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أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

ندوة
دار النفائس واملخطوطات بـربيدة  ..النشأة والتاريخ

(*)

 السرية الذاتية للمحاضر:
 االسم :األستاذ /عبدامللك بن عبدالوهاب
الربيدي.
 مكان وتاريخ امليالد :القصيم ــ بريدة ــ العام
(٠٩٣١هـ).
 املؤهل :بكالوريوس من جامعة اإلمام حممد بن سعود
بالقصيم ــ كلية (أصول دين).

(*) أقيمـــس م ـــات ال ـــبس ال ـــادس مـــن رـ ـ ر صـ ـ ر ( 4114هــــ) املوافـ ـ
للخامس من أكتوبر ( 1049م) .وحتـد في ـا سـعادة األسـتاذ /عبـدامللك بـن
ي (مؤسـس ددار الف ـا س واملخطوطـا"د بربيـدة ومـديرها
عبدالوهاب البُ َر ْي ِد ُّ
التف يذي) .وأدارها سعادة األستاذ  /عبداجمليد بن حممد بن سليمان العُمـري
( مـــدير عـــام ادارة الـــدعوة
والدعوة واإلرراد).

افريقيـــا بـــوالارة الألـــؤون اإلســ مية واألوقـــا
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 األعمال واألنشطة:
 مؤســـس (دار الف ـــا س واملخطوطـــا" بربيـــدة) واملـــديرالتف يذي هلا.
 -عضو

جملس (مكتب الدعوة وتوعيـة اااليـا")

وسط بريدة.
 عضو مؤسس ملركز (ع قا" اإلن ان) بربيدة. متقاعد من هيئة األمر باملعرو والف ي عن املفكر. -مؤلــك كتـــاب( :ابــن بـــاال

بريــدة ــــ وصـــك لزيـــارا"

الأليخ ابن باال ملديفة بريدة).
 لـــ كتــــاب بعفــــوان( :فق ــــات بريــــدة  ..آثــــار وأخبــــار).(خمطوط).
 قــدَّم ورقــةالعلمية

الفــادي األدبــي بالقصــيم عــن (احلركــة
مديفة بريدة خ ل القرن املفصرم).

 -قـــدَّم ورقـــة

ملتقـ ـ املكتبـــا" اةاصـــة أامعـــة أم

القرى عن (دار الف ا س واملخطوطا" بربيدة).
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 لـــ ـ العديـــــد مـــــن املألـــــاركا" الصـــ ـ ية وكـــــذامألاركا"

القفوا" ال ضا ية حول ال ـ َي ِر والرتاجـم

والتاريخ ال عودي.
 أس مواألع م

توثي التاريخ الأل وي لبعض الألخصيا"
مديفة بريدة عرب حلقا" مر ية.
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 السرية الذاتية ملدير اللقاء:
 االســـــم :عبـــــد اجمليـــــد بـــــن حممـــــد بـــــن
سليمان العُمري.
 مكان وتاريخ امليالد :الرياض (4831هـ).
 العمـــــــل :مـــــــدير عـــــــام ادارة الـــــــدعوة
افريقيا بوالارة الألؤون اإلس مية.
 احلالة االجتماعية :متزوج وأب ةم ة.
 الشهادات العلمية:
 بكــــالوريوس اعـــ م (4101هـــــ) مــــن جامعــــة اإلمــــام
حممد بن سعود اإلس مية.
 دبلـــوم

علـــوم الل ـــة (4101هــــ) مـــن جامعـــة اإلمـــام

حممد بن سعود اإلس مية.
 ماج ـــــتل

علـــــم الل ـــــة (4144هــــــ) مـــــن جامعـــــة

اإلمام حممد بن سعود اإلس مية.

 اخلربات الوظيفية:
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 العمــ ـ الصــ ـ ي (4101م ــــــ 4141هـــــ) (عكــــا ــــــ
الرياض ــ جملة اقرأ).
 العمــــ ـ أثفــــــات الدراســــــة ااامعيــــــة

دار الرتبيــــــة

االجتماعية بالرياض (1أعوام).
 العمــــــــــ

والارة الألــــــــــؤون البلديــــــــــة والقرويــــــــــة

(4101هـ ــ 4143هـ).
( اخصـــــا ي ع قـــــا" عامـــــة م ـــ ـاعد مـــــدير ادارة
الع قــــــــا" العامــــــــة م تألــــــــار كتــــــــب
وكيــــ ـ الــــــوالارة للتخطــــــيط والــــــربام

ــــــــو

املألــــــر

علـــــ ـ مكتـــــــب مـــــــدير عـــــــام الألـــــــؤون اإلداريـــــــة
واملالية).
 العمـــــــ

والارة الألــــــــؤون اإلســـــــ مية واألوقــــــــا

مفــــــــــذ (4143هـــــــــــ) (اإلدارة العامــــــــــة للــــــــــدعوة
اةارج.
 الألــــــــــؤون اإلســـــــــ مية بال ـــــــــ ارة ال ــــــــــعودية
وارفطن (4111 - 4110هـ).
 مـــــدير عـــــام ادارة املـــــؤخلرا" والع قـــــا" اةارجيـــــة
بالوالارة (4111هـ ــ 4119هـ).
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 مـــــدير عـــــام ادارة الـــــدعوة

افريقيـــــا (4119هــــــ ـــــــ

م تمر).
 من الدورات التدريبية:
 برنـــــام تفميـــــة امل ـــــارا" اإلرـــــرافية (مع ـــــد اإلدارة
العامة) (4143هـ).
 برنــــــام تفميــــــة م ــــــارا" التفظــــــيم (مع ــــــد اإلدارة
العامة) (4143هـ).
 دورة ال ــــــــــلوس الدبلوماســــــــــي (والارة اةارجيــــــــــة)
(4149هـ).
 دورة عــــــــن (احلكومــــــــة اإللكرتونيــــــــة) (مركــــــــز
امللـــــــك فيصــــــ للب ـــــــو والدراســـــــا") بالريـــــــاض
(4111هـ).
 دورة يف احلاسب اآللي:

From - 02021111 to 11/1/1111 )Office Skills(.
(Comprising of Ms word, Ms Excel, Ms
)Access, Ms Outlook
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( (Career Technology Center, Falls
Church, VA, U.S.A
 دورات يف اللغة اإلجنليزية:
0999-1111 (Level 1-Level 1) Washington,
(American university) DC
Advanced English) (Fair Fax ) 1110
)County) (VA, U.S.A
 املؤمترات والندوات واملعارض احمللية والدولية اليت مت
املشاركة بها:
 املـــــــؤخلر الؤـــــــاني لر ســـــــات البلـــــــديا" واجملمعـــــــا"
القروية باملديفة املفورة (4101هـ).
 املـــــــؤخلر الؤالـــــــي لر ســـــــات البلـــــــديا" واجملمعـــــــا"
القروية بأب ا ( 4101هـ).
 املـــــــؤخلر األول لـــــــوالرات البلـــــ ـديا" بـــــــدول جملـــــــس
التعاون اةليجي ــ الرياض (4109هـ).
 املــــــؤخلر الؤــــــاني لــــــوالرات البلـــــديا" بــــــدول جملــــــس
التعاون اةليجي ــ قطر (4144هـ).
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 امللتقـــــ ـ األول لل مـــــــة والـــــــدعاة (جامعـــــــة األمـــــــل
سونق ) جفوب تايلفد (4143هـ).
 ملتقـــــــ خــــــــادم احلــــــــرم الألــــــــري

ادنــــــــربة

(أسكتلفدا) 4149هـ.
 معــــــــرض لألــــــــبونة الــــــــدولي (الربت ــــــــال) (4993م)
(جفاح اململكة ــ ق م الألؤون اإلس مية).
 امل رجــــــان الــــــوط للــــــرتا والؤقافــــــة (اافادريـــــة)
( 4149هـ).
 امل رجــــــان الــــــوط للــــــرتا والؤقافــــــة (اافادريــــــة)
( 4111هـ).
 نـــــدوة املكتبـــــا" الوق يـــــة

اململكـــــة ـــــــ املديفـــــة

املفورة ( 4110هـ).
 نـــدوة الـــدعوة

ع ـــد امللـــك عبـــدالعزيز ـــــ الريـــاض

(4110هـ).
 ندوة ال فة وال لة املديفة املفورة ــ (4111هـ).
 نـــــدوة االستألـــــرا والدراســـــا" القرآنيـــــة ـــــــ املديفـــــة
املفورة ــ (4111هـ).
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 ندوة تاريخ امللك سعود ــ الرياض (4113هـ).
 نـــدوة القـــرآن الكـــريم واســـتخدام التقفيـــة ـــــ املديفـــة
املفورة (4180هـ).
 املــــؤخلر الؤــــامن لــــوالرات الألــــؤون اإلســـ مية ــــــ جــــدة
(4180هـ).
 م ـــــــــابقة امللـــــــــك عبـــــــــدالعزيز الدوليـــــــــة للقـــــــــرآن
الكريم ــ مكة املكرمة.
 م ـــــابقة األمـــــل /ســـــلمان بـــــن عبـــــدالعزيز ا ليـــــة
للقرآن الكريم ــ الرياض.
 برنــــــــام

ــــــــيو خــــــــادم احلــــــــرم الألــــــــري

(4111هـ ــ م تمر).
 املألــــر علــ ـ جفــــاح الــــوالارة

معــــرض موســــكو

الدولي للكتاب (4111هـ).
 املألـــــر علــــ جفـــــاح الـــــوالارة

معـــــرض اازا ـــــر

الدولي للكتاب (4111هـ).
 املألــــر علــــ جفـــــاح الــــوالارة
الدولي للكتاب (4111هـ).

معـــــرض الألـــــارقة
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 املألـــــر علـــ ـ جفـــــاح الـــــوالارة

معـــــرض بكـــ ـ

الدولي للكتاب (4111هـ).
 املألـــــر علـــ ـ جفـــــاح الـــــوالارة

معـــــرض ط ـــــران

الدولي للكتاب (4113هـ).
 املألــــــــــر علــــــــ ـ جفــــــــــاح الــــــــــوالارة

معــــــــــرض

فرانك ور" الدولي للكتاب (4119هـ).
 املألـــــر علــــ جفـــــاح الـــــوالارة

معـــــرض اازا ـــــر

الدولي للكتاب (4180هـ).
 املألـــــر علـــــ جفــــــاح الـــــوالارة

معــــــرض تــــــونس

الدولي للكتاب (4184هـ).
 املألـــــر علـــ ـ جفـــــاح الـــــوالارة

معـــــرض مدريـــــد

الدولي للكتاب (4181هـ).
 ممؤـــــ ـ الـــــــوالارة

األســـــــبويف الؤقـــــــا ال ـــــــعودي

اإليراني ــ الرياض (4111هـ).
 املـــــــؤخلر ال ـــــــفوي (التاســـــــث والـــــــؤ ث ) الحتـــــــاد
م لمي أمريكا الألمالية ريكاغو (1000م).
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 املــــــؤخلر ال ــــــفوي (اةــــــامس) جمللــــــس الع قــــــا"
اإلس مية األمريكية وارفطن (1004م).
 مـــــــؤخلر قعيـــــــة القـــــــرآن وال ـــــــفة ـــــــــ ميتألـــــ ـ ان
(1004م).
 مؤخلر علمات األمة ــ ال ف ال (4181هـ).
 املألــــاركة

عــــدد مــــن األم ــــيا" الألــــعرية داخـــ

اململكة العربية ال عودية وخارج ا.
 عضــــو

عــــدد مــــن اامعيــــا" العلميــــة ال ــــعودية

واملراكز اإلس مية

اةارج.

 الكتب والبحوث واملؤلفات:
 الرثـــات اةالـــد (كتـــاب عـــن ســـلة امللـــك خالـــد بـــن
عبدالعزيز ــ رمح اهلل) (4148هـ).
 رســـــالة اظ الفظـــــام العـــــاملي( :كتـــــاب عـــــن قضـــــية
البوسفة واهلرسك) (4141هـ).
 مفاصـــ ا" رــــرعية (كتــــاب أــــوي أقــــوال العلمــــات
حول أعمال اإلرهاب والت جلا") (4111هـ).
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 ديـــــــوان رـــــــعري (وطـــــــن اجملـــــــد) بالل ـــــــة العربيـــــــة
ال ص

(4111هـ).

 الألـــــــؤون اإلســـــ ـ مية واألوقـــــــا

ع ـــــــد امللـــــــك

سعود رمح اهلل (حبي).
 ج ــــــود اململكــــــة العربيــــ ـة ال ــــــعودية
باإلس م

التعريــــــك

ب د ال رب (حبي).

 الت ــــــــــــاما

اإلســــــــــ ـ م (بــــــــــــالل ت العربيــــــــــــة

واإلجنليزيــــة) أُلقــــي

جامعــــة ملبــــورن بأســــرتاليا

(1009م)( .حبي).
 مثـــــان حبـــــو عـــــن العمـــ ـ اإلســـ ـ مي قُـــ ـدمس
ورش العمــــــــ

ع ـــــــــد الدراســـــــــا" الدبلوماســـــــــية

بوالارة اةارجية.
 األخطـــــات الكتابيـــــة لدارســـــي الل ـــــة العربيـــــة غـــــل
الفاطق ب ا (رسالة ماج تل)( .خمطوط).
 ديــــــوان رــــــعري (صـــــ ي ااــــــواد) بالل ــــــة العربيــــــة
ال ص

( .حتس الطبث).

( أنــــيس ال ــــمار مــــن القصــــر واألخبــــار واألرــــعار)
كتـــــاب أـــــوي قصـــــر وقصـــــا د تراثيـــــة وحديؤـــــة

أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري
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مــــــن جمتمعفـــــا املعاصــــــر ومــــــن اازيــــــرة العربيــــــة.
(خمطوط).
 اا ــــود العلميــــة والعمليــــة للســــرة العُمريــــة تــــراجم
لرجاال" األسرة (خمطوط).
 رواد العمــــــ ـ الدبلوماســــــــي
ال عودية (خمطوط).
 العنوان واملراسالت:
الرياض
صفدو بريد40911 :
الرمز الربيدي44118:
هاتك حممول 0101108431
الربيد اإللكرتوني:
Alomaritree@yahoo.com

اململكــــــــة العربيــــــــة
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 كلمة املضيف :سعادة األستاذ الدكتور /عبدالعزيز بن إبراهيم
العُمري:
ال

م عليكم ورمحة اهلل وبركات
م عل

هلل والص ة وال

ب م اهلل واحلمد

سيدنا رسول اهلل وعل

آل

وص ب ومَن أحبَّ م ومَن وااله .ثم أي ا اإلخوة الكرام أسعد
اهلل م اتكم بك خل ون عفا اهلل واياكم
نعم ُ وبارس اهلل لفا ولكم
أُحييكم

ا نعلمُ وما

سا ر أوقاتفا وأعمارنا آم .

هذه الليلة املباركة ومث

يكٍ مميزٍ ومث عم ٍ

مميزٍ مث األستاذ /عبدامللك البُ َريديّ مؤسس (دار الف ا س
واملخطوطا") بربيدة ومث مو ويف ي م املؤرخ واملواطف عل
وج العموم وأنا حم وب عل ت ميذ املؤرخ .
أكرر الرتحيب بكم وأسأل اهلل سب ان وتعاظ أن
أ ظفا واياكم وأن أ ظ ب دنا من ك سوت ومكروه
وأن يقيفا ررَّ ررارنا وأن يي ر لفا اةل أيفما كان آم .
كفَّا قب أيام

ذكرى توحيد الوطن ن أل اهلل سب ان

وتعاظ أن يديم علي األمن واألمان والرخات ان ولي ذلك
والقادر علي

آم .
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اخوتي الكرام مو وعفا هلذه الليلة يعمُّ الوطن وخير
مفطقة بذات ا كم خدم ا الوطن! وكم خدمس الوطن! أال
وهي مفطقة (القصيم) عمومًا ومديفة (بريدة) خصوصًا وما
أس مس في تلك املفطقة وتلك املديفة من رجال مث املؤسس
توحيد اململكة العربية ال عودية .وأس م علما ها

نألر

التعليم الألرعي؛ وخرج مف ا ما يزيد عل ست أو سبع قا يًا
دفعة واحدة من ت ميذ علما ا اظ رت أحنات اململكة
بداية التوحيد

وقد عُرفوا بالتعليم والقضات .وخرج مف ا

مؤرخون كبار ال تزال كتبُ م وما دَوَّنوه مصدرًا للتاريخ
الوط  .خرج مف ا ج رافيون ألَّ وا
اململكة عمومًا و

املفطقة خصوصًا .خرج مف ا س رات

للمؤسس رمحة اهلل علي
بريدة

وال الالوا كذلك اظ يومفا احلا ر.

مفطقة ارتُ ر" بتجارت ا

(العقي ") ومِ َمن ذهبوا
في

معاجم اا رافيا داخ

وبرجال أعماهلا من
الرال وساع

ب د اهلل جالب

وهم أه اقتصاد .وهلم احلقيقة بايف طوي

احلركة

الوطفية احلديؤة و األحدا املختل ة .وال ركَّ أن األحدا ان
مل تُوثَّ

اعس! وال ركَّ أن التاريخ ان مل يُقيَّد فُقِدَ! .ولذلك

هو يألرد كما يألرد البعل ان مل جيد مَن يُقيده .وهذه الدار
اليت نت د عف ا وسيت د عف ا

ي فا

هذا اللقات ان
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رات اهلل هذه الدار وان كان عمرها قصل لكف ا بدأ"
بدايةً بإذن اهلل أن ا ص ي ة وستفمو وستُ ْورِ وستُؤمر ان
رات اهلل وذلك من خ ل اطلعس علي من بعض األف م
الوثا قية أو اللقاتا" أو بعض ما حاولوا طبع أو اعادة
سواتً مف ا ما كُتب عل رك وثا

طبع

استُخرجس من

العا " ومن البيو" أو عل رك صور مث بداية التصوير
املفطقة.
أُكرر الرتحيب بضي فا وأُكرر الرتحيب بكم وأُرحب
أيضًا دير هذا اللقات والتعريك

دثفا هذه الليلة سيكون

ملدير هذا اللقات وهو الذي اعتدنا علي كؤلًا أال وهو
األستاذ /عبداجمليد بن حممد العُمري وتعري
معرو

لدى روَّاد هذا املفتدى .األستاذ عبداجمليد من محلة

املاج تل
و
عم

مطول وهو

علم الل ة .وعم طوي ً

والارة الألؤون البلدية و
س ارة خادم احلرم

العديد من الدورا"

الألؤون االجتماعية

والارة الألؤون اإلس مية .كما
الألري

الل ة اإلجنليزية و

وارفطن .وتلق
احلاسب اآللي

و اإلدارة و الدعوة و غلها .كذلك حضر العألرا"
ما يُقارب اةم

مؤخلرًا حمليًا ودول ًيا ورارس

ادارت ا
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وت يئت ا .ول ث ثة عألر كتابًا وديوانًا مطبوعًا .وهو يرفض أن
أطي واال كفسُ قد ذكر" بعضًا مف ا.
أكرر الرتحيب بكم وأُ َذكِّرُ قب أن أنتق ملقر فا هلذه
اهلوات مباررةً

الليلة أُذَكِّرُ أن اللقات يُفق عل

املفتدى ويبق ر رًا كام ً ثم يت ول اظ األرريك .وأن
ن اية العام خيرج

رات اهلل

موقث
ان

جملد (حصاد املفتدى) ان

كتب اهلل لفا عمرًا خ ل هذا العام .فمرحبًا وأه ً وس ً
بكم ون تمث اظ آيا" من كتاب اهلل ملقر فا املعتاد الأليخ/
أيوب األركاني فليت ض .
ثم وبعد الت وة املباركة يت د مدير الفدوة:
 مدير الندوة :سعادة األستاذ /عبداجمليد بن حممد بن سليمان
العُمري:
ما رات اهلل ب م اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب
العامل

والص ة وال

م عل أرر األنبيات واملرسل

حممد وعل آل وص ب أقع

نبيفا

وبعد؛ فأه ً وس ً بكم

أي ا احلضور الكريم وركرًا لكم عل تلبيتكم لدعوة
املفتدى .ون عد وايَّاكم

هذا امل ات اامي

وهو ما عوَّدنا علي صاحب املفتدى

بضيكٍ متميز

اصطياد الف ا س من
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ومن املو وعا" .واليوم أ ُّ عليفا

الضيو

يكٌ كبلٌ هو

املؤسس لـ (دار الف ا س واملخطوطا") بربيدة .واعتدنا
بداية مفتدى أن نُعر

ك

باملو ويف ونُعرج علي قلي ً ونُعر

بالضيك.
أما املو ويف فتأدبًا مث الضيك ومث ما ميلك ــ وهو
صاحب املو ويف ــ من معلوما"؛ ف فرتس ل اجملال ليت د عن
الدار .وسفقدم الضيك املؤسس لدار الف ا س وهذه الدار دارٌ
(يع ) فريدة

أعماهلا وهي سب ٌ ملفطقة القصيم عامة ولربيدة
ك أمر محيد:

خاصة وهي اليت عوَّدتفا دا مًا اظ ال ب

دار الف ا س دار العلم واألدب ** وملتق ال كر والتاريخ
للفخب
ي فا هذا اليوم هو سعادة األستاذ /عبدامللك بن
عبدالوهاب البُ َر ْي ِديُّ .وُلِدَ

مفطقة القصيم بريدة عام

(4890هـ) .وهو حاص عل

بكالوريوس من جامعة اإلمام

حممد بن سعود بالقصيم كلية (أصول الدين) .وهو املؤسس لـ
(دار الف ا س واملخطوطا") بربيدة .وعضوٌ

جملس مكتب

الدعوة وتوعية اااليا" بوسط بريدة .وكذا عضوٌ مؤسسٌ بـ
(مركز ع قا" اإلن ان) بربيدةَ .ع ِم َ

هيئة األمر باملعرو

والف ي عن املفكر وقد تقاعد عن العم الو ي ي .وهو مؤلكٌ
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لكتاب (ابن باال

بريدة  ..وصكٌ لزيارا" الأليخ ابن باال رمح

اهلل ملديفة بريدة) .ول كتابٌ خمطوطٌ بعفوان (فق ات بريدة ..
آثار وأخبار) .وقدَّم العديد من أورا العم
ثقافية مف ا ما قدَّم
العلمية

أم يا" ومفتديا"

الفادي األدبي بالقصيم عن احلركة

مديفة بريدة خ ل القرن املفصرم .كما قدَّم ورقةً

ملتق املكتبا" اةاصة أامعة أم القرى عن دار الف ا س
واملخطوطا" بربيدة .ل العديد من املألاركا" الص ية
وكذا مألاركا"

القفوا" ال ضا ية وذلك حول ال يَرِ

والرتاجم والتاريخ ال عودي .وأس م
لبعض الألخصيا" واألع م

توثي التاريخ الأل وي

مديفة بريدة وذلك عرب حلقا"

مر ية .واآلن نرتككم مث الضيك وملدة مخس وأربع دقيقة
ومن ثمَّ تبدأ املداخ " ون تأذنكم قيعًا

أن يبدأ الضيك

تقديم حما رت .
 احملاضر :سعادة األستاذ  /عبدامللك بن عبدالوهاب الربيدي:
ب م اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العامل والص ة
وال

م األخلَّان األكم ن عل نبيفا حممد وعل آل وص ب

أقع  .بدايةً أي ا اإلخوة أتقدم بالألكر اازي لصاحب
هذا املفتدى الدكتور /عبدالعزيز العُمري؛ الذي أح ن الظن
ودعانا إللقات هذه األم ية اليت تت د

عن دار الف ا س
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واملخطوطا" .وطاملا حدثس ن ي باحلضور هلذا املفتدى .ومل
أعلم أن دا رة الزمان سو جتعل
عم

أحضر كضيك يُلقي ورقة
هذا

ولكن هذه من حماسن الصد  .ااانب املألر

املفتدى هو القوة اإلع مية؛ ومل س ذلك من خ ل ــ احلقيقة ــ
اإلع ن الذي انتألر عرب الـ ( )social mediaانتألارًا كبلًا.
األمر اآلخر هو أني أحب أن أركر تلك الوجوه الطيبة اليت
حضر" تألجيعًا هلذه األمفية.
وبدايةً أي ا اإلخوة أحب أن أ ث خل يدًا للدخول

حديي

عن (دار الف ا س واملخطوطا") .كما تعلمون أن (دار الف ا س
واملخطوطا")
الؤقا

بُريدة اهلد

العام مف ا هو رصد الرتا

مديفة بريدة هذا هو اةط العام وهي ــ دار

الف ا س واملخطوطا" ــ تعم عل خمزون من الفألاط واحلراس
الؤقا

وال كري

مديفة بريدة خ ل القرن املفصرم .وال بدَّ

قب أن أحتد عن دار الف ا س وتأسي ا ال بدَّ أن أتكلم عن
هذا املخزون .وسو

أحتد عبارة عن (ف را") سريعة هي

من اختياراتي طبعًا ولي س خمصصة هي األبرال .ولكن
كان هلذا احلراس نألاطٌ وذُكر

املصادر التارخيية .ف

ما يريد أيُّ باحي أن يت د عن احلراس الؤقا
مديفة بريدة

والعلمي

القرن املفصرم ف بدَّ أن يربال احلد األكرب
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العام ( 4808هـ) تقريبًا واستمر اظ

واحلد الذي حد

قرابة الربث قرن؛ بأدبيات
الألعرية

ومؤل ات

والتقييدا" التارخيية

والقصا د

وردوده

ال كري

وهو اة

والؤقا أو العلمي ب علمات (آل سليم) رمح م اهلل وب (الأليخ
ابراهيم بن جاسر) رمح اهلل .وال نت د عن هذا اة
مب وطٌ

؛ ألن

املصادر التارخيية ومَن أراد االستزادة

ذلك

فللجث اظ الكتاب األبرال (معجم أسر بريدة) لعميد املؤل
ك َر
(الأليخ حممد العبودي) .الأليخ حممد ح ظ اهلل ذَ َ
اة

موا ث كؤلة مب وطة

هذا املعجم .ومن يريد

االستزادة فللجث اظ ت ريدة خاصة بـ (الدكتور صاحل
القريري) حيي قث قيث اإلرارا" حول هذا اة
العلمي والؤقا

بأرقام الص ا" واألجزات

االستزادة فللجث اظ امل كرة
وسيجد ما ي ري

ومن يريد

ح اب الدكتور صاحل

هذا ااانب.

عام ( 4801هـ) طُرحس بعض امل ا
واالجت ادا" ال كرية

األصول

الك مية

بداية القرن قب سفة

(مليدا) ب فة .حيي طَ َر َح (علي بن عبدالرمحن العرف ) ــ وهو
من أه املريدسية وي كن

طرَحَ بعض امل ا
جفوب بريدة ــ َ

الك مية .وقام (الأليخ ف د بن سلطان) بالرد علي ردًا رافيًا.
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والأليخ حممد العبودي نَ َ َخ املخطوط .وحنن ح ما نت د يا
اخوان عن احلراس الؤقا

والعلمي

مديفة بريدة فإن دار

الف ا س مل تأ"ِ أديد؛ وامنا هي كانس مفصةً تفطل مف ا
املألاريث وامنا سبقفا علمات أج ت

هذا الرصد وهذا العم .

ف ي املعجم ارارا" كؤلة والأليخ حممد العبودي ال بدَّ
ح

ما ميرُّ عل رخصية من الألخصيا" بأسرة من األسر

فإن يضث ب

قوس

ل  .كان ل عفاية

(الرتا الؤقا ) هلذا الرج الذي يُرتجم
هذا ااانب .مما يعطيك تصورًا عن هذه

املديفة وأن هفاس فع ً حراكًا وثقافةً ونألاطًا .ر ا يأتيك
رخر من األرخاص ويقول( :أنتم تبال ون

هذه املديفة ما

هو احلراس الؤقا والعلمي وال كري املوجود؟) .ف ذا نقول ل :
(اذا رجعس للمصادر التارخيية جتد ااواب
م ت

ذلك!).

القرن املفصرم كذلك فرغ (الأليخ محد بن

حممد ال ويلم) من ن خ (تاريخ وت ل ابن جرير الطربي).
وكذلك (الأليخ ابن عيدان) َن َ َخ كذلك (امل فد) .وكذلك
(ابن ج ج ) ن خ (رفث امل م) .وكما تعلمون ــ ح ظكم اهلل ــ
أن (امل فد) قرابة أربع ألك حديي! وقد نُ ِخَ هذا (امل فد)
بطلبٍ من عامل من علمات الألام كما ذكر الدكتور صاحل
القريري

احدى ا ا را" والذي ــ العاملُ من الألام ــ
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وجد (عقي ) هفاس فقال ل ( :أريد رخصًا يف خ لي دامل فدد).
فقالوا سفب ي عفدنا

بريدة فب ؤوا فوجدوا (ابن عيدان)

خط قي  .فطلبوا مف أن يكتب ورقة خبط (أمنوذجًا)
فذهبوا اظ الألام مرة ثانية وأعطوها للعامل هذا .وقالوا ل هذا
خط رج من أه بريدة .فقال هلم العامل( :واهلل ما تصور" أن
هفاس أحد

جند ب ذا اةط اامي ؛ لعلكم تُعمدون

بالف خ واملبلغ يص ان رات اهلل مث الأليخ ابن ب َّام) وفع ً
مديفة بريدة.

َن َ َخ (امل فد) .وهذا يُبين لك حركة الورَّاق

تص يا

دوَّنس بعضُ اجملالسِ املقاب "ِ للتص يا

(اخت

املخطوطا" .فلمَّا ن خ عبدالرمحن اا ج

احلديي) للألافعي قال بعد ن خ ( :بلغ قيع تص ي ًا عل
يد كاتب وصاحبي ) وذلك عام (4811هـ) .وملَّا انت

(الأليخ

صاحل الدخي ) من ن خ (ابطال التأوي ") قال( :بلغ مقابلةً
وتص ي ًا ح ب الطاقة وذلك حبضرة قاعة) (يع ) قاعة
اجتمعوا لكي يقابلوا هذا املخطوط!

مت

كان هذا

الك م؟! عام (4883هـ).
(الأليخ حممد بن عبداهلل بن سليم) رمح اهلل وبرَّد اهلل
مضجع

هذا العامل االي

مح ب د القصيم من اهرة

اإلرجات أ وده العلمية ومن يريد االستزادة فللجث اظ
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املصادر التارخيية سيجدها مب وطة

ارارا" كؤلة .و

(4841هـ) يصك (الأليخ ابراهيم العبيد) الو ثَ

بريدة

كيك كان؟ .الأليخ ابراهيم العبيد كأن نَصَبَ (كاملا")
الوايا من الوايا بريدة تفقلفا عل اهلوات مباررة ماذا يدور
هذه املديفة؟ ما هي الدروس اليت تُقام؟ وما هي اجملال ا"؟.
يقول( :عام د4841هـد ال تزال احلركة الديفية
غاية الفألاط وكان لدى أه الدين

القصيم

ذلك الوقس قوة وعزمية

وصد ).
و

(4841هـ) أو قبل ا أرس (الأليخ عبداهلل الروَّا )

بعضَ األسئلة اظ (الأليخ اس ا بن عبدالرمحن) وردَّ علي
الأليخ اس ا بإجابة عل هذه األسئلة وهذا من احلراس .و
عام (4811هـ) تُو (الأليخ حممد بن عبداهلل بن سليم) واهتمَّ
وجي بريدة (الأليخ عبدالعزيز احلمود املأليقا) بألأن ابفي
فقرر جمل ًا للقراتة؛

عام (4811هـ)

وقس مبكر يُعقد

جملس أضره الأليخ وأضره الط ب وجيل ون! .أنظر
فمث قلة املادة اال أن احلراس العلمي والؤقا

كان موجودًا

ألطًا ول رمواله.
ونَ ِ
هذه (ف را" سريعة)
عمر بن سليم

عام (4813هـ) جلس الأليخ

م جد (عودة الردي ) املعرو

باسم م جد
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(احلميدي) وحص علي اقبال عظيم والْتَكَ علي أمة من
ط ب العلم هذا عام (13هـ) يواف (سفة ااويف) حيي كان
الفاس ب ا حاجة ماسة ومث ذلك لدي م نَ َمٌ واقبال عل طلب
عام (4819هـ) أصبا قا ي بريدة (عبدالعزيز

العلم.

البألر) وكان الأليخ عمر بن سليم

م جد (ناصر)

س وريتٌ من
حلَ ٌ وتدري ٌ
م جد ناصر أصبا ب أربط ٌة و ِ
احلراس العلمي والؤقا

تلك ال رتة.

(4819هـ) بَعَيَ (الع مة األلوسي) خمطوطةَ ريخ
اإلس م

رده عل (الراالي) وذلك بواسطة قا ي الكويس

(عبداهلل بن خلك الدحيان) ــ الأليخ عبداهلل ــ اظ (الأليخ
ابراهيم ا

بلدة (الألي ية)

ن التوجيري) املقيم

أريا

بريدة؛ ي ت ؤ عل مقابلة هذه املخطوطة بالف خة املوجودة
مكتبت اةاصة!( .يع ) جزت من ترا ريخ اإلس م ابن تيمية
موجودٌ عفد الأليخ ابراهيم ا

ن التوجيري .ويطلب قا ي

الكويس بطلب من الأليخ األلوسي

العرا أن يتمَّ ن خ هذه

املخطوطة وارساهلا الي م ليقوموا بالطباعة.
كذلك حتد الأليخ ابراهيم العبيد
العلمية

وص

لل لقا"

األربعيفا" اهلجرية من القرن املفصرم حتد بأن:

ٍّ ونألاطٍ وأوقات عامرة بالذكر
(الأليخ عمر بن سليم جد
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حللَ ِ غدوةً وعتمةً وقد أقب الفاس الي م طع
وا ِ

وأصبا

مأوى لك طالب علم .وتُضرب الي أكباد اإلب  .وامتل"
حجرا" م جد ناصر .فألاهدنا من التدريس ما ال تبل عبارة
فيا لذلك الزمان ما أح ه! وما أح ن ذلك االجتمايف!).
جامث بريدة الكبل كان هفاس دور علمي ومصدر
ارعايف .وكان ل أكرب األثر

اثرات احلركة العلمية

وكانس للمجالس جمالس ال ق ات

بُريدة.

هذا ااامث آثار

وأخبار حبلقات م العلمية اليت ت رُّ بط ب العلم.
عام (4810هـ) رريف الأليخ عي

الرميا ــ رمح اهلل

بطباعة (جممويف ابن رميا) والذي مش عل بعض امل ا
اهلامة وذلك

ررَيفَ
ألورة من الأليخ حامد ال قي .كذلك َ

(الأليخ ف د العلي الررودي) بطباعة (عدة الصابرين) البن
القيّم .و

عام (4811هـ) ان جر" املألاك

وكؤر" ال نت من الي ود واستفجد أه فِل ط

ِفلَ ْطِ
ي ت يؤون

بك مَن تظلل راية دال ال اال اهللد يطلبون مف الفجدة؛ فعقد
الأليخ عمر بن سليم جمل ًا للفقاش حول هذه القضية .وهذا
مل س أن يُعقد جملس

بريدة

عام (4811هـ)؛ أي وقس

طرِحَ الرأي
اكتألا البرتول هذه ال فة! عقدوا اجمللس و ُ
هذه امل ألة (قضية فِل ط ) و ُرفِثَ للملك عبدالعزيز .وطبعًا

أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري
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هفاس علمات كؤلون أج ت؛ قام الأليخ صاحل بن سليمان
اهلل

برصد نألاط م وحراك م العلمي

العُمري

رمح

والؤقا

ورصد الدروس اليت كانوا يقومون ب ا

مب وطة

كتاب (علمات آل سليم).

وهي

أُرل للأليخ عبدالعزيز العبادي؛ ألن كان ــ رمح اهلل ــ
مفأل ً بال تيا والتدريس وكان ل مكتبة وكان مت رغًا
للط ب.

عام (4811هـ) الفألاط العلمي ال يزال قا مًا

احللقا" العلمية

تلك ال رتة تفق م ــ كما ذكر (الأليخ

ا اعي بن عتي ) ــ اظ ث ثة أق ام؛ ألن الأليخ ا اعي بن
عتي

كان مقيمًا

بريدة

هذه ال رتة وال رتة هي ال فة

هذه سفة (اهلدام ــ ال رقة) (4811هـ) .املرحلة األوظ يقول
الأليخ أن ا خلؤ (الأليخ حممد الصاحل املطويف) امام م جد
(احلميدي) ليتلقَّ

الط ب الص ار العلوم الديفية

مؤ :

األصول وآداب املألي للص ة واألربع نووية .املرحلة الؤانية لـ
(الأليخ صاحل اةريصي) وذلك ملتوسطي الط ب .املرحلة
الؤالؤة وهي لـ (الأليخ عبداهلل بن محيد) والأليخ ابن محيد
كذلك (يع ) دروس عامرة .وقام الأليخ الدكتور /سليمان
العؤيم برصد هذه الدروس وطبقا" الط ب الذي يتلقون العلم
هذا ااامث تلك ال رتة.
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ا افةً لذلك أن كان هفاس

بريدة بعض امل اجد ب ا

دروس مؤ  :م جد (البابط ) حيي الأليخ (علي ال ضية)
رمح اهلل .ودرس للأليخ (عبداهلل بن سليمان احلميد) .ودرس
للأليخ (ابراهيم العبيد) .ودرس للأليخ (صاحل البلي ي) .ودرس
للأليخ (الضالث)

(عمدة األحكام وبلوغ املرام) .ودرس للأليخ

(صاحل ال كييت) ودرس للأليخ (علي بن ابراهيم املأليقا)
(األحكام وررح العمدة) .ودرس للأليخ (حممد احل
اةي )

أبا

ررح (الزاد) .فكان عدد امل اجد عام (4811هـ)

قرابة ث ث

م جدًا فعل هذا يكون ( )%10من م اجد

بريدة ب ا تعليم وتدريس وهذا ما رصده الأليخ (ا اعي بن
عتي ) .ثم

عام (4811هـ) فَ َر َغ الأليخ (حممد احل

اةي ) من تأليك (حارية الزوا د
كتابًا

أبا

الاد امل تقفث) وجع ذلك

خمًا خدمةً للعلم وط ب العلم.

يقول الأليخ حممد العبودي ح ظ اهلل ومتَّع اهلل بالص ة
والعافية أن

ال تيفا" اهلجرية( :كانس مكتبة بريدة

عامرة بالباحؤ وبط ب العلم .وكفَّا حنرص أنا وبعض الزم ت
عل

الكتب األدبية والتارخيية

يألجعفا عل ذلك).

وكان الأليخ ابن محيد
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عمومًا أي ا اإلخوة فإن احلياة العلمية
عامرة وقوية جدًا حت

بريدة كانس

ان كؤلًا من ط ب العلم ومن

املألايخ كان هلم آثار خارج الب د ال عودية .وسو أُعدد عل
ال ريث بعض الذين كان هلم آثار خارج الب د ال عودية مؤ :
الأليخ (فوالان ال اب ) الذي كان س ل اململكة

مصر.

والأليخ (عبداهلل بن أمحد آل الروَّا ) الذي ن خ كؤلًا من
املكتبة الظاهرية

دِمأل

وكان قا يًا للمك

وقد تو

عام (4819هـ)

اليمن أكؤر من ( 41سفة) وهو

ي وكان يقضي باملذهب الألافعي وكانس أحكام
حفبل ٌ
مؤاالً للعدل والفزاهة .كذلك الأليخ حممد بن محد الع ا
من بريدة وكانس اقامت

العرا  .وهو من ت ميذ الع مة

حممد األلوسي .ومن آثاره (ررح اللطيك

أل ية احلافظ

العراقي) وغلها من الكتب.
ومن الذين كان هلم آثار خارج الب د ال عودية أيضًا
الأليخ (خلي بن ابراهيم الروَّا ) الذي سافر اظ أمريكا عام
(4981م)

وقام بطباعة معاني القرآن الكريم بالل ة

اإلجنليزية وكذلك (اإلس م) بالل ة اإلجنليزية وكذلك ل
كُتيب (ررح وجيز لقواعد الدين اإلس مي) طُبِثَ عام
(4818هـ) .الأليخ (حممد بن صاحل الوهييب) كانس ل
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مدرسة

الكويس .الأليخ (ابراهيم بن عبدالرمحن الكلية)

الذي نزح اظ القطر املصري وأقام
ج ود

مديفة اإل اعيلية ول

نألر الدعوة ال ل ية وكان عميدًا للتجار .الأليخ

(حممد بن محود الضالث) كانس اقامت

حلب وأنألأ

هفاس وكان حمبًا لط ب العلم ول قصيدة

الرد عل (ابن

غلبون املصري) الذي ردَّ عل

الأليخ (حممد بن ا اعي

الصفعاني) .الأليخ (صاحل الدخي ) وأصدر" الدار ــ دار
الف ا س واملخطوطا" بربيدة ــ كتابًا من تأليك الأليخ نوا
الرعوجي عن حياة هذا الرج
حا

عام (4810هـ) وعاش

الذي تُو
العرا

تقريبًا سفة دخول
ول رسالة

الدفايف

عن دعوة الأليخ حممد بن عبدالوهاب.
(الأليخ ابراهيم العري ) كذلك كان ل رسالة وقام
بف خ كتاب (اإلفصاح عن معاني الص اح) للوالير (أي بن
هبلة) وذلك عام (4801هـ)

دمأل  .نألاطٌ مفقطثٌ الفظل

العرا و مصر و الألام!( .الأليخ عبدالرمحن بن عبدالعزيز
العويد) هذا من الورَّاق
عرف

وهو الذي ن خ رسالة الرد عل ابن

ون خ ا من بعده (الأليخ حممد بن ناصر العبودي)

والأليخ حممد بن ناصر العبودي

كان ل

جمال ا"
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وم امرا"

ال تيفا" اهلجرية مث الأليخ (ف د العبيد) وقام

بف خ بعض املخطوطا".
الأليخ (عبدالرمحن العويد) ل مف وخ حيي ن خ (عدة
الصابرين) وهذه الف خة اعتمد" علي ا دار الكتب املصرية
بطباعت ا؛ وذلك ةلوها من التص يك واةطأ!( .يع ) دار
بريدة.

الكتب املصرية اعتمد" عل خمطوطة ابن عويد

الأليخ (عبدالعزيز ال ماعي ) انتق اظ اهلفد وصار ل نألاط
ب د اهلفد .وقامس الدار بطباعة كتاب (ج ود الأليخ

ودعوة

عبدالعزيز ال ماعي

العلمية)

العبداملفعم) الذي تقص
خمطوطات

من تأليك الأليخ (وليد

في قيث أطرا

رحلت وحق

وطبث اازت األول وهو يعم اآلن لطباعة ان

رات اهلل اازت الؤاني وهي من اصدارا" الدار.
الأليخ (عبدالعزيز بن حممد املدي ش)

تُو

عام

(4814هـ) وذهب اظ اهلفد عام (4804هـ) وطلب العلم عل
علمات احلديي وأخذ عن الأليخ (صدي ح ن) ول خمطوطة
طبع ا الأليخ (ابراهيم املدي ش) بعفوان (الرباه
هدم قواعد املبتدعة) وهي موجودة

األسوا

املعتربة
وهي من ترا

الأليخ عبدالعزيز املدي ش .وملَّا تُو الأليخ عبدالعزيز املدي ش
أدث

الأليخ (حممد العويد) يقول :أن الأليخ (ف د العبيد)
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رمح اهلل كان حريصًا عل ررات الرتكا" العلمية لبعض
األموا" (يِمكن) يصل ب ا خمطوطا" أو يصل ب ا كتب.
عس أن تُو

فيقول ملَّا

رمح اهلل ذهبس اظ مكتبة الأليخ

عبدالعزيز املدي ش عفد أخي

حي (ال ادة) ودخلس

املكتبة وراهد" املكتبة وهي مكتبة قيمة ولك

مل

أجد في ا ريئًا ليس موجودًا عفدي الل م اال كتاب (ال ُّفَّة)
لعبداهلل بن اإلمام أمحد؛ فطلبس مف م الألرات فطلبوا مبل ًا ال
يفاسب

فطلبس مف م أن أدفث قيمة الكتاب عل سبي أن

أُ عيده هلم مرةً ثانية (يع ) أجرة أو اعارة ولكن و عس
مانًا فأعطوني املخطوط وقمس بف خ مألكوالً خبط
قي

وأرجعس هلم هذا الكتاب وأخذ" املبلغ) وهو موجود

من

من مكتبة ف د العبيد الرتاثية الؤقافية اليت حت اآلن ال

يُعلم ما هو مصلها وأسأل اهلل سب ان وتعاظ أن يُقيض مَن
يوجد أطرا

هذه املكتبة وخيرج ا؛ ألن ا جزت من ترا

بريدة فالأليخ ف د العبيد رمح اهلل كان حريصًا عل
قث املخطوطا" والرسا والتقييدا" التارخيية أريات ن مث
عف ا ن ي ة جدًا.
كان هذا أي ا اإلخوة
واملامة قب أن أدخ

عبارة عن (ف را" سريعة)

مو ويف الدار؛ ألن مو ويف الدار
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صراحةً هو عبارة عن جتربة عملية وأُحب أن أحتد حول
الفألأة والتأسيس بطريقة ع وية؛ ألن
يوم يُطلب في م

مل أكن أختي أن يأتي

أن أحكي التجربة

رصد ج ود هذه الدار

ومرحلة التأسيس .فلمَّا اتص بي الدكتور عبدالعزيز العُمري
وطلب م

مفتدى العُمري

أن أقوم باحلديي أو تقديم ورقة

حول هذه الدار مل يكن لديَّ مادة مكتوبة مدونة؛ فألرعس
خ ل أسبويف أن أُدونَ عل األق عل رك ل تا" ع وية من
املَيدان.
كانس البداية بداية الدار عام (4113هـ) وقب هذه
البداية كان من قب لديَّ اهتمام وعفاية ــ تقريبًا مفذ عام
(4141هـ) وما بعد ــ برصد وقث الرسا
والتواص

مث امل تم

والباحؤ  .ف ذا الفَّ م أوجد عفدي

احلقيقة حرصًا وعفاية .ومن ذلك كفس
األمر باملعرو

واملخطوطا"

األرريك

هيئة

والف ي عن املفكر وأرريك اهليئة احلقيقة

متميز جدًا؛ يعود اظ عام (4811هـ) (يع ) قب سفة (اهلدام)
ب فت

واهليئة مؤس ة

ر ر رمضان عام (11هـ) .واألرريك

ب أكؤر من ألك (دوسي ) ب رصد اوانب اجتماعية كؤلة.
فوجد" ورقةً أو مظروفًا لـ الأليخ (علي ال كاكر) رمح
اهلل وهو الر يس الؤاني لل يئا" بعد الأليخ (عبداهلل بن
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سفوا" ثم

سليمان احلميد) الأليخ عبداهلل مَكَيَ ث

ي تقريبًا عقدين من الزمان.
ك َ
الأليخ (علي ال كاكر) َم َ
والأليخ علي ال كاكر

كتب رصدًا لزيارة (الأليخ

عبدالعزيز بن باال) رمح اهلل

ح

لربيدة عام

ما أت

(4831هـ) تقريبًا؛ من أج الزواج .فوجد"ُ أن الأليخ ــ علي
ال كاكر ــ رصد قيث هذه الرحلة؛ حيي كتب مت وص
الأليخ وأين ذهبفا وما هي ال يارة اليت أقلَّت

والتوصية اليت

جات" من الأليخ (عمر بن ح ن) ر يس اهليئا"

الرياض

بأن الأليخ ابن باال قادمٌ لربيدة ولعلكم تعتفون ب  .فوجد" أن
هفاس رصدًا كام ً هلذا األمر .فقمس بأخذ صورة من هذه
الرسالة وحماولة و ث عفاصر علي ا والتقيس بـ الأليخ
(حممد العبودي)

جمل

أسبوعي يتوافد الفاس علي

مديفة بريدة كان ل جملس
فكفس أنا من

من الذين َأ ِل ُوا

هذا اجمللس وأحضر الي  .فأخربت ب ذا األمر فقال الأليخ
العبودي( :هذا دتُرىد مألرويف كتاب .الأليخ ابن باال يأتي لربيدة
ويكون هفاس وصك .لعلك يا أخ عبدامللك أن ت ع امث
أطرا هذه القصة وسو أالودس ألن

راهد عيان عل هذه

الزيارة) .الأليخ ابن باال كان موجودًا بااامعة اإلس مية
وأرس الأليخ حممد العبودي لربيدة لكي يُ يئ الو ث من أج
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هذا القدوم .وفع ً عملس ألورة الأليخ حممد العبودي وبدأ"
أقث هذه املت رقا" وخرجس وهلل احلمد واملفَّة
عفوان (الأليخ ابن باال

مديفة بريدة  ..وصك للرح ")؛ ألن

الأليخ ابن باال أت ملديفة بريدة
هي الرحلة األبرال
علمي

كُتيب

أكؤر من رحلة وهفاس رحلة

الت عيفا" اهلجرية اليت كان هلا برنام

خم الْ َتكَّ حوهلا الط ب وصار ب دروس واجتماعا"

وريت مُل س

تلك ال رتة.

هذه العفاية اليت صار" لديَّ بألأن هذا األمر حول العفاية
باملخطوطا" والرسا

العلمية والتقييدا"؛ كفس أفكر

احلقيقة أن يكون هفاس مظلة ملفصة تفطل مف ا مألاريث
(يع ) لي س دارًا اآلن تتميز بأن لدي ا خمطوطا" قدمية غارقة
القِدَم ملديفة بريدة ال امنا التميُّزُ املوجود هي أن ا أصب س
مفصة تفطل مف ا املألاريث؛ مألاريث اع مية ملديفة بريدة
مألاريث كتب تكون مفصةً يأوي الي ا ط ب العلم وط ب
ااامعا"؛ لكي ي ت يدوا ولكي تُعيف م هذه الدار ب ذا
ا توى املتوفر لدي ا بتزويدهم ا يريدون الب ي عف .
عام (4113هـ) ذهبس اظ ج اال ال ياحة

القصيم

والتقيس بـ الدكتور (جاسر احلربش) هو اآلن وكي والارة
التعليم لألؤون االبتعا

واملألر

عل القفصليا" الؤقافية أو
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كذا فجل س مث الدكتور جاسر فطرحفا األمر أن
وج اال ال ياحة يقوم عل

بريدة ــ وهلل احلمد ــ عفايةً بالرتا

مديفة بريدة عبارة عن

أكم وج  .ولكن (سو الرتا )

ن خة واحدة .عبارة عن حم " ب ا مقتفيا" أثرية وتلك
املقتفيا" متألاب ة جدًا؛ فأصب س هي ن خة مكررة .فقال لي:
(ما الذي لديك؟) .فقلس ل ( :ان
وخمطوطا"

وعفدنا مؤق

بريدة خمزونًا ثقافيًا
القرن املفصرم وعلمات

موجودون وكذا .فلماذا ال نضث ذاكرة أو معر ًا أوي هذه
األمور؟!) .كانس هذه هي البداية هذه هي ال كرة ب ذا
الألك

و(نقوم برصد ج ود املوجودين حبيي الزا ر اظ

بريدة يزور هذا املكان ويكون عفده خل ية عن مديفة بريدة).
كما أن موجود اآلن متاحكٌ

أوروبا

لفدن وغلها اآلن

يوجد متاحك ص لة تت د عن سيا معين تدخ ال يتجاوال
املكان (يِمكن) عألرين مرتًا
(مُركزين) عل

لكن ب حمتوى .فكفَّا

هذه الفقطة؛ لي س املخطوطا" بالألك

العام ف فاس مراكز علمية وثقافية ــ احلمد هلل ــ

الب د

ال عودية تقوم بدورها حول املخطوطا" بألك كبل مؤ :
(دارة امللك عبدالعزيز) (مكتبة امللك عبدالعزيز) (مركز
امللك فيص التارخيي) وغله (يع ) مألاريث كربى لكن
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حنن نريد أن ن لط الضوت عل هذه الدا رة .فقال الدكتور
احلربش( :ال كرة ممتاالة ولكن أنا ال أريد ك مًا انألا يًا
ور يًا فإن كان لديك مألرويف فلتقدم بورقة) .فقلس ل :
(ح فًا) .ثم وبعد أسبويف قدَّمسُ ل املألرويف مكتوبًا :اهلد
العام والر ية واملخرجا" (امل تقب ) واةطة االسرتاتيجية
للم تقب  .ثم ذهبس الي

مكتب

ال رفة التجارية

الدور الرابث حيي كان هفاس مكتب ج ة ال ياحة .وجل س
وقدَّمس املألرويف .ثم الأليخ الدكتور اااسر نظر اظ ال كرة
واألهدا

فأُعجب ب ا خلامًا ثم قال لي( :لعلك خل لفا؛ لديفا

افة خمصصة لدراسة الو ث لكي نُمكِّفك ويصل هفاس
مكان

سو الرتا

هلذه القضية) .ثم وبعد ث ثة أو أربعة

ر ور اتصلوا بي وقالوا لعلك تأتي اظ ج اال ال ياحة فأتيس
الي م وأخربوني أن صدر قرار بتمكي
املألرويف واط ق  .وقد متَّ هذا عام (4119هـ)

من بداية هذا
ر ر (ث ثة)

تقريبًا حيي استلمس اةطاب واجت س اظ بلدية بريدة؛
لكي أُوقِّث العقد باست م املقر ااديد الذي ال يتجاوال (3×1
مرت) .وهذا ب ارارة يا اخواني بأن املألاريث الب يطة دا مًا ان
كانس ال كرة كبلة ف ي م ان كان ال يوجد مؤ ً دعم أو
ال يوجد هلا أر ية أنس لديك اآلن تصريا فاعم وف هذا
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التصريا .فذهبس الي م وأعطوني م تاح املقر فذهبس اظ املقر
ورأيس املكان واملكان ص ل جدًا ال ي توعب ال كرة
ولكن قلس لعلَّفا نبدأ ثم يقتفث ج اال ال ياحة بال كرة؛ ثم
يكون هفاس نويف من التوسث فإذا وُ ِعَس الفواة ف تمًا سو
يكون هفاس ان رات اهلل توسث.
ملَّا أتيس املكان كان هفاس نويف من الت ا ل ان مل يكن
وسط م جد (حممد بن عمر ال ليم) ف و عل قرابة مف
كما حدث

اإلخباريون وهذا من باب الت ا ل .وعل بُعد

مرم حجر من قبة رريد العم التاريخ ملديفة (بريدة) .ك
هذه حم زا"؛ حبيي ملا الزا ر جييت اظ سو الرتا
عليفا .فأصبا مَن يأتي اظ سو الرتا

ميرُّ

ميرُّون عل املقر

وبالتالي يكون هفاس انعاشٌ للذاكرة .وك ملا جييت ان ان
فيقول أنا عفدي مؤ هذه الورقة القدمية عفدي كتاب كذا
عفدي كذا فبدأ أبفات بريدة يعملون عل تزويد هذه الفواة
وهذه الدار ااديدة
اقفاع م صعب

ا لدي م من خمزون .وبال ع كان

البداية؛ ألن أكيد بعض الفاس يب ي مؤ ً

عن جمد رخصي؛ بأن يكون لدي مؤ ً خمطوطة نادرة .لكن
ملَّا اقتفعوا بال كرة وباملألرويف صراحةً أغرقونا

ا لدي م من

وثا ومن خمطوطا" ومن تقييدا" تارخيية .ب أعجب من ذلك
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يا اخواني أن

ذا" يوم راركس

برنام (بك أصب فا)

للتعريك وذلك عام (4119هـ) وملا انت يسُ و عسُ الرقمَ
والرقم طبعًا ذكرت ذكرًا ( )01......ثم اني ت اجأ" بعد
حلظا" تتص بي امرأة كبلة بال ن وقالس( :أنس الذي للتو
تكلَّم ــ

اإلذاعة ــ) .فقلس هلا( :نعم) .فقالس( :اهلل يبيض

وج ك وي ددس أنا عفدي (كرات ) مق ول علي ا بامل توديف
مفذ وفاة أبي

ال بعيفا" أو الؤمانيفا" اهلجرية بودي

ت تلم ا من الدار!) .است ربس وصار لديَّ قفاعة أن ااانب
اإلع مي م م جدًا؛ حيي انك تص من خ ل ألناس ال تص
هلم

حما رة م لقة أو

كتاب ال سيما عرب الـ ( social

 )mediaاآلن اليت سو أحتد عف ا اليت نقلس الدار.
طبعًا اخرت" االسم واملكان وبدأ يزور الدار بعض من
أه العلم ويُزكُّون الدار .ومن اللطا ك أن كان لديفا رسالة
لـ الأليخ (حممد بن عبداللطيك) الذي هو جد امل يت رمح
اهلل حيي سب أن جات اظ بريدة وأقام بالقرب من م جد
(احلميدي) وكان يصلي
ص بة مث الأليخ (عبدا
يرتاس مث عبدا

م جد احلميدي وكان ل
ن العبيد) وملا (راح) للرياض فبدأ

ن وصار بيف ما مكاتبا" .وكان الدار ــ

دار الف ا س ــ لدي ا رسالة من رسا

الأليخ حممد بن
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عبداللطيك للأليخ عبدا

ن .ثم ان

احة امل يت الأليخ

(عبدالعزيز آل الأليخ) ح ظ اهلل أرس وأثف عل عم
الدار وركر الدار عل اا ود اليت تقوم ب ا وطلب مفَّا هذه
الرسالة وقمفا بإرساهلا ل  .هذا يا اخواني دفث معفوي للدار
أن ااميث بدأ يقتفث أ ود هذه الدار.
طبعًا ال فة األوظ من هذه الدار عام (4119هـ)
رمضان انضم كوكبة فري من أبفات بريدة وكان بدايت م
الأليخ (نوا العبيد الرعوجي) .الأليخ نوا كان ل دور كبل
نق الدار نقلة نوعية متميزة خ ل عمل ا.
الت

الأليخ نوا

عام (4119هـ)

رمضان وكان ل دور كبل

ربط

الدار مث أه العلم واليادة كذلك دا رة الدار والتعريك بالدار.
وأصبا الأليخ نوا

هو املألر

عل الدار تلك ال رتة يألر

عل براجم ا .هذه هي املألاريث اليت ب ا نويف من الت اني .ليس
بالضرورة أن الذي يؤسس يكون هو الر يس أو ال؛ املألرويف
الذي لديفا هو عبارة عن فري عم يعملون من أج مديفة بريدة
ومن أج العلم والعلمات .فكانس بواكل طباعة الكتب
هذه الدار رسالة لـ الأليخ (حممد بن عمر بن سليم) طُبعس
عام (4180هـ)

الرسالة هذه لقا ي بريدة سفة (مليدا)

(4803هـ) الأليخ حممد بن عمر حول األمر باملعرو

والف ي
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عن املفكر .وقد قام الأليخ نوا

بطباعة هذه الرسالة

وانتألر" .نفتظر (عاد) الت ذية الراجعة اليت تأتيفا من الفاس.
هذه املألاريث تعطيك ت ذية راجعة من اام ور .فقابل
(حممد العويد) وهو معت

الأليخ

علي وقال:
باملخطوطا" وسلَّم َّ

(واهلل يا أخي أنس دما يفت لم عليكد) .ب ذه الل جة .قلس( :وراه
ايش ال بب؟) .قال( :كيك تطبعون هذه الرسالة وأنا عفدي
اكمال هلا عألر ص ا" خبط املؤلك وعفدي تقييدا"
تارخيية عل دطرةد املخطوط) .فقلس ل يا ريخ حممد حنن ما
و عفا هذا الطُّعم اال لكي خترج مؤ هذه املخطوطا" لكن
ملاذا ال نتعاون عل أن نطبع ا طبعة ثانية متكاملة؟ .فجزاه اهلل
خلًا قام عل تزويدنا بإكمال املخطوط وطُبعس مرة ثانية.
وهكذا املألاريث تبدأ من حيي يقوم بت ذيت ا اام ور.
واآلن اط لة عل مكونا" الدار؛ طبعًا الدار

البداية

أول ما بدأنا مل يكن لديفا تصور أنفا سفص اظ هذا الزخم.
فو عفا مناذجًا ــ

البداية ــ من (التجريد) و(احلبك الفجدي)

وأنواعًا من (األورا

واألق م

واألحبار)

و(دوريا"

وجم " وص ك قدمية) ومفاه تعليمية قدمية نوادر من
الطبعا" ون ا س الكتب مناذجًا من طبعا" حكَّام الدولة
ال عودية

خللُّكا"

واهداتا"

ومراس "

قدمية
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خمطوطا"

ومكاتبا"

القدمية .كان هذا

وسا

ح ظ الكتب واألورا

البداية .فلما حد التوسث لديفا

تلك

ال رتة وأريد أن أقك عفد الفماذج من املخطوطا" العلمية
والتارخيية الفادرة لعلمات بريدة حيي بدأ" تأتي اليفا من
الفاس

وكذلك التقييدا" التارخيية

كما أخربتكم

وخطوط القضاة والورَّاق  .بدأنا نتوسث

هذا املعرض.

الدكان ال يت ث! املكان ص ل! والزوَّار الذين يأتون بدأوا
يفقلون تصورًا ا اال ال ياحة! فصار عفدهم انطبايف جيد بأن
ال بدَّ من توسعة املكان .فتواصلوا ــ ج اال ال ياحة ــ معي
وأخربوني بأن م سيعطون

م اح ًة دكانًا آخر .وبال ع فت فا

الدكان اآلخر وصار" ــ الدار ــ أوسث قلي ً حيي و عفا
في ا بعض األجف ة ااديدة

مناذج من الصكوس

وامللكيا" والوق ا" واملدايفا" بدأ" تأتيفا من (اةبوب)
وملكيا" وأورا .
أتذكر أن

أحد املرا" وص اليفا من أسرة العجاجي

أكؤر من ( )110دوثيقة أص د بدايةً من العام (4100هـ)
واست ربس! كل ا أُسر من بريدة؛ ألن ناصر العجاجي رمح
اهلل

كان يعم عل

املدايفا" فيُداين ال ح

ت اجأ" أن من أجدادي وأس

من هم مذكورون

حت
هذه
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الوثا  .فصار للفاس لدي م قفاعة

هذا ااانب .فلما توسعفا

املكان وأصبا الفاس يأتون اليفا توسعس الزيارا" .فإمارة
املفطقة احتضفس هذه الدار صراحةً الوفود اليت تأتي لإلمارة
بدأوا يرسلون ا لفا؛ ألن ا نواة ثقافية وريت مُل س واالنطبايف
الذي أدث الزوار هو الأل رة اإلع مية هلذه الدار .فزار هذه
الدار أغلب ال رات بتف ي مث اإلمارة .وكذا أغلب العلمات الار
الدار .والار الدار األمل فيص بن بفدر أمل القصيم

تلك

ال رتة فلما جتوَّل وأخذ يلت س ميفةً وي رةً ويطالث الت س اليَّ
وقال كلمةً استألرافية للم تقب

قال( :سو

تصبا هذه

الدار مركزًا يأوي الي ك باحي وم تم) وأخذ الدفرت
وكتب هذه العبارة وأعطاني اياها وقد ركرت عل هذا
الدعم املعفوي.
ثم بعدها الارنا أمل القصيم فيص باملألع

وو عفا

احت الية ب يطة حول الفألاط وبعض احلضور ــ الليلة ــ من
من الذين راركونا

هذه االِحت ا ية وقد أثف األمل عل

اا د املقدَّم .هذا الدعم املعفوي والدعم الألعيب (يع ) ليس
دعمًا ماديًا امنا التأييد وأن العم الذي تقوم ب ل أثر
يدفعك ملزيد من العم .
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أنتق اظ نقطة م مة أال وهي الكتب استمررنا
الفألاط وطباعة الكتب .لكن تأتيفا خمطوطا" وماذا ن ع
باملخطوطا"؟! فقط (يت رج) علي ا الفاس؟! ال بدَّ أن تُ قَّ َ ال
بدَّ أن تُطبث؛ فانضم كوكبة ــ احلقيقة من الزم ت ــ هلذه
الدار

ومن الذين عملوا

هذا ااانب الأليخ (وليد

العبداملفعم) وكذلك الدكتور (صاحل القريري) وجمموعة
ارت لوا معفا

هذا ااانب؛ فأخرجس الدار جمموعة من

الكتب أسردها عل ال ريث؛ ألن ك كتاب احلقيقة ل
قصة ول حادثة.
قلفا انفا طبعفا (ايقا اهلمم) عام (4180هـ) للأليخ حممد
بن عمر بن سليم وهو املؤلك الوحيد الذي يُطبث لوحده للأليخ
حممد بن عمر رمح اهلل .وأخربني الدكتور صاحل القريري
بأن ل ملتقطا" علمية للأليخ حممد بن عمر .وأخربني كذلك
الأليخ (عبدالعزيز املأليقا) أن لدي أكؤر من ( 4300فا دة
علمية) ملتقطة لعلمات آل سليم وسو

يقوم بطباعت  .وطبعفا

كذلك رصدًا لزيارة الأليخ عبدالعزيز بن باال كما أخربتكم.
ثم طبعفا رسا

وهؤالت هلم أثر علمي

نتجاوالهم ون ت تا هذا املكان أ ودهم
مبادرتفا

البلد وأن ال
ليس (يع )

هذا األمر اال ألنفا نرى أن هذا من الواجب الذي

أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

نقوم ب  .فقمفا بطباعة رسا
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وفتاوى الأليخ عمر بن سليم.

حيي وجد"ُ خمطوطةً للأليخ عمر بن سليم خمطوطة ال
تتجاوال (يِمكن) مخس ص ا" وكان يعم علي ا أحد
الزم ت

قابلت ا وكفس أريد حتقيق ا ف معس أن الأليخ

الدكتور (ناصر ال

مة) الذي هو با كمة العليا يعم

علي ا فاتصلس ب

وأخربت وقلس ل أن ( :منا اظ علمي أنك

تعم عل رسا للأليخ عمر بن سليم) .فقال( :نعم) .فقلس ل :
(أنا لديَّ خمطوطة ب ذا احلجم ديِمكند ال تتجاوال اةمس
ص ا" فما رأيك؟!) .فقال لي( :أعط

اياها وسأدرج ا

من الكتاب ثم أنتم تطبعون الكتاب برُمَّت للدار) .فقلس
ل ( :واهلل ات ا قي ) .فذهبس الي

مفزل بالرياض

وات قفا وأعطيت املخطوطة .ثم هو أرس الكتاب كام ً
حقو الطبث لدار الف ا س ومتَّ طباعت

وانتألر الكتاب هذا.

ولكن أتاج صراحةً اظ أن يُطبث طبعةً ن ي ةً وقويةً وليس
طبعة ورقية كما حد ؛ فالأليخ عمر بن سليم أتاج ألن
تُطبث مؤل ات طبعةً جملدةً فاخرةً وبألوان ولكن اإلمكانيا"
املادية لديفا

عي ة جدًا ال ت ما وحنن نريد أن نعطي تصورًا

بأن البلد ب ا موروثًا كبلًا.
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الأليخ (عبدالرمحن ااطيلي) متوف
رمح اهلل كان ل جمموعة من الرسا

حدود (4101هـ)
وكانس ال تُبايف ب

يوالع ا عل ط ب العلم .فاجت دنا وقمفا بالتعاون مث الورثة؛
حيي تك َّ أبفا ه بطباعت ا .وقمفا بطباعت ا حتس اررا
الدار طُبعس

بلو" ووُالعس عل جوامث اململكة وهي

بت قي الأليخ نوا الرعوجي.
اا ود العلمية لـ الأليخ (صاحل الدخي ) كذلك حقق ا
الأليخ (نوا

الرعوجي)

وطُبث .اا ود العلمية للم د

(عبداهلل الدويش) حقق ا كذلك الأليخ نوا

وطُبث وهذا

الكتاب ن د خ ل فرتة ي لة جدًا والأليخ عبداهلل الدويش
رمح اهلل متوف مفذ عام (4103هـ) وحت اآلن مل خترج ل
سلة اال هذا الكتاب وما تفاثر

ربكة اإلنرتنس .ثم متَّ

طباعة (ص ا" من حياتي) لـ الأليخ (ابراهيم ال دحان) .ومن
ثمَّ طبعفا (من خل الدعاة) للدكتور فيص بن مألع  .وحتقي
جزت من (مصفك عبدالرالَّا ) لـ (حممد ال ريث) موجود مف
ن خة الكرتونية اآلن موجودة ولعل يُطبث م تقب ً.
الأليخ (عبدالعزيز ال ماعي

وج وده العلمية

اهلفد) والأليخ عبدالعزيز أريد أن أتوقك بألأن

ب د

هذا الرج

سافر اظ اهلفد عام (4811هـ)؛ لطلب علم احلديي الرج مل
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يتزوج ومكي هفاس تقريبًا عألر سفوا" من أج أن يطلب
العلم .ثم ملَّا طلب العلم وملَّا أراد أن يرجث اظ بريدة أت اظ
مفطقة ب اهلفد وب باك تان قب التق يم ب اابال
تلك ال رتة .و(يع ) (يِمكن) أتوقث أن عزم عل الرجويف كان
اةم يفا" اهلجرية .فلمَّا راهد تعلُّ َ تلك البلد بالقرب من
ااب

تلك اهلضبة؛ آل عل ن

ويرى أن من

أن ال يرجث اظ بريدة

ريبة العلم أن ميكي عل هؤالت الذين لدي م

بعض امل حظا" .فأخذ يدعو اهلل سب ان وتعاظ
البقايف ويقول( :الل م يا رب العامل
عي
وأخس

يا أرحم الرامح

تلك
قرَّ

بأخي وأخيت واخوتي وأهلي أقع ) .وليس ل اال أخ
بريدة ي كفون عفد (البرة العيد) .وهو يريد أن

يرجث لي لِّم علي م .فلمَّا رأى هذا الو ث قال( :لن أرجث اال
بعد أن أ دي ما عليَّ من أمانة) .ثم قال( :الل م كما قرر" أع
عبادس الصاحل
م كيفًا ب

فإني أسلس

عبَّاد األوليات واملخلوق

ل را األه واألقرب
ي
ك َ
لدنك نصلًا) .ومَ َ

ب د ال فد

غريبًا

كئيب القلب حزيفًا

فاجع لي من لدنك وليًا واجع لي من
ب د اهلفد قرابة نصك قرن أو اظ

عام (4891هـ) مل يتزوج وامنا مكي هفاس يعلم م .وال ريب
جدًا يا اخواني أن الذين أخذوا بالب ي

تراث

لي وا من
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جيل وال من ااي الذي بعده (يِمكن) أربعة أجيال أربعون
سفة وهو ال يُذكر

املصادر التارخيية اال ارارةً ب يطة وما

ذكره الأليخ (عبدالعزيز التوجيري)

قصت ؛ ألن كان من

الم ت عبدالعزيز التوجيري (ر يس احلرس الوط ) سابقًا.
ولكن ح

ما كفس بالقرب من أحد الزم ت وهو الأليخ

(حممد العويد) قال :يوم أراد اهلل أن خيرج علم هذا الرج
وانظر بإرارة ب يطة من الرج صار" مألروعًا وكفس أتبادل
احلديي أنا وهو وقال لي( :يا أخي كفس كؤلًا عفد ف د
العبيد وميدح رخصًا من آل ال امن حيي يقول عبدالعزيز
ال امن أن ذهب اظ اهلفد وانقطعس أخباره وأن بال بعيفا"
اهلجرية عل وقس دالأليخ ابن محيدد كان يرس لفا رسا
ص لة من تألي ) .الأليخ حممد العويد قال هذه العبارة
وانت

اجمللس .ثم اني كفس

أحد املرا" عفد واحد من

األسر الكرمية أسرة ال ماعي من أه (الصباخ) أتبادل
احلديي مع م .ثم قال لي واحد مف م ( :ا أنكم معتفون
باملخطوطا" ف فاس عمٌّ لفا ا

عبدالعزيز ال ماعي (راح)

لل فد) .فقط هذه املعلومة .فقلس هلم( :أنا مل أ ث أن أحدًا من
بريدة ذهب اظ اهلفد اال ال امن) .فقالوا( :حنن ال امن حنن
ا اعي ال امن بربيدة دا اعي د وبالكويس دال امند) .فقلس:
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(طيب تتكرمون عليفا بالرسالة؟) .وملَّا جا وا بالرسالة فإذا
هي رسالة (ا ار احل ) .وملا نظر" الي ا فإذا هي رسالة
قيلة وقلس أسأل اهلل أن يُقيضَ مَن يُخرج هذه الرسالة ثم
أخذت ا وو عت ا عفدي .مكؤس عفدي الرسالة (يِمكن) قرابة
أربث سفوا" خطب ا أناسٌ كُؤُر وسب ان اهلل أخلفَّث؛ أريد
(يع ) أن يكون رخر جاد

حتقي

هذه املخطوطة.

وكأني أرعر أن هفاس سرًا لعبدالعزيز ال ماعي  .ثم ان أصبا
بي

وب

(وليد العبداملفعم) تواص

ورأيس

احلماس؛ فقلس لوليد( :لعلك تقوم علي ا) .وبال ع

وليد من
فالأليخ

وليد ل قلمٌ سيَّال فقام بت قيق ا خ ل ث ثة ر ور وجات ب ا
اليَّ وقال( :بإمكانك تطبع ا) .فقلس( :ان أمفييت أن تُطبث هذه
الرسالة قب معرض الرياض للكتاب دع يُدع ل

ويطلث

علي ا ط ب العلم ور ا تأتي ت ذية ففراجع ا) .فقال( :ال
أنا ما أنصا أن تُطبث الرج وراته ريت اصرب ال ت تعج ).
فقلس( :رأيك)؛ ألنفا علمفا أن ل رسالت

فقلس ر ا حنص

عل األخرى .ثم بعد فرتة تواص معي أحد األرخاص عن
طري (تويرت) وهو من أه الرياض وقال( :عفدي مكتبة
ن ي ة وبودي أن أوق ا للدار) .فقلس ل ( :الين ممتاال
سأرس لك رخصًا يلقي علي ا نظرةً قب الأل ن؛ لر ا تكون
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كتبًا عادية أو كذا) .فأرسلس وليدًا واتصلس ب

فذهب اظ

املكتبة وملَّا دخ وليد اظ هذه املكتبة فإذا ب يرى رسالة
عل الر

عفوان ا (رسالة ا اعي الؤانية) امل قودة! فأخذها

وقال( :هذه من نصييب ولي س من نصيب أبي مروْان؛ أنا أعم
عل

حتقيق ا) فارت

مفا را"

علي ا .ثم اكتألك أن الرج َ ل

ال تيفا" اهلجرية مث أه البديف ول ج ود علمية

ونألاط علمي .فقام أمث هذه املادة وقد طُبث من اصدارا"
الدار (اا ود العلمية للأليخ عبدالعزيز ال ماعي ) وأخربني
أن لدي كتابًا آخر

املفا را" لعبدالعزيز ال ماعي  .هذا

الرج الذي مل يتزوج! و ُدفِنَ
الذي جيمعفا؛ ال نعرف

مقربة ال ل ي  .ان رحمُ العلمِ

ج َد مَن
وال بيففا صلة ولكن لعلميت وَ َ

يقوم خبدمت بعد أربعة عقود من الزمان.
طبعًا الار الدار ــ كما قلفا ــ كوكبة من العلمات فقاموا
بتزكيت ا

مؤ

الأليخ (عبداهلل ال فيمان)

والأليخ

(عبدالكريم اةضل) وجمموعة من الوج ات والارنا الأليخ
الرحالة (حممد العبودي) وملا الارنا الأليخ العبودي ح ظ
اهلل

كان برفقت الدكتور (حممد املألوح)

و(يِمكن)

ش حلظا" التأسيس .وملَّا دخلوا لذلك
الدكتور حممد عَايَ َ
املكان وجدوا أوراقًا ملصقةً عل اادار؛ بداية ب يطة! وب ا
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(الل) .وأراد الأليخ حممد العبودي أن يكتب التزكية أو
مطالعة الزيارة أو كذا فكأن أمامي ــ حت أنا التقطس ل
صورة لك

فقدت ا ــ و ث ركبت وبدأ يكتب؛ ألن ال يوجد

ريت يتكئ علي
وقال( :رو

بدأ يكتب الزيارة وهذا املأل د احلقيقة
ان أحياس اهلل

م تودعا" من الكتب واألورا

يكون هلذا الدار

سو

لكن اصرب) .وفع ً ر يت

هذه حتققس.
بفا الأليخ (عبداهلل

من بواكل العم اإلع مي الت

العيادة) وكذا الأليخ (مفصور املفصور) وهو دمدير ق م اجملد
مفطقة القصيمد وقد أحدثوا نقلة اع مية للدار .وأول عم
قاموا بتوثيق

كان للأليخ عبداهلل الدّويّش رمح اهلل .ومن

ثمَّ انطلقس مألاريث اع مية كؤلة قاموا باإلررا علي ا .طبعًا
ك برنام ل عدة حلقا" مؤ (بريدة

ذاكرت م) الذي

يتكلم عن احلياة الؤقافية ملديفة بريدة .وبرنام ا

(كفس

مع م) لـ الأليخ (م اعد املدي ر) (عدة رخصيا") (التجار
األخيار) (ومضا") (ب

العألاتين) وب ذا الألك  .فقامس

الدار بتوثي أكؤر من (ما ة ساعة)
تزال الدار عل قدم وسا
اهلل

مألرويف ا

الربام اإلع مية .وال

هذا املألرويف .ولدي ا ان رات

(البودكاسس  )podcastأي التدوين
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الرقمي بالصو" .وتدوين (البودكاسس  )podcastهذا
مفتألرٌ

أمريكا وغله .فؤلي الألعب األمريكي يتابث اآلن

(البودكاسس  )podcastاملفتألر؛ ألن عفد ال ر بال يارة أو
عفد األعمال ت تخدم الصو" وال ت تخدم الر ية أو الأليت
املر ي.
كما أس فا وحدةً اع ميةً

الدار تقوم بفق الربام

وتقوم كذلك تلك الوحدة اإلع مية برصد اا ود
الصالونا" الؤقا

مديفة بريدة والتوسث كذلك

الربام

اليت عل م توى اململكة خاصة الربام اإلع مية .واستمر"
هذه الوحدة تقوم بعمل ا الكبل ف عَّلفا الـ ()social media
دتويرتد والـ ديوتيوبد والفألر اإللكرتوني وأحدثس نقلة
نوعية .وأخذنا نألارس
اافادرية

املألاركا" واملفاسبا" الوطفية

ومعرض الكتاب

وفعاليَّا" األندية األدبية

وااامعا" واملفاسبا" الوطفية .متَّ احدا رراكة مث جامعة
القصيم للتعاون ورراكة مث مكتبة األمل فيص بن مألع
رراكة

ت ذية املكتبة اإللكرتونية والتبادل .واآلن الدار

تعم عل رراكة
القصيم؛ ألرر ة ا
التعاون

مركز ا

و ا"

و ا" املوجودة

امارة مفطقة
اإلمارة وكذلك

املعرض الذي سو تقيم اإلمارة .ثم بعد عام (81هـ)
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مفطقة

صار هفاس توسعة للدار ثالؤة من ج اال ال ياحة

القصيم .وتك َّلس (أسوا العجاجي) ورثة الأليخ (عبداهلل
العجاجي) رمح اهلل برتميم املكان واخراج عل رك
مت ك ص ل فجزاهم اهلل خلًا وهذه من الفق " الفوعية
للدار.
ال أستطيث احلقيقة أن أرصد الذين عملوا معفا
الدار؛ من كؤرت م وهم عبارة عن ( )groupوفري عم

هذه
وال

يأخذون مقاب ً هلذا العم ؛ امنا احت ابًا لوج اهلل تعاظ .لكن
أذكر عل ال ريث مِن األبرال وعذرًا اذا سقط أحد من
األ ات .من األ ات اليت عملس معفا قلفا املألر
(نوا

الأليخ

الرعوجي) والأليخ (عبداهلل العيادة) والأليخ (مفصور

املفصور)

اإلع م والأليخ (حممد القاسم) يتابث املتابعة

والتطوير هلذه الدار؛ ألن الدار ان رات اهلل ب ا نقلة نوعية اآلن
بامل توى القريب ان رات اهلل ويتابث هذا األمر األستاذ
(حممد العبدالعزيز آل قاسم) رغم أن

مكة ولكف من

أبفات بريدة ويتابث ذلك وأضر ب ال يفة واألخرى.
ومن الذين أحت وا الربام والت طيا" اليت تقوم ب ا الدار
اليت تُقام

الصالونا" وغلها وتقديم الربام

من هؤالت

الميلفا /عبداهلل بن ف د اةميّس والميلفا /عبداهلل ال عوي.
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الرصد التارخيي كذلك قام الأليخ (عبداهلل الي ي )

بتوثي أكؤر (يِمكن) من ث ث حلقة

تاريخ بريدة .وهفاس

أ ات المعة كان هلا أثر وعمود فِقَري

هذه الدار وأملس

ذلك وأُدرس ذلك

هذا ااانب ولكف م أَبَوا أن أذكر

أ اتهم وأحت ظ ب ذا األمر رغبة ا لدي م.
من األريات ال فتة ح
كمت ك ومركز نوعي ثقا

ما قامس الدار بتقديم ن

ا

لكي تتوسث املفارط

ويكون هفاس ج د أكرب ومِمن تابث ذلك حت مت استخراج
الرتخير الدكتور (حممد املألوح) ح ظ اهلل كانس
متابعت دقيقة وجليلة .وهفاس أ ات من الذين يُرردون العم
ويعملون معفا مؤ األستاذ (الأليخ يوسك العُ َويد) والأليخ
(أمحد الألوَّا ) والدكتور (صاحل القريري) و(عبدالوهاب
التوجيري) والأليخ ا امي (عبدالعزيز الصقعيب) وغلهم
من األ ات اليت ال أستطيث أن أحصرها؛ فالبلد بلد والَّد
ويعملون هلذه املديفة وال يفتظرون جزاتً وال ركورًا من أحد
وامنا يرجون ما عفد اهلل.
من الل تا" اليت أتوقك عفدها أن بعض (الت ريدا") اليت
نقوم ب ا هفاس أناسٌ صراحةً واست ربس بعض الت ريدا"
تُرتجم اظ الل ة ال رن ية أول ما ُن ردُ تُتَرج ُم وهذا عجيب أن
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يكون هفاس أحد يت مس هلذا ااانب .ومن األريات ال فتة
أيضًا أن أحد األُسر اتصلس بي وقالوا( :لديفا كتب قدمية
جدًا و(مرمية) باملزرعة فإذا كان لديكم نظرٌ ب ا أو ريت).
فذهبس الي م ووجد" الكتب بـ (حِجري ح الطبخ القديم
هذا)! وكان ممتلً .فأخذ" الكتب وكان معي عام
وأخذنا الكتب .وسب ان اهلل العظيم وهذه األسرة أسرة
علمية وجد"ُ خبط املؤلك

أس

القِدْر وأخذ" هذه

الكتب وسكسُّ وما علمت م وفرالت ا وو عت ا

املعرض.

فت اجأ" أن م يوم ملَّا جا وا اليارة للدار قالوا( :أن ك ريت
راهدناه لكن هذا من أين حصلت ؟ هذا خط الوالد هذا
نريده) .فقلس هلم( :ال م ت ي

طاملا دخ هذا املكان ف و

ليس لي وال لك هذا للبلد الذين يزورون مديفة بريدة يأتون
ويطّلعون ويرتمحون عل والدس) .وفع ً اقتفعوا و
تبق

وا لفا أن

املعرض .طبعًا تأتيفا خمطوطا" من (خللُّكا") من أه

بريدة؛ ألن م اقتفعوا اآلن بال كرة واملألرويف .وقد صدر
الرتخير واحلمد هلل .واآلن هفاس جمموعة من أبفات بريدة
يعملون عل اجياد األرض وبفاتً يكون كمت ك ثقا

ملن

كمُ الزيارة ملديفة بريدة حت
يزور مديفة بريدة حبيي ال تَ ْ
يتوقك

(مت ك دار الف ا س واملخطوطا")! .فكما أن اليارة
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مصر ال تكتم اال بزيارة مكتبة (مدبولي)

القاهرة فف ن

نريد أن يصبا هذا املت ك بف س الطريقة؛ ألن الرتا الؤقا
والعلمي املوجود

البلد ي ت

.

هفاس أي ا اإلخوة لديفا أهدا
تت ق
سو

اسرتاتيجية ن ع ألن

وطبعًا لفا ات ا اآلن مث ج اال ال ياحة بإذن اهلل أن
يكون تطوير للمألرويف وقب ذلك هفاس مربرا" ه

يوجد هفاس مربرا" لتأسيس هذا املألرويف؟ ر ا يقول أحد:
(أنكم ــ يع

ــ جم دون أن كم وال نعتقد أن هفاس فا دة).

أقول( :ال هفاس مربرا" أوالً :ال يوجد ج ة متخصصة تعت
بالرتا الؤقا

اةاص

ديفة بريدة واالجتماعي)؛ ألنفا حنن

اآلن بااانب الؤقا والعلمي واالقتصادي واالجتماعي مورو
البلد كل حناول أن نتخصر في  .كما أن يوجد كذلك
ترا ثري

املفطقة مل يُخدم .وحاجة ج ا" الباحؤ ملن يُي ر

هلم م مة الب ي؛ أنا اآلن من الطالبا" طالبا" ااامعة
والط ب عل خط ساخن ر ا ال أبالغ يا اخواني أن
بألك يومي؛ فالباحي اآلن
املاج تل والدكتوراه

ق م التاريخ اآلن أغلب حبو

جامعة القصيم أو غلها هي

التاريخ احلديي فلمَّا يعطون مادة ما يدري من أين يبدأ
لكن اذا الار دار الف ا س واملخطوطا" وجد أن األمر م

؛
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فيمكن أن (نُزين) مع خارطة عم

هذا ااانب ون اعده.

ا افةً اظ ذلك حناول نألر الرتا

وربط ااي ااديد!؛

فااي ااديد اآلن ال يعت

ب ذه ااانب هكذا مَن

أعمارهم فو اةم ة عألر والعألرين ال يعت

ب ذا ااانب؛

ف و مف مك باألريات الـ ( )social mediaوغلها ولكن
هذه الفواة يزورنا املدارس وحناول نربط م ب ذا ااي

وأن

هذا هو ااي وهذا هو العم التارخيي هلذا البلد .وهفاس أمر
آخر وهو دالوفاتد لك مَن أس م

تفمية هذه املفطقة حناول

أن نرصد ج ودهم وماذا بذلوا أ ات المعة كؤلة من أبفات
بريدة كان هلم أثر .يا أخي ملا جييئ الفاس ويرتمحون علي م
ويقولون ف ن عم كذا وهذا ف ن عم كذا.
أختم أي ا اإلخوة باةطة االسرتاتيجية ملت ك الدار.
طموحفا كبل وسيتم حتقي اةطة تدرجييًا وذلك ان رات
اهلل خ ل ال رتة القادمة بعد ما استلمفا التصريا .وذلك لكي
يواكب ر ية اململكة ( )1080املؤكدة عل العم عل احيات
مواقث الرتا الوط  .وطبعًا الدولة خلفا اآلن أر ًا ملن يريد أن
يفألئ مت ًا واملتاحك اةاصة .وقدمفَّا اآلن عل أمانة مفطقة
القصيم بواسطة ج اال ال ياحة ونفتظر ان رات اهلل املف ة؛
لكي ان رات اهلل لعل يتي ر مَن يقوم ببفا ا؛ ألن املتاحك
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الوطفية ت د

لتعزيز االنتمات والوالت هلذه الب د املباركة.

وسو تكون اةطة االسرتاتيجية هلذا املت ك أوالً :االنتقال
ان رات اهلل اظ مقر كبل .ثانيًا :سو

يكون هفاس ق م

خاص للمقتفيا" الرتاثية اةاصة بالكتب والوراقة وطريقة
ح ظ الكتب والصيانة والتجليد وما راب ذلك .ثالؤًا:
اجياد معرض متفق للمألاركة
اليوم الوط
التوسث

وسو

واافادرية

اليادة م ار رصد الرتا

املفاسبا" الوطفية مؤ
عكا

وغله .رابعًا:

الؤقا

ليألم مفطقة

القصيم .فالذي جعلفا نركز فقط عل
امكانياتفا

بريدة

هو أن

عي ة وال ت ما لفا بأن نقوم بت طية مفطقة

القصيم .لو كان عفدنا امكانية مادية لقمفا باملألرويف .خام ًا:
و ث (بوابة الكرتونية) ذا" حمتوى متميز؛ لت طية نألاط هذا
املت ك وليكون هذا ا توى متي رًا للطالب حت البعيدين.
فاآلن تأتيفا اتصاال" من امل رب من ِفلَ ط

من قيث

الدول ي ألون عن أريات (ممكن) عن طري ا توى هذا
اإللكرتوني يكون ب أيدي م.
هذا ما لديَّ وعذرًا أي ا اإلخوة أني أس بس
فاحلديي احلقيقة ممتث

وأخلف

لكم التوفي

احلديي
وال داد
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وراكرًا عل ح ن الظن ب ذه االستضافة وصل اهلل وسلم
عل نبيفا حممد.
 مدير الندوة :سعادة األستاذ /عبداجمليد بن حممد بن سليمان
العُمري:
الل م ص وسلم وبارس عل حممد ركرًا للستاذ/
عبدامللك وخلفيس أن ال يتوقك؛ ألن ك ما (يع ) طرح
احلقيقة م ي ٌد وجدي ٌد عليفا ومن املؤكد ان رات اهلل أيضًا
أن سيضيك املزيد من خ ل التعلي عل أسئلتكم .وأقول أي ا
األحبة :أن يُبادر اإلن ان بإنتاج أو اصدار ثقا

أو أي عم

هذا ممكن ن بيًا؛ فأيُّ رخر قادر عل أن يعم  .أمَّا أن
ي تمر

هذا العم مث الفجاح املطَّرد؛ ف ذه داللة عل اإلرادة

وعل الؤبا" وعل العصامية بعد توفي اهلل عزَّ وج َّ وكذا
التأكيد عل قدرة صاحب العم عل ال يض املتواص الذي ال
يعر

فتورًا وال نضوبًا .ودار الف ا س هي بوابة من بوابا"

ال كر .ولن تكون بإذن اهلل عل الصعيد ا لي والوط
ف

ب ب نأم مف ا أن تكون ان رات اهلل ج رًا للتواص

الؤقا مث العامل العربي واإلس مي والعامل أقث والتعريك
كوناتفا الؤقافية وتارخيفا احلضاري بإذن اهلل فإظ املزيد
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من ايقاد الألمويف واظ املزيد من توسيث دا رة امل ت يدين من
هذا الصرح ال كري العظيم.
ستكون املداخ " مباررة وطرح للسئلة وحنن دا مًا
نعزال الألجاعة األدبية ونبدأ باملداخ " الأل وية املباررة
واملداخلة األوظ هي ل عادة الدكتور /حممد بن عبداهلل
املألوح؛ صاحب (دار الؤلوثية) ومفتدى الؤلوثية وأحد الداعم
لدار الف ا س كما أرار األستاذ عبدامللك

فليت ض

مألكورًا.
 مداخلة :سعادة الدكتور /حممد بن عبداهلل املشوح:
ب م اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل والص ة وال
عل رسول اهلل .أوالً ال ي ع

م

اال أن أُجزي ركري وتقديري

ألخي وصديقي الدكتور /عبدالعزيز بن ابراهيم العُمري عل
هذا املفتدى املميز حبراك

ودميومت

واستمراره وانتقا

واختياره؛ فجزاه اهلل خلًا وبارس في والاده توفيقًا واستمرارًا.
وأح ن االختيار فع ً

دعوة األخ الصدي الأليخ /عبدامللك

البُريديُّ؛ لل ديي عن هذا املفجز الؤقا

الكبل وعن هذا

العم الذي ابتدأ فكر ًة ثم عم ً ثم مألروعًا ثم كيانًا
موجودًا واملألاريث الكربى دا مًا تبدأ هكذا.
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وما أقول
الوط

هذه الل ظا" باختصار هو أن تارخيفا

سواتً املتعل بدولتفا وقيادتفا أو بعلما فا ومألاخيفا

أو باحلراس العلمي والؤقا املوجود كل أتاج اظ مزيدٍ من
العفاية واالهتمام .واذا كانس الدولة وفَّق ا اهلل قد أقامس
صرحًا راخمًا عظيمًا مميزًا عُفِيَ ب ذه ااوانب وهو (دارة
ك مديفة

امللك عبدالعزيز) فإن من امل م جدًا أن يفربيَ

وقب ذلك مفطقة وقرية أن يفربي أناسٌ يعتفون وي تمون ب ذه
األعمال .ولو وُجِدَ

ك مفطقة أو مديفة أو قرية مؤ هذه

ح ِظَس سِيَرُ
ظ تارخيفا و ُ
املبادرة اليت تقوم ب ا دار الف ا س حلُ ِ َ
رجالفا ورخصياتفا وعلما فا.
ومن توفي اهلل عزَّ وج َّ وركره وثفا

أن

كفس من

املعاصرين لفألأة هذه الدار واالط يف عل فكرت ا ابتداتً .ثم
ربَّس وكرب" بعد أن كانس وليدًا أبو .وها هي اليوم
تألاهدون مفجزها العلمي والؤقا املتعدد والذي أت بأطرا
مف املت د الر يس

هذه الفدوة .لقد أعجب

كؤلًا هذا

ال رد اامي من الأليخ عبدامللك بن عبدالوهاب وأعجب
أكؤر وفاتُه وح نُ اسفاده ألي معلومةٍ تص الي

وهذا ق َّ أن

جتد ل نظلًا مث األسك الألديد؛ فك ٌ يريد أن يُصدر املأل د
لف

أو يعزو الفجاح لذات

أو جي د ويف ك ج ود اآلخرين.
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ما

عتموه مميزًا بك ما تعفي هذه الكلمة؛ حيي أرار

لك ذي ح حق

من ال ض

واملألورة والرأي والكتابة

والتدوين وهذا هو سبب الفجاح؛ ألن املألاريث اليت هي أمؤال
دار الف ا س لي س (يع ) نادرة موجود وُجِدَ مبادرا"
لكف ا ماتس و ُو ِدَ" وت رس وانت س ألسباب عديدة؛ من
أعظم ا ال ردية واا ود والفكران واالن راد باملأل د
وعدم اعطات اآلخرين أدوار
األسباب

ذلك وهذا ب

رك أن من

ذلك.

أكرر ركري وتقديري هلذه الدار اليت أصب س أو يصاُّ
أن يُطل علي ا (سلة مديفة)؛ ألن ما تريد أن تعرف عن تاريخ
بُريدة سو

جتده لدى دار الف ا س سواتً بأخبارها ونألأت ا

وك متعلقا" هذه املديفة التارخيية والعلمية والؤقافية .ف لة
املديفة ميكن أن تُكتب من مؤ هذه املبادرا" ااميلة .أكرر
ركري وتقديري لراعي هذا املفتدى وكذا لضيك هذه
الفدوة الذي أجاد وأبديف وجتلَّ
ورمحة اهلل وبركات .

حديؤ

وال

م عليكم
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 مدير الندوة :سعادة األستاذ /عبداجمليد بن حممد بن سليمان
العُمري:
وعليكم ال

م ورمحة اهلل وبركات

قب أن أقرأ بعض

األسئلة ارارا" ي لة أخلف (يع ) أن يُ يدنا عف ا األستاذ
عبدامللك .أوالً :أقرتح أن يكون هفاس كتاب خاص عن
الورَّاق
ورَّا
الروَّا

مديفة بريدة تعريك بالكتاب وتعريك بك
وأيضًا ن طبعوا الكتب مؤ الأليخ ابن الرميا والأليخ
وغلهما .ثانيًا :األمر اآلخر الأليخ الروَّا

اهلل ه عم
كانس

حضرَمو" أم عم

حضرَمو" أم

رمح

عُمان وه وفات

عُمان .ثالؤًا :أمر آخر (يع ) أرار

الأليخ املت د ا ا ر عن بروال أبفات بريدة وكان تركيزه
عل العلوم الألرعية وبروال العلمات .لكن حت احلضور األدبي
والؤقا

ألبفات بريدة كان وا

التخيم) من الص ي

القدام

هذا وأصدر جم " وص ك
وأيضًا حت الربوال
املعرو

ًا وجليًا أمؤال (سليمان
العامل العربي وليس
(يع ) مل يُألر الي .

العرا

ااانب ال ياسي والدبلوماسي فمن

واملعلوم أن أول دبلوماسي

مؤَّ

امللك عبدالعزيز

كمعتمَدين هما( :فوالان ال اب ) و(سليمان العلي املأليقا)
هذا

الألام وهذا

مصر.
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أيضًا حت ااانب االجتماعي والتفموي كان أله بريدة
حضور غل التجاري والعقي " (يع ) مديفة (اةمي ية)
العرا أس ت ا أسرة (اةميس) اليت هاجر" من بريدة .كذلك
كفس أخلف (يع ) اإلرارة اظ مكتبة بريدة وقصة انألا ا
وما بذل األهالي من دعم مادي ومعفوي هلذه املكتبة .فأخلف
أن أ ث من الأليخ ا ا ر قب أن نُعرجَ عل األسئلة األخرى.
ال ؤال األول سلمك اهلل (يع ) املقرتح أن يكون هفاس
كتاب خاص عن الورَّاق

مديفة بريدة.

 احملاضر :سعادة األستاذ  /عبدامللك بن عبدالوهاب الربيدي:
بال ع هفاس اآلن كتاب يعم علي الدكتور /صاحل
القريري بعفوان (الفُّ َّاخ والورَّاق
أن اآلن الكتاب يُبيض وعل

مديفة بريدة) وأعتقد
ورك أن يفت ي مف وسو

يكون ان رات اهلل من مطبوعا" الدار .كما انا سجَّلفا
حلقة تل زيونية خاصة عن الوراقة والورَّاق

مديفة بريدة ملدة

ساعة كاملة وهي موجودة بالـ ( )YouTubeبإمكانكم
الرجويف الي ا.
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 مدير الندوة :سعادة األستاذ /عبداجمليد بن حممد بن سليمان
العُمري:
األمر اآلخر (يع ) احلديي عن بروال أبفات بريدة
ااانب العلمي واألدبي والؤقا

واالجتماعي وال ياسي
ااانب العلمي

ور ا ان حديؤكم كان (يع ) مقتصرًا
الألرعي.

 احملاضر :سعادة األستاذ  /عبدامللك بن عبدالوهاب الربيدي:
احلقيقة وكما ذكر" فإن هذا نويف من (ال را")
ال ريعة واني قد ذكر"ُ (فوالان ال اب ) وهو من ال لك
الدبلوماسي .ا افةً اظ ذلك أنفا اآلن نعت

ليس فقط بااانب

العلمي ب بااانب األدبي وااانب االقتصادي وااانب
ال ياسي .أيُّ رخصية برال" ال بدَّ أن يكون هلا نقطة

وت

هذه الدار .حت ااانب االجتماعي وااانب االجتماعي يا
اخواني دا مًا م قود! أنا ما أدري ما ال ر
االجتماعي عفدنا

ذلك! ااانب

جند اآلن اذا أرد" أن تب ي

عامل من العلمات تريد أن تراه من الداخ

سلة

داخ البيس مؤ ً

ما الذي كان يعم ؟ ال جتد معلوما" ال يوجد الل م اال
رسالة خرجس للأليخ عبدالرمحن ال عدي ب ا رصد لبعض
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ااوانب كذلك الأليخ حممد الصاحل العؤيم
ح

رمح اهلل

ما طلعس املذكرة ب ا جانب من هذا الرصد .لكن

العلمات اآلخرين ال جتد اال( :مت ُولِدَ مت تُو َ وما هي
أعمال

ما هي أبرال اجناالات

تُو

كذا (بس ما

ريت)!) .ااانب االجتماعي كيك التعام مث أسرت ؛ لذلك
الأليخ حممد العبودي اهلل أ ظ

ما الذي جع (معجم أسر

بريدة) ل ذا قة ث ثة وعألرون جملدًا (ما أحد يفطا) ث ثة
وعألرين جملدًا (ييب) يطالث في ا ولكن بداخ هذا املعجم
كل جانب اجتماعي .أُنظر مؤ ً اظ قصت يوم أن استلم أول
راتب ل

ما كانس مألاعره وهو يق ز مييفًا وي ارًا ويتفق

ملَّا وص بيت

وجييت وجيد أباه وأم واخوت وأخوات جال

عفد البيس ويعلم م ويت اور مع م بألك لطيك هذا جانب
اجتماعي .فااانب االجتماعي حناول في رصد هذ ااانب
وابرااله .كما أن ااانب ال ياسي وااانب األدبي فالدار هي
أرب ما تكون بذاكرة ملديفة بريدة لن يكون فقط ااانب
العلمي.
أما خبصوص الأليخ الروَّا
ذهب اظ عُمان هو فع ً كان

فأنا قلس وما أكملس أن
اليمن ثم انتق اظ (جع ن)

وصار ل نألاط ودعوة .واآلن هفاس رسالة ماج تل موسعة
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للأليخ /وليد العبداملفعم

بعفوان (الأليخ عبداهلل الروَّا

وج وده العلمية) ور ا ان رات اهلل ن اية هذه ال فة تكون
خرجس الرسالة.
 مدير الندوة :سعادة األستاذ /عبداجمليد بن حممد بن سليمان
العُمري:
ان رات اهلل سؤال من األستاذ /عبدا
يقول :وفقكم اهلل ماذا تع

ن اةميس

(الف ا س)؟ وماذا يع

وجودها

بريدة؟ وما هي ج ود هذه الدار؟ .أ ن (يع ) أن جزتًا
كبلًا من ال ؤال قد أُجيب علي وهو اا ود

لكن

امل ردا" الف ا س.
 احملاضر :سعادة األستاذ  /عبدامللك بن عبدالوهاب الربيدي:
الف ا س احلقيقة أنا كفس حلة البداية من أن
نضث ريئًا

هذه الدار ليس من ااانب العلمي والؤقا

وهكذا .ف ذه الكلمة عبارة عن ريت ن يس وريت نادر
موجود .اآلن ملَّا جتد بعض املقتفيا" األثرية من األق م
واألورا

واألريات اليت ليس ذا" ع قة جوهرية فتو ث

هذا املكان بأرب ما تكون بالف ا س .وأحيانًا حت

أن

املخطوطا" تكون ن ي ة فأدخلفا هذه العبارة لكي تعطيفا
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م احة من املظلة هلذه الدار .أما بالف بة للأليخ الذي ذكرت
هذه نقطة م مة

فقد ق ز"

عن مكتبة بريدة وقصة

انألا ا وقد ذكر" ريئًا من هذه املكتبة وهو الأليخ
(حممد العبودي)

ال تيفا" اهلجرية

معرض حديؤي

ولكن ال أستطيث أن أتوسث؛ ألن ال رتة حمددة بأربع
لل ديي .ولكن الدكتور /حممد املألوح ح

دقيقة

ما حتد عن

عميد الرحال الأليخ حممد العبودي موجود وصك من األلك
اظ اليات وكيك تأس س هذه املكتبة.
 مدير الندوة :سعادة األستاذ /عبداجمليد بن حممد بن سليمان
العُمري:
طيب ملاذا سُميس بالف ا س؟.
 احملاضر :سعادة األستاذ  /عبدامللك بن عبدالوهاب الربيدي:
الف ا س ذكر" لك أنا؛ ألن أحيانًا جتيت أرياتٌ الأليت
الف يس من أريات التجليد والور

واألق م فو عفا بعض

املقتفيا" تصل ن ي ة .ا افةً اظ ذلك أن حت املخطوطا"
واألريات الفادرة تُعترب ن ي ة وهي صار" ــ سب ان اهلل ــ م ردة
خليز هذا الألعار.
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 مدير الندوة :سعادة األستاذ /عبداجمليد بن حممد بن سليمان
العُمري:
مداخلة للدكتور /عبدال

م الواي

فليت ض

ونأم أن

ال تزيد مدة املداخلة عن دقيقت .
 احملاضر :سعادة األستاذ  /عبدامللك بن عبدالوهاب الربيدي:
الدكتور عبدال م ل حلقة موجودة عفدنا بالدار عن
اة

ب بريدة وعفيزة أو مواص ا" بريدة وعفيزة.

 مداخلة :سعادة الدكتور /عبدالسالم الوايل:
ال م عليكم ورمحة اهلل  ...........لكن أو ًال ركرًا
إلقامة مؤ هذه الفدوة ول حت ات الذي هو غريب عل التاريخ
الؤقا

وهو أنك حتت ي بك م ردة من م ردا" املديفة أو

البلدة؛ هذه اهرة غل موجودة عفد العرب العرب ال ي تمون
ب ذه القضايا لكن جتد عفد األمم األخرى اهتمامًا بك
ت اصي البلدة واحلياة سواتً كانس سياسية أو اجتماعية أو
اقتصادية.
اذا جئفا ملديفة بريدة جند أن ا مديفة فريدة

اطار

اازيرة العربية .و(يِمكن) الذي ركَّ فرادت ا هو الظاهرة
التجارية االقتصادية

وهي التواص

مث العامل اةارجي
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وكذا اة

ال ياسي العَ َقدي الذي ر دت جند

بدايا"

القرن الرابث عألر .اآلن ت رَّيف عن هذا اثرات علمي الذي هو
مديفة بريدة من املمكن أن نق م اظ ق م
األول هو اة

الق م

الذي أرر"َ الي يا ريخ عبدامللك

(4808هـ) وامتدَّ عل مدى الؤ ثة عقود األوظ من القرن
الرابث عألر هذه فرتة حيَّة وملاذا هي حيَّة؟!؛ ألن ا هي جدلية
ب

مدرست

االخت

كلي ما سل يتان بالضبط .لكن

عقَدَيت

حول أين تُطبَّ نقوال" هذه املدرسة .فأعتقد أن ال رتة

هذه وهي الؤ ثة عقود األوظ من القرن الرابث عألر ت ت
مألروعًا حبؤيًا ر ا حتتاج الدار ألن تعقد ت اهمًا مث ق م
التاريخ بألك خاص وق م االجتمايف
أج ت طية هذا اة

جامعة القصيم؛ من

.

الفقطة الؤانية هي بعد دخول التعليم احلديي وما أمثره
دخول التعليم احلديي بوجود صو" جديد وخمتلك عن املديفة
وهو الذي جتلَّ

املكتبة اليت أُنألئس أعتقد

اهلجرية اليت أنألأها ربابٌ هم اليوم طلبة

الؤمانيفا"
التعليم العام

وليس املع د العلمي .وهذه تأخذ ت ريعة للت ديي وكيك دخ
املديفة وكيك كانس تأثلات العلمية عل املديفة .أنا أعتقد أن
الدار ت تطيث أن خلل هذا ال راغ؛ بعقد مذكرا" ت اهم مث
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جامعة القصيم ليس مث دار ا

و ا" أو عمادة املكتبا"

وامنا مث أق ام علمية من أج رعاية رسا دكتوراه وماج تل
هذا االجتاه وست طي اهرة فريدة احلقيقة
العربية ال عودية خ ل ال رتت

اللت

التارخييت

اململكة
ذكرت ما

وركرًا ا ودكم ج ودكم مميزة جدًا.
 احملاضر :سعادة األستاذ  /عبدامللك بن عبدالوهاب الربيدي:
بالف بة للتعددية ال كرية املوجودة بربيدة عقد" دار
الف ا س واملخطوطا" بالرصد الذي أرار ل
عبدال

م اليت هي املكتبة الؤقافية

ساعة كاملة من أحد املؤس

الدكتور

مديفة بريدة عقد"

هلذه املكتبة أو الذين كان

هلم دور كبل وما هو كان الفألاط وما هي اا ود اليت
بُذلس

املكتبة الؤقافية؛ ألن املكتبة الؤقافية لي س عل ن

املكتبة العامة حيي كتب ررعية وعلمية امنا كتبٌ أخر؛
ف ص جدل حول هذه امل ألة؛ فعقد" الدار حلقة كاملة
موجودة عل الـ ( )YouTubeهذا أمر .واألمر الؤاني بالف بة
للدكتور عبدال
حول اة

م فإن موجود حلقة ساعة كاملة موجودة

العلمي

بريدة ب املألايخ من آل سليم والأليخ

ابراهيم بن جاسر ميكن الرجويف واالستمايف الي ا.
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 مدير الندوة :سعادة األستاذ /عبداجمليد بن حممد بن سليمان
العُمري:
قب أن أعطي ال رصة ملداخلة أخرى ر ية هفاس سؤال
من أحد احلضور يقول أن :أيضًا املكتبا" التجارية قدمية
بريدة وقد أُس س مكتبة

بريدة قب أكؤر من مثان

عامًا أس ا الأليخ (عبداهلل بن سليمان العُمري) واألستاذ
(ابراهيم امل لم) والأليخ (البألر) ومل يُكتب هلا االستمرار
وكانس هذه املكتبة ت تقدم الكتب واجمل " اليت تأتي من
مصر والألام وغلها عن طري مكة املكرمة واملديفة وكان
علي ا اقبال كبل وكانس ن بة املبيعا" كبلة .وهذا أيضًا
داللة عل أن القرَّات

ذلك الوقس

بُريدة لدي م اهتمام

بالؤقافة والعلم.
 احملاضر :سعادة األستاذ  /عبدامللك بن عبدالوهاب الربيدي:
قب أن تتجاوال هذه الفقطة عذرًا فاملكتبا" الؤقافية
التجارية بال ع
موجودة من اررا

حاولس الدار أن ترصد هذا ااانب بتقارير
األستاذ /عبداهلل بن ف د اةميس وبدأ

بأكؤر من مكتبة وال الال يعم عل رصد هذه املكتبا"
(مكتبة احلميضي) وهفاس أكؤر من مكتبة (يألت ) اآلن
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علي ا .لكن الوثا

هي اليت تَعفيفا

هذا ااانب؛ ألن أحيانًا

تأتيفا أخبار بال ع حول الفألاط لكن املتابث والباحي يريد
وثا (يع ) ي تطيث أن يتَّكئ علي ا عفد اإلرارة.
 مدير الندوة :سعادة األستاذ /عبداجمليد بن حممد بن سليمان
العُمري:
املداخلة اآلن للأليخ الدكتور اللوات املتقاعد /سعد
العري ي.
 مداخلة :سعادة الشيخ الدكتور اللواء /سعد العريفي:
ب م اهلل واحلمد هلل والص ة وال
األنبيات واملرسل

نبيفا حممد وعل

م عل أرر

آل وص ب وسلم

أُحييكم بت ية اإلس م حتية اافة والألكر موصول لكم
قيعًا احلقيقة ي عدني الوجود مث هذا احلضور املبارس.
أنا فقط كفس أتكلم ألن

بريدة وأنا سفة

عألس

مي دس يا ريخ أبا مروْان (4890هـ) هفاس حد كبل
يعرفون أه بريدة كل م وأنا أس مس في
(حي الص رات) كانس قد ارتعلس

وهو حمطة ال اال

املفطقة وكاد" أن

تُودي بربيدة كل ا .فكفس أنا قا د ال رقة اليت دخلس اظ هذه
ا طة .ومل يكن

(حي الص رات) اال هي ــ ا طة ــ
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و(التل زيون) .وكفسُ مث اجملموعة

ودخلفا هذه ا طة

الكبلة .وكانس برامي ال اال من فو ر وسفا ب رظايا
كأن ا قص ًا جويًا .فدخلفا سفة (4890هـ) سفة مي دس ما
رات اهلل وأنا كفس أيام ا م المًا (يع )

العألريفا".

فدخلفا وأط أناها وهلل احلمد .وجل فا مرابط ليلة كاملة أو
ليلت  .وهذا حد

تارخيي؛ تارخيي يعرف ك أه بريدة
هذا مو ويف.

وكبار ال ن يعرفون

املو ويف الؤاني جزاس اهلل خلًا است دنا كؤلًا من هذه
ا ا رة لكن هفاس جانب مل ت ط هذه ا ا رة وهو
ااانب التارخيي :تأسيس اململكة ودور رجال بريدة
تأسيس اململكة

واملعارس اليت قامس

األحدا اليت صار"

بريدة .أنا عألس هفاس

وكذلك بعض
بريدة أربث أو

مخس سفوا" أعرف ا كل ا ال اللس أتواص مع م وأعرف م
عا لة عا لة.
ثم أيضًا ان روَّاد التعليم من بريدة مؤ (سليمان ر ش)
وغله واملعاهد اليت أُس س واحلركا" العلمية وكذلك
الدعوية .فالأليخ (عبدالعزيز بن عبداهلل التوجيري) أول من
أسَّس مكاتب الدعوة
فأسَّ ا

اململكة وهو صاحب ال كرة

بريدة ثم انتقلس اظ قيث أحنات اململكة وهو ل

11

أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

الدور الكبل
خلًا وال

تأسي ا .أسأل اهلل أن يوفقكم وجيزايكم

م عليكم.

 احملاضر :سعادة األستاذ  /عبدامللك بن عبدالوهاب الربيدي:
وعليكم ال م هفاس فقط ل تة بالف بة لإلرارة اظ
معارس التوحيد وحول هذه ااوانب .ف ي موجودة ومبؤوثة
احللقا" اليت تقدم ا الدار؛ الدار يوجد ب ا هفاس أكؤر من
حلقة للأليخ (عبدالعزيز الي ي ) وب ا ارارا" كؤلة

ث ث

حول الت حم املوجود ب أه بريدة ووج ات البلد وأعيان البلد
وم اعدت م

هذا ااانب

معارس التوحيد .ومن الل تا"

املوجودة البارالة والفقاط وهي اا ود اليت بذهلا الأليخ (عمر بن
سليم) مث امللك عبدالعزيز أكؤر من أحد عألر أو اثف عألر
مل ظًا وموجود كيك وما هو الدور الذي قام ب
هذه

الص ك وصُدر" ف ي مبؤوثة

ونُألر"

نألاط الدار .فالدار

اآلن بألك عام يعم عل ااانب ال ياسي والؤقا والعلمي
الرصد .ومن األريات ال فتة أن املألاركة
اافادرية

كان

املطبوعا" امللكية حلكَّام الدولة

ال عودية املتميزة واليت هي طبعا" نادرة وموجودة
الدار حاليًا.

م رجان
أروقة
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 مدير الندوة :سعادة األستاذ /عبداجمليد بن حممد بن سليمان
العُمري:
معفا قرابة عألر دقا

تقريبًا وجر" العادة أن يكون

اةتام لصاحب املفتدى ونتمف التوفي للم ا ر وهو خل
مَن يت د عن ريخ وأستاذ ااميث فضيلة الأليخ /حممد بن
ناصر العبودي .واآلن

عودة للسئلة

األستاذ يقول :ه

سيتوسث عملكم خارج مديفة بريدة (يع ) مفطقة القصيم
وغلها؟ .وه قدَّمتم استألارا"

افظا" أو ألسر

جمال

عملكم؟.
 احملاضر :سعادة األستاذ  /عبدامللك بن عبدالوهاب الربيدي:
بالف بة للتوسث ان رات اهلل مث الفق ااديد للمت ك
وادارة املتاحك تعطيففا م احة جديدة للت رس حول هذا
ااانب ومن
سو

من امل ح اةاصة باملت ك املزمث اقامت

يكون هفاس ريت خاص بالرصد للحدا اليت مرَّ"

باململكة األحدا ال ياسية حول معارس التوحيد حبيي ان
األجيال ملَّا تأتي يطلعون عل ريت من ذلك .ثم هفاس رصد
كذلك اوانب األُسر؛ ألن بدأ" تأتيفا خ ل العم وثا
كؤلة ختر األسر .وهفاس مبادرا" مبكرة لبعض األُسر
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مديفة بريدة ومزمث ان رات اهلل اقامة أعمال وثا قية ملؤ
هذه األسر .ومن ذلك مؤ ً أول مألرويف خلي للمياه للأليخ
(عبدالرمحن اةضل) حيي أنتجس الدار عم ً مر يًا قدره
نصك ساعة .كذلك هفاس اآلن عم عن املبادرا" التفموية
ألسرة الرارد

مديفة بريدة

س ٌر كؤلة
وغلها أُ َ

ال

أضرني اآلن أ ات؛ ألن الدار قا مة عل هذا األمر عل أن
ترصد هذا ااانب وتقدم عرب مفافذ الدار وعرب املعرض املقام.
 مدير الندوة :سعادة األستاذ /عبداجمليد بن حممد بن سليمان
العُمري:
أعانكم اهلل وسدَّدكم أستاذ عبدامللك .واحلقيقة
الوقس الذي نُ فئكم عل حصولكم عل الرخصة مؤخرًا من
هيئة ال ياحة فأخلف أن تبادر الدار اظ الت جي

مفظمة

(اليون كو) كأحد املراكز الؤقافية املعفية حب ظ الرتا .
واليون كو لدي ا رخصتان؛ رخصةٌ للمباني واملواقث الرتاثية
وأيضًا رخصةٌ للمراكز واا ا" املعفية بالرتا  .فلعلكم
تبادرون بالتواص مع م للت جي  .واآلن احلديي ل عادة األستاذ
الدكتور /عبدالعزيز بن ابراهيم العُمري فليت ض .
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 كلمة املضيف :سعادة األستاذ الدكتور /عبدالعزيز بن إبراهيم
العُمري:
ب م اهلل واحلمد هلل والص ة وال

م عل رسول اهلل.

ركرًا ألبي جواد وركرًا ألبي مروْان والألكر لكم
موصول أي ا األحباب .واحلقيقة است د" كؤلًا من هذا اللقات.
ولع

أهم فا دة أن الف ا س لي س فقط هي الذهب

واجملوهرا"؛ فالرجال هم الف ا س والعلم وما يرتبط ب هي
الف ا س .ولذلك أعجبت

املقدمة اليت قاهلا أبو مروْان جزاه

اهلل خلًا عن احلياة العلمية
أسَّ

هذه املديفة وما طرح وما

هو والم ه الذين أرار الي م

موجودًا

مديفة بريدة؛ أنا أعر

ج دهم ليس فقط
معظم مفاط اململكة أو

كؤل مف ا مألاريث مألاب ة قامس أو هي
اختل س

الطري

وان

بعض أجزا ا وأكألك لكم سرًا أن لديفا ان

رات اهلل ندوا" أخرى ملؤس ا" تراثية مألاب ة

مدن

اململكة والعفاية بالتاريخ االجتماعي والتاريخ العلمي هلذه
املدن هو من أهم ا ص " هلذه الدور .وبالطبث فف ن نعر
قيعًا أن ددارة امللك عبدالعزيزد هي مظلة للتاريخ الوط
عمومًا .وهذه املؤس ا" أو املراكز الؤقافية والرتاثية ومراكز
املخطوطا" واملتاحك هلا ربي ات ا

العامل كُؤُر ف

ل
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أن املديفة الواحدة يوجد ب ا أكؤر من مركز مؤ هذا ااانب.
مديفة معيفة ليس ان رادًا.

ف ي ت رب البعض وجود مركز
لكن الفألاط واحلراس املوجود
أن أقول هذا الك م ف ي

مديفة بريدة وا
عروقي و

وا لي

قليب ر ا ي ب

غله لكن للجميث ج ود مبارس ةدمة تارخيفا االجتماعي.
ك

مديفة الاخرة ومليئة برجاهلا

االجتماعية اليت سرَّني ابراالها

وبأحداث ا

وبوثا ق ا

هذه الدار .ف بدَّ أن (يع )

يقوم القادرون عل مؤ هذا العم

ك بلد من ب دنا

املباركة ؤ هذه املؤس ا" اليت تعت بالتاريخ والوثا .
ومما سرَّني ولعلكم

عتم ما قال

أن ارت

معفا

ف ن وف ن وف ن ف ذه كانس طاقا" ر ا لوال وجود هذه
البذرة ملا حتركوا .ف ي ك مديفة مَن يت رس مؤ هذا
احلراس لكن وكما يُقال مَن يُعلِّ اارس أو مَن (يع ) يبدأ
ب رس البذرة فيتكاثر ال ارسون ويتكاثر ال قاة هلذه البذرة
حت تصبا رجرة مؤمرة مباركة .احلقيقة (يع ) است د"
كؤلًا ولع غلي كذلك ولذلك هؤالت األع م الذين أرار
هلم من آبا فا وأجدادنا هؤالت األع م هلم ح ٌ عليفا وان مل
حن ظ حنن تارخي م ال ركَّ أن سيضيث .ولوال هذا اا ود
وأنا أقول وأواري الدكتور /حممد املألوح قال أن

قايف
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القدر وجد" املخطوطا" األصلية للمؤلك فقلس هذه الـ
(حكاس) وجدوها (حتس) .فبال ع
واهلل أعر
م لقة

(يع ) هؤالت ب أيدي م

كؤلًا مِمَن ماتوا خمطوطات م وكتب م ال تزال

(كرات ) وملقاة أحيانًا ر ا لل أر!؛ ألن عفد البعض

هذا ح ورثة طيب يا أخي ح الورثة ترتك يتلك؟! ح
ورثة أهدوه ألج امليس إلحدى املكتبا" اليت ت ت يد مف ا.
أنا

احلقيقة

(يع ) أعجب

االجتماعي وال أريد أن أحتد
أخرجس جملدين عن وثا
الوثا

ما طرح عن التاريخ
عن ن ي لكن ح

ما

عا لية من بريدة وجد" كفزًا من

األصلية عمرها ميتد اظ أكؤر من ما ت

سفة ومل

أُخرج اال الفصك تقريبًا وباقي الفصك .ولع اهلل يُي ر أن خترج
جملدين آخرين ومث ما في من أخطات اجت ادا" من
الباحي وأخطات ت بق

اال أني اكتأل س أن هذا العم

التاريخ االجتماعي يفب ي أن يت رس وأن ُي رَّس ل

فجزى اهلل

املؤسس وأقول املؤسس وكلمة املؤسس لي س (يع ) س لة
أبا مروْان وكما ذكر ل الأليخ العبودي واألمل فيص بن
بفدر ح ظ ما اهلل ورعاهما أن سلى بإذن اهلل م تقب ً.
وكأني أنظر اظ هذه الدار بعد ما ة سفة ان رات اهلل ماذا
ستصبا وماذا ست ظ من تراثفا وتارخيفا الذي ر ا (يع ) ال

19

أ .د .عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

ي تم ب الكؤل لكف مصدر للباحؤ  .ح ما كان يتكلم
(يع )

ذه

ر" بعض األريات وأنا أرارس الزم ت

ق م التاريخ أحيانًا باقرتاح بعض املو وعا"

التاريخ

احلديي .وان كفس ل س من أه التاريخ احلديي لكن من
هذه ا ا رة أستطيث أن أستخرج عل األق أربث أو مخس
عفاوين لرسا

ماج تل أو دكتوراه تكون هذه الدار هي

اليت أس مس

ايصاهلا هلؤالت الباحؤ الذي سيخدمون تارخيفا

الوط .
وب ذه املفاسبة (يع ) أنا أُهدي بعضًا من مؤل اتي ألبي
مروْان للدار وأنا أعر

أن ر ا عفدهم بعض ا لكن

املتوفر مف ا .أخي مصعب أعط

اياها .وهفاس هدية أخرى

احلقيقة ريت عزيز عل ن ي لكن ال يعزُّ عل الدار وهي
خمطوطة أصلية (يع ) اقتفيتُ ا من احدى الدول اإلس مية
وهي مزخرفة ومُذَهَّبة لكف ا  ....احلمد هلل بعض املخطوطا"
األصلية  .....ف ذه أُهدي ا للدار ولعلي أُ ر بعض الخارف ا ملن
يطَّلث أو ي تطيث أن يصور جزاكم اهلل خلًا .هذه خمطوطة
عمرها حوالي ث مثا ة سفة وأهدي ا هلذه الدار مث املؤل ا"
واملخطوطة

ال ق عمومًا و

ال فة وعفوان ا (الطريقة

ا مدية وال لة األمحدية) لـ (حممد بن بل علي الربكوي)
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املتوف سفة (934هـ) واةط تقريبًا لـ ( )4400لل جرة الفبوية
وأنا أُهدي ا لدار الف ا س مث مؤل اتي.
 مدير الندوة :سعادة األستاذ /عبداجمليد بن حممد بن سليمان
العُمري:
ركرًا ل عادة الدكتور /عبدالعزيز بن ابراهيم العُمري
عل كلمت (الضافية) وعل اهدا
للمت د وا ا ر

والألكر أيضًا موصول

هذه األم ية ااميلة والألكر لكم

قيعًا .هذا واظ لقات آخر ان رات اهلل من لقاتا" هذا
املفتدى املبارس مفتدى العُمري الؤقا
بإذن اهلل .وال

نلتقيكم عل خل

م عليكم ورمحة اهلل وبركات .
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صور خمتارة من الفدوة
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