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إطاللة على
المكتبات
الخاصة في
القطيف
ت��ح��ق��ي��ق

لدي متّ�سع من الوقت هناك لر�صد �شيء مما لع ّل كثري ًا
كان ّ
من القراء يجهلونه ،بعد �أن حت ّكمت بوقتي عندهم ،وهو �أمر
�سخي كرمي قد ُيلزمك فا�ضل من
غري ي�سري يف جمتمع قطيفي ّ
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تعددت زياراتي إلى محافظة
ّ
(الخط قديم ًا) بين
القطيف
شهري جمادى األولى ورمضان
من سنة 1432هـ ،ومكثت بها
في زيارات عمل امتدت خمسين
يوم ًا ،موزعة بين أسبوع ثم
شهر ثم أسبوعين .وقد جعلتني
طبيعة تلك الزيارات أتعرف
القطيف تعرف ًا أزعم أنه واسع
في زمن وجيز.
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ف�ضالئه ،ويج ّرك �إىل م�أدبته ج� ًّرا وال فكاك ،فتجد بعد �ضيق
الإل��زام ال�سعادة والأن�س بطيب ما ر�أي��تَ و�سمعتَ  ،فن�شرتُ يف
الفي�صل يف عدديها  ،424 -423رم�ضان� -شوال 1432هـ ،ماد ًة
حتت عنوان( :القطيف :العمل التطوعي والتوا�صل الثقايف)،
و�أث ّني هنا بحديث ُيجلي جانب ًا من الن�شاط الثقايف احل�ضاري
لهذه املحافظة اجلميلة ،و�س�أث ّلث بحول اهلل با�ستطالع م�ص ّور
�شامل ملدن حمافظة القطيف.
وقد �أملحتُ يف ا�ستطالع �سابق �إىل كرثة املكتبات اخلا�صة يف
خم�س من املكتبات
القطيف ،ثم لقيتُ �أجمل ترحيب من �أ�صحاب ٍ
القطيفية اخل��ا��ص��ة ،ال��ذي��ن فتحوا يل قلوبهم قبل مكتباتهم،
وتخ ّل�صت من دعواتهم الكرمية لل�ضيافة التي �ست�ستهلك وقت عملي
باالحتجاج كذب ًا �أحيان ًا بوجود مواعيد ،وال مواعيد وقتها ،فكانوا يف
غاية اللطف يف قبول االعتذار ،و�أذكر على ر�أ�س ه�ؤالء ف�ضيلة ال�شيخ
علي من
ح�سن ال�ص ّفار ،الذي �أكرمني مرار ًا ب�إهدائي كتب ًا هي �أع ّز ّ
�ألف وليمة ،وال �ألتقيه �إال ويذكر فطور ًا �أو غدا ًء �أو ع�شا ًء ،وتلك طبيعة
مت� ّأ�صلة فيه مع ك ّل زائر ،وات�صل بي -جزاه اهلل خري ًا -على كرثة
التزاماته (يف �آخر يوم يل يف القطيف من تلك الزيارة الرم�ضانية)،
علي مبا ي�شبه القول« :يعني �ستذهب دون �أن نقوم بواجبك»،
وعتب ّ
فله �أجزل ال�شكر؛ فقد �أخذت واجبي وزيادة.
لقد و�صف ال�شيخ حمد اجلا�سر -رحمه اهلل -الن�شاط الثقايف

يف القطيف يف (�سوانحه) ،وطرف ًا من عالئقه الثقافية فيها،
فقال« :مدينة القطيف من مراكز احل�ضارة يف اجلزيرة ،وقد
حفلت يف العهود ال�سابقة بكثري من رجال العلم والأدب والثقافة.
وجن��د الأ�صفهاين �صاحب كتاب (خ��ري��دة الع�صر) يف القرن
اخلام�س الهجري يرتجم لبع�ض �شعرائها ،وكذا ابن مع�صوم يف
القرن احلادي ع�شر؛ فقد ترجم يف (ال�سالفة) لعدد من �أدبائها
و�شعرائها ،ومن �أبرزهم جعفر ا َ
خل ّطي ،ولكن عدم تدوين ما يتع ّلق
باجلانب الثقايف ب�صفة عامة فيها فيما م�ضى؛ الن�صراف علمائها
�إىل العلوم الدينية البحتة ،كان من الأ�سباب التي �أ�ضفت ُ�س ُجف ًا
على تاريخها الأدبي يف الع�صور الأخرية بخالف املهتمني باملباحث
الدينية .ولهذا فلي�س بدع ًا �أن يكون فيها بيوت علمية تُعنى بجمع

لم تعد المكتبات الخاصة حكراً
على األسر العلمية؛ فال يكاد يخلو
حي من مكتبة خاصة ذات قيمة،
لكن قل االهتمام بالمخطوطات
بشكل ملحوظ

مدينة القطيف من مراكز
الحضارة في الجزيرة ،لكن عدم
تدوين ما يتع ّلق بالجانب الثقافي
بصفة عامة فيها فيما مضى؛
النصراف علمائها إلى العلوم
الدينية البحتة ،كان من األسباب
التي أضفت سجف ًا على تاريخها
األدبي في العصور األخيرة
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امل�ؤلفات يف خمتلف �أنواع العلوم ،وقد ّاطلعت لدى بع�ض املثقفني من
�أهل هذه البلدة على عدد من نوادر املخطوطات؛ منها :جملد من
(م�سالك الأب�صار) البن ف�ضل اهلل العمري يحوي �أخبار ال�شعراء،
و�أجزاء من (اخلريدة) �ص ّورتُ �صفحات من �أحدها ،وبعثت به �إىل
الدكتور عبدالوهاب عزّام ،الذي كان من امل�شاركني يف ن�شر الكتاب،
وعلمتُ �أن هذا اجلزء �أهداه ال�شيخ خالد الفرج �إىل مكتبة ال�شيخ
اجل ِّ�شي ،وهي
حممد �سرور ال�ص ّبان .ومما اطلعتُ عليه من مكتبة �آل ِ
من الأ�سر العريقة يف تلك املدينة ،جمموعة من املخطوطات ،منها
ن�سخة ق ّيمة من كتاب (�سالفة الع�صر) البن مع�صوم املو�سوي ،وهي
ن�سخته الأ�صلية ،ويف ط ّرتها ختمه ،وكتابات بخطه ...وقد عجبتُ حني
ر�أيتُ �أحد �أدبائها ،ويدعى �أحمد امل�صطفى ،يقتني كتاب (منهاج
ال�س ّنة) البن تيمية ،فقلت له م�ستغرب ًا� :أال تعرف �أن هذا الكتاب
ير ّد على �أ�صحاب مذهبك؟! فقال يل� :أعرف هذا ،ولكنني �أبحث
عن احلق مع َمن كان .وممن تو ّثقت ال�صلة بيني وبينه من �أهل هذه
اجل ِّ�شي ،وحممد �سعيد املُ ْ�س ِلم ،وعبداهلل بن
املدينة :عبد رب الر�سول ِ
اجل ِّ�شي ،وكان من �ألطف َمن
�إخوان ،وعبداهلل بن ن�صر اهلل ،وح�سن ِ
عرفتُ يف هذه البلدة ،و�أو�سعهم اطالع ًا على الثقافة الغربية؛ فقد
�أجاد اللغة الإجنليزية ،حيث كان موظف ًا يف �شركة (�أرامكو)؛ مما
م ّكنه من موا�صلة اال�ستفادة واال�ستزادة من املعرفة»(.)1
لقد م�ضى على كالم ال�شيخ حمد -رحمه اهلل� -سبعة و�ستون

عام ًا تقريب ًا ،ومكتبات القطيف اخلا�صة اليوم تفوق تلك ال�صورة
التي ر�آها مبراحل على الرغم من كل حاالت عدم اال�ستقرار التي
مت ّر بها هذه املحافظة .ومل ت ُعد املكتبات اخلا�صة حكر ًا على الأُ َ�سر
حي من مكتبة خا�صة ذات قيمة ،لكن ق ّل
العلمية؛ فال يكاد يخلو ّ
االهتمام باملخطوطات ب�شكل ملحوظ ،واملهتمون بها اليوم ق ّلة
يعدّون على �أ�صابع اليد الواحدة ،وي�أتي على ر�أ�سهم ال�شيخ حبيب �آل
جميع رئي�س حترير جملة (ال�ساحل) التاريخية القطيفية.
ولن ي�ضر ا ُ
حل�سن القطيفي وجود بع�ض العقبات املزعجة؛
فقد �سمعتُ مبكتبة يف القطيف ُي�ق��ال عنها� :إن�ه��ا م��ن كربى
املكتبات يف اخلليج(!!!) ،فتم ّلكني الف�ضول بغية الو�صول �إىل تلك
املكتبة (الكربى) ،وكان توا�صلي الهاتفي املتكرر مع ابن �صاحب
تلك املكتبة؛ ذلك االبن الذي تعامل معي بت�سويف غريب مق�صود،
مت ّنيت معه لو قال يل� :إننا ال ن�ستطيع ،ظروفنا ال ت�سمح بزيارة
علي نف�سي �أن حتمل هذه
املكتبة!! .وبعد عدة ات�صاالت ع�زّت ّ
املماطلة التي ال معنى لها؛ فعزفت عن االت�صال والتط ّلع �إىل تلك
التي ُيقال عنها� :إنها من كربى املكتبات يف اخلليج.
وملا �سمع ال�شيبة املليح �أبو �سيبويه حممد علي النا�صر �شكايتي
امل ّرة من ذلك قال قبل ولوج َثبج مكتبته بربوده املليح« :على كل
َمن يريد �أن يبحث عن �شيء �أن يتحمل ،وي�صرب ،ويتعب ،ويبذل
جهد ًا كبري ًا كما قال ال�شاعر( :فما انقادت الآمال �إال ل�صابر)...
فال تقنط وتي�أ�س وتقول ه��ذه �آخ��ر حم��اول��ة ،ك � ّرر ال�ع��ودة م� ّر ًة
(من �أكرث قرع الباب يو�شك �أن ُيفتح له) ،و�إذا مل تتّخذ
و�أخرىَ :
هذا الأ�سلوب فلن تعمل �شيئ ًا .بع�ضهم ميتنع عن �إطالع النا�س
على مكتبته ،ولع ّل له �سبب ًا؛ فال ن�ستطيع �أن نحكم بخطئه قبل
�أن نعرف الأ�سباب ،لكنني �أرى �أن الأف�ضل فتح الطريق يف هذا
املجال؛ لأنه ن�شر ثقافة وتوثيق ومعرفة بالإخوان وتوا�صل .ولذلك
يخ�صني ،كاد الدور الأول كله من بيتي هذا ي�صبح
ا�سمع مني ما ّ
مكتب ًة ،وهذا الأمر ا�ضط ّرين �إىل تق�سيم املكتبة ثالثة �أق�سام،
مو ّزعة على ثالثة �أدوار :الق�سمان يف الدورين الثالث والثاين
ال �سبيل �إىل الو�صول �إليهما الآن حيث يفتقران �إىل الرتتيب،
علي �أنا اال�ستفادة مما فيهما ملا ذكرت لك .يبقى الق�سم
وي�صعب ّ
وال�سعة ،و�إن �شاء اهلل
الأول فهو مفتوح �أمامكم ،وعلى الرحب َّ
تزوروننا زيار ًة خا�ص ًة وقد رتّبنا املكتبة كلها ،و�أما الآن ّ
فتف�ضل
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يا حبيبي ملا هو متاح لك ،وزارتنا الربكة ،وزارنا اخلري ،ووجهك
املبارك هذا ن َّور علينا اليوم واجدّ ،
تف�ضل يا حبيبي».
علي معتوق احلرز ،فله ر�أي �صريح؛ �إذ
�أما ال�صديق اخللوق ّ
قال« :هناك مكتبات كثرية يف حمافظة القطيف مثل مكتبتي يف
احلجم و�أكرب ،ولكنك لن جتد و�سيلة للو�صول �إليها؛ ف�أ�صحاب
تلك املكتبات مت ّلكهم الهاج�س الأمني ال��ذي بقي زمن ًا طوي ًال
ُم�ض ِّيق ًا على الكتاب ال�شيعي ،وم��ا زال م�ستحوذ ًا عليهم على
الرغم مما ح�صل من انفتاح رحب من الدولة مع ال�شيعة وكتبهم،
ول��ك �أن تقول� :إنهم �أ�صيبوا (باال�ست�صحاب امل��زم��ن) ،الذي
�سيبقى على ما يبدو معهم �إىل �آخر حياتهم».
وت�أكيد ًا لكالم احلرز �أذكر حادث ًة مزعج ًة يف هذا ال�ش�أن
من زيارتي الثانية القطيف التي ا�ستمرت �شهر ًا؛ فقد ذكر
يل �أح��د �أحبابي القطيفيني مكتبة جتارية تُباع فيها الكتب
ال�شيعية بتاروت ،وح ّدثني عن مت ّيز كتبها ،فلما و�صلت �إىل تلك
املكتبة بعد عناء وجدتها �أقرب �إىل القرطا�سية ،ف�أبديت ملن
تعجبي مما �سمعت عن مت ّيز مكتبتهم ،و�أن ال �شيء
يعمل فيها ّ
فيها يطابق ما �سمعت ،فقال :بل الذي �سمعته �صحيح ،لكن يف
فرعنا الثاين ،فو�صف يل و�صف ًا يدير الر�أ�س ،وز ّودين ببطاقة
لالت�صال بهم �إذا �أ�ضعت الطريق ،وملا ت�أ ّكدت من �ضياعي بعد
وقت لي�س بالطويل ات�صلت برقم املحمول امل��د ّون يف الكرت،
وهو رقم �صاحب املكتبة ال��ذي يكون دائم ًا يف الفرع الزاخر
بالكتب ،ف�س�ألته :هذا رقم املكتبة الفالنية؟ ف��ر ّد بالإيجاب
قبل �أن يلحظ غرابة لهجتي عن املنطقة ،فطلبت منه ت�أكيد
و�صف الطريق؛ لأنني من خارج املنطقة ،و�أرغب يف �شراء بع�ض
الكتب ،وقد �أر�سلني الإخوة يف فرعكم الفالين ،فقال مرتاب ًا
متلجلج الل�سان :ما الذي تريده من الكتب و�أنا �أخت�صر عليك
اجلهد؛ ف�إن كانت عندنا �أخربتك؟ قلت :ال عناوين بعينها ،و�إمنا
�أريد زيارة املكتبة ،و�أخذ ما �أحتاج �إليه بامل�شاهدة والفح�ص،
وعندي قائمة ن�سيت �إح�ضارها .فردّ� :أنت غلطان ،هذه لي�ست
ّ
اخلط يف وجهي .ف�أعدتُ االت�صال عليه مرار ًا
مكتبة ،و�أغلق
فلم يردّ ،و�أدركتُ �سبب تخ ّوفه مني! .فبقيت �ضائع ًا نحو ثالث
حي واحد ال �أخرج منه،
�ساعات� ،أدرك��تُ بعدها �أنني �أدور يف ّ
حي و�أدخل
وال �أعود �إليه ،و�أنا ال �أدري ،وظننتُ �أنني �أخرج من ّ

�آخر؛ لأن الأحياء مت�شابهة ب�سبب �سوء التنظيم ،والأنكى من
هذا �أنني �أدور طوال ال�ساعات و�أنا على ُبعد خم�سمئة مرت على
ّ
املحال� ،س�ألت �أحد املا ّرة
الأكرث من املكتبة .وملا تعبتُ  ،و�أُغلقت
عن املكتبة الفالنية ،فقال :بعد �أول تقاطع �أمامك ،ي�أتيك على
اليمني �شارع �صغري (زنقة) بعر�ض �أربعة �أمتار �أو خم�سة،
ادخله جتد املكتبة على ميينك (و�أ ّك��د يل بلهجته القطيفية
املليحة ومتطيطهاِ :بت ُْ�شو ِف ّن َها �آ َّو ْل ما ت َْد ِخل)!! .وح ًّقا ملا و�صلت
ِ�ش ْف ِت ّن َها وقد �أغلقت �أبوابها ،فانتابتني حالة ه�ستريية ،وك ّررت
ات�صاالتي على �صاحب املكتبة لعله يرد،
ويف الزيارة الثالثة (الرم�ضانية) مررتُ م�صادف ًة بالفرع
ال�صغري ،فتوقفت عنده ،ووجدتُ فيه �شخ�ص ًا �آخر غري ال�سابق،
ف�س�ألته� :أنت �صاحب املكتبة؟ قال :ال� ،أنا �أخوه الكبري .فدار
طري ،و�أخربته بفعل �أخيه ،فتعالت ال�ضحكات،
بيننا حديث ّ
وبالكرم القطيفي حاول �أن ي�سرت�ضيني بخامت ثمني �أخرجه من
خن�صره لي�ضعه يف خن�صري ،ومل ير َّده �إىل مكانه �إال بعد �أخذٍ
ور ٍّد و�أميان .ثم التقيت �أخاه الذي ماطلني يف زيارتي ال�سابقة،
ّ
والتلطف.
وكان يف غاية الف�ضل معي
املهم ،لدينا هاهنا مادة ال �أدري كيف �سيتّ�سع �صدر جملة
الفي�صل لن�شرها مع هذا العدد الكبري من ال�صور ،وك� ّل ما
هنا نتيجة زيارات وحوارات مع �أ�صحاب تلك املكتبات الكرام،
�سجلتها يف و�صف مكتباتهم الرثية ،فجعلتها على
ومالحظات ّ
هذا ال�شكل مراعا ًة لرتابط ال�سياق يف تو�صيف مرتابط املبنى
واملعنى ك�أنك معي يف تلك املكتبات ،و�أج��ده �أك�ثر ان�سجام ًا
وت�سل�س ًال من (�سني وجيم).

أبو سيبويه :على كل من يريد
أن يبحث عن شيء أن يتحمل،
ويصبر ،ويتعب ،ويبذل جهداً
كبيراً كما قال الشاعر( :فما
انقادت اآلمال إال لصابر)
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ّ
الصفار
مكتبة الشيخ حسن بن موسى
يف حمافظة القطيف (يف مدينة القطيف نف�سها) مكتبتان
�إن و�صلتَ �إليهما كفتاك عن مكتبات حمافظة القطيف؛ �أوالهما
(املكتبة القطيفية) ل�صاحبها ال�س ّيد ع ّبا�س ال�شربكة ،وهي مكتبة
متخ�ص�صة يف الكتاب القطيفي ت�أليف ًا وحتقيق ًا وترجم ًة ،وت�ضم
ّ
�أكرث من ثالثة �آالف عنوان على ذلك التخ�صي�ص ،وقد حتدثت
عن هذه املكتبة يف املقال ال�سابق ،وال حاجة �إىل �إعادة الكالم(.)2
و�أخراهما مكتبة ال�شيخ ح�سن بن مو�سى ال�ص ّفار ،وهي لي�ست من
�أهم مكتبات حمافظة القطيف اخلا�صة ،بل �أهمها قاطب ًة ،و�أُوىل
مكتباتها؛ لعدة مزايا؛ منها� :أن من�شئها ال�شيخ ال�ص ّفار �أتاحها
للباحثني يرتادونها من دون احلاجة �إىل تن�سيق �سابق على امتداد

العام من الثامنة �صباح ًا �إىل ال��واح��دة ظهر ًا ،ثم من ال�سابعة
�إىل العا�شرة م�سا ًء ،وفيها موظفون يقومون على خدمة الباحث،
�إ�ضاف ًة �إىل توفري �أجهزة الكمبيوتر للباحثني ،وخدمة الإنرتنت،
و�آالت الت�صوير ،والكتب الإلكرتونية� ،إ�ضاف ًة �إىل �ضيافة الباحث
بال�شاي القطيفي البارع الذي ُيع ّد با�ستخدام ال�سماور العراقي.
واملكتبة �أي�ض ًا يف منو م�ستمر؛ �إذ تتز ّود بالكتب من دون توقف ،ثم
املكتبة منتقاة بعناية من حيث �أجود الطبعات ،وال�شمول املو�ضوعي
ملحتوياتها؛ ف�صاحب املكتبة طالب علم على ثقافة عالية ،ودراية
وا�سعة ،ومتابعة م�ستمرة لأهم الكتب التي يختارها بنف�سه ،ويندب
يح�صلها من املكتبات داخل اململكة وخارجها .واملكتبة �أي�ض ًا
َمن ّ
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مرتّبة مو�ضوعي ًا ،ومفهر�سة �آلي ًا.
يف م�ساحة كبرية بطول ال��دور الثاين من جمل�سه العلمي
رتّبت دواليب الكتب التي ترتفع �إىل ال�سقف ،وبلغ ع��دد الكتب
ي��وم زي��ارت��ي �إليها ق��راب��ة � 10آالف ع�ن��وان ،م��و ّزع��ة يف 12658
جملد ًا يف جميع املجاالت الدينية والثقافية والعلمية ،وقد وقفتُ
فيها على ما يقرب من  53تف�سري ًا للقر�آن الكرمي من تفا�سري
ال�شيعة و�أه��ل ال�سنة ،وبع�ض تفا�سري الزيدية والإبا�ضية ،و�أكرث
من  56م�صدر ًا من م�صادر احلديث ال�شريف� ،إ�ضاف ًة �إىل عدد
كبري جد ًا من الدرا�سات الفقهية والفقه املقارن وم�صادر الفقه
جلميع املذاهب الإ�سالمية ،وكتب العقائد ،وال�سرية ،والتاريخ
والرتاجم ،والأدب ،والعلوم االجتماعية ،والثقافة العامة� ،إ�ضاف ًة
�إىل املو�سوعات العامة واملتخ�ص�صة وال��دوري��ات التي ت�صدر
داخل اململكة وخارجها وت�صل �أعدادها �إىل املكتبة ب�شكل دوري.
متخ�ص�صة للأطفال.
وي�سعى ال�شيخ ح�سن �إىل جتهيز مكتبة
ّ
املكتبة مكتبة خا�صة �أ�ص ًال ،لكن �صاحبها -كما قال -ال ي�ؤمن
باحتكار العلم؛ لذلك فهي مفتوحة ل ّأي �شخ�ص من املنطقة �أو خارجها
يريد �أن ي�ستفيد منها طوال �أيام ال�سنة ،با�ستثناء �أيام اجلمع .وقد
�صرف �صاحب املكتبة اهتمامه يف �إن�شائها لأجل املعرفة؛ لذلك مل
يهتم باملخطوطات وال�ن��وادر كما يقول ،و�إمن��ا بقي لديه عدد قليل
ج��د ًا من الكتب القدمية ال�ن��ادرة التي مت ّلكها يف طفولته ،منها:
كتاب (البلوى يف بنات حواء) ،الذي مت ّلكه يف 1388/4/6ه �ـ ،وهو
يف احلادية ع�شرة من عمره ،وكتاب (روح الدين الإ�سالمي) لعفيف
عبدالفتّاح ط ّبارة ،الذي مت ّلكه يف 1388/3/9هـ .وال تخلو املكتبة من
كتب عليها �إهداءات م�ؤلفيها من علماء �شيعة و�سنة.
جت ّول بنا ال�شيخ ح�سن ال�ص ّفار يف مكتبته ،وحدّثنا عنها وعن
رحلته مع الكتاب حديث ًا �شائق ًا ،نقتطف منه قوله« :ق�صتي مع الكتاب
واملكتبة ق�صة قدمية ،بد�أت و�أنا يف العا�شرة من عمري �سنة 1387هـ
حني �أخذت يف اقتناء الكتب ،وتكوين مكتبة خا�صة �شرا ًء و�إهدا ًء .ومع
مرور الوقت جتمع عندي مئات من الكتب �إىل �سنة 1400هـ ،ثم غادرت
البالد ،وبقيت هذه املكتبة يف القطيف؛ فلم �أجد من املنا�سب جتميد
ف�شجعت الإخ��وة �أن ي�أخذوا منها ما يفيدهم
هذه الكتب يف مكانهاّ ،
ويتم ّلكوه ،وهكذا تو ّزع �أغلب تلك الكتب .وحينما رجعت �إىل البالد �سنة
1415هـ وجدتُ ع�شرات من تلك املئات من الكتب ،فبد�أت من ذلك

لي�س يف مكتبة ال�صفار متييز بني الكتب ،فتجد كتب
ال�شيعة �إىل جانب كتب �أهل ال�سنة والإبا�ضية والزيدية؛
فلي�س هنا كتاب حمظور �أو حمدود االطالع ،ويعود ذلك
بالدرجة الأوىل �إىل �أنها يف الأ�سا�س مكتبة خا�صة ،ولي�س
عندي كتاب يتناول حمظور ًا بغر�ض ن�شر املحظور ،و�إمنا
ما ُن�شر بغر�ض االط�لاع والدرا�سة .ومن حق الباحثني
والعلماء ،وم��ن الواجب عليهم �أي�ض ًا� ،أن ّ
يطلعوا على
خمتلف الآراء حتى ي�ستطيعوا مناق�شتها والرد عليها� .أما
�إذا مل ّ
نطلع على ما يف كتب اليهود والن�صارى وال�شيوعيني
وال ِف َرق املختلفة فكيف ن�ستطيع �أن نناق�شها؟!».
و�أذك ��ر هنا �أن ال�شيخ ح�سن ال�ص ّفار ع��امل يف طليعة
علماء القطيف املعا�صرين ،ب��د�أ مبمار�سة اخلطابة
�سنة 1388هـ وهو يف احلادية ع�شرة من عمره ،و�ألب�س
العمامة �سنة 1391ه�ـ وهو يف الرابعة ع�شرة من عمره
بتوجيه من ال�شيخ فرج العمران ،و�صدر له من امل�ؤلفات
حتى اليوم نحو  113عنوان ًا ،وله ن�شاط �إ�صالحي م�شهود
ب�إ�شاعة روح الت�سامح والتعاي�ش والتنوع الثقايف.

العام بتكوين هذه املكتبة التي تراها .وبني �سنتي  1395و1398هـ كنت
�أت��ردّد على م�سقط عا�صمة �سلطنة عمان ،و�أبقى فيها ثالثة �أ�شهر
ونحوها من كل عام للخطابة والتبليغ الديني ،فك ّونت يل مكتبة هناك
�أي�ض ًا ،وعندما تركت م�سقط يف �آخر رحلة يل �إليها يف العام املذكور
(1398هـ) تركت تلك املكتبة �أي�ض ًا لل�شباب هناك حتى ي�ستفيدوا منها،
فكانت هي املكتبة الثانية ،وتو ّزعت بني �شباب م�سقط .وحينما ذهبت
�إىل �إيران �سنة 1400هـ بد�أت �أي�ض ًا بتكوين مكتبة جديدة ثالثة ،وبقيت
هناك �إىل �سنة 1408هـ ،ثم انتقلت منها �إىل �سورية ،وتركت مكتبتي
يف �إيران لي�ستفيد منها امل�شايخ هناك .ويف �سورية � ّأ�س�ست مكتب ًة كبري ًة
�أي�ض ًا؛ �إذ �أقمتُ يف ريف دم�شق بني �سنتي  1408و1415هـ يف منطقة
ال�سيدة زينب ،فكانت مكتبة كبرية فيها �آالف من الكتب مفتوحة
للمطالعة ويرتادها النا�س ،وملا ُعدْتُ �إىل القطيف و ّزعت تلك املكتبة
الدم�شقية على املكتبات هناك ،فكانت املكتبة الرابعة .فهذه املكتبة
التي نحن فيها الآن هي املكتبة اخلام�سة التي بد�أت بت�أ�سي�سها �سنة
1415هـ ،وهي كربى املكتبات التي � ّأ�س�ستها يف �سني عمري.
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مكتبة األستاذ علي معتوق الحرز
تقع هذه املكتبة الكبرية ،التي ت�ضم �أكرث من � 25ألف جملد،
يف مدينة �أم احلمام ،وقد بد�أ م� ّؤ�س�سها الأ�ستاذ علي معتوق
احلرز بجمعها وهو يف الثالثة ع�شرة من عمره �سنة 1397هـ
منذ تع ّلقه بالقراءة يف ال�سري والأ�ساطري ال�شعبية؛ مثل (�سرية
عنرتة) ،وحفظ املعلقات ،واالطالع على الأدب اجلاهلي.
هذه املكتبة �أكرب ما ر�أيت من املكتبات يف حمافظة القطيف
من حيث عدد الكتب ،وقد التهمت من منزل �صاحبها م�ساح ًة
كبري ًة على رف��وف متتد �إىل ال�سقف ،وت�ضم �أك�ثر من ثالثني
تف�سري ًا من �أ ّمات التف�سري ال�س ّنية وال�شيعية؛ مثل :تف�سري ابن
عا�شور ،وتف�سري ال�س ّيد املد ّر�سي ،وتف�سري امليزان ،والتف�سري

الأم�ث��ل ال��ذي ا�شرتك يف ت�أليفه �أرب�ع��ة ع�شر عامل ًا من علماء
ال�شيعة ،وغريها� ،إىل جانب كتب احلديث ،والفقه و�أ�صوله،
و�أ�صول الدين ،والفل�سفة ،والعلوم االجتماعية ،والأدب ،وباقي
التخ�ص�صات ،ويف املكتبة جمموعة من الدوريات ،بع�ضها مما
توقف� ،إ�ضاف ًة �إىل عدد من �سال�سل الكتب.
ومن مقتنياته القدمية كتاب (الهيئة والإ�سالم) يف علم الفلك
مل�ؤلف �شيعي بغدادي مع ّمم ،ا�سمه هبة الدين ال�شهر�ستاين ،الذي
تولىّ وزارة التعليم العراقية ،وهذا الكتاب امتلكه �سنة 1398هـ،
وهو مطبوع �سنة 1384هـ.
وبع�ض الكتب ي�شرتيها -كما يقول -للندرة فقط؛ مثل :كتاب
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(ك�شف الأ��س��رار املخفية يف علم الأج��رام ال�سماوية والرقوم
احل��رف�ي��ة) ،وه��و حتفة ن��ادرة مطبوع على �صورته املخطوطة
امللونة ،على �أ�سلوب الكتب التي كان ين�شرها ف�ؤاد �سزكني ،وهو
بحقّ حتفة ن��ادرة جلمال ّ
اخلط والزخرفة املتقنة ،وقد ن�شرته
وزارة الثقافة يف �سلطنة عمان يف طباعة ملونة.
وهنا ا�سرت�سال ممتع لأبي ح�سني احلرز عن رحلته يف �شراء
الكتب�« :أكرث كتبي ا�شرتيتها من معار�ض الكتب ،وبخا�صة معر�ض
البحرين ،ثم من معار�ض الكتب يف الريا�ض وال�شارقة والقاهرة،
و�أ�شرتي من �سورية والأردن .وال�شراء من اخلارج يحميك من
ج�شع الباعة يف الداخل؛ فمجموعة الأعمال الكاملة للدكتور زكي
حممد ح�سن ،الذي ن�شرته دار الرائد ببريوت ،تُباع يف مكتبة
املتنبي بالدمام ب �ـ 4000ري��ال ،وقد ا�شرتيتها وقتها من �إي��ران
بـ 100ريال!! .وكان الكتاب ال�شيعي قدمي ًا -قبل تخفيف القيود
عليه -ي�صلني �إىل هنا �شرا ًء ب�أ�ضعاف م�ضاعفة ،و�أذكر �أن كتاب

(بحار الأنوار) كان �سعره �أكرث من  8000ريال يف ال�سابق ،واليوم
ُيباع بـ 3000ريال تقريب ًا ،وال�شهادة هلل �أن الإعالم تغيرّ يف �أيامنا
هذه ب�شكل �إيجابي؛ فزال كثري من امل�ضايقات التي كانت تق ّيد
حركة كتبنا ،ولع ّل من الطريف �أن �أذكر �أن البحرين اليوم �إذا

البداية ..سيرة عنترة
مكتبة الأ�ستاذ علي معتوق احلرز غري متاحة للباحثني على
الدوام ،حالها كحال باقي املكتبات القطيفية ،با�ستثناء
يرحب �صاحبها مبن
مكتبة ال�شيخ ح�سن ال�صفار ،لكن ّ
يحتاج �إىل الإفادة من مكتبته بعد التن�سيق هاتفي ًا معه،
وي�أتي �إليها كثري ممن يعرفهم �صاحبها للإفادة منها،
��س��واء م��ن داخ��ل املنطقة �أم م��ن خارجها ،م��ن ال�شيعة
وال�س ّنة �أي�ض ًا.
(�سرية عنرتة) كانت �أول كتاب اقتناه احلرز ،و(جواهر
الأدب) للها�شمي الذي مت ّلكه �سنة 1398هـ ،قبل � 34سنة،
وال يزال حمتفظ ًا بتلك الطبعة القدمية ،ويرجع �إليها عند
احلاجة على الرغم من �صدور طبعات �أنيقة مل ّونة منه
على امتداد هذه ال�سنوات ،ويعت ّز بهذا الكتاب الذي حفظ
املعلقات اجلاهلية منه يف عمر مبكر.
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ُمنع فيها كتاب ي�أتي �أهلها ليح�صلوا عليه من عندنا.
�دي ع��ادة مالزمة منذ تع ّلقت بالكتاب ،فال
لقد تك ّونت ل� ّ
�أدخل مدينة �إال ويكون من اهتمامي ال�س�ؤال عن �أكرث املكتبات
مت ّيز ًا فيها ،ومنها مكتبات الكتاب امل�ستعمل التي قد جتد فيها ما
ال جتد يف غريها ،و�أحيان ًا احلراجات؛ فكثري من املتو ّفني يكون
لديهم كتب كثرية �أو قليلة ،ومنها النفي�س ،و�أحيان ًا يكون �صاحب
املكتبة من العلماء املعروفني ،لكن جهل الأبناء يبدّد كتب ًا عزيزة
يف �أماكن ال تليق بتلك الكتب؛ كاحلراجات مث ًال ،و�أذكر �أن العامل
احلجازي �أحمد ال�سباعي -رحمه اهلل -بيعت كتبه بعد وفاته،
ويتم ّلكك العجب العجاب حني تعلم �أن كتب هذا العامل احلجازي
(يف غرب اململكة) بيعت يف ح��راج (م��زاد) الدمام (يف �شرق
اململكة)!! .وعندي جمموعة من مكتبة ال�شيخ ال�سباعي الذي كان
ُيعنى بتجليدها ،ويكتب ا�سمه �أ�سفل كعب املجلد ،ا�شرتيتها من
حراج الدمام ،وهذا ما دعاين �إىل التفكري يف وقف مكتبتي بعد
موتي لي�ستفيد منها النا�س هنا.
و�أذكر �شيئ ًا مقارب ًا ملا ذكرتُ من عدم االهتمام بالكتب ،وبيعها
يف احلراجات و�أر�صفة ال�شوارع؛ فقد كنت يف زي��ارة �إىل العراق
عام 1995م ،وجت ّولت بحث ًا عن الكتب يف مدن ثالث ،هي :كربالء،

والنجف ،وبغداد ،يف �أماكن �أعرفها ،فوجدت كتب ًا من مكتبة جامعة
الكويت تُباع على الأر�صفة ب�سعر بخ�س ،فا�شرتيت جمموعة من تلك
الكتب ،ويف بع�ض بطون �أغلفتها الأخرية جيب بداخله كروت الإعارة
الذي ُ�س ِّجلت فيه �أ�سماء امل�ستعريين للكتاب ح�سب النظام املتّبع يف
تلك اجلامعة ،ومن تلك الكتب( :نظام الأثين ّيني) لطه ح�سني،
و(هذا العامل اجلديد ح�ضارة �أمريكا الالتينية).
ويف ع��ام 2011م ا�شرتيتُ م��ن ��ش��ارع احل�ج��از يف دم�شق،
الذي ين�شط فيه الباعة يف بيع الكتب امل�ستعملة يف الأعياد ،كتاب ًا
عنوانه( :علم النف�س احلديث) ،هذا الكتاب مطبوع عام -1952
1953م ،ومت ّلكه �شخ�ص ال �أعرفه ،وال �أظنه معروف ثقافي ًا ،ا�سمه
جواد عرفات� ،أ ّرخ مت ّلكه يف 1955/6/26م ،وكتب فوق توقيعه:
(التعي�س لن ت�سعده الأيام) ،وجواد هذا كان طالب ًا جامعي ًا در�س
هذا الكتاب يف اجلامعة ،وقد ا�شرتيته �إعجاب ًا بتعليقاته وتت ّبعه
على كتاب كبري بهذا احلجم من اجللدة �إىل اجللدة ،و� 16صفحة
ّ
بخط يده �أحلقها به تلخي�ص ًا له.
�أم��ا املكتبات اخلا�صة ،ف�إنني �أ��ش�تري منها وم�شاعري
مذبذبة بني فرحي بنادر �أقتنيه وح��زن بالغ ي�أخذ يف نف�سي
ك� ّل م�أخذ عندما يتع ّر�ض ع��امل ل�ضائقة مالية ت�ضطره �إىل
التفريط يف كتبه (وه��ي روح��ه) .ويف مكتبتي ما يقرب من
ثمانني جملد ًا ا�شرتيتها عام 1996م بنحو �سبعة �آالف ريال
من مكتبة ودار ابن حزم الواقعة يف �شارع مو�سى بن ن�صري
بحي العليا يف مدينة الريا�ض ،ا�شرتيتها من مكتبة ال�شيخ �أبي
عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري اخلا�صة ،و�أظنك تعرفه �أكرث
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مني .لقد بيعت تلك الكتب لظروف مالية �أملّ��ت بال�شيخ كما
ذكر يف �إحدى مقاالته يف �صحيفة اجلزيرة ،والطريف من �أمر
تلك الكتب �أن على بع�ضها حت�شيات بخط �أبي عبدالرحمن،
و�أن��ا اليوم نادم لأنني مل �أ�ستكرث من تلك الكتب التي عليها
تعليقاته ،وتلك التي عليها �إه��داءات �إليه من م�ؤلفيها ،وهي
مكتبة متميزة جد ًا ،فيها نوادر الكتب واملجالت؛ مثل� :شعر،
والأديب ،واملقتطف ،وغريها كثري جد ًا ،وكان �أبو عبدالرحمن
ابن عقيل يج ّلد ك ّل ما يدخل مكتبته من الكتب ذات الأغلفة،
وهذا ما حفظها مع الزمن».
و�أحلف الأ�ستاذ احلرز يف �إثبات حديث عن الكتاب ال�شيعي
يتوجه به �إىل �أه��ل ال�س ّنة (ال�سلفيني) ،يقول :الإخ��وة ال�سنة
ّ
ّ
في�ضخمون من �ش�أن ه�ؤالء
يقر�ؤوننا من خالل بع�ض املن�شدين،
مع الأ�سف ،وي�س ّمونهم بالعلماء ،بينما هناك �أكرث من �سبعني

�أل��ف عمامة يف قم ممن �أخل�صوا للعلم ،و�أفنوا �أعمارهم فيه
�أربعني �سنة وخم�سني �سنة ،ه��ؤالء ال جتد منهم عامل ًا ي�سعى يف
فرقة امل�سلمني �س ّنة و�شيعة ،ولنفرت�ض �أنه �ش ّذ منهم �ألف خرجوا
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تعليقات بخط �أبي عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري على كتاب (اجلانب الإلهي من التفكري الإ�سالمي) ملحمد البهي ،وتوقيعه
�أحيان ًا حتت التعليق ،وت�أريخه بيوم  ،6/7وجند يف �إحدى التعليقات ح�ضور ابن حزم دائم ًا يف عقل تلميذه ابن عقيل
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تعليقات بخط �أبي عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري على كتاب (يف البنية الإيقاعية لل�شعر العربي) للدكتور كمال �أبو ديب ،ومل تخ ُل تلك التعليقات من احلدّة
املعروف بها قلمه �أحيان ًا؛ �إذ كتب يف هام�ش �إحدى ال�صفحات «تفل�سف تافه» ،ويف �أخرى «مثال �سخيف» ،كما ميار�س التقطيع العرو�ضي يف الهوام�ش عند احلاجة.
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ّ
م�صاف
عن خط الدرا�سة يف وقت مبكر جد ًا ،فه�ؤالء ال ُيعدّون يف
العلماء ،ه��ؤالء الذين يخرجون يف الف�ضائيات ّ
ي�ضخم الإخ��وة
ال�سلفيون من �ش�أنهم ،فيقولون« :هذا عاملهم»! .ه�ؤالء املن�شدون
ال�صدى) ،وحفظوا
�أق�صى جهدهم �أنهم در�سوا ( َقطر الندى و َبل َّ
كتاب ًا �أو كتب ًا يف (العزاء احل�سيني) ،واعتلوا املنابر با�سم ال�شيعة
للإ�ساءة �إىل ال�شيعة قبل ال�س ّنة؛ فه�ؤالء ال مي ّثلون ال�شيعة ،وال
نعرتف بهم؛ فعلما�ؤنا تر ّبوا علمي ًا على عدم الإ�ساءة.
و�أخ�ير ًا� ،أ�شري �إىل �أن (بحار الأن��وار) للمجل�سي فيه روايات
�ضعيفة ومو�ضوعات وخرافات ،ونحن ال�شيعة نعرف ذلك ،وقد جمع
فيه امل�ؤلف الأحاديث من دون اهتمام ببيان ال�صحيح من غريه،
ومنه ي�ستقي ال�سلفيون تلك الروايات ،وال يعنيهم مع الأ�سف النظر
يف كتاب (م�شرعة الأنوار) لل�شيخ حممد �آ�صف حم�سن ،الذي بينّ
ال�صحيح وال�ضعيف يف (بحار الأنوار) من �أوله �إىل �آخره ،و(مالذ
الأخ�ي��ار يف فهم تهذيب الأخ �ب��ار) للمجل�سي؛ فهو �شرح لكتاب
الطو�سي (تهذيب الأحكام)؛ �إذ ي�أتي يف (املالذ) باحلديث ويقر�ؤه
�سند ًا ومتن ًا ،ويحكم عليه بال�صحة �أو احل�سن �أو ال�ضعف ،و(مر�آة
العقول يف �شرح �أخبار �آل الر�سول) للمجل�سي ،وهو �شرح لكتاب

(الكايف) ،ويبينّ �صحيح الرواية من �ضعيفها .وامل�ؤ�سف �أن معظم
ال�سلفيني ال يلتفتون �إىل مثل هذه الكتب ،لكن يت�ص ّيدون من (بحار
الأنوار) الروايات ال�شاذة ،ويقولون« :ر�أينا يف بحار الأنوار».
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مكتبة أبي سيبويه محمد علي
الناصر ومتحفه
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�أبو �سيبويه هو �أحد خطباء مدينة القديح ،بد�أ اخلطابة
�سنة 1382هـ تقريب ًا وهو يف ال�سابعة ع�شرة من عمره ،ي�أ�سرك
بحالوة منطقه ،وف�صاحة ل�سانه ،وكرثة حمفوظه؛ فال مت ّله.
�شغلته هواية جمع ال�تراث عن طباعة �أك�ثر من ثالثني كتاب ًا
م�صفوفة من م�ؤلفاته ،يذكر منها� :أع�لام القديح ،وتاريخ
القديح ،الذي عمل فيه �أكرث من خم�س و�أربعني �سنة يف جمع
تاريخ هذه املدينة من الكتب و�صدور الرجال ،وقد عر�ض عليه
بع�ض الف�ضالء طبع كتبه ،ومنهم ال�س ّيد ع ّبا�س ال�شربكة �صاحب
املكتبة القطيفية ،الذي عر�ض عليه حتمل تكاليف طباعة كتبه
كلها� ،إال �أنه مرت ٍّو يف م�س�ألة الطباعة ،راكن -كما يقول� -إىل

مقولة برتراند را�سل« :ال تطلب �سرعة العمل ،واطلب جتويده».
ا�ستقبلنا �أبو �سيبويه يف جمل�س يفتح على ال�شارع مبا�شر ًة،
ويف ذلك املجل�س قطع �آثارية (بخا�صة ال�ساعات) تق ّدر قيمتها
وباقي حمتويات املجل�س ب�أكرث من �أربعمئة �أل��ف ري��ال ،وقد
الغا�صة
دخلنا ذلك املجل�س وبابه موارب ،وكذا يف باقي الغرف ّ
بالتحف الثمينة ،وامل�صاحف القدمية واحلديثة ،وخمطوطات
الكتب ،من دون ت�أمني (ولو بطفاية حريق واحدة).
ومل��ا ��س��أل�ت��ه :م��ا اخل �ط��وات ال�ت��ي اتخذتها للحفاظ على
مكتبتك وحتفك بعد م��وت��ك؛ حتى ال تذهب نهب ًا بيد َم��ن ال
يعرف قيمتها؟ قال� :س�أع ّد لها مكان ًا منفرد ًا .فقاطعته� :أنت

مصاحف قديمة

ال ت�أمن عمرك ولو �ساعة ،هل جعلت و�صي ًة �أو وقف ًا؟ قال� :أريد
�أن �أجعل لهما مكان ًا خا�ص ًا ،وال يباع منهما �شيء ،وقد حفزتني
بكالمك �إىل التعجيل بهذه اخلطوة� ..أنا ال �أطمئنّ �إن مل يبقَ
علي عرو�ض كثرية من �أنا�س جزاهم
تراثي عندي ،وقد ُعر�ضت ّ
اهلل خري ًا قالوا :هات مكتبتك وتراثك ونحن نو ّفر لك مكاناً
منا�سب ًا حلفظه ..ومل �أقبل؛ ف�أنا كما ذكرتُ لك ال �أطمئن �إال
وكتبي عندي ،و�أنا �أعمل على جتهيز مكان يف بيتي هذا يكون
متحف ًا ومكتبة.
بد�أ �أبو �سيبويه بجمع الكتب والقراءة يف اخلام�سة ع�شرة
من عمره ،يعني �سنة 1380هـ تقريب ًا .ومن �أقدم ما اقتناه من
الكتب جمموعة من م�ص ّنفات اخلواجة ن�صري الدين الطو�سي
من مطبوعات حيدر �آباد �سنتي  1358و1359هـ.
ومكتبته مو ّزعة على �أدوار بيته الثالثة ،التي تختلط فيها
باملتحجرات من �أ�شجار ،و أ���س�م��اك ،وقواقع،
طوابع الربيد
ّ
وح�شرات �صغرية ،ومتاثيل ،وغري ذلك من التحف� ،إ�ضاف ًة �إىل
الكتب التي ي�صل عددها �إىل نحو ع�شرة �آالف جملد .والغريب
يف �أمره �أن �شراءه الكتب من الداخل ،ومل ي�سبق �أن �سافر ل�شراء
كتب من خارج اململكة ،فينتهز فر�ص وجود معار�ض الكتب يف
الظهران ،ثم الريا�ض ،ويف زياراته احلرمني ال�شريفني.
ويف ه��ذا الإط��ار يقول �أب��و �سيبويه :من عاداتي القدمية
املال ِزمة يل (املقاي�ضة)� ،أو �س ّمها هواي ًة ،ومل �أعرف يف حياتي
بيع �شيء من مكتبتي وال تراثي مهما كانت ظرويف ،وقد �أفادتني
كثري ًا يف تكوين هذه املكتبة واملتحف كتاب ًا بكتاب� ،أو �أعطي كتب ًا
علي
و�أح�صل على حتفة ،وال �أقاي�ض �إال فيما ي�ستحقّ  ،وقد م ّر ّ
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ت�ضم مكتبة �أبي �سيبويه الواقعة يف مدينة القديح �أكرث
من ثالثني م�صحف ًا ،ي�صل �سعر بع�ضها �إىل �أك�ثر من
ثالثني �ألف ريال �أو �أربعني ،ولعل �أبا �سيبويه من الأق ّالء
الذين يهتمون باقتناء امل�صاحف القدمية واملخطوطات
ويف�سر العزوف عنهما ب�أنه قبل ثالثني �سنة
يف املنطقةّ ،
كانت املخطوطات متوافرة ،وك��ان امل�صحف ي�أتي من
تركيا ،وت�صل قيمته بالكثري �إىل �سبعة �آالف وخم�سمئة
بحب
ري��ال ،وكانت املبايعة �أي�سر من ال�ي��وم؛ فاملبتلى ّ
املخطوطات والآث��ار �إذا �ضاقت ميزانيته عن ال�شراء
ن�ق��د ًا ي�شرتي ب�أق�ساط ،وت�غ�ّي رّ ت الأح ��وال ال�ي��وم حت��و ًال
كبري ًا .ومن امل�صاحف التي ميتلكها �أبو �سيبويه:
 م�صحف مذهّ ب ُكتب يف ق�صر امللك العثماين ،كتبهالفقيه احلاج ال�س ّيد عثمان ،املعروف ب�صادق ال�شويف
القادري ،كاتب ال�سراي ال�سلطاين حايل بو�ست�شني
�سنة 1090هـ.
ُ
 م�صحف مذهّ ب يف �آخره�« :أمرتُ بكتابة هذا امل�صحفال�شريف من َط َر ِف ال�سلطان املحمود يف الآفاق ،خليفة
اهلل امللك اخل�لاق ،أ�ب��ي الفتوح وامل�غ��ازي ،ال�سلطان
حممود خان الغازي ...يف �شهر جمادى الآخرة ل�سنة
��س��تٍّ و�أرب �ع�ين خلت م��ن ه�ج��رة خ��امت النبيني ،و�أن��ا
�أ�ضعف الكتّاب و�أحوجهم �إىل املغفرة ال�س ّيد احلاج
حممد املعروف َ
ب�شكر زاده».
 م�صحف مغربي يف حمفظة جلدية كبرية خا�صة بهمع ّدة لأن تكون كل �صفحة من امل�صحف منفردة ورق ًة
ورق ًة من دون جمعها مع ًا.
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زمن � ُ
آخذ حتف ًا وتراث ًا و�أعطي كتب ًا؛ فالكتب ممكن �أن تع َّو�ض،
وقد م ّر زمان علينا كانت فيه الورقة من كتاب �أع ّز من الكربيت
الأحمر ،وقبل ثالثني �سنة و�أكرث توافرت الكتب وزالت الندرة.
ويقول ب�ش�أن ا�ستقبال الز ّوار يف متحفه ،و�إعارة كتبه« :هذا
قليل جد ًا ،وقد بذلت كتبي �إعار ًة ملن �أثق بهم ،لكن كان كقول
�أبي الط ّيب:
وص��رت أش� ّ
�ك فيمن أصطفيه
لعلمي أن���ه ب��ع��ض األن���ام
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فمن �أخذ من كتبي �إعار ًة مل ُيعد ما �أخذ مع الأ�سف ال�شديد،
وقد ا�ستعار �أحدهم من عندي كتابني عن العراق وحكوماتها،
عدهما بعد ،و�س�ألته عنهما،
وم�ضت �سنة ون�صف ال�سنة ومل ُي ْ
فك�أنه يخاطبني ب�لا �سمع وال ب�صر ،ف�أ�صبحت �أخ��اف من
الإع��ارة .وعلى الرغم من هذا املوقف وغريه ما زلتُ �أرى �أنه
لي�س كل النا�س �سوا ًء؛ ف�إذا وجدت من �أثق به من املقربني �أو
الأبعدين فلن �أبخل عليه على الرغم من جتاربي ال�سابقة يف

ال�ساعة العجيبة يف
مكتبة �أبي �سيبويه
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َفقْد الكتب يف الإعارة».ومن املخطوطات الأ�صلية عنده:
 �شرح حكمة العني ،ل�شم�س الدين مبارك �شاه البحراين ،يف 148ورقة من ورق �أ�شبه بال ّرق ال�صقيل ،باحلرف الأ�سود
ور�ؤو���س مو�ضوعاته باحلرب الأحمر ،كتبه ال�س ّيد خ�ضر بن
جميل ّ
العطار لل�س ّيد حممود الآلو�سي ال�شافعي (مفتي بغداد،
�صاحب التف�سري) ،وف��رغ من كتابته يف  28رم�ضان �سنة
1237ه�ـ .هذا املخطوط كان ببغداد ،وانتقل �إىل نيويورك،
وا�شرتاه �أحدهم من هناك ،ثم ا�شرتاه �أبو �سيبويه منه.
 تتمة احل��وا��ش��ي يف �إزال ��ة الغوا�شي� ،شرح اجل�لايل علىالعقائد الع�ضدية.
لقد كانت زي��ارت��ي ق�صرية ج��د ًا لعا�شق التحف حممد
تكف عر�ض ك ّل مقتنياته
علي النا�صر (�أب��ي �سيبويه)؛ فلم ِ
�أو �أهمها ،فكانت نظراتي ع�شوائية مذبذبة �أردتُ �أن �أ�س�أله
عن �أ�شياء كثرية ،لكن الوقت مل ي�سعفنا ،ف�ض ًال عن حرارة
�أغ�سط�س وال��رط��وب��ة اخلانقة وقتها؛ لذلك توقفنا وقفات
ي�سرية مع بع�ض التحف الأثرية(:)3
 �ساعة �أثرية ال ا�سم لها عند �صاحبها ،وقد �س ّميتها (�ساعةاملنحنى) .هذه ال�ساعة حاول �شراءها من �أبي �سيبويه مدير
�أح��د البنوك -كما ذك��ر يل -ق��ال ل��ه« :تريد فيها خم�سني
�أو �ستني �أو �سبعني �أل�ف� ًا �س�أعطيك» ،و�أردف�« :أن��ا دار���س
للفيزياء ،وال �أدري ما التقنية التي ا�ستُخدمت يف ُ�صنع هذه
ال�ساعة» .فاعتذر له ،وهي عنده من �أثمن التحف.
ث��م �أخ ��ذ يف و� �ص��ف ه ��ذه ال���س��اع��ة م�ستمتع ًا بو�صفها:
«ال�ساعات ع��اد ًة لتعمل �إم��ا �أن ت�شحن بالكهرباء ،و�إم��ا �أن
تكون فيها بطارية� ،أو يكون فيها مفتاح للترتي�س (ال�شحن
اليدوي) .وهذه ال�ساعة م�صمتة ال �شيء فيها من ذلك� ،إنها
خم�ص�ص لها،
�ساعة دائرية ال�شكل تُو�ضع يف �أعلى منحدر
ّ
ومن الثابت فيزيائي ًا �أن � ّأي �شيء دائري (�أو كروي) ت�ضعه يف
�أعلى � ّأي منحدر �أمل�س (�سواء من زجاج �أم من خ�شب �أم من
حديد) ف�إنه ينحدر ب�سرعة ،لكن هذه ال�ساعة ما �إن ت�ضعها يف
�أعلى منحدرها ف�إنها �ستعمل (وال تعمل �إال وهي على املنحدر
املخ�ص�ص لها) ،وتبد�أ باالنحدار تدريجي ًا ب�شكل غري ملحوظ
ّ
ك�أنها ثابتة �إىل �أن ت�صل �إىل �أ�سفل املنحدر ويوقفها ح ّده� ،أو
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يوقفها � ّأي �شيء مينعها من االنحدار؛ فهي تعمل بح�سب طول
املنحدر ،وكلما طال املنحدر طال الزمن الذي تعمل فيه ،ليوم
�أو يومني يف منحدرها الذي ي�صل طوله �إىل �50سم� ،أو ل�سنة �أو
�سنتني تبع ًا لطول املنحدر ،وتتوقف مبجرد �أن يردّها �شيء� ،أو
ينعدم االنحدار� ،أو ترفعها بيديك .فهذه ال�ساعة تعمل عقاربها
اعتماد ًا على حركة ال�ساعة نف�سها».
 ال�ع���ص��ا ال �ق��اج��اري��ة :ه��ي ع�صا م�صنوعة م��ن ال �ع��اج يف� 1279/2/12شم�سيةُ ،ر�سم عليها بنحت بديع جميع امللوك
القاجاريني وبع�ض الن�ساء بيد الفنان الفار�سي بيمان بنجارا
بر�سال ،ا�شرتاها �أبو �سيبويه قدمي ًا من متحف يف الدمام
بثالثة �آالف ريال.
 اخلامت التاروتي :وهو خامت على �شكل ر�أ�س ماعز ،وعيناه منالفريوز ،وهو م�ستخرج من احلفريات القدمية يف جزيرة تاروت.
 قنينة زجاجية حمراء من العهد الفاطمي ا�شرتاها منالعراق قبل �أكرث من ع�شرين �سنة.

ع�صا امللوك القاجاريني
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ّ
الخطي
مكتبة الشيخ عبدالحميد
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ال�شيخ عبداحلميد ا َ
خل ّطي -رحمه اهلل -قا�ضي القطيف
مدة �سبع وع�شرين �سن ًة ،من �سنة 1395ه �ـ حتى وفاته �سنة
1422ه� �ـ ،وه��و رائ��د ال�شعر القطيفي املعا�صر ،ل��ه جمموعة
دواوين مطبوعة ،وكان رجل عالقات وا�سعة ،وتوا�صل دائم مع
املثقفني والأدباء �شيع ًة و�س ّن ًة ،م�سلمني وم�سيحيني.
�أوقف ال�شيخ مكتبته الواقعة يف مدينة القطيف وقف ًا عام ًا
�سنة 1421هـ ،وجعل الق ّيم عليها زكي بن عبدالكرمي اخلنيزي
 زوج ابنة ال�شيخ عبداحلميد وابن عمه « -على �أن ينتفع بهاامل�ؤمنون قراء ًة يومي اخلمي�س واجلمعة ،ويكون ذلك بح�ضور
الولد البار زكي بن ال�شيخ عبدالكرمي اخلنيزي ،واال�ستعارة

ممنوعة ،وذل��ك ق��رب� ًة هلل تعاىل قابل ال�ق��رب��ات ،وم�ضاعف
احل�سنات ،وغافر ال�سيئات ،ويكون ذلك وقف ًا م�ؤ ّبد ًا حتى يرث
ومن عليها وهو خري الوارثني ،وح ّرر يف يوم االثنني
اهلل الأر�ض َ
1421/12/23هـ».
ا�ستقبلني الأ�ستاذ علي بن زكي بن عبدالكرمي اخلنيزي
(ابن الق ِّيم على مكتبة ال�شيخ عبداحلميد) ،والأ�ستاذ جهاد
ّ
ت�ضم نحو 2165
اخلنيزي،
وتف�ضال ب�إطالعي على مكتبة ّ
جملد ًا� ،أغلبها من نوادر الكتب.
واملكتبة متاحة للر ّواد من الع�صر �إىل املغرب يومي اخلمي�س
املتخ�ص�صني ولو
واجلمعة ،وتُتاح ب�أوقات �أطول ا�ستثنا ًء للباحثني
ّ

مخطوطات نادرة

 طبعة حجرية لأحد الكتب الفقهية للطو�سي �شيخ الطائفة،دخلت يف ُملك الزعيم علي ب��ن ح�سن علي �آل اخلنيزي
خل ّطي �سنة 1318هـ ،ثم لعبداحلميد ا َ
القطيفي ا َ
خل ّطي يف
1388/9/18هـ.
و�أكرث من هذه الكتب ندرة جمموعة من الكتب التي در�سها
عبداحلميد ا َ
خل ّطي يف �شبابه ،ويعود مت ّلكه لبع�ضها �إىل �سنة
1355هـ ،ومنها:
 -طبعة حجرية من (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) البن

يف باقي �أيام الأ�سبوع ،وال �إعارة للكتب تنفيذ ًا للوقفية .واحلقيقة
�أن الوقت املذكور �ض ّيق جد ًا ال يفي بالغر�ض من الوقف ،ولعله
لهذا مل �أجد لدى القطيفيني ذكر ًا وا�سع ًا لهذه املكتبة.
وامل�ك�ت�ب��ة م�ت�ن��وع��ة ،وت���ض��م جم�م��وع��ة م��ن ن� ��وادر الكتب
واملطبوعات احلجرية كما ذكرتُ  ،ومن تلك الكتب:
 طبعة حجرية م��ن (احل��دائ��ق النا�ضرة يف �أح�ك��ام العرتةالطاهرة) ليو�سف البحراين ،مت ّلكها يف 1363/9/13هـ.
 طبعة حجرية من (جواهر الكالم يف �شرح �شرائع الإ�سالم)يف الفقه ،ملحمد ح�سن اجل��واه��ري النجفي ،وق��د حازها
عبداحلميد ا َ
خل ّطي يف  23جمادى 1364هـ.

ه�شام ،دخل يف ُملكه يف � 17شوال �سنة 1355هـ.
 طبعة حجرية من (�شرح ّالنظام يف علم ال�صرف) للح�سن
بن حممد الني�شابوري ،مت ّلكها عبداحلميد ا َ
خل� ّ�ط��ي �سنة
1356هـ �إهدا ًء من والده علي اخلنيزي ،الذي مت ّلك الكتاب
�أ�ص ًال �سنة 1311هـ .ودر�س عبداحلميد (�شرح ّ
النظام) يف
النجف التي بقي فيها ثماين �سنوات للدرا�سة.
 (�شرح �ألفية ابن مالك) البن ّالنظام ،مت ّلكه يف 1357/2/3هـ
هب ًة من والده يف النجف الأ�شرف ،وهو مطبوع �سنة 1342هـ.
 (امل� �ط� � َّول ع �ل��ى ال�ت�خ���ص�ي����ص) ل �ل �ت �ف �ت��ازاين ،مت � ّل �ك��ه يف1358/12/20هـ.
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�أهم مقتنيات مكتبة اخلطي ن�سخة خمطوطة �أ�صلية من
(دي��وان احل��اج �أحمد ا َ
خل ّطي �آل ن�صر اهلل) ،ومل يطبع
ه��ذا ال��دي��وان بعد ،ويقع يف �أربعة جملدات كبار ،ويعود
تاريخ املخطوط �إىل �سنة 1328ه� �ـّ ،
وخطه جميل جد ًا
بخط نا�سخه من�صور بن علي بن عبدالرحيم بن علي بن
حجي �أهل �سيهات ،وعليه مت ّلك ُكتب فيه:
عبدالرحيم �آل ّ
«قد َم َل َك هذا الديوان رهني ذنوبه الأقل ح�سن بن املرحوم
�أحمد مهدي �آل �أب��ي ال�سعود غفر اهلل عنهم �أجمعني»،
وتز ّودت �أ�سرة �آل ن�صر اهلل ب�صورة من هذه املخطوطة.
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مكتبة الشيخ عبدالقادر أبو المكارم
(مكتبة اإلمام محمد بن الحسن)

36

تف�صح كلمات ال�شيخ عبدالقادر �أبو املكارم ومالمح وجهه
عما يف قلبه من �سماحة وطيب ،وهو اليوم يف ال�سبعني من عمره،
وقد َفقد والده وهو يف الثانية من عمره ،فانتقلت العناية به �إىل
�أخيه الأكرب ال�شيخ �سعيد و�أخواله.
لقد بد�أ ع�شق �أبي املكارم الكتاب يف �سنة 1379ه�ـ وهو يف
ال�سابعة ع�شرة من عمره؛ �إذ ن�ش�أ يف �أ�سرة علمية كان لها �أكرب
الأثر يف نف�سه يف االجتاه �إىل الكتاب؛ فوالده طالب علم معروف
و�صاحب منرب .وك��ان �أث��ر �أخ��وي��ه الكبريين ال�شيخ عبداملجيد
وال�شيخ �سعيد يف حياته الثقافية كبري ًا جد ًا؛ فبد�أ بتكوين مكتبة
يف مدينته العوامية ت�ضم قرابة  5000ع�ن��وان ،و�أتاحها لك ّل

م�ستفيد ،ون�صب ميكروفون ًا على بيته و�أعلن منه«َ :من �أراد �أن
ي�ستعري كتاب ًا ينتفع به يف دينه ودنياه و�أخراه فلي� ِأت منزلنا» ،فكان
�أول من ي�ضع امليكروفون على منزل يف العوامية.
وتعدّدت رحالته ل�شراء الكتب من مكتبة املتنبي يف الدمام،
ومن مكة والبحرين و�سورية والعراق ،وتولىّ وكالة توزيع بع�ض
الكتب يف القطيف التي ت�صله من اخلارج ،ومن ذلك كتب �سل�سلة
(منابع الثقافة الإ�سالمية) التي كانت ت�صدر يف كربالء قبل
حكم �صدام ،وهي �سل�سلة كتب علمية ثقافية تبحث يف ال�ش�ؤون
الإ�سالمية ،فت�صله كتبهم لتوزيعها يف املنطقة ،ويف مكتبته اليوم
جمموعة من �أقدم الكتب التي ميتلكها من �سل�سلة (منابع الثقافة

مصادر المدائح النبوية

الإ�سالمية) ،وتعود �سنوات مت ّلكه �إياها �إىل �سنوات �صدورها يف
�سنوات  1383و 1384و1385هـ.
وكان من هوايات عبدالقادر �أبو املكارم املبكرة ت�سجيل
اخلطب واملحا�ضرات وال��زواج وال�ت��أب�ين؛ حتى ك � ّون لنف�سه
مكتبة �سمعية ج �ي��دة ،وم��ن ت�ل��ك الت�سجيالت حم��ا��ض��رات
قدمية لل�شيخ حممد �أمني زين الدين الأح�سائي ،واملرجعني
ال�شريازي واخل��اق��اين ،وال�شيخ فرج العمران ،وغريها مما
ي�سجله بنف�سه .ويعمل الأ�ستاذ عدنان �أكرب �أبناء ال�شيخ
كان ّ
عبدالقادر على حترير تلك املحا�ضرات يف كتاب بعنوان:
(مكتبة �أبي عدنان ال�سمعية).
هذه �إطاللة ي�سرية على بع�ض املكتبات القطيفية اخلا�صة
التي ا�ستطعت الو�صول �إليها ،ولأ�صحاب تلك املكتبات �أجزل
ال�شكر على ا�ستقبالهم الكرمي �إياي على �ضيق �أوقاتهم حينها،
وال �أن�سى الفنان الت�شكيلي عبدالعظيم ال�ضامن وابنته فاطمة،
اللذين �أ�سعداين برفقتهما يف تلك الزيارات ،و�أمتنى �أن يت�صدّى
�أح��د الأحبة القطيفيني لعمل ميداين توثيقي يف كتاب ير�صد
املكتبات القطيفية اخلا�صة م�شاهد ًة فاح�ص ًة ولي�س بال�سماع،
وه��ي كثرية ت�ستحقّ ال�ع�ن��اء ،ومثله �آخ��ر للمتاحف القطيفية
اخلا�صة؛ ف�أهل مكة �أدرى ب�شعابها.
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من �أه��م مزايا مكتبة عبدالقادر �أب��و املكارم �أنها
ت�ضم م���ص��ادر امل��دائ��ح ال�ن�ب��وي��ة ال�ت��ي جمعها �أب��و
املكارم من بطون الكتب ،و�أكرث من �أربعمئة �شريط
(كا�سيت) ت�ضم مدائح نبوية ب�أ�صوات �شعرائها
بالتل ّقي املبا�شر منهم ،ومن طريق الإذاعات ،ومن
هذا كله �أخرج �أبو املكارم مو�سوعة كبرية عنوانها:
(مو�سوعة املدائح النبوية) يف ع�شرين جملد ًا ،وقد
ا�ستغرق العمل يف ه��ذه املو�سوعة �أك�ثر من ثمانية
ع�شر عام ًا من العمل ال�شاق.
ي�ق��ول �أب��و امل �ك��ارم ع��ن جمعه امل�ضني م��ادة كتابه
(مو�سوعة املدائح النبوية)« :مل يكن بحثي مقت�صر ًا
على الكتب والدواوين فقط ،بل تعدى �إىل ال�صحف
واملجالت والإذاع��ات والتلفاز .ولقد ف ّكرت م��رار ًا
يف اال�ستمرار باجلمع ،لكن ت�شجيع الإخ��وة الأحبة
الأعزة الذين كانوا ي�س�ألون دائبني �أن �أخرجه �إىل
ح ّيز الظهور دفعني وحفزين �إىل ختم الكتاب وجعله
�إىل هذا احل��د ،و�إن كان يف العمر بقية ،وح�صلت
على املزيد من املديح ،الذي ال ينتهي ما دام هناك
ع��رق ينب�ض باحلب يف قلب ك � ّل �شاعر لنب ّيه نبي
الرحمة ،ف�س�أقوم بو�ضعه يف كتاب ملحق �إن �شاء
العلي القدير».
اهلل ّ

الحواشي
( )1من �سوانح الذكريات.797 ،796/2 ،
( )2انظر :جملة الفي�صل ،العددين  ،424 -423رم�ضان� -شوال
1432هـ� ،ص.37-26
علي �أبو �سيبويه �إفادته ب�ش�أن ا�سم
( )3ب�سبب هذه التحف �ض ّيع ّ
(م�ضر) الذي َّ
يلف مدينة القديح ل ًّفا؛ فيندر �أن جتد حم ًال
جت��اري� ًا مبختلف �أن��واع التجارة ال يحمل ا�سم (م�ضر)،
وكذلك م�ستو�صف م�ضر ،ون��ادي م�ضر ،وجمعية م�ضر،
وغريها .فلعلي �أدعوه هنا �إىل �إفادة عامة لق ّراء الفي�صل،
وله منظومة يف هذا ال�ش�أن ح�سبما �سمعتُ .
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