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الروض الزاهر واللُّباب الْفاخر يف ترمجة الْعالَّمة الْجغرايفِّ 

والْمؤرخِ اِإلسالمي الشيخِ محمود شاكر

)م2014-1932هـ، 1436 - 1351(

أوانه، ذو العلوم البديعة، واملعارف الرفيعة، من شهرته غنيةٌ عن مزيد اإلفصاح، بديع زمانه، ونادرة 
ومناقبه أظهر من أن يتعلق ا البيان واإليضاح، صاحب املصنفات الرائقة، والتأليفات الفائقة، 

املضية، ةزينة العلماء احملققني، وفخر النبالء املدققني، ذو األخالق السنية املَرضية، والشيم العلي
املؤرخ اإلخباري األديب الناثر، واملفكر اجلغرايف األريب املاهر، الشيخ أبو أسامة حممود بن شاكر 

.بن بكري شاكر، أجزل اهللا أجره، وجعل اجلنة مقره

كر دائما عن شكره ال يزلق**هو شاكر ولربه ذي الشكر شا

األملعي احلاذقد اللَّوذعي**العاملُ العالمة الفرد الفري

:مولده ونشأته ودراسته

هـ، 1351ولد يف حرستا الشام، مشال دمشق من الناحية الشرقية، يف شهر رمضان عام 
م، نشأ يف العلم والصالح، وج منهاج الطاعة والفالح، وترىب يف أسرة عملت مبزاولة 1932
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الزراعة والفالحة، عرفت بالدين والكرم واالستقامة والصيانة، فنشأ أحسن نشأة، وربي خري 
هـ، 1371مرىب، درس يف بلدته االبتدائية، مث اإلعدادية والثانوية بدمشق، وخترج منها عام 

بكلية اآلداب قسم اجلغرافيا، فتخرج منها عام )دمشق(م، مث التحق باجلامعة السورية 1952
م، وحصل على اإلجازة اجلامعية يف ختصص اجلغرافيا، بأنواعها البشرية، 1956-1957

والطبيعية، واإلقليمية، وقد تأثر كثريا خالل دراسته اجلامعية بأستاذه يف علم اجلغرافيا األستاذ عمر 
ت سورية نفكان يعده أستاذًا كبريا، وفاضلًا أثريا، ويف تلك املرحلة كا-رمحه اهللا -احلكيم 

متوج بتيارات فكرية خمتلفة، آثر الشيخ عدم اخلوض والتأثر يف طرقها ومسالكها، وكان يؤمن 
بوجوب التمسك بالتشريع اإلسالمي؛ لشموليته جلميع جوانب احلياة، ولكماليته وأخالقيته، 

لتخرج اووجوب العمل على نشر األفكار الصحيحة السليمة، واملبادئ اإلسالمية القومية، مث بعد 
انتقل إىل سلك التعليم والتدريس، خالل ذلك التحق باخلدمة العسكرية اإللزامية ملدة سنتني بكلية 
الضباط، وخترج ضابطًا برتبة مالزم، مث فرز إىل اجلبهة كضابط مدفعية على احلدود مع فلسطني 

اخلدمة م، مث استدعي أيضا إىل1960هـ، 1381احملتلة يف القطاع الشمايل، وذلك عام 
م، واطلع على ما جرى وقتئذ من وقائع وأحداث ظهرت 1967العسكرية االحتياطية عام 

.للعيان، وشهد ا الزمان واملكان، مث عاد بعد ذلك إىل التعليم

اهتماماته الفكرية والعلمية: 

جلغرافيا اله مشاركةٌ واتساع يف العلوم الشرعية، ومداخلةٌ وباع يف املعارف العربية، برع يف
والتاريخ وظهر، ومارس غوامضهما ومهر، وض بالتاريخ اإلسالمي، وأصبح علَما من أعالم 
مؤرخيه، وصنف فيه بطريقة فريدة مبتكرة، وامتاز بصياغة تارخيه يف ماضيه وحاضره صياغةً 

ئي ادقيقةً من املنطلق اإلسالمي مع عرض األحداث وحتليلها وفق املنهج التارخيي االستقر
والتحليلي، وتصدى لرد شبهات وافتراءات املستشرقني وأتباعهم، وشارك أيضا يف كتابة الفكر 
اإلسالمي الصحيح، ورد على األطروحات واملبادئ الفكرية اهلدامة، وقد أقلقته حال األمة 

بدراسة ماإلسالمية وما آلَت إليه من ضعف وذلٍّ وهوان وختلُّف وبعد عن دين اهللا تعاىل، فاهت
حاضر العامل اإلسالمي، واهتم مبعاجلة حال وواقع املسلمني يف أحناء العامل فكريا، وباألخص حال 



3

األقليات املسلمة، والتعريف مبواطنهم وبلدام من الناحية اجلغرافية والتارخيية، كما أنه اهتم بعلم 
.يف كتبهرسم اخلرائط اجلغرافية، وتفنن فيه، وجيد ذلك القارئ مبثوثًا 

:عمله ونشاطه األكادميي والتربوي

بداين، درعا، قطنا، دوما، القنيطرة، الز: اجلغرافيا والتاريخ يف مناطق عديدة يف سوريا، منهادرس 
دمشق، وغريها، مث انتقل إىل اململكة العربية السعودية يف الثامن والعشرين من شهر شعبان لعام 

م، وتعاقد مع إدارة الكليات 1972هـ، 1392/ 28/8ية وألف هجروثالمثائةاثنني وتسعني 
واملعاهد العلمية، اليت غدت جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وعمل أستاذًا للجغرافيا 
والتاريخ اإلسالمي يف كلية العلوم االجتماعية بالرياض والقصيم، وقد شارك يف وضع املناهج 

ةغرافيا، وأشرف خالهلا وناقَش العديد من الرسائل العلميواخلطط الدراسية يف علمي التاريخ واجل
، كما أعد برناجما إذاعيا يف إذاعة القرآن الكرمي من اململكة العربية )املاجستري، الدكتوراه(

.)جغرافية العامل اإلسالمي(: السعودية، امسه

:منهجه يف التعليم

كان مجيل العبارة والتقرير، حسن األسلوب والتعبري، شيخ تعليم، وحبر تفهيم، كثري التوغل يف 
، له كنوز العلم وما فيه من املطالبيود بذلكاإليضاح واإليغال، حريصا على تفهيم الطالب، 

.قدرةٌ على اإلفادة، ورد الدرس واإلعادة

:صفاته ومشائله

العقل، جيد النقل، ذكيا لوذعيا، فطنا أملعيا، حسن التصرف، دائم البِشر وافر-رمحه اهللا - كان
ورا والتعرف، بليغا فصيحا، ملي احمليا بالقَبول مليحا، وقورا مهيبا، متواضعا لبيبا، خيرا وقورا، صب

عة والزهادة، كثريشكورا، ذا مروءة متوافرة، ومكارم متضافرة، من أهل اخلشية والعبادة، والطا
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تالوة القرآن والصيام، مواظبا على التهجد والقيام، آمرا باملعروف، ناهيا عن املنكر، مالزما على 
العلم منذ صغره، وعلى العمل مبقتضاه إىل اية عمره، حسن السرية، صايف السريرة، وله شهرةٌ 

كل بوب يف القلوب، مؤمتن يفبني الناس بالتقوى والصالح، واالستقامة على ج الفالح، حم
.مرغوب، مستقيم األطوار، معدود من األخيار

:منهجه يف كتابة التاريخ

أن يكون الكاتب يف التاريخ متمكنا يف اللغة، -رمحه اهللا -يرى املؤرخ الشيخ حممود شاكر 
بيته كانت ا يف أدجميدا يف فن الكتابة، بارعا يف أسلوا وأسرارها، وكلما كان الكاتب متفوقً

جترِبته يف كتابة التاريخ أكثر حيوية وأبلغ أثرا، وقد انطبع يف كتاباته على ذلك، فكانت لديه 
قدرةٌ بالغية، وأسلوب مجيل، وبيانٌ معرب، مع قدرة املؤرخ، وذوق األديب، مما ساعد يف التأثري 

رى لتنبعث لك التجرِبة مرة أخعلى القراء يف مشاعرهم وعواطفهم، وحتقق للنص التارخيي صياغة ت
يف أوساط القراء حية حمسوسة فاعلة، مع تقوية عوامل االستجابة، ومتكني األثر املنشود يف نفوس 
القراء وسلوكهم، وميكن حتديد مالمح منهجه وطريقته يف كتابة التاريخ بصورة موجزة على 

:النحو اآليت

ة، وذلك بأن يتبع طريقة علمية رصين: خييةاألسلوب األمثل األجدى يف عرض املادة التار-1
مستفيدا مما كتبه املؤرخون مما أسس على مصادر صحيحة، مع االستقراء والتحليل والتعليل؛ فهو 
خيضع املعلومات التارخيية ألدوات التمحيص والنظر، دون التأثر بالشبه واألهواء والدوافع 

حلشو واحلشد، خيتار األحداث املهمة والوقائعاملختلفة، ومن هنا فقد جاءت كتاباته بعيدة عن ا
.البارزة لريصدها ويعرضها بأحسن صورة، مع جزالة األلفاظ ودقة العبارة

كره، وهذه اجلوانب تعد أثرا لعميق ف: التحليل والتوجيه والتعليق واملقارنة واالستنتاج-2
.وموضوعية نظرته، وسالمة منهجه
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انب، مع وقد اهتم كثريا ذا اجل: البيئات املختلفة يف عصور املسلمنياهتمامه بتصوير -3
.استلهام العرب يف تلك العصور

يث ال فكتاباته جامعة بني هذين اجلانبني، حب: املوازنة بني اجلانب العلمي واجلانب التربوي-4
انب خيية، واجليطغى أي منهما على اآلخر، فيجد القارئ اجلانب العلمي يف عرض املادة التار

.التربوي يف الصياغة األدبية املؤثرة

يا البشرية لألماكن فهو يعتين كثريا باجلغراف: عنايته باجلانب اجلغرايف يف عرض املادة التارخيية-5
والبلدان؛ وذلك لعالقة اإلنسان ببيئته، وعالقتها به، وأثره على تلك البيئة، ويبحث فيها أنواعها 

ا افيا السكانية، واجلغرافيا السياسية، واجلغرافيا االقتصادية، وأيضا يعتين كثرياملختلفة؛ كاجلغر
.برسم اخلرائط اجلغرافية اليت تضفي هذا اجلانب

فهو شديد الصلة بالدعوة : اإلحساس بواجب الدعوة اإلسالمية حنو األمة من خالل التاريخ-6
كتاباته، مع إسباغ إحياء آثارها يف النفوس؛ إلنقاذ اإلسالمية، وجعل منها موضوعا متماسكًا يف 

.اتمعات من االيار اخلُلقي، والتدهور االجتماعي

فال يكون اخللط بني البحث العلمي واإلميان والعاطفة على حساب : جماورة العقل والعاطفة-7
ان قاسيا تب من العاطفة ككلٍّ منهما، مع احلاجة إليهما يف قضايا التاريخ وحوادثه، فإذا جترد الكا

.صلبا ال حياة فيه، وكذلك جيب أال يطغى اجلانب العاطفي على حساب اجلانب العلمي الرصني

وذلك يف أنساب الشخصيات التارخيية البارزة، توضح : وضع تشجريات خاصة باألنساب-8
.أصوهلم وفروعهم، يراها القارئ بكثرة يف سلسلة اخللفاء
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وهذا منهج سار عليه يف مراحل كتاباته؛ فهي توجز كثريا من املفاهيم : اوين الدالةوضع العن-9
.املعربة، واملعاين املنطوية على اخلالصة والنتيجة

وذلك بصور : االستشهاد باآليات الكرمية، واألحاديث النبوية، واآلثار عن السلف-10
.ومواضع عديدة وشاملة

:الفكر اإلسالميمالمح جهوده ومساته يف 

استولت قضايا املسلمني على اهتمامه، وتركزت كتاباته على واقع اتمعات اإلسالمية، وماضيها 
وحاضرها ومستقبلها، وساعده على ذلك رسوخ الفكر، ووضوح الرؤية، والنضج العلمي، 

ى لواملقدرة على تأصيل الفكر اإلسالمي، وميكن حتديد أهم مسات ومالمح جهوده يف ذلك ع
:النحو اآليت

الدعوة إىل بعث األمة اإلسالمية من جديد بدورها الريادي والقيادي الستجماعها خصائص -1
.اخلريية بني األمم

بث الوعي الفكري، وتقوية الشخصية اإلسالمية ومقوماا، وتذكريها جبوهر رسالتها اليت -2
.أكرمها اهللا تعاىل ا، والعمل على بنائها وصياغتها

.التأكيد على استقالل منهج اإلسالم يف الفكر، واالبتعاد عن التبعية الفكرية-3
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الدعوة إىل إصالح اتمع وفق التشريع اإلسالمي، وتشخيص واقع املسلمني احلاضر، وبيان -4
.أسباب ضعفهم واحنطاطهم وتشتتهم

وتارخييا، طنهم وشعوم جغرافياالعناية حبال األقليات اإلسالمية يف العامل، والتعريف مبوا-5
.والدعوة إىل تثقيفهم ونصرم، واالهتمام بشؤوم

معاجلة آالم األمة، والسعي يف بعث آماهلا، مبا يرضي الفطر السليمة، ويتفق مع العقول -6
.احلصيفة

ها، وبيان زيفمواجهة املذاهب الفكرية الفاسدة، والدعاوى املضللة، والنحل الباطلة، وكشف-7
.عوارها

تذكري املسلمني بواجبهم حنو عقيدم ودينهم، والغرية على قضاياهم، وحتذيرهم من -8
.املخططات املغرضة اليت حتاك ضدهم

:من ثناء أهل العلم عليه

رمحن الباينالعالمة املريب الشيخ عبدالأثىن عليه وعلى مؤلفاته كثري من أهل العلم والعرفان، منهم 
أستاذنا حممود شاكر، الذي أكرمنا حبضوره، هو صاحب كل هذه املؤلفات ": بقوله-رمحه اهللا -

اليت أمامكم، وقد بلغ عدد مؤلفاته مثانني ومائة مؤلف، يف حدود علمي، ورمبا أكثر من ذلك، 
من أعظم املؤلفات، وحري بنا مجيعا أن نقرأها كلها، ونتعمق يف قراءا واحدا وكلها بال استثناء

واحدا؛ ألمهيتها وأمهية ما فيها من علم، واألستاذ حممود من أحسن من كتب يف جغرافيا العامل 

http://www.alukah.net/culture/0/31851/
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اإلسالمي، وأفضل من كتب يف التاريخ اإلسالمي واألقليات اإلسالمية، فجزاه اهللا عنا وعن 
."..ني كل خرياملسلم

لكبري، أخي احلبيب، وصديقي الويف، اإلنسان ا": بقولهاألستاذ الشيخ عصام العطاروأيضا فضيلة
."..واملؤرخ الكبري، املؤمن العامل العامل، الصابر احملتسب، الشيخ حممود شاكر

عامل يف إنَّ الشيخ حممود شاكر"وأيضاً فضيلة األستاذ الدكتور حممد أديب الصاحل بقوله: 
وهو جيمع إىل العلم مكارم األخالق، وما جيب .ختصصه، موهوب يف عمله، موفَّق يف مصنفاته

أن يكونَ عليه العلماء من استقامة وثبات على احلق من غري مداهنة وال مماراة. وهو رجلٌ متواضع 
." منيسمح يؤنس إخوانه بلطفه، مع غَرية صادقة على اإلسالم، وحرص على املسل

أخونا احلبيب األستاذ حممود شاكر ": بقولهالشيخ الدكتور حممد بن لطفي الصباغوأيضا 
احلرستاين، اجلغرايف املؤرخ املؤلف، الداعية إىل اهللا، الذي قضى حياته يف الدعوة إىل اهللا، ولقي 

ثريا، وهو رائد يف التعريف ببالد املسلمني يف إفريقيا وآسيا، وشعوا، وخبرياايف ذلك أذى ك
من وجهة النظر اإلسالمية برسائل عديدة، وله التاريخ اإلسالمي، وهو موسوعةٌ نافعة، عمل 
أستاذًا يف التدريس اجلامعي سنوات وسنوات يف جامعة اإلمام يف الرياض والقصيم، وكان مدرسا 

."ا نفع اهللا به، وأحبه تالمذتهموفَّقً

:مؤلفاته وتصانيفه

صنف تصانيف مفيدة، وألَّف تواليف يف اإلفادة عتيدة، وهي كتب جليلةٌ كثرية، ورسائل ظريفة 
وفرية، وهو من املكثرين يف التأليف والتصنيف؛ فله أكثر من مائيت مصنف يف التاريخ واجلغرافيا، 

يث كتب اهللا هلا القبول التام، بني اخلاص والعام، وافت طالب والفكر والثقافة اإلسالمية، ح
العلم واملثقفون يف خمتلف األقطار على قراءا، واستمتعوا بأسلوا وبياا اآلسرِ، وترمجت بعضها 

http://www.alukah.net/web/sabagh
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اإلجنليزية، واألردية، والتركية، وغريها، كما أا قُررت مناهج دراسية : إىل عدة لغات عاملية، منها
د من جامعات العامل اإلسالمي، وطبع أكثرها يف املكتب اإلسالمي ببريوت، لصاحبه فضيلة يف عد

:منها-رمحه اهللا - الشيخ زهري الشاويش

:الكتب يف التاريخ♦

يعد هذا الكتاب مرجعا موسوعيا مهما بني كتب التاريخ، وهو : كتاب التاريخ اإلسالمي-1
وااميع السديدة، وقد استغرق من الشيخ جهدا مضنيا مدة مثاين عشرة من التواريخ املشيدة، 

جزًءا، 22سنة، ووضع الشيخ فيه خالصة علمه وجترِبته مع التحقيق والتدقيق، ويقع الكتاب يف 
:صفحة، وجاء ترتيبه كالتايل6408جملدا، 19

.قبل البعثة والسرية: 2، 1اجلزء : الد األول
.اخللفاء الراشدون والعهد األموي: 4، 3اجلزء :الد الثاين

.الدولة العباسية: 6، 5اجلزء : الد الثالث
.العهد اململوكي: 7اجلزء : الد الرابع

.العهد العثماين: 8اجلزء : الد اخلامس
.مفاهيم حول احلُكم اإلسالمي: 9اجلزء : الد السادس
.بالد الشام، مل يطبع-املعاصر التاريخ : 10اجلزء : الد السابع
.بالد العراق-التاريخ املعاصر : 11اجلزء : الد الثامن
.جزيرة العرب، مل يطبع-التاريخ املعاصر : 12اجلزء : الد العاشر

.وادي النيل مصر والسودان-التاريخ املعاصر : 13اجلزء : الد احلادي عشر
.بالد املغرب-اريخ املعاصر الت: 14اجلزء : الد الثاين عشر

.غريب إفريقيا-التاريخ املعاصر : 15اجلزء : الد الثالث عشر
.شرقي إفريقيا-التاريخ املعاصر : 16اجلزء : الد الرابع عشر

.تركيا-التاريخ املعاصر : 17اجلزء : الد اخلامس عشر
.وأفغانستانإيران-التاريخ املعاصر : 18اجلزء : الد السادس عشر
.بالد اهلند وجنوب شرقي آسيا-التاريخ املعاصر : 20-19اجلزء : الد السابع عشر
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.املسلمون يف اإلمرباطورية الروسية-التاريخ املعاصر : 21اجلزء : الد الثامن عشر
.األقليات اإلسالمية-التاريخ املعاصر : 22اجلزء : الد التاسع عشر

:اءسلسلة اخللف-2
:سلسلة خلفاء العهد الراشدي•
.الصديق وأسرته رضي اهللا عنهم-1
.الفاروق وأسرته رضي اهللا عنهم-2
.األمني ذو النورين وأسرته رضي اهللا عنهم-3
.علي بن أيب طالب وأسرته رضي اهللا عنهم-4

:سلسلة خلفاء العهد األموي•
.وأسرتهمعاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهما -1
.عبداهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما وأسرته-2
.عبدامللك بن مروان وأسرته-3
.الوليد بن عبدامللك وسليمان بن عبدامللك-4
.يزيد وهشام: ابنا عبدامللك-5
.عمر بن عبدالعزيز وأسرته-6
.أواخر خلفاء بين أمية-7

:سلسلة خلفاء العهد العباسي• 
.حممد أبو العباس السفاحعبداهللا بن -1
.عبداهللا بن حممد أبو جعفر املنصور-2
.حممد املهدي ويوسف اهلادي-3
.هارون الرشيد وأسرته-4
.األمني واملأمون-5
.املعتصم باهللا حممد بن هارون الرشيد-6
.هارون الواثق وجعفر املتوكل-7
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.خلفاء العصر العباسي الثاين-8
.اسينيأواخر اخللفاء العب-9

:تابع سلسلة اخلالفة♦

.اخللفاء يف عصر السيطرة البويهية-1
.اخللفاء يف عصر السيطرة السلجوقية-2
.)هـ923-659(غياب اخلالفة -3
.اخللفاء العثمانيون-4
.ضياع اخلالفة-5

احلديث واملعاصر، باالشتراك مع د. إمساعيل ياغي، يقع الكتاب يف تاريخ العامل اإلسالمي -3
دار : ، الناشر 1415هـ ، الثالثة، 1413هـ ، الثانية ، 1404الطبعة األوىل ، جزأين، 

.املريخ ، الرياض

أجزاء، كل جزء فيها عشر شخصيات يف سرية الصحابة )7-1(سلسلة بناة دولة اإلسالم -4
، مث "عظماء جمهولون" : سلسلة: املكتب اإلسالمي، وقد كان امسها : رضي اهللا عنهم، الناشر

.بعد اإلضافات غُير امسها

:الكتب يف اجلغرافيا♦

األستاذ ، بإشراف)دمشق(حرستا بلد الزيتون، وهي رسالة التخرج من اجلامعة السورية-1
.م1957هـ، 1376عمر احلكيم، وطبعت عام 

.املكتب اإلسالمي: هـ، الناشر1398جغرافية البيئات، الطبعة األوىل، -2
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حممد السيد غالب، .أ: البلدان اإلسالمية واألقليات املسلمة يف العامل املعاصر، باالشتراك مع-3
هـ، 1399ؤمتر اجلغرايف اإلسالمي عام أ. حسن عبدالقادر صاحل، أعد هذا الكتاب مبناسبة امل

كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام حممد : صفحة، الناشر875يف الرياض، يقع الكتاب يف 
.بن سعود اإلسالمية

املكتب : هـ، الناشر1408حقيقتها، الطبعة األوىل، -الكشوف اجلغرافية دوافعها -4
.اإلسالمي

:سلسلة العامل اإلسالمي-5

.العامل اإلسالمي• 

.املنطقة العربية-العامل اإلسالمي •

.بالد الشام والعراق-العامل اإلسالمي •

.وادي النيل-العامل اإلسالمي • 

.سكان العامل اإلسالمي•

.اقتصاديات العامل اإلسالمي•

.العامل اإلسالمي وحماولة السيطرة عليه•
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:اإلسالمية يف آسياسلسلة مواطن الشعوب -6

.تركستان الغربية• 

.تركستان الشرقية• 

.قفقاسيا• 

.باكستان• 

.البحرين• 

.إندونيسيا• 

.احتاد ماليزيا• 

.فطاين• 

.املسلمون يف الفلبني ودولة مورو• 

.جزر املالديف• 

.أفغانستان• 

.تركيا• 

املسلمون يف قربص •

.إيران•

.عسري-1: العربشبه جزيرة •

.جند-2: شبه جزيرة العرب•

.احلجاز-3: شبه جزيرة العرب•
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حل الووس، باالشتراك مع أ. حممد حيىي صا-كامبوديا -فيتنام : املسلمون يف اهلند الصينية•
.التشاميب

.خراسان•

:سلسلة مواطن الشعوب اإلسالمية يف إفريقيا-7

.أرترييا واحلبشة•

.السودان•

.تشاد•

.أوغندة•

.السنغال•

.مايل•

.سرياليون•

.تانزانيا•

.جزر القمر•

.املسلمون يف بورندي•
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:كتب متنوعة يف التاريخ والفكر والثقافة اإلسالمية♦

: هـ، الناشر1402األوىل، : املسلمون حتت السيطرة الشيوعية، الشيخ حممود شاكر، الطبعة
.املكتب اإلسالمي

: هـ، الناشر1402األوىل، : حتت السيطرة الرأمسالية، الشيخ حممود شاكر، الطبعةاملسلمون
.املكتب اإلسالمي

املكتب : هـ، الناشر1406األوىل، ميدان معركة الريموك، الشيخ حممود شاكر، الطبعة
.اإلسالمي

.سالمياملكتب اإل: هـ، الناشر1406اجلماعات البدائية، الشيخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، 

املكتب : هـ، الناشر1407األوىل، مع اهلجرة إىل احلبشة، الشيخ حممود شاكر، الطبعة
.اإلسالمي

.املكتب اإلسالمي: هـ، الناشر1409التخلف، الشيخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، 

: هـ، الناشر1410املنطلق األساسي يف التاريخ اإلسالمي، الشيخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، 
.املكتب اإلسالمي

.املكتب اإلسالمي: هـ، الناشر1411وانكشف القناع، الشيخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، 

.املكتب اإلسالمي: هـ، الناشر1411إىل الدعاة، الشيخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، 

املكتب : هـ، الناشر1411على مشارف الواقع، الشيخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، 
.مياإلسال

املكتب : هـ، الناشر1412رسائل إىل الشباب، الشيخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، 
.اإلسالمي

.املكتب اإلسالمي: هـ، الناشر1412املرأة املعاصرة، الشيخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، 



16

.املكتب اإلسالمي: هـ، الناشر1412مواقعنا املتأخرة وسبيل التقدم، الطبعة األوىل، 

.املكتب اإلسالمي: هـ، الناشر1412املسلمون والقضايا العامة، الطبعة األوىل، 

.املكتب اإلسالمي: هـ، الناشر1413موضوعات حول اخلالفة واإلمارة، الطبعة األوىل، 

.املكتب اإلسالمي: هـ، الناشر1413املشردون، الشيخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، 

.املكتب اإلسالمي: هـ، الناشر1413الطبعة األوىل، املغالطات وأثرها يف األمة، 

.املكتب اإلسالمي: هـ، الناشر1414اجلنوح باألخالق، الطبعة األوىل، 

.املكتب اإلسالمي: هـ، الناشر1414اجلنوح بالعلم أو الذئاب الكاسرة، الطبعة األوىل، 

.اإلسالمياملكتب : هـ، الناشر1414هوية األمة املسلمة، الطبعة األوىل، 

.املكتب اإلسالمي: هـ، الناشر1415أشواك على الدرب، الطبعة األوىل، 

.املكتب اإلسالمي: هـ، الناشر1415احلضارة املتهاوية، الطبعة األوىل، 

.املكتب اإلسالمي: هـ، الناشر1416تبصرة الطريق، الطبعة األوىل، 

دار الوراق للنشر والتوزيع، : م، الناشر1997درس وتوجيه، الشيخ حممود شاكر، الطبعة الثانية، 
.الرياض

دار الوراق للنشر : م، الناشر1998الواقع املر والعالج، الشيخ حممود شاكر، الطبعة الثانية، 
.والتوزيع، الرياض

دار الوراق : م، الناشر1998األمة واحدة والقلوب شىت، الشيخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، 
.ضللنشر والتوزيع، الريا

دار الوراق : م، الناشر1998سقوط اهلواة وجناة األبرار، الشيخ حممود شاكر، الطبعة الثانية، 
.للنشر والتوزيع، الرياض
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.املكتب اإلسالمي: هـ، الناشر1420األوىل، الثقافة التارخيية، الشيخ حممود شاكر، الطبعة

هـ، 1420الطبعة األوىل، التوجيه والتقومي خالل التاريخ اإلسالمي، الشيخ حممود شاكر،
.املكتب اإلسالمي: الناشر

.، الشيخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، مكتبة العبيكان"قوصوى"حمنة املسلمني يف كوسوفا 

املكتب : هـ، الناشر1421حمنة املسلمني يف الشيشان، الشيخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، 
.اإلسالمي

دار الوراق : م، الناشر2000يخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، أال فاعتربوا يا أويل األبصار، الش
.للنشر والتوزيع، الرياض

شركة مكتبة : م، الناشر2000اجلهاد يف سبيل اهللا، الشيخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، 
.العبيكان، الرياض

نشر دار الوراق لل: م، الناشر2000الدعوة إىل احلق، الشيخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، 
.والتوزيع، الرياض

دار الوراق للنشر : م، الناشر2002قصة إسالم امرأة، الشيخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، 
.والتوزيع، الرياض

دار الوراق : م، الناشر2003درس وعربة وواقع وفكرة، الشيخ حممود شاكر، الطبعة الثانية، 
.للنشر والتوزيع، الرياض

املكتب : هـ، الناشر1423األوىل، الشيخ حممود شاكر، الطبعةرحلة قصرية مع تارخينا، 
.اإلسالمي

دار الوراق للنشر : م، الناشر2004نظرات يف التاريخ، الشيخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، 
.والتوزيع، الرياض

.املكتب اإلسالمي: هـ، الناشر1425مع أنبياء اهللا ورسله، الطبعة األوىل، 
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املكتب : هـ، الناشر1425اهللا عنهن، الشيخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، أمهات املؤمنني رضي 
.اإلسالمي

: م، الناشر2005أسرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، الشيخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، 
.دار اهلدى للنشر والتوزيع، الرياض

.املكتب اإلسالمي: شرم، النا2006السعاة يف احلياة، الشيخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، 

دار الوراق للنشر : م، الناشر2006صفحات من التاريخ، الشيخ حممود شاكر، الطبعة الثانية، 
.والتوزيع، الرياض

دار الثقافة للجميع، : م، الناشر2006السرية النبوية، الشيخ حممود شاكر، جملد، الطبعة األوىل، 
.شر والتوزيع، الرياضم، دار اهلدى للن2008سوريا، الطبعة الثانية، 

املكتب : م، الناشر2007خامت األنبياء واملرسلني، الشيخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، 
.اإلسالمي، بريوت

دار الوراق : م، الناشر2007كيد األعداء وغفلة األبناء، الشيخ حممود شاكر، الطبعة الثالثة، 
.للنشر والتوزيع، الرياض

دار الثقافة : م، الناشر2007، الشيخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، املعامل التارخيية دروس وعرب
.للجميع، سوريا

دار اهلدى للنشر : م، الناشر2007األمة الوسط، الشيخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، 
.والتوزيع، الرياض

دار : م، الناشر2008املبشرون واملبشرات جبنات اخللد، الشيخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، 
.اهلدى للنشر والتوزيع، الرياض

م، 2008الفُرس والروم ودورهم املشبوه عرب التاريخ، الشيخ حممود شاكر، الطبعة األوىل، 
.دار الثقافة للجميع، سوريا: الناشر
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حممود ":هناك كتب يف التاريخ طبعت يف دار أسامة، عمان األردن، كتب على غالفها: تنبيه
:، وال تصح نسبتها إليه، وإمنا هي ملؤلف آخر امسه-رمحه اهللا -، وهي ليست للشيخ "شاكر

."حممود شاكر محيد"

مقاالته ومذكراته: 

عدة مقاالت يف جملة حضارة اإلسالم، وكتب ذكرياته ومذكراته -رمحه اهللا -كتب الشيخ 
.، وأوصى بطبعه بعد وفاته، وهو عند املكتب اإلسالمي"من حصاد العمر": يف كتاب مساه

من وقائعه الظريفة العجيبة: 

عن جناته من املوت بفضل اهللا تعاىل ولُطفه يف وقائع عديدة جرت يف رمحه اهللا حيدثُ الشيخ
حياته، من ذلك أنه ملا كان يف السنة الثانية من عمره مرض مرضا شديدا حىت أشرف على املوت، 

أنه ال أثناء دفنه أنه يتحرك وينتفض ووظن والداه أنه قد مات، فغسل وكفن مرتني!، مث يتبني
يزال على قيد احلياة!، وكان قد مات له إخوة قبله وبعده يف تلك السن فماتوا وأبقاه اهللا تعاىل!، 
وأيضا تعرض للموت حينما كان يف اخلدمة العسكرية اإللزامية؛ فكان خافضا رأسه يشرب فمرت 

الشيخ أثناء خدمته العسكرية حافلة اجلند، من جانبه رصاصة وقتلت من خلفه!، وأيضا ركب 
وفيها جنود من الروس جالسني على اليسار والشيخ على اليمني، فتعرضوا حلادث أثناء السري من 
اليسار فهلكوا وبقي الشيخ حيا!، وأيضا انقلبت به السيارة هو وزمالؤه أثناء سفرهم وجناهم اهللا 

لوقائع، ويشكر اهللا تعاىل على لُطفه ورمحته، ويسأله هذه األحداث وافكان الشيخ يذكرتعاىل،
.تعاىل حسن اخلامتة
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:أسرته وذريته

مة األستاذ أسا: تزوج الشيخ بامرأة صاحلة، رزق منها تسعة من األوالد، اثنان من البنني، ومها
لقائمني ابن حممود شاكر، واألستاذ منيب بن حممود شاكر، وسبع بنات، وكانوا مجيعا من الربرة 

.على خدمته ورعايته، جزاهم اهللا خريا

:لقاءاته اإلعالمية

: رنامج، واستضيف أيضا يف ب"حديث الذكريات، علماء مبدعون": استضيف الشيخ يف برنامج
.على قناة اد الفضائية)صفحات من حيايت(

:خمتارات من أقواله

إن لكل أمة تارخيًا تسجله من منطلق عقيدا، وواقع حياا، وحترص على تنقيته من كل ما (•
خيالف تلك العقيدة حىت يكون ناصعا منسجما مع ما تصبو إليه نفوس أبنائها، وما تريد أن تنشأ 

ها قد عليه األجيال يف املستقبل، هذا بالنسبة إىل كل أمم األرض، إال األمة املسلمة؛ فإن تارخي
لعبت فيه األيدي املنحرفة يف املاضي، وحرفته أقالم املستعمرين وأنصارهم يف احلاضر، حىت غدا 
تبعا لتاريخ االحنراف يف األدوار اليت مرت، وشبيها بتاريخ أوربا يف العصر احلديث، يتماشى معه 

اإلسالمي ختط التاريخويتممه على أرضنا اليت حنيا عليها، ومع هذا فلم تبدأ األقالم احلرة بعد 
.5األول، ص: التاريخ اإلسالمي اجلزء)بشكله النقي!

يعمل األعداء يف اخلارج على حماربة اإلسالم للنيل من أهله، ومن العقيدة بالدرجة األوىل؛ (•
ملخالفتهم هلا وحقدهم عليها، ويف سبيل إذالل املسلمني وإضعافهم ليكونوا تبعا هلم، ومن أجل 

لى ديار اإلسالم؛ لنهب خرياا، وأخذ ثرواا؛ لرفع مستوى أبنائهم املعاشي، ولتحسني السيطرة ع
الوضع االقتصادي يف دول األعداء، ويف نفس الوقت إلفقار املسلمني وجعلهم يسريون يف فلك 
الدول الكربى ويف ركاا، وأكرب عقبة جتدها الدول الكربى أمامها أن املؤمنني هم الذين يدعون 
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ىل جهاد األعداء، وبناء النفس ااهدة والعقل ااهد، ويرفضون احلوار مع األعداء، والتبعية هلم إ
والسري يف ركام، وال تجدي مع هؤالء املؤمنني إغراءات الدول الكربى، وحماولة إغوائهم، 

.63رحلة احلياة، ص)والعمل على شرائهم للسري رغم مغريات العروض

مبا نزل م نتيجة سيطرة أعدائهم على أمصارهم، وملا انتشر عندهم من أفكار شغل املسلمون(•
غريبة؛ كالعصبية القومية، فلم يعد اهتمامهم خارج دائرة بلدام إال قليلًا، وغدوا ال يعرف 
أكثرهم أمصار إخوام البعيدة، أو تلك اليت تقع على هامش ديار اإلسالم، وبالتايل فاألقليات 

تقع خارج دائرة معرفتهم، وعندما ترتل نازلة باملسلمني يف هذه املناطق اليت نتكلم عنها املسلمة
فإا ال جتد اهتماما لدى املسلمني؛ لعدم معرفتهم بأهل تلك الديار، ومل يكن هلا صدى واسع؛ 

ص وفا حمنة املسلمني يف كوس)لعدم السماع بتلك األرجاء؛ فاجلهل بالشيء يضعف االهتمام به
14.

هؤالء اجلند أمرهم واحد، سواء أكانوا عربا أم فرسا أم تركًا، هم عسكريون، فاألمر ليس (•
مقتصرا على جنس، أو خاصا به؛ فاجلندي الذي ربي تربية عسكرية، وعاش مع السيف والرمح 

، روتعامل معهما، هو غري الذي يسوس األمور، ويدبر الشؤون، يلني لشخص ويقسو على آخ
يستعمل احلكمة ويضع كل شيء يف موضعه، واجلندي الذي يعيش يف الثكنات، ويكون على 

الذي هو غري-أهبة القتال يف كل وقت، وخيوض غمار املعارك حسب األوامر اليت تعطى إليه 
حييا بني أهله، خيطط للمعركة من وجهة نظر سياسية، ويبحث يف النتائج وما تؤدي إليه، وإن 

حياة قاسية قد حيقد على أولئك الذين يعيشون حياة املترفني، فيعمل ضدهم، وحياول الذي حييا 
أن يسلبهم ذلك، فإذا مت له سار على ما كانوا عليه.. وهذا ما يكون من العسكريني يف كل 
وقت!.... وهذا التسلط العسكري على احلُكم العباسي يف عصره الثاين هو الذي أضعف الدولة، 

لعسكريني ينتمون إىل شعبٍ غري الشعب العريب، كما يدعي دعاة العصبية العربية، ال ألن هؤالء ا
وعندما خضعت الدولة للعسكريني، وسيطر اجلند على مقدراا بدأ أمرها يضعف، وشأا ينحط، 
وهذا األمر دائم، وقد يكتسب مع سيطرة العسكريني بعض الدعاية اخلارجية، واهليبة املصطنعة، 

اهري، وال يلبث أن ينهار بعد زوال حكم الطاغية، أو مع أول معركة، وإن كانت ولكنه أمر ظ
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صغرية؛ ألن الشعب الذي أُذلَّ ال ميكن أن يقاتل به، والفرد الذي جوع ال ميكنه أن يتحرك 
.22: التاريخ اإلسالمي، اجلزء اخلامس، ص)ويضحي بأوامر الذين جوعوه

•)تمع، فيضغطون على احلريات، ويكبحون كل صوت، ويطلبون يعمل الطغاة على إذالل ا
من الناس التزلف، وإعالن اخلضوع، وقول غري احلق عنهم، واملؤمن أبِي، ال ينكس لطاغية رأسا، 
وال يذل جلبارٍ نفسا، وهذا ما يهد كيان الطغاة، ويزعج الظاملني، فيعلنون احلرب على املؤمنني 

.62رحلة احلياة، ص)تشريد، واخلالص منهم إن متكنوابالقهر والضغط، والسجن وال

جيب على العامل املسلم أن يعرف أهداف األعداء يف ديار اإلسالم خالل مراحل التاريخ، (•
ويتوقع خمططام عرب الزمن املاضي، وما يتخذونه من أساليب؛ وذلك ليستطيع هذا العامل أن ينبه 

له، ولريجع اتمع إىل هذا العامل، فيوجههم ويرسم هلم الناس إىل ذلك، وحيذرهم مما ميكن عم
ذا، ال علم يل : الطريق السليم، ويعطيهم احلل الناجح، والدواء الناجع، وأما إظهار العجز وقول

وال عالقة يل بالسياسة، وال أجيد معرفة اخلبث واملكائد، ومل أطلع على عمل املاكرين، يف هذه 
االجتماعية، وبالتايل تضعف مكانة أعوانه والذين يقدرون العلماء احلالة تضعف مكانة العامل

وحيترموم، ويتنمر الذين خيالفوم، ويرفعون شوكتهم ويتطاولون، ويأتيهم الدعم من الذين 
حياربون اإلسالم يف الداخل، ومن األعداء يف اخلارج، الذين يبذلون جهدهم حملاربة اإلسالم، 

.7: الواقع املر والعالج ص)ويتخذون أعوام رأس حربة لذلك..والعمل للقضاء عليه، 

كانت املرأة يف اجلاهلية سلعةً تتخذ وسيلةً إلرواء الغرائز، وحتقيق الشهوة البهيمية، وجاء (•
اإلسالم فأعطاها حقها، حىت إذا ضعف أبناؤه، وحتكم أعداؤه، رغبوا يف إعادة املرأة إىل احلضيض، 

وخدعوها برفع مكانتها وإعطائها حريتها باسم االختالط والسفور والتربج، فاختذوها متعةً، 
ففقدت حريتها، وحرمت من حاجاا الفطرية باسم مصاحلها واحلرص عليها وعدم التعدد، 
وحماربة الطالق، والدعوة إىل املساواة، فرجعت تئن من العمل، واإلمهال، واعتبارها من سقط 
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اجة منها، ونال كلٌّ رغبته، وإذا زالت نضارة شباا، بدأت تبحث عن املتاع، تلقى إذا انتهت احل
.66: التاريخ اإلسالمي اجلزء التاسع، ص)..عملٍ مهما كان وضيعا لتؤمن لقمتها

يتبني أنه إذا أُمهل تطبيق العقيدة تفرقت األمة وفقدت وحدا؛ إذ فريق يفسد يف البلد ليحقق (•
رعب ليصل إىل منصب ويتوىل السيادة، وفريق يسيء إىل أبناء األمة كي شهوته، وفريق ينشر ال

جيمع املال، وإذا مل يستطع هذا أو ذاك الوصول إىل ما تشتهي نفسه، ال جيد مانعا مبراسلة األعداء 
واالتصال م، لتحقيق ما يصبو إليه ويسعى وراءه، وإن أصحاب األهواء والشهوات يسقطون 

مون به، وسيهوون إىل القعر يف أُخراهم، على حني ينجو األبرار يف دنياهم، يف دنياهم مبا يقد
: سقوط اهلواة وجناة األبرار ص)..ويكونون موضع تقدير واحترام، ويفوزون يف اآلخرة بإذن اهللا

52.

ال بد للحق من قوة تدعمه كي ينطلق، وإال حاول أهل الباطل كَبته حىت ال يظهر، وال بد (•
من قوة حتميها وتأخذ طريقها إىل الناس، والصراع بني احلق والباطل قدمي، وجيتمع أهل للدعوة

الباطل ويتعاونون ضد احلق وأهله، ويبدو احلق مبقدار ما حلامله من قوة، واخلالف بني الدعاة إىل 
وة؛ عاهللا وخصومهم قدمي أيضا، ويلتقي أصحاب املصاحل واألهواء والشهوات والنفوذ يف وجه الد

تاسع، التاريخ اإلسالمي اجلزء ال)ألن يف جناحها ضياعا ملصاحلهم ولما يسعى له كل أهل الفساد..
.154: ص

إن اقتداء أبناء األمة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قولًا وعملًا يصحح خط السري، ويوطد (•
رادها، وتربية أبنائها، ووحدة أفاألخوة، ويبين اتمع السليم واألمة اإلسالمية بفكرها وهدفها، 

ومتاسك جمتمعها، وتكون بذلك أمنوذجا مثاليا رائعا أمام العامل، وتكون حضارا مثلًا ال جيارى، 
وأخالق جمتمعها ال تبارى، فيقبل الناس حنو اإلسالم؛ ليقطفوا مثار اخلري، فيحققوا اد، وينالوا 

)دعوة إىل اهللا قد أمثرت، وهذه غايتنا، وهذا مبتغانا..السعادة، ويكون الفوز العظيم، وتكون ال
.93: الدعوة إىل احلق ص
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هذه األقليات املسلمة ال بد من التعرف عليها، ودراسة أوضاعها ومشكالا ، وإمكانية (•
مساعدا للنهوض ا مما تعاين ، واألخذ بيدها حنو الطريق السليم ، لتحس أنَّ هلا إخوة ترتبط 

املسلمون عرفمعهم برابط العقيدة وأنها جزٌء من األمة ، ومن أجل هذا فالطَّريق الطبيعي أن يت
 راسات تصفعلى هذه األقليات ، لوضع يدهم على نقاط الضعف ومواضع التعب ، فلعلَّ الد
العالج ، وتضع احللول لربط هذه األقليات بأمتها اإلسالمية بشكل صحيح ومتثُّل هذه الروابط.. 

. 8، ص: 22التاريخ اإلسالمي ، اجلزء:)

ها حبثٌ عن احلق، وتنسيق للجهد، وعبادةٌ، ومسع وطاعة، كما الشورى قاعدةٌ اجتهاديةٌ في(•
فيها إعداد وتدريب، ومعرفةٌ ملواهب الرجال، وسد لباب اإلساءة، وهي واجبةٌ على املسؤول 
وعلى أهل الرأي، بل وعلى مجيع الرعية، وكلٌّ يتحرى احلق، ويلتزم النصح، ويشعر باملسؤولية 

.206: خ اإلسالمي، اجلزء التاسع، صالتاري)..أمام اهللا تعاىل

تعد املدرسة هي األسرة الثانية بعد البيت بالنسبة للناشئة؛ لذا جيب أن يكون املدرسون من (•
أهل التربية والتعليم، واألخالق واالستقامة؛ إذ هم قدوة طالم، وعلى املدرس أن يهتم بطالبه 

وأبناٍء له، ويكون أمامهم األمنوذج للرجل الصاحل، كما يهتم األب بأبنائه، ويعدهم كإخوة صغارٍ
والقائد الفاحل، والقدوة الناصح، صورة املريب املسلم، يبذل جهده كاملًا لطالبه، ويساوي بينهم، 
ومينحهم األبوة والنصح، يتكلم لطالبه عن أسالفهم املربني، والقادة الفاحتني، والعلماء األفذاذ، 

ن هؤالء، ويسعى املدرس أن يغرس حب هؤالء السلف ويشجع طالبه على تقليد من سبقهم م
.60: الواقع املر والعالج ص)..يف نفوس طالبه؛ ملا بذلوا، وملنهجهم الذي ساروا عليه

املترفون عادةً أكثر الناس استغراقًا يف املتاع، وأقرم إىل االحنراف، بل يف طليعة املنحرفني!، (•
ألن كثرة املال تدعو إىل السيادة، واخللود إىل املتعة والراحة، وتيسر وعدم التفكري يف املصري؛

اض عمل الفسق، فترتع فيه النفس، وتستهتر بالقيم، فال تبايل فيها، وتتعاظم مباهلا، ما تستهتر بأعر
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اآلخرين، وحتاول أن تعوض هلم عنها باملال؛ إذ يصبح املال كل شيٍء يف مفهوم املترفني، وبذا 
.132:التاريخ اإلسالمي، اجلزء التاسع، ص)طرة، وتستجيب النفس لكل مفسدةتفسد الف

اهللا سبحانه وتعاىل علي العمل بالكتابة منذ أن بدأت العمل بالتدريس؛ إذ وجدت نقصا قدر (•
يف املادة اليت أدرسها، وهي اجلغرافية، حيث املعلومات قليلةٌ عن أوضاع املسلمني وأمصارهم، 

، مث وجدت تشويها يف التاريخ اإلسالمي؛ "مواطن الشعوب اإلسالمية": ذلك سلسلةفوضعت ل
اء، هذا باإلضافة للتنقية والصف"اخللفاء": ، وأتبعتها بسلسلة"التاريخ اإلسالمي": فوضعت سلسلة

إىل الكتب األخرى من ثقافية وفكرية، وبعد مخسة وأربعني عاما تعب اجلسم، وغلب اهلم، 
ونضب الفكر، فألقيت القلم، وأرقت املداد، وأخفيت األوراق و...، ومل متضِ سوى شهورٍ حىت 

تعرض يوم يصدر الناس أشتاتا عاد احلنني، وفكرت أين مل أر من أعمال قدمتها يف هذه األيام 
لريوا أعماهلم، فأخذين األمل أن أعيش دون تقدمي خريٍ، وأمل يب احلزن أن أكون خايل الكفني يوم 
تعرض األعمال، فرجعت إىل عقلي أحبث عن مادة لفكري أقدمها ألميت أذكرها ا عسى أن 

أن وعدت للقلم، فأرجو من اهللاتنتفع ا، وأنال أنا الثواب من رب العباد، توكلت على اهللا، 
.6: الدعوة إىل احلق ص)يوفقين للخري، وأن يهديين إىل سواء السبيل

:مرضه ووفاته

يكتب وجيمع، ويسمو مته إىل حتصيل ما يسمع، حىت أصابه -رمحه اهللا -مل يزل شيخنا 
مره، غاية أاملرض، وصرب وحتمل املضض، فضعف يف آخر عمره، وذاق من أدواء العجز والكرب

صبيحة -رمحه اهللا تعاىل -إىل أن آن رحيل الراكب، وجرى على فراقه الدمع الساكب، وتويف 
يوم األحد غرة صفر من سنة ست وثالثني وأربعمائة وألف هجرية مبدينة الرياض، وكانت 

ر طجنازته مشهودة، وأعداد من حضرها غري معدودة، وتأسف الناس عليه، وكان يوما كثري امل
والوحل، فشكر اهللا له بره وتقواه، ورفع أعماله إىل درجات األبرار ورقاه، وجزاه عما قدم اجلزاء 

.األجلى، ورفع مرتلته بالفردوس األعلى
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وجادت ثراه دميةُ الرمحات** تغمده الرمحن بالعفو والرضا

قضى وهو بالذكر اجلميل خملد **منه الثرى مبمات كأن مل يفُز

فحدث عنها الزهر بالنفحات** ساَءلنا الرياض حديثَهامشائل
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أمنوذج من خط املؤرخ اجلغرايف الشيخ حممود شاكر، وهي رسائل أرسلها إىل املكتب 
اإلسالمي
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أمنوذج رسم اخلرائط خبط املؤرخ اجلغرايف الشيخ حممود شاكر
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من مسرية احلياة-رمحه اهللا -أسامة املؤرخ اجلغرايف الشيخ حممود شاكر أبو 

املؤرخ اجلغرايف الشيخ حممود شاكر بني إخوانه األعالم
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املؤرخ اجلغرايف الشيخ حممود شاكر مع أخيه الشيخ حممد عيد العباسي

املؤرخ اجلغرايف الشيخ حممود شاكر، وهو ينشد شعراً مليئاً باحلكم واملواعظ، قبل عدة 
أشهر من وفاته رمحه اهللا تعاىل 
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7-1سلسلة العامل اإلسالمي 
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صور بعض مؤلفات املؤرخ اجلغرايف الشيخ حممود شاكر
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