت وقف حياته على خدمة فكرها وتراثها، كما وقف صخرة 

وجه كل من حاول االنتقاص من ماضيها أو حاضرها دون  فـيصلدة 

 انتقاص من شأن اآلخرين. تعصب أو

 املناسبة: فـيمن قصيدة الشاعر عبد اهلل السميح 

  جاهو الشيخ يبقى مرجع العلم واحِل

 إذا أبلس الساعي وضاقت مصادر 

  هـــومــت جنــل جتّلـــي ليـذكرناه ف

 .اخرــت مبــاحـراه، وفـذكــل اًءـــوف 
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 * الشيخ محد اجلاسر واعتزازه باجمللة 
أنشأها الشيخ محد  جملة العرب

اجلاسر منذ أربعني عامًا لتخدم تراث 

مجيع  فـيوآدابهم  العرب وفكرهم

العصور التارخيية وجلميع البالد 

العربية، وخباصة اجلزيرة العربية، 

وُتعد مصدرًا نفيسًا فيما نشر فيها سواء 

ما كتبه الشيخ محد أو ما كتبه 

 ياآلخرون ونشره الشيخ محد، وه

الشيخ اجلاسر ــ رمحه  ضع اعتزازمو

اهلل ــ بالرغم من تواضعه وعدم اعتداده 

ن كان لي إ) :إحدى املقابالت معه فـيف أو حقق أو نشر فقد قال ألَّ امب

أن أعتز مبا أنتجته فهو جملة العرب(، وقد حرص الشيخ طول حياته 

وهي جملة  ،على إصدار اجمللة ومواجهة الصعوبات اليت واجههته

 فـيصصة فيما خصصه هلا وهو ما يتعلق بـ )العرب(، وقد أصدرها متخ

حياته ستًا وثالثني سنة، ووضع هلا فهارس، وكثري مما ُنشر فيها 

كتب، واجمللة اآلن ستصدر عددًا خاصة مبناسبة  فـييستحق أن ينشر 

 
، بناء على طلب الصحيفة م16/5/2005هـ، 12/3/2614، 12247العدد  ،صحيفة اجلزيرة *

هـ، أكتوبر 1386جملة العرب فـي رجب املشاركة فـي االحتفاء مبرور أربعني عامًا على صدور 

 م.1966
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مرور أربعني عامًا، وعددا تذكاريًا هو إعادة طباعة العدد األول منها، 

تدشن إصدار قرص سيحتوي على مجيع أعدادها ملدة كما أنها س

أربعني عامًا، وقد كان لي شرف اإلشراف على إصدارها بعد وفاة 

الشيخ ومتابعة استصدار تصرحيها باالستمرار، وهاهي اآلن تكمل 

الصدور مبا جتده من  فـيعامها األربعني وستستمر ــ إن شاء اهلل ــ 

 ــ. محه اهللمعاضدة من أسرة الشيخ اجلاسر ــ ر
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 * محد اجلاسر رائد التنوير الثقايف واالجتماعي 
ينتمي عالمة اجلزيرة العربية 

محد بن حممد بن جاسر بن حممد 

بن علي بن جاسر بن علي بن زامل ا

ألسرة آل جاسر )املنسوبة جلاسر 

الثاني( املنتمية إىل الُكَتَمة من بين 

علي من قبيلة حرب املعروفة، ولد 

م فـي قرية 1910هـ/1327سنة 

الربود من إقليم السِّر فـي منطقة 

، وعاش عمرًا مباركًا، فقد  (1)جند

طال عمره، وحسن عمله، حيث 

م( 14/9/2000هـ )16/6/1421انتقل إىل رمحة ربه فـي يوم اخلميس 

بعد حياة حافلة بالعطاء فـي خدمة أمته ثقافـيًا واجتماعيًا، وترك آثارًا 

 الثاني الباقي الذي لن ينتهي. علمية هي عمره

ولد محد اجلاسر عليل اجلسم، وحفر قربه أربع مرات ومل يظفر  

به إال القرب اخلامس فـي مقربة النسيم فـي الرياض، ولكن ذلك الطفل 

 
، 1هذا التعريف بعد مقدمة كتابي "عناية الشيخ محد اجلاسر باألنساب" ط ُتبكت *

ي احتفاء ـفــ ، وشاركت به ــ مع تصرف وإضافة مبا يناسب املقام 11ـــ   8 م ، ص1424/2003

 هـ22/2/1425ي ـاجلزيرة العربية فة، فـي جدة، بأعمال عالمة اثنينية عبد املقصود خوج
،  1ط بلدة الربود، الرياض: من مطبوعات العرب، :بن حممد ذلك اجلاسر، محد فـيانظر  (1)

 .اموما بعده 409وص/ 257م ص/2000/هـ1420
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الضعيف الذي اعتورته األمراض، واكتنفته املصاعب طول عمره؛ ظّل 

وع تبناه حتى شق له يعاركها ومل يستسلم أو يتخلى عن رأي رآه أو مشر

مكانا فـي صفحات التاريخ، ومأل املكتبة العربية بإنتاج متميز، فكرًا 

  وتطبيقًا، فصار عظيمًا من عظماء التاريخ الثقافـي للعرب.

وخباصة عرب اجلزيرة  -كان اإلحساس بآمال العرب وآالمهم 

هاجس محد اجلاسر منذ كان شابًا إىل أن أصبح شيخًا فـي  -العربية

لتسعينيات، ومل حيد عن ذلك فـي أي مرحلة من مراحل عمره، ومل ا

يصرفه عن ذلك إغراء مال أو جاه أو منصب، فقد آمن بأن له رسالة هي 

النهوض باإلنسان العربي، وحتمَّل فـي سبيل ذلك ما هو معروف فـي 

حياته، مما سرد شيئًا منه فـي ذكرياته "من سوانح الذكريات" اليت 

وفـي رحالته بأجزائها  (1)قات فـي اجمللة العربيةنشرها فـي حل

 
الرياض بدءًا من عدد مجادى  فـياجمللة العربية الصادرة  فـينشر " من سوانح الذكريات"   (1)

هـ حتت عنوان "ذكريات ورحالت" ثم عدل عن هذا العنوان إىل عنوان "من سوانح 1406الثانية 

 فـيهـ ثم استؤنف 1415احملرم  فـيهـ وتوقف النشر 1406الذكريات" بدءًا من عدد شعبان 

مجادى اآلخرة عام  فـيالعام نفسه ونشر آخر مقالني  فـيهـ إىل مجادى الثانية 1416احملرم 

صدر عام  كتابي ـ، وفد طبعت "من سوانح الذكريات" فيما بعد، فرجب بعده فـيهـ و1417

 م.2006هـ/1427
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و"فـي الوطن العربي" و"إطاللة على (1)الثالثة:"رحالت محد اجلاسر"

 ، وفـي مقاالته ومقدمات كتبه.(2)العامل الفسيح"

إن أبرز ما مّيز محد اجلاسر أنه رائد من روَّاد التنوير الثقافـي  

جانب العظمة عنده الذي نتجت عنه كل للنهوض باألمة العربية، وهذا 

أعماله الثقافية فـي كل اجملاالت، فقد كافح من أجل آرائه فـي التنوير 

الثقافـي الذي رآه أساسًا لنهوض العرب، وبنى كل مشاريعه الثقافية 

على هذا، وبالرغم من عنايته بالرتاث واجنذابه إليه إال أنه مل يتقوقع 

ا هو مفيد مما يؤدي لنهوض العرب، وكافح عليه بل رأى أن يؤخذ منه م

مكافحة الصادقني فـي النهوض بأمتهم فـي سبيل األخذ بالعلوم 

احلديثة اليت تنهض بالواقع العربي املتخلف، وحتمَّل فـي ذلك مواجهة 

املعارضني، فهو مع العلم النافع قدميًا وحديثًا مما يفتح أمام العرب آفاق 

ي مقدمة األمم، فـي عصر ال حياة كرمية التقدم والنهوض ليكونوا فـ

 فيه إال ملن ملك زمام العلم.

إن الذي يستوقف الدارس هو التساؤل عن األسباب اليت كوَّنت   

عنده هذا االجتاه منذ صباه املبكر مع أنه ولد ونشأ فـي قرية من قرى 

جند اليت مل تعرف ثقافة، ومل تتصل مبصادر تنوير، بل إن اجملتمع الذي 

أ فـيه نشأته األوىل كان يقف فـي معظمه ضد التنوير والتطوير، نش

 
صدر عن اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، بإشراف دار اليمامة للبحث والرتمجة   (1)

 م.1980هـ/1400، 1ط والنشر،
" كالهما من منشورات جملة العرب وصدرت العامل الفسيحعلى الوطن العربي" و"إطاللة  فـي" (2)

 م.1999هـ/1419ا األوىل عام مطبعته



 

157 

 

ولكنه عاند ذلك اجملتمع فدعا للتنوير بلسانه وقلمه، وحتمل معارضة 

املعارضني لنشر التعليم احلديث وتعليم املرأة خباصة، ومضى مطبقًا ما 

يراه عندما تسلم مسئوليات التعليم فـي جند وفـي املنطقة الشرقية غري 

بئ مبعارضة املعارضني أو نيلهم منه، أو وشايتهم به، وعندما أبعد عا

عن التعليم مل يتخلَّ عن مشروعه بل استلَّ القلم، فسخَّر الصحافة ثم 

املؤلفات اليت صارت مشعال ينري الطريق ملن يسري على طريق التطوير 

 لإلنسان.

على أنه عندما سئل عن سبب استنارته، وهل يعود ذلك إىل 

"لدى أي  (1)اكه املبكر بالبيئة احلجازية أو املصرية كان جوابهاحتك

إنسان رغبات وميول طبيعية، هذه الرغبات وهذه امليول إن وجدت ما 

ينميها ويربزها منت، وبلغت احلدود اليت بـها يستفيد اإلنسان، وإذا مل 

جتد ما ينميها بقيت خامدة كالنار إذا تركت حتت الرماد فإنـها ال 

، ولكن إذا أزيل الرماد، ومدت باحلطب وُحّركت فإنـها تشتعل تشتعل

 وتتوهج". 

إن السبب الذي أرى أنه قد قاده إىل مشروع التنوير هو ما كان 

فيه جمتمعه من ختلف ثقافـي فـي زمن تسابقت فيه أمم العامل إىل 

النهوض من العامية اليت ضربت بأطنابـها على الشعوب،  وتبارت فـي 

 
تسعينه  فـيجريدة الشرق األوسط عنوانه"عالمة اجلزيرة محد اجلاسر دخل  فـيمن حوار معه  (1)

 .20م ص/3/2/1998الثالثاء  7007وما تزال ذكرياته فتية" العدد 
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ك العلم النافع للرقّي باإلنسان من حياة اجلهل والعناء إىل سلوك مسال

 حياة العلم والرخاء.

ُعـِني محد اجلاسر خباصة باجلزيرة العربية، بتارخيها  

وجغرافيتها، وآدابـها، وأنسابـها، وتراثها الفكري بشكل عام، وقام 

جبوالت طويلة فـي أرجائها، قطع فيها آالف األميال فـي كل أقطارها؛ 

إلبراز معاملها اجملهولة، وحتديد مواقعها حتديدًا دقيقًا، وتصحيح 

أخطاء املتقدمني واملتأخرين، فـي املواضع واألنساب وغريها، ويعود هذا 

االهتمام منه باجلزيرة العربية ألنه رأى أنـها  حباجة إىل النهوض أكثر 

ينصرف  من غريها للعودة إىل املركز القيادي الذي كانت تتبوؤه قبل أن

عنها الساسة ويعرض الدارسون عنها وعن تارخيها عدة قرون ، وحلمد 

اجلاسر يعود الفضل فـي عودة الدارسني إىل االهتمام بـها وبرتاثها، ومن 

عنايته باألنساب تأتي فـي إطار منهجه وذلك العناية بأنساب أهلها، 

نري املنري، التنويري، فهو نظر لعلم األنساب ولألنساب نظرة املصلح املست

لتكون األنساب مقرِّبًا ال مبعدًا، وبانيًا لألمة ال هادمًا، وسبياًل للتآلف 

وكانت عنايته باملواضع اجلغرافية رابطاً ملاضي االسم ال عامالً للتنافر، 

 حباضره واستلهامًا للدروس منه.
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 * التاريخ الوطني يف )سوانح الذكريات( 
اجلاسر من أنفس آثار الشيخ محد  

 فـيذكرياته اليت نشرها  ــ رمحه اهلل ــ

الرياض عن  فـياجمللة العربية )الصادرة 

وزارة التعليم العالي سابقًا ووزارة الثقافة 

 فـيواإلعالم حاضرًا(. ويعود الفضل 

تدوين هذه الذكريات لرئيس حتريرها 

األستاذ محد القاضي، الذي أحّل على 

ونشرتها الشيخ حتى كتبها الشيخ بنفسه 

 .(1)حلقات فـياجمللة 

وقت  فـيوقد أشار الشيخ محد إىل تسجيل هذه الذكريات  

متأخر من حياته فقال: "ثم هذه اللمحات: إنها قد تكون أوفى تفصياًل، 

وقت كانت الذاكرة أقوى  فـيوأكثر مطابقة للواقع لو بدأُت تسجيلها 

مما عليه اآلن، ولكن ما كان هذا خيطر لي ببال قبل بضعة عشر 

 13 فـيبريوت، قبل احلرب األهلية اليت حدثت  فـيعامًا، حينما كنت 

شعبان  4 فـيم وستكمل عامها احلادي عشر 1974نيسان )إبريل(عام 

 
، 647ــ  637، ص41م، مج 2006هـ، إبريل ــ مايو1427، الربيعان 10و  9العرب، ججملة  *

 عامًا على جملة العرب. 40وُكتب بناء على طلب املشاركة يف االحتفاء مبرور 
 .12م، ص1986هـ ، مايو 1406بان ، شع103انظر اجمللة العربية، العدد  (1)
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يع ذاكرتي ما أستط فـيم(؛ فلقد كان بني يدي و1986نيسان  13)

 .(1)االستعانة به من معلومات

كتابة هذه  فـيومل يفت الشيخ محد أن ينّبه على منهجه  

االستهالل الذي كتبه هلذه الذكريات، موضحًا أنه  فـيالذكريات 

ومما سيبعد العاطفة ــ ما استطاع ـــ وهو يسجل مواقف الذكريات؛ 

مما  ذلك "وها أنا أعصرها وأعود إىل بعض ما حتت يدي فـيكتب 

االسرتسال  فـينشرته، ألدّون هذه اللمحات كيفما اتفق، فقد أنساق 

فيما أكتب، فأخرج عما ينبغي أن أحصر فيه احلديث، وقد أستطرد 

فأذكر أمورًا قد ال تعين أكثر القّراء، ولكنين تركت نفسي على 

ذلك ما يعني على تذّكر ما حيسن تدوينه، وقد  فـيسجيتها، لعل 

مقام حيسن فيه االسرتسال حيث ال تسعف  فـيالكالم  أضطر إىل إنهاء

 الذاكرة.

ــ ما استطعت ــ أال يكون للعاطفة أّي أثر فيما  ولقد حاولت 

أكتب: فال أهضم أحدًا حقه، وال أصفه مبا ال يستحقه، مهما كانت 

ـ ولو كان  ـ فيما أعتقد ـ صلته بي، وال أبرز نفسي بغري مظهرها الصحيح ـ

ي هذه النفس مما جبلت عليه النفوس األخرى من حمبة ذلك ما يعرِّ فـي

 .(2)الظهور مبظهر اإلجالل والتقدير"

 
 ي املوضع السابق.ـاجمللة العربية ف (1)
 ، املوضع السابق.اجمللة العربية (2)
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عدد  فـيبدأت فكرة السوانح حتت عنوان "ذكريات ورحالت"  

سطور  فـيهـ من اجمللة العربية مبقدمة قصرية 1406مجادى الثانية عام 

كتبتها اجمللة، مشرية إىل أن الشيخ محد اجلاسر قد خصها بأمجل 

أول رحلة  فـيعامًا، مبقال عنوانه "الرياض  65ذكرياته ورحالته قبل 

العدد الذي يليه حتت  فـي إليها قبل ستني عامًا"، ثم استكمل املوضوع

عامًا"، ثم ظهر عدول الشيخ عن  65ياض قبل رعنوان "رحليت إىل ال

وان "ذكريات ورحالت" إىل عنوان عام جديد هو "من سوانح عن

هـ، حني رأى أن ما سيكتبه حملات 1406الذكريات" بدءًا من شعبان 

النص املنقول سابقًا ــ وليس كل  فـيمن ذكريات ــ كما سبق 

 فـيالذكريات، فضاًل عن عدوله عن تضمينها رحالته اليت أصدرها 

حللقتان اللتان نشرتا عن رحلته للرياض من كتب، ويبدو أّن ما َوَجَدْته ا

صدى لدى القّراء دفع الشيخ واجمللة الستمرارها، كما دفع الشيخ ــ 

أخذًا مبنهجه العلمي الدقيق ــ إىل ختصيص التسمية العامة )ذكريات 

ورحالت( إىل تسمية أدق )من سوانح الذكريات( لتتفق مع ما ذكره 

 االستهالل الذي صّدرها به. فـي

لقد تغّير العنوان العاّم للسوانح بعد نشر حلقتني، ولكن  

عدم إعطائها أرقاماً متسلسلة حتى احللقة السابعة  فـياحللقات استمرت 

 حيث ُأضيف للعنوان العاّم، والعنوان اخلاص للحلقة )نساء الفالحني(

(، وإعطاء هذا الرقم روعي فيه احتساب ما 7رقم تسلسلّي هو الرقم )

ذلك احللقتان اللتان نشرتا  فـيضمن سوانح الذكريات مبا نشر قبلها 
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عن الرياض قبل كتابة االستهالل الذي غّير فيه الشيخ العنوان إىل 

 العنوان اجلديد )من سوانح الذكريات(.

هـ 16/6/1421 فـيعند انتقال الشيخ محد إىل رمحة اهلل  

 فـيم( الحظت حاجة الدارسني إىل الرجوع إىل السوانح 14/9/2000)

الدراسات املتعلقة مبوضوعاتها مما ال يوجد إال فيها، وأّن الصعوبة 

 فـيقلة وجود األعداد كلها  فـيأعداد اجمللة، و فـيتوّزعها  فـيتكمن 

كتبات مكان واحد، فعمدت إىل مجعها مما لدّي من األعداد ومن امل

ومراكز البحوث، ومن بعض األصدقاء حتى اكتمل عددها، فوّثقتها 

بكتابة اسم الشهر والسنة والعدد حيث كانت اجمللة تكتفي بكتابة 

إضافة إىل حصول قفز أو تكرار أعدادها األوىل،  فـيذلك على الغالف 

بعض الشهور، بل إّن سنة كاملة ــ  فـيلبعض األرقام، وتوّقف النشر 

هـ ــ مل ينشر فيها شيء عدا شهر احملرم، وقد يعود ذلك 1415وهي 

لظروف النشر. واخلالصة أن عدد احللقات اليت ُنشرت بعد اجلمع 

( حلقات مبا فيها احللقتان األخريتان اللتان كتبهما 110السابق بلغ )

دنيا الصحافة" حيث  فـيعامًا  40 فـيالشيخ حتت عنوان "هذه جتربيت 

عاّم للسوانح ومل يكتب الرقم التسلسلّي، وابتدأ النشر ُكتب العنوان ال

متسلساًل شهريًا هـ واستمر 1406للسوانح من عدد مجادى الثانية عام 

هـ، 1416احملرم  فـيهـ، ثم استؤنف 1415حتى توّقف بنهاية احملرم 

العام نفسه ثم توّقف، ولكن ُنشرت  فـيواستمر إىل شهر مجادى الثانية 

رجب بعده،  فـيهـ و1417مجادى اآلخرة عام  فـيتان املقالتان األخري
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اجمللة، وأعتقد أن هناك حلقات مل تنشر. وقد  فـيفكانتا آخر ما ُنشر 

مكتبة الشيخ محد ملفاً فيه استدراكات أو إضافات ملا ُنشر،  فـيرأيت 

ولذا كما رأيت ملفًا آخر ضّم ما وصل للشيخ من تعليقات من القّراء، 

معتمدًا على  (1)كتاب فـيفإّن السوانح لن تكون كاملة إال بنشرها 

األصول اليت كتبها الشيخ محد، هذه إملامة بتاريخ هذا األثر النفيس 

عند نشرها وبعد  وقد جذبين لقراءة السوانحد اجلاسر، للشيخ مح

 :(2)نشرها أمور منها

ــ اختفاء "األنا" منها، فجّل من كتبوا ذكرياتهم أو مذكراتهم 1

حييطون أنفسهم بهالة من العظمة، ويضفون على ذواتهم بطولة يتساقط 

من اتصل بهم أو عمل معهم أو وصله بهم أي صلة، وهم  كلحوهلا 

ريح األموات، فإذا مّروا مبوقف حلّي شت فـيألقالمهم العنان  يطلقون

على استحياء دون توّغل مبثل ما يصنعون مع من ضمتهم األرض.  طرقوه

أما محد اجلاسر فهو مل يكتف بالبعد عن مديح نفسه بل غمطها حقها 

السوانح، وقد وفى مبا وعد به وهو البعد عن  فـيكثر مما كتب  فـي

سواحنه، ومل خيلع عليهم من  فـيهضم حّقا ملن تناوهلم العاطفة، فلم ي

ه بل قد رّكز على ذكر املواقف املشرفة ملن عرض ناملديح ما ال يستحقو

سواحنه، وأغفل اسم من ذكر له مواقف سلبية، مكتفيًا  فـيهلم 

 بالوصف للموقف.

 
 ُكتب هذا قبل أن تنشرفـي كتاب صدر عن مركز محد اجلاسر الثقافـي. (1)
" اجمللة فـي بتصرف وإضافة عما كتبته بعنوان "سوانح الذكريات ومذكرات اآلخرين (2)

 .97، ص، وهو منشور فـي هذا الكتاب128هـ، ص1412، رجب 174العربية، العدد 
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متّيزت السوانح بأسلوب أدبي ممتع، مجع بني مجال العبارة وإيراد ــ 2

جماذبة بني مجال األسلوب  فـياحلقيقة التارخيية، وحيّس القارئ أنه 

 والتشوق ملتابعة األحداث التارخيية.

غريها، فالشيخ محد  فـيــ التاريخ الذي حوته السوانح مما ال يوجد 3

سواحنه  فـيفيها، وما دّونه يكتب عن أحداث عاشها، وكان طرفًا 

؛ ألنه مصادر أخرى، ولو مل يكتبه لضاع فـيمن تاريخ بالدنا ال جنده 

كتب عن أحداث عاشها، ومل ينقلها عن ُكُتب أو يروها عن غريه، ولذا 

مطلع كل حلقة "يرويها ويكتبها"  فـيكانت عبارته دقيقة حينما كتب 

 وهو الكاتب لألحداث.فهو الراوي 

بالدنا، وللقضاء،  فـينح الذكريات( تاريخ للتعليم )سوا فـي 

مناطق اململكة عند  فـير، وللصورة العامة للمجتمع َسوللقبائل واأُل

بداية انفتاحها على العصر احلديث وعلومه، وحاول الشيخ محد قدر 

استطاعته إنصاف من خدم البالد بصدق، ومل يطلق قلمه جلرح األحياء 

موقف ألشباه الرجال أعرض عن ذكر  فـيض أو أذى األموات، وإن عر

 امسه مكتفيًا بسرد املوقف التارخيي.

 فـيومما قاله  ،حلقتني فـيهـ 1341صورة للرياض عام لقد رسم  

اًل )حارات( صغرية متقاربة، تتشابه بيوتها َلإحداهما "كانت املدينة ِح

الصغر، باستثناء القصر امللكي وقصور بعض األمراء، وهي قليلة،  فـي

أعاله حميطة جبدار  فـيوالبناء بالطني واللنب، ويزدان القصر بشرفات 

داخله باجلص  فـياليت سطحه، وبتبليط أسافل جدران جمالسه 
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ثل دوائر أو مرّبعات، وكذا مقاهي الوجهاء وذوي متاملنقوش بنقوش 

بيوت خبشب األثل وبعسبان النخل، وقد تنقش بعض الثروة، وتسقف ال

البيت، أما األعمدة اليت يقوم عليها السقف  فـيالسقف اليت تتوسط 

 .(1)املنازل الواسعة فتبنى من احلجر واجلص" فـي

 فـيويصف جناَحي القصر امللكي، وبيوت الوجهاء، واإلضاءة  

لصفاة( وأسواقها، املنازل، وأواني القهوة، وأحياء املدينة ووسطها )ا

اسر وجمالس العلماء، وحلقات املساجد، وغري ذلك من تاريخ سّجله اجل

سواحنه ملدينة متواضعة هي اآلن ذات شوارع فسيحة، وعمارات  فـي

 شاهقة، وجسور وأنفاق، وأسواق كبرية، وأحياء حديثة.

عدة حلقات ـــ هي:  فـي حياة الفالحنيلقد صّور محد اجلاسر  

و"بني جشع التاجر وآفات الزراعة" و "معيشة  املاضي" فـي"حياة الفالح 

القرى" و "احلياة  فـيأهل القرى" و "نساء الفالحني" واأللبسة واحللّي 

تلك احللقات احلالة البائسة  فـياالجتماعية بني الفالحني" ــ جمسِّدا 

لزارعة تقوم على االستدانة من فاللفالحني الذين يقعون فريسة للتجار؛ 

 فـيوصوَّر بؤس الفالح التاجر ليسدد له الفالح من حمصول الزراعة، 

مطعمه وملبسه، وأنواع أطعمة الفالحني، واحلبوب اليت يزرعونها، 

الفالحة، وأثاث منازل  فـيواحليوانات اليت يقتنونها، ومشاركة املرأة 

النساء وزينتهن، وعيش  الفالحني، وألبسة الرجال والنساء، وحلّي

 
، 12هـ، ص1406، رجب 102عامًا، اجمللة العربية، العدد  65رحليت إىل الرياض قبل  (1)

واملقصود باملقاهي: حجرة القهوة يف املنزل، وقد تسمى ديوانية، وليس املقاهي العامة اليت عرفت 

 فيما بعد.
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واجتماعهم  شؤونهم العامة، فـيالفالحني كأسرة واحدة، متشاركني 

اجملالس لشرب القهوة مع وصف للمقهى وصنع القهوة وأدواتها  فـي

 وفنيات تناوهلا.

من خالل تصويره لطفولته  حياة الطفولةووصف محد اجلاسر  

أعمال  فـيركة القرية، من وصف للختان، وعالج لألمراض، ومشا فـي

تعليمه من قسوة على  فـيالفالحة، وتعليم حمدود على يدي املطّوع، وما 

ني األطفال )حكايات اِحَباألطفال، وهلو أطفال القرية وألعابهم، وَس

عهد امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن،  فـيخرافية( وبدء املدارس 

 البادية. فـيوكيف أصبح محد اجلاسر مطّوعًا 

عدة حلقات، ليس  فـيرها أبدع تصوير فقد صّو حياة الباديةأما  

كما يفعل املستشرقون الذين يبحثون عن السلبيات أو الصفات الفردية 

ل وفقر ليعّمموها بل تصوير العارف بأحواهلم بدقة، وما فيها من جه

وقسوة حياة، وما فيها من ِشَيم وأخالق كرمية، وقد وصف )البادية 

 فـيعهد الفوضى( منذ انتقال اخلالفة من جزيرة العرب، وخباصة  فـي

جند "حتى أنعم اهلل على هذه البالد باألمن واالطمئنان بتوحيد أجزائها، 

ت األلفة، ، حتى زالت العداوة وثبتوبالتأليف بني سكانها بروابط األخّوة

وقويت أواصر احملبة، منذ استقرار األمر ملوّحد أجزاء هذه اململكة، 

 .(1) امللك عبد العزيز، طّيب اهلل ثراه

 
 .13، ص103هـ، العدد 1406البادية يف عهد الفوضى، اجمللة العربية، شعبان  (1)
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 فـي بداية عهد امللك عبد العزيز فـيوصفه حلياة البادية وجاء  

عة" َفامي من النََّوالطريق إىل البادية" و "مع احَل فـيعشر حلقات هي "

و"حملة من حياة البادية" و"املطّوع وجنّية مصلح" و"إنهم طيبون حقًا" و "أيام 

شاء" و "ليلة ليالء" و"فارقت من أهوى" وحتّس ْماي وَعزَّالسرور قصار" و"َغ

ن حياة البادية أنه يتمّزق أملًا ملا ناهلم عمن سطوره وهو يسّجل ذكرياته 

أتذكر تلك األيام اليت  ذلك:" حني فـيمن جتّن وعقوق، ومما قال 

خوة مغموراً بعطفهم، وحسن رعايتهم، سعدت فيها بالعيش بني أولئك اإل

التجين والعقوق ــ بل بالظلم ــ الذي أحّس بأسى وتأثر شديدين مدى 

ارتكبته األجيال املتعاقبة حيال هذا اجلنس الكريم من أهل هذه 

ل مناسبة ذات صلة ك فـيالبالد، بوصمة بأنواع الرذائل، وبالنيل منه 

بإصالح به، إن كان حقًا وإن باطاًل، وكان اأَلْوىل قبل ذلك االهتمام 

حياته ... ورّوح اهلل روح امللك الطّيب الذكر عبد العزيز آل سعود؛ فقد 

حياتها  فـيأدرك أّن هذا العنصر األصيل لألّمة العربية ال تتم مشاركته 

لتصاق برتبة هذه األرض العامة مشاركة جمدية ما مل يكن قوّي اال

 فـياليت ُخلق منها، فكان أن مّهد له أوىل املراحل إىل ذلك باالستقرار 

اهلجر، ثم أراع عليه من وسائل الرزق ما كان خريًا مما ألفه من شظف 

 .(1)العيش"

سواحنه ليسجل حياة فئة ثالثة تشارك  فـيوميضي محد اجلاسر  

إنها فئة اإلخوان أي طالب العلم عوزها وفقرها،  فـيالفالحني والبادية 

 
 .9و  8، ص130هـ، العدد 1408إنهم طيبون حقًا، اجمللة العربية، ذو القعدة  (1)
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، ويصّور حياتهم وتلقيهم للعلم من خالل حياته معهم الشرعي من الفقراء

بيوت اإلخوان، وهي بيوت تشبه األربطة خصِّصت لسكن هؤالء  فـي

"بيت اإلخوان" و "تعارف  هي الطالب، وكتب عنهم عدة حلقات

واستقرار" و"مسجد الشيخ" و"مشايخ وإخوان" و"دار أبي هريرة". وإىل 

 عدة حلقات فـيجانب إخوان العلم الشرعي، وصف محد اجلاسر 

، وهم أبناء البادية الذين وّطنهم امللك عبد العزيز اإلخوان من البادية

وبعد أن وصف قصر  ر الجتاهم للعبادة والتعليم واجلهاد،َجــِاهل فـي

مساجد الرياض واملشايخ  فـي الرياض والتدريس الشرعي فـياحلكم 

وصف صلته  فـيالذين كانوا يتولون التدريس، يسرتسل الشيخ محد 

بالنوع الثاني من اإلخوان حيث صحب قائدي احلمالت احلربية كاتبًا 

 هلم، ووصف تلك احلمالت وصف من عاش قسوتها.

التعليم مكة املكرمة، وصف  فـيحياته  وعندما تناول الشيخ 

، والكتب اليت تدرَّس والعلماء الذين يدرِّسون، والقادمون إىل مكة فـي

، واملهام اليت أسندت إىل كل ذلك العهد من جند ومن غريها فـيمكة 

منهم، ونفوذ كل منهم، وجرأته عندما قال جبواز لبس الزي العسكري 

للعسكريني وكان إذ ذاك مما يدور نقاش اجتماعيّ حوله كشأن كل 

الوحيدتني وما ينشر  صحيفيت أم القرى والبالدجديد، وحتّدث عن 

من مكة،  ارحلة إليه فـيوصفًا طريفًا  ووصف عسريفيهما من أدب، 

وكانت رحلة جتارية اشتملت على وصف األسواق، وأبدع فيما كتبه 

" الذي اشتمل على ما أجهل املخدوعني باملنصب الزائلحتت عنوان "
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حب منصب )مل يسمِّه( كان مزهّوا مبنصبه، متعاليًا على اوصف لص

الناس، حتى إذا ما دار الزمان دورته وزالت الوظيفة مل جيد أحداً حوله، 

مل يقف الشيخ منه موقف الشامت عندما جاءه معتذرًا بعد سنني طويلة و

بريوت عّما كان منه من غطرسة وترّفع، وقبل ذلك صّور الشيخ  فـي

مواقف رجولة لكثري من املسؤولني والعلماء عندما كانوا أصحاب قرار 

خدمة الناس ما  فـيشؤون الناس العامة، وكان هلم من لني الطباع  فـي

 من الناس. قّربهم

هـ 1386ومع أّن الشيخ محدًا أّلف عن ينبع كتابه بالد ينبع عام  

سواحنه شيء نفيس؛ كتب عن مدرستها  فـي" ينبعإال أن ما كتبه عن "

اليت اقرتح إنشاءها لتعليم أبناء البادية، وعن طالبها الذين قال عنهم: 

ض أبناء "فكان من هذه املدرسة النواة الطّيبة اليت أمثرت اجتاه بع

عهد مبكر ــ إىل التعليم، حتى أصبح من بينهم من توىل  فـيالبادية ــ 

وكتب عن أهلها  (1) أعمااًل نافعة ألمتهم ووطنهم بصفة عامة..."

)األصليني والقادمني( وأعماهلم إذ ذاك، ومساحتهم وحسن ضيافتهم 

اليت كانت  العيون، وسرد أمساء ينبع فـيالزراعة إياه، وكتب عن 

واختتم ذكرياته بقوله عن عيون ( عينًا، 26معمورة إذ ذاك وعددها )

 قرية سويقة:" لقد أمضيتها أيامًا من أمجل أيام العمر، وأعمقها

 
 .22هـ ، 1411، مجادى اآلخرة 161ي بلدة ينبع قبل مخسني عامًا، اجمللة العربية، العدد ـف (1)
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نفسي، واستمتعت باصطياف تلك البلدة، قّل  فـيبالذكريات الطيبة 

 .(1)بلدة أخرى" فـيأن استمتعت مبثله 

مدرسة ينبع يتقاضى مرتباً شهريًّا،  فـيكان الشيخ محد مدرِّساً  

 دفعته الفاقة أن يبيع نسخة مطبوعة من معجم البلدانومع ذلك 

لياقوت كان اشرتاها مبا يزيد على ثالثة أمثال مرتبه الشهري، وعّرج 

، (2)الشيخ على اشتغاله بنسخ الكتب لالسرتزاق أو االستزادة من املعرفة

وقد ُيظن أن الشيخ يصّور فاقته وحده، غري أّن ما كتبه تاريخ لفاقة 

 اجملتمع آنذاك.

املدينة لزيارة وعندما حّلت العطلة الصيفية اغتنم الشيخ ذلك  

وقتنا  فـيبعد مسري يومني، وهي  ها السيارُةْتووصَل هـ1355املنورة سنة 

املكتبات يقرأ  فـياملدينة اعتكف الشيخ  فـيتقطع بأقل من ساعتني، و

 فـيوينسخ منها ما أراد، أو يرتدد على حلقات العلماء  ،خمطوطاتها

ح لطالبه قول املسجد النبوي الشريف، ويعود الشيخ إىل ينبع ليشر

 املعّري:

 وُيْثقل َرضوى دون ما أنا حامل َيُهمُّ الليالي بعض ما أنا مضمر

 
 .22ص، 651هـ، العدد 1114 شوال، اجمللة العربية، سويقةي ـوكان االصطياف ف (1)
 .22هـ، ص1411وللفاقة أثرها على حياة الفتى، اجمللة العربية، ذو القعدة  (2)
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بقوله: "رضوى: جبل قريب من املدينة" فقال الطالب: ال، يا أستاذ هذا 

اجتاه الشيخ لدراسة  فـيفكانت هذه احلادثة سبباً  جبل َرضوى أمامك،

 حتى ُلقِّب بعالمة اجلزيرة. جغرافية اجلزيرة العربية

( بنصيب األسد من التاريخ حني كتب ُظَباولقد حظيت ) 

ذكرياته عنها عندما توىل القضاء فيها، وقد وصفها الشيخ بالبلدة 

سواحنه  فـيأغوار التاريخ. ومن أفضل ما أّرخ له الشيخ  فـيالغافية 

جند قبل استقرار الدعوة اإلسالمية، وبعد  فـي، فأّرخ للقضاء القضاء

جند بقيام الدولة السعودية األوىل، ونظرة  فـياستقرار املذهب احلنبلي 

امللك عبد العزيز إىل تنظيم القضاء بعد استقرار اململكة، مما يعبِّر عن 

 فـياليت شرع من أجلها القضاء، وكان للشيخ جرأة غاية للإدراك عميق 

قضايا بأحكام ختالف األحكام املعتادة؛ ألنه بعض ال فـياحلكم 

إبعاده عن القضاء  فـيكان يرى أنها أحكام رادعة، وإن كانت سببًا 

الذي مل ُيقبل اعتذاره عنه بدءًا، حيث كتب تعهدا لدى مدير شرطة 

مقالة "إىل القضاء  فـيمكة املكرمة ملباشرة قضاء )ظبا( مما فّصله 

 وما أشقاها من نقلة".

بقسم وافر من سوانح الشيخ، وكتب حملات عن  لتعليماوحظي  

جدة واألحساء والظهران والدمام والرياض،  فـيسري التعليم احلديث 

ذكرياته كان عن  فـيوعن عمله سنتني مدرِّسًا خاصًا، وأوسع تاريخ 

التعليم وما عاناه "مما سيطر على عقول بعض أبناء هذه البالد طيلة 

تعاقب القرون من النفور من كل جديد غري موروث أو معروف أو 
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وقد كان الشيخ مهتمًا بنشر التعليم احلديث وخباصة عندما  .(1)مألوف"

ع مجيع أسندت إليه اإلدارة بعد عودته القسرية من بعثته للقاهرة م

املبتعثني لظروف احلرب العاملية الثانية، وكان هو الطالب السعودي 

الوحيد الذي طلب االلتحاق بكلية اآلداب من اثنني وستني طالبًا، مما 

 الكلية. فـيكان موضع استغراب د. طه حسني الذي دعم دراسته 

 فـيكتابته عن التعليم الذي توىل إدارته  فـيلقد أبدع الشيخ  

أربع حلقات عن بداية  فـية الشرقية، لكن األبدع منه ما كتبه املنطق

جند "اليت أحاطت بها ظروف كثرية حالت دون  فـيالتعليم احلديث 

. وذكر ما بذله امللك سعود بن (2)إدراك أهلها لفائدة التعليم احلديث"

 نشر هذا التعليم. فـيعبد العزيز 

يم احلديث سببًا نشر التعل فـيلقد كانت مكافحة الشيخ محد  

 حافةصإنشاء الطباعة والإبعاده عن التعليم فدخل جمااًل جديدًا هو  فـي

جند، الذي خصص له جانبًا من سواحنه، وإن كان هذا اجلانب  فـي

مما تناوله الدارسون للشيخ محد، ويكاد يكون معروفًا أكثر من 

 غريه لصلته باإلعالم.

سواحنه عن  فـيتلك إملامة تبني أهمية ما كتبه الشيخ محد  

 احلياة العامة االجتماعية والتعليمية واإلعالمية، فـيالتاريخ الوطين، 

د مكافح غريها، وإن وجد فهو ليس من شاِه فـيمما ال يكاد يوجد 

 
 .20هـ ، 3141 احملرم، 180ي البالد، اجمللة العربية، العدد ـي سري التعليم احلديث فـحملة ف (1)
العدد  هـ،1413احملرم  كما توقعت، اجمللة العربية،إىل الرياض حيث بدت بوادر العمل  (2)

 .20هـ، 1414، رجب 198
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احلياة االجتماعية  رسبيل تطوي فـيحبّسه الوطين، وجبهده الصادق 

 والرتبوية واإلعالمية.

وسوانح الشيخ محد رابع أربعة مؤلفات له تتعلق برحالته  

خ حياة الشي فـيوذكرياته، وتضّم معلومات نفيسة، ثالثة منها طبعت 

جمال تتّبع  فـيمحد اجلاسر" وكانت عن رحالته  هي "رحالت

الوطن  فـيالوطن العربي" وكانت عن رحالته  فـياملخطوطات، و"

العامل  فـيالعربي، وثالثها "إطالله على العامل الفسيح" وهو عن رحالته 

ذكرياته عن اخلارجي، أما الرابع فهو "من سوانح الذكريات" وهو عن 

 فـيحلقات  فـيداخل البالد، وقد نشرها  سندت إليهاألعمال اليت أ

، ولن تكتمل الفائدة إال (1)كتاب فـياجمللة العربية، ولكنها مل تطبع 

 كتاب من األصول اليت خطها الشيخ محد. فـيبطباعتها 

 
  

 
صفحة،  1152ي كتاب بعنوان "من سوانح الذكريات" فـي جملدين، فـي ـطبعت فيما بعد ف (1)

 :                 م، مبراجعة وتعليق2006هـ/1427، 1محد اجلاسر الثقافـي، ط صدرت عن مركز

 الرمحن الشبيلي. د. عبد
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 * محد اجلاسر .. ذاكرة القطة 
كنت مديرًا عاما إلذاعة الرياض رأيت أن يكون  عندما

ألستاذنا محد اجلاسر برناجماً إذاعياً إثر عودته للرياض بعد غيبة طويلة 

بريوت، وُأقّر الربنامج حتت اسم "أمساء من بالدي" وكان الوقت  فـي

وعندما  ،اخلارج فـياألستاذ بالربنامج لوجوده ومل نستطع إبالغ  ،صيفًا

برناجمًا  عّدالصحف بعنوان بارز أنه سُي فـيصدرت الدورة اإلذاعية ُأعلن 

ذلك رضًا منه بسبب أنه مل ُيبلغ مسبقًا، ومل أجد  اإلذاعة، ومل يلَق فـي

 ،امللز فـيمنزله  فـيالساعة السابعة والنصف صباحًا  فـيُبدًّا من زيارته 

 ،الثقافة فـي األحاديثفرحب بي وقّبلت رأسه إجالاًل، وسارت بنا 

وسألين عن موضوع كنت أكتب عنه رسالة الدكتوراه حتى وصل 

فقال لدّي ديوانه، وعندما  ،وم الشاعر املدنيُصْعاحلديث إىل ابن َم

دار الكتب املصرية ليست ديوانه  فـيذكرت له أن النسخة املوجودة 

ضر فما كان منه إال أن أح ،وإمنا أضيف إىل غالفها عبارة خاطئة

وقال أين العبارة؟  فطمسها، وكم كنت سعيدًا وأنا أتصفح  ،الديوان

 كثري من الصفحات. فـياملخطوطة وأرى له تعليقات 

 ،بعد حديث طال حول األمور الثقافية حادثته فيما جئت من أجله

وأننا أخطأنا بعدم إبالغه مسبقًا، ولكن شفيعنا سفره وعدم إمكانية 

أن يتثقف أبناء بالدنا مبعرفة مواضعها،  فـياالتصال به، ورغبتنا 

 
، يـالصادرة عن مركز محد اجلاسر الثقاف اخلميسيةت فـي الصفحة األخرية من نشرة نشر *

 ) حتول اسم النشرة فيما بعد إىل جسور(. هـ1429العدد الثالث، شوال 
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لي شرط واحد، قلت: ماهو؟ قال : أن ترسل لي قائمة  :فاستجاب وقال

مسعًا وطاعة، وكنت  :باألمساء اليت ترغبون أن أحتدث عنها، فقلت

اململكة من  فـيخذ القلم وأكتب أمساء مواضع متباعدة آعلى مكتيب 

 ،االسم األولبمنزله أخربه  فـيالتسجيل  ينفكل املناطق، فإذا جاءه 

فتحدث عنه عشر دقائق هي مدة الربنامج، ثم سأله عن الثاني فالثالث 

حضِّر معلومة مسبقة، وال يعلم عن األمساء اليت إىل آخر القائمة، ال ُي

تفظ إذاعة برنامج "أمساء من بالدي" الذي حتذلك من ستأتيه، وكان 

 الرياض مبئات احللقات منه بصوت عالمة اجلزيرة العربية.

م ذاكرة القطة، وحافظة عالية، وعقل َلَعلقد كان هلذا ال

كبري، وفكر مستنري، وحب لكل جزء من بالدنا، ومعرفة به، وفرحة 

من شؤون بالدنا، وبذلك وبعلمه استحق  فـيأي شأن ثقا فـيمبن يبحث 

ورمزًا تارخييًا من رموزهم الذين أثروا  ،أعالم العرب مًا منَلأن يكون َع

 الثقافة وخلدهم التاريخ.

 

 عائض الردادي

 عضو جملس األمناء

  واللجنتني التنفيذية والعلمية
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 *جهود محد اجلاسر يف تاريخ املدينة املنورة 
عين عالمة اجلزيرة الشيخ 

وآدابهم محد اجلاسر بتاريخ العرب 

وتراثهم، وأوىل اجلزيرة العربية عناية 

خاصة، وخص املدينتني املقدستني 

مكة املكرمة واملدينة املنورة جبهود 

متميزة فـيما أنتجه من تارخيهما 

 حتقيقًا وحبثًا ونشرًا.

وتتناول هذه احملاضرة 

إشارات عامة جلهوده فـي تاريخ املدينة بشكل عام ولن متّكن دقائق 

اإلحاطة أو التوسع فـي جهوده فـي تارخيها، ولكن سأختار  معدودة من

 نقاطًا وأشري إىل أهم جهوده فـيها.

 أوال ــ املكتبات: 
وعبد  عندما حدثُته يومًا عما كتبه كٌل من عبد اهلل عبداجلبار

اهلل املاجد عن املكتبات فـي مكة املكرمة واملدينة املنورة قال لي: 

كالهما استقى معلوماته من حبث خمطوط حلمد اجلاسر كان فـي 

 
، م7/3/2020هـ، 12/7/1441مركز محد اجلاسر الثقافـي، فـي الرياض، حماضرة فـي  *

 اجلاسر وعليها مداخالت ثرية من احلاضرين، موجودة على املوقع اإللكرتوني ملركز محد

، 1الثقافـي، وينظر مقدمة كتاب "حبوث ومقاالت محد اجلاسر فـي تاريخ املدينة املنورة" ط

 اجلاسر الثقافـي. م، الصادر عن مركز محد2019هـ/1440
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وأنه مل  (1)أصله حماضرة وأخربني أن أصله عند عبد اهلل عبد اجلبار

يطبع، وفـي عرضه لرحالت احلج مل يرتك أي إشارة إىل املكتبات وردت 

 فـي أي رحلة إال نشرها.

 ثانيًا ــ الرحالت: 
ُعين بالرحالت احلجازية فـي جملة العرب، ونشر ملخصات هلا 

فـي سلسلة حلقات حتت عنوان "فـي رحاب احلرمني من خالل كتب 

والتجييب والبلوي والعبدري الرحالت إىل احلج" كرحلة الدرعي 

والعياشي والنابلسي وغريها، وكثري ممن درس رحلة العياشي اعتمد 

 على ما نشره منها فـي جملة العرب.

يل املثال نذكر فـيما خيتص باملدينة ما كتبه بعنوان بوعلى س 

"املدينة املنورة فـي مطلع القرن الثاني عشر كما يصفها النابلسي فـي 

كما نذكر ، قد نشر فـيه ما خيص املدينة املنورة فـي الرحلة. و(1)رحلته"

تعريفه برحلة إبراهيم اخلياري وقوله عنها " والواقع أن رحلة اخلياري 

من أهم املصادر لدراسة كثري من أحوال القرن احلادي عشر اهلجري 

فـي احلجاز وفـي الشام وفـي بالد الرتك اليت زارها، ففـي هذه الرحلة 

 .(2) جغرافـية وتارخيية وأدبية..."معلومات 

 
األول فـي كتابه التيارات األدبية والثاني فـي حبثه املكتبات فـي جزيرة العرب، جملة العرب،  (1)

 .10/894السنة الثانية
 م، وما بعدها.1966، تشرين األول 1386، رجب 1العرب، السنة  (1)
 .1107/ 12ج، 4العرب السنة  (2)
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ولو ُجمع ما كتبه عن الرحالت نشرًا ونقدًا لكّون كتابًا 

 كبريًا.

 ثالثًا ــ التحقيق للمخطوطات والنشر والتأليف: 
 فـي جمال التحقيق حقق الكتب التالية: 

ــ "املغامن املطابة فـي معامل طابة" جملد الدين حممد بن يعقوب 1

م( وقد حقق منه قسم املواضع فـي 1415هـ/817الفـريوزآبادي )ت

صفحة( ونشرته دار اليمامة فـي طبعته األوىل عام  623جملد )

م، وقد صّدره مبقّدمة موجزة حول تواريخ املدينة 1969هـ/1389

بدون تفصيل فـي مثاني صفحات ثم توسع فـي املوضوع فـي حبثه 

املدينة" ونشر  الذي كتبه فيما بعد حتت عنوان "مؤلفات فـي تاريخ

 فـي كتاب حبوث ومقاالت فـي تاريخ املدينة املنورة.

ــ "التعليقات والنوادر" ألبي علّي هارون بن زكريا اهَلَجري، وقد 2

عين به الشيخ محد، وبذل جهدًا مضنيًا فـي دراسة وحتقيق ما 

وجد منه فـي أربعة أجزاء، خمدومة بالفهارس، وقال فـيه "ففـيه 

دها فـي غريه" وهو مصدر كل من جاء بعده فـي معلومات ال جن

املواضع واألنساب وخباصة علماء األندلس، وقد ساعد هذا النقل 

فـي حفظ النصوص املنقولة عنه مما مل يوجد فـي القطعتني 

املخطوطتني اللتني اعتمدهما الشيخ محد فـي نشر الكتاب، ولو 

وطبعته  مل يكن حلمد اجلاسر إال إخراج هذا الكتاب لكفاه،
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( عن املدينة 36ــ  1/26م وقد حتدث )1992هـ/1413األوىل عام 

 فـي عهد اهَلَجري وملاذا اختذها مستقرا له فـي آخر حياته.

ــ كتاب "املناسك وأماكن طرق احلج ومعامل اجلزيرة"، حققه 3

هـ( 285فـي طبعته األوىل منسوبًا إلبراهيم بن إسحاق احلربي )ت

م، 1969هـ/1389ن دار اليمامة عام صفحة، وصدر ع 822فـي 

فضاًل عن وصف الطرق  420ــ 357وما خيص املدينة من ص

سؤاَل "َمْن املؤلف؟" مشريًا إىل أنه  262املؤدية إليها، وقد طرح ص

"ليس بني يديـنا مـن النصوص ما حيمـل على اجلزم باسم مؤلفـه" 

أعاد عبد اهلل الوهييب على خطأ نسبته للحربي ف ثم نبَّهه د.

هـ منسوبًا للقاضي وكيع: حممد بن خلف بن 1419طباعته عام 

اهلل  عبد بإشراف د. ،هـ(306حيَّان، من تالميذ احلربي )ت 

الوهييب، ومما قال فـي اإليضاح حول إعادة نشر الكتاب "وها 

أنا أقّدمه بصورته األوىل منسوبًا ــ دون جزم ــ ألحد تالميذ ذلك 

 .12مما ال يؤثر بقيمة الكتاب العلمية" صاإلمام، وهذا األمر 

ــ حتقيقه لكتاب " النَّْفح الَفَرجي فـي الفْتح اجِلَته ِجي" جلعفر بن 4

هـ( وقد نشره فـي جملة العرب، السنة 1177حسن الَبْرَزنـْجي )ت

 . 396ــ  358هـ من ص 1397، عام 6، و5، ج 12

قع ألهل املدينة ــ حتقيقه لرسالة "َكْشف احُلُجب والستور عما و5

مع أمري مكة سرور" لزين العابدين حممد بن حممد الَبْرَزنـْجي، 

م، 1985هـ 1406، 10و 9ج  20ونشره فـي جملة العرب، السنة 
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، وال أبالغ إن قلت: إن 774ــ  767ص 12و  11، وج608ــ591ص

مقدمته النفـيسة هلذا الكتاب ــ من وجهة نظري ــ أنفس من 

م 1985هـ/1406، 8 و 7 ي العربـ)منشورة ف الكتاب

 (.456ــ433ص

 : والتأليف   ويف جمال النشر 
"رسائل فـي تاريخ املدينة" ضمن سلسلة نصوص وأحباث نشر ــ 1

( وقد قّدم هلا وأشرف على 16جغرافـية وتارخيية عن جزيرة العرب )

طبعها وصنع فهارسها، وصدرت عن دار اليمامة للبحث والرتمجة 

 م، واحتوت على الرسائل التالية:1392/1972والنشر عام 

م( لعلي بن موسى )كان 1885هـ )1303وصف املدينة فـي سنة -

 هـ(.1320حيًّا سنة 

التحفة اللطيفة فـي عمارة املسجد النبوي وسور املدينة حملمد بن -

 م(.1541هـ/948خضر الرومي احلنفـي )ت

السمهودي الوفا مبا جيب حلضرة املصطفى لعلي بن عبد اهلل -

 هـ(.911)ت

حوادث تتعلق باحلجرة النبوية، كائنة أمري املدينة حسن بن زبريي -

من آل نعري، ملحقة مبخطوطة األسكوريال من الوفا، وأشار 

الشيخ محد إىل أنه ال يوجد ما يشري إىل كاتب هذه القصة، 

 ويرجح أنه مؤلف التحفة اللطيفة.
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املؤلف هو مؤلف التحفة بناء سور املدينة ويرجح الشيخ محد أن -

 اللطيفة.

ر، ويرجح الشيخ محد أن املؤلف هو يوضع األهلة على القبة واملنا-

 مؤلف التحفة اللطيفة.

صفحة عرف  72وقد كتب مقدِّمة طويلة هلذه الرسائل جاءت فـي 

 فـيها بالرسائل ومبخطوطاتها.

، الذي "أبو علي اهَلَجري وأحباثه فـي حتديد املواضع"ألَّف كتاب ــ 2

نشره ضمن سلسلة نصوص وأحباث جغرافـية وتارخيية عن جزيرة 

م 1968هـ/1388(، من منشورات دار اليمامة سنة 8العرب )

ليكون "مقّدمة لدراسة وافـية عن كتاب اهَلَجري" الذي حاول أن 

يسجل كل ما يستطيع تسجيله من أدب اجلزيرة ومواضعها 

ا وما مسعه من أفواه وأنسابها اعتمادًا على علماء من سكانه

فـي  (1)السكان" وقد سكن اهَلَجري املدينة فـي آخر حياته

 عقيقها.

 ويف التقديم واملراجعة: 
ــ توىل التقديم واملراجعة لكتاب "خالصة الوفا بأخبار دار 1

هـ( الذي طبعته 911املصطفى لعلي بن عبد اهلل السمهودي )ت

رة لصــــاحبـــها حممـــد سلطـــان املكتبة العلمية فـي املدينــة املنــــو

م، وقد قال فـي املقّدمة )ز(: 1972هـ/1392النــمــنــكاني، عام 

 
 .1/5ليقات والنوادر، والتع26ــ22ينظر فـي الكتاب ص  (1)



 

183 

 

"وقد رغب أن ألقي على الكتاب نظرة سريعة خالل ليلتني، 

فكان أن أضفت بعض التعليقات اليت رأيت ضرورة إضافتها" 

وهذه الطبعة سابقة للطبعة األخرية بتحقيق د. حممد األمني 

 جلكين اليت كتب عنها مقااًل مطواًل عند صدورها.ا

ــ صحح وضبط كتاب "عمدة األخبار فـي مدينة املختار" ألمحد بن 2

عبد احلميد العباسي )القرن العاشر اهلجري( فـي طبعته 

اخلامسة اليت نشرها أسعد داربزوني احلسيين، مل يذكر تاريخ 

 هـ.1396الطباعة لكنها قبل عام 

 عدة الباحثني يف تاريخ املدينة: رابعًا ــ مسا 
وامتدت عناية الشيخ محد بتاريخ املدينة املنورة إىل تقديم املساعدة   

دما زاره فـي بريوت ـورة، فعنــة تاريخ املدينة املنــملن أراد العمل فـي خدم

د. َحمُّود عبد األمري احلمادي وطلب منه مصورتي خمطوطة كتاب 

ي لالطالع عليهما لكونه يعد رسالته "التعليقات والنوادر" للهجر

للدكتوراه؛ مسح له بأخذهما على أن يعيدهما له، وأهداه نسخة من 

كتابه "أبو علي اهَلَجري وأحباثه فـي حتديد املواضع" وقد أعاد الدكتور 

 ؟(1)احلمادي املصورتني بعد مدة طويلة

 
عندما أصدر الدكتور احلمادي كتاب التعليقات والنوادر، بعد حصوله على الدرجة العلمية  (1)

كتب الشيخ محد مقاالت عنه حتت عنوان "حول نوادر اهَلَجري: الدكاترة والعبث بالرتاث" وهي 

ثم فـي  19و 18و 17و  16مراجعة ونقد للكتاب، وقد نشره فـي جملة العرب فـي السنوات 

 .488ــ 1/237دراسته وحتقيقه لكتاب "التعليقات والنوادر" 
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ـ وكان طالباً  للدكتوراه فـي بالد وعندما استشاره د. سليمان الغنام ـ

اإلجنليز ــ نصحه بأن يتخذ من كتاب ابن شبة عن املدينة موضوعًا 

لرسالته، فكان ذلك وبعث إليه شريطاً مصوراً من تلك املخطوطة، ونال 

 .(1)إجازة الدكتوراه بدراسة الكتاب

وقد دعا عدة مرات إىل نشر "وفاء الوفا" للسمهودي وقال:"إن 

ن كتاب وفاء الوفا ال يصح االعتماد على واحدة النسختني املطبوعتني م

وهو الذي اقرتح على إدارة مؤسسة الفرقان  (2)منهما حبال من األحوال"

للرتاث اإلسالمي بلندن إعادة نشر الكتاب حمققًا حتقيقًا علميًا 

. بل زّود حمقق الكتاب "باملهم من هذه األخطاء فـي مقالة مل (3)موثقًا"

افة إىل مصورات بعض املخطوطات اليت نقل السمهودي إض (4)تنشر بعد"

 .(5)منها

وقد شهدُت اجلهود اليت بذهلا الشيخ للحصول على نسخة نفـيسة من 

هـ( ألن 816"حتقيق النصرة بتلخيص معامل دار اهلجرة" للمراغي )ت

النسخة قرئت وصححت على املؤلف، وَعَرض على أكثر من شخص أن 

رتاث، وحينما ُعِرضت على د. عبد اهلل حيققها ألن هدفه خدمة ال

 
 .290هـ ص1403، 6و5ج18جملة العرب "قراءة سريعة فـي كتاب تاريخ املدينة البن شّبة" س (1)
 .179أبو علي اهَلَجري وأحباثه فـي حتديد املواقع/ (2)
، 1، مؤسسة الفرقان، ط1/9د. قاسم السامرائي، مقدمة حتقيقه لوفاء الوفا  (3)

 م.2001هـ/1422
 املصدر السابق، فـي املوضع نفسه. (4)
 املصدر السابق، فـي املوضع نفسه. (5)
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عسيالن وَقبـِـل؛ بادر الشيخ محد بإرسال صورة املخطوطة إليه، وحققها 

 وطبعها. 

 خامسًا ــ البحوث واملقاالت يف تاريخ املدينة املنورة: 
وقد ُجمعت وصدرت عن مركز محد اجلاسر الثقافـي فـي كتاب 

 ".املنورةحبوث ومقاالت فـي تاريخ املدينة بعنوان "

وبذل الزمالء فـي مركز محد اجلاسر جهدًا مشكورًا فـي مجع 

تلك البحوث واملقاالت، وبعد أن تسلمُتها منهم عملُت متابعة للرصد من 

 خالل:

ــ  1386ــ مراجعة "فهارس جملة العرب فـي خالل ستة وعشرين عامًا )1

صدر م، ثم راجعت ما 1413/1992هـ( "فـي طبعته الثانية عام 1412

 منها بعد ذلك فـي حياة الشيخ محد.

ــ "محد اجلاسر: دراسة حلياته مع ببليوجرافـية ألعماله املنشورة فـي 2

الكتب واجملالت" الصادر عن مكتبة امللك فهد الوطنية"، فـي 

م وطبعته الثانية اليت صدرت عام 1995هـ/1415طبعته األوىل عام 

 اسر.م بالتعاون مع مركز محد اجل2005هـ/ 1426

ــ "محد اجلاسر فـي الصحف السعودية: كشاف مباله وعنه" الذي 3

أعده مركز محد اجلاسر، وصدر فـي طبعته األوىل 

 م.2007هـ/1428

 . (1)ــ ما أحتفظ به من مقاالت منشورة حلمد اجلاسر4

 
 .من كتابنا هذا199/وجدت بعد طباعة الكتاب حبثني، انظر ص (1)
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( حبثًا، فبلغت 13) وقد أضفُت إىل ما رصده مركز محد اجلاسر

الطول، مصدَّرة مبقدمة عن جهود محد اجلاسر بصفة حبثا، متفاوتة  27

عامة فـي تاريخ املدينة، ومع كل ذلك فإننا ال نستطيع اجلزم بأنه مل 

وحسبنا أننا بذلنا اجلهد؛ ألن الشيخ محد مكثر من النشر  يُفتـْـنا شيء،

 فـي صحف وجمالت داخلية وخارجية، ولذا فقد يوجد ما مل نّطلع عليه.

ضوعات ترتيبًا تارخييًا حبسب تاريخ نشرها باستثناء وقد ُرتبت املو

بعض املوضوعات ذات املوضوع الواحد، وأضْفُت هوامش استدعاها 

حتديث املعلومة أو التنبيه عليها إن تكررت فـي حبث آخر، وقد ذيَّلُت 

هذه اهلوامش بامسي )عائض( متييزا هلا عن هوامش الشيخ محد، كما 

ت اليت كان يرمسها الشيخ محد بطريقته، ُأبقي على رسم بعض الكلما

 .(1)مثل كلمة "ذالك" وغريها

وبعض الكتب كان قد َنَشر عنها خربًا فـي "العرب" عند صدورها، 

ووعد بالعودة للكتابة عنها، وقد اكتفـينا باإلشارة إىل مكان اخلرب 

 اختصارًا.فـي اجمللة فـي اهلامش فـي مقال املراجعة دون إعادة نشره هنا 

وحتسن اإلشارة إىل أن الشيخ محد حرص أشد احلرص على حتقيق 

ونشر مؤلفات مؤلفـني تركوا كتبًا ُتـعّد مصادر فـي تاريخ املدينة وهم 

اهَلَجري والسمهودي وابن شبَّة، أما اهَلَجري فقد حقق طموحه حني حقق 

ه ونشر كتابه "التعليقات والنوادر" وأما السمهودي فقد حقق طموح

 
هـ/شباط 1416، رمضان وشوال 4و 3 ع 31حول مذهبه اإلمالئي، انظر: جملة العرب، س (1)

 .264ــ263م، ص1996)فرباير ومارس( وآذار 
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كذلك باقرتاحه على إدارة مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي فـي لندن 

حتقيق كتاب "وفاء الوفا" وصدر حمققًا وأما الثالث فقد َكَتب عنه 

كثريا، ولكن طموحه مل يتحقق بتحقيق ونشر "تاريخ املدينة البن شبة" 

 وعندما اطلع عليه مطبوعًا عن نسخته الوحيدة فـي املدينة املنورة صدم

بأن التحقيق ليس فـي املستوى الالئق بهذا املصدر التارخيي فكتب عنه 

املراجعات الطويلة الدقيقة اليت نشرها تباعًا فـي جملة العرب، وقد 

ُجمعت فـي كتاب "حبوث ومقاالت فـي تاريخ املدينة املنورة" وأضيف 

للعنوان لكل حلقة ما يوضح اجلزء الذي تتعلق به امللحوظات تيسريًا 

 لقارئ.ل

واألمل أن يكون ذلك دافعًا للمحققني فـي أن حيققوا طموح الشيخ  

محد فـي طباعة هذا الكتاب ُمحقَّقًا حتقيقًا علميًا، وقد ظهر فـي 

صنيعه ما اتسم به من جَلد ودقة بل معاناة فـي تتبع الكتاب واملوازنة بني 

يقدم  املخطوطة ذات اخلط الضعيف واملطبوعة ذات األخطاء، وهو جهد

 حملققي كتب الرتاث أسوة ُيقتدى بها فـي الصرب والدقة واحلرص.

ـ لكن حسبها   ـ وإن كانت طويلة ـ وهذه املقاالت عن كتاب ابن شبه ـ

أن تكون جمموعة فـي موضع واحد يساعد من يتصدى لتحقيق الكتاب 

مساعدة كبرية تفـيده )كما فعل حمققو كتاب "املغامن املطابة" 

حني أشاروا إىل استفادتهم من حتقيق الشيخ محد( وإن مل  للفـريوزآبادي

حيصل ذلك فهي بني يدي القارئ لكتاب "حبوث ومقاالت فـي تاريخ 

املدينة" ليطلع على ما فـي النسخة املطبوعة من نقص بل خطأ فـي أحيان 
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كثرية، وميكن ملن حيتاج إليها من الباحثني أن يستّلها فـي جملد يضعه 

 شبة.مع تاريخ ابن 

بعد القراءة واملراجعة ملا أنتجه محد اجلاسر عن تاريخ املدينة املنورة، 

 ميكن لي أن أقدم هذه اخلالصة عن جهوده فـي تاريخ املدينة املنورة:

ــ عنايته خبزائن الكتب فـي حبث خمطوط وإبرازه ملا ورد عنها فـي 1

 رحالت احلج.

سلسلة حلقات "فـي  ــ نشره مللخصات ملا ورد فـي رحالت احلج فـي2

 رحاب احلرمني من خالل كتب الرحالت" فـي جملة العرب.

ــ حتقيقه للمخطوطات، ونشر كتب تاريخ املدينة، والتأليف فـي 3

تارخيها، والتقديم واملراجعة والضبط لبعض كتب تاريخ املدينة إذا 

 طلب منه الناشرون.

وإمدادهم باملخطوطات ــ مساعدة الباحثني فـي تاريخ املدينة، 4

 لتحقيقها أو مصورات خمطوطات من مصادر املؤلف.

ــ نشره حبوثًا ومقاالت كثرية عن تاريخ املدينة املنورة احتواها كتاب 5

"حبوث ومقاالت فـي تاريخ املدينة املنورة" الذي صدر عن مركز محد 

 اجلاسر الثقافـي.

ـ حرصه على حتقيق ونشر املؤلفات اليت تعد مصا6 در رئيسة فـي تـاريــخ ـ

املديــنــة كمـؤلـفــات الـهجـري، والـسمهودي وابن شّبة، وقد حقق 

طموحه فـي األولني لكن ما بذله فـي مراجعة تاريخ املدينة البن شبَّة 

 أكثر جهدًا مما لو حققه.

ــ وصفه ميدانيًا طريق اهلجرة النبوية بني مكة املكرمة واملدينة 7

هـ، 1386قاالت حتت عنوان "رحلة إىل طيبة" عام املنورة فـي عدة م
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م ثم وصفه للمدينة بعنوان "فـي طيبة قبل ستة ومخسني عاما" 1967

 م.2006هـ، 1427الذي نشره عام 

ــ فاق جهده املضين فـي مطابقة مطبوعة تاريخ ابن شبة للمخطوطة 8

الوحيدة ذات النسخة الضعيفة جهد احملققني : تقليبًا لرسم الكلمة 

على أكثر من وجه ليصل إىل الصواب أحيانًا وال يصل إليه حينًا، 

وتبيانًا ملا أدرجه احملقق فـي املنت على أنه منه وهو مل يرد فـي 

األصل، ولذا ال غرابة إن أوصله إجهاده فـي املطابقة إىل املرض وهو 

ما عرب عنه قائاًل:"فقد أحسسُت بعد االنتهاء من املطالعة بإرهاق 

ان من أثره اشتداد آالم صدري، ومفاصل يدي، وعدم شديد، ك

ارتياحي فـي النوم، وتغّير مزاجي فـي أكلي وفـي جلوسي، 

وقد أدركت مصداق كالمه عند  (1)وإحساسي بتعب عام..."

 صفحة. 240مراجعيت ملا كتبه عن تاريخ ابن شيبة وهو يقع فـي 

حوادثها أنفس من ــ بعض مقدماته للتحقيق فـي وصفه جملتمع املدينة و9

املخطوطة مثل مقدمته لرسالة "كشف احلجب والستور عما وقع 

 ألهل املدينة مع أمري مكة سرور".

ــ جتليته لفرتة جمهولة فـي تاريخ املدينة من منتصف القرن الثالث 10

اهلجري إىل منتصف القرن الرابع، فـي ثالثة عشر حبثًا حتت عنوان 

صفحة وقد جتلى فـيها  139طيبة الطيبة" فـي "فرتة جمهولة من تاريخ 

 إحاطته بتاريخ املدينة.

ــ غلب على حبوثه التعريف بكتب تاريخ املدينة قبل نشرها ومراجعة 11

 ما حقق منها وإبداء ملحوظات علمية عليه.

 
 .224حبوث ومقاالت فـي تاريخ املدينة املنورة ص (1)



 

190 

 

 * بتاريخ املدينة املنورة  حملات من عناية محد اجلاسر 
لن أعرف حبمد اجلاسر فهو  

األعالم، ومعرفة ال حتتاج علم من 

إىل معّرف، وحتى ما اشتهر به من 

لقب "عالمة اجلزيرة" مل يكن 

راضيًا عنه، وصّرح بذلك فـي أكثر 

من مناسبة، منها أني أرسلت له 

أسئلة للقاء جمللة األدب اإلسالمي 

هـ وحينما قرأ فـي عنوان 1420عام 

الورقة "عالمة اجلزيرة" كتب لي 

ن األسئلة ومما رسالة مع إجابته ع

جاء فيها "... رأيت فـي عنوان الورقة لقب عالمة اجلزيرة، وأنا أدرك أن 

حب الثناء من طبيعة اإلنسان، ولكنين أقوهلا كلمة حق: إنين أنفر من 

الثناء، وخاصة إذا مل يكن مطابقاً للواقع، وهذا اللقب ما كنت جديرًا 

ــ فضاًل عن تأثري منه علّي ـ هبه، وأنا أعرف بنفسي، ومن هنا فإطالق

ـــ هو خمالفة للحقيقة، وأرى االكتفاء باالسم جمردًا أو بإضافة لقب 

الشيخ فأنا ــ وهلل احلمد ــ قد استحققت هذا اللقب عن جدارة؛ إذ قد 

 .(1)ت التسعني من عمري"زجاو

 
 م.2021مارس  1، هـ.17/7/1442فـي مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة فـي حماضرة *
 .50، انظر الرسالة ص/هـ15/2/1420 فـيلي منه من رسالة  (1)
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لكين أشري إىل ُكتبه اليت حوت شيئًا من سريته، منها كتاب  

وهو سرية ذاتية فـي جملدين، وفـي كتابه "بلدة "من سوانح الذكريات" 

الَبرود: موقعًا وتارخيًا وسكانًا" وفـي كتابه "رحالت محد اجلاسر" 

وكتابه اآلخر " فـي الوطن العربي" وكتابه "إطاللة على العامل 

وُترجم له فـي كثري من الكتب منها "معجم املطبوعات  ،الفسيح"

وصدر ملؤلفاته فهارس منها  وصدرت عنه كتب كثرية، ،السعودية"

"محد اجلاسر: دراسة حلياته مع ببلوجرافية ألعماله املنشورة" الصادرة 

عن مكتبة امللك فهد، وكتاب "محد اجلاسر فـي الصحف السعودية" 

 وهو كشاف مبا نشر فيها، وصدر عن مركز محد اجلاسر.

نة واستثماراً للوقت سأدخل مباشرة فـي عناية محد اجلاسر باملدي 

املنورة وجغرافيتها، وتارخيها، وأعالمها، وألن املوضوع واسع، سأختار 

منه نقاطًا حسب ما يتسع له الوقت وسأقدم حملات خمتصرة عن كل 

موضوع وإال فكل واحد منها يستحق حماضرة، وليس من املوضوعية 

 أن أزعم أني سأتكلم عن عنايته بتاريخ املدينة فـي دقائق.

 دينة: بداية اهتمامه بامل 
كانت بداية اهتمامه باجلغرافيا قد بدأت من ينبع ميناء املدينة  

اليت ألف عنها كتابه "بالد ينبع" وقد كان مديرًا ملدرسة ابتدائية فيها 

ومدرسًا فيها، وقد ذكر من ذكرياته أنه أسند إليه تدريس مادة 

احملفوظات، فكان أول درس دّرسه للسنة السادسة شرح أبيات ألبي 

 الء املعّري من قصيدته املعروفة:الع
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 عفاف، وإقدام، وحزم، ونائل أال فـي سبيل اجملد ما أنا فاعُل:

 ومنها البيت:

ــْـُقل رضوى دون ما أنا حامل ّم الليالي بعُض ما أنا مضمرُيُه  َوَيث

فعّرف جبل رضوى بأنه "جبل قريب من املدينة، سهل، ترقاه اإلبل" فلما 

"قالوا بصوت واحد: ال، يا أستاذ! ها هو رضوى أمامك ــ مسعه الطالب 

وكانت النافذة مفتوحة ــ وليس قريبًا من املدينة، وال تستطيع اإلبل أن 

 ترقاه".

اعتمد فـي شرحه على أحد شروح مقامات احلريري، وذكر أنه  

ي بالد العرب أي اجلزيرة ـبّين للطالب أن أكثر من حيددون املواضع ف

يعتمدون على النقل فجاءت كتاباتهم ناقصة خاطئة، وقد َحِمد كانوا 

لتالميذه موقفهم، وأشار إىل أنه فـي ينبع أصبح له ميل قوي فـي التعرف 

على األماكن وقال: "إنين قد تلقيت فـي هذا البلدة الطيبة درسًا نافعًا 

مفيدًا فـي توجيهي إىل هذه الوجهة، ومن يدري فقد تكون لي وجهة 

  .(1)لو مل جيِر لي ما جرى؟!"أخرى 

ومن ينبع قام محد اجلاسر برحلتني إىل املدينة املنورة كتب  

حيث  (2)عنهما مقالة فيما بعد بعنوان "فـي طيبة قبل ستة ومخسني عامًا"

 
منشورات دار اليمامة للبحث والرتمجة والنشر، املطابع ، 1ينظر فـي ذلك كتاب بالد ينبع، ط (1)

 .136ــ  129األهلية لألوفست، ص 
، وقبلها نشرت فـي اجمللة العربية العدد 1/426، 1نشرت فـي كتاب من سوانح الذكريات ط (2)

م، وفيما بعد نشرت فـي كتاب حبوث ومقاالت محد اجلاسر 1991هـ/1411، ذو احلجة 167

 م، الرياض، مركز محد اجلاسر الثقافـي.2019هـ، 1440، 1ينة املنورة، طفـي تاريخ املد
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م، اليت 1935هـ/ 1355وصف فـيها رحلته من ينبع إىل املدينة املنورة عام 

ف تردده بني مكتبيت عارف استغرق فيها يومني فـي الطريق، ووص

ِحْكمت واحملمودية فـي أول النهار وحلقات املدرسني فـي املسجد النبوي 

بني صالتي الظهر والعصر وصالتي املغرب والعشاء، وفـي ضحوات 

اجُلَمع يذهب إىل زيارة بعض األمكنة األثرية كقباء وشهداء أحد 

هـ ووصف زيارته 1356والبقيع والعقيق، ثم زار املدينة مرة ثانية عام 

للمكتبتني ومواظبته على الرتدد عليهما وقال: إنه كان أول الداخلني 

ملكتبة عارف حكمت وآخر اخلارجني منها، وإشار إىل املخطوطات 

اليت طالعها فـي زيارته األوىل ومل جيدها فـي الثانية، وحتّسر على ما 

اء ُفقد من مكتبة عارف حكمت من خمطوطات، وأشار إىل العلم

 ي املسجد النبوي الشريف.ـالذين حضر حلقات دروسهم ف

وخطر له أثناء تعليقه على القسم املتعلق باألماكن من كتاب 

"املغامن املطابة من معامل طابه" للفريوزآبادي الذي حققه أن حيدد 

األماكن القريبة منها، مما ذكره املؤلف أو التابعة هلا، فقام بزيارة 

عّدها جتربة لرحلته اليت تتبع فيها طريق اهلجرة من قصرية إىل املدينة و

حلقات متتابعة فـي  6مكة املكرمة إىل املدينة املنورة ثم نشرها فـي 

هـ بعنوان "رحلة 1386السنة األوىل من جملة العرب بدءًا من ذي احلجة 

 .(1)إىل طيبة"

 
هـ ومجعت فـي كتاب "حبوث ومقاالت 1387هـ و 1386نشرت فـي جملة العرب فـي عامي  (1)

محد اجلاسر فـي تاريخ املدينة املنورة" الصادر عن مركز محد اجلاسر الثقافـي 

 .49ــ  23ردادي، من صم، بعناية ومراجعة عائض ال2019هـ/1440عام
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 عنايته باملكتبات واملخطوطات: 
هـ 1356عارف حكمت عام عندما زار محد اجلاسر مكتبة  

كان معه أحد أجزاء كتاب َ"املستجاد من َفَعالت األجواد" للمحسن 

ي الذي قام بطبعه جممع دمشق العلمي فأحضر النسخة ملطابقتها ـخالتنو

هـ 1355على جزء من الكتاب اطلع عليه خمطوطًا فـي زيارته عام 

فـي  ولكنه وجده مفقودًا ومعه خمطوطات أخرى فكتب مقااًل نشر

جريدة املدينة بعد أن َحَذفت منه اجلريدة ما يتعلق باملشرفني على 

 .(1)املكتبة

وله حماضرة قدمية خمطوطة نشر مضمونها عبد اهلل عبد  

، ألن أصلها عنده كما أخربني (2)اجلبار فـي كتابه التيارات األدبية

ت وعند عرضه لرحالت احلج فـي جملة العرب مل يرتك إشارة إىل مكتبا

 مكة واملدينة إال ذكرها.

وفـي املؤمتر األول االفتتاحي ملؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي  

فـي لندن ألقى حماضرة بعنوان "املخطوطات الثمينة فـي تاريخ مكة 

ونشرت ضمن أعمال املؤمتر األول فـي لندن عام  (3)واملدينة"

 
 430من سوانح الذكريات، وص 429" فـي طيبة قبل ستة ومخسني عامًا" ص/ هانظر مقال (1)

 .192، وانظر ما سبق صمن حبوث ومقاالت محد اجلاسر فـي تاريخ املدينة
 سابقة(.) فصلت عنها فـي حماضرة جهود محد اجلاسر فـي تاريخ املدينة املنورة (2)

، 1انظر د. عبد اهلل عسيالن : املدينة املنورة فـي آثار املؤلفـني والباحثني قدميًا وحديثًا، ط (3)

 .142م، ص1997هـ/ 1418
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قيق ونشر م، وأخربني أنه هو من اقرتح على املؤسسة حت1992هـ/1413

 تواريخ مكة املكرمة واملدينة املنورة.

 الرحالت: 
ُعين بنشر ملخصات للرحالت احلجازية فـي جملة العرب حتت  

عنوان "فـي رحاب احلرمني من خالل كتب الرحالت إىل احلج" ونذكر 

على سبيل املثال ما كتبه عن املدينة املنورة بعنوان "املدينة املنورة فـي 

الثاني عشر كما يصفها النابلسي فـي رحلته" وقد نشر فيه مطلع القرن 

ومثل ذلك عنايته  (1)ما خيص املدينة فـي رحلة النابلسي" احلقيقة واجملاز"

هـ( وامسها "حتفة األدباء وسلوة 1083ــ  1037برحلة إبراهيم اخلياري )

 ضًاالغرباء" ونشر عرضاً مطوالً هلا فـي جملة العرب معرفاً باملؤلف، وعار

ألهم ما ورد فيها بدءًا من العدد الثالث من السنة الثانية جمللة العرب سنة 

م، وكان قد هيأها للنشر، لكنه عدل عن ذلك بعد أن 1987هـ1387

وصلته مطبوعة بتحقيق د. رجاء حممود الدهام السامرائي، ودّون 

ي جملة العرب، السنة الرابعة، ـملحوظاته عليها فـي مقال نشره ف

م، وما بعده، ومما قال عنها فـي املقال:"إنها من أهم 1970ـ/ ه1390

املصادر لدراسة كثري من أحوال القرن احلادي عشر اهلجري فـي 

احلجاز والشام وفـي بالد الرتك اليت زارها، ففي هذه الرحلة معلومات 

 ".(2)جغرافية وتارخيية وأدبية

 
 م، وما بعدها.1966هـ، تشرين األول 1386جملة العرب، السنة األوىل، رجب  (1)
 .1107جملة العرب السنة الرابعة، ص (2)
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 التحقيق والنشر والتأليف: 
علَّق على بعض كتب تاريخ املدينة وهي  حقق أو نشر أو ألف أو 

 :(1)باختصار

ــ حقق كتاب "املغامن املطابة من معامل طابة" جملد الدين الفريوزآبادي 1

 )قسم املواضع(.

 ــ نشر التعليقات والنوادر للهجري: درسًا وحتقيقًا وترتيبًا ملا ُوجد منه.2

ــ حقق كتاب "املناسك وأماكن طرق احلج ومعامل اجلزيرة" منسوبًا 3

فـي طبعته األوىل إلبراهيم احلربي، وفـي الثانية للقاضي وكيع من 

 تالميذ احلربي)دون تأكيد(.

 ــ حقق كتاب "النَّْفح الَفَرجي فـي الفتح اجِلته جي" جلعفر الَبْرَزنـْجي.4

عما وقع ألهل املدينة مع أمري  ــ حقق رسالة "كشف احلجب والستور5

 مكة سرور" لزين العابدين الَبْرَزنـْجي.

ـ نشر كتاب "رسائل فـي تاريخ املدينة" الذي تضمن ست رسائل، أهمها 6 ـ

 هـ لعلي بن موسى.1303وصف املدينة فـي سنة 

 ــ أّلف كتاب "أبو علّي اهلجري وأحباثه فـي حتديد املواضع".7

ــ قدم وراجع كتاب "خالصة الوفا بأخبار دار املصطفى" للسمهودي،  8

 م.1972هـ/1392طباعة املكتبة العلمية فـي املدينة املنورة عام 

 
"جهود محد اجلاسر فـي تاريخ املدينة املنورة" اليت ألقيت فصلت املعلومات عنها فـي حماضرة  (1)

، وفـي )سابقة( م7/3/2020هـ، 12/7/1441فـي مركز محد اجلاسر الثقافـي فـي الرياض فـي 

 مقدمة كتاب "حبوث ومقاالت محد اجلاسر فـي تاريخ املدينة املنورة.
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ــ صحح وضبط كتاب "عمدة األخبار فـي مدينة املختار" ألمحد 9

 العباسي فـي طبعته اخلامسة اليت نشرها أسعد طربزوني.

 اهتمام خاص باملصادر: 
اإلشارة إىل أن محد اجلاسر حرص أشد احلرص على  وحتسن 

حتقيق ونشر مؤلفات مؤلفني تركوا كتبًا تعد مصادر أساسية فـي 

تاريخ املدينة، وهم اهَلَجري والسَّْمُهودي وابن َشّبة، أما اهلجري فقد حقق 

طموحه حني حقق ونشر ما وجده من كتاب "التعليقات والنوادر"، وأما 

موحه باقرتاحه على إدارة مؤسسة الفرقان للرتاث السمهودي فقد حقق ط

اإلسالمي فـي لندن حتقيقه، وصدر حمققًا، وأما تاريخ ابن شبة فلم 

يتحقق طموحه، وعندما اطلع عليه مطبوعًا عن نسخته الوحيدة فـي 

املدينة ُصدم بأن التحقيق ليس على املستوى الالئق بهذا املصدر 

لة دقيقة، نشرها تباعًا فـي جملة التارخيي، فكتب عنه مراجعات طوي

العرب، وقد ُجمعت فـي كتاب "حبوث ومقاالت محد اجلاسر فـي تاريخ 

صفحة، فصارت بني يدي القراء فـي موضع  240املدينة املنورة" وبلغت 

واحد، وستكون خري معني ملن سيتصدى لنشر الكتاب نشرًا علميًا؛ 

ة إقحام نصوص فـي ألن حمقق الكتاب مجع إىل سوء قراءة املخطوط

منت الكتاب ليست منه بل هي منقولة من كتب أخرى، وقد ظهر فـي 

املراجعات ما اتسم به محد اجلاسر من جَلد ودقة، بل معاناة فـي تتبع 

أخطاء املطبوعة واملوازنة بني املخطوطة ذات اخلط الضعيف واملطبوعة 

خمتلف ذات األخطاء اجلسيمة، وقّلب الكلمات غري املنقوطة على 
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الوجوه حتى وصل إىل الصواب أو كتب أنه مل يصل إليه، وهو جهد 

 يفوق التحقيق وقد أدت تدقيقاته إىل معاناته وتعبه ومرضه.

 مساعدة الباحثني: 
امتدت عنايته إىل مساعدة َمن أراد العمل فـي خدمة تاريخ املدينة  

 :(1)املنورة، ومنها

وادر إىل الدكتور مّحودي ــ إعطاؤه مصورتي خمطوط التعليقات والن

 عبد األمري احلمادي الذي كان يعد رسالة الدكتوراه.

ـــ عندما استشاره د. سليمان الغنام الذي كان طالب دكتوراه فـي 

بريطانيا نصَحه بدراسة تاريخ ابن شبة، فدرسه ونال بدراسته 

 الدكتوراه.

ندن حتقيق ي لــــ عندما اقرتح على مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي ف

كتاب وفاء الوفا للسمهودي، زّود د. قاسم السامرائي حمقق الكتاب 

باملهم من أخطاء طبعيت الكتاب السابقتني اليت كان قد أعدها فـي 

 مقالة مل تنشر ومبصورات بعض املخطوطات اليت نقل منها السمهودي.

ــ عندما حصل على نسخة خطية قرئت وصححت على نسخة املؤلف من 

عبد اهلل حتقيق النصرة بتلخيص معامل دار اهلجرة" للمراغي ووافق د. كتاب "

حتقيقها بادر بإرسال املخطوطة إليه، ومل تصدر إال بعد  ىعسيالن عل

 وفاته.

 

 
 تاريخ املدينة. فصلت املعلومات عنها فـي احملاضرة السابقة عن جهوده فـي (1)
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 البحوث واملقاالت يف تاريخ املدينة: 
وهي كثرية وقد ُجمعت وصدرت عن مركز محد اجلاسر  

ومقاالت محد اجلاسر فـي تاريخ الثقافـي فـي كتاب بعنوان "حبوث 

صفحة، وبالرغم من أن املركز بذل جهدًا فـي  840املدينة املنورة" فـي 

مجعها ثم عملُت رصدًا مضافًا إىل جهده وأضفت إليه ضعف ما مجعوا 

حني أشرفت على الطباعة واملراجعة، ومع هذا وجدت بعد طباعة 

 الكتاب مقالني:

جلزيرة العربية يعقب على نص السخاوي" أوهلما ــ حبث بعنوان "عالمة ا

وهو حول ما ذكره السخاوي فـي كتابه "الترب املسبوك ذيل السلوك" 

هـ بأنه حضر مجاعة من عرب جند إىل القاهرة، 846فـي حوادث سنة 

 .(1)طلبهم السلطان اململوكي ليولي كبريهم إمرة املدينة

د البشر" للحافظ وثانيهما ــ مراجعات لكتاب "املختصر فـي سرية سي

هـ( بتحقيق حممد األمني 705ــ  613الدمياطي عبد املؤمن بن خلف )

حلقات نشرت فـي جريدة الرياض بدءًا من  6اجلكين، وهو فـي 

 م.1998أغسطس  12هـ، 20/4/1419

املدينة قبل نشرها تاريخ وقد غلب على حبوثه التعريف بكتب  

 العلمية عليها.قق منها وإبداء امللحوظات ما ُح ُةومراجع

 

 

 
 .10210م، العدد 1996يونيو  7هـ، 21/1/1417نشر فـي جريدة الرياض،  (1)
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 ت

 
 م
ُّ
 ز مقدماته ومراجعاته: ي

جمتمع املدينة  ففـي وص ه كتبًاوبعض مقدماته لتحقيق 

وحوادثها أنفس من املخطوطة احملققة مثل مقدمته "لكشف احلجب 

والستور" لزين العابدين الربزجني، حيث ترجم للمؤلف وأسرته ترمجة 

وافية، وعرَّف بالفنت اليت وقعت فـي املدينة فـي القرن الثاني عشر 

 اهلجري وأغلبها نتج عن سوء تصرف مشايخ احلرم )األغوات( وعّرف

مبجتمع املدينة آنذاك ومشاركته فـي تلك احلوادث املؤملة ونهاية تلك 

 احلوادث.

وقد درج فـي مراجعاته للكتب على إبراز جهد املؤلف وما يراه  

من استدراكات على املؤلف أو احملقق، وإن رأى عدم موضوعية من 

املؤلف أشار إىل ذلك، كما فعل فـي كتاب "حتفة احملبني واألصحاب 

لعبد الرمحن بن عبد الكريم  "معرفة ما للمدنيني من األنسابفـي 

هـ تقريبًا( حيث قال :" والواقع أن القارئ 1977ــ  1129األنصاري )

يستغرب حينما يطالع هذا الكتاب على كثرة ما فـيه من احلديث عن 

األسر املدنية ــ يستغرب قلة ذكر أسر عريقة النسب من أهل هذا البلدة 

أن يقول :"ال يستغرب القارئ أيضًا أن املؤلف نسب أسرًا  الطيبة" إىل

 .(1)كثرية ومنها ما هو معروف اآلن نسبة قد ال توافق عليها تلك األسر ..."

 

 
م، عناية 2019هـ / 1440، 1حبوث ومقاالت محد اجلاسر فـي تاريخ املدينة املنورة، ط (1)

 .92و  91ومراجعة عائض الردادي، ص
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 تاريخ فرتة جمهولة: 
ومما حيمد للشيخ محد اجلاسر عند مراجعته لكتاب التاريخ  

جمهولة فـي الشامل من تأليف د. عبد الباسط بدر أن جّلى تاريخ فرتة 

تاريخ املدينة املنورة من منتصف القرن الثالث اهلجري إىل منتصف القرن 

الرابع فـي ثالثة عشر حبثًا حتت عنوان "فرتة جمهولة فـي تاريخ طيبة 

، فكّونت كتاباً كشفَ تارخياً ولو مل يراجع (1)صفحة 139الطيبة" فـي 

ث الدقيقة عن محد اجلاسر هذا الكتاب ملا ظفر القارئ بهذه البحو

 تاريخ املدينة فـي ذلك القرن.

 
ــ   449نشرت يف كتاب "حبوث ومقاالت فـي تاريخ املدينة املنورة، حلمد اجلاسر )سابق( ص (1)

565 . 
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 صور من ضحوية محد اجلاسر
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  14هـ، ص1421هـ، رجب 1421من اجمللة العربية، رجب 

 ي خدمة الشيخ( وسهم الدعجانيـفكان ي الصورة بولد )ـوف 
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 هـ18/6/1421ي ـف 5625من صحيفة املسائية، العدد  ي الضحويةـف

 من جلسات الضحوية، بني غزاي احلربي، وعبد العزيز اخلرّيف
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الصور الثالث اليت بعدها من هي وو ي الصورة د. عبد العزيز اخلويطر، وأ. عبد العزيز الساملـف

 .15و  14هـ ص1421اجمللة العربية، رجب، 

. عبد اهلل عبد العزيز السامل ود. عبد العزيز اخلويطر وأ. أمحد املبارك ودأ. ي الصورة ـف

 ود. عبد اهلل اهلدلق العثيمني
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 . 77هـ ، ص1421من المجلة العربية، رمصان،   

 من إحدى جلسات الضحوية 
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 مع د. عبد الواحد الحميد بعد إحدى جلسات مجلس أمناء مؤسسة حمد الجاسر 




