
  



بل ويف نتاجه العلمي، هذه ترمجة موجزة لعميد الرحالة، الذي فاق ابن بطوطة يف رحالته،  
املوسوعيف والعامل  األديب  يتنقل يف موضوعاهتا بني    ،املعجمي  هو  انتشار واسع،  ملؤلفاته  كان 

، ومثار غرس قرابة قرن من الزمان،  حدائق ذات هبجة  ؛البلدان واألسر واألنساب واللغة واألدب 
مبا  ، يف كل بقعة  ، خط طريقه للدعوةمن ثقافات متنوعة  جاب البلدان، ورأى حضارات األمم

وحمكماهتا،   الشريعة،  مقاصد  مع  املسلمة،   فهو يتوافق  األقلية  يراعي  دعوته،  يف  لني  سهل 
ويتلمس حاجاهتم، ال ينسى قضااي أمته، وال يتنازل عن مقدساهتا، إنه معايل الشيخ حممد بن 

 انصر العبودي. 
هو حممد بن انصر بن عبد الرمحن بن عبد الكرمي بن عبد هللا بن عبود بن   امسه ونسبه:

 سامل آل سامل.
ورحالة ومؤلف  بريدةولد    ،أديب  مدينة  عام   يف  اآلخر  ربيع  شهر  من  األخري  اليوم  يف 

 هـ.1345
الشرعي    تلقى تعليمهحفظ القرآن الكرمي حفظًا متقًنا على يد عدد من مشاخيه،    نشأته:

 :منهم  علماء،العلى يد عدد من 
 الشيخ صاحل بن إبراهيم الكريديس.

 .بن حممد بن سليمالشيخ عمر و 
 .اخلريصيبن أمحد  الشيخ صاحل و 
 الشيخ صاحل بن عبد الرمحن السكييت. و 
 الشيخ عبد هللا بن حممد بن محيد. و 
 . (1)الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيفو 

 : صـــفاتهأبرز 
 : رص على استغالل الوقتاحل( 1)

العبودي الذي تنقل   شيخغالل ساعاته، أجلى صفات العلى الوقت واستاحلرص    لقد كان
 يف حمطات العظماء من: تعليم، ومطالعة كتب، وإدارة، ودعوة، وما تبعها من مسؤوليات.

أمارة بـُْرء وصحَّة، وأهنا ما زالت يف   -بال شك   -إن شيوع مثل هذه النماذج يف األمَّة يُعد  

 
 (. 62-50حممد بن انصر العبودي، حممد أمحد سيد، ص ) (1) 



مواتية   حياة  أكناف  يف  أبفيائها  وترأمهم  النوابغ،  الرواد  إجناب  على  وأخًذا  قدرٍة  وعزًة،  جمًدا 
 . أبسباب التكو ن والنشأة، لتمتد من بعد إىل مواطن اإلبداع والتأصيل

 ( اهلمَّة:2)
إىل كل   الوصول  وُسلَّم  الرايدة،  مقامات  أعلى  اهلمَّة من  علو  أدرك  إن  وعندما  األصول، 

مان جتاريب،  العبودي هذا األصل املهم، انربى حنو احلياة خيوض الزمان ممارسة ويعرك الز   شيخال
 فتنقل يف عدة مواطن فما ضنَّ وال وىن، بل َجدَّ واجتهد، وما النت له قناة. 

إن مهََّته اليت جرت معه جمرى الدم، هي ذاهتا اليت قادته إىل االلتحاق بشيخه الشيخ عبد 
ترحاله،  مبكرًا، وهو شاب مل يبلغ العشرين بعُد، فيقرتن معه يف ِحلِ ه و   -رمحه هللا-هللا بن مُحَْيد  

 حضرًا وسفرًا؛ ليشرب من معني العلم، ويرتوي من مناهل العظماء الكبار. 
هذا   يف  ليعلن  العشرينات  يف  وهو  الفيصلية،  املدرسة  إدارة  مهام  لتويل  َلْتُه  أَهَّ اليت  واهلمَّة 

 العمر املبكر بدء املسؤولية وحتمل األمانة.
 معهد علمي يف اململكة العربية السعودية واهلمَّة اليت دفعته إىل أن يتم ترشيحه إلدارة اثين

اصطفاؤه من بني خنبة متميزة حافلة آنذاك من طلبة العلم، بل حىت ممَّن هلم  حىت متيف )بـَُرْيَدة(،  
 َسْبٌق عليه يف سن التعليم.

تعيينه أول موظف فيها، وتُوكل إليه  حىت مت  واهلمَّة هي اليت ساقته إىل اجلامعة اإلسالمية،  
 هام وأكلفها، وهي املهام اإلدارية واملالية. أصعب امل

صيبه يف هذا املوقع اهلام تنلفنجاحه يف حمطاته السابقة ومكانته العالية، كانت أسباًًب مقنعة 
 الناشئ. 

ال قادت  اليت  العظماء أتليًفا يف    شيخواهلمَّة  العلماء  وقائمة  العاملية،  العبودي إىل مصاف 
 . (1)ل هذا العددك  الرحالت، ليناهز املطبوع لـه

 أعماله ومناصبه: 
بريدة يف  العلمي  املعهد  إدارة  تسلم  مث  ومن  مدرساً  أمينً   ،عمل  عام  وأصبح  للجامعة  ا  ا 

عامً  عشر  ثالثة  ملدة  املنورة  املدينة  يف  ن  ا،اإلسالمية  اجلامعة  يف  أخرى  مناصب    ،فسهاتقلد 
لوأخريً  املساعد  األمني  اإلسالميا  العامل  إضافة  رابطة  علمية،  ،  هيئات  عدة  يف  مشاركاته  إىل 

 
 (. 77-75)ص  انظر: عميد الرحالني حممد بن انصر العبودي، للمشوح  (1)



 واألدبية داخل اململكة وخارجها.  حضوره عددا من املؤمترات العلميةو 
أمينً  ًبملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  وقبلها يف  الرابطة  له عمله يف    معظم هلا زايرة    اعام    اأاتح 

ته أن تثمر رقًما قياسًيا  فكان ملشاهداته العديدة واطالعا ،  دول العامل مما زاد من ذخريته الثقافية
االست ميدالية  منح  الرحالت.  أدب  يف  وستني كتاًبً(  مائة  من  عام )أكثر  األدب  يف  حقاق 

 م. 1٩74هـ،  13٩4
 :جهوده الدعوية

من   مهمة  عند حمطة  الوقوف  العبودي  رحالت ينبغي  رحالتالشيخ  تكن  مل  إذ  رغم  –  ه؛ 
 ووصف معاملها اجلغرافية؛ اجلبال واهلضاب والبحار،  جمرد سياحة يف أرض هللا الواسعة،  -كثرهتا

سامية، دعوية  أهدافًا  و   بل كانت حتمل  اإلسالم  ببصرية    املسلمني،يف خدمة  العامل  جال  فقد 
راشد،  ديين  وعمق  راجح،  وعقل  ًبملسلمني  انفذة  الرقي  إىل  التطلع  مهه  خالل    ،فكان  من 

واملسلمون    ،يف أقاصي الشرق والغرب اهتم، خاصة يف الدول اليت تكون  حاج   تلمسو   دعمهم،
ألمر، لكل ما فيها أقلية، وكان الشيخ مبادرًا يف كل ذلك ًبذاًل شفاعته لدى املسؤولني ووالة ا

أحواهلم ا  ؛من شأنه إصالح  بناء  وا من  الدعوية،  واملكاتب  واملدارس،  اخلريية  ملساجد،  ملشاريع 
 اإلغاثية، ..إخل. 

رابطة العامل اإلسالمي، وسفريًا حسًنا للدعوة إىل هللا ًبحلكمة  فقد كان الشيخ موفًدا من  
ومثَّل اململكة أبحسن صورة، فكان حمل    واملوعظة احلسنة، جنح يف بناء اجلسور بني املسلمني،

     ثقة والة األمور، وهلل احلمد. 
 من ثناءات أهل العلم عليه:

 ثناء الشيخ عبد هللا بن محيد رمحه هللا: -1
إن  فضيلة الشيخ حممد بن انصر العبودي من املشايخ الذين أمضوا قدرًا من  قال رمحه هللا:  

علی   حصل  فاضل  أديب  ذلك  جانب  إىل  وهو  اإلسالميَّة  العلوم  دراسة  يف  دالية ميحياهتم 
 يف األدب.  ستحقاقلال

يكن هلم سابق وإنَّ کتابه )نفحات من السَّكينة القرآنية(، واضٌح ملن يقرؤه، وخاص ة من مل  
 . ممارسة بقراءةكتب التفسري، وال معرفة ًبصطالحات املفسِ رين



 . (1) نسأل هللا تعاىل أن يثيب املؤلِ ف الشيخ حممد العبودي وأن ينفع بكتابه 
 اخلويطر رمحه هللا:  العزيز ثناء عميد الوزراء د. عبد -2

ملا ساهم به من جهد ثقايف،    لألخ حممد العبودي علٌم مضيٌء عند املثق فني،قال رمحه هللا:  
جهد   من  شارك  ومبا  وشهي،  مفيد  بغذاء  مألى  موائد  من  الفكري ة  السَّاحة  على  وضعه  وملا 
اث واجلغرافيا، وجوانب   لنقش اسم اململكة العربي ة السعودي ة على خارطة لإلجناز يف الث قافة والرت 

عن هذا األديب اجملد اجلاد يف أسطر    من الل غة العربي ة يف مكتبتنا العربيَّة يصعب حصر احلديث
إىل  حيتاج  املتشعِ ب  الفكري   إجنازه  جوانب  من  جانب  فكل   معدودة،  صفحات  أو  حمدودة، 

 . (2) وقفة طويلة متأني ة، تكون حصيلتها كتاًًب كاماًل 
 ثناء د. حممد الشويعر رمحه هللا. -3

 لمة مأثورة قاهلا أحد الش عراء:قال رمحه هللا: ك
 شرفوا يبادي شرفت بل ال أبجد

تنطبق على الشيخ حممد العبودي: األديب الرح الة؛ ذلك أن  كثريًا من الناس، وخاص ة يف   
اخلارج يعرفون الشيخ العبودي أبن ه الرجل الداعية، الذي جيوب البالد يف رحالت علمي ة متتابعة  

 . (3)ارًا وأكثر عطاءً يعيد معها ذکری رحالت ابن بطوطة املغريب إال أنَّه أوسع منه انتش 
 أكثرها يف أدب الرحالت ومنها يف الدعوة واألدب واللغة.  مؤلفاته:

 )يف أدب الرحالت(
 .• إىل جنوب الشمال: بالد السويد

 . • فطاين أو جنوب اتيلند
 . • راجستان: بالد امللوك )من سلسلة الرحالت اهلندية(

التكرور رحلة يف مايل وحديث عن ماضيها اجمليد  • سطور من املنظور واملأثور عن بالد  
 . وحاضرها اجلديد

 
  كتب هذا الثناء على الشيخ حممد انصر العبودي يف ،  رئيس جملس القضاء األعلى،  عبدهللا بن حممد بن محيد  ( 1)

 . ـه13٩7/ 6/ 4الرايض يف 

 . ًبململكة العربيَّة الس عوديَّة عضو جملس الوزراء -وزير املعارف سابًقا ووزير الدَّولة  ، د. عبدالعزيز اخلويطر (2)

 . ورئيس حترير جمل ة البحوث اإلسالمي ة، مستشار مساحة املفيت العامد. حممد الشويعر،  (3)



 . • حديث قريغيزستان دراسة يف ماضيها ومشاهدات ميدانية
 . • زايرة رمسية اتيوان

 . • يف غرب اهلند )من سلسلة الرحالت اهلندية(
 . • أايم يف فيتنام

 . • غياان وسورينام
 . • يف جنوب اهلند )من سلسلة الرحالت اهلندية(

 . • املسلمون يف الوس وكمبوداي: رحلة ومشاهدات ميدانية
 .• سياحة يف كشمري

 .• من أنغوال إىل الرأس األخضر
 . • الرحلة الروسية

 .• بني األرغواي والباراغواي 
 . • كنت يف ألبانيا

 .• يف جنوب الصني
 . • أايم النيجر

 . • كنت يف بلغاراي
 . • ذكرايت من يوغسالفيا

 . نغال• مقال يف بالد الب
 . • يف بالد املسلمني املنسيني: خبارى وما وراء النهر 

 . • مجهورية أذربيجان
 . • بالد الداغستان

 .• مع املسلمني البولنديني
• جولة يف جزائر البحر الزجنى أو حديث عن اإلسالم واملسلمني يف جزر احمليط اهلندي  

 .رحالت إىل موريشيوس ورينيون وجزر القمر وزجنبار وسيشل
 . بورما اخلرب والعيان• 

 • مدغشقر بالد املسلمني الضائعني.
 • جولة يف جزائر البحر الزجني.



 • يف نيبال بالد اجلبال. 
 • رحلة إىل جزر مالديف. 

 • رحلة إىل سيالن. 
 • صلة احلديث عن أفريقية.

 • مشاهدات يف بالد العنصريني.
 • زايرة لسلطنة برواني اإلسالمية. 

 أمريكا الوسطى.• رحالت يف 
 • إطاللة على هناية العامل اجلنويب.

 • إىل أقصى اجلنوب األمريكي.
 • ذكرايت يف أفريقيا.

 • جولة يف جزائر البحر الكارييب. 
 • على قمم جبال األنديز. 

 • جولة يف جزائر جنوب احمليط اهلادئ. 
 • على ضفاف األمازون. 

 • إطاللة على أسرتاليا. 
 سط. • إىل بالد الشرق األو 

 • يف أعماق الصني الشعبية.
 • إىل أرترياي بعد ست وثالثني سنة. 

 )يف األنساب(
 • معجم أسر القصيم وهو سفر كبري يضم جمموعة من الكتب منها: 

 معجم أسر بريدة يف ثالثة وعشرين جملداً.  -
 معجم أسر عنيزة. -
 معجم أسر مشال القصيم. -
 معجم أسر جنوب القصيم. -
 القصيم.معجم أسر شرق  -



 معجم أسر غرب القصيم. -
 )يف اللغة العربية( 

 • كتاب كلمات قضت. 
 • كتاب الكلمات الدخيلة يف لغتنا الدارجة. 

 (. اجملد 13• معجم األصول الفصيحة للكلمات الدارجة )وهو يف 
 • معجم الداينة والتدين يف لغة العامة.

 ص عن العامة.ن• معجم الصيد والق
 )يف السرية( 

 .صاحب املعايل الشيخ حممد بن علي احلركان كما عرفته •
 . معايل الشيخ عبد العزيز بن صاحل آل صاحل إمام املسجد النبوي كما عرفته •
 .الرحالة العظيم ابن بطوطة: شواهد حية على صدقه  •
 .أخبار محد الصقعيب •
 . مساحة الشيخ عبد العزيز بن ًبز كما عرفته •
 .(جملدات  3يوميات جندي ) •
 . الشيخ عبد هللا بن محيد كما عرفته )جملدين( •
 . 135٩-1271أخبار قين: عبد الكرمي بن عثمان العبيد  •

 • أخبار املال بن سيف. 
 )يف اجملاالت األخرى(

 • أخبار أيب العيناء اليمامي.
 جملدات.  5• األمثال العامية يف جند، 

 • كتاب الثقالء. 
 • نفحات من السكينة القرآنية. 

 ثورات شعبية. • مأ
 • سوانح أدبية. 
 • صور ثقيلة. 



 • العامل اإلسالمي والرابطة.
 • مشاهد من بريدة.

 • هذا ما استوحيته من الناس. 
 • جهود امللك فهد رمحه هللا خلدمة اإلسالم واملسلمني.

 • املارتينك وًبرًبدوس. 
 • العالقات بني اململكة العربية السعودية وتركيا. 

 ومجهورية الدومينيكان. • بورتريكو 
 • مطوع يف ًبريس. 

 • املستدين.
 • موضي وبناهتا. 

 • املقامات الصحراوية.
 ما استخرج من مؤلفاته من الفوائد:

العزيز   - عبد  العبودي(،  انصر  بن  حممد  الرحالة  الشيخ  رحالت  من  )لطائف  كتاب 
 العويد.
 عبد هللا الدرع. )سائح يف املعجم، قراءة يف كتاب معجم أسر بريدة( درع بن -

 تكرمي وجوائز: 
من  مت عدد  فمنح  واألدبية،  العلمية  جلهوده  تقديرًا  عدة  جهات  من  العبودي  تكرمي   

 الشهادات، ومن اجلهات اليت كرمته:
 هـ كرمته مبيدالية االستحقاق يف األدب.13٩4وزارة املعارف عام * 
 هـ. 1406اثنينية عبد املقصود خوجة عام * 
 هـ.1421عام   اندي أديب القصيم* 
 ثلوثية املشوح.* 
الث*   دورهتا  العربية يف  اجلزيرة  اتريخ  لدراسات  عبدالعزيز  بن  األمري سلمان  الثة  فاز جبائزة 
 .م(200٩- 2008هـ )1430-142٩
يقدمها *   اليت  العام  الدارجة( جبائزة كتاب  لأللفاظ  الفصيحة  فاز كتابه )معجم األصول 



 م(. 2010هـ )1431رهتا الثالثة اندي الرايض األديب الثقايف يف دو 
فاز كتابه )معجم املالبس يف املأثور الشعيب( جبائزة وزارة الثقافة واإلعالم للكتاب هلذا  *  

 م(.2014هـ ) 1435العام 
يف  *   وحنوها  واجلواء  واآلًبر  اجلبال  من  به  يتعلق  وما  األرض  وجه  )معجم  فاز كتابه 

العز  امللك عبد  الشعبية( جبائزة  الثانية  املأثورات  للكتاب يف دورهتا  م( يف  2015هـ )1436يز 
 فرع جائزة الكتب املتعلقة جبغرافية اململكة العربية السعودية.

م جبائزة شخصية العام الثقافية  2021أبريل    1٩هـ املوافق  1442رمضان    7ُكر م يف عام  *  
 ة السعودية. يف مبادرة اجلوائز الثقافية الوطنية من وزارة الثقافة يف اململكة العربي

 ب يف ترمجته:ما ُكت
( نفسه:  عن  قال  حىت  حياته،  يف  حمبيه  من  له كثريون  أبنه كُ ترجم  العلم  عين مع  تبت 

عشرات من املقاالت والبحوث لبعض احملبني الذين حيسنون الظن يب، ويرون أن احلديث عين  
 فيه فائدة، ولو مجعت لبلغت جملدات. 

األدًبء كتبً  من  طائفة  املشوح ا يف  وأصدر  عبد هللا  بن  الدكتور حممد  منها كتاب  ترمجيت 
صفحة، وكتاب آخر يف    500( طبع يف حنو  حممد بن انصر العبودي: عميد الرحالنيبعنوان )

 .(1) (محد سيد، املدرس يف دار احلديث املكية يف مكة املكرمةحممد بن أ جملدين للشيخ 
،  (بودي من خالل عيون بناتهالشيخ حممد العكتاب )ومن لطائف ما كتب يف ترمجته:  

 من بناته.   وهو من أتليف ثالث 
 وفاته:

املوافق   اجلمعة  يوم  هللا  رمحه  الشيخ  مليئة 1443/    12/    2تويف  حافلة  حياة  بعد  هـ، 
ًبلكفاح والعطاء، وترك إراًث معرفي ا ضخًما، تزخر هبا املكتبات اإلسالمية، فرمحه هللا رمحة واسعة  

 .  (2) وأسكنه فسيح جناته 

 
 (. 275/ 14معجم أسر بريدة ) (1)
 انظر يف ترمجته:  (2)
 . الثقافة العصريةحممد بن انصر العبودي، حممد بن أمحد سيد. مكتبة   -
 جهوده(، حممد املشوح.    -إسهاماته  –عميد الرحالني حممد بن انصر العبودي )حياته -



 
  
  
 

 
 

 


