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الردادي
اإلعالمي الدكتور عائض
ّ
«جسور» تحتفي باألديب
ّ
ت�س ��عى «ج�سور» في كل عدد من �أعدادها �إلى
التعري ��ف بع َلم م ��ن �أعالم الثقافة ف ��ي المملكة
العربي ��ة ال�س ��عودية والوطن العرب ��ي؛ م ّمن لهم
�إ�س ��هام وا�ض ��ح ف ��ي خدم ��ة الثقاف ��ة العربي ��ة
والإ�سالمية.
وتمت ��د «ج�س ��ور» في ه ��ذا العدد لت�ص ��ل بين
الأ�س ��تاذ الدكت ��ور عاي� ��ض ب ��ن بني ��ه ال ��رداديّ
ومحبيه ومتابعيه.
وللدكت ��ور ال ��رداديّ �إ�س ��هاماتٌ ف ��ي مختلف
الحق ��ول العلمي ��ة :الأدب ،واللغ ��ة ،والإع�ل�ام،
والتاريخ والأن�ساب.
و�ص ��فحات ه ��ذا العدد ت�س ��لط ال�ض ��وء على
�س ��يرته ،وتر�صد م�ش ��اعر مح ّبيه وزمالئه حيال
م�سيرته العلمية والعملية.

الردادي
السيرة العلمية للدكتور عائض بن بنيه
ّ
مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بالد
الشام في الجامعة األردنية يخصص جناحً ا
إلصدارات الشيخ حمد الجاسر رحمه اهلل

حر�ص ��ا من الجامعة الأردني ��ة والقائمين
ً
عل ��ى �إدارة مرك ��ز الوثائ ��ق والمخطوط ��ات
ودرا�س ��ات ب�ل�اد ال�ش ��ام ،وعناي� � ًة بالت ��راث
جناحا
خ�ص�ص ��ت �إدارة المركز ً
العربي؛ فقد َّ
خا�ص ��ا ب�إ�ص ��دارات ال�ش ��يخ حم ��د الجا�س ��ر
ً
رحم ��ه اهلل -حي ��ث ت�س� � َّلم من مرك ��ز حمدالجا�س ��ر الثقافي كافة الإ�ص ��دارات مما �أ َّلفه
ال�ش ��يخ� ،أو ح َّقق ��ه� ،أو قدَّم له� ،أو �س ��واها مما
�صدر عن المركز.

ص2

16

جامعة الملك سعود
تتس َّلم مكتبة الشيخ حمد الجاسر

ت�س� � َّلمت مكتبة الملك �سلمان
المركزي ��ة ف ��ي جامع ��ة المل ��ك
�سعود مكتبة ال�شيخ حمد الجا�سر
رحم ��ه اهلل-؛ لينه ��ل منه ��االباحث ��ون والدار�س ��ون وغيرهم
م ��ن ذوي االهتم ��ام ب�أدبي ��ات
الجزي ��رة العربي ��ة ف ��ي مجاالت
التاريخ ،والأن�ساب ،والجغرافيا،
والرحـ�ل�ات ،والتراث ،والأدب،

«دارة العرب» تستهل برنامجها الثقافي هذا العام
بلقاء مفتوح“ :من أحاديث السفر والسمر»
ا�سته ّلت «دارة العرب» برنامجها الثقافي
هذا العام يوم ال�سبت  28ذي الحجة 1439هـ
الواق ��ع في � 8أيلول (�س ��بتمبر) 2018م بلقا ٍء
مفتوح« :من �أحاديث ال�سفر وال�سمر»؛ التقا ًء
بروادها عقب �إجازة ال�ص ��يف ،و�إيذا ًنا ببدء
المو�سم الثقافي الجديد.
وي�س ��ير البرنام ��ج وف ��اق ج ��دول منظ ��م
للمحا�ض ��رات الت ��ي تلقى ف ��ي «دارة العرب»
مجل� ��س ال�ش ��يخ حمد الجا�س ��ر -رحمه اهلل-
حي ��ث يراع ��ى فيه ��ا تن ��وع الحق ��ول العلم ّية،
و�ش ��مول المج ��االت واالهتمام ��ات؛ كما ُيعلن
عنها ب�ش ��تى الو�س ��ائل كالر�س ��ائل الن�ص� � ّية،
وموقع المركز على (الإنترنت) ،و�ص ��فحاته
في مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي؛ �إ�ض ��افة �إلى
ال�ص ��حف والمواق ��ع الإلكترونية الت ��ي ُتعنى
بال�ش�أن الثقافي.
تجدر الإ�شارة �إلى �أن مركز حمد الجا�سر
الثقافي منذ ن�ش� ��أته قد وا�ص ��ل ما د�أب عليه

من أخبار الرواد

علاّ مة الجزيرة �إ ّبان حياته من التقاء العلماء
والمفكرين و�ش ��داة الثقاف ��ة والأدب؛ �إذ �أقام
ما ينيف على ( )٥٠٠محا�ض ��رة �شارك فيها
نخبة م ��ن العلماء والمفكرين والمخت�ص ��ين
في مجاالت مختلفة.
كما �أ�س ��همت «دارة العرب» في عديد من
المنا�س ��بات الثقافية؛ احتفا ًء� ،أو م�ش ��ارك ًة،
�أو ت�أبي ًن ��ا لمن يمثلون رم ��وز الحراك العلمي
والثقاف ��ي ف ��ي المملك ��ة العربية ال�س ��عودية،
والبالد العرب ّية.

وغيرها من ذخائر علمية حوتها
خزانة مكتبة ع َّالم ��ة الجزيرة؛
لتك ��ون راف� �دًا ثقاف ًي ��ا وفكر ًي ��ا
للجامعة.
يجيء ذلك امتدادًا لعطاءات
ال�ش ��يخ العلمي ��ة الت ��ي تنه� ��ض
بم�س� ��ؤوليتها م�ؤ�س�س ��ته الثقافية
التي ُعنيت بن�شر تراثه والحفاظ
عليه.
صدور العدد الجديد من

محرم وصفر 1440هـ
مجلة "العرب"
َّ

العدد الثالث والع�رشون

2
السيرة العلمية والعملية للدكتور عائض الردادي

الم�ؤهالت العلمية:
الدكتوراه :فـي الأدب والنقد عام 1403هـ1983 /م.
الماج�ستير :فـي الأدب والنقد 1394هـ1974 /م.
البكالوريو�س :فـي اللغة العربية 1392هـ1972 /م.
الدورات :دورة فـي الإدارة المتقدمة عام 1401هـ.
الحياة العملية:
 ع�ض ��و مجل� ��س هيئ ��ة حق ��وق الإن�س ��ان من1432/9/19ه� �ـ ــ1435/6/1هـ 2011/8/9 ،م ــ 2014/4/1م.
 ع�ضو مجل�س ال�شورى من 1426/3/3هـ ــ 1430/3/3هـ. رئي�س لجنة ال�ش� ��ؤون الثقافية والإعالمية فـي مجل�س ال�ش ��ورىل�سنتين.
 المدير العام لوكالة الأنباء ال�سعودية ،وزارة الثقافة والإعالم1423/10/6هـ.
 وكي ��ل وزارة الإع�ل�ام للإع�ل�ام الخارج ��ي ،وزارة الثقاف ��ةوالإعالم 1422/6/10هـ.
 وكي ��ل وزارة الإعالم الم�س ��اعد للتخطيط والدرا�س ��ات ،وزارةالثقافة والإعالم 1419هـ.
 وكيل وزارة م�ساعد مكلف ل�ش�ؤون الإذاعة. وكيل وزارة م�ساعد مكلف للإعالم الداخلي. المدير العام لإذاعة الريا�ض ،وزارة الثقافة والإعالم1407هـ. المدي ��ر الع ��ام للأخبار فـ ��ي وكالة الأنب ��اء ال�س ��عودية ،وزارةالثقافة والإعالم 1398هـ.
 رئي�س ق�س ��م التن�س ��يق فـي الإذاع ��ة ،وزارة الثقافة والإعالم،1395هـ.
 مذيع فـي �إذاعة الريا�ض1392 ،هـ. �أ�س ��تاذ متع ��اون فـي كلي ��ة اللغة العربية،جامع ��ة الإمام محمدابن �سعود الإ�سالمية،عامي1409 :هـ1410 ،هـ.
 �أ�س ��تاذ فـي التدريب فـي مراكز التدريب الإذاعي فـي الريا�ضودم�شق فـي عدد من الدورات.
الخبرات:
 �ش ��ارك فـ ��ي الم�ؤتمرات والن ��دوات الإعالمية فـ ��ي االتحاداتوالمنظمات الإذاعية واتحاد وكاالت الأنباء العربية ممث ًال للمملكة.
 ر�أ�س اللجنة الدائمة للبرامج فـي اتحاد �إذاعات الدول العربية� 4س ��نوات ،وم َّث ��ل بالده ع ��دة مرات فـ ��ي اجتماعات الجمعي ��ة العامة
والمجل�س التنفيذي ،وح�ض ��ر عددًا من م�ؤتمرات وزراء الإعالم �ضمن
وفد ر�سمي.
 ع�ضو عامل فـي رابطة الأدب الإ�سالمي العالمية . ع�ض ��و فـي لجن ��ة الإعالم التربوي فـ ��ي وزارة التربية والتعليم(�ساب ًقا)
 اخت ��اره اتح ��اد الإذاعات العربية �ض ��من لجن ��ة الخبراء التيتولت و�ضع و�صياغة �أنظمة االتحاد الإدارية والإعالمية (مرتين).
 ع�ض ��و مجل�س جائ ��زة المدينة المنورة م ��ن 1421/2/16هـ ــ1432/8/24هـ

 ع�ض ��و الهيئ ��ة اال�ست�ش ��ارية لمجل ��ة مرك ��ز بحوث ودرا�س ��اتالمدينة المنورة(�ساب ًقا).
 ع�ض ��و م�ؤ�س ���س فـي جمعي ��ة الأمير فه ��د بن �س ��لمان الخيريةلرعاية مر�ضى الف�شل الكلوي.
 ع�ض ��و اللجن ��ة العليا الختي ��ار الريا�ض عا�ص ��مة للثقافة لعام2000م.
 ع�ض ��و مجل�س �أمناء م�ؤ�س�س ��ة حمد الجا�س ��ر الخيرية وع�ض ��واللجنة التنفـيذية ونائب رئي�س اللجنة العلمية فـيها.
 ع�ضو المجل�س الأعلى للآثار(�ساب ًقا). ع�ضو المجل�س الأعلى للطفولة(�ساب ًقا). ع�ضو عامل فـي هيئة ال�صحفيين ال�سعوديين. ع�ضو الجمعية العلمية ال�سعودية للغة العربية.ع�ضو الجمعية التاريخية ال�سعودية. ع�ضو جميعة التاريخ والآثار بدول مجل�س التعاون لدول الخليجالعربية.
 ع�ضو لجنة الم�شورة فـي مهرجان الجنادرية. ع�ض ��و م�ؤ�س ���س فـي الهيئ ��ة العالمي ��ة للتعريف بالر�س ��ولون�صرته.
 ع�ضو نادي الريا�ض الأدبي من عام 1432هـ2011 /م. ع�ضو نادي المدينة المنورة الأدبي من عام 1432هـ2011 /م. ع�ضو الجمعية ال�سعودية لكتَّاب الر�أي (ر�أي) 1434هـ2013/م. ع�ض ��و مجمع اللغة العربية فـي القاهرة من 1435/1/22هـ ،2013/11/25م.
 محك ��م ومق ��رر لجن ��ة التحكيم فـي مو�س ��وعة القي ��م ومكارمالأخالق العربية والإ�سالمية.
 من ��ح فـ ��ي 1421/1/12هـ درعً ا و�ش ��هادة تقدي ��ر لجهوده فـيمج ��ال الأدب والثقاف ��ة فـي االجتماع ال�س ��اد�س ع�ش ��ر للأندية الأدبية
بمنا�سبة اختيار الريا�ض عا�صمة للثقافة العربية.
 �ش ��ارك ببح ��وث ودرا�س ��ات �أو �أدار كثي� � ًرا م ��ن الن ��دوات فـيالجامعات والم�ؤتمرت والمنتديات الثقافية.
 حكم تحكي ًما علم ًيا بع�ض الكتب �أو البحوث المر�س ��لة �إليه منالم�ؤتمرات �أو الندوات �أو المو�سوعات.
 ناق�ش ر�سائل علمية فـي الماج�ستير والدكتوراه. ت ��م اختياره م�ش ��ر ًفا على تحرير مجلة العرب بعد وفاة ال�ش ��خحمد الجا�سر رحمه اهلل �سنة 1421هـ.
 وقد ح�ص ��ل على عدة �ش ��هادات تقدي ��ر ودروع من عدة جهاتحكومية وغير حكومية عن جهوده فـي المجال الإعالمي والثقافـي.
الإنتاج:
 �أعد لإذاعة الريا�ضعددًا من البرام ��ج الإذاعية
من عام 1392هـ ــ 1409هـ.
 كت ��ب المق ��الال�ص ��حفي فـ ��ي ع ��دد م ��ن
ال�ص ��حف اليومية ،وله مقال
�أ�سبوعي ما زال م�ستم ًرا منذ
عام 1406هـ.
 كتب مق ��االت علميةوثقافي ��ة فـ ��ي ع ��دد م ��ن
المجالت.
الم�ؤلفات:
اهت ��م فـ ��ي م�ؤلفات ��ه
ودرا�س ��اته ب�أدب الجزيرة العربية وتاريخها و�أعالمها وموا�ض ��عها ،له
عدة م�ؤلفات وبحوث ودرا�سات ،منها ما طبع ،ومنها ما لم يطبع:
� اًأول :فـي الأدب:
1ــ ال�ش ��عر الحجازي فـي القرن الحادي ع�ش ��ر الهجري ،مطبوع
فـي مجلدين ،ط ،3الريا�ض 1423هـ2002/م.
2ــ �ش ��عر الدعوة الإ�س�ل�امية فـي الع�ص ��ر العبا�سي الثاني ،جمع
وتحقيق ،مطبوع1392،هـ1972/م(عندما كان طال ًبا).
3ـ� �ـ التيار الإ�س�ل�امي فـي ال�ش ��عر فـي الع�ص ��ر العبا�س ��ي الثاني
(درا�سة ) لم يطبع .

4ـ� �ـ التدي ��ن والمج ��ون فـ ��ي �ش ��عر �ش ��وقي ،مطب ��وع ،الريا� ��ض
1401هـ1981/م.
5ــ ندوة الرفاع ��ي ،مطبوع ،الريا�ض 1414ه� �ـ1994/م ،وطبعة
ثانية عام 1432هـ (2011م).
6ـ� �ـ دي ��وان عب ��د العزي ��ز
الرفاع ��ي ،جمع ��ه ورتب ��ه وحقق ��ه،
مطبوع1428،هـ2007/م.
ثان ًيا :فـي الإعالم والثقافة:
 - 7م ��ن تجرب ��ة �إذاع ��ة المملك ��ة
العربي ��ة ال�س ��عودية فـي برام ��ج التربية
والطفول ��ة والب ��ث المبا�ش ��ر  ،مطب ��وع،
الريا�ض 1414هـ1993/م.
 -8البـــــ ��ث المبا�ش ��ر فـ ��ي الإذاع ��ة
الم�سموعـــــــة ،مطبـــــــوع ،الريــا�ض ،ط2،1423هـ2002/م.
 - 9الإذاع ��ة فـي الحج ،ما لها وما عليها وما تحتاج �إليه ( بحث
ق ��دم لندوة الإع�ل�ام فـي الحج فـ ��ي جامعة �أم القرى ع ��ام 1416هـ )
وطبعته الجامعة .
10ــ كيف ي�ص ��ون المذيع ل�س ��انه من الخط�أ؟ مطب ��وع ،الريا�ض
1422هـ2001/م وطبع ثانية عام 1424هـ2004 ،م.
� -11ض ��ياع الهوي ��ة فـ ��ي
الف�ض ��ائيات العربي ��ة ،مطب ��وع،
الريا�ض1421 ،هـ2000/م.
12ــ �سنواتي فـي الإعالم ،لم
يطبع.
13ــ �أوراق فـي �إعالم التوعية
االجتماعية ،لم يطبع.
 -14وكاالت الأنب ��اء الوطنية
ووكاالت الأنب ��اء الدولي ��ة ،مطبوع
الريا�ض 1427هـ2007/م.
15ـ� �ـ الطائفـية والتفكيك بعد �س ��قوط بغداد ،مطب ��وع ،الريا�ض
1428هـ2007/م
 -16رحل ��ة � 3أي ��ام فـ ��ي �آي�س ��لندا ،مطب ��وع ،الريا� ��ض
1429هـ2008/م.
 -17موق ��ع الثقاف ��ة على خارطة
التنمي ��ة بع ��د �أح ��داث � 11س ��بتمبر
2001م ،الريا�ض 1430هـ2009/م.
 -18واق ��ع الهوي ��ة اللغوي ��ة ف ��ي
المجتمعــ ��ات العربيــــة ،الريــا�ض،
1438هـ.
ثال ًثا :فـي التاريخ:
 -19الأ�س ��رة الطبري ��ة
المكي ��ة ،مطب ��وع ،الريا� ��ض
1416هـ1995/م.
 -20الجواه ��ر الثمين ��ة فـ ��ي محا�س ��ن المدين ��ة لمحم ��د
كبري ��ت المدن ��ي ،تحقي ��ق ،مطب ��وع فـ ��ي مجلدي ��ن ،ط ،1الريا�ض
1419هـ1998/م .ط 2الريا�ض 1435هـ2013 /م.
 -21ذيل االنت�صار ل�سيد الأبرار ،تحقيق ،لم يطبع.
22ــ عناية حمد الجا�سر بالأن�ساب ،مطبوع1424 ،هـ2003/م.
 -23مجتمع المدينة المنورة فـي رحلة العيا�ش ��ي (1072هـ)
مطبوع1432 ،هـ2011/هـ.
24ــ قبيلة ال َّردَادَّة (�أن�سابهم،
وتاريخه ��م ،و�أعرافه ��م ،وبيئتهم،
وديارهم).
 -25ن�س ��ب قبيل ��ة ال� � َّردَادَّة
(الأ�ص� �ـــــول والفــ ��روع) ،تح ��ت
الطبع.
وهن ��اك كتب وبح ��وث �أخرى
تحت الإعداد �أو الطباعة.
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الشيخ حمد الجاسر في تقديمه لكتاب د .عائض الردادي (الجواهر الثمينة في محاسن المدينة)(:)1
استبشرت َّ
بأن من بين أبنائنا من يُ ؤمل فيه الخير كله بالنسبة للحفاظ على ثقافتنا

3

�أن ي�س ��لم عمل �أحدهم مم ��ن يغير كثي ًرا من
عب ��ارات ذلك الكت ��اب �أو مفرداته ،ويبرزها
عل ��ى غي ��ر وجهها ال�ص ��حيح؛ لجهل ��ه قراءة
المخطوط �أو لفهمه ال�سقيم ،ولن يعدم ــ مع
ذلك ــ من ُم َو ِّجهه من الإ�شادة بعمله ،ومنحه
2013مط َّلع �إليه من �ش ��هادة ،لي�س الأمر قا�ص ًرا
جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل ما َت
على ه�ؤالء ،بل يو�شك �أن يكون عا ًما.

بقلم العالمة :حمد اجلاسر
كلمة فـي تحقيق المخطوطات:
كاد �أن ي�س ��تولي عل ��ي الي�أ� ��س من ج� � َّراء ما
�أق ��ر�أ فـ ��ي كثي ��ر م ��ن الم�ؤلف ��ات القديم ��ة التي
تول ��ى تحقيقها �أ�س ��اتذة �أج�ل�اء ،ولكنها لم تنل
م ��ن العناية فـ ��ي التحقي ��ق ما يبرزها ب�ص ��ورة
ه ��ي �أقرب م ��ا تكون �إلى �أ�ص ��ولها ال�ص ��حيحة،
بحي ��ث �أبدي ��ت �إعجابي ببع�ض م ��ا حققه بع�ض
م�ست�ش ��رقي (الرو�س) من ت�ص ��وير المخطوطة
المحقق ��ة كامل ��ة ،ثم �إلح ��اق ما عم ��ل المحقق
به ��ا بطريقة منف�ص ��لة مع الإ�ش ��ارة �إل ��ى �أرقام
ال�صفحات ،وما ورد فـيها من جمل  ،وبهذا يجد
القارئ الن�س ��خة الأ�ص ��لية للمخطوط ��ة التي قد
يتمك ��ن بها من معرفة الأخط ��اء التي وقعت من
المحقق الذي كثير ًا ما يحرف �أو ي�صحف.
وقد كن ��ت اطلعت على مخطوط ��ة قيمة من
«مخت�صر جمهرة الن�سب» والأ�صل البن الكلبي،
وق ��د �أعجب ��ت ب�إتق ��ان كتابة ه ��ذه المخطوطة،
وو�ص ��فتها فـي مقال ن�ش ��رته فـي «مجلة المجمع
العلم ��ي العربي» فـي دم�ش ��ق �س ��نة 1370هـ(، )2
وقد تمنيت �أن ين�شر الكتاب عن هذه المخطوطة
بطريقة الت�ص ��وير؛ لما بذل نا�س ��خها من عناية
ودقة فـي �ض ��بط �أ�س ��مائها �ض � ً
�بطا تا ًم ��ا ،وهي
مخطوط ��ة اطلع عليه ��ا بع�ض م�ش ��اهير العلماء
المت�أخرين ،كالبغدادي �صاحب الخزانة وغيره،
ممن �أخط�أ فـي ن�سبتها �إلى غير م�ؤلفها  ،ولكنني
وقف ��ت بعد ذلك على معرفة م�ؤلف المخت�ص ��ر،
وه ��و المبارك ب ��ن يحيى بن المبارك الغ�س ��اني
الحم�صي ،من �أهل القرن ال�سابع الهجري ،وقد
تحدثت عنه بتف�صيل(.)3
والت�ص ��حيف والتحري ��ف فـيم ��ا ُين�ش ��ر م ��ن
خا�ص ��ا بم ��ن كان غريبـً ��ا عن هذا
الكت ��ب لي�س ً
وجه
العلم ،من ُ�ش ��داة الأدب والمعرف ��ة ،ممن ُي َّ
لدرا�س ��ة كتاب ،لنيل �ش ��هادة جامعية ،فـيرغب
من ��ه �أن ين�ش ��ر الكتاب محق ًقا ،فمث ��ل ه�ؤالء قل

�أذكر �أن (دار الكتب الم�صرية) كان فـيها
ق�س ��م �أدبي يتول ��ى تحقيق كثير م ��ن �أمهات
كتب الأدب والتاريخ والتف�سير وغيرها ،منها
كتاب «الأغاني» وكتاب «نهاية الأرب» وكتاب
«النج ��وم الزاهرة» وكتاب «�أح ��كام القر�آن»،
ومنه ��ا «دي ��وان الهذليين» الذي �ص ��در �س ��نة
1364ه� �ـ (1945م) ،وقد ج ��اء فـيه(« :)4قال
�أبو ذ�ؤيب ــ وقد هلك له خم�س ��ة بنين فـي عام
واحد� ،أ�ص ��ابهم الطاعون ،وفـي رواية :وكان له
�س ��بعة بنين� ،شربوا من لبن �شربت منه حية ثم
ماتت فـيه ،فهلكوا فـي يوم واحد» .
عندم ��ا ق ��ر�أت الخب ��ر داخلن ��ي ال�ش ��ك فـي
�ص ��حته ،كيف ي�ش ��ربون من لبن فـيه حية ميتة؟
وعندم ��ا كنت فـ ��ي القاهرة �س ��نة 1358هـ زرت
�أح ��د الأيام (الق�س ��م الأدبي) وكان ير�أ�س ��ه �إذ
ذاك الأ�ستاذ �أحمد زكي العدوي ،فعرفت عددًا

ه ��ذا مث ��ال م ��ن الت�ص ��حيف الواق ��ع فـ ��ي
ت�ص ��حيح كتاب �ص ��در بتحقيق عدد من العلماء
المتخ�ص�صين فـي الأدب وفروعه.
وكان مم ��ن عرفتُ فـ ��ي (دار الكتب) � ً
أي�ض ��ا
عالم جليل �أم�ض ��ى جل عمره يعمل فـيها محق ًقا
ونا�ش ًرا عددًا من المخطوطات ،وقد تو ّلى رئا�سة
الق�سم الأدبي فـيها ،وكان مما ن�شر ــ رحمه اهلل ــ
فـي �سل�سلة (ذخائر العرب) كتاب «ثمار القلوب
فـي الم�ضاف والمن�سوب» لعبد الملك بن محمد
الثعالبي �سنة 1384هـ(1965م) .وقد ا�ست�شهد
م�ؤلف الكتاب فـي الكالم على (زرقاء اليمامة)
بقول الأع�شى(:)5
ما نظرتْ ذاتُ �أ�شفا ٍر كنظرتها
ح ًّقا كما َ�صد ََق ِّ
الذ ْئ ِب ُّي �إ ْذ َ�س َجعا
هك ��ذا ورد البي ��ت فـ ��ي ديوان ��ه ال ��ذي ق ��ام
بتحقيقه الدكتور محمد ح�س ��ين� ،أ�س ��تاذ الأدب
العرب ��ي الم�س ��اعد بجامع ��ة فاروق ،م ��ن علماء
م�ص ��ر البارزين ،ون�ش ��ر ه ��ذا الديوان(� )6س ��نة
1369ه� �ـ (1950م)؛ �أي :قب ��ل ن�ش ��ر كت ��اب
الثعالبي بخم�س ��ة ع�ش ��ر عام ًا ،ولكن البيت ورد
فـي هذا الكتاب الأخير( )7الذي حققه الأ�س ��تاذ
الجليل بهذه ال�صورة:

«ت�أريخ الإ�سالم» للذهبي ،و�صدر �سنة 1397هـ،
وق ��د تحدثت عن ��ه فـي مجلة الع ��رب( )9ف�أوردت
م ��ن �أوه ��ام المحققي ��ن ،وهم خم�س ��ة ـ� �ـ �إن لم
يزيدوا ــ ما يبرز عملهم ب�ص ��ورة ُم َ�شوِّهَ ة لكتاب
جليل ،يجب �أن ي�ص ��ان عن مثل ذلك الت�ش ��ويه،
ال ��ذي رجوت (مرك ��ز تحقيق الت ��راث) �إخفاءه
بعدم ن�شر ذلك الجزء.
ووق ��ع فـي ي ��دي منذ فت ��رة لي�س ��ت بالبعيدة
كتاب لعالم مغربي �أندل�سي ،تولى �إخراجه ثالثة
من حملة �إج ��ازة الدكتوراه :مغرب ��ي ،وعراقي،
وم�صري ،قد �أقاموا بين ظهرانينا ،و َد َّر�سوا فـي
جامعتين من �أقدم جامعات بالدنا ،فـي (مكة)
و(الريا�ض) فترة من الزمن.
ل ��م �أ�س ��تطع اال�س ��تمرار فـ ��ي مطالع ��ة ذلك
الكت ��اب م ��ع طراف ��ة مو�ض ��وعه وغرابت ��ه  -لما
ال�س� � ِّيئ ،و�س� ��أكتفـي بمثال
فـيه من الت�ص ��حيف َّ
واح ��د ورد فـي ��ه ــ �ص65ـ� �ـ( :ومحم ��د بن عمرو
اب ��ن العا� ��ص ال عقب ل ��ه ،و�أمه من ُب َل � ّ�ي) وع َّلق
المحقق على ( ُب َل ّي)« :تل ق�ص ��ير� ،أ�سفل َح َاذة،
بينه ��ا وبين ذات ِع ْرق ،ياقوت (معجم البلدان)
ج�1ص 494انته ��ى� ،أيّ مع ًنى لهذا التعليق؟! وما
ال ��ذي ُيفه ��م منه �س ��وى الجهل المطب ��ق ،الذي

َ
إ�شراف على
وم���ا هذه �سوى كلم���ة منبعثة عن قوة الأمل ،و�شدة التطلع لك���ي يتولى ال
مكنه من القيام
ت���راث الأم���ة من �أبنائهاَ ،م ْن نهل من فنون العلم و�ض���روب المعرفة ما ُي ِّ
يت�صدى لتحقيقه ون�شره برغب���ة �صادقة ،ونية �صالحة ،وهو َب ْع َد ِ
الو�سع فـي هذا
بم���ا
َّ
بذل ُ

ال�سبيل ال ُيالم على ما قد يق ُع فـي عمله من تق�صير غير مق�صود.
م ��ن الأحباب القائمي ��ن بعمل الت�ص ��حيح فـيه،
ومنهم ال�شيخ �إبراهيم ُطفـي�ش ،وكان ممن يعنى
بت�ص ��حيح كت ��اب «�أح ��كام الق ��ر�آن» للقرطبي،
ومحم ��د عب ��د الج ��واد الأ�ص ��معي ،وم�ص ��طفى
البرهام ��ي و�آخرون ،فطلبت الأ�ص ��ل الذي رجع
�إلي ��ه محقق ��و الكتاب؛ ف� ��إذا هو بخ ��ط العالمة
اللغ ��وي المع ��روف محمد محمود ب ��ن التالميد
التركزي ال�ش ��نقيطي ،وقد كت ��ب بخط مغربي،
وهو يخالف الخط ال�ش ��رقي فـي �ص ��ور كثير من
الح ��روف ،ومنها الفاء والق ��اف ،فوجدت كلمة
(فمات ��ت فـي ��ه) لي�س ��ت �ص ��حيحة ،فق ��د كتبت
(ففاــت فـيه) �إال �أن القاف لي�س ��ت عليها �س ��وى
نقط ��ة ،و ُو�ض ��ع للهمزة بعد الألف نبرة مت�ص ��لة
بالتاء (ــت) ،ولكن من َي ْعرف قراءة هذا الخط
ال ي�شك فـي �ص ��حتها على هذا الوجه ،ومعروف
�أن ذوات ال�س ��موم م ��ن الزواح ��ف كالحي ��ات
وغيرها عندما ت�ش ��رب من �إن ��اء� ،أو تلح�س من
قديد لحمَ ،ت ِقي ُء من ُ�س ِّمها بعد ذلك.

ما نظرتْ ذاتُ �أ�شفا ٍر كنظرتها
ح ًّقا كما َن َظ َر ال ُّد ْب ِ�س ُّي �إذ َ�س َج َعا
وعل ��ق المحق ��ق ـ� �ـ رحمه اهلل ـ� �ـ ( :ال ُّد ْب ِ�س� � ُّي
�ض ��رب م ��ن الحم ��ام) م ��ع �أن محق ��ق الديوان
و�ش ��ارحه �أو�ض ��ح �أن الم ��راد ِّ
بالذ ْئ ِب � ّ�ي َ�س � ِ�ط ْيح
الكاهن ،والكهان ي�س ��تعملون ال�س ��جع ،والذئبي
كم ��ا ق ��ال اب ��ن الأثير فـ ��ي «اللباب فـ ��ي تهذيب
الأن�س ��اب»(( :)8الذئب ��ي بك�س ��ر الذال و�س ��كون
الياء المهموزة ،وبعدها باء موحدة ،ن�س ��بة �إلى
ِذ ْئ ��ب ابن عمرو بن حارثة بن َع ِديّ بن عمرو بن
مازن ابن الأزد ،منهم َ�س ِطيح الكاهن ،وهو ربيع
ابن ربيعة بن م�سعود بن َع ِديّ بن الذئب) �إال �أن
المحقق الفا�ض ��ل ــ رحمه اهلل ــ لم يكلف نف�س ��ه
عناء البحث عن م�صدر قول الأع�شى ،ف�صحف
(الذئبي)( :الدب�سي) ،وف�سرها وفق ت�صحيفه.
وحل محل (الق�س ��م الأدبي) فـ ��ي هذه الدار
(مركز تحقيق الت ��راث) وكان من بواكير عمله
تحقيق الق�س ��م الأول من الجزء الأول من كتاب

ي َّت�صف به هذا المحقق؟! كل من عا�ش فـي هذه
البالد يعرف �أن قبيلة ( َب ِل ّي) من �أ�ش ��هر القبائل
المعروفة ،التي تمتد بالدها من �شمال (�أُ ِّم ُل ٍّج)
على �س ��احل البح ��ر �إلى بلدة (ا َل ْو َجه) وتنت�ش ��ر
�ش ��رق ًا �إلى منطقة (ال ُع�ل َ�ا) ،ويدرك �أي�ض� � ًا �أن
ال�ص ��حابي الجلي ��ل �أُ ُّم ��ه من قبيل ��ة َب ِل � ّ�ي هذه،
كما ذكر ه ��ذا متقدمو العلماء ،كابن �س ��عد فـي
َّ
الط َب َقات وابن َح َجر فـي الإ�صابة وغيرهما .كما
يدرك �أنه ال �صلة لهذا ال�صحابي بذلك المو�ضع
الذي ذكره ياقوت.
ه ��ذه �أمثلة ي�س ��يرة طالم ��ا َج�أَ ْرتُ بال�ش ��كوى
من الكثير منها فـيما ن�ش ��رته فـ ��ي مجلة العرب
فـي �سل�سلة مقاالت معروفة( ،)10وغيري كثيرون
كالأ�س ��تاذ محم ��ود محمد �ش ��اكر ـ رحم ��ه اهلل ـ
فـي تعليقاته على الق�س ��م الذي ح َّق َقه من كتاب
(جمهرة ن�س ��ب قري�ش) وغيره ،وها هو الدكتور
عاي� ��ض الردادي فـي مقدمة ه ��ذا الكتاب الذي
�س� ��أتحدث عنه ُي ِْب � ِ�دي َت َذ ُّم َره وا�س ��تياءه( )11من
فعل �أولئك الذين ت�ص ��دوا لن�شر تاريخ المدينة،

العدد الثالث والع�رشون
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دون �أن يملكوا القدرة العلمية المنهجية ،ممن و�صف طريقتهم
ال�س ��يئة فـي الن�ش ��ر ،و�أورد مثا ًال لها ،وذكر �أولئك الذين اتجهوا
لكتابة تاريخها الحديث كتابة تنق�ص ��ها الدقة العلمية ،ب�س ��بب
ع ��دم ات�ص ��افهم من المعرف ��ة بما يمكنه ��م من الإلم ��ام التام
بجوان ��ب ذلك التاري ��خ م ��ن �سيا�س ��ية ،واجتماعي ��ة ،وثقافـية،
وح َّرفوا حي ًنا ،وا�س ��تنتجوا نتائج غير �ص ��حيحة
ف َت َحا َم ُلوا حي ًناَ ،
حي ًنا �آخر ،و َمثــَّل له�ؤالء بم�ؤلف م�شهور(.)12
وتنح�صر تلك الأمور باثنين:
1ـ جاه ��ل ُي ْق ِدم على ما ال يملك للقي ��ام به من الم�ؤهالت ما
ي�ستطيع به �أداءه على الوجه ال�صحيح.
2ـ ذي معرف ��ة ببع�ض الجوانب العلميةُ ،ي�س ��ند �إليه� ،أو َي َّتجه
نحوه ،من�س ��ا ًقا ان�س ��يا ًقا عاطفـ ًيا �أو ماد ًيا ،م ��ع جهله التام بما
يتطلب ذل ��ك العمل من جميع جوانبه ،ولم ُت ْب َت� � َل �أم ٌة من الأمم
�أو مجتم ٌع من المجتمعات بـِ َبل َّية �أ�س ��و�أَ و�أبل َغ �ض ��ر ًرا من �إ�س ��ناد
الأمور �إلى غير �أهلها.

«الجواهر الثمينة فـي محا�س���ن المدينة» :كنت �أ�شرت �إلى
وللدكت ��ور عائ�ض ن�ش ��اط فـي حقل الإع�ل�ام لعمله فـيه فترة
طويل ��ة ،وم ��ن �أبحاثه ودرا�س ��اته كت ��اب «كيف ي�ص ��ون المذيع ه ��ذا الكتاب فقلتُ عنه(( :)17هو كت ��اب �أدب ال كتاب تاريخ� ،إال
ل�س ��انه م ��ن الخط� ��أ؟!» تح ��ت الطبع ،كم ��ا قام بتحقي ��ق بع�ض �أنه يحوي فوائد َج َّمة فـي و�صف بع�ض الموا�ضع).
الر�سائل المهمة فـي التاريخ ،تتعلق بالمدينتين الكريمتين مكة
ولك ��ن المحقق الفا�ض ��ل الدكتور ق ��ال (( :)18وعندما قر�أت
ً
مخطوطا فـي مكتبة عارف حكمت وجدته كتا ًبا جام ًعا،
الم�شرفة وطيبة الطيبة ،عدا الأبحاث ال�شعرية كـ«�شعر الدعوة الكتاب
الإ�سالمية فـي الع�صر العبا�سي الثاني» و «التدين والمجون فـي �أ�ش ��مل من �أن يكون كتاب تاريخ ،و�أدب� ،إنه كتاب َج َم َع ف�ض ��ائل
�شعر �شوقي» و«ندوة الرفاعي» وغيرها.
ً
وتاريخا ،وحدي ًثا ،وجغرافـية،
المدينة :مكا ًنا ،وزما ًنا ،و�سكا ًنا،
وزراع ��ة ،وغي ��ر ذل ��ك) وك� � َّرر الق ��ول
فق ��ال(( :)19والواقع �أنه �أعم من �أن يكون
كت ��اب تاريخ �أو جغرافـي ��ة �أو �أدب ،بل هو
كل ذل ��ك و�أكث ��ر ،فهو كتاب فـي ف�ض ��ائل
المدين ��ة ،جم ��ع ف�ض ��ائلها فـ ��ي الحديث
والتاري ��خ والجغرافـي ��ة ،والزراع ��ة،
وال�س ��كان وال َف َلك ،وذكر محا�س ��ن �أهلها
فـي مختلف الأزمان).
وق ��د �أت ��ى ــ وفق ��ه اهلل ــ عل ��ى ما ذكر
من �أو�ص ��اف هذا الكتاب بالتف�صيل ،فـي
ن�شره ن�ش ًرا علم ًيا �أحياه به( ،)20وم ّكن من
اال�ستفادة منه بتقريب مباحثه.

م ��ن هن ��ا عندما عزم ��ت هذه الأي ��ام على ن�ش ��ر بقية كتاب
«جمهرة ن�س ��ب قري�ش» لل ُّز َب ْير بن َب َّكار ،الذي حقق الق�سم الأول
منه الأ�ستاذ محمود محمد �شاكر ،ر�أيت االكتفاء بمحاولة تقديم
�صورة �ص ��حيحة من المخطوطة ،مجردة من �أية �إ�ضافات ،وقد
رغب بع�ض الإخوة ممن �أثق بعلمهم ،و�س ��عة اطالعهم تحقيقه،
�إال �أنن ��ي �أدركت �أن الأف�ض ��ل محاولة تقديم �ص ��ورة مطابقة لما
بين يدي القارئ من �أ�صول الكتاب الباقية ،فالمهتمون بالكتاب
لن يعجزه ��م الرجوع �إلى الم�ص ��ادر التي ا�س ��تقى منها الزبير
كتابه ،والم�ص ��ادر التي َر َجعَتْ �إلى كتاب الزبير ،ومن الخير �أن
ُت َقدَّم تلك ال�ص ��ورة ـ� �ـ دون زيادة ــ ُم َح � َ
�اذ َر ًة �أن يقع فـيها ما قد
ي�شوهها من التحريف �أو الت�صحيف.
بارق���ة �أم���ل :وفـي هذي ��ن اليومين قدم لي الأ�س ��تاذ الدكتور
عاي�ض الردادي كتاب «الجواهر الثمينة فـي محا�س ��ن المدينة»
ت�أليف :محمد بن عبد اهلل الح�س ��يني الملقب ب( ِك ْب ِريت) ولعل
الدكت ��ور يريد �أن يتبعه بغيره ،فق ��د كتب فـي طرته ما يفهم �أنه
الأول من تواريخ المدينة.
ال�ص ْعداء عند ت�ص ��فحي لهذا الكتاب ،لما بدا
لقد َتـ َن َّف ْ�س ��تُ َّ
لي من �ص ��نيع المحقق ،ف�أدركت �أن جهده الذي بذل فـي �س ��بيل
تحقيقه نحو ع�ش ��ر �س ��نوات( )13لم يذهب �س ��دى ،بل �أثمر ثمرة
نافعة.
ثم بعد ذلك تتبعتُ بع�ض مباحث الكتاب ،بعد قراءة مقدمة
المحق ��ق ،فازداد اطمئناني ،بحيث ا�ستب�ش ��رتُ ب�أن بين �أبنائنا
من ُي�ؤمل فـيه الخير كله ،بالن�سبة للحفاظ على ثقافتناً ،
حفاظا
منبع ًثا عن رغبة �ص ��ادقة ،ونية �ص ��الحة ،و�أمانة تامة ،مع البعد
عن الت�أثر ب�أية رغبة �أو عاطفة.
ه ��ذا م ��ا �أدركته م ��ن خالل ما ات�ض ��ح لي من عم ��ل الدكتور
عائ�ض.
وتل ��ك �ص ��فات ب ��ارزة تجل ��ت م ��ن خ�ل�ال معرفت ��ي القوية،
و�ص ��لتي الطويلة به ،بع ��د مطالعتي لكتابه ال ��ذي �أراه فردًا فـي
مو�ضوعه ،وهو كتاب «ال�شعر الحجازي فـي القرن الحادي ع�شر
الهجري» الذي ن�ش ��ر فـي مجلدين �ص ��فحاتهما (� )1038س ��نة
1404هـ(1984م) وهي الدرا�س ��ة الوا�س ��عة التي نال بها درجة
الدكت ��وراه م ��ع مرتبة ال�ش ��رف الأولى ،م ��ن كلية اللغ ��ة العربية
بجامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية �سنة 1403هـ.

ي�ض ��اف �إلى هذا �أنه ُي ْن َمى �إل ��ى هذه البلدة الطيبة التي �ألف
ال�سيد ِك ْب ِريت كتابه فـي �إبراز محا�سنها؛ فهو من َفرع ال َّردَادَّة،
الح َوا ِزم من بني �س ��الم من قبيلة َح ْرب ،هذه
وه� ��ؤالء َب ْطن من َ
القبيل ��ة التي انت�ش ��رت فروعها فـيما بي ��ن الحرمين منذ القرن
الثالث الهجري( ،)14وا�س ��توطن بع�ضهم طيبة وما حولها ،وكان
له ��ذه القبيلة �أثر ق ��وي فـي ا�س ��تقرار الحكم فـيه ��ا منذ القرن
الخام� ��س الهجري �إلى هذا العهد ،ومن هذه القبيلة (ال َّردَادَّة)
التي ال تزال م�ستقرة بقربها فـي جهتها الغربية فـيما كان ُيعرف
قدي ًما با�سم َج َبل الأَ ْ�ش َعر ،و ُيدعى الآن ال ِف ْق َرة من جبال ال َق َب ِل َّية
الم ْ�س� � َور بن �إبراهيم
فـي جانبه ال�ش ��رقي َف َرع ال َّردَادَّة وهو َف َرع ِ
ابن عبد الرحمن بن عوف ال ُّزهْ ِري ،وفـيه َم ْع ِدن قديم م�شهور،
َ ()15
الج ْوهَ َرت ْين.
تحدثت عنه فـي تعليقي على كتاب َ
و ِق َد ُم ُ�س� � ْكنى ف ��روع قبيلة َح� � ْرب فـي المدينة و�ض ��واحيها،
وفـيم ��ا بينها وبين مك ��ة ،مما هي� ��أ لتلك الف ��روع الإلمام بكثير
من الجوان ��ب التاريخية ،كتحديد الموا�ض ��ع وغيرها مما تب َّينَ
ل ��ي �أثن ��اء قيامي قب ��ل �أكثر من ثالثي ��ن عام� � ًا بمحاولة تحديد
الموا�ضع الواقعة فـي (طريق الهجرة)(.)16

والدكت ��ور عاي�ض � -أمتعه اهلل بال�ص ��حة والقوة وال�س ��داد-
ال ي ��زال فـ ��ي مقتبل العم ��ر ،فقد ُولد �س ��نة 1369ه� �ـ ولديه من
الرغبة ،و�ش ��دة التطلع ،والعناية بتاريخ طيب ��ة الطيبة ما ي�ؤمل
ويرج ��ى �أن يك ��ون ذا �أثر نافع فـ ��ي �إبراز جوانب من ��ه فـي خير
�صورة.

وتحدث الدكت ��ور عائ�ض فـي المقدمة
ال�ض ��افـية الت ��ي ا�س ��تغرقت �أربع ع�ش ��رة
�ص ��فحة بع ��د المئ ��ة� ،أن ��ه ازداد �إعجا ًبا
ب ِك ْب ِريت ،وبكتاب ��ه بعد قراءة مخطوطته؛
فاتجه لن�ش ��ره بجم ��ع ما ا�س ��تطاع جمعه
م ��ن مخطوطات ��ه ،واخت ��ار منها ن�س � ً�خا
للتحقي ��ق ،و�أخرى للم�س ��اعدة ،وذكر �أنه
عن ��د ب ��دء التحقيق وج ��د الكت ��اب غير ما
توق ��ع ،فقراءته الأولى كانت قراءة ا�س ��تمتاع� ،أما
الثانية ف�أح�س من خاللها �ص ��عوبة تحقيقه� ،إال �أنه �أكره نف�س ��ه
على ما َ�ص� � ُعب �أمامها ،وا�س ��تعان باهلل وا�س ��تمر بالتحقيق ح ًبا
للمدينة وف�ض ��ائلها ،وخدمة للعلم ،ثم ذكر ما عاناه خالل ذلك
فـ ��ي التنق ��ل بين المكتبات وبي ��ن الكتب ،وبين االت�ص ��ال بذوي
االخت�صا�ص لال�س ��تفادة منهم ،و�أ�شار �إلى ما القاه من �صعوبة
�أثناء التحقيق ،وخا�ص ��ة حينما ينقل الم�ؤل ��ف من بع�ض الكتب
التي يفوته عند النقل تحديد الكتاب� ،أو ِذ ْكر ا�سم الم�ؤلف ،ولم
ُي َ�س ِّم كتابه ،وقد ينقل مرة بالن�ص و�أخرى بغيره.
ول ��م َت ُفتْه الإ�ش ��ارة �إل ��ى �أن لل�س ��يد ِك ْب ِريت ف�ض�ل ً�ا عليه فـي
�وعا ،المتنوعة بين
رجوعه لهذه الكتب الكثيرة المختلفة مو�ض � ً
مطب ��وع ومخطوط ،وبين �ص ��غير وكبير� ،إذ َن َه� � َل من معارف ما
فـي تلك الم�صادر ،ثم عمد بعد تدقيق الن�ص من المخطوطات
ن�ص ��ا �أو معنى
والم�ص ��ادر بتتبع الأحاديث التي �أوردها ِك ْب ِريت ً
فخ َّرجها ،و�ض ��بط الآي ��ات القر�آنية والكلمات الت ��ي تحتاج �إلى
�ض ��بط مع �ش ��رح غريبها ،وع َّرف بالأماكن ً
رابطا بين التعريف
القديم والحديث.
َ
وخ� � َّرج م ��ا ا�س ��تطاع تخريجه وما ع ��رف قائله من ال�ش ��عر،
وق ��د حملته الأمانة العلمية على �إيراد ن� ��ص الم�ؤلف دون تغيير
�أو حذف ،وعلق على ما يحتاج �إلى تعليق ،مما ال يمكن ال�سكوت
عن ��ه ،وال يجوز �أن يكون مان ًعا من ن�ش ��ر الكت ��اب ،وفـي ر�أيه �أن
ه ��ذه التعليقات ق ��د َن َّبهت �إلى ما ُي�ؤخذ عل ��ى الكتاب وهو قليل،
�إلى جانب فوائده الجمة(.)21

5
بذل ال ُو�سع فـي هذا
وو�ض ��ع للكت ��اب فهار� ��س عامة بعد كتابة درا�س ��ة ع ��ن التعريف ه ��ذا الع�ص ��ر عا�ش ال�س ��يد ِك ْب ِريت ،كم ��ا عا�ش غيره م ��ن كثير من ون�ش ��ره برغبة �صادقة ،ونية �ص ��الحة ،وهو َب ْع َد ِ
بالكتاب وبمنهجه فـي الن�ش ��ر ،ثم �أ�ش ��ار �إلى قيام �أحدهم بن�ش ��ره ،م�ش ��اهير العلماء مت�أثرين بتلك الأفكار المتوارث ��ة التي ُتع ّد غريبة ال�سبيل ال ُيالم على ما قد يق ُع فـي عمله من تق�صير غير مق�صود.
منب ًه ��ا �إل ��ى ما َو َق َع فـي عمل ��ه من �أخطاء ،ورغب م ��ن محبي العلم على الإ�سالم ،مما بدا ُ
بع�ض �آثاره فـي م�ؤلفاتهم.
وال تفوتُ الإ�ش ��ارة �إلى �أن كتاب «الجواهر الثمينة فـي محا�س ��ن
�إمداده بما لهم من مالحظات ،وخا�صة فـي الأمور التي ذكر �أنه لم 5ـ ووقوع بع�ض الم�آخذ فـي م�ؤلفات �أي عالم فـي �أي ع�ص ��ر كان المدين ��ة» م ��ع ما ب � َ
ُ
المحقق الفا�ض ��ل م ��ن �إبرازه بخير �ص ��ورة
�ذل
يهتد �إليها ،مع َب ْذله الو�سع و�إبدائه ال�شكر لكل من �أر�شده �إلى �شيء
ِ
الخا�ص ��ة ،ففـيه م ��ن التعبيرات
ينبغ ��ي �أال تكون حائلاً ومان ًعا من االنتف ��اع بعلمه ،بل يجب �أن يقبل ا�س ��تطاع �إب ��رازه بها هو م ��ن ُك ُتب َّ
مما ُيكمل عمله.
منه ما كان �ص � ً
�حيحا ،متف ًقا مع قواعد ال�ش ��رع الحنيف ،و ُيتغا�ضى والأف ��كار والآراء ما ال يتالءم مع ما بل َغتْه و�س ��ائ ُل المعرفة فـي هذا
ثم تحدث عن الم�ؤلف حدي ًثا وا�س ًعا ،فا�ستقى ترجمته من �أ�شهر عما عدا ذلك ،ومما ي�ؤثر للخليفة الرا�شد عمر بن الخطاب ـ ر�ضي الع�ص ��ر ،وما ال يتفق دائ ًما مع الم�أثور الثابت عن ال�سلف ال�صالح،
أبريلو«فوائد
1434هـ ا-لأث ��ر»
اآلخرةـ«خال�ص ��ة
للتراجم ك
الكتب المخ�ص�ص ��ة
2013م
جمادى
االرتحال اهلل عن ��ه ـ قول ��ه( :ال ت ��د ْع كلمة لأخي ��ك لها مئة محمل من ال�ش ��ر ،مما انجرف ُم�ؤَ ِّل ُفه ـ َ�ش ِم َله اهلل بوا�سع عفوه وغفرانه ـ بت�أثير عاطفـي
وال�س ��فر» و«�س�ل�افة الع�ص ��ر» و«تحفة المحبين» ،بحيث لم يدع فـي ومحمل واحد من الخير �إال حملتها عليه) ـ �أو كما قال ـ وما �أجد َرنا ق ��ويّ من ُح ّب هذه البلدة الطيبة التي َ�ش� � ُر َفتْ با�س ��تيطان �أ�ش ��رف
ُ
هذه الكتب مما يتعلق بحياة الم�ؤلف ما له �أثر �أو �صلة قوية به.
�أن ن�س ��ير على ه ��ذا النهج حيال ما �أثر عن علمائن ��ا ،ف�إننا لو �أردنا الخلق ـ عليه �أف�ض ��ل ال�صالة و�أزكى الت�سليم ـ َح ًّيا ومي ًتا ،مع النخبة
َ
وتع َّر� ��ض فـي هذه الدرا�س ��ة �إلى مذهبه ،فو�ص ��فه :ب�أنه من �أهل
التنقيب عما ي�ؤخذ عليهم لم ي�س ��لم لنا �أح ٌد منهم؛ لأنهم ب�شر غير الطيبة من �أ�صحابه ف َمنْ بعدهم من �صفوة هذا الأمة ،مما َن َّبه عليه
ال�س ��نة والجماعة ،و�أنه دخل فـي الت�ص ��وف ،وعكف �آخر عمره على مع�صومين.
الدكتور عاي�ض ،و�أو�ض ��ح حياله النهج القوي ��م الم�أثور عن محققي
قراءة كتب ابن عربي.
6ـ لي� ��س فـي م�س ��تطاع �أي باحث فـي �س ��يرة �أي عالم من العلماء العلماء ،ولم ي� ُأل َج ْهدًا فـي هذا العمل البارز بين يدي القارئ.
ولعل نظرة الدكتور عاي�ض �إلى ُم�ؤ َّلف ال�سيد ِك ْب ِريت فـي محا�سن معرف� � َة خاتم� � ِة �أمره ،فق ��د يكون ا�س ��تدرك ما وقع من ��ه ،واعترف
وما �أح ��وج الأمة لإبراز النافع المفـيد من تراثها ،وال �س ��يما ما
طيب ��ة الطيبة طغ ��ت على التعمق فـيما ذكر مترجم ��و ُم�ؤَ ِّلفه من �أنه بخطئه ،وتاب عما َ
حدث منه ،مما يراه خط�أ ،و�أعمال المرء تتوقف
له �ص ��لة قوية بحياة �سيدنا محمد �ص ��لى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم،
دخل الت�ص ��وف ،واعتزل النا�س ،وعكف �آخر عمره على قراءة كتب على خواتيمها.
و�س ��يرته العطرة ،ودار هجرته الكريمة ،مما له �أعمق الأثر بحياتنا
ابن عرب ��ي كالفتوح ��ات المكية والف�ص ��و�ص ،و�أنه �أل ��ف فـي وحدة 7ـ لقد َ
ُ
الحظ
المحقق الكريم هذا الأمر بالن�س ��بة لما َم َّر به فـي الروحية التي قام عليها كيان هذه الأمة فـي �أزهى ع�صورها.
الوجود� ،إلى �أمور �أخرى.
فوجهَه خير توجيه ،و َن َّبه على ما فـيه ،وتغا�ضى
كتب ال�سيد ِك ْب ِريتَّ ،
واهلل الموفق.
وهنا وقفة ق�صيرة ،فقد ت�ضيق �صدور بع�ض الباحثين من موقف عن َن ْيل ُم�ؤَ ِّلفه ،فقد القى ربه الذي و�سعت رحمته كل �شيء.
لقــــ ��د �أوفــــ ��ى الدكت ��ور عاي� ��ض الحديـ ��ث عــــــ ��ن م�ؤ ِّل ��ف هذا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدكتور عاي�ض حيال ما ذكر مترجمو ال�سيد ِك ْب ِريت مما �أُخذ عليه،
ُ
وهو ال يتفق مع َو ْ�صفه ب�أنه من �أهل ال�سنة والجماعة ،ولكنني ال �أرى الكتاب،فتح ��دث ع ��ن م�ؤلفاته ،وذك ��ر المطبوع منه ��ا والمخطوط الهوام�ش:
فـي موقف المحقق الفا�ضل ما ي�ؤخذ عليه لأمور َع ِديدة:
والمعروف ،وتو�س ��ع فـي الحديث عن رحلته ،و�أورد نماذج من �شعره
( )1ن�ش ��ر فـي جريدة الريا�ض فـي  15رجب 1419هـ 4 ،نوفمبر 1998م،
1ــ لم يقع للدكتور عاي�ض وال لغيره من الباحثين من �آثار ال�سيد الذي در�س ��ه �ضمن من در�س �ش ��عره ،م�شي ًرا �إلى �أنه يدور فـي �أكثره الع ��دد (� )11090ص ،18وفـي  18رجب 1419ه� �ـ 7 ،نوفمبر 1998م ،العدد
(� )11093ص.18
أ�سا�س ��ا لما ُن�س ��ب �إليه ،مم ��ا ال يتفق مع حول المدينة وحبه لها ،و�شوقه �إليها ،وو�صف بع�ض الأماكن ،و َمدْح
ِك ْب ِري ��ت ما يمكن اعتماده � ً
( )2المجلد  27من �ص� 40إلى �ص.51
عقيدة �أهل ال�سنة والجماعة.
وقليل م ��ن الغزل والفخر،
بع�ض العلم ��اء ،والحكمة ،والإخوانياتٍ ،
( )3مجلة العرب �س� 21ص 298ــ .303
2ــ بع�ض َمنْ َن َ�س � َ�ب �إلى ال�س ��يد ِك ْب ِريت �ش ��ي ًئا ُي�ؤاخذ عليهُ ،عرف �أما المديح والهجاء ،فلم َي ْعرف له �شع ًرا فـيها.
( )4الجزء الأول �ص.1
عنه من التح ُّيز وعدم الإن�صاف ما يحمل على عدم االطمئنان �إلى
تو�س� � َع فـي الحديث عن مو�ض ��وع الكتاب ،فتحدث
ث ��م بعد ذلك َّ
(� )5ص.103
قوله.
عن الكتب الم�ؤلفة فـي ف�ض ��ائل المدينة وعن �ص ��حة ن�س ��بة الكتاب
(� )6ص.300
3ـ من المعروف ـ فـي كل زمان ومكان ـ �أن من ُو ِه َب من �ص ��فات ال ُمح َّقق لم�ؤلفه ،وعن منهجه و�شخ�صيته.
(� )7ص.300
التف ��وق عل ��ى �أقرانه ما َب َّر َز ب ��ه عليهم فـي �أي جان ��ب من الجوانب ومما تناول بالحديث مجتمع المدينة زمن الم�ؤلف ،حيث ف�ص ��ل
( )8ج�1ص.448
المحمودة� ،س ��يكون له من الح�ساد من ي�سعى النتقا�صه ب�أية و�سيلة هذا المو�ض ��وع المهم( )23فـي نحو ع�شر �ص ��فحات ،وعاد ليــتــحدث
(� )9س� 12ص 853و �س�13ص.575
()22
ا�س ��تطاع ،وم ��ن هنا ق ��ال الأ�س ��تاذ الزركلي فـي «الأع�ل�ام» عن عـــ ��ن الكت ��اب متـــرجـــ ًما قا�ض ��ي ِم ْ�ص� �ـــر الذي �أهـــ ��داه لخزانته،
( )10بعن ��وان الدكاترة والعبث بالت ��راث فـي مجلة العرب �س� 16ص321
ال ُم َت ْر َجم ( :و َو َ�ص� � َمه ُ
بع�ض معا�صريه بالإلحاد ،على عادتهم فـيمن ووا�ص� � ًفا الن�س ��خ التي اعتمدها فـي التحقيق ،ثم ذكر المنهج الذي
وما بعدها.
خالف �أ�ساليبهم فـي البحث).
�س ��ار عليه فـي تحقيقه و ُم َل َّخ ُ�صه بعد توثيق الن�ص ا�ستيفا ُء ال�ضبط
( )11المقدمة (.)84/82
�رحا ،والتعريف بما ينبغي التعريف به
4ـ م ��ن المع ��روف �أن الع�ص ��ر الذي عا� ��ش فـيه ال�س ��يد ِك ْب ِريت ،لما يجب �ض ��بطه �شكلاً و�ش � ً
( )12ينظ ��ر :المجلة العربية (التاريخ ال�ش ��امل للمدين ��ة المنورة العدد
وه ��و الق ��رن الحادي ع�ش ��ر الهجري ع�ص ��ر جمود فك ��ري عا ّم فـي من الأعالم والموا�ض ��ع ،ومحاولة ن�سبة ال�شعر لقائله ،ثم التعليقات  210تاريخ رجب 1415هـ وما بعده.
جميع الأقطار الإ�س�ل�امية� ،إ ْذ فـي هذا الع�ص ��ر كانت ت�س ��يطر على على ما هو بحاجة �إلى التعليق ،وو�ض ��ع فهار�س عامة �ش ��املةَ ،و َو َقع
( )13المقدمة �ص.3
تلك البالد (الدولة العثمانية) وهي و�إن كان لها الف�ض ��ل فـي ن�ش ��ر عم ُله ــ وفقه اهلل ــ فـي جز�أين بلغتْ �صفحا ُتهما (� )815صفحة.
( )14ينظر :الإكليل ج�1ص 298الطبعة الأولى �سنة 1383هـ.
الدين الإ�س�ل�امي فـي �أقطار العالم بما قامت به من جهاد فـي تلك ال �أك ��ون مبال ًغا �إذ �أبديتُ �س ��روري وا�ستب�ش ��اري بعم ��ل الدكتور
(� )15ص.415/400
ال�س ��بيل� ،إال �أن كثي ًرا م ��ن قادتها ،وعلمائها كان ��وا يجهلون حقائق عاي�ض حيال هذا الكتاب فـي عهد َق َّل من يت�صدى لمثل هذا العمل،
( )16مجلة العرب ال�سنة الأولى �ص.1007/854/692/588/481
الدين الإ�سالمي ،ويرونه ُممثــَّ ًال فـيما َع َر ُفوه و�أَ ِل ُفوه ،مما ُي َع ّد بعيدًا فـيقدمه ب�ص ��ورة مقبولة ،وال �أقول ُم ْر�ض ��ية ،كما فع� � َ
ُّ
هذا
ق
محق
ل
( )17مقدمة كتاب المغانم المطابة.
كل البع ��د عنه ��ا من �أعم ��ال المنت�س ��بين �إلى العلم من المت�ص ��وفة الكتاب الذي بين يدي.
( )18الجواهر الثمينة فـي محا�سن المدينة ،ج�1ص.2
والزه ��اد و�أ�ص ��حاب ُّ
الط ُرق ،ومن هن ��ا كان اتجاه كثي ��ر من �أولئك
بها
يقوم
التي
أعمال
ل
ا
�ن
�
م
عمل
أي
�
ـي
ف
�ان
�
س
إن�
ل
ا
أن
�
أدرك
�
إنني
�
( )19المقدمة ج� 1ص.33
القادة والعلماء فـي تلك الدولة �إلى العناية بتلك المظاهر الم�ألوفة
أن
ل
�حها؛
�
ض
أو�
�
و
�ورة
�
ص
�
أكمل
�
على
�رزه
�
ب
ي
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�
�تطاعته
�
س
ا�
ـي
ف
�س
�
�
لي
( )20الن�ش ��ر العلمي ال�ص ��حيح يعد �إحياء للكتاب� ،إ ْذ الن�ش ��ر من معانيه
المعروفة عن المت�ص ��وفة و�أ�ص ��حاب الطرق ،ومنا�ص ��رتهم بت�شييد
ال َّزواي ��ا وال َّت َكاي ��ا ،و َز ْخرفة الم�س ��اجد ،وبناء القب ��اب فوق القبور ،الكم ��ال هلل وحده ،والع�ص ��مة ع ��ن الخط�أ لأنبيائ ��ه( ،وكل بني �آدم الحياة ،كما فـي كتب اللغة.
َ
َ َ
ِ
َ
َّ
خطاء).
( )21المقدمة ج� 1ص.5
والقيام على َ�س َد َنتها ومالزميها بما ي�صرفهم عن االتجاه للأعمال
( )22ج� 6ص ،241طبعة دار العلم للماليين �سنة 1404هـ 1984م.
النافعة التي حث الدين الإ�س�ل�امي على الأخذ بها ،بل جعلهم عالة وما هذه �س ��وى كلمة منبعث ��ة عن قوة الأمل ،و�ش ��دة التطلع لكي
على غيرهم ،مما �س� � َّب َب انت�ش ��ار الوَهْ ن وال�ض ��عف بين الم�سلمين ،يتول ��ى الإ�ش � َ
( )23من �ص� 42إلى �ص.51
�راف على تراث الأمة م ��ن �أبنائهاَ ،م ��نْ نهل من فنون
و َن ْب ِذ كل و�س ��ائل القوة واالتج ��اه �إلى اهلل بالأعمال ال�ص ��الحة ،فـي العلم و�ض ��روب المعرفة ما ُيم ِّكنه من القيام بما يت�ص� �دَّى لتحقيقه
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العدد الثالث والع�رشون

6
الردادي في مجمع الخالدين

ليته تقاعد ُم ّ
بك ًرا !
()1

د .حممد بن عبدالرحمن الرب ِّيع

انتخ ��ب الدكت ��ور عائ� ��ض
ال ��ردادي ع�ض� � ًوا مرا�س�ًل�ااً في
مجمع اللغ ��ة العربية بالقاهرة
(مجم ��ع الخالدي ��ن) بتاري ��خ
1435/1/22ه� �ـ المــــوافــــ ��ق
 25نوفمب ��ر 2013م ,وح�ض ��ر
للم ��رة الأول ��ى الم�ؤتم ��ر العام
للمجم ��ع ف ��ي دورت ��ه الثمانين
عام 2014م ,والتزم بالح�ضور
�س ��نويـــًا لـــ ��دورات المجم ��ع،
و�س ��عدت ب�ص ��حبته منذ ذلك
التاري ��خ ،ن�س ��افر للقاه ��رة م ًعا
ون�سكن م ًعا ونعود كذلك.

ومعرفت ��ي بالدكت ��ور ال ��ردادي
قديم ��ة منذ �أزمان الدرا�س ��ة الجامعية في كلية اللغة العربية ،و�إن كنت �أ�س ��بقه ب�س ��نوات،
ث ��م توثقت ُع َرا ال�ص ��داقة من خالل �إذاعة الريا�ض ،حيث كن ��ت متعاو ًنا معها ،ثم جمعتنا
الم�ؤتمرات والندوات والمحا�ضرات والأندية الأدبية داخل المملكة وخارجها.
()2
ي�ش ��ارك الدكت ��ور ال ��ردادي في جل�س ��ات المجم ��ع بهمة ون�ش ��اط� ،س ��وا ًء �أكان ذلك في
الجل�س ��ات المغلقة المخ�ص�ص ��ة لمناق�شة و�إقرار م�ص ��طلحات العلوم والآداب ،وللنظر في
�أج ��زاء م ��ن المعجم الكبير ،وم ��ا تقدمه لجان المجمع ،وبخا�ص ��ة لجنة الأ�س ��اليب ولجنة
الأ�صول ،وللزميل الردادي مداخالت وتعليقات نافعة.
�أما جل�س ��ات ما بعد الظهر ،فهي جل�س ��ات عامة تلقى فيها بحوث ومحا�ض ��رات تت�ص ��ل
بالمو�ض ��وع الع ��ام ل ��كل دورة م ��ن دورات المجم ��ع ،ولل ��ردادي مداخالت وتعليق ��ات نالت
ا�ستح�سان الجميع.
()3
وق ��د قدم الدكتور الردادي ثالثة �أبحاث مهمة في دورات المجمع؛ ففي الدورة الحادية
والثماني ��ن ع ��ام 2015م قدم بح ًثا بعن ��وان« :المعجم اللغ ��وي التاريخي لمنطق ��ة المدينة
المنورة في العهدين المملوكي والتركي».
وف ��ي الدورة الثاني ��ة والثمانين عام 2016م قدم بح ًثا بعنوان« :واق ��ع الهوية اللغوية في
المجتمعات العربية بعد �أحداث الحادي ع�شر من �سبتمبر عام 2001م».
وف ��ي الدورة الرابعة والثمانين عام 2016م قدم بح ًثا بعنوان« :ت�أثير الثورة الرقمية في
ال�صناعة المعجمية».
()4
في �سفراتنا للمجمع كنا ننتهز الفر�صة لال�شتراك في بع�ض الملتقيات والندوات داخل
القاهرة وخارجها؛ فقد �س ��افرت مع الدكتور الردادي عام 2014م �إلى �أ�س ��وان لال�شتراك
في مهرجان العقاد الذي نظمته هيئة الثقافة ب�أ�سوان ،وفي عام 2017م �سافرنا مرة ثانية
لال�شتراك في مهرجان العقاد الذي نظمته جامعة �أ�سوان.
وف ��ي هذا العام �ش ��اركنا في الندوة الت ��ي نظمها معهد المخطوط ��ات العربية بالقاهرة
احتف ��ا ًء ب�ص ��دور كتاب (على خط ��ى المتنبي) للأ�س ��تاذ الدكتور عبدالعزي ��ز المانع ،هذا
بالإ�ضافة �إلى زيارة مكتبة الإ�سكندرية ومقابلة عدد كبير من �أدباء م�صر ومفكريها.
أ�سبوعا حافلاً بالن�شاط العلمي كل عام ،وال نقت�صر على اال�شتراك في
لقد كنا نق�ض ��ي � ً
�أعمال المجمع.
ف ��ي �ص ��حبة �أخي الدكتور ال ��ردادي تعرفت على عالم جليل �ص ��احب خل ��ق رفيع ،فكان
حري�صا على �أن ن�ستفيد من كل �ساعة نق�ضيها م ًعا في النقا�ش والحوار الهادف البناء ،فله
ً
مني ال�شكر الجزيل على ح�سن ال�صحبة ودماثة الخلق.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

يج ُمل بم ��ن ينتم ��ي للوظيف ��ة؛
حكوم ّية ه ��ي �أم �أهل ّي ��ة� ،أن يك ��ون
م�ستعدًّا� -إذا قارب التح ّلل من �سنوات
خدمت ��ه -لعم ��ل ثقاف ��ي �أو اجتماع ��ي
�أو تجاري رائق ،ي�شغل به فراغه ،ف ُينتج
في وقته ما يفيد ،وي�ض ��يف �إلى �س ��ج ّل
�إنجازاته م ��ا ينف ��ع مجتمع ��ه ،ويحفظ
ب ��ه مكانت ��ه بي ��ن �أقران ��ه ،ويخ ّفف فيه
عن �أ�س ��رته كثرة ّ
تدخالته في �ش�ؤونها
ال�شخ�ص ّية اليوم ّية.
د .عبدالرحمن الشبيلي
ُيقال هذا الو�ص ��ف ّ
بحق عدد ممن
ثاب ��ر عل ��ى ممار�س ��ة العمل الثقافي والتط ّوعي وغيرهما بع ��د التقاعد ،فيبدو م�ش � اً
�غول كل
االن�ش ��غال بما قد يزيد على و�ضعه ال�س ��ابق ،حتى ما يعود غيره يعرف �إن كان هو على ر�أ�س
العم ��ل �أم انتهى منه ،و�أمامنا في المجتمع كثير من �أمثلة ه�ؤالء ،ومنهم عديدون معروفون
بيننا من من�سوبي مركز حمد الجا�سر الثقافي.
�أبو ح�سن الرداديّ  ،هو واحد من �أكثر المعن ّيين بالمقال ،فان�صرافه في العقود المت� ّأخرة
�إلى البحوث التاريخ ّية واللغو ّية ،وبخا�ص� � ٍة ما يتع ّلق بتراث حا�ض ��رة المدينة المن ّورة ،جاء
ب�شكل وا�ضح بعد �أن تف ّرغ لها من �أعماله الإعالم ّية التي اكت�سب منها خبرته الأ�سا�س ،وبعد
�أن م ّر لب�ض ��ع �س ��نوات بمجل�س ال�ش ��ورى ،و�ألقى من خالله نظرة (بانورام ّي ��ة) على الدولة
و�أن�شطتها كافة.
جم -يمتاز بخ�صلتين �أ�سا�س ّيتين
وهو  -بالإ�ضافة �إلى ما يتح ّلى به من خلق كريم و�أدب ّ
لمن هو في و�ضعه البحثي والعلمي؛
�أولهما :الجد ّية المتناهية ،التي ال تترك في �س ��اعات يومه اً
مجال للت�سلية و�إ�ضاعة الوقت
فيما ال يفيد ،فتراه ي�س ��تثمر �س ��اعات يومه د ّقها وج ّلهاّ ،
وينظم برنامجه بما يجعله ي�ستغ ّله
ب�شكل ج ّيد.
وثانيهما� :أنه ال ي�صانع وال يجامل في قول ر�أيه بمو�ضوع ّية ،من دون جرح �أو �إيذاء� ،أخ ًذا
في االعتبار كونه ال يت�ص ��ادم في معار�ض ��ته لما يطرحه من ر�أي ،وف ��ي تبرير ما يبديه من
حجة.
ّ
متم�س ��كين بالبقاء ف ��ي المدينة المن ّورة من
قليلون هم مع -الأ�س ��ف -الذين ما يزالون ّ
الباحثي ��ن ،بعد �أن نزح �أكثرهم منها ب�س ��بب تعدّد الفر�ص المعي�ش� � ّية ف ��ي جامعات الوطن
وم�ؤ�س�س ��اته الأخرى� ،أم ��ا د.عائ�ض فبالرغم من �أنه �أم�ض ��ى خارج المدينة المن ّورة معظم
أ�سبوعا عن طيبة الط ّيبة،
�سنوات �شبابه ،وهو ما يزال �شا ًّبا بف�ضل اهلل عليه�ِ ،إ َاّل �أنه ال يغيب � ً
و�س ��وا ًء كان حا�ض ًرا فيها �أو غائ ًبا عنها ،فالمدينة العامرة بالإيمان تعمر وجدانه وتفكيره،
حتى �ص ��ار مرج ًعا للباحثي ��ن على عجل -مثلي -لتلبية �أية معلوم ��ة تخ�ص تراثها وتاريخها
وجغراف ّيتها.
مكتف ًي ��ا بهذه الخواطر ،عن تف�ص ��يل �س ��يرته و�إنتاج ��ه العلمي ،مما �س ��تتطرق �إليه هذه
الج�سور ،بارك اهلل له في وقته وجهده وعلمه ،وفي �أ�سرته و�أهل بيته الكرام.

7
الردادي ودراسة حضارية واجتماعية تتوسل باألنساب
ت�ص� �ـــدر فــ ��ي
الوق ��ت الــــراه ��ن
كت ��ب كثي ��رة ع ��ن
القبائ ��ل والعوائ ��ل
والأن�ساب ،ويت�سابق
الم�ؤلف ��ون في �أكثر
جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م
البـ�ل�اد الـعـربيــــ ��ة
في مج ��ال الت�أليف
أ .د .مرزوق بن تنباك والت�صنيـــف ،وال �سيما
ف ��ي دول الخلي ��ج؛ حيث
ن�ش ��ط كثير من النا�س و�شجعوا الكتاب والم�ؤلفين
على الت�أليف والن�شر ،حتى �أ�صبحت �شجرة العائلة
�إحدى (المو�ضات) الرائجة في بع�ض البيوت ،وال
ي ��كاد يتوقف العم ��ل في هذا المو�ض ��وع في جميع
مناطق المملكة.
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واهتمام النا�س بالأن�ساب قديم ،بل لعل الكالم
فيه ��ا يعد ج ��ز ًءا مه ًّم ��ا ف ��ي تاريخنا الإ�س�ل�امي
وثقافتن ��ا العربي ��ة ،حي ��ث و�ض ��ع �أمي ��ر الم�ؤمنين
عم ��ر ابن الخطاب ر�ض ��ي اهلل عن ��ه الديوان على
�أ�س ��ا�س الأن�س ��اب .وع ��ودة النا� ��س �إل ��ى الت�أليف
واالهتمام ب ��ه �أمران مهمان للغاي ��ة ،مع العلم �أن
الدرا�س ��ات (الأنثروبولوجي ��ة) ب ��د�أت م ��ع بداية
الإن�س ��ان على وجه الأر� ��ض ،واعتمدت المالحظة
واال�س ��تقراء للح ��راك الب�ش ��ري ،وف�س ��رت كثي ًرا
م ��ن �أ�س ��بابه و�أغرا�ض ��ه ودوافعه ،وقد �أ�ص ��بحت
الدرا�س ��ات االجتماعية في هذا الع�ص ��ر من �أكثر
العلوم انت�ش ��ا ًرا ف ��ي العالم كله ،وبن ��ي على نتائج
تلك الدرا�س ��ات نظريات ومع ��ارف وعلوم تتجاوز
الجان ��ب االجتماع ��ي ال�ص ��رف �إل ��ى الأغرا� ��ض
الأخ ��رى ال�سيا�س ��ية واالقت�ص ��ادية والمعرفي ��ة
وغيرها م ��ن الن�ش ��اطات الب�ش ��رية ،وقلم ��ا تخلو
جامعة في العالم المعا�ص ��ر من ق�س ��م للدرا�سات
في عل ��وم االجتماعي والعمران الب�ش ��ري القديم
والحديث.

الي ��وم ،ووكي ��ل وزارة الثقاف ��ة والإعالم �س ��اب ًقا،
وغيرها من المواقع والم�س�ؤوليات التي لها عالقة
خا�صة بالثقافة العامة للنا�س ،وهو كاتب معروف
وم�ؤلف لعدد من الم�ؤلفات الأدبية واللغوية ،ولكن
�وعا مختل ًفا ،و�إن
كتابه الذي بين يدي حمل مو�ض � ً
تو�ش ��ح بالقبيل ��ة والأن�س ��اب ،تحت عن ��وان طويل
�أخت�صره بم�ض ��مون الكتاب ولي�س عنوانه (تاريخ
اجتماعي من خالل قبيلة).
تناول ��ت الدرا�س ��ة
قبيل ��ة م ��ن قبائ ��ل
حرب ،وتمي ��زت عن
غيره ��ا ب�أن تو�س ��لت
بالحديث عن القبيلة
ودياره ��ا و�أن�س ��ابها
�إلى الدرا�س ��ة العلمية
الر�ص ��ينـــــة ع ��ن
الحي ��اة االجتماعي ��ة
والتاريخي ��ة والثقافي ��ة و�أنواعه ��ا ،ومختل ��ف
مو�ض ��وعاتها ،وهو م ��ا فات على �أكثر الدرا�س ��ات
التي �أ�شرنا �إليها من قبل.
اختار الدكتور عاي�ض قبيلته ال َّردادَّة و�أماكنها
ودياره ��ا و�أن�س ��ابها كم ��ا فعل غيره ،لك ��ن ما جاء
عن ��ده هو التوظيف الذك ��ي لما جمع من معلومات
مهمة لي�س ��ت في الأن�س ��اب كم ��ا كان يفعل غيره،
ً
م�ستبنطا �أحوال الزمن
و�إنما �س ��لك طري ًقا �أخرى
القديم ،و�صنوف الن�شاط ال�س ��ائد �آنذاك ،باح ًثا
ف ��ي تفا�ص ��يل الحي ��اة العام ��ة الت ��ي تعي� ��ش فيها
الجزي ��رة العربية قبل ع�ص ��ر الدولة ،فا�س ��تعمل
منط ��وق الوثائق ون�صو�ص ��ها وم�ض ��امينها لتقدم
للقارئ لوحة متكاملة تقر�أ فيها �ص ��ورة للن�ش ��اط
الب�ش ��ري ف ��ي كل جوانب ��ه ،فتحدث ع ��ن الزراعة
و�أدواتها ،والرعي والرعاة ،وال�ص ��ناعات اليدوية
والمه ��ن الحرفية والآالت التي ي�س ��تعملها النا�س،
وتكلم عن النبات و�أنواعه و�أ�س ��مائه ،وال�شجر وما
ينب ��ت ويعي� ��ش في تلك الديار ،و�أ�ض ��فى م�س ��احة
تاريخي ��ة للمنطق ��ة ولل�س ��كان الذي ��ن �س ��كنوها
�أو م ��روا عليه ��ا ،كم ��ا تن ��اول اللغ ��ة الت ��ي كان ��ت
�س ��ائدة بمفرداته ��ا ودالالته ��ا المحلي ��ة ،وتتب ��ع
مفرداته ��ا وت�ص ��ريفها اللغوي العام ��ي في �أكثره،
وبها كانت تح ��رر الوثائق التي يحتك ��م �إليها �أهل
تلك المنطقة ،ولم يغف ��ل التنظيمات االجتماعية
الداخلي ��ة والقواني ��ن القبلية المتف ��ق عليها التي
يلج� ��ؤون �إليها عند ال�ض ��رورة وي�س ��لمون طواعية
ب�أحكامها.

لكن ما يلحظ على �أكثر الم�ؤلفات التي �صدرت
ف ��ي المملكة خا�ص ��ة ه ��و �أنه ��ا تناولت الأن�س ��اب
والقبائ ��ل والأمكن ��ة ،وخل ��ت � -أو �أكثره ��ا  -م ��ن
درا�سات الجانب االجتماعي ،وهو الجانب المهم،
وخلوه ��ا م ��ن التحلي ��ل لل�س ��لوك االجتماع ��ي قلل
م ��ن قيمة تلك الدرا�س ��ات ،وغلب عليه ��ا الجانب
العاطف ��ي والخ�صو�ص ��ية العائلي ��ة �أو القبلي ��ة
�أو الإقليمية ،وجاء �أكثرها تجريد ًّيا بح ًتا� .إال �أنني
اطلعت حدي ًثا على درا�س ��ة جاءت ب�ش ��يء مختلف
لباحث �أكاديمي له علو باع في الثقافة ،وم�ش ��ارك
مثل هذه الدرا�س ��ة هي ما يحتاج �إليه ال�شباب
في ق�ضايا المجتمع من خالل م�س�ؤولياته وما تولى الذي ��ن يريدون معرفة �ش ��يء مم ��ا كان يعي�ش فيه
من مواقع مرتبطة بالمجتمع ،وفي ثقافته وعلومه،
�أ�سالفهم.
وال �س ��يما الجانب االجتماعي؛ هو الدكتور عائ�ض
الردادي ،ع�ض ��و مجمع اللغة العربية في القاهرة

الردادي  ..اإلعالمي األديب
�ش� �ــ ُرفت مـ�ؤ�س�س� �ـة حم ��د
الجا�س ��ر الثقافي ��ة بع�ض ��وية
الدكت ��ور عائ�ض ال ��ردادي في
لجنتيه ��ا العلمي ��ة والتنفيذية،
وبم ��ا يقدم ��ه م ��ن جه ��ود في
�سبيل �إنجاح �أعمالها؛ من ذلك
تقديم الندوات والمحا�ضرات،
بحوث
وتحكي ��م ما يرده ��ا من ٍ
وكت � ٍ�ب ف ��ي مج ��االت الأدب
والإعالم والتاريخ والأن�ساب.

أ .معن اجلاسر

انتق ��ل د .عائ� ��ض م ��ن طيب ��ة �إلى
الريا� ��ض فكان له �إ�س ��ها ٌم ب ��ار ٌز ف ��ي �إذاعة الريا�ض حي ��ث بد�أها
مذي ًعا ،ثم ما لبث ب�ضع �سنين حتى ت�س ّنم رئا�سة ق�سم التن�سيق في
الإذاعة؛ فمدي ًرا عا ًما للإذاعة التي �ش ��هدت نقل ًة نوعي ًة في عهده؛
حيث �أ�ش ��رف عل ��ى البرامج وقد ََّم ال ��دورات التدريبي ��ة للمذيعين
والإعالميي ��ن الذين يق� � ُّرون له بالف�ض ��ل؛ لما �أحدثه م ��ن �أثر في
م�سيرتهم العلم َّية.
انبرى د .عائ�ض الردادي للدفاع عن هُ و َّية الأمة العربية؛ فقد ََّم
في �س ��بيل ذلك ع ��ددًا من البرام ��ج الإعالمية ،و�ش ��ارك في عدد
م ��ن الم�ؤتم ��رات العربية ،واهت ��م بالبرامج التوعوي ��ة التي تحفظ
هويتن ��ا ،وتواكب التطور والثورة المعلوماتية ،وتحمي فكر �ش ��بابنا
من االنجراف الذي قد ي�سلب القيم والمبادئ.
ول ��م يكت � ِ�ف د .عائ� ��ض ال ��ردادي بتقدي ��م البرامج ف ��ي مجال
الإع�ل�ام بل كانَ �أدي ًبا وم� ً
ون�س ��ابة م�ش ��هودًا ل ��ه بالبراعة في
ؤرخا َّ
كتابة التاريخ وتحقيق المخطوطات؛ حيث �أ�شاد الوالد ال�شيخ حمد
الجا�سر -رحمه اهلل -بذلك حين قدَّم لتحقيق د .عائ�ض الردادي
الكتاب المو�س ��وم بـ «الجواهر الثمينة في محا�سن المدينة» عاقدًا
عليه الأمل في �س ��بيل الحفاظ على ثقافتنا ً
حفاظا ناب ًعا عن رغبة
�صادقة ونية �صالحة و�أمانة تامة.
وقفات خالد ًة؛ �إذ كانت له
والح� � ُّق �أنَّ للـدكتور عائ�ض ال ��ردادي ٍ
اليد الطولى في �إ�ص ��دار بع�ض �أعداد «مجلة العرب» �أخريات حياة
الوال ��د وعقب وفاته يرحمه اهلل؛ فقد تو َّلى الإ�ش ��راف على تحرير
مجلة العرب ،وت�س ��يير العمل فيها؛ حت ��ى اجتمعت هيئة التحرير،
رئي�س ��ا لها؛ كم ��ا كان لمتابعته و ُبعد تجربت ��ه الإعالمية
وانتخب ��ت ً
�أث ٌر ب ّينٌ في دفع عجلة العمل وتوالي �إ�ص ��دارات دار اليمامة؛ فم َّثل
ٍّ
بحق رجل مرحلة حا�سمة في م�سيرة العمل الثقافي لدارة العرب،
ومجلتها التي دخلت اليوم عامها الرابع والخم�سين منذ ت�أ�سي�سها.
وا�ستمر د .عائ�ض في م�سيرته العلمية الحافلة بالعطاء بتقديم
الجه ��ود الكبي ��رة ف ��ي كل المنا�ص ��ب الإدارية الت ��ي تق ّلدها؛ منها
ع�ض ��وية مجل�س ال�ش ��ورى في دروته الرابعة ،وع�ضوية مجمع اللغة
العربية بالقاهرة حيث قدّم فيه عددًا من الأبحاث في دوراته منذ
انتخابه ع�ض� � ًوا مرا�س�ل ً�ا في تاريخ  22مح ��رم 1435هـ الواقع في
 25ت�شرين الثاني (نوفمبر) 2013م.
َ
واهلل ن�س� ��أل �أن يم َّد حبيبنا و�أ�س ��تاذنا د .عائ�ض الرداديّ بعونه
وتوفيقه لخدمة الإعالم والفكر والثقافة والأدب.

العدد الثالث والع�رشون
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الردادي وشمولية التأليف والعطاء
الدكتور عائض
ّ
والدكتور عائ�ض ذو ح�ض ��ور وا�س ��ع في الأندي ��ة الأدبية:
محا�ض� � ًرا وحا�ض� � ًرا ،وفي ال�ص ��الونات الثقافية المنزلية،
وفي ال�صحف والمجالت المحلية م�شار ًكا ببحوث ومقاالت،
وفي و�سائل الإعالم الم�سموعة والمرئية ببرامج ولقاءات.

د .عبداهلل احليدري

كانت �صالحة لل�ص ��دور في كتب ،ومنها :من تجربة �إذاعة
المملك ��ة العربية ال�س ��عودية ف ��ي برامج التربي ��ة والطفولة
والبث المبا�ش ��ر (1414ه� �ـ) ،والبث المبا�ش ��ر في الإذاعة
الم�س ��موعة (1415ه� �ـ) ،والب ��ث المبا�ش ��ر ف ��ي الإذاع ��ة
الم�س ��موعة (1417ه� �ـ) وكيف ي�ص ��ون المذي ُع ل�س ��انه من و�أما عن معرفتي ال�شخ�ص ��ية بالدكتور عائ�ض الرداديّ ؛
الخط�أ؟ (1422هـ).
فقد عرفته � اًأول ب�صوته قبل �أن �أراه من خالل بع�ض برامجه
وم ��ع ابتع ��اده ع ��ن م�س ��قط ر�أ�س ��ه (المدين ��ة المنورة) الإذاعية التي كان ُيعدها ويقدمها ،ومنها« :كيف �أ�سلمت؟»
ً
منخرط ��ا ف ��ي الوظائف في مدينة الريا� ��ض ،ف�إنه ظل على ف ��ي حدود عام 1401ه� �ـ ،وبرنامج «دوح ��ة الأدب» في عام
�ص ��لة وثيقة به ��ا يزورها ويتردّد عليها ويق ��ر�أ عن تاريخها؛ 1403هـ تقري ًبا ،ثم التقيت به عام 1407هـ1987/م عندما
ونتج عن ذلك بع� ��ض الكتب المهمة :ت�ألي ًفا وتحقي ًقا ،وهي :ع ّين مدي ًرا عا ًما لإذاعة الريا�ض ،وعينت قبل ذلك ب�أ�ش ��هر
الجواهر الثمينة في محا�سن المدينة ،لمحمد كبريت ابن مذي ًعا فيها ،فعرفته م�س� ��ؤو ًال حاز ًما يدير �ش�ؤون العمل بدقة
عبد اهلل الح�س ��يني( ،درا�سة وتحقيق) (1414هـ ،والطبعة ومتابعة و�أمانة ،مع �أخالق فا�ض ��لة ولين جانب ،و�أذكر �أنني
الثانية عام 1434هـ عن النادي الأدبي بالريا�ض) ،ومجتمع راجعت ��ه في عام 1411هـ �أطلب منه موافقة على موا�ص ��لتي
المدين ��ة في رحلة الع ّيا�ش ��ي1432( ،ه� �ـ2011/م) ،وقبيلة الدرا�س ��ات العليا في كلية اللغة العربية ،وكانت هذه الورقة
ال ّردادّة :ن�س ��بهم وتاريخهم و�أعرافه ��م وبيئتهم وديارهم ،من �ض ��من �ش ��روط القبول ،فكتب لعميد الكلية الآتي« :بنا ًء
وهو كتاب �ض ��خم في جز�أي ��ن ،وزادت �ص ��فحاته على �ألف على رغبة الأخ عبداهلل بن عبدالرحمن الحيدري موا�ص ��لة
�ص ��فحة ،و�ص ��در عام 1437هـ2016/م ،وفيه �أظهر مقدرة درا�سته العليا في الكلية ،نفيدكم �أنه ال مانع من ذلك ،عل ًما
عالي ��ة على البح ��ث التاريخي الم�س ��تند �إل ��ى الوثائق و�إلى ب�أنه ح�سن ال�سيرة وال�سلوك»1411/5/18 ،هـ.
الروايات ال�شفهية من الموثوقين من قبيلته.
عل ��ى �أن ه ��ذه المعرف ��ة الأول ّي ��ة بالدكت ��ور عائ�ض ظلت

في عام 1387هـ1967/م ح�صل عائ�ض بن بن ّيه الردّادي
عل ��ى �ش ��هادة معهد المدين ��ة المنورة العلم ��ي ،في ّمم وجهه
تجاه العا�ص ��مة الريا�ض؛ لموا�صلة الدرا�س ��ة الجامعية في
كلي ��ة اللغة العربية التابعة لجامعة الإمام محمد بن �س ��عود
الإ�س�ل�امية ،وربم ��ا كانت النية �أن يح�ص ��ل على ال�ش ��هادة
الجامعي ��ة ويع ��ود �إلى المدينة المن ��ورة :معل ًم ��ا �أو موظ ًفا،
ولك ��ن اهلل �أراد له �أن يرتبط بهذه المدينة �أكثر من ن�ص ��ف
ومتدرجا
متدرجا ف ��ي التعليم،
ق ��رن وما يزال مقي ًما فيها،
ً
ً
ومنتجا
في الوظائف،
ومندمجا مع الو�س ��ط الثقاف ��ي فيها ً
ً
حت ��ى �أ�ص ��بح رق ًم ��ا مه ًما حا�ض� � ًرا بق ��وة ف ��ي كل المحافل وتك�ش ��ف م�ؤلف ��ات الدكت ��ور عائ� ��ض ال ��رداديّ جوان ��ب
م ��ن حياته؛ �إذ روى ف ��ي كتابه الذي �أ ّرخ في ��ه لندوة الأديب
الإعالمية والعلمية والثقافية ب�شكل عام.
عبدالعزيز الرفاعي ،و�ص ��درت طبعته الأولى عام 1414هـ،
وه ��ذا النج ��اح الذي ح ّقق ��ه الدكت ��ور عائ�ض ال ��ردّادي عن �أنه تع ّرف على هذه الن ��دوة في عام 1392هـ1972/م،
بح�صوله على �أعلى ال�ش ��هادات ،وبت�سنمه منا�صب عليا في وه ��و الع ��ام الذي ُع ّين في ��ه مذي ًعا ب�إذاع ��ة الريا�ض وعمره
وزارة الثقافة والإعالم ،ومكت�س� � ًبا ع�ضوية مجل�س ال�شورى ،ف ��ي ح ��دود الثالثة والع�ش ��رين تقري ًبا ،ومعنى ذل ��ك �أنه ذو
ومثر ًي ��ا المكتب ��ة العربية بجملة من الم�ؤلف ��ات ،لم يكن كل �شخ�صية اجتماعية اندماجية محبة للثقافة والأدب ،ولديه
ذل ��ك ليتحقق بعد توفيق اهلل عزوجل� ،إ ّال بمثابرته و�ص ��بره الرغب ��ة ف ��ي بناء عالقات وا�س ��عة مع مرتادي ه ��ذه الندوة
وجلده وعمله الد�ؤوب؛ �إذ لم يقنع بح�ص ��وله على ال�ش ��هادة من كبار الأدباء والمثقفين من ال�س ��عوديين والعرب؛ لإثراء
الجامعي ��ة عام 1392هـ1972/م ،ثم ح�ص ��وله على وظيفة برامجه الإذاعية من جهة،
مذيع ب�إذاعة الريا�ض في العام نف�س ��ه ،بل �سعى �إلى تحقيق ولتو�س ��يع دائ ��رة معارف ��ه
حلمه بموا�ص ��لة الدرا�س ��ات العليا فالتح ��ق بجامعة الأزهر وثقافت ��ه من جه ��ة �أخرى،
بم�ص ��ر؛ لدرا�س ��ة الماج�س ��تير ف ��ي الأدب والنق ��د ،وكت ��ب ثم �إن �ص ��لته به ��ذه الندوة
ر�س ��الته تحت عنوان «التد ّين والمجون في �ش ��عر �ش ��وقي»� ،أثمرت عن �إعجاب �ش ��ديد
وهو ما تح ّول �إلى كتاب مطبوع �ض ��من �سل�س ��لة كتاب ال�شهر ب�شخ�ص ��ية عميدها الأديب
الت ��ي كان يتبناه ��ا الن ��ادي الأدب ��ي بالريا�ض ،و�ص ��در في عبـدالـعـزي ��ز الرفــــــاع ��ي،
العام 1401ه� �ـ1981/م ،وجاء في نحو � 270ص ��فحة ،ودل وترج ��م ه ��ذا الإعج ��اب
على قدرة بحثية مبكرة و�س ��عة اطالع وق ��درة على العر�ض بكتابين هما :ندوة الرفاعي
والمناق�شة والتحليل والتوثيق.
(1414هـ ،والطبعة الثانية المزيدة عام 1432هـ) ،وديوان
ث ��م ق ��اده الطموح �إل ��ى ت�س ��جيل ر�س ��الة الدكت ��وراه في عبد العزيز الرفاعي (جمع ،ترتيب ،تحقيق) ،و�ص ��در عام
كلية اللغة العربية التي �ش ��هدت درا�س ��ته الجامعية ،ف�أنجز 1428هـ2007/م.
�أطروحته تحت عنوان «ال�شعر الحجازي في القرن الحادي وب�إلق ��اء نظ ��رة على م�ؤلف ��ات الدكتور عائ� ��ض الرداديّ
ع�ش ��ر الهج ��ري» ع ��ام 1403ه� �ـ1983/م ،وطبع ��ت ع ��ام
نوعا ما؛ �إذ تطرق �أبوا ًبا
نجد �أنها تت�ص ��ف ب�صفة ال�شمولية ً
1404هـ1984/م.
مختلفة من العلم ،ففيها كتب الأدب والنقد ،وهو تخ�ص�صه
وكان عمله الطويل في وزارة الإعالم �س ��ب ًبا في اهتمامه الدرا�سي في مراحل التعليم العالي ،وفيها الكتب الإعالمية،
البحث ��ي في الجوانب الإعالمية �إذ تطلب عمله �أن ي�ش ��ارك وهي نتاج عمله الر�س ��مي في وزارة الثقافة والإعالم ،وفيها
في �أكثر من ندوة مك ّل ًفا من جهة عمله ،ف�أعد �أورا ًقا وبحو ًثا كتب التاريخ ،وهي من مخرجات هوايته وقراءاته وع�شقه.

ر�س ��مية ،فهو كان على ر�أ�س الهرم في الإذاعة ،و�أنا موظف
�ص ��غير في بداية ال�س ��لم الوظيفي بالمرتبة ال�س ��ابعة؛ ومن
هن ��ا لم ّ
تتوطد العالقة به �إال بعد �س ��نوات عندما �أ�ص ��بحت
�ألتقي ��ه في ن ��دوة الرفاع ��ي رحم ��ه اهلل ،وفي ن ��دوة الوفاء
التي خلفته ��ا ،وفي الن ��دوات الأخرى في مدين ��ة الريا�ض،
وفي الن ��ادي الأدبي بالريا�ض الذي و ّثق �ص ��لتنا �أكثر و�أكثر
بعد �أن �أ�ص ��بحت م�س� ��ؤو ًال في ��ه ،و�أطلب منه ورق ��ة �أو �إدارة
فعالية ،فكان متجاو ًبا ومتعاو ًنا دائ ًما ،ويندر �أن يعتذر ،وفي
ع ��ام 1435ه� �ـ2014/م منح ع�ض ��وية مجمع اللغ ��ة العربية
بالقاهرة ه ��و والدكتور عبداهلل العثيمي ��ن ،فاقترحت على
الزمالء في مجل�س الإدارة تكريمهما في اليوم العالمي للغة
العربي ��ة فوافق الزمالء م�ش ��كورين ،وتحق ��ق المقترح وهلل
الحمد والمنة ،وهو ي�س ��تحق بكل ج ��دارة؛ الهتمامه الكبير
بلغة ال�ضاد في برامجه وبحوثه وكتبه.
وقد جمعتني بالدكت ��ور عائ�ض رحلة جمعت بين الثقافة
وال�سياحة عندما ذهبنا م ًعا �إلى القاهرة و�إلى �أ�سوان بم�صر
العزي ��زة ،ومعن ��ا الدكت ��ور محمد الرب ّيع وال�ص ��ديق �س ��عد
ابن عاي� ��ض العتيبي ،وكان ذلك في عام 1435هـ2014/م،
وهي رحلة ال ُتن�س ��ى ك�ش ��فت عن رفيق �س ��فر دمث الأخالق
حلو المع�شر.
و�أخي ًرا �أطالب �أ�ستاذنا و�صديقنا العزيز الدكتور عائ�ض
الرداديّ ب�س ��رعة طباعة كتبه الت ��ي �أعلن �أنها تحت الطبع،
وفي المقدمة كتابه «�سنواتي في الإعالم» ،وهو كتاب يدخل
في �سياق اهتمامي وع�شقي.
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القليل مما أعرفه عن عايض الردادي
الأخ ال�ص ��ديق ال�صدوق
�س ��عادة الدكت ��ور عاي� ��ض
ال ��ردادي �أ�ش ��هر م ��ن �أن
ُيع� � ّرف ،فهو مع ��روف على
م�س ��توى الوط ��ن وخارج ��ه
من ��ذ �أن كان مذي ًع ��ا مبتد ًئا
2013م�ل �إل ��ى �أرق ��ى
أبريل��ى و�ص �
جمادى اآلخرة 1434هـ  -حت
المنا�ص ��ب ف ��ي مج ��ال
الإعالم حينم ��ا ع ّين وكي ًال
رئي�س ��ا لوكالة
لل ��وزارة ث ��م ً
الأنباء ال�س ��عودية التي كان
واحدًا من �أبرز من تر�أ�سها
د .أحمد الزيلعي
من �أبناء الوط ��ن الم�ؤهلين
ت�أهي ًال علم ًّي ��ا عال ًّيا بجانب
م ��ا يتمتع ب ��ه من خب ��رات متراكم ��ة في مج ��ال الإعالم وال�ص ��حافة
والن�شر.

الدكتور عائض الردادي ابن المدينة وعاشقها
الأخ الدكت ��ور عائ� ��ض الردادي �شخ�ص ��ية عامة؛ عرف ��ه النا�س من
�صوته المبثوث عبر الأثير ،و مقاالته ،و كتبه ،و موقعه على (الإنترنت)،
وحفالت التكريم التي اعتلى من�صاتها.
ُولد كالنا في المدينة المنورة ،و تخرج في معهدها العلمي ،و وا�صل
تعليمه حتى ح�ص ��ل على الدكتوراة ،و عمل ع�ض� � ًوا ف ��ي هيئة التدري�س،
وتزاملنا في مجل�س ال�شورى.
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وهو معروف � ً
أي�ض ��ا بعمله في ال�ش�أن العام وب�إ�سهاماته المميزة في
خدمة المجتمع �س ��واء في م�س ��قط ر�أ�س ��ه بمنطقة المدينة المنورة �أو
في الريا�ض العا�ص ��مة حيث مقر عمله و�إقامته ،كذلك ُعرف الدكتور
عاي� ��ض الردادي بجه ��وده المثمرة على م�س ��توى المجتمع المدني من
خالل ع�ض ��ويته في عدد من الجمعيات الأهلية والحكومية وع�ض ��ويته
في مجل�س �شورى المملكة العربية ال�سعودية في دورته الرابعة .و�أ�شهد
�أن م ��ا من �أحد من زمالئه في المجل�س ممن عا�ص ��ره في تلك الدورة
�إال ويذك ��ر ل ��ه تم ّي ��زه ونجوميته في المجل� ��س وفي اللج ��ان التي عمل
فيها ،وهو فار�س من فر�س ��ان اللغة العربية و�آدابها وعلم من �أعالمها
البارزي ��ن ،لذلك اختي ��ر عن جدارة ع�ض� � ًوا في مجمع اللغ ��ة العربية
بالقاه ��رة الذي ال يزال يتمتع بع�ض ��ويته فيه حتى كتابة هذه الأ�س ��طر
بجانب ع�ض ��ويته في عدد �آخر من الجمعيات العلمية الخيرية ،وتفخر
جمعيتن ��ا( :جمعية التاريخ والآثار ب ��دول مجل�س التعاون لدول الخليج
العربية) ب�أنه واحد من �أن�ش ��ط �أع�ض ��ائها العاملين به ��ا والمداومين
على ح�ضور ملتقياتها ال�سنوية وندواتها العلمية المتخ�ص�صة.
وتع ّد �إ�س ��هاماته البحثية فيها على درجة عالية من الجودة والتميز
والإثراء المعرفي؛ فالدكتور عاي�ض الردادي معروف ب�أنه ن�شط بحث ًيا،
فكتب ��ه وبحوث ��ه وتحقيقاته لكتب الت ��راث تزخر بها �أرف ��ف المكتبات
العامة والخا�ص ��ة وهو كريم ب�إهدائها �إلى �أ�ص ��دقائه ومحبيه و�إلى كل
حب الق ��راءة والعناية باقتن ��اء الكتب ممن يعرفهم
يتو�س ��م فيهم ّ
من ّ
وممن ال يعرفهم؛ فما منا �إال ويدين للدكتور عاي�ض ب�إهداءاته الثمينة
القيم ��ة المتنوع ��ة؛ وما عه ��دت الدكتور عاي�ض ممن يتاج ��ر بم�ؤلفاته
ويجعله ��ا ً
عرو�ض ��ا للتجارة كما يفع ��ل كثيرون غيره ،و�إنما ع�ش� � ٌق منه
للمعرفة الإن�س ��انية التي يحر�ص �أ�ش ��د الحر�ص عل ��ى �إثرائها بما يجد
في حقل تخ�ص�صه واهتمامه.
وف ��وق ه ��ذا وذاك فالدكت ��ور عاي� ��ض ال ��ردادي متن ّوع ف ��ي ثقافته
ومعارف ��ه وت�أليف ��ه ،فهو لم يحب�س نف�س ��ه ف ��ي تخ�ص�ص ��ه الدقيق في
اللغ ��ة العربي ��ة و�آدابها ،و�إنما كتب في فنون كثيرة لي� ��س �أق ّلها التاريخ
وخ�صو�ص ��ا التاريخ المحلي الذي يواجه عزو ًفا وتجاه ًال من كثير من
ً
الدار�س ��ين؛ لأنه ميدان �ص ��عب ال يجازف فيه �إال من يملك من �أدوات
البحث والمقدرة الكتابية ما يملكه الدكتور عاي�ض الردادي ،فهو كاتب
محت ��رف ومتجدّد وعرفناه من خ�ل�ال ت�آليفه وتحقيقاته لكتب التراث
ومن خالل كتاباته في ال�ص ��حف المحلية ،فهو من �أهم فر�س ��انها في
زمن النا�س هذا � ..أ�س�أل اهلل �سبحانه وتعالى له العون وال�سداد وطول
العمر ومزيدًا من العطاء� ..إنه �سميع مجيب الدعاء.

أ .د .أسعد عبده

ُيولي �أ�سرته عناية كبيرة ،تجتمع الأ�سرة �أ�سبوع ًيا �أو �شهر ًيا لمناق�شة
كتاب �أو مو�ض ��وع قر�أه �أحدهم؛ �إحدى بناته ع�ضو في هيئة التدري�س في
ق�س ��م الفيزياء في جامعة الملك �سعود ،و بنت �أخرى في ق�سم الإح�صاء
بجامعة الأميرة نورة.

عا�ش ��ق للمدينة المنورة ،حري�ص على خدمتها ،و قد باح ب�ش ��يء من
ع�شقه لها في الكلمة التي �ألقاها في ديوانية �آل رفيق.
من �أكثر من عرفت دماثة في الأخالق ،و كر ًما في التعامل؛ يتجلى هذا في كل لقاء معه� ،سواء �أكان اللقاء
خا�صا� ،أو هاتف ًيا.
اجتماع عمل� ،أو ً
ال غرابة في �أن يحظى الأخ الدكتور عائ�ض الردادي بالتكريم في �أكثر من منا�سبة.

د .عائض الردادي ..بالغة اإلعالمي ودقة المؤرخ!
د .عائ� ��ض الردادي من الكتاب القالئل الذين خرجوا من �ض ��يق
يكتف ب�إتقان
التخ�ص ���ص الدرا�سي �إلى ف�ض ��اء الأدب الرحب ..فلم ِ
فن ��ه في مجال اللغة العربية ،بل ولج باب الإعالم من �أو�س ��ع �أبوابه،
ف ��كان المذيع المتميز في �أدائه ،وف ��ي �أدبه ،وفي �إدارته لما �أنيط به
م ��ن مهام وم�س� ��ؤوليات في مج ��ال الإذاعة والتلفزي ��ون .ففي مجال
الإعالم كان �صاحب ح�س مرهف ،وقلم رفيع ،في جميع ما طرقه من
برامج �إذاعية ،و�أعمال نقدية و�أدبية .وفي مجال الكتابة ال�ص ��حفية
كان الكاتب الذي يتلم�س هموم الوطن بمو�ضوعية وعقالنية.
وفي مجال المهام والأعمال الإدارية واال�ست�ش ��ارية ،كان �ص ��احب
د .فائز احلربي
النظ ��رة الثاقبة ،والطرح المتزن ،عرف عن ��ه ذلك خالل عمله الطويل
مذي ًع ��ا ثم موظ ًفا ،ثم م�س� �� اًؤول في وزارة الثقافة والإع�ل�ام ،التي تدرج
فيها من مذيع �إلى وكيل وزارة في �أكثر من مجال ،ثم �إلى مدير وكالة الأنباء ال�س ��عودية .كما عرف عنه ذلك
في مجل�س ال�شورى الذي ختم به م�شواره الوظيفي الناجح وعطاءه الوطني ال�صادق.
ل ��م يقت�ص ��ر �إبداع د .عائ� ��ض على مجاله الوظيفي ،ولم يح�ص ��ر نف�س ��ه ف ��ي مجاله الإعالم ��ي واللغوي،
بل �أبت ثقافته الوا�س ��عة و�شغفه بالتاريخ �إ ّال �أن يكون �أحد الباحثين المعدودين ،ف�أ�صدر جملة من التحقيقات
والم�ؤلف ��ات التاريخي ��ة القيمة كان من �أبرزها تحقيقه لكتاب الجواهر الثمينة في محا�س ��ن المدينة ،لمحمد
كبري ��ت الـمـدن ��ي ،ومـجتمع المدينة في رحلة العيا�ش ��ي ،وكان له في الأن�س ��اب باع طويل � ً
أي�ض ��ا ،ف�أ�ص ��در في
مجلدين كتابه :قبيلة الردادة ن�سبهم ،وتاريخهم ،و�أعرافهم ،وبيئتهم ،وديارهم.
علم الأن�س ��اب؛ فقد كان من مالزمي عالمة الجزيرة ال�ش ��يخ حمد الجا�س ��ر
وال غرابة في ولوج د .عائ�ض َ
�س ��نوات طويلة ،فنهل م ��ن معينه ،واقتفى �أثره ،فبرزت عنايته بهذا ال ِع ْلم من خالل محا�ض ��راته الر�ص ��ينة،
وم�شاركاته العلمية في الملتقيات الأدبية ،وبحوثه المن�شورة في المجالت المحكمة .ولم ت�شغله ع�ضوية مجمع
اللغة العربية بالقاهرة عن ع�ضوية الجمعيات التاريخية والثقافية في الداخل والخارج.
لي�س المجال هنا تعداد �أعمال �أخي د .عائ�ض الردادي ،فهي �أكثر من �أن تت�سع لها هذه الم�ساحة ال�ضيقة،
ولكني �أود �أن �أختم بكلمة تتعلق ب�شخ�صية د .عائ�ض الذي عرفته وزاملته منذ ما يقارب ثالثة عقود ،فعرفته
نعم المثقف الخلوق ،وال�صديق الوفي ،عا�شق اللغة العربية ،والناقد المت�أدب ،والم�ؤرخ الجهبذ ،مع هدوء في
الطباع ،وتوا�ض ��ع كبير ،ال تغيره المنا�ص ��ب ،وال المراتب ..ال يحب الإطراء ،وال يلهث خلف الأ�ض ��واء ،وهكذا
هم العلماء.
ال ي�سعني �إ ّال �أن �أتمنى له دوام التوفيق.
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من إصدارات الدكتور عائض الردادي
عناية الشيخ حمد الجاسر باألنساب

ركز هذا الكتاب على عناية ال�شيخ حمد الجا�سر بعلم الأن�ساب الذي �أعاد لهذا العلم روحه التي كان عليها في القرون الثالثة الهجرية الأولى،
ومو�ضحا بداية اهتمامه بالأن�ساب ،ونظرته لهذا العلم وتقديره لجهود علمائه
مبر ًزا حمد الجا�سر رائدًا من رواد التنوير الثقافي واالجتماعي،
ً
ونظرته العامة للأن�ساب ،ومنهجه في كتابتها ،مقد ًما بيانات ب�آثاره التي تركها فيه ،منته ًيا بتو�صية ت�ؤدي �إلى �ضرورة وجود مكتبة حمد الجا�سر
في الأن�ساب.
ويرى الم�ؤلف �أن علم الن�سب عند حمد الجا�سر من العلوم العربية البحتة ،وهو علم جليل به يكون التعارف بين النا�س ،وهو من �أ�س�س تاريخ
العرب القديم ،بل هو �أول من �أ�س ���س تاريخهم ،ت�ص� �دّى من خالله العلماء ل�صد الكراهية والحقد �ضد العرب ،وغايته تقوية الروابط بين الأ�سر
وال�شعوب ،ف�إن تجاوز ذلك �إلى التفاخر زالت الفائدة منه.
وقال� :إنَّ حمد الجا�س ��ر ترتكز نظرته للأن�س ��اب على �إبراز جانبين؛ �أولهما� :أن الأمة العربية جميعها وحدة متما�سكة ،وثانيهما� :سد الثغرات
التي قد ين�ش�أ عنها ما ي�ؤثر في كيان المجتمع مما يك ّون في بع�ض النفو�س حزازات و�ضغائن.
و�أ�ش ��ار ب�أن حمد الجا�س ��ر طبق نظرته العلمية المو�ضوعية لعلم الأن�ساب في المنهج الذي �س ��ار عليه في كتابة الأن�ساب ،ولم يخالف تطبيقه
تلميحا -ما يغمز في الآخرين؛ فعلم الن�س ��ب عنده علم بناء ال هدم ،وتعارف
ت�أ�ص ��يله في �أي كتاب �أو مقال ن�ش ��ره له �أو لغيره ،ولم ين�ش ��ر – ولو ً
ال تناكر.

الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر الهجري
تنا�س
هذا الكتاب �أول درا�سة علمية لل�شعر الحجازي في القرن الحادي ع�شر الهجري؛ حيث حاول الم�ؤلف �أن يزيل ما لحق بهذا الإقليم من ٍ
للإنتاج ال�ش ��عري خالل قرون ،معط ًيا لمحة موجزة عن �ش ��عر ما قبل القرن الحادي ع�ش ��ر الهجري ،ثم مف�ص ًال الدرا�سة ل�شعره في ذلك القرن،
تي�سر للباحثين االطالع
وكا�ش� � ًفا لل�صورة العامة في القرن الحادي ع�شر �شعر ًيا و�سيا�س� � ًيا واجتماع ًيا وثقاف ًيا ،مكملاً البحث باثني ع�شر ً
فهر�سا ّ
على محتواه.
ويرى الكاتب �أن الغمو�ض الذي لف الع�ص ��ور التي تلت الع�ص ��ر الأموي في تاريخ الجزيرة العربية ب�ص ��فة عامة ،كان �س ��ب ًبا لتهيب الدار�سين
خو� ��ض المجاهل الغام�ض ��ة .ومهما كانت الأ�س ��باب ،ف�إن ذلك ال يعفي الباحثين في ع�ص ��رنا من �س ��د هذه الثغرة في تاريخن ��ا الأدبي بالبحوث
والدرا�سات التي تك�شف القناع عن �أدبها.

رحلة  3أيام في آيسلندا

ي�س ��جل هذا الكتاب الم�ش ��اهدات واالنطباعات والحقائق التي جمعتها الرحلة بما فيها من عجائب طبيعة جغرافية ،وعجاب طبائع
ب�ش ��رية ،وفيها عجائب و�ص ��عوبات ،وعجائب �س ��هلت ال�ص ��عوبات ،فيها عجائب الق�س ��وة الجغرافية ،وعجائب الإرادة الب�ش ��رية بتحويل
القا�سي �إلى لين ،والحار �إلى دافئ ،وال�صعب �إلى �سهل ،والفقر �إلى غنى.
وي�شير الكاتب �إلى �أن بالد �إ�سكندينافيا (ومنها �آي�سلندا) ،كانت مثا ًال للهمجية في الحياة ،عندما زارها الرحالة العربي ابن ف�ضالن
قبل �ألف عام ،و�صارت في زماننا �أعلى بالد العالم تح�ض ًرا ،فالإن�سان ي�ستطيع بقوانينه و�أنظمته �أن يحول الظالم �إلى نور ،والتخلف �إلى
تقدم ،وك�أن هذه البالد ذات عجائب في تخلفها وفي تح�ضرها.

يتبع :من إصدارات الدكتور عائض الردادي
صدر حدي ًثا :تأثير الثورة الرقمية في الصناعة المعجمية
�ش ��هدت ال�س ��نوات الأخيرة ثورة رقمية �س ّرعت الو�صول �إلى المعلومة ب�أقل جهد في �أق�صر وقت ،وت�أثرت اللغة العربية بذلك �إيجا ًبا و�سل ًبا حتى بدا
�أن هذا التحول كاد �أن يق�ص ��ي الأ�س ��اليب المتوارثة في تعليم اللغة العربية وتدوين علومها وا�س ��ترجاع معلوماتها حيث ت�أثرت اللغة بالتقنية :تعلي ًما،
وا�سترجاعا لها ،وكتابة لحروفها بحروف �إنجليزية تتخللها �أرقام بديلة ،و�صناعة لمعجماتها وغير ذلك.
وت�أليف ًا ،ور�صدًا للمعلومات،
ً
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ومجال البحث في ت�أثير التقنية في اللغة العربية ،مجال وا�س ��ع ال يمكن تناوله في بحث واحد ،بل كل مو�ض ��و ٍع يحتاج �إلى بحث ،ولذا اقت�ص ��ر هذا
2013م
على ال�صناعة المعجمية التي خدمتها التقنية خدمة ُج َّلى وهي �أي�ض ًا بحاجة �إلى ت�سخيرها ب�شكل �أف�ضل و�أ�شمل.
جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل البحث
وقد �ص ��نف البحث ما قدمته التقنية لل�ص ��ناعة المعجمية �إلى خدمة المعجمات اللغوية الورقية ،و�ص ��ناعة معجمات مح�س ��وبة بتجميع الم�س ��ائل
�أو المعاني اللغوية من عدة معجمات ،و�إن�ش ��اء مجامع لغوية على ال�ش ��بكة مماثلة لمجامع اللغة العربية ولكن بو�س ��يلة تقنية ،وختم البحث بمعلومات
عامة عن ال�صناعة المعجمية من خالل ال�شبكة العالمية ثم تو�صيات لتتالفى ال�صناعة المعجمية الملحوظات و�صو ًال للدقة العلمية.

مجتمع المدينة المنورة في رحلة العياشي

تناول العيا�ش ��ي في رحلته نواحي كثيرة مما يتعلق بالمدينة المنورة ،غير �أن هذه الدرا�س ��ة اقت�ص ��رت على و�ص ��ف العيا�ش ��ي مجتمع
المدين ��ة الذي كاد �أن يتفرد به حين كتب و�ص� � ًفا مبن ًيا على م�ش ��اهداته ،وملحوظاته ،واختالط ��ه بالمجتمع ،والرواية عمن لقيهم �أو من
َ�س َبر حال المدينة كما قال العيا�شي ،وهذا الذي فعله العيا�شي ال يوجد بع�ضه – على الأقل – �إال عنده ،وهو ما �أعطى رحلته قيمة علمية؛
اهد
الت�صاله المبا�شر بالمجتمع؛ فهو قد ح�ضر بع�ض المنا�سبات وخالط النا�س و َد َّر�س وزار المزارات وكتب عن �أحوال النا�س كتابة ُم َ�ش ٍ
ومخالط لهم.
ٍ
م ��ع الإ�ش ��ارة �إلى �أن بع�ض ما دونه ال يخلو من انطباعاته ،وبخا�ص ��ة ما لم يوافق ما اعتاد عليه من ع ��ادات في المغرب وكثي ًرا ما ن َّوه
عن ذلك ،وقد اعتمدت الدرا�س ��ة على ن�ص ��و�ص العيا�ش ��ي في رحلته مع اال�س ��تعانة بم�صادر تاريخية معا�ص ��رة له �أو مراجع مت�أخرة في
التعريفات لبع�ض الأمور.

كيف يصون المذيع لسانه من الخطأ ؟
�ألف الدكتور عائ�ض الردادي هذا الكتاب ليكون دليل �إر�ش ��اد للمذيع �إلى الم�ص ��ادر والمراجع التي تكون دائ ًما بين يديه ليرجع �إلى �أي منها في الجانب
الذي يحتاج �إليه ،فيكون �أ�ستاذ نف�سه في �سالمة ل�سانه من العثرات ،و�إذا ما وظف هذه الكتب – التي تك ّون مكتبة �صغيرة – التوظيف المنا�سب ،ف�سيكون
بمن�أى عن �أخطاء الل�سان ،في�سلم من انتقا�ص النا�س �إياه ،وي�سلم محبو اللغة من �إزعاجهم بلحنه و�أخطائه ،ويكرم لغته العربية �أن تلين قناتها.
وقد ابتعد الم�ؤلف عن الكتب ال�ص ��عبة �أو المطولة �أو ما �أُلف للمتخ�ص�ص ��ين ،واختار ما ي�س ��هل ا�ستخدامه وي�ؤدي الغر�ض ما عدا كتب المعجمات اللغوية
الت ��ي ذك ��ر منه ��ا عددًا ي�أخذ المذيع منه ويترك ح�س ��ب حاجته للمعن ��ى �أو اللفظ المطلوب لما الحظ ��ه الم�ؤلف من عدم معرفة كثير م ��ن المذيعين بطرق
ا�ستخدام المعجمات.
�إن هذا الكتاب نتاج تجربة �إذاعية� :إعالمية و�إدارية� ،أملتها على الم�ؤلف حاجة المذيع �إليه ل�صيانة ل�سانه من الخط�أ.

واقع الهوية اللغوية في المجتمعات العربية بعد أحداث  11سبتمبر 2001م
يه ��دف ه ��ذا الم�ؤلف �إلى توعية �ش ��باب العرب بما يهدد هويتهم اللغوية التي ه ��ي ثابت من ثوابت وحدة �أمتهم ،وهذا الكتيب في �أ�ص ��له بحث ُقدّم
لمجم ��ع اللغ ��ة العربي ��ة ف ��ي القاهرة في دورته الثانية والثمانين ف ��ي الفترة من 1437 /6 / 25 – 11هـ الواقع في � 21آذار (مار�س) �إلى  4ني�س ��ان
(�أبريل) 2016م ،وكان المو�ضوع الرئي�س لتلك الدورة «واقع اللغة العربية في المجتمعات العربية :الأ�سباب والمواجهة» .
وقد بد�أ ب�إ�ش ��ارات موجزة لأحداث الحادي ع�ش ��ر من �سبتمبر و�آثارها في �ص ��راع الهويات الثقافية ،ثم عرف بمفهوم الهوية؛ منطل ًقا من ذلك �إلى
الهوي ��ة اللغوي ��ة الت ��ي هي عماد الثقافة ووعا�ؤها ،ومظهر من مظاهر وحدة الأمة .ثم َع َر َ�ض ما ت�ش ��هده ال�س ��احة العربية م ��ن تجاذبات بين مثقفيها،
(المت�ساهلين منهم والمكافحين) حول الهوية اللغوية في انك�سا ٍر لغوي عند الأولين وجهود كبيرة وكفاح عند الآخرين ،معز ًزا ذلك بالأمثلة من الواقع،
م�شي ًرا �إلى �أن الحفاظ على الهوية اللغوية ال يعني االنكفاء �أو االنغالق ،وال يعني عدم �إجادة اللغات الأخرى ،وال عدم االنفتاح على الثقافات والتوا�صل
معها ،و�إنما هو بالن�سبة للغة العربية يتلخ�ص في واقع ال�سعي لإحالل اللغة الأجنبية محل اللغة العربية.
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ً
أنموذجا
آفاق السياحة الثقافية في المملكة العربية السعودية :النقوش والرسوم الصخرية
بج�ل�اء �أن المملك ��ة العربية ال�س ��عودية تمتعت
بتراث ثقافي غاية في الثراء.
كما ا�ستعر�ض نماذج من �أحد �أكبر ثرواتها
الآثاري ��ة المتكونة من �آالف النقو�ش والر�س ��وم
ال�ص ��خرية التي تزين كافة بيئاته ��ا الطبيعية،
با�ستخدام المنهج التحليلي للر�سوم ال�صخرية
كمنتج فني ت�شكيلي بقي في نف�س المكان ونف�س
ال�س ��ياق وبجمي ��ع محتويات ��ه لآالف ال�س ��نين،
وباال�س ��تعانة بو�سائل الإي�ض ��اح ،بلغت نحو200
خريطة ولوحة (فوتوغرافية).
�أكد الدكت ��ور بدر بن عادل الفقير �أ�س ��تاذ الجغرافيا بجامعة
الملك �س ��عود ب�أن المملكة العربية ال�س ��عودية تمل ��ك ترا ًثا ثقاف ًيا
غاي ًة في الثراء ،وا�ستعر�ض نماذج من �أحد �أكبر ثرواتها الآثارية
المتكونة من �آالف النقو�ش والر�س ��وم ال�صخرية التي تزين كافة
بيئاتها الطبيعية ،جاء ذلك في محا�ضرة �ألقاها في مجل�س حمد
الجا�س ��ر يوم ال�سبت � 19ش ��عبان 1439هـ الموافق � 5أيار (مايو)
2018م و�أدارها �أ .د .عبدالنا�صر الزهراني عميد كلية ال�سياحة
والآثار بجامعة الملك �سعود.
و�أ�شار المحا�ضر �إلى �أن النظرة �إلى المملكة العربية ال�سعودية
ظلت لفترة طويلة على �أنها منطقة لم يتم اكت�شافها خا�صة فيما
يتعل ��ق بتاريخها القدي ��م ،فالفك ��رة ال�س ��ائدة �أن الثقافات نمت
وتط ��ورت ح ��ول �أودية الأنهار ف ��ي بالد الرافدين وم�ص ��ر ،وعلى
�س ��واحل بالد ال�شام ،ولكن عندما بد�أت البحوث بالغو�ص بعيدًا،
ت ��م توثيق العديد م ��ن ال�س ��جالت الأثرية الأحفوري ��ة التي بينت

وركز في محا�ض ��رته عل ��ى ثالثة محاور رئي�س ��ة ،يتقدمها
ر�س ��م مالمح الم�س ��رح الجغرافي ،بموقعه وت�ضاري�سية ومناخه،
وكي ��ف كر�س ��ت جزي ��رة الع ��رب ك�إح ��دى مناطق ن�ش ��وء وترعرع
الثقاف ��ات ف ��ي العالم القديم منذ ع�ص ��ور ما قب ��ل التاريخ وعبر
الع�ص ��ور التاريخي ��ة ،وق ��دم المح ��ور الثان ��ي موج� � ًزا للعنا�ص ��ر
الجوهرية للتراث الثقافي للمملكة العربية ال�سعودية منذ الع�صر
الحج ��ري القدي ��م الأ�س ��فل ،وم ��رو ًرا بع�ص ��ر الممال ��ك العربية
القديمة والو�س ��يطة ،ثم الع�ص ��ر الإ�س�ل�امي والع�ص ��ر الحديث،
بالتركي ��ز على الأدوات الحجرية ،والعم ��ارة ،واللغات والكتابات،
والمعث ��ورات الأثري ��ة من تماثي ��ل ومجوهرات ومجام ��ر ومزاول
�شم�س ��ية ،والإ�ش ��ارة �إلى التراث ال�ش ��عبي من العمارة التقليدية،
وال�صناعات الحرفية  ،والأطباق ال�شعبية ،و(الفولكلور).

وتحلي ��ل توثيق الر�س ��وم ال�ص ��خرية للمالمح الثقافي ��ة للمجتمع
العربي القديم في ن�ش ��اطاته اليومية المتعددة كالعبادة والعزف
والرق�ص والريا�ضة والمبارزة والقتال ،مع تفا�صيل دقيقة للأزياء
والأحذية وت�س ��ريحات ال�ش ��عر ،ون�شاطاته االقت�ص ��ادية كال�صيد
والرع ��ي والزراعة والنق ��ل وغيرها ،م ��ع تحليل لأ�س ��اليب تنفيذ
الر�س ��وم من النق�ش على ال�ص ��خر بطرق الحف ��ر والنقر والحك
والته�شير ،والر�سم على ال�صخر با�ستخدام الألوان ،وهكذا يثبت
فك �ش ��فرة �إبداعات الفنانين العرب القدامى في رحلة الما�ضي
التي ا�ستغرقت�12ألف �سنة خلت ،على �أن �أرا�ضي المملكة العربية
ال�س ��عودية كانت مق ًرا ومم� � ًرا للعديد من الثقاف ��ات المحلية في
ع�ص ��ور ماقبل التاريخ والع�صور التاريخية ،وعلى وجود افترا�ض
�أن الر�س ��وم ال�ص ��خرية كان ��ت الإرها�ص ��ات الأول ��ى الخت ��راع
الأبجدية ،وعلى نجاحها الجوهري في توثيق �أدق تفا�ص ��يل حياة
المجتمعات العربية القديمة الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية،
وعل ��ى �أن المجتمع العربي القديم في المملكة العربية ال�س ��عودية
�ش ��ارك بثالثة اختراعات غيرت من وجه الح�ضارة الب�شرية وهي
الزراعة والأبجدية والعجلة.

وقد دع ��ت المحا�ض ��رة �إلى مجموع ��ة من التو�ص ��يات منها :
�أهمي ��ة ترقية �إط ��ارات التعامل مع مفردات الت ��راث الثقافي من
مفه ��وم الحف ��اظ عليه� ،إل ��ى التعامل معه كن�س ��يج حي يت�ض ��من
مجتم ًعا يعي�ش فيه ،واقت�ص ��ادًا يقوم عليه ،وال�ض ��رورة الق�صوى
لإنق ��اذ تجمع ��ات النقو� ��ش والر�س ��وم ال�ص ��خرية بحمايته ��ا من
التخري ��ب ،والعمل على �إنجاز مو�س ��وعة تف�ص ��يلية لها تت�ض ��من
و�ألقى المحور الثالث الأ�ض ��واء بالتف�صيل على النقو�ش والر�سوم تحديد مواقعها ،وت�صنيف مو�ضوعاتها ،وتحليل مدار�سها الفنية
ال�ص ��خرية عبر تحديد المواقع الرئي�س ��ة للر�س ��وم ال�ص ��خرية ،الت�ش ��كيلية ،عل ��ى �أن يتولى المهمة فريق علم ��ي من الجغرافيين
وتاريخ تطور الر�س ��وم ال�ص ��خرية وعالقتها بب ��زوغ فجر الكتابة ،والآثاريين والفنانين الت�شكيليين.

د .المفلح :اللغة أخطر األدوات التي ّ
تشكل حياة الفرد والمجتمع
طالب الأ�س ��تاذ الدكتور عبداهلل المفلح ب�ض ��بط الن�صو�ص الأدبية
المقررة لدى النا�ش ��ئة لتربيتهم على �سلوكيات و�أخالقيات تتواكب مع
�شخ�ص ب�صم َته اللغوية التي تحمل ما
م�ستقبلهم ،م�ش ��ي ًرا �إلى �أن لكل ٍ
وراءها م ��ن االقتناعات والأفكار؛ منها ما يرفع ال�شخ�ص ��ية ومنها ما
يق�ضي عليها .جاء ذلك في محا�ضرة �ألقاها في مجل�س حمد الجا�سر
الفيفي ،يوم ال�س ��بت 14
(�س� � ْلطة اللغة) ،و�أدارها د .ح�س ��ن
بعن ��وانُ :
ّ
رجب 1439هـ ،الواقع في � 31آذار (مار�س) 2018م.
وق ��ال� :إذا كان ��ت المهمة الأ�سا�س ��ية للإع�ل�ام �أن يق ��وم بعملياته
الثالث في توجيه الجمهور« :ي�ش ��كك ،ينزع ،يزرع» ،ف�إن بناء الخطاب
بمفهومه و�إجراءاته التي طرحها المحا�ض ��ر تعد �أداة فاعلة في الزرع
الذي ُيريد الإعالم تنفيذه في عقول الم�س ��تهدفين .و�أراد المحا�ض ��ر
الدفع باالتجاه نحو ر�ؤية لغوية لإحداث التغيير في الإن�سان عن طريق
توظيف اللغة �أدا ًة للتغيير والتطوير ،وقال� :إنَّ اللغة من �أخطر الأدوات
التي ت�ش ��كل حياة الفرد والمجتمع ،وقد ن�ش ��ر كتا ًبا في هذا ال�ص ��دد،
م�ش ��ي ًرا �إلى �أن هذا الجانب ب�إجراءاته التطبيقي ��ة التي اقترحها يهم
جمي ��ع المهتمي ��ن بتحليل �شخ�ص ��ية الف ��رد والمجتم ��ع على اختالف
�ش ��رائحهم و�أهدافهم كالتربويين والخطب ��اء والإداريين ،والمهتمين
ب�ش�ؤون المجتمع وتطويره؛ كالإعالميين وال ُكتَّاب.
ث ��م وقف عند مفهوم الخطاب ،وع ّرفه ب�أنه جزء �أو وحدة ل�س ��انية
متكون ��ة من جمل متعاقب ��ة ،وهو كال ٌم مرتب مفيد ،وذك ��ر �أن له �أكثر
من تعريف .ويمكن �أن نطرح مكونات الخطاب ونق�س ��مها ثالثة �أق�سام
رئي�سة؛ وهي:

 المحت ��وى؛ �أي العنا�ص ��ر والم�ض ��امين التي ت�ض ��مالقيم واالقتناعات والمفاهيم واالفترا�ضات والمعارف.
 النواق ��ل الت ��ي نقلت ه ��ذا المحت ��وى للنا�س؛ وهيق�سمان :الأول :اللغة ،وت�ض ��م المفردات والتراكيب بكل
�أبعاده ��ا ،وكل م ��ا يدخل عليها من تغيي ��ر وكل ما نعرفه
في ق�ضايا اللغة ،والآخر :المرئيات والأ�شكال �إن ُوجدت.
 �أدوات الت�أثي ��ر الثانوي ��ة م ��ن نب ��رة ال�ص ��وت ولغةالج�س ��د وكل ما يحدث من ت�ص ��رفات من ال�شخ�ص وهو
يتحدث �أمام النا�س.
وقال� :إن ت�ص ��ارعت �أدوات الت�أثي ��ر االنفعالية مع اللغة في الجانب
االنفعالي ،ف�إن هذه الأدوات (�أي النقل) هي التي تنت�صر في البداية،
فنبرة ال�صوت �أقوى من الكلمة من حيث معناها اللغوي.
وذك ��ر �أن من عنا�ص ��ر تحليل الخطاب التي ق�س ��مها �إلى عنا�ص ��ر
لغوية« :االت�س ��اق واالن�سجام وال�سياق الن�ص ��ي» ،وعنا�صر م�ضمونية،
هي القيم الخا�ص ��ة ،وهي حالة �ش ��عورية ثابتة في الالوعي ،يفر�ض ��ها
ال�شخ�ص على نف�سه من م�صادر خارجية.
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن االقتناعات جزء من العنا�ص ��ر الم�ض ��مونية ،وهي
تعميمات و�أحكام يراها �صاحبها �صحيحة لحظة نطقه بها.
ويرى �أن عدم القدرة على التخل�ص من التالزم العاطفي بين اللغة
والفكر تبرز جل ًيا عند العرب الدار�س ��ين باللغ ��ة الإنجليزية في مدى
ت�أثير الم�صطلحات والألفاظ في التل ّقي.

و�أكد �أنَّ اللغة خطيرة ،وهناك �أمران يك�ش ��فان درجة خطورة اللغة
في تكوين الإن�س ��ان ولم ُي َ
عطيا اهتما ًما من قب ��ل التربويين واللغوين،
وهم ��ا :كمي ��ة الدخ ��ل اللغوي في مرحل ��ة الطفولة خا�ص ��ة ،ونوع ذلك
الدخل ،وهو ي�ؤثر ب�ش ��كل كبير في مهارات وطريقة تفكير ال�شخ�ص ��ية
و�صنعها.
وفي الختام �أ�ش ��ار المحا�ض ��ر �إل ��ى �أن بناء الخط ��اب هو المرحلة
الت ��ي ت�أتي بعد تحليله لتحديد العنا�ص ��ر التي يج ��ب �أن تكون موجودة
فيه؛ �إما ب�إعادة بنائه من جديد �أو ترميمه ،ثم تحديد ما �س ��ماه اللغة
الواجهة بمفرداتها وعباراتها و�أ�ساليبها في الن�ص .وقال �إن �إجراءات
تحلي ��ل الخطاب و�إعادة بنائ ��ه تقوم على فر�ض ��ية �أن نواقل الخطاب
تحم ��ل مكون ��ات الخط ��اب �إل ��ى المتلقي؛ ومنه ��ا القي ��م واالقتناعات
والمفاهيم واالفترا�ض ��ات ،و�أن �أ�س ��هل طرق التغيي ��ر يكمن في نواقله
ليعك�س التغيير في المكونات.

13
كتاب الدكتور عبد العزيز المانع «على خطى المتنبي» :من الفكرة إلى اإلنجاز
احتف ��ى مركز حمد الجا�س ��ر الثقافي بكت ��اب «على خطى
المتنب ��ي» ف ��ي ن ��دوة تح ��دث فيه ��ا الأ�س ��تاذ الدكت ��ور محمد
الهدل ��ق حيث �ش ��ارك بورقة نقدي ��ة للكتاب والرحلة م�ش ��يدًا
بالجه ��ود الجب ��ارة التي بذله ��ا م�ؤلف الكت ��اب د .عبدالعزيز
المان ��ع متحد ًيا كل ال�ص ��عاب ،وا�س ��تعر�ض البداي ��ات الأولى
الرحلة،
أبريل�اء �أثر
1434هـأثناء -اقتف �
اآلخرةواجهته �
�عوبات الت ��ي
للرحلة وال�ص �
2013م
جمادى
متحد ًث ��ا ع ��ن المتنبي وت�أثير �ش ��اعريته ف ��ي د .المانع ،و�أدار
الندوة �سعادة الدكتور عبدالعزيز الخرا�شي مدير عام مركز
حمد الجا�س ��ر الثقافي ال ��ذي قدَّم نبذة موج ��زة عن الكتاب
ً
م�ستعر�ضا الرحلة بـ(فيديو) لخارطة جوية مرفقة
والم�شروع
بالكت ��اب ،كم ��ا ا�س ��تعر�ض تكري ��م المنظمة العربي ��ة للثقافة
والتربي ��ة والعلوم (الألك�س ��و) الدكت ��ور عبدالعزيز المانع في
جامعة الدول العربية بم�صر.
افتت ��ح الدكت ��ور محم ��د الهدل ��ق م�ش ��اركته بالحدي ��ث عن
البداي ��ات الأولى لفكرة اقتف ��اء د .عبدالعزي ��ز المانع خطى
رحل ��ة �أبي الطيب المتنبي التي ب ��د�أت بعد زيارتهم عددًا من
المعال ��م الأثرية ف ��ي دُو َمة الجندل من بينها ح�ص ��ن الأُكيدر
وم�س ��جد عمر ب ��ن الخط ��اب ،والبئ ��ر العادي ��ة المنحوتة في
ال�ص ��خر التي كان ي�ش ��رب منها �أه ��ل دومة الجن ��دل قدي ًما،
حي ��ث ا�ص ��طحبهم الدكت ��ور زياد ال�س ��ديري في زي ��ارة عدد
م ��ن الم ��زارع النموذجي ��ة الواقعة في �س ��هل منب�س ��ط يدعى
( ُب�سيطة) ،و�أثناء التجوال في ذلك ال�سهل ذكر الدكتور زيا ٌد
�أن هذه الأر�ض الخ�ص ��بة هي التي ذكرها �أبو الطيب المتنبي
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في �أبيات له نظمها �أثناء هروبه من
م�صر �إلى العراق.
و�أكد �أنَّ تتبع �س � ِ�ير رحلة المتنبي
تثن
يتطلب جهودًا م�ضنية لكنها لم ِ
د .المانع ،كما �أن َّ
خط �سير الرحلة
يم ��ر بخم� ��س دول ه ��ي :م�ص ��ر،
والأردن ،و�س ��وريا ،وال�س ��عودية
والع ��راق ،وب�ص ��حارى �شا�س ��عة
�رق الت ��ي
وموح�ش ��ة ،و معظ ��م الط � ِ
�سلكها �أبو الطيب غي ُر معبدة،
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أنَّ الدكت ��ور المان ��ع
قد ف�ص ��ل الق � َ
�ول عن رحالته الخم�س (بل ال�س ��بع) التي قام
به ��ا من �أجل تتبع خط �س ��ير الرحلة ،وال تكتمل ال�ص ��ورة عن
الجهد العظيم الذي قام به بدون االطالع على تفا�ص ��يل تلك
الرح�ل�ات ،وقد حر�ص الدكتور المانع عل ��ى اقتناء الخرائط
الر�س ��مية للأماكن التي م َّر بها المتنبي ف ��ي الدول الخم�س،
كما بحث عن منازل كافور في الف�سطاط ،وعن المكان الذي
َي ُظنُّ �أنه كان ي�ضم منزل �أبي الطيب المتنبي ،ثم بد�أ في تتبع
خط �س ��ير الرحلة مبتد ًئا من الف�س ��طاط �إلى بلبي�س ،و�ش ��رح
لماذا اختار المتنبي بلبي�س من دون غيرها.
ث ��م �ألقى نظ ��رة �س ��ريعة على الخريط ��ة المرفق ��ة للكتاب
بلبي�س ،ووادي
والمو�ض ��ح عليها الأماكن التي م َّر به ��ا؛ فنجد َ
�س ��در ،ونجع الطير ،والثمد ،ور�أ�س النقب ،والنقع ،وغرندل،

وتربان،وجب ��ل �إرم ،وكبد الوهاد ،ور�أ�س ال�ص ��وان ،والكفاف
(الفك ��وك) ،والبوي ��رة ،ووادي الغ�ض ��ا ،وجو� ��ش ،وب�س ��يطة،
والجراوي ،والأ�ض ��ارع ،ودُومة الجندل ،وال�شغور ،والجميعي،
وال َب ِّريت ،و �أع ُك�ش ،وال ُّرهَ يمة ،والدَّنا ،ثم الكوفة.
مو�ض � ً�حا �أن المان ��ع اعتمد ف ��ي تحديد الموا�ض ��ع الواردة
�وال الجغرافيين العرب القدم ��اء ،و� َ
ف ��ي الق�ص ��يدة �أق � َ
أقوال
البلدانيي ��ن المعا�ص ��رين �أمثال ال�ش ��يخ حمد الجا�س ��ر رحمه
اهلل.
ثم اختت ��م ورقته بالحديث ع ��ن المتنبي وت�أثير �ش ��اعريته
ف ��ي الدكت ��ور عبدالعزي ��ز المان ��ع ،و ُفـت ��ح المجال للأ�س ��ئلة
والم�شاركات التي تف�ضل بالرد عليها.

جوانب خفية من السيرة البازية
ا�س ��تعر�ض ف�ضيلة الدكتور عبدالرحمن الرحمة مالمح من
ال�سيرة الذاتية ل�سماحة ال�شيخ عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل،
وافتتحها بتعريف قدمه �سماحته لنف�سه ،وفيه نبذة عن والدته
وطلبه العلم و�شيوخه و�أعماله وم�ؤلفاته وغير ذلك .ثم تحدَّث
عن �أبرز �سماته في الجوانب االجتماعية و�سماحته و�شفاعاته
وكرمه الفيا�ض ،على الرغم من قلة ذات يده.

وبع�ض م�س ��اهماته العامة والخا�ص ��ة،
والم�س ��اعدة ف ��ي فت ��ح المدار� ��س
النظامي ��ة ،والم�ش ��اركة ف ��ي اتخ ��اذ
الق ��رارات ،وب َّي ��ن كذل ��ك �أعمال ��ه
الق�ضائية واالجتماعية وبناءه للجامع
الكبي ��ر ف ��ي تل ��ك المنطق ��ة ،ورحي ��ل
ال�شيخ عن الدلم وحزن الأهالي عليه،
وذكر بع�ض المواقف التي تدل على ما
يك ّنه �سكانها لل�شيخ ابن باز من محبة
وتقدير.

وذكر المحا�ضر ما ا�ست�ش ��رف به الملك عبد العزيز رحمه
�سراجا
اهلل عن ال�ش ��يخ ابن باز في بداية حياته ،و�أنه �سيكون ً
مني� � ًرا له ��ذه الأم ��ة ،وتحدث ع ��ن العالقة المتين ��ة والرابطة
الوثيقة التي تجمع بين عالمة الجزيرة ال�ش ��يخ حمد الجا�سر
و�سماحته ،وبداية المعرفة وعظيم المحبة بينهما .وا�ستعر�ض
ن�ش� ��أة ال�ش ��يخ ابن باز الأولى في الريا�ض وطلب ��ه العلم فيها،
ومدى ت�أثير والدته فيه.

وخ�صو�ص ��ا
كما بي ��ن المحا�ض ��ر مكانة الريا� ��ض العلمية،
ً
افتت ��اح المعه ��د العلمي فيها �س ��نة 1370هــ ،وذك ��ر عددًا من
علماء العالم الإ�س�ل�امي الذي ��ن زاروا الريا� ��ض والتقوا فيها
ال�ش ��يخ  ،م�ش ��ي ًرا �إل ��ى تعيين ال�ش ��يخ نائ ًب ��ا لرئي� ��س الجامعة
الإ�س�ل�امية بالمدين ��ة المن ��ورة ،ث ��م ً
رئي�س ��ا لها ،وذك ��ر نبذة وخت ��م المحا�ض ��ر محا�ض ��رته بذكر �ص ��فة هي �أب ��رز تلك
م ��ن �أعماله وجوان ��ب تميزه ف ��ي �إدارتها ولطائ ��ف من كرمه ال�صفات الحميدة في ال�شيخ رحمه اهلل ،وهي �صفة العفو عن
وم�ساهماته في حلول م�شكالت الطالب و�شفاعاته في ذلك .النا�س وت�ص ��دقه بعر�ض ��ه للم�سلمين وعدم م�س ��اءلة �أحد في
ث ��م ر َّكز المحا�ض ��ر على الجوانب الخفية من حياة ال�ش ��يخ ذلك ،تار ًكا الأمر هلل ،ثم ُفتح المجال للمداخالت التي �أ ْثرت
الخا�ص ��ة بتفا�صيل دقيقة عن عبادته وكرمه ورقة قلبه وزهده المحا�ضرة والأ�سئلة التي ّ
تف�ضل المحا�ضر بالرد عليها.

ج ��اء ذلك خ�ل�ال محا�ض ��رة قدمه ��ا الدكت ��ور الرحمة في
مجل� ��س حم ��د الجا�س ��ر بعن ��وان :جوان ��ب خفية من ال�س ��يرة
البازي ��ة ،و�أداره ��ا د� .أحمد الخلي ��ف ،يوم ال�س ��بت  21رجب
1439هـ ،الواقع في  7ني�سان (�أبريل) 2018م.

كم ��ا رك ��ز على ذكر م�ش ��ايخه ومن زامله م ��ن طالب العلم
�آن ��ذاك ،وحياته العلمي ��ة والعملية في الدِّ َل ��م ،وقدومه �إليها،

وتوا�ض ��عه وحلمه وعفوه عن النا� ��س ،وغير ذلك من المواقف
الكريمة والخ�ص ��ال الحميدة التي زخرت بها �س ��يرة ال�ش ��يخ
العط ��رة ،م�ش ��ي ًرا �إل ��ى جمل ��ة م ��ن الق�ص ���ص المكذوبة على
�س ��ماحته ورواجها بين عامة النا�س ،و�أنها مخت َلقة ال �أ�س ��ا�س
لها من ال�صحة.

العدد الثالث والع�رشون
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فضيلة الدكتور عبدالسالم الشويعر يتحدث عن الفاضل واألفضل

�أو�ض ��ح ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور عبدال�سالم ال�شويعر �أنَّ
الحديث عن الفا�ض ��ل والأف�ض ��ل مه ٌم جدًّا ويتردد فيه كل
امرئ من باب تطبي ��ق القاعدة والنا�س فيها درجات ،و�أن
ٍ
العلم ��اء عندما تكلم ��وا عن قواعد الترجي ��ح بين الأحكام
التكليفي ��ة ذكروا قواعد ُت ْر ِبي على المئة �أورد منها ع�ش� � ًرا
خا�ص ��ة بالترجيح بين الفا�ضل والأف�ضل وبين المندوبات،
وق ��ال �إن م ��ن قواع ��د الترجيح �أن ��ه �إذا كان هن ��اك زمان
فا�ضل ف�إن الأف�ضل في الزمان الفا�ضل ما ورد به الن�ص ال
مطلق العمل .وقال �إن رم�ضان �أف�ضل ما يعمل فيه بعد �أداء

الواجب (ال�ص ��يام)
قي ��ام اللي ��ل ومن ��ه
�ص�ل�اة التراوي ��ح
وثانيه ��ا ق ��راءة
القر�آن وثالثها لزوم
الم�س ��اجد ورابعه ��ا
ال�صدقات و�أف�ضلها
�إطعام الطعام؛ جاء
ذل ��ك في محا�ض ��رة
بعن ��وان «الفا�ض ��ل
والأف�ض ��ل» �ألقاها في
مجل�س حمد الجا�س ��ر م�س ��اء ال�س ��بت  3رم�ض ��ان 1439هـ
الواق ��ع في � 19أي ��ار (ماي ��و) 2018م و�أداره ��ا د .محمد
الن�صار.
َّ
و�أ�شار ف�ضيلته �إلى �أنَّ تطبيق قاعدة الفا�ضل والأف�ضل
عندما يتزاحم عمالن فيعر�ض على المرء الت�س ��ا�ؤل �أيهما
�أقدّم و�أولى في التف�ضيل وفيها ميزتان �أنه يطبقها الجميع
ولي�س ��ت خا�ص ��ة من القواع ��د الفقهي ��ة والأم ��ر الثاني �أن
مخالفتها بق�ص ��د �أو غير ق�ص ��د ال �إثم فيه لأنها تنازع بين
فا�ضل و�أف�ضل ولي�س بين واجب ومح ّرم وقال �إن النا�س في
تطبيقها درجات فمنهم من يطبقها ويخطئ فحينئذ ينال

�أجرين �أجر �إ�صابته للفا�ضل و�أجر اجتهاده مع خطئه و�أما
من يطبق هذه القاعدة في�صيب فله ثالثة �أجور فالأول فعله
الأف�ض ��ل ثم له �أجران بعد ذلك �أجر االجتهاد والإ�ص ��ابة،
و�أ�شار �إلى �أن الفقهاء المعا�صرين بد�ؤوا يتكلمون ويطيلون
فيها؛ فذكر �آراء العلماء في تقديم الفا�ضل والأف�ضل حيث
ف� � َّرق العلم ��اء بين الم�س ��نون والمندوب وذك ��ر ما تعار�ض
عن ��د العلماء من المندوب ��ات فهناك �س ��نن م�ؤكدة ُقدِّ مت
عل ��ى غيرها من غير الم�ؤكدة حي ��ث �إن تركها مكرو ٌه؛ ف�إن
تعار�ض ��ت �س ��نتان و�أراد المرء تقديم �إحداهما؛ فالأف�ضل
تقديم الم�ؤكد عل ��ى غيره ،وذكر �أمثلة كثيرة منها النوافل
وغيرها من ال�سنن في رم�ضان.
وفي الم�ص ��الح قال �إن الف�ض ��ل للمتعدي على القا�صر
فالأولى تقديم الم�صلحة العامة وذكر قاعدة «�أن كل �شيء
يكون له بدل ف�إنه يكون فا�ض�ًل اً و�أم ��ا ما لي�س له بدل ف�إنه
يكون �أف�ض ��ل» ،وق ��ال �إن المندوب الم�س ��تدام �أف�ض ��ل من
المندوب المبتد�أ.
واختت ��م محا�ض ��رته بالحدي ��ث ع ��ن قاع ��دة الأزمن ��ة
الفا�ض ��لة التي ُت َخ� ُّ��ص ب�أعمال تكون فيها �أف�ض ��ل من هذا
العم ��ل ف ��ي غيره ��ا وهذه قاع ��دة كل ّي ��ة ،ثم ُفت ��ح المجال
للمداخالت والأ�سئلة التي َّ
تف�ضل بالرد عليها.

مركز حمد الجاسر الثقافي يختتم برنامجه الثقافي عام 1439هـ بمحاضرة عنوانها:
القرآني في آيات الغيث
من بالغة ال ّن ْظم
ّ
افتتح ف�ض ��يلة الدكتور نا�صر بن عبدالرحمن الخنين
محا�ض ��رته في مجل�س حمد الجا�سر بتعريف الغيث وذكر
منافعه للأر�ض والإن�س ��ان و�سرد �إح�ص ��اءات للآيات التي
ُذك ��ر فيها الغيث في مواطن مختلفة في القر�آن مع دالئلها
وه ��ي � 68آي ��ة وجاءت معظمه ��ا في ربط الآي ��ات باهلل جل
وعال وقوته ،وقف عند �آيتين منها الأولى في �سورة لقمان:
�اع ِة َو ُي َن � ِّ�ز ُل ا ْل َغ ْي � َ�ث َو َي ْع َل ُم َما ِفي
ال�س � َ
(�إِنَّ اللهَّ َ ِعن� � َد ُه ِع ْل ُم َّ
الَ ْر َح ��ام َو َما َت ْد ِري َن ْف ٌ�س َّم َاذا َت ْك ِ�س � ُ�ب َغدًا َو َما َت ْد ِري َن ْف ٌ�س
ْأ
ِب�أَيِّ �أَ ْر ٍ�ض َت ُم ��وتُ �إِنَّ اللهَّ َ َع ِلي ٌم َخ ِبير) وجاءت الآية الثانية
في �س ��ورة الن ��ور (�أَ َل ْم َت� � َر �أَنَّ اللهَّ َ ُي ْز ِجي َ�س � َ�حا ًبا ُث َّم ُي�ؤَ ِّل ُف
َب ْي َن� � ُه ُث َّم َي ْج َع ُل ُه ُر َكا ًما َف َت َرى ا ْل َود َْق َي ْخ ُر ُج ِمنْ ِخلاَ ِل ِه َو ُي َن ِّز ُل
�يب ِب ِه َمن َي َ�شا ُء
ال�س� � َما ِء ِمن ِج َب ٍال ِفي َها ِمن َب َر ٍد َف ُي ِ�ص � ُ
ِمنَ َّ
الَ ْب َ�صا ِر)،
َو َي ْ�ص � ِ�ر ُف ُه َعن َّمن َي َ�شا ُء َي َكا ُد َ�س َنا َب ْر ِق ِه َي ْذهَ ُب ِب ْ أ
جاء ذلك في محا�ضرة �ألقاها بمجل�س حمد الجا�سر ختام
مو�س ��مه الثقافي في  10رم�ض ��ان 1439ه� �ـ الواقع في 26
�أيار (مايو) 2018م و�أدارها د .عبدالعزيز الخرا�شي.

وا�ست�ش ��هد بم ��ا قاله ال�ش ��يخ
عبدالقاهر الجرجاني في كتابه
دالئ ��ل الإعجاز ال ��ذي ر َّد �إعجاز
القر�آن �إلى النظم لأنه كامنٌ في
�آيات الذك ��ر الحكيم من فاتحته
�إل ��ى �آخ ��ر �آي ��ة في ��ه ،وق ��ال �إن
النظم في اللغة «الت�أليف وال�ضم
واالت�س ��اق ومنه نظ ��م اللآلئ في
العقد لي�أخذ �شكلاً بدي ًعا م�ؤث ًرا،
و�أم ��ا النظ ��م عن ��د الدار�س ��ين
والم�شتغلين في البالغة فهو عل ٌم
يبحث في البالغة الق ��ر�آن ولطائف الإعجاز القر�آني وهو
علم يتعلق بلطائف الأ�سرار والحكم.
ث ��م �ش� � َرح الآيتي ��ن الكريمتي ��ن با�ستفا�ض ��ة ور َّك ��ز
عل ��ى الدالئ ��ل البالغية للغي ��ث فيهما والحقائ ��ق العلمية

ً
المف�سرون في معانيه
و�سنن اهلل فيه
م�ستعر�ض ��ا ما ذكره ّ
وعملي ��ة التنزيل ومراحل التكوين ولط ��ف اهلل وقدرته في
ه ��ذه الظاه ��رة الكوني ��ة وال َم ْلح ��ظ ال َع َق ِدي فيه ��ا ،و ُفتح
المج ��ال نهاي ��ة المحا�ض ��رة للمداخ�ل�ات والأ�س ��ئلة التي
تف�ضل بالرد عليها.
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البريطاني*
مشهد في المتحف
من رحالت حمد الجاسر بح ًثا عن التراث
ٌ
ّ
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يقول ال�ش ��يخ حمد الجا�س ��ر
رحم ��ه اهلل« :خرج ��ت م ��ن
الفن ��دق مبك� � ًرا ،ولعل �أ�س ��باب
ذلك �أنني خ�شيت �أن تكون تلك
الغرفة �أو (ال ِك ��نُّ ) قد حجزت
لغي ��ري فيطل ��ب مني �ص ��احب
الفن ��دق الخروج منه ��ا قبل �أن
�أق�ض ��ي �أرب ��ي م ��ن لن ��دن ،وما
1434هـ -
2013م�وى زيارة
أبريل �أرب �س �
فيها م ��ن
جمادى اآلخرة ل ��ي
بع�ض المكتبات؛ لهذا كان �أول
ما ق�ص ��دت فيها (المتح ��ف البريطاني) الذي و�ص ��لت �إليه
ال�ساعة الثامنة والن�صف ،وكان ال يفتح �إال بعد تمام ال�ساعة
العا�ش ��رة ،ولما دخلت بابه الخارجي محاو ًال �أن �أجل�س داخل
الأروقة اتق ��ا ًء للمطر حتى يفتح منعن ��ي الحاجب ،فخرجت
و�أم�ضيت الوقت متجو ًال في ال�شارع.
لقد عرفت عن هذا الرجل �أنه �إنجليزي من قرية قريبة من
(مان�ش�س ��تر) وهو يدعى الدكتور (مارتي ��ن لينجز) ويعرف
بهذا اال�س ��م ،وهو ي�ش ��غل وظيفة م�س ��اعد حافظ في الق�سم
ال�شرقي من مكتبة المتحف البريطاني ،وقد �أ�سلم وحج عام
 ،1948و�أقام في م�ص ��ر من �س ��نة � 1939إلى �س ��نة 1952م،
وا�ش ��تغل فيها ف ��ي التدري�س في كلي ��ة الآداب ف ��ي الجامعة،
و�أ ّلف م�ؤلفات في الت�ص ��وف  -باللغة الإنجليزية -وهو يتكلم
العربية بطالقة ،و�أ�صبح ا�س ��مه بعدما �أ�سلم (الحاج �أبوبكر
�س ��راج الدين) ولكنه ال ُيع ��رف في المتح ��ف البريطاني �إال
با�سم (لينجز) اال�سم الإنجليزي الأول.

ويق ��وم الآن بت�ألي ��ف كت ��اب ع ��ن (ال�ش ��يخ �أحم ��د العل ��وي
الم�ستغانمي الجزائري) �سين�شر �أول العام القادم 1961م».
حول الكتب:
يق ��ول ال�ش ��يخ رحمه اهلل« :طالع ��ت بع�ض الكت ��ب الخطية
الن ��ادرة ،مثل كتاب (الأمكنة والمي ��اه والجبال والآثار) لأبي
الفتح ن�صر الإ�سكندري ،وهو من م�صادر ياقوت في (معجم
البل ��دان) و(دي ��وان الج ��راح بن �ش ��اجر) ،وهو �ش ��اعر من
جازان ،كتب عنه �ص ��ديقي الأ�س ��تاذ ال�ش ��اعر الم�ؤرخ محمد
ابن �أحمد العقيلي ،و(ديوان ابن المقرب الإح�س ��ائي) وغير
ذلك من الكتب».
من �أخطاء الم�ست�شرقين:
يقول ال�ش ��يخ رحم ��ه اهلل« :ومما الحظت �أثن ��اء مطالعتي:
�أن بع�ض المعنيين ب�ش� ��ؤون المخطوطات العربية ،في البالد
العربي ��ة ،ق ��د يعتم ��دون ما يكتب ��ه الم�ست�ش ��رقون ع ��ن تلك
المخطوطات ولو كان خط�أ وال يت�س ��ع المقام لإيراد �أكثر من
مثالين على ذلك:
( )1في فهر�س دار الكتب الم�صرية ن�سب كتاب (تاريخ ابن
المجاور) �إلى ابن المجاور الدم�ش ��قي المتوفي �سنة 690هـ؛
اعتمادًا على ما ج ��اء في فهر�س مكتبة المتحف البريطاني،
ولأن ن�س ��خة المتح ��ف -وه ��ي �أح ��دث ً
خط ��ا من ن�س ��خة دار
الكتب الم�ص ��ورة من �إ�سطنبولُ -كتب في طرتها �أنها ت�أليف
ابن المجاور ال�ش ��يباني ،ونقل النا�سخ ترجمة هذا من كتاب
العب ��ر للذهبي ،م ��ع �أن م�ؤلف (تاريخ اب ��ن المجاور) عجمي

ني�س ��ابوري قدم من الهند �إلى جدة �س ��نة 618هـ ،وقد �أ�شار
الأمير جعفر الح�سني في �أحد �أعداد مجلة (المجمع العلمي
العربي) �إلى خط�أ ن�سبة هذا الكتاب البن المجاور الدم�شقي
ال�ش ��يباني ،وكنت قد �أ�شرت �إلى ذلك في �أحد �أعداد جريدة
(الب�ل�اد ال�س ��عودية) قبل �أن ين�ش ��ر الكتاب ،وقبل �أن ين�ش ��ر
الأمير الح�سني مقالة عنه في مجلة المجمع.
( )2في فهر�س ق�سم التاريخ من كتب معهد المخطوطات
ف ��ي الجامعة العربية �س ��مي كتاب (الن�س ��ب الكبير ) با�س ��م
(جمهرة الن�سب) وكذا في فهر�س مكتبة المتحف البريطاني،
وهم ��ا كتابان متغايران ،يعرف هذا من يطالع الكتابين ،وقد
كتبت بح ًثا عن الكتابين ن�شر في مجلة العرب».
العودة �إلى الفندق:
يقول ال�ش ��يخ رحمه اهلل« :اطم�أنت النف�س بعد �أن �أم�ضيت
برهة من الزمن في مكتبة المتحف ،وبعد �أن علمت ب�أن فنادق
كثي ��رة بق ��رب المتحف فيها �أماك ��ن خالية لل�س ��كن ،ولكنني
وجدت �ص ��احبه يقابلني بكثير من الب�شا�شة ،وي�شير ب�أنه كلم
الدكت ��ور حامد ح�س ��ن ،و�أن الدكتور �سيت�ص ��ل بي ،ف�أظهرت
عدم اهتمامي بالأمر ،وا�ستو�ض ��حت منه عما �إذا كان �سيجد
ل ��ي غرفة خي ًرا م ��ن التي �أنا فيها ،ف�أبدى ا�س ��تعداده ،وفع ًال
�أخذ بيدي �إلى غرفة وا�سعة ،في مكان منا�سب».
* رحالت حمد الجا�سر (� ،)1ص.222-219

من اإلهداءات الواردة إلى دارة العرب
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من أخبار الرواد

جائزةجامعة الملك سعود للتم ّيز العلمي

جامعة حائل
تكرم د .عبدالرحمن الشبيلي
ّ
تقديرا لجهوده العلمية
ً

ت�س َّلم �سعادة �أ.د .محمد بن عبدالرحمن الهدلق
�أ�س ��تاذ الأدب والنقد بق�س ��م اللغة العربية و�آدابها
ف ��ي جامعة المل ��ك �س ��عود ،ع�ض ��و مجل� ��س �أمناء
م�ؤ�س�س ��ة حم ��د الجا�س ��ر الثقافية ،جائ ��ز َة الملك
�سعود للتميز العلمي في دورتها ال�سابعة التي رعاها
�ص ��احب ال�س ��مو الملك ��ي الأمير في�ص ��ل ب ��ن بندر
اب ��ن عبدالعزيز �أمير منطقة الريا�ض يوم الأربعاء
� 16ش ��عبان 1439ه� �ـ الواق ��ع ف ��ي � 2أي ��ار (مايو)
2018م؛ حيث �أُقيم حفل التكريم في قاعة ال�ش ��يخ
حمد الجا�سر بجامعة الملك �سعود.

درعا تكريم ًيا ل�سعادة الدكتور
�س ّلمت جامعة حائل ً
عبدالرحمن ال�ش ��بيلي ع�ض ��و مجل�س �أمناء م�ؤ�س�س ��ة
حم ��د الجا�س ��ر الثقافي ��ة تقدي� � ًرا لجه ��وده العلمي ��ة
وم�سيرته الإعالمية الحافلة بالعطاء والإنجاز.
ج ��اء ذل ��ك عق ��ب محا�ض ��رة قدمها �س ��عادته في
جامع ��ة حائل ي ��وم االثنين � 7ش ��عبان 1439هـ الواقع
ف ��ي  23ني�س ��ان (�أبري ��ل) 2018م ع ��ن الم�ست�ش ��رق
النم�ساوي محمد �أ�سد م�ؤ�س�س العالقات الحديثة بين
الم�سلمين والغرب.

سمو أمير منطقة الرياض يس ّلم
ّ
أ .د .محمد بن عبدالرحمن الهدلق

تكرم أ .د .عبدالعزيز المانع
ّ
شخصية العام التراثية 2018م

بمنا�سبة يوم المخطوط العربي ك َّرمت المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم �س ��عادة الأ�س ��تاذ الدكتور عبدالعزيز المانع ع�ضو
مجل�س �أمناء م�ؤ�س�س ��ة حمد الجا�س ��ر الثقافية باختياره �شخ�ص ��ية
العام التراثية 2018م  ،و�س ��ط ح�ضور �أع�ضاء المنظمة في جامعة
الدول العربية.
التكريم عق ُد ندوة علمية احتفا ًء
الجدير بالذكر �أنه قد �س ��بق
َ
بكتابه الباذخ "على خطى المتنبي" في معهد المخطوطات العربية
بالقاهرة� ،شارك فيها نخب ٌة من العلماء العرب.

المشوح تفتتح موسمها
«ثلوث ّية»
ّ
الثقافي بتكريم أ.د .أسعد عبده
ّ

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

ف ��ي �إط ��ار الفعالي ��ات الثقافية التي
تنظمه ��ا مكتب ��ة المل ��ك عبدالعزي ��ز
العــــام ��ة قـــ� �دّم الأ�س ��تاذ محم ��د
ابن عبدالرزاق الق�شعمي م�ساء االثنين
 23ذي الحجة 1439هـ ً
عر�ض ��ا لكتاب:
«مذكرات وذكريات من حياتي» للأديب
عبدالكري ��م الجهيم ��ان ،ناق� ��ش في ��ه
م ��ا ت�ض ��منه م ��ن �ص ��فحات ع ��ن حياة
الم�ؤلف ،وتجاربه ال�شخ�صية ،وم�سيرته
في طلب العلم.
جدي ��ر بالذك ��ر �أنّ الأ�س ��تاذ محم ��د
الق�شعمي قد �أهدى مكتبته الخا�صة التي
�أربت على ( )٥٠٠٠عن ��وان �إلى مكتبتي
الجمعية الخيرية ال�صالحية في عنيزة:

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (األلكسو)

مكتب ��ة مركز المربي �ص ��الح بن �ص ��الح
االجتماعي ،ومكتب ��ة مركز الأميرة نورة
بنت عبدالرحمن الفي�صل االجتماعي.
الثقافي بهذه المنا�سبة
وال ي�سع الو�س ��ط
ّ
�إال �أن ي�ش ��كر لأب ��ي يع ��رب ه ��ذه البادرة
الكريمة.

تكرم
ديوانية آل رفيق الثقافية ّ
د .عائض الردادي

الثقافي م�ساء
ا�سته ّلت «ثلوث ّية» الم�ش ّوح مو�سمها
ّ
الثالث ��اء  24ذي الحجة 1439هـ بتكريم �أ.د�.أ�س ��عد
�س ��ليمان عب ��ده �أ�س ��تاذ الجغرافي ��ا بجامع ��ة الملك
�سعود ،ع�ضو مجل�س ال�ش ��ورى �ساب ًقا ،وع�ضو مجل�س
�أمناء م�ؤ�س�سة حمد الجا�سر الثقافية.
نبارك جمي ًعا له هذا التكريم واالحتفاء؛ راجين
له مزيدًا من التميز والألق.

درع ��ا
ق َّدم ��ت ديواني ��ة �آل رفي ��ق الثقافي ��ة ً
تكريمي� � ًا ل�س ��عادة الدكت ��ور عائ�ض ال ��ردادي،
ع�ض ��و مجل� ��س �أمن ��اء م�ؤ�س�س ��ة حمد الجا�س ��ر
الثقافية� ،ض ��من �س ��ت �شخ�ص ��يات مك َّرمة من
�أبن ��اء (طيبة) تقدي ًرا ل ��دوره في خدمة الوطن
و�إ�سهامه في مجاالت الإعالم والثقافة والأدب.

امل�رشف العام

مدير التحرير

املراجعة

الإخراج الفني

د .عبدالعزيز الخراشي

محمد المقرمي

إبراهيم باجس

محمد حيدر

info@hamadaljasser.com
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