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ا!دّمَة

خاتمعلىواسفموأصفي،الشاكرينحمدتوفيقكعلىاللهماحمدك

الدين.يوملىإبإحسانتبعهمومن،أجمعينوصحابتهرسلك

بعد:اما

فياللهاطال-الجاسرحمدالشيخبالعلأمةللتعريفأفردهكتابفهذا

بمؤلفاته.-وللتعريفوالعافيةبالصحةومتعهبقاءهالنعمة

الجاسر.حمدحياةمنلمحات:الأولالفصل:فصلينفييقعوهو

مشايخه،عنالحديثوفصلت،وتعفُمهونشأتهوولادتهنسبهعنفتحدثت

بالبحثومضيت،كتبهخزانةوعن،الصحافةفيواشتغالهأعمالهعنوتكل!ت

وقد،والأنسابالعربيةبالجزيرةعنايتهببيانوعنيت،ونثرهالجاسرشعرإلى

وأخبارهاالعربجزيرةببلادعرفنامنأعلموهو،عليهالامزيدعنايةبهماعني

.هذازماننافيوأنسابها

العلميةالرحلاتفيالصالجسلفناوبينبينهووازنت،رحلاتهوتناولت

حقعرففقدللعلمحبهعندوقفتثم،والتثبتوالتحققالمعرفةاجلمن

نفسه.حقونسيالعلم

يكتب،فيماتثبتهلى!وتطرقت،وخارجهالسعوديةافينتهمكالىإواشرت

التحقيق.فيمنهجهعنوأبنت،العلميةلأمانتهوعرضت

منبهيقتديانعسىومنقودأ،ناقدأعنهالحديثعندطويلأوقفتثم

تخالفالتيالكتبنشرمنموقفهعلىعزجتثم،وينقدويحققويؤلفيكتب



رسمفيرأيهعنكلاميوختمت،وأخلاقهمسلكهعنوتحدثت،ورأيهفكره

العربية.الكلمة

فقد،وعَصَبُهالكتابل!ثوهو.بالمؤلفاتالتعريف:الَاخرالفصلوأما

المعجم.ترتيبالكتبرتبتلأنيمتداخلةقسامأثلاثةعلىقسمته

بكتابينأعزفوقد،المقاميقتضيبماعنهاتحدثت،المؤلفات:الأول

الجاسربكتابعزفتحينالعروستاجكتابعنكحديثيواحد،آنفي

.(العروستاجكتابفي)نظرات

للجزيريلاإلمؤلفيهاأترجمولم،بهاعزَفتوقد.التحقيقات:الثاني

فيما-أرَلملأنيالفوائد()الدررمؤلفالجزيريترجمةفيالثفَساطلتفقد

كتبماصخحالجاسرولأن،الجاسروفاهكماترجمته5وفامن-عليهاطلعت

وهوللزركليالأعلامكتابلىإالرجوعللقارئتركتفقدالتراجمبقيةأما،فيه

عنأبنتُذلكمنفرغتأنوبعد..والعصريينالقدماءتراجمفيكتابأسهر

لتحقيق.افيمنهجهأولجاسراعمل

عملعنوتكفَمتطبعها،علىوأشرفراجعهاالتيالكتب:الثالث

فيها.الجاسر

لأن،لعربامجلةفيونشرهاالجاسرحققهالتيائلبالرساأعرّفولمهذا

(،معاصرونومفكرونعلماء)سبسلةمنهاجعنويبعد،الكتابيضخمذلك

ألتقه،ولم،بهشخصيةصلةليليستأنهمعالجاسرعنالكتابهذاأفردتوقد

أندونمعاصراَعالمإَيدرسانيستطيعالعالمأمانةعلىالحريصفالباحث

أكثرالدراسة5هذكانتوريما،شخصيةصلةلهالمُتَرجموبينبينهتقوم

صر.لمعاالعالمبالشخصيالاتصالاعلىتقومدراسةمنقاَوصدموضوعية

وصحبته،ومالوقتمنأنفقتوما،العناءكلهذلكسبيلفيواستعذبت

.5أثروتعرفتُ،5قدروجفَيت،5غوْرفيهاسبرتُطوالاَمأوأياليالي



التي(معاصرونومفكرون)علماءلسلسلةالكتابهذاصنفتوقد

تفاهمعلىبناءبدمشقالقلمدارصاحبدولةعليمحمدالناشرالعالميخرجها

معه.

أخلصتوما،سعيمنبذلتمابقدرالنجاحلييكتبانتعالىاللهأسال

ؤصىبَصَ!اا

والمعراجالإسراءليلة

هـ4/2/90241
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حياتهمنلمحات

تمهيد:

ون!ابتها،ومؤرخهاوجغرافئهاالعربيةالجزيرةعلآمةالجاسرحمدالشيخ

خدماتالتراثلهذاقذَموامَنْقممومن،العربيبالتراثالمشتغلينقممومن

اعلاممنعَلَموهو،منهمخلقفيتفرقماالعلماءصفاتمنفيهاللهجمعجليلة

عجيباَوصبراَللعلمنادراَإخلاصاَسيرتهفيالمدققيلمس،النوادرالعربيتراثنا

علىنفسهووقف،الجمالحبالعربيةأحب50نشرعلىفائقاَوحرصاَ،عليه

،النادرةمخطوطاتهاعنوالتنقيب،ونفالْسهامكنوناتهاعلىوالاطلاعدراستها

اشتدتحروفهودثرتالمخطوطعهدقدموكلما،ونشرهاتحفيقهاعلىلحثوا

لاإ5يجدلادفينسرعنالخاليةالعصورفييبحثوكأنه،عليهالاطغفيرغبته

وكنوزهاتهامؤلفاومعرفهلعربانسابافيالحجةنفكا،لباليةاالمخطوطاتفي

العربجزيرةفيالمواضعتحديدفيالمرجعوكان،المتفرقةالكتبخزالْنفي

.طابوأوأجادفأكثروكتبوحققألف.ئهاأسماوضبط

ومفالاتهوتحقيقاتهمؤلفاتهويطالع،وأعمالهالجاسرسيرةيتتبعمنلىان

لهااجتمعالتيالفذَةالعبقريةهذهيُكْبرانإلايملكلا-وأنفعهاأكثرهاوما-

ويقؤمويكتبيقرأحياتهطوالنفسهوقف.الفضيلوالخلقالواسعالعلم

فإحدى،البصربضعفمصابفهو-5بصروضعفصحتهاعتلالعلى-ويهدي

الصعابتثنهولمالعقباتتعقهفلم،ضعيفنظرهاوالأخرى،تبصرلاعينيه

هدفهيبلغحتىقُدُماَلسيراعلىوتصميماَماَعززادتهبل،الصحةوسوءلمصائبوا

اليسروفيوالمكرهالمَنْشطوعلىوالترحالالحلفييعملفكان.المأمول

الأوصابمعنفسهوتقشُم،عليهالعللتزاحممعأبدعإنهبل،والعسر

،يشبعانلامنهومان":ع!يمالنبيقولتذكرتإلاالجاسرذُىما.والأوجاع

منه.يشبعونلاالذينالعلمطلابمنفالجاسر،"مالوطالبعلمطالب
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ونعزفالنادرالعلآمةهذاسيرةمنالكتابهذافينجلوونحنإننا

،الجديدةالأجياللىإسيرتهولقزب،وبهابهمعرفةلنزدادتهوتحقيقابمؤلفاته

هجراًلناسا5هجرأنبعد-لعلمالىإفتنصرف،لحسنةالأسوةواالقدوةفيهالتجد

فترنووالمثلبالفضائلوتتعلق،مستطاعجهدكلسبيلهفيتبذل-جميلغير

.لأموراليمعالىإبأبصارها

وتعفُمه:ونشاتهوولادتهنسبه

بنيمن،الكتمةمن،الشبولمن،جاسرآلجابربنمحمدبنحمدهو

.حَزبمن،علي

ملأب0191هـ-1328عامنحوبنجدالسزإقليمفيالبرودقريةفيولد

كانالذيالمرضودفع،الجسمعليلونشأ،رزقُهاعليهاقُدرأسرةمنفلاح

فكانوا،قبورأربعةوحفْر5،بمصيرالتشاؤمإلىبأهلهوحينحينبينيعتوره

.غيرهفيهويدفنالقبريحضرون

()الكتابالقديمة:الطريقتينعلىوتعفَم،السابعةفيوهوأمهتوفيت

فيالمتونبعضوقرأ،العظيمالقراَنفحفظ(،العلمية)المعاهدوالجديدة

السعوديالعلميبالمعهدالتحقثم،5والدوفاةبعدبلدتهإلىعادثم،الرياض

(،السعوديالإسلامي)المعهدإنشائهاولفياسمهوكانالمكرمةبمكة

الشرعي.القضاءفيالتخصصهـبقسما353سنةفيهوتخزَج

شيوخه:

منهم:كثيرونشيوخه

سنةالأفلاجمدينةفيولدنجد.علماءمنقاض:عتيقبنسعد-أ

فترةفيبلادهإلىوعاد،العلمبطلبالهندإلىورحل،م0186أهـ-277

فيوالتدريسالقضاءوليثم،دارهفيفانكمش،نجدعلىالرشيدابناستيلاء
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.(م)03911هـ-ا943سنةبهاوتوفي،الرياض

بنمحمدالشيخاَلمنوهو،الشيخاَلإبراهيمبنمحمد-2

فيولد.السعوديةالعربيةللبلادالأولالمفتيكان.حنبليفقيه:الوهابعبد

تعفَم.ام969اهـ-938سنةفيهاوتوفيماهـ-3113918سنةالرياض

اتمانإلىالدراسةفتابع5،عمرمنعشرةالحاديةفيبصرهوفقد،بالرياض

ثم،مفتيأللملكةوعين،للتدريسوتصدَر،الكتبمنكثيراًوقرأالقراَنحفظ

ورئيساً،المنورةالمدينةفيالإسلاميةللجامعةفرئيسأ،للقضاةرئيساً

البناتلتعليموئيساً،المكرمةبمكةالإسلاميالعالملرابطةالتأسيسيللمجلس

في(العامةالسعودية)المكتبةانشأ1373سنةوفياهـ.038المملكةفي

.مخطوطا23((1و)17مطبوعكتاب35(000)نحوفيهاوجمعالرياض

قريةفيولد.المكيالحرمفيالمدّرس:حمزةالرزاقعبدمحمد-3

وبالأزهر،بهاوتعقم،بمصرالقليوبيةبمحافظةمهـ-3918ا113سنةعامركفر

لىإسنتينبعدونقل،متهماوإالنبويالحرمخطابةفتولَىا443سنةمكةلىإسافر

اهـ-293سنةالمكرمةبمكةوتوفي،والتفسيرللحديثسا3ًمدالمكيالحرم

امأ3(.729

فيعليهبالتعفُمالجاسريكتففلمكبيراً،الجاسرفيأثرهوكان

العصربعدبهويجتمع،المكيالحرمفيدروسهحضورهإلىتعدَاهبل،المعهد

وأالكتببعضمنهيستعيروقد،بالحرمملحقةكانتالتيالساعاتحجرةفي

.أ4(الخاصةشؤونهبعضفييستشيرهوقد،الصحف

اهـ-311سنةفيهاولد.دمشقيعلأَمة:البيطاربهجةمحمد-4

)1(

)2(

)3(

)4(

.348/:لأعلاما

.303-5607/:السابقالمرجع

.6302/:الأعلام

.42ص،م0991آب،العربيةالمجلة
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مساجدبعضفيوالإمامةالخطابةوتولَى،مشايخهاكبارعلىوتتلمذم4918

إلىوعاد،سنواتخمسبمكةالسعوديالعلميللمعهدمديراَوعُئندمشق

وتوفيبجامعتها،والَادابالشريعةكليتيوفيثانوياتهافيمدرساًدمشق

.(م)11هـ-769ا693سنةبدمشق

الدينيةالعلوممدرس:(4135-13)13الشاويعثمانبنمحمد-5

فيوعمي،البكيريةفيونثأولد،وشاعروقاضالسعوديالعلميالمعهدفي

وعمر5القضاءوتولى،علمائهاعنفأخذالرياضإلىورحل،عمرهمنالثالثة

ثم،الحرامالمسجدفيالتدريسمعالعلميالعهدفيمدرسأعملثم،سنة02

.القضاء)2(تولَى

القرآنوحفظبشقراء،اهـولد293-0131:البيزعليمحمد-5

ثم،9134-1134القضاءفيوعمل،فيهاوتعفَمالرياضإلىوانتقل،الكريم

بمحكمةقاضيأعينثم،51-94السعوديالعلميالمعهدفيمدرسأعين

.)3(1387التقاعدعلىأحيلحتىبالطائفالكبرىللمحكمةفرئيساً.جدة

مولد5.عنزهقبيلةمن.نجدعلماءمنمدرس:الفهيدالمطلقالله-عبد6

الابتدائية،بمدارسهاالتدريسوتوثىبمكةعاش،()بالقصيمعُنيزةمدينةفي

مدارسها،فيتدريسهاالمعارفمديريةقررتمؤلفاتالدروسلهذهفألف

ثم،وانتشرتمكةفيطبعتثم،تدريسهاويُعفمتؤلفدراسيةكتباولوهي

نحوهـوتوفيا935-9134السعوديالعلميالمعهدفيالتدريسإليهأسند

)4(.م1491هـ-نحوا036

خطاطياشهرمنوهو،المعارفخالَاط:سعيدبنحلميمحمد-7

)1(

)2(

)3(

)4(

.1-1/67168:لأعلاماذيل

.6/632:لأعلاما

.32033-66/:قرونستةخلالنجدعلماء

.4/391:لأعلاما

14



وقد،والإملاءالخطالسعوديالعلميالمعهدفييدرَّسوكانالمكرمةمكة

خطيرَومن،الخطوطانواعاشهريحسناصبححتىحمدالشيخمنهاستفاد

للمعهد.مديراًالخطاطهذاواضحى،ذلكعلاماتيرَالجاسر

الحرمفيالنحوالجاسرعليهدزَسوقد،اباظةبغداديسليمان-8

.(يوم)1كلمنالمغربصلاةبعدالمكي

هـ-1322عامولدمصريعالم:الشورَىمحمدبنإبراهيم-9

بالتدريس،واشتغل،العلومودارالشرعيالقضاءمدرستيفيتخرج،م4091

فعملهـ،4014عامتوفيحتىفيهاهـواستقر1347عاممكةإلىوقدم

الحج،لشؤونومديراً،لهمديراًغداحتىالسعوديالعلميالمعهدفيمدرسأ

المكرمة،بمكةالمملكةلإذاعةومديراً،الإسلاميالعالمرابطةفيوعضواً

.)2(الطلبةبينهيبةذا،إدارتهفيحازماًوكان.كثيرةاعمالفيوشارك

فيه:الجاسرقال،بالنحوالعالم:الكرديماجدبنصادقمحمد-01

رضيدائمأكانإذنفوسنا،إلىاقربهمفهو،الفترةتلكفياساتذتنااحد

متمكناًوكان،منايقابلهواحدكلوجهفيبشوشاً،الطلعةمشرق،النفس

)النحو()3(.ومنهافهمهالنايتسربدرجةدروسمنلنايقدمماتبسيطمن

له:اعما

مدرساًهـعُيَّن1353سنةالسعوديالعلميالمعهدفيتخرجهعقب

ولكنه،منهكُرْهٍعلىقاضياًاختيرثم،المكرمةمكةشماليينبعلمدرسةفمديراً

معاوناًالمعارفإلىورجع،القضاءتولَّيهمنعامبعدلرغبتهفاجُيبالتعليماَثر

بكليةواحداًعاماًوانتسبمصرإلىحضرثم،جدةفي)مديرها(لمعتمدها

)1(

)2(

)3(

.2صه،م0991آب،العربيةالمجلة

.-خلأعلاماذيل

.2صه،0991آب،العربيةالمجلة
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فعئن،طارئةلظروفورجع(،أوانداكالأول)فؤادالقاهرةجإمعةاَداب

لهوأُتيحنجد،فيللمعإرفمعتمداَثم،الظهرانفيالتعليملمراقبةرئيسأ

لكليتيمديراَثم،الرياضفيالدينيالمعهدإدارةعلىيقومأنذلكعقب

هـ.3761عامحتىبالرياضالعربيةواللغةالشريعة

الصحافة:فياشتغاله

وكان،()شهريةاليمامةمجلةم5391هـ-1372عامالرياضفيأصدر

فيمطبعةبإنشاءجدياَالتفكيرعلىبعثهمما،فلبنانمكةفيثممصرفييطبعها

،م5591هـ-1374عام(الرياض)مطابعأنشأأنذلكمنوكان،الرياض

الشهريةالمجلةتحولتالتإليالعاموفي.الرياضفيانشئتمطبعةأولوهي

أسبوعية.لىإ

تصدرفظلتالجاسرعناليمامةامتيازنقلم6291هـ-1381عاموفي

أشَسالصحفيةالمؤسساتنظامصدرإذاحتى،صلةأيبهالهيكونأندون

)اليمامة(باسماسبوعيةجريدةعنهاوصدر،(اليمامة)مؤسسةوآخرونهو

الجمعةيومالأولالعددصدورتاريخوكان،تحريرهارئيسالجاسركان

.م6291اذار02هـ-1383القعدةذي7

تحريرها،رأسم5691هـ-1385سنةالرياضصحيفةتأسستوعندما

تلكفيالعملتركفقد،تطللمالصحفيةاليمامةبمؤسسةالجاسرصلةأنغير

والترجمةللبحثاليمامة)دارلنفسهوأنشأ،م6691هـ-1386عامالمؤسسة

عمليةالتسهيلببيروتومكتباَالرياضبمدينةمركزاَلهاواتخدوالنشر(،

ثم،شهرية)العرب(مجلةإصدارالداربهقامتعملأولوكان(،الطبع

متسلسلةصفحة)864(،عنهاأعدادستةالسنةفيتصدرأصبحت

لهفيماخإصة،العربيةالجزيرةعنشاملةمعارفجمهرةوتعدُ،الصفحات

شأنله!وكان،الفكريوتراثهمبلادهموجغرافيةوآدابهمالعرببتاريخصلة

الأولتشرينهـ-1386رجبفيببيروتمنهاالأولالجزءصدر.كبيرةعلمي
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نقلم7591عاماللبنانيةالأهليةالحربقامتولما(تصدر)1ومازالتم6691

)الخوارق(ضروبمنهذاالجاسرعمليعدأنويمكن،الرياضإلىالمجلة

المجلة،مواداكثريحررفالجاسر،كثيرةوأتعابمتصلجهدمنيقتضيلما

فيويكتب،غيرهمؤلفاتطبععلىويشرفويحققيؤلفذلكمعوهو

.والمجلاتالصحف

التالية:للأهدافالدارهذهأنشئتوقد

السعوديةسيماولاالعربببلاديتعلقممَا-نشرهتستطيعما-نشر-ا

أوالبلادتلكتاريخمنالخفيةالنواحيبعضعنيكشفقدمفَا،مؤلفاتمن

.الفكريتراثهاأوأدبهاأوجغرافيتها

يلقيقدممَا،العربيةبالجزيرةصلةلهاالتيالمؤلفاتبعضترجمة-2

.دراساتأورحلاتمنبهايتعلقمجهولجانبعلىضوءاَ

أدبنالىإيضيفمفا،البلادأبناءمؤلفاتبنشرالإمكانبقدرالإسهام-3

طبعهيرادماطبععلىإشرافمنالدارتقدمماإلىبالإضافة،جديداَثقافتناأو

.المطبوعاتكافةمنالدارأهدافمعيتفقمما،صاحبهرغبةوفق

الجزيرةلمواضعجغرافيمعجمإصدار:الداربهقامتماأجلومن

بعضتعرض،مطولمعجم(السعوديةالعربيةللبلادالجغرافي)المعجمالعربية

منه:صدروقد،القديمالشعرمنفيهاوردمالتحقيقمؤلفيه

صفحة.()486العقيليأحمدبنلمحمد(جازان-)مقاطعةا

صفحة.31()6الزهرانيصالحبنلعلي(وزهرانغامد-)بلاد2

.أجزاءثلاثةفيصفحة(0913)جنيدلبنلسعدنجد(3-)عالية

(43)م9991الأولوتشرينهـايلول0241الجمادل!نشهريحتىمنهاصدر)1(

الرابعةسنتهااكملتوقد،صفحة)32474(فيالشاملةفهارسهامعمجلدأ

والثلاثين.
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ثلاثةفيصفحة()1312العبوديناصربنلمحمد(القصيم)بلاد-4

.ءجزاا

.اجزاءثلاثةفيصفحة()1368الجاسرلحمد(المملكة-)شمال5

.اجزاءاربعةفي(صفحة91الجاسر)89(لحمدالشرقية-)المنطقة6

جزءين.فيصفحة()1262خميسبناللهلعبد(اليمامة7-)معجم

صفحة.(2)18العَمْريلعمرالحجر(رجال8-)بلاد

أسرته:

يتذوقونوكلهم،الإناثمنواربعة،الذكورمناثنان:اولادستةله

ونال)محمد(:فهماالولدانفأما.حرفتهيمارسونلاولكنهم،الأدب

و)مَغن(.7591عامطإئرةبحادثتوفيوقد،السياسيةالعلومفيالإجازة

الصناعية.الدراسةفيالإجازةونال

نالتو)هند(،الأحياءعلمفيالإجازةنالت)مي(:فهنالبناتوأما

الحاسبعلمفي)الماجستير(نالتو)سلوى(،الصيدلةعلمفيالإجازة

المعمارية.الهندسةفيالإجازةنالت(و)منى.الَالي

:بيروتفياقامته

الأهليةالحرباندلاعحتىام619اهـ-381عاممنذبيروتفياقام

رئيسياسينيوسفانفيهاإقامتهوسبب.م7591اهـ-593عاماللبنإنية

وكإن،الأمورسيرعنسعودللملكالتفاريرببعثيفومكإنالسياسيةالشعبة

بأنمعناهماتقاريرهاحدفيوكإن،()إسبانيةفيعينيهلعلاجمسافراَالملك

ومنمنهانالانوبعد،اليمامةجريدةسوىيرامماعلىسائرةجميعهاالصحف

لتسيرحدهعنصاحبهايوقفماالإجراءاتمنيتخذاْنينبغي:قالصاحبها

اليمامةبمصادرةسعودالملكفأمر،الحكومة5ترضاالذيالنهجعلىالجريدة

قريتهفيإقامتهحجزثم،فترةالرياضفيوتأديبهالسجنالجاسروبإدخال
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فيها،الإقامةقرربالأمرعلمفلما،بيروتفيذاكوقتالجاسروكان.البرود

.(1المثمر)الدؤوببالعملواحفلهاواسعدهاتهحياأهنأمنفيهاقامتهإوكانت

كتبه:خزانة

الشيءالنادرمنوفيها،المخطوطاتومئاتالمطبوعاتاَلاتضمت

منالكثيرالشيءمنهاسُرققدبيروتفيكتبهخزانةانلهيؤسفومما،الكثير

لتطبع،جمعهاأوللطبعقدَمهاالتيالكتببعضومنها،وخرائطهواوراقهكتبه

بل،جمعهمماغيرهوفقدانللطبعقدَمهمافقدانعلىالسئئتأثيرهايقتصرولم

وقدبكتابتها،بداالتيالموضوعاتعنصرفهماالتأثرمننفسهفياحدثت

كلهذلكواحتسب،طائرةحادثفيمحمدابنهوفاةمع-تقريبا-ذلكتزامن

صبور.مؤمنفهوذلكفيغروولا،ربهعند

سابغة:واسعةرحمةاللهرحمهمازعيترأكرملأستاذن!الزركليويقول

الشيخالجزيرةعالموصديقي،اسفأالبحرفيبنفسيلرميتالأعلامأُحرق"لو

همفيكانإنعجبفلا،اللعازاريةفيوخرائطهاوراقهسرقتقدالجاسرحمد

)2(
مميم"

:ونثرهشعره

اطلعتوقد،نشرهفيزهد5،جَوْدبعضهوفينَظْماكثرهشعرللجاسر

عامالشيخآلإبراهيمبنمحمدشيخهرثاءفيلهقصيدةواخترتبعضهعلى

بإلريإضالدعوةبمجلةالرويشدالعزيزعبدبنسعدنشرهام9691هـ-9138

(-447)6صم4991يوليوهـ-51417محرم28فيالصادرة(41)48العدد

قليل.بعدسأثبتها

م71991//51فيإنكلترةمنالبصامصبحياللغوياستاذيإليئَوكتب

)1(

)2(

.2-1217هص،العربيالوطنفي:انظر

.3131/:المعاصرينأعلامسيرفيالإصلاميةالنهضة
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ببغداد،القاهاكافيةقصيدةذلكعلىيدلنيمجيدشاعرالجاسر)حمد:يقول

وكتبت(للجواهريقصيدةتلتهاثم،جميعاَالشعراءفيهابذالشعرغررمنكانت

فيها:هـيقولا4/2/4214فيمؤرخةبرسالةفأجابنيشعرهعناسألهللجاسر

لأمر،اولأفينظاماَوكنتشاعراَلست،صحيجغيرفهذابالشاعريةوصفيماأ

لنظم.اتركتعراَشاأخلقلمبأننيدراكيولإ

وإنماشاعراَ،ليسوأخوك:اهـيقول25/2042/بتاريخإليئَوكتب

فيمنشورةاسماءهميرىالذينلِدَاتهمنغَيْرةشبابهفيالنظميتعاطىكان

الصحفبعضفيمنشوراَأراهحينالَانأخجلساقطنظموهو،الصحف

0وعقيدةصددتىعنهذاأقول،لتفاهته

فيكتابهوفي781(078-)ص()18سالعربمجلةفيذلكمثلوذكر

بنلمحمدالمضيئةالأنغامديوانمقدمةفيويقولص)45(العربيالوطن

طائفةالقارئيرىالذيهذاالعقيليشعرعلىالحديث"ويأتي:العقيليأحمد

يصجفلعلههذاوعلىساحر(،إلاالسحريحلالا:قيلوقديماَيديهبينمنه

الأستاذشعرعنلأتحدثشاعراَولستشاعر(،إلاالشعريفهمالا:القول

)وعداوة:المتنبيقولطائلةتحتأدخلأنإلىبحاجةولست،العقيلي

.(...المقتنىبئسالشعراء

بعدالصنعةلأهل5شعرعلىالحكمفأتركشاعراَلستأيضاَاناكنتولما

نصها:وهذاالشيخآلإبراهيمبنمحمدالشيخرثاءفيقصيدتهاُوردأن

فَأوجَعَاالفُؤادِأحْزانَوَأَوْقَدَوأَفْزَعَاأَشْجَى-الْحَقواَيْم-مُصَابٌ

تتضَذَعَاأنْالعِلْمأَهْلمعَاهِدُفأوشَكَتْالحَنيفُالدَينُبهِأُصِيبَ

بَلْقَعا)1(الجَوانِبِمُعْبَزَفأصبَحَرَنجعَهَايَغمُرُكانَآِإمابِفَقْدِ

مُوَدَعاكَريما5َدُنْياوغَادَرَشُيُوخِناخيْرُالخُلْدِدارِنَخوَمَضَى

)1(بلقع:خالِ.
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أئِمَةِهُدَاةِاَعْلاآإِثْرَقَفَا

بَعْدَهُ)المُجَدِّدِ(هَدْيحِمَىوصَانُوا

جَهْدَهُمالحقِّنُصْرَةِفيبَدْلُواوقَدْ

احَمَدِشَرْعِعَنْالذوْدِفييمْتَدىبهم

!!

وَجَذَدُوااَشَادُوْامَالِيُعْليفَجَذَ

سِيرةِأحْسنَالفِعْلِحَمِيدَوسَارَ

طَوئةِوصِدْقَوأخْلاقاَوعِلْماَ

وحُخةَدِفاعاَالجُفَىلَدَىوأَقْوَى

إنْدِراسِهِبَعْدَالعِلْمِرُبُوعفأحيا

بر6

أنَهُلَوَبالإسْلاَآرُزْءُحَللَقَدْ

عَرْشُهُوانثَلالعِلمصَرْحُانْهَدَبه

وشَيْخِهمالأَتْقياءِآإمابفَقْدِ

دِيْنَهُاللهُبِهِأحْيامَنْخَليْفَةُ

بِنَائِهِاُشالتوْحِيدِعَلىاَشادَ

مُفَضَلِكِتابِمِنْنَمقبِمُحْكَمِ

فإئهُمْالقُرُونِخَيْرُاختَارَهُوَمَا

دَعوةٍأرْكَانَالشَيخُاَرْسَىذَاكَعَلى

ومَشْرعاَنَهْجاالتَوْحِيدَأَوْضَحُوْاهُمُ

أَرْفَعا)1(-البَدْرِمِنَ-قدْرالَهُمفأعلَوْا

مَطْمَعَاالغَدْرِلذِيفيهِيَتْرُكُواولمْ

يُضَئعا)2(أنْمِنْالحقِّذِمارويُحْمَى

!

تَصذَعَامابُنْيانِهِمِنوَيَعْمُرُ

ومنْزعَاسَمْتاَالأِشياخِمَنْهَجعَلَى

وأَوْرَعَاشيْخاَأَتْقاهُمافَلفَهِ

وأصْدَعَا)3(الضُرَاحبالحَقوأنْطق

مُمرعَا)4(الجَوانِبمُحْضزَفأصَبَحَ

لَزَعْزعَاالشَامِخْاتِالزَواسيأصَابَ

فأفَزَعَاأمَفقَماذَوِيْهِوعَئمَ

مَرْجعاوللْعِلْملِلْفَتْوَىكانَومَنْ

تَضَعْضَعَالَقَاالحقِّمَنَارَواعْلَى

فيَخْضَعَايُنالَانْحِمَاهُوَصَانَ

اَجْمَعَاالفَضاللَحازمَنْوسُئةِ

أَوْدَعَاسَارَلِمَنْالحُسْنىالقُدْوَةُهُمُ

فَأقنَعَاالحَنِيفَالدَيْنَبِهَااَ!تانَ

)1(

)2(

)3(

)4(

الدعوةجددالذي-اللهرحمه-الوهابعبدبنمحمدالشيخالإمامالمجدد

التوحيد.إلى

يُخمَى.أنيجبما:الذمار

العظيم.لأمرا:الجُفى

المخصب.:المُمْرعُ
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مَفيَعَاالهِدَايَةِمِنُهَاجُفاصبَحَحُجَةٍواَوْضَحبُزهانٍبِأضدَقِ

!!!!

مَضَاجِعااقضقَخَطْبمِنْولثهِ

مَكَانَهُاَحْلَى)الشًيْخُ(فِيْلَعَشية

والتُمًىالبزَحَوَىقَبرِفيوَغُوْدِرَ

جِوارَهُمْيرجُوْكَانَصُحْباَوَجَاوَرَ

والزضَاالفوْزِمِنَنَالُوابِمَافَيَحْظَى

!"

وقعُهُواشتَدَالخَطْبُهذاجَللَقَدْ

وحَيْرةٌذُهُولُمِنْهُبِهنموحَل

بِخَلقِهِالإلهِحُكْمُولكئهُ

بالزَضَاالأمْرِقَابَلَمَنْالوَرَىوخَيْرَ

!

اخْتَفَتْقدِعِلْ!شَمْسُلِنَجْدِعَزَاءَ

نُخُبَةٌالشَيخِخَلَفِوَفي

ادْمُعَاوأَسْبَلَاشْجَانأ،وَحَزَكَ

مُشَثعَاالبثاصدَارإلىوصَارَ

تَضَزَعَامِنْهُوالذكرِالثنابطيْبِ

اَسْمَعَاالقِيامةدَاعِيإنْلَيَسْعَدَ

سَعَىبِماالإلهَيَرْجُومَنْخَابَومَا

فأفَزعاالمُسلمِينَجَميْعَوعَئم

مُرَؤَعاحَزيناإلاَتَرَىفَلَسْتَ

وطُؤَعاكَارِهِينَعَلَيْهمْسَيَجْريْ

ادعَى)!(ماالكَرَامَةِدَارِفيلِيَبْلُغَ

!

لِتَطْلُعاتَعُودَأنْيُرخىإنْفَمَا

يُضَئعَاأنْعَلَيْهِمْيَعِز

"!!!

مَرْبَعإ)2(الخُلدِجَتةفيوبَؤَأَهُمُلْحَداَأصبَحَ)العَوْدِ(فيمَنْاللهُرَعَى

)1(

)2(

!!!

غَفُويىمِننُزُلا!تَذَعُونَمَاميهَاوَلَكُتم"الكريمالقرآنوفي،تَمَئى:ادعَى

31-32(.:افصلتزَحِجم"

يمة.لقداتهامحلاحدىإصمبا،لرياضامدينةمقبرةالعَؤدُ(و).لمنزلا:لمَرْبَعُا
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قريبأنهفتحسىكتبماتقرأ،المتناولالقريبالسهلفكاننثرهأما

فيماغايتهفقدكانت،تكفُفولافيهتصئُعلاسلسبأسلوبعليكيقص،منك

السهلة.لواضحةالعبارةافاختارلإفهاموالتعليمايكتب

لهفتلذالقارئيستهويشائقبأسلوبدؤَنهافقدورحلاتهمشاهداتهأما

يسترسللقارئاناظهرهاامنولعل،فيهالإمتاعجوانببرزتهناومن،متابعته

المرءيتلذذورحلاتمشاهديعرضفهو،مللأوبضجريحسأندونالقراءةفي

لواضح.السهلاأسلوبههذالىإيضاف،عنهالكثيرابمعرفة

البيومي:رجبمحمدالدكتوريقول

بعضتحملوالكلياتالمدارسفيالانالجغرافيةكتبكانتلىاذا

التضاريسسردعلىيقتصرالذي،الجافالعلميلأسلوبهاقراءتهامنالمنفرات

عنهيتحدثلماشافِتاريخيبسطدون،الأرضومساحةالمناخوأحوال

رجعكماالأدبكتبلىإالجغرافيحديثهفيرجعقدحمدالأستاذف!ن،الباحث

الشعريةبالشواهدمؤيداًالأمكنةعنحديثهفجاء،البلدانتقويمكتبإلى

التدوينأسلوبيجدحينالسعادةجدسعيدوقارئه،التاريخيةوالأحداث

.(1حال)لىإحالمنانتقلقدالجغرافي

العربية:بالجزيرةعنايته

وفيها،القديمةالعصورفيالشعراءومَهْد،العربمَهْدالعربيةالجزيرة

ملأتالتيالإسلاميةالفتوحاتوانطلقتالإسلامشعّومنها،العربنشأ

بحوادثالجزيرةفحفلتوجَوْراً،ظلمأملئتأنبعدونوراًعدلاًالأرض

بها.الجاسرعنايةجاءتْهناومن،العربيةالأمةاساسعليهاقامواخبار

الشريف،النبويوالحديثالكريمالقرآنفهمعلىيعينالمواضعفمعرفة

.3171/:المعاصريناعلامهاسيرفيالإسلاميةالنهضة(1)
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،النوعبهذاصلةلهممابعدهمومَنْعليهماللهرضوانالصحابةاَثارفيوردوما

لهوهم.ومراتعلشعراءامرابعمنلقديمالعربيالشعرابهشحنوما

منمواضعوسفى،أهلكهاأمماَكتابهفيوتعالىسبحانهاللهذكرلقد

كالصفاالحجشعائرأمكنةوذكر،والأيكةوالرسوالأحقافكالحِخربلادها

اَدئَهُوَلَقَذلَصرَكُمُ":الإسلامبتاريخصلةلهامواقعإلىوأشار،وعرفاتوالمروة

كَثرَتُ!ئمأَغجَبَتئمإذحُنَينوَئوتمَ"،،231:عمرانآلأ"أَذِئَةنتُخبِبَذرو3

.512:التوبةاشَئا"عَنختُغْنِفَلم

وبتحديد،هَجَرقِلالكحديثمواضعبأسماءىلمجيدالنبياحاديثجاءتثم

الحرمينحدودأمكنةبتعيينالعلماءوعُني،المكانيةوالعمرةالحجمواقيت

الشريفين.

الفتوحاتوامكنةالسرايا،ومواقع،النبويةالغزواتمواضعوهناك

بعدهم.فمنعليهمللهانرضوالصحابةاعهدفيميةلإسلاا

ومخضرميالإسلاميينوأشعارالجاهليالشعرفيوردماالقبيلهذاومن

العربية،اللغةفهمعلىمتوقفالنصوصفَهْمإذ،المواضعاسماءمنالدولتين

معرفةالمواضعتلكبمعرفةإلايتملاوفهمها،اللغةمادةهيالأشعاروتلك

الجغرافيةللدراساتاتجهواماأولالمسلمينعلماءاتجههناومن

مخلوقاتهوعظيماللهملكوتعلىالإنسانولاطلاع،أولاَالغايةتلكلتحقيق

.والعبرةللعظة

لياقوت(البلدان)معجمهوالانايدينابينعربيجغرافيمعجموأوسع

فيأساساَيتخذانيصجلا-الجاسريقولماعلى-كتابهأنغير،الحموي

إليهوللرجوعوللاستفادةللاقتباسصالحولكنه،الجزيرةمواقعتحديد

منهاكثيراصبحكبيرةقيمةذاتكتبعنمتعددةنقولمنفيهبماللاستئناس

مفقوداَ.
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اعترففقد،والتصحيفبالتحريفأصولهوصفالحموييضيرولا

متضاربة،مختلفةبأقواليحددهأنالموضعيحددعندمايضيرهولا،بذلك

بعدةالواحدالاسمتستعملأنالقبائلشأنفمن،متباعدةقبائلإلىويضيفه

قوياَعاملاَيكونأنالتصحيفشأنومن،يتزيدواأنالرواةشأنومن،مسفيات

محزَرةغيربأنهانفسهياقوتوصفهاكتبفيخاصة،وإبهامهالاسمإعجامفي

صحيحة.ولا

)معجمالعظيمكتابهالأندلسيالبكريعبيدأبوألَفياقوتوقبل

هذاحظأنغير،ونثرشعرمنالقديمةالنصوصمنكثيراًحاوياً(استعجمما

يعيشفالرجلبِدْعولا،حقاًسيئةبدرجةكانوالتحريفالتصحيفمنالكتاب

وإنوكتابه،متقنةولامحررةغيرمؤلفاتعنوينقل،العربجزيرةعنبعيداً

التحقيق5يعوزأنهإلامفقودةمؤلفاتعنواسعةونقولاًقيمةنصوصاًحوى

الصحيح.والضبط

وأنها،لناحيةاهذهمناًبكْرتزاللاالعربيةلجزيرةابأنلقولالىإونخلص

.قوةمنبلغمهماالفردجهدبهايفيلادراسةلىإبحاجة

شرقيفيالأميالالاففيهاقطعطويلةبجولاتقامفقدالجاسرأما

ذلكمنخرج،جنوبيهاوفيغربيهاوفيشماليهاوفيوسطهاوفيالجزيرة

منها:بملاحظات

الشعرعليهيقؤَمماومنهامجهولاً،يزاللاالجزيرةمعالممن-كثيرا

أيدين!بينفيماذكرلهايردلمالمواضعاَلاففهناك،محققةودراسةفهماًالعربي

لمالمؤلفينوأنعنهاشيئاًينقلوالمالرواةلأنإلاذاكوما،الأمكنةكتبمن

يصلوها.

اضطراباًالقديمالشعرفيوردتلمواضعالمتقذمينتحديديضطرب-2
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التنقلمنتمكنولو،الأقوالتضارببسببالحيرةموقفالباحثمنهيقف

تحديداَالموقعيحددأنواستطاع،الحيرة5هذمنلخرجالجزيرةفيالواسح

صحيحأ.

ماموقعتحديدفيمتضاربةمختلفةأقوالبإيرادالمتقدمونعني-3

يبعدوثالث،القولهذايخالفوآخر،فلانبنيبلادفيإنه:يقولمنفهناك

يطلققدالواحدالاسمأنالمؤلفينمنالمتقدمينمنكثيريلاحظولم،الشقة

منكثيرنقلطبيعتهامنالفبائلأنبعضهميدركولم،عديدةمسقَياتعلى

تحديدفيالفظيعالخطأنجدثَئمَومن،أخرىأماكنإلىالمحبوبةبلادهاأسماء

لمواضع.ا

الموضعتسميةالعربعادةومن،الاسممتشابهةمواضعأسماءهناك-4

مختلفةمسمياتعلىالواحدالاسمطلاقإنشأهناومن،طبيعتهمنقريبةبصفة

منكثيريلحظهلممماوهذا،متباعدةالمواقعكانتدمان،واحدةبصفةتتصف

المؤلفين.

فيوعذرهم،مصخفةمحزَفةالمتقدمونأوردهاكثيرةاسماءهناك-5

العربي،التأليففيهبدأالذيالعهداولفيألفتكتبعنينقلونأنهمذلك

التحريفنشأهناومن،الاسمبضبطكثيراَيعنونلاالعهدذلكومؤلفو

يضاف،المتأخرونالمؤلفونيدركهلممماالغلطنشأهذينوعن،والتصحيف

.العربجزيرةعنالأمكنةمعجماتمؤلفيبعدذلككلإلى

منكثيرتحديدفيالحَيْرةأوقعتالتيالأسبابأهمتكونقدهذه

عنومشاهدتهاالمواضعبزيارةإلامنهاالتخفُصيمكنلاحَيْرةوهي،الأمكنة

القيامللمتقدمينيتشَنلمأمرانوهما،المشاهدةتلكبعدوتحديدهاكثب

يجبمماهوإنما،بذلكالقيامقدرهبلغمهمافردلأيالسهلمنوليس،بهما

متباعدةفسيحةبلادفإلجزيرة،كثيرةجماعاتبهالقيامعلىتتكاتفأن

.الأرجاءواسعة،الأطراف

26



إلىبحاجةتزللمأرجائهامختلففيالعربجزيرةانوالخلاصة

صحيحاً.فهماَالقديمالعربيالشعرنفهمأنأردناإذاالدراسة

:بالأنسابعنايته

الأمة،بتراثارتباطقوةوله،البحتةالعربيةالعلوممنالأنسابعلم

وأدبولغةوفقهوحديثتفسيرمنالعلوممنعلمايفيباحثكليحتاجه

المرءإذنظرها،فيمنهفائدةولا،بهتُعْنَىلاالأمممنالعربفغير،وتاريخ

الدينجاءوبهذا،بحسيهلاأخلاقهوطيببعقلهوفضله،بنسبهلابعلمه

أَتحرَمَكُوإنًلعَارَفُونموَقمإلِلَدمئمُو،وَجَعَفنَبهؤُوَأنثَئبَهَرمِنفَلَفنَبئإنَا!:الإسلامي

.،13:لحجراتا1"أَنقعكتمعِندَأللًهِ

العلمبهذاالعنايةالَاية5هذمعنىمنلمحمنالعلماءافاضلمنأنعلى

تعارفجعل)فقد:(العربأنساب)جمهرةكتابهمقدمةفيقالفقد،حزمكابن

نأبذلكفوجب،وقبائلشعوباًياناإخلقهفي-تعالى-لهغَرضَاَبأنسابهمالناس

.(التعارفيكونبهإذرفيعجليلعلمالأنسابعلم

تضر،لاوجهالة،ينفعلاعلمالاْنسابعلمإن:قالمنعلىالنكيروشدد

.لأنسابافياثفمنجُلالمنوالهذاعلىوسار

ينظر،العربيةالأمةتاريخمنجزءفهو،القديمتراثنامنالأنسابوعلم

فيالاجتماعيةالحياةمقؤماتعليهتبنىأنلا،التاريخذلكإلىينظركماإليه

بصرف،تفاضلتمييزالناسبينبهايميزالتيالأمورمنيعدُاو،العصرهذا

.الأعمالوهيالصحيحةالتفاضلاسبابعنالنظر

مؤلفاتهامنكثيرمطالعةعلىحملتهعنايةبالأنسابالجاسرعنيلقد

اقتناءهيستطعلمماونسخ،الكتبتلكمنكثيراًوجمع،ودراسةبحثمطالعة

.العربجزيرةفيبهالناساهتمامادركالذيالموضوعهذافيوالف،منها

تقومالجزيرةقلبسكانجليزالفلاذلكفيكبيراثرالاجتماعيةوللحياة
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تشديداًالأمرهذافيويشذدون،النسبفيالتكافؤعلىالاجتماعيةحياتهم

.()1صعبةواموراًمشكلاتسببما،كثيراً

به!يرضىلانتيجةإلىالعربيةالقبائللأصولدراستهفيالجاسروانتهى

يقوملاوأصولهاالقبائلفروعبينالصلاتمنكثيراًأنوموجزهاواحد،كل

علىتقومقدبل،النسبنقاءعلىالحفاظبه!يحصلقدالتيالبنوةاساسعلى

المنزلفيالجوارعلىحتىبل،والتبئيوالولاءكالحِلْفأخرىاعتبارات

بلبإلأصولالفروعصلةعلىيقتصرلاهذاومثل،الأسماءبينالاتفاقوعلى

الحاضرعهدن!فيالتبئييحصلفقدالأبناءوحتى،والأفخاذالبطونإلىيمتد

بيتفي5صغرمنالمرءينشأحيث،المتقدمينعندالمعروفةالطريقةبغيرولكن

أبيه.دونالأقارباولئكإلىفينسبأقاربهبعض

ته:رحلا

لبلادإمافهي،الدواعيومختلفةالأهدافمتنوعةوهي،كثيرةرحلاته

يتخيرهمايصف،المخطوطاتعلىالاطلاعبقصداجنبيةاوإسلاميةأوعربية

للعلاجرحلاتهفيوهو،للعلاجرحلاتاو.تصويرهيستطيعماويصور،منها

وتستنفدنفسهتنسيهالمخطوطاتكانتفقد،للعلاجاتىأنهيُظْهِرأنيندر

تاريخيةجغرافيةمواضعليحققالعربيةالجزيرةداخلرحلاتاو،ومالهصحته

)2(.قبائلأصولأو

اصقاعإلىويرحل،والقفارالفيافيويقطع،بإلنهارالليليصلوالجاسر

فهملمعرفةأو،مخطوطةعلىالمحلاعٍاوقبيلةاصلأوموضعلمعرفةالأرض

)1(

)2(

-41هص،3.سالعربومجلة.الاْلبابتذكرةتحقيقهمقدمةفيكلامهانظر

051.

العربيةللبلادالجغرافيو)المعجمالجاسر(،حمد)رحلات:كتبهانظر

شمالو)في(،الشرقيةالمنطقة،المملكةشمال،مختصرمعجمالسعودية

.(المملكةقبائلو)معجم،(الجزيرةغرب
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صثعاءإلىسفرهفيتراهكالذي،فهمهاعليهاستغلقمخطوطةفيكلماتبعض

فيالهمدانيأوردهاالتيالقديمةاليمنيةالكلماتلمعرفةاليمنعلماءولقائه

ماله.حزمنهذهرحلاتهعلىوينفق()الجوهرتينكتابه

يشدُونكانواالذينالصالحسلفنايفعلهكانبمايذكرناهذاصنيعهولعل

اوشاهد،نبويحديثمنالتحقُقأجلمنوالقفارالفيافيويطوفون،الرحال

.الأخرىالعلوممنعلمخدمةاو،لغوي

أهله:وخدمنهللعلمحبه

المباركة،شيخوختهحتىشبابهمنذبالعلمانسهعلىالجاسراقام

ولدعنهيعاقهلا،ومبتغاههمهوجعله،كلفهعنهساقطةشيء،عنهيشغلهلا

اوصاهوقد،بصرهضعفمعهذافعل.مطلباَبهولايسوممتجرفيهولايعارضه

المخطوطاتبقراءةفكيف،القراءةبكثرةعينيهيرهقبألابعيدزمنمنذالأطباء

.!فيها؟والتمحيص

وفيالعلمفيأنفقهاعظيمةثروةواصاب،العلميةالمناصباعلىتقلد

التيالكتبانيعلمانالقارئوحسب،العربمجلتهواصدر،اهلهخدمة

ولم،مقابلدونالعلميةالمراكزوعلىالعلماهلعلىوزعهاقدوحقَقهاائفها

الأمروكذلك،المخازنفيمكدسمنهاتبقَىوما،القليلالقليلإلامنهايبع

عنعزوفبينحياتهسارتوهكذاجاهاَ،ولامالاَيبغِفلم.العربمجلته

والبر.الخيرمنواستكثارالمعرفةفيورغبة،العلمعلىواقبالالدنيا

عنيتحدثحينمايبداأينمنليتحارالمرءفإنالعلمأهلخدمتهاما

جمعمنالجاسربهقامالذيالسخيالجهدذلكإليهالإشارةينبغيومما،ذلك

منوجمعها،والذلولالصعبإليهاركبالتيالنادرةالمخطوطاتصسور

،()العربالعظيمةمجلتهفيعليهاالناسودذبهاعزَفثم،وغرباَشرقاَمظانها

هذهمنقدمهومما.علمُهبذلكزاكياَ،نفسُهبذلكطيبةَللعلماءقدمهاثم

بنللزبيرواخبارهاقريشنسبجمهرةمخطوطة-كثيروهو-للعلماءالنوادر
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هـ-ا381عإمالأولالجزءشاكرمحمدمحمودالأستاذمنهأخرجالذيبكار

إلىذلكتجاوزبل،والحثالهديةعلىحمدالشيخفضليقتصرولم.م1691

نفسه.حقوينسىالعلمحقيذكرعالماريحيةتطيقهماكلبذل

شرحفيالطالبمنالمخطوطةالمخطوطإتنوادرمنبهعزفومما

الطناحي.محمودالدكتورتحقيقهاإلىاتجهالتي،الأثيرلابنالغرائبطوال

المشتغلينمنوتلاميذهبأصدقائهعنايتهعنهوحديثهللعلمحبهبابومن

العلميةدائماًاخبارهم5فكروفي،معهمكريماًلهموفياًوكان،بالتراث

عنللبحثتجوالهفيوكان.والكتبالمخطوطإتمنإليهيحتاجونوما

قديكوناندونالتلاميذاحداوالصديقذلكيحتاجهمايصؤرالمخطوطإت

إلىيكتب-تقديرأقلعلى-كاناومقإبلدونالمصؤَرةويهديه،منهطلبه

عنبخبرإليهيبعثاوتهمهانهايعلموهو،وجدهابفائدةالتلميذاوالصديق

الجليل()الأنسكتابمخطوطةكوصفمنهايفيدملاحظةأوعليهاعثرنسخة

)1(.الكتابهذابتحقيقيعنيالأسدالدينناصرالدكتوربأنلعلمه،للعليمي

هذاسألهقدوكان،صقراحمدللسيد(الصالح)الجليسمخطوطةوكتقديمه

الدينلقطب،الأسماء()كنزمخطوطةوتقديمه.)2(الكتابهذاعنيعرفعفا

عنه،سألهالذيالظاهريعقيلبنالرحمنعبدابيللشيخالمكيالنهروالي

كتبانبعد.العطيةخليلللدكتورللبندنيجيالتقفيةكتابمخطوطةوتقديمه

كتابعنفيهتحدث1561و577ص،اصالعربمجلةفيمقإلاًالجاسر

الجوهريسبقأنهإلىوأشار،المخطوطةنسختهووصفللبندنيجيالتثقفية

طإلباًالعطيةخليلالدكتورليهإفكتب،القوافيعلىالكلماتترتيبطريقةإلى

.)3(إليهبهمافأرسل،الكتابتحقيقليتولىالمصورةنسختهإعارة

العربية)المملكةالعربيةالمطبوعاتمعجمكتابليقدَمهومما

)1(

)2(

)3(

.62ص،الجاسرحمدرحلاتانظر

.9صه،لجاسراحمدرحلاتنظرا

.21:046س،العربمجلةانظر
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مجلداتأربعةفياليمامةدارنشرتهالذيالطاهرجوادعليللدكتور(السعودية

ليكون(الأعلام)ذيلكتاببتأليفاقومانيعلمعندماليقذَمه-اطلبهولم-

الزركلي.لأعلامتتمة

هذامنابعدإلىالعلمخدمةفيالجامحةورغبتهالعلميكرمهويذهب

(الرجالومعرفة)العللمخطوطةعلىبإستانبولأياصوفيةمكتبةفيفيطَلع

هذهمحققأعنأنقرةفيصدرقدمنهالأولالجزءوكان،حنبلبناحمدللإمام

منكثيرفيالمحققيناوقعقدقراءتهاصعوبةانولاحظ،الوحيدةالنسخة

الظاهريةالكتبدارفيمحفوظةقطعةالكتابهذامنانويعلم،التحريف

ويرسلهاليصورهاالنفاخراتباحمدالأستاذهناكصديقهإلىفيبعث،بدمشق

معوجتقويمفيبهاليستعيناالمحققينإلىفيدفعهابدورهالجاسرويقوم،إليه

.()1المطبوعالجزء

بعضلمراجعةكثيرهاووقتهبعضتفريغايضأللعلمحبهبابومن

منكثيراَعليهقراالذيالزركليمعفعلكما،منهمبطلبالعلماهلكتبهما

مكتبفيذلكوكانالعزيز(،عبدالملكعهدفيالجزيرة)شبهكتابهفصول

وقدالزوارحدامنيومذاتتأثرالزركليانالجاسرراىولما،ببيروتالجاسر

يحضرالجاسرفكان،منزلهفييبقىبأنالجاسررجاه،بالكلاموقتهماشغل

.)2(بيتهإلىيمضيثمساعةيومكلعليهالزركليفيقرامنزلهإلى

حققهالذيللحميريالمعطارالروضكتابموادمنقسمأراجعكما

للعلمحئهوبلغ)3(.النافعةالكثيرةبتعليقاتهوزوده،عباسإحسانالدكتور

فيالشرطةقبلمنعنوةالعامةالكتبخزائنمنمرتينأُخرجإذبعيداَمبلغاَ

وتركية.المنورةالمدينة

)1(

)2(

)3(

.941ص،الجاسرحمدرحلاتانظر

.633ص،11س،العربمجلةانظر

المحقق.مقدمةانظر

31



عبيدهذهالجاسرسيرةيقراانلأشرتاللهأضفَهلمنهاديلاأنهولولا

المالعلىتهافتواثم،والدينالعلمإلىينتسبونممنوالدنانيرالدارهم

الائتمانوسوءلنفاقواالكذبليهاإراكبينكلبيتينووضاعةدناءةفيلمناصبوا

العلم.وتدنيس

وخارجها:السعوديةفيمكانته

الرياضالشوارعأحدفسفَي،بلادهفيمرموقةبمكانةالجاسرحظي

،ام839اهـ-304عامالأدبفيالتقديريةالدولةجائزةومنح،باسمه

العربيالتراثفيالرحلات)أدبالعربيللأدبالعالميةفيصلالملكوجائزة

عامالعويسسلطانجائزةومنح.م6991اهـ-164عام(دراسةأوتحقيقأ

3991.

العربيةاللغةبمجمعمراسلاَعضواَانتخبالسامقةالعلميةولمكانته

العلميبالمجمعمراسلاَعضواَوانتخب،م5191اهـ-037عامبدمشق

عضواَبالقاهرةالعربيةاللغةمجمعوانتخبه،ام519اهـ-037عامالعراقي

عضواَالأردنيالعربيةاللغةمجمعوانتخبه،ماهـ-3785891عامفيهعاملاَ

الأكاديميةواختارته،فيهعضواَالهنديالعلميالمجمع5واختار،فيهمؤازراَ

الإسلاميةالحضارةلبحوثالملكيالمجمعوضفه،فيهاعضواَالمغربية

هيئتهاإلىالفرقانمؤسسةوضمته،اعضائهإلىالأردنفي(البيتآل)مؤسسة

لاستشارية.ا

يكتب:فيماتثئته

إلىللسفراستعدادعلىوهو،يكتبفيماوالتحريالتثبتكثيرالجاسر

فهملمعرفةشهراَاليمنإلىسافرعندمافعلكما،والمعرفةللتثبتبلدهخارج

للهمداني.الجوهرتينكتابفيالواردةالقديمةاليمنيةالكلماتبعض

محمدمحمودالعلاّمةمعليقرأشهرمناكثرالقاهرةفييمكثونراه

التعليقاتمنالقسمفيفيقولوالنوادر()التعليقاتالهجريمخطوطةشاكر



محمدمحمودفهرأبيالجليلأستاذنامعقضيتهاسويعاتودئه..0":والنوادر

نعانيماوالمشقةالجهدمنالهجريكتابمخطوطةقراءةمننعاني.شاكر

نشرفيماالعابثهذاأودمنكثيرتقويماستطعناحتى،يوماَوعشرينتسعةطيلة

.(")1...جزئينفيالكتابذلكمن

عنمستوضحاَالعلماءمنالعراقيينإخوانهبعضإلىيكتبونجده

.()2المناسككتابفيالواردةالاْراجيزفيالمذكورةقيةالعراالأماكنتحديد

العلمية:أمانته

كتبهفيتطالعكالتيالسمةتلكالجاسراخلاقعنبالحديثيتصلومما

أمانتهتلك،عناءكبيرلىإإدراكهافيتحتاجلا،واضحةومقالاتهوتحقيقاته

المكانويعين،قوالاَوأشواهدالمنقولينسب،وتأدبهتحريهفيتثجلىالعلمية

ونفيعلمماإثباتفيالإدعاءويتحامى،روىمنعلىالعهدةويلقي،والكتاب

يستحيولا،أدريلايقولأنيستحيلافهو،يدريلاانهويعلن،يعلملمما

قراءتهاأستطعلمكلماتبعضهناك:المخطوطاتبعضتحقيقفييقولأن

(..1.معقوفتينبيننقطاَيضعأو)؟(الاسفتهامعلامةبجانبهاوضعت

.)3(المخطوطةفيلهتتضحلمالتيللكلمات

شخصيته،مختفيةأمامهايقفلمامانةفيالقدماءأفواليوردحينوهو

ورجحواكد،ونظر،ورأىوصحجالدليلوأوردوردّ،واعترضناقشبل

لراستشهد.

التحقيق:فيمنهجه

الفرقعلىوينبهويصفها،ينشرهالذيالكتابمخطوطاتيجمعكان

)1(

)2(

)3(

.1/443:والنوادرالتعليقات

.997ص،المناسكانظر

لمدينة.اتاريخفيئلورسا؟ئدلفواالدرروا؟لخواصاأدبلكتابمقدمتهانظر
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والربط،الأخرىبكتبهالمؤلفكلاموربط،النساخإضافاتوعلىنسخهابين

قدماويوضح،المسائلويحررالنقولويوثق،الموضوعفيالمؤلفةالكتببين

بالضبط،ويعني،فائقةعنايةوتصحيحهلنصابتحريرويعني،إيضاحلىإيحتاج

لىإالوصولوتيسر،الباحثينلىإالكتابمادةتقزبالتيالفنيةالفهارسوصُنع

وكتابه.المؤلفعنفيهايتحدثبمقدمةيصدرالكتابكما،فيهبغيتهم

إطالةأما،الكتابموضوععنزائدهوبمايطللمتعليقاتهفيوهو

عمازالْدذلككلأنالجاسرفيرى،الكتابموضوععنزائدهوبماالتعليقات

فالمطلوب،المؤلفعلىالمستدركأوالشارحعملمنإنه،الناشرعلىيجب

لىإالحاجةعدميرىالأحيانبعضوفي.الكتابشرحلاالنصتحقيقهو

صورتهإلىتكونماأقربهيبصورةالكتاببإبرإزوالاكتفاءالحواشي

.(1)الأصلية

وتجاوز،الهامشفيالنسخبيناليسيرةالفروقتثبإجدوىيرىلاوهو

فلا.مثلاَالحروفبعضنقطفيالكاتبسهوإلىيرجعممامنهاكثيرِعن

بماالحواشيثقالإوسوى،العناءوتكلفالجهدإظهارسوىإثباتهامنجدوى

.القارىيفيدلاأمروهو،فيهغناءلا

بعضمنألفاتأو،نقطبسقوطتتعلقفيهافائدةلاحواشمن5أعفاكما

التحريف.ظاهرهوبماالفارغالاستكثارسوىذلكإثباتفيفليس،النسخ

وكانت،للحازمي()الأماكنكتابفيإلاالحواشييكثرلموالجاسر

ضعفتتعرفلمإنفالأماكن،ذلكإلىيحتاجوالأمرللكتابالشرحبمثابة

إلىيعودالتعليقاتحيثمنالنهجفيالاختلافوهذا،الكتابمنالاستفادة

درجةعلىتحقيقاتهجاءتوقد،التعليقمنمادتهتقتضيهوما،الكتابطبيعة

عمله.علىالثناءالقولفضولمنواصبحوتُسر،تُبهجالجودةمن

اليماني.والبرق،المدينةتاريخفيرسائلانظر(1)
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،المحدثونالتحقيقعلماءعليهدرجماعلىوالأقوالالأبياتيُخرجولم

المختلفةالمصادرعلىالأشعارفتخريج،لهاداعيلاإطالةمنهاكثيرفيويرى

أحياناً--يصنعوكان.الناشرإليهايعمدغايةولاالنشرأهدافمنهدفاًلي!

لمناسك،اكتابفيكماللقارئتسهيلاً(..امربعينبينالكتإبلمباحثعناوين

)الدررككتابالكتابفيالواردةوالنحويةاللغويةالأخطاء-غالبأ-ويصحح

.(المدينةتاريخفيو)رسائلالفوائد(

:القولعلىيحملهالعلميتواضعهنرىجهدمنالجاسربذلهماومع

(1)"لكتابالأصلبقةمطاوأكثرصحةأقربتكوننسخةتقديمفيعمليانحصر"

.)2(الكتابهذامنصحيحةنسخةإخراجحاولت:يقولأو

ويورد!لكإلىفيشيرقبلمننشرقدحققهالذيالكتإبكانلمان

الفرائد(.)الدرركتابمقدمةانظر.الكتابنشريعيدجعلتهالتيالأسباب

نقصها.عنوتكلم،الكتإبلهذاالخطيبالدينمحبطبعةإلىأشارحيث

كالذيذلكقبلنشرأنهعلمإنالكتابتحقيقفيالمضيعنيعدلوقد

حينماالجراحبندواودبنلمحمدالشعراء(منعمرواسمه)منكتابفيتراه

الأستاذأعلمهحينما،منهفصولاًنشرأنبعد،الكتإبهذاتحقيقعنتوقف

.)3(الألمانالمتسشرقيناحدبتحقيقكاملاًنشرالكتإبانشئوحإبراهيم

ومنقوداً:ناقداًالجاسر

ويقيمالنقصيجبروالنقد،لهمتممهوبلالكتابمنيقفللاالنقد

كلفيهيسهم،بالنقدإلاتسددلاالعلميةوالخطواتالمناَد،ويصلح،العوج

)2(

)3(

للبتي.(الأنسابفيلألبابا)تذكرةلرسالةمقدمتهانظر

المغربي.للوزير()الإيناسلكتابمقدمتهانظر

.278ص،27س،العربمجلةانظر
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يكبراحدمنماأنهكما،ينقدأنعنيصغرأحدمنوما،صالجرايلهعنمن

النظراتكانتالمقروءالكتابهوالمنقودالكتابأنادركناوإذا.يُنقَدانعن

يبلغلاالمؤلفاتمنوكثير،لهوقراءتناالكتابلهذاحبناعلىدليلاًالكتابفي

محمودالأستاذقولأحسنوماللنقد،عرضةيجعلهاماوالقوةالأصالةمن

كثيرلبطلالنقدولولا،النقدبجودةلاإتتكونلاالعلمجودة"فإن:شاكرمحمد

.(")1فيهحيلةولامنهخلاصلااختلاطاًبالعلمالجهلولاختلط،علم

يحركأنفحسبه،مخالفةأوبموافقةكثيراًيحفللاالعظيموالكتاب

لائهاأحياناًتعجبهقدالمخالفةإنبل،المألوفويهز،الراكدويجري،الساكن

وقد،ووضوحأجلاءفيزداد،نقصهويكملئتهفافيستدرك،لأولايالرالىإترده

صحته،لديهوثبتت،أنوارهامامهولمعتصدقهعرفإذاالمخالفبالرأييقتنع

كتابهفيعنهاللهرضيالخطاببنعمركتبماعلىسعيداًراضياًقالعمافيرجع

إليومقضيتهقضاءيمنعنكلا:القضاءفيعنهاللهرضيالاشعريموسىأبيإلى

قديمالحقفإن،الحقإلىترجعأنلرشدكفيهوهديت،عقلكفيهفراجعت

.)2(الباطلفيالتماديمنخيرالحقومراجعة

علموأعلم":العروستاجكتابفينظرات:كتابهفيالجاسرويقول

وأن،وزيغاًكفراًصارتجاوزهاإذاحدودلهالعلماءتقديسأنواطمئنانيقين

بشرأنهموهوعليهوسارواسئوهالذيالقديمالنهجعلىالسيرتعطيمهممن

نأأحدمنيرضونلاوانهم،معصومينرسلاًوليسوا،ويخطئونيصيبون

صوابهايوضحبميزانيزنهاأنقبلأقوالهمجميعفيقبل،أعمىتقليداًيقلدهم

لئلاخطأمناقوالهمفيمابيانتقديرهمومنللعلماءالوفاءومن.خطئهامن

فيالعلماءوظيفةمعيتنإفىوهذ!،الضلالفيكثر،ذلكعلىمتابعوهميكثر

.")3(الحياةهذه

)1(

)2(

)3(

6740ص،المتنبيكتاب

.1/02:للمبردلكاملا

هامق.43ص،العروستاج
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يكادولاوعصريينلقدماءكثيرةكتباًالجاسرنقدالأساسهذاوعلى

للناسخوبعضهللمؤلفبعضهلكتابنقدمن()العربمجلتهمنعددكليخلو

للمحقق.وبعضه

،الحمويلياقوت(البلدان)معجمنقدهاالتيالقديمةالكتباهمومن

(العروسو)تاج،للشيبانيو)الجيم(،للبكري(استعجمم!و)معجم

و)الأمكنة،الأثيرلابن(و)المرصع،للبلاذريالأشرافو)انساب،للزبيدي

.للزمخشري(والمياهوالجبال

اللغةمجمعاصدرالذيالكبير()المعجمنقدهاالتيالحديثةالكتبومن

الصليبي.كمالللدكتور(العربجزيرةمنجاءتو)التوراةمنهأجزاءالعربية

فيها،رأيهوابدى،والمجلاتالصحففيبهاعزفالتيالكتباما

تحصى.انمنفأكثرعليهاالماَخذلبعضوعرض

نفسعليهلتقبل،رقيقمهذببكلامنقدهيحيك-ينقدحينما-والجاسر

:[البقرةحُ!نا"للِنَاسِوَفُولُوأ"الأخوةلحقوقورعايةالعلملحقتأديةالمنقود

.(951:عمران[اَللَاَنفَفوأمِنْ!يذ"اَتقَفبفَظًاغَيِظوَلَؤكنُتَ"،83(

والأمهاتالاَباءفي)المرصعكتابنقدفيمقالتهمنالجملهذهمعياقرأ

براهيمإلدكتوراذناأستاحققهلذيالأثيرالابن(لذواتوااءلأذووالبناتواوالبنين

تحملفضلهوعارفيمحبيهنفوسفيالرفيعةمحققهومنزلة...":السامرائي

ملاحظإتهنااوردانإلىدفعنيماوهذا،المستطاعقدرعملهفيمشاركتهعلى

كلوما،بهاباتحافيالسامرائيأستاذناكرمالتينسختيهامشفيكتبتها

يختصمماكلهاوليس،بهاالأخذعلىتحملالقوةمندرجةعلىالملاحظإت

مماالكتابفيماكلهاوليست،نفسهبالمؤلفيتعلقمامنهابل،بالتحقيق

.(1إ)وتصحيحتامللىإيحتاج

.397ص،6س،العربمجلة(1)
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إذاوآخرون،وبعدهذلكقبلسمحولكنهويجادلينتقدوالجاسر

يطففونإنماتعاملاًأوكتابةالمسألةانتهاءعندخصامهمينتهيفلاخاصموا

فيأوثاناًهميظلواوأن،تتحطمأنيريدونك،عليكويدشُون،لكيكيدون

الفانية،الحقيرةوالحياة،الزائفالمجدأحديشاركهملا،وحدهمالساحة

أبصارهموتعمىيحقدواأنوإما،يُؤتَهواأنفإما،سبيلاًالتسامجإلىيعرفونلا

لوبيل.الداءابهذا

عنويتحدثالجاسرحمدرحلاتكتابمنالفقرةهذهمعياقرا

:فيقول(لقبسانور)كتابمحقق(يملهازلفرود)نيلألماالمستشرقا

أوضحت،الكتابذلكعنكلمةنشرتأنبعدبينناالتعارفجرى"وقد

كإنتبينما،بينناوالتواصلالتعارفسببهذافكان،بهتتعلقملاحظاتفيها

سبباًالعربمنوإخوانناأساتيذنابهايقومالتيالمطبوعاتبعضعنكتاباتي

.(أيضأإ)1للوقيعةومدعاةللقطيعة

والأميركيونوالغربيونفالمستشرقونالأمر،فيالمحزنهوهذا

يطبقونكأنهم،أخطائهمعلىدللتهمإذايقدرونك،الأرضأمممنوغيرهم

المسلمونونحنعيوبنا"إليناأهدىامرأالله"رحم:الشريفالنبويالحديث

.النبويالتوجيههذانرفضكأنناالمسلكهذانرفض

المؤلفاوالمحققعملعلىثناءبكلمةيمهد-ينقدعندما-والجاسر

الناقدبينأحيانأتدوراللهجةشديدةمعاركرأىفقد،عملهصعوبةإلىويشير

علىويميل،برأيهمنهماواحدكليتمسكإذالمجلاتصفحاتعلىوالمنقود

معنقدماجميعفيالجاسرتحاشاهماوهووتجريماً،تسفيهاًالاخرالرأي

الجاسرمناحسنهيبالتيالأخذولكن،التطاولإلىالمتناظرينبعضجنوح

.الاعتداللىإالمتطاوليندفعقد

.31ه31-4ص،الجاسرحمدرحلات(1)
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والتماسالإنصافبسمةيتسمالكثيرةنقودهمنالجاسرعنصدروما

إلىوأقربصدراًوارحبخلقاً،أوثقتجدولا،الصريجالخطأعندالعذر

الصريج.الخطألدىالعذريلتمسممنالأنبياءورثةطبقة

)معجمكتابهعنفيقولوتحقيقتأليفمنعملهنقدإلىيدعووالجاسر

الكتابهذاالقراءيتناولأننرومهما"وغاية:(السعوديةالعربيةالمملكةقبإئل

بصورةالثانيةطبعتهفيإخراجهمننتمكنلكيوالاستدراكوالتصحيحبالنقد

.(")1الأولىطبعتهفيبهاخرجالتيصورتهمنخير

انيوحسبي...:(المملكةقبإئل)معجمكتابهخاتمةفيالجاسرويقول

المعنيينمنأرجوالذيالكتابهذافقدمتوحدهالجمعفيجهديبذلت

وسترإعضاءنظرةلاوتصحيجنقدنظراتإليهنظراتهمتكونأنبموضوعه

الطبعتجاربتصفحتأنبعدمنهاكثيراًأدركتالتيالكثيرةواخطائه،لعيوبه

إصلاحها.مناتمكنفلم

عمليإذذلكأعيانيلماغيريعلىالتبعةوإلقاءالاعتذاراردتولو

جازلوواسعالاعتذارومجال،اولاًغيريكتبهمماوالنقلالجمعفيمنحصر

فيختار،ينقلهمايحققلمإذاالمؤلفعملقيمةماولكنيعتذر،أنلمثلي

")2(.اله؟رسمماعلىيسير()إفعةيكونولامنهالصحيح

شك"ولا:نجدفيالمتحضرةالأنسابجمهرةكتابهخاتمةفيويقول

منجمعتفيماوقعوأنه،الكتابهذايضمهأنينبغيمماالكثيرفاتنيقد

كريمقارئمنأعدِملاوقد..مثلهكتابمنهيخلوانقلماوالأوهامالأخطاء

...بماخوانه(كثيربنفسهقليل)المرءإذنقصوإكمالوإرشادإصلاحنظرة

يعرفهلاممايعرفونهمايوضحواأنإلاقصوراًأونقصاًفيهيرونمبنعلىوما

الخطيئة:قالكماأقوللاواناسواهم

)1(.

)2(

.888ص،اهس،العربمجلة

.09صا،المملكةقبائلمعجم
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سَدُواالذيالمكانسُدُّواأواللوممن-لأبيكماباَلا-عليهمأقِلُّوا

فأضِف،الكريمالقارىاْيهالكبذلتهقدلديماكلِهوها:أقولولكن

وانظر،نقصهيكملمااطلاعكسعةمنعليهوأفض،يزيدهماعلمكمنإليه

النفعواعتبر،المدققالعارفإصلاحأخطاءهوأصلج،المحققالناقدبعينليهإ

فيفاستَهِنْالوسائلعلىمقدمةوالغايات،وسيلةذلكعداماوكل،غايةالعام

.(")1للتقوىوالعاقبةاهتماماومبالاةبدونشيءكلبلوغهاسبيل

قائماَالمعرفةنشرميدانفيعملهيكونانعلىحريصكلصفةوهذه

الحقيقة،إلىالوصولفيالصادقةوالرغبة،الهوىمنالتجردمنأساسعلى

الحاضر.عصرنافيبهذايتصفمنوقل

العظيمةمجلتهفيذلكوينشر،يكتبهمالنقدالجاسرصدرويتسع

أسماء)معجملكتابةالجراخهانيعباسنقد-مثلاَ-فينشر)العرب(

الفهدأحمدنقدايضاَوينشر،والنوادر)3(التعليقاتلكتاب5ونقد،()2(الخيل

-شمإلالسعوديةالعربيةللبلادالجغرافي)المعجملكتابالعريفي

قبائل)معجملكتابالسبيعيمدعجبنعيدملاحظاتوينشر()4(،المملكة

العربيةالخيل)أصولالعنزيهميشبناللّهعبدوملاحظات(،()ْالمملكة

الأنساب)جمهرةكتابعلىالقراءبعضملحوظاتوينشر()6(،الحديثة

فيهأبانالذي)8(الوهيبياللهعبدالدكتورمقالينشربل،نجد()7(فيالمتحضرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.419ص،نجدفيالمتحضرةالأنسابجم!هـة

.-617227و-32:694515س،العربمجلةانظر

.-32:235237س

.-32:3979سالعربمجلة

.847-03:184س،العربمجلة

.618-13:118س،العربمجلة

.182-03:127س،العربمجلة

.144-23:433س،العربمجلة



هووالنسبةالتسميةبهذهالجاسرنشرهالذيللحربي)المناسك(كتابأن

كلهاالعربمقالاتعلىالجاسرقدمهوقد،الحربيتلميذلوكيع)الطريق(

.صدرورحابةتواضعفيالنقدتقبلهعلىيدلوهذا

عنبالكتابةأكرمنيفحين.هذامناكثرإلىبالنقداحتفاؤهبهيذهببل

الَاخرربيع13فيالصادر(99901)عالرياضصحيفةفي(الأعلام)ذيلكتابي

تعقيبيأرسل،كتبماعلىبتعقيبيإليهوأرسلت،م8991آب5هـ-9141

منهأطلبلمأنيمعبكتابيتعريفهنشرحيثتعقيبيلينشرالرياضصحيفةإلى

الاخرةجمادى940114(،)عنفسهاالصحيفةفيتعقيبينشروقد،ذلك

.م8991ايلول42هـ-9141

للرأيقوياحترامعلىتدلمجلتهصفحاتعلىالبارزةصدرهوسعة

يدلبماكثيراًويعقب،سماحةعنلناقديهالمجاليفسجالجاسرونجد،الاخر

.البارزالعلميجهدهلهشاكراَللناقدموافقتهعلى

:فكرهتخالفالنيالكتبنشرمنموقفه

قفَتالمماخذمنيخلولاالمعرفةفروعمنفرعأيفييؤلفكتابأيإن

وَلَؤ"العزيزكتابهوصففيقائلاًهذاوتعالىسبحانهاللهأوضحوقد،كئرتأو

.،82:لنساءا1صَثِيرم"اَخئِنفافِيهِلَوَجَدُواألنَهِعِندِغيرِمِنْ؟نَ

فالجاسر،وآراءهفكرهيخالفمانشرفيغضاضةأييرىلاوالجاسر

رسالتهالجاسرنشرذلكومع،الدخانبحلالتاجمؤلفالزبيدييخالفمثلاَ

دخانها،استعمالالزبيديفيهاأحلالتي(الدخانشجرةفيالإخوان)هدية

الَاراءمنيحويكتابكلنشررفضنا"فلو:الرسالةنشرمعللاَالجاسرويقول

عِندِفيمِنْ؟نَوَلَؤ"العظيماللهوصدق،ننشرهماوجدنالماآرائنامعيتفقلاما

تلكمعرفةإلىبحاجةإنناثم،82(:[النساءصَعِيما"اَخئِئقآفِيهِلَوَجَدُواأدئَهِ

."نشرهابدونيتستىلاوهذا،لمناقشتهاالَاراء

الذيحميدلابن(الحنابلةطبقاتفيالوابلة)السحبكتاب:ثانٍمثال
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للدعوةالخصومةشديدكانالمؤلفهذا(النجديون)العلماءالجاسرمنهنشر

تراجمفأهمل،الوهابعبدبنمحمدالشيخبهاقامالتيالإصلاحيةالسلفية

(الوهابعبدبنمحمدالشيخ)ذريةالشيخآلمننجدعلماءمشاهيرمنكثير

يشيدتراهلذلك،والتعصبالهوىبدافع5وبعدالشيخعصرمنغيرهمومن

الدعوىعادىممنلكونهممكانتهممنالرفعويحاولالعلمإلىينتمونبأناس

زوراَبراءمنههمماالَاراءمنالسلفيةالدعوةعلماءإلىونسب.السلفية

وبهتاناَ.

موقفبسببالكتابمنالجزءهذانشرفيمتردداَالجاسروقفوقد

الكتابأيهمل،الثماربأنفعالأمةعلىعادتالتيالإصلاحيةالدعوةمنمؤلفه

يعملأم؟ترويجهإلىيدعوماعنهحديثهفييكونلكيلاشهرتهاتساعمع

لئلاأمرهيجهلمنوينبّه،ذلكللباحثينفيوفرفيهمالحقيقةكاشفاَيراهماحياله

.؟أوهامهمزالقفييقع

فقدنفعاَيجديلاالكتابهذاإهماللأنالأمرينخيرنشرهفيفرأى

إليهورجعالتراجمكتبأوسعمنوهو()الاعلامفيالزركليإليهرجع.عُرف

فيكالش!أصبحتحتىحقيقتهاظهرتقدالإصلاحيةالدعوةإنثم،غيره

لمعرفةمؤلفهآراءدمابداء،الكتابهذانشرفيضيرلاولهذاالنهار،رابعة

العلماءعلىالمتعينةالأمورمنهذاإنبل،منهاالباطلولإبطالالعلمفيمنزلته

عليهم،ومالهممايكتبونالسنة"أهل:الشُلَميالرحمنعبدأبوالإمامقالفكما

حججهملضعفأنهماي-معناههذامااو-لهمماإلايكتبونلاالبدعةوأهل

فإنهالحقاهلبخلاف،آرائهمبطلانيتضجلكيلاخصومهأدلةيذكرونلا

.بالبطلاننفسهاعلىتناديلأدلةاتلكلا!خصومهمأدلةيرادإيضيرهملا

علىالجاسرأخذفقد(المنورةالمدينةتاريخفي)رسائل:ثالثمثال

بعض5إقرار(المنورةالمدينة)وصفموسىبنعليالأولىالرسالةمؤلف

منونيله،دماسراجهاالقبورعلىوالبناءبالأمواتكالتوسلوالخرافإتالبدع

،الوهابعبدبنمحمدانشيخبهاقامالتيالعربيةالجزيرةفيالإصلاحيةالحركة
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اللغة،منتمكنهوعدم،الدعوةبتلكالقائمينعلى()الوهابيةكلمةواطلاقه

باطلاَنراهماالاراءمنيحويمؤلَفكلإلىعمدنالواننا"على:الجاسرويقول

القالْل:اللهورحم،القليللاإتراثنامنلدينابقيلماقليلاَولو

الأولينابالكمالنطالبحتىالنقصنُونلمفإنا

المصطفى(لحضرةيجببما)الوفاالثالثةالرسالةعلىكلامهأيضاَوانظر

.للسمهودي

واخلاقه:مسلكه

جماللسانعفيف،نشاطشعلة،الذاكرةقوي،الذهنحادوالجاسر

.بشيءعليهميبخللا،العلمأهلمعكريمٌ،بإخوانهبزٌ،كريمحليم،التواضع

يحملانيتحاشى.مخالطتهمعدمفيوالرغبةالناسعنالانقباضعليهيغلب

نايستنكففلامنهجهميسلك،وشموخهمالعلماءعزةفيه،مفضلكلفضل

حتىأستاذناكتبهماعلىاطلعت،بأستاذناواتصلتأستاذناإلىذهبت:يقول

وهذ5...البصاموصبحي،عباسنحساهـا،لسامرائيابراهيمك!سناَدونهكانلو

ارادومن.فيناوقيل،وفعلنا،قلنا:يقولونولايتكبرونفلاالعلماءصفة

.الكتابهذافيبرحلاتهالتعريففيراجعواخلاقهمسلكهفيالاستزادة

العربية:الكلمةرسمفيرايه

كتابتهاعندالعربيةالكلمةرسموهو،المسألةبهذهجريءرأيللجاسر

نقراها.مانحو

تدلاقوالمنالمتقدمينالعلماءنصوصفي5وجدبماهذارأيهويدعم

وليستالقراءةلصحةوسيلةالإملائيةفالقواعد،تقرأكماالكلمةكتابةعلى

لدفعوسيلةأضمنينطقكماالاسموكتابةالخطأ،لدفعوسيلةوالقاعدة،غاية

الخطأ.

ابتيهاسمييكتبفهو.واقتداربجراةكتابتهفيالرأيهذايطبقأخذوقد
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بألفاتيحياالاسموكذلكوالجراواالسدارااسرتياسمويكتب،ومُناسَلْوَا

منى،،)سلوىمقصورةبألفترسمهاالتيالسائدةبالقاعدةعلمهمعممدودة

.(1()يحيى،الجراوى،السدارى

51نربل.قراءتهاعندللبسودفعاًللخطأرفعاًننطقهاكماكتابتهايؤثرولكنه

.هاؤلاء،ذالك:هؤلاء،ذلكيكتب

صعوباتمنكثيراَلحللناطلاقهاإعلىالقاعدةبهذهاخذنالوأننافيولاشك

.لخصوصاوجهعلىوناشئتنالناطفاأعلىلأمراوسهلنا،العربيةلكتابةا

بعلمهالمحببةصورتهتطالعني،يكتبوماسيرتهإقرأوأناكنتفلقد،وبعد

ولم،المغرياتعنعزف.وتواضعهومناقبهوتسامحه،افقهويسعة،الغزير

وكان،والمثلوالقيمبالمبدأالمتمسكالمؤمنفكانالئراقةالدنيامظاهرتغره

ونزاهته.وعلمهومسلكهخلقهفيالطيبةالحسنةالقدوة

بتفصيلإليأهوسأعود،يمللامُستَمْلَحعَذْبٌالجاسرعنوالحديث

المسلمين.اعلامسلسلةفياللهشاءإن

،ل!!

المتحضرةلأسراأنسابوجمهرة؟203و123ص،الجاصرحمدرحلاتانظر)1(

.79و1/37:نجدفي
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)1(

اخمهئ!لتأب

(1شي)قرلِىبزفا

وقد،مؤلفاتهباسماءكاملةقائمةهنانضعلم

وأوردنا،الهجاءحروفعلىبهاالتعريفأوردنا

.لموضوعاتافهرسفيكاملةأسماءها
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النهروالي.الدينلقطبالعثمانيالفتحفياليماني-البرق6
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للأصفهاني.العرب7-بلاد

.(السخاوي)بلدانياتالحديثةالبلدانيات-8

عيسى.لابننجدفيالواقعةالحوادثبعض-تاريخ9

للبتي.الأنسابأصولفيالألبابتذكرة-01

.للحضراويجدةفضائلفيالمعدة-الجواهر11

الأندلسي.رشيدابنرحلةفيماًعاالهجريلسابعاالقرنفيلحجاز-ا21

فهد.لابنالقرىأمأوديةذكرفيالقرى-حسن13

المعظمةمكةوطريقالحاجأخبارفيالمنظمةالفوائدالدرر-14

.للجزيري

.أوتلخيصهـ)تحقيقا012سنةبنجدمردمشفي-رحالة51

القيروانيصالجبنلمحمدالحجإلىالتونسيالتميميرحلة-16

.(وتلخيص)تحقيق

.(وتلخيص)تحقيقالحجإلىالإسحاقيالشرقيالوزير-رحلة17

المدينة.تاريخفي-رسائل81

حميد.لابنالوابلةالسحبفيالنجديون-العلماء91

للدخيل.رشيدآلمارةإاخبارفيالسديدالقول-2"

للهمداني.الجوهرتين-كتاب12

للبرزنجي.والستورالحجب-كشف22

حبيب.لابنومؤتلفهاالقبائلمختلف-23

.آباديللفيروزطابةمعالمفيالمطابة-المغانم42

مصادرو)من(يتمهالمالجراحلابنالشعراءمنعمرواسمهمن-25



تحقيقالشكور(عبدلابنمكةاشرافتاريخ-الأولىالسعوديةالدولةتاريخ

وتلخيص.

26-المناسك.

فهد.بنلضارينجدعنتاريخية-نبذة27

للبرزنجي.الفرجيالمح-28

.الأسديالكميت-نونية92

.للزبيديالدخانشجرةفيالإخوانهدية0-3

للتلمساني.مكة3-وصف1

تحقيقاَأنهاه.الإسكندريلنصروالَاثاروالجبالوالمياهالأمكنة-32

.العربمجلتهفيفصولاَمنهونشر

:المراجعات

للأحسائي.المستفيد-تحفة1

لب.غاصرناعلي.دتحقيق،لسدوسيالمؤرجالأزديالشنفري-شعر2

.الاكوععليبنمحمدتحقيقللهمدانيالعربجزيرة3-صفة

.معمريحسنتحقيق،للقفطيالشعراءمن-المحمدون4

الطاهر.جوادعليللدكتور()السعوديةالعربيةالمطبوعاتمعجم-5

كتاباَيتخذأنيصحومما

)خاصةوالأشعارالأخبارفيالواردةالمواضعأسماءفيالتصحيف-1

العربفيالانحتىمنهنشروقد(استعجمماومعجمالبلدانمعجمكتابيفي

العين.حرفإلىفيهاوصل.حلقةوعشرينسبعاَ



عربيابن

(نجد)1فيالأمويالحكمموطد

الكناني،مُنكِثبنعربيبننافعبنالرحمنعبدبنإبراهيم:عربيابن

معوكان،منهممعدوداًكنانةمنمالكبنيإلىمنتسباَنشأ،أميةبنيولاةمن

وعين،عنهاللهرضيعفانبنعثمانديوانيتولىكانحينماالحكمبنمروان

فوطدقرنربعنحوالوليدابنهوعهدمروانبنالملكعبدعهدفيلليمامةوالياَ

بنيولاةأطول!منويعد،والشدةبالعسفالناسوأخذ،الأمويالحكمدعائم

،لكتابااسمجاءهناومن.عجمةنهلسافياللونسودأنوكاالحكمفيبقاءَميةأ

موية.الالدولةاعهدفينجدتاريخمنتلمحالكتاباهذاويحوي

صحفةوعشرينمئةنحوالجاسركتبعربيإبنعنالحديثوقبل

والثوراتالأحداثأهموعن،الأمويالعهدفينجدعنللحديثخصصها

البلادفيالإداريةالأوضاععنفتحدث،فيهاالولاةبعضوعنفيهاوقعتالتي

نجداَيعئمالعهدذلكفي()اليمامةمسفىمدلول!أنفأبان،الإسلامصدرفي

لمالراشدينالخلفاءعهدعلىنجدفيالإداريةالحالةأنإلىوخلص،كلها

.بارزةمعالملهاتكونبحيثالوضوحمندرجةعلىتكن

نجداَانوابان،الأمويالحكماستقرارعندنجدسكانحالةعلىوعزج

الحكمأثناءفيتاماستقراربفترةتنعملم(ب)اليمامةالعهدذلكفيعرفمااو

.الأموي

420كرا7صفحة892،م1هـ-399ا414الرياض(1)
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جوروعن،السكانلطبيعةالأمويالحكمملائمةعدمعنوتحدث

الأمويالحكمفيالأمورتصريفلطريقةمرآةالشعرفيووجد،وظلمهمالولاة

ذلك.فيالمصادرلشح

واستيلائهالحنفيعامربننجدةثورةعنممتعةمطولةفصولاَعقدثم

لأهميةافييةغائجنتالىإانتهى،نجدةعلىللاختلافعرضوعندما،البلادعلى

لذياكتابهمنيتضحكماأسسهمنكرأبل،قطالخوارجمنيكنلمنجدةأن:منها

نافعيراهاجوهريةأمورفيبينهماالاختلافوكان،الأزرقبننافعإلىوجهه

يحملهمانجدةعنقرأفيمايرَلمفالجاسر)1(،نجدةفيهاويخالفهموأتباعه

المسلمين.عامةعليهمامعيتفقلامما،إليهيشبماإلىالاطمئنانعلى

عليهمامفارقةمنهيفهمالذيبالمعنىخارجيأنهبهوصمممانجدةفبرأ

عليه،أجمعوامماوفروعهالدينأصولفيوعملاعتقادمنالمسلمينجماعة

.()2(ب)النجديةتعرفالخوارجنحلمننحلةلهكانتأنهمقتنعأليسوالجاسر

هيحقيقيةأسبابوهي،وأصحابهنجدةبينالاختلافبواعثلىإوأشار

مذهبلىإأتباعهمنالمنتمينمعخلافعلىكانبانهالقوليؤيدممامجملهافي

الجاسر:ويقول.المذهبذلكإلىانتمائهعدمالاختلافهذاومرد،الخوارج

فيالعلماءمنأحدذلكمنيسلملمعالمإلىتشبوصمةكلقبولساغفلو

.العصورمختلف

ثمعليها،والقضاءالأمويةالدولةعلىفديكأبيثورةعنتحدثثم

.ولاةعشرةوهممروانبنالملكلعبدالأمراستتاببعداليمامةلولاةتطرق

وصلتهوأعمالهنشأتهعنفتحدث)3(،عربيابنعنللحديثانتقلثم

)1(

)2(

)3(

.59-84و76-97ص،الأمويالحكمموطدعربيابن

.301ص،السابقالمرجع

.412-112ص،عربيابن

52



حَجْرفيدَؤَارسجنعلىوعزج،الحكمفيوصرامتهوشدتهوالحجاجاميةببني

ابنعنعرفتلتياوالإذلالالقهروسائلابرزمنوكان،عربيابنانشاهالذي

منفيهالمسجونيلاقيهمماالكثيرالعصرذلكفيالعربيالشعرسجلوقد،عربي

.لعرباعندلسجوناعنللمحةلجاسراوعرض،ملةمعاوسوءوعنفقسوة

وعنالكلابياللهعبدبنالمهاجراليمامةواليعنللحديثتطرقثم

علىالضوءليلقيبالشعراءصلتهعنبالحديثواسترسل)1(،اميةببنيصلته

اليمامةعلىأميةبنيولاةآخرعنللحديثانتقلثم.حكمهطريقةمنجوانب

.)2(الكلابيالمهاجربنعليوهو

الدولةانتهاءفبعد،الأولىالجاهليةعودةعنللحديثفصلاَعقدثم

وكان،الجاهليةفيكانكمااليمامةفيالعربيةالقبائلبينالعداءعادالأموية

النصففيإلاعليهاالقضاءيتملمشرسةحروبإلىالأحيانمنكثيرفييؤدي

سعودآلالعزيزعبدالملكوحدحينما،الهجريعشرالرابعالقرنمنالأول

جغرافيةبمصوراتالكتابوختم.السعوديةالعربيةالمملكةباسمالبلادأجزاء

ومراجعه.الكتابفهارستلاها()خرائط

)1(

)2(

"ي!ي!

1230-12هص،الأمويالحكمموطدعربيابن

.-232238ص،السابقالمرجع
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الهَجَريعليأبو

()1المواضعتحديدفيوابحاثه

فيالعربيةالجزيرةاعلاممن،زكريابنهارونواسمه،الهَجَريعليأبو

اخذ،الَان)الأحساء(هَجَرمنانهويرجح،الهجريينوالرابعالثالثالقرنين

وابن،الإكليلصاحبالهمداني:مثلوالمغربالمشرقمنكثيرونعلماءعنه

حزمبنوثابت،العسقلانيحجروابن،المغربيوالوزير،المصريبري

وغيرهم.الأندلسيحيانوأبووالزُشاطي،والبكري،سيدةوابن،السرقسطي

يكونيكادفإنههذاومع،المعرفةنواحيمتعدد،القدرجليلعالموهو

منكثيراَووصف،وئقافتهاالعربيةالجزيرةأدبلتدوينتصدىوقد،مغموراَ

لغةمنتسجيلهيستطيعمايسجلانوحاول،صائباَتحديداَوحددهاالمواضع

علىيفومتسجيلاَمواضعهموتحديدوانسابهموشعرهموأدبهمالجزيرةاهل

علماءعلىاعتماداَوذلك،الكتبمنالنقلطريقةلاالصحيحةالروايةأساس

عاشالذينالسكاناولئكأفواهمنسمعهومما،انفسهمالجزيرةسكانمن

التيمعلوماتهجاءتولهذا،منهمواحدلأنهبهموامتزج،وخالطهمبينهم

كلانلهيؤسفمماأنغيروأصحها،المعلوماتأقوىمنإليناوصلت

.الَانحتىإلينايصللممعلوماتمنسجلهما

عناللثامالجاسرفكشف،الهجريعليابيبسيرةحافلالكتابوهذا

أقلّإلاعنهيذكروافلم،التراجماصحاباهملهالذيالكبيرالعالمهذامكانة

.02ك!ا4صفحة434ت.دالرياض-والترجمةوالنشرللبحثاليمامةدار(1)
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وعفنموطنهعنالمسهبالحديثوفيه:الأولقسمينفيجعلهوفد،القليل

منعنهاخذوامنوبعض،عنهمالنقليكثرالذينالرواةوعن،عنهمتلقى

عنوالحديث،بالهجريالهندعلماءوعناية،والمغربالمشرقعلماء

.(منها)1بقيوماذامؤلفاته

تحديدفيالهجريأبحاثعنالمطولالحديثوفيهالَاخرالقسم

المعجمحروفعلىمرتبةالمواضعأسماءمنطائفةالجاسروأورد،المواضع

كتب:ثلاثةفيمذكورةوهي،مواقعهالتحديدإيضاحمنالهجريعنوردمما

بأخبارالوفاووفاء،للبكرياستعجمماومعجم،للهجريوالنوادرالتعليقات

.للمسهودي)2(المصطفىدار

.)3(الطباعةفأخطاء،المفصلةالفهارسجاءتثم

)1(

)2(

)3(

!!!

.-13173ص،الهجريعليأبو

.293-71صه،بقلساالمرجعا

.4-00443ص،السابقالمرجع
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الخواصأدب

واخبارهاالعربقبائلبلاغاتمنالمختارفي

(1)المغربيللوزيروايامهابهاوانسا

التيالخطةوفقإكمالهمنتمكنمؤلفهأنصحإذا-الكتابهذايعد

حيثمنالعربيالشعرفيالفتالتيالكتبأوسعمن-مقدمتهفيرسمها

ولم،نسابهاواالقبائلأخبارمعالشعراءمشإهيرتراجموذكر،والجمعالاختيار

فهو،والاستيعاببالأصالةويتصف،الكتابمنالأولالجزءسوىإلين!يصل

والأدبباللغةتتعلق،الكتبمنغيرهفينجدهالافدمعلوماتيحوي

الشعريةالنصوصبينيجمعوهو،أصالةوفيهاجدةوفيهاطرافةفيها،والشعر

المعارفمنبعددالأدبيةالنصوصتخلطالتيالأماليكتبمنوهو،والنثرية

والتاريخ.والنسباللغةفيالأخرى

ثم)2(،صفحةوعشرينستفيجاءتللمؤلفبمفدمةالكتاببدئ

سميتالعربأنوراى،قولاَعشرثلاثةمنهاوعد()العرباشتقاقفيفصل

جزيرةتفسيروذكر.البلاغةسبيلوإيضاحهمباللغةلإفصاحهمالاسمبهذا

الأحد،وأولهاللحاجةالعربيةالأسماءبقيةبتفسيروأتبعه،وحدودهاالعرب

فيأقوالستةوعد،اللغةاشتقاقفيففصل)3(،فالسبت..فالاثنين

)1(

)2(

)3(

الرياض-والترجمةوالثرللبحثاليمامهّدار،الجاسرحمدللنشرأعده

صور،94الجاسرمقدمة،ك!24ا7،صفحة502،ام089اهـ-004

.02-ه551الفهارس،6521-1النص،-0557المخطوطة

.86-6صا،الخواصأدب

.11ه-87ص،السابقالمرجع
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امرىْذكروفيه،المراقسةالشعراءذكرفي:الأولفالقسماضتقاقها)1(،

واللغة،النحوطرقمنالقيسامرىْلفظةعنالحديثوتفصيل،اكبرالقيس

.الكئابختموبهالمَرَاقِسةجميععلىالمقدموهو،نسبهوعن

الجاسر:عمل

الكئابعنتحدثوفيها،صفحة)06(فيللكتابطويلةمقدمةكتب

العامةالمكتبةفيالمحفوظةالمخطوطةووصف،وشعرهومؤلفاتهوالمؤلف

التركية.بورصةمدينةفي

بعضعلىونبه،الكلماتمنللضبطمحتاجأرآهماالجاسروضبط

علىوالأقوالالأبياتيخرجولم،الأعلامبعضوترجم،الغامضةالكلمات

إطارفي-نظرهفي-داخلذلكولعل،المحدثونالتحقيقعلماءعليهدرجما

فيلغموضهاالكلماتبعضقراءةمنيتمكنلمبأنهاسفهيخفولم،الإطالة

فهارسوصنع)؟(الاستفهامبعلامةإليهااسارقليلةوهي،المصورةالنسخة

.للكتابمفصلة

!"!

.126-171ص،السابقالمرجع()1
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(1)الحديثةالعربيةالخيلأصول

اولمنالكتابوهذا،الخيلأسماءلمعجمالثانيالجزءالكتابهذايعد

وثلاثةمقدمةعلىويشتمل،الحديثةالعربيةالخيلأصولفيوأوثقهاالمؤلفات

.فصولثلاثةفيهمبحثكل،مباحث

وذكر،كتابهفيالجاسرعليهاعؤلالتيالمصادرالمقدمةحوت

منجُمعالذي(الخيل)أصولكتاباهمها،مصدراَعشرستةوهيمحتوياتها

عليمحمداسرةأفرادأحدباشاعباسأتباعمنالباحثينمنعددأوباحثقبل

)2(.الزمنمنفترةمصرحكمتالتيباشا

الملكعهدفيخاصةالخيلبشؤونالعنايةعنللحديثهذامنخرجثم

اصول:الأولفصولثلاثةوفيهالأولالمبحثذلكوتلى،وأولادهالعزيزعبد

أصالةعلىالعربحفاظإلىوتطرق،القديمةبالأصولوصلتهاالحديثةالخيل

.)3(الخمسةلخيلاأصولوسمى،بعضهالىإشاروا،يتبعونهاطرقفيخيلهم

التيالقبائلمقرنجدبلادفيالأصولتلكاستقرار:الثانيالفصل

هياصالةاعرقهاأنيجدالعربعندالخيللتاريخالمتتبعأنوأوضح،تملكها

.نجد)4(اهلمنالأقدمينالعربفرصانجلوأن،النجديةالخيل

)1(

)2(

)3(

)4(

صفحة،585اهـ،415الرياض-والثروالترجمةللبحثاليمامةدار

24*17.

.25-13ص،الخيلاصول

.08-6صه،لسابقاالمرجع

.48-18ص،السابقالمرجع
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القديمةالخيلأصولأنإلىوخلص،الأصولتلكتأثر:الثالثالفصل

يتسعلااسباباًوذكر،عتيقةغيربأصولِباختلاطهاأيبالتهجينتتأثرم!كثيراً

لذكرها.المجال

تحتفظالتيالقبائلذكر:الأولفصولثلاثةوحوىالثانيالمبحث

تزاللاالتيالقبائلأشهرأسماءفذكر،المعجمحروفعلىمرتبةالخيلببعض

الاحتفاظهذاارتباطإلىمشيراً،الأصلعريقةبخيلتحتفظقريبعهدإلى

.()1قبيلة)34(وعددها،سبيلاًذلكإلىاستطاعماالقديمةبجذوره

منالخيلاقتناءهمأنفأبانالحضر(عند)الخيلعنالحديثإلىوانتقل

يكونأنإم!الحضرمنالخيلبتربيةيعنيمنوأن،والترتوالمباهاةا؟نهةفبل

تربيتهاإلىتدفعالتيالحوافزإذ،الباديةبرجالأووالحكامبالأمراءصلةذا

بهاالعنايةإنيقولأنالجاسروفات.)2(والقرىالمدنفياستقرمنلدىمفقودة

.ولبنانالعراقفيشائعوذلك،الخيلسباقفيالمقامرةأجلمنتكونقد

خيلفذكر،الأصولتلكمنوالحكامالملوكخيلذكر:الثانيالفصل

لآوخيل،عُمانسلاطينسعيدآلوخيل،السعوديةفيرشيدوآلسعودآل

.)3(البحرينحكامخليفةآلوخيل،فطرحكامثاني

تلكمنوالسلاطينالحكامإلىالخيلأصولانتفال:الثالثالفصل

الجزيرةمنلخيلاصولاانتقالعنوتحدث،الأقطاربعضفيوغيرهمالأصول

فيلخيلاعددحصىوأ،لخيلباقطارلأاتلكمواهتما،لعربيةالأقطارالىإلعربيةا

.(4)لمالعااقطارفيلعربيةالخيلابانتشارالفصلوختم،لعربيةالأقطاراأكثر

)2(

)3(

)4(

.641-29ص،الخيلاصول

.1-47153ص،السابقالمرجع

.176-451ص،السابقالمرجع

.02-1778ص،السابقالمرجع
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علىمرتبةالأصولذكر:الأول.فصولثلاثةوفيهالثالثالمبحث

استهفَه.فروعهاوذكروشرحإيضاحمنبهايتعلقماتفصيلمعالمعجمحروف

حروفعلىرتَبهاالخيلعلىالكلامفيورودهايكثركلماتإيضاحفيبمقدمة

العربية،القواعدمعتتفقولاالعامةتستعملهاالتيالنسبةصيغوعنالمعجم

(وأمأبو)واعتمدالمعجمترتيبمرتبةالأصولاوردثم،الأمثلةبعضوذكر

بهاالتعريفويتفاوت،الكتابفصولأطولوهذا،(اصلاَ)1(1111)وعددها

والقصر.الطولبين

والذيالعصرهذافيالمشهورةالخيلبعضأسماءذكر:الثانيالفصل

الأخيرةعصورهمفيالمشهورةالعربخيلأسماءمعرفةصعوبةوعفل،قبله

اخبارهاوذكرالأسماءتلكبتدوينعنيتمصادروجودوعدمالخيلهذهبكثرة

عرفتسواءَ،الخيلأسماءمنجمعهلهتيثرماالجاسرفقدم،فرسانهاوأسماء

.(2()902)وعددهالمعجماتيبترورتبها،تعرفلممألاضولاحدألى!نسبتها

وأالخيلأصولبعضإليهاتنسبالتيالأعلامذكر:الثالثالفصل

من)أرسانها(،فروعهااوالخيلأصولبعضإليهمنسبتمنفعد،فروعها

.()3(51)9وعددهاالمعجمحروفعلىورتبها،وأفرادقبائل

)2(

)3(

!!كغ

.684-12صه،الخيلأصول

.055-964ص،السابقالمرجع

.585-55ص!1،السابقالمرجع
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والغربالشرقبينالفسيحالعالمعلىإطلالة

(1الجاسر)حمدرحلاتمن)3)

الغربإلىكانتالتيالجاسرحمدرحلاتمنالثالثالكتابهوهذا

لىاسباينةوفرنسةلىايطاليةوسويسرة،لىانكلترةوهولندةوالنمسةالمانية

الوطنية()الصينوتايواناليابان:الشرقلىالىوتشيكوسلوفاكيةورومانية

وماليزية،وسنغافورةوالفلبين،الجاسر(يكتبها)كماكنقهنقأوكونغوهونغ

.والباكستانوالهند()اسياموتايلند

تختصمامشاهدةأوأحوالهالمعرفةالبلادتلكزيارةيقصدلموهو

تحويهبماللاستفادةإماخاصةرغباتِتحقيقفصدإنمامظاهر،منبهوتتميز

الاستفادةمنيتمكنبماالعربيةالمؤلفابباقتناءتعنىالتيالعامةكتبهاخزائن

.للعلاجالأطباءمنبمراجعتهنُصجمنمراجعةلىاما،بالتصويراقتناءَأومطالعة

التيالبلادبتلكومرورهأسفارهاثناءفيلهخطرمابعضتسجيلالكتابوهذا

بهيتصفوماالمدنبعضمظاهرمنشاهدهمماطرفاَيصورفهو،عنهاتحدث

لىلىا،كانتائاَلأسفارواغيرهمعنيعرفهلمابالنسبةمميزةخصائصمنسكانها

وتفتح،الإنسانمداركلتوسيعالوسائلاقوىمنهيالعالمجهاتمنجهةاي

عنبطبيعتهاتختلفبلاداَومشاهدته،يجهلهماناساحوالعلىباطلاعهذهنه

مع،يجهلهاكانأشياءمعرفةمناستزادتهكلهذلكوفوق،فيهاعاشالتيالبلاد

إنعاشومن،والنشاطالصحةمنكثيراًيمنحهاقدبماالنفسإمتاعمنيضافما

.لبيئاتوتغيراالبلادوطبيعةالكونمظاهرلجمامنبهيستمتعبمانفسه

.24ك!ا7،صفحة382،امهـ-999ا914،العربمجلةمنثورات(1)
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خزائنفيعيهاطلعماوَضفَالمدنزيارتهعندالحديثاعتادالجاسر

فقد،(1قيمتها)ويبرزبعضهاويصور،لمطبوعاتواالمخطوطاتنوادرمنكتبها

لمكتبةافيلموجودالمجموعواللبكريلكلمماوالكالمسامخطوطةعنتحدث

بعضوصفحيث32-42وصمخطوطاتستوصفحيث،بفييئا)2(العامة

كانالتيالمشقةمدىيتصورأنوللقارئعليها)3(،اطلعالتيالمخطوطات

،الغربكتبخزائنفيالمخطوطاتعلىاطلاعهأثناءفيالجاسريكابدها

لعربية،ايجهلونفيهاوأكثرالعاملين،لعربيةاسوىاللغاتمنيعرفلالجاسرفا

يعرفلاوهوبالمخطوطاتنهمهفتأمل،أحياناًأدبوقلةقسوةفيهاومعاملتهم

0(4)لعربيةالاإيعرفلالأنهعليهائمينالقاطبةمخا

فيهإنلهقيلعندمابالهندبومبيفيالكبيرالجامعكتبخزانةيزور5ونرا

إحداها،تصويرعلىللحصولالمستحيلويفعل،بعضهافيصفمخطوطات

.()ْالمهملةالمخطوطاتمنالخزانةتلكفيمالتصويربعثةإرسالإلىويشير

فييحتاجونهاالتيالمصادربعضإلىهناكالعربالطلابيرشدوهو

معهويحمل)7(،يعرفلمنوحققه!ألفهاالتيالكتبويهدي)6(،بحوثهم

.أعدادها)8(بعضتنقصهمنليديهاالعربمجلة

طالتالذينأصدقائهعناستفسارهخلقهوكريمالجاسرأريحيةومن

.34ص،العالمعلىإطلالة(1)

.85-08صوانظر؟52-4هص،العالمعلىإطلالة)2(

.181-018ص،والمؤلفالكتابعنالحديثفييطيلوقد)3(

.441،641،117،187،188ص،العالمعلىإطلالة()4

.992-792ص،العالمعلىإطلالة()5

.138ص،العالمعلىإطلالة)6(

.891،922ص،العالمعلىإطلالة)7(

.412-132ص،العالمعلىإطلالة)8(
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بعضلقيعندماالميمنيالعزيزعبدالعلامةعنكاستفساره،عنهاخبارهم

)1(.والباكستانيينالهنود

عليه-اطلعفيما-يرلمعندماالعلماءبعضترجمةفيالنفسيطيلوقد

قائد،ابنترجمةفيالنفساطالحيثا48-471ص،انظرترجمتهوفاهمن

ديوكفندقنزلعندمافهو،ودينهبعروبته5واعتزازاليهودكرههمنهويُستشف

فيرفاقهأحدمنفطلبالفندقفوقالإسرائيليالعلمشاهد،نيويوركفيهوتيل

فندقإلىمنهخروجهأوالإسرائيليالعلملإنزالالفندقب!دارةالاتصالالرحلة

بجامعةالإسلاميةللدراساتمؤتمراَويحضر،63ص،خروجهفكاناَخر،

المتعلقةالاْبحاثلأنويغادرهبإلمؤتمرفيضيق،يهودمستشرقونادارهالسربون

،الأبحاثلتلكاساساَكانتالتيبإلعربيةتلقلموالإسلاميةالعربيةبإلدراسات

ويتحدث)مدريد(مجريطفيالأثريالمسجدإهمالنفسهفيويحز،422ص

به.العنايةضرورةعنفيهاالإسلاميالمركزمديرالعباديأحمد.دمع

عارفيهويقدرويحترم،خدمةلهويقدم5يلقامناريحيةعنويتحدث

منهم،كثيرزيإرةالأحيانمنكثيرفييتحاشىولهذا،شغلهمعدمعلىويعمل

.أهلها)2(ونزاهةالأوروبيةالمدننظافةفيالمبالغةعنويتحدث

عليهمومالهمماويسجل133صالمستشرقينأخطاءعنويتكلم

،79،918202نفسهعلىالنكتةيقولأنهالكتابهذافيماطريفومن522

يستشهدوالجاسر،501جبانإنه:نفسهعنيقولنراهبل،702،412-512

بعضوتبرز،به5يستشهدمافكثيرالشعراما،وعاميةفصيحةوالأمثال،بإلقراَن

بل،أحدكلمنالمعروفيتحمللاممنفهو،الكتابهذافيالجاسرصفات

فيالرغبةوعدمالانقباضعليهويغلب284مفضلكلفضليحملانيتحاشى

كلها.امورهفيالوسطويفضل،الناسمخالطة

)1(

)2(

.612.022ص،العالمعلىإطلالة

.72،228،231.052،131ص،العالمعلىإطلالة
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الأطباءبعضمن5عانالماأمثلةيعرض034-314الكتابختاموفي

الطبيبوينصح،وأميركةوأوروبةالعربيالوطنفيوجهلهممعاملتهموسوء

أخلاقهمفيالناسأحواللمراعاةمتوخياَ،معاملتهفيحكيماَيكونأنإلى

لحكماءالقبالأطباءعلىالعربطلقاماولأمبر.طباعهمولمختلفومشاعرهم

غيرهم.وند

!!!!
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كنمالأا

(1)الأمكنةمنوافترقومُسمَّاهلفظهاتفقما

الحازميموسىبنمحمدالحافظللا،مام

صفحة094(ي-)طالَاخرالجزءصفحة632ض(-)االأولالجزء

الجزءوفهرس616-31الكتابنص+ص03الجاسرمقدمة632-1221

العامةفالفهارس،369-63صهالكتابنصوتكلمة،632-617الأول

المطبعية.فالأخطاء،379-1611

لأشعاراوأالاْخبارفيلواردةاالقديمةلأماكناأسماءضبطفيباحثكلإن

عإلجهامشكلةوهي،الاْسماءمنكثيرفيوالتحريفالتصحيفمشكلةتعترضه

)معجمكتابهفيكالبكريالأمكنةمعجماتمن5الفوفيماالعلماءمتقدمو

فيماوقعهاأنهماغير،(البلدان)معجمكتابهفيالحمويوياقوت،(استعجمما

والجبالوالمياه)الأمكنةكتابهفيالإسكندرينصراما.عنهالبعدحاولا

بوقوعكتاباهمايخللم،القويةعنايتهمافمعهذاكتابهفيوالحازمي،رالَاثار(

يعيدالمأنهماإلىذلكمردولعل،لغيرهمابالنسبةيسيراْنهغير،ذلكمنشيء

كتابيهما.فيالنظر

مسماهوافترقلفظهاتفقمافيهأذكركتاب":مؤلفهذكركماالكتابوهذا

،الرياض-والترجمةوالنثرللبحثالممامةدار،الجاسرحمدللنشرأعده)1(

.2*174صفحة2211هـجزاَن5141
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مغازيفيالمذكورةوالمواضع،الراوةمننفرإليهاالمنسوبالأمكنةمن

علىمرتباًبعدهموالولاةاصحابهومغازي،وقطائعه،وسراياهع!رِراللهرسول

العربأيامفيالمأثورةالبقاعبعضذكرإلىأشيروربما.المعجمحروف

وإنما،الحديثيغرضعنلِعُزْوبه،وإسهابلذلكاستقصاءغيرمنووقائعها

الحديث،فيالمأثورةبالأمكنةواتصالالأخبارفيمدخللهمامنهااذكر

إماآذكرمنلىاماالشعرمنإما،استشهادٍذكرإلىمشيراً،الخبطمنأبعدليكون

.(1")الموضعلىإينسب

تدخللاكثيرةمواضعسماءأوردأبل،ذلكعلىيقتصرلمالمؤلفأنغير

ولهذا،اسماًلهيضعانوقبل،هذاكتإبهإكمالقبلتوفيمؤلفهوظهرأن،ذكرفيما

.المخطوطاتفيعناوينهاختلفت

الهمزةبضمالأولأما.وأَثْلَةَوأَيْلَةَاُبُفَةَباب:الكتابفيجإءماأمثلةومن

واما..)2(البصرةقربالمعروففالبلد:اللاموتشديدبواحدةالمعجمةوالباء

فهياللاموتخفيف،تحتهامنباثنتينالمعجمةالياءوسكونالهمزةبفتحالثاني

منجماعةإليهاوينسب،الشاموأولالحجازاَخرهيوقيل،ايضاًبحريةبلدة

وغيرهما.خإلدبنوعُقيل،الأيلييزيدبنيونسنحوالمتقدمين

منحجازيموضع:مثلثةثاءالياءبدلغيرقبلهماوزنعلىالثالثوأما

الخطيم:بنقي!قالالمدينةناحية

نختلفحيثمنقريبدارِفيأَثْلَةَوأُهلأهليليتبل

مهملةدالالباءبعد:الأولأما.وبَدَربَدْرباب:11اصفيهجإءوما

الوقعةكانتوبه..الصفراءأسفلوالمدينةمكةبينمشهورماء:ساكنة

والباطل.الحقبينوفَرَق،الإسلامبهااظ4أظهرالتيالمشهورة

)1(

)2(

.23ص،كنلأماا

.33ص،كنلأماا
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قديمةبئر:مفتوحةمشددةمعجمةذالالمكسورةالباءبعد:الثانيوأما

..0بمكةكانت

المعجم،حروفعلىرتبتوبابينبابمئةتسعالكتابحوىوقد

معالحرفبذلكالمبدوءةالأسماءفيهكتاباًاوردحرفلكلالمؤلفوخصص

الكتابةصورةفييشابههابمامقرونةايضاًمرتبةالحروفمنيثلثهاأويثنيهاما

.(الياء()1)كتابإلى(الهمزة)كتابمنمحددةمشروحة

التحقيق:فيالجاسرطريقة

فيالباحثمنهايستفيدالتيبالطريقةالحازميكتابيقدمانحإول-1

)الأمكنةالإسكندرينصركتابإلىرجعولهذا،لهخصصالذيالموضوع

إلىورجع،نصوصهوبينالحازمينصوصبينفقابلوالاثار(والجبالوالمياه

علىالاطلاعللباحثفوفر،الكتابيننصوصجلَحوىالذي(البلدان)معجم

الثلاثة.الكتب

النصوصتلكفيخطأمنلهاتضحماليصححاستطاعمابذل-2

أقوالمنعليهاطلعوما،مصادرهامنعليهالإطلاعمنتمكنماإلىبالرجوع

.العلماءمتقدمي

مواقعها،معرفةمنالباحثيمكنقدتحديداًالمواضعتحديدحإول-3

القبائلمنسكانهاإلىتنسبكأنذلكتهئىلاالقدماءتعريفاتمنكثيراًانإذ

متباعدينمكانينبينبوقوعهاتوصفأنأو،الَانجهلتالتيالقديمةالعربية

.(مكةإلىالبصرةمنالطريق)في:يقالكأن

منكثيرفيلورودهاالعربيةالجزيرةبمواضعيتعلقفيماتوسع-4

هذاعلىوسار،هذاشرحثم"وأَثْلَةوأيْلَةَالملفَةَبابالهمزةأكتاب:يقولكأن)1(

)باب:الياءكتابآخرإلىالترتيبحيثمنالكتابأبواببقيةفيالمنوال

ويَثقبَ(.يَبْعُثَ

67



فلمالجزيرةخارجالأخرىالمواضعاما،اشعاراواخبارمنالقديمةالنصوص

وخلاصة،قديمةعهودمنذواسعةبدراساتحظيتلأنهالتحديدهايتعرض

تحقيقهفيالعايةاوفىوقدكثيراَ،الكتابمادةفاقتحواشيكتبانهعمله

دائمإَ.كعهده

فيهاالقولوفصل،ومؤلفاتهالحازميعنالمقدمةفيتحدثوقد

قوتياموقفعلىوعرج،الإسكندرينصروكتاب،الحازميكتاببينووازن

عنينقل-ينقلممافيكثيركعادته-قوتاَيافذكران،الحازميكتابمنالحموي

كانياقوتاَأنوابان،كثيراَالاسمويهمل،آونةباسمهفيصرحالحازميكتاب

فيماتخطئتهعلىالحازميعلىتحاملهشدةتدفعهوقد،الحازميعلىمتحاملاَ

أمثلةواورد،فيهاخطأيكونلاقدوفيما،الإسكندرينصربهالقولإلىسبقه

لكتابامخطوطتيبوصفلمقدمةاوختم،لتحقيقافيطريقتهوأوضح،ذلكمن

ومخطوطة،2(041)ورقهماإستانبولفيلي(لهالامكتبةمخطوطةوهما

.(71)9ورقمها()ستراستبورج

-963صفهارستسعوعددهاللكتابمفصلةشاملةفهارسصنع

.1221-1711صالمطبعيةبالأخطاءاتبعهاثما161

!ر*لألأ
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(1)نسابالأعلمفيالإيناس

لمغربياللوزير

كاللغةالعلمفروعجمثرالمهتمينيستهويمماالكتابهذاموضوع

كتابفيحبيببنمحمدصُنعمؤلفهاستحسنوقد،والتاريخوالأدب

بتأليفيضاحهاوإإكمالهافأراد،سبيلاًلهلَحَبَقد5ووجد(والمختلف)المؤتلف

إليهصرفإذا،الأدبفيالرتبةالمتوسطالأديببأنوصفهالذيالكتابهذا

الله.بتوفيقالعربيةالأسماءجميعفيالتصحيفامنعنايتهمنجانبأ

ذكرهايتصئد،مُسْتَحسنةشعروابيات،ثاقبةلمعةمنالكتابيخلُولم

سردعلىالمقتصرحبيبابنأسلوبجفافأدركفكاًنه،بهاالمتصلةبالأسماء

فعالج،موضوعهفياررل!لماكتابهشمولعدمأدرككما،وضبطهاالأسماء

منحواهبماالمادةبغزارةحبيبابنكتابعلىهذاكتابهفأربى،الأمرينهذين

ابنعندبلغتالتيالمضبوطةالأسماءعددحيثمنقاربهوإن،واشعاراخبار

.362()نحوالمغربيابنكتابوفي،3(0)5حبيب

فيلناتتوفرلاحبيبابنكتابإلىالمغربيابناضافهاالتيوالمعلومات

لايزالمامنهامصادرإلىرجعفقدأيدينا،بينالمنشورةالكتبمن5غير

علىالكتابهذافيونجد،الَانحتىينشرلمومنها،لنابالنسبةمجهولاَ

على-مجلداتوهو-ماكولالابنالإكمالكتابفينجدهلامااختصاره

بنلمحمدومؤثلفهاالقائلمختلفكتابمعطبع.الجاسرحمدللنشرأعده)1(

صفحة)927(،م0891هـ-0041الرياضفيلأدبياالنادي،البغداديحبيب

.-5927هصالنص،(صفحة15)المفدمة،42*17
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عنايةاسبابمنهذاولعل،التوسعفيالغايةوبلوغالاستيفاءمؤلفهمحاولة

.الكتاببهذاالعلماءمتقدمي

بالأنسابتعفَقصمانفهو،عنوانهمنيفهمكماليسالكتابهذاوموضوع

يمكنضبطاًالمفردةالأسماءبضبطيُعنىأنهإلا،أصولهامنتفريعهاحيثمن

مستعصياًلايزالداءًيعالجفهو،تأليفهمنالغايةهيوتلك،صحيحةنطقهامن

العربية.الكتابةأدواءمن

واروجها.حظاًالوزيرابنمؤلفاتأحسنالكتابهذايكونوقد

فقد،خمولاوذيوعمنيصيبهممايصيبها،الناسكحطوظالكتبوحظوظ

علىتدلمنهوالاستفادةبنسخةالمتقدمينالعلماءمثاهيربعضمنعنايةوجد

المحدثالمنذريالحافظهؤلاءومن،نفوسهمفيالعالميةالعلميةمنزلته

وفهم،إليناوصلتالتينسختهمكتومابننقلنسختهوعن،المعروفالمؤرخ

.النحويحيانأبيشيخالشاطبيالدينرضي

الجاسر:عمل

وعن،المغربيابنالوزيرعنفيهاتحدثللكتإبمقدمةالجاسركتب

الكتابموضوععنالمفصلالحديثوتحدث،مؤلفاتهوعن،()الإيناسكتابه

وهيعليهااطلعالتيللكتإبالمخطوطةالنـخووصف،بهالعلماءوعناية

نسخ.ثلاث

وضعهماوَفْق،الكتابهذامنصحيحةنسخةإخراجالجاسرحاول

جميعوبايراد،فيهاضبطتكماالأسماءوبضبط،النـخبمقابلةفاكتفىمؤلفه

قراءتها.منتمكنالتيالحواشي

!!كلا
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(1عليها)المفترىالقبيلة..باهلة

إليهانسب.كهلانمن،يمانيةجاهليةأممذحجمنصعببنتباهلة

منازلهمكانت،عيلانبنقيسبنسعدبنأعصربنمالكزوجهامنبنوها

الأمثاليضربونالعربعندحطةباهلةإلىالنسبةأنالناسوتناقل،باليمامة

بلؤمهم:

باهلةمنالاْنفسكانتإنهاشممنالأنسابتنفعلا

فبعض،باهلةقبيلةعنوالحيفالظلمالجاسردفعالكتابهذاوفي

ومنالقبائلأخسمنباهلةأنتناقلواوعصريينقدماءوالعلماءالمؤرخين

والثعالبي،،والمبرد،المثنىبنمَعْمَرعبيدةأبو:القدماءفمن،منزلةأحطها

وعباس،عليجوادالدكتور:العصريينومن.والذهبي،خلكانوابن

عالم)ولكلالأثريبهجةومحمد،والزركلي،الطنطاويوعلي،العزاوي

(.هفوة

الأشياءإدراكومحاولة،الأمورتمييزعنالبحثفيبالكثرةالافتداءفما

منالحقيتضجبهالذيعقلهوهو،الإنسانعلىبهاللهأنعممالأعظمتعطيلِسوى

لذياالإنسانمةلكراهدارإسوىلعقلاتعطيلوما،الضارمنالنافعويميزلباطلا

لخلق0اكثرةجانبفيئماَدايدورلالحقفا،لحيواناسائرعلىاللهففمله

بإيضاحكلهاالأمةعنبل،فحسبقبيلةكرامةعندفاعأليس:طرتهعلىكتب)1(

للبحثاليمامةدإر.لتشويههتاريخهافيوالأباطيلالكذبتغلغلعنجوانب

.42كرا7صفحة72()6م0991هـ-ا014الرياض-والترجمةوالثر
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الجانبفيوالاستقصاءالبحثفيجَهْدمناستطاعماالجاسربذل

-38()9المقدمةفيفتحدث،عنهاالفريةلدفعالقبيلة5هذتاريخمنالمطلم

،الكتابتأليفوسبب،العربمنالشعوبيةوموقف،الكتابموضوععن

الوقتفيوفروعها،8(1-4)5نسبهاوعن،(44)93-الإسلامقبلباهلةوعن

باهلةبلادعلىوعزج،المعجمحروفعلىورتبها.(301-)82الحاضر

منعليهااطلعفيماباهلةقبيلةإلىالمنسوبةالمواضعأسماءوأوردقديمأ،

المعجم.ترتيبرتبهاالمؤلفات

القوةمنلهاكانالقبيلةتلكأنللباحثيتضحبتعمقدراستهاومن

علىوأتى(،181-01)4الجزيرةقبائلبينبارزةمكانةاحلَّهاماوالانتشار

البلادأجوداحتفتباهلةأنوبين،2(30-)182ومعادنهابلادهاخصبذكر

عنابانثم،العالميةالاجتماعيةمنزلتهاعلىدذممامعدنيةثروةوأغناها،تربة

فصاحةعنوتكلّم255(،-2)91الأخرىالقبائلمعوعلاقتهانسبهاعراقة

263(،-)256ونثرهاباهلةبشعروالنحوييناللغوييناستشهادوعنالقبيلة

ولو(266-)265ذلكفيوماَثرهاالإسلاميةالفتوحاتفيباهلةمشاركةفعن

وفخراً.شرفاًلكفاهامسلمبنقتيبةبهقامماسوىمنهايكنلم

وسمّى،286(-)267باهلةمن-عليهماللهرضوان-الصحابةذكرثم

باهلةمنفالعلماء،المعجمحروفعلىرتبهمصحابياَوثلاثينواحداًمنهم

المعجم،حروفعلىورتبهمعالمأسبعيننحومنهموعد372ّ(،-)288

اثنينمنهموسمى483(،-)373المناصبوذويوالولاةوالقادةفالأمراء

وأشعارهمباهلةفشعراء،المعجمترتيبورتبهموواليأ،وقائداَأميراَوثمانين

حروفعلىرتبهمشواعراربعمنهمشاعراَسبعينمنهموعد،(582-)484

المعجم.

تهجيالأشرافزالتفما642(،-)583المثالبعنتحدثثم

الوسائلاعنفأنفيجيبالأوفر؟النصيبلباهلةكانلماذا:ويتساءل،وتمدح
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انتقالهوسهولةسيرورتهفللشعر،الشعرهوباهلةمنالنيلفيتغلغلأوأعمقها

جوانبمنبجانبمعنيئأفيعنهايستغنيلاأداةوهو،ومكانزمانكلفي

تجهللاالذينوالشعراءالأدباءبَلْهَوالفقهاءواللغويينالعلماءمنالثقافة

منهالدخولسهلالذيالواسعالبابكانولهذا،أنواعهااختلافعلىمكانتهم

ذلك.راممنلكلفيهالي!بم!الفبيلةتلكلثلب

هذهعنالفرزدقشعرفيوردماالمعايبتلكفيجاءماأنكىولعل

وهما،الأخطلصاحبهإليهإنضمثمالهجاءبابفتحالذيهولعلهبل،القبيلة

الشعراءمنلكثيرليسماوإلانتشارالسيرورةلهوشعرهما،الشعراءفحولمن

منكثيراشملبل،باهلةقبليةعلى5هجويقفلمالفرزدقأنعلى،غيرهما

.العربقبائل

الذينالعلماءذكرثم،(653-)643الشعوبيةالأفكارلجذورتطرقثم

باهلةصلةعنفالحديث707(،-)654منهبريئةهيبم!باهلةقبيلةتناولوا

الحاضرالوقتوفيالإسلامصدروفيالجاهليالعهدفيالأخرىبالقبائل

فيها:جاءومماالكتابخاتمةوهي،72(6-472)فالخاتمة،7-723()80

ومن،بالسترأولىالسوءمنهيجوانبإبرإزفيالتوسععلييؤخذ"قد

عذريولكنتذكر،بألأأجدرالحقيقةمخالفةومن،تطرحبأنأحقالتفاهة

تلكدراسةفيالحقيقةيتوخىمنثقةلنيلحرصتأنني-عليهأقدمتفيما-

الورعالعابدالإمامقالكماالحميدالنهجعلىسائرأليجدني،الجوانب

البدعةوأهل،عليهمومالهممايكتبونالسئةأهل:الشُفَميالرحمنعبدأبو

النهجذلكعلىسائرأإلامنصفامرىكلأخالوما،لهمماإلأَيكتبونلا

."سواهالصوابلبلوغطريقلاالذي

النفاسة.غايةفيفهيبرمتهاالخاتمةلنقلتالإطالةخشيةولولا

كا!!لأ!
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العثمانيالفتحفياليمانيالبرق

(1التَهْرَوَالي)الدينلقطب

القرنفيالعربيةالجزيرةجنوبيتاريخمصادرأهممنالكتابهذا

العاشرالقرنمنذالخارجمناليمنغزواتبدءيفصَّلفهو،الهجريالعاشر

عجزهمثم،اليمنبلادعلىالاستيلاءالأتراكثمالجراكسةومحاولة،الهجري

سنةاَخرإلىالعاشرالقرنأول!مناليمنتاريخمجملويتضمن،ذلكعن

للاستيلاءعنيفةحربيةأعمال!منالعثمانيةالدولةبهقامتماويفضلهـ،789

البلادأطرافالعثمانيينلغزوموجزوصفالكتابآخروفي،اليمنعلى

هـ.819سنةالأولىجمادىشهرفيالتونشة

تاريخيةلمحاتطياتهفييضمفهو،هامةتاريخيةوثائقيحويوالكتاب

الفهمالعسرالمملّمنليسالكتابسجعانغيرمسجوعوهو،واجتماعية

الذيالوقتفيالكتابهذاائخفوقدكثيراَ،المعجمإلىالرجوعيحوجالذي

بأشياءاْهلهاوجاء،العربيةاللغةإلىتتسزببدأتماأول!التركيةاللغةبدأت

أنواعوبعضوالألقابكالرتبالعربعندمعروفةمسمياتلهاليسجديدة

والألبسة.والأطعمةالأسلحة

لم-والفارسيةالتركيةويحسنالعربيةيجيدكانوإن-الكتابومؤلف

بقيتوالتي،استعملهاالتيالتركيةالكلماتمنكثيرتعريبعناءنفسهيكلف

والترجمة-والنشرللبحثاليمامةدارالجاسر،حمدطبعهعلىاشرف)1(

.24كر17صفحة62(1)،امهـ-679ا387،الرياض
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الناحية-هذامن-واليهاب،ماتتثمفيهنعيشالذيالقرنأولإلىمستعملة

الأسلوبتطوربمعرفةالمهتمينويفيد،اللغويةبالدراساتالمعنيينيفيد

العهد.ذلكفياليهابةفيالعربي

الباب.وخاتمةابوابوثلاثةمقدمةعلىالكتابالمؤلفرتبوقد

-1)5العثمانيالفتحزمنإلىالعاشرالقرنأولمناليمنملكذكرفي:الأول

-)96العثمانيالفتحابتداءفي:الثانيالباب.فصلاًعشرئلاثةوفيه68(،

يدعلىالعثمانيالفتحفي:الثالثالباب.فصلاَوثلاثونسبعةوفيه2(،80

فصلاَ.ستونوفيه،(4-0257)9باشاسنان

الأمر:ولأفي5وسفاليمناتجفاباشاسنانلرغبةاستجابةَمؤلفهألفهوقد

فيهزادثم،سليمالسلطانإلى5وأهدا،اليمنيةللأقطارالعثمانيةالفتوحات

السلطانإلى5وأهدا،العثمانيالفتحفياليمانيالبرق:5وسفا5يسيرزيادات

سليم.بنمراد

وفي،وتزلفاَاسترضاءَمدَحهممَنْمدحفيمبالغاتهالمؤلفعلىوأُخذ

والتزلف.الاسترضاءفيومبالغة،العاطفةوراءانجرافاَذقهممنذم

الجاسر:عمل

الحديثفيهاأفاض،صفحةثمانينفيجاءتللكتابطويلةمقدمةكتب

فيالإسلاميةالدولةبتاريخوثيقارتباطللنهرواليكانولما،المؤلفعن

وفيها،إليهايُنسَبالتي()نهروالهبلدةفيهتقعالذيالإفليموهو()كجرات

سلاطينها،وعنالبلدةتلكعننبذةالجاسرأورد،السنينمئاتأهلهعاش

القطبيثقافةعنوتحذث،العربيةبالبلادالدولة5هذصلةعنوتحدث

آرائهمنكثيراَانوأوضح،5وشعرتهمؤلفاوعن،وكتبهبيتهواحتراق،ورحلاته

القطبي.آلمشاهيرعنوتحدث،مكةفيكتبهاحتراقبسببحياتهفيضاع

الكتابمخطوطاتوعن5،ونشراليهابتحقيقطريقةعنوتكقم
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بتفصيل.عنهاتحدثنسخاربعوهيالتحقيقفياعتمدهاالتيوالنسخ

فلم،وأوضحهاالمؤلفأرادهاصورةبأوفىالكتابإخراجعملهوكان

وا!تفاءالحواشيإلىالحاجةعدم:قإعدةعلىكثيرةبحواشيالكتابيثقل

الأصلية.صورتهلىإتكونماأقربهيبصورةالكتابب!براز

مماالكتابأولفيوفارسيةتركيةمنالأعجميةللكلماتجدولاًووضع

معانيها،ووضحمدلولاتها،فهمإلىالقارئيحتاجالكتابفيورودهيكثر

المواضعأسماءوضبط،المؤلفاستعملهاعإميةكلماتبعضإليهاوأضاف

طريقةإلىيس!يرةمواضعفيوأشار،القديمةالمؤلفاتفيمامعيتفقضبطاً

.الآنأهلهاعندنطقها

!!!كا
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لعربادبلا

(1)للأصفهاني

الثالثالقرنمنالأول!الربعإلىيرجعالقديمةآثارنامنأثرالكتابهذا

أهمها:ميزاتالكتابولهذا،قبلهفماالهجري

وسطتقطنكانتالتيالعربيةالقبائلمنازلمنكثيرةأجزاءيحددانه-1

وأمكنة،وجبالمناهلمنلهامايحصىانويحاول!،متجاورةالعربجزيرة

فيإلانجدهلامماوهذا،القديمة5عصورفيالعربيالأدبدارسييعينمما

الحاضر.عهدنافيالكتابهذا

بينفيمانجدهلامما،الشعرفيوردماومنهاكثيرةأسماءحوى-انه2

.المصادرمنايدينا

واسماءانسابمنبالقبائلالمتعلقةالمعلوماتمنطائفةضم-3

اسماءومنإلينا،وصلمماغيرهعنبهاينفرد،لغويةوكلماتالشعراء،

معلوماتالأمكنةمعجماتلىإيضيفمما،عهدنافيمعروفاًبقيماالمواضع

.غيرهفييوجدلاماالشعرومنالشعراءومنبدونه!تكمللا

والترجمةللبحثاليمامةدار،العليصالحوالدكتورالجاصرحمدتحقيق)1(

الجاصر،مقدمةعداصفحة)527(.ام689اهـ-388،الرياض-والنشر

بحثتخفله،اك!724،صفحة)995(المجموعليصبحصفحة)72(وهي

الكتاب31،-01صللأصمعيالعربجزيرةعنالعليأحمدصالحللدكتور

.(725-14)9لفهارسا،صفحة(14)7
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اساسعلىقامتحديداًالمواضعتحديدفيسلكنهجاوللنايصور-4

الكاملتين.والخبرةالمشاهدة

إلينا-وصلتالتيالكتبمن-غيرهفينجدهالاتفصيلاتيتضمن-5

أيعنهايستغنيلابساطتهاعلىمعلوماتوهي،العربجزيرةفلبمعادنعن

.الافتصاديالمجالفيباحث

تتفقالتيالمواضعلنايذكرأنههوالأهميةمنكبيرجانبعلىوأمر-6

المواضع،تلكتسكنكانتالتيالقبائلباختلافتختلفولكنهاالاسمفي

مواضعمنكثيرتحديدفيوالخلطوالخطأاللبسأوقعتالتيالأمورمنوهذا

لممماوهذا،القبائلمنيسكنهمنبمعرفةإلامعرفتهتمكنلامما،الجزيرة

يدركوالمممنالعربجزيرةفيالقبائلمنازلتحديدفيكتبواممنكثيرلهينتبه

.مسمياتعدةعلىيطلققدالواحدالاسمأن

ويذكرالعشائريعددفهو،وفروعهاللعشائرتبعأمادتهمرتبةالكتابوهذا

كثيرةفروعاًيذكروهو،سكناهاومواطنومياههاعشيرةلكلالصغرىالفروع

تابعه،ومنالكلبيلابنالكبيرالنسبكتابفيذكرهايردلا،العشائرمن

الجغرافيةفمعلوماته،العشائرفروعمنفرعلكلكانتالتيالأماكنويذكر

.للمكانلاللسكانتبعاَمرتبة

عشيرةأيّتاريخيذكرفلم،للعشائرالقائمةالأحوالعلىبحثهفصروقد

ايامفيعبيدةابوفعلكماالبارزينرجالهاإلىيشرولم،التاريخيودورها

الكتابوهذا.النسبفيكتابيهمافيالزبيديومصعبالكلبيابنأو،العرب

الأوضاعوعلى،الماضيدونالحاضروعلى،الأفرادلاالجماعاتعلىقائم

غيرها.دونالطبيعيةالجغرافيةوعلى،الإداريةدونالطبيعية

خالٍمركز،،كلماتهمألوفة،جملهبسيطة،تعابيرهفيواضحوالكتاب

وهي،معلوماتهمنهااستقىالتيمصادرهأحياناَيذكر،والتكرارالحشومن

ومياهها،مواطنهايذكرالتيالعشيرةإلىالغالبفيينتمونأشخاصأسماء
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وثقافتهم.الرواةهؤلاءحياةعنشيئاَيذكرولا

قلبفيالقبائلمنازلتحديدعنكتبماأقدممنالكتابهذاويعد

أهلمنوشعراءوعلماءبرواةالصلةوثيقنفسهالوقتفيوهو،العربجزيرة

الجزيرةبمواضعومعرفةودرايةخبرةوأمثالهالأصمعييفوقونممنالبلادتلك

الباديةأهلأخباربتدوينقامواممنوغيرهالأصمعيأساتذةهمممن،وسكانها

.معلوماتمنبهايتصلوما

:الكتابهذانيالجاسرصنيع

مؤلفه،عنوتحدّث،الكتابهذاميزاتعنفيهاتحدثمقدمةكتب

العربيةاللغةمجمعمؤتمرفيألقيالعليأحمدصالحللدكتوربحثأوأورد

وعد،شمولهحيثمنبل،بالموضوعتعفقهحيثمنلام6791عامبالقاهرة

فصلمباشرةأعقبه31(،-1)0الأصمعيمؤلفاتمنالمؤثفهذاالعلي

الكتابنسبةصحةفيهنفى،للأصمعيالكتابهذاليسبعنوانللجاسر

قدراَبأنالقولمنيمنعلاوهذا:ويقوللُغْدَةمؤلفاتمنأنهورجحللأصمعي

.43صذلكإيضاحسياًتيكما.الأصمعيعنرويتالكتابهذامعلوماتمن

نسخ،خمسوهيالخطيةنسخهوعن،الكتابنهجعنالجاسروتحدث

هـ،9912سنةكتبتالتي(137)تالآلوسيالدينخيرنعماننسخةأقدمها

حولإيضاحاتوعناهـ.336سنةكتب،الدخيلسليمإننسخةوأحدثها

.نشره

:الكتابهذاتحقيقفينهجهوهذا

النسخاتفقتماواختار-الإنكرلينسخةماعدا-النسخبمقابلةقام-1

بإيرادالحواشييكثرولم،فيهالخطأوجهلهتبينإذاإلاالاختلافعندعليه

منيقللممابهاالثقةعلىيحملالنسخواتفاق.النادرفيإلاالنسخاختلاف

قديمة.نسخإلىالوصولأهمية
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المواضع.كتبفيوردماعلىالمواضعأسماءقابل-2

لهاالمؤلفاتمنيديهبينفيماالجاسريجدلمكثيرةاسماءبقيت-3

عهدنافي-معروفاَلايزالماومنها،ضبطدونوجدهاكمافتركه!ذكراَ،

سواء،فيهاوردمابعضإلىوأشارالمعروفةالكتبإلىرجعأنبعد-الحاضر

موجزةبطريقةوفروعهاالقبائلافخاذبعضتعريففيأوالمواضعتحديدفي

معروفأ.يكونلاقدكتابمنإيضاحزيادةفيهالتفصيلفيرأىم!إلا

كماالنصيقدملكيلهاعناوينوضعدون،بنصهاالكتابمادةاورد-4

تجزئةالجملبعضتجزئةإلىدفعتهالمفرداتإيضاحرغبةانغير،إليناوصل

.قارئيستسيغهاكللاقد

لىإفأضاف،واضحةبصورةلكتابايقدمان-الإمكانبقدر-حاول-5

تغييروعن،تحديدهاعنالإمكانبقدرموجزةتعريفاتالمواضعاسماءبعض

عدمإذ،متعددةمواضععلىتطلققدالتيالأسماءإلىواشار،الأسماءبعض

يسلملممما،المواضعمواقعتحديدفيوالغلطالخلطفييوقعبينهاالتفريق

المتاخرين.عنفضلاَالموضوعاتهذهفيكتبراالذينالمتفدمينمنكثيرمنه

يهئىقدمماوغيرهاوالقبائلالمواضعلأسماءمفضلةفهارسوضع-6

تامة.استفادةالكتابهذامنالاستفادةللقارئ

دونجاءولهذا.عليهتتفقلاالخطيةفالنـخ،الكتاباسمعن7-اما

لدى(العرب)بلاداسمإطلاقولشهرةإلينا،وصلتنسخةأقدمفياسم

عليهانطباقهكانهـان،الكتابعلىإطلاقهالجاسرراىالمتأخرينالباحثين

وجه.كلمنصحيحاَليس

في*بم!ء**
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يَنْبُعبلاد

(1)خاصةوانطباعاتجغرافيةتاريخيةلمحات

وعلى،الأحمرالبحرساحلعلىالمنورةالمدينةقربينبعبلادتقع

الحجطريقوأصبج،النبؤةعصرإتانالشامإلىتتجهالتيقريشقوافلطريق

الإسلامصدرحوادثفيالتاريخكتبفيكبيرةشهرةولينبع،فيهايمرالمصري

أسلفنا-كما-الشاموبينالحجازبينالتجاريةالقوافلطريقعلىلوقوعها

منعدداَالتاريخعرفومنها،وبُواطالعُشَيْرةمنهاغزواتبقربهاأوفيهاووفعت

فيالمغربفيالحاكمةالعلويةالأسرةجدانتقلومنها،المشهورينالرجال

يَنْبُعمتعددةصورفيالمتأخرينكتبفياسمهاويرد،الهجريالسابعالقرن

.للأولتحريفوهما،والينبوعوالينبع،الصوابوهو

مواضعهاوذكرالبلادهذهتاريخعنمعلوماتالكتابهذايحوي

النتائج،مرتبالحوادثمتسلسلتاريخاَليستالمعلوماتوهذه،الجغرافية

اجتماعيةمنالأحوالمختلفمنالبلادتلكعليهلماشاملاَوصفاَوليست

فتراتفيالجاسرسخلهامتفرقةمعلوماتولكنها،واقتصاديةوجغرافية

مختلفة.

وملحقاَ.اقسامثلاثةالكتابويضم

بعضعنالحديثالقسمهذاوحوى،النخلينبع:الأولالقسم

والعاشرالتاسعالقرنينوفيالإسلامصدرفيوأخبارها،المشهورةمواضعها

سم.14*02،صفحة923)1(
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وفيالفوائد()درركتابفيووصفها،الرابعالقرنفيووصفها،الهجريين

الحاضر.العصرفيقراهااهمإلىالجاسروتطزق،الحجرحلاتبعض

للتفريقالبحرإلىتضافالبحرينبعمدينةالبحر،ينبع:الثانيالقسم

حوادثالقسمهذاوضم،البحرساحلعلىلوقوعها،النخلينبعوبينبينها

منعنهاوالحديث،الكتببعضفيووصفهاتاريخهامنوشيئأ،فيهاوفعت

وعصريين.قدماءعلماءقبل

سنواتأربعفيهاأقامالذيللمؤلفخاصةانطباعات:الثالثالقسم

فيها،الاجتماعيةوللحياةولسكانها،لينغوصفالقسمهذاوفيمعلماَ.

بهم.واجتمععرفهمرجالعنوحديث،فيهاوذكرياته

منينبعفبلاد،القديمةومنازلهاجهينةبلادعنفللحديث:الملحقأما

القديمةوامكنتهاجهينةلمنازلمفضلتعريفالملحقهذاوفي،جهينةمنازل

منازلها.فيداخلهوممااو،إليهاالمتقدموننسبهمما

ترتيبرتبهاوقدواماكنها،وجبالهاأوديتهاعنالجاسروتحذث

المعجم.

.لفهرسفا،فتصحيحات،استدراكاتذلكأعقبثم

!!ي!
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نجدفيالواقعةالحوادثبعضتاريخ

واتسابهمالأعيانبعضووفيات

هـ0134-007سنةمنالبلدانبعضوبناء

(1)عيسىابنصالحلإبراهيم

بعنوانبشرابنسخلهاالتيالحوادثإلىهذاكتابهفيالمؤلفعمد

إليهاوأضاف،الكتابهذالذكرهاوخصصمتسلسلةوأوردهافرتبها()سابقة

فيبشرابنذكرهاالتيالحوادثاهمبذكروأتبعها،بشرابنيذكرهالمأشياء

يريدالذينالأعيانبأنسابيتعلقماب!يضاحوعنيجداً،مختصرةتاريخه

هذاكتابهفجاء،الأعلامووفياتوالقرىالمدنبعضعمارةوبتاريخ،ذكرهم

التيوالحوادثوالوفيات()السوابقمنبشرابنتاريخفيماخلاصةيجمع

بلادتاريخمنإليناوصلماخلاصةفهو،نادراًإلاوالحروببالفتنتتعلقلا

والحروبالمعاركوذكر،السياسيةالحوادثباستئناءالمتأخرةالعصورفينجد

بتفصيله.بشرابنتكفلمما

الجاسر:عمل

عنخارجأكانولو،المؤلفبخطهوالذيالأصلفيوردماعلىحافظ

الحوادثبعضتاريخوأضاف،والإملاءالنحوحيثمنالصحيحةالقواعد

،الرياض-والترجمةوالثرللبحثاليمامةدار،الجاصرحمدطبعهعلىأشرت)1(

صفحة،)23(الجاصرمقدمة،2.*14،صفحة)352(،م6691هـ-1386

.253-542لفهارسا4420-2صهلكتابانص
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الحاشية،في)ش(بحرفمنتهيةبشرابنعننقلاَالأعيانبوفياتالمتعلقة

عننقلاَأ(الحاصرتينتينهابينالأصلفيالمعنىتتممكلماتبعضوأضاف

تسهيلاَالقرونمنقرنلكلعناوينووضع،المؤلفمصدرهوالذيبشرابن

منهايخلوأنيصحلاعنيزةمدينةبتاريختتعفقمعلوماتوأضاف،للباحث

وضبط،مانعابنمحمدالشيخكتبهانجدبلادحوادثأهمتاريخيضمكتاب

ضبطها.علىالصحيجالوجهعلىنطقهالتوقفالكاملبالشكلالكلماتبعض

"لا!ل!جصي

84



المستفيدتحفة

(الأول)القسموالجديدالقديمفيالأحساءبتاريخ

(1)الأحسائيالأنصاريالقادرعبدإلاسّهعبدبنلمحمد

ثم،والاْحساءهجروباسم،البحرينباسمقديماًعرفالذيالقطرهذا

الأقطارأحفلمنهو(الشرقية)المنطقةاسمالحاضرعهدنافيعليهأطلق

به.والاهتمامالعنايةلىإالمؤرخينتدعوالتيالتاريخيةبالحوادثالعربية

غزارةحيثمنالعربجزيرةفيإقليمأخصبهوالأحساءهـاقليم

حينما،القرنهذامنتصفإلىقديمعهدِمنذالزراعيةحاصلاتهوكثرة،مياهه

النفط.أعماللىإبالزراعةالاشتغالعنأهلهفانصرف،فيهالنفطعلىعثر

إلىفيهنقلكلعزابهاموثوقمصادرمنهذاتاريخهالمؤلفجمع

وحوادثهاالحاضرةالأحساءصفةمنكانماإلا،منهاستقىالذيالمصدر

بينيربطأنوحاول،الثقاتالرجالمنمنهاعليهخفيمافنقل،المتأخرة

مفيدةَفصولاًأوردثم،المواضعلبعضالحديثوالتاريخالقديمالتاريخ

الموجودةوالقرىالمدنعنفتحدّث،الحاضرعهدهافيالبلادعليهمالإيضاح

إلىأنسابهاإرجاعوحاول،القِدَمفيالعريقةالأسربعضوذكر،الإقليمفي

قديمةِعهودِمنذالأنسابتدوينلانقطاعشاقامرٌوهذ!،المعروفةالقبائل

السياسي.البلادتاريخسردثم،جداَ

،الرياضمطابعالجاسر،حمدحواشيهبعضعلىوعفقطبعهعلىاشرف)1(

صفحة.)292(،مهـ-91370691
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)الأحساءهجرفيوالأدببالعلمفيختص(الثاني)الجزءالثانيالقسمأما

الشيخب!شرافببيروتالإسلاميالمكتبنثرهوقد(،الدلالةتوسيعغيرمن

الشاويش.زهير

الجاسر:بهقامما

المعنىيزيدأوفائدةيكملمماإليهيضيفبأنحمدللشيخالمؤلفاباح

يسيرةحواشِبكتابةحمدالشيخواكتفى،الصوابإلىأقربيكونأو،إيضاحاً

يزيدماالكتاباَخرفيوألحق،العامةالمعلوماتبعضإضافةمعموجزة

واوردهاذكرهامصادرمننقلهمماإيضاحاًالمؤلفأوردهاالتيالأخباربعض

منه.نفلالذيالأصلعلىمحافظةً(تحريفمنبعضهافيما)مععلأتهاعلى

!!"!
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والنوادرالتعليقات

(1الهَجَري)زكريابنهارونعليابيعن

0م2991هـ-ا134:)2(وثقافتهوعصرهالهجري-حياةالأولالقسم

:والنوادرالتعليقاتفيكلمة

للدلالةالكلمتينتينهايستعملونالعربيالتدوينأولفيالمتقدمونكان

يريدونفكانوا،رابطيجمعهالا،المقاصدمختلفةمعلوماتمنجمعوهماعلى

فيتكونقدآراءمنكتبهمفيسجلوهثمأذهانهمفي5علقوما()التعليقاتبكلمة

بهم.خاصةلغالبا

وأبذاكرتهعلقماتسجيل:بالتعليقاتقصدالهجريأنالجاسرويرى

بغيرنفسهلىإينسبهاوقد،عنهمتلقَاهامَنلىإينسبهاوآراءمعلوماتمنبذهنه

منالغالبفيتكونقدالتيالاراءتلكينسبأندونالرواةمنرواهامنذكر

عنخارجأذلككانوإن-الجاسرويرى،نفسهإلىبنسبتهابذلكمكتفيأرايه

هيالعشر(أوالسبع)المعلقاتاسمعليهاأطلقالتيالمعلقاتأن-الموضوع

)1(

)2(

على:تحتويومختاراتثراسة

وثقافتهوعصرهالهجري-حياةا

للغةوالرجزوالشعرا-2

لمواضعاتحديد-3

لأنسابا-4

سم.2*174صفحة2(840)الصفحاتمتسلسلةأقسامأربعة

.42كرا7،صفحة488
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الجاسروليس،متأخرزمنفيكانوإن،حِفْظاًفتناقلوهاالرواةبأذهانعلقما

الكعبة.علىمكتوبةعُفَقتانهامنالَاخربالمعنىالقائلينمع

الملعوماتمختلفمنراوِإلىمنسوباًالعالمجمعهمافهيالنوادراما

مألوفهمعنخارجاَأينادراَشيئاَالعصرأهل5يرامماوالأدبيةوالجغرافيةاللغوية

بهايمصَدقدالنوادركلمةمدلولأنيرىوالجاسر.صحيحاَفصيحأكانوان

ويتَضح،مَثَلاوشعرأونكتةاوخبرمننادرةكلعلىتدل!كمااللغةمنالفصيح

زيد(أبي)نوادرمثل،الاسمبهذاإليناوصلتالتيالكتبمطإلعةمنذلك

()1(.مسحلابيو)نوادر(القاليو)نوادر

كثيرعندعُرِفَبهإذ،للهجرياثرِاهموالنوادرالتعليقاتكتابولعل

والشعرواللغةوالأخبارالأدبيضممعارفدائرةفالكتاب،عنهتحدثواممن

الكتبدارفيإحداهما:قطعتينسوىمنهإلينايصللمانهغير،والأنساب

القطعتانوتقع،بالهندكلكتافيالَاسيويةالجمعيةمكتبةفيوالأخرى،المصرية

صفحاتمنها،5آخرمناوالكتاباول!منهماهليدرىلاصفحةالفنحوفي

اضطرابوفيها،الورقولاحتراقفيهاالمدادلاختلاطقراءتهاتستطاعلاكثيرة

.الصفحاتترتيبفي

مؤلفهعن5يتلقولمالعلماءوبأن،الرواجبعدمالكتابهذامُنيوقد

اوراقهبعضفقدانمنالعبثالكتابوأصاب،وانتشارهرواجهتكفلبطريقة

كلماته.منكثيرواختلاط

والشعروالأدبللغةراوية،بالشعرعنايةذووأديبلغويوالهجري

يتوغَلاناستطاعمَنْعلمائهبينيوجدانقلعصرفيالعربعلوممنوغيرها

جغرافيباحثوهو،الهجرينقلهماعلومهممنينقلوانالجزيرةقبائلبين

العربي،الشعرفهمتحديدهاعلىيتوقفالتيالمواضعمنكثيراَيحددانحاول!

قبائلأنسابمنقسمبكتإبةعنينشابةوهو5،غيرعندذكراَلهنجدمالاومنها

.551-451ص،والنوادرالتعليقاتانظر)1(
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إليناوصلفيمامرتبةوغيرموجزةكانتد!انبطريقةعصرهفيالعربيةالجزيرة

موضوعه.فيقيمةذاشيئأكثيراًلناحفطتأنهاإلا،منها

العالِمالهجريحياةعنالمفضَلالحديثالقسمهذافيالجاسرتحدث

وصلتهبإلعلماءوصلته،علمهونَقَلَةومؤلفاتهوشيوخهوثقافتهوعصرهالمغمور

أولوفي،الثالثالقرنفيعاشالهجريانالنصوصمنواستخلص،بهم

في)الأحساء(هَجَرإلىمنسوبأنهإلىفمالنسبهعنوتحدث،الرابعالقرن

زكري!.بنهارونأنهورجحبإسمهالاختلافإلىوأشار،السعودية

بعضوفقدانوالنوادرالتعليقاتمخطوطةفيالعبثعنوتحدث

وغلطاًعبثاًمُلئتالتيالحماديالدكتورلطبعةتصحيحاتهأوردئمأوراقها،

استغرقتوقد،الهجريبترجمةيتعفقفيماغيرهجهدعلىد!اغارةوتحريفأ

-488(،)238صفحة)025(فيجاءت،الكتابنصفنحوتصحيحاته

.تصحيحاتوستمئةتسعوضمت

والرجز:الشعر-الثانيالقسم

الشعرمنالمخطوطةقطعتيفيقراءتهالجاسراستطاعماويتضمن

(42)5فبلغوا،المعجمحروفترتيبعلىالشعراءأسماءوأورد،والرجز

-5ص)12المعجمحروفعلىالقوافيمرتبةمنهمكلاشعارنسقت،شاعراً

عددوبلغت459(،-)279وراويهاقائلهايتضحلمأشعاروليتهاثم269(،

الأرجازعددوبلغ،(9001-49)6الرجزبعدهاوجاء،بيت(145)5الأشعار

راويهولاقائلهيعرفلمالذيالرجزذلكبعدساقئمرجزاً،)76(نحو

.مشطوربيت(661)5نحوالرجزأبياتعددوبلغت،(0101-4201)

،المنورةبإلمدينةصلةذاتكانتالتيالقبائلمنكثيرشعروحوى

رؤساءكانحيث،المدينةقربالعفيقفيكتابهتأليفأثناءفيعاشفالهجري

عنهمويتلقىيتلقفهمفكان،البلدةتلكامراءعلىيفدونوشعراؤهمالقبائل

قليلة.شعاراًاأخرىلقبائلوأورد،عليهيملونماوشعجل
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يُعدُولهذا،للشعروراويةوالأدباللغةأئمةمن-أسلفناكما-والهجري

بطريفةرواهعمنتلقاهقدهوإذ،الروايةموثوقشعرمنكتابهفيأوردهما

به.الثفةعلىتحمل

كتب،منايدينابينفيماذكرلهميردلممغمورينلشعراءالأشعاروأكثر

فيجاءفقدالمشهورونالشعراءأما،الهجريعليأبيعصرمنوجفهم

تعليقاتالجاسرعليهاوعفق،المعروفةدواوينهمفيتردلمأبياتأشعارهم

.وخزجفصحَح،حئةوحافطةَواسعأاطلاعاًأُوتيمنإلاعليهايقوىلانفيسة

والمواضع:اللغة-الثالثالقسم

بهقاموما(0801-01)25اللغةمنكتابهفيالهجريف!رهماويحتوي

-1)380المعجمحروفعلىاللغةموادرتبوقد،المواضعتحديدمن

نأيخشىأنهالجاسرذكرفقد،والتوثيقالدرستتطفبالمادةوهذه،(0128

عإلمبهايقومدراسةمنولابد،والتحريفالتصحيفبعضهااعتورقديكون

لمفيماالهجرياستدركهمايستوفيأنعلىقادراللغويةالمباحثفيمتضفع

ومعجماتها.اللغةكتبفييرد

اللغةكتببعضفيالواردةاللغويةالكلماتذكرإلىالجاسروعمد

كلمة،)68(وعددها.العروسوتاج،العربولسان،سيدةلابنكالمحكم

المعجم.حروفعلىرتبها

لغويلعالمنصوصاًيقدمأنحاولأنهالقسمهذافيالجاسرفعلهماوكل

مماهوالقسمهذافيجمعهالجاسراستطاعومامجهولاً،أومغموراًيبقىقد

ولامناسبةدونالهجرييوردهاجملفيأوالأبياتبعضشرحثنايافيورد

ليسلنصشرحاًيكونقدمااللغويةالكلماتمنأنيلاحظوقدبينها،رابط

.الهجريكتابمنأيدينابينفيماموجوداً

علىانطوتفقدوتحديدها،بصفتهاالهجريعنيالتيالمواضعأما
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بذكرها،الهجريتفرّدقدالعربجزيرةفيكثيرةمواضعوتطالعنا،شتىفوائد

ونفتج،مؤلفاتهمفيالعربالبلدانيونأجملهماتفصّلشروحتطالعناوكما

علىالمواضعالجاسررتّبوقد.وتصحيحاتوتحقيقاتلاجتهاداتالباب

.(4661-2013)المعجمحروف

فهو،العربيةالجزيرةأهلمنالهجريأنهوالقسمهذاأهميةوتكمن

وأكثرهمالبلاد،تلكعنبعيدينكانواحيثمواضعهافيكتبممنأدرى

خارجفيالدولةرجالعلىوفدواالذينالأعراببعضعنمعلوماتهاستقى

كالأصفهانيالثانيةالبلدانمنغيرهافيأوأصفهانفيأوالعراقفيالجزيرة

فيوجدوهمماالمعلوماتتلكاستقواممنأو(،العرب)بلادكتابصاحب

ما)معجمكتابصاحبكالبكريالأندلسفيإليهموصلتالتيالمؤلفات

)معجمكتابصاحبالحمويكياقوتالشرقيةالبلادفيأو(،استعجم

العالم.فيالكتبخزائنمختلفمنجمعهالذي(البلدان

فيالهجريكلاممنجمعهتسئىماقسمجمعإلىالجاسردفعماوهذا

مننظرهعليهوقعماكلالكتابهذامنينقلأنعلىوحرص،الموضوعهذا

الأمكنةمعجماتفيذكراَلهايجدلمأسماءبعضرأىلأنه،المواضعأسماء

.الهجرييوردهاالتيالأشعاربعضفيعرضاَوردت

-النسب:الرابعالقسم

النسبمعارتمنالتعليقفيالهجريحشدهماالقسمهذاويتناول

فقد،القبائلبأنسابالعنايةكثيرالهجريأنالجاسرويذكر،(461-6291)5

يتحدثوقد،الفروعتسلسلويذكرفيفرعها،مناسبةدونقبيلةلذكريتصدى

القوليصحبحيثالشعراءمنذكرأو،رواتهأحدنسبسياقفيعرضاَذلكعن

النسبكتبفييجدهلاماالأنسابعنالهجريكتبهفيمايجدقدالباحثبأن

مشاهيرهاببعضواتّصلمواطنها،فيالقبائلبعضخالطفقد،المعروفة

بتدوينهالنسبعلماءفيهتصدّىالذيالزمنعنمتأخروقتفيشعرائهاوبعض
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السائببنمحمد:الكلبيينمؤلفاتفيكما،الهجريالثانيالقرنآخروهو

.هشاموابنه

ابنذكرماخلافقبائلأنسابوذكرالرابعالقرنأدركفقدالهجريأما

(:الخواص)أدبكتابهفيالمغربيالوزيرابنقولوحسبك.وغيرهالكلبي

.()1بالنسبالمتأخرينأعلمالهجريكان

استقى(1678-)1662المعجمترتيبمرتبةالأنسابالجاسرأورد

الزُشاطيكتابمنإليناوصلوماللهجريوالنوادرالتعليقاتمنالمواد

اقتبسففد،الَاثار(ورواةالصحابةانسابفيالأزهاروالتماسالأنوار)افتباس

منايضأواستقاها،بكتابهصلةلهمماالهجريكتابمنكثيراًالرشاطي

الإشبيلي،الرحمنعبدبنالحقعبدكمختصرالرشاطيكتابمختصرات

.الخيضريمحمدبنمحمدومختصر،البلبيسيبراهيمإبنإسماعيلومختصر

فالفهارس(2691-)9091وتصحيحاتاستدراكاتالكتابأعقب

فييريدهماإلىالقارىتهديالكتابمفاتيحلتكونالجاسرصنعهاالتيالعامة

)الأخطاءالتطبيعتلاها2(،810-)2891فهارسعشرةوهيوشمرسهولة

.(8402-02)82وتصحيحها(المطبعية

مجلةفيالفحامشاكرالدكتوريقول-كماهذابعملهالجاسرقدملقد

والتاريخية،والأدبيةاللغويةبالفوائدمشحونةذخيرة-96:016دمشقمجمع

ويقيم،المحزَففيصحح،الكتابيحققأنيودلمنالسبيلبعملهووطأ

إليه،يئلونوالدارسينللباحثينسائغاَعذباَمنهلاًهذابكتابهوقدمالمنآد،

فيضه.منويرتوون

.911ص،الخواصأدب(1)

!!!!
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(1نجد)فيالمتحضرةالأسرأنسابجمهرة

تقدمهفقد،الأنسابفيالجاسرجمعهمماالثانيالفسمالكتابهذايُعد

لمالتيالقبائلانسابفيوهو،(السعوديةالعربيةالمملكةقبائل)معجمكتاب

فروعها.جميعفيتتحضر

الفروعإذ،خاصةنجدفيالمتحضرةالفروعانسابفيالكتابوهذا

العلمسعةإلىيحتاجبحيثالكثرةمنالسعوديةانحاءجميعفيالحضرية

الباحثين.منعددوجمهرةالبحثمدةوطول

فييؤئرأوالتساؤليثيرقدمالذكرهذاكتابهفيالجإسريتعرضولم

فتلقىاساساَ،(أنسابهمعلىمأمونون)الناسقاعدةواتخذ،النفوسبعض

لمؤلفاتامنليهإلرجوعاستطاعامالىإورجع،ذكرهممَناْفواهعنفيهمماكثيراَ

مهمين:مريناملاحظةمعالخإصةلمذكراتوالتاريخيةا

قبلالحضرفيمستوطنةكانتممنالمتحضرةبالأسَرعُني:الأول

الملكبتوجيهالعظيمةالتحضرموجةذلكومرد،الهجريعشرالرابعالقرن

قبائلجميعالتحفمرفشمل،للباديةالهُجَرب!نشاءامرحيثالعزيز،عبد

ذلكمنالمتحضرةسرالالمكلبمعرفةالإحاطةالعسيرمنواصبج،السعودية

التحضر.عثملأمنواوالثروةبالرخاءالسعوديةنعمتولما،العهد

معنىولي!،أنسابهاتحفظلاتزالالتيللأسرالفسمهذاخصص:الثاني

الثانيالقسم،صحفة)464(-ض()أالاْولالقسم،صحفة)239(فيجزآن)1(

والنشر-والترجمةللبحثاليمامةدار،ك!2391724(-)465ي(-)ط

.م1هـ-9041889الئانيةالطبعة،الرياض
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اصولهاجهلتالأسرمنفكثير،لهاانسابلاالأسرمنيذكرهلممَنانهذا

هذ5فيلذكرهاالمجاليتسعلاالمقدمةفيالجاسرذكرهاكثيرةلأسباب

العجالة.

جمهورإذنجد(،فيالمتحضرةالأنساب)جمهرةسفاهذلكاجلمن

كله.وليسمعظمهشيءكل

اخبارمنوجدهمابعضاضافبل،وحدهالنسبذكرعنديقفولم

فيهالتوسّعإذ،الجانبهذافييتوسعولم،والوقائعوالحوادثبالأسرةتتعلق

التاريخ.حوادثفيمؤلَفإلىموضوعهعنيخرجه

التيالأسرذكرعندوالأمراءالمشايخمنعرفمنإيرادعلىوحرص

الأسرباستثناءالأسرةتلكفروعلمعرفةانسابهمبسردللاستعانةإليهاينتسبون

فيها.كتبافردتفقد.سعودوآلرشيدواَلالشيخآلوهي،المعروفة

وأالأحساءإلىنجدعنارتحلتالتيالنجديةالأسربعضيذكروقد

نابعدإلاتقفلمالبلادتلكإلىالنجديةالأسرهجرةإذ،الزبيراوالكويت

.والرخاءوالأمنالاستقراربنعمةعليهااللهانعم

الحروفوحذفا!صلباعتمادالمعجمحروفعلىالأسرالجاسررتب

الفاَ،المقصورةالألفكتابةفييؤثروكان...ابا،ابو،ال،آل:مثلالزائدة

،الثمارا،يحيا:فكتبها،الجراوى،العمارى،يحيى:مثل،القاعدةخالفوإن

فهي،الكلمةنطقفيالخطاًعناللسانلصونوضعتالقواعدلأنالجراوا؟

غاية.وليستوسيلة

خالد(و)بنو)تميم(فيالحالهوكماالأسرةعنالحديثفييطيلوقد

فيكمابعضهافييتوسطوقدوغيرها،و)الوهبة((ماضيو)آللأم(و)بنو

فيالاختصارإلىومال،(إبراهيمو)آلكثير(و)آل(عطيةو)آل(عدوان)آل

معظمها.

انصحلاماومنه!:فيهاقائلاَالمعجمحروفعلىالمصادررتبثم



العلماءلاإيدركهالاالتيوالأخطاءالأوهاممنفيهمالكثرةفارىلكلبمطالعته

.الأنساببعلمبالاهتمامعُنواممن

ومنها:الأنسابفيعامةفوائدالكتابهذافييجدانالقارىيعدمولا

كانإذاإليهاالفروعأقربإلىانتمتضعفتإذاالعربقبإثلعادة-ان1

واحد.ابفييجتمعالمدهانقوياَ

خالدبنيانتسابوهوقديمةعصورمنذالشائعللخطأالجاسربيان-2

نواحيفيكانوالاسمبهذايدعونفرقةخاصة،عنهاللهرضيالوليدبنخالدإلى

عقبهانقطاععلىالنسبعلماءنمقوقد،عنهاللهرضيخالددُفنحيثحمص

.الأبصار()مسالككتابهفيالعمرياللهفضلابنذكرماعلى

فهواسد:مثل،لفروعالقبائلمنعددعلىيُطلققدالواحدالاسم3-ان

علىايضاَاسداسمويطلقمضر،ابنخزيمةبنأسدعظيمةقبيلةعلىيطلق

مختلفةكثيرةقبإئلفروععلىيطلقكما،ربيعةبناسد:ربيعةمنكبيرجِذم

النسب.

الخطأفييوقعماكثيراَوالفروعالقبائلمنعددعلىالاسمطلاقإأن-4

.الأنسابفيالتداخليسببقدبل،بعضهانسبذكرفي

نأقلمنهالانتقالهمثمجزيرتهمفيالعربيةالقبائللتنقلالمتتبع-ان5

إلى-مثلاَ-الشاممنالجزيرةخارجمناتجهتمنهافروعاَأوباسرهاقبيلةيجد

بالعكس.بل،الجزيرةداخل

يعولملخصاَمصدراَلهيجدلامماالأنسابفيالباحثيعترضمما-6

وتفرقها.القديمةالقبائلفروعانتقالأزمانتحديدعليه

كلهـ!كلهـ
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لمنظمةائدالفراالدرر

(1المعطمة)مكةوطريقالحاجأخبارفي

الحنبليالجزيريالأنصاريالقادرعبدبنالقادرلعبد

الهجريالعاشرالقرنأهلمن

اللهبيتإلىبالحجيتعلقمابكلعظيمةعنايةالمسلمينعلماءعُني

الأفطارمختلفمنالمكرمةمكةإلىالمؤديةالطريقذلكومن،الحرام

منالحجبطريقيتعلقماهوالطرقوصفمنكتبمااوفىولعل،الإسلامية

إلىالأحمرالبحرفساحل،فالعقبة،سيناءطريقعنالمكرمةمكةإلىالقاهرة

المكرمة.فمكة،المنورةفالمدينة،ينبع

وقد،المعظمةمكةوطريقالحجأخبارفيكاسمهشاملالكتابوهذا

هذهمنفهو،الساحلبطريقالحجإلىالقاهرةمنمؤلفهلرحلاتوصفأتضقن

الحج.رحلاتنطاقفييدخلالناحية

عشرةخلالوالحجاجالحاجأخبارعنكتاباوفىالكتابهذاويُعدُ

الجراكسةملوكعهدآخرفيالحجبإمارةيتعلقماعلىفيهالكلاماوفى،قرون

،الهجريالعاشرالقرنمنتصفبعدماإلىالعثمانيينعهدواول)المماليك(

طريقعلىخاصةبصفةالكلاموفضلالمكرمةمكةإلىالحجطرقووصف

المكرمةمكةإلىالقاهرةمنالبريالطريقذلكمعيأتيومنمصر،حاج

فيينبعإلىالأحمرالبحرفساحل،الاْردنفيالعقبةإلىسيناءبصحراءمجتازأ

وقدر،()المياهالمناهلووصف،وحذدهاالمواضعاسماءفضبط،السعودية

ثلاثةم(،8391هـ-14)30الرياض-والنشروالترجمةللبحثاليمامةدار)1(

سم.42ك!17صفحة)2313(فيالصفحاتمتسلسلةمجلدات
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بعضوذكر،وافخاذهمبطونهمبتفصيلالعربانوسفى،بينهاالمسافات

العهدذلكفيالعربانبأولئكالمتعلقةالحوادثبعضودؤن،مشاهيرهم

علىيعتمداولثككلفيوكان،الكتابهذاغيرفيالباحثيجدهلابما

فيه.السيرفيالترداداكثرالذيالطريقذلكعنعرفهومامشاهداته

تكادمصرتاريخمنالزمنمنحفبةلحوادثسجلأايضأالكتابويعد

بتاريختتعلّقوافيةمهمةجوانبفيهوسجل،غامضةتاريخهامنجوانبتكون

عمالمنتقعكانتالتيالماَسيمنكثيراَوصوّر،الحجوحوادثالمكرمةمكة

ناقلممابهمصلتهلقوةعَلِمهأوبنفسهالمؤلفشاهدهمماالعثمانيةالخلافة

.الكتابهذاغيرفييوجد

البدعوانتشارالفكريبالجموداتسمعصرفيالكتابهذااثفوفد

هذامنمواضعفيسيجدالقارىفإنولهذا،الإسلاميالعالمفيوالخرافات

مصادمةفيهيجدقدبل،قلبهلهينشرحولا،نفسهإليهترتاحلافدماالكتب

الحواشي.فيالجاسرعليهانئه،الشرعيةالنصوصبعضمنيفهممالبعض

المتقدّمونلناخففهماإلىعامةنظرةنظرناولو:قالإذالجاسروأحسن

نريدهبحيثنرتضيهلامافيهلي!ماعلىمنهاالاقتصارواردنا،مؤلفاتمن

العظيماللهوصدق،التراثذلكمنعليهنحصلمالقل؟عيبكلمنسالماَ

!"اَخْئِنفاصثِيرمفِيهِلَوَجَدُواأدئَهِعِدِغيرِمِق؟نَوَلَؤ":كتابهمحكمفيالقائل

.82(:النساء1

ثمانيفيومقدمةفصلأوثلاثينوواحدأابوابسبعةالكتابضم

وفضلهلحرامااللهبيتابتداءوفيها،فصولسبعةلأولالباباحوىوقد،صفحات

مكةاخباروفي،وجوبهاوشرائط،والعمرةالحجفضائلفيوردوما،وشرفه

للكعبة،قريشوولاية،واقسامهمالعربوفضل،العربقباثلمنبهاكانومن

مكة.واسواق

وذكر،لمج!اللهرسولحجكيف:وفيهافصولاربعةالثانيالبابوحوى

79



لأمرةالتابعةالمناصبوذكر،الأميربهيتصفأنيجبم!وبيانالحاجإمرة

الحا!.

وفي،المشرفةمكةفتحفيوهماطويلينفصلينالثالثالبابواحتوى

حوادثوأهمهـ،729عامإلىعيِراللهرسولعهدمنذالحاجإمرةوليمنذكر

علىمتتابعةوالحجيجالحجأحوالوذكر،السنينعلىمرتبةالمكرمةمكة

.هرةلقاوالمصريةاريالدبالحوادثاذكرمع279يةنهاحتى109معامنلسنينا

العادةجرتوماالحمولتجهيزفي:فصولثلاثةوفيهالرابعالبابثم

(-)العقبةإيلهعقبة-السويسالطور:الساحليالحجبطريقذلكمنبحمله

.-جدةينبع

والسنين،الَاراءاختلافعلىوعددهامحملهاوتفصيلالجمالذكروفي

تقدممنواعتناءوالمهابةالاعتبارمنالحاجإمرةولايةعليهكانتم!ذكروفي

بها.الملوكمن

علىوالمناهلالمنازلذكرفيوهيفصولثمانيةوفيهالخامسالباب

والفراسخ،بالبردالبلدانمنوغيرهامكةبينالمسافةوقياس،التفصيلوجه

منبهاومنوبدر،بمنهلومنهلاَبمنزلمنزلاَالعربانوطوائفالأدراكوذكر

وذكر،يستحبوماالمناسكمنشرعاَيجبوما،رابغمنوالإحرام،الشهداء

مكةأمراءوذكر،الحرموحدودالمشزفةمكةذكروفيها،الإحراممحظورات

بقيةوذكر،فيهاحدثتالتيالوقائعوبعضالإسلاميالفتحمنذولاتهاوذكر

مصر.اوغزةإلىالمدينةمنالمراحل

وأسمائهاالمنورةالمدينةذكرفيوهي،فصولثلاثةوضمالسادسالباب

أُحدوفضل،الفرقدبقيعوذكر،النبويةالهجرةوذكر،ومعاهدهاومشاهدها

ذلك0فيوردومابم!تلنبيازيارةنضلوفي،سورالمدينةوذكر،بهوالشهداء

بعضذكرفيتبحثفصولأربعةوفيه،الأبوابخاتمةوهوالسابعالباب

الأمراءوأكابروالوزراءوالملوكوالخلفاء،الصحابةومنالأعيانمنحجمن
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لهممنالعربانومشايخ،والكتآبالفقهاءوأجلآء،والصلحاءالعلماءوأمائل

فالأخطاء،صنعهاحاويةفهارسبالكتابالجاسروألحق،الزمانذلكفيشهرة

المطبعية.

الجزيرةإلى)نسبةالجزيريالأنصاريمحمدبنالقادرعبدهو:المؤلف

أمر5اولفيوكان،119سنةولد،مغمورمصريمؤرخ(:بالعراقالفرانية

وفي،لهمساعداَأبيهمعيحجوكان،العلمبطلباشتغالهمعالتجارةيتعاطى

5،أبوتوفيحتى(الحاجإمرة)ديوانكاتبوظيفةفيأبيهمععمل049سنة

يعتمدالتيالقواعدووضععاماَالخمسينقاربحتىالعملفي5بعدفاستقل

المذهب،حنبليوكان،كثيراَالحاجوصحب،ومهماتهالحاجأمورفيعليها

)خلاصةمؤلفاتهمنهـ.779عامنحووتوفي،مكةبعلماءقويةصلةلهوكانت

.(القهوةحلفيالصفوةو)عمدة(العربفضلفيالذهب

بعلماءوصلتهالدولةبرجالصلتهمعمغموراَالكتابهذامؤلفوبقي

عدمأسبابمنيكونان-الجاسريرىماعلى-المستبعدمنولي!،عصره

ووصف،الولاةلأولئكشديدنقدمنفيهما،شهرتهوعدمالكتابهذاانتشار

ووصفهموغيرهمالقضاةمنالعلماءفيللكلاموتعزضه،أفعالهممنجوانب

الولاةأولئكعنيتحدثحينالصراحةمنقويجانبعلىكان،بالجهل

.العربانوشيوخوالقضاة

القاهرةعلماءمشاهيرعنالعلموتلقيه5عصربعلماءالجزيريصلةومع

باستعمالتحسينهحاولهـان،ضعيفالكتابةفيأسلوبهأنإلا،عصرهفي

عباراتهفيوتكثرمحقها،غيرفيالكلماتمنكثيراَيستعملفهو،السجع

نحواَاللغةقواعدومخالفةاللحنمنكثيركلامهفيويقع،العاميةالكلمات

إلىالجاسردفعماوهذا،النساختحريفمنبعضهأوذلكيكونوقدوصرفأ،

المؤلف.منمثلهاوروديستبعدمماصحيحةغيروردتكلماتإصلاح

الصلةوقوفيَ،العثمانيةالخلافةعصرفيعاشقدالمؤلفكانولفا
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الأعجميةوالكلماتالألقإبانتشرت،تراكاوجفهملأمراءواوالولاةبالدواوين

.لكتاباهذافيلهالمؤلفااستعمالكثرلتيا

النشر:منهاج

.للكتابمخطوطةنسخثلاثالجاسراعتمد

.()مصبحرفلهاورمز،المصريةالكتبدار:الأولى

.()يبحرفلهاورمزالأمريكية3()س!سأولييلجامعة:والثانية

ورمز،القرويينجامعةكتببخزانةالمحفوظةالمغربيةالنسخة:والثالثة

.()مغبحرفيلها

فيهاولمالقدمهاأصلاًالمغربيةواتخذ،النسخ5هذوصففيأفاضوقد

النسخإلىأيضاًورجع،الأخريينالنسختينإلىالرجوعمعالزياداتمن

عليهاتفقماووضع،اختلاففيهايقعالتيالكلماتفيالمختصرةالخمس

.الصوابهويكونمحتملاًانيكنلمماالاختلافإلىالإشارةدونأكئرها

مطبوعتهفيالخطيبالدينمحبالأستاذبذلهالذيالجهديهملولم

منخيراًتُعدالتيصفحة)714(فيام649اهـ-384سنةصدرتالتي

نصيف.محمدالشيخومخطوطةالأزهرمخطوطة:أصليها

بهاإبرازهيستطيعصورةخيرعلىالكتابيخرجأنالجاسرحرصولقد

عنمنقولةنصوصمنفيهماصحةمنالتثبتفحاول،مؤلفهعملمعتتفق

التيالحواشيفيذلكإلىوأشارفقابلها،،عليهاالاطلاعاستطاعمؤلفإت

السيرحاولكما،الكتابشرحلاالنصتحقيقفالغاية،موجزةتكونأنحاول

فيلغويةاخطاءمنصحّحهفيماالخطيبالدينمحبالأستاذنهجعلى

.يسيرةكلمات

ليستأنها-منهاكثيرعلىالنسخاتفاقمن-لهاتضحالتيالأخطاءأما
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الإشارةمعالنصعلىمحافظةحالهاعلىتركهافقد،النساختحريفمنكلها

وحاول)الدوادار(،مثلقوسينبينالأعجميةالكلماتووضع،بعضهاإلى

علامةوضعوقد،الكتابآخرفيمفسرةمرتبةبإيرادهاالكلمات5هذإيضاح

مكان(....)ونقطاَ،الكلماتمنفهمهعليهاستغلقماجوار)؟(الاستفهام

قراءتها.تستطاعلاصفحاتففيهاالمغربيةالمخطوطةمنقراءتهيستطعلمما

عنفيهاتحدث،صفحة)06(طويلةبمقدمةللكتابالجاسروقدم

النشر.وطريقة،الكتابومخطوطات،والمؤلفالكتاب

ي!ي!ي!
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(1بلادنا)فيغربيونرخالة

فيالغربيينبعضلرحلاتموجزعرض

وشمالهاالعربيةالجزيرةقلب

بالرحلاتصلةلهاضميمةمع

شماليفياوروبيونبهاقامرحلاتلثمإنيعرضالممتعالكتابهذا

الجاسرأنإذتعريبهاخلالمنالعرضوكانووسطها،العربيةالجزيرة

والكتب.الرحلاتلتلكالأصليةاللغةيحسنلا

هـ1272-9911السويسريبوركهارتلودفيكيوهن:الأولالرحّالة

الأولوكتابه،بوركهاتلويسجونالإنكليزوش!ميه،م1784-1817=

الجاسرلهوعرض،العثيميناللهعبدالدكتورتعريب،(الوهابيينلتاريخ)مواد

.(62-1)3الرحالةترجمةفيوافاضاَموجزعرضأ

الدكتورينتعريب(العربجزيرةشبهفي)رحلاتالَاخروكتابه

عرضهفيخلص،الشيخاللهعبدالرحمنوعبد،الهلاليصالحبنالعزيزعبد

واقتصاديةاجتماعيةمنالعامةالحياةبنواحييتعلقفيمامفيدممتعكتابانه

وغيرها.وثقافية

.(62-)13الكتابفيوتحريفتصحيفمنجاءماأهمببعضوأتى

هـ=1277-5012الإنكليزيسادليرفورسترجورج:الثانيالرحالة

هـ=1234عام(العربيةالجزيرةعبر)رحلةومذكراته،م9178-9185

والتعليقوتحقيقهانشرهاوتولى،الرفاعيأنسالعربيةإلىنقلها،م9181

صفحةهـ)386(1714،الرياض-والنشروالترجمةللبحثاليمامةدار)1(

1524*.
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.الجمرانغانمبنسعودعليها

ومرشخيهاالبريطانيةالسياسةصانعيمن-الجاسركتبكما-وسادلير

والنيلوالحقدبالكراهيةجسمهينضجويكاد،العهدذلكفيعُمانوبلادبالهند

الهند،حكومةفيبومبيلحاكمكتبهامذكراتهذهورحلته،العربمن

المصريةالحملةقائدباشاب!براهيمبالاتصالهذهرحلتهمنغايتهوتتلخص

مزالتيوالقرىللمدنوصْفثرحلتهوفي.الأولىالسعوديةالدولةعلىللقضاء

والرياضومنفوخةالدرعيةفيباشاإبراهيمارتكبهاالتيللفظائعووصف،بها

ذكرتالتيالمواضعاسماءفيللتحريفالجاسروعرض.وغيرهاوالأحساء

.74(-)27لسادليرترجمكما،الرحلةفي

الجزيرةإلى)رحلةوكتابةالفرنسيتاميزيهموري!:الثالثالرحالة

مشاهداتهفيهسخل،1835سنةوتهامةعسيربلادزارمَناولوهو(،العربية

بأسلوبدونتوطرافةإمتاعأالرحلةوحوت،اليومياتبأسلوبوانطباعاته

ممتع.شائق

عسير()بلادالأولالقسميحويهماإلىالحديثفيالجاسراسترسلوقد

تاميزيه.رحلةمن

هـ=5135-4271الهولنديهرخرونيهسنوككرستيان:الرابعالرحالة

القرننهايةفيالمكرمةمكةتاريخمن)صفحاتوكتابه،م1857-3691

مرزا،نواببنومعراجالسريانيمحمودبنمحمدتعريبعشر(،الثالث

استغرق،مادةواغزرها،الكتابمباحثاوسعمنالكتابلهذاالجاسروعزض

المستشرقهذاحيلةعنالكلامفيوتوسع،صفحةوتسعيناثنتينالصفحاتمن

واكثرؤهاووجهامكةءعلماومنهم،سلامهب!لناسايخدعانستطاعالذيائهودها

طيلةبالتجسساشتغالهعنالحديثفيوأطنب،بأندونيسيةجاوةفيالمسلمين

المستعمراتوزارةفيالدينيةللشؤونمستثارأجاوةبلادفيعامأعشرسبعة

للمتمسكين-القتلدرجةإلى-الشدةاستعمالعلىوتحريضه،الهرلندية
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للتبشير.ممارستهعروتحدث،المسلمينعلماءمنبدينهم

لسكانسنوكخصصهالذيالكتابمنالرابعالفصلإن:الجاسرويقول

بأنذلكويعلل،الكتابتأليفمنالغايةهوالجاويينمنعليهاوالوافدينمكة

وعلماءقادةمنالأمةطبفاتمختلففيهتجتمعإسلاميملتقىاعظمهيمكة

ومفكرين.صلاحإودعاة

الإسلامي،العالماقطارجميعمنمسلمونالملتقىهذافيويلتقي

اقوىمنيكونماوالاجتماعوالالتقاءالاتصالمنهؤلاءمختلفبينفيحدث

والتباحث،المختلفةالأقطارتلكفيالمسلميناحوالمختلفلمعرفةالوسائل

تهعىالتيالمثلىالطريقةفيوالتفكير،واستعبادوهوانضعفمنفيههمفيما

أخطاءعنالكتابلهذاعرضهنيالجاسرأبانوقد.ذلكمنالخلاصلهم

.(291-101)وأوهامهسنوك

-...هـ=1013-...الفرنسيهوبرشارل:الخامسالرحالة

كثيراَوسجل،4881و8831سنتيالجزيرةشماليلىإبرحلةقامالذيم1884

وهو،صفحة78(0)تهصفحابلغتكتابفيتهوفابعدجمعتالتيمثاهداتهمن

وزنهيبلغحجروهوتيماء،حجرعليهعثرماأهموكان،الفرنسيةباللغة

مننقشاَويحوي،بباريساللوفرمتحفإلىونقله،تيماءفيعليهعثر(كغ051)

القرنإلىتاريخهويرجع،اثريةقيمةالَانحتىعنهاكثفالتيالنفوشاهم

.(691-1)39ميةالَاراللغةبامكتوبوهو،لميلاداقبلسىالخا

م5918-1825=1311-1241بليلويس:السادسالرحالة

الدكتورينتعريب(،الرياضإلى)رحلةوكتابه،الإنكليزيالسياسي

بشكلرحلتهبليسجلوقد.الجهنيوعويضةالثيخاللهعبدبنالرحمنعبد

بالهند،بومبيفيالبريطانيةللحكومةالسياسيالمقيمإلىموتجهةمذكرات

يُمدنفسهالوقتوفيالبلاد،5لهذالبريطانيينالساسةنظروجهةذلكومثل

بكثيرالاطمئنانعدمإلىالجاسروخلص،غيرهفيتوجدلابمعلوماتالقراء

401



الجاسرلهترجموقد،واهلهاالبلادبهذهيتعلقمماالخاصةافكارهمنابداهمما

.2(-148)79مفيدةترجمة

-1285موزلالويسالتشيكوسلوفاكيالمسعتشرق:السابعالرخالة

موزلانالجاسرواوضج،نجد()شمالوكتابه،م5491-1868هـ=1363

،للمنازلدراستهفيالملاحظةدقيق،الدراسةعميق،المعرفةغزيرهذاكتابهفي

المنازلتلكيتتبعلهالمتاحةالقديمةالعربيةالمصادرإلىرجوعهمعفهو

ماعلىومطابقتهابينهاالمسافاتقيإسمعمنزلةمنزلةومشاهدتهافيهابالمسير

،الرحلاتمنبسلسلةالمواضعتحقيقسبيلفيوقام،المصادرتلكفيورد

وشهـدةالعيششظفمنالعلمسبيلفيقاساهمماجانباَادرككتابهيقراومن

.والخوفوالجوعالنصَب

-2013(فلبيجونسانت)هاريفلبياللهعبد:الثامنالرخالة

الجاسراورد،ومؤلفاتهالبريطانيالمستشرق،م0691-1885هـ=0138

السعودية،فياستقزحينماعيشهوخشونةفلبيلتفشفوعرض،حياتهعننبذة

لهتُهئالملمنإليهاالوصولالسهلغيرمنجهاتإلىمتعددةبرحلاتفقام

شحنهاالتيالمعروفةمؤلفاتهالرحلاتتلكحصيلةوكانت،التامةالوسائل

المختلفة،السكاناحوالمنشاهدهماجميعبوصفالمتعلقةبالمعلومات

ومنآثارمنرآهماتسجيلومن،)جيولوجيأ(وطبقياَجغرافيإَلبلادوصفومن

مختلففيالسكاناحوالمنعرفهوما،عامةبصفةالبلادتلكطبيعةمظاهر

الجزيرةعنفلبيمعلوماتضعفعنالجاسروتحدث،حياتهمجوانب

السعودية.

عنللحديثانتقلومؤلفاتهمالرخالةذكرمنالجاسرانتهىوحينما

)سفرنامة(خسروناصرلرحلةالجاسرفيهاعرض،بالرحلاتصلةلهااضمامة

سنتيبينالرحلةحوادثوتقع،شرقيةرحلةاقدموهي،بالفارسيةكتبتالتي

هـ.437-444
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وتعريبللرحلةالخشابيحىالدكتورتعريبعلىالجاسروعرج

تعريبمففملاَالتعريبينبينللفروقوعرض،البدليخالدأحمدالدكتور

فيوردوما،الحديثةالترجمةفيالرحالةأغلاطمنبنماذجوأتى،الخشاب

)903-الحقيقةتطابقلامضطربةمشوشةمعلوماتمنخسروناصررحلة

.)354

للرحالة(العربيةالجزيرةإلىاليابانية)الرحلةعنللحديثانبرىثم

،م9391هـ=ا358عامالجزيرةإلىبرحلةقامالذيناكانوإيجيروالياباني

جيد،بأسلوبرحلتهيومياتالرحالةفيهاسجل،تاكاهاشيسارةترجمتها

.35-367()5الرحلة5هذعلىاليسيرةملاحظاتهالجاسروأبدى

فرانشيسكوالمستشرقينشيخعنبالحديثالرحالةعنالحديثوختم

بجميعالإسلاميالعربيالتاريخعلىالازوعواصعكانالذيالإيطاليجبريَلي

.)368-373(بطلاقةالعربيةيتحدثوكان،فروعه

.الفهارستلاهثم

ي!!ههـ
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التراثعنللبحث

()2(1الجاسر)حمدرحلات

واعربيةبلادإلىإمافهيالمقاصد،متنوعةالجاسرحمدرحلات

فيمتمثلاًالعربيالتراثعلىالاطلاعبقصدوامريكيةاوروبيةاجنبيةاوإصلامية

رحلاتاو،تصويرهيستطيعماويصور،منهايتخيرهمايصف،مخطوطاته

وا،قبائلاصولاوتاريخيةمواضعليحققالعربيةالجزيرةمنبلادهداخل

البحثاجلمنلرحلاتهالكتابهذاخصقوقد،والاستشفاءللعلاجرحلات

.الأخرىالأهدافدونالتراثعن

العرببمجلةنُشرتمقالاتالأصلفي)وهوالكتابهذاالجاسرخصن

فطاف،جليلةلمهمةالعربيةالجزيرةخارجبرحلاتهوغيرهما(اليمامةوصحيفة

يبخللاوكان،الأجنبيةوالأقطارالمسلمينواقطارالعرباقطارمنكثيرفي

انيستحقماالمخطوطاتمنفيه،الأصقاعهذامنصُقعكلإلىالرحالبثد

إليه.الرحاليُثذَ

الساعاتيفضيكانفقد،مشاقمنيتحملكانماهذاهدفهعنيعفهلم

يتعرضوكان،اخرىإلىمدينةومن،مطارإلىمطارمنالتنقلفيالطوال

)1(

)2(

العربمجلةفينشرهاالكتابلهذاممتعةدراصةالشنطيعصامالأستاذقدم

التعريف.هذافيمنهااستفدت،162-191ص،33س

والترجمةللبحثاليمامةدارإشراف،والفنونللثقافةالسعوديةالعربيةالجمعية

صفحة4(0)9،م0891هـ-0041المقدمةتاريخ،الرياض-والنشر

1724*.
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إستانبولمنمرةيسافر،طويلةالمسافاتتكونحينوألماَنَصَبَأأشدلمشقات

منأكثرفيوهوالليلمنوهزيعأالنهارفيقضي،أنقرةعبرقونيةمدينةإلى

القطارفيساعةوعشريناثنتينمرةويقضي،مرادهإلىيصلأنإلى)حافلة(

عنتبعدالتيالإسكوريالمكتبةعلىالترددبهدفباريسمنمدريدإلىساعياَ

مخطوطاتهامنكثيرعلىويطلع،مرةمنأكثرويزورها،كيلاَسبعيننحومدريد

بعضها.ويصؤر،ماذتهاعلىويعفق،منهاوينسخ،ويصفها

بمدينةانيسمع،مخطوطاتهاعلىليطلعمدينةفييحطحينوكان

منياثسغيرإليهافيسافرزيارتها،خطتهفييكنولم،مخطوطاتأخرى

.الأولمأربهإكمالإلىيعودأنعلىيجنيهاعلمةفائدةمطئة

بإزائها-جاءأنهللمخطوطاتالرحاليشدوهوكتابهفييطهرأنويندر

صحتهوتستنفد،نفسهتنسيهالمخطوطاتكانتفقد،للعلاج-الأولالهدف

يريدماتصويرفيالأموالويصرف،والنسخالمطالعةكثرةمنفيرهق،وماله

منها.

تشبعلاواحدةزورةأنأح!ماإذامرةمنأكثرالمدينةيزورأنويحدث

العربتراثمنتحويلأنها،مراتثلاثإستانبولفيزور،الاطغفيرغبته

عنوينقبكتبها،خزائنفييطؤفغيرها،مدينةتحؤِلمماوالمسلمين

التيإسبانيةفيالإسكوريالومكتبة،مرتينزارهاالتيباريسومثلها،نفائسها

مختلفة.أعوامفيمراراَزارها

ومن،مخطوطاتهاأعدادذكرعلىيحرصالكتبلخزائنزيارتهفيوهو

بعدها،وما421صانظرومصادرهاونشأتهاالمكتباتهذهتاريخفييفصلثم

عنالكشفعلىالفهارس5هذقدرةومدى،وفهارسهامكوناتهافيويفصل

عنحديثهفيفعلكما،أخرىكتبخزائنمنإليهاضئمماويذكر،كنوزها

.(1-2128)5ب!ستانبولالسليمانيةالمكتبة

نأوهيالعربيةالمخطوطاتإشكاليإتمنإشكاليةالجاسرويلمس
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فضلاَ،منهابسيطجزءفهرسةإلايتملمالعامةالمكتباتفيالَانحتىمعظمها

،الفهارسفيوالخطأالخلطمنذلكفيوبما،الخاصةالمكتباتفيعضا

.()1موضعمنأكثرفيالفهارسبهذهثقتهعدمويكرر

العربية،المخطوطاتإشكالياتمنأخرىإشكاليةعلىكتابهفيونعثر

إلىيدعوالذيالأمر،رطوبةوطمس،أرضةاكلمنللتلفتعزضهاوهي

التلف0هذااستفحالقبلالفنيالترميمبسرعةالاهتمام

يفتح،فيهاخبرتهوبسعة،العربيةبالمخطوطاتالفذةبدرايتهوالمؤلف

التراثإلىللتوخهاستعدادلديهمالذينالعربالشبابمنالخريجينعيون

المبتدئيعرفهالامسائللىإ،ودرسأوتحقيقأاختياراَالمخطوطاتفيوالنظر

اهتمامهالأولىالدروسومن،فيهنافعةدروسأيعلمهموبهذا،الميدانهذافي

التملكاتوذكرالعلماء،علىالسماعاتوبرصد،النفيسةالأمبالنسخ

،961،621ص،معروفينعلماءقبلمنالمخطوطةعلىالمسجلةوالخطوط

تراجمهمبجمعويعنى،العلماءالنساخينالمخطوطةالنسخفيويتعقب،334

.842ص،وتنقلاتهم

وأنقصأالمادةفيالفروقهذهتكونحيثالنسخبفروقعنايتهويولي

وسجلرآهاقدكانآخربلدفيواخرىنسخةبينالحالةهذهفييقارنتمامأ،

نأفيستطيع،الفروقهذهمنلكثيرتتسعذاكرتهأنوالعجيب،عليهاملاحظاته

.(01ه-301و161)ص.الكتابنسخاجودمنهيكذامكتبةنسخةيقرران

عظيمأ،اتساعأالتراثفيمعارفهدائرةوتتسعالجاسر،خبرةوتطول

يعرفأوجديدها،عنفيكشف،مخطوطةفيينقبحينعجباًمنهفنرى

فيولاشك،المصادرمنمصدرإلىالرجوعدونخطأهايصححأو،مكنونها

فيويشيع،والدرسوالاطلاعالقراءةمنسنينحصادهيالثمارهذهمثلأن

.451،178انظرص(1)
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قدالمخطوطاتمغاليقأنفيهايتضح،الفبيلهذامنكئيرةأمثلةالكتابهذا

للجاسر.فتحت

ودرايتهمعرفتهوعظمتخبرتهطالتلمنإلاتتوفرلاالتيدروسهومن

،والندرةالكمالبصورةكتبهمإبرازمحاولةسبيلفيوتزويرهمالوزاقينبحيل

عليه.تنطليأندونالحيلبهذهبصيراَكتابهفينراه

مطلقةقدسيةذايعدهلا،لهوتقديرهبالتراثالكبيرالجاسرشغفومع

يصدقهالاخرافاتمنفيهمابيانعنيتوانىلاوكانالنقد،عنبمناىوأنه

188(.،146ص)0،98عقل

كانتومهما،طيبةفلكيةبمعلوماتالقارئيزؤدأنحقأالمدهثىومن

.(392)صمعارفهتنوعوعلى،اطلاعهسعةعلىتدذفإنهاالمعلوماتهذه

منكثيرفيينصتوالموضوعاتالمخطوطاتاختيارفيمنهجهوكان

جغرافيتهاأوأوأدبهاالعربيةبالجزيرةصلةلهاالتيالنادرةالمؤلفاتعلىالأحيان

.(841)صمعروتغيرهومماالقديمالعهدفي

دالْرةفييدخل5نرا،الواسعةالعربيةالمخطوطاتدائرةمننخرجوحين

فقد،المستشرقيندائرةوهي،وتحفيقهالعربيبالتراثوثيقةعلاقةذاتاصغر

فيودورهم،وأعمالهمغاياتهمفيسديدرأيوله،ببعضهمصلةللجاسركان

.أخطاءمنفيهوقعواوما،ودراستهوتحقيقهالتراثخدمة

التيوالمعاهدوالجامعاتالاستشراقمراكزيزورأنعلىحريصاَوكان

يسارعهولندةإلىيصلفحين،حولهاوالدراساتالعربيةالنصوصبنشرتُعنى

مطبعةففيها،أوروبةفيالاستشراقمراكزأهممنلأنها،ليدنمدينةزيارةإلى

التراثكتبنوادرتُصْدِرومازالتأصدرتمطبعةأكبرتُعذالتيومكتبتهايلبج

و)دالْرة(الحديثلألفاظالمفهرس)المعجمأخرجتهماأهمومن،العربي

وأبلادهمفيالمستشرقينيلتقيأنعلىحريصاَوكان(،الإصلاميةالمعارت

تهم.مؤتمرا
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هذهكانتلقداحد،علىيخفىلاتقدممالكلالدافعإلىينبْهأنهغير

السيطرةانواعمننوعبايالشعوبعلىالسيطرةبهدفالأمرأولفيالوسائل

هم-ماوقليل-المستشرقينبعضاتجهثم-،دينيةأوفكريةأوسياسية-

وتغئرتالحياةتطورتأنبعدالخالصةالعلميةالوجهةهي،أخرىوجهة

أنفسهمالعرببينووجد،والعلمالقوةانتفاضةالشعوبوانتفضت،أساليها

بل،منهمالمستشرقينأولئككبارعناطلاعوسعةمعرفةيقللامَنالعلماءمن

دوربان-عنده-القوليصحهناومن،أمتهأحوالمنلكثيربفهمهيفوقهم

.3(3-18)17انتهىقدالمستشرقين

وتلاميذهباصدقائهالاهتمامبالغاهتئمعنهوحديثهللعلمحبهبابومن

أخبارهمدائماًفكرهوفي،معهمكريماً،لهموفياًوكان،بالتراثالمشتغلينمن

عنهاللبحثتجوالهفيوكان،المخطوطاتنسخمنإليهيحتاجونوماالعلمية

منه،طلبهقديكونأندونالتلاميذأحدأوالصديقذلكيحتاجهمايصور

واالصديقإلىيكتب-تقديرأقلعلى-كانأومقابلدونالمُصَؤرةويهديه

عثرنسخةعنبخبرإليهيبعثاو،تهمّهأنهايعلموهو،وجدهابفائدةالتلميذ

.331(،26.59)صمنهايفيدملاحظةأوعليها

أحلكفيالروحيفقدلا،الروحفَكِهَكانأنلهاللازمةصفاتهومن

وتظهر،نفسهعلىكانتولومضحكةصوراًيبتدعوكانوأضيقها،الأوقات

921،692،)صكتابهمنموضعمنأكثرفيالساخرةالمواقفهذهمثل

0.03،103،803.)903

حصروقد،والأمثالالأشعارمنمحفوظهكثرةكتاباتهيمئزماوكثر

فيالكتابفيظهرممافأقدمها؟تاريخاًالرحلاتهذهالشنطيعصامالأستاذ

ام739صيففيوقعواحدثهااهـ(،)038م0691عاممنالأخيرالربع

عامأ.عشرثلاثةنحوالرحلاتهذهفيهقطعتالذيالزمنفكان،هـ(ا)393

!!!هـ
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(1)المدينةتاريخفيرسائل

المنورةالمدينة-وصف1

الشريفةالمدينةوسورالنبويالمسجدعمارةفياللطيفة-التحفة2

المصطفىلحضرةيجببما-الوفا3

النبويةبالحجرةتتعلق-حوادث4

لمدينةاسوربناء-5

المدنيالحرمومثائرالقبةفوقالأهلةوضع-6

الجاسرحمدطبعهاعلىوأشرفلهاقدم

موسى.بنلعليالمنؤرةالمدينةوصف:الأولىالرسالة

المنورةالمدينةتواريخمنإليناوصلممانوعهمنالأولهوالكتإبهذا

وشاعرهاالمدينةمؤرخمدنيعبيديرىكما-والأثريةالجغرافيةمادتهحيثمن

الفترةفيالمدينةبوصفمؤلفهعُنيفقد-ومؤلفهالكتإبعنمقدمتهكتبالذي

عنالحديثفيجهداًيذخرولم،جإمعاًيكونيكادوصفاَفيهايعيشكانالتي

وجعلوزوايا،ومدارسونخيلوآباروعيونبساتينمنفيهاوماضواحيها

الشريف.للمسجدمستقلأفصلاً

اهـ-293المقدمةتاريخ،الرياض-والنشروالترجمةللبحثاليمامةدار)1(

)47(الفهارس+صفحة(1)79النصوص+صفحة)72(المقدمة،م7291

باهمها.وساعزف،صفحة
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عامحتىجذريتغييرالمؤلفرسمهاالتيالمدينةخططعلىيطرأولم

عفتفيماالأماكنلمعرفةمرشداًالكتابهذاوسيكون،م0791هـ-0913

51جدوتبدوهناومن،المؤلفلذكرهتعرضلماأوضاعهتبدلتأو،رسومه

لخططاغراركتابعلىلكتاباهذاوجاءهـ.3031معامؤلفهكتبهوقد،فتهوطرا

منعليكردومحمد،القدماءمنكالمقريزيبأوطانهمالمهتمونوضعهاالتي

المُحْدَثين.

رئيساًكانأنهعنهعرفوما،بترجمتهالجاسريظفرفلمالمؤلفأما

)باشالعثمانيالعهدفيالوظيفةواسم،المدينةمحافظةديوانفيالعربللقلم

التصرفحسنوكان،الشريفالنبويالمسجدفيمالكيأإماماًوكان(،كاتب

بخطهكتب،المدينةبتواريخاشتغالوله،وعيشورخاءثروةذاوكانلبقأ،

هـ.9113عامحياًوكان،للسمهوديالوفاء()وفاءكتاب

فيهاتحدث،لهطويلةمقدمةكتب:الكتابهذاتحمْيقفيالجاسرعمل

الكتبدارفيوهيالمخطوطةووصف،الكتابعلىوماَخذهمحتوياتهعن

كثرةوهوالمخطوطة5هذعيبإلىواشار،(0/31664164)برقمالمصرية

الأخطاءماأ،بعضهاوابقى،بعضهاإصلاحالجاسرحاولالتيالإملائيةالأخطاء

استفهامعلامةنبهابجاوضعانبعدحالهاعلىأبقاهافقدلكثيرةاواللغويةالنحوية

أخرىكلماتوهناك،الأصلمنقراءتهالهيتضحلمكلماتبعدوضعهاكما)؟(

منصفحةكلأولإلىوأشار(...أنقطاًمكانهافوضعايضاًلهتتضحلم

جدا0ًقليلةحواشيووضع،متسلسلةبأرقامالمخطوطة

والمؤلفالكتابعنالجاسروحمدمدنيعبيدالأستاذانكتبهماانظر

صفحاتارقامعلىهناوأنئه81،-1صالكتابنصوانظر2(،1-صه

أسفها.فيوالنص،الصفحاتأعلىفيهيومدنيالجاسركتبهاالتيالمقدمة

المدينةوسورالمسجدعمارةفياللطيفة)التحفةالئانيةالرسالة

يديهبينفيماترجمةالجاسرلهيجدولم،الروميالخضربنلمحمد:(الشريفة
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م1451هـ-489سنةتوفيأنهالأهوانيالعزيزعبدالدكتوروذكر،مصادرمن

ذلك.فيمصدرهيذكرولم

والمسجدالمدينةبسورالعمايرمنوقعم!تتضمننبذةالرسالةهذهوفي

السنية.والمنارةالشريفالنبوي

وضمت،للشَمْهودي(المصطفىلحضرةيجببما)الوفاالثالثةالرسالة

:ابوابثلاثة

هـوالإصلاحات456سنةلشريفاالنبويالمسجدحريقذكرفي:الأول

.النبويالحرمفي

علىوالكلام،الشريفالقبرفوقسقطم!إزالةوجوببيانفي:الثاني

جمرِو.النبيجسدإخراجحاولااللذينالرجلينوقصة،قبورهمفيالأنبياءحياة

المدينة.سكانمنجماعةحالبيانفي:الثالث

!مومنها،المدينةبتاريخصلةذاتقيمةمعلومإتالرسالةهذهوتحوي

.الوفاء()وفاءكتابفيمذكوراًليس

:الكتابهذافيالجاصرعمل

عشرستةوهي،مؤلفاتهورتب،ومؤلفاتهالسمهوديعنالحديثبسط

باعتمادورتبها،السمهوديلمصادروعرض،المعجمحروفعلىمؤثفأ

السمهوديكتبلاحتراقعرضكما،المعجمحروفعلىمؤلفيهااسماء

.وشعره

.الأخرىالمؤلفكتبوبعضلكتاباهذاعلىالماَخذبعضلذكروتطرق

!!ي!
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الأزْديالشنَنْفَرَىشعر

إلشدُوسيعمربنمُؤرًجفيدلأبي
)1(

،741-ص(الأجيالذاكرةفي)الشنفرىلجاسراكتبهبفصلالكتاببدى

شعرلتحقيقتصدىالمحققأنفذكر،الشنفرىشعرطبعإعادةسببفيهوأورد

المحققإليهمضيفأشعرهبجمعفيهمؤلفهعنيأصلعلىاعتماداَالشنفرى

شعرمنعليهالعثوراستطاعمما،واللغةالأدبكتبأمهاتفيعليهاطلعما

مقطوعاتبإيرادهالميمنيالعزيزعبدالعلآمةعملعلىوأثنى،للشاعرمنسوب

تراثنا،فيالشنفرىأخبارمنوردماإلىالجاسروتطرق،الشنفرىشعرمن

منكثيرصحةإلىوخلص،وخيالاتومبالغاتزياداتمنبشأنهاوردوما

منإلين!وصلمماكثيرفيهوكما-فيهاالخيالولكن:قائلاَوأشعارهأخباره

اطراحهاعلىتحملنادرجةفيهاالتأثيرمنيبلغلم-الزمنمنتقدمنامَنمعارف

تراثنامنأيدينافييبقَلمالنهجهذاسلكناولو،إليهنُسبَتعمنوالانصراف

.شيءالأدبي

ونسبهولقبهالشنفرىاسمعنمفصلاَفتحدث،المحققمقدمةتلاهثم

لاميميْه:خاصةفيهوالثكشعرهعنوتكفم،وحياتهالغامضةونشأته

ومطلعها:العربلامية

لأَمْيَلىُسواكمقوآإلىفإنيمَطئكمصُدورَأميبنيأقيموا

راجعه،بابلجامعة-التربيةكلية.غالبناصرعليالدكتوروتذييلتحقيق)1(

أشرف،سعودالملكجامعة،الَادابكلية،المانعناصربنالعزيزعبدالدكتور

،الرياض-والترجمةوالنشرللبحثاليمامةدار،الجاسرحمدطبعهعلى

.ك!1724،صفحة)158(،مهـ-91418991
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ومطلعها:،العجمولامية

يُطَلمادمُهُلقتيلاَيسَفعدونالذيبالشغبإن

لمالعربلاميةفيالخلافأنوبين،ذكرهالأدلةِللشنفرىأنهماورخح

إليه.العجملاميةنسبةفيالخلافذلك،الشنفرىإلىنسبتهافيالخلاليصل

وأورد،المخطوطووصفوالجمعالتحقيقفيعملهببيانمقدمتهوختم

فيوردلماتصحيحوفيها،للصُحاريالأنسابكتابمنالشنفرىترجمة

.وأشعارهالشنفرىترجمةبشانالمصإدرمختلف

الفوافي،مرتبغير(801-ص)54الشنفرىشعربتحقيقشرعثم

العربيالأدبمصادرمناستقاه،المخطوطفييردلمالذيالشعروهوفالذيل

.(1-00123ص)العجملاميةإليهمضيفأ،الأخرى

بيتاَ،)921(ابياتهاعدد،مقطوعةوعشرونخمسشعرهومجموع

رجزاَ.عشروسبعة

،(125)صالأمثالوهي،اربعوعددهاالعامةالفهارسجاءتثم

فأسماء(،135-125)صالشنفرىشعرفيوردتالتياللغويةفالمفردات

صنعهاوقد(،142-136)صبهاالتعريفمعالديوانفيالواردالقبائل

-431)صفالمواضعاسمأ،عشرستةوعددهاالمعجمترتيبورتبهاالجاسر

واربعوناثنانوعددهاالمعجمترتيبورتبهاايضاَالجاسرصنعه!وقد،(551

،(1-57158)صالقوافيعلىمرتباَفالشعر،(561)صفالأعلام،موضعاَ

صفحة.منهاتخلولابحيثالكثرةمنفهيومؤلفوهاالكتباما

هيل!*ي!
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(1)العربجزيرةصفة

الهمدانييعقوببنأحمدبنالحسناليمنللسان

الجزيرةمعالمتحديدفيالمتفدمونلناخلفهاثرأهمهذاالهمدانيكتاب

أشهروهو،وسكانهاالعربيةالجزيرةفيالجغرافيةالكتبأفدممنوهو،لعربيةا

وأكثر،(العرب)جزيرةباسموردوقد،()الإكليلكتاببعدالهمدانيمؤلفات

وغيرأهلهاولغاتونباتهاوسكانهاواليمنالعربيةالجزيرةجغرافيةفيمادته

وتقدمهوإبداعه،الهمدانيعلمغزارةعنتعبرالتيالكاملةالمعلوماتمنذلك

المعرفة.وجوانبالعلمضروبكلفي

إلىوالتحريفالتصحيفتسزبوقد،كاملاَيصلنالموالكتاب

عليبنمحمدمحققهبذلوقد،المواضعأسماءفيخاصةالكتابمخطوطات

-عصرهفياليمانيالقطرومؤرخ،آثارهومحيالهمدانيعلموارث-اكوع

تكئدوقد،جهاتهاسكانبينبحثاَاليمنيةالمواضعأكثرتتبعفيمضنياَجهداَ

صعوبةمعالجبالفللفياو،الأوديةأغوارفيجهاتهافيالتجؤلفيالمشقات

علمهوسعةوخبرتهمشاهداتهمنفكان،الاتصالوسائلتوفروعدم،المسالك

اليمنيةالمواضعأسماءفيوقعماجلتصحيحعلىمعينخيرالبلادتلكفي

.لكتابافيلواردةا

اهـ-493اليمامةدار،الجاسرحمدإشراف،اكوععليمحمدتحقيق)1(

)93-النص،صفحة)36(الجاسرمقدمة،ك!24ا7،صفحة)583(،ام749

.(583-)577المطبعيةلأخطاءا(576-54)9الفهارس،(584
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الجاسر:بهقامما

نالهوأباحالطبععلىالإشرافالمحققإليهعهدالذيالجاسرعمل

عمله.بجوهريمسلاممايراهمايحذفاويضيف

خطامنيكونقدمااليمنعنالنائيةالمواضعاسماءمنيوضحأنحاول

علىوصفهأو،بالموضعالتعريفإلىيضيفاو،المؤلفهفوةاو،الناسخ

يضاعفالعملهذارأىانهغير،القارئإليهيحتاجقدما،الانعليههوما

بالشرحهوعملإلىالتحقيقفيالمألوفالنهجعنيخرجبل،الكتابحجم

...ألصق

وفي،المحققكتبهماإلىموجزةكلماتإضافةفيعملهانحصرلهذا

،الكتابمنالجاسرلدىبمخطوطةعليهوعلقنسخهالذيالأصلمقابلة

القرنقبلمايتجاوزلاوعهدهاوتصحيفاَ،سوءاَغيرهامنبافلليستوهي

عنهفيه!تحدثللهمدانيترجمةوكتب،()حبحرفلهاورمزنفصهامعالعاشر

صفحة.)27(فيترجمتهوجاءت،ذلكفيواسترسلمؤلفاتهوعن

ع!ع!ه!
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وزهرانغامدسراةفي

(1)انطباعاتمشاهداتنصوص

الطائف،سراةجنوبيالواقعةالحجازسرواتعنيتحدثالكتابهذا

ذكرمعالجغرافيةومواضعهانباتهاوعن،وحديثاَقديماَسكانهاعنويتحدث

كاملةوحدةقسامهأوتشكل.التاريخيةوالمعالمالقرىوأشهر،السكانأنساب

العربي.الجغرافيالأدبصميمفيتدخلرحلةمن

القسمفيوالسروات،ووسطهوظهرهأعلاهشيءكلسراة:لغةوالسراة

تنتشرزهرانففبائل،وزهرانغامدسراةأشهرهامنكثيرةالحجازمنالجنوبي

الشرقي.الجنوبالقسمفيتنتشرغامدوقبائل،منهالغربيالشمالالقسمفي

،السراةفيتسكنانكبيرتينقبيلتينعلىيطلقإناسمان(وزهرانو)غامد

وزهرانغامدمارةإنتوكا،الشرقيةالسراةسفوحوفيتهامةفيفروعهماوتنتشر

بوازرةمتصلةحدتهاعلىإمارةوأصبحتفصلتثم،الطائفلإمارةتابعة

36(كم.000)نحوومساحتها،الداخلية

الجاسربهاقإمرحلةمنوانطبعاتمشاهداتالأصلفيالكتابوهذا

عامجنوباَاليمنبلدإلىشمالاَالطائفمدينةمنالممتدةالسراةتلكإلى

.أقسامثلاثةإلىوينقسمم0791هـ-0913

مدينتيبينالرحلةوصفعنفصولهتتحدث(الرحلة)مجمل:الأول

)595(،ام719اهـ-319الرياض-والنشروالترجمةللبحثاليمامةدار)1(

-17*24.صفحة
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موقعفيالقولوفضل،السراةأولبشمرخمروراَالإمارةقاعدةوالباحةالطائف

الاقتصإديةوالحياةوالتعليمفيهإ،الإداريةوالتراتيبومساحتهاالإمارة

وقاس،أبيدةكواديالتاريخيةالمواضععنالحديثفيوأطنب،والاجتماعية

وأبهامزالتيالمأهولةوالمواضعالقرىواورد،الإمارةقرىبينالمسافات

حروفعلىورتبهاوالبطونالعشائرثم،المعجمحروفعلىورتبها،بقربها

المعجم.

ويتناول،الشاسعةالمنطقةلهذهالتاريخيةالأصولبتدوينيعنى:الثاني

واختلاطلأنساباكتباصولعنولمحة،مدوغازهراننسبأصليتناولهفيما

.الأزدقبيلةعنلحديثافيواسترسالاَ،ببعضهالأنسابا

خارجوزهرانغامدقبيلتيانتشارعنتاريخيةلمحاتالقسمهذاوفي

اخبارعنيثوحد،لعراقواومصرعُمانفيرهمانتشاأماكنلىإشارة!ا،السراة

فيمشاركتهمعلىوتعريج،الإسلاميوالزمنالجاهليالزمنفيالقبيلتين

قبائلمنغيرهادوندوسقبيلةاشتهارلسببوتعليل،الإسلاميةالفتوحات

والشعروالجهادالعلمفيوزهرانمدغاقبيلتياعلامبعضالجاسروأورد،الأزد

.عوفبنللمختارمفصلةترجمةوترجم

بعضالجاسرفذكر،وأشهرهاالحجازسرواتبقيةعنلمحات:الثالث

واوديتهاالسرواتفيلمذكورةاوالمواضع،المعجمحروفعلىورتبهائهااسما

علىاسمأ(وهي)66النباتأسماءورتبوزراعتها،ومعادنهاومناخهاوقراها

المعجم.حروف

كثمودالقديمةالأمممنالحجازسرواتسكانعنالحديثفيواسهب

العهدفيالسراةتسكنالتيالقبائلأشهرواورد،وغيرهموالعماليقوالأنباط

قبيلة،37()وهيالمعجمترتيبورتبها،الحاضرزمنناإلىبعدهوماالإسلامي

.الإيجازطريقعلىفيه!منازلهمتحديدإلىواشار

السرواتسكانانفابانالضاد(معاقلمن)السراةبفصلالكتابوختم
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عنبعيدةبلادهمكونذلكومرد،الناسأفصحمنبكونهمالقدممنذعُرفوا

يتوارثونهاكانواالتياللغةبتغيربعديتاًثروالموهم،عربياًليسبمنالاختلاط

لىوإنالعجمةتداخلهالمسليمةعربيةبلهجةويتكلمون،عديدةقرونمن

.الإعراببقواعديتقيدوا

!ل!!ل!!

121



الجزيرةغربشمالفي

(1)انطباعات،مشاهدات،نصوص

منالغربيالشماليالجزءفيوتجؤلزارأنبعدالجاسرأثَفهالكتابهذا

بواسطةوقطع،الكويتإلىوشرقأفالأردنفالشامالعراقحدودإلىالسعودية

لهذهيكونألآَالعبثمنورأى،مختلفةاوقاتفيالأميالآلاتالسيارة

معلوماتإليهامضيفاَتسجيلهافأزمع،منهيستفادلاماالأثرمنالرحلات

عليها،الازوعقارىلكليتسثىلاقدمعروفةكتبمنبنصوصهاكاملةأوردها

لهفتلذالقارىيستهوي،ممتعشائقبأسلوبمشاهداتهأيضأإليهامضيفأ

استقبالحسنذلكعلىاعانهوقد،يومياتشكلعلىبعضهاسجل،متابعته

وفادتهم.وكرملهقومه

،العربمهدأنهاذلك،النواحيمتعددةلدراسةبحاجةالعربيةفالجزيرة

شغومنها،العربيةاللغةلتدوينمعينأشعرهمفيكانالذينالشعراءنبعومنها

نابعدونوراَعدلاَالأرضملأتالتي،الإسلاميةالفتوحاتوانطلقتالإسلام

وجوراَ.ظلمأمُلئت

1367سنتيبينالجزيرةغربيشمالإلىالجاسررحلاتكانت

فالعُلافتبوكالأردنحدودمنالأثريةالمواقعأهمفيهاشاهدهـ،0913و

سالكاَالمدينةإلىراجعاَحولهاوماخيبرإلىالمدينةمنثم،المنورةفالمدينة

)675(،ام079هـ-0913الرياض-والنشروالترجمةللبحثاليمامةدار)1(

.*1724،صفحة
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واديوزار،فتبوكفتيماءخيبرإلىالمدينةمنئم،حايلإلىالقديمالححطريق

.والجوفالسرحان

لمكثيرةمواضعوراى،بتسجيله!عنياشياءالثلاثرحلاتهفيوشاهد

وثروق،5،أبيد:مثل،الحجازجنوبيفيالتحديدمنحقهاالمتقدمونيوفها

واضطربت،القديمالشعرفيكثيراًوردتفديمةاثريةمواضعوهي،وبقران

علىقائمةمعرفةعنهايعرفهماتوضيحفحاول،تحديدهافيالمتقدمينأقوال

يستطيعلامماالمرءتمكنانوالمشاهداتفالرؤية،(سمعكمنراءٍ)ما:أساس

يدركه.أن5غير

:هذاكتابهفيالجاسرقذمهوفيما

التسجيلهذاوفي،بهامزالتيالأمكنةعنلمشاهداتهموجزتسجيل-1

استنتجها.اَراءبعض

المواضعبوصفالمتعفقةالمتقدميناقوالمنكثيراًيوردانحاول-2

نأوذلك،القارىيستسيغهلاماالتكرارمن5أوردفيمايكونوقد،وتحديدها

علىقيمةذاتإضافةأحدهميضيفوقد،بعضعنبعضهمينقلالمتقدمين

إيجازها.

الشعرفيذكرتولكنها،مجهولةتكوناناوشكتمواضعهناك-3

التيالأمكنةمنقربممامنهاعرفماإيرادكلعلىحرصوفد،القديمالعربي

لمواضع.اتحديدمعرفةالشعردارسويستفيدكيزارها

مجهولة،لاتزالأنهاغيرالمعروفةالمواضعمنالقريبةالمواضعذكر-4

أشعارهم.اوالمتقدمينأقوالفيوردتوقد

كانوقد،تيماءجبلمثلالقديمللموضعالحديثالاسمذكرحاول-5

عُنَيم.جبلالَانويدعى،)حدد(باسميعرف

التيوهي()خرائطجغرافيةمعلوماتفيأخطاءبعضإصلاححاول-6
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المعدنية.والثروةالنفطوزارةقبلمنطبت

منيديهبينمماوافيةخلاصةللقارئالجاسرقدمفقدوبالإجمال

يتسنىلاقدالكثرةمندرجةعلىمؤلفاتوهي،الحديثةاوالقديمةالمؤلفات

.قارىلكلجمعها

!!ي!!
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العربيالوطنفي

(1الجاسر)حمدرحلاتمن

وإبداء،زارهاالتيالعربيةللبلادالجاسرلمشاهداتوصفأويحوي

الزمنمنمتباعدةفتراتفيالرحلاتتلكوكانت،حولهاتاريخيةلمحات

بأهلها،لأخوةاواصراوتقويةلعربيةالبلادااحوال!معرفةمهومرا069189-91

وقد.فيهاالعلممحافلوزيارةومثقفيهابعلمائهابالاتصال!المعرفةولاستزادة

للاطلاعالعراقإلىكسفرهمخطوطةعلىللاطلاعبلدإلىالسفرمنهامرامهيكون

مدينةحلّإذاوهو.-267268ص،للاصفهانيالعرببلادمخطوطةعلى

تحدثوربما،ومعاملاتهمأهلهاوعاداتوسكانهامناخهاعنوتحدثوصفها

لباسهم.عن

فيهتحدثفقد،الذكرياتأوبالمذكراتيكونماأشبهالكتابهذاويعد

ومواقف.طرائفمنذلكتبعوماتولاهاالتيوالوظائفوتعلمهولادتهعن

مهرجإنحضرفحينما،وكرامتهمواستعلاءهمالعلماءعزةفيهونجد

منالحاضرينعلىقاسمالكريمعبدالعراقيالرئيسوأطل،بغدادفيالكندي

ينظرونتجهواواجميعهمالحضوروقف،المؤتمرينفوقالذيالطابقمنشرفة

بطرفمسكأأنبعدالفاسيمحمدللشيخوقال!،واقفاَيهبفلمالجاسرأما،إليه

.732ص،ئهعليامنهذاعليهميطلحينيقومونلا،لهميقامالعلماء:برنسه

سلطانبنزايدالشيخلقاءعنيعتذرفهو،السلطانأهلعنيبتعد5ونجد

ضمنصورةالتقاطمنيهرب5ونجد338،صالعربيةالإماراترئيس

420ك!ا7صفحة(214)،م991هـ-9ا914-الرياضالعربمجلةمنثورات(1)
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اللأردنعهدوليطلالبنحسنالأميرمعالشامبلادمؤتمرفيالمشاركين

معانقاًباشاًهاشأويستقبلهسيارتهمنفينزلشيأماالأميريدركهثم،السابق

مقامكوتعلينفسكتكرموالعلماءالعلمباكرامإنك:الجاسرلهفقالحاراً

.257-258ص

الكتبدارإلىالداخلينأولمنفهو،حلأينماالكتبخزائنيزوروهو

.202صالكتبأسماءويصحح،منه!الخارجينوآخرالمصرية

والمخطوطاتالكتبفهارسفيعليهااطلعالتيالكتببعضويصف

كتابكنقدهالكتبوينقد،926،192،303صفيهاالأخطاءبعضويصحح

العبركتابوتحقيق،الرضيوالشريفالصابيورسائل،366صالخليجدليل

.593صللذهبي

منهجرتهفيع!ب!والرسولسلكهالذيالطريقفيصفلطيفةفوائدوينثر

.201صالطائيحاتممدفنويحدد،86-85صالمدينةإلىمكة

والشعر،الشريفوالحديث،الكريمبالقرآنيستشهديكتبفيماونراه

.بالأمثالوش!تشهد،بهيستشهدماأكثروما

يخجللاونجده،48-47هـص1352عامكتبهابخطهقصيدةويورد

مختلالمعانيضعيفباردغثنظموأكثره:عنهويقول،شعرهينبذأنمن

.17،54،63صانظر.المباني

فيويرى246،،63،64223صنفسهعلىالنكتهيقولأنيتورعولا

يستطيعونقدلعلماءامنلمؤتمرونفا،رفلتعاافيتنحصرئدتهافاأنلمؤتمراتا

ذلك.مناكثرهومالديهموليسئلالوسايضاحوالطريقارسم

ولي:صنعاءنزلعندماويقولاخوانهعلىيثقللاأسفارهفيوالجاسر

الرغبةأبديتولكنني،المناصبرفيعيتولىمنمنهم،كثيرونإخوةصنعاءفي

أثقللا،رسمتهاالتيالطريقةوفقتسيرالرحلةهذهفيأموريجميعتكونأن
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عنكانولوعليالمفضلأفضالتحملنفسيأكلفولاإخوانيمنأحدعلى

نفس.وسماحةكرم

مناسبةتأتي،مبثوثةعإبرةوخواطر،متناثرةتعليقاتكتابهفيونلقى

.الحاللمقتضى

!!!!
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أخبارفيالسديدالقول

(1)الدخيلصالحبنلسليمانرشيداَلامارة

الإمارةنشوءبتاريخيتعلق:الأولقسمينإلىالكتابهذاتقسيميمكن

وعنها،فضلآلإمارةنشأتعندما،الهجريعشرالثالثالفرنمنتصفقبل

معلوماتالقسمهذافي،رشيدآلإمارةخلفتهاالتيعلياَلإمارةتفرعت

وهذا،عليهاالتعويليصحلابحيث،والضعفالتفاهةمندرجةعلىالمؤلف

لآإمارةذكرالمتضمنالَاخربالقسمالكتابمنا!تفاءإلىالجاسردفعما

رشيد.

زوالها،حتىإنشائهامنذرشيدآلإمارةعنيتحدثالآخروالقسم

الباديةومواردالقرىويذكر.العهدذلكفيوقعتالتيالحوادثأهمويصف

وامجهولةأمكنةأسماءوأورد،عهدهفيلإمارتهاتابعأكانوماحايلبلادفي

اهـ-338سنةألفهوقد،فيهاالصحةوجهإلىالجاسرأشارصحيحةغير

.ام919

يعولولا،جدواهقلةعلىألفماخيرإنه:الكتابفيالجاسرويقول

القبائل.عنبهتحدثماجلفيدخيلابنعلى

)1(

!!!!

للبحثاليمامةدار،الرشميديفهيدبنلضارينجدعنتاريخيةنبذةمعطغ

.017-133ص،م6691هـ-ا386،-الرياضوالترجمةوالنشر
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(1)الجوهرتينكتاب

والبيضاءالصفراءالمائعتينالعتيقتين

الهمدانياحمدبنالحسناليمنللسان

والفضةالذهبمناجمعنقيمةمعلوماتعلىالكتابهذايحتوي

اذهانمنمعظمهااندرسالتيوالأعاجمالعرببلادفيواسمائهاومواقعها

العهد.لتقاومالناس

فيفرداَويعد،وانفعهاالهمدانيمؤلفاتاجودمنالكتابوهذا

وكل،وصياغتهماتعدينهماحيثمن،والفضةبالذهبيتعلقفهو،موضوعه

وف!،العرببلادفيبالتعدينعُنيعربياَمؤئَفاَنعرفلمف!ننابهما،يتصلما

كهذاقديماَوالفضةالذهببصناعةيتعلقماكلوفي،المشهورةمعادنهاذكر

.الكتاب

عنوعرفهاكتسبهمماكتابهاكثرمعلوماتجمعمؤلفهانهذاإلىيضاف

بعضعننقلهااشياءباستثنإء،عاصرهمانإسعنتلقاهاو،وخبرةمشاهدة

بتغيراتوالكواكبالبروجوبصلة،والفضةالذهببتكونتتعلق،المتقدمين

دقيقباحثالكتابهذافيوالمؤلف.المعادنفيالتأثيرمنهاالتيالأرض

شرحاَويقدم،وعاصروهسبقوهالذينآراءيستوعب،النقدصائب،الملاحظة

التعدينعنبحثوإضافةفهارسهواعدادغوامضهبعضب!يضاحللنشرأعده)1(

،ام879اهـ-804الرياض-الجاسرحمدالعربجزيرةفيوالمعادن

17*24.)394(صفحة
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منجمهمنالخامعلىالحصولمنابتداءَوالفضةالذهبتعدينلعمليةتفصيليإَ

فياستخدامهاوإيضاح،الخالصتينوالفضةالذهبقوالببصبوانتهاء

وغيرها،الكريمالقراَنصفحاتوتزيين،التيجانوترصيعالحليصناعة

اللازمالفولاذعلىوالحصول،الخامالحديدومعالجةالسبائكصناعةوشرح

.الأخرىالأسلحةأنواعوبعضالسيوفلصناعة

فينافعةآثاراًالصالحلسلفناأنعلىواضحةدلالةيدلالكتابوهذا

المواضع،بعضفيضعفاعتراهاأونقصالَاثارتلكشابوإن،العلومجميع

ثقة،وفلسفةحكمةمناليونانعنأُثِرمابكلالسلفأولئكثقةذلكومردّ

منيظهركما،تمحيصوبغيرتحقيقبدونالقومعلوممنكثيرتلقيإلىدفعتهم

0هذاكتابهمنمواضعفيالهمدانيصنيع

نص،صفحة)44(فيالجاسرمقدمة:يليماالمطبوعالكتابوضم

الكلماتبعضمعانيإيضاحفيللجاسرفتعليقات.202-4هصمنالكتاب

.315-502المخطوطةصفحاتإلىتشيرالتيالأرقام.الكتابفيالواردة

)322(القديمةالذهبفمواقع321،-317القديمةالمعادنفيف!ضافات

932،-328القديمةالنحاسفمناجم)328(،القديمةالفضةفمواضع

المعادنفبعض033(،)الكرومفرواسب.033-932الحديدفرواسب

(1)6وعددهاأخرىفمعادن،334-123معدناً()29وعددهاقديماًالمعروفة

3940-344تفصيليةرسففها،934-424معدنأ

الجاسر:عمل

فييتحملهالمماالكتابهذاتحقيقفيكبيرةمشاقتحملالجاسرلعل

به:قاموماآخركتابأي

،الكتابمخطوطاتمنإليهوصلمماصورراقربتفديممحاولة-ا

السويدية-النسخةوهيأصلاًعدهاالتيالنسخةنصوصعلىاستطاعمافحافظ

إضافتهفيراىماالإيضاحاتمنبهملحقاًالاْصلإلىواضاف،كاملةورآها
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علىكثيرةكلماتاستعصاءمعالنصفهمعلىبهيستعينلكي،للقارىفائدة

هي.كمااوردهافهمه

ايستقاها،بالتعدينصلةذاتآلاتواسماءكلماتالكتابفي-2

لممما،الفرسمنواغلبهماليمنفيالصناعةذويمن5عصراهلمنالهمداني

وردتماالكلماتأوالأسماء5هذومن،اللغةكتبمنعليهاطلعفيمايجده

حاولوقد،الإعجاممنلخلوها،اوجهعدةعلىتقرابصورالمخطوطاتفي

غيرمنهاوكثير،منهاالصحيحالوجهإدراكيستطيعلاعندماوردتكماإبرازها

عربي.

فيوردتجملبعضإيضاحإلىبحاجةالقارىأنالجاسرراى-3

يلحقهاانراىبكثرتهايثقللاولكي،موجزةحواشيلذلكفوضع،الكتاب

بالكتابيلحقوأن،السويديةالمخطوطةصفحاتحسبمرتبةالكتاببآخر

يبسطوقد..وادويتهاالصياغةاَلاتواسماء،المعادنلأسماءمفصلةفهارس

قزاءمنكثيراَلأن،الَالاتمنبهاصلةلهماأوالمعادنعلىالكلامفيالقول

فهممنتمكنهمالتيبالدرجةالمعادنبكتبصلتهمتكونلاقدالكتابهذا

عباراتها.بعض

مماوهذاالعرببلادفيالمعادنوعنالتعدينعنالكتابموضوع-4

يحويبياناَبالكتابالجاسرألحقولهذا،فيهالكلامالهمدانييستوفلم

عنالمقدمةفيوتحدث،العرببلادفيالقديمةالمعادناسماءمنعرفما

موجزاَ.حديثاًالتعدين

لذلك،فهمهايستبنلم،قديمةيمنيةكلماتكتابهفيالمؤلفأورد-5

منعلمائهابينيجدلعلهم8691هـ-6041عامصنعاءإلىبرحلةالجاسرقام

ذلك.بعضفيفوفق،فهمهعليهاستغلقالتيالكلماتبعضفهمفيبهيستعين

وتذييب:تذييل

مهمأتعريفأالكونيةبالعلومالعلماءأحد-باشافؤإدأحمدالدكتوركتب
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الَاخروربيع114-804هـصا042الأولربيعالأزهرمجلةفيالكتاببهذا

والفضةالذهبمعدنوقالهماالكتابونقل:فيهجاء395-958هـصا042

وقد،الرضراضمعدنوهواليمنكمعدنبغيرهاولابخراسانليسانهمن

فيسنواتمنتجريالتيالجيوفيزيائيعملياتفيالمعلومات5هذساعدت

المناجممنالعديداكتثافوتم،والبتروليةالمعدنيةمواردهلمعرفةاليمنأرض

وغيرها.والرصاصوالحديدوالزنكالفضةكخاماتمةالها

فيزياءفيجريئةحقيقةأولارسىالهمدانيأنمهم()وهوذكرهومما

بظاهرةأيضاَالهمدانيوتحدث،ذلكفينيوتنسبققدفهو،الجاذبيةظاهرية

الَاراءمنكثيراًالكتابهذاتضمنوقد(المحتقنة)الرياحوسماهاالزلازل

عمليةلأنغريباَليسوذلك،المختلفةالعلمفروعفيالمتقدمةوالنظريات

نسبيأ.قريبعهدمنذلاإتنشطلمالإسلاميالعلميالتراثإحياء
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اْشعارهموالشعراءمن!لمحمدون

)1(القفطييوسفبنلعلي

هـايرادالشعراء،منمحمداسمهمنترجمةفيظاهرهوكماالكتاب

وفيالجاهليةفيعاشواالذينبالشعراءالقفطيوعني،أشعارهممننماذج

الكتبفي5وجدمافيهجمع،الهجريالسابعالقرنأوائلحتىالإسلامصدر

وكثيراً،5غيرعنيغنيكتابهأنحتىالَانبعضهاالمفقودة5عصرفيالموجودة

أنقذفقد.قبلهالكتبفييوجدلامما5،عندمنوتقييداتفوائدعليهيزيدما

الشعر.منجيدةومقطوعاتالشعراءتراجممنعدداًالنسيانمن

أحمدبنمحمدباسميبتدئمنهوالموجود،كاملاًإلينايصللموالكتاب

محمدبينتهيالطبعة5هذوفي،البغداديسعيدبنمحمدباسموينتهي،الزفي

328دذكروفيه327رقمالترجمةفيفمذكورسعيدبنمحمدأما،حَسولابن

.صفحاتاستغرقوبعضه،جداًقصيرةالتراجموبعض،شاعراَ

الجاسر:عمل

يلي:ماالتحفيقراجعالذيالجاسرأضاف

عنهانقلتوالتي،المؤلفبخطالتيالهنديةبالمخطوطةالمقابلة-1

المؤلفبنسخةوعارضهراجعه،معمريحسنفهارسهووضعلهوفدمحققه)1(

اهـ-093،الرياض-والترجمةوالنشرللبحثاليمامةدارالجاسر،حمد

.17*24،)463(صفحة،ام079
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-اوالسرعةتدفعهقدالباريسيةالنسخةوكاتب.المحققأصلالباريسيةالنسخة

قراءتهضعفويدفعه،صفحاتاوصفحةيقفزأنإلى-البواعثمنغيرها

،الكلماتتلكتحريفإلىفيهاالكلماتبعضواستبهامالهنديةللمخطوطة

مواقعها،إلىالهامشفياشار،ترجمة3(0)يبلغوهو،النقصأضاتأنفكان

)النسخةالمؤلفنسخةعلىاعتماداَصوابهاالمحرفةالكلمةمكانووضع

(.الهندية

منمنفراَيعدقدماالَاراءمنوفيه،ومجونإحماضالكتابفي-2

طائفةحرمانيسببمما،الناسمنفئةعقولتتقبلهلامما،الباحثينلغيرقراءته

بعضهاإلىأشارموجزةبتنيهاتذلكفعالج،منهالاستفادةمنالقراءمنكبيرة

التبعة.منالمحققليخلي)،(بعلامة

وردمما،عليهاالاطغللمحفقيتيسرلمالتيالكتبمنفليلا3َ-راجع

ورودالمحققطريقةعلىالحواشيفيفأضات،ذكرفيهاالمترجمينلبعض

.المذكورالكتابفيالترجمة

المؤلف.مخطوطة-وصف4

!!!!
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(1ومؤتلفها)القبائلمختلف

البغداديحبيببنمحمدجعفرلأبي

داءمعالجةوهو،موضوعهفيإليناوصلمؤلَفأولهوالكتابهذا

كتابأصلوهو،مادة503فيه،وفبائلونساءرجالمنالأسماءتصحيف

ذلكبعدالعلماءوالستمر،أضافماإليهأضاف،المغربيلابنالإيناس

بتوسع.الموضوعهذايعالجون

الجاسر:عمل

واعتمد،يوفقفلمالكتابهذامخطوطةعلىيجدأنعلىحرص

كتابفإنالحظولحسن،أصلاَوستنفلدفردناندالألمانيالمستشرقمطبوعة

بتصحيحعليهاالاعتمادينبغيالتيالأصولمنيعذالجاسرحققهالذيالإيناس

.الإيضاحفيزيادةمفردةعناوينالأسماءالجاسرووضع،حبيبابنكتاب

)1(

!!!

واحدكتابفيالمغربيلابنالإيناسكتابمعطغ،الجاسرحمدللنشرأعده

ينص،-285287حبيبابنلكتابالجاسرمقدمة.24ئمز17،صفحة)386(

.386-373للكتابينالفهارس192-372
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الرياضمدينة

(1)التاريخأطوارعبر

الصحفبعضفيالرياضمدينةعنالجاسركتبهماخلاصةالكتابوهذا

.لمجلاتوا

الحاضرالعصرحتىنشأتهامنالرياضمدينةتاريخعنيتحدثوهو

تاريخف!نولهذاحَجْر،مدينةأنقاضعلىقامتالرياضمدينةأنالجاسرفبين

اليمإمة.لإقليمقاعدةأقدمبأنهاحجروعرفت،واحدالمدينتين

بنيعهدفيحجروالى،اليمإمةفيحنيفةبنيسكنىإلىالجاسروتطرق

الأمويالعهدوفي،الردةحروبفيخاصةالإسلاموصدرالجاهليةفيحنيفة

والعباسي.

هـ253سنةمنذاليمإمةحكمواالذينالأخيضريينعنللحديثانتقلثم

والتاسعالثامنالقرنفيحجرعنحديثهوواصل،الخامسالقرنمنتصفإلى

الهجريين.

.الهجريعثرالحاديالقرنفيكانالرياضاسمبروزأنالجاسروأبان

المحلاتمنبفيماعلىلرياضااسمطلقاالهجريعثرلثانياالقرنوفي

منذللبلادقاعدةالرياضهـأصبحتا042عاموفي،حجرمدينةمنالقديمة

215،اماهـ=386669الرياض-والنشروالترجمةللبحثاليمامةدار)1(

سم.2*0ا4،صفحة
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القرنمطلعوحتىالعهدذلكومنذ،الشُعودياللهعبدبنتركيالإمامعهد

الدورهذاوكان،الثانيدورهافيالسعوديةللدولةعاصمةاصبحتعشرالرابع

الملكعهدفيمجدهاالرياضواستعادت،والحروببالقلافلمشحونأ

واتباعها،الرياضفيالعمرانطرازتغيرعنالجاسرتحدثثم،العزيزعبد

والثقافةالعلموسائلوعن،فيهاالحديثةالحضارةووسائلسورهالىازالة

بلادفيالحِمْيَريةالَاثاربملحقالكتابوذئل،والصحافةوالطباعةوالمكتبات

.212-177الرياضفيالعمرانتطورتمثلوبصور،961-137صنجد

!!!
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الشعراءمع

(2()1)ومطالعاتمختارات

دواوينونقد،العربيةالجزيرةمنقدماءشعراءعندراسةالكتابهذا

قسمين:ويحوي،منشورةقدماءشعراء

وش!مى،234-61صش!عرهممننماذجوايرادللشعراءتراجم:الأول

شعرهم،لجمعومحاولةش!عراءلتسعةترجمةوضم()مختاراتالقسمهذا

الشعراءمنستةسعرجمعفيالعربيالعالممستوىعلىالرائدالجاسروكان

وبزيد،العكليوجحدر،القشيريوالصمة،السلوليهمامابن:وهمالقدماء

فهم:ترجمهمالذينالشعراءاما.والفقعسي،العقيليوالقحيف،الطثريةابن

منمجموعةالجاسرنشرهـ.001سنةتالسلوليهمامبناللهعبد-1

ومواضعهاوبلادهاسلولبنيفبيلةعنبدراسةالمجموعةلهذهوقدمشعره

بناللهعبدوبعفال،أميةببنيوصلتهالثاعرحياةعنتحدثثموشعرها،

وأورد،ش!عرهفيالقدماءواَراءالثقفيعبيدأبيبنالمختاربثورةوعلاقتهالزبير

تضممقطوعة)32(5عندفبلغتمقتطفاتوسماه!همامابنشعرمنمجموعة

يستوعبولم،الشعروضبط،والقصائدللمقطوعاتعناوينووضعبيتأ)88(

واحد.بمصدرالأحيانمنكثيرفياكتفىبلالتخريجفي

)1(

)2(

،العربمجلةفيالضبيبأحمدالدكتوركتبهممابهالتعريفببعضاستفدت

.03312-34:4س

)393(م0891هـ-0014الرياض-والنشروالترجمةللبحثاليمامةدار

صم.ك!1724،صفحة
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لهفجمعشعرهلجمعالجاسرتصدىهـ.49سنةتالقُشيري-الضفَة2

ومقطوعة.قصيدة)34(بلغتونتقومقطوعاتفصائدتوزعتهابيتأ،)237(

منعنهاوتحدثفضائلها،فبين،الشاعرقبيلةعنبالحديثهذالعملهقدم

الشاعروخصّ،قشيربنيلشعراءقائمةوأورد،والثقافيةالاجتماعيةالناحية

الصمةشعرفيالواردةالمواضعواستقصى،وعشقهوصفاتهنسبهعنبحديث

إلىوأشار،التفصيلمنبشيءعنهاوتحدث،حددهاموضعأ)34(فبلغت

منها.إليهيهتدلمما

فيالاختلافوذكر،الشاعربهذاعزف.المُحْرِزيالعُكْليجحدر-3

إليه،ينتميالذيالمكانوفيذلكفيوالخلطوقبيلتهنسبهعنوتحدث،اسمه

عزف،موضعاً(12)منهافعدشعرهفيجحدرذكرهاالتيالأماكنأسماءوتتع

منكثيراًأنمؤكداًوحياتهعصرهعنتحدثثم،نجدفيعاشأنهعلىليدللبها

وأبياتأمقطوعاتوجمعالشعراء،منغيرهإلىنسبقدإليهالمنسوبالشعر

،المجموعمنغيرهافيسلكهمنهجاًهذهنشرتهفيواتغنتفأ،عدهاللشاعر

استقصاءوعدم،قليلوهوضبطإلىالكلماتمنيحتاجماضبطفييتلخص

الأماكن.واسماءالألفاظبعض!وشرحالتخريجمصادر

منالمجموعلهذاالجاسرقدمهـ.126عامتالطثريةابنيزيد-4

غيرعلى-الشعرفيالواردةالأماكنذكرإلىيتطرقولم،فصيرةمقدمةالشعر

جمعوقد،الصمةشعرلمجموعتقديمهعندمنهاذكرهبمااكتفىولعله-عادته

مفرداً.وبيتاًومقطعةقصيدة()58فيشعرهبيتأمن(527)

الشاعر)25(لهذاالجاسرنشرهـ.013نحوتالعُقَيْليالقُحَيف5-

الشعر.يخرجولمالرجزمنأشطاروئمانيةبيتاً(1)13علىاشتملتمقطوعة

الشاعرعنموجزةلمحةأوردهـ.013عامنحوتأذينةبنعروة6-

وعددهاالمنورةالمدينةمنالقريبةالمواضعبعض!وذكر،وموطنهعصرهوعن

.أخبارهمننتفأوأوردموضعأ،(11)
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وبيئتهالشاعرعنتحدثهـ.024عامتالحسنيصالحبنمحمد7-

.5شعرمنقصائدسبعوأورد،حياتهمنطرفاَوذكر

حاولهـ.012عامنحوتالأسديالفَقْعَسيالملكعبدبنمحمد-8

وبيئتهوموطنهقبيلتهعنبالحديثالشاعرهذاشخصيةعنيكشفأنالجاسر

.5شعرمننماذجوأورد.العلمية

مماالشاعرحياةعنتحدثهـ.962عامتالأحـائيالمقربابن9-

فبدأ،للمؤرخينالزمنحيثمنالترتيبمراعياَالتراجمكتبفي5ذكرورد

هـ.999عامتشدقمبابنوختمالحمويبياقوت

وتصحيحاترتعليقاتملحوظات:وتحويمطالعات:الثانيالقسم

هي:الدواوينوهذه،293-235صالجاسرقرأهالدواوين

شاكرمحمدمحمودقراءةالجمحيسلأملابنالشعراءفحولطبقات-ا

.027-237ص

الرحمنعبدالدكتورإشراف،الرسالةعهدفيالإسلاميةالدعوةشعر-2

.276-27صاالباشارأفت

277-صجلالسليمانعادلالدكتورتحقيق،الطائيحاتمديوان-3

632.

327-صعباسإحسانالدكتورتحقيق،سُلْمىَأبيبنزهيرديوان-4

483.

.036

368.

الأسد.الدينناصرالدكتورتحقيق،الغطفانيالحادرةديوان5-

353-صالقيسينوريالدكتورتحفيق،الطائيالخليلزيدديوان-6

362-صالجبورييحيىالدكتورتحقيق،الليثيالمتوكلديوان-7
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المحسنعبدالعظيمعبدالدكتورتحقيق،الجمحيدهبلأبيديوان-8

.936372-ص

الجبورييحيىالدكتورتحقيق،الأسديالزبيربناللهعبدديوان-9

373.038-ص

نصارحسينالدكتورتحقيق،العُذريمَعْمَربنجميلديوان-01

381-386.ص

.293-387صحسنعزةالدكتورتحفيق،الطرماحديوان

ويشكرونهبتصحيحاتهيقزونوالكتبالدواوينهذهمحققيونجد

الشعراءفحولطبفاتكتابمقدمةفيشاكرمحمدمحمودالعلأمةفقال،عليها

المخطوطةجاءتولما.اوكلهقالهماجُلفيحمدالأستاذأصابوقد:07ص

المخطوطة.فيهولمامطابقاَقالهماأكثركان

:5صالحادرةديوانتحقيقمقدمةفيالأسدالدينناصرالدكتوروقال

أهمها،المعهدنشرةفيأخطاءمنوقعمالبعضتصويباتالطبعةهذهفي...

الجاسرحمدالجليلالعلامةالديوانهذاعنكتبه!التيالكلمةمناستفدتهما

ثم،الحواشيفيموضعهاعندآرائهإلىأشرتوقد..العربمجلةفيونشرها

لرايه.وتوضيحاَبفضلهاعترافاَالديوانآخرفيكلمتهأثبت

!!كللأكللأ
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(1)القديمةالخيلوفرسانها:العربخيلىأسماءمعجم

رعاية،أجلّورعاها،القديمالعربيأحبهاالتيالحيواناتمنالخيل

أنسابفيالكتبيصثفوناللغةأهلنرىأنعجيباَفليس،بهاالاعتناءفيوبالغ

الخيل.

حسنهفيالخليللخلْقالقديمالعربياستحسانفيبالخيلالعنايةونتبين

فقالوابالكرمالخيلوصفواقدالعربتجدأنكغرابةولا،وصفاتهوتناسقه

الصفةلغلبةاسماَالكلمةفصارتجواداَالحصانسمواإنهمثم،الخيلكرائم

العربية.فيكثيروهذاللسيف()الصارمقالواكماالمسفىعلى

بهايصونون،الحروبفيعُددِهماقوىمنالعربعندالخيلوكانت

قِواممنهمويغنمون،وثاراتهمذُحُولهمأعدائهممنبهاويدركون،أموالهم

"وَاَتفَدِيَتِالكريمالقرآنفيبهااللهأقسمعندهمالخيلولمنزلة،معيشتهم

تَجحَا"بِهِ!فَوَسَظنَ(()آِنَقْم!بِهِءفَاَثَرْنَ(ا)إ3صحُتحافآلمْغُيزَتِ(،لاتَذ!عات!ورِبَئتِنمل!!أضَتحا

اَلجلِزِبَاطِوَمِف"العدوإرهابوسائلمنوعدها.5(-1:العادياتا

الحديثفيذكرهاوورد،6(0:الأنفالأ"وَعَدُؤَ!تمأدئَهِعَدُؤَيهِءترهِبُوتَ

العربيوكان."القيامةيومإلىالخيربنواصيهامعقود"الخيل:الشريفالنبوي

لنواحي،امختلفمنبهيةالعناعلىيحرصو،قتنائهبايعتزشيءأثمنلفرسايرى

عندهأمورهبجميعالاهتمامكانولهذا،قوتهووسيلة،عزتهمصدرفيهيرىفهو

كلها.أحوالهفيلهشريكةيعدّهابحيث،عداهامابكللاهتمامامقدمأعلى

سم.42*17صفحة(74ه)،م4991هـ-ا414الرياض(1)

142



وأشعارهمأخبارهمفيكثيراَذكرهاترذدالعربحياةفيالخيلولأثر

لهم.أمثاوفي

قسمين.فيوهوالمعجمهذاتأليفإلىالجاسريعمدأنإذاَعجبفلا

تحدثتالحديثةالعربيةالخيلأصول:والثاني،القديمةالخيل:الأول

.58صعنه

نفيس،معجمفهوالقديمةالخيل:وفرسانهاالعربخيلأسماءمعجماما

حفزهوالذي،وتعليقوتحقيقتأليفمنالجاسرأصدرهماككلجليلوعمل

خلالمن-لعربيةابالخيللأميركيةا(لي)تنكرزلسيدةاماهتمالمعجماهذالتأليف

لمتحدةاتياللولازيارتهإئانلعربيةابالخيوللخاصالاصطبلهالجاسرامشاهدة

صنوفهابجميعالحديثةالحضارةاتخمتهاالتيم0691هـ-ا038عامالأميركية

وقت.إغفرءومللهووسيلةلعربيةالخيلافيتنكرزليورأت،وملذاتها

اسماءمنالقديمةالمؤلفاتفيوردلمااستخلاصالكتابهذاوفي

مناشتهرماوذكر،تقتنيهاكانتالتيالقبائلوذكر،فرسانهاوأسماءالخيل

وضبط.326-03صالمعجمحروفعلىورتبها،09(0نحو)وهيالخيل

كتببعضإلىبالرجوعالأسماءمعانيإيضاححاولوقد،أسماءهاالجاسر

اللغةكتبأمهاتإلىالرجوعباحثكلفباستطاعة،هذاعنعدلثم،اللغة

بغيته.ليجد

القدماءفمؤلفات،بعضهافيالتصحيفوقوعأسمائهاذكرعندواعترضه

ذلك.فيلصواباإيضاحمحاولةمعوجدهاكمافأوردها،الضبطمنهايعوزكثير

أخبارفيذكرهاالواردوالوقائعالأياممواضعتحديدفيإضمامةواورد

شاملة.مفصلةفهارسوصنع،عميقةدراسةأوتفصيلدونالخيل

الخيلومكانة،القديمةالعربيةالخيلأصولفيمقدمةكلهذلكوسبق

المؤلفينلع!نايةوعرضبها،تتعلقطرائفذكرمعقديماَ،العربحياةفي
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اهمواورد،الحاضرعصرناإلىالعلومتدوينبدءمنذالخيلفيمؤلفاتبوضع

بها.التعريفمعالمؤلفاتتلك

الجاسر-رايفي-هومنهطرفاَالعربيللتراثقدمهذابكتابهوالجاسر

ولغة.وأدباَتاريخاَالعربيةالأمةبحياةالوثيقةلصلته،بهمايُعنىوانفعاجدىمن

!"!!
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(1)السعوديةالعربيةللبلادالجغرافيالمعجم

أجزاءثلاثةمنمختصرمعجم

والهِجَروالقرىالمدناسماءهي،مادة(0161)6المعجمهذايحوي

لزمنامنحينأدرونهايغاوقد،خاصةديةلباابناءأيستوطنهاقريةوهيهَجرة)جمع

هـ-ا593سنةإلىالسعوديةفيالماء(أو)المنهلوالمواردإليها(يعودونثم

.(مارات)الإلسعوديةافيالإداريةالأقسامعنوافيةمقدمةمعم7591

عنهيبحثبالأحمرفو)بنو(و)با((ل!)احذفمعهجائيأترتيباَرتبتوقد

هذهتأتيفقد(ب)أمةلمبدوءالأسماءاذلكمنستثنيا،(لأحمر)الألفاحرففي

جنوبيفيخاصة()المثلتعريفأداةتكونوقد،الأمومةبهامقصودأالكلمة

كلالمؤلفوردأالقرىأسماءمنكثيرفيالكلمتينبينالتمييزولعدم،لسعوديةا

الألف.حرففي(ب)أممبدوءاسم

منمادتهواستقىالأسماء،تلكمنضبطهأُمكنماالجاسروضبط

لحديثا)انظرمطولتاريخيمعجم(السعوديةالعربيةللبلادالجغرافي)المعجم

ومن،والمجلاتالصحفومنالرسميةالبياناتومن،(61-اهصعنه

وشماليها.وشرقيهاالسعوديةغربيفيالجاسربهاقامالتيالرحلات

فيخاصة،المواضعأسماءمنالكثيرالمعجمهذافاتفقدهذاومع

إعادةعندتداركهاالجاسريرجو،نجرانوإمارةعسيرإمارةفيالسعوديةجنوبي

الطبع.

صفض)0156(ام779اهـ-793الريإض-والنشروالترجمةاليمامةدار)1(

سم.24كرا7
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بمعرفةاكتفىبل،المواضعبتلكيتعلقمابذكرالجاسريتوسعولمهذا

يعنيهملاالقراءفاكثر،بهيسمىالذيالمكانوموقعللاسمالصحيحالنطق

)المعجمإلىيرجعانفعليهالمعرفةفيالتوسعيرغبمنأما،ذلكفيالتوسع

.(المطولالجغرافي

صحيحةغيربصورةوردأو،المعجمهذافيالأسماءمنيضبطلمماأما

المعوجتقويمعلىالقراءجهودتتضافرانفي-الجاسرفيأمل-يذكرلمأو

النقص.إكمالوعلى

دابمنكانولو،ممهدغيرطريقاًسلكالجاسرف!نامرمنيكنومهما

تأليفعنزمانهلضاقالمعجمهذاموادفيقيلماكلفييسئبتأنالجاسر

لومفلا،بنورهانستنيروسُرُج،بهانهتديصُوىهيالتيالمقالاتونشرالكتب

تثريب.ولاعليه

!!!!
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السعوديةالعربيةللبلادالجغرافيالمعجم

المملكةشمال

(1لقُريمات)واوعَزعَزوتبوكوالجَوْفحايل:امارات

السعوديةالعربيةللبلادالجغرافيالمعجمأجزاءأحدهوالمعجمهذا

المدنجميعوصفعلىالمعجممنالجزءهذاويشتمل(16-1صه)انظر

السعودية.شماليفيالأوديةوأشهروالقرى

فيذكرلهمما،فجهلتدُرستالتيلمواضعبعضتحديدويحوي

تأليفمنيةالغاكانتولئن،القديمةالمؤلفاتفيوردومما،والأشعارالأخبار

الحاضر،زمننافيالمأهولةوالأمكنةوالقرىالمدنمواضعتحديدالمعجم

مباشرقويتأثيرذيماضمنالبلادلهذهماعلىالوقوفدونلايكملهذاف!ن

-عموماَ-العربيفالتراث،القديمتراثهامنتستمدالتيثقافتهافيلابحاضرها

بدونيتملاوهذا،البيئةمؤثراتمعرفةعلىنصوصهمنكثيرفهميتوقف

ومعرفتها.النصوصتلكأمكنةتحديد

المتعلقةالنصوصمنعليهاطل!مامجملب!يرادالجاسرعنيولهذا

العملفهذا،كلهذلكفيوُفقبأنهيجزمولم،تحديدهاوحاولبالمواضع

ومتصلةمتواصلةدراسةإلىبحاجةوهو،والتمهيدالاعداددورفييزاللا

صفحة.(084)(-ح)1لأولاالجزء:42*71صفحة(41)97فيأجزاءثلاثة)1(

-986ص(ي-)علثالثالجزءا0640-984ص،(ظ-)خلثانياالجزء

.9741-1241صلفهارسا،0241
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الحمويياقوتعهدمنالدراسةوقفتحيث،قرونثمانيةخلالفيقبلهابما

الحاضر.عهدناإلى(البلدان)معجمصاحب

ياقوتبهقاملمابالنسبةالأمربانالقولالمبالغةمنليس:الجاسرويقول

المختلفة،النصوصجمعيَتَعَدَلمالميدانهذافيالعلماءمنقبلهومناللهرحمه

.الفائدةعظيمجمعولكنه

ذكروقد،مكررموضعغيراسم023()0بنحوتعريفالكتابوفي

ذكرمنوالغاية،ومنازلهاعنهاكتبالتيالبلادتقطنالتيالقبائلأشهرالجاسر

بالحاضر.الماضيالبلادتاريخبينالربطالفبائلبعضمنازل

بهاقامرحلات:الفدماءمؤلفاتإلىبالإضافةالجزءهذامصادرأما

التيالبلادجوانبأكثرفيوجال،والقرىالمدنأشهرخلالهازار،الجاسر

يزرها.لمالمواضعالتيتحديدفياهلهامنبكثيرواستعان،عنهاكتب

فيالسديدالقولوكتاب،حكوميةجهاتعنصدرتبياناتواعتمد

للمستشرقنجدشمالوكتاب،الدخيللسليمانرشيدآلإمارةأخبار

.موزلالوي!التشيكوسلوفاكي

!!!!
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السعوديةالعربيةللبلادالجغرافيالمعجم

مطولجغرافيتاريخيمعجم

(1)الشرقيةالمنطقة

العربيةللبلادالجغرافيالمعجمأجزاءأحدوهو-المعجمهذايحوي

الشرقيةالمنطقةفيوأوديةوجبالوقرىمدنمنالمواضعأسماء-السعودية

.قديماً()البحرين

فتنحصرالَانأما.البصرةومشارفوالكويتوقطروعُمَانالدهناءوتضم

.()أَوالاسمهمانوكا(والمُحزَقلمنامة)اهماجزرهامنجزيرتينفيالتسمية

خلالومن،الشعرودواوينواللغويةالجغرافيةالكتبمنمادتهاستقى

معلوماتمنجمعهماصحةفيللتئبت،المنطقةتلكإلىومشاهداتهرحلاته

لقديمةاضعلمواامنمشاهدتهيستطيعماهديشاأنرحلتهخلالفيوحرص،عنها

ولم،المواضعهذهذكرعندمنهاتحدثمشاهدةبأسمائهامعروفةلاتزالالتي

تحقيقمحاولةلىإذلكتعدىبل،عليهماهيعلىالأمكنةوصفحدعنديقف

الماضيوربط،القديمةالأشعارأوالأخبارفيالواردةالقديمةالمواضع

يوفيهاانباحثأوتبلكايمكنلتياأو،اليسيرةلأمورامنليسوهذا،بالحاضر

المواضعمناسمهتغيزمالمعرفةجهداًبذلكما،والتحقيقالبحثمنحقها

القديمة.المؤلفاتفيوردتالتيالأسماءمنوغيرها

أجزاء4().م9791هـ-ا993الرياض-والنشروالترجمةللبحثاليمامةدار)1(

سم.2ك!4ا7صفحة(1)899في
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طالعهاالتيالكتبتلكفيماخلاصةللقارئيقدمأنالجاسرحاول

معرفةإلىيهتدلمالمواضعاسماءمنكبيرةطائفةأمامهووضع،جهدهمنليوفر

وتطبيق،لنصوصامتضارببينلتوفيقامحاولةمع،لشرقيةالمنطقةافيقعهاموا

لمذكورةاضعلموااديحدلمنصوصاَوأورد،معروفةتزاللاضعمواعلىمنهاكثير

انهبمعنى،فيهاوقوعهعندهترجحالتيالجهةبذكراكتفىبلتامأ،تحديداَفيها

كيفإذ،(ومكةالبصرة)بين:أمثالمنالباحثواراحمعروفةجهةفيحصره

لمكرمة.اومكةالبصرةبينجبلموقعيحددان-مثلاَالباحثيستطيع

مصادرعلىالحاضرالعصرفيوالحياةوالبلدانالقرىأسماءفيوعول

فييماثلهامابعضالمواضعبعضعندفذكر،الكتابفيواستطرد،رسمية

المنطقة.هذهخارجهومماالاسم

القوةمندرجةعلىالعمرانيةالحركةإذ،والقرىالمدنبوصفيُعنَولم

قصير.زمنبعدمتغيراًيجدهاليوميصفهفما،مجاراتهامنالكاتبيتمكنلا

يعترضماوذلك،واسبابهاالمواضعاسماءمنكثيرلتحريفوعرض

وبينبينهفيحول،المسمياتتحديداوالمواضعأسماءتحقيقفيالباحث

يريد.ما

مع،المعروفةالجغرافيةالمواضعلتحديدأُولىمحاولةالكتابهذاويعذُ

لا.بالموضوعيتعلقفيماالقديمةالمؤلفاتفيوردبماالاستنارة

المؤلفاتفيالبحرينعنفيهاتحدثطويلةمقدمةالكتابتصدر

العصرمنوتاريخها(القديم)المصطلحالبحرينعنموجزةولمحة،القديمة

.السعوديالعهدحتىالجاهلي

:يقولونواقصهومشاقههذاالجاسرعملصعوبةومع

وعملاَوعلماًعقلاَالقوةمنبلغمهماعملأيفيالكمالالمرءيبلغ"لن

كزعلىوتعاونهمالعاملينبتظافروتقوىتنمو-الحياةهذهفي-والأعمال
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من5لغيريدعوأن،عملهاستطاعتهفيمايعملأنالمرءعلىف!نولهذا،العصور

سبيلفيلهيستطيعمافعلعنيتقاعسلاوأن،العمللذلكأساساَالعاملين

مهما-النافعفالعمل،الغايةبلوغعلىقدرتهعدميرىعندماالعاموالنفعالخير

.3صالمقدمة."لهعمللاممنقضر-خير-وإنوالعامل،فائدة-ذوبلغ

الأقسامهذهتجمع.النهائيةبصيغتهبعديكتبلمالجغرافيوالمعجمهذا

وتصححتنقحأنبعدالمعجمحروفعلىكلهاوترتيبهاتنقيحهاويتمطبعتالتي

فالمواد،الاسمبهذامسمىواحدكتابفيكلهاوتدمج،الناقدينبآراءويؤخذ

مرتبةهيإنما،الحروفترتيبأعامأعلىمرتبةليستالَانالمعجممنطبعتالتي

دورفيهيإنماالنهائيةصبغتهافيليستفهي،والمناطقالأقاليمبحسب

الجمع.

!ي!!
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العربيةالمطبوعاتمعجم

(1)السعوديةالعربيةالمملكةفي

الطاهرجوادعليللدكتور

بسنةابتداءَالسعوديالعهدفيكتبمنصدرماالمعجمهذايضم

والترجمةوالنشروالتحقيقالتأليف:)صدر(كلمةوتشمل،م5291هـ-4413

وهيالثالثةالسعوديةبالدولةالعهدهذاويعرف،خارجهاأوالبلادفيطغما

العزيز.عبدالملكأسسهاالتي

قيامقبلوالأحساءنجدفيعاشوالمؤلفينالعهدهذافيصدرماويحوي

عبدبنمحمدالشيخمؤلفاتالمثال!سبيلعلىونذكر،الثالثةالسعوديةالدولة

.الوهاب

قبلطبعتحجازيةمؤلفاتمنتسجيلهالمؤلفاستطاعماأيضأويضم

صدرماذلكمنويستثنى،م2591هـ-1344عامللحجازالسعوديالحكم

.ومجلاتصحفمن

حذفلجاسرال!وخو،لهمقدمةكتبقدوكان،مؤلفهوفاةبعداليهابطغ

مؤلفه،معجمهومابفدر،معجمهفالمعجم،ناقصاَيراهماوزيادةخطا،يراهما

وفاته-بعدطغوقد-المؤلفلأصلحفظاَالعلميةالأمانةمنرأىالجاسرأنغير

.الكابحواشيفيأضافهمايضعأن

!!!!

والنثروالترجمةللبحثاليمامةدار.الجاسرحمدالطبععلىأضرف)1(

سم.42*17،ص(4991)مجلدات4(هـ)1741الرياض
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(1)السعوديةالعربيةالمملكةقبائلمعجم

مخصصاًالحروفعلىمرتباًشاملاًكتاباَيديهبينيجدلاالقارىكانلما

إلىالجاسرعمد،الموضوعفيالمؤلفاتكثرةعلى،السعوديةفيللقبائل

يتطرقفلم،بإيجازئلبالقباالمتعلقةالمعلوماتوأورد،ذلكفيكتابتصنيف

الاسمبإيرادواكتفى،الأسماءضبطفييتوسعولم،الأصولفيللبحث

فيبقيةلهاليسالتيالقديمةالقبائللذكريتعرضولم،بالشكلمضبوطاً

بادية،لهايبقولمفروعهاكلتحضرتالتيالقبائللذكرولا،السعودية

ونزحت،أصلهابقيقبائلبعضفروعسوى،عنهانزحتالتيالقبائللذكرولا

بالأمنالسعوديةعلىاللهأنعمفلما،وغيرهاوالشامالعراقإلىالفروعتلك

غياببعدالقديمةمواطنهإلىالرجوعفيالفروعتلكمنكثيربدأوالرخاء

ممنالقبائلتلكفروعبعضذكرالجاسرحاوللهذا،غيرهايعودوقد،طويل

وتوفرالعمرانازدهاربازديادتزدادالسعوديةإلىالعودةمغرياتتزالولاهاجر

.الرغيدةالحياةأسباب

السعوديةالعربيةللبلادالجغرافيالمعجملكتابصِتواَالكتإبهذاويعد

تأليفه.إلىالجاسردعاالذي

معروفةمؤلفاتمنمستقاةوترتيبهاالمعلومإتجمعفيينحصروعمله

بوسائلالنفوسبعضفيالتساؤليثيرماذكروتحاشى،الكتإباَخرفيذكرها

منها:

سم.17*24صفحة)959(ام819اهـ-104الرياضفيالأدبيالنادي)1(

.ي-عصفحة(084)والثاني،ظ-أصفحة(974)لأولاجزآن
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استعملهفقدرشيدبنيمثل،بهتسمىأنتريدالذيبالاسمالقبيلةدعاأنه

تلكإلىالفرعهذابإضافةيختلفونالقبائلن!ابيبعضانومنها،()هُتَيمبدل

القبيلة،تلكلىإينتسبالفرعذلكدامما،ماًاهتمالاختلافاهذايُعِرفلم،القبيلة

بدل()فيكلمةيستعملوقد.(انسابهمعلىمأمونون)الناسقاعدةعلىساربل

القبيلةفيفلان)آل:يقولكأنصحيحاساسالاختلافلذلككانإذا)من(

فيها.ومعدودونلهامخالطونهماي(الفلانية

فحينولهذا،بمكانالصعوبةمنالقبائلفروعجميعحصران:ومنها

.()منهابكلمةذلكعنيعئرالأفخاذأوالفروعأسماءالجاسريورد

الكتابهذافيمعرفتهاإلىالباحثيحتاجقدامورإلىالجاسروأشار

إلىتنتميقدالسرواتسفوحمنمنهايقربوماتهامةعثائرمنكثيراَان:منها

بأصليربطهاالذيالجِذْملىإانتمإءهاوتهمل،حولهااوفيهاتعيشالتيالأماكن

الأصلإلىبانتسابهااشتهارهامناكثرالموضعإلىبانتسابهافتشتهر،معروف

ذلكاجلمن،القدممنذمعروفوهذا،المعروفةالأصولبأحديربطهاالذي

إليه-تنتميالذيالجذميجهلممنالعشالْر-احوالبتدوينيُعنىمنامامفليس

بأسماءتهامةعثائرفذكر،الجاسرفعلهماوهذا،تحفُهالذيالموضعذكرسوى

.(و)جازان()بَيشمثلبلادها

،نجرانجهاتفيالسعوديةجنوبيفيبلادهاتقعالتيالقبالْلأن:ومنها

عنيكتباويؤلَفولم،أحوالهاتُدرسلمإذ،مجهولةتزإللاعسيربلادوفي

يعنىمنامامفليس،التحفيقوعدمالخطايعتريها،موجزةنُتَفسوىانسابها

بلادها.فيبهاالاختلاطسوىعنهابالكتابة

وقد،الفروعبعضنسبةفيواسعاَخلافاَسثبالقبائلتداخلان:ومنها

خالفوإنعهدنافيالَانمعروفهوماعلىالكتابهذافيالجاسرسار

الصحيح.

بالأسماءالنطقطريقةفيكبيراَاثراَالقبائللهجاتلاختلافأن:ومنها
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النطقوتقارب،والياءالجيمبينوالتعاقب،والظاءالضادبينالتفريقكعدم

كتابةفيالخطأيوقعوهذاوالصادالسينأو،والكافوالقافالجيمبحروف

ذكرمع،الصوابإلىالوجوهباقربكتابتهاالجاسرحاولوفدالأسماء)1(،

المعروفة.القاعدةخالفتلىان،بها)2(تنطقالتيالصورة

الإشارةمعذكرهاعندالزوائدجميعمنالأسماءتجريدلىإالجاسروعمد

)اوس(فيأوردهاققد(و)بَلْجُرَشي(و)بَلْيَعْرب()بَنْيُوسمثلنطقهاصفةإلى

و)إيل(()آلمثلالأسماءعلىالزائدةالحروفبحذف(و)الجرشي(و)يعرب

لها.وأمثاو)أولاد((و)عيال(و)ذوي(و)بنيو)وِند(و)ضنا((و)أل

إشارة)؟(الاستفهامعلامةبعدهفيضعصحتهفيشاكأالاسمينقلوقد

الشك.إلى

هي:أمورالجاسركتبهفيماويلاحظ

تحاشياَهذاالجاسرعملوقد،الأفخاذاوالفروعتفريغعندالتكرار-1

.الأسماءفيالتشابهلوقوعالأفخاذأوالفروعتلكبينخلطلوقوع

غير،اسمهاذكرعندوأفخاذهاالقيلةفروعأسماءالجاسريسردقد-2

حولالقويللاختلافإما-:الأمورأحدعنناشئوهذادائمأ،هذايلتزملاأنه

يطمئنمصدروجودعدمأو،وشهرتهاالفروعتلككثرةأو-.القبيلةتلكفروع

تفريعها.فيإليه

فيموضعهفيالاسمذكريعيدثم،فرعهعندالأفخاذبعضيذكرقد-3

)1(

)2(

المنتفق،،القثمة،الظفير:وهي،البسسة،المنتفك،الجثمةالضفير،مثل

لماتبعأبصورتينالاسملكتابةالجاسريضطروقدكثير،وأمثالها،البصمة

به.الناطقينمنسمعه

الإعرابقواعدمخالفةإلىإضطرينطقكماالاسمإيرادعلىالجاسرلحرص

.بالياءدائمأ(و)بني()ذويكلمتياستعمالمثليسيرةكلماتفي
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وهذا،القبائلأفخاذذكرعندالطريقةهذهعلىالسيرينبغيوكان،الكتاب

.الكتابطبعيعادحينملاحظتهالجاسريرجوما

مؤلفتقديمالمرءيسعلابحيثالسعةمنالقبائلموضوعفيظل،وبعد

منها:الكتابخاتمةفيالجاسرذكرهاكثيرةالنقصجوانبوتظل،فيهواتِ

بحروفالأسماءفكتبوا،أعاجممؤلفونالأمرأولفيألفهامصادرعنالنقل

فيالفصيحللنطقمخالفةمحاكاةنطقهمفيالعامةحاكوامؤلفونأو،لاتينية

.(-عجيلو)عقيل(-الشبيسالشبيك)مثل

الأخطاءوكثرةالحروتلتشابهالعربيةالمؤلفاتفيالتصحيفومنها

.()الموازينتكتبقد()المرازيقمثلالطباعية

ينظرواأنالقبائلبموضوعالمعنيينمنالجاسرطلبكلهذلكأجلمن

لعيوبه.وسترِإغضاءنظرةلاوتصحيحنقدنظراتالكتابفي

غيريعلىالتَبعةوإلقاء،الاعتذارأردتولو:الجاسرقولأجملوما

اولاَ.غيريكتبهمماوالنقل،الجمعفيمنحصرعمليإذ،ذلكأعيانيلما

ةلأ!ل!،يم
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طابةمعالمفيالمُطَابةَ!لمَغانِمُ

(1)آباديللفيروز

فيدرلمصاااهممنيعدُلكتاباوهذا.لمنورةالمدينةااسماءمنسماطابة

الإسلامية،وآثارهامساجدهاوفي،خططهاوفي،القديمالمدينةتاريخدراسة

حولها.ومالمنورةاينةلمداأمكنةيحددكتابوهواوفى

هي:ابوابستةالكتابومخطوطة

بذلك.يتعلقوماواَدابهاالزيارةفضل-في1

سكنه.منوذكرالمقدسالبدتاريخ2-في

لمدينة.ااسماءفي-3

،النبويلمسجدابناءعنبلبااهذافيوتحدث،المأثورةالفضائلفي-4

بظاهرالتيوالمشاهد،البقيعومقبرةالحجازناروظهور،حولهالتيالدوروذكر

عي!.اللهرسولفيهاصلىالتيوالمساجد،المدينة

هوالبابوهذا،الكتابابوابأطولوهو،المدينةأماكنذكرفي-5

الجاسر.حمدالشيخحققهالذي

المدنيوناشياخهلهذكرأو،المدينةفيأدركهمممنتراجمفي-6

()646،ام969هـ-ا938،الرياض-والترجمةوالنشرللبحثاليامةدار)1(

.2*174،صفحة
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لهمممنجماعةوذكر،طبقاتهماختلافعلىبهاادركوهمأنهموغيرهم

.الكتابآخروهو(662-22)9اهلهايساكنوالمدمان،صالحةآثاربالمدينة

-الفيروزاَباديبأنالخامسالبابتحقيقعلىاقتصارهحمدالشيخويعلل

كتبهويحشو،الموضوعةبالأحاديثمؤلفاتهيحشو-مبتكراًمنهأكثرجفاعوهو

فيواورد،متكلفةصوفيةنزعةعليهوتغلب،بالخرافاتمنهااللغويةحتى

والتوسلعنيِدالرسوللقبرالرحالشدفيوضعيفةموضوعهاحاديثكتابهمقدمة

لجاسرافترك،صريحةصحيحةبنصوصيمهمابتحرالإسلامجاءامرانوهما،به

بعضفيماوبيان،فيهوردتالتيالأحاديثتلكعلىليعلقالعلماءلأحدذلك

خطأ.منمؤلفهاءاَر

مواقعتحديدفييعنىوهو.الكتابأقساماهمهوالخامسوالباب

،الهجريالتاسعالقرنلىإالإسلامصدرمنذالمنورةللمدينةالجغرافيةالمواضع

ممانظرهعليهوقعمامنهفنقل،لياقوتالبلدانمعجمكتابعلىفيهعولوقد

موضوعه.تحتتدخلكثيرةمواضعفاتتهوقد،قربهااوالمدينةفيأنهفيهورد

الحمويفئدفقدغيرهمن،اكثرالنقلعلىيعولآباديالفيروزكانولما

ومعالأسماء،بعضتصحيفهمننشاتاخطاءفيووقع،أخطائهبعضفي

المحيط.القاموسفياخطائهبعضهذاكتابهفييصححفقدذلك

وصحح،المؤلفوضعهلمابقمطاصحيحنصبرازإحاول:الجاسرعمل

بموضوعلهالاصلةالتيالمواضعفترك،يطلولم،أوردهاالتيالأسماءمنكثيراً

بالكتابالمتصلةالأمورمنامراًتحديدهفيراىماإلا،تحديددونالمؤلف

اخطاءفصحج،(لبلدانامعجم)منلمؤلفامصدرلىإدةماكلفيورجع،نفسه

(..1مربعينداخلبهإلاالكلاميتملاماوأضاف،الأصلفيالخطيةالنسخة

كلفأورد،وزادلمؤلفاعلىاستدركالذيللسمهوديالوفاء()وفاءإلىورجع

القوللىإوخلص،اخرىدرمصالىإيضاًأورجعدقيقبحرفالحواشيفيذلك

لأماكن.ايدبتحديتعلقفيماالسمهوديكتابعنيغنيديالفيروزاَباكتابان
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فهارسبدونويسربسهولةمنهالاستفادةلاتتممطبوعكتابايكانولما

.للكتابمفصلةفهارسصنعفقد،مفصلة

المدينةتاريخفيالفعفافيهاتحدثللكتابمقدمةالجاسروكتب

سنةالمتوفىالأعرجثابتابيابنتاريخهافيالفمنأولانوأوضح،المنورة

هـالذي262سنةالمتوفىالنميريشبةبنعمرمؤرخيهااشهروأنهـ،791

يقضينصفهرأيتالمدينةأخبارفيكتابأشبهابنصنف:الذهبيفيهقال

ب!مامته.

عملهعنوابان.وبكتابهاْباديبالفيروزالتعريفعلىالجاسرعرجثم

التحقيق،فيالمعتمدةالمخطوطةبوصفمقدمتهوختم،الكتابتحقيقفي

ورقمهاإستانبولفيأفندياللهفيضالإسلامشيخبخزانةالمحفوظة!هي

كلر!!6
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الحجرحلاتأشهر

(1)الدرعيالسلامعبدابنرحلتيملخص

الفكر،تمتع،موضوعلىإموضوعمنتنويعمنتحويهبماالرحلاتكتب

.ةلقراءالمواصلةلنشإطامنهوتجدد،لساماعنهوتزيل

خلاصاتبعضهامننشرالحجرحلاتمنصالحاًقدراًالجاسرجمع

وهي،إليهماالموصلةالطرقوتصف،المنورةوالمدينةالمكرمةبمكةتتعلق

،كتابيحوِهالمنفعهاوجزالةامتاعهاوعلى،مبعثرةوأوصافخلاصات

)فيباسمواحدمؤلففيوجمعهاترتيبهافيوفكر،العربمجلتهفينشرها

الدرعي،رحلتيملخصسوىالعنوانهذاتحتينثرولم(الحرمينرحاب

.العربمجلةفيمنثورةالرحلاتتلكخلاصاتوبقيت

.172-42صفحةمنصفحة(131)فيالرحلتينهاتينملخصجاء

الثقافية،الناحيةمنالمكرمةمكةاهميةعنبالحديثالملخصلهذامهد

الإسلامية.الأقطارمختلفمنالمسلمينلجميعتجمعومركزالتقاءنقطةفهي

فيهايجتمع،العصورمختلففيالإسلاميةالأقطارعلماءبينوصلصلةوهي

،الإسلاممدنمناخرىمدينةافيفييجتمعلاماعامكلفيالعلماءمن

للحجلاإليهايفدونكانواالذينالمكرمةبمكةالأندلسيينصلةعنوتحدث

)177(م8291اهـ-204الرياض-والتوزيعوالطباعةللنشرالرفاعيدار)11

،172-44صمنوالملخص،صفحة(44)الجاصرمقدمة،2*174صفحة

.771-731والفهرس
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الذينالعلماءلبعضوعرض،منهوليستزيدواعلماَ،لينشرواولكن،وحده

ممنالهجريينوالسابعالثالثالقرنينبينفيمامكةإلىالأندلسمنرحلوا

ومعرفة.ثقافةوحَمَلَةعل!رُسُلَكانوا

بمكةالأفطار5هذفصِلاتومصر،والشامالعراقلعلماءيعرضولم

الكتب.مجلداتعنهتضيق

ذلكبعدإلىالرحلاتتدوينفيغيرهمعلىالمغربعلماءتبريزويعفل

والشامالحجازفيالثقافةومراكزالعلمحواضرعن-الأندلسومنه-القطر

.المتأخرةالأزمانفيلىاستانبولمصرثم،الأولىالعصورفيوالعراق

عشرالهجريالثالثالقرنحتىالحجرحلاتأشهرعنللحديثانتقلثم

لبلويوا،ديلقلصاوابطوطةبنوا،لعبدريوا،رُشَيدبنوا،جبيربنارحلةومنها

كثيرةوهيعشرالرابعالقرنأهللرحلاتب!يجازعرضثم،الدرعيناصروابن

السلامعبدابنترجمثم،المازنيلىابراهيم،أرسلانشكيبرحلتا:منها

الدرعي.

:السلامعبدابنرحلتا

بزاَمصرمنالحجمراحلذكرفيالرحلاتأوفىمنالكبرىالرحلةتعدُ

،الأردنفيبالعقبةمروراَالساحلبطريقالقاهرةحتىفينبعفالمدينة،مكةإلى

يصفهاوالأماكنالبلادعنيتحدثعندماوهوالسوي!،قربفعجرودفنخل

البلادعلماءمنبكثيريجتمعوعندما،وأشعارأخبارمنفيهايتعلقماويورد

الزبيديمرتضىومنهمأخبارهممنكثيراَوشمجلمنهموشعتفيدزارهاالتي

الصغرىالرحلةأما.أجازوهالذينالعلماءويذكر(،العروس)تاجمؤلف

جداَ.موجزةفمباحثها

ي!8!
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الجزيرةومعالمالحجطرقوأماكنالمناسك

*2(1)الحربياسحاقلأبي

والمدينةالمكرمةمكةتاريخفيوأقدمهاالمصادرأهممنالكتابهذا

الثالثالقرنإلىكلهانصوصهترجعأثرفهو،الحجطرقووصفالمنورة

عنه.يتحدثونبماومعرفةخبرةذويورواةعلماءعنقبلهفماالهجري

ويوضح،ناقصةلأخرىوإكمال،غلطلمعلوماتتصحيحالكتابوفي

وفيه،أصحابهاذكردونالمؤلفاتبعضفيإليناوردتأقوالأصوللنا

السكوني.لىإمنسوبةوياقوتالبكريأوردهاالتيالكثيرةللنقولتوضيح

ذكرها،إلىسبقتنظنهاكتبمنإليناوصلتأخرىمعلوماتويورد

متعلقاَأوردهفيماذلكنرىكما،النصوصتلكتؤيدأخرىبطريقةفيوردها

انفردقدوحدهبمكةمؤرخالأزرقيأنيُظنحيث،بمكةالمقدسةالاَثاربتاريخ

الحج.طرقعنخرداذبةوابنرستةابنكتابيفيوكما،بذكرها

المدينة()تاريخكتابمثلمفقودةكتبمنمطولةنصوصالكتابوفي

يدلجريحابنالمكيالعالمعنطويلنصوفيه،العلويالحسينبنليحعى

)1(

)2(

()208ام819هـ-ا104الرياض-والترجمةوالنشرللبحثاليمامةدار

.-927657صالكتابنص،صفحة)277(المقدمة.ك!1724صفحة

.897208-وتصحيحإضافات،-لم956197الفهارس

ذلكأوضحكماالحربيتلميذلوكيع)الطريق(كتابأنهللجاصرترخحثم

جعلوقد144-433:ص،23سالعربمجلةفيالوهيبياللهعبدالدكتور

ورحابةتواضعفيالنقدتفبلهعلىيدلوهذا،المجلةصدرفيمقالهالجاصر

صدر.

162



المتقدمين.منذكرهمَننجدلا،البيتبناءعنكتاباَألفأنهعلى

فيالوحيدهوالكتابهذايكونأنفيوشكالشعريةالأدبيةالنصوصأما

ذاتأراجيزوهي،العراقيالحجطريقوصففيالأراجيزمنقيلماجمع

والأدبية.اللغويةقيمتهاعنفضلاًتحديدالأمكنةفيجداًكبيرةقيمة

نأيصحبحيث،صفحة)273(طويلةبمقدمةالكتابلهذاالجاسرصذر

حياةمنلمحاتفيهاأبرز،الحربيعنمفصلاًفيهاتحدثمفرداً،كتابأتكون

.لذكرهتعرضتالتيالمؤلفاتخلالمنالحربي

كانبل،مققداًمتمذهباًيكنولم،مجتهداًكانالحربيأنالجاسروأبان

قالكماالشافعياوأحمداصحابمنعدّهاما،الحديثأهلمذهبعلى

إطلاقه.علىليسالأمرفهذا،المذهبينعلماءتراجمفيألفمنبذلك

وتكلم،المعجمترتيبنسقعلىورتبهم،المحدثينمنشيوخهوعذ

المعجم.ترتيبرتبهماَخرينمحدثينوفي،الأربعةالأئمةفيالحربيآراءعن

علىورتبهم،وغيرهمالإخباريينمنالحربيمشايخعلىعزجئم

أكثرالذيالوراقسعدابيبناللهعبدترجمةفيالنفسوأطال،المعجمحروف

ولكثرة،عنهالنقولمن()المناسكفيجاءم!لكثرةعنهالنقلمنالمناسكمؤلف

تاريخعنتحدثتالتيالمصادروقلة،والتاريخالأدبكتبفياسمهورود

حياته.

عنروىلمنوتطرق،المعجمترتيبورتبهمالوراقشيوخوذكر

.الوراقمؤلفاتذكرعلىأتىثم،الوراق

-171ص(اللغوي)الحربيعنللحديثخصصهفصلاَالجاسرعقدثم

منالحربيمشايخبعضوأورد،بالعربيةالحربيعنايةعنفيهتحدث018

عبيدوأبو،وثعلب،الباهليناصرأبوأبرزهمشيخاَ(1)5وعددهماللغويين

عنفيهتحدث2-18180صفصلاًاَخرعفدئم،والمبرد،سلآمبنالقاسم
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بطريقةمتأثرآاللغةكتابةفيسارالحربيأنفأبان،اللغويةالحربيطريقة

أسماءترتيبأساسعلى(الحديث)غريبكتابهوضعقدفهو،المحدثين

جراً،وهلئمَ،عمرثمبكرأبيبحديثفبدأ،الفضلفيالقدمحيثمنالصحابة

بنقلوافيأشرحاًيشرحهاثمغريبةكلمةفيهماالصحابيأحاديثمنيورد

ذلكبعدثم،ذلكفيويطيل،اختلافهمعلىاللغةأئمةكلاممنعليهاطلعما

تكونبل،الأحاديثمنشيءفيواردةتكنلمأخرىصورةإلىالكلمةيقلب

فيالواردةاللغةغريبأو،السلفمأثورمنأو،الكريمالقراَنألفاظمن

عدةفيالتقليبفيويستمر،اللغويونأوردهحسبمابمعناهاويأتي،الأشعار

ذلكعنالحديثفيوردتأخرىغريبةكلمةإلىينتقلذلكوبعد،صور

فييسيروهكذا،حديثهغريبعلىالكلامأنهىيكنإنغيرهوعنالصحابي

مس.الخالجزءاسوىلكتاباهذامنليناإيصلولم،كتابه

بنماذجواتبع،كتابهفيعليهاتكلمالتياللغويةالمفرداتالجاسرواورد

منبمقلوبهاوأتبعها،رقماًأصيلةكلمةلكلووضع،طريقتهلتتضحكتابهمن

كلمة037()الكلماتومجموعأصلاً،()135الأصولفبلغتالكلمات

رجس.،جسر،جرس:سُخر:مثل،)باباَ(كلمةلكلخصص

عنللحديثذلكبعدوانتقل،215-902الحربيلزهدعرضمثل

ملامجبعضالجاسربهاويعني،022-216الحربيحياةمنأخرىجوانب

الخاصة.حياتهمن

رتبهامؤلفاَ()17وهيفذكرها،مؤلفاتهعنبالحديثذلكأتبعثم

غريبكتابعنالحديثواطال،ضاعقدجُلّهاأنإلىواشار،المعجمترتيب

الحديث.

تلميذاَ)93(منهمواحصى،253-042صالحربيتلاميذعلىوعزج

داود،وأبوالدارقطنيالمحدثانابرزهممن،المعجمحروفعلىرتبهم

.الأنباريبكروأبو،وكيعوالقاضي
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أيدينابينم!أنإلىفأشار،الكتإبمؤلفعنللحديثفصلاَخصصئم

استنتاجاتسوى،مؤلفهباسمالجزمعلىيحملمافيهاليسنصوصمن

وختم،الحربيهوالكتابمؤلفأنإلىفيهاوخلصالجاسر،اوضحها

التحقيق.طريقةعنبالحديثالمقدمة

:الكتابهذاتحقيقفيالجاصرمنهاج

بحثبكلصلةلهاالتيالمصادرإلىبالرجوعامكنم!الأصلتقويم-1

.المصادرتلكإلىالإشارةمع،بحوثهمن

.لأعلاماوبعضضعلمواوالأمكنةابعضنلبياموجزةتعليقاتضافة-إ2

قدمماالأسديإلىالسمهودينسبهاالتيالنصوصجميعإيراد-3

فيالخلافذكرمع،منهاالموجودإلىوالإشارة،المخطوطةفييوجدلا

وجد.إنلعباراتا

ممامنسوبغيرأو،السكونيإلىمنسوباَالبكرينقلهماإلىالإشارة-4

.الحمويياقوتذكرم!وكذا،أصلاَالجاصرلهوجد

فيذلكإلىالإشارةمعتحريفهامنالتحقيقعندالكتإبعبارةتقويم-5

ابقاهافقد،الأعلامكأسماءوجهمنأكثرتحتملالتيالكلماتفيلاإ،الهامش

الهامش.فيصواباَيراهماإلىمشيراَ

اسماءانإلا،بدونهتفهمالعباراتوبعض،قليلالكتإبفي-الإعجام6

لبعضاسماءوردتوقد،الإعجامدونمنهاالمقصوديفهملالتشابههاالأعلام

كمافاًبقاها،صوابهاللجاسريتضجلم،الإعجاممنمهملةوالأعلامالواضع

ذكرها.بعداستفهامعلامةبوضعواكتفى،وردت

لأنتحريفمنمخطوطتهفيوقعم!ببيانالكتإبهوامشيملأ-لم7

.القارئيفيدلاهذا
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.(..1:مربعينبينللقارىتسهيلاَالكتابلمباحثعناوينوضع-8

فيمحفوظةوحيدةمخطوطةعنكانتالكتابنشرةأنإلىنشيرأنبقي

،بإيرانطوسمدينةفيعنهاللهرضيعليللإمامالمنسوبةالرضريةالمكتبة

سبيلفيقاساهماالجاسرأوضح،والتحريفبالتصحيفمشحونةوهي

نقص.منعملهفييقعقدفيماليُعْذَروعناءجهدمنتحقيقها

!!!!
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نجدعنتاريخيةنبذة

)1(الرشيديفهيدبنضارياملاء

القرنفيالسعوديةالبلادحوادثعنتاريخيةمعلوماتالنبذةهذهتحوي

ضاريوتحدث،المجالسفييتناقلكانلماصدىًهي،الهجريعشرالثالث

وأورد،رشيدالأخبارمنطرفأوذكر،البكيريةوقعةمنهاأدركهاوقائععن

هذاوميزة،الفصحىمنقريبةولكنها،عاميةبلغةذلككل،أشعارهمبعض

هذهمنفهو،البحتبالعاميولابالفصيحليسباسلوبكتبانهالكتاب

عليهالاعتماداما،نجدفيالعاميةاللهجةتتطوربدراسةالمعنيينيفيدقدالناحية

بعضإخفاءعلىحملهتأثراَلأسرتهمتعصباَكانممليهفلاالتاريخيةالناحيةمن

مساوئهم.

)القولواحدكتابفيإليهاوجمعالنبذةهذهحقق:الجاسرعمل

وبصاحبهابهاعزفمقدمةلهاوكتب،الدخيلصالحبنلسليمانالسديد(

علىشيءكلوابقى،لأصلافييتصرفولم،المخطوطةووصفوبكاتبها

وبينبينهاميزحوافيبعضواضافاثبتها،حواشيمنفيهوماعليههوما

ووضع،()صحرفالأصلحواسيإلىاضافبانالأصلفيالتيالحواشي

فيالمؤلفأخطاءعلىونبه،لهوتقريبأللقارىتسهيلاًللمباحثعناوين

الحواسي.

)1(

ي!ي!"

النبذة،27صالبستانيمقدمة،صفحة)25(المقدمة،2.اك!4صفحة132

.م6691هـ-ا386بيروت-132-281الفهرس،2827-1
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كتابفينظرات

القاموسجواهرمنالعروستاج

()1الزبيديالحسينيمرتضىمحمدللسيد

شرح،العربيةكنوزمنوكنز،عربيمعجماضخمهوالعروستاجكتاب

بعضوذكر،لكثيرةابالشواهدوزوده،ديللفيروزآبا(لمحيطاموس)القامؤلفهبه

منالاصطلاحيةالرمزيةولغتهالمحيطالقاموسكثافةولعل،عليهالمستدركات

شرحه.علىالزبيديلمرتضىاحملتلتيالأسبابا

عامة،عربيةمعارفدائرةهوبل،فحسبلغوياًكتاباًليسالعروسوتاج

والطب.،والأنسابوالرجالللأمإكنذكرففيه

غيرطباعةبمصرعاممئةنحومنكبارمجلداتعشرةفيطبعوقد

عنبعيداًشكلهحيثمنزالم!،إليهالحاجةوشدةانتشارهمعوهو،محققه

وقربووضوحسهولةمنالحديثةالبحثوسائلتتطلبهوم!،العصرمقتضيات

إلىالكويتفي(الان)الإعلاموالأنباءالإرشادوزارةحداالذيوهذاماخذ،

)2(،العربيالوطنفيالمحقفينمنبنخبةالمهمةفأناطت،وطبعهتحقيقهإعادة

نصفكملحتىالنشرواستمر،م6591هـ-1385عامفيالأولالجزءفصدر

لكنتصدرالأجزاءزالتوم!هـ،2014عامفيمجلداًعشرينفيالكتاب

ببطء.

)1(

)2(

سم.42كرا7-صفحة(624-)م1هـ-879ا704الرياض

الطحإوي،العليموعبد،حجازيومصطفى،هارونالسلامعبد:آبرزهم

.العزباويالكريموعبد،الطناحيومحمود
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التيالنظراتهذهوقعت،الكويتيةالطبعةمنالعشرينالأجزاءوعلى

،الجزءتلكصدوربتباعدمتباعدةفتراتفي()العربمجلتهفيالجاسرنشرها

.مفردةلنشرهاواعدادهانقلهابعدالنظراعادثم

.ا(رنإلى)ىأ(من)أبالأولالجزءيبدا

فصلبانتهاءوينتهي(الطاء)قبطمعالقاففصلمنالعشرونالجزءويبدا

-دهقع.العينمعالدال

عنه،نقلبمنأو،الكتاببمؤلفتتصلملاحظاتمنالجاسرأبداهوما

صواباًكانفما،النقدمحكعلىعرضهامنهاالغايةوكانت،المحققينوبعمل

ورُفض،خطأًاطُرحكانوما،به!خذ

الجغرافيةبالمواضعيتصلملاحظاتمنالجاسراستدركهماواكثر

.والأعلام

جوانبإيضاحذلكمنومرامه،الإطالةمحلغيرفيالقوليطيلوقد

الأدلةبعضإيرادمع،العلماءمتقدميعندالمواضعبعضتحديدفيالخلطمن

الجزمقبلالنصوصمنكثيرفيالنظرإمعانمعهينبغيمما،موضعهاغيرفي

.284-278صرغالأبيقبرعنكلامهانظر.بمدلولاتها

لأهميتها:هناأذكره!التاجمؤثفعلىملحوظاتبعضالجاسركتب

كثيراًيُعنَولم،مقدمتهإبرازفيهحاولتعويلاًالجمععلىعول-1

بالتحقيق.

.كثيرةأخطاءفيفوقعالمتقنغيرمنهامخطوطاتعن-نقل2

وقد.محرفاًيوردهوقد،النصيبتركانففددقيقغيرينقلفيما-كان3

صحيح.نصأغيرينقلوقد،فيهليسكتابالىينسبه

فهو،صوابهايتضحلمماالَاراءمنبهينفردماعلىالاعتماديصحلا-4
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هـاذا(،العروس)تاجكتابهمنهذايتضحكماالجمععلىيقمدمؤلفاتهفي

منيغضقُلاكلهوذلك.واعجباغرببهينفردبرايواتى،النقلعنخرج

منزلته.ورفيعفضلهجليل

إلىالرجوععدم:التحقيقفيالجاسرلاحظهاالتيالأموراغربومن

فيهقالالذيالراموس()إضاءةللقاموسالزبيديشيخالفاسيشرحمخطوطة

تلكصورةعلىالحصولسهولةمع(الفنهذافيعمدتي)وهو:الزبيدي

المخطوطة0

ي!!هي!
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الكبيرالمعجمفينظرات

(1الجاسر)وحمدالسامرائيابراهيمالدكتوراعداد:

للغة،معجموضعإنشائهمنذبالقاهرةالعربيةاللغةمجمعاعمالابرزمنكان

اللغويةالمعجماتفيبماوالإحاطة،والاستقصاءالشمولتاليفهفيروعي

المعجماتتلكاخفتمامع،والفنونللعلومومصطلحاتمفرداتمنالعربية

وكتب،المتقدمينالشعراءكدواوينالمؤلفاتمنغيرهافيوردمما،بذكره

المصطلحاتأسماءمنالمجمعأقزهوما،العلوممنغيرهااوالطبأوالَاداب

لمعرفةجذورهافيالبحثإلىاللغويةالموادتفسيرفيالرجوعمع،الحديثة

لحبشية.والعبريةوالسريانيةكا،صلةبهالهالتياتاللغاوبينبينهاالصلة

أخرىمظا؟لهابل،المعجماتفيجاءماعلىمقصورةليستالعربيةانإذ

والعلم.الأدبكتبمقدمتهاوفي،عنهاوالأخذتتتعهايجب

أواسطمنالقدماءعندهبهاوقفالذيالعصرعندباللغةيقفلموالمعجم

علىلقضىاللغويينمنالقدماءفعلماالمجمعفعلولو،للهجرةالثانيالقرن

.الَائارتدرسكماتدرسواصبحت،العصرذلكمنذماتتقدبانهااللغة

وجمع،وتحقيقتاصيلفيهالعربيةالمعجماتفيجديدلونالكبيروالمعجم

هذامنواُريد،وتيسيروشصر،وتجديدوأصالة،ودقةعمقوفيه،واستيعاب

ميسرة،المنهجحديثةالعربيةللغةشاملة،عامةمعارفدائرةيكونأنالمعجم

،اللغويالمعنىإيضاححدعندالمادةتفسيرفيلايقففهو،والتصويربالتعبير

التيبالأمورصلةلهفيما،الأحيانمنكثيرفيوالصورةبالرسميستعينبل

.الإيضاحزيادةتتطلب

)1(

.02ك!41،صفحة(062)،م4991هـ-4141ضلرياا
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لمجمعارجالمنوالباحثيينالعلماءمنعشراتبذلهمتواصلجهدثمرةوهو

عاماَ.ستينعلىبزيدزمنخلال

الذيالأولالجزءأولها-الكبيربالقطع-مجلداتثلائةالكتابهذامنصدر

الألفبحرفمبدوءهوماالكلماتمنويحويم0791هـ-0913عامفيصدر

متضمناَم8191هـ-0141عامفيصدرالثانيوالجزء،صفحة007فيويقع

عامصدروالثالث،صفحة)768(فيويقعالباءبحرفالمبدوءةالمفردات

.(و)الثاء()التاءحرفيوضئمالصفحاتمن)393(فيم91هـ214129

منصدرتالتيالأجزاءمطالعةأثناءفيملاحظاتمنلهعنماالجاسرقدم

محاولاَفيهاالنفساطالوقد،المواضعبتحديديتصلماأغبها،الكبيرالمعجم

شرطمنذِكْرُهامواضعوأسماءأعلامبذكرملاحظاتهوأتبع،والإقناعالإيضاح

بن)أبان:مثلذكرهاوفاتوالأشعارالأخباربعضفيلورودهاالكبيرالمعجم

لهمالذينالأعلاممنوغيره،الشريفةالنبويةللسيرةمدونأول(عفانبنعثمان

موضعه،فييذكرولم،المعجمفيشاهدهوردوقد()أيامالمواضعومن،شهرة

.لأخبارابعضقسيافيلقديمةالمؤلفاتافيوردتأخرىمواضعوأسماء

،012-25الصفحةمنالأولالجزءعلىوملاحظاتهنظراتهالجاسركتب

.237026-الصفحةمنوالثالث،2-55180الصفحةمنوالثاني

المعجم،فيذكرتلغويةلموادوتصحيحاتوقفاتفكتب،السامرائيأما

الصفحةمنالثانيوعلى،23-7الصفحةمنالأولالجزءعلىوقفاتهفكانت

.-112236الصفحةمنالثالثوعلى،231-451

وذلك،الكتابفيالجاسرنظراتعلىقُدمتالسامرائيوقفابأنويلاحظ

ضعه.وتواوأريحيتهلجاسرافضلمن

يصدرهالتيالعربامجلةفيمنجمةقدنشرتوالوقفاتالنظراتتلكوكاثت

الجاسر.

!!!م
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