














ف

يتقونالتوحيد حفظ فان والدواء، ؛الغداء الثثة حقظ كان وإذا 
كلمم"الكئاب'امءٍد حط ث ن زيزالدغزة، باس 

نغزبمث، كالئءز؛ ج تض ذغزة زيت ". ■تاز 
جهما.جلإ 

عاثهف،جهل والذغوة، المح؛؛انم شان فني ضغمن أغمر قرت ومحي 
أنمتض ُثذي، نا غاص؛ خفي أز ١^٢؛،،"، اكبم،"غقيذه 

^١٤٥١يللإ. ١^ أفي أنمت U ش اينل؛ن" م "ائه 
نبمإزكض ئوم شت الآ.د غي س م م ١^١^ ارتموا 

ومامكثابه، بحفظ حمظه من الدس هدا به الد حص ما لولا قاسمون، 
*.J^jغلى رثاسن غلناء 

ظاهمس^٠ ٧١مجن ءلالفه ثزاو ))لا ''١لئتح١ن'': أخرج فينا . ئاو 
ظاهروذ((•وئم اف أم يأتيفم خش 

منمنة ماُة كو رأس غلى الأمة لهده يمث اس ))إن ال وق
"الأوسط"،م: والئن١ني ذ١وذ، أثو رواة: ثها(. ديا لفبمبمدذ 

الحاكم.وصححه 

غنيتن "محمد الإا،تلأم: شتخ النجيل الإمام لغوه فات ولمد 
فلاه:انس غلى وامعه رحمه ا،د رحمه الوهابرث 

وثنبمأ.ثخهثيلأ به، ر١لمنايه الملم، الأول؛ 
النتم■ض ناقص الأم؛اكردف اث;م: 



ج

وايثبع'ومتنيهم، وو\يذغم، ١^، ولاة ئناص—حه ال—ساك 
،،.٥١مشنة عتر في لهز والطاعه 

^jju؛^ ٠١وسا اكركة، ١^٥ هذه زر س ^١^ وفد 
بن^٠١٧ ٠٠"الإمام أمثال: النجاهدس، العلماء هؤلاء بروز ري، الأف

لش؛ابأينوذجأ كان والذي اثوهاب" همد بن نحمد ن بهمتداف 
ئزووأضياإه، واجتهاده، وجيم، شلم، ائقطاصء في الصالح لف الئ
"١^"قوط وآو زض ئَصم، ض ^١ و؛تنه ذلك ثني 

"الدرهمة"،بحفوط ^^١ ٠٧وممتله ١^^٠، الغالم هدا بمقل ليدكرثا 
١لمغغوي، ١٧١أما ١^١^، الغاء ٠^١ سمط إثما أمره١ حميمة في والتي 

اللهبحول بمثمط ولذ بمنمط، قلم النفوس، في والتوحيد الغميدة بناء 
ياسز مديه غمحا، وص ص اق ثرث أن إلى ممال، 
بغد١^٠^^" "١^^ محامت ولدا ^٠،؛^، ٥١١المثلفإ ١لمئهاج ويستئدة 

ش١محة.3وثة ذللث 
انحدث"الإمام كتابه: في — ، ٥١وفمه — الولفذ قام ولمد 

ماركبجهد وآيارة" حيائه الثيخ آل الق همد بئ لتمان سس
وحمىالغالم، هدا شحصئة جوانب من كثثرأ فيه أبان مثتآكور 

الأحر.بكها نسه غيم ورجح إليه، امحكتب بغض نسه 
ىوسأ، تس بالخنم ١لدمة" صا;ه"أئئة أرز ^١ 

بيهو"سنة ،"، ٥١مذ"كتاب بالدليل الاهتمام مع دا، ودمع؛



منثلئمان'و "الإمام به ينير ما وأبان الأمة"، إجماع ' و ■؛ ءو؛ؤ 
فيكنا مقيمه، من صحيحه ويمتيز الخديث" "علوم في يحر 
منأكنت الحدث" "رجال ب: )مغرمحي ١لمثنهورة: ته كلن

"كتابغلى شزحه في لظن ثأثك "الدرْعثة"(. برجال مغرمحي 
العارة.هذه محاكيي محرى الحميد" الغزير "نستر التوحيد": 
زضةو'وثم'ض' صرخز وس م' "أمحئة ل: خ اسأل 

؛محنالملة، _ ومحصر أ'حهادهم، في محيارلث أن اس أمال كما والر3عه. 
اسغني الأخ: مؤلفه غلى يارل- أن منحاه أا*نالن كما مجيب/ مبع 
الخسن.الجزاء ومحعب كتب غما محجزمحه وأن الثمرائ، نخمد ابن 

ء

رصحه.وآله محمد غلى ومنم اس وصلى 
ونزك\ده،،،الق ورحمه غلنكم والسلأم 

ة1ااود1ذ1لإأثأ0ية وزيو1لسووفي 
ئوالإوسادوالدعة 

صَء٠ ِ ِّ ْ ِ ص 0 م 

vH  اكذيزسvH  ألشيمآل ض



)ه(^س— —ا1ْطد> . الملث خطة . |امفحْة 

مم
أنفط،شرور من باق وموذ ونستغفره، ونمتعبه، نحمده، ف، الخمد إن 

له،هادي فلا يضلل، ومن له، نمل فلا الق، يهده من أعمالنا، سيئات ومن 
ورسوله.عده محمدا أل وأشهد له، شريك لا وحده الق، إلا إله لا أل وأشهد 
تلمونوائم إلا ثموثى ولا مماته حئ ١!^ ١ممو١ أفئوا الدين  ١٥١ريا 

ثنسمن ^٥^ الذي ربجم اثموا الناس أيها إنا ■يرازأ. آل، لّورْ ({ ١٠٢)
؛لديالله وامحموا ود٠ناء كشوأ رجالأ منهما وبث روجها منها وحلى واحدة 

الدين ١٥١}يا الساءإ. ومروة ١({ رمار عليآكم كان ١^ إن وا0رحام به سن١ءئون 
٠T لتقمويئفر اعمالكم لتقم ؟،نملح ٠ سديدأر قولا وهولوا الئة ١ممو١ ثوا

الأحزاب،أ.امورة ٧({ ١ عظيما) فوزا فاز فمد ورسوله الله يطع ومن دثوبآقم 
بعد:أما 

غالق "التوحيد" فيه نمي وقت اتحرب"أاء "جزيرة على. ص فقد 

سها:أحاديث؛ ءدْ ق افإ، المي سماها كذا )١( 
نقول:١ش. رمول، ممخ أثة ه الخطاب بن غم من — ١ 

ملما((■الأ أذغ لا  sp•الخوب جزيرة س راضارمح، اليهود 
والمارتم،اليهود إحراج ث باب والسير• الجهاد كتاب: (، STAAIT)"هحح<" ق: لم عأخرحع 

(.١٧٦٧)رقم: حديث الغرب. زيرة جس 
يمول:'لمحي. سمتط فال: فه جابر ض — ٢ 

محنهم((•افخرض ولكذ الغرب جزيرة في النمئوذ يتيه أف اص فد القطان ))!ن 
يخريصباب: والنار■ رالبمة الفتانة صهة كتاب: ر؛/آآا'ا(، ''صححه'' ل: لم عأحرجه 
(.٢٨١٢)رقم: جديث، فربما. امان كل نخ وان الناس، لفثة مراياه وبمه القطان، 

S؛اي ض طه، غقغ بن نافع غن — ٣ 
ُمونلم اللن' فبمحها الروم نئرون لم اث، فتشمحا فارس لم اللن، فيمتجهأ المإب جزيزه )رثفزرف 





رلإ(اسادو . المس حطة او0فدْة. 

شيوخمن — بعد فْا — صار نحيي، شيخ برز العصس_،، الوقت هذا وق 
متامياجديد، من التوحيد بذور زرغ حاول حما، الدين أنمة ومن الإسلام، 
إلالماس ولغا غئهما، الئن رضي الميم وابن تيمية، ابن يرهما: ز اللذين بشيخيه 
وبرزالق.، رسول عليه كان الذي الهج نمس وعلى المفي، الخالص اكوحيل 

أنحاءمن والأدباء، واككرين، العلماء، من الكث؛ر الدعوة، أبماء من ذلالثs بعد 
الإسلامي.العال؛ من شق، 

،'الصول' التثارين; مد انحصر الدعوة، لتاللث، الواسع، المد هذا وأمام 
أيارأوا ما بعد الدعوة، أعداء من وغيرهما الخلفي، "الأشعري" و الخرال، 
قو.مأساس على بينت لأثها وذلك شيء؛ يماومه لا انتثارا انمشرت الدعوة 

وهو:ألا متن، 

أولا."\_ و: "الكت١ب،"، 

تالياّالأخيار والسلف، ه، الصحابة هج على وفهمهما 
انحديث،،الإمام، الدعوة، إمام حميد علمانها، ومن الدعوة، هذا أبناء وْءن 
امحاهد:

الله.وحنهز ءبدالوهار>_، بن محمد بن عيداس بن سليمان 
أناكم اس; ويشهد فيها، القراءة أمل ول؛ مرة، من أكثر ميرته ل قرأت وقد 

كادم؛ انمماست، انمراة جواب فهز ءغرْ. الثانة المانة ذ صعود وآل محدالوماب بن محمد لطان ال
—نب الآلان-ت "الخديويت" الأسرة •وص علي" "محمد ص فامتعدُتؤ الإمالآمأ ١لخالم ^p،•؛ ينقدها 

صكاكة، جديدة باملحة الخرب، وحارب، انمرنمط، جزيرة از بمٍومه رغد نحيفا، إل ارع ف"محمر"، 
ديارهاعقر ل التحررة، الإسلأمة انمربة ؛_،، وأخمد ملطاهم، وأزال فغلهم يألفوها، تر اثمربط، أملحت 

أّ،دالدهر( من طويلا حيا 



)A(او0دء1د) الملث. خطة . 1وْقحْة 

الشبابنفوس ق الإ.ممان تحرك مؤثرة، مواقف من برته ق  iLالإمام، لهذا محب 
الشباب.س كان فان ١^٣ أن سمما ولا السالم، 

فرحمهئحنجه(، )كما استشهاده كيفيه سمرته! ي الي الواقف، أعجب، ومن 
الشهادة.له وكتب وامعه، رحة ائه 

ملحقابالترمة وألخقت سوات، رعشر( ْدذ صرته كتابة ل شرعت، وقل 
له.المع" "حاشية جة! نفيه أكدت خاصا، 

الخرير"تيم الفذ: بكتابه إلا الإمام هذا يعرف لا الناس من وكثم 
فهء.الإسلام شيخ لخد0 التوحيد"، "كتاب فيه: شرح الذتم، الخميد"؛ 

الرمز•اتحلمي، ومنهجه ومولفاته، سمرته، من: الكتم عليهم وبخفى 
إلوصممتها الفتاوى،، من محه محير وما الله، ومرمالله، بممع: فهمن، 

وانملمية؟الذاتية ليرنه جامعا ليكون الكتاب، هذا 

١٠٢١^'بحموعق و المنية"، "الدرر من: الواد وحمن،  ،الجدية والسارل  ٠١

وغرها.

بجناحما على والتعليق نقولها، وتوثيق نصوصها، وتحريج بتحقيقها، و؛دأُتا 
•٠٣وم ذللئ، إل 

بنالوليد الدكتور: شيخا، فضيلة كتاب محير حى ذللث، من شيئا وأنحزن، 

،بشعابما أدرك، تحد 'أهل وقلته: عزمي، فمتر الله، حفظه فريان آل عبدالرحن 
يحمىر — الله حفظه — شيخنا بأيا علمت، وتمفحته الكتاب، أخذت وئا 

صاحناعن يكتب ور والفتاوى، للمائل يتعرض ور رمانل، ض سوى 
كتبه.ما أهمية على القليل، سوى 

٤(،— )١ من ململة ق انممل هذ0 وبخرج انممل، إتمام على فعزمتإ 
وموارده.انملمي، منهجه ودراسة الد، رحمة سليمان الإمام مؤلقالت، بنحر نعى 



)٩(اا0طدؤ - خطة . |ا0فدهة 

أولها:بين؛ديك الذي الكتاب هذا 

وآ"واره".حماته الشيخ، آل محدافه بن مليمان انحدث "الإمام )١( 
اللهشاء إن _ وقريا 

التوحيد".كتاب شرح ي الخميد العزيز "نمو )٢( 
تحقيقه،مع جيا،ة، خطثة نسخة عشرة( )احدى على مقابلا مرة، لأول بملع 

•)محلدين( فات قوله، وتوثيق وآثاره، أحاديثه، وتخريج 
الق(:شاء )إن ويلهما 

والفتاوى".المسائل "مجموع )٣( 
ماإخراج بمد ، الغية "الدرر و الجدية"، والسائل الرسائل "مجموعة من: 

نفعلا حق — الله حفظه _ الفريان الوليد الدكتور: شيخا فل من قيقه حتم 
)مجلد(.ق: لتكرار، اق 

و:

المفع".)؛("حاشية 
،،١لرياد١تر ق بينهما اتحمع مع "المنار"، وط. "السلفية"، طّ بين مقابله 

العلمةالقمة لتعلم (، ٢٣٨رص )القال(: الباب محن رالثال(، القمل )الرابع(، الحث، انفلر: )١( 
الخاشية.لهذه 

ل:يقول حث — اذ حفظه _ اينام عدالف الشح: فشيلة امنية فهي الطمن، من ابمع فانوة أما 
■•عكاءنحد"را/ا-آأ(:

فبهمالفية'، 'الالطبعة: ل: الخاشية غم ادار'أا 'هلبعة: ق "الخاشية" أن معرفته بمبغي رومحما 
اذ،مهل م الأ؛مى، ل نحلم م  ١٠واحدة، ذ فتجد رالممص، الزيادة، حيث: من كم، احتلال، 
الشروحمجن كشر عن محفعة، محفيدة، كامحلة، لجاءت الأحرمح،؛ على واحدة، زيادة رأضٍفت، رءوJاتا، 
ا.هالطوي،ة( 





ااْطدرء)II(. 1وح،ش خطق أاْقع0ف. 

الأل:الم على وخاتمة، وبابين، وتمهيد، مقدمة، على: الحث هدا جعلت 

ومصائره.الحث،، وخطة الوضوع، اختيار ب وفيها الفدمة: 
وفيه:اكمهيل؛ 

الشٍحأ. JTملمان الإمام عمر ق ل"نحد" 
الدإ.رحمه عدالوهاب بن محمد الإسلام شيخ ردعوة 
فصلان:رفيه رحياته[، الأول: اياب 

مباى:خمة وفيه العامة[، ]حيا؛نه الأول: الفصل 

جه[.ونراسمه الأول: الحث 
]ولادته[.اكاق: الحث، 

]نشأته[الثالث: الحث 

.]رفاته[ الرابع: الحث، 
.]ذريته[ الخامس: المحث 

الأول:بالقمل متعلقة "تنمان" خمس 
"الدرعثة".ب: والغدر سليمان، الإمام: مقتل حول: ه[ - — ]١ 
نمه(.)كما ملمان ١^٣ استشهاد ه[ — ]٢ 
انملحن.هلاك بعد الأمم جال )موعظه(: ه[ — ]٣ 
العربية"(.'؛اخمزيرة j،: الإسلامي الانحاه وضرب علي )محمد ٠[ — ]٤ 
السلفية.للدعوْ الحقيقية ال١ذا نفلرة ه[ __ ]ه 

ماحن،:عثرة وفيه العلمنة[، ]حياته الثاي: القمل 
لنملم[.]طلبه لأرّل: اص 





)٣!(ء ااهد،ادؤ . ددءش 11خطف 1وهفدهق. 

اكائج[.مع الدراسة زملحص الخاتمة: 
فتها:وأوردت اللاحق، 

مؤلفاتهمن رتماذج الكتب، لعض — الد رحمه — حطه من غاذج 
كسه.مجن الادرْ الطعات لعمحٍر وصور المخهلوهلة، 

لهم.اكرجم الأعلام هرس ف— 
والراجع.لصائر ا— 
الوصرعان.هرس ف— 

٠٠٠*



رع!(ء اا0عو1در اكيث. خطف ال0فد0ة. 

]هءطدو1امحف[

علىوجدفا — إقارة ولو — الإمام لهذا ترحمت الي الكتب حمع بمد 

اس(.انمام 
كانوبعلها عه، كاملة معلومات قدت اثها رأيت الي الممادر وهى 

الخروف[:على ]مرية وهي بمدهم، أتى لن مصدرا 
وذكرالاثي\ن ، ١١٢١^، ١٥١بايام والعرفان المهى أول "تذكرة )١( 
)ا/ه؛(.عيدانمدانحس، بن ابراهم للشيخ: الزمان"؛ حوادث 
بنهاخ الشيخ: لفضيلة ٢؛ الابلة"ل طقات ق المثابلة "تسهيل )٢( 

٢(.٠ )؟/ه ال1ئأأآ؛، رحنه ءشم؛ن بن عدالعرير 

اقول:العامة للأمانة '( 

"المنيركمحن سلممان، الإمام ترية موضع امحمات ولكم عيه، أقم ور محلوط، الك؛اب< مذا 
صكالدي (، ٤١ Y/T)الوابملة(" النحب عز: 

الشحمحه: قال عظم، كتابا 'المهيل'' 'و 
اث.حفظن العثمن ميمان بن •iJ أ.د. 

اف:حمقك لمنام ا :
كتابفهو ءْرْ، حى حقل بن احد الإمام من ا-يابلة علما، من ميع اطلغ ُن لكل ف )ترجز 

منها(!.؛ونفل كتب لإن فه حع كار' ملدامحتا ة ■فل يقع ضخم، 
(.tHf/T)نحد" "عاما، انظر: 

اق.حفظه زد أم محداذ س بكر العلامة: لدى المحقّق تحت، والكتاب 
(.٤٤٢و القمل" "الدخل انظر: 

طلبا،و(، ٤ ١ ٢ - ١  ٣٢)• ءسذ، س عدالرحن بن عدالم.خم بن ص الٌاُنر،ا الشخ م < ر٢ 
لالأمر به وامتم رأجازوه، هناك الملم وطلب "الهند" إل رجل م "بريدة"، بلدْ ، ١٠١٠•على العلم 

١لكرءق"."مكة 



)يا(س |وْطد) اابدiش. خطف اوهفحْق. 

عيدازصالشيخ: لفضيلة الجدية"؛ الأجوبة ق السنية الدرر ' )٣( 
ألمةتراجم عند ا/ا/؛(، )٢ "الدرر" أخر ل له ترجم ؛، م١١فا٠٠بن محمد ابن 

الدعوة.

المن"؛وحوادث نحد علماء مآثر عن الثاؤلرين "روضة )٤( 
١(. ٢٣— ١ )ا/مآ٢ القاضي، عثمان محمدبن الوزخ: للشيخ 

عدافالفقه: الشيخ، لفضيلة ةرون"رآ،؛ ثمانية خلال نحد "علماء )٥( 

الإسلام"."<فامد ر النابلة"أ "شهيل ك: 
(٢٣٨)ص الإك؛ن" سم "تكملة و (، ٤٩٤- ؛ AA/Y)نحد" ذ: ترص انظر 

—(،٥١٣٩٢—  ١٣١٩)الفحطاي الخاصم، قامم، بن ممد بن -مدالرحن اله: انملأ-ة م )١( 
'اإهررلمة: الالدعوة رانمة النماوى"، نحموخ الإسلام: شيخ ه: الهدى، أئمة لفتاوك، الخامع 

"'لآجررّب'">د "الرحيتة"، ر "اكوحيد"، الهمة: ١اكوذا على ،فيئه "حواش" دك: ال--؛-ة"، 
رغترما■الربع"، "الروض على: الك-مف رحاشته 
٢(.. A — ٢ .  fir)نحد" "علما، i،: رص انظر 

كتابة•م، التوافرة لأئها رذإلن، قرون"، ستة "خلال الميممة: الخلعة على الحث، اتر سق اعتمادتم، )٢( 
فرجعن،مه، والانتهاء الحث،، كتابة بعد إلا قرون" ممانية "خلال ا-لجديدف الخلعة نحرج ور الحسن،، 

عليها،رالقدممة( حل. من نفله م  ١٠ص القابلة إعادة مع إليها، الواحنع جع ؤ، اثمرو وأبدلت، أليها، 
فيها.الواردة الزيادان، من الاستفادة مع )ا-يديدة( حل. j الوارد الم واعتماد 

اليذيذق[:الطبعد ازياذاغم 
نوعتن:على رحيلها 

مي،:فض ولهي ا-يديدة، الرام الأول؛ الوع 
الولف،.استدركها قاعة تراجم الأزل: م الف
)الميممة،.ءلّ تاريخ بعد ئوز لن حديئذ ترام الثاك: م الف

عليهاوزاد ترحة، ( ٨٣٠) صمّت، )ا-ءدول.ة( ْل. بينما ترجة، ( ٣٣٨)تضم )الميممة( ط. كانن، وقل 



(١٦)_____ اا0دأ1دد - اابحأش حطة اا0فحهف. 

(.٣٤٩—  ٣٤اتثام)مآ/اعدالوم ابن 

بنعجداف بن عثمان الورخ: للعلامة نحد"؛ تارخ ق انحد "عنوان )٦( 
(.٢١٢/١(،و)١٧٢/١^شرر١،،)

■عالي لهم يمم م رجلا، ٦( ر٦ م ل ذم بأن' _ ضأ ا_ 
لعضالمائ إءادْ هع (، icUji)ط. j الواردة شها التراجم يلي جا.دئ قواني الئاد: الوع 
الأفران.

إفالمو فأشت )ا-يديدة(، ط. س ّقهلت أئها ويفلهر )المدئ(، ط. j سم؛ عواضع رأيت ولكن 
للفاندة:ما ر!ذم،ا حيتها. 3، اك-ءا< يع ا،لواضع سْ 3، )السبم( ط. 

)*ا/)!_( ط. j مءة ك الدر.ري، الخومص، ّااطاذ، محيبن الأحاء: فاضي _ ١ 
را-يديدة(.ط. ل أرْ ور ٨(، • ٩ 

در؛>؛بذكرعا( ليل، لا اكلوعات، يمض عندي )ول، (: ٢٩٨))/مليماj، الإعام  3iary، قال — ٢ 
)ا-يديدة(.ط. 3ا المارة هذه 

حن،بن محي بن محص بن محي رسماه: (، ٩٢٣— )م/أأآ رالف.بم( ط. 3، للخاخري رجم — ٣ 
صمس محي بن محداف بن محي بامم: ٢(،  ٤٨— ٢ )آ"/آإ )الخديدة( ط. 3، ل، ترجم بما فاجر. ابن 
الئاق.ترية 3، الواردة مها م الأوله، ^۶؛،■ 3، الواردة واضلومات للأولر، حميدا قمار حن. ابن 

حنم، محي م، ■صر م، محي الأول: الفاحري، اّم 3، رالمواب 
—١ ٢ ١ ). السلفي، الحلي، الثمراوي، بشر بن مداف بن صمان افبمدي: الورخ العلامة هو: )١( 

ى(.١٢٩.

١^،".انجد"،ر"نهو3،ذ/ ك:"ءران 
ايد":"محوان ،: ^؛؛١٧عن — ، ٥١حفظن _ البنام يداف الشيح؛ قال، 

ا.ع—"نحد"( تواريخ من صنم ما واعدل وأوم،، وأم، أشم، )هو: 
)صالوابلة(" )الثحب ^،5،: "التددك و ١(،  ٢٦— ١ ١ )ه/ه نحد" "علما، 3،: رص، انم 

عام:كانت وفاى، أف وعندهما (، ٣٦٣)٢( الولمن" "سبمم و ٢(، . )،/٩ "الأعلام" ر (، ٩٧٠
(٠١٢٨٨.)—



(1IV) jsL^ollابحءش. ,غطة اامفح0د. 

عداللطيفبن عدازحن للشيخ: وغيرهم"؛ نحد علماء 'مشاهير )٧( 
(.٣١- ٢٩)ص الشٍحرا،، آل 

'١^٤١٢آل إبراهيم بن محمل بن إبراهيم الشيخ: فضيلة ترحة )٨( 
—١ ٢ )ص الخميد" العزيز "سير كتاب: أول ذ مطرعة وهي الد؛ حفظه 

١٣.)

"الخنابلةس هم: الأصلة"، "اكادر ل: المذكورين أن ويلاحفل: 
غانا— اختصت أثها كما الشيخ"، "آل يته: آل _: انان وفيهم الجديين"، 

وزدها.ومن جاورها، وما "نحد"، علماء ي_ 

ا.غيرها١ دون ، أصيلة اكادر هده كائن، ولدا 

— ١٣٣٢)ص;، بن ب-الرم س بالس، بن عداف بن باسم V مدالِهم الشح: م )١( 
،"انمرية' و 'الشرعية"، العلوم: ق علميه موؤوعه س افه نحمد — كان —(،  ٠١٤٠٦

ي—؛)دفن ءله، )صلي م)خ، م))ي حادت إثر )أرو المكرمة"، "مكة جا)د: اكاربمة"، ") 
الكر،ة"."هكة 

(٦٨٢)ص الزلمثن" سبمم "تكملة ) (' ٨٧—  ٨٣/٣)نحد" 'س ي: ترحمم انظر 
رحمنإبرامم ين محمد الأمام: سماحت ابن وهو والعافية.، يالمحة اش محئعث رمحايقاآ، العدل وزير )٢( 
اث.

اللن،رحمن سليمان للإعام الرمحاتل' 'أمجموع خرج• برمن، وصمه الكتاب، طع من الانتهاء وبعد )٣( 
ترحلالفدمة ل وكتب* الله، حفظن الفران ع-دالرحن بن الوليد الدكتور: شخا، فضيلة وتحقيق: كع، 

زالي السبرة، الزيادات بعض فيها ورايتر الكتاب، لحم منامئة متوسطة ترمة وهي طليمان، للإمام 
إليه.وسنها مكافا، ل فاصمتها، غ؛ره، عغد أحدها 

التوحيد":كتاب "حاشية سة: عن فوله منها 

"الدلم"(.ل: عف، 3ر'ت أثها اللن: رحمه باز بن عبدالخزير العلامة: شحا، )حديي 
موضعه.ل عن الخدين، رميال 



راا1(^ — او0طد> - ال؛يث حطة . 1ا0فدْد 

غمل "الرجم" بثسية نتعلق )مهمة( إضافة أجد ور مكرر، وعالها 
ضر له ترحمهم ولكن وسماصرين، بل ساخرين، فيهم أن كما الك؛بُاء، هده 
نلهم.فيمن يوجد لا كلام من 

حفظنالسنام محدالف الورخ: للقمه، نحد"، "علماء كتاب: أفضلها رس 
رحمهميمان للشيخ وإناها ، انفع' "حاشية على• الكلام ل ٌوّع وقد الله، 

.،١^٢

)ا/؛(:ابد" "يواز ل: — اض رحنه — بغر ابن الخلامت: يقول )١( 
^ن،ركذضإءابمبمأرخاوطاسم،ولأسبماعا،نحد أعل أن راعلم 

—٠١•( ■ اغى•عها ض •ئمانهم، مض بجها نوادي، إلا عها، وماد إلها، ومار لها، حدث ءا ولا 
على:حاشيته ل: — — الله حفظه — الشمين عدالرص أ.ئ: الورخ اغفق، الشيح، فضيلة ويقول 
الإسلامشخ والد ا،م'ذ،، فان، بن يدالوuده الشيخ: /■٥؛ عد ؛u\"(، j/T)الوابلة(" رالمئحب، 

همدالوهاب،:بن محمد 

لالشانا بمدا يهتم من وجود لعدم اكرة، هده ل العلماء، من كثتر 'شال، مفقودة، اجاره راغلب 
باق.إلا قوة ولا ا،لاضٍة، الثلاثة الفررن، حلال اللأي، هدن 

حدما،إلا احبارها، صحة على الخكم يتطيغ ولا الموص، تويق ل، بالغن صعوبة اياحث بمد لدا 
—٠ ١ وظثأ( 

نمه؛الءّجع م، ( ٦٨٦/٢رذ لقال 
ّيرُن الكم الغي، حرئ الاض_ة، الثلأنة القرون j الراجم، حمع ل، اساء، اهتمام )لعدم 

ا.،وعانمانتا( 

الخنابلة"،"علماء سير ودراسة، م، ل حلويلة قرة أُهى ومهق، سمدخ، من: شكاية هده فلنا: 
لفية"،ال"الوعوق وبعد فل، نحد"، "علما، تراجم واستخرج، ودُو،، محنا، ثمن: — أيضا — وهو 

الكلام.هدا ويمول ءبرْ، يجمع ر  ١٠فجمع 
الشديدللأسف، ولكن— بغيرْ، مقارنة وجامعة، غتة، ّدءمان الإمام عن '؛لرجها الي العلمية رمادته )٢( 

الكتاب.تراجم "كام فيها، ممادرْ —  ٠٠١حفظه — يذكر ر — 
عليبن محمد و١لإuم: الخازم، حالي بن البن الغريم،: من: كل إجازة بدكر ا>ادْ ذللئا ومن 



رأُا(اا0طدر - الحث ختك ال0فح0ق. 

للإمامترجم —  ٠٥١رحمه — ١لاتعل١، محمدا العلامة: أن القاضي وذكر 
أعلم.والد عليها، أطلع وم أ، مليمازر 

هيمأ:امثءن،هت ولن الآتية< الخيؤص اطلمم فما 
بنممد بن إبرامم الشخ: لفملة محويان"؛ ابن "تاريخ )١( 

ضوتازرم؛.
(٧٤—  ٧١)ص ل وجاء -[، ٥١٣١٩—  ٨٥٠]الفترة يغطي وهو 

ءبرْ.ذكرها س أجد ور أتيها، على العلومأ ط، ر ءمدرْ يدكن فلمز ميمان، للأيام الشوكاد 
محنصها قرالن موى أجز فلز العلوم؛؛، ماوْ لتويق عقيم، ممدو عن اوح.ث، جاهدا حاولت، وقد 

الوفق.واف (، ١ ٣ ١ — ١ ٢ ٦ الكتاب،)ص هذا ين محلها و موطة نحدها وماك، ما 
٣١ ٠ )« يانع بن محمد بن محدالعزيز بن محمد "الخلج": j التعليم نواد أجد ا-يلل، العلامة هو: )١( 
عادثر "قلر"، ل: للعمل طلب الميان، بْليء الخفظ، مريع _ اق زحنن _ كان ام(،  ٣٨٠_
العلم،نشر ثب قاج؛هع "قلر"، إل  ٥١٠•م "١لعارذ١"، ل: ديرأ وتن "١اعوديان"، موك ؛ل 

الباب.هذا ثب روم ا-دابلة، كتب، رطاعة 

وعترهما.، الضبة اإا.رة مرح الا*رية '*الكواكب، و "، ١٣اإهلالدليل "حاشية 0،: 
١. )ا■/. "علماءنحد" و (، ٢٧٢-  ٢٦٧)ص رغ،رهم" علماءنحد "مغاه؛ر ق: رص ايفلر 

ابنعن لملأ ام(،  ٢٩٨)رلادص أن وفه .٣(، ١ . الئاظرين" "درضة و ١(،  ١٣—
(.٤٦٦س ٤ رأ/بمه مليم" آل ء ١٠"ءالو ما؛ع، 
اقاظرتن")ا/ماآا(."روضة )٢( 
—١  ٢٧٥)ضويان بن مام بن محمد بن إما>يم الثنابة: الورخ، النهم، والمرضمر الفقه، العالر هو )٣( 

الكتمنح حق الكتابة، ف؟ جلد وك حض، حط ذا ورعا، زاهدا، _ اث رجنن _ كاذ _(، ماها٩ 
بخطه.عقلن مكتبة له فكانت، الكتم،، من 

دءءّهما•الدلل"' شرح ب، الميل "•غاد و الأصحاب"، تراجم عن النقاب "دفع له: 
ر٤<، ١ ٠ —  i'TlS)نحد" "علماء ر (، ٢٢٢)ص نحد" علماء "مغامر و: ترمح، انءلر 
(.٧٢/١)و"^،١١٣" (، ٥٠- )ا^1 ال؛اظرين" "روضة 



()٠٢الخمادد الملث. خطق الخفدمة. 

يتحمللا والكتاب ، ٣١٢٣٣)عام: "الترُعثة" أحداث عن خمفة إثارة 
ذكره.مما أكثر 

بنصالح بن ابراهم للشيخ: ]محلوط[؛ عيسى" ابن "تاريخ )٢( 
را؛عِس 

صهأمتقد ور كاملا، فتصفحه همه، نمخة ل رقع مجالدين، ل فل وهو 
الأخرومضها مقروء، غر أوراقه مض ي فالخط سليمان، الإمام بخص فتما 

ماأف ويظهر الأعلام؛ على ولا المتن، على مرب غر وهو عليه، مشطوب 
اليفالمخة العروق، عبي" ابن "تاريخ غر أثه أو مسودة، عليه اطلعت 
أعلم.فالق ترتيب، غر على والغراب الفوائد، ذكر عليها يغلب عليها اطلعت، 

١لفاخرىر٢'.عمر بن محمد للشيخ: الماخري"؛ "تارخ )٣( 

— ١٢٧)"الفياض مى س ماخ بن إبرامم الفرضي؛ الشهم، رّالهمدخ ا-ييلر، العام م )١( 
ويراملالكابة، س ام يولا ءو*ؤ م u كل ويقد خفاذ، — اش رحمن — كال —(. ٥١٣٤٣
الآد'ب،،ث،؛ رجع وكان المب-ة، وعلوم والخديث، والفرانض، الض، ل; الاطلاع رامحع وكال اساء، 

والأنساب.رالتاريح، 
محشر"،رارانل محشر الثالث، ل الم أواخر ر الخوادت من نحد ل وقع غما الدرر "عقد ك: 

وغيرهما.نمد"ا ل الواقعف اخوادمث، بعض تاريخ "و 
(،٤٦— )ا/؛؛ الئارين" "روضة و {، ٣٣١—  ٣١٨/١رنحد" "ءال»ا، ذ: ترص انظر 

ر"الأءلأم")ا/؛؛(.
فخمان.)ثلاُثه( أنه ض مرات،، )نلأُن،( له يترجم كحالة وأغرب 

٥(.« ، ٣٢ر ٣، ٠ را/ الولقين" "معجم انظر: 
١١  ٨٦)السم، الوهم، ،، j^lii؛ناخر، بن حض بن ممد بن ءمُ بن محمد الورخ: الشح، هو رآ( 

ذعمد صارُت، "نحا"، حواداث، بعض فها دول "رمحالة" له أزرخاأ ألمحا، ءا،لا، كال: -(، ٥١ ٢٧٧—

لُغه، الاستفادة إل يثيرا م بائهما علما مى"، "ابن و بشر"، "ابن ك: بعده؛ أتى لن 
"ىر،ذءما".



رام(الْمادر . الملث خطف . 1و0فح0ق 

(١٥١—  ١٤٩)ص ل وجاء —أ،  ٢٥١  ٨٨—  ٠٨٥ ل اكترة يغطي وهو 
يحمللا وامحاب اه(،  ٢٣٣)عام: "اادرْءثة" أحداث عن حقيقة إثارة 

علىإلا يص قام — اث رجمه — سليمان الإمام بخم,؛ ما أما ذكره- مما أكم 
كماأحد، ذلك على يوافئه ور اهدآ،  ٢٣٤)منة؛ وأرخها وفاته، تاريخ 
موضعه.ل ميال 

حدازرا*.بن عبدالرحن بن لسليمان ا-لحابلة"، لمتاخري  ٢٠٢١"'^( ٤) 
فالإماميسءرة، ولو لماحما، ترؤة أحد لعلي الكتاب، هدا أوراق قليت 

الختابلةعالماء أبرز من انه إلا منه؛ صغر رغم — الله رحمه — منيمان 
نحدتم،.حبلي — حدان ابن — والصنف الناحرين، 

ط.( ٩٢٣— رم/أأآ نحد" "عياء و (، ٢٠٨—  y-UI)("التاظوين" "ددصة انظر: 

١(.٠  ٢٣/٣رالوابمت(" رالنب على: تددك "الو (، ٥٦ t/r)الوشن" "سم ر )١كدبم(، 
٢(٠ رص و ٩(، — ٨ رم نحد" ي، الواقة ا-زوادثا يعدط "تاريخ •قيمة; وراجع: 

بن.مداث بن محمد بامم: (, ٢٤٨—  ٢٤٦ر)ايادئ( ط. نحد" "_، ق: النام له حم ل' 
ترجةل الواردة نفها م الأول، تومة ق الواردة و١العلوماات، للأول، حفيدا قمار حن، بن ممد 

الأزل.والصواب القال، 

الدرس—(، ٥١٣٩٧—  ١٣٣٢١•لدان، آل محصد بن محدالرص بن مليمان القاضي: الشيخ، هو را( 
دونرائع ل، صربحا محالفيه. على ثدييا — وزهده عبادته على — اذ رحمد 'كان، الخرام، بالمسجد 

عمره.عكا، •ع المتاعجؤ بعض له بب مما محامله, 

ضالرواة معرفي ي، الأمجد الأريب "مدايد ر جيد"، "ك؛١بعلى: حآشية الضيا" "الدر له: 
رءيرهما.أحمد"، الأب 

(،١٥١— اوا>؛لرين" "روضة و (، ٠٣٠ - رأ/ْ؟أ نحد" "علما، ؤ،: ترهمه انظر 
قموسعة ترية . الد حفظه — زيد أبو بكر العلامة; ركلميده ٢(، ١ ٦ رص الوكز" معجم تكملة "ر 

م(.— ج رص الأمجد" الأرم، "هداية مقدمة: 



)٢٢(ء اا0طدر - الحد خطة . اوهقح0ة 

العالم؟هذا عاى عثله يفوت وكتف سليمان، للإمام يوجم ر عدما ست 
بان:،؛ا الولف، تركها مسودة الكتاب يكون أن وأخشى 

بالكتابالخطثة الغخة ابمدأت بل ؛، سمة؛ دون الكتاب وجد ~~ 
بخطه.وهي تصمية، دون ماشرة، 

فيه،شرؤله على ف النم أستطع لا ولذا مقدمة، بدون الكتاب أن ما ك— 
وغرهم.افبماJيأن، ا-يابلة علماء من الناخرين بمراجم خاض الكتاب أن موى 

ينرابط أجد وز الأسماء، على ولا الوفيات، على مرتب غم الكتاب و— 
مكررة.تراجم وفيه وبعدها، فلها واّ اكر"أة 
أرله، يفق  ١٠حب التراجم بجمع كان — الله رحمه — الصنف لعل ف— 
أوالأسماء، على الكتاب رئب محها، فرغ إذا حق مباشرة، الذاكرة من يدرها 

لوالسبب الكتاب، ل شرطه ويذكر مقدمة، له يكتب ذللئا بمد م الوفيات، 
إكماله.دون الية فحاك وجد. إن تاليفه 

اعلم.والله ل، ظهر ما هذا 

الميماذرالثاهي: رالثوي 
لكز ١٠غم بجديد، تات رز صه، مقتضبة معلومات قدمت الي الصادر وهي 

وهي:ف؛ها، يكر لا ومكررون ناقلون، وهم الأصيلة"، "الصائر ق: 
)•ا/ه؟ا(ّ"الأعلام" 

)ا/"ا،"ا(او الكون")ا/ا/•؟'؟(. "إ.بضاح 

العلامنايفق رصع م اظها ا-داباة". ل؛؛'مي "تراجم الكاب; على الوجودة والسمية )١( 
آء1لم.واف الكتاب. معوز محن اّتفادما اس، حفظ زيا أم عداف بن بكر الدكتور: 



(٢٣)ّ او0طدر . المحي خطف - الخفدمف 

ماا/ا(راآ.)ص الخيل)الأول(،ايك)لإا؛ع(، الويل" "محلت 
٤(.١  t/Yالواياة('طأا)راثب على: "١كذزك 
(.٣٤٩—  ٣٤٨)ص الأكل("لم )انمن، على: "النثذرك 

(.٧٩٣))/الوضن" "معجم 
'سمانمارف؛ن")ا/ح.؛(.

منقليلا سرته، ل اعتمدته مما الطوعة، الثنخ بعض ل وجدلن، وقد 
ذللثه.إل أشر وز فأصلحته، والمطعة؛ والإملأتية، الإعرابية، الأخطاء: 
منخطا تكن ر لأثها قافيتها؛ اللحن، وبعض "الخامة"، الصطلحان، موتم، 
صورةوتعطنا فيه، كتبمتإ الذي الرس عن تحكي وهي الطع، س ولا افئاخ، 
وطرفته.الولمح،، لأسلوب 

الأثار""وعجانج، و بشر، لابن اغد" "عنوان كتابي: ذ ورد ما ميما ولا 
•الخ؛رل" "تاريخ ئ: الخروف لل،مرلر؛؛، 

هذال أجد فزإ وإلأ ترص. ممادر من ي رمحت ما كل امتعابح نح١Jلخ المدر؛ هذا ذكرت )١( 
بدقة.المأخة هذي ووصف اكوضيح". لكتابه: خطية خة نوجود أل الإثارة موك، المدر 

الكتاب.أسفل وجعله — الله حففلء — الض؛ن محدالوص أءد. الشيخ: فضيلة عمله ر٢( 
للكتاب.ذيلا وجعلأْ أباظه، ونزار الخاففل، نطيع محمد الأكمل": "انم، محققا: عمله )٣( 

 (i ) ٥١ ٢٣٧- ١ ١  ٦٧١الخفي المرى، الجرن، حن بن عدالوحن الشبمو: الْمّى الوزخ م.)
"-اريخباسمه راثتهر والأمحار"، التراجم ق الأثار "عجاني، الشهور: التاريخ لد الأصل، "حثي" 
ابمه.لفقد بالعمى حياته آجر ل اصيب، الفرنميس"، دولة بدهاب التقديس آآمظهر أيضا: وله الجرن"، 

(.٨٧— )\/آح الوكز" "سجم و ٣(، >  ilX)"الأعلام" ل: ترص انظر 



1 خطة - ااْصْف  - _uJI ٤٢(ِِ ا0طدر(

فيه:طديؤ في dill .0وسول إدل أسئادم 
|ومدإيإة،وءإهأء "يجئ"، فص: ايطفية 1لهمت 1وهة 

افددسم القيم >< ٠١٠دي0يق ١مفي وسيخاااإس،ام؛ 

اكوعدالله، بن محمل اأ٠عمر; الكرم، الثيح، رإجازة( ٢ حديا؛ 
الكبير:اخدث حو"ذا قالوا: وغيره، ثغالى، الذ رحمه —( ٥١ ٤٢)٠ ت ا،لكي، 

عنالبغدادي، سام دن عبداس بن أحد أضرنا قال: العمري، الهاشمي، عبدالخق 
بنمحمد الإسلام: شٍخ جده عن الشتخ، آل حمن بن عدالوحن الإمام؛ 

عبدالقادرالفقيه: الشيخ عن الدق، إبراهبم بن عجدافه الشيخ: عن عبدالوهاب، 

أحدانحلت: الشيخ عن ءبد١اب١ةي، بن فى ١Jءبداانحلت: الشيخ عن التئيي، 
الشيخعن اثحجاوي، أحد بن مومى الفقيه: الشيخ عن الوقائي، مملح ابن 

عبداذبن أحد الشيخ: عن )الئويكي(، المدمي محمد بن أحد الفقيه: 
بنإبراهيم الشيخ؛ عن المرذاوي، الدين علاء الشيح؛ رعن ٢، العسكري 

عناسام([رم، )ابن العباس بن علي الدس علاء الشيخ: عن البغلي، كدس 
ابنالإسلام: شيخ عن القيم، ابن الخاففل: عن رجب، بن عبدالرحن الخاففل: 

الثلاثة:شيوخه عن الهروي، ذر أي عن البخاري، ابن الفخر عن شمة، 

منهذا.لأكم — ما — مال ولا را-حدأ ياساد واحد، حديث على ماكصر ر١( 

"زأباس".رمح، س "مد"، نمة؛ل يالضم، "ض" )٢( 
١(.• .  ٩١٣)اكب" "نمو ١^: 

ءأاوا-دقانحدث: العلامة، شومحا: شخ رثت(: وهو الرواية"، "إجازة ٌافط سمكوقذ بج> عا )٣( 
"١لأئات".كب من واسدرك؛ه الئت، رحمن الهاشمي 



)٥٢(ص 1اا0طدو - 1اددث خطة . |امفحْة 

٠،اكربريُ يوسف بن محمد عن ^مئهي(، واكملي، )الئرحي، 
بنإبزامم بن إسنابل بن نحمد الله، عند ؛ق الحافظ; القح عن 

محال:ثعا)ى، الله رحمه ١ئح١ري اإممرة، 
يحمحدثا هاو: منان، حاثرتا هاو: الرير، بن ■عتذالله الخندي، حذئا 

غشةممع أيه السمإ: ، ١٢٠٠٥١^بن نحمد أجمرني قاوت ١لاص١ري، معتد، اس 
هاو:المتر، غلى ه ١أحطاب بن عمر ممس موو: المحي، وقاص، اس 

مول:الله. رسول ممغل 

؛لىكانن، قمن ثوى. ما امرئ لكل وإئنا بالغيات، الاءنال ))إثما 
إليه((.هاجر ما إلى ههجرتمه بمكحها؛ امرأة إلى أو بمنها، ذنيا 

الإسفاذإ:هذا الطايؤص 
رمحمدالأول اجلومن : "نحدب: السلفية الدعوة 'أئمة من ائان فيه _ — 

•حسن( بن )عدالرم، الثاق والجدد همدالوهاب،(، ابن 

بنومحمد القيم، وابن تيمية، ابن الثلاثة: الإسلام شيوخ يه ف— 
عبدالوهاب.

ذكرهم.وساق ا-لحابلة، أئمة من ■عاعة فيه __ 

ك:الئهمْ، الصفات أصحاب، من حلة يه ف— 

•الجيد" 'فح صاحج: —( ٥١ ٢٨٥)ت حض بن عدالرحن 
كتاب،' صاح_ح: م( ١ ٢ ٠ ر٦ ن عبدالوهاب بن محمد الإسلام وشيح 

والكسر.الفتح، وجهان; )١^۶؛،(: افاءا ئ، لك ( ١ر 
١(.-\ \lT)اص" "يمم واطر: 





















()٥٣ّّ سليْاد اااءْام عتم - تْخميد 

راكم؛ن"الدرعثة"، على: ا1واسين س وغرهم محدالوهاب، بن محمد الشيخ: 
أ.مالأعلأم(را؛بماساسء 

الذ:حفظه ايئام محداس الشيخ: فضالة وقال 
اساء،كقوة من زهرها، ونمام عرها، أوج ذ .بومئذ "الدرعثة" ان )ك
أ.هاسم(ُأآ؛ سوق ورواج 

انمر:ذلأتء محي اله1رزيني اكلط، ص و* 
الشٍخ،;رآل وذريته عبدالرهاب بن محمد الإسلام شيخ 

وإبراهيم.وعلي، وحمي،، وحس، عداس، الأبناء: 
وعليحس، بن وعدالرحن عياذ، ابما وعدالرحن سليمان، اد: والأحق

■صتن•ابن 

فاضل،بن وعدالذ ئغثر، بن وحد غنام، ن بصتن ك■' م؛ وعتره
ثغالى.الق عريب بن علي بن وممل خميس، بن ومدالوحن 

ام:أقثلاثة فعلى العهد هدا j صممت الي اكنفات أما 
ابتداء.النلفية الدعوة لشر صنم ما الأول: م الف
الخصوم.على ليرد صنفل ما الثاق: م الف

مننحلو لا وهي الدعوة، أنمة يرملها كان الي الرمانل ثالث: الم الم
العلم.

الأ.جتم11سمةالعالق رابط؛ 

(٢٩رص نحد" علما، "مثامم را( 
لأ("ءلما،نحد"رآ/ا£-ا(,



()٦٣سلْاد الإءْام ممعم - ت0هدح 

عنحينها ال نفلا الإسلأمة، القرمة وبمحكٍم بالدين، انجمع فعم إذا 
بالدين،وتمدهم الاس، انضباط ل فال —ادية؛ والامحم تماعية، الاجته حال

واستقرارا؛تجتْع، صلاح ق كرا دورا ال، الفأهل وقمع اتحبن، ار وانتث
واقتصاديا.اجتماعيا، حالته 

فيفيت،>ئلسهز الصالحات وءماjو١ منكم اْئوا الدين الئه إوعد تعال: قال 
ي١^^، شى دبجي لهز وتمكر محلهز س ،^ ٧١اشظم كما ارْض ال

ب،ندكفر وس شأ بي بمركون لا قوني س;ندخوًفهزأتا ومحذلبجز 
]١^.اكاممول)هه(إ هز هاوكلى ذلك 

وعملوعبادته، باس، الإبمان أل الايات محن كثم ل مال الله بتن د وف
وأنهم:العباد، رزق أسباب محن شرمته، تحكيم ومحنها الصالخات، 

محنبركات عليهم لمتحنا واثموا آمحنوا المرى أهل أن و }ولال؛ تعال ف
االآءرافإ.({ ٩٦يكبو)،)كائوا بما ةاحذًناهز ^،؛٠^١ ولكن واأارْض السماء 
طيبه ٥١٠٢فلنحيينه محومحن وهو أئثى أو ذكر محن صالحا عمل }محن ال: وق

•،[ J^'Iمحاكائوامملون)مابم(آ باحسن أجرهم ويجزيهم 
وأقرواالركام وآثوا الصلاة أقاموا اثارض في محكاهم إل ن }الديال: وف

]١-^؛[.٤({ ١ اذلإب) عاقته ولله المنكر غن ولهوا .م'ثنى 
الغزرات،كثرت — الأول" المودية "الدولة — د العههدا فنمي 
مستحقيها.إل وذفعن، الزكاة، وجبت الغانم، فاخدت البلاد، رقعة واتسعت 

الخالص،التوحيد بفضل م تعال، الله بفضل كله الرخاء، وعم اختر، وكم 
الق.أنزل بما الولاة وحكم إليه، والدعوة 
شيحدعوة بعد "تحد" حالة عن — الله رجمة — بشر بن عثمان المؤرخ: قال 
الله:رحنه الإسلام 



()٧٣— سيْاد—|ااءهام ممعم تْاهيح. 

وها— تعال الد رحمت — معود زمن ي ذلك، بعد ' "الدرعثة رأيت د )لف
والفضة،بالذهب، انحلى والملاح الرجال، وكقرة الأموال، مزت لها أهه في
الفاخرة،واللأبس ١لعماذااتv، والجايب ا-يياد، والخيل مثله، يوجد لا ذي ال

ايان،حصره عن ويكل اللسان، عده عن يعجز ما الرفاهيات، من ذك وغر 
والمال.

اضروفالموضع ق وهو مرتفع، مكان ثم، يوما، موسمها إل طرت د ولق
"الهلريف"،المعروفة؛_: معود آل فيها الي الغربية، غازلها مبمن بالماؤلن، 

موسمورأيت الشيح، أبناء فيها الي ، البجتري ب؛ المعروفة الشرقية ومنازلها 
وماجانب، ق اللحم وموسم ١؛، جافجار ل المساء وموسم جانب، ق رجال ال

jrj  والشراء،والمع، والأنحام، والإبل، والسلاح، والفضة، الذهب، من: ذك
الصر.مد وهو ذك، وغ؛ر والإءءل١ء، والأخذ، 

ومرت،بعن،، وقول الجناح، من الخل كدوي إلا ه فيمع تولا 
والقماشوالملاح، الهدوم، من وفيها والغرل، الشرقي، جالهه على والدكاكن 

أ.همالكه(رآ؛ يزول لا من فسحال يوصف، ولا يعرف، لا ما 

قحدث ما بامضاء وتفصيلا، ■هلة العصر هذا على المؤرخون أنى د فق
وتقوى،فيه، سجاعة على — كان ففد افه، رحمه معود بن محدالله الإمام: عهد 

الدث.الئاحية من ا1سوق وضع إل يشم — الذ رحمه — الولف فكان القسم، هذا تأمل آ ١ ل 
ايد")أ/'؟ا_ةا(.تأ("صوان 



()٨٣— سايْاو الإءْام سؤ - تْاهيح 

لخاصة رأى، ومداد صرامه، كابيه يكن وز صعقت، رأيه ل — جاش ورباطه 
،.١نمكرية١١الأمور 

اية.وأمكهم العصر، هذا وعلماء، أمراء، الق; زحم 

المائيذ ض كذا )١( 

١(، ٣٠-  ١٣٤)ص ش" محي "ممر ر (، ٦٤)ص الإشد لهادي ضنحد" نارمحت "نمدء 
—الأيل، م الفمحن الرابع 1ا"لجزء ليق" انم اللأي "ناريح ر ٩(! ' — )،/٩٨ لأعلام ا ر

)\اعودين" الااأمسخ المدى "تاريخ ر (، ١٣٢—  ١٣١)ص •مداذسّمدا ام: دالإمعه
رغمها.(، ١٩٨

اث:رحمة بشر ابن الورخ عته قاله ففد ذللث؛ ومع 
أ.هالأعداء( مصابرْ ب، أيه من انت وهو اللهاء، مواٍلن  ijنتأ مغانيه، ل، الندم صالح )كان 

"•محواناها")ا/ااأ(.



()٩٣سيْاد الإءهام تلهم - تْاهيح 

ا]اله[يجهد سدااوه1|د بق ملهي اإإسإ1ْا سيم ]دعوت 
هفظد|]أهالشل س1ي><1في أ.د. له: قيخناالم لقلم: 

وأهدافه،الإسلام، لأس ونذرك واع، نتجرد، نمق، ع—اب كل )إذ 
دعوته،ق عدالوهاب بن محمد الشيخ اله ا دعا مأذ لم بم ه، واحكام

وتعالمه،مبادله، بكل الإسلام، إل العودة سوى ليس ، السلفية لاحية الإص
والولية.الشرك شوائب هن الخالصة 

اللأثه جديد، لذم يلغ ب — الله رحمه — عجدالوهاب بن محمد فالشيخ 
—وتعال نارك — النه محل ص هن—زل ووحي أحكام، فهو الإسلام، ى جديد 

واناعه،أنوء، اففاء إلا أمته، أمام وفاته. بعد بي مبولر إه، د محملى ع
عليها.الأمة ترك الق البيضاء"، "امحجة -: والامساك؛

الشرك،فواب كل من التوحيد لتنقية دعوة جوهرها، ق يخ الشوة دع

والانحرافاُت،.الدع لبد دعوة وجدء، فه الدين إخلاص دعوة وحميهء خناهره، 
السلفلعقيدة إلا يلغ ب — الله رحمه — عبدالوهاب بن محمل يخ الش

وأفعاله،سمته، بل ورسائله، مؤلفاته حمع الاخقاد. أبواب، حيع ي اِخ، الم
—الله رحمه — ءبدالوهابا بن محمد الشيخ اهتمام ريب بلا توكل وملوكه، 

بمم.والافتداء ^٤، ١٥١١لف، المنهج الترام على الشديد وحرصه 
معرفةأراد من لكل ووضوح، جلاء، بكل ,نئأ أناعه، كيه ا مأذ ا كم

"أهلبمنهج والترام ممن، من محدالوهاب بن محمد الشيخ به اتصف،  ١٠الخقيقة، 
منعليه كانوا وما الأتباع، أولالئ، وشأن حال ر ويظهة"، والخماعالنة 



()٠٠٤ سيْاد الإءام سؤ - نمهن 

أوأقوالهم، ق سواء ، الماجية القرفة عمدة د; ادق، الصاك التمس
أفعايم(ُا؛أ.م

****

٨(.• —  ٧٩)ص د-مته" وحقيقة محدالوماب، ين محمد الشح "حياة )١( 
والخيارة"اكاريخ مائة: ل الخكومي، العام التعليم ق قررت "اليابان" أن الغريب رمن 

عدالوهاب.بن محمد الإمام: الإملأم، شخ دعرة عن )فقرة( الثانوية، للمفوف والأديان"، 
(.٢٠—  ٢٤زص ام(،  ٤٢ر7ا/'ا/. ل: (، ١٦٩٨)العدد: الدعية" "مجلة انفلر: 

الك؛ابا.ملاحق وانفر: 







اكأذق[]ئ السل 

صباحث:حمسة وفيه 

—لولأدمم[ — ونمته[ لاسمه 

رذربمه[— زوفاتهأ — زنشأته[ 





)دع(ء العائق حياد اوول. الفضل 

ألأول:الهمم 
وئسبدإ]اسهد، 

"السيف"،دن الجاهل الأديب، الجدث، الفقيه، العلامة، الإمام، هوت 
تعال(:اينه )بإذن الشهيد "الفلم"، و اللسان"، "و 

،،j^i؛عدالوهاب، بن محمد الإسلام شخ ابن عدالف الشخ ابن نلمان 
ومنهجا.عقيدة، السلفي مذهبا، الخنبلي موطأ، الجدي التميمي، الومي، 

اثن[:ز\مه شيغ' ]يميم 
هو:

أحمدبن محمل، بن علي بن سليمان الشيخ ابن ءبد١لوهاب الشيخ ابن محمد 

م،ذامّ س لص بن سناد م، عمر م، مشرف بن محمد بن بريد بن، تّاشد ام، 

بن،شع بن، عب بن معود م، موسك، م، قاسم بن وهمب بن، علوي م، محمد 
بنحظلة ؛و ماللثؤبن سود أي بن ربيعة بن شهاب بن زمر س شداد برن هشل 

نزارس مضر بن الياسر م، س بن أد بن، م م، ني( مح، ماْ م، زيد م، مالك 
.عدنان..بن معد ابن 

تلاحظ:كما 

منبهلن، زاخر وآل زاخر، آل فخد ْر، عشثرة هم الدين، المشارفة، من، فهو 
١٠٠ ^،..؟ ١٠بن حفللة بي من والوهبة الوهبة، 

—)\ا0؟\ "_، ر (، ١١)ص نحد" علما، "عناهم و )ا/ا'،م(> الجد" "محوان انظر: ١( 
افاظرس")أ/ا/7ا(,"روى ر (، ١٢■





)V6(أسانف حياته -  J^lالأنمل 

اه(،٢ ١ )^ا>ا^ الوافي: الست، يوم j ذلك وكان "ْكة"، على اسلأنه 
الدعوة،أئمة معتقد توضيح وفيها كاتبها، علم معة على ندو متينة، رسالة وهي 

لومنهجية، علمة، كثهرة، قضا.يا إل — الذ رحمن — فيها وتطرفا ومذههم، 
الدعوةعلى افتواءاهم ونقض محاكيهم، على فيها رد كما والخروع، الأصول، 
السلفية.

ياليغه.ز وأسلوبه علمه، على تدل رصياغتها 
أئمةمنهج عن يكتب أن أراد لن أماما، مصدرا الرمالة هدء وتعد 
ا.الدعوة'١ 

تدلوفتاوى، انل، ومرمانل، له؛ رأك، ، النية 'الدرر فا• نظر وم، 
علمه.وسعة وتحريره، وتحقيقه، دفنه، على: 

شأجاءا.مقداما علمه سعة على وكان 

الد:رحمه الشيخ آل عبدالرحمن الشيخ؛ قال 
العورهمؤالمريؤ'، '؛١محs ؤ، وش مقداما، مجاعا، — اس رحمه — )كان 

١لخالدة:كلمته قائلا الأنهنال، قتال وقاتل سئمه، ومهر ، الدرعثة' ' ئ: 

ر(. ٢٠.— نحد" "علطء و (، ٤٣—  TWl\r)السن" "الدري j; وص انظر 
الم-مدين"١ل٠ردLت  ٥١٧١"-اريخ و )م/.ا<(، ••الأعلام'■ و (، ٢٧٤-  ٢٧٣)ص الطالع" "البئر 
الكم(.سمد الإمام: عهد — الأول م الفمن الئالن، ]اخمز، 

'أعلماءصاحي،; أما بمصها، كاملة A،(، —  ٣٤)ص نحد علياء مشاهير صاحب،: ذكرها وفد )١( 

ذلك،.إذ ت. وفد (، ١٧٠— \ WTl)\الممر3، من بغي، منها بمشا فذم نحد" 
الكتاُبط.نايا ؤ، قمراها بمض ومان 

عاليها.التعلق بعد نشرها، إل — العمر 3، اه< مد إل، — متجهة والية 



J_il  الحانه حياته - ايأوو)AE(

"بجامضض>،وسمحهضذو".
اياشاحرب آخر ل وذلك مواممهم، عن وزحزحهم الماكر، نحى حق 

أ.ه"الدبم(رآ<و;
وقالأولاده، أعر فقدانه لقاء بمأر ز حماته، ل ملمان الإمام ابمه محل ونا 
مليمازتابمه بقتل ٠ باشا"؛ "إبراهيم أحيره عندما الشهيرة كلمته 

^،(.١٠تقتلمه؛ ل )إن° 

٤(.٩ رص نحد" عيا، "مشامحم )١( 

مدقادا كان ، ٣١٢٦٤—  ١٢٠٤)"بافا" علي محي ابن "بافا" \»وسم الخاذل: )٢( 
الدولةء،اى وبحقي اعلها، ص وليس المدةأ ندعي وكان الأصل، أعجمي "صر"، ولاة ص ا،لهلامح، 

كونت،":ل "بويز سامره عني قال *نهم، وهو "اكمانية"، 
ونل:، عريا، نفه ربمد الرين"، "الفومة '،٢-؛، بمام )كان 
يهم؟وهو "١^١^'، ذ طعن كيف 

فاجاب:

دم•م دءمت فننها، ممرني الج؛ن ذللث، وم صث- "ممر" إل، جنت، ص ركنا، لث أنا 
عريأ(.دمآ وجعك 

"محمدبل؛ن عاي"ا "محمد ل: ولدا يكن ب بآيه ت تقول — الأصرة أفراد لأحد — رواية وصاك 
إلبالفلر غرب، قول وهو طن، عغرة( )اكي ي—: محه أصغر "إبراهيم" وكان انه، ■روج علي" 
أعلم.واف منة، )عشرون( فهما الرجلي،، ولادة تاريخ 

"الصاثان،".مروة من ١( ٠ )٩ الأية من اكاسا . إرامم[ ٠^، انلأم ختمه نقش ركالن 
اليد،سه وطلم، به، رامتغاُث، رقم،ءندذرومولافإقإ، الئوية"، "الدية فدم نا إنه وقل: 

ذلك،.ص باق نعوذ الملة، ص المخرج الأك؛ر، الثرك من هدا ريعي 
٧(.٠ ا/ ) "الأعلام" ث،: انفلررهه 

موممةاشر صد وقوفه رقمة (، ٠٦٤ ر ، ٦٢١/٢)الأرل،" عودية الالدولة وثانق "_ وراجع: 
معود[بن عياذ الإمام: عهد — الأزل المم ص النابع أالجز، السعودية" العربية اللأي "تاريخ ل،: 

ئغت،.إل فراجعه (، ٧٧رص 



ِ)٩٤(ااماْد حياد الأول. ااك±ل 

فمكثاه(،  ٢٣٣)عام: "ممر" أخذإل: من أخذمع ابمه مامحل وبعد 
وفل:—(، ٠١٢٤٤)عام: - غريا — بما تول حق "اكاهرة"، باض 

ورصيالله فرحنة اه(،  ٢٤٢)
الأبماء:من له 

وءوداار"تن.وعلي، ملمان، 
يديك.محرته؛؛ن وهذه سليمان، قدرا، وأجلهم أعلمهم، 

اه:رحمه بشر ابن عته قال الدرعثة"، ' علماء كبار فمن علي؛ أٌل 
ذك،.وغم "الشم"، و "رجاله"، و "الخدين"، معرفة: ل الفول اليد )له 

أ.هالتوحٍد"(ءآا "كتاب على: شرح علق أنه ل ذكر 
—،< ٥١شاء إف — شهيدا وتول اء"، "الأحم "انمغة"، قضاء تول وقد 

'.—(٠١١٣ ٢٣٤)عام "الذزعثة" قرب محلوه حيث الترك، يد على 
حرببعد "ممر" إل اخذ من حملة من كان ففد عبدالرحن، وأما 

شاف.— فيها — له فكان "الدرًءثة"، 

الد:رحمه ' ١خلو١ق١ أمثن الشيخ: عته قال 

"مشاممر (، ٤٠— ا/-اإ )٢ الب" "اكود (، ٩٣- )\/آبم انحل" "عران و: ترحمه انظر )١( 
رانمتخملى: "ايدرك و (، ١٧٩— نحد" "ئما، و •٥(، —  ٣٢)ص نحد" علما، 

(.٣٠٢- ٣٥١رص الأكمل(" 
اغد")ا/م؟(."صوان )٢( 

نحد""-،لما، ر ٢(، ١ ٧ ر  ٩٣)؛/ايد" و"ءوان ١(، ٠ ١ ر الفاخر/،" "تاريخ ب،: ترحمي انظر )٣( 
)ه/.إ*_اإآ(.

الإرضةمدرسي احد —(، ٥١۴١٦— . .).اللي ا-دلوائ، حن بن أمن ١لتحاiة: الشيخ، مو )٤( 
فاد•االدب"، "ط؛د ياديذ رحلان ل قل الفللئ،، بعلم لع /،"، fejl .b"؛،J،؛و: ائويذ، 



()٠٥|وم1نف حياته . اووو اصو 

"رواقشتح وكان الخنابلة، مذهب يدرس الأزهر" 'الخامع ل؛ )أدركته 
ذافقيها، عاذ، وكان ام(،  ٢٧٤)مغة: وئوذ اه(،  ٢٧٣)منة: ا-دابلة" 

أ.هواكلأح(رأ، التقوى، عاليه يفلهر حس، سمت 
لامتم أن يعد — اس رحمه — ٢ اويْلارُ عبدالوزاق الشيخ: عنه وقال 

"ممر":١^٠٠ 
قصار ا0 إل والإفادة، والاستفادة، والتعاليم، والتعلم، الهللب(، إق )التفت 
والرهادة،والصلاح، التقوى، ظاهر وكان ا-دابالة"، "رواق قيح "الأزهر"، 
احترمتهأن إق السنية، وإفادته وطاعته، الرضتة، حانه على يول ور والعادة، 

أ.هثعالى(أم الد وحنئ وألف( ومانمن وسعمح، )أربع منة: الية 

انحرقهالمواعق على ١^٥٠: اييول ،و الس، صول محن الضرب ارتشاف له؛ 

)\ا^^٣ا.الوشن" و"معجم ١(، ٦ — را/ه١ "الأعلام" 4■' انظرترهمه 
الواليأخمار إد< اثود "مطالع ل: محمر وهو (، ١ • ٧ )ص المعود" مطالع 'محمر )١( 
،وآ.١ ٢ ْ ر« ُت، ^^، liJ؛الواناي، مد بن لخنمان ١ [ مداد ال: داود 
لهكان ام(،  ٣٣٥— ١  ٢٥٣)الداد المطار، حس بن محدالرزاق الأديب: ا،لوزخ، المخ، هو )٢( 

له.بمرْ أن  ٠٠١١أم؛-أل، — سلهيه لى ع— 
والمة".بالكتاب، العمل ل "اته و المور"، حكم j الرر "اياحث له: 

)آ/ا<ما(.ا،لؤلمتي" "معجم و (، TaSlV)"الأعلام" ل: انظرتريته 
المشر""حلٍد ; مقدمة ضمنها حافلة ترية — الد زحنه — الأثري بمجة محمد العلامة: — رخفدْ 

y تكون أل وحثها حمتدء، وضعها حاب توهمه لعلى )آ/آ'اح(، الجر" حليه )٣(  j **■ عنه:ابن
اذ.رجمن حن بن عدالرحن الإهام: 

)صنحد" علما، "مشامر و )ا/مه(، مجد" "صوان ل: عياذ بن ء_دالرءن الإمام ترية وانظر 
(،١ ١ ٧ - ١ ١  ٤/٣رنحد" "علما، و (، ١  ٩٨- را/م"آ١ الثاظرين" "روضة ر (> ٠٧—  ٠٠



راه(اوم1تف حياتك ا|أوو. اصل 

أبماءوهم كيف شأن. لهم كان ففد أعماصه أما وإخوانه، أبوه، عانلته، هذه 
ضربجه؟اس ثور عبدالوهاب بن محمد الإسلام: شيح 

حسين،الأربعة: الإسلام شٍخ أبماء — الله رحمه — بشر ابن الشٍخ: ذكر 
عنهم؛وقال الله، رحمهم وإبراهيم، وعلي، وعدالف، 

وامتكملواالشرعية، العلوم أنواع '؛تعوا الدين الفضلاء، والقضاة رالعلماء، 
اشقول،مناهج وهجوا "المروع"، و "الأصول"، وكدوات الأدبية، الفنون 

على:)الظ.رك ز (، Ar<\/T)اكر" "حلة ر ١(، ٧. — ١ . ٦ )ص _مد" المطابع و"محمر 
(.٣٦٧رص الأكمل"( "انم، 

هذاض اف ومأن محدالوهاب، V ممد بن عدارحن الطالع"; "محمر ر "الخب"، : ي* 

العلم[:اذر،ذللذنادوس 
!ف،رض هء■ عن ارج م أمله■ يبتن _، ؤ، كوى عزيز؛ الإمام هذا كان القاوئ: أحي تاُل 
فيهفمازال الأزهر إل، وانُللق تقهردا كي للغربة فرصة يلغ فلم بيئته، غر ي حياته قماش ، ممر 
"وراقل: شيخا صار حق - تعلو ُكانته واحذمتط الخنابلت"، "رواق، و<: عديما اصبح حق ُتنما، 

اسم.لطلاب يرما حياته فكانت الخغابلة"، 
هذهتمده ر مظلوم، وهو المّجن دخل لما الحلأم، عليه يوسم، أنا كيف ١لةارئت أخي تذكر هل 

اأرنابالنأ؛ئن صاحني إيا التوحيد: إل دعاهما بل المّجيش، يستقل وار الق، إل الدعوة عن الخالة 
أئزلءا اؤكم و١Jأقم سمطنموها أس!ماء إلا ذو)ه س ئتدون اإقهاررو'؟،ما ١^١^ الأ4 أم حنت إإنفومف0 

الاتاس أكثر ولكن امحم الذين ذلك إيان إلأ يتذرا ألا أمر لله إلا الحكم إن سلطان من بها الله 
ننلنون)«ي({اووّفأ.

الخنأل ونملم دعافا، كم ولو الكرامن. فزر لا وأل صيا، يكون أل اسم طالب، على بجب ولدا 
دلوئورْ عتم دائن بانزاههم اش ئوذ يطفئوا }يري،-رن دالما: ليا-كر غرم؛ ُن بالساحه أول فهو ُعه، 
]الشر[كرْ 



ّ)٢٥(اوم1ذة حياد الأول. اكهل 

.(رآآأ.هوادقول..
ت— الله رحمه — ا حستيل الشح: اكاضي، عمه: عن وقال 

(٥١٢٢٤:)—

معرفةله كان . القاضي..الشخ التوحد"، "أهل مفي؛^^٠ اشد، )العلامة، 
ق١لدريس: ق: عديدة محنالس وله "الط(سءر"، و "الفروع"، و "الأصول"، ي: 

أ.هبعاومه،ر'آا كئبمر اناس وانتفع ذللث،، وغثر "اكفس؛ر"، و "الفقه"، 

اءد")ا/؟ا'(.)ا("ءران 

"مشاهم(، ٤٦—  iofsr)الة" "الدرر و )ا/ه؛ا(، ايد" "صوان ل: ترهه انفلر )٢( 
نحاوُأل الخوأدث بعض "تاريخ وانظر: (، ٦٥—  ٦٣/٢رنحد" 'علماء و (، ٢٨)ص نحد' علهاء 

)صّآّاا(-

]تيهيه[:
بنمحمد بن يدالرحن ل: ترية ( ٣٧.)ص الأكمل(" رانمت ض: "الستدرك j: جاء 

صاحمأعر التيس الأمر لأن محا؛ له اثرجم ور ميمان، الإمام أعمام من فيكون وعله؛ عيدالوهانمؤ. 
صاحباتمحاه والدي ، عدالرحن اسمه؛ ابن له ليس _ >الله رحمه ^ الإسلام فشبخ ، الّتدرك 

ذللن،فبل ترء.ا بائيها علما' ءبدالويىبأ. بن محمد بن عبداف بن عبدالرحن العلامة: هو "المستدرك" 
اكائ.;رئة j كترا٠ الأول، ترؤة j قالاه وما (. ٣٦٧ل،)ص عبداف بن عدارص للعلامة: 

للعلامة:ترجم حين، رأ/ا'آم(، الله للبيطار)حمنن البقر" "حلية على: امحمادهما الخط: وط 
عبدالومؤنء؛ر: 3فدئاْ لشهرته. نحوزأ؛ أو منه، مهوأ  ١٠١محمد، بن عدالرحن رسماه: صداق، بن عبدالرحن 

ءبدافّابن 
ذ:جاء ما الناظرين"، "روضة و نحد"، ؛ ١٠"،،و مجد"، علماء "مغاهم اصحا،-،: ثل وفد 

بن"عبدالوجن ترية: ي، ووضعومأ داود"، الوال أمحار بطيب العود ر"ُطااع ، الحر حلمة 
عبدالف

قليل.قبل تريه ومرن، عنه، لا سليمان الأئ، أحو هو عبداص، بن فعبدالرحن وعلمه؛ 
اهد"را/هإا(."محوان )٣( 





)٤٥(الخانة حياته . الفهو 

فهو:أيه، -يد وبالنسة 

تولالعلماء، كار من اه(، ١  ٥٣)ت سليمان بن عبدالوهاب الشيخ; 
"اس"،و"الأ7ث"لا<.صء;

الد:رحمه حدآآ؛ ابن الشيخ: محه فال 
ح1نه(ُ'آ؛كابه الفمهثة، المائل بعض على وكب ودرس، وثممة، )حصل، 

أ.م

اسمه:أح — عدالوهاب الشيخ — ابنه ولجي 
الق:رحمه مثر ابن قال ٠، مليمازأ بن إبراهيم 

ا:إ؛راهيمُ برث عبمدالوّمخن وابنه وغثرْ، الفقه، ذ معروفا فقيها، عانا، )كان، 

واتراقة الخوادث يمض "-اديخ وانظر: (. ٦٨١— ؟ wolr)الرابلأ" "اثص، j،؛ رص انظر )١( 
*١،(.— ٤ ره/. نحد" ر"ءانما، ١(، ه.و ١ • ١ >ص نحد" 

حمد،بن محداف بن محمد "،كة"(: ل: ا-دارااة )•غي رالأديب والودخ، الا-م،  ٣١م )٢( 
شديدعلمه، سعة على كان الكتم، وحصل ورحل، درس' اه(،  ٢٩٠— ١  ٢١٢٦)المكي م اذجدتم،ا 

وكتابم:وله. يا اذ غفر )عمدا(، محدمم، لمي محا التهم ب  iJ.'jiالماغية"، "الدعوْ أنمة على التل 
اليالتراجم، كة_، ل •فله أر ز فريدة، ودرة ة، نميأعجوبة ا-دابلة"ث ضرانح على الوايلة المحب 

ان"طقاث، على: "ذيله" ل: رحب ابن الخافظ رمح، حيث، من فيه ابتدأ ا-دا؛لة"، "ءام١ء يارلخ، 
فضلاعمدا، لهم والوالن الدعوي، لأنمة رص بميم "نب"، — رمحه عنا اف عفا — د وأفبملي"، 

"نصه".ل: ثمه فكان اداسات<، يمض ؤ، نقمهم، عن 
٢(،١ ٧ — ٣ )آ/*ا١ الثاظرين" "روضة ر ٢(، • i — ١ ١\'ا^^ "علماءنحد" 3،: رص انظر 

الأءلأم")ا/'ا؛؟(.ر'
(.١٧)٢/ْالوابلة" "المحي، )*١( 

ام(.١ ٤ ١ - ١ . ٧ )٠ مح'ذ، س ئي س ّفان م، ام١هم اص: اّلم• م )٤( 
.■١(.٥ — ٣ ا/ما. ) نحد" "علماء ر •ا*ا(، — ٣ ١ / ا ) الرابلة" "النعِؤ 3،: رص انظر 

الإسلام.شيخ عز ابى ام(، ٢ • )٦ ت، الشرفي سليمان بن إرامم م، ب-الرم، )٥( 



رده(ء اوماْه حياته - ){أوو الفطل 

أ.هكاوا(رآ؛ فمهأ، ، liu]كان[ 
الدنرحمه حمتد ابن ت الشيح همه وقال 

إليهوانصرف الفقه، إل همته ثوجهت، .. ١لمالح.ام، الميه، )الفقيه، 
وحطهبيده، كشرا شيئا الفقه كتب هن وكتب وأفاد، واستفاد، هحمثل، بمكك؛ه، 
أ.هءضجوط(أآ؛ حسن 

فهو;الثالث، •يده وبالتسة 

رئيسالقاضي، الفقيه، ١اع١لم، الشيخ، اه(،  ٠٧٩)ت علي بن سليمان 
عامة،"نحل' علماء مرجع فهو ذكرأ، وأنههم علما، وأوسعهم 'نحد'، علماء 

"افة"لم.قضاء ول 

بشر:ابن الشتخ؛ قال 
المذهب،علوم 3، هبم؛ زمانه، فقيه — تعال الله رحمه — سليمان )كان 
يإليه، يرجعون زمانه، ي "نحد" علماء وكان العلم، ل الرئاسة إليه وانتهن، 

ل:ويكر • • وغترْ• الفقه، من مشكلة، كل 

على:"التدرك ر (، r/^r/Y)نحد" "ظطء ر (، ٩٧)ا/>آ، ايا" "محوان ذ: انفر 
(.٤٦٨—  iAV/Y)الرابلة(" )النحب 

انحا")ا/.آ(.)>("ءمان 

(.■٢٣— ))/١٣ ١^؛^" "النحّ، )٢( 
_،٤ "iLiyi"الئحب ر ٩(، . — ))/٩٨ ز (، ٦٢)\إ ابد" "مران، ق; ريه انفلر )٣( 

بمض"-اريخ وانفلر; (، ١٧)ص نحد" ئماء "مئاص و (، ٣٧٢—  ٣٦٦/٢رنحد" "_، و ٤(، ١ ٥ 
(.١٣٠رم/"الأيلأم" و (، ٦٢رص و (، ٥٤رص نحد" j الواسة الخوادُث، 



رآه(٠ |ومائة حيانه |اإةو. اكط 

أتلفا؛ شرحهُ الهول "مصورا أف بأ فلما "الإقاع'، شرح ائه 
أ.ه—' شرحهإأ سليمان 

٠،ام(أ  ٢٠٨)ت عبدالوهاب بن سليمان اسمه: أخ، الإسلام ولشيخ 
السلفية""الدعوة أعداء من كان وإن "حربملأء"، قضاء: على أبا0 حلف 

١لجدالإن"."ا-داراة فقهاء من معدود أئه إلا الإملأحيةر؛آ، 

ماليات.)ى( ل طع وفد الاقاع"، مى عن القاع "كشاف الغرح: واسم )١( 
—(٠١• ٥ ١ — ١ • • )• اث رحمن رنه ل ا-داُلغ شه إدريس. بن يونس بن محمود *و: والهول 

"النير را/>ْ(، امحد" "محوان (، ٢١٣—  ٢١. رص الأكمل" "انمت j،; -رهمه اطِ 
(.١١٦— ١١٤رص سلي ا-يابلأ" طفات "محمر ر (، ١ ١  ٣٣— ١ ١ ٣ ١ رم/ الوابلأ' 

رآ("محوانانجم"را/؟أ(.

(:٤٣١ — ٤ ١ ر؟/م الوابله" "الملم، وق: 
قاغرضغننه، ثنءر" "التح بفرح: الطنة نندن فه فمدم "النثهى"، ب؛ر'حث عم إئه )بر،ت 

آرذتلما نوافقا وجئته : ^ljبمأمل، طالعن إئه وبمال: المهم- هدا التح كفانا رفال: فه، غرم نا غى 
أ.هنحوها، أو نواضغ، ئلامن غدا نا أن 

"المدركو (; ٣٥٧_  ro./X)نحد" "علماء و ))/.٩(، امحد" "محوان و: ترحمه انظر )٣( 
(.١٣•)T/ "الأعلام" و (، ٦٧٩- \• UU/r)الوابله(" راثم، عر: 
وهذهبما، والقاعة ، الملقية الدعوة و: والإذءادا الخق إل رجوعه ل، رماله له سجت، لكنه ح. )٤( 

صنمهم أنتوما الذين رحى لها، وبن، ناف، بي، ومزرحتها، "نحد"، ب،ن حلاف محل الرسالة 
بما.قاعن لا احيه، يعره ظهور رامح، •ا بعد مداراة، الرسالة كس، بل قال: ص ريهم طاهرما، على أنتها 

تريه.ب، نحدها ذللت، على أدلة أربعت وذكر رجوعه، عدم ام السء-داس العلامة: ورجح 
الله.زحنه ال؛و؛،رتم، عبدالوحن الغيخ; فضيلة وحالفه 
سعدبن ممد للدكتور: عليه"؛ اكرك، الغيخ ء_دالوهااّ، بن "طيمان، بعنوانؤ: بجث، ومالت. 
إله،محسوبة أحيه، على فيها رذ الي انكتمب، وان، اخق، إل ّليماذ، الشيخ رجوع فيه أكد الثويعر، 
بجته.ل نحدها قرائن رعثر( د: قوله على وامنعان، له، وليتؤ 
الخال.بجقيفة أعلم راذ 
(،٤٢. .٤ رص اياون؛ن" "دءاوء، و "الأعلام" همادر على 3يادة انفلر 



ر/اه(ّّ اام1نة حياته - الأول اضو 

اث:وحمه بشر ابن الشيح: عته قال 
أ.هودرلبة(ااا معرفة، وله . .فقيها'.عالآ )كان 
عدالوهاب:بن سليمان الشيخ أبماء ومن قلت: 

الخفظ،ق عمره اع،جوبة كان أم(  ٢٦٣)ت سليمان بن محمد الشيخ 

منة.( ٢٧)وعمره ئوز 
محموظاته;ذكر بعدما حمد ابن الشيخ: قال 

أ.هامحفوظات(رأ؛ كثرة ق مقاربه أعرئ )لا 
عدالوهاب:بن سليمان الشيخ: أبناء ومءن 

وعدالعريز.عداس، 

اس:رحمه بشر ابن الشيخ: عهما قال 
العلم،ق معرفة لما وكان وعدالعزيز، عداس، ب: يميه، من )معرفي 

أ.هوالورع(ر'آا انمادة، ل: الفل بمما ويضرب 
منهم.علا ومجن وأعمامه، أبيه، من اعتارا أمرته، عن نحة هده 

أنمن فاكثر الشيخ"، "آل ب: انمروفون وهم منهم، نزل مذ أما 
أحمسى

الد:رحمة بشر ابن الشيخ: قال 

(.—٧٢١٨رص الإفادان،" "و 
.٣،. _  ٢٠٥رص •٦[، ل العدد انمرمغ''أ الحوت "محاق ل: الغويم وبمن 

٩(.• إ \ ) الحد محران )١( 

الوا؛اة"رأ/احا■(.ر؟("اثم، 
ايد")ا/.ا<؛.ر'ا("محوان 





)٩٥(ء اسانف حياته - الأوو الفمو 

ااق1ذه:1ل0بهق 

ليإ1دس[

ام(، ٧٨٦— ام ٢ ٠ )٠ عام: "الذزعئة" ل: — اش رخمه عله — ولذ 
له•نرجم من عد إؤاع، محل ولادته وسة 

اسض^'مح''[ٍ
إلزاك وما صازلهم، وفيها ، الأول السعودية "الدولة عاممة الدرعية" 

وأصبحالخديث، باتنيان وازدهرت بعد، فيما 'الدرعية" السعن، وفد الأن، 
وغ؛رها،"اسم"، و "الصحة"، و الأس"، "دور ك: ١سلح؛ حمع ص فيها 

اخاهلة__ ا،لهجورة — وايازل المصور، فيه الذي ،!،؛، ٧١١)الخي( الكان ومميز 
'الرياض'.ص الغربية الشمالية الخهة ل؛ وتب الميممة'، الدرعية ب! بالسور 

٠٠٠٠



()٠٦س اوعاْد حي1مم - ||إوو |افعءل 

ألقاك:الملحق 

لذسأمم[

اثن[:ريمه ه،ليح1ني اا،قيؤز غصر ءنٌ ]"الذرغية' 
الد;رحمه الشيح آل عدالوض قال 

ل— سليمان الإمام: ولادة عد أي: — اليوم ذلك ي "الورعة" )كانت 
من؛لأمييالخفاظ، وا-يهايذة الكبار، باسماء زاخرة عزها، وأوج معدها، أيام 

والقيم،ن، "الدرعثة' على: الوافدين من وغرهم عدالوهائب،، س محمد الشيخ: 
أ.هالأءلأم(أاا الخلماء من بما 

اه:حفظه البحام همدالف الشيخ: فضيلة وفال 
العلماء،كثرة من رهرفا، وتمام عرها، أوج ل، يومئذ "الدرعية" )كانتا 

أ.ه، العام(ُ سوق ورواج 
ومرق،،وعر، علم، محت ثم، نشأ ح؛ن الخير، سليمان للأمام الله فاء قلن،: 

ارحمهًالئه.عدافُ الشيخ: والدم يد على وترعرع وثربى، ودين، 
وطلبه.للعلم، اياسب الجو هدا من فاستقال 

افه:حفظه البثام عداس الشيخ: فضيلة قال 

(.٢٩رص نحد" عاما، "مشاهم ر١؛ 

س")^ا\قم.)آ("ءارط، 

)ا/>ا/ا،رأ<آ(.نحد" "_، ق: العصر— هذاو — "الدزعتغ" ئ: اخو رصفأ را؛ظر 
شخرقاة لأل صه؛ الأمفادة نز رص ن يله القراءة 'يدرك فلم "الدءوة إمام جدء أما )٣( 

يامسق كما — الئن رحمن — حميم وولادة —(، ٢٥١ • )٦ عام كان — اللن نحنث — الإسلام 
سران.)ت( الإمام: جدْ رفاة حي، ممرن، فكون هذا وءاءؤ —(؛ ٢٥١ ٠ ٠ ر 



)ا0ء المانف حيأمم - أااوو اصو 

العلم،عالي الإئاو على الفاضل، والوسط العلمي، الين هذا )فحثه 
وماالدتا، عن واعرض أوقاته، حمخ وفعل بآقليته، إليه فانقطع فيه، والائهماك 

حلقاتق إلا باحد، بجمع ولا ؛، الذرءثة"ر 'مكتجة من بخرج لا ومحار فيها، 

الكتب،Jاكاء أنمن ثغم، عش تدل الإشارات بمدي رأيت اضادر بمض *وص خلال م )١( 
اكوعن.بالمادر عارة كانت الدزى،" "•كية أن فالفنام سيا، رالأستفادة 

ضاطالعوا أئهم "الدر'ءتة" إل حوي الغريق وفد زيارة عد ٢( • • رص الخود" "نفح ل: جاء 
:١٣"الدزءتة"ا j بمض؛لكب 

الفران"آي تاويل عن اليان "جاُع د بال؛ر■ لأبن اند" والأّا،نمال ص الوْل؛ ذ لما 'التممد 
الدة.والآىر يان؛الأحاديث ضان، كابان وهما جرير. لأس 

حزم.ص كلأهما ١^' "شرح ر ص"، "د 
(.J،AU)١ فهد اس الدس لنفى يالتيما" النهديبا وتكمل القريب هاية "و 

"الجامعدخل أثه "ممر" إل معود س ء-داف الإمام رفد رحلة ■ص الجرف تاريخ ق• وجاء 
ملمع.ز اسفة المقيئة الكب وعن ه، حبل س أحد مذهب ص ومأل الأزهر"، 
بالكلمة."ممر" ارض من انمرضوا فمل: 

كب.محن نمخا الوفد واشترى 

ضر:"١خديث"؛ ث "ال؛فير"، 
ذك.وغم .. ١^'."الكء_، ر "الغوي". و "الكشافط"، ر "١لخازن". 

الكتاب.هذا من ٢( ١ ْ )ص هذا هذ بوساف 

يرجعالي ^، ٠١مجن ءاد^ "ُكة" لأهل كبها الق — اق حمئ ر — عداف الإمام: رسالة ل لجاء 
٢،:•مدهم؛ وهي نة"، "المو "اللكاب"، فهم ل الدعوق أنمة إلها 

"ارشادو للحاففل.، الباري" "فتع و ايىلآل؛ن"' ' د الجدال"، نمير و ، البيضاوي ير نم
ليناري.المدير" 'ذدِ، ر لكووي، لم" م"يرح ل لصللأئ، الّادي' 
والراجعالمصادر كترة يلمح الدعوي، أنمة مصنفات من وغبره١ بة الالدري ل المهنالع أن كئ 

وفرةعلى يدل مما كشرة، هي والرساز الممنفات، من كبوْ  ١٠!د اضافة نحد، علما، ما يقل الق 
فها.الكب سوقا ورواج ، الدرعثة ي الكبا 
^؛؛؛٠^."حزانئ" كانت اكار؛ليها الدر'ءثة" "مكية آذ لط ■يؤكد هدا 











)٦٦(٠ اساتف حي1مم |اأوو. اصل 

اللعوةُا،.أثمة من لإمام هائه كانت 
"داركانت وإن — الأصل "أعجمي" — ألانٍا رجلا التاريح عر٠٠، لقد 
"الوعوةفمع عمليات ل عليه اعتمدت انها إلا ونحشاه، تمضه، اطثلأفة 

ممون:قن •صدما ومنان ٠، والمال؛ بالملاح، وأمدته دارها، عقر ق الملقية"، 
—كآت وإن للهلوفن، لغضها إلا ذلك وما ودعوته، "الشخ" أم "اJافا"، 

الدعوذ،على لخقدها "الخيخ"؛ على "١^١^٠ انتصار تفضل — شك ولا 
ظنيال'أ/فا" م"١gأولا، "الشح" ف وأصحاها، 

"انمءوةو سع(، وس ياشا"( ض )"محمد ١ك^ذغ" حلمه"الدولة ه، ا-يررب استمرت )١( 
_،معود آل موالاة سج، ودولتهم معود، لأل فالهم ركان ؤيويلة، مدة والاها، ومن الهمة"، 

إليها.والدعوة ولغيها، ، الفية١٠٠لالدعوة 

هواه(  ١٢٥٥\>و—  ٩٩)خان عدالخميد لطان الالثادابن محمود اساق: استان وكان )٢( 

اذ.سامحه الملقية"، "الدولة -لهرب، ايرش، بمجهم اياشا أم الذي 
د:رصغوْ كد ذللث، و،ع 

للحلال.يلوتحريا عمل من ياكل، وأثم والعدل، والزهد، العلم، 
١(، ٤٨— ١ ٤ )Y/، عضان" آل ملاض "-اديخ (، ٨١ه —  ٤٨١ )ص الءلااع" "ايدر انظر: 

دف:

المارة،ربملح اكلرق، ويقطع اللأي، ويزعج الخجاج، يقلق وأخي الدولة، على محول ابن )تمرد 
فحاربه('ا.هوبماليه "مصر"، حاكم امحر، بافا ^١ محمد الجان: اكن ّالدولة فكلفت، 
عثمان.لأل موال "نمرال" الك؛اب، هدا رموهم، بخغى، لا ما الكذُج، من رفيه 

را،نينه الأم ننجح باهلها. وغدرء "الدزعثة"، ل: اياغا تصفية لعد بالفعل، حدُث، ما وهدا )■ا( 
منجيم عدد فيها وهل العثماق، اليلمان فيها حر كيوة، ملاحم ينهم ودارت محمود، اللطان: 
لطانءايولاية من كرة قطعة اناثا ومللئ، الطرفنن، 

[.١٤٠ء٠ران: أآل بماةثام'دارلهامحام{ 
١(. ٤٨— ١ )آ/ما؛ عثمان" آل ملاطن ص انظر: 



)vt(٠ اساْه حي1مم . 1اأوو اصو 

معروفة،وأهله، التوحسد، حربه ل ا باشا"رعلي "محمد ومغامرات، 
الرمتٍةلآا.الخفة طلئؤ تناولت، الي "التاريخ"، كتب: من مكاها ل وموهلة 

للتوحيد،جربه ل باشا"، علي "محمد اباه; بلث،"، "إبراهيم العلج: وحلم 
وأهله.

الأه.زحنه عدالف بن سليمان للإمام: قتله هوكيفية يهمنا، والذتم، 
للمعروف،،وحمه وإنكاره، للمكر، كره من: الإمام به يتمثز كان لما فطرا 

أحضرهفقد الق؛ محارم على الشديد٠ الغرة من؛ عنه عرف، ولما به، والأمر 
للدعوة،الغرصن أحد من )بغدادي(، به وقى أن بعد — باشا" "إبراهيم 

د:ياق لا — الله رحمه — الإيام وكان شديدأ، طنسا رأثه — وأهلها 
وبجرقليغيفله، الهلرب،"؛ "أدوات، و "الملاهي"، يديه فاحضر "الباشا"، 

قلهل"ا،.

الأسرة،ومس ، ٣١٢٦٥—  ١١٨٤)الأس آغا، ايرامم ابن ربافا( _ ممد م: )١( 
رفاقه.على حى والانقلاب رالخدسة، الكر، صه: غرد "محمر"، و: عنكة دولة آخر "الخديريت"، 

(.٢٩٩— "الأعلام" و: انظرترمحه 
(.٧٨—  ٧٦)ص ذ سرته من خان وستان 

مواضع،تفرقة،3، كلاهما "تاربخه"، ذ: ;ا-ي؛ريى اك1الع"، "الدر 3،: ١لغوك١ئ ٠دها ؤلرى ذكر )٢( 
"نحا"ُّن،ورخي الوقاتع لهده مءجم عمن فضلا 

الصورة'تنئوهدم ١(، رما/هأ "الأعلام" ر )١(، حاشة ا-ا(، )ص نحد" علما، "مئاهم انفلر: )٣( 
لمة.الالدعوة أعداء يكه الذي الخفي مدى غن جلم بمشكل 

١(;٣ )ص الجمل" العزيز تسم "ُقدءه ب،: الشتخ آل، ابراميم بن محمد بن ابرامم الغتخ: فضلة قال 
"نحد":و "اخ،حاز"، ئ: غزوه j ،عه اصعلخ._ج قد ك١ن ". Li";،ابرامم أن العلوم رمن 

"الخلج":جهة من ماعدْ وقع. الفرسن، الضاط وبعض والكرامحث،، اللهو' وآلات، العنان،، 
أ.،والإنكيزي( الأسهلول 
;اذ.إلا قوة ولا حول ولا جيشه، صفوف 3، يمع يكن ر الأذان إن بل فلت،: 



)Al(٠ اام1نف حياته . اصو 

؛،و"اكرابين"ر "المادق"، عليه: يطلقوا أن الجد وأمر القرة، إق خرجه أم 
وجمواالله، رحمه عليه مات حق جده، فمزقوا ذللئ،، فسلوا واحدة؛ دفعة 

قهلعا.ذللئ، يعد لخمه 

أبيهقلب وليحطم الدعوة، هده على حقد من قلبه ق u ليتم هب ذم 
التهكم:يلسان عجدالله الإمام لأبيه فقال الجر، هدا 

عجوز(.يا ابملث، )فيا 

ولسانالمابر، الومن بقلب — مصجعه اف، ضذ — عبدالف الإمام: له فقال 
الواثق:اتي1هع 

مات(.تقتنه؛ ر ران 
الئهاميله ر ما الومن، الشجاع هدا من الصادقة، الكلمة هده محالت 

ربعقله ويتأملها بلسانه، يرددها البافا فاخذ الخيال، 
آخرق وفاته وكانت للتوحيد، التوحيد أعداء بكه عنا لم' الطريقة وهده 

سة.( ٣٣)حيتي عمره بلغ وفد ام(ام،  ٢٣٣)سة: 

(.٩٩وانظر)ص 

را(''المّا؛تي''ّلأخر'م•
را/ْا(•النهى" أول "تذكرة انفر: 

)ا/م'آا(.افاظرين" "روضة ر را/'ام'ا(، نحد" انظرن )٢( 
اتمة tjUjلقوة صورة نسيا أثها كما التوي(، رالعاكو الأعداء صدور j وفغ U الكلمان، رمده 
باق.تعلقهم ومدى السلفية''، "الوعوة 

١منة: وفات4 أوخ حيث الفاحري، سوى ذلك بمر قال س اجد ور بالإثتاع؛ وفاته وسنة )٣( 
احد.يوافهه ور ه(، 

(.١٥١)ص الفاخري" "تاريخ انظر: 





(VOء اساتف حيأمم الإوو. الفظو 

اوق1هأم؛1ل0محف 

لهيكن لر — الله رحه _ سليمان الشيخ أن هوت الورخون، افاده الذي 
 ٠١^١.

لا؟أو أعلم: لا وأنا 
أعلم.قاف لذلك، له ترجم س بمْلرئ ور 

ال"عفب"، له ليس ارجل فكون الزواج، شأن ذكر عدم الؤرخ؛!ن وعادة 
زواجه.عدم بمي 

فالقة،محاية ذللئ، ذ ولهم الأنساب، علوم ي مرجعا نحد" "علماء ويعد 
كم،ئئابون م؛هم برز وفد رطقاته، المج،، بمرق لا منهم، رجلا نجد وقلما 

علمذكروه، ر فلما يليق، لا نمور الأعلام، أحد أبماء ذكر عدم أف نحفى ولا 
أعلم،واف عدمه، 

لتهبيحأ:
الله:رحمه الشيخ آل عدالرص الشيخ؛ قال 

أءهءمجإ(؛آا اليوم: — اللي رحمه — له )ليس 
انقطعوا.ولكنهم عقب، له كان أثه منه: بمهم )اليوم(، ب ذلك فقعد 

ذللئ،.أظن ولا 

(،)T/؟trنحد" "■_، و (، ٣١٥)ص و )٢(، ح ( ٣١)ص نحد" ءسء "•نامم انظر: )١( 
ل"ددضةالئا>س")ا/مآا(.

)٢(ح ( ٣١)م، نجد" عداء "ُئامم أ؟( 







1إ1ةل:بماكتل 0دطإقت ُُقد1ْدمُُ 
و!والغدر سمليمان، الإمام! مقتل ول! حل 

سليمانالإمام لاثم<تشهاد __ ا الدرعية 
بعدالأمم حال ؛ ——نحسبهآا ركما 
وضربعلى لرمحمد< __ المص،لحيىا هلاك 

__آا العربية الجزيرة ق! الإسلامي الاتجاه 
المالفتة[للدعوة الحقيقية "الباشا" زنفرة 





)dV(ِ تنمان . ا|أوو اثمل 

الأول(د1كءل "دقن0أد"0دطقة رخْ،م 

اا-ه[

"ا1طزنيق"ب: والخذر طيمأن. الإماء: ممحل هول: 

قدمهاوشاية على بماء كان سليمان الإمام محل إل قلت: وأف سق 
الخسث،."العدائي" هدا اسم أعرف ولا "بغدادي"، 

ومحهحس، بن عبمدالوحن انجدي: للإمام "المامات"، ل: له ذكت جاء وقد 
ألوبعد الملح، بعد "اJاش١"، من غدرا كان معه ومن الشتخ، قل أف محن 

الرجال،من اللي، ق ما على والمثاق، العهد، باشا" إبراهيم أءط١هم 
والأموال.

"المائت"لا<;ل: — اس زحمه — عدالرحن الإمام يقول 
مجنلد" "١Jل مجا على والقال، العهد، فاءهل١هم: الملح، إل الأمر )انتهى 

النخل.على الي الثمرة حق مال، أو رجل، 
معهأناسا ستْ رش — تعال — الق لكن عليه، محالخهم بما لهم يف ر لكن 
ذهمل'ا'يكثرون "نحد" أهل من أناس ب، حق[؛ ]أي: حانة  ٠٢ءلءهمر

أعمإق رماشم يسر(، )باختلاف )١(، حاشة (، ٣١)ص "الغاهم" محا_،: المص مذا ذكر )١( 
اكروث،.

الم.هذا نهلن، وسها امردْ، •طوعة الهامان،" "ر 

(.٣٠—  ٢٤/١)٢ را-يعدْ( ط. و ٢(،  ٢٧— ٢ ٢ )ي/بم/ا■ )اسبم( طؤ. ية" الم"الدرر لب: دم 
•ءل؛؛هم( قله رل، "الغامر": ل،: )٢( 
)-كءخمنفًه((■"الشاهمر": يا: )٣( 



)٦٧<ِ محات - اووو اكط 

همداس"،بن "منيمان دن ٠ وغدرواُ انمكر، ويد ندة، الق فكم هميه، 
حداهامح،، "١Jغد١دتم،" س همدالف"، كئم "ابن و مو.بلم"، آل، "و 

لهم.الق فامحار عليهم، 
إلاالساكن، وهدم النخل، وقطع صها، الند أهل شقنآ هذا؛ وبعد 

أ.ه، ،...(٣١١٢
بقوله:على "الشامر" صاحب: وعلق 

هداباشا" "إبراهيم على أثر اليتم، البغدادي'، هدا من ندري، لا )نجن، 
والرحة(ر'آ،انية، الأنعن افقردة والقسوة، الشدة، هده عليه وأملى التأم، 
أ.ه

أنأستبعد ولا ا، بغربم_،ر فليس ، الدرعية' بأهل باشا إبراهيم غدر أٌا 
أبيه•مر بإيعاب يكون 

السيامية.حيانه ل مكر، وقت مغذ ، علي" أيه"محمد لجية فالغدر 
وجاملق؛ر"رْ،، "أي حرب علي" "محمد شهد ■(، ٥١٢١٤)ام عص 

ين.تمحيف وم: .(. ييمان..)لءذرر١ ؛ القامات )ا(ذ،إ 
(.٢٦رص التامعا، ]التمام "القاعات" )٢( 

(.٤٨١ )ص اممالع" "الا-د "الدر'ءمم"; خراب ف، وانفلر 
١(.ر حافية ٣(، ١ رص نحد علما، "مثامم انظر: )٣( 

سمحداف الإعام: مهد — الأزل م الفُن النابع ]الخزء دية" الم الرئة اللأي "تاريخ انظر: )٤( 
رالكذبءالغدر، وحب الم،؛ية، د; باحا' إبرامم رصف كيف لترى (؛ ٧٨—  ٧٧)ص لعود[ 
الخرب.ل ماءا.وْ الدين الفاثل، )، ١٢؛يسلم، )الفاني( عن-ا كان كيتمؤ ولترى 

"ممر".ُن لإجلالهم "الم،ذً؛ذ،"؛ د "مُلة"' مّات محن يلان ى' م)٥( 
انظرث"الأءلأم")آ/ا'ا'أ(.



)VV(ِ تتمات - ط9و الأسل 

عاموق قولة"؛١؛، "أتراك ر ،نين"، jS"؛مع فاصرره ١لمالائا"، '
تقومبوميلة "القلعت"، ل; — ناصروه الذين — المالك قتل اه(،  ٢٢٦)

الخدر.على 

الخكم؛م،إل أوصالو٠ حق شميا، ولعموم ساندوه، الدين "المشايخ" أما 
الالفماد حق ببعض، بعضهم وضرب بيتهم، القرفة شاع أص 

باثه:— اس رجمه — الخ؛رئ الزرخ ووصفه 
له،عهد لا وطالي، الكاذبة، الأممان بجلش، وكذاب، ومحادع، ومنافق، مراء، 

يعدالذي الوقت نفس ل والخور، المسف، واستخدام: السوء، يضمر ذمة، ولا 
فته؛ااعدل؛إ؛.

"الدخان"،بجارة احترف ففد العجب، رأيت معرته ل القراءة ومن فلت؛ 
فاترىاْ؛.

إلوينظر ، "اليهود" و "النصارى"، من: به اخيطمح، أغلب، يكون أن واعتاد 
بالفم_ كث؛را — يعبا أن دون المائية، والجارة الكسب، بمنفلار; شيء كل 

"الونان".و: الأن رم اسانٍة"، "الدولأ كع كانتأ مدية ( ١ر 
(.٢٩٩/٦)"الأعلام" ا>: 

والشرائع،الأحكام، وإقامة بالخيل، ب على كاذبة ابمانا ئم حلف كد به، مغرين ذلأث ضلوا )٢( 
..واخرجوه.عزلوه، الشروط خالمح، رمى انملماء، بمشورة إلا آمرا، يسو لن وأتم، الفاالأ، عن والإقلاع 
(.١٦٤رص انمثماسن" تاريخ 3ا جديدة "قرا،ْ انفلر: 

و"فرا،قرآ/ا<ا<أ(ا. "الأعلام" عن: انقلا ْ'-ا(، رص الممري" اكاديخ ل، "انحل انظ: )٣( 
١(. ٧٨رم انم؛مانه،" تاريخ ؤ، جديدة 

جديدة"قراءة عن: انغلأ •؟(، AT iXAy، ٣٧٦رص جاكي لأحد علي"؛ ومحمد "ايرذ انظر: رإ( 
ii  ١٦٤، ١٠٩رص انمئماسن" تاريخ.])

(٢٩٩/٦ّر"الأعلام" انظر: ره( 



)٨٧(- تنمان . |اإوو |اضل 

اللم.الشرقي باحترام نحض الي الأخلاقٍة، 
ل:"ا-يمعة ب: علاقة له الرجل أل إل سرته ق تامل من وأ،لح 
ذلك.أحداث، بعدة مرهنا "ممر"، 

الأوف١فضمه م "محمر" ل الإملأمة الزعامة اضراسا به قام ما أهم رمن 
ملكٍةإل والشايح، التعلم، على ٢، لثئفق "الأزم" على موقوفة كانت الي 

١^١٠.
لذكوء ما ذلك على يدل "الدرعثة"؛ ي باعماله "بريaلانيا" فرحمن، وقد 

قال:حيث كوبر"، ديفيد 

السعوديةبالموات باشا إبراهيم ألخمها الي الكرة الهزممة )عقب 
"جورجكابمد الريطانيون بمث ، ٢١٢٣٣]،( ١٨١٨)عام "اللزجة" 

علي.محمد ابن لتهثة مادلر" 

اضطرالكابي ولكن ، "الأحاء' إل قصرة رحلة مجرد الأمر يظنون وكانوا 
الحرساحل قرب الشاب ب١لاشا يلحق حق العربية" الخزيرة "شه عيور إل 

بلال١شا، إل كهيئة )سيف،( تمديم ق فحب "مادلر" بمجح ور الأحر"، 
—أ.ه ٢ واكرلإن(ر ١لريءل١نء؛j٠ ب؛ن تحالف قيام احتمال ْذاةشة من كيلك ممكن 

٠*

مدها.وما (، ١٥٩)ص اسانيزأو تاريخ ل جديدة "قراءة انظر: ، ١ ر
دخنمن فته ما على نمس، كتاب وم (، ٧٩)ص الأجاب" التحااة عيون ل الوهائية "الخركة )٢، 











Jj_ll  (٨٣)— تتْات - |إإوو

اآ-ه[

الهْنبدينيرمملأك يعذ الأهم  3uرمو.^٥^: 

والأمان،والأمن والعلماء، بالعلم، تزخر — الشيخ عهد ف، — "نحد" كانت، 
بدءأيام س "نحد"، تاريخ j بمفلو ومن اتداك، مصر" "باثوان، ميء: حق 

مقدمقل ما إل الأه، رحمهما الإملأم شيخ مع ٢، معودا بن محمد الأمم تعاهد 
١J" ،"جليا.الفرق م معه، رمن اشا

بشرتابن قاله لما حرق، برد وتكنفي 
الأموال،وف والاختلاف، ١لأضaلر١ب، فيها كم المنةا'ا؛ هذه )وكانت 

—سبحانه __ اس بحكمة وذللئ، آخرين، وثاخر اناس، وتقدم الرجال، وقتل 
؛.وقدرتهر 

؛،الفاخريُ عمر بن ممد وهوت "مدير"، من: الإخوان بعض أرحها وقد 

كث.،، ijiوينهما "الصا-دن"، أم: م ر١( 
ءؤسس:اه(،  ١٧٩— )... ؛سسّمدسمحدسشمن، ايس: الملقي، الإمام، م )٢( 

المس"."١^ 

 ^١-ry _ :١(.)،■/٨٣ "الأملأم" ي

•—( ٠١ ٢١٠٣)عام: ك الرجم الإمام رناة منة اتم،: )٣( 

يمْدم رهل بمث، ١(، ٠ • )محن الماءري" "تاديح م،: ما، إف، بثر ام، كلام أول، من )٤( 
اله•

مرحدم الماحرمح،"، "تاريخ على اعتمد أئه بثر، امح، علع، اسما، أجدها الي الآخذ من وهده 
لدبممٍع.اذ م سى، ابن الخلل: الورخ فعل وكذا ؛دللئ،، 

٢(٠ )ص ر ٩(، — ٨ )م، غد ذ الواقعة اخوادُث، بعض "تاريخ •قيمة: وانفر: 
(.١٤٦)ص بحد ل الواقعة اخواد>ث< بعض "تاريخ انظر: )٥( 



ّ)٤٨(محات - الأوو الأس 

فقال:

واجالحنتما جالوا الناس به عام 

وائالما ه بالأعادي ا ثنونال 
لهم:محلت ن. لإخالأخلأئ ال حم

)منال(أااقك: بماذا؟ قالوا: أرئ. 
بانروف،الأمر وعدم والطاعة، والسمع ا-يماءة، ، lii،فيها وانحل قلت: 

بطاعة،يامر أو منكر، عن ينهى أن أحد يستطع لا حق النكر، عن والنهي 
فدر،بما عمل وس للهلاءاات،، وليس والمكروهات بانحرمات، وعمل 

اكارس،و ا؛تجامع، على الذراريل'آا ومقت الجالس، ق والغاء الربان، وجر 
الأصول"،"ثلاثة معرفة: واندرمت الصلاة، ي الأذان بمد الجالس وعمرت 
ينام،لا يته ومعل الرجل وصار الأنام، لإن الفتنة ميفا رمل المادات، وأنواع 

دعوىوظهرن الأوطان، ق المأن مرر وأهل١ير اللدان، ؛؛ن الأسفار ومدرت 

١(.٥ . )ص الفاخري" "ناديح انظر: )١( 
الإ،ام:رق؛ مة وم —(، ٥١٢٣٣)م: ايمل(، )بحروف كلمة: الماخركب ونمد 

ذلك:وبيان الئن، وحنه مليمان 
[=٠٣ل !=١ آ = ب «أ د=««ا 'لغ=«

١(. ٢٣٣)= ٣ ■ + ١ + ٢ + ٢ • • + ١ • • • امحوع: لكون 
وهذابما، 'يخاهرون أصحواالغاس ران للمكرله١ت، تطرق، — الله رحمن — الورخ أن هنا نلاحظ )٢( 
اخمهريدين مودخا بحد الدي الوين، ذ اش! وبحان ها، يسرون كانوا ذللئ١ فل الناس أن على يدل، 

اذ،رحم محن إلا عمرنا، سماُتج ص الغركٍارت،، وحق والكانر، بل بانحرء١١ن٠، اخمهر بحد إالكررهاات٠، 
المعان.راق هم، ئ وقلل 

أث.يا المواي، ولعل •طما، حْلأ وأهلنه: بالواو' )الدداومح،( الأصل: ؤ، )٣( 



)dA(ء تنمان - اووو 1اسر 

أ.هالأشهادآأن رووس على ها وتنادوا انماد، لإن ا-ياهلية 
ijتسن الخالقة"، "مفهوم ومزت — الله رحنه — كلامه خلال ومن ت قلت 

ايكراُت،هذه كأنن، ولو الة، هذه قل "نحد" عليها كانن، الي الخالة 
والقالتعجب،، ساق ل ذكرها إل احتاج لما ذلك،؛ قز موجودة المذكووة 
المستعان.

٠٠٠٠

انجد")ا/؟اآ('ا"يران 



)٦٨(ّ تتْات . الأوو |افء،ل 

ائ-ه[

الءدرييق"ا"الجزيرة ص؛ الإملاهه الاقجاه وضريم غله رمهمذ 

"قراءة'كابه: ل يوص، نسن نكرا الدكتورت صياغة من انموان هذا 
بموان:فملأ عقد قفل الخماسن"، تاريخ ل جديدة 

الأرس١٠مارالطقة ويهئ الإسلامية، القوى على يقفمب علي )محمد 

المبي(راء■
وفال:

الخرية":"الخزيرة و: الإسلام الانحاه وضرب علي )محمد 
يصللر الخمانية"، "الدولة و السعودية"، "الدولة ب؛ن قام الذي الخلاف ... 

"الدعوةأباع يطلق فلز الخرب. إعلان يتوجب الذي العداء حد أف 
لها.المعية على اعتراضهم يلوا حق أو )الخلافة(، المنفية" 

اسين:أيأمرين ف انحصر فد الخلاف ولكن 
الإسلام،بمنهج الججيج وفود التزام بضرورة الوهاببج،" ءهل١لة هو الأول؛ 
عليه•فيه ٌا كل عن، والإقلاع 

ممهلوهأمام والضعف بالخرج، الخمانية" فعور"١كولة هو الناي؛ والأمر 
اسماظذلك، ق أل أدركوا حيتؤ الججاز ؤ، المقدسة المدن على الوهابجثن" 

•■المياسة•ولكانتهم لهيبمهم، 
قال؛أنً 

\ ٧٥)ص انممانين" تاريخ ل جديدة راءة ه (







)؟A(ِ تتْات 1ؤور. 1اضو 

اه-ه[

الملينةااذ.سمق 1لميياءننةل: الياخا نفترة 

كقيراوسمعا المعودية"، "الدولة ل: باشا علي محمد حرب عن كمرأ قرأنا 
و..."مارقون"، و "خوراج"، أثهم من عنهم فوله كان عما 

اشءو[مج 
aIL؛"الدعرةلقمع ال؛اثا، به يقوم كان ما هل  I ،"^كانما أو وحكومتها، ؛

عنهم؟الصحيح رأيه بمل عنهم، يقوله 
وا-يواب:

لا.

كانمن بخلاف صحيحة، عقيدة على وأثهم حق، على أثهم يعلم كان بل 
الشايخ.من معه 

نعرفها.أن بمجي حقيقة وهده 
ذلك.يؤكدان صتن على وقمت وقد 

تالله حفظة المثام عبدالله الميخ؛ فضيلة قال آ ١ ر 
اكرية":"التواريخ بعض ي )قرأت 

العالماء،جاءه "الدزمحة"، حرب بعد "القاهرة"، إق عاد ئا باشا، إبراهيم إ0 

م،ثل وح؛ن بمم، يهم ور إليهم، يلتْتْ فلم مهمن، "الأزهر"، وشيوخ 
قال:ذك. 

وبماهم،هن: منهم رأى لما نحد"ا "صحارتم، ق هم الخقيقيون العلماء 



رمِ محاد اووو. اصو 

أ.هالأوانل(ُا، الملف بحالات وممثلهم وصدقهم، 

كوبر":ليمد "ل ويقول: )٢( 

عددمثل ذلك ق مثله الوهاسن، بحب الأمر بداية ذ بك' علي يم )ز 
؛y»jJمحدما واعتدالا، طيٍة، خلالا مهم وجد أ0 لمث ها ولكنه معاصريه، من 

"عرفات"...جل ء؛د دينهم محا وناقشهم بمم، 
الوهابي؛نعن الخاطئة والصورايتؤ، الأفكار، أغلب بال يشعر وكان 

ويتحاشوهم.بجشوهم، كانوا الججاج أغلمة أل مريم وملوكهم، 
والوماية،الصحوة بمفاء الإعجاب عن قف يم لا بلئ،" "علي لجد إثما بل 

وقال:الوهابية، بالدعوة العهد حديثي عليهم أطلق من بعض مرقه عتدئ حى 
لهمإخوان بلغها الي النماء درجة بعد يلغوا ز الوهاف المجاب هؤلاء إن 

ااكرقرم(لمأ.ه

نحد")ا/ببا(.)ا("ءانما، 

الٍوم.ال "ا-ز،؛ءاز" ق  u_ UijjtLtاصطلاح رم "نحد"، "الغرق،": د: فمد )٢( 
١(' ' )ص الآجاب" الرحالة همرن ل، الوقاية اخركة ' )٣( 







(٩٣)٠ اسث حياتي . اكاتؤ النمو 

ألأول:اليهق 
لطكهل1مإم[

jنجذ؛ وكان الصغر، س العلم ؤللب على حريصا — الله وحمئ — كان 
العلومعلى الشرعي العلم حب عليه ؤلغى جى أراد، ها له وكان تحصيله، 

الأخرى.

ضره[:لا القرشي، إكلم إالتجأحمٌ 
الذ:حفظه ابنام عجداذ الشيخ: فضيلة فال 

—تعاد الله وحنة — ٠ ر الشيخ أل ابراهيم بن محمل الشيح: سماحة )حدئني 
قال:

بساءنيإحدى إل أصحابه، بعض مع عدالف، بن سليمان الشيخ: حرج 

^١،١^٠٢القفيه، العلاهة، ، السعودية العربية '٠الم٠اكق و: الأكبر والقي الأمام، سماحة هوت )١( 
اذرحمهلم ■محدالوهاب ؛•٠ محمد بن حن بن عدازحن بن بن بن محي اتظار: 

راا*اا_ههمااه(.

اختارهاحدث، )أم( ف يع والوعاظ"، والفت؛ن القضاة ومرجع الخماؤد "تحفة مؤلفاته: من 
با؛ه■ل، نمس وهو ومعاْ، هوضوئه، j اصلأ الخديث يكون اذ احتيارها j وراعى 

•رغ؛رها اربوية"، العاُلأت، أحاز هن على الرد ل الدية "الروضة وله: 

— ytyj))نحد علماي و (، ١٤٦__  ١٣٤)ص نحد علماء مناهم ل: ترمته انظر 
<.٣٢٢_٣١٦/٢)ال^اظرين'•"روضة و ; (٢٦٣

منها:ت صفاض، ترص، أقرئت وفد 

سص الدكتورن الفامدن: لكيخ؛ن وآلارر"، الشيخ آل اداهيم م محي النبح "حياة 
العمار.موسى بن محداف والدكتور: الأٍلرم، عبدالرجن 

عدارحنبن نحمد والأدلة"؛ العلمنة الهظة ذ مدرمته وأثر الشخ آل إبراهيم بن ممد الشيخ "و 
إسم،اءل■آل، 



ِ)٤٩(|ستف حياد - التانؤ القمل 

ينثرفلز الدباء"، "شجرق من الطيخ'، شجرة تمييز ل فامتحنوه ، الدرعية 
لمنمحا

٠" .٢٦

بقول:كان أثه محه، )اكة1ت( وحدت 

أ.هاادر°ءثة(ُا* برجال معرفي من أكثر الخديث، برجال سرقي 
بقوله:ذلك، على فضيلته وعنق 

بدرآ؛حق ومراجعه، وبحثا، ملنا، العلم، بض شنه يشغل ر أثه )والممد 
أ.ههيوام زمن ق كمرا، علما وحصل زملائه، على ومموق أقرانه، 

حففلهم "التجويد"، ودرس ففرأْ، ، ١اكريم" "القرآن به: بدأ  ١٠قاول فلت؛ 
"الخدبث"،و وفروعه، الدين، أصول أبيه؛ على فرأ f فلب، ظهر عن، 

الممسم"."ر 

جلسافما.ل ولازمهما وحسين، علي، عميه؛ على قرأ كما 
''المودع و "الأصول"، ؤ،ت — ذكرهم رميال — العلماء بعض على وقرأ 

و"الجديث،"،و"التمم'/

خميس•بن مداوم الشيخ علمحر؛ وحسابما "الفرائض"، علم وأخذ 
غنام.بن حسثن، ا،لورخ؛ عن أخذها فقد ، العربية' أما؛ 

(.Tty"علما،)١( 
 :<١^٧"

الئ:رحمن —( ١٠٧ )١ ت الإفرقي •نظور ابن قال )٢( 
باد.غاف ركل وغلهم. مفهم، يا: يدهم القوم، رذ 

—ا.ه كا)،( محا كانا يمل، آو حن. ي رفاق، علاه، U اذا بدا: ثدء فلأن فلأل ذ تقول: والرب 
(.iVU/r)■الرب" ان "ناطر: 

(.ftT/T)نحد" "علما، )٣( 



َ)٥٩(اسمية حياد ااتافؤ. اكل 

قتحر حق الأصلة، هنابعه من والنهل وؤلله، اسم، على دانا يزل فلم 
.٠١٣١من عيية فنون 

للعلم:طله خلال من جيدتان، حصيلتان، له وكانت 
اسم.ل وحملة الشيوخ، ل حصيلة 

ذكر.لها فيال الشيوخ، ق حصيلته أما 
لالشيء، بعض وسال ذلك، من شيء سق ففد العلمة، حصيلته وأما 

اسمية:حصيلته ومءن عليه، اّماء شاء 

"علومو "الرجال"، ى: كض واطلاع الخاوي"، "صحح ل: حفظه 
حلة.الخدث" 

"المصطلح".و "الخدث"، و "الفقه"، ل: المتون، من الكثم بجنمظ وكان 
ال_زلةرآآ.فيه بلغ حق الخديث"، دراسة"علم ل واجتهد وجاهد 

طريقةعلى اف.، رسول إل المتصل بالإسناد روايته الخمة حصيلته ومن 
.٢٣'والشوكال حالي، بن الخسن الإمامين: طريق: من انحدشن، 

**٠٠

اول"تذ/ْ و )\إأ^\ه اهظرِين" "روضة و (، ٢٩رص نحد" ئما، "مناصر انظر: )١( 

الهي")ا/ْ؛(.
٦(٢ — ٦ ١ )ص ، ]_[ ل: اسم طلب يلي حرص ص ئيء م دفئ 

١(.٢ ه — ١ ٢ ٣ رص ذللث، على الكلام ساق ( ٢ ر 
(.١٣١- ١  ٢٦)ص ذللث، ء،اى الكلام سان )٣( 



)ا"ا،اِ اسْيف حياته - التانؤ الأنمل 

الق1ذه:ا1هبهق 
ازشيوخد[

بمجاوزْم عمره با0 القارئ، اذكر ان اوذ شوبخه، ذكر ذ الخوض فل 
ونولماته.مشايخه، ل فله نجد أن ضم فلا منة، ( ٣٣)

عليهوقنت لما مرد وهذا الكثم، الشيء العلم، س خمل فمد ذلك وٌع 
الهجاءام:حروف على مربن مشابجه، من 

خالد،بن الخمن نحسه(: ركما الشهيد الشريف، الإمام، )١( 

.٠٢٢١ ٢٣٤- ١ ١  ٨٨)العريشي الخسي، الخازمي، 
.٠٢١^،المنة" برواية"الكتب، وأجازه 

موطا،الأحساني محام، بن بكر أي بن حبن ١^: الشيخ )٢( 
\ىا.٢٢ه— . .).ئ، السي مدها، المالكي 
حاللمرناد والإفهام الأفكار روضة محاحج،: وهو ، الدرعثة ف،ت ئوؤ، 

غئام"اا،.ابن "•نارخ باسمه: المعروف الإّلأم"أ؛؛، ذوي غزوات، ونعياي الإمام 

شيح.كل عد الذكورة ياراجع فعله ترامم؛ ل الئوسع أياد دس شترخه، إل، ^الإش١دق اكفي ر١( 
"الأيلأم"ر (، ٣٢٧— )ا/مأم الوطر" "مل د )ا/ْخ؛(، الشر" "حلة ذ: نرمحه انفلر )٢( 

را/ه1ْ(.الوشن" "معجم ئ )آ/ها/ا(، 
للأئ،؛:س"، "نما، ول ى )آا/آ؛( الهة" "الدرر ر )ا/؟يا(،انجد" "محوان وقب: 

الله.رحمه همدالمحزيز بن معود 

١(.٣ ١ — ١ ٣ . رص U-،، الكلام •زيد مع "الإجازة"، هذه نص سيان )٣( 
التاريخ:هذا ص — اذ رحمن — الشيخ آل عدالرص الشيخ: فال، ( ٤ر 

بعدإلا الهللوب،, العي إق مجس، من بجلص قارنه يكاد لا ممونا، >؛، ١٠٠ّجرا مجوع، )تاريخ 



)٧٩<٠ اسة حي1مم اكانؤ. اصو 

عليه:قرأ 

"١uغة".

غ؛رهرآ؛.من "العربية" أخذ كما 

..ت).عدالوهاب بن محمل الشيح ابءن حسثن الشيح: عمه )٣( 
؛.٣٢١ ٢٢٤-

تئغئر آل عقمان بن ناصر بن ■حد اخمق: الفقيه، الشيح، )٤( 
)»ا'اآ_ه'امأاه(ر؛،.

عليه:قرأ 

"اصر".و "الخدين"، و "الفروع"، و "الأصول"، 
ه(رْا.... __ .)..فاضل بن عداف الشيح: "الدزهمة"، عا!؛)٠( 

؛.هوجهد( لأي، 
.٢١٤٧)ص نحد ء1مأاء غامحر م' 

س)>/AU اثاظرين" "روضة و ا*ْا(، —  ١٤٧)ص نحد" يلما، "مناهم ذ: ترص اطر را( 
(.٣٤٧رص الأكمل(" )المن ض: "افدرك و (، ٥٨— )Y/\•® نحد" "عانماء و (، ٧٩
ايد")ا/اأا(.اطر:"ءمان )أ(

(■٥٢)ص ل رص )٣(>^، 

.،■١(،—  ١٧٥)ص نحد" طما، "مشاهم و (، ٤٧/١٢)المة" "الدرر ل: ترص اطر )٤( 

١(. ٢٨— ١ )'ا/ا٢ "علماءنحد" و (، ٨٥— \اT^ ) الئاظرين" و"روضة 
الهيابع.ص رس خط، وم )حد(، بدل،: )أحد(، ٢(: ١ ا/أ ) ابد صوا)نا ف،: وجاء 

حنبن عِدانرحن افمحاد: الإمام، شتوخ *ن وأل" (، ٦٠)ص نحد" علماء "مناهم ل: ذكن له جاء )ه( 
"ال.يرِة".ل: عليه قرأ حيث، رحمه!للق، 

صم:حالي رقال، 





(٩٩)|اماْدحياتي . ٣ الأنمر 

ه
(١)

ها~~ 

)٣؛ه

(٢)

عله:قرأ 
"الفم"و "الخدث"، و "الفووع"، و "الأصول"، 

)•ض بن همدالرحن القاضي: العلامة، )٧( 
عليه:فرأ 

وحابما."الفرانض"، 

١٢٤٥ر )... الإسلام شخ ابن علي الخليل: الخام عنه )٨( 

بنعلي بن محمد انجهد: امحديث،، الفقيه، انملأمة، الإمام، )٩( 
.٢٢٤٢١ ه ٠ س ١ ١  ٧١٠)المائ الثوكاي، محمد 

(.٤ ٩ — ٤ ٦ )ص ل رمحه  c/j»( ١ ر 
ر:ذكر له جا، الإسلام، شخ لأمذ كاد هن وم سم؛■، آل قصر ذ رالإهام "الدرب"، قاصي )٢( 

اش.يحنث م بن الإمام: شرخ من رأثه (. ٦٠رص نحد" ءد<ا، مشاص 
)٢رالنيب مالي: "الدرك و (، ١٧١٠١٧٧، ١٣١ايد" "محوان وانظر: 

بنمحمد الشيخ آسوع بحوث ضمن: امظوع ا ب  ٠٠٥لوب؛ بءن محمل الشيخ حياة و (، ٤٨٨/
ءدالوماب،"را/مإا((.

(.٠٣رص ذ رص )٣(^ 

"مممو "الأعلام" ر (، ٧٤٢-  ٧٣٢رص الطالع" "الدر j،: رمحه انظر ر؛( 
(.٥٤٢رم/ااه_ الوكز" 

اجازء.أنع وذ/ (. ٢٩ ٤/٣رنحا" "علما، ل: البمام شيوخه ص الغركال الإuم ذ ع٠ 

ئوكررنأجا1هم فلز للشركال؛ ترمحن؛ الي ايامب. والوسائل العامة، الكب ص محله وراجعت 
عليهم.هدا لتينك لأم؛دْ، ص سليمان الإمام 

رص.ما_اما(ّوانظر 



!()٠٠اسةحياته . 1كانؤ اخمل 

ممروواته؛اُ.وأجازه 

؛•—(١٢ ٠١ ٢٠٩—•. •)•غريب بن ض بن محمد الشح: ١( )٠ 
مشابجه:ذكر ما بمد _ الد حفظه _ القاضي فال 

لتحر حتى الصافية، العذبة ا،لوارد، هده من المهل على دانا يزل )ور 

(.١٣١- ١٣)ص.!> )١(

)وسمار:(، ٦٩٢—  ٦٩)T/. الوابل*" "الثم، ر ١(، • )ا/آ افد" "يواز ي: ترمحه انفلر )٢( 
(,٣١٦— ٣١ ٢/٦)، iJLt"ر م,ب(، بن همداذ 

ر٦/نحد علماء ق: البنام عبا.،الإ* الشيح: قول صوك، هذا غريب ابن ني، عن اعرفج لا 
٣١٢:)

المب(.عال بيت )من إئه 
صحيح.استناد وهر الإسلام؛ ميغ ابنة تزوج أئه إل، ذلك ف، وامتد 

م؛■•بن محمد بن •ى-الميز الإمام; محل د زفي ف، فك لأمور صرا؛ "الدزث". و: وفتل 
شله.

وفاةعند عمزر فيكون اه(ا  ٢٠)•منة: ولد سليمان الإمام و آم(،  ٢٠٩)ٌنة كان وفتلن 
هدا.فيتامل سنوات، )٩( غريث، ابن شيخه 

غريب.لابن ا-ثلأذا" "توضيح ك؛اب،ن نميت أْ)_ْها(، )ص رمياى 

|سيما:
سبق:كما عبدالف وسماه: غريجؤ، ابن عن ٠. الله رحمه — ■أسل ابن قال 

؛.،،-اياحلن( ذ< لهم محالفا الفلا٠ر. j — ء_والوه،'ب دن محمد الإمام: لأتباع أي؛ — لهم هماما )كان 
أئهميما لا الطلقين"، "الدعوز و: الثديين ل،دارته اياب؛ هدا ل بججغ لين حيد ابن كلام فالت: 

الإسلام.قيح لعوز على وافنرا، كدب. فيها نصت ّوء، هدا، عبداف به ونى لما توثيقا دكن ير 
واهللاعه.علمه، سعة على كتابه، j ديدنه وهدا 

على:لهجم من فيه ما لولا وأممها، الأصحاب، تراجم كتب أعجب من الوابلد" "الم، أن هع 
لفه،نؤ الاه سامح ثّرؤله، على بائها علما _ عما.ا __ تراجمهم وترلأ بالباؤلل، ذغاثهم والهام ، ٠ الالم،ز، 

له.رعمر 



(١٠١)اسية.٠ حي1مم - اكانؤ اكئل 

أ.ه٢ ودجاله(ر والخل«يث، اكمه، خصوصا; عديدة، فوز 

٠٠٠٠

(.١٢Tاص")١/"روضة 



!(٠٢)„ ااماْث حياتي . أاث1نؤ اخمل 

1اق1ك;

]دإأْدده[

;٠٥١رحمه بشر ابن الشيخ: فال 
أ.هوغ؛رهم(رل "ال!رْعثة"، أهل من كم عدد محه )أخذ 
الق:رحمه الشيخ آل عبدالرحن الشيخ وقال 

علىالوافدين ص ، ^٥٣"نحد"، أهل كثم، خلى اتحلم، عته )أخذ 
علىالاثللاع ل بمدر ر الأمف مع ولكن اض، ذلك ل الدرعية'، '

أ.هأسمالهم(ءآء
الد:حفظه القاصي ا،لورخ، وفال 

أ.هكث؛رون(ر'أا طله حلقته إل )التف 
وهم:الناهن، تلامذته أبرز من ثلاثة كر ذم 

الخغابلة"،"رواق شخ الورع، التفي، الشيخ، له؛ اأّرجم أخو )١( 
— ١٢١٩)الشيخ آل عياذ بن عبدالرحن "الأزهر": ئ: 

؛.٤٢١٢٧٤
jllaJiبن،-محمد الورع: الماضي، اغقق، الفقيه، الخليل، )٢( 

اهد")ا/أا؟(.)ا("محوان 
•٣(.)ص نحد"  tUU-"مناهم )٢( 

اث>س")ا/أآآا(.)■؟("ويظن 
■٠( • — ٤ ٩ رص ترص •رن ( ٤> 



(١٠٣)ء اسة تاته اكانؤ. الأنمو 

'آا_اِا،مآاه(لآ،.اتنصد)''اا
قلمل[.بمد الثاك على الكلام ]سان )٣( 

على:نص فقد قاسم ابن أما القاضي، غر بالنص، لتلامده تهرق من أر ور 
فقطرآُ.سلهنان بن محمد 

رللأسف ولكئ كثم، تلاميده أف عرفا له، ترجم من كلام خلال ومن 
فقط.اشان وهما ذكرت،، من غم الصائر ندكر 

فهرهمأو تلاميذه، ذكر عدم ل سبا يكون أن آخر.ممكن أمرا هناك أذ بجد 
منزمن بمد إلا بمرفون لا — سيخ أي — الشيخ تلاميذ أن وهو والعد؛ بالنص 
وبمرففعرفون، التبليغ، بواجب يقومون f شتخهم، على العلم تلفيهم 

—ملمان والإمام المن، ثم، شيخهم تقدم بعد إلأ ذلك يكون ولا شيخهم، 

_؛UJ؛،حرنأ لوته الناس حون وفضلها ولله ن علمه سعة على يدو ما وفيها محمودة، محبرته كانت ( ١ر 
مطلعها;ل قال ءيلق4 بمرية مححمان( بن سليمان الشيخ; )وهو زملائه أحد ورثاء 

دهمائد باثس حادث 3ادح من واسجما الدمع وقاض الكرى طار 
اكلمولا فولا لنئتمد  'جفز الملوم حر في عام م بعال

مماامحرانه على اق يبالحلم برئه ّالناس في حمدت وفاضل 
دممااحضلوا نل ذُا فانكو١ بالعلم فمنانله شاعتا مذ ثلطان آنن ذاك 

الثاظرس""روضة و (، ٥٤٥— ره/ة،ه محي" "علمأ، ل: ترمحه انفلر 

اض"را/ي4أ(■ر"مم/ةأدذ، 
—(٠١ ٢٢٣)ن، الدرمري الخومم، ملطان، بن محمد اء": "الأحفاضي ض: )قشا( رم 

عداش.وابمه الإسلام، شخ ض: اخذ 
"روضنر (، ٢٦)ص نحد" يلما، "■مغامم و (، )؛/tWانحل" "■مرال، ف،: ترمحد انظر 

(.١٩٢—  ١٩اتاظرس")؟/.

)الجديدْ(.ط. ل أر'ه ور )فدبمن(، ط. ٨( ٠ )م/آ نحا" "•ءاو<ا، ل: له ترجم فقئ ايثام أنا 
ا/\اأ(.)٢ اب" "الدرر انقلي: )٢( 



!(٠٤)٠ استة حي1مم . الثانؤ اصل 

منهوفاته منة وكانت منة، ( ٣٣)وعمره هل بل حنانه، تطل ز — الذ رحمه 
آخرون،وعذب — اإْثزجم بلد — "ا1درعثة" أهل من خلى فيها قل عظيمة، 

واهلها،"اادرْءثة" و: وعدز ''مصر"، إل — فهرا — ونفوا عترهم، واخذ 
اذ.إلا يعلمهم لا خلق تثريد هده فصاحب، 
اساءكان وقد لا؟ كيف اخن، هده من نصب الإمام هذا لتلاميذ وكان 

باشا.لإبراهيم هدفا العلم وطلاب 
كثرهم.على الإمام هدا تلاميذ معرفة دون الفلروف، هده فحالت، 

اتهجيه[:
منهم:وذكر سليمان، الإمام تلاميذ القاضي عذ 

جنبن عدالرحن اياهد: لفي والالثاك، وامحدد الرباق، الإمام 
_ها/؟ام(لا<. ١١٩٣)

سليمانالإمام تلامذ ضمن حمن بن عدالرحن الإمام ذكر من أجذ ور 
"الروضة"لأق: القاضي سوى 

للأتي:ولعلئوم،

نليه،قدم لطلب شيوحه، فيها ذكر "ورقه"، عدالرحن الإمام أملى ~ ~ ١
غد"" علماء كار من وهو عنه، يغفل أن وبعيد سليمان، الإمام ء؛همت يذكر ور 
أي:(، ٢٥١ ٤ )٤ عام كبها لأثه اياب؛ ؤ، حجه "الورقة" وهذه قتها، وذ 

(،٦٤—  ٠٨)ص نحد" علها، "مغامر و (، ٦٦— ٦ ا/• )٢ المة" "الدير ف،: انظرترهمه )١( 
بعض"تاريخ وانظر: ٦•٢(، — را/ا'آ الغاظوين" روضة و (، )ا/أْ—٢٦نحد U، ̂ ر

١()٨٧  ١٠٠رص نجد" ل الواقعة الخوادت 

مم.خالد القال"؛ "انجدي بامم: — انلن رحمن — ترهمه عن معمل كتاب رف 



!(٠٥)ِ الما><تة حياته . اكاتؤ اضو 

منيزرآ/بثلاث "ممر" من عودته بعد 

أوب:j .بقول "رماله" له وجدت — ٢ 

حس•بن عبدالرحن )_: 
أ.،زاس...(ُآُ مننه عداس بن ملمان الأخ: إل 

شخا(.)إل: كال: شخه، كان فلو 

لشيخه.التلمذ محاطة ق مثهورء، * Ajbjpدم 
ضمنمنيمان يدكن ور عدالرحن، للأمام ترجم نمه القاضي — ٣ 

شيوخه.

عبدالرحنللأمام: الشيخ آل محمد بن إبراهيم الشيخ: فضيلة ترجم — ٤ 
مليمازرم؛.الإمام منهم يدكن ور شيوحه، الترحة ل وذكر حمن، ابن 

باسم:مفصلة ترؤة حمن بن عدالرحن للأمام أن ذكرت وأن مض — ٥ 
واعتمدسليمان، الإمام منهم يدكن ور شيوخه، المؤلف ذكر القال"، "امحدد 

٠.أهميتها١ يؤكد مما المذكورة، آلورفة على 

 ٠ * **

(.٦٩—  ٦٥)ص نحد" ، uu"ثاهير ي: "الرّالان" نض ا؛ظر )١( 

(.٣٧٤—  r\Tl)\المجدية" رانانل الرّائل )٢( 

٧(— ٤ رص امححد؛ن" ءًون "مّْ طدط )٣( 
(.٨٨.  ٧٣)ص اس" "انجدي )٤( 



!(٠٦)س اسث حياد . اكافإ الضو 

\مح\أهلإ.•اوْدهق 

]__،£[

أنمةأحد عمدة على لأتكلم الحث، هذا أعفد أن اللانق غم من انه أرى 
زمتعة، سة أصبحت المترجم عقدة على الكلام ولكن السلفية، الدعوة 
فاقول:)المقرئة(؛ المومعة التراجم إعداد 

المنة،أهل رعقيدة الملمة'" "الشدة و: متمسكا — الله رحمه — كان 
وكتابه:أناعي، قل هدا، أعدارْ له ويشهد عنها، رهناصلا منافحا، وا-يماءة(، 

الملمة"."العمدة ك: ولأنه على دلل الخميد"، العزم "•سمر 

كب.'اثه — مؤلفاته ضمن — وميائ 

الشدة:ي رماكن 
١^".أهل نو١لأة عدم و "الدلائل و الإ.بمان"، عرى "أؤم 

والفتاوى:المسائل من وله 

الؤ،بجاه النول وحكم الق، كلام صفة 
بقوةالملف"، "مدم .بفرر والفتاوى، والرمال، المؤلفات، هده: وؤ، 

الأوار.اخد؛نجؤ 'لريقة على علمية، 

****



!(٠٧)اسد حياته . \لئ\نؤ أس 

الخاْعم:ْدهف 11

أأمممص[]هذهعد 

منهم:أن — شيوخه محل — سق فيما رأبما 

مالكي•وم غنام، ابن 
عمره.منهيي من وهو الغوكائ، والإمام 

آبائه،مذهب عن _ الاه رحمه — سليمان الشيخ بجد ٣ ذلك ومع 
"نحد".ايطقة: طك ذ مسطرأ ومازال كان، الذي الذهب ذلك وأجداد0، 

لالسر علمنا ا-يملة، j، "الخبلي' المذهب شع الهلمة تلك أل علمنا وإذا 
النلمية"،"العقيدة و: — وعوام علماء، — المهلمة هذا أهال ملن، 

لحابلة كانوا وإن ايهلمة، تلالث، أبناء من هناك أل العلم مع محها، ومنافحتهم 
ولو— شهم المتأخرون ميما ولا — الدلتل يعون كانوا أثهم إلا الأصل، 

٠,،ر الذهس ٠٠٥١خا

انميمصومحمد باز. ين وء-دالميز سي، بن ءد١لر■ءءن ماحن: السأصحاب بالتاخرين راضي )١( 

وغ؛رمم.اث، حمظيما المنام وعياذ ا-يبرين، عياذ الفضلة: واصحاب النل. رحمهم 
نحدل به واكك الاJهبا تاريخ عن ية. نحف لب ٢(. ١ —  ١٧/١)نحا" "عفا، وانظر: 

رإنالا-لل، بميميا كانوا مم إلا — حابلة الأصل ف، كانوا وإن . الدعوْ انمة أذ إل اثارة وف 
)الدما.خالف 

التقىعدعا رذلك، رناقشهم; — اث رحمن — الخازم خالد دن انحسن الشريف: الإمام حالهم رفد 
صهم:رق١ل "الدر'غة"، ذ مم 

—؛■م فوله( السل على باض العمل يميعون ائهم إلا حبل، دن أحد الإ،ام مجدهب مالي )إلهم 
اث.رحمن انحسي محمد  JJحول الشريف: فل عن معوثا "الدزمنة" إل رحلته أياء ي وذلك 
٢(• ٢ )ص العود" "فع انظر؛ 



رٌا(استف حياتي اكانؤ. اصو 

ووصفهعه، اشتهر كما "الخديث"، طابع عليه غلب ثمن سليمان والإمام 
أثهيرى فبما إلا "حيا" يكن فلز "الفقيه"، أقرب "اتحدت" د: 

للدلل•موافق 

اكرط)العدد ق: فوله ومنها قلته؛ ما تزكي له، مسانل على ووقفت 

مصفاته.عد متال رمالة فيها وله اخممعة(، لصلاة 

العالمي،منهجه لنا بمن الله، رحمه كلامه من حلويلأ، متا الإن للث ومانفل 
الفقهية.ختياراته ال 

قضهّقل الطعام يع مسالة: على "جوابا" له: رأيذ ففد 
بكلاموالاحتجاج النص، ترك ل الخالق، ناقش للنهي، اختياره وبعد 
العلماء.

ممدالإمام ُع يحوك محل همها الي اث. رحمهما الإمحلأم شيح اس محداف الإمام: رسالة ي وجاء 
متية:عب' رسالة وهي "مكة"، 

الأنمةأجد قلد من على لنكر ولا حتجل، بن أحد الإمام _، j،Juض اكروع ذ — !بما — )نحن 
لأقرهمونحوهم. والإمامة، والزندتة، ك المر؛ مذاهب ضبمل لعدم غرهم، دون الأربعة، 

مرنةنمحق ولا الأربعة، الأنمة أحد ممليد على نحرمم بل الفاسدة، مذامهم من قي، على ظاهرا 
أو"كتاب،"، ُن جلي، ض يا صح أذا الل، ايبعض ب، أثا إلا يديها، مغا أحد ولا الطلن، الاجتهاد 

به،أحدنا الأربعة، الأسة أحد ؛،، رفال، ُ؛ه، ياقوكح معارض ولا صنم، ولا منسوخ، غر ، ّنق 
الامحدال،.ب، اكلمافة نحو غي بانحاففلة — مثلا — والمالكي ا-دفي ذاُر الملام، كإمام الدم،. وتركيا 

وشتانبالإسرار. نامْ فلا ملة، بالمسالشافعي الإمام جهر بجلأف ذلك، لوضوح السجدتتي، بمح، واخملوس 
مانعولا جدا، نادرا يكون وذلك، الدم،، حالف، وإن بالض، أرشدناهم الدليل قوي، فاذا ال،سالتين،، ب؛ن 
الاجتهاد(!.هلعدم متاقتنة ولا بعض، درن السالل، بعض 3، الاجتهاد من 

(.١٧٤— \ WTl)\نحد" "يلما، ر (، ٣٨)ص نحد" "مغامر انذلر: 



1^1 J_ll ^، - (٠٩)ااعا0يف حياته!

الله،زحنه الإسلام شيخ بكلام احتج المسالة، هذه ل المخالف  Obعلما 
•الذر اس عه؛ رواه الذي — عهنا  ٥٥١رضي — عآاس ابن بكلام واحج 
ضربجن:١س ثزز قال 

بيعمنع ذ .، الم عن المحيحة، الموص به ،»؛_ jbbلا هذا )مثل 
لكناغتهدين، الأنمة من — تعال الله زحنه _ والشيخُاا قضه، قل الطعام 

خالفه.ما دون بالخديث، الأخذ وجب الصحيح، الخدث كلامه خالف إذا 
ه:الشافعي قال ما أحسن وما 

؛فولفاضربوا قول، بخلاف .، الق رسول عن الخديث صح إذا "
الخاتءلم"رم,

النهيل الأحاديث، هذه على اطلع قد — — الله زحنه _ _الشيخ أن ومعلوم 
لنايتثن ور ■اويله، وجه نعلز ر إذا لكن ناولها، واثه قضه، قل التلعام بيع عن 

عنالهي ل الي.، عن، الثابتة الأدلة هذه نحالف أن لما يجر ر دليله، رجحان 
مدنايثت حف، وغره، ليالع، عمومها على نحريها ز فضه، قز الشام يع 

للشيختقليدا نتركها أن لما يجوز فلا وإلا العموم، هذا يخصص راجح، دلل 
•غءِْ ولا الله، رحمه 

الأحاديثوعارض بجلافها، المهني، بعض أقف، فإذا النم،، اياع ب جيز 
حالفهلمن، عامؤ، ابن، به أجاب بما اجبم، ه، عام، ابن، وكلام الشيخ، بكلام 

يقول:حيث المعة"، "مسالة ؤ، 

اللن.رحمن الإسلام شخ اكب: ( ١ر 
ا-دد.بفصح إذا الشمب؛ الإمام قول "متمم، بموان: دالة، -(، ٥٧٥٦)ت، السكمؤ الدين كمح )٢( 
■ُط>ءة وض ض"، فهو 



ر،اا(______ |سئة حي1مم اكانؤ. اكو 

ه.الله رسول قال ١^^ الماء، من حءج1ره عليكم زل تنأن يوشك 
وعمر".بكر أبو قال وتقولون: 

اساء:بعض لقول الصوص، محالفة عن الزجر ي هذا، من وأبلغ 
يصيبهمأو محنه نميهم أف أمره عن يغالموذآ الذين إففيحذر تعال: قوله 

•lعذ١بأبم٦({ل١ض
فقال:— الله رحنه أ"ثد الإمام بما امتدل كما 

تعالواخ سفيان، رأي: إل يذهبون وصحته، الإسناد، عرفوا لقوم "عجستا 

أليمعذاب بميتهم أو فتنه نميبهز أن أمره عن يحالمون اولس إقليحذر 
(٦٣ }) |_'1■

الفممة؟ها أتدري 

الريغهن شيء قلبه ق يقع أ0 قوله، بعض رد إذا سه الشرك؛ النمة: 
مهلك".

قالكما ].[، والرسول الله، إل رذه العلماء، فيه ثنازع فيما فالواجب 
تعال:

١[.٠ الله{ إلى فحكمه ميأء من فيه ١•؛ءءلهءلم إوما 

{l)U  ؛اللهثومنون كقز إن والتسول ١^٠ إلى فردوه ميأء في 'ت١زءتم
[.٥٩،: ]١٧الآخر{ واليوم 

الموص.إل الرد علنا وجب فيها؛ العلماء اختلفن قد مسألة، وجدنا فاذا 

إليها.رده وجب خالفها؛ وما بهّ الأخذ وجب انموص؛ وافق فما 

بجون.فلا بمعانيها؛ صا أعلم باثهم والتعليل العلماء، بعهنن لقول تركها، وأئا 



(Ill)٠ اسلة.حي1مم - اكافإ اكهل 

أنكرهكما أعانى، الله رحمه شيخنا أنكره الذي الذموم، التقلد ص هذا إل 
قله.العلماء 

أ.مأعلم(رم — وتع'نى بحانه — واف 
قالتالخمعة، وجوب أدلة ساق أن وبعد 

"الإحاع"';و "الأحادث"، و "الأية"، بعموم: )فشت 
أحد.كو على الخمعة وجوب 

إقامهفعليه الغموْات هده من — عليه وجوها عن — احد إخراج أر،اد قس 
اس.
أ.هطاءة(لآ؛ ولا لقوله، سمع فلا وإلا 
هذاعاليه يسم الذي الفقهي الهج علم الومهل"، "الهلريق كتابه: قرأ ومن 

اس.رحمة الإمام 

يقول:به، بجح ولا الضعيغا، ويرد المحح، بالدليل ياخذ فهو 
ا-يمعةيوم الصلاة بميم كان . الني أل الصحاح: الأحادث ق يرذ )ر 

أ.هطيءّ(ء؛< به يفت فلا "انمل"رم ٠^١ ق إلا الخفة، على 
'"اكعيف".الخديث أنواع من والعضل 

(,٤٩٧- )ا/ا-هأ الرط;لواسافجدية" را("ءسوءة 

(■١ ٩ ٤ )ص الوط" "امهم )٢( 
م;''الضل''، احدث )٣( 

ابن'هال الشافعي: وكقول محل"، الق ومول قال عالك: كقول فصاعداآ انان ضده من مقتل )ما 
^١"(.عمر 

(.٦٧رص للطيي احديث" اصول ل الخلاصة من: 
٢(.١ . رص الوط" "الطريق )٤( 





رماا<الحإْتفَ حياتي اات1نخم. \س 

صحيح.دليل معه يكن ر ما فوله، ق أحدا قلد لا — الد رحمه — وكان 
ا-يمعةعدد بيان ل الوسط الطريق ' رسالته: ألف اثه ذلك يزكي ومما 

فمط.ا-يمعة)انان( به يعقد ما أقل أ0 فيها وأكد الشترط"، 

حضورباشتراط القول بطلان بيان على )وجرص الأهوال، باقي على ورذ 
وجوبما-أم!، س )أدبممح،( 
أحد.مذهب ق المشهور القول وهو 

"نحد''(ا١؛.ل: الساند القول كان لأنه وذلك 
٠،٢الإج١عرترك بجز ولا 

ويقول:احتمالات، من عليها يرد بما المححة، الأحادث ولا!زذ 
البابهدا هح ولو الصحيحة، الأحاديث بما ندغ لا الاحتمالات هده رْثل 

أ.هالقليل(ر'آ؛ إلا حجه لأجد بقي لما 
١لأصوJة١لقواءد يطبق — أيضا — فهو "السنة"، و: يستدل أثه وكما 

يخصرْ'.ر إذا وبالعام اكحيحأ٤'، بالقياس فياحد الأحاديث، على 
إلا.يدلأمتشغل ولا الذمة، براءة الأصل أن': ويقرر 

محالفيه،وأحرج الذمة"، "براءة مالة: ق المن __ الله رحمه — — أطال وفد 
مارالذي الفقهي، المهج عن المزيد ولتعلم لأهميته، بهلوله؛ كلامه أسوق وأنا 

(١٨٤)م، "جامعالاّمام،" 
(.١٩٨)ص الوط" "الطريق 

"امضالوّط")صآ'آ(•
(.٢٢٩"اyرضالوط"رص

(.٢١١)ص "؛لطريق؛لوط" 

٢(١ ٦ — ٢ ١ ٤ )ص الرّط" "ائريق 





J_ll  - ره|ا(س |وماْيف حياته

المحح;الخديث ق محالفته. 
3ِذه((لآ<.صه ضام ص؛ زغيه مات ))_ 

ذلك.م إل 

نتفهاأو وأمه من شعرات ثلاث حالق من على الدم بابجاب امغلتموها وكما 

بهيشغالون مما ذلك. على دلل بض الإ"مام، ق افلفار ثلاثة قلم أو أنفه، من 
أ.هااكلأم(لآآ لهنال ثئناه لو مما صحيح، دلل بض الدمم 

 * * **

حديث(، ٦٩)أ/• صوم■ زغلته مات مئ نابا: الصوم كتابات "ءأحيحا•"، ل: الخاري أخرجع )١( 
(.١٨٠١)رقم: 

رقم:حديث •٨(، )؟/"T الين. عن المام ثئاء نابه: المام. كنابج: "ءحح4"، : ق لم وم
(١١٤٧)

ضخذيه الزمحر بن خنمر بن مخي ال جنم: أبي س مدالله غن الخارث، بن غنرو طريى: من 
)محرفو؛،؛(.غثها اق رضي ء1وثه غن مو'ْ، 

٢(.١ ٦ — ٢ ١ ٥ )ص الوسط" "الطريق )٢( 



(in)اسط.٠ حياته الثانؤ. الفمو 

أرسأدأم;ائهئيق 

لأءْأك[

"مكة"؛آ؛،على: — الله رحمن — عدالخزيز بن معود الإمام: امسلأء بمد 
فيها.القضاة تثارلذ إليها؛ — الله رحمه — سليمان الشيخ أرمل 

مع'مكة"، ق: قاضيا — شابه وطراوة ث، حداثة مع — الشيخ فاقام 
إل:عاد م ،، الزمن١٢من مدة عدالعزيز، بن معود الإمام أفرهم الذين القضاة 

يكون.ع"الذرًءثة"، 
وقامالتدريس، ؤلريق — له الرجم — ملك فقئ القضاء جاب وإل 

بدلوهذا وأعمامه؛ والده، وجود مع الدرعثة"، ل: الزمن من مدة بالتدريس 
'روايةالخدب": "مصطلح ق: ومعلوم بالعلم، له وشهودهم علمه، سعة على 

الأكابر"؟وجود ْع الأصاغر ''تحديث ب: فكيف الأصاغر"، عن الأكابر 
حرج.ولا فحد^؛،، 

أمورل وإرشادهم الخلق، ونفع والتعليم، بالتعثم، معمورة حياننه وكانت 
ودنياهم.ديتهم، 

وبعدالظهر، وبمد والضحى، الشمس، ؤللوع بمد الدروس: أوقات وكانت 

اه(.٢ ٢ ذاواحرطن)١ ذلك وكان )١( 

(.١٤—.ا/بم'ا١ ) ابد" "صوان ا>: 

"عكتق حاني عن لكرة أي اكادر نذكر رم المادر، س يدي لإن ما ف، الدة دذْ تحديد يأت ر )٢( 
اث.رحمه معود للإمام قاضيآ كان أى• سرتم، الكرمة" 

نحد"و"علما، (، ٣٠رص نحد" ءل«ا، "ُغام و (، ١٧٨و انجد""صوان اطر: )٣( 
اثا>ين")ا/'اآا(.د"روضة (، ٣٤٤)آ/'ا،'ا-



(IIV)- 1ستف حياد . الثانؤ اكل 

الصلوات.ألنار ، الكبير" ا-ياهع "ق: المغرب 
كشو.خلى منه واستفاد 

لخاش؛تهُآ؛. LyjJtليكون — الد رحنئ — معود الإمام اختاره بل 
صحيح' ل.'تدريسه من صورة، اق — ال1ه رحمه _ — بشر ابن أشار وقئ 

رحمهممعود بن محمل بن ■^٠١^ بن معود الإيام: بحضرر الخالي"، 
ال1هرم.

(.tti/Y)'نحد علما، انظر: )١( 

اهد")ا/آآِاا(.رأ("محوان 

)١(.ح ٣( . — ٢ ٩ )ص نحل" عيا، "مغامر وانظر: 

|سيم[:
بنء-والوهاب بن ميمان م: آنذاك، لكدرسر ا-بجالِز او انحل"، "محوان من: "امموع" ي: جا، 

بنمحمل 

وأبماوه•محدالوهاب، اسمه: ابما النن، رحمن ء_لالوه1د، بن محمد للأئ،؛ أل 'اعلم فلا قلم؛ مز وهذا 
رهم:ط؛ 

و؛مامم•مدالخزتز، ل: دلس افن، لحمهم رابرامم دبالم^ز، دحض- وحي،' وعياذ، يلي. 
راذ؛^٠!.ءم_ا، 

١(. AU/T)اقاظرين" "روضة ر (. Y٣٤/٤ ) نحد" وانظر: 



(lift)اسْتف حياتي التاتؤ. الاقمل 

او|و1يم؛1لههق 

]وطأته[

وهي)اوادس(، الاس: الحث و: م ما سوى رحلاته، من أعلم لا 
"الدرعثة".إل: بعدها عاد ، tL_U"مكة"؛ إل: واحدة رحلة 
ى"الرحلة على تطلق — غال — التراجم أهل عرف ق الرحلات" "ر 

اياب.هدا ق خيء على عقرت وئ الطلب"، 
ل:نشا أمحه بمس، ذلك؛ إل بحاجة كان ملمان، الإمام أقلن ولا 

الاغتراب،؟فلم ؛؛ ملفة"ر علمية "جامعة بحق: كانتؤ وقت ق ، الدرعثة 
عدمأسابر من هدا ولعل صغرأ، ثول — اينة رحنه — الشيخ ن إم 

"أهلمن وأثه خصوصا كموه، لرحل أكثر، بمش أنْ له يدر ولو رحلته" 
الشيوخ،ولقاء العلم، كلقي الأمصار، إل بالرحلة يعتنون الذين الخدين،" 

والمثماع.

****

j ]على: الكلام صد — اذ رحمن — ميمان الإمام بها نشا الي اية على الكلام ض ١( ر ، [،،jtij
—٦ • )ص ميمان الشيخ عمر ل "الدزب" بعوان: )الأول،(، القمل س )الثالث( الحث أول 
فراجمد.(؛ ٦٢



)؟II(ّّ اسط حياتي . الفمو 

1لذاْفي:1أ0دحق 

طيي[أك1ْ1ء وذم1ء ]هءف1مم، 

الله:رحنه بشر ابن الشيخ: قال 
"الخديت"،ل: اكامة اضرفة له العلم، ذ آبه — تعال الله رحمه — )كان 

'■التمم''،و "الفته"، و "ضعيفه"، و "■صنه"، و "صحيحه"، و ، رجاله ' و

و"افم"•

فلالألم؛ لومة افه ي تاخذه لا النكر، عن ناهيا بالعروق، آمرا وكان 
أتىضعيفا، بمض١ءفا ولا الكر، عن والهي بالعروق، الأمر ل رسا .بتعاظم 

بمتمره.أو فانية، بهللب إليه 

دأفق•ودرس، وصنم، الدرص، ي كثمْ محالن له وكان 
أ.هبالمعرفة(اآ؛ زمانه ل الشل به وضرب 

أيضا:وقال 

الأمانيد،على يكلم شرع إذا محم، محقن وحاففل نحرير، عانر من )ياله 
إتقانه،من غرها، يعرف لا فكاثه ورواياها؛ وحيرقها، والأحاديث، والرحال، 

أ.هوحفظه(رم 

النه:رجمه قاسم ابن الشيخ: وقال 

ايد")ا/آاآ(.)ا(".ماد، 

(.١٧٢)؛/ايد" رأآ("ءران 

الإسلام;شتخ ابن عيدالوئم، بن سليمان مماءا فيمن الكلام هذا — الله رحمن — بثر ابن ذكر 
رصهذا على المميه وسق قلم، ٌش نملن سنمان، الإمام غم ممد أظه ولا ءد١لوهاب،، بن محمد 

لأاا(ح)آ(•







!()٢٢ّ اسة حياتك . اكانؤ اصو 

حناها،عن الداسن الدعوة، أنمة كار من الق[... ريإذن الثهيد ، للسان ا ر
أ.مورجاله(لا؛ الخدث، حفافل كار ومن الإملأم، يضة عن الدانيين 
المعوي:صاِخ الشيخ: وقال 

أ.هالإمام(رآ* الطي، )العال(، 
ال1ه:حفظه القويان الوليد الدكور: شيخا وقال 
الدنيا،من طلا طلبه، على صورأ العلم، عالي مكثا — الله رحمه — )كان 

الشكيمةقوي الق، حرمات على المرة شديد شجاعا، كرمما، شهما، مجتواصعا، 
الكرات...بطال إل 

د:صفاقة ل وصفه، إل دحلأن"رماُ زيي "أحد دفع مما المدع، أهل فهابه 
أ.هوالده(اا؛ من تعصبا أشذ أثه 

٠*

٤(.١  T/T)الوابمن(" )النب "حاشة: )١( 
)ا/ْه(ّالعذاب" اياهل "محموئ )٢( 

المويت"السنرة ك: ، .٤٣١٣ —  ١٢٣٢)محهانها أم وس "م"، د: ايشانمة ثي ( ٣١
ايلفيان"،"الدم: ل: خسا كان الومائة"، على الرد ف، المة "الدرّد و اخعدية"، راهاد 
عنالإنمان "صيانة سماه: يبمام  ٣١٣٢٦)ت ايلفي النيسواى، بمفر الشيخ: العلامة: قائمه 

أحد.عله يرذ ور وايم، الكتاب، تجع يحلان"، الغٍخ ومومة 
"فهرسر (، ١٨٣— \• Ayl)\الشر" "حلمة د )ا/اا<ا(، العادين" "سيغ ف،: ترمحه ١> 

)ا/مإ١(.الزلفص" ".عجم و (، ١٣•- "الأعلام" ر (، ٣٩٢- ٣٩)ا/• الفهارس" 
ان":الإنس"صيانة كتاب: عن — اث زحمه — الشيخ آل ابرامم بن محمد الإُام: ال ف* 

الخنعرف وإنما "محل"، اعل ولا "محيا"، يعرف لا ستم، دجل دهونفه بابه، ل، نمس )ك؛اب 
ّأ.عأهله( على ورد ١ل١ءلل١ ودحض ر١هاده، 

١،. lTl\r)الشيخ" آل إبرامم بن محمد الشيخ سماحة ررط؛ل "ذاوك، 
١(.٢ )ص الرّانل" "ص )٤( 



!<٢٣)ّ اسمية حي1مم . الثانؤ اكل 

وْمدقآ(ظفظ1، سأي0أفي:  ٢٠١٠٥١)

الشه؛رق;مقوله معه يكزن سليمان، الإمام يكر مى 

"الدزعثة"(.برجال معرفي من أكثر الخدث، برجال )معرفي 
كمابالخديث، وبلده، عصره، ل الله، رحمه سليمان انحدث; اشتهر فقد 

اشتهر.به _ — بلده ل - _ الخدث أن 

يمرب ١٠الإمام هذا عايشت فقئ الأوراق، >؛ji مصورا الرهان يقي ولكن 
وأعاودالصادر(، ل شح )على عنه أجد  ١٠كل أدون وأنا منوات، عشر من 

ء

العاره:هذه وستوقفي المرة، طو مرة سرته، ق القراءة 

أكثر...(.الخديث، برجال )معرفمب 
لأقواله من تمنا ز ولكن عته، المؤرخون فاله فيما أشك يوما أكن ور 

الخميد"،العزيز ''تيسير أعجوبته: ي ما إلا الخديث، ل وأحكامه الرجال، 
إلابالخدث، معرفته على يطلع أن أراد لن كفاية الكتاب هذا ق ما أل ورغم 

ولأولمحققة، ''فتاويه" و 'رسائله"، نشر: على عزمتن حق يشفي، ر ذللمثؤ أ0 
وتوثيقنحريج، من ءاني<ن، فقد فيه، قيل لما )مانؤ( تمم على أقف مرة 

الإممان"عرتمر 'أوثق ميما: ولا رسائله، ؤ، يدكرها كان الي الخديثية، القولان 

مماالشترءل"؛اأ، ا-يمعة عدد بيان ل الوسط و"الهلريق حجمها(، صغر )على 
"كتبمستوى: على الحدث لكتب اطلاعه، وسعة حففله، قوة على يدل 

وتعديلا.جرحا الرجال" "كتب أو المتون"، 

يليالكلام صد الكب هده على الكلام س؛يى '( 



)٤٢!(اسثحي1مم . 1اث1خ اصل 

؛.الأسانيد"؛ "أصح ل: مسألة ركب 
أنله تسنى وما وكانماته، لورمه، من: مستفادا يكون قد محه قيل  ١٠م

الخهاد،ل: ولتفرغه منه، لمغر نفلر؛ كغيره؛ بكقرْ، "الخدث" ل: يكتب 
والخسة.والدعوة، 

"الخديث"،و> التالف له بمن ور قيل، ما فيه قيل شهير، محدث من وكم 
تحقيق،ت ف، كانت فجهوده الله، رحمه ، العلمي؛ عيدالوحن الإمام: ودونكم 

الخديث.فن ق اكاليف من أكثر الخديث، كتب وصحيح 
يعلمالي مؤلفاته، فأين الله، رحمه ؛ عقيقي؛ عبدالرزاق الإمام: ودونكم: 

•زلفاته.على الكلام محي المالة مذه على الكلام ماق )١( 
— ١٣١٣)اللت رحمن الماد اسمي بجي بن محدالرحن ايل: انحدث، الإمام، ءمرْ: ذمي )٢١( 

وأفاد.ف أجاد الأباطل"، س الكوثري طس ل بما "اككل مزلفاته: من —(، ٠١٣٨٦
نحفى•لا جهود ونشرها، تمعحها، ر وطعها، ا-نميثا، كب بجفق ل وله 

■( ١٦٦)yاالولفمح،" "معجم و (، ٣٤١٢/ )٣ "الأعلام" ل: افترترص 
ومنهجه.سمرته، عن: جاُمة، رمحانل عدة ٌتاجدنت وقد 

٤١ ١ ٠ — ١  ٣٦٢٣)العودي، م الود، المري. عث، بن عمقي بن محدالرزاق، الرثاد: ٣ هو )٣( 
ل'تقدر لا علمية، جهود له ، اسما، كبار هينة ' وعضو للأفتاء"، الدانمة "اللبمة رض ناب ٥(، 
غةالأمار ؛تامة ' رناصة تول وفد السعودية"، العربية "المملكة ذ والتعليم، راسم، الدعوه، محال: 

بالإمحاع.المصب، لهدا ^ أل، بعد (، ٥١٣٧٩)عام انحماية" 
— ٢٨٧)ص الولفمح،" معجم "تكملة و (، ٢٧٩—  ٢٧٥/٣)نحد" "علما، ل: ترص انظر 

٢٨٨.)

مكةئ: ، ابرية ا-لحديث، "دار ب: الأستاذ أحد، بن محهد الشيخ: كتيها حافلة تريه وله 
.'^1

مومعةريه ضخم، محلي ف، عقيقي" محدالرزاف( الشيخ سماحة ررسالل "كارك، له: وممغر 
كش«ا*ت
'ا■



!()٥٢ا1ماهيف حياته - اكانؤ !!ضل 

الدين؟أنمة من كان أثه خلالها من الناس 

اخذتتعلقان، سوى لما يترلئ وز — الق شاء إن — ربه جوار إل انتقل 
•المه.من  ١۶٩على ئئثر بأف لترضى ر.بكذ وربما محه، 

)إنالعاملين ااعالم؛ن، الق، اولتاء من  ٥٩أئتت والماحمة، العاشرة، ولكن 
واسعة.رُدة الئه ؤحت' منه، واستقيت مرق، من أكثر جالسته، وقد الق(، شاء 





)٧٢!(ّّ استل حياتي - !٣ اضو 

عليهارا؛.اطلع 
أطفنفلز وعلماءها، "نحل"، تاريخ تتاوك الي الكتب ق كث؛را بحتت وقد 
١لةاJيم،"نحد" تاريخ ق موثوق ٌربم وهو البسام، ذكره ُا سوى بشيء، 

الإجازة.هذه على اطلع فد أثه ميما ولا والخديث، 
لشرعن، الإجازة حصول كيفية عن والحث التوثيق، زيادة ذ ورغبة 

ولاالله، رحمه خالد بن حس الشريف; لشيخه؛ ترحمت، الي الكتب قراءة 
ماعلى نمرين، ترجته، ل وتعممن، ؛، 'اليمن"ُ علماء صنفها الي الكب ميما 
فاقول؛الأمر؛ هدا على به نمنيل أن .بمكن 

جودالشريف،; دولة ق الخازمي، حالي بن الخسن الشريف؛ الإمام، كان 
الد.رحمهما ٠ اخسنيُ 

رآاُهم:

الشوكال.للأيام ابع"؛ انالفرن يمد ين بمحامن الطالع الدر 
الألف".بمد المن لبلا، الرف "نم 

 ،P" يشر".الئالث الفرن ف، اليمن رجال، راحم ين الوطر
رالأبن(.زبارذ محمل ثلانتها عم"، الابع الدن رجال، و الطر "نزهة 
نمدالرحنالهكليحري"؛ الشريف منرة ل، اتحود "نفح 

اضروف؛_:(، ٥١ yVT—WU)'اتهام. الخسي■ احد، س محمد م حول الشريف: الأم، )٣( 
حفلوله قاو-ج، ظهر عن والقرآن" بجففل وكان وداهية، شجاعا، شهما، بمللأ، كان: ، مار مأي 
المضل.واهل باسا،، رثغئ العلم. م وافر 

"صمد".ر "صبيا"، ك: اله، الزاحعن الولاية رمحانر ، عريش ال ايارذ لدإ كانت 
العربيد"."ا-بجزيرذ يجوب اللمان"، المخلاثه "ر 

ملاحمبمد إليه عاد أن لن، وما عليه، حرج م معود، بابن ولخق لفية"، الالدعوة ي لحل 
كأءّث.





)٩٢!(٠ اسد حياد . اكانؤ اصو 

—همداتحزيو بن معود لخدي؛ ا الإمام تلقاهم الدوعية إل الوفد وصل ولما 

وأجرىبجمعهم، ت ل وأننفم الوفود، عظماء به بملقى بما — الزه رحمه 
الإسلام:شيخ أولاد وواصلوا العامة، يجالس ل واستحضرهم الكفابان،، عليهم 
اث.رحمهم عبدالوهاب بن محمد 

علمية.نفامامحن، محنتهم ودار 
.٠١١وطهإل الوفد اد عم 

لأمور:اخبر؛ هذا فرى كم الق ويعلم عليه، عقرمحنر  ١٠هدا 
منالأواخر العشر j كان — اث رحمه — عبدالعزمحز الإمام وفاة أ0 
تة.الهده واحر ١ ل كان الدرعية ووصولهم اه^، ٢ ١ ؤ\/ عام رحأ،ءا 

معدودالة هده ق وهب عاما، ؛ ١٨١الة هذه فئ سلمان الاماء ٠عم 

jliji ; ٥٨١ رص ١لطالع" "آلدر.)

)الابن،(؛دبادة محمد رّقل 
jبما ث؛ نمه رحل ،■، jijإلأ . jySlاغيه j يورد، رلأ بمدر. لا حول الشريف ركان 
-؛.،،الناس( رقميه ١لأفهلار، هع j صنه فتنأر العلم. س نحك الشرعية؛ المال 

بالتفميل.عودتع حى الوفد هذا مغر قمة الهكلي ذكر ، ١ ر 
٢(• ٢ — ١  ٩٨)ص حول' الشريف سرة ف، العود "نفح انفلر: 
باحتمار.الوفد مدا إل يشر بن عثمان الوزخ: وأغار 

١(. ٤٦))/امجد" "محوان ^: ٥١
عامس الد رحمن — تيمية ابن الإسلام لشيخ علمية" "رمالة ل: ننخع ذلل؛، على الأدلة رس رآ؛ 

الأن.المحث ؤ، ّياتي كما ام(،  ١٢١را< 



!()٠٣ء اسد حياتي . الثافإ الضو 

الإسلام.شيخ أبماء جالس الخاذس الإمام أيا على ص الختر ذ إم 
"الئرْعثف"اا؛.غائر سليمان الإمام باذ الخائر ■سنا ر وأخ؛را 

ضج:تقدم ومما 

الخازهي،حس الإمام وشيخه سليمان، الإمام بمن واللقاء اضاصرة نوت 
البخاري.شرط وهدا 

انمالخات.نتم بمعمته الذي لف واخمد 
الث.زحمه اكوكاق علي بن محمد امحهد: الإمام، ثانتا: 

سليمان،للأuم الشوكاق، الإمام إجازة كيفية — البحث بمد — عرفْ أم 
نصها.ولا 

بملم.لا من على حجة بملن؛ ومن انمنام، الشيخ ذكرها وفد 
"مكهإل أرسلة — الد رحمه . عبدالعزيز بن معود الإمام أذ وسق 
"الدزعثة".إل بمدها عاد الزمن، من مده )قاضيا(، هناك فمكث ا،لكرمة"، 
٥^١^٢^١لشوك١ئ بالإمام التقى فنغئه 

معروفة.جادة وهي مكاتبة، عليها نحصل أثه رّبمء-مل 
أعلم.والق يدي، بمن الي الخائر ل هدا إل إشارة أي أجد ر ولكف؛، 

للأمامتهلرق أجده فلز للشوكائ، ااaل١لح" "الدر راجعت أثي كما 

ازلj "الا1زث" قدم والوفد ء_دالميز، بن معود عهد j فكانت فاضا "مكن" إق رحك آما )١( 
الخكم

(.١١٦رص ]١ءمال^[، السائس: ادحئ< انظر: )٢( 

"مكة".أل الشوكاى الإ،ام رحلة ذكر من أحد ر — بجث، طول ومد — ش م 



)ام!(اسة حياد . اصو 

/سليمازر 

آلرحلته يكز من أجد لخلي للشوكائ، ترمحن الي ا1كتحسا إل رجعت كما 
أعلم.فالق شيئا، أجد فلم قاضيا، ملمان الإمام وجود عند "مكة" 

"إنحافباسم؛ ومتداول مطوع، "ستت" — اس رحمه — الشوكائ وللإمام 
الدفار".ياماد الأكابر 

لهأف — اس رحمه — سليمان للإمام ترؤت الي التراجم، كتب ذكز تز 
الغالمم،•هذين، غتر عن روايه 

الإمامعن عمرنا، 3، )رواية( أجذ ر — بحث هلول وبعد — أثني، كما 
أعلم.وافه أحدا، أجاز أثه الصادر تذكز وز سليمان، 

****

هاضرب ألي باخا إبراهيم مدافع عن وتحدث خراب، من الدرعثة ن، حمل بما عالم صدو وكان )١( 
امممل.وجه على يلفه ز اسة هده تفاصيل أل بيد الدبمة، 

٨(.١ ٥ — ٨ ١ ٤ رص ١لءل١لع" "الدر انظر: 
الختلوهلآخر ب، كب كما — كتابه مسوده من انتهى — الد رحمن — المئم أن مرق أن وبمجي 

الأمفيها تؤنب الي الأخهرة "الدنعثة" أحداث لبل أتم، )أآ/مآا/'اا'اام(. 3،: — بخطه وهو 
ذلكعلى يدل جديدا، رجل  ١٠كل هدا كابه على يضيف الصف، يزال ولا ضة. )عشرين( ب: سليمان 

"الدزعثة".هاية رمتها بكم؛ التاريخ هذا بعد كانت والمح، والأحداث. التراجم من الكتثر وجود 
تواريخ.ص الكتاب ؤ، بما رقارن (، ٠٨٩ الءلالع")ص "البدر من: اليوع آخر انظر 



!()٢٣ِ ااما><يف حيأمم - اكانؤ اكل 

اك1سلإ:ال0بإهق 

]خطئ[

الق:زحنه بشر ابن قال: 
أ.هبالمالم،فاله(رآ؛ بجط من زمانه ق لس الخط، حمن )كاف 

اطغ:رحمة فامم ابن الشيخ: قول وتقدم 
مثله(.بالقلم يكتب من زمانه ي ليس اخط، حمن )وكان 
سليمانالإمام أف — الله رجمه — عداللطيف بن عبدالومر الشٍخت وقول 

كال:

"نحد"(.ل مثله بالقلم يخط من زمنه j ليس اخط، )حمن 
كان;أثه ^ الق، حفظه _ — السام عداس الشيح; وقول 

)حطاطا(.

كان;أثه — اس حفظه — القاضي وقول 
جدا(ُآ*ّاخط )حن 

بالهتن،ليس حه!ه ل قيل ما أف مميز؛ بعوان "حطه" لإراد ي حدا والدي 
الله;حفظه السنام عدالله الشيح: قال فقد 

اخط.حمس ذ نفلقرا له أر فنم وتنميقه، يختله، البخاري صحيح )رأيت: 
به:أثق من حاثي 

"الشام"،علماء بعض على له، الرجم حط عرض رّشيد، ن ممد الأم أف 

ابم")ا/مااآ(.ز>("ءرمح 

ا٢١—  ١٢رص.اسا،عله[، لثناء اصلهاص، الثاس: الحث، ;٢(ام 



(١٣٣)ء اسيف حياته - الثانم الضو 

وقالوا؛بجس4، شديدا إعجابا فابدوا ه، يلقق 

ليوجهونه حطاطون، عندء وليس ، 'نحد' و: وم الخط، هذا ملم كيف 
أ.مكله؟(ُآ؛ قهلره ذ الخط، ختن إل أحد بسفه ور ذلك، 

بانمايةحطه امتاز وقد بمنطه، الميم، لابن ، العال' "زاد رأيت وقد قلمتؤ: 
بافوالها،المداهب، إل: لوم ألوانا الكتابة ق واستخدم الفنية، 

التمحيح،إل إضافة بالشكل، ضجطها مع والفصول، والأبواب، والأدلة، 
المخة.هده على والأمتدراكر"ا؛ 

الوطية"أ؛ا.فهد المللمثؤ "مكتبة ق: محفوظة وص 

الغط[:يادلمه ]يذاية 

(rtf/Y)را("ءاس،نحد" 

خف.ص — اش يحمي — اكوبجري عدارص للشخ: كلام (، ٢ ، ْ )ص دّاذ 
شخط ام؛، ٢ ٤ ر١ ت الغزو حل بن ءدالميز "بجد": ل: الخط بجءث اشهر رمتن 

محدالوهاب.بن محمد الإسلام 

٢(.٠ ١ )١; اث>مين" "روضة انظر: 
رالأيود(.اللون إل إضافق ألوان، ة( )■فخته نل النخلمة الإلران بلغن، )٢( 
قوةيلي يدل مما ارصالي", "مومحغ لفة: •عنابقي رأيتها خة، النمدْ على تمويات لي وجدت )٣( 

للكاب.ناسخ مرد يك<ن ز وأته خه، نردؤي مقتفه، 
فنالي.اث زحمه إليه ذهب ما الصواب، ويكون كدا(، )لمله يقول: ذراْ 
/؛[.tv]و ]ه'ا/د،ا، ١ضاد": "زاد محطوط ١^,: 

هامشعلى كبه الرحال، ملم و الفم ابن على له استدرالئ )٥(، رقم (، ١  ٨٧— ١  ٨٦)ص رسأل 
اوسخة.هدْ 

افجزاه الوهم ُاصر بن يداس الدكتور: من اهدائ إلها آلت، ف،(، ٦ ١  S/YT)؟■رقم: تحت، رم )٤( 
م؛

الكتابح.احر إل رالأنمية(، كتاب: من ريدأ مجالي، ب، فقط، الآح؛أر الخز، هو والوجود 



رع"اا(اسمي حياته اكانؤ. اصو 

__الد رحمه ميمان الإمام فيها بدأ الؤ، المنه لنا سن ُشيء على 'م ؛ر 
دس.ض ولا الخط، ملم 

الإسلاملشيخ رماله" ' رأيت فقد م؛كر؛ رقت ل ذلك ملم اثه يدو ولكن 
آخرها:ذ وكتب، سليمان، الإمام بخط — صربجئ افه ثور — تيمية ابن 

سليمانيد؛ على والألم، ^؛؛؛^، ١١٠١مد عشر تسعة اه( ٢ ١ )٩ منة؛ ق )فم 
أ.همحمد( بن عدالف ابن 

كتابةمثن عمزه أل علمتا )ه(؛ ٢ ٠ ٠ ز سة كانت ولادته أل عرفا وإذا 
سة.١( )٩ كان "التس١لة" هده 

مراحلأول ق كان لن ذللئ،، يكون ولا محتقن، همل يخط "التّالة" ن إم 
الخهورآ/■خليم 

بخطه:عليه عثرت ومما 

الشهات"رم'ء،"كثف و تينة، ابن الإسلام لشيخ الواسطٍة"لآا، "العقيدة 
النه.رجمهما الإسلام شيخ بيه: 

٢(.• رص الت>اذل" "جاعع ذ; "١^٧^" هذه صورة ايظر )١( 
ذزرفت، ( ١١)نحوي: كراّة j نفع )ا"0آآ(، برقم: معود" اللك "جاسة ل: محهوظة )٢، 

وبعضبا-نمرة. الفم رزوص غن، حخة نسم(،وم ١ ,٤ ٥ X ٢ • , )٥ بماس: مطرأ، ( ٢٢)المفحة: 
منة:الأول ؛تائي ص الأنمن يوم ظهر بعد عنا فرغ رطويغ، آثار وبما يامحرة، خط فوقها الكلمات 

الضخ.آل ممد بن ب-ادم؛ز الشح ين عداف بن محي ل: تملك خة الغأول ول —(، ٠١٣٢٦)
لورقة، ( ١٢)تحوى: كراسة ل تقع (، ٢٢٥١)برقم: معود" اس، "جاععة ل: محفوظة )٣( 

القفرورووس الكلمات، بعض حطن، نخة ٌم(،وهي  X١٠  ٢١٠٥)بماس: سهلر، ٢( ٠ ر الصفحة: 
أزلول ام(،  ٣٢١)(سنة: الأزل، ريع ص الأنين يوم نمخها: لاريخ رطوبة، آثار ويا بالجمرة، 

.]الناسخ[ الشخ آل ء-داس بن ٌدماذؤ ل: تميلث، خة الن
الكب.عذْ من غاذج الكتاب، علاحق ئ، وسرى 



)هّاااس |وماْيف حياته - اكانؤ الضو 

ألطقم:1ل0دحق 
لأفضدا

منول ما رغم )ايامع(، الشعر عن — الله رحمه — سليمان الإمام تله ير 
النكر،عن والهي بالعروق، والأم تعاف، الق إل الدعوْ رامها: وعلى مهام، 
ايالفية'/"الدعوق و: واياولن الشركن، شبه على والرد 

الشعر،بض فته جع نظم، وله الشعر، مدان j بالقليل، ليس حظ، له وكان 
والخكمة.والعلم، 
"الريء'/و "_'، ذ: ضيبّ وله 
اس:زحنه الماضي فال 

أ.هبارءا(أآ؛ ماعرا )كان 
الله;حفظه القربان الوليد الدكتور: شيخنا وقال 

اللفهاء(ُآاطريقة على معرية، وهفهلوعانؤ نة، حفقهية مفلومات )]١،،[ 
أ.ه

الحامعبداف الشيخ: فضيلة أل العلم مع ماله، بعض على أقصر وموف 
قال:_ الئه فظه ح— 

أ.هالظم(رم من الكئ؛ر رله 
فال:العلمية"'، "السانل ل لة، نظم من مقتنمن له ذكر وبعدما 

)ا(''ددضةض'')ا/'اآا(.
(.١٦رص "صرعانرمالل" )٢( 

(.ir:U/r))*ا("ءس،نحد" 





!()٧٣س اسيف تاته . اكانؤ اكتل 

حيرانان الم في بها الدكمأ قلل نثكلة كل ئ ؟لكثف كثف 
مو£\ذ\الأ3هام لها ثحتهليع لا عدت لائمأ طريفا فيه مرت 

وبياناحثا لها جهدت حش حاويه فهي الدراري غلبجا دوت 
وأزماناحنا هم رقدتي ننمئ غرقوا وفد هجوا فد الناس فاصجح 

ازك١ن١الإسلام من قددت حش دأ هضنناس كت__اب ظو أبق 
وإممانا—سنت ونش وعزا نصرا ثاناله اليماء ه الئاهنح_أن، إ

٢ورصوانار١ ونسليما ا ورحمأنا صالحت كل غنا ربلث جزالث 

٠٠**

(.٣٤٨—  r-iV/Y)نحد" "_، الثلاث هذر (

ابنام.سرى نظمه، أر معره، من تجا له ذكر الرجسن من أحدآ أن اعرف ولا 













(١٤٣ِ)موس ا،وو. اكل 

أإقول:ألههق 
لْؤاف1مم[

قلت:وأ0 سق 

ألضتر فلا منة، ( ٣٣)يتجاور ر —  ٥٥١رحمن — سليمان الإمام؛ عمر إن 
.ومولماته..مشايخه، ل ظه نجد 

_الئه رحمه — كان بل للتأليف، متمرغا يكن ر أثه ذلك إل أضف 
بالعروق،بالأمر والقيام والقضاء، والتدريس، الق، إل الدعوة بأ مشتغلا 
الكررا،.عن والهي 

ألإلأ للتاليف، ممرغه وعدم عمره، قصر من الرغم على هنات وأقول 
أعلمولا والوضوح، بالشمولية، وصم ومفيدة، جيدة، التاليف، ل حصيلته 

ألفأثه أو غرها، يولف' ور كب،  ١٠كل ص مؤلفاته، من إلما وصل ما هل 
أجد؟ها يدكن ور إلغا، تمل ر ولكن غرها، 

الئه:زحمه بشر ابن قال فمد 
يكمئه.ر ولكنه محمد، "يده "التوحيد"، شرح: كتاب )صنف 
أ.ه٠ ديية(' ومالح وفمهية، أصولية، عديدة: يدا ذللئ،: غر وصف، 

الله;رحمة الشيخ أل عبدالرحن الشيخ: وقال 
تضانمه،على تدل جليلة، نافعة، مؤلقالت، — تعال الله رحمه — )ألفر 

(.١٥)ص لأقران الرّانل"أ "صوية ءس«ة: انظر: ( ١ر 
ايد")ا/أاأآ(."صوان )٢( 



!()٤٤َ 0ؤافأمم . الأوو اصل 

سأ.مالخالوم(رآ؛ ل قدمه ورسوخ 
افجاء،حروف على مرب — ٢ محال طول بمد — وجدته لما مرد وهذا 

كتاب:لكل والهلعان الخطثة، النسخ ذكر التزام مع 
الإبمان"لم.)ا("أوسغرى 

وجوابه:مزال، عن عثارة وهي 

)ص.٣(,نحد" علما، "مغاعم )١( 
ك\لل٠خطوطت، ام أقلها الي الكرة ت ١^٢١ تريه: •مادو ض زادة الحث، وشمل )٢( 

اسا"مكة ر الوطغة"، فهد الممث، "مكة ر الإملأمة"، رالدرامان، ^، yvUفمل الملك مركز 
معود"."اس، ر الإملأب"، معري بن محمد "الإمام جاممي: رمكب الخامة"، همدانمزيز 
وخارجها."الرياض"، داخل الكرة الخطوءل١ت فهارس بمراجعة رفت 

رماك.ما الخاصة الكارتأ بعض إل الم إل اضطررت كما 

اخطثة،سخع رثإليه، ثه نومن الك؛اب،، اسم ذاكرأ الكيؤ، هدْ مرد ؤ، انملمي المنهج ومايع 
وطعانه.وجودها، ومكان، علمتها(، الاطلاع أمكن )إل ووصمها 

تحوى:كرامة j تقع ٤(، . .)٨ يرقم: معود" الملك "جامعت ل: محفوظة خطثة نمخة للنسالق )٣( 
أواخرj كن، معاد، ضخ خطها ّمآ، ١ ٦ X ١ ١ ر بمفاس; مطرا، ( ١٥)المفحة: j ورقة، ( ١٦)

بامم:يبم، وعلميها قلل، آخرها من يقص جيدة، نمخة وم الهجري، عشر( )اكالث القرين،: 
(.٥١٣• • ر مغة: بملي، بن فهد س مليمالنا بن عبدالرحن 
حدبنبن  ٠j١ءثمبقلم: وهي ١\اقه ٦  ٤٣)برغم: الإمام" "جامعة ل،: )صودفا( أخرتم، رنمخة 

—(.٥١٢٣٤)منة: مها آل _؛j، آل عتدانمزيز بامم: تملل؛، وعلمتها )كذا(، ١ءهياان، 
رقم.بدون "الرياض"، ئ: المعودية"، "المكنة ب: محفوظة خطثة نمخ( )ثلاث أيها: ويا 

(٨٩)ص الرمانل" "محم).ع ?،: وصمها ايظر 
)^؟r)(.)؛("الأعلام" 

(.٧٩٣المزلمن"))/"معجم )٥( 



ّ)هعا<><ؤاف1مم . اصو 

ال1ئترحمة الشيح ال ميمان ت الشيح رمثل 
أو"محرتدين"، بلد أهل ل — بملومكم المع  ٥٥١أدآم — قولكم ما 

محهمالدفع j فسب الأمراء، محي ذكت لهم وبجيء عم، بمر ولهم "بادية"، 
دفنأو نكال، بملرح إما دنيويه، "■ثئه" لْان ادمحي هو ثمن أفاربمم، بعض 

ٍَ

محهم.الصانمن يكف يشير أو اللمعن، نقانقس 
كفرا؟يصم أو نفاق، موالاة هذا يكون هل 

حكمه؟ما ومجهم، بكفرهم، بملمظ أن يفدر لا كان وإذا 
غليلث،؟بجب ماذا إيسان، س هذا ءرذغ إذا وكذللئ، 

..(أ.هماجورا. أفنا 
صدفريه، عن يدافع س على الكلام فيها وتناوو وأفاذ، الشيح، فاجاب 

والكفر.الإممان، إل التفلر دون الحمئة، سيل على والأمراء، الحكام، 
التاصيل،حيث: من حقه، الوضوع — الله رحمه — ا،لولف أعش وفد 

"الكتاب،"،مءن: الأدلة كثرة الرسالة هذ0 على ويلاحظ والشرح، والاستدلال، 
"١٩>'.و المة، "ر 

وط.(، ٧٨— )ه/يم؟ا" )القديمة( ط. الية" "الدرر ضمن: طغت، وفد 

(،٣٦٤—  ٣٥٦)ص الفرد" "الجامع و (، ١٦١— )^اr^\ )الحيدة( 
١(. ٢٧— ١ ١ ٣ )ص التوحيد" مجموعة "و 

ضمن— اش< حفظه — فريان آل الوليد الدكتور: ونشرها: بتحقيقها، وقام 
مقرئة.قبل من نشرها قد وكان ١(،  ٤٨—  ٧٧)ص انل" الرمح"مجموع 

مليهان[:للإم1ج الإيمان"؛ نرم "ازثلأ نمبق؛ لميءذيمح< 





!()٠٧٤ مؤافأمم . ا|؛ئو اصو 

المتر•هون.ذكرئ 

أعلم.والق عليها( يقفوا ز أثهم وبحمل 
الباب;هذا محثل ق يقال ما أحسن ولكن: 

عليهاجرى عادة وهذا مؤلفاته، مرد ي الاستقصاء، يلتزموا ر المتر"محي، إل 
يقوممن أف نحد ولذالث، له، اثترجم مصنفات استقصاء يشترحلوا فلز السلم،، 

للغلم،ترجم من حمر، — استطاعته قدر — يحاول الأعلام، أجد تراجم بممع 
الكتب،.هذه حلال من لمممماته، بحصر ليقوم 

ق:مرة، لأول _ الإممان" عرى "أوئى — انموان هدا طعن، أئها كما 
التوحيد"راء."محموعة صمن: (، ٥١٣١٢)ّغة "افد"، 

دون"نحد"، ي: ميما ولا واشتهرت، سيق(، )كما مرارا، طعها عيد أم 
وأغفلواله، ترحوا الدين حى نستها، على أجد يعترض ور احد، من نكتر 

ذكرها.

انمميأملوها سوى سليمان، الإمام إل نبتها تاكيد ف؛، يكن ر ولو 
أعلم.واف قوية، حجة )ورتجب( لكان الوصل، الخدض، البلغ، الرصتن، 

الخمعةعدد بيان ي الوسط "الطريق ~ الجمعة" عدد "بيان --( )-

،٠المثاساث،"ل بأحك١م الغاٌلئ، "يحفة )٢( 

•( )١ ح ٩( ١ )ص للغريان الريانل"؛ "محموع انفلر: ( ١ر 
كلل ورقة، ١( )٦ ؤ،: تقع (، ٥٧)برم محعود" الللئ، "جاسة بمكمة محموظة خئة، رسخة( لها )٢، 

الورفينناقمة ستاد، نخ خطها جيدة، خة نوهي اسم(، ٤ ٥, X ٢ رآ بمقاس: مهلوأ، ( ١٤)صفحة: 
)تقدير؛(.الهجرى عشر( )اكالن، القرن ق كبت، ١(، ٣ ، ١ )٢ 



!()٠٨٤ مفاف1مم . \لأ9و اخحل 

ممن.منسالث وم 

وز;ت.، ٢١٣١ص ك نسبه 
نمتهبعد — الد حفظه — زيد أبو عبدالف بن بكر الدكتور: العلامة: وقال 

له:

؛الأربعة الذاهب على التاسك أحكام ق السالك "جامع محموعة: ل )طبغ 
باجكام"نحفة راسمه: أجدها، هدا ،^؛، ^١٥لأربعة منامك، أربعة وهي 

ايامك".

أ.هآ بليهد(' بن سليمان بن عبدالف الشيخ: باشرامح، طاعتها وكانت، 
للمللن،:؛ الختار المهلفى الورد 'فيه: "؛بمموع" ضمن — أيضا — وطعن، 

الذ.زحنه عدالعزيز 
الد.رجمة ؛ الأنماري؛ إسماعيل الشيخ: فضيلة بتحقيق: ونشرت( 

صمن:_ ال1ه حفظه _ القويان الوليد الدكتور: ونشرها: بتحقيقها، وقام 

نةّمحمان بن يمان ين محاخ بمنط: ٤(: > >)>برنم؛ ها، نفالكبة ل أحرتم؛ خة نولها 
وصاسم(، ٥.، X  ٩٠٥)بمقام: سطرا، ، ١٧)صفحة كل j ورقة، ( ١٦)j،: تقع —(، ٥١٣٤١)'

معتاد.نح وخطها با-زموة، الفقر رووم جيا«ة. خق ن
(.r،«/T))ا("ءفا،نحد" 

(.j_i"(AtU/r)أ("الدخل 

ل:اياحت (، ٤٥١  ١٧—  ١٣٤). الأنمارتم، uحي، بن محمد بن اسمامحل امحدث: العلامة هو )٣( 
)سابقا(.الإءتا،" "دار 

محلان"عدد و: — اذ زحنه — الأياد ١^۴ على رده أحر ذ تلامذْ بعض يقلم ترمحن له 
١(. ٥٩— ١ ٥ ٤ )ص اخلق" "الدمؤ ر التراويح"، 
(.٠٧٢—  ٥٧)ا/."عناءنحد" ل: التام له ورجم 



را،عا<ِ مؤاف1مم الإوو. اصو 

ولامقرئة، قل ص نشرها فئ وكان (، ٤٣٠ —  ٢٣١)ص الرمال" "محوع 
سق.وما "العلمية"، نشرته و؛و1 مقارنة 

عيدالوهاب".بن محمل الشتح طريقة ل الألباب أود "تذكرة .( .).
الأي.' التوضيح ' غم؛ مستقلا، كتابا وجعله ٠، كحالةر سوى له تنبه يز 

محوان:من جزء الألباب"، أول "تذكرة العنوان: هذا ل منه، وهم وهذا 
الأل.الخلاق" توحيد عن "التوضيح 
)٢(:برقم اكوبة الكتب ضمن القربان شخا وذكر 

الألبابأول وتذكره العراق، أهل جواب ؤ، الخلاق توحيد عن لتوضيح ا' 
عبدالوهاب'.بن محي الشيخ ريفة طذ 

بصيغةالسبة، عدم إنبات ق عليهما كلامه وكان واحد، برقم وعدهما 
الصواب.وهو ا، الغاتبُ اكري 

وتذكرةالعراق أهل جواب ق الخلاق توحيد عن "التوضيح •( •)•
عبدالوهاب"ا'آ*.بن محي الشيخ طريقة ق الألباب أول 

)ا(''سءمالزص'')ا/مآب(.
(.١٧رص ا>;"ءموءاسم" رأ(

فقال:(. ٥٤)ص رالإشهاد" "ايتان ل؛ — اث رحمن — از انلوزان انسخ: اسمه واختمر )٣( 
■العراث،" اهل اجوبة ذ الخلأثا "توحيد 

"نوفق(: ٨٣رص _ اث حفظهما — ورقيقه القطان أحد للشيخ التوحيد"؛ "اعام 3،: حاء محا أنا 
ذلك،.إل سفهما ص أر فلز الما3،"؛ أهل أحوال j الخلاف، 
ك.ترجم ص ذلك بمئه ور 

ورفذ.٢( )٨• ل: تقع ا\'\رب 00)\برقم: عودين" الالرياض "مكبة ل: خطية خه نوللكتاب 
يشر()الثالث الفرن ص لعله حن، نمخ حطها مم(،  X١٧  ٢٤)بمقاص: مطرا، ( ٢٣)الصفحة: 3، 



0هأ(_ _________مؤافأمم . ص

ك!الكتاب هذا نسب 

والزركاليرّآ/وكحالة'أ،، ساأا، إسماعل 
وفال:— اث رحمن — الشيخ؛؛؛ آل عودا1رم الشيخ: له: ونمه 

اللك"جاس ل: صورة ومحيا الوطب"، فهد اللك "مكنة ضان ضمن الأن رم افمّي• 
اخرماقليلا.س نانمة رمي رقم)ه'ا/اُس(، فلم معود"، 
تحسن ين محدالرحن بن محداللطيف بن محمد اكاصي: الفاضل، uعالم وقفيغ افخة هده وعلى 

اذرحمهما اد(  ٣٣٩)ت محداللطيف بن مداس أحه ملك ذ ركام، —(، ٥١٣٦٧)
أيضا;رك 

١اعرام"،"١كءم مكنة: ق الألومنة" "ا-لخزانة مح3لوطاات، ضمن 'العراق"، ذ: أخرتم، خه ن
الصفحة:وق اسم(، ٧ X ٢ )٥ مقاس: صفحة، ٣( ١ )٣ ل: المخة ونفع (، ١٨٠ )٩ الخزانة: ق ورقمها 

مهدا.( ٢٧)

الخن...(.وُفلهر وناصره. الدين، مكمل ف )الجمل الماقة: المسحة أول مع أوخا وبمفق 
ءد.الرزاقحوزة ل ركام، ام(،  ٨٨٤— ه ١٣«)٢ مة الحليم بن!•ير محدالحميد بمنط: ومي 

الألومي.ئابنؤ محمد 
(.١٨٧)ص —(، ٥١٣٩٥)مة: )الأول(، اليد )١^١^(، اغلد "الولد" محلة: انفر: 
رحمه— مانع ابن الشيح قام وقئ غ؛رها، عن طع يائه ل اتضح الأود؛ بالمخة الهلوع مقابلة ويعد 

ابنلمخة مراجعؤي بمد ذلك ظهر الفوارق؛ بمض وأطاق الطوية، بمخته الأول المخق بمقابلة — اه 
الأول.المخة ض اسراكاتء ومقابلة مانع، 

الك؛ام،.ملاحق انفلر 

٤(.. ٨ ا/ ) العارفين" "هدية و (، ٣٣٨/١)الكم؛،" اح "ايعنر١( 
الزلف؛ن'')ا/م؟ب(.)٢(''معجم 

بته؛له.نذ تشكيكه رمان (، ١٢ ٩٣)"الأيلأم" )٣( 
الله.رحمه يبداس لأبيه رءبره> (، ٣٢٨)؟/الناظرين" "روضة صاحب،: ونمه )٤( 

ميغابن ي.واف الإمام ترية ق ٤(، )٢ المنية" "الدرر ل: جاء ما ذللث، ل، محامم ولعل 
اذ:زحنه الإسلام 



راه1<س 0فافأمم - ا|أوو اصو 

لذالتراق" أهل جواب ف، الخلاق توحد عن "التوضيح سئاه: كتابا، )ألف 
باشا"رآ؛(امميمان "مجد: خطيب: الراوي، أذديرآُ، عياذ على: به 

أ.ه

الشرفية"،العامرة "الطعة ق: -( ٠١٣١٩)عام: الكتاب، هذا نع وفد 
"ممر"ل،ء.؛_: 

صفيعد اهدا،  ٤٠٤)عام تشره ، 'الرياض ب: ، ءلسة دار عادت أم 
صفحة.( ٣٦)٠ ق فخرج جدد، من وتنضيده حروفه، 

تمهيد؛٥^١؛ ذكرته وإثما ذللثج، غير لي ظهر ثم قولناته، من أئه أظن وكت 
هداعلى يطلع من لا.يغتر حى فيه، الخن وبثئن، ذالثL، غنر الصواب أل ليال 

مؤلفاته.ق الكتاب هذا ذكر عدم ق مهون أثي ويظن الحث، 

؛.م"التوصح"( كاب: ل •شاركف رك 
بإيثاركن.له نه س رسان هفردآ، لع سوه رلكن 

المرية!،اط. ١( • رص "التوضيح" "كاب،; ل جاء كما بغدادي، ائه سوك، ترص•، على ألم ر ( ١ر 
،(.j/Uرل والخطرٍل 

راث؛.،0؛.١(،  YY/t)•"الأعلام" j،; حم انم سه رأ( 
■٢٣•)ص غد" _، "مشاعم )٣( 

ممنفه;يقول حيث 'التوضيح"؛ •فدمت; ل ثابت وهذا 
الشربالسجد خطيب الخيالي، الراوي أقدي همداف إل سب "زمالة" إليه وردت )وقد 

بامرأرمالها وكان وضربجه، هر'قدْ وتموز روحه الذ لحم الخيلي لعدالقادر ودلت باما، سليمان للوزير 
أ.هاق( هداه الأن فيه القيم باثا سليمان 

الهلوع. JAوالبما (، o/U)ل رالختلوط احل. ١( ٠ )ص "التوضيح" انظر: 
وصفها.وسبق "بغداد" شخة عن كانت الطعة هده أن ( ٣١)ا*/؛ نحد" "علهاء ل: )٤( 



!()٢٥ِ 0فافأمم - !؛وو الأنمل 

فاغنم:هذا غرفث وإذا 
إلاصه، نصيب — الله وحمه — سليمان للإمام ليس الكتاب هذا أل 
غلافه.على وضع كما الأمم، 
الله:حفظه اللحام محداس الشيخ فضيلة قال 

سمرفته:بمغي )ومما 

جوابق الخلاق توحد عن "التوضيح كتاب: نب الئاس من كئتوا أذ 
إل. .'.١^١٧أهل 

—غريب بن علي بن محمد الشيخ: مؤلمه وإئما له، ليس الكتاب أن والجق: 
ق:ووجد — محدالوهاب بن محمد الشيخ: زمن "الدرهمة" وعلماء قضاة اجل 

مؤلمه،اّم عليه وليس دليم"ءأا. "اللأءا؛ له: بدوي، محي "العراق"، 
ق:رشد"ل،ء "ابن إئرة: وكيل الصي"'م، الدخل "جاوالف نمشرْ: 

علي"ا،لأ l_^،: الأم، بما: لم، س وأقهر "غالم"، بمعى: "٥١^"، كلمة )ا1لأ(: )١( 
ءا.ه١ ٠ ١ ر٤ لت، — الله رحمه — القاري 

ترهمه.على أقم م )٢( 
j،:رقد( )آل، حكوعة ركل رجٍه، تفريا(، — ٠١٣٠•— . .).اذ جار آل لحز بن اث جار )٣( 

وكرم،ثررء، ءاحس، وكال:، العلم، من أكثر والمحافة، والآدر_ا، ياية، الj،: معاركة له ، ال*راثا 
—ءدالا،ريز اس، نمح له، يحموا ر فلنا لهم. عدوا عدالعزيز اللك، يتخذوا لا بال "اكرك" نصح 
"الأس|اء".باحتلال — اث رجمن 

٢(.. — ١ )Y/\< نجد" "علما، j،; مءته انفلر 

يم"أل "علما، j،: واللمري (، ١٣٧- )ا/ا"ما افا>ين" "روضة j،: القاضم، اله دأثاد 
(TU/T  ٢ ،) ام(. ٤٢٦ — ١ ٢ ٩ ر. الدحل ص١لخ س ّدماذ، أمحه: ابن محيلحن

"الم،مزلغط: حيد ابن تلأءٍد أحد مابق. أل من اف جار بن دخل بن  ٤١٠الشيخ؛ اخو ولش 
'اعلم.رالف الخ؛ابلة"، ضرانح ض الوابلة 

الخراف،''.''جكومة الرحيدُ'صد:آل مغم )ا(أى؛ 



(١٥٣ِ)ْفلفامم - ايأوو اصل 

ميمان.بالشيح إل؛ ونسه 'بغداد"، 
ميمان،الشح بتحقيق يليق لا الي انماوات، من كمرا فيه أف كما 

قوله:مقل من بما، الخهل أو اعتقادها، 
أ.هالكان"(رآ، بخلق أن' قل ْن كان، ما على اذ "إذ 

وفال:الزركلي، له ونسه 
؛.ه٠ إليه(؛ لجته ل )مشكولق 

بقوله:ذللث على وعلن 

"مكة":من السئام، عدالرحن بن عداف الأستاذ: ل )كتب 
زالمشهور، هو كما ء؛داف، بن سليمان إل: المنحوب الخلاق' "توضيح إذ 
اخقق.هذا إل نمتها ممكن لا آراء فيه ل إليه، نمته تصح 

غريب،بن علي بن محمد له: يقال "الذزعثة"، أهل: من عالر لرجل والكتاب، 
أ.هفقتله(ر'آ؛ معود؛ بن محمد بن عدالعزيز الإمام: عند به وشي 

الكتاب،أذ — الله حفظه — ١نمد١لالهلف^ عدالعزيز الدكتور: شيخا ويرتم، 

ض.الرجع س ( i٣١ -  ٣١)،■/٣ را>: (، ٣٤٧— )أ/ا-لم نحد" "_، )١( 
م( ٦٩• رص "التوضتح" ئ،: جا،ُت، الكان". بخلق أن قل ص كان، U على  ٥٠١"إل وءادْت 

هكذا:ية(، )دار ط. 

مميل،ولا تشيه، ولا تكخ،، غم ص عرفه، ض متو خش، من الن — سال — ه ا-لجزم )بجب 
؛.،والكاف( خلق قل كال كما — سال — وهو الكاف، خلق م مكان، ولا كال، سال قاف 

(:٣١)آ/م نحد" "يانما، j،: — اذ حفظن — البمام •مداف الشخ: ضٍاة قال 
صفةفي انمللة; ها فمد — الكان" يخلق أن فز ص كان، ما يلي اف "إن — انمارة )هد0 

ل.،وبجلاله(. يلق حققا امنوا، عرمه على — وسال نارك — الرب استواء 

)آ("الآءلأم")مآ'اا(.
)آ("الأءلأ>')جبمأا(ح)أا(.





9o _ ِ(IdtJ). ا؛أوو اسو 

إا0;الترجيح هذا العدالهليف عدالعزيز الد<كتور وعضد 
وقسهميمان، الإمام؛ عن نفاه — الد حفظه — اتسام ■مدالد الشخ 

•مسرأبن محمد للشتح: 
الإّلامءآ،.شخ ابن عياذ نمه والقاضي 
ُغئرر؛(رْ(بن ؤد للعلامة; نمه _ ،، illرحمه _ ٠ المابنرر فوزان والشيخ: 

التوحيد("رم.)كتاب شرح: ذ الخميد اتحزيز "سر )٣( 

أ-ئم.واذ إناتآ، ولا نما، ملمان، الإمام إل تم نj، رأيه سن ما ؛علفاته و أر رز بأكملها، وسحنها 
و١رسعراكاته.ملفاته، وءل-ها مانع، ابن خة لتصرر الكتايح ملاحق رب، 

)\(\Jai:^\اy("سلج'r^w—r(٢)^اi—r\r.ص\لممى)٣\
)ا/ا/أ*ا(.ال؛اظرين" "روضة انظر: )٢( 

"الخكومةمغم —(, ٠١٣٧٣—  ١٢٧٥)اكوّرى،. فوزان. بن ابق ّبن لوزان الشح: هو )٣< 
منسمحان ■سانميو: الللئ، إله فأبرق، ١كانتي، نحو ؤ، وهو ولد له رزق، 'مصر"، ف،: عوديه ال

اصا({ ٧٨^)دم، انمدم إبخم، 
(.٤٣٣—  Y/• ٤۴)يم" آل، "ءك1، و (، ٧٦• — ٧ْ ٩/٣)نحد" "ءائ1، ئ،: رمحه انظءِ 

(٥٤)ص والإشهاد" "اليان انظر؛ )٤( 
٦(• —  ٠٩)ص ايارنتن" "دءارء، انظر: )٠( 

٧١ رص للغربان، الرمحانل"؛ مموع ق: التوضيح كتب سمة — اشالة هذه ماقفة وانظر 
—١٩.)

الكتاسمطأن يرمح، لا — الله حفظه — القربان شخا وكا0 قويه، باوجه ميمان للأمام ليس بائه يرجح 
غريجؤ.بن محمد حق الدعوة، أنمة همن لأحد 
والكلاموصمها، أرجئ مئى، مدن من حطثه، خة نم عشرة( )إحدك، الكتاب، هدا من ليتم( اجتمع )٦( 

نقوله،وتوثيق أحاديثه، وتحريج بتحقيقه، — حاليا — أقوم حيث، ، التبتر ل: مقدمي ؤ، عليها، 
الإعانة.اذ أمال 





ر/اها(0ؤافامم - ام اصو 

الله.حفظة القربان الوليد الدكتور: شيخنا وفال 
إكماله،دون الكرة وفاته حالت وقد الكتاب، مسودة كان تركه )ما 

ومراجعته(رآءأ.هت
لجاء محا "باب: أول: من وهو ٠، النقص؛ بامتدراك اياشر وقام 

"فتحكتاب: من اكفي ا-يرء بمقل وذلك الكتاب، هاية إل ،، المورين'ُ 
ُ.رحمه حسن بن همدالر"محن للإمام: ، انجد 

الله:رحمة حن بن عدالرحن اكائ: الجدد وقال 
عليهفوضع .. انمئف.حفيد —: التوحيد" "كتاب أي: — لشرحه )تصدى 

..ويراد.منه، يشب أن بجب ما التان، من، فيه وأبرو وأفاد، فيه، أجاد شرحا، 
بثغىتكرار، بعضها وثم، مواضع، ق أطب رأيته شرحه، قرأت وها 

يكمله.وز الكل، ءن منه بالبعض 
أاهت٠ وتكميله...(؛ وتفريه، هديه، ل فاحدت 

ويدلالعقول، هر ما الكثيرة، القول من وفيه جدأا، عفليم والكتاب قلتؤ: 
علماءمن )كغيره وهو الد، رحمه مصنفه عد الاطلاع دانرة اتساع على 

فيكثرلذ، رحمهما القيم وابن تيمية، ابن الإسلام بشيخي التاثر شديد السلفية( 

)ا("ذتانجد")ا/ا'ا"(ح)'ا(•
(•١ ر ح ٦( ٩ ٩ رص اخمد" المّيزّ تر "■بانفلر: ( ٢ر 

كبتشر سل ل و؛ضاء أيل له كان وقد الله، حفظه الشاوص زهر الفاضل; الشيخ م؛ واإغاثرا 
حمناته.ان ما ف ذك اذ ّ جعا السلمة، الشدق ث تعذ, اك, او-اف 

)م(ذمن>بفي:ببب(.
انجد"."فح الفم ،إكمال، ناسخهاقام "اليم"، ل: خطثإ خة نعن أكم رأيت وفد )٤( 

(.—٦٧٨٦)،/الجد" )ْ("فح 



(IdA)ّ »<ؤافأمم -  J9«lالفهل 

كايه.ق صهما الفل 

/والت؛وعر مصائره تميزت كما 
هياقه،كل فٍه بذل حق مصفه؛ على عريزا كان "الكتاب" هذا أل ويدو 

الخافظ.عد "المنح" ك: عده فهو 
"الكتج،— اشر J١فيها اعتمد أعلم، فيما واحده فة الكتاب طبغ وقد 

بلالأحاديث، بتخريج عاية دول حطية، نسخ ثلاث على — الإسلامي' 
الخط،من يمن»إ ر ١لآيات، ترقيم حق الأحهناء، مض فيها — أيضا — والأيات 

صإلا 
■^٥١.وجود لعدم الأل؛ العلم" بيؤ"ؤللة الداولة المشهورة وهي 

إماالطعة، هده على فاتت، — عوديا كما — الأحرى الشر دور اءت جم 
بجديد؛ياتوا ور بالأحاديث، بعضهم عابة هع جديد، محن صفا أو تصويرا، 

علىالصف كلام مقابلة أر أحرى، حطثة نسخة إل رجوعهم لعدم وذلك، 
كتب،من جآكاها، الي القول هده وتوئق عنها، نقل الي، الأصيلة، الصادر 

مصنفها.

الأزرآ'.السديد"، "الهح كتاب: على عالة فهم الخريج أما 
الدميط"أ:اكزيز "ييسر —: iاكلطء رغياية 

ابجاهان;ثلاثة ؤ، الكتاب هدا العلماء عاية تمثلن، 

اختماره.الأزل: الابجاه 

١(.٩ ٦ — ١ ٩ ْ )ص ، لولفاته[ السن ]الخماض الممل; سا هن )الثالثؤ(، الحث وانفلر: ( ١ر 

ملهان ءاJ٠Lاومامآ نمنهم ورجين ''المحمن''، ل،: كانن، وال أحاديئه، على الخكم مع )٢( 
"الم".د: 





((،9o n_- اأأول اصو 

عام:ونشره الخميد("، العزيز )نتسم ت أحاديث نحريج محا السديد الثهج 

الياكفات بعض — الكتاب هذا لتشر التالٍة السنوات ل — تشر وفد 
لكانأخرى، مرة راجعه فلو "المخرج"، ملك ل تم وز المصنف، ألتها عزا 

٠*ححسنا 

العالم.لطلاب، تدريه الثالث،: الاتحاه 
الشدةكتب من كغتره — العفليم الشرح بمدا التوحيد علماء اهتم لقد 
الساجد.ق العلم لهللأت ه بندريفقاموا — الملقية 

هؤلاء:ص بحضرك ومي، 
افه.رحنه باز بن عيداس بن عبدالعزيز الشخ: سماحة 

الد.حفظه قعود بن جن ن عدالف الشخ: وفضيلة 
'■فتحالخللأب بتدريس عنوا الدين الأفاضل العلماء أذ ع؛دتم، شك ولا 
ويمفيدون"التيسبر"، ل: يرجعون كانوا بالماجد، العلم حلقات  ijامحيد" 

"الفتح".أصل لكونه التحضو  ijمنه 
افنلمن الكثم مناقشة ثم، وامترماله "التيسم"، لطول نفلرأ ولكن 

إلالعلماء صرف مصنفه، قبل من إكماله وعدم الخديثية، ميما ولا العلمية، 

•منه بدلا الفتح" تدريس 

الخميد(".العزيز )سر على: "حاشية )٤( 
الق:رجمه قاسم ان الشح: قال 



(١٦١)هؤاف1مم . الإوو |وضو 

ا.هشرح4(ُأ؛ على حاشية )وله 
افة.رحنه قاسم ابن الشيخ سوى ذكرها، من أر ز "الخاشية" وهذه 
؛•الشٍخر آل إ؛راهم بن ممد بن إبرامم الشيخ: فضيلة وعه 
الوحيد(".)كتاب على: "حاشية )ه( 

الله:لخمظه ا1مريان الوليد الدكتور: شيخا قال 

زلتأثها الله; زحنه باز بن عداس بن عدالعزيز العلامة: شيخا، )حدثي 
أ.ه' أءلم(ُ والق "الدلم"، بلد: ل بعيد، وقت مند عليه، 

إلهاأشار الي الشرح"، "حاشية ْزلفاته: سرد عد فضيلته يذكز ور 
واجدا؟كتابا يراهما فهل كلامه، على وقوفه رغم ١^، زحنه قا.م ١بن الشيخ: 

أعلم.اف 
عدالعريزبن عدالر•ءن الشيح: فضيلة إل رماله كنبذ الضن،، ل ورغة 

أمرعن فيه أستوضح "الدلم"، ئ: العلم أهل من رم _  ٥١حفظه _ الخلال 
عدالعزيزبن عداس الشيخ: فصيلة أحونا )بلديه( إليه حلها "الخاشية"، 

الد.حفظه الغملأس 

قال:الجلال، الشيخ حدثي قال؛ الغملأس، الشيخ دثي جم 
ؤ،:عدنا كانت، __ اس رحنه __ سليمان الشيخ حاشية أذ أذكر )نعم 

(.٤٨/١٢المة")را("اكرو 

(•١٣)م، الخميد" العزيز "سر _•،*; ر٢( 

انجد")ا/؛أ(حرأ(■)•ا("ذح 
الشتح:فضيلة كلام محمى ذلك ومال قريب. ونت إل الخاشة هذه وجود يزكي الض وهذا 

اذ.حفظه ا-يلأل ء_واس 



(١٦٢)ِ 0ؤافامم . الأوو اكط 

—اث رحمه — باز بن عدالعزير الشخ; سماحة على قرأناها رفد ، الذلم 
قربمآآُ،وفت إل الخاشية هذه معي وكانت سماجته، على أقرأ الذي أنا وكن 

أعلمولا وركه، ومم أبيهم، من أخذها محطوطان، حلة j . .آل،.إل فعتها دم 
شثا.ليوم—عها ا— 

منعلى أو "اكيم"، على حاشية هي هل — الأن — أتذكر ولا 
أ.ه'■المحيد"( 

"التوحيد"،من على حاشية وانها أصله، على المريان الشيخ كلام فيض، 
بملم•لا س علك، حجة يعلم، قس 

عدى:مشكلا يقي ولكن 

هي؟وأين ؟ التيسم' على 'حاشية سليمان: للشيخ هل 
المقنع"."حاشية )٦( 
بنأحد الإمام: فقه j( "المقنع"، كتاب،: على ومفيدة حيدة، حاشيه وهي 

مفردا.والمطوعة، الخطثة، فخها وعلك، عليها، الكلام وميال فه، حنبل 
ؤ"حاشية .( .).

افغ:زحنه الشيخ آل، إبراهيم بن محمد المف،ت الإمام، قال، 
ا-هويخقي،(لآ، سخه، علكن بمقل، )وم 

قريب(.وقت إق الخاية هدم مم )كانت كيك: قول )١( 
.بم؛ز الق ض ذلك زُا اف، ئء إن يريا U القي أن ذ الأمل، نمي j يعث 
يدناأل ياإلخءلوءدات، انمن؛ن محن أو العلم، _ محن "الخاشة" هزم عن شينا يمرق خ وآمل 

•علها 

مها.محهمت ءع1لومحات يقدم ش محالة، محكأفآة أفدم وموف 
١(.)أ/ا/ الشخ" آل إبرامم بن ممد الشخ سماحة ردّانل "يائي )٢( 



!(٦٣)َ o»_ - ايأوو اصل 

واسما1حمق؛ن اسماء ديدن المخ على والتعليق الخواشي، كتابة قلت: 
ءض:بجئ.اذ نزن له أخرى نفه وهذه الأطلأعُأ*، 
كبهاحواشي — الد رحمن — سليمان للإمام أيا على الْني بكلام ونتدل 

اكع'"."حاشية غر: كتبه،  JOMعلى 
فاسالتوحد"، "حاشية و اشع"، "حاشية غنر: إل أشار أحدا أجد ز ولكي 

أعلم.

وإظهارللتجارة، فيها والإقامة الشرك، بلاد إل المفر 'حكم )٧( 
الكافرس"؛م.وموالاة النفاق، علامات 

لأمور:له؛ أثها ي أشلئ، ولا له، تر■ءوا منن له نسها من جد أز 
الأوّل:الأ٠ر 
إحداها:ففي الخطثة؛ النسخ بداية ل صراجة اسمه وجود 
لا؟أو جانزة، هي هل الشركي، أرض إل الجارة حكم ثم، ائل م)ت 

ا.هالدا رحمهم عبدالوهاب بن محمد الشيخ ابن عٍداس بن سليمان للشيخ 

أحرى:وق 
الرحيم.الرحن الق م )ب

١(. ٣٣)ص ذلك; لتاكد انفلر ( ١) 

■U-؛،.اطيغ رز رقم، (دون، عودين"، الارياض "شق د: محقرفلن خقة، نمخ )ثلاث( ث )٢( 
.٢١ ٥٨— ١  ٥٧رص الرمانل" "يمرع و: وصفها انفلر 
صمن:محفوفلق الوط_ة". فهد  lUHi"؛شة: إق آلن، ايضا. نمح( )ثلاث "الذلم" ول 

jرالثالثن صفحات،، رنلاث( ل والئانمة الأود تقع (!، ٦٨، ٦٧. ٦٦)رقم "الدنم" لءذطو٠لات 
رأدبع(

راكالثة.اكانين، ل ؛؛u،، )المت( وذكرت )ت(ا ص اثل م)أربع( الأول: ذ ويكر 





ره1ا(- - الأوو اصل 

لا؟أو التجارة؟ 

الكفروشعالر الكفار، بلد ي بجلس أف للإنسان بجور هل الثانية(: )المسألة 
التجارة؟لأجل ظاهرة، 

والمدةشهرين؟ أو شهر، مثل: القرية، المدة ب؛ن يمرق هل الثالثة(: )المسالة 
العدة؟

متلهم{إذا رإثكم وتعال: ناوك فوله معي j الرابعة(؛ )المسالة 
قاثهمعه؛ ومكن المقرلأ، جامع ))_ الخديث: ق . المي وقول •،ا|. 

ش((رم
الإملأم:يدعي ص المفاق علامان، أظهر لنئ مال هل ة(: الخام)المسألة 

لا؟أر منافق، إنه 

إلاإله "لا معي: من ص هل والمعاداة": "الموالاة ق: السائمة(: )المسألة 
لوازمها؟من أو الذ"، 

ونقلواالعلماء، عليها اعتمد —— حجمها صغر على ^ الرسالة هذه ولأهمية 

ومنهم:منها؛ 

ءتءقُآا.بن >د العلامة: 

)■؛/الشرك. بازض م ناب: الجهاد. كتاب: ق داود أم أخرجي حن؛ حدث ( ١ر 
رمرفوعا،.طإٌم; جندب بن محمره غذ (، ٢٧٨٧)رقم: حدث (، ٢٢٤

ينالنفام كراهية في جاء نا ناب: ؤقإ. الله زموو غذ الم كتاب: ب،: ورواه 
فال:)•عط(، (، ١٢)i/٣'النذرم،م اظهر 

يننثجاعنوذ»إ، زلا النذرك؛ن، كنو١ ))لاءاJ: ه ١؛^ غن ه، جندب بن سنرة روتم، 
ثهزا(ءفهو جاُعهز؛ أو■ ساكنهز، 

واكاكة،راكاتية، الأول، السانل: قل كد ١(، • ٤ — ١ . ٢ )ص والفكاك" الجاه "ميل انظر: )٢( 





<)vn_________ مةافأمم - ا؛أوو اشل 

(.٥١—  ٤٧)ص المحيد" و'محموعة 

"محيهوعصمن ونشرها الله، حفظه الفريان الوليد الدكتور: بمحميمها: وقام 
(.١٧٨-١٤٩)ص الرسائل" 

رالاءذيوبىا[:الرمالة هذح 
ق؛ومميتنح أعلم، فيما الخطية خها نعلى الرسالة لهده تسمية اكب رذ تر 

ئ:الفريد' 'الجامع 

علاماترإ٠له١ر للتجارة، فيها والإقامة الشرك، بلاد إل السفر حكم 
الكافرس".وموالاة المفاق 

بعوان:— الني حفظه — الفريان الوليد الدكتورت شيخا ونشرها 

الشرك".بلاد إل المفر حكم ثم، "محيا 
١اتمالة.مضمون من انموانان هدان أحذ وفد 
أعلم.والذ ا،لوجودة، المخ من نسخة ق وردا انموانن هذين أف أعلم ولا 

كمونمطابق — ٠" .المرك.بلاد إل المفر "حكم — الأول انموان ولعل 
وأشمل.أعم، فهو )المن(، بمانلها الرمالة 

كمونشامل غثر فهو — ." المفر..حكم ل محيا — الثائ بخلاف 
)المادمة(،ر ة(، )الخاموالمألتان مسائل، )ست( على تحتوى فهي ااترّالة، 

الوفق.راق التسمية، هده تحت تدخلان لا 

الثرك"را،.أهل ئوالأة عدم ي "الدلائل )٨( 

ا٣ ١ )٧ ت — اللن رحمن — مرقد بن ء-دالميز اشغ: بمكشة ممًدان حقان، )نخان( لها ( ١ر 
اللن.رحمه الصف حط س ومقولا رُمححة. •قابلا، إحداها ه(، 
١محوظل )ثالثة( خة رن رقم.بدون عودذ"، الالرياض "مكية : ١
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ذك.على دليلا ذكن وأ الوط"رم، "ائريق أراد: قلت: 
اللك"جامعة مكية: ق: محطوط وهو واقة، الخمد وف عليه ثرت عم 

نحويكرامة ذ الختلوط ويقع )ا؟«ا/ا(، برقم: مجموِع ضمن معود" 
معدوالمامخ: (، ١ ٨ X ١ )١ بمماس هلرأ، م ( ١٨)الصفحة ول ورقة، ( ١١)

i/TT)"الوافق: الخمعة، يوم النسخ: رّتاريخ '، ١^١٧٣رشرّد م، عيسى ام، 
)م(. ٢٨٧/

الثرك"ُإ؛.أهل موالاة عدم ل "الدلائل رجيها: تمنحها وبعد 
التوفيق.وباق مستقلة، رسالة ليس الإشكال" "رقع ذ: وعليه 

ذلك[:ووجه الإشفال"، "وعم ب: 
هداوضع سب محن ما أحذ ور الإشكال" "رفع محلوط كامل راجعت 

المخةولا التسمية، ل مصدره — النه رحمه — اواّخ' ' يذكر ور الأمم، 
محها.نقلها الي 

الغلاف،:على كتمه ما غاية 

عبدافبن مليمان الإسلام: شخ الإمام، للشيخ، الإشكال"؛ "رفع )كتاب: 
أ.هآم؛تي( لة الد عمر 

)٣(ح ١( ٦ رص الأنل" < ١ ر 
)٩(.م؛م: مال الترط"، اضة غدد يان ل الومط "الفرس )٢( 
يلما،ل: ابنام ذكره الذي ه، نفاوارّح وهو ممادر، من يدي بين فما ترمح*، على 'اعقر' ر )٣( 
عدها1ا وإلا صفحاتها، يقلب ر أئه ويظهر عشاها. الي م الرسالة هذه ان، يؤكد مما سجق، كما ، نحد 

منقلة.رسالة 

"الدلأنل".يمارها اذ اراد ش الكتاب، ملاحق j، يها مماذج وصورت )٤( 



(IVH)ِ 0ةافامم - الأوو اصو 

_تسمه ي ااسب وتأمل الإشكال"[، ل"رفع "الدلائل" رمالة قرأ وس 
"رفعئ; النسمة رجه علم الند، زحنه انمفري عياذ العلامة: ذكره كما 

الإشكال".

على)أشكل( لما "الرمحالة" هذه ق ض تم — الد رحمه — فالمصنف 
علىالإكراه يكون ومحق وموالاهمم، المشركثن محبة مسالة ل القوس، ضعاف 

•بمحقق وم الشرك، 
فظاهر.الترك"، أهل ئوالاه عدم ل "الدلائل ب: اكمٍة وجه أْا 

بدوننسخه وجدت، أو مؤلفه، مه ير 'كان،، كل مصر يكون وهكذا 
؛.١٠٣١١س أكفر له يكون أن تسمية، 

الامحمالكتاب، لهذا ١^ أو انحقق بجار أ0 الخالة هذه مغل ذ والأول 
بداحله.ما يغنم يقروه س كل إذ بحث للمضمون، ا،كئابق 

صونأفرب، الشرك"، أهل نزالاه عدم ل "الدلائل فاكمية وعليه؛ 
اارسااةرآ؛ءهذه 

هذهأذ يدل ما على العثور خمح، الإشكال"، "رفع • ٣١اعتماد ويض 
الولفج.وضع س الإشكال" "رفع اكسمية 
الهداية"."بسا •( •)•

نسها."الدلائل" رسالة: هي 

مقيمها'';من الآخِار صحح رإبماح الطم سي "انملو كتابؤ: ائاب: هذا ف بجمرل رث )١( 
للذمي.

٩(■٠ رص الأزل" امحدث "محق ك؛ابي؛ وانظر 
الن>>الاد.هاوْ عو»\ت كل ٢،،^، — نجوه أو — الأمم وهذا ر٢( 



(١١١٣)ّ _ lo- الأول الضو 

أولها:ق وجاء الخطثة؛ما نسختها على وقفت 
بنمحمد الشيخ ابن عبداف بن سليمان الإمام؛ للشيخ الهيابة سسيا )هذه 

عبدالوهاب.

نمنمن.وبه الرحيم، الرص الق بمم 
ديهم،على ا،لوافمه للمشرص أهلهر إذا الإنماف أف اس: رحنلث اعلز 

أ.ه.( .لهم.ومداراة منهم، خوفا 
مضمونرين — الهيابة" 'سبمجإ — انموان هذا ين علاقة ل يظهر ور 

التّالة.

ذ:مق ما على وبماء 
أهل"١لدلأتلفىءدمنوالأة 

١^'.رفع "و 
الهيابة".سب "و 

أهلموالاة عدم ق "الدلائل ب: اشتهرنؤ واحدة، لرسالة أسماء ثلاثة 
التوفيق.وبالله كمولها، اللنابق انموان وهو الترك". 

الوحيد(".)كتاب "شرح: •( •)•
علىالصيغة، بمده بعضهم إليه به نالسابق، الخميد" العزيز "نتسم وهو؛ 

١()• و; وتقع )٩^yا\'\١ه برقم: كم محموخ صمن المد؛ة"، 'المكنة فؤ: مفرظن رم )١( 
ورزونحن• نح خطيا مم(،  ١٦ح  ٢٣)ْ.بماس: امحموخ، ص ( ٤١٤—  ٣٩٥رص أوداثا' 

اد(. ٣١٦)المح: تاريخ ا حسنة نسخة وهي الأخر، من ناقمة باخمرة، الفقر 
ع(— )مه/'\ برقم: معودأ'، الملك "جامعة و: فينة صورة وعها 



)٤٧!(ِ _ 9o- الأول الفظو 

؛.الإبج^ز١١طريفة 

الخطثة:المخ إحدى طزة ■ئى وجاء 
له(.الد عفر للمان التوحيد" 'شرح السمي؛ الكتاب )هدا 

العزيز'تيم د: الكتاب أول ق شرحه تسمية على نص الصنف ولكن 
الالتزامفكان له، رجم ص سماه وكذا اكوحمد("لآا. )كتاب شرح؛ ي الخميد 
أول.بذلك 

السرط".ا-يمعق غدد بيان ي الوط "الطريى )٩( 
ا-يمعة.صلاة إقامة لمحة المشترط، العدد بيان ل زمالة 

باسم:اشتهرت 

؛.ا'زمعة"ل عدد "بيان 

الفعل،هدا الملف عن وعرف الرسالة، موضوع من حرجت التسمية ولعل 
بعضهم;تراجم j، فيقال بموصوعها؛ نميت لفات مؤ وهناك 
"رمالةلحكمكذا"ءله: 

(.٤٨/١)٢ ر ٢(، )ا/آ١ اكر" "صوان انظر: ر١( 
هذهومنها نمخة، ( ١١)وعدهات عليها، وقفت ا1ني الخطية المخ كل ق الممية وردت وكذا )٢( 

الوحيد".ى\ب "فرح الممية: هذه فيها وردت الي المخة 
(.٣٠)ص نحد" س ■'مناهم انظر: )٣( 

الله:حفظهما زيد وأم الجحام، التيمن; وعيد 
ايمعة(.تعدد )بيأن 

(.ATV/T)اشنل" "الدخل و نحد" "علماء اطر: 
اه:رجمن قامم ابن الشيخ: ومماها 
الجمعة".عدد ق دسالة 

المة")؟ا/ام؛(."١لدرر اطر: 



)M(٠ مؤاف1مم .  J^lاصو 

أو:
^١".نحرم ذ الة "رّ

اسم.لها ويكون 
ئ:أولها ل ميتها نعلى نص الولف ولكن 

الئثرط".ا-ينعة غدد بيان ي الوسط "الطرش 
أول.به الالتزام فكان 

أربذلك، اشتهرت أثها راعى الجمعة"، عدد 'بيان باسم؛ ذكرها من ولعل 
أعلم.والق ، ١٠١لخطثةلنسختها على نطبخ ز أثه 

الد:رحمه الشيخ آل ءأداار"ثن الشيخ: عها قالؤ 
أّهْدوالهالأآ؛ على أحد بمج ز بابما، ؤ، )وحيده 

اس:حفظه العريان الوليد الدكتور: شيخا وقال 

علىفاتقة وقدرة عميق، فهم من الولفن به يتمتع كان ما فيها ريدو 
ومعةعللها، وبيان الأحادث، ومميير القيم، من المحيح ومعرفة الانتقاء، 

أّهوُ والتقصي(ُ البحث ق نفس وحلول اقق، 
مقدمتها:ق الصقل يقول موال؛ عن إجابة وص قلت: 

وإياك:الله رحنا )مالث 

عليه؟المثحه فتقف نص، الجمعة نصاب ز نث هل 

باسمها.ذكر٠ا لن عذا فكان "الدرر"، سملوية: ف< رذ م الئمة ؛0 كما)١( 
٣(.٠ )ص نحد علماء مشاهير ( ٢ ر 

(.٤ /٨ ١ )٢ ال-ن" "١لدرر : j — ١،؛، رحمن — فاّم ابن ف١ل وكذا 
(.١٨٤)ص الرّانل" "جامع )٣( 

ماملة.يان، ز التاء هذا آل عرف — الوط" "الهلرس — الر'ّالن سْ قرأ وس 
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الحث عدد، على موقوف غير جض ق فتكون شيء، ذلك ي يصح ر أو 

ا-يمعةعدد نيان ل الوسط "الطرس وسميته: اس، يسرة ما ذللث، ل فكت 
الئثرط"(أ.ه

قواضحة، بصورة العالمية، — الد رحمه — ا،لولف قدرات، ظهري، وقد 

١ارسالةر١/هذه 
(،٢٢٧—  ٢١٣/٤/٣))القد.بمة( ط. المنية" "الدرر صمن: طغت، وقد 

(.٣٤— ١ )ه/» )الخليلة( وط. 

"محموعضمن: ونشرها الئه، حفظه المريان الوليد الدكتور؛ بتحقيقها؛ وقام 
(.٢٣٠- ١٧٩رص الرسانل" 

الشرك".بلاد إل المفر حكم ي .("محتا .).
لكجارة".فيها والإقامة المرك، بلاد إل الفر "حكم رسالة؛ وهي 

القربانالوليد الدكتور: شخا : .'المفر..حكم ل "فتيا الأمم بمدا نشرها 
الله.حفظه 

المرك".بلاد إل المفر "حكم آلخّ؛ ل علمته ما وانفلر 

المقرة".محصر •( •)•
منذكر ولا انموان، بمذا كتابا — اس رجمه — سليمان للإمام أن أعرمح، لا 

١(. ٨٤— ١  ٨٣)ص للغران الوانل"؛ "مء>ع j،: الة الزّ_، درا-ة انظر ( ١ر 
)صأ، القفص ]مذهه )الأون،(: اناب ص رالثاد(، القمل س راخاس(، الحث j■ كب ى رراجع 

— ٢٠٢)ص ،^،<[، ^١٥السن ]الخماض القمل: هذا س )الثالث( وايحث (. ١٠١—  ١١١
.،T>t
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أيهأ١؛.كتاب من بالخوف منفولأ الص هذا فوجدت 
منوهنإ — اث رحنه — ملمان للإمام الهرة" محمر فة وعليه؛ 

الوفق_واس "ا٠هموع"، هذا كاب 

اياماك'/باحكام الماسك "نحفة = كلف "متملذ" ••( )•
أيضا;وله 

محررة."رمحائل" و "مائل"، و "فتاوى"، )...( 
ا.ُ الدعوْ علماء رسائل ضمن; طبعت وقد مفيدة، وهي 

"مكيةل: كاملة خثة نمخة وك به، تليق لا طعة فيع اق، رحمن < ^١٥الإُام أمحه كتاب أنا 
(٣١)الصفحة ل صفحة، ( ٦٢٣)ض; بجوي همر، يلد ل ا\•\/(إ ٦٧)^برقم ١لمدية"، الرياض 
رممححة،اهلها، على مقابلة نفيسة، نحخة وص جيد. نمخ وحطها: (، X٣٣,٥ ٢ )٤ بمفاص: مطرأ، 

ام(. ٣٢٣)كانهاسة: منها وفرغ ممد، بن ■مداس بن، محمد أحد بقلم: 
اسةالماحث من الكئم وفيها (، T/YUS)برقم: الوطية" فهد الملك "شة ق: — الأن — وص 

كمااذ، شاء إن ما الق لنفع ونشرها، بتحقيقها، الملم ًللة أحد قام فلو اال.ءوئا أنمة ْلريمة على -ئ، ا"ي-ا
الإملأم.شخ أبيه "محمر" د: نفع 

]سيح[:
ذكرمع اغردذ. التاربخية الاحدامء يلي مقمرة المورحبم، ككتابة لتست ذ للم ١كءوة أنمة كتابة 

الشرمة،الأحكام من الكثير فيها _؛i، صياغة بل ،(، ^lUأهمنة )على شد والأيام الموات، j الخلاف 
ربملميما ولا غيرهم، محي نحادم١ لا ١^٥، 3، مباحث محدهم نحا وليلك الشدة، انل مسما ولا 

الشرك.ونبذ التوحيد، إل بالدعوف ١^٠، ُغهج 
(.٢٣٣—  ٢٣٢)ص بمداذ للأمام المرة" "محمر )١( 

الكتاب،.ملاحق وانغلر: 
تبد")أ/ْ؛م(,"محنما، انظر: )٢( 

أثاره:صس ^ الله حفظن القربان الدكتور: شيخنا: ذكر 
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:٥٥١رحمه قامم ابن الشيخ: قال 
أ.هالرتيب(لآ، حب على فرقاها أجوبة ]له[ )و 

قاليل.بمد مواضعها ومنال النية"، "الدرر ي: أي: 
اش:رحمه الشيخ آل عدالرحن الشيخ: وقال 
الريانل،"محامع: ق: مفرقة، طبعت كث؛رة، انل ريذك: غو )وله 
؛.هاوجدية"إُأ؛ والسائل 
بموعيها:"الرمائل" صل "رمانل" فوله قلت: 

المغ؛رة.،لولفات ا— 

وآخر.طرف ين البائلة العروفة، انل الرّو— 

الد،رحمه سليمان الإمام عصر 3، مشهورة)بموعيها(، الرسائل هذه وكانت 
كبم.بشكل ومتبادله 

هنها.عليه وقفت  ١٠كل ذكر مبق ففد الأول: الوع أما 
نترهمه.مصادر عليه نمت ما كل هو ذكرته وما 

الفقهاء.طربم: ير قعر؛ة، و٠قطوءات •ءسةأ ثفهٍة ،نفلومات — ١ 
الخاوي"،"صح؛ح ك: الخن؛ الواضح تط مكر، وقت منذ الولمات،، ص ك—* ُا — ٢ 

ام،نمة".محاري "ر 

ضالكلام عد سها شنا وذكرت، ايظومال،، تلك يلي وقفت فقئ *ولفاتع، ضمن إدراجها أز ور 
يمال،.للأمام مطل تالف، أئها على ذكرعا من أر ور ١(.  ٣٧— ١  ٣٦)ص غعرْ 

أى،_ ا-مْ الذ صاغمح، — لشيخنا ربمذر ظاهر، ئ، ذكرى عدم فوجه كبه(،  ١٠)الئاد أها 
"الولهات"به ممد اصطلاح هذا كان، وإن، العلمية(، )آثاره ب: للمحن، ءنول-ا 
)آا/ا/£(.المنة" "الدرر )١( 
.٣(.)ص نحد" علما، "مشاهم )٢( 





bo _ ّ(lAI)- ا1إوو اصل 

ا1ق1ذار:المحق 

والوسائل[والمعائل، ]الفتاوء، 

آخره:ل وقالت ، ٠٥١رحمه الإمام مؤلفات ذكر الأول الحث ي م 
محررة.انل" "رّو الل"، "مو "محاوى"، له: 

.الدعوة علماء رسائل صمن: طعت وقد محفيدة، وهي: 

ائل'"،"المو "، "الفتاوى هذه ومواقع عناوين ذكر للفاندة إمماما ورأبتآ 
الرسائل"مجموعة و النية"، 'الدرر ذ؛ عليها عثرت المر لرسائل، ا و

الجدية'".والماثل 

الجمع[:لْميءنة 
والمسائلالرسائل "مجموعة و المنية"، الدرر "بتصفح؛ قمت أولات 
محن:— افة رحمه _ سليمان الإمام بخص ما كل وثدت كاملة، الجدية"، 
"•الرسائل".و "المائل"، و الفتاوى"، 

اشاد''ّ'"زاد من: نسخته هامس على معلقا وجدته محا بما لخمتؤ أم 

منها:مسالة، ( ٢٥)وجدت ما عدة ثالما؛ 

العلولق متفاوتة والاستدراك. والتصالة، والعليق، والفتوى، المالة، 
والقمر.

واكاقرالفدبمة(، هل. الأول فالرقم السنة"، 'الدرر ل: اتحزو عشي ت ثالثا 
ؤللبةعامة عد متوافرة غر )الفدممة( h. لأل ذللئ، وصنعن، )الخديدة(، محل. 

نحدضر فب كان محن ميما ولا العلم، 

(٦٣)٣ا^اهكذا: أرقام؛ بثلاثة العزو أف )الميممة( ءل. إحالأت 3، ويلاحفل 
المألةفتكون للممحة، واكالث، للجزء، واك١ئ للمجلد، الأول فالرفم 







(ine)أؤةو. اصو 

رالمالخ؛نوالرمل؛ن، الأنبياء، من غيره أو الني.، بماه التوسل بجون هل 
لدعاء؟(.او 

١(. ٦٦— ١ ٦ )Y/» فقط )الخددة( ط. "الدرر" انظر: 

ق:وردت فقد فيه، وردت الذي ادضع نمس ق )الميممة( ط. ل: أرها ور 
حدسلامة: عليك(؛ السانفن بجق )أسأك فوله: عن مسألة  Jo)ا-يديدة( ط. 
أحدبن محمد إل: سعود بن محمد بن عبدالعزبز الإمام: رمالة وين نعمر، ابن 

الق-رحمهم الخففلي 
(،٢٣٤—  trY)U/؟/"الدرر" ل بكاملها، المالة هد0 تكررن، وقئ 

الإمامأ0 على يدل ما أولها ل وجاء يسم، باختلاف (، ٥٣—  ٤٨/١٢)و 
فيها:وجاء ماثل، موال عن إجابة المسالة هده كب — الله رحمة ملمان. 

الوهاب،عبئ بن محمد الشيح ابن الق عد الشيخ ابن سليمان الشيخ: )قال 
تعال.اف رحمهم 

الرحيمالرحمن الله بم 
الوهاب.عبد بن محمد الشيخ ابن الله عبد بن سليمان من: 
أجد.بن اس عبد الأخ: إل 

وبركاته.الله ورحمة عليكم ملام 
٢وبعد:.ّ؛(ر 

ي:نفع )آآا'ا/ْا/م(، ; ,/قم محموع ضمن رّمد" الس "جاس ل: محموظغ الر،الف وهدء ر١( 
بمط:(، X٣١٤  ٢١٠٥)بمقاس: معلِآ، ( ١٩)لكفح،ن رل (، ٥٠— •٥ )ص م سانح، )٦( 

حديث.نخ رخطها نة، حنمّخة وم _(، ،١ ٣ ٤ )٠ سة الريم محداف 
اضوحذ؛له. ٣١ر.ز؛؛ها الرسالة، هزم  cij^؛صورن الك؛ام، ملاحق ول 



(lAd)^ هؤاف1مم - 1اأور الاقمل 

جامعأن تكرارها ق السب ولعل تلك، هذه أن ل شك عندي ولس 
الرسالة،نص مممثت حطة نمخه وجد — الله رحمة — المنية" "الدرر 
وهوالمسألة، بمص صه اكتفاء الرسالة مشومة نامخها حذفا أخرك، ونسخه 

أثهما_ ال1ن رحنة _ قامم ابن الشيخ: قفلن الماسخ، يراه ما حب الطلوب 
رسالمان.

آلا)١^:^(، ط. "١كرر" ل: ترذ ر "المألة" أن مدا: على بمكل ولكن 
اسمفيه والدي —، سق كما — ( ٢٣٤—  ٢٣٢/٩/٧)واجد وضع مو 

ق:إلا تنكرن ر وهي مساكن، فتهما الجامع إ0 يقال فكيف الموال، صاحب 
أعلم.والق موته، بعد إلا تصدز ر الي )الجديدة(، ط. 

شزكاءله جعلا صالحا اتافما رفنما تعال: قوله ق؛ زمالة — ٣ 
[(:١٩.ات\هناإ فينا 

اتاه٠اآ.فيما شزكاء له جعلا صالحأ ات١ه٠١ إفلما تعال: قوله ي )مسالة: 
ءب١دته".ق تكن ور طاعته، ق "شركاء قتادة؛ قال 

فرقوهذا "١jهلاءة"، _: ؛يمروها العادة، آيات معي العلماء نمير وق 
!مححا،

٠

)الجواب:

والاجتماع،رالقامات، الأحوال، باختلاف: بجلف الكلام أ0 اعلم 
رالمفصيل...(.والإحال، والافتراق، 

"اغموءة")ا/؟؟،(.انفلر: 

الأسانيد(:أصح ) ٤
الله:رحمه عبدالوهاب بن محمد بن عبداس بن سليمان الميخ: )قال 

ذ:الأمانيي■، أصح ق العالماء اختلف 









را،بما(ْؤافامم الإوو. اصو 

)٩(،رقم؛ السابقة المسالة انفلر الخيل(، )زكاة ذت السابق كلامه نص وهذا 
يايفتها.ق توجل لا تتمة، — ها — لها وردت ولكن 

١(. ٤٠— ١ ٤ )،■/٤ و (، ٧٨-  UU/o/i)"الدرر" انظر: 

السلم(:مال رأس )زكاة — ١ ١ 
الته:رحمهم محمد بن ع؛داس الشيح ابن سليمان الشيخ: رمئل 

حلولقل الزكاة، وفت، حاء إذا فهل احل، إل سلنإ مال رجل كان أذا 
السلم؟مال رأس يزكي اللم، 

لم؟البجل حق الزكاة أم;ؤحر 
.(.جاب،..فا 

(.١٧٠- و)ه/ئبا (، ٢٩٧)مأ/ة/ا'بمآ_ "الدرر" انظر: 

الثي.(:صاع -)> ١٢
الله:رجمهم الشيح ابن عبدالله الشيح ابن سليمان الشيح: رسثل 

بالعراقي؟وثلث( أرطال )حمسة الي صاع هل 
أرطال؟)ممانية( أم 

ارطل؟قدر وما 

والصاع؟الوزنة ب؛ذ، وما 
.(.فاجاب،..

(.٤٢٢ - ٢ ١ )ه/آ و (، ١٣٢ -  ٣١)م/؛/بم "الدرر" انظر: 

السع(;غلة بعض )امشاء — ١ ٣ 
أولها:وهده ار مأربع صمن دكرت 

ار:م)هده 

فهلالثمص، غلة هن معلوما، مهما واستقى شفما، رجل باع إذا الأول: 



!()٠٩ّ _ 9o- ا،أئل الضو 

لا؟أم ذلك؟ يمح 
الخواب:

قالأحدا أعلم لا مسن، مدة الخلة، امتقناء فإن الامتمحاء؛ هدا يمح لا 
انملماء...(.من بموازه 

(.٤٩٤"امحمعة")ا/م؟؛_ ا>:

قضه(:قل الطعام )بجع — ١ ٤ 
أخرها:وهذه سائل أرع ضمن ذكرت 

علىدراهم فاءهل١ه ؛وفته،  ١٠عنده بجد فلم كنمام، آ-؛م على لرجل كان )إذا 
لا؟أم ذلك، يجوز هل ذمته، ق الذي الطعام عن، السعر، 

ا-يواب:

.(.انملماء..■مور قول وهو ذللن،؛ يجوز لا 

(.٤٩٧"اخموءة")ا/هبم؛_ انظر: 

الخيل(:3، —)الثم  ١٠
رحمهم— محمد بن عبدالف الشيح ابن سليمان الشيح: )سئل أآ: — ١ ره 

ءن:— الله 

الخلل؟ل السلم 

فأجاب:

.(..لوجهين.يجوز؛ فلا — الخشوشة الخيل أي: — فيها السلم وأما 
(.١٦ ٤/٦و))؛/ه/ا/ح(، '"الدرر" انظر: 

عن:الشيخ، ابن عدالف بن مليمان الشيح: )نل ت ب[ — ١ رم 
ملم؟مال رأس تمح هل الغشومة، الخيل 

فأجاب:





!()٢٩ِ _ 9o- ايأوو اصو 

الله;محمل بن عٍداس الشيح ابن مليمان الشيح; )مثل 
بمتاجنتجت م ١^،^، هع وتركها بمفة، ناقع شخص من رجل اشترى إذا 

لا؟أم الضمان مقابلة ل لدا؛ع التاج هل مفمل، 
يدالجالع فيد ايانع، مع تركها م قضها، فد المشتري كان ان فاجاب: 

.ا.فيها..عليه صمان لا أمانة، 

٢(.٠ — ١ )،"/٩ و ١(، ١ — ١ )؛/ه/. "الدرر" انظر: 

انمس(:ص معلوم بشيء المل )غرس — ٢ ٠ 
عن:عيداس، بن سليمان الشيح: )منل 

غرسها؟بجون هل تزرع، الستين وبعم، تزرع، ما المح، بعض مجل أرض 
لها؟إجارة سة كل الخيش، من قيمتها فيها ويجعل 

فأجاب؛

لأجلالخيش، من معلوما شيئا ضق كل ذ ويجعل يغرمها، انْ له يجوز 
فيها...(.راكدا الخل دام ما السالة، 

(.tn/U)و )£/ه/م1همآ(، "الدرر" انظر: 

ملكه(:يدعي س وجود مع الموات )احياء - -٢١
الله:رحمهما عبدالف بن سليمان الشيح: روتل 

يدعيها،من ها لكن احياء، عليها جرى اثه يغرئ ز موايتن،، أرض كاف إذا 
الخاملة،j بحييها أ0 أراد من يقاتلون وربما ■محاعة، أر فلأن، مللث، أثها ويعرف، 

ميل؟مسترة ولو انمامرة، بلدهم تحاذى اثها دعواهم أل وربما 
جاب:فا 

أجريأثه يغرف، ر المدكورة الأرض أن المسألة، هده ق يا نمور الذي 
أصلا...(.إجياء عليها 



!<٩٣)ّ مفافأمم - الأول اكمل 

٤(. ٤٦- ٤  iY/n)و (، ٢٣٥- )ة/ه/ممآ "الدرو" انظر: 

العامر(:من قرب ما )إحياء — ٢ ٢ 

ءن:)ء 
العامر؟س قرب ما إمحللافهم 

جاب:فا 

والعياليود، محن ولا ونحوه، الزرع محن ذلك ل قرف لا كلامهم طام 
ذك.ب(.يفضي 

٤(. ٤٨- ^ ٦١٦)و )؟/ه/همآ(، "الدرر" انظر: 

Yr _(_;)بالوقف

)مسالة:

لملحةذك كان فان الوقف، ا نصاحب[' الملك محاحب أبدل إذا 
عامر"مصحف" رإبدال وأراد الغلط، كئهر أو دامرا، يكون بحسث، الوقف، 

بالوقفادافلةً يجواز القول وهو الراجح، القول على يجوز، فهذا ،؛ بهال 
للمصلحة...(.

"امح<وعة")ا/ببم؛(.انظر: 

_)١لك١حفياس٥(:٢٤
الثانية:وهذه مسائل أربع ضمن لكويته 

اعلم.واف اول، حذفها ض )١( 
عام(.''سحق'' ا_: إبداله )وأراد الأصل: ل جاء )٢( 

علىتدخل )اياء( لأن الراد؛ اضى لألتكس هي، كما المارة ايقيت ولو أنت، محا واكوام، 
ر١ف!علم.١لد١م"، "الوقف بل الخام" "المحق يس ها )التروك( و رالتروك(، 



<١٩٤)ّ 0ؤافأمم - الأوو اصو 

التوارثيصح هل هذه، والخالة ماتت م العاوة، j تزوجت إذا )اكللقة 
لا؟أو يبهما، 

الجواب:

"الإحاع"...(ب: باطل؛ العدة ل الكاح 

الطلاق(:ق )الثلث — ٢ ٠ 
محمدالإملأم شخ ابن همداس بن سلمان الشيخ: محها ثل انل م)هذه 

آصن:تعال الق رحمهم همدالوهاب ابن 
لا؟أو فمده وهل لا؟ أو لسانه على الخللأئ جرى هل يشك: رجل وص: 

أصلا؟'يطلق ز أو '%u؟ أو واحده طلق وهل لا؟ أو أذزه سمعته وهل 
مأولا كلها، الشكوك يطرح أن* الأول: أو باكلاث؟ الإلزام الورع: هل 

شبا؟بما 

الجواب:

الأصللأن بشيء؛ فليس لا، أو لمانه، على الخللأئ جرى هل شك إذ إما 
جريانه...(.عدم 

"اب")ا/أآ؛_مآه؛آ.انظر:

٠٠**



!()٥٩َ _ 9o . Jااأةاصو 

الخاك:ألههق 

ل0ؤ]ف1مم[رأاالطْيق ]الخهاقم 

بهيدان U وأول ؛، Jjwwibلست محرة مذ الإمام بمذا اهمامي كان 
لذلك.رسمته الذي الهج وفق الكتاب وانتهى وآثاره، •حياته ذ التأليف 

العزيز"تسير اأك؛رها: ابمداء انله، ورمحهولفاته، تحقيق ل رعن، شم 
المية"،"الدرر ق: المشورة الفتاوى" و "ايمانل"، ب: وانتهان الخمد"، 

النجدية".والمسائل الرمحانل ؛بمموعة "و 

لهذاميزة يكون أن ممكن مما ق يظهر ما أدون الرحلة هذء خلال وكنت 
التاليف.ق له منهجا أو الإمام، 

والذيلولفاته[، العلمية ]الخمالص المحث،; هذا ي متراه ما لدي وتحمع 
٠العلمية[ ]مصائره يليه؛ 

الزيادةهذه بدون ادكتإب يطع لا أن — المشورة بعد — فرأيت 
منقلةّئفرد وألا بالكتاب، علافها لشدة ]الصادر[؛ و ]اخصاص[، 

الآخذ.م الميزات، بذكر المحن، هذا ومابدأ 
التوفيق:وباق فاقول، 

[:رسائله لهميرالأض 
والوضوح.والشمول، المموع، )١( 

والشمول،القوع، أن: ير اممه، رحمة سليمان الإمام مؤاف١تا يقرأ من 

)الأول(:اياب من )القال(، القمل من )الخامس(، ايحنلأ ؤ، جاء مما الحث، لذا الأستفادئ رتكن )١( 
١(.١ ٥ — ١ . ٨ )ص الممهي[ ]مذهمه 



ر1ا،ا(___ _____0فافامم . الأوو اصل 

عليها.غالبه سمه والوضوح، 
"الفقه".و "اس"، و "الشدة"، و "الضر"'، مح،: يكب فهو 

ءّبمبم،•ويرد، وبمتذدك، وملق، وبمسح، ويغترح، ويو.لف، 
اس:رحمه الشيح  JTإبراهيم بن محمد القي: الإمام، يمول 
أ-هو'يخض(را؛ سب، على بفل )وم 
العلمية.مصائره وفرة )٢( 

هذهكثرة من انمبمب، أشد لعجب الإمام هذا "مؤلفات" ثم، الماؤلر إن 
إليها.بحل الي الصائر 

العلومبكافة هتعلقة بل معن، بعلم محصه ت، ليالصائر هذه ل إم 
الشرعية'مّ

الخديشة.الصناعة )٣( 

مقارنةااأه، رحمه مؤلفاته يميز ما أهم من فهي الخديثية"، ااص؛اءة أما 
الدعوة؟أنمة من غيره بمولفات 

بعضعلى والخكم ؛التخريج، وانماية الخديثية، الإحالات كثرة نلاحفل كما 
الأحاديث.

الخميد".العزيز "تسم كتابه: انفلر: 

لتيه:ورمحا 

الإبمان"."أوئفى>ى 
المغتترط".ا-ينعة غدد بيان ق الومط الطريى "و 

١(.Y/،/ ر الشٍخ'' آل ابرامم بن محمد الشخ سماحة ودمحالل ("فازى )١ 
(.٢٢٣— ٢ ١ ٩ )ص اسة[، آ،مادره القمل: هذا س )١^١؛،(، الحث ^،: ٥١٥)٢( 





0 ؛l،lاصل  . J رااا،ا(ّ ؤافأمم

[.٢٢لاه،دلاد: ١لآاة الأخر{ وانوم بالله يؤمنونا قوما نجذ }لا زلنا: فن
الهذر.ابن رواه: 

ذ:الإسلام؛ أول j — أعلم واف — وهذا 
الإسلام.بمد S التجأ لمبأ يم فلز "النمح"، عام أملم لحافة أبا ل إ- 
أوالإسلأمُآا، بمد إلأ إلها بمد ور "مكة"، من مهاجرا خرج بكر أبو و— 

الأخبار،■ضبع ق — ائت رحمه — سليمان الإمام دقة على تدل المقرة فهذه 
والممد،التحليل، ى: مهز أم وهو "التاريخ"، ق: ثبت بما فيها، جاء ما ومقارنة 

اخةق؛نابمض عه بمقل 

ازمعةّبه نحب الذي العدد ي ملمة أي لخديث وتحليله )با( 
قال:ملمة، أي عن 

رجل؟من امحعة نحب كم على هريرة: لأي قلت 
القرسول بمم م ■ضن؛ الق. رمول أصحاب بلغ لما قال: 
اضغ:زحمه سالمان الإمام فال 

بلغوا3د . اذ رسول أصحاب لأل الإماد؛ جهة غم من باطل )وهو 
بمم.حع افيأ. أف بمقل ور "مكة"، ب: وهم الخمبن من أكم 

أ.ه٠ صححآ١ غم أثه على يدل وهدا 
وأدلتها.ومذاهبه، بالفقه، عنياته )٠( 

اعلم.راذ الفتح"، "عام ل وهذا قحائ"، "أبي بمد؛،،؛■f إلا إلها يمد م ائع اتم، )١( 
؛(..١ - ١ ٠ ٩ رص رى "أوثق )٢( 

٢(• ٢ )ص الومط" "الطرق )٣( 



را،ا،|(- مفاف1مم الأوو. اصو 

رماكه:ل ظ\هم وهذا 

اكرط'/اضة غدد :بان j الوسط "الطريق 
قاللأ:ايالة، هذه ق الخلاف على تكلم ففد 

أقوال(.على لها، اكزط العدد ل العلماء )اختلف 
قولأ•عثر( )اثي إف وأوصلها الأقوال، ذ/ ذ رع فم 

وأياعهم،الذاهب ألمق من ها، فال من على الأقوال هذه غالب ل وتكلم 
وأياعهم.كالصحابة، ١لقد٠تي؛ السالف من به قال ومن بل 

الراجح،ويرجح عليها، وبمرض وبماقشها، الأقوال، هذه أدلة ويذكر 
الضعيف،.ويضعف، 

"محدثوهو — اندفع الإسناد، جهة من كلام الأقوال هذه أدلة ل كان وإل 
ابرحأنمة أقوال ناقلا رجالها، وعلى الأسانيد، هذه على للكلام — نحد 

و١سبل•
ءت؛ن.علمي بأسلوب ذللئ، كل 

نفلاولس الأقوال، هذه على وقوفه يؤكد يما الواضع بعض ق ويصرح 
•غمْ عن 

اس:رحمه يمول 

مرق:لا عمن )يحكى 
الواحد.على نحب — الجمعة أي،! ^ اثها 

لبعضهم.قولأ حكاه أثه حزم، ابن عن "الفتح"، ق: حكاه 
أ.م-فيه(رم القول هذا أر فلم "انحلي" طالعتت وقد 

ز ٩٩— ١  ٩٨)ص الوط" "الطريق '( 
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فإثها"الرمحالة" ورقات بعدد الأدلة هده عدد قارنت إذا نمجب وإثك 
ورقات.)مع( غيرها وق الخطثة، المسخ إحدى ق رمحت( 

ذكرأن بعد فاثه الإممان"، عرى "أوثق رسالته; إل بالسمة الخال وكذلك 
قالك عن الواردة "الآىر" ذ/ ل شرع "المة" و "الكتاب"، الأدلة 

السألةأاأ.

الأبواب،أحد ل كمرا إذا الدين الفدمثن الأتمة بصع يدكرق بمذا وهو 
لأثهاالأدلة؛ ذكر على زبد لا بعضهم بل فيه، الواردة الأدلة يذكرون فاثهم 

والتين.التوجيه، بم دار فهو كلامهم أما الأصل، 
الد:حفظه القربان الوليد الدكتور: شيخا يمول 

—مئنجعه الد رذ س عبدالوهاب بن محمل اتحدي: الإمام دعوه )لطلق 
وردمما ذالئv بعد وستانس مقترع، كل على وتفدمها "الة"إ و "الكت١ب"، 

منريئا صحيحا، فهما فهمهما على نمن الي ^' ١٠٥١١السلف "أثار من 
الخف.

الخاضر.وقتتا إل موٌسسها لدن من الدعوة، ألمه نج المنوال هذا وعليؤ 
قط؛منهجها عن يحد ر الكربمة، الدعوة أبماء من كواحد سليمان والشيخ 

علىومتمد الفذ، النهج بمذا تنْللق "كتبه"، و الله"، "رمحجاءت ولذلك، 
معكلأ، اعتمادا ؛■ ١١۵١١^ "آ•ن١ر و "اوسنة"، و "١^'، نصوص 
يمشه،الذي العملي الواقع وب؛ن بينهما والربط المطيق، ل الخالة اتحاولة 

تتعنرولا أحد، فهم على تتابى لا سهلة، رصنة ومحارة رفيع، علمي، باملوب 

الإبمان")صا"اا(■"أوثؤ،ءرك،
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الخمد".العزيز دآسبر 

"كتابل: الباب ماسة يذم م مناما، شرحا الأبواب بشرح يدا له أل
.التوحيد"

 fالباب.فذا الدليل مناسجة ويذم الأدلة، شرح ذ شرع ي
؛.١١١لبعدهالأبواب منامة على ويتكلم 
القي.اكفليم الئاي: الوجه 
رسالته:ل صبيه وهو واحدا، متالأ هذا على وناحذ 

الابمان.عرى أوثق 
■■الة"،و "الكاب"، ص الأدلة ذر وبعد المالة، على أولها ل تكلم يه أل

قانلأ:ذللث،، ذ الواردة الأثار ذم ثم، شرع اف، ثم، والغض اف، فا الخب على 
ذللث،(رأا؛.٥و الحلف عن ١لآىر ذم j )فمل: 

"المة"،و "الكتاب"، من: لنمالة الامتدلأل اكتمل الأتار هذه ذم وبعد 
قائلا:لذللئ،، فمل بعقد سٍق  ١٠تلخص ل فشرع اللمح،"، قوال أ و

..تقدم.ما حاصل على التنمه ذ )فصل: 
الحلف:ص ^' ٧٩١"و "الة"، و "الكتاب"، ل: ذُا مما ومهم 

..(رمالنار.بمتس للوعيد وترض "الأيأت"، تلك 3، لحل فعلها من أمور 
أ.هد

الأمور.هذْ م ذم 

١٣٦ا'ا>،أ\د ااا،باا،ا،'اا'ا'،)صا'أ،الخمد" الخنين "نمم انمّ: )١( 
(.١١٦)ص الابمان" >تم، "أوثق )٢( 
١(, ٢٣- •اءآ١ رص ،" jU؛[)مك، "أوثق )٣( 
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"رصايله"[:ض لا1مآ،ذدت 
يكونأنْ بمحق ما اخمق، الإمام هذا "رمانل" و: زاءذ أثناء جد أر 

إليها،أشير أن أرد وجدها، الأمور بعض هناك ولكن الله، رحمه عليه ماخدأ 
المناعةبذات لا "شكلية"، أو الاصعللاحي، بالهج تتعلق مؤاخذات وغالها 

١^مئمتي،من كم على ثوحذ الاصتللاحي، الهج j عليه اخذ وما الخديثية، 
ذللث،;فمن وعلومه، بالخديث، المعرفة ق فدحا يعدوْ ور 

الأحايين،.مض وعزو نحريج، ذ: )أحتانا( الدقة عدم )١( 
فكونركاهم، على ومار امحدث؛ن، منهج سللئ، لن إلا نفدا، هدا يعد ولا 

الماحي.هذا عليه اخذ انحدين، من إمامنا 

ذك:مثال 

علىحكم دون بتخربج، أو تحريح، دون الأحاديث لعهن تركه )أ( 
ذللثؤ.يض ور الضعيف،، رفيها أسانيدها، 
ذكره.الذي الصدر لمقل غر بلففل ويذكره وبم؛مجه، الخدين، يورد )بر( 

الأحاديث،;بعض ل فيقول الأئمة، كتحي، بعهنن إل العرو ي يمرق لا )ج( 
ائي"(."الن)أحرجه: 

المعروفةالصغرى"، 'منه ل; أحرجه ائه منها يمهم عبارة وم، معللما، هكذا 
والليلة"'ا؛.اليوم "عمل كابه; ل، أحرجه بل كذلك، ولمس "انحنى"، ئ: 

وإن"الصغرى"، ل; أثه يميد )،x_(، للساني العزو أل عليه والمصهللح 

ذ:ذلك ُئل وفز الكرى". "اض فم م و( 
"العون".ر انا،"، "محنرئ و فه". طالج، ١بي بن علي 'خمانص ،ر المم 

•فردة.طعن، وكلها 
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مد.غرها ي كان 

أحيانا؛يتجوز أثه "افر" و ، رمانله ' ق: أسلوبه من فهمته والدي 

"الكبرى"ُا،.ل: ويقصد: المالي(. )رواه قفول؛ 
القوم.اصطلاح خلاف وهدا 

حديث:j وفال )د( 

'■الطبراني"(أآ؛ّأامجه: ه، علي )رواه 
عنالكبير' معجمه ق: أخرجه أثه منها يفهم محارة وص مْللقا، هكذا 

ه.علي 
ه.علي عن والأوسط( رالمغ؛ر، "معجميه"، ق: أخرجه بل كذك، وليس 

"الترغيبكتاب: من مده على والخكم بتخريجه، الخديث نفل وفد 
بذلك.صرح كما لا٠ندرىا والترهب 

"المغير".و 'الأومط"، ا،لعجم؛ن ق: الخدث أف على ايدري نص وفد 

ل)أحيانا( يتجوز قد — افغ رحمه — أثه سابقا ذكرته ما يؤكد وهدا 

)أخرجهو "الك؛رى"، ق: ويقصد المالي(. )أحرجه ذفول؛ التخريج 
ممللقأف على الاصحللاح جرى وقد الكجر". "انمبمم محو ذ ويكون الْلراف(■ 

بمد.غ؛رْ j كان واف الكتر"، "معجمه ل أثه بمد لليلراد العزو 

إليهارم.يئسب أف دون اقلراجع بعمن من أحيانا بمقل )٢( 

رصالإممان" غرمم، "أرتق و (، ١٢••ا، ■؛، ٩٥، ٩٢رص ا-نمد" الخنين "بم انظر: ( ١١

١(. ١١٢)ص ،" juvغري؛"أوثق ؛نظر: رآ( 
ر،_؛ل.للرمحشري، "الكشاف"؛ كهس ر"ا( 
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ىأكم نحتمل فلا محمرة، فهي "رمالله"؛ وضع ذلك سب أن ق ويفلهر 
ذكره.

قادررم — مصدرها من معلومة كل ووثق لقالله، قول كل نب ولو 
"رسالة".ممى عن "الت>الة" لخرجت ؤ —ذلك على 

درنيقاله، لما عجيا نونيفا وجد الخميد"، العزيز "سر كتابه؛ قرأ ومن 
و"لإّالة"."\}ى\بم ّبي  Sjjملل، 

عمل.عن _ أحيانا — تكون للمصدر الإمارة عدم ولعل 
مجننقل حيث، الإبمان"؛ عرى "أوثق رسالته: ق جاء ما ^؛U،، أفلته ومما 
ذزيل"، الممحقاتق عن "الكشاف والمى الزمحشري محمود تمم: 

ق:وردا مومحمن؛ 

)صاِ،أ(لأ(، ١٠٢)ص 

•المرين( بعض )فال بقوله: اكض بل بمنه، ور 
محمواضع )أربعة( محوي فيه أجد فلم الخميد"، العزيز ''تيمم كتابه: أما 

كتابه.دون الزمحشري، باسم فيها 
ل:ولدا زبل"؛ اكنحقالق عن "الكشاف _: )موضعان( منها 
(.٧٥)ص و (، ٢٧)ص 

ك:ماخرْ؛ ممادو ا،ن التخريج أحذ يلكنه علها، وقف أظه •ا كب، إل و يم فهو التخريج: أئ 
غريجل سما لا تو'لي، لل؛ المن؛ور الدر و ك؛؛ر، لأبن ؛ ال*ظءم المران، ممسر 
الأيأت.بعض العلقة رالآنار، 
اراجع.مدم إل عدم ي ^ واذكر ذللن،، يتجه ولا 
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ق:وردا الخدث"؛ >„ب j "الفانق موضعان( )و 

)صاها(،ورص'ا،؛(.

كتابهمن موضع ي "الفانق"، أو ، "الكثاف"ب: صرح أثه أعلم ولا 
أعلم.واف "اقو"، 

اضتزلة"."رووس ص "المر" لأن ذلك؛ نمل رلش 
عقدي،نقد محل أثه إلا — مباحثه مضّ، جودة على — الزمحشري وتمم 

اس.رحمهم الدعوة أنمة عند معلومة ومهايده 
الئه;رحمهما سليمان الإمام والد الشيخ، آل عبداف الإمام: قال 
أ.هبخهى(اا؛ لا ما "الاعتزال"، دماتس من الزمحثري" "تمم )ذ: 

ابنالإسلام شيخي كتب من: كلاما بمقل ١^١^، بعض ل وجدته ولكن 
وغرهم،للحافظ، الاري" "فتح ر كتم، ابن "تقبر" ومن المم، وابن بنة، 

ولابمزو؛لًهملم
العلم.أهل بعض الٍايبؤ هدا j اهل ونالأنمة، بعض فيه وقع أم وهدا 

٢(.٤ أ/آ ر رجديدة( رط. (، ١ ١ )آ/أ/ه )_( ط. المة" "ال-رر انظر: )١( 
الثمر،الئعبمر محن يأخذرن ماْة، امر كتبا يطألمئ، كانوا آثهم من فليل بعد ميال محا وتامل 

ايار.ل بالخيا ا j٢وير

اخمميد":العزيز "سر الثال: مبل ض انظر )٢( 

الخلمل•م، سود قول م،" ام، "ضم م، ثل ( ٢٩— ٢٨)مس 
ج.لأس الكمح،" ال-"دارج قل ( ٣٩-  ٣٨ص )ر 
كثم"■ض "ضم نفل < ٥٩ص رر 

^^،"■"ضير ثل ٦( • ص )و 
رجبلأس معاها" ونجفق الإخلاص "كلمة ظل ٩( ١ — ٩ ٠ ص رو 
•الإسلام كخ كوك، ص ظل ١( ١ ٤ من )ل 
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.٠١قارلهرإل شل كل شة الأدق ولكن 
فالله،إل القول ف فلأن...(. )قال فيمول: بالفل 'يمح وأحمانا 

ْدهرآ/ظل الذي كتابه ذكر دون ولكن 

(:٣١)أ/؟ دّ" اللئ ض ل "الذم. ل؛ الحوض يقول )١( 
..ىئل<.إل ءز"وْ وفكره' اسم' دكت رم 

ذمالذي كتابه ط انملما،. عن قاتله إل >مذ؛ إلا حرفأ تمانم من فيء ل، أذم راد لا ولهذا 
أ.،وله( 

الخمد":سمأو "سم الثال: سل ءاى اذذدر )٢( 

(.٤٧)ف، الشافم كلام 
١١، ٩٠•٩، ، ٧٥، ٦١، ٥١، ٥٠، ٤٦، ٤٥•*١' ، ٢٩' ٢٨)ص المم ابن، وكلام  ١١١، ٠،

١١٩.)

(.١١١٤، .. ٠٩٧،٨_ه٧.٨t،ه٧،، ٤٨— ٤٧ا)ص٦٤الإعلام شخ وكلام 
(.٩٧، ٩٩٦. . ، ٧٥رص يجب ابن وكلام 

ركلأمال؛ذدتم،)ص•؟(■
-٣٧(.٧٢رص الورتم، وكلام 

٩(.. ، ٨٦)ص ء-اص القاضي وكلام 
صالأهوال، هذه على الخمرل، ف، اياحنا يتم-ا منا كتابه، دويا القاتل، على بمص ذللثا كل 

عمائرها.

فلا؛فكال•سه. يفل اكى، الكتاب، ذم درن، رالخاففل، كفر، وابن ءط-ةأ وابن المرهم،' ■،j■ نفله أما 
بفداءذهذا وعرفن، للرابع، ١لادتما" فتح رص رالئالن،، رال؛ال رلأول، التمسم ص ٣، لأنه فه؛ 

تقوله.وتوثتؤ، نحفيقه أثتاء للكتاب، 

)فالو كذا(. مهله: ابن )قال ر كذا(. القرض; )قال ذقولرذاأ ذللن،' ^، تعادفوا اسم أُرإ ذ ام 
الكتاب،.ذم دون، كذا(. الجاففل.: )قال ر كذا(. كثم; ابن 

"الغم"،ص فهو "آية"، محص.سمح، كئم ابمم، أو ■طة، ابن أر المرض' عن النقل كان لإل 
وإذ"الفتح"، فمن "حديث،"، بمعى محص يّه الفل، كانا إذ الخافظ وكدا نوا' مره 3، كان وإذ 
توا.غيره ل كان 
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وب؛نكت\إه  Ju؛ iLlai.L؛إلأ ذلك مرق ولا الفل، هاية يئن لا واحيانا 
٠.عه' يقل الذي المدر 

،.٢٧^إل ث ولا بممرّذا، أو باختمحار، يقل وأحيانا: 
لهم.وعمر الذ رحمهم بعض علها درج آمحور وهذه 
استعمالهاتل: رحمه سليمان الإمام انل" "ريي لوحظ ومما )٣( 

وهذا"الخراب"، و "الاو3ان"، ك: الدارلخة، العاب الألفاظ بعض 

جدا.قلل 
ك:التاريخية؛ سواء الأم، هذا وجذ الدعوة، أنمة مؤلفات، تئع ومحن 
•همس" ابن "تاريخ و ايد"، "هموان 

بنمحمد الإسلام: شيخ انل: كرمحالشخصية؛ والرياثل والعلمية، 
الثه.رحمه عبدالوهايسؤ 
أهلمن أناس ل: كتين، ريانلهم أ0 — اعلم واس ^ ذلك ؤ، والجب، 

ل؛(ا>:"!وم>ىالإبمن")صباا(.

الخمد":العزيز "سر التال: ان>ءنىسل :٢( 
الخللعن سريه هل ٢( ٩ —  ٢٨)ص 

"ا-با،ع".ئ، القرش كلام ( ٥٩، —٠٤ ٤٤ص )و 
الإملأم.شخ كلام ( ٤٩—  ٤٨، ٤٨—  ٤٧ص )و 
المالكتن"."س ل: المم ابن كلام ( ٤٧-  ٤٦ص )و 
الفواند"."يانع ل: المم ابن كلام ٦( ١ ص رو 
العاد"."زاد ل: المم ابن كلام ١( ١ ١ ص >ر 
يجبابن كلام ( ٩٧— ٩٦ص )ر 
حجر.ابن الخافظ كلام ( ١٠٦ص )و 
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البلاغة.ق والتكلف الكتابة، ق التفئر يشاووا ور جاورها، وما "نحد'"، 
مداعةق والتذوق "الأدب"، و "اللغة"، من: ملغهم اذ؛عرف أراد ومن 
ماأو الدعوْ، نشر سيل ق كبوها الي نماليهم: فيقرأ والكلمامحن،؛ الألفاظ، 

العلمة.صفلومالهم أو خصم، على ردا كنت 
"فتحومحتمره: الخمد"، العزيز "لسم ك' الكحرة؛ ا،لولفات رام أو 

الحد".

٠٠**
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حدبن محدالخزيز 

اس_زحنهنا بتانءآ؛ بن محمد بن وعداس 

اث:رحمن بغر ابن الزرخ قال 
حنالصمت. كئم الكر. عن ناما بالعررف، آمر؛ للشرانع، شما حة، سره ذا يداس )كان 

لايه من ائت وم اللهاء، مواطن ل نيا •غازيم، 3، الندم ء-الح ركان السناء... باذل من، ال
ا.هُمأمْ 

افدد")ا/ااأ(.".محوان 

باشا;لإيرامم قال مه—ا، شجاعا، — اش ذحمن — وكان 
أبيك،من أقوتم، "محمود" والتلهنان 4نلث،، أهوك، علي محمد وأبوك أ إبراهيم يا قوي )أنت 

أءمء-*ا'( محكم أقوى " "١٠٥. . ولكن.
مدانب، اعدم م ،، أيام،i؛tU)ثلاثن( الغرارع ل يه فيم، "١لآمت١نئ"، إل م ممر" إل اخذ 
أنام.ربضعة( معروضة جيتع وظلت رأسه، وثهلع صوفيا"، "آيا مسجد 

لآدg١و .٩(, - )؛/٩٨ ،" ١١۶١١١"ر ١^' "ءتوان j،: ممحه انظر 
ّمعودا بن عياذ الإمام: عهد — الأول م الفمن الزابع ]ايزء السعودية" المرية 

جليلا،عاذ كان —(، ٢٠١ ٤ ١ — تقريا ١ ١  ٨٩) ء-دالوهاد، بن محمد الإملأم شخ مج القاصي، )١( 
والعادة.الزهد من بع اشم  ١٠جاب إل ودراية، علم له نبيلا، وفقيها 
ءنالسيه الأجوبة "ممن، آخره؛ ب، جاء الدرعية"• علماء إل الشرعية ايانل على الأجوبة إ له 

(.٥٨٤— ٠٦٤رص الجدية" انل واي1ذل "الن،بجمرعة: ضمن مطوعة وهي ، الخفغلة الأمثلة 
— ١٦٦رص محي" عيا، "مشاهم ر (، ٦٩٤—  ٦٨٨/٢رالوابلة" "الم، 3،: ترمحه انظر 

،.٢٠٣— )ا/؟؛ما التاظرين" "روضة ر (; ٣٢٣— نحد" "علماء ر (. ١٦٩
(.١٧_١٦/٤و"الأءلأم"ر

ثقافةذو وأثه للملح، "ممر"، إل حد بن عبدالعزيز الخليل: العان! رفين، أله ء-ه أعرف *ا كل( )٢( 
معود.بن عبدالف الإمام أرمله لما وإلا عالية، 

معود.بن عداف )ضباحل( أحد ائه "بوركهارت،" وذكر 
التر-مة"ّ"أمم ؛ئه الزركلي: بلقال "الدر-ذة"ؤوهو 





9o _(ِvn)- الأول القمل 

الوصف(؛

"ألمةيرض أن يريد لخافي محال الوصف، سا يعد يكون فهل أقول؛ 
وقلةوابهل، والغلظة، الأدب، بسوء — زعموا — )الوهابية( الدعوة" 

الاطلاع؟

عداسالإمام ارمهلما س با0 علما المزال، هدا عن تنجب النص هدا إذ 
ق"نحد" أهل أعلم من يكونا ز لهما، احتراس ومع الله، رحمه معود ابن 

لازداداللن، رحمة اببرتي جالمهم ولو بكئ؛ر، يفوقهما من هناك ل عصرهما، 
وإعجابا.دهشة، 

كتجهاالي اس، رحمهما الإسلام شيخ ابن عداس الإمام: رسالة ي وجاء 
"مكه";_ اس رحمه — معود الإمام مع دخوله عند 

"تفسيرلديا: أجلها ومن الداولة؛ بالتفامير اس" "كاب فهم على تعن )ن
"الغوى"،وكيلك الشافم، كثير لابن "محمرْ" و جرض"، ابن 

وغيرهم."ابلالن"، و "الخيال"، و "الخازن"، و لمضاوي"، ا و
والمهللادانمقلاق، ك: الرزين؛ الأتمة بشروح "الجديث" فهم وعلى 

الصغير"،"الجامع على راياوتم، "مسلم"، على والنووي ، الخاري على 
ونعتيوقروحها، المت"، "الأمهات خصوما الخديث كتب على وتحرص 

وصرفا،ونحوا، وينيرا، وقواعد، رمّوءا، أصولا الفنون، مالر ؤ، الكب بسام 
الأمة.علوم رحمع 

)ا/هآ'ا(.الجرذ" )ا("ميخ 
-)ا/.هأ اه>ين" "روضة ر رحافه(، ر (، ٦٩٣_ TST/T)الواه" "اثمؤ رانظو: 

٢٠٢.)



(HIV)٠ 0فافامم - أاأةو اضو 

اواسيويع U على اشمل U إلا أصلا، الزلفات من شيء اتلأف نام ولا 
ك:العماني؛ ل خلل سه ببجمل وما الرياحين"، "روض ك. لشرك؛ ال 

مثلعن نفحص لا أتما على العلماء، من جع ٢^٠،< قد فإثه الهلق"، "علم 
اتفقوما عليه، ائلف معاندا صاحبه به تظاهر إن إلا "الدلأنل"، —ت وك ذلك، 

ا-يهلة،بعض عن صدر إثما "١^٥٠٠"، أهل بعض كتب إئلأف من الدو لعض 

أ-ه٢ ذلك(' مثل عن وغرهم يجروا رقد 
وابمه:-(، ٠١٢٨٥)ت حض ض عبدالرحن الإمام: ترحة 'ئالغ ومن 

شيوخهما:من أ0 يرى الله، رجمهما ام( ٢  ٩٣)ت عبداللهليف 

"أشعري"وهو —( ٠١ ٢٧٧)ت اتماجوري محمد بن إبراهتم الأزهرت شيح 
محه.الأخذ من تمعهما ر وأشعربمه جلد، 

عليهوحضر الإضافة باب؛ إل للاشموق، الخلاصة" "شرح الأول: عليه فقرأ 
المم'؟،.و،

الأقحاح،البتدعة مع ذلك كان أثما يعلم فالنصف شدهم، من اشتهر ما أما 
لغيرهممنافقساهم أما الشركية، ولاسيما البدع، على كلامهم وعند العانيين، 

الاللين أن كما مكاها، ل تخني والشدة شدة، نحد فلا الخلاف، فيه يسع فيما 
مكانه.غير ل يحمد 

الية"ام:"الدرر ى: حاء 
عن:محمد الشيخ اض عبدالف الشيخ: )مثل 

١٧٤— را/'ا'اا نحر" و"علما، (، ٣٩— ٣٨)ص علما،نحد" "مغام انظر: )١( 
١(.٩ • ا/ ) نحد" "_1، ر ٧(، )ص الوحدين" ءيوذا"قرة •قد،ة; انفلر: )٢، 

١(.٥ ره/. رجدياة( وط. (، TAi/i/t))فايمت( ط. المة" "الدرر )٣( 



ِ)m(ْؤافأمم اصل!؛وو. 

ذلك؟رغم وحج، ومحلاه، قراءة، من للمسنؤ، الدن ثواب إهداء 
جاب،:فا 

لا؟أو الم،، إل يمل هل اساء: بمن خلامحؤ فيه هذا 

أ.هركه( أو فعله، س على بمكر ولا 
الخالق.على ينكت ز ذلك! ومع المسألة، هذه ل رأيا له أن شلئ، ولا 
والافتراء.الكدبؤ، أفح فما 

تعال:فال، 

٠تهوث١الذين ولإحو١ذا لنا اعم ربما بمولوف بمُم س جاءوا }والذين 
١({رجم)• وءويآ إثك ربما آتوا للذين غلا ئوبما في تجعل ولا ^^١^١ 
]ص.

¥٠٠٠





(٢٢٠)- موس - الأوو اصو 

سر".

اكور"،"الدر ل: أجده م وبم؛مجه، الخدت، يذكر — أحيانا — ثه إم 
أعلم.واس ف، وبالترب أخرجه، من ذكر مع بمصه، 

'أ:اكفيذق امحيم: ثانيأ؛ 
على"الرد و للمهقي، كلاهما والمفور" "المث و والممات"، "الأسماء 

"كالمةو وضاح، لابن الدع" عن جاء ما فيه "كابؤ و أحل، للأمام الخهمية' 
رجب.لأس معناها" ونحمق الإخلاص 

محوانل المم وابن تيمية، ابن الإسلام: لشيخي العقيدة كتب ومنال 
ستقل.

الصادومن وهي ، ضهن ، السة المطة كتب ومتال 
الصالفط.لعقيدة الرئيسة 

"غلومم"أ:و الهذييم". " اخثهض: نالثآ: 
"الإفصاحو الرهاوي، لعدالقادر "الأربعتن" و للخاري، الفرد" "الأدب 

لم"مصحيح بشرح العلم "إكمال و صرم، لابن المحاح" معال عن 
للحاففل،التهذيب" "تقريب و للمنذري، والترمس،" "الترغيب، ث لعياض، 

السامع"وآداب الراوي لأخلاق "الخامع و للذهي، الستدرك" تلخيص "و 
نعيم،لأي الأولياء"؛^؛ "حلية و لييوهلي، الصغم" 'الخامع و للخطيب، 

المغير"الخامع بشرح الير "السراج و أى، بن نمداس ند" الزوالي "و 

انمئفأن بامحار ا■زاJشة، الكتب من وجملته والتراجم، المحو، كتب *ن الأولياء حلية )ا(كتابت 
بآمحانيدها.أحاديث منه أمض 





(٢٢٢)______ ْؤاف1مم |اإةو. اصو 

هيلي.للالأنف" "الروض و معد، لأبن الكرى" الطقاُن، "و 

اضبمً"اللغة"[ًطذطٍ 
منظور،لأبن اتحرب' لسان و للزمحشري، الخدث" غريب، ق لفائق ا' 

•الأثر لابن الخديث" غريب ل النهاية "و 

و"الآمح"[ًو"اّ". اص"الموانمظ". طيئً 
•رجب لأبن والخكم" العلوم "جامع 
ومتان.المم، ابن وكتب، 

أ:الخنء "ايح، و تيمية"< "اب0 الإملاء: فنيص ل،فثيبم ناميأ؛ 
صهما.الفل من — افه زحنه — أكثر وقد 

الد:رحمه الإسلام شيح كتب فمن 
فوُن،ل "رسالة و والفل"، ص •مارض "درء و "الدمرية"، و "الإممان"، 

الجوية".الة "منهاج و "المودية"، و ذ"، كلها الأشياء 
١"و "رسائل"، ثل كما  ضمن'•موجودة منوعة، "فتاوى" و نل"، ٠ 

اش.رحهما قاسم" "ابن ر رضا"، "رشيد محموعة: 

الد:زحنه المم ابن الإسلام شيح كتب ومن 
الفوائد"،"بدائع و اللهفان"، "إغاثة و العاين"، دب عن ا،لوقعن "إعلام 

المرسلة'الصواعق و ، الماد' خر هدى ل المعاد "زاد و والدواء"، الداء "و 

"مدارجو والإرادة"، العلم ولاية وْنشور المعادة دار "مفتاح و رالمخمر(، 
١ لكثن". ١١

أمران:المصائر هدم ق ويلاحظ 

غرها.من أكثر الخدين،" "كب أن الأول: الأمر 



(٢٢٣)ء ْءافامم - اووو اكل 

غ؛رهأ.من أكثر القيم وابن تيمية، ابن كب أن الئامحات الأمر 
صلق•إل بحاجة الأمين هذين أن أظن ولا 

****





أ]هسلإُُ[]ُُظأقأيت ا]قأده: السل 

م؛أحث:ط وفيه 

١^"[ل"حاشية - "الشع"[ 
[oUjLoص أ'الخاشةة'' نسه تأكيد ]- 

]^١^٠ "١٠^٧'[ طبعان ]— 

بئانمفري العلامة: ]جع — الخاشمن[ 
الخاشمن[





رصالخفنء" "ح1شة اكانؤ. اكو 

الأول:الهبهم 
]ضاب،:''اص'[

الذهب.على الكتب أنفس من "القع"، كتاب 
الدين،موفق امحدث؛ الأصول، الفقيه، العلامة، الشيح، الإمام هو وءولفهت 

عام:الولود الخنملي، المدمي، قيامة، بن محمد بن ؛حد بن عيدالذ محمد، أبو 
.٢٣٦ )٠ عام: والنور 0ه(، ٤ )١ 

يالر"؟ع وإليه وقته، ل "ا-يابلة" إمام بل نزاع، بلا الذهب أئمة من وهو 
الذهبُآ؛.

المح1يم.أ:غؤك سصرِق انبذة 
'الفقهلشر: والشوق، الغوع، أسلوبه __ ائه رحمه __ للموفق أل، معلوم 

الخشلي"."الذهب وهو؛ ألا بمثاة، كان الذي الذهب وبالأخص الإسلامي"، 
تفاوتعلى الماس، لكافة صامجة صافية، مهذبة، نشرة: بنشره، فقام 

الهللب.ي الكهم وموعقولهم، أءمارهم، 
"الغني"؛م.و "الكاي"، و "١^"، و "؛_"، ألف: قد فجده 

والقولواحده، رواية على فيه اقتصر بالتدئن، خاص "العمدة"، فكتاب: 

عنده.الختار 

سابقه،من اكر وهو التدن^ن، درجة عن ارتفع لن "القنع"، وكتاب: 
انملل؛س وجرذْ رولبم؛ن، من كشر ق وأطلق حجمه، ق متوط 

١(. ٧٣— ١ آ/ه٦ )٢ "سر!علام؛كلأ،" ذ: ترص انظر )١( 
(.٧١)T/؟ اصثل" "الدخل و بمدها، و.ا ( ٤٣٠)ص بدران لأبن ؛'ايوحل" \ش■ زآ( 



(٢٢٨)____ _______الخفنء" 'حاسة ' - اكانؤ اصل 

الوليل.عن والبحت الترجيح، على العلم '؛!الب ليتدرب 
"المشع"،محن: ارمع وهو العلم، طلبة من للمتوطن الكاق'، وكتاب; 

تعددمواصغ ذ وذكر غتريجه، مع بالدلو، مقرونة واحدة، رواية على بماه 
للتمرين.المذهب؛ ق الروايات، 

؛ماظيها،الأقوال، معرفه أراد ولمن باساء، خاص وهو الغي"، " وكتاب؛ 
لوالغوص الرجوح، على والرد الراجح، ترجًح ٌع ومناقشتها، وأدلتهم، 

منومامواها، الأربعة، المذاهب لكل وشامل عام، وهو وثمارها، الخلافيان، 
بعدهم.ومن الثه، رحمهم ر١اتابع^ن ه، الصحابة أقوال 

الاهتماممن الكتاب هذا لمي حيث، "المشع"، كتابه: هو: الأن يهمنا والذي 
علىبل الذهب، ي آخر كتاب يلمه ر ما — والفقهاء العلماء، محل ن م— 

محمر.أو مهذب، أو شارح، بهم؛ ما الأخرتم،، والممنمات المذامب،، مستوى 
"١لفع":كتاب: عن الله حفظه — زيد أبو بكر الدكتور: العلامة قال 

"محمربعد: المتون أشهر وهو هذا، يومنا إل زمنه من الخنايلة )عمدة 
أحاديثه،ونحريج غريبه، وبيان ونحشيته، شرمه، ل أفاضوا لهذا ؛ الخرم' 

أ.هوتوضيحه('١؛ وتقيحه، وتصحيحه، 

(.pMi،"(UYT/T)ا("الدءل؛

اختمار؛j* فرأيت اشل"ا "الدخل يع: حق تاربخا، "اهع" ب: البمسي 'اتناول كت 
(.٧٣٧—  ٢٧٢ رص به، فاظفر ّام كنا طويل لطريق 



(٢٢٩)اا0فنء" "ح1شق . اكانؤ 1كءر 

1وذ1وه:العهق 
ا1ْسلإ"[سيق ظ] 

أثىوقد الخسلي، المذهب على الفقهية، الخواشي أنفس من المشع"، "حاشية 
بما.العارفون العلماء عليها 

قه(،  ١٣٨٩)ت — الثه رحمه ؛ ر الخطيب الدين محب الشيخ فقال 
لطعته:مقدمته 

"الميدع"،ومن؛ الكيم"، "الشرح من: وخصها محليا، نفيسة... )حاشية 
ذلك.ض من قليل وفيها "الإنصاف"، ومن: 

الفقيه،يغي ما والوجوه، والروايات، الأحكام، من: محت "الخاشية" وهده 
أ.هالطولأن،(؛آا عن 

الله;خفظة المنام همداف الشيخ: فضيلة وقال 
"المقنع'من: القالية لكانت، ولولاها الخواشي، أنفس هءن الخاشية هده )ا0 

أ.ها وأوضحته(* كملته، وإكنها قليلة، 

كثارمن —(، ٠١ ٣٨٩— ١ ٣ • )٣ ا-دلإني عدالقادر، بن محمد بن الدين محي، الك-ير: الأمفاذ م'. )١( 
الفتح"،"صحف، و الزمرا،"، "محلت و وشتها"، "؛سة أنى: الإّلأمٍ؛ن، الخاب 

طاعن،ي _ اف )حنن _ ماهم لم؛ن"، الالخان "جمية موسي: أوانل وُن اللفية"،  ٥٥٢١"و 
.لمق' الس"الكتس، من الكم ونشر 

الئوادر.فها ممله، طوع، ملي الم،( )عشرين نحو: كبه خزانة صم، 
١(.٧ - ١ )م/ا■ ا،لوكي،" "سم و ره/آحآ(، "الأعلام" و: ترص انفلر 

(.٦/١ا،كع")رآ("حاشة 
)'ا/ا"؛م(.نحد" "علما، )٣( 

ءلءها:أثق، وممن 



(٢٣٠)ِ او0فنء" 'حاسة ' - اكانؤ اخمل 

وصفها.ق آخر فوو — قريا — له ومتاف 

"الطفيق"أ:احجء 
الد;رحمه الشٍخ آل ■مدايرص الشيخ؛ قال 

أ.هءنخام(ااا ثلاثة؛بلدان ي رممع 
بقوله:القاضي ورده 

مميلا هي بل — بعضهم قال كما — محليات ثلاثة ليست المع" )"حاشية 
ا.همجلدات(؛'آ' ثلاث "المع" مع ولكنها "اكع"، عن افردت لو )بمجلد(، 
أفرذلو "الفع" فمس مجلدين، ءث تقل لن "المقنع"، عن اهرذت لو بل فلت: 

متوسط.)يجلد( ل لأتى 
كوة.مجلدات )ثلاثة( ذ فجاءت السلفية" "الطعة ل ئعت ثها إم 

مجلدات.)أربعة( ي فجاءت ، المعدة' المؤسسة وعنها 

)ثلاثة(ل وهي "السلفية"، طعة حول كان الشيخ أل كلام ولعل 

ذ،،،_>'<.رص س"٥^■ ض سضي 
أعلم.واف 

٠٠**

)عفلح لأس "الفروع" لكتاب: __ ل — اث رحمن — *انع اس العلامة 
٣(.٠ )ص نحد علماء مشاهم )١( 

الئا>.تن")ا/-اآا(."ولمحة )٢( 
(.٢٣٨—  ٢٣٧)ص >_[، لطعات ١^١^; الحن، ل ذللئ، توضح ومال )٣( 



(٢٣)!ِ او0فنء'' 'حاسة ' - اكيل 

أليقاوقألق:

]تأضدفسبتالاإْاْاس1يه1في[

:٠٥١رحمه الشيخ آل إبراهيم بن محمد المي،؛ الإمام، له• نسجها 
ولانسخ، عدة يقانمه، لوجودها وذلك له، أثها ئحممة هذه )الخاشية 

أ.هو؛حقي(؛ا؛ مخه، على بمقل وهو غتره، بقلم وجدن، 
له:مجها ومش 

}ُ الد رحمه الشيخ آل عبمدالرمر الشيخ؛ 
وقال:اس، حفظة والقاضي 

له:■ترصه ل مانع، بن محدالخزيز بن محمد الشيخ: الخال )يقول 
تأليمه.هن اكع" "جاش؛ة إ0 يفال 

سوي١٢بن عبدالوحن شيخا: فال وكذا 

١(, A/Y)الشٍخ" آل |ما،وم بن محي الشخ سماحة ددّانل "ذالى )١( 
.٠٢٣ رص نحد علما، مناهم ( ٢١

باحث،فمه، (، ١٣٧٦—  ١٣٠٧)انمي معدي آل ص بن عبدادحن الخلل: الخلم )٣( 
والأدب.وأصوله. رالممه، والخديث، والشدة، الشبم، ل! كتب محقق، 

التوحيد"،مقاصد ق السديد "والفول ، التان" كلام تمم ل الرحن الكرم سر له: 
وغمها.الفقهتة"، الِانل ُن ا"ياوه لختارات ا و

اض:حفظه القاضي تلميدء يقول 
تلأُيدءويمح القيم، وابن تنمية، ادن اختيارات على L وتدليه وهولفاته، فتاويه، ل عجل ركان 

احد؛ماساالإمام مذهب بجمل فهو الدليل. عقدد قوى إذا عقهما حرج وربما متحهمأ، وانملع تمطانمنها، 
أ.ىالدليل( تابع احد، مذهب بخلاف الدليل لديه ترجح قاذا بخلافه، دليل عندء يترجح ر فيما له، 

(،٢٣١—  YY)؟/«الئاظرين" "روضة و (، ٤٣١— ، TT/T)نحد" "علما، ل: ترمحه انفلر 



(٢٣٢)ء المفنء" ''ح1شف - اكانؤ اخمل 

أ.هااثمربمُآا إبراهم بن ملمان وشخا: 
وفال:اينام، عطوالف اوش؛خ: فضيلة — أيضا — له ونلها 

"'المشع"،مع: مرات عدة طبعت "المشع"، على: المفيدة النفيسة، اشيته' ح) 
فلز، ٣١٣١٩)عام: "ايار"، مطعة: ل "المشع"، مع: مرة لأول وطعن 
ر— ماليمان الشيخ — ]له[ اثر'جم قاف ممولفيا، الناشر ■يهل لأحد؛ ثتب 

"الفتح".مهلعة: ل طعها اعيد م عليها، اسمه يضع 
اياشر:.بقول 

عبدالوهاب".بن محمد الشيخ ابن عبداف بن سليمان للشيخ أثها ١افل١هر 
شك،بلا سليمان، الشيخ إل بتها نثاكيد هنا أحور المحس هذا لبمة ودفعا 

وجوه:عدة من 

خطهُمعلى "نحد" ذ: "١لفع"، من خت؛ن نعلى وجدت أثها أولا: 
قئوجد ور ،، الخهلوط؛ من غ؛ره على لتميزْ معرفته؛ ل أحد يشك لا الذي 

 ،uu"٣(..)أ/ْبم'ا— يم" آل و.
—(.٠١٣٧٧-  ١٣٢٨)المام ١^٠٣ بن اوطن ّالودع: الض، ابمل، الخام )١( 

النمسما فجعتن بب كان وفات، ل الرض ٍب ادأن على يدل ْا القاضي تلميذه ترءة ل جا، 
ودادي4اتراوحه، ات التهجيوجعلت اعمابه، وثاريت، قلبه، فانمدع منها، ناثر صدمة فكان بالفضاء، 

باس.إلا فوه ولا حول ولا _،، الثغهل وبارمماع بمغراء، راصيب مواجه، وتكذر 
١(، ٤٦— ١ )؛/•ا، الئاظرين" "روضة ر (، ٢٦٩— نحد" ؛ ١٠"•*،!ل: ترينه انظر 

ّوم"رأ/مآ؟(ءآل ■^L، "ر 
اتا.ءلرس")ا/'اأا(."روضه )٢( 
)بخئه(.المواب،: ولعل حطه(، رعلى الأصل و كذا )٣( 
العلامة:|ءع راوادس؛: الحث ل — الله رحمن — التويجري يدالرحن الشيخ: كلام وانفر )٤( 



(٢٣٣),ّ الخفنء" ''حاشة - اكانؤ الأتيل 

طعهالآ<.قل "نحد" ومتمئوغ؛و: إطلاقا، غمْ، خط 

محمدللشٍخ عداسفر٢ا، بن عياذ الفخ: من حطاب ل جاء : ٧٧
مانع:ابن فيه قال مانع، بن 

عن:ماك !ا عداسبم، بن عدالف الإمام: الشيخ، اق: كتب )وقد 
الشيخاس عياذ بن ملمان الشيخ م: مولمها أ0 وأ-؛ميى: المشع"، "حاشية 

اللهاُرحمه عدالوهاب بن محمد 

؛^:٥١هده كاو_، أنا ثالثا: 

عن__ الله رحمه — الشيخ آل إبراهيم بن محمد الشيخ: سماحة مالتا 
ل:فقال "الخاشية"، هده مؤلمح، 

(.٢٤٥الخاشتن[)ص ص ١لخمى 

وقال:)الخاشي(. هذه ( ٧٣٣/٢ر اشتل" "الدخل ي: — الله حفظه — بكر الشيخ ذكر )١( 
أ.هيمان...( الشخ خط من )يطرمة، 

سخ.نمتها يزكي رز 
حنين عدالرحن الإمام ابن مداللطيف الإمام ابن عدالف الإمام: الجدية، الديار مفي م: )٢( 

اشرحمه — فيمل" "اللك، جد وم وتعلمه، العلم، لشر ل حياته قضى —(، ٠١٢٣٩—  ١٢٦٥)
الجدية".والسائل الرسائل "محموعة ضمن: رياتل له مه، أل— 

١)ص علماء؛بدوغ؛رهم مشاهر (او ١ ٠ ٤ " "ا/ا"بم )٢ نية الالدري ؤ،: انتلرترهمه  ٠١
(.٣٧٥—  ٣٦)ا/. الناظرين" "روضة و (، ٢٣٠نحد"  tUs؛'■ر ١(، ١ ٢ —

)مفلح لابن "الفروع" لك؛اي، مقدمته ل الكلام هدا— الله رجمه — مانع ابن العلامة ذكر )٣( 
كلامه:وتتمة ب،(، 

"نحد"(.ق: نظ١نر لها أف — صداق الإمام أي: — )وذكر 





(٢٣٥)ِ المفنء" "حاشد . الضو 

ريهمُا'.العمل، هذا بجمل من فته يطارد وقت ل ملقيا، شرحا كتب انه 
قأكثر أثه عرفا إذا ميما لا الشرح، هذا على اسمه ذكر عدم قاب 

.١^١٢٠زحمهما القيم وابن بنة ابن الإملأم: شجي كلام شل من شرحه 
فرقوبينهما العقيدة، لا الفقه، ل جاثية كب فقد سليمان، الإمام أما 

يخفى.لا 

 fالكتاب"،ئ: الملقي، الذهب فيه الق أعر وقت ق كتبها ثه إ"
د١ع،Jاك يكذ فل؛ "الرجال"ءما، و "الشيق"، و "القلم"، و المنة"، "و 

اسمه.لإخفاء 

كلماويعلق فيها، هب وكان "المع"، من خه نلديه ان الأمر: وغاية 
وعرفالئحة، هذه على عثر م العلماء، من كتم يفعله كما للفاندة، راجعها؛ 

(.٢٩٦— )ا/ْآآ الكلام" "دم ر (، ١٦•— )'ا/بمها الكامن" "١^ ف،: ذص انقد 
رآ/لأهه(.اووم،" قدرات "ر 

عصرنا.ال بمن صورته وتشويه المكر، هذا ومحاربة ( ١ ز 

اس.رحنه نمه ابن الإيلام ثيخ كب خرلت، — عشر( )الثالث، المرن ؤ، — قرلإن وقل 
يستطع؛حدهار راى فحرفها، الماس، من تمة" "ابن كب، يأخذ الأراءا أح،• "الشام" و وكان 

والاتحاد.الخلول لذم، نمرة وذللث، لتلمها: اشتراها، ار منه، امتوهجها صاحيا، عن 

"كبه".و انله". "رُّن: الكثم صناع ل، المز وهذا 
٤(.رص الق،" "الكلم ل: الغاويش، زعم الفاضل: الشيخ مقدمة وانفلر■: 

العزو.درن متتالية، صفحات عنهما بمقل الخز أي ابن القاضي جعل الذتم، الوحني ار—ح وهذا )٢( 
شي،.انملمية آُانته ل يمال ولا هذا، ق ويغدر 

دوواش يشاء ص يؤتيه الله محنل }ذللن، و فتنه، الدعوات، من دعوة ل الأمور هن،ه اجتمعن، وقلما )٣( 
ااخددإ.({ ٢٦ذلخظيم) الفضل 







(٢٣٨)٠ اا0فنء" "حاسة - ااثاف| اصو 

والفمان.

المثام:يقول 
٣-(، ٠١٣١)٩ عام الهار"، "مطعة ق: "اكع"، مع: مرة لأول )لمنت 

—ملمان الإمام أي: — نله[ الرجم قاف بمولمها، الناشر لخهل لأحد؛ محب 
الفتح"..."مطعة ذ: هلعها أعيد م عليها، اٌءه ضع ير 

الطعة:و: الخاشة غر "المار"، هلعة: ل "الخاشية" أن معرفه يغي ومما 
قفجد والقص، الزيادة، جث،: من كثم، اختلائ فهما "السلفية"، 

زيادةواضيفح، وهوبلتا، الذ، مهل فلو الأخرى، ي نحده م ما واحدة، 
الشروحمن كتم عن مغية، مفيدة، كاملة، لجاءيت، الأخرى؛ على واحدة، 

أ.هالهلويلة(ُا؛
أخاهأل *، اكو؛محرىر عبدالرص الشيخ: كلام ضمن — فليل بعد — ومتال 

ألالعفرى: الشح وأخر اخاشيتثن، ب؛ن )قابل اه رحمهما ، حودار العلامة: 

(.٣٤٦رآ/ه،م_ )١( 

د:٣ اد(،  ٤١٦—  ١٣٣٦)ايربمرى •مد بن محداف بن عدالرص الشخ: ضه م )٢( 
وغرها.والأنساب، والتاديخ، وّ'كم.' واللئ' الفقه، 

وعاداهم.أعمالهم، ل للغربيين تقليد من الخامة اتثمته مما كثرا فيه لقد الرمجتة الشهب ك: 
"١لإفاداتسماْ: بكتاب قرون". ستة خلال نحد ، ١٠"ءال؛;١١،،: ذ ابنام ء-داس انملأمة: وممئب 

اكبيهان،".م سام لابن نمد علماء أزاجم ل عا ءن 
٩(.٢ — ٩ .  iT)نحد" "علما، ل: تزس انقلي 

أبرزس ١^(، ٤  ١٣—  ١٣٣٤)اكوبمرى حوي س عبداذ س حول القفيه: انملأمة، شيخا: هو )٣( 
فرن(ّ)ربع لازمه كد انمقركب، تلاميد 

فاعفي.آثممى، م رالفدا،، ألرم 
١كمها.نع )الخمين،، انله رزّمؤلفاته بلغن، 



(٢٣٩)___________ الخفنء" 'حاسة ' - اكانؤ اضل 

وأنالأخرى، ل لس ما منهما واحدة م ل وأن مستقية، حاشية منهما كلأ 
قواني(.منها وأكم المطوعة، من أبسط المخطوطة 

لا.أو يمان، ل: المار"، "حاشية هل كلامه ذ يشر ور 
ماعلى )ملمان(، واحد لمؤلف واحدة، حاشيه أثهما اله أميل والدي 

وذللئ،ايد، حفظه السثام همدالذ الشيخ: فضيلة رجحه كما حلاف، من يبهما 
لأم.م،:

الأمرالأو'ل:
والصغةواحد، غالهما نحرير أن إلا فرق، من بيتهما ما على الخاشتي أف 

محواضعj )محلفان(، كابان ينمه أن ويعل المواضع، ْن كثم ق موحدة 
واحدا.مؤلمهما أو واجدا، أصلهما يم مار كثثرة، 

الثاد:الأم 
مثل:بخط من "نحد" ل يوجد ولا ودقيق، ■محيل، بخط وجدثا ١لخ١شيت^ث أف 
٢؟اسُ رحمه سليمان الإمام: 

المخةعن طعنه، خاتمة ل — اممه رحمه — رضا رشيد ممد العلامة: يقول 

اعتمدها:الي 

الردف، صربجا الدع، أهل يلي فيبدأ ريه، شدق;واصس، على — اذ رحمن — كان 
"صلأءبعد أزورد ت، كنالعلم، فل والتواضع، رالأدبؤ، الخلق، منهأ واطئت محرارأ حال—تع 
العلم.رطيغ بالعلما،، عاعرأ ه محلفاجئ الجمعن". 

١(. ٦٩— ١  ٦٦)الولهي،" سجم "تكلغ ر ١(،  ٤٠— ١ ٤  ١/٢)بجد" "علما، ل: تريه انفر 
—١  ٣٢رص 1حطها ر'لآو'ل،(: 'ياب ص رالثاد(' الممل، م رالخاّع(، الحث ل: ذكرته ما انفر ( ١ر 

١٣٢.)
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"ايار".ط. أصل فكانت وامشرت، الأول فانس، 
وأشمل،أدى، فكافنج: الأول، مراجعة بعد ثانية ءرْ "الخاشية" تب كم 

أعلم.راث "اللفية"، ط. أصل هي فكان فانتشرن،، منها، عل وأب
الثائ;الاحتمال 

كتبهاوالأخرى طلبته، على منيمان الإمام أملاها قد النسخ إحدى أل 
أعلم.والد واختلاف،، زيادة، من بينهما المرق، حمل ولهدا بجطه؛ 

الخفن،الختم إل الرجوع ختن )معلقا(، الاحتمال هدا يفي ولكن 
الفصل.هو الخط لأل 

****



(٢٤٢)ااْفنء"أ'حاسد - اكانؤ اكل 

الظهأأو:ا1همحق 

لماداااكاشستيأ

رحمهالوبجري عدارص الفضيلة; حاب اص كلام وعر _، ما خلال من 
"المار"طعي: لإن فرق بوجود علمنا الد، حفظه السام وعداس الد، 

■السلفية'/'و 

امتلةثلاثة واذكر فرق، من بينهما ما يلمح ''الطمن' كلتا ذ والناظر 
والفص:والزيادة، العارة، ق: الفرق، خلالها من لمضح فقتل؛ 

أقسام(.ثلاثة وهي: الماه، )باب قيامة: ابن قول على اسق — ١ 
"ال1ر"را/"ا(:جاءفي:ط.

١ل١ءلأيخلوإم١:اى ذلك: )بيان 

لا.او به، الوضوء يجوز أن 

إما:يخلو فلا يجز ز وان "التلهور"، فهو: جاز؛ فان 
لا.أو شربه، يجوز أن° 

"مدع".؟.م "يجس" فهو: وإلا "الطاهر"، فهو: جاز قاف 
الشيح.ذكره ما هى "اكلخيص"، وصاحب: "الخرم"، وطريقة: 
الدين":"همب الشح؛ وطريقة 

"يجس".و "طاهر"، إل: م ينقأثه 
أ.هفيه"( "المشكوك وزاد: ام، أقأربعة أيه رزين: ابن وذكر 

"الوفية")ا/اا(:ط.وجاءق: 
إئا:يخلو لا الماء ا0 ذللث،: )بيان 

لا.أو به، الوضوء يجوز أن 



<٢٤٣الخفنء".،)"حأشق . | umiاصو 

إما:بجلو فلا يجز ر وإن "التلهور"، فهو: جاز؛ فان 
لا.أو شربه، يجوز أف 

"يجس".فهو: وإلا "الطاهر"، فهو: جاز قاف 

اه:رحمه الدين" "تفي الشخ: وطريقة 
"يجس".و "طاهر"، الماء: أف 

أّهفيه"( "المشكوك وزاد: أقسام، أربعة أثه رزين: ابن وذكر 
فيهخام، عندي له قال: )وإن قيامة: ابن قول على التعليق - — ٢ 

مقراهما.كان "فمن"، 

وجه؛ن(•احتمل حام، ي فص قال؛ وأن 
حاشبمان:الفقرة هذه على (، ٦٩)مآ/ا "ايار" ط. ل: جاء 

لوما فاشيه الخام، من جزء الفص لأل إخ؛ خام عدي له قال: وإن )قوله: 
أ.هعلم( فيه ثوب علئ له قال: 

بالخام؟مفرا يكون لا أحدهمارا؛: إغ؛ حام ي فص قال: وإن )قوله: 
أ.هوأصحابه( والقاضي، جامد، ابن اختاره: المذهب، وهو: 
المدكورت^ن.اخاشيت؛ن من فخلت ه٧إ، ٤/٤)لفئة" "الهل. أما: 

وهي:ها؛ حتمت خاتمة لها "١^'، ط. ي: الخاشية _ ٣ 
علىالله وصلى الوكيل، ونعم حسنا وهو بالصواب، أءاللم مال )وافه 

ا.هتليما( وملم ومحبه، اله، وظى محمد، ميلنا 

خاتمة.يا ليس ١(، "الملقية")١;١ . طو 

الوجه؛ن.أحد )١(؛؛،: 





(٢٤٥ِ)ااْغنء" "حاشة اات1ني. اكل 

ال|،1د||و؛اليمق 

ا1ه1سيتيتي[أدفي اكنقوم المإأ>ة: زجهم 

عدافالعلامة: ترمة ل — اس حفظق — السنام عدالف الشخ: فضيلة فال 
اس:وحمهما مانع ابن عن نقلا -(، ٠١٣٧٣)ت انمفري 
العلامة،إل: المريمين اكع" "حاميي من — انمقرى أي: — )حع 

أ.م"اكع"اراا مع: الطع نحت وهما الشيخ، آل عبداس بن سليمان الشيخ: 
هذاعلى تعليى — الله رحمن — التوبجري عدالرحن الشيخ؛ ولفضيلة 

-،:jIJ؛هذاي لأهميته بتمامه أنقله الكلام، 
حامييبجن جع فد انمقري الشيخ إن قوله: ي مانع ابن الشيخ وهم رقد 
بنمحمد الشيخ ابن عدالله بن سليمان الشيخ إل: الوصن 'اكع" 

الله.رحمهم عدالوهاب 

قد"المع"، مجن بمسخة أتى — الئه رحمه انمقري الشيخ: أل والواقع 
يشكلا حدا، هل يخط محهلوؤلة وهي حائل'، ُن عبدالريز الملك إل ارسلنأ 

عبدالوهاببن محمد الشيخ ابن عدالله بن سليمان الشيخ: حط يعرف الذي 
بنحول الأخ؛ إل الخقري الشيخ فدفعها ه، نفحامعها يسم وز حطه، أثه 

المسحةعلى الي الخاشية ولإن بينها، يقابل أن منه وؤللب التويجري، عدالف 
جافيةهما هل ينظر وأف (، ٠١٣٢٣)ستة "الما"'، مطعة ؤ، ا،لطوعة 
واجدة.

حاشيةمنهما كلأ أل انمقرى: الشيخ وأخر الجاشيت؛ي، بتن الأخ فقابل 

،.٢٧>i/.نحد _، 



(٢٤٦)ء الخفنء" 'حاسة ' - اكافث الأنمل 

أبسطالخطوطة واذ الأخرى، ل ليس ما منهما واحدة م ذ وأنا مستقلة، 
قواني.منها وأكثر المطوعة، من 

"الممع".من من ونحريدها نمخها، ل انمفري الشيخ فرغب 
والأخرىانمقرى، للشيخ واحدة نسختن: "تود، والأخ أنا، منها فكبت 

الخاشة"رم.مع "المشع عليها طخ الي وهى عداللطف، بن محمد للشخ 
عنافضلا الخاشتن، بن ايمع على اثمفرتم، الشتخ مع المفاوضة نفع وز 
ينهما.الخمع من مانع ابن الشخ: توهمه 

'الخاشية"نقل ق العمل من — الد رحمه — انمقرتم، للشيخ وليس 
بنمحمد وللشيخ له، ئننخ أن وؤللبه 'الرياض'، من بما إنيانه سوى المخقلوؤلة، 

أّهنم٠ اسآُ رحمه عبداللهليف، 

وتوسأحادبمها نحريح ْع الخاشيص، بن امحع على أعمل الأن وأنا قلت؛ 
ة()"فز — اه شاء إن — ومتخرج دال، والالتوفيق الق وأمال نقولها، 

مجلداُن،لأ

٠٠٠٠

؛•ما،أ)ثلاثأ( ل نفع أحوه. وصححها وقابلها 'كُ؛م,ى، 'لبخ؛ كيهاالم، هذْ'لم—خة ١( ر
ستمنها ناسخها فرغ معاد، خ نوخطها ْ,ياسم(، X  ٢٥)مماس كرة، يلدان رئلاثة( ئ، 

(٣١٣٦٠.

فهداللك، "شة ب،: ، JSMj(، /٦٨)١Vْأوب■ العودين" ارياض "مكبة ب،: محفوظة وص 
ه.نفويالرقم الوطية"، 

آ/آ(.)٨ برقم معود" الللث، "جامعت ب، فلمن صورة ولها 
الكتابه.ملاحق 3، منها نماذج و١ذهلر, 

(.١٢٧— ١٢٥))آ("الإفادات" 



(٢٤٧)ّّ الْفنء" ''حاشد - 1^؛^ الضل 

اغتب،الشيخ، اباهد، الرباق، الخلم، الإمام، ترجة من مقصودنا انتهى 
اس(;)اذن الشهيد 

عدالوهاببن نحمد الإسلام: شتخ ابن محدالذ العلامة: الشخ ابن سليمان 

وعر.قواني، من محه، الكلام بجز ور 
|متي... آمن.الشهادة، له وكتب واسعة، رحة الله فرحمه 

محملنما على وملم الله وصلى 

اؤعنوصحيه آله وعلى 
العالنرب لله والخمد 





1لخ1دهت

1كظئو[هم ت 11111ودو]ملهم 







(٢٥٢)النتائج 0ء الدراسة ملخص - الخاتمة 

حقالخال، هذه على وظل والسيف، واللسان، الفلم، ؛-ت التدعذ هاد جق 
الشهداء.ل يكتحه أن الند نال ، 'الدرعثة' ذ غدرا محل 

السلفمذم، على الدعوة"، انمة 'منهج على س~ ضربجه الله نور — كان 
ميعاكان بل مقلدا، يكن وز "المروع". ل الجلي المذهب وعلى لأصول، اي 

المذهب.غم على كان ولو وجده، اثى للدليل 
،"الجدث' بعلم اختص أثه إلا العلوم، من كئم ي أثر له كان وان 

حفظهمءن أكثر الجدث، رجال بجففل وكان أقرانه، بدللئ، ففاق ، جاله ر و
انجنمن فاجيز ''الإجازة"، هللمح العلم محذا شغفه ومن ، 'الدرعثة' بلده لرجال 

الشوكائ،علي س محمد الجلأن: الإمامان وهما: عمره، ل الأئمة شهر أص 
الد.رجمهما الجازمي، خالد بن والجسن 

ممابالجط، أهله يشتهر ز بلد ل فيه وبرع الخط، بحس له المثرجم واشتهر 
فن.أتم، ثم، للإبداع وقابليته ذهنه، صماء على يدل 

والسائلالمتوسطة، والومحالة الكبم، الكتاب لإل ما فتنوعن، لفاته مؤ أما 
الوعة.والفتاوى الصموة، 

الهجاء:حروف على مرب' — بحن، طول بعد — وجدته لما مرذ' وهدا 

الإيمان".)ا("أومحمى 
ال؛اسك''.بأحكام ١لن١سلن٠ 'تحفة )٢( 

٠التوحيد' كتاب شرح ل الجيد العزيز 'نستر )٣( 
قجاء ما ياب،: غاية; إل فيه وصل وقد يتمه، رز — الله رضه — مات 
القدر.منكرتم، 

الجيد(".العزيز )تسم على: حاشية )٤( 

قاسم.ابن الشيح محوي ذكرها، من أر ز الحاشية" وهده 





(٢٥٤)السايج 0ء اكؤاسة ْاذدو - الخاتهد 

أقوال:خمة ذلك 

للإمام،يمان.الكت1ب أ0 الأول: الفول 
الشيخ.أل عدالرص الشخ: به: وفال 

بنعلي بن محمد للشًخ: الكتاب اذ الثاك: والقول 
البنام.عداف الشيخ: فضيلة به: وقال 

الإسلام.شيخ ابن عياذ للإمام: أل الثالث: القول 
القاصي.عثمان بن محمد الشيخ: به: وقال 

نعمرّبن حمد للعلامة: أثه الرابع: القول 
السابق.فوزان الشيخ: به: وقال 

وهم:بالاشتراك؛ الدعوة عانماء من لثلأنة الكتاب أف الخامس: القول 
رحمهمالإيلام شيخ ابن رعداذ ئغمر، بن وحد غريب، بن علي بن محمد 

.^١

بنمحمل عن: ذلك ونفل المنيع، عدالرص الشيخ: فضيلة به: وقال 
مانع.وابن عداللهليف، 

انمداللهليف.عدالعزيز الدكتور: الشيخ فضيلة ذللئ، على ر؛ناإعه 
ويقيسليمان، الإمام عن الكتاب نفي الدراسة هذه ق يهمنا والدي 

ومسق، فيما اخلاقج رأيت وأنت اخر، أمر وهذا من؟ ال جته ني التحميق 
آلعدالرم الشيخ باستثناء — متفقون أثهم إلا أحدهم مع وجيها دليلا أجد 

الراد.هو الأنفاق من القدر وهدا سليمان. للإمام ليس أثه على — الشيخ 
الشيخكلام — التوضيح' ' — الكتاب هدا على الكلام عد وذكرت 

يليقلا الق الماران،، من الكثم على بجوي أنه ق — اس حفظه — السام 

قوله:ْثل ها، الم^ل أو اعتقادئ، سليمان، الشيخ بتحقيق 





(٢٥٦)ِ اك1ثج مء |كذاسة مم - القاتمة 

ذلك:ومن اياب؛ ذ ورد ما غالب على يال — احتانا — إثه حق الملف- 
هن؛دللا وعشرين( رواحل د السالة لهذه امتدل وم ، الدلائل رسالته: 

هذاوق كشره، هذا على )والأدله دلل: آخر عند وقال "المنة"، و "الكتاب"، 
هدايته(.اذ أراد كفايه،لن 
وكيا.علميا، لقلما "الرمائل"، ل: يقلمه حن )٧( 

يقرأ،فيما راحة بجد الإمام هذا 'رسائل" ل: القارئ أن بجل، وهكن،ا 
ومترابهلة.ومتاللة، موثقة، معلوُالثا من يجده فيما علميه وءل٠انينه 

الاخدعاوى'بمطه'':

يكونأنْ يستحق ما انحمق، الإمام هذا "رسائل" ل؛ قراءل أناء جد أر 
تعلقمؤاحد١اتا وغالبها إليها، أشرت الأمور بعض هناك ولكن علته، ماخد،ا 
قعله أحد وما الخديثية، الصاعق بذات لا "شكلنة"، أو الاصعللاجي، بالهج 
اضرفةق قدجا يعدوه ور من كثم على يوحد الاصطلاحي، الهح 
ذللئ،:فمن وعلومه؛ يثؤ، بالخل، 

الأحايين،.بعض وعرو نحريج، ق: )أحيانا( الدفة عدم )١( 

سبأف ل وظهر إلها؛ بمب أف دون الراجع بعهن م، أحيانا بمقل )٢( 
كلنم، ولو ^٥٠ تما أكثر نحتمل فلا محمرة، فهي "رّاظه"ب وضع ذللئ، 
لخرجن،__ ذللث، على قادر وهو — مصدرها من معلومة كل ووثق لْائله، قول 

."رم١لة' مى معن الرسالة' 

غني.عن — أميانا — تكون للمصدر الإشارة عدم ولعل 
بليسمه، ور موضمن، ق الومحشرتم،"، 'تمّم من نمله كن،للثإ، أخلغه ومما 

"رووسس "المم" لأل ذللئ،؛ فعل ولعله المنمرس(• بعقن )قال بقوله؛ اكتفى 
اظلعتزلة".





(٢٥٨)اكنايج 0ء - ذاتْة 11

صحح.فغير الخاشيتين 

بنسليمان الإمام اكرؤة هذه صاحب أل إل باكيه الخاتمة هذه وأختم 
محونه؛بجميع الخلم محن وافر نصب له كال — الق زحنه — الشيخ ( JTعياذ 

"الفقه".و "الجديث"، و "الشدة"، و "الض؛ر"، ق: يكتب فهو 

)بمقلوكال وبمافش. ويزل، وينثدرك، وبمق، ويئنخ، ونثترح، وئولف، 
علىُيم،ويخم(•

الرشد.من يلغ ز وهو ذلأك كل 
العالية؟١لهنة هذه عن ١لأمة هذه ش١ب فاين 
الهللب؟من أكثر باJقد اشتغلوا الذين العلم طلاب وأين 
العلماء،عورات ينتعون وراحوا الة، كتب تركوا الذين الشاب وأين 
ايؤتعان.واس لهم؟ موائد العلماء أعراحض وجعالو١ 

آمين.جناته فسيح وأمكنه الجليل، الإمام هذا على الق فرحة 

اكسانيالخؤالى أ؛وِمحعاِ,،َمحداسبن؛محممح، 
يىلوِألد،دمالي اس غض 







القدمُُُُه1قيق هخطوط 

ا]ميهوإسا]و,هْق دض؛قألأنمم: 
يمولاساْت: أخيه: وهق1دإق 

ا]أهوجهمة! ي اكويجو 

أجزاء[]ق،1ذة 

([٢٤٦المخة)ص هذه على الكلام ]انظر 
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|س^1ءانو هم 

1لقممُُُُه1قيإث 

ُُأ]أأأ]فيدُُوط. / ُُال0داوُُ ط• 

المسخنثنبين الفوارق ومعرفة الفارنة، أراد ش وذلك 

٢([٤ ٤ — ٢ ٤ ٢ )ص الطمن فوارق من نماذج زانظر 





أَس|بج

اهَء|1لأجرض ختل ن آءاد ء.إلة. النم 
أاأقمحاذ : ■;■ز

Iائت مد ادان موق الثيح اذلإ«ة ئته ا' 
٦٢٠طة النوق هدامة ان 

تالاق رمه أ . \تح '■ 

!(

إج شرحه اليا* م عمدالنته1لخبرروتع مزأم اماب مذا 
فمدارص؛نءدالل تمح د*نأضدردج ءب د١اكتابم 

؛أي ن ميمي أي ١ا١•ين ثمى ١كت•خ لشرح  ٦٨٢ّنأ ١^!، 
ءر. ١^؛^ ١ واسه  ٧٠٩الزالتوذط الممل أي ن ادح 

ؤ. •لتمح ٧ ١ (دضإ'مادينسودامبي١فوذث١ م ' *أ'ِ الأرلمأ4ه ٩ محتآ اال٠اJعيااتوق |نٍد ائسن انج( ^؛^ ٠١١
Iاسى دصءلأ،الينمداده ( ،^ ١١١٥اقنع )كناة 

^^١(وءرذا١ئ، النتع أءكام )التمحك.عءفيرٍر كتابما» 
دءاءااشة ١٢٢٧ج،إآالخلكتيتط وند 

ق؛هاإناذ؛ن ءلمتةسأس امصا->.إ ز.دك؛ ٢^٠ •٠١٧ 
دك" دءمه انِأيع«اتعفي مازلابجوذلأحد. المااحد؛ناذ د؛دجله 

هء
ؤ؛ببمر، لثارعدرباببم»؛ن الثار٠الأملاصم بلمأملإ٠ مب) 

|و.:■ < ٧١٢٢٢>ا 



^؛ء( 
ص/،ًمح
آَإُ

3واوهاالوحاوخميلأ ^٠ ٧١^١٢٢ ٠ ، ١١٠• ٠١٢مل اءJم^نح٠ود 
المرودراتارمالءلأسزبيديالنهروأمواج  ٠٣١ تحرعثال مل 

ءءاأا٠ ايال أطاق الماءولامحت ولأي الادض ي ذدة مثتال عنه 
المعلقمدا^٠^ مل اق وضل ٠ ٠ العال الك؛ثد والثهادة الضب 

٠والأءأال ^•^ ١٠داكة صلاة ٠ ل ١ محن واله 
اتأ^را١JLJأبيءالأمام محانم،ب النته ق ُكتاب رأمائيإ^^٠١ 

ورمه،•جمه ق احءأاوت i هته ا،ت لصي الثماي *ثل د.ن مهن 
الأحكامواتحلرل،-وجامعالام و-علا وشيه، روياذ• 

صِ

ءاوه،وإعلحاءمه،ود«ملخعلهويه،لآم ، ادلل مر مآ,؛أ 
سنه،بمافرلالماأطا،

له،واشا؛رخمته اله'، **مقار*U وبمل ^^وملإ،' واملح 

<1\ <ر 



•\ءمبمه • ٠٠•

-^0بأأتأرءه0ت

أصلمبم(دامل اواي خموييم  ٠١٠آثام)١( ملاص دم 
دددقاكء؛راولأءتأدأبمموآاأ.ءتهإ؛هسب أو^ارلابمن ك؛ه ءض 

رغأوماروح يري ^اردوهسأو،اأي كالؤد 
طارمحا،ررحكله  ١٠١٠٠آو.طاراكس أر.ا،خن جانيه ال محئتتة 

صننوارن> الأسمال، الأحداث)٣(ذاز,لالألمامىءرمروء 
محوزردو»٠أن لأا»لامحزإط أن ذأاث، بيان أمام' لإقرأ؛الآمح )١، 

ب٠ سمم ي ٠ 

مازارلأ»ان شره محوز ان مح_زملأبمر[L إ موادا،ودوان ماز اولأ؛ان 
د'رغةارهممحطبسصم'اذك•بع• ٠١موااهرمحالأ*♦ئهمى 

دفن"٦٠ان ود'ك طاردهمي ال بمم  ٠٩اد.ن م درتن؛؛_؛c اشغ 
٠١الىمك0 وزاد ام آثآربمة 

ِِ■٠ '• ؤب
متاخمءا'ذمىمىحلتمم؛دتي اصل ي دءواليام ؛وم ٢( ) -

اذصددمحول أ؛اض م عد أكرانماءلتول الجدوعو؛ول للمحه لوات 
أحدن وراءعداق ^٠١  ٠٠٠كرب مئلأءا*زء/(م بمجل ومحغٍءمءا صله اق 

؛•!اأٌحد؛دماالج، أ.ك يذرالتام سءاب أ-مى 1، ُأز• !اّتادم-ح 
قولذءزم محي ايياى؛انأ يأت ذر.ن.ح؛دما؛ال م أآ7دي ا-دلاب أ.ك 

مدأن اام.ب ق لُء-_د وروى ول ولكتهكادنخل لشل الألأيه 
»T

اديذأككالأث ث لأيلأم هم« اودلأن دالاول اخإو، ام؛ال 
١ل٠دملس نامجا دالغرات ب-رد؛بل عيه اذ مل الم أمام يق *ن بع 

٠رتوء لأر•  ٠١ااثميدوتل\هرايلخى مل يسق من ر مول الماى 
إزاويا0وآمحوذ ي الأُذنم وذ/  ٠٠۶ازاوادجامة همدأن خول 

٠١؛4 الحاسة 

 )t،(,الأساثءعحوتومءاأومرغوُاأومحلأ
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ويلبالمج باما* 
لير—>و( راتوُ مدث يرس،لوم سض• دنلأو الملم 

انمبب ط ظلل أفعث يا رائيته( ثة الدستتي كستي 
مييولمة اتاث خلاو رمت ف( سّمع الإسلام بكرت 

اكوملس رايتوعة م(ُلوئ لأ ينوم ما شامي ااسرة 
دٌ—و• UJUص—دبمي دءاداد'ت •• UjViمررالممرع 

الوتثذلك رمتن الله مع الشرك ب لأن الإسلام ،ن خارج مر 
دءو0ينشر بدا الصمح* الإسلام الى الإصلاح^ دءو,ته بدآ 

تبدربتطعاشجاردمدم انميج ني  ٠،٣١٧ الإ—لأمية،١٣ 
متبدمم معارضة راجع ُاكنع إليها* برصلوث الناص كان 

إلىاتتو  ٤٣١٧٤ طم في لكث ينكة. اك،ٌة اماب المتدعت 
ميونبح بالدرعية. نمى الرياض ترب صغيرة ندية 

تميكرت وبهنا معري• بت ممعد اميرها من  ٠٠٠ءدس،المصرل 
الإملامية.دعوتع لنقر استخدامها باتتاعتع نوة على يمل 

رتيمقالسعيح الإسلام نهجها درلة تات منا رمن 
ارهمثتسيةماربة ومنها الإسلامية رالشريمة العتيدة 
الربينبزيبي٠ J١من الرسطى اكنتة تريد تم الءسكرية ربالترة 

ءيJالرماببن معمد اعترل م  ١٧٧٢عام رئي ارباض ربعدصم 
ركابةبالسبي يالوعند ديا0 ض تبتي ما ركرص العامة• ة الحط

الذيعبدالرماب ابن لسكي مثال ار مرر؛ يرمد لا الولعات. 
الأرتان.عمادة ورفض هارب 

العاداتمد* مش ؤازالة ممارية عر الد،رة مدء ر ٠٣٠ركات 
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الناسني نكص الث-ءءة لمر1لثر. ماأ ولا وطث جلأ0 
سالرام. دمر بينا والريا بالممايأ صد م لم 

رالأّاتالأمن للب آو الوضر >؛ لصا. ممءُ م ساس 
أل ٠٢٩وتدعو ملي آت بالتجارة التوليل آو للأسوة 

دعواتهارمكيات اس منهاوتشعريالإمترم يات• تشعر 
منه.رسمعت 
القاررفهد« رتعت الله. عير عيادة سطئ لإ الملم لكن 

بعنتيآترالرسل. للأولما* رالأضرع الترسل عادة بوزن 
راءّههلهم الله سمبة شيزرا ء١دبsا، غير بنحر والرمل الأولياء 
ميرملوتاتهم تيورمم قي أموات رمم لهم الترمل آن اكاص 

بممرعكولك الناص. به شعيط لهم كان ُلهذا الله. إر دعواتهم 
الأرليا*مولا* آن يمتتد آوأشجار لأحجار الناص ريترسل 
لموما.والرهل 
مذ*الومابية الإملاقية i^،_* بمرزت أن إلى 

الإّلأّهأا.مالعتيد؛ ّن كبز. العقدان.رمودت 
ُإن~ البانية البقية إلى  ٠JاJجدياالشهادة مد* شرق نمن 

عنالبطله بكلام متاتربث مازالوا الذين ارلأك من - قلة كانت 
معرمم رالكراهية العداء تا—بوما الابن رأرم« اكيح دمء 

ممةقالرا فته اليابانيرن أما جلدتنا.. أبنا* من سديد الأسف 
العيرالإ—لأم مي علمر1، منامهم لي وترردما المقرليها 

أجمع.اللاص بعرقه أن معب الأي 

والأوان'•،والحضارة "اكاريح •ادة: ي الخكوم،، اتحام ص ضهح ي يلد ا ُص 
ءدالوىَ،.س محي الإ'مام; الإ'-لأ'م، شخ دءُن ءن ' ئ: ف  ٣٧

|to_t،ص ا،و، أ ٢ • ام/ ١ ٧ K-؛■، ١ ا■ الخ>اا،ْ الدعون  iU)اط•■ 



صَه

كمالخلتدجم 1هءإ|م فمو11و 

م1جههمطم |هيل ْفي أي 





(٣٣٧)لهم اا><نحجم ا|أممءام فهوص 

ت>اجْمْأعم احمل ْفي أو اكدجْاكْا' ١١٠٥٥^فملس 

٢(•٠ )ص عيسى: بن ص بن إبراهمم 
١(.)٩ حنونان: بن محمد بن إبراهيم 
(.٤٨)ص )الاشا(: علي محمل بن ابرامم 
(.٥٥— ه ٤ )ص الإّلأم؛ا؛(; شخ )عم ملمان بن إبراهيم 
•( ٥٣)ص الإسلام(: شيخ )ابن إبراهيم 

(.١٢٢)ص يحلان: نبي أحد 
١(.٦ ٤ )ص حس: بن محدالرحن بن إمحاق 

(.١٤٨رص الأنصاري: محمد بن إسماعيل 
ه(يم٠ — ٤ ٩ )ص الخلوال: حس بن أمن 
١(. ٥٢)ص "العراق"'(: ق: رشد ابن إمارة )وكل الدخيل اذ حار 

(•٩٦)ص الشر.بق(؛ )الإمام الخازمي حاك ص الخمن 

(•٥٢رص ؛ الإسلام( شيخ )ابن بن 
(.٩٧—  ٩٦)ص غنام"(: "ابن )المؤرخ بكر أل بن حن 

•)ص٦ه١( محق: بن علي بن حمد 
(.٩٧)ص ئغنر: بن لاصر بن حد 

(.٢٣٩—  ٢٣٨)ص التوبجري: عبداف بن حمود 
•( ١ ٢ ٨ — ١  ٢٧)ص ممار(: أبو )الشريف التهامي محمد بن *تود 

ثنايال وكذا الذ، زحمه عدالوهاب بن ممد امحدد: الإمام هو الإسلام". أ'ئيخ بمصطلح; الراد ( ١ر 
Jبغنرء.يمد ر ها حثا ١



(٣٣٨)لهم|ا>ق)جم |اأءءام ءهؤ،،و 

(.١٥٢))ص: للم 

١(.٧ ١ )ص اميزاد: _ ؛>، َ م، ّعد 

(.٤٧—  ٤٦)ص )الإمام(: عدالعزيز بن معود 

(•٢٣٢رص ابنام: إبراهًم ص ملهان 
(.١٥١)ص )وزير(: باشا ملهان 

٢(•١ )ص الخمدان؛ همدالرحن بن ملهان 
(.١٥٤)ص المع: عدالوص بن سليمان 
(.٥٧—  ٥٦)ص الإسلام(; شيخ )أخو عدالوهاب بن سليمان 
(.٥٦—  ٥٥)ص الإسلام(: شيخ رجي علي بن سليمان 

١(.٥ — ١ ٤ )ص عشمن: بن ■محدالعز.بز بن صاغ 
(.٢٢٧)ص قيامة(: )ابن القدسي أحد س عداس 
(.١٥١)ص الزاوي: أفتدي عدالله 

٢(.١ ٤ - ٢ ١ ٣ )ص )الإمام(: عداتحزيز بن معود س همداس 
(.٥٧)ص الإسلام(: شيح أخي رابن سليمان بن عداس 
٤(.٩ — ٤ ٦ رص الإسلام(: شخ رابن همداس 

١(. ٦٨رص العمري: ء-دسميز بن عداس 
(.٢٣٣رص حس: بن عدالرص بن عداللطيف س عداث 

(.٩٨رص الغريب؛آ؛: عداس 
(.٩٨—  ٩٧رص فاضل: بن عداس 

٢(.١ ٥ — ٢ ١ ٤ رص بغيان: محمد بن عداس 

)الاذ(/.ب ب•,. علي م ممد را(دمن 



(٣٣٩)^لهم انقدخم  pUyiس 

— ٠٤)ص الإسلام(؛ قيح عم )ابن سليمان بن إبراهيم بن مدالرحن 
'٥٥

١(•٠ ٤ )ص الإسلام(؛شخ حس)حميد بن عجدالرص 
(•٢٣)ص "التادخ"(؛ا-يبرل)مصنف؛حس بن همدالرحن 
•( ٩٩)ص *ثتس؛بن عبدارحن 
•٥( ٠ — ٤ ٩ )ص الإسلام(: شخ )حفيد عياذ بن عدارحن 
(.٢٣٨)ص التوبجري: محداف بن عدرحن 
١،.٧ )ص نحد'(؛ علماء "مشاهر )مصنف: عداللطيف بن عدالرحن 

•١( ٥ )ص "الفتاوى"(؛ )جامع؛ الخاصم قاسم بن عدالوحن 
١(.٢ ٤ )ص العلمي: بجي بن عدالرحن 
(.٢٣٢—  ٢٣١)معدي: بن uصر بن عدالرجن 

١(.٢ ٤ )ص عممي: بن عدالرزاق 

٥(•٠ )ص ايطار؛ حس بن عدالرزاق 

(.٥٧)ص الإسلام(؛ شخ أحي )ابن سليمان بن عدانمزيز 
٢(.١ ٤ )ص الإسلام(؛ شخ )سأْل القنرذ ُءد بن ع؛دانمزيز 
١(. ٢٨)ص )الإمام(؛ معود بن محمد بن عدانمزيز 

(.١٦٦)ص حس؛ بن عدالرحن بن عداللطيف 

٥(.٤ رص الإسلام(؛ شخ )والد سليمان بن عدالوهاب 

١(•٦ )ص )الزدخ(؛ الجدي بحر بن عثمان 

(•٥٣)ص الإسلام(؛ شخ )ابن علي 
٤(•٩ )ص الإملأم(؛ شخ )حفيد عياذ بن علي 
(.٢٣٧)ص السابق(؛ "قهلر" )حاكم ثاد آل فاسم بن عدالذ بن علي 



()٠٠٤٣ لهم اننثرجم ااأءاام افه>سو 

(.٢٣٥-  ٢٣٤)ص الخفي،: الم أق )ا؛ن علي بن علي 
١(• ٥٥)ص فوزان: بن مابق بن فوزان 

(.٢٢٩)ص الحم: الخف انم.بن محب 

(•٩٣)ص السعودية'(: "الديار )مفي الشيخ آل إبرامم بن محمد 
(•٨٣)ص الونس(ت )الإمام معود بن محمد 
١)ص الممجي: مالهل١ن بن محمد  ٠٣.)

١(.٠ ٣ — ١ ٠ ٢ )ص محمد: بن ّلءلان بن محمد 

(•٥٧)ص ؛ الإسلام( شيح أخي )ابن ملمان بن محمد 
٥(•٤ )ص الوابلة"(؛ "النحب )نصنف: حمد بن عدالف بن محمد 
•١( ٩ )ص مانع: بن ءآدالعز.بز بن محمد 

(•١٥٤)ص حس: بن محدالرحن بن همداللطيف بن محمد 
(.٦٧)ص راوخا(: علي محمد 
١(.٠ ٠ —  ٩٩)ص الشوكاد: علي بن محمد 
١)ص ■ريب: بن علي بن محمد  ٠ ٠.)

٢(•١ — ٢ )ص* )الؤدخ(ت الفاخري عمر بن محمد 
(•٦٦)ص الخماق(ت )الخليفة خان عبدالجمد بن الئاق محمود 

٠٠٠٠



و11هو1,هم1]ههادو 





(٣٤٣)ِ واا><طدل اا0>اجء 

واسادو[]1وهو|جم 

السلإو.نمةرم[ءالص ااوةً 
عتيقآل ض س حد — التوحد كتاب شرح باحتمار التديد إبطال )١( 

الكتابدار — عتيق بن معد بن إسماعل مراجعة. — -( ٣٥١ ٠ ١ )ت 
.٣١ ٤١٥)السائمة ط — )باكستان( والمنة 

٧٣٩)اكارّس بيان بن علي — جان ابن صحيح م-ب ل ان الإح)٢( 
الأولط _ )بيروت( الرسالة مومتسة — الأرنووط شعتب ت• — —( ٥
(١٥١٤٠٨.)-

الفاخري.تاريخ ً الجدية الأحمار •( )••
تالأثير( رابن الخرري محمد بن علي — الصحابة معرفة ل الغابة أمد )٣( 

ط.ص مصورة _ )بيروت( ١^ الرات إحياء دار — —( ٥٦٣٠)

•)المرية( 

١)ت حجر بن علي بن أحد — المحابة تميز ل الإصابة )٤(  ١٥٨٥٢ )—
)المرية(ط. محن محصورة — )بيروت( ١^.^، الكتاب دار 

والستمبينالعرب من والماء الرجال لأشهر تراجم )قاموس الأعلام )٥( 

أذكرها.فلز صفحافا إل أحل م الي الكتب أنا ففط1 صفحافا إل الإحالة تمت الي الكب محاذكر ( ١ر 
ازاجع:ذ/ j الزن رفد 
انحققاسم . الوفاة تاريخ — وجد إن الشهرة امم للمؤلف،ع الأمم — كامحلأ الكتاب اسم 

تاربجها.— الفيق رقم — البلدة عع الشر او د— 

الوكز،رفاة تاريخ موى صدمحب، الي الطعة j، 'او-م,د غم فهو هذه؛ س موجودا يم م رُّا 
التراجم.كب س معرف j فاجتهدت 



(٣٤٤)ء و1و0طدز اا0>اجء 

دار— -( ٥١٣٩٦)ت الزرلكي محمود الدين محو — والتشرض( 
ام(. ٩٨٤)السائمة ط — )بجروت( للملايثن العلم 

عدالرحن— التجيهات من ام ميلابن نحد علماء تراجم j عنا الإفادات )٦( 
(.٥١ ٤١١)الأول ط — —( ٤٠١ ١ )٦ ت التوبجري عبداف ابن 

الشيح— والدولة( )الدعوة عبدالوهاب بن محمد الشيخ التوحيد إمام )٧( 
١٤٠٩)الثانية ط — )الكويت( السدس مكنة — ورفيقه اكئان أحد 

•)—٥

——( ٥١ ٢٣٣)ت الشيخ  JTعياذ بن سليمان _ الإممان عرى أزنق )٨( 
الأن.التّا؛ل" "مجموع صمن: مطوع 

الكتبأسامي عن الفلنون كشف على الديل )ق الكون ايضاح )٩( 
—( ٥١٣٣٩)ت الغدادى محمد بن باشا إسماعيل — والفلون( 

.(.٥١ ٤٢٠)المكر دار تصوير 
١ الشوكائعلي بن محمد _ السابع القرن بعد من ممحاسءن ١لهلااع الدر ( ٠

الفكردار — العمري عداس بن حين د. ت. — ( ٥١٢٥٠)

اه(- ٤١٩)الأول ط — )دمشق( 
(٥٨٥٢)ت حجر بن علي بن أحد _ الطاعون فضل ل الماعون بدل ( ١١ 

ط— )١لتياض( العاصمة دار — الكاتب عدالقادر عصام أجد . ت_ 
(.٥١ ٤١١)الأول 

سسابق برن فوزان — محار الخاح اللحد زخ لكشف والإمهار اليان ( ١٢
(.٤٥١ ١ )٣ الغانية ط — ( ٥١٣٧٣)ت فوزان 





(٣٤٦َ)و|امطدو ااْ>احء 

)بيروت(.العلمية ا،لكتبة — البجاوي محمد علي ت. — —( ٥٨٥ر٢ 

الدينناصر محمل — اجد مالقبور انحاذ من الساجد نحدير ( ٢٠)
١^١٧^ط — )بيروت( الإسلامي ا،لكتب _ —( ٥١ ٤٢)٠ ت الألبائ 

اه(. ٤٠٣)

الرمانحوادت وذكر الدنان الواحد اللي بأيام والعرفان النهى أول نذكرة ( ٢١)
ط— )الرياض( الور ة ءوّمطابع — العبدانحمن مد بن براهيم ا— 

الأول•
jالألبائ على والرد ركعة عشرين التراويح صلاة حديث صحيح ( ٢٢)

الإماممكنية — ( ٤٥١ ١ )٧ ت الأنصاري محمد بن إسماعيل — تضعيفه 
(.٤٥١ ٠ )٨ الثالثة ط — )الرياض( الشافم 

حزمابن دار — يوسف رمضان حير محمد — ا،لولضن معجم تكملة ( ٢٣)
ام(ا٤ ١ )٨ الأول ط — )ب؛روت( 

الألبابأول وتذكره العراق أهل جواب ل الخلاق توحيد عن التوضيح ٢( ٤ ر 
٢١الشيخر JTعدالنه بن مليمان _ عبدالوهأب بن محمد الشيخ لريقة ؤل 
٠٤ ية)٤ دار الأول- ط - اى(  ٢٣٣)ت

الألبابأول وتذكره الخراق أهل جواب ذ الخلاق توحيد عن التوضيح )•••( 
الشيحآل عبدافر بن سليمان — عبدالوهاب بن محمد الشيخ لريقة ؤق 
الأولط — )القاهرة( الشرفية العامرة الهلبعة — —( ٥١٢٣٣)ت 

(٥١٣١٩.)

را(سيد:

اذ.ر'حمن ّد<ان الشًغ اد الكاب هذا ة ننفي ( ٩ ٦ — ٩ ٢ )ص انكتاب j م 



(٣٤٧)واسادو او0>اجء 

ل:محفوظة وهي مانع، بن محمد الشيخ: تعليق الطعة هذه نعلى 
والموادر(،را،لخطوطات إدارة؛ )الرياض(، الوطنية" فهد ا،لللئ، 'مكنية 

ر'؛أ/وآ؟بش([•؛ترقم:
عيدافبن سليمان — التوحيد كتاب، شرح ل، الخميد العزيز يستر ( ٢٥)

المابعةط — الإسلامي ا،لكتي، — —( ٥١٢٣٣)ن، الشح آل 
(٥١٤٠٨.)—

ين،الألبائ الدين ناصر محمد الإمام الكآير اخدثر مولم١رتا فئت ( ٢٦)
•اُيرزي[ ابن دار عند الطع انحت — الشمرائ محمد بن عبدالف — ه( ١٤٢٠)

دانرةمجلس مهليعة — ( ٥٣٥٤)السي حيان بن محمد — الثفايتج ( ٢٧)
ةموّ]نموض: ( ٥١٣٩٩)الأول ط — )اقل( انممانية العارف 

•)بيروت(ا اكهافية الكتب 

الإسلام،شيخ — الإسلامية( الدعوة لأنمة ورمانل )كتب، الفريد الخامع ( ٢٨)
النعمان.محمد نقمة على طع — وغيرهم الدعوق، أئمة من وحاعة 

الوابلة"."الحب، على؛ النسذرك ع الوابلة السحب، حاشية .( )..
—( ٥١٢٣٣)ن، الضخ آل عبداذ بن ملمان — المع حاشية ( ٢٩)

(.٥١٣٧٤)— )القاهرة( ومكنتها السلفية المهلبعة 

مهلعة— ( ٥١ ٢٣٣)ت الشيخ آل عبدالف بن ملمان — المقنع حاشية .( .).
(.٥١٣٢٢)الأول ط )القاهرة(— المار 

ترية— كوبر ديفيد ل — الأجاد٣إ الرحالة عيون ق الوهابية الخركة ٣( )٠ 
(.٤٥١ ١ )٧ حل — الوليعي ناصر بن عيدالله أ.د وتعليق 

اليهتارجس بن همدالرزاق — عشر الثالث، القرن تاريخ ف، البشر حلية ٣( ١ ) 
(.٥١ ٣٨)٠ ط — )دمشق( العربية اللغة مجمع — ( ٥١ ٣٣٥)ينتج 



(٣٤٨)- و|اْطدُ الخ>اجء 

بنميمان أ.د. دعوته وحقيقة عسد|الوهابا بن محمد الشيخ حياة ( ٣٢)
—(• ٠١ ٤١٩)الأول ط — الخقيل محدالرحن 

-(٥٧٤٣)ت الطيي محداس بن الخبز — الخديث أصول ي الخلاصة ( ٣٣)
الأولط — )بثروت( الكتب عالر — اJثام١ني صحي . ت— 

(٥١٤٠٥)—

نحدعلهاء ومسائل رسائل )مجموعة البمدية الأجوبة ل المنية الدرر ( ٣٤)
■؛تع؛— ؛ هذا(ر وفتا إل عبدالوهاب بن محمد الشيخ عصر من الأعلام 

—)الرياض( الإفتاء دار — ٥(  ١٣٩٢)قاسم بن محمد بن عجدالرحن 
مجلدات.)٩( ضمن جزءا ١( )٢ ل: ونفع -(، ٥١ ٣٨٥)الثانية هل 

نحدعلماء ومسائل رسائل )مجموعة الجدية الأجوبة ل المنية الدرر •( •)•
حمع:— هدا( وقتنا إل عدالوهات بن محمد الشيخ عصر من الأعلام 

٠)قاسم بن محمد بن عدالوحن  بصف،)الجديدة( حل. — ( ٥١٣٩٢

الواردةالطعية الأحء؛واء تصحيح مع جديدة، وإضافات جديد، وإخراج 
جزءا.١( )٦ مح، ونفع متتالية، منوات ل نثرت وقد )الميممة(، . طي 

حجر)ابن علي بن ؛حد — الثامنة المانة أعيان ق الكامنة الدرر ( ٣٠)
الكتبدار — الجن جاد سد محمد ت. — —( ٥٨٥٢)ت العشلأي( 

(.٥١ ٣٨٥الثانية)ؤل — )ممر( الخديثة 

—وقض،( )عرض محدالوهاب بن محمد المخ لدعوة المناونتن دعاوك، ( ٣٦)

ايمع؛متناول ففي )ا-يديدة( ط وأها تمريرها، احد لكل ص وم الوائد، عداد j الأول الطعن ( ١ر 
إلوالرجوع )الميممة(، ط. فاص<دتا التراجم، عدا الإحالأن،، حمع j الطمن إل العزو سدت ولذلك 

الكتاب،.إعداد م الانتهاء بمد إلا رلم'يطخ (، ١ )ج/،" آخر: j فهي مهل ام التراجم ف، )الخليلة( ط- 



(٣٤٩)ِ واا0اطدو اا0>اجء 

ط— )الت؛اض( ية دار — مداللطيف آل محمد بن عداتحزيز د• 
-(.٠١ ٤٠٩الأود)

الشيخآل عياذ س سن — الإشراك أهل موالاة حكم j الدلائل ( ٣٧)
ام.١لتمانل" -موع ض: مطوع - ام(  ٢٣٣)ت 

عثمانبن محمد — السين وحوادث نحد علماء هاثر عن الناظرين روضة ( ٣٨)
)ه(.٤ ٠ )٣ اكالئة ط — )القاهرة( الخلي مطعة — القاضير 

تالخوزية( فم )ابن بكر أل بن محمد — انماد خ؛ر هدى ق العال زاد ( ٣٩)
الةالترأمومسق — ورفيقه الأرنووط شعتب ت• — —( ٥٧٥١)

اه(.٤ ٠ )٧ عشرة ة الخامط — )بيروت( 

عليبن •ثد — الإشراك وأهل المرتدين موالاة من والفكاك المجاة ميل ( ٤٠)
الرنامة— عتيق بن معد بن إسماعيل ت. — ه( ١ ٣ ٠ )١ ت عتيق ابن 

_)الرياض( والإرشاد والدعوة والإفناء العلمية البحوث لإدارات العامة 

اه(.٤ ٠ )٨ لسائمة اط 

تحمد بن عداس بن محمد — الخنابلة ضراتح على الوابلة الغلين ( ٤١)
ةمرّ— العشمين سليمان بن الرحمن عبا أ.د. ت. — اه(  ٢٩٥)

اه—(. ٤١٦)الأول ط — )بهموت( الرسالة 

ناصرمحمد — وقرانيها فقهها من وشي٠ء انمحيحة الأحاديث ململة ( ٤٢)
هل— )الرياض( العارف مكبة — )ه(  ٤٢٠)ت ١لأل١ل الدين 

)ه(. ٤١٥)الخليلة 

بنّورةت)؟مالإعيسى محمدبن — المحيح( )الخامع الترمذي مدن ( ٤٣)
)القاهرة(.الخديث دار — ورفاقه شاكر محمد بن أحد ت. — ٥—( 

خليلت. — -( ٥٢٧٥)ت المزويي يزيد بن محمد — ماجه ابن مغن ( ٤٤)



(ّّ)٠٥٣واسادو الخواحم 

اه(. ٤١٨)الثانية ط — ربيروت( العرفة دار — شيحا ماْون 

— ٣٢٧٥)ت استائ الأشعث بن مليمان — داود أي مغن ( ٤٥)
الأولط — )بثررت( الخديث دار — وريقه الدعاس هميد عزت ت• 

(٣١٣٩١.

شعييجت. —  ٤٣٧ )٨ ت الذهي احد بن محمد — البلاء أعلام متر ( ٤٦)
المادمةط — )؛موت( مؤسسة — ورفاقه الأرنووط 

(٣١٤٠٩.

)ابنالدمشقي أحد بن عدالخي — ذب من أخبار ل الذب شذرات ( ٤٧)
ابندار — الأر.نووءل عبدالقادر بن محمود — -( ٠٠١ )٩٨ ت العماد( 

ام(.٤ ١ الأول)٣ ط — كثهر)دمشق( 

ت.— —( ٥٢٥٦)ت البخاري إسماعيل بن محمد — الخاري صحح ( ٤٨)
—)دمشق( واليمامة )دمشق(، كثتر ابن دار — الغا ديب مصْلفى د. 

—(.٥١ ٤١الرابعة)، هل 

حبان.ابن صحيح تقريب ل الإحمان = حبان ابن صحيح )...( 

ت.— —( ٦٥٢ )١ ت القشري الخجاج بن لم م— لم مصحيح ( ٤٩)
الأولؤد — )القاهرة( الخديث دار .— عبدالباقي فواد محمد 

عبدالفبن سليمان — المشترط المة عدد بيان j الوسط الهلرق ( ٥٠)
الأل.الرمانل" 'مجموع ضمن: ميوع — ه( ١ ٢  ٣٣)ت الشيخ آل 

بنعدالرحن — ايرق( )تارّيح والأجاو الراجم ذ الاثار عجاب ( ٥١)
)القاهرة(.انحمدية الأنوار مطبعة — ( ٥١ ٢٣٧)ت ايرل حس 

ط— )ممر( العارف دار — الرافم همدارحن — علي محمد ءممِ ( ٥٢)



()!٥٣ِ واوْث1در اا0ياجء 

ام(. ٤٠٢رابعة)

بنبكر أي بن حبن — الدين أصول أحاديث شرح ل اكممح، العقد ( ٥٣)
الأوقافوزارة — الماس يوسف إبراهيم ت• — م( ١٢٢٥)غنام 

اه(. ٤١٤)الأول ط — الإسلامية)قملي( والشؤون 

العمرياليمان ماخ — القمم وعلماء وتلامذهم سليم آل علماء ( ٥٤)
—(.٤٥١ ٠ )٥ الأول ط — )التي١ض( الإشعاع طابع م— 

دار— ننام آل عدالرحن بن عدالف — قرون ثمانية خلال نحد علماء ( ٥٠)
اه(. ٤١٩)الثانية ط — )الرياض( العاصمة 

—ننام آل عدالرحن بن عدالذ — قروزرأ؛ ستة خلال نحد علماء )...( 
ء( ٥١ ٣٩٨)الأول هل — المكرمة( )مكة الخديثة الهضة ومتلعة مكبة 

—(٥١ ٢٨٨)ت بشر بن عدالف بن عثمان — نحد تاريخ ذ انحد عنوان ( ٥٦)
الخديثة)الرياض(•الرياض كبة م— 

جع— —( ٥١٣٨٩)ت إبراهيم بن محمد الشيخ سماحة ورسائل فتاوى ( ٥٧)
——( ٥١٤٢٠)ت قاسم بن عبدالرحن بن محمد وتحقيق: وترقب 

اهف(.٣٩٩)الأول ط. — المكرمة( الخكومة)مكة ملجعة 

تالشيخ آل حمن بن عدالرجن — التوحيد كتاب لشرح الجيد فتح ( ٥٨)

كتابةجن التوايرة لأئها وذلك قرون"، متة "خلال الطعة: سْ صلى اوأءث انو ذ،اءت»ادى )١( 
فرجعتمحه، والانتهاء الحث، كتابة بعل إلأ قرون" ثمامة "خلال ا-يديدة الطعن مخرج رم الحث، 

)الميممة(ط. عن نمله م  ١٠ب؛ن القابلة إءادف عع إلها، الواصع همع ل العزر ك وابل إلها، 
لالتراجم بعض وماك فيها، الواردة الزيادات، عن الاستفادة ُع زا-يديدق(. ط. ل الوارد الص واعتماد 

١(.٧ — ١ ٦ رص ذلك بيت رفد )ا-يديلئ(. ط. ل أجدعا رم )الميممة(، ط. 



(٣٥٢)خ واوْطدو |اْ>احء 

دار— فريان آل عدالرص بن الوليد د. ت. _ ام(  ٢٨٥)

اه(•٤ ١ الأود)٧ ط — )ادباض( الصمم 
عداللهلفت. — I ^( ٥٧٦٣)ت ا،لقدسي مفلح بن محمد __ الفروع ، ٠٩)؛

—(.٥١ ٤٠٢اكالثة)ط — )يرون( الكتب ءالم — الكي محمد 
د:والوادر" ااخْلوءلات ''إدارة إعداد: — الدلم مح0فط\ت فهرس ( ٦٠)

•)الرياض( الوطنية" فهد اللك "مكبة 

الاستعمارياااا>ويى المليي )التحالف الخمانين تاريخ ل جديدة قراءة ٦( ١ ر 
المعرفةعالم — بيوم مشان ز'ميا د. — الإسلام( الإنحاه وصرب 
—(.٤٥١ ١ ١ ر الأول ط — )جدة( 

بنعدالرص — والمرملن الأساء دعوة تحقيق ق الموحدين عيون قرة ( ٦١٠)
الأنصاريمحمد بن إسماعيل ت. — —( ٥١ ٢٨٥)ت الشيخ آل ِن 

المكرمة(.)مكة الأمدي مكبة _  ٤٣١ ١ ٧ )ت 

ت.— ( ٥٧٢٨)ت •تيمية( )ابن عدالخلم بن أحد _ الق الكلم ( ٦١٠)
الإسلامالكتب _ -( ١٥١٤٢٠)ت الأJادر الدين ناصر محمد 

-(.٤٥١ ٠ )ه ة الخامهل — )بثروت( 

صادردار — -( ١٥٧ )١ ت صغلور بن مكرم بن محمد __ العرب لسان ٦( ٤ ر 
)بجروت(.الفكر دار •نصوم — )؛؛روت( 

—العميدة تقرير ل وطريفتته حمن( بن عدالرص )الشيخ: التاق اتحدي ( ٦٠)
الأولط — )التياض( ١لنمد مكبة — غيم عدالعزير خالد 

(٥١٤١٨.)-

^( ٥١ ١٢ ١٠ ١٢)"ت الشيخ آل عداس بن سليمان _ _اول التاأمجموع ( ٦٦)
الأولهل __ الفوالد عا!ر دار _ فريان أل عدالرم بن الوليد د. ت. 



(٣٥٣)- والخمادر الخواحء 

(٣١٤٢٠.

الكبة— الدعوق أنمة من وحاعة الإسلام شٍخ — اكوحد ء؛موءة ( ٦٧)
)نموير(.— ايورة، رالدبمة السلفية 

—الأعلام نحد علماء لعض — الجدية والسائل ا|تسانل ؛بمموعة ( ٦٨)
العاصمةدار رتصوير: —(. ٠١٣٤٩)الأول ط — )محصر( الئار محطعة 

)محياض(ا•
محمدبن محاخ — 1الأرباب لرب المد على فيما العياب الناهل مجموعة ( ٦٩)

(.٠١ ٤٠٥)اكانية ط — المعوي 

تالأثري بمجة محمد — اللغوية ودراساته سرته الألومي شكري محمود ٧( )٠ 
ط— )الكويت( والوثائق واكرات ١اخaلوءل١ت مركز — —( ٠١ ٤١٨)

(.٠١ ٤١٦)الأول 

ت.— ( ٠١٣٧٩)ت التحلي عمر بن همل — الخئابلة طقات محمر ٧( ١ ) 
الأولط — )بيروت( العرق الكتاب دار — زمحرل أحمد فوان 



(٣٥٤)- ^ liaoilqاا0ؤاحء 

حسنبن أمثن — داودرا؛ ١^١؛؛، اخٍار بطيب الثغود مطالع محصر ( )٢٧
اللفيةالطعة — الخف، الدين ي ت. — ١ه( ٣ ١ )٦ ت الخلوائ 

-(.٥١ ١٣٧ ) ط — )القاهرة( ومكتبها 

تبدران( )ابن أحد بن عدالقادر — أحد الإمام مدم إل الدخل ( ٧٣)
مؤسسة— التركي عبدامحس بن محداف د. أ. ت. — ام(  ٣٤٦)

اه(.٤ ٠ )ه الئالئة ط — )بيروت( ١لتمالة 

د.— الأصحاب ونحربجات حتجل بن أحد الإمام فقه إل المصل الدخل ( ٧٤)
الأولط — )الرياض( العاصمة دار — زيد أبو محدالف بن بكر 

)7اةام(.

سليمانبن عد١لرجن أ.د. __ الوابلة 'الثحب على؛ المستدرك ( ٧٠)
السابق.الوابلة" النحب " على؛ حاميه جعله — العشمثن 

—ورفيقه الخاففل مهليع ممد — الأكمل" "العن على؛ النثدرك ( ٧٦)
امءالأكمل" "المن باخر؛ مطوع 

الرسالةمؤسسة — اه( ٤ ٠ )٨ ت كحالة رضا عمر — الولمثن معجم ( ٧٧)
أم(.٤ ١ )٤ الأول ط — )بيروت( 

تالشيح آل عداللهليف بن عدالرجن _ _وغرهم بجد علهاء مشاهير ( ٧٨)
(.٥١٣٩٢)الأول ط — )الإياض( اليمامة دار — اى( ٤ ٠ )٦ 

سدس كهان "بغداد"[؛ او: داود" ام١لي اخمار بق الثمد "طالع ل: محمر وم )١( 
رم—(. ام ٢ ٠ • — ١ ١  ٩٨)سة: س "بغداد" ويشمل؛•مار —(، ٠١ ٥١٢ )• ت المرى الوانلي، 

نقص.كتاب' 

انم:"الآءلأم"رما/ْا(ا



(٣٥٥)واسألي ال><ياجء 

.(٥٨٧٩)ت المري هطلوبغا بن فامم — جده سروىعنأيهعن ( ٧٩)
ط— )الكويت( العلا مكنة — ا-يوابرة فيهل بن بامم أ.د. . ت— 

(٥١٤٠٩.)—

د.— باشا علي محمل عصر j الأول السعودية الدولة وثالق ْن ٨( ٠ ) 
—)القاهرة( الخامحم الكتاب دار — عدالرحيم عدالرحن عدالرحيم 

ام(. ٤٠٣ط)

مكبة— —( ٥١ ٢٨٥)ت الشيخ آل حن بن عبدالوحن — الهامات ( ٨١)
)الرياض(.الهداية دار 

ه(١٣٤)٠ ت التثيد فهيد بن محاري أملاها — نحد عن تاربجية فدة ( ٨٢ر

عدافأ.د. ت. — ( ٥١٣٧٤)ت المتائ فارس بن وديع كتبها و— 
(.٤٥١ ١ ٩ ) هد — )الرياض( القوية منشورات — الءثيم؛ن الص١لح 

تزبارة محمد بن محمد — عشر الرابع المرن رجال ل النفلر نزهة ( ٨٣)
اليمن— اليمنية والأبجاث الدراسات مركز ت• — م(  ١٣٨١)

)صنعاء(.

الغنيمحمد بن محمد — حتل بن أحد الإمام لأصحاب الأكمل الثعنؤ ٨( ٤ ) 
الفكردار — ورفيقه الخافظ مطع محمد ت. — ٥(  ١٢١٤)ت 

—(.٤٥١ ٠ )٢ ط — )دمشق( 

الهكليأحمل بن عدالرحن — حول الشريف دولة ميرة ل العود نفح ( ٨٥)
—(٢٥١ ٩ )٠ ت عاكس أحد بن الحس وأكمله: — —( ٢٥١ ٤ ٨ )ن 

ثل— )الرياض( عبدالعزيز اللك دارة — العملي أحمد بن محمل • ت— 
-(.٥١ ٤٠٦)القانية 

بنمحمد — عشر الثالث القرن j اليمن رجال تراجم من الوؤلر محل ( ٨٦)



(٣٥٦)س و|اْطد) |وْؤ|حء 

—)اكاهرة( ومكنتها اللمة الطبعة — —( ٥١٣٨١)ت زيارة محمل 

(.٥١٣٤٨)ط 

بنسليمان — أحد الإمام عن الرواة معرفة ل الأيد الأريب هداية ( ٨٧)
زيدأبو عياذ بن بكر د. ت. — ( ٥١٣٩٧)ت حدان بن عبدالرحن 

(.٤٥١  ١٨)الأول ط — العاصمة)التياض( ار د— 

—الفلون( كشف من المشي وآنار الولمن )أسماء العارفن هدية ( ٨٨)
الفكردار تصوير — ( ٥١٣٣٩)ت البغدادي محمد بن باشا إسماعيل 

(٥١٤٠٢.)

محدالرحمنبن محمد - الإملأم دول على الدبل ل الكلام وجيز ( ٨٩)
—ورففانه معروف عواد بشار د. ت. . ( ٠٥٩ )٢ ت الخاوي 

(.٥١ ٤١٦)الأول ط — )بيروت( الرسالة مومسة 

الخذطوطا.ء|مالاه 
الأنابأول وتدكرة العراق أهل جواب ق الخلاق توحيد عن التوضيح ( ٩٠)

الشيخآل عجداذ بن مليمان — عبدالوهاب بن محمد الشيخ لريفة ؤق 
برقم:السعودية" الزياض "مكتبة ق: محطوط — ( ٥١٢٣٣)ت 

الوطية"،فهد الللث "مكبة ْشيات صمن الأن وص (، ٨٦/٠0٦)
■{ ١١٣٦إ٣٩)لقم• فلم ، معود' اللك "جامعة ل: صورة وع؛ها 

تالخوذية( قيم )ابن بم أل بن محمد — الماد خ؛و هدي ق اتحاد زاد ٩( ١ ) 
تالشيخ آل عبداف بن سليمان الإمام؛ بحط — ( ٥٧٥١)

فلمصفحائ إل أحل م الي الخْلوطات أنا فقط.، صفحاقا إل الإحالة تمت 1^؛ الخطوطات اذكر ر١( 
أذكر"ها.



(٣٥٧)٠ والخظادد او0ؤ1حء 

!٦٣٩)برقم: الوشة" فهد امملث "مكنة ي: محفوظ _ ام(  ٢٣٣)

ق(. ٦١٩

'مكنيةل؛ محفوظ - _ علمنة رفواند وهانل، انل، رمحفيه؛ خطي مجموغ ( ٩٢)
.( ٠٣٢ / ٤ ٦ ٤ ر٦ وبرفم؛ )1؛آ؛/؟ام(، برقم:،معود" اللك جامعة 

مكتبةل: محفوظ — علمة وفواند ومانل، رمحانل، فيه: خطيؤ مجموع ( ٩٣)
/م(.١٠/٣٤٢٢); برقم محمود"، اللك جامعة 

محفوظ— ه( ١ ٢ ٤ )٤ ت الشيخ  JTمحمد بن عداس _ المرق محمر ( ٩٤)
(.U/UU)؟برقم: \إو>ئ" فهد س "مكبة ل: 

وا1ر؟عورم[:ايالأآ: 
الإمامجامعة أصدرته: ، lj(_v،،؛^،jPبن محمد الشيخ أسرع )هو(/را[بحوث 

—)ا/باا —(، ٠١٤٠٣)ط )الرياض(، الإسلامية محمود بن محمد 
بنلإسماعيل ، العلمية' وآثاره عدالوهاب بن محمد الشيخ "حياة (، ١٨٥
(.٤٠١ ١ )٧ ت الأنمارتم، محمد 

الأمانةتصدرها: __ فماتة؛ علمية رمجلة الإسلامية البحوان> ؛بلة ]٢[ / ( ٩٦)
—)الرياض( والإفناء، العلمية حواث، J١بادارة العلماء كبار لهيثة العامة 

بن"سليمان (، ٠٣٠ —  ٢٥٥)ص ام(،  ٤٢١)محنة: (، ٦٠)العدد 

الشويعر.معد بن محمد للدكتور: عليه"؛ اكرتم، الشيخ عبدالوهاب 

الدعوةمؤسسة تصدرها __ أسبوعهإ امحلأمة رمجلة الدعوق مجلة [ ٣١/ ( ٩٧)
ه(،١٤٢٠/٣/١٧)تاريخ: (، ١٦٩٨)العدد — )الرياض( الصحفية، 

و:عدالوهاصح بن محمد الإسلام شيخ "دعوة (، ٢٦_  ٢٥)ص 
اليابانية()اياهج 

الإعلاموزارة تصدرها: — فصلتة؛ تراثية امجلة ا،لورد مجلة رة[ / ( ٩٨)



(٣٥٨).٠ واا0طدو |اْ>اجء 

)ص—(، ٥١٣٩٥)سة رالأول(، العدد: (، )التا^ع ا؛نجلد: — الخوانة 
)١!؛^،مكبة: ل االوجودة الألومنة، )الخزانة "محطوطان (، ١٨٧

المثئدي.ناصر لأسامة انمراقي("؛ 

**٠٠



]لوثوعأد|]قض1يله 1لفمو||و 

ها]فواوه





(٣٦٦)واافء|ثحاامجذ،ءمم1ت اكفمبلؤ |افه>سو 

للإمام:الخلاق' توحد عن اكوضح ' ت نمة عدم إثبات 
ذلكل والخلاف الجقيقي، الولف ربيان منيمان، 

ه"الوضيح" اليف: سب 
للإمام:بته نعدم توكل "الوضيح" ل: عقدية أخهل1ء 

منيمان

..."اكوضح' مؤلف: اسم ل العلماء خلاف 
............ . الوحيد" كتاب شرح ق الخميد الخنين "نتسم 
سليمانالإمام "تسم" على عيال الوحيد" 'كتاب شراح 

شرجهإتمام قبل به( حن)كما ميمان الإمام: استشهاد 

.. .......... . . . عمهلأبن انجد"؛ "فح من وإكماله "السم"، 
وتدرياونحربجا، اختمارا، "اكيسم": ب: انملماء محاية 

عوضا، ابجيد فح على' اليئوس ذ انملماء اعتماد سب، 
السم''' أصله: عن 

..." اخميا( انمزيز )نتستر على؛ 'حاشية 

...... ...... ..." الوحيد( )كتاب على؛ اشية ح' 
المع""حاشية 

..."بجثي" و ضخه، على "بمل" فان الإمام كان 
للتجارة،فيها والإقامة الشرك. بلاد إل الفر 'حكم 
اياففن"وموالاة الغفاق، علامايتح وإظهار 

للإمام:الشرك" بلاد إل الممر حكم فتوى: أ0 إنات 
سليمان

)الرسالة(الفتوى هذه عنوان ق الحقيق 

٥٣

٠٥

٥٨

٦٣

,٣

٥٦

 —٥٧

 —٦٣

 —٦٧

—,٦

١٦٧



___________والفواثد ا1موضو،ا|ت |وتفصاواؤ |وف|ه>س 

الوضوع

فؤذاكزيوين الذمحور: الفيؤ بن مط 

ااأقؤوني'وزير الشيخ ال ابواميء ين معصث ابن 

... .. والإرشاذ" واJط٧و٤ الإسلامهد 

الولفمقدمة 

٠... . ء الإسلام شيح دعوة فل الخونة" "ا-يزيرة حال 

.لمة الللدعوق انمقمانة الدولة محاربة أساب 

..سليمان.الإمام; سترة قراءة إل الصحوة شاب حاجة 

اليحثؤحتلة 

اليمانمالإمام؛ ترمه مصائر 

الأصيلةالخائر 
... . نحد علماء ق؛ السام زيادات 

.٠ ذلك وسب ،>!^، ٥١١نحد" تاريخ " كياع ااورخ؛ن شكاية 
عيسى،وابن بشر، ابن ل: عمدة كان الفاحري" "تاريخ 

ٌٌ.... ..... ٠٠., . ., ,,٦ .,...,. .. منه الاستفادة إل بشرا ور 
... . . . . الفرعية الخائر 

"الدعوةأنمة ؤلريق من . الق رسول إل ا،لولفح إسناد 
.. الإستاد هدا ولطا؛ف لمة"، ال

انمهدت

٠........ ... الشيخ[ آل سليمان الإمام: عصر ق ز"نحد" 
عبدالوهاب[بن محمد الإسلام: شيخ ردعوة 
]هياند[ا،أول: الباب 

(٣٦١)

الصفحة

ا_ذ

 0—٦٦
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٧
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(٣٦٢)و1وفءانم لل09صطت التفييؤ اوفه>س 

٣!-١٧. . س. . اماسأ الآزوًالمحمل 
١٤٠ ونجه[ زاسمه، الأول: الحث 
٤ه . .. . . . . . ." jUJip"إل الإسلام شخ ب

لبالعلم ونزها سلمان، الإمام: أمرة عن إشارة 
—٤٦٨٠والخد؛ث 

٤٧— ٤٦ ZJj6\تها ٠Jو"مكة" أهل \ذ ذ الإم١م; الة" "رّ
اللهرمول قر محي باشا إبراهم وقوف السرك! صور من 
٤٨. ... . .. . .. ....ْدهالمدد وطلب به، وامتغائته .، 

٦٥١ . العلم وطلاب للدعاة، تربوي درس 
٠١ ٠ ر ٥ ٤ ٣ . . ٠ عله وما ماله الوابلة" "الشم، 

بشرحالإسلام( شيخ )جد علي بن سلمان الشيخ: 
٠٦. _..ٌب...ّ,.بحرض

٠٧—  ٠٦الخق إل عدالوهابر بن سليمان الشيح: رجوع إل الإشارة 
٠٨—  ٥٧. "الءاو;ة'■ الأسر: بين الشيخ" "آل أمرة: مكانة 

٥٩]ولادته[ الثاق: الحث 
٢٦ — ٦ ٠ ّ آ . .. .. ..... .. ]ض[ الثالث: الحث 

٦٠سليمان الإمام: عصر ق الدرعتة 

١٦ العالمة. بالكتب الدءو٠ أئمة وشغف ، الدرعثة مكنية 
—٦٣٩٦. ..ابمأ افتالإاع:

—٦٣٥٦الابتلاء( )فضل والثمن للدعاة بشرى 

٧٦ ٦ ٦ المالمة' "الدعوة و: علي محمد حرب 
١٦٦لالمة" "الدعوة بحرب أمر الذي هو الثائ صول لطان ال



(٣٦٣)و|افءانم وسصء1ت اكفملؤ |وفعو)سو 

—٦٧٨٦.., ... . . . ijالأمة وفجمة سليمان، الإمام امنضهاد كٍمة 
اللهو،والأت الغسات، جيشه: ل معه أصعلحب علي محمل 

الأمهلولوماعده المرسن، الضباط وبعض واثنكزات، 
جٍشهصفوف ز ينمع الأذان يكن وز الإنكليزي، 

—١٧ ٧٠. ه... ....... . . ]ذربمه[ الخامس: الحث، 

٩٠—  ٧٣... ..... .... . ... ...............الأزل بالقمل معلقة "•ضمان،" حمس 
؛_:والغدر سليمان، الإمام: مقتل حول: ه[ — ]١ 

">•،؛،-

٧٧—  ٧٦ذلك وتوثيق وابنه، علي، ممد سجية )الغدر( 
٧٨—  ٧٧.ءّ. ٌ. ّهّ...ٌ.. ......  ٠٠..٠٠.............)باشا( علي محمد سره من ملامح 

على:رباشا( علي محمد فوات بانتمار "بريaل١نيا" فرح 
٧٨.... بدلك، شا وفة١gي'، 

—٧٩٢٨نحسه( )كما ّلبمان \لإم: امتغهاد ه[ — ]٢ 
٨٢—  ٨١ء ٠ . ... ... ٠٠... ..ماليمان الإمام: ذ صالخة( )رويا 

)حالالهنلحن هلاك بعد الأمم حال موعفله: ه[ — ]٣ 
٨ ٨٣. ط الأول"( عودية ال"الدولة انتهاء بعد "نحد" 

ذ:الإسلامي الانحاه وضرت علي رمحمد ه[ — ]٤ 
٨٨" ٨٦. . .. . ..... ه.طههه..هء ٦ . .. . ءب'( 

—٨٨ ٨٧ِ ُُ "العادي" واببش نفي"، "الالجيش بم الفرق 
٠٩ —  ٨٩. نقية' ال"الدعوة ل: الحقيمة الباشا نفلرة ه[ __ زه 

"نحد"،صحاري ق والعمل العلم أهل بان يعترف علي محمل، 
٩٠" ٨٩ولأ;؛اليبعاْاء"الأزهر" 



(٣٦٤)واكواتد |ٌءات  ٠٠٧|اتفماؤ |افيي،1و 

١٣٧-٩١. . [ اهياته صً آس 
-٩٣٥٩. . . .. , , للعام[ ]_ الأ3ل: س
—٩٣٤٩. .. .ضء لا الخرم، باس؛ التام 
١٠١—  ٩٦.. . . .. . ء. . .. ط . الثايآت الحث 
بنعلي بن )محمد وهو: غر.ب(، بن رعٍداس اسم: تمحح 

٩٨
ء-بآ

حمدابن وافراء م.ب، بن علي بن محمد الخخ; نمب 
عيه

١— ١٠٢لتمح*مذه[ اكالث: \1حث  ٠٥

علىسلمان الإمام: كلامذ الضجماtن ذكر عدم ي السب 
١ ١٠٤_٠٣

مءم

الإمام:؛نلامذ من لمس حن بن عدالرحن الإمام؛ 
...........ي................ذلك......وتحقيق سليمان، 

٠١ ٦ . . . ... ء. .. ء. . .. ٦ .. . .... ]عقيدته[ التا؛ع: الحث 
١١٥— ١١٠٧كقهي[ ]هدمه الخامس: ١لحث 
١٠٧. .....المحة" "المدة ب: "نحد" أهل نمك ي اي 
يفتقونولكن الأصل، ل حابلة لفتة" ال'■الدعوْ أنمة 

... ذلك... وتاكد المذهب، خالف ولو الدليل، 
١٠٨مفادا( )فقيها ولس مجتهد(، )محدث يمان الإم: 

واشاعالقلي، بذ ق ملمان للأمام: نمذ كلام 

اللمة'"الدعوة ألمة إ0 قال من على رد وهو النصوص، 
الخغبلي'"المذهب على الفروع ل مقلدة 



(٣٦٥)و|افءانم لاموضوممات ا1تفض1خم الاتهوس 

١١٧—١١٦اأعمال،أ الادس: الحث 
١١٧اقعد' "عنوان ي: — مطعا أظنه — خطا إل شيه 

١١٧الذكور الإمحلأم شتح أبناء ذكر 
١١٨. . . . ]رحلاته[ السابع: الحث، 
١٣١—١١٩. _عليه[ العلبماء وثناء ]صفاته، الثامن: الحث 
١٢٥— ١٢٣ونحيتا( )حافظا ملمان \لإم: 

١٣١—  ١٢٦للحديث سليمان الأمام; رواية 

١٣٠— ١٢٦ط سليمان للإمام: خالد بن الخمن الشريف،; إجازة 

١٣١— ١٣٠ملمان الشوكاي الإمام; إجازة 
١ ٣٥- ١  ٣٢. اخطه[ اكاّع; \أحث 
١ ٣٣ناسخ محتوي وز.يكن العلمنة، الكتب يمسخ سليمان الإمام 
الخط■نعلمه ُداُة 

١ ٣٧- ١  ١٠٥زتعره[ ١^۵ 

١٠٤٧.بمم1 اابادالذاّه:لآذ1وه[ 

٢٢٣-١٤١اعؤ1هاثها الازلء المحمل 
١٨٠— ١  ٤٣. .......امؤلفاته[الأول; الحث 

١٤٣سليمان الإمام مؤلفات قلة ق ٌٍ_ؤ ال

٤١ ٧ — ١ ٤ ٤ الإبمان" عرى "أوثق 
١ ٤٧— ١ ٤ ٥ سليمان للإمام; الإممان" عرى "أوثق نمة; نحمق 

١٤٩. ١٤٧. الماساك،" باخكام امك J١"تحفة 
سليمان،للإمام; الألباب" أول "تدكر ب; من ختنأ 

٤٩التوضيح' عوان; من مء انموان هدا أن وبيان 



()/١٦٣و|وماثد ل1موضو،داوش |وض|ياخم اكهوسو 

١٧٠—١٦٧...... .. . . .. . . .. .الشرك"أهل موالاة عدم j "الدلائل 
١٧٠— ١٦٩. ..... . ..... .."الدلائل" رّالة: -ايف ب
١ ٧٢— ١ ٧ ٠ "الدلأنل" لرمالأ: ٣ امأ أثه وائات الإشكال"، "رفع 

سمينها يعدم الكب: أسماء ل الاختلاف أساب من 
١٧٢عنوان بمر الخطثة خها نوجود أو مؤلفتها، تل 

١"١٧ — ١  ٧٢. ٨ "الدلائل" لرسالة: س اسز أثه وإئات ١لهداية"، "ب 
١٧٦— ١٧٤. ٠، ٠ . ..ء ... ء.القترط" اخممعة عدد بيان ذ ١^ "الطريق 

١ ٧٨— ١  ٧٦. لأيه بل فان، ص: ليس المرة"؛ "محصر 
الفوائد "الرة"، و: الملمة" ١لدءوء "أئمة \,1 ىذ 

١ ٧٨.. .. . ... . ....... .... هط.ٌهءءبه.١^ كب j توجد 
١٩٤—  ١٨١. ...ائل"[ "الت-و "المائل"، و ل"النماوى"، الثاد: اس 

"السائل"،و "الفتاوى"، من: عاليه وقمن، ما عدة 

...رْآ( و">ّانل":
٢١٨—  ١٩٠. .لؤلفاته[ العلمنة ]الخصائص اكالن،: المحن، 

١٩٦— ١٩٥. ......... .... . والوضوح والشمول، اكوع، 
١٩٦العلمنة مصائره وفرة 

١٩٧— ١٩٦الخدبمية الصاعة 

الثاحمةمن سليمان للإمام نقده ق ١لألاد، الإمام دثالمد 
١٩٧س

١٩٨— ١٩٧. ..للأحداث، التاربخي بالواقع مقارنة للأحادث، تحليله 
٢٠—١٩٨.. .....ء.٠ ..ء.٠ ......٠. ....وألكهاومياهه، ^قه،  ٠

٢٠والآظر ذ/الأدلة، ق اسمملراده   ٢٠٢—٠



(٣٦٨)٠ و|افء|نم ااْءذُوءات اكفضلؤ |افي>،،و 

٢٠٥-٢٠٢ط "ابمنل'■ صنش4ن:
٢١٢- ٢٠٦على/_'• س

٠٢ ٧ — ٢ ٠ ٦ .. . . الأحاديث...بعض وعزو نحريج، ل؛ الدقة)احتانا( عدم 
إليها،.بنب أنْ دون اراجع، بعض من )أحيانا( بمقل 

١٢ ١ — ٢ ٠ ٧ ذلك j رعذرو 
إليهما،الإشاوة دون "الرمحشري'، j كتالإن من الفل 

٢٠٩~٢٠٨.„ .بب.,ٌ_..ٌ...,..........,,...,.ٌب..ّء„.ٌواوسبوذلك.ه..
٢١٠فانله إل عزره وشكره، العلم، بركة ص

٢١٨-٢١١"ايدع أهل كب، من رالمل اللمة" أنمة"١^٥ 
فانيةوجدوا وإن الاحللاع، وامعو لمة" ال"الدعوة ألمة 

رالملف لهج اياعهم و اكصوها، الخالق تم، كل 
وشروحالتفاّير، كتم، وقراءة شراء، من بمنهم 

٢١٧—  ٢١٣. ..لفيها مؤ عماني ف، ١^١ على الأحاديث،، 
فقط،الدع أهل على كانت، الملمة" الدعرة "أنمة شدة 
١٢ ٨ — ٢ ١ ٧ بمال ذللئ، وئكيد غرهم، دون 

لسادرهاسة[سالحثالأاع:

٢٢٠

التفس؛ر'

"العمدة"

كتمح:

،:كن

١ ٢٢٠— .وعلومه  "الخدين،"، كن،:

٢٢١ ."أصوله"  و"١لففه"،  كتبخ:

٢٢١—٢ ...\>جال" التراجم"، و"ئ"التاربح"،  كتب،:

٢٢٢ "اللغة" كشّإ:



(٣٦٩)^ والفء1نم اا0ءضوءات اكفملؤ 1افي>س 

٢٢٢. .. ."الاداب" و "الأخلاق"، و "الواعظ"، كتب: 

٢٢٢. ابن الإّلأم "شخ ص
٢٢٢. ....... الفم" ابن الإسلام "شخ كب: 

Tt\!-TTt. ... ."اض'أ اظفيقً ص المحمل 
٢٢٨. ٢٢٧. "اكع"ا ]كتابه: الأزل: الحث 

٢٢٨. ٢٢٧. ... . . اخباي المذمه بمشر قيامة اس محاية 

٣٢ ٠ — ٢ ٢ ٩ . المشع"[ ل"حاشة: الناي: المحث 
٢٣٠حجم"الخاشة" 

٢٣٦—  ٣٣١ميمان[ للأئ،: "الخاشة" نة ]تاكد الثالته: الحث 
٢٣٦. ٢٣٤ذلك ومحاقشة لاسمه، "الخاشة" مومح، إخفاء سِح 

عشرالثالث، القرن ل تيمية" "ابن الإسلام شيخ كتب ريق 
٢٣٠س
_:ء؛انماروهابا بن )محمد الإسلام شيخ لدعرة اجتمع 
الدعوابهس لدعوة بجمخ ر ما والتمكن، القوه، 

.. . والخدين، ١لقديم، ل: الإصلاحية، 
٤٢ ١ — ٢  ٣٧.. . .... "الخاشية"[ ]طعان التاع: الحث، 

لمة""الءلمعة ١ "، "اداا طعة "١لجاص■." أارا جم اك 

\ت
٢٤٤— ٢٤٢[ "الجاشيتن" ]فوارق الخاص: المحث، 

٢ ٤٦— ٢ ٤ ه "الجاشتن"[ بن انمفرتم، العلامة: ]حع السادس: المحث، 
٢٥٨. ٢٤٩. .... ............... ق النتائج[ ْع الدراسة ]ملخص الخاتمة: 

٣٣٤_٢٥٩الملاحق 



()٠٧٣والفواثد ممات فم  ٠٠٧^ 1i_SjJIافي>،،و 

n^-rroه رص على أحل ص أو لهم، الترخم الأعلام فهرس 
٣٥٨— ٣٤١والصائر الراجع 

٠٣٧ —  ٣٥٩. . ...والفوائد لال٠وضوع١ت التفصلي الفهرس 

****




