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  اإلهداء

  :إىل والدي
بنيه بن سامل بن عيد بـن مجّـال بـن مجيـل بـن حامـد بـن مجعـة بـن دمحم بـن   

  .عمار اخلميسي الردادي
الذي عشقت مكارم األخالق من عشقه هلا، وأحببـت شـيم العـرب مـن   

كرت مـأثرة أو جمـد أو إذا ما ذُ  –رتدد على مسعي منذ طفوليت يحبه هلا؛ إذا كان 
" إنـه ابـن فـالن بـن فـالن ال يستغرب الشيء من معدنه"ه قولُ  –شرف لشخص 

نساب خالقهم، وشيمهم  هم، فخلت أن ـحىت ارتبطت يف ذهين أنساب الكرام 
  .ثها لساللته كما يورثهم الصفات الوراثيةخيار الناس يورِّ 

  :إىل شيخي محد اجلاسر
ها حنـو غايتهـا ـاإلصالحي يف األنساب، حـني حنـا بـوفاء ملنهجه التنويري   

 ،الدينيـــة يف التعـــارف بـــني الشـــعوب والقبائـــل، لتقويـــة الـــروابط بـــني ذوي القـــرىب
تمع على أسس من احملبة واألخوة   .لتقوم حياة ا

  :إىل قومي العرب
عثاً للتآلف     :لتكون األنساب وسيلة للوحدة، و
  ذكرت القرىب فسالت دموعهات    ت يوماً وسالت دماؤهاإذا احرتب

  
 عائض الردادي
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  المقدمة
، والصالة والسالم على رسوله، وآله، وصحبه، وبعد     :احلمد 
دعــوة مــن كليــة اآلداب يف جامعــة امللــك ســعود  عنــدما تلقيــت احــرتتُ   

ض للمشــاركة ببحــث يف أحــد حمــاورلــ الشــيخ محــد اجلاســر وجهــوده "نــدوة  ر
لدراسـة، وكلهـا كـان حلمـد اجلاسـر فيـه " العلمية فكل احملاور مهم، وكلها جدير 

دة والتنوير، ومها أهـم مـا جـذب  -كثـريين غـريي  جـذ مـاخـال أإو  -ين دور الر
لعمق واملوضوعية والبعد عن العاطفة   .إلنتاج محد اجلاسر الذي متيز 

ألنســاب، لــيس غــري أنــين قــررت    أن أختــار جانــب عنايــة محــد اجلاســر 
نـــين بل أل،التنـــويري الـــذي ســـنراه خـــالل هـــذا البحـــث فحســـب ملنهجـــه العلمـــي

الحظـــت بعـــد انتقالـــه إىل رمحـــة هللا أن هنـــاك مـــن أخـــذ يغمـــز يف جانـــب عنايتـــه 
دتـه وجهـده يف حقـل األنسـاب،  ألنساب قدميها وحديثها، بل قد يقلـل مـن ر

ملواضـع اجلغرافيـة لـتالزم األمـرين يف نْ بعلـم األنسـاب ِصـ مع أن عنايته و لعنايتـه 
 املواضـع مثـل كلمتـه يف ريخ اجلزيـرة العربيـة، وكلمتـه يف هـذا العلـم كلمـة فصـل

نـه ال جياريـه أحـد مـن املعاصـرين يف معرفتـه إ: ، وليس من املبالغة القـولاجلغرافية
  .ألنساب يف اجلزيرة العربية قدمياً وحديثاً 

الـيت   –بـدأت يف كتابـة هـذه املقدمـة و هيت كتابة هـذا البحـث ـأنوعندما   
وصلين مـن األسـتاذ الفاضـل خالـد  -قال هي آخر ما يكتب وأول ما يقرأكما يُ 

ــرة (اخلنــني امللحــق الثقــايف الســعودي يف ســورية كتــاب  محــد اجلاســر عالمــة اجلزي
يف دمشـق الثقافيـة امللحقيـةها ـالندوة العلميـة الـيت عقدتـ وقد ضم حبوث) العربية

مـــن ضـــمن وكـــان م م بعـــد وفاتـــه٢٠٠٠/هــــ ١٤٢١عـــن الشـــيخ محـــد عـــام 
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" اللغــوييخ محــد اجلاســر، النّســابةاجلغرايف مــة الشــالعال"البحــوث حبــث بعنــوان 
أوالمهـا عـن األنســاب  : صـر الـدين األســد، واسـتوقفين فيـه نقطتــان. د.كتبـه أ

نيهمـــا عـــن التنـــوير، ومهـــا حمـــورا هـــ . ذا البحـــث الـــذي أقدمـــه للقـــارئ، قـــال دو
لقبائل العربية ومواطنها وتفرعات بطون" )١(األسد عن األوىل ها، معرفة ـومعرفته 

تــدعو إىل الدهشــة؛ فكثــريًا مــا صــحح مــا وقــع فيــه بعــض القــدماء واحملــدثني مــن 
أخطاء يف نسبة الشخوص، ويف حتديد مـواطن القبائـل، وال تكـاد تفوتـه يف ذلـك 

ا خائنوهو ينربي إىل إجابتك فائتة،    ".ة قطمن ذاكرته اليت مل أعرف أ
رائــد مــن  -مــع ذلــك كلــه –وهــو :" )٢(األســد. أمــا عــن الثانيــة فقــال د  

رّواد التنوير والنهضة الثقافية يف اململكة العربية السعودية، مبا كان يتميـز بـه مـن 
ف احلديثــة جــادة لالطــالع علــى املعــار  فكــر متفــتح لكــل جديــد، ومــن حمــاوالت

  ".ومواكبة العصر
ـــــدرس محـــــد اجلاســـــر نســـــابةفهـــــذ   وال يـــــدرس حبوثـــــه يف  ا البحـــــث ال ي
، وإمنا اقتصر على عنايته بعلم األنساب الذي ضعف االهتمام به بعـد األنساب

القــرن الثالــث اهلجــري، أو تصــدى للكتابــة عــن  أنســاب اجلزيــرة العربيــة علمــاء  
كانوا بعيدين عنها مما نتج عنه اختالط يف األنساب، فكانت عناية محد اجلاسـر 

فعـاد علــم  ليف فيــه،د أعــادت هلـذا العلــم روحـه، ووجهـت البــاحثني إىل التـأقـبـه 
ـــــــ ــــب إىل ســـــــالف عهـــــــده يف قرون ــــد  هالنســـ ـــــــك أن محـــ األوىل، يضـــــــاف إىل ذل

ـــويري حـــنيأدخلاجلاســـر  ـــبَـ  ه يف عاملـــه التن زر  دُع ـــم  ـــه عـــن العصـــبية ليكـــون عل ب
فيمـا اطلعـت عليـه  -وتعارف وحتابـب، ال علـم ختـالف وتنـافر وتباعـد، ومل أجـد 

                                                 
 .٩٠ص)١(
 .٩١ص)٢(
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ره ا نشـره؛ ألن هـذا خيـالف فيمـغمـز أو ملـز يف نسـب أو أقـر ذلـك أنـه  -من آ
جهوده يف الوحدة العربية اليت آزر كل ما يؤدي إليها، ووقف بصـالبة يف كـل مـا 

العلميــة ومــا  جهــودهمــن شــأنه أن حيــول دون احتــاد العــرب، وهــذا جلــي يف كــل 
  .منها ةاألنساب إال واحد

ألنســاب يف جـانبني    خـر عملـي ، أمــا آجانـب نظــري و : وجتلـت عنايتـه 
علــــم ها، ويف نظرتـــه اإلصـــالحية لـملبكـــر بــــلنظـــري فكــــان يف اهتمامـــه ااجلانـــب ا
لألنســاب، ويف تقــديره جلهــود العلمــاء ، ويف مشــروعه ، ونظرتــه العامــة األنســاب

ملشـروعه يف املواضـع اجلغرافيـة، وإن كـان قـد أجنـز  واً نْ يف األنساب الذي كان ِصـ
املعجـم اجلغــرايف، ومل ينجــز معجـم األنســاب، وقــد تنــاول البحـث كــل ذلــك، أمــا 

ر اليت تركها، وقد طبق فيها مـا أَ العملاجلانب  له، وهلـذا سـيجد صَّـي فهو يف اآل
صيله يف أي كتاب أو مقال نشره له أو لغ   .ريهالقارئ أن تطبيقه ال خيالف 

لكتــب املتخصصــة الــيت ألفهــا يف األنســاب، مث    ره تناولنــا تعريفــاً  ويف آ
مث مـا  ،مث جملة العـرب ،الكتب غري املتخصصة، مث الكتب اليت حققها أو نشرها
مقتصـرة علـى عنـوان ( أمكن حصره من مقاالته، مرتبـة حسـب احلـروف اهلجائيـة

تعريفية مبـا  ة، مث إملام)م لذلكاملقال، ومصدره، وتعريف موجز به إن احتاج املقا
ملصادر   .نشره لغريه يف جملة العرب، وينتهي البحث خبالصة مث 

  :وبعد
ر"فالبـــّد يل يف ختـــام هـــذه الســـطور أن أقـــّدم الشـــكر البنـــيت     –" عبي

ــاً  -وفقهــا هللا ــه مــن جهــد مشــكور يف صــف هــذا البحــث آلي علــى مــا آزرتــين ب
ول مــام عوامــل ضــيق الوقــت الــيت اكتنفتــين بــني ممــا شــّد أزري أ ،ومراجعتــه أوًال 
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.هائه يف الوقــت احملــددـظــروف عمــل وظــروف خاصــة كــادت أن تصــرفين عــن إنــ
    
ــ   ــا ـرحــم هللا شــيخنا محــد اجلاســر، وأعلــى من ــات النعــيم، ونفعن زلته يف جن

  .بعلمه
  عائض الردادي

ض    هـ٢٨/١/١٤٢٣الر
  م١٠/٤/٢٠٠٢
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  :رائد التنوير
العربية محد بـن دمحم بـن جاسـر بـن دمحم بـن علـي بـن ينتمي عالمة اجلزيرة 

املنتميــة إىل ) املنســوبة جلاســر الثــاين(آل جاســر  ةر بــن علــي بــن زامــل ألســر جاســ
م يف ١٩١٠/هــ١٣٢٧ولـد سـنة  ،من قبيلـة حـرب املعروفـةعلـي ة مـن بـينمَ تَ الكُ 

ــ طــال ، وعــاش عمــرًا مباركــاً، فقــد  )١(ر يف منطقــة جنــدقريــة الــربود مــن إقلــيم السِّ
ــــن عملــــــــه ـــــوم اخلمــــــــيس  ،عمــــــــره، وحســــ ــــــل إىل رمحــــــــة ربــــــــه يف يـــ ـــث انتقــ حيـــــ

لعطــاء يف خدمــة أمتــه ) م١٤/٩/٢٠٠٠(هـــ ١٦/٦/١٤٢١ بعــد حيــاة حافلــة 
رًا علمية هي عمره الثاين الباقي الذي لن ينتهي   .ثقافياً واجتماعياً، وترك آ

 مل يظفــر بــه إالو مــرات  أربــعوحفــر قــربه  ولــد محــد اجلاســر عليــل اجلســم،  
ض، ولكــن ذلــك الطفــل الضــعيف الــذي  القــرب اخلــامس يف مقــربة النســيم يف الــر

هـا ومل يستسـلم أو نفتـه املصـاعب طـول عمـره؛ ظـّل يعاركواكت ،اعتورتـه األمـراض
يتخلــى عــن رأي رآه أو مشــروع تبنــاه حــىت شــق لــه مكــا يف صــفحات التــاريخ، 

نتـــاج متميـــز فصـــار عظيمـــاً مـــن عظمـــاء فكـــرًا وتطبيقـــاً،  ،ومـــأل املكتبـــة العربيـــة 
 .التاريخ الثقايف للعرب

مـــــال العـــــرب وآالمهـــــم  وخباصـــــة عـــــرب اجلزيـــــرة  -كـــــان اإلحســـــاس 
ً إىل أن أصبح شيخاً يف التسعينيات -العربية ، هاجس محد اجلاسر منذ كان شا

ومل حيــد عــن ذلــك يف أي مرحلــة مــن مراحــل عمــره، ومل يصــرفه عــن ذلــك إغــراء 
إلنسـان العـريب،  ،مال أو جاه أو منصب ن لـه رسـالة هـي النهـوض  فقد آمـن 

ــ تــه ل يف ســبيل ذلــك مــا هــو معــروف يف حياتــه، ممــا ســرد شــيئاً منــه يف وحتمَّ ذكر
                                                 

د)١( ر، حم ك الجاس ي ذل ر ف ن دمحم انظ دة الب.ب اضبل ات : رود، الري ن مطبوع م
 .اآلتية ١٢وص اموما بعده ٤٠٩/وص ٢٥٧/م ص٢٠٠٠/هـ١،١٤٢٠العرب،ط
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ت" لــة العربيــة" مــن ســوانح الــذكر ويف رحالتــه  )١(الــيت نشــرها يف حلقــات يف ا
ــة ــ"و" يف الــوطن العــريب"و)٢("رحــالت محــد اجلاســر":جزائهــا الثالث ة علــى إطالل

  .، ويف مقاالته ومقدمات كتبه)٣("العامل الفسيح
مــا مّيــز محــد اجلاســر أنــه رائــد مــن روَّاد التنــوير الثقــايف للنهــوض  إن أبــرز  

عنـه كـل أعمالـه الثقافيـة  تألمة العربية، وهذا جانب العظمة عنده الـذي نتجـ
ــاالت، فقــد كــافح مــن أجــل آرائــه يف التنــوير الثقــايف الــذي رآ ه أساســاً يف كــل ا

لرتاث  لنهوض العرب، وبىن كل مشاريعه الثقافية على هذا، لرغم من عنايته  و
واجنذابه إليه إال أنه مل يتقوقع عليه بل رأى أن يؤخـذ منـه مـا هـو مفيـد ممـا يـؤدي 

مـترب، وكـاعـلنهوض ال هم يف سـبيل األخـذ فح مكافحـة الصـادقني يف النهـوض 
ــنهض لعلــوم احلديثــة الــيت تــ ل يف ذلــك مواجهــة لواقــع العــريب املتخلــف، وحتمَّ

فهو مع العلم النافع قدمياً وحديثاً مما يفتح أمام العرب آفـاق التقـدم  ،املعارضني
والنهوض ليكونوا يف مقدمة األمم، يف عصر ال حياة كرمية فيه إال ملن ملك زمام 

  .العلم
وَّنـــت  األســـباب الـــيت ك هـــو التســـاؤل عـــنالـــذي يســـتوقف الـــدارس إن  

عنده هذا االجتاه منذ صباه املبكر مع أنه ولد ونشأ يف قرية من قرى جند اليت مل 

                                                 
في المجلة العربية الصادرة في الرياض بدءاً من عدد جمادى الثانية " من سوانح الذكريات" نشر   )١(

وان ١٤٠٦ ت عن ـ تح الت"ه ات ورح وان " ذكري ى عن وان إل ذا العن ن ه دل ع م ع وانح "ث ن س م
رم ١٤١٥هـ وتوقف النشر في المحرم ١٤٠٦بدءاً من عدد شعبان " الذكريات ي المح هـ ثم استؤنف ف

ام  هـ١٤١٦ رة ع ي ١٤١٧إلى جمادى الثانية في العام نفسه ونشر آخر مقالين في جمادى اآلخ ـ وف ه
 .رجب بعده

راف دار  )٢( ون، بإش ة والفن عودية للثقاف ة الس ة العربي ن الجمعي در ع ة  ص ث والترجم ة للبح اليمام
 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، ١طوالنشر،

درت " العالم الفسيحإطاللة على "و" في الوطن العربي" )٣( رب وص ة الع ورات مجل ن منش ا م كالهم
 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩ا األولى عام مطبعته
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 ١٠

تمع الذي نشأ فيه نشأته األوىل   ،تعرف ثقافة ومل تتصل مبصادر تنوير، بل إن ا
تمــع فــدعا  ــد ذلــك ا ــه عان ــوير والتطــوير، ولكن كــان يقــف يف معظمــه ضــد التن

ضـة املعارضـني لنشـر التعلـيم احلـديث وتعلـيم للتنوير بلسـانه وقلمـه، وحتمـل معار 
املرأة خباصة، ومضى مطبقـاً مـا يـراه عنـدما تسـلم مسـئوليات التعلـيم يف جنـد ويف 

ــيلهماملنطقــة الشــرقية غــري عــابئ مبعارضــة املعارضــني أو   أو وشــايتهم بــه، ،منــه ن
افة القلم، فسخَّر الصح شروعه بل استلَّ معن  وعندما أبعد عن التعليم مل يتخلَّ 

مث املؤلفـــات الـــيت صـــارت مشـــعال ينـــري الطريـــق ملـــن يســـري علـــى طريـــق التطـــوير 
  .لإلنسان

على أنه عندما سئل عن سبب اسـتنارته، وهـل يعـود ذلـك إىل احتكاكـه 
لبيئة احلجازية أو املصرية كان جوابه لدى أي إنسان رغبـات وميـول " )١(املبكر 

بلغـت و ينميهـا ويربزهـا منـت، إن وجـدت مـا طبيعية، هذه الرغبات وهـذه امليـول 
ما ينميها بقيـت خامـدة كالنـار إذا  ها يستفيد اإلنسان، وإذا مل جتدـاليت ب وداحلد

ــ تركــت حتــت الرمــاد ــل الرمــاد، ،ها ال تشــتعلـفإن حلطــب  ولكــن إذا أزي ومــدت 
  ".ها تشتعل وتتوهجـكت فإنرّ وحُ 

 همــا كــان فيــ هــو قــد قــاده إىل مشــروع التنــوير إن الســبب الــذي أرى أنــه
العـامل إىل النهـوض مـن العاميـة أمـم فيـه  تجمتمعه من ختلف ثقـايف يف زمـن تسـابق

طنا ســلوك مســالك العلــم النــافع ت يف ر تبــاو   ،علــى الشــعوب هابـــالــيت ضــربت 
  .والرخاء العلمناء إىل حياة عوال اجلهلن حياة م إلنسان لرقيّ ل

                                                 
عالمة الجزيرة حمد الجاسر دخل في تسعينه وما "من حوار معه في جريدة الشرق األوسط عنوانه)١(

 .٢٠/م ص٣/٢/١٩٩٨الثالثاء  ٧٠٠٧العدد " تزال ذكرياته فتية
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جلزيـرة العربيـ    ،هاـوآدابـ ،رافيتهـاغبتارخيهـا وج ة،عُـِين محد اجلاسر خباصة 

قطــع  يف أرجائهــا، وتراثهــا الفكــري بشــكل عــام، وقــام جبــوالت طويلــة ،هاـوأنسابــ

هولـــة، وحتديـــد مواقعهـــا فيهـــا آالف األميـــال يف كـــل أقطارهـــا؛  إلبـــراز معاملهـــا ا

ــأخرين، يف املواضــع واألنســاب  ــاً، وتصــحيح أخطــاء املتقــدمني واملت ــداً دقيق حتدي

ـــه رأى أنـــويعـــود هـــذا اال ،وغريهـــا ـــة ألن جلزيـــرة العربي حباجـــة إىل  ها ـهتمـــام منـــه 

ل أن ه قبـ املركـز القيـادي الـذي كانـت تتبـوؤ للعـودة إىلأكثـر مـن غريهـا النهوض 

رخيهــا عــدة قــرون ، وحلمــد الدارســون الساســة ويعــرضينصــرف عنهــا  عنها وعــن 

، ومــن ذلــك وبرتاثهــا هاـاجلاســر يعــود الفضــل يف عــودة الدارســني إىل االهتمــام بــ

نســــاب أهلهــــا ــــة  يت يف إطــــار منهجــــه أن وســــنرى  ،العناي ألنســــاب  ــــه  عنايت

التنــويري، فهـــو نظــر لعلـــم األنســـاب ولألنســاب نظـــرة املصــلح املســـتنري املنـــري، 

نياً لألمة ال هادماً، وسبيالً  لتكون ً ال مبعدًا، و للتآلف ال عـامًال  األنساب مقرِّ

  .كما سنرى يف الصفحات اآلتيةهجه  ـيف نللتنافر، وطبق ذلك 
  :بداية اهتمامه باألنساب

ألنســـاب كانـــت يف وقـــت  أغلـــب ظـــين أن بدايـــة اهتمـــام محـــد اجلاســـر 

مـن  )ىامَ وَ احلَـ(مـع  فعـاشهــ إىل الباديـة ١٣٤٦مبكر من عمـره حينمـا اجتـه عـام 

ا أمـره م ملـديـنهالرتاويح ويعلمهم أمـور صالة هم ـب ،يصلي ةبيْ تَـ عُ  قبيلة ه منعَ فَ النـَّ 

كــل البعــد عمــا    دإىل عــامل آخــر ، بعيــ"فركــب الراحلــة متجهــاً  ،بــذلك جــّده ألمــه
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إذ ذاك يف التاسـعة عشـرة مـن عمـره فهـو  كـانو  )١("فه من أمناط احليـاة القرويـةلِ أَ 

وقــد وصــف حياتــه تلــك يف  )٢("هـــ أو بعــدها بيســري١٣٢٧ولــد ســنة "يقــدِّر أنــه 

ته البادية فيما كتبه عنها يف  ت"ذكر أنـه فـارقهم إىل وأشـار " مـن سـوانح الـذكر

ألنســاب اهتمامــا   )٣(ويف القلــب لوعــة لفــراقهم ــتم  ومعلــوم أن القبائــل العربيــة 

كبريًا،ويكثـــر احلـــديث عنهـــا يف جمالســـهم يف ذلـــك الـــزمن علـــى وجـــه اخلصـــوص 

يـــث يســـود قـــانون الـــذي كـــان للنســـب فيـــه دور كبـــري يف احلفـــاظ علـــى احليـــاة ح

لقريبــه طلـب منــه  املقتــول القاتـلَ  ، فــإذا قابـل ويلُّ القاتـل قريــبلثــأر مـن  األخـذ

مـن كان ، وإن  ملِ سَ فما دون االنتساب فإن مل جيتمع مع القاتل يف اجلد اخلامس 

 ،حــىت اجلــد اخلــامس أجــدادهيعــدِّد  ، واالنتســاب هــو أنمنــه الثــأر ذَ َخــة أَ َســمْ اخلَ 

ذلـك املـؤرخ الرتكـي أيـوب  لوقـد فصَّـ، حيفـظ نسـبهال ولذا فال يوجد بيـنهم مـن 

شــا حــني تطــرق للــنُّ   ،يف العهــد العثمــاين جلزيــرة العربيــةم والقــوانني يف اظُ صــربي 

خلَ " :وممــا قالــه يف ذلــك  ميات مطبقــةات والســَســمْ وملــا كانــت القــوانني املتعلقــة 

لغة حلفظ األنسـا ن، لذلك أوىل العرب أمهية  ب، تطبيقًا صارمًا بني قبائل العر

وال ميكن أن يوجد بني األعراب مـن ال يعـرف نسـبه كـامًال، ولـو سـئل أي واحـد 

                                                 
مجلة شهرية  ،المجلة العربية) في الطريق إلى البادية( من سوانح الذكريات . الجاسر، حمد بن دمحم  )١(

 .٨/هـ ص١٤٠٨، رجب ١٢٦/جامعة، العدد
ن دمحم  )٢( ذكريات . الجاسر، حمد ب وانح ال ن س ولتي(م ن طف ات م دد) لمح ة، الع ة العربي ، ١١٠/المجل

 .٦/هـ ص١٤٠٧ربيع األول 
عبان١٢٧من سوانح الذكريات، العدد: انظر المجلة العربية )٣( ى١٤٠٨، ش ـ إل دد  ه ادى ١٣٦الع ، جم

ى  ـ١٤٠٩األول ره د الجاس اً حم ر أيض ة، وانظ ي البادي ه ف ف حيات ث وص ي، .  ، حي وطن العرب ي ال ف
 .١٦و ١٥/م ص١٩٩٩/هـ١٤١٩، ١منشورات مجلة العرب، ط
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د نسـبه وميكنـه أن يعـدِّ ) أ فـالن بـن فـالن: (منهم عـن نسـبه أجـاب علـى الفـور

  ...)١("حىت اجلد العشرين يف سهولة

ألنسـاب أنــه  وممـا يـرجح   هـذا االهتمـام املبكـر مـن الشـيخ محـد اجلاسـر 
ت  امى إىل بيــت وَ عنــد انتقالــه مــن خمالطــة احلَــ–عنــدما حتــدَّث يف ســوانح الــذكر

ض يف ذي القعدة سنة  دوَّن يف سواحنه أنسـاب مـن  -هـ١٣٤٦اإلخوان يف الر
" نـهسكن معهـم يف بيـت اإلخـوان، ذاكـرًا أسـرهم وقبـائلهم بـل وصـف أحـدهم 

وهو مـا  )٢("سأل عن امسهكان يسرد نسبه، فيعدد أمساء كثري من أجداده حني يُ 
  .املؤرخ الرتكي عن أحوال العرب وصفه

ح أن أول ما كتبه الشيخ محد يف أما يف جمال الكتابة عن األنساب فأرجِّ   
أو بعنـوان قريــب  –" قبائـل اململكــة العربيـة الســعودية"ذلـك هــو موضـوع بعنــوان

الــــذي كــــان أحــــد موضــــوعات كتيــــب القــــراءة يف املــــدراس املتوســــطة أو  –منــــه 
الـذي نشـره يف جملـة  )حول أنساب القبائـل العربيـة املعاصـرة(مث مقاله  )٣(الثانوية
الــذي نشــره يف  )دراســتها ونشــر أصــوهلا: أنســاب القبائــل(، مث مقالــه )٤(اليمامــة

                                                 
ق د )١( ولي ود.مرآة الجزيرة العربية، ترجمة وتقديم وتعلي ؤاد مت د ف ي، . أحم د المرس افي أحم الصفص

 . ٣٤٥ص٢م ج١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ١، طلنشر والتوزيعدار الرياض ل
 .الذين يجتمعون في الجد الخامس: الخمسات. 
جد أعلى من الجد من يجتمعون في : يوجد خطأ في الترجمة، صوابه اللَّْمسات، واللمسات: السميات. 

 .، واحدهم المسالخامس
دد) بيت اإلخوان(كريات ١من سوانح الذ. الجاسر، حمد بن دمحم  )٢( ابقة، الع ة الس ة العربي ، ١٣٧المجل

وان. ٢٣ و ٢٢/هـ ص١٤٠٩جمادى اآلخرة  ت اإلخ ّي دُ : بي ي ح زل ف هْخنَمن كن في اض يس ي الري  ة ف
 .به الرباطشويم الشرعي وغيرهم من المحتاجين فهطلبة العل

 .ي في ذلك على الذاكرةدااعتم)٣(
ر العربية حول أنساب القبائل. الجاسر، حمد  )٤( ل الحج رة، قبائ ا، : المعاص ن تاريخه يء م لها وش أص

ام ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٦ثم األعداد  ٢٠ص/١٣٨٥جمادى األولى  ١٤، ٧٥مجلة اليمامة العدد ، وكلها ع
 .منها ٢٤وكلها ص هـ١٣٨٥
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ب قني والعـــر عـــرض فيـــه جهـــود املستشـــر  حيـــثالعـــدد الثـــاين مـــن جملـــة العـــرب 
ألنساب،إما  ليفاً املعاصرين يف العناية    .)١(حديثاً فيها نشرا لكتبها القدمية أو 

ألنساب أنه كان عام   هــ مدرسـاً ١٣٥٤ومما يدلل على عنايته املبكرة 
يف مدرسة ينبـع االبتدائيـة فأمضـى جـزءًا مـن اإلجـازة الصـيفية يف املدينـة املنـورة، 

ملطالعــة و   لــذا تــردد علــى مكتبــات املدينــة، ومنهــا مكتبــة عــارفوكــان شــغوفاً 
تــــذكرة (منهـــا رســــالة يف األنســـاب بعنــــوان  ،بتُــــمجلــــة كُ  خَ َســـحيــــث نَ  حكمـــت

ــ) األلبــاب يف أصــول األنســاب  األندلســي، وقــد حفظهــا مــن ذلــك الوقــت يتِّ ـللَب
  .)٢(حىت حققها ونشرها يف وقت متأخر يف جملة العرب

ليفـاً (ألنساب  استمراره يف تلك العناية وقد أوجز  يف عبـارة ) قـراءة و
ألنسـاب عنايـة محلتـين علـى مطالعـة  ولقد عُ : " تغين عن اإلطالة حني قال نيت 

ـــ ـــري مـــن مؤلفات ـــةَ ـكث ـــب،  حبـــثٍ  ها مطالع ـــك الكت ـــريًا مـــن تل ودراســـة، ومجعـــت كث
وع الـذي ونسخت ما مل أسـتطع اقتنـاءه منهـا، وحاولـت أن أؤلـف يف هـذا املوضـ

  .)٣("كبري يف ذلك  أدركت اهتمام الناس يف بالد به، وللحياة االجتماعية أثرٌ 
  :نظرته لعلم األنساب

لعلوم علم النسب من ا:"يف علم األنساب بقوله صرَّح محد اجلاسر برأيه  
يف نظرهــا، إذ منــه مــن األمــم ال تُعــىن بــه، وال فائــدة  العربيــة البحتــة، فغــري العــرب

هذا جـاء ـبعمله ال بنسبه، وفضـله بعقلـه وطيـب أخالقـه ال حبسـبه، وبـقيمة املرء 

                                                 
رب س: نساب القبائلأ. الجاسر، حمد)١( ة الع ولها، مجل ر أص عبان ٢، ج١دراستها ونش ـ ١٣٨٦، ش ه

 .١٢٠-١١١ص
رب، س)٢( ة الع الة، مجل ذه الرس ه له ة تحقيق ر مقدم فر  ٨و ٧، ج ١٥انظ رم وص ـ ١٤٠١، المح ه

 .٤٨٧/ص) هـ٤٨٨ت(وهناك ترجمة للبَتِّي  ٤٨١/ص
 .٤٨٣/مجلة العرب السابقة ص)٣(
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ً وقبائـل لتعـارفوا، (الدين اإلسالمي إ خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم شـعو
  .)١(")إن أكرمكم عند هللا أتقاكم

ـــــنص  ،ويـــــرى أن علـــــم النســـــب علـــــم جليـــــل رفيـــــع   فقـــــد قـــــال بعـــــد ال
هذا ـمعــىن هــذه اآليــة العنايــة بــ نْ ملــح ِمــ نْ علــى أن مــن أفاضــل العلمــاء َمــ"الســابق

مجهـرة أنسـاب (العلم كاإلمام علي بن أمحد بن حـزم، فقـد قـال يف مقدمـة كتابـه 
نسابــ): العــرب َّ  -تعــاىل –هم غرضــاً لــه ـفقــد جعــل تعــارف النــاس  يف خلقــه إ

ً وقبائــل، فوجــب بــذلك أن علــم النســب علــم جليــل رفيــع إذ بــه يكــون  ؛شــعو
إن علـم النسـب علـم ال ينفـع، وجهالـة ال :ّدد النكري على مـن قـالالتعارف، وش

  .)٢("يف األنساب ر على هذا املنوال جلُّ من أّلفتضّر، وسا
وقد استدلَّ العلماء على فضـل : ")٣(ويقول محد اجلاسر يف موضع آخر  

مــور منهــا العلــم بنســب النــيب ملسو هيلع هللا ىلص، وهــذا ممــا ال يعــذر املســ لم يف علــم النســب 
  "اجلهل به
زلته يف تـــراث ـد الغايـــة األوىل مـــن التـــأليف يف علـــم األنســـاب، ومنـــحـــدَّ و   

لنســـبة لألمـــر األول"األمـــة العربيـــة يف قولـــه  كـــان علـــم   فقـــد] الغايـــة منـــه[ أمـــا 
رخيهـــم القـــدمي النســـب ع كانـــت الغايـــة منـــه تســـجيل   إذنـــد العـــرب مـــن أســـس 

مآثرهم، وبيان ماهلم من مناقب ومفاخر، بـذكر املـربزين يف كـل قبيلـة خبصـلة مـن 

                                                 
ن دمحم  )١( د ب ر، حم ة تحقي .الجاس اب" قمقدم ذكرة األلب اب ت ول األنس ي أص الة للب" ف ي رس ي توه

ي رب س ،األندلس ة الع فر  ٨و ٧ج ١٥مجل رم وص ـ ص١٤٠١المح ورة. ٤٨٢/ه ة س ة القرآني  اآلي
 .١٣/الحجرات

 .٤٨٣ص/العرب السابقة )٢(
م ١٩٨٤مايو  -هـ١٤٠٤مجلة الحرس الوطني، شعبان ) حول أصول القبائل العربية الحديثة(مقال )٣(

 .٣٥/ص
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د والشرف، كالشجاعة والكرمخصا وغري ذلـك مـن األمـور  ،، ومحاية اجلارل ا
  .هذا ينظر إىل هذا العلم بصفته متمما ومكمًال لتاريخ األمة العربيةـاحملبوبة، وب

لنسـبة للن ظـر إليـه ملوقعـه مـن الــرتاث العـريب فـال جتـد أحـداً ممـن عــين مث 
لدراسات التارخييـة إال وهـو يـدرك مالـه مـن قيمـة تسـتلزم االهتمـام بـه الرتباطـه 

  .)١("بكثري من العلوم اإلسالمية
وىل الوســـائل إن علـــم األنســـاب كـــان هـــو أُ "ع آخـــر أشـــار إىل ويف موضـــ  

ريـــخ العـــرب، والكتـــبُ  ـــدوين  ـــك عـــين بـــ لت ها يف الدرجـــة األوىل ـاملؤلفـــة يف ذل
  .)٢("هاـالناحية التارخيية بذكر ذوي األعمال الذين برزوا على غريهم ب

هلــة القبيلــة املفــرتى (ولعــل نظرتــه هلــذا العلــم تنجلــي بوضــوح يف كتابــه   
ليس دفاعاً عن كرامـة قبيلـة فحسـب، بـل عـن ((حيث كتب على غالفه ) عليها

يض رخيهـا لتشـويههاح جوانـب عـن تغلغـل الكـاألمة كلها  طيـل يف  )) ذب واأل
ريـخ أمتنـا الـيت وصـلت ذلك أنه  يـرى أن التـأليف يف األنسـاب هـو أول أسـس 

رخينــا ويف إســاءة النظــر إليــه إســاءةٌ  ،إلينــا متناقلــة مث مدوَّنــة  ،لناحيــة مــن نــواحي 
كتبـُت عـن   وقد كثر تساؤل بعض من اطلع على مـا"الكتاب  حيث قال يف هذا

ــل مل يقـــف األمـــر  نســــاب القبائـــل، بـ يف بعــــض  -ذلـــك املوضـــوع، ممـــا يتعلـــق 
ــان ــل جتــاوز ذلــك إىل إســاءة  -األحي ــد حــد التســاؤل، ب النظــر حنــو االهتمــام عن

                                                 
ر، ح )١( دالجاس اب؟ .م ن األنس ة ع اذا الكتاب رب،س! ولم ة الع وال  ٤ و ٣ج ٣٠مجل ان وش ، رمض

ـ ص١٤١٥ رمنث ١٤٥/ه نة  هش ة، الس ة العربي ي المجل دد ١٩ف ى  ٢٢٠، الع ادى األول ـ ١٤١٦جم ه
ات ١٠١و ١٠٠/ص ر حلق ت نش ة أوقف ة العربي وانح (، وسبب إعادة  النشر يعود إلى أن المجل ن س م

ي هـ ف١٤١٥في المحرم ) الذكريات ي م لجأ إلى نشره ف ر ف ة النش تأنفت المجل دما اس رب وعن ة الع جل
 .عندها قبل توقف النشر الذي كانمقال هـ نشرت ال ١٤١٦لمحرم عام ا
ذكريات )٢( وانح ال ن س ة : م ة العربي اب، المجل ن األنس ت ع باب كتب ذه األس ق، له ف الطري ي منعط ف

 .٢١/هـ ص١٤١٣، شعبان ١٨٧العدد  ١٧السابقة السنة 

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

 ١٧

ِ بنا ريخ أمتنا، ذا عميـق بتارخيهـا القـدمي، بـل لعلهـا كانـت  رتباطٍ حية من نواحي 
متناقلـــة مث مدّونـــة، ومـــا حماولـــة الغـــض مـــن هـــذا  أول أسســـه الـــيت وصـــلت إلينـــا

ألمـر اجلديـد، املسـتحدث يف  ريـخ األمـة وتشـويهه وطمـس معاملـه  اجلانب من 
ر حقــد وكراهيــة يف نفــوس قــوم وُ  ويض قــتــروا بتهــذا العصــر، ولكنــه أثــر مــن آ

ملكهم، والقضاء على عزهم، حني قامت الدولة اإلسالمية بقيـادة األمـة  شعرو 
ــة العــدلالعربيــة  هدي ـ، مســتنرية بــوالعلــم واملســاواة يف أحنــاء املعمــورة بنشــر ألوي

دمحمًا عليـه  –رسالة السماء اليت اختارها هللا لنشرها، حني اصطفى أشرف خلقـه 
مــن هــذه األمــة الكرميــة دون غريهــا مــن األمــم، وهللا أعلــم  –الصــالة والســالم 

  )١("حيث جيعل رسالته، وله اخلرية من خلقه ويف أمره
مث يســــتطرد يف ســــرد الــــدعوات املشــــبوهة الــــيت انطلــــت علــــى ضــــعاف   
جـار العـريب نِّ ومـنهم مـن مل يكونـوا مـن ال العلماء هلا، يكالشعوبية وتصدِّ   ،العقول
النظرة " ، موضحا أن )٢(ولكنهم ممن فهموا الرسالة السماوية حق الفهم ،ةصليب

الـروابط القويـة بـني الصحيحة إىل علم النسب توضح أن الغاية منه البحث عـن 
الشــعوب واألســر، وذوي القرابــة، لينشــأ التعــارف املوجــب للتواصــل والتقــارب 

تمــع علــى أســس قويــة مــن احملبــة واألخــوة ـاللــذين بــ ومــىت ... هما تقــوم حيــاة ا
ــدة مــن  ــآخي زالــت الفائ ــة الســامية الــيت أساســها التعــارف والت انتفــت تلــك الغاي

عمــا هــو خــري مــن األمــور الــيت قــد تصــرف  ذلــك العلــم، بــل أصــبح االشــتغال بــه

                                                 
ر، . الجاسر، حمد)١( ة باهلة القبيلة المفترى عليها، الرياض، دار اليمامة للبحث والترجمة والنش الطبع

 .١١، ١٠/م،ص١٤١٠/١٩٩٠األولى 
 .١٦-١٠الكتاب نفسه من صانظر )٢(
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تخــذ وســيلة للتبــاهي ، وذلــك عنــدما يُ ا إذا مل يصــبح االهتمــام بــه ضــارا، هــذمنــه
  .)١("يل شعب على آخر أو قبيلة على غريهاوالتفاخر بتفض

ـــم االجتمـــاع علـــم النســـبو    ـــدهعلم قـــوي الصـــلة بعل ـــذا اإلنســـاين  عن ول
خمتلـف جوانـب حيـاة اإلنسـان يف هـذا ولو جنح املرء حلظة إىل التفكري يف :"قال

الكون املعمـور، منـذ أقـدم العصـور، ألدرك أن مـن مقومـات تلـك احليـاة الـرتابط 
القائم على أساس القرابة، ابتـداء مـن األبـوين وأبنائهمـا، مث مجيـع أفـراد األسـرة، 

القرىب هذه إلجيـاد  ، فاألمة، وكثرياً ما امتدت وشائجإىل جمتمع القبيلة، فالشعب
ائل أخـرى لتقويـة هـذا الـرتابط بصـفة شـاملة، كاتفـاق االجتاهـات والتعـاون يف وس

تعــارف القــائم علــى خمتلــف ســبل احليــاة، والتــآلف الناشــئ عــن تبــادل املنــافع، وال
  .)٢("قوة الصالت

ت ـوبعد أن أشار إىل استفادة اإلنسان مـن املخرتعـات احلديثـة، وإنـ   ها 
ا اليت حتكم الصالت بينه وبني أخيه اإلنسان به عن التحلي بكثري من املثل العلي
ن، ـيـعـدت الشـقة بينـه وبـني ذويـه األقرب هاـعلى أساس التآلف واحملبة، ومنها أن

الستغناء عنهم  يرى أن تنمية ذلك الشعور هو واجب؛ بعد أن غمره إحساسه 
جلانـب الـديين لـيخلص مـن ذلـك   املصلحني من العلماء، وأنه ينبغـي أال خيـتص 

عصـر  العنايـة بـه مـن دراسـي علم النسب بعلم االجتماع وأمهيـة إىل عالقة هكل
كفـروع الشـجرة الـيت   ،وحقيقة األمر أن فـروع العلـم متصـلة ومتشـابكة" )٣(بقوله

                                                 
رود ص:، وانظر أيضا كتابه١٧،١٨/الكتاب نفسه ص  )١( ه  ٣٧٧و٣٧٦/بلدة الب ة تحقيق ذلك مقدم وك

 .٤٨٣/هـ ص١٤٠١المحرم وصفر  ١٥لتذكرة األلباب في أصول األنساب، مجلة العرب س
 ٥، ج٢٤نشرها في مجلة العرب، س" نسب الحراقيص من بني زيدالعقد الفريد في "مقدمته لكتاب )٢(

 .٤١٠/هـ ، ص١٤٠٩، ذوي القعدة والحجة ٦و 
 .٤١٢والنص ص ٤١١ - ٤١٠صانظر المقال السابق )٣(
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 –جتمعهـــا أرومـــة واحـــدة، وأن علـــم النســـب الرتباطـــه بعلـــم االجتمـــاع اإلنســـاين 
ن يتجــه علمــاء  –قامــت حيــاة هـذا اجلــنس البشــري علــى أساسـه الـذي  جــدير 

لعن لتأعصر لدراسة خمتلف جوانبه وأن حيظى  عتباره مـن أقـوى اية  ليف فيه 
ومن مثاره التعارف فالتآخي والتآلف، حىت تقوى  ،وسائل االرتباط يف هذه احلياة

ت واملقاصد  أواصر التقارب بني أسر القبيلة فاألمة اليت جتمعها األهداف والغا
  ."املشرتكة
 كـان  أنـه وتكامله فرأيـه يف ذلـكهذا العلم  من حيث بدء التأليف يفأما   

األنساب إال أن هذا العلم مل يصل مع عناية العلماء منذ بدء التأليف يف تدوين "
إلينــا متكــامًال إال يف مؤلفــات هشــام بــن دمحم الكلــيب املتــوىف يف أول القــرن الثالــث 

وماوصـل إلينـا ممـا ألـف فيـه تلخـيص أو اختصـار ) هــ٢٠٦هــ أو ٢٠٤( اهلجـري
عتبارها األصل   .)١("منها، أو تفريع عنها 

ن علـــم األنســـاب   لـــيس مـــن العلـــوم "وقـــد صـــرَّح يف أكثـــر مـــن موضـــع 
لتعمق يف البحث، حبيث يتبـني صـحيحها مـن  القائمة على أسس عقلية، تدرك 

مل تكـن هنـاك قـرائن توجـب ذلـك اجلـزم، ممـا  وال ميكن اجلزم بصحته مـا... زيفها
بــت بــوحي مــن هللا ســبحانه وتعــاىل، أو ممــا صــّحت نســبته إىل أحــد أنبيائــه  هــو 

  .)٢("عليهم الصالة والسالم
تلك هي نظرة محد اجلاسر لعلم األنساب فهو عنـده مـن العلـوم العربيـة   

مــن أســس  البحتــة، وهــو علــم جليــل رفيــع، بــه يكــون التعــارف بــني النــاس، وهــو

                                                 
ـ ١٤٠١، المحرم وصفر ١٥مجلة العرب، سمقدمة تحقيقه لرسالة تذكرة األلباب في أصول األنساب، )١( ه

 .٤٨٤/ص

 .٣٧٥/بلدة البرود ص: وانظر أيضا كتابه) سابق( ١٨/باهلة القبيلة المفترى عليها ص .الجاسر، حمد)٢(
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رخيهمريخ ال  دّ ، تصدَّى من خالله العلمـاء لصـعرب القدمي بل هو أول أسس 
الكراهيــة واحلقــد ضــد العــرب، وغايتــه تقويــة الــروابط بــني األســر والشــعوب فــإن 

ال يقــوم علــى " جتــاوز ذلــك إىل التفــاخر زالــت الفائــدة منــه، وهــو بعــد كــل ذلــك
د لألحفـاد فمـن بعـدهم، أسس علميـة صـحيحة، فمـا هـو سـوى مـوروث األجـدا

، ومن هـذا املقـام )١("مما يعتمد على الذاكرة والعاطفة، ومها ليستا مؤمتنتني دائما
ألنســــاب عنــــد محــــد اجلاســــر قــــّدر جهــــود العلمــــاء الســــابقني لــــه علــــم االرفيــــع ل

ألنساب   .واملعاصرين ممن عنوا 
  :جهود علماء األنسابتقديره ل

جبهــود علمــاء األنســاب والدارســني هلــا قــدمياً وحــديثاً،  ين محــد اجلاســرُعــ  
األنســـــاب أو يف وحقـــــق أو نشـــــر بعـــــض املؤلفـــــات يف  ،جهودهم وأبرزهـــــافقـــــّدر 

ـــرتاجم ـــك  ،ال ـــه ومل يقتصـــر ذل ـــى التقـــدير من ـــل مشـــل جهـــود عل جهـــود العـــرب ب
  .املستشرقني

ئهم من قدماء ومعاصـرين   وجبهـود  ،وقد عّرف جبهود علماء العرب وأد
ومــن تقــديره " )٢(أصــوهلانشــر دراســتها و : أنســاب القبائــل "املستشــرقني يف حبثــه 
) اإلينــاس يف علــم األنســاب(هم، يقــول يف تقدميــه لكتــاب ـللعلمــاء نشــره ملؤلفاتــ
بـــن الـــوزير املغـــريب عاملـــاً حـــني طالعـــت القســـم "البـــن الـــوزير املغـــريب  أعجبـــت 

جتاهـه للتـأليف يف أعجبـت ) أدب اخلـواص(املوجود مـن كتابـه  بسـعة اطالعـه، و
نسـاب  -يف عهده –ها ـموضوعات بدأت العناية ب تضعف، وخاصـة مـا يتعلـق 

                                                 
د )١( ر، حم ذكريات. الجاس وانح ال ن س اب( م ن األنس ة ع اذا الكتاب نة ) ولم ة، الس ة العربي ، ١٩المجل

 .١٧و ١٦/، وانظر بلدة البرود ص١٠١/هـ ص١٤١٦، جمادى األولى ٢٢٠العدد
 .١٢٠-١١١هـ ص١٣٨٦عبان ش ، ٢ج ،١مجلة العرب،س)٢(
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ً دفعـين إىل حماولـة  هم، أعجبتُ ـالعرب وأخبارهم القدمية وآداب بكل ذلك إعجـا
  .)١("مجع ما استطعت مجعه من مؤلفاته ومنها هذا الكتاب

عـرض  ،يتِّ ـللبَـ" يف أصـول األنسـاب تذكرة األلبـاب" ويف مقدمته لرسالة 
قـــال عـــن مث  -وخباصـــة علمـــاء األنـــدلس –ألنســـاب لعنايـــة العلمـــاء الســـابقني

عنايـة واهتمامـاً  -يف اآلونـة األخـرية –وقد وجد علم النسب " جهود املعاصرين
ــاحثني فــ ــهنـُ مــن الب ــه، وأُ  ،شرت بعــض املؤلفــات القدميــة في ــة عن لفــت كتــب حديث

  .)٢("عض جوانبهوتناولت الدراسات ب
للمستشــــرقني عنايــــة بدراســــة أنســــاب العــــرب، وبنشــــر "وهــــو يــــرى أن 

وقـد  )٣("علمـاء العـرب أنفسـهم يف هـذه الناحيـةعنايـة املؤلفات فيها، قـد تفـوق 
ويف لقـاء معــه يف  ،)٤()إطاللــة علـى العـامل الفسـيح(ذكـر طرفـاً مـن ذلـك يف كتابـه 

ملستشــــرقني بـــدأت مــــن كتــــب  جريـــدة الشــــرق األوســــط أشـــار إىل أن عالقتــــه 
  .)٥(األنساب
  لألنساب العامة نظرته
حــّدد محــد اجلاســر نظرتــه لألنســاب حتديــدًا واضــحاً جليــاً ال يــرتك جمــاًال   

نظــرة (لالجتهــاد يف آخــر كتــاب أصــدره حيــث جعــل أحــد مباحثــه حتــت عنــوان 
مــا كنــت أحفــل مبــا ال يــزال  " وممــا قــال يف بدايــة هــذا املبحــث ، )عامــة لألنســاب

ي، بـل جـل سـكان بـالد ـي من أهل بلدتــكثري ممن عشت فيهم من أهلي وإخوان
                                                 

 .٩/ص م،١٩٨٠/هـ١٤٠٠ ،١تقديمه لكتاب اإليناس، الرياض، دار اليمامة، ط)١(
 .٤٨٦/صهـ ١٤٠١، المحرم وصفر ١٥،سالعربمجلة )٢(
 .١١١/هـ ص ١٣٨٦شعبان  ،٢ج ،١دراستها ونشر أصولها، مجلة العرب س: أنساب القبائل)٣(
 .١٨٢- ١٧٨/ص)٤(
عالمة الجزيرة حمد الجاسر دخل في "حوار معه بعنوان جريدة الشرق األوسط، الصادرة في لندن، )٥(

 .٢٠/م ص٣/٢/١٩٩٨، الثالثاء ٧٠٠٧العدد ، "تسعينه، وما تزال ذاكرته فتيّة
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ألنســاب، وشــدة االعتــزاء إليهــا، واختاذهــا  جنــد، حيفلــون بــه مــن حيــث التعلــق 
التناصــر ها مـن التــآزر و ـأساسـاً، مــن أهـم مــا تـرتبط بــه وشــائج القـرىب، ومــا يـراد بــ

ـــت ممـــــن عُ  ـــــذلت جهـــــدًا يف هـــــذا والتقـــــارب، وإن كنــ ــــا، وب لبحـــــث فيهـ ــــت  نيـ
  .)١("السبيل

ين بعلم األنساب تلـك العنايـة هذه نظرته لألنساب فلماذا عُ  وما دامتْ   
واســعة مــن وخيصــص مســاحة  ،وحيقــق املخطوطــات ،الــيت جعلتــه يؤلــف الكتــب

رح عليـه يف ل الـذي طُـجملة العرب هلا؟ لقد أجاب محـد اجلاسـر عـن هـذا التسـاؤ 
 )يف منعطــــف الطريـــق، هلــــذه األســـباب كتبــــت عـــن األنســــاب( أوهلمـــا : مقـــالني

نيهمــا عنوانــه  صــم وفيهمــا أشــار إىل أنــه قــد وُ (    وملــاذا الكتابــة عــن األنســاب؟(و
تــه يف ذلــك اجلانــب تســبب الفرقــة وتوجــد التقــاطع بــني  ،نــه عنصــري، وأن كتا

شـئ عـن سـوء فهـم، "هـذين املقـالني  وقد أوضح يف)٢(خمتلف الطبقات أن هـذا 
هــذا  وخيتهــا يف مجيــع مــا تعرضــت لــه يف صــميموعــن عــدم إدراك للغايــة الــيت ت

ــه، الــيت أوضــحتها مــرارًا عديــدة ملــن حــادثين يف  املوضــوع، أو مــن خمتلــف جوانب
ر فيــه، وهــي غايــة نبيلــة ن مــا أهــدف إليــه مــن إإذ  ؛األمــر، وفيمــا كــان يل مــن آ

وحماولـة إحكـام الـرتابط بـني  ،أواصـر اإلخـاء عـن األنسـاب تقويـةُ  بـتُ مجيع مـا كت
جيازنظرته لوأوضح أن  )١("ألمةمجيع طبقا   :ألنساب تتضح يف أمور هي 

                                                 
 .٣٧٥/موقعاً وتاريخاً وسكاناً ص: بلدة البرود )١(
نة ن" األنسابلهذا األسباب كتبت عن في منعطف الطريق،  "مقال )٢( ، ١٧شر في المجلة العربية، الس

ة " ولماذا الكتابة عن األنساب" ، ومقال ٢٢-٢٠هـ من ص١٤١٣، شعبان ١٨٧العدد  نشر في المجل
ذلك  ١٠٢-١٠٠هـ من ص١٤١٦، جمادى األولى ٢٢٠، العدد ١٩نفسها، السنة  ي وك رب ف ة الع مجل

 .ر المقالينعن نش ١/هـ ١٦/هـ وانظر ما سبق ص١٤١٥رمضان  ٤و٣ج ٣٠س
م  )في الصفحة السابقة ٢هـ ( ٢٠/ذه األسباب كتبت عن األنساب صله: في منعطف الطريق)١( ومنه ت

 .)بتصرف( في نظرته لألنساب تلخيص األمور اآلتية
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تمــــع يف  -١   أنــــه يعتقــــد عــــن يقــــني وعمــــق إدراك أن مجيــــع طبقــــات ا
اململكــة العربيــة الســعودية تــرتبط بــروابط قويــة، ال مــن حيــث األنســاب بــل مــن 

والقصــد، والسـري يف هــذه احليـاة حنــو غايـة واحــدة مشـرتكة، واحتــاد  هحيـث االجتـا
زالة الفوارق ت هو الكفيل    .الغا

أنه يرى يف األنساب إجياد قوة لتلك الروابط مـن حيـث النظـرة إىل  -٢  
تمع يف اململكة العربية السعودية تشرتك يف أن  ها اشـرتاكاً ـأنسابـمجيع طبقات ا

العـريب أخرى، فقد كانت هذه البالد منـذ القـدم مهـد العنصـر  قة علىال مييز طب
وهــو قــد جلَّــى هــذا يف   ،)٢(، وإن حلفــاً وإن والءنســبا وإن صــهراً  األصــيل، إنْ 

مــن أهــم مــا  -وال يــزال -ولقـد كــان:"فقــال " هلــة القبيلــة املفــرتى عليهــا"كتابـه
بــني مــا عــن الوســائل الــيت تقــوي  حينمــا أحتــدث عــن األنســاب البحــثُ  جتــه إليــهأ

لبحـث يف إثبات أمر ال خيتلف فيه مـن عُـ القبائل العربية من روابط، وحماولةُ  ين 
هم علـــى درجـــة مـــن ـعلـــم األنســـاب، وهـــو أن مجيـــع ســـكان هـــذه اجلزيـــرة أنسابـــ

ن إالصــحة والصــراحة، تعــد هــي األســاس عنــد البحــث يف نســب أيــة قبيلــة؛ إذ 
ريخهذه البالد هي مهد العرب    ".)٣(منذ عرف هلم 

تمــع يف هــذه  -٣   أنــه علــى األساســني الســابقني ال يــرى بــني طبقــات ا
حدى الوسائل املتقدمة   .البالد من ال ميت إىل أصل عريب 

ــرى أن األمــة كلمــا أوغلــت يف التحضــر ختّلــت عــن املميــزات  -٤   ــه ي أن
تهـــا لالحتمـــاء القبليـــة الـــيت مـــن أبرزهـــا النســـب الـــذي حتـــافظ القبيلـــة عليـــه حلاج

ولكنها بعد التحضر تصبح يف غىن عنه، وقـد يتخلـى  ،هائل أقربَ واملؤازرة من قِ 
                                                 

 اآلتية ٢٧/ في الحلف والوالء انظر ص)٢(
 ١٨/ص )٣(
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تمـع أو ممارسـة  القبلي عـن نسـبه لسـبب مـن األسـباب األخـرى كاالنـدماج يف ا
  .من العقوبة همهنة يرتفع العرب عن ممارستها أو ارتكاب جرمية وخوف

ى فيها مبفردهـا تفوقـاً أو ميـزة أن نظرته لألنساب تغاير نظرة من ير  -٥  
ألحإذ الفخ بفضيلة؛ اً أو اختصاص ساب أو الطعـن يف األنسـاب مـن أخـالق ر 

وأن (أهل اجلاهلية اليت قضى عليها اإلسالم وأبطلها منذ أن أنـزل هللا عـز ذكـره 
ــــان إال ماســــــعى ــــور فــــــال أنســــــاب فــــــإذا نُ (وقولــــــه) )١(لــــــيس لإلنســ فــــــخ يف الصــ

 أيهــا النــاس (أوجـد اخلليقــة مــن أصـل واحــد  -جــل ذكــره –وألن هللا )٢()بيـنهم
ً وقبائـل لتعـارفوا، إن أكـرمكم عنـد  إ خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعو

لعمــل الصــاحل النــافع، كمــا يف  فــال )٣()هللا أتقــاكم فضــل ألحــد علــى أحــد إال 
ء، إمنـا ة اجلاهليـة، وفخرهــإن هللا قـد أذهـب عـنكم عُـبِّـيَّـ(الشـريف احلديث آل ا 

ومن هنا يتضح أن جمرد االنتساب أليـة قبيلـة " )٤("هو مؤمن تقي أو فاجر شقي
ال  –زلة ـو املنـــب مــن مســـمهمــا بلغــت تلــك القبيلــة أو ذلــك الشعــ–أو شــعب 
  .)٥("جيدي شيئاً 

جانبني أوهلما أن األمة العربية مجيعها إبراز وترتكز نظرته لألنساب على   
نيهمـــا ســـد الثغـــرات الـــيت قـــد ينشـــأ عنهـــا مـــا يـــؤثر يف كيـــان وحـــدة متماســـكة  و

تمـع ممــا يكـوِّ  ن يف بعــض النفــوس حـزازات وضــغائن، وهــذان األمـران قــد خــتم ا

                                                 
 .٣٩/سورة النجم)١(
 .١٠١/سورة المؤمنون)٢(
 .١٣/سورة الحجرات)٣(
، ٢المسند، راجعه وضبطه صدقي دمحم جميل العطار، دار الفكر،ط: أحمد بن حنبل)٤(

 .النخوة والفخر: العبية. ٨٧٤٤برقم  ٣/٢٨٦م،١٩٩٤/هـ١٤١٤
 .١٨/، صالجاسر، باهلة القبيلة المفترى عليها  )٥(
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ولــن أجانــب احلقيقــة : ")١(حيـث قــال" وملــاذا الكتابــة يف األنســاب؟"هما مقالــه ـبـ
ألنسـاب : حني أقول : إبـراز جـانبنينين حاولت يف مجيع ما كتبـت، ممـا يتعلـق 

أوهلما أن األمة العربية مجيعهـا وحـدة متماسـكة، علـى تعـدد قبائلهـا، وتفرقهـا يف 
وامتزجــت، حبيــث انعــدمت  بالدهــا، ومــا امتــزج فيهــا مــن عناصــر انــدجمت فيهــا

ن هذا الكيان العظـيم، كيـان هـذه األمـة، الفوارق واملميزات، ومن كل ذلك تكوَّ 
ن اختـــار منهـــا خـــري خلقـــه، الـــذي اصـــطفاه الـــيت شـــرفها هللا علـــى مـــن ســـواها 

لرســالته إىل النــاس أمجعــني وأنــزل بلغتهــا أشــرف كتبــه، واختــار موقــع بيتــه الكــرمي 
ـــة  ـــدعوة للهداي ط نشـــر ال ـــذي فـــرض حجـــه علـــى كـــل مســـلم يف بالدهـــا، وأ ال

لرعيل األول من سلفها الصاحل، فمـ زها بـذلك علـى غريهـا مـن أمـم يَّـ والصالح 
  .العامل

نيهمــ   ســدَّ الثغــرات  -وفــق مــا اســتطعت–أنــين حاولــت فيمــا كتبــت : او
اليت قد ينشأ عنها ما يؤثر يف ذلك الكيان، مما قد حيدث حزازات أو ضغائن يف 
بعض النفوس، من إبراز فوارق أو مميزات، أو مغامز أو عيوب، ألنين نظرت إىل 

ثبات نسب ما، ولكن ل كونـه وسـيلة املوضوع نظرة أعم وأمشل من كونه متعلقاً 
ــة بــني القبائــل واألســر، لينشــأ التعــارف املوجــب  مــن وســائل إجيــاد الــروابط القوي

تمـــعـاللـــذين بـــ –للصـــلة والتقـــارب  علـــى  -يف ذلـــك الكيـــان هما تقـــوم حيـــاة ا
  .أسس احملبة واألخوة

                                                 
 ٢٢٠، العدد ١٩سوالمجلة العربية  ١٤٩/ص هـ١٤١٥رمضان  ٤و ٣ج ٣سمجلة العرب  )١(

 ١٠٢/ص هـ١٤١٦لى جمادى األو
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ه مــن علمــاء هــذه هجاً سـلكـخالفــت نــ -واألمــر كمــا أوضـحت–أفـرتاين   
ــســن االاألمــة مــن حيَْ  د أردت مــا هــو خــري، لقــ! هم والســري يف طــريقهم؟ـقتــداء ب

ه كلهاومن ذا : "فبذلت الوسع   ."الذي ترضى سجا
  :منهجه في كتابة األنساب

لقــد طبــق محــد اجلاســر تلــك النظــرة العلميــة املوضــوعية لعلــم األنســاب   

ولألنساب يف املنهج الذي سار عليه يف كتابة األنساب، فهـو يف كتابتـه طبـق مـا 

  .ظرته لعلم األنساب ولألنساب نفسهاله يف نأصَّ 

  :وميكن أن نوجز منهجه يف كتابة األنساب يف اآليت

 ،الرجوع إىل أوثق املصادر الـيت تـوافرت لديـه مـن املؤلفـات القدميـة -١

  .)١(ل تفرع األسر احلديثة ممن وثق به من كبار السن منهاقْ ونَـ 

يقـــوم علـــى أن كثـــريا مـــن الصـــالت بـــني فـــروع القبائـــل وأصـــوهلا ال  -٢

معجــم قبائــل (وقــد أشــرت يف مقدمــة كتــايب" )٢(أســاس البنــوة، وخلــص ذلــك بقولــه

إىل أين انتهيـت يف دراسـيت ألصـول القبائـل العربيـة إىل ) اململكة العربية السـعودية

ن كثــرياً مــن الصــالت بــني فــروع ـنتيجــة ال يرضــى بــ ها كــل أحــد وأخلصــها اآلن 

ها احلفـاظ علـى نقـاء ـلبنوة اليت قـد حيصـل بـالقبائل وأصوهلا ال يقوم على أساس ا

                                                 
وجمهرة أنساب األسر المتحضرة في  ٢١١وص  ١٦/كاناً صسموقعاً وتاريخاً و: انظر بلدة البرود )١(

 .١/٣ هـ،١٤٠٩، ٢، دار اليمامة، طنجد
المحرم وصفر  ٨و  ٧،ج١٥سمجلة العرب " اب في أصول األنسابتذكرة األلب"مقدمته لتحقيق  )٢(

 .٤٨٣/هـ ص١٤٠١
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، بل حـىت ينِّ بَـ والتـَّ  )١(ف، والوالءلْ النسب، بل قد تقوم على اعتبارات أخرى كاحلِ 

زل، وعلى االتفاق بني األمساء، ومثل هذا ال يقتصر على صلة ـعلى اجلوار يف املن

ألصـول بـل ميتـد إىل البطـون واألفخـاذ، وحـىت األبنـاء، قـد حي صـل التبـين الفروع 

يف عهد احلاضر، ولكن بغري الطريقـة املعروفـة عنـد املتقـدمني، حيـث ينشـأ املـرء 

  ".من صغره يف بيت بعض أقاربه فينسب إىل أولئك دون أبيه

وهو حني يرى ذلك ال يطعن يف األنساب وصـحتها بـل يـرى أن القبيلـة 
متكافئـة، فهـي ها ليسـت ـيعين أن أنسابـقد ال تعود كلها إىل أب واحد، وهذا ال 

نــــ ون أن ها تعــــود ألب واحــــد دـعريقــــة النســــب ولكــــن ال يوجــــد دليــــل قطعــــي 
إىل أي  هاـ، وكـل هـذه األمـور ال يقبـل االنتسـاب بـيدخلها حلف أو والء أو تـَبَـنٍّ 
  .قبيلة إال على أساس صحيح

حملـة عـن "وقد علل سبب هذا التداخل واالختالط مبا كتبه حتـت عنـوان 
العرب تدوين أنساب قبائل انقطع ":  )٢(حني قال" القدمية أصول أنساب العرب

ما بعـده بصـورة منتظمـة، وخاصـة القبائـل الـيت تعـيش منذ القرن الثالث اهلجري ف
يف قلــب جزيــرة العــرب، ويف ســروات احلجــاز، وإذا اســتثنينا مــا كتبــه اهلجــري يف 

رب آخــر القــرن الثالــث اهلجــري، وهــو قليــل جــدا، فإننــا ال جنــد عــن أنســاب عــ

                                                 
تتحالف قبيلتان أي تتعاهدا على أن تكونا معاً في الخير والشر، وإذا تحالفتا دخل هو أن  : الحلف)١(

الضعيف مع القوي وأخذ اسمه، والفرق بينه وبين الوالء اآلتي أن الوالء يكون بين القريبين نسباً أما 
 .الحلف يكون بين المتباعدين في النسب

ه من حيث النسب أقرب فرع قوي إلي ضعف يدخل فيل يعني أن الفرع إذا هنا ال يعني الرق ب: الوالء  
  .وذلك لالحتماء به، ويترتب عليه أن يتخلى عن اسم فرعه ويأخذ اسم الفرع الذي وااله

 .شرح الشيخ معناه: التبني
 .٢٠١/هـ ص١٣٩٧، ٢في سراة غامد وزهران، دار اليمامة، ط)٢(
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ســتثناء القســم اجلنــويب منهــا مــا يصــح أن يكــون أساســاً لدراســة أنســاب  اجلزيــرة 
بتدوين أصول أنسـاب القبائـل العربيـة،   القبائل، ويضاف إىل ذلك أن الذين ُعنوا

كــانوا يعيشــون بعيــدين عــن جزيــرة العــرب، مثــل دمحم بــن الســائب الكلــيب، وابنــه 
عنايـة كبـرية بفـروع القبائـل الـيت  هشام، ومؤرج السدوسي، وغريهم، وهـؤالء عنـوا

  .انتشرت خارج اجلزيرة يف العراق ويف شرق البالد اإلسالمية
بـه مــن  والكلبيـان دمحم وابنـه هشـام ومهـا إمامـا أهـل النسـب، مـع مـا قامـا

تدوين أصول األنسـاب العربيـة، قـد اهتمـا اهتمامـًا فائقـاً يف تفريـع القبائـل، ال يف 
اجلزيــرة بــل يف شــرقها، وانصــرفا عــن ذكــر الفــروع يف مهــد العــرب، ولقــد نشــأت 

القبائـل، وهـذه ألصول فروع كثرية، وخاصة يف البالد اليت ال تزال املواطن األول 
ؤلفــات الــيت وصــلت إلينــا، ولــيس معــىن ذلــك عــدم الفــروع ال جنــد هلــا ذكــراً يف امل

صــوهلا، ولكــن هــذا يرجــع إىل عــدم تســجيل هــذه الفــروع جلهــل املــؤلفني  صــلتها 
  ."ها لبعدهم عن أمكنة املؤلفنيـب

ـــاد عـــن -٣ ـــري التســـاؤل، أو يـــؤثر يف بعـــض النفـــوس  االبتع ـــا يث ذكـــر م
السم الذي تريد أن تُ  رض عـن ذكـر عْ به، ويُـ ى سمَّ بوسائل منها أن يدعو القبيلة 

االسم الذي ال تريد أن تدعى به، ومنها أنه ال يعري اهتماماً عنـد اخـتالف نسـايب 
 ،القبائــل يف إضــافة فــرع إىل تلــك القبيلــة مــادام ذاك الفــرع ينتســب لتلــك القبيلــة

) يف(، وقـد يسـتعمل كلمـة )همـالنـاس مؤمتنـون علـى أنسابـ(وقد سار على قاعـدة 
ذلك االخـتالف أسـاس صـحيح، ومنهـا أنـه حـني يـورد أمسـاء إذا كان ل) ِمنْ (بدل 

وحـذرًا مـن  ،لصـعوبة حصـر فـروع القبائـل) منهـا(الفروع أو األفخـاذ يعـرب بكلمـة 
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تـرك بعضــها عـن جهــل بــه ال عـن قصــد تركـه، وقــد ينســب الفخـذ إىل فــرعني مــن 
  .)١(فروع القبيلة الختالف الرواة يف نسبته

مـــن مؤلفـــات  املعلومـــات وترتيبهـــا مســـتقاةدو مجـــع أن عملـــه ال يعـــ -٤
مجهـرة "و" معجـم قبائـل اململكـة العربيـة السـعودية"معروفة ذكرها يف آخـر كتابيـه 

 –يف مجعــه للمعلومــات  نفســهوقــد وصــف  )٢("أنســاب األســر املتحضــرة يف جنــد
ــة واملــذكرات اخلاصــة وأفــواه ثقــات الــرواه نــه  –اعتمــادًا علــى املؤلفــات التارخيي

لـو قيـل لكـل كلمـة يف مؤلفاتـه  مـن أنـه :-رمحـه هللا-السـيوطيبه ُوصف يشبه ما 
  .)٣(عودي إىل مكانك فعادت مل يبق له شيء

أن مــا كتبــه خــالف الصــواب، فبعــد نشــره  تــيقنتصــحيح اخلطــأ إذا  -٥
هــ ١٤٠١عـام " مجهرة أنساب األسر املتحضرة يف جنـد "الطبعة األوىل من كتابه 

لــة العــرب مــا يــرد إليــه مــن القــراء مــن تصــحيح أو نشــر يف جميمثانيــة أعــوام مكــث 
جتـة عـن بـه صـحَّح  ،استدراك حىت اجتمع له مـن ذلـك قـدر كبـري أخطـاء كانـت 

واسـتمر  )٤(ونشـر الصـحيح  ،أمهلهـا يف الطبعـة الثانيـة حيـثاب تَّ ثقته ببعض الكُ 
ولكنـه انتقـل إىل رمحـة هللا قبـل أن يضـيف  ،يف طلب املزيد مـن مالحظـات القـراء

حـىت ) سـنة الطبعـة الثانيـة(هــ ١٤٠٩مـا وصـل إليـه مـن اسـتدراكات مـابني عـامي 
لثــاً مــن الكتــاب إذا طبــع ، هـــ١٤٢١وفاتــه عــام   ،ومــا تــوافر لديــه يكــوِّن جــزءاً 

االسـتدراكات "وفاتـه أن يسـمى  يف مقدمـة الطبعـة الثالثـة الـيت تلـتْ  وقد اقرتحتُ 
                                                 

عودية )١( ة الس ة العربي ل المملك م قبائ ر معج اض، انظ ي، ط، الري ادي األدب ـ١٤٠١، ١الن  م،١٩٨١/ه
 .١/٣، وجمهرة أنساب األسر المتحضرة في نجد ١/٨

ابقان األول  )٢( دران الس اني  ١١و  ١/٨المص ن و ١/٣والث ذكريات م وانح ال ي (س ة ف اذا الكتاب ولم
 .١٠١/هـ ص١٤١٦جمادى األولى  ٢٢٠، العدد ١٩المجلة العربية، السنة ) األنساب؟

 .١/٨انظر جمهرة أنساب األسر المتحضرة في نجد  )٣(
 .١/٩مقدمة الطبعة الثانية  انظر)٤(
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 ٣٠

لنســـــبة )١("مجهـــــرة أنســـــاب األســـــر املتحضـــــرة يف جنـــــد علـــــى ، واألمـــــر كـــــذلك 
مـن مقـاالت لـه  هينشـر كـان مـا  في) وديةمعجم قبائل اململكة العربيـة السـع(لكتاب

ــــة العرب ــــه مــــن ،أو لغــــريه يف جمل ــل مــــا يصــــل إلي ــــة كــ ل ـــث كــــان ينشــــر يف ا حيـ
  .استدراكات أو تصحيحات

عـــودة إىل : املعاصـــرة هج محـــد اجلاســـر يف تـــدوين األنســـابـذلـــك هـــو نـــ
رجـــوع إىل ، وأفـــواه ثقـــات الـــرواة، و واملـــذكرات اخلاصـــة ،أوثـــق املصـــادر التارخييـــة

مـا يثـري التسـاؤل أو يثـري حفـائظ ابتعـاد عالصواب إذا ثبت لـه خـالف مـا كتبـه، و 
، وهـو علـى وجـه العمـوم )همـالناس مؤمتنون على أنساب(النفوس، واعتماد قاعدة 

ول دون خـــوض يف عـــودة إىل األصـــول القدميـــة ألنـــه جـــامع ومرتـــب ملـــا هـــو متـــدا
البنـوة  سال يقوم على أسـا انتهى إىل نتيجة هي أن كثريًا من الصالت بني القبائل

أو التبـين حـني ينسـب املـرء أو اجلـوار وحدها بل قد يقـوم علـى احللـف أو الـوالء 
 ه الـذي شـرحناه يف نظرتـهمن نشأ بينهم، وهـو يف ذلـك قـد حقـق غرضـ إىل نفسه

علـــى أســـاس  ت مبنيـــةوليســـ ،وصـــلة الـــرحم ،للتـــآزر وســـيلة هاـأنـــلألنســـاب مـــن 
ها أو التعــايل علــى اآلخــرين، ولــذلك مل ميجــد قبيلــة  ـي للتفــاخر بــجــاهلي أو عرقــ

عــرَّف أسـرة  يف كتـب عنهــا بغـري مــا فيهـا مــن مكـارم األخــالق، ومل يغمـز أو يلمــز
حب أمسائها، وقد كررها ـب ممـا (ن موضـع مـن مؤلفاتـه يف أكثـر مـ ذلـك بل نعتها 

قولـه عـن تسلسـل أنسـاب األسـر مـن ك) يف نظرتـه لألنسـاب ذكر بعضـها سـابقاً 
ليكـون ذلـك مرجعـاً للتواصـل بـني "السكان القدماء يف بلدة الربود من أرفع جـد 

ء والتعــارف املسبِّ  ن لتقويــة أواصــر األخــوة واحملبــة والــرتابط األســري، ممــا ـبيــاألقــر

                                                 
 .١/١٠مقدمة الطبعة الثالثة  )١(
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حلديث الشريف ينشأ عنه صلة  تعلموا من أنسابكم ما تصلون "األرحام، عمال 
ثـراة يف املـال، َمْنَسـأة يف األجـل، ، فـإن صـلة الـرحم حمبـة يف األهـل، مبه أرحامكم

  .)١("مرضاة للرب
  :مشروعه في األنساب

وًا ملشـــروعه يف نْ فكـــر محـــد اجلاســـر يف مشـــروع يف األنســـاب يكـــون ِصـــ  
ل كون معجـم األنسـاب وعلَّ ) بالد العربية السعوديةاملعجم اجلغرايف لل( املواضع 

حـني ميـر بـه اسـم  –حباجـة ] املعجـم اجلغـرايف[ هَعـالِ طَ مُ "ملعجم املواضـع أن  اً صنو 
أن يعـــرف صـــلة تلـــك  ،حتديـــد موضـــع أو مـــورديف –قبيلـــة أو فـــرع مـــن فروعهـــا 

لقبائــل األخــرى يضــاف إىل ذلــك أن القــدماء كــانوا  )٢("القبيلــة أو ذلــك الفــرع 
مساء القبائل فيقولون موضحيددون امل ر متيم أو بكر وحنو ذلـك، واضع  ع يف د

  .يف اجلزيرة العربية ارتباط وثيق فاالرتباط بني املواضع واألنساب
أشار يف مقدمة معجم قبائـل اململكـة العربيـة السـعودية الـذي طبعـه قد و   

عنـاييت بدراسـة أصـول  ومـع"ذا املشـروع بقولـه إىل هـ) م١٩٨١(هــ ١٤٠١عام 
أصــول (ف عــن أنســاب القبائــل، واجتــاهي لتــدوين بعــض املعلومــات عنهــا يف مؤلَّــ

ــل يف اململكــــة العربيــــة الســــعودية أصــــول األســــر (وآخــــر عــــن ) أنســــاب القبائــ
ال يعـدو  ]معجم قبائل اململكـة[إال أن عملي يف هذا املعجم ) املتحضرة يف جند

  .)٣(..."اجلمع

                                                 
 ٨٨٧٧برقم  ٣/٣١٠ ، والحديث رواه أحمد في مسنده١٦/موقعاً وتاريخاً وسكاناً ص: بلدة البرود  )١(

 .٢٧٦سلسلة األحاديث الصحيحة برقم : وصححه األلباني
 .١/٧معجم قبائل المملكة العربية السعودية )٢(
 .١/٨المصدر نفسه  )٣(
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 ٣٢

مجهرة أنسـاب األسـرة املتحضـرة (وأوضح الفكرة أكثر يف مقدمة كتابه  
حيث أشار إىل أن هـذا ) م١٩٨١(هـ ١٤٠١الذي طبعه أول مرة عام  )يف جند

 )١(هو القسم الثاين مما مجعه عن األنساب بعد كتابه عن أنسـاب القبائـل مث قـال
عامـة عـن أنسـاب بعـض القبائـل احلديثـة واألسـر،  دراسـةٌ  وسيعقب هـذا القسـمَ "

، وإلثبــات أنسـاب أســر قـد تعتــرب حملاولـة إرجــاع بعضـها إىل أصــول القبائـل األوىل
ـــان أصـــول أنســـاب بعـــض األســـر املغمـــورة ـــة النســـب، أو لبي ـــا" جمهول ه يف فكت

مـــه يف املواضـــع ملعجـــم يف األنســـاب يشـــابه معج إال نـــواة االقبائـــل واألســـر ليســـ
لقـدمي كمـا فعـل يف يتناول  فيه أصول أنسـاب القبائـل واألسـر، ويـربط احلـديث 

ــة، وهــو قــادر علــى ذلــك ــه يف معرفــة أنســاب  ،املواضــع اجلغرافي فهــو فريــد زمان
القبائل واألسر قدميًا وحديثًا يف كل منـاطق اململكـة العربيـة السـعودية، ولـو فعـل 

ها عـرب القــرون ـا يتعلــق بـوأمسائهـا القدميـة، وذكــر كـل مـ ألعـاد كـل قبيلـة ألصــوهلا
  .السابقة

تمــــن (ويفهــــم مــــن كالمــــه يف   الــــيت نشــــرها يف ســــنة  )ســــوانح الــــذكر
داخلها(أن كتابـه الـذي مسّـاه  هـ١٤١٣ اب وت تالط األنس ي اخ  )نظرات ف

كثـريًا يف   لنسـبتناولـت الكـالم عـن علـم ا" )٢(عبارتـه ونصُّ  جزء من هذا املعجم
ويف  هــ١٤١٣جملة العرب اليت دخلـت سـنتها الثامنـة والعشـرين يف شـهر رجـب 

  :صدر منها مؤلفات
  .معجم قبائل اململكة العربية السعودية صدر يف جملدين -١  

                                                 
 .١/٣جمهرة أنساب األسر المتحضرة في نجد  )١(
، السنة ١٨٧المجلة العربية، العدد) ، لهذه األسباب كتبت عن األنسابفي منعطف الطريق(مقال  )٢(

 .١/هامش ٢٢/هـ ص١٤١٣، شعبان ١٧
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  .مجهرة أنساب األسر املتحضرة يف جند، صدر يف جملدين -٢  
  ."نظرات يف اختالط األنساب وتداخلها، مل ينشر -٣  
ليفـه إىل أنه قـد  انتشري " لم ينشر"و) صدر منها(وعبار    انتهـى مـن 

  .هللطباعة، ولكنه مل ينشر هيأه و 
سـوانح مـن ( يف هــ ١٤١٦ح أنه عـدل عـن نشـره فيمـا كتبـه عـام مث صرَّ 

ت لـث عـن أنسـاب بعـض فكَّ  وكنتُ ")١(حني كتب) الذكر ليف قسـم  رت يف 
أنســاب األســر والقبائــل احلديثــة حملاولــة إرجــاع بعضــها إىل أصــول قدميــة وإلثبــات 

فـتح هـذا البـاب قـد يثـري أن مورة، غـري أين رأيـت جمهولة النسب أو مغ دّ عَ أسر تُـ 
مجهـرة (تساؤالت كثرية، أ يف غىن عنها، ومع ذلك فقد أثبت يف مقدمة كتـاب 

هولـة النسـب حـني ) أنساب األسـر املتحضـرة يف جنـد رأيـي يف كثـري مـن األسـر ا
إنـين أعتقـد جازمـاً أن كـل أسـرة جنديـة كانـت تقـيم يف هـذه الـبالد قبـل أن : قلت

لعامل اخل القرن الرابـع عشـر اهلجـري، كـل أسـرة ارجي بعد منتصف يتم االتصال 
إما بصـلة نسـب أو حبلـف أو والء، وكـل هـذه األمـور  ،ذات أصل عريب صحيح

بىن عليها صحة النسب منذ أقدم العصور، ولكن كثريًا من تلك األسر جهلت تُ 
  ".أصوهلا ألسباب كثرية

 )٢()بقالـذي ذكـره بعـد قولـه السـا(وملخص جهل تلـك األسـر ألصـوهلا   
النسـيان واجلهـل عنـدما أوغلـت يف التحضـر، أو اخلـوف ممـا : يعود ألسباب منها

املـرء إىل  ن الضـرر، أو الفقـر الـذي قـد يلجـئقد جيـره االنتسـاب إىل قبيلـة مـا مـ

                                                 
، جمادى األولى ١٩السنة ٢٢٠/المجلة العربية العدد!) ولماذا الكتابة عن األنساب؟"مقال   )١(

 .١٠١/هـ  ص١٤١٦
 .٥و  ٤/ ١جمهرة أنساب األسر المتحضرة في نجد انظر )٢(
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 ٣٤

العمل يف مهنة يرتفع عنها ذوو النسب، أو اهلجرة إىل خارج اجلزيـرة لسـبب مـن 
تمــع ي انتقــل إليــه، وخــتم ســرد األســباب الــذ األســباب فيضــطر لالنــدماج يف ا

إىل غري ذلـك مـن األسـباب الـيت دفعـت بكثـري مـن األسـر القدميـة يف "  )١(:قائالً 
ــا  ــر يف حياتن ــبالد إىل نســيان أصــوهلا، وهــو نســيان ينبغــي أال يكــون ذا أث هــذه ال

  ".االجتماعية
إذًا فسبب عدول الشيخ محد عن إكمال مشـروعه وطباعتـه هـو مـا رآه   

 -كمــا ســبق أن أشــر–مـن أن فــتح هــذا البــاب قـد يثــري تســاؤالت كثــرية، وهـو 
تمــع ال للتفريــق بــني ـينظــر إىل األنســاب علــى أنــ ها للتعــارف والتــآزر وتالحــم ا

اشـيت ذكـر مـا وقـد حت:" )٢(حني قـال)  معجم القبائل(أبنائه، وقد فعل ذلك يف 
ومــع ذلــك يبقــى الســؤال حــائرًا دون " أو يــؤثر يف بعــض النفــوس يثــري التســاؤل،

معـروف عنـه إصـراره  فهـو) ملاذا عدل الشـيخ محـد عـن طباعـة مشـروعه(جواب 
  .على رأيه إذا رأى صوابه

يف مشــروعه فأكــد يف تعقيبــه علــى  وقـد كــرر قبــل عدولــه هــذا أنــه مــاضٍ  
ا املوضـــوع أفردتـــه بدراســـة وهـــذ" )٣(بقولـــه أســـباب جهـــل بعـــض األســـر ألصـــوهلا

فيهـــا عراقـــة أصـــول كثـــري مـــن األســـر الـــيت جتهـــل أصـــوهلا، ومل أرد  تُّ خاصـــة، أثبـــ
ذكرها يف هذا القسم من الكتاب، ال خشية أن أتلقى من اللوم والتقريع مثل ما 
هولـة النسـب بيننـا، ممـن  تلقيته حني ذكرت ما أعرف من نسب بعض القبائـل ا

م–ومــا كــان اجلهــل !! اجلهــل علمــاً يتخــذ مــن  ــوم مــن األ وســيلة إلدراك  -يف ي

                                                 
 . ١/٥المصدر نفسه  )١(
)١/٨ )٢. 
 .١/٥جمهرة أنساب األسر المتحضرة في نجد  )٣(
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شيء من احلقائق، ولن يكون اخلوف ممن يتصف بـه حـائًال بيـين وبـني نشـر تلـك 
الدراســـة بعـــد تكاملهـــا، فهـــي توضـــح جوانـــب مـــن حياتنـــا االجتماعيـــة، جـــديرة 

خالقنـــا لدراســـة الـــيت تزيـــل بعـــض الفـــوارق الـــيت ال يقرهـــا ديننـــا احلنيـــف، وال أ
  ".العربية الكرمية

فاخلوف مل يكن مانعاً من نشره لتلك الدراسة بعد اكتماهلا، ممـا يـدل أنـه    
  .كان إذ ذاك يف طور إعدادها

هــو أن  عمـا دفعـه للعـدول عـن طباعـة الكتـابوممـا يزيـد حـدة التسـاؤل   
األســـر املتحضـــرة يف جنـــد بعنـــوان أنســـاب مجهـــرة "الشـــيخ محـــد قـــد خـــتم كتابـــه 

ــد العــرب( ــة علــى  مؤكــداً ) دراســة يف أصــول األنســاب عن أن تلــك الدراســة مبني
ريـخ  ،أسس من البحـث عـن احلقيقـة وعـن حماولـة جـادة لتصـحيح جوانـب مـن 

ح إليها كثري ممن يرون "  )١(األمة، ونصه هو هذه الدراسة هي خالصة قد ال ير
رخيهــم ثــر عــن أخبــارهم، ومــا دوِّ وفيمــا أُ ، همـعــن أنسابــ(يف ماضــي العــرب ن مــن 

ح لـه النفـوس الـيت تنظـر إىل األنسـاب نظـرة ال ) عنها ما يستهوي األفئـدة، وتـر
تتفق مع حقيقتها وواقعها، ومهمـا يكـن األمـر فلـن أتعجـل بنشـر هـذه الدراسـة، 

 صــادقاً أن وقــد أدع ذلــك للوقــت املناســب، ولكــن هــذا ال مينعــين مــن أن أعــربِّ 
ــة جــادة  تلــك الدراســة مبنيــة علــى أســس مــن البحــث عــن احلقيقــة، وعــن حماول

ريـخ األمـة العربيـة، تصـحيحاً ال تـؤثر فيـه العواطـف، بـل  لتصحيح جوانب مـن 
حياول إزالة أوهام ال ظل هلا من احلقيقـة، طغـت علـى أفكـار كثـري مـن أبنـاء هـذه 

ات وصــفات حــول مــا لألنســاب مــن ميــز  -ومــنهم مثقفــون ومفكــرون  –األمــة 

                                                 
 .٢/٩٢٢في نجد جمهرة أنساب األسر المتحضرة  )١(
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 (قال العلي القدير عنها يف حمكم كتابه  ثرة، ومفرقة بني طبقات أمة واحدة،مؤ 
ً وقبائـــل لتعـــارفوا إن  أيهـــا النـــاس إ خلقنـــاكم مـــن ذكـــر وأنثـــى وجعلنـــاكم شـــعو

  ).أكرمكم عند هللا أتقاكم
يــد أمنلــة عــن مــدلول هــذه اآليــة الكرميــة، مــا ولــن ختــرج تلــك الدراســة قِ   

  "ذلك سبيالً استطعت إىل 
مبنيــة علــى أســس مــن (هذا الوصــف الســابق ـوإذا كانــت هــذه الدراســة بــ  

رخييـة تصـحيحاً ال تـؤثر فيـه العواطـف ) البحث عن احلقيقة ولتصـحيح جوانـب 
حنـــاز لعاطفـــة أو جانـــب عنـــه أنـــه ارف مـــا ُعـــالشـــيخ يف كـــل مـــا كتـــب وإذا كـــان 

د نشــر يف ســواحنه خ قــوإذا كــان الشــي املوضــوعية فيمــا قامــت عليــه لديــه األدلــة،
 ؛حتــت النشــر )نظــرات يف اخــتالط األنســاب وتــداخلها( هـــ أنكتابــه١٤١٣عــام 

ً كافيـاً  فإن التسـاؤل الـذي مل أجـد ملـاذا عـدل الشـيخ محـد هـو شـافياً  عليـه جـوا
بعبـارة مـوجزة غـري  مكتفيـاً هــ ١٤١٦يف سـواحنه عـام صـرحياً فيما كتبـه  عن نشره

ــ فــتح هــذا البــاب قــد يثــري تســاؤالت  أن غــري أنــين رأيــت (هــي  لة لألســبابمفصِّ
ت هـو امل؟ و )كثرية أ يف غىن عنها عـروف عنـه كـذلك أنـه مل حيـِن هامتـه للصـعو

ت،  تـه مـن الصــعو الـيت واجهتـه يف مشـاريعه وأفكـاره التنويريــة مهمـا بلغـت معا
لح أن حجــب املشــروع أصــ رأى بســببهاأوصــلته إىل نتــائج  فهــل هنــاك أســباب

  ؟طباعتهلألمة من 
ـــل الســـن  أم أن   فقــــد يكـــون مل يكمـــل املشــــروع  ،يف ذلـــك اً ســـببكــــان عام

أنــه يــدقق يف أعمالــه الثقافيــة  - كــذلك–ومعــروف عنــه  ،لشــكل الــذي يرضــاه
عـن  هيف اعتـذار  مرة؟ لكنـه مل يشـر لـذلكيل تدقيقًا يصل حد الوسوسة كما قال 
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ن ات يف بعــض مــا نشــره بعــض موضــوعإمتــام اعتــذر عــن نشــره وهــو الــذي قــد 
تربيــره  مل يــذكر هــذا الســبب يفو تقــدم ســنه وضــعف صــحته حــال دون حتقيقهــا، 

  .معجم األنساب أو طباعة لعدم إكمال
والذي يبدو يل أن التسـاؤالت الـيت أشـار إليهـا هـي ضـيق بعـض النـاس  

أ يف غـىن (يفهم مـن عبارتـه مماوعدم إدراكهم مقاصده يف الكتابة عن األنساب 
تـــه مـــن–أنـــه قـــد ضـــاق و ) عنهـــا مـــن احتمـــال تلـــك  -املـــرض واهلـــرم مـــع معا

  .نشر الكتاباحلل يف العدول عن  فرأىالتساؤالت 
الــيت حرمـــت املكتبـــة العربيـــة مـــن  )التســـاؤالت(إن مــن املؤكـــد أن تلـــك   

ليف مؤلف متفرد يف هذا الباب، يقوم على ربط  وجود معجم يف األنساب من 
صـــوهلا القدميــة وتوحيـــد معجـــم القبائـــل  لقبائـــل وربـــط القبائـــل  ومعجـــم األســر 

ن املطبوعـان ، ويبـدو أن )١(األسر يف معجم واحـد يضـاف إليـه مـا مل حيـوه الكتـا
املعجـم يف ســن مل تسـاعده علــى  طباعـةســر ممـا صـرفه عــن إشـكاالت أنسـاب األ

  .احتمال ما كان حيتمله يف سنيه السابقة
لقد خسرت املكتبة العربية هذا املعجم الذي ظفرت ببعضه فيمـا طبـع،   

مــل أن الشــيخ  القبائــل فهــو أقــل إشــكاالت  أكمــل مــا خيــص -رمحــه هللا–وكنــا 
األسـر، فقـد ضـاع مبـوت الشـيخ مـا ال يوجـد إال عنـده وهـو ربـط  تالمن مشك

نساب اجلزيـرة عـرب القـرون  يفها ـها القدمية ورصـد حتركاتــأنساب القبائل احلاضرة 
رها ماضيًا وحاضرًا، وأكاد أجزم أنه قد أجنـزه فهـو قـد صـرح وحتدي السالفة د د

                                                 
ً : ودالبر ةبلد(يظهر لي أن ما صنعه في آخر كتاب له  )١( كانا اً وس و ) موقعاً وتاريخ وذج لم ه هنم  نهج

ل  الهم وتسلس بب انتق وطنهم األول وس ولهم وم رعهم وأص كان وتف ر الس اول أس ث تن م حي ي المعج ف
 )٤١٠-٢١٩انظر ص(ارتباطهم بقبائلهم 
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ــه مل يشــرع فيــه :ومل يقــل ،أنه حتــت النشــر،و صــدر أنــه قــد وكــل مــا ذكــره يف  ،إن
أنه عدل عن نشره، وهلذا فاألمل معقود علـى أسـرته أن تطبـع مـا وجـد السوانح 

وإن  منه حىت لـو مل يكتمـل أو تعطيـه ألحـد البـاحثني ليكمـل ترتيبـه إن مل يكتمـل
  .منها يف املكتبة الوطنية مل حيصل ذلك أن حتافظ على املخطوطة وتودع صوراً 

  :)١(آثاره في األنساب
ـــب متخصصـــة يف ظهـــرت    ـــف كت لي ألنســـاب يف  عنايـــة محـــد اجلاســـر 

 تراثيـة كتـب تـراجمنشـر  أو  ها،األنساب، أو حتقيق كتب أنساب قدمية، أو نشـر 
ــــال لنشــــرها أو يف مقــــاالت كتبهــــا ــــه غــــري منهــــا وال ختلــــو ، أو أفســــح ا مؤلفات

يف آخــره لألســر  سوال يكــاد خيلــو كتــاب لــه مــن فهــر املتخصصــة يف األنســاب، 
  :ائل واألفخاذ، وفيما يلي تعريف موجز مبا أمكن الوقوف عليهوالقب

  
  :متخصصة في األنسابكتب  -أ

  :معجم قبائل المملكة العربية السعودية -١
قصـره علـى القبائـل املوجـودة،  وقـد صفحة،) ٩٥٠(يقع يف جملدين يف   

سـعودية، ومل يتعرض لذكر القبائل القدمية اليت ليس هلا بقية يف اململكـة العربيـة ال
ديـة، وال لـذكر القبائـل ضـوال لذكر القبائل اليت حت رت كـل فروعهـا، ومل يبـق هلـا 

ــراد  ــل بقــي أصــلها، وقــد أوجــز يف إي الــيت نزحــت عنهــا، ســوى فــروع بعــض قبائ
يراد خمتلف األقـوال عـن تفـرع إلت، ومل يتطرق للبحث يف األصول، وال املعلوما

لشكل القبائل الكبرية، ومل يتوسع يف الضبط بل يراد االسم مضبوطاً    .اكتفى 

                                                 
 .تذكر في فهرس المصادرتفصيالت المعلومات الطباعية س )١(
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وقد رتبـه علـى احلـروف اهلجائيـة بعـد جتريـد الكلمـة مـن الزوائـد واحنصـر   
يف مجــــــع املعلومــــــات وترتيبهــــــا مســــــتقاه مــــــن مؤلفــــــات  –كمــــــا قــــــال –عملــــــه 
دي  نشـــرهم، ١٩٨١/هــــ١٤٠١طبـــع الكتـــاب الطبعـــة األوىل عـــام و )١(معروفـــة

علــى  تلقــاه مــن مالحظــات واســتدراكاتمــا الشــيخ محــد ض األديب، ونشــر الــر
  .فيما صدر بعد ذلك التاريخ من جملة العرب هذا الكتاب

  األسر المتحضرة في نجدجمهرة أنساب -٢
صـــفحة، وهـــو القســـم الثـــاين عـــن األنســـاب، فهـــو ) ٩٢٢(يقـــع يف جملـــدين، يف 

مكمــــل ملعجــــم قبائــــل اململكــــة العربيــــة الســــعودية، خصصــــه ألنســــاب الفــــروع 
إذ الفـروع احلضـرية يف أحنـاء اململكـة مـن الكثـرة حبيـث "املتحضرة يف جند خباصة 

ممـا احثني  حتتاج إىل سعة من العلم وطـول مـدة يف البحـث، وجهـد  عـدد مـن البـ
إذ كــل بلــدة وكــل إقلــيم حباجــة إىل أن يتــوىل  هــو فــوق طاقــة الفــرد مهمــا بلغــت؛

  .)٢("الكتابة عن السكان عارف بتلك البلدة أو بذلك اإلقليم أمت املعرفة
وعمله فيه كعمله يف معجم القبائل يقتصر على اجلمع والرتتيب اعتماداً   

ـــة مـــن مؤلفـــات ومـــذكرات و  زمنياً ، ووضـــع حـــّداً ثقـــاترواة علـــى مصـــادر موثوق
منتصـف ألسر اليت كانت مسـتوطنة يف احلضـر قبـل فحّددها لألسرة املتحضرة 

القرن الرابـع عشـر اهلجـري؛ إذ يف الثلـث الثـاين منـه حـدثت موجـة مـن التحضـر 
آل سـعود،  اليت أعقبت توحيد البالد على يد امللك عبد العزيز بن عبد الـرمحن

                                                 
 .١١- ١/٧انظر مقدمة المعجم  )١(
 .١/٣مقدمة الطبعة األولى  )٢(
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 ٤٠

فأصــبح مــن العســري اإلحاطــة مبعرفــة كــل  ملكــة،فشــمل التحضــر مجيــع قبائــل امل
  .)١(األسر املتحضرة

، وهنـاك أسـر  مـن األسـر ع معلومـات عنـهوقد عّرف فيه مبا استطاع َمجْـ 
وقد طبعه طبعـة أوىل عـام )٢(هاـبشأنيرجع إليه  كثرية مل يذكرها ألنه مل جيد مصدراً 

م فأضـــاف أشـــياء  ١٩٨٨/هــــ١٤٠٩م مث أعـــاد طبعـــه ســـنة ١٩٨١/هــــ١٤٠١
هم، ـوىل اعتمادًا على أقوال من وثـق بـها يف الطبعة األـكثرية وصحح أخطاء دون

ـــ ـــة مهمـــًال األخطـــاء يف هـــذه الطبعـــة،  هلكن عـــدل إىل الصـــحيح يف الطبعـــة الثاني
  .)٣(هاـب منهم معلومات فلم يوافوه بلَ معتذرًا عن عدم ذكر أسر من طَ 

عتبـار أصـل وهو كمعجم القبائل مرتـب علـى ترتيـب احلـروف اهلجائيـة   
االسم جمردًا من الزوائد، ومل يقف عند حد النسب بل أضاف لبعضها ما وجـده 
ألسرة دون توسـع فيهـا، ذاكـرًا املـوطن األول لألسـرة مث املـدن  من أخبار تتعلق 

  .والقرى اليت انتقلت إليها، ومنها ما هو خارج اململكة
  :نجداالستدراكات على جمهرة أنساب األسر المتحضرة في  -٣
مـع نفـاد ) م ١٤/٩/٢٠٠(هــ ١٦/٦/١٤٢١توافقت وفـاة الشـيخ يف   

، وقــد  "مجهــرة أنســاب األســر املتحضــرة يف جنــد"مــن كتــاب  نســخ الطبعــة الثانيــة
 أن يصنع عند إعادة طباعته مـا صـنعه يف الطبعـة الثانيـة -رمحه هللا–كان يتطلع 

ــفيصــحح ويســتدرك وَ  ــة مــا تلقــاه مــن اســتدراكات القــراء الــيت  قَ ْف نشــرها يف جمل
اين األخ معـن بـن فأعط ،ون اختطفتهثانية، ولكن املنالعرب بعد صدور الطبعة ال

ــــاً  حيتــــوي علــــى كــــل مــــا نشــــر يف جملــــة العــــرب خــــالل تلــــك  محــــد اجلاســــر ملّف

                                                 
 . ١/٤المقدمة نفسها  انظر )١(
 .١/٦انظر المقدمة نفسها ) ٢(
 .١/٩مقدمة الطبعة الثانية  انظر )٣(
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 ٤١

ه يف مقدمـة مـا كتبتُـ فكـان ليضـاف إىل الطبعـة الثالثـة )هــ١٤٢١-١٤٠٩(املدة
أوهلمـا إدخـال مـا نشـره الشـيخ محـد : كان أمامنا خيـاران"الطبعة الثالثة وهو أنه 

نيهمــا بقــاء الكتــاب دون أي : يف جملــة العــرب يف مواضــعه مــن هــذا الكتــاب، و
لـث مـن هـذا الكتـاب  إضـافة كمـا طبعـه مؤلفـه يف طبعتـه الثانيـة، وإصـدار جـزء 

ومت اختيـار  )هـرة أنسـاب األسـر املتحضـرة يف جنـداالستدراكات على مج(بعنوان 
فاظــاً علــى أصــل الكتــاب كمــا كتبــه وأقــره املؤلــف، وخشــية مــن اخليــار الثــاين؛ ح
ألمانة العتداخل ما أضي ية والدقة اليت كانت ميزة من ملف مع األصل، وأخذاً 

  .)١("-رمحه هللا –ميزات الشيخ محد 
أو إن إدخـــال املعلومـــات يف مواضـــعها يســـتدعي حـــذف مـــا هـــو مكـــرر   

ــام بــه إال املؤلــف مــا يســتدعي التعــديل وهــذا وهلــذا فــإن نشــر  ،ال يســتطيع القي
االستدراكات على مجهرة أنساب األسر املتحضرة يف "اجلزء الثالث حتت عنوان 

هــو األنســب حبيــث تنشــر مرتبــة علــى احلــروف اهلجائيــة كمــا أقرهــا الشــيخ " جنــد
ــة العــرب، إضــافة إىل أن تلــك االســتدراكات تشــمل  ــد نشــره هلــا يف جمل محــد عن

استدراكات على كتـاب معجـم قبائـل اململكـة العربيـة السـعودية، وآمـل أن أيضاً 
سيس مؤسسة الشيخ محد اجلاسر اخلريية   .يرى هذا الكتاب النور بعد أن مت 

أصول "و ) أصول أنساب القبائل في المملكة العربية السعودية( -٤  
داخلها"و" األسر المتحضرة في نجد اب وت تالط األنس  وهـي "نظرات في اخ

 إال مقّدمــة الــيت ســبقتليســت املؤلفــات و ،شــروعه األساســي ملعجــم كبريمل أمســاء
هـذا يف املواضـع  جلغرايف للبالد العربية السـعودية،واً للمعجم انْ له، وكان يعده صِ 

منـا السـابق عـن لنا الكالم عن هذا املوضـوع يف كالوذاك يف األنساب، وقد فصَّ 
مـــاكن الـــيت نـــصَّ فيهـــا علـــى أمســـاء مشـــروعه يف األنســـاب، وأشـــر هنـــاك إىل األ

  .الكتب الثالثة
                                                 

 .١/١٠مقدمة الطبعة الثالثة  )١(
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 ٤٢

ً : بلدة البرود -٥     :موقعاً وتاريخاً وسكانا

صفحة، وهو حبث يف ارتباط أسر السكان القـدماء وتفريعهـا يف ) ٤٧١(يقع يف 

ومــوطنهم  ،أمســاء أســر الســكان لــربود مســقط رأس الشــيخ محــد، ذكــر فيــهاة بلــد

أســرته وهــم آل علــى  هم، مركــزاً ـهم بـــوصالتــهم ـوســبب انتقــاهلم، وجريانــ ،األول

بـــاطهم ارت، مفصـــًال ومـــن صـــاهرهم أو جـــاورهم ،انيَّـــنَـ هـــض وآل جاســـر وآل وُ 

املدينــــة مث انتقــــال بعــــض  ســــتقرار هــــذه القبيلــــة يف ضــــواحيحــــرب و  بقبيلتهـــــم

يف ضواحي الربود، وما قاله القدماء واملعاصرون عـن  هاإىل جند واستقرار  فروعها

الكبـري يف األنسـاب الـذي كـان  ذلك، ويكاد أن يكون الكتاب منوذجاً ملشـروعه

ها ـصــوهلا القدميــة والتــاريخ لتنقالتــفيــه إىل ربــط القبائــل واألســر املعاصــرة  زعـينــ

  .واستقرارها وحتضرها

 مجهـرة أنسـابو  ل اململكـةيه ما سلكه يف كتايب معجم قبائوقد سلك ف   

اقتصـــاره علـــى األســـر القدميـــة الـــيت كانـــت  املتحضـــرة يف جنـــد مـــن حيـــث األســـر

ـــذ أول عشـــر األربعـــني مـــن القـــرن املاضـــي"موجـــودة  ـــه حيـــث " من بعـــد ذلـــك إن
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ئــق و )١("حتضـرت كثــري مــن األســر مشــجرات لــبعض و أضــاف يف آخـر الكتــاب و

  .األسر

ع (ري التعليقات والنوادر ألبي علي الَهَج -٦ ث والراب رنين الثال ل الق ن أه م
  ):الهجريين

قــــد  ،اطلــــع الشــــيخ محــــد علــــى قطعتــــني خمطــــوطتني مــــن هــــذا الكتــــاب  
كـن معـه إخـراج الكتـاب كمـا وضـعه مؤلفـه، وهلـذا تداخلت موادمها تـداخًال مل ميُْ 

وضح صورة وأكملها، فأعاد ترتيبـه حسـب موضـوعاته فكـان  عمل على نشره 
  :يف أربعة أجزاء هي

  حياة اهلجري وعصره وثقافته -١  
  .الشعر والرجز واللغة -٢  
  .حتديد املواضع -٣  
  .األنساب -٤  

 ٢٠٨٤إىل  ١٦٤٥/صفحة مـن ص) ٤٣٩(ويقع اجلزء الرابع يف األنساب يف 
) ٢٨٣(حيــث إن صــفحات األجــزاء األربعــة مسلســلة، وهــذا اجلــزء الرابــع منــه 

ـــة صـــفحاتهو  ١٩٢٨-١٦٤٥صـــفحة يف األنســـاب مـــن ص فهـــارس عامـــة  بقي
ــاً، وقــال عــن أمهيــة مــا فيــه مــن  للكتــاب كلــه، وقــد رتــب األنســاب ترتيبــاً هجائي

هذا اجلانــــب مــــن ـب كثـــرية مل تــــرد يف كتــــب مــــن ُعـــين بــــَســــانفــــرد بنِ " )٢(أنســـاب
  ".همـاملتقدمني لصلة اهلجري ببادية اجلزيرة ومعرفة أنساب

  باهلة القبيلة المفترى عليها -٧

                                                 
 .١٤/موقعا وتاريخاً وسكاناً ص:انظر بلدة البرود )١(
 .١/٧التعليقات والنوادر  )٢(
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 ٤٤

هذه القبيلـــة ـالظلـــم الـــذي حلـــق بـــفيـــه  دحـــضصـــفحة، ) ٧٢٥(يقـــع يف   
ثـرًا حبقـد الشـعوبيني عليهـا ملـا لسـلفها مـن أعمـال  ،من املـؤرخنيالعربية العريقة 

لــيس "علــى الغــالف  عظيمــة يف الفتــوح، ولكنــه يف عمومــه كمــا كتــب عنــه مؤلفــه
يضـاح جوانـب عـن تغلغـل  دفاعًا عن كرامة قبيلة فحسب، بل عـن األمـة كلهـا 

رخيها لتشويهه طيل يف    ".الكذب واأل
مــــن  احتـــوى الكتـــاب علــــى مقدمـــة عــــن موضـــوعه وموقــــف الشـــعوبية 
ـــم ،للـــرد عليهـــا، وفضـــل العـــربلعلماء وتصـــدّ العرب، ـــة بعل  ،األنســـاب والعناي

ليفه لربهـان ،ب التثبت من اآلراءووجو ،وسبب  عـن  وحملـات ،وعدم قبوهلـا إال 
رخيها مث مالمح عن مظاهرهل وصراحة  ،هلة قبل اإلسالم حياة ة يف مراحل 

وعراقة  ها وصناعتها وخيلهاـيف الوقت احلاضر، وبالدها ومعادنوفروعها  ،نسبها
ودورهــا يف الفتــوح اإلســالمية،  ،وفصــاحتها ،يف اجلاهليــة رخيهــاوعــن  ،حســبها

ها وشـعرهم، مث ها وشـعرائـها ووالتــعن الصـحابة منهـا، وعلمائهـا وأمرائهـا وقادتـو 
ــــة منهــــا  ــــب وملــــاذا كــــان لباهل ــــاول املثال وجــــذور األفكــــار  النصــــيب األوفــــر،تن

ءواملقلـــدي وهفـــوات بعـــض العلمـــاء يف ذلـــك ،الشـــعوبية  ،ن مـــن الفقهـــاء واألد
لقبائل  هلة  األخرى من اجلاهلية إىل العصر احلاضر، وقد طبع يف  عام وصلة 

  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠
  :كتب غير متخصصة في األنساب -ب
  :في سراة غامد وزهران-٨

ـــر ) ٥٩٥(يقـــع يف    صـــفحة، وهـــو نصـــوص ومشـــاهدات وانطباعـــات إث
هـــ وقــد غلبــت علــى الكتــاب العنايــة ١٣٩٠رحلتــه إىل بــالد غامــد وزهــران عــام 

إىل آخره أمـا مـا قبـل ذلـك فهـو وصـف جممـل لألمـاكن  ١٦٠ألنساب من ص
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وقــد عــرض فيــه رأيــه يف أصــول األنســاب ويف اختالطهــا  ،ها يف رحلتــهـالــيت مــرَّ بــ
وعـن أنسـاب غامـد وزهـران وتفريعهـا يف الوقـت  ،الكالم عـن األزد قـدمياً  وفصَّل
رخييـة عنهمـا مث عـن بقيـة سـروات احلجـاز وسكانـ ،احلاضر ها، وختمـه ـمث حملـات 

  .خبامتة احتوت على استدراكات وتصحيحات وفهارس تفصيلية
  :في شمال غرب الجزيرة-٩

كتبــه   ،اتصــفحة، وهــي نصــوص ومشــاهدات وانطباعــ) ٦٧٥(يقــع يف   
ـــني عـــامي إثـــر رحال ـــه مـــا ب هــــ إىل كـــل مـــن وادي الســـرحان ١٣٩٠و  ١٣٦٧ت

واجلـــوف والشـــعيبة واجلـــار وخيـــرب وتيمـــاء وتبـــوك، وفيـــه صـــور ورســـوم وخـــرائط 
جغرافيـــة، ومـــن ضـــمن مـــا احتـــواه الكتـــاب مـــن موضـــوعات كـــالم عـــن القبائـــل 

 ٦٤٩/والعشائر واألفخاذ مما له صلة مبوضوع الكتاب وصنع فهرسـاً لـذلك ص
مل ألنســـاب يف هـــذا مـــن الكتـــاب وإن كانـــت عنايتـــه  واضـــع أكثـــر مـــن عنايتـــه 

  .الكتاب
  :شمال المملكة -١٠

 ٣هو أحد أجزاء املعجم اجلغرايف للـبالد العربيـة السـعودية وهـو يقـع يف   
ـــد ذكـــر مصـــادره مـــن مؤلفـــات املتقـــدمني  ١٤٧٩تقـــع يف  ،أجـــزاء صـــفحة، وق

، والكتـــاب يركـــز علـــى املواضـــع ،ومنهـــا رحالتـــه إىل تلـــك املواضـــع ،واملعاصـــرين
ان بعــض املواضــع قــدمياً وحــديثاً، ومــن أبــرز مــا فيــه ولكنــه يعــرج علــى ذكــر ســك

  .)١(منازل القبائل قدمياً يف مشال اململكة
ة الشرقية  :المعجم الجغرافي للبالد العربية السعودية -١١ رين (المنطق البح

 ً   :)قديما

                                                 
 .وما بعدها ١/٧ )١(
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 ٤٦

ها ـعـدد صفحاتـ ،جملـدات ٤ويقـع يف  ،ام املعجـم اجلغـرايفهو أحـد أقسـ  
لكنــه يعــّرج يف بعــض املواضـــع  ،صــفحة، تنــاول فيهــا أمســاء املواضــع) ١٩٩٨(

على السكان، ومن أهم ما فيه ما كتبه عن سكان هذه املنطقة قدمياً من عناصر 
ــل عربيــــة، مث قبائلهــــا يف الوقــــت احلاضــــر ووالتــــ  ها يف العهــــودـغــــري عربيــــة وقبائــ

  .)١(املاضية
  :بالد ينبع -١٢

رخيية جغرافية) ٢٣٨(يقع يف    وانطباعات خاصة  ،صفحة، وهو حملات 
  حيـث أقـام فيهـا بضـع سـنوات يف بدايـة حياتـه، ومـن موضـوعاته ،عن بـالد ينبـع

ورجـــال عـــرفهم فيهـــا، وختمـــه مبلحـــق عـــن بـــالد جهينـــة  ،عـــن أســـر ينبـــع كالمـــه
  .ومنازهلا القدمية

  :عبر أطوار التاريخمدينة الرياض  -١٣

ــــب ) ٢١٤(يقـــــع يف    ــــه يف رجـ ليفـ مـــــن احلجـــــم الصـــــغري، انتهـــــى مـــــن 
 أهـم مـاهـ وكان قد نشره قبل ذلك يف عـدة صـحف ذكرهـا يف املقّدمـة، ١٣٨٦

ألنساب ض قـدميا قبـل أن تصـبح عاصـمة  كالمه عن  فيه مما يتعلق  سـكان الـر
  .هـ١٢٤٠للبالد عام 

ة تحقي -١٤ وهرتين مقدم اب الج ائق كت ين الم فراء العتيقت عتين الص
  :والبيضاء

ي ـومؤلفـــه احلســـن بـــن أمحـــد اهلمدانـــ ،صـــفحة) ٤٩٣(يف الكتـــاب يقـــع   
ـــــــاً ٣٤٥ت( ـــــــد أعـــــــده ) هــــــــ تقريب ــــد وق يضـــــــاح بعـــــــض الشـــــــيخ محـــ ـــــر  للنشــ

وإضافة حبث عن التعدين واملعـادن يف جزيـرة العـرب،  ،وإعداد فهارسه،غوامضه

                                                 
 .٨٩-٧٣و  ٦٠-١/٤٧ )١(
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 ٤٧

ذكــر القبائــل العربيــة الــيت مارســت هــذا البحــث عــن التعــدين عنــد العــرب، ويف 
طلقــت عليهــا وكــذلك فــروع القبائــل الــيت أُ  ،هاـبعــض الصــناعات وتعــّرض ألنسابــ

  .)١(همـل أنسابها للصناعة وفصّ ـأمساء بسبب امتهان
  :في الوطن العربي -١٥

ـــه، يقـــع يف    ـــاين مـــن رحالت صـــفحة، وهـــو خـــاص ) ٤١٢(هـــو اجلـــزء الث
) مما مل يكتبه يف كتبـه السـابقة(العربية السعودية اململكة مناطق برحالته يف بعض 

مان وقطر ومصر والسودان والشام والعراق واليمن واإلمارات العربية وسلطنة عُ 
مل  هبعضــو والبحــرين والكويــت، وقــد كتــب عــن مشــاهداته وانطباعاتــه ولقاءاتــه، 

ســبق نشــره يف مقــاالت جملــة العــرب، وممــا تناولــه فيــه ذكــر  هيســبق نشــره، وبعضــ
  .فروع بعض القبائل واألسر واألفراد الذين لقيهم وبعض قضا األنساب

  :إطاللة على العالم الفسيح بين الشرق والغرب -١٦

صـــفحة، وهـــو خـــاص ) ٣٨٢(هـــو اجلـــزء الثالـــث مـــن رحالتـــه، يقـــع يف   
ي هــاوا جزائــر(والشــرق) أور وأمريكــا(برحالتــه خــارج الــوطن العــريب يف الغــرب 

يــــوان وهــــ ن و يالنــــد واهلنــــد و واليــــا نج كــــونج والفلبــــني وســــنغافورة ومــــاليز و
وهي أفكـاره ) رحلة بني الرحالت(وختم الكتاب بصفحات بعنوان ) والباكستان

  .وأنه ال صلة للعلوم بذلكطبائع الناس وأخالقهم، اختالف عن وآراؤه 
ــع    ــه يف هــذا الكتــاب لألنســاب كــذكره تفري وقــد عــرض يف بعــض مــا كتب

أو الرتمجـة ملـن عثـر علـى  ،عودية أخـذًا عمـن قـابلهم يف رحالتـهبعض األسـر السـ

                                                 
، وقد ذكر هنا في الكتب التي ألفها حمد الجاسر؛ ألن هذا من كالمه وليس من كالم ١٣-١٠من ص  )١(

 .الهمداني
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 ٤٨

ـــرحالت ممعلومـــات عـــنه ـــب  ،أثنـــاء ال والتباحـــث مـــع بعـــض املستشـــرقني يف كت
  .)١(األنساب وحنو ذلك

  :أصول الخيل العربية الحديثة -١٧  

ن   ها وهـو ـاألول هو معجـم أمسـاء خيـل العـرب وفرسانـ :له يف اخليل كتا
وهـو عـن خيـل العـرب احلديثـة ويقـع يف  ،والثاين هذا الكتاب ،عن اخليل القدمية

صفحة، وما يتعلـق مبوضـوعنا فيـه هـو الفصـل األول مـن البحـث الثـاين ) ٢٨٢(
وفيــه ) ذكــر القبائــل الــيت حتــتفظ بــبعض اخليــل مرتبــة علــى حــروف املعجــم(وهــو 

نساب اخليلـوذكر أشهر روات ،عّرف بكل قبيلة   .)٢(ها العارفني 
  :انح الذكرياتمن سو -١٨

ً،  مـــن أنفـــس إنتاجـــه هـــي ـــاب لكنهـــا تكـــّون كتـــا وهـــي مل تصـــدر يف كت

ــد بــدأ نشــرها يف  ض، وق لــة العربيــة الصــادرة يف الــر ــه الــيت نشــرها يف ا ت ذكر

لــة حتــت عنــوان ت ورحــالت"ا هـــ ١٤٠٦عــام  لثانيــةيف عــدد مجــادى ا" ذكــر

مـن سـوانح "السابق إىل عنوانعدد رجب من العام نفسه، مث عدل عن العنوان و 

ت هـــ، مــربراً أن مــا ســيكتبه حملــات مــن ١٤٠٦بــدءًا مــن عــدد شــعبان " الــذكر

ــه ت ت ،ذكر فضــًال عــن عدولــه عــن تضــمينها رحالتــه الــيت  ،ولــيس كــل الــذكر

لــة تنشــرها حــىت احملــرم هـــ حيــث توقــف ١٤١٥أصــدرها يف كتــب، واســتمرت ا

توقـــف النشـــر يف مجـــادى  هــــ مث١٤١٦ســـتأنفت النشـــر مـــن احملـــرم مث ا ،نشـــرها

هــ ١٤١٧ها يف عدد مجادى اآلخرة ـنشرت آخر حلقات إىل أن هـ١٤١٦الثانية 

                                                 
 .٢٦٨، ١٨٢- ١٧٩و  ١٥٠و  ١٤٧و  ٨٨و  ٨٧/انظر مثالً ص )١(
 .١٤٦- ٩٢ص )٢(

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

 ٤٩

نســختني منــه يف مكتبــة  وأودعــتُ  ووثقتــه شــرمــا نُ  ويف رجــب بعــده، وقــد مجعــتُ 

بـــــني يـــــدي  اً هــــــ لتكـــــون مؤقتـــــ١٧/٢/١٤٢٢يف  - رمحـــــه هللا -الشـــــيخ محـــــد 

مجـع أصـوهلا ممـا كتبـه الشـيخ خبطـه مث ترتيبهـا أما ما ينبغـي أن يـتم فهـو  ،الباحثني

لـة ،وطباعتها يف كتاب وبعـض مـا نشـر  ،وخباصة أن هناك حلقات مل تنشر يف ا

  .حالت ظروف النشر يف حينه دون نشره كامالً 

  .لقضا األنساب أو ذكر فيها بعض األنسابوقد تطرق الشيخ فيها   
  :مع الشعراء -١٩

ــراجم لتســعة األول :وهــو قســمان ،صــفحة) ٣٩٣(ويقــع يف     ،شــعراء ت

ــاول أنســاب الشــعراء  ــدواوين شــعرية، ويف القســم األول تن والثــاين قــراءة ونقــد ل

وأنساب قبائلهم، وأكثر حبوثه مما نشـره يف جملـة العـرب، وقـد طبـع مـرتني األوىل 

دي القصيم األديب والثانية يف دار اليمامة للبحث والرتمجة والنشر   .يف 
  :علي الهجري وأبحاثه في تحديد المواضع أبو -٢٠

مــا  اهلجــريمــا مجعــه  ، وأشــار فيــه إىل أنم١٩٦٨/هـــ١٣٨٨طبعــه عــام   

قصـــاً   أبـــو علـــي اهلجـــري"فرد األنســـاب يف حبـــث خـــاص بعنـــوان وأنـــه ســـيُ  ،زال 

  .)١("النسَّابة

                                                 
 ١١٢/ص )١(
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من متّيز يف اجلزيرة العربية عن القبائل اهلجري ما نقله  وقد تطرق فيه إىل  
ـا، وذكـر بعضها  س  هيف هلجا ألنسـاب الـرواة وتسـمية قبـائلهم، ومـا نقلـه عـن أ

  .)١(همـنسبوا إىل بلدان
عمله فيما بعد يف كتاب التعليقات والنوادر الذي الشيخ محد وقد طّور   

  .سبق وصفه
  :كتب حققها أو نشرها حمد الجاسر -ج

ريش وأخبار -٢١   ب ق رة نس ا جمه ار  ه ن بك ر ب -١٧٢(للزبي
  ):هـ٢٥٦

هـ بشرح وحتقيـق حممـود دمحم شـاكر ١٣٨١طبع اجلزء األول منه يف سنة   
لتقــدمي بــني يــدي هــذا الكتــاب اجلليــل،"الــذي قــال يف املقدمــة  هــو  أحــق شــيء 

ــه، مث يف بعــث مهــيت إىل  ــه الفضــل األول يف إيقــايف علي ذكــر الرجــل الــذي كــان ل
األسـتاذ العالمـة الشـيخ محـد اجلاسـر، أعلـم مـن عرفـت بـبالد جزيـرة  أخي،نشره

  .)٢("ها يف زماننا هذاـالعرب وأخبارها وأنساب
الشــــيخ محــــد بتقــــدمي مصــــّورة الكتــــاب لــــه بــــل دفــــع لــــه مــــا  يكتــــفِ  ومل  

عامـا )٣٧(ومضـت فـرتة طويلـة تقـارب  )٣(الكتاب وحتقيقه كامًال من نفقةهيتطلب
ومل ) ســـنة وفـــاة حممـــود دمحم شـــاكر رمحـــه هللا( هــــ١٤١٨هــــ إىل ١٣٨١مـــن عـــام 

وكان الشيخ محد قد جتنب مفاحتته يف نشر بقية الكتاب  ،يصدر اجلزء الثاين منه
فأعـاد عزم الشيخ محـد علـى نشـره كـامًال، إبقاء ملا بينهما من مودة، وبعد وفاته 

                                                 
 .٣٩و ٣٤/ص)١(
 .٤/ ١مقدمة الطبعة األولى  )٢(
 .١/٣، ٢بقلم حمد الجاسر ، ط" كلمة عن نشر هذا الكتاب"انظر )٣(
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حمافظــاً علــى تــرقيم صــفحاته خدمــة حممــود شــاكر نشــر اجلــزء األول كمــا حققــه 
وجعـل تسلسـل  ،اجلزء الثاين ووضع فهارس للكتـاب كـامالً معه ونشر  ،للباحثني

 ١١٦١يــه يف ويقــع الكتــاب جبزأ ات اجلــزء الثــاين اســتمراراً لــألول،أرقــام صــفح
صــــفحة، وقــــد أشــــرف الشــــيخ محــــد علــــى الطبعــــة الثانيــــة الــــيت أصــــدرها عــــام 

  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩
  :اإليناس في علم األنساب -٢٢  

وذكر الشيخ ) هـ٤١٨-٣٧٠(علي بن احلسني الوزير املغريب  مؤلفه احلسني بن
بسـعة "محد اجلاسر يف تقدميه للكتاب أن إعجابه مبؤلف الكتـاب يعـود إلعجابـه 

جتاهــــه للتــــأليف يف موضــــوعات بــــدأت العنايــــة بــــ  -يف عهــــده –ها ـاطالعــــه، و
نساب العرب، وأخبارهم القدمية وآداب  هم، أعجبـتُ ـتضعف، وخاصة ما يتعلق 

ً دفعــين إىل حماولــة مجــع مــا اســتطعت مجعــه مــن مؤلفاتــه ومنهــا  بكــل ذلــك إعجــا
  .)١("هذا الكتاب

وموضوع هذا الكتاب ليس كما يفهـم " صفحة) ٢٧٩(يقع الكتاب يف   
ألنساب من حيث تفريعهـا مـن أصـوهلا إال أنـه يعـىن  من عنوانه، فهو وإن تعلق 

نطقهــا صــحيحة، وتلــك هــي الغايــة مــن  نْ بضــبط األمســاء املفــردة ضــبطاً ميّكــن ِمــ
  .)٢("ليفه

نسـخ  ٣ونشـره مقـابًال بـني  ،وقد أعد الشيخ محـد اجلاسـر هـذا الكتـاب  
خمطوطة، وضابطاً لألمساء كما ضبطت يف النسخ الثالث، ومورداً للحواشي اليت 

ــ ،فيهـا ها، ومل يطـل التعليقـات عليــه أو إيضـاح مــا قـد حيتــاج ـن مـن قراءتــالـيت متكَّ

                                                 
 .٩مقدمة التحقيق ص )١(
 .١٦المقدمة نفسها ص )٢(
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 ٥٢

فأرى كل ذلك زائـدًا عمـا جيـب علـى الناشـر عملـه، إنـه "ح من كلماته قائالإيضا 
  .)١("من عمل الشارح أو املستدرك على املؤلف

ال  -مكمـــًال بتأليفـــه  ،وقـــد رتـــب املؤلـــف كتابـــه وفـــق احلـــروف اهلجائيـــة  
ولعـل هـذا مـا جعـل  "املؤتلف واملختلـف"صنيع دمحم بن حبيب يف كتابه  -برتتيبه

ويصــدرمها يف جملــد واحــد عــام  ،اجلاســر يضــم الكتــابني إىل بعضــهما الشــيخ محــد
ض األديب كمــا سنفصــل ذلــك ١٩٨٠/هـــ١٤٠٠ دي الــر ، حيــث صــدرا عــن 

  .ابن حبيب التايل يف الكالم عن كتاب
  :مختلف القبائل ومؤتلفها -٢٣

، ويقــول عنـــه )هـــ٢٤٥ت(مؤلفــه أبــو جعفــر دمحم بــن حبيـــب البغــدادي   
وهـو معاجلـة داء  ،ف وصـل إلينـا يف موضـوعهلـَّأول مؤ "إنـه  :الشيخ محد اجلاسـر

السـابق " اإليناس"وقد نشره الشيخ محد اجلاسر مع كتاب  )٢("تصحيف األمساء
فــابن حبيــب أول مــن تصــّدى  ،البــن الــوزير املغــريب ملــا بــني الكتــابني مــن تكامــل

لـوزير لضبط أمساء األشخاص من رجال ونساء وقبائل يف كتابه هـذا مث أتـى ابـن ا
فـــأرىب كتابـــه علـــى كتـــاب ابـــن  )٣(املغــريب فاختـــذ كتـــاب ابـــن حبيـــب أصـــًال لكتابــه

مبـــا حـــواه مـــن أخبـــار وأشـــعار وإن قاربـــه مـــن حيـــث عـــدد  ،حبيـــب بغـــزارة املـــادة
وجــاءت صــفحات   ،ا الشــيخ محــد اجلاســر معــاً وهلــذا نشــرمه )٤(األمســاء املضــبوطة

والفارق بينهما أن  ،ووّحد فهارسهما،  ٣٧٢-٢٨٥/كتاب ابن حبيب من ص

                                                 
 .٤٩المقدمة نفسها ص )١(
 .٢٨٥/تقديمه له ص )٢(
 .١٧انظر مقدمة التحقيق ص )٣(
 .١٦/انظر مقدمة التحقيق ص )٤(
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 ٥٣

ابن املغريب رتـب مـّواد كتابـه حسـب احلـروف اهلجائيـة أمـا ابـن حبيـب فلـم يفعـل 
  .ذلك لكن الشيخ محد صنع فهرساً ألعالم الكتابني مرتبة على حروف اهلجاء

ا  -٢٤   رب وأخباره ل الع ات قبائ ن بالغ ار م أدب الخواص في المخت
  :وأنسابها وأيامها

ـــــــن   ــــــي ب ـــن علـ ـــ ـــــــوزير املغـــــــريب  مؤلفـــــــه احلســـــــني بـ ـــــني ال -٣٧٠(احلســ
وفـق ن من إكمالـه فه متكّ وأشار الشيخ محد اجلاسر أنه إذا صح أن مؤلِّ )هـ٤١٨

ت عـن الشـعر العـريب ألفـن أوسـع الكتـب الـيت معـدّ اخلطة اليت رمسها يف مقدمته يُ 
ها، ـمن حيث االختيار واجلمع وتراجم مشاهري الشعراء مع أخبار القبائل وأنسابـ

ــه فهــو يشــبه   ــاز بكون ــاب أنســاب األشــراف للــبالذري مــن بعــض الوجــوه وميت كت
  .)١(جعل الشعر أساساً يقوم عليه الكتاب

أن الـذي "وذكر  ه نشر اجلزء األول فقطوإمنا قال الشيخ محد ذلك ألن  
وقـــد نشـــره الشـــيخ مـــرتني  )٢("وصـــل إلينـــا اجلـــزء األول منـــه يف خمطوطـــة وحيـــدة

ومـا بعـدها،  ١٦١السـنة الثامنـة ص دءًا مـنيف حلقات بـ األوىل يف جملة العرب،
القــراء يكــون قــد اطلــع علــى نســخة أخــرى أو  أحــدهـــ، لعــل ١٣٩٣يف رمضــان 

نشره  اً ، وملا مل يصل إليه ما يضيف جديدفيكاتبه بذلك عرف شيئا عن الكتاب
ض األديب١٩٨٠/هـ١٤٠٠يف كتاب عام  دي الر   .م وتوىل النشر 

  :األنسابتذكرة األلباب في أصول  -٢٥  

ـــــ مؤلفهـــــا ،هـــــي رســـــالة يف األنســـــاب  يتِّ أبـــــو جعفـــــر أمحـــــد بـــــن عبـــــد املـــــوىل البَـ
 ٨و ٧محـد اجلاسـر يف جملـة العـرب جالشـيخ وقـد حققهـا ونشـرها ) هـ٤٨٨ت(

                                                 
 .٩/انظر مقدمة التحقيق ص )١(
ً  ٤٧وانظر ص ٣١مقدمة التحقيق ص )٢(  .أيضا
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 ٥٤

 ٥٣١-٤٨١/م مــــن ص١٩٨٠/هـــــ١٤٠١يف احملــــرم وصــــفر  ١٥مــــن الســــنة 
آليت   :)١(وعلل أسباب نشره هلا 

  .القبائل العربية وفروعهااحتواؤها على جممل أصول أنساب  -١"  
  .اعتبارها من املصادر القدمية يف موضوعها -٢  
لإلمــام أيب عبيــد القاســم بــن ) النســب(اعتمــاد مؤلفهــا علــى كتــاب  -٣  

  .سّالم
كثـــري مـــن األمســـاء املصـــحفة أو احملرفـــة فيمـــا طبـــع مـــن    إتقـــان كتابـــة -٤  

  ".كتاب األنساب
  :رسائل في تاريخ المدينة -٢٦

ريــخ املدينــة املنــورة، ومــا يهمنــا منهــا هنــا هــو رســالة  جمموعــة رســائل   يف 
ـــــورة" ـــــة املن ـــــة يف ســـــنة " وصـــــف املدين ـــــذي وصـــــف املدين ـــــن موســـــى ال ـــــي ب لعل

وقـد تعــرض املؤلـف لـذكر قبائــل املدينـة املنـورة وأســرها يف  ،م١٨٨٥/هــ١٣٠٣
ـــه "عهـــده، ويقـــول الشـــيخ محـــد اجلاســـر وتـــدل كتابتـــه عـــن الســـكان علـــى معرفت

    .)٢("لقبائل البدوية

  :الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة -٢٧

لقـــرن مـــن أهـــل ا(مؤلفـــه عبـــد القـــادر بـــن دمحم بـــن عبـــد القـــادر اجلزيـــري   
ها ـعـدة صفحاتـ ،جملـدات ٣وقد نشـره الشـيخ محـد اجلاسـر يف ) العاشر اهلجري

  .مبا فيها الفهارس العامة) ٢٣١٣(

                                                 
 .٤٨٢و ٤٨١/ص )١(
 .من مقدمة الشيخ حمد للكتاب ١٥ص )٢(
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وقــــد ذكــــر فيــــه قبائــــل العــــرب يف مكــــة املكرمــــة قــــدمياً وفضــــل العــــرب   
يف ، أمـا وكل ذلك يف الفصل السادس من الباب األول من الكتـاب ،وأقسامهم

ن احلَ فقـد األول من الباب الرابع الفصل  وتسـمية ) محـل احلجـاج(ل ْمـذكـر عـر
ن "قبائلهم، ويف الفصل الثالث من البـاب اخلـامس  ذكـر األدراك وطوائـف العـر

وقـد صـنع الشـيخ محـد فهرسـاً للشـعوب والقبائـل " )١(زل ومـنهًال مبنهـلـزًال مبنـمن
  .)٢(وفروعها والطوائف

  :معجم الشيوخ -٢٨
اهلــامشي املكــي، أحــد أعــالم أســرة آل فهــد  بــن دمحم بــن فهــد مؤلفــه عمــر  

، وقـــد راجعـــه وحمققـــه هـــو دمحم الزاهـــي) هــــ٨٨٥-٨١٢(مـــؤرخي مكـــة املكرمـــة 
وقابلــه علــى أصــوله ونشــره محــد اجلاســر، والكتــاب تــراجم للشــيوخ الــذين أخــذ 

  .صفحة) ٤٦٣(عنهم املؤلف العلم وأجازوه رجاًال ونساًء ويقع الكتاب يف 
  :المحمدون من الشعراء وأشعارهم -٢٩

وقـد حققـه وقـّدم لـه وصـنع ) هـ٦٤٦ت(مؤلفه علي بن يوسف القفطي   
املؤلـــف محـــد اجلاســـر، وقـــد  ه حســـن معمـــري، وراجعـــه وعارضـــه بنســـخةفهارســـ

 ٤٦٣امســـه دمحم يف  هـــمشـــاعرًا كل )٣٢٨(احتـــوى الكتـــاب علـــى ترمجـــة وشـــعر 
  .صفحة

  :دينة مع أمير مكة سروركشف الحجب والستور عما وقع ألهل الم -٣٠
رسالة ألفها دمحم زين العابدين الربزجنـي عـن إحـدى احلـوادث الـيت جـرت   

هــــ، وقـــد حققهـــا الشـــيخ محـــد ونشـــرها يف جملـــة ١١٩٤يف املدينـــة املنـــورة ســـنة 

                                                 
 .٣/١٩٢٧وانظر فهرس املوضوعات  ١/٦٧)١(
)٢١٤٦-٣/٢١١٢)٢. 
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 ٩و ج ٤٥٦-٤٣٣هـــ،ص١٤٠٦، احملــرم وصــفر ٨و ٧،ج٢٠العــرب، الســنة
ــــــــ ص١٤٠٦، الـــــــــــربيعني ١٠و ـــــــــاديني، اجل١٢و١١، و ج٦٠٨-٥٩١هــــ  مــ

نســاب  ،٧٧٥-٧٦٧هـــ ص١٤٠٦ ويف مقدمــة التحقيــق عــّرف الشــيخ محــد 
  .من هلم صلة حبوادثها كأسرة الربزجني والشريف سرور وقبيلة حرب وغريهم

  :النْفح الفَرجّي في الفتح الجته جي -٣١
سـم أحـد والة ) هــ١١٧٧ت(مؤلفه جعفر بن حسن الربزجني املـدين  وقـد ألفـه 

هــــ  ١١٧٢و  ١١٧١العهـــد الـــذي تـــوىل إمـــارة احلـــج ســـنيت األتـــراك يف ذلـــك 
ـــدعى  شـــا(وي ـــة معناهـــا الفـــارس أو ) جتـــه جـــي عبـــد هللا  ـــه جـــي كلمـــة تركي وجت

املغــوار، وفيـــه نقــل املؤلـــف مــا حصـــل بــني هـــذا الــوايل وشـــيخ قبيلــة حـــرب مـــن 
حوادث مقتصرًا على ما كان يف مصلحة هذا الوايل، ويف الكتاب بعض أنسـاب 

لـف كمـا أن الشـيخ محـد يف مقدمـة التحقيـق قـد أتـى علـى نسـب حرب زمن املؤ 
 ي، ذو ٦و ٥، ج١٢أســرة املؤلــف، وقــد نشــر الكتــاب يف جملــة العــرب، الســنة

  .٣٩٦-٣٥٣هـ، ص١٣٩٧القعدة واحلجة 
  :بالدها وسكانها: حضرموت  -٣٢

وقــد ) هـــ١٣٧٥-١٣٠٠(مؤلفــه عبــد الــرمحن بــن عبيــد هللا الســقاف   
 ٥، ج٢٦ابتــداء مــن الســنة جملــة العــرب حلقــة، ) ٤٥(نشــره الشــيخ محــد يف 

ــــــ وان١٤١١القعـــــــدة واحلجـــــــة  ي، ذو ٦و لســـــــنةهــ ، ١٢و ١١، ج٣٣تهـــــــاء 
  .٨٠٧/هـ ص١٤١٩اجلماديني
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  مجلة العرب -د
، وتـرجم فيهـا أو األنسـابالكالم فيها كثريًا عن علم محد اجلاسر تناول   

ونشـــر فيهـــا  ،تـــراجم كثـــرية، وأجـــاب علـــى أســـئلة القـــراء حـــول األنســـاب نشـــر
معجـم قبائـل اململكـة العربيـة "هم اليت استفاد منها يف كتـايب ـهم ومالحظاتـتعليقات

ومــا مل ينشــره يف هــذين " مجهــرة أنســاب األســر املتحضــرة يف جنــد"و" الســعودية
لثًا سبق الكالم عنه يف رقم   ً االستدراكات على مجهـرة ( ٣الكتابني يكوِّن كتا

أو سـًال يف كتـب فيها متسل هبعض ما نشر  طبعوقد ) األنساب املتحضرة يف جند
حلقـات جـدير  يف، وبعض ما نشر فيهـا بعد ّمنه بعض كتبه اليت صدرت فيماض

ــــب ــــة لنشــــر مقــــك  ،ن ينشــــر يف كت ــــه جعلهــــا ســــاحة ثقافي االت غــــريه يف مــــا أن
  .األنساب

ــدءًا مــن عــددها األول الــذي صــدر يف رجــب  مل ذلــك أعــدادهاويشــ ب
ا السادســـة مـــن ســـنته ٦و ٥حـــىت ج )م١٩٦٦تشـــرين األول (هــــ ١٣٨٦ســـنة 

شـباط وآذار (هــ ١٤٢١والثالثني الصادرين يف شهري ذي القعـدة وذي احلجـة 
ألنساب) م٢٠٠١ لة عن نشر ما يتعلق    .وبعد ذلك توقفت ا

  :مقاالته في األنساب -هـ
يف  هكتب الشيخ محد مقـاالت كثـرية يف األنسـاب، أكثرهـا نشـر   

لـة العربيـة وجملـة كمجلـة أخرى  جملة العرب، ومنه ما نشره يف جمالت  املنهـل وا
ـــوطين، و  ـــة يف جملـــة الفيصـــل وجملـــة احلـــرس ال الرســـالة، وجملـــة جممـــع اللغـــة العربي

ض(وجملة الفـتح وجملـة جامعـة امللـك سـعود ،دمشق وغريهـا،  )سـابقاً  جامعـة الـر
ض واجلزيـرة وعكـاظ، واملدينـة  ومنه مـا نشـره يف الصـحف اليوميـة كصـحف الـر
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ض تكشــيفاً  قـد صـنعتو  ،والـبالد وأم القـرى مكتبـة امللـك فهـد الوطنيـة يف الـر
ــــه مــــع : محــــد اجلســــر"بعنــــوان م ١٩٩٥/هـــــ١٤١٥عــــام ألعمالــــه  دراســــة حليات

صــــفحة مــــن احلجــــم الكبــــري،  ٢٥٩يف "وجرافيــــة شــــاملة ألعمالــــه املنشــــورة يببل
-م١٣٥١/١٩٣٣عمـــــًال مـــــن أعمالـــــه فيمـــــا بـــــني ســـــنيت ) ١١١٧(حصـــــرت
بعـد هـذا  إال أن إنتاجه )١(روف اهلجائيةم، ورتبتها حسب احل١٩٩٤/هـ١٤١٥

نشــر مقــاالت كثــرية و ،أخــرى بعــد ذلكفقــد ألــف كتبــاً  ،احلــد الــزمين إنتــاج غزيــر
ً و ،جملــــة العرب يفهـــــ ١٤٢١حــــىت وفاتــــه عــــام  خــــالل تلــــك كــــان ينشــــر شــــهر

لــة العربيــة وجملــة الفيصــل وينشــر مــرتني يف األســبوع أو أســبوعياً الســنوات  يف ا
ض واجلزيرة وعكاظيف كل من صحف    .وغريها الر

غزيـرة أنـه كـان واسـع االطـالع، يطلـع االت الشـيخ محـد جعل مق إن مما
الت والصحف، على كثري مما  ويقرأ ما يصدر من الكتـب، أينشر يف كثري من ا

حتتــاج إىل  الــيت ســائلفيحققاملكتــب الــرتاث ،ويقــرأ  يعلــق علــى مــا يطلــع عليــه ف
حبثـاً يف الـرتاث أو حتقيقـاً لـه أو : غزيرةاءت مقاالته ولذا ج أو يعلق عليها حتقيق

 أو مقـــال كتـــاب  يفخلطــأ اطلـــع عليــه  وتصـــحيحاً أمراجعــة، أو ردًا علـــى ســؤال، 
 ،تـاج حصـره إىل جهـد جهيـدوغري ذلك مما جعـل إنتاجـه إنتاجـاً غزيـراً حيأ، اقرأمه
، ومـن املؤكـد أن عليـه طـالعيف جمال األنسـاب مـا أمكـن االورد منه سنفإننا لذا 

ــالت يشــمله  مــا ســنورده؛هنــاك مــا مل   ،لكثــرة اإلنتــاج وتوزعــه بــني الصــحف وا
وسنقتصر على عنوان املقـال، ومصـدره، مـع  تعريـف مـوجز بـه إن احتـاج املقـام 

  :)٢(لذلك
                                                 

 .منها ٣٥ص انظر )١(
 .رتبت المقاالت ترتيباً هجائياً حسب العنوان) ٢(
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اريخ واألدب -١ و  ١، ج١٨، جملـة العـرب، السـنةآل الجرباء في الت
  .١١٧-١١٤هـ ص١٤٠٣، رجب وشعبان، ٢

رن -٢ عود وآل مق ـــرب، الســــــنةآل س  ١٠و ٩، ج١٦، جملـــــة العـــ
  .٧٣٨-٧٢٦هـ،ص ١٤٠٢الربيعان، 
رى -٣ رة أخ ة م ض، الســــنة آل نفيس ، العــــدد ٣٣، جريــــدة الــــر
  .وانظر من أعيان األسرة النفيسية اآليت ٨/هـ ص١٠٥٢٩،١٥/١٢/١٤١٧
ة -٤ د المنظم درر الفرائ اب ال ي كت دة ف ري( األحام جملــة  ،)للجزي

  .٥٥٠-٥٤٧ص هـ١٤١٠، احملرم وصفر ٨و ٧، ج٢٤العرب، السنة 
 ٣٤، جملة العرب السنة أسرة العتيقي من األسر العريقة في نجد -٥

ن ١٢و ١١، وج٦٧٥-٦٧١/هـــــ ص١٤٢٠، الربيعــــان ١٠و ٩ج ، اجلمــــاد
  .٨١٥-٨١١هـ ص١٤٢٠

رب -٦ رة الع ي جزي م واألدب ف الم العل ار :أع ن بك ر ب ، جملــة الزبي
ــد ل ، وفيــه ٥٢٣-٥١٥هـــ،ص١٣٦٥، ذو احلجــة ١٢-١١ج) ٦(املنهــل، ا

  .حتدَّث عن آله من الزبرييني وعن حياته ومؤلفاته
بالذري -٧ راف لل اب األش  ٣٢مـــن الســـنة  اً ، جملـــة العـــرب، بـــدءأنس

ضان رم ٤و ٣ج ٣٣مث من السنة  ٥٧٥/هـ ص١٤١٨، احملرم وصفر ٨و ٧ج
طبعــة هــذا الكتــاب ت يف نقــد حلقــا)٧( بــدأ كتابــة ٢٤٣/هـــ ص١٤١٨وشــوال 

ـــربعـــدد ، ١٠و ٩، ج٣٥يف الســـنة هآخرهـــا نشـــر   ٤٧٠/هــــ ص١٤٢١ يعنيال
لنشر( وانظر ما سيأيت بعنوان    ).أنساب األشراف: خمطوطات جديرة 
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، ٢٧، جملة العـرب، السـنةأنساب الرشاطي األندلسي ومختصراته-٨
 ، مث جملــة العــرب الســنة١٧٠-١٤٥هـــ ص١٤١٢، رمضــان وشــوال ٤و ٣ج

  .٧٢-٧٠/هـ ص١٤١٣، رجب وشعبان ٢و ١ج  ٢٨
اقتبــــاس األنــــوار والتمــــاس األزهــــار، يف أنســــاب "عــــن كتــــاب  واملقــــاالن

ــــار ـــي  "الصــــحابة ورواة األخب ــــاطي اللخمـ ــــد هللا الرَُّش ــــن عب ــــي ب ـــن عل ــــدهللا بـ لعب
وذكر أن الكتاب كان معروفا لدى العلمـاء إىل مـا بعـد القـرن ) هـ٥٤٢-٤٦٦(

لقطــع املخطوطــة الــثالث املوجــودة منــه ومبختصــراته،  وعــرَّف ،العاشــر اهلجــري
ـــرم وصــــــفر ٨و  ٧، ج٢٧ونشــــــر يف جملــــــة العــــــرب، الســــــنة  ـــــ ١٤١٣، احملـــ هــ

خالصــــته أن  ،تعليقــــاً لعبــــد القــــادر زمامــــة مــــن مدينــــة فــــاس ٥٦٨-٥٦٦/ص
  .الكتاب كان معروفاً يف املغرب إىل القرن الثاين عشر اهلجري

ل -٩ اب القبائ ر : أنس تها ونش ولهادراس جملــة العــرب، الســنة  ،أص
  .١٢٠-١١١هـ ص ١٣٨٦، شعبان ٢األوىل ج

 ٣، ج٢٢، جملـة العـرب، السـنة بواعثها وأسبابها: أيام العرب -١٠
، وفيــه ذكــر ألنســاب القبائــل ٢٣٨-٢٣١هـــ، ص١٤٠٧رمضــان وشــوال  ٤و

مها   .اليت ذكر أ
رب-١١ ، عـدد شـوال ١، جملـة احلـرس الـوطين، السـنةالبادية أصل الع

، وربيــع الثــاين ١٩-١٨/هـــ ص١٤٠١، وعــدد احملــرم ١٨-١٧هـــ، ص١٤٠٠
  .١٣-١٢/هـ ص١٤٠١، والسنة الثانية عدد رجب ١٥-١٤/ص

بالد -١٢ ي ال ا ف د وتفرقه  ٣، ج٢٤، جملـة العـرب، السـنة بطون نه
  .١٩٤-١٨٥ص ١٤٠٩رمضان وشوال  ٤و
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اء-١٣ الد األحس ، الربيعـــان ١٠و ٩، ج١٣جملـــة العـــرب، الســـنة ،ب
ــه األوىل لألحســاء، نشــره أول ٧٩١-٧٧١هـــ ص ١٣٩٩ ، واملقــال عــن رحلت

، مث أعاد نشره ١٩-٢ص  هـ١٣٦٠مرة يف جملة املنهل يف عدد رجب وشعبان 
  .يف جملة العرب السابقة، وفيه عرض ألنساب القبائل واألسر يف األحساء

ا-١٤ ر وفروعه ، ٦و٥، ج١٢، جملـة العـرب، السـنةبالد قبيلة الحج
  .٤٠٥-٣٩٧/هـ ص١٣٩٧ذوا القعدة واحلجة 

ة -١٥ لـة العربيـةبنو حرب وصلتهم بوالة المدين ، ٢٣٦العـدد  ،، ا
رب وفيهـا تنـاول صـلة قبيلـة حـ ١٠٢-١٠٠صهــ ١٤١٧، رمضـان ٢١السـنة

هــ ونسـب ١٣١مراء املدينة احلسـينيني بعـد انتقاهلـا مـن الـيمن إىل احلجـاز عـام 
  .هذه القبيلة
١٦-  ً احملرم  ٨و٧، ج٢١عرب، السنة ، جملة البنو رشيد ليسوا هتيما

  .٥٦٦-٥٦٠هـ ص ١٤٠٧وصفر 
١٧-  ً ا وا هتيم يد ليس و رش رمضـــان  ٤و٣، ج٢٤، جملـــة العـــرب بن

  .٢٧٤-٢٧٢/ص ١٤٠٩وشوال 
اعة-١٨ ن قض د م ن نه ر م و زهي ، ١٨، جملـــة العـــرب، الســـنة بن

ن  ١٢و١١ج   .١١٠٠-١٠٩٤/هـ ص١٤٠٤اجلماد
ليم-١٩ و س ـــاب بن ـــو ســـليم"، وهـــو مراجعـــة لكت ـــد القـــدوس لع "بن ب

ألنسـاب، يف األنصاري، أبدى فيها مالحظات كثرية على الكتاب يف املواضع وا
هـــ ١٣٩٢شــوال ٤، ج٨لــة العــرب بــدءًا مــن الســنة عشــر حلقــات نشــرها يف جم
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ـــــ  ١٣٩٥ن ـاجلمادييـــــــ ١٢و  ١١لســـــــنة التاســــــــعة جوانتهـــــــاء  ٣٠٠ص  هــــ
  .٩١٣/ص

٢٠-  ً ديثا ، ذوا ٦و٥ج، ٢٤، جملـة العـرب، السـنةبنو سليم قديماً وح
  .٣٩٥-٣٩٢/هـ، ص١٤٠٩القعدة واحلجة 

يء-٢١ ن ط خر م و ص ــة العــرب،بن ، ذوا ٦و ٥، ج١٢الســنة ، جمل
  .٤٤١-٤١٥/هـ، ص١٣٩٧القعدة واحلجة 

رين -٢٢ ي البح امر ف و ع ، ٨و ٧، ج٢٤، جملــة العــرب، الســنة بن
  .٤٤١-٤٣٣/هـ،ص١٤١٠احملرم وصفر 
٢٣- ً ديثا ديما وح الل ق و ه ، ٩٢٩، العــدد٣٥الســنةجملــة اليمامــة، ،بن

جملـة العـرب، و  ٦-٤/م ص١٩٨٦نوفمرب  ١٢هـ ،١٤٠٧األربعاء ربيع األول 
ن ١٢و١١،ج٢١السنة   .٨٣٤-٨٢٤هـ ، ص١٤٠٧، اجلماد

ار -٢٤ اريخ واآلث ي الت ين علم حلقـــات نشـــرها يف جريـــدة ) ٥(،ب
لعـدد / هــ١٤٢٠رجـب  ١٢٠٩٨، العدد ٤١من السنة  اً عكاظ بدء وانتهـاء 
) الثقافيـــــة(هــــــونشرها كـــــذلك يف جملـــــة ١٤٢٠رجـــــب  ٣٠االثنـــــني ، ١٢١٢٦

رجــب ، ٦مــن الســنة  اً الصــادرة عــن املكتــب الثقــايف الســعودي يف بريطانيــا بــدء
واملقــاالت رد علــى  لقــاء ،  ٦/م ص١٩٩٩هـــ نــوفمرب ديســمرب١٤٢٠وشــعبان 

األول والثــاين  ييف ربيعــ ٣١و ٣٠الســابقة يف عــدديها ) الثقافيــة(نشــر يف  جملــة 
أمحــد الزيلعــي .ســعد الراشــد و د. عبــد الــرمحن األنصــاري و د.هـــ مــع د١٤٢٠

نيونإ: أنكروا فيه وجود جذم قحطان وقالوا   .ن العرب كلهم عد
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 ٦٣

يين-٢٥ ب القرش ي نس ين ف مؤلفــه (، وهــو مراجعــة هلـذا الكتــاب التبي
ـــن قدامـــــــة ـــــــق الـــــــدين بــــ ـــــــي العراقـــــــي عـــــــام ) موف مـــــــع العلم ــــــني نشـــــــره ا حـ

 ٥،ج١٨جملـــة العـــرب، الســـنة  عنـــه كلمـــة يفم حيـــث نشـــر ١٩٨٢/هــــ١٤٠٢
مث نشــر مراجعتــه هلــذا الكتــاب  ٤٣١/هـــ ص١٤٠٣القعــدة واحلجــة  ، ذوي٦و

، احملــرم وصــفر ٨و  ٧، ج١٨حلقــات بــدءاً مــن الســنة ) ٩(يف جملــة العــرب يف 
لسـنة  ٥٥٣/هـ ص١٤٠٤ هــ ١٤٠٥، رجـب وشـعبان ٢و ١، ج٢٠وانتهـاء 

  .٨٨ص
ة-٢٦ ل العربي ازل القبائ د من عارها، تحدي وء أش ى ض نشــره يف  عل

هـــ ١٣٩٢، ذو القعــدة ٥، ج٧حلقــات، جملــة العــرب بــدءًا مــن الســنة ) ١٠(
لسنة  ٣٢١/ص   .١٠٤/هـ ص١٣٩٣، شعبان ٢، ج٨وانتهاء 

،رمضـان وشـوال ٤و ٣، ج٢٢، جملة العـرب، السـنةجبل التوباد -٢٧
عامر بن صعصعة قبيلة قيس  ، وفيه ذكر نسب بين٢٧٢-٢٦٥هـ ص١٤٠٧

  .لوح جمنون ليلىبن امل
تحقيق منية الطالب في معرفة األشراف الهواشم األمراء بني  -٢٨

ب ي طال ن أب ي ب ن عل ن ب ليــف الشــريف إبــراهيم بــن منصــور اهلــامشي الحس  ،
، ١٣-١٠/هـــ ص١٤١٩شــوال  ١٧األمــري، جريــدة املدينــة ، ملحــق األربعــاء،

  .لكتابألنساب ومالحظات على ا ايةالعنفيه وقد تناول الشيخ محد 
رجـب  ٢و١، ج١٧، جملة العرب، السنة جّدة القديمة وسكانها -٢٩

  .١١٧-١١١هـ، ص١٤٠٢وشعبان 
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نالجزء العاشر  -٣٠ ل م ن أمحـد اهلمـداين، أليب دمحم احلسـني بـ اإلكلي
كــانون الثــاين /هـــ١٣٦٩ربيــع األول  ١، ج٢٥جملــة جممــع اللغــة العربيــة، جملــد 

ــــه ،٧٧-٦٢م ص١٩٥٠ ــــد طباعت ــــاب عن ــــة هلــــذا الكت ــــروف أن  )١(مراجع ومع
  .الكتاب يف أنساب قبائل اليمن

٣١-  ً ديثا ديماً وح ا ق ة وفروعه  ١،ج١١، جملــة العــرب، الســنةجهين
بيلـــة جهينـــة ق"، وانظـــر مقـــال ١٥١-١٣١هــــ ص ١٣٩٦رجـــب وشـــعبان  ٢و

  ."فروعها وبالدها اآليت
ازمي -٣٢ ه: الح ه ومؤلفات  ٤األوىل ج ، جملــة العــرب، الســنةترجمت

، وفيــه ذكــر مؤلفــات احلــازمي يف األنســاب، ٣٢٣-٣١٨هـــ ص ١٣٨٦شــوال 
وهي عجالة املبتـدي وفضـالة املنتهـي ، وكتـاب الفيصـل يف األنسـاب، واملؤتلـف 

  ".عجالة املبتدي"واملختلف، وانظر ما سيأيت حتت عنوان 
ل -٣٣ ض القبائ ول بع ول أص ، ذو ٦، ج٥، جملـــة العـــرب الســـنةح

  .٥٧٧-٥٧٦ص هـ،١٣٩٠احلجة 
حلقات، كتبهـا حـول ) ٧(، حول أصول القبائل العربية الحديثة -٣٤

،  ٥و ٤هـــــ ص١٤٠٢، رجـــب ٩العــــدد ٣ساملوضـــوع، جملـــة احلــــرس الـــوطين، 
، ٣١٢ص ١٤٠٣، احملرم ١١، والعدد٧-٥هـ ص١٤٠٢، شوال ١٠والعدد 
و  ١٠، ص١٤٠٣رجـب ١٣، العـدد٤هـ، وس١٤٠٣ربيع الثاين  ١٢والعدد 

، ربيـع الثـاين ١٦، والعـدد ١٩و  ١٨/هــ ص١٤٠٣، شوال ١٤، والعدد ١١
  .٥و ٤هـ ص١٤٠٤

                                                 
، وكذلك ما سينقل عن ٩٨/دراسة لحياته مع ببلوجرافية شاملة ألعماله ص: الجاسرنقالً عن؛حمد )١(

 .هذه المجلة فيما بعد
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ة  -٣٥ م (حول أصول القبائل العربية الحديث ي عل ره ف ر وأث التحض

  .٣٥و ٣٤هـ، ص١٤٠٤جملة احلرس الوطين شعبان  ،)النسب
رى -٣٦ ة أخ رَّ د م ول المول  ٢و ١، ج٢٠، جملـــة العـــرب، الســـنة ح

ملولــد مكــان والدتــه صــلى و ، ٤٦-٣٧هـــ ص١٤٠٥رجــب وشــعبان  املقصــود 
  .هللا عليه وسلم وفيه ذكر بعض القبائل العربية يف مكة املكرمة

د -٣٧ ي خال ،ذو احلجـة  ٦، ج٥، جملـة العـرب، السـنة حول قبيلة بن
  .٥٨٥-٥٧٨/هـ ص١٣٩٠

ر -٣٨ ب الدواس ول نس ، الســـنة )ملحـــق الـــرتاث(، جريـــدة الــبالد ح
م ١٩٩٩ديســــمرب  ٩هـــــ ١٤٢٠رمضــــان  ١اخلمــــيس  ١٥٨٤٧، العــــدد ٦٩
  .١١/ص

، مجـادى ١٢، ج٥، جملـة العـرب، السـنة حول نسب قبيلة عائذ -٣٩
  .١١٥٩-١١٥٧هـ ص ١٣٩١اآلخرة 

ل -٤٠ ة الفي ول وقع ا: ح ثعم وبالده ، ٢٣، جملــة العــرب، الســنة خ
ن  ١٢و١١ج   .٧٣٣-٧٢١هـ ص ١٤٠٩اجلماد

ذلي -٤١ ب اله و ذؤي عره: أب ه وش جملـــــــة العـــــــرب،  ،حيات
ـــدى ٢٤٦-٢٢٧هــــ ص١٤٠١رمضـــان وشـــوال  ٤و٣ج،١٦الســـنة ـــه أب ، وفي

افروع قبيلـة هـذيل مالحظات على هذا الكتاب الذي ألفته نـورة الشـمالن ومنهـ
نـ) عـن كتابـه معجـم قبائـل اململكـةنقلهـا (يف عصـر  ها ـومنازهلـا قـدمياً وعـدم ذو
  .وغري ذلك
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 ، رمضـان٤و ٣، ج١٢، جملة العرب، السنة رحلة إلى بالد العال -٤٢
ــه األســر الــيت تســكن العــال ، وقــد١٨٥-١٦١هـــ ص١٣٩٧وشــوال   ذكــر في

( زة، وقد نشر هذا البحث فيمـا بعـد يف كتابـه ـوفروع قبيلة بلي وبعض فروع عن
وفيــه نشــر مــا ورده مــن تعليقــات حــول فــروع  ١٣٢-١٠٧/ص) الــوطن العــريب
  .زة وأفخاذهمـالفقراء من عن

 ٥، ج٩جملة العرب، السنة ،حياته وشعره: مىلْ زهير بن أبي سُ  -٤٣
وهو مراجعة هلـذا الكتـاب  ،٤٢١-٤٠٢هـ ص١٣٩٤ذوا القعدة واحلجة  ٦و

إحســان الــنص وفيــه عــرض مالحظــات علــى منــازل بعــض القبائــل .الــذي ألفــه د
  .قدميا وحديثاً 
اعر الشنفرى -٤٤ المان والش ، ٢و ١ج ٢٤، جملـة العـرب، السـنةس

  .نسب سالمانوفيه تناول  ٧٨-٧٣/هـ ص١٤٠٩رجب وشعبان 
در، -٤٥ ور الق ب مغم دعق أدي ن ف ي حس يد عل ض،  الس جريــدة الــر

ـــه ١٦/هــــ ص١٤٢٠احملـــرم،  ٨، ١١٢٦١، العـــدد ٣٦الســـنة  ، وقـــد ذكـــر في
  .نسب أسرته
دي -٤٦ ك األس د المل ن عب اعر دمحم ب ، جملــــة العــــرب، الســــنة الش

، وفيـه ذكـر نسـب ١٠٠٦-٩٩٩/هــ ص١٣٨٧، مجادى األوىل ١١األوىل،ج
  .بين أسدقبيلة 

رب -٤٧ ة الع ليم، مجل ي س عراء بن ، احملــرم ٨و ٧، ج٢٤، الســنةش
ــــ ص ١٤١٠وصــــفر،  شــــاعراً ســــلمياً  ١٥٠، وفيــــه أورد اســــم ٥٤٧-٥٣٧هـ

  .ومصدر ترمجة كل منهم
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واني -٤٨ ن الحل ن حس ين ب يخ أم ، جملــة العــرب، الســنة األوىل، الش
ره وعنايته ٤٠٩-٣٠١هـ ص١٣٨٦، شوال ٤ج بكتب ، تناول فيه حياته وآ

  .األنساب
ي -٤٩ ،ذوا ٦و ٥،ج٨السـنة، جملـة العـرب، الشيخ عبد العزيز الميمن

، وفيــه ذكــر نســبه ومؤلفاتــه ومنهــا ٤٠٠-٣٩٢/هـــ ص١٣٩٣القعــدة واحلجــة 
ن وقحطان للمربد   .حتقيقه لنسب عد

ة -٥٠ ة الكامل رة والحقيق و هري ل أب حابي الجلي ده .د[الص دمحم عب

ض، السـنة  حلقات نشـرها تعليقـاً ) ٤(، ]يماني علـى هـذا الكتـاب، جريـدة الـر
، ١١١٩٨، العـــــــدد ١٨/هــــــــ ص٢٧/١٠/١٤١٩، ١١١٩١العـــــــدد ) ٣٥(

، ١٦/هـــ ص١١٢٠٥،١١/١١/١٤١٩، والعــدد ١٦/هـــ ص٤/١١/١٤١٩
، وفيها ذكر نسب قبيلة دوس ١٤/هـ ص١٨/١١/١٤١٩، ١١٢١٢والعدد 

  ).قبيلة أيب هريرة(وفروعها 
عرهطرف من أخب: الصمة القشيري الشاعر-٥١ ه وش ، جملـة ار قبيلت

، وفيـــه ذكـــر ١٧٥-١٢٧هــــ ص١٣٨٧، شـــعبان ٢العـــرب، الســـنة الثانيـــة، ج
  .نسب بين قشري وبالدها وشعراءها

ارس  -٥٢ رب ف اريخ ع ي ت ارس ف هوة الف رزاق دمحم [ص د ال عب
ديق ي ق فيــه إىل أنســاب عــرب الســاحل الشــرقتطــر  ،عــرض هلــذا الكتــاب ،]ص

اء تعصـــب ملـــوك فـــارس وخباصـــة تغيـــري هم مـــن جـــر ـللخلـــيج العـــريب، ومـــا حلـــق بـــ
ض،  األمساء العربية إىل أمسـاء فارسـية، ومنـع اسـتعمال اللغـة العربيـة، جريـدة الـر

  .١٦/هـ ص١٢/٢/١٤١٩، ١٠٩٣٩، العدد ٣٥السنة 
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سعيد بن حسن  دمحم[رافيته، تاريخه، أنساب قبائله جغ: الطائف -٥٣

ال هــا، جريــدة املؤلــف وعلماءب، ذكـر فيــه نســب أسـرة ، عـرض هلــذا الكتــا ]كم
ض، السنة   .١٢/هـ ص٢٨/٧/١٤١٧، ١٠٣٩٥، العدد ٣٣الر

اب-٥٤ ة األنس ي معرف حاب ف ة األص ، جملــة جممــع اللغــة العربيــة طرف
، ٢٣٢-٢٢٣هــــــ ص١٣٧٠، مجـــــادى اآلخـــــرة ،  ٢،ج٢٦بدمشـــــق ، جملـــــد 

  .تعليق له على هذا الكتاب
ب -٥٥ ي النس ي ف الة المنته دي وفض ة المبت لعــرب، ، جملــة اعجال

وهو مراجعة ومالحظات  ،٣٧٥-٣٥٩هـ ص١٣٨٦،شوال ٤األوىل ج السنة
ون نُّـعلى هذا الكتاب أليب بكر دمحم بن موسى احلازمي حني حققه عبد هللا بـن كَ 

  ).ترمجته ومؤلفاته: احلازمي(احلسين، وانظر ما سبق حتت عنوان 
ان-٥٦ يخهم راك ان وش ذوا  ٦و٥، ج١٨،جملــة العــرب، الســنةالعجم

  .٤٠٥-٤٠٢/هـ ص١٤٠٣القعدة واحلجة 
اريخ-٥٧ اب الت ي أحق  ، رمضـان٣،ج٧، جملـة العـرب ، السـنةالعرب ف

، وهـــو مراجعـــة ومالحظــــات علـــى هـــذا الكتــــاب ٢٣٩-٢٣٤/هــــ ص١٣٩٢
ألنساب   .ألمني مدين وفيها ما يتعلق 

ن فضل [العرب في القرن السابع في كتاب مسالك األبصار  -٥٨ الب
 ٤و ٣ج،١٦جملة العرب، أربع حلقـات بـدءاً مـن السـنة  ]هللا العمري القرشي
لســـــــنة نوا ١٧٤/هــــــــ ص١٤٠١رمضـــــــان وشـــــــوال  ، ١٢و١١ج ١٦تهـــــــاء 

ـــــاجلما ــــاب عــــن ٩٢٤هـــــ، ص١٤٠٢نديي ــــا ورد يف هــــذا الكت ــــق مل ــــو حتقي ، وه
  .األنساب
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ان -٥٩ الد قحط اٍض : العرين، ب ر  م اري[وحاض عد النه ن س  ]دمحم ب
ض، الســـنة ، العـــدد ٣٥/حلقتـــان علـــق فيهمـــا علـــى هـــذا الكتـــاب، جريـــدة الـــر

ربيـــــع  ٩، ١٠٩٩٥، والعـــــدد ١٢/هــــــ ص١٤١٩ربيـــــع اآلخـــــر ٦، ١٠٩٩٢
ن ١٢/هـ ص١٤١٩اآلخر،  ، وفيهما تناول تداخل األنساب بني قحطان وعد

  .ر واملناصرة واالختالطاحللف واجلو 
ي -٦٠ ن بن راقيص م ب الح ي نس د ف د الفري دالعق ، جملــة العــرب ، زي

مقدمة  وهو  ٤١٣-٤١٠ص١٤٠٩ذوا القعدة واحلجة ،  ٦و ٥، ج٢٤السنة
فـه عبـد هللا بـن سـليمان بـن منيـع يف أنسـاب أسـرته، كتبها هلذا الكتاب الـذي أل

هتمـام ١٤٠٩طبع عام و  هـ مث أعـاد الشـيخ محـد نشـرها يف جملـة العـرب منّوهـا 
لتأليف يف علـم األنسـاب يف زمـن انغمـس النـاس فيـه يف املـادة  املؤلف وآخرين 

  .منصرفني عن املؤلفات اليت توثق العالئق بني الناس
ب األنساب -٦١ ن كت دأت م ، جريـدة الشـرق عالقتي بالمستشرقين ب

ء  ٧٠٠٧األوســـط، العـــدد وهـــو لقـــاء معـــه عـــن  ٢٠/م ص٣/٢/١٩٩٨الـــثال
تـــه يف التســـعني مـــن عمـــره أكملـــه يف العـــدد الـــذي يليـــه  األربعـــاء ، ٧٠٠٨ذكر

  .٢٠/م ص٤/٢/١٩٩٨
رون -٦٢ ة ق عبـد ليـف الشـيخ عبـد هللا بـن  ،علماء نجد خالل ثماني

ـــــام،  ـــى   حلقـــــة) ٢٩(الـــــرمحن آل بسَّ ــ كتبهـــــا عـــــن هـــــذا الكتـــــاب اشـــــتملت عل
ـــا مؤلـــف الكتـــاب،  نســـاب القبائـــل الـــيت عـــين  مالحظـــات، كثـــري منهـــا يتعلـــق 

تعليقــات الشــيخ محــد مــن هلــذا الكتــاب وابتــدأت  اً وكانــت احللقــة األوىل عرضــ
ض، السنة  صفر  ١٩، السبت ١٠٩٤٦، العدد ٣٥احللقة الثانية، جريدة الر
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، ٣٧، وآخــر حلقــة نشــرت يف الســنة ١٦/م ص١٩٩٨يونيــو  ١٣/هـــ١٤١٩
ـــــدد  ـــــع األول  ١٥، الســـــبت ١١٦٨١الع ــــو  ١٧هــــــ١٤٢١ربي م ٢٠٠٠يونيـ

  .٢٦/ص
ي -٦٣ لـة ، جممـن شـعراء مجهـرة النسـب:على هامش جمهرة ابن الكلب

، وفيه حصر أمساء ٦٢٨-٦١١هـ ص ١٣٨٨، احملرم ٧العرب السنة الثانية،ج
الشعراء الواردة أمساؤهم يف خمطوطة املتحف الربيطاين مـن كتـاب مجهـرة النسـب 

بعـاً  تْ مُ  ،ورتبهم حسب احلـروف اهلجائيـة ،شاعراً ) ٣٧٧(البن الكليب، وقد أورد 
  .كل واحد منهم برقم الصفحة اليت ورد فيها ذكره

ً : زةـعن -٦٤ ديما ا ق ــة العــرب، الســنة،بالده ، رجــب ٢و ١،ج٣٠جمل
  .٦٠-٥٨هـ ص١٤١٥وشعبان 

ز -٦٥ ج( العواش ، جملـــة العـــرب، ســـكان وادي ابـــن هشـــبل):العواس
  .٢٥٦-٢٥٥ص ١٤٠٤، رمضان وشوال ٤و٣، ج١٩السنة

ارث-٦٦ ة بلح ا: قبيل ا وفروعه ــــرب، الســــنةبالده ، ٦، جملــــة الع
  .٦٠٩-٥٩٣هـ ص١٣٩٢،صفر ٨ج

، وختـبط بعـض الكتـاب يف الكـالم فروعهابعض قبيلة بلحارث و -٦٧
هــــ ١٤٠٣، احملـــرم وصـــفر ٨و ٧، ج١٧عـــن األنســـاب، جملـــة العـــرب، الســـنة

  .٢٣٤-٦٢٩ص
د هللا-٦٨ ي عب ة بن ، رمضـــــان ٣، ج٦، جملـــــة العـــــرب، الســـــنةقبيل

  .بين عبدهللا من قبيلة مطري وضوع عن، وامل١٧٥-١٦١هـ ص١٣٩١
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ك -٦٩ ي مال ة بن ـــة قبيل ،رمضـــان ٤و ٣، ج٢٢العـــرب، الســـنة، جمل
  .٢٣١-٢٢٤هـ، ص١٤٠٧وشوال 

ان -٧٠ زَّ ي ه ة بن هـــ ١٣٨٩، احملــرم ٧، ج٣، جملــة العـرب، الســنةقبيل
  .٦٧١-٦٦٠/ص

ة-٧١ ا: قبيلة جهين ا وبالده حلقـة بـدأها  )١٨(جملـة العـرب، ،فروعه
 ١٢إىل الســـنة الثانيـــة ج ٢١٧/هــــ ص١٣٨٦، رمضـــان ٣مـــن الســـنة األوىل ج

جهينـة وفروعهـا "، وانظر مـا سـبق بعنـوان ١١١٢/هـ ص١٣٨٨مجادى اآلخرة 
  ).قدمياً وحديثاً 
ة: قبيلة الظفير -٧٢ ة مقارن ة لغوي وس إنغـام، ترمجـة عطيـة ر بـ[ دراس

ض السـنةوهو تعليـق علـى الرتمجـة نشـر ] بن كرمي الظفريي ، ١١ه يف جريـدة الـر
  .١٢هـ ص١٤١٥مجادى اآلخرة ٥، ٩٦٣٣العدد 

كانها -٧٣ ائف وس رى الط ل ، وهــو تلخـــيصق  الـــيت لمعلومـــاتقــام 
،  ٦و ٥، ج١٣هــ، جملـة العـرب، السـنة ١٣٨٩ها دمحم اهلـاليل احلـريب سـنة ـدون

  .٤٦٣-٤١٩هـ، ص١٣٩٨ذوا القعدة واحلجة 
ي -٧٤ الد بن ي ب ة ف ائع النبوي ليم القط يف  ت، جملــة العــرب، مقــاالس

، ٨إىل الســنة  ١ص هـــ١٣٩٣، رجــب ١،ج٨بــدأها مــن الســنة  ،حلقــات) ٨(
ــــ ص ١٣٩٤ن ، الربيعيــــــ١٠و ٩ج أنـــــه  إىل ، وأشـــــار يف املقالـــــة األوىل٦٥٩هــ

  .اء بين سليمتاب معد للنشر، وفيه أشار إىل خلطفصل من ك
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ة -٧٥ د: القطائع النبوي ام والسَّ و  ٥، ج٢٢السـنة، جملـة العـرب، ُحَم
، ذكر فيه نسب بـين قشـري ٢٩٣-٢٨٩هـ ص ١٤٠٧، ذوا القعدة واحلجة ٦

  .بن كعب
اط-٧٦ ن خي ة ب رو وخليف ي عم ن أب ات ع ، جملـة العـرب، كتاب الطبق

والسـنة األوىل،  ٩٥٢-٩٣٨هــ، ص١٣٨٧، الربيعان ١٠و ٩السنة األوىل ج
، وهــو مراجعــة وضــبط ١١٥٢-١١٤٥هـــ ص١٣٨٧، مجــادى اآلخــرة ١٢ج
  .سهيل زكار. خلليفة بن خياط بتحقيق د "الطبقات"عالم لكتاب لأل

د-٧٧ ي عبي ب ألب اب النس يف مطبوعــة حمرفــة، ] القاســم بــن ســّالم[ كت
-٢٩٣/هــ ص١٤١٣، ذوا القعـدة واحلجـة  ٦و ٥ج ٢٨جملة العرب، السنة 

ها مــرمي دمحم خــري الــدرع ســنة ـ، مالحظــات علــى مــا يف الطبعــة الــيت أصدرتــ٣٠٥
مــــن  -الــــيت حققــــت الكتــــاب يف دراســــتها للماجســــتري - م١٩٨٩/هـــــ١٤١٠

  .حتريفات أبرزت الكتاب بصورة حمرفة ال يصح االعتماد عليها
ة-٧٨ رب القديم واق الع ن أس ات ع ـــرة،  ،لمح صـــــحيفة اجلزيــ

جملة ، و ٩م ص١٩٨٨إبريل  ٢١هـ ١٤٠٨رمضان  ٥، اخلميس ٥٦٨٤العدد
، ٥١٤-٤٩٨هـــــ ص ١٤٠٩ر ، احملــــرم وصــــف٨و  ٧، ج٢٣العــــرب، الســــنة 
  .األسواق من القبائل، معّرفا بكل منهاعلى النفوذ والسيطرة  وفيه ذكر ذوي

روات -٧٩ ي الس ، جملـة العـرب، لمحات وانطباعات عن مشاهداتي ف
، وفيـه تكلـم عـن ٧٣-٥٨هــ ص١٤٠٩، رجب وشـعبان ٢و  ١ج ٢٤السنة 

مساء القبائـل مرتبـة علـى حـروف اهلجـاء  صراحة أنساب سكان السراة، مث جاء 
  .كل قبيلةبمعرفاً 
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رموت-٨٠ ن حض ات ع ات وذكري ض، العــــدد مؤلف ، جريــــدة الــــر
، ١٨/م ص١٩٩٩ســبتمرب  ١١هـــ ١٤٢٠الســبت مجــادى اآلخــرة  ١١٤٠١

نســـاب أهـــل  وفيـــه ذكـــر أنســـاب بعـــض علمـــاء حضـــرموت، ومؤلفـــات تتعلـــق 
  .حضرموت

ب -٨١ ن حبي يس الب رة النسب ل ر جمه ، جملـة العـرب، الســنة مختص
ــــب ١، جاألوىل ــــ ص ١٣٨٦، رجــــ ، ذوا ٦و  ٥ج ٢١، والســــــــنة٨٣-٨١هـــــ

، ١، ج٢٧هـ، وجملة جممع اللغة العربية يف دمشـق جملـد ١٤٠٦القعدة واحلجة 
ـــــع اآلخـــــر  ــــد  ٥١-٤١هــــــ ص١٣٧١ة ربي ـــــ ١٣٧٤، صـــــفر ٤، ج٢٩وجملـ هـ

اب ليس البن حبيب بـل هـو للمبـارك ، ومدار البحث أن الكت٦٣٢-٦٣١ص
  .بن حيىي بن املبارك الغساين احلمصي

ر -٨٢ ة والنش ديرة بالدراس ات ج أنســـــاب األشـــــراف : مخطوط
، ٢٠٢، العدد ١٧حلقات كتبها يف جملة الفيصل بدءاً من السنة  ٤ ،للبالذري

ــــوبر /ســــبتمرب(هـــــ ١٤١٤ربيــــع اآلخــــر  ، مث العــــدد ٤٦-٤٣ص) م١٩٩٣اكت
،مجـــــــادى ٢٠٤، مث العـــــــدد ٤٥-٤٤هــــــــ، ص١٤١٤، مجـــــــادى األوىل ٢٠٣

ـــرة ـــ لســــــــنة ٤٧-٤٣،ص١٤١٤اآلخــ ـــــــدد ١٨ وانتهــــــــاء  ــــب ٢٠٥،العـ ـــ ،رجـ
  .نساب األشراف للبالذري، وانظر ما سبق بعنوان أ٤٥-٤٣هـ،ص١٤١٤

ة -٨٣ يص األنساب: مخطوطات جديرة بالدراس ي تلخ اب ف ، االكتس
، شــعبان ٢٠٦، العــدد ١٨حلقــات كتبهــا يف جملــة الفيصــل بــدءًا مــن الســنة  ٥

، مث ٤٥-٤٣/هـ ص١٤١٤، رمضان ٢٠٧مث العدد  ٤٥-٤٣هـ ص ١٤١٤
القعــــــدة  يذ ٢٠٩، مث العــــــدد ٤٦-٤٣هـــــــ، ١٤١٤، شــــــوال ٢٠٨العــــــدد 
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لعدد  ٤٥-٤٣ـ، صه١٤١٤ -٤٣هــ ص١٤١٤احلجـة  يذ ٢١٠وانتهاء 
٤٥.  

ة-٨٤   ي عقب ن بن اعيد م ، ١٠و٩،ج٢٠، جملـــة العرب،الســـنةالمس
  .٧١٠-٧٠٠الربيعان ص

ذوي األحساب-٨٥   ه ب اب والتنوي  مطالعات في كتاب التعريف باألنس
حلقــــة كتبهــــا عــــن هــــذا  ٢٧، ]بــــن دمحم األشــــعري الُقــــْرتُيب أليب احلســــن أمحــــد [

ـــة العـــرب بـــدءًا مـــن الســـنة  ـــع، جمل ـــدما طب ـــاب عن ، رمضـــان ٤و ٣، ج٢٦الكت
لســـــــنة  ٢٥٨هــــــــ، ص١٤١١وشـــــــوال  ــــــــ، ١٠و٩، ج٣٠وانتهـــــــاء   نالربيعي
  .٦٥٩هـ ص١٤١٦
ة-٨٦   ة والحديث رب القديم ل الع م قبائ ، لعمــر رضــا كحالــة، جملــة معج

هــ تشـرين األول ١٣٦٩،ذو احلجة ٤، ج٢٥جممع اللغة العربية بدمشق، جملد 
  .، تعليق عليه٥٥٠-٥٣٥م ص١٩٥٠
، حملمد بن داود اجلراح، حتقيق هلذا من اسمه عمرو من الشعراء -٨٧  

ــــة العـــــرب، الســـــنةحلقـــــات)٥(الكتـــــاب يف  ـــــ ١٣٨٩، رمضـــــان ٣،ج٤، جملـ هـ
ـــــدة ٥، مث ج٢٠٩-١٩٣ص ، ٧، مث ج٤٢٦-٤٢٠ص هــــــ١٣٨٩، ذو القع

، ٧٥٧-٧٣٩/ـ صهـ١٣٩٠، صفر ٨مث ج ٦٤٦-٦٣٦هـ ص١٣٩٠احملرم 
ن للكــالم صــلة، وقــد ســار املؤلــف يف كتابــه علــى إيــراد  أمســاء وانتهــت احللقــة 

مـــن كـــل قبيلـــة مث فيـــورد أمســـاء اجلـــاهليني  ،علـــى أســـاس أمســـاء القبائـــل الشـــعراء
حبســب ترتيــب  هــا يرتــبقســم منكــل فاإلســالميني فالعباســيني، ويف   املخضــرمني

  .القبائل يف القسم السابق
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ان  -٨٨ ن أعي ية م رة النفيس ة(األس ض،  ،)آل نفيس ـــر ـــدة ال جري
، وانظــــر مــــا ســــبق ٦هـــــ، ص١٧/١١/١٤١٧، ١٠٥٠٢، العــــدد ٣٣الســــنة
  ".آل نفيسة مرة آخرى"بعنوان 

عراء -٨٩   م الش ن معج ائع م ن الض ين  م للـــدكتور إبـــراهيم [للمـــرز
هـــــ ١٤٠٩، رجــــب وشــــعبان ٢و ١، ج٢٤جملــــة العــــرب، الســــنة ] الســــامرائي

  .تصحيح لبعض أنساب األفراد والقبائلوفيه  ١١٧-١١٣ص
ي-٩٠   إسـحاق بـن إبـراهيم ابـن أيب : من والة اليمامة في العهد العباس

-٣٩٨/هــــ ص١٣٨٦، ذو القعـــدة ٥ج محيضـــة، جملـــة العـــرب الســـنة األوىل،
  .وفيه ذكر القبائل اليت قاتلها هذا الوايل،٤٠٧، ٤٠٢

ي العبيّ[النجم الالمع، للنوادر جامع  -٩١   حلقـات نشـرها ٦]ددمحم العل
ض، السـنة  ، ٣٤تعليقًا على ما يف هذا الكتاب من أنساب وغريها، جريدة الـر

ـــــــدد  ــــــــ ص١١/١٢/١٤١٨، ١٠٨٨٠العــــــــــ ـــــــدد ٨/هــــــــــ ، ١٠٨٨٣، والعــــــــــ
ـــــــدد ١٠/م ص١٤/١٢/١٤١٨ ـــــ ١٨/١٢/١٤١٨، ١٠٨٨٧، والعــــــــــ هــــــــــــــ
، ١٠٨٩٤، والعـدد ١٦/هــ ص٢١/١٢/١٤١٨ ١٠٨٩٠، والعـدد ١٤/ص
  .هـ٢٨/١٢/١٤١٨، ١٠٨٩٧، والعدد ١٦/هـ ص٢٥/١٢/١٤١٨

رات -٩٢ اظر نظ ة الن ة متع امر بتكمل اع الس اب إمت ي كت ريعة ف  س
حلقـات نشـرها يف  سـت] املنسوب لشعيب بن عبد احلميد بن سـامل الدوسـري[

ض تعليقًا على ما ورد فيه من أنساب وغريها يف السنة  العدد ) ٣٦(جريدة الر
احملـــــــرم  ١٩، ١١٢٨٢، والعـــــــدد ١٤/هــــــــ ص١٤٢٠احملـــــــرم ٢٢، ١١٢٧٥

،والعــــدد ١٦/هـــــ ص١٤٢٠صــــفر ٧، ١١٢٨٩، والعــــدد ٢٦/هـــــ ص١٤٢٠
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صــــــفر  ٢١، ١١٣٠٣، والعــــــدد ١٤/هـــــــ ص١٤٢٠صــــــفر  ١٤، ١١٢٩٦
  .١٨/هـ ص١٤٢٠صفر  ٢٨، ١١٣١٠، والعدد ١٨هـ ،ص١٤٢٠
ة -٩٣   د جملـ، جملـة املنهـل، نظرة في بعض المؤلفات التاريخية الحديث

لقبائـل ٤٤٦-٤٣٨هـ ص١٣٦٥،شوال ١٠ج،  ٦ ، وفيه مالحظات تتعلـق 
  .العربية

اء-٩٤   ي األحس ة ف ر الحاكم اب األس اب أنس ي كت أليب عبـد [ نظرة ف
، احملـــرم وصـــفر ٨و٧ج  ١٨جملـــة العـــرب، الســـنة] الـــرمحن بـــن عقيـــل الظـــاهري

كتبهــــا الشــــيخ محــــد اجلاســــر هلــــذا وهــــي مقدمــــة  ، ٥٥٢-٥٣٩هـــــ ص١٤٠٤
ــاب الــذي صــدر عــن دار اليمامــة للبحــث والرتمجــة والنشــر، وفيهــا تنــاول  الكت

  .خلط املؤلفني قدمياً وحديثاً يف أنساب القبائل
رب -٩٥   اب الع رة أنس اب جمه ، جملـة جممـع اللغـة العربيـة نظرة في كت

ــــد  ــ ــــ، نيســــــان ١٣٦٩خــــــرة ، مجــــــادى اآل٢، ج٢٥بدمشــــــق، جمل م ١٩٥٠هـــ
  .٢٥٨-٢٤٧ص

، احملـرم وصـفر ٨و ٧، ج٨السـنة، جملة العـرب، نفحات من عسير-٩٦  
، وفيــه ذكــر نســب آل احلفظــي، وانظــر عــنهم أيضــا ٦١٧-٦١٢هـــ ص١٣٩٤

  .بقلم عبد الرمحن احلفظي ٢٣٦/العرب، هذا العدد نفسه ص
زواوي -٩٧ ف ال م يوس ض، الســـــــنةهاش ، ٣٥، جريـــــــدة الـــــــر

  .، وفيه ذكر نسبه ونسب أسرته١٤/هـ ص٢٩/٩/١٤١٩، ١١١٦٣العدد
رع -٩٨   ة ف ة الُوَعلَ راد القحطاني ة م ن قبيل لــة العربيــة، صــفر م ، ا
  .١٠٢-١٠٠/هـ ص١٤١٩
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ب -٩٩   ريحة النس ل ص ة األص ة قحطاني ة قبيل لــة العربيــة، الُوَعلَ ، ا
  .١٠٢-١٠٠هـ ص١٤١٩ربيع األول 

رى -١٠٠   المية الكب ارف اإلس رة المع ول دائ يرة ح ات قص ، وقف
ض بــدءًا مــن الســنة ) ١١( ، ١١١١٤، العــدد ٣٥عشــرة حلقــة، جريــدة الــر

ــــوفمرب  ٢٨هـــــ، ١٤١٩شــــعبان ٩الســــبت  لعــــدد  ١٦، ص١٩٩٨ن وانتهــــاء 
وختمها  ١٨/م ص١٩٩٩يناير  ٩هـ، ١٤١٩رمضان  ٢٢، السبت ١١١٥٦

واحللقـــات مالحظـــات  "للحـــديث تتمـــة بعـــد الشـــهر املبـــارك إن شـــاء هللا" هبقولـــ
لـــدين األول والثـــاين لـــدائرة املعـــارف اإلســـالمية الكـــربى ا لـــيت صـــدرت حـــول ا

لفارســـية ســـنة  لفارســـية  ٨صـــدر منهـــا (م ١٩٨٩أجزاؤهـــا يف طهـــران  أجـــزاء 
وجــل املالحظــات تركــزت علــى أمســاء ) للعربيــة عنــد كتابــة املقــاالت ٣وترمجــت 

شــر رد مــن قســم العالقــات العامــة يف املواضــع واألنســاب واللغــة العربيــة، وقــد نُ 
ض، السـنة ء ١١٣٦٢العـدد ،٣٦املوسوعة على بعضـها يف جريـدة الـر ، الـثال

  .١٧م ص١٩٩٩أغسطس  ٣/هـ١٤٢٠ربيع األول  ٢١
  :مقاالت غيره -و

ـال كثـريًا يف جملـة العـرب لوقد أفسح الشيخ مح   نشـر املقـاالت الـيت  د ا
ــال واســعاً ملــن أراد التعليــق أو املالحظــة علــى مــا نُ  شــر كتبهــا غــريه، كمــا فــتح ا

ب  ، ومتيز نشره لتلـك املقـاالت أنـه )همـوتعليقاتمع القراء يف آرائهم (فيها يف  
فحـذف منهـا مـا يـؤدي إىل التنـافر وال يتفـق مـع منهجـه يف أن  ،أخضعها ملنهجه

ــ هدف إىل التعــارف والتــآزر ، وإذا حــذف شــيئاً أشــار إىل ـالكتابــة يف األنســاب ت
ً تاوإن كان يف املقال اجتهاد للك ،ذلك ب خيالف املتعارف عليه علق عليه مبد

نـه مـا وم- ذفـهن كان يف املقـال مـا خيتـل الكـالم حبموافقته أو اختالفه معه، أما إ
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ت بعـض الرحالـة أو  -هو غري صحيح فإنـه يعلـق عليـه مبـا يبـني الصـواب ككتـا
  .املستشرقني

) ٣٦(وهذه املقاالت كثرية، امتدت على طول عمر جملة العرب خالل   
لة  يِّ يف ِسنـسنة، و  فهرس جملة حصرها يف  ، مت٢٥ىل السنة األوىل إمن السنة ا

أمـا مـا ) ١٣٩-١٢٩/فهـرس أصـول القبائـل واألسـر ص(العرب لتلك السـنني 
لة مل تفهرس   .بعد ذلك فإن ا
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  الخالصة
  

هذا البحث مل يـدرس محـد اجلاسـر نسَّـابة، ومل يـدرس حبوثـه يف األنسـاب 
إىل مـا كـان عليـه هـذا العلـم لـم األنسـاب الـيت أعـادت بل اقتصر علـى عنايتـه بع

ـــهجرية األوىل ــة ال ــة يف القــرون الثالث ــه مــن العلــوم العربيــة مــن عناي ــرى أن ــه ي ، ألن
، وقد محلته تلك العناية على مطالعة كثري اليت ال تُعىن بـها األمم األخرى البحتة

ريــخ األمــة مــن املؤلفــات حبثــاً ودراســة، وهــو يــرى أن علــم األ نســاب جــزء مــن 
  .ما ينظر إىل ذلك التاريخالعربية ينظر إليه ك

أبـــرز هـــذا البحـــث أن عنايـــة محـــد اجلاســـر بعلـــم األنســـاب أعـــادت هلـــذا 
العلـــم روحـــه العلميـــة حـــني ضـــعف بعـــد القـــرن الثالـــث أو تصـــدى للكتابـــة عـــن 

ن عن اجلزيرة العربية فنتج عن ذلك اختالط يف األنساب علماء بعيدو األنساب 
  .املكتوبة خيالف احلقيقة

ألنساب جانبنيوأوضح البحث أن  ، اً وعملي نظرً  :لعناية محد اجلاسر 
ــــب  ــــا اجلان ــــة عــــن ـنــــالنظــــري فكــــان يف أم هجه اإلصــــالحي التنــــويري يف الكتاب

فهـــو يــرى أن علـــم األنســاب علـــم جليــل رفيـــع، بــه يكـــون التعـــارف  ،األنســاب
والــرتابط بــني النــاس، وبــه تكــون صــلة الــرحم، وكانــت غايــة عنايــة العــرب بــه هــي 

رهم، وبيان ما هلم من املناقب، بذكر املربزين يف كل قبيلة خبصلة من تسجيل مآث
د والشرف واألمور احملبوبة اليت جعلت هذا العلم متمماً لتاريخ األمـة  خصال ا

ــذا ال جتــد أحــدًا ممــ ــة، ول ــة إال العربي لدراســات التارخيي ــهن عــين   ،قــد أدرك قيمت
 إسـاءة النظـر إليـه إسـاءة ا كـان يفالعلـوم اإلسـالمية، ومـن هنـالرتباطه بكثري مـن 

ريخ هذه األمة   .لناحية من نواحي 
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لقــد أكــد محــد اجلاســر يف كثــري ممــا كتــب أن النظــرة الصــحيحة إىل علــم  
النسب توضح أن الغاية منه البحـث عـن الـروابط القويـة بـني الشـعوب واألسـر، 

تمـع هما تقـوم ـوذوي القرابة، لينشأ التعارف املوجب للتواصل اللـذين بـ حيـاة ا
على أسس قوية من احملبة واألخوة، ومىت انتفت تلك الغاية السامية زالت فائدة 
ذلك العلم، وأصبح االشتغال به من األمور اليت تصـرف عمـا هـو خـري منـه، إذا 

  .مل يصبح االهتمام به ضارًّا، وذلك إذا استخدم للتباهي والتفاخر
ن علم النسب لـيس مـن ومع كل ذلك فقد صرَّح يف أكثر من موضع 

العلوم القائمة على أسس عقلية وال ميكن اجلـزم بصـحته مـا مل تكـن هنـاك قـرائن 
  .توجب ذلك اجلزم

فقــد طبــق  ،ّلــى يف التطبيــقأمــا اجلانــب العملــي عنــد محــد اجلاســر فقــد جت
صـيلَ اجلانب النظري السابق عمليـاً، ومل خيـالف تطبيُقـ ه يف أي كتـاب أو مقـال ه 

مــا يســيء إىل  -ولــو تلميحــاً  -ريه، فــال جنــد فيمــا كتــب أنــه نشــر نشــره لــه أو لغــ
فكل ما كتبه أو نشره وفـق منهجـه الـداعي إىل أن يكـون  ،آخرين أو يغمز فيهم

زر ال تنــافر، وقــد أوضــح  علــم النســب علــم بنــاء ال هــدم، وتعــارف ال تنــاكر، و
رتــه نظيف حيــث ركــز  ،نظرتــه العامــة لألنســاب يفهــذا البحــث ذلــك فيمــا ســبق 

نيهما  ،أوهلما أن األمة العربية مجيعها وحدة متماسكة :جانبنيعلى لألنساب  و
تمـع سدّ  رز يف وكـل ذلـك بـ ،الثغرات اليت قد ينشأ عنها ما يؤثر يف كيان هـذا ا

وخالصـته الدقـة يف املعلومـة ،هـذا البحث منهجه يف كتابة األنساب الذي فصـله
  .عن كل ما يثري التساؤل أو يؤثر يف النفوس مصدر موثق مع االبتعاد عتماد
  :ولذا  فإن من نتائج هذا البحث  

ن يعتمد كُ  -١ اب األنساب علـى منهجـه الرائـد يف كتابـة األنسـاب، تَّ التوصية 
وخباصــة أولئــك الــذين يكتبــون لــدوافع ال تريــد الصــاحل العــام لألمــة ممــا عــرب عنــه 
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ملؤلفات عن األنساب، ولكن أكثر ما ويف زماننا كثرت ا:" )١(محد اجلاسر بقوله
حتويـــه املؤلفـــات ال يقـــوم علـــى أســـاس، فيجـــب علـــى الباحـــث أن يكـــون عميـــق 

قوّي التثبت عند دراسة ما حتويه هذه املؤلفات من معلومات،  ،التفهم واإلدراك
ففيها من األخطاء الشنيعة، ما ال يدخل حتت احلصر؛ ألن كثريا من الدوافع إىل 

منهـــا خدمـــة هـــذا العلـــم، وإمنـــا ُقصـــدت أمـــور أخـــرى ال داعـــي  ليفهـــا ال يـــراد
لنسبة لتلك املؤلفات عـدم اعتبارهـا أساسـاً  للتوسع فيها، وكل ما ينبغي إدراكه 
ً، مـا مل تكـن مسـتقاه مـن مصـادر  ألنسـاب نفيـًا أو إثبـا تبىن عليـه نتـائج تتعلـق 

  ".صحيحة
ه ِصْنواً ملشروعه العمل على إخراج مشروعه يف األنساب الذي عدّ  -٢  

  .يف املعجم اجلغرايف الذي يغلب على الظن أنه قد أجنزه ولكن مل يطبعه
ه  -٣   ره يف األنســاب الــيت مل حيِوهــا كتــا اململكــة قبائــل معجــم (مجــع آ

وهـي كثـرية جـّدًا، ) مجهرة أنساب األسـر املتحضـرة يف جنـد(و ) العربية السعودية
ـــالت والصـــ ضـــم تو  ،يف كتـــب مـــعأن جتُ ىل وْ حف، واألَ ومتنـــاثرة بـــني الكتـــب وا
مــا نشــره لغــريه يف املوضــوع  اهـيلحــق بــأن ذوات املوضــوع الواحــد إىل بعضــها، و 

ــّره بنشــره، لتكــون بــني يــدي البــاحثني ممــا نشــر يف  -فكثــري منهــا  ،نفســه ممــا أق
الت   .مل تعد االستفادة منه متيّسرة - الصحف وا

الحظـات للقـراء مـن اسـتدراكات ومطباعة ما نشره يف جملة العـرب  -٤  
األسـر املتحضـرة يف جنـد أو مـا  أنسـابومجهـرة  اململكة قبائلعلى كتابيه معجم 

لــة ممــا يكــوّ  ً يكــون جــزءنشــره لغــريه يف ا لثــاً لكتــاب مجهــرة أنســاب  اً ن كتــا
  .األسر املتحضرة يف جند

                                                 
هـ، ١٤٠٤، ربيع الثاني ٤، السنة١٦مجلة الحرس الوطني، العدد" حول أصول القبائل العربية الحديثة"مقال )١(

 .٥/ص) ٧(حلقة 
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 مجــع وطباعــة مــا نشــره مــن كتــب لــه أو لغــريه علــى حلقــات يف جملــة -٥  
  .يف كتاب واحد ليصدر كل منهاالعرب 
 ذيمجع املقاالت اليت نشرها لغريه يف جملة العرب يف كتـاب واحـد  -٦  

  .أجزاء، لتكون يف متناول يدي القاريء
ي م"وبــــذلك ميكــــن أن يوجــــد مشــــروع    ر ف د الجاس ة حم كتب

اب وتكـــّون يف النهايـــة مشـــروع  ،يكـــون يف سلســـلة تضـــم كـــل مـــا ســـبق" األنس
  .الذي مل يتمكن من إجنازه كما أجنز املعجم اجلغرايف معجم األنساب
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  )١(المصادر
  

  القرآن الكريم -١
  :أحمد بن حنبل -٢
املســــند، راجعــــه وضــــبطه وعلــــق عليــــه وصــــنع فهارســــه صــــدقي دمحم مجيــــل  

بـــرقم  ٣/٢٨٦م، ج١٩٩٤/هــــ١٤١٤، ٢العطـــار، دار الفكـــر العـــريب، ط
٨٧٤٤.  
  :ناصر الدين.د= األسد

، حبث حمد الجاسر، النسَّابة الجغرافي اللغويالعالمة الشيخ  -٣
ـــدوة  ـــاه يف ن ـــرة العربيـــة، وأحـــد رّواد النهضـــة "ألق محـــد اجلاســـر عالمـــة اجلزي

الـــــيت أقامتهـــــا امللحقيـــــة الثقافيـــــة " العلميـــــة يف اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية
ـــها يف كتــاب بعنــوان ٢٠٠٠/هـــ١٤٢١الســعودية يف دمشــق عــام  م، ونشرت

م، مطبعـــة ٢٠٠٢/هــــ١٤٢٢، ١، ط)جلزيـــرة العربيـــةمحـــد اجلاســـر عالمـــة ا(
  .علي موسى، بريوت

  :دمحم ناصر الدين= األلباني 
حيحة -٤ ث الص لة األحادي ض، سلس ــــــر ل ــــة املعــــــارف  ــ ، مكتب

لد األول، القسم األول ص١٩٩٥/هـ١٤١٥   .٢٧٦برقم  ٥٥٨/م، ا

                                                 
لك يعني أنه غير مكتوب على الكتاب، واللقاءات التي لم يذكر من إذا لم تذكر المطبعة أو رقم الطبعة أو سنتها فذ )١(

 .قام بها ستذكر بعنوانها في الحرف الذي بدأت به
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  :أيوب صبري باشا
ة -٥ رة العربي رآة الجزي أمحــد فـؤاد متــويل  .، ترمجـة وتقــدمي وتعليـق دم
ـــــــع، ط. ود ض للنشـــــــر والتوزي ـــــــر ، ١الصفصـــــــايف أمحـــــــد املرســـــــي، دار ال

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٢
  ):هـ٤٨٨ت(أبو جعفر أحمد بن عبد المولى األندلسي = البتي

، حققهـا ونشـرها محـد اجلاسـر، تذكرة األلباب في أصول األنساب -٦
م مــن ص ١٩٨٠/هـــ١٤٠١، احملــرم وصــفر ٨و ٧، ج١٥جملــة العــرب، س

٥٣١-٤٨١.  
  :جعفر بن حسن= البرزنجي

، حققه محـد اجلاسـر، جملـة العـرب، النفخ الفَرجي في الفتح الجته جي
  .٣٩٦-٣٥٣ص  ١٣٩٧، ذوا القعدة واحلجة ٦و  ٥، ج١٢س

  :دمحم زين العابدين= البرزنجي
ة  -٨ كشف الحجب والستور عما وقع ألهل المدينة مع أمير مك

 ٨و ٧، ج٢٠سر، جملة العرب، سونشرها محد اجلا رسالة حققهاسرور، 
ــــــــرم وصـــــــــفر  ، الربيعــــــــــان ١٠و ٩، وج٤٥٦ -٤٣٣هــــــــــ، ص١٤٠٦احملـ

  .٧٧٥-٧٦٧هـ ص ١٤٠٦
  حمد بن دمحم= الجاسر 

ع -٩ د المواض ي تحدي ض، دار أبو علي الهجري وأبحاثه ف ، الـر
  .اليمامة للبحث والرتمجة والنشر، مل تذكر سنة الطباعة

ض، دار اليمامة ، اأصول الخيل العربية الحديثة -١٠   .هـ١٤١٥لر
، اجلزء الثالث إطاللة على العالم الفسيح بين الشرق والغرب -١١

  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩، ١من رحالته، من منشورات جملة العرب، ط
ر دراستها و :أنساب القبائل -١٢ ، ١، جملـة العـرب، سأصولهانش

  .١٢٠-١١١هـ ص١٣٨٦شعبان 
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ا -١٣ رى عليه ة المفت ة القبيل ــرباهل ض، دار اليمامــة للبحــث ، ال
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٠، ١والرتمجة والنشر، ط

ع -١٤ الد ينب ض، دار اليمامــة للبحــث والرتمجــة والنشــر، املطــابع ب ، الـر
ض، مل تذكر سنة الطبعة لر   .األهلية لألوفست 

ً : بلدة البرود -١٥ كانا اً وس ، مطبوعـات جملـة العـرب، موقعاً وتاريخ
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١ط

ي الهجري -١٦ ، برتتيـب محـد اجلاسـر، التعليقات والنوادر ألبي عل
ض، ط   .م١٩٩٢/هـ١٤١٣، ١القسم الرابع، الر

د -١٧ ي نج رة ف ر المتحض اب األس رة أنس ض، دار جمه ، الـــر
ــث والرتمجــــة والنشــــر، ط ،  ٣م، و ط١٩٨٨هـــــ ١٤٠٩، ٢اليمامــــة للبحــ

  .م٢٠٠١/هـ٣،١٤٢١
ة -١٨ ة الحديث ل العربي ول القبائ ول أص جملــة احلــرس الــوطين ، ح

ض، س هــ، والعــدد ١٤٠٢، رجـب ٩، العــدد٣السـعودي، الصـادرة يف الـر
، ربيــع ١٢هـــ والعــدد ١٤٠٣احملــرم  ١١هـــ، والعــدد ١٤٠٢، شــوال  ١٠

، شـوال ١٤هــ والعـدد ١٤٠٣، رجب ١٣، العدد ٤هـ، وس١٤٠٣الثاين 
  .هـ١٤٠٤هـ وعدد شعبان ١٤٠٣

ل  -١٩ رة، قبائ ل المعاص اب القبائ ول أنس رح لها : الحج أص
ا ن تاريخه يء م مجـــادى األوىل  ١٤، ٧٥، جملـــة اليمامـــة، العـــدد وش

  .يف العام نفسه ٧٩-٧٦مث األعداد  ٢٠هـ ص١٣٨٥
، صدر عن اجلمعية العربية السـعودية للثقافـة رحالت حمد الجاسر -٢٠

ــــر، ط ــــة والنشـــــ ـــ ـــث والرتمجــ شـــــــــراف دار اليمامـــــــــة للبحــــــ ـــــــــون،  ، ١والفن
  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠
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ض، ) املعجم اجلغرايف للبالد العربية السعودية(  المملكةشمال  -٢١ الـر
  .دار اليمامة للبحث والرتمجة والنشر، مل تذكر سنة النشر

ض، دار اليمامـة للبحـث والرتمجـة في سراة غامد وزهران،  -٢٢ الـر
  .م١٩٧٧/هـ ١٣٩٧، ٢والنشر، ط

ض، دار اليمامة للبحث والرت  في شمال غرب الجزيرة -٢٣ مجـة ، الر
  .م١٩٨١/هـ١٤٠١، ٢والنشر، ط

ي -٢٤ وطن العرب ض، منشـورات في ال ، اجلـزء الثـاين مـن رحالتـه، الـر
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩، ١جملة العرب، ط

رب، -٢٥ ة الع ــاريخ ١٣٨٦أسســها محــد اجلاســر عــام  مجل هـــ لتعــىن بت
هم وتراثهم الفكري، ويشمل ذلـك أعـدادها مـن السـنة األوىل، ـالعرب وآداب

، يف شـــهري ذي القعـــدة ٣٦مـــن ســـنتها  ٦و  ٥حـــىت جهــــ ١٣٨٦رجـــب 
  .م١٤٢١واحلجة 

اريخ -٢٦ وار الت ر أط اض عب ة الري ض، دار اليمامـــة مدين ، الـــر
  .هـ١٣٨٦للبحث والرتمجة والنشر، 

ة السعودية -٢٧ ة العربي ل المملك ، نشـره النـادي األديب معجم قبائ
ض، ط   .م١٩٨١/هـ١٤٠١، ١يف الر

عراء -٢٨ ع الش ـــــر ، دار اليمم ـــ امـــــــــة للبحـــــــــث والرتمجـــــــــة والنشـ
  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

م األنساب -٢٩ ي عل اس ف اب اإلين البـن الـوزير املغـريب  مقدمته لكت
ــــب البغــــدادي ) هـــــ٤١٨ت( ــــن حبي ـــل ومؤتلفهــــا الب ــــف القبائـ ــــاب خمتل وكت
ــــر، ط)هـــــــ٢٤٥ت( ــــث والرتمجــــــة والنشــ ض، دار اليمامــــــة للبحــ ، ١، الــــــر

  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

 ٨٧

وه -٣٠ اب الج ه لكت ة تحقيق ائعتين مقدم ين الم رتين العتيقت
اء فراء والبيض ـــــــــة  الص ض، املطـــــــــابع األهلي ـــــــــر ـــــي ال ـــ ــ للهمدان

  .م١٩٨٧/هـ١،١٤٠٨لألوفست،ط
" تذكرة األلباب في أصول األنساب"مقدمة تحقيقه رسالة  -٣١

، احملـرم وصـفر ٨و ٧، ج١٥جملـة العـرب، س) هــ٤٨٨ت(للبيت األندلسي 
  .هـ١٤٠١

ي العقد الفريد ف"مقدمته لكتاب  -٣٢ ن بن ي نسب الحراقيص م
د ، ذوي القعــــدة واحلجــــة ٦و  ٥، ج٢٤نشــــرها يف جملــــة العــــرب، س" زي

  .هـ١٤٠٩
ذكريات -٣٣ وانح ال ن س لــة م تــه، رواهــا وكتبهــا ونشــرها يف ا ، ذكر

ض، بـدءًا مـن عـدد مجـادى الثانيـة  هــ حتـت ١٤٠٦العربية، الصادرة يف الـر
ت ورحالت"عنوان  تمـ"مث وضع هلا عنوان " ذكر بـدءاً " ن سـوانح الـذكر

هـــ مث اســتؤنف يف ١٤١٥هـــ، وتوقــف نشــرها عــام ١٤٠٦مــن عــدد شــعبان 
  .هـ١٤١٧هـ إىل رجب ١٤١٦احملرم 
رقية  -٣٤ ة الش ) املعجـــم اجلغـــرايف للـــبالد العربيـــة الســـعودية(المنطق

ض، دار اليمامة للبحث والرتمجة والنشر، ط   .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩، ١الر
  بن دمحمعبد القادر = الجزيري 

ة  -٣٥ ق مك اج وطري ار الح ي أخب ة ف د المنظم در الفرائ ال
ض، دار اليمامة للبحث والرتمجـة المعظمة ، أعده للنشر محد اجلاسر، الر

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ١والنشر، ط
  )هـ٢٤٥ت(أبو جعفر دمحم = ابن حبيب البغدادي

ا -٣٦ ل ومؤتلفه ف القبائ ض، مختل ، أعــده للنشــر محــد اجلاســر، الــر
  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، ١اليمامة للبحث والرتمجة والنشر، طدار 

  )هـ٢٥٦ت(الزبير بن بكار 
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 ٨٨

ا -٣٧ ريش وأخباره ب ق ، اجلـزء األول حققـه حممــود دمحم جمهرة نس
ض، مــن مطبوعــات  شــاكر، وأشــرف علــى طباعــة اجلــزأين محــد اجلاســر، الــر

  .م١٩٩٩/هـ٢،١٤١٩جملة العرب ط
  )هـ١٣٧٥ت(عبد الرحمن بن عبيد هللا = السقاف 

كانها: حضرموت -٣٧ ا وس ، نشـره محـد اجلاسـر ، جملـة العـرب بالده
، ذوي القعــــدة واحلجــــة، ٦و ٥ج ٢٦حلقــــة ابتــــداء مــــن الســــنة ) ٤٥(يف 

لسنة ١٤١١   .هـ١٤١٩، اجلمادييـن ١٢و  ١١، ج٣٣هـ وانتهاء 
د الجاسر د -٣٩ رة حم ي تسعينهعالمة الجزي ل ف زال  خ ا ت وم

جريدة الشرق األوسط، الصادرة يف لنـدن، ، حوار أجرته معه ةيذاكرته فت
ء  ٧٠٠٧العدد  ، األربعـاء ٧٠٠٨والعدد  ٢٠/م، ص٣/٢/١٩٩٨الثال

  .٢٠/ص ٤/٢/١٩٩٨
  :)هـ٨٨٥/ت(عمر بن دمحم = ابن فهد

يوخ -٤٠ ، حتقيـق دمحم الزاهـي، راجعـه وقابلـه علـى أصـله محـد معجم الش
ـــــــــر،  ـــ ــــة والنشـ ـــ ـــ ــــث والرتمجـــ ـــ ـــ ــــــــة للبحـــ ـــ ــ ض، دار اليمام ـــــــــر ـــ ــــــــــــر، الـ اجلاسـ

  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢
  ):هـ٦٤٦ت(علي بن يوسف = القفطي

عارهم -٤١ عراء وأش ن الش دون م ، حققــه حســن معمــري، المحم
ض، دار اليمامــة للبحــث  راجعـه وعارضــه بنســخة املؤلــف محـد اجلاســر، الــر

  .والرتمجة والنشر
  :مكتبة الملك فهد الوطنية

ر -٤٢ د الجاس ع ببل: حم ه م ة لحيات املة يدراس ة ش وجرافي
ال  ورةألعم ض، المنش ـــر ، إعـــداد إدارة التكشـــيف واالســـتخالص، ال

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥
  علي= ابن موسى
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 ٨٩

ريـخ املدينـة، قـدم هلـا وصف المدينة المنورة -٤٣ ، ضـمن رسـائل يف 
ــــــــة،  ض، دار اليمامـــ ـــــــــر ــ ـــــــد اجلاســـــــــــر، ال ـــ ـــــى طبعهـــــــــــا محـ ـــ ـــــــــرف علـــ وأشــ

  .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢
  :)هـ٤١٨ت(الحسين بن علي = ابن الوزير المغربي

رب أدب ال -٤٤ ل الع ات قبائ ن بالغ ار م ي المخت واص ف خ
ا ابها وأيامه ا وأنس ض، دار وأخباره ، أعــده للنشــر محــد اجلاســر الــر
  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠اليمامة للبحث والرتمجة والنشر، 

م األنساب -٤٥ ي عل ض، اإليناس ف ، أعـده للنشـر محـد اجلاسـر، الـر
  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، ١دار اليمامة، ط

  
  :الصحف والمجالت

  :الصحف اليومية -أ
  ).ملحق الرتاث(١٥٨٤٧،، تصدر يف جدة، العدد البالد -١
ض، العدد الجزيرة -٢   .٥٦٨٤، تصدر يف الر
اض -٣ ض، األعــــــــــــــــداد  ، تصــــــــــــــــدر يفالري ــــــــــــــــر ــــــــــــــــة ال مدين

٩٦٣٣،١٠٣٩٥،١٠٥٠٢،١٠٥٢٩،١٠٨٨٠،١٠٨٩٧،١٠٩٣٩
،١١٦٨١ -١٠٩٤٦.  

  .٧٠٠٨و  ٧٠٠٧، تصدر يف لندن، العدد الشرق األوسط -٤
  .١٢١٢٦-١٢٠٩٨، تصدر يف جدة، األعداد كاظع -٥
ة -٦ شــــوال  ١٧، تصــــدر يف جــــدة، ملحــــق األربعــــاء الصــــادر يف المدين

  .هـ١٤١٩
  :المجالت -ب
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 ٩٠

ة -٧ ة الثقافي ، الصــادرة عــن امللحقيــة الثقافيــة الســعودية يف لنــدن، مجل
  .هـ١٤٢٠هـ، ورجب وشعبان ١٤٢٠،  ٣١و ٣٠أعداد 

وطني -٨ رس ال ة الح تصــدر عــن احلــرس الــوطين  ، جملــة شــهريةمجل
ض، عـــام  ، احملـــرم ١٤٠١هــــ عـــدد شـــوال، عـــام ١٤٠٠الســـعودي يف الـــر

هـــ احملــرم وربيــع ١٤٠٣هـــ رجــب وشــوال، عــام ١٤٠٢وربيــع الثــاين، عــام 
  .هـ ربيع الثاين وشعبان١٤٠٤الثاين ورجب وشوال، عام 

  .انظر اجلاسر يف فهرس املصادر= مجلة العرب -٩
ض، األعـداد مـن  ، جملةالمجلة العربية-١٠ ثقافية شهرية تصـدر يف الـر

ــة  هـــ وصــفر وربيــع األول ١٤١٧رمضــان  إىلهـــ ١٤٠٦عــدد مجــادى الثاني
  .هـ ١٤١٩

ل-١١ ة الفيص ض، األعـــداد مجل ، جملـــة ثقافيـــة شـــهرية تصـــدر يف الـــر
٢١٠-٢٠٢.  
ق -١٢ ي دمش ة ف ة العربي ع اللغ ة مجم  ٢و  ١ج ٢٥، جملــد مجل

  .٢ج ٢٦، جملد ٤و
ة  -١٣ لمجل ـــد المنه ـــة شـــهرية تصـــدر يف جـــدة، جمل ـــة ثقافي ) ٦(، جمل

  .١٠،١١،١٢ج
ة -١٤ ة اليمام ــــة أصــــدرها محــــد اجلاســــر عــــام مجل هـــــ، ١٣٧٢، جمل

هـــــ وعــــدد ١٣٨٥عــــام  ٧٩-٧٥واســـتمرت إىل اليــــوم أســــبوعية األعــــداد 
  هـ١٤٠٧عام  ٩٢٩
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 ٩١

  فهرس الموضوعات
  

  ٢  .............................................املقدمة  
  ٧  ..........................................رائد التنوير  

ألنساب    ١٠  ...............................بداية اهتمامه 
  ١٣  ..................................نظرته لعلم األنساب 

  ١٩  .........................تقديره جلهود علماء األنساب 
  ٢٠  ................................. نظرته العامة لألنساب

  ٢٥  ..............................منهجه يف كتابة األنساب 
  ٣٠  .................................األنساب مشروعه يف 

ره يف األنساب     :آ
  ٣٧  ...................كتب متخصصة يف األنساب   -أ     
  ٤٣  .............غري متخصصة يف األنساب  كتب_ ب    
  ٤٩  ........................كتب حققها أو نشرها   - ج    

  ٥٦  ..................................جملة العرب  - د     
  ٥٦  ...........................هـ مقاالته يف األنساب      
  ٧٧  .................................مقاالت غريه  -و     
  ٧٨  .............................................صة اخلال

  ٨٣  ..............................................املصادر 
  ٩١  ...................................فهرس املوضوعات 
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