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ظض\شخسإونيإوراهيمأواشخ« 
ذكرنا،الش الدسة والوظيفة العالمية بايزلة الذكور اض عبد الشيخ أن إل ارونفلرا 

الدفيعينير إل ٌّْه )رسالة الحمح،. عل كبم حق وله جدا،  l_ipلازم وأنه 
-(.٥١٣٧٧عام اض همد معودبن فهدبن الأمر واممرانآنذاك: 

علوحرصه الخير محبة من فيه تحلم ئا لكن مثله، ح لتوصية تحتاجون لا أنكم ®•ع 
،و(. ٠١٣٧ عام حيد ابن اف صد الشخ إل محه )رصالة مذا*. لكم مماسا أوجب ذللث، 

نيهافتفلرون دبمية ألة مق امتفتاء إليكم ورد إذا فتاك، اف بارك ا...وبعد: 
وتوغفيها وتفمب وحدك فيها أوتتظر رثيد، ابن العزيز والشيح'مد أنت مشتركا 
هر(. ١٣٧٦عام سخ ْته ذلاك«ّ)رالة j وتحرص بممالث،، الخواب 

•:أ/اسمآاه.خمنيمي،وةاكنبماطث 
مندوبمحو وكان الأيمن، وعضده المفتي، مإحة سد اهله همد الشيح وكان . ا.٠ 
القضاءإل يمت ما كل ق صرعيا مندوبا تستدعي الش الهإت من لكثير اكي سإحة 
الإفتاء®.ومثيله 

جأئلسه;نامراسلي، بن هبدامحس يقيخ ا٠ 
الأخلاقذي النجيس،، الوك جناب إل العال.ى اكاصر الرحن تمد المحب امن 
إلؤيوصلمه الكإل، درج ق يرقيه أن تحال اممه نأل، من الزكية، والشإئل المرضية 
المكرم:متعي•، وعمل صالح وعمل نافع علم محن عليه الاه مى با المقامات، ]أعل[ 

ه(.غ ١٣٥٨عام منه )رمالة وتولاه*. الله حفظه المحترم، العقيل، العزيز عبد بن الله بد عا 
م.ظفه: اضخصربنسوبندم، ويحه 

ه• ١٣٥٨دونالث،*ّ هم القض،اءمن تول وق. بركة 



،ءاصسمدتيساسزدزتيئخ،ه: 
ابن اممه عبد الشيخ: الأخ الأمجد، والفهامة الأوحد  oSLiJIحضرا إل *م 

آم؛ن®.مقال4، الحق وجعل أحكامه، اممه مدد عنيزة، قاصي الميل، العزيز عبد 
ه(.١٣٧٢)رمالت٠تهثمخئم

بخ:شخسواسزتيساستيئف ا٠ 

الحميدةوأحلاقكم الطيبة بجيتكم وهواللائق بكم، هوالظن فهدا • ا••
ه١٣٦٦X)ر-الةتسحئم

....بكم العهد آخر بجعله ألا اطه نرجو فرانكم، علينا س فقد وبعدت ••• ٠٠
الخملةهده عل نظرى وقع حنن أف والوا؛ع إليلث،، بإحساننا لنا مدين أنلثا ذكرت 

بهتهلفاانا ما و؛ين إلينا أسديته الذي العروق ين أوازن ومازلت الخجل، أصابني 
الواتيا(،استقل الحر نفلر )ومن تصرف: فيه ول نيل ك،ا فوحد؛نه العروق، من 

ه(. ١٣٧٥عام للشيخ ت )رسالة ذاتك...«. حسن من ذلك كل ولكن 
بنالئه عبد السح والوفاءت الفضيلة صاحب إل الحثيمن صالح بن محمد ارمن 

_(.،،١٤١٩عام منهللثسخ )رمالة تعال...٠. اطه حفظه العميل، العزيز عبد 
فنسي:الألباني٠ سدنامرالدين لقيح ا٠ 

للفقرحبكم فيه بجل الذي الكريم، كتابكم مئة منذ إئ ألقي كان فقد بعد؛ *أما 
العزيزعبد الشيح فضيلة وزرث، ••••، الخم وتواضعكم الصائنة، وأخوتكم ف، ال 

واص،الفضل من منكم كان با فحيني العناتف،، j ثم مكة j منزله ل باز بن 
يشكرلر لقوله.•؛رمن إليكم؛ الباغ شكري تقديم إل الاق'رة الواحم-، من عفرأيت، 

الُك،.Iإل؛ه أرشدنا با عليكم دٌثتيا لكم داعيا افه*، يشكر إ ^ِالناس 1ر
ه( ١٣٩٩عام للشيخ منه الة )ر،خثرا®. اف حزالث• 



آرمحمِآءرقى آض دسسءّ 

،؛^ىؤ١محثجأ
ومنأنفسنا شرور من باض ونعوذ ونستغفره، ونتعينه نحمده ض، الحمد إذ 
إلهلا أن وأشهد له، هادى فلا بمالل ومن له، مضل فلا اض تبمده من أعالنا، سان، 

ورسوله.عيده محمدا أن وأشهد له، ثريك لا وحده اف إلا 

^ئآ ثتدون وأمم إقُ ،وى ولأ مايدء حى أقن أيفوا »انو_أ أين تأي يؤ 
ا[.ءمران:آ>]آل 

محبماثُيثبمأ دق زدجها بما ^٠ قؤدم ثنى نن أك؛، رهة( أمدا ألناس أئبما قؤ 
[.١ ]الماء: ه مجأ ليثا ٤^١؛ أامح'ءان ءألآزتْامًإن يهء ما»ارث أدى أقن ؤأيتوأ نيسائ؛ ه/\ 

ننغزأع1نلتؤ لم' بمئ ه ثديل م/؛" نبجثؤأ أثن أهمإ أين أث٦ا ئؤ 
[.-٧٠١٧]الأحزاب■. ١٠٠•؛^ئ؛ هار ض. ئتؤثت أثن تبع تمن لم 

.،محمد هدى الهدى وأحسن اه، كتاب الحديث، أصدق فإن يعد! أما 
النار.ق ضلالة وكل ضلالة، ياأءة وكل بدعة، محدثة وكل محدثاما، الأمور وشر 

سرهم،عل والوقوف الماضتن، أحبار لأستْللأع تتطااع الأنفس فإذ ويعد! 

لأحدوتقديمه وتوفيقه— اف —يحمل. الجمؤع هدا ق العمل من انتهست، ملاحظة؛ 
اسمرننجع اه  ٤٣٢ا/ ٠ A/ الثلاثاء: ^ اى  ٤٣٢\</\// ض: القح 

ورسرله، وغفر اف رخمه عقيل، بن العزيز ■مل- بن اف يد العلامة! الشيخ ساحة بوقاه 
منها.محرا واحلفنا ممييتتا ل أحرنا اللهم راجعون، إليه ؤإنا ض ؤإتا عليتن، ل درجته 

لوسعير وبذك لرغبته' تحقيقا شيخنا حياة ل الجمهمع مذا أن؛مج أميي وكانتا 
غالبعل أشرف شيخنا أن وعناني نعل، ثاء وما اه ندر ولكن ذللثv، سيل 

إليهادء،لإتا فليلة تعديلأ>ّت، المجمؤع ق عدلت، وفان مسوداته، عل واطاير مراحله 
الحاجة.



والاستفادةوالصر الدروس أحذ يريد من فمنهم شتى؛ أغراصى ذلك ل لهم والناس 
القراءةمتعت محرد يريد س ومنهم والتصنيف، البحت يريد س ومنهم لتجارب، اس 

الأغراض.ص ذلك، وغثر الغرسة، الخوادئ، عل والوقوف 
وماأولياته، حل ما وذكر السامة، للأمم قصصا القرآن ق علينا الئه قص وقد 

ءائطت،ماموسىؤثن ثئصءثلث،ينأء َكثللى ؤ تعالت قال عرأعداثه، ءقاب س أنزل 
الآيات،،من كثير ق القصص ذكر ص الحكمة وييرا لطه؛بمه[، واه ذيفئأ ق، من 

[،١٢٠زعودت ه ؤادلش يهء شت، ما اهعا أبت  otعثك ممن ؤلأ ؤ تمال! كقوله 
وكنكنثرت -دكا ماَ،ازا ألأثتب ءمأ ثنيم ي، ماى كد ؤ و؛ولهت 

محؤئ.مجلمه ؤلأنه وئدمح، ^ ً=فإ، وممسل ير ساّداثأقكا 
ء.١ ١ ١ ]يوصمات 

تعال!بقوله عملا الاصان، أحبار أمته عل قْس هؤ محمد وسينا 
لالأءراف:ا"؟ا[.يتقؤثون لعلهم ألثثص أفمى ثؤ 

قكتب وصنمت، التارخ، ق كثيرة كسب، صنفت، فقل ذلك، لأهمية وإدراكا 
الن.اتية.السير وكتابة الاحرين، محير كتابة شسميها. والراحم الر 

ذكرالصتفاُتؤت تاللث، ص كثير ^كرها اعتت الش الهامة الحاور ومن 

باحتواتهاالراسلامحته تللث، اتمت، وقد متعددة، أزمنة ق تبادلها حرى مراسلاتر 
الأهمية.نالك، حلالها محن بت، اكت•توعة، ءاإمية مائة عل 

الجمؤع.عدا يتناوله هوما والراّلأيت، الدانية ثرة الوموضؤع 

الأمة،هد.ْ أعلام من عالم مراملامت، وأهم ذاسة سيرة الكريم أتى يدتلث، محن 
العقل،عقيل بن العزيز عبد ين الله عبد الثيح؛ ساحة وعو عنائها، كبار وأحد 
العربيةبالملكة سابقا، الأعل القضاء بمجلس الدائمة الهيتة رئيس هه، 

حولية.ال



اجتآجسمُا،يتل ةتئٍن|ق 
r؛S،!؛U؛Aدوما وطلابه، وزملاته أبنائه من إلحاح بعد دوما فقد الذاتية؛ سبرته أما 

التسعتن•من جاوز وند 

يتشوتونومحوه وأ؛ناؤه وطلابه زملأؤ0 يرال فلا مراملأته؛ أهم وأما 
أعنىفيها، بالقراءة وتمتعوا منها، طرف عل وقفوا أن يعد خاصة لخروجها، 
ججإإإتيأعيي، الناصر بن الرخمن عبد الشح العلامة؛ شيخه •ع مراسلاته 

ومراسلاته،مبرته يخدمة تثريفا— اض —زاده شرفني ند جفققه وكان 
مديراكوق حال -، ٠١ ٤٣٠لعام صفر شهر بداية ل وذللث، بإخراجها، والاعتناء 

وبعدوونت،، جهد من أستهليعه ما وبدلت، بالله، فاستعنت، ، ،لكتبته وأمينا ،لكتبه 
جزءأخدم ؤإنا فقط، مبرته أخدم لا الحقيقة ق أق علمتإ العمل ل جزئيا التقدم 

"بمعسير من المهمة الحواو-ا بعض وأخدم السعودية، العربية الملكة تاريخ من مها 
علالعمل إحراج عل والحرص الاعتناء مزيد عل حرصا زائف مما الأعلام، من 

المقصرةنفي نمن الأخرى تكن ؤإن وحده، الله فمن وست، فإن المأمول، الوجه 
الفن.ونالةالأطلأعفيAذا 

أخرىوقواي- شيخنا، ثرة بتتعلق كبرة فوائد عل وهمت، العمل أثناء وق 
للمفائدةإتماما فرأيت، عالمي، حوول ق فبل من تنثر لر المرامحلن مجن بجمع تتعلق 

ذلاائ،،ق جهنلقيه شيخنا فاستأذنت، ملاحق، شكل عل ا،لجمؤع يدا ق إدراجها 
آخرق وأدرجت، شيخنا، بسبره تتعلق ملاحق المسمرة ثم آخر ق فأدرجت فوافمح،، 

بنهثم السيخ' باعتناء الوافعت،، المسائل عن النانعة ارالأحؤبة بعنوان؛ طبعت، وند )١( 
.٧٢ص ق الكابح عن ، ١٥:؛®!شيخا كلام وسيأق اطه. ونمه الحداد، جواد 

قالتقدم بعد تم الرامألأرته، عن متقالة السيرة يامخراج أولا ظك شيخنا كلفتي )٢( 
علميهفانرحتج بينه،ا، وتنما ارتباطا هناك أن لاحفلتج الراصلأيت، عل واطلاعي العمل 
أنالكريم القارئ ١—يلاحظ ولل.ا ذللثج، عل فوافق واحد، محمؤع ق أحرحهٍا أن ؛®اق< 

المراّلامتؤ،لقم واكانية السمرة، لشم الأول نتقلتان، ممقدمتان المجمؤع لهن.ا 
١للكتاب، جامحة شيخناظلققءمقدمة يكتب، أن ولريقدرالله 





_ة|حة.._ج'-لصيمابيرء__ ة،ت:ققعِ 
محنمحمحسلسمُ'''

ءو-تمهيد:

;٠٢الاوا-ب المرة مماة فن حشئن j أولا: 
منJاروغه وعند الأشد صن نجاوزه يعد صاحبها يكتبها الش الثرة هو 

حملةإليها تدفعه وأبصارهم، الناس ا»ع مق عالميته فيه ارتسمت حو ق النضج، 
ومنهاالسن، تمائم بعد النيان ثنايا ق تغيب لا حتى الذكرى متعة منها: أسباب، 
المجالات،نحتلمر ق منها نصيبه ومدى الماضية، الخياة معاى عل الوقوف 

الأجيالأمام ينثرها بحياته، ارتبامحل لها كان الى والأحدايث، المواقف س شاهده وما 
الصراحةوتعتمي الصدق، تعتمد إذا ه لتفالمرء فرحة الواير■ ملتزما القادمة، 
ؤيوثق،فيعيد عنها، يكتتب فيإ ه نفاتهام علميه فإن ولهدا والأشتv، الأمانة والتزام 

أحواله.عن يرؤيه فيإ الناس أصدق من يكون حتى ؤيوثق، يعيد ثم 
معفيشرك وتعاقبها، الأزمان تهناول مدى عل لها القارئ نظر وجهة أما 

وللمائفينشدها، صالة عل فيها يقم، قد القارئ أن مع تدؤينها، وجهات ل كاتبها 
قيمتهامدى عل لها القارئ نظر وجهة فتتوققج كل وعل وجودها، يعز وفوائد 

وطرافة.ومتعة علم من فيها وما 
يتحدثالصرب، هدا س وافرة بجملة الماصين كتب خزاتن حفلت، وقد 

والتنعلميمالدرس محال وق تأليفية، اثار من له ما أو العالمية حياته عن منهم الواحد 
تقييدءساعة وحتى الطفولة مند وحياته لبيئته ذكره بعد الأمور، وتقلد والفتيا، 

١^^.الخزء بداية ؤإ المراسلات نسم تحقيق مقدمة انظر )١( 
الشخصكتابة كانت إذا انه يرى ااباح٠ين وبعض ١^١^، بالرحمه أيضا عتها ؤيعثر  ٢٢١

كانتؤإذا المر، من مشق لأنه ذاتيةا؛ الستيه لهات يقال فإنه طوله كتاية نسه عن 
كتايه1ق جغ؛اققه ايونيد بكر الشخ ذكر وقد ذاتية،٠ ءترحمة مس! فإما محصرة كتابته 

حادث،مصطلح الذاتية المرة أو الذاتية الرحمة مصهللح أن ، ٢٣ص ارالنظاير،، 
التقاJمين.عند النسر هذا عل يقف 1 وأنه 



لهوما به، اشتهر الذي محاله ق يعيشها التي حياته عل مؤثرات من ويع وما لرته، 
 j٢ ُ من ذك يل س•

:٥٥؛؛^!عميل، ابن افه عبد الشخ مثرة ل تأملات ثانيا! 
حيثعلمي، منهج عل بنيت، أما يلاحظ جق<إقئ* الشخ سبمرة ق التأمل إن 
سلهاصمن والوتاع الأحداُث، عرض وانتهج وفصول، أبواب إل ظقئه لمها 

التعبير>ع والحشو، البالغة واجتناب بالوصوعية، والالتزام الدفة مراعاة ،ع الزمني، 
طبقامم.بمختالف القراء يفهمها ة، ملمهالة بالغة ذلك كل عن 

عمره،ق الله أمد فقد أجيال، عدة عاصر •؛غ<ائئبم شيخنا أن يميزها ما أهم ومن 
العربيةالمالكة ق القضاء أنفلمة تأسيس بداية فيها كان مهمة فترة وعايش 

أفرانهوأكثر سيرته كتب أنه عرفنا ؤإذا ءصرْ، عل شاهد الحقيقة فهوق السعودية، 
السيرة.هال، أهمية أدركنا الثرى تحت، 

عنكتب فقد الاجتإعي، ؛الخانب، كثيرااهتم ظقه شيخنا أن يلاحظ ومما 
الأرحام،بصالة يتعلق عمل ميحسإ بذكر واعتنى ،، الكثير الثيء وقرابته عائلته 
لوالده،مطولة ترجة بإلحاق واعتنى وذؤيته، وأيتانه بزوجاته يتعلق فملأ وذكر 

عنالدقيقة والتفاصيل ةسأ جعها التي العلومات وفرة من تعجبت، ولقد ■؛®هقه، 
ظققعشيخنا فإن ذللئ، ومع محلولها، من القارئ لتعم، كاملة لوأنتها يحسث، أسرته، 

وتدؤينها.جحها من يمل ولر يتعبا ل؛ 

محيالفصول ب،ن التنقل فأثناء مملة، عير شيقة، أما جءا؛مح شيخنا محيرة تميزت كإ 
ّيأق،فا والتشوق بل القراءة، ق الاستمرار عل ؤيثجعها النفس عن يردح ما القارئ 

وحواديث،طريفة، وملح رفيقة، راتقة وأشعار أنيقة، حكايات ق تمثلت، الروحان هدْ 

.٢٦ص اكلاتر،سسمحبكرأيونيي، انذلرت)١( 
'مرأىث.يخنامأنيجرنلأكجا)٢( 



الإيرادلُل التكلف مدم قزما ،ع >بمة، 
لهفالحديث فنون، عدة نيا التحمت فقد تارنحا، لكوتيا يالإصافة أتيا كإ 

غدتحص الاجملع، وعلم الأدب وكدا كيلك، والوعنل والقضاء والفقه مكانه، 
بغته.فيها قارئ كل بجد حيلا لفيفا 

لحقهما كل أن وبيان اف، بغمة التحدمث، عل ظك حرصه فيها يلاحظ ومما 
[،١١]الضحى: ه " ئذغ"إإإ رك بنصة وآما ه ^١^ بقوله عملا اض، فن توفيق من 

إجراءعل حرصه وكدللث، ]او>ل:'اه[، ي أش شمآ نن ومايمم ؤ تعال؛ وقوله 
إلالقارئ نظر لافتا الأن، موجود هو ما و؛؛ن وأدركه عليه كان ما مقارنات؛؛ن 

اتعظمن واالوئق المر، كتابة مقاصد أهم من اكمد وهذا وانمر، الدروس أحد 
الإسلامنثر سيل ق الأسلاف بدلها الش والتضحيات الحهود حجم وعرف 

لحفلته،وليد ليس اليوم الناس ميثه الذي الازدهار أن ومعرفة أحكامه، وتهلثيق 
الأولون.فيه قاسى مفن وتعب وعناء جهيد جهد هونتاج ؤإنإ 

يتفؤغلر ظه سيخنا أن إل الكريم القارئ أنبه أن أحببت، وأح؛را 
الفرصؤيتحين متقهلعة، فرات عل يدوتيا كان ؤإنإ تاما، تفرغا محبرته لكتابة 

ينسخفكان إبراهيم، الأستاذ ابنه أولا ؛ن.لائ، اهتم وتد له، يتيسر ما ليكتب 
يزل،لر ثم ، لينقحها له ويعيدْ يطعه، تم سيخنا يكتتبه ما الأسسج، جهاز عل 

عاليهابالعمل كلفني ولما هل،  ١٤٢٩عام تياية إل ؤيتقح يزيد بحدها جهققئه 
•يا،تتعلق كثيرة وثاتق س عليه وقفتا ما برخمته يلحق أن عليه اق،رح>تا 

الفنونإل ترتاح القلوب ٤؛ ص واللين، الدنيا أدب كتابهت ن، الماوردي فال، )١( 
دارهق ممرا يتقل تعال اش رخمه المأمون وكان الواحد، القي ؤ، وتام المختالفة، 

العتاAيةتأبى فول، وينشد مكان، إل كان مس 
حال،إل حال، من اكتمل إلا مدبرة كانت إذا النفس بملح لا 

منالمرة نم أصل وهو اه،  ٤٢٣ط إل اه  ٠٤٢ سة من كان المم وهدا )٢( 
الميل•.العزيز عبئ ين افه عبد الحائلة شيح وثبنا ترجة ؤ، الحليل ّفتح كتاب؛ 





ع١ ٥ اراسبمرة ط^سسقك|
عندإلا واحد، مصدر عل بالإحالة ذلك ق واكممست، الأعلام! رجة ته 
قمق له ترجت قد وأكون شيخنا مع مراملامت، له ممن العلم كان ؤإذا الحاجة. 

كدا.صفحة كدا الحزء ق شيخنا 0ع ومراملاته ترجته اننلر بقولت اكتفيت ا،لراسلأت 
محرج.دون تركته مصدره إل أهتد لر وما الشعرية، الأبيات رج حنه 
الذكورة.بالواصح اتصال له مما شيخنا وثائق من المعلومات بعض قل نه 
الحاجة،عند شيخنا يدكرئ اض الحادثة إل تشر الش المصادر عل لإحالة ا٠ 

فعلتا.الصورة— تكتمل —حتى منها معلومة نقل إل احتجت، ؤإن 

الإحالة.حلريق عن المراسلات، وقم الثرة قم بين لربط اه 

حالةق للمنثر، تصلح لا التي المراسلات من الهمة المعلومات بحص قل ن٠ 
ااطّية.ق إيياتها 9ع لذكرها، متاسة وجود 

للمواصبميع.عام فهرس صع و* 
الراسلأرا،م قق مثلاما ح دمحتها فقد ، الفهارمى لقة الشية به 

المجمؤع•وآخر ووصعتها 
تيل ما عل تحتوي السترة آخر ي ملاحق وضع ءو 

بعضعل الكتنم، لبعض جمحلقئه الشيخ بقراءة تتعلق لبلاعات نموذج أ ت
نحه.مشا 

الشخسان ٥; الأشعار، ٤: الأتار، ٣: الأحاديث، ٢: الأيات، )١; فهرس: وهي 
الأم٩: الشعراء، ٨: لهم، المرلحم الأعلام ٧: المرامالن، الأعلام ٦; الوقفية، 

القضائيةالحهات :  ١٣وانات، العلم دور : ١ ٢ اجد، الم: ١ ١ والبلدان، الأuكن ;١ ٠ 
وعمالحؤإمارات وحكومية، علمية ونيران وهيئات ولحان مراكز : ١ ٤ والمحاكم، 
الذكورةالفوائد ؛ ١ ٦ العالمية، ائل الم: ١ ٥ إمحلامية. ، ومصارفحمية، وجعيات حكومية، 

التحقيق(.مراجع : ١ ٨ والمجلات، والحرائد الكشك، : لأ١ لحواثي، ال 
الأعلام.تراجم صمن المذكورة المعلومات الفهارس ق ألحل لر ملاحفلة: 



٧

فيهإ)وثيقتان وهي؛ بالشيخ، خاصة بأمور تتعلق وثائق ٢! 
مبايعةوثائق والدم، يخهل وهما وحدته، جده ووقاة وحمد عميل أخيه وولادة ولادته 

أنموذجأرزاق، بقبض قديمة لأوامر أنموذج عريش، بأي الشخ اشتراهما ليتين 
وأختامه(.وتوقيعاته خطه من نإذج قديم، سمر لخواز 

حدي.الالشح عند الهللب ق لزملائه ظه شيخنا من رسالة ٣؛ 
القضاء.حول( ظقتع عميل الشيح القاصي لأخيه ظقئه شيخنا من رسالة 
قضاياآ.تع روهي جمحلققه شيخنا، فيها حكم قضايا من نإدج 
فيها.قاضيا شيخنا كان لما عريس أي يأوقاف تتعلق وثائق 
بقريةالحاح مسجد عإرة إعادة عل جفلقممه شيخنا إسراف، فيها وليمة 

فرسانلخزيرة التابعة الحرق 

جطلققهشيخنا -يّا يقوم كان المح، والتسليم الدور إجراءات من أنموذج  ٠٨
أخرى.إل محكمة من نقله لدى 

بعتيزة.قاضيا كان لما ظقئه شيخنا من نصائح ! ٩ 
ه.شيخنا، بها احتمفل الش الوثائق أقدم من ناذج : ١ ٠ 
مهمةوثيقة وهم، ظقئه، شيخنا، يكتبها كان المٍ، الرحلات، من أنموذج ت ١ ١ 

ه١ّ  ٣٦٣سنة الخل.ود مشاكل حول( اليمنية السعودية الهيئة بعمل تتعلق، 

الخاصىالمم ق الراسلأرت؛ا إدراج وعدم الأح؛؛رة الخمسة المحاور يبن ترتيي وس_، )١( 
سعورالثالثت الملحق من فيستفاد شيخنا برة يتتعلق مهمة ^١٧٠ فيها أن بأا 

الراعتاللحق من ويستفاد عيي، الالسيخ حلقات عن وابتعاده قاصيا عن لما الخ 
بعضالخامس; الملحق من ؤيستفاد به، يتعلق( وما القضاء ل الشخ منهجية معرفة 

الشيخوإثأراف، عريش أي أوقاف ملف، وأما القضاء. محال( ق للشخ العمالية اكلثيقات 
بعملتعلق، له لأن القضايا من ن،اذج ذكر بعد فأدرجتهكا المحرق مجد عءارْ عل 

الوقت،.ذللث، j( القاصي 



"٢١السيرةتميزسم ثومة ث
لإجازةوأنموذج جؤظقه، لشيخنا، وقعت التي الإجازات لبعص نإذج ؛ ١٢

بما•وأجاز شيخنا عل الش؛رئت، الخديشة الكتب لبعص ونإذج المشايخ، لأحد شيخنا 
واستقيتللطع، وإءالاد٥ وتصحيحه، فتيا، ؤإخراجه الجمؤع، يصف، ست، 

محرا.اش جزاهما الدرة، ونمن دودو، الإله عبد الكرJمانت الأخوين نصاتح من 
سمواسلأز،:

وأسألهوامتنانه، فضله عل وأشكره إعانته، عل تعال اممه أخمد فإق وأخيرا 

]اك>لتمه[.^^ ١٢هععئ نن وماكم ؤ وتوفيقه، لعلمه مجن الزيد 
أعزعل أءلالعني حيث ي، وثقته العمل، ٠^١ ل تكريمه عل شيخنا أشكر ثم 
بالتوجتهاتؤيمدل أورى، من ليشد يشجعني يزل ول( وثائقه، وأخص 

هذاإخراج ل الك؛ثر الأثر ئ كان التي والدعوات الملية والمشاعر واللأحفلات 
الحناء.خير عني وجزاْ بنْ، من ثر بجزء لرد ووفقني له، وغمر افه فرحمه العمل، 

*ذاإحراج ق والاجتهاد الحد عل ل وحثها تشجيعها عل والدي واشكر 
وأدعوخثرا، عني ار؛ه جزاكا لها• فأقول والداي، بالتوفيق التمرل ودعائها الأثر، 

]الإمرا»؛؛آ[.ه 'آ؛ يياقاآرخمهعاَك رم، افهإليهبقوله•۶ أرشدتا با لها 
العملط؛ ق ل وموازرما صيرها، عل الحزاترية افه عبد أم وأشكر 

االراسلأرتا*نم من كير جرء مقابله ق ل ومجساعستإ غيره، ول 
هوثم اممه فلولا كثيرا، شكرا الرحمن( ب• رأبو الغتي، همل• شقيقي وأشكر 

يبتغيلا بلدى، ل ل مصالح عل قائم أنه حيث، العلم، لعللب الضخ ل يتسن ل( 
Jb ،^ الحناء.خثر عني افه فجزاْ افه، وجه إلا

ميلقمراجعته عل خاصا شكرا العكر عل بن الرحمن عبد الشخ وأشكر 
شيخنامن —وبتكاليم، نام حيمثا الكبير، الحهد ذللئ، ل وبدله والمراسلأت، السيرة 

الأتراحاتوتقديم الأخaلاء، فيها وقمت، التي المواضع وتصحيح بقراءته ظسإأ— 



،MIL
ذلكحول حطايات ثلاث •؛%!^٥ لشيخنا وكتب الطيبة، 

ا،لهمة،اطلصادر يبعضن أمدق الذي لم النلد ين اش عيد الخ^• وأمكر 
الراسلأت.من كثير مم مراحعة ق وشارك الطيبة، الصائح وميم 

عزون،حال والدكتور بدر، رشيد بن وئام والإحوان• المساخ وأشكر 
العد،االحأن عيد بن ولياهمن مريدى، احمد بن وعمر العجمان، صامى والدكتور 

اللطم،عيد ين وحان المشل، الرحمن عبد بن وانس التكلة، عمر ين نياد ومحمد 
الطيب■ونحاوتيم الممة، ونصاتحهم دأدد«ة، الارائهم عل أسكرهم العقيل؛ 

ودعمهم،تشجيعهم عل ظقئه شيخنا لأبناء الخاصى بالشكر وأتوحه 
اللطيف،وعبد العزيز، وعبد الرحمن، عبمد والأماندة• المناخ بينهم من وأحصى 

ثامففد وأيضا ا،لراسلامحتج. مم بمراجعة ظقئه شيخنا كلفهم الادين المللئ،، وعيال• 
ملأحفلار>ت،وأيديا بمرة، المم يمراححة الللئ، وعبد الرحمن عيال• الشيخان! 

جمرا.اش حزاهما ممة، 

والدهيرة بالاعتناء ق البق شرف له كان الذي إبراهيم الأستاذ ادكر كإ 
حمل.الشاعر أشكر ولكوا العمل. مراحل كل ق والند العون نعم ل وكان جةئا؛مما،، 
الخزاء.جمر الحمح اش جزى أزرى، من ؤيشد ينجعني يزل لر الدي 

يبلعحى الكتاب ^ا بدعم يقوم أن حياته ل ظق، شيخنا رغبة كانت، وند هادا 
أبناؤهقام وتل ودعمه، العلمي تراثه نشر ظقئع وصيته من وكان نحمض، بسعر 

شيخنا،اقه فرحم ظك، أوقافه من الكتاب ودعم ذللثج، بتنفيذ جمرا- افه -حزاهم 
خثر•لكل ووققهم به، برهم عل لأبنائه افه وشكر الخزاء، خثر الحمح عن وحزاه 

وعلمحمد نثينا عل وسالم اش وصل الصالحات،، تتم بنعمته الل.ي لله والحمد 
احممن.وصأحبه آله 

والثالث،اه: ٤٣١ا//• YY"بتاريخ: والثاف اه، ٤٣١/A/YUبتاييخ: الأول )١( 
yrىض:^٦إ٦إ\^











ارمرققو1

المنورة،اللينة من أصلهم أن وغيرهم شقراء أهل من أواطنا عن العروق 
،شقراء وصل حتى الأسفار به تنقلتا جدهم وأن الخزرج، من الأمار من 

التوق، عيي بن صالح بن إبرامم النثابة؛ العلامة الثيخ وكان 
تعالوارغبتم إذا عندي، عقيل آل يا ،انسبكم لهم؛ قال عنيزة ق - ٠١٣٤٣ستة 

اه.لكم«. أكتبه 

(juالمسافة تتومعل وتكاد تقريبا، السعودية العريية المالكة ومْل شقراء مدينة سر )١( 
لوكاس، كم، ( ٧٠)•حوال كلهيا عن تبعد ■صث، الغربية، والمهلمة الشرقية المهلمة 
حيث،والعكس، شرقها إل العربية الخزيرة غربإ من المانرة للقوافل مقصدا القديم 
الكويت،دولة من يمتد الذي البري الخهل ثبا يمر كإ السني، لتبادل نحاؤيا سوقا كانت 
فهيالريامحي لدينة بالشبة موقعها وأما شقراء. بمدينة مارا القدسة الأماكن إل متجها 

•١ ٩ ص المار، إبراهيم لمحمدبن شقراء، انظرن كم. ( ١٨٥)بعدحوال سرعل 
تثأةونشأ أشيقر، ل ولد ٠( ١ ٣ ه-م؛  ١٢٧٠)عيسى بن صالح بن إبراهيم الشيخ )٢( 

أحله،من البلدان إل فرحل العلم، لهللبه توجه ثم الكريم، القرآن حفتل صالحة، 
حىالند إل عاقر نم العراق، بلدان ل نحول نم الزبير، نم عنيزة، ثم المجمعة، ومنهات 
أحدمشانحه؛ من كان والحديث،. القديم والتاريح الأدب ق لأسي،ا تاما، إدراكا أدرك 

امرْالقضاءمرارافامتنع. عليه عرض عكاس. بن وعيسى المبيض، وصالح عيس، ابن 
بتارمجه،رغته قلى بثر، بن ءث،ان قلم وقف، حيث، لجد يورخ أن العزيز صد اللملثإ 

وانبذةاكررا، اعقل, الولفاتت من له عدمرجعافيه. حتى تعباشديدا، ذلك، ق وتمسح 
جمالقس، كريم كان الكرمة'• مكة أمراق، تاؤخ عن وانبدة العرب•، بلاد عن 

ولماالعالية، الأحلاق من له لما الحليس أنيس الروح، لطن، العثرة، حسن الواضعر، 
عنيزةحياته آخر ق اّتوْلن اكارثنية. واكحفط الأدبية الوادر من إيراده ومحن محفنله 

في;ءل،اءنجد)ا/حام(ّانظرترحته م. . ٠١٣٤٣ثباعام توق إلأن وّكها، 





m ْئهؤةُف به ومايممق اصب ؛ الأوو الفصل
ساجدناسلضهماءرم

الذينالنئاق من الحإعة غنم امرئ حينا شقراء ق عميل جدنا وتصة 
لاسترداديتأمون الناس فجعل مستمثا، فجاء الراعي، وطردوا اإلرعى من أحدوها 
أحدلخم س يأكلون فوجدهم Jالثئاق، ولحق مادر أولهم، عميل وكان غنمهم، 
فتلاومواهاربا، وفر اللحم س قطعة انتهب عليهم وقفا ولما ذبمحوْ، الذي الخراف 

قويانشيءلا،وكان متةرة؛ن، فلحقوْ تتركونه؟اا، كيف ارأحسئوا، وقالوا؛ فيابيتهم، 
انمملموارآهم فنا المراق، س يليه س به ليلحق مهل عل يركض صار لكن 

سعل ر"أع مسافة، وصاحبه منهم واحد كل ومن تلوالأنم، واحدا به باللحاق 
التفت،ثم الأرض، عل صريعا حر حتى معه، كانتا غليهلة بعصا فقربه يليه، 

منهمكلأ كتف ثم إلآحرهم، والرابع، الثالث،، وهكذا كالأول، يه وفعل الثاق إل 
لأسترجاعفرعن الخاعة قابلهم الملي قاربوا فنا اللي، إل أمامه وساقهم بعامته، 
وعدوهصنيعه، حن له فشكروا منه، يتوقعونه لريكونوا بط عميل ففاجأهم غنمهم، 

معللها؛قصيدة منها مدحه، ق فصائد ونغلموا باررجالامم، كس 

بالحارونبن بالزوة يانعم 

مسيلالمحل *اجعلوا فقاوت ترغثها*، مكافأة أي منا *اطل-، له؛ وقالوا 
عميل،بشعبة معروفة شعبة له فشعبوا له، ميل لا نخله لأن الريمهء، ادي وس 
عميل.لحويط نحدر الغدير وادي من شعبة ارالغيليثهء، نمى؛ الأن إل 

.٠٥العزيز، صد المللئ، حكم نل كاذن، القمة هذه )١( 
العضدوالماند.أي العزوة؛ )٢( 





-َر"طنمنحه

اإئازمِةامحل
أنذكروا 

اثميم:الآول:اس اس 

أحوات•أرع وله 'رباخ*' اللقب• عقل، بن الكريم مد بن الرحمن مد ومنهم• 
الكريم.عبد بنت خديجة الأول• 
الميل;الحكيم عبئ ين الرحمن تمل• يقول الكريم• تمد بنت نورة الثانية! 

أختعمته لأنبما والدي؛ مع أزورها وكنت ه، ١٣٦٢عام حدود ل نورة ماتت ١١
ركيباق،ا،إلا ؛ى ما صحتي ١١تقول! وكانت عاما، ( ١٢٥)وعمرها أبيه، 

نحمالهاذكانت( ءاحيلة*، اسمها! نشيهلة مملوكة ولها وصعمت،، عمرت ند وكانت، 

ترثهاأن بعد بالحوش دكة فوق نجعلها الراد، لأجل يالحوش العمر يعل• بها وتظهر 
مجادة،.عليها وتفرش ياناء 

يهاجتمعا القيمة. ساكن الدهيش، إيراهيم ين عمان ة جل، مارة، الثالثة! 

وهو٠لالزحيأ، ماجر j القيل إبراهيم بن محمد بيت فينها/ا/اآ؛اه-في 
افحزام الأخبار، يعص منه استقينا ممن وهو البع؛ن، يتجاوز عمر0 كبير، رجل 

محرا•

عبيد٠بن إيراهم وجدة الصويغ، جدة ث الرابعة 
الكريم!انمد أعيان ومن 
يشاؤعدكانا وقح مكة، ممكن الكريم• عبد ين ارحمن عبد بن الحكيم عيد 

سنةوتوق الأحرى، البلدان ح مراسلات وله والثياب، الجاجيد لبح الحمال 



الحكم.عيد بن الرحمن همد مهم: صالحة، ذيية وله ه،  ١٣٧ ١

بناش همل. بن عميل حدنا ذرية وهم عنيزة، سكنوا الدين العميل ومنهمت 
سنةحدود ق عنيزة إل سمراء من اش همد أبوه نزح الذي عقيل، بن الكريم همد 

العمياءولعلها ارالكبيدة"، الملقب: عبيد، بن الراميم هيلة زوجته، ومعه ١هر،  ٢٣٥
وابنتاه:الهد، ق وهومحلمل عميل ابنه أيضا معه ونزح ، ذكرها ^؛، ١١اللحم صاحبة 

الوالد.عمتا ونورة، لعليمة 

نحلم،ولر هناك، وماست، ما وسافر بريدة، من رجل فتزوجها لطيفة: فأما 
ذمحئة•

عنالعلومايت، من وتزوده الوالد، عل نملفا وكانت، كفيفة، فهي نورة: وآما 
وكانعليها، ثنائه صمن ق ظقته ل قال، هكذا الأول(، معلمه فهي وغيرهم، القرابة 

البصر.وكفيفة عمته لأما ما؛ ير هوأيضا 

محمدأزواجها• فمن، بأبناء، متهم جاءيتج أزواج، بعدة نورة تزوجمتإ 
منهحاءمت، الزعافي، عمر أزواجها: ومن وبناُتا• أولاد بعدة منه جاءُتإ الخل.-،، 

ببنت،،منه حاءيتإ الحرج، راسل. أزواجها: ومن ذرية• وله إبراميم، واسمه: بابن، 
حصة.اسمها: 

دكاناففتح باكجارة، استغل نم العلوم، مبادئ وتعلم عنيزة، ق عقيل نثأ 
إلوالوافدين والبادية الفلاحين يعامل وصار بعئيزة، الحاهع مجد قربإ بالمجلس 

مثل:وغيرهم، الحإعة مجن القوم، علمية حلساوه وصار بالخملمة، يبيع وكان البلد، 
منبالبقاتع يأق حبث، الكويت،، إل افر يوكان وغيرهم. والسام، القواصا، 

الليلآحر بعيره راكبا كان أنه وذللئ، الكويت،، إل سفره ق حادمث، له وحدث هناك، 
فجأة،القمر نور ق ظلله امتد قام فلعا حاجته، قفي ا جانأحدهم وكان حوياْ، ْع 



سّ>تاسل

البدونحبيراعند نجيروها رجله، وانكسرت الأرمحى عل عميل وسقط يعيره، فجفل 
عمره،احر ق ودللث، ظاهرة، عرجة يه فكانت، مستقيمة، عير فيرأت شعبيا، 

،م.٠١٣٢٠وفدتووسة 

لقد

ست،والثانية؛ ، المجروش العل العزيز عبد بنت موصي جدتنا إحداهما! 
العزيز،وعبد اطه، عبد وهم• وبنت، أبناء بخمسة له جدتنا وجاءت غاشم، ابن 

وحدمحة.الكريم، وعبد وصالح، الرخمن، ومد 
صالحالعم وأفاد حار، أم حالة ق كبير واحد يئنا ق محتمعين وكانوا 

صغار؛بيوت ثلاثة من يتكون أنه 

ينالاجماص؛ثلامحا س عميل الوالد واشتراه ومحوالجنوبا، ابمامزت بيت 
■فراسسا 

أمه.من عقيل اشراه وهوالثإل، الك؛يادة؛ هيلة الخدة يبت، 

جهة،من حمار أم الحائرلمسجدمحلة السوق ييتهإ ءنهءا، قبلة ؤيغ القهوة؛ وبيت 
يرقىالقهوة ويابؤ الحياص، باب، أبوابا• أيبعة وله أخرى• جهة *ن الخيالة ؤإل 

حوعل يظهر بابا والرابع الخدة، بيتا بابا وهو الحوش و؛اب، يدرجة، عليها 
ؤيعيالتاء، حاصن الخيل أي لأل سبيل وهو ومصلاه، ٠رالزميعااا المسمى؛ السبيل 

والناوصة.الكيتية عل ؤيظهر زومة، مة جهة 

وعمر0مسخنا نقلها وقد مذكرات، ورقة ق شيخنا والد العزيز عبد الشيخ كتب ، ١ ر 
الحسمالخطب وتع  ٥١٣٥ مة آحر جاد من ١ ٩ اوق قاله: تما فكان سنة، عثر خمة 

يومصيحة ور العجروش، العزيز المد ءوصى الوالدة وفاة وعي العثلمى، والصبة 
.٤٤٢ص انغلر آم؛ز؛ا. منها، محرا واحالفنا مصيبتنا ل أجرنا اللهم الخميس، 

للوصوء.مكان بجواره يكون العادة ول الماء، منه مكان؛مج الحوت )٢( 



سأسرةاسل1ج'مؤت 
أنام!ثإنيه اليوت هذء صارت ظقه عميل الحد وفاة وبعل 
للابنوثمن العجروش، العزيز انمد موصي حدق وهي للزوجة، ثمن 

ويمنلصالح، ولمن الرحمن، لعيد ولمن العزيز، عيد لوالدي ولمن اف، عيد 
شقيقةحدقبة؛ لاونت؛نت وتمن الكريم، لعبد وثمن التويم، أحواله الذي لمحمد 

الغاشم.أ-محوالا الش وحمة الأبناء، 
الثوادروالطرانف:محن 

أمورعل فيه يت*.اوترن مباركا، احتإعا الكبثر البيتا هدا ق احتإعهم وكان 
،.^١٥نوادر لم وكاك ودنياهم، دسهم 

تقاربوص غروبا، أربعة انماعت صحي، غدائهم ونتا حان إذا أنه متها• 
قالجالس ي الدكان و ذاك إذ وكانوا الحال، بالتوفت، زوال ( ١١)الاعة 
الحديرد لر البيت، إل ينصرفوا أن وأرادوا الغداء ونت، حان فإذا الخجارية، أعإلهم 

لبنيه!هال، حينإ هه يعقوب اممه بنيي تأسيا انمن، حشية حميعا يتصرفوا أن 
نلإتىأشأني، وما مثنئة م'-، ثى مأن-ءؤإ وجئ باس ع-ءؤأين لا يمن ، ١١^ؤ 
مصعدوسوق، مصعدأ. سوق، اح الحدقائلا! فيشيرلهم [، ٦٧]يرمق: ه _؛ من 

معبعضهم فينصرف حار، أم محلة ثم القعرة ثم البومحة عل يمر صاد ٍلريق 
علالعغينة، سوق، عل السوكفإ، عل المجلس، سوف، مع يمر الذي العام الشارع 
أحدهم!قال، هاذا مثل أرادوا إذا بيتهم، معروفة الإشارة هده فكانت، الحيالة، 

مصعده.سوق الْع 

قدرق تطبخه زوجته وجلستا لحإ، اشترى العقيل افه عيد الحد أن ومنها! 
وصحتافلمإ عمياء، وهي ثيء كل تصلح لكن عمياء، نشيهلة كهلة وكانت، كبير، 

البابعل ساقها ومدت للاستراحة، المطبخ باب عل جلت، القدر، ق اللحم 
مراهق؛نالأولاد حلة من العزيز عبد الوالد وكان الأطفال،، عبنر عن اللحم تحرس 

قويةلكنها عمياء كائت، ؤإن جدتهم لأن يتمكنوا؛ فلم اللحم، حول، محومون 



٤٣١٠٥٤ساص؛سضتاسةيل 
علنتحة الطبخ ق ولكن ليتها، ثيء عل ولا علها يتجرووا أن يمكن ولا وممحة، 

عليطير أن رفمته ْع الوالد فاتفق ®المإوْاا، نس•' الدخان منها السطح؛نرج 
البابمن ؤيناولهم اللحم من نيأخد الفتحة، من الطبخ عل وينحدر السطح، 

الرقمن قهلرة تطرُت، الوالد من اللحم وتناولوا ^^،، عملوا غلعا تشعر، لا وهي 
عاليهم،تدعو مسرعة وتامت، لهم، فانتبهت، ساقها، عل حارة وهي باللحم العالق 

الورطة،نالك، من ونجا الفتحة، إل الوالد لق فتالهلبح، دخل من وتتلص 
العزيز،.عبد إلا هذا يفعل ®ما وفالوات تناقشوا، ذللث، يعد لكن 

وعدمالقناءة عل يعيشون ولكنوا عقرب، أمهم لدغتإ ليلة ذات أنه ومنهات 
العقرب.عن ليبحثوا الرحال( عند الذي الراج صالح الحم فهللب التكلف،، 

يةول،تأن واستحيى أحدا، ®مقرومحى فقال،ت السراج؟،، تبغي ُليس أيوم• فقال 
®مقروصأحدا.يكرروما• نكتة فأخذوهاعليه ايرصت،أعي،، 

قالفجر صلينا إذا اكنا فال! الرحمن، عبد الشخ عمي، حدئي ما ومنها• 
العثإنصالح الشيح أخو القامحير، العثإن حد إل أي أرملتي مار أم مجد 

بيته'ل الفجر يمحل أعمى، السن، كبير العثإن حمل• ولكن إليه، يه لاق القاصي؛ 
بحيالطريق أثناء ق وهو يل>ْ، فآملث، إئ بجرج ثم صلاته، من يهمغ حش فآنتظره 
ؤيشربونيتحدُون، الوالد عند فيجلس بيتنا، نصل حش الصلاة أذلكر ؤيقرأ و٠رالل، 
قوذللث، بيته،، إل فأرجعه أعود نم الفهلور، ؤيتتاولون والحليج،، والقهوة الشاهي 
ولعل،، ١١٥:؟"؟اه، ١ uم توق افه عبد بن الحدعقيل لأن ؛ ٠١٣١٨عام حدود 
تقريثا.منة عثرة ست، ذالث إذ ءمرْ الرحمن عبد وعمي -، ٠١٢٤٤منة ولادته 

اوعلل؛ ما منها محدكراُت،، يفر ل عميل بن الرين عبل• الشيخ شيخنا والد كتب، 
والصيبةالخسيم الحطثا وقع  ١٣٢١منة محرم عشرمن ائي صبيحة الحمعة يوم ل دورها 

جاءتما ممحية من نيالها عميل• بن الد العبد عميل الرحوم؛ الوالد وفاء وهي العثلمى، 
مصيثتتال، أجرنا اللهم راجعون، إليه ؤإنا لثه إنا المحابروزت قال ك،ا إلا نمول ولا بالون، 

ر٤ ٥ ٩ ص اننلر وملم،. وصحبه محمدوأله عل اض وصل منها، واخلفناخثرا 





_؛؛؛؛«؟ آت
قهسخا

القيل|هءاذاسرة الثاني؛ الفصل 

الرحمنوعبد القاصي، همإن بن وصالح السبل، الكريم عبد ين ومحمد حاصر، ين 
اهوعبد وادي، أبو وعر، الشقيْلي، أمئن ومحمد عايفى، ين ١^ وعبد عدى، ال

سافر.إذا التدريس ق يتيبه كان الذي عودان ين الرحمن وعبد ماغ، ابن 
محمدين افه عبد والشيح يشر، ين العزيز عيد الشيح عل وقرأ يريدة، سافرإل 

ملتم■بن 
رمضان،ليال والقيام الراؤيح صلاة ق الناس يوم وكان غيبا، القرآن حففل. 

احتسايا.للناس الوثاتق يكتب وكان القضاة، عند محمر حميل حهل. له وكان 

منالأواخر العشر يعتكف وكان عليها، محافثل وأذكار أوراد له وكانم، 
ذلكس المناسبة، عند المناظيم ؤينثلم ونحفظه، الشعر محيي وكان عام■ كل رمضان 

،ذكرها وسيأق العزير، عيد الشيح أخيه منظومة عل تبا أجاب الني متفلومتته 
مليمابن عمر الشيخ رافقتا الش المجموعق ضمن اخم - ٠١٣٥٣ام عل 

ذكرْ،ّيأق كإ له مرافقا وكنت، الخنوب، ق والحبة والإمامة القضاء أعإل لتول 
ينتدبوكان أهالها، فأحبه هر،  ١٣٥٤سنة أول ربح من ايتداء جيزان فضاء ق فمن 
السعوديةالحكومة ؛؛ن الحدود نعمن هيثة ح واشرك القبائل، بين المشاكل لحل 

.٠١٣٥٤عام اليمنية والحكومة 

يقبل،فلم القضاء، س إعفاءه العزيز عبد اللك، س ءلاو_، هر  ١٣٥٨عام وق 
إلور"؛ع القضاء، من أعفي ووّاءلات إلحاح وبعد بالمراجعالتا، ذللمثا ق وألح 
هاجالبحر أن ، وصادف، مراعية سفينة ق بحرا سفره وكان حدة، يطريق عنيزة 

إلفرحع أمواله، وضاء>ت، أمتعته وتالفت، السفينة، -هم فعءلست، عاصفة لوحود 

.٤١٥فىص)١( 
الوالدءاعتيزة. نصهات هذ.ا ه ١٣٥٩محرم  ١٨بتارخ■ جمحإق؛ه لشيحنا برقية ومن )٢( 

عقيل،الأخ عن أفيد-ونا الوالدة، ورجؤع صحتكم مرنا العميل. العزيز عيد 
يعافيةاابخمد والأخ أنا بحرا، لطرفكم توجهوا وولده والعم 





حاصم:أمحاذنيمحةيل ِ قجئ|تِ 
ه، ١٣٤٤عام المرة من رجوعه بعد حمل الأخ تزوجها فقد ت حميمة وأما 

إماماما وامتقر ه،  ١٣٦٠عام العارصة حد ومكن وبنات، أبناء يعدة منه وجاءت 
ستةق فنقلهم العارفة، إل وأولادها حميمة زوجته ينقل أن رأى ثم ومؤذنا، 
وقتق كلهم وماتوا اللاؤيا، حمى وأصابتهم البلد، اجتووا ولكنهم -، ٠١٣٦٣
متقارب.

عقل؛بن صالمح عقل؛ للجد الرابع الابن 
والأمانة،والاستقامة الصلاح من جانس، عل وكان تعلم، ٠، ١ ٣ ٠ ^١ سنة ولد 

القضاة،لدى متر وحهله الوثائق، يكتب، وكان السوكف، سوق ق دكانا وفتح 
ه. ١٣٨٩ستة صالح العم تول وقد حمله، عل ؤيصدفون 

عقز؛بن الكريم عبد عقل؛ للجد الخامس الابن 
نقرسا. ٠١٣٢٥عام وذللث، البلؤغ، قل صغبمرا تول وقد الخد، أبناء أصغر 

منوكان السقا، ق اللين نحمى وهي أمه عند يجلس الكريم عند كان أّمارْ■ من 
قراءةق تثرع وتربمله بفمها السقا تنفخ أن بعد اللبن حض ل مرعت، إذا أنها ءادترا 
فكانالزبدة. ونلهرت الخفي، من انتهت، وقد إلا تكملها تكاد فلا غيبا، الملك محورة 

صغارمع دامغ ابن مدرسة أدحلوه فلعا غيبا، حففلها قد يسمعها ما كثرة من الكريم عبد 
فقالسارك؛'. محورة محففل #تراه أ؛وْت قال ُث،• ت، ت، أ، ث يتعلم الأولاد 

واجتمعوالموت، البنية وضعيف، السن صغير وهو غيبا' يقروها فثرٍع ءراقرأها®• 
يسمعونحلقة بعد حلقة صاروا حتى الواقف،، وفيهم الخالص فيهم الهللأت، عليه 

أ.تبارك؟ محورة بمففل المحغثر هدا كيفإ ؤيتعجيون الصعيفا، بصوته قراءته 

له1قالت، بالصياح، أسغلها إذا كان أنه أمه؛ مع الكريم عيد أحبار ومن 
وتفؤغالشاهي، لإصلاح تمهيدا النار عل الإبريق فتضع الناهي®، نصالح #اسكتخ 

لأشغالهاالخدة فتن.هو_إ وسكنت،، أمامه جلس الإبريق الكريم عبد رأى فإذا الماء، فيه 
الناهي.إصلاح ينتظر وهوساكت، تنهيها، حتى 





ج3تي1ةاصلاميأذضتاسل قو|تسأ 
الابنحتن ومه ُهمهرة، الخامسة المرئية ق العدل ورير مكتب ق ارين للم

أسإء.ابنته زوج الرحمن؛ همد 
حاليالملك متثمى ق موظف العزيز، عبد بن اطه همد الثالث! والابن 

للعيون.التخصمى 

الخاصة.الأمن توات ل صابمل العزيز، همد بن الرحمن ■بد الرابع• والابن 
،رالنغيمس®،ئ! الملقب العقيل! الرحمن همد بن محمد الشهم• الأمير ومنهم* 

العزيزهمد الأمير •ع للجوف سافر وذكاء، وشهامة مرحلة فيه شهإ، شب 
حفلوة،هدهم له وكان اأيري، الالرحمن عتل• واخرعم وإتمانه، ديرى ال

باغولما صالحة، ذؤية افه ورزقه هناك، وتزوج هناك، اراكز بعض إمارة وولوْ 
منةبما وتول الرياض، إل بأولاده ورجع المعاش، عل أحيل التقاعد من 

ه.١٤٠٢

محته،إل نفلر الخوف إل شقراء من يرتحل أن نغيمس بن ءد٠د• الأمير أراد ولما 
الأييارت،تطْ فيه فأنثي طي؛ا، عإرا وعمرْ به، اعتنى قل• وكان 

هامنحزت ديرة من بك لثد سيللئه تقوى الزمل لثت دار يا 
انمنهبيفوى كل ما والبيع باك ينمخي ما والمحاة القص 
محمدبن الرحمن همد ابنه؛ بما أمحرت ولما ند، مابن جاره؛ عل أملام ما هذا 
البتتتن•بمدين عليها ذيل النغيمس، 

همهاابعدن وإن ربوعي أنى ولا حمياللأ، أنى ما لوثديت دار ؤيا 
هامكنوالل الدار أشوف أجي لك بي وافه لوابعدن دار يا 

الشيخ!حال وهو ءالمغيرأ، ئ! اللقب العميل، افه همد بن محمد ومنهم! 
العميل.محمد بن العزيز هد 

الذيالخيراء، أهل من المطاوعة همد مع قصة الذ.كور الله همد بن ولمحمد 
معهمما صمن ومن نجارة، حملة ومعهم الكويت إل سيلأه مع افرا مكان 



صاثني؛أمحاذسمةالأيل

سيدهفزحره حياء، ولا حوف بلا -هإ يمث العبد فجعل لليع، 
وكانوالخاريتين• الحملة عل وامحتول سيده، قتل أن إلا منه كان فا وتوعده، 

طريقعل يدله بأنه وأوهمه العبد، عل فتحايل حوياهم، صمن من محمل 
والحاعة،الخراثى أمٍرها فآمحر وشيقر، عل به وصل حتى واستدرجه الكويت،، 

فقتلقصاصا، بالقتل عليه فحكم القاصي، لدى وحاكموه القبص، عليه فألقوا 
منقر•وو 

اثهختالثالهثآلسلاس؛

روصةيكون الدين وأبناؤ،، عقيل، بن العزيز عيد بن افه همد ت ومنهم 
ثمسعود، المالك، جامعة من وئنثج درس، الله؛ عبد بن ساليان الدكتور وهمت ّدير، 
رحع،ثم الدكتوراه، عل فحصل لأمريكا، وانتديب، العليا، الدراسات، واصل 
الأدابه.لكلمية عميدا تم بالرياض، سعود المللث، جامحة ق أستاذا وعن 

وصالح.وأحمد، وعقيل، محمد، ت هم مليان ؤإحوان 



ا>َِحأ3صمحدابمَر

ارفهّرا،س<

مالاسس
وخالاته:اثواك أخواو 

العزيزالعبد موصى اسمها: أي أم فجدق العجروش، فهم أب أحوال وأما 
وهموضرها، عنتزة محتمع ق سمعتها ولها طبة، خمولة والعجروش العجروش• 

العزيزعبد بن عل الأعل؛ الحد يجمعهم الله، والعبد والحمد، العل، فئات: ثلاث 
اليجروما•

فثلاثالعجروش العزيز العبد موصي الحدة أخوات الوالد خالات وأما 
العزيزالعبد نورة الثانية: العجروش، العزيز العبد فاؤلمة الأول: الرابعة؛ وهي 

العجروش.العزيز العبد رقية الث١لثةت العجروش، 

سضأسرهاسلواسموش:
منأكثر مند والصاهرة الصالة والعجروش العميل أصرة يئن توطدت وقد 

مرة.عشرة بضع بيتهم تبادلها وجرى الزيجات، بينهم وتعددت عاما، وخمس؛ن مائة 
جدتاالعمل الكريم عبد بن اممه عيد بن عميل الحد تزوج حئن متدوها 

الشل،يتزوج فتارة الزيجات، تتابعت نم العجروش، العن، العزيز همد بنت ْوصمح، 
عقيلية.العجروثي يروج وتارة عجروشية، 

الوالدة:أخواو 

وخالالزامل، المنصور منثرة لأم،ت فجدف الزاحم،، أصرة فهم أٌي، أحوال أما 
يكنالسن، ير شام، أعرفه، ^حيش^,( اللمب،! الزامل، المنصور صالح أمي: 

بيتافيه فبني نصيبه، له نموا حسثإ الشهوانية؛ حائط ق شراكة وله الحوز، بحارة 
افهالعبد سليإن جدة المنصور، نورة الأول: أمي وخالة له، المقومة تخيلاته بجشبا 



اصلس:1ماوامسو1ءض

الذيالعل حمد وحاله الهديان، العل موصي أملان أم الخؤج، راعي العتاز، الخسين 
الثالثةتأمي وحالة الرميت. أم الخسين، خدقبة ت الثانية أمي وحالة بالمدينة. 

صالحعملا! ررخرفاش،(، الملقب الزامل، الحمد زامل أمي؛ حال وولد الصنيع، أم 
٠أعلام الذكور المنصور 

أخوالي:
فهوإليه، ينتمون وكلهم المعتار، راشد جدهم؛ لقب المعتار، فهم أحوال أما 

والمعتازوضرها، والخرج والرياض ومكة والمدينة عنيزة ق الموجودين المعتاز حد 
الأسرمن عدد مع نسهم محتمع وعقارات، أملاك فيها لم عنيزة، ق مشهورة أمرة 

عنيزة.ق العريقة 

توفيتالحين، محمد بثت رقية وحالتي! أمي، من• إلا حدى ا قنلفلر 
-،٥١٣٩٥ستة بالرياض أمي توفيت كإ المكرمة، بمكة - ٠١٣٦٥عام حالتي 
١٥١^.>

0فاهإ؛واىتاز:
ءالحريول((،ؤيلمقيون! عميل، آل العوف، عثإن بن صالح المعتاز! مشاهير من 

(،١٥٢ )Y/ قرون ثإنية حلال نجد علمإء كتابه! ق البسام اممه عيد الشيح له ترحم 
عنيرةق عليهم قدم حيتإ بهلين أبا ائه عيد اليح عل تتلمذ أنه وذكر عليه، وألني 

مجدإمامة وتول الصر، كفيف صالح الشح وكان قاصيا، فر ١ ٢ ٥ ١ ستة 
وفاتهأن البسام وذكر القرناص، صالح الشيخ تلاميذه! ومن بعنيزة، المسوكف 

ه. ١٢٩٠حدود ق بمي الهجري، عشر الثالث، القرن حر اق 

لهترجم عقيل، ال المعتار الحسين الرحمن عبد المقرئ الشح مشاهيرهم! ومن 
عاموتوق ه، ١ ^١٢ ٠ عام ولد أنه وذكر (، ٢٦)م/ نجد ٣،< ق البسام اممه عبد الشح 
عائضبن اممه عبد الشح وكان لهللابه، يقرنه وصار القرآن حففل أنه وذكر ه،  ١٣٤٣
الشيحوقال والتهجد، والراؤح والصلوات الخطب، ق سافر إذا ينيبه عتيزة قاصي 



.،ءه،'_'ءهص^اهمااماوساستيبامام

الشيخإلا التراؤيح صلاة j غلطت إذا أحد عئ يرد »لأ ليماعة: عائض ابن 
نائإ.ولولكن غلطه عليه يرد عليه القرآن أحدهم ترأ إذا ولكن الحسن*، الرحن تمد 

عليهارمادا.الش الجمرة مثل ؛رأتت الجا*ع• مؤذن الريس ليإن م له فقال 
قولد العنان! الليإن البمراهيم اض تمد الشعيي! الطيب مشاهيرهم؛ ومن 

الحجاز،إل سافر ثم العلوم، ومبادئ الكتابة وتعلم ى  ١٢٩٥عام حال.ود ق عنتزة 
لدللث،،اللازمة والأجهزة الكتب بعض واثتتى الشعص، الطب مالئ هناك وتعلم 

وتواصعهحلقه لحن والبادية؛ الحاصرة من ؤيأتوته الطب، يإرس صار نم 
الفيصلالرحمن تمد الإمام امتدعاه سمح، ؤإلأ مكافأة أعهلو0 إن معهم، وسامحه 

لأنوأدواته، كتبه ومعه الرياض ق لويه حفورْ وءلاو_، العزيز، تمد الملك والد 
الشهر،قرابة عنده ومكث، حيدا، استقبالا واستقباله الشعبي، الطب، ق إلمام له الإمام 

وكيلكطية. مكافأة ولكفأه وحهزه، له، رحص ثم الفن، هدا ق معه وهويتنافس 
قيتناقشان مدة عنده ومكث، حائل، أمير اعد، مبن العزيز تمد الأمير استدعاْ 

ءلي؛ةمكافآة أءهلا٥ ثم الشعبي، الطب، 

وجديتجوقد به، حيدة ومعرفة اهت،ام له لكن شيخنا فإن الشعبي الطب، ذكر وعل 
أ؛جئإقع!نال يخطه، وهى الفائدة، هذه منها انقل الباب، هدا ل ومولأت١ فواتي له 

الرحلنل الي الرياحان صد الحرمل اسمال ل فانية الرحيم• الرحمن اف 'بم 
الأرضحد عل محصر الخرمل، يوحد أولا: الجل. j اش الرياح من وغترها والركب 

بالماء،الفائدة لأن ءرو-يا؛ أويعد الشص طلؤع نيل يكون أن ~وبثرط عرقه ؤيرك 
ثممحس، حى الغلل ل ؤيتثر الخرمل" عروقا إل الماء بعغى نزل الشمس طلعتا ؤإذا 
نتليفة،شاش بخرقة بمر قهوة، فنجال؛ن ملأ منه يوحد ثم والعودان، الورق، يدقا 

من-!يا هذا ينقع مفوح، ماهوب العادي الماء من القهوة فناجيل سعة ملأ معه ونجعل 
يشربهالذي ؤيكون وحده، يثرب تم الماء ل الصرار يعصر الصبح جاء ؤإذا الليل، 

بالغطاءؤيتلحف، فراشه ق يرقد شربه من ينتهي ما وحال فراشه، ل للاسراحة متأمب، 
ثربمن العادة؛ ل يعمله لكن ما ويعمل يقوم نم أحسن، فهو زاد وكلمإ ساعة، مقدار 
مرةيوم كل ق هن.ا يكرر لكلعادة، لعمله ويلهج١ أوغ،رها، أوفْلور، شاهي، أو قهوة، 



ساثث:أمالاماسوأمس
توله/؛/*ا؛اه، ق! النوق الحسين، اض انمي مليإن الشح و٠نهمت 

ورتبهاعاما، العشرين نرابة وإ"حلأءى ونزاهة وأمانة بمحرم الخرج بلدية رئاسة 
بواسعلةفيمل، اللك لدى خصوصا الدولة، عند جاه له وصار ترتيبها، وأحن 

الحريولمن وهو العقل، مليان ين إبراهيم وناهت انماد، صالح ديوانه: رئيس 
العنان.إل ينتمون الدين 

علساقا، الوزراء محلى ديوان رص القيل: مليان بن إبراهيم ومنهم: 
.٢١١٠فيصل، اللك عهد 

.•؛- -؛٠ 

علتحربة أحلو أيام ثلاثة مفى فإذا الفجر، صلاة أويعد الشمس عند'للؤع واحدة، 
فيهؤيغيص ؤيلين يتهنش الألر موضع وجد فإن بأصابعه، الألر مواصع فيغمز ه، نف

ؤيثتديقي الألر موضع وحد ؤإن استماله، مواصلة وعليه موافق، فالدواء أصبعه 
منحرر الأعصاب. يعقد أن منه ينثى فإنه يعاوده؛ ولا فليركه ليان منه وجد ولا 

،١٣٨٧محرم ٦ الوافق: الأحد ليلة بيته، ول الثدومحي، الكريم العبد عل إملاء: 
محمدا.عل اض وصل عقيل• والولد• العمود، إبراهيم الشخ بحضرر 

يموصؤعيتعالق ه، ١  ٣٦٨ه/ / ١ ٧ مريخ• منه، بخطاب شيخنا احتمظ وقد ( ١ > 
القتل-الخزيز مد بن عقيل الشح أحيه: ورثة 



الفصض0
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اسلي
طلبهتملأس0'ّت^
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اممهّاا،قوا
ضيق

٠٠١:

بميتوئا ى ١  ٤٣٣ عام من الحجة ذي شهر أواخر ل عنتزة مديتة ي للدن 
هورا^،١٣٣٥\إ \إ بتاريخ: وسجالي أن والدي رأى قليلة أيام العام انصرام عل 

م.١٩١٦/١٠/٢٨المواني:
عنيزةرجالات من وهو العميل، العزيز ■مد الشيح والدي كنفا فا نشألتا 

وأدبائها.علمائها ومن المشهورين، 

الطفولة:من«>اقف 

المهلر٢،،وأرصعش عل، فحملت، ترضعني، اض- ■رخمها والدق كانم، 
بلدانجيع عم الذي الملاريا المخونة مرض و؛، ٌنتع، وبعد صحتي، ماءت 

الخالةالحرب بعد الرحة«ص، »سة ويموما: ;، ٥١٣٣٧عام وذللث، تجد، 
ستةونمت، التي الحرب نحلفات آثار من الوباء بأن بعضهم ويقول الأول،، 

حتىبلد، إل يلد من الوباء ومري الحتنر، وانتشرت الموتى، فكثر -، ٠١٣٣٣

لدا،*افهلني لأمي؛ والدي فقال أتحرك، لا مهدي فا فكنت، حصل، ما حمل 
معمالحدري، مرض جاء نم منها، عافاف اف ولكن ميتا، يعني خالصن*، تراه 

ولادته،تاؤيخ فيها مؤرخا  ٠١٣٥٠عام ظس شيخنا كيها وثيقة  ٤٥٨صن ل انغلر ( ١ ) 

>,<تةث:ثصي.
بلدانوجع والخراف،، والأحاء، تجد، ل عاما؛ وكان أواJالها، ق الوباء ومع وكان )٣( 

منبيوت وحلتإ احي، مهجرت وبسببه أشهر، ثلاثة واستمر الخوب، الحلج 
٢(. ٥٦والخرفان)Y/ المهى أول تذكرة انثلر: الراري ق المواتي وهملت التكان، 



ت|ققئ|' ضاس؛صيطع ققعتإز 
حسانالخيري، أنولع أخف—، من حدريلث، ®إن اش! رمها والدق، تقول الماس، 
•متها، اض ومحلمك سطة، 

به،وتعجب، وندهته وتقليه تغسله أمي وكانتا محلى، لر رأمحي شعر وكان 
طويلة.مدة محلوها يه فاحتفظتا حلقوه، بيا نيرن فل،ا 

يولمتيحار ولكنه الموم، نل ليلة كل الكحل شه دواء ع؛نمح، j ثبعل ولكنت 
رجلتها،.ض ذضعتي وضعه، عل محرف فكانت دموعا، عيني س وينزل ممرا، 

ُأءلأصح وأنا عيني، ق الدواء تضع ثم أتحرك، أو أهرب لملأ عل وتضغط 
كليا.اكواء صلا رفضتج بيا نكرُتج فلمإ صوق، 

أشرموكان ®الفلفرا، واقيهت عبداللطيم،، واممهت حاءالخاتن وعندالختان 
وأدعوشفته، وأحاكي الخاتن، أب صرمت، وانتهوا، ختنوق فنإ العليا، الشفة 
عليه.

مراهقوأنا الوكفه، مجد ق الماغ اش عيد اكح عل أقرأ وكن٠تا 
قوالناس السوكفح، لمجد محاورة العفينة، قليب ؤ، سح الأولاد، ْع أنم، 

العفينةتالمج، ق أصواتنا س يتأذون وكانوا الراد، لأجل الخلوة ق ينامون القائلة 
علالدرس س انتهستا فلمإ الماع، اممه عبد الشيح عل فشكونا للخلوة، المجاورة 

وقال،ؤ أصغى المجلس انتهى فلما أجالس، أن إل أثار أنوم، أن وأردنج الشح 
الخاعة،ؤيزعجون االقالس_ا بحون يالعيال، أن ®يقولون منخفض! موُته 
اا...إلخ.علمهم 

بالقراءةصوته يرغ إنه يقول• واليتم(، عل يشتكيتى بيص الأبوناصر وكان 
صوته.نحففى فعلمه ؤيزعجنا، 

فرسا.ترحته متأق )١( 



اسرالولأدةو4رحاة الأوو؛ اصل ؤ'1 آ ' ؟ يظمحت.سس.-وى،.ميرسسر هشم_مخظهص 

رحلأتياسر:
وضرهاوالذنب كالخ؛راء الجاورة؛ البلدان إل متعددة رحلات للوالي وكان 

منهم،حقوقه ليستول إليهم فيذهب منه، تدينون يالذين الفلاليح عملاثه لزيارة 
•العلمهتاك وؤللبة يالمثاخ فنجتمع الأحيان، بعض ق معه يمطحيني وكان 

ومن*الخمثة*، الديرة بلدة وخيب إمام القبل، ناصر الشيح الخبمداء؛ فقي 
الملامة،الله العبد وصالح بالمفنع، الملقب الملامة، المليإن صالح هناكت أصحابنا 

الناصرومحمد الميإن، الدحيم وتركى المالوخ، التعب ومنصور بالعم، اللقب 
•وعترهم الميرصى، 

اممهعبد المخ وأخوه ، الومي الناصر محمل الشيح الخبراء! يياصن وق 
وقحةبعد العزيز عبد الللث، ببا هنأ التي الرائية القصيدة صاحب الوهيثي، الناصر 

مها:^٢٢، ١٣٤٧طم الإخوان ويتن سه بالة ال
تدرىلا كنت، إذا تدعى نبلة بنحبه الله نفى من ونيض فاش 

الذنب،،قاصي ، القبل المالح محمد المخ: عع نجتمع كنا الذنب،: وق 
والقويغل،،الله، الحار مليان ت منهم حوله، الذين العلم وطلبة وأولاده، 

والجاج،والعقيل، المجد، إمام والحليوي والعميري، والنقيثان، ثاعخ، وابن 
وغثرهم•

عل،اءعل وقرأ الخبراء، ق ولد ه( ١  TAA^- ١٣٠٠)الومي ناصر بن محمد الشيخ )١( 
وكانتعفنا، نرفض القضاء عليه عرض عل فقرأ يريدة، إل نزح ثم بلده، 
ثرايةوالأهلابة بالإمامة وقام الخراء، ؤياض جامع ل وخيا إعاما عين الدنيا. ق زاهلءا 
والوصايا،العقود ومحابة الأنكحة، وعقد للتدريى، قبلي حلالها كان سة، تن 

ه١٣٨٨عام توق العالم. هللبة عن ممر محه أحد وتد احتسابا، الماس بض والإصلاح 
٠(.١ ١ صليموتلأطترم)Y/ عناءآل، ق: اننلرترحته ظإق>،. 

(ا٢١٢/٣ظطاق:-L٠كرةأولالهىوالرظن))٢( 
.C٥٣ؤy/؛ق لشيخنا ورمؤالمه انفلرترخمته )٣( 





اسرإبمفي<

بداية

سوقومحط يقع الذي دكانه وق يته ق والدي لدى والكتابة بالقراءة بدآت 
كالرآتياك، الراتجة المائع بعض عل محتوي وكان السجد، من وثريب، السوكمح، 

•عللجلوس صغيرة برحة ويه وامحع، دكان وهو الأدوات، ويعص والدهن والتمر 
وغيرهم،العلم وطلبة الإخوان بعض محضره صغير ناد كأنه المحل هدا فكان الزوار، 
قاممحلعة ليشري زبون حاء فإذا العالمية، والساتل الأخبار ستجدس ما فيه يبحثون 

١ل مقامة ولا مزاحة هناك وليس الكان ، ULJLذاك؛إذ البلد لأن لازمه؛ ونفى إليه 

هبدالميزالدامغ:المربي ب«ددبمة الالتحاق 
اض*،ارصعيف ب الملقب ، الدا،غ المحمي العزيز عبد مدرسة دخلت ذلك وبعد 

بتاريخته مجلق ذكره ما والده دكان عن ظيقه شيعصا ذكريات من )١( 
قكن أف تقريا ّتاسوات عمري كان لما رأذكر نال: حيث اه،  ٤٣١ا/ ٢ ; ٢٨

الإنارة،ق يستخدم الدي الودك الوالد ييعه مما وكان احد، معي يكن ولر الوالد، دكان 
عقيلأخي فجاء عليها، أصح فبدأت وهربت،، ودك فيه إناء وخهلمت، امرأة تجاءت 
.الإناء، منها واصترد وتبعها، 

حفظمحيزة، ق ولد ( ٥١٣٨٧^١٣١الدامغ)• محمد بن العزيز عبد الري الأساذ )٢( 
العلياءحلقات ومحضر بالنهار يثتتغل فكان عمره، مقتبل ق مكة إل وسافر القرآن، 
درسحمار، أم مجد جوار ق مدرسة فقح الأربع؛ن، عام نبل عينة إل عاد بالليل، 

مانع،ابن اه وعبد بليهد، ابن اض وعبد القاصي، صالح منتهم؛ العلياء، مجن محموعة عل 
مدرسته،ل ومدرسا حمار أم لجد مؤذنا ه  ١٣٣٩عام تمن عودان، ابن الرحمن وعبد 
معروفاوكان والعام، الخاص لدى محبوبا كان محنة، وثلاثين سبعا ذللث، عل وخلل 

عمرأمايكفيلث، اياأبامحمل، له; قال محعدي ابن الشح أن الحان نكته ومن بالكتة، 
ويؤلف،يألف، كان الآن«. من به نبتدئ ولكن ابل، فقال: بلنته؟®، فقد الرسول.، 



حمار.أم مسجل مؤذن وهو ، حمار أم مجد أمقل والواقعة 
كبيرقم معلمي هم ؤيعتبمرون مشهورون، كتاب أصحاب هؤلاء دامغ وآل 

وصارتقريبا، م ١ ٢ ٥ ١ منة عتيزة إل مدير من جدهم ننح عنيزة، أهل أولاد من 
وأحفاده.هووأولاده والكتابة، القراءة الأولاد يحلم 

يعلموكان الهفوف، مجد إمام ، الدا،غ العزيز عبد بن صالح ومنهم• 
شيخناعليه تعلم وممن الكبير، الحاْع مجد منارة من الأسفل الدور ق الأولاد 

وحليقته.محيي ين الرحمن عبد 

بورمهالمعروف الخريزة، مجد إمام ، الدامغ مليإن بن الرحمن عبد ومنهم• 
ؤيبيعهالمجد ق الصوام يه يفهلر الذي التمر نوى بجمع كان إنه حش واستقامته، 

أحدق الدرس الدامغ، ليإن الالرحمن همد الأستاذ والد وهو للوهف، ؤيوفره 

يال.ْ.ذات هالة •ع زاهال.ا، ورعا وكان له، لمحبتهم مورثا كان مما بالهدايا، طلابه ؤيرغ—ا 
(.١١٩الا>ين)V/ رومحة ل: ترحمته انفر م ه  ٩١٣٨٧; ا/ ٢ تول 

العجمانفلرت منها. الحنوب ق تقع القديمة، عنيرة مدينة محلات من محلة حمار، أم ( ر١ 
العبودىناصر بن محمل، للشيخ القصيم، بلاد السعودية، العربية للبلاد الخغراق 

قيستخدم حمار ءنال،ها كان المجد بجاني، امرأة نتان لينسبة حمار وأم (. ٣٩١/ )ا 
المسجدت يامم الناظرين روصة ق ينءكرْ القاصي عمان بن محمل• والشيخ السواق• 

ه،.نابت، بن حزيمة امجد المجدالأن; واسم حمارا. أم 
طلب،ل شرع ولديعنيزة، ( ٠١٣٧٨اه—٢٩٥)مدالعزيزالدامغ بن صالح الشيح )٢( 

اشوعب، القاصى، العشمان صالح منهم؛ وقضاتبا، عنيزة علياء عل ققرأ حمة، العلم 
إليهوالتم، بعتيزة، الكبير الخالع منارة مقل ل مدرصة فح السنان، وعل ماغ، ابن 

الهفوفمسجد ل إماما القاضي صالح الشخ عينه التعليم- حس وكان كثيرون، طلثة 
له.مهنة منه يتخاف الخهل حن كان قرن. نصفه من أكثر الإمامة ق وظل ه،  ٤١٣٢ عام 

.٠١٣٧٨عام تول الأنك.حة. وعقود الوتائق كتابة ل ومرجعا الصيام، كثير وكان 
(.٥٥الماطرين)X/ روضة ل: ترحمته انفلر 

٠١٣٧ُّ حدود و توق أنه السام وذكر (، ٠٣٦ نجد)٣! علياء انظر: )٣( 



لأمهالعيمين الصالح محمد العلامة الشيح جد وهوأيضا الرياض، مدارس 
منحرجت فاذا دا0غ، ابن كتاب ق أدرس كشت، أى القصد الترجة! إل أعود 

أحيوكان أحرى، دروسا ؤيعطبي قرأته، ما عليه أعيل والدي إل رجعت الدرس 
عئيشد وكان ؤيدرمض، متا، مي أكر العقل، العزيز همد بن عقل الشخ 

منعنه ، معروفهو با يعاملتي كان الذي أي عكس معي، يتساهل ولا بالقراءة، 
كانت،حيث، متن، بع يكرق عقل الشيح أحي وكان الخاس-،، ولن المإحة 

ءامذأّآاه.ولادته 

اص:يمان الالتحاق 
معهوأذهب، المشايخ، جاوساتا والدي مع أحضر صرُتؤ التمييز، من بالغث، فنإ 

فأصل، القاصي العثإن صالح ت الشح لدى الدروس بعضن لحضور الحاح يجد 
علتقريره وأمتمعإل العصر، معه أصل كإ المفيدة، حهلبه إل وأمتمع الحمحة، حالفه 

الكريمةالأسرة هذه أن ،والخلاصة (: ٣٦١)٣; تجد عناء ز البسام الشيخ تال )١( 
إمامةل كمر بدور مامت، أما ثانيا: ونقى. وصلاح عبادة أمرة أولا: هي: الطية 

والكتابة.القراءة عنيزة مدينة أبناء بتعليم مامّتإ ثالثا: فيها. والوعفل اجد، الم
بنّلييأن وهو الأكبر أحوهم لاّي،ا بعضهم، بأتلأم محلوطة كتبا رأيت، رابعا: 

المستقيم،،الصراحل ،اقتضاء منها: محهلوءلاته س محموعة له رأيت، فقد العزيز، عبد 
النحو®.ل ااعمريaاية® ارنقلم ومنها: ملوم، لأبن الرهانية® اشرح ومنها: 

صغرهj وكان ولدبعنيزة، )آاِآآاه-اهماه( اصي القعمان بن صالح الشيخ )٢( 
أحمدمتهم؛ العلماء، من ممر عل قرأ الفللث،، وعلم والأنساب الشعبي يالشعر مولعا 

آبائي.العثليم الهى وشمس الرحمن، همد ين ؤإمحاق مليم، ابن ومحمل عيسى، ابن 
عنيزةقضاء ق ء؛ن العلياء. س ممر عليه وقمح الحديدة، مسجد ق للتدري.رإ جلي 

عرف،أقضيته. ق مادا فكان ، ٤٥١٣٢ عام وذللث، العزيز، عبد الملالث، س بعل. 
وصاره، ١٣٥٠عام يمرض أصيب، الحميع. عند محبوبا وكان الحق، ل الصلابة عنه 

لفاتهقل الفراهم، ألزمه حتى معه، يزداد والمرض عادته، عف بآع،اله ؤيقوم يتجلد 
ط،اءنجد)آ/مااه(.انثلرترحتهفي: ع.  ١٥١٣٥١أ/ / Yaل: وقدتول بشهر. 



يقرريم العيي، الرحمن عبد ٌميختا يقروه الذي ه المصابح ر١ممكاة ق العصر لرمى 
هدرّوأحضر العناء، معه أصل كإ الحمعة، يوم سوى يوميا، صالح الشخ علميه 

ممرا،ابن اتمير ق؛ ليليا العشاءين ُان معدي ابن شيخنا عليه يقروْ الذي الليل 
منأحضرها كنت، الش الدروس هذه الحوذي، لأبن *التبصرْا كتاب ق ويعده 

الإحوانمن ضرْ أو والدي لعام إذا أحرى ات« حلق منه أستمع  ١٠مع دروسه، 
لكان طإس لأته التتوعة، موائده الحاصرين مساح يثنف، فإنه ون1حوها، للقهوة 

عليه،وثناتهم له، الناس ومحبة والأحلاق،، والأدب العلم، ناحية من الك،ال، غاية 
لكلبجعل الحنانة، صلاة ق فمنها حوامجه، يعرفها خاصة امجمللاحات له وكانم، 
فيالعكس،امرأة كانت، ؤإن التكيمِ، مد رحلا اليت، كان فإن خاصا، اصعللاحا حنازة 

الصفوف،؛أؤلرافط ق من ذللث، فيعرف، خاصى، وتكببمر نرة فله محلفلأ اليح، كان ؤإن 
ذلكر.من ثيء ولا صوتج، مك؛رايت، ولا كهرباء، هناك يكن لر حيث، 

سنثلاث، بنحو وفاته فبل أوقفها فقد العللبة، للإخوان جلساته وأما 
إُرها.عل الدراسة فتوهمت، له، حصلتج وعكة بأّثاب 

إئفأشار الغرب، بعد سعدي ابن الشيخ درس والدي ح حضرُت، ومرة 
بمعلحالمحلقة القرية من بإء له آق أن ~ السليم الصالح زامل "ولحله بعضهم 
أنمن لل؛، محر -طقى، الحلقة ل نحلى الأن قال: الوالد رآل فلما ففعلت،، المجد، 

سقاا.تكون 
اللهعيد عمي: ابن أن وهي أخرى، قصة أذكر القربة، هذه ذكر وبمناسثة 

منليثربوا ملتان بن إبراهيم بن محمد والشيخ والوالد هو اجتمع العميل الصالح 
ولكنقلمان، *إش الصالح: افه عبد فقال الصيف،، ليال رمضان ل البارئ ماتها 
بقوله:مليإن بن محمد الشيخ عليه فرد ملأنء، يعلني 

عقيلابن يا الماء تحهل فاين صائز وبهلنلئ، عهلشانا كنت، إذا 

ذ،)؛/مآ(.سنا ورسالته انتلرترحته 



^سمبحاتانيَحوح-هء|ت 
بقوله!الفور عل الوالد فأجابه 

قليلوهو الماء يه عليّغ لكا مالحناجر له؛؛ن صينفلر 

ءالمالرس، أهل من الخناكي، ناصر بن محمد الشح الدكان ق جارتا وكان 
غضبإذا وكان ناصر، اسمه! ابن له وكان باليان، عدة ق القضاء تول جليل، 

المسحاةوناصل بالراء®، لا باللام ناصل، #أنت ويقول! يلومه صار ابنه، عل 
ارتحالا!شعر بيت الوالد فقال به، الأنتفاع قل عوده منه نمل إذا الفارؤع أو 

غل3للا فصسدا شيح يا يجدله يل قفلأم ره آخوناصر 
الإحوان.عنده اجتمع إذا الوالد دكان ق أحضر كنت، كإ 

الأمودني:عدالحس القيح سمة 
جيدا،عالما وكان الدكان، ق جارنا الخرييل المحسن عبد الشيح وكان 

سشيئا عليه أقرأ الأحيان وبعفس شيقة، وبحولث، مهلارحاُت، والدي ْع له وكانت، 
احرصالهلاو_ط، دليل من هدا وقتلث،، تضيع *لا وقال! هته فنصحي حففلي، 

فآحديت،معناه. هن.ا كلاما أو والعزا، العلم تريد كنت، إن وتغيبه، تقرأه أن عل 
منالأوائل وكان أوله، من خملة وغيبت، الدليل، متن تغييب ق وشرعته بنصيحته، 

وسهولةعبارته لوضوح الدليل؛ متن بحفنل الهلال_إ يبدأ أن يفضلون العلم ءلالبة 
لدللث،!ؤيتشدون حففله، 

قالراجح عل ولد >( ١٣٥٥- > ١٢٩٨)الخرييل ّالطن بن المن عبد الشخ 
بنمحمل. بن افه عبد الشخ عل العلم ؤللم—، العلوم، مبادئ فيها واحد الدو_إ، بلدة 

ءلءائها،من أحد عف  ١٨ولر فيها، واسقر >، ١١٣٢ عام محيزة إل انتقل نم يحيل، 
محيزةسلي،ان بن اه عبد المالية ونير زار ولما محارة، دكان وفتح ويباحثهم، محالهم وإن،ا 
العل،اءمن كان نمران. ناصبا تعن ذللث، إثر وعل البالي، أعيان به > ١٣٥١عام 

لتزوج ذلك، وعثر واليامحة الأدي-، ل واسع اٍللاع وله المغرؤلن، والأذكياء الكبار 
>١٣٥٥عام ق غيلة فقتلوه مال، حلاف، >اك أصهاره وبن بينه وصار نجران، 

(.٢٢نجد)ه/ عياء ذ: انفلررخمته ع. >. ١٣٥٦أو



^^لأصقسحاتمؤح؛ج|ت 
كر';:ح

بالمطر حين الديو ه دكنهريزبامي

افرا،واح_ف_ظدل_لاش\قر\مح\ّى 
كلق لأنه أسلوبا؛ وأوصح ترتسا، المستمع زاد من أحن الطالب فدليل 

احتصرهالتفصيل، وجه عل والأنام والأركان والواج؛اات، الشروط يذكر باب، 
وترمحه•وصعه عل وجعله المنتهى، متن من المقد-ى يوسف بن مرعي الشيح ٠ؤامه 

يايرمؤلمه لأن معقدة؛ عباراته لكن ائل، موأكثر أجع فهو الستقغ زاد متن أما 
الخميعرافه رحم حمحارْ، اق 

قتعيينه بعد حش الخريلل المحسن عبد يالشخ علاني استمثتح وقد 
أهلأحوال فيه يذكر جازان، إل وصولنا يعد نجران مجن كتابا ل كتب فقد نجران، 
نجرانقفاء ق حلفه لما القبل المالح محمد الشخ وكذللثج ، فيها وأعإله نجران 

التهلى،جيل لمحمد الخنابلة، حلمات ئمحتمر انثلرت الئهلي. اللام عبد للئسخ؛ الس؛ت؛ن )١( 

موله:م شيخا وظم )٢( 
التفميلعل دو تبلكت دليل العل زاد الوندموا 

والدلائلغل اللمفاحتمار معر ائل مللعه اجمأهمه
عقدهحتى از الإيجؤ، بالغ وعدم اد هاجتعن نه لك
يلأتغمالتصحبح يه لأنالدليلأ ينمل عضهم وب

اوانعنحا وواضوضحا مانا والأركالشروحل نمل ي
واكفميلأبق الحاز ذاك بندليلا والير التعبهل وم

يل:ما هنا منه وأنست، أحلرافه، وهومتقطح بةئاق؛ه، شيخنا به احتففل وند )٣( 
المكرمالأخ إل الخريلل( سلمحان بن المحن همد من الرحيم• الرُص اث م ب، ١ *عا"دت 

كايكالدوام. عل وبركاته افه ورحة علتكم اللام آمن• افه، سالمه عميل، ن افه همد 
U وصل نجران مالية أمن صحبة الشريف  j / ،ب،انهذكم وتوقعكم، مرناصحتكم ٣
أمرتمأن من لها نتثوفح الش أحباركم مرتنا فيكم، تشرفه مرنة من عليه حملتم 
لآحرها،وتزوجتا الحجة، أول ل وصلنا ونعمة، عافية ق اض فضل من محا بالوجه• 

لأ>ثاوهم يام.....، ل يبت، أرغ جثم، شيوخ من ست، الخيار لنا حمل العجلة ومع 



سسمحالأصاقنماصتة"فسم  ٢٥
،^،,^١١٣.،

سانح:؛ya\j jيى صانع الآساذ؛ سربمة الإصاق 
حيل الأهلية مدرسته صالح بن ناصر بن صالح الأستاذ فح ولما 
مدة،فيها ودرست .، ٥١٣٤٨سة الأولط الفوج مع دحالت، الحادة، محي الرغوش 
مدرستهق أيضا وتعلمنا اها، أنلا ونمائح وآدابا وأحلأثا عالوما منه واستقيت 

محراالله فجزاه والحاب،، الخط 

مستقلفخد وكل نخدا، متن عن مل ما ميلة وكل ، ٥٠٠٠•نقومهم: محمؤع نائل، 
فلطوداسوا، ٥ ١ سة بجيوشه الزيدي دهمهم عليها، يصطلحون أشياء ل إلا الثاق، عن 

ونتلئابلادهم فاحتل يديه، ين من حفلوا زادهم ونفد والقواينن، الأميال عليهم كثرت 
حباحكومتنا فأحبوا عليهم، وأنعم يعزه، اض ملكنا، وأنميهم صبيامم، ورهن فيها، 

عنيقل ما وعلينا الأمثر عل فالوارد وشكاوتبمم• خمومامم أما ينونه. لا شد.بما 
لهرالدرب*، يسمونه نمر عائلة لكل كل فوق نمور، مساكنهم نجد. عل الوارد 
محاب،تناطح طقات عثر إل وهي غرفة، عاتلة لكل غرف، ؤيسرما يمتها ل درج، 

عناوالحديد بفرنبمم•••••، بك، من يمنعون عادتمم ول، رهوة، والثاف القصر وين الشتاء، 
عنوانواجعل( وابسط، أخرنا، أيام، ستة وصنعاء يوم، محا وصعدة قفرة، ساعات ث،ان 

لأميّالرسمي إلا يشيل ما ومنكم أما ؤيع( بينتا الجاب، لأن إمفائي؛ مثل حعلوطكم 
تارنحها؛محيزة من حهلوط حاءنا مكانتكم. محا معلعون ولا قاصي، أو وونير 

وأماحملنا، نتل؛،( ؤإننا ونعمة، عافية ق إننا أييلث،.....، من سلام وفيها ٥ ٤ / ص٣ 
عللنا وسلم صفء....، مهج، والعكر ءرذاكم، ك،ا البلاد أهل ثيء، فلا الديم 
ياوالوظفئن الحويا من، لديتا من وجع الأمثر لديتا ومن لديكم، والإخوان عمكه 

الخريللء.سليبان بن المحن عبل. نجران: قاصي واللام. ؤسالمون، 
انذلرْق)^همه(.)١( 
/٨٣،.لشيخناؤ،)؛ ورمالته انفلرترحته )٢( 
فكانالصحيحة، التقى طريقة ظلمح، صالح ان الأستاذ علما أمما : ^١٥٠شيخا فال، )٣( 

تنتهواأن إل وعدوا الل.راء؛ن، فح مع بقوة، واستنشقوْ الهواء، تيار استقبلوا لتا: يقول، 
ذللئ،اا٠وهويعلمنا الأن إليه أنثلر ر،كأن شيخنا: قال أحرحو0،ا. ثم عشرة، إل 



اضعبد بن فصالح بمدة، القرزعي مدرمحة يعد أنتشت هدْ صالح ابن ومدرسة 
هل، ١٣٤٠عام حدود ق الأهالية مدرصتهإ أنثآ الرحمن عبد وأخوه القرزعي 'ّالم بن 

والخطوالتجؤيد القرآن علوم من واستفادوا عنيزة، شباب من ممر فيها ودخل 
عنيزةشباب من ممر عدد منها مج وقد وضرها، الدفاتر ومسك والحساب والإملاء 
مدرسته.أغلقت، الماص وتفرق القرزعي كثر لما ثم المجاويين، س وغ؛رءم 

حشالشباب، ص ممر ما والمحق أهلية، فاّتمرُت، صالح ابن مدرسة أما 
زملأتناومن ، الحضيرJة٠ الدرّة  ١٠وسمي>ت،ت ه،  ١٣٥٦عام العارف إل صمت 

اللهوعبد العوهل، افه عبد بن وسليإن الضراب، إبراهيم بن صالح الأستاذ فيها• 
وغثرهم•دأبوواصل، الأّيد، مليان بن 

شخسواستيصداثرطوي!
افد،ص القرءاوي١٢٢ محمد بن اطه عبد الفاصل: الشيخ شيخنا جاء ثم 

حارةوالمرعي ٠االفرءي٠، ييتثه: حاب، ق المعروفة مدرسته شح عالية، همته وكانت 
ذللث،ق المدارس وكانت، محانا، المعليم وجعل ه، ١٣٤٨سنة وذللث، عنيزة، ّط ول 

حاولوفد شيثا، أحد ص يأحد لر ظأسه ولكنه المعليم، عن اجرة تأخن• الوئت، 
فرفض.إءطاءْ، أولياءأمورالطلبة بحص 

لوالدي،صديق وصاحبها مننلما، إل أقرب لأما المدرسة؛ هذه دخلت، وقل• 
معوالصرف، والمحو، والفرائص، والتجويد، القرآن، مثل؛ شرعية؛ دروس وفيها 
والحساب.والإملاء، الحط، 

و،اثلاثةالقرآن، ص ثيء حفظ القرعاوي: الشيخ عل ئرأناه مما وكان 
اامدرّانتم؛ المعوديه،، الأميرية الالدر،ان دهم،" أس،اء، بعدة ذللثج بعد سمستثا وتل■ )١( 

العنينعيد الالكا اميرصة وأمحرات ^^؛<•، ١١٠ت نم السمديهاا، ،الميرمة ثم؛ ءتٍزةاا، 
.٢٣٢ص الل،ان، عبداف لحمدبن العزيز، عبد عهداللك، ل المعليم انفلر: الأيتل.اتٍه*. 

لحهود0،بءاكامفصل بيان وفيها (، ١١٥ذ،)م/سخنا مع ومراسلاته ترحمتته انذلر )٢( 



تهةمْسهسسوالأسقيمتص هئ|ت 
الصلاة*،إل المثى و»آداب التوحيد*، و»كتاب، الثبها»ت،*، واكشف، الأصول*، 

الألفيةوأول و''الآجروميةا، الفرائص*، ق الرحبية وامتن الووية®، و٠الأربعثن 
طريقعل المحوية*، الفوائد ق الحتية االثمراتا اسمه؛ ؛محتصر وكناب لنحو، اق 

صححإما الفعل *إن لفه! مؤ يقول الصرقج، ق هتصر ومتن والحواب، السؤال 
وامتنالأطفال*، وانحفة الخ، أولفيف،*، أومحفعفإأومثال أوأجوف أومعتل 
وُالأربعئر،د''اليقون؛ة*، الخدبثا، مصطلح ق ومبادئ التجويد، ق الخزرية* 

وغيرها.النوؤية*، 

الةرء1وي:ادر،،اةزالثيح ز،لاءاكرا،،د١^ 
وهوالدخيل، محمد ين ماليإن القرعاوي! الشيح لدى الماورصة ق زملائتا ومن 

سعدي،ابن شيخنا عم ابن العيي، الحمد الرحمن وعبد القرعاوي، الشيخ أحت ابن 
الحمدوعل القنيبهل، اف العبد ؤإبراهيم الشعل، الليإن الرحمن وعبد محمد، وأحوءت 

جامعوخيبا إمام إماعيل، بن محمد بن الرحمن عبد والشيخ القرعاوي، الإبراهتم 
نستاأسإءهم،ممن وغيرهم حنطي، بن ومحمل. الحناحي، ومليإن الضبط، 

الكتاب،من ثطحة لل محدد أته القرعاوي، اش عيد الشيخ عل قراءتنا وصفة 
عاليهقراءتها نعيد ثم علينا، ؤيقروها الناسبة، حسب، أكر أو أقل أو صفحة نحو 

نحيدثم قلبج، ظهر عن نحفظها أن يأمرنا ثم والغلعل، واللحن الحيلآ من سليمة 
وهكاوا.معانيها، بعض عن ؤيناقشنا لنا، فيشرحها عليه، قراءتها 

محنربيهمبملمهم لهم، نحلصا طلابه، عل حريصا القرعاوي الشخ وكان 
الدرّةق الغلهر صلاة يملوا أن يأمرهم وكان ذللث،، ق جهدا يألو ولا ؤيودبهم، 

أحيانا.أرمهم وكنتا أحدهم، -هم ؤيمحل حماعة، 
أنناوأذكر اليد، ذايتج نلة ح عنده من علينا ؤينفق للتمشية، بنا تمج وكان 

وقاليتنحى، أن وأمره فزجره قريبا، محول أحدهم فقام نتمشى، مرة ذامحتا خرجنا 



سواس1قبحاتاص

نرماالرحال ءحسس حكمة! 

أثتاءولعن يتكلم، فجعل الهللة، من ليس ثاب معنا حقر الأيام أحد وق 
الشخفلحقه نثيء؛لا، وكان وهرب، الشاب فخاف ليعلمه، الشيخ إليه فقام كلامه، 

لماولكإ منخفض، إل مرتفع ومن عدانة، إل جرف من وءلارد٠ القرعاوي، 
مست|سالإ،يقودْ ُه حاء وقد إلا نلسث، فلم إليهإ، ننظر ونحن معه، لما حاص أو 

ونحننمع.له، الشيخ ودعا لها، وفوائدأذعن مراعنل عليه وألقى فجليواءلمأن، 
يعتمدحيث، الخاحة؛ لقضاء أحد.نا قبلس وكيمؤ نتوضأ، كيف، يعلمنا وكان 

ييتنا.ابق ؤيوالحري، الرياضة ؤيعلمنا اليمنى، ؤيتمسيا اليرى عل 

فيوفظناءندْ، ونست، العشاء، يعد غيبا القرآن نتدارس الهللثة كبار نحن وكنا 
الحإعة.مع الجد ق الفجر ونصل نتهجد 

للطلاب؛القرهاويوتث|سمه قيخنا 
مصعر،ناد عن عبارة وهي أسبوعية، حفلة ثبعل القرعاوي الشيخ وكان 

وثبعلوالأعيان، الإحوان وبعض وأولياوهم الهللأب فيها بجمع جعة ليلة ل كق 
رمزية،جوائز الناجحن ؤيعهلي تعلم، ما ندر عل كل علمية، ابقة مبينهم 

والواجبايت،الأركان يهلبق من ليعرق الحمح، أمام ركعتين يصلوا أن ؤيأمرهم 
ذللث،.عل ؤيلاحنل والهيئامحته، والسنن 

الساهم؛قهة 

بينناأجرى ظقئه أنه القرعاوي الشيخ مدرسة ق دراستنا أيام ل جرى ومما 
ساعة،عن عبارة وهي مكافأة، الدحيل المحمي مليإن أحته! ابن وأعهلى ايقارّتا، م

احتجاجاالمدرسة فركتؤ منه، أحق أق أرى وأنا مكافأة، يععلني لر حيث فغضتا 
،.١لدرسة١ إل عدت حتى وأنعنى الأمر، تدارك والدي ولكن ذللث،، عل 

الثؤخحلقة ق جالسا كان أنه اتفق أيام بثلاثة الخائنة هذْ بعد أنه إج<اقئه شيخنا ذكر 



^:سسوالأصقبحاتاصإ1ّقت ة"' 
الأممإل بعثها رسالة ق القرعاوي افه عبد الشيح القصة هدْ ذكر وقد 

صورة،منها وعندي العزيز، عبد الللث، أحو الفيصل، الرحمن عيد بن اض عيد 
السعوديةالحربية المملكة جنوب ق الإصلاحية ااالنهضة كتاب،أ ق ونشرت، 

أحدبن عمر ُلميده1 بقلم القرعاوي"، محمد بن افه عبد الشخ فضيلة لصاحبها 
.٢١ه ١ ٤ ١ ٦ سنة المطبوع ، ٢٣٨ص المدحل جردي 

قساالقرعاوي:عن بايمة ادطسل حديث يواية 
إنمعاذأ ءيا حديثان وهو بالمحبة، الملل القرعاوي شيخنا عن رؤيتا وقد 

،_A؛ljق عنيزه ل مدرسته ق القرعاوي محمد ين اض عبد حدثني ت نصه وهاوا ا،. أحبك، 

سيثا.له مل ولر وسلم، بجانبه، ووشح القرعاوي الشح فجاء عيي، الالرحمن عبد 
أرح ١٣٠٤حتى  ١٣٤٧سنة عتيزة ل مدرسة نتمتح وقد ... * مهات نال مما 
وأدهتؤالدرّة أغلق تضهلرق اليست، حاجة أز< أجد التعليم ق أستمر ما وكل مرات،، 

الفتونرتبكل محانا أعلم أف حنث فلاح، ومرة حال، ومرة دكالت،، ل مرة اتكس،، 
والخديثا،والفقه، والتوحيد، والتجويد، والإنشاء، والإملاء، والخسايب،، بالخهل، 

ليياصة التلاميل. أعطي وكنتط والتاؤح، والنحو، ،، والصرفالخدين،، ومجصطلح 
منمل.رّة أول الدأرسة وهد0 والصارعة، كالسائمة المدرسة، حايج وؤياصة المدرسة 

وآباءوالهللبة البلد أمل أعيان احمع حفلة، حمعة ليلة كل أجعل وكنت، نجد، ل نوعها 
أعطيهمنم فيرم، عل كاد وأجعل منافنرة، بينهم وأجعل مسامة، لهم وأعمل الأولاد، 

تامحىالعميل الله عيد غضتا جائزة ساعة ا واحل. أعطيت، نلعإ نجاحهم، قدر عل جوائر 
ثاءفإن، يه، فاز بثيء احتثرمحم إق له؛ قلتؤ أحتالثؤ، ابن إلا هو إي( وقالت الأن، عنيزة 

هووهوصحيح، الل.رسة، عل أبوه رد0 حتى الدرّة فرك الثانية، المرة ل تفوز انت، افه 
إلمحاج لأف والإملاء والحاب، يالخمل احتبرمم المرة _، ق لكني بتحق، الذي 
اكةتلكؤ ق الناس من ممر وكان أحك،، ابن، فنجح الأولاد، تعليم عل اعدق يأحد 

ت1تمابنه ٌنهم رأى دٌر، ضر، لا والحساب، للمخهل إلا أولادهم يدحلمون يرغبون ما 
هدافليس العلوم وأما والحساب،، الخمل يتعلم أحتاجه ابك، إن وقالت إن،، جاء بالعلوم 

الخ■علذللثا،..اا صغار أمم يحك،بزعميم وفتها، 



1ة'هةثئة|تءت 
ماقثم الحرمي، حدان ُن عمر أخرق  ijliوألما، وثلاتإثة وأربعين تسعة عام 

اللهمفقل: أحبك، إق معاذأ،  ١٥١٠اهرسول تال تال: حل. بن معاذ إل سندْ 
تدعنفلا هعاذ، يا أوصيك ررإق رواية: ول ءبادتاكاا، وحن وشكرك ذكرك عل أءني 

أجازناوتد <؛. عبادتك وحن وشكرك ذكرك عل أعتي اللهم تقول: أن صلاة كل دبر 
.هر ١ ٣ ٤ ٩ عام الدراسة وت الحديث هذا ي ذكرهم التهدم زملائتا •ع 

شخناالقرهاوى:*_ ااعا*ة الإجازة 

-١٠١٣٦ عام -أا أجازنا فإنه الحديث، ق القرعاوي الشخ مرؤيات باش وأما 
عريس،أيى ق تاصيا ذاك إذ وكنت« الباركة، دعوته لسث، جتزان مقاؤلة إل فدم حننا 

يتعلق؛الإجازاتفيا حاصن فمل و< ذكرذللث، وستأق 

مائع؛ابن سد بن اس هبد القيخ بحلقات الإصاق 
ماغابن اطه عبد الشيح من القرعاوي الشيح لنا استأذن  ٠١٣٤٨عام وق 

تبلوذللث، ، السوكفط مجد ق عليه يتروون الذين محللابه صمن من عاليه نقرأ أن 

انذلرصتما:آه.)١( 
.انفلرص٥٩٣)٢( 
حغظعنيزة، ق ولد ٠(  ١٣٦٠،و~  ١٢٨٤مانع)ابن محمد بن اه عجي الشيح )٣( 

لعلالعزيز' مد أحمحوه؛ منهم؛ فكان العناء، عل العالم طليا ق شمع نم القرآن، 
تعين-  ٠١٣٢٣عام حدود ول وضرهم، سليم، ابن ومحمد القاصي، وصالح السناق، 

زالوما والقضاة. العل،اء من عدد عليه مج وند المركف، مجد ل وملرسا إماما 
العزيزعيد الملك عليه فأكاو ه،  ١٣٥١عام القاصي صالح شيخه تول حس الحال هده عل 

١^١^٥؛(،وأعيان البالي ؤإمارة الملك من تأتثو بعد امتئل ولكنه فرفض' القفاء، بولاية 
فكانؤيقدره، محله العزيز تمد الملك كان الحامع. ؤإمام والخْليب القاصي عو فصار 

>^؛١٩تول أن إل بالقضاء عمل وعكنبا بيته، ل ويزورْ إلا عتتزة يأق لا 
M AU (؛٤٨٢ط،اءنجد)؛/ ترحتهق: انفلر ع. -. ٠١٣٦٠

كلمةمن رالوكف، ^.؛٠: فجاءت مقغا، كان المجد أن ظقئم شيخنا ذكر )٤( 



مدة.هذا عل أحذنا وغثرها، الأصول ثلاثة عاليه نقرأ فكنا لنا، فأذن القضاء، يتول أن 

الظهر،صلاة ويعد الفجر صلاة يعد ماغ اين الشيح عل أقرأ واستمررت 
وغبرها.الق.حهلانية، والتونية للزبيدي، البخاري خصر ءاإي4ت فرأته ومما 

مبادراالفجر صلاة يعل. الوكف مسجاد ق ريس اكل. حالقة ق ثبالس وكان 

أمقرفإذا حوله، متحلقون والطلاب مرا، وردم يقرأ ه محلل ليبقى يفر، أن فبل 
السراجبملفئ اجلوذن لأن ، امم* له؛ قال الحروف، تمييز من القارئ وتمكن الصبح 

القاز.توفير ق اقتصادا 

ا،اطراودي:الل4 هبد لقيخ اص 
ه،١٣٦١عام عتيزة ق ا،لتوق االطرودىل٢ا، اظه عبد الشبح مشانحنا: ومن 

صديقاوكان . البصر وهوكفيف نل،، ظهر عن ومتنا ا سل. البخاري محفظ. وكان 

أادقفاا

الرحمنالرحيم،.اش ءيم تل: أي: )١( 
بالحل.ريوأصيب، بعنيزة، ولد ه(  ١٣٦١ه—  ١٣١١الطرودي)ممل بن اطه ء؛او الشيح )٢( 

بنصالح ايرزهم؛ ومن عينة، وقرأعف القرآن، حفثل مره، ففقد غرْ، صل 
وّلي،انالعيي، الرحمن وعبد مانع، اين اش وعبد عمان، وابنه القاصي، عمان 

ورحلعمر، وأحيه سليم ابن اش عبد الشيخن: عف فقرأ بريدة، إل رحل ثم العمري، 
بنومد عتيق، بن ومعد l_؛؛o، عبان بن افه عبلؤ الثاخ؛ عن فآحاو الرياض، إل 

فنونول وممعللحه الحدبث، ل نخ حص مشانحه، فلازم عنيزة إل عاد نم فارس، 
رحلولما الخففل. أوعية س وكان وأحازْ، وادي، أن الشيح عل الأمهايت، فرا أحرى، 

تولإبراعيم. بن محي الشخ عل وترأ صحبه، الرياض إل العمري ملمعان شيخه 
٧(■الناظر؛ن)آ/ روضة و: انفلرترحمته م  ١٠٠١٣٦ A/ ١; ٢ ذ: ميزة 

البخاريصحيح محقني *وكان ه(ت • ٢ )؛/ نجل. ل السام الشيخ ذللث، عن قال )٣( 
وزملائهأصحابه من بالتواتر الخبر هل>ا رؤهت، وند الأمهايت،، أحاديث، س وممرا بآّاتيادء، 

ا.بصحته يفيدالقطع وهوحبرمقبول انمحيح، نخ ويآياوتأم قراءته كانوايستمعون الدين 
من ٢٦اول : ١٤٢ص وحوادثها، نجد تايخ ل الموصوعة ل: القاصي وقال 



^^^سسواساقضاص
مجدوق ييته ق عنده أحضر أن إئ يوعز أن منه فطلب ظقئع، العزيز، عبد للوالي 

الحديدة،مجد وق بيته ق عنده أحضر فكنت، البخاري، له أرامع الحديدة 
هذاعل أحدتا . البخاري صحيح من عليه ئثكل التي الأحاديث، له وأراجمر 

الدارسة.تلالثc من امتقديتؤ حتى وغ؛رها، الفقه دروس له أرا-جمر كنتؤ كإ مدة، 

مادرثدقيخائلإوّئ

والذكاء،الحذق غاية وق البصر، ، كفيفالمهلرودي اممه عيد الش؛ح وكان 
ونكتؤ.نوادر وله 

منها،ففزعوا عقرب، عليهم فخرجتؤ الإخوان، 0ع محلى ق كان أنه منهات 
وأخذهابيده، عليها فأهوى عليها، فدلوه هى؟ا، *أين وفال؛ يمنع، لر ولكنه 

يأخذها^أيكم للإخوان! وفال( ؤلهرها، عل شوكتها وصادفه عليها، ضاغقنا 
فقتلوها.بقوة، الأرض عل فألقاها ذللث،، عل أحد يجرؤ فلم مني؟«، 

إليهفشكت، فيمدها، ولبنهم لحمهم فيها غرفة يدخل كان هرا أن ومنها؛ 
البابعتل الشيح وقف، الهن، دخل فل،ا فأخ؛رينىُ• دخل ُإذا فقال• ذللث،، امرأته 

قويةالشيح عتلء المع حاسة وكاJتV الباب، من الخروج وأراد ؛فنع تالهر، وصاح 

أهالمن ايلرودي، الحمد اض عيد الحدرث، الشيح وفاة ه ١٣٦١منة القعدة ذي 
وآحر،سند و\وا وحالنت امتحنته ظو رجاله، ويعرف البخاري، صحيح نحفظ عتيزة، 

يالصحح،.عليالثا ورد لأونفك، 
'وفيهاهرت ١  ٣٧٦حوادث ذكر ل ، ١ ٥ ١ ص نجد، تارخ ق الوموعة ل القاصي قال ( ١ ) 

المالية'.وزير الحمدان، ماليإن ابن نفقة عل بالملمح، الحديدة مسجد عارة انتهت 
وندسنة. عشرة اثنتا تقريبا وعمره الطلب، بداية ق كان ذللث، أن ظئمحه شيخنا ذكر )٢( 

رجوعهيعد وذلك ثانية، مرة المهلرودي شيخه •ع البخاري صحيح قراءة شيخنا أعاد 
مثانحهعل البلاغات بعض فيها ورقة عل شيخنا كتب وقد ه٠ ١٣٥٧عام جيزان من 
٠٠١٣٥٧رجب  ١٧والمهلرودي نحن المعرب، بعد اليخاري، أول ُمن العيارةت هذه 

فيالرةاكاتية؟،ئجابآنهلأيدكر.



ئساقبحإاقاتام
أننل الباب عليه أغلق رأسه، وأدخل الباب من نرب ند بالهر أحس نلمإ جدا، 
النوادر.هده أمثال من له وكم بالباب• وصغهله جسمه، يا؛ي، تمج 

ا،اطراودى:الثيخ عنة قصة 
الأحاءأمراء وأولاده، جلوى ابن الأممّ عند وحظوة جاه للمهلرودى وكان 

سنويا،إليهم يفد الشيخ فكان بينهم، كان الذي الصهر لمناسة الشرقية؛ والمتهلمة 
الأميرأن ذلك وسب والنقود، والتحف، الكاوي أنولع من ؤبملونه ؤيكرمونه، 

بنتإبقصة سهع -لما ٠١٢٧٠عام عثيزة ي أميرا كان حينإ معود آل تركي بن جلوي 
شجاعتها،فآعجيته اّتاقوها، حيتإ البدو من الإبل اسنتقدلت، التي الطرودي 

تزاللا التي الصلة تللث، جلوي آل و؛ين بيته وصارتا وتزوجها، أبيها من فخطبها 
■سهم مستهرة 

صلاةلأداء عنيزة إل ؤإحواما أبوها يحل لما أنه المهلرودي! بنت، وقصة 
ثرئاعتها تبعد عتيزة، ضواحي من صاحية وص العوشزية، ق تصرهم من الحمعة 

البدوجاء والأؤلفال، الماء إلا القصر ق يبق ولر تقريثا، مرات، كيلو عشرة نحو 
محيابولمست، المهلرودي، يشت، فقامت، الراق(، )أي. التواصح الإبل واستاتوا 

بإطلاقوهددتبمم ولحقتتهم، الفرس وركبت الملاح، وأحيت، ونشت،، أحيها، 
وهيؤإشرافها، بأمرها بعضا بعضهم وكتما الإبل، وأعادوا خافوا، حتى النار، 
مكتفين.القمر إل بؤم فرجعت، رجلا، يظنوتها وهم الفرس، عل راكبة 

الخإعة،س وغيره الأمير وأخير فتعيبؤ، الخالة، هده وجد أبوها جاء فلمإ 
.(٢)تزوجهاجلوي الأمير ذللث، فل،ا الرواة، وتتاقالها 

الأميرتوخالة العلرودي، اض عبد الشيخ عمة الطرودي،، متهور بتت ءمزنة وهيت )١( 
١(،٠  ٩/١)والعرفان النهى أؤل تذكرة ل: القصة تفصيل انفلر حلوي• ابن اض مل 

٢(.٤ الزمن)آ/ أديم عل وسم .' ijتفصيل ومزيد 
أختهاتنتزوج ماتتح، تم اميثا*، أختهات وقاتماتزوج ؤبعد ؤبتتا، اصعودا•، ت ابنه له وولدت، )٢( 



أةمءج سواساقبحاتاثاه ةشة"ت 
٠نامراسي ين الرحض اضخس اسلامم مقات الأسق 

Jالقراءةفانتظمت عيي، الالرحمن عبد الشيخ شيخنا يحلقان التحمت، ثم 
ه. ٠١٣٥ عام ق وذلك، الطلاب،، إحوانتا مع عليه 

والفقهوالعقيدة، والحاJيث،، والضير، غيبا، القرآن حفظ ءليهث قرأتا مما فكان 
عدةق الخا٠ع الجد ق وذللثج الثممح، وتقرأ الن نحفظ حيث والمحو، وأصوله، 

يوميا.لتا حلقا 

عداما وشتاء، صيفا يوميا، ياعت ر الشْمؤطالؤع يعد الصياح حلة فأولهات 
أطولالحلسة وهدم له، ؛؛؛٥^٤ شغل له لمن عطلة فإ-رإ والحمعة، الثلاثاء يومي 

وتصف،،ساعة مدة وتتمر الطلابح، من ممر ومحمرها الفقه، ق وص الخلسايتح، 

البحثؤ.ق تومعوا إذا زادُت، ورب،ا 

وهدمالأذان، إل تقريبا ساعة بممحف العصر أذان قبل ثانية: حلقة ولنا 
أيضا.المربع الروض ل لفقه، ال 

وغيرهما.الصحيحين الخدسثح؛ كيا ق نقرأ المصر، صلاة مد وحلقة 

علالشيخ يلقيه النمير، ل المشاء أذان حش الغرب، مد جلة وعنصص 
بونمتت بعضهم بل العللبة، عل يقتصر ولا كبير، عدئ. محضرْ وعظ محلى صفة 

هداأن والظاهر والتعليق. الشرح ؤيطل الذكر، حلق حضور بحون للمختر، بحون 
يالتدريسبدئه مند طويلة سنين عليه استمر لأنه التفسير؛ نواة هو كان الدرس 

بقنلقيه.عيؤرْ، آحر إل 

ستةمحرة ق قاصيا كشت، لما يرم تفب3ل.ح المخ عل اسار ممن وكنتط 
والشخاشر، عبد ابنه: طبعه»ع ق وسعينا الإذن، عل منه واستحصلمنا ه،  ١٣٧٥

والعرفانالنهى أؤل تذكرة انفلر: حلوي. بن اش عبد الأمير: منه وولديت، ارنة*، 
)ا/-اا(؛



لأصاقمجاتافاخسحوجلققة"1م 
عاممهر ق السلفية المهلبعة ق الأول طبعته وطبعت العوهل، المحمي ارإ4 عبل 

سنةالثبخ حياة ق فقط الخامس الخزء هو منه صدر ما وأول -، ٠١٣٧٥
م١٣٧٧هو١٣٧٦بعاJوظتهءاس:ها،\مصدرُاقيه 

وشرحهاالألفية النحوت وق المرح، الروض الفقهت ق ت عاليه قرأنا ومما 
المتننحفظ وكنا الفاريتي، وعقيدة وشرحها، الإعراب وملحة عقيل، لابن 

منأصول بعدها ثم النمل، محورة نفير أحر وآحرْ الكهف، ورة حمشر وأوله )١( 
الحزءهدا إفراد من مقمرده عن أءل؛مح الشيخ أبان وقد الأسماء. وشر الضر أصول 

منممر من المزال عئ تكرر اوند فقال: الخزء، لهذا كيها اش الهدمة ق بالطاعة 
فاعتدرمحت،الكبيرة، النائلة من يرونه لما وألحوا جيعه، هدا ضرتا نثر ق الأصحاب 

قالناس رغبات تلت، الأوقات هده ق وأيضا مبسوط، لأنه حدا؛ يصعب ذلك، بآن 
حزءعل الانتصار وهو طالبوا، ما بعض لنشر إحابتهم أحييت، لدلك، ال3لولة، الكتب، 
إلالكهف، محورة من الأومحعل الخزء عل الاختيار ووفر التفسير، هدا أحزاء ص واحد 

تمه، ١  ٥٣٧ عام المجلد هدا طح وقد . حيعه« يترك لا حميعه محصل لا ف،ا النمل، آخر 
طباعةفأتم طهق الأْلسبإ الدين محب، للشيخ الكتاب أحزاء ببقية •؛فئلقئء الشيخ يعث، 

شيخناإل ؛عث، تقريبا بشهر وفاته ومل ه،  ١٣٧٦عام ل الكتاب فطح كلمه، الكتاب 
الأولالخزء منه وصلتي للته، ذكرت ما مثل *التفسير فيها: قال رسالة، عقيل بن اة عبد 
.٢٩٦صى النافعة، الأجوبة انثلرت حرا. عته حاءنا ما نللأ، وبعد زمان، س ملازم عدة 

الخزءص أيما ملازم وصلني *أفيدكم فيهات نال أخرى، أيام؛عشا؛رسالة بعثرة وبعدها 
قمحتهدون اض— ماء —إن أمم نصيف، الشيخ ؤيذكر التفسير، س الأول الخزء ؤبقية الثاق، 

لذلك، تفصيل واننلر . ٢٩٨ص المابق، الصدر اننلر: ١ ومحهله، ذللا، اض يتر إنجازه، 
اللومحق.معلأ بن الرحن عبد المخ الكتاب؛ محقق مقدمة 

الفرقةأهل عقد ق المية *الدرة الفاريتيت ءقيا.ة من بنسخة شيخنا احتففل )٢( 
حققنا-٠١ *ا؛تل.أنا يل؛ ما طرما عل وقدكتب، ، ٠١٣٥٣عام بخهله نسخها المرضية،، 

عتااض حزام ، ١٣٥٧شوال ٢ ت وتحققن لمعانيها وتفهم تدبر قراءة شيخنا عل وقراءة 
وبعضهاهامشها عل وضعته مهمة؛عضها فوائد عليها تقريراته س علقت، وقد حرا، 

يومعشية خْلها من الفرنغ *واقف، يل؛ ما آخرها 3، وكب مسودات®. ق سى محفوظ 
ومنالمصعلفى هجرة س  ١٣٥٣ّتة غرة الحرام محرم  ٢٧ق؛ الموافق الحمعة 



شيخنايقلم محطوطة نسخة وهي الفقه، أصول ق التحرير® ر١خمح٠ر قرأنات كإ 
ومذكوربخطى، التي النسخة وطبعتؤ يدي، بخط حهله من ونقلتها سعدي، ابن 

عدىالالرحمن عبد الشخ حط عن نقلا حملي ٌن أمل حرها اق 
القيم®،ابن واانونية تيمية®، ابن الإسلام شيح *هتاوى j،•' قرأنا وأيضا 

ذلك.وغثر منصور، للشيخ المنتهى® ُرشرح وق رج—،®، ابن وارقواعل٠ 
أصحابجأولهات لأسيإ وافيا، ثرحا لنا يثرح فكان الفرايض، عاليه وتعلمنا 

فإذاوالتصحيح، والتوصيل، ائل، الموأصول ، والحجب، والعصبايتج، الفروض، 
علتعلمناها ولكن تنتصرا، مهلا يشرحها يل قيها، يتوّع لر اياسخايتج وصلنا 

ه، ١٤٠٨سنة اارياضإ ق التوق ، العوهل محمد افه عبد وهوالشخ أيرتلاميدْ 
الحناء.أفضل عنا الله فجزاه وفروعها، أمثلتها لنا ووضح لنا، بسطها فقد 

أدواُتجفيها وجعلنا الحامع، السجد ق غرفة الإخوان بعض مع انحدلتا وقد 

قراءةالشخ عل قراءتنا ونتج ؤإنعامه، وكلفه الله فضل من قلب، ظهر عن حفغلها 
،. ١١٠٥٧سنة الحجة ٤ الربؤع صحوة لعانيها، وتحففل تفهم 

اللبعصار الي الخعلية النمخة بأصل أوحد التاليةت العبارة الكتاب آخر ل كتب، حيث، ( ١ ) 
تربه إل الفشر لنفسه كاتبه بقلم الحمد، وله نسخه، القه سهل وقد نم|هت)ا( ما عليها 

ربحثالث، الأربعاء، يوم صحوة آخرها محالس، ق عميل، بن العزيز عيد بن الله عبد 
شيخناعل فيه قراءتنا ونته وألم،، وثلاتإنة ومتين خمس عام شهور أحد الأخر، 

١ ١١٠٦٥؛/ "X/ آم؛ن.خثرا، عتا الله حزاه سعدى، ابن الناصر الرحمن همد 
إحداهماالرحمن؛ عبد شيخنا بقلم خطتن، تختن عل وتصحيحا مراححة بلغ )٢( 
«.١١٠٦٥؛/ ا/ ٢ للصواب. الموفق واف منها، صارالنسخ الش 
اف JUPالشخ طحه عل بالإثرافط وقام ه،  ١٦٠٦٧سنة الأول طبعته الكتاب طح وقد 

ومْلبحةمكتبة بثركة وطح المكرمة، بمكة اللام بباب كانت، التي مكتبته ق فل.ا 
الوصؤع،حول لشيخنا فل.ا اف عبد رسالة وانفلر بمصر. وأولاده الحلبي الباي مصهلفى 

(.٩٢/ ل)؛ الكتاب طع حول حرى؛يتهما الذي الحقد وكدا 
٤(.١ ٥ )م ل شيخنا مع ومراملاته ترحمته انظر )٢( 



،وقبينتا فيإ ونتدارس العثاء، بعد فيها نجتمع وكنا والشاي، للقهوة ومعاميل 
بسهولة،محلها فكان الإشكالأُت،، بعض عليه نلقى أن نحاول كنا شيخنا حلقة 

بالتا.عل نحطر ولر البحث،، حلال نجده.ا ل؛ فوائد يزيدنا بل 

٠اسدى القيخ هلي الدراسة همة 

بعضناالأرخى، عل أمامه نتحلق أنتا معدي ابن شيخنا عل دراستنا وصفة 
منمحلى فإنه عيبا المس يقرأ أن يريد قاليي شإلها، عن وبعضنا الحلقة يمقن عن 

وكانت،سأل، ولا يقرأ فلا الشإل، جهة من محلى محففل لر والذي اليمين، جهة 
الماس،محالمن غالم، هده وكانت، كرامي، ولا فراش لا بالرمل، مبسوطة الأرخى 

القضاة.محالى حتى 

هوصوممس^اممللأب:

عكسواحد، كنتاي، عل الإحوان بجمع السعدي الرحمن عبد الشيخ كان 
يرغب،الذي لديبمم؛الكتاب، يقرأ طالب، كل كان حيث، فبله، المشايخ عليه كان ما 

منهمكل انفرد إذا لهم يتسع لا الومت، وأن الهللأب،، كثرة رأى هولما أما وحده، 
المتن،بحففل الهللأب، يكالفإ وكان واحد، كتاب، عل محمعهم أن قرر بكتاب،، 

غيبا.الهللأي، من ثلاثة لقراءة يستمع الشرح ق الثرؤع وتبل 
دليلهاؤيذكر يوضحها، أنه ، المؤلفلعثارة شيخنا بح طريقة وكان.ت، 

القول،هذا محتار أنه السامع يظى حتى ومفهوما، منهلوتا ؤيفرها وتعليلها، 
هذاكل دليلا، الأهوال أسعد يرجح ثم ؤيعلل، له ؤيدلل الأحر القول يذكر تم 

الطلاب.لأسئلة يستمع ذللئ، س الانتهاء بحد ثم واضحة، ؛عيارارت، 

إلالنكاح أول من هنا إل رُبلح يل■ ما ظاس شيخنا عليها كتسه ورثة وجدت، )١( 
،١٣٥٧الحجة  ١٢محالىآحرئ ق اليراهمم اي،ان والأخ d مطالعة الإقرار آحر 

)التوقيع(®.محمد عل اه وصل 



صلأصاقبحاuاص1تتت|"1ب 
الدرسإعادة بعضهم س فيطالب طلابه، ثضر الرحمن عبد الشيخ وكان 

حسبعل كلأ رمزية، حوار ادفوءين ؤيعطي الشيخ، من فهمه الذي والتقرير 
تفوقه.

الكلإتا،بعض ق يغالط بأن الإخوان، بعض يوهم الأحيان بعض ي وكان 
أذهانهم.حضور ليختثر وتحوه؛ \خصوب يرغ أو 

وهي- الهتإء أن سها وس عيوبها، وذكر الأضحية، بابإ ل يدرس كان ومره 
سثنايا لها يكن لر إذا الشاة عن فسألهم تحزى، لا أصلها— من ئتاياها مقهلمت، ما 

منأمنان لها ليس الشاة أن فأحبمرهم الخواص،، ق فتحيروا لا؟، أم تحري هل فوق، 
فتعجبوا.الأسفل، الحنلث، ق خاصة أسنانها بل خلقة، فوق 

إلالوصول قبل الأسئلة ؤلرح ي نستعجل ألا ينصحنا ظقته وكان 
أقورأيتم المسألة، ق البحش! س انتهستإ ارإذا لمات ويقول الكتاب،، س موضعها 

فيكونذللث، قبل أما فاطرحوه، مزال عندكم وكان أخرى، مسألة إل انتةاJتV قد 
البحمث،،؛.ق التشويش يسّ_، فإنه وأيضا أوانه، قبل الثيء استعجال باب من 

فقال!عاليه، فألححن، الحواب، ق فتوهفظ سؤالا، عليه ألقيٌت، ومرة 
ظنممع.قال، أوكا مدهثا؟«، الوقف ®أليس فقال: عليه، فأعدت، تعجل®، »لأ 

سحماعة ق البسام الرحمن عبد بن إراهتم عند مرة معه واجتمعتا 
مقاماترفاستدعى بفائدة، المجالس تحتم أن منه فطلمتا وغثرهم، علم طلثة الإخوان، 
توبةأقرأ أن وأمرق القالوب، ترقيق س فيها لما يسمعها أن محب، وكان الحريري، 
موترة،قهبميدة وهي الأرح؛ ادكار خل أولها: الخمس،ن، المقامة ق الش الحريري 

قراءتها؟®،اتعرف، فقال: قراءتها. يعرف، كل ما مربعة لكنها وتدك؛ر، وعظ وفيها 
والحاضرونهو وتأثر لها، قراءق فأعجبته فقرأتها، افص®، ماء إن ®نعم، فقلتا: 

عشزة.وجهاء س وهو )١( 



ةة؛؛قةقت
النصح.من تضمنته لما 

عنعزف أنه قذكر والدواؤين، الشعر ئراءة ق شيخنا مع القوم واستطرد 
تصيدةالمشي ديوان ل قرأت الليال إحدى ي ُإش تال• رآها، رؤيا بب بثراءما 
تحولؤيدي مرا، أنبش كأنتي التام ق رأبمإ نمت، ولما الرؤساء، لعض هجاء 

الدواؤينتراءة عن وعزفت نقمي، وتقززت الرؤيا، تللث، تكرهت، ظامه، عق 

متال، أوك،ا الاس«. هجاء المتضمنة 

الرحمنعبد شيخنا ابن اطه يعبد نجتمع وكنا الرياض، إل انتقلتا ولما 
المشارالحريري قصبية أقرأ أن متي يطلب، كان الرياض، ق بيته ق العيي 

فقرأتها، حا ويتأثر قراءتها مح—، كان أباه أن ويدكر بقراءتها، يتأثر وكان إليها، 
توبةقصيدة وهده الناسبات، ق نجتمع عندما عديدة مرات اممه عبد تإ سق 

الحريري؛
حالمرنبد والمعهع الأربار ادكحل 
ولعه عنوعد ولع المن اعوالظ

االصحفه فيمولت ملما ا زماندب وان

القرآنقرأ بعنيزة، ولد اه-ه'؛اه(  ٣٣٣)عيي الالرحمن عبد بن اش عبد )١( 
تالمشايخ وعل والده، عل نمرأ العلم، طليإ ل شرٍع نم القرذعي، مدرصه ل وحفغله 

ذلكج انشغل الحنفل، نوى وكان العوهل، افه وعبد المطؤع، ومحمد القاصي، صالح 
الفجرل وكان المعاملة، حن وكان فيها، العوهل افه همد نمله وشارك بالتجارة، 

باز،ابن والشح اللممليف، عبد الشح وأحيه إبراهيم، بن محمد للشيخ ملازما والليل 
والدعاءعليه اكناء من يكثر والده وكان بوالديه، بارا كان بالريامحي. إقامته مدة وذللت، 

إثرتول حمية. أمال له وكانت، الناس، عند محوبا وحلقه، دينه ل متقي،ا وكان له، 
بهققئه.ه. ١  ٤٠٥عام محرم شهر ل سيارته يانقلأيت، والرياض هينة ؛ض مولر حادث 

(.١٦٥ jx)الا٠لرين روضة ق; انفلرترحمته 
تمرأعليه.أن محت، شيخناوكان )٢( 



غسوالأصاقبحاتاس
همونسم)ءة-■ذه _-■_،؛،، 

امعتكفزل تم ول
اأودعتهة ليلم ك

اأطعتهوة لثه
اوك-م-تض_احثنته

هانكئتة ُو ون

ىعلتجرأن م وك
ولاتراب م ول
ئغمصت م وك
رهأمذت نبم وك

اللعبفي ركضت وكم 
بايج٠—ريع تم ول

دمنالار شعالبي ق
يمالمزوال ل قب

المحترفحفؤع واحضع 
وانحرفهواك واعص 

يوتنو تهإلام 
المضييضر ا مق 

وحطيب الثترى ا ام

النمطوحط يلح ومن 
احرصيص يا ؤيحك 

واحلميومل—اوعي 
مفىبمن واعسري 
االقفمناجاة واحتي 

الهدىسبل وانتهجي 

الثنعالقبيح عل 
اعتهأيد ا مائم
ومضجعد مرقفي 
اأحدثتهة حزيفي 

عرتومب لملع
حلالموات الرب 

تدعيما قي صدفت 
رهمكأمت م وك
الهرقحالحدا ذ نب

عمدابالكذبوفهت 

حالمتثده عهن م
الدمب شاييواسكب 

المصعسوء وقبل 
رفالمقتادذ مذ ول

المقالعانحراف ه عن
فير الخمم ومعظ

بالمرتيعت ول
حططالرأس ق وحط 

ىنعد فقوله بق

المخلصياد ارتعل 

وعىالنصح واستمعي 
وانقضىالقرون من 

تخدعيأن وحاذرى 
ردىالوفك واذكرى 



غداواك مثوأن 
ىالبلبيت ه لآها 

وسدالسئبالأت
أودعهمن برى بيت 

هعوالاء الفضد بع

هبحالأن رق فلا 
هلن مأو ر معأو 

ذيالرض العد0 ودع
والمحتديوالمبنيي 

ىازالتقامففي

الموبقاب الحمحوء 

بغىن خارما وبم

الوغىران نثوثب 
المتكله عاليمن ا ي

زللمن اجت—رحت لما 
رممجتبد لعر فاغف

بملخعلحد ر حفق 
وافزوالقفرالخلأ

عالمتبق واللاح
هواستودعصمه د ق

أذيعلاث ثد قي
هلأوأبة داهي

كس_عماإ_ككماإ
والبديالحيي يحوي 

رءىومن رءى ومن 

وقىد قهمد وربح 
المنعوم بول وه
يوطندى تعن وم

طمعأو م لطع
وجلمن بي ما زاد قد 

المضيععمري في 
جمالنبكاه وارحم 

دعيو مدعر وحي رحممن أولى فأنت 
هدامح4زاسلي؛تلأسذالقيح 

علمهمن ملوا وقد العللأب، من والكثبمر الكثير الهدي شيخنا يد عل تتلمذ 
الحامعيون،والأمانية والدكاترة، والوزراء، الأمراء، فمنهم؛ الكثير، منهم ونبغ 

كثيراعددا البسام الله عبد الشخ منهم سرد وقد وغيرهم، احي الموأئمة والخهلباء، 
والدي،منهم؛ عقيل، آل من خمسة وذكرمتهم كثير، فاته ورب،ا وخمستن، ماثة عل يتوف 

تلاميذمشاهير فمن اللص، إل الفقير وأنا وعقيل، حمد وأخواي الرحمن، عبد وعمي 
ظنقه:شخنا، 



م:سسلألأصقبحاتاصأ0'ة1 
زاملجده: المليم، اض عبد بن زامل بن العزيز عبد بن الرحمن عثد - ١ 

•ه  ١٣٠٨إل ه  ١٢٨٥عام من إمارما تول الذي الشهور عنيزة أمتر اش، العبد 
ايجمعة،ق أماكن! عدة ق القضاء تول ا،لطزع، العزيز عبد بن محمد ٢" 

الخرج•ون، عنتزة، ومح، 
كبارالعناء.عضوهيئة العشمين، صالح محمدبن ٣" 

٤"مداشينهمدمحزينشل•
مابقا.الدعوة إمام معهد ق الدرس المبيان، محمد بن العزيز عبئ ~ ٥ 

العياء.كبار عفوميتة البسام، عبدالرحمن بن ■مدافه ٦" 

 ~U الحرام•بالجد الدرس السبيل، اف تمد بن الُزيز تمد
الحرام.بالمجد الدرس البسام، الي،ان مبن محمد ٨— 

التانلرين*.*روصة كتاب! صاحب القاصي، ءث،ان بن محمل. — ٩ 
ينيثهوكان الشيح، تلامين. أكر س كان الزامل، منصور بن محمد " ١٠

لخءل؛ةّاق 

وغثره-مىثر•

٠اسدي هيئامحاس ايقيخ قيخنا مع مراسلاتي 
سعدىبن الرحمن تمد الشيح و؛ين بيتي صار عريس أي إل افرت ّلما 

واقعةائل معن أسأله مهبمة. وأحبارا علمية فوائد تنقمن سيدة مكاتبات 
انتقالنايعلو الكاتبات شذ0 استمرت ويد ظقيع، القيد، يالحوات عليها وبجيبض 

وصنفتهاالكاتبات ثبده احتفظت، وقد الريامحى• إل ثم الخرج إل عريس با أس 
النافعةوالوصايا والأدب والفقه العارف، س عليه تحتوي لما للنشر، وأعددتها 

بنهيثم الشيح -ها؛ اعتنى وقد الحزاء. أفضل عني الك فجزاء الحامحة، والدعوات 
الالكورينللاعلأم وترجم عليها، وعلق ونقحها حيرا، الد جزاء الحداد، جواد 



جقكت|^٥١٥^ 
•ار الواقعة المائل عن النافعة الأجوبة  ٠٠ت باسم جيدا إحراجا وأحرجها فيها، 

الحجةذي ق الحوزى ابن ودار المعال دار يمهلبعة وطبعت للمنثر، وأعدها 
ءاما،اةاه.

جريدةق صافية كالمة العكر عل بن الرحمن عبد الشخ عنها كتب وند 
الدممورالشيح محها كتب ك،ا ى ١ ٤ ٢ ٠ Y/ ا•/ وتاريخ: (، ١ ١  ٢٨٨عدد)الراض 

بلغتحش ولوعها الفوائد، من فيها با نوْ جيدة، كلمة اليحص إبراهيم بن بحى 
يومالصادر عددها ق المنورة المدينة جريدة ل ونثرت وحما، ن ( ٤٣)

بتاؤخ:مودية الالدحموة محالة ق نثرت ك،ا ا،ا/اُ/*آأاه. الأربعاء: 

جامعةق اكام الكتاب معرض ق اJنافعةاا #الأجوبة كتاب: عرض وقد 
ونفدبه، وأعجبوا الناس وتالقفه ، ٠٥١ ٤١٩سنة الإسلامية سعود بن محمد الإمام 

معهوطح ه، ١٤٢٠ّنة شوال ق الثانية للمرة طبامحنه أعيد يم الأسواق، من 
الشيح:كلمة معها طبعت، كإ ، العثيم،ن صالح بن محمد الشخ: لفضيلة تقريفل 

طبعتهنفدت نم الحي، إبراهيم بن بحي والدكتور: انمكر، عل بن الرحمن همد 
.٢٢١اكالثةللمرة وطح الثانية، 

اسرى:عبد١^^>، بن القيخ،سان *ؤ 
عليهدرّتا ، الخمري الرحمن عبد بن سليإن الشيح هميزة• ل مشابما ومن 

(. ٤٧٧)م/ ق شيخنا مع ومراّلاته ترحمته واننلر (، ٦١٨)y/ ق لشيخنا اننلر ( ١ ) 
شيخناوعلاقة عيي الالرحمن همد الشيخ ّمة عن التفاصيل من مزيدا انظر )٢( 

محاصرةوأهالها عرفته•، ك،ا العلي الرحمن همد #الشيخ شيخنا: رمالة j ه به 
بتايح:العزيز؛الرياض، همد بن النه همد بنت نورة الأميرة: بجاح شيخنا ألقاها 

 ١Y / /اف.وفقه العساكر، عل بن الرحمن عبد الشيخ بإحراجها: واعش ه، ١ ٤ ٢ ٤ خ
(.١٧٠)T/ ق شيخنا ح ومرامحلاته ترحته انفلر )٣( 



"ton
وضرها،المرع الروض ول ، الطحاؤيةثممح ل بيته ْن القريب  ٤٣١مجد ل

المدينة،من رجوعه بعد الش الفترة ق وذلك يوما، الفلهر صلاة بعد جلسته وكانت 

ه. ١٣٥٧محسة حريملأ إل محفرْ وتل 

والى:ناسرابي بن ملي القيح محع 
،وادي أبو ناصر بن عل المعمر• الحدث الشيح عنيرة ق مشانحنا أكبمر ومن 

محقطالتي الأصباب، اهذه الفاتدْت هذه r؛s!_* شيخنا فيها كتب ورنة وجدت فايدة؛ )١( 
وتلخيص؛باحممسار الطحاؤية شرح من منقولة جهنم، عقوبة المذنب العبل• عن 
٦:اكر، عياب ٥: الدنيوية، الصائب ٤: الخنان، ٣: الاستغفار، ٢: التوبة، ١: 

٩!القيامة، يوم أهوال ٨؛ الموت، يعد إليه يهدى ما  IUواستغفارهم، المؤمنين دعاء 
الراحمن.أرحم عفو ت ١ ١ الشافعين، شفاعة ت ١ ٠ والنار، الخنة ب؛ن فنتلمرة عل وقوفهم 
تبقوله ذلاثأ نقلم ثم انتهى*. 

iSjCبالذي ز يفنحمل متى خصال نم جهعياب عب—د عن ويسق—a؛. 
ترصيأن مثن إن القبر عذاب مماتب ه ناتحارْ استغفة فتوب

ايجنىبعدمله حدى ُا كا-لك م لبعضهالمؤمنين اء دعكذاك 
أوىالمكذا الجحيم بين بقنطرة هم ونوقنم الحشر يوم وأهوال 

ترصمحاعكا الطحاوي شرح من ملخص م ولربهوعفاع ثنق ئفاع
حفظبعنيزة، ولل• ه(  ١٣٦١ه— ١ ٢ )٣٧ أبووادي محمد بن ناصر بن عل الشيخ ( ٢ ) 

آلمحمد بن عل منهم؛ العلياء، من عدد عن فأحذ العلم، ءلل_، ل شميع نم القرآن، 
بنعمر بن ومحمد سلم، ابن ومحمد مقل، آل وملهان مانع، ابن العزيز ومد راشد، 
عتيق.بن وسعد الله، عبد وابنه• الشخ، ال اللهلميفا وعي• فل"ى، ابن الاه وعير صلتم، 
السابق،وفوزان الشخ، آل، إسحاق الشيخان؛ ورافقه ، ٥٠١٣٠ عام الند إل رحل 

لالدهلموي حين نال^ير الشيح الحدث متهم علهألها، عل الحل.يث قراءة ل وشمع 
عنللأخذ -بوبال إل رحل ثم بروايتها، وأجازه الحديث، كتبه أمات عنه فآخلم• دلي، 

جالحديدة. مجد ق ومدرسا إماما فتعين وطنه إل عاد خان• حن صديق الشيخ 
الشيخ؛ ٢٠٣الحرام، المجاد علياء عل خلالها قرأ سنتين، بمكة ومكث ه،  ١٣٢٢سنة 

متقييا،ورعا، وكان له، مهنة الكتابة من يتخل• كان عنيزة. إل عاد ثم عيي، ابن أحمل• 
علحريصا وكان لائم، لومة افه ل نحاف لا الحق، يكلمة صلءاعا للخلق، محربا 



صالأصأقيمتاضنأو ةُز; 
أيضا•مشانحتا وشخ وهوشيخنا، ه،  ١٣٦١منة والمتول ه، ١ ٣^١٢ محنة الولود 

الأب،من أي أحت عمتي، بتت زمحج فهو موصولة، رحم به يرطنا كان 
العلالرحمن عبد ابنه• أم دهم، الحنيني، الخمود محمل• بثت مضاوى فزوجته؛ 
أولادا.نحلف ولر حدة، ق النوق الوادي، 

أتهذللئ، عل واا>لا ءتل،هم، ثقة محل وهو ونحرمونه، يقدرونه المثاخ وكان 
وأقامالدين، إل وانحه ١^،■^، لله عبل• بن اامحماس اسمه؛ رجل السودان ن، نلهر لما 

قالشاخ فرأى المنتظر، هوالها.ي أته واشتهر بخره، الناس مع فمشهورة، دعوة 
منليتاكد وادي أبا الشيخ يرملوا أن وقرروا الخم، هلمءا من يتثبتوا أن القصيم 

فسافرففرا، كان لأنه القرة هل«ه أجل من له الأموال، بجمع وقاموا الموصؤع، 
الرجلذاك أن وأمحر رجع، ثم الأمر، ق وحقق السودان، إل ه ١ ٢ ٩ ٩ عام الشيخ 

ضرهناك الشريعة وأن الهدي، أحايين( ق حاءت( التي الصفات، عليه تنهلبق لا 
الناس؛دلك،.فافتغ معلبقة، 

-،٠١٣٠٠عام الهنل• إل فسافر واهتإم؛الحديث،، عناية عل للشيخ وكانت، 
الشهور،الحديث، الدهلوي حسان نذير الشخ شيخه عن العالية الأسانيد وأحد 

بمروياته•تلامذته من ممرا أجاز وند ورجاله، بالحديثؤ متأترا كان الب؛ن. ذات إصلاح 
تواصعاالرسالة هل.ْ إلا يوشح لر رمضان، من الأح،ر العتر وظائفح ق رسالة له 

قللمسجد الدماب عن عجز محنة. مجن مجده ق إماما بقي وند لفه، واحتقارا 
ه،• ١٣٦١/٨/١٠ق؛ توق أن إل محنوات، أربع يته 3، فأقعد مره، ونقد عمره، أحر 

٣(•٠ ٥ نجد)ه/ علياء و،ت ترجته اننلر ك؛ثقه. 
بلدةل ولد ه(  ١٣٢٠— ٥  ١٢٢٠)الدهلوي عل جواد بن جز حنذير الشيخ !١( 

والده؛عل العربية اللغة ومبادئ الفارسية اللغة تعلم ثم القرآن، حققي بالهند، بلتهوا 
إلنم حساز،، محمد شاه الولوي: عل ونرأ مادقيور، إل ارتحل نم عل، جواد السين. 
عاموثم، عل،آخرين، قرأ نم بابنته، وتزوج الدهلوتم،، الألز، عد الول عف وقرأ يهل، 

قحلفه ثم عليه، ونحرج ولازمه ال،هلوي، إسحاق محمد العلامة عل تتلمذ ه ١ ٢ ٤ ٩ 



0? ٥٥٣ّاص 
-بوبالملك حان؛ حن صديق عن أحد كإ 

قالعديدة ١الصLتفارى ول ايد، كيار من ■^^0 حمن صديق والمسخ 
محليات،عثرة من أكثر ق ؤيغ مرات، طح الذي الكبثي شتره أهمها العلم، متون 

وضرمم.الدعوة أئمة ْع مراسلات وله 
الخدسثجق العلمية الإجازات عل تحصل أن يعد عليا شيخنا أن القصد 

الإجازةمنه وأحيوا عنيزة، ق والإخوان للمثاخ وجالس الند، من ر"؛ع 
ه. ١٣٤٠عام ق وذلك، عدى، الالرخمن عد شيخنا متهم العالية، يالأسانيد 
أشارحيث ه، ١ ٣ ٥ ^١ عام ق وذللث، سني، لصغر نفلرا أخثرا ببمم ملحقت، أنا أما 

علأمار وادي، أي شيختا تلاميد من وهو اطلهلرودي، محمد ين اض عيد شيخنا عل 

كتب،قراءة ق مريبا منة ستغ( درس حثنإ ى  ١٢٥٨عام جلكة هجرته بعد التدريس 
واحدكتاب، وله _، r^Jl_،Jمرغه ب_ظ ببالتأليف، يشتغل لر والخديث،. النضر 
مراسلاتهوطعن، وفاته، يعد محليين ق فتاوى له و٠لبعتح الحق'، '•عيار ّ،اْ• الهندية 

يعامللألفقرام، مواسيا تلاميدْ، عل ععلوفا عالية، أحلاق له كانت، محلل. ل تلأميل.ه عع 
٥^الأرقى، أقطار ق انتشروا ممرون تلامين. له وكان أعيانه، مع حتى بالمح، الناس 

مشاهبمرفي1 ترخمته انفلر ظس!*, يهل. بلدة ق ه ١  ٠٣٢ عام تول والعباد" البلاد ب|م  ٥٥١
.٤٥٨صى الشيخ، آل اللهليمؤ عيد ين الرحمن عبد للشخ وغثرهم، نجد عل،اء 

حان،حن صديق الشخ عل قراءته ق وادي أي عل الثح ترجة مصادر اختلقته ( ١ ر 
الناظرينروضة ل القاضى قاله وأجازه، الكتب، بعض عليه قرأ أنه ذكر من فمنهم 

أنهذكر ص ومنهم أجازه، العمرىلءل،اءآلطيم)آ/ها؛(انه )آ/ا"أا(،وذكر 
لقيه،أنه متثمون وهم ٣(، ٠ ٦ )م/ ام للبنجد ءل،اء ل ك،ا بالللث،، لانشغاله له اعتدر 

فأجازه.الإجازة منه طلب، يكون أن والشاقة العلويلة القرة تللث، بعد يسعل. فلا 
قرأكالتال; عي ين، نذير الشٍح عل أبووادي عل الشيخ قرأما الك، والمنة ، ٢١

النصف،الثيح س وسمع البخاري، صحح محن الأول التصق، الشيح عل بنمه هو 
ماجةابن وسنن يك،اله، ائي النوسنن يكياله، لم مصحح منه وسمع منه، الأخثر 
سننأول وص المحق،، ص أزيل. إل أو ال،رمل>ي جامع ص الأول والمحنا بك،اله، 

الخناتز.إلكتاب، الموطأ أول وس الهلهارة، إلآحركتاب، داود أن 





بسصساقيمتاصؤك/و|،ت 
حصلتوباقيها عل، الشخ عل ماءْ لنا حصلت الكتب هالْ من الواضع هده 

روايتها.ل والإذن والمناولة بالإجازة لنا 

السيخءانيضوادى:مذطرائف 
قعنده محتمع رمضان وق الحديدة، مجد إمام وادي أبو عل الشيخ كان 

وغلبةالنساء كئرة من يتضايق وكان ورجال، اء نكثير؛ جع التراوح صلاة 
الوقتوكان حم، المسجد يمتلئ حيث، الختمة، ليلة ق ولاميإ وأهلفالهن، أصواتس 

٥^١الرد، اتقاء اوا«روم— بمنزلة ~ المسجد أسفل الخلوة إل احتاجوا وربإ شتاء، 
للمؤذنالحهورى بصوته وادي أبو عل شيخنا تكالم الصلاة إقامة قبل العناء أذن 

الرجالوامغ ينزلن، النساء حل برئ، الليلة أن الفلاهر المحيميد!، عل اريا باسمه! 
بابعليهن ءرأغلق قال؛ تكاملن، ٣ بالنزول، النساء فتيادر الاختلاؤل؛(، عن 

الخلوةهده ل اطة تعبدن بناق!، رايا وقال! النافدة، من إليهن الشح ونفلر الخاوةاا، 
وضتهما<.الرجال محالطة من محن فهوأفضل الصلاة، تنتهي حتى 

محمدور،ضاس:القيخ مع 
علميهأتردد كنت، فقد ، التركي عل بن محمد الشح عنيزة! ق منانحنا ومن 

شيخهعل عقيل ابن العلامة مقروءان عوال ق البائي النجم ٌ بعنوان■ سالة رل 
له.مقدمة يكتاية :؛ههقه شيخنا تفضل وقد وادى؛اا، أبو عل ايحدث 

قأبوه ثل بعتيزة، ولد -( ٠١٣٨٠-—٥١٣٠)١ التركي محمد بن عل بن محمد الشيح )١( 
بالتجارة،واشتغل مكة إل أحيه رفقة سافر أمه. فكفلته يتيإ، فنشأ المليدى، معركة 
والعراقوفلثن ومصر الند إل ممرة يرحلان قام القرآن. فحفظ العلم، وهللب 

بعلعالهااجتمع كإ أهلها، وأحوال باللدان ومعرفة محرة أكسبته الخلج، ؤإمارات 
عامق المدينة قضاء ول السعدى. الشبخ دروس عنترة ل حضر وقد وكبارها، 

أعفيويطليه المكرمة، مكة ق القضاة لرئيس مساعدا عين هر ١ ٣ ٤ ٧ عام وق ه،  ١٣٤٥
قدرس وقد المدينة، ق الشرعية العلوم مدرسة ق مدرسا تعين ه. ١ ٣ ٤ ٨ عام منها 

الشخمنه طالب الأقصى. والسجد المدينة، ومجد الحرام، المجد الثلاثة؛ المساحي 



سسواساقيمتس

بيتهق محلس التركي الشخ لكن حث الفقه؛ ق عليه وأدرس الحوز، حارة ق يته يق 
وصلإذا بل تستأذنوا، فلا الباب عند جئتم ُإذا لنا• يقول ولكن الإخوان، لخواصي 
بدونفليدخل الباب عل المفتاح وجد فإن الكوة، مع يدْ فليدخل الباب أحدكم 

قصعدنا دخلنا فإذا أحد*. حوله فليس الباب بمؤع ولا فالمرجع ؤإلأ استدان، 
لاينر:،ارا،•لأنه القهوة؛ ولاآلة معامل فته وليس الأعل، المجلس إل الدرج 

أمجلمثالحي فقرشتا المجلس، ق أحده فلم صباحا يوما بيته ودخاJتا 
علتسجد ءلأ وهال: أصل، وأنا معي فتكلم أمجل، وأنا فجاء الضحى، ركعتي 
البحث،وهدا شرعا*. يجوز لا الفضة واستعإل قفة، أصله لأن الزري؛ الخيامح!• 

ذماأو حرير فيه ثوبا لبس إذا فيإ الصلاة، شرومحل باب ق الفقهاء عليه ثص 
الزري،فيه اللءى المثالح ق الصلاة يجيرون لا الأحاء عز\ء ولكن ، فضة أو 

المارعل عرض إذا أنه الفقهاء عليه نص والن،ى عريضا، الخياط لكن إذا لأسي،ا 
لبهحاز ثيء منه بممل فلم 

شيخناشيح ، الشبل الكريم عبد بن محمد الشخ محن؛يت، قريبا بيته ولكن 

أنفع.المدينة ق بتاء، بآن فاعتذر بالرياض، العلمي العهد ق التدؤيس إبراعيم بن محمد 
ولكنالحق، يقول صدوقا صرمحا ولكن الدنيا، س متقللأ ناميا، ورعا، عفيفا، لكن 

؛ظقئع.ه.  ٠١٣٨ اُ/ آ/ ٠ ل؛ ببما وتوثب بالمدينة، مرض الصحيحة. العقيدة عل غيورا 
(.٣٣٣نجد)٦! ج ق: انفلرترجته 

المتني،ديوان محفغل لكن أنه التركي عل بن محمد شيخنا عن ايادكر ت بظنك شيخنا قال )١( 
•حكم* فيها الش الأبياُت، بعض عل يعلم ولكن عنده، الديوان ورأيت، 

منسوجاستمال 'ومحرم ؛ ٤٢ص التقنع، زاد ل جءا؛مح الحجاوي موس الشيح قال )٢( 
حرير*.وثياب استحالته قبل أوفضة هب أومموه؛ن. 

*و)لا((؛ ٣٢المنتهى)ا/• لشرح المهى أول دقائق ثب منصورالمهوق الشيخ نال ، ٣١
المار،عل عرض لو ثيء( منه محمل )ول؛ فضة أو ذمجإ من لونه( )متحيل محرم 

الفقراء*.قلوب وكر والخيلاء، المرق، س اكحري»إ علة لزوال 
وشالقرآن ه(ولد؛عنيزة،ذل ١٣٤٣ه-١٢٥٧^^ل))٤( 



قتقظ|ت
قشبل ابن بيت إن حث وغثرهما، الرين، عبد الوالد وشيخ العدى، الرحمن عبد 

السكةعل تملل شباك فرجة الباب وفوق الربيب، حائط عل تتقد محي محكة رأس 
وندبيته، ق يدرسنا كان الشبل الشيح رإل جةقئا،ت والدي مول حشب• باب وعليها 

علامةفهي مفتتوحة الفرجة رأيتم فإن السكة، عل أقبالتم إذا مول! علامة، لتا جعل 
فارجعوا*.ؤإلأ فادخلوا، جالس أق 

سقاسيوامم؛
معديبن الرحمن عبد الشخ جلسامحت، محضر الرش محمد الشخ وكان 

الإخوان،درس إل ؤيستمع بساعة، الشمس ءلالوع يعد الضحى الخا،ع جل• مق 
لأنالخلاقية؛ المسائل يعفى ق نانثه ربإ الدرس سدي ابن الث.خ يثرح وعندما 
يملسعدي ابن والح ااكمءا، من يالسهور التماسلأا يرى تركي ابن اليح 
وانقهيربيتهإ الكلام محنال وربإ تيمية، ابن الإسلام شخ واخيارامت، الدليل 

يعداياقشة تكون أن *الأول تركي• ابن للشيخ محعدي ابن الشخ فقال الدرس، 
يمحبل يتحبوا، لا وحش الإخوان، عل الفانية تضخ لا حش الدرس، انتهاء 

أشغاله*لتابعة الدرس انتهاء بعا« الخريج راد أش 

ءل،اءمن إحازات عل وحمل العلم، لهللسر يلدان عدة إل رحل ثم بيا، العلوم مالئ 
بعتيزةالخوز مسجد ل إماما عمل عن وأخال لعنيزة، ربع ثم زارها، التي الأءaلار 

ومنزله،مجده ل درس فرفض• - ٠١٣١٧عام بعنيزة القضاء عله وعرض ٠-، ١ ٢  ٩٨عام 
ل:بعنيزة تول العلم• وتعليم العبادة ل أوقاته قفى وقد العلياء، س ممر عليه ونحثج 

rir/\y/U .^\ .(.١٢١نجد)أ/ علياء انم;رج<في: م
التركي:للشخ ترحمته سياق ل ( ٣٣٥)ا"/نجد علياء ل السام الشيخ وقال 

محضرفكان فيها، إقامته أثناء العالم محللبة ؤيباحنر عنيزة، بلار>ه ل أيضا يقرأ كان *ك،ا 
مستوىعن ترتخ الفقه ق مناقشة منه فأراد عيي، الالرحمن عبد الشيخ دررس 

الشيخإليه وين.ما بيته، ل وحا«0 المتهى شرح ؤ، يقرأ نمار الحاصرين، الْللأب، 
وهكدالاكتاب، م1لالعته أناء عليه أشكل فيئا لخالنا ثلاثاء يوم كل الرحمن عد 



َجةتئسسوالأصاقبحاتس هثجمآة"1ت 
عامق وذلك المنورة للممدسة تركي ابن الثسخ سافر ثم مدة، هدا عل أحدنا 

استفدناوتد -، ٠١٣٥٣القعدة ذي شهر احر حض هدا عل واستمررنا ، ١٠١٣٥

ظقئه٠، ١  ٠٣٨ سة بالدية تول وتد كثيرة، فواتي منه 

الطلب:أساء اليومي الجدول 
التال!المحو عل العالم-، ق اليومي جدولما كان 

يل•ك،ا الخيول ثم الفجر، أذان تبل منامه من الإنسان يقوم 
عنيرةتاصي شيخنا لدى السوكم، مجد ل نتحلق الفجر، صلاة بعد أولا! 

أوقالفقه أوق الخدين، ق درسا علميه نقرأ ظقفه، ماع، بن محمد بن اض عيد الشيح 
الموجودينأن والعالم-، الدرس، هذا ينتهي وترتفع النمس تطلع بعدما ثم العقيدة، 
شيخنادروس لحضور الخامع مجد إل ننطلق ذللمثا وبعد الضحى، ركعتي يصلون 

قمواء كاملة اعت بالشمس طلؤع بعل مقررة حلسته موعد لأن سعدى، ابن 
 V—يرومابل ا؛ درّعليه فتقرأ والخمعة، الملاثاء يوس• عدا ما الشتاء، ل أو الصيف

ونتهيآننصرف، الدرس هذا ويعل المحو، أو العقيدة، أو الفقه، أو لحديث،، اق 
للقيلولة.ندهي، تقرييا ساعة بنصف، الظهر أذان ونل المستقبلة، للدروس 

شيخنالدى الدرس ثم للصلاة،  ٤٥١مجد إل ١^٥^١ الظهر، أدن إذا ثانيات 
شيخنادروس إل ننطلق ثم اللحاؤية، شرح ق عليه ونقرأ العمري، مليان 

العصر.تبل هن.ا كل الحامع، مجد ق عيي ال

(.٢٦٧)o/ والعرفان المهى أول تذكرة أمات واننلر استفادته صارت، 
الثلاثاءوتاريخ! (، ٥٥)العدد القصيم بجريدة جوئإ؛ةته شيخنا احتففل وف- 
وهوالزاهدر. !؛ ١٠١١اامات، الأول؛ الصفحة عل الخير هل.ا ومها -، ٠١٣٨٠/ ٧/٩
فيصلالسيحت كتبه r؛^!i^، التركي، عل بن محمد الشح شيخه وفاة عن ععلول، مقال، 

كتابه؛ل عبيد بن إبراهيم الشح عند كاملا المقال، رأيته ثم هس. المبارك، محمال بن 
(لأ٢٦٧/٥الهىوال٠رئن)أول تذكرة 



صححق أيضا، عيي الالشيخ لدى حقيقة جلة العصر، صلاة بعد ثالثات 
وضره.لم م

الضر,ق عامة ة جلق سعدى ابن شيخنا لدى المغرب،، صلاة بعد رابعات 

الهللبة،كبار نحن نجتمع حيث المسجد، غرفة ق العشاء صلاة يعل. خامسا! 
الحاحات،.بعض ونتناولا الشامي، ونثرب، الغد، دروس ونتلم>اكر 

لأهله.أو له لازمة أوحاجة مهم شغل منا لأحد يكن لر إذا حدولنا، غالب هذا 
٠(ياياركتايجوض^أضه 

وكنت،نا، بأنفنمنعه يل الخارج، س الوارد المداد وهو الحم، نعرف نكن وب 
مداداأصح صنعه تم فإذا والعقص، والصمغ الزاج من أجعه حيث، بنفي؛ أصنعه 
الماء.حش ثيء يمحوه لا صالحا 

ثمبالماع، تشر؛ت، حتى الماء ل ألقيتها ثم ورقة، ل كلمة به كتبت، أق وأذكر 
واحد.حرف ولا منها يمح فلم ونشفتها، الماء س الورقة أخرجتإ 

ثمؤينخل، ؤينعم يدق عفص ونصفإ ريالا وزن *أولا؛ صنعه! صفة وهذه 
ونصفا،رهلل مقداره ماء ق تحعل زاج ليال وزن نم ؤينعم، يدق صمغ ريال؛ن وزن 

أويوم؛ن مده ساعة كل تحريكه ؤيكثر الشمس، ل يجعل نم ويجرك، جثعا وبجلهل 
ى:الراجحي حهل س اه. التوفيق. وباق بمشخالة. ؤيثخل يرفع نم تلاثة، 

هارج_إسةأهّآاه*,

الطوق؛محتصر همح كتاب! ق مذكورة التركيبة هن.ه نفس رأيت، إف ثم 
والصمغ..,والزاج، العقص، مفرداته! من تركيبة، ارالحم قال! حيث، ١(  ١٨)ا/

الخ®.
قصب،أتلام هي ؤإنإ الخارج، من الواردة الأفلام نعرف لا كنا وكذللئ، 

حطها.جاد يرحا وكلهاأحن خاصة، برية يالسكان تثرى خاص، 



سةت4-موامحاد:

منقدم الشخصات إحدى أن وهي بدكرها، بأس لا نكتة حصلت وقد 
قاصيإل فجاء البصرة، ق له أملاك عل القاصي من وكالة إل واحتاج العراق، 

يأقأن اسه القاصي فأمر كالعادة، الرمل عل بيته دهليز ق جالس وهو عنيزة 
فقالالحر، ص وثيء بالماء يمدها من إل تحتاج يابسة هي ؤإذا بيا، فجاء بالدواة، 
هدْوق به، يكتبا القاصي فأحده بوسطه®، جمره حسي ق قلم *معي الرجل• 

أوأرع>؛;، ^١١ثلاُث، كتب، إذا الشيخ عادة س وكان محهزة، الدواة جاءت الأثناء 
ينظرأو يالتفت، أن دون تلمقاسا ديدنه هدا القلم، فيها يغعل الدواة إل بيده نزل 

فقالالقلم، لنهل الدواة إل بيده أهوى كالعات تلايثج الرجل بقلم كتب فلمإ إليها، 
الدواة®،*أبعد القاصيت فقال يغطه®، من محتاج ما جمره فيه القلم *هذا الرجل• 

فتأثرالرمل، عل فونمت، بيده، أهوى كلمإت ثلاث الشخ كتب، فنإ فأبعدها، 
ابعارفأنا ما قلمك،، ءحذ ت الشيح فقال القلم، س الرمل يمح وجعل الرجل، 

العتاد.بقلمه الوكالة فأكمل وقلمي®، دواق وهات له، 

^ر،حو؛نيامحاس:
عقيل،والأخ والا.ى مكتبة أستخدم كنت، الخاصة مكتبتي بتأسيس أقوم أن قبل 

بحصبنغ وقمت والراجعة، القراءة ح؛ن اذجة حسب، قليالة كتبا إليها أصفت، ثم 
عنيزةمدينة إل ساليإن بن  ٠٥١عبد المالية ونير قدم ه  ١٣٥٣عام وق بخعلي، الكشب، 

صدقهثيدا؛ كتابا له فكتبت، الحكومة، معلبوعات س نسخة إليه؛ْللب، فتقدمت، زائرا، 

قغيمه ق إليه وحرجت، ذاك، إذ عنيزة قاصي ماغ، بن محمد بن اممه عبد شيخنات 
علاماتويدن يه، م الكتائب، قرأ فلمإ إليه، وقدمته جنوبا، البلد خارج الخهيمية 
حميعالحيمي; الرحمن *عبد نمه: ما جيد رصاص بقلم وكتب وجهه، عل الارتياح 

ثمتنجيزه®، عل واحرصوا منها، كاملة نسخة للماوكور اصرفوا مولاي مهلبوعات 

حماعياحهلايا كتبت، الكتب، صرف، أمر عل نحصك، أن وبعد ذلك، إثر وعل وقعها، 



الثخعنيزة! قاصي عليه وصدق عتيزة، جامع ،لكتبة كتبا فيه طلبنا للونير موجها 
دلكأثناء وق عيي، الالرحمن عبد الشخ أيضا عليه وصدق ماع، ابن النه عيد 

المهمة،الإخوان فأكمل ميأق، كإ مليم، ابن عمر شيخنا مع بالتوجه الأمر جاءنا 
المهلؤع.محمد الشيح ذللث، متابعة وتول 

مكة،إل معي الورقة أخدمحتإ الونير أمر عل حصلتا أن بعد أف القصد 
تيسر.ما لما فصرف الحيمي، الرحمن همد الصرف متويع مأمور وراجعتا 
الماليةوزير قدم ذكره، ميأق كإ -  ٠١٣٥٧عام جيزان من رجعت أن بعد نم 

الشيحمن مصدقا آخر، طلبا له فكتستا ، ٠١٣٥٨عام الأول حمادى ي هينة إل 
ك،االحيمي، الرحمن همد عل فحولتي العمري، سليإن والشيح مانع ابن افه عبد 
.تاليأما الحيمى ذكر بقية منها وبقي اكثرها، استلمت وقد الأول، المرة ق فعل 

والآداباالغني، استلمناهات الي الكس-ا ين ومن استلامنا، حال هميه موجودة 
النجدية،والمسائل الرسائل ومحموعة قاسم، ابن محموعة أجزاء وبعضي الشرعية، 
وأثناءبالرياض، قاصيا كنتط لما الكتب، يصرف أمر عل تحصالت، ثم الماظر. وروضة 

الشالكتب، بصرف أوامر يحهلينا إبراهيم بن محمد الشخ كان الإفتاء بدار عمل 
،بالرياض والمaلبوءا١ت، للكء٣ا العام المستويع طريق عن الحكومة توزعها كان.تا 

هاؤينهاعدد نحاوز أن إل والإهداء، أمكن؛الشراء ما المكتبة إل أصيف أزل ولر 
ؤيتفقدها؛ؤيتوعيا يفهرسها خاصا، كاتبا لها رتبت، وقد هوان، الأف عشرة 

الدرسأثناء نحتاجه ما منها لنا ومحضر محله، ق فيضعه منها يستعار ما ؤيستعيد 

.٠٣١٩٥^٦ ١  ٣٧٦عام الرتامحة ختم عل هومكتوب كها تأٌر، لقد )١( 
عليهاأنرنوا الذين ومن ثدي،ا، المكتبة نهرسة ل ظك سيخنا وبتات> أبناء بعض محاهم )٢( 

وباشرت!الهلور، هنلأْ وكاتب، الهندي، الدري أحماو وز؛؛ر الهندي، شاهد أبو مؤخرا• 
وفهرستها،ترتيبها لإعادة اش وفقني وند ١ه، ٤ ٢ ٩ ١/ ٢ a/ فيها العمل 

العلم.طلبة عل بونفها •؛^!^٠ شيخنا ويدأوصى البحث،. هدا خلال ممرا منها واستقيت 



^ِحةة3صمحنمح«حَر

ءعضث  ٧٠١١^٠ ٠٠١٧١

نجيماُسرسم؛
{.١٣٥٧-٣١٣٥٤هملفيمنإثراامريضل« 

\{.T0A-\Tay)الإ/وأ\وسمة ارنسساب 
(.١٣٦٤-١٣0٨^ساملفيمحاُنيصر

(.١٣٦٥-١٣٦اسم-رقّاانيكاسشير^
(.١٣٦٦-  ١٣٦٥)اُملفيمحاُلأج ااسربمصأ 

(.١٣٧٠-  ١٣٦٦^^لحصtسفيمحاُاّاضر
ما-ه7ما(.70^،نعااسفيمحاُمح(
(.١٣٩١-  1١٣٧٥سمرإصاارملفيمحرالإهlمر

(.١٣٩٢-١٣٩١ارملفيمثبمهمصضرااملأسا 
(١٣٩٥٠-١٣٩١rسفيهاساي٣ر

^^اُاهطهيسرهمه-اا(لأ





اِحقءااةءءدا»َ

اادسهل«
اُءاءامحنح،صفيسم

راهمأ\-لأهمأا(

جازانلطقة ومرقدين ودعاة قضاة بعث عل اش~ —ايدها الحكومة عزمت لما 
غزوحصل حش ذلك ق محيى الإمام وتدخل الأدارمة، حركة يعد الأحوال هدوء بعد 

الصالح،ومحللب محيى الإمام استسلم ثم الحديدة، ميناء فيمل الأمبمر واحتل اليمن، 
أوعزالأمور، اسممرمحت، ^ الأول، لواقعها الحنود بعودة العزيز عيد المللئا وأمر 

الهصم،منهلهة قضاة رئي ، ملم بن محمد بن عمر . ميخنا إل العزيز عيد ، ا،٧٧
منطقةإل لبعثهم العلم طلبة من اثنان قاض كل مع ؤيكون القضاة، من أريعا محتار بان 

ؤإحلاصه،نصحه من وهذا ووعاظا، وحهلباء ماحي وأئمة ومرشدين قضاة جازان، 
بيتوبيتهم بريدة، مدينة مكنهم سليم وآل العلم، إل هزلأء حاجة رأى حيث ظيممه، 

يضعةسليم بن عمر الشخ فاختنار ايمح، ولدى الحكومة لدى محرم ومركزهم علم، 
وهذهليحج؛ علسيارات، معه وسافروا العلم، طلبة من رجلا عثر 

عميل•بن الرحمن مد الشتخ ~ ١ 
مجير؟بن العزيز همد بن عداه أخيه: ابن ٢- 

الحمعي.الرحمن عبد - ٣ 
عتيزة٠من الثلاثة وهؤلاء 

(.١٦٩ل)y/ شيخنا ْع ومراسلاته رحمته انظر )١( 
وتعييتيلخيران قاصيا عمي ق التسبب أن عندي ١اليآرحح شيخنا ل يال )٢( 

سليعانبن اض عبد المالية ونير زار فقد الخرييل، المحس عبد ت الشيح ص له مساعدا 
ذلكيعد سألوه أمم والذلاهر لتجران، قاصيا عتن دلك إثر وعل عليه، وتعرف عنيرة 
ورسحتيءا.عمي، فرثح عنيرة؛ ق والدعوة للهضاء يصالح عمن 



^^^مخ،؛دصاذ
المذنب.من الريه، الراشد صالح ~ ٤ 
الكميةمن عمرو، بن السالءلان محمد بن صالح ~ ٠ 

الرس.س الرح، المنصور محمد ٦" 
السعوىأأ،.عودة بن اه عبد الشيخ ٧- 
 —A المضسان.حمد بن عثإن السح
الحميد.السلميإن صالح ٩" 

ا.ر النصية الرحمن العبد عل ~ ١ ٠ 
العامر.محمد بن اه عبد —  ١١

الطربايى؛؛ّالرحمن مآا-عبد 

٢(. ٤٨ق)ه/ له البطة الأبيات وبعض ترحمته انفلر )١( 
في)'آ/بمم؛(<شيخنا صع ومراسلاته ترخمته انظر )٢( 
اسمتلقى بريدة، ل ولد ه( )آُاّأأاه~؛*؛ا الغضيه الرحمن عبد بن عل الشخ )٣( 

عامول العيادي، الزير وعيد سليم، ابن وعمر سليم، ابن ارإُه عيد المايح؛ عن 
ْعثم النورة، يالدينة والإرشاد للوعظ اكمن المشايخ •ع توجه - ٥١٣٤٥

عاملحول ويعد عمر، الشخ هع - ٠١٣٥٣عام وق ه، ١٣٤٦عام الطائف إل 
ولعريش، ش ل ثم قرصان، ل تمتنه نكان عملهم، لأماكن العلياء توجه - ٠١٣٥٤

-عنه  ١٣٦٣عام وق عمر، الشيح مجد ل اماما فمن للقصيم، رجع ،و  ١٣٥٨عام 
للأسياح،قاصيا نقل هو ١  ٤٣٧ عام وق دحنة، لبلوة قاصيا نقل نم الفوارة، جا،ع بإمامه 

إصافةوالتي الإمامة فلازم فأعفي، القضاء من الإعفاء طلب ٠ ١  ٣٧٦عام ول، 
التدري.ىق استمر وقد والمناقشة، البحث محب عفيفا، ورعا، كان بالهبة. قيامه إل 

٠١٤٠عام احر ق عجز أن إل -  ٠١٣٧٦عام مند عمر الشخ بمجد  ق!توق -, ٠
٤(, ٢٨والحر)؛/ المبتدأ ق: ترحمته انقلر م. ٠, ١ ٤ ٠ ٤ ٦; / ١ ٧ 

عنم العالوأخذ بريدة، ق ولل- ( ٠١٣٩٥)الطرياق اف عبد بن الرحمن عبد الشيح )٤، 
الغضية،وعل العبادي، العزيز وعبد ٌليم، ابن وعمر صليم، ابن الاه عبد المشايخ؛ 

الدينالمشايخ صمن مليم ابن عمر شيخه اختاره ٠  ١٣٥٣عام وق حميد. ابن الله وعبد 
عاممائة إل صبيا بمدينة والإرشاد والوعظ الإمامة بوظيفة فعن جيزان، لمنهلقة أرسلوا 



أملامد>سخد!محمحاث
بريدة•من  ٧٧١وهولأم 

حدوالأخ والوالد نحن عن؛زة من توجهنا -، ٠١٣٥٣ا/١ ،*"ا/ وبتاينحت 
إذوصالناعا ولآ بالوادي، ايرك عن إل لنا مودء؛ن كوّبمم حالة الأصحاب، وبعخى 
يومصثح فها وركبنا الوالد، محوادعنا حاءدتا، قد عمر الغب قها الي المسارة 
والشة.رامحونطلاب،، ( ١٠)رجلا: ( ٢٢)ونحن _، ١oT\/; ٢٨الأنمن: 

الساليم،صالح بن محمد الشيح أحيه؛ ابن وهم' معه، ايآ يقصدون عمر، للشح 
،العجاجي محمد اش عيد أحيه: وابن العجاجي، وعل ذللث،، بعل* التميز ييثة رئيس 
منالقوع ؤإبرامم العودة، وعل القفارى، العل اممه وهمل" الضالع، ليإن الوعل 

الساإيإنوصالح بن.مبل، الاه وهمد الطباخ، وهو الزلفى، من الخنيتي وأحمد هينة، 
ص>وو0إحداها مسارارتإ: ثلامحث، عل ، بنته ابن عمر، الشيح محبط العمري، 

إلمل ثم -، ٠١٣٦٦عام ، مممنإل العمل فباشر نيفا، قضاء ق عن حيث، ه  ١٣٥٩
عامعروى محكمة إل تقل نم عمق، إل نقل - ٠ ١ ^١٣ ١ عام ول العارصة، محكمة قضاء 

الرث،حال إل نقل ^ ١٣٧٩ّنة ول -، ٠١٣٧٤عام عريش لأي نقل نم ص\ى 
ايحكمةإل ^ ١٣٨٣عام نقل ثم القنوت، إل نقل إذ ، ٠١٣٨١-نة رضان حش 

التعجالةالحكمة إل ثم العلا، إل ثم فاطمة، وادي إل نقل ثم الكرمة، بمكة الكرى 
الصلاحصيإء عليه كان - مكة ضواحي من ابموم لحكمة ا رئينقل مم بالطائف، 
(.١٧٨رم/ ءلٍاءنعبمل ق: انفلرترحمتم ٠—  ١٣٩٥عام وندتول منذشبابه- والتقوى 
لاحتواتهاالراملأت نم ل أثبتها لر شيخنا ع مراسلات الطرباق للشيخ ملاحفلة! 

خاصان.مواصح عل 
(.٨٧/٤انثلر٠را-لأتهمعسخنال>)١( 
لترحمته انفلر القصيمء. وعلعاء وتلامدتبمم مليم ال ءعلعأء كتامتج: صاحيط وهو )٢، 

الرحمنعبد لاشخ ترحته ساق ل كتابه من ( ٢٩٠>أ/ ل نال وقر (،- ٦٤>؛/ 
يقصارمليم بن محمد بن عمر الشخ اُبمد بصحبة كنت، وقد ٠ شيخنا: عم عقيل؛ ابن 

مزوقد عقيل، بن العرير عبد بن افه عيل-والشخ هو الدكور، معه سافر عندما الحع 
ائله،عبد وبالشخ به لقاءل أول وهل-ا بالوادي، الشبيل عن من القرب، ل الشخ عليهم 



صس؛امطاصاشس

الحاعة.لبقية مرتان واثنتان وأصحابه، 

قليلةذاك إذ الساران وكانت بالسيارات، سليم ابن عمر شيخنا مع سافرنا 
وكانالإبل، عل محجوز الناس ومعظم تمهيد، ولا زفلتة فلا وعرة، والْلر3، جدا 

الهلرق.بمعرفة -جمرة لهم البدوممن بعض أيما ورافقنا معاون، ومعه مصريا السواق 
إلومتينا سياراتيم، نمللت ئد حماد وابن الشيالأ وحدتا البدائع وصالنا ولما 

هناكفنزلتا الرس، س قريبا بدرا؛ ارقليب نمى! قليثا فوصلنا العصر، قرب كان أن 
منه،٢ ٩ تيار بكرة ص الشمس طلعت، أن إل ومكثنا حمعا، والعصر الظهر وصلينا 

•بدر ، قلي٠٣من فركبنا سلم، بن عمر الخ عل نقرأ ونحن حلوسنا اكر وكنا 
الأول(الأربعاءI ليلة ونزلنا الليل، إل ومشينا الثلاثاء، يوم س الشمس طااعت، 

وحاليالله العبد حالي سليم؛ آل( عيانا ووافقنا الأشعرية، بقرب الحجة ي ذس 
الخميسليلة ق ننزل( ولر الصبح، ومشينا سيارتيم، متعهللة الأشعرية ق العزيز العبد 

وكانت،السيارات، ق معنا وركبوا قرطون، وابن منديل ابن فوافقنا السيل، عل إلا 

لإحرامنا،لنا وتعحاميا، ماء وأعهلانا منديل ابن مع فدهثنا ياردة، الليلة تللث، 
تقريبا.بساعتين الصبح قبل وركبنا 

نحنإذا الحجة ذي س ٢ الموافق الخميس يوم تيار س ثتت؛ن الساءة كانت، ولما 
الناسوكان أيام، ثلاثة مدة ق وصلناها وقد عمرتنا، وقضينا فنزلتا المشرفة، بمكة 

الللث،عل سلمتا ذللئ، ويعد الإبل، عل يوما عثر يضعة يعد إلا مكة يصلون ما 

حوارأدوار، خمسة س مكون الحرم س قريبا ير بيننا ق وأمر؛تنزيلنا العزيز، عبد 
الأبيارُ•الممى•"مع الليل سوق ؤ( الذي الثاران 

إلالمشاخ اقر فه،  ١٣٥٤محرم أول( إل مكة ق ويقينا عمر، الشيخ ح معا وحججنا 
ين،^؛٠.عمر الثبخ برفقة يريدة إل وعدنا لها، احشروا اش الحهايت، 



بماخ|مفزاذ
وعندناعمر، السخي وكيل يستلمها منوعة، ارراقنا لنا تصرف، المالة وكانت، 

طعامايصغ وكان الإحوان، من الرلفي أهل من الحنيني، أحمد اسمه! حيد طباخ 
بهمحص والباقي وحلسايه، عمر للثسح أولا يقدم عمر، الشخ إل للمةرُين خاصا 

العجاحي،وعل العمري، السليإل وصالح القفارى، العل الله عبد مثل؛ اجلمربون 
السليمالصالح ومحمد الضاخ، وعل العجاجي، ايحمد الله عبد أخيه وابن 

لأتمذلالث، دون لكنه متكاملا جيدا طعاما لهم يصنع الحإعة وباش وغيرهم، 
ا-اج،لأجل عمر الشيح ْع تعلقوا اخرون وأناس ا>لكافون الإخوان منهم كثيرون، 

بنليإن الصالح ت يدعى شاب، المجموعة من وكان العشرين، يقارب، ومحموعهم 
الباقيرقعوا الهلعام، من عمر الشيح ميغ فإذا جريء، علم طالتؤ وهو حميد، 

إلوما والمنشفة التغسيل ماء عليه يصبون بالشيخ واشتغلوا الدرجة، ق وجعلوه 
صالحلهم ففعلن به، فيستأثرون الممتاز، الشام بقية إل يتصرفون ذللث، يعد ثم ذلكر، 

فإذاالعلعام، بقية فيحمل بالشخ انشغالهم فرصة ؤيتتهز يتغافلهم، فكان المذكور 
بينهم.نكتة فكانت، شيئا، بجدوا لر إليه التفتوا 

كلماءاو،يلة تين بذللث، بعد فكنتخ ذاك، إذ العلعام ذللث، من نصيس، ل يكن ولر 
مرح،وأديهبا لنا صديق وهو الإخوان، بحفي عند العجاجي الحمد الله عبد رأيمتا 
وبقيةالعجاجي عل عمه مع صنيعه ق وأناقشه معه أمزح الدعوى، بمده عليه أتقدم 

الأصلأنتا ،ع إخوانكم، وتدعون الممتاز يالعلعام محصون كيف القرب؛ن• الإخوان 
!.الكلفان؟ المشاح باسم تصرف، فهي النفقا'تإ، للث، تق 

منوهو ، ١^^١٢العزيز عبد بن إبراهيم الشيح أن العجيبة الموافقات ومن 
الإبل،عل عنيزة من ج - ئل وكان أصدقائنا، ومن معدي ابن الشيح لدى زملاثنا 

السنة.هن.ه أم^ أن بال عل يكن؛نهير وب صفره، عند ودعناه وقد 

,١٨٥ق)V/ شيخنا هع ومراملاته ترحته انفلر 



الحرم،إل وجئت عمرتنا، وقضيتا الكرمة مكة وصلنا ارلما الغريرت إبراهيم قال 
القرآن،يقرأ عقل ابن اه عبد صوت أسمع ي إذا الحنفي، مقام وصعدت 
عنسألته اللام وبعد هو، هو فإذا عليه، وقفت حتى الصوت وقعت فعجبت، 

الواغ®.بحقيقة فأمحرق القصة، 

^م«وطاوارطاتسءاضم:

يقرؤونالبيتا ؤ، للإخوان مليم ين عمر الشخ حلى مكة، وصولنا ويعد 
علاود ل الوهاب عبد بن محمد بن اش عبد الشيخ رسالة عليه وقرأت عليه، 

صمنمهلبوعق وهي الشيعة®، كلام نقضى ق السنة أمل راحواب واسمها؛ الزيدية، 
(٤٧)صفحة من الراح، الحزء الأول، الْلبعة الجدية، والمال الرمال محموعة 

عمر.الشيخ عل يقررون الدين الهللبة بقية مع أتاح كنت، كإ (، ٢٢٢)صفحة إل 
العلياء،حلقات أنتع الحرم، ق جلومي أكثر مكة ل إقامتنا مدة وكنت، 

تمنهم فكان دروسهم، إل وأستمع 
الحديث،.ق ، حمزة الرزاق عيد محمل لشخ ا~ 

حفئلبممر، بالقليويية ولد ه(  ١٣٩٢— ه ١٣٠٨حمزة)الرزاق عيد محمل. الشيخ )١( 
الدعوةبدار التحى ثم شهادته، عل وحصل ه،  ١٣٢٧عام الأزهر إل انتقل ثم القرآن، 

للشيخلمرافقته وكان رصا، رشيد الشيخ عل ويرمى ه، ٠١٣٤ عام والإرشاد 
إلوصل - ٥١٣٤٥عام وق الملفؤ، لن.ه-، رجوعه ق سبي، مح الأن الفناهر عييؤ 
وقام-، ٥١٣٤٦عام السوي والجاأ وحهلسا إماما عمل بها. واستقر المكرمة مكة 

للشيخماءلأا أيضا وعمل ه، ١٣٤٨عام الحرام المجد ق والتفير الحديث، بتدريس 
السعودى،ماورصا؛المعهد عمل ك،ا فيه، والأهلا؛ة الحرم إمامة ؤ، مح الأي الفناهر عيد 

العلميبالعهد مدرسا عمل تم ٠، ١  ٠٣٧ عام المكرمة مكة ق ين، الحلودار إدارة وتول 
عدةله المكي• بالحرم وخعلما مدرسا المكرمة مكة إل عاد ثم ٥،  ١٣٧٢عام بالرياصى 
فيهما عل الأغلال مماب من والمحوص الالشواهد رئة*، أب ار>ءلل،ا>تا منها؛ مؤلفات 

كتاب!ق ترحمته انفلر ظقئه. المكرمة. بمكة  ٠١٣٩٢عام تول • وضلال* وكفر نخ من 





حججسجامد!دءنان 
منزلناوكان الثمس، غروب ئبل منى ووصالنا الهلريق، ق العصر وصليتا سيارات، 

بنينايعدما هناك وأمرحتا الشيوخ، قصر وُين بيته الخيف، مجد بقرب نى مق 
ركبناص الساص تريب بكرة من كان فال،ا والأثاث، الأشغال ورتبنا الخيام 

ا،لعلثخية،والواصن والمشرب ااأكل معهم الذين أصحابنا فضيع نمرة، إل وتوجهنا 
مدةويعد فتعدينا، غداء واصرمحنا للسوق فدهثتا الهلريق، أصبنا عمر والمخ ونحن 
فوصلناعرفة إل ركبتا ثم حعا، والعمر الظهر مجلينا أن إل نا فجلحويانا، وصل 

وبعضناومجالها بعضنا الصخرات، إل ومجالنا حتى ومشينا نزلما ثم الخبل، قريب إل 
حهلبةحطب الذي هو الشخ آل حن ن اض عبد الشيخ أن والذ؛اهر يملها، لر 

عشاءناءلثخنا قد وكنا هناك، فأمرحتا مزدلفة، نريد ركبنا الشمس غربت ولما عرفة، 
بعض،عن يعفنا يضح أن حشيتا مزدلفة إل منى من الانصراف أردنا فلعا رفة، عق 

آحرإلا نتفق ولر حشيناه، ما فحصل نصيبهم، لهم سيارة أهل كل العنا، فقمتا 
لنحيمنا ومجالنا الفجر ًللوع قبل كان إذا حش اللمل، آحر منى إل فركبنا اللمل، 
الفجر.ءألوع قبل العقبة حرة رمينا حتى فركبتا منى، 

وهمالحجاج قناومون كانوا العزيز عبد الملك أولاد بحقي أن وأذكر 
منمحتاحونه فيإ اعدومم ؤيالأماكن، إل ؤيرشدونبمم الناس فيمحرفون محرمون، 
الماعدة.

الشمسطالعتإ أن إل نا وحالحلقنا، ثم الفجر، مجالينا المخيم إل رجعنا ولما 
ثتتين(الساعة قريب وصلناها فلعا حجنا، نقفى أن لأجل مكة فيحلنا الحر، يرم من 
وهماصعود الأ٠اتي عهده وول اللك، جلالة عل وقعت، الش الواقعة وافقنا الهار من 

وقتالموافق: الخمعة يوم وذللث، الإفاضة، ْلواف يزدان 
الضحى.

لهيهمغ ولا يطوف، أن الملك، أراد إذا الهلواف من يمنعون لا الاس وكان 



1ة'ةثآ1ة. ^^^لاصمحمحاّ ِ إكقؤ|تِ 
الملكفهناف الحاشية، ورجال الحرس من ثلة حوله يكون ولكن الْلاف، 

ودلفالأسود، الحجر استلم أن بعد الخاص ق وثمئ أشواط، أربعة العزيز صد 
شاهراياف رحل عليه حرج الترهي، الحجر مدحل عل، أهلء فلكأ الكمة، باب نحو 

وحاولالحرس رجال أحد فتلقاه مفهوم، غثر بكلام صوته ؛أعل، يصح حنجرْ، 
الهلافأرض عل إثرها عل ، الحتدتم،ل مضل بطعنة، عاجله الجرم لكن إمساكه، 

إلصريعا تم طعنة، الجرم فعاجله إمساكه، آخر جندى فحاول دماؤه، نيل 
محرمجاء الحال وق صريعا، فخر النار، الحرس عليه أطلق وحيتثد صاحبه، جانب 

ووقعتمعود، العهد وئ ظهر عل( بخنجره وأهوى الموكيا، خلف من بحرى آخر 
المار،علميه فأطلق الحرس— —أحل الرقاوى الله عبد فعاجله الأيسر، كتفه أمقل 

فه.والحمد ثر، ييخدش إلا الطعنة تللث، فيه توثر فلم العهد وئ أما صريعا، فخئ 
بابمع الحرم س الخروج محاولا هاربا، فر الحالة رأى لما ثالث، رفيق لهإ وكان 

وهويته،اسمه معرفة فحاولوا رمق، وبه صريعا فسقط النار، عليه فأطلقوا الصفا، 
الطاف،بتنفليف شرعوا الحال وق روحه. حرجتا حتى ساعة س أكثر يلمثإ لر لكنه 
الحالةهده رأى قاليا العزيز عبد الللث، أما بالهلواف. للناس وأذنوا الدماء، للئط تس 

الوضع،ؤيستقر الحالة تبمدأ حتى زمزم غرفة س القرية الآغواُت، غرفة إل حرج 
متى-إلما ورجع طوافه، وأكمل المطاف، إل رجع ثم 

نعلمولر الaلافا، وينفلفون الدماء بقية لون يغوهم المهلماف دخلنا ونحن 
نوعه،س الغرييح الهادُث، لذا الماس انزعج وقد العلواف، بعل. إلا الحادُث، عن 

عهده،ووئ الللئا بسلامة بعضا بعضهم و;رنئ الللثج، -رنؤون وهرعوا 
ادماول'اااوطه 

(.٥ ٢ ؛/ ) والعرفان المهى أول، ندكرة انفلرت انمري. مرمى بن أخمد وهوت ا ١ ر 
السابق.الصلءر شيياب. ين جدؤع وص• )٢( 
XT^A/T)ي انظرْ الواقعة. ص ب م عة من محابا لوالدْ شيخا كب وقد )٣( 



اسلس،تصاشم.حهققأ
سعبجوار الليل برق وص مكة، ل بيتنا إل نزلنا الثاق اليوم كان ولما 

ثيء.لنا تبين بعد ما ونحن محرم اع المق صار أن إل نزلنا حيث ومن الأبيار، 
الميز:مد ا،لاه اأءاا،س أي 

إلليليا العشاء صلاة بعد ماليم بن عمر شيخنا ح نذهب كنا ا"نم^ ويعد 
الذيوالدرس المللث، جلسة ونحضر السقاف، نمر ق العزيز عبد الملك محالى 

الشيح،آل حن بن اض عبد الشيح القضاة! رئيس ومحضره ليلة، كل هناك يلقى 
سطحق الجالس وكان الكرمة، مكة وءاJإء الحرم، وأثمة ماغ، ابن محمد والشيح 

يمنةتدور مجمرة حلامية مروحة المالك وأمام وكرؤيتات، كرامي عل واسع 
التفر،ق أيضا عليه ؤيقرأ والنهاية، البداية كتاب! ق عليه يقرأ وكان ويسرة، 

فيحضرهحضوره، من أحد يمغ ولا متواضعا، العزيز عبد الماللتؤ محلس وكان 
والمقتروالٌي( داكغثر الكبتر 

إلتنقلنا سيارة تأق لياة كل للقصيم، عمر الشح مفر بعد حالتنا عل مكثتا 
لنزلنا.وتردنا القاف 

راكباالديوان كتاب، أحو بتا ئمث للحرم، يوما نمثي كنا أنتا الهلرف، وس 
نعاله،إل الإخوان أحد نماو ءاركبوا،، وقال! وأوقفها، فعرفنا مجمرة، سيارة 

تعليههلع أوالع؛ر الحار يركب الذي عادة عل آخذا وركبا، بيده وحالها وحلعها، 
بذلالث،ا.لابأس برحللث،، وهي ا١اركج، له؛ فقال لثلأتمهل، 

المالككتاب! ل الومت، ذلك ق الناسبة *بذه نيلت الش العماني بعض أيضا وانغلر 
العزيز،عبد المالك دارة إصداران من القرى، أم صفيحة صعراء عيون ل العزيز مجد 
٩(.٠ ٩ )Y/ أبوزمحونة حين إم،اعيل مادته! دّم 

عهنارالُفور عبئ لأحمد الجزيرة، صقر كتاب! ل العزيز حمد الملك محلس وصم، انثلر )١( 



fjLaC _فةجت
بيورياوة«وترسامحاديف:

لناورتب بآمورنا، فاسقينا بريده إل عمر الشخ رُثع محرم من الساع وق 
إلنا وجلالصفا، ق وهو الخرم، من قرب ستا ق ونزلونا مصا^c، الثسؤخ 

أنكمفأجاينا بالرحصة، ^، ٧٠١لخلألة ورقة فقدمنا محرم، من عثر الخامس فرسا 
قدمأيام بضعة بعل كان فنإ مدير، من ميقدمون لكم حويا ننتظر ولكن بالنا، عل 

،جعوان بن وناصر ركبان، ين وعثإن الثميري، العزيز عبد وهم؛ أصحابنا، 
الحثى،بعد فيها ونركب، الصفا ق محلنا إل نحيء ميارت؛ن ليلة كل الشيؤخ لنا ورست، 

نر-ءع.ثم القراءة تمع ونالمللث،، جلالة محلى ونحضر 
ليلة.عثرة خمس قرابة علهد.ا أحدنا 

أصدرللرياض، يرمح أن العزيز مد المللث، وأراد ه ١٣٥٤صفر ق كان قلمإ 
الوظتفةل الدكوينن من كل يتمتن حس بن اش تمد الشيح القضاة رمحس إل أوامره 

القصيم.من •؛م أتى الال.ى مليم بن عمر الشيح توجيهاتر ■ص، لها الرشح 
الرحنعبد بن عل ومعه; لخيزان، قاصيا عقيل بن الرحن تمد الشيخ نعتن 

عميل.ابن الله وعبد الغضية، 

الرحنعبد ومعه! لصبيا، قاصيا السحوي عودة بن الله عبد الشخ وعين 
الئيه.الراشد وصالح الخمعي، الغانم 

الليإنصالح ومعه. عريس، لأي قاصا المضيان حمد ين عّإن الح ونمن، 
العامر.الحمال الثه ومد الحميد، 

صالحومعه; لمحامهلة، قاصيا ، الحيميدرمحمد بن الرحن مل. الشيخ ونمن، 
الريع.منصور بن ومحمال العمرو، السلهإان محمد بن 

٠١٠١ص ق الثلاثة المشايخ ترحمة انثلر )١( 
(.٣٩٢/ j (Yشيخنا مع ومراملاته ترحمته انفلر )٢( 



الأول؛اصل 

رئبحيث الراتب، بصرف مليإن ابن إل أمره العزيز عيد الملك أصدر وقد 
وهيشهريا، ينالا أربعون مرافقيهم من واحد ولكل شهريا، ؤيال مائة للقاصي 

إياهايعهلوننا تارة وكانوا نقاصيته، رام، أول، هدا فكان ذهبا، جنيهايت، أرع اوي ن
يعهلوننافضة، ريال( نصفإ فضة، ريال، رع أرباعا، إياه يعهلوننا وتارة فضة، ؤيالأ 
الأحرى.والعملأيتج الورق، يعرفون لا وكانوا النؤع• هذا من إياها 

ءعددالشيخ! آل، حمن بن افه عبلل الشيح من حاءنا الذي التالخ نص وهل.ا 
اممهورحمة عليكم الملام المحرم، عميل بن الله عبد المكرم حضرة (،لفة)١(ت ١١٤)

سنةصفر ٥ يتاريح1 عليتا المعفلم الملك جلالة أمر صدر قد فحيث، وبعدت وبركاته، 
غضية،بن وعل أنتم وبممته ■بينان، قاضيا عميل بن الرحمن عبد بت*ثأذ،  ٠١٣٥٤

مليإنابن إل . ٠١٣٥٤ستة ؛/صفر ق! ٣، عدد! المرفق ؛خء؛لابه أمره وصدر 

بمنعسليإن ابن عل أمره صدر كإ شهريا. ينالا أربعون قال،رْ لكم راما يتعي؛ز، 
ؤإعطائهّليإن، ابن مراحعة فيمتفي حميعة، ابن يد عل لكم وكسوة شرهة 

ستةصفر ٥ ق! حرر يذ.لك. لكم ؤإشحارا رابكم، بخصوص الرفق الللث، حْتاب 
)الختم(®الئسخ حزآل، بن اممه عبد القفاه! رئيس  ٤١١٠١٣٥

وقال،وأوصانا، وأخرنا وتهانا، وأمرنا الأيام، من يوما استدعانا اللك، إن تم 
فقال،!أيام®، ثلاثة بعد ولكن الأن، إل أشغالنا نجزلتا ®ما فقلنا! غدا®. تمشون ١١لتا! 

بروةلنا قرر ثم الكتس،، وبعض وكسوة، ، حرحية أعهلونا ثم يأس®. لا ١١
 ،j ،بخصوصهامرشد ابن عل ورقة لنا وأحرج بريده

متويا.للشخص تصرفا معلومة مقرراُت، وهي ، ١١
انفلرالخءل،بفي)أ/ارهأ(ؤ)٢( 
المفروحوه.مصارم_ا وهى )٣( 

شهريا.تعهلى انية غن، مواد وهى الر• من مثمقة ، ٤١
٤(٥٠ )Y/ ق سثد لابن العزيز تمد الملك خناب انفلر ( ٥١



ةئ1قؤقتِ_
رئيسإليه أثار ما حب الملك _ Lias"وأعتليناه ماليإن، ابن راجعنا وقد 

وكيلكتعطيل، يدون شهريا بصرفه جيزان أموال أم؛ن عل لتا وكتج، القضاة، 
والكسوة.الشرهة واسلممتا حيعة، ابن 

جيران؛السفراش 

قرنية،الخرمة، طريق عن جنرال إل مكة من حميعا سافرتا أعإلنا انتهاء يعد 
الماليةونير صاليإن ابن حويا من اثنان محنا كب؛رتين، ّسيارتئن عل فأببما، فبيشة، 

يلزم.با ؤيقومان الحمالة، يرافقان ذاك، إذ 

مناء نوبعض سدير أهل وحويانا نحن فيها فرتمنا سيارات، لنا جهزوا وفد 
الحكومة،طرف، من جازوا معنا رتمن اللاتي والنساء أ-أا، أهل من ونساء الحرمة أهل 

منالقريس، السيل وهو نخلة، ييع وصالنا ه، ١٣٥٥صفر ما١ بتا فرتمنا 
إلانشعر لر الريع من توسطنا لما أننا وذلالئ، ونصا، وتعب وهم غم علينا حمحل مكة، 

كيهناك محل إل فارتفعنا التهدم، ولا الرجؤع يمكنا فلم مقبلا، حاء قد والوادي 
يسارناعن صار ثم البحار، كتلاطم يتلاطم يميننا عن السيل فكان الماء، من يوؤيتا 
سجرى حنكا تزايد ثم ذراعض، نحو إلا محتا ول( وأمامنا، حلفتا ومن يميننا وعن 
السياراتعجل نحتا ونجعله الكبار الأحجار من نأحد وجعلنا السيارات، تحت، 
اللماء عليها كثر النساء سيارة إن ثمم وعظمه، السل كرة من ترل لا حتى 

الأمرمن أصابنا مما واثبوراها، ؤيلاه، ايا الصياح! فصاح تتقل..،، أن فكادت وتلاطمه 
السير.وواصلنا السيل، وهلوأ بنا، النه لهلف، تم الحثليم، والكرب المزعج 

بنسعد وأميرها! منه، العشرين ليلة فوصلناها الحرمة، عل طريقنا ومجار 
١٢ ليلة رنية ووصلنا صباحا، منها وسافرنا حيرا، افه جزاْ فأكرمنا، لوي، بن حالي 
واصلنانم نقابله، أن الله يشأ ولر الرياض، من دغيثر، ابن حسن أميرها! وكان منه، 

إذاوكان وأكرمنا، جمين، بن افه عبد بن سليإن الأمير فيها ووجدنا بينة، إل السير 
رريهوة((،الأمير! حول الدين فيقول الأطراف،، متباعد لأنه القصر؛ يرتج قهوة طلب، 



سمو؛؛دامضزاذ
الصوتؤيصل القصر، يرتج حتى بعده، من إل ليلقيها حا ؤيصوت آخر، وسمعها 

ناصرالشيح فهو بينة قاصي وأما جرس، ولا كهرباء هناك يكن ول؛ الخهوجي، إل 
الله.حار ابن 

ابنالعزيز عبد بن معد أمثرهات وكان مشيهل، خميس ٢ ٤ يوم ظهر ووصلنا 
نقابله.أن اض يقدر ول؛ مشيط، 

وهو، ديري الأخمد ين تركي أميرها عند فنزلنا أبها، إل المفر واصلتا ؛ ٠٠
اممهجزاه فأكرمتا، ؤإحواتبم،ا، وسلطان، فهد، العزيز؛ عبد ١^، أبناء بعض خال 

وكنايلزم، ما وترتيب والخدمة للقهوة خويا لنا ورب جيلا، منزلا وأنزلنا محرا، 
منه. ٢٨ق أميا س توجهنا وند مقرته، عل معه ونتعشى ه، محلنحضر 

واشتريناواحال، ؤيال بحوال الن.بيحة كانت حيمثا رخيمة؛ الأسعار وهناك 
فلعابيتنا، إل السوق من البائعة حمالتها ريال، بنصف مشمش تملوءة كثيرة تنكة 

أنمىوصالت، حتى معه ٥-؛^، التنكة فيه تفؤغ بإناء لها ليأق للبيت، مندوبنا لحل 
إلاالبيت، ق وليس ءادتي%ا، عل متحجثة غير وهي توقفإ، ولا حياء بدون البيُتإ 
فأفرغهاتنكتها وأخل. بالخرؤج، وأمرها دخولها، متدوبنا فاستغرب، عزابج، رجال 

^-يهماه(همأثاءأحدالديرى،منءام
خثرةأكيه مما الحاJسة، العودية الدولة تآممس فترة ق العزيز عيد للملك، مرافقا ه ١  ٣٣٩

منهكةعل أميرا فعينه ورصاه، العزيز عيد الماس، ود تال ه تقالوفمتج وق وإداريت، سيامية 
مرتين!عير إمارة تول -، ٠١٣٤٩عام ثانيا عين ؛%؛ -، ٠١٣٤٦-^؛ ٠١٣٤* عام الخوف، 
قوشارك ، ٠١٣٧١طم هإل ١٣٥٦عام من واكانية  UtUOi^ ٠١٣٥٢عام الأيل 

.٠١٣٥٣عام العلادم، اتفاق ق نجران جهة من واليمن السعودية بين الخدود تحديد لخمة 
يتمحالأفق، واسع متواصح، أصيل، عري وملح ميل، بخلمحا ليخل عالية، مكانة له كانت، 

بنالرحمن عبد كتاب،! ق رحمته انفلر جقئإية؛هب . ٠١٣٩٧عام تول وسياسية• إدايية يحنكة 
.٥ ٦ ص الخوفط، أميرمتملقة أحمدالديري! 

ْجاترن.الصفيحة التتكة! )٢( 



ص؛سًس؛دس 
اككة.عليها وأعاد 

العزيزعبد ين اض عد الشيخ قبل من المعينون الإخوان معنا سافر وقد 
الرحمنعبد بن العزيز عبد الشيخ ت وهم ، الجمعة قاصي العنقري؛ 

بنناصر والشيح ، ركبازأ بن العزيز عبد ين ءث،ان والشيخ ، الثمثري 
الركبانوعثإن لأببا، قاصيا الثميري العزيز عبد الشتح "من حيث ، جعوان 

}الحنوبل فلهران قرب للحرجة قاصيا حعوان بن وناصر للنإص، قاصيا 

(.٣٨٣/ j (Tلشيخنا ورّالته انظرترحته )١( 
بالجمعة،ولد ه( ١  ٣٦ ١٣٠)٩ اكمبري الرحمن عبد بن العزيز عبد الشيخ )٢( 

ثم-، ٠١٣٠٥عام أ-با محكمة ل قاصيا عن عليهم. العالم وتلقى بلدْ، عل،اء ولازم 
عامأجله وافا0 حتى  ١٢٠وبقي ، ٠١٣٦٠عام صبيا محكمة إل نقل لحكمتها، ا رئي

بنخكم كريم' وتواضع فاضلة بأخلاق يتحل المرة، مرضى كان وناد ير، ١٣٦٤
لتواضحه،وأحبوه الناس، يه موثق السوق، ق حتى له، اتفق وكيفإ وجد حيثعا الناس 

•( ٥٢ْ )م/ والقضاة القضاء تاييخ ل• ترجته انظر رقيعة■ منزلة عنائهم له وكانت، 
حففلبالجمعة، ولد )ماا،آاه-0لأماه( وكان ابن العزيز عبد بن عثان الشيخ )٣( 

اممهعبد متهم؛ العلياء، س عدد عل فقرأ العلم، ملل—، ل ثرٍع نم صغره، ق القرTن 
عنجيدا. إدراكا العلم ل فأدرك عيي، ابن ؤإبراهيم عيسى، ابن وعل العنقري، 

تعالاف إل الدعاة س الرسمية أ-ماله مع وكان الحجاز، باليان ص ال،اص ق قاضيا 
نجد)ه/٧٨(.علياء ق؛ انثلرترحته ظاق؛ه. ٠.  ١٣٧٥عام تول فيه. محل مكان ل كل 

وقدالجمعة، ق ولد ( ٠٠١٣٧ -  ١١٣ الحعوان)٠ الرحمن عبد بن ناصر الشيخ )٤( 
العالم،اءلاو_، امحه نم بلده، ماجد أحد ل إماما وأصبح القرآن، لحففل مبكرا توجه 
قامعبيدة، سراة ل قاصيا شيخه احتاره ذللث، و؛عل> العنقري، اف ءياJ الشيخ عن فأخان 
إلنقل العثليم، الخهد ذللئح ل باذلا وتعليمهم، الناس بإصلاح قضاءها توليه خلال 
نجدعلياء ق; انهلرترحمته ٠. ١  ٠٣٧ عام تول وقل القضاة، أحد ليخلق، نجران 

 ;(.٤٧١)٦

بنتركى الأم؛ر إل الفيصل الرحمن عيد بن العزيز عبد المللث، خْتاب بموجب، وذللث، )٥( 
(؟٥٢٥والقضاة)٥/ القضاء تاييخ ل؛ الخهتاب انثلر الديرىب أحمد 



الصعبةالشاهقة الكأداء الحمية تلك صي، عقية مع فنزلنا تحن أما 
النادرإلا العقبة ق يركب أن للإنسان يمكن ولا للنزول، العدة والحإل الحمير عل 

ذلك.يعد يركب ثم الحقثة، يتجاوز حش رحليه عل يمثي بل السقوط، حشية 

دكواحيارة، جهودا تسهيلها ق الحكومة بن>لت الش، العقبة سهيل قبل هدا 
ؤإماحور بوضع إما معها، السلوك وسهلوا أحرى، مواصع فوا ونمنها، مواصع 

بيضاءأياد من للحكومة وكم • بسهولة معها السيارايتج مشت، حتى أنفاق، بقح 
وغيرها.اليمن ق كإ المالكة، وغير يل ال٠الكة، أنحاء سائر ق الهلرق سهيل تق 

ثعبة،بني درب الدرب عل ثم الثحصة، عل صاغ عقبة من نزولنا وكان 
عريضا.طويلا ضخإ رحلا وكان هادي، محمدبن ت شيخهم فيه ووحدنا 

هناككان حقن العناممان إبراهيم عل وألفيتا صفر، ٣ ٠ يوم الدرب وصلنا 

عمعود ، UJLJJحطابا\ا١ بتاريخ: ع القرعاوي الشيخ كشب، )١( 
عليكماللام الذ. حنفله العغلم، اللك احلألة فقال: العقبة، هازه تسهيل فيه يقترح 
أنجلالتكم فأرجومن ورقين، بتثليث لحلألتكم فدمتؤ فقد بعل: أما وبركاته• افه ورحمة 

تنزلالش اصيرا عقبة تسهيل الثانية: ائل.....، مثلاث ففيها واحدة أما عليها، تهللعوا 
وماُةأبع رجال إل أحا جهة من تزل دالك، والعمة"الصماء* جازان، جهة إل أما من 

أجرفيه وتسهيلها الخهات، هازه أعل عل عهليمة مثثة فيهعا العقتن هانز فإن عثر، 
هدهيل جلالتكم لقدوم ومنامسة ^محا، لفتا شعكم نظر ولفت سمعيكم، ؤإحان عظيم، 

الأيداء،لبنير الخريرة، جنوب لداعية السثرة كتابت عن نقلا باحتصار انتهى الحهات،* 
العلأتاتعن ص تركي بن محمد بن تركي مذكرات من كتاب: وانظر  ٠٢٣١ص

هناك.ا،لوجردة العقبات أشهر يعدها وما  ٣٨٦صى ق ذكر حيث اليمنية، السعودية 
وكانائرىتلئر٥، باس التحق \^( TAT-^\T\A)ءلاّان ين إبراهيم )٢( 

اذلكإعجاب نال حص ومرووسيه، روسايه جيع مجن محبوبا ووطنه، لحكومجته ءيلصا 
السالكق أعإله وآحر وتقديرهما، ثقتها مجوصع وكان معود، واللك الحرير عبد 

وظيفةإل نقل ثم الخيش، حرب لأركان رئيسا كان وقد ربة؛ريق، يغ أن العسكري 
والعسكريالملي اممران عل يشرف أيضا وكان اللك، لخلألة عسكري عستثار 

قانيكان بحيث فاوسطين ق اليهود جهاد ل حنا بلاء أبل وند السعودية، والخهلوط 



س؛محءنمح
العكفي،هاسم شيخهم! وفيها الخشب، أم وعاصمتها ئيش؛ إل للمسكر، قائدا 

محسمحس ْع الثال؛"لو ل يقال كثثرة، ٌزارع ؤيسقي محيل ير لواد فاسم محس أما 
العسشؤغل ما 

لفزلما الثويعر، اض همد بن عل أمرها: وحدنا حنث صيا، إل يش ومن 
بالسمةالمحرم الوحيد اليت وهو باصهي، محمد الونير وكيل الهكل، محت 

الغبمرةمن يقي الذي للقادمين 

متهم:العزيز، عبد اللك، قبل من اكلقة أمراء عل تفتيش لحنة هناك وكات 
صمنمن الشويعر آل من أمراء أدانوا قد وكانوا وغبمرهم، وفا، وطلمت القفيدي، 
مزأدانوا.

بعدللعناء وواعدنا الإمارة، قصر ق الثويعر علر استقبلنا أن بعد أته فوافق 
البهكلست، من الإمارة قصر إل رجعتا فلمإ بعزله، الأمر صدر ولكن العصر، صلاة 

عبدوهو حوياهم، أحد ووحدنا الثويعر، عل الأمبمر نجد لر الوعل عل العصر بعد 
البهكل.لبينتا رجعتا ثم فتعشينا، عنه، بالنيابة أمحول 

العقيل،الرحمن عبد هم: الذين القضاة للمشاخ العزيز عبد الللئ، أبرق وقد 
الأهالقضايا ق ينفلرون الحيميد الرحمن وعبد ا،لضيان، وعثإن عودة، بن الله وعبد 
علصبيا: أمبمر وهم: ويعر، الحمد الأمبمر إحوان الأمراء من يشتكون الذين 

الثويعر،المحن عبد صامطة: وأمبمر الثويعر، حمود عريش: أي وأمبمر الشويعر، 
دراهم.متهم أممياحذون الأهالتشكوا لأن الثويعر؛ إبراهيم فرسان: وأمبمر 

ما،المدعى البالغ وأحصن، وحققت،، نظريت، قد إليها المشار الهيئة وكانت، 

-.٥١٣٨٣محصنة المرقى هع صريع بعد ة جال ل تول السعودية. القوايت، 
(.٤٣٤ والعرفان)ه/ النهى أول ؛نذكرة ل: رحمته انفلر 



٠٤س،لامد!دمحمح هثجأ 
إلزاماكضمن قرارهم وثرروا وثناقثوا، البلاد وأعيان والهيتة القضاة فاجتمع 
فرنحىسقط، الثالث والثالث الثاق، الثلث الحكومة وتتحمل ١^١^، يثلث الأمراء 
للمشاخ،شكر برقية وأبرق ذلك، فاستحسن ؛،، JlJJLj؛، IJaIJوأبرتوا بذلك، الخميع 

جيزانإل الوصول قبل يصبيا والمشايخ هدا كل 

_,oi/T/rليلة: وصياها حيث، جيزان، لل نزلنا الهمة هالْ انتهاء ويعد 

ه، ١٣٥٤م/ / ١ ^١ ق: تول حيث آقئإ؛مح، الثؤيعر، عبداض ين حد الأمبمر وفاة وحضرنا 
بأنهاترموْ التحقيق هيثة لكن النظر، يعيد ثويا، عفيفا، عاتلأ، حازما، أمهرا وكان 

أعلم.واف إحوانه، مع متواؤلئ 
الأمبمرأ-را أم؛ر عل العزيز عبد الللث، أمر الثويعر، حمد الأمير وفاة وبعد 

الخلفيآق حتى الإمارة أتمال لتول جيزان إل ينزل أن ديرى الأحمد بن تركي 
صدرحتى تقريبا، شهرين مدة العمل وتول -مزان، إل تركي فنزل الناسب، 

قربعميل قصربن أعل من ابالتصغثرأ، عمل محمدبن بن الأمثرهمداف نمتن 
الرما•

اكلمة:مالية مدير الحج عل عزم  ٠٣عام مائة ُدفي اليقتل• محمد الأدب تال 
هناكلحقهم ك،ا باصهي، أولاد عل الوصي مكل أحمد الوج؛ه• يرافقه ةاصيُ، اف أعبد 
وأمراءالإدارة حول الللئ، لحلألة تقريرا الأول ندم وهناك اكلقة، وجهاء بعض 

الرعية،ق العدل يتحرى عته~ هومشهور "كإ ١^^١ حلألة ولكن ذلك، وعثر اللحقات 
اسم:عليها أطلق تحقيق عيتة أمربإرسال الحال ول جهده، بكل ذلك عل ومحرص 

عامأواتل ل مهمتها، يهل  ١٠والإجراءات الصلاحيات من وحويا الحنوب،•، ،اعيثة 
ولالخمعة يوم الحواع ل بالإعلأن مهمتها وياشريت، الخنوبؤ، عيثة وصلت،  ٥٤

فقدمفليتقدم، مفللمة لديه من فكل ال3لالم، ل ليفلر وصلتخ ؛آمأ الدورية الأسواق 
وندالثويعر، سعود أحوه عنه فآنسي، الشويعر، حل تول ذللئ، أثناء ول التللمون، 

(.٠٣٥ )Y/ ليإق الالمخلان، انفلر: مفللمته(. تحققتؤ من كل الهيثة أمقت، 



حلفهثم ، بالطويالة١ ليت مدة جازان إمارة وتول عميل، ابن الأمير جاء 
جاءثم س؛ن، بضع جازان إمارة ل وأحد ماصي، بن العزيز عيد بن محمد الأمير 

فيهاوبقي -، ٠١٣٥٩منة ق الإمارة وتول الديري، أحد بن حالي الأمير يعده 
أحوهحلفه يم ، ٠٠ ١٣٦٤محته ق ديرى الأحمد بن محمد الأمير أحوه استلمها حش 

الديري.أحمد بن مساعد الأمير 

اعماد؛اهمجيزان؟
ذكره،تقدم كإ مراكزهم إل تفرقوا جتزان إل وصولهم بعد الإخوان أن القصد 

إلورفيقاْ الضيان عثإن والشيخ صبيا، إل ورفقاوه عودة بن اش عبد الشح فدهب 

عامالأخرة حمالي شهر ل المنْلفة أمال إدارة وباشر جازان، إل وصل حيث 
الركنط! ق مدته تهلل وب الملكة، شإل ق رفادة( )ابن موقعة بملل وهو م، ١٣٥٤

(.٠٣٧ للميل)Y/ اس، الخلاف انفلر: أشهر. محتة من أكثر 
الرحيم.الرحمن اض ريم ت نمه هنلأا عميل، ابن للأمير بخطاب، احتففل طهه وشيخنا 

منأحمع،ن. وصحبه آله وعل محمد نبينا عل واللام والصلاة العالض، رب، فه الحمد 
محلأمالهتقيم. صراطه لوك لؤإياهم اممه وفقنا ].....أ، إل عقيل بن الحمل. الله عبد 

ءانولادالودمحثت>ممظوءتعالت الأٌ قال فقي. بعدت أما وبركاته. اطه ورحمة عليكم 
وقال]الخ»عة:آ[، أرناه ذم آثح ودروا وزأش آلث-ثنوةسمواإق يني ين 

رالقدوالسلأمت الصلاة عليه وتال قلبه". عل اطه طع ماؤنا جع ثلاث ترك ا'ءن ه•' 
بيومم®.الحمعة عن يتخلفون رجال عل أحرق ثم باكاس، يمحل رجلا آمر أن هممت، 

عنأقوام اُلبته؛ر، منبره• أعواد عل يقول اش. رسول سممتا قالت عمر ابن وعن 
عنبلما ومحو النافلانا<ّ من ليكونن ثم ئلوبمم عل افه ليختمن أو الخمعاُت،، ودعهم 

صلاةعن تأخر من أن معلوما عندكم وليكن الحمعة، صلاة عن تخلفون أمم أناس 
هذاعن وأمثاله ويردعه اش، يرصى الذي الأدب، نودبه أننا الأخثر الأذان يعل الحمعة 
فمن،أنذر وس ه، نفإلا أحد يلؤمن ولا الشرعي، اللازم عليه نجري وأنتا الفحل، 
افهوصل كريم، جواد إنه والملاح، الحبر فيه لل ؤإياكم يوفقنا أن افه ونرجو أعذر، 

U أحمعئن. وصحبه آله وعل محمد نبيا عل  /YU / أميرج؛زان)الختم(«. ٤١٣٠



£هقظة^^مطالآءسناّل; 
إلالغضية عل الشخ وانتدب صامطة، إل ورفيقاه الحيميد الرحمن وعبد عريش، أيإ 

والدريأس،الحيه اتول جزان، ق الرحمن عبد الخ، عهى مع ا وبقفرمان، 
علواّتمررت لكلرو>س، المجد ق حلقة وكونت والخهلادة، الإمامة ق عنه وأنوب 

قياميمع والعامة، الخاصة أشغاله ق له ومساعدا له كاتبا لعمى، ملازما الحال هده 
العلمإءمجالس وحضور الحبة، وأعإل والخطابة، بالتيروس، 

المجلسق مانحي ابن محمد الأمير مع ءاميا درسا الإمام يقرأ ة جللنا وكان 
غابولما وغيرنا، الرحمن عبد وعمى أنا أحضرها العشاء، صلاة بعد الكبير العمومي 

3،؛ثم الكاق®، ءالحواب 3،! ثم الصابرين؛،، راعية فيأ فقرأتا أقرأ، أن عل لرم مهلوعه 
بنالله عبد محيء وصادف، الخوزي، لابن ٠ القاصدين منهاج ررختمر ول• المعاد®، ءازاد 

الحكومة،ضيافة ق ونزلوا اليمن، مللث، بحى الإمام حكومة من متدوبا ورفقته الونير 
صيافهم،عل هوالقائم الدين فتح عيسى اللدية: مدير وكان فائق، هناك يكن ب حسثا 

أمثرجيزانوكان التنوعة، الطعام وجثالت، لهم ورتبت، حيزال، من؛يون، بيت 3، نزلوهم 
جيزانأمير فقال العزيز، عبد الملك من توجيه من لديه حبيا ضيافتهم، عل حثهم قد 

طبقالهم تعدونه الذي الهلحام أنولع من نؤع كل من ل ااا؛عن، البلديةأ لرئيس مانحي ابن 

واش(، ٣٧٥)Y/3، الفترة -طك 3، حيزان قاضي لعمه ع شيخنا حطابات انظر )١( 
المنهلقة.3، جهوده يعص تب؛ن 

سدير،روضة ولدل -( ٠١٣٧٢)اُاماه—مانحي عبدالعزيزين بن محمد الأمير )٢( 
العزيزعبد الملك عهد ل وتول ه، ١  ٤٣٣ سنة جامر أحيه وفاة بعد يلدته إمارة وتول 
أولافتتحت عهده و3( ، ٠١٣٥٥رجب شهر 3، جازان نم المنفية، ثم ضبا، إمارة 

منكل ق مدرستن افتتاح دلك وتل -، ٠١٣٥٦عام وذلك بجازان، ابتدائية مدرسة 
ءر£تاش التعليم، إمارة إل نقل فيها• شرطة إدارة أول وتأسن، عريش، وأن صبيا 

لهكانت -. ٠١٣٦٤عام الثانية حائي إل فيها واستمر الغلهران، إمارة ت باسم بعد في،ا 
،ر.3١٣٧٢/٧/٥،; تول والأدب. التاريخ كتب، واقتناء للمطالعة المعروفة ميوله 
(.٠٣٧ )آ/ ءاف JLااوالخلاف، (، ٤٧٥ )X/ الدميات مواتح من انظر: ع. 



m سحوجخسءّاناذ
منكتثرا عددا يرمل البلدية رئيس فكان صلاحته؛ا، مدى وأعلم لأذوقه صغترا 

ماصيابن لما فقال نوعا، عشرين يقارب مما لهم المعدة الأ-بماس عدد عل الأطباق 
الونيرا؛ابن عثى رامضالوامعناتدوقون ت عنده من انصرفتا لما اللميال حدى إق 

الطلاب:تال)وس 

منيطالب حيث العالم، من عليه نقدر ما نشر ق محالس عدة لنا حصل وقد 
منهمفتعدريت، لااقراءة، لهم أجلس أن اانجديين ومن حيزان، أهل من الهللبة، يعفى 
قوتارة بيتي، ق تارة محالست عدة لهم فجلست، العذر، يعني لر حتى مرارا 

والفرائض.والمحو، والفقه، والخديحا، التوحيد، ق يقرؤون وهم المجد، 

ثرحق يقرؤون جازان وأهل الراد، ثممح ي يقرؤون نجد فأهل ت الفقه ق أما 
وشرحه.المرام بلمؤغ فمي الحديث؛ ل وأما شجاع٠ أبى تنتصر عل القاسممي 

الرحبية،بشرح الفرائص؛ وق الألفية. شرح ل وبعضهم بالأجرومية، النحو؛ وق 
أءلّأو منها هم بل عثر، خمسة يتجاوز لا عددهم وكان 

الجافىضالءوالتالي؛تفصيل وكان 

كلهاوالنحو، يالتوحيل، يرمين فيه يقرؤون الفجر، صلاة بعد الأول؛ المجلس 
تمثل•محنوم قراءة يوم الأخر وهذا ب، 

غسّ_ا،بالزاد عام، ودرس بكتابه، يقرأ كل الشمس، طلؤع بعد الثال؛ المجلس 
نثلر.والشرح 

ميديإل مامحى ابن الطمة أمبمر توجه ( ١٣٥٦سة الستة)أي تلك لأول قال 
لينالتعلقة القضايا ل نحيى الإمام جلالة قيل من انتدب الذي الونير بابن للالتقاء 

تباشرسوف اش للجان العملية الترتيبات ووصع الحدود، نحهليط ومنهات الحكومتثن، 
الوزيربن الله عبد وبرمحقته جازان إل عاد أيام ثلاثة ميدي ل أقام أن وبعد التخaليهل، 

مهمتهإالمتهلقة أمثر ْع حلاله ل أئهى أميؤع، زهاء الحكومة عل صيفا حل الذي 
(.٠٣٧ المياق)Y/ الخلاف انظر: المن«. إل وعاد المشتركة، 



سًاسادكحص
طلابثلاثة نحو ؤيقرأ بكتابه، يقرأ كل الظهر، صلاة بعد الئالن،؛ ايحلن 

الأحبار.؛منتقى 

نحوثلاثة.الألفية ق ؤيقرأ يكتابه، يقرأ كل العصر، صلاة بعد الراح! الجالس 
عامة؛درمان، فيه يقرؤ العشاء، إل النرب صلاة بعد الخامس؛ الجالس 

ومفردامت،.فرائض 

الإجتuعبمارuءظانوادىمحا؛
أمثالهناك، العالم وطلبة الثاخ مع واحتعإع بي ننشاط ل وصار 

بن^؛، الشخ المسابق! جازان وفاصي ، حن؛ن أحمد بن عقيل الفقيه! الشخ 
ينمحمد والأديبمب،. ، المنومحي عل بن محمد المماعر! وابنه ، المنومى محمل. 

بجازان،ولد ه(  ١٣٨٢"عثر الرابع القرن )أوائل عضل ابن أحمد بن عمل الشيخ )١( 
علبن محمد الإمام يد عل درس تم ااعتْيا، الرحمن همد العلامة يد عل حا وتعلم 

لالقضاء تول واللغوية. الشرعية العلوم ل تضخ حتى العمودي، اش وعبد الإدؤيسي، 
تولوالأدباء. العلماء من كثير عليه ءتخرج مدرستين، وأنشأ حاران، ق الإدؤيّي عهد 

م.،;. ١٣٨٢^ا\اق: تول الكربجازآن. عن والمهى الأمربالعروق هنة رئاسة 
١(.• ١ الذلر)أ/ فرحة ق: ترحمه انفلر 

عامجازان إل ووصل بمكة، ولد U ١ ^٣٦٣ ١٣١المومي)٥ محمد بن عل الشيخ )٢( 
ستوصية بكتاب وأرفق وفادته، فأكرمت العلم، لهلاو._، نبيي إل طريقه ل ه ١٣٢٨

فيرنوالراوعة، زبيد ق علومه تلقى الأنباري. سلي،ان نبيي: ق صديقه إل الإدؤيى 
العهدرجال س واحدا فكان جازان، إل وصل -  ٠١٣٣٤عام ول أقرانه. عل 

النْلقةربيع العزيز همد الللئا عهد ثمل وعندما القضاء، ذلالثإ بعل. وتقلد الإدريسى، 
وحصافةالأدب، وحلرفط العلم، مكانة بين بجمع كان ه،  ١٣٥٤سنة بجازان قاصيا كان 

هلقئه.ه.  ١٣٦٣عام يجازان تول المريرة. وصفاء الثرة، يكرم والتواضع، المعر، 
٢(.٥ ٩ ل)ْ/ به الخاص الملحق وانثلر ^١(. ١ الفلر)أ/ فرجة ق؛ ترحمه انظر 

ميولهوظهرات، بجازان، ولد ;( ٤٥١ المنرمحي همل بن محمد الأدس، )٠١( 
حازك،ا بجدة، العزيز همد ١،^، جامعة ل ذهبية تكريم ميدالية حاز مبكر، ومت، ل الأدبية 

عا-يدة؛مناصب، شغل قد كان ٥.  ١٣٩٦عام العراقية الثقافة وزارة س التنثي ميدالية عل 



^سالآوو؛داضاشجيذانأأي1|'أُ 
1اسش-م،اوء

صالحمحمد عل والس؛خت ، عيسى أحمد بن عل ت والفقيه ، العقيل أحمد 
الشيحت عمي مجلس يحضرون الدين العلياء من وغثرهم ، الحق عبد 

تمدالرحمنينعقل•

،العمودي عل بن اض عبد والشيخ ، الخفاف الرحمن عبد الشيح ومّهم• 

مخثم فيها، الكهرباء لشركة مديرا تم لبلديتها، ا رئيثم جازان، لخ،ارك مديرا عمل ؛قد 
الإداريالجالس ق عضوا كونه إل بالإضافة الأدبي، جازان لنادي رئيا فكان للأدب، 
محامحوله أدبية،، وحواطر دراسات الشعراءت اعع كتاب; أصدر جازان. إمارة لقاطعة 
و»اليايح«.الخوب«، واضحات القلائد،، و»الأغاريد »الأزامر«، مها: شعرية 

(.١٣٤ ل)م/ الخاصبه اللحق وانفلر (. ١٢٢لاعلأونة)أ/ الأعلام ثمة ق: انغلررجته 
(,١٢٠في)ة/ شيخنا •ع ومرامحلاته ترجته انفلر )١( 
(١٠٣/٤ّانذلررجتهورمالتهسافي))٢( 
الملكمن موجها احaلايا هنا وأذكر ل)أ/م'ه(. شيخنا مع ومراسلاته ترجته انظر )٣( 

وتار!حت، ٥٨م// UAبرءمت عميل بن الرحمن عد الشيخ جتزان تاصي إل العزيز عد 
٦٩ !jx الشخا،لكرم جناب إل الفيصل الرحمن عبد بن العزيز عيد "من ونمه: ه؛  ١٣٥٨
ل:المؤرخ كتابكم إلينا وصل لقد رركاته، < ٥١ورحمة عليكم اللام عميل. بن الرحمن عيد 

بأنواستحسانكم الخق، عيد صاغ محمد بن عل قيل ومن به، وعلمنا ، ١٣٥٨فر ص٥ 
أبلغناوقد ذلك، عل الموافقة من مانعا نرى لا فنحن جيزان، محكمة ل وكاتبا مساعدا يكون 
)الختم(،.واللام. سانه، لزم ما هدا ذلالئا, باعتإد محلوفكم وماليه إمارة 

بيتق الواصل بقرية ولد اه-همامله(  ٢٨٧)الخفاف عل بن الرحمن عيد الشيخ )٤( 
علتعليمه وأكمل صحية، إل هاجر ثم والده، يد عل علومه تلقى وصلاح، علم 

الإدريسي،الإمام عهد ق صبيا مدينة ق القفاء وتول وحلنته، إل عاد لم مشانحها، 
وامتغلعريس أبى إل انتقل يم العرير، عيد الللث، عهد ق يصبيا قاصيا واستمر 

مليتةحياته كانت، وعجزه. سنه لكم ؤللبه، عل بناء التقاعد، عل أحيل حتى بالقضاء، 
الحديث،وعلوم والفرؤع الأصول علم ق فائقة قدرة له وكانت، واانشاءل، والعمل بالخل 
(،٤٣٤ النظر)ا/ فرجة ق: انظررجته ظشه. ه. ١٣٧٥عام توق الأنساب. وuم 
(,٤٧٨ق)y/فيه العمودي افه عبد الشيخ مرثية وانهلر 

(,١٩١الخاصة؛هفى)ه/الملاحق وانفلر فى)أ/آه؛(, شيخنا مع ومراّلاته رجته انظر )٥( 



مةه-_جاصلالآووثادضإشس

عامللرياض ل أرملها مهلولة، ُإجازة أجازى وقد سابقا، عريس أي قاصي 

الأمإء،يعص مصطلحات عن جيزان أدباء بعض مع مطارحة جرت وقد 
تإبراهيم اسم عل يطلمون فكانوا الأمإء، بعض عل ألقابا يهللقون أمم فظهر 

عيس؛وعل ر؛الخءالاأ، عل؛ اسم وعل ررالضياءاا، ت إماعتل وعل ءالصارم؛؛، 
الأماءتبعثس عل الكنى بحص يْللقون عندنا وكدلالث، ءقاات1 إلآخرْ، ررالوجيه®، 

نجم^،ءأبو ^! ٥١وعيد مهيدم، ارأ؛و ت وصالح حسيناا، ءأيو عل' عل بمللقون 
الأماء.بقية وهكدا ءوف،اا، رأبو الرحمن• وعبد ُأبومعودأ، العزيز* وعبد 

«سنمأاممهسلبجأصض؛
وملحنوادر وله العلم، لهللبة محلى حلقة له حنتن أحمد بن عقيل الفقيه وكان 

أرادهاشم، ءأحمد يدعى! جثرامم من ولدا أل ومنهات الدرس، أثناء يوردها ونكات 
الفقيهإل فأتى وتزكية، بحاله تعريفا الشرطة مدير منه فهللب، يالثرطة، يلتحق أن 

وكنت،النجديةاا، الديار لعال؛ العلمية اليمنية بالأسانيد الوفية 'رالإجازة يعنوازت وهي 
العموديمن مرسل فلرف ل ووجدتما الجمؤع، هال*ا ل العمل أثتاء عليها عثرت 
(.١٩١في)ه/ اننلوه لثيخنا، معلول( وحaلاب القات،، حول، رسالة ومعها 
مجالسناالمجاز حضر ونل- *بيه• يل. ما الإجازة طرة عل( العمودي الشيخ كب 

الشخفكان الخفيل، الخمع مع عام كل j( متكررا للبخاري الدراسة لاّي،ا العلمية، 
والتقرير،والمراجعة اليحث، بيننا ما ومجري الحدية، الحلقة عقد واسهلة إليه الومي 
عشرأول، ؤ، العريشية المدينة ق الالك١ جلالة من القفوي للمنصي، ولايته زمن وذللث، 

لالعلمية المناخيرة وبينه بيتنا ما مجري وكان درجة، أعل وهي يال،اع فروايته الستغ(، 
خملتهامن بالتسليم، النمى إلا يقيل ولا المذاكرة، عى لحليا له لأن الفروعية، السائل 

أدحالتهاوقد بالدليل، أيدنما لرسالة مني اكحرير عل أوحت الهللاق، مسألة j( فضية 
ن(حمل وهومؤلف، المسائل®، دءائزا ؤ، والوسائل ررالمقاصد لت المسمى مولني j( باسمه 

الإجازةحقق وقد الموفق®. وافه يه، ليتتح طبعه تر تبن، اا؛ويج نسأل، الفتاوى، ن، يايه 
الكويت،.يدولة ل3لائف، بوقفية ه ١  ٤٢"٠ عام وطبعت، التكلة، زياد محمد الثخ الوفية 



ifs :ُمححص،^
مستقيم،أنه هاشم أحمد حال من نعرفه الذي بأن الشركلة مدير إل فكتب عميل، 

الدارجة،لغتهم وهي أمامه، واقفا أنه بمستقيم وأراد انمجمة، بالخاء حنة وحالته 
وحسنبالاستقامة له شهد بأن ودثس فأوهم حسنة، اسمها؛ أمه أ-خت، حالته وأن 

التركية.حده فوفلفوه الحالة، 

محباافه أن ؤيقصد القاُت،اا، ويكر0 اللحوح، محبخ افه ررإن يقول• وكان 
يذللث،يورى فهو تويية وهده النإم، وهو ؛التسديد القاُت، ويكره الدعاء، ق المالحين 

الشجرارالقارتؤاا ؤيكره بجيزان، لدبمم المشهورة الأكلة اراللحؤح،، يقصد أنه 
منعليه اشتمل لما بتحريمه؛ أوامرها الدولة أصدرت، الذي عندهم، العروفا 

التعدية.والمفّاسد المقار 

س««اسسءس،سجيرابي:

حنالب،من النصيحة ؤيتقبلون وطييون، هادئون، أناس حيزان منهلقة أهال 
كثتر،مهم الحهل وكان شديدا، احتراما ومحترموتم العلمإء ؤيوقرون العلم، 

صنعةوصاحبا مواتي وراعي مزاؤع ينز ما دنياهم، يشوون مشتغلون ومعظمهم 
حزءمن القصار بالسور التراؤيح يملون رمضان ق إخم حتى بتجارته، ومشتغل 

يألهاكمالتراؤيح من الأول بالركعة الإمام يبدأ ولهلباا،، ررنلهاكم، يقولون؛ عم 
حتىوهكذا والإخلاص، بالعصر الثانية ليمة والتبالإحلاص، والثانية التكاثر 

والتفواله، وانقادوا لدعوته، استجابوا القرعاوي، الشيخ شيخنا حاءهم فلما نحتم. 
منحملة، يده عل ونجح مهمته، ق نجح حتى التعليم فبدأ به، الله ونخ حوله، 

يه،الله ونفع تامة، ملازمة لازمه فقد ، الهكمي أحمل ين حاففل الشيخ أحصهم؛ 
العقيدة،ق الافعة؛ الؤلفار، وألم، الحلم، من وافر حفل عل وتحصل نحؤج حتى 

وغيرها.والآدا١با، والفقه، والحديث،، 

انفلرترجتهفي)م"آ؛ا(حاشة)ا(؛



ISCسمحس 
الحكومةاعدة بمالتعدية المدارس جيزان مناطق ق القرعاوي الشخ فتح وقد 

لهوحعلت ظقثع، إبراهيم، ين محمد الشيح شيختا ويدعم ظهقع، سعود، الللئ، أيام 
لهوكانتا سخيا، وكان لهم، الرواتجا صرف، س ومكنته صخمة، ميزانية الحكومة 

يتزؤجوكان شهريا، رائا له ورتب شيخها طلبا قرية أى إذا أنه منها حكيمة، سياسة 
الناسق فأثر أبناء، عندها كان ولو حيلة، المرأة تكن ل؛ ولو لقلوببمم، تأليفا متهم 

ممرمحر وحصل يمدارّه، الالتحاق عل أولادهم وشجعوا ْسرءين، له وانقادوا 
الحنةوالوعقلة يالحكمة الناس وأحد التديير، وحس الصالحة النية مع يدلك،، 

سيىطداتوساسّنيظبن:
الفهلر:عيد يوم ق عام حفل إقامة 

الأعيانمحضره الفهلر، عيد يوم ق عام حفل إقامة حيزان إمارة عادة من وكان 
محمدين عل الشيخ السابق جيزان قاصي فيتقدم والأدياء، العلم وطلبة والمشايخ 

حاليالأمير محلى ق العزيز عبد الملك، مدح ق عصإء حولية يقصيدة نومي ال
لهوتحهز الحفل، هذا ق وأحبارينشدها حوادث من المهام يناسب، ما ويكر ديري، ال

الحمح•من ومحضر مرأى عل علنا القصيدة إلقائه إكإل بعد له تنم فاحرة، كسوة 
لدما كل عل محتوى الذي السإط إل الحاصرون يتقدم القصيدة، إلقائه وبعد 

القصائدهذه س وعندي جازان. إمارة مائدة عل العيد طعام يتناولون وطاب، 
الوّبيلمالشاعر بخهل عدد الْلنانة 

عجيبتفصيل ففيها ( ١١٥)مأ/ ل شيخنا مع المرعاوي الشيخ مراسلات انفلر ( ١ ) 
لأملكشيخنا صمنهم ومن تأامة قضاة ليعص حطابا وانظر الخنوب، ل لحهوده 

الخنوبلأهاق خطابا أيضا وانظر ١(،  ٠٨)ه/ل القرعاوى الشخ حول العزير همد 
في)ه/حاا،.ودعوته القرعاوي سعودحول للملك 

منشورئم أةس1مت ثلاثة إل بحش حدود ل تقسم جهنك شيخنا بيا احتففل ادي القصائد )٢( 
يالأ"حثرين أئت وقد ينثر، ب وفم فيها، سقط وجود مع منشور وفم كامل، 



م!أ"؟آأُأاملاصادسإدءزاذ أصأ■ 
■:غغسءمء■دء _ سِ أ'،؛ست—هء 

حاليالأمثر فجمعهم العزيز، عيد اللك، من خطاب جاء أته مرة وأتذكر 
وبركاته،اش ورخمة عليكم اللام القارئ؛ بلغ ^ الخهلاب، عليهم وتلا الديري، 

االللث،.عل اللام ؤيردوا قيامل، يقوموا بأن السديري خالد الأمثر أمرهم 
بنأحمد الإمام ترخمة ي قرأت، بعد فيإ أنني إلا هدا، أخد أين من أدرى ولا 

وقال؛فاعتدل، متكئ، وهو الصالحين بعض ه محلق ءندْ ذكر أنه ظقممه حنبل 
قمفلح ابن الإمام ذللئ، ذكر قال. كإ أو الصالحين، ذكر عند نتكئ أن لتا يشغي ما 

الحافث!-وذكر الفرؤع، ق قال عبارته ونص (، ١٩٥،١٩٦)ا/الفرؤع 
الرازي،زرعة أي ترخمة ي أحمد عن روى فيمن أصحابنا من الأخضر أي ابن 

فاستويعلة، من متكتا وكان طهإن، بن إبراهيم وذكر حنبل بن أحمد سمعت، 
لكنأنه الفنوزت ق عقيل ابن وذم فتتكأ• الصالحون يذم أن يبني لا وقال' حالما 
مستندون،ونحن الصالحين ذرى رى أن ينبض لا وءالت ظهرْ، فأزال مستندا 

العصرإمام ذض عند الناس يفعله محيا الأدب حسن هدا من محأحدت عقيل: ابن محال 
انتهى.أولء. مسألتنا أن ومعلوم تومحيعاته، لساع لنهوض ال 

الدكتوركتبه ما وأهمها النومى، عن ودراصات رسائل عل ومحقت ومحي (. ٢٥٩)ه/
سوتالالمقود التوسى،، محمد ين عل شم ®من بعتوازت له ق أيوداهش اض عبد 

شيخناأن ويعا مفقود. ديوان نومى للأن هناك وأشار المومى،، محمد ين عل شعر 
وذلكمنه، يطلبها محكان التومحي بقصائد اهتم فقد صم0 مند يالأدب مجهتيا كان ظ!يةقه 

موظفيأحد كف قاصيا عريش أي إل رجع أن ويعد حزان، إل الأول فرته سل 
الأستاذشيحنا زار قد وكان ج؛غإقئ4، شيخنا، مكتية ق يزال لا يفر ق يتقلها أن الحكمة 

مفتاح،إيراهيم الأدبت والأستاذ فرسان، محاففل الحق؛ عيد صالح عل بن الرحمن عبد 
وهوالعصر هذا شعراء أفحل من شاعر جيزان ل عندكم ®لكن لهات الشيخ قاله مما فكان 

ستةقصيدة؛ ( ١٧)اللحقت ق أدرجتها الش القصائد عدد باخ وقد ٠ النومي، عل الشثخ 
مدحق وقصيدتان الديري، حالي الأمير مدح ل وبية الرين، عبد الملك مدح ل محنها 

شيخنا،عم عقيل؛ ين الرحمن عبد الثخ ملح فا ومحصيدة ماصي، ابن محمل الأمثر 
الحمح.الله رحم للوّبى، خاصة وأييات 



^^^،ث،سق;:جس§أئجت:. 
ق،ءرةاثقات:

استخدامويسمون العروفة، النبتة تلك القات، اسممإل عوائدهم من كان كإ 
منعليها فيعكفون قات، محزن فلأن يقولوزا تخزين١١، ١١جيزان! ق القات شجرة 

صلاةقبل حا فيبدأ يتقدم ويعضهم العشاء، صلاة قرب إل العصر صلاة بعد 
بقايامن ينتهي حمح( أحرها وربا تقديم، جع الظهر مع العصر جع فربا العصر، 

ملفتةيصورة القات من شدقه امتلأ قد محزن وهو العصر يصل وبعضهم التخزين، 
مرض.من منتفخ كأنه للتفنر 

الشجرةتللث، غصن أعل ضلفا متهم الواحد أن ررنحزين® تمسثهات سسب، ولعل 
يتحللما ؤيبتخ والتثحريلثإ، اكخ ؤيديم فمه، ق محزنه يل يبلعه، ولا يقمه فيمضغه 

الأول،مثل حا ؤيعمل أحرى أوراقا ؤيأحد الأيسر، أو الأيمن تدقه ق يتيها ثم منه، 
منتفخة.قرحة كأتها للنظر ملفتة بصورة شدقه •يا ينتفخ محموعة شدقه ق محتنمع حش 

ذلكقل ولوحرج الوقت،، وآحر إلا التخزين محل من منهم الواحد يحرج ولا 
الحالة.هد0 وهوق الريح عليه هب، إذا صحته تأثرت وري،ا حلته، عليه تكدرت 

قوهو وجهايهم أحد دعا حيزان~ ~أمثر عقيل ين الله عبد الأمير أن وأذكر 
قال(1الأمير رآه ٥^١ ملأن، وشدقه مثلفلفا فخؤج إحايتثه، من لأيد وكان الحالة، هده 

لشدقلث،١١.عملية للث، محرون للمسنتشفى تروح ما ليس هدا؟، وش ١١

باستمرار،والماء والشاي القهوة امتتعإل التخزين محلى لازم من وكان 
والشيثةيالدحان لكم ممع ُُأنا الحل• صاحب لهم ؤيقول الدحان، وكن.للث، 

ذللث،.من بالله نعوذ تعالاا، اللص لوحه 

ويستثحملالثمن، يغال ومحلك.، اليمن حبال ق ينبحا معروفا شجر والقات 
ءتهتقائلهم يقول ولهل.ا ستهم، يتثداولوثيا وقصهائد امعار فيه ولهم اليمن، ق بكرة 

راتللموحفيا صر ودفع وأحرم دنيا من ثشتا لما كله 



^خُمح!دءناث
منهوالتحدير القات ذم ق نميدة  ٠٥:®!؛الحكمي حافظ وللشخ 

وغمها.الض وجبال مالك، وبتي فيفاء، مثل؛ مامة؛ جبال ل يزؤع وكان 
فيهوأن ؤإباحته، حله يرى فمعفلمهم ت أكله حكم ق علعازهم احتلف وهل. 

علامرون يتالعلم فأهل بمدده؛ هو ما عل إنسان لكل والعون للنفس، تفرقها 
١<سعينون العبادة وأهل الهر، عل ؤيساعد النوم يبعد لأنه العلم؛ مسائل تحقيق 

دفاترهم،مسك عل يه يستعينون أمم يتوهمون والتجار التهجد، ل اللتل قتام عل 
الخ.... عملائهم بيانات ؤإحراج 

البل.نعل متعددة أصرار من يورثه لما محرم؛ أو مكروه أنه يرى وبعضهم 
عشاءأو عشاثه تمن إلا أحدهم عند يكن لر فلو صراوة، له ولأن والمال؛ والا.ين 
العشاء.أولاده وحرم قاتا به لأشري تلك أولاده 

واستماله،زراعته بتحريم بالممالكة العلياء كبار هيئة فتوى صدرت وبعدما 
عدادق وجعلته يه، والتجارة واستماله زراعته بمغ الأوامر الحكومة أصدرت 

الصارمهءى؛الحزاءات ذلك محالفة عل ورتبت المخدرات، 
قراهمالقات، من وأحيائه آبائه مزرعة برك ه نفتهلب، لر بعضهم أن عل 

إحدىل وتقع والدخان*، والنبع الئات تعار عن الإحوان اضيحة ومحوامات )١( 
ومطلعهإ;بيتا، وار؛عين 
اتحفيبالطاف ا عاليهحمدا ا وألهمنا العمأسغ لمن حمدا 

انالربر حيالصهلفى محمل. عل تدوم بتسليم ة الملأ تم 
اراتالعبإيجاز مع ه تبيانا ملتمالقات عفون عن باحثا يا 

الماراتعنك ويع خبيرا فامحال متفحا العن كرأى ٠اع الليس 
للشيخنا العزيز عبد بن سعود الأمم آنداك؛ العهد ول ديوان رئيس خaلاب انخلر )٢( 

/y(٢٣٥ ،) قوانغلر عنه. شيخنا جواب عناك وانظر القات، نبات عن استفسار وفيه
لمنعه،ؤلريقة اقراح وفيه القات، حول ديري الحالي للأمم موجها  Ijlias■؛( ٩٣٤ / )م 

حوله.أدبية مقامة وذكر 



والخيل.الوسائل شى استغلالها محاولون 

وعوامهم،من كم يستعمله مطلقا، مباح عندهم فهو اليمن ل وأما 
استماله.كيفية ي اختلافهم عل بأما، يه ولايرون 

ودواؤينبر والتفوالحديث القرآن يقرأ العالم، طالبة من رجلا وأذكر 
لكنرمضان، ق ؤيعتكف عريش، لأي التابعة فريتهم ل خماعته وهوإمام الشعر، 

الثيثةيدخل أن ؤيتحامى السجاو، بجوار بيته وكان الشيثة، مرب يرك لا 
عندالشيثة اضعوا لأهله! وفال ييته، عل حرقا المسجد جدار ق فخرق المسجد، 

هن.امع لثها عئ أدخلوا ثم والحمر، الدخان فيها يوضع بأن وعمروها الخرق، هدا 
مننحاسيا بيته ق وآثارها ونارها الشيثة وأصل المجد، ق وهو فيمصه الخرق®، 
بزعمه،فيه ااا.خان إدخال من للمجد وصيانة المسجد، ق الدخان إدخال 

العافية.افه أل ن

لها:الحمءة ؤإزالة ٠ جيزان ش كانت التي السينة الهادات بهم 

الحكومةعهد فبل الختان ق القبائل لبعض السيئة العادات من وكان 

العانةشعر عليها ينبتا التي العانة وجلدة الذكر حلدة يسلخون أتبمم السعودية 
بمليقهيكاد لا ما والشقة العذاب من هذا وق الشعر، علميه ينبتا مما حولها وما 

وءنالالسالخ، ألر تحمل يستطيع أنه ؤيرون يكبر، حتى ختانه يؤخرون ولهذا الغلام، 
محلعل المختون ؤيرفع ونساؤهم، رجالهم واحد، صعيد ل البلد أهل محتمع الختان 

صدرهالغلام يفرب نم يفلرون، والناس عورته عن الخاتن ؤيكشف مرتفع، 
فلاينشج نم فلأن®، وخال فلأن، وجدى فلأن، أي فلأن، ارأنا ويقولت ؤينتخي، 

علامةفهدا أوتأوه أواصعلرب جنع فإن لخ، بالالخاتن ؤيشؤع عضو، منه يتحرك 
البنادقمحن ناؤية عيارات وأطاإقوا الرجال، وصفق النساء غهلرفظ صبر ؤإن فشله، 
ذكروه.ما حلاصة هذا أويرغل®، يرحل *إما ؤيقولون! نجاحه، عل علامة 



تيعمحأمحممإشع|ةءةتإ;لإت||تِ 
ونحالفتهاالطرفة هده قبح سان اش إل والالءاة والقضاة العناء ئام وتد 

يتولمن وعزرت بمنعها، اش— ~ايدها الحكومة ونامت ، الإسلامية للشرمة 

ضوالحمد التقة، بختان واكتفوا الحق 'عرفوا لما عنها النامي فكمث يده، دللثج؛قْلح 
سنة،من وأحيتج بدعة، من أيهليتج فكم الحناء، محر الحكومة اا؛نح وجزى ذللث،، عل 
هذا.ونتا إل العزيز عبد المالالث، عهد محن 

والدةبيتج ق النساء محتمع الأن، إل عندهم بانيا يزال، فلا البنات حتان أما 
البنلرأعل من فتقص لعليف، صغثر بمقهى الخاتنة وتأق الماع، اليوم ل الهلفلة 

محنلن ونحع ما ؤيتناولن يغْلرفن، ثم ونحوها، الذرة حبة تثبه صغ.^رة تْلعة 
وصرها.حلوى 

اسةيجيران؛
المقهلورة،الرويك.لإ_ا الحمال، عل أو الحمثر، عل ذاك إذ المواصلات وكاست، 

قريةق بتر من الح،ال عل به يؤتى قليلا، الماء وكان بسيطة، هناك المعيشة وحالة 

ومتخرقة،محمدية وسخة بتتلثج كيلومترات، عشرة مقال.ار حيزان عن تبعد عمجثر، 

القرعاوىاف عيد الشيخ العادة^ نالك عل القضاء ق كيم أثر لهم كان الدين العل،اء من 
أولادهممحون أمم وكيفج الناس، حال، عن ه معود الللث، إل كتثج ث. ه، 
يتشكيليأمر أن ت وءلاو_< العادة، لتا1الثؤ الصاحبة الكرات وعن السن، ل كبار دهم 
فكانواأراد،  ١٠ظنك وكان رسمية، بصفة وتكون حازان، منهكة إمارة من لحان 

بالكثفجاللجان فتقوم ميلته، بأولاد يأق أن منه يبمللون القبيلة، ريس لل يأتون 
وممرض،والختان، الإمارة، من وحارس الجتة، س عضو اللجة مع ليكون عليهم، 
الاسوصار الأولاد، من هاتلة أعداد اختن الهلريقة وحده الابيلة، رئيس أيضا ومعهم 
بمولودوالدي •رزق، اكرعاوى: اش عبد ين محمد الشيح وقال، صغارا. أولادهم عنتتنون 

يقدمفإنه باصعه الولود سمى من أن العادة وكانت، بدللتج، الاللن٠ إل فكتي، اسعودا، س،ا0 
تللتهعل للقضاء اللجان تشكل أن •وهديتي للمللتج: الوالد حaلاب، ق فكان هدية، 

. ١٨٦ص الحزيرة، جتوُتا لللأاءية المسيرة اننلر؛ العادة(. 



وربإبريال• تنكات والأرع بالقطران، مطلية ونحوه، الخيش من بدايات ومرقعه 
ررا،لطلعاا،عند البلد •حارج يتلقونه اكارعون فيخؤج عمثر، من الماء مجيء تأخر 

علمحملها أوتنكتين، تنكه يأحد وكل علميها، تواثبوا الماء تنك وعليه البعير جاء فإذا 
بحةالالت، مإذا لامميإ عنيمة، كب كائه بيته، إل حا يدهب ولده وكتف، كتفه 

الأرض،عل نقط أن علميها وثنشى فيها تنزلق الخال لأن الْلريق؛ أثناء ل التي 
ذللئ،.جراء من الماء نقل فيقل 

للمعاءمحمنا ساري البح، صاح.با أن بمعنى من، المن أعل عندهم فالماء 
من.اليمن ا صعمإلا الماء من يكفه ولا بمبلغ الوم ذلل، 

ملنوعته حسسبإ عل صنعته ق ؤيتفئنون ورحمي، كثر ملثؤ وال

وغثرها.الصيادية، 

مفلف؛وا:يواتب احواو 
ذللث،ومع قرشا، ( ٢٢)الريال صرف، نيكل، بقروش تصرفج الرواتب وكانت، 

ذللثإ.من وأكثر والشهرين الشهر تتاخر بل شهريا، تصرف، فلا 

جازانمنهلقة موفلفي رواتب محمؤع جدة من شهر كل آخر ل تأق وكانت، 
..٠١٣٥٤عام ق وذللئج أذكر، ما عل ؤيال ألف، متون 

وي٠ونهتالملمح، منجم من ملح أكياس الرواتب، صرفوا تأخرت إذا وأحيانا 
الخومحى؛من أكياس ق يعيئونه حيث جيزان؛ مدينه نفس ق الوجود ه ®الضريبة 

أريعةقيمتها ملح، كيلو عشرون كيس كل ل ®عقد®، ؤيسمونه• الدوم، حوص 
يئالأ•عثر تة م ساوي أكياس أربعة العثر وحمل ينالأيثه، 

تاقحش تتتفلر أن محب، *هل ءن؛رونرمت ملحا، الحكمة لموفلفي صرفوا وربا 
الوءلفينوصغار للمعكر فيمحبمرفون حايلث،؟اا، عل وتبيعه الملمح أوتآخي الفلوس، 

الأسواق.ق الولالن بوامهلة ؤيبيعونه فيقبضونه الملمح، من 



لإئإألؤف_
أ-؛اُين وي ~ النجحة ملة أن محئتا قبل حدث فقد الرواتب ذكر وعل 

محمدمنهم فرئة، الحكومة لها فوحهت، الحلاف، وأظهرت تعصت، وحازان~ 
فصارتتيوس، أكثرها وكان أموالهم، وأحيوا وأمروهم، وئاتالوهم الحجازي، 

الفلوس.بدل تيوسا للعكر تصرف الحكومة 

طائالة،أموالا منه وتورد تستغله الحكومة كانت، ذكره التهدم هدا الملح ومنجم 
الأتربة،من صاف المالح، أنولع أحن من معيق ملح لأنه البلاد؛ حايج ؤيصدر 
العمرانق توسعوا بعدما جيزان مدينة بيوت عل تأثبمره رأوا لما الأمحر ق ولكنهم 
أسفلبيارات من لها لأيد وكان المكررة، الأدوار ذات الملحة العارات وأقاموا 

الملح،أذايت، الييارات امتلأت فإذا المالح، عل مبنية البيوت أغالب وكانت، الأرض، 
ردمالحكومة قررت فلهيا وغثرها، والمتثفيات احي والمالعإرات انببار فحصل 

رأىوهناك البالي. ومعل ق ميدانا موصعه وجعل بالأرض، ومساواته المجم ذللثج 
عنمرتفع محل إل البحر احل ناللاصق الحال محلها من جيزان مدينة بنقل يمول 

الملح.واميارات المياه عن بعيدا السبخة أعل ق البحر 

اليض:و*،«اهة اسؤدية اممربية الهاهة ترس«دالحدودو؛و لجنه مع الخيؤج 
بجنالحدود بتحديد الكلفة اللجنة مع حرحتؤ ■ ٥١٣٥٤عام شعبان وق 

الدين.حميد بن محيى الإمام أيام اليمن ومملكة السعودية العربية الممالكة 
معونتناقس الماطق، تللثج ق نتجول شهرين، تقارب مدة الهمة هذه ق ومكثنا 

قريةالتي؛،ن المهلقة ق البحر، يل مما الغربية يالحهة فبدأتا الناس، وأعيان القبائل اء رزّ
وراءها.وما حرصن إل ود لحل. ا عل ومينا اليمني، ميدي وميناء حولية الالموسم 

وقاصيعئليل، ين محمد بن اطة عيل• حازان! أمثر س مكونة اللجنة وكانت 
أهلس قاصي، الله عبد جازان. مالية ومدير الحقيل، الرحمن عبد الشيح جيزان. 

معهم.وأناس عنيزة، أهل من التركي، الليإن محمد حا.ةث مالية ومدير الع1اتقا، 



املامرْمءلئاس؛دس
-تء==؛؛سءو.يمححكنءو«صهبمومحنس-سص 

ورفقاوه.الفيثي أحد القاصي وهم! اليمنية، اللجنة ؤيقابلهم 
اليمنلخيول والتاخمة السران، ق الخيالية الحدود وأما تهامة، ق الحدود ميتة هده 

أحرىيمنية ميتة يقايلهم أبيا من متطلمهم فكان وصعدة، وحجة ويائم عثر يل مما 

الإصابة

مفاوصاُت،ق يوما عشر خمسة بيا أقمنا الحريث،، بلاد الخوبة نرية وصلنا ولما 
فمرصت،اللاريا، حمى فأصابتتى الملاريا، فيها موبوءة القرية وكانت الحدود، عل 

منحتى أحد ولا علاج، ولا ممرض لا حدا، حرجة حالة ي وبقيت شديدا، مرصا 
بمتنإلما ينغلر ْن بيم ولا بأتمالهم، مشغولون عكر وهم المئويا إلا الماء، يبقيتي 
اضولكن الوت،، عني وأشاعوا الصفر، حد إل الحال بى وبلخت، والرحمة، الشفقة 
وءلالمتاالهيثة، وهوعفوق جيزان، مالية مدير قاصي، اش عبد الش٠خت ل مخر 
الخوياحجرة من ينقلني أن الرحمن عبد الشخ 'عمي، ٌر،فامتأذن خثر، وفيه علم، 

حتىبحاجتي، واهتم ه، ينفيعالختي وصار معه، فانتقلتا المبنى، حارج خيمته إل 
علاش فمن أنتهي، حتى رأمى عل ؤيقفإ للوصوء، احتجتا إذا معي يقوم أنه 

ومجارحيستا، ما له اها أنفلا المرض، أتهكنى أن بعد بسببه والعافية بالشفاء 
وارحمه,له اغفر اللهم القرة. تللث، من رجعنا حتى يتعاهدق 

قالحندي فمرض عقيل، ابن لهأ يقال جندى اللجنة مع كان أن ووافق 
جيزان،إل الحوبة من أناس دخل وفاته وبعد جمحلقممع. هناك، وتوق أيضا، الحوبة 

يومذللثج وكان أنا، أنه وظنوا ءقيل،ا، ابن ءتوق فقالوا! اللجنة، أخبار عن فسألوهم 
الناسق الخمعة صلاة بعد هلقممه الغضية عل الشيخ وهو الإمام فتكلم الحمعة، 

فصلوااللجنةاا، مع توق الدى عقيل ين افه عبد الشاب، أخيكم عل *صلوا قائلات 
الهيثةلقايلة مالحة، أبو الوهاب، عبد الشيح برئامحة السعودية الملكية الهيثة تشكلت، )١( 

مدينةالهيثت؛ن مقر وكان الوادعي، حن بن محمد اليد يرأسها كان الني اليمنية الملكية 
(.٦٣٤ )ه/ والقضاة القضاء تاؤخ انفلر؛ الحنوب،. فلهران 



مةأ"آآ^اصواضًادأممحامحس أعءة1س 
أ1;هعسِصء..._  ٥٥٠أ1أمذدءأ 

الغائب.صلاة عئ 

فإذاعليك، صلينا ارأنتا ؤيقول• ؤيتندر، عئ يتكمتا عميل الفقيه صار ذلك وبعد 
الأول"بالصلاة نكتفي بل ثانة، مرة عليك الصلاة نعيد فلا متا 

اتتزاسالإخدانء
علنياراتم وامهلة وكات يتزاورون، جيزان مقاءلعة ق الإخوان وكان 

وكلهمصبياء، أهل يزورون وهؤلاء عريس، أي أهل صامهلة أهل فيزور الخمثر، 
حوائجهم.منها ؤيتزودون العاصمة، هي لأنيا أكثر؛ جيزان يرتادون 

معالوالد صبا، قاصي العوى عودة ين اممه عيد الخ ررُت ألني فحدي 
هموبيتإ ذبيحة، أي• ُزعابةاا وأحضر بضيافة، ل فاسنعد عودة، بن محمد الشيخ 

رأمحي،ل ليحلق بحلاق يآق أن خادمه عودة ابن الشيخ أمر النءبيحة، لذبح يتأهبون 
اكودأن الخادم قفلن المحتن*، الضر القصيمية! باللهجة للخادم الشيخ فقال 

المح،ص بما يذح ام المكئن وكانت خنه، يس وحلس بجزار فجاء حزار، 
تال!سكاكينه، سن من الخزار انتهى فل،ا للذبح، وجانب للحلاقة فجانب ما، محلق 
وتالتواصملرب، الخزار فارتبك ميحلمق، أنه منهم فلنا إئ فأثاروا هو؟ا، رأين 

نكتة.فكات نريدحلاقا*، انحن فقالوا! أناحزار*، ايامحييي، 
قاصيإخواننا حيزان ق عليتا قوم  ٠١٣٥٥شوال ١ ٤ الموافق؛ الأثتإن يوم وق 

ضر،لا والعائدة بتا الاتفاق مرادهم وكان ومعاونه، صبيا وقاصي ومعاونه، عريش أبى 
النجدي،إبراهيم بتتا عل يفرّان التزلج يريد الحجازي الله عبد بن محمد أن فاتفق 
علفعزمنا فران، إل معه بالتوجه حميعا علينا فلزم آخر، ربيع ق عليها عقد قد وكان 

يتامخ•جة<امح شيخنا عل القاصي ءث،ان بن محمل الشيخ انهل أن حمل وفد )١( 
٤ a /Y /عنوانه!خرا الخرائل. أحل. ق انرأت له! وقال الحمر، صلاة بعد . ٠١٤٣١

منشيخنا فتعجبا الرس*، أهل من هو إذا نم العقيلء، العزيز عطن بن افه عبلو ٠لوفاة 
مثرعاما®.تسعة وعمري علإ صل أنا الخاتمة، حن اهه ،ايا لتا! مال ثم ذلك، 



محرمان،إل جاءت التي الكراكة محب لأجل فرمان إل ميتوجه اللنش وكان ذلك، 
محيه،الركوب فأردنا ٨، نحو وعمقها ، ١٢نحو وعرصها دراعا،  ٤٧نحو وملولها 

البحر،سيف إل متاعنا خملتا أصبحنا  Uidموال، ١ ٥ ا،لوافق الثلأياء صح وواعدناه 
الساعن،^^١، -ق الأربعاء ليلة وركنا اليوم، ذللث، فاقمنا سافر، قد اللنش فوحدنا 

يوممن ثالث إلا أرع الساعة إلا فرمان نصل ولر الليلة، تلك، من ثلث، إلا أرع 
فهوالحجازي أما خثرا، الله جراه منزلنا، وأكرم النجدي، إبراهيم عل فتزلنا الخميس، 

شوال ٢٣الموافق الأربعاء يوم كان ولما شوال،  ١٨الموافق: الخمعة ليلة بأهله يحل 
بالعزيمة،الغانم افه عبد الأمثر ابن غانم علينا لرم جتزان، إل الرحؤع عل وعزمنا 

ان،فرممن ٥ الساعة وتوجهنا س١لم، عمر صحية فتوجهنا الخميس، يوم إل نا وجل
ه،١٣٥٥/١٠/٢٦الموافق: الحمعة ليلة من واحدة الاعة جيزان ووصلنا 

وظيفته.محل إل رجع وكل شوال، ٣ ٠ الموافق الربؤع يوم فتوجهوا الإخوان أما 

شبهوموحرتما حادة، زاؤية مهدمتها الخليج، ق الشائعة السفن من مميتة السنيوك؛ 
٣(,)AU/ بالقاهرة العربية اللغة جمع مجلة انظر* مريعة• 



اِستجصصمحََ

ارمريس
وديسي 

(\roA-\ros)

أردتولما الوظيفة، من استعفيت -  ٥١٣٥٧سنة الأول ربيع ق كان ولما 
للعمفكتبهن للموظيفة، تركي سبب عن أسأل أن حثت جيران من الرجؤع 

تحت،ل فكتب أستاذته، حيزان— قاصي وهو مرجعي، كتابا"بصفته الرحمن عبد 
؛،UJbحيزان مالية وبلغ ل، رحص فد وأنه بالرجؤع، إذنا كتابي 

ادطريقإشسز٠٠'

علالرك عل طريتنا وكان بعشزة، أهل إل راجعا جيزان من سافرت ثم 
محرعني اض وجزاه ظق، ، حميد بن مليإن بن اض عبد الشيخ قاصيهات مع موعد 

لبمريدة.سيسافر وهوأيضا ابراء، 
برلمعاكسة شإلأ الرياح وكانت، الرك، إل جيزان من سنبوك ق فسافرن 

تقاربالمسافة أن مع أيام، أربعة قرابة وجتزان الرك يئن ما البحر ق فمكثنا السفينة، 
ساعة.ق السيارات تهطعها كيلومرا، ( ١٢٠)

يرجعونثم البصر، متتهى حتى يميتا فيجدفون المجاديفا، يستعملون وكانوا 
كيلك،.سإلأ محدفون ثم فربه، أو محلهم إل 

حرا،اطة جزاه فأكرمني، حميد، بن الاه عبد الشخ عند نزلت، الرك، وصلتا فليا 
الركأمم سيارة عل التنقية إل سافرنا ثم أسغاله، جهز حتى أيام ثلاثة عنده ومكشت، 

ابنبالشيخ تتعلق لأشغال يومئن ومكثنا سويلم، ابن التنقية أمم عند فنزلنا مرعي، ابن 
هدا،موحرة عند هدا رأس مقهلورة، رؤيكب، حمال عل التنقية من سافرنا ثم حميد، 

انذلرالخءلابو)آأ/هاِم.)١( 
(.٤٣٧سافي)\/مع ومراملاته انفلرترحمته )٢( 



ةهءه«ك
^^امذ؛دتيأحوإج

علمهل•تمشرؤيدا وهي عليها وننام للركوب، ممهدة حمول وعليها 
حتىوالساقة، ودوقه، المصيلمإ، يم الأحسيه، يم ييه، وادي عل السثر فواصلنا 

منها.حرمتا فأ اليمن، أهل ميهايت، المعروف، الميقات يلملم وهي عيية، الوصلنا 
عئصنا ثيابا وحنمتا الإحرام أردت ^ وحوياه، عرمان بن الله صيما ووحدنا 

المرواصلنا الإحرام يعد ثم الإحرام، عل أغتسل لكي البتر من دلوا اممه صيما 
ولحلناعامر شعبا ق العوق حوش ق ونزلنا عمرتنا، وقضينا المكرمة مكة إل 

الفرحصالح ١^٢١^ من منهم والإحوال، الشاخ بعض عل وسلمنا السوقا، 
والتمتامرة، ونة الق ؤ الموظفالمضيان اكالح حمد وعزمنا مرة، عزمتا الذي 
أحد؛يعرفنا لتلا شمغنا وحلعنا أحد، فيه يعرفتا ما صادا يكون فيه نتغدتم( مملعإ 
بلالطاعم، ق الأكل امتثنكار الحلم ؤللبة حصوصا نجد أهل عند العرف كان حينا 

وتردمروءته يشل السوق ق الإنسان أكل أف الشهادات كتاب، ق الفقهاء نص 
بحضرةالسوق ق أكل لن شهادة ررولأ وشرحه)آ"/حا؛(: الإقناع ق قال، شهادته. 
ولاالعلرق، عل أو أههت ١ المتتوق الخيلاق القادر عند للشيخ الغنية ول الناس، 

اهّ.ونحوها®. والتفاحة كالكرة المر أكل يضر 

التيالحكومة سيارات ومحي الرياض إل مكة س تمني أن القافلة أوشكت ولما 
سلميان،ابن حويا س أو فيصل الأمر حويا س أمر لها قافلة وكل الأرزاق، نحمل 

فيهافركبتا سيارات، هناك ما لأن محانا؛ يركبونهم الحإعة من اجتمع فإدا 
فيصل•الأمتر حويا س الرياض أهل س متري الفلأن وأميرها 

ونحنالرياض، إل ستواصل لأنها السيارات، س نزكا الدوادمي وصلنا ففا 
حميدابن الشيح ومن مني كل القصيم إل جالا فاستتأحرنا القصيم، إل سنفرق 

ارأستات صاحبه قال إلا؛ع،ري، صاحبه معه بع،بح كل بريدة، أهل س الوتيد اطه وعبد 
منلثا®٠يستلمه س محيلث، عنيزة وًالتا إذا معروف، عقيل ابن يا 

وصلناحتى الهلريق ويدلون الح،ال، ملاحثلة يتولون الح،اميل معنا وسافرنا 



ِاثني؛اسمةصإشي0ُقةف 
النهار•من صحي المشرية 

مزرعةإل وحدي ومت مناصب، محل ق زلتا العوصزية وصلنا ولما 
وهورئيسلوالدي، صديقا أعرنه وكنت، جج<إفممه، المهلرودي، الساليإن محمد الوجيه 

وجهزوأكرمني، ورحسا، فهلا علته، لمتا فالمهلرودي، شيخنا عم وابن نومه 
وبعدءندْ، واسراحوا فجاووا لخويانا وأرسل واللض، والتمر والناص القهوة 
رغبتنابآن فاعتدرتا للعشاء، تبقون لأيد و٠الت نأيي استأذنا، والثرب، الأكل 

؛،Ojعل عنيزة تدخل نبيك، ما اأذت، ل؛ وهال، لنا، فسمح لأهلنا، السير مواصلة 
بعيرك،عل معلث، احملها والدويرع والخمج الحديد السداد هدا خد لكن جال،، 
مملرحثم البلد(، )مزرعة؛أول( سميرة تمل حتى معلث، يمثي عبيدنا من همد وهدا 

والدومعوالخرج الحديد الشداد وتصلح الزرعة صاحمب، عند القديم الشداد 
ؤإذابيتكم، تصل حتى البعير قدام معلثا يمثي العبد وهذا عليها، واركجا 
بماأتحفنا الش التوصيات( تللث، ففعلما واحدا*. نيالأ مكافأته أعهله وصالت، 
والخرجالشداد وصلحنا البعير أنخنا ثقثرة وصلنا فلمإ ، — خثرا افه —جزاه 

علاليائية، بابإ مع مجرورا هيزة، ودخلنا جع.يدة، ثيابا ولبستا والدؤيؤع 
الخيالة.عل ثم فالمكتية، شارخ، فبابط الضليعة، 

البعيرعل من أنزل، أن وهممتط ، القاصي صالح بن عثإن الشيحت قابلنا وهناك 
وسألتهعليه، وسلمت، صالح، الحم قابلنا ثم راكبم،، وأنا علميه سلمت، ثم عليه، لأسلم 

الملاحعل فيها ونشأ يعتيزة، ولل. ه( ١  ٣٦ه—٦  ١٣٠٨)القاصى صالح بن عثإن الشح )١( 
ابناطه عبد وخاله والده، منهم؛ العلياء، من ممر عل فقرأ العلم، طلبا ل والرغبة والتقى 

همي،ابن ؤإبرامم مانع، ابن ومحمد الششطى، ومحمدأمتن السنان، عيب بن ومحمد مانع، 
وصاروالإمام، واليرص هوالواعفل قمار خمار، أم حي مجد إمامة ؤل ه ١  ٩٣٢ عام وؤب 

لكنهعنيزة فماء عليه عرض ممرون. عليه دمج به، افّ فنفع وخاصة، عامة دروس له 
حىالتجارة، تعاطي مع مسجاله بإمامه والقيام العبادة ل الحنة حاله عل زال، رما رقص. 

^/سم1أماه.ع.امملرترحتهفب:>اءنجد)ه/أ؟(.



جلآئ:|ابني>امد5اصسمنأ 
شاباولكن هه. توق، أنه فعلس، فكت،، مرص، به عهدي لأن ،، اف٠١١حمد ت ابنه عن 

عاموتوق جيدة، معلومايتج سنه— صغر —عل وحصل أدرك علم، طالب صالحا، 
بوقينتنا وصلنا حتى المير فواصالظ جوإقق4، منة، عرة ٌع وعمره ه  ١٣٥٧

ه. ١٣٥٧منة اكاق ؤبع ١ ٢ ١^١^،• الاثنتن يوم العصرمن صلاة العصافيربعد أم 

اثوواجيسزت؛

اممهعبد بن محمد بنت، حصة أولادي! أم تزوجت، واستقراري وصول ويعد 
ه. ١٣٥٧سنة رحب، ١ ١ ق: وذلك، الساعد، 

المدتب،ق غانا لكن لكنه أبوها، ووليها ينالا، سبعون لكن المهر أن وأذكر 
نكاحها.عقد عل افه صعبم، وكل وقد 

حمار،أم مجد مؤذن الل.اهغ، محمد بن العزيز يد هو هدا افه وصعيف 
مسجدإمام القاصي، الصالح عثإن الشح هو النكاح عقد إجراءاات، تول والدي 

لهم.صديق وهو علميه، يعزون الدين الإخوان من والدها لأل حمار؛ أم 
ولاالحيالة، حي ق العصافير أم سوق ق الوالد ست، إل نقلتها الزواج، تم فلمإ 

متوسط،واسع ّطح هناك ولكن وزوجتي، أنا ببما أسكن خاصة غرفة توجد 
محوللأنه امايمكن، الوالد! فقال ولزوجتي، روثنال تكون غرفة إقامة فاترحمتح 

تكونجداينن ين سردتة نجعل *بل، فقلتا! به®، الأسفاع ؤيمغ السعلح بقية دون 
أيالتاد فشاور انعم*، فقالت،! ذلالث،؟ا، يمكن أهل الوالد! فقال وراءْا، لما ممرا 

مهولةا،بكل ذللث، ؤيمكن انعم، التاد! فقال البناء، سيتم الدي العالم البناء 
لبنيتهذللمثج أعلم ،لوكنت، الوالي.! نال ذللثإ وعند حال، أحن عل الروثن فأقمنا 

المكتبةق بالرياض تيمية ابن الإسلام شخ لحامع التابعة القيم ابن مكتبة ق ونفت، ]١( 
ه، ١٣٥٤بتارخ تمالكه علبها ^٤ ٥١١كشاف من نسخة عل المطؤع محمد ليشخ الخاصة 

قوأشار المطؤع، الشخ وتعل؛قاُت، المذكور تعليقايت، وعلبها المطؤع، للثخ انتهلت، ثم 
يعلك.حطه جودة ولاحظت، معدي، ابن الثخ تمريرايثج هومن ما منها أن الهدمة 



ئاؤقئ
ولستهذا حال«. كل وعل ذلك عل ه *الحمد فقالت: اله«، عبد يا تولد أن تبل 

مشهور،مو كإ كثيرة بدرجات وأحدق أعرف هو بل منه، أعرف ولا منه أحدق 
البحر.ق يوجد لا ما النهر ق يوجد ئد ولكن 

نيارةاءثالأ(وضوردئومجم؛
رفيقنابوامعلة بريده ق واكاخ سليم، عمربن الشيح زرت بعتيزة استقريتا ئا 

ينافهمح خثرا، عنا افه جزاء حيد، بن ليإن الالاه عيد الشيخ اليرك: تاصي لفر، اق 
اته.وجلميرومه وحضرنا الإخوان، بينته»ع ق وعزمنا عمر، الشيح 

وهوكفيف، العبادى العزيز عبد والشيح ، الخريهي صالح الشيح زرنا كإ 
ا،لهلوعالصالح محمد الشيح: زرنا كإ مليم. ابن عمر الشيح وحاله البصر، 

٠اإسي \لوحض هبد السيخ *لأز*ة 
علوأكثبت، تامة، ملازمة العدى الرحمن عبد شيخنا عل الحلم ؤللب لازمت ثم 

كبارالإخوان مع المائل ومهنارحت الشرؤح، ومراجعة المتون، وحففل العلم، ءلاو_ا 
،الزاُل النمور ومحمد ، ايلؤع العزيز الحبي محمد مثل• عدى، ص ابن الشخ تلاميذ 

(.٣٦٢ق)t/ شيخنا مع ومرامحلاته ترحته انفلر )١( 
٢( ٥٣ق)T/ ثيختا ْع ومرامحلاته ترحته انفلر )٢( 
__،توجه بريدة، ق ولد ه( ١٣٩٩ه-١٣١٢)الطوع صالح بن محمد الشيخ )٣( 

كانابنمليم، اف الشخعبد لازم نم تامة، ملازمة صلتم ابن عمر الشيخ فلازم العلم، 
قرابةله إماما وبقي خلفه، منه انتقل لما نم *عودة®، مجد إمامة ق ينييه عمر الشيح 
آمرامتعففا، ورعا عابدا، عالل، كان كثيرون. عليه وقنرج فته، لرص حنثا سنة، خمين 

 ،cلكبارمرجعا وكان لائم، لومة اا؛ه ل اخدم لا النكر، عن ناهيا بالعروذ
مق: توق النكر. عن والأمن بالعروق والأمرين اسة 

انذلرترحتهو:ماءآلسليم)آ/ه؛؛(لأ
(.٥٤٠ل)آ/شيخنا •ع ومراملاته ترحته اننلر )٤( 
أبوهوأدخله ولدبعنيزة، ( ٥١٤١٤ه— ١٣٢٥)الزامل متصور بن محمد الشيخ )٥( 



اسباسد؛دووس 
،البسام الرامم وسليإن اللوعل، الحمد اش وعبد ، البسام الحمد وحد 

إوضوهموعل;نحمدالصاض 
ومكانةوفهإ ٣ الهللبة أهون أنتي أرى نقسى، عند متواصعا كنت ومد 

إلنفرمت، إدا لكن أصغرهم، كمثل إلا عندهم قيمة ل لى وأنه اجتتإعيه، 

صالحمشانحه؛ من فكان الطم، طلبا ل وشرع القرآن، فحفظ القرزعي، مدرسة 
حىاازس، س زن رع ولازمه العيي، الرحن ومد ماغ، ابن اه وتمد القاصي، 

الإمامةعل يتيياته عثيم،ن وابن معدي ابن الشيخازت جعل مما جيدا، تحصيلا حصل 
كتباعل وامع اٍللاع له وكان يعنيزة، العلمي يالعهال مدرسا تمن والخْلا؛ة. 
ولهالخمح، لدى محبوبا عنتزة، وجهاء من وكان صخمة، مكتبة له وكائت، الشيخين، 

الناظرينروضة ل؛ ترحته انظر ظق. .. ٠١٤١٤"ا/ا/ذت توق محيية• أمال، 
.(yir/T)

.٢( ١ ق)؛/ لشيخنا ورسالته ترحته انغلر )١( 
اظرترحتهفي)؛/يْ(طثية)ا(.)٢( 
(.٤٣٧/ j (Tسخنا ح ومراملاته ترحته انظر )٣( 
جازان؛من تلومنا بعد ازاءينا يل؛  ١٠عليها كتما ظك لشيخنا ورقة وجدت قائده؛ )٤( 

،١٣٥٧رجب، ٢ ٠ ابائز فمن الواظبة وأما الخ،اعة، صلاة أدركا الزاد، يثرح الصبح 
التلهربعد سالي،ان. شيخنا عل آخر، *بمال ٢ ْ النكاح؛ الزاد، بشرح بعدها الشيح• عل 

الشيحعل الصلاة كاب، الزاد ثرح ل يعدها  ٥٧رجت، غرة الطحاؤية، شرح بأول 
المواظبةوأما والإحمحار، الفوات! ؛ابا المنتهى بشرح العصر مبل جلسته. أول سلميان 

والمطرودينحن اطلغربا بعد البخاري أول من الشيخ• عل،  ٠٧رجمط ٢ ٠ الجهاد فمن 
الإّلأم.شخ ناوي من الثاق ل العصر صلاة .بعد  ١٣٥٧رجب،  ١٧

الزاد،بشرح الصبح ؛ ١ الشح؛ عل  ١٣٥٧صتة شوال ١ * رمضان؛ بعد زاءتتا بيان 
باب!المنتهى، بشرح العمر، قبل ٣؛ السفاريتي. عقيدة بأول بعدها ٢؛ الفهلر. زكاة ؛اب، 
الأنبياء.محورة بالتفسير، المغرب، بعد ؛ ٤ ١^٠^٠ عقد 

الخمعة.صلاة باب الزاد، بثرح الغلهر صلاة بعد ٥• سالي،ان• الشيح عل، ُّه ١ ٠ 
الديات،كاب الزاد، بشرح ٧؛ اه• كلام بحثا ل العلحاوية، بشرح وبعدها ٦• 
محليان*.عل 



صاثض:اّدةاصأشسزة:و|^ :ؤك:
علإطلاعي ورغبتهم ل، وملكتبامم ي، واعتدادهم ل، واحترامهم ل، معاملتهم 

فمنعندهم، قمتي مقدار عرفت الطلبة، ولأسيإ المجتمع، تيم مما الهمة الأمور 
كتابذلك ومن ائل، انتلك من محدث ما حميع ل وشرحه شيخنا رسائل ذلك 

كتابذلك ومن شيخنا، ؤللأب وأفضل أم من وهو العوهل، اش عبد الشيخ 
لوأرسل عريش، أي ق كنت لما يكاتبني كان فقد البسام، الراهيم سليإن الشيح 
وهومنه، كتاب صمن ل وبعثها رهيف، ورق عل يده بخط ملها مخطوطة رسالة 

محمدالشخ ومنهم . آخمدرا الإمام مذهس، كتب أسإء ق المنضد ررالدر كتاب؛ 
كانفقد المالخي، عل الشيح ومنهم يكاتثني، كان فقد المطؤع، العزيز العبد 

وقعتالتي الأحداث بعض ذكر حيتإ ل كتابه ذلك ومن الأحبار، ؤيدكر يكاتبني 
ذلكوْع ، الحوادث تلك إثر عل ظك الوالد أنشأها التي والقصيدة لبلد، اق 

علمطويلس، أنا بل الإحوان، يوليني كلعإ أستحق لا الأن حتى نمي عند أزال فلا 
ورحمته.بعفوه يتغمدق أن اممه وأسأل الأ-محتتاء، ممر جهول، ظلوم صغجر، 

جلساتتعدة يوميا الخاهع مسجد ل سعدي ابن الشيخ عند نجلس وكنا 

ساعةمدة الحلة ^٥ وتتمر اعة، بالثمس طلؤع يعد الأول• الحلة 
درساوبعده المرح، الروض ق الفقه ق درسا فيها ندرس قريب إل ونصف 

درسإليها أصيف وربإ أوالأحرومية، أوالملحة عميل، ابن بن/ح الألفية إما لمحو؛ اق 
التحرير.خنصر ق الفقه أصول أوق فاريني، العقيدة مثل العقيدة ق إما ثالث، 

وذلكساعتين، أو ونصف، ساعة بنحو الأول الحلة يعد الثانية' الحلة 

فيهانقرأ طلابا، وأقل الأول من أحف ة الحلوهن.ه الهار، وطول الصيف أيام 

كبلخمر فيه تمدي وقد الحنلر، الكي بيعي الحميد بن عل بن اف عبد للفقيه; )١( 
بنحاسم الشيخ بتحقيق البشائر، -بدار ٠١٤١•عام الكتاب هلع أحمد. الإمام مذهت، 
الأوهام.بعض وتصحيح له، ذيل بوضع المحقق وقام الدوسري. الفهيد ّلي،ان 

.٤٢٥ص ق ذكرها ميأق )٢( 



لتة:ةةتقةباهتياصامحمحء ,
ونحوهما.الوسن، أوإعلام رجب،، ابن قواعد 

واحددرس وفيها تقرييا، ماعه نصف بنحو العصر صلاة قبل الثالثةت الخلة 
لفقه.اق 

فيهاونقرأ تقريبا، ساعة نصم، ومقدارها العصر، صلاة بعد الراب٠ةت الخلة 
نتن.والالمح،ءح،ن 

محتحرهاثر، التفق عامة ة حلوهاوه المغرب،، صلاة يعد الخامة! الخلة 
انتقلالعشاء أذان قربه فإذا العشاء، أذان قريبح إل الستتمع،ن من وغيرهم الطلاب، 

وبعدالعشاء لصلاة محضرون الدين لالج،اءة ممر ابن تفسير ق العام الدرس إل 
الخوزي.لابن التمرة نمول، من نحلا يقرأ الأذان، 

وهدهساعة، بنحونصفإ حقيقة ة حالالعشاء، صلاة بعد السادسة! الخلة 

غالبا.حلساته 

علحلوّا الشخ يدي ؛؛ن واحدة حلقة يتحلمقون أثبمم الدرس وصفة 
قدوحدهم الشيح جاء فإذا كرامي، ولا فراش بدون الشيح، فيهم با الأرض 
أومسألةحديد خر عنده أحد كان إن هنيهة، ومكث، علميهم ّلم أماكنهم أحدوا 
أنولع؛والطالبة قلّ_إ، طهر عن غيبا بالقراءة يمينه عل س يأمر ثم أوموال، مهمة 
حققيما انه إما يرغب لا س ومنهم ١^٣٧، عن فيجلس القراءة يرغب من متهم 
الأيمنالطالب، الشح فيأمر الحلقة، أيسر فيجلسون ذللث، أوغير أوكل لعجز ؤإما 
الطالبيحييه ثم غيرها، أو فقها أو حديثا أو قرآنا كان مواء غيبا، الدرس يقرأ 

والتقرير.بالشرح الشيح يشمع نم ثلاثة، فقهل الثالث، ثم يليه، الذي 

اسية:

فيهنجتمع المسجد، غرفة ق ليليا العشاء صلاة بعد محلسا الْللبة نحن رتبنا وقد 
أمكن،محا عليها ونحقر والحاشية، الشرح وتقرأ التن، تجبا الغد، دروس ونتدارس 



Erne
قوجعلنا نه، ؤيناثش سيطؤح يإ ملمون نحن إذا الغد من الدرس إل جئنا إذا حش 
الحلة.هدْ ق إليه نحتاج وما بارئا وماء وثابا وقهوة فراشا ايجلس ^ا 

الفوائدجع عل نحرص الإخوان بعض ْع والداكرة اليرس محالى ل ومما 
أوييتئن.شعر بيت ق حمحناها وربإ ونحوها، والشروؤل والتهاميم الأنولع بعض وحمر 

بننؤ *اينتر مغ مؤبئ ءاينا ؤلثن ؤ تعال؛ نوله عند التفسير، ق ذلك! فمن 
وما:سن، حعتهال ١[، ]الإّرا»:ا• 

وفانومحلواكن دم ايع صفوثمل الحراد ئم ا والعميد 

وبرهانكبار علامات لموسى ال.ه ارذهالثمنمص وتامعها 

هما:بيتئن ق عثر الأربعة الجدان آيات ■م ذلك: ومن 
انيفرقجاءت ثم بحج بحج مريم محان الحل رعد باعراف 

نوالبغير اقرأ انشقاق ونجم فملت نم مجدة فصاد ونمل 
العرش:عل امتوى لفظة ذلائ<: ومن 

بفرقانجاءت م نبطه برعي يونس باعراف جاءت امتوى ولففل 

انبإتقحققوها سبح مواضع فهده ١^٠^٠ م يس_جاوة كدا 

عثرة:الاثتي الرومية الأشهر نظم ت ذلك ومن 
اروأيان نياؤدآذار شببحدهما كانونان تثرين تنرين 

والعارالدم عداك فاحففل أيلول، يل وآب تموز حزيران كدا 

الخمسة:الدر أنونع ذلكر: ومن 
احصا يرر تثمعاصي والاح ا،لبن—در واللجاج لق معل

ذلك:ومن 
الحقائقكل حمر ؤ، فأربعة مثله ثم صده حلاف نقيص 



سءتيز5أج1ت و.
ترتيبها!حسب الأيإن ق الرحؤع قاعدة ذلك! ومن 

هابابنافه—م التعيين وكذا ها أسابمع الحالف نية 
القرآن!من مراصع سبعة ق ذكرت وأما الوالدين، حقوق ذكر ذللئ،! ومن 
فايبراللواصع صع ق النه من وصية الوالدين رق حقأتتك 
بقرومابعها أحقافا ان ولقموعنكبوت ؤإمراء وأنعام ناء 

يبدأ؟!فبأحا الأسباب، متعددة صلوات اجتمعت، إذا ذلك،! ومن 
لجرىواصح بمص الكرف عل ة منيموتراويح ازة حن 

واعتبران الفرقافهم فة مكتوبوكذا حمعة وعيد وتر حلاف، 
ومنها!

الحقيرها فافتلر فقطمات مميواة النق يلامح، 

النقيريدعى فلهرها ونقعلة فتيلا دعى يا شقهق ا وم

إمزاحه ءض وقي \1وحهذاسدي سل الشح انيساط 
ؤيتلهلفحأحيانا ؤيمزح معنا، ينبهل حدي الالرحمن عبئ شيخنا وكان 

اعندناشويللطالبة! قال العصرأته بعدصلاة بحدانتهاءالدرس وأذكرمرة بطلابه، 
منكمالخفيف، ونريد اليبتإ، نقس ق آحر موصع إل موضع من نحمتإ لتن 

ؤإنإلينا، عبدوا نلم البيتإ، إل معه ومشوا بعضهم، له فانتدب ، vaI^عل يساعدنا 
معهموتعنى عليه فاجالهم أقاربه، أحد من للشيخ ثهدى جاهزا عشاء وحدوا 

عن٠اءدلا فقال! شيخ؟*، يا اللن *أين وقالوا؛ انتهوا، حش ؤيازحهم ياصعلهم 
.أأةةق؛ه أحلاقه، مكارم من وهدا العشاءاا، إل دعوتكم وقصدنا محله، من نقاله 

المئ.اممن من وهوالهلوب )١( 
الشيحمن برقية اجاءت قال! حيث شيخنا، ذكره ما ظقيع أخلانه مكارم ومن )٢( 

بيتهاق لأخته الشيخ ندهي، عيي، الالرحمن عبد شيخنا بوامهلة لأمه العمود إبراهيم 
فلمأخته، ليبتإ بالرقية الشخ خؤج فارة ويعد فرجمر، بجدها، فلم الرقية، عليها ليقرأ 



الشيخحاء تزوج ولما الن، ير وهوشايب الغديفي، جاره •ع يمزح وكان 
عضتها(،شف ذراعي، من عضتني شخ!، (يا االشخأ فمال بالزواج، له يبارك 
أسنانلها دام ما نعمة، هذه ربلث،، احمد بثرى، هذه بالحر، سثرك (اض الشخت فقال 

عجوزا(.وليح، شابة أنها دل تعفن 

اطْت الشيخ فمال للمهوة، وعدامنه طالب، أحدالإحوان أ0 ت مزاحه ومن 
الطالبفتعجب، القائمة(، السنة محب، كان إن فرصة، فيها ما فيها، مواعدين السنة 

علمفنإ الحجة، ذي أواحر j ذللثه وكان يصدق، ولر سة؟ا(، *مواعدين وقال: 
أيام.بضعة إلا الحالية السنة من يبق لر أنه وعلم العجب،، بطل ااسسبا 

ولهداالكماءة، ؤ يرى بأنه ل ؤيصرح الاحترام، ل ويفلهر بجلي  ٠٥^؛وكان 
لبنانق للعلاج سافر لما والتدريس والخaلابة الحامع إمامة ق عنه أنايني 

ءإييو 

رددأنه لها يلءكر أو يعنفها، ولر عليها، وقرأ وجدها، الرابحة أو الثالثة المرة وق بجدها 
الرحم؛.صلة عل وحرصه أحلاقه مكارم من هده وكانت، علميها، 

(.١٠٤)ّا/ ق هناك لشيخنامن سعدى ابن الشخ انفلمر-خط\ب 





الءلأاهاهسصفيصاس
رمه'أا-1\"'لإا(

:إش_lJ« واثتوجه هبدالميز، استدعاءال1اث، 

الساوماالخالد افه عد عنزة أمبمر إل أرمل - ٥١٣٥٨منة رجب ق كان وئا 
طيبااستقبالا الأمبمر وامتقثلنا الوالد، ورافقني العصر يعد إل، فدمت، إليه، للحضور 

;بر٠٣وهي العزيز همد الملك، من جاءتني برقية هده ل; وقال، ااالحلوة«، زرعته: مق 
اامحيزة.ءبدافالخالدايستلقولضا:

اف--إنشاء حالا فأنتم عجل، لازم فيه لنا انتفى عقل، بن العزيز همد بن افه همد 
العزيزُهمد يلزم• بإ طرفه من الفيصل الله عيد وأمرنا لؤيدة، يتوجه عليه منبهون 

أنفحاولمت، فيصل. ابن عند بريدة إل م، تل. وهال،; نفها، الرقية الأمثر وأعطال 
إلفسافرن، فيهءا. نتاأحل ما العزيز عيد المللث، أمر ®هذا وقال; مي، يقبل فلم أعتذر، 

طيبة،مقابلة وقابلنا ، الفرحان فيمل بن اممه عبد القصيم: أم؛ر إل الوالد بمعية بريده 

تمغثربإمالة-، مكورة واللام سلتم- بن محي بن الله عند بن حالن بن الله عيد )١( 
٠-١  ٣٣ْ عام من عتيزة إمارة تول عينة، أمراء سليم آل، أمرة إليه سب، الذي ساليإن 

لتتا،كان شيخا: منهم عرفوه ممن واحد غثر عنه فال — ٠١٣٧٤منة مائة خى 
من—وهو زامل بن صالح بن زامل الشيح همه ونال أحدا. يوذ لر محبوبا، محواصعا، 
ودليلاه— محله■ أن عليه أمحلآ أو ظلمه أنه يقلن من كل من طاو_، وفاته فيل أمرته-; 

عاما.الأر؛ع؛ن تقاربح مدة عنيزة إمارة توليه ُع ممرة أموالا نحلف لر أنه وأمانته دينه 
)٥(.حاشية ، ١٧٢ص اكاسة، الأجوبة ل: ترحته ■؛ءأقئه.اظر ه. ١٣٨٥منة توق 

العزيزعبد بن عقيل للشيخ لفر من نقلتها (، )ْ/٩٣ل مدحه ل قصيدة وانثلر 
قائلها.يذكر ولر بخطه، ويي شيخا-، -أحي 

انظرالأطابفي)آ/ا'أ()٢( 
انظرترحتهومرامحلاته«عشيخناق)آ/ا؛ا(.)٣( 



آهاصلاهث؛سلهمكاءضط هثج'قت 
تتوجهونأجهزكم أق إلا محر، عندي اما الخ؛ر، عن ومألناه محرا، الله جزاه 

توصياتهوأعطاق عنيزة، أمم به أجاب ما بمثل فأجابني الاعتذار، فحاولت للرواصى،ا. 
الخشبتحمل اش اللواري السيل بسيارات بإركابنا وأمر الأمر، لول والطاعة بالسمع 

الرياض،ق بارع العزيز عد الماللث، نمور ينون وفتها وكان للرياض، بريدة من 
بجنبيركب الشيح أن عليهم ®أكد لخويه! وقال الحديدة، العمران حركة هناك وكانت 

لهوأبرق العزيز، عبد كتيا وأءْلاق الخس—،، فوق يركبون اياس لأن السواق®، 
.,(١)الجيد®من أيميع راأjت، وقالت المعاملات، ومعه إليكم قدتوجه عميل ابن أن 

بخقاةاضخصرتيد٠>ياصJق:•سيريدهإفيابياض« التوجه 
الشيحوصادفنا \ه،  Y'oA/u/YYُتاريحت الرياض إل ؛ريدة من مافرنا 

القصيم،إل الرياض من راجعا وكان سياراته، متعهللمة Jالنتيي سليم ين عمر 
المللث،طلي، سبب عن سليم بن عمر الشخ وسألت، عليهم، وسلمنا عندهم، فوقفنا 

يطالبجينان قاصي الرخمن عبد عمك من برقية وصلته المللئ، رإن فقاوت ل، 
فكتبت،الأن، له بديل تعيثن يهللب، الرقية إلينا المللث، فأرسل القضاء، من الإعفاء 

وهوموجودبدله، يصالح عميل بن العزيز عبد بن افه عبد أخته• ابن بأن الرقية أمقل 
منأعفوق سخ؛، *يا فقلتؤ! الأساس،. هذا عل المللث، فأبرق بعنيزة، 

أقرأيتم فإذا عليكم، الحلم أطال_، أن ل اسمحوا النمسي،، هذا يلغت، ما القضاء، 

بومدرومحتا ق انتهينا الرحيم. الرحمن الله بم * ت يل ما ورنة ق جهئكته شيخنا كستؤ .( ١١
علالإقرارات )آخر التهى شرح الألفية)الابتداء(، عل: الثيوخ من الأستلحاق جانا 

الفجر.يعدصلاة الماض، 

الزاد؛شرح بعدها• الاشتقاق، التحرير؛ محتمر الصبح. الت3لوع، صدتة ازام• بلؤخ 
المغرب،بعد الألفية؛ العصر. بعد الأذان، أبواب البخاري؛ الحصر. نبل الزكاة، أهل 

i ارافق؛ الأنين، يرم علشيخنا. أحرالإصافة.  /A.»هآ"اا/
للبلادالخغرال العجم انفر؛ القصيم. من الشرقي الخنوب إل تقع واسعة، مفازة وهي )٢( 

(ؤ٢٢٥٦/٦العبودي)ناصر بن لحمد القميم، بلاد السعودية، العربية 



mاصلس؛اسوشصءنيد
أه:ههسءأ)ء1 ٠٠٥٥-.  ٠٠--تَ:. ____ 

تولوقد بركة، ^، J^vوئالت لكلامي، يلتمت، فلم والطاعة،ا. فالمع حمالتح 
نفلراحيزان محكمة تول عئ يصعسا شخ!، يا ررإذا فقلتا؛ دوناائ٠اا. هم من القضاء 
تقريبا"متة وعبمرون يلامث، ذاك إذ ٌتي لأن العلم" من تمكني وعدم ٌتي لصغر 
قاصيلعل ولكن الأحرى، للمحاكم ومرجع يرى محكمة جيران محكمة ولأن 

عريش،ا.ايغ ق يدله أكون وأنا بجيزان، يكون التوبجري محمد الشخ عريش أب 
فقال؛بدلك. لاJ٠الاك، يكتسا أن منه فهللستا الرأي. هدا وامتحن ، ٠١بأس لا رر فقال؛ 

فيهامحففلتي ا>ءنافي فقالت،: به؟اا<. أكتب، قيء محيي ما الر ق وأنا أكتب، *كيم، 
ونمه:العزيز، عبد ملك عوخنابا فأمل أئتما*، فقال: والأوراق«رآ،. الأقلام 

الرحنعبد بن العزيز عبد والشيم: المكارم حميد المحرم، المكرم الللثح حناب، *إل 
وبعد:الدوام. عل وبركاته افه ورحمة عليكم سلام آءاز،ب تعال، افه سلمه الفيصل، 

استصعب،وكأنه بالملريق، به اتفقنا عقيل بن العزيز عبد بن اطه عبد اممه، حففلل؛، 
محمدوالأخ منه، أسهل عريس وأبو التواع، من فيه تعلؤ، لما حيزان قضاء مسألة 
محمدتحعالون أنكم نرى والذي ' "بينان يد عريس أبو ق اكومحري الله العبد 

منالقصعة فرية وليل ه(  ١٣٦١ه- ١ ٢  ٩٣التومحري)اف عبد بن محمد الثخ )١( 
طلك،ق ثرٍع ئم القرآن، فيه وحفنل والكتابة القراءة مبادئ فيها وتعلم بريدة، صواحي 

عمرالخ عنه لم ملم، بن محمد الخح ابنا وعمر* الك عبد يح،ن. العل العلم 
استفادحيتا للطلبة، فجلس التدريس، ل أحازء ك،ا القصيعة، جامع ل وحهليبا إماما 

إنتم والإفناء، الأنكحة وعقد الوثائق كتابة ل فيها حمامحه مرجع كان الكم. منه 
عريش،أبير ق هداصيا ١٣٥٧عام العزيز عبد اللك.، فعينه للقفاء، رشحه عمر الشخ 

الاستقامةمن كبر جانك، عل كان المقاطعة. تللثح قفاة ورئاسة حيزان ففاء إل نقل ثم 
حتىجيزان ق القضائي عماله شاغلا ومازال الفاصلة. والأخلاق والويع والتعفف، 

ائلرترحتهفي;خماءنجد)أ/مأ:ا(.ههؤ. ٠١٣٦١
لهاشتراها العوهل افه عبد الثخ أن ل وذكر الحففلة، ؛تلك، شيخنا احتفغل وقد )٢( 

علأيبالالرحمن عبد اللم^ عل، دراسته أيام مكة من 
حيزانقفاء ل عن التومحري الثخ أن ٢( "١ ٩ )آ/ نجد ^١٠ ق البسام الثخ ذكر )٣( 



جنو ٤ ؤ■؟ نىنيساءأبياصش اصل آّئة ^٠٨٣
عريس،أبو j ملكنه ل عقتل بن العزيز عد بن اش وعد جتزان، j التوبجري 

.٢١١ه«١٣٥٨/٧/٢٣الالخ:اف.وفمكم لكم، ثم ض والطر 

الصبحوق واسترحنا، نزلنا تقريبا أيام ثلاثة بعد الرياض وصالنا 
حثنا١٠مالوات عرفوق فاإإ عميل، ابن عن ؤيبحثون الياراُتؤ، ونور إلا شعرنا ما 

فةالت،تالآن؟اا، معنا *تأق وقالوا لم، مسالمتها محالئ<اا، التي الكتب، لنأحد 
الضحى«.غدا تعال »إذا فقالوا: »لأ«، 

مماريف،لنا وأجروا ستا، ق ونرلونا الشيوخ، عل سلمنا الغد وق 
كتاب،لهم لمت، فبالسفر، ليبالغول ا'امتاإحقوني مدة وبعد ولأمثالنا، لنا كا،لعتاد 
وأصدرالفكرة، امتحن عاليه العزيز عيد المالالثج وياطلاع مليم، بن عمر اليح 
U وتاؤيح: ،  ١٣٨ه/ ; ٢٨رقم: الثامي أمْ  /YU /فيملالأمتر إل ه  ١٣٥٨
،عريش أي قضاء ق محله وتعسني لخيزان، التويجري بنقل الحجاز 3، نابه 

بتبالغفيصل الأمم قام ثم القضاة، رئيس ولسإحة يدلك، حيزان لأمم كتب، كإ 
فيمل؛دلك،الأمم كتب، كإ جيزان، وأمتر المالية ووزير القضاة لريس ذللث، 

،٢٩٦٣برنم القضاة رئاسة من حهلابا تبالغن، ذلك، إثر وعل القضاة، لرئيس 
افهعبد القضاة: رئيس وكيل بتوفح ذكر،  ١٠بمضمون ه ١٣٥٨خ/ ٢! وتارخ: 
ّراج•

العمريذكرْ ما وهو كله، جيزان لقضاء - ٠١٣٥٨عام رفي نم ه،  ١٣٥١^عام وتوابعها 
العزيزعبد كنك عمر الشيخ وطابح (، ٤٧١)Y/ وتلامذبم مليم آل ءال،اء ق أبما 
والخمالمبتدأ وانفلرت جيزان. قضاء ق وليس عريس أي قضاء ق كان أنه يبح، 

انذلرالخْلاب،فى)مآيا(.)١( 
 )٢(^U/Y)j.)؛



كت|ه"آّزآٌة٦
اددراشجممحوسوإشنيس؛

الدةتلك، ق لأنه خاصة سيارة ل نحصصوا ولر الؤيد، ق حيزان إل سافرت 
وقدالبنزين، استعإل ناحية من تقشف هناك وكان اكانية، العا،لية الخرب بدأت 

ذلك،وغير افالية ووزارة القضاة رئيس عع أعإل وأميت مكة عل مررت 
•ثر الواصلتا لم 

منعريس من الحكمة ق عندهم العمل وحييتا عريس، أي إل وصلتا ولما 
فوتهامحلى الأرض، عل قعادة؛، فيها هناك، اعتادوه ما حسبؤ عل القش، 

ليقافها.المالية مدير حاوله ذللثخ ومع سهريا، ؤيالأت خمسة وأحرما القاصي، 
وحلتاوالخءلاُة، والإمامة القضاء عمل عريس أي ؤ، باشرت الهم 

الطلاق،وتوثيق الأنكحة، وعقد اض، إل والدعوة والهبة، والإفناء، للتدريس 
وبح،والفجر، صلاة بعد أجلس فكنت، دوام؛ ونتا عندتمه ولا كاتب،، عندي يكن ولر 

ا/ه/مه"آاه.تارخت من بداية وذللث٠ وبعدالعثاء، الغرب، 
الهداريبح؛؛،أم ُ؛ثر المهورة، اليثر قرب البلد، وسعل ق بيتا واستريت< 

بصيل،موسى عبده بقلم؛ الثراء وعقد سل، ؤيالأ وعشرين بخمسة ومسجدها، 

ومنافعهإ،ومهوة وعريش عشة عن عبارة وهو ، ه  ١٣٥٨شواله ١ ٩ ق؛ مؤرخ 
عثربثلاثة الثبرمي محمد بن عل الطؤع من آخر بيتا انميتؤ ه  ١١٣٦ عام وق 

،.ريالأسل١٢

ميش:أبي أوضاع«مة نحستي طلب 
الأعإلهق الحضر محاكم من غيرها عن تقل لا عريش بأب محكمتنا وكاJتا 

فهتاالحارة سكان عن يقلون لا سكاما كان حبشا والدعاوى، وايحاك،ات والهام 

.٤٦٠محي ل انظرْ )١( 
اظرْفيٍساآ؛.)٢( 



ئ'ئبجإهأغاصءنيهاJيش اصل ُةت؛تغ'وض_ 
للها التقدير يتوجب ما عرسن بأي محكمتنا مفلهر ق ميء من ما ولكن ؤإدراكا، 
ولابدوالمساكن، الأماكن ي؛ن موتعها وأين الحكمة، هي أين القادم يعرف، فلا الأمن، 

ويقيأحرى، وأثر رجلا ندم بلغنا ؤإذا بجلغنا، حش والدليل والتنمب، البحث، من له 
عليدل ما وعيدهم والسكان والأدوايت، ا،لكان ق يرى لا لأنه ومكدبح؛ مصدق بين 

محلىوحصيرة القس من مقاعد إلا الحكمة ل فالسس الشن، روعه ق ؤيدحل دلك 

والقلمالدواة عله أضع حبنر الباهتج، الخثب، من ومرضر التحاكمون، عليها 
لخففلصندوق ولا والاعلامايتج، والمكوك الدفاتر محففل دواليب فلا والأوراق، 

والحريق.والأرضة والأمطار التالف، من حميعا هلْ محففل بناء ولا والأماذ١تا، الودائع 
الباديةمن -؛م محيط لن حلافا آلاف، سعة عن يريد السكان عدد وكان 

أنتهلح نلا فكنا الحكمة، إل الردد عن ينقعلعون لا كانوا حميعا وهؤلاء والررلع، 
أقومفكنت، وترحال، شد من مستمرة حركة ق لأمم معينة، أوقاتا لهم نحدد 

وقيوداُتجوتسجيل ومحاكإُت، دعاوى من فيها بإ الحركة، هده تتطلبه التي ؛الأعإل 
وكتابةالكتب،، ق للمسائل ومراجعة للخصوم، وملاقاة والدفاتر، لأوراق اق 

وتودعالكثيرة، للمدعاوى وقيد الواردة، للأوراق ؤإثبايتإ الصادرة، للتحارير 
أقوموكنت، مساعد، ولا  ٧٣بدون التودع، دفتر ق وكتابتها واستلامها، للكتب، 
التخاصمن،وتحضير للكشب، وتودع وكنس نقل من تتهللبه وما الحركة هده يخدمة 

الحميةومقدرق الشخصية طاقتي فوق هدا أن شعرلت، الوقت، مرور ومع 
منيدلن، مهإ حتإ فيه القصور وحصول العمل ارتباك من فخثيته والفكرية، 

منأبدل فكنت، الناس، قبل اش عند المسؤولية مسبب، عمل وأن حصوصا الحهود، 
يزيديكن لر الذي الراتب، هذا ولكن الكثيرة، أع،الي عل المساعدة أجد حتى راتبي 

لعينتييكفي لا الأثان وارتفلع الأحوال تبدل ومع أصح عادى كانت، راتب تمن 
،جيزان وماليه جيزان، لأمارة الوضؤع؛ حول حْلا؛ا'تج عدة فكتست، وحدى، 

أنمعادنكم نحفى لا التحية، ريعي ت الخطاب ونمه ت ب-اريخ وذلك ( ١ ) 



إط'هئنت،املاهبدنجس،نيمج ةء.ةةت_ا 
بالحجازاللك جلالة لناب خطايا كتت ثم ، القضاة ورئاسة ، المالية ووزارة 

طالبت، العزيز عبد خطابا رفعت ثم ، العزيز عبد بن فيصل الأمثر وءتهاأ 
ليقوماومحضر نراش وتوظيف الكتابية، الأعإل ق اعدق يكاتب توظيف فيه 

المحكمة،حركة لمصاريف، ملمغ وتمئن ذلك، وضر الخصوم جلمب والمناولة ؛التقديم 
الدفاترمحفظ بناء وطالبت، وضرذلك،، وجمر ودفاتر وأوراق وئهوة ماء من تممللبه وما 

لوعينوا جزئيا، الحكمة ١وضاع نحبن فتم وضرها، والأوراق والسجلات والكتب، 
موضعوأما مرمى؛صل،، بن وعبده الحهني، محمد أحال وهما؛ وملازما كاتبا 

كاتب،لكم رفع ك،ا صروؤية، إليها الحاجة أن هع فراش، ولا محضر بدون طرفنا محكمة 
العامهذا باسقبال، أنظاركم فنرجوإلفايت، الأخرتم،، للمحاكم هومقرر وك،ا العدل،مرارا، 

محففلكمء.واف الكفاية، محل وأنتم النظامي، الوجه يقتضيه ما وتعيثن الحديدنحوذلاائه، 
Y ٥ بتاريخ؛ المالية جوابط وكان )١(  /Y/قاصي®جيزان. نصها؛ هدا برقية صمن  ٥١٣٥٩

ذلك،ل راجعوا قف،, ومحضرين. متفرقة نحصيص طلبكم بخصوص ؛ جم\١ عريس. آبى 
حمدالسنيان،.القضاء. رئاسة 

 )Y( ٥ ؛ لشيخناالتومحرى، محمد الشخ جيزان قاصؤي من خطاب ومن Y /Y/ه١٣٥٩
ل ٥٩برقم■ القضاء رئاسة ،احة لحررناه ما علي بناء التحية، ابعد نصه؛ ما 

ماجتهمن الحوابا ورد فقد مامهلة، قاضؤر ومن ومنكم منا موقعا آا/؟/ههما، 
٢٥ؤ، العاملات لوديع دفاتر ثلاثة ما ربطة وبرفقه م/م/ههما، ن،؛ ، ٨٥٩برقم؛ 
الثلاثمن محكمة لكل ورقة، ٥ • ق الواردة الأوراق لجن، دفاتر وثلاثة ورنة، 

برفقهفإليكم الأوراق، سجل من ومثله المعاملات، توديع من واحد لفر المحاكم 
مستنداكا تبعثوا استلامها غب، نومجل الأوراق، مجل من ومانله توديع، لفر لحكمتكم 

أفادالقغاة رئيس أن العلم مع طلبها، حب، القضاء لرئاسة لبعثه فضيلتكم من موقعا 
محكمةمن لكل إكليثه بحمل  ١٣٥٩م/ Y/ ق؛ ، ٨٨٥برقم؛ المالية لوزارة كتّإ ند أنه 

نل■بمرفقا هدا إعادة نومل حرر. ولذا عريش، أي ومحكمه مامهلة ومحكمه جيزان 
ولمتم،.رعة، ب الاستلام 

انظرْق)أ/هىحاشيةرنم)ا(.)٠١( 
انظرْفي)آ/؛مب)٤( 



ك0تو
ه. ١٣٦٤عام عريش أب من سافرت أن إل ثيء، فيه محدث فلم والفراش ايحضر 

ز||لأؤناش«مةضصشث
عدلكاتب الحهني، محمد أحد فهم؛ عريش أي محكمة ق زملأوتا وأما 
ُتارختعريش أي مالية كاتب تمن قد كان المال، بت بآعإل وهوالقائم بالحكمة، 

راتبهوكان ه، ٠١٣٦ ا/ ٦; بتارخ: محيي كاتبا الياية عنته ثم ة/أهماه، / ا٠ 
ءلمرفإمن تعان الحكمة، ملازم وهو ميل، موسى بن وعبده ؤيالأ• وسبعون اثنان 

همهؤلاء . يئالأ عثرون رانه وكان ، ٥١٣٦١ه/ا/جازان محكمة 
عريش•أنجا محكمة موظفو 

باشم؛لتوحن شجاج، مقدر بوصي؛ جار ت عرض أبا ل زملائتا ومن 
اعدمحلفه تم الرس، أهل من مثقفا العذل، صالح بن درهوم والأم؛ر مراسل، 

إبراهيمالمالية: ومدير حائل، أهل من الشاري، عيسى الأمير: وكاشسا العنقري، 
الحهتي.أحمد بن ومحمل معرفته، مدى عن نيئ مقالات يدبج أديب، الخامر، 

ميش؟أبي 
ومحيىوالشح صعدي، وعبده صعدي، أحمد عريش: أب أعيان وس 

وعمرالدين، عز ومحمد إسحاق، افه فح ومحمد القواممة، زعيم قاسم، أحمد بن 
بصيل،وعبده والماحي، وأبنازه، العمودي، عل، بن الله عيد والحغ الأقصم، 

الأمريل: ما فيه حاء حيزان مالية مدير إل المالية وزارة لوكتل حطاب ومن ر١( 
اعتمدواالقضاة، رتامة طالب عل الطوق  ١٣٦٠/ ٦/١٦/٧٨٨٢رقم: السامي 
قدرهشهري براتب عريش، وأبو محاطة محكمة مجن كل ق ملازم وفليفة إحداث 
أشخاصلها يتمن السامي، الأمر نائح من اعتبارا وظيفة، لكل عربيا ينالا عثرون 

الحكمة،أمال عل ليتمرنوا المعينين، الكاتبين مع العمل لباشرة البلدة أهل من 
إلالأحرتما المحاكم احتياج أو الحكمة، وظيفتي إحدى ثغور عند للعمل ؤيتأهلوا 

)التوقع(«. ٠١٣٦ ٦; / YVحرر. ولدا كتاب، 



هماس•عل وأحمد دارفاعي، والثسغى، 

«أعالآخح«دبراساسزيز:
إلحيزان من برغبته انتقل حد، الأخ بمعيش وكان عريس أبا وصالنا ولما 

كمطؤعمعي عمله وباشر حيزان، من الرحمن همد العم استقال لما عريش أب 
لأنبرا من ١^١١٠-، يأق ولدها، معها ءلي؛ة حلوبا بقرة وحمد أنا وانميت وداعية، 

الرأهل اء نإلا بالرجال، محص الخلاب ؤإنإ غالبا، البقر محلبون ما الحريم 
لأنذلك، من تعجبنا وقد البقر، محلبؤ من منهن فقليل الحضر اء نأما والفلاليح، 

ذكرحيث، أصلا لدللث، وحدت ثم والغنم، البقر تحال-، التي هي نجد ل عندنا المرأة 
أنوالحكم العلوم جامع من والثلاثين السادس الحديث، شرح ق ههقه رحب، ابن 

احتاجغابوا إذا الرحال وكان ذلك، يستقبحون وكانوا محلبن، يكن لر العرب اء ن
وكانؤيالأ، عثر بتسعة البقرة ا'شاريتا أنا القصد . لهن ثئالثج من إل النساء 

يرسلنم لي*ءابها، المساء وق الصباح ق مرت؛نت يأتينا ارءث،اناا واسمه! الحلاب 
قيثربه أن وهويرغّتإ حمد، والأخ أنا الحليب نتناوب وكنا يرصعها، علميها ولدها 

حيية؛ق نحلجا وكان الحلب، من الحلاب مخ فإذا الصباح، ق أرغيه وأنا اء، الم
صرعهامن حارا ؤيثربه ركبته عل فيضعه حمد الأخ نحمله فخار، من كر إناء وهي 
بنفسأقوم الصباح وق ونحضونه، يروبونه الثيتا أهل الباقي يعهلي نم يروى، حتى 

منوشربتا الحيية، أحدت حاصرا كتؤ فإذا وحلبها، الحلاب جاء إذا العملية 
بعناهاعجلها وممر البقرة لبن قل فل،ا الباقي، أعهليهم ثم أروى، حتى الحليب 
وضرْ.الحلببإ من يه انتفعنا ما مع نيالن فيها ربحتا نيالأ، وعشرين بواحد 

شابمتجحدعة، عل واسمه! الماء، يرد الذي الوراد ؤيمونه السقا، وكان 
الزفةكبار، جرار ثإن زفات بأرح يوم كل كا يأق الثنية، صعيفط اللون أسمر 

والاغتسال.والتغسيل للشرب والمهار اليوم محلول تكفينا بريالن، الشهر جرتين، 

(.٢٩٥وامحم)أ/العلوم جامع اننلر: )١( 



ةئثتةه1
ميش{أبى أوقاف ل،بمة تقيل 

جيزازتأموال ريس من خطاب جاءق عريش، أي ق قاصيا عمل مدة ول 
التضمنالسامي بالأمر فيه سلخي  a\ToAI\'^/\يتارخت نصيف صالح محمد 

اجتمعتوقد ذلك، فاعتمدنا أوقاف، لها الش المحلات مع التعامل ل التع التطيم 
رمحها،وكنت عريش، آبا أرهاف لحنة بتشكيل وقمنا وأعيايا، ءو.ض0 أبا بمشايخ 

وعيناالدفاعي، محمد بن حن اليد وهو الأوقاف، عل نانلر تعيتن عل وانفشا 
وقدسرها، وطريقة -هإ المنوطة الأعإل لهإ وبينا كايا، ب٠كل أحد بن محمد معي! 
لهإ.الموكل العمل مع نتناسم، الأوقاف غلة من ية نلهإ عينا 

منوالبهكل الرفاعي إقالة فيه ْلالوا خْلابا الأهال بعض إل كب ذلك يعد ثم 
ؤإلأؤإرصاءلهم، العامة للمصالحة تحقيقا طالبهم إل وأجبناهم حم، فاجتمعنا عملهم، 

استقالته،الرفاعي قدم ذللث، إثر وعل قيام، خثر بعملهإ قاما والهكل الدفاعي فإن 
تكونأن إل كيوم خْلاب صمن اقرحوا ثم يوسم،، عمر بن الجبار عبد ت بدله فعينا 

مؤولاؤكون الجهات، من جهة ثخهى كل يتول أشخاصن، خمسة بيد الأوقاف 
الىوالأوقاف اجد المبإحصاء فقاموا العمل، ق ويدووا ذللئ،، عل فوافقنا عنها، 

الأوقاف.من ذلالث١ وغر الوقفة، الأبيار إحصاء وكدللثه علميها، أوقمت، 
وانحاذالأعال مثر لمتايعة والأخرى الفينة بين تحتمع اللجنة كانت، وقد 
الناسةفيذلالث،را،.القرارات 

فرسان:إش ميش أبي من انتقالي 
محكمةإل انتقال أوجبت، وأشياء أمور حصالته هد ١٣٦* عام أول ل كان ولما 

وتوابعهاجيزان أمثر ؛خهلاب ١،^،^ العزيز، عبد الللث، أمر ب، حموذللث، ، فرسان 
.٤  ٩٣ص ق يالموصؤع الخاصة الوتانق اتغلر ( ١١

الموولنلأحد حطاب نمن ومعلوعيهم، تمامة قضاة لعض نقل حركة جرت وند  ٢٢١
٠١٣٦ ا/ ا/ ٥ و: ، ٩٣٠الأمرالساميإفارنم: رصدر نال: مزال، مديرمالية إل 



محيص
^لثاث؛اسلضكاءضصاشاصل 

شراعية،شة ي بحرا إليها وّافر0 ^١،، ١٣٦٠/r/rوتارخ: ، ١٦١٤رقم: 
والخهلابةوالإمامة الحكمة، ق العمل وتولست، ه، ١٣'٦٠\ا٢! ق: العمل وباشرنا 

محللأبفيهم وكان المنكر، عن والنهي بالعروق والأمر والإرشاد، والوعظ والتعليم، 
قامحرحت، وقد أبوثملة، وعل الرفاعي، بحى بن محمد منهم؛ ببمم، باس لا شيابإ 

أشهرمن الحامع حي ل مكننا وكان ءلسين، وأهال طما متاحا فيها ووحدت فرمان، 
قأصل وكنت، القوم، ووجوه الحافظة)الإمارة( مبنى فيها اش فرسان محاففلة حارات 
ااعالءاء،من الغرما هدا كان حيثا الغرسا،،، ®مجد المسمى: لمنزلنا المجاور الجد 

الأن.حتى الاسم وبقي اكرة، ق ودفن مرْ نبش ثم المجد، ق ودفن قتوي 
يننتابعالية فيها وتزوجتا الحاْع، مسجد ق وأصل أحظثا فكتتح الخمعة أما 

غاصبا.خميس حالها: عقيل، موصى عل 

جوخبا،إبراهيم ومحمد ثعراوي، عمر محمد الشخ فرسان: أهل أعيان ومن 

قاصييكون أن ٢" الضيان. عثإن عريش: أب قاصي يكون أن ١~ يأق؛ ما باعتاد 
أن— ٤ الهلرباق. الرحمن عبد فيما: قاصي يكون أن ٣" محيميد• ابن الرحمن عبد صبيا• 
ناصربن إبراهيم القحمة: قاصي يكون أن ٥~ الطاسان. صالح ماللثؤ: بني قاصي يكون 
حمادشهر ل العميل العزيز عبد بن عميل الشخ بدله؛ وصن تول بقوله• شيخنا )علق 

قاصيحميعا ومرجعهم شهريا، عرن ريال( مائة منهم كل راتب يكون وأن (• ١٣٦٠أول، 
عربيا.ريالا وحمسن مائة الشهري: راتبه يكون أن ينبغي ااذ*ى التوبحرتم،، محمد جيزان؛ 

بنناصر لمبيا، طوعا محيميد: بن إبراهيم يآق: ك،ا فبيانبم مامة ل الهلاوءة أما 
ابنالرحمن عبد بن محمل للحارصة، طوعا عميل: ابن حمد لصيا، ثانيا طوعا نوبمر: 

قالسابق من الثبت، يالْلوع وصاطة عريش أيٍر ق ويكتفي مالك، لبتي طوعا بملي: 
تاؤخمن فهو حميحا الن*كورين لإنبات ميعنمد الدى التاريخ أما منها• جهة كل 

بموجبفرواتبهم الطاوعة أما سابقيهم، قيل. لطي معتبرا يكون الذي وهو مثاشرمم، 
«ر١٣٦/•١/١٩هومقررلديكم.حررJ:ما 

اظرْو)مآ/؛ماا(ّ



غاصب،وخميس حن، بن وهادى صيقل، عل ومحمد بلعوص، عل ومحمد 

•عقيل وعيسى 

قضيةق يتناوعون خصوما الإمارة حوي لنا أحفر بفرسان عمالنا مدة وق 
و!؛قدامي، والخصوم جني إل فجالس طويلا، أمول عبدا الخوى هذا وكان لم، 

حيةوجينيا إليه التمت، ^ سبحة، أظنه كنت، يمسحه أمول سيء وبيده إلا أمعر 
تماسكتاولكنى مديدة، روعة لذللث، ءار>اوتا بيده، ؤيئلبها يمحها طويلة كبيره 

من®قم ث له وقالت، له، وهمست، إليه، والتفت، الخصوم، عند الخلل ي يتبين لا حش 
ولاالناس، ترؤع الحكم محلى ق تظهرها لا الحية، وأدخل بعيدا، هناك واجلس هنا، 
واعتذر.وامتثل فقام المجالساا، -يذا لايليق هذا مثل فإن لها تعل 

جزرهر،طن:ومف 

^جانس،، كل ص البحر نيا مح؛ْل صغيرة جزيرة فرسان أن أظن وكنت، 
ومرافق(،وموانئ وشواطئ ومزايع قرى عدة عل تحوي جرر عدة وجدتما وصلتها 

يرةبئن ما جزيرة تعئن، نحو القارية، المتناثرة الحزر ص أرخبيل بمثابة هي، بل 
ماقرى عدة عل تحوى أنما كإ مكون، غير وبعضها مسكون بعضها وصغيرة، 

ااالحرقاا،ؤيتبعها العاصمة، وهى اافرّاناا قراهات أكير فمن وصغيرة، كبيرة قرية 
وغيرها.وااالحبوسن«، و))صير((، الحين((، و٠٠واراليلة((، وارالقمحار((، 

يل؛ما وفيها ه، ١٣٦٠/ ١a/Y مؤرخةت أغرإق؛ء شيخنا ورنة؛خ3ل وجدت فائدة؛ 
منخرجوا ثم اJواردى،، الرحمن، عبد اليحيى، اض عبد يعده العيادة، الله عبد أمير؛ ررأول، 

عيدهاJواردى،، الرحمن، عبد رمحوان، بن عل ناهض، بن خالد صارت الحرب، وبعد البلاد، 
حيدر، الشريفالخمّرك؛ ق القصييي. خمد الغانم، افه عبد الشويعر، إبراهيم المبارك، 
نممقبول(. إبراهيم الرفأ؛ ون، كانبؤ. شاكر ومعه المالية ن، ناقنر عمر مفأول،• إبراهيم 
المالية،ؤ، الملام وعبد والحاسر الخمرك، ؤ، وخميس غانم وجعلتا الهيثة جاءت 

المرفأ((.ق وأحمال ئاخهم، اش وعبد 



عفجإت؛محغمح؛ ةققة'ف 
قيد١١ال؛رقرية القرى! من وفيها فرسان، بعد الحزر أكبر هي القيد وجزيرة 

الطوق((،وررأبو وااحولة«، وءحتج،((، هزة((،  ١٠قراها! ومن اuj(، واليالخيل ذات 
البيتان!هدان محمعهإ حولها، وما ررقإح(( وكيلك، وضرها، 

قماحمحرق م ثوقصار وصز قيد والوحولة حتسا 
تتاحاك هنرص فوحتن ميلة مبوس العالملوق أبو وكدا 

الحمثر،عل وبعضها بالقوارب يعفها والحزر، القرى تلك عل نحولما وقد 
جيزان،محكمة وكيل صالح، محمد عل الشخ متهم الإخوان؛ من حماعة ومعنا 

وضرهمارُحن، أحمد بن وهادي 
مرثلاثإئة عرضه مائي— ممر —أي البحر من حور فرسان عن المقيد ؤيفحبمل 

حكاصورْ سهل الحر جزر ؤإذا تعر، أو منه المرور تعدر البحر مد فإذا تمرمحا، 
وأقامتالدولة، اعتنتر«jl فقد الأن وأما الحيوانات، ؤيقية والحمير والإبل المشاة عل 

اللهفجزاها محته، من والمحر فوقه من والموامي الياران ممر الخور، هدا عل حرا 
الماسة.الشارع هد0 أمثال من لها وكم العمل، هذا عل خيرا 

خمسةالعربات المال إل( المرقي الحنونم، من محلولا الحزر هد0 ومساحة 
منوموقعها مر، كيلو ثلاثئن قرابة عرضها! ومتومعل تقريبا، مر كيلو وسبعون 

أفريقياسواحل عن تبحي أما كإ مر، كيلو خين بمقدار عنها وتبعد غربا، جتزان 
دهاك،اراحزائر ذلك ومن مز، كيلو مائة قرابة المانية اuحية من لها المقابلة 

ررحزائركمران((.وكيلك، وغيرها، والأساك اللؤلؤ بصيد المشهورة حولها وما 
كانتااللؤلؤ صيد أيام فمنها متتحددة! أمحلوار لها حرى قد هده ان فرموكانت، 

حينا-، ٥١٣٣٠عام حدود ق وذللت، والرفاهية، والمميز والحدة الثروة من اية غق 
لهلكجزر مثل لها المجاورة الحزر وشواطئ شواطئها من اللؤلؤ صيد وفرة كان 

ه١ ٤ ٠ ٥ عام وفرسان حيزان إل عودة ابن محمد الشيخ رفقة ظقنه شيخنا رحلت انظر 



ِ^غ'ؤغزإإع■ماسالمقMlءضصإش اصل ^ ٤٦٤٨^
وأصبح\}إؤإؤ,< نجارة صعمت حينإ وتقشف تأحر الخالة كلك حصل ثم وكمران، 

ولعوائلهم،لحم الرزق عن بْحثا الخارج إل والسفر الأمإك صيد عل يعيشون أهلها 
محعلجريرة لأنيا نفلرا إحرامهم؛ المتاصل للمجرمن منفى أصبحت طور لها وأتى 

الفنوأهل الفن بواسطة إلا أحد يغادرها أن يمكن فلا حاب، كل من البحر -با 
قبلالإدريسي السيد كان وقد منهم، أحد حمل بعدم تعليقات أعملوا وقد محصورون، 

عنعدلت، الدولة إن نم رعيته، من المشاعين من إبعاده يريد من فيها ينفي ذلك 
المساحن.عن وأفرحن، منفى حعلمها 

فرسان:ش التنقل وسانل 

البخاريةفن الامتمال قبل الشراعية الفن هى تتقلامم وسيلة كانتا وقد 
معوبالعكس، فرسان إل حيزان من افر نفكتا والمواؤلر، والزوارق واللمثجامتا 

ونركبكبيتي، عل الاحرت التوحدا أو سانر، محمد وأحيه؛ سانر، عمر I النوحدا 
دونالطوال الساعات فئة الظهر عل ونبقي الغرب، قبل العصر صلاة بعد من 

فنبقىالجاديف،، فيستعملون معاكسة، الريح صارت وربقا الريح، تتحرك أن 
اضبإذن الصبا ريح هبتا الليل من هزيع مفى فإذا والعشاء، الغرب نمحل ابطن مر 

يحل.فرسان ونصل الغد، من نصبح حش هكذا نزال ولا بسهولة، السفينة فسارت 
قالسيارة تقهلحها كيلو، حمسن عن تزيد لا كلها المسافة أن مع الثمن، ارتفلمع 
ساعة.نصف، 

للناسوأباحتها بالبخار، سر كثيرة عبارة الحكومة وحلبتؤ الله، يثر وأجرا 
ثلاث،أو ساعتن ق البحر تقطع وبالعكس، فرّان إل جيزان من فيها يركبون جانا 

بدونمحانا كثيرة أو قليلة كانت، مهإ وأمتمثه وعائلتنه وسيارته هو الإنسان يريبا 
ثمالغد، إل فيه بقيستا فرسان وصلتح ؤإذا صباحا، فرسان إل حيزان تغدومن أحرة، 
حعلواوتضايقوا الناس كثر ولما اكاق، الصباح من جيزان إل فرمان من تغدو 

السفينة.ملاح أي! )١( 



£ةأ،]ةق__املس.اجمإضص 
يوما،ج؛زان إل فرمان من والأحرى فرمان، إل حيران من تطلق أحدهما همارتئن؛ 

زورقعن عبارة وهي فالوكات، الا'س فانحذ المواصلات، وسائل كثرت وأحثرا 
وجيزاننرمان ؛^٧ ماالمسافة ^ ٠٥كان حتى بسرعة، تثرها مواطثر فيه صغثر 
سيارةهدم كان من إلا للمعبارات الناس استعإل وحف تقريبا، واحدة ساعة 

الميناءفيها فأوحين الإصلاح، يد ان فرمإل مدت الحكومة إن ثم ثقيل، عفش أو 
غيرهموال ففيها ؤإلأ موانئها، أكثر يعتثر الذي الخور ميناء ل وذللثإ النظم، الكبثر 

وقامونورما، والأرصفة والهلرق الشوارع سفلمتت كإ وحالة، وجناية، تبتا، مثل؛ 
وأدخلت،السيارات، كثرت وقد المتعددة، الأدوار ذات والماتر الملل ببناء الأهال 

المنهلقة،متثنيان أرقى س كبثرا تثني موJتنا الهاتف، وأوصلت الكهرباء تيار 
والاعتناء.التقليم من به يتمع لما جيران متثنيان علميه أحالت، وربإ 

التأءولضسامهرطن:

المعالمتمن فيها وما فرسان، عل نحولنا وقد 

وصلتميم، بمي حوطة أهل من النجدي، إبراهيم الشيخ مجد أهمها: ومن 
يستخرجفكان ذكيا، وكان اللؤلؤ، بتجارة واستغل هر،  ٠١٣٢ سنة حدود ق فرسان 
كميةجع إذا ثم الأحرين، من ؤيسري وعال، مفن من الخاصة بوسائله اللمولو 

جلبإونل. ممرا، خثرا وحصل غالية، بأثان وباعها بالهند بوماي إل بما سافر 
عدةدخلناْ وقد الهند، بناء ؤلراز عل فرسان، ل قصرا له وبنوا الهند، من مهندميز 

النجدي،إبراهيم بمجد مشهورا مزخرفا، كبثرا مجدا وبني فيه، وأكلنا مرات، 
اليوم.إل معالمها لأ,زالسأىر 

أيضا.اللؤلؤ أثرياء من وطا الرفاعي، منور أخمد ؛ستؤ معالمها: ومن 
عليهايمرون الألمان كان فقي. الكثرى، أنفنارالدول، مهلمع سبق فيا فرّان وكانت، 

ومستودعاكثثرا قمرا فيها وبنوا لفنهم، محلة وجعلوها الأنمى، للشرق هابمم ذل 
سنةق العفلمى الحرمح قيام حدود ق وذللث، الحرمل®، ®ستإ فرسان: أهل يسمونه 



0تة"هة ^^لشهذاءنييش 
الذكورة.الخرب انتهاء بعد عنه استغنوا حيتإ مدم الأمحر ق ولكنه ه، ١  ٣٣٣

بئاءمسجواسمق:إعادة 

المحرققرية مجد مدم بفرسان مقالنا إتان - ٠١٣٦٠سنة ثعبان شهر وق 
لخنةلهم فعثنا الأهال، فتشاكى مرات، كيلو خمسة فرمان قرية عن تبعد التي 

عنديرى الحالي جيزان لأمير فكتبنا رJالأ، وعشرين بإئة الجد تعمم وقدروا 
لتعميرْ،القدر ١،^،^ بصرف جلالته وأمر العزيز، عبد للملك، ذللث، ورغ ذللث،، 
وصورةفيمل، *الابن ونصهات فيصل، الأمير الحجاز ق لنائه برقية بذلك وأبرق 
إلآيل لفرمان التاح الحرق قرية مجد أن حيزان أمير لنا أبرق الاليةت لوزارة 

البلغهذا باعتإد المالية بلغوا ييالأ، وعشرين ماثة إل إصلاحه ق ومحتاج الخراب، 
٧، ٠٤١الرياصى ١لخرجث العزيز. عبد يذللث، حيزان أمير وأخروا السجد، ؤإصلاح 
٠،١ه«ر١٣٦٠/٨/١٣التاريخ: 

:والفلياءمادطيورواالساك 

فإذاعندهم، معروفة مواسم ولها إليها، مهاجرة تاق الحرية الطتور وكانتا 
الخزر، iULjق فتنزل أنواعها، احتلاف، عل جدا كثيرة طور جاءت وقتها حان 

خيش،وأكياس قدور ومعهم الأهال لها فيْلهر جدا، كثيرا بيضا وتبيض التناثرة، 
البيضويجمعون هنالث، التوفر الشجر من عليه ؤيوقدون البحر، ماء من فأخدون 
ثمالأكياس، تلك، ق يفرغونه ثم سلقا، القل.ور تللث، ق البيض ؤيسلقون يالزنابيل، 

بهيجملون ما المسلوق البيض ذللي، س يجمعون حتى وثالثة، أخرى مرة يسلقون 
حسبعل كل هدايا، الناس عل يوزعونه للبلد، به ؤيرجعون ومنابيكهم، حالهم 

به.جاء ما 

أنولعوهو الأرح، الخهات من ميناء كل من لدمم متوفرة الأسإك وهنال 

(١٠ ٩ ٩ / Y أيضا) وانفر ، ٥٠٧ص ق الوصؤيع مدا يتعلم، ما انقلي را، 



اث٠٠لنيقضاءأJىميشاثثاله: اثقمل 

توقيتامؤقت 'محصوصرإ وقت له وهدا الحريد، سمك الفلر يلفت الذي لكن منوعة، 
ُالتزينله استعدوا وقته حان فإذا أبريل، شهر ق اليلادي التاريخ حب دقيقا 

ؤيلبوممأؤلفالهم، ومحملون والحإيا، الحمير من مواشيهم فيجمعون والتجمل، 
إليهحرحوا محيئه ونتا حان فإذا الأناشيد، ؤيشدون بالهنا، وقهنونرم ثيا-هم، أجل 

أقبلفإذا القيرأ، اساحل يسمونهت منه يأتيهم عادته حرت الذي اليتاء نفس من 
وتقبلوحركات، وأصوات ة نحر للبحر صار الشمس، زوال ونت، يأق أنه والغالب 
الأهالؤإذ أحد، عل منهم أحد يتقدم لا صفا، صفا عسكرية ؤلوابير كأنها الأمإك 

تدخلبحيثا ومنعطفات، وحظائر ممدات الساحل ق لها وجعلوا لها، استعدوا فد 

علقاموا البحر، إل يرجع الماء وبدأ الحزر بدأ فإذا الخروج، من تتمكن ولا الأسإك 
صاحبهعن يذود منهم كل حرب، مهمة ق كأتبم به، يفلفر ما يأخذ كل الأسإك تللث، 
وبعضهمعشرة، وبعضهم سمكة، عشرون معه بعضهم ؤإذا الهمة، تللث، تنجل حتى 
تقريبا،أرسوع مدة ق وذللثؤ واكالث،، الثال اليوم ق وهكذا أكثر، وبعضهم أقل، 
قأقاربيم عل وتبمدون فيأكلون، والدهن، والرفا الخودة من غاية ق الحوت وهذا 

وغيرها.عريس وأي وصبيا وجيزان ان فرم
الماء،وجه عل يْلفح بترول حقل يوجد *زفافا* المسإةت فرسان جزر إحدى وق 

والخيراءالخيولوجيتن له ويعثتح الحكومة به اهتمت وقد البحر، حزر إذا يرونه 
ما.لوقتا أغلقوه نم والإشارات، العلامات عليه ووضعوا حدوده، وعرفوا وفحصوه، 
الأحيانبعض ل إما حتى كاثرة، بكثرة فرسان ق توجو الغلثاء كانت وقد 

دونبيده ؤيأمحذه ولدها، فيصيد أحل.هم فيأق البلد، من القريبة الأشجار ين تتوالد 
الريالمثل مكافأة يحهليه أو محاتا صاحبه عل و-رديه البالي به فيدخل صعوبة، أي 

كانوهذا مترحم، من وتشربا مأكلهم من تأكل بيوخم، ق ويأحذوخا ونحوه، 
الأوصيع.تغيرت فقد الأن وأما قديإ، 

شيخناسإحة حدثني فقد نجد، بللءان بعمى ق توجلء الظباء كانتا كإ 



10ةقع 
نمورسكان مقبل آل أن ظقه السعودية البلاد مفتي إبراهيم بن محمد الشخت 

اللكجد اللهليف، عبد بن اممه عبد الشيح أصهار وهم صرما، قرب مقبل آل 
اللطيفعبد ين اللة عيد بن محمد ابنه• أخوال وهم لأمه، المرير عبد بن فيصل 

إلورقى بندقية أحدهم أخد نمورهم ق صيف جاءهم إذا هؤلاء الشيح، آل 
مرةقال• صيفهم، به فيضيفون أكثر، أو فلي ومعه إلا ير"أع فلا عندهم، جبل 

فولدتتلد، ظبية فوجاووا جاءهم، مهلر إثر الخبل ذللث، عل يتمشون خرجوا 
ماالأن أخن.تموها ®إن ت أحدهم فقال أولادها، يأخذوا أن فأرادوا ظباء، عدة 

أمكدكميرن فإذا لكم، تغدتس أمهن محي دعوهن لكن هلكن، وربا نفعتكم، 
تعرفحتى آذاتس ل مهن أنقالوات لكن فوافقوا بالبندق*، رميا ولو أخدهن 

أذنبعض وقهلعوا واحدا، شرموا بأن يآذاتس فوسموهن لا*، أم نجدهن هل 
الخبلق إليهن طلعوا واحتاجوا مدة بعد كان فلعا وتركوهن، وهكذا، واحد، 

الأخر.بعد واحدا فاصهلادوهن 

ميش؛إيابي رجومئ 
مباركا،زواجا محدهم وتزوجنا هناك، وارتحنا فرسان، وأهال بفرسان نا أنوقد 

العزيزعبد المللث، أمر صدر حيث، تقريبا، أثبر ستة من أكثر فيها إقامتنا تملل ب لكن 
بخطابيا والبلع عريش، ش إل باعادتنا ه  ٠١٣٦ !/ ; ٢٣وض: ٣، ٠ ٤ ٥ رقم: 
٢أ/'ا/وتاريخ: ، ٦٩٦١رمم: جتزان أمم  يومان فرّمن فتوجهنا ، ١٥١٣٦٠

يدلحازا، ودائ فرسان وأمحا أن يعد ، ٠٢٢١٠١٣٦ شوال ٨ الموافق: الأربعاء 

انظرالخطابفي)'ا/آيا(.)١( 
الأشياء، حل.ذمع نمه وهدا اليم، والتالدور سفره قبل شيخنا أجرى ونل■ )٢( 

الشخفرسان قاصي من استلمناْ لما بيان هل>ا الرحيم. الرحمن الله م ّبالملمة: 
والوثائقوالمعاملات الأوراق من لديه ما حميع من عقيل بن العزيز عبئ بن الله همد 

مائةفمهل ..... أدناه بيانه حمب وذلك فرسان، محكمة ل الموجودة والحجج 



جقةْتأ^صلس:اسشكاءانييو ج|لإت ؟غ 
واستأمناعريش أبا ووصلنا ر محرار اض جزاهم ووفائهم، أخلاقهم كرم عل 

.^١٢٢أمالط 

حرىقد الدور تبمدا والميينة أعلاه الحضرة الأشياء إن غبر• لا قطعة وثلاثون 
بناف عبد فرسازت ناصى من القصييى المحمي حمد فرسان! أمبر إل سليمها 

سخةمنهإ كل بيد عل والتلم الدور هدا حرر وقد المقيل، المزين عبد 
١٣الشرح. تم ذكر ما لأجل أدناه، توقيعاتيم نمى الحاجة وقى عليها للرجؤع 

)التوقع(.سابقا فرسان قاصي )الختم(. فرسان أمير  ٠١٣٦٠القعدة ذي 
زايدء.السلام عبد 

ملكنمن وهما الدفاعي أحد بن وعل الدفاعي صس نحى بن لحى خءلاب ومن ( ١ر 
إلفرسان من الرحيم. الرحمن اف ارسم فيه؛ قالا سفره، بعد لشيخنا فرسان— 

الح^رمتالشخ اف، ق الأخ ا،لكرم، الماحاّ حفرة . ١٣٦٠موال  ٢٧عريش. أبو 
الاهورحمة عليكم اللام بعد آمي• الاه، حفظه عميل، بن العزيز عد بن الله عبد 

دوامالكريم اش من نرجو وّلم. وصحبه وآله محمد سيدنا عل القه وصل وبركاته، 
وصحتكم،عافيتكم عن كا الثر كتابكم محب، يا نعم للجميع- والعافية الصحة 
منل،كم نقالهم ْع حالة ل بقينا حنا محب يا واف— ؤإنإ ذلك،، عل المول وحمدنا 

البلاد،لأهل الرحمة حصلت، وصلتم لما وحسؤثإ قاصي، بدون فرسان وتركوا فرسان، 
والتوحيد،الفقه، ل القراءة؛ ق استفتاح الأولاد لبعض بوجودكم حصل وأيضا 

الخ.عميا...٠٠، البلاد صارُت، والأن البلاد، وتنورت 
السابق،القاصي و؛ين بينه والتسليم الا-ور أجرى عريش لأي سيخنا وصول وعند )٢( 

القاصيبض والتسليم الدور عليها جرى اش أشياء ُ؛يان فح؛ الحال بعض مع نصه وهذا 
العزيزعبد بن اف عبد الشخ ايال؛ والقاصي الضيان، حد بن عثإن الشيح السابق 
ليمهاتجرى بعاليه المحررة الأشياء فان وبعدت ...... أدناه؛موصح هو حبإ العقيل 

ومحررالمضيان، أحمد ين عثإن القاصي يد من الحقيل العزيز العبد اش عبد القاصي بيد 
عريش،بأي للأمير وأخرى عثإن، للقاصي واحده نسخ؛ ثلايث، عل الاستلام هدا 

توقعه. ١٣٦٠شوال  ٢١ل؛ حرر التوفحء جرى وعليه بالمحكمة، تحففل وثالثة 
الإمارة)التوقيع(.متدوب الحال)التوقع(. القاصي توقيع السابق)التوقع(. القاصي 

عريش)التوقع(®.أب محكمة ق عدل كاتب 



خم1ضمفو''
تقاربلها، التايعت والقرى عريش أي مدينة يثمل عريش أي وقفاء 

والجمص،والعقدة، والبمى، حاكمة، مثل؛ وصغير_ة بتا نيرة بتن ما ثرية 
والثشري،والحهو، والحمامة، حيزان، وادي وقرى السارحة، وترى والخثايية، 
أهالهلأن محليبا؛ محتمعا فيه وكوست، عريس، أيى ق ارتحت، وقد وغبمرها، والخضرى، 

محر•فهم رجال 

سائل

إلحيزان— شإل —وتقع القحمة قضاء من عميل أحي قل الأثناء هذه وق 
أربعتنبحوال شرقا عريش أي عن وبلد حزان، شرقي وتقع الُارصة، قضاء 

ديارق الصدور ونتوامع نتزاور وكنا العارضة، مْلوع حمد، ١^^ ومعه كيلومتر 
العارضة،ق أنا وأزورهم عريش، أب ق وحمد عميل الأحوال إلينا فتاق الغربة، 

وكناالحاحالتج، باُص وشراء المئاخ عل للسلام حيزان إل حميعا مافرنا وربا 
،اصلأةيقول؛ عقيل الشخ الأخ فكان الصلاة، وقنفم، المسجد إمام مع حماعة نصل 

ركعةا.أويدرك لقمة يدرك أتأم يتسابقون العناءالقليل، هدامثل 
عؤيش:أبي الآسuرني 

لوذكر ونحوها، فرشن تزيد أو بريال الذبيحة رحيمة، الأشياء وكانتا 
خمسارحيمة— الأغنام وفيها بادية يلاد ~وهي العارضة من ل اشترى أنه مد الأخ 

والضأنوالصغثر الكبير فيها فقط، نيالأ وعشرين ة بخمالغنم من رأّا وعثرين 
نكعشر اش؛زيتا ض برحال ومررت  ٠١٣٦٤سنة للإحازة سافرت ولما والماعز، 

فيهاييالأت، يعشرة تنكة كل ييال، بائة غش ولا حلهل ما النحل من صال عل 
تمييزقاصي راتب، والأن ذاك، إذ القاصي راتب، هي نيال ومائة كيلو،  ٢٣زيب 

عل.تتلث، عشر نحيب، ما ينال ألم، ثلاثون 



سلشممااءأّصش ٠٥٥١

اسضوالآدuءثبطلاب والاجتياح ٠ هئيش أبي باهالي الأنس 
ستزإصحتا قرابه عتدهم ومكسمحا وزوجمتا، وارتحنا، عرسي أي ق نا انوقد 

الجدق لااتدريس حالقات« وجعلنا والأدباء، العلم طلبة من حولنا واجتمع 
نتجاذبوصرنا والوطن، الأهل عن والعد الغربة ألر عنا حففإ ما ليتنا، المجاور 

الثهثرتالشاعر قصيدة به نتغتى كنا ومما الأدب، فنون واصنافف الخديث، ، أطراف
فيهاتقول، الذي الصعدىاا، الهي *محمد 

وريشينما قد رباني حبثا عريشي أبي أنام أنس لم 
عينيولد نومي ل، طاب ما وطيشي خلاعتي انتهتا حيتا 

إلأبانع_امالإمامالمهديه
القرنوأول، التامع القرن آحر ل العربية الجزيرة جنوي j( عاش الشاعر هدا 

وكانالقهلي، أحد بن المهدي محمد الأمير مدح ل القصيدة هدْ وأنشد العاشر، 
صعدةق الوجهاء أحد رأى ولما صعدة، مدينة ق عالم طاو_ا الهي محمد الشاعر 
بيته،ق معه السكنى عليه ومرحل لابنته، روجا احتاره أحلاقه وحن صلاحه 

أنتملن وكانتا يده ذامتج قلة لزوجته تحقق ولما مدة، عندهم ومكث، فتزوجها، 
فيه،زهدت، أبيها، مال، محن الممقاتر تاللث، أن ءلمتا فنإ منه، كانت، الزواج نفقامت، 

اليخالقصائد فيها ينفلم وصار حا، وهام لدلك فاستاء مفارقته، إل أمرها ال، حش 
هده*هل الهدك،• مآله وتد المهدي، الإمام ؟بما مدح التح، القصيل•® هلءه أبرزها من 

توجدإتبما *تعم، فقال،ت امرأة؟®، ق فعلا توجد قصيدتالث، ق ذكرتبما التي الأوصاف 
فسأساعدكصادقا كيتن، *إن فقال،ت كرها®، يدي من حرجمتن، الي فلانة وجتي زق 

لقسه،الفتاة وحطب، صعدة، إل عريش أي من فسافرالهدي عليها®، الحصول، عل 
وتحدثهلها مشاهدته وبعد بما، ونحل يدحل ولر أقارعا، بعض بحضور بما واجتمع 

نمعدة، عليها يكون لا لكي الدحول، قبل فهللقها زوجها، وصفها ك،ا وجدها معها 

الفرد.الإله بإنعام إلا الماتل1 مول، العبارة هده إبدال، محب، كان ظك وشيخنا ( ١ ) 



وأقنعهم،أرصاهم ما ولحاشيتهإ ولوالدها لها ويدل الهثي، محمد لشاعر© حهليها 
الهدي.عع بيا وارتحل بما علمهاءودحل له فعقدوا رحعيا، طلاقه وكان 

٢(. ٦٧/ ١ ) المنياق الخلاف، تاطع اس 

^لضقرىسةجيزان:

وشاهاJJاكلها، جيزان متطقة قرى عل تحولتا عريش، بأي قضاتنا مدة وؤ< 
الناهيفيه لووصع جدا، الحار الماء منها يجرج الحارة العتن ورأينا وآثارها، معالمها 
نار.بدون لصلح 

ذاكإذ الناس وكان والرين،، القهر وجال ماللث، وبني فيما معال! كدللف ورأينا 
وسهلتالل.ولة مهدتها فقد الأن أما جوا، وبعضهم الأقا.ام عل مشيا يصعدوبما 

آثارس السعودية الدولة لهده وكم بسهولة، تطلعها اليارامحت، صارتر حتى طرقها، 
وبعضهادكا، طرقها يدكون بعضها الشاهقة، والحبال للعلرق وتهيلاتر حيدة 

الزفلتةمع الحبال، فوق حورا لها يجعلون وبعضها الأرض، نحتا أنفاقا لها يجعلون 
وسالشإل، إل الخنوبؤ ص ببعض، بعضها المملكة أطراف اتصلت، حش والإنارة، 

ومنشكالأ، ا طريفإل جنوبا الومم ومن جدة، إل اليمام من الغربح، إل الشرق 
محرا.اطه فجزاها نجران، إل الشإلية الحدود 

توسطها،حث س جيزان، منهكة قرى أحن هي عريس أبا أن الحقيقة وؤ، 
عنهلة ومثالأودية بطون عن مرتفعة رملية منبسعلة أرض ل موقعيا جنا ومن 

بيوبممتدفن التي الغثره من ، الصيفأيام ق ونمرهم لهم تحصل ما لولا الجال، 
الحريف،أمجaلار بنزول الله بمدنها حش تزيد وقد الشهر قرابة تمكثا راحتهم، وتزعج 

إقحتى الأمعنار*، تحصل انمار ،ربمقدار ؤيقولوزت ، ١٢يتفاءلون الحقيقة ل وهم 
الأولللمرة وجهي غلتا فإذا الفلهر، لصلاة الوضوء أجدد جلتا يوم ذامتثا 

مرةالراب وجهي ق فحثا العاصف جاء الثانية للعملة ماء لآ•حن■ يدي وأدليمث، 
بعضإن حتى وهكذا، أحرى، مرة الرابح فحثا العاصف، جاء غلته فإذا ثانية، 



1ست،ٌ
فتيينالغرة فتأق الحريق، حشية البيوت وسط عن التنور يبعدون التباعدة البيوت 
عنهليحثوا عليه علامة حلويلأ كبيرا عودا أو حشية التنور عل فيجعلون التنور، 
ويتسلونه.الغرة سكون ُعد التراب 

الذيفمنهم جهة، كل من الناس إليه تتوافد الأربعاء يوم سوق وعندهم 
أرضعل السوق هدا ؤيع أمحمبؤع، لمدة بيته لوازم يشتري والذي بماعته، بجلب، 

ومحاو_،والحمير، الإبل ومحلبا وحده، والبقر الغنم فمجلب مقسمة، واسعة 
وفواكهحفار من أنواعها احتلاف عل والمنتجات الأرزاق ومحل—، الأعشاب، 

وغيرها.ك وأمط ولحوم ومحوب 

للعلاجافر نلها وفيل إحداهن، فجرحتا عرس، ق اء ناجتمعت، أنه منها 
أمانةيحالحها، مزعل بن محمد فيها ®راجعوا الأخرى• لها فقالتا جيزان، تثمى م ل 
جنديمزعل وابن العلجا، محرفة ق الإنجليزي كالهلبيس، أنه وقصدها . نمراق١٠إنه 
 jالكورأومحر الثمي، الهلب، يتعاش عنزة، أهل من عريس ب أ

الدكتورزارهم لما عنيزة 'ول يل• ما ظقد شيخنا عليها كتب، ورنة وجدت كليفةت 
الأحديوم وق منزله، ل معدة غرفة ق ونحاليل كشوفات ؤيعمل يعالج، وكان ليم، 
الأمير،خادم ؤيرانقه عنترة، أسواق عل يتجول، بل أحدا، يعالج لا عهللة، ءنل«ْ 

ونال،!له، فقام مريص، شخص بملريقه فمر التارعنية، والحلان الأنار عف ؤيتجول، 
لذللن، وبان الل.كتور، أءفس_، بكلام وتكلم مريض®، مريص، حواحة، يا دكتور، ايا 

فقحفملث،، افح له• نال، نكتة، معه عمل لكنه بنيء، ذللن، عل يقابله لر ولكنه وجهه، 
فقال،تعينيه، فأغمض عينيالث،، أغمض لسانه، فاحرج وسانالث،، اخرج فقال،ت فمه، 
يتقرحونوالناس وتركه عنده، س مشى الحالة براوْ تركه فنإ أذنيه، فد أذنيالث،، مد 

إليهشكي عنيزة أمتر أن عنترة ق ليم للدكتور جرى ومما أذنيه. ماد وهو وينالونه، عليه 
سط؛ الدكتورت فقال عاما، سبعون فقال.' عمرك؟، كم ت له فقال اليمنى، ركبته ل ألما 

فقالواحد، بيوم مولودان وهما ألر، فيها ما ؤليية التسري الأمثرت فأجابه البء؛ن، 





٥٩ج؟ اسلمقثااء؛ويميش ؟ اصل١٥٥ص
إلأرمل الأحيان وبعض ، نصيحة كلمة فيهم وألقي إليهم أذهب ثم <اءتين، أو 

أعرجثاب فيهم ولكن ؤيوبخهم، مهددهم العدل، صالح بن درهوم الأمر 
الشيح*إن مع: قال معهم، وتكلم الأسمر خمعهم فنا حلأنا، يعمل *فؤغ* يس 
ءاوأنتالأسمر: له فقال أءرجاا، شاب وأنا معه، الصلاة نهليق ولا الصلاة، بنا يْلول 

اواقفا*،فقال: أوواقفا؟*، جالسا للناس *تحلى قال: *حلاق*، قال: عملك،؟*، ما 
الصلاةوتتطيل واقفا، للناس نحلق حسث،أ، أيا وقال: قوية، صنعة الأسمر فصفعه 
ااالحلأقة«،فقالوا: الحلاقة؟((، أو الصلاة أؤلول؛ أ-ين باض أمالكم حاعةا، يا واقفا، 

آةلا؛ممع.ضرته، عل للأمم ودعونا المسكين، مع فاندحر 
قل:قضية j القصاص حكم إصدار 

قإلينا فأحضروهم عمل، حدود ق قتل قضية وقعت، -  ٠١٣٦٢عام وق 
عليهمعرصتتا لم والأء؛راف،، واليينايت، والإحاية الدعوى وممعت، المحكمة، 

مؤرخ:يملثا بالقصاص فحكمت، القصاص، طالس، فأصروا الدية، إل العفو 
الللث،إل فرفعه ديري، الحالي حيزان: أسمر إل الحكم ونفع ، ٠١٣٦٢

افالهدارب،وفةهم أم مجد ■بماعة ،)المكرس: نصه: هذا حْلاوا لهم ظه شيخنا وكتب، )١( 
الدوام•^، وبركاته افه ورحمة عابمم سلام وايهيات• المكرائت، واحتناب، ال3لاءا>ت، لفعل 

الح،اعة،صلاة عن التأحر مكم نرتم، اللأي لن-ْ قدومنا حين أننامن نحفاكم فلا بعد: أما 
نظمابدون مهمل الجد ونرى محاج، بجا متعد نائم له ليس معهلل، مجدكم ونرى 

يصدرهدا نفلن كنا وما وقصور، إهمال وهدا وحلاقها، والطاهر والماء للفرش مراعاة ولا 
هداق وبحثون( جيعا، نحتمعوت، — اه —إنشاء فالأن بجوارنا، هو الذي احي المبأمب، 

يتنثليفهيقوم له، ملازما للمجد، وصلاح أهلة فيه ثقة رحلا لكم ونحتارون الموضع، 
عنالحٍاعة وتفقد الوقت،، أول ق بالأذان ؤيقوم وحلاقها، ومهناهره وفرشه وكنامنه 
كاوتوقعون المال، ثءذْ والالتزام العهد علميه ولأحذون المسجد، ق الصلاة عن التخلم، 
رانياله ونAازا لكم، ئائ،ا نعيته لكي احرءو0، قد وأنكم العمل، لهذا أهل أنه عل حيعكم 

الصلاحفيه لما ؤإياكم تادينا أل اف ونسأل لزم، ما هذا بالإفادة. وعجلوا الوتمؤ، من 
.٠١٣٥٩صفر ٢ ١ وبركاته.اض ورخمة عليكم وملام والفلاح، 



1هةجه
اليوموهو الخميس، يوم الرياصى مشايخ عل العزيز عبد الللئ، فعرصه العزيز، عبد 

عليهمليعرض أميؤع كل بالمشاخ لاجتإعه العزيز عبد الملك حممه الذي 
فحضرغيره، ولا تمتتز إجراءات بدون بسفيذه العزيز عبد الللث، أمر ثم يلزم، ما 

الرسمي،الوي لوم عرسن أنجا إل وجنوده ديري الخالد القاءلحه٠ امهر 
والقبائلالأمراء من جع بحضور القصاص ومذ 

أراط4الآضونكاسهم؛

منهوأكثر الشهر نجلس أهلنا، عن بعيدين غربة حالة ي عريس أي ي وكنا 
منهم.المسافر حاء إذا إلا محر، أي وبلادنا أهلتا عن نمع ما أوأنل 

للأهلفآبرق ، أو؛رقتن برقية محانا مني يتقبلون أمر الحكومة من ل وكان 
لأنأيام؛ عدة يعد إلا الارءية نأي ولا برقيا، منهم الخواب، ويانيتي بخاؤلري، ما 

ذلكيحد إلا عنيزة ق الرقية نجعل ولر بريده، j( البرقية 

الساميبالأمر التعميم بيان وفيه (، ١ ٩ ٥ آ/ ) ق لشيخنا عريتن أي أمثر حطاب اننلر )١( 
بعدإلا -يا بمكم لا وأنه الدية، مول، حالة ل العمد القتل قضايا مع التعامل ل-رية-ة ءل 

الملك.لخلألة الرجوع 
وهواالم^رنة٠، ت يس جهاز بامتخدام الرسائل لنقل نفنام أوالتلغراف البرق )٢( 

يتمكان الرق رماتل ومعفلم بالكهرباء، الرسائل ال إرّل استخدامه تم جهاز أول 
مفتاح'لريق عن حرف لكل معينة شفرة بتخميهن الأوثان من ونتا ل إرسالها 
كهرباءنبضات إل يالثمرء الخاصة والترحل اكل بتغيير ايرنة تقوم نم المثرتة، 

(.٣٣٢العالمية)إ/ العربية الموسوعة اننلر: الرق. أسلاك عم ؤإرمالها 
لعبيد بن إبراهيم الشيخ غال ه.  ١٣٦٥عام عنيزة إل الرنية أدخلت حيث )٣( 

أنشئ،وفيها ^ ١٣٦٥سنة حوادث ذكر ف ( ٤٣٥)؛/ والعرفان المهى أول تذكرة 
ورابعةالأفلاج، ق أخرى ومحلة شمراء، ق أخرى ومحلة لاسلكي، محلة تيزة عق 
لالموصؤع حول لشيخنا البسام اطه عبد الشخ محلمات وانغلر لمليلء. ال 

 ;(.٣٥٦)٣



1ةهنآتئاصلس؛اصهمس1ءانيس ؤعيج-وإ 
مة:

بما،تتعلق ملحة الشرقية النهلقة ق الإحراز بعض ذكر فقد الرقية ذكر وعل 

*ابناسمه! مواليهم من رجلا عين حلوي بن اف عبد بن معود الأمير أن وهي 
وكاكاممه، كتابة يعرف يكاد لا أميا وكان العمية، عل أميرا عينه نمثان®، 
بيرقيةا،لرامل فأتاه ، البرقية امتلأم فيها يكتب صغيرة بهناقة ومعها تأق البرقيات 

فأعطاهاالبطاقة، وامتلأت تمشا(ا، *ابن فكتب؛ استلامها، يكتس، أن منه وء1الس، 
الديررأها فنإ المراسل، بما فدمت، النون، كتابة عن ولمرسله له واعتدر المراسل 
نخافرسمية، أمور هذه إليه، 'ُار"؛ع للمراّل■ فقال، معه، التنكيت، فرصة له ّنحت، 

فيها:وكتب، بياض ورقة إل عمد رجعإليه، فلمإ كافية«، كتابة وكتب، جلوى، ابن من 
نمشازا،.ابن *نون ؤيقولون: يتندرون، ذللمثج يعد الإحوان فكان إليه، ولفحها *ن،ا، 

الخدين،!مياق إل نعود 

الرسائلوكانت، ، تصلنا ما قليلا الوقح، ذللئ، ق الأحبار وكانت، 

بعدإلا أهلتا من تصلنا لا لأبما التمزق؛ حشية القإش من كيس ق نجعل والمكاتثات 
ؤإذاالمريح، أو العوهل، بوامهلة مكة إل عتيزة من مناولة اق ونحوه، الشهر 

معه.أرسلوها عريش أيٍإ إل مسافرا وصادف مده جلسحؤ 

•منها كم ظه شيخنا أوراق وضن )١( 
للموولينحءإا؛ا سيخنا كتب، وفد الانتثار، قليلة الوقت ذللث، ل الخرائد وكانت، )٢( 

حيزان•مالية *مدير الخهلاب،ت ونص بعضها، توفير بمللسط  ٥١٣٥٩/ ١/١٧بتاريخ: 
جريدق•حموص من بجفاكم لا عليكم• اللام وثريفإ والاحترام التحية بعد 

منهإ؛منتظم عدد إل حاجة ق ونحن ينا، اتصلتا قد ما اما الخجاز وصوت القرى أم 
يلزممن إل الإيعاز معادنكم من فنرجو فيها، الرسمية والأوامر الإعلانات لورود 
•أبوعريش® قاصي لازلتم• ءلرفنا، لحكمة منهيا اللازم العيد بتعٍين 
حول،المالية لوزير حءiابا وتوابعها حيزان أموال، رئيس كتب شيخنا -يهنات وبعد 

(.yio/y)j\_الموضوع، 



طقهثأهبمكأءنيس ص:
^«اذ،اصقإشاكئر:

تتأمعاليه، كنا وما بالينا ق حالتنا تدكرت إذا الأحيان بعض ل وكنت 
الأبيات؛هذْ ذلالث، نمن الشعر، من الأبيايتج ببعض النفس ونحيس العامحلمة، 

يتجمعاأن المثتوت ذا ولالثمل ا تترحعأن ام للأيآن ا أم
اعوجاجهابعد الحال تتميم وأن 

أرىأن دون مضت قد سين ثلايث، 
إنامنىنطول أن لأخشى ؤإف 

انرعنغبر حيلة من لنا وليس 
بمجدأبيت هل ثعري لينا ألا 

ابشيخنالصباح بعد ألتقي يهل 
واحمنيبلهلفك تداركني إلهي 

تبممنيما واكفني مي شر في 
خوتيادوالدي بهذا وأشرك 

يمدهماأن إعشاره من وللقالب 
اأجموأهلا ؤإخواف صحاي 

أربعاأتمم حتى وى النبدار 
دهمامن يخنب لا ماليك لباب 

محمعاالعلم أءلاو_، حقا الوكف، 
اوأربعا ثلاثمثنى ومحللابه 

وكزلسشاابري ويسرل 
أحعاالذنب واغفر همومي وفرج 

معامعا والالم؛ن وأولادنا 

يتاؤخ؛عليها وزاد ه، ١٣٦١/٥/٥؛تاريخت الأسان هدء شيخنا نقلم وند 
^^؛١٩له وجهه حْلاب صمن سعدى ابن للشيخ أرسلها تم ه. ١٣٦١'\إلأ! 

ممافكان ه،  ١٣٦١٢؛/ ه/ مؤرخ• بمحْلاب معدي ابن الشيخ وأجابه ى  ١٣٦١/^١/١•
تيءولايعدم تباله بمالنا ولر عدا، شهرنا غرة محرم ١ ٠ ١^^• محرركم وصلنا أوني قاله؛ 

ولطفك،يخطايلث، معجبا عيرك، نابلا بمحتك، مرورا تلوته الت١ريح، هذا من قريب 
عندنا،محل له صار ئايك ل ثرحته ما وكل اللهاء. أيام مرب أل تعال الول راجيا 

والإحوان،الشخ عل وعرصناها تداولناها، فقد الحنة، الدمشقية الأبيات حصوصا 
.١ ٠  ١٢ص الاiعة، الأجوبة انءلر1 تعالء. الد توفيق من وذلك وامتحنوها، 

محمدبن العزيز ع؛،• الشخ الوالد سياحة ُزار شيخنا؛ ابن العزيز عثل• الشيخ لقال 
صعدي،ابن الشيح تلاميذ وأحد العلمي، الرياض بمعهد السابق الدرس السلمإل، 

اهعبد شخ يا راتذكر للوالي؛ الساليان العزيز ب• الشيخ ناله مما فكان برفقته، وكنت 
أيياما،.بعض ذكر نم فيها". قاصيا كتث< لما عريس أي من أرملتها اذي القصيدة 



اسلنيقهإء؛بيميشاثثالث: اصل 

جزعولا ص لا الممادير هي 
نوبلأنوى دهتنى قد لكنني 

وطنيويى عن اغترابا يكفي ألص 
ؤيرىه نفيصر مهما والحر 

صغريق قضت التي البلاد هي 
ومتفعتيرثدي بيا عرفت دار 

يانعةالنخل قات بامحبيا يا 

عنبومن تين من الفواكه مها 
حرجولا حدثنا البقولأت أما 

ومنها:

اقزمات حادثأشكو اض إل 
مباركاكثيرا حمدا وأحمده 

ورحمةا وحكمعالما وأسأله 

شملناتجمع اللهم الك فام
ؤإحوقوأهل أصحاي ليت ألا 
حاجةة تيامق أشكو افه إل 

فنعولا خوف لا ض والحمد 
يقعمهجتي ق الذي نفثت لذا 

ومرتجعالمثوى مبعد وأنني 
ننعللهومحا يختله مهيجا 

محتمعلم العودرس الشباب ش-رخ 
تنتنعليس برودا كتني وقد 

القهلعكذا ملحان الزرؤع وسهل 
٤٠٣٥١والليموالتفاحواوالخوخ 

ينتنعليس شيئا الزراعات مما 

تولألقد ا مثلمشكري ولاو4 

ؤإعلأفؤبمري حالاق كل عل 
وأعطافعن بالحسنى من فقد 

إحواقعند أهالنا مع ؛أوء1انن_ا 
اقحنواصهلراب مكال يرون 

انيلتقيكيف احرى نجد وق 

الأبياتهذ0 فكتتبى لمدة، وبرقياتيم الأهل مراسلات عني انقعلعت ومرة 

لكمأبرقتا »الوالد: نصها: هدا ه  ١٣٥٩/ ١ ا،/ بتاريخ: لعائك برمة كب 
وأفادناالعام؛رقتن، الدير عادة لورفعنا جواب، منكم حاءنا ولا برقيأت، خمس 

خمدالأخ البرقيات• قُني سبب عن أفيدونا فأنتم برقياتتا، نحو اللازم أحرى أنه 
عنأفيدونا الرحمة، ينتظرون جيزان ل ورلدْ العم عريش، بأي عندنا استقر 

ولمتم،١.الوالدة، 



^ضميشح>و^
ااسونيكا مه للألا 

فرادىأص—منا ويرمانكم 
بمثنىلما الملمك أمر وفد 

قلميخفوق تعلمون و لما 

سك_مثمبم_ي

رهنفوق وبيني وبينكم 
ليناعووا تلم الفا نبذنون

يأمحين التمثل ل فحق 
ذي:،ام نل ليجن ا مإذا 

واديالنكل ق اع شببيت 

وحديحين مانشد أف عل 
ومنهات

العلوأوصافك الحستى بأسمائك 
والعفووالرصاوالفوز الرضا أنلني 

ونيتيال وبلأحوال وأصلح 
وحبوتتيوفقتني إذ الحمد لك 

ومنها:

وجلإنني شكوى كل منتهى با 
قاغمرضومجينيوةني

ي—س-ت-هلاعلا ة كتابع بنهل
اذة-هلاعا لهبكون ا وأحيان
مرنعنكم محواحا كذاك 

؛٤اح—تم—يذكر حبن يكم إل
اعاجتمل وكيف شيخي عل 

سريعرى الم العاجل لحك 
الصنلعوالايت__ها ذت نبكما 
الثق_اعفيه ات قد ا غريب

والسميعبحلم ذكركيكرر 
اعارمكذا اة الرعداوله ن

اعواأضفتى وأي أمحاعوق 

أتمتع-f—١ ١^^، مك وأنع
سأرجعإليك إق القضا ق ا يم

التمنعإليه من يا وذمحيتي 
أتوقعأكن م لما ل وهيات 

ئهم-الوتفريهلي فل، سوء من 
أعمالشاب قد وما نفى شرور 

للامثر-خطبه انظر شهريا، وجوا7اءا للشيخ برمتن بقبول العزيز مد المللث، أمر حيث ( ١/ 
ذبملف)لإ/بة(.



دمنهات
هسحانادر قاك وربمدا 

اؤيعيذنه قفلمن ويمينا 

لمتها؛
راحيأراد م الكرياف إي 

اجنيكون يد عفالؤإلأ 
ملسواهي ي شزك إلهي 
ا—رووف را بناصرا ل وكن 

المواجعل مهجتي ر وطه
اعلينرآن قفل حفر ؤي

تمطمنيا علوموزودني 
دوحة مثاكمن أرحني 

حمدأي لثخص ولاأحمل 
ومنها:

ارىؤإعير الخالن ق الحمد للف 

انتمتولا حياق ق حبرا نالت فما 

ةورحمطفا لاللهم أمأللد ف

ومنها؛

حزنومن من باش نعوذ 

متنومن طرا أمنا شرور ومن 

ومنها؛
الأمرواتضح الأسباب رت ني

هولهلفالإله قفل من وذلك 

داناوناءنا دعنجب يأن 
اآذانن ومنا فأنئر من 

امالمقهدا نا ليهننتا ب
اللامها وزخرفيا الدنعل 

محلأما يلك نيتي وأصلح 
أصاملا حلقك أشرار قني 

امالمقم نعا إنمحنانك 
اماليهجع إذا ه بوم أق

رامبوركا الأمومكآل 
امحمولا اك هنغب شفلا 

اموئدنيا والالمص لهليب 

اكأرجولأة-رمحيولأجارىولد
الباريمن لملماوعطفا محوي ورى رث 

أوطاريوتسهيل أعمال ير بتي

محنومن شر ومن بلاء ومن 
المننصاحب يا أعمالنا ومسوء 

الصدروانشرح الرحمن ؤيسرها 
والذكروالشكر الحمد ر4ا فالله 



أء'كتة^يا(محسمحر _ هق0'م 
المطي:الشعر ل ومها 

مفتوحجدواه وباب الكريم فهو كرامة لك رائد ربك كان إن 
ومفضؤحالناس بعفس صار لا ة القيامبيوم ويلك ما ولا 

الطالب؛لزملأنيي ؤيبمام اسي، الثيخعبئالوحض رس خطاب 
■؛©،!_*،عيي، الالرحمن عبد شيخنا من ورد عريس، يأنى مائنا مدة وق 

،العالم طال؛، ق الاجتهاد عن الهللأب فتور وذكر والفوائد، الأخار بعض فيه يدكر  (١)

0 وص  /U ناللأمت. نظرا شيخا، إل أشار الزى الكلام وأمل /ب\يى
والتجردحاصل، الاستمرار السابق، ترسهم عل اللية *الإحوة ظه.' عدى، الالشيخ 

الطرقأنرب، وبكم ينا يسلك أن للجمح اض ونرجو مفقود، لهم عير لا ممن الهللوب 
عنالعونة الأساب ومن العمل. ؤيٍارك الخم إرادة بمي وأن ويرصاْ، بحه ما إل الوصلة 
لأماالدتيؤية؛ يالأساب، منهم ممر اشتغال ايحصالن بعض من العلم عل بالكلية الإنال 

وجهعل ولو والتشمم الاستمرار ونغتتم منهم نهمح ولهدا الإنسان، ونت جهواّ تأحد 
الاشتغالعل الأمر هان الوطن ق الدضة اشتغالهم رأبا إذا ذلك،»إقا ومع صعتف، 
الأصول،حسي، عل المجاراة ببغي الذي لأن بالكلية، بالعلم الاشتغال تمغ أخر بأوطان 

عندهمن كل عل يتمن الأونامت، هده ق ولهدا الأمور. ثر وتيبحبه، أحد كل وتشجيع 
وعوامطلية من طيقامم، اختلاف عل الناس عل ؤيلقيه ندرته، بحسيج ينثره أن علم 

ممر،خثر لحمل الجري عدا العلم أعل فلوجرى الفرصة، تح تما قدر عف وخواص، 
الناس،بكل ؤيعتدروا اليأس بملكهم أن لهم يبني ولا كله• يرك لا كله يل"رك لا ما 

قالخالق يدعو زال  ١٠فإنه عليه، وسلامه افه صالوامت، الخالق، ؤإمام الخير بمعلم وليقتلءوا 
ؤبهسل يئدعوإل ومعارضتهم، الدعؤين إعراض مع الدعوة ؤيكرر الأوناُت،، حميع 
أوونجاحا، الاس س إنالأ وافق مواء والتعليم، الدعوة يمل ولا أحن، عي بائي 

عكاواالعالم أعل يكون لا فكيف، الكد؛؛ن، الأعداء •ع حاله هاوا ؤإعراصا، نفورا صادف 
ؤيعرضونجاعلهم، وبمدون غافلهم، ؤيدكرون شلهم، اعدون يلمغا، المإخوانمم مع 

مبعومث،الشاؤع فإن والدنيا، الدين الخعع؛؛ن الإمكان ل أنه ؤيعلمون معرضهم، عل الخر 
القمري،ص ذللث، وتوابع والعلم الدين الأخر، إل مفتقر منه،ا كل بل الأمرين، بصلاح 
؛يثهما.بالفصل فات! وكم عثليمة، مصالح ؛يتهعا الوصل عل ترتب ومقاصدها والا-ن؛ا 

النافعبالعلم وعليكم علينا يمي أن تعال افه فنال كثثرة، مضار لأخر احدهما ومعاداة 



1ئهةا!تةؤأ:و|وآ 
الراهيموسليإن الطؤع، العزيز العد محمد الهلااب؛ ق لزملائنا كتابا إثره عل فكتت 
فيهأحثهم الصالخي، الحمد وعل البسام، ايحمد وحمد السام، الساليإن ومحمد السام، 

*عيي الالرحمن عبد العلامة شيخنا لدى العلم تحصيل ق الاجتهاد عل 

أرصيةمزة حدنت، - ٠١٣٦١عام ق عريش أي ق القضاء عل ولأيي وحلال 
واصطراب،،وحركة شديد دوي فحصل المحكمة، ق ونحن ببما شعرنا ما أول حقيقة، 

بعضوتكسر هدأيتج، نم فليلة ثواق مكشت، الحو، ل ط\ش0 مرور الماس بعض ظنها 
ثمبعضهم، وانزعج ذللث، الماس وتناقل الرفوف، بعض وسمهلت، الوافد، زجاج 

نمدوي، لها يسمع تدأ ما أول وليلا، اء ومصباحا فتراتر؛ عل تعود الهزة صارتا 
مماأكثر نحدمث، ولآ تيدأ، ثم يثيء، اصهلدمت، كبيرة ميارة ق كأننا حقيقة رجفة ترجف، 

مدمتؤ.قد اليمن ق القرى بحص ق القديمة البيوت، يعص أن وحكوا ذكر، 

صبيا:مع 

ناح؛ت؛نتمن لدللثه أرح فلم صبيا، قضاء إل نقل طلب، صبيا أمير أن أشيع 
أنفاتفق الأمير، حصوص من والأحرى صبيا، من أحسن عريس أبا أن إحداهما 

الأعإلتسيير كيفية عن الحديث، فيه جرى محلى وصمنا جيزان، ق بالأمير اجتمعت، 
أ-محي؟،*يا ت فقلت، الإمارة، وأعإل أع،اله يتعرضن الأمير فقام والإمارة، لحكمة اق 

وأنتمجيزان، هوأمثر الأم؛ر إب الكلمة، بْهتى أمراء تعتثرون لا الهلوارف أمراء أنتم 
الأميرأراد ؤإذا الحكمة، عل كله والعمل القاصى، من يصدر ما تتقالأون حويا، بمثابة 
لدللط،فامتعفن رأيكمء. ولا علمكم دون بلدكم ل يراه ما وأجرى حوياه، أحد أرمل 

جهته.إل لاانقل أن جهوده يكل تؤمل يحدذللت، إنه ثم الكلام، هذاوتاثرس 

.١٢٩ص الناصة، الأجؤية اننلر؛ آهينااّ المالح، والعمل 
.٤٦٦ص ق اكخظا؛ةئع بح 



3؟3
الواسلأت:طؤيق من الإخوان مع اثتواسل 

أنذلك نمن الأنس، يعص ُذلالث، ومحمل بالرمائل، ييننا فيإ نتواصل وكنا 
أهله،عن ويعده وطنه عن عريته يشكو إئ كتب، الحميد سليإن ين اش عبد الشخ 

الأ؛ياتتهده له فكتت ذلك، ق الصيحة متى ووطاو_، 

اءالوفادق صحل كل عن ائي نا غريبا أبمj كتت، إن 
المدانمن ان تعبوأنت، 
اب<الأصأحر تذكا وحينم

ب،القالالث، منر يهليأن يكاد 
سالجليعدم مع ا لامحبم
االطرفالثؤ منتمد ا وحينم

اتركهتمليح لا أمورا ترى 
اليدق ا ومرانبح صعفإ من 

الالمحذا بهتثيرنى وت

■محيا دبأحي ا يأقول 
وجاه فإنموم يال لتج علي
طائيهعبك الحال ترى ؤإن 

وعنالبرك عن أ:بما ل واستغن 
العرروصماتما أبها اسم ففي 

نصيحومنطق زاه ومنظر 
المركحال م يفهلمن غنى 
الخصومق م الهكنرة ؤإن 

المفهذي عن الرء لبغلأن 
ولأفا مافه داك هافهم ف

انالزمذا داد واشترد والب

اوالأحبابوالأولاد رك يالب
اللبدال ل، محنى تجؤي

سوالأنير والميف، والإل
اظرفأح_اداته د فغزال إل 

الكهامتقم أن تطيق ولا 
ديعنيقول من ثم ولس 

الممالق البحث، أجيد وأن 
والمغيب،المنهي وحافظ 

فرجاذا من الله يتيح حتى 
هالعائالوصول من أول فليس 

الأمنالمالح اء ومسباحه 
ودرران جممن ه حوتا وم

الرجيحوالعقل والماء وحمرة 
رلالى لمأه^ه ؤإن

ومالملفي الفكرة ة ودف
هالقترك عل ه ؤيحملأن

تحوللا ه وعته يواعمل 



 x| اصلسسميكاءنيسأءق
الإخوان؛وبمض القرماوي الثيخ 3يادت 
المشايخ؛زارنا ; ٠١٣٦٢سة رجب  ١٣الخمس: ليلة الأربعاء يوم وق 

وعقيل،خمد والأحوان: ، العمود إبراهيم والشخ القرعاوى، الله عبد الشخ 
ذاكإذ والإمكانيات العارصة، من كان ومقدمهم العشاء، يعد متأحرين جاروا 

نجلفلم بالعشاء، لهم ومعينا والتمر، والثاهي بالقهوة فيادرناهم محدودة، 

يومكل معتادين دكا وعل، حنيذ لحم دالمظك، المنلي، من أمرع ولا أحن 
محنوذ،صض تيس نشتري عريش— أي لأهل الرسمي وق اليوم ~وهو أربعاء 
أنهالأربعاء يوم عادته وكانت عبيطه®، ®احمد واسمه: مجدنا مؤذن لنا محضره 

حينإالرسمي عريس ايط سوق ق وسعها ومحذها صغار تيوس عدة يشتري 
منومنهم منتجاته، بجلب من منهم المجاورة، والقرى المائية من الماص يجتمع 

مستمراأمرا عبيْله أحمد أعهليتر قد وكنت، الاق، الأسبؤع إل بيته حوائج يشتري 
أوحاصرا كنت، سواء للستإ، به ويرسل أمبؤع كل محنوذا ؤليبا تيسا لما يرسب أن 

هذاولكن فأكثر ذبيحة وذابحين عزيمة اليوم ذللث، ق عندنا كان وربإ غائبا، 
يشفر.لا الرامح 

وبعضهموضرها، وميدي حرض من اليمن، ص ترد الملية المن قهوة وكانت 

وهوالحرن، إبراهيم أن وصادف، الخمركية، الرسوم ص مربا حفية يتهريها يقوم 
حاولالدورية، لاحقته فلمإ قهوة، بعثر حمل له هزبا أهل حماعثا من 

نكمتالقاصي، تبع أنه أوهمهم بيتنا، حوم ق الحمل وأدخل متهم، الانفلات 
ولآفسكش أخثروق، البيت إل رجعت فلعا للقاصي، احتراما ملاحقته عن الدوريه 

أئابلهول؛ أره، ول؛ به، وذهب وحمله ليلا الحسون إبراهيم صاحبه حاء ثم شيئا، أعمل 
هده.فعالته عن معه وأتكلم 

(.٢٧٨)أ/ ق شيخنا ْع ومراسلاته ترجته انظر )١( 
وذكرياتاا٠®حواؤلر كتابت صاحب الحسون، محمد بن إبراهيم وهوغيرت )٢( 



اسنية:الحدوداسودية هضايارعايا الهيئةسمرش مع خيوجنا 
وج٩رات٠االسعودية القبائل بين حلافات وقعت عريش، بأني إئامتي مدة وق 

الأحداثتبل تملكة نمى ذاك إذ وهي الدين، حميد بن محيى الإمام لمملكة اكاJعان 
ساكرتية الجوسة الحهة ق كيائل بالمهوؤية ُعدها سميت الي 

ولاةفاهتم الأحر، الهلرف من عليها الاعتداءات أن تدعي جهة فكل حيزان، مثطفنة 
قالموولن، ب؛ن اتصالات عدة ذك ق وجرى الحادث، لهدا الحاسن من الأمر 
جهة،مجن ثهٍى والإمام العزيز عبد الللث، جلالة ُين تدور والراجعات ست؛ن نحو 
كيفيةق وذك أحرى، جهة من ، الوادعي١٢حن ين ومحمد جيزان أمر وبض 

منلحان حردج بالراح الراجعات، انتهتا وقد الهيثة، أساء وتعيتن ومحله، الخروج 
أوله *ن كل محضر وأن ومثامحها، المتنازعة القبائل وجع النزلع، محل إل الحانين 

منكل دعوى إل يستمعون شرعيون قفاة اللجان ق يكون وأن دعوى، عليه 
والبيتان،الدعاوى ؤيتمعون حصمه، بحضور الأحر الهلرف عل بحق يدعى 

البدرمحمد الإمام تول بعد  ٣١٩٦٢سر  ٢٦الموافق: 1ا / ٢٦)١( 
محمدبالإمام الإ٠لاحة ل نجحت السلال، اض عبد بقيادة انقلايية محاولة جرت بأمبؤع، 

الهىأول تذكرة اننلر: اليمنية. العربية لالج٠هورية رئيا السلال وأصبح البدر، 
والعرف1ن)ه/آا•؟(.

وادعةحجرة ولد ^ ١٣٦٩^١٢٩٢)الوادعى اه تمد بن حن بن محمد الشيخ )٢( 
لعمور بن يلادحولان ولاه ثم م،  ١٣٢٧منة خمر ل القضاء محيى الإمام ولاه باليمن، 

٠١٣٤٨منة وأحضع البلاد، أمور صعل من وتمكن الشام، نانلرة تول تم صعدة، بلاد 
ااأ؛لاتفاتفاقية تمت ولما صعدة، إل مركزه نقل نم محيى، الإمام والعرولتناعق منه بلاد 

بوفدللأجت،اع - ٠١٣٠٤منة اليمن يلهران إل وفد رأس علة ذهب واليمن السعودية بض 
كانصعدة. إل عاد تم الاتفاقية، عليها نمت، الش الحدود كحييي العزيز تمد الللن، 
الأستثناف،رئاسة عل محيى بن أحمد الإمام تمنه وفد له، لإحلاصه عليه يعتمد محيى الإمام 

هجرق: انفلرترحمته ظقته. هل.  ١٣٦٩منة القعدة ذي ل بصنعاء توق صنعاء. ؛الحاصمة 
لإساتملالأكوع)؛/خامأ(ّالعالمو٠عاظهلالي٠ن، 



'1|لآتءخكا،محض ةس||ت_ 
الأوامربموجب حرجنا الوقت حان إذا حش الشرعي، بالوجه الخلاف وينهون 

ينالرحمن عبد وأ'ءضاؤها• الديري، حالي جيزان أمير رئيسها• منفلمة، بهيثة 
رجل،مائة يقارب ما والأتياع الخويا من ومعهم شل، عقيل، ابن الله وعبد محيميد، 

بموجباللجنة ق تعييتي تم وند يكفيهم، ما وغيرها ؛الخيام الاستعداد ومن 
.٢١أ/مأ\"ماه ; ١٧،^: ٢٥٠٢خطابأمرجٍزانخالدسرييرنم: 

»الودةا،الخدودبمس: ض محل إل ه  ١٣٦٣آخرعام ص ٢ ٠ خرجناو: 
وطرحناشدا، جل وبالأخص اليمن وحكومة لحكومتتا التابعة الخبال عليها تطل 
عمه،أبناء أحد وهو رئيس، من مكونة محيى الإمام حكومة هيئة حاءيتؤ ثم فيها، 
وهوواحل؛ عضو ومن ا، »رازح«أ عامل ٢، الإمام حسن بن إماعيل السيد وهو 

منالحكومت؛ن التي؛؛ن المشاكل بحل أعإلنا فابتدأتا الفيثي، محمد منبه: حاكم 

x\y\خم0في)yإ^)١( 
نعماليمنية، الهيثة ءرتيس شيخان عنه ونال (- ٠٣٠ )y/ ل شيخنا ح مراسلاته انفلر )٢( 

تنمل والتواضع، والأدب الخلق وحن والسياسة والعقل الدين بض جامع الرجل، 
معرفة،وينه يتنا وصار عريش، أي عل وطريقه ليج حاء اللمجتة، هده اجملع من 

اللجنةاجتمعت ؤئوم بعدها، اجتمعتا أننا أظن وما ونحوذلك، الأدب ق معه وناحتنا 
تموألفة، صحّة ويته يتنا وصارت به'، عرفه 'من قالوا: ءريش؟ا، أي فاضي نال•'أين 

الجالمن أتوا كانوا وعم ونمر، التوتر، من ثيء الديرى خالد الأمثر وين ينه محار 
علووافق فكلمته، له•، اراذهب خالد: الأمثو ل قال لبلاده، ورُ؛ع حر، وعندنا البارئة، 

ثماشهدا، اللهم اشهد، 'اللهم وقال: ال،اء، نفلرإل إذاجاءلتوقع كان القضايا، لك،ال 
لكيثرا وكان السن، صغمّ كتتر وأنا واحترام، وتكرم وعْلف لطف، عل له كان يوئع• 
وعنديأذاهم. من ملم الثورة جاءت يوم حى اليمن، ق عندهم محروقا وكان السن، 
من'الد'ءي يوم: كل كلامه وكان بختله، منها ممر المجالس، نماصات فيها كامل ملف 

إذاوكنا عليها، كنا الش قاعدتنا هده صبيله•. محل أي،انا والمنكر القبيلة، غير من الشهود 
مرقهء.صاحب، كلنا ا، بالرقة؟ اتحثره قالوا: شهادته•، 'لاتقبل وقلما: جاءمارق 

قرى•عده نتعها اليمن ممال ل محافنلة وهى )٣( 



اصلاهه;اسلشصأمحس  "MTvTl
مءص ' ي. , . n__di؛ضنء،رء

أميرمن الكونة الهيئة وقت من وذلك أخرى، جهة من الفرشن رعايا وبين، جهة 
وأصحابهعتتإ)!( بن الاه عبد ت ميدي عامل ومن وأصحابه، عميل بن الله عبد جازازت 

وذلكبمعيتهم، كنا جثث ، ه  ١٣٥٤عام ق الحدود تحديد بمهمة قامت الي هي، 
التعديات؛أنولع ومن الحدود، ، واختلافالمشاكل، من فيها حصل سن تسع لموة 

ستةكل ؛معدل( قضية، عإئة تيقارب ما والحرحى، القتل ومن والسرقة، كالتهتا 

ونواحيها،أ-را؛ قفا إل الموئم ماحل من الحدود؛ خط طول( عل قضية، مائة 
الفريقرومحاول وسيلة، بكل إئاما المدعي، الغرين( بماول القضايا هده من قضية وكل 

ولكنالحملة، ؤ، أومتعر متعدر الحقيقة عؤ، والوقوف، وسيلة، بكلخ نفيها عليه المدعك، 
بصورةوالمشاكل الدعاوي هده حميع فانحالت( أشهر، ثلاثة ، ظرفؤ، الحمد وله اممه أءاذأ 

يينهإ،التفاهم وحصول الهيممن، اتفاهم( بأسباب وذللث، حميعا، للهلرفين( مرضية معتدلة 
خالدالأمثر هيئتنا لرئيس ذللث، j( الفضل وجل الخواطر، يكدر ما ومع وعدم 

وحلماوأديا عقلا هو، الرجل نعم حن بن إم،اعيل هبمهم رئس أن مع ديري، ال
،٠٠ررالدحن يمي؛ وادي ق مقامنا فكان القيص، 3، خروجنا صادف، وفد ومعرفة، 

الغربية،الوادي ضفة عل السعودية الهيثة نحن فمنزلنا الملكتين(، ين الحدود رزم فيه 
أنيمكن ما المسافة من وبينتا المالكة، حدود داخل مثا وكل الشرقية، ضفته عل وهم 

ولامقهلؤع لا قراح، عذب ب،اء بيتنا فيما يسيل والوادي البصر، لحاد الأشخاص تترائى 
روسيابغابات ثيء أشبه وغثرها، والظر الرغ من كبار أشجار الوادي هدا وؤ، ممنؤع، 
؛الشاعر بقول ثيء هوأشبه بل مع، ن حسبعا 

شاركواالدين صمن من كال( اللجتة هده ق شارك الذي إسعاعيل اليد فإن وأيضا )١( 
الحكومةجانب، من فيها شارك ممن وكان -، ٥١٣٥٤عام الحدود تحديد هيئة ؤ، 

والقضاةالقضاء تاريخ اننلر! الحمفلي. العابدين زين بن إبراهيم الشخ السعودية! 

(.٦٩/ ١ والهاية)٢ البداية انثلر: ا،لنازي. المليكي وسف بن أحمد وهو: )٢( 



هتزتة11صاثه:صنيصءنيس ؤءج|ق 
العميمالغيث مضاعف اه سقواد اء الرمفلفحة انا وق
يمالمهلعل المرصعات حنو ا ينعلحنا فدوحة نا نرل

مليدبأللسالاوامة زلالا ا فلمعل وأرضا 
مللنؤياذن ها فيحجيا واجهتنأنى الثمن يمد 
يمالنفلالعقد جانب فتلس الحيارى حالية حمام يرؤع 
وكادتالقبائل، من رجل ألف عل ينتم، ما ا،لهلرح ق لدينا اجتمع وقد 

ظلالها،يتقيوون الش الأشجار يكثرة افه لهلف لولا وبمواثبهم، بيم تضق الأرقى 
ومحلناعنا، تتقهير ما والأمهلار ؤيقون، فيشربون يوميا، ييل الوادي وهذا 

عنفبعدم شرقا، والخبال غربا وعرق جنوبا، والحوبة شإلأ العارصة ب؛ن متوسهل 

حبلمنح ي وهو نصفها، عرق وعن ثلثاها، الحوبة وعن ماعالتا، ثلايثا العارضة 
يرددونوغيرهم، والقضاة الأمراء من الموظفن أغلب ا،لهلرح ق زارنا وقد شدا، 
زارنا؛فقد صوب، كل من فيه الناس لاجتعلع عكاظ كوق فكان تترى، عليتا 

وءثعانالقرعاوي، افه وعبد العمود، إبراهيم ت محامهلة وقاضى وعميل، خمد الأخوان 
المسارحة،أمير الأمراء؛ ومن وغثرهم، وفرسان وفيقا السارحة وقاضي اكبميان، 
وأكثروغيرهم، وفرسان، مالك، وبني وفيقا، الغازي، وبني والعارضة، والحوبة، 

•وعرايفهم القائل مشايخ 
منالخاصة لوازمنا وقضينا ٢ م/ الساعة صارت إذا اليومية أعالنا كانت، 

هداق الرقع من شجرة إل الهيئة نحن نزلنا ونحوها، ال واغتوفعلور قهوة 
القهوةوالة والماء والفرش الكراسي فيها صمت، قد حيث، جدا، كبيرة الوادي 

والشايالقهوة تدار أن وبعد فاجتمعنا، محلها من اليائية الهيئة وجاءت والشاي، 
رعايامن للقبائل ويؤذن الرسمية ة الخالتحقد خاصة بحورثإ س بيننا ما وينتهي 

منوالبيثات، واللغات والأشخامحى الأجناس محتلفي فيحضرون العلرفين، 
والسارحة،شبيل، وبني حمد، وبني مروان، كني أما؛ قفا إل الحر ساحل 



حرص،وبمي والعائل، عريس، أنج، وأهل والثرفا، شراحيل، وبني والحرث، 
فيفا،وأهل الغازى، وبمي وعم، وسفيان، وقيس، ودعان، وبئ مسن، وبني 
والرقارب،،مروان، وبني رعايانا، من وغثرهم وقحطان، تليد، وآل ماللث،، وبني 
نم،وبني الشهر(، )باسم وثمان وبركان، ورازح، النظثر، وأهل وقيس، وآلة، 
منوغثرهم حول، وبني عياش، وبني مشيخ، وآلة عطيق، وآلة صياح، وبني 

القلمحرى ؤإنإ بالترتيب، أذكرهم ولر القبائل، حمح أمتوف، لر أي مع رعاياهم، 
ثلاثإئةعل ينيف ما الواحدة الشجرة هده تحن، الأيام بعض فيحصل عفوا، 
لهالحمحا أن يزعم منهم فكل رعوي، أو تحه من عريفه أو نيلة شخ بتن ما رجل، 

نقومما حتى وسجل تحرر والدعاوي بينهم النزلع يزال فلا نْلعا، الغالب، وأته 
أنلأو دعوتم( عشرين نحو انحم وقد ١ ٠ و/ الساعة العصر قربج وقت، إلا 
قانع.راض الخمع وانفض الهلرمن، رعايا من لكل الخال، بحسبا أكثر، أو 

منومياوربما ميلة لكل وجعلنا للمائل، ترسنا ذللث، عل أعان ومما 
وأحرىاعة سكل و؛؛ن غمّهم، فيه معهم يشترك لا حاصا يوما الأحر ، الهلرف

الخْعينقفى أن ويعد له، استطردنا بحث، عن ؤإذا والشاي، القهوة عاليتا تدار 
العشاء،عل نعزمهم لر إن الشرقية الوادي صفة ق محلهم إل اليمن هيئة ترُبمر 
حاصةبيننا فيإ نعود تم بالسوية، حيامنا محل إل الوادي يهلن عن ذرتني ونحن 

فوصنيالطرفين كلأ فإن أنا، وخصوصا وتفقدها، اليومية ١^٧ تدقيق إل 
اJيانادت،من تتطالب، ما وأحد الخصوم، من تلقيها من الدعاوي؛ أغلبا ي وأنامل 

عرصهاثم وتيييضها، وتنقيحها تؤيدها ثم التعذر، مع والإصلاح الأيإن، أو 
اليمن،هيئة إل منها صورة تحعلى ثم الهيئتئن، من كل من كوقيعها الغد من 

راحة.أيام فإنبما الخمعة أيام عدا ما يوميا، وهكذا هيثتنا، بيد الأحرى وتبقى 
الأعإلتتؤع من فيها لنا حصل أيام، وثلاثة أشهر ثلاثة هذا عل أحذنا 

قونحن بالبال، نحطر يكن لر ما وعاداما لغاما واحتلاف، ومشانحها القبائل ومعرفة 



كنالأننا العلمية؛ والياحثات والأنمامحل الصحة من يكون ما اكمل ذلك أثناء 
إلمامله لأن أوالنحوأوالمجلات أوالتاؤيح الأدب كتب ببعض والأمثر نحن 

راحةذلك وفوق الإبل، وألبان والفواكه والشراب المآكل من عيش وأرغد بذلك، 
منأبرئ الراد ق حتى كلمه لذلك قابل مقامنا موقع لأن نزهة، ق كأننا حش النفس 

٦،٧! الساعة إل اللميال يعص نرقد ما قليل، والنوم ممر، العمل ثل مامة، بقية 
متعذر.الذم النهار وق 

حتىأوراقها، بعض الشجرة تلمك حثتا وعواصفا أمطار جاءت وقد 
منهاتف2سمثد6 الإمام إممإعيل الخ فأيشد اعصاتبا، حلال من المس يدين 

الخبرهذا من قوم يا فاعجبوا الشجر أوراق ان الأيمن، حت
الشررار تيفقد تمادتم عن م وأشباحهوم القواضحوا 

ودرداء اعتكل واحموا م.. أيديهعل حالا واتجرا 
منتظرهم منوالشر منكر أمرمسم جل المسوم أولأء ف

الخطرنحتا أموالهم وكذا حرمة لديهم للنفس ليس 
مشتهرر أمالزور ؛، ٢٠ولهم كامدا هم لديالمدق رى ون

برعتتهم لديتط والهلواغينكر مر أمر الودروب 
روزبد بحديم واقمعوههم شأنفهذا القوم فاحزموا 

المؤتمراب وطالحسال صلح أمرهم في عي مالشيخ ثمإذا 
ثركل من جمعتا ابقات حمم لهقوم في العل،ل ام واستق

ريومحالا عوقالا قوما وأبذكرا اب طأميرا يا 
الغرراهي با ؤيالجود منثح ؤيا والفخر المجد حاليفا يا 

العمرمعاريج في برمح، ظل ومن والرفؤا العدل حدين با 
البشربين من افه اْ واصطفره أمى ربي حلال ح__ال

متاحت

موأشياخهوم القوانمحوا 
م.أيديهعل حالا وامضوا 

أمرهمجل وم النفاولأء 
حرمةلديهم للنفس ليس 

كاسداهم لديالصدق رى وت
نكرمر أمر الودروبؤ 

هممحانفهذا القوم فاحزموا 
أمرممفي سعى الشيخ ؤإذا 

ملهقوم ني العدل ام واستق
اوأبذكرا اب طأميرا يا 

ؤياوالفخر المجد حاليف يا 

ومنوالرفؤا العدل حدين يا 
رهأمي ربد حلحالو 

دركل ن ماض ووق—اك وعلامجدا ين حالخالد 



توفروعدم هناك، الإقامة طول من يتشكى نتطية، قصيدة بعضهم ونظم 
متهاتالحر، شدة مع الراحة، وسائل 

ههلالا عليناد برجب وهذا اد وحمحماد وروح راح ربيع 
حيالهإلا بقى ما نفوس نصهر غاد من الدحن ورا الموله عل وحنا 

هزلالئر وينه مقاديمبرق ترعاد المزن أبيض لوفيها عاد وش 
هوالفلالالحهل أهل وقتس آلة والخثل والشيب الدحن تسقي 

منوسئموا الحر، من وأصحابه إسإعيل الشيح تأثر المدة احر كان ولما 
قإليهم أمسى الأيام أغلب ل فكنت، ، محلنار ق إلينا التردد ومن المدة طول 

ونجلسالدعاوي، وأوراق والحموم الحنود بعض إلا يصمض لا محلهم، 
الهيثتنانحمح كانت، لو ما يمنة هناك القضايا وننهي اليوم، أغلتا عندهم 

ذللث،بعد ثم الأمم، عل أميناه ما أعرض مهلرحنا إل رجوعي وعند حاصره، 
ياردة،حال بلائهم لأن الحر شدة من أيضا محلهم ق الحلوص عليهم شق 

لحكومةالخابع مامة عل المطل الشاهق الحل ذلك، شدا، حبل أعل إل فطلعوا 
يكلفنيأن من بدا الأمير محي فلم ، والقلاع والمزاؤع بالمكان الماهول اليمن 

تتعلقمهمة لأما الباقية؛ الدعاوى لإنجاز كان مهإ محلهم ي إليهم بالطلؤع 
العساكر،من اثنان ومعي وحدى إليهم فهللعّتتا فيها، خنلمإ وأرانحي يحدود 
وصلت،حتى حيلة، ومناظر ومآثر شديدة ومتاعس، ءقباُت، الحبل هدا من ولقيت، 

سبهالسأم من حالة ه  ١٣٥٤عام واليمنية السعودية الهيئت،ن لحقت، وقد )١( 
يدالبين أدبية احلأُت، مذلك، ت، ثبوونمت، شيخنا، ذكرها التي المالة 
والقضاةالقضاء تاريخ ق؛ عنها مثالا انفلر الحفظي. إبراهيم والشخ إمإعيل 

)ه/ا'أم(.

لالموصؤع حول الإمام حن بن إمإعيل الشيح ْع طق شيخنا مراسلات انغلر )٢( 
 •/r(٣٠.)



'■١٣،

أمص\سفاء
٧٧ُ^ةُؤ اصل٥٥:اسلانيكاءضصش غ'ؤ آ ؤ؛ي 

صيفاونزك لصعوبته، الهلريق أكثر ماش وأنا ساعات، ثلاث، مسافة ق إليهم 
نرسليوم وكل الباقية، الدعاوي حمح معهم أكملت، أيام، عثرة مدة عندهم 

يالباقي،رأيه وناحل الدعاوي، من نحلص بإ نفيدْ المخيم، ق الأمبمر إل نجابا 
شاملةخلاصة لها وضعتا الدعاوي، انتهت، إذا حتى باللازم، لنا يكتب، نم 

وأقسامها.فصولها لحمح مرشة رجداولا 
بصالحبعضها انتهى والتي افه~ ~بتوءيق والقضايا الأءءالا حمح انتهاء وبعد 

معينزلوا العفليم، بافه بأيإن وبعضها ببينات، وبعضها العلمرفن، ؛،ن ورصا 
الأمير،وخصوصا الحاصرين لخمح العيد كيوم نزولنا يوم فكاي( الأمير، ليوادعوا 

عرضةأقاموا ثم ثيء، منها يبق لر حيسا يرام، ما عل الأعءالا بانتهاء فرح فقد 
أعإلنا،انتهاء إل خروجنا ح،ن من محيرتنا تتضمن نبْلية قصيدة فيها أنشدوا 

القضاة،وعل وأصحابه، إمإعيل عل وأثتى ذلك،، عل وشكره اش حمد وتتضمن 
إلتوجهوا ثم يوم، وبعض يوما عندنا أقاموا ثم الأتمايا، بإنجاز اجتهادهم عل 

عنبالنيابة لأشيعهم معهم وركت مودعئن، مثمن معززين مكرمتن بلائهم 
ولرتيس،الللئ، جلالة من الرخصة لأنتظار أيام ثلاثة بحدهم وأقمنا أصحارى، 

استقبالاعريش أي أهال فامتقبلنا عريش، أبى يعلمريق جيزان إل رجعنا ثم أوراقنا، 
توجهواثم يوم؛ن، فأقاموا البلاد، وأءيالا عريش أي أمير عند الادُس، وأقيمت، رائعا، 

أناأمحا عريش، بأي كان مما أعظم باستقبال سقبلوهم أن يؤمل حسن، جيزان إل 
فهوذللث،، عل فه والحمد مني، المهللموبة أتمال انتهت، قد حيث، عريش فجالستإ؛أبى 

به،إلا قوة ولا هو، إلا إله لا وكرمه، فضاله من ذلك، وكل والممن، المهل 
لالوكدأ ونعم حمنا وهو 

٠ْندوا ت أي )١( 
٠٥٢٤صر ق الرحلة هذ0 نحص فيإ شيخا كتبها التي الوثتقة انظر )٢( 



؟■ؤالفصل^هث:اسلنيىاء ئ'ؤ  ١٧٨ ؤ
ستيشقتاء١نيصش:

موانف؛عريش أي تفاء ق تعييتي يمناب ل حصل وتد 
حنبن اش عيد الشخ الكومة بمكة القضاة ريس راحت عندما منهات 

وعشرونثلاث وعمرى القضاء ق نمتني من تعجبوا الونامة، وأعضاء الشيخ آل 
الشيحعثته هذا بأن بعضهم فأحاب ذلك، عن بعضا بحضهم أل يوجعل سنة، 
كلام.فلا يعني العزيز، تمد المللث، من تعيسه وجاء سليم، ابن عمر 

مانحي،ابن للأم؛و العزيز عبد ١^؛، كتاب وسلمنا حيزان، وصلنا عندما ومنهات 
ابنبأن تفيد متعجلة، برقية لالماااائc فأيرق الرحمن، تمد عمي ح كنتا ثا يعرفتي وكان 
فجاءفرسان، ق يكون أن فآٌل عريش، أي قضاء عليه بمب صغير، ثاب عميل 

وهكزاساليمء. ابن الشيح معثن هازا الحمرا، هالثور اريا العزيز! عبد الللئ، من الخواب 
حيزانلماليه الأمير فكتب قدح، حسن كتابه! وريس هو يه، يتحدث مانحي ابن كان 

هاوا،لمثل بنزين بند عندنا ما بأن فأحابوْ عمل، مقر إل توصلني سيارة بتدبير يأمرهم 
جاءتهأن بعد لاّيإ التأمحر، مغبة من فخثي سياراتكم، يند من بمرق كان إن إلا 

رحعولكنه مفره،٠ وعجلوا سيارتنا، بند من ءاصرفوها فقال! إليها، المشار الململث، برقية 
مروق،حل قضية ومنها أعإلنا، عل اطير أن بعد لأهله، بالفضل واعرف، ذللث، بعد 
ّملعفبعد القضية، أؤلرافح لدينا وحضر اليمنية، مدى أهل من رجل عل السارق باعه 

منفيه وما الحكم عل اطخ فلمإ إليه، المحامالة وأحيلتإ لنا، ظهر با حكمنا لدتبم ما 
بدأللئه.يتحدث ومحار اعرفه التفصيل 

الثاية،العالية الحرب •ع الأحداث هال،ه تزامن فهو المزين شح مما أثا 
ق!وذللثؤ الحلفاء، دول ضد الحور هتلرودول حرب 

من، ٥١٣٦٤ما/ه/ محلماباموجهالشيخنابتارخ! )١( حاشية  ١٨٥ص اننلرق 
الأسعاريعص وذكر العالمية، الحرب ذكر حينا عريش، أي محكمة ملازم بميل، تملْ 

الوقت،.للث، ذق 



ااََ^^اصىهاا

سمسا

(١٣٦-©١٣٦٤)

أخذالإجازة:أجل السؤولينمحن محخاضة 
لأميرفكتبت لزيارة إجازة أحد ق رغبت عريش بأي إقامتي طالت ئا 

-،٠١٣٦٤؛/ ٦/ ُتاريحث •جهتايا ديري ال أحمد ين محمد الأمير وتوايعهت جيزان 
يكثرةبال أشعلوا قد أثيم له وذكرت عنيزة، ق لزيارة إجازة أحذ فيه طلبت 

أحرى،أسبابا له وذكرت عنهم، يعيى طول من لحقنهم المشقة وأن المراجعات، 
الأميرمن الرد ذج\-(ني غيابي، حال عني يتوب من وجدت أنتي له وذكرت 
غياي،حال يتوكيلمه ماقوم الذي عن الإفادة مني يطالب، ، ٠١٣٦٤*\ااا ؛تاريحث 
يناممه عبد هوالشخ الوكيل أن أحيره ٠،  ١٣٦٤/٤/١٢له فكتبت، 

إمارةمن الطلب، أحيل ثم قبل، من القضاء تول أنه له وذكرت العمودي، عل 
الوكيلنحاه رأيه لإبداء عودة ين اش عبد الشخ جيزان محكمة لقامحي جيزان 

الأميرجتزان أمير رغ ذللثح بعد عليه■ يالموافقة الحكمة رئيس فاجاُب، المذكور، 
أناله وكتبت، ، العزيز عبد ين منصور الأمير l،_،  ١٣لادالعاملة ديري المحمد 
جيزانأمير رفعه ما عل الموافقة منه طلبت، ٠،  ١٣٦٤/٥/١٠بتاريخت ؛iL^ lأيضا 

وتعلمالرياض، ق ولد ٠( ١  ٠٣٧ ه— ١  ٣٣٨صحود)آل العزيز عبد ين منصور الأمير 
نيارةالثانية العامة الخرب حلال ل مصر وزار فيها، الملكي القمر إدارة وول نيا، 

)قرباالقتال وجبهة الأسلحة،. ومستودءاات، السكرية المشايتخ فيها شاهد رسمية، 
قللدفاع ونير أول وهو لليفلع، وزيرا واك0 فأقامه المملكة، إل وعاد م8لروح(، مرسى 

بتنفليموبدأ والتليران، النظامي الخيش فواعد وصعتؤ أيامه وق الحولية، المالكة 
باريسإل وسافر مرض العمل• عل والدروب النشاط ق آية فكان الوزارة، أتمال 

(.٠٣٠ الأءلأملأزركل)٧/ ق: انظرترجته ع. . ٠١٣٧٠عام للعلأج،فتوفيحا 



^11اصلاس؛امجبمإبيمج 
الحكمة.ق عني بالنيابة العمودي اممه عبد الشخ تكليف ح المأذونية، أحد ق

الشيححيزان؛ لقاصي  IjUas^كتبت منصور، الأمير من الخواب أبطا ولما 
الثدييةحاجتي فيه ثرحت ■، ٠١٣٦٤ه/ / YYيتارخ1 وذلك، عودة، بن اممه عبد 

منهوطلبت، تأحر، متصور الأمير حواب، وأن العاملة، تجر له وبينتا الإجازة، لأحل. 
ينءكرْمنصور للأمير برقية ح؛را~ اممه ~جزاْ فكتيؤ الموصؤع، ق المساعدة 

بالموافقةالأمير من الرد فجاءه المأذونية، أحن، عل الوافقة منه ؤيطلب، بالموضع، 
لأميرعودة بن اممه ب، الشح كتب، ثم هد.  ٤١٣٦ ه/ y/ ٤ ت بتارخ وذللث، ذلك،، عل 

منصور،الأمير إل ؛ذللث، رغ وأنه الموضع، ق له مراجعتي فيه ذكر حهلابا جيزان 
لفكت،■، يالوافقة. إبلاغي منه وطلب المأذونية، أحن، عل وافق منصور الأمير وأن 
الماذوتية،أحد عل بالموافقة فيه يفيد ٠  ١٣٦٤ه/ / y٥بتا حهلا؛ا جيزان أمير 

يناش عبد الشيخ من جاءق ثم غيابا، أثناء بالعمل يقوم من توكيل وطلب 
وأنالسامي، للمقام المحامالة رير أنه فيه يفيد ، ٠١٣٦٤ه/ م/ ٠ بتارخ! عودة 

الحطاين•من صورة ل وأرمل بالموافقة، جاء جوابمم 
Y وق•  Y / /توكيلفيه حررنا الشهود، بحفور شرعيا ءفالا كتبتا  ٦٠١٣٦٤

دناوحل، غياي، مدة عريش أي محكمة أعإل بجمع بالقيام العمودي القه عبلؤ الشيخ 
صدقوقد ؤيال، مائة الونت، ذللئ، ق كان الذي راتبي وهورع وكالته، مقابل مثلغا 
لصالحوكالة كتست، ثم العقد، من نسخة منا كل وأحل. ذللث،، عل عريش أنى أمير 

العموديللشيخ يعطي قبضه وبعد جتزان، مالية من راني بمص بابقي معيد 
وتسليمهاعريس، أبا بمحكمه الموجودة الأشياء بحصر قمنا ذللث، وبعل، ربعه، 

وجرىمهووليتهإ، تح،تإ وصارت المحكمة، وملارم العمودي القه عبل• للشيخ 
ذللث،.عل التوقيع 

تبتارخ عوي العودة ين اش عيد الشخ جيران لقاصي حطابا كتبت ثم 
Yوأنغيابي(، أثناء العمودي اممه عبد الشيخ وكلت، أف أفيدْ -، ٣/٥١٣٦٤/٦



اّ؛ٌةاسضةإشسزةاصل 

مباشرةالعمودي ْن طلبت وأق المحكمة، كاتب عهدة تحت، الحكمة موحودايت، 
إلالموصؤع إحالة عودة بن الاه عيال الشيح من وطبت يؤمن، أو يوم بعد عمله 
لأءت،ادهأا،.المختصة الخهة 

الثيحيحيدابنهوية:٠فادرتأبيميشرس 
وصولوكان عنيزة، إل متوجها عريئى أيا غادرُت، ه ١  ٤٣٦ آ"/ أ/ ت ريح وبتا 

أشهر،وتسعة منين خمس إقامتي مدة فماريتؤ -، ٠١٣٥٨رمضان ق عريش أن إل 
،٦٠، ٥٩هي• متواصلة كاملة متين وخمس -، ٥١٣٥٨عام من أشهر أربعة وهي 

والأهلالوالدين لزارة فافر^، ^ ١٣٦٤عام من أشهر وخمسة ، ٦٣، ٦٢، ٦١
كانالن«ي ، عودة بن اممه عبد بن محمد الشيح مع وترافقت، والأخوة، والمشايخ 

ذكرهابنال)آ/هلأاكظفامحل١باتافى )١( 
دراستهوتلقى ى  ١٣٤٣عام بريدة ق ولد السعوى• عودة بن افه عبد بن محمد الشيخ )٢( 

والدهت أبرزهم من العبياء من عدد عل العلم تلقى ثم الأهلية، الكتاتيب ق الابتدائية 
بنالعزيز عيد بن ومحمد سليم، ابن وعمر ابراهيم، بن ومحمد عودة، بن اممه عد الشيخ 
صبيامساجد بأحد ومرشدا إماما عمل الخربمي. وصالح رشيد، بن العزيز وعيد ماغ، 

بمحكمهأول كاتبا عن نم ءاميآ*ما حتى بجازان ومرشدا إماما ثم ه،  ١٣٦٢عام 
هتم١٣٧٢جازانفيءام محكمة هنمضىاب اعبارامن: جازان 
ل"اليمام لقاصي مساعدا عن ثم الشرعية، اليمام محكمة كتاب رئيس 

المحكمةلرئيس ساعدا نم ه، ٤١٣م\عام الخ؛ر لمحكة رئيا ثم ه، ١١٣٧٢; ٠ ٩; 
،٠٠١٣٨٠عام بالريامحن الكرى للمحكمة رئبا ثم -، ٦٥١٣١^عام بالريامحن الكرى 

قالتمييز بهيئة عضوا عن يم ه،  ١٣٨٩إل ه ١  ٣٨٣عام من القضاة برئاسة عضوا يم 
لوزارةوكيلا ثم العلعام، كبار لهيثة عامحا أمينا عن حيث،  ٠٠١٣٩١عام حتى الرياض 

مءينرب١٣٩٩أحيلضاكاءدعامعام القضائية لاكزون الحيل 
تزلولآ الحكومي. الحمل عن تقاعد ثم ه ١ ٤ ٠ ٣ عام وزير بمرتية البنات لتعاليم عاما 

معهوالتواصل الزيارة دائم وكان أصدقائه، أحص يعتثر فهو بشيخنا، قوية حد علاقته 
ْعمراسلاته وانفلر ١(.  ٥٠١^أسبار)آ/ موسوعة ؤإآ ترجته انفلر ^١؛^. وفاته، إل 

(.٥٤٨/٢شيخنافى)





أهنأعله_ اسمم|بء.ٌليادمحة 
>و»،\ووفلنا وصرفوا الشرفية، ق ست، ق ُتنزوالنا أمر وأجمرا نزيله"، منكر فيه كان 

وأرراقا•

انقضاء:واعتذارههق اثخإبراهيمامهيبي، 
لقصاءمعينا الرغييي إيراهم السيخ عتد0 وحدنا متصور الأمير محلس وق 

الحتودوكلفوا أيام، عدة منه نحؤج فلم بمكة، بيته ق احتفى وقد ومعتدرا، صبيا، 
وكانالأمير، عند وأحضروه المبقى، عليه ألقوا حرج فنإ يالوية، بيته عل يرابطون 

صلاةوترك الأمر، ول وتعمي بيتلئ،، ق نحض راكيف ؤيقول! ينائثه الأمير 
فقالللقضام". أصلح ما معتذر، ®أنا فقال! تستحي؟!®، أما الجد، ق الخإعة 
أهلايرونلث، أتيم ولولا بحاللث،، وأعرفخ مشاثنلئ، هم عينوك ®الدين الأميرت 

محلويل®يا للأميرت فقال حاصرا، الكعبة سادن الثيى وكان عتنوك®. ما للقضاء 
الصالحالسلف، •^١۶ أمثال الزمان هدا ق ئنا منأرانا الذي فه الحمد العمرا، 

صبيا،إل فسافر ألزموه، ثم ،، الأهءأ من وحوفا ورعا القضاء من يتهربون الذين 
محكمتها.ق العمل وباشر 

الهمان،وحفتل بالبدائع، ولد ^ ١٣٩٧^١٣٢٩)الزغيى ناصر بن إبراهيم الشخ )١( 
عامرحل ثم الحسي، عل بن محمد الشخ؛ فلازم العلم، ُلله إمال j، ثميع تم 

وصالحاللهليفظ، عبد ت وأحيه إبراهيم، بن محمد المشاخ؛ عل فقرأ للريامحن -  ٥١٣٥٣
عامحتى فيها واستمر جازان، محكمة ق ثاصيا عض -  ٠١٣٦٣عام وق الشح، آل 
المرضى.معه وابتدأ جدة، إل نم رايغ، إل ثم تبوك، إل ثم مدركة، إل نمل ثم ه، ١  ٩٣٦

حلقهوحن لزاهته فيه؛ وصءوبا أهلها من محبوبا فيها ول الش البلل.ان كل ق كان 
-.٥١٣٩١^عام بجدة توق حتى المرمحن لازمه وقد وجهه. ومحللأفة وبثاسته ولهلمه 
٤(. ٢٨/ )١ نجد علياء ق: ترحمته انفلر هه. 

الشيخرسالة ق القضاء عن العلياء تيرب من سيخنا ذكره ما عل آخر مثالا انفلر )٢( 
ّليءانالشيخ تعيتن قصة يكر حيث، ٥(، ٦ ق)؛/ لشيخنا العوهل محمد بن العزيز عيله 

١، دلل—من وتهربه لعسزة قاضيا اليمام إيراهم بن 



a اارابع؛ٌةالثائأإشسزةاصل

عندهم،نا وحل، التوحيد دار حلالها زرنا أمحبؤع، قرابة بالطائف ومكثنا 
ف١١٥١١ومن أشخاصهم، وبعض أخيارهم وعرفتا مهاحعهم، ق ليلة عندهم وبتنا 
عل•سعبا ق للحكومة كبير ستا ق فكنا االكر٠ة، مكه إل يزلنا 

إله ١٣٥٨عام ق ابتدائها من الثانية الحرب، قيام صادفت سفرتنا وكانت، 
ثحق الأمور وكانت، عودة، بن محمد والشيح نحن حيزان من رجوعنا ق انتهائها 

اللفافايت،أوراق ظهر ق نكتس، كنا حتى قالة، والفلروفؤ فالأوراق ثيء، كل من وقلة 
القهوةوفناجيل ، لبضائعهم ؤ لفاتفالتجار يوردها الي الإنكليزية وابرائل 

بنمحمد الشخ أعهلبتا أق وأذكر لنا، يثرطه للمعلم به ندم، انكسر إذا والشاهي 
ءنل،ْ.وتركتاهما وسافرتا فاستتعجلنأ المعلم، لتا فنجالنيلحمهإ مكة جئنا لما عودة 

ا1توجه*سسإشاشاسث

فوصلناالسيارارتإ، بواّهلة الرياض إل سافرنا أسبؤع قرابة مكثنا أن وبعد 
سنانابن مسجد قربا الهويدي ظهرة ؤ، صغمِ بيتا ق جيعة ابن وأنزلنا الرياض، 

علوسلمنا ه، ١٣٦٤سعثان ق وذللث، إبراهيم، ين محمل• الخ مجل• قبل 
عفليمة،أمطار فيها جاءُتج أسبؤع حوال الرياض ق ومكثنا والشيوخ، المشاخ 
•قدير ثيء كل عل وافه الحادة، خلاقط القيظ شدة ق وذللث، البهلحاء، وسالت، 

 )١(u>_l ،; تليبةنخبة الومحطى المطقة شياب، من بما وألحق ه، ١  ٣٦٣عام بالهلائمإ
راشد،ين حمد بن محمل الثيخان؛ الأمر أول، ل اختيارهم تول الماثتن، عددهم يناهز 
قاماحسثإ القضاء، تول ممن وهو العامر، القه وعال ؤلويلة، فرة المعارف، ل عمل ممن وهو 

إلإدارما أسندت! ونال ذللث،، ل ومثقفيها قفاتبا ياراء واستعانا الدن، أمهات ين بجولة 
الشاممن المدرسن من د عل. باختيار فقام للعلياء، رجوعه مع اJيهلار، تبجة محمد الشخ! 

ونفقاتوالإعاشة بالسكن للهللابه الدولة وتكفالت، المثاخ، رشحهم من وكذا 
وقدالكليات، بفتح بدئ حن سنوات عثر من يقارب، ما ج؛ا-ا سترا ومارمحتا الدرامحة، 
٦(•٠ ١ )Y/ الذكريات سوانح من انفلرت والأدباء• العلياء من حمعا خرجت، 

•وفيمكتٍةبناممرزطلثجالأوراق )٢( 



.ءءا|■~ ,!ج  ة ١٨اة اصلسم؛ٌةاسأشمج 
هنيزة:إثى اأرياض ض التوجه 

إلسافر عودة بن محمد والشخ أجرة، ثارة بلعتيزة الرياض من محاقرئت، 
ستةرمقان ق وذلك، الراؤيح، يصلون وهم العشاء بعد عنيزة فوصلنا بريدة، 

مغلقاووجدته ييتتنا إل ومشست، الدغيثرية، برحة ق سيارتنا ووقفت ■، ٥١٣٦٤

يصلونذهبوا كلهم أحدا، فيها أجل ولر الدار، ودحلت، ففتنحته الياب،، عل والمفتتاح 
الهموفح،مجد ق الراؤج يصل العزيز عبد الوالد وكان بالمسجد، الراؤيح 

وصل،اه عبد ررولدك له! وقال يمل، وهو الصاع الناصر الرحمن عبد فجيبه 
وسلمتاالبيت،، إل جاووا التراؤيح صلاة من فرغوا فلمإ للبيت،®، قدامالث، وراح 

الحمد.ولله بهم، العبن وقرتإ علمهم، 

٠اسلي القيح هالى الدراسة ،واهاة 

عيي،الالرحمن عبد الشيح لدى الدراسة وايلح، عنيزة ق بقائي مدة وق 
إلإضافة ولزملائي، ل وقعت، التي القضائية المائل بعض لبحث، فرصة واسهزت٠ا 
دروسهمالإخوان مشاركة 

ؤيراصلونه،هناك معارفه بعض يراسل بقي بل وأهلها، عريش بأب شيخنا صلة تقطع لر 
ملازمبصل، عبده من لشيخنا موجه ■خطي فمن بالمحكمة، معه عملوا الذين خاصة 
اممه،بفضل سكنت، ...الحرب، ١١فيه! قال ■ ٠١٣٦٤/ ٩/١٣بتارخ! عريش أيٍر محكمة 

وحمسنمائة ست، من الشاش! هبومحل؛ إل البحرية والأسعار ال!اول، ين جرى والص،ح 
مقبلةوبلادنا مفتؤح، البحر الله، إنثاء متتابع والحر اننن، يؤمن فب وحمسن مائة أرع إل 

للأشياءالرخص ل بلادنا ترجع أن اش شاء ؤإن الزراءادإ، من غرها عل هويقفل بجا 
ثلانةالل.خن صلمع نصمح الذرة سعر  ٤١٣٦ آ/ U/ تارنحه! ق اليوم أما أولا• عائما مثل 

الممن!ريال، وعشرين ستة التنكة الليهل.! ونصف،، ؤيال خمة الصاع مم! الأرع، 
معولكن القنْلار، وعشرين وخمسة مائة البن! أريال، ستة  ٤٦٠۵١١الحبوبج! وأربعن، ن،اتية 

تهيءأن اش نال جدا، غالية فهي الأن وأما بالأسعار، نبشركم أن لأبد الأشياء رخص 
المستعان®.والله أعلاه، تارنحه ق صار ما هذا رشيدا، أمرا 



قالأمور بعضن ذكر حيث - ٠١٣٦٥ها/ة/لشيخنا أحرى رسالة ووجه 
حميدالفاصل، سدي حضرة الرحيم. الرحمن اف ابسم يل؛ ما منها وأنقل عريش، أي 

أمين،وحماه، اض حففله العميل، العزيز عبد بن اه عبد الشيح واوث.يمت الساعي 
الكريمالد أسأل ورصاه، ورضوانه ومرضاته وتحياته وبركاته الئه ورمة عليكم السلام 

الأسعاربيان وعافية.... محر ل وتحن قريب عن بالتلافي يمن أن العظتم الرش رب 
إلاعاد ما اض علم ق فهو الأييفى وأما ريال، وءآ ٤ ٠ أحمر فراملة مكر* ات هن. قتنا وق 
بريال.ذراع والقهلاءي ، ٤٨الهتاقة الوك صيهل. ٢ ٠ ٠ الفراّلة ت ماهي كان. ر حمق 

ؤيالأ.أربعون المنهتار رمم لأن حمسة تتممن حمسة وتزيد ، ٢٦٠القنطار القهوة البزت 
العصارة: ٠٨٠التكة المن: زادة. ؤإل  ٣٥التنكة اللط: ؛ ٢٧الصندوق القاز: 

٣٠اليوم عثر بخمسة توحد كان قاليي عشرين، ق طالعوا الوكي البز:  ١٣المراسلة 
النيرة٥. اممر: ٤؛ حمل الرالئ؛ ٣، مل الملام الخشب،: ٥. الحمل الخطب،: رال. 

٠.٢ المصري الملمع الرز: ١. أربع ملأء الحوب،: . ١ أرع ملأء الدهتي،• ٣• القمبت 
ستةالملمع الخلمجلأن: إلأسهإاريب نمال الدخن: ينال. وشطر نمال الدرة: الحب 
ييال•ماعز الرطل اللحم الخائن• ورع ريال الرطل اللحمت • الملخ ونمق ؤيال 

مثاله®.والبقري الرطل اللحم 



١٨٧

ارمربمص»
سمحاُامة

(١٣٦٦-١٢٦٠)

ورد-، ٠١٣٦٥ستة رح_، إل  ٠١٣٦٤منة رمضان من عنيزة ق مكشت، 

أميرإل ثم بريده، أمبر إل نم الداخلية، وزارة إل حيزان أمير من معاملتان خلالها 
كست،عنيزة، أبر بلغتي ؤإذا عريش، أي محاء ق لعمل أرجع بآن يلغوش عنتزة، 
ؤإذاسرتها، عل بآخري أنموها جيزان ق المعاملة إليهم رجعت فإذا أعتدر، جوابا 
-٠١٣٦٥سنة رجب ق كان فلمإ الأولى، جواي بمثل أجنتهم عنيزة، أمثر بلغي 

يؤكدالسليم خالد ين اض عبد عنيرة أمير إل العزيز عيد المللثج من يرقية جاءيت، 
قالمساعدة منه وءلالست، الله عبد الأمير كلمتا وتل عمل، ،لمر ممري ؛سرعة 

مناعدق ممنه بمللبا الفرحان فيصل ين الله عبد للأمير خطايا فكتبط الموصؤع، 
ال؛ريداا،له ،انحجز فقالوات العائلة، اصعلحاب، لأجل سيارة وطلستا ، جهتي 

الثليد•سيارة ل فحجزوا 

اإتوج4إشاشاض:

العزيزعبد الشيخ إلا فيه معي يركب ول! الرياض، إل الثليد سيارة ل ماقرئتا 

المحترم.الفرحان، نيصل بن اش عبد الأمير الكرم جناب حفرة ١٠ونصه؛ ]١( 
يخثرلازلتم حالكم، عن والوالي الدوام، عل ويركاته اش ورحة عليكم اللام 

تذكرالعقتل، العزيز المد اش ■مد نل من معلوم• كان ب وما وصل، والخط ومرور. 
لكميبدي قصده واصلكم، هو هدا عليه، أمرنا المدكور ءقر0، محل إل يتوجه عليه نأمر 

سابناأنه والده جهة من الأمر حقيقة وعن*رْ يدللثا، الملك جلالة ؤيراجع عيره، 
تدخرونما فنرجوكم أحد، عنده ما والدهم باليمن، موحلفون كلهم ثلاثة ؤإخوانه 
واللام.مالقن، ولمتم لزم، ما هدا أتم. حال، كل عل وتفلركم جهته، من المساعدة 

ا(.السليم افهالخالد حمد ه. ٩١٣٦ردع'Lلل(



وِأK قضاءالمج ١^ اسل الخامس؛ الصل 
:_ءهثء■

يييتنرلنا الرياصى وصلنا فلمإ عمله، فلقر حائل من مدعو ، بارق قامى العريقي، 
افهالعبد خالد منه حرج قد وكان إبرامم، بن محمد الشيح مسجد من قريب طب 

يوميا،ذبيحة ونصف ومصاؤيف أرزاقا ترتيبات؛ لنا ورتبوا عنيزة، أمير ابن الساليم، 
وعن،ا،لعلرودي الله عبد الشخ وكان الراشد، الحمد عبيد لخدمتي معي وكان 

بنمحمد الشيخ طلثة الإخوان مع وهما ياسمرار، بيتي ل يزورف ممن الصالحي 
إبراهيم،بن محمد الشيح دروس أحضر الشهر، تقارب مدة فمكست، إبراهيم، 
بنالعزيز وعبد ، قاسم بن الرحمن عيد الشخ ومنهم؛ طلابه، كثار مع وأبحث 

وغيرهم، الحيثاق العزيز وعبد ، الحناكي وناصر ، رثيد 

اظرترحمتهفي)أ/م؛ا(حاثية)ا(.)١( 
X٢٢٥/٣انفترترجتهوصاّلأتهمعبنافي))٢( 
الرس،بلدة ق ولد ٥(  ٥١٤٠—٨ ١  ٣٣٣)رشيد بن ناصر بن العزيز عبد الشيخ )٣( 

فقرأه،  ١٣٥٥عام الرياض إل ارتحل ثم رثيد، آل اش عبد بن محمد •' عمه عل ودرس 
الشيح،آل العزيز عبد بن وصالح اللطيف، عبد وأخيه; إبراهيم، بن محمد المشايخ؛ عل 

والتيريسالأمر؛العروق،، بهيئة القيام ْع بالحرم، مدرسا صار حيشا مكة، إل توجه تم 
عضواصار  ٥١٣٦١عام التمييز هيئة شكالتi ولما بمكة. عودي الالعلمي بالعهد 

مدرساصار -  ٠١٣٧١عام ول قضائية، وءلائف_، عدة ق مالت، ألغيت؛ أن ويعد فيها، 
لمدارسا رئبء؛ن ثم ه،  ١٣٧٧عم الإفتاء دار ل عن ثم العلمي، الرياض بمعهد 

كيلك؛وافتح لها، ا رئيفعن يالرياهمآ التمسز هيئة سكلت، ه  ١١٣٨ عام ول البنات، 
٥. ١٤٠٥عام تقاعد حتى العمل هدا ل وبقي فيه، مدرسا فصار للقضاء العال العهد 

أدخل ٠٠الواسهلية العقيدة ضح ل نية الال١لتنييهات أهمها; س كثيرة، مؤلفات له 
ق;ترحمته انفلر كهقف• -. ٤٠١  ٤٠٨ا٣!ق; تول حيث، المرض، طول، بعد المستشفى 

(.٥٣١/٣)نجد عناء 
(.٥٥٦)y/ل سحنا ومراسلأتهْع ترحمته انثلر )٤( 
ترحمة.عل له أشط لر )٥( 
الرحيم.الرحمن الله رربم يل* هما 'علميها كتب به؛إئققه، سيحنا بحْل ورقة وحدت فائدة؛ )٦( 

الحاكيناصر إملاء; س إبراهيم بن محمد الثّخ طلبة خيار بيان . ١١٣٦٥/U/ ١ ق; 



إت1هثيتةاصلاِ:اسليسص وئهو 
القيخ:آو اسيف هيئ بن إبراهيم سدبن القيخ ساح4 هلي اصرف 

بتصححاهتم قد إبراهيم بن محمد الشخ مإحة أن المدة تللث، ل ووافق 
السخفجمع للطع، لتقديمها تمهيدا ، ،والمطلع واليع ، الإضاف، تمحهلوطاُتخ 

قاسم،بن الرحمن عبد الشخ وكلف ببعض، بعضها بمقابلة وامتم الخهلية، 

)ئامحييكر بن اض عبد معود(، لم)قارئ مبن عل حيارهمت من وهما الغصون، وصالح 
مؤيملبن الرحن عد شقرا(، )قاصي فارس بن الرحمن عد عمرو، بن راشد صرما(، 
معدالعزيز، عيد بن صحيان للعقود، التصيمر اف عيد العميمي، مقبل الزلفى(، )ئامحى 

حفيدسمان بن الرحمن عبد عتيق، بن اش عد بن الرحمن عد عتيق، بن محمد بن 
محمدبن إبراهيم قامم، بن الرحمن عبد الشيح ^_^(، )مات الخصيتي صالح الشيح، 

محارببن معد الشح قاصي(، )بملح حماد بن اه عيد خمدان، بن اض عبد الزعيبي، 
بنإبراهيم عنيزة(، )قاصي حسئن بن الشيخ بن اف همد قاصي(، )صار؛الأرْلاوتم، 

سلي،ان،بن محمد الرة، رلع الرحمن؛ همد بن إبراهيم سابقا(، مرات )قاصي تغيمش 
الصالحمحمد الحييان، الصالح عل الزكاة، ل إسحق بن الرحمن همد بن محمل 

الحاكي،الحمد ناصر عرس، بن الرحن عد فائز، بن عل الزعافي، حمد المحاق، 
بنالعزيز مد السلي،ان، محمد الرح، إبراهيم غرير، بن سعد غصون، بن صالح 

حسان•بن صالح مشعان، اليح المزيتي، العزيز تمد سيل، بن العزيز تمد فوزان، 
مهم،ين عيد معيوف، ابن بالربع، كفيفا شاببا ّالمت بن العزيز تمد باز، ابن كاتب 
ردص••بن ءل محننا، بن معد بن حمد مائع، بن حن لم، مبن محمد 

ملٍانبن عل الحز أي الدين لعلأء الخلاف،*، من الراجح معرنة ق ٠االإنصاذا )١( 
محليا، ١٢ق أيّآاه عام الأول طا0 الكتاب طبع ْمخه، سة انوق المرداوي، 

محمدالشيخ يطامحه• واعني ونفا، وجعله العزيز، عل■ بن سعود اللاائs من بأمر 
المحمدية.السنة أنصار مطعة ل الفقى حامد 

النولمفلح، ابن محمد بن إبراهيم الدين برهان إسحاي( لأي المقغ*، شرح ل راا،لدع )٢( 
٠— ١٣٩٤عام الإسلامي ؛الكتب، عثرمحلل-اأحد ل ُلح ، ٠٨٨٤ّنة 

،^٠١٠ ٩ ستة المتول العل، ألفتح أب بن محمي. الدين لشمس القح*، ألفانل عل ٠أالءلالح )٣( 
صبتشجح ، ٠١٣٨٥عام الإسلامي بالكتبا وطح رجاله، وتراجم لغته j( وهو 

فخرو•لرئيس بن قاسم ^؛ ٧١



^^ّدمصيحو-قةتآجمِ__ 
الطلةمن محار قاسم ابن الشخ فصار الشيخ، عليه ؤيعتمد وفاصل، عاب وهورجل 

فلممعهم، الاشراك مني وءإاو_، إبراهيم، بن محمل الشيح لدى النسخ معه يقابل مجن 
العشاء،ويعد صباح كل بيته ل إبراهيم بن محمد الشخ لدى أحضر وصرت أماع، 

القارئ،كنت، وربإ العبارة، الشخ عل القارئ ؤيقرأ اينحلوطة، من نسخة اك، وأم
عئ.محمد الشخ ، فتم ذلك، قبسي، التصحح، إل بماج ما ونمبمح 

:لؤذارة ا1تاس الددسة إجراءاختبارات 

رئيس، الشيح آل حن بن عمر الشخ عزمتا بالرياض وجودى أثناء وق 
تامحي، بار بن العزيز مد الشيح وعزم المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر هيئات 
علالعصر ويحد الغداء، عل الضحى وقتن؛ عزائمهم وكانت، ذاك، إذ الخرج 

العصر؛بعد والعشاء ذبائح، معه؛دول، تسر وما ولن وجرص ممر والغداء العشاء، 
•وغثره والحرص والقرصان الرز مع ذبائح 

أحيهمن وردته برقية علنا عرض حن، بن عمر الشح عند اجتمعنا وئا 
المدرسةاختبار يجرى بآن يعمده حن، بن الله عبد الشيح بمكة• القضاة رئيس 
واحدةمدرسة إلا السنة نالك، الرياض ق وليس بالرياض، التي للمعارف، التابعة 

ترىامن بانت ابن للشخ عمر الشخ فقال الهلرابلي، الاللثأ، عبد أخمد يديرها! 
فأخيحاضر*، عقيل ين افه عبد الشيخ ؛رهدا باز! ابن الشيخ فقال لهم؟اا، نثعن، 
بازابن الشيخ سإحة أءهلازإ نم وعميق؛دللث،، باز ابن الشيخ برثيح عمر الشيخ 
عريس،بأي قاصيا كنت، ح؛ن بأدا إلمام عندي كانت، وقد والمحانح، التعلميإت بعضن 
منفريبة اُلرع ق محلها وكان الدرّة، إل فدهثت، ، مدارسهم نخمر كنا حيث، 

٤(.٤ ٩ ل)r/ شيخنا مع ومرا-لاته انظررخمته )١( 
لبه الخاصة اللاحق وانفلر )مآ/هه'آ(، ل شيخنا مع ومراّلاته رخمته انفلر )٢( 

)0إس(.

(.١  ٤٧٨/ ) ل الوصؤع حول لشيخا عريش أب مدرسة مدير طاب انثلر )٣( 



ءثتؤِسيا'ص. 
ولخصناعليهم، القررة الدروس وأحدنا اتذة، والأمحالدير وقابلنا اللك، نمور 

العزيزوعيد صحيان، و٠نهمت الأساتذة، بعض رآها فلمإ الأحتيارات«، أستلة منها 
إحوازا،اريا ءقالت،ت الأمئالة، استصعبوا الممحيبال، اش العبد وعل الخزيمي، 

حفمها'ولو، فقالوات مقرراترم'ا، س لخصتها الأسلة هذه كل بجديد، أتيت ما 
بعضنفخففت الأساتذة®، نحن اليتا التقصا؛ر فينب يرسبوا لثلأ قليلا، عليهم 

٠والشكر الخمد وفه يرام، ما عل الأمور ومشتا تماعثوه، ما 

يل؛ما ورقة ل وكب والفقه، التوحيد مادزت ل الاختبارات جهققيع شيخنا أجرى 
أعرحب الرع، بمرب بالرياض المتصوؤية الدرسة تلاميذ إل الوجهة الأسلة امذه 

إماماالأمحركان أن شيخنا ملم)ذكر بن عل الأخ وعل علينا حن بن عمر الشيخ 
ءليية(تكانت، قراءته وأن صعود، الاللث٠ عند 

والأسئلة.، ٠١٣٦٥ا،ا/ا// الخميس: يوم كان التوحد: j الرابعة المة امحار 
وأنافه إلا إله لا أن شهادة معنى ما التوحيد؟. هو وما العبادة، هي وما الحنفية، هي ما 

أهلوثرك الأولن شرك بع، الفرق، ما وشعبه؟• الإيان أركان كم اظه؟. رسول، محمدا 
حكمها؟.وط الهجرة، هي ما البة؟. والثفاعة اك؛ة الشفاعة بض الفرق، ما زمانا؟. 

؛البعث،؟.كلر>_، من حكم ما 
أنين U والأسئلة: ، A٠١٣٦٥/ ؟/ ١ بت،: اليوم كان الفقه: j الرابعة المة احتار 

إلالقيام يتحبإ ومم، منه؟. حرج محإذا السجد، لحل ؤإذا بيته، من حرج إذا يهول، 
ماالإحرام؟. عد اليدن رقع ل الحكمة U باككبثر؟. افتاحها j الحكمان وما الصلاة، 

قالفاتحة يحد يقرأ أن الستة ما القرآن؟. أم ّمبت، ولر الصلاة، ق الفاتحة قراءة حكم 
الركؤعل النسيج عدد كم السور؟. وترتيب، الأيات ترتيب، حكم ما الصلوات؟. 
السعة؟.الأعضاء هي وما جعة، الالأعضاء عل الجود حكم ما والسجود؟. 

التشهد؟.j بالبابة الإشارة ل الخكان ما الافتراش؟. صفة ما 
هيوالأسئلة ، ٩٠١٣٦٥ا/a/الخميس: يوم كان التوحيد: ق الخامة المنة اختبار 

والتكيمؤ،وانمليل ، التحريقبين الفرق، ما اكاحبة؟. الفرقة اعتقاد هو ما كالتال: 

لذا٤ْ[،ؤ لالأتد؛ت ؟ وتحيدا ممثبم ؤ تدل،آية: ثواء أي ^، • والإئات؟ النفير ٌٌك.، دُّا 
٨[.لااسةت ه عته ومبموأ عمم آثم ئنجر ؤ ٧[، ه ؤعلما مبممة ّو،م ؤيمترء؛ىل، 

أو•مارةحكاية بأنه القول ومعنى يعود، ؤإليه بدأ منه القول: ومعش القرآن، ل القول ما 



ُُةونتنهس؛اسلنيكااءامحرج 
صيانيك1ءامج؛

قضاءمن الخناكي الم ر«الشيخ أثل أن وافق بالرياض وجودي وأثتاء 
الخرج،ق وعيت،تي أن العزيز عبل المالاك، عل إبرامم بن محمد الشخ فاقترح الخرج، 

_j؛السامة القصر ق لديه أحضر أن يبالغتي الثايقي إبراهيم ورمحول أشعرإلا فلم 
أحمحنمن السايقي ؤإبراهيم العزيز، عبد الملك ة جلعند الضحى يعتي غروبي 

ليلة*،ر؛ناكل •ي؛زل، ه' قوله مامض القرآن؟• *ع نة الحالة كٍف تحال؟• افه كلام ن ع ت
•إي؟ فوقإالماء'، 'ردالرش وقوله• إلخ' ربه"، إلامكلمه أحد من ُمامنكم ونوله• إلخ، 

A ١ الجن: يوم كان الفقه: j الخامة اوة واخيار  /Y /علهي: والأمحئلة ى  ١٣٦٥
الذيوما الإحرام، محفلورات كم أفضل؟. اك الأنوأي العمرة؟. أو الحج محب، من 

الفرق؛؛نما ؛النسيان؟• منهافديتها تضل الن•ي ما المحظورات؟. من ابع ل• يف
نيارةحكم ما الحرام؟. والسجد مكة لحول ق السنة ما الخزاء؟. ل والمدينة مكة تحريم 

لالمجزئ الس ما والعمرة؟• الحج أركان كم صاحبيه؟• ونثري الني. نثر 
يلزموما له، الدمة عقد محوز من عتن؟• فرصن الجهاد يكون متى والعقيقة؟• الأضحية 

•الوقت ذاك ل شيخنا كتبها أوراق من منقولا انتهى به؟' أحل-هم 
احتثرهم؛الال-ين الطلاب صمن ومن العللأب، نقامحل يكثف ظ!قه شيخنا احتففل وقل• 

هلقئ،.العييان، اف عبد العلامة الشيخ 
العالميعللب وباا-أ بالرس، ان وله( ١ ^١٣  ١٢٩١)الحناكي ناصر ين سال! الشيح  ٢١١

منهم؛علم،ائها، عل فدرس الرياصن، إل سافر تم قرناص، بن صالح ١^؛ يد عل 
محمود،بن ومحمل• عتيق، بن ومهد الرخمن، همد بن ؤإمححاق اللهليفا، همد بن اثنه عيل• 

وثراها،الرص لممكة قاصيا العزيز عطل الللث، عينه ه ٠١٣٤ عام j فارس• بن وحمل• 
هجرءدحتة ل اكربه  ٠١٣٤٧عام وق ،، cjjdtقرب الحناكية بلل•، حتى للبادية وكل-لك 

تللث،ق اصيله فم الهمة، ق فنجح عليه، الخروج ثجهة عنهم ريل حرب قبائل 
الخرجقضاء ق عن ه ١ ٣ ٦ ٢ عام وق حريملأء، قفاء ق عن ه ١ ٣ ٥ ٩ عام وق الجهة، 

والميل،وادوكاء والويع يالزهال متميزا كان للتقاءل•• أحيل تم ه، ١٣٦٥عام حتى 
؛JUجلى الضعفاء• عل وسلف المنللوم، يتمر القضاء، ق فرامة ذا وكان 

توقأن إل الماس، ونمليم للعبادة تفؤغ حياته آحر وق كثثرون، عليه ونحرج ؤلويلة، 
٢(.١ ٢ جد>آ/ ءال،اء ق: انظرترحته ع. ؛ ٠١٣٧٩ا/ ٠ ٩; ق: بالخيج 



و|اجسءآءاصلي؛اسنيكاءص

وهوومزرعته، أملاكه بعض عل العزيز عبد الللئ، وكيل وهو الديوان، رؤماء 
هذامع وهو وغيرهم، الخويا وبيوت الملكية القصور عل النخيل ثمرة يونع الذي 

كاتباذلك، قبل وكان شئوث؛م، عن له ؤيرغ أوامر0 يبالغهم المشايخ مع المللأؤ واسهلة 
العزيز.عبد الالالئ، والد الفيصل الرحمن عبد للأمام 

*سطراسإبواهيماثافي؛
الإماموكان ثقتهم، محل ولكنه وأعرج، القامة قصير الثايقي إبراهيم كان 

يحللما الثايقي لإبراهيم مرة فقال أيفا، القامة قصير الفيصل الرحمن عبد 
وكانت،الخددء، العيد ؛ثويت، جاءتنا إذا هذا بئتي أعهليل—، ررسوف رمضان؛ 

هتلبيغيت، إذا ®لكن له؛ قال ثم إليه، العيد من إلا يكوتبم ولا ضعيفة، الأمور 
عمركء.افه ل أهلل ®هلي_إ، نقّال؛ ءاليك،اا، يح_إ لا قصر، أنت، تراك فقصره، 

الإمام،من أطول صار الثايقي إبراهيم أن يعي عليه، قصير هو إذا ه لبفلمإ 
اكررعالإمام؛ له قال العيد، يوم جاء فلمإ قفاكن، ونزله حثانته فنقض 

هوبينإ ®زين®، فقال؛ قفاكن®، قصرته عمرك، افه طول قال؛®نعم، قصرته؟،؛، 
قفكن.>ؤمنج قد 

القايقي؛إبراهيم مع الأدبية ا،طارحات 
العلم،وطلبة المناخ إل ؤينتمي المعاشرة، لطيف، الثايقي إبراهيم وكان 

بأق-يا يمدحنى قصيدة يوما ل فكتسإ أدبية، مهلارحا'ت، وبينه بيني وجرى 
ق؛المزرجة القصيدة تيذه فأجبته وكذا، كذا وأق الرياض، العاصمة مانحي 

uديا؛رجلا وأصبح الديوان من ئزل ،مماه؛عدما  ١٩١٧
واللألنكم مالدر يحاكي نظام واو دي والبل حي أ إ

ح_البكل المصتا به مزريث، ا قديمدا عهذكرثني ه بي، 
الالخمنعم فوجدنيا لكم ابقات، مسذكر تإل ت، جعر ر





ج'0آ0
،:فةاللوقامتها، رزما عل ابيات عليها أجابمي وند 

المثالمعدوم التقى كريم معحب أبدى ما أسست، رأيتج ن
الكمالق بحر الحر لأنت، شكرا م ثشكرا نم فشكرا 

ايالم ثليومكم ومد حيرا م ثبرا خاف زاك ج
الرحالشأن ذا فيه تواصع اء ثنحض وم العلل ر ذًب

البكريم المحب، حال كذا ال حممن ذكرا احاْ اد أث
الكلألعين ا للرصفعين دعا فات، فد نفالل يقول 

دالاعتفبماء ول فهلعزا رمتاح__ك، أن اف رح__ورتح 

الخلالمن يزين لما ننم ا دأبالمرض ذكرك وبعل 
الرجالمن الأفضلين تفوق ه منالحن المتاع ومتعالثف 

الجلالذو عفوا اش اك حبي نمن يآمذا وأتجع 
بالخرج،مزرعته ل باز بن العزيز همد الشيخ ساحة الشايقي عزم ومرة 

.،٠١٣٧٩سنة القعدة ذي  ١٧ت الموافق الحمعة يوم ءند0 وتعدينا معه، ودعاق 
الغداءويعد جهنليكه، عادته، عل العزيز همد الشيح ساحة بتا وذكر الخمهة، فصلينا 

الثايقي.زرعة ق باز بن العزيز همد الشخ ينا فصل العمر، صلاة ونت حان 
عثرةالثايمي ارتحل الصلاة وبعد ركعتتن، فصلاها العصر، صلاة ونمر بالخرج، 

وهي:١^٢٢، وألقائ وكتبها أبياُت،، 
بانيه—اءالمك—ارم توم—ون بخير زلتم لا معحب الأ"تحي، 

الإخاءدنا اع الاحتمبحال اج بابتهفقابل ففيككم 
اءبالوفلي شاهد لثه بوحهرور ممن مني القلسإ ملأثا 

(iٍها٤٨٨،٤٣٥،٤٣٣،٤٣١،٤٢٦،٣٧١،٣٦٨انظرالخطاب،ل)\/؛أ\(.واظر)\/ )١( 
الد.رحمهم سحنا، مدح ق المْلهر افه وعبد صالح، وابنه• العمودي، افه عبد للمثاخ؛ نماتد 

(.٢٢١انظر)أ/)٢( 



^^يا''ص1ح'ق؛قة
واءاللمرفؤع الشكر ونئني وقت اض مق أولا شكرتك 
هم_اءأو صبحا الموت رفيع ها تقتنيالفضائل فأعطست 

اءبارتقحممعا م زلتاد فحبر بخير الاحتملع نمار 
راءمبلا يالجميع أحونا ر حبر خيرافق را فحب

الإخاءا وفللجميع وحقق ا حقاك رعم ثالله اك رع
النماءزيد كم ايمانوفي ا حميعيغمركم فعفوالله 

الدعاءفي وأمن لكم دعاه هو ا لميرجو أخيكم وان 
إلوقام وأحالي، عئ الم فمكتبه، ق الثاثي عد حضرت أق فالحاصل 

يديلث، وأمالحؤيا، أحد فجاءق حضرا(، عميل ابن رإل له! وقال، الملكؤ، محلى 
ولاالجالس، رأس و واس، ير، والمجلس شيئا، أعلم لا وألا اس،، عل وأدخلي 

توقال لعينه، وفحصني فأحلي، عليه، فلمتا المجلس، بأقمى رجال إلا حوله أحد 
اليحتعرفا Jالأرج، قصرى عند السح ق قاصي نيلئط -خر، الله~ ثاء —إن رءالأمر 

بينهدار بإ تائرُت، قد أني يظن وكان كلامي، نفلره اابالئهباءاا، ءقلت،ت الحرج؟®، 
الزراعيةالبعثة استقدام عليه أنكر حينإ ذاك إذ باز بن العزيز عبد الشيخ ويبن 

نفلرهلمتا فلدللث، الخؤج، أراصي لامحتملاح يالأرج يالهثاء ومكنهم الأمربكية، 
وأشارقمري®، عند السح ق وأنتم ثرقا، عنكم بعيدة الشركة لا، ررلأ، وقال^ كلامي، 

بنمحمد الشيح عند تبقوق أرحوكم القضاء، مبلغ بلغت، ما ررأنا فقلتات بقوة، بيده 
بعناية،إل فالتمت، واكتاعق®، فالثمع القضاء مبلغ ؤإذا العلم، أءلاو_ا إبراهيم 

بالله،وامتحن رأيه، عن مج ولا شاوره، وولدل، ل هدا إبراهيم، بن محمد ١٠وقال• 
ررواقرأقائلات وثلاثا، مرتن بيده صدره يقرب، وجعل فص®، نيتلث، يtمولا—،، ولا 

فقال:الشرعية®، ))الآداربا فقلت،: اسمه، ليتدكر يرددها وجعل مفلح®، ابن كتابا 
،النامي عل ؤيويع محله، ق ؤيقرؤ بطبعه، أمر قد وكان الشرعية®، ^٠ ١٥١١١٠ (١)

مقتهوعل ظك العزيز عبد اللك، من بأمر مجلدايث، ئلأُث، ق الكتاب طبع 



ة^^؛^١ ص؛اسلشصءامج 
(١] سنُواالثايهي، إيرامم يا وتعال باش، ،رامتعن وقالت

أرغبتيو؛التت واعتدرت، الثايقي، ح وجلست l_؛،، عند من فخرجت 
عذر،، iUأما وقالت فضحالث،، إبراهيم،، بن محمد الشخ عل العالم أطالب أن 

بنمحمد للمح فدهبت، تنصيبلئااأ، مقرح الدى هو إبراهم بن محمد والمسخ 
لك،قال وش قلت؟، راوش ت مني الكلام يستعلم فأحد ذلالث،، له وذكريت، إبراهيم، 
إبراهيمبن محمد الشخ ثرى ت يقول المللئ، #إن فقاوت،ت وافمت،؟اا، عساك المللث،؟، 

اعتدرمتهيم الكالمة، هده اعجيته فكأنه رأيه،، عن نحرج ولا شاوره وأخي، ولدي 
ومامرجعي، أنت، تكون أن بنرهل إلا أوافق ألا للثيحث فقالت، يعذرق، فلم منه 

افأ.ثاء إن بركة، وفيلث، باش، استعن بأس، ألا فقال؛ فيه،، أراجعالث، عل أثكل 
أولل ب العمل وباشرت الخرج، إل فتوجهن الأمر، امتثال من يد يكن فلم 

بتارخ!العرض عبد الالكا من حهلاد_، بدللئح وصدر ه،  ١٣٦٥ستة رمضان 
٦Vإ^إT٦0ى\

قريةيكن فلم السح وأما الدلر، مدينة قضاء نتع كلها وفراها الخرج وكان 
وفيهاالمح، محمي فلهيا الأرض، وجه عل نح وعيونا مزامع كان بل مستقلة، 

فلكافتها، يرتاح الرياض من أحيانا إليها يجرج واستراحات العزيز عد المللث، قصور 
الزراعية،الأمريكية البعثة واستقدم الخرج، ل الزراعة بسث، العزيز عبد المللث، أمر 

فيهوعمروا الزراعة فيه وبثوا الخمدان، سليإن بن اش عبد المالية بونير وجاء 
قاضأول فهو شل، المح قضايا ق يثفلر الحناكي سانر الشح فيه عيتوا الساكن، 

باز-ابن الشخ ساحة فتها التي الدل( إل ترجع فكلها الخرج قرى باقي أما فيها، 

رشيدمحمد الئح صاحبها؛ بعناية -، ٠١٣٤٨عام القحدة ذي آخر ل المنار بمهليعة 
■؛هنلهتءالعزيز تمد بن فهد الللئ، الثريفين الحرمين خادم نفقة عل طبعه وأتمد رصا، 

القيام■وعمر الأرنووط، ثعي—، الشيخين؛ بتحقيق ه،  ١٤١٩عام 
محتاجه.وما أمورم له يروا أي؛ 



'ةلةةهِ/ار،ااا4لنيمماءالمج ااصالامحاصث غ'ت ١ حغ؟ 

منالفوار، محمد بن اف عبد ايينر الشخ فضيلة زارنا الخرج، وصولنا وبعد 
والشيحاللطيف عبد بن اف عبد الشخ تلاميد من مدرك، عالم وهوءلاو_، اليإمة، 

وهوحن، بن اض عيد الخ القضاة رس زملاء ومن وحليقته، عتيق ين معد 
وتلاميذه،هو فزارنا تلاميذ، وله الماس، عن ثنكمؤ والولع، بالعلم معروف 
لماتونيل للمقصبة، فأرملنا ذبيحة لما تتيسر ولر العصر، صلاة يعد غداء لهم وصنعنا 

زرتولما اليإمة، أهل أو خاصة هو هل أدرى فلا البقر*، لحم ياكلون لا ُإ"رم 
مألميالحرم عل اكللة بالداودية مكنه ق حن بن اطه عبد الشح القضاة رئيس 

عليهفأسن، وجدته؟®، )اكيف فقال،ث لما، بزيارته فأمحرته فواز، بن افه عبد عن 
نقرأ؛ثرحاللهليف، عبد بن اممه عبد الشخ عند زميلنا ®كان وءالت فمدحه، بخير، 
الخ.المخضوب..® بقلم جيدة حهلية نسخة الزاد 

^^'واٌامإشسوسئلهتاسمج:
فقهل،اليح بلدة عل محقتصرا وكان عمل، وبرز بالخرج القرار ي استقر ولما 

المجاورة،القرى أهل حللب سببه هل أعلم فالله خطابا، العزيز همد الللث، ل كب 
ونصه:باز، ابن العزيز عبد الشخ قبل من أو وحاشيته، المللث، نل من هو أو 

عقيل،بن افه عبد الشخ: المكرم جناب إل الفيصل الرحمن همد العزيز همد ُمن 
اليإمةأهل طرف من ذللث،: ؛*LJ وبركاته. اممه ورحمة علميكم اللام تعال. اممه سلمه 
للشخيروحون لا ^j^؛، قضاياهم أن عرفناهم فقد الهيانم، وأهل السلمية وأهل 

قوتحرصون دعواهم، نحلصون اش~ ماء ~إن منهم علميكم ورد من فانتم باز، ابن 
^١،.١١٣٦٥; ٠ / ١٣)الختم( والسلام. بيانه، لزم U هذا ذلالث،، 

توتاريخ ١،  ٠٣٤ت برقم باز بن العزيز همد الشخ من ■حْلاب إلأ درئ ثم 

انظرالأطابل)آ/ل:آ(.)١( 



اصلاِضشصءص٥? 
yt / • الصرعل ومحثتي والساعدْ، بالعون ؤيدعول بذلك، محرق ه  ٥١٣٦ / ١

حاءْلو وأته قضاياهم، من ثيء أي ق ينغلر لن هذا يعد أنه ؤسلخي والاحتساب،، 
*إلنا فجرده منهم احد 

الثلأُثجالقرى محاء صرفط فيه أؤللب العزيز عبد للملك حهلابا كتست، وند 
إلايسعني فلم لطرق٣٢، القرى قاء صم فيها يزكي بترمة غآحابني ، ٢٢١^،

القرى.تالك< صم تبل من كاست، ما أصعاف، الخرج محكمة أعإل، فزادت الامسال،، 

بناض عبد بن العزيز عند الثيح بساحة اجتمعت، باليح قاصيا عمل وحلال، 
قدمت،ولما قراها، ومع الخرج نمية الدلر ل قاض وهوإذذاك ه، ١٣٦٥سة ق باز 

والشيخ، حت،ن بن راشد الشح وكاتثاْت هو فأكرمني بزيارته، قمت، الخرج 
عنالتمتين من عددا بيته ق ورأينا الخزاء، محر عض اشّ جزاهمم ، العراقي صالح 

(.٢٦٣انذلرالخطابحفي)م)١( 
اظرْل)آ/خآ(.)٢( 
(.٢٦/٢اظرْفي))٣( 
(.٣١٣ق)Y/ شخنا مع مراسلاته وانظر (. ٢٦٢)TI ل رخمته انظر )٤( 
مبادئتعلم أن يعي. ه( ١ ٤ ٠ ٤ — تقريبا ه ١  ٣٣)٠ العراش حسين بن صالح الشيح )٥( 

ولازمهإبرامم بن محمد الشيخ بحلقات التحق الكريم القرآن وحفظ والكتابة القراءة 
للازمه الدلر ةفّاء ل باز ابن العزيز عيد الشيخ عين وعندما ممرا، منه وافاد حلويلأ، 
مجديراباز ابن الشيخ رشحه ثم الحكمة، ل لديه كاتبا وكان الدلر، جامع ل حلقاته 

والعرفةالعلم نشر ق بارز دور له لكن حالتاآ• عباس رابن ١^٤^ ل السعودية للمدرسة 
للجامعةريسا باز ابن الشيخ عين وعندما منزله، ل الناس يعلم محكان والأدب،، 

عددله التقاعد. عل أحيل حش الحامجعة ق مدرسا معه صالح الشخ انتقل الإسلامية 
عام١^٠.< مكة ل تول الحرام• بالمجد مدة درس ومحي النور- تر لر القصاتل مجن 

الراك،ناصر بن العزيز لعبد الدلر، من شعراء ترجته انظر ظس.  ٠٠٠١ ٤٠٤
. ١٢٨ ص ل شيخنا ؤيتن بينه حرت الش .وانظراطلطارحة 



اتاققةصالءاص؛اسلفيكاءص 1ت\تةهت 
بميمهمفكان ضيافة، دور ولا فائق ذاك إذ البلد و كن ولر وضره، الطلاق 

ؤثمتيهم•

طلاقيرى بأنه أكثرهم أوعن بلده عل،اء عن انفرد قد باز ابن الشخ وكان 
عدمليرى فيه، وطئها طهر ل أو الحيض، ل ونوعه عدم ؤيرى واحدة، الثلاث 

عنالمتفتون كثر فلهذا مكقرة، يمينا بالطلاق الخالق، ؤيرى السكران، طلاق وقؤع 
قموافقا بالأمهل، يفتيهم ظسه وكان أجلها، من إليه ورحلوا المشاكل، هذْ 

أمرابفتواْ اممه وأنقد العلياء، محققي من وغيره تيمية ابن الإسلام سخ اجتهاده 
إبراهيم،ين محمد سيحه ت|اه وطالما الخزاء، أقفل الخمح عن القه فجزاه كثيرة، 

القولهو هدا أن يرى ينته، فلم الفتوى، هده عن العزيز عبد الللث، ماه يل 
كت،انه.له محل لا الذي العلم من وأنه الصحح، 
قاصياكنت، لما أق وهي ما، نوعا غريبة فضية باز ابن الشخ ْع ل وقعتا وقد 

سعيدبن محمد الشح عند غلاما رأوا إئبمم وقالوا اليمنين، بعض "؛؛اءن لرياض اق 
إتبمموقالوا العزيز—، عبد بن سعود الأمير العهد ول سمو ديوان روماء —أحد 

وادعواوأمه، أباه يعرفون وأمم محيي، ين محمد الشيخ عند عبد الغلام وأن يعرفونه، 
حولمعيد بن محمد فكتبت، باليمن، حفرمويتج ق السادة من وأنه حر، أنه 

الوأنه عبد، أنه أساس عل باز ابن الشخ س الغلام اشترى أنه فأُجمرق الموضع، 
يشترلر أنه فأحيرق الموصؤع، حول باز ابن للشخ فكتبت، حر، أنه ستا إن لديه ماح 

عبدأنه يذكر كان عنده بقائه مدة الغلام أن ل وذكر عبد، أنه أساس عل إلا الغلام 
قوجرى حر أنه البينة ثيتتج ؤإذا يعم، لا كلامه إن ل! قال ولكن أرقاء، والديه وأن 

وحفرمعيد، بن محمد الشح وكيل الحكمة إل فحضر به، عمل شرعي حكم ذللث، 
نمةوذكروا العدول، من عدد ص زكوا وقد الغلام، معرفة ادعوا الذين الشهود 
بحدفقد ثم باليمن، وهمت، محاعة إثر أمه وفاة يعد صغير وهو بلدته غادر وأنه الغلام، 

ويعالبدو، بعض س حهلف، أنه فذكر الغلام، فسألت، الرياض، ق رأو0 نم ذللثه، 



ة٢ ٠ ١ املامحاص:اسلشصءامج 'إ-ئ"ف. ة-أ'
صحةل فتأكد سعيد، ين محمد للشخ ثم باز، ابن ليشخ يح أن إل مرايتؤ، عدة 

الشخإل منه نسخة وأرمحلتؤ الغلام، بحرية شرعيا حكإ ذلك، ق وأصدريت، قولهم، 
الحكمفيه يصوب، كتابا باز ابن الشيح ل فكتب، معيد، ابن للشخ ونسخة باز، ابن 

.٢١^!؛^١ وورعه، زهاو0 ْن وهدا ذمته، براءة عل فيه اطه ومحمد أصدرته، الذي 

(.٢٨٧ل)أإ ا،لوصوع j حرت، الش الأ»لا؛ات، اننلر 
ت،عمالنم نريبؤ، ونت، إل العالم من متفرقة أنحاء ل موجودين الرقتق، كان فائدْإ 
وتاريحت، ٣٩٣ت يرقم السعودي الوزراء محلس قرار صدر وند إلغاته، عل الدول 

الرقيقملكيه يشت لن تعويضات يينع الدولة والتزام الرقيق، تحرير 
متحرياافلوصؤع، هدا ق ^٠٤ ٠٧١أحكام تهليق عل حريصا العزيز عيد ١^^ وكان له- 

عسكر،ين اش عبد أبأا- لأمثر وجهها رسالة دلك أمثلة ومن والإنصاف، العدل 
الخجانيةالمملكة الرحيم. الرحمن افه ءبم ونصها• الرق، عليها ادهم، امرأة بخصوص 
إلالفيصل الرحمن عبد بن العزيز عبد من  ٠١٣٤٦محرم  ١٥ل" وملحقاما. والجدية 

اضورحمة عليكم اللام تعال. افه سلمه عسكر، بن الله عيد ا،لكرمت الأخ جناب 
افهعيد إل أرملنا حملة. الله كرم من أ"حوالا حالكم، عن المزال •ع ويركاته. 

بمي،ميلة من معتل، وادي من بكر®، بن ماطر بنت ارحمامة اسمهات حرمة معمر بن 
عبس،يلاد ق مور وادي دون مغيل ووادي اربركات®، اسمه! القبيلة سيخ الذي حس، 
امارتاقهايمكن لا حرة أنيا تحققنا ولما جوار، حملة ح جلوبة وحدناها الذكورة الحرمة 

مرحان،بن وعمر عسى، بن ؤإبراهيم معدان، بن العزيز عبد وعو: جلبها، ممن أخذناها 
ديامْكدّة، ابن عل يردعا "عمر ابن أمرنا وقئ كدسة، بن صعيد من مشممها وهم 
علباعها الذي وتشونون إليكم، تبا توجه كدمة وابن دراهمهم، ثقرا لأهل بلم 

مارتهاهو كان إن كدمة ابن عل باعها والذي دراهمه، كدمة لأبن ؤيالم كدمة، ابن 
الذكورةوالحرمة دراهمه، ل فهويتبعه أحد من هوشار;اا كان ؤإن ثيء، ل حق له فلا 

يكونأعلام، اقكورين لأهلها يوصلها حش الواحل. عبد بن صالح إل ترطونبما حالا 
؛اإرياصري٠العامة العزيز عبد الملك يمكتية معروصة حهلية رمالة من نقلا انتهى ٠ معلوما٠ 

الرحيم.الرحن افه ربم ونمها: جمين، بن مليإن للأمم وجهها رمالة ومن 
اه.سلمه -مرين، بن مليان الكرم جناب، إل فيصل آل الرحمن همد بن العزيز همد من 

الرقيقجلبا ل اغبممكوا التا قبل من ذلك،ت يعل. نم وبركاته. اطه ورخمة عليكم السلام 



ااخاص:اسليصءامحرجاصل ■؟ ٢٢٠٢؟
الشريعةوكلية العلمية العامد ق الرياصى ق ذلتأوويس مإحته اختم ولما 

الإفتاءدار ق تعينت لما كثم، ولقاءات اجتإعات معه ل كانت للقضاء، الحال والعهد 

محمدالشيخ شيخنا مثل ودعوانم، الحلياء محالس ق معه نجتمع فكنا ه، ١  ٥٣٧ محنة 
الخليفي،صالح بن اممه عبد والشيح ااشتةيْلي، الأمتن محمد والشخ إبرامم' بن 

الدعوايث،فكانت وعمهم، عقيقي، الرراق عيد والخ البواردى، محمل■ والغ 
سائروكانت عليه، مإحته ؤيعلق يتهيأ، كتابر بأي مرأ علمى درس فتها اجتاعية، 

نصحكالمة فيها يلمب حش يقوما لا متاسبة حملت، كنإ بل يالخم، معمورة محاله 
ؤإرشاد.

التعليموأنفلمة ومناهج مقررات باّتعراض الأمر صدر ه  ١٣٧٩محنة وق 
مادة،مادة عليها تقرير؛الملأحذلات كتابة ثم دقيقة، قراءة وقراءما العارف،، زارة وق 

سإحةأسرك،ع بأن خهلا؛ه ظسه إبراهيم بن محمد الفتي سيخنا ساحة فكتي،ل 
وقدالهمة، هده ق إبراهيم بن اللهليمه عبد الشيح وفضيلة باز بن العزيز عبد الشخ 

•الفتي ماحة إل الحميع من مرقع تقرير ووقع الهللوبا، وأجري الاجتاع، تم 
إلوأصحبه الخرم، حدود تحديد لغرض الدينة أزور لما عليه أتردد وكنتر 

السجددخلنا  ١٢١٥يدْ، ماسكا النبوي الحرم إل مرة معه ومشيت السوي، الحرم 
ماذافرمقنا العصر، صلاة فأقيمتا واحدة، ركعة وصلينا المسجد، لتحية ينن\ 

الفريضة،من قيء يفوته لئلا للتشهل■ وجلس صل، الش بالركعة فاكتفى سيفعل، 

عانمن الواري• الرمح( جيع بالحاظر ماز من، الوارد محصوصل( لهو فه، دالتعاءلي( 
من)!( ١٢۶مجن يرد الذي حمح لأن، فيه؛ لأحد؛التعاطي يمح ولا باتا، منعا حلبه "ينؤع 
أنمينلهرو)!، ذللئ، يعد ثم والهللأس،، فيهم الشاكل وكثرت مشبوهان، وجوار عييل• 

لزمما هذا معلوم. يكون فيه، التعاطي عن وحادروهم حماعتكم، عل نبهوا فأنتم أحرار، 
يمكتبةمعروفة خْلية رسالة من نقلا انتهى . ٠٠١٣٥٨حما  ٢٧واللام. تحريفه، 

يالرياض.العامة العزيز عبئ■ الللث، 
.٢٦٧ص ق ذس، تفصيل انثلر 



^لاس1ص:اسلشض1ءاص ٦٥-ه طةمحأ_شءدتيكءح':س ِ م_مهلنم 

صع.ما مثل فصنعت 

ناصربن محمد الشيخ محضر وكان العلم، محالى لحفور بيته إل يدعونا وكان 
وأتشرفالرياصى، يأق عندما به ألقي كنت ك،ا الإخوان، من وغثرْ المودى 

كالمةنا محلق ؤيلقى الدعوة، باحاية فيكرمتى بمحبه، ومن هو بيتي إل بدعوته 

مناميه.كل ق ونذير وعظ 

والدعو؛والإفتاء العالمية البحوُث، لإدارات ورئيسا عاما مفتيا من ولما 

قللمشاركة بيته إل يدعونا كان الرياصن، ق -واستقر  ٥١٣٩٥منة والإرشاد 

كاست،التي الدعوية البرامج ق المشاركة مني يْللب وكان الهمة، الأمور بعض 
كانحينإ قرة الأعل الأوقاف محلى ق وزاملته ، الرياض احي مق تعقد 

تأسهامنل. المأروحان، إعانة لحنة ق وراملته ، كتبي حمن المجلي. رؤى 
وتواضعهوأخلاقه علومه من كثيرا اّتة.ل.ت وقد وفاته، حتى ١ه ٤ ٠ ١ منة 

وتحمله.صره من وامتفدلتا والكبير، الصغير مع ولعلمه 
شفاعةمنه ي3لال_، رحل وحاءه متاخر، وقت ق عنده جالسا مرة وكنست، 

وقالتإئ، التفت، نم غداء، ءتأق وقالا1 له، فرق حاجته، وذكر الأثرياء، لأحد 
المحتسبا رجلا أن ذكر نم وكذا«. كدا ولكن صاحبه، ولا الرجل هدا أعرف لا 

لإؤللاقالملوك أحد إل شفاعة منه أبا وءلالأحدهم فجاءه شفاعة، منه ءلاو_، مجن يرد 

 )١(/r(،3٣٠٧انظرهمثالامنمحنابحماجتهلشخا.)
،١ م/ ق،/ A/ رنم: القرار الأعل الأوقاف محلى انحذئ اش \ذوذو>ة القراراتؤ ومن )٢( 

أولا:يل؛ ما عل بالإحاع المجلي »قرر يل: ما منه وأذكر -، ٠١٣٩٠د-اريح:ا 
اوتاريخ:م/ ق،/ / ٩٨رنم: الأعل الأوقاف نرارمحلى j جاء ما عل المجلس يوانق، 
باز،بن العزيز تمد اسن: مقترحاُت، بإنفاذ والقاضي ^ yTl\y/yT؟'-
اوينمكافأة الجهولة الأوقاف من وقف، عل يدل من بمج وذللث، عميل، بن اض وعبد 

موظفأ,أوغير موحلفا أكان مواء القررة، القيمة من الأنور نمق، 
.انذلركلأمشيخنامحهاJص٤١٣)٣( 



تة|ةئةصلادءاص؛اسليصص 
والاثارالأحاديث كتابه ق وأورد اللك، إل المحتسب هذا فكتب السجن، من ولدم 

نعرفهلا الذي هذا هو رامن ،؛ كتابه؛LJالمللئ، قرأ فلمإ والصفح، العفو ق الواردة 
فلأن،هذا له! فقيل الجين؟اا، الرجل لهذا ينضر وكتب بلادنا، من هو ولا 

شفاعته،اقبلوا به، منا أرحم يكون لا *وافه فقال،ت أحدا، ءلاو_، يرد لا محتسب، 
أهالهء.إل توصله ونفقة راحلة وأعطوه ولده، وأطلقوا 

التقديممحل وكان عاليه، الناس وأطالقه الإسلام، شيخ لقب امتص 
العلامةشيخنا فكان أدركناهم، الذين المشايخ كبار ومن الأمر ولاة من والإجلال 

،ل مكاتباته ق سلامه أبلغه أن ؤيامرق عليه، الثناء كثير سعدي بن الرحمن عبد 
بازبن الحرين عبد والشخ إبراهيم بن محمد الشيخ *إن الناسباُن،ت بحض ل ونال 

تصديهمق ميل لهم يوجد لا القرعاوي القه عبد واليخ حميد بن اش عبد والمسخ 
ؤإرشادهم؛؛.ودعومم الماس لمفع 

محانا،الحلم لْللثة مبذولة مهلوعة محليا ثلانن من أكثر فتاواه بلمتؤ 
بذلك،.سكرتثره حيض ك،ا الألأف تبلغ أن مزكن الأشرطة وف 

مشق الده إلا محصيهم لا من منها واستفاد الإذاعة، ق فتاواه اسثررتج 
وهوإئ رسالمه ذكر وسبق الخاصة، ومكاتباته رسائله من محموعة ولدي البلدان، 

نراها.بعض صم بتأن لخرج اق 
الباطلأهل عل يرد وأدب، إلا؛اله|فإ أدبه سوء عل أحدا قابل أنه يعلم ما 
شفهياالردود س الكثير العدد المجال ^ا ق وله ولمن، برفق أحطاءهم لهم ؤيومحح 

أورفضه.ذلك، المنصوح قبل سواء الحق، كالمة قول عن يبال ولا وهاتفيا، وحهليا 
يعفىحاحة عنده محقق إذا ما كثيرا أنه الحصثن ربراهيم ت سكرتيره وأخيرل 

عنا١ذكررت، ئال،ت حيثخ ، ٠١٣٦٥/ ا ١ م/ بتا لشيخنا رسالة ل ذكره ما للئ، ذس 
وبالغالتوفيق، لكم فأرجواف فيه، واتفاقكم أحلاقه، وحن باز بن العزيز عبد الشخ 

. ١٣٥ص ازفعة، الأجوبة انفلر: الكثير". اللام ض المذكور 



1ةهئنت|ساسليكاءص قئة1تز 
الندق\ل.' فإذا سجيله، أمر الهمة بءدْ يقوم من ووجد داعية إل المناطق 

•أوقال الخاص®، حساي عل مجلوه  ١٠قال! استغرق، قد العدد أوقالوا! يتحمل، لا 
يعصق أنه حتى ، bIpjlUتصرف رواتبه أكثر ؤإن الست،®، حاب، عل القتدوه 
•القادم للشهر تفرصى يالأشهر 

امرأةفصادف أوروبا، ولايات إحدى ق القهiار ق سافر أنه يعفهم ل وذكر 
تعرف،ن!؛ ٠٠٠لها! فقال باز®، ابن الشخ النه رررحم وقالت،! معها، فتكلم متدينة، 
راتبي،فأوقفوا وكل،ا، كل>ا مؤسسة ق أعمل كنت، ١٠فقالت،! باز؟®، ابن الشخ 

.حاي® من راتبها أجروا فقال! له، فامتكست، 
علتعليقاته إحراج عل باز ابن الشخ أوصى كنت، الإفتاء دار ق كنت، ولما 

قا«يمةنسخة مدة؛ بعد عنده رأيته وقد الخرج، ق يدرسه كان الذي المرام بلؤغ 
راشدالشيخ عنها وأمحرق ص®، راهذه له! وقالت١ وتقكلث،، تمزق من ثيء فيها 

خمسانالتعليقات؛عل، هده تهلح أن الله يمر ثم الح،ن، ذاك عنده كان لما حنن بن 
المثاخبعض أراد ولما ، قاسم ابن العزيز عبد الشيح تلميازه! يد عل سنة 

باز،ابن الشيخ سإحة نسخة من قرأناه البلؤغ، قراءة الكويت، من والدكاترة 
تصحيحات.عليه لما وكانت، 

هل*ه-يا نفى لا كثيرة، معه وذكرياتنا ععلرة، طيبة سيرته فإن وبالجملة 

قنلفهأن افه أل نغيره، يسده لا فراغا وترك إليه، كنا ما أحوج فقدناه الكليات، 
عليه،وتفرقنا اممه ق معه اجتمعتا فقل• برحمته، يتغمده وأن بخير المساام،ن عل 

وتركاه،  ٠٤٢ منة ظشه وفاته ةآ"مآاهإل سة والإخاءبينامن الوداد واستمر 

طبعتاوفد الخاشية، هلءه تهلح أن الأخيرة وصيته ل أوصى قل• هق سياحته وكان 
العزيزعيد الشخ سياحة حاشية ١١يعنوازت - ٥١٤٢٤عام محلل،رن ل الهمل•— ش و— 

للنثرالامتياز ؛ا.ار وذلك، الأحكام،ا، أدلة من المرام بلمؤخ عل باز بن افه عبد بن 
ض،•باريا 



ِتة'م
الدونعلمه عبمر جارية حناته زالت وما الخير، أبواب كل ق عظيإ فراغا بوقاته 
قأعإله نتائج وعير الله، إل اللءاة أحرص من يعتيرون الدين النجباء تلاميدْ وعير 
سواءمثله، الناس ق ونبول، محبة له عانر يوجد أن وفل العالم، جهات، حمح ق الخير 

قيه وحعنا جناته، نح وأسكنه واسعة، رحمة اممه فرمه الخارج، أوق لداخل اق 
أمثاله.من السالمان عل وأخلف كرامته، دار 

ذبملأءاسلضساءاصأ؛

ومحمدالهيثة، ورئيس كاتب صويان، بن الرحمن عبد الخرج• ل زملائنا ومن 
الماليةومدير ذواد، بن افه عيد والأمير مجد، إمام الصلوخ، الدحتم تركي بن 

الصقثر.وسليإن حامد، اليد 

والهياثم؛واسية اسامة نواب ييان 
المنكرعن والنهي ، يالمعروفللأمر هيئة هناك كانت، بالخرج عمل قرة ول 

لمية.والوالهياتم البإمة من ل كق 

وهوفوان، بن محمد بن الله عبد وهم• أعضاء، فثانية التامة نواب فأما 
الرؤيس،محمد بن الله وعبد ناصر، وأخوه؛ كنهل، بن اف مد بن وحمد الرئيس، 

در-رم.بن الله عبد بن ومحمد غنام، بن الله وتمل الثدي، إبراهيم بن افه وتمد 
وهوالمحن، راسي بن سعد وهم؛ أعضاء، فثانية السلمية نواب وأما 

فرج،بن افّ وتمد جحفل، بن وسعد جعة، بن اض وتمد عتتمحا، بن ومحمد الرئيس، 
ثويس•بن وسعد عود، مبن وصالح جؤير، أبو ومحمد 

بنوراثي الصثرامي، العزيز عبد الشيح ابن ناصر فاثتازت الهياثم نواب وأما 
الوهاب.عبد بن عيسى 

٤جيوان ض سب اخل*اذوتية 
لأسافرالعهد وئ سمو س إجازة أخن.ءت، ، ٥١٣٦٦ستة صفر ق كان ولما 



صتق___ح|ةنتة
ُتاريحثكتايا ل فكتب هناك، أشغال ونحليص أمتعتي وجع عايلش بلب بينان 

إلفيصل ال الرحمن عبد بن ١لعزير عبد بن محوي من ١١نصه٠ هدا ه  ١٣٦٦محرم ٢ ٥ 
ورخمةعليكم السلام تعال، اض مالمه عميل، بن النه عبد الشيح اجلكرم• الآخ جناب 

قعنكم وكيلا عمدناه الثعيبي، العزيز عبد الشخ واصالالئ، ذللئ،ت يعد وبركاته. اممه 
وهومؤقتاذللئ،، عمل من يه نمتم حسيإ واليإمة، لمية والواليايم للمسح القضاء 

قيودله لمون تالأوبم~ شاء ~إن فأنتم افه، شاء إن مريعا، رجوعكم ونتح إل 
تعريفه،لزم ما هدا ، افه شاء إن ترجعون، أن إل القضاء يتح مما يلزم وما القضايا 

ه)الختم(«ل٢ا.١٣٦٦محرم  ٢٥واللام. 
حولالحمدان الساليان حمي. بمكة المالية وزارة وكيل إل كتابا مموه كتب كيا 
جنابإل الفيصل الرحمن عبد بن العزيز عبد بن معود المن ت نصه هن.ا المأذونية، 

علوبركاته الله ورحمة عليكم السلام الله، سالمه الحمال.ان، السلميان حمد الكرم 
يلبمأذوذ؛ة أحد الخرج نانحي عميل بن النة عبد الشخ نل من ذللتا؛ بعد الدوام• 

وسالمالله وصل وحاوه، لله الحمد الرحيم. الرحمن الله *بم نصه؛ وهاوا ذلك، تم ونل. )١( 
الخرجتاصي بجن والتسليم الدور إجراء بيان وسلم• وصمه آله وعل محمد سيدنا عل 

بالوكالةالقائم الشعيي، العزيز عبد الث.خ وب؛ن عقل ين العزيز عبل■ بن الله عند الشيخ 
منعائلته لحلم، مأذونبه ل غييته مدة عقيل بن العزيز عبد بن الله عبد الشح عن موتتا 

العاملأيت،نؤع فيه جدول ذكر تم االبماّ أيده المعفلم، العهاد ول أمجر ب وذللث، اليمن، 
منأعلاه المحررة الأشياء *إن يل؛ ما ذكر تم واليالح، المعاملة وعدد واللفة والت1رح 
العزيزعبل- بن افه •مل. الشح من الثهيى العزيز تملّ الشيخ اّتلمها ند والمقود الأوراق، 

صورتتن؛عل والتلميم اللءور وتع هل-ا عل مأذونيته، مدة عنه بالوكالة تماما عقل بن 
 LJالعزيزتمد الشح بيد والأحرى( عقيل، بن العزيز تمد بن افه تمل. الشح إحواهما؛

محمدالقصر: ومهلهمع صويان، بن الرحمن عبد المواب؛ رئيس حضور من الشحيص، 
الخرجقاصي صحح؛ الشاهدين. محر والله الزغيي، الصالح الله تمل. وكاتبه؛ التركي، 

بنالله تمل، الحال؛ شهود المستلم)الأتم(ء الخرج ناصي وكيل صحح؛ اللم)الختم(. 
التركي)المونح(،.محمن. الزغسي)الموقع(، صالح 

انذلرْو)آ/'ه(.)٢( 



آأت"3ءاصلاِ؛اسلمضص 
دء-ءهتءه:هع— .ث. 

حيزانومن جيزان، إل وركوب يلزم، بإ سعونه الله إنشاء حيزان، من عائلته 
كفاية،بكم ثم وباممه محدودة، المأذونية لأن وتعجلوته، وعائلته، هو الرياض، إل 

ه)الختم(؛، y١٣٦٦/ اُ/ واللام. تعريفه، لزم ما هدا 

وصحبيعريس، أبا ل التي وكتي وأشغال عائلش لحلب لحتزان وسافرت 
أحتهلزيارة الأرج~ ببلدية ~موءلف الزغتم، الصالح الله عبد الرحلة دم هق 

سيارةفأعتلوق صيا، قاصي الزغييي، إبراهيم الشخ روحة هي وأحته وأولادها، 
ْعواتفقت، فأبيت، فندق ق ينزلوق أن أرادوا مكة وصلنا ولما المكرمة، مكة إل خاصة 
ومرافقي،أنا الفندق ق ينزل لن هومقرر ما ل يمرفج بأن إسلام إبراهيم المالية وكيل 

النيدأيام؛انتفلار عدة ومكثتا المدعى، ق الماغة سكة ق الحرم قرب بيتا فاستأجرنا 
الييدفمشى تأخرنا، أن وصادف يوما، عشر خمسة بعد إلا أبيا إل يرؤح لا الذي 
ومراجعةالمالية، ووزارة القضاء، رئاسة عند مراجعامحت، ل وكان أخرى، فترة ويقينا 
فأنجزالمجلس، ديوان رئيس العباد صالح الشخ فراجعت، الوزراء، محلس لدى 

فقال!صادفته، يوم كم وبعد لحيزان،،، مسافر ءإق ت له وقلت، خثرا، الله جزاه شغل، 
فقالتؤ:مزدد؟اا، أنلث، »ي،ثكن فقال: الوزارة،(، ق خلصوق »ما قفلت،: مثست،؟«، ما ١٠
أقيقصد هو حس، ا، سمحقل وب م فتبمرة،،، من أكر علهم دلت، ترح والله، إي  ١١

عليهممتردد أنا نعم، وقلتإ؛ الرأي، ق التردد فهذا موضوعي، عئلص ما ق متردد 
شيئا.يقل فلم هره، ( Isعن اللفظ صرفت، أق فعرف بمراجحتهم، أي بجمي؛ 

الناخرة:يواتبي مرق ي ؤذاده وكيل *راج،م 
مدةالمتأخرة رواتي صرف ق النيان خمد المالية وزارة وكيل راجعت، ولما 

إلاتحاورها نتهلح ما كثثرة، الرواتب، ررهذه قال؛ عنيزة، ق مكشت، حينعا إجازق 
حن،ين الله عبد الغآ بمكة المضماة لرئس فكتبت، القضاة،،، ي رمحمن يتعمد 

اللة،،،شاء إن غدا، ؛؛تأق وقال؛ خيرا، فوعدق الموصؤع، ملأبسارت، له وشرحت، 
اننلرالخءلاباق)مأ/ا،1(.)١( 



;عج1قةءت 
وتعرففأتيته الكتاب،،، رئيس عند تحده  LjLJas-؛للث، أعد ارقد فقالوات الغد، ق فجئتهم 

ل،وسلمه عليه، أهلالح أن قبل وشمعه بفلرف وصعه ثم فتامله كتابا أثمج ثم عئ، 
بمغفلم عاليه،،، !،^ ٥١أن حقي ومن محمني، هدا أحي!، اريا له! وقلت، فتاJردت، 

،المتلمس كصحيفة أحدته نم وأتركه، أرميه أن وهممت، منه، فغضبت، لكلامي، 
لأمروا قد فوجدمم ل، المه وسفتحه إسلام، إبراهيم الورار٥ت لوكيل سالخته ولما 

يعرفما الذي ال،كتاب رئيس لحال، ورثيتا افه، فحمدُت، رواتي، حمح يصرف 
ت١وحمالصنيعه، له لثكرُت، مضمونه، عن ل ذكر أو إيا0 أراق كان لو الجاملة، 

منهم.وتثكريت، محلهم ق وأعضائه الشخ عل مرريت، وربإ طمأنينة، عل الكتاب 
قأعإل واستكملت، حيزان، إل ثم أما، إل سافرمحت، ^^، وبعد 

بنمحمد بشت، بعائثة فيها وتزوجتا ألمع، رجال، طريق عن ورجعت عريس، أي 
ؤإحوانه.محمد الابن أم عيي، 

يوقن،بن نيد بن اض عبد بن المسح عبد بن جرير ت واسمه المتلمس، أن حبرها ومن 
البكري،الحبي بن طرفي أيفا وهجاء الخثرء، ملك اللخمى، هند عمروين هجا فد كان 

فلمهنل.، ين بعمرو هجوهما فاتصل المن.كور، التلمس أحت، ابن وهو المشهور، الشاعر 
عاملهإل كتابا منهما واحد لكل فكتب، ذللئ،، بحد مدحاء نم الشر، من شيئا لهيا يفلهر 

إلوصلا فلعا يصلة، له،ا كتب، قد أنه وأوٌهءا إليه، وصلا إذا بمتلهما وأمره بالحيرة، 
يكتبولر يعهليتا أن ولوأراد الللث،، هجا قد منا كل ١١^^ ٥١المتلمس قال، الخيرة، 

كانؤإن الخرة، يحلنا حر فيها كان فإن يقروها، من إل كتبنا ندح فهلم الحرة، إل لنا 
الللث،اا،كتاب لأفتح كنت، رما الحبين بن طرفة فقال، بمكاننا،،، يعلم أل، قبل فررنا شر فيها 

ييدها<،حتفه محمل كمن أكون ولا فيه، ما ولأعلمن كتان، لأفتحن رروافه المتلمس: فقال، 
١انعماا،فقال،: غلام؟،، يا »أتقرأ له: فقال، الحيرة، من حرج قد غلام فإذا التلمس مفلر 

فقالأمه،، المتلمس #ثكلته قال: الغلام إليه نفلر فلعا الكتاب،. ^ا فاقرأ #هلم فقال: 
يكنفلم عليلث، اجترأ كان ءإن فقال: كتابي،، ل ما مثل إلا فيه فٍا كتابك #افح لهلرفة: 

إلوفر الحيرة، مر ق صحيفته المتلمس فألقى بقتل،. قومى صدور ؤيوغر عل ليجترئ 
مثلاالتلمس صحيفة فصارت؛ مشهورة، ذللث، ل وقصته فقتل، الحيرة طرفة ولحل الخام، 

(.٩٢حلكان)،"/ لابن الأعيان، وفيات انفلر: شر. وباطنه حر ظاهره في،ا 





ارمرإبلحسء
اسماُام

(١٣٧-•١٣٦٦)

ذلك:والاهتدارهن قفاءذأءرايى ١^ اصق 
قدبأنتي الثاثي إبرامم أبلُنى -، ٥١٣٦٦سنة ق إجازق من رجعت ولما 

الشخوراجعت أقبل، فلم عئ، وألحوا ذلك، من فاعتدرت نجران، قضاء ق عينت 
ا>بلفقلت: فهمت*. ما أو ،، عندي من ٠رماJدا وقال: فتعجب، إبراهيم، بن محمد 

للشخحطابا وكتت اكسن، هدا رفقي وصممت، عنده، من وحرجت، فهمت،*، 
إبراهيمبن محمد الشيح إن ثم ، الموصؤع ق اعدق مفيه طلبت، إبراهيم، بن محمد 
للعدلوزيرا صار الذي إبراهيم ابنه يخمل• ~وهو كتابا سعود الأمبمر العهد لول كتب 

المفخمالعهل ول المقام محترم حضرة إل إبراهيم بن محمد *من نصه: وهدا بعل•—، في،ا 
علميكمسلام آمج؛ن، دينه، به وأعر تعال، الله حففله العزيز، همد الإمام ابن سعود 
ذلكوغر اللام، المكرم جنابكم إبلاغ الكتاب موجب وبركاته• الله ورحمة 

جنابكمعرفني قد سابقا، المح قاصي عميل بن افه همد الشيخ الله" ~حمفلكا 
فيهرجل هو اهة~ ~حفظالثؤ لكن يلد، محل• رأي وهو لتجران، قاصيا بتعيينه الكرم 
مثل:دونه، هو من فيه يسد ونجران نجران، قضاء من أكبر نفع منه ؤيرجى بركة، 
بينهولا هناك، الأن وهو اليمن، ظهران فضاء من أعفي ند فإنه جعوان، بن ناصر 
قليس الأن وهو بريل•؛، رام، همل"ان، بن الله عبد أو أيام، ثلاثة إلا نجران و؛ين 

علبقاءكم وأطال اش، حفظكم لكم، ثم ممه والأمر غبرهما، يلتمس أو وظيفة، 
يثعرقلر إبراهيم بن محمي. والشيح . )الختم(* ه a١٣٦٦/ ١/ ٥ ق: حرر طاعته. 

هدي.محن هذا ليس أي: )١( 
انفلرهو)م\،؛(.)٢( 
(.٩١انذلرالخْلابو)م )٣( 



هه.وفاته، بعد إلا بما أعلم ولر اممابة، حدْ 

^منيضاءاشاضث
محكمةق قاصيا يتميتي العزيز عبد المالك أمر صدر قليلة، بأيام هدا يحد 

منالمصدق الثايقي إبراهيم حطابج ه؛موجي،  ١٣٦٦/ ١ ٠ / ١ ٦ الرياخس؛تاراخت 
بتايئح•الريامن محكمة ق العمل فباشرت ، إبراهيم بن محمد الشخ مإحة 

اتصلنايالحكمة١٠، *اتصل فقالوا1 يومين، أو يوما انتظرت -، ٠١٣٦٦ا/٠ /  ١٦
ذاكإذ والحكمة الحكمة، ق للموحودين تابعا أكون هل بين الأمر ودار بالحكمة، 

قاض-محريملأء، أهل من الراشدرى، مليان بن إبراهيم الشيخ اتان: فيها 
أكونهل للبادية، قاض الأفلاج، أهل من ، رثود بن معود والشيخ للحاصرة، 

قمليان بن إبراهيم الشخ مع فأدحلول خاص، مكتبا ل بجعل أو هزلأء، مع 
واحد،ميتى ق والحمح البائية، قضاء ق رثود بن محول والشخ الحاصرة، قضاء 

ويعدالحكم، نصر من وقريبا المسرة، شرؤلة محقر غربا الديرة، وسهل لمسرة، اق 

فارثود بن معود الث^خت بدله ومحن ملتان، بن إبراهيم الثيخ أمل مدة مضي 
انظرالخءلاب،في)مه\،(.)١( 
بصر،فقد حربملأء، ق ولد ه(  ١١٣٧ - ه  ١٣٢)• الراشال طان بن إبراهيم الشيخ )٢( 

علالقراءة ل قثيع ارياض، إل سام المتون، من وممرا القرآن وحففل غره، صق 
بنوخمد حلمعود، ابن اف وعبد عتتق، بن وصعد اللهليف، عبد بن اف عبد منهم؛ 

عاموالحمل الشعس_ا مقاطعي لقفاء العزيز عبد الململثا عينه ويرم، فارس، 
هنقل١٣٦٤إلصج،ثمjءامممل ثم ي، إل هنقل 

وعن، ٠١٣٦٧عام ذلك من أعفي أن إل الكبرى، الحكمة رئيس ضار الراض، إل 
قوكان الدواصر، وادي ل عن حسثا ه، ١٣٧٠عام إل الكبثر الرياض لحامع إماما 

عنده.ووقوف الحق ل وصلابة ديتية، غرة مع والنشاط، للجد مثالا بجلها اش البلدان 
٣(.• ٦ عناءنجد)ا/ ق: ترحمته انثلر ع. ه. ١٣٧١؛/ / Y٥ق: توق 

٣(. ١٨ل)Y/سخا مع ومراملاته ترجته امملر )٣( 



ايادس;اس٠لنيقضاءامياضاصل ؤألآإي؛أز^٠^ وءءآي-ِجء
صرما.من منقولا البائية ق مهينع بن محمد بدله وجعلوا الخاصرة، 

أوقاتالمحكمة ق العمل أباشر ست؛ن، خمس الرياض قضاء ق استمررت 
أميروكان المغرب، أذان إل العصر صلاة بعد اء ومالفلهر، أذان إل صباحا الدوام 

عمره.مقتبل ق نشيهل ثاب وهو العزيز، عبد بن ملهلان الأمير هو ذاك إذ الرياض 

بنإبرامم الشيخ ه•  ١٣٧٠ه~ ١ ٣ ٦ ٦ ت بين ما الرياض محكمة ق زملائنا ومن 
أهالمن رثود، بن معود والشخ البصر، كفيف، حريملأ، أهال من الراشد، مليان 

والشيححريملأ، أهال من مهينع، بن العزيز عبد ين محمد والشيح الأفلاج، 
الرحمنعبد شيخنا تلاميذ من وهو ^^^، ١١أهال من ، القوّى الرحمن عبد 

اممهوعيد الحكمة، ق الأول الكاتب، ؛ العمراق ناصر بن اممه عبد والشبخ السعدي، 
وحفتلبحريملأء، ولد ه(  ١٤٠٤.—٠١٣٢٥)مهينع بن العزيز عبد بن محمل. الشح ( ١ ) 

أحيهعل وقرأ إبراهتم، بن محمل الشح عل تتلمن. حيث، الرياض، إل رحل ثم القرآن، 
وقرماء، ثم عروى، ؤ، قاصيا عبن والنحو، الفرائض ق اللهليفا ب الشح 

منهيرغيه للتقاعد أحيل يم الكيرى، الريانحر محكمة ق قاصيا ثم اليائية، ق الرياصر 
حياتهاحر ق مرمحر أصابه التدربمى، ق هامة مشاركة له القضائية أعهاله وْع وحللمتا، 

(.١١٧نجاو)٦! عناء ق: ترحمته انفلر ظمحه. ه. ١ ٤ ٠ ٤ عام توؤ، أن إل 
القرآن،حففل بالبكيرة، ولد اءد( ٤ ٠ ^٥ ١٣٣٣المقوض)محمد بن الرحمن عد الشح )٢( 

كإالشاوي، ومحمل. يليهل.، ابن الله وعبد مقيل، ابن محمد منهم؛ البكيرية، عالعاء عل قرأ لم 
ابنالشح إل ورحل ملم، ابن افه - وب مليم، ابن عمر منهم؛ بريدة، عناء عن أحد 

الشخولكن القصيم، قرى بإحدى إبراهم بن محمد التهيح عينه مرات، عدة محيي 
فكانالعلم، معة من منه رأى لما الرياصر، ق الكيرى الحكمة ق رمحه حميل. ابن الثه عثل. 

محكمةإل نقل ثم القويعية، ومقره العارض محكمة إل نقل ثم .، ٥١٣٦٨عام تعيينه 
لهكانتح فاعنىّ القضاء، من الإعفاء فهليّط الأمراض، به بدأت الأثناء هل.ْ وق الحريق، 
آآ/ا/ه*؛اه—j(■' توق وريع• وزهد واستقامة، حم، وتواضع كريمة، أحلاق 
١(. ٩٧عبياءنجد)T/ ق: انفلرترحمته ه. 

.٤٩١ص ق يكتبها كان التي الصكوك من أنموذجا انظر )٣( 



سدس:اسلنيصءاشاض

،عندي لكب حيدر؛ بن الرحمن عبد بن وًالح عندي، لكتب مرزوق؛ بن 
الطتري.نزال بن زايد والحندى: ٢،  ١١٣٥١^بن محمد الشخ أخده ولكن 

وبلي:جهينة قبائل  jruالنزاع قضية ض الحكم 
بلدانعل وبل جهثنة نائل بئن نزلع حمل الرياض محكمة ل عملنا مدة ول 

بأنالعزيز عبد الملك فأمر الخمض، ووادي ومغترا العلا أرامحي ق الشإل، ق لهم 
نظربان المالك فأمر ما وأبدوا عنده، فحفروا الرياض، ق اعياممإليه محضر 

الشيخ،آل حن بن عمر والشيخ أنا قضيتهم ل أنفلر أن وأمرق الرياض، ل قضيتهم 
عودته،ممولنا لنزاعهم، منهيا صكا بيتهم وكينا الت،، حلمعدة لهم نا فجل

أناووقعته الخميل، بخهله فكته المحكمة، كاتي، العمراق ناصر بن اممه عبد وأعهليناه 
قمارالعلا، وقاضي العلا لأمير وبلغه العزيز، عبد الللث، علميه وصدق عمر، والشخ 

ل)؛/هآ(،لشيخنا رمحالته انفلر والنشر. للهلباعت الي،امة مومحة مدير الأن وهو )١( 
.٤٩٠ص ل يكتبها كان التي الصكوك من وانظرأنموذجا 

اللهرربسم ت ونمه ابراهيم، ين محمد الشخ عند للعمل انتقاله يعد لشيخنا ح3لا؛ا كست، وقد )٢( 
بعدْتT_. اش، وئقه عقيل، بن افه عبئ الشيخ ابليل الوالل. حضرة إل الرحيم. الرحن 

الشخوعند الإخوان، وكالة وهي شريفة، راقية وظيفة لأبنكم الله فح لقد الأة، حففللث، 
بالشيخالأنمال إلا فيها رعيتي ولا الحكمة، مقرر عل يزيد ومعاشها إبراهيم، بن محمل. 

منابتداء العمل يمباشرة محماو الشخ أمرق وقد علم، طلكا نيادة ل محمل ولعله محمد، 
التمرأمحتعليع لا لأنتي الورقة؛ هدْ ل إنمارك أحببت، ؤإش ه،  ٦٨أ/ / ١ الخميس' يوم 
-جمرل إنلئ، بل خاطري، تكدير يوحك، ما منكم محمل لر لأنه مشافهة؛ أمامكم ذالث، عن 

وظيفةمن الانتقال ل أو-م، الذي أن معلوما عندك يكون اش~ ~حفف؛ائ، لكن وبركة، 
عنكمنعدل ما محمال. الشيح عند التي وظيفتي أن وْع أعلاه، لكم وصحته هوما المحكمة 

قوافه- - وأنا وأكثر، بل لازمكم، قفاء ق استعداد أكمل عل وأنا بكم، الأنمال وعن 
لماالخمع افه وفق اطه. ثاء إن عليه، ونيادة وتعتقدون، تحهدون ما عل لكم النصح إبداء 

وبركاته.افه ورحمة علتكم واللام عواقبه، محمال.ون كاتبا ورزقكم الخير، فيه 
حيدر)التوقيع(،.بن الرحمن عيد بن صالح لكم• ثم ش الطع ابتكم ٥• ١  ٣٦٨/ ١ ! ٠٢ 



ةح،سه اسدياسلضكاءاشاس اصل هفمَ 3؛
علالمائل تلك نزلع أكثر جديد،~وما ُرإع حدث كنإ بموجبه، يمشون لهم قاعدة 

عقيورالوابن حن ابن حكم رجعواإل والخدود- الأرانحي 
يوجية:قضية المدش 

سنةالرياض محكمة ق قاصيا كن حينا لدي زوجية قضية ووقعت 
الخكمويعل العزيو، عبد المالك بنت ثبخة للأمم_ةت حائمة المرأة وكانت -، ٥١٣٦٧
نلماالعزيز، عبد الالاائ، والدها هع تكالمت، وهده ثبخة، عمتها لدى الزوجة تشكت، 

ومحضرالعادة، عل القصر ق الضحى الخميس يوم العزيز عبد اللمالثإ عند احتمحنا 
الماللتؤفتكلم ة، الخالتاإائ، ق لخرهم يؤذن ولا ونحوهم، والقضاة المثاح ه محل

نمالمذكورة، القضية إل توصل حتى بالكلام وتدرج والخصوم، القضاة عن كلاما 
وهومنه ^ ٥٤محدها زوجته، يظلم الأزواج رربعض وقال؛ وتأثر بالكلام، احتد 

فهممت،إئ، بعينه يلحنل وألاحفله يعنينى، أنه وعرفتا الخ، حق*، له ما ظالمها، 
وانصرفتا،المجلس انفض حتى كلمة، ولا أتكلم لر أن اطه لطف نم بالحديثر، 

له;ونالت، بالمسألة، وعرفته إبراهيم، بن محمد الشخ لحقتا الجالس من قمنا وبعدما 
طال،تكلمت، ولو أحنت،،  ١٠ت فقال، المكويت،®، فضالتؤ لكنى يعنيني، أنه أعرف *أنا 

اما،وملأيالمألة فيه وصمت، كتابا كتستؤ ثم أشياء*، علميه وترم-، الكلام 
لكم،ومآكن افه، أعركم وأمثاله وبمدا الث/ع، تحكيم قصدكم أن أعلم ®أنا وقلمت• 
واقتتع.الكتاب، علميه فمرئ وكيت،*، وكيت، وكدا، كدا القصة ولكن 

ادسهرإشاصرئاسمم؛

فكتبت،معهم، ل حجة أول، وص العائلة، ْع حججت، ه ١٣٦٧عام وؤ، 

.٤٩١ص ق الحكم صالث، من صورة انهلمر ؛١( 
الجلأُت،عل اؤللمع أنه افه— —حفظه العكر عل بن الرحمن عبد الشيح أحثرل هائية؛ 

ععقيل ابن الشيخ إن ونالا: ه، ١  ٩٣٥ عام كان وأقدمها الرياض، لمحكمة القديمة 
المحكمة.مجلألتا عل بختمه حتم تاخى أول، كان 



اوطدس:اسلنيكاءاشاضاثفهل '^ ^١٢٢ ُوي 
معالوصؤع ق أتشاور أن عئ أنه فأجابني ذلك، ق أستأذته العهد لول حطابا 
قالعمل وكان ايحكمة، ق العمل يتعهلل لا حتى وذلك رنوي، بن معود الشيح 
وأجابتيالموصؤع، ق حهلا؛ا ود رث بن سعود للشخ فكتت حفيفا، الحج وقتإ 

معودالشح حهلاب معه وأرسالت، العهد، لول فرفعت، ذلك،، عل بموافقته 
يتوفرالالية مدير عل العهد ول أمر ذللث، يعد ثم الموافقة، فجاءتني رثود، بن 

بتوفركريديس بن فهد عل أمر وكدا وغيرها، موونة من لالم>ج، لنا اللازمة الأشياء 
مليإنالمساعدت الوزارة وكيل عل أمر وكدا مكة، إل والعائلة نحن تقلمنا سيارة 
ومحارةاعر، للمتقلنا لنا محيارة توفر وكدا يمكه، يلزمنا ما بتوفر اللمإن الحمد 

محمدمحنات ومإ الهد، ق وكان الرحمن، عبد الابن معي حج وقد للرياض، ترجعنا 
وأعهلواالإكرام، غاية أكرمونا مكة إل وصلنا ولما لولوة، وابنته؛ وزوجتته، الهمش، 

حيدر.بن صالح المحكمة؛ كائ_ا الموصؤع؛ متابعة تول والدي هديه، منا واحد كل 

امعاساصةسه:

عليههي ما مثل شهرية رواتب ولا كوادر لنا ليس الرياض محكمة ل وكنا 
وميءكوة، يامحم؛ وسيء قهوة، باسم؛ ميء ومقررات، قواعد هي وإما الأن، 

منلهم يمثي صمتها ومن ، ذللا، وغير ، ثزهة بامم؛ ء ومي ثروة، ياسمت 

. ٩٨ص ق والشرهة بالبروة التعريف، تقدم )١( 
الرحيم.الرحمن افه ءيم دلك،ت سن جهنلقع سعيد ابن محمد الشح من خهلاب وهذا )٢( 

أمرننقد وبعال؛ وبركاته، الله ورحة عليكم اللام المحرمن. الرياض قضاة فضيلة 
الحديدة،الموازنة حما معاشان، لكم قرر أنه أبلغكم أن اض~ ~حففله العهد ول ممو 

نحففلكم.وافه افه، إنشاء لكم، ميجري برفقه الش الورقة هده ق ما دللت، عل وعلاوة 
سعيد.بن أحمر بن محمد ابنكم؛ 

عثرأحد قهوة)عن أصو؛ع حمسة الرياض؛ ل ايحيمة قفاة من واحد لكل المقرر بيان 
كيلورعن هيل ا ونمقصلمع كيلو(. عثر حمسة )عن مكر أمولع حمة ورح،. كيلو 

كيلو)عن شاهي ونمم، صلع العشر(. نمق، إلا اثنان بمي غراما، وحمسن وسمائة 



٢؛ ١٧^•^اصلاسس:اسلضصءاشاض ج
الرياضأمم من فطلبتا ذاك، إذ الكهرباء وجود لدم للإنارة يوميا أتريلث، القصر 

عل؛، U^Jلنا فأمر بالمثاخ، أسوة يوميا بأتريلث، لنا الأمر العزيز عبد بن ملط-ان 
الباحوي؛،،اإلأمور عمد وهذا حء؛لايه، بموجب اللنجاوي اش عبد المالية مدير 
وجنودْ،هو انتثر العصر بعد جاء فإذا القصر، ق حاصى محل له الياحويثج وكان 

فزازاماؤيتفقدون غازا، يمالثوتها قراهم جهة، كل من الأتاريالث، لهم وأحضرمحت، 
لفلانلديبمم، التي اليانايت، حسب أرياببما عل يوزعوما ثم لها، يلزم وما وفتانلها 
بيتناإل الصبي به يأق أنريكنا، صمنهم ومن وهكذا، أتريكان، ولفلان أتريلث، 

العصروق نملفيه، الصباح وق والعا، الليل طولط ويبقى ومولحا، غازا مملوءا 
ويعمره،وفزازته، فتيلته ويبدل غازا، يمليه القصر ق للباحورrث٠ الخادم به يروح 

مقرراكان ما قطعوا الشهرية الرواتس، رتبوا فلمإ يومتا، للثست، الخادم مع ويرسله 
نلالث،!ق البواردي محمد الشخ فأنشد لسابق، اق 

اللحمعوض ، ونمقريالا وأربعون ومبعة مائة ونصفا(• واحل■ يعني غرام، وخمسءانة 
وكراوىالبيوتا<.

أحن.ثم الكريم، القرآن حففل ه(  ١٤"ه—؛  ١٣١٩)البواردي إبراهيم بن محمد الشخ 
بنوناصر الدومري، حان بن اف وعيد عإر، ين اف ع؛او منهم؛ الوشم، ءل،اء عل بالقراءة 

فالتحقه،  ٠١٣٣ عام الرياض إل انحه ثم اللهليفا، عبل• بن ؤإيراهيم عيسى، بن سعود 
بنومحمال اللهليف، عبد بن ؤإبراهيم اللهليف، عبد بن اف عبلن منهم؛ علياتها، يحلمان 
الخ،-،وفتا بالخد ملءرميه للءى معروفا وكان فارس، بن وحمل. عتيق، بن ومحمل• إبراهيم، 

السأم.يزيل شيئا منه يهللبون يل منه، ذلك ؤيتحملون النأم، يدبه عندما وبالفاكهات 
؛؛نوداعية ؤإماما ، ٠١٣٤١عام العج،ان هجر من حيل■ بلدة ق محرشل.ا اماما عمل 

وقضاء، ٠١٣٠٤عام الخبل فضاء وتول ، ٠١٣٤٢عام الخبل ق والخارة \و{ب■ 
الرياضففاء ق زاحم ابن الله عبل■ للشخ اعلءا موعتن ه،  ١٣٠٦عام وعيلة اجر 

،٠١٣٦٦عام ثانية مرة اجر ق ثم ه، ١  ١٣٦ عام شقراء ق قاصيا ثم ٠، ١  ١٣٦ عام 
قالتمييز ميتة عضوا وعض ه،  ١٣٦٨عام الرياض ق المستعجلة المحكمة إل وانتقل 

تبتاريخ توق ه.  ١٣٩٣عام التقاعد إل أحيل حتى ، ٠١٣٨١عام الرياض 



ؤء ئ ٤■^ املاسدس؛اسلشكااءامياض وثز'اة'ه 
١() ٢ 1قهو نعرى ليت النمحات أربح من ونا تطع

قهوة،وذللث،ت الكلب، نباح كأنه منها كل آخر التي الكالإت٠ يالمحامت، واخراد 
يروة.شرهت، كوة، 

علماومحبون حدد، سعودي ذم، جتيهايت، مقرراتنا لنا مرقون وكانوا 

نالواتلهم، نلنا نإذا وثلانن، ثإن إلا الموق ق بجب ما وهو ريالا، بأربض ابنيه 
الحكومة،.معر ار٠دؤا 

ا،مة:١^ ال،ءاايس صفات 
أحلسذأم،  ٢٣زلا سجادة بفرش الأرض عل الحكمة ل حلوسثا وكان 

دونالأرض عل والشهود الحصوم الناس؛ ياقي وبجلس والكالم،، أنا عليها 
يعضهموقرب الخصوم ازدحم ومرة الحسا، مداد من مدة لم جعلوا ورط فراش، 

علوقع ثم عفليمة، صرحة فصرخ مع، أحدهم أصاب أن وصادفإ بعض، من 
تماسكتاه نضل من وأنا النفلر، لهذا الحاصرون فارتاع عليه، مغشتا الأرض 

افه.إلا يعلمه لا مما شي ق ما رغم ثيء، عل يبد ول؛ 

^خدصلتيساسزاسرك:

الباركالعزيز عيد ين فيصل الشيخ وفد الرياض قضاء ق عمل مئة ول 
العزيزعبد الللأ، إل مد وكان الجوف، j قاصيا وكان ، ٠١٣٦٨سنة الراض إل 

الناسوأعيان القاتل ورزماء الشاج كبار أن معروف هو ك،ا سنويا، لرياض ال 
عليهؤيعرصون يه، العهد لتجديد سنويا الرياض ذ العزيز عبد اللل—، إل يفدون 

 ١T /الشيحله أفرد وند (. ٤٣٨)ه/نجد عاياء ق: ترحته اننلر ظك. . ٤٠١ ٠ ٤ /م
•الواردي، إبرامه؛ ن ؤرمحمد بعنوان• ^ا 

١١ ١ ٢ ص المابق، المصدر ي هه، الواردي الشيخ من»؛لراتم، مزيدا انثلر )١( 
(.٤٦٧ل)r/ شيخنا مع ومراملاته ترحته اننلر )٢( 



_جقئلثةيلاتيساءاشاس ه1محةةف 
ويكرممعهم، ويتجاوب منهم، محتمل نصائحهم، إليه ويوجهون مشاكلهم، 

العزيزعبد الملك أن ورب،ا ممر، محر اللقاء بيدا ومحمل جوائزهم، ومحزل وفادتبم، 
علوي3لمثن أحوالهم، ؤيتققد أحيانا، Jلداترم إل المر يتجشم بل ؛i>^،، يكتفي لا 

r٠؛^!iy؛A عليها، يشكر التي حناته من وهده منهم، كثير عل ؤيتعرف أحبارهم، 
لونزل( الخوف، من . ٥١٣٦٨عام الرياض تدم فيمل الشخ أن الحاصل 

ووجدناهعلميه، فتعرفنا الثرةيةا، امجد إمامه؛ أنا الذي للمجد محاور بت 
ثيء،ل يتكلف لا أموره، ق وبسيط ودين، علم عنده متواصعا، فاصلا، رجلا 

قدروسا يلقي وكان وغيرهم، مجدنا حاعة من وغيرنا نحن وعزمناه وأكرمناه، 
قالبيان جاهع كتاب؛ اأحسنها (؛ _lJير، التغق مراجعه عن الته قالقرآن، تفسير 
جزآنكثيرا، واحدا محليا فوجدته عئ، وعرصه الإبجي، الدين لع؛ز، القرآن" تفسير 

لأنهأجده، فلم التكتثاتا، من وطلبته ذهني، ي فعلق مفيد، نحتمر واحد، لي حمق 
وبيعتاه ١  ٠٣٧ عام عنيزه قضاء إل انتةاJتا وحينإ هو،  ١٢٩٥عام الهند ق مطبؤع 

أنالإحوان أحد أوصيتح الذكور، التفسير صمنها من وكان المشايخ، أحد كثح 
وزعتهانسخا الإفتاء دار منه واثارلتا جديدة، طبعة الهند ق طح وأحثرا ل، يشتريه 

الخمدوف -يا، انتفعتا نخة، منه وجاءيى العلم، طلبة عل 

يفيدقفكان مكاتبارت،، وبينه بيتي صار الخوف إل فيصل الشخ ر"؛ع للما 
وغيرحالتهم، ؤيدكر العللأب، عل يلقيها التي ودروسه مؤلفاته عن ؛محلومايتؤ 

كتبه.من شئا إل أهدى ي الأحبار، من ذلك 

تمخحةامخسدتيإبرايأوامخ:
تدريسه،وحلمايتؤ إبراهيم بن محمد الشيح جلسايت، تفتتي لر المدة هذه وحلال، 

بعضها.يؤولا أنه فدكر الصفات،، آيات نفير ل ، ١^٧،منهج عن شيخنا مثل وفد ( ١] 
لالسلف منهج فيها انتهج الغزنوتما، افُ عيد بن محمد للشخ؛ حاشية له والكتادثا 

الصفات.آيات ير نف



اصلاثس1دس؛اسلشقض1ءامي1ضقض ٠٢٢٢ ؤ
إذافكان مسجده، ق الفجر صلاة يعد حك وكيلك، بيته، ق ا،لغرنم، يعد خصوصا 

الشيخمجد المجد؛ شرقي الخلقة ق محالهم إل الهللة بادر الصلاة انتهت، 
يساره،عل الحجر من مذكا عل ؤيكئ فراش، دون الأرض عل فيجلس يدحنة، 

دروسسة يلقي حتى هدا ه محلي ؤيقى عليه، يتش مثلحه أطراف، جع وريإ 
المستمع،وزاد المرام، وبلؤغ والأجرومية، الدى، قطر النحو، ق الألفية سعةت أو 

يومعدا يوم كل وذلك، امتكإلها، قبل قام وريإ الورقايت،، وتارة الرحبية، وتارة 
قبلللدروس محقر لر كان إذا وهدا ة، الخلترك الأيام بعض ق ورب،ا الخمعة، 

الشروح،بعض عليها ويرامع الغد، دروس يتعرض العشاء صلاة يعد لأنه ذللث،، 
انصرفت،لبيته الشخ ذم، فإذا اممه، فضل من كلمها الدروس تللثف أحضر وكنت، 
تنصه ما مالكؤ ابن ألفية متن س نسختى آحر ي وحييت، وقد الحكمة، ق لعمل 
قالشيح آل اللهليف عبد بن إبراهيم بن محمد العلامة شيخنا عل قراءة رابغ 

شهرمن حلت، ليلة عشر كلامثؤ الخميس، يوم الفجر، صلاة يعد احرها محالس، 
يحش،قراءة الرياض، ق بدحنة الشيح مجد ق -، ٥١٣٦٧عام اكانية جادى 

مصلياحامدا، عقيل، بن العزيز عبد بن الله عبد وكتبه! والمنة. الحمد ولله وتدقيق، 

"أجع؛ن وصحبه وآله محمد عل ليا م

ساعة،مقدارثلث، ويساريح بيته، إل يدهسبإ الدروس هدْ من الانتهاء بعد لم 
كالبخارى،المهلولأاتإ1 ق عليه ؤيقرؤ المجلس، فيمتلأ للاحوان، بيته يفتح نم 
وبعدالثلهر، بعد يدرس ثم الغلهر، قريب إل المعاد، وزاد الوقعين، ؤإعلأم لم، وم

بنمحمد الشيخ عل دروستا بيان الرحيم• الرُهمن اييٌ رابسم يل• هما ورقة ل شيخنا كتب 
الفجرالعشاء. عقب الحيض أثناء ق والإنصّافت . ١٣٦٧صفر ١ ٠ يوم؛ إبراهيم 

بالبلوغ:الخ،اعة. صلاة باب بالزاد: الوقف. بالألفية: الأفعال. باب آحر بالاحرومية، 
باكر.س بل اليوم ذاك من قرءوا ولا مفرد، قول الكلمة أوله: يالقملر! اللقهلة. باب 

الاه؛؛.فقدآذى الدهر س_، س باب بالتوحيد: اللعان. باب آحر بالحمية: 



^^سمضِد1|محإقق
العشاء.ويعد الغرب، ويعل العصر، 

قالطاو_ا يلحن هل فيطر• ؤيقيمهم، القراءة أثناء ءللأ؛ه يلاحفل وكان 
ذللئ،.ضر إل المجمؤع، وثبمع المفصول، ؤيفصل المواقف، عل يقف وهل قراءته، 

سإحتهلدى الاورس حفر إدا الذين الطالية يعفى عليه ما يتتئل ظق وكان 
ينتظرولر زملائه، دروس يستكمل أن قبل الخالقة من نام كتايه ق قراءته وانتهت، 

وأنثيعلمه، عل عل،ا فيزداد عليها، الشخ وتقرير الدروس يقية إل يستمع حتى 
الأ؛يا>تجتهذه النامية ^^•٠ 

الزىم العلال_إ لهلواسرأتاه 
ولاام ققضت، ه فراءتؤإذا 
هبقلراءة القحال وق هذا 

تنففىراءة القأن لو ويود 

هملما لحمرى إيهمو نلت إن 
سالإفال من همو ل ما هلت، أو 

مقيدهمغثر وهو الرمم ورصوا 
يرنجمحاغرس خثر داغرس رب يا 
الذيالغرس س واجعلنا رب يا 

حالمامحضا التوحيل. ؤإبانة 

التدريسمجالي عليه .تإ ئقل

اسيسمن بعد ما عل يلوى 
أنيسغير غاء والإصهم يالف

يحلييقول ماذا حفلة لق 

نفيسكل بل j، رغة من 
اليينغولا حفل إيلاجه 

يسالتفالذي حفل ان الأمإن 
إبليسالخا ذي إغافلة منهم 

تقديسوالنزيه للتتختار 

ىلبوالبيه الؤإراحة 





سر؛س
موفيق\آةا1ار»

(١٣٧-ه١٣٧ر.

ه١  ٠٣٧ سنة شوال ق كان 3لإ منتن، خمس قرابة الرياض قضاء ل اسمررت 

وبانالعيي الرحمن همد الشيخ ومعهم واباعة ع~زة أمثر تفاهم؛؛ن مء وحمل 
الملكمن هميزة أمثر فطالب ، عودان بن الرحمن همد الشخ محيزة قاصي 

عنيزةأمراء لقام ونظرا اللائم، القاصي يدله لهم نحتار وأن همهم، نقله العزيز همد 
أحدواختاروا همكم، الشخ نقلنا بانتا لهم أبرتا فقد العزيز، همد الللئ، هد سليم آل 

،،عسدء ين ساليإن والشيح عدى، الالرحمن همد الشيخ دهم• المثاخ، من ثلاثة 
إليفري العزيز عبد اللك، أمر فنإ عقيل، ابن الله عبد فاختاروا عميل، ابن اش وعبد 

ومإحةمعود، الأمير العهد وئ سمو ووثطتا وتأثريتح، هدا عل شق هيزة، 
وقالوا•نجاوبا، متهم أجد فلم المايقي، ؤإيراهم إيراهم، ين محمد المخ ميخنا 

ياه،امتعنتؤ فحينئذ هيزهءا. أمراء لاميا به، نتدخل لا العزيز عبد اللك، ارأمر 
وصلت،وئا ه، ١  ٠٣٧ ستة القعدة ذي ق فيها العمل وباشرُت، ، هيزة إل وسافرت، 

علض االحمد ؛ترقيتهI فأحابني بوصول، العزيز عبد للمللثؤ أبرقت، هتزة إل 
العمل،ق والإخلاص افه، تقوتم، للث، ووصيش بالملامة، وصولكم 

هىوالنهى الآم^ضوم 
بالعروقالأمر محيثة أسست، أن القضاء أعال مع هيزة ق أعال من وكان 

(.١٣٦)٣; نجد عناء ل: ذلك تفصيل انظر )١( 
•انذلرترحتهذ،صا'هأ )٢( 
أماناتأو للمحكمة عنده فيا والتاليم الدور بإجراء مفره فل شيخنا نام وند )٣( 

ْ.٠ ٩ ص j الوثيقة انثلر ه. ٠١٣٧ ١/ ١ ١/ ٥ بتارخ: وذلك للناس، 
(.j (YU/Yانثلرالمنة)٤( 



السابع:اث٠٠لضضtءسنةالفصل 

وهم!أشخاص، أربعة من مكونة وكانت ه، ١  ١٣٧ عام بداية ق النكر عن والنهي 
اضوعبد جلال، بن العزينِ وعبد مانع، ابن الرحن وعد الرحمن، عد العم ابن عميل 

بمقرراتالعزيز عبد بن معود الأممِ العهد ول عند لم وراجعت الخراب، 
وصار-با، يتتقلون ميارة عل لهم تج وحصالدائرة، لهم واستأجرت ، ومعاشات 

هناكولريكن أتمالهم، مشين عن الممدون وانكث متواصل، وعمل وهيبة كيان لهم 
لبيتنا.المجاور حمار أم مسجد ق للتيريس جاوست، كإ رسمية، هيئة ذللث، قبل 

الموصؤعحول خطابا لتسخنا التومحري المحن عبد بن حد وريو0.' مالية مدير كب 
ينالعزيز عيان بن اف عبد الشخ الفاصل حضرة الرحيم. الرحمن اف أيم ت ونمه 
المحةأتم ل يمم الدوام. عل وبركاته اف ورحمة علتكم اللام افه• حففله عميل، 

وخصوصصحتكم، عن أنال حيث مرورا وتلوته الكرم، كتابكم وصلني والسرور. 
بنالرحمن عد الشيح ابن عقيل كتابكم: حامل زميلهم بيد لهم صرفنا النواب ٌقرر 
y ٠ ت الموافق الأمر صدور تارخ من عميل  /y / مةا.ارأما .  ١١٣٧ الأول حماد لغاية ٧ ١
وزنةحمستن حب، كيي ونمقا رز، كيس نمقا يل: ما فهو منهم واحد لكل المقرر 

أنالعلم مع شاهي، رمحلل هيل، وزنة نمقا وزان، تلأيث، قهوة وزان، أرع مكر نمر، 
ولمتم.عزيز، وكل والعيال شخصكم اللام إبلاغ ْع بيانه لزم ما هذا شهريا• ذللث، 

التومحرى)التويع^.حمد أخوكم: .. ٠١٣٧١/ه/ ا٠ 
الفاصل;الثخ حضرة الرحيم. الرحمن الله م 'بنمه: هدا آخر خهلا؛ا له كتب نم 

ورحمةعليكم اللام يعد آمتن. وأبقاه، اممه حففله الموفر، عميل، بن العزيز مد بن الره تمد 
بخصوصصحتكم. عن أفاد حبنا الخاؤلر، وأمز وصل الكريم كتابكم وبركاته. افه 

ؤإجراءالأرزاق، ا يقفي؛توقيفرجتا  YY^١^: الوزارة من أمر وردنا فقد النواب، 
حميعشامل والأمر الوزارة، من الير العهل■ ول ميدي أمر حبا ينال، ماته لهم بدلها 

حميد،ابن الشيح وبتن بينهم جالية والمخابرة الاستلام، عن بريدة نواب وتوهموا النواب، 
وسماذللث،، عن يراجعونا لر بلدكم نواب أن مع بشأمم، العهد ول راجع أنه للأبد 
يلزم،بإ وشرفونا لزم، ما عال*ا تحريمكم• حبا اه~ ~إنشاء تفيدكم الراجعة تنتهي 

محففلكم.واف والإخوان، والأمتر الشخ لدينا ومن والإخوان، الوالد عل واللام 
التونحرى«ؤالمحن العبد حمد .محكم)التوقع( ١٣٧١/ ١١\>ا/ 



سءت£هتت1
اا،ءإروسمطواسضىمج.

بناض عبد القصم! أمبمر من خطاب وردن ه ١  ٠٣٧ / ١ ٢ / ١ ٥ 
للوعظجلسة يعمل الأمر فتصمن العهد، ول امر عل مبنى اعد، مين الزير عبد 

قالسوق، وأهل وحوياْ الأمثر محضرها الضحى، والثراء البع بسوق والتدريس 
قالمثاخ لدى عادة هدم وكانت ، الخميس ؤيوم الاثن؛ن يوم مرتتن؛ بوع أّكل 

عليناالقارئ يقرأ للناس، وجلت الأمر، فامتثلت حولها، وما والخؤج الرياصن 
وذؤيهالأمثر بحضور عليه، وتعليق شرح س اممه يفتح يإ وأتكلم التوحيد، يكتاب 
مدة.هدا عل أحذنا الأهال، س ومر 

وأصلدروسه، أحضر المعدي، الرحمن عبد الشيح لشيخنا ملازما وكنت، 
نين•ٌحمس قرابة هذا عل أحدت الأمور، يعفى ق وأمتثثره يوميا، العصر معه 

حوادت«تفرسأ

وكاتبهاشهادة، فيها ورقة الخصوم أحد عل عرض يعتيزة هضائنا مدة ول 
منهءت^ وءللالوجهاء أحد الخصم فاعهلاها مها، أقتغ فلم اُلجمح، لدى المعروف فلأن 

رافلانفقال! كتبها؟اا، الذي قلت! وكلمتي، جاء فلمإ بقبولها، يقئعني أن 
ارأتافقال! اااةرأها،ا، فهلت،! اانمماا، فقال! حطه؟ا،، تعرف ١٠!!،! _lJالمعروف®، 

فقال!فلأن؟®، حهل أنها ءرذتv أين ااس فقالت،! الكتابة®، ولا القراءة أعرف ما 
ثيءعل وتشهل. الاعتبار بهذا إنك الأسف معر ١١فقلت،! الحرف®، لوية أعرق ١١

وتأسف،.فاعترف الشهادة، بمعنى وفهمته تعرفه®، ما 

مكتويةورقة غياي ق أو مني غفلة عل محلي ق ألقي، بميزة هضائتا مدة ول 
تحميةوتعمد كدللث،، والورقة فالخهل اليسرى، ييده كتبها كأنه محهول، يقلم 

الوولوأنت، تحري، وأمور البلاد، ل فاد هناك أن ومضمونها يعرف، كلأ كاتبها 

انذلر)'ا/ااها(ب)١( 



اصلةثآةة'ه 
فأنتبنتا، وولدت الزنا ْن حامل امرأة هناك الميين، وأمام اطه أمام عنها 

وأقيمواعنها، كحقق السجن( مدير هو )والخناحى الخناحى زوجة عمد القاصى، 
أهتمولر بالا، لها ألق ولر ؟يا، أكرمث، ل؛ قرأتها فلعا محتسم،• والتوقيعت افه، حد عليها 

مادامإجراء، أي الصفة بهذه ام، الورقة هذه حول أصل أن يخاطرى يدر وب بها، 
المحسسيا١^٠٠٠>^^ جاءنا إذا عسى كعدمها، وجودها واعترت محهولأ، كاتبها 

باللازم،نقوم دعوا0، صدق عل يدل مجا والرامن الأدلة من وأقام بنفسه، فنا وعث 
فقرأها،السعدي، الرحمن عبد شيخنا عل حاصة يصفة عرصتها فقد دللث، وع 

أيدا؛؛.لها تلتفت ولا ا١اتركها، وقالت قراءتها، وكرر وتاملها، 

أثلشجرة بخصوص وخصمه رجل بين جكمثا يعتيرة محائتا مدة وق 
هيئةتشكيل قبل ه  ١٣٧٣سنة ق كان وهذا ويشتكي، يتفللم فصار لوادي، اق 

الرجلذاك فسافر ، ٢١ه  ١١٣٨ عام و إلا تثكلت ما الميز هيئة لأن الخمييز، 
أثناءالمنورة بالمدينة الملك وجود فصادف سعود، اللك، إل ليشتكي الرياض إل 

للمدينة،هو اقر فهإس,( العزيز، عبد الملك وفاة بعد الملكة عل نجولاته 
إذالكن محقر، ق الأن ®نحن له! فقالوا المختمن، وبعض معودا اللك، وقابل 

الشرعية-التدقيقات هيئة أو القضائية، المراقة هيئة ؤلريق -عن القضاة رئاسة كانت 
لماوفقا الشرعية، والحاكم المتعجالة المحاكم من الهادرة الأحكام ل النفلر تتول 

علالحال، وامحتمر يعده، صدرت الش والأنفلمة ه  ١٣٤٦صمر ٤ ت مرسوم تضمنه 
تمييزبإلغاء يقضى  ١٦٨٠برقم• ٌام، أم صدر حيث -، ٤٥١٣١^محنة حتى ذلك 

منبرغبة الإجراء هدا ألغي  ٥١٣٨٠محنة ق أنه إلا الحاكم، من الصادرة الأ-ءكام 
الغربية،باكطقة إحداهما للمنمييز؛ هيشن إنشاء ^٣ ١٣٨١\إ؛/ وبتاييخ: اس، 

ومقرهاوالمالية، والشرقية الومحهلى للمتهلقة والأخرى( المكرمة، مكة ومقرها 
ثممنهيا، لكل رئيس يتعي؛ن م >ُالأم صدر ه ١  ١٣٨ ؛/ أ/ ١ ت بتارخ ثم الرياض، 

القضائيةبالتعلي،ات ٢  ٠٠٣٢٢ رقم: اكْي الأمر صدر  ١٠١٣٨١; ٠ ; ٢٣يتارخ: 
السعودية،العربية الملكة ل القضاء حول، لمحات انخلرت الأحكام. لتمييز والإدايية 

(. ٥٨/ ١ ) السعودى الحهد ؤ، والقفاة القفاء وتارخ ، ١  ٦٣ص



;ء!تةقأوأأ" 
رجوعهموقت قارب ولما فانصرف، خثراا،. ويكون راجعنا للرياض رجعنا 

الحامعمجد عند غرفة ق ونزل بالعدة، واستحي للرياض سافر للمرياض 
بالكثساوتارة بالقصر، وتارة بالربع، تارة مكاتبهم؛ عل يردد وصار بالرياض، 

القشسإحة إل وأحيلت أوراقه، قبلوا حتى مراجعة j مراجعة ومن الخاص، 
لكتمت، يم أماء، عن الكي من واصتوصح فأملها إبراهم، بن محمد الغ، 

مكتِه،احته، لوبعثته اللازم الخواب علتها فكتبت، والإفادة، للاطلاع عنها 
أنبعد إلا هدا جاء مجا لكن صح^^، الحكم بأن سعود الالالثج إل سإحته عاليها 

عدةالذكورة الأثل مجرة قيمة تقابل وأوقاتا ونقودا جهودا الثتكى بدل 
المستحان.والله مرايت،، 

أعإلمن لكونبا فتوليناها متهمة، امرأة قصية جرى بعتيرة عمالنا مدة وق 
ورفعالغرصين، من الناس بعض ذللث، يحجّتا فلم بالمحكمة، وعلاقتها الهيثة 

يصؤحوإ محتسا، ٠ يتوقمع يالرياصن الهمهالتا ن رمحمن بن عمر للخ يدللث، 
قصيةهناك ان بلغتي ت مفاده عمر الخ كتاب فجاءل المرأة، باسم ولا باسمه 
عنالإفادة مني وطال_، قال، ك،ا أو اممه، حدود فيها أقيم ما وأنه متهمة، لامرأة 
لدللث،،متموا ولا يهل، بءالأمر فقالت،ت ذلاJث،، مغبة من خافوا الهيثة فكأن ذللثج، 
فكتبتاالمرأة®. تللث، قضية ونعلم قصده، ونعلم المحتسبا، الرجل عن نعلم ونحن 

بحقهنالقيام جرى النساء من لعدد قضايا ءدلأة واستعرضتا عمر، للشيخ الخواب 
الهيثةاستحضرنا وقل، قضيتها، ولا المرأة اسم لتا ذكرتم ما ااإنكم وقالنات يلزم، بإ 

كدا،شهر ق قضيتها وقعت، التي المرأة لعلها ٠٠بحفهمI فقال عنها، ومالماهم 
وقعت،التي العلانية المرأة ٠للعالها ت بحفهم وقال يلزم*، ما بحقها جرى وهاوْ 

قضايا،عدة ذكرنا وقته*، ق يلزم ما فيها جرى قد وهاإ.ْ كدا، مهر ق قضيتها 
للشيخالخواب وذم، الهيثة، أعإل لاستعراض سببا با الحترفعه ما فصار 
جواب.منه يائت، ولر عمر، 



عندديونا يتقاصى المدب إل الزيز عبد الوالد سافر عسزة ق إقاْتتا مدة ول 

الرحمنعبد فيهم ب،ا وأولادنا، وأهلنا نحن ممشاه عند وحفرناه الفلاحين، يعص 
فقدناالوالد ممى ويعد سع، أو متن مت عمره منهإ كل وعقل، وفاؤلمة 

هيالش المحكمة ق للخصوم جالس وأنا أشعر فلم وفاؤلمة، الرحمن عبد اله|فلينت 
يدقحمار وصاحب إلا أشعر لر والقهوة، المجلس حوثى هي ل مسكننا، من حزء 

يركضونالفسهل، ق وجدناهم هؤلاء ضائعون؟، أولاد لكم ررهل ؤيقول• الباب 
وكافأناه،ؤإحاته، همته له فشكرنا يالدنب«، العزيز عيد لأييتا نروح نبي ؤيقولوزت 

الله.وحمدنا 

٠ذلك ض اسلي هبدالرحض القيخ وخفلدت ٠ هبدالميز•أمحا؛قه اللك وفاة 
التفتالخامع، الجد ق العصر صلاة ويعد ه،  ١٣٧٣ jr /Xالألين: يوم وق 

حيرفيها برقية وأعهلاق جنيي، إل يصل كان الذي السليم الخالن. افه عيد عنيزة أمير إل 
وهوإمامنا،الحدى«، الرحمن عبد الشيخ عل اراقرأها وقالط: العزيز، همد الللث، وفاة 

وقررناحميعا، فامرجعنا ال^رقية، وقرأنا وأمحرته، لخمته الحراب، من الشخ قام فلمإ 
الغروييالتوقي.نت، صباحا الثالثة الساعة غال.ا عليه الصلاة تقام وأن يدلك، الناس إحبار 

أصحمةموت له نعي حينإ الض.ؤ فحله بإ ناميا للناس، أوسع العيد مل مق 
وراءه،فصفوا لأحٍكماا. استغفروا ا؛ وقال: المصل، إل يالماس "ُءرج فإنهالجاثي، 

الصحيحينق أحرجاه تكبيرات. أربع وير عليه وصل 
الناس،واجتمع الخامع، مسجد ق الأجت،إع وقررنا العيد، مصل عن عدلنا ثم 

ألقىثم حدي، الالرحمن همد الشيح بنا وصل حوله، وما الخاْع مسجد وامتلأ 
ترتبوما مناقيه، وذكر العزيز، عبد للملك ودعا وتن.كثر، مواعفل فيها عغليمة حهلبة 

منغروي، الثالثة الساعة الخهلثة إلقاء وكان ودنيوية، دينية مصالح س يديه عل 

(.١٥٨١(،وملم)١١٦٨البخاري))١، 



^١،.١٣٧٣اكلأث1ء،الوافق:م"Y/ يوم صاح 
^أسمكمدتيساسموز:اخذ 

عنيزة،أهل حماعة من البيعة له ناحد بان سعود اللك، من برقيات جاءتنا ثم 
نرىنحن عتيزة. وقاصي اءأمبمر نصهات هذا ٥،  ٣١٣٧٣/ آُ/ بتاريحت برقية فجاءتتا 

قاصينظر عل البيعة وتكون الأمال، حمح من باسمنا الشرعية البيعة تطلبوا أن 
لهم،أرسلوا بكم، العلقة النواحي حمع من الخ يراه ما حسا كتابيا، طرفكم 
معودا؛وأمحرونا• عليهم، اليعة وحذوا 

يوموذلك، الدغيثرية، ق العزيزية المدرسة ق البيعة لأداء الناس فواعدنا 
وسائروالأعيان العناء من عنيزة أهال كافة واجتمع س\ى \<إ؟إ الاثن؛ن: 
العزيز؛اللك،عبد ين سعود الللث، لخلألة شرعية بيعة وأحدنا الناس، محلبقات 

جلالةررنبايع يل؛ كعا البيعة نص وكان العهد، بولاية موالأميرفيصل ولوالخلافة، 
وعلعلينا والمالك الخليفة أته عل شرعية بيحة العزيز عبد ين سعود العظم الالالثا 
عنونحاهد العهد، بولاية فيصل الأمير مو ل ونبايع السعودية، العربية الملكة كافة 

•رسوله ومنة النه كتاب، عل والعناعق، المع عل بنا يتعلث، من وعن تا أنف
ه،١  ٣٧٣م/ / ١ ١ يتاريخأ منه برقية جاءتنا سعود، للملك البيعة تمت، أن وبعد 

منذكرتم ما بلعنا عقيل؛ بن الثه عبد والثب^ الماليم، الخالد الثه لاعبي نصها! هدا 
العليبة،سعورهم عل وامتناننا مكرنا وأبلغوهم فيكم، الله بارك البلاد، أهل مبايعة 
الخيرفيه لما يوفقنا أن اممه أل نومحبتهم، إحلاصهم ق شك أي عندنا ليس ونحن 

سعودا؛والسلم،ن. للإسلام 

عرفته،ك،ا الحدي الرحمن عبد الشخ شيخنا؛ رسالة ل المعدي المخ محلبة انفلر )١( 

انظرهافي)أ/س.)٢( 
(.الخْلابحو،)'آ/٦٧انظر )٣( 



'٤٠ت!جت 
الميز:هبد اللك،،،عودب3، لتهممت امياض إلى اثتوجه 

للوفودالمالئان أعيان اتحه سعود، لال٠ااالثv وايايعة العزيز عبد المللئ، وفاة وبعد 
عنيزةأهل وفال فتكون المختصة، الخهايت، من بإيعاز وذللئخ لتهتثته، سعود الاإلئL عل 
ابناف عبد عنزة: وقاضي السعدي، الرحن عبد والشيح الخالد، اش عبد الأمر من؛ 

وحاليالماع، الرحمن وعبد ابلأل، العزيز عبد منهم؛ الأعيان، من ونفر عقيل، 
فبيس،أم بقصر نزلونا الحكومة، عل ووفدنا بسيارات، فسافرنا وغيرهم، العزيز، العبد 
وحصرناسعود، المالك، عل وسالمنا حناح، ق منا كل نزل، ضخمة، واسعة عإرة وهي 

علللسلام عنيزة أهل من الرياض ق من أكثر وحضر سفرته، ل معه وتعشينا محله، 
الندامةالخرج مشايع نيارة لأجل ولزموا وعزمونا، الخرج من ومد وجاء الوفد، 

فاعتدروا.ورشه الخالد اممه الأسمرعبد أما الرحمن، عبد والشيح نحن فوافقنا وغثرها، 
اليانومالله عبد منهم؛ الخرج، أهل وأكرمنا الخرج، حتى بالقطار سافرنا 

أعيانمن إساعيل، بن الله وعبد الرحمن، عبد الشخ رحيم العوهل، الحموي 
وكيفيةالدجاج حظائر وعل ألباتبا، وتمريف، وحلبها الأبقار عل وتقرحنا الح،اعة، 
الرحمن؛عبد للشخ ^li^، وقد عندهم، نبست، ولر ليلتنا ق ورجعنا تفرنحها، 

محتاج،،ما الأ، وقال،! بيدْ، فأثار العزيز؟،، عبد الللئ، مر نزور ندم—، ُهل 
الرحال،.مد إل نحتاج لا الزيارة أن دام ما ذللث، من قصده أعرف ولر 

بنمحمد الشح عم الحثيم،ن، المحمي ساليان توق لما أنه أذكر الناسبة وببمدْ 
النسيممسمرة ق ودفنوه الراجحي، مجد ق العصر عليه وصلوا العثيمان، صالح 
حنبت،تأحرت لما الخنازة عل والصلاة معهم الصلاة وفاتتني الرياض، مرقي 

قلمتؤدفنوه فلما السمرة، إل وحضرت آحر، مسجد ق فصيت، العمر، صلاة يفوتني 
يعيالأن،، عليه تمل »لأ فقال،: العم؟،، عل نصل »هل العثيمن: محمد للشيخ 

منورأست، خلافية، فالمسألة ؤإلأ ، لكلامه علميه الصلاة فركست، الحمحر، بعد 

قيلسواء السمرة، ق الحنانة عل الصلاة حكم اما جفنأقةف4ت عتيمذن ابن محمد اكخ مثل ( ١ ) 



"اصلاس؛اسلنيكاءضزة
لأسيإالحالة، هذه مثل ق عليه الصلاة جواز أرى أق ْع الاختلاف، عدم الناسب، 
بازين العزيز عبد الشخ سإحة أجاب، وقد الحبميف،، أيام ق محلويل العصر ووقت 
(١  ٥٧/ ١٣)فتاؤيه صؤع ق ي ذك، بجواز 

عناءكبار وهومن الرياض، ق الشيح العزيزآل، عبد بن صالح الشيح توق ولما 
تعزيةفكبت، -، ٥١٣٥٢إل - ٥١٣٣٧عام من الرياض قضاء تول وقد الشيح، آل 

الشيحآل حن ين افه عبد الشيح القضاة ولرئيس العهد، ولول وللملائج، الشيح، لأل 
القضاةرئيس فأجابض الغائب،، صلاة علميه صلينا أننا له وذكرُت، المكرمة، بمكة 

الغائب،.عل الصلاة إقامة يرى لا أنه التضمن 

منمنهم ١^١^ ثلاثة فيها للعبياء ا— الغائ٠٣عل الصلاة ~وهي المسالة وهده 
عدميرى من ومنهم صغثرا، أو كثرا كان سواء غائبإ، بتا كل عل يصل أنه يرى 

لكثرةالعصر، صلاة بعد خاصة الصلاة عن النهي أونالتا ق الدغن بعد أو الدفن 
خيرا®.افه وحزاكم ذلالiا، توضح نرجو الومت،؟، ^ا ق الحنائز عل الصلاة 
قكان سواء جائز، الدفن قيل المقبرة ق الجنازة عل الصلاة ارحكم ت بقوله جمحأ؛ممه فأجاب، 

علالصلاة حكم أما الصلاة. عن النهي ومت عثر ق أو الصلاة، عن النهي ومت 
فإنهالعصر صلاة مثل؛عاو الصلاة عن النهي وثنا ق كان إن فإنه الدفن، يعد الجنازة 

وأماالوقت،. هدا غبر ق عليها ؤيصل يأق ولكن دفنها، بعد الجنازة عل الصلاة يجوز لا 
جائز®.هالاا فإن الصلاة عن النهي وفت، غير ل دفنها بحد الجنازة عل الصلاة كانت، إن 

(.٨٥/  ١٧)فضيلته ورسائل فتاوى محمؤع انفلر؛ 
النهى؟®.وفت، القبر عل الصلاة حكم ®ما السؤؤالت هال.ا :؛محلك سئل حث )١( 

الوقت،ق ذلك كان إذا إلا النهي، وقت، القبر عل يمحل »لأ ظك؛قوله: فأجاب، 
بأسفلا تلويل، هنا النهي قومت، الفجر، وصلاة العصر صلاة بحد أي الهلويل، 
اليوهي الضيقة، الأوقاُت، ق أما الأّباب،، ذوايت، من لأما الوقت،؛ هدا ق بالصلاة 
رسولكان ساءادت، ;؛، ١٧٠١هأت محال لم، مصحح ق محه عقبة حديث، ق جاءُت، 

حتىبازعة الشمس تهللع ح؛ن موتانا: فيهن نقبر وأن فيهن، نصل أن ينهانا ه اش 
للغروب®،الثمى تضيف وحين تزول، حض النلهبرة قائم يقوم وجعا ترتفع، 

الصحح®.الحJيثإ لهذ.ا فيها دفته ولا التح، عل الأويايت، هده ق الصلاة تحوز فلا 



استدلؤإذا عليه، يصل لر لكن إلاإن أوصغيرا، كبيرا لكن سواء أحد، أي عل الصلاة 
الوسطوالقول عليه، يصل لر الجاثي قالوا! الجاثي، عل النبي. بصلاة عليهم 

فإنعليه صل قد من وأنا واحدا، قولا عليه الصلاة من فلابد عليه يصل لر من أن 
المشتهرينأو الصالحين الأمراء أو العالعاء من يكون أن مثل للمسالمين نقع له لكن 

أعلم.وافه الأقوال، أعدل وهدا عليه، يمحل فإنه ذلك ونحو والصلاح بالدين 

اليمامإل الواصلة رغبت الرياض، ق والمناخ الشيؤخ نيارة من انتهينا ولما 
نركبأن وحاولما العودة، ومحمد العبيد، وسليإن الحموي، إبراهيم المناخ؛ لزيارة 

فقالوا!الهيئة، ق عندنا موظف لأنه عتيزة؛ من البييبي العثإن خمد معي ولكن القطار، 
ونيرالكريديس فهد عنهم! المثول ولكن سعود،ا، الملك، لعوائل محجوز الالقهلار 

فركبناعيرا؛، عنكم ما أنتم ءاركبوا، وقال! طيبة، مقابلة قابلنا رآنا سعود، اللك، 
وحوياهالكريديس فهد للمرحال؛ أحدها أقسام! ثلاثة الضلمار ولكن الرحال، م قق 

يعتبروالثالث، والحواثي، والحواري سعود الاك، عوايل للنساء؛ والثاق وحواشيهم، 
ثمالتمر، وقدموا والناهي القهوة وصبوا القهلار تحرك فلمإ والصلاة. للطعام سفرة 

ثر،يوالقطار متكاملة ملوكية مائدة عل فأكلنا لاإغداءاا، تفضلوا  ١٠قالوا! أن لبث، نب 
قبلاليمام وصلتا ولما للصلاة، العد المكان ق خماعة صليتا الصلاة وقت، حان فلعا 

بالضيافة،ننزل وأمرنا تحصنا، واحدة وسلمونا كثيرة سياراته لما حضروا الغرب،، 
فحاولواالعموداء، إبراهيم الشخ المحكمة رئيس قاصد "أنا وقالت،! منهم، فاعتدرت، 

عزيمةلما وعمل مقام، حير ق عنده ونزلما الشخ، بيتؤ ووصالنا فسمحوا، فاعتدرت،، 
والقاضي.المحيمي مثل! والحإعة، المناخ إليها دعا كثيرة 

المناخ،عوائد البادية عل يونع عودة ابن الشيخ وفيها الحيرية، إل سافرنا ثم 
فللهعنيزة، إل ثم الرياض، إل ومنها الد،مام، إل رجعنا ثم يومين، هناك تا وحل

والشكر.الحمد 



OlO'ilv.اصلس؛اسلمحضسم 
مد؟ادئ القفرة 

يتتصل أن أوجت أمورووقاتع حدثت عنيزة للقفاءق ولايتي وحلال 
بياأتصل ، حاصة ثمرة الحكومة وأعهلتتي بعضها، ل رأمح، وتأخذ الحكومة 

.٢٢ه  Y١٣٧٥/ / ١ ٥ ض: وذللث، أحد، عليها طلع أن دون رأسا الللث، بديوان 
الو4لأءنيسق«ةسزة:

الكريمالعيد وصالح الماع، اف عبد بن الرحمن عبد عنتزة• بمحكمه زملأتتا ومن 
وزملاوهمالثيسي، العثان وحمد الرؤيضان، وعل الحلال، العزيز وهمد الحركان، 

المزكر.عن والنهي بالمعروفح الأمر هيئة أعضاء 
^^ل4افائواتجاصيماهرلأث

حنبن اممه همد الثسخ القضاة رئيس رشحني ه  ١٣٧٥سنة رحعب، وق 
المكرمة،مكة ق والمجاهدين الثالثة المستعجلة للمحكمة ا رئيلأكون الشيح آل 

بنمحمد الشيح مإحة رأى يأحد معود الللث، قامر سعود، الللث، إل با-دا وكب 
أبلغتيهكذا أهمء. آحر لعمل رمحناْ قد *نحن وئالت يوافق، فلم إبراهيم، 

وكانت،،  U٠١٣٧٥/ ا/ ١ المؤرخ إبراهيم بن اللهليف عيد الشخ 
وكنت،صداقة، سعود~ الللث، ~عم الرحمن، عبد بن اعد مالأمير ويح، ؛يتي، 

وؤلمأنتىونصيحة، ود يكتاب، فأجابني أستشيره، له فكتبت، الرياض، ق أزوره 
مهملمنصستا مرشح أنني 

طبيبا،له فأرسلوا مرض، الأمراء أحد أن الشفرة حول شيخنا ذكرْ ما طويف من )١( 
الرنةانعم، ٠الت للبطن؟*، هلا ماحد هل إسهال، اعندك له; وفال عليه، فكثن، 
ابداء*لأنه شيخنا: قال بطني*. اسممللق جاءني إذا العزيز، عبد الللث، من الشفرة 

يكرهه*.ما فيها يكون أن ونحثى فيها، ما يدرؤ، لا 
انظر)ما/آ\(.)٢( 
(.n٣٣٦/انظر )٣( 
انظر)آ/؛ها(.)٤( 





UmyeiM
اموفينارالإصُ

(١٢١١ر0>'آا-

عضواشه1:دسني إبراهيم سهدين السيخ وخطاب دارالإفتاء٠ تاسيس 
قوذلك إيرامم، بن محمد الشيخ محإحة يرئامحة الإفتاء دار أسست وعندما 

لوكتب لعضؤيتها، مإحته فرثحتي أعضاء، لها يلتمس صار ه،  ٤١٣٧ سنة شعبان 
إلإبرامم بن محمد أمن ت نمه وهذا -، ٥١٣٧٥ا/a/ ٢ وتاريح: ، ٩٥٦برقم! كتابا 

عليكماللام اض. سالمه عميل، بن العزيز عبد بن الله عبد السيحت الكرم حضرة 
قالضجر من به أنت، ما عرفنا قد حيث، قيلت،، الله بارك وبعد• وبركاته، الله ورحمة 
تكونأن افه— المالالثج~أيدْ من ءللبتا فقد القضاء، من هربلث، وعلمتا عنيزة، قضاء 

لتكونوابدللث، أسعرناكم للواغ وبيانا ذللث،، إل فأجابنا الإفتاء، دار ق عندنا عضوا 
عليكم)الختم(،،واللام بيانه، لزم ما هدا معلومية، عل 

دارالإفتاءبامياض:دوي4 إش سهولبنقلي اللك خطاب 

،ل،١٣٧٥ا/خ/ ٤ وتارخ: ، ٢٥٩٤٧سعودبرقم: المللث، س برقية جاءم ثم 
بالرياض،الإفتاء عضوية إل نقلكم قررنا عقيل. بن اممه عبد الشيح أعنتزة• ونمها: 

سعود،،الرياض. إل وتوجهون عنيزة ق أعإلكم تنهون افه~ تاء ~إن فأنتم 
٧٥/٨/٢٩—٢٨وتاريحت ، ٤٢٣٥ ١ برقم: سعود الللثإ من برقية جاءتني نم 

الهلاترةستصالكم ج: عتيزة. عقيل. بن الله عبد الثيح جدا• ررمتحجل فيها: يقول 
سعود،،الرياض. إل فيها لتتوجهوا اش— ساء إن ~ الأربعاء غدا 

(.٧٠ fxل)شيخنا جواب أيضا وانثلر (، ٣٤ل)٣; ا-كناب انفلر )١( 
(.٩٧/٢انفلر))٢( 
انذلر)آ/خه(ب)٣( 



ته'وئةِ املاثمح؛صمحدادالإغتاء صة.أ■
،الرياض  jlia،،إل عنيزة مطار من أقلتنا التي الطائرة وركنا فتجهزنا، 

ومنوسرْ، اه لعلف من فتعجبت، ه،  ١٣٧٥سنة رمضان م؛ الأحد يوم وذلك، 
الرياضإل مفرنا ق فيمل بن اف عبد الأمثر جهزنا حينا الأول مفرنا الفرق 

محنةبال2لاورة القرة هذه وبين ه  ١٣٥٨محنة الخنس، ّيارارتج عل نركسح بان 

السفرةوق لوحدى، سافرت، الأول المرة وق عاما، عثر سبعة والفرق -، ٠١٣٧٥
الحمدفلله والثنات،، والأبناء والزوجات والأخوات الوالدان ومعي محافرت الثانية 

نفسهأآ/عل أش هوكا بل عليه، ثناء نحمي لا والشكر، 
منالتقل طلبنا حول بجرى با علم عل، السعدي الرحمن عبد شيخنا وكان 

رالءلاررةنتوجه بأن الالكs برقية جاءت فانا الإفتاء، دار ق عموا وتعييننا عتيزة 
معنايرك_، افه عبد لابنلث، ءاسمح الرحمن• عبد لشيخنا قلت لنا، بعما التي، الخاصة 

والدهلزيارة جاء أنه وواغؤ، بالرياض، وعائلته هو يكن اف عبد وكان ؛الطارة®، 
لمثاله،يتيسر أن ثل نادرة، ذاك إذ والءلائرة بعده، أو اليوم ذللا، للرياض ؤيرجع 
اممه®.عبد الابن وذهاب، ذهابلئ، عل محتمع أن أحب ®ما الشيحت فاجات 

٠باثر٠ال٠٠لانيدارالإهتاء:
تبلمن وكان رسميا، فيها عفوعين أول فكنمت، الإفتناء، دار ق عمل باشرت 

يدرسانالصباح ق فكانا اتذة، الأسمن اثنان العاهد مدرسي من لها ينتدب ذلك، 

يرقم؛يعنيزة الخطوط لوكيل الطراز مملحة عام مدير كتب ذللث، وقبل )١( 
الشؤونحاب عل إركاب •الموصوع: ونمه: ، ٧٥/٨/٢١وتاييخ: ، ٢/٣٢٣٧

؛؛^١^٠٠ونير محييي صمو أمر حب، يعتيزة. العودية الخطوط وكيل الكرم الخاصة. 
افعبد الشيح إركاب اعتمدوا ه، ١٣٧٥/ ١A/Y وتايخ: 'ا؛ه/خ، •والطراذرقم: 

رضالرمح، ُولأي جلالة أم >، بناء لذلك الرياض، إل عينة م، وعائك عقل بن 
a ٠ وتاريخ؛ ، ٢٠٦٢ /T /ناض،.سال؛ عنه؛ الطراز؛ مملحة عام مدير حرر. ولدا  ٧٥

إلالجمعة قاضى اسموع العزيز عبد بن محمد الشيخ ممل الإفتاء، لدار شيخنا قل بعد )٢( 
(١٠ ٤ ٢ )ه/ والعرفان النهى أول تذكرة انظر؛ عنتزة• قاصمح، وظتفة 



مههقئ1املاثض:سمنيدارالإحاء 
بنناصر بن العزيو عبد الشيح وهمات الإفتاء، دار ق محتمعان الماء وق لعاهد، اق 

المجمعةر١،،أهل من الخقتل، إبرامم بن عمان والشيخ الرس، أهل من رشيد، 
تقرياسة عثر خمسة مدة المفتي مماحة جانب، إل الإفتاء دار ق أعمل وامتمررتر 

الشيحائته مع وفاته بعد واستمررمحننؤ -، ٥١٣٨٩محنة رمضان ق ظس وفاته حتى 
فيملالملك من بامر بالرياض التمييز هيئة إل الانتقال، كان حتى محمد بن إبراهيم 
،كياميأق.٠١٣٩١\إ\'إ بتارخ: 

:uاسمةضالأحاءاJ^^
الإفتاء،دار إل ترد التي الأسفتاءاُت، عل الأجوبة نحضر الأعضاء تحن وتما 

علتعرضها ثم الأسشناءامحت،، نالك، من إليه محال، ما عل محضر متا واحد كل 
انظرءيزاد، ،! Jliؤإلأ وكذارا، كذا ررمحدف، ت فال( ؤإلأ استحسنها، إما سعاحته، 

سفرتنمحناها إذا ثم ، كداء فيه الفلاق والكتاب، كدا، فيه الفلاق الكتاب، 

قثرع ولدبالجمعة، )ا"؛ماهممري1-\هآاه( الخقيل إبراهيم ين عمان الشيح )١( 
يالطائف،التوحيد دار يمدرمحة التحق ثم العقرى، اض عبد الشيخ عل العلم طلب 

الخليفي،افه وعبد المسعري، الله وعيد اليهنار، تهجة المشايخ؛ عل أيضا ودرس 
صتن.فيها فدرس ، ٠٥١٣٦٩عام بمكة الشريعة بكلية التحق محرجه وبعد وعرهم، 

رئيانقل أفواج• يديه عل ومج افتتاحه، عند العلمي الرياخى معهد ل مدرسا عن 
واشتهرالتام، الثديي دلك ل وسدد قيام، حثر بآعإلها فقام الشرقية، المنطقة لمحاكم 

صدريم المكرمة، بمكة الغربية يالمنهلقة التمسز هيئة ق عضوا عن والإحلاصى. بالنراهة 
مكةمن وأولاده أهله ومعه برا فسافر بالرياض، الأحكام تمييز ق العمل إل بنقله أص 

الدوادميوصل ولما سيارات، نلاث هومعه 0١٣٩٢ا ; ٢٢ل: ياكلائف مارا المكرمة 
j،•ترجته انظر ظك. وفاته- إل أدى حادث له فوغ السيارة، يقود وهو النوم أحده 

(.11عالءاءنجد)ه/
بحوثمع التحامل ق منهجية له كانت إبراهيم بن محمد الشيخ أن سيخنا ذكر )٢( 

صحيحاالباحث أعده الذي البحث كان فإذا العبارة، صياغة ناحية من الأعضاء 
الشيخفإن هوأحسن، ما إل العبارة تعديل الأعضاء أحد افرح ئم صحيحة، وعباراته 



لأحدتارة العهد، وئ إل تارة الللث،، إل تارة الحهة...: إل إبراهيم بن محمد من 
عنمه،رهم منا عضو ولكل الناس. أقراد لأحد تارة السفراء، لأحد تارة الوزراء، 

وحيثقاثاله، غثر إل محول ية أونغالعل فيها وغ إن الفتوى، تللث، عن فهوالسؤولا 
)١(ر٠مت ل خصص فقد الإفتاء، دار ي يمن عفورمحمي أول كنت، 

ثتمخطاامخسدتيإوواي:

الفاصالةالأخلاق من كبير جانب عل ظقئه إبراهيم بن محمد الثخ كان 
أساءأته ولا نابية، بكلمة تكلم أنه عنه يعرف فلم اته، وحلملتلأمين>ه ؤإنصاف 

الاس.أمام رحله مد ولا أحد، مع الأدب، 
حميععل وعهلفخ شفقة وفيه وتعال، تيارك افه من نحاف الذي الإنسان وكان 

علجمتب، المعنر، لطف الزوار، من به يتمل ومن بيته ق من عل لامتا المسلممتن، 
علوهو الطرفة، وتحجبه النكتة، وتعجبه أحيانا، ؤيمزح قليل، وكلامه مهسبا، أنه 

مبدأ،عل وفعله، ونوله بمدهثه التمسك، من حاب، وعل افه، تقوى من كيثر حاسبا 
التيالأمور أكثر ق يعني دونه، فمن العزيز عبئ الللثج من الحكومة، ثقة محل وكان 
ذلائ،أومع رأيه، اخذ الحكومة فإن والمشاكل والحاكم والقضاة بالمثايح تتعلق 

ندوصاحبها صحيحة، والعبارة صحيحا البحث، دام ما ؤيقول؛ تعديلها، يرى لا كان 
الأفضل.هو كان ولو حتى آخر، تعبير إل تحبيره عن نعدل، فلا ذللشا، ل جهدا بدل 

■؛®؛!يك.حكمته، من وهدا جج<اقئعت شيخنا نال، تم 
حفظهالثثري، ناصر بن سعد الثخ شبحنا زار ٥ ١  ١٤٣ عام محن شعبان أوائل ؤ، فاممة؛ 

جاءهإذا كان إبراهيم ين مح«او الثخ ارإن سعد؛ للشيخ جء؛قه شيخنا قاله مما فكان الله، 
ؤيمكهااهاما*، مول،؛ نم نأقروهاعليه، •اقرأها،، ومول،ت الورقة، استفتاءيعطيني 

ؤيمعنجيدا، يتأملها وأكثر، ومرت؛ن مرة فأفردها *اقرأها،، ويةول،ت ل، يردها نم قللا، 
عتهيرجع تم اليمثج أول، ل شيثا يرى وقد الخواب، يمل نم البحث،، ل يبد.أ ثم فيها، الفلر 

عنأشياء له كتاب، ق ذكر أنه الثخ آل، صالح الشخ عن هس شيخنا وذكر آخره. ؤ، 
الهلريق،•ن، ولايفتي وهويأكل، لايفتي كان أنه منها يعرفها، وأنه إبراهم، محمدبن الشيخ 



تهويقول ولا ثيء، ولا وعلوقدر نيادة له يرى ما للنفس، نكران ذلك! ومع تواضع، 
أيدا.هدا عن يتكلم أن محب ما المللثؤ، مع وجلت الملك، ل ونال للملك، نلت 

طلؤعيعد إل الفجر صلاة يعد الصباح ق محلمس لوتته؛ حافظا وكان 
وقالزاد، متن وق المرام، يلمؤغ وق الألفية، ق دروس، سبعة ق يدرس الشص، 
آحره.إل الفقه، أصول وق الرحبية، 

محله؛_ وماالإفتاء، دار وما؛؛ن القضاة، رئاسة بين ما كلمه وفته محزئا وكان 

أنيريد والدي يسأل، والذي سلم، أن يريد لن عامة، ة جلالغرب؛ يعل يته بق 
■دلل ونحو تكى، م

حرصاالعمل، ياوناُت، والتقيد الإفتاء لل،ار الحضور ق يالتيكير مهتإ وكان 
،.الالتزام؛ذلك١١عل الحميع محث وكان الأعإل، ؤإنجاز الأل^، أداء عل منه 

ولكنتالإفتاء، دار ق عملنا مدة ق أنه دلك فمن له، متقادا للحق رحاعا ولكن 
هل،موهاأمم حيث ثالهوب، يت نقس هي لأما شلمهوب، أل س تأجرة م الدار 

القشومكتب يالموظفين وضاقت ضيقة، غرفها وكانتا دويئن، س يالمالح وعمروها 

إليا/ا/'مّااللإفتاء العامة الإدارة مدير من موجه إعلان ذلك، امثلة ومن ^١( 
يالتكثرأمر قد الأكثر الض ساحة أن اا-صث، ت ونمه والونلفين، الإفتاء دار أعضاء 

أذانومت، الأنمراف، كون وأن صياحا، عثرة اكاتية الساعة من ونته وعين بالحضور، 
التقيدوملاحفلة بالعمل، الاهتام عل حدا وحرصه ذللث،، عل ساحته وحث، الظهر، 

العململاحظة أن كٍا الحمح، مم ساحته رعية أن وحيت، والأنمرافج، الحضور ؛مواعيل■ 
عثرةاكانية ق صياحا الحضور ملاحظة عل نمى وأحثا أحثكم فإش واجبة، وأوقاته 

للإقتاء)التوقع(*.العامة الإدارة ماوير الوفق. وافه الظهر، أذان عند والانحراف، والنصف،، 
يقابلوهو الغروي، بالتوقيتؤ أي صباحا عشرة اكانية بالساعي المقصود ملاحظة; 

صياحا.السادسة الساعة 
الإفتاء،نار ق العمل من يتصرف من أحر كان ظقته شيخا أن الأستاذإبراهيم ل ذكر فانية؛ 

الإفتاء،دار ق الوالد مع هكشت١  ١٣٨٦عام حدود ق أنه مرة ®أذكر وقال; القضاء، محلى وق 
الأبوابالبواب فأغلق فميج، للبيتا، ذهبتا أق الوالد وظن الياء، لدورة وذهبتإ فخرجت، 

•انتبهوالوجودي' أن  cijوأصبحتاأنادثم فحصرُتنإهناك بجرج، آخرمن الثخ أن لعلمه 



وكلاهماالإفتاء، دار من قريبا وكان ا، الدعو٥ل إمام معهد ع،ارة انتهن، فل،ا والأعضاء، 
إماممعهد إل الإفتاء دار يقل أن الناس بعفى عليه أثار الفتي، مإحة ست، من ةرس_، 

لسإحةوصار الغرف،، وتوزعت، الدار، فانتقك وأوجه، غرف، وأكثر أوسع الدعوْ؛ 
منكان فإ والأعضاء، والموؤلفون هو وارتاح ومؤنث،، واسع ممتاز، مكتب، الفني 

القش،مإحة وراجعوا الإجراء، هدا عل اعرضوا أن إلا الدرس،ن وبعض الطلاُب 
لدلك،الفتي مإحة فتكدر لخرهء، صرفه محوز لا العهد، عل ، وقف®هدا وقالوات 

للهللأب،.العهد وتفريغ الأول،، ^١٠١ الإفتاء دار بإعادة أمر ثم 
®ساحبارس4أجماه:

محورةاحر يقرأ إنه حش القراءة أطال، وربإ الفجر، صلاة ؤ، هوإمامنا كان؛محا؛ةه 

[،٥١]الأصص:أؤاه دنثلإيُت، ثلمهم ألممت، لم وبم1ئا تعال؛ قوله من القصص 

بنمحمد الشخ م،احة أراد العالمية، العاهد ُإنثاء العزيز عبد اللك وجه أن بعد )١( 
معهدافأنشأ رسمي، إطار ؤ، يضمها أن مجده ق تقام الش الحلمايتؤ لتللثؤ إبراهيم 
الوهاب،عيد ين محمد الشيخ إل ية نالدعوهء، إمام ارمعهد اسم؛ عليه وأطلق يضمها، 

)٥(،والإداردثنت )٩(، الدرسزت عدد وكان -. ٥١٣٧٤عام من صفر شهر ل ذلك وكان 
لدةالشخ مسجد العهد مقر كان ٠ تدريجيا الهللأب أعداد تزايدت ثم ٢(، ١ )٦ والهللأبت 

مبنىإل انتقل تم العامة، الحكمة بجوار لحنه صدان ل مبنى إل انتقل ثم واحدة، سنة 
طريقةعل الأول الدراسية سنته ق العهد ق الدراسة نظام كان البديعة. بحي مستأحر 

الدراميالعام ول تحصيلهم، حب مستويات أربعة إل الطلاب تقسيم محتم الحلقات، 
ستالعهد ل الدراسة مجدة وصارت الدارس، كبقية الفصول نغلام إل العهد تحول التال 

القسمالمعهد ل افتح ه  ١٣٧٨عام ول ثانوية. وأرح تمهيديتان، سنتان منها سنوات، 
العاهد،من غثرْ ل موجودا يكن ب وهدا لخريجيه، الحامعية الشهادة يمتح الذي العال 

هدال الدراسة مدة وكانت ه،  ١٣٧٣عام ق ذلك قيل أنشئت قد الشريعة كلية بان عل،ا 
بنمحمد الشخ سإحة أصدر أن إل مستقلة موازنة للمعهد كان سنوات. أرع القسم 

معهاوبضم يقصي الذي -، ٥١٣٨٤خ/ / ١ ٨ وتارأخُ (، ٢٩)رنم• القرار ظقئه إبرامم 
فيهالعال القسم وضم العلمية، والعاهد للكليات العامة الرئاسة إل العلمي الدعوة إمام 
العالمية.الشبكة عل العهد موقع من نقلا تمحتصرا انتهمح، الشريعة- كلي؛ إل 



طهذل0
السورة.آحر إل قارون نمة من الثانية الركعة وق قارون، قصة يصل حش يري ولا 

فقدالحالثل١ا، ث إذا الصلاة ق الإمام استخلاف يرى لا ه ولكن 
المجللحل فلمإ المجد، إل بيته من قائد>ه وكنت، العشاء، صلاة ليلة حلفه صاليت، 

ولكنحلفه، وسجينا سجد قالعا لكملة، ركعة بنا صل ثم الصلاة، فأقام المؤذن أمر 
عندتتحرك ويدْ إلا أمعر ولر السجدة، فاطال الأول، الصف، ق رحليه حلف رأسى 
رفحبصوُتح وتكلم قاو،ا، نرثس ثم غالبا، يحصا0 يمثي لأنه عصاه تلتمس رأسي 
هناك.ليتوضأ الست، إل خادمه معه وانصرف الصلاة((، رراستأنفوا فقاوت 

معة الحلانعقاد أثناء الإفتاء دار ق عالما الرد اشتد الأام أحد وق 
بعضفهللعوا الشمس، حيث السعلح إل رقينا لو بعضهم فاقترح ، س،احته 

عنموالكم وهي المادسة: المسألة راوأما ١(:  ٤٦)أ/فتاويه محمؤع ق ;ه قال )١( 
المشهورأن فجواببا؛ نحوه. او إمامهم؛حديث، صلاة ت، ؛طالإذاالمأموم؛ن صلاة بهللأن 

أنله فليس الإمام، صلاة ببهللأن تعلل المأموم صلاة أن الأصحاب، متأحري عند 
الخالة((.هذه ق يتخلف، 

ستبحث،الش، المائل محضر إبراهيم بن محمد الشيح مع الخاوسادت، عقد قبل شيخنا كان )٢( 
ارالخمدحبنط  ٠١٣٧٩/a/ ١٣ت بتاريخ شيخنا كتبه ما ذلاائإ ومثال سماحته، مع 
ةالخلق ستثحث، التي ائل المبيان بعده. تثي لا من عل واللام والصلاة حده، وف 

واقتراحبالناس، العيد مصل صيق ١ اش! إنشاء إبراهيم، بن محمد الشيخ ْع المقبلة 
الشحتدؤيى إل الناس حاجة (! ١٠وجنوبيها. وشرقيها البلماو جتوبيأ ق مصليايتج تعدد 

الأئمةعل مرافن تعيئن اجدّم(ت الق العقيقي الرزاق، عبد والشح الشتقيهلي 
الأوقاتل لهم ؤيدرمون حاعتهم محقون ولا الفجر، يتفقدون لا لأتبمم 

ال3لوف،ن،مسالة ٤(; عليها. لايواظب، وبعفهم للامامة، يصلح لا وبعضهم المعتادة، 
إقامةمسألة ْ(ت مرعية. تحلي،ات< ؤيعهلون ؤإصلاح، ومراقبة ملاحفلة إل محتاجون 

مناسكهم.ق الناس يفتون المتهاعر ق أكفاء أناس 
٧(:وافية. كتابة عنه لكنت، محضر القرعاوي للشيخ كتب، ٦(: 

البناتلباس بمع الحشمة، ولباس بالتر البنايتخ يالزام الأمر إصدار الحكومة س يءللّتإ 
•بارزٌْ وندوأعضاؤها نيتها، ندومنه اليتم( امتجي، القصمّ اللماس هدا الهتالبات، 



ءثةامداياسا، 
ولأنتالدفء لنا وطاب نا وحلطالعتا ثم وهيثوها، ليطح والفرش الكراٌّي 
إلنتحول ُءل لثيخنات فقالتا ومالينا، الشمس واحرت الهواء سكن ثم أحامنا، 

الفيصلاش عيد للإمام خلافا نتحول، ءل محلنا؟®، ق نبقى أو الظل 
منالناسب الحل ل خيامه ونم، غزا إذا أنه عنه حكوا فقد •؛محلك، تركي، ابن 
المى،انصرفنا حتى هدا، محلهم ق مقامهم وطال والظل، مس ال، حي

تتمريدعها بل تحويلها، عل يوافق ولا فيمتغ الخيام، تحويل الإذن منه وطلوا 
الظروف®•كانتا ميحا ذللث، محله من يرتحل حتى وصعها عل 

النيني؛عطية بن الغازالقيح'سان 
الزيتيعطية بن مليإن الشخ بعثها أبتاتا الإخوان يعص علينا وعرض 

عليهاأجاب وفد فقهية، ال مق ملغزا إبراهيم بن محمد شيخنا مإحة إل الخاتل 
عطيةبن محاليإن الشخ إل ألغز سإحته إن ثم وروتيا، أبياته وون عل بأبياُتا ساحته 

باه،فامتحننت، حاله، مني فطالبوا حله، الإخوان عل فأشكل العتق، ق بوصيته لغزا 
ولغزساحته، نل من وحلها عهلية، بن مليان الشيح أبيايت، ؤإليك نثرا، حله وكتست، 
الزيتيتعهلية بن محليان الشخ نال وحله، ساحته 

امحمالمرقدين فوق أنه وظن زعما ا كمالهادى العالم أتبما يا 
ظالمافما لدعواه بحقق فن به اتمضتنح ما وحقق العويص حل 

احرمامثلميه فحرمتهاعاللزوجته فالهابعل ة مانول

علالحلم وأحد ولدبحاثل، الزيتي عطة بن مليان الشيخ 
بناش وعبد التميمي، ملم بن اف عبد مشاثنهت وأشهر عليها، والهلارت؛ن ٠شاتذ٠ا 

نظمفقد عليه، مهلا الفلم وكان الفقه، ل لاميا أدرك، حتى وغرهما، الخليفي صالح 
اكمنله وكان دليل من اليؤع نقلم يا _-،، آلاف ثلاثة ل المع محتمر 

صالحاوالقاش، للبحنف ومحبا الكتب،، بجمع مغوفا كان الفقهية. القواعد ل وأييامت، 
ترجتهاننلر ظك. ه،  ١٣٦٣عام حائل مدينة ل توق حتى ذللئ، عل زال وما درعا، 

ق:ءل،اءنجد)ما/؛آم.



حلفولا حلع ولا طلاق بلا 
هبأصيف ما ا صيفوهو وضامن 

اثمحتمولاه معتق يد وس

معوأخته بنمتا عن مالت، ومت 
محدسوابنه صحح للبنتاثلث، 

اعلما كملا إي ولا ظهار ولا 

اجرماأنه نا حكمإذ القرى من 
العلمالدى يعتق فلم الإله محل 

ماقإي ال للمأفاستمع له إبن 
علمامن عند يقينا ، نصفوالأخت، 

الأييارتإتبيده ألغازه عل إبراهمم بن محمد الشيح مإحة فاجابج 
امقتهمكنت، إن تهع واسألغزته لما ا-لحوابا ٌزإ خد اللغز صاحيط يا 

هلزوجتل بعا قالهة ففول

لهاقال حين من زوجة •؛ا بانتا 

ؤيحلمهمغصوبا الضيف، قرى كدا 

ابمحتمولاه معتق فا نومد 

١^^;،قد ست، عن مالت، وميت، 

يسمطارئ ولابن ئلث، للنت، 

بينهماكان فد الدى الرصبع ذاك 
اعلمإذ الحق قيان أحتي كنت قد 

اعلممن عند يقينا محمننه 

للغرم—اكان حق تق العردذاف

قماإذ ال المق ا يشاركهبابن 

انبهماما حل فهذا نصفا والأخت، 

ملغزانالأبيات،، هذه مليإن للشيخ إبراهيم ين محمد الشيح كن—، ثم 
ينامخقدر اوى يعبيد سوى له لن الويت، كمحوف، مريصن هنا 

الفاكشي، الموت قبل العبد فأعتق 
هبرعتوراث مات إذ رد ف

وكداقدره ا مبعضه كن فان 

ؤإذابينهم أم لهم أم له هي هل 

سمهحناالسيد وفاة قيل عبد 

أجيمونابعض أم العبد يعتق هل 
أفتوناالسبعين مكوبه حكم ما 
محيبيتاكنتم إن القم ق الوجه ما 

(،٢٢٤)؟/إبراهيم بن محمد الشيح فتاوى ق مذكورة الأخيرة الأبيات وهده 
(١)وتكميلهاتصحيحها فينبغي وناقصة، مغالوؤلة لكنها 

■شيخنا نسحة ق مصححه وهي 



حياةق واكتنمب خمبن العيد قيمة دام ررما التوهمق• وباش فنقول حلها، أما 
أربعونثكها المسى، تركة فهده وعشرين، مائة الخمح صار سع؛ن، سيده 

العبد،قيمة خمس هي عثرة ؤيقى أخماسه، أربعة منه فيعتق العبد، رقبة ق وتحعل 
وصلأعلم، وافه عتقه، ؤيتكامل للورثة، ؤيدفعها محصلها حش الحبي  ١٦٢ؤيتعى 

العتق،،.كناصر ق المنتهى ث/ج ي ذكرها وقد وملم، وصحبه وآله محمل عل افه 
الاثمحنيومي صحى السوق ي الدروس يلقي إبراهيم بن محمد الشيح وكان 
لماإق حش البلدان، عل الدولة عممتها وقل. يالموعفلة، الناس يتحول والخميس، 

السوقق الدروس بإلقاء بريدة وس الرياض س الأواص حاءمحت، عنيزة قضاء توليت، 
ذكرهتقدم كإ ،، iLJJiقمنا؛وفحلا التوحيد، ق والأ٠يرر الأنمن يومكب صحى 

علالمإعاتر ووضت المجل، محمل. الشيح مإحة أمام وصحوا وعنلأما 
كشرا،تعجبا ذلك،، قبل يسمعه لر وكان الجل، س صوته مع فالمجل.، حدار 
يدللث،.إلينا يتحدث، وكان 

 uالدخان:سهادةسار

الشيحالحفر! محكمة قاصي فضيلة س استفتاء الإفتاء دار إل ورد ما وضمن 
سارب،شهادة حكم عن -  ٥١٣٨٢وجب ق! موؤخ المحيباق، الصالح عل 

ويعدأؤحرها، بأن بيالْ فأثار مإحته، عل فحرصتها أوترد؟. تقبل هل الدخان، 
الثالثةة الخلوق ؛تأجيلها، قامر سإحته، عل عرضها أعدمحتج ثلاثة أو يؤمن 

الشعر؛ص البيت، هذا ^;٦؛ فأنشد له؟اا، تقول ارما له! وقلت، عرضتها، 
حا.يتاذاك غير ق لما يس ولحب__يثا الحرام التتن له نقول 

الاستفتاء،أسفل البيت، فكتثتط السؤال، هادا عل محبب، أن محب، لا أنه فعرفت، 
محلها.الملفات، إل وأحلتها 

.)١(فيص٥٢٢



ءقث؛تةاصلاثس:سمشدادالإفتاء 
٠٠يسماجمه القضية هلاقتي 

لبيتهؤيدعوق آماله، ما فوق الإكرام من ل وفلهر عئ، يعطف ظسه كان 
لأرمل فقد يكاسي، الرياض عن غاب، ؤإذا منامة، محده كان إذا لاميإ ممرا، 

عندمكة من احر وكتابا ، صحته عن يهلمئنتي للعلاج لصر مفره عند كتابا 
̂ ١٣٨٦عام رمضان ق الرياض ق بيته عل حمل الذي الانفجار حاديث، 

أندون باقوال ياحد ما ممرا كان ذلك، مع الأدب، غاية معه أتائب وكنت، 
ررتكلمالكلام! حا يدور كان قضية ق ، اللهليفعبد الشيخ أحوه ل قالي وكد بها، يمح 

له،،.يمح أن دون رأيلئا يرجح ما ممرا تراه يرأيلث،، له وصرح الشيح، مإحة مع 
النوادرببعض ؤيتحفني ؤياض؛؛_(، الودية، الأحادث ق معي يسترسل وكان 
والأرفر٣/
الذيالمركا ق مرة له وضعت، فيها، محنا يتبط كان التي الأس محالن ومن 

الأغلبق يمينه عن الرسمي محلي ~وكان حلاوة ءلك١ المجلس ق وبينه ليني 
فلعاالخج—، أيام والمشاعر مكة أوق ،، الصيفأيام الهلائف١ أوق الرياض، ق مواء 

لأكيهايده من ، الغلافآحذ فهممت، غلافها، لثؤ وأمفمه ق وأدحلها العللثؤ فح 
انفلرْفي)م/أا(.)١( 
(.٨٥ jT)ق ميخنا جواب وانقلر (، ٤٦)م/ ق انهلره )٢( 
شوال ٢٢الموافق! الخمعة يوم صح ق ءاحتمعنا يل; ما ورقة ق شيخنا كب فائدة; )٣( 

مواليدهم،فتلءاكروا العادة، عل المشاخ من عدد هع إبراهيم ين محمد الشيح عند ه ١ ٣  ٦٧
سنةإبراهيم ين الله عيد وولادة ه،  ١٣١١محرم ق ولادق إبراهيم■ بن محمد الشيح فقال 

منةإبرهيم بن المللث، عبد وولادة ه،  ١٣١٥منة إبراهيم بن اللهليف، عبد وولادة ه،  ١٣٠٥
ونالولادق عيداللهليم،; بن عبداف بن اللهليف، عبد فقال .، ٥١٣٢٢

فارس!بن محمد بن الرحمن همد وقال -، ٠١٣٢٣ولاين مهينع: بن اللزيز همد بن محمل 
فال ١٣٦٧عام الحج ول وملم. وصحبه وآله محمد عل اش وصل . ٠١٣٢٨ولاين 
ه،؛. ١٣٠٧محرم ل ولاين • سعدى بن الرحمن همد الشخ 



وأمواتا®،أحياء كفانا الأرض نجعل ااألم فقلت،! وأمسكها، امتغ القإمة، محالة ق
لأنعم،،.وقال! ذلك،، واستحسن فضحك، 

منيدي فأدحالت١ المثالح، نحت، ظهره عل شإغه وانصمهل المثلح، لبس ومرة 
أ-خت،االك، إن افه ررأسعد وقال! لدلك،، فارتاح الثملغ، وأصلحت، المثلح، تحت، 

بكلالت١ وتوسذلك،، كرهته عتيزة، محكمة إل بنقل العزيز عبد الملك أمر ولما 
بدلانجعله من نجد لألا فقال! محمد، الشخ وْع الثايقي وْع العهد ول مع وسلة 

عددبأمحإء قائمة له مأحضرُتج ل، مجاراة هالها وأظنه ء، نحر؟ لأمن قال! ثم عنكه®، 
ثقلء،يصلح حجر كل ®ما وقالت مانعا، منهم واحد لكل يذكر فجعل المشايخ، من 

الفلاح،ن®.أمثال -يا تتمثل التي ®أمشالك وأقول• معه أمنح وكنت 
محرا،اممه جزاه ل، فآذن عمرة، باحد ل الإذن منه طلست، ه  ١٣٧٦رمخبمان وق 

الللأ،إل كتابا ل وكتب دءاولأ،اا، صالح من نا نتلألا وقال! صالحة، يدعوان، وزودن 
يدلك،،جلالته لما فأمر ؤإيابا، ذهابا بالطائرة ومرافقي بإركاب؛، الأمر يطلب سعود، 

عمناابن عند ونزلنا المرافق، بتدكرة ظقثه العزيز عبد الوالد يصحبة وتثرمت، 
اضبسته رحاب، ق والقيام بالصيام والأيام اللميال بتلك وتمتعنا بمكة، الحكيم عبد أي 

منالثلأت،ن يوم صمنا السنة تلك، ه وصادفالختام، وحن القبول الله نأل الحرام، 
الصفرةنوم ي ونحن يرعنا ولر الضحى، إلا الخثر حاء ما لكن العيد، وهويوم رمضان 

عرجا.بلدة ق شوهد قد الهلال وكان العيد، مدافع صرب الفجرإلأ صلاة بعد 

وحماعتهمالشيح آل بأقاربه خص فنا حش معي يسترسل محمد الشتح وكان 
اللْليفعبد بن إبراهيم الشيح أبيه زواج بصفة أحثرق أنه ذلك فمن الرياض، أهل 

عرفةصاحس( الهلال، العزيز عبد بن محمد الشخ بنت ابوهرة ت بأمه الرياض قاصي 
عليهاوعقد مرشد، ابن فلأن أبيه قبل حْلبها أمه إن ت طلقه قال وفقيهها، ورئيسها 

فأتزوجها.أحّتإ للث، ليت، يا أي؛ 



اصإداجءاصلاثض:قةقتة"ت  ع
أأ7ء

عليهإدخلت يمسها، ولم أكثر أو ساعة الله ثاء ما معها مكث، فنإ عليها، ولحل 
والناىالقهوة ونحمل وجهها، كاشفة الزوحين~ لخدمة تقوم التي وهم، ~ الربب 
ءث<ل »ما وهالت،: وحهها، كاشفة وهي الربعية فسلمت، عائما، عل والتمر 
منهامت، ذللث، الزوجة سمعت، فلمإ الرصاعة((، من فلانة أختي ابن أنتإ غء؛لاء، 

ذكرتهما كان إذا ل محل لا الزوج ررهذا لأمهات وقالت، الغرفة، من وخرجت، فورها، 
الهلال،محمد الشيخ زوجها الأم فتادُت، فلانة®، من راصعة لأن صحيحا؛ الربعية 

حالتهم،يعرف ممن حفر من بعض مع وتساءلا ذللث، ق فتراجعا بالخمّ، وأخ،رته 
الزوجفاستخرجوا وذكائها، الزوجة نباهة عل ودل، الريعية، قالت، ما صد3ا ففلهر 

ئدوالذبائح الاس، ودعوا الزواج بنفقالتا تحروا ند هم ؤإذا بالحر، وأخبروه 
أختهاراهده للزوجث الهلال محمد الشيح فقال( اسعدوا، قد والاس ذيحمت،، 

بجونُروهر، الزوج• فقال كانتإاا، ما عل الأمور وتتم عليها، للث، نعقد الصغرى(، 
ولاعدة، عليها وليس يوثر، لا مسيس غ؛ر من حا دخوللث، رانعم، فقال(ث ذلالث،؟ا،، 

هووعدة ءللأو، إل يمتاج اليتم، لأن بقامد، وليس ، ٠٣١العقل؛لأن طلاق،؛ إل بمتاج 
منها،يم، وهولر يصيبها، أن إلا عدة ولا طلأ3، إل يجتاج فلا الباطل وأما الفاسد، 

ليهتئوهاادحمز، ل يلمن، اللاق النالتا بغ( من الصغرى واجتذبوا الزوج فوامح، 
رأسها،يمشهلون وهم نكي فجعلتا صضرة، وهي زوجها عل تدخل حتى 

مرثي،ابن عليها عقد ثم استضعفتموق®، إئ عمدتم فلانة، امتتعت، ®لما وتقول،! 
منهم؛وبنالتا أولاد بعدة منه جاءيت، أولاده، أم هي وكاست، الليلة، تلك، ما ودخل 

بنمحمد الشيح سإحة خالته ابن محلى يمضر أعمى، أدركته مرشد، بن سعد 
قامإذا — سعد —أتم، بمحلاته تصل، الحن، إن ؤيقول؛ إل يتحدثا وكان إبراهيم، 

أحلوق، للقرآن، حاففل البصر، كميمج عابد، صالح، رجل وهو الليل، آخر يتهجد 
الغرب،،صلاة المرشد إبراهيم بن الله عبد بن صالح مجدنا ق معنا صل الراين، 

وجدشيخنا جد الهلال العزيز عبد الشيح بنتا وهما أمه، أخت، شيخنا خالة ابن وهو 



1م'س:مخلءإمثثتة"قت 

وذكرتالربعة عليها دخلت ■ين بجده جدته زواج بقصة وذكرته لأميها، سعد 
يصلونالخن بأن نحس الليل آخر يتهجد قام إذا إنه ل! قال هدا ومعل \إرضذأ( 

يعفىإن وقال؛ ذلك، يؤيد ما صالح ابنه وذكر الفمب• شيخنا منزل ل ل قاله خلفه، 
الخنلأن يتمكنوا، فلم والدي مع قرووا إذا الخن كلام يسمعون حاولوا الإخوان 

التهجد.قراءة معه قرووا بوالدي انفردوا ؤإن اختفوا، بأحد أحس إذا 
أبناتهأم وكانت اللعليف، عبد بن إبراهيم الشيخ بما فتزوج الك؛رى النت، أما 
إبراهيم،بن اللطيف وعبد إبراهيم، بن ومحمد إبراهيم، بن اض عبد الأريعةت 

الخمع.اش رحم إبراهيم، بن المللث، وعبد 
أتذكريذكر~ تالثيء ~والثيء ابراهّتم بن محمد الشخ والد زواج وبمناسة 

ه، ١٣٠٧منة التوق عنيزة، قاصي ماغ، بن محمد بن العزيز عبد الشيح زواج قمة 
اينربويعد العصر بعد دروسه عاليه يقرأ والدي تلميده بنت خهلب أنه وذللث، 
وعقدفوافق، ، الرحمن عبد الشيخ شيخنا والد عيي، الافه عبد بن ناصر الشخ 

تمشطمشاطتها جاءت الثالث اليوم وق ليلت؛ن، عنده و؛اتت، عليها، ودخل عليها له 
رأتلما المشاطة فقالت، العادة، هى كا العرس بعد لها النساء لزيارة تمهيدا رأسها 
اهذافقالت،؛ ،رليش؟اا، النت؛ فقالت الموت!،، عل به اواأّفا رأسها؛ شعر جودة 

وأنت،وماتت،، فلانة وأخذ وماتت، فلانة وأخال وماتت، فلانة أخان قيار، بنتي يا 
عباءبمات وليسارعجت يم منها، الماطه انتهت حتى العروّس فتململي الرابعة،، 

بنناصر والده؛ *وأما الذاتية؛ ترحمته صمن ظقيه عيي الالرحمن عبد الشخ نال )١( 
رجلاوكان السبعين، عثر ق ، ٥١٣١٣آحر ق توق ظّقثه فإنه صعدي، آل اممه عبد 

علالشيخ عل العلم طب ق واشتغل صغثرا، كان مند والويع العبادة ق ناشنا صالحا، 
ويقرأوالخهلمابة، الإمامة ق المشايخ عن يتوب وكان وعيره، عينه، قاصي المحمي، 

آخرق وأم ؤلويالة، مدة عنيزه جامع ق العشاءين وبين العصر صلاه بحد العتاد الوعفل 
رحمةورحمه له، الم عفر الإمامة، ق وهو هئنه وتوق المسوكف، مسجد ق عمره 

جءئليقه.صعدي، ابن الشيح حهل من نقلا انتهى كريم"• جواد إنه واسعة، 



^ً^اسوتيارا،أه.ه|ع 
أموت،أن تريدون مني، مللتم "هل ت فقالت محبمها، فاستعربوا أهلها، لست، وهرست، 

تفقالت، ذللثخ؟اا، يقول "من فقالوات قبار؟،ا، شام، رجل من تزوجوش 
^1؛،،أكديه *إل ت ومالته إليها، فرجعت، وكدبوها، ولأموها بالمشاطة، فجاءوا 

الأول،كلامها من ذهنها ق انعقد لما الأمحر لكلامها تصغ فلم لها، وحلمت، أمزحُ، 
منها،وأيس صنيعها العزيز عبد الشخ رأى فلمإ تريده، ولا تقباله لا بأنما وصممت، 

بنحؤفلانة العزيز عبد الشح حهلِت، ثم والدها، وأعطاها طلاتها ورقة كتب 
اف،بيد *الأعار وةالت،ت لكلامهن، تصغ فلم تثارا، *إنه الماء: لها فقال الشيل، 

العزيزعبد بن محمد الشيخ العلامة بابنه منه وجاءت تزوجها، وفعلا أقر0اا، أق وربعا 
وابنها.هي وورثته وتوق، ،، المعارفمدير الماغ 

بثنتؤمنه وجاءت الحعاد، محمد فتزوجها حدي الناصر الشيح ينتج أما 
الرحنعبد الشخ وكان بريد،ة، تحار أكر من الفر، الله العبد محمد تزوجها 

الناسبات.عتل يزورها لبريده يدهتإ المعدي 

الحديث،:سياق إل نعود 

احمنوهو الرقة، مجل. ق إماما عننى أن ل محمد المح إيار ومن 
اللك،ينحإ دليل ليت المجاور الجد وهو حماعته، وكثرة لموسهله الرياصى مساجد 

وقدمحبان، بن سعد بن العزيز عبد إمامهم وفاة يعد وذللثإ بالشرقية، العزيز عبد 
لهمإماما واستمررت ه، الموافق:الاثن؛ن يوم فجر بهم الصلاة باشرت 

مرمنها حرج ولما دليل، بنته زار الُزيز عبد المللثج إن ؤيقال عنتزة، إل انتقلت، حتى 
معهمالاالث، فيحل يملون، أحرى حماعة وفيه الماس صل وفد الذكور بالمجد 

ارتعباحلفه من الأرض عل السيوف، وقع الإمام سمع غل،ا وحوياه، هو يصل 
أحدهمرفع تثاطؤوْ، فنإ سجودا، وتركهم وهرُبإ انسل ببمم مجد فلعا وحافؤ، 

ؤإلأودكاك،ن، بيوت أوقاف، عليه المسجد وهدا هرب،*. )اإمامكم قال: نم رأسه 
محمل.الغع ّ،احة ع،ن عنزة قضاء إل نقلتا فلعا ال.ولة، من رواتب، للأئمة فلسى 



ينسهلكن الذي الشيخ، أل الرحمن عبئ بن الله عبد الشح عمه ابن المذكور المسجد ق
ممره.عند والخطب لصلاة اق 

تمتاسان عدة محمدأيياتاق الشخ زمإحة وتدنثلمت، 
الدرعية،ق الرواج حفل لنحضر والمشايخ ودعانا أحمد، ابنه زوج حينإ منها 

إلاالبيوت، تدحل لا ولكنت، الكهرباء، له وأدحلوا ييته بتى الشيخ أن ناب، وتد 
الأ؛يار،تهذه النامية برذْ فكتبت، الفهلر، وعيد رمضان شهر تمام وصادفؤ نادرا، 

الصياموشهر يهنيلث، والعيد ام المههذا شيخ يا يهنيكمو 
يراما معل البيت عمارة م كبإكمالالله ة نوم

لأمالفلام تمحوحهبيتكم ل كهربائية نور ومل 
الأمامحتى العروق، ها طوقتة نخبعتا محفد ودعوة 
راموالمى المنالله غه بلأحمد ابنكم تزويج كذاك 

الإماما فيهتؤ أنعلوم نشر في اك يوأحالله وأك ب
الختامن بحتمم ربنا يا ة عرفوفي عز في زك لا 

فمنعنها، ويدافع نفلرى وجهة ويويد أرائي، بعض يصوب، ظقممه ولكن 
وردأحذ وفيها المختصة، الخهات، من واردة رسمية معاملة عليه عرضت، أق ذللثؤ 

بمدةالإفتاء دار افتتاح قبل سابقا عليه عرصتؤ قد ولكنت، واكمز، الحكمة ؛؛ن 
فلمام،احته، فتوى عن النظر صرف فيها الاختلاف صار لما وذكن بفتوى، بما وأفتى 

٠لهذهلقالت وفق أنه ولو القاصي، ،لأحطا قلتؤتالإفتاء يدار أحثرا عاليه عرضتها 
أحدفقال رأيه*، فيها يرى لس،احته وترغ لها، أتعرصى فلا أمد، لعافيفل عليها 

أسدا،لعابين يقالت وإن،ا أمد، لعافيهل امايقال؛ كلامي! عل معرضا الحاضرين 
ويلعففلا١.يأكل قولهم* سمعت ما اصحيح، وقال! سماحته علميه هري 

يدعى!أحدهما الإفتاء؛ دار ق موظفون عندنا لكن أنه محنا تبسهله ومن 
وطرحوالامتثذان، الإذن عل القاتم وهو حمد، أبو والأحر! البواب،، وهو النثيهي، 



^سماثضثسمبادالإحاء

الحجيقدم هل واحدة، ستة ق والخج رمضان اجتمع إذا فيإ سؤال! عاليهإ 
صيفومن برد إل حر من وتتغثر وتدور نحلف العربية الأشهر لأن المسام؟، أو 
بعد،فيا ؤيقضيه رمضان ق ؤيفطر الحج يقدم أن فقرر أحدهما فأما شتاء، إل 

آوعكمخبمّا محقاث وش ؤ تعال؛ فوله وهي افّ، كتاب من باية ذللث، عل ؤيستدل 
علرمضان صيام فقدم الثال وأما [، ١٨٥محشره آ>بايِ ئ شدت سمر 
بينومط ثالث، بعضهم؛قول، وأتى الحج، عل الصيام فدم الحديث، لأن الحج؛ 

ؤإلأرمضان، صيام قدم الإسلام فريضة حج قد الإنسان كان ®إن القولين، 
ؤييتمم،المحاورة هده إل يستمع مإحته وكان ذلالئ،اا، بعد رمضان وقفى الحج قدم 

وأعيدمنامة حاءُت، كلمإ مدة، هدا عل أحذا الأحر. عل أحدهما قول، يرجح دلر 
تريح؟،الرأيين أي مارق: فإذا الأول، هو جوابيا كان الوال، هذا عليها 
فيهاله بملهر حش فيها التأف للإنسان يّتغي الحلاف اتل فماحتلفتم، ررمادام قلن،! 
يهدينيأن تعال اممه وأسأل منكا، كل به أيل ما مأتأمل فأنا الراجح، القول 

مستقيم،.صراط إل يثاء من يهدي إنه بإذنه، الحق من فيه احتلمؤ لما 
كنافطالما العبارة، ئبل الإشارة يفهم والفهم، الحذق غاية ق م وكان 

دونالمقصود يكلمه من ؤيعهلي شؤونه، يعفى ق الهاتفؤ ق ؤيتكلم حوله جلوسا 
أشياءعل ؤإحالات، إشاراتؤ هي إنا سيثا، كلامه من الحاصرون نحن نفهم أن 

معهالمتكلم يفهم لر إذا ذللئ، فمن شيئا، أحد يعرف أن دون المخاءل_، يفهمها 
النونية:من القيم ابن ببيتي ساحته استشهد يفهم، لر أو لتلفون اق 

انبيدون ال والإجملاق محلفالإ والتبيين بالتفصيل فعلسك، 

انزمل كوالأراء ان أذهال وحبطا الوجود هذا أمسدا قد 
ولكنهلذللئج، أهل بأق فاعترف ، التمييز هيئة إل نقل موصؤع معه ويحشن، 

العرنةتمام أعرفح أنني إل •ونغلرا • • • ٠ فيه• جاء لس،احته شيخنا من موجه حطاب، فمن )١( 
أيلغ عل، الناس أحرص ماحتكم وأن غري، ص أكثر ساحتكم يهم أمرى بأن 



دارمن نقل عن متوقف ولكنه وترفعي، نفعي محب كونه رغم ذك، عل يوافق ب
النقلمنه طلبت وكنإ مني، خترا أو مثل هو من بمفني لن بأنه وفلنا بٍ،، محا الإفتاء 

الإفتاء®بدار ضرك عندنا من ١١يقول.' ولكن باستحقاقي، اعرف التمييز، إل 

اللام:تأح؛إو«قامإوواهيمس 

بينهم،فيإ وتدافعوا الطواف، ق الناس تزاحم  ٥١٣٧٥عام حج موسم ول 
ير،عدد منهم تول حش الأقدام، ودامتهم الأرض، عل بعضهم وشل 

تفكمبعد فاق ،، IJaJlل فرصه قد حق ل يضح أن ترضون لا وأنكم عني، همم 
أتماهناك وليس بل حقوقي وحمقي مئللي لتحصيل ؤلريق أقرب أن أرتما الأمر 3، عميق 
قالشاغرة التمييز عصوية إل ينقل سإحتكم من قرار يصدور تتفضالوا أن محواه، ؤلريق 
يهويأمرون إليه دوجهونني فنا إرادتكم ٌلوع وأنا العربية، يالنطقة التمسز هيئة جهاز 

هيئةل أو الرئاسة، ق أعمل أو منتدبا، بالإنتاء عمل ل أبقى سراء العمل، ناحية من 
ورعايتكميعطنكم ؤإحاطتي عل حنانكم من فيه عشت وما أعرفه ما ؤإن التمسز، 
ه.، . ٠ اإهل،لما -يدا أتقدم جحلني 

■محرالوقت، داك ق دلك واشتهار إيراهيم، ين محمد بالشيخ القوية شيخنا علاقة ومما ( ١ ) 
القضاءمحلس ل عضوا شيخنا نمن حول ه ١  ٣٩٣/ ١ ١ y/ ٠ يتاؤخت الدينة ريدة جق 

الأعلالقضاء محلى ورئس العدل، ونير معال قرار *صدر يل: ما مه أنقل الأعل، 
عضويةبإستاد -  ٥١٣٩٣—٤U—Y وتاريحت ١ رقم؛ الخركان ين محمد الشيح ساحة 
التمييزقاصي عقيل، بن العزيز عبد بن اش مد الشخ فضيلة إل الأعل القضاء محلس 

مشرؤعمن عشرة الخامسة المائة عليه نصّك حسبإ وذلكا العليا، القضائية الهيثة وعضو 
التمييزقضاة من المضاء محلس أعضاء ونمن احتيار يتم أن من القضاء، كادر نظام 

»وفيءامهم\ماقالوا: أن لشيخناإل ذكرواترجة نم 
هدهق ومكث يالرياصن، الدينية الشؤون عل والإشراف الإفتتاء دار عضوية إل نقل 

مفتيساحة رئاسة نحت عاما عشر ستة مدة أي الوظيفي، عمله نصف قرابة العضوية 
السحوكان اللهليف، تمد بن إبراهيم بن محمد الشح قضاتها. ورئيسي الحولية الديار 

منلكشئر اكي ساحة مندوب هو وكان الأيمن، وعضده اكي، ساحة سند اممه تمد 
الأفتاءو.ومثيله المضاء إل يمت، ما كل ق ثرتما متدويا تستدعي ادي الهإمت، 



م|هتآٌةمح:اصيدارالإفتاء ه؟جمأست 
لهذااممه— ايدها — الحكومة فاهتمت والثالث، الئاق اليوم ل العملية وتكررت 
حجواممن وغثرهم الحجاز وعناء نجد عناء من وا،لفت؛ن المشايخ وحعوا الموضع، 

ومنالشرعية الحهة من الرأي فتداولوا المشكلة، هذه عليهم وعرصوا السنة، تلك 
عدةالحال موصعه عن إبراهيم مقام تنحية يعصهم واقترح الاجتعاعيه، الجهة 
العلامةشيخنا مهاحة الرأي لهذا انحه وممن لله؛لادفان، المطاف يتسع حتى شرقا أمتار 

الشيحفضيلة منهم• العلياء، من وجع الشيخ، آل إبراهيم بن محمل• الشخ الفك، 
هلإبراهيم!  ٣١٥٠٠سماها! محمرة رسالة ذللث، ق وألف ، العلمي الرحن عبد 

الشخفضيلة منهم آحرون، الرأي هذا وعارض موضعه؟١٠، عن اخرم نحون 
فتوىمن البال لانقض مسماها! رسالة وألف، ، حمدان بن الرحمن عبد بن مليئان 

عتمةj ونشأ ولد ا-ا/*ااه( -  j>\r\Tالحمى)اسمي محي بن عدالرحمن الشيخ )١( 
ه١٣٢٩ستة جيزان إل وسافر بها، وتعلم تعز(، الحجرية)وراء بلاد إل وتردد بالثمن، 

الإسلام.يشخ ولقب القفاه، رئاسة وتول بر، بعالإدرمي، عل بن محمد مارة إل 
بحييرالعمانية ابىرف دائرة ق وعمل الهند، إل سافر - ٥١٣٤١عام الإدؤسي مويت، ويعد 

مكةإل وعاد ترن، رع زهاء فئ ١ ٣ ٤ ٠ ستة حوال واكأريخ الحديثؤ كتب مصححا آباد 
مها:تصانيف له عام وذللث، الكي، الحرم لكية أبا ن من م

كتابعل الرد ل الكاشفة ورالأنوار الأ؛اُليلُ، من الكوثري تأنيب 3، بجا 'التنكثل 
ه..١٣٨٦عام تول الأمايتج. كتب من كيرا وحقق رية؛ا، أي لحمري السنة( عل )أصواء 
(.٣٤٢الأعلامللزركل)م ق: نفلرترجته ام 

حففلبالجمعة، ولد ه( ١٣٩٧ه-١٣٢٢)الحمدان الرحمن همد ين ّالي،ان الشخ )٢( 
ؤإبراهيمالحقري، اف عبد مشانحه؛ من فكان العلم، 9_، ل شؤع ذللث، و؛عاو القرآن، 

الشيخأجازه فارم،، بن وحمد مح(، بن وسعد اللطم،، همد ين اش وهمد عيي، اين 
الوهاب.حمل. ين محمد الثّخ كتيذ برواية الدهلوي الصديقي الستار همد الفيض أبو 

الللث،هوعهٍا اللذين الكير•، ورالشرح قيامة لاين رالغي• كتاب نسخ ل شارك 
المتعجلةالحكمة قضاء ول عقليا. جهدا ذلل؛، ل وينز، بعد، فسما العزيز همد 

ثمفيه، ومدرسا النبوي الجاو ق وحْلييا إماما وصار الدينة، إل نقل ثم بالهلائف، 
تولاهاالش الناصب، كل ل وهو القضاء، رئاسة ي عضوا نمار الكرمة، مكة إل نقل 



سميداُالإصتسجؤوثج! 
نصيحة١٠سإْت عليها ردا ألف إبراهيم بن محمد شيخنا عليها امحلير فلمإ اليٍازإااا، 

محاكمرئيس ، محمود آل زيد بن اممه عبد الشخ فضيلة عليه رد كإ الإحوازار. 
المقام؛؛.تحؤيل جواز ل القال ررنحقيق سإهات رسالة ق قطر، 

Iالملاسك لق سمويور،طص نيئآل بن هبدالله الثيخ 
دولةمحاكم رئيس محمود، آل نيد بن الله عبد الشيخ اظهر ه  ١٣٧٥عام وق 

جوازرجح أته ومنها الناسك،، أحكام من ممرا فيها ذكر ، الناسلث، ق رسالة قهلر، 
إبراهيمبن محمد الشخ سإحة عليها اطالح ٣ أحرى، وأشياء الزوال قبل الرمي 

قتلربامير الاتصال فجرى سعود، الملك إل بشكوى وتقدم يه، وتأثر ذلك استنكر 
الرياضإل محمود ابن الشخ يأق أن الخال واقتفى محمود، بن الله عيلء وبالشيح 

تبتاريخ والمناظرة التفاهم محلى له وعقد فحضر، المشايخ، مع ليتفاهم 
بقعةوحفره إبراهيم، بن محمد شيخنا سإحة برظّة وذلك ه، ١  ٣٧٦م/ / ١ ٨ 

الشيخ،ال حن بن عمر والشخ إبراهيم، ين اللهليما عيد الشيخ متهم! شيخا، عثر 
العزيزعبد والشيخ الخليفي، صالح بن ادل4 عبد والشيخ الشثرى، العزيز عبد والشيخ 

إبراهيم،بن محمد بن العزيز همد والشيخ رشيد، بن العزيز همد والشيخ باز، ابن 
والشيخالواردي، إبراهيم بن محمد والشيخ إبراهيم، بن محمد بن إبراهيم والشخ 

المفتيسإحة ست، ق وذلك المجلس، ذلك ق معهم وكنت إسحاق، بن الرحمن عبد 

النضيداءالدر منها! الكتب،، من عددا ألف، والورع• والزهد والعفة والنزاهة العدل مثال 
بتارخ!يالهتا؛٥، توق الحنابلة((. لتأخري وءتراجم التوحيد((، كتاب، عل مرح 

(.٢٩٥نجد)A >اء ق: امملرب ع. ه. ١٣٩٧^/
(.٣٣٩ق)T/ شيخنا مع ومراملاته ترحمته انظر )١( 
منمغ الحرام؛؛. الله بيت حح منايث، من أشياء وبيان الإسلام، ءير بعنوان! وهي )٢( 

رسالةوانغلر بالبحرين. الويل. مطابع ق وءلبح..ث، .، ٠١٣٧٥ا/ ١ Y/ ٠ بتارخ! تأليفها 
(.٣٥٤ق)م/ الرسالة س حول محمود ابن للشيخ شيخنا 

م._، آل اه عد بن عل الشيخ ذاك: إذ وهو )٣( 



آة>ؤأهأمماثني!اسلنيدارالإهاء ةءأأ|و 
الحا،مبناء وسني يعمر أن قبل الطين، القديم بيته من الأعل الروشن ق العناء بعد 

وردأحد هناك وصار رسالته، ق محمود ابن الشيخ ذكره ما عل التفاهم وجرى 
أنمنه وطالبوا الثاخ، أبداه ئا وسلم اءارء٠ محمود ابن الشيح بأن وانتهت، ومناقشة، 

ضإل مهلة وطلب مفض، عل بدللئ، فالتزم بالرجؤع، لمرح فتواه عن يرجع 
رسالتهق ذكره ما عل صمم آحر منسكا صتم بل يفعل، ولر فرُح قطر، إل رجوعه 

لشيخناكتثت، وند ، العلم طالبة عل ووزعت الرسائل تلك، ونثرت السابقة، 
محمود،ابن الشخ الثف منمن نسخة له وبعشت، ذلك،، عن عدى الالرحمن همد 

فيهوأشار ، الواقية ائل المعن النافعة الأجوبة كتاب ل منشور بجواب، فأجابني 
النفلر.من محل له محمود ابن الشخ ذكره ما أن إل 

يهاممض 

الإفتاءأعضاء يكالم، أن والحجاج اطج بشئون القش سإحة اهت،ام من وكان 
والشخفكنت، منامكهم، ؤيعلمومم الناس يفتون ، الحج مواله، عل يرابملون 

بنمحمد الشيخ سعاحة محمود ابن افه عيد الشخ زار ستوايث، بعثر الحادثة هده ويعد )١( 
بازابن العزيز مد للشتخ رسالة محمود ابن الشيخ كتب وقد إبراهتم، 

بعضل وضحه له إبراهيم بن محمد الشيخ استدعاء فيها يدكر ه  ١٣٨٦/٦م/
فيهأممتع كاملا شهرا الطائف ق مكثت، لقد محب!، را فيها: قال مما _ الماتل، 

محمدالشخ فضيلة عند وحييت، وقد ونحبه، محبنا ممن رالأصحاب، الشاخ •ع بالمجالة 
الشيخامتدعاق والاحترام....، الإكرام ل المنزلة ورفع والمودة الحفاوة ■بميل إبداميم بن 

حاصلمهنلريفم، لعليفح بكلام مم، فتكلم أحل، عنده يكن ولر العشاء، صلاة بعد محمد 
انفنرهاالرسالة. آحر إل i الوحشة...٠ من نفي ق الناس أوقعه ما ؤإزالة والحبة، المح 

روايةجةنايمحّ باز، بن العزيز  jlpالإمام محيرة س حواو_، كنابج: س  ٤٨٣ص ل كاملة 
الحمل.إبراهيم بن محمد ؤإعداد: الموسى، موسى بن محمد الشيخ 

.٦٣١ص )٦( 
(.٩٨ق)y/ الموصؤع حول المدينة أمير إل سماحته حهلاب، انظر )٣( 



مح؛اسدارالإهاءقثْآ1ّت 
منوالعشرين الخامس من الحليفة ذي المدينة أهل لميقات ننتدب ^ مخ٦١بن افه عبد 
ومعناختام ق هناك وننزل ستة، كل الحجة ذي من الساح تياية إل القعدة ذي 

الشاممن القادمان الحجاج بإرشاد ونقوم وفهوجيون، وؤلياحون مرافقون 
ذيمن بالحج أحرمنا الحجاج، وانكف الثامن اليوم جاء فإذا حولها، وما خلفها وما 

عملتاق ونحن معه وحججنا بمنى، إبراهيم بن محمد الشخ إحة بولحقنا الحليفة، 
استمروقد الوسم، ينتهي حتى ومزدلفة وعرفات منى ل الحجاج إفتاء ق التمثل 

^١٣٩٠سنة سنةه^اهإل من الانتداب هدا

ايههران؛سكية رناسة الاهتدارهى 

الشيخعن الفلهران محكمة رئاسة وفليفة ثغرت الإفتاء، بدار عمل مدة وق 

إبراممبن محمد الشخ وبلغكب عليها، بتمحتي الأمر فصدر هميدرآ،، بن ملتان 
العلميةللبحوث الدائمة واللجنة العلياء، كبار عضوهيئة المنع، سالي،ان بن الاه عبد الشيح )١( 

علتحمل ا/¥/ا،؛"ااه، ٥ شقراءق: ل ولد ص. وا،وتشار والإتاء، 
العهدٌن ماجتم ثم ه،  ١٣٧٧عام سعود بن محمد الإمام جامعة من الحامعية الشهادة 

بالعهدمدرسا تم الابتدائية، شقراء مدرسة ق مدرسا عمل ه• ١  ٣٨٩عام للقضاع العال 
ثمالإفتاء، ق عضوا ثم السعودية، الكتب لدار أمينا ثم وشقراء، الجمعة ق العلمي 
شيخنامع اشترك وند العليا، القضائية الهيثة وق العلمية الهيثة ق القضائي للعمل انتدب 

الدينةتأهل ميقات ق الحجاج لتوعية معه ينتدب وكان القضايا، يمض ق لانتداب اق 
والإرشاد،والدعوة والإيتاء العالمية للبحوث العام للرئيس عاما نانا عمل الحليفة. ذي 
آثارله أحرى. أمال إل إضافة المكرمة، مكة ق الغربية المنهلقة ق تمييز قاصي تمن ثم 

ترحتهانثلر العلمية. الرسائل ومناقشة الإعلام، ق ومشاركات! ومحلوؤلة، مهلبوعة علمية 
(.٤٣الدائمة)١/ اللخة فتاوى ق: الدانية 

إلقدم ثم البكرية، ق ولل. اه( ٤١٦ه—١٣٢٧)العبيد عبيد بن سلي،ان الشخ )٢( 
انتقلثم سلامة، آل ومحمد الحيياق، محمد هاصيها عل قرأ ثم كتا7ءا، ق فقرأ البدائع 

الرياصن،إل سافر لم عمر، وأحيه مليم، ابن افه عبد الشيح؛ن؛ عل فقرأ بريدة، إل 
ه، ١٣٥٩عام يالزلفي قاضيا عان للتيرص. جلس ثم إبراهيم، بن محمد الثمخ فلازم 



L طهق!تة' بذثًاسلخ
اللهعبد الشخ فضيلة الكرم حفرة إل إبراهيم ين محمد ررمن ت ونصه بكتابه، بدلالث< 

فقدوبعدت وبركاته، اه ورحمة عليكم السلام الله، سلمه عقيل، بن العزيز عبد بن 
ذللن،،أبلغكم أن وأمرق الظهران، ففاء ق تعيينكم — افه —حفظه الملك جلالة رأى 

إلتوجهكم يكون أن الملك جلالة أمر وقد وأهليحوا، واسمعوا بالله، استعينوا فعليه 
فاعتدريتج،،  ١١علميكم.واللام مدة، من متعهلل الظهران لأن سريعا الظهران 
،وكتبالأّثابج، وبدلت الحصامت، ببعضو ، وتومهلبالاعتدار، ، وألحح.
الحزميلنا بلل وعنوا عيري، فقبلوا ، أعدارى فيه بينت، كتابا محمل. للح 

الحقيل•

(JluV ،;،(، اساليل:الأفلاجوأ«ينهاوزمانها بيلقاضي الخلاف ق لصقيق
قالعمرة الث، نأداء بعد مكة من رجعت، أن وبعد ه  ١٣٧٦سنة وق 

خلافاأن ل وذكر إبراهيم، بن محمد الشيخ س،احة إل أرمل سؤال، من الثالث، 
وأعيانثنيان، بن ناصر والأمترث هلميل، بن صالح الشيح الأفلاج• قاهمي بتن و؛ع 

المتعلمةالرئياُت، عل وأطالعني القضية، بخلاصه وبلغني العجالين، الأفلاج 
منكفو مندوب، أمر؛إرسال، الله— —حفغله سعود المالكا جلالة ارإن وهال،• ؛دللت،، 

المعارفلمدير وكيلا ه  ١٣٧٢عام ق فصار التعليم، إل اثممل نم الجمعة، إل انتقل ثم 
نقلتم الثرنية، اكلقة لحاكم ا رئسقمار القضاء، إل عاد نم ماغ، ابن محمد الشخ 

المكرمة،بمكة الكبمرى للمحكمة رتبا ع،ن تم الرياضي، ق الكبرى الحكمة رئاسة إل 
حتىالثريم؛ن، الخرم؛ن لشؤون عاما ا رئببتعيينه مالكي أمر صدر ه ١ ٤ ' • عام وق 

كباربمجالس عضو وهو الملكي، بالديوان تشارا مع،ن مم ه،  ١٤٠٩عام تقاعد 
الأعلالقضاء محلى ق عضوا كان أنه كعا وخانه، حتى يه يزل، وأ تأسيسه، مند العاو،اء 

■؛ءا؛ةئا،.ه. ١ ٤ ١ ٦ م/ Y/ ق؛ توق المكرمة. بمكة الكبرى للمحكمة ا رئيكان ■صن 
خماءنجد)أ/حهم(.ق: ترحمته انظر 

انظر)ما/م.)١( 
(.٧١انظر)م )٢( 



حءجء^^^اثني:اسمشدارالإهاء 1ثجق1/ 
تقول؟١١،فإ ،، iUJiJالكفاءة فيك رأينا وقد القضية، تاللثج ق للتحقيق الإفتاء دار 

لحلألةأبرق وحالا ذلك،، من ممنونا فصار والامتثال، والطاعن بالسمع فأجبته 
الأمرق رغبته وأبدى المهمة، لتالك، عقيل ابن افه عبد الشخ عمدنا بأننا المللث، 

اللازمةالمصاريفإ ؛،زتسب، المالية وعل مفروش، بيت، بتهيئة الأفلاج أمثر عل، 
جاءأن يلسثظ فلم للعراق، رسمية زيارة ق ذاك إذ جلالته وكان والسيارة، 

جهةومن المالية، جهة من التأحر يعص وحصل ذلك،، عل يالوافقة الحواب، 
السيارات،مركز إدارة وكل أمر بدوره وهو القراّى، مدير عمدوا لأتم السيارة؛ 

عشيةتوجهنا يلزم ما حمح وانتهاء الراجعة طول ويحد بالكحكي، الحكومية 
الكاتب:ومعنا: الخرج، إل الراض من ; ١٥١٣٧٦; ٠ / YYالموافق: الثلأيء 

بيعي،المثبتا بن معد والسائق: زيد، بن ومحمد ا، منيفبن الله عبد بن محمد 
الرحمن.عبد والابن 

منقسمةالرياض من نحرج ما أول ووجدناها الزفلتة، الخؤج مكة مع مشينا 
مسافةبعد لم السار، من للأيامحتا وقم ١^٠٢؛^، من للدهاب، م ثقمن. إل 

والرمل،الحجر ق راصفينه وجدناهم ذللثؤ وبعد واحدة، مكة فكانتا اجتمعت، 
وهييرصفا، ولر الآكة نفس عل ماكوما الحجر وجدنا الحرج يل مما وآخرها 
الطريقق وجدنا ثم غياصة، جهة إل الوصول وقاربت، فرزان تحدت؛ أن إل متملة 

مفرنا.وواصلنا منه القرب، فملأتا صاق، ميل غدير 

إمامه،خالف، فرزان مسجاو ق المغرب، وصليتا المغري،، أذان عند فرزان وصلنا 
مرا،خاصة بصورة ذللث، عل فنبهته وصلاته، قراءته ق الحلل بعض عليه ووجدت، 

ورقةعل الن>كور الْلوع لتا مرح الغرب، صلاة وبعد خرا. الله جزاه وامتثل، فقل 
السيولق السيارة عجلات، فساخت، غياصة، ووصلنا الفر، فواصلنا السيارة، 

إحدىق نيد بن ومحمد أنا فركبتج إخراجها، نتهير فلم هناك، الفياضة العفليمة 
منبإشارة وذللث، السح، عل ثم التامة عل ثم السلمية طريق عل التكامي السيارات، 



جه1ثتة، ^؛^^١٥٠ققهة'و 
ماصدينأرحلهم عل يمشون المسح من حارج؛ن وافونا الذين الإخوان بعض 

وبلغناهجريد، ين معد ين الله عيد الأمر• إل عمدنا الث^ وصلنا ولما الملمة، 
سيارتناوعنرحوا خويانا بقية لمعفوا اللوري ّيارترم يركبون خوياه فآمر بالصورة، 

الييتح،ق وانتفئرتاهم المسجد، ق فصليتا علينا، وأيهلووا مراعا، فنءهيوا عياصة، من 
بنناصر اللاسلكي■ مؤول إل فعمدنا الخبمر، نحى خرجنا تباءلأناهم فلعا 

بنايقودها يسيارترم فركينا الختر، الأمير ملغيم العزيز، عند وأخيه الهذيل إبراهيم 
الأميرخويا وجدنا خوايانا محل من قريبا وصلتا ^ غياصة، ونصينا الاJكور، ناصر 

عنوسألهم إليهم وذهب الأمير فنزل إخراجها، محاولون وهم ميارمم مغرزة 
المسول،ق عاطة عاصة جهة من جاءم، التي الس|ارادت، اكر ان فأفادوا حوايانا، 

سيارةومنها لليفلع، جيب سيارة ومنها الرياض، من فدمتا الدلر لأهل سيارة منها 
قاربتاولما الأخرى، ص فغرزتا ابيّتا لإسعافا حديد سللث، ونس معها فوربايفور 

الساعةق حرجت، بعدما الفور سيارة إخراج عل تعاونا الليل من الرابعة الساعة 
حتىفسحبها قام معدودة، بقيمة سيارتنا أن؛مج عل معه تقاؤلحنا الليل من ة الخام

والابنزيد وابن والساس ، منيفبن محمد ركبا ثم الملامة، ْلريمح، عل صارت 
بيت،إل وذهبوا بالملامة، السح حميعا وملوا عيره، ؤلريق من فرجعوا الرحمن، عبد 

أميرعند حيعا وأضلرنا وتقهويتا فصليتا قمتا الصباح كان فلعا ليلتتهم، وأقاموا الأمير 
الأفلاج.إل ورعايتته الله بعون مرنا ذللثا بعد المسح، 

لالضياع، عن علامة أوله ل وموصؤع معروفا تلريق عن المح من مرنا 
الهنريق،هدا عل فرنا كيلو،  ٢٥٠الفلاح طريق عليهات كست، الحديد من عمود 
وهوأيام حمسة له أن أهالها وذكر محري، وادتبما ؤإذا اكلما، وصلنا ساعة وبعد 

الضبان،من كثيرا سيثا طريقنا ق ووجدنا سهلا، منها العلريق وكان مشينا يمثي، 
إلوصالنا نم السير، واصلنا نلك< وبعد صبا، عشر اثني يقارب ما منها فاصهلدنا 

وذبحناولهوتنا، عداءنا وطهينا السير، من أشجار نحست، فيه فقيلتا حميل مكان 



SICL؛
أنإل الأفلاج، نحو بر الواصلنا ثم غداءنا، مع وأكلناها صبان خمسة 

JالJلنشتغل أسبوعا هناك ومكثت ، قضيتهم ق التحقيق ق وبدأنا ، وصلناها 
الأستحمالوبعد بالمسألة، تعلق له من كل مع الدقيق التحقيق وأجرينا والنهار، 

الرممةوالمذكرات والتحاؤير والمعاملات الرئيات تودع فه بدفر محتفظ وشيخنا )١( 
ظهؤتف,'قال( حيش الأفلاج، قرى حول( له نظعا فيه ووحدت الهمة، بهده المختصة 
راجبالإفاك هنفاستبشروا الأفلاج رى قا جئنإذا حتى 

م—رزبم—ن،جفي——درثي—ة ل حللاث نيل الأوله
يالهيالوالعيون واني اله فيل النخيي وهوبلمفاليح 

الراصهم نار العمة فالخرقه حراصارة ستمع —ل فالقي
ومحواداندار الهيلك كروان ممع ووالبديع والمن

تناهضلا الجمرة ر فالحمناهض لإل ي اقّة يلأوم
التحقيق،ق ميتعها الى الطريقة ذكره التهدم الدفتر ق •ظنك شيخنا كتبه ما صمن من )٢( 

الرحيم.الرحمن اف م ابظ؛كت قال( الفوائد، من فيها لما أنقالها أن وأحست، 
ؤإناممه، فيها مكتوب رسمية مدكرة بموجتؤ الإمارة بوامعلة الثخهى يمتلحق أولا. 
لهنضغ حى الديوانية المتظر ق محلى حضر إذا ثانيا؛ فكذلك. ثلاثة أو اثين كانوا 

هداإل حفر إدا ياكا؛ هم. حل. أدعينا عددا كانوا ؤإن الخموصي، نا محلإل ونل.عوه 
محت،اللأيوانية ل أو البات عند الإمارة وحائم والكانس،، أنا إلا فيه ليي الذي المجلي 

يشأنللماللث، أ؛رنت، أنت، هل أولها؛ اللازمة، الأمثلة عن وسألناه ورقة له أءددذا الأمر، 
منها؟،متصورك وما عليها، للئ، والحامل يرقيتلث،، أسباب وش ثانيا؛ أجاب، فإذا فلأن؟، 

الiJىالمسألة طْ أسباب وش ضمنها؛ من ونقول( إحالية، نصحة نمحنا٥ أجاب فإذا 
فلأناحمّ،اوك إن ثالتا؛ ّألاْ ثم علميها؟، الناس ومج أثارها أحدا تعلمون هل أثارها، 

صحيحةفنأاك،إجابة أجاب فإذا أقوالهم، حلاصة ولمكر وكذا، كذا وأصحابهيقولون؛ 
أناسمن كلامه عل البينة منه ن3لل_ا وحتز بحروفه، ّعلرناه كلامه احتل أو ارتيلئه ؤإن 

وكليزكيهم. من طلبنا فيهم اشتبهتا ؤإن حصعائه، عنله حتى الحمح، عند مرصيتن عدولي 
ؤإفاداتهإقراره عل توقيحاته وأحاونا ذللث، من فرغنا فإذا أوراقه، ل ؤيثبتؤ يكتب ثيء 

فانية،فيه ما العوام عند الكلام كثرة ترى له؛ وقلنا يذهب،، له مّمحتا أصبعه أو يإمضائه 
قل.تاالناس، عند تكلم قمت، ءتل.نا من حرجعت، إذا أنلث، الناّس، من هوب فلا فالأحن 

الأول(اا.مع ك،اعملنا معه فنعمل يليه، الذي ندعوا ثم وقالوال، لهم، 



L ط'ةتتئةيلاص:اسومحدمالإص
للشيخوأرسلته التقرير، فيه وصعتا التحقيقات ؤانهاء اللازمة اييلومات حميع عل 

افهبحمد الرياض، إل رجعتا ثم ه، ١  ٣٧٦/ ا ٠  ٠jx ذتاريحث إبراهيم بن محمد 
وتوفيقه•

لإجاةضالأستاءات؛

لفكتب، هناك، وتأحر مكة، إل اشي شيخنا مإحة سافر ه ١  ٣٧٦سنة وق 
ه،يأمرقبهأنأنفلرفيإيرد١٣٧٦/ا ١ / y٤،وتار؛خت ٢٠٠٩برقم• كتاباخاصا

بنالعزيز عيد الشيح وزميلنا أنا -jL وأفتي دينية، استفتاءات من الإفتاء دار إل 
بنميالحوالب، وأوغ اللازمة، الفتوى فيها وأصدر وحدي، فيها أنفلر أو رشيد، 

الحمد.ولله الرياض، إل رجع حتى م،احته أمر فامتئلتا ، ذللث، عل وأحرص 

زمر؟وابن القربتلي حسن  jruالواقع الخلاف ق اصقيق 
منوهما زفر، وابن الشربتل حن بئن خلاف حصل ه  ١٣٧٧عام وق 

شائعق بينهم عقارات حدود ق خلاف بينهإ حصل وأثريائها، حدة تحار كبار 
إئ،وأحيلنتا الفتي، سإحة إل معاملتهم ورفعتا عكاشة، مجد قدام قابل 

الوقع،نفس إل بنفسي أذمت، أن نفلرْ فافتفى سإحته، عل وقرأتيا فدرستها، 
حولكتتايا سعود الفتي فكشب، رأيته، ما له وأشرح الوافر، صفة وأرى 

يالوافقة،الللث، حوايب، فجاءه الإفتاء، دار من مندوبا يرسل أن واقترح الوضع، 
فيهطب كتابا، إبراهيم ين محمد بن إبراهيم الشخ الفتي ناسب، ل كتب ويعدها 

إبراهيم،ين محمد الشخ أمر عل بناء الوبع، ق للتتحقيق حدة إل أتوجه أن 
الثربتلإعلام منه .، ^lLJالديوان لرئيس إبراهيم بن محمد الشخ كتب، وأيضا 

القضية،ق للتئحقيق الإفتاء دار عن مندوبا عميل بن الله عبد اختار بأنه زفر وابن 
برقيةمعود ؛_، كشبؤوقد ذلك،، أحل من الفناا.ق ق به الاتصال عليهيأ وأن 

انفلرالخءلاب،فى)ما؛(.



صنيدارالإحاءاملاث|س؟ 

لذلكلحده افرت فيجدة، مقاهي مدة ل وميارة مكن بتوفير يعمدْ للنجاوى، 

الهينع،العزيز عبد وهو كتابنا أحد مص وذهب ه،  ١٣٧٧؛/*ا/ I بتاريخ 
علالهنرفين من كل لدى ما وسمعنا الوقع، وشاهدنا الكندرة، بفنيق ونزلنا 

قراراقرر ذللث، وبحد رأيته، ما كل لسإحته وشرحت، رجعت، ثم الوقع، نفس 
لله.والحمد العاملة، _، به انتهت، شرعيا 

^^يق،نيصفهاةاسمفا
منوليان نكاحها عقد امرأة قفبة ق الحوف إل انتدست، ■ ٠١٣٧٧سنة وق 

منهإلكل وتعصبا الأحر، ضر زوج عل نكاحها عقد منهإ واحد كل أوليائها، 
وكادللثاق، تأذن ول؛ له أذنت إنا وأنها الأول، هو عقيم أن يزعم وكل حماعته، 
قضتهاديري الالرحمن عبد الحوهم، امر فرى^ قبلن، بن، فتنة يبها بمحصل 

عنمحمل الخ استمر وقد إبراهم، بن محمد للخ حولها الدى سعود، ، للملل
ينتدب،أن كتابه ق وطلب، القضية، فيه يثرح سعود للمالك، كتابا كن—، ثم الوصؤع، 

الشيخفاحابه بالوافقة، الالالث، فأجابه ،، ر القضية ق للتحقيق الإفتاء أعضاء أحد 
القضية،ق للتحقيق الإفتاء دار عن مندوبا عقيل بن الل4 عبد عتن أنه فيه ذكر كتاب 
حطابفجاءه بالحوف،، مقامي أثناء وسيارة سكن ل يوثن أن الخهناب ق وطالتا 

اثاليةونير كتب ثم يلزم، با الصبان مرور محمد الالية ونير عمد أنه الالاث، من 
الفتيناستا من حطاب جاءق ثم الوصؤع، حول ، الحوفمالية مدير إل ^JI؛، 

بحدمحمد الشيخ ساحة أمر بصدور فيه محرق إبرامم بن محمد بن إبرامم الشح 
النطقةبأمر اتصلوا وأنهم القضية، ق للنفلر للجوف، ١^١١^ عل الللثج موافقة 

الإفتاءدار أعضاء أحد انتداب رأينا ...لدا ١٠للمالك: حطابه آخر ق ظقي نال، حيت، )١( 
التلاعس،من ميء المسألة ق يكون أن حشية الحقيقة، لتفلهر القضية ق التحقيق لإجراء 

موافقةمنمملرين بالمروج، يتعلق في،ا وحاصة ال، الفلأبواب ومدا للدمة، براءة هناك، 
إبراهيما<.بن محمل الله. حففلكم جلالتكم، 



؟!٦٣٥٤املاثمح؛سمبسء 
ءعسءمء

بنمحمد والراّل: مهينع، بن العزيز عد الكاتب ومعي فدمت مهمتي، لتسهيل 
قأنظر مدة مكاكا ق ومكثت \/\إ بتاراخت وذلك يهمس، ين نيد 

ولاةإل فرفعه اكي، محإحة عل عرض الذي التمرير وأصدرت الهلرفن، بينان 
الحمدولله نزاعهم، انحم وبه يتنفيده، فأمروا الأمر، 

عنالفر من لأبد أنه علمت ما بعد الخوف إل الرياض من مفرنا وقصة 
مرورمحمد محجوزة الهنايرة إن قيل الرياض؛ مهنار وصالت ولما جدة، طريق 

قبلمن، منتدبون نحن، ١١وقاJتت مرور، محمد الشخ فقابلتا المالية، وزير الصبان 
اركبوا®،تفضلوا، ١١لمعاليكم®، الهلمايرةمحجوزة إن لتات فقالوا ا،لفم،، مإحة 

،-jLمستلام، أنه ضلت التذاكر؟®، ارأين، الوظم،: لما قال الركوب، ردنا أ^ 
يتكلم*ولآ فحنأ«را مرور®، محمد السح عند ١١فقلت،* 

١^^،عبد الشخ بارتيب ذلك وكان للجوف، الهنايرة ركبنا لحدة، وصولنا وبعد 
إبراهيم•بن 

ا1تأءووضهمىاسمم:

قرىعل فوردنا الوجيزة، المدة نالك، حلال التجول لنا حصل الحوف وق 

الحتالل،دومة وكيلك، مكاكا، والعاصمة الالقاي9ل، الهلوير، قارا، مثن،؛ الحوف، 
فيها!العامر مقدار إن ؤيقال الكبار، الحدبة العيون ورأينا دومة، أكيدر قصر ورأينا 

أنهل،أن وأحست، أجرا0، الذي التحتين، مسودات، فيها بدفاتر ظا؛مح شيخنا احتففل وقد ( ١ ) 
بانفراده،نحضره واحد كل مرية، تكون التحقيقات، أولأت وحده. ض ارالحماو يل! ما منه 

الييناتؤونْللبهم ونحريريا، شفاهيا عليها ليجببا اللازمة، الأمثلة ونسأله عنه، ونحقؤ، 
قتكالموا إن ثالئات كان. مهإ لأح،و نبينها فلا نتيجة من، لتا ظهر مهيأ ثانيات ذللث،. عل، 

سيكونالتحقيؤ، رائعات حاصة. لمسألة محيئتا لأن منهم؛ مع نلا أحرى قضايا أو قضية 
أبرقناالأمر لزم إن والحنمرى هساءال ابن، الأمبر ات حامبالقضية. تعلق له من، كن، ْع 

حاجة®.فلا ؤإلأ لهم، 



مصاييف،وفيها وغرها، الحلوة مثل الطيب، الخل وفيها الدائر، حلاف (، ٢٢)

الهلا5رة.ق معنا وأحدنا منه وأكلنا فيها، واللقيهل البسر ووجدنا 

وكانت،يوم؛ن، مسافة من يشاهد رحسث، شاهق وهو قيال، حبل شاهدنا كإ 

الطائرةوتأتيهم وبرفيتهم، معداتهم عندهم وكانت، نحوشهرين، لها أمريكية يعثة فيه 
.الحوف، أهل لما قال هكذا مرة، أسبوعين كل ق محاجون ما لهم نحمل 

اعتنىالذي السابق فوزان ولد من المالية، مدير بواسعلة الرطة هذه وكانت، 

خرا.الله جراه قصر، ولا بخدمتنا، وقام سيارته، وأعطانا رسميا، ؛ضيافتنا 
مهمة،قضايا عدة عنده ديري الالرحمن عبد الأمير الحوف، أمير أن وبالغني 

الذيالموضؤع عن الأمير مألمي فلمإ فيها، بالمنلر تكليفي بهللب، محيرغ وأنه 
اكحةيقاُتا،ا،لامتكإل مدة إل ومحتاج ينته، ارل؛ قالت،ث انتهى؟، شل أجله من جئت، 

علمدون بالطائرة وحجزُتؤ الحقيق، إنهاء ل اجتتهديت، إق ثم لذلك،، قاطمان 
متاحرإنه يقول الثخ، ااحا.ءنا ت لأصحابه فقال ممري، بيوم إلا يشعر ولر الأمير، 

سافرا،.هوقد وهذا 

uماكمةاسسم:جم^دا٣Uدإ

وهوالقارئ، شلهوب بن الزير عبد الشتح الدعوة إمام معهد مدير وكان 

وءلد٢ايالرياصن، ولد ه(  ١٤٠~\، ه*١  ٣٣٨فلهوب،)ابن محمد بن العزيز عبد الشيخ 
بنصالح المثاخ؛ عل وقرأ القرمح(، حفظ ثم والدم، عل يمرأ وكان بالكتاتيب،، العلم 

الشخيل عل تتلمل. ،. عيافبن ومحمد الال2ليم،، عبد بن ومحمد الثمخ، آل، العزيز عيد 
الشرعيةالعلوم ق شهادة عل منه حصل وقد ضة، وعشرين محح نحو إبراهيم بن محمد 

الكتب،،عليه يقرأ حامحا تلميان.ا أحذْ كها اللساس، شهادة تعادل، فيها، احتيره أن بحد 
إماممعهد إل نقل ثم الملكية، بالخاصة لالمءلبوءا>ت، اقثا مر عن( أبنائه. كأحد يحتيره وكان 

الحف،بعض يلقي، كان المخلص. للعامل مثالا عمله حلال وكان ه،  ٥١٣١^عام الل.ءوة 
الاجتماعية.والمثّاكل الدينية القضايا بعضن يحل يقوم وكان اجد، معدة ق والنصاح 

(.٥١٦)xf تجد علماي ذت ترحمته انثلر •؛هلك. ه ١ ٤ ٠ ٩ عام توفب 



اسلأثسأاسلشدارالإئء

وقدالعثاء، أذان ويعد الجد ل الغرب يعد الدرس الشيح مإحة عل يقرأ الذي 
الشيح،ولازم ؤلويلة، مدة أحرى وكنسا جرير اين وتفر ممر اين يضر عاليه قرأ 

للطلابالأسئلة أصع أن مني ي2لاوسا كتايا ل كب الأ-محنارادتا ونت جاء فإذا 
-٥١٣٧٧عام ل حطايه ذللئ، فمن والتوحيد، الفقه ق عليهم مقرر م ما بمقتفى 

يصلكمالت1حيه، يحد الحرم• عقيل، ين اتنه عبد الشخ ت الفضيلة ؛اصاح—، ت ونمه 
ونحعنرجوكم آحرها، إل أولها من الهللبة، وبدأ الحموية، مؤيدان؛ بن صالح مع 

الأسئلةتعجيل نرجوكم آحرْ، إل الإيلأء فمن الفقه ل أما ذللئ،، طق السؤال 
جزيلولكم نتعطل، ونخشى طعها، لأجل مدة له وتض قرب، الوقت لأن اليوم؛ 

شلهوب«.العزيزين عيد اينكم: .  ١٣٧٧ا/ ١ [-/ واللام. الثنكر، 

سينييوالققايى:آل نزاع ض للتحقيق الانتداب 
حدودق والتماري سائقا الدرعية أمراء ينيد مأل يين نزلع حمل وند 

فحفرواالإفتاء، دار إل العاملة ورفعتؤ للأملاك، اييل وملهم؛الدرعية أملاك 
وثائمحاعل واطلع منهم، كل لدى ما وسمع إبراهيم، بن محمد سيخنا سإحة لا.ى 

فيهنحرحون يوما واعدهم يم ومشاركننا، الأعضاء نحن يحضورنا أملاكهم 
الوقوف،محضر من يتحصل ما وأحرر معهم، أحضر أن وأمرق النزلع، لحلأت 
؛؛نالنزلع فيه الذي القرى إل فخرجنا نزاعهم، نحل مكاتبات بينهم وأكتب 

العزيز،همد بن فارس من؛ الكونة الهيثة ومعنا سالر، واين بيد واين الشقارى 
الأحد:يوم الزلع محل عل حيعا واجتمعا عواد، بن وعل حول، ين العزيز وعبد 

/a/ينافه وعبد الشفري، الرحمن عبد بن العزيز همد بحضور• ها ١٣٧٩؛آ
عنهمنيد، بن العزيز وهمد جهة، من شركائي،ا وعن ههكا الشفري، الحسن همد 

ميلجاري عل الوقوف وبعد سال(، بن اض وهمد حماد آل وعن شركائه وعن 
بئنف؛ءا الاختلاف وجهة ومعرفة أسفله، إل أعلاه من أثاره ومشاهدة القرى، 

ممعناْما عل، علاوة المحل، نمس عل الهلرفتن من كل كلام وساع المذكورين 



1ضطعءصلهض؛سمشدارالإفتاءوقة|ج 

كستااللازمة، التعليإت من به عمدنا وما إبراهيم، بن محمد الشخ محلى ق منهم 
a ٠ I بتارخ اكتي لسإحة ورنماْ تقريرا،  / y / الحمد•وف ٥،  ٠١٣٨

؟تحديدحدودمما،اويج)اسة!_( لجته ض القاركة 
تيذنواثتراح المدينة، حرم حدود تحديد معاملة الفتي لمإحة رفت ولما 

معيقفإ قبله، من مندوبا تبن من لأبد أته رأى الحدود، عل للوقوف لحنة 
نحوها،ومرئياته مشاهداته لسإحته ويشرح عيانا، ويشاهدها الحدود عل اللجنة 
وذللثجعقيل، بن اف عبد هو• المدينة حرم حدود تحديد ق مندوبنا أن وكتب 

كتاب،صمن مهلبؤع وهذا ، اا/*خماه_ / ytوتارخت ، ١٧١٥رقم• 
إلالعاملة ورمت، (، ٢٣٣)ه/إبراهيم بن محمد الشيح سإحة ورسائل فتاوى 
لهل،اللمدينة أتوجه بأن المفتي نائي، من كتاب، وردق التنفيذ وعند الوزراء، محلى 

جابر،وأبويكر الحاففل.، محمد وهم! اللجنة، واجت٠عتا للمدينة، اقرئت، فالغرض، 
دارومندوبا مدق، وعبيد الله، عبد بن وعار ًلرابزوف، وأسعد أحمل•، ومحمد 

رقم؛قرارنا وقررنا المدق، الحرم حدود عل وقفنا وقد عقيل، بن اش عبد الإفتاء؛ 
للمقامورفعه فأقرْ، القش، لمإحة ورقاء ه، ١٣٨٩/Y/١٨وارخ؛ ، ٦٦٢

ه٢،.١٣٨٩/٤/١٧،وتالخ:YY٣٦ّطحتهرثم:خءلاي، الماص 
الأصدقاءبعض فصار مدتنا، طالتا الديتة حرم لتحديد انتدابنا مدة وق 

محملالمحهب* السيخ فصيلة صمنهم ومن مهمتنا، وعن عنا يسألون لنا، يكتبون 
الأييات!بر-دْ وأرفقته كتابه، جواب له فكتبت السعوي، عودة ابن 

(.٩٧/0الدينةقلأم انثلرخaلابسءاحته )١( 
٢^^٥؛فقال الهمة، نبذه تتعلق أبياتا وقتها شيخنا نظم وقد )٢( 

عهودابها قضيت قد اه حصشجوي ار فأنلردف حرجت 
الحدوداا يعلمنشيخ عل والتمصى ة للدراسودا عه

والصموداالزاهق يعلمنا روي توالالتثجت يعلمنأ 
وداحل وي حلق افه اه حبالقّضاوا وحلال المفتى هو 



؟٢٦٧٠اصلاثس:صيدارالإحا،
سسسه

اءيسميزلماللافي
تاامنمن عودة بن محمد 

}فوو\فىكت1ش]ب\
وزادتإفادتك—م وسرتن—ي 

اوعنا مهمتنعن مألتم 
غفيرا مهمتنعن فأما 

انتهاءعل الحدود وتحديد 

مسواءور ثإل عير ن فم

بخمرفهو أحيك عن وأما 
سراوالا^م الله .الآة صس

تكمإلالمول أحمد ؤإف 
دعاءمن أحاكم وا تنولا 

لعليبلازمكم وشرفي 
بصدقل لم وملم واسودم 

البير غود بال بعل 
الرحالوق فأحلاقه ه ب

المجالمن فهمتا بما فهمتا 

الحبلي وقولتا ي أنعل 
الابتهه ولاء الشفلله 

اليلمن وحما تا ملهسا 

الوالجبة المدينحرم عل 
والالتعل ان اللأبتكواك 

الخمالحير الممطفى حوار 

وآله صحابتمع ه علي
التد بعومكر وأمكر٥ 

الخمالمن ترون ما بصسالح 
حالكل ق نفعكم بوز أف

الوالعيوالأخ الأشياخ عل 

س1لإطارةسرف:مراجعة 
ومناهجهاالعارفج وزارة أوضاع من وغثرهم المشايخ من التشكي ممر ولما 

ملفتاكابا معود العهد ول لمو حميد بن الله عبد الشيح مإحة رغ وموظفيها، 
عليهاطلع أن ويعد إبراهيم، بن محمد الشيح الفتي مإحة إل سمو0 فأحاله إالنذلر، 
•وتاريخ ، ٢٧٣م ص رنم■ العهد ول مو ل كتابا كبا وتأمله، مإحته 

البائرةعل ومحثه حميد، بن الله عبد الشخ مإحة ذكره ما يؤيد ه  ١١٣٧ a/ / ؟٥ 
أحمدبن محمد الشيخ ديوانه! رئين إل سموه فأوعز الأوض؛ع، بإصلاح 

وتاريخ•، ١ ٠ م ما رنم* إبراهيم بن محمد الشيخ مإحة إل فكتبا سعيد، بن 
سإحةيكتبا يقول• مموه وأن العهل•، ول ّمو بجوامتخ يبلغه ٥  ١٣٧ ١/٨/٢٧



إتة'هة;0سلاثني:صنيدارالإتء هةا'تةقت 
بأنمإحته فأجاب للمعارف، ؤيرغ سموم نل من ؤيوقعه متاسا، يرام ما الشخ 
التيالرامح من متكاملة صورة بإرمال، العارف مدير سموه يأمر أن الأول 

والثانويةوالتوسعلة الابتدائية الدراسات، أمام حح ق المعارف عليها تتمشى 
يمكنناالخمح عل اؤللاعنا بعد ثم العارف، أمام لخمح الإداري والنهج والعالية 

الشيخسإحة فتاوى من عشر الثالث، بالحزء مثبت هو ك،ا اتخاذه، ينبغي ما تقرير 
منثمحصل ثم فرائه، يتخلله ؤلويلة مدة محمدا الموصؤع وبقي ، إبرامم بن محمد 

وأمرالموصؤع، ق الخد أوجبت، جديدة مناسبة حصل حتى جديد، من ويثار محركه 
نحويلزم ما وتقرير العارف وزارة مناهج لدراسة لحنة بتشكيل مإحته 

ينالعزيز عبد الشخ فضيلة من• اللجنة هده وتتكون وغيرها، من؛ذالفار، فيها ما 
المفني،سإحة أحو الشخ، ال إبراهيم بن اللهليفه عبد الشيخ وفضيلة باز، 

ق! ٥٧٠رقم سإحته يخءلاب ذللث، تبلغت، وقد عقيل، بن اه وعبد 
عقيل،ين اممه عبد الشيخ حضرة إل إبراهيم بن محمد ُمن ونصه• -، ٢٠٧٩! / ا ٢ 

فضيلةلدى حضوركم نرغب، وبعدت وبركاته. الله ورحمة عليكم اللام افه، سلمه 
معباز بن العزيز عيد والشيخ أنتم لاسراككم بيته ق اللهليم، عيلء الشيخ الأخ 

ونراءماالعارف، وزارة ق التعليم وأنغلمة مناهج مقررات، استعراض ق فضيلته 
الاجملعويكون مادة، مادة عليها تقرير؛٠لأحفلاتكم إحراج نم دقيقة، قراءة 

حتىليلة كل من العشاء صلاة ؛عاو اللهليم، _• الشيخ بيتإ ق إليه المشار للغرض 
مهمتكم١١من نحلموا 

وتفقدتفاجتاعاتؤ، عدة اللعليف، عبد الشيخ سنؤ ل اللجنة اجتمعت، وقد 
الفتيلسإحة رخ الخمع، من موقعا قرار وانحدي، الن.كورة، والمناهج القررايتح 

بوقته.

)١(

انذلر)ّا/"آ؛(.)٢( 



تةه1؛تتةس|ش 
٠حسسق ١^، يثسم 

٠٠ ٠٠٠ ٠٠  m■٠

بجوارهلكن ى  ١٣٨٢عام حدود ق يالمعذر الذي نمره فمل اللك عمر و،ل1 
ؤإنإحقيقي، مالك لها يعرف ولر خميس،، ابن ارتليب ت نمى بمحارمها داثرة قليب 
خميسبن اض عبد الأديب الشيح منهم خميس، ابن يتمي ممن عدد حا يدعي 

الشبحمّإحة إل فيصل افللك فأوعز وغيرهم، الحوؤلة أهل خميس ال وكدا ؤإحوانه، 
محإحتهفأحال أهلها، عن ؤيتحرى القليب هده قضية ق ينفلر بأن إبراهيم بن محمد 

منهم،كل لدى ما فسمعت، ل، يفلهر ما وأئرر فيها، أنظر بأن إئ، أورامهم 
لكنالدرعية أهل من أعمى رجلا أن خميس لابن إصافتها أن يقول من وسمعت 

نليس،فقالواI إليه، فأصيمت، فإُتح، فيها فسقعل والدرعية الرياصى ب؛ن يتردد 
فكتبموصلة، ببينة منهم أحد يدل لر حينا هدا، مإحته لدى ترجمح و خميس، ابن 

إبراهيم،بن محمد الشخ يامم ليال ألم، أربعين ؛٠-؛^ بتوقيعه شيكا فيمل الماللث، 
فرأىيراه، بإ فيها أويتصرف، النزلع ا أؤلرافمن شرعا يستحقها ش يدفعها بأن وأمره 

القضية.هذه انتهت، ويخلائا القلي.ب،، تلك لهاحب، ثوابه مجدا حا يعمر بأن مإحته 

قواءييت(انيحيادبرس:
لهبيتا اللاسلكي ق الوؤلم، حاثش؛ني، يوسم، عل عرض ه ١  ٠٣٨ عام وق 

إبراهيمبن محمد الشيح سإحة يومه بيتإ اJا ا١Aوقال! بالرياصن، الرقية ي حق 
عليهم،بته ذوتبمم، من امرأة لوصية وقفا يريدونه ريال، ألما سبعين وكيلهت يوامعلة 

وألفينومتين، ثإنية إلا __، لا ولكن مسحين، الثمن تكتنم، أن بئرمحل وكيلهت فقال 
علصمموا وهم فامتتمتؤ، قالت غيره، ولا الشيخ يعلم ولا لتا، سعيا تكون 
ليس ٠٠ئلت،• لكن فورا، فقبلته لك،®، يبارك فاض بسبعين، تريده كنت، فإن ذلك،، 
ودفعتفاثتريته، -را«، ارأمهلك، فقال: أقاءل«، عل لك، وسأكمله الملغ كامل محيى 

مبنىلصالح انتنع ثم مدة، به وسكنتا تقس.ي3لا، والباقي فورا المااغ معفلم له 
والشكر.الحمد وف ؤيال، آلاف، بخمسة المتر لما وثمنوا اللاسلكي، 



ضايساستيدي،واصضص:اصةيقافيالأءلأذ 
رئيسدهيش؛ بن اف عبد الشخ ُين حلاف حمل ه ١٣٨٢عام أول وق 

قللتحقيق لخة فث<كالثا قضانيا، أحد معجل؛ عل والشخ المكرمة، مكة محكمة 
وتارخ!، ١٧١رنم■ المش ناب بخهلاب وذلكر معهم، بالاشراك وكالمت، القضية، 

' Y /T /قفكلفا محضر، ل؛ معجل عل ولكن المهمة، لهدم سافرت، ، ٢١ه ١٣٨٢
القضاءرئاسة عند نجتمع الشهر قرابة بمكة ومكثنا أحرى، مسائل ق التحقيق 

بنمحمد الشخ القضاة رئيس لسإحة قرارنا ورفعنا التحقيقايتؤ، انتهت، حتى بمكة 
والشخ، المرك عمر الشيخ أعفائهات ومن اللجنة، مع واسركت، إبراهيم، 

أحرى.مائل ق وحققنا المكرمة، مكة إل نزلنا ثم عميل، محضار 

ميلالميز:بن شصل اللك *باد،م 
الأميررأسهم عل ؤإحوانه، معود الللث، حلاف؛؛ن حصل ه ١٣٨٣سنة وق 

بنمحمد سيخنا سإحة ذللئ، وتصدر بالموضؤع، المشايخ فيحل العهد، ول فيصل 
منإئ ورد كتاب، ضمتهم ومن إليه، للحضور المشايخ من لعدد وكتبإ إبراهيم، 
ووحا-ناه، ١  ٣٨٣اخ ٢! الخميس! حضرناليلة وقو ه، ١  ٣٨٣/ ٨/٢يتاؤيخ! سإحته 

«آ(.انذلر)م/-)ا(
يديثةق ولد ه(  ١٤٠٥تقريبا~ - ٠١٣٥١)المرك العزيز عبد بن عمر الشح )٢( 

العالميالتحق؛المعهد ثم ه، ١٣٦٩عام فيها الحكومية والتحق؛الدرّة سمراء، 
الماحتير،سهادء عل فحصل مصر إل سافر نم ٠، ١  ٣٧٧عام فتخرج بالرياض، 

٠ ١٣٨٩عام وق القضاء، رئاسة ق عضوا ٠  ٠١٣٨ عام تعين المملمكة. إل عاد نم 
٠١٣٩٠عام وق القضاء، برناصة عمله هع للقضاء، العال العهد ق مدرصا عإن 
لكيلإل -٠١٣٩١عام نقل ثم الثرهمة، الأحكام مميز محكمة j قاصا همن 

الدكتوراهعل نحصل ثم الأعل، القضاء محلى إل نقل ثم العدل، لوزارة مساعد 
شرعيمستشار إل ترنته هو عمله وآخر ، ٠١٣٩٥عام الأزهرية الحامعة من 

نجدعالياء ق! ترخمته انفلر  ٠٠١ ٦٤٠٥/ U/ الثلأناء! يوم توق الملكي• ؛ال"يوان 
(.٣٢٢)ه/



الأممرأسهم وعل ؤإحوانه معود اللك يئن الواغ الخلاف ي النظر هو الوصؤع 
بصفةعليها أطاشا وقد معود، الللث، حلع شيخناأوجبت يعلمها أشياء وهناك فيصل، 
تلاهوما الاجتيع هذا عن نتج وقد -jI، أبؤح أن يمكني ولا للنشر، تصلح لا خاصة 

الحكم،دقة يادارة القيام عن معود عجز ثبت لما فيصل، وتولية سعود الملك خني 
منممر عدد الأجت،إع حضر وقد م، ١٩٦٥/١١/٢الموافق; الأسن يوم ق وذللئ، 

منهم؛تذكر المشايخ، 

الشيح.آل إبراهيم ين محمد — ١ 
ايح.آل إبراهيم ين اسليم، عبد ٢~ 
الشيح.آل حسن بن عمر ٣" 

الشيح.آل إسحاق بن الرحمن عبد " "٤ 
الشخ.آل إبراهيم بن محمد بن العزيز عبد " "٥ 

الشيخ■آل ءبرامم بن محمل بن إبرامم ~ ٦ 
ؤالشثري أبوحبس، العزيز عبد ٧" 

 ~A المصري.الشيح ال محمد بن اللهليم، عبد

الراسي.حمد بن ٩—ناصر 

دهيش.بن الثه عبد - ١ ٠ 

•رشيد بن العزيز همد " ١١

مأا~همداضينتمدمحز؛نتجل•
محن.بن صالح بن راشد —  ١٣

عودة.بن افه عبد بن محمد - ١ ٤ 

المرك.العزيز عبد بن عمر - ١ ٥ 





سعودلان٠اااك اليعة أحذ ممن كنت حث وتديجره، الئه لصغ تعجبت وقد 
وعفوا كت إذ خلعه ممن وكنت ى ١  ٣٧٣ ٣jr; ي: عينة j قاصيا كت حينإ 

وتسعةموات عشر قرابة م ولابمه فمدة ى ٦١٣٨٤! / YUق: الإفتاء دار 

الوارتن.وهومحر علتها ومن الأرض يرث من بحان فأشهر، 

ؤإثظءاكدوسشها:افتتاحداراسئبياض٠ 

بيتلها اشري ثم القرة، يجانب العلم دار فتحت تقريبا ه  ١٣٨٣عام وق 
فيها،دروس ؤإلقاء حالفات إقامة متى فطلبوا بالرياض، الوسيطا ق مسكننا بجوار 

ونحو،وفقه، وحديثا، نمير، ت المغرب، صلاة بعد ليليا الزس من مدة لهم فاقمناها 
القهعبد بن إبراهم الشطغ سابقا الهيثات رش معال داكت إل التلاميذ صمن ومن 

إحواننابعض س وغيرهم السير، ومحي بيتي، والوأبوه، الغسثا، الرحمن عبد بن 
•اليمتن 

:uالقاركةشمجالإما

الأميرالمالية ونير طيب، السامي، الأمر الزكوات؛موجب، لحنة تشكلت ولما 
بعثإإبراهيم بن محمد الخ القسي مإحة من المصل الرحمن عبد بن اعد م

فكلمفنيبالطائف،، سموه لمقابلة الزكوات لموضع المشكلة اللجنة مع مندوب 
،٠٢٢١٥١٣٨٤\ا0اوتارخ: ١، ; ١٢٢٩رقم: ي حطاب حسب، الفتي؛ذللث، 

وقررنااللجنة، مع حضرت ثم الأمير، مو بواحتممت، ^،، llajl]فسافرن 
اللازمة.القرارات 

يشرحكتابا الفعيان، ناصر الشيخ مديرها إليه كب :يا، التدؤيس عن شيخنا ، توقفولما )١( 
قانظره موتر. كتاب الحقيقة ق وهو •^^، UdJالرحؤع منه ويهللبج الدار، حالة فيه 

(١٧٥/٤.)

\مما\'ى)٢( 



الدهوة:جؤيده فتاوى 

المفتي،مإحة واهتإم يعناية - ٥١٣٨٥عام الدعوة جريدة أنشئت ولما 
صفحةفيها تكون أن وتقرر إدريس، بن اش عبد الأستاذ ذاك إذ تحريرها ورئيس 

علالإجابة إبراهيم ين محمد الشخ سإحة تول أمبوعيا، دائإ ريا للمفتاوى 

ه. ١٣٨٥/ ا / ا ٠ يتاريخت الأول، وعددها)١( 
نإنوبعدت وحده، فه ارالخمد فيها؛ قال يالموضع، تتعلق شيخنا كتبها ورقة وجدت وقد )٢( 

إذافإما الصحافة، ذلكر ومن به، يتعلق ما شرفا يحسبا يشرف، إما علم أو يحشا كل 
الناسوتعليم الصحيحة، الحقائد ونشر وتعال، تبارك اطه إل تتعلق؛انمعوة كانت، 

.،محمد نبيهم ومنة رحم كتاب إل حم والرجؤع دينهم، أمور من إليه محاجون ما 
سسالإسلامية للشرمة الكيد محاولون ومحن الدين أدعياء لممه وما الأهواء ومحاربة 

وؤزره. مز آن إلا أقن يأفوبهنروثا،وثا أثي ييدوتزأن ؤ المكايد، أنولع 
عميمق لاثلث، المثابة حده كانتح إذا فالمحافة لاكو؛ة;'اّا[، حقي؛ألكفثأيىءأحاآو 

المشوية،صالتهم فيها ومحدون إليها، سيممللحون الناس وأن وقعها، وعفليم نفحها 
علتتجول متنقلمة، كمدرسة ستكون لأما والتعاون؛ معهم التجاوب، منها ومحيجدون 

ومزارعهم،ومصانعهم ومتاجرهم وحوانيتهم ومكانيهم ييومم عليهم وتلح الناس، 
ومعارفهم،وعلومهم أحلاقهم ومدلتا الخطلمات، لهم وتوضح الهلريق، لهم فتنثر 
مؤسسةإقامة إل العاملين رجالنا محره من والمفكرين الصالحن حدى؛أولثلث، مما وهذا 

لهاووضعوا ات، الحلملها فحفدوا ونثرا، وؤلثاعق صحافة الإسلامية، الدعوْ 
جهودهم،لها وكرسوا والأوقات، الأموال س هم أنفءلا؛ت ما لها وبدلوا المخْلعلمات، 

والأدبيةوالعالمية الدينية حافلة؛المواد الوعوْ جريده بروز إنتاجهم باكورة كانت، حتى 
سإليه الحاجة أمس ق هم ما ا،لالمان ب؛ن تشر الدعوة انهللقت، لقد نحم والاجتإعية، 

وكلامنبوية، وأحاديث، قرآنية، آيات من الشرعية؛ بالأدلة مقرونة الحنيف، ديتهم تعاليم 
السياسيةوالشؤون والشعراء للادباء الأحرى المجالات من فيها ما هع العلياء، أئمة 

وتفتحالعامة الثقافة بنثر كفيلة هي اش الثابة الأبواب مجن وغرها والاقتصادية، 
فيهم،وبارك لهم، افه شكر كتابنا، نيرة من رجال أقلام دبجتها المجتمع، ب؛ن الوعي 
عليهؤ تثرفالدى الفتاوى ركن الثابتة الحريدة أبواب أهم من ؤإن أمثالهم• من وأكثر 

وحامواالاس إليه تعدل ًلاذ الذي \و\ب ذللث، الشرعية، وتمده؛الفتاوى الإفتاء دار 



الامتفتاءاتولكنت ، بتحريرها لكفي ثم ، الفتاوى صفحة ق الأستفتاءات 

التيالأحت،اءية المشاكل وحل العالمية، المائل بحث ميدان الحقيقة ل نهو حوله، 
محلهامن عن ييحث، يرال ولا والاجتإعية، الفردية حياته ق ان إنكل تعرخى 
?lJ.،بقصد إليه يقدم استفتاء بكل لرح_، الباب هذا ؤإن غوامجضها، له ، ؤيكشف

فيكتي،؛الفتاوى حاصا لكن ؤإذا يرد، استفتاء بكل الاعتناء محمل وسوف، الفانية، 
شرعيةفتوى بكل يرحب أنه ك،ا تعال، افه يبره حيإ الشرعية بأدلته مستول جوابه 

لنهيبؤإننا النشر. أسباب فيها توفرهمت، إدا الثقافة وتوسعه العالم نشر يقصد نشرها يراد 
اتلوانوالتعلم ال٠الم بض كوامملة فيه والمشاركة ؛□ب، بمداالامت،ام الأعزاء بقرانا 

العالمؤللمية دأب العالم فنون ل البحث، يزل ولر الأمة، م،وه بخيار اقتداء والجيب،، 
اياحتدُنهم الجمب، ومنهم السائل منهم فتجد ومكان، زمان كل ل وهوايتهم 

تتعال بقوله هاو.ا إل القران أرسي وفد منه، الإنفاق بكثرة يزيد العالم لأن النتيجة، لتظهر 
الفاندة،ءلال٢، حق ل وAالا لالأساء:ي[، اؤآه لا إن٢٣ أنلآلدْفي 

ولا^؛١؛^، لشدتدأ ألكثث، وم؛ ١^؛؛ أثثآقثيقق تعال؛فقال العلمإء حق ل وأما 
حجرمنا رجلا فأصاب صفر، ل حرجنا مال؛ جابر وعن آ، ١٨٧ءمرانت، ]iJف ئه5ق!رثم, 

فقالواتالتيمم؟، ق رحمة ل محال.ون هل ت أصحابه فسأل احتلم ثم رأسه، ل فشجه 
.^،،jbالّء، أجثروا ثم فءاُ—،، فاعتل الماء، عل تقدر وأنت، رحمة لكؤ نجد ما 

رواْالحديث، ااسؤالاا. العي سقاء إن،ا يعلموا، ب إذ سألوا ألا افه، قتلهم 'رقتلوْ فقال؛ 
عقيل*.بن العزيز عبد بن النه عبد . ١٣٨٥الموفق•واف وغبره، أبوداود 

«ا/ا/هخماه.وذلالثحبتاريخ:)١( 
لدمنا ما الرحيم. الرخمن اف أبسم يل• ما ورئة ل وقتها جفققه سيخنا كتثإ فانية؛ )٢( 

لتتعلق نفيسة فواتي. الكرام للقراء نقدم أن تج المناسفمن الفتاوى، ركن تقديم صدح 
الإفتاء،ءلاو_إ الاستفتاء فنقول: اف. رحمهم الحل،اء، كلام من مقتبسة الموصؤع هدا 

محنوأصله وفتوى، إفتاء يفتيه أفتاه يقال؛ ؤإظهاره، الأحكام محن الشكل تبي؛ن والإفناء 
ؤيتقرريظهر حتى ببيانه أشأكل  ١٠يقوى فكأنه وكمل، قوى الذي الشاب وهو الفتى، 

فاؤها،فتقتح بالواو إما وهي الحكم، بين إذا الحالر أفتى من اسم والفتوى ويشتإ. 
علالواو بكر فتاوى، وابمع• فتيا• ويقال• فاؤها، فتضم بالياء ؤإما فتوى، ويقال؛ 

إلزامغير محن الشرعي الحكم تبيين والإفناء فالفتوى لالتخفيفا. الفتح ومحوز الأصل، 



املاثني;سمهمدارالإهاءاو؛؛\س 
:[اهذتغنسلء

القضاءبين الفروق أحد وهدا يه، والإلزام الشرص الحكم نث؛ن فإنه القضاء بخلاف به، 
اف.إنشاء آحر، مقال ل ذكرها يآق وصوف والإفناء، 
فيها،ويميلون يإيوما، اش~ ~رخمهم الصالح اللف لكن عفليم، أمرها والفتوى 

أدركتتال: ش أي بن الرحن ب عن »روط ظك: التووي نال ؤبمداسوما، 
هذاإل هذا نيردعا المسالة، عن أحدهم سأل اف رسول أصحاب، من ومائة عشرين 

ينغيلا شيئا الرحل هاب، ءإذا أخمدت الإمام وقال الأول'، إل ترجمر حتى هذا إل وهذا 
ائل،المبعض ل يتوممون وحالما سالفا العالياء زال وما فيه'. القول عل بممل أن 

فتعجبأدري، لا فقالت العمة، ٠^١^، عن هآ عمر ابن مثل فقد أدرى، لا ؤيقولون• 
فال،افاالم. العاناء إل واذهب أدرى، لا نمم، قال: تدرى؟أ، لا أنت وتال: الائل 

عإمثل الرحمن، عبد أبو قال ما يعم وقال: ه( نفيدي يديه)يعني صر ابن تبل أدبر 
ماللث،الإمام وسئل الحلم. نمق، أدري؛ لا الشعبي: وقال أدري. لا فقال: يا.ري، لا 

لليس وقال: فغضب، سهلة. حقيقة مسألة إتبما له: فقيل أدري، لا فقال: مسألة عن 
كلهفالعلم ثقيلا. نولا عليالثح سنلقي تعال: اف قول ممعتف أمجا حفيفح، ء ذلي العلم 
القيامة.يوم عنه أل يما وخاصة تقيل، 
محوزهل العلياء: من لأحد قول فيها ليس حادثة حدنت، إذا في،ا القيم ابن وذكر 

تدلوعليه بحوز، أحدها: أوجه: ثلاثة فيه لا؟: أم والحكم، ؛الإفتاء فيهاالاجتهاد 
فيها،فيجتهدون قبلهم تقع لر حوادث، عن يسألون كانوا فإتبمم وأجوبتهم، الأئمة فتاوى 

أجرا.فاله فأحهلأ اجتهد ؤإن أجران، فله فأصاب، الحاكم اجتهد •إذا قال وقل. 
عرفحما فيه يدخل ك،ا قبله، لن قولا فيه يعرف، لر مما الحالي فيه اجتهد ما هن.ا ل فيدخل 

إلداعية والحاجة والحلف، السلف، درج هدا وعل منها، انمواب ق واجتهد أقوالا فيه 
المنقولأن يعلم الناس لمتاوى ماشرة له ومن الحوادئج، واختلاف، الوقائع لكثرة ذللته 
ائلمرأى الوقائع تأمل دمن معها' الحالي بوقائع يمي لا الأتلمع غاية اسع ؤإن 

القوللأتياءهأاب ولا المداههبج لأئمة كلام فيها يعرف ولا منقولة، غثر وهي، واقعة كثيرة 
لأهلبكلام فيها ينلفر حتى يتونفظ بل الحكم، يجوز ولا فيها، الإفتاء يجوز لا أنه الثاق: 
أنهالثالته: والقول فيها للت، ليس مسألة ي ثكلم أن إياك \مأحمد: قال الملم، 

خهلرها،وسهولة إليها، الحاجة وسدة بالخمل، لتحلقها الفرؤع؛ ائل مj، يجوز 
يجوز،ذللت، وأن التفصيل، والحق ظا؛مح: القيم ابن قال ثم الأصول. ائل مل يجوز ولا 



همح؛اسلنيدادالإتء

عنهاالإحاُة بتول فقمت الدعوة، جريدة محلى إل وتارة الإفتاء، إدارة إل تارة تأق 
،تم- ٠١٣٨٦م\/ة/تارختإل  ٠٥١٣٨٥/؟ا/؛ تاريخ; من اش— —بفضل 

الأستاذتحريرها; رئاسة وتول حديد، من إصدارها أعيد وئا طارئة، لظروف توقفت 
بنمحمد الشخ وفاة يعد -، ٥١٣٩٤ا/ه/ بتاؤيح; وذللئج التيفح، إبراهيم بن صالح 

فقمت،بوعية، أّكاملة صفحة ق الإفتاء ركن إعادة مني طلوا جمحلقثه، إبراهيم، 
نم-، ١٠١٣٩٤; ١ ; ٢٥-ارخ; إل ، ٠١٣٩٤\إه/ -ارخ; من الثانية للمرة بإعدادها 

تصدرالتي اليوم جريدة ق المسئول، مني طالب ثالثة ومرة طارئة، لظروف توففتح 
ه-١ ٤ ٠ ٦ م\/ / ١ ١ تاريح; من بإعدادها وهمت، فوافقت،، لالفتاوى عمود إعداد ؛اليمام 

الثلاث،الفرات تاللث، ق الفتاوى من صدر ما حمالة وصار إل; 

مكررة،وبعضها ومحتصرة، مملولة ؛،ن مافتوى، وحسن وسع ستإئة يقارب، ما 
 )j ،ج، وغر والتاريخ الأدب، وفي، وفروعه، الدين أصولiالابنما اهتم وفد ذلل

وطبعتلالطباءة، بتهيتتها بالقاهرة التاصيل دار مؤسسته وكلم، الرحمن، عبد الشيخ 

وإر1،محر، ز الأمران عدم فإن والحاكم، الفتي وأهلية الحاجة عند محت، أو تحت، يبل 
عدمها.دون للحاجة فيجوز والتفصيل والغ الحواز احتمل الأحر دون أحدهما وجد 
.٠١٣٨٥/t/yوسلم. وصحبه وآله محمد ميتا عل اض وصل أعلم، وافه 

الرحيم.الرحمن اطه ربسم ونمها؛ بالوصؤع، تتعلق جج<اقه شيخنا بخط ورنة وجدت )١( 
افتتاحيةتكون أن — ١ التال؛ الحو عل تكون أن الفتاوى صفحة تحرير تتلزمات ممن 

ساطعاصوء تلقى ؛حيث.، بالصفحة، تنثر الش بالوصوعات وثيقة صالة ذات الصفحة 
التحليلاتالافتتاحية تتجنب، أن — ٢ إلخ• • • • تقبلا أومحاصرا الصفحة محتويات، عل 

اليالموضوعية عن ويبعل.ه القارئ، يمل ذللئط لأن الاصعللاحية؛ التعريفات أو اللغوية 
الموضوعاتالصفحة طْ ق الحرر يتحرى أن ٣— بالذات. والمقصودة الأساس هى 

أوالحدونمثلأ، نليل موضوعا محتار فلا الناسب،، بالأسلوب، الناسب،، الونت، ق المتاسة، 
وهكذا،الحج، موسم غر ل للحج أو الصيام، وفت، غر ل للمميام موضوعا 

بجانبهما مع يتجاوب، بل اصهلملاحيا، أو لغويا تحليلا الأسلوب يكون أن محن لا كما 
الصفحة®.مضمون حمح ق والارتباط الانسجام يوجد تحاوبا 



•v٢١ يفع أن اش نمص الخوزي، ابن دار مل من ووزعت جلدين، -ل ٤٠٠١ ٢ ١ عام 
اسة:ؤزاره ١^ القرمي الطب اسااأئت تممممإوز، 

وكانالصحة، وزارة ل الشرعي الهو_ا مصالحة شؤون تنظيم تقرر ولما 
القرارْنروع دراسة ق يشركان والإفتاء القضاء عن ثرين مندوين من لأبل 
التمييزهيئة عضو جثحرلأ بن محمد الشخ فصيلة بتعن الأمر صدر لذلك، العد 
للحضورالإفتاء، عن الإفتاء دار عضو عقيل؛ بن اف وهمد القضاء، رئاسة عن 

مصلحةمدير حطابا وردنا إثره وعل المذكور، القرار متدرس التي اللجنة •ع 
-٠١٣٨٤/م/  Y٥وتارأخث ، ٧٠رمم• العلمي الحليم همد الدكتور الشرعي الهلب 

وتدارستاحضرنا، وقد -، ٠١٣٨٤\ااا ت الأحد يوم الصحة وزارة ل للأجتc^ع 
اض.فضل من اللازم، القرار وهررنا الموضع، 

القين؛ثان القيخ ضديرص ّلى قكاوى ق اصقيق 
لحنةتثكلحتا الميز، عثإن صد سدير ق التويم أهال من الشكاوى كثرتر ولما 

بنراشل• والشخ بتكليمي إبراُيم بن محمل■ الشخ ساحة أمر قضاياهم، ق للمتنلر 
*؛لإا/ا"؟ا/م،رقم! المفتي نامح خطاب وذلك، صصوءهم، 

ومكثناالرحمن، همد الابن منهم محموعة، رافقنا وقد ، ه ١٣٨٤/٦/٢٩وتاريخت 
الفتي.لساحة رفعنا0 بذلك، قرارا وأصدرنا معهم، نحقق ة مل• 

سمبنمياJان٢القيخمالخاصص:
رئسالخرمحصى، صالح السغا ضد ءهلأان ين إيراهم مكيالت، كثري—ت، ئا 

يكر،فما للتفنر لحنة مكل إيراهم بن محمد المع ساحة أمر يريل•®، محكمة 

محرم ٢٥وتاريخث (، ١٧٨٨)رقم عددها ل شيخنا مع حوارا الدعرة محلة أحريت، )١( 
اض.ونقه الشائع، ءث،ان بن الإله عبد الشخ الحوارت وأجرى ُ،  ١٤٢٢

اظررمأ«آ(.)٢( 



اصلاثض:سمشدارالإحاء

عميل،ابن اش وعبد حنتن، بن راشد والشيح عودة، بن محمد الشخ من• مكونة 
م!رنالمفتي نائب حطاب حب وذلك، ذكر، فيما للتنلر لبريده وسافرنا 

بالحكمة،بريدة j فاجتمعا ، ٢١^١٣٨٤و-ار؛خ:/^ AywA/\/Y؛،؛
•إيراهم بن محمد الخ القضاة رئي لمهإحة فرارنا ورفعنا فضتهم، ق وحمقنا 

اممزو:اجرة سرف إيقاف 
أربعةوقدرها! الرياض، ق منزلنا أجرة صرف توقف ه  ١٣٨٥عام وق 

لعالوكب لذلك،، اثر القش شيخنا مإحة ذلك، بلغ فلمإ سنوا، رال آلاف 
وتاريخ! ١٥١برنم• وذلك، لنا، صرفها أحقية فيه يزكي حهلابا بالنيابة الالية وزير 

^^ممفيسجمماممجاص،ةنيصياتث
الناسبعمى ونحرأ ؛القضاة، تتعلق ائل مجرى الإفتاء، بدار عمل مدة وق 

مكليإبراهم بن محمد الخ^ سإحة نفلر فاقتم^إ علمهم، والعدى القضاة عل 
خنينبن راشد الشيخ من ولكل ل وكنب، الوضؤع، هذا ق للمنلر الحالكاء من لخنة 

حضرةإل إبراهيم بن محمد س جدا. ®محري نمه! هذا كتابا جبير بن محمد والشخ 
محمدوالشخ خنثن، بن راشد والشيخ عميل، ابن اف عبد الشخ الفضيلة؛ أصحاب 

جداأمتنا فقل وبعد! وبركاته، الله ورحمة عالمكم الملام الحرمين، جبير، بن 
منوالمل أعراصهم محا والومعة القضاة عل التهجم محن الناس س محصل ما 

ظلق وللقضاة للقضاء حصانة بجعل لدلكؤ حل وضع صرورة نرى لدا كرامتهم، 
قوخيرتكم نحاربكم أن وحيث، المشوي، الهدف تحقق الي الواد عل يشتمل نظام 
مودةووضع ملاحظها تنبغي التي المقاؤل إيضاح ق نبراسا ستكون القضاء محيهل 

الأمرهذا ق معنا تعاونا إلينا المودة تلك< ورغ المظام ق إثثاتبا ترون التي، تا،لواد 
(.Y-r/rانظر))١( 



_1ءمتأمح31ستاسمئجماُاو 
الخهود،فيه وتكرس تبدل ما أفضل من ذلك أن تقدرون أنكم شاك ولا جدا، المهم 

وبركاته.اممه ورحمة علميكم واللام ^، ٧١المالح للعمل ؤإياكم افه وفقني 
إليه.توصلت ما محإحته عل وعرصت اللمجنه، اجتمعت، وقد ، )الختم(ء 

^^ةأسوالآوقامالآض؛
أعضاءله وصار السامي، الأمر بمقتفى الأعل الأوقاف محلس تثكل ولما 

وكانإبراهيم، بن محمل. الثخ يعينه والإفناء، القضاء عن منالو'>_ج منهم معينون، 
وكتسؤجةذأسمح، توفيق، عمر محمد الشخغ بالنتابه' الأعل الأوقاف محلى رئيس 

بخطاي،فاجابه مله، من عفو تعيتن منه يهلال_، ل؛راهيم بن محمد الشخ لسإحة 
 I١  ٢٧٦برقم I١ ١ وتاؤيخ /jx العزيزعبد بن اف عبد هوت مثووبنا أف عل ٥ ١  ٣٨٧

-ااوْواستمررت، ، الأءل١٢٢الأوقاف محلى ق عضوا فحينلم، ءقيلل٢ا، بن 

انفلر)م/هأ(؛)١( 
١(. ٠١انفلر)م )٢( 
توفيقعمر للشخمحمد  ٥١٣٨٧!؛/١٢يتاريحت المالححهلايا ءث،ان الشخ كني، )٣( 

معالاُعريري ت نمه هال.ا الأعل، الأوئاف، بمجالس عموا شيخنا تعي،ن ية بمناٌ
إليكمأكني، وأنا إنني حقا والإجلال• التحية بحد توفيق• عمر محمد الأديب الأستاذ 

وأخوتكمالفاصلة وأحلافكم وصاكم من أله لما الكتابة، ولع عندي فإن،ا 
وسعيكمللأوناف،، الأعل المجلس بموضع اهتإمكم أعرف، ىت< عزيزي، الصائنة• 

الشأنتالأمة لهده خثر مجن تكتونه ما إليه دفعكم الذي الموفق، القمار هذا الخثيث،ل 
والواخلية،الخارجية ميامتها يدير محلى أخهلر ق القؤية، وركائزها أفرادها أحد 

منعلمتح عزيزي، الأوقاف،. ووزارة والأوقاف الحج وزارة هما "طض لمر_j، كوزير 
ليكونعميل بن العزيز عبد بن اض  JLpالشيح عل وح الاختيار بأن المقربة الجهات 
العالممن ؤلييج جاب عل اممه عطل الشيخ أن إشعاركم وأرغِ، المجلي، لهذا عموا 

لدىمهم مرفق ق الأن وهو المشاكل، من كشرا وعالج القضاء، زاول لأنه والمعرفة؛ 
وحديثاقدي،ا اعرفه أنني وبجا السعودية، للديار المفتي إبراهيم بن محمل• الشخ س،احة 

منهوسرون الفعال، الأتر له سيكون ما الحمل ل الانسجام من منه سيكون فإنه 



1ةهيمتهاملاثض:صيارالإفتاء 
محمدالشخ العدل ونير عهد عل الأوقاف محلس تشكيل أعيد إذا حتى العضوية، 
،٢٤٤رقم• العائل ونير معال بخطاب فيه شرعيا عفوا تعييتي جدد الخركان، 
r وتارخ:  /YT /صحك، الأعل الأوقاف محلى 3، عضوا وبقت ^٣ ١٣٩٤

١ه.٤ ٠ ٥ سة التقاعد عل وأحلت، الفلامي، السن 
الرياض،ق ينعقد تارة ا،لواد، من لهم يتهيأ ما ص، عل ينعقد الحلس وكان 

ومنمكة، ق وتارة الديتة، ق ينعقد وتارة ،، ٥١١٥١١ق ينعقد وتارة جدة، ق ينعقد وتارة 
عهلاس،أمتن واليد محمود، حييث، واليد الصالح، عثإن الشخ داكت إذ الأعضاء 
والأوقافالح^ وزارة عل وتول الثمثري، محمد ت له بل ثم الخمتن، صالح والشيح 

وضرهم.الوامحع، عبد الوهاب وعبد ومحمدكتيي، عمرتوفيق، محمد منهم؛ ءاو.ة، 

«طارطأسم^سوالإمان:
عاممدعوين كنا أنتا ، الزملاء بعض وبتن بيني جرت التي الطارحاُنؤ ومن 

وفيهمايحلس د-حالت، ؛lJ،؛ متاحرا، فجيتؤ حنتن، بن راشد الشيح عند  ٠٥١٣٨٧
ه،محلق بقي واحدا إلا وا،لصافحة، للسلام المشايخ قام باز، بن العزيز عبد الشيح 

استقراربعد إلا مني يتحقق ل؛ وهو القوم، مع ويبش تش ولر بيده، كتابا يتصفح 
ألنقمه ق ووقع التحية، ومهنارحتهم عليهم باللام عته انشغلته وأنا المجالس، 

عل!كالعاتتج الأييايت، هذه ل فكتب، باللام، وأقصيه إليه أعمد لر 

اليوالمرونة الأخلاق، ومكارم اللباقة، متهات طية، صمامت، اف عبد الشح ل إن ممرا. 
كفاءةفيه وسترون عليها، حريصون أنتم لثغرة مدادا وستجدون ممرا،  ١٦٠سعجبون 

العلم،اءصناتح من هي التي الكريمة والخصال الأخلاق إل بالإضافة تتلموما، أنتم 
الذيالأمني بالهدف ■حيل.ا وأفهمته برشيحه، عالمج بعدما به التقيت، وند الأفاضل، 
تحقيقه.حول المعظم الالثج جلالة مع التفاهم إل ميتم، حيت،ا الجالس هذا ق AاJفت٠وه 

١٠١المالح ءث،ان ت المخلص الالسبإا والأديت، الكريم الأستاذ أ-را أحيْلكم ما هذا 
انظر)آ/ه؛آ(.)١( 
)٥(.حاشية  ١٩٩ص ق ترحمته مدمن، العراقي. حين بن صالح وهو )٢( 



صاثمح:سميدارالإهاء

اللامحذف ترى لا أنك ك
امإذا ا نقمرى تأم را أكب

بوئأمنحكم لت وهبني 
اكريمقا حالعودتئي قد ل

يلغوأي دود الصهدا ا فم
معالام مقغير المالك ام مق

قخصامحقون لا العلم وأهل 

الكرامعل ومرى يوذ عل 
لامبالق حأداء دأت ب

اماللئغير ومن فمعروف 

امتوابببثر قاني لوت
المقامذا ق بالجفا أجازى 

امالأنلع بأحي يا فحارب 
الأناملى عيمر لم هو إذا 

تالتالية بالأبيات ها جنمن عاليها أجسه عاليها امحللعت ولما 
ذوىوق حقن عك لحقأولقص لكبر ذا ما أحي 

موأنتذاكم من افه اذ مع
دماقكنت اق بقلمتم ا كم
اكريما حالقعودتكم د وق

لأنينت العيون ولكن 
ثجادرونيوالشيوخ حصوصا 

لشيءمعهم تقم م فلوأنت 
ادبكل لإن ل قيدما ون

بشيءتؤنسني لم فوأنت 
رمحكررق اللام قالوا وقد 

لعلميامحكم أمولكنكب 
وهوعذرنظمك جواب فهاك 

أحمروقفنزبد م ئتشؤإن 

واحترامي، iUصحبتي عرفتم 
وافتاميسسر الأف-كم 
المذلامهذا على فأشكركم 

امالأنهل ومة بدهندحلت 
واحترامبثر باموال وق

ذامغير لعيون الرك تلم ف
لامبالوْ آنيهوما 

الملامهذا ْع التأنيب، سوى 
ملاملا بات فات فا مإذا 

والمراممنكم القمل بحن 
الكرامفعل فاقبلوا صريح 

امالمشإلى نعود م عدتؤإن 



ص^اثني.اسديُارالإص_ةة_ق؛ك 
الأقاءو1لآخصواس4نياص:

متحبن اض عبد والشيح أنا انتدابنا حض ه  ١٣٨٧عام حج موسم وق 
الشاعر،إل وصعدتا مكان، إل رجعنا لما الحليفة، ذي ميقامت، ق الحجاج لإرشاد 

وصالناالحجة، ذي من التاسع اليوم صبيحة ءرءاُتا إل متى من وانهللقنا 
للشيخقالت الحيام، بنما حوياتا وانشغل تقريبا، الثامنة الساءة ئ صبا عرفاتر 

حهلوايت،مشينا فلمإ الخيامءا، تصب يتم حتى قليلا نتمشى )ردعنا منحت ابن 
بدونوحدهما نورة، وابنتته هو حاج الُقيل الُزيز العبد حمد أجي، إذا والممئ 

*هذات منح بن اف عبد للشيخ فماك مأوى، ولا حيمة ولا دليل ولا حوي 
يكدفلم حمدا، أحي اهدائلتخ: ارلأ،، فقال،: تعرفه؟،، أمامناهل الدي الرحل 

السيارة،من نزلما ارالأن فقال: ابنته، وعل عليه وسلمنا عليه أقبلنا حتى يصدق، 
بهإوأتينا الباركة، الفرصة هده عل اممه فحمدنا ندهب؛؛، أين إل ندري ولا 

قهوةمن تحتاجه ما وكل ماء فيها وجعلنا ظصة، حيمة لنورة ووضعنا لحيامنا، 

العيدويوم متمح،، إل ثم مزدلفة إل عرفة من معنا واستمرا وأكل، وثاهي 
أيامانتهاء بحد مكة لحولما حتى معنا بقي وحمد العجروش، حيام إل وصلناها 

ماله،يثلث، حمد وصية منح بن اش عبد الشخ كتب، الأيام تللث، وق منى، 
ذللث،.عل الوصي وجعلني 

سقانيصاأ،السواكابما
آلقضية ق صالح ومدائن العلا إل شيخنا سإحة انتدبني ه ١  ٣٨٨عام وق 

قيملكوتبا أتبم يزعمون التي والأيار الواسعة الأراصي بخصوصي الدائم عبد 
أننامضمونبا: مزعجة فيصل للمللث، برقية وكيلهم ورغ الأتراك، ونتا من العلا 

فأيرقبلادكم. عن ونرحل أملاكنا لنا فثمتوا حكومتكم، ظل ق مفللوم؛ن أصبحنا 
فيحقكاذبا كان فإن موصوعه، ق محقق بأن إبراهيم بن محمل. للشيخ فيصل الملك 
القفاة،رئاسة ق المفتيس من عضو ومعي للعلا، فانتدبت، البلح، الأدب، عليه 



قئقتدِ
الشخ؛؛ iUal!،ديوان وعضو ، الخيال اف عبد ين الرحمن عبد لشخ■ ام 

تكونأن عل اتفقنا ثم الرياصى، ق ة حلققدنا ، محيميد بن محمد بن الرحمن عبد 
عنالعلا إل ثم المدينة، إل فسافرنا العلا، إل كيلق المنورة المدينة ق القائمة ة الخل

علميهاووقفنا أرصهم، بخصوصي الدائم عبد ال دعاوى سمحنا وقد ثمر، حلريق 
مهلولأ،فرارا فيها وهررنا الأراصي، تلك وتقي نح كانم، الش العيون وعل 

تعرفناوفد اف، يفضل نزاعهم انحم وبه وأجازه، القفاة رئيس مإحة عل عرض 
لنامهل وند الرجل، ؤيعم الكريم، عبد محمد أخمد الأستاذ العلا؛ بلدية رئيس عل 

الرياصى،إل رجوعنا يعد كتابا لنا وكتب، رجوعنا، عند حارا وداعا ووادعنا مهمتنا، 

أحلاقهكرم عل يدل 

والصرف؛الري 4سروع تنفيذطليق الآحساءحول أهل قكاوى 
والمرق،،الري مثرؤع حلريق تنفيد من الأحاء أهال من حاجة اشتكى ولما 

المفتي،مإحة إل فيصل المللث، من الشكاوى أحيلت، مقابرهم، عل اعتدي وأنه 
إلفافريتج الإفتاء، ق نائبه ؛دللئج وبلغني لدللث،، انتداي مإحته نفلر فافتفى 

وصلناالرحمن، عبد الابن ومعي ؛سيارتنا، ه،  ١٣٨٨خ/ / yuالأثتينأ ليلة الأحاء 
ثمالخريج، من البلد بهلرف، مجد ق نبيت، أن قارئنا ليلا، السائمة الساءة الأحاء 

كليةمن نحرج -، ٠١٣٤٠عام بالجمعة ولد الخيال، افه عبد بن الرحمن عبد الشيخ  ٢١١
عاممن اعتبارا القضاء يالك( وعمل -، ٠١٣٧٨عام بالرياض الشرعية العلوم 

بالتعجلهقاصيا وعض نجران، محكمة رئاسة تول عرعر، 3، قاصيا وعمل -، ٠١٣٧٨
الأولالمستعجلة للمحكمة رئيسا وأصح ٠،  ١٣٩٠عام حس فتها وبقي بجدة، الثانية 
بالمدينةوناصبا ٠-،  ١٣٩٤عام نجران لمحكمة ا رئيعان نم ه،  ١٣٩٠عام ل بجدة 

٠١٤٠عام القضاء مجن الإعفاء وحللبج المنورة،  أمبارموسوعة ل: ترجته انغلر . ٠
.(O.Y/Y)

ومراّلأتهءعسخناو)؟/آهم.انثلرترخمته )٢( 
اظرْل)؛/هخا(.)٣( 



اصلاثض،صنيدادالإحاءإئق 
دخلناثم المسجد، ذلك ق صلينا الصباح وق هناك، وستا الر، إل ورجعنا عدلنا 

الخوياواستقبلنا ولحلنا، للقمر، توجهنا ثم وأمواتها، شوارعها عل وتجولنا البلدة، 
فقالالأمر، وكيل عن فألناْ أبودي، اض عبد بن الوهاب عبد ومنهمت والكتاب، 

كلمنه ووجدنا الكتاب، فلمناْ لكم، نمينا٠ لازم لكم كان ؤإن تريبا، ّيأق 
لكمونجعل يلزم، ما كل لكم ونرتب القصر، ق عندنا منزلكم ءيكون وقاوت تجاوب، 
الزراعةمع مدير ءلريفا؛ ابن ومنهمت هناك، بالوولين فاجتمعت مكتبا،. 

لسإحةرفعته تقريرا وأعددت الوصع، وشاهدت الج، عنرية وجاعة بالأحاء، 
هٌ.عليه، فوافق محول، الملك لحلألة رفعه اكى الفتي، 

إماأة«امجوامسطا:

مإحةكلفني الوميهلما، مجد إمام استقال لما ه ١  ٣٨٨منة شعبان وق 
الومْلىبالتهلقة الأوقاف مدير إل الفتى نائب، حْناب حب بامامته، الفتى 

،.م١٣٨٨/٨/٦١١،وLرخ:١/٢٢٧٦١بمقيةبرقم:
سئطاثحسدتيإبرايهه:

بتاريخ•ظقه إبراهيم بن محمد الشيح شيخنا الفتي مإحة توق ولما 
و-لريخث، ٢٢٤/١٢رقم: سلمايه فيصل الملك أمر أأ/ه/ا،خماملآا، 

اظرْفى)أ/ماأأ(.)١( 
كتبهأنموذجا ووجدت :؛محإ؛ةه، إبراهيم، بن محمد الشيخ وفاة عن شيخا يفصل لر )٢( 

الأخحضرة إل الرحيم الرحمن اف ارسم ونمه: اتيه، كانت الش التعزيات عل جوابا 
تعال،اش إليكم فأحمي وبعدت وبركانه• افّ ورحمة علتكم اللام المحرم؛...... الكرم 

والمسلمين،الإسلام بل الخميع، فقيل. بوفاة التعزية التضمن كتابكم عل وأحسكم 
أنالحقيقة جنته، فسح وأسكته برحمته، افه تغمده إبراهيم، بن محمل الشيخ شيخنا 
فهرإنا الصابرون: يقوله ما إلا نقول لا ولكن الأثر، ق ورد ك،ا ند، لا ثلمة مثله موت 

المحتوم،الصر وهن.ا منها،، خرا واحلفنا مميبتنا ق أجرنا اللهم راجعرن، إليه ؤإنا 
والسلوان،الصر ولمن؛عل.ه والرضوان، الرحمة للفقيلء اطه أل ونالقيوم، للحي والبقاء 



_حئ|صسّلمحس 
الوجودةالقفائة ايُاملأت و للفلر علمية هيئة تشم \إ^\/{<\^ضأ0 

رئاسةعفو حن؛ن، بن راشد الشخ من• مكونة القضاة، رئيس مإحة بمكتب 
اضعد والشيخ الإنتاء، عضودار عقيل، بن العزيز همد بن اض همد والشيخ القضاة، 

والثب^القضاة، رئاسة عفو عودة، بن محمد والثبع الإفتاء، دار عفو منيع، بن 
ستا.أكرهم ؤيرأسهم القضاة، عفورئاسة مرك، بن عمر 

قرارأول وانحدُت، القضاة، رئاسة بمقر واجتمعت، الهيثة، هذه تشكلت، وقد 
الهيئة؛هذه عل يطلق أن ونرريت، حا/أا/هلهّآاه-، وتاريخ؛ ١، برقم• لها 

بنالعزيز همد بن اه همد الشيخ هو أكرهم وأف القضاة؛؛، برئاسة العلمية الهيتة ١١
المعاملات،ق بالنفلر اجتإعاما وواصلت، الهيثة، رئيس هو يكون وبءن>ا عقيل، 

قاض، فضل من المعاملات، تالاك١ أترستؤ حتى عمالها تباشر الهيثة واّتمنره الذكورة، 
شهرا.عثر اثني تقارب مدة 

:ئثاب تسيف 
محمدالشخ العدل ونير معال لنا وجه أن العلمية الهيثة ق أعإلنا ومن 

العدل،كتاب تمنتيمه بشأن - ٠١٣٩٠/ a/Tوتاريخ؛ ٣، رقم• حهلا؛ه الخركان 

افورحة عليكم والسلام مكروها، الخمح عل يعيد لا وأن، والحبران، الخلف—٠ وحن 
الذيالقال في)ه/هه( أيضا وانفلر ّ عميل؛؛ بن العزيز همد بن الد همد أحوكم دبركاته• 

موت،١١عنوان؛ محت، ١ y/ ٠ ثمتاؤخ؛ الدعوة جريدة ق ظس شيخنا كتبه 
لأتي،. ٠٠٧٣١

هذهشيخنا فيه نقلم وند ٢(. ' ٩ )Y/ ل شيخنا مع ومجرامحلاته ترخمته انذلر )١( 
الأبيات،:
دكملفقامائتي ينيعن۵مدد٩ م م

لالرجذا فا ل حاصوالرسول ه الإلب حح 
الأولاق فه بمقالذي الذا ا يد حمم م
ذلدون من ه لت، سمه لفف؛الي الألل د د



ح1'هثدتةاملاثمح:سميمجء وّة
اختياراتأصثالة اعداد العألم.ية الهيثة تتول بأن وأمر الوزراء، محلس قرار إل استنادا 
الاختياراتبعد ثم العدل، لكتارت، يتوفر أن محب ما حسب تملغ بأن العدل كتاب 
الخaلابتنمى وهدا متهم، كل نجاح ية نوتقرير الأجوبة، بتصعحح الهيئة تقوم 

اللاماض، سالمه عقيل، بن اف عبد الشيح العالمية الهيئة رتيى فضيلة اعاجل. 
وتاريحت ١٧٧٣برقم؛ منا الصادر القرار عل بناء وبعدت وبركاته، اممه ورحمة عليكم 
A/Y / مكم،عونة ايدكة ل العدل كتاب لاختبارات لجة بتشكيل •\،ماهو
ينبغيبأنه أخبمركم للأمر، وتوضيحا العلمية، الهيثة أعضاء الفضيلة أصحاب ومن 

ظرف،ق صورة كل ووصع صور، ثلاث عل طعها ثم تامة، برية الأسئلة إعداد 
قالفرعية اللجان إل إرسالها يتول خت؛ن، بن رامي الشيح لفضيلة تسلم ثم محتوم، 

ليتملءادترا ثم الإجابات، وجع الاختيارات بإجراء ستقوم التي المالكة، 
اللازم،إيال فآمل إليه، المشار القرار ذلك عل نمى كإ هيئتكم، فبل من تصحيحها 

علبن محمد الحيل؛ ونير عليكم• واللام والدال، التوفيق للجميع متمنيا 

امعا والدنيالدين ب ب
والمخلوقالخالق رصي ال ن ن
ىالأولرب ه المع ع
هباص اكرف يعم ل ل
الجليس؛اكتمالرضى ي ى
متىستح ا ينك إ ا
جهن عي تنثنال ل
اياثيخندباك يحح 
دائماه عنارصن ب ر ر

انداإلهي،لج-ك ك
يرىن مالسعبد ن إ ا

أنق الخلرب أل ن ن

حملند ا مالفتى ال ن

—للماس ٠—نث
الأملال نه با عالم

عملسوء ولا كرا 
الجزلوالقول العقل 

زلهلأتترض_ىالإل
تملشيخ يا واعبده 

سنمم_لأ__4 ن وم

الخللكل واكملد4 
وثبف_اكلذمل

اكتملوالدين لدنيا ال 

نشالثر يبكم 



1ةققثقأهثممؤ'وت 
الحرلكن«أا/

الأجوبةورود وبعد الطلوبة، الأسلة ووصت العالمية الهيئة احتمات وقد 
وصححتالدرجات، من تحفه يما واحد كل وأعطتا ثانية، مرة الهيثة اجتمعتا 
العدل،ونير لعال الأوراق ورفعت منهم، موقعا قرارا ؛دللث، وعملت، الأجوبة، 

٠،١ "* ٩٠من ممتازت الأول درجات! أربع وجعلناهم بمقتضاها، بالعمل وأمر 
ممول!والراح ، —٦٤٩٧من جيد! والثالثة ، —٨٠٩٨من جدات جيد والثانية 

إحالأ.الخلاصة -٣٦،هذْ ٥٠من 

:واأفذنتي الآن4ة وضع درامة لجنة رئاسة 
ه١١٣٩ أ/ Y/ وتارخ: _، r/ ١/  ١٨٧٩رقم: فيمحل المللث، أمر صدر محيط 

اللجنةتشكلتؤ مستواهم، من والرغ والوذنين الأئمة وصع لدراسة لخنة بمكتل 
الشيحالدعوة: مكتِط ومدير الإفتاء، دار عضو عميل، ابن اه عبد من: كل من 

اللجنة،هدم برتامة وكلفوى فريان، بن سعد الشيح المراقبة: ومدير قعود، بن محمد 
،وقد•ا/أ/اهماه وتاريخ: ة/م/ن،  ٤٦رقم: اشي نائب بخهلاباوذللثج 

بقرارصاغتها مواد، حالة ووصعت، الإفتاء، دار ق اجتإعات عدة اللجنة اجتمعح، 

القشلنائي، بوقته رغ 

*سهواذاوالأصاقدارالإهاء؟

ونيادةممرة فواتي الإفتاء بدار عمل فترة ق اف- فمحل -من ل حصل وقد 
فيها.أكن لر لو عليها لأتحمحل كنت، ما معلومات 
جغ4ا؛ةقا،،إبراميم، بن محمد المفتي العلامة الشيح ملازمتي الموائد: هذه أهم 

انذلر)آ/«اأ(.)ا(
\خم)؟الأ'ي.)٢( 
انفلر)مااآآ(.)٣( 



هةث؛تءسممحالإص 
ترابةالإفتاء دار ق لازمته حيث واتزانا، وآدابا وأحلائا علوما منه استفدت حث 

ذلكنبل لازمته كإ ه، ١  ٩٣٨ عام ق توق حتى ه ١  ٥٣٧ سنة من سنة، عثرة خمس 
-،٠١٣٧٠عام ^ ٠١٣٦٦عام من الرياض محكمة ي قاصيا كنت، حينإ نين ّخمس 

الفجر.صلاة وبعد باستمرار المغرب بعد غالبا محالسه أحضر وكنت، 

والفخصيات!العلمإء عل التعرف ومنها! 

الإفتاءدار يرتادون الذ-ين والثخصيات والعناء المشايخ عل تحرفت، فقد 
والاستفادةيالمتاخ اتصال، عل كنت، ك،ا شثويم، ق ومراجعته المفتي ساحة 

العلم.ائل ممطارحاتم ومن منهم 
البيان®،ررأصواء صاحسإ1 ، الننقيهلي الأم؛ن محمد العلامة الشخ فمنهم! 

وحفرتالمناسبات، عند المشايخ مع ونحزمه لحنة، ق بيتنا بجوار منزله كان فقد 
^.!!،١١٠فقال! المنهلق، ق دروسا منه وءللث>ح، وغثره، السجد ق ودروسه ه محال

ماءعند ولد  U\T<\T-^\Tyc)>الثنقيطي المختار محمد بن الأمن محمد الشيخ )١( 
القرآنوحفغل وقفل، علم يت، ل يتي،ا تشأ موريت1نيا، من كيفا أمال من سه، مي! ي

علتفوق، حتى العلوم، من وضره والأدب الفقه ودرس الحاشرة، يتجاوز لر وسنه 
واشتهربلده، ق والإيتاء لالتدريس تمدي الحففل، ل اض آيات من آية وكان الأقران، 
وأصحتبا، واستمر لالمل.ينة، توجه ويعدها للج، ه  ١٣٦٧عام سافر بالقضاء, 

نعمل، ٠١٣٧١عام الرياض إل انتقل ثم العلوم، وبدار النرتم( بالمجد مدرسا 
حين،ابالدينة الإسلامية الخامحعة إل مدرسا انتقل نم بالرياض، العالمي بالعهد مدرا 

الخامعةمن ينتدب كان ها. محلؤ، عضوا كونه إل إصانة ه،  ١٣٨١عام اكيتج 
افتتاحهمند القضاء معهد ل زائرا ودرص إفريقية، بلدان ق اض إل للدعوق الإسلامية 

المجلسل عضوا وكان العل،اء، كبار هيثة ق عضوا هد  ١١٣٩ عام عين ه.  ١٣٨٦سنة 
وألقحاش. من والخوف والويع الزهد عنه عرف الإسلامي. العالم لرابطة التأسيسي 

كانالعجاب. بالعجب، فيه جاء الذي البيان أضواء تفارْت أشهرها المزلفات، من ممرا 
ه١  ٣٩٣/ ١ ٢ / ١ ٧ ل! تول، الفتيا. محتنب، كان حياته آخر ول له، تحن إذا للحق رجاعا 

البيان.أضواء تقبره! مقدمة ل ترحته انغلر •؛ؤنلص. المكرمة. بمكة نزله مق 



صاثني:سدامهقئة"هت 
ومتعدقواعده، ، iUأُين ثلاثة، أو جلستان يكفيك النطق، ق دروس إل تحتاج لا 

المنطقعلم تدؤيى من متعتي قد فإنه إبراهم، ين محمد الخب من امتتأدن لكن ،، يدلل
دارق مإحته مع ارتاطي يحكم ولكن إذنهءا. إل أحتتاج مإحته ح وأدبا للطلاب، 

لدللئ،.النفس، ق فكون يأذن لا أن حثية منه؛ الامثتدان عل لر الإفتاء 
العرينعيد ين اش عيد الشخب فضيلة بمم* اجتمعت الذين المابمغ ومن 

قوزرته المناخ، أيام المراكيب •ع يآق حيتإ الريامحن  ijبه اجتمعمت، فقد ، العتقرى 
عدةق معه ويحشنتإ ه،  ١٣٦٨ومنة ه  ١٣٦٧منة ق الحكومة يه أترلتنه الذي ييتته 

ليلةالرياض محكمة ق زميلنا سليإن ين إبراهيم الشيح لعام ومرة فقهية، اتل م
اليوم،ذللث، الرياض قضاء من عزل إيراهيم- الشخ ~أي أنه وصادف العشاء، يعد 

إبراهيمللشيخ الية تذلك، قال تعلل*، لا الحكومة أفعال ءرإن العنقرى؛ فقال 
فجأة،المجمعة قضاء س الحتقري الشيح عزل فقد عليه، جرئت، قد لأنه ولنفسه؛ 

هوومحبوْلوتاثرلذللئ، 
فقال!فقهية، مسألة ق المشايخ ويحض أنا العثقرى الشيخ مع بحثنا وقد 

نراجعه،.الكتاب هايت، حوان، ارالذهن 

دروصه،وحضوت ، الشخ أل العزيز عيد بن صالح الشخ وأدركت 
(.٣٨٣/ j (Tلشيخنا ورّالته ترحمته انظر )١( 
نجدعناء انظر: ه. ١٣٦•١; ٠ 'T/ ل: كان ذلك أن الحمدان ّيان الشيخ ذكر )٢( 

(٢٧٨/٤.)

ه(١٣v٢ه-١٢٨٧)الشيخ آل الرحى عبد بن العزيز صد بن صالح الشيخ )٣( 
بنحن الشخ عمه ابن وكفله والدم، وفاة يعل الرياض إل انتقل ثم ياللمية، ولد 

طالي،ق شؤع تم القرآن، حققي تم والقراءة، الكتابة مبادئ وتعلم الكتاب دخل حان• 
الذعبد المشاخ؛ عل العلم لعللتج مواصلته التجارة«ع يتعاض أحنأ شب ولما العلم، 

ممراأدرك حش محمود، بن ومحمد قارص، بن وحد الحرجي، اش وصد اللطف، عبد بن 
عامحراب غزوة هي له غزو وآخر غزواته، ل العزيز عبد الملك يرافق كان لعلوم• اس 



م1§ة1؛1
قالفجر صلاة مرة خالفه وصليت والشامي، والقهوة التمر لما فقدم منزله، ولحلنا 

بكبل ين كادئ ومحاإذ ؤ تعالت قوله من الأنبياء، فقرأآخر شلوان، ابن مجد 

يرومه،وحضرت، ، الشخ آل ، اللهليفعبد بن محمد الشخ وأدركت، 
الريحأيام خروجه ل تول "منا عاليه وصليت كريا، وكان مرايث،، منزله ودخلتا 

الشيحمجد ق -  ٥١٣٦٧سة الفجر عليه وصل الرية~، النزهة "أي يالمكشاُت، 
وحضرالإمام، وهو إيراهيم ين محمد الشخ شيخنا عليه صل يدختة، الله عبد 
•وغيرهم الشيح أل من كم 

كليةق الدرس ، الخليفي صالح ين افه عبد الشخ بالري١ءىت مشاعنتا ومن 

واقضالرياض، ل للتدينس جلى عظيا- بلاء فتها وأبل، فتها جرح حيث -، ٠١٣٣٣
فكانالرياض، قفاء العزيز عبد الللث، ولاه -  ٠١٣٣٧عام ول به• حاصة كببرة مكتبة 

عامحتى القضاء ل واستمر والعفاف، والنزاهة والإنصاف العدل ق الخن المثل 
فأعفى.القضاء، من واصتعفى وعينيه، رأسه ق شديد بألر أصس-، حيح،  ٠١٣٥٢

(.٤٨٦/٢اظرترحتهل:ضاءنجد)ه.ه١٣٧٢.٠متوق 
(.٦٣٩ترحتهورمالتهلشيخال)٣;انفلر )١( 
قوشؤع باابك،رية، ولد -( ٥١٣٨١ه— ١٣٠الخليفى)٠ صالح بن افه عبد الشخ )٢( 

 ،—LJفقرأحاتل، إل نزح ثم منه، واستفاد الخليفى، محمد الشخ حاله عل فقرأ الحلم، '؛
الللث،عينه الرملي. صالح بن العزيز وعبد لم، مبن الله عبد منهم؛ عل،اتها، عل 
ال3لائفا،إل  ٠١٣٥٧عام نقل ثم الخوف، نقاء إل نقل نم Jاكينة، قاصيا العزيز عبد 
قاصياء؛ن ٠  ١٣٧٨عام ول بالرياض، العلمي العهد ول التوحيد، دار ل مدرسا عن 

نحرجوفل. والإخلاص، والخل للنزاهة مثالا كان -يا تام الي أماله حيع ول تل، طل 
سْالجالس، حلو الروح، حفيفا العثرة، لعليفا متواصعا، كان الكشرون، عليه 

إلفانتقل حاتل، ففاء وهول الأمحراضر عليه ترالت، يردعا. ونوادر وملح فكاهاُت، 
م. ٠١٣٨١هآ/خ/يتارخ: مرصه من فيها مات، لاعلاج، الشرقية اكلقة 

(.١٧٦/٤انذلرترحمتهل:ضاءتجد)



السجد،وق سنا وق سه ق به وتجتمع الرياض، ق جارنا كان ففد الشريعة، 
والنوادر.بالنكتة وهومعروف حاعة، ونمل 

إبراهيمبن اللطيمح عبد الشخ لدى الدراسة فح أحد ق اجتمع أنه فمنها 
منالدرمقن بحص واجتمع والكاJيات٠، للمعاهد العام المدير وهو الشخ، آل، 

مدرسون،كلهم والنمر، والمع، والقط، السرحان، ومنهم؛ وضرهم، مصريثن 
حشرت*،الوحوش *ؤإذا ي،ازحهمت الخلميمي الشخ فقال حقيقة، أسإوهم وهده 

والصدفة.النكتة لهذه فضحكوا 

رأمىأحس *إف وقالت فاعتذر الر، إل معهم للخروج أرادوْ أتمم نكته ومن 
وءذوو0.مريضا فقلنوه أكتاق®، عل رقبتي عل 

بتاريخ!المدينة ق المتوق ، الأنماري حماد الشيخ وزملائتا! مثانحتا ومن 

علوقرأ صغره، ق القرآن حققي .( ٥١٤١ ١٣٤٤الأنماري)محمد بن حاد الشيخ 
قرأحيث ه،  ١٣٦٧عام ق ووصالها ه،  ١٣٦٥عام ق السعودية إل توجه تم بلده، عناء 
الهاشمي،الحق وعبد حزة، الرزاق، وصدعبئ بنإبراهيم، محمد منهم؛ فكان ، ٠١٠^١^عل 

سنةمائة إل ه ١٣٧١سنة من بمكة المولتية المدرسة ق التدريس بادأ مثاؤد. وحن 
نةّإل فيه ودرس بالرياض، الاJءوة معهدإمام إل ه ١  ٥٣٧ منة ق انتقل تم ه، ١  ٤٣٧
ُكةمعهد لل انقل نم ه،  ١٣٨٣إل والكاليات العاهد ق التدرص إل نقل ثم ٠،  ١١٣٨

النبويةالإسلامية؛المدينة الخامعة انتقل؛ل  ٥١٣٨٥سنة وق سن، فيه ودرس العلمي 
العلياالدراسات ق اك.ريس إل انتقل ه ١٣٩٦ستة وق المختنقة، كلياتها ق مدرما 

أشرف ١٤١٠ستة الرسمي الحمل عن تقاعد أن إل فيها ومكث، الإسلامية، بالحامعة 
وقلاليوي. المسجد ق عديدة سنن درس كعا العالمية، الرسائل من كبيرا عددا ونافس 

نظرهاتل مكتبة له وكانت، المخطوءلات١ وتصوير لفوعرة الءالم بلدان من ممر إل رحل 
قترحته اننلر ظقئه. ه. ١ ٤  ١٨/٦/٢١ق: توق المؤلفات. من ممر عل.د وله لعال؛، اق 

وأقوالهوسيرته •؛فد!؛ةئع الأنمارى محمد بن حماد المحيُث، العلامة ترحمة ق المجمؤع كتابرت 
الأنصاري.حماد بن عندالأول الشخ لابنه ورحلاته، 



ءةؤئ|
وصديق،زميل فهو ، الأنصاري إمإعيل الشخ وزملائتات مشاها ومن 

ومحيبهلقثه، عفلمة، فوائد منه استفدنا وقد الوقتر، نفس ق لنا وتلميد لنا، وشيخ 
•بمروياته أجازف 

إمامكان فقد ، العقيقي الرزاق عبد الشيخ الرياض; ق مشامحي ومن 
مرارا،بيتنا ق فيزورنا ندعوه وكنا طويلة، مدة بالرياض الخزان ثاؤع ق مجدتا 

يهال،مرصع ق بافريقيا ولد ه(  ١٤١ه—^١ ١  ٤١٠ الأنماري)٠ محمد ين إسإعيل الشخ )١( 
عاممكة إل مافر ثم بلده، علعام عن أخد صباه. ق القرآن وحفظ ®سى؛ا، ت له 

ودرسالعال، بالقسم فيها فدرس الصولتية، الدرمة ق مدرسا عقن حيث -، ٥١٣٦٨
الفلاهروعيد حمزة، الرزاق عبد ومحمد الشيخ، آل حن بن الله عيد المشايخ؛ عل 
قمدرسا ليكون إبراهيم بن محمل الشيخ اختاره الهاسمي. الحق وعبد السمح، أبو 

إبراهيم،بن محمد المشايخ؛ عن هناك وأخي -، ٥١٣٧٢عام بالرياض العالمي العهد 
قبالتدؤيس إبراهيم بن محمد الشخ له أذن عمفمح،• الرزاق وعد باز، ابن العزيز وعد 

^٠١١١۶من ممر أجازم وقد العلم. طالية من ممرة حملة عليه قنرج حيث دخنة، مسجد 
عضواإبراهيم بن محمل الشخ عينه ه  ١٣٨٢عام وق بالحلم. له وشهدوا يمرؤياتمم، 

قالسار يمجال عارفا بالراحع، بصثرا كان هيام- خير بالحمل فقام الإفتاء، ار دق 
بمرضيأصيب الخالفين. عل محكمة وردود ممرة مؤلفات له وكانتر ومواطنها، أبوابها 
جةإ؛مح.الرياض. هق ١٤١٧/١١/٢٦الخمعةت فجر وتول طويلة، مدة لازمه 

i ٥٣٦ص ق لشيخنا إجازته انفلر )٢( 
درسبمصر، ولد ه_(  ٥١٤١ ه—  ١٣٢٣)١^٠؛^ عطية ين عقيقي بن الرزاق عبد الشخ )٣( 

الهلاJما،ق التوحيد دار ق ليررس - ٥١٣٦٨عام الم٠Lلكة إل وقدم منه، ومج يالأزهر 
التحق- ٥١٣٧٠عام وق الحارق، مدير ماح ابن محمد الشيخ اختاره أن يعل وذلك 
به،وأعجب سعدي ابن بالشيخ واجتمع ةصارْ، مدة فيه فدرس العالي، عنيزة بمعهل 

الحالللمعهد ا رئيعن نم العلمي، الرياض معهد ق للتدريس السنة نفس ق انتقل ثم 
أنإل بها وظل والإفناء، العلمية للبحوث الدائمة اللجنة لرئيس نائيا عين نم للقضاء، 

ه. ١٤١٥عام توق العلإء٠ من ممر عليه ورج الأفيال، العلياء من كان وقد توق، 
وجهودهالعلمية، حياته ءفي٠يت الرزاق عيد العلامة الشيخ كتاب؛ ق ترحمته انظر 

أحمد.سيد أحمد بن لحمد الحميدة، وآثاره الدعوية، 



ساص؛سميدارالإحاء

سنةق وذلك منها، ونستفيد نحضرها وغيره، التفسير ق مهمة دروسا يلقي وكان 
بجوارعير شاؤع ق الحديد منزله إل انتقل حتى بعدها، وما قبلها وما ه ١ ٣ ٩ ١ 

للأفناء.العامة الرئاسة مبنى 

محلسرئيس ،، -مرلبن إبراهيم بن محمل الشيخ درؤّادات زملائتا ومن 
وعملاالشخص، نعم وكان ^\ه، ٦y*^إ\\إالخميس؛ ليلة المتوق الشورى، 
جريدةق المنشورة كلمته من ذلك من أدل ولا ومحترمني، بجلي وكان وأخلاقا، 

١٥الموافق: اه،  ٤٢١شعبان  ١٩الأربعاء: يوم الأول، المة ( ٤٧)عدد الوطن 
الشيحمعال الحياة: قيد عل الموجودين أصدقائنا ررومن نصه: ما  ٠٢٢ ٠ ٠ نومحمير 

الأن،تقاعد وقد جيدة، ي وصلته وصديق، عمل زميل عقيل، بن افُ عيد *^^ ١١
العلياالقضائية بالهيئة العمل زمالة به حمعتتي متواصع، كريم، خلق عل رجل وهو 

انتهى.حميمة١١. صداقة يه وترملي الأعل، القضاء بمجلس الدائمة والهيئة 
مشورة،إل حاجة ق أكون ®وعندما الصحيفة: نفس ق آخر موصع ل وقال 

عقيل،بن اش عبد والشيخ ناصر، والشخ راشد، الشخ هو؛ شخص أفضل أن أجد 
إلخ.وخيرامم®•• بجارببمم ول عقولهم رجاحة ق أثق الدين من الأشخاص وهؤلاء 

المكتبمدير الصاع، إبراهيم بن الله بد الشيخ الإفتاء: دار ق زملائنا ومن 
وقدفيه، نحلصا عمله ق نشيهتا وكان إبراهيم، بن محمل. الشيح الفتي لسإحة الخاص 

ه: ١٣٨٧ا/a/بتاؤيخ: وهي الأبيات، هده فيه فثقلمت خماله، أعجبتني 
ؤيافيكل لا جهد وصاحب متماف مخلص من له جبت ع ع

اقجنوصبهل صمت ق ؤيحمل يديرها شؤون ق باهتمام دا ب ب
يدانيلم أن لشخص فليس وتكتما اله أعمعل ووي—ا د د
١أوبالقفل جميل بخعل عجابا أبدا الأشخاص قابل ذا إ ا ن١ 

فلأنرأي —اج فلايحتبحق ة وفرامنجل.ية ة فهلنه ل ل

(.٤٥٢ سخنال)أ/ مع ومراملاته انفلرترحمته )١( 







\وو£حص

راا'آا-'اا'أا(

أصدرالعالمة، الهيئة -يا كلفت الش الذكورة المعاملات ق الفلر انتهاء بعد 
ا\<ماهبقفي/ ١A/YU، / YYUوالعاحلرiم: أصْاري نمل الملك 

بنالعزيز همد الشخ فضيلة يرأسها الش الرياض ق التمييز هيئة إل الإفتاء دار من 
حطابه;نص وهدا تمييز، قاصي إل الإفتاء دار عفو من وفليفتي تحور وأن رشيد، 

إلبالإشارة والإرشاد. والدعوة والإفناء العلمية المحون، إدارة رئيس ®فضيلة 

حدطتكلسنقل مللكم اا،ّااهثأن U/ ! ٦٣ل: ١، / YTOYرقم: حطابكم 
دارعضو الشيخ ال عمر بن الملك عبد والشخ عميل بن الله عبد الشيخ فضيلة 
ومحرتيإ،علمهإ من للاستفادة الناسبة الشرعية الخهات إحدى إل سابقا الإفتاء 

علبموافقتنا نخركم للفتوى، الدائمة اللجنة إل انتقل الإفتاء دار عمل أن حيث 
الوزارةتقوم أن عل العدل، وزارة إل عميل بن الله همد الشيح فضيلة حدمات نقل 

التمييزمحكمة ق للعمل تمييز قاصي إل الإفتاء دار عضو من وفليفته لتحوير 
إدارةق إيقاءه فنرى الشح ال عمر بن المللث، همد للطع ية بالنأما يالرياصن. 
للاعتيإد.هن.ا أمرنا من نسخة الحيل ونير معال أعطي وقد والإفناء. المحوث 

)الختم(،،.الوزراء محلى رئيس 

الثبخفيها; زملائنا ومن -، ٥١٣٩١ي•التمييز 7؛يئة العمل باشرت 
بنصالح والشبح جبمِ، ين محمد والشيح سليم، بن محمد والشيخ البواردى، محمد 

رشيد•بن العزيز همد والرئيس; ، غصون 

وءمر0والده تول بالرس، ولد ه(  ١٤١ه—٩  ١٣٤١غصون)بن ض بن صالح الشخ 
عامالعلم لطف الريامحن سافرإل فقديصرْا وبعدسنتين عثرعاما، تلأنة 



صنيساسزه،ثرتئ"فح 

الشيحعل درس ك،ا أوتزيد، سنوات عثر إبرامم ين محمد الشخ يلازم ه،  ١٣٥٨أو
لجعله واجتهاده جده إبراهيم بن محمد الشيخ منه رأى ولما اللطيف، عبد بن محمد 

مكثيتجح، ولر الإعفاء فحاول ه،  ١٣٦٨عام مدير ل قاصيا عينه ثم خاصة، حجرة 
المعهدفح ه  ٤١٣١^عام ول وتوابعها، شقراء إل انقل تم سنوات، نحوأرع دير صل 

إلانتقل -  ٠١٣٨١عام أواخر ل المحكمة، ل عمله إل رصانة فيه، ندرس العلمي، 
قللعمل لمرياض انتقل تم عام إل هناك وبقي الأحاء، محاكم رئاسة 
إلانتقل ه ١ ٤ ٠ ١ عام ول العلهاء، تمار هيثة ل تعقن ه  ١١٣٩ عام ول التمييز، محكمة 
فتروفهب  ٠١٤٠٩عام التقاعد ءلاو_، -ض فيه وبقي الأعل، القضاء محلى 

علميهم،ععلوفا للفقراء، محبا كريإ، النفس، عزيز ابمح، عند مربا كان الصحية. 
الحجممر عابدا، والخشوع، المكاء ممر رقيقا، وكان مرا، العواتل من للكثتر اعدا م

ل:ترحمته انظر م. ا،و. ٤ ١ ٩ ; ١٢; ١٧اب يوم تول القرآن. وقراءة والصيام 
محمدبن طارق للدكتور• غصون، بن عل بن صالح الشيخ ّبرة ل الصون الدر 

الخوبملر.



٢٩٩
\>ثهةأءةلةمححَ

سمر؛{،حد|
|موفيهمبماصص

ر'ا؟'لإا-ههما(

بنمحمد الشيح برئاسة العدل بوزارة العليا القضائية اليتة فكلت ولما 
رنم1الخركان العدل ونير خلماب حب فيها عضوا بتعييني الأمر صدر ، "مر 

آ"هآ،و-ارخ:آا/؛/مأ\،ماه.

هر.حا؛تاريخأ العمل باشرت وند 

المجيدعبد والشيح ، اللحيدان محمد ين صالح الشيح فيهات زملائتا ومن 

ى١  ٣٨٩عام جةئا؛ةةا، الشيح آل إبراهيم بن محمد الشيخ القضاة ريس وفاة بعد )١( 
نحتصعليا هيثة وحول إل الحاجة ٍلهرت -، ٥١٣٩٠عام لأع،الها العدل وزارة وماشرة 

وتعنىعاما، إشرافا الأحكام عل وتشرف القضايت، الماحيآ من القضاء شؤون بتول 
أصدرولن.ا مشكلة، ومسائل نفاية مالئ من الحاكم تحتاجه ما وتأصل بدراسة 

مهمتهاق لتحل العليا، القفابة الهيئة بتشكيل أمره . ٠١٣٩٠عام بءا؛مح فيمل الملك 
جاسر،بن اه عبلل الشيح وجيزة لفرة الهيثة هده رئاسة تول وفد القضاة، رئاسة محل 

خمسلمده مهمتها الهيثة هذه وباشرت شيخنا، ذكرهم الدين من تشكلتا ثم جءا؛مح، 
علالقضائي الإشراف مهمة وتوليه الأعل القضاء محلى تشكيل حان إل سنوات، 
ومبادئه.جوايه وتأصيل القضاي العمل مرة برعاية واحممى ونفاتما، الحاكم 

موّساته،تارنحه، السعودية؛ العربية المالكة ل القضاء كتاب؛ من بتصرف انتهى 
.٩٢صن العدل، وزارة إصدرات من مبادئه. 

الابتدائيةالرحلة درس -، ٠٠١٣٥ عام باليكيمية ولد اللحيدان. محمد بن صالح الثخ )٢( 
نم، ٥١٣٧٩عام منها ونحزج يالرياضي، الشريعة بكلية التحق ثم والثانؤية، والتومعلة 

العلياء،عددس عل العالم تلقى ٥•  ١٣٨٩عام منه دقنرج للقضاء، العال بالعهد التحق 
عقننحزجه بحد عقيقي• الرزاق ومل- باز، ابن العزيز وتمد الشنتيهلي، الأم؛ن محمد منهم؛ 

برنةالأعل القضاء محلى ريي أصح أن إل قفابة، وظاف عدة ل تقلب تم قاضيا، 
وهو، ٠١٤٣٠عام تقاعده إل النصب هذ.ا عل واستمر ه-، ١٤١٣عام وذللث، ونير، 

والمموعة.القروءه الإعلام وسائل ق دعوية مشاركات وله العلياء، كبار هيثة عضول 



س^اسلنييصمماس3'ئة'هت 
الخممارك بن غنتم والئح ، حن 

التمز،هيئة فوق للقضاء مرحعا ككون العليا القضائية الهيثة أنشئت وقد 
صورةيحهر فاته بذلك الخصم؛ن أحل بمغ وب القامي *ن محير إذا الحكم ليكون 

الأمور.لولأة والصح اللهجة، وصدق الشخصية، وقوة الهتة، وعلو النفلر، ببعد امتاز 
٢(.٢ ٥ / والقضاة)١ القضاء تاريخ زت جته تر انظر ورعاْ• اش حفنله 

العالموءلاو_ا بالحبشة، ولد ه(  ١٤٠١ه—  ١٤٣١الح،رق)'حن بن الجيد عبد الشخ )١( 
عامالشرعية العلوم مدرمة ل ودرس ه،  ١٣٤٥عام المكرمة مكة إل ومافر غره، صل 

الرووفحوعبد الأنصاري، الطب محمد الشيخيزت عل العلم وتلقى -، ٠١٣٥٢
قنذلام؛ة مدرسة لأول مديرا عمل الشرعية. العلوم مدرسة ل المري الغفور د مهش 

نم-، ٠١٣٦٦عام راخ لدينة قاصيا ثم -، ٠١٣٦٠عام شقراء بما.ينة الوشم متعنقة 
مع ٠١٣٧٢عام اليوى المسجد ق ^ما عمل ه، ١٣٧١عام الدية محكمة j قاصيا 

ثمالمنورة، بالدية الكثرى الحكمة لرئيس أول معاونا  ٠١٣٧٤عام ء؛ن فيه، الخaلاية 
مميزقاصي درحة إل رقي نم ه،  ١٣٧٦عام بالدية الكبرى الحكمة لرئيس ثانيا معاوظ 

عضواثم ٠،  ١٣٩١عام بالرياض العليا القضائية الهيئة ق عضوا عض ثم ه،  ١٣٩٠عام 
عامالصحية لفلروفه ننلرا منها أعفي حتى فيها وظل ى  ١٣٩١عام العل،اء كبار يئة هل 

اممههمد الشيخ إن ثم ٠.  ١٤٠١عام القضائي عمله من اكقاءل٠ إل أحيل ى  ١٤١٣
عامتول فعاد. الشريف الموي المسجد ل والخهلا؛ة الإمامة إل إعادته طلب، زاحم ابن 

١( ٧٧)لإ/ه أميار موصوعق ق! ترحته انفلر ججدلقع. ٠-.  ١٤١٨
ثمالمكرمة، بكتاتيبها العلم وتلقى الكرمة، بمكة ولد الغنيم. مبارك بن غيم الشيخ ، ٢١

كتيعدنان واليد الكرمة، صترل وعل منمورى، حض المشايخ: عل درس 
اكوحياوبدار اكحق منها التخرج وبعد المكرمة، الابتدائية بالمدرصة اكحق المكرمة، 
عاممنها دقنرج واكانوية، التومهلة الرحلة فيها درس حنث ، ٠١٣٦٨عام ؛الءلائفّه 

١٠  ٣٧٧عام ل المكرمة. بمكة الشريعة بكلية الحامعي تعليمه واصل ثم ٠، ١  ٣٧٢عام 
ثمبالعلمائفح، ايتعجلة المحكمة إل نقل ثم العلمائف، إل نقل ثم برابغ، قاصيا عض 

عضوانقل حسإ  ٠١٣٩٢عام حتى لها ا رئبثم يالعلمائف، الكبرى للمحكمة ا اهم. م
(.١٢٣ / والقضاة)١ القضاء تاريخ ل: ترحته انغلر العليا. القضائية للهيثة 



•؟I ٦٢ض:اسلشيسئاسا 
منثاء بمن أو بقسه اعراصية، لائحة عليه ؤيعد يتأمله حتى الحكم، صك من 

فالقاصيالمعاملة، مع القاصي إل يعيدْ ثم ذلك،، ضر أو الحام؛ن أو العلم طالبة 
التمييز،هيئة إل رفعه ؤإلأ به حكم ع،ا الرحؤع يوجب ما فيه وجد إن فيه، يتأمل 

الحدودمن كان فإن الحدود، من يكن لر إن تلاثة، يميرْ أن لأبد التمييز هيثة وق 
أومثلا التميز صدفته فإذا والحدود، للحقوق احتياطا هدا كل خمسة، يمتزه أن لأبد 

إيرادايته،منهم جاء ما عل وأورد القاصى بذلك يقتغ لر ثم أونقضته، عليه لاحظت، 
١١٠^بينهم وصار  قضاياتأق كدللث، العليا. القضائية الهيئة إل هدا ق فالمر-بع ؛ ٤١

التخصيامحت،،ببعض أو القبائل، ببعض تتعلق العهد ول ومن المللثج، تبل من 
العليا.القضائية الهيثة مهمة فهدم القتل، أوبعض 

ايشة:جمرة قضية 

منبتي الذي والخيار العقبة حمرة وضع ق احتلاف، حمل ه  ١٣٩٣سنة وق 
العدل،ونير عل فيمل الللث، فآمر أنيل، ثم حهلآ والأوقاف الحج وزارة مل من حلفها 
بمعيته،عليها فوقفنا معه، محارهم ولحنة هو عليها يقف بأن الحركان محمد الشخ 

اللحعدان،صالح والسخا العيا، القفأماويه الهيعه رمى "حماّر، بن محمد والمسغع أ)ا، 
ه،1١٣٩٣\ا\/الوافق: الميت عصريوم وذلك اس، القضائية عضوالهتآ 

الحهةمن الرمي يمنع مما حولها بك، ما كل أنيل فد أنه لنا ومحن العقثة، حمرة وعاينا 
محتاجثيء محاك يبق ول؛ جهاتبما، حميع من المرمى للحجاج هيئ قد وأنه الخلفية، 

ه.١  l٣٩٣/ / ١ ٤ بتاريخ: قرارنا وقررنا إزالة، إل 





١مJصضصهمس
اهص-ه-1>(

^^؛،ضاشسىاصا1ءالآض:

عنالأعل القضاء محلى عضو وظيفة ثغرت -  ٠١٣٩٣عام رجب ول 
المسلLلوغه التقاعد عل أحيل عندما البواردي إبراهمم بن محمد الشيح 

الحركانمحمد الشخ الأءلت القضاء محلى وربى العدل وزير فأصدر النظامية، 
القضاءمحلى و عضوا بتعييني  ٠١٣٩٣;U/٢٤و-اريح: ، ١٦٦برقم: فرارا 

قتعييني فرار غثر وهدا العليا، القضاثية افئة ي عمل إل بالإضافة ١^١،، 
الدائمة.الهيئة 

اممربية:صيزباسمقع صلة رناسة الاصدارهن 

بالمنهلقةالتمييز هيئة رتيس وظيفة ثغرت  ٠١٣٩٣ا/٠ /  ١٨وبتاريح: 
الملكفأمر لجا، ا رئيتعييتي المجلس وقرر ، جاسر بن اش همد الشخ عن الغربية 
عيري،قبول عل تمن الش الأسباب وبدلتا فاعتدرمتج، فيها، بتعييني فيمحل 

الخركانمحمد الشخ الأعل: القضاء محلس رئيس العدل، وزير لمعال يدللث، وكتبت، 
-وكنت،العامة -٢؛^ الأعل القضاء محلى وقرر اعتدارى، نول اف فينر كتابال'آآ، 

،٢٨رنم: بقرار© وذلائج مجني، بدلا سليم بن محمد الشيح: تعيتن ضمنهم" مجن 
.)r"\r/)'/yU_

 )١(\y\x/x)ju.)
(.٣٧٧/ j (Tشيخنا مجع ومجراسلاه ترحته اننلر )٢( 
اظرْو)آ/ماآ(.)٣( 



اصراني:اسيب مع 
وفيهالدس*فى، إبرامم كاح؛هت الأهل المستشفى الخزان شاؤع ق بجوارنا وكان 

أساق،لعلاج أراجعه وكنت وهوضراق، يرانسيان، ديكران اممهت جيد أسنان طيب 
وفيها.، ٠١٣٩٥ه/ ه/ ق; وذلك، التالية، الأيياتر فيه فظست، جيدة، تركية ل وأصلح 

واللام؛الصلاة •ءاليه فال كإ |^، أن؛|LJافه لعل الإسلام، دين ق لاد">ولا له دعوة 
هي؛والأييايت، ، ٠ النعم حر من رجلاواحداخرلك، بك الله لأن ررفوافه 

ترغب،جاياه منهلاسيا طيبا طه ي نقميبكران إل ا نأتي
هوفعالفوله فى فأمعضا 

وفىّنى من'آلأم وخنف 
ةدثلاثيعيه آتوواعدق 

وثيمةه لديأحلاقا ت، وألفي

يقةحقالتا وقاه عبطنبهذا 

هقلبافه يفتح لم ه أنوي مؤ
بنهجهوامترينا تا فأسلهذا 

ةلخصالفوزا دكتور يا للث، فهل 
بفضالهنحفلى بالإسلام  ١٧١يحو 

هوقفلسمحا الدين هازا نر ألم 
هجلالجل اممه كتاب، ر تدب

٠ادايةالدعا مولاك لوأخلص 

يهلان_،والتجح المح بوبشرنا 
مقرب،لديه الكاق الدوا وأععلى 
أرغب،كنت، الذي وألفيت، فجئتؤ 
أءجسّ_إكنحؤ لقد خلاصا ؤإ وضحا 

نحب،اجلكارم هذي لكم هنيئا 
اغلالخزرالخق دين الدين إل 

ا،لهازبؤثيبح لكلنمحا وأسديت، 
وتكمي،الكثير الأجر -با تنال، 

وجربعظيم وزر من لم وت
مدم،ذاك ؤ، بقه يولم عظي%ا 
تقرب،لعالكؤ العفلمى الستة مع 

!لاكهحالآساسمأترب"

الماعديمعد بن مهل حديث، س (، ٤٤٢٣)لم وم(، ٢٧٨٧)الخاري أ-؛مجه 
فءمحء

عندهميعالج الدين الأطاء ،ع يعقد كان جهتٌ شيخنا أن بالوصؤع علاقة له ومما )٢( 
بدورهموهم بالرياض، العامر بمنزله الأموعي ه لجالؤيدعوهم طة، علاقالتخ 
شيخناأن ذللثؤ نمن دكتورعالخه، ل أبياتا شيخنا نظم وربا والاحترام، الخبإ يادلونه 



^سداسلأواكس:

ونيرالحرلكن، محمد الشخ مإحة يرئامحة الأعل القضاء محلى تشأكل ولا 

عرضوقد حان، اض حبم، الدكتور وهو الأطاء، بأحد . ٥١٤٢٤عام ج ل التقى 
هدما/ا/هآ؛اه شيخنا قيه فنظم الذكور، فعالخه عارض، لشيخنا 

الأمحات:
الياكان الله لخمر ح^اا ال؛لسب>ب وصادقا 

اونجيبفاصلا ا لطيفان وكا تجاوبوأبدى فورا الجنا فع
ابيبلان وكزاك ق حلوذو واضع متم فاهزكي ذكي 

وقربجاعاجلا علاحا وأهدى —ا ادنأند قكم الشيخ در فلله 
مهساه فيان كدواء ووصفا وحكمة ولطف وترتيب بفحص 

ومجيباا عاممعاني لد وكن وره أمر ويه ونفرب فيا 
اأريبكان الشخص فنعم جميعا ه وشؤونأولاده ه لح الوأه

لاختصاصيا مآل أته ذلك فمن الأذهان، ثها ينشط ألغازا عليهم شيخنا يهلؤح وقد 
حاسةأم المع حاسة أفضل; أيبم،! العلاج: أجل من شيخا زاره وقد العيون، أمراض 

لهفقال ثيئا، يرى لا فاقدها لأن أفضل؛ البصر حاسة بأن الدكتور فاحاب البصر؟، 
اتصالهينقطع ذذلائإ الكلام، يستطع لا فاقدها لأن أفضل، المع حاسة الشيخ: 
منفيهم ترى ولا المر، فاقدرا ومتعلمون وقضاة ^١۶ هناك أن ترى فأنت، بالحالم، 

المع.لخاسة هوفاقد 
ةالخامالمادة علميه نصت ما عل وبناء العليا، القضائية الهيثة تشكيل عل ا امي

مهمةليتول -، ٠١٣٩٥\إ / \ I بتاؤيخ: الأعل القضاء محلى أنشئ القضاء نفلام من 
نحت،المتدرجة الأحكام وتدقيق القضائية، اكاحية من وقضاما الحاكم عل الإشراف 

وتنقلامموترقيامم تعيينهم من القضاة شؤون ل الطر للمجلى جعل ك،ا اختصاصه، 
دائمة:هيئة هيئت؛ن: من المجلس تشكيل جرى وقد لامتقلائم، اعتبارا حم يتعلق وما 
المائةعلميهم نصت ومن الدائمة، الهيثة أعضاء تشمل عامة: هيثة أعضاء، خمسة من 

العدل،وزارة وكيل نائبه، أو التمييز محكمة رئيس وهم: القضاء، نفتام من المادسة 
وحدة،والرياض، والمدينة، ماكة، من: كل ق العامة الحاكم اء رزّأقدم من ثلاثة 

مؤسساته،تارنحه، الودية: العربية المملكة ق القضاء انثلر: وجازان- واليمام، 



رثيسبدرجة؛ والدايمة، العامة ءري؛تيه فيه عضوا تعييني جرى ، العدل 

وتاريخ!١ ٨ ٠ أ/ رنم! حالي الملك جلالة أمر بموجب وذلك تمييز، محكمة 
yإ^إT^0\ير٣

:القضاءبمجلس الدانية الهينة رناسة 

لجالسحيد بن اش عبد الشخ مإحة رئاسة فترة خلال - ٠١٣٩٩عام وق 
عضويتي•ع الأعل، القضاء بمجلس الداتمة للهيثة رئبا عينت الأعل، القضاء 

وتارخ!، ٤٨٤ ٠ رنم■ السامي الأمر بموجب وذللث، العامة، لمجلس ال 
رقم:الأعل القضاء محلى رئيس ساحة يخطاب المبلغ ها/؛/ههماهل، 
آأا/ه/ههماهص.هآ"ما/ا،وتارخ:

حييي:ابن مبداس القيح *إسياحة 
كانحيا به معرفي أول حميد؛إن بن محمد بن اطة عبد العلامة شيخنا أما 

وسطق متواضع— ؤلين —ستا بيته ق علميه دحلث، ه-، ١٣٥٨سنة الرياخس ق قاصيا 
ماكنهم،ق يقضون ذاك إذ القضاة وكان الدحو، حارة القديمة، الرياضي حلة 

معمحله ق إليه رفيتا سجلأُتج، ولا ضبوط ولا مستقلة، محكمة هناك فليي 
وامرأته.رجل زوجية؛_ فضية ق ينظر وحدته الدرج، 

.٩٣مبادؤْ.ص 
أنهإلا العدل، لوزير المجلس رئامة جعل ند صدورْ أول ق القفاء نغلام كان )١( 

لرئيسالذكور المجلس رئاسة جعل بأن ؛ا/*ا/هآمام ق! ذلك بعد عدل 
مافيه ويشترْل ملكي، بأمر بع؛ن ونير، بدرجة يكون الذي الأعل، القضاء محلس 

السعودية،العربية الملكة ق القضاء حول لمحات انفلر! التمييز. فاضي ل يشترط- 

اظر)آأ/إأا(.)٢( 
(.٢٠٠انذلر)آ/)٣( 



العلوممن والامتزاده التحصيل وحب العلم، ل رغبة اش وهبه وند 
وفروعا،أصولا والأدبية، والعربية الشرعية من وفنونرا، أنواعها بشتى والمعارف 

قله اعدا ميعينه إبراهيم بن محمد الشخ سإحة جعل مما الأقران، وبرز؛؛ن نتأهل 
الشؤع،مجد باص|مت المعروف المجد وهو فيه، يدرمحن الدي الجد ق التلريسرأ 

تمؤجإسلامية جامعة يمثل المجد ذللث، وكان الريانحن، مدينة من لحنة ي حق 
الخزيرة•حارج ومن بل الناْلق، نحتلمإ من بالهللأب 
تولحيث القصيم، إل ومنها المجمعة، نقاء إل حيد ابن الشح مل ثم 

القصيمقضاة رئيس وصار والأفتاء، ابة والخ-هلوالتيرين بريدة، فضاء 
عمومارا/

قأزوره وكنت، -، ٠١٣٧*عام لها قاصيا عبت حيثإ عنتزة ل جاورته ثم 
فيفيدق،الأشياء؛ بعفن عن وأسأله عنيزة، ق والإخوان هو ؤيزورف بريدة، 

عامحتى المفيدة، والنصائح ديدة الالخوابات منه وتأتيتي ، بالكتابة وأوامحاله 
السعوديةتالديار مفتي العلامة سيخا بمعيه الإفتاء دار إل ملت، حين،ا - ٠١٣٧٥

إليفد كان حينإ أيضا حميد ابن الشح مع وكنا ؛y؛*، rls؛إبراهيم، بن محمد الشح 
منزلنا،إل وذدءو0 نزوره، الأيام، فيها ؤيمكث، الراكيس،، أيام بريدة من الرياضي 
منه.ونستفيد جلساته، ونحضر 

يومتل حميد بن الله عبد الشيخ 'حدتني يل• ما ورقة ل شيخنا كتمح فانية؛ )١( 
v/U/يعلمالتدؤيس ق إبراهيم ين محمد للثح معاونا توخلفف ما أول، أته  ١٣٩٧

وقالريامحن، ق قاصيا هدتعن ١ ٣ ٥ ٧ وق ٠،  ١٣٥٦سنة والأصول، والعربية الفرائفرر 
وقالقصيم، ق قاصيا تعن ه ١  ٣٦٣عام وق الجمعة، ق ناضبا تمن هد ١  ٠٣٦ عام 
ارئينمن  ٠١٣٨٤عام وق التدؤيس، ق وبقي القضاء من انفصل  ٠١٣٧٧عام 

ارئيعن  ٠١٣٩٠م وق الحرام، الجد عل الدبي للإشراف العامة لارئاسة 
بالحدري'.سنن عشر وعمره بصره وكما الأعل، القضاء لمجلس 

(.٣٨٧ fxق)حميد ابن اش عبد الشح شيخا.ع مرا،لان، اننلر )٢( 



صإشاهاهل؟لآإء;:ء
منفانتقل الثرشن، الحرمين عل الديني الإشراف ق نعى ه ١  ٤٣٨ عام وق 

اكلريسوتول نافعة، مشارع وعدة الكي الحرم معهد فيها وأنشأ مكة، إل القصم 
معهوكنت الأعل، القفاء يجلس رسا نعى وأخيرا ذللث،، وغير والإفناء لحرم ال 

الدائمةللهيثة رسا ثم ؤإرشاداته، توجيهاته وتحت، الأعل، القضاء محلى ق عضوا 
قللعلاج غيابه ق المجلس رئاسة ق عنه أنوي، وكنت، الأعل، القضاء بمجلس 

ه.م١٤•٢/١٢/٢٠أمركا،حنىتوفيفي: 

والاجتإعية،والخلقية العلمية الفوائد من حملة سإحته مجن استقدُت، وند 

الصيفيةأيام وق للمح، معه أنتدب، وكنت، والوجه، والري الوالد نعم بجنلقئه وكان 
الرق مرافقته إل ؤيدعوف ممرا، بيته إل يدعوق وكان أشهر، أربعة مدة لهلائمإ اق 
الرمحبإ كان لأنه هناك، ونتعشى والأدب،، الأحاديث، ونت«ادل( معه، مر وناء، م

علميه•وبمثنا الثى، وخب النقي، والهواء 

*سا'خبارس4اطه؛
؛أصوا'تإمحرفة له وكان البصر، كفيف كان جهليممه الشخ أن العلوم من 

كانحينإ شإغه محرق بدؤيا أن عنه يروى ما أعجبظ ومن قوية، ذاكرة وله الناس، 
الشيختول وبعدما فد،  ١٣٥٦محنة حدود ق إبراهيم بن محمد الشخ مجد ق ءلالبا 
ويعدبصوته، فعرفه عنده، خاصم البدوي ذللث، جاء ه  ١٣٦٦محنة بريدة نقاء 
قالتم بالتحية، وآنسه عليه فسلم الختمر إل البدوي الشخ دعا الخصومة انتهاء 

فانزعجإ؛راهيماا، بن محمد الشخ مجد ق الهلال-ا شكلغ أخن-ت حينا *تدكر له؛ 
يسامحلثؤا،اطة هو، رأتا الشيح• فقال اا، هو؟ أنت، هو اإهيستا وقال؛ البد"وى 

هدهنفنائر س له وكم علميه، يعنفا ولر 

يناش عبد الشيح سماحة عصره" ق القضاة ُاتاج كتاب، ق ذللث، من ممرة أمثلة انفلر 
بناف عبد الشخ العلامة ،اسماحة وكتاب! العثيم، محمد بن لمان لحيدا، بن محمد 



صالآض|شاممءدجؤمغ
طسىاصإءالأضىسبم:

ومحعالرابطة جلسات لحضور ممرا ساهر حميد بن اف عبد الشخ لكن ولما 
أناعتاد فقد مرت؛ن، للعلاج أمريكا إل وماز مرض الأمحر،نا وق وغيرها، الفقه 

ترغاش المعاملات عل والتوقع الأعل، القضاء محلى أعإل يثر تق عنه ييبتي 
®منت نمه هدا ا،لوصوع حول حهلابا ل كب أنه ذللف فمن وغيرها، الوزراء لمجلس 

بنالعزيز عبد بن اف عبد الشيخ الفضيلة صاحج، حضرة إل حميد بن محمد بن اش عبد 
وبعدتوبركاته، اض ورحمة عليكم ملام الله• سلمه الأعل، القضاء عضومحلى عقيل، 

أا،ّااهلاوفلر١; ١ ; ١٨الأربعاءالموافق: يوم الكرمة كة إل الفر لعزماعل نظرا
قعنا نيابة الأعل القضاء محلى رئيس بعمل القيام نرغب الحج، بأتمال يتعلؤ، محا 

المكرمة،مكة إل والموظفن الأعضاء بقية مع وصولكم حين إل سفرنا بين ما القرة 
سيروملاحظة الصادرة، المعاملات عل عنا نيابة والتوقيع الواردة، الحاملات وتوجيه 
حميد،بن اض عبد عليكم. والسلام المصلحة، به تقفي وما اJفلام صا عل العمل 
القضاءالأعل)الختم(«راا.محلى رئيس 

ونيريعن التياُة الأعل القضاء محلس يرئامحة أيضا قمت وند 

ينلصلاح وآثاره رسائله ويعفى وتلامذته، محييه عيون ق همد بن محمد 

ذو٣ بتارخت الإعلانات نسم الدعوة محلة ق خر من ومن (- ٤٠٩)م/ انفلر 
الأعلالقضاء محالس رئيس همد بن اف عبد الشخ معال  ١٠ل(ت ما - ٥١٣٩٦القعدة 

لله نائبا ليكون عقيل ين الله عبد الشخ؛ احتار الديني للاشراف العام والرئيس 
ينالده عبد والشيح دائمة، يصفة الهيثة واجتعاعات للمجلس الدائمة اللجنة رئاسة 
حقلق عاما أربعتن عل يربو ما أمقى حيث حدمجة، الهيثة أعضاء أقدم هو عقيل 

علميةلخان عدة يرأس والتدريس، الإفتاء ل بارزة نشاؤنات وله والإيتاء، القضاء 
الملكةاا.ق العلماء كبار هيثة عضوية إحدى لشغل الأن مرشح وهو وثضائية، 

اه.



يالإحازةيتمتعان عندما اكخ، ( JTمحمد بن إيراهيم والشخ الحركان، محمد الشخ 
الساهي.القام من بموافقت وذلك السنوية، 

فتنةوقعت الأعل القضاء بمجالس الدائمة للهيثة رئيا عمل مدة ول 
جهتانص•' رجل قام حيث -، ٤٠١ ٠ ٠ عام ل وذللث، الكي، الحرم ل جهيان 
قأمحلحة معهم أدحلوا بأن الحرم، عل بالامتيلأء كبيرة محموعة ومعه العتييي 
يإعلأنمحرم غرة فجر محلاة بعد قاموا ثم المرونة، أيضا وأدحالوا الموتى، توابيت، 
بالقوة،مبايعته الناس س وطالبوا اكح2لاني، الله عبد بن محمد الزءومت مهال-رم 

مبايعةإل فيها التامن دعا حطية حهيإن وألقى انموت،، مجكثرامت، عل واستولوا 

ورشاشامم،أسلحتهم ومعهم الحرم، من متفرقة أنحاء ق ؛التمركز وقاموا مهدتبمم، 
شيخناوقام لدمائهم، حقنا للاستسلام الحكومة فدعتهم النار، يهللقون بدووا ثم 

ذلكيرحعهم أن ذللث، عى لهم، موحهة موعظة بتسجيل حميد ابن الله عبد الطع 
رعبوقد المشروم، رأتم ل والقي العناد إلا فأبوا علميهم، وأذيعت غيهم، عن 

الحكومةرأيت، ولما بالكعثة، الطواف وانقaني الصلاة، وانقaiعت^ أفعالهم، س الناس 
سوكنت، العلعاء س محموعة فاجتمع شأتم، ق العالعاء امتفتت إصرارهم 
نصهإهذا وبيانا فتوى أصدرنا الموصؤع مناقشة وبعد صمتهم، 

وبعد!وصحبه، آله وعل محمد نبيه عل واللام والصلاة وحدْ، فه *الحمد 
دعاناالهجرة، س وألف أربعإئة عام الحرم شهر من الأول، اليوم الثلاثاء يوم ففي 
لدىفاجتمعنا سعود، ال، العزيز عبد بن حالي الالاائ، جلالة أدناه ١^٥٠^؛ نحن 

فجرق الحرام المسجد لحلوا لمحين محماعة أن وأمحرنا بالعير، مكتبه ق جلالته 
حزاساعلميها وجعلوا الحرم، أبوابإ وأغلقوا مباشرة، الفجر صلاة بعد اليوم هدا 

البيان.مسودة أعد هوهن أنه — له وجه سؤال، ~بعد ظقئه شيخنا ذكر 



ومنعوامبايعته، ويدنوا المهدي، سموم لن البيعة طلبا وأعلنوا متهم، لمحين م
داحلأناس عل المار وأٍللقوا مانعهم، من وقاتلوا الخرم، من الخروج من الماس 

المجد،خارج الناس عل المار يطلقون يزالون لا وأمم غيرهم، وأصابوا الجد، 
الامتلأمإل دعوت|م الواجب، يأن فأختيناه معهم، يعمل وما ثأمم ق واّتفتانا 

فإنشرعا، أمرهم ل ينظر حتى وئجنوا منهم، هبل فعلوا فإن السلاح، ووفبمع 
قتالهمإل أدى ولو عليهم، للبس الوسائل كافة اتخاذ وحب، امتنعوا 

تعال;الله لقول، ^^،، إلا ؤيتلمم متهم عليه القثص محصل لر من وقتل 
ولامنئزئمأكل أشدين أكنه آخبجئأ يذجن دأملموهم سنحوئم جث ؤ؛؛^٥٠( 

امئ.بجنإء ق،و>>ئزَكد؛لك ظؤ ^j( مي قتوقم ثئ عندأشدثثر؛مِ 
ؤيشقخماعتكم مزق( أن يريد جع وأمركم أتاكم ااس الص ولقول [• ١٩١]١^: 

كثيرة،العض هدا ق والأحاديث، والاياُت، . ملم رواه عنقه"• فاصريوا عصاكم 
وأنبسوء، والمسلمين الإسلام أراد من محيل وأن دينه، ؤينصر كالمته، يعل أن الله ونسأل 
وسلم،.وصحبه أله وعل محمد نبينا عل وسلم الله وصل محبكا، سميع إنه ه، يتقيشغله 

وصحبه،واله محمد الله رسول عل واللام والصلاة فه، الحمد الييازت( 
وأنيسوء، والمسلمين الإسلام أراد س وقنذل كالمته، يحل دينه ينصر أن الله ونسأل 
حرمق والإلحاد الماد أراد من يكبتا وأن بطن، وما منها فلهر ما الفتن، س يعيدنا 

قامتاالذي الشنيع العمل هذا فإن وبعد• المسالمين، دماء وس٠الثا حرمته وانتهاك اطه، 
فيهوسفكت، أرصه، ق بقعة وأقدس اطه حرمة انتهكت، المى الظالة، ال3لائفة هذه به 

وروعت،المشرفة، الكعبة رحاب، وق الحرام، البلد ق الحرام، الشهر ق الحرام، الدم 
رسول.وسنة اطه لكتاب، محالف، عمل الشريف، وحرمه اطه أس ق الأمتين السالمين 

فيه;قال، الذي افه حرم ق ؤإلحادا شنيعا، ؤإحراما عظيإ، منكرا ؤيعتبمر الأئمة، ولجاع 
سبحانهوقال ]الخج:همل[، ألمووه عدام، من بمز مه,يإلخثاد ثمة #وم، 

برقم)مآْخا(،ءنضفج؛ن..



مابمأأنكلفؤ، رسى بماأسمه' يدئن آن متنحيأقي مع منن ومذأظلم ؤ وتعال؛ 
ثيابص ل زم حزة ألينا ل م خأفئ أن م ناكان 
يوممكة حرم اف ®إل  I،Jl؛أته ه اض رسول عن وصح ١[، ١ ]القرة؛؛ ه أ. عظم 
لأحدنجل ب دأب الشامة، يوم إل اف بحرمة حرام فهي والأرض، المادات حلق 
النومحرمتها عادت وند مار، من اعة ّل أحلت ؤإنإ بعدي، لأحد نحل ولا نل، 

عل^١^؛، الءلائفة وهده . عاليه مممق الغائب٠٠. الشاهد فالسالح بالأمس، كحرمتها 
حكمعن الأمر ولاة سأل وليلك، الأئمة، وإحاع . رسوله وأمر اف أمر محالفة 

فتتهمعل قفي أن الأمر ول عل بأن الشرعية الفتوى درت، نم هولاع، ثر م؛كافحة 
لقولهيذللث،، إلا شرهم يتيح لر إن مقاتلتهم إل ذللئ، أدى ولو الوسائل، كافة بانحاذ 
جذا»ه قظ'ئان فه يثطيقم تئ آاءءّ أنتجي عث ممتلونم ^^١ تعال؛ 

شاملحكمها فإن الكفار، ق نازلة كانت، ؤإن الأية وهده لاوقرة؛\ها[، آلكغؤذأؤأه 
رسولولقول ، ^٠١١١۶ ٤١٩با•الحرم 3، القتال فاستحل فعلتهم، فعل ممن ولخرهم لم 
فاضربواعصاكم يثق أن يربد واحد، رحل عل جع وأمركم أتاكم *من اض 

أرادت،الهلادقة وهده وضره، المهدي أته يدعي من حكم وهذا . كازا، من كائنا عنقه 
هذاعموم ق كحلتإ إمامهم، عل والخروج كلمتهم، وتفريق لمن، المما عس 

اهوققهم ~ الأمر وولاة معناْ، عل الدالة الشرعية النصوص من وغيره الخدين، 
عليها،والقضاء الفتنة طْ لإخماد حهد من به قاموا ما عل مشكورون حير~ لكل 

والبلاد،العباد صلاح فيه لما يوهمهم وأن والمسالم؛ن، الإسلام بمم يحز أن اض فتسأل 
٠٠٠وسلم وصحبه واله محمل نبينا عل الله وصل محيتا، سمح إنه 

الولعون؛

بنناصر العزيزبن عبد الشخ باز. بن العزيز عيد الشيخ حميد. بن اش عبد الشيخ 

عباس..ابن حديث، ،ن (،  ١٣٥٣لم)وم(، ٢٠٩٠البخاري)أحرجه )١( 
تقدمنحرمحهقريبا.)٢( 



السحخين* بن صاي^ بن رامي المسخ عقل■ بن العرير عيد بن اممه عيد المسغح رسيد• 
الشيحالربعة. ارحمن عد بن العزيز همد الشخ مترك. بن العزيز همد بن عمر 
حمدبن ناصر الشخ فارس. بن محمد بن ارحمن همد الشخ ارمحُُة• ارحمن همد 

الشيحساليإن. ين العزيز عبد بن ماليإن الشيح ارومي. مليإن بن عل الشيح اراشد. 
يناف عبد الشيح زاحم. ين محمد بن العزيز عبد الشيح الأمثر. اض  JLPبن محمد 
جبثر'بن إبرامم بن محمد الشخ البدر• سليان بن محمد الشيح رشيد. بن العزيز همد 

بنناصر الخغ العنم. مثارل ين عشم الح عمون. ين عل بن صالح الخغ 
العيسى.العزيز عبد الشيح متع. بن ماليإن بن اض عبد الشيح الشثري. العزيز عبد 

محمدبن صالح الشخ مالكي. علوي محمد الشيح الشخ. آل محمد ين إيراميم الشيح 
حمزةارحمن عبلُ الخ عبير. ين ميإن اليح مبل. بن محمد الخ لحهلءان. بن 

١العيسى إبراهم محمد الخ ر. الإيراهم ين محماأ الميح ارروقى. 

افبحمل منهم، تمكنوا حتى وقتالهم، الحكومة؛محامرت٠م ؛اوأتأ ذللث، وبعاد 
جهيانعل، الشص وتم المزعوم، ْهديم وئل منهم، الحرم تطهثر لتم وتوممه، 
—اه —بحمد لالمسالمين أبوابه فتحتا وتقليمه الحرم تطهثر وبحد معه، وم؛موعة 

فيهتحطالت، يوما، عثر ميعة دام انقهلاع يعد ه، ١ ٤ ٠ ٠ / ١ / ١ ٧ ت الخميس يوم اء م
الحكومةهامت، وند الحفليم. العئ يافه إلا قوة ولا حول ولا والحإعايتح، الحمعة 

حال.أحن عل ذللث، وتم بالحرم، لحقت، التي التلفيايتؤ بإصلاح 

يل.ما وتاريخت (، ٤٣٨٧)عدد الرياض حربية ل خر ومن 
الحرام.السجد حرمة انتهكحؤ الش المارقة المجموعة *ع التعامل محلييعة نحدد شرعية 

للقبضالوسائل اىذكافة امتنعواوحب، فإن السلاح، ووضع الاستسلام يل الارت؛ن دعوة 
تحددشرعية فتوى المملكة ل العبياء الفضيلة أصحالته أصد.ر قتالهم. إل أدى ور عليهم، 

دعوةيناءعل وذللئ، العتيق، الييت، حرمة انتهكت، الى الثرذمة ْع الشرعي التحامل ؤلثيعة 
الن.ينالفضيلة أصحاب، وأسإء نمهإ، يل فيإ وييانا، اش—، —حففله ، iULl؛جلالة من 

المثاخ.وأم،اء الفتوى ثمذكريث، أصدروهمار. 



بالقتل،عليهم حكم ففد الغتنة ق مشاركتهم ونتت عليهم مض الذين وأما 
الملكة.هن متفرقة أنحاء ق فيهم اه ضع تنفيذ وتم محموعات، إل ففرقوا 

فأجرتبعائلامم، بالتكفل الحكومة قامت فقد قتلوا، الذين للجنود بة ويالن
وعونه.افه من بتوفيق الفتتة هذْ انتهت وJذلائ، والمساعدات. الرواسي، لم 

^ة!ظلآاصجل؛ذ؟
باز،بن العزيز عبد الشح سإحة برئاسة المتزوجين إعانة حمعية تأرسست< ولما 

بنالله عبد والثخ حنين، بن راشد الشح وهم! أعضائها، صمن تعييني جرى 
عامق وذللث، فنتوخ، بن الله عبد والشيخ شاأيد، بن اللهليف، عبد والشيح غديان، 
حكومته،ورجال ؤإحوانه فهل الللث، من كثيرة تيرعات تأق وكانت، ه،  ١٤٠١

يدعوهمباز ابن العزيز عبد الشح مإحة وكان والمحنين، الأثرياء بعض ومن 
بمفرده،منهم لكل بالكتابة وتارة شفهيا، والاجملع باللقاء تارة ؤيرهمهم، وبمنهم 

سويا،الملايين من حملة عل بدللمثج فيتحصل والإذاعة، والحرائاو يالصحف، وتارة 
صلاةيعد بيته ق النامية عنال مإحته من بدعوق المتزوجين إعانة لحنة ونحتمع 
السنة.ق أوأرع مرات ثلاث، العشاء 

الزواجعل له إعانة واحدة دفعة ريال ، ألفوعشرين حمسة يعهلى المتزؤج كان 
يأقوأن الحنية، معودي يكون وأن تزؤج، قد يكون لا أن أهمها• معروفة، بثروط- 
أمانةيتول وكان السجد، ق الحإعة صلاة عل بمحافقلته مسجده إمام من بشهادة 

عاممن ابتداء العتق، مساعد الشخ الأنكحة؛ محكمة قاصي الأمر أول ق اللجنة هذه 
إلنقلها القش مإحة يرثامة اللجة رأت وأخيرا اه، ٤  ١٢/ A/YYادإل: ٤ ٠ ١ 

بنالعزيز عيد الدكتور العلإء1 كبار هيئة أمين لدى والإفتاء، العلمية البحوي—، رئاسة 
الأولالفترة ق المستفيدين محمؤع بغ وقد موسى، بن محمد ومكرتيرهات النعم، عبد 

مستفيدا،( ٥٢٥٠)اه: ٤  ١٢;A/ ٢٢إل: اه ٤ ٠ ١ عام من الضإن محكمة لدى 
رئاسةدوى الثانية الفترة ق وبالغوا ؤيالأ،  ١٣* ٦, ه ' ,* ''قدره: مبلغا لهم ، صرف



متقيدا،( ٢٩٠٩)١ / ١YOهإل: \'إ^/r\٤ الخلب البحوث 

متقيدا،٨( ١ ٥ )٩ الخميعت فأصح ييالأ، *اُراآ 'حاو*ندرْت مبالغا لهم صرف 
ريالا. ١٩١, ٩٥٠, ١٨٠والدراهماكروفة: 

الركنالفم:
بعضوكب رمضان، شهر هلال رؤية ي اختلاف حصل م ١ ٤ ٠ ٢ عام ول 

الحرمينلخادم رسميا كتابا فكتبت، ورد، وأحن. كم، كلام وجرى الحرائد، ل الناس 
حولنظري وجهة فيه بينت ى y/ا،فيت ١٩٦الثريفين 

أخصائيينمن له يلزم ما وكل بأجهزته فلكي، مرصد إيجاد واقرحت خ المسألةأ هده 
فاستحسنوغثرها، الحجة ذي وشهر شوال رمضان هلال لرصد وغثرهم وفنن 
وتايخ؛أق، ١ ٦ ت يرقم العدل ونير لمعال عليه وكتب، ذللت،، جلالته 
مرصدانحاذ بمن وأنه عقيل، بن افه عبد الشيح اقترحه ما بدراسة الأمر يمتفي 

معبالاشتراك وشرعية فتية لحنة لدلك، يكون وأن الخ، الأهلة، رؤية عل به يتعان 
لحنةبتثكيل الخيل ونير معال فكتبا عقيل. بن الثه عبد الشثح الاقتراح صاحبا 

وأعضاءرئيس ومن عفيمي، الرزاق عبد الشخ اللعاء كثار هيثة عضو من• مكونة 
بجامعةوالأستاذ الخالد، إيرامم بن محمد والشيح الدائمة، حيثته القضاء محلس 
ه، ١٤٠٢/'٥/١٦بتا اللجنة فاجتمعت، نور، أخمد فضل الدكتور سعودث اللالث، 

علبالوافقة ه، ١ ٤ ٠ ٣ ه/ / ١ ٦ المؤرخ: فرارهم وقرروا بينهم، فيا الرأي وتداولوا 
أولوهو الخ، لدلك،، الراصد تنشأ وأن عميل، بن اممه عبد الشيخ اقترحه ما 
ملكي.بأمر المراصد؛الملكة انحدرت، ما 

iالوهسة تنتلأتي هنهاخلال ائتي امهل،س 
بعلوعيرئيسية وءلائ٠ا ثلاث عن تنازلت، الوفليفية تنقلاق ضمن وق 

(.١YY/Yانذلرْق))١( 



الكرام!المشايخ من ثلاثة إل واختياري 

ئامحيالتوقبرى، محمد للمشخ عنها تنازلت جيزان! محكمة رئاسة الأيل• 
ذلكتفصيل وتقدم عريش، أبير 

معوداللك يأمر اكتي مإحة بلخي اا الظهران• محكمة رئاسة والثانية! 
عيري،تبل حتى وبالعت دللش من فاعتدرمتؤ الظهران، فلحكمة رئيسا ني يتع

الحقل.إبراميم بن ءث،ان الشيح بلل وعتن 
بناش عبد الشخ عن مغرين، ،١١ الغربية• بالمنهلمة التمييز هيثة رئاسة والثالثة! 

الخركانمحماو الشخ العدل ونير وبلختي إليها، بنقل فيمل المللث، أمر حامر، 
محمدالشخ بيل وعئن عذري، فقل لذلل—،، الأسياب، وبدلت، فاءتن«رلت،، بدللث،، 

ذللن،.تفصيل وتقدم مليم، بن 

اءنام'"ً
حديديعضها تثخ فصوصا وجدت كنت، فإق اعتمدتبا الش أختامي وأما 

عليهميومج الممتاز العقيق من فصا المتعملأت، من فرمقتؤ مستعمل، وبعضها 

ونداكروام، ١  ٤٣١عام •؛®!شء شيخنا التومحري محمل• بن العزيز عد الأستاذ زار ، ١١
رمت،الذي ءآنا ممازحا! العزيز عبد للامناذ وفال القضية، الشخ فيكر تارنحية، أمورا 

جيزاذ،ا.محكمة إل عريش \لي محكمة من أباك 
فاقرحت،أحتامه، عن ■؛®ليك ثبخنا كمها ورنة وحدتا كنتا أق الاتفاقات غريّح من )٢( 

منفهلاو_، —، ا،لوصع ^ا ل ثيختا ذكره ما ~وهو فوافق، سبرته صمن إدراجها عليه 
منهاالأختام شيخنا فاخرج فأحضرها، غرفته من الأختام علبة إحضار اللطيف، عبئ ابنه 

قتوجيهاته وأعطاف محتم، 0كل نحتم وبدأ اليوميات لفر من صغرة ورنة وأخي 
الخمعة!يوم عصر بعاد وذللت، الكتاب،، ل ظقئد شيخنا باشره ما آخر هدا وكان ذللث،، 

قديكون أن تعال اش أسال توضأ، أن بعد شيخنا سقط مغريها ويعد ه، ١  ٤٣٢ا/ ! ٥٦ 
حاشية ٤٠٣ص ل ذللث٠ تفصيل وانفلر عليه• والقادر ذللت، ول إنه لحني، يا له ختم 



يظهره،يكتبا أن يمكن سميك هو فإذا فتآملته الأتراك، داسوارتا أحد اسم 
الذيوهو ، ١٣٦٦العقيل العزيز عبد بن الله عبد عليه• وكتبت بخس، بثمن 

والهيثةالتمسز، وهيثة الإفتاء، ودار عنيزة، ومحكمه الرياصن، محكمة ل استعملته 

أستعملهعندي يزال ولا الأعل، القضاء بمجلس الدائمة والهيثة العليا، القضائية 
عامْورخ والإنكلترية العربية اللغتتن بتن جع يرا آحر ختا صنعحا ثم الأن. حش 

خ،اآحرسبرا/صنعت ثم العالمة. الكب عل لوصعه ه  ١٣٦٦

ثو-؛!؛- -ءي 

؛٦ ٥ ص ل وحطوؤله شيخنا نوقيعان من ماذج *ع الن.كورة الأختام من ماذج انظر 



لأض|شاهام|و؟|

بُينالنظامية السن لبلوغي التقاعد عل أحلّي - U٠١٤٠٥/ / ١ وسارخت 
ه-، U١٤٠٦/ / ١ ت لغاية يعني منة، ظق العزيز عبد بن فهد المالك لنا مدد ثم منة، 
يل!كإ ذلك وتفصيل تقريبا، ستة وخمس؛ن ائتتين مدة الدولة حدت أكون وبألا 

؛هّأاه-ماهمآاهو.جيزان: محكمة 

ه.١٣٦٠هر-١٣٥٨عريش:ثأوش 
^١٣٦٠فرسان: نأو 

هر. ١١٠٦٤— مرةثانية: عريس أي ق تم 
.٠١١٠٦٥ثأقالخرج: 

ه.١١٠٧٠هل-١٦.٦٦ثلمفي١لراض:
.٠١١٠٧٥-.¥ّأاهو نأومحيزة:

ه؟مأاه-اا،مآاهّدارالإفتاء: نأو 
اا،.ااه-'أا،مأاهّثأوهيئةالميز: 

'اه'\اه-ها<ّأام.العب: القضائية الهيئة ثأي 
الهيثةرئاسة توليت حيث ، ٠١٤٠-٥  ٠١٦٠٩٥الأعل: القضاء محلى ل ثر 

القضاءمحلى ي ل ومددوا  ٠٠١١٠٩٩ه/ ا/ ٢ ي: الأعل القضاء بمجلس الدائمة 
الأءلإلسةآه؛اه.

.٠١٦٠٥٨ستة ق أي ستة، وعشرون ثلاث وعمري القضاء تولهت، وفد 
واللاائ،العزيز، عبد الملك، وهم: الملوك، من خمسة عهد ق القضاء ل وء٠دت، 

.الخم؛عل اطه رحم فهد. والللث، حالي، والاإكأ فيصل، والمللئ، معود، 

الشريعةيتطيق المالكة ق الأمر ولاة أيلتزم السؤال: هذا شمخنا مثل 
هلوالرغام، والاستقرار بالأمن البلاد؛اوللث، فعدين، الحياة، مناحي جيع ل الإسلأمة 

ءكانبقوله: فآجابج  ١٠الخيرة؟الديار هاوه ل القضاء تتفليم تهلور عن كلمة من لكم 



دلامعي، محقق من ق محعث ول( افه، قفل من حكم ل يتقض ر المدة تلك ول 
اهفضل بمحص هو ؤإنإ قوة، ولا مني بحول هذا وليس العمل، عن يدي كنتا 

تبعضهم بقول وامتشهدت تعال، اض فحمدن وتوفيقه، ومره 
وانالعنفي والصا لعمري عثر بعد عثرا الحسكم وليت، 

رثاند قفلأن وا القولا —ان ش قدر الأعادي نفع م فل
وةولالآحرلأ،ت

أعني ٠١١^١٥ سة الأول السعودية الدولة عهد ل حولها وما نجد باليان ق القاصي 
الإماممدهّط عل اض، رحه،ا معود بن محمل والإمام الوهاب عبد بن محمد الإمام عهد 
واكدريصوالإفناء القضاء يتول الوهاب عبد ين محمد الإمام وكان حنبل، ين أحد 

الإمامقبل من ذلك تفيد وكان الأحرى، البلدان ق محارهم نواب وله افه، إل والدعوة 
تانتناميسيرة، القضاء أساليب وكانت حولها، وما نجد إقالي|إ عل ونوابه معود بن محمد 

فيسمعيرضاهم، القاصي لدى محضرون الخصوم فكان العصر، ذلك) أهل لييعة ءع 
منراضيتن؛دللث، الخصإن فتقوم شضا، صلحا بيتهم أويملح بنتهم، ومحكم كلامهم، 

منزله،أوفا الجد، ل القاصي لدى الخصإن حفر وري،ا حكم، ولا وثيقة ممابة دون 
النمعل،هذا عل نحري المحاكإت معظم فكانت، ذللث،، ونحو الشارع، ل يمثي وهو أو 
فيهمحرر فهدا المهمة، والقضايا ، والأوئافؤيتعلق؛العقارا>تا توثيق، إل بمناج كان ما إلا 

بختمهالإمام يؤيده ثم بختمه، القاصي ونحتمه الْللوية، للشرومحل مستكملة عادية، وثيقة 
والثانية،الأؤل، السعودية الدولة ل الأعإل حريتج هكدا تفيده. ؤيتول وتصديقه، 

ظتتقهالفيصل الرحن عد بن العزيز مد الملك أمها الي الثالثة الدولة عهد من وصدر 
تنذلي»احرى الدولة، بناء وامتكإل ٥ ١  ١٠ ٤١٠عام ل الحجاز صم وبعد ٥، ١  ١١٠ ٩ نة مل 

ذلكصمن وعن الناس' ونمو الحديثة الحياة تْلورايت، ع يتلاءم تفليإ الدولة أعإل 
متتابعة،.والتعليإ١ت، الأنظمة صدرت حيث، العدل، وكتاية الثرعية الحاكم تقليم 
.٢١٦'ص ه،  ١٤٢٠الأخرعام ييح الثاق' العدد العدل، محلة انفلرت 

والبيت،)ا/لها"(• الأدب حزانة انفلرت حصينلأ أي ين الباقي تمل القاصي؛ وهو؛ )١( 
رمال(.ك ثاق— )ندر الملفق؛ الخناس فيه الأخير 

نوله؛ل وذللثؤ الملفق، الخناس أيضا فيه الثاق واليت، !هه. لشيخنا الأييات أن أظن )٢( 
أي؛شاه، قدر أما؛ وبمتمل الرشوة، من رشاه، قد أما؛ عنده محتمل الساءع فإن رشاه،، ءفد 



^صالآضإشاهاهتء.|ج؟
اهالقفق ه مئلا رأينأن ما فاضل محن عميض قاضى 

رشاهقد ولا شخءس له أهدى ان به عنل قيد قا موالله 
شاهاص كولا لا عصيرا ولا نهوة مجلي j احض ولا 

وعونهافه بر أمثي ولكنتي القاضي، هدا مثل ت لبأق أعرف أش عل 
وأن^ji، طرفة حلقه من أحد إل ولا نفي، إل يكلني ألا وأدعوه ولطفه، 

الثاعرأمفيه قال من مثل محيلتي لا 
فيضاكفيلث، من الظلم وفاض ا فينالحكم ولهت أن ولما 

أيفاكن باللنرجوالذبح ا ؤإنن مكير بغيتا ذبح

شاه.مقدار 

نيرانانثلر؛ النحوي. بالفخر الُروف الأصبهاق، المسام عود مين محمد وهو؛ )١( 
(.٢٩٠لأبنالعاد)؛/الدم، 

ملحلا ويعضها بةلا؛مح شيخنا وئائق عل والاطلاع الحث، حلال من أعممدْ الذي )٢( 
أحسبهلائم، لومة افه j محاق لا كان وأنه القضاة، أعدل من كان م انه للنشر 
أحدا.افه عل أزكي ولا حستبه، راقه كذلك 
أعإليتول قاض كل إل توجهوما كلمة من ،اهل السرالت ^ا بة<اإق شيخنا متل 

السالمين*.

والعقلالحالم من مستوى عل أغلبهم — الله فضل ~من 'القضاة يقوله؛ غأحابا 
هداأترنم أنكم ي،ا ولكن الاس، يوجهون الذين ومحم والاستقامة، الخن والسلوك 
اليالغم هذه حق ؤيودوا افه، يشكروا أن القضاة إخواننا عل فآءولت الوصؤع 
دوامعندهم وليس أوتاتيم، كل ل ؛عملون الأوائل القضاة كان فقد -يا، يتمعون 
وعقودالوثائق وكناية والإفناء، القضاء، من الثالل؛ ي|م ما بجميع ويرت٠ون خاص، 

رواتب،لم ليس هذا ومع مونلفون، ولا كتاب( عندهم وليس ذلك(، وتحو الأنكحة، 
ل)كد.ا الخيل جوار زمان التمر من برذة هو إن،ا أهمية، ذايتؤ مقررات( ولا شهرية 
حمادأيام الحب، من وآصع الخيل(، جذاذ التمرزمان من هوبرؤه إنا ولعلهات الجلة، 

البلادينقع ما كل ل جهدهم وياذلون وممابرون، صابرون هم هدا ومع الزرؤع، 
الشهرية،الرواتب، لهم رتبت، الزمان ا هال فقفاة الأن أما افه. لوجه احتسابا وأهلها، 



٤٣٢١|ه 

ميسرة،معيشتهم فأصحت، والراصلون، الكتاب عندهم ووظف الحاكم، لم وأثت 
إليهم،عهد ب،ا والقيام اش، شكر فعليهم إمكاناما، كل لهم ، ijjijاض— —أندها فالحكومة 

اثتمنواما أداء ق والاجتهاد والمحح اض، أعطاهم الذي العالم وبث، واحتساب، صالخة بنية 
يعلمهلا ما والثواب الأحر من وفيها شريفة، ووظيفة عظم، منمحسبا القضاء لأن عليه، 

حملذو ^ ثوق؛تا نما صميأ أكي إلا وما ؤ الثروط. توفرن، إذا اض ولا 
لكالت:ْمآ[.^؛^٥^ 

الملكة'.ل القضاء ميزان، أبرز روما ،؛ ٢^٥٥أيضا ومثل 
القضاءاّتقلأل، اولأت السعودية؛ العربية المالكة ل القضاء ميزات، ءأهم فأجاب 

مواءصوامية، فيه الناس وأن اثثر، أى عن حاليا الواجي، حيع من تاما استقلالا 
أوبأنفهم الحكمة إل محضرون حهومات، لهم كان إذا الأمراء حتى والآمور، الأممِ 

أووصاطان،.وأعرافح تقاليد أي من متجردا الإسلامية بالثريعة الحكم ثانيات وكيلهم. 
منيفهمه ليحكم؛،ا الاختيار له فيترك مع؛ن، بنهج محكم بأن القاضى إلزام عدم ثالثات 

علالخميع أن *ع الإسلامية، الشريعة عر\ء وأقوال ه محمد تييه وسنة تعال اض كتاب 
بوجوبومنم مقتع السعودي الجتمع إن رابعات حنبل. بن احد الإمام ميما 

ؤلأثنه،يتعال: لقوله تفيدا الإيان، عقيدة من كجزء الإسلامية الثرمة لل التحاكم 
قثيتئثا محدوأوأشنجر لا P سهح شكتث متا ثئ يوينوث 

]اس:ها"[.وب ومiيأسإيثا 









اوابارو|عو
َ؛ااةمابمهمامماص

للاسسمار؛امحوفة الراجحي بسركة، القرمة l^؛yU،< رنا،،ة 
للأسثارالمصرية الراجحي شركة -أسس عل م فهد الملك افق وئ 

وتاريخ؛، ٢٤٥برقم• الوزراء محلى من قرار صدر وقد إسلاميا، مصرفا لتكون 
م/\،ه،وتارخ:رقم: الملكي والرسوم ه، ١٤٠٧/١٠/٢٦

،٣١٩٨برقم؛ الوزاري القرار صدر ثم الشركة، بإقامة ؛ال؛رحيص يقفي 
شركةللأستثإر الصرفية الراجحي ثركة ياعلأن ه/؛/بم*ةاه وتاريخ؛ 

معاملأمامبمر تصحح شرعية هيئة للثركة احتثر ذللث، إثر وعل سعودية، اهمة م
للرئيس،نائبا الحصين صالح الشح وتعين لها، ا رئيفتعينت، عقودها، وتحيز 
يناللة عبد والح البسام، القه عبد السمح فها* عملوا الدين الهمثة اعضاء ومن 

الشيخوالابن القرصاوي، يوسف والدكتور الزرقاء، مصعلفى والأستاذ منيع، 
بتاريخ؛أعمالها الهيئة ؛اشريت، وقد العميل، الله عبد بن الرحمن عبد 

خ/؛/ه'ةاه.

ةلااث،؛بعد الشرعية بالهيئة التحقوا الدين المشاخ ومن 
علبن أحمد الدكتور والأستاذ الزائد، ايثه عبد بن انقه عبد الدكتور الأستاذ 

بنالرحمن همد والدكتور حميد، بن الله عبد بن صالح والدكتور المباركي، سر 
بنالله عبد والشيخ حميد، بن الله عثل* ين أحمد الدكتور والأستاذ الأؤلرم، صالح 
محمدبن يوسف والدكتور الحربؤع، الله عبد ين إبراهيم والشيخ حن؛ن، بن محمد 

ناصربن الله عبد والدكتور اللحيدان، الله عبد بن صالح والدكتور الغفيهى، 
■السلمي 



ة؛ ؟ ' ٥٢التقاعد بمد U مرحإ4 الرابع: الباب قح فن'آّآُة 
ا/اه  ٤٢٢•ا/; ٢٦الخمس: ه(يوم ٠ القراررقم:)٠ اءت،اد وقدتأ 

تنعقدجلساب وكانت الالية، الأنظمة بدراسة معلومات نيادة لنا حصل وفد 
قالوطنية مثرؤع ق أومرتن مرة عقدت أما إلا بالرياض، الهيثة بمقر لأغلب ال 

ومراتالنيثا، جهة للروييان مزرعة ق ومرة الخوف، جهة بالسيهلا ومرة القصيم، 
والطائف.المنورة والمدينة المكرمة مكة ق عديدة 

إجراءس4جرايضاص:

لحلمناحيث، السري، العين عل جراحية عملية ل أجريت، ه ١ ٤ ١ ٦ عام ول 
صالح،الابن ومعي الفلهر بعد - ٠١٤١٦/١١/٤الموانق: الست، يوم المستشفى 

الرحن،عبد الابن عندي وبات الأول، الدور ل ( ١٢٦)برقم• جناحا لنا وم؛؛وا 
والتهيءالاغتسال بعد العمليات لغرفة اصطحبوق ١ ١ ه/ الأحد: يوم وق 

تحتإومكشتإ الأبيض، الماء لحس، السري العين ق العمالية وأجروا للعملية، 
العريرعبد عندي وبات لخناحي، أرجعول لم فلهرا، الواحدة الساعة حش العملية 

الدكتور،عئ كشف، آُ/اا/آ'ا؛اه الموافق: الاثنين صباح وق الاثنين، ليلة 
الابن•ع فخرجتا ؛الخروج، لناوأذن _،، والحمد يرام، ما عل ثيء *كل وتال؛ 

عبدالرحن.

عنيوكشف، المستشفى، راجعنا \ \ إ الاثنين:يوم أي أمبؤع وبعد 
شهريحد وعدا وأعaلاjا يرامء،  ١٠عل ثيء *كل وتال: الغرز، وأزال الدكتور، 

والسلامة.العافية عل ض والحمد الظارة، رقم لإعطاء 

ءقراراتبعتوازت ه ١ ٤ ١ ٩ عام محليات ثلاث ق الشرعية الهيثة ثرارات طبعت وقد ( ١ ّ 
وندمنرارا، ( ٣١٣)ثراراما: عدد وبلغ الصرنة«، الراجمحي لخركة الشرهمة الهتثة 

الهيثةءيرارات بعتوازت ه  ١٤٣١عام محليين ق طبعها أعيد يم للكتاب، شيخنا 
٩(• ٠١قراراماُ)عدد وباغ الراجحيُ، بمصرف الشرعية 



ازاممبمة ا،دينة تحديدحدودحرم دبمات خم( القاركة 
النورة،الديتة حرم تحديد موصؤع العالياء كبار هيئة محلى عل عرصى ولما 

بنمحمد الشيح سإحة من المريد السابق العالمية اللجتة بقرار الاكتفاء المجلس رأى 
نلمن مندوبا اللجتة تلك ْع ذاك إذ وكنت ■، ٠١٣٨٩عام ق والمورخ إبراميم، 
١ه\٤ A/y/ ١٣وتارخ؛ ، ١٦٦رنم• بمرارْ العلمإء كبار هيئة محلى فرأى مإحته، 
والشحالبسام، اض عبد والشح عميل، بن اف عبد ءنأ كل من حديده لحنة تشكيل 

واليدالخزاترى، بكر أبو والثيح سالم، محمل• عهلية والشح متح، بن اض عبل• 
علوتحددها الحال.ود، عل لتقف فتية، لحنة إل بالإصافة أخمد، محمود حبيب 

اللجتةورأت زن المنورة المدينة ق اللجنة واجتمعن، الهلبيعة، 

حدودعل اللجنة فوتفت لها، سكرتيرا الرحمن عبد الابن وعمل برئاسها، تكليمي 
القرارورفع في٦إ^إA\^\ى ١^^؛ قرارها وانحدت جهاته، حميع من الحرم 

حائمإل رفع ثم هر،  ١٤١٨/١٠/١م^ؤ(.' المؤرخ بقرارها فآول>ته ، ^١١١۶كبار لهيثة 
وتاؤج! i,y/tA\oبرقم' المملكة عام مفتي سإحة من الثريفين الحرٌين 

قاللجنة واجتمعت ذكر، ما عل السامية ا،لوافقة صدرت أإ\\'إخ\أ\ىوم 
اللجنةلأن الأرح، الحهات من الحدود عل ومشت، اكاق، احتإعها اطلوح نفى 

للناس،مملوكة أرامحي عل تحتوى لأخما الترقية، الحهة احتراق من تمكن ل؛ الأول 
مجنانتهوا فلما العلامات، ووصع احتراقها لالحهنل>بن يتهيأ حتى فيها البث، فتأجل 
منهم،االهللو؛ة الأعإل خمح أموا قد بأنهم المنورة الملءيتة أميرأ، أشعرنا الأعلام، وصح 

الفلروأتهوا أعضائها، وكامل برئيسها والأخير الثالث، اجتإعها اللجنة فاجتمعن، 
نفسعل الإشارات ومحع المتضمنة النهائية ثراراتمم وأعدوا الموصؤع، دأا هق 

صنعهما وشاهدت الموغ، نفى ق الرابعة للمرة اللجة اجتمعتا ثم الحل.ود، 
وتاريخت)٤(، ت رنم الأخير قرارها اللجنة وقررت المعينون، المهندسون 

المدبمةحرم حدود معرفة من اللجنة أعال انتهاء المتضمن ;، ٥١٤٢٣/٦/١٩



نحص
النهائيقرارهم ووضعوا اه، ثاء إن دائمة، بصفة عليه الأعلام ووصع المنورة، 

واردق ومدت المملكة، عام شي ساحة إل اللجنة رئيس قبل من ورفع ووقعوْ، 
الصالحاتتتم سعمته الذي فه والحمد والإفناء، العلمية البحوُث، إداراُت، رئامة 

عمرالشخ المنورة المدينة ق الخ،رية الحديث، دار عل الشرعي الناظر توق ولما 
يتولومن يشأنها، اهتموا ه، ١ ٤ ١ ٩ / ١ Y/١ ٩ ظقيع فلاته، محمد 

بالدينةالك؛رى الحكمة إل معاملتها فاحيالث، ممالحها، ؤيرعى يحده نظارما 

الدهلوي،أحمد الرحمن سئم، أحمد الناظر! يكون أن الحكمة نفلر فاقتفى المنورة، 
فيهمتتوفر العناء من لحنة لها تثكل وأن الدهلوي، محمد أحمد الواقف حفيد وهو 
لأنثثوتيا، يتول إداري محلى منه ويتفرع استشاريا، ا محلميكونون والأمانة، القوة 
الحديث،،لدار ومع الحديث،، شعبة فرؤع! عل محتوى علميا صرحا أصثحتإ الدار 

صالةعل محتوي كا وئانوي، ومتوسط ايتدائي من التعليم مراحل حميع ويشمل 
ومنالداحل من وطلاب، للطلاب،، ومساكن مهمة، ومكتبة للمحاصرات، يرى 

مستقلة،ميزانية لها وأصح للأستثار، وفندق ومعارض ودكاين ومتاحر الخارج، 

اه ٤٣١الأحد!وتاريحت (، ١٧٣٦٤)العدد المدينة، حريدة ق خر ومن )١( 
لرئيسالثال الناسه العزيز عبد ين ناف، الأمثر الملكي السمو صاحي، اوجه يل! ما 

علبماء عليه، هي ما عل البوي الخرم حدود بإبقاء الداخلية ونير الوزراء محلى 
العلميةالبحولث، ؤإدارة العلعاء كثار هيئة ورئيس الملكة عام مفتي محعاحة رفعه ما 

محمدالدكتور المنورة يالمدية الإسلامية الشؤون وزارة مع مدير وءال، والإفتاء، 
ندالمدينة منهلمة أمثر ماحي ين العزيز عبد الأمير الملكي السمو صاحت، إن الخهلري! 

عليه،هي ما عل الهرم حدود بإبقاء الثاف النائي، سمو نوحيه وصول، عل ويناء وجه 
كبارهيئة أعضاء الفضيلة أصحايؤ حا نام التي والنقاشات ات الدراسعل استنادا 
محايمالإ.عليه هي ما عل الحرم حدود بإبقاء الالتزام وستتم العلياء، 

٤(.ماْ ثبخناق)y/ مع ومرامحلاته اتفلرترحمته )٢( 



اكابسم؛دئساضقد 
منكل من الذكورة اللجنة فتكونت واكرعات، والمنصرف الوارد فيها شت 

ينالعزيز عبد بن اض وعبد العثيمان، الصالح محمل الشيح الفضيلةI أصحاب 
المحيميد،الرحن عبد صالح والدكتور الحصتن، الرحمن عبد صالح والشيح عقيل، 
حنين عمر والدكتور البتى، عواصن الباري عبد والح المدينة، محكمه رئس 
ه، ٢١٤٢٠! y/ ٩ وتاريحت ٧، / ١ ٠ ١ برقم• المحكمة من ّكا للتا يل وصدر فلاته، 

الحدث؛المدينةدار نفى ق ة حلأول وعقدوا بدلك،، المشايخ هؤلاء تباخ وقد 
جدولتضمنه ما امتعراصى وجرى ه، ١٤٢٠/a/ ٢ا الموافزت السبت، يوم المنورة 

كلق وتنظر جلساتها ستتول الي الإداينة اللجنة أعضاء تسن وجرى الأع،ال، 
المحيميد؛الرحمن عبد بن صالح الشيح الدكتور وهم• باستمرار، الدار تتهللمبه ما 

الباريعبد والشيح للرئيس، نائبا الهصن؛ الرحمن عبد بن صالح والشخ ا، رئي
والأستاذعضوا، فلاته؛ حسن بن عمر والدكتور وأمينا، عضوا الشيتى؛ عوامحى 

الإسلامية.للجامعة ذلك، يعد صمتؤ وقد عضوا، الدهلوى؛ الرحمن سيفه أحمد 

وملومم:الميم للقرآن السمدية اسية ال،بمعية م الفرشة اسؤية 

وعلومهالكريم للقرآن السعودية العلمية الخمعية قرريت، - ٠١٤٢٥عام ول 
الرحمنعيلؤ بن افه عثل• الدكور الحمعه رئس ل وكتب، لها، عضوا ترمحى 

أكونأن الإدارة محلى أعضاء رغبة فيه ذكر هد ١ ٤ ٢ ٥ Y/ ه/ حهلا؛ا؛تاريحت الثثرى 
الحمعيةلرئيس حطابا وكتبت، ذلك،، عل وافقت، وقد الحمعية، لهده مرفيا عضوا 

العضوية.بقبول 

الأجتئعالآوللآمرْامل:

علميهموألقينا وأمرننا، أعإمتا وأبناء أقاربنا حمعنا فضله، من علمينا افه من ولما 
ةجلوءقل.نا والتزاور، بيننا فيإ والتواصل الأرحام صلة فضل ل ورد بإ كلمة 

وتقررالفكرة، هذه وامتحنوا كلمتهم، واجتمعت، المدعوين، أكثر حضرها 



ِتةأعقإ
الكبارتمع بمبالغ، المثرؤع لهذا وتبمرعوا الخمح، محضرها امراحة ق الأجتٍإع 

علة الحلهده واستمرت الرحم، صالة ل كتاب، من فصلا وقرأتا والصغار، 
والزكواتاكرعات فيه نجمع عميل لأل صندوق تأمحعيس اقترحنا ثم فترات، 

وأمتنللرئيس، ونائب ورئيس، حاص، ونظام حاصى، كيان له وجعل والصدقات، 
اشعبد هوت الرئيس يكون أن وتقرر ذلاك<، عل فاتفقوا متكامل، ونظام للصندوق، 

العقيل.محمد بن العزيز عبد ت هوالشيخ الرئيس ونائب، عقيل، بن العزيز عبد بن 
يتايخ•وذللث، ، العقيلل لأسرة الأول( الاجملغ بمناسة كالمة ألقيت، وقد 

 /Y>\ نصها:،هدا ٠٣٢ ٠ ٥ ; ١١٢; الموافق: اه،  ٤٢٦ا/ ٠

وآلهمحمد نبينا ورسوله عبده عل وأسالم وأصل العالن، رب طه ))الحمد 
بتحيةأحييكم الررة، والأبناء الأعزاء الإخوان أنها يعد: أما أحمعئن• وصحبه 

وأشكر، ترحسب، أحمل بكم وأرحب، وبركاته، اممه ورمة عليكم اللام الإسلام: 
إنالرحمة، فيه وتنزل الملائكة محقه الذي البارك الأحت،إع لهدا الدعوة هده تلبية لكم 
والتعاطفإوالتعارف، توصل، أن بما افه أمر التي الرحم صلة من فيه لما اممه، ثاء 

أئاأقاس يتآءا ؤ تعال: النه نال عليه، وحث، الئارع به أوصى الذي والتحاب 
أثثإة قلإ أش عت ً=ةرقؤ؛ >أكعارمأإ0 ُمآل ئميا وثننكؤ ولى م نن قثمنهؤ 

[.١٣]الحجرات:ئ؛ر>0؟ه ئر 
أرادارمن وقال: ٠  ٠٠أرحامكم به تصلون ما ابكم أنمن ))تعلموا وقال 

الرحلآخى »إذا :٠ وقال رحمه))لم. فليصل رزقه ق له ويسحل أحله ق له ينسأ أن 

العددالمدينة: جريدة ملت، وند أخرى، اجماعات عدة الاحتيع هال.ا تلا وند )١( 
التمتزة؛النخب، ))احتفاء الخبر: هدا اه:  ٤٢٧ا/٠ Y/ ٩ الاثنين: وتاؤيح: ( ١٥٩١٦)

الأسرة؛الرياض®•ثمل •بمع ملض ؤ، 
تقدمنحربجهل،ص*آ•)٢( 
ه.(،صأس ٤٦٣٨الم)(،وم١٩٢٥اJخاري>أخرجه )٣( 



عجّ؛صطائسالتقاهد3جت
لالمود0اا.أوصل ذلك فإن مو، وثمن أبه، واسم اسمه، عن فلسأله الرجل، 

رالترمذي رواه 
ملكا،مدرجته عل اف فأرصد ثرية، ق له أخا زار رجلا أذ الخديثر وق 

آلغير لا، فقال،ت تريبا؟، نعمة عليه لك مل ل، أخا أزور فقال،ت وسأله، 
أحسته.كإ أحيك قد اش أن إل؛الث، اش رمول إق فقال: اف، ق أحييته 

للم مرواه 
لارواف وقال: . صغيرنارال ويرحم كبيرنا، يوئر لر من منا ليس  ٠٠وقال 

أخ؛هااعون ق العبد كان ما العبد عون 
أصابعه((ي٩ن وشثك بعضا. يعضهم 

الثاعررآ،:وئل 
لهأخا لا من إذ أخاك أخاك 

جناحهفاعلم المرء عم ابن ؤإن 

يشدكالبنيان للمزمن ررالمؤمن وقال: (٤)

محلاحبغير الهيجا إل كساع 
احجنبغير ال-ازي ينهض وهل 

والتآلفالصارف فضل ق الصرخة الصحيحة الموص هذه سمعتم فقد 
منأول أنكم الهن الفلز بكم لأنلن ؤإف المن، ذات ؤإصلاح الرحم وصلة 

اش.شاء إن الحميدة، الصفات! ثرن.ْ يتصف 

نعرفولا الوحه، ^ا من إلا نعرفه لا غرم،، حاديثا ٠اهالا وناوت (، ٢٣٢)٠ يرقم 
ولاهذا، نحو . الني عن عمر ابن عن ؤيروى .، الشي من سماعا نعامة بن لزيد 

ئةتثمح،بصفيسسرْلأْ(.
غ.هريرة ش عن ( ٤٨٦٧)سلم أحرحه حدسث، من حزء 

.>. الأشعري موصى أي عن ( ٢٢٦٦)البخاري أحرجه 
الحمويليانوت الأدباء، معجم انظر: الدارمي. ومك؛ن الملما عامر، بن رييحة وهو: 

<٤٦٩/١.)







uUli  : التهاهد4ابعل عرحية

إننواحينا لا ربنا والسالمين، للإسلام نمرة واجعله إمامنا، بالحق وأيد شرارنا، 
ولاربتا نالنا، من الدين عل حالته كإ إصرا عليتا نحمل ولا ربنا أخطأنا، أو سينا 

علفانحرتا مولأنا أنت، وارحمنا، لتا، واغفر عتا، واعفح به، لتا طانة لا ما تحملتا 
والحمدالرسلن، عل وسلام يصمون، عا العزة رب ربلثا سبحان الكافرين، القوم 

ءق؛للا/بن عيدالعزيز بن عبداف لكمت الداعي ومحكم أحوكم العالمتن• ب ره 

المربى،ذي وصل عل الحرص مديد الاجماعي، يطبعه معروفا ظقق* شيخنا كان 
يرىكان لأنه ورقص؛ جتزان ل كان لما الزواج عليه عرض فقد بوالديه، برْ ذلك فمن 

امطعت،لما بل مراصالتهم، عل حريصا كان أنه ومنها والديه، نثلر نحت، إلا يتزوج ألا 
طهشيخنا احممفل وند ذكره. وسيق شعرا، ذللمثؤ ق أنشد الونت، لبعضن مراسلاتهم 
ستة.ثلانض خطاب'ليله ماش نجاوزت المح، والدء بخطابايت، 

دورية؛احت،اءارتا معهم يعقد كان أنه لم تربيته وحن لأبناته جه، شيخنا صالة ومن 
ؤتحلقيقف،، فكان؛©،!؛Ui، بيته، باب عند يوم كل من الفجر صلاة بعد بأم اجت،اعه فمنها 
بمنطه ومنهااحتعاعه عنه. أحدّآل، ؤإذاغاب عليه، سالمون حوله، وأحفاده أبناؤه 

الحمعة،صلاة بعد أسبوعيا حم احت،اعه ومنها يوميا. العصر صلاة بعل. منهم موجودا كان 
منأحدا ولايعفي وافراحامم، مشاكلهم إل ؤيتمع تأمهم، التي القضايا معهم يناقش 

لقراءةوالحمعة الخميس يومي فجر صلاة بحد حم اجت،اعه ومنها بسإ• ل إلا الحضور 
لالصونايت، بناته لإحدى نيارته ومنها أبنائه، أحد عند شهريا بهم اجت،اعه ومنها القرآن، 
إذامانراحدومنهاأنه الأستاذإبراهيم. ابنه غالباذللث، j يرافقه شهر، كل مرة بيوتس 

وأبنازهحاجته، انتهت، مض يربع وأن الفر، يهليل ألا منه يهلاو_، :؛ءل؛كه الشيح فإن منهم 
كانظس شيخنا فإن وأيضا يه، برا رغبته تحقيق عل نحرمجون فكانوا منه هذا يعرفون 
وجودهأتناء ق حريصا كان انه ومنها ،. الهاتف■Sj مفرهم حال، حم الاتصال، عل بمرص 

ينزل،حى ؛الشامية حا يتزل، الي المارة ل ثلايثا أو شقتع، توفثر عل رمضان ل بمكة 
لمشاورتهم عل حريصا كان •؛ءل؛قه أنه ومنها منه. قريتن يئكونون واحفاده أبنائه عليه 

يونعء؛ء!؛مح كان أنه ومنها بسيطا. الأمر كان لو حش فيها، نفلرهم وجهة ومعرفة أموره 
للمذكرعليهم تونع الشيكا'ت،ت كعوبا احد ل كتبا ونل■ سنة، كل المال، من مبلغا أبنائه عل 
الأسان•■ط ٣، 
أفراحهمj مشاركتهم عل حريصا كان أنه القربى لدى جهؤقئه شيخنا وصل ومن 



ه ٣٣٥بمدالتقاهد الباب ِ إهؤ"لإ وص 
جماءس4جرايياسمن:

الأحدتيوم للمتشفى فدهنأ الطن، ق فتق عمالية أجرت - ٠١٤٢٧سنة وق 
تكونأن عل بالدخول، الإذن وأعطولأ الإجراءات، وسا ه، ١٤٢٧/٣/٢٥

للأبناءنا وجلالعصر، وصالنا لالست،، ورجعنا ٣، Y/ ٦ الأنمزت يوم غد صاح العملية 
وبقواإليه، سقنا ئد الأبناء بعض ووجدنا للمستشفى، انطلقنا ثم قليلا، الصلاة بعد 

وعدسثلر وبقينا الأبناء، جاءنا الاثن؛ن يوم مححى وق محر. عل نمتا ثم ؛اسظارنا، 
إلمحل من ير ومشوا عربية، عل وأحدوق فجاووا ونصف، ١ ١ الماعة حف الدممور 

ثمتقريا، ١ ٢ الماعق العمليات غرفة ودخلت، الأبناء، وذشت، الؤئاف، آخر حى آخر 
نحديرومحو التخدير، دور جاء ثم أخرى، وأشياء نحارب ويجرون يدوكون جعلوا 

وأماالأسفل، نصفي ينج حى الفقري العمود 3، الظهر 3، إبرة صربوف نصفي، 
العملية،إل أنفلر أن دون حائلا جعلوا ثم ثيء، بكل وأشعر أحركه نحير، فلم الأعل 

الدكتورإئ أصغى انتهوا ولما اعة، ّمن أكثر ومكثوا بثيء، أشعر لر وأنا بما، وبدووا 
فأزاحوقءلم_،اا، ثيء وكل العملية انتهتا ض، ااالحمد ونال؛ المصري ؤلله محصهلفى 

البنج، نحفولأجل بمدمث،، لثيء تحبا وأجلوف الغرفة، نفس 3، الأول مل، عن، 

فإنهذلك، ورغم متعبا، أو مريص وهو أقاربه أحد من دعوة تأتيه فقد واحزامم، 
فريه؛بزيارة ؤيقوم شهر كل مرة يعتمر كان ظقه شيخنا أن ومنها ومجيبا• يتحمل 

موعد0يعير الدي الأميوعي ه محلو3، بمكة بيته 3، العقل الحكم عيد بن الرحمن عيد 
لهم.شيخنا نيارة ال حل 

الخميس،ليلة أصوعيا محالسا يعقد كان أنه وغيرهم وأقاربه لأبناته جك شيخنا صالة ومن 
المجلسففي شتاء الونت، كان فإن مياثرة، العشاء صلاة بحد للزوار بيته يئذح حيّثا 

أتارب،المجلس ومحضر الثيمتا، برحة ق الخارجي المجلس ففي صيفا كان ؤإن الداخل، 
منعدد نحتعع أن إل شيخنا ؤيتثلر وغيرهم، العلم وءللثة العلياء أيضا ومحمرْ الشيح، 

لصالةالخمح يدخل يم تقريا، ساعة نمحق، مقدار الكتب، يعفى ق عليه يقرأ م الحضور، 
أنأحدا أعفي ولا كلكم، *تحشوا ت للحاضرين شيخنا يقول كان ما وكثيرا الأكل، 

الضيافة.وكرم الاستقبال حن عل وأحئادْ الشيخ أبناء ومحرص يتصرف*، 



أع؛ ؛  ٣٣٦ ج
بدأأكثر أو سامة نصف نحو وبعد أتمكن، فلم رجل أحرك أن أحاول وكنتا يرضر، أو 

إلي انصرفوا والصف الواحدة الساعة تمام وق فليلا، رحلاي ونحركت، يتقثع، البنج 
وقالت،ه، ١٤٢٦/٣/٢٦الأنمن: يوم وذللت، اش، فضل من معائ مالط حامحا 

البج،أثر زال الساعتين وبعد تشرب،؛؛، أو تأكل أن يمكن ماعمن رربعد اامرصةت 
ونردلياء، السرير عل تأحثر جع والصر الظهر وصليت والترب، بالأكل ل وأذنوا 

قررهاالص الحبوب بإعطامح، واستمروا أمبومن، لدة الجود من منعي الدكتور 
يومؤلهر الستض من وحرجت الليل، ل ولأسيا عئ، مترددون والأبناء الدكتور، 
فضلاضي.من بال، ميلإةا؛أسنحالوأهدء الخميس 

٠الراجم بهصرف ائرعية اله؛ثت رناسة ءس الاسقاله 

الراححى،بمصرف الشرعية الهيئة رئاسة من استقالش قدمت - ٥١٤٣١سة وق 
محلسرسس الراجحي العرير عيد ين سليإن للسيخ كنيته حطابا صمن ودلل، 

ماليإنبن اض عبد الأستاذ ابنه من حوابؤ وجاءق ، هد ١  ٢٤٣١! ؟إ بتاريحأ الإدارة، 
الحمعيةأ؛الح سليان الثخ أن فيه ي*ُامز، اكفيدى والرئيس العضوالمنتدب الراجحي، 

أم،نوأن المتامبة، هذه كلمة فيهم ألقى وأنه حطاي، بمضمون للمصرفج العامة 
الخصوصحدا كلمة الإدارة محلس وأعضاء رئيس باسم ألقى المجلس 

؛تارختوذاالثإبيته، ق تكريم حفل ماليان الشح ل أقام ذللته وبعد 
العلم،وْللبة المشايخ وبعض الشرعية الهيئة أعضاء ودعا 

الأعلالمجلس رئيس حميد ابن صالح الشح وألقى المناسبة، حده كلمة وألقست، 
كلمةالراححي ماليان الشح وألقى كلمة، للقضاء 

انذلرالأءلابفي)؛/هاأ(.)١( 
انفلرالخءلابجق)؛/أاآأ(.)٢( 
ه،١٤٣١معان ومهر (، ١٠٣عددها)ل الراححي محلة التكريم حفل غف، وند )٣( 

بنالد عبد الشيخ: لساحة تكريم حفل شم الراجحي يان *الشيخ يل: ما نيها وجاء 



الرابع؛«رحاةءإبمداثتماعدالباب 
■هءد'-.-_ِادضقة:ء 

مؤلفاقبملح اكرف يتكفل أن الراجحي سليإن الشيخ قرر ذلك بعد ثم 
ل٠انوالالإٌلأم به ونفع حثرا، اه فجزاه محانا، وتونيعها 

حفلالصرف إدارة محلى ريس الراجحي العزيز عد بن ملمحان الشيخ أقام عميل: 
الهيئةرئيس عميل، بن العزيز عبد ين ال،تح عبد الشيخ محاحة لتكري،ا وغداء امتشال 
وأعضاءالصرف، إدارة محلى أعضاء بحضور سابقا، الراجحي مصرف ق الشرعية 

للقضاءالأعل الجلي رئيس معال الحفل حضر ك،ا المحرف، وول ومالشرعية، الهيثة 
وقدمالعلم، وطلبة المشايخ من ومجموعة حميد، بن اض عبد بن صالح الدكتور الشخ 
وعملائهاهميه ومالصرف أمرة عن ونيابة ه نفعن أصالة الراجحي سلمحان الشيخ 
الخمحيةاعت،اد منل الشرعية الهيئة رأس الذي عميل ابن للشيخ والتقدير الشكر جزيل 

حيث،ه، ١ ٤ ٠ ٩ عام أفاضل علياء متة من الشرعية الهيثة تكوين للممرف التأميسية 
مئات،إصدار أئمرت، التي ؤإرشاداته، ونصحه توجيهاته عاما وعشرين اثنن حلال( قدم 

لوالثاحين للحاملمن مهيا مرجعا اليوم تعل الش الشرعية والتوجيهات القرارات 
الصرفيةحلم لتحقيق دوما يعمل كان أنه ملمحان الشيخ وأوضح الإسلامية، الصرفية 

جزئياالحلم تحقتؤ، أن أفاضل أجلاء علياء أخره مئاليا يتوقع وكان الآكاملة، الإسلامية 
عميلابن الشيخ مثل العلم وطلبوا الحهد بذلوا من لكن كافيا، سيكون لبداية ال 

الواقع،أرض عل حقيقة الحلم هذا من جعلوا ماعدونا ممن والأفاضل اش— —حففله 
التالية*.ازكلمة عقيل ابن الشيخ ألقى جهته من الحزاء• خر السلمن عن الله فجزاهم 

نمذكرواكاوةساسلرفك
•٢( ١ ٨ ل)؛/ الوضؤع حول لشيخنا مليهان الشخ حطاب، انثلر 





صحءءهَر383^َاِهةأ

بمضاصتانيممما
ه\ض\)ذو'وي





٣٤
^َِهأ3أةصءذ»ابمََ

بم،ساسمتازممماهماضاممءُءارما
متعددة،لأغراض وخارجها، المملكة داخل يرحلان أنوم أن ل فُ ام 

تتعلقكانت، التي الرحلات، بعض ذكر تقدم وقد بعضها، الباب هذا ل خأذكر 
القضايا.بعض ق للتحقيق يانتدابنا 

هوية:*جمدjj واللقاءبالثيخ الد،إم، ي الأخت نياره 
افهعبد وزوجها؛ وأولادها أخي لزّيارة اليمام منهلقة زرنا  ٠١٣٨٧عام ول 

—ذاك إن القضاة —عضو عودة ين اض عبد بن محمد الشيخ فجاء الحركان، المحمي 
فعرضأصدقائي، خواص من وهو الضليف، يمحكمة تتملق مهمة ل للتحقيق منتدبا 

مهمته،وأ-رى معه، فدهبتإ مهمته، ل وهو ونت٠رج نتحديثا للقهليف، أصحبه أن عئ 
المناسبة؛، ؟fLJوقلت، هناك، الأثرية والقلعة ونخيلها القطف معال؛ عل وتمشينا 
القلريف،الرجل مع نعم لتإ فقؤ فالقهليإل ت، ذهبة ائلوق

ت،امنمن عودة بن محمد 

اعلمالله اْ حبفيما حوي 

ونبلافلرفا حوي قد وظرفح 

لكنذل البيمل لا مخي 
ولنمالياء وفللوف أل

نصيبم٠سموف كل في ه ل
وقئه شمائلفى ، فلهلي

ذ5نفىالفماسةألسن
خيراان المنا نإلهجزاه 

،كفؤثريفمن الأخلاق به 
الألوفعل فيه اف نوعقلا 

وف،للأنر تعطوأخلاق 
مخبفإدعوى ولا رفح ّبلا 

ألوفرجل من، الخير وحير 
ف،حريأو اء شتأو ، فبمي

اللهليفإالرجل ائل شمونعم 
وبالفعيم،وى القبز وب

سوقأللخ—يرات، ه قووف



مء; حو:َ ص:ضمجتامواساط 
الضل:عقيل بن سد١^^>، زفاف ساودحهل الم«ة ك~ او،،هرإش 

ستبحصة العميل عميل بن الرحمن همد أحي؛ ابن تزوج -  ٠١٣٧٨ام عو 
وسايرتإبراهيم، بن محمل الشخ شيخنا من فاستأذنت الرحن، عبد بن عميل 

النعيم؛حال ومعنا المريثي، إبراهيم وسواقتات الزواج، لحفور مكة إل بالعانالة 
أوأيام ثلاثة با،لويه فمكثتا فورد، واست، وص السيارة بنا فتتعطينتج الكريم، أبوعبد 

مكةوصلنا ثم الحفل، وفاتنا أحرى، وأدوات كفران لما بجلب من ويعثنا أربعة، 
أكملناولما رممان، شهر ييال بثلاثإتة عامر شعب ل نيدان بيت واستأجرتا 

وعملةالحناكية بين كان ولما للمصيم، اكاع اض عيد ومعتات سافرنا رمجضان 
اشوهمد وأنا والعفش، والعيال السيارة نتفقد نمق فليلا مثيتا كلها وكنا المبممور، 

فضلالونيتؤ، بحومحى وبقيتهم السيارة، مقدمة ق الرحمن همد والابن الصانع 
أنوذكروا سهونا، فترة ويعل الليل، ل وذللث، يه، نشعر أن دون إبراهيم الابن 

متكبالسيارة، حهل عل مضل وفد ووجدناه كيلوين، مقدار فرحعنا ّضل، إبراهيم 
علاش فحمدنا رأسه، ق بسيهل جرح سوى ثيء، به ما ّّّليم، نائم وجهه، عل 

وسلامتهالخهل، نفس عل سيارات مرور من وسلامتته النملة، من سلامته 
ليلا،كان الوقت، لأن علينا، مغأ موقعه من ومشا تام لو وسلامتته الٍاع، من 

ذللئح.عل ض فالحمد 

قطر:دولة 3ياره 
رئيسالعمود، إبراهيم الشح لزيارة اليمام إل سافرت  ٠٥١٣٨٠عام وق 

والشححاءتتي وصولنا وبعد ل، مرافقا الرحمن همد الابن وكان اليمام، هماكم 
فسافرنا، ثاق آل اش عبد بن عل الشح فهلر؛ حاكم من دعوة العمود إبراهيم 

ابنالله وهمد العمود، إبراهيم الشح ابن افه عيد ث القرة هدء ق ورافقتا بالهلاترة، 

انذلرر-اككيختاق)؛/بي(.)١( 
(.١٣١بدافي)أ/مع ومراّلاته اننلرترحمته )٢( 



سةهة؛ثةأّؤئت إم 
الشرقية.الهيتات رئيس الل؛ و>اسالم عيي، الالرحمن عبد شيخنا 

منبعدد واحتمما الخيل، فندق ق ونزلما البحرين، إل الظهران من توجهنا 
إلبالطائرة توجهنا الغد ومن البحرين، ق القي٠ان نجد نحار من وبعيد القضاة، 

قوأنزلونا فخرو، درؤيس قاسم ثاف• آل عل الشخ ونثر اسقبالما ق وكان قطر، 
إكرامنا،ق وبالغوا ، ثاق آل عل بن أحل. الشخ حينداك؛ العهد لول حاص مكن 

قاصيمحمود، ال نيد ين اف عبد وبالشخ ماع، بن محمد بالشخ اجتمعتا وقد 
اضعبد والشح ، قطر محكمة ق القاصي البوطامي، حجر بن أخمد والشخ قطر، 

الدينيةالشؤون مدير بعد فيإ أصح والدي الكست،، نشر عن السوول ، الأنصاري 

قولد مروبا~؟هّاا،و( ه  ١٣٣٩)ناق آل، اف عبد بن عل بن أحمد الشيخ )١( 
علالشح والدم تنازل عندما ؛'أ/*ا/*ا"هام، يتاريحت لقطر حاكإ وأصح الدوحة، 

كبمعدد لاكشاف، نيجة قهلر ل الاقتصادي نموالشاؤل حكمه فترة شهدت الحكم، عن 
استحداثنحو برعة نطر تقدمتا الاقتصاد نمو ومع البلاد، ل البترول حقول من 

إلفاقر مرض أصابه قْلر. استقلال أعالن م ١ ^١٩ ١ ه/ م/ وذت حديثج، إداري نذلام 
م.الدوحة. إل جثانه ونقل ه،  ١٣٩٧/ ١ ٢ ا/ ٤ يتارخ: محاك وتوق للعلاج، لدن 
.٣٩صى ثان، محم.،•آل لخالدبن ثال، علآل، الشيخ سوة ل الدال الحل 3،؛ ترحته انظر 

برأسولد تقريا-م\؛اه( ه ١٣٣٤)النعل الوطامي حجر بن أحمد الشح )٢( 
العالملءلال_ا بالسعودية الأحاء إل صافر تم المثاح أحد عل القرآن ودرس الخيمة، 
محمدحتفياف وعبد اش عبد بن نور أحل- ءليهمت يرس ممن فكان سنوات، ارع ببا ومكثؤ 
رسبغثي بصورة القضاء عارس العنجي• صالح بن الزيز وهمد العرفج عل بن وأحمد 
الل.عوةإمام معهد ق مجاررسا ليكون إبراهيم ين محمد الشيخ مجن دعوة تلقى الخيمة برأس 

واستقرإليها، نهاجر قْلر، ل القضاء تول عليه عرض  ٢١٩٥٨عام ل تم م، ١  ٩٥٦عام 
عدةترك وقد ميال، قلم له وكان اكأليف، عل وعكفج الثرعي، القضاء تول حيثج ببما، 

الفراتض٠،اجومرة الرصيةا، السنة أعل عقيدة ق النية •الدرر منها: نافعة، مزلفات 
 Jتولالسالضزأ. الحنابلة عل النيين كلام انقص والقلية*، العقلية بأدلها السلفية االعقائا
٢(.١ للعلأونة)م الأعلام ذيل ق: ترحمته انظر م ه. ١ ٤  ١٢٣ه/ م/ بتايج: 

•الخور*مدينة ق ولد ه( ١٤١٠— ه ١٣٤ر٠ الأنصاري إبراهيم بن اض عبئ الشح )٣( 



*المكتاُت مدمر صقر، الدع عيد والأمتاد يقطر، 
الثاخومحضره ه، محلق يلقى علميا يرما يعقد ثاق ال، عل الشخ ولكن 

حفلعل الشيخ أقام وقد ه، محلإل لتأحدنا السيارة لنا يرسلون فكانوا والموولون، 
العهدوئ ذللث، بعد آخر حفلا وأقام قلر، أهل وجهاء حفره شرفنا، عل ير عناء 

اممه.رحمهم إكرامنا، ق وبالغوا المشايخ، عزمتا كإ ثاق، علرآل ين أحمد الشح 
وولقطر حاكم من والتقدير والإكرام الحفاوة محل ونحن أسبوعا مكثتا وقد 

عل،الشيخ ؤيوزعها يطعها التي بالكتيج وزودونا والسوولن، والعلكاء عهده 
ويعدلتا، خاصة طائرة يتخصيهس عل الشخ قام الرجؤع عل عزمنا وعندما 
أجابناوقد وحفاوما، الضيافة كرم عل نشكره له كتبنا المملمكة إل رجوعنا 
يهأحتففل لازلت، ؛خهلامح_، 

للعلم.طلبا مكة إل تم الأحاء إل رحل قاصيا، كان الأى والل.ه عل وقرأ نهلر، ثمال 
معهدأول أنشئ ولما وطنه. إل عاد تم العلمية، الرسمية الأعإل بعضر السعودية ق تول 

أنثئن،ولما فيه، والتيريس عليه والإشراف، إدارته تول -  ٥١٣٧٤عام قطر 3، علمي، 
رئياكان بإدارما. إليه عهد العارف، لوزارة التابعة والقرؤية الدينية الشؤون مصالحة 

الكتب،بتونيع تقوم عامرة إسلامية مجكتة أنشأ عديدة. نوايت، لالقعلرية الحع لثع؛ة 
بدولةوالدارس اجد المحمح ق الكريم القرآن محفيفل عل يشرف، وكان الإسلامية. 

يصدركان الذي وهو وحاباته، الفللثج بعالم ير اهتإم له كان ك،ا نهلر، 
ظلك.ه. ١ ٤ ١ ٠ م/ ا/ ٤ ل: إثره عل تول مءض أصابه عام. كل ق القطري التقويم 

(.١٢٩للعلأونة)١/ الأعلام ذيل ل: ترحمه انظر 
إلوهاجر بممر، ولد ،و(  ١٤٠تقريبا—٧ ه ١  ٣٣٥)صقر اليد الباJع عينء الأستاذ )١( 

الكتب،دار وأنشأ التعليم، نشر ل هناك نشعل لمعارفها، مل؛يرا وعمل ، ٣١٩٥٤عام قعلر 
للمكتب،ومديرا تال، أل عل اليخ قعلر لخاكم متثارا واختر وتولإدارما، القعلرية 

الإuراتحإل انتقل الكتب،. من الكشر إحياء ل أترْ وظهر الأمري. الديوان j الثقان، 
ذيلل: ترحمه اننلمر ■؛©؛!ق. ١ه_. ٤  ٠٧عام فيها وتول ممر إل عاد ثم ١م،  ٩٧٢عام 

للحلأونةرا/ماا(.الأعلام 
(.١٣٢انظرْو)آ/)٢( 



حث،ممة^^امطّاسواسادلأ هققأ|"فت 
الإخوان؛والناهلة4ع السفرسرة« 

الإخوان،من حالة ومعنا رمضان، شهر ل للعمرْ سانرنا هر ١  ٣٨٣عام وق 

بجهةعإرة من شقة ق مكنا ربيعان، بن ؤإبراهيم العمود، ابراعيم الشخ منهم• 
منإل الال من مبلغا الرفقة من كل ييسر أن والمناهدة الممقة، ق نتتاهد وكنا أحياد، 

علالفقهاء نص وفد وصرم، الأكل ق ؤيشتركون حميعا، ويأكلون عليهم، يفق 
غيره،من أكلا أكثر أحدهم يكون فقد سواء، ليسوا الرفقة أن معر ذلك،، حواز 

أحمدتالإمام قال جوازها، عل نصوا ذللث، ومعر غرر، أو جهالة ذللث، ق فيكون 
إّرافالأا/*ولاثناهدأحدإلابقدرأزلايكون 

محب،متا وكل حاجاتنا، ليشري دراهم الإخوان أحد نملي كنا أنتا فالحاصل 
ارأنفلرأحدهم! فقال أصواتنا، وارتفعت، مناقشة بيتنا فصار زملاص، من أكثر يدغ أن 
والناسهدا، كل يستحق ما الدنيا أمور من أمر ق يتنازعون المشايخ هؤلاء إل 

أكثر،يدغ أتبمم يّنازءون ررهولأء له؛ فقالوا السبيل!®، هدا ق الفقة إل يتسابقون 
محرا.اش جزاه تعجبه، وزال نز؛دلل؛،، الخيرايت،®، ق ؤيتنافسون 

محاذل:الآمساسزبنساعد:
وائلوالشيخ العمود، إبراهيم الشخ رفقة حججت، الستوابتؤ من سنة وق 

ذاكإذ واتل الشخ وكان المنورة، المدينة إل انصرفنا الحج وبعد ، الْلريقي 
(.٢٨٦الغنى)آ•/انظر: )١( 
علالطم وتش بريدة، ق ولد اه( ٤ ٠ ^١ ١٣١٧)سض بحى بن واتل الشخ )٢( 

أدركحتى العادي، العزيز وصد مليم، بن وعمر مليم، ابن اش ب- منهم؛ ٣^١، 
ثرى،عدة ق قاصيا تعان ثرى، عدة ق والوعظ نشاطه صرف جيدا، إدراكا 
زالوما الخلخل، ثم السد، تم الأرطاوي، نم الخراء، تضاء ثم العفليم، بلد ففاء منها؛ 

ومذاكرةللعادة ٠؛،^؛ للتهاعد، أحيل حين،ا ه، ١٣٩٥سنة حتى القضانية ع،اله أق 
أحدوهو ؤيدعولمممرا، للعلٍاء محبا صاحسإٌتعجيتط، كانمخيا، العالم. 
ق:ترحمته اننلر •م. ه. ١ ٤ ٠ ١ عام توق سليم. أل عبياء كتابه ق العمري مراجع 



:ؤغؤؤ:أ!ؤموتسسوسمرلأ ق،ثجة1^ 
فلسنامعه، نذم، أن علنا فلزم لخائل، التاسة الاولأ؛حة قرية العنليم، ق قاصيا 

الأمبمرعل تسالموا حى ترجعوا لا أن الأول قالوا• ثم العظيم، بمرية ومرونا دعوته، 
وسالمناحيعنا، حائل إل الفر فواصالتا حائل، أمير ، مساعد بن العزيز عيد 
وربعفنان، ق بت ق ونزلنا وأكرمنا حثرا، الله جزاه بنا، واحتفى الأمتر، عل 

والمجالس،والشاهى القهوة لنا ويرتون بنا، ويقومون معنا، يمشون حويا عندنا 

الرحمنعبد وكان أيام ثلاثة مكثنا عزمنا، إن إلا مائدته عل الأمثر فعند العشاء أما 
حالالعمود، إبراميم للشيخ رحيم وهو حائل، معنار مدير هو الخرب اليوث 
القوطر،اسم4ت محل ق بالر كبترة عزيمة دج*ل وأكرمنا، بتا فاحتفي أولاده، 

الناميةهده ق واجتمع شلال، كصفة منه يصب الماء، دائم الشبيه، عل حبل 
وتيسرأسهم عل الحكمة موظفو فيهم با والموظفين، الخاعة من كم جع 

المدينةمحكمة إل ينقل أن قبل وذللمثظ زاحم، بن محمد بن اش عبد الشيح الحكمةت 
الرياضإل رجعنا ثم المنورة، 

جالهال ليقع الرؤيقي،، مجد عل ومررنا عنتزة، زرنا  ٠١٣٨٥سنة وق 
وأوجدبالمجد، استقام قد السليم الراهيم الصالح محمد الأستاذ فوجدنا ١^^^، 

ثيء،كل عل ومجنا بتا، ففرح بما، بأس لا مكتبة فيه وأنشأ ومعلمين، طلابا له 
يل!ما فيه تت، فكتثالتشريفاُتثج، مجل ق كلمة مني وطلبا 

القديمالرويقي جد مفي م ليما أبيس العلثج لراق 
بقيفيما فاغتنم أيضا وأنته للمرقي وأهل وهورق راق 

الروبنيمجد سمي لذاك الرقكا الفعل س ٌشنمحا ءالأّم 

عبياءآلماوم)أ/اأه(.
;١٣٧ق)T/ لشيخا ورمالته ترحمته انفلر 



سسادلأجكثةققج|ت 
ناالمحودعيت، استتم حتى المسا نحر جاهدا عى نمازلت، 

محكمهفنون ن محوته وما ة المكتبكدللثج 

أوتنمل أوتتكامنهن ولا امتقم ثم واحتمب، وثمر فادأب، 
اللائمها ينيقوأن ولكم ل ه الخانمبحن اهه أل ون

هرةسواسانالإطيأ:

نقهاالخارج، ق اللدان بعض عل جولة لنا اش يثر -  ٠١٣٩٩ستة وق 
منأوامر وامتصدر تذاكرها، وقهي مواعيدها، وحدد الرحمن، عبئ الشخ الابن 
العاليةالندوة ورثيس العال التعليم ونير الشخ، آل اض عبد بن حن الشيح معال 

الباليان.نالك، ق التعليمي؛ن الالحةين عل الإسلامي لالثبابإ 

بريعأحمد والشخ الأوقاف، وزارة وكيل قابلنا وممن للكويت،، رحلتنا فأول 
أولعل جولة ق أحدنا الذي الكويتي التمويل بست، إدارة محلس رئيس اليام؛ن، 
لبىمصرف بعد العانر، ق إسلامي مصرف وثال الكويته ق إسلامي مصرف 

حمعيةرئيس الطؤع؛ اف همد بالشخ أيضا والتقينا وليمة، إل ودعانا الإسلامي، 
محمودالشخ فيه اجتماعا ووافقت أنركونتتتال، فندق ق ونزلنا وهميهم، الإصلاح، 

بنافة عيد الشيح وزرنا قهلر، لل ومنه يومتن، الكويت، ق ومكثتا وحاعة، الصواف 
ومجكتيته،أبنائه، وييويت، بيوته عل وفرجتا واصطفانا، بتا واحتفى محمود، بن نيله 

وذؤيتهأولاده عل وزعها وأنه ممتاز، بموقع كرة أرضا منحته الحكومة أن وأمحرق 
الأنصارياش عبد الشيح وعزمنا هوساكنه، الذي هذا بيته ضمنها ومن وحاميته، 

ابنالشيح ودكن الأنفس، ق ثيء محمود ابن الشيخ وبتن بينه وكان المشايخ، مع 
الاجتيلع،ببمذا الخميع وفرح الأنصاري، الشيخ لعزيمة معنا ومشى تلعلفا محمود 

ذللا،.بعد الوحشة وزالت، 

أحمدبالشيخ والتقينا وأبوظى، الشارقة، زرنا حين، الإمحارامتظ، إل قطر ومن 
والتقيناإكرامنا، ق بالغ الذي الشرعية، المحاكم رئيس مبارك، آل العزيز همد بن 



والشخالعجلان، محمد الشخ منهم المملكة، انتدبنهم الذين والدعاْ القضاة ببعفى 
الدعاةوهومن المحمود، عل ين افه عبد يالشخ التقينا كإ شاكر. ال مصلح بن عل 

جمرا.اه جزاه إكرامنا، ق ياغ الذي الإسلامي العالم وعفورابْلة المعرومن 
ياكتانإل السفر واصلنا ثم السيارة، عل الخليج دول ي؛ن التنقلاتر وهده 

رصميا،موكبا لتا وحصصوا وأكرمونا رسميا، استقبالا امتقثلونا حسثإ كراتثى، 
ورزماءالمموولن، بعض وقابلنا للحكومة، الرسمي الضيافة بيتا ق وأننلونا 
وزرناعندهم، الحكم ظام عن الإنجليزية ياللغة كتابا أحدهم إل وأهدى الحاكم، 

خليلمكرتبمرْ بواسعلة مبق موعد بعد لاهور، ق بيته ق المودودي الأعل أيا الشخ 
السعودي؛القنصل يه التقينا وممن الند، إل ومنها آباد، إسلام إل نم؛الهلاترة الأمدي، 

عليناوعرض ءناو0، وتعشينا لحناحه، ودعانا محل، تاج ل النبيل الحمد اف عبد 
عدةل كلإدتإ فيهم وألقينا الرياصن، دخوله مند العزيز، عبد للمللثإ فيليا 

ومررناعليكره، جامعة وزرنا الإنجليزية، إل يرحمها الرحمن عبد والابن مواضيع، 
أولادلنا ومحمعون بالرحيب،، يتلقوننا أهلها وكان ترى، عدة عل بالسيارة بملريقنا 

وغثره•قرآن ودروس ترحمتة، حطا أيدينا بئن يلقون الدارس، 

ابرين•بغداد؛طريمحا إل ومنها 

فمعفندقا، نجد ولر ؛الهلاJرة، تأخريت، أمتعتنا لكن بغداد، إل البحرين ومن 
والست،سهر، منذ عرسه ابني، بيت ؛اهذا وقالث جمرا~، الله ~حزاْ الإخوان أحد 

وزرناحمعيةفكناه، فاصيا، والبيت، سافراإجازة والزوجان متكامل، مونثؤ جديد، 
هوالإكرام، غاية فأكرمتا السامراتي، الوهاب، عبد الشخ ورئيسهم الإسلامية، الربية 

عليرمله الإسلامية، التربية محلتهم س عددا لنا وخصمي المشايخ، س ومحموعة 
مكتبةأيضا وزرنا بسيارته، سامراء إل وحملنا الأعل، القضاء بمجلس عنواننا 

دعوةأقيمت، كإ العروق،، الشاعر الأءذل٠ى وليد الأستاذ وقابلنا الخهلوءإات. 
البلاد.عل البعث، حزب، تسانمل رغم وذللث، والعلياء، القضاة بعضن حضرها 



البلد،ومط أنركوستال فندق ق ونزلنا قابلونا، حيث، تركيا، إل بغداد ومن 
وهينمة، لنا وونمت، القرآن، لتحفيفل اليناُنت، مدارس وزرنا البلدان، تاللث، بين وتنقلنا 

يومابحرية رحلة ق بمحبهم أن الرحمن حمد الابن من طلوا الإخوان بعض أن 
فدالذي للرجل معي ؤيدمب، بمحبتي رجلا ووكل له، فأذنت، فامتأذنتي، واحدا، 

قؤبقيت، الرجل، يآمت، ولر الرحمن حمد فدهب الفندق، ل ساكن وأنا للغداء، دعانا 
وكانت،بثلحي، حرجت، الومت، عئ طال فلعا التحتية، الصالة إل أنزل الفندق 

الفندقأمام الواقفة الدبابة عند من فمررُتح انقلاب،، هناك وقع صث، منتثرة، الد؛ا؛ارت، 
مفتاحمعي وأحييت، العودة، لأجل الطريق أتأمل وحرجتا ما، محيهلون والحنود 
وهوالإمام ووجديتإ الجد، فقمدمحن، مجد، بمنارة ي إذا الشارع انتهى فلمإ الغرفة، 

بثاهي،لنا يأق فلوسا وأءءليته غرفته، ق عنده فجالت، الحربية، يتعلم تركي، ثاب، 
أتبلها،فلم جاتع، أل منه ظنا حبز قهلحة ل وأحضر ذم، ثم الثاهي®، *هذا فقال! 

الشاهي،فثربت، غالء، فندق *هذا فقال! غرفتي، مفتاح فأنيته أتبتؤ، أين من وسألني 
الغرب،وصلينا إليها، فاستمعت، الرياض، إذاعة عل وفتحته الراديو، منه وأحذ>تج 
الفندق*.إل معلئؤ ّأذمإ لوحدك، ظه_إ *لا ^ ١٥، الانصرافأردمت، ولما والعثاء، 

وحمه،هي الفلوس فسلمتا المهللويج، الخهل مر حش للخلوط، فوقفنا 
المال،بعض وأعهليته سلام، الفنلءق فوصلنا الأحرة*، نصف، مني يأحذون طال_،، *أنا 

وقال:ففرح رجل®، •اعل فقلته؛ يدي*، عل بتي إل سأذمؤ *أنا وقال: وشكرته، 

قعزمنا الذي الخيمي، مفيد الأستاذ ال^كتبي ووحدنا سوريا، إل تركيا وس 
الشيحومتعنا الإخوان، س حاعة وحضر ، الألثاق الشخ وحضر دمر، ناحية 

قبيته ل زرته المغربا بحد الغد وس بيته، ق لزيارته ودعانا بأحاديثه، الألبال 
كتابه:عل وأش وفوائد، بحوث ق معه ونحن فاّتضافنا، الهاجرين، حهة 

(.٦٦١ق)rf لشيخنا ورماك اننلرترجته :١( 



_.__ —.- - ءءه د،هك:حء 

مئةومكثتاعنده مولفاق،. أحن من اأعم0 وتال; ، البخاري،ا محصرصحج  ١١
فيهيهليق بناته إحدى لنا وحاءأت بته، ق عنده العاء فصلنا العاء، صلوا حى 

الكتبةق زرته الغد ومن وانصرفتا، فأكلنا انمرنت،، ثم الهياولة، عل وصعته فاكهة، 
حميدابن اطه عبد الالثrج له؛ فهالت، الكتب،، ل يثحن، فوجدته بدمشق، ١لفلاهرية 

والإمامواحدة، مرة وهوعه يرى باز ابن والشيح ثلاثا، يسر بالثلأُثؤ العللاق أن يرى 
عليرد رسالة وألف، ثلايثج، أما يرى رجب، ابن وتلميده مرة، وهوعه يرى القيم ابن 
أجدهاء،ولر عنها بحثت، للمغرب، ذمت، لما وأنا باسمه، يمه لر ولكن القيم، ابن 

ابنبمجلدايت، وبدأ يبحثؤ، فقام الظاعرية، المكتبة ق عنها يبحنح أن منه وءللبتإ 
ثمتبدها، ولر عتها وبحنخ وأربعون، ثلايثإ وعددها الدرارىا، *الكواكبؤ عروة! 
قال!تمحيصه وبعد محطوءلا، محليا وحد ذللثج وأثناء أحرى، محلوءلارت٠ ق بحثؤ 

وقال!، ciUJbوفرح الدراري*، الكواكب عروة• ابن محليات من هن'ا أن ®الغناهر 
معهمقابلاق أثناء وكنت، السابقة، الجلدات، إل وصمه آخرا، محليا وجدنا ®يثبلث، 

الرياض.إل سافرنابالaلائرة بمدة بعدها ثم أسدالاحترام. وأحترمه أةل.رْ 

الإسلاعية:اليول سض أحرى 
والخزائر،تونس، وص؛ الإسلامية، البلدان بحخى زرنا - ٠١٤٠٠ستة وؤ، 
•عونز الزيارات، هده الرحن عبد الشيخ الابن رتب حيث ومصر، والغرب، 

اللحقياُت،بنا أوصى الذي المعارف، ونير الشيخ، آل افه عبد بن حن الشيخ معال 
النار،ل يتقبلوننا فكانوا الماصي، العام ى فعل ك،ا البلدان، -طالث، j الثقافية 

واللقاءا١ت١.الزيارات) لنا ؤيتفلمون 

ه،١ ٤ ٠ ٠ آ"/ U/ الثلاثاء! يوم عمر وصلناها حيث، توض، به بدأنا ما فأول 
عمران،بن الرحمن عباد الضر! استقبلنا حيث النار، ل بانتظارنا الإخوان ووحا-نا 

)٥(.حاشية ( ٦٦٥ق)T/ به الصريف، انثلر 



1ةهلمْآةسمحاديا 
الوهييي،إبراهيم بن وحالي الشخ، ال اض عيد بن المالك عبد الثقاق• والملحق 
منهم؛الإحوان من حلة عنده ووجدنا الضر، عند وتعدينا الهائي، عبد والسائق 

الزيتونة،جا«ع وزرنا التوم، سليل صوبمي الللئذ وعبد عد، الاش عبد بن محمد 
وحلاوة،فواكه لنا وقدم مكتبته، ق الشريعة كلية عميد النيفر، الثاغل الشيخ وزرنا 

-،٠١ ٦٤٠٠! a/ الموافق؛ الأربعاء يوم الكلية مجد ق الفلهر عندهم وصلينا 
تلقاها.لدعوة الريافى هوإل وسافر 

الوصيف،الدكتور أنه والظاهر الوطنية، المكتية صاحب تونس ق وزرتا 
وصارالتحف، زرنا ك،ا محالداتر، أرع منه طح المخطوطات، فهرست، فيها ووحونا 

توليةإعلان فيها وصادف الدول*، تونس *فندق ق وآحر اهلتن*، ق أولا متزلا 
الأحوالوأفادنا الوزراء، لمجلس رسا ء؛ن حيث مزال، محمد متهم■ وزراء، عدة 

•تقريبا مة ن ملول توسى مكان عدد أن 

الموافق؛الخميس يوم اء ممن الخامة الماعة الخزاثر إل تونس من غادرنا 
الخزاثرووصلنا الرابحة، الساعة الموعد كان حبث، ساعة، الهلار ق وأحرونا ٦، ه/ 

الملحقووحلءتا الغرب، عد إلا نصلها ولر تقرييا، الإقلاع من ونصف ساعة بعد 
والساتق،الفارة، بآعإل القائم موسى، افه وعبد ليإن، أبوم جيل الأستاذ الثقاق؛ 

الأورامي*،افندق اممه؛ الميناء، وعل البلد عل مطل كبثر صخم فندق ق فنزلما 
وعيرهما،وكسكمي حريرة العشاء وكان جيل، مهلعم ق وتعشينا بالسيارة، وتمشينا 
ذهبنانم البلد، من أنحاء عل وتمشينا السائق، حاء أصبحنا فلمإ الخمعة، ليلة وذلك 

نمالخمعة، وصلينا الكبير، للجا0ع وإياْ وذهبنا انتنئرتاه ليإن، م أبو جيل ستا إل 
وحضربيته، ق طخهاجيل مندي، وتعدينافيهاذبيحة بوثاوي*، اغابة توجهتاإل 

ومديرالخهلوط، ومدير المتدوبية، وموظفي السفارة، وموظفي المدرسين، من جع 
سربناحبنا فرجُ، أسيدي منهلقة إل توجهنا ثم وغيرهم، الدينية، الشؤون عام 

لوكان الغرب، إل سافرنا ذلك ويعد الاحتفالأت، فمر وشاهدنا الشاهى، 



خآ جع'ؤبم ضامجتاكسوامحارلأ 
محرااف جراه وعطورا، جزائريا ممرا لنا وأهدى مليإن، أبو جيل الأستاذ توديعنا 
ورحمه.

بنمحمد الأستاذ القافيت اللحق استماJا ق وكان الغرب، إل سانرنا ثم 
ijl؛الرحن عبد الابن ولكن ائقا، وّدبلوماسية ميارة لنا ورتب ، اللام عبد 

أحدهايالنا وهناك قاس، إل الرباط من السيارة بقيادة هو وقام ماس، إل نحتاج لا 
ثمالقصر، ذاك ق عاملا كان بأنه وذكر كبترا، نمرا يسكن الذي اكهويئن التجار 

قاس.عل ومرحنا مكتته، ورأينا القرويتن، جائع ق وصلينا ملكه، أن إل اض أغناه 
من، البقال الص؛مد عيد هناك واستقبالنا طنجة، إل قاس من ذهبنا يم 
بتفريغها،قام صوتية ومتاءلرْ الألبانى، للشبخ أشرطة وأهداق لفي؛ن، الالإخوان 

ضاعرابطة رئيس وقابلنا ، الزمزٌي محمد والشح الأئاف الشح ب؛ن جرت 
علوفرحنا بنا، واحتفى خاصة، دعوة ودعانا ، كنون اض عبد الشبح الغرب؛ 

(.١١٨ق)؛/لتسخنا رسالته انظر )١( 
(.٥٠انظررّالتهلشيخنافي)؛/)٢( 
منملف بتاريخ ملنجة حرت وند جمحأ؛مح، سيخنا نيا احتفتل وقل. )٣( 

البنا،الوهاب عبد بن محمد الشخ له؛ مرافقا وكان الغرب، زار لما الألبان الشح 
والصفات.الأسماء نصوص تأؤيلوتفويض ل كان الناظرة وموضع 

لهاجرإلقاس، ولدj اه( ٤ ٠ ^٩ ١٣٢٩)عبدالصمدكون بن همداف، الشيخ )٤( 
،٢١٩٤٥عام ملنجة الإسلامي العهد أسس العل،اء. من وغيرّْ والدم عل درس ءيجة. 
لعهدوماليرا العال بالعهد مال.رّا فيها وأقام ملوان إل هاجر ، ٣١٩٥٣إل إدارته وتول 

الخامسمحمد اللك عاد أن إل للعدل، وزيرا همن أن لبث، وما للايحايث،، الهن 
وأغريالصحافة، ل عمل طنجة. إل وعاد العدل، وزارة س استقال نم نفاه، مس 

الخامسمحمل. الالااد رحؤع وبعد الغربا، الأدب ل التفني عنه وعرف الكتب، بجمع 
بدمشقاللغة باح أعضاء من كان لهلنجة، الحاكم وظيفة إليه أسني. الغرت إل 

الغرب.ءل،اء لرابملة العام الأمغ( وكان العراني،، العلمك، والجمع ومال والقاهرة 
ل:ترحته ظا؛مح.انثلر اه. ٤ ٠ ٩ عام نول والتحقيقات، المؤلفات من همدي له 



إت|"|ثْيه'اسلأمحاديأ أتة"ف هة 
مأكتته.

قوباغ بيته، ل الهلال الدين هم( الثسخت وزرنا لكنا_(، ذهبنا ثم 
ينا،أوصاهم الهلال الشيح وكان محليبة، عناية السلفيون الإخوان هناك ينا واعتنى 

الشيخوحضر الإخوة، ودعا الهلعام، إل الوجهاء أحد ودعانا وأكرمونا؛الدعوات، 
خمسة،أو أيام أريعة فيها نا وحلخفيفة، فرحة مكنامحي عل وتفرحنا الدين، تقي 

المنيعي،والحاج المفيد، وأحمد عبود، ابن الفقيه منهم: الإخوان، يبعض أيضا والتقينا 
القاهرة.إل سافرتا ثم الثاوي، المهدي والحاج والدرعاوي، 

الشخاين، العزيز عبئ الأستاذ هناك التعليمي المالحؤ، استقبالنا القاهرة وق 
وزرناومراني، ساس معنا وكان هيلتون*، النيل ®فندق ق ومحكنا العبدان، اف عبد 

للمقر،الرحمن همد الابن( واضهلر المكتبات، ويعص الأزهر مثل هناك، العالم يعص 
منالبراك، عمر هناك وقائلنا الامحكندرية، إل وذهبنا المرافق، السائنر معي ومكث، 
ويعدإكرامنا، ق ويالغ مرافقتي، عل حريما وكان بيته، إل ودعانا الأن، -بمراننا 

اكقاق.اللحن( توديعنا ؤ، وكان الرياض، إل سافرت أيام بعدة ذللث، 

وجندفرمان:جيزان سلمه إش رحالة 

الرئيس(~ عودة ين اش عبد ين محمد الشبح محإحة قام ه ١ ٤ ٠ ٥ سنة ون، 
أنوسرهم( وفرسان، جيزان متعلمة إل تفقدية بجولة البنات" لدارس العام 
ه، U١٤٠٥/ ه/ اكلاثاءت ؛تاريحت وذلك، بالهلائرة، يمعيته فدهثنا يصحثته، أكون 
محمدبن، العزيز وتمد العمرو، الرحمن( تمد بن، ص والدكتور العزيز، تمد ابنه ومعنا 

يالرثامة،متشار الحصين(، هم، ين اش عبد والدكتور الرئيس، مكتب، مدير الشعل، 
ينالعزيز وعبد والحفل، الميزانية مدير الشدوخي، اف عبد ين اوكريم وعبد 

(.١٣١لأحلأونة)ا/ذيلالأءلأم 
(.٦٤٣ؤ،)م/ شيخنا ح ومرامحلاته ترحمته انفلر !١( 



ابربوص•إبراهيم 
وامتعدادركوبنا وبعد تقريبا، التاسعة الساعة الأربعاء ليلة مشينا 

فحاولواإصلاح، إل محاج الهلاتر٠ رادار أن وأعلنوا نوشن،، للائلاع الطائرة 
فنزلناأحرى، طائرة من لأبد ونالوا• عدلوا يم تقريا، ماعة نصمح مدة ل إصلاحها 

الساعةفافلحنا الأحرى، الهنارة لركويج دعونا ثم ماعة من أتل مدة ل للصالة 
إلنمل ل؛ ولكننا جازان، إل فيها نمل أن القرر مجن كانت، الي تقريا عثر الحادية 
ديري،التركي بن محمد الأمثر ووجدنا ساعة، الليل منتصف بعد إلا جازان 
الأعيانوبعض والقضاة والمشايخ شإحي، رديف، بن عيسى البنارؤت١ تعليم ومدير 

قوكان بجازان، رحنمي* *حياة فندق إل توجهنا والكلام اللام وبعد بانتظارنا، 
ينع.جدة، الرياض، جازان، المملكة؛ ق الراح الفندق الومت، ذللئؤ 

وتفقدالبتاُت، رئاسة دائرة بزيارة العمل عودة ابن الشبح بدأ الصباح وق 
إلثم رسمي، كملأم الأممّ لمقابلة الإمارة تمر إل بمعيته انحهنا نم أقسامها، 

حوالنفقتها ؛لغت، الش المجار الأربعة اظلركزية التودعايتخ لافتتاح الكربوص 
عريس\لي لسوق الموافق الأربعاء يوم وكان عريس، أي إل ومنها ملأيتن، عثرة 

السيدالمعارف؛ بوزارة التعليم ٌا~ير تعزية معاليه رفقة به ابتدأنا ما فأول الرسمي، 
صديقاوكان فقْل، يومين مند توق الن>ى ّّالم السيد بوالدْ انمناس سالر بن محمد 

بأبالنموذجية الينايت، مدرسة لافتتاح انمللقنا يم عريس، أب قضاء ق كنا حينإ لنا 
والإخوانالمشايخ من وجلة الشإحي، وقاسم المعدى، أخمد بحضور عريش، 

قونشاطهن الهلالبا٠ت، ؤإنتاج المثرؤع ^، ١٢٠عل والتجول الافتتاح ويعد والأعيان، 
الأميرحسثإ جازان إل انهللقتا ونحوها، الحلوى ؤإعداد والحمل والحياطة التفصيل 

وأعيانوقضاة مشاخ الأمير له جع الن*ى المجتر الغداء وبعد بقصره، للغداء ينتظرنا 
وابناالرحمن عبد الابن وصل نم تليلأ، امرحنا حبث، للفندق عدنا جازان وأدباء 
حسثإصمد، إل العصر يعد معنا فذهبوا الللث،، وعبد منصور، عودة؛ ابن الشيخ 



ة ٣٥٥ءعة"ه  ٥٥ؤض 
جع،هناك اجتمع قد وكان يضمد، النموذجية البنات مدرسة عودة ابن الشخ افتح 
حيثصيا إل اتحهنا ثم رجازان، وثراها صيا من ممر وأناس صمد أمثر منهم 

علوالإخوان، والأعيان الشاخ من غفير جع له اجتمع الذي الكبير الاحتفال 
قثلأنوالشيح الحاكم ورؤساء ديري التركي بن محمد الأمتر جازان أمتر رأسهم 
الشخالبناتت تعليم مدير كلمة إل استمعنا ثم كلمة، الأمير ألقى حيث، الفران، 
الثنميهلي،أحمد بن محمد جازان! بلدية رئيس قصيدة نم سإحي، رديف، بن عيسى 

الخازميلحجاب قصيدة نم عجسي، محيى بن محمد ألقاها الأهال، كلمة ثم 
أجهزةفيها ورأينا للبنات، التوسعلة الكالئة مبنى عل لحولنا تم وغيرهم، 

والمعفات.لال3لالبات وسكنا صحمة واستعدادات 

مهيأة،المارة ووجدنا فرسان، إل للسمر تأهبا للميناء توجهتا الصباح وق 
عليهاتفرجنا حسثا -بما وأعجبنا اليم، ق تتهادى الله بركة عل ومحركت، فيها، فركبنا 
اضعبد بن إبراهيم الركاب صمن من ووجدنا ومعدان، آلات من فيها  ١٠وعل 

منمحركنا من ونمحفإ ساعتين وبعد ومؤرخها، وشاعرها الحزيرة أديب مفتاح، 
ثلاثإتةتقارب إعداده نفقات إن يقال الذي فرّان ق الخور ميناء وصالنا جازان 

الشخفيهم بإ والأعيان، والمشايخ القصيٍي العزيز عبد الأمير ووجدنا ريال، مليون 
أحمدبن عثان ورحيمنا؛ القميص، الأمير رحيم وهو عثإن، حن بن هادي 

إلثم فارمحنا، الإمارة محل إل ذهبتا وفورا بانتذلارنا، كلهم وغيرهم، اليحياوي، 
انحذتحيث، وسلئؤ، عل ولكنه يمهد، لر الذي الوعر البعيد الطريق ذللئ، ق القيد 

وتفقدناالقيد فوصلتا وفرسان، القيد بين كثري وفيه وزفلتته، تمهيده قرارات 
أقدمالقيد أن عل القيد، مدرّة من وأحن أنظم وهي ختيثؤ، لم مدرسته، 

العودةطريق وق كثيرة، قرى ؤيتثعها بفرسان، البنات تعليم لإدارة رجعنا ثم منها، 
صالح،عل محمد الأستاذ عل مزرؤع ابن القاول سيارة ق الذي بالتلفون تكلمنا 

وأفادناصحتنا، عل وطمناهم بالرياض، أولادنا عل اتصلتا ثم للعثاء، وواعدناه 



إم آ تخ■؟ ؤ
يرمقبن محمد بنت عواطف زوجته من بنت له ولدت أخمد الابن أن صالح الابن 

U ا،لوافق: الخميس يوم وذلك الا٠ع،  /U / ه.١ ٤ ٠ ٥
الغداءوصع قد فوحدناه الأمم، إل ذهبنا التعليم إدارة ق الاستراحة ويعد 

لتاأعد الذي بالعوص بيت إل انحهنا ثم قامترحنا، للإدارة جئنا الغداء ويعد جاهزا، 
وسائروالثايح الأمير ومحنا اليحياوي، أحمد بن عثإن الولد إل ومنه كبيرة، عزيمة 

السواحل،حفر زورق عل لخيزان للرجؤع تأهبا التاء إل وادعناهم تم المدعويتن، 
وهوأسنعالزورق فركبتا التال، النوم صباح ل إلا فرمان من تقوم لا العبارة لأن 
غروب،ويحد ونصف،، صاعة العلريق فصار سرعة، البحر مياه بتا فمخر العبارة، من 

بانتظارنا،السيارات ووحدنا جازان، ميناء وصالنا تهريبا ساعة ينصف، الشمس 

صالحعل محمد منزل إل مم الفتدق، إل يم جيزان، ميناء عل وتجولنا فركبنا، 
معالأدبيات بعض ومهنارجة العشاء وبعد شعبية، أكلات لنا أعد حيث، الحق، عبد 

صالححمد؛ الأخ أولاد الفندق ق إلينا حفر كان وند للفندق، رجعتا الخإعة 
صالحعل محمد لدعوق معنا وذهبوا محاق، بشير محمد أحمد الشيح برفقة وأولاده، 

العشاء.يعد 

اثنتانالطالبات، من فتيات أرع أن الإحوان ذكر هناك وجودنا وحلال 
واثنتانمدحل، جابر ءبالْ لحمد بنتان اثنتان الوسهلة، ق واثنتان جامعيات، 

وحاولنغوار، ق الرجاز حديقة قريتإ للبحر أحوهن بس ذمتج ءبل.ه، أحمد لأحيه 
علوجدتا فالكثرتان البحر، ق كلهن وغرقن الأمواج، فأحدتس للحر، النزول 

عدةيحد إلا عليهن يعثر ولر الأمواج اجرفنهن والصغثرتان مبتثتن، الساحل 
راجعون.إليه ؤإنا ف فإنا ساعات، 

أصبحتاولما بمحامطة، المعروف الأدسب، شعبي، إبراهيم عتل• الوعد صار ثم 
ثممحمد، الشح فافتتحه الحديدة، الوسهلة الثانوية مبنى وقصدنا لصامهلة، ذهبنا 

مدحل،عبده ومحمد أحماو بيتج إل ذهبنا ثم الهلالثات، أعإل عل وتفرجنا فيها تجولنا 



ذئ-ؤإية؟خضاترطتاكسوسرلأ 
محمدالغ ووجدنا للمطار، وانحهنا للسفر، وتهأنا للفندق رجعنا )م لتعزيتهم،

الخاصة،الصالة ق معنا وجالس بنا فرحب الهلار، مدير قابلنا ثم ينتظرنا، عميل 
الطائرة،مرصع إل السيارات بنا تمثي حتى الأبواب لنا يفتحوا حتى مم واتصل 
يومالظهر يعد الثالثة الساعة اض بسلامة وركبنا الخإعة، وادعنا حيث، كان، وهكذا 
وصالحإبراهيم الأبناء ووجدنا الرياض، ووصالنا هر،  ١٤٠٥\ا a/ الموافق! الخمعة 

^١٠١١.٧رب ض والحمد وتوفيقه، الله بسلامة بيتنا إل انحهنا نم بانتظارنا، 

قامحينإ بمحبته ثانية مرة شرفني عودة ابن محمد الشخ مهاحة أن كإ 
من؛الهلائرة سافرنا فقد حولها، وما الباحة منهلقة ق البنات مدارس عل بجولة 
التيالقرة ق —وذللث، الإمارة وكيل ووجدنا الباحة، مهنار إل الرياض مهنار 
بنمحمد الأمثر نعيم، وقبل الباحة، منطقة أمثر إبراهيم، ابن الأمم وفاة تلتا 

الخإعة،وأعيان الموظفان وبعض هو انتفلارنا، ق وجدناه العزيز— عبد بن محول 
الباحةمنهلقة عل وقبولنا الباحة، فندق ق وسكتا رسميا، استقبالا واّتقيلونا 

وقلرة.وبالخرثي والصمم 

اصدة؛اممرسة الإمارات بدولة للفقه حضؤدالوتمرالرابع 
قالشرعية المحاكم رئيس معال من رسمية يعوم جاءتنا - ٥١٤٠٦عام وق 

مالكالإمام مؤتمر اجتاع لحضور مارك، آل العزيز همد بن أحمد الشخ فلي، أبو 
الرحمن،عبد والابن ام الجافّ همد والشخ أنا افرت؛الهلائرة ف، مذهبه وأصول 

الاثنين!بتارخ المؤتمر وبدأ فندق، ق ونزلونا حافلا، استقبالا وامتقثلونا 
U/YA /جامعالكبم! الخاْع ق صلينا يوم أول ففي أيام، ثلاثة واستمر ه،  ١٤٠٦

الحاكماستقبلتا ثم الافتتاحية، الحلة حضرنا ثم ظي، بأبو الثاف ّالءلان بن زايد 
يوموق والسكر، والثناء والدعاع ؛التلهلف، وأكرمنا الضيافة، بقصر زايد الشيح 

انظرالخءلابفى)ة/ا



ارداحايتواسارلأاساء|ءا*س؛بمض ث!ثةو
منعدد فيها ألقي والتي الثماق، ايجمع ق الأول ة الحلحضرنا الأربعاء 

تأنس بن مالك 'الإمام بعتوازت يبحث المارك أحمد الثيح افتتحها حيث البحوث، 
ثلاثةإل وصلت، البحوث من محمومة ألقست، ثم والفهه(، الحديث، ق ودوره حياته 
بزيارةوقمنا اكالثؤ، اليوم ل وكدا بحوث، عدة ألمست، التال اليوم ول بحثا، عشر 
الإسلاميالاقتصاد نظام حول ندوة حفرنا ثم فلي، بأبو الشرعي القضاء دائرة 

والتوصيايتؤ.القرارات بتلاوة المؤتمر واحتتم العالإء، من عدد فيها شارك 

العجلازثاممه عبد بن محمد ت بينهم من وكان بقفاتيم، أبوفلي ق التقينا وقد 
محاكمرض سلطازت بن حد بن ؤإبراهيم الخيمة، برأس الشرعي القضاء رئيس 

افهعبد بن وأحمد ظبي، أبو بمحكمه قاصي الراصي! الحمد العميل وحمد الشارقة، 
حميدبن ومود بالخلج، القوين أم قاضى الميمي؛ قاسم بن وسليان العجلان، 
التركي*محمل بن وعل ظبي، أبو بمحكمه للعمل منتدب حدة، أهل من اليحيوى، 

ثمالقضاة، لبعفى القصائد بعفس وأعطونا يالخمح، أسنا وند الخيمة. رأس قاصي 
منآية آحر وهي العز، آية تفسثر ق كلمة عاليهم وألقيت الثارقة، بطريق رجعنا 

سحان

الونمرتأثناء وزعت نثرة حب قبل من عقدت التي يالوتمرات يان وهدا 
ه١ ٤ ٠ ٣ محرم "٢٢ ١ ٩ بتاريحت التحدة، المملكة ق نورتش بمدينة عقد الأول! الزتمر 

الرابملالقادر عيد الشخ إليه دعا  ٠٢١٩٨٢ءنوسرء الثال تشرين ه-خ ؤيوافقه: 
علعاءالغرب ق الإسلامية الخاليان من محموعان إل بالإصافة حضر0 الخنسية. الريهلاق 

للدكتورالمؤتمر رئاسة كانت وتوتس، وابزائر والغرب التحدة العربية الإمارات مجن 
المالكيالفقه قواعد ق بحرث عدة فيه نوقشتؤ وقد الختسية، الأمريكي عمر محمد أب 

سنة.كل مماثل مجوممر بعقد المشاركون أوصى وأصوله■ 
"١٣٢ ٩ ه،  ١٤٠٤صفر "٥ ١ بتارخ! ءإسبانياا١، ■ءرناءلة بمدينة عقد الئاق! المؤتمر 

علم،اءوحضره الأندلسي، محمد أبوعمر الشح إليه دعا م. ١  ٩٨٢الثاف تشرين 
تمثلمحموعة إل بالإصافة وليبيا، وتؤنس والخزائر والغرب العربية الإمارات من 



ققثتة'قنم"
بمالينيا:للاقتمادالإسلامي  ٥٥١حضودا،فتمرالط1ي 

ماليزياق العالة الإسلامية الخامعة مدير من دعوة جاءتتي - ٥١٤١٢سنة وق 
الثالث،العار ا،لوتمر لحضور ساليإن، أبو الحميد عبد الدكتور كوالالمبور، ومقرهات 

ْعبالنعاون الحامعة عقدته والذي كوالالمبور، ق المتعمد الإسلامي للاقمماد 
الإسلامي.التنمية وبم، الإسلامي للاقمماد الدولية الحمعية 

اللهعبد فيهات ووجدنا صالح، الابن ومص الرياض مهلمار ق الطائرة ركبنا 
صالحوذما دب، وصلنا وءارهم، الشخ، آل صالح بن اللهليف، وعبد العقيل، 

وتركهكرسيه من صالح تام ثم الماليزية، العناترة ركبنا ثم الإجراءامتج، لامتكإل 
ووحدناكوالالمبور، مطار ومحلتا الثابؤ، عنتي الطائرة ق الفجر وصلينا علميه، لأرتاح 

بنأحمد للشخ المزتمر رئاسة أعطستؤ وأوروبا• أمريكا من كل ي الإسلامية الحاليايت، 
الفقهبقواعد علاثة ذات بحوث عدة يعرصى فيه المشاركون وقام البارك، العرير عبد 

بغرضهيئة شكالت، وقو الساءة، قضايا من ءاJد منانشة إل بالإصافة وأصوله، المالكي 
عفويتهاتق وضمنه المبارك، أحمد الشح برئاسة الهيئة وكانتؤ المالكي الدم، نثر 

الأكحلمحما> )نوني(، النيفر الشاتل محمد )الجزائر(، سيبان الرحمن عبد المثاخت 
الثهعيد الأخوة)تونس(، محمد )موريتانيا(، الودود عيد ين ّالم محمد الثرنا)الجزائر(، 

الناصريالكي محمد رلميا(، العريان الدين عز رمويثتانيا؛، المحموظ الشخ بن 
كنون)المغرصؤ(.افه عيد )المغرمتؤ(، 

١٧—١ ٥ ى ١  ٤٠٥صفر ٢—٠١٢ ١ بتاؤخ العاصمة تونس بمدينة عقد ت الثالث، المزتمر 
منءل.د وحضر0 النيفر، الشافل محمد الشيخ إليه .دعا م ١  ٩٨٤انوذم^را الثال تثرين 

منمحموعة كدللث، وحفره وليبيا، وتونس والجزائر الغرب ل اذسلمين كبار 
وقواعدبأصول علاقة ذامت، مهمة بحومثه فيه نوقشت، وقد وأوروبا، أمريكا ق الجاليامت، 
الفقهبنشر التوصيامت، من بجملة المؤتمر هدا أعهال المؤتمرون أمي المالكي. الدهس، 
المالكي-

بمؤتمرعام تعريف، ٠ بعنوان؛ الراح الموممر رناسة أصالرما نشرة من ياحممار انتهى 
الماص.الفقه 



جفقؤأ1أسيىمجتامiاثخارلأ 
|الالغةعاليها مكتوب عرمى، بخط القادْين -يا يستقبل لوحة معه شخصا 

والشخالرحن، عبد الابن ووجدنا معه، ورجعنا صالح، فعرفه *الحقيلء، الإنكاليزJةت 
وتايلند.وسغفورة ماليزيا ق الدعرة مندوب الغنام، غنام بن الرحن عبد 

قتحولنا الفجر، صلينا ما حال وصالح الرحمن وعبد أنا الفندق من حرجنا 
الهلرانمدة وكانت، سغفورة، من الaلادرة ركبنا القطار، وركبنا ضغفورة، مهنار 

ينتذإرjا،اييهد— —مدير الحين إبراهيم الشخ ووجدنا تمرسا، ونصف ساعة 
قالمغرب صلينا ثم فندق، ق وسكنا ٥،  U١٤١٢/ ٣! ٠ الأوت؛نت يوم وذللث، فركبنا، 
الزملاءعازم إق قال• حين، آل افه عبل- بن سعود وعزمنا الاستقلال، مجد 
كانالذي جاكرتا، ق واللغارتج الدعوة معهد ق التدريس ق زملاؤه وهم الليلة، 
قالفوائد بعض علميهم وألمنا وأكرمونا، إليهم، فذهبنا عار، بن العزيز عبد مديره: 

إبراهيم،النبح جاء الثلاثاء يوم صباح وق انصرفنا، نم الألغاز، وبعض ير، التف
محمل-الل-ير ووجل-نا للرئاسة، التاع الال>ءوة مكتس، إل نم الإسلامي، للثنالث، وذهبنا 

بعدعل( ينقع الناهي، ومزارع الراد حث الخل إل حرجنا ثم وأكرمنا، وائل، بن 
حاكرتا.من كيلومترا ثإنثن 

كوالالمبور،ق الإسلامي البنالث، إل حرجا  ٤٥١ ١ ٢ مA/ الخميس: ويوم 
مصعلفى،العام ايدير جاء الحادثات، من فترة وبعل الحكيم، يد ؛الل■ير واجتمعنا

التيوالنشرات الكتسؤ من محموعة وأعهلمونا الراجحي، ، مصرفعن كتبا وأعهليناهم 
فلتهق وصلتاه ولما إبراهيم، أنور المالية وزير إل ذهبنا يم أعإلهم، من أمياء -يا 

ووجدناهمالثلاثين، نحو وعددهم القوم اء روّمن حماعق •م قد وجدناه الكبيرة 
وبعدللعثاء، دعونا والتعارف، واللقاء اللام ثم الصلاة وبعد الغرب، يصلون 
ثمالمالية، وزير ثم والخامس، والرابع، الثالث،، ثم الثاق، ثم أحدهم، نتكلم العشاء 

الرحمن.عبد الابن تكلم 

مديروقابلنا الحامع، لمجد المجاور الإسلامي للمركز ذهبنا الخمعة ؤيوم 



ضابملأتاكسوأثفاط
حصوصاللدعوق، دولار ألفا خمسإئة حصموا أمم وذكر معنا، وتحدث الركن، 

حلماالمجاور، بالمجد الحمعة صلينا ثم النصارى. اجتاحها التي الشإل 
الخهليةوهكذا ممترجها، بالتقوى، الأمر فيها ايارتا وتلا عاليه، وأينى القه خمد الخطبة، 
حضرهاة حلموعمدنا ذهبنا الصلاة ويعد فبالعريية، الدعاء وأما الثانية، 

وأُوإعالمملكة، ل القضاء موضع عن معهم وتكلمنا الخامعة، أمانيه من خملمة 
الوسنأعلام لم وذكرنا ذللث،، إل وما الفلالم، وديوان القضاء، ونظام الحاكم، 
والذيالخامعهء، ق الحكمية الطرق ندرس ءوننا فقالوا! القيم، لاين الحكمية والطرق 

الفندق.إل انصرفنا ثم الدير، وهوناسبا ّحيل.ون، الأمور وتول معنا حضر 
وقالتيمم، ق فقهية أسئلة وسأل( معنا، وحلس الغنام، الرحمن بعد التقينا 

الحنانة.صلاة 

وهوطبيعية، مناظر من الهلريق ملامح عل وتفرحنا للجبل، حرجنا الغد وق 
الحبلق استوينا لما ؤم حضرة، مناظر كله هذ.ا أن محوي الهلائما، الهدى بملريق أمحمثه 

منأناس مع وحثرونا ولحلنا، الفلوس، فدفعنا اااإتلفرJلثCاا، يمي! ما إل طالعنا 
الهواءق العلق اكنار بنا ومشى فركنا، دورنا، جاء حتى وانتظرنا متعددة، أجناس 

فيها،وزلنا الأ-محرة، المحهلة ق بنا وقفا ثم ساعة، ريع تقارب مدة الحبال، فمم فوق 
عجيبة،وأشكال، وألعاب متاظر وفيها متعددة، أجناس س كثيرة خماعة فيها فوجدنا 

حتىهناك وانتننرتا الحهلة، تصل حتى محبارتلثج ق ،رامحثقنا للسائق؛ قلنا كنا وقد 

تعبناحتى عنه نبحنر فجعلنا نجده، لر الحملة وصالنا ولما ففعل، بالسيارة،، زمع 
الرحمنوعبد القرأن، أقرأ الدحل عل فجاو.تا العودة، وقررنا نيأس، أوكدنا نا ؤيث

للفندق.ورجحنا فركثنا، وجل.ه، حتى عنه يبحثا 

ترازي«تاتايلند إل ستقل مث للمaلار، توجهتا ه/ه/أاةاهِ وبتارخ! 
وودعنا،فواكه، كرتون وأمدانا الغنام الرحمن عبد وحفر الرياض، إل ثم أولا، 
وتوقيفه.اض بحمد ورجحنا حيرا، اممه جزاْ 



^٧؛رحلا 

الأبناءووجدت بالطائرة، محوريا إل سافرت ه ١ ٤ ١ v/٨ / ١ I وبتارخ 
الكريموعبد محمد، وابنه العزيز، وعبد وأحد، إبراهيم، وهم؛ با،لطار، هناك ؛انتفلاري 

إلأحمد بسيارة ميتا بالسيارة، إلها محبقوق كايوا ، حيصالح، ين وأنى احمد، بن 
مهاجرينالحمد ®جامع مجد ق اينرب وصلينا صوار، الرزاق عبد يملكه بيت 

بوالد0،بارا كان أنه لما وذكر معنا، وتحدث السن، كثر رجلا ووجدنا حورثيدا؛، 
اض.كتاب، حفظة من كلهم أولاد بأربعة رزقه افه وأن 

هناكوتفرجنا الشرقية، جهتها من دمشق عل ا،لظل قاصيون جبل إل انطلقنا 
جامعمجد ق المغرب، وصلينا فنزكا كمين، أناما ووجدنا البالي، مناظر عل 

جاءثم الصالح؛ن، رياض من المغري، بعد الإمام وحدث حورمحيد، مهاجرين الحمد 
وحارطة،دمشق آثار عن كتابا وأءهلانا الهللغ، أحمد بن الهادى عبد واسمه: إلينا، 

نصاخ،وأعطيناْ حسان، أيير الإمام ْع وتحدثنا العشاء، وصلينا حثتا، إل رجعنا ثم 
®أحيوايقول،ث السن، ق كثار وهم حماعته، من وتشكى حبمرا، الثه جزاه تها، عمل 
ئينااعثرّمند متروكة كانت، بعدما الصدئة بدعة 

وتفرجنادمشق، من كيلو عشرين مقدار الفيجة حى إل طالعنا الظهر وبعد 

بحدمعهم وتحدثنا بالفيجة، مجد ق الحصر حين نزكا ثم هناك، مناظر عل 
قعقيل ين عمر إل مشينا يم المجد، تحت، من وهويمثى النهر ق ونظريا الصلاة، 

عمثر،بن مصعب، مجد ل الظهر صليتا الغد ومن الثيته، إل وأرجعنا دكانه، 
للبيتا.رجعتا ثم المسجد، جدار عل تعريفا عنها مكتوبا فتاة جنازة عل وصلينا 

رأم،ومر زكريا بن بحمح، مر وفيه الأموي، المسجد معالم عل ومرجنا 
خارجالدين صلاح قير وهناك السجد، داخل هذان يزعمون، ما عل الهين 

ثلاثالإخلاصى محورة قراءة هى الممدية دعة أن الشامطن إخواننا أحد أفائق ر١( 
الصلاة.إقامة قبل مراُت، 



ََعؤجنآء^^تاكسوسرلأ " ٠٥
شيعةوجدنا الحسين، لنن، أنه يزعمون الذي الشر ولحلنا مغلقا، وحدناه السجد، 

وهمبينها، والشر جهة، من والتاء جهة، من الرجال ورجالا، ساء حوله صافئن 
علناره وتكرارا، مرارا صدورهم ؤيفربون نفهمها، لا أناشيد يشدون واثقون 

عتبايت،عل ؤيجدون حون يتم غيرهم وأناس وحماس، عفليمة بقوة وتارة هون 
والعافية.السلامة اف أل، ونالشرك، س باض نعوذ القير، 

الشخومغ الأذان، من مغ قد ووجدناه الدرؤيشية، مسجد إل انصرفنا ثم 
قيدرسون حلقات عشر الهللية نحلؤ، الصلاة يعل يم معهم، فصلينا الدرس، من 

لثرةبخمسين تاكي أحدنا ثم الشافعي، الفقه ق كتاب وق العمربملي، ونظم الفقه، 
الشقة.ووصالنا 

الوليدبن حالي بجامع قمرا الفلهر وصلينا حمص، قاصدين دمشق س مشينا 
زرنانم ه،  ١٣٦٢عام حدد ثم ه،  ١٣١٨عام حدد ثم ، ٥٥٦ ٠ عام بني وقد هآ، 

الساعةووصلناها حماة، إل واصلتا ثم الكعكي، أحمد اسمه اشي الكبير الثايب 
الكبيرالحاهع ق الغرب ملينا ثم البلد، معالر وعل النواعير عل وتفرجا السادسة، 

المجد.هدا تاؤخ عن وأحيرونا اة، محق 
عإمنعزلة مرتفعة ربوة عل وهي مرتعا، القلعة عل ودرنا حلب، إل ذهبنا ثم 

وفيهمغلقا فوجدناه الأموي، القديم المسجل إل ذهبنا الكبيرة، الحديقة إل ثم حولها، 
فيهمالينا موضعا ل الله ويسر ممتلئا، ووجدناه آخر، مجل إل وتوجهنا إصلاحات، 

الفطرة،سنن ؤ، يبححا الحراب، ق كرمي عي، ا درّيلقي، شح وفيه السجد، تحية 
ثمتقريبا، ساعة يرع الصلاة وثت، لحول قبل الأول، أذن ثم السواك، يحنر وفيها 

اليهودعداوة وموضوعها وأعاد، وكرر الخهلثة فأءلال( الخهلسث،، ولحل الخال، أذن 
وبعدصل،، ثم الأحرى حطب نم الممح،ه، وعل، والمسلمتن الإسلام عل وت»جمهم 

محلثم وتفرقوا، الخاس س كثير ذمب، بعدما الصلاة أقام دقاتق خمس بنحو الصلاة 
يصلثؤع س ومنهم أناس، منهم حرج يل معه، يصلوا لر الخاس س وكثير الفلهر، 



:،ة
السألةارهذْ ت فقلت وسألوق، الإمام، هذا صنع من بعضهم تعجب وقد الناءااة، 

صلاةتعدد لأن الاحتياط، باب من فحلها إن وقالوا الفقهاء، بعض ذكرها قد 
الأول،فالصحيحة تعددت إذا وأما لحاجة، إلا يجوز لا الواحد البالي ل الحمعة 
احتياطاظهرا يعيدونرا لهدا فهم فيها، أذن أو الإمام باشرها يكن لر إن باطلة والثانية 

البيع®.من باض نعوذ المحدثة، البيع من الصنع وهدا الثانية، هي تكون أن حشية 
فمررناعليها، ونتفرج الحصن يهالحة نمر أن العزيز العبد محمل. اقترح ثم 

ونمللمللثج، نم أنامها؛ ومتوعة عفليمة وجدناها عليها، وتفرجنا عليها، 
فيها،السيول، كجمع وآبار مناور وفيها للخيول،، ونم كبار، ومحالس للجنود، 

الدورةيكملون ذهبوا وهم وجلتا، سئمت، أمحرا تعدادها، يطول، أشياء وفيها 
ثموءارهم، الأجانب الواح من عددا فيها وجدنا وقل. العلوية، الأقسام عل 

رجعنا.

سلي،انصهره الأكغ، الدين بصلاح نلتقي حنث قاميون، سفح إل انهللقنا 
حنبل®.بن ^- ١٠كتاد_،ت مولفخ ، الدقر عبدالغني الشح ووجدنا فوجا-نا0، الحرثن، 

الحرثن،سليإن عل تلفونيا لنتمل الأكع، صلاح مع ذهبنا ثم الغرب، صلينا 
الحديقة،وعل البلد عل الطالة شقته ويحلنا الأرنؤوطل٢،، القادر عبد والشيخ 

عالم،أسرة ق ولدبدمشق اه( ^٣٢٤ ١٣٣٥محمدالدم)بن عيدالخي الشيخ )١( 
تدؤيهايثانوياتوول، بالعربية، ونغ دمشق، مناخ وقرأعل صغره، ؤ، القرآن حفظ. 

الدينؤ، امحاصرات ت صنف القراء. الخمعية إدارة محلى ورأس وضرعا، دمشق 
الشافعي®،الفقه الظاهرية، الكتب، دار تذ3لوط1ت وافهرس والأحت،إع®، والتارخ 

®شرحوحمق؛ العربية®، القواعد واامعجم والأذكار®، الأدعية ق الأثار وارصحح 
الأعلام،ذيل ل؛ رخمته انغلر :؛محإ؛ةثا،ا ه. ١  ٤٢٣عام تول هشام®. لابن الدمن، شذور 

لنملأونة)م/ماا(.

بنصوتل بن ندرتم، الحقيقي: اسمه ه(، ١٤٢ه-١٣٤٧ْ)الأرنووط القادر عو الشيخ ر٢( 
منالثالثة ق وهو دمشق إل عائلته مع والده به هاجر بكوسوفا، فريلأ بقرية ولد عبدول، 



الخرش،وكذلك صاحا العاشرة الساعة الأرنووط القادر عبد الشيح ُع وتواعدنا 
الخير.حا»ع ل وصليتا انصرفنا ثم 

القادرعبد للشح نن>ءب مواعدينه حث المطوان، ق الأكع مكب إل انطالقنا 
ساعة،معه وتحاو.ثنا القادر، عيد للشخ وذهبتا الحرش، عنده فوحدنا الأرنووط، 

للمسحللت وقد المنكرائت،، إنكار من محيء عن ودت،ره يأله طالب وحاءه 
السلفيةالعقيدة عنهم نتلقى الذين العناء من نجد، ق ®نحن القادرت عبد 

بناذم، ثم رجم،®، وابن القيم، ابن وتلميذه تيمية، ابن الإسلام شيخ أمثال، الشام، 
بالدحول،،لنا يأذن حش البواب ْع وتلهلف، الصوفية، مشرة إل القادر عبد الشخ 
جامعةمبال داخل 3، والآن الصوفية، مضرة ق تيمية ابن الإسلام شخ فير وورانا 

ؤإلالدين، شرف، أحيه قر وتحته قبة، عليه ليس قليلا مرتفع منفرد قير دمشق، 
قيروهناك أحيه، قير من وأكبر الشيح قم من أصغر وهو كثير، ابن قير جانبه 

صمتها•3، لحل المارة عمروا لما لكن الترزال،، 

كاب:ألقط الإسكيوراق القادر عبد أن الأرنووط القادر عبد الشيح لنا وذكر 
كتابعليه الرد 3، فاصلان شيخان ، ألفثم الوهابية®، عل الرد 3، الزكية ®الضحة 

درسثم الساعات، بمملح وعمل تعلم وفها لمتن، بالمالصرب يطش س هربا عمره 
وكان١م،  ٩٦• ظ، الإسلامي اس فالعهد م، ١  ٩٥٢عام الخثري الإسعاف بمدرمة 

الألبان،غاوجي وّلي،ان الخلي، الرزاق، وعيد اليطار، مجة الثخ ت شاعنه مس 
مع١م،  ٩٦٨عام حش فه محققا الإسلامي المكتب، إل م ٠١٩٦ عام ل انقم وغيرهم. 

الحسني.الدين بدر الشيح معهد ل درس تم الإسلامي، العرب، العهد ل التدينس توله 
يتحرتم،كان اجد. الميعص ل وخطب، دروس له وكانت، كوسوفا، إقليم ل يرحلان قام 
متواضعا،متقييا، ورعا، كان معتز. يمدهبط التزام غثر س المحح، الدليل فتاؤيه 3، 

الأصول،®جا»ع منهات الكتيإ، س ممر بتحقيق قام حلي،ا. الصدر، وامحع اللسان، عفيفط 
•■ظقه اه. ٤٢٥عام شوال، ل تول الأثيرالخزري. لاين الرسول،.٠١، حاديث، أل 

(.١٢١لاعلأونة)T/ الأعلام ذيل ق: ترجته انفلر 



^حلأتسسوسرلأV؟  ٣٦٦ أ
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القادرعبد والشيخ البيهنار، بهجة محمد الشخ هما؛ والشيخان التف٠حةاا، عل ارالضية 
القادرعبد فالشخ مستعارين، اّمين فجعلا وام«سهإ، يمرحا لر لكنهإ بدران، 
المارأبو اّم انتحل اليهطار ت|جه محمد والغ^ الاثمري، الدُن ناصر امم انحل 

كدولكنه القادر، عيد الشح وهوتلميد يهمان أحمد محمد الكتاب وحلع الدمشقي، 
القادرعبد الشخ توق ئا ولهدا صدهم، المشايخ معظم لأن منه؛ أحد يشره فلم ءند0 

المشايخأن ح الماس، عوام إلا عليه صل ما الأموي المجد ق علميه وصل بدران 
يهمانأحمد محمد الشخ وكيلك منهم، أحد عاليه يصل فلم بوفاته، محر عندهم 

عاليه.صل ممن الأرنووط القادر عبد الشيخ وكان الأموي، ق عليه وصلوا توق لما 
بالرياضبيتنا ق ذللث، يحد زارنا فقد الأدنووؤل القادر عبد الشخ ذكر وعل 

ولماوالإخوان، المشايخ س جع حضرها كثبرة، دعوة له وجعلتا ه، ١  ٤٢٥عام 
أولأتباسمه، كل الإخوان، عل نتعرف، أن ءانحمتح قالت المجلس به واستقر علينا دخل 

حتىيعده، والذي يمينه، عل الذي ثم بنمه، وعرف الأرناؤو٠لاا. القادر عبد أنا 
حينإكعب.٥١، ين أيأ رواه الذي يامر ين عإر صلاة بحديث حدثنا تم تكاملوا، 

يدعواُتجفيها اه دعوتر لقد فقال; ذلك،، عن فسألوه الصلاة، فخمفح بمم صل 
عنض أنه غثر ~هوأبا" القوم من رجل بُه قام فلما افه رسول من سمعتهن 

وهدرتلث،الغيمث،، ؛Aل٠الثج ا١الالهم القوم! يه فاخر جاء نم الدعاء، عن أله فه، نف
اللهمل، خرا الوفاة عيت إذا وتوفي ل، حثر,ا الحياة علممتج ما أحيتي الخلق، عف 

والغضب،،الرصا ق الحق كلمة وأسأللث، والشهادة، الغيمب، ق خشيتالئج وأساللث، 
لاتنقءلح،عين فزة وأساللثج لاينقا>، نعيما وأّأللئج والغنى، الفقر القصدق وأماللئح 
إلالمنلر لوة وأسألك، الوين،، يعد العيس يرد وأسأللث، القضاء، يعد الرضاء وأسألك، 
بزينةزينا اللهم مضلة، فتنة ولا مضرة، صراء غبمر ق لقائكه، إل والشوق وجهلن،، 
وأخلاها،علوما يه لقاءاتنا س استفدنا وقد . مهتديزا، هداة واجعلنا الإيإن، 

وصححه(، ١  ١٩٧ ) حبان وابن (، ١٣٠٦)والمائى (،  ١٨٣٢)٥ أحمد الإمام أخرجه 



ساكسلألخاط
__— __ ئكيحءو|هض 

وامعة.رحمة اش رحمه ه،  ١٤٢٥عام ق توق وقد حيرا، الله جزاه 
بنالغتي عبد الشح ُرإن الأكتع؛ الدين صلاح قال الحديث،؛ سياق إل تعود 

وزرناهبه، فاتصالنا نيارته، علينا وامح كبارهم®، من وأبوْ العلياء، من الدقر عل 
حنبل®،بن أحمد  ١٠كتابه؛ وأهدانا وأكرمنا، _، ،،١ ٤ \  A/Tإ 0 الأربعاء؛ يوم يته بق 

ومالك،حنيفة، وأبى وأحمد، الشافعي، للإمام ترجم وقد مؤلفاته، عن معنا ونحديث، 
أتهوذكر وغيرها، الحربية اللغة ق كتابا وأهدانا الثوري، وسفيان عيينة، بن وسفيان 
ه. ١٤٢٠عام أحانق أنه وسيأق ايحكمة، ق ءوءلفأا 

لعزيمةالحرش لم مبن سلييان دعانا - ٠١٤١٨ّأ/ / ١ ١ الثلاثاء؛ يوم وق 
وقدإبراهيم، الابن معي ولهب الدعوة، فلييت صحنايا®، ١١بمتهلقة مزرعة ق أقامها 

تبملونوصاروا الأءلعمة، أنولع وهدموا الحرش، أل وأقاربه القوم وجهاء من دعا 
الشيحوحضر ؤإحوانه، الحرش غالم-ا الداعي؛ حال العزيمة وحضر ؤيرحبون، 

الشخزميله وبين بينه قرابة لا أنه القادر عبد الشح أفاد وقد الأرنووحل، القادر عبد 
شعيبوالشيح منها، يعيدة أحرى بلد من وهدا بلد من هو بل الأرنووط، شعيب 

معيدمصهلفى الشخ المرعوين؛ من وكان الألباق، الدين ناصر الشيخ بلد من 
بنمحمد الإمام حامعة >قو؛أ ثم بالرياض، الدعوة إمام معهد ق مدرسا كان الخن، 
لتا.وداعا ينشدون وصاروا وتحلقوا اجتمعوا الودلع وعند يأتها، معود 

اسوي؛الوحض سل شخظ لحضؤرندوة عنيزة ذيادة 

محمدوأبى الرمح العزيز عبد عزام أبى من دعوة جاءتنا هد ١ ٤ ٢ ٤ ستة وق 
بنصالح مركز أقامها التي سعدي، ابن شيخنا ندوة لحضور السبيل إيراهيم 
المشايخ؛هم عليها والقائمون ه، بتارخ؛بعنيزة الثقاق صالح 

بجامعةالدين وأصول الدعرة كلية عميد الرميان، محمد بن افه عبد الدكتور 

الأيقفيصح؛حالحامع)أ''آل



جمجتاسلأمحارلأ 
اصتس،

ساقا،الإمام حامعة مدير الشبل، يوسف بن افه عبد والدكتور القرى، أم 
الريامحنمن فتوحهت القصيم، بجامعة أستاذ الهليار، محمد ين افه عيد والدكتور 

الظهروصليط الرحمن، عبد بن أنس والحفيد: إبراهيم، الابن وبرفقتي عنتزة إل 
الساعة>؛^(( #١^١-فندق وصلنا حتى واصلنا ثم المحطات، أحد ق قصرا والعصر 
وقابلناالمعتاز، افه عبد بن العزيز عبد بن يوسف، ووحدنا وتصفح، الواحدة 

وأخاهالقاصي العئإن الرحمن عبد زرنا ذللث، وبعد لغرفتنا، ذهبنا ثم وأكرمنا، 
مكتبهمق العيمن صالح بن محمد السبح ابن الله عثل إل ذهبنا لم محمل، السؤع 

تلقيمن انتهوا قد فوحدناهم الخيمية، الحثيمن صالح بن محمد الشخ ة بمومح
المؤسسةبناية إل بنا ذهّب، ثم الكتب،، بعض افه عبد وأهدانا الحج، حهنابات 

صليناثم المشرؤع، أعإل لنا وشرح القواعد، صبوا قد ووحدناهم المدينة، بطريق 
صالحبن صالح مركز إل ثم طن، مسجد وهو ااالخريدةاا؛ مسجد ق المغربا 
محيىبن اممه عبد الأمثر عنزة• محاففل ووحدنا محتمعن، ووحدناهم الثقافي، 
ثممسجدهم، ق العشاء وصلينا مقابلة، أحن وقابلنا اف، حففله السليم، 

سعدي،ابن السبح عن تكلموا الحفل يعد يم بندر، بن فيصل الأمثر ننتظر نا حل
صالحبن صالح مركز ق المؤولون أهدانا وقد فتكلمت،، المكرفون وأءءلوق 

محليات،ّتا ق الصالحي حمل بن عل السبح حمعه الذي القيم ابن بر تقالثقاق 
لرعايةالخيرية الحمعية زرنا الغد ومن التفسير®، عل المنير ®الضوء يالم: 

محنىبن افه تمد عنزة• محافظ إدارتبما محلى ورئس عنتزة، بمدينة المعوقغ، 
المسنتضعفن،من الفئة هده رعاية ق البارك مشروعهم عل واطلعنا السليم، 

الغداء،إل دعانا ثم المحافغل، بمسجد الظهر وصلينا غرفهم، ق وزرتاهم 
الثملان،عميل بن الرحمن وتمد العليان، الرحمن وتمد عدى، التمال، وحفره 

الرياض.إل الله بحمد انحهنا الغداء وبعد غيرهم، وحملة 



علإآا"؟|سسوامحارلأ اء 
هده^اي)اميادةاص(؛

هظعالإسلامية، والشؤون الأوقاف وزارة من دعوة جاءتتي . ٥١٤٢٦عام وق 
الوكيلمن ل موجه خطاب صمن وذللثؤ الكووّتا، لزيارة الكويت بدولة الماجد 

وقامتالدعوة، فليت شهاب، محمد بن افه عبد الأستاذ الماجد لثوون المساعد 
ليلةالرحمن عد الشخ الابن رفقة اقرئت، فأيام، ثلاثة مدته برنامج يرتسسا الوزارة 

Y ٠ بت،! ال /V  / رة، لتاخر المهنار ق والعشاء المغرب وصلينا ٥، ١ ٤ ٢ ٦Jلاaقوقابلنا ال

للكويهث،،مسافرا وكان المكفوفن، ُحمعة رمن الموسى، ناصر اد الأسالرداصرإ مهلار 
وجدناوصلنا فلٍا ربعا، إلا ماعق اممران مدة وكانت، الكويتية، يالهلادرة أقلعتا 

العل،وفيصل شهاب، اممه عبد الوزارة وكيل يممدمهم المطار، ق ؛انتذلارنا الإخوان 
اللاموبعد العل، وليد والدكتور العجمي، ناصر بن ومحمد الحهراء، اجد ممدير 

مثله.الرحمن عبد وللأبن جناحا خصموال حسث، فراتون، فوق إل انهللقنا والكلام 
Y ،بتؤ; اليوم وق  /v /الهيئةإل صاحا التاسعة افاعق انطلقا ا،،و  ٤٢٦

نمطيبة، مقابلة فقابلنا الحجي، يوسف يعقوب أبا ووجدنا الإسلامية، الخبمية 
الداخلق المحتاج،ن عل يوزعون ما ورأينا الحمعية، ام أقعل وتمشينا تفرجثا 

خالدورئسسها! الإسلامية، الشريعة تهلبيق استكال لحنة إل ومها والخارج، 
إلوغرها، والكمبيوتر والفهارس والكتبج الكاب؛ ورأينا فيها، فتجولنا الذكور، 

منحملة مع الغداء لتناول الأبراج إل انطلقتا ثم فمالينا، الفلهر، أذان حان أن 
وليدالدكتور مرافقنا! إمامه الذي الكبير المجل، إل توجهنا الغرب وقبل الموعوين، 

قوالتوسهل والتعليم، العلم عن محاصرة إلقاء اش ويسر العصر، فصلينا العل، 
اللهعبل، بن وليد الدكتور قلة إل انهللقنا الصلاة وبعد الحلم، طلب، وآداب الأمور، 

أنأكل،اتج الوزارة لكن منه، تكرما ءنا.ه ننزل أن وعرض الفنءلا>س، حي ق المنس 
الفنلءق.إل رجعنا العشاء ويعل، وأريح، أوجه الثيراتون فدق ق نزلنا يكون 

انهللقناثم العدساى، مجد ق الفجر صليثا هد ١ ٤ ٢ ٦ ّآ/ / ١ الأحد! يوم وق 



زج^^"^ ٠٥
طيبة،مقابلة وتابلونا العجيل، القادر عيد ورئيسهم الزكاة، بيت نيارة إل 

أنولعفيها صعحمة، مستودعات ورأينا وغثرها، الأطعمة وتونيعاتيم برامحهم عل 
الأك؛اسوالكرامحوب.

مسجدق العرب  ١٣وصلينا كيلوتقريبا، ثلاثين مسافة الخهراء، إل انطلقنا لم 
قامالتي وعارما*، الساجد محل ز *الأربعون جزء• علينا قرئ ثم المسام، 

القراءةانتهاء وبعد القارئ، هو وكان العجمي، ناصر ين محمد الشح ينخربجها• 
الكتاب.مذا الحاصرين أجزت 

الأوقاف:ووزتر العدل وزير بزيارة نما - ٥١ ٤٢٦أ/v/الأنمن: يوم ول 
محرا—اه —جزاه وآهدانا ية، مقابلة فقا؛اإنا المعتوق، معوق بن اض عبد الدكتور 

علوعزمتا محليا، أربعين للزبيدي، القاموس®، جواهر من العروس ر'تلج كتاب• 
السيارة.ق ركبنا أن إل معنا ومشى بإحسانه، وغمرنا العشاء، 

الركززرنا ذللث، وبعد للاوقاف، العامة للأمانة العام الأمين بزيارة فا ثم 
والبحرية.الثلية الحياة معرض وشاهدنا العلمي، 

حيثالإسلامية، والمرامات الثريعة كلية إل ذهبنا الظهر صلاة ويعد 

سعدد وحضرها الكلية، مسجد ق وذلك، الفلهر، يعد محاصرة عليهم ألقينا 
هناكالإخوان وودعنا للمظار، توجهتا العصر ويعل- تغا-يتا، نم والهللأب، الأساتذة 

الصالحاتتتم بنعمته الذي ض والحمد المالكة، إل رجعنا نم حارا، وداعا 

الأسنبتاريخ؛ ذلك، عن وكتبت، شيخنا، نيارة الكويتية المحق بعض غطت، ونل• 
جريدةذلك، نمن ، ٠٢٢ ٠ ٥ )نيسان( أبريل ١ ١ الوافق: اه،  ٤٢٦الأول يع ر٢ 

الدولةيمجد له محاصرة اق (؛ ١٣٠٧٥)رقم عددها ل كتبت، حبنر ارالسيامة،، 
أمالمن والقتل الإرهاب، صل■ الحق السلم العميل؛ الأمر، ول طاعة عل أكل• امر 

ا١ناشد(؛ ١٠٤٨٣)رقم* ءا-دها ق *الوطن® جريدة وكتبت، ين®• ل• الفالجبارين 
الأمر،لول الaلاءة العميل؛ الشخ الدين، ل والأءتل،ال بالوسهلية لث، التمبمروره 
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ا،هاهرت؛١^٥٠ سؤرندوة،_lL السميان نإارت 

قالعاصرة الزكاة لقضايا عثرة الثالثة الندوة عقد تقرر -  ٠١ ٤٢٧عام وق 
الدكتورللزكاة العالمية الشرعية الهيثة رئيس ل وكتب الردان، عاصمة الخرهلوم 

قالمشاركة فيه وهلال_، ، ٠١٤٢٧/١!٢٠ُتارخأ الشمي جاسم عجيل 
الرحنعبد الابن مع وسافرت ذلك، عل المواممة فيه حطابا له فكتبت، الندوة، 

منواستقينا الباركة، الندوة تلك، وحضرنا الرحمن، العبد أنس وبرفقتنا ودان، لل
درمان،وأم كالخرطوم، السودان؛ مدن عل ونحولنا الندوة، ق الهدمة الثأحر>ثا تللئ، 

عنمحاصرة فيهم وألقثت يكسلا، المحمدية السنة أنصار مراكز أحد وزرنا وكلأ، 
بينهاالذي والحسر والحرمحلوم السودان عل وتفرحنا والمعراج، الإسراء وعن الصلاة 

ومعملالملح معمل عل وتفرجنا الصداقة، دار عل وتفرجنا درمان، أم وبئن 
أصدقاءمن باعبود، محمد التاجرت الرحلة هده ق ورافقنا سودان، بورت ق الروبيان 

الرحمن.عبد الابن 

ذيارةدولهاي)اميارتاس(:
الأونافإوونير العدل، ونير من كريمة دعوة جاءني  ٠١٤٢٧عام وق 
،الكويت، لزيارة المعتوق، معتوق بن افه عيد الدكتور ت الإسلامية؛الكويت، والشؤون 
الكويتؤ،مطار وصلنا الرحن، عبد الابن ومعي ه، ١ ٤  ١٢٧; ٢ / ٢٣بمارخ: فسازت 
الوزارةوكيل الشهاب،، محمد بن اممه عيد مقدمتهم وق باّتقبالتا، الإحوان ووجدنا 

عل»حنإ (: ١١٠٨٠رقم:)٩ عددها ق العامء وكتبت،»الرأى ءاوه«. الخروج بجوز ولا 
النفسنتل الإسلام، عن وانحراف، شذوذ التهلرفج العميل: الأمر، لول والهناعي مع ال

التْلرذإالعميل: افه عيد ااالعلأمة ااالقبس«: وكتبت، الأرض٠• ق المدين أع،ال( من 
العامر،عددها ق شيخنا زيارة عن كاملا ملفا ®أمتي® محالة ونثرت وانحراف،®. شذوذ 

ه-١ ٤ ٢ ٦ لعام الأحر ربيع شهر 
(.٩٧/٤انظرالخطاب،فى):١( 



وجهتِ
العل،وليد الدكتور أحيه وابن العل، فيمل المشاخ؛ ومعه المساحي، لشؤون المساعد 

ناصربن ومحمد الميس، الله عبد بن وليد والدكتور الزيارة، هده ق لنا ا،لرافق وهو 

بالملهار،الضيوف كبار صالة إل فاحذونا وغثرهم، ازروعي، يامر والدكتور العجمي، 
أنسلحقنا ثم غرف، عدة فيه جناحا لنا وحصصوا الثراتون، فندق إل انتقلنا تم 

بعدالرحمن العبد 

أنوليد الدكتور وذكر العدسان؛، بمسجد الفجر وصليتا الست،، صبح قمنا 
العدلوزير زرنا ثم • قضاة العدماق أسرة بل الكويت،، ق قاصيا كان العدسان 

أحسنواستقبالنا الدسمة، ق مكتبه ق المعتوق معتوق ين الأل4 عبد الدكتور والأوقاف 
منوانصرفتا ءندْ، وانبطتا الزلفي، أهل من كرام أناس عنده ووحدنا مقابلة، 

العامالأم؛ن الغفار، عبد محمد الدكتور مكتب، إل ذهبنا ثم شثعتا، أن بعد عنده 
قراءةق وشرعوا الإخوان، وحضر الفندق، إل ثم قليلا، معه وتحدثنا للاوقاف، 

بحدقرووا ثم الفلهر، لصلاة العدصانر مجد إل ثم ، ١١المختصرات أحمر  ١١كتا'بؤت 
قنا حلذللثؤ وبعد المغرب، صلينا الراشد، لمسجد توجهنا العصر وبعد ذللثؤ، 

العجميبدأ ثم ل، ترحمة الميس وقرأ العجمي، ومحمد التيس وليد ومعنا المصة، 
ذهبناالعشاء صلاة وبعد سريعة، قراءته وكانت، أحمد، الإمام ند مثلاثيات بقراءة 

ثمجع، وحمر سعود، أبوه العازم وكان العميل، سعود بن العزيز عبد لبيت، 
الأرحام.صلة فضل ق كلمة عليهم فألقيت، كلمة، ألقل أن عئ اقترحوا 

ثمالختصراتاا، أحصر ١١ق؛ وقرزوا الضحى، الإخوان جاءنا الأحد ويوم 
لهموكتبنا نشا'لمامم، عن تقريرا وأعهلونا وأكرمونا، والأصحاب، الأل مبرة زرنا 

الغربوقبل القراءة، وأكملنا للفندق، ورجعنا السجد، ق الفلهر صلينا ثم كلمة. 

قاللأ متك1ن الكويت، ل القضاء أن، ( ٩٥)؛/ نجد علمإء ق البسام الشخ ذكر 
المولانر، العدّخالد بن افه  JLPالشيخ ت متهم القضاء تول من آخر وكان، العدساق، آل 



ثمالثلاثيات، ق قراءته العجمي وواصل الغرب، فمالينا الراشد، لمجد انطالقنا 
ينالله عبد الدكتور الأستاذ ورئيسه الكويتية، والدراسات البحوث مركز إل انهللقنا 
ق•ها يقومون الش اُبهود لنا وثرح وأكرمنا، ؤليبة، مقابلة فقابلنا الغنيم، يوسف 
ووحدناالزامل، الرحمن عبد بن زامل إل الماء ي انهللقنا نم كتبا، وأهدانا الركن، 

محرا.الله حزاه بنا، والاحتفاء بإكرامنا وقام وأصدقائه، أقاربه من حعا عنده 
نمالختمراتء، *أحصر ق القراءء وواصلنا الإحوان، قدم الاثت؛ن يوم ول 

قراءةلأستكإل، الراشد لمسجد توجهنا الغرب وقبل الغداء، عل الشهاب الله عبد عزمنا 
للعشاء،العجمي محمد الشخ لبيت، توجهنا ثم الأسئلة، عل أجبنا ثم المسند، ثلاثيات 

والخعلوءلات.الليثة؛الكتس، العامرة، مكتبته عل وفرجنا محرا، الله جزاه أكرمنا، وقد 

انعللقناثم الختصراتءا، راأحصر لقراءة الإحوان جاء الثلاثاء يوم صباح ول 
التابعةالإسلامية والكتبة الخهلوءلات إدارة إل ومنه الراشد، بمسجد الفلهر وصلينا 

واستقبلوناالشرعية، والبحوث الإفتاء قجيأ الإسلامية، والشؤون الأوقاف لوزارة 
مجدإل توجهنا ثم -ها، يقومون التي الخهود عل وأطلعونا وأكرمونا، جيدا، استقبالا 
الدكتورست، إل توجهنا ومنها المني، ثلاثيات قراءة جلسات لنختتم الراشد 

الشايحمن جع حفر وقد العشاء، إل محرا- الله -جزاه دعانا حسثإ النبس، وليد 
البحوث.بعض الجلس ل ودارت والإحوان، 

توديعنال وكان الرياض، إل تجهخن الكويت، غادرنا الأربعاء يوم ول 
العل،ووليد التيس، ووليد العجمي، ومحمد العل، وفيصل الشهاب، الله عبد المشايخ: 

خرا.الله حزاهم وغرهم، الرومي وراني ؤيامرالمزروعي، 

سيظاهرتناصمسيجسرة!
الرحمنعبد ين أحد الدكتتور: الشخ من دعوة جاءتني اه  ٤٣٠ستة وق 

السنويالاجملع لحضور بحنيزة، الكريم القرآن تحفيفل حمحية رئيس القاصي؛ 
الرياضبمدينة الراجحي يمصرفإ الشرعية الهيئة اجت،لع حتم بعد توجهنا للجمعية، 



الرحمن،عبد الأبناء؛ بمعض وكان اه،  ٤٣٠/ه/YOالأربعاء: ظهر صلاة بعد 
ررفندقق إقامتنا وكان عنيزة، وصالنا وحمد، ويومحنح، المللث،، وعبد ؤإبراهيم، 

شرفوقد المعي، إبراهيم بن محمد الوجيه: من استضافة لدعوة تلبية ءنيزة،ا، 
تلكالقصيم منهكة امم العزيز عبد بن بندر بن فيصل الأمير الملكي السمو صاحب 
وودلعالحفل انتهاء وبعد العثيمين، صالح بن محمل الشخ جامع ق وذلك الناسبة، 

رأسهموعل، الحفل، 3، شاركوا الذين الحضور من جع عل سلم لما الأمثر سمو 
والموولنالمناخ من وعدد السليم، محيى بن اعد مالمهندس عنيزة: مدينة محاففل 

وألقيت،استراحة، ق العناء عل ذللث، بحد الإخوان وعزمنا القرآن، محفيفل عياُت، محق 
شرْ.بمعرفة الاعتناء وأهمية القرآن حففل حول، كلمة عليهم 

امملاج:أجل ض اسرإش 
المكرمةمكة من رجوعي وبعد -  ٠١ ٤٣١لعام رمضان س يوم آخر وق 

٢،العيد يوم خرجت، ثم بالرياض، دلة مستشفى خلت، فاد صحية، ؛وعكة أصبت، 
منبامر التخصمي المستشفى إل نقلتؤ بمدة ذللث، بعد نم اليوم، نفس j، رجعت ثم 

٢٣بتارخ: فدخلنا يأمريكا، ذاك وهوإن اش~ حفنله — العزيز عبد بن مليان الأمير 
أفرادعل مقتصرة فكانتج الزيارة، منع وقرروا يلزم، ما لنا الأطباء وأجرتم، شوال، 

العزيزعبد الشيخ الفتي، كسياحة المناخ؛ بعض ذلك بعد زارف ثم العائلة، 
ناصروالشخ اللحيدان، صالح والشخ عودة، ابن محمد والثخ الشيح، آلط 

استقراروبعد وغيرهم، الثريم، سعود والشخ حميد، ابن صالح والشيخ الشثرى، 
رحلةق أذمت، أن الأبناء رأى ثم الحجة، ذتم( ٦ يتارخ: خرجتا الصحية حالتي 

الموصؤع،ق بالتنسيق الرحمن عبد الشيخ الابن وقام ماليزيا، إل استجاب علاجية 

ورغبةبيته، ق العاظة ْع العيد اجتيلغ محقر حتى ه نفعل ظأس شيخنا محامل وفد )١( 
تكنب صحته أن رغم المستشفى، ل إليه الدهاب وتكليفهم عانك انزعاج عدم ف، منه 

إبراهيم.الأساذ اذه:تتحمل.ذكرلذّ، 



 "Iِةفُس
السفر،تقرر يم الطبية، والتحاليل الكسوفات لهم وأرسل هناك، يمعارقه واتصل 

بعضبما يلحق أن عل عمر، أم وزوجتي الرخمن همد الابن وبمعتتي سافرت 
العشاء،صلاة بعد ه  ١٤٣١ا/ بماؤخ! سافرتا وقد ذلك، يعد الأبناء 

وخماعشرة الثانية الساعي بالرياض حالي المالك، مطار من العلماترة وانهللممتح 

ساعايتح.ثإن الرحلة واستمرئت، ليلا، دقيقة وعشرين 

مركزعن يبعد الذي الكن إل ومنه كوالالمبور، العاصمة معلمار إل وصلنا 

الخضرةبه تحيهل بحثرة، ومعل كثثر محمع وهو تقريبا، مز كيلو أربمن العاصمة 
ثلاثعن وهوعبارة هايتسا، *كنتري اسمه؛ الأدماتا، كافة فيه وتتوفر والمياه، 

فيهابصرة عل مطلة واجهتها كببمرة، وصالة متكامل، ومهلخ مياْ، ودورق غرفج، 
دطتور•أماك 

أيام،ضعة معنا ومكث أخمل، الابن يوما عشر سعة هناك مكوثنا يعد زارنا وئد 
وصلوصوله من أسؤع ويعد صالح، ين أمعد الحفيد وصل بيومين وصوله وبعد 
يلزض•ما عل، والشام رعايكب عمر وأم الرحمن مد الابن مع وتناوبوا إبراهيم، الابن 

الحلاحاُت،؛من أنولع ثلاثة يععلونا أن الأطباء قرر وقد 
الإسلاميالمستثض ق وذلك، بالأوزون، العلاج وهو الأول،؛ العلاج 

منماليزي عود، مإسحاؤ، الدكتور استقبلنا حيث، ؛كوالالمبور، التخصم، 
لهؤيفيفإ الخم، من الدم يحب، بأن العلاج، امتؤ جلملنا ثبري فكان الملأويثن، 

لاليكروباُتج محارب، أنه وذكروا الخم، إل يعيده تم والأكحن، الأوزون غاز 
متابعةذلك، رافق وقد والنشاط، بالانتعاش يشحر المريض وأن عليها، ويقضي الخم 

التخصصي.المتثني ل الأطباء أعطانيها التي والأدوية العلي العلاج 
كالطالدكتور عيادة إل ندهس، فكنا الصينية، بالإبر الحلاج وهو الثال؛ العلاج 

الأولجهازين؛ ٠^؛^، عن الهلاقة تحاليل لنا فأجرى الصيني، الأصل ذي المالزي 
صعقأوجه الأجهزة هده تحدد الخم، من منتقاة ناطق والثاق الأربعة، ، للأطراف



مؤؤجأ::;:أأص:سبيامحلأتاكاسوااخاط 
قوضيق الحسم، ق الكهرباء انضباط عدم واكموا الحم، اجراء  ٧٢٧الاتصال 
ندم،فكنا الصينية، بالأبر للعلاج اُت، حاول وقرروا للرئة، الداخلية الشرايين 
لمدهالحم من متفرقة أجزاء ق الإبر يغرز فيقوم العصر، بعد يوميا ك،ال للدكتور 

الطي.التدليلئ، ؤلريق عن بالعلاج يقومون كإ ساعة، نصم، عل تزيد 
إلندم، فكنا القدم، عل بالانعكاسان، العلاج وهو اكالث،: العلاج 

أصقلبتننييه يقوم فكان الرصى، فيه ينتقل ملحق وعنده بينته، ق متتخصمى 
الأنحكاسا>تاطريق عن فيعرف، محددها، أماكن ق عليها الضغط بواصعلة القدمين 

المكانعلاج أجل من أماكن؛عرفها عل بالضغط يقوم ثم ومكانه، المرض نوعية 
مرارءتج.مح عنده ذهبنا الصائح، 

الذيالشر اعد مالمقحم، بدر الأصتثاذ عل تعرفنا هناك إقامتنا مدة وق 
وتفقدصحتنا عل للاطمئنان الرحمن عبد بالابن اتصال عل وكان أكرمنا، 

نحتاجه.ما 

الدينية،الملحقية ق السعودية الفارة جامع ق صلينا الأمحرة الحمعة وق 
الملحقبنا وخطبا العربية، باللغة فيه محطتح الذي ماليزيا ق الوحيل. الحامع وهو 

محمل.الأصتتاد الشر! عليتا سلم الصلاة و؛عل. اهو4، انملما الرحمن عبد الشيح الديني 
ماريور.نن،،فناا-ق ق الغداء عل المقحم بدر الأستاذ لعزيمة ذهبنا ثم الحإل، أبو رصا 

ماليزيا،ق الحوليين الطلبة نادي ورئيس الثقاق، والملحق الديني، اللحؤ، وحضر 
دوائربه، يعلن، وما ماليزيا ل اكُلتم حول الحديث، ودار اللحم، هاق الأمتتاذ 

هناك.السعوديين الطالبة 

وعفثناأوصلتنا صيارة، المقحم بدر الأستاذ لما أرسل  ١٢/YTويتاريخ: 
بيومين.رحلتنا بعد رحلته أن حيث، ورحع إبراهيم، الابن وودعنا للمهلار، 

قالأبناء بعض وجدنا بالرياض، خالد اللاثح مطار ووصالنا العلماترة، ركبنا 
وبعضوالأحقاد الأبناء ووجدنا العشاء، أذان مع اليسا ووصلنا يالهلار، انتهئارنأ 



؟٢٣٧٧^مجتاكسوااخارلأ 
ونظميالعانلة، اجتسنا الصلاة ويعد العشاء، صلينا اJتظارنا، ل وايحمحن الطلاب 

الناسيةبهذه هصيدة وألقى استقبال، حفل الأحفاد بعض ْع حمد الابن 

اف:ونقه قال، حيث 

سالياليتسى أحلؤر وم تباشرالق
يكنفناوالشوق ه مقدمسان نك

والدناالخيرات معدن يا أفلحت 
هجرتأن يعد من منزلكم كان ند 

مفللمةالأيام كانت مضى فيما 
هيشكولغربتمجله وكان 

فانفجرتالخير بقال قعدتم أبتم 
ةومكرمز عا لهبلاد إل 

انصرمتبعدما ا إلينالخكيم آت 
ةمهننأرض إل ي المرباد ع

عبزه شوقمجن منزلنا فصار 
ubالأسفار هذه انفلرإل 

بكتحذن الخدران سل الكرامى مل 
حلت،حين قدحل وما ®بلالا، وسل 

طلباغادرتموا حينما أظالمتؤ قل 
انفرحتاالمدهبا إمام العلوم شح 

اظالمنتنسنار كضوء نتنا عدت قد 
وماالغمام نار ما رب ما وصل 

ادمنزمنالذىندّعزالمي 

اأقاصسنأنمى من الثمخ بعودة 
سواقينايسقى أرصنا ل كالماء 

اتحيينعدت قد أن اليوم وسرنا 
ايبكينيم والتعلالعلم مجالس 

ايدمينالشخ ذكر عى ا وكلم
اينبينوالتعليم الدرس مجن حلا 

مدباراح للاغر الأساريا مب
تغنينااض حياها قد بما تسمو 

ناتوالير ونكديب ام أي
اتهتبنزالت، لا العذب ها بموت

ناحند عطره ل كالروض 
ايمنينا دوم؟ر_ا وق لم همنكم 

فينايجسألوا ممن المحبين مل 
امهنينيا منكم المجالس تللث، 

لياليناطالت، وفد حير لقصد 

اتعنينعادت وما الهموم عنه 
اتبكيتكانت، ينا ن عير تق

تسقيناسار الأمهلمن ا فينأهل 
هائيناالخالق إله اصطفاه من 





ررييىرذ>لإ،

ارنه-رفصابمافيرش

ربحّجم58س؛تَّا





ةصسءحَر00ا^ِ،ِحأ

اممه-لأمحو»
ريبماق

اش!ثيمة  IjJbi^aفأقول بزوجاق، يتعلق ما أما 
عنعرصن وقد والشكر، الحمد فله صالحات، روجات ل هيا ئد اف إن 

أحبلا لأف أوافق فلم ه،  ١٣٥٥ستة وذلك فيه، ورغبوق بجيزان، وأنا الزواج 
منرجت ولما محني، لصغر وأيضا نفلرهما، وعل الوالدين بموافقة إلا أتزوج أن 

المساعد،الله المد محمد بتت بحصة تزوجت . ٠١٣٥٧ستة لعثيزة جيزان 

بعدها.تزوجت ثم 

ذلكتفصل وأقا 

ولحواته،الرحمن عبد أبنائي أم المساعد، الله العبد محمد بتنثإ حصة الأول• 
ه.١ ٣ ٥ ٧ محنة بعتبزة تزوجتها 

يعدما. ٠١٣٥٩محسنة الأول ربح بنهر تزوجتها الصبيغ، بنت آمنة الثانية؛ 
عريس•اسثقريتر؛أي 
عريش.\لي ق ٠. ١  ٩٣٥ محنة شعبان بشهر تزوجتها صفية، الثالثة؛ 

٠١٣٦٠محنة الأول جادى ل تزوجتها عقتل، عل بنت علية الرابعة• 
فرسان.ق

منوهي ؤإحوانه، ظك محمد ابني أم وهم، عيي، بتتا عائنة ة؛ الخام
التيإجازق من ءوء•ق ْلريمح، 3، ه ١٣٦٦ستة رجب ل تزوجتها ألمع، رجال 

أحذrامنالخرج•
وأخواته،ؤإخوانه إبراهيم ابني أم المعتاز، صالح يتمك نورة السادسة؛ 

الرياض.ق ٠ ١  ٩٣٦ سنة تزوجتها 



أهلمن وهي وأحواته، عمر ابني أم الخلف، محمد الشيح بتت مريم السابعة؛ 
ه. ١٣٨٨سة الأول حمادى ق تزوجتها حائل، 

للعلااسدابنا مهمة ق ا،لدينة قاومنا لما حيث مفاجئة، جاءتر بيا زواجي وقصة 
الحمدولله يرام، ما أحن عل مهمتنا وامينا ، الدائم عبد ال قصية ق للنهلر 

وميثهقرارنا نحرر أيام عدة فيها مكثنا المدينة إل العلا من وبرجوعنا والشكر، 
الأيام،تلك، ق لتا ملازما عميل بن محمد بن الوهاب عيد الشخ وكان وتكمله، 

بنتفهده تتزؤج أن تريد كنت، *إن الوهاب؛ عبد ل فقال الزواج، الإخوان فتداكر 
الرصلمعولولا منها، أحن بيتلث، يدخل ما وافه الخلمإ، محمد الثخ حال 

الخيال،الرحمن عبد الشخ واسنرت، افه، فامتخريتذ ، ١٤٠عئ وأثار لتزوجتتهاء، 
وأثاربه فده_، إليه، به يدهب الوهاب عبد وأعهليتته منه، أخطبها كتابا لأبيها وكبت، 

قالعقد تم نم الخلف،، محمد الشخ يبتإ ق فاجتمعنا الأمر، تمام اطه وأراد عليه، 
آلاف،بعثرة شيكاوكتبت، ه، ١  U٣٨٨/ / ا * الموافق؛ اءالخمعة مالمجدالبوى، 

يوما،عشر حمة بعد للدخول ءالوعد وقالتا؛ والدها، وملمتته مهرها، ؤيال 

بيتنابجابر لنا بيتا لها أثثنا ثم الرياض، إل الغد من ومافرنا اض؛؛، شاء إن 
الشخفيهم بإ للطائقا منتدبون كلهم الإفتاء دار مومحلفو حيثر ا لاهلائفورجحنا 

للزواج،المدينة إل بالسفر لنا وأذن وبارك، فدعا يدلكر، فأخ،رته إبراهيم، بن محمد 
مليإنوالشخ عودة، بن محمد الشخ معنا وسافر ه،  ١٣٨٨منة رجس، ق وذلكر 

والبنترومحمد، وعميل، الرحمن، همد الأولاد؛ ومن وضرهم، وائل، والشيح العبيد، 
يرامما عل الزواج وتم الرجؤع، عند للعروس مرافقة لتكون مراهقة وهيأ هيلة، 
وحضرسلطانة، طريق ق الفبامحل من لهم لرحيم واسع بيت ق الأه~ فصل ~من 

منوحملة المئوي، الحرم ؤإمام المدينة محاكم رئيس صالح، بن العزيز عبد الشيخ 
الحمد.وفه وءارهم، الحرم، ومدرمى المحكمة، مشايخ 

•٢٨٣ذ،صر، ذك مصتل مدم 



٣٨٣:ادةملالآول.-بويت

تحائل أهال من علم يئن هؤلأء والخلف 
ّة\أ"\\ىولد اهُاا، العبد حلف بن محمد الشخ فهو أبرق، فأثا 

الخ،ائلزهر كتابه! ق الهندي محمد بن عل الشخ له ترحم ه،  ١٤١٢سنة ق وتوق 
البسامالرحمن عبد بن افه عبد الشيخ! له ترحم كإ ، ^١٢صن حائل،  ۶١٢١۶راحم تق 
بنمحمد الشيح له ترحم ك،ا (، ٥٢٨)ه/قرون ثإنية حلال نجد ءل،اء تابه! كق 

النآنوحوادمث، نجد علعإء ماير عن التاظوين روصة كتابه! ق القاصى عثإن 
الإنصافكتاب نقل الخهل، حسن وكان واهتإم، بجد العلم طلب وقد (، ٥٢٨)ه/

إلثم تيإء، إل نقل تم القريايث،، محكمة ق القفاء وتول يده، بخط محليات أربعة 
هقه.ه،  ١٤١٢سنة وتوق التقاعد، إل أحيل حش المدينة، متعجلة 

ه، ١٤٠٩سة وتوق ه،  ١٣٢١^منة فولد ، الخلف العزيز عبد عمها وأما 
إلنم تي،اء، محكمة إل نقل ثم حقل، محكمة ق القضاء وتول أدرك، حتى العلم ءلد_، 

قالأوظر نيل اختصر رابغ، محكمة إل ثم سكاكا، محكمة إل ثم القريات، محكمة 
مافيه وذكر حديدا؛، متحدث كل عل المستفيد ®دليل ّإه! كتابا وألف محليين، 

الناسبحقن استنكر وقد الثرع، ق أدلة لها عصرية تمحرعات من الإنسان إليه توصل 
كتابال وكتب دلاثا، ق يعارصه من لمنامحة واستعد عليه صمم ولكنه يكره، مما سيئا 

والنقل؛،.العقل ي؛ن الكونية ®الأجزاء سإه! كتاباآخر ألف ثم ، نفلره وجهة يدكر 
ه، ١٣٤٩سنة وتوق ه،  ١٢٨٥ّتة فولد اممه، العبد خالف الشخ جدها وأما 

علوالشيح (، ١ ٠ ٤ / )١ التانلرين روضة ق! القاصي العثإن محمد الشح له ترجم 
وعدمالعزلة محسا محتهدا، ورعا ءالا ®كان فمال! ، ١ صزما الخائل، زهر ق• الهندى 

-٥١٣٤٩سنة مات التقلءير، عليها يسممحق معلومات عل تحصل الاختلاط، 

ق)أ/ه؟ه(.سحتا مع ومراعلاته ترحمته انظر )١( 
(.٣٩٩)أ/ ق سيخنا مع ومرامحلاته ترحمته انفلر )٢( 
اظررسالخسناحولاممابو)أ/م•؛(.)٣( 



_حءنة؛ق£جأواسسميج 
اليمرة؛؛.مناسك إكإله بعد مكة من منصرفه 

القاصيالعثإن محمد الشيخ له فرجم الخلف، اض عبد الشيخ أبيها• حد وأما 
كتا؛هتق الهندى عل الشيخ له وترجم (، ٣٨٠/ )ا الناظرين روصة تا؛هت كق 

حلفبن اف عبد الشيخ #هو فقالت ، ١ صاُ حايلء، عبياء تراجم ق الخإئل ®زهر 
وطالت،ه،  ١٢٦٥منة ولد بحائل، العروفة حالف، آل قبيلة من ،، حلفبن راشل• بن 

بإجلاءسعى أنه البلاد عل البيضاء أياديه من مهيبا، شديدا قويا وكان العلم، 
بتيإءالقضاء تول العراق. إل ورحلوا مساكنهم باعوا حتى حائل، من المشاهدة 

الللث،تول ولما فيها، مدرسا وبقي حائل، إل منها رجع ثم عاما، عشرين قرابة 
لكمأعفي ثم مدة، فمكث، حائل، ق القضاء ولأم . ٠١٣٤٠عام حائل العزيز همد 

البسامالله عثل• الشيخ له وترجم ه®,  ١٣٤٤عام تها وتول المدينة، إل فانتقل سحه، 
(.١ ١ ٢ )؛/ قرون ثانية حلال نجد عناء تابه! كل 



ارنهّرإ،صفي،

اف!بنعمة متحدثا فانول وذريتي، أولادي عل الكلام وأما 
الصلاحعليهم يديم أن تعال وأسأله صالحة، ذرية ل وهبا أن تعال أحمده 
ثلاثةالأن والوجودون ، وأنتي ذكر ب؛ن ما وثلاثون خمس وحملتهم والامتقامة، 

إبراهيم،وأم الرحمن، همد أم وهزت زيجات، أرع من بتا، همنرة يإحدى ابنا عثر 
ولادمم!تارخ حب أساوهم وهده عمر، وأم محمد، وأم 

عامق وذللث، الفرسانية، عا1ة أمهات من منثرْ، الأول؛ الستا ل؛ ولد ما فآول، 
توفيت،.ثم تقريبا أسهر ستة وعاستت، عريس، أي، ف، ه،  ١٣٦٢

جيما،اسم عل سمناها ه، ١٣٦٣عام وذللئ، آمنة، شقيقتها: ختها أم 
عريش.أي ق ولائما حال ماتت، وقد غاصب، محمد ينتؤ آمنة أمهات أم 

ولدت،المساعد، المحمي حمة أمهات من الأول، فاؤلمة الثالتة: البنت، ثم 
ولائما.حال ماتت، أيضا وهده ه،  ١٣٦٥عام نيزه عق 

الخانة،ابته: بولاية هبحه 0١٣٦٧إ ا،/ بارح: لاشخ حطابا شيخا والد كتب، )١( 
ثمحعلأن الوهيمة من والنار الحديمة من العدق، أجرج الذي ®أسأل العبارة: ببمده وصدره 

عل، iL^jوالبصر، والسمع والأع،ال بالمال ، iUيبارك وأن بمد، وأولادا نسلا للت، 
بيديأش يؤبمن وس ط لخانك، وتٌقثا تلبلث،، بمدي وأن عيادته، وحن ولكرم، شكره، 
منهاتأب؛ايت، ل شيخنامعناها ابن الشاعرخمد نظم وقد ['• ١١،نهأب 

عهودافيه عثّحؤ عمرا ورزنتح شهودا البنين من رزقته لا ب
داأفيوم بالعلعقلا ومنحن، مل.ى العل ته رزققل• فيما بوركته 

مديداه فيحْتا معا ومرا بصا ممتعه الإلحفظ د نوأراك 
داتمهيمقدما الكتاب ل لث، لدعا ل. ف)حدي( الا أبت، رأيإن 

فريداتن، كنيم والتعالم بالحاللحا ماة الحيل ترنى راك لي



اسلاثني:صواي1ثجقت 
بالرياض،ولدت بري، ععائشة أمها؛ من الثانية، فاؤلمة الرابعة؛ المت، ثم 

العجروشصالح أولاد؛ أم وهي ه،  ١٣٦٧؛/ T/ ٩ الوافق؛ الأربعاء، يوم صحوة 
الوافق؛السحر، وقت؛، الأنمن ليلة بالرياض، ولد الرحمن، عبد الابن ثم 

حدته.وولدته المساعد، حصة من ه، ١٣٦٧ا،/ / ١٣

الموافق؛مالأ؛نعقيل،ولدبالراضبعدفلهريوماب،، 
الدعيج.وأهل نورة الأخ؛؛، وولدته فارس، بن الرحمن عبد النيح بيت ل حصة، من 

وتوفسن،مريقة، ستين ثلايث، وعاسنتج عاتثة، من حصة، الخامسة؛ البنت( )م 
٠محمد يعدها وولد ه،  ١٣٧٢تيرة عق 

ونمق،وءاش.تا الماعلم، حصة من نورة، الس.ادم.ةت اليستتا لم 
عقيل.يعد وولا.ت ه،  ١٣٧٢عام عنيرة ق نوفست؛، يم 

ه،١٣٧١عام عنيزة ق ولد.ت الصالح، نورة من لولؤة، السابعة؛ البن•؛؛( يم 
المرشد.محمد بن الله عبد زوجة؛ وهي 

هب،١٣٧٣عام عنيزة ق ولدت الصالح، نورة من موصي، الثامنة؛ البنت( ثم 
ياطني•مرض إثر عل وتوفيت لولوة، طريدة 

وتوقالألمعية، عائشة من عثيزة، ق هو  ١٣٧٣عام ق ولد محمد، الابن ثم 
ظقيه.منة، وعشرين متا يقارب( عمر عن >#_ ١ ٤ ٠ ١ عام ق الحج من مرجعه 

عامالمساعد، حصة من نورة، أختنها يعد ولدت منرة، التامهة؛ البنت( ثم 
أشهر.سبعة وعمرها عتيرة ق وتوفسثن، ه، ١٣٧٢

-،٠١٣٧٦عام ولدت الصالح، نورة من الأول، نيشب، الحاشرة؛ البننث، ثم 
سنتان(إبراهيم وعمر وتوفيتا إبراهيم، يعد ولدت أشهر، ث،انية وعمرها وتوفيتا 

العزيزعيد فاطمة؛ ابته ابن بولاية جدأ صار هلقع شيخنا أل( الاتفاقات غريب( س )١( 
العزيزعبد ئزوا حيث( ساعات، بت( ظق رفاته قبل حد حد وصار العجروثر، 

الصالحين.س وجعلهم عقبه ق وبارك ثيختا، الله رحم ث3ل. بذكره المتقدم 



إكهآتت§الآولأدلأب اثسلاثض:ةققة|ت 
ونصفا.

ه.١  ٤٣٧ عام عنيزة ق ولد الصالح، نورة من إبراهيم، الابن ثم 

إبراهيمو؛ين ه،  ١٣٧٤عام عنيرة ل ولد المساعد، حصة من أحمد، الابن ثم 
أمبؤع.مقل.ار وأحمل 

بت-اريحتعنيزة، ق ولد الألمعية، عائشة من ساليإن، لابن ام 
ه.١٣٧٥/٦/١١

عاموذللتا المساعد، حصة من صالح، الابن ولد الرياض إل انتقالنا وبعد 
ه.١٣٧٦

يتاريختالرياض ق ولدت، الصالح، نورة من هيلة، عثرت لحادية ا م
الشربمي.حالي الشيح: أولاد أم وهى ه، ١١٣٧٧/ / ١ 

حيث،ه، ١  ٣٧٨ة/ Y/ ٠ بتاؤخ: م، رحال ق ولد الال3ليفا، عبد الابن ثم 
بهءحامل وهي عنى بن عل حالها ح عائلتها تزور ذهستتا الألمعية عائشة أمه أن 

ه.١٣٧٩ا/خ/ ٢ ولدل: الصالح، نورة من عبدالملالث،، ئأالابن 
بتنوليس ه، ١٣٧٩/a/Y•ق: ولد المساعد، حصة من يوّما، الابن ثإ 

تقريبا.أمبؤع مقدار إلا ويوّما الاللثا عبد 
ولدرتجالصالح، نورة من حصة، عشر؛ الثانية لبنسأا ام 

زبمّ.اف عبد نعإن الشيح: أولاد أم وهي ه، ١  ٠٣٨ a/ / ا ٤ 
ه. ١٣٨١/ا/ولدق: المساعد، حصة من عبدالعزيز، الابن ثم 
يتاريخ:ولدت، الصالح، نورة من زيسط، عشر: الثالثة لبنت، ام 

الزلال.مساعد الدكتور: أولاد أم وهي ه،  ١١٣٨ n/ / ا٥ 
ه. ١٣٨٣ه/ / ١ ٦ ي: ولد الصالح، نورة من حالي، الابن ثأ 
.٥١٣٨٣؛،/; ٢٥وليل: اعد، المحصة من حمد، الابن ئأ 



_تة'هققة^ئ؛نيءاملأدُامي ت
ه،١  ٤٣٨ عام ولدت الصالح، نورة ْن حدمحة، عشرت الرابعة البنت يم 
طقلة.وتوفيت 

لتاررح٠وليلت، المساعد، حصة من يوال، ر. عة الخامالبنت، لم 
 ١١ / /Uالرحمنعبد بن محمد أولاد: أم وهي ضرها، المات من لها وليس ه،  ١٣٨٥

امممى.اش عبد الأستاذ: عليها وحلف، المساعد، 
ه. ١٣٨٦ا/ ١ / ١ ٥ ولدو: الصالح، نورة من عبدالحكيم، نأالابن 

بتاريخ:ولدت ؤ، الخلفمريم من بدرية، عر: السادسة البنحا لم 
يجامعةمدرسة وهي ١^^٠، العزيز عبد الشيخ: أولاد أم وهي ى ١٣٨٩ا/م'ا/* 
الإسلامية.سعود بن محمد الإمام 

ه؛١١٣٩١; ; ١٢ي: بالمدية ولد عس،منْريمالألفإ، ثأالأين 
.،T٥١٣٩٣/ 0إ ي: ولدت الخلفه، مريم من أدية، عثر: انامة البنت، ثأ 

الدؤيرج•الله همد بن الرحمن همد أولادت أم وهي 
ه، ٤١٣٩ ه/ / xrي: ولدت الخلف، مريم من آسية، عثر: الئامة البنتح ثأ 

الخريل.العزيز عبد بن سعود الأستاذ: أولاد أم وهي 
بتاريخ:ولدت الخلف،، مريم من امال، عشر: التاسعة البنت، ثم 

الرسي.صالح بن محمد الأستاذ: أولاد أم وهي ٠ ; ٠١ 
ه،١ ٣  ٩٨/ ١ ١ X/ ٩ ق: ولدت الخلف، مريم من أسإء، العشرون: الثنت، ثم 

.^^١١١٢اض عبد بن فيصل أولاد: أم وهي 

منوكانت، بأيام، الخج من عودتيا يعد ١ه،  ٤٣٣ا/T/ الأنمن: فجر توفيت وفد 
وأصلحأهلها، مصاب، وجبر اش، رخمها وولدا■ بتمحن وتركتا إليه، شيخنا بنات أحب 

أتهملخصها رويإ رأى معارفه أحد أن سيخنا ابن العزيز عبد الشخ أخثرق وقل- ذريتها• 
بالهلر،اش؛انتت؛ن: أكرمني الثخ: له فقال ؛يوم؛ن، وقامابعد ظإ؛مح شيخنا رأى 

وبأحببمافإئ•



منين،خمس ظرف ق أبناء، أربعة عنيزة ق قضائنا أيام ل ولد أنه ويلاحظ 
ومحليإن.وأحمد، ؤإبراهيم، محمد، وهم؛ 

قودللثا تقريبا، أمسوعان مدة ق ^،، بنا خمى ل توق بعئيزة عملتا مدة وق 
حصةأمهإ؛ ومنثرة، ونورة عائثة، أمها؛ حصة، وهذت ه،  ١٣٧٣عام عنيزة 

معهىأيفا وتوفيتا الصالح، نورة أمهإ؛ الأول، ونينبا ومونحي المساعد، 
أحرهى.محرمنا ألا اممه نأل أمها؛ العميل، العزيز الحبي منيرة الأحتاث 

اثنان؛منهم فقدمامت، الأبناء وأما 
ه١ ٤ ٠ ١ عام السيارة به انقاوستا حين، فر، الؤ، توق محمد، الابن الأول؛ 

وتزوجفارقها، ثم اكر، سليإن بتتا تزوج وقد جمحإق؛ه، الحج، من رجوعه يعد 
ذؤية.له اض م يقءنها،ولم ومالت، المساعد، المحمي الرحمن عبد بنعتنا الخوهرة 

آا/؛/؟لإةاه_،بتاريخ؛ بالرياض توق سليإن، الابن واكافت 
كريم.يا ؛رحلiا تغمدهمااللهم .ذؤية له اقه م يقولر 

ذرية؛وأنجبوا ، تزوجوا الحمد~ ~ولأه كلهم والثنايتن، الأبناء من والباقون 
صالحئنويجعلهم البمركة فيهم ينزل أن اه أل نؤإناثا، ذكورا 

وتولالكريم، القرآن لتحفينل ائية نمدرسة إل •؛جئإ؛ةئء موته بعد سلي،ان ست حول وقد ( )١ 
البحري،يوسم، أم أولأت إدارتها ونولت، مسخنا، ابن المللث، عيد الثيخ عليها الإسراف 

الخمح.افه وفق سيخنا، ابنة بدرية الأستاذة حلفتها ثم 
أبنائه.لأكثر الزواج دءوارت> ييهلاةا'ت، ظممه سيخنا احتففل وقد )٢( 
كل.ولث،،أحسبهم له، وبرهم أيتائه بصلاح حياته ق شيخنا عض افه أقن وقد )٣( 

الخاؤلر،ير  ١٠يرى ذللثا عل فالواقفؤ أحدا، افه عل أزكي ولا حسيبهم، وافه 
ظلقهثيحنا زار وقد ذلل؛،. لاحثل فد يكون فإنه جمحإ؛ةئه شيخنا زار من كل أن وأحِا 

شهرق سابقا، للقضاء الأعل المجلس رئيس اللحيلءان، محمد بن صالح العلامة؛ الشيح 
ذريتلئ•،جعل الذي طه ءالخمد ؛،،؛ yjfeلشيخنا؛قاله مما وكان ١ه،  ١٤٣ عام القعدة ذي 

ا؟الأحلاف، إلاالخيرواستقامة عنهم سمع فلم صالحة، ذيية 



اثسلاثني:

يل!ما صغرهم حال اممه— —أصلحهم الأولاد مع سامتنا من وكانت 
صلمن لعرف الخإعة، مع المسجد ق الصلوات لأداء جدولا لهم صعنا و— 
ا،لكافأءونحرم محاب عدر غر من نحلف ومجن ؤيشجع، مكافأة ويعهلى فيكتب، 

التكريم،منامان إحدى وحفرت أبنائهم، عل الهلريقة هده جلئئه سيخنا أبناء هليق وقد )١( 
بالمالوات.الأبناء الترام عل تأقرها ورأيت •؛؛ة<إمح، شيخنا من ودعم يتئجح كانت واش 
كلالوالد سهاحة ألزم الأوقات، من وقت اق شيخنات ابن العزيز عبد الشيخ وقال 

•ثءاٌ يالتمدق يقوم ثم محمعها وكان ريالأت، عنر بدغ الفجر صلاة عن يتخلفا من 
يعفىتقصيراق وأحفاده أبنائه من رأى إدا كان ظس شيخنا أن المقام هدا ق يكره محن ومما 

اجتماعاتهأثناء ماثرة بمخاطتهم إما ورحمة، حم رأفة وتوجهم، نصحهم إل بائر الأمور 
عامالحجة ذى شهر ل وأحفاده لأبنائه وجهه حهلا؛ا هنا وأنقل لهم، حطابا بكتابة أو حم 

أولاديإل الرحيم. الرحن افه *بسم ظلقه: قال خماعة، الصلاة أداء عل فيه محثهم . ٠١٤٣٠
قلكم أكتب، ؤبركاته. افه ورحمة عليكم اللام لهلاءت4. افه وفقهم فوادي، وثمرة وأحفادي 
منكمواحد كل بتسليم إبراهيم الابن كلفت، فقد لأهميته ونفلرا الأهمية، ل غاية موصؤع 

والعافيةالصحة ْن علينل المتجددة افه نعم عنقاكم لا استلامه. عل توقيع وأحد منه نسخة 
المجمع،هدا ق للسكن ووفقنا وآوانا وكفانا، ورزقنا بتوحيده، أكرمتا وأن والفضل، والسر 
افه،شاكرين اليوم، ل مرات حمس افه طاعة عل النه ستإ ل نجتمع وصرنا قلوبتا، بتن وألف 
الحياةهل.ه ق كعاحعناكدللث، أنه ياممه عثليم وأمل وشكره، افه طاعة بعضنابعضاعل يشجع 

وقدقدير. ثيء كل عل إنه الأمار، تحها من نحري جنات ل رحمته دار ل محمعنا أن الدنيا 
الموفقونفيها محتهد الي الحجة ذي عثر ل وأننا خاصة الفجر، يمحل من قلة لاحظت، 
بقيةق نعدركم وقال الأيام، من سواها فيإ افه إل أحيط فيها والعمل الصالحة، بالأع،ال 

وعليهللغاية، مومنط لأمر عير دون الفجر صلاة عن معفلمكم غياب أن إلا الصلوات، 
بالمعروف،والأمر التواصي؛هلاءته عر بالثكر إلا تدوم لا التي افه نعمة شكر بكم أميا 

حقفمن رعيتها، عن ومسزولة بيتها ل راعية والمرأة رعيته، عن ومؤول بيته ل ريع وكلكم 
صلحالصلاة صلحت، ؤإذا الدين، عمود لكونها حماعة بالصلاة أمرهم عليكم الأولاد 
يث.رحأن واممهأسأل هل.ا العثليم. الأمر هدا عل والأولاد الوالدان يتوامجى أن ومحب، العمل، 

الأعإل،أفضل هي التي لوقتها الصلاة أداء عل حاففل ممن بجعلنا وأن اءلاءته، صدورنا 
سواءإل والهادي الموفق والله عقوبته، من وخوفا الله لأمر امتثالا بدللثج القيام عل وتواصوا 

عقيل®.العزيزبن عيد بن الله عيد ت علكم الشفيق والدكم كتيه الييل- 



حثث؛ّآّهالأولادوالذيية الثاني: الفصل 
هذا.مثل عل ليتش«بموا يوما يؤدن واحد فكل الأذان، علمتاهم 

بإ؛رييونحيا أحدهم يقوم بحيث الخطابة، عل ودناهم ع— 
ذلك.وغير والحساب والإملاء الخهل مبادئ لمنام ع~ 
عليها،لهم تمرينا حاله، يحب كل يطيقوما التي الأعإل ببعض كاليفهم ت~ 

عليها.التعاون عل لهم وتعليإ 

سيرة،يأعإل أكلمهم وكنح، فيها، محصله ما بجمع دراهم، حصالة منهم كل ل~ 
بهرفن،له فأتمع محضرهال، فرشا عثر ث،انية بلخت، ؤإذا أدائهابقرفن، عل وأكافوهم 
التوفيروالادخاركيفية تعليمهم ذللئ، من والقصد كاملا، ؤيالأ عنها وأعوصه 
ولديه، أحدهم عند وغيرهما والراسم الدفاتر تولع م لهم علنا ح— 
الأول،الدفر ذهم، أين ذلك! قبل فيسأله المرق، يستحق لمن تعليإت 

حاففلورقة، استلأم اكتب، تعليإتت ؤيعهليه ذلك، وغير الأول؟، المرممة أو 
إلح.عليه، 

حسحاجته، فيه يهللبا حهلا؛ا ل يكتبإ فإنه ثيء إل أحدهم احتاج ذا إ— 
١ا وحس.ن الإس؛اء وتعلأم.وا 

الوالدسعاحة أن تقريبا سنوات صت عمرى لمالكن ءأذكر شبحنا! ابن العزيز عثان الشخ قال ( )١ 
عصانمسلثا فكتا نخهلب، أن منا ؤيهللب الخمعة، صاح البيت فناء ل محلى لكن بجئلققع 

ذالث،اا.عل يثجعتا •؛ج؛اقنج ولكن بالدهن، يأق كلام بأي نتكلم أمامه، ونخ3لب المكنة 
سلىبأن الث.خ، عل يتحايلون لكنوا الأبناء بعض أن شيخنا أبناء أحد ل ذكر )٢( 

الشيخوأن ؤيالأ، الشيح لعمليه قرشا عثر المانية به يكمل حى مبلغا لأخيه أحدهم 
يتغافل.لكن لكنه ذلك أدرك 

لماثم المتويع، عن مؤولة لكنت الس هي رالولوة® أخته! أن العزيز عبد الشخ ذكر )٣( 
اهيلة*.خلفتهاأختها! تزوجت 

التمهل.هذا من كثيرة بخ3لا؛ات هلقه شيخنا احتففل وقد )٤( 



لهيقوم ما بحسب كل وتشسمهم مكافآت، اعطاوهم 

هم1لتتظهئه، ها، والس عن " اض""وفقها شيخنا ابنة بدرية، الأستاذة كست 
محمللن، ل جادا رفق، ق حارما كان تقتدي، وسيرة به محتدي مثلا الشيح راكان 
كلل ؤيتعاهدهم بيته أهل يرعى محبوبا، لعليفا، كان الخمٌال. وجيل الصفات طيب 

وكانسديد، رأى أو نصح أو توجيه فيها وله إلا كبيرة ولا صغيرة يرك لا سوونه، 
مما كل تعلم عل محثهم ودنياهم، دبمهم أمور j بمفعهم ما كل ل معهم حازما 
يوقظهمكان فقد العيادات، أمور ل خاصة عليهم الحرص شديد وكان مفيد، 

غابمن ويتفقد وواجياما، سننها عل والحرصن إليها التبكير عل ومحثهم للصلاة، 
وتلاوتهالكريم بالقران الاهتإم شديد طاءته~ عل عمره الثه ■"أمد وكان عنها• 

اممهكتاب لتدارس العصر صلاة وعاّ يوميا درسا يصع كان فقد ؤإتقانه، وحففله 
لازمكإ الكريم، القرآن من صفحة منهم واحد كل يقرأ الأبناء؛ فيه محتمع وتلاوته، 

ثمالثمس، تطلع حش المجد ل والحمعة الخميس يؤتي فم بعد درس عل 
معمحلى يكاد ولا حفظوه، ما يتعاهد وكان ؤيتمرفون، الضحى صلاة يملون 
ويثتيويشجعه حففل، ما يعفى يقرأ أن منه ؤيهللبإ إلا الصغار— خاصة — منهم واحد 
شديدكان بالقرآن. الاهتإم عل ومحنصه والإتقان، الحففل لتابعة محفزه ثما عليه، 

اهتإمهيلمحفل أن بماحيه لن لابد وكان والآدابا، والسنن الأذكار عل المحاففلة 
وأذكاروالماء، المباح أذكار س عليهات يالمحافظة أبناءه ينمح وكان ^^،، الشديد 
السيارة،ركب، إذا ثيا وبجيء منه، والخروج الخلاء لحول وأذكار والأكل، النوم، 
والشربالأكل آداب عل ينبههم وكان حلفه. س ايتاؤْ ؤيردد يهولها كان ما وممرا 
وكانوالكان. الثياب ونفلاءة والأغراض، الأدوامحت، وحفغل والمثي، والخلوس والنوم 

وسدوالهبات، وأقاربه؛الععلايا أبناءْ والصدقات، الهبات ممر مععلماء، كري،ا 
الأخلاق،وحنن الخصال طستا أبنائه تعليم عل حريصا كان منهم• المحتاج حاجة 

والإخلامحى،والتبر، العجلة، وعلأم والتأل والعفو، الحلم، عل فيحثهم 
عنوالنهي بالحروف، والأمر الخر، وقول بالحسنة، يثة الومقابلة والاحتساب، 

والثحو،واليلاغة الفمّاحة يعلمهم وكان حميحها، الفاصلة الأخلاق وتعلم النكر، 
الخليل،فتح ص؛ محتمرا انتهى نلاائ،اا. عل ؤيتعاهدهم والكتابة، الختل وحن 



اءا٠نممحيىصثاق
إلل؛بازثبجها

اإّلإالليثبمبمض د؟إث 
اسممحامحتم





ج5وةصتءاحَر

الرواية:أولأ:ثيوخ 
I. ٠  ء

اوات:سوحااروسم:

كنتؤإن ، الكرام المشايخ من جع من الإجازة أتلمقى أن ل اش ير 
عدىالالرحمن همد الشخ شيخنا كان حنث الطلب، زمن ذلك عل أحرص لي 

منالإجازة فتلقيت القرعاوي، افه عبد الشيخ فوائدها: عل نبهنا وقد فتهارآ،، يزهد 
توهم الثاخ، من محموعه  توهم الثاخ، من محموعه 

الإجازةوأن ذلك، عل الكلام وتقدم ■ef؛y^، العنزى. وادي أبو ناصر بن عل 
المصابيح.ومثكاة أحد الإمام ني ومالستة الكتب من لأطراف يالملع كا وقت 

ظشيه.الئنزي. المطرودي محمد بن افه عيد 
ظقه.العنزي. القرعاوي محمد بن افه عبد 
ه. ١٣٧٥عام ابيرعريش من أجازق ظقثه، الصدفي. العمودي عل بن اممه عبد 
المكرمة.بمكة أجازف جظممه، العمري، الهاسمي الواحل. عبد بن الحق همد 

بماردحتالرياض ف أجازف ه، الحلي- الزرئا أحمد بن مصهلفى 

المكرمة.بمكة أجازف •؛هلميظه، سعيد. بن أحمد ين محمد 

بمدها.وما ، ٥٢٧ص ل منها انفلرنإذج )١( 
ممنيستحسن بالملح اوالاسعال، افه؛ وفقه الثمحمي، اطه عبلؤ بن صالح الشخ قال )٢( 

نفعهانمر، بلا فكشجرة الملح اكتسابا مع منها الفاؤغ أما ومهءاته، العلم با صلوعى 
حينيك،ا الماحرين؛ محققي من حماعة س الرواية نحال، وحوم من وجه وهذا نليلء 

بميفيهإ، ونفخ كفيه، جع يوما الإجازة ذكر لما ّعل>ي ابن شيخه أن عقيل ان سمحا 
وعلالقاضي، صالح شيخه عل الستة الكتب، قرأ كونه مع تبثا، اوي نلا أما 

•٥ ٩ ص والرواية، الطع من الغاية انغلر؛ • مهءاُ إجازة وله اطه، رحمه،ا أبووالى، 



٥٤ال؛اباسجإاسمواّات ةعج'|ت 
)١( وهم:الثاخ، من محموعة ح التدبج وحصل 

ه. ١٣٩٢ءآ/ه/ُتارحت أجازن ظقئع، الأنصاري. محمد بن إمإعيل 
بالطائفبمنزله أحانق افه، حفظه الطائف، نزيل العياف، معد بن الرحمن عبد 

أحزته.ثم الأسانيد١١، ا،لريديعال *إنحاف بته• عل ه،  ١٤١٤/٦/١٣الثلأتاء! بتاراخت 
أجازفتم -، ٤٠٠١  ١٧ا/ ا/ ٤ ُتارخت أجازف ظقه• اثجم،■ بحمحرأحمدبن 

الخافنبآسانيدثم،سلإناا.هيسهاض:بم ١٤٢٣/٥/٢٣بتالخ:
بتاريختدمشز من أجازف ظق• الدمشقي. الأرنووط القادر عيد 

أحزته.نم 
بتارختدمشمح، من أجازف - كلك الدمشقي. الدقر عل بن محمد بن الغني همد 

٤١٦  /a * الدةرا١رالغني مد الشخ بأسانيد العمر اغنيمة السمي! نته عل ه، ١ ٤ ٢
لهزيارق محي وأجازف الله• حفغله التْلواق، الحسني بوحيزة الأم؛ن بن محمد 

ه. ١٤٢١عام رحب ق الغربية تهلوان بمدينة يته بق 
يومحدة من أحانق اممه• حففله الحسيني، الثاؤيش مصعلفى بن زمر محمل 

هؤ١٤٢٣/١١/٢٥اكلأUء:

بمنزلأحانق افه• حفغله الرياض، نزيل الدمشقي، الصتاغ لعلفي بن محمل- 
\فi٦ii٦ ١٦٦الخميس: ليلة باراض، 

بمنزلأحانق اممه. حففله الدمشقي، العلرابيثي المجيد همد بن بكرى 
ه.١٤٢٥/٢/٢١بالراض،يومالأحد: 

الشريقذ.الكي بالحرم المالرس الله، حفغله الا-رس، الحض عثإن بن محيى 
هر. ١٤٢٥/٨/١٦بتارخ: بمكة أحانق 

القرينض،أي؛ منها(، كل روقا ا)وإن المدبج؛ ل حجرجه بن الحافظ مال، 
أقرانكل وليس أزان، مدبج فكل الأولر؛ من أحص وهو هر)المدبج( ذ، الأحر رعن 

٠٢٤٣صنزهتالفلرشرحنخةالفكر، انفر: مدبجارا. 



٥٣٩٧٠٥٤اسدعث الباب ءتة'فس  ٢٥
بالمسجدوالمدرس والخطب الإمام الله، حفظه سيل، بن الله عبد ين محمل 

\إ^\إلألإ1\ىالحرام،أجازنبتارخ: 
بماينح•أجازف ججقك• الهندي. البتوي الرحماق الله نين بن القيوم عبئ 

بمايخ:وأجزته 
ه. ١٤٢٩مأ/ / ١ • أجازف؛تارخأ الله. حفظه التوبجرى، حمود ن الله عبد 

المكرمة،بمكة يالثامية بشقتنا أجزته الله. حفظه المدخل، هائي ن ربح 
ياصانيدالبدع النهج ١٠المسمى؛ ثبته عل ه ١  ٠٤٣ م/ /  ١٣بتارخ! بمكة أجازي ثم 

ر؛ح«.الشخ وصو؛اُت، 
المدق.حان عيي ن الله وثناء الندوي، السلفي إسرائيل محمد 

ْتهمتالمشايخ، من عدد من امتجيزل يا 
الحضرميالشاطري أحمد ن ومحمل. جسإ؛قه. الدمشقي. المحاميد نصيسج أحمد 

ءإ_،ن محقار الفامحي. الكثاق جعفر ن محمد ن ؤإدريس هه- ا-لمثدى• ثم 
الخ.ال، الرحمن عبد ن ومحمد الحضرمي. الحسى 

ألهيهامىمقابخياائتي جاددأطة 
بالمحبة؛الميل 

قبه حدثتا حيث جج1اقئه، القرعاوي، الله عبد شيخا عن تقدم— —يا أرؤيه 

إسنادل( الرواة اتفق ")ؤإل ل؛ لالمين، الحل. تعريف، ق ظه حجر ابن الحاففل ؛نال، )١( 
فلأن،حدننا أو؛ نلأنا،( سممت، ئال،؛ فلأنا، كمعت، الأداء؛ )صغ ل الأسانيد من 

)كمعت،المولية، الحالأيتج( )من غثرها أو المح، من( ذلك، )وغم فلأن، حا.تتا نال؛ 
الدحلناكقولهت الفعالية، أو آحره(، إل فلأن...اا، حدش لقد باض أشهد  ١٠ت يقول فلأنا 
وهوفلأن الحدش ت كقوله معا، والفعلية المولية أو آخره، إل ا؛ ٠ ٠ تمرا٠ فأطعمنا فلأن عل 
صفاتمن وهو الملل(، )نهو آخره، إل بالمدر...®، آمنت قالت بلحيته آخذ 

٠١٥٥صن الفكر، نخبة ثممح النفلر نزهة انفلرت ٠ الإسنادْ 



ةهعُؤهالآّاهواسمنات البابااسابع؛ _  ٣٩٨ إ
معاذعن العنابحي، إل بإسناده يرويه وهو ه،  ١٣٤٩عام من شعبان من الحاشر 

ذكرك،عل أعني اللهم فقل: أحيك »إرا اممه. رسول، ل قال، ئال(؛ جبل. بن 
وهكذافقل، أحثلئ، إل للصنايحي: هآ معاذ قال ثم ءيادتكااا. وحن وشكرك، 

علأعني اللهم أحبك؛قل• "إف القرعاوي• شيخنا لنا قال أن إل السند، قية بق 
ءبادتالث،<الوحسن وشكرك، ذكرك، 

بالخنابلة:الملل 

بمكةمرة غثر به حدثنا وقد ظهي.( سعيد، بن أحمد بن محمد الشخ عن أرويه 
عنعدي، أي ابن أ-محرنا قال: حنبل بن أحمد الإمام إل وهويرؤيه؛إسناده الكرمة، 

خرابعبد ارن4 أراد ءإذا :١ اممه رسول قال قال: . مالك، بن أنس عن حميد، 
موته؛(,قل ص\يح لعمل )ايوفقه قال: يتعماله؟اا، اركيف، قالوا: را، استعمله 

راو*كل اسم أول المن بحرف الملل 
اللهعبد إل بسنده يرويه وهو ظقته، الهاشمي، الحق عبد الشخ عن أرويه 

عل®كلاهما فقال: مسجده ق بمجالسين مر افه. رمحول أن >ف. عمرو بن 
شاءفإن إليه، ويرغبون اف فيدعون هولأم أما صاحبه، من أفضل وأحدهما خر، 

الحاهل،ويعلمون والعلم الفقه فيتعلمون هزلأء وأما منعهم، شاء ؤإن أعطاهم 
فيهم.حلس ثم قال: معلعا®. وإنابمن، أفضل، فهم 

اكامحاتفوقا بالعمرين الميل 

وتدبيجا،إجازة الدمثقي، الدقر عل محمال الشيخ عن أرويه 
مغانيبعض ق وجدت، امرأة *إن قال: أنه ؤ. عمر بن افه عبد إل بإسناده 
والصبيان®.اء التقتل رسول فأنكر مقتولة، اض رسول 

شيخناّ،اع من عاما ث،ان؛ن مرور يعد —أي - ٥١٤٢٩عام من شعبان من العاشر ول 
الحصيمياض عبد بن صالح الشيح له وحرج الحل>يث،، لهدا إس،إع محلى لشيخنا عقد له— 
بادحية®.الملل ايديث، فيه محالس الثعات؛نت ءحرء أسماه: حديثيا جزء الناسية بآدْ 



الخاول«لاآ.»فع ض: ذلك ي فثراجع التفاصل نيادة وف 

شيخنا•؛أظض؛إفادات من بالإحازات فواتينتعلق 
علالخمول ق جاهدا ؤسص العالم محللأب يعفى 'تهتم ١^١^ هذا شيخنا ثل م٠ 

ثرةمل الإجازات هذْ قيمة ما مميز، اهت،ام هذا ل لكم أن وتحلم الثثؤخ' *ن الإجازات 
ندياالعالم أهل وءراس اللف نن ّمن االروا؛ة بمولهت ظك فأجاب العلمي؛•؟. الطالب 

أك؛روهذا والملع، القراءة وأعلاها اكعللح، ل مفصل هو ك،ا أنوغ وهي وحديثا، 
العالموطاف الإجازات، أنواءهت ومن وهو العالم، طالب ءاليا< نحرص أن ينغي ما 

أكثربجعلها ولا الرواية يأخذ ثم الشرعي، العلم إل أولا منته فيصرف الهم، عل الأهم يقدم 
إنوالإجازات ياليراية. •هتم ل الإجازات، تحدد أو شل، الرواية بمجرد يكفي ولا همه، 

بالتزكيةأشبه تعتم عنده وحصل طؤيلأ لازمه لهلال_، بالسنة مهتم معروف ءالم من صدرت 
فأولالأمر، أول ممرا لها أهتم لر وأنا تحمل. رواية فهي ذلك، سوى كان وما العلية، 

منةشعبان ١ ٠ ل ستة، ^١؛،^ قيل القرعاوي شيخنا من شل المحية بحديثق الرواية ماأخن.ت 
شيخنابسعاية أبووادي شيخنا إجازة وكانت، بمدة، ذلك، بحد أجازنا نم هوابتدأتا، ه،  ١٣٤٩

إجازاتناوغالب، ممرة، عناية الإجازات يولون مثانحنا كن ولآ ظق، المهلرودي، اف4 عبد 
يعده®,ومن ظنهئه، الهاشمي، الحق عيد الشيخ إجازة مثل دلك،، عن تأخرت 

أحذمن االأّتكثار الإجازات: ذكر جاء لما الحالم طالبة لأحد م شيخنا وقال 
١[.]التكاثر؛ ^١^ آلئار أله<تؤأ ؤ تعال؛ قوله ل يدخل الحالم أخذ دون الإجازات 

أجازقفقال: المشايخ؟، من قرأت من عل الإجازة: منه طالب، أن بحد آخر ظإ؛قا، وسأل 
بضبالتنقل يأق لا العالم له: وقال الشيخ فغضب، المجيزين، من حمعا وذكر وفلان، فلأن 

عنهم.والأحد الحالماء عند الركب، بثني يأق ؤإن،ا للإجازات، طاليا المثاخ 
الدارمي،:امنن كتاب: قراءة خلال اه  ٤٣١ ftه/ ب؛نارخ: ظق، شيخنا مثل و٠ 

أحذعل البدع أهل عن الأخذ من التحذير ل الدارمي ذكرها التي الأثار تطبق هل 
قيتساهل أنه أو وغيرهم، والشيعة والأشاعرة كالصوفية البيع أهل عن الإجازات 

المستعان®.واش ذلك،، ق اهل نمن هنالئ. ولكن تملق، أنها شك، الأ أء؟ن!قه: فقال نللأ،؟، 
هبعمن يأخذون وأمم الإجازات، يطلون الذين بعمى عن ظك شيخنا مثل و٠ 

صحح؟.لك، مهذا فهل أسانيدهم، علو بدعوى البيع؛ أشل عن فيأخال.ون ودب، 
العالمفْاالب، هذا، عل يكونوا لر ومشانحتا صحح، غم مسالك راهذا ظإ؛ةثع: فقال 

١البيع، أهل من يآحذ ولا المنة، أهل من الأخذ عل نحرص 



الآ،طسواسمتاسباسبع: 

سهم:واستقلت اجتمعتابهم« الذين الفائح ببمم، بيان ثاث؛ 
أمحتجزلر ولكني علومهم، من واستفاو'ت، الثايخ، من بعدد اض— ~بحمد التمست 

تفمنهم الفوائد، من الإجازة ق انتباه،il وعدم مني غملة وذللئ، إجازاُت،، عندهم ثمن 
الدليلاا.ق'ئ/ح السبيل ررمنار ت كتاب، لف، مؤ القويان، محمد بن إبراهيم ~ ١ 

الرياض.قاصي الرائد، محليان بن إبراهيم ٢- 
شاكر.محمد بن ٣-أحمد 

اليمن.قضاة من الإمام، حن بن إماعيل - ٤ 
ه-حسنالبهمّ

الأنصاري.محمد بن حماد ٦— 

التوبجري•عداش بن ٧-حمود 
الرياض؟قفاء ق زميلنا رئوي، ين محمد بن محعود ٨" 

ام.البالمحماJ إبراهيم بن ٩—مليان 
الحمدان.الرحمن عيد بن محليان " ١٠

الأحاء.قاصي العمري، الرحمن عد بن محليان " ١١
القاصي.عثان بن صالح — ١ ٢ 

الخفاف.الرحمن ''اا"عبد 

الرياصى.محكمة ق زميلنا القومي، محمد بن الرحمن عبد " ١٤
الرحمن.عبد بن إسحاق بن الرحمن ء؛د " ١٥

العقل•عقل بن الرحمن عد - ١ ٦ 
قاسم.بن محمد بن الرحمن عبد " ١٧

المعدى.ناصر بن الرحمن عبد - ١ ٨ 

النوق•ءض بن الرزاق عد - ١ ٩ 



3ةتًءقمحتء3ء
انمادى.إبراهيم بن العزيز 
•المسام صال^ بن الجزز 

مرثد•بن صالح بن العزيز 
با3•ن همداش بن العزيز 
الرشيد.ناصر بن العزيز 

الثعثص•ناصر بن العزيز 

الشيخ.آل إبراهيم بن حن بن اض 
■الغرمه يالمنهلليه انمصاه رسبمى السغ^، ال حمسن بن حسمن بن افُ 
قطريقاصي محمود، بن زد بن الله 
الخليفي.صالح بن الله 
الخمري.العزيز عيد بن اللص 

اض؛نعإٍا؛نمحمود•
عوي.العودة بن الله 

فراز•بن اش 
الزاحم.محمل. بن الله 

عنيزة.قاصي الماع، محمد بن الله 
حميد.بن محمل. بن الله 

أتيا.قاصي يومما، بن اللص 
الغرب.من كنون، افه 

نجران.قاصي الخريلل، المحن 
القاصي.صالح بن عئان - ٤ ٠ 
حدن.أحمد بن عميل - ٤ ١ 

آ-ءبد•

ا'آ-ءبد

"U^-YY،

 Iعثد- ٦

ه؟-ءبد

ا'آ-ء؛د

م\آ-ءبل

J_-YA

؟آ-ءبد

-عبد٣٠٠

-عبد٣٠١

-عيد٣٢

-عيد٣٣

-عبد٣٥

-عبد٣٦

-عبد٣٧

-عبد٣٨

-عد٣٩



يءسفتء'سههتت|'قت 
1ا-طويص

حيزان.قامحى النومى، محمد بن عل ~  ٤٣

الهيثات.رئيس الشيح، آل حسين بن حسن بن عمر " ٤٤
ْ؛~عمرينىدينلجم•

المارك-العزيز عد بن فيصل - ٤٦

البارك.محمد بن فيصل -  ٤٧

الثنميهر.الأض محمد " ٤٨
كني.أمين محمد " ٤٩

الشخ.آل إبراهيم بن محمد — ٥ ٠ 
ونجران.الدب قاصي اشل، صالح بن محمد " ٠١
محيزة.قاصي الطؤع، العزيز همد بن محمد " ٥٢
الماغ.العزيز عبد بن محمد " ٥٣

امح.آل اسليف عبد ين محمد ~ ٥ ٤ 
الخيال.الحسن عبد بن محمد - ٥٥

ا'ه-محملينعواص•
الوهييي٠ناصر بن محمد —  ٥٧
اكي.حامد —محمد ٥٨
الكي.بالحرم اللءرس الهندى، محر محمد — ٥٩

حمزة.الرزاق عبد محمد - ٦• 

الألبانر.الدين ناصر محمد — ٦١

أساوهم•لاتحضرف ممن وغثرهم 



'هئ|؛ة؛'قت 
كتبناما يجعل أن وتعال سبحانه أماله المرة، هذه ق حمعه اض يسر ما وهذا 

وئإنه حنة، بخاتمة لتا نحتم وأن والزلل، التقصبر لنا يغفر وأن علينا، لا لنا حجة 
.٢١عاJهروالقادر ذلك، 

بيتهل لشيخنا حاديث، وقع المغرب صلاة وبعد - ٠١٤٣٢/ا ءآ/ الحم.عةت بتاريخ 
فجرحقوية، سقطة الأرض عل سقط العشاء لصلاة استعدادا توضأ أن فبعد بالرياض، 

لهوأجريتا دلة، تثني مإل بنقاله أبنائه بعض فقام عليه، وأغمي( رأسه وحرة مل 
أبلغالعطر يوسف، الشيخ تلميذه إن ثم حادا. داحليا نزيفا هناك أن فقرروا الأشعة، 
بنقلهعاجلا أمرا فأصدر ^U_،، العزيز عبد بن سفان الأمثر الملكيرت السمو محاحب، 

مرتفعاالشيخ صغهل وكان يه، التام والاعتناء التخصّص المتثني إل الرعة وجه عل 
وقالواالأؤلياء، عليه ، فكشفبساءت،ر(، الفجر قبل نقله تم يم ؤ، حفحتى أدؤية فأعهلوه 
العمليةوقالوا! توقفه، ننتفلر أو النزيف،، لوقف، جراحية عمالية له نجرى أن إما لأ؛نائه! 
أمريكاق أحصائي؛ن، عشرة عل حالته عرضتم ولو الشيخ، يتحملها ولن جدا حطرة 
الاتصالات،،بعض ؤإجراء ؛التشاور الشيخ أبناء فقام العملية. إجراء عدم لقرروا 

الساعةمن ١ ا"آ/ ست،؛ اليوم ويدئت، العملية، إجراء وقرروا افه، عل، وتوكلوا 
معالخمل..، ولفه ، ونجحت، الفلهر، بحد الثالثة الساعة وانتهت، صباحا، والنمف، العاشرة 

تدريجيا،تتحسن السيخ صحة ويأت ^٥^١، الأطباء واستبر عيبوية، ق الخ بقاء 
المتثني،ل منوم شيخنا فإن الأسعلر هذه كتابة لخفلة ؤإل طيبة، للعلاج وامتجابته 

ومحبيهوطلابه أبنائه إل يرده وأن التام، يالشفاء عاليه يمن أن اش نسال( التخممي، 
عليه.والقادر ذلك، ول إنه محاؤ(، سالما العامرة ه ومحال
ّءاحته،توؤ، ١ :٤ ١ ٠ ا/آمةاهانءة: ٠ A/ الثلأ'اء; وبتارخ: أولا: كتبته U هذا 

منها.خرا واحلفتا ممييتنا ل أجرنا اللهم راجحون، إليه ؤإنا فه فإنا له، وغفر الأ4 رحمه 
علوهو عقلي بن العزيز عبد بنر اطه عبل- ءاكبخ السؤال(! هذا هلقئه شيخنا مثل 

اطه؟،عبلؤ الشيخ يتمتى ماذا خاتمة، بخر له يختم أن تحال اطه ونسأل، التعين(، أعتاب 
اط4؟اا.عيد الشخ رصالة هي ما فيها؟، يعي زال، ولا يمققها أن يود كان التي الأمور ماهي 

الخاتمة،يجن وتعال تبارك اطه أن الخاتمة، حسن ءناJنا ثيء ُأُم بمولهت ظقه فأجاب 
ل.حرا الوفاة كانت، إذا وتوفني ل، خرا الحياة كانت، إذا أحني اللهم والدعاء! 
منوأءهلانا الأولاد، -رؤلأء وأمل.نا الحمر، -^١ وتعال تبارك افه متعنا فه! والحمد 

]الكهف:آ"إ[،ه اذتا الثثزة نبته ؤإلثنؤذ الماو ؤ يةول<ت وتعال تبارك واف الأموال،، 



uUJI  :غءقهء!والؤييات الأساس اسبع
ومثسءهلء

افه،حامدا العميل، عقيل بن العزيز عبد بن اه عبد الله: إل المضر وكتبه 
أخمعنوصحبه اله وعل محمد نبتنا عل ومنإ مصليا 

النعمة،هذه شكر يوزعنا وأن الختام، محس أن وتعال تبارك وسأله وتشكره، اف نحمد 
]إيراهم:ب[.ه لإيدئم ثهقنئز لن ؤ يقووت اض لأن شكر، إل نحتاج النعم لأن 

عنيتكلم ولر عريش، بأيى كان لآ للهللأب تدؤيه عن باحتصار شيخا تكالم تتمة! 
ذلك!ل نبذة أذكر أن أحييت وند مؤلفاته، كامل يذكر لر وأيضا سترته، من تبقى نتعا التدريس 

والتدريس:ظقه عميل ابن اف عبد الشيح أولا: 
بعدنشاطه زاد وقد الصغر، منذ التدنيس إليه حبب أن جةل!إةئه لشيخنا افه تونيق من 

يعدمن يبتدئ برنامحه فكان اليوم، أوقات غالب ق للطلاب بيته فح حيث تقاعده، 
العاشرةالساعت نحرج ثم ليسارح، يدحل ثم الشروق، يعد ما إل مباشرة الفجر صلاة 

ثماكر، صلاة بعد يدرس ثم سريح، ثم النلهر، بعد ثم الظهر، إل ؤيدرص 
قعليه يقرأ والإقامة الأذان ومن العشاء، أذان إل العرب بعد يدرس ثم يستريح، 
ونشاطهمة ق علميه" الله ضل ~من ذلك كل بيته، ل العشاء صلاة بحد ثم مسجده، 

ونشاطهم.الشباب همم تفوق 
وقدعنه، الأنقهلاع يستملح لا فكان شيخنا عند عظيمة منزلة وكان 

ظس.'مرة ل قال وقد يفعل، لر ولكنه منه، بالتخفيف مجرة عثر الأطباء نصحه 
وكانوبالتهار ياللميل أدرس أن أستمملح لو التدريس، ق راحتي ®أنا 

عندإلا اللهم عكس، ولا للدروس تابعة فأشغاله شغل، أي عل التدريس يقدم 
يتعبك،الصيام شيخنا!، ®يا رمضان! شهر بداية ل الهللأب أحد له قال ومجرة الضرورة• 

بدايةإل ودرس بكلامه، الشخ يأحذ فلم للدا؛، أريح السنة هذه التدريس تركت فلو 
المحدد.الوقت ل للطلاب الباب فتح عل يؤكد وكان الأواخر، العشر 

وهيقديعا، نجد علمعاء علميها كان الش الُلريقة غالبا تدريه ل ■؛؛ةئإ؛مح شيخنا انتهج وقد 
وكانالمقروء. الخزء بشرح الشيخ يقوم ذلك بعد ثم ؤيقرأ، الكتاب نحضر الطالب أن 

سعديابن شيخنا رركان فقال! ذلك عن سألته وقد الشرح، ق يهلول أن نحبذ لا جهنتقه 
الكتابشرح كان ارإذا مجرة• ل وقال الشرح؛ا■ يظلان لا إبراهمم بن محمد وشيخنا 

لبحثالمراحح بعض الدرس أثناء شيخنا يهللب وقد أواهأأ. ينحى آخره فإن مجْلولأ 
حرجا،ذلك ق محي ولا السألةاا، أرا"أع أن ااأحتاج فتقول• يسأل وقد السائل، يعص 



بسبع:الآطسواسمته؟ءةت 

إنالطالب محال الشرح من الشخ انتهى ؤإذا بمي، لا ما والنعيم التربية من ذلك ول 
صرال.أو إشكال عنده كان 

الذيالطالب اسم يكتب كان أته طريقته فان الكتابت هع يجهممه الشيخ لتعامل ويالتسية 
شهالكتاب ق وقرأ طالب جاء وكيا الكتاب، بداية ل يلصقها ورنة ق الكتاب يقرأ 

توقفالذي ا،لكان ل التارخ ْع البلاغات يكتب كان فإنه وأيضا فيها* اسمه أدؤج 
الذيالطالب واسم الختم تارخ آحرْ ل يكتب فإنه الكتاب شرح مجن انتهى ؤإذا فيه، 
ذلكإل الشيح نبهه يستحقه مما أكثر الكتاب ل أطال قد الطالب كان ؤإذا عليه. حتم 

وكانالكتاب. ق له تعرصى فائدة التدريس أثتاء يعلق وند لطيفة- يعيارة 
بقلمعليها يكتب ولا بتصحيحها، ؤيقوم النسخة نفس ل يتاع أن عل حريما 

ؤإذاياذويل. حذفه حذفه رأى فإذا كيثر، بخط الخاف بالقلم يكتب ؤإيا الرصاص، 
ليكتب فإنه وأيضا نف، بجاتيهت وكتب حهنا، فوتها حهل القراءة أثناء ل فائدة وحد 
الصفحة.عل الإحالة ْع لفوائد أقلام رووس الكتاب بداية 
تفهم.حتى حقها حلة كل إءaلاء إل الطالب منبها السريعة، القراءة محب لا وكان 

انتباههوبعل* ويعفو، متعبا يكون فقد الشرح، أثناء كثيرة تركير قوة له وكانت 
بالهاتف.أحد مع نحدث إذا أيضا وهكذا فيه، توقف الذي افلكان نفس من يواصل 

القولذكر قولا يرجح أن أراد إذا الغاJءV ق فإنه الترجحت ق الشيح طريقة وأما 
إلاالراجح، هو إنه يقول ولا أدلته، ؤيذكر وكذا، كذا الثاق والقول قالت ئم الأول 
فقط.القولن محكي أنه ظن ربا طريقته يعرف لا فمن نادرا، 
فقدلهم، تشجيعه ذللث، فمن عجيب• فثيء الطلاب •ع :©!^4 شيخنا تعامل وأما 

سلس ؤإذا ذءا، رأبمم عن أوبمالهم الدرس، ل تعرض مسألة ل الحث، يكلفهم 
له؛فقال حكإ، لشيخنا ذكر الطلاب، أحد أن ذللث، فص يقدره، فإنه الاجتهاد الطالي، 

متىفطلي، الختارات، ق معدي ابن •الشيخ فقال؛ ذلالث،؟ا، ذكر •_ الشيخ 
الشيخففرح الشخ، كلام الطالب، فاراه للطالي،، وأعطاه الكتاب،، إحضار شيخنا 
به.احتفى حضر كلمإ وأصح بدللث،، 

منهجهص وكان معهم، التواصل عل حريما كان أنه يؤنلققء لعللابه شيخنا تشجع وص 
اسمكتابة هع خاص، لفر ل ينقلها ثم ورقة، ل هواتفهم وأرنام أمإنهم كتابة طليا 

غيّص للدرس الطالي، يأق أن بحت، لا ظه وكان العناليؤ. يقروه الذي الكتاب، 



محراءةيبدؤون طلاب ياتيه وأحيانا ذلك، أهمية إل نبهه دلك منه عرف إذا وكان تحضثر، 
منه،لأما قراءما عل فينبههم مقدمته، قراءة غم من الكتاب 
أنيملك، فلا يتفلرون، الهللأب ومحي أشغاله بعض من جمحلقه ير-؛ع كان كشرة ومرايت، 

للقيامميأ قد شيخنا ؤيكون الحضور ق الهللأب بعض يتأخر وأحيانا يدرمهم. حتى يرتاح 
ولطست،, بكلام اعتدر جدا متعبا كان ؤإذا انصرافه، بتأخم شيخنا فيقوم الطالب فيدخل 

أريدرالأ وقال،ت كتابا وأهداه الشيح، منه فاعتدر خرا، متا النجباء طلابه أحد جاء المرايت، أحد 
قدمهمالهللأب بعض يقرأ ولر انتهى الوقت، أن رأى إذا ظققه وكان ف١ئدةاا. بدون ترجع أن 
كانفإنه المجمؤع هدا محص ف؛،ا أماله أو عليه أقرأ أن أردُت، إذا وكنت، التال. الدرس 3، 

ومراجعةكافيا، وقتا تعهلونني لا شيخنا يا رأنتم لهت قلتؤ ومرة ؤيوخرف، الْللأب يقدم 
عليناحقوق ولهم بعيد، من يأتوننا الطلاب ارهولأء بمحإ؛ةئهت فقال طويلة٠، مدة محتاج الكتاب 

الكتاب،.هدا عل هقدمة الهللأب مع ؛الرومي مرة؛ وقائل لهم*، نودبما أن لابد 
بعضله يدكر وقد منهم، يستفيد فهو العللأب، مع عجيبة طريقة كإق؛ع لشيخنا وكانت، 

أنلالهلاو_إ وتشجيعه ظا؛مح تواضعه ومن يكتبها. حتى إعادما فيطلب، فانية الهللأب 
دعوامميلبي كان أنه لطلابه ظسه شيخنا تشجيع وس منلأ،اا. استفدنا ارلقد له؛ يقول 

عيدالريانحى الشيخ،نت ح حصل كإ والدكتوراه، الماجتم رسائل مناقشايت، لحفور 
منه.كم رغم ومحمله الشخ لهضور والحاضرون الناقشون تعجب، وقد عيد، الوهشام 
ذلك،أمثلة من ينفعهم، ما إل الهللأب نفلر لفتخ ل حكيمة طريقة إه4ل؛قه لشيخنا وكانت، 
ؤيقول!يكرر بعدها ئم السرعة، عدم البداية ل يهللب، شيخنا أن فتجد القراءة، ل السرعة 

القراءة؟،حدْ راضون أنتم هل للحانحريزت يقول أو ونتدبرها، العبارات، نفهم أن نريد 
ومنهافيه. ما الفلر لفت، من فيه وهذا القراءة؟، هده عل متفقون أنتم هل ت لهم يقول أو 

بدأمدة وبعد فقهية، مالكة الشخ منه لمي الهللبة أحد أن فحصل المتون؛ جرد موضؤع 
عننشئ بصيغة شيخنا له قال أماه فلمإ جردا، التقغ؛، رازاد كتاب؛ عليه يقرأ الهتالتإ 

الختمورقة عل له يوقع أن الهلالبط منه طب ولما جرئا*، ارأكملته ت رغاه عدم 
تستفيد.حتى رح ث قراءة تقرأه أن بك الأول كان له؛ يقول وكأنه يتجاوبا، لر 

العلمية:عميل ابن افه عبد الشيخ آثار ثانيا: 
ؤإفتاءقضاء س الوظيفية أعإله كثرة منها؛ لأسباب، ظلققه؛التأليف، شيخنا يشتغل لر 

والأنتدابات،والتتقلأت الارتباطات كثرة س ذلك، رافق وما علمية، هيئات، ل ومشاركات 
لهاكانت، وإن،ا لإخراجها، ساعيا يكن لر الي الأثار بعض له خرجت، فقد ذلك، ورغم 
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علمه،قدر عل تدل لا الخمقة ق وهي وطلابه، أبنائه يعفى من إلحاح يعد وكانت، أساب<، 
الشخابنه I بإحراجه اعتنى محليين، ل عميل®، ابن رافناوى هي• الاثار وهده 

بنهتثم الشخ ياعتاء: الوائعة®، ائل المعن اكانمة »الأجوبت الرحمن. عبد 
الراحالهء.عل الصلاة حكم ل القافلة ارنحفة عميل®. ابن ،اكشكول الحداد. جواد 

علبن الرحمن عبد الشخ و\س: ثلامحها عرته®، ك،ا عيي الالرحمن عبد »اكخ 
بنراشل. الشخ ؛اعتناءت وااثلأ١ث،®. السع عدد ل ورد ما ل الترايثج لرإحياء العكر. 

العميل*.العرين عبد بن النه عبئ الحنابلة شخ ونت ترحمة ل الخليل "فتح الكلم،. حليفة 
والتاييحالذكريات ل العقيل الٌرير عبد بن الئه عيد الشخ صؤإحة آثار من فيه ®جلمؤع 

إجازةوهي النجدية®، الديار ل'الم العلية اليمنية بالأسانيد الوفية ®الإجازة والتراجم،. 
التكلة.نياد محمي. الشخ ياعتتاءت ثلاثتها لشيخنا، العمودي عل بن الله عبد الشخ 
؛اعتتاءتالميم*، ابن نونية أوائل ®ث/ح كك؛ بْلعه أذن ثما الخهلوطة مإحته آثار ومن 

ومؤك١تهa،سيرته حبل: ابن أحمد ®الإمام الرحمن. عبد بن أنس الشيخ حفيده 
بنماجد الثّيخانث ياعتتاء الطالب*، دليل »شرح العكر. الرحمن عبد الشيخ باعتتاء؛ 
المالكينمنهج كتاب،; »فرح اليافعي. القفل بن الرحمن وعيل كدافخ، عيي 

المكرمةبمكة حمعته فل كنت، المعدي، الرحمن عباد للشيخ الد.ين®، ل الفقه وتوضح 
فأذن،إحراجه، ل واستأذنته جفئلقه، لثسمخنا ثرؤح ة عل. من جعته سنواثمتج، خمى قبل 

الكاح.من وجزء العبادات، رع ظققه منه صح وقل. الحاصة، نسخته ل وأحفر 
شيخنادونه ما منها العمل، هلءا أثناء عليها وقفتخ التي ^١٧١٥ إحراج ل استأذنته أي كإ 
افهجزاه ل، فأذن الكتمح، بعض عل تعليماته وكدا سعدي، ابن شيخه تمريرايت، من 

والتيسير.العون افه أسأل ذللث،، عل جار والعمل حيرا، 
اجد>الفضل ل ®الأييعون منها: الحديتية، الأجزاء بعض ججنئفه لمإحته حرج وقئ 

المكيه®،الأربمن من المكية ®التوافح العجمي. ناصر بن محمي. المخ نحرج: وعإرما*، 
الحديثفيه محلى الث،ان؛ز،ن و*جزء الحنبلية*، ®الأربعون التكلة. نياد محمل. المخ نحرج: 

®الأوائلالعصيمي. افه عبد بن صالح المخ نحرج: من كلاهما الملل؛الحبة*، 
مقروءانءواز^ ؤ، ايادي ®النجم العتيك،• عل بن يدر الشيخ له. انتخها العقيلية*، 

الأستلر.^٥ كانت، نحرج: أبووادي® علر المحدث شيخه عل عقيل ابن العلامة 
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آؤنمما؛ردمح أؤ .ب 

وطس!س؛ولادته 

عندونشأ ه، ١ ٢  ٩٨سنة عنيزة ق العقل عقل بن العزيز عبد الشيح ولد 
ثموحود0، فحفظه داهغ، ابن سليإن بن اض عبد الشخ عل القرآن وقرأ والده، 

حمدبن إبراهيم والشيح عاص، بن الله عبد الشيح عل فقرأ العلم، طلب ق شؤع 
والفرؤعالأصول عاليه فقرأ القاصي، عثإن بن صالح ت الشيح لازم ثم الحاسر، 

جيدوكان عيي، الالرحمن عبد الشيح حلقالت، محقر وكان والضر، والحديث، 
وأديانهاعنيزة عد\ء من يعتبمر الحواب، حاصر الذكاء، حاد الصوت، حن الحففل، 

مهنةوتول حلها، محيي كإ إيرادها محيي والأسجلع، بالألغاز شغوفا وشعرائها، 
أنمحتاج لا أنه أي عييه؛ بئن وحجته العارصة قوي كان لأنه فيها، ونجح المحاماة 

سوقق دكان له وكان بالتجارة، واشتغل عتها، يبحث، وسإلا يمينا يلتمتن، 

الطلية،وزملائه إحوانه بعضن عنده محتهع الموكفا، همجد من قريسإ ا الموكف
سكلما لاستخراج المراج^ وح2ض وعندهم المال، من ستجد ما ق ؤيتباحون 

اللهوعبد عميل، بن الرحمن عبد الشخ أمحوْ• عنده محقر وكان المار، من عليهم 
ؤإيراهيمام، البمحهد ين ؤإبراهيم عنيزة، مال بيتا صاحسإ الفنيح، إبراهيم بن 

وغرهم.٢، نجرازر قاصي الحريدل، المحن عبد والشيح الغرير، 

٣(.١ ٩ )ّآ/ ق شيخنا مع مرا،لاته بعض وانفلر )١، 
الخرييل:للشخ ترحمته سياق ق )ه/ملآ( نجد عناء ق البسام اش عيد الشيخ قال )٢( 



لح،لإءو;إ;:آزؤ'ياٌ:سلامزتيسلامل 
ْعهناك ؤيتعامل الذنب، نرية إل يسافر الزيز همد الشخ وكان 

وطلبةالمشايخ مع العلوم يفتون يتذاكر وكان المدة، عندهم ويمكث، ، فلاحيها 
والشامخ،افه، جار وابن والنقيتان، المقبل، المالح محمد الشيخ منهم؛ العلم، 

ًعثمنتعامل الخثراء، لياض إل يسافر كان ك،ا وغثرهم. والشل، والمج،اج، 
إمام، الوهيي ناصر ين محمد الشيخ ت منهم المشايخ، مع ؤيتذاكر فلاحيهم، 
القبل،ناصر ومتهمت الوهيبي• الناصر  ٠٥١عبد الشيخ وأخوه الخراء، لناض وحطمتا 

بناغ العبد صالح يعامالهم؛ كان وممن الخ،راء)الحمشة(، بلدة جاع وخطيبا إمام 
وغارهم.سلامة، بن مليإن بن وصالح العويرصية، ناصر بن ومحمد ملامة، 

عليها،أيتاءه وبحثا المجد، ق الحإعة صلاة عل حريما ظنقه وكان 
نحرجألا وحلفج عليه فغضبه بعضهم علميه تأخر ومرة الفجر، لصلاة فنوقفلهم 
حايج؛ائت،ورماهما وشإغه ولده ثوُتا أخد الملأة فوالنا حثي فلمإ الثيتا، وهوق 
بعدالوالد خؤج الدار يابح من الولد محرج فلط ثتا؛لثه*، خد ُاخرج وقال،• الدار، 
بنفسه.حروجه ئبل الدار من الولد بخروج يمينه ُر يقصد ذللثا، 

ذمب،ضاحطره:

وزملأؤ،النكتة، يمب، الاستحضار، حيد مرحا، أديبا العزيز همد الوالل• كان 
فعزمهمالبكارية، ق الإخوان زاروا وزملأءه أنه ذللئ، فمن ونوادره• لتكته يرناحون 

الفجرصلوا فلعا القهوة، عل الفجر صلاة يعد البيئة— —قافي القثل محمد الشيخ 

العلياءوإن،ايجالس عنيزة، علياء من أحد ولريمرأعل ه،  ١١٣٢ عام عتتزة إل انتقل ُثم 
حباينهكا جع ففد عميل، بن العزيز همد الشيخ وأصحابه أفرانه من وكان ؤياحئهم، 

الأدييةا.والهلراف الكات ونائل، البحثح 
ونمت،ما وأندم :ef؛y؛«، والده، ماداملأ>تج فيها دفاتر بعدة شيخنا احتفنل وقد ( ١ ) 

ه.١٣٢٨سنةإل ترجع معاملة عليه 
(.)١ حاشية ^١٤ ص ل ترجته اننلر )٢( 



الضوءلهم لب القهوة، موى ق وجلس ببمم، فرحب بتته ق الح إل عمدوا 
الوالد!قال لم سن ٣ الخادم، فلنوه ماء، منه وؤللبوا يعرفوْ، فالم المهرة، ؤبملح 

والاستحقار.البديهة هده من وتعجبوا نكتة، فصارت ٠، متكرون له وهم ارفعرفهم 

زار0أن وصادف أريل، بستة عنرا اشترى حمإ أصحابه أحد عل ون،كت، 
فيها،رأتيم ليأحد العتز عليهم فعرض وغرهم، خويان بن إبراهيم والشيخ الوالد 
وقعيثا، واعتوها صاحبه فتاُر فوق،، من مسنون المالها وقال،! فمها، الوالد فقح 

إياها،فأراه هي؟اا، ارأين فقال،! نان؟!٠، أملها ما عنزا ُتبض وقال• الاغ قابل الصباح 
العزيزءعبد قال،! هن.ا؟اا، لك، قال، من فوق، من أسنان مالها الغنم كل مكي ريا فقال،! 

سومااا،طؤبمف 'رتقول له• الوالدوقال إل فنإرمع ءاياائ،ا، اصحك قال،! عْيلء، بن 
فوق"•من مالهامسنون إن ؤإنإقلت،! منوما، ءلامحة للثظ اماقلت، الوالد! قال، 

عليه،يجلس فراشا له فوصع دكانه، ق الرحمن المد عميل أحيه ابن عل وص 
فراش«.إل بمناج فراش لاهيا له؛ فقال رديء، ولكنه 

لأبنهفكتب، ُبرغسُ اممه! مقاولا عليها وقاول، عإرة، أبنائه لأحد وكان 
اسمهنصم، معكم امستحمل عام والقاول، العإرة، عن فيه! يقول، كتابا 

الثالء.اسمه ينمق، يعاملكم ولر الأول،، 
الضوءاثنان؛ النوم منغصات من ءإن ؤيقول،! النوم، قلة من يعاق •؛هلك وكان 

الخناس.هن.ا اننثرإل والضوضاء*. 

علتدل، بعثارات ؤياق تورية، يوري ؤإنإ ؛ضاعته يمدح لا دكانه ق وكان 
قبلمبق فيإ الفلاحبن عادة هو كإ الأرض عل يداس الن>ي الر فمثلا المقصود، 

يجودمن، بمر لا الأرض( ل، الهائم عل، يداسم، قاليي الزراعية، الحصادات مجيء 
حصاةولا فيه ®ما يقول،! ما بدل، هقه فالوالد الر، حبوب تداخل صغيرة حميات 
®تصدقالتمر! عن يقول، وتارة أرنيها®، واحدة حماة وحدت ®إن يقول! واحدة*، 

ءلاهر.مد'ح التمر نإء ممر أن ومعلوم ممرها*، من واحدة تمرة هدْ أن 



ةهسهش

:^ UmiIبمض ذم 
ويتتاولهاالناسات، عند يقولها أدسة وأييات تمائد عدة ظأسه للوالي كان 

المناسبات.عند بما والاستشهاد بالخففل زملاؤه 

ارعئ،،اّمبمت سخمى منه استدان لما ■ ٥١٣٣٧عام ق قاله ما نمائده فمن 
ذهبالزرؤع حصاد ونت حان فلمإ الخ؛راء، رياض ي التي مزرعته لزراعت ديونا 

وساءتالمحمول، ونقمن الزرؤع تتضررن دينه، لستوق الخ؛راء ؤياض ق إليه 
الإقامةوطول لهم، ملازمته رعم طائل، عل الوالد محصل ولي بيتهم، فيإ العشرة 

افهإل يشتكي المؤثرة، القصيدة هال.ْ وأنشد صدره، وصاق لذ.لاك فتفجر ءنده%إ، 
أصدقاؤْعلميها ليطلع عنيزة، إل القصيدة وأرسل القضية، هده ق أصابه مما 

تهي والقصيدة أنديتهم، متحديث، وصارت الناس، فتناولها وزملاوه، 
ايبينا ومالأمور حاو عل ن الصابرين يامعبأعني 

صخربمحمل بلستا قد إل ف
صرىوعيل فيه الأنس فقدت 
وانامزرعوا ا ماس النكان 

نأنبملاد ذا ل نا وكن
اعلمينه وسلطا نوطان

هاعنؤول الما أنباب لأس
.لأإلأ;_ازبزلالننم_ا

وببت ابدإلأ ع رفولا 
ابمتعل ات الثبفناللمث، 

اياالخطال اتقمن وحلمنا 

طنابات النثمحن نا وحلم
الباحتيا دهيند قا فإن

اهءنزمنسبافياغون

ناالمقليخمع ل زر تع
الزارعين—اموم همالنا وح
امفرنبتياق النوا ماقولا 

ا—حالب علي من دلكن 
االعالمينرب رش العه إل
االنادمينل مقيا يوي ذن

ايقينا حفذا أن ا علمت
انائبيني إلها يا فإن
اوميستاالم>«أأ>حمع مع ا نعل
الهلائعي_ناز معا يزك بع

ناالداهميعل من حموصا 

االحابلينباك ثا وصايتن

ناحاهاليمع الصفا غير عل 



وغمهم ن ماْ ؤاحزن
يرجىا لهسواك أحد نلأ 

تعدىممن اصرا نل فكن 

إلافيك رجائي تجعل ولا 
ميوأنت عجزت فد فإل 

فاسبدسىمطامعي أطعت 
راُت،لاغتمطامع النفائسي 

طن؛ات الطاععن —تى وألهت 
احلقاه نرصم أحلانهفلا 

قريبعن إلهي ا فزحزحن
حبيبعل اللام مع وصل 

ايادينائي ما الخمس كمرض 

اينالحامل العداء ات وأثم
يمينامن رك غيأمالت ولا 

االعائذيناذ معا يا علين

حين—اكل ق عودتني ا كم
ااكمينحقا وأرجوأنن

انعينلقا يا ي مقتي فليت

اوالبنينا حقالأماب عن 
اللغاقاليناورا مجث وب

الينا٠ نرمحم أرزاقهولا 
ارؤيند فاهم غنمن ا فأن

اعلينه وطاعته محبت

االمابرينمعين ا يأعنى 
وصارتوالزملاء، الإحوان تناقلها عنيزة، إل القصيدة وصلت فنإ 

عليهاأحايه وممن أييات، بعدة أصحابه يعفى عاليها أجابه وقد ذاك، إذ متحدثهم 
الأبيات؛-بذه الحقيل الرحمن عبئ الشخ أحوه 

االمابرينزي يجافه إن ففاصبر أخض دعوت من أءاناث، 
هميميض ه عليويعهلهم 

فانبضالحزم تبغي كنتؤ ما إذا 
هذالفعل تؤ نهضإن الثؤ فإن

جمعااكاس شرور من وتوفى 
هذياك دنيتكن لا وأيضا 
نابالقانعيدي يقتلا ومن 

اأجمعينطرا المخلوق عن 
االمانمينر لشهتهمل ولا 

شناا العلين مه بروم ت
االحامدينعيون ا ولاميم

احينالئؤ وعليزازة ح اكح علي

اينللمفلحميدة يكون 

،١٣٩٠؛/U/ يتاؤخت الرحمن عبد بن عقيل الشيخ • ابنه إملاء من شيخنا نملها وند ( ١١
•يخ2له ورقة ق هومثيتؤ كعا 



|"|مح^سمحملاممل وثج'هت 
طراالصف ذا ل الزرع وأهل 

انزمإل يمش ن م٧^٠ 

رهنبكل إله وجاءوا ول
ثقيفىا يتعرف الأن وأنت 

راثالجه——ال عل ان يكون

منهانال المخاوف ركب ومن 

تقفلي ياربولاي ما في
نربعن ة وعجل؛العقوب

اأمفمتل الأنامون يعف
االزارعينجميع يقرب فلا 

امغلفلينباليمسن وجاءوا 
ابنينوالا حنال المبان 

اللمالحينيجعلا وحيرا 

اأحينيا أهون الثر وبعض 
انلمما فإنبإثد^_^لآصل 

االشامتينرأس قدكان لمن 
قهناك يعمل وكان -، ١٠١٣٤ محنة حدود ق العراق إل حمد ابنه محام ولما 

هدهقال الثبيل، محمد الفرن والد الثثيل؛ المحمي حمد الوجيهت عند الصرة 

:،^^١

انعنوك نحالقلب 
وىالنفى ة القصي، حري

^—^-يأننيعل————م الله 
دهبعادي رقن ما ي

يفان كدك بعد بعن م
ذيبالي رجائولا ل

ررامكلام الثم 

انعمنك فير والده
وانعة للمقخجا م

ج—ازعك وجهراق لف
ازعني عينن جفن م

زع—انعب الحبيب قال
حطامف يومحرد د ق
الض—اؤعالمحب ذا ن م

الخثراءق الأرام -طك وكان الحج، عل عزم حن،ا ام ق وقال 
عزمقد الذي الخجاج رفقة تفوته أن وحثي الفلاحن، يعص عند له ديونا يتوق 

محرةيكونون وحماعة الصالخي، وحمد القري، ربراهيم ومنهم؛ معهم، الحج عل 
مأسممااةت

البق لنا كتم د فقمهلا ال الحالحل إل ائرين ما ي
حالبل متنكرا منغمرا عدكم قلبي وجدت سائرين يا 



؟١f بياس؛سستيحلاممل وص
مناة وحيذكراكمو ل ذ وتل

مربعل ا لنو ذكركم—ص إن 
قوتكمأحنى ذرفتعتوفحن 

فتمةأفدى والروح وبمهجتى 
زاماعزمهموحصان يثن م ل

بثنيهمونومحم عن ولا كلأ 
مومليكهم لربهيتذللون 
حومهميصب ا بميتلذذون 

هممحبوبرص—ا إل ابفون يت
والأوالأوًنان الأولأد ثدأرحموا

نقومهمنحر الله يرضى لوكان 
ملازمييزال لا يهم إلوقي ن

رفقتيهم نمرق هم عزوف هم 
هوأهلق العقيوادي إل وقا س

متكررمنى وادي إل شوقا 
هحبيبلقاء إل محب النوق 

دهعبيفع لا من ا ييك لب
رهمته علييضفى ه لكن

محالالحبيب عن لو الجعل 
الحأو مفحع أو مرنع أو 

الالتمه بمنذاك ان لاك

الالأعملصالح ابقون يت
لألد عقد الجيوزان جيد 
ضلالبرد وفقد الكلأل حوف 

روالإهلألالتكثيوذلك 

الالأضاعوالأرنذلك من 
النقنيوم الفرمان ايق مكت

غالوالأشوالأهلين صحاب 
البمح بأسممحلوعا ما جالوا 

آلهم إحوق هم صصني هم 
حيالحييت, ما عيني نصب هم 

الالمفي لا الد في ة ومحب
والمترر متكرر متك

زلالغدير إل اء الفمشوق 

والإحلألر بالتقصيجاء إن 

الالأعمبصالح يثوب حتى 
عاموذلك صولة، لهم وصار البائية، الإخوان قوة امتشرت ولما 

منعربيد بن يتال وكان العإمة، لبس ؤيفضلون العقال، لبس يتنكرون صاروا 

وصاربيضاء، حرقة عقاله عل فلف العقال، ويلبس متحضر يدوي لكنه الإخوان، 
رغفلمإ آصدهاوه، وعتدْ بدكائه الوالد عل ووقف للسوق، وخرج العإمة، يثبه 

للحاصريزتفقال العقال، شاهد رأسه الوالد 
عربيدابن الخصال واق لنا منه عمامه عقال ثيئ عن أنشدك 



ه'هدثظهفصس:ساسزتيملامل ٥٥٤١٨٥

الاغ®،*منمور ؤيدعى! الإخوان أحد وكان البائية، الإخوان نوة أثناء وق 
لبسند مو ؤإذا دكانه، عل ووقف السوق، إل يوما فمج البصر، كفيف وكان 

ومعهالعلم، طلمة وبعض الإخوان ميإ من وهده يده، ق ضة ومحمل الحإمة، 
الحال:ق أنثي الوالد رآْ ٣ عما، 

وزعكة مالفمهمة وز دتحقؤع للعلة ثلاث

إللهب، فلعا الفريضة، حجة نيا كج أن أمه وعد قل عقيل الشخ اينه وكان 
محتنوكانت الكيتية، مررعة فلاح ايحمد، قدهي ح نفقة لها أرمل مكة 

فقال.، ٠١٣٤٧عام وذلك، مفره، قبل وعدها ما ص، كحج.٢١ فرانيا، ؤيالأ 
الأسايتج:هده الناسبة مهده الوالد 

امهحجج د قه إنل يعقالقيل صدق 
هأمر ثالي فه إنه فيدح المل ينهللا 

همن>مإلا واجتنابا وحلما عالمحوي د ق

—هب-اىجسو،اسبي— ي —ابجب—اإا-ء——ي،بم بم 
هيومر الخيل واجعه عليالفضل ر أمهل

علالعرجان وأولاده العرج الفار اه عبد الفلاح مع اتفق  ٠١٣٤٩منة وق 
يالفلاحة،العرجان وقام وزرعها، الوالد فدينه ريا، اسمها: لم محاورة قليب، زراعة 

تكاليفها،تغْلي ما صعيقة الثمرة وصارُت، الأمور، عليهم اختلفت بل ينجحوا، لر لكن 
العيي•السعر من بتن النامية ل•.أان*ه فأيدووتأم، لءدوا يأن يتهلهوا وب 

مأكولالعصف، كاتبا رقة والعام محبه ه عاليطاح الثريا ليت 
مقبولهوب، ولا غانم علمهم لا بالهمهينة الحرجان للث، خلت، 
قالسالية ق فلاح العرج، الفار افّ عيي• أن أذكرها، التي الطرف ومن 

العرج،إياه فآهداق ديلئ،، ءناوْ وكان وحمود، صالح وإخوانه الخراء، رياض 

للتهوية.وتستخدم مربع، شاكل عل خوص عليه يريهل الخل، جريد من عصا وهي 



غ ٤١٩أو ياس؛سصتيشلائيل و|«|س 
فقالونزأع، ورد أحد ببه يوصار ماتم، ويصغروه مليإن، ابنه عليه فأبى 

ذلك:و الوالد 

رفيقيانب ما عنك نحك الله بالديك عييت العرحان ملتم يا 
بالملربقني بقفهلن قهلقما لولأاِجموافسغرسكيكا 

ييقيبمل ولا واعدف بالل دهيميك الثونب مثل ي >ّنت 
والشويبالماء، نضح ق الإبل سوق الذي وهو عندهم، عامل والهمس 

منوهو عضيب، بن الحمد حد يدعى: لشايب لم—إ وهو دهمك، تمغثر دهيميكر 

بوعده.ل ، يفولر بديكأ واعدل وقد الوالد، عملاء 
كتبهصمن من الوالد إئ كتم،  ٠١٣٥٨رجب ق عريش لأي افرُت، سولما 

:الطغراتي ست واستشهد مناميه، كل ق عئ تتوال زالت، ما التي 
النقلق العز أن تحدثر فيما ادقة صوهي حدتني العلا إن 

إنشائه:من الب؛تان هذين إليه وأصاف، 
والعللالألأم من الممص، قلب، ق فغك، ا عملت، غفها لكن

حللمن كان ما بعولتكم يرفو ومهلها الأول فدر الذي نرجوا 
وهماتسمحنآحرين، ودبلتها 

والعملالعلم نجاح من محمودة صفة عل قربإ عن الشمل ونحمع 
الرحلتقبل مق البال مشغولة ئدة وأفبل فواد يستريح كي 

تلأميذأيأحد من كتاب ورد الإجازة لقضاء بعتيزة إقامتي مدة وق 
شوقوين>كر عئ، يتوحد ، الدوحان سعود بن سليإن الشيح: وهو عريش، بأب 

وقل-إلا الكتاب يمل فلم متاحرا، الكتاب وكان إليهم، لرجوعي والحاعة الإحوان 
إئوأعاده الثيت، هذا بأسفله كسبا الوالد فتحه ؛^١ عريش، لأي عنيزة من سافرت، 

الحجم.بلامية المشهورة لاميته من والستظ الأصبهال، عل بن الخبز وهوت )١( 
اننلرترحمتهومرالأتهمعساق)أ/مأم(؛)٢( 



عريش•ش ق
فاوالأمالهم امحي نقوحلفتتا مواترة داحتكم ان يوجآل ا ي

وكانالهفوف، مجد إمام هو -  ٥١٣٦٠منة الدامغ صالح الشيخ كان 
فأعجبالحإعة، عل الدرمحن ؤإلقاء الإمامة ق العرير عيد الأمحساد ابنه ينيب 

وأعطاهاالأسان، هده الفور عل فأنشد القراءة، وأدائه وتغمته بموته الوالد 

الرين؛مد 

رمنبادة للأفترفى ت، ولازلر محبوت، وصان ؤإتقان بي

يشكرالنصح ذو كان إن سأذكرها كلمة النصح من عندي بقي ولكن 
ريحبآ^ل والالآ ولارا تيعند اصءحابتا مع حضورل 

الأسايت،؛^٠ أجابه الدامغ العزيز عبد الأستاذ قرأها فلعا 
مقمرثم اهر فنان بيوفيه ر معهلثز نفيه جواب، ا أتان

رونكثمحتقرا ا انا ويأمرنوالعل ا،لكارم كب عل محن، 
مزهرعد ال-يا باحلاق وترصى الصفا عل يشرب، ترضى أن لعللئ، 

روننثونملوي أحداثا نعلم عديدة فينا الأشغال كانت، وان 
رمؤثوللخبمر أمارا ولازلت، ة ورفعمنيع عز ق ت، فلازل
منطلب وجاء0 العدى، الرحمن عبد يالغ^ المغرصن بحصن ومي ولما 

،القرآن ضر كتاب، ومعه للرياض بالتوجه وأمره العزيز، عيد الللثظ 

الأمر،عليهم واثنتي الرحمن، تمد الشيخ عل وخافوا لدللث،، الناس فانرعج 
هد:١  ١٣٦ عام وذلك، الناسبة، هذه ق فقال 

هاهامتنتى نفتبالغ أن قبل محتاها ا أطفذي الالله ل. أحم
بداهاقد من عل الله بنا حا بنعجتط التي ار النعلة ش

١:٤ ٦ ق)م لشيخنا العوهل افه عبد الشيخ رمحالة j ذلك، انثلرتفصيل 



جؤث؛غؤض
اكلهلائي بعت ة كرب

jl L ،اأزعجهة آمن

هاجمعتذ اس النلورأت 
همإخلاصق الصدق لعرفت 

هأفرانق اخ النا ثيخن
هحكمتاذلا بحكيما ا ي

هعلمق ا فائقا عليما ي

الدنايف مناسعن عفيفا يا 

هعاينتمذ القلب س-جاع ا ي
اأزعجنا بما ذرعيفق م ل
دةبلق ة قرفى تمنن م

همأنل أخياره—ا ى ورم
اثيخندة أدرى؛عقينحن 

ةحكماتق دفه فيه ول

المر تقريه الفقق ه ول

صالحسمت اس النق ه ول
نقىق ا وعلمنصحا حاتلهم 

هأمتق ار الأنفلمت ملف
دناعنثك ذاك ق يكن م ل

اودهه حنتإن يع بجر غ
أُلم—اعهاعن نفس العزيز بما 

دهعباف كاض أن بق ث

تالنامية بهده امحقا وقال 

فتيةأفدى والروح وبمهجني 

اتتامقد ثعورا ا منهأظهرت 
اوعاها مفيه صمجن ات كلم
دهاهاا عمائل سئخص كل 

اوحواها علومبث، ذي لل
اهواهنفس الأتيح ا معمره 

نواهاأو للمناص_، ترشح ا م
اوتاها إعجابه فيترفع ا م
وجاهاا إكرامذاك ق نمد ا م

اوجلاها عنالأحزان زج ف
ماهاكل تنثر الع-ين أن أوجت، 

اوحماها منهافه ا وقاهقد 

شاهاالوجه شاه يحلان ذوي من 
ااشتباهغير من التوحيد قرر 

طهمنه وأحص جر التفطالع 
ارواهث، أحاديه فيت، ثبت

وناهاالا رجا معروفعم 
نماهاإلا حاجة ق مصي ا م

اتياهه فيم آمالهزل نم ل
اقامفهو وفيه ه فيمن فثر 

احياهقد ودا الشيح وكذاك 
أذاهاعن مغض الآداُ_، كامل 
اكفاها ما جاهاد ا-لحوأرى 

ص—القشعور من مخثا الظهر 





اأعانذي الغ د الحم
الأطاراتسل ه لأن
هوأنه وأنه وأن

الأسبابمن ء ني ا لهليس 
ودامجهفارقهم ه لأن
راكبطريق عن د يحيألا 

افباحح بفمك ه عذرت
مجالسعل لهفي يا يقول 

ادروسا بهيلقى جالي م
مرهفيفميها وجهي عل ألقوا 

راتحضيآلاتهم وحمروا 
اناالجنثبت قد لمن شكرا 
هوالعافيا ملنا بالثومي 

اعانا فمالمكن ده عب

اراوالأحطل الرحيوباشر 
هالوناللمال بعض ل يجر 

ابالأحبة قرفأرام إلا 
ودابالمهسب للقلا موثق

عذرمن وهل هذا ه لأنى 
اصراحذا ان وكمصرحا 

المن——انسدرة نمن ا تفوتن
التف—وساذب يهها مضمون

اليوسفيالقميص ذا فألا فقالت 
سرارون سحفكالهم 

والأركاناالضنك المكان ا ذي 
هالمكافيألطافه عل شكرا 

اليمامق زرناْ ئا مليإن الأخ ما وذكرتا صاعت، لكنها ذلك، من أكثر وهي 
منها•محفظه ما عاليتا فأمل العزيز، عبد ابنه زواج يمناسبة 

العزيزعبد عل ا،لكرمةت بمكة أحواله عل نزل فد المقرة نالك، ق جج<إج4 وكان 
غربته،ق محيره ووسعوا مهمته، ق وماعدوه أكرموه، وقد ، وأولاده العجروش 

غره.ومع معه العلبة، لأفعالهم عليهم وأثتى فيها، يمدحهم القصيدة هذه فقال 
ازلالمرفيح ل ا أنزلوند لقبقرمم ا نزلما أقواماف رعى 

ازلنكل عل ا عونا لنفكانوا حاجة كل مم المول هل موند 
كاملكل تعدادها عن يقمر بفضائل خمهم قد من مارك 

مهانهدا ، ٠١٣٧١ا ا١٦^; ١٩بة<إقئع لشيخنا برقية العجروش عل أرمل وقد 
التشفي.عن وحلج عمليته، نجحت الواك تبشركم ج؛ العميل. اش عيد الشيخ اعتيزة. 

علالعجردش"•





sهذقص

ونصحاصدقا صافاكم ومن 
تحمىلسى فعالك^م 

لهووآلات كسرتما أم
ابومالدخان م حرقتا أم

كنرسوهاور الخموآلات 
أمورام بتأجمّ واق الأسوق 

نودير نظه لن ميراه—ا 
وحداحرص—ا يلكم لهرتم س
احميعويكركم كركم ؤ

منيالدعوات خالعس ختاما 

العوادير شمن افه اه حم
ادالعنأهل سوى أحد عل 

اديوالمحمخالف الرغم عل 
حيائيعن سفلر ال الموأهل 
اديبان الأعيمن مع بمجت

الجهاديحق بها وجاهدتم 
زاديز حيلالقيام_ة حب وت

اديالرفهجر عل تم وداوم
واديوالبر للحواصن تبي

الأعاديمن سالمين ولمتم 
جو<إإظه،معدي، ابن الرحن مد الشخ مدح ل ناله ما ئصاثده ومن 

منها:وتوية، حناس وفيها 

الهالملك، أخلصت رب يا 
ابهدا يبان كمن ا لاسيم

هأقراناق فقد من ر الحب
هاسملليي د بعبدعى ي

الذيوهو الرحمن تونحيحه 
حرىقد ا مر خيا عنحزاه 

هالمعلمنى لمن تغفر 

هأنالقاصد أق ر غيمن 
هأمحلمن أمكل ا مل حق 

هالبملق اء الأسمأوسهل هو 
الأرمن—ههده ق ه بن م

هعلممن يم ملعل شيخا 

المستتكرة،الأمور بعفس منهم يدا السفهاء بعثس أن لما مناسبة ق وقال 
الضرةفأخذته المحافثل، المجتمع هذا مثل ق وقوعها واستكروا الناس، وتناقلها 

الأبيات:هذه فكتب عنيزة، وطه عل الدينية 
ناعاس النمع معناه سكلام واستفزق راعني بل محاءق لقد 
اْعالمسد حث نقلا تواتر مرية فيه ولا شك محن فيه وما 

دامعي، والملالكبد منه ضلر حادث اعة الجمبأخلاق مسال 



ةهبداثمJزتيمJاملؤءل؛لج'ت
الفجاغصنوف فيها ترتضى ولا ا الخنمن تجظ عهدناها بدار 
يجامعلا ها شانند للذي فهم ا حماتهمن الثنا ض تخل ولم 

صاحالأمم ساقط ذكر وحامل وّمغلة سفيه من نبذا وعهدي 
شاسعالدار عن منبوذا فيصح ة وذلمفت مومحل عاليه بمب 
عندنابالأصاعهم ارإلييثجماعة لثاعن يحكي ولكنه 
ويدافعه أوؤيانعل ار يغأمره فه كان فد فتى من فهل 

ومحامعمنامجيب عنده يرى فيهاناصحاومناصحا ؤيمرخ 
البراقعالأمير قلب عن تكشف ّا ر للأميا فيهرفع ؤي

وس_ارعا دارنؤينميهموعن الردى ة قرفق الله حد فيوقع 
ؤيدافعوامجدهم يردوا لم إذا عاجلا الثر من قومي أحهلرت فقل 
مء1امعالا أتعبتهنفوس كذاك له امتيقفلوا ما الأموال ق الننمى بدا 
واقعلاشك الأمر فإن توقع غيرة فيه ولا أمر له من ا في

وبعضهو للشريثي، وشرحها الحريري مقامات و مرأ مرة وجلل 
علفمروا ا،لطرودي، الله عيد والشيخ الخرييل، ايصن عبد الشخ مثل• الزملاء، 

فيهاتيقول التي الروحية، وهي الثلاث؛ن المقامة 
انم،أروجودهروج مرأس الط قم

ويلبروحي، الزيد أي حذو حذا الثريثي الشارح وأن آحرها، إل 
فقال!شريشية، إل ضروحية من القصيدة 

أمي——س—نت ك ه——ا وبشربش رأس الط قم
فأنشدعنيزية، إل مروحية من ونلها الوالد فقام آخرها، عل أتى حتى 

٠اءنيز٥ابقوله!باليته! يمتدح قصيدته 
ازيأننت كا وبهاني عنرأس القط م

—زان—يءباهمت —وش ك— ا فيهد يوحدة بل
زازفا ومحاربهل بيملن ما ورده



ص،،،ءوةاماك4 

يومعانا وبنوه
ارية نفحاوا حن

ااهربر وأزاهي
مرس—ىال قا رآهن م

ا^زح ينن ولم
لأمعق ن مب 
ورأمن عا ونعام

اءووفاء ذكن م

امنهار يمتا حاره

دانقاز يعتن يكأو 
وربافه ها حاط

ب——ا—م ام— مئ——ن 
الوطا مححوأدم 

رادهدار التعيس كي 

واريللجوم نجم ه
ازىلغ ا ومرآها ه
ازبامتيا مواهن ع

انيعنا الدنية حن

وأزازيرات زف
للمخ——^ازيع ونتب
ازيالمغها فيت أدرك

راريالمل ثقوكدا 
وازاعته فين يكإن 
ارتم^يالروه يق

رازالطذاك ى وحم
وازيالارتات ماكن

وازيتالك هاتيوق ف

ازيالحجاش عا مل مث

الفلاحضأحد مع ليحصومة حضر بعدما للمذنب رحلته ق جو<إقئه وقال 
يمدحالقصيدة هده فأسد له، فحكم المحل، ماليعإن البح ت الذنب قاصي عند 

الصيحةووجه بريدة، ق مليم آل مشايخ وهم القاصي، مريع ويمدح القاصي، 
وحلقللمدارس أولادهم يدحلوا وأن العلم، طال_، ق المذنب لأهل حرها آق 

العلم;
سيأمحبن القرونة ل تقول 

فرداالذل فراش عل ت تبي
يرم-ياد كودمعي لها فقالت، 

مكريهر ثول ل فقالت 

الحجالات ربت< ينأراك 
البالعم، ل تباح الإصوق 

حلالعن أدافع أن حلال 
والجدالة للخصومتاا_ئض 

(.١٧٣ الوسط)Y/ العجم ١^: الفس. أي المرونة، :١( 



بحقنا خمومتلكنت إذا 

بشخا مله الإلْس د وق
اهأتوم مظلكل ر ويتم

اإياّفراسه ق ي يحاك
ينافاسقا أتاندر قعل 

اديالأعر نمن الله اه حم
المفدىعمر ثيخنا وعاق 

راتنه مناد أيت زالولا 
شكراقيحان يني يا فشكرا 

يثنىثم يمرض الحظ فإن 
حيكل ة آفم العالد ففق

واسعنواللتعلم وا فهث
ونص،ا^طحوي قد مخ ل

وهفالزمأى رزه غيكم عل
ؤبمنييني ابنه جعل فمن 
شاكغير من ه ابنغش فقد 

راكبييبصره حين يندم م
رببه منإذا ره يشلا ف

ونصحمني وصية فتلك 

المدون ع أدافلا ال فم
باليلا أبلج الحق ول يق

الميالعن يميل من ؤيفمع 
المزالر كعل يام ولا 

البارتحآذن ر المكأن ب
العضالهوالداء حد ومن 

والموالالمحب كان فقد 

العيه لوم العلفطلاب 
الحلالذي من أوليتموا لما 

دالبهز ني ب القلكداك 

الرجالمن العزيز بويزري 
المعاليان مليمفهم بمن 

الحلالمن الحرام ومعرفة 
العيالمن المانئين وحفوا 

الالمعمل ه لنهج يم ول
الرحالهمم ق يلحقه م ول
الدمالنقل سوى يعرف م ول

الهم—المع يليق وجه عل 
الالقحاتمة الأو4 وى وتق

عنتولكه أعإله صمن ومن ناجح، همام أنه الرجة أول ل ذكرنا أن مبق 
بريدهق الخصومة ولكنت بيتهم، مواريثا فضية ق الثبيل ليإن المحمد أولاد 
الوامهلةهو غانم أبو ساليإن ولكن مهمته، ق فنجح مليم، بن عمر الشيح كى 

الأييايت،،هده قال الحكم وأحد نجح فليا الثبيل، أولاد وبين الواك بين 
الدن_ا،ا.بلد عل يْللق ارفيحان؛ بقوله• ظإسه شيخنا علق )١( 



حلالثألج؟آ
بريدةق إقامته مدة إليهم يأوي وكان ماعدوه، لأمم والمر، اليقح يمدح ونو0 

للخصو»و4أ

غنماا أببالغ 
عاقةم ث LiJقفل من وذاك 

همنيتفه أخالم-وا وفتية 
زللومن زيغ من اف حماهم 
ومعرفةنصحا وجدوا تبصروا 

راغمةوهي أتتهم أن أثمرت ف
عملواما النه لوجه المخالصن 

همراحتالخلق لفح اذلن الب
سفوالما أشياخ ار آثونالك 

لماالزمان مر عل فتهم لازال، 
ءلاعّ-ت،كلما ملام علميهم مني 
منرممنحممحا عل( تلاهم ومن 

حهلرلهم أحبابا بدلك وأحمص 
تهمنيرحمن اللح أصوآلهم 

ةبعافيإلا لهم جار ات با م
فقائلهملانحمى مسفر وآل 

همتهما-فر ل ا دائمواجعلهم 
دائمةالله صلاة ام الختك م

اهضمبعدما أكيدا ونمرا عزا 
االهمم—عال يتلو والمدق للصر 

الكرماالسادة فعل بالحق لصيع ال 
علمالو ا،لخلوق رصا نحرى ومن 

العدماالأحر إن الدار ذه هل 
القدماق الرحمن منة وهذه 

اوالعلمالرمل لقول اكا؛حان 

حرمامن والمحروم والخهر بالسر 
كرمالهم وأنجال اللميم هم 
امالأحكق الماس د يرثمن 

والقلماالحثر ومار النهار شمس 
والكماالأكدار من خلي صاف 

كرمالهم وأنجالا العزيز عبد 
الخماأوفر عهئاهم نحعل يارب 
ابالعم—العين قرير الهموم من 

النعمالذي شكرا أورعهم يارب 
عالماعل نارا منبه وفخرهم 

والعجماالعرب نبي الشفيع عل 

العزيزالعبد اقه عيد هوت والقش الفتى، وكيل غنام ®أبو يقوله؛ شيختا علق )١( 
ابنه®,اين النبيل، المليإن محمد حفيد! النبيل، 

•وأولاده® اكيقح العزيز همد ^دت )٢( 
وأولادء!,المفر اش انمد كصر ث )٣( 





t_—ض]

خ ٤٣١َةو بيس:سستيضلامو ق
اكرشيلغ كل ة كربتفريج ا الثناممه من إلا تبتغي لا 

رحامبل مدقع بل معدم عن فرقه هم فافالإنظار مع هدا 
خاطريق الذي وهو رق مقد ا الثنوفه ي أنندكا ونمٍ

قمعروفة اانمجة(ا، ت نمى مزرعة وزيع ديونا، الفلاحين أحد منه وامتدان 
أنالوالد أراد ثم عظيمة، حارة وخر الريع، هذا ينجح فلم الخيراء، رياض 

الوالدفاممهل الفانودا؛، ؛اعومحى تواسمه الحنين أحد يينهإ فتوسعل منه، يتخلمى 
الأييات؛هدْ الوالد فقال ^، iJljالفلاح وخلصه حقه، يعفى 

عوضفكنى قد باكها أمعل انهلقّث، بعدما من نفجة من نفجتا 
والحرصوالإلحاح والحذق الحرص حكم من أملاه ا بماد أفوقد 

رضاءولاقاملايطهرنفة ثانيه افيوقعناؤإن ؤإنن
فرضه أولممرا فلتشاه حتى يعدلنا ازال مصالح ق كداك 

العرضييلم حى الحرفس لايلم ه مقالتوصدقنا ا اننينم ث
فلأ'لمسشلفيعقلهمضومنمح_اولكونااكلودء_ة 

الوالدوبين بينه صار الفائز، صالح فهوت الأيتات هذه ق المذكور صالح وأما 
بينهإ،الش المثكلمة وأمي الفاتود، عوض بيتهإت فاصلح فتداخلت،، حسابات 
الخيراء.نياض ي والحميع 

ر-؛عولما ومشقة، تعب منها وأصابه الفلاحين، ببعض تتعلق مهمة ق وسافر 
لهم؛فأنشد رحلته، نتيجة عن وسألوه أصدقاؤه، بعض يه حفا عنيزة إل 

ينفعليس أن با علمعيره إل ك مشتر غيا الثتوفه ؤإق 
معيكان من لنتل ا فاخبارنحائز قوم يا ار الإخبولكنما 

أنأراد أنه إلا الأمر، به بلغ مهإ أحدا ييجو أن هقه عادته من يكن ول؛ 
فقال؛عثإن، اسمه؛ ثخمى مع ينكتؤ 

يغورهتراه الناهي فهل شإذا ه ذمتو-بمسا انا عتمإن ألا 
لشمهالبلاد أقمحي ق وعثمان بمجلس يدور فنجالا ولوأن 



ؤأز ."؛ ^ ٤ فس؛ساس|زتيملائيل س؛إوةماك، '^ ٢٤٣٢ ؤ
كليدير أن والناهلة الشاي، عل المناهدة عل محتمعون إحواته بعض وكان 

والجارةوالهاللمة القرش مثل زهيدا مبلغا يكون والغالب النقود، من مبالغا منهم 
قمحلسا لم ويعمل، ومكرا، ثاهيا ؤيشتري أحدهم فيأحدها ونحوها، والتاليلث، 

منهبوا Ua٠الأحبار، ؤيتبادلون الساواتا، واعضر، والكسرايث، الشاي يتناولون ييته، 
وةالتفامتغ، هذا، ق مشاركتهم 

طردابيته عن ومن البخل، إلا أحد ه بيرخمر لا التمتالك، إن 
دافه عقالنا يقييدعه لم من أدب وذا ل، عقذا ت، كنإن ه فدع

عددالنا واحفظها المعر لها فافتح سدكرها يقلعان أمورا أحدث 
الخداالئv ذلاف ثقك تثأ ؤإن ا أولهاق الإنفق دناءة الا منه

عملةوهو ررمتاليلث،اا، المجتممزت من، واحد كل، يدير أن االتمتلائ، والمقصود 
٢.الهالالةل حنس من قديمة صغثرة 

لتلالثvوارتاحوا واجتمعوا، نهله، ودير مشاركتهم رءس_ا أحرى ومرة 
دتأيالوصع أعجبه فلمإ فها، وانبهلوا ة، الحل

هالهاللر انلهمن ا يدرك فه ه عواقبود محمك، التمتلإن 

حمالهمن، أحفت ما أبين، دعني أبدا به واستغنوا الناس ريح قد 
ماللهمن، المرء نفس إحمام ففيه ه ومحلماهي، من، لابد كان إن 
عملهعسل ممشاه نر تومن، كلهم ت، الوقأهل، عادة لث، فتل

تالكيف، غاية وقتهم ق وكان الثاهي،، لشرب اشتاق وقد مناسبة ق ونال، 

٤.٣ ٥ ص ق وحكمها المناهدة عن ع شيخنا كلام تقدم )١( 
مدحل ، ٢٨ص مقاماته، ق الحريري أنشئه ما وذمه الثيء مدح ل ذر ما أؤلوفح من  ٢٢)

أولهاتالديناريأييايت، بدأبمدح حيث الدينارين، المقامة وهي• وذمه، الءيتار 
مقرتهت، ترامآفاق حراب صفرته راقت، أصفر به أكرم 

أولها؛بأساتر ذمه نم 
كالمنافؤ،وجين أصغرذي اذق ممخالع من، له تبا 



^محتةهةثت|
الظهرنومة من الوسنان انتبه إذا ا منفلميكون اه شعل آه ف

الشفريالله عبد كض ك ولا ّميدع همام فرم ه بيطوف 
الأيمانهده جاءت فلهذا أمتا، وكان حلسائه، بعض لسان عل وقال 

يرددهاتوكان حليه، اعجبتج ولكنها مكسرة، 

صندوقر للمحفظهم رفقة ْع وق العزل إذا الشاي حبذا يا 
بحلوقالشدقين أحمر مشوه منظره الوجه يسود من ترى ولا 
مهلفوقوهو لعمري كداك عجل فح ه وجهل رخ كه كان

قوالنفلر للتنزه الوادي ي نزهة إل حروج عل أصحابه من نخبة واجتمع 
عليهمفاشرط عليه، فألخوا فاعتدر، مرافقتهم، منه وطلبوا والأمطار، السيول آثار 

فقال؛علينا®، أملها ١٠وقالوا! -ها، فالتزموا شروطا، 

معايتلهاذكرهايامن ما تعرفونهة متشروطي ؤإن 
تجمعالعلوم ه فيلما صديقا مكانه واعنياض ثقير حروج 

يصفعاكرب جن—ا من درنيا عل ادة زيبالغهلمالل تبدووا وأن 
فاصل،له صديق بدله يجعل وأن الصحبة، هده من ششر استبعاد ومراده 

فهوتالغهلإل وأما المنصور، افه العبد العزيز عبد وهو نلريمف، وأديب علم طالب 
الواكواشترط بالوادي، مزرعة له مأمون، وحبسبج له صديق الغهليإل، حمد بن ناصر 

الرحلة.هده ق ويصحبهم يه، ويآنسون مزرعته، عل يتفرجون عليه، يمروا أن 
وحالالرمة، وادي ال فمحه، وحماعة هو البكيمية إل رحالة ق وحرجوا 

فانشدتالانتظار، وطال المافرون، وتوقف عنيزة، إل الرجؤع و؛ين بينهم 
يدغللميل الأنهلاع من وجلد ة قامقدر ه طولرمح بعل 
يتجمعرمة وادي بان وكجنوده ث، بيل الأن حاء ففد 
مقعلعر الحمع إلا لنا فليس عندكم حماعة يا هدا صح فإن 
نخلعوالحر مدقوق إل نر ا أنناقوم يالرأي فنكن لر وإن 





مغتسلاالتندي_ن ترى لا وبعدها سلة ل تكميإل ه عليداوم 
الصالحعل والدم: لدلكن يام ولكن انميم، العل اه عيد الأساذ ل وقال 

ايتتئن•ب،ازين فنصحه عمل، تدون محناك ؤيبقى الوالد، لدلكن المجاور النعيم، 
فنيكل وم العلد فقوي حمه فيعيب لا اعم نيم نع
يوالتمنه لفارقيام صق م تعلد فأن و فل

الرحمنعبد الشيخ عل العالم لهليب، فتوجه الأسامحت،، هده فيه فأثرت 
وقدرهاللطلة الشيخ رتبها الش ابائزة وأخذ المرام، بلؤغ عليه وحفغل حدي، ال

الحيماطه عبد الأستاذ تعلم وقد وانموية، المائية قيمتها ذاك إذ ولها قفة، نيال مائة 
مدينةأمن وفليفة إل وصل حتى والوظائف العلم درجات ق وترقى ومحرج 

السديد.والرأي الأخلاق من جانب عل ولكن الرياض، 
الدايع،أهل حماعة عل العتبان الدلابحة البدو اعتداء حصل لما ظقه وقال 

البدومع ولكن إبلهم، لاسترداد البدائع أهل فلحقهم بالحثلة، مرعاها من وأخدوإبلهم 
قرابةالبياع أهل من فيها قتل عفليمة، محركة وحصلت، معهم، فتقابلوا فتاك، سلاح 

عتيزة،أهل بجإعة البياع أهل فاستنجد بالنثر، بلادهم إل هربوا نم رجلا، عشرين 
فرواولكنهم ديارهم، أنمى إل الدو فلحقوا عنيزه، أهل نباب من حماعة فانتدبوا 
الناسية!برذْ الوالد فقال جدوى، دون ورجعوا بيم اللحاق من يتمكنوا فلم هاربين، 

وتةمل.وانووا ا عمفمدوهمو طريقهم ق ابنه موّسى أبو أقام 
وترصدواسوحنا ق وا حلولا ا ال_دودارنبنو تلنصد إ ولولاه 

يكنلر حين، 'لمريفهم ق الحؤع ابنه أقام الحؤع- كنية -وهي موسى أبا أن ومرادْ 
نمدما الخؤع لولا الوالد: يقول جدوى، دون فرجعوا كفي، ؤلعام ولا نهاب معهم 

الخضربميارهم.مضايقة إل اضعلرهم ولكنه ولأستغنوابديارهم، الخضر، البدوديار 
الشإلية،عنيزة أحياء من الضبْل حي ق الفلاحين أحد مع مداحلمة له ولكن 

منشدا:وانطلق عصاه، فأحد فاعتدر، اخر وصى لم ينع، فلم الإخوان أحد له ووصى 



سساصزتيضلاسلسإإوةامادو« ؟■٦  ٤٣٦ إ
٢٠٠،- a _______ r__i،'irk،_'■اء — أء■ 

ولأاعتةدتطضإلأساس ي إلا صليت لا آلت 
أويعفايمص ا لمإلا بعفا ينمع الناس بعض ن أس 

القاصيالعزيز العد أحد وهو الرخ، مي يله وصاحبا أينائه أحد واتفق 
تارةويالنوى تارة بالتمر تبلع وكانت ، ٤٥١من )بهليخة( جحة شراء عل 

الخحيبح الذي أغالب وكان ، ٤٥١وذما ءرارت، بقع فجمعا تارة، ويالفالوس 
النماء،عل يدوران الوالد فرآهما قليل، التمر لأن فامتعن عليهن، فدارا اء، ن

اود-آة:عل ذلك ل فقال 

الحنيفانحداهن ر بمت هع التمجرات خمس مع الرخ قصة يا 
الححيحاتيريدون الحريم بين ا تنقلهوالصبيان الحمر أذن ند 

يهانعنك وقالت وصدت ردت امرأة عل ا فيهوقفوا ا وكلم
الفدبداتستاكل عنزا اْإنل_ا فة_اللأرخواغوث

الحجوزاتممالان من لنا خير فمها القمومق لها لنجعل فاذهب 
ُيتهتإل ومحملونه التمر له محيون عإل إل احتاج لما مرة وقال 

حداديمحملا مدور ا أنرة كنيوم والعلم يعلاش 
الواديل مالنا أيضا ؤيجد وعروضا ا نخيلنجيع بجدد 
الغاديالبلح من الحمار يعش ولا رق يفلا ا مأمونويكون 

الأحواليسيرة فيه ير ونا ورفيقنا صديقنيكون حتى 
نصفين،يتمامإنبا يرة قرعة الرحمن العبد عميل أخيه• وابن ص واشترى 

وتساوتا،فتعادلتا ا،ليزان كفة ق نصم، كل ووقع نصفين، ونصفها عميل فأحدها 
الحال:ق فقال بثيء، الأخرى عل إحداهما تزد ولر 

بالتفاثيقمنها أبصر لكنت، ا ملثمهلئ، عارت— مهلرودة أن لو 

الزبون،رغبة عل تقمها أي وتفتقها؛ الهمع نح معروفة عجوز هذه ومْلرودة 
يالتفاشيق.منها أعرف عقيل ومجار حذا، خثرة صاحية ومي أوغرم، أورع نصف، 



يل1ما فيها ذكر رسالة، البقمي الهقاص اممة عبد بن حمد ل! وكتب 

ودللث،الحردان، أمرة من لشخ2س العقيل عقل بن العزيز عيد الشيح ناله ءمما 
الحمح!اطه رحم مداعبا، له فقال عنيزة، مدينة فرب جراد وجود وقتا كان حينإ 

الجردعل تعين هل كبرا جرادا كلهم الناس لويجرئ جاري أبا 
وذلكمالخميع، الله رحم المساعد، عل بن الُزيز عبئ الشيح جاراه الين هذا 

ةائلأ1المباح من الهاتف مإعة فثرنع الزلفى' ل أعإمه إل أصحبه أن يريدل حيتإ 
الهقمىعل تعن هل ممرا هقوصا كلهم الناس حقص لو هاقص أبا 

اه.الزلمي®. مدينة إل نتجه ثم فنفطر، *الخبز®، أحضر ثم ومن 

ذموهت4ه،{

وضيقالدم صغهل بمرصى عنيزة ق الوالد أصيب  ٠٥١٣٨٢عام وق 
أبناءه1ليزور الشرفية إل ذهب ثم للعلاج، الرياض إل ؛نقله فقمن، التنفس، 
اللهعبد طريهم، عن أرامكو مستشفى وأدحلناْ هناك، وتأر ومزنة، وعميل مليإن 

وأدحالناهالرياض، به ورجعنا يسيهلا، علاجا فعولج مزنة، زوج الهركان 
الاثنن:يوم بيتنا ق توق حتى الوقت يه يطل ولر حرج، ثم التشفي، 

Yl / واسعة١١/رحمة اممه رحمه ه، ١٣٨٢ا/ ٢
:^٠ناه ذمأبن1 

منالعقل، الرانحي حمد بتت هيلة الأول• زوجته العزيز عبد الوالد تزوج 

الوافقت-، ٠١٣٨٢/ ا ٢ / م١٢الثلاثاءت وتارخ (، ١٧٤)اليدد؛ القصيم، جريدة ق جاء 
 ١y /ْ/بنالعزيز عبد الشح أمس صباح الله رحمة إل تول *وذاْت الحرن هدا م؛ ١  ٩٦٣

وكانالإيتاء، دار عفو عقل، بن العزيز عبد بن الله عبد الشح فضيلة والد عميل، 
قالعلم وطلبة العلياء من كبير حمع عليه صل وقد والأدب، العلم رجال من الفقيد 
الصبر،وذؤيه آله وألهم برحمته، الله تغمده إبراهيم، بن محمد الشح مماحة مجد 

راجعون®.إليه ؤإنا فه ؤإنا 



؛-ؤئه- باصزمحضامل ، ،،٠^٠١٠
هيلة،زوجته توفيت ثم وحمة، حمد وهما! وبنت، بابن منه وجاءت الرس، أهل 

المنان،الراشد الحسين محمد بست، حصة والدق! وهي الثانية، بزوجته بعدها نتزوج 
وعقاراتأملاك ولهم بعتيزة، عريقة أمرة والمنان ■، ٠١٣٢٦سنة حدود ق وذلك، 

فياJلدوالروغاق.

وابتنثين،ابنين منه أنجبتج الحسين الحمد حمة اكانية! زوجته أن القصد 

حالق عليها الوالد تزوج ثم وموصي، ونورة، اض، وهمد الأول، عميل وهم؛ 
العزيزعبد تحنن، نبله وكانتن، البهيجان، العزيز عبد بنتا حصة الثالثة! زوجته حياما 

الذيفقعل، العزيز العبد اف عبد البكر! ابنها الصانع س وأنجثت، الصانع، الناصر 
المهلمن ونحرج العلم، ص صالحا محلرفا وحصل ودرس، محليبة، نشأة ونشأ ثس—، 

الحرمينإل التردد ؤيكثر الساجد، ق يزم صالح، أنه تحسبه رجل وهو والكلية، 
والعمرةللحج 

وهم!واحدة، وبنتا ا؛ن؛ن منه أنجست، البهيجان حصة الثالثة زوجته أن القصد 
ومزنة.الثاق، وعقيل يإن، لس 

ترتيبهم!العزيزحسب عيد الوالد أولاد ذكر ؤإليك 
ومبادئوالكنابة القراءة وتعلم -، ٠٠١٣٢ سنة ولد العزيز! العبد حمد — ١ 
حمدالتاجر عند واشتغل العراق، ق البصرة إل سافر نم والحساينج، الدين أصول 
إلهناك ومكث، الشبيل، الحمد محمد الشهير الشر والد الشبيل، الناصر الحمد 

الرحمنعبد الشخ عمه بنتا *حميمة®، وتزوج لعنيزة، ر"ح تم ، ٤٠١٣٤ عام 
وجعلالأؤلممة، يبح الوالد دكان جنتا إل السوكف سوق ل دكانا وفح العميل، 

جيزان!قاصي اسثدءاْ بجيزان عمل س استقلتا ولل دائمة، وحركة بنشاءل يعمل 

حيزان،محكمة ق عنده وتوخلفج جيزان، إل اقر فبيل، ليكون الرحمن همد العم 
سنةعريس أبا إل انتقل الرُمن مد العم استقال ولما والشراء، بالع وشيع 

ر-التهلشيخافي)ث/يبلانظر )١( 



إلانتقل - ٠١٣٦٠سة فرسان إل نقلت ولما البيت، ق معي وسكن ه،  ١٣٥٨
إلوأولادها حصمة زوجته نقل أنه وتقدم ومؤذنا، إماما -يا واستقر العارصة، 
بقيمتقارب،. وقت ق كلهم وماتوا الملاريا، حمى فأصابتهم ه_، ١  ٣٦٣ستة العارصة 

وتولالرياض، j، التخصمي المستثنى إل ونقل مرض، حتى بالعارصة حمل. الأخ 
بنات.وأربع ابنان وله جمحلقئه، سة، ث،انين عن ت الخميس يوم 

٠١٣٤٣سنة توفيت، أن تالسث، لر حمد، شقيقة وهي العزيز• العبد حصة ٢" 
،.محلفولر تقريبا، 

عامولل. الشقيق، أحي وهو الأول، عقيل وهو العزيز■ العبد عميل ٣" 
دامغ،ابن كتابخ ق والكتابة القراءة وتعلم الوالد، حجر ل حنة نشأة نشأ ٠،  ١٣٢٧
البيت،ق له ملازما وكان الصغار، الرسائل ق الوالد عل بالدراسة بدأ أدرك وحينإ 

وذللث،الماحي، ق ذاك إذ السائدة يالهلريقة العلم ءلال_ا ق ضع ذلك، و؛عال والدكان، 
ينوسليإن العيي، الرحمن وعبد عنترة، قاصي الماغ، محمل. بن القه عبد المشاخ! عل 
أيضامحضر وكان وغثرهم، العمري، الرحمن عبد بن ومحلتان الحيمي، الرحمن عبد 

المشاخ،من نخبة الوامع فنائه ق محتع علمي محلى بمثابة كان الن.ي الوالل. كان دق 
ومحمدنجران، قضاء ق يعين أن قبل الخرييل، المحن وعبد اكئرودي، الله عبد منهم؛ 

المجليهذا من عقيل الأخ استفاد وقد الرحمن، عبد والعم• المهلؤع، العزيز بد عن 
وبحثإوالهلالعة، والقراءة المذ.اكرة محتمعون وغرهم المثاخ هؤلاء كان حيث، كثبمرا، 
أمورمن حم وما البلد، أحبار ومتابعة الشاج، دروس 3، المشكلة المائل بعض 
ذللث،ق الكتسا ندرة ْع فيها، يبحثون ومراجع كتسا لدتبمم وكان ودنياهم، ديتهم 

الكتابةيكثر فكان الخهل، حن وكان العلم، يطلب، شغوفا عقيل الأخ وكان الوقت،، 
زادس النبوية بالمرة يتعلق ما اختصر وقد ، مهلالعاته حلال س الفوائد ؤينقل 
ؤيتهجد.تلاوته س ؤيكئر القرآن محففل وكان بعد، يهلبع لر لديه محلوطا وكان المحاد، 

ممره.فوائد فيه عميل الشخ لأخيه بدفر جفنك شيخنا احتفغل وفد )١( 



لطلبهاك وأقام الحج، فريضة فادى مكة، إل سافر - ٥١٣٤٦عام وق 
عليهمؤيقرأ حم، مل فكان حياد، قلعة ي لهم إماما الهجانة ق من وقل العلم، 

الدروس،بعض علهم ؤيلقي ؤيدكرهم، ويميهم، أجوبتها، لهم محنكب رسائلهم، 
فيه.ورغبوا فأحبوه، 

المدرسنبحض عل وتتلمد الشريف، الكي الحرم ف، العلم طب ق استمر وقد 
الظاهرتمد والشخ حوقر، يكر أي والشيخ حمدان، ين سليإن الشيخ أمثال فيه، 
العلم،من طرفا أدرك حتى وغثرهم، حمرة، الرزاق تمد محمد والبغ مح، الأب 

الهيامحانإيراهيم ين صالح الشيخ القرة! تلك ق وقدزامله ملكة، وصارله 
وقوأنه الفريضة، حج حا بمج أن أُه وعد كان عقيل الشخ أن وتقدم 

أيياتارذللث، ق نقلم الوالد وأن يحهده، 
ه ١٣٤٨عام المنفية لقضاء الحيمي الرحمن تمد بن سليإن الشخ نمن ولما 

معه،ليتعاونوا العلم، طلية من ثلاثة يصحيه أن بهلسه العزيز تمد الملك من طلت، 
فوقعالمكر، عن والنهي بالمعروف والأمر والدرس، الحث عل وبماعدوه 

ينليإن م والشخ الحموي، محمد ين إبراهيم والشيخ عقيل، الشيخ عل الاحتيار 
قالضبعان سليإن الشيخ فع؛ن للقنفذة، معه افروا فالضبعان، الرحمن تمد 

أريمنيمقدار القتفدة عن تبعد التي القوز قرية ي عقيل الشيخ ونمن ، حل، 

(.٣٥٧)Y/ق سخنا ح ومراّلاته رحمته انفلر )١( 
.٤١٨انذلرص)٢( 
الرحيم.الرحمن الله ءيها-ر'بمم مال عميل الشيخ إل الضمان مليهان للشيخ رمالة ومن )٣( 

حنابإل الضبعان الرحمن تمد بن مليإن من الموز• بم؛ماإل رحب  ١٢حل،، من 
وأيقاه،اف سلمه الحرم، عميل ين العزيز عبد بن عقيل الكرم الأخ الأحشم الأفخم 
والمرة،الشديد وبعدم اف بتقوى ل وصيتلث، ؤنرف رومن نالت أن إل وتولاه*• وحرسه 
الائهق ين،كرنا شميق ل من الله أعدمنا ولا حرا، عي افه فجزاك والرفق، بالل؛ن وتوصى 



أ ٤١ه ٤٠ي؛جٌزيزمحملاّل ءئص ء ؤ
ؤيفشهم،أنكحتهم، عقود ؤيتول ومعلمإ، ومرشدا إماما لهم قمار نقرسا، مترا كيلو 

بلادإل الموز من نقل ثم الدينية، بثوومم ويقوم ويذكرهم وكالأتبمم، وبمرر 
ماتةبمقدار القنفدة عن وتبعد العرصية، منطقة وهي وأهم، منها أكثر أحرى 

الزمن.من فترة هدا عل أخو تقريبا، كيلومترا وتعين 

ورد^ يستأذنه، للوالي وكتِذ بالزواج، هم الغربة عقيل الأخ عل طالتج ولما 
.^١٢تقدم ام بالأيياتؤ أجابه الوالد عل كتابه 

الرحنعبد الشيح عمه بنت وتزلج عنثزة، إل ور"أع عقيل، الأخ اسقال، ثم 
محمد.ابنه ت منهم صغارا، نونوا بأولاد منه وجاءت العميل، 

افوتقوى واللن الرفق من ذكريت، ما عل أحدو أزل، لر فإل الصلاح، فيه رب،ا 
حجانية،ينت، من الاصى يالأسؤخ تزوجت، أق ارنخبرجنايكم قال؛ أن إل اسطم.ت.ااا. ما 

عقبدهم، بتيخالد، مننثيلتنا يرجعون امحالد، منآل، وأصلها حل، ل حالون أهلها 
علمحرما أهلها، وعل عليها، الناس وئتاء ومترها، وحيالها، بها، نعل محرما زوج، 

إنياأخي وأوصيك والثانية، الرغبة نيادة تعال اف وأمحأل، وأناراغب، أيكاروثيبان، ■بملة 
حد.يثةإلا تأحل. فلا وأيضا بأس، فيه ما عندهم حش إليها، تنفلر حش تأحن. فلا تزلج أردت 
نول،إل وامملر نعمتها، س أعظم فلا الزوجة دين صلح ؤإذا تقبل، علمتهل إذا لأجل السن؛ 

قال؛أن إل اش. يئن. والتوفيق اثمالخ4اا, الرأة الدنيا متلع وخثر ْظع، ا١الدنيا النك، 
تللمنافمي تتب أبيات تحت، وجيما الأدب، جوار ل وجيما أبيات 'وهده 

مواهاا أرخا طالبرحل بلاد من درك صاق خا مإذا 
ااهقفة وامحعاض وأرض ذل دار بيم بقلمن عجبت، 

اطحاها مم يعليس لد بليعقل ناليل الزجال من فذاك 
اناهبن متنعى دار الوخل ا صيمحفت إن ا تبفز مفك 

ممراهاا نمتجل، لم ونفك أرض با أرضل. واحك فإن
اسواهأرض ل يموت فليس أرض به تمنيانت، كوس 

مشاهاحطا عيه كتسمتا م*, و عينا كتت حطا ناها مث

"■فيص.سم 



تموأ-؛ما متانحه، عل العلم هن يتزود مدة عنتزة ل عميل النيح بقكب 
لقضاءالثح آل حن بن اف عبد الشخ القض.اة ريس سإحة قبل من ترشيحه 
مراكيلو وسعتن مائة يمقدارت شإلأ جازان عن وي ، جيزان أمال من الفحمة 
والسالوك،السترة حن وهر مدة فيها مكنا وقد الماد، لترك محاورة وهى تقريا، 
وأكثرالفحمة من أهم بلاد إل عنهم نقل ثم وأمانته، لنزاهته البلد تللتج أهل فأحبه 

بمسافةشرقا عنها وتعد أيضا، جازان لمنطقة التابعة العارضة منهلمة وهى مكانا، 
مدة.هال.ا عل أحد عريش، أى شرقي تقريبا كيلومرا ّت؛ن 

ملت٠اإجازة وأحد للحج، امتاذن هر  ١٣٦٥عام من القعدة ذي ق كان ولما 
بهيطل ولر مريضا، عنيزة وطنه إل عاد الحج أمال من فراغه ويعد ، أشهر ثلاثة 

ظقيه- ٠١٣٦٦عام محرم ل تول ■بث، الرض، 
وتعتنأمريكا، ق تعلم الذي الرحمن، عبد ابنه• محوى عميل الأخ بجلفإ لر 

خميسق العسكرية حالي الللث، قاعدة ق الحنوب، ق الحوبة للارصاد مديرا 
مشعل.

شيخنامنهج نتن مهمة، حد رسالة وهي ، ٤٦٩صى ل له جءلقه شيخنا رسالة انفلر ( ١ ) 
به.يتعلق وما القضاء ل ظلقه 

نمه:هذا حيزان، لقاصي حن بن اض عيد الشيخ القضاة لرئيس ح-هلاب ومن )٢( 
٤١٤٤برقم: رفعناه U عل بالموافقة  ٢٦٥ و ، ٠٧٣رنم: المامي الأمر »صدر 

وأنهمحاورها، لا أن عل أمهر، تلاثة مأذونية العارضة فاضي مح من الجاري، ٨ من 
المذكور،وأ؛الاتوا ذلك، فاعتمدوا قبله، من بوكيل عمله تأمتن بعد إلا وفليمته يغادر لا 

ومباشرةترضونه، الذي وكيله واسم سفره، عنل• مأذونيته ابتداء ^١;^ وأفيدونا 
العمل

الشيحتعزية وانظر (. ٠٣٢ ل)٣; م عقيل أحيه وفاة ق له شيخا والد تعزية انظر )٣( 
تامم عقل الشيخ وفاة وبعد حاشية)١(. ( ١٣٢ )٣; j وأخواته لوالدته ظلك 
في)ْ/هأ؟(.ذلك انفلر لم. تقاعده صرف موضؤع يتاح حش شيخنا بتوكيل ورثته 



ع|حلتغص ود 
روضةت كتابه ق القاضي العنان محمد الشيح عقيل؛ للشيخ ترحم ومد 
البسامالرحمن عبد بن اطه عبد ت الشيخ له وترجم (، ١ ٠ ٥ — ١ ٠ ٤ )Y/ الناؤلرين 

١(. ٦٦)ه/ قرون ثانية حلال نجد عناء تابهت كل 

علالشات له الله أل نالكنات، هده محزر وهو العريرت العبد النه عبد ~ ٤ 
الخاتمة.وحن الحي 

توفيتوقد ذرية، ترزق ولر أزواج، بعدة تزوجت، العزيز؛ انمد نورة ه~ 
اه.رحمها الثانتن، يناهز عمر عن - ٥١٤١٤سة لرياضن اق 

الخوهرة،ببنتها ْنه وجاءت العار، الرحمن بعثي تزوجتا العزيز؛ العبر موصي ~ ٦ 
الله.رحمها توفيت، وقد يدؤية، منه ورزقتا الدييان بمحمد تزوجتا ذللتا بعد ثم 

الشرقية،لالمنهلةة وانتقل تعلم البهيجان، أحواله العزيز؛ العبد محليان ٧" 
وبنات.بنن عدة وله تزوج، هناك، أعال رجل وصار 

وفاةبعد ه  ١٣٦٨سنة ولد البهيجان، أحواله اللارات العزيز العبد عميل ٨" 
منومحثج الحلم، طلبه باسمه، وسمي .، ٠١٣٦٦سنة النوق الأول عميل أحيه 

مديراصار وأمحرا حنة، سمعة له وصار راقية، وظالما عدة ق وتقلبا الكلية، 
وقدزملائه، من محموعة وأعانه .ها يتأضياقام التي الخمية، الحرمين ة لزسعاما 

يصرفهاوهو بالملأيتن، عليها تنهال اكرعات فصارت الخاؤج، ق أءالها اتسعت، 
المتكو؛ين،ؤإغاثة المحتاجين، اعدة ومالله، إل الدعوة ق والخايج الملكة لدان بق 

ذللث،.وغير الأبار، وحفر اجد، الموبناء 
وقدالهبمويغ،،، ،امزنة جيما! اسم عل مزنة سميت، العزيز! العبد مرنة ٩— 

منهوأنجستا أرامكو، موخلفى كبار من الحركان، محمد ين الله بعثي مزنة تزوجتا 
بتاريخ!اليمام مدينة ق عضال بمرض مزنة توفيت، وقد بنات، وأربع ا؛نيرأ، 

بحادثتوق زوجها أن كإ سنة، وأربعين حما يناهز عمر عن ه، ١ ٤ ٠ ٥ / ١ ١ ! ١٦ 
الله.رحمهإ ٠،  ١٤١١عام الأول ربح ق القصيم طريق ق سيارة 



ة§محة'قت 
ذمسترجمماكمحامحمحا؛

العثإنمحمد الشخ وهم؛ زمانه، مؤرخي من أربعة ظك للوالي ترجم 
والشيحالتزا، وحوادث نجد عبياء مآثر عن ال-ائرين أروصة كتابهت ق القاصي 

والشخقروزا، ث،انية حلال نجد ارعبياء ت كتابه ق السام الرحمن المد اش عبد 
افهبأيام والعرفان النهى أول ®تدكرة كتايهت ق المحن المد عبيد بن إبراهيم 
كتابه؛ق العمري الساليإن صالح والشيح الزمان*، حوادث وذكر الدبان الواحد 
القصيم<ووعلمإء وتلاميذهم سليم آل ®عناء 

الناظرينا<#روضة كتابه؛ ق فقال افه، حففله القاصى، العثإن محمد الشخ قاما 
العزيزصد الشيح ^، ٧١والأدب، الحلل، العالم »هو نمه؛ ما 

لهفطاب هينة إل ونزح شقراء، من مشئهم أصل عقل، بن اممه المد عقل بن 
أحنوالدم ورباه -، ٠١٢٩٨عام فيها العالم هذا فولد فيها، فتنامحلوا السكنى، 

التلاوة،ممر وكان وحوله، فحفظه دامغ، بن محاليإن المقرئ عل القرآن وقرأ تربية، 
تلاوته،مجن ؤيكثر القمل، محفثل كإ المائدة، إل أوله من ومحفظ الصوت، حن 
ياغ،وهو القصيم عل فقرأ ومثابرة، ونشاط عالية ببممة العلم طليا ق ومؤع 

عليهانرأ ابامر، حمد بن ؤإبراهيم عاص، بن اض عد الشخ ٠شانخهت أبرز ومن 
وحففلكلها، العربية علوم نياده الأول عل وثرأ والخدين،، وفروعه الدين أصول 

جوابوسرعة قوية موهبة محده وكان والقواق، العروض فن ل الكال متن عليه 
العثإنصالح الخد وصل ولما والمعلي، ^، ٠٣١١ي منهلقيا شاعرا وكان الثدتبمة، عل 

وهوحلقاته، ق لازمه بعنيزة القضاء منصب، مهام ليتول ومصر الخجاز من القاصي 
وقرأوالتفسير، والحديث، والفرؤع الأصول عليه قرأ وملازمة، له نفحا مشاثخه أكثر 
والفراممىوالحديث، اكين أصول المنان الحمد وعل ماح، بن اش عبد الشيح عل 

كتب،وعل القيم، وابن تيمية ابن الثيح،ن؛ ممتإ عل مكثا وكان سنتن، ولازمها 
مايحفغل ؤيعتتى وماره، ليله ل الشعر ودواؤين والغازي بر والوالتا^ الأدب 



ؤسئ'ؤأهآ؛ ساسزتيشلاسل ^خالآسة ف ظ ه- 
أنيعد حمار أم بمجد للتيننس وجلي بيا، بمودات ويقيدْ عليه يمر 

زاد؛w_؛ Jlكتب ق عليه فقرأنا العصر، صلاة ويعد العشاءين السن؛؛ن ق ؤلحن 
قطرب،ومثلث الحريري، ومقامات الهجرتين، وطريق الوقحين، وأعلام العال، 
إل- ٠١٣٦٨عام من باحر شكلنا كتاب من انتهى لكّا العروض ول محففلها، وكان 

قط؛امعي معل يمر لر الذي الثيء إل تتوق مي ءإن يقول؛ وكان هر، ١  ٤٣٧ عام 
منه،يسأم لا والنقاش الحث، محب، وكان العادات®، معاداة عل محولة القوس لأن 

ؤإنإهلت،، هذاك،ا اليس وقال؛ حديثه، التكلم عل قْلح وربعا التصدر، بمب إلاأنه 
القاريص سمع ؤإذا يتكلم، أحدا ييع لا ذللقؤ ق لأنه التحدث فيخجل هوكدا®، 

الصدريثلج جزل بكلام ذللتا يوضح ثئ ثم هنية، سكتإ نم حنة حن يعجبه شيئا 
ولاعلومه ق الشهرة ولا الظهر، محب ولا الخمول، يوثر وكان عنها، اللثام ويمي3ل 
عقيلين اممه عبد الشيح ابنه؛ وخصوصا الثاخ، حلقات محضر وكان هيثته، 

شيقةومحادئاته ممتعة، محاله فإن ويالحملة حسان، نكتؤ وعنده ؤيناقش، يعتيزة، 
الحريري،مقامات ق عليه نقرأ كنا فلقد يسمع، ما منوال عل ينج ما وممرا مفيدة، 

الحريري؛قول إل وصلنا فلعا 

أروجتؤ كنا وبهروج مرأس الْل فم
قالءلالد-اة؛

ازيأنكنت، ا ويهاني عنرأس العل قم
عليه؛نيد ين الواحد عيد منظومة أقرأ رة وكت، 

ىمئإذا ه يكفها يحمله نعالتننقي، أن يرد م لمن 
قوله؛ذللت، س أحفغل ييتؤ، كل منوال عل نج أكملتها فلمإ 

اءالأربعوم يقبل ا الثلائأن ي نا فمسنة شخص وغاب 
يوقفولا نلاث،، ق جيدا وكان النثهل، شحراء يحص مع يراد ما وممرا 

البسام،الصالح أحد قول عليه أوردوا ولل ريقه، طق 



إت ؟'وه ^:ساسزتيملاتجيل 
امالتمام بأيدر البه كنم ريحد ن مارق بل لاح 

متوالهتعل يشج السليم، وقول 
المرامام إيذرق الكنه يم نحرق من ذارق لي لاح 

الغلقوالشحم المن بح أيضا ؤيتعامحلى يالمسوكف، دكان له وكان 
نادحجيجا وكان القضايا، ق فيتوكل يالحاماة، يشتغل وكان والحبوب،، والتمور 

القضيةق يدخل لا لأته يديه، عل ونجحت، ممرة قفايا ق توكل التجارب،، حنكته 
قوله1ذللث، فمن رائق، نقلم وله موكله، حاسبا ق الحق يعرفا حتى 

محماالفتى غنمأن ا أبأبلغ 
ققضيته ق توسعلوا حينا والممر الثيقح فيها مدح قوية، ميمية وهي 

بريدةس)ا(

>رو0ذلموا,<دكتور عند وتعالج حدة، إل اقر فحياته، آخر ق بصره صعق وقد 
نجاحعل فيها اش خمد الرائية، قصيدته فقال بصره، فقوى عملية له وأجرى 

(٢)

فيمكث،الحراسة، إل اضهلروه وربا والخ؛راء، الدن؛، فلاحي يعامل وكان 
بيته،وأتمسج باله فأثغل ؛الخ،راء، الدهيان عليا وعامل أكثر، أو شهرا عندهم 
فيهوأنشد لغريمه، الغريم ملازمة ولازمه 

المابرينن معيا مبأعني 
رانامزرعوا ا مالماس كان 

مأسذا يل ا وكن
ذنببإلا بلأ الزل نا فم

ذكرياكا.الةفيصا،أدتقدم )١( 
فيصس.-سي تقدم )٢( 
.٤١٤ص كا4اةفي ذكرها تقدم )٣( 

ابلينئ فقالأمور خال عل 
امقرنيناق الميوا اقّولا 

احاقنعل س ولكن 
االمانبينلغير ت، انفرجولا 



ه٤  ٤٧^خالأس؛سامدزضسلاممل  ٠٠١٠^

نصيدتهفيهم قال بمجتمعهم علم ولا ملاهي، ق يمسوئا رهط وكان 
العد.قيصرها لا ممره أشعار وله ، العينية 

تمن ٠١٣٧٤عام وق الحية، هيئة مع عضوا تمن ه  ١٣٧٣عام ق ! ٠١١٢۶١
أحيل ٠١٣٧٨عام وق الهيثة، ق عفويته إل عاد -  ٠١٣٧٥ستة وق لهم، رسا 

منيكثر أعمدته، من وصار المجد، ولازم للمائة، فتجرد التقاعدي، للمعاش 
أورادْ،عل ومحافظ البيض، أيام ؤيصوم الليل، ؤيتهجد والصيام، والتنقل التلاوة 

عليتردد فصار ، ٠٠١٣٨٣عام محرم ق التنفس وضيق الضغط■ بمرصن أصيب، يم 
بهواثنتي للمثياء يماثل فلم الثيحوحة، أرهفته أن بعد ودللث، عنيرة متثني 

فسافرامنثدعام، حتى عقيل ين الثه عيد شيحتا البار ابنه يذ.للئ، علم أن وما الرنحن، 
ووافاهسهرا، فيه فمكح، المحتممى، وأدخله ه، يتقتمريضه وتول الرياضي، ق إليه 

عليهوصل ^٢،، ١٣٨٣عام الأخر ربيع من يوم أول ق بالرياض المحتوم أجله 
إبراهيم،بن محمد الشح مجاد> ق وغثرهم والقضاة المشايخ من كثبمرون حاعة 

برحتثه.اطه تغمدهم 
اليمنيسكن حمد، أيرهم! الزمان، هذا أبناء خثرة من أبناء خلممح وتد 

قضاءوتول العلم، طلثة من عقيل، والئاق! ٠،  ١٤٠١محنة توق التجارة، ؤيتعاطى 
شيخناوثالئهم ه،  ١٣٦٥عام الحجة ذي غرة ق أبيه بوجود وتول العارضة، 

رثيسالأن وهو قضائية، وظائفإ عدة ق تنقل عميل، بن العزيز عبد بن ار؛ره عيد 
به.النفع وأدام عمره، ق النه أمد الأعل، القضاء لمجلس الداثمة الهيئة 

العزيز،الحبي وعقيل ساليعان، ابنيه! وأنجستا عمره، آخر ق تزوج وفد 
عالية.وبوظائفا الءمام ق ؤيسكنون 

مدمذكرئكاماةفىصه'اة.)١( 
محنةالحجة ذي شهر ق وفاته أن والصحح قال، ءكذا يقوله! طأئ، شيخنا علق )٢( 

هفىالرياضاا.١٣٨٢



ؤ^خالآس:سواسزتيملامل هش؛ئظ'هم 
كنالخيري، أثر وجهه ق اللون، أسمر القامة، مربؤع فإنه أوصافهت وأما 

الخليس،مرح الوجه، طلق الثي، سرنع الفاتحة، بالحمرة يصبغها اللحية، 
بالملكالتي العنبة مفتاح وجد منكمى، وجهه، ل الغضب يعرف لا مجتواصع، 

*ألااللك: أهل للخليل قال أهله، وعرف المنادي سمع فلما *الميم*، المسمى: 
فهاتهء.يعتاقيد، *نتحفك فقالوا: يعنقود؟*، وتتحفوق مفقود عل أدلكم 

صالحافوحد العصر صلاة من مرة وحرج البين، ذامتح إصلاح محبا وكان 
وسكنبينهإ، وأصلمح فوفقا يالشجار، أمجوامإ ارتفعت فد مرحان وابن العائد 

لحان،فيه شر *هدا فقال: هؤلاء؟*، هم *من حارم: فأله دكانه، وفتح غضبهإ، 
شاعرا،أدييا، عالما، كان فلقد العزيز عبد الشيخ عل اض رحمة والمرحان*. العائد ب؛ن 

اياظرين*•*روصة بن انتهى الحوابا*• حاصر 

نجد ۶١٢١۶*كتابه: ق فقال البسام الرحمن عبد بن عبداف الشخ وأما 
٤(: ٤٤٨، ؛ U/rقرون*)ثانية حلال 

حدْيدم عقيل، بن الكريم عبد بن الله عبد بن عقيل بن العزيز عبد *الشيخ 
الكريم،عبد بن الله عبد بن عميل الطفل" ابنه ومعه عنيزة إل شقراء من الله عبد 

الأربعةأبماءْ له فولد عجروش، بن العزيز عد بنتا موصي •' Uyjعقيل، نثب 
الله*،عبد *أم تكنى: وكانت وصالح، الرحمن، وعبد العزيز، وعبد افه، عبد وهمم* منها، 
يرلما نم بلدته، كتاب ويحل ه، ١ ٢  ٩٨عام عنيزة ق الولود العزيز عبد ابنها فنشأ 
محمدوالشخ عاتقي، بن الله عبد الشح مشائخه: ومن علمائها، عل القراءة ق ثؤع 

مانع،بن النه عبد والشح جاسر، بن إبراهيم والشيح شل، بن الكريم مد بن 
الأدبية.والفنون اللغوية والعلوم الشرعية العلوم ق فأدرك تاق، العل والشح 

طيبةمشاركة له فصار والفهم، الذكاء حاد الحففل، حيد القراءة، كشر وكان 
المزارعض،مع والحبوب الثار محا ؤيلمم التجارة، يتعاض وكان قرأ، ما كل 3، 

الرحمنعبد الشيخ دروس حضور عن ينقطع ولا التجارة، ل وهويعمل وأدركته 



مل

شاعرا،وكان الامتحفار، مريع وقوى الحواب، حاصر وكان عيي، ال
والحاورامحن،،والألغاز والأّجاع ثغوقا وكان الناسبات، ق يقوله الثعر، جيد 

أنيس.وجليس سليم فهونديم حلها، بجد ك،ا مجدإيرادها 
ْعمحالهم، ول متجره j الأدباء ؤيعاشر العنإء، يجالس وؤلته ق وبقي 

المهلالاة.عل ؤإدمانه الدروس حضوره 

باله،لسعة إدارتيا؛ ق وحكمته محيرته ئحمدت عنيزة، ق الحبة رئاسة تول 
ومرض،ير حتى والقراءة للعبادة وتفرغ منها تقاعد ثم تصرفه، وحسن غضبه، وبعد 
والذيالممزكة، علمإء كبار أحد عقيل، بن العزيز عبد ين الله همد الشيخ ابنه فنقله 
لهالمترجم والده فمرض عالية، قضائية مناصب عدة توليه بحد الرياض ق الأن يقيم 
نجدا؛.ااءلإء من انتهى تعال،،. اممه رحمه ه،  ١٣٨٢عام الرياسمر ق عنده توق حتى 

أولتذكرة ١١ت كتابه ق فقال ظسه المحسنر همد آل هميد بنر إبراهيم الشخ وأما 
(،٢٩١، ٢٩٠)آُ/ الزمان،، حوادمث، وذكر الدبان الواحد افه يأيام والعرفان النهى 

نمه!ما ه  ١٣٨٢منة حواديث، كر يق 

عنيزة،ءز\ء من، عقيل، ؛ن، العزيز همد الشيخ الأعيان؛ س فيها توق رروممن 
كانعقيل، بن الله عبد ين، عملر العزيز؛ن، هوهمد ترحمته: وهذه له، وغفر الله رحمه 

عامله المترجم ولد وطنا. وانحذها فكنوها عنيزة، إل شقراء ص ننح قد جده 
عنرالعلم أحن. يم دامغ، ابن، هو عنيزة معلم عل وتعلمه القرآن ودرس ه، ١ ٢  ٩٨

الشحعن، وأحن. جامحر، بن، حمل. بن، إبراهيم الشح همه؛ أحاز وممن، المشايخ، 
الأصولق عنهم وأحذ القاسم،، عثإن بن، صالح الشيخ ■م، وأحلم. ءايضر،، ابن، 

وقدوالثراء، بالبح ؤيتحاض، والنبهلي،، اإعررى الشعر يقول أديبا، وكان والفرؤع، 
-٥١٣٥٨عام ق رأيته وةل> النكر، عن، والنهير بالمعروف الأمر هيئة ق وفليفة تول 
كثالقامة، مربؤع صفته؛ ق فكان العبادي، إبراهيم بن، العزيز عبد الشيخ وفاة ؛عل. 

وأصست،عمره، آحر ق والنهاية للعبادة يجرد وقل. والبحث، الناقشة يمتا اللجية، 



صيزتيسلاسل ٤٥٠
!.-_؛Mr■'ذءil_.-.._. .._ ِ . ستء؛ء:ءا■ض 

ممرجع عله وصل فيه، وتول للعلاج الرياض إل فذهب عمره، آخر ق بأمراض 
لهوكان ، افه تغمده إبراهيم، بن محمد الشخ مجد ل العلم ومحللأب العلياء من 

منفترة عنيرة مدينة فضاء تول كان العزيز، عبد بن افه عبد الشخ منهم• أنجال، 
محلسق عفوية تول وبعدها الرياض، ق الإفتاء دار ق عضوا كان ثم الزمن، 
عقيل،فهم؛ بقيتهم أما ايمن، فائنا أصل• ومن طيبا رجلا وكان الأعل، القضاء 

ومعرفتيعميل، يمي؛ آخر ابنا له أن ك،ا وسلييان، وحد، أبيه، حياة ق توق 
والعرفان!.المهى أول *تذكرة من: انتهى طويل!. زمن مذ اطه عبد بالشيخ 

ماليمآل *علياء كتابه؛ ق فقال ججذا؛مح العمري مليئان بن صالح الشيخ وأما 
(؛٣١٦/٢الةصيم!)وتلأميدمموءال،اء 

عامعنيزة بمدينة ولد عقيل، بن الله عبد بن عميل بن العزيز عبد الشيخ ٠رالحالم 
لازمنم القرآن، ودرس والكتابة، القراءة وتعلم والده، أحضان ق وتربى ه، ١ ٢  ٩٨

والشيخماع، بن ايحمد عبدالله الشخ ومنهم؛ عنيزة، علياء عل فقرأ العلياء، 
القاصي،العثيان صالح والشح التاق، المحمي عل والشح عاتقي، بن ءثل.االه 

علميه.قراءة وأطولهم له نفعا العلياء وهوأكثر 
كانسنه ير عل فهو نادرة، وفكاهات ممتعة محاض العزيز عبد وللشيخ 

الطلبة،بمنتدى أشبه دكانه وكان يهلثعا، لا طبعا والكتة الأدب محب ظريفا، 
عليهوقرأ عنيزة، مساجد أحد ق حياته آخر ق درس وقد ويتل.اكرون، فيه محلون 

الرياضق ظى توق وقد عنه، وعفا اض فرحمه صنوان، ت قرابة الطلبة من عدد 
هيئةعضو عقيل، بن العزيز عبد بن اممه عبد الشخ• والد وهو ،  ٥١٣٨٣محنة 

نضعأن فاثنا لخ العزيز لعيد *كان المرصع؛ ا هل. عل معلقا جقئلئقه عبيد ابن الشيخ نال ر١( 
لهونقدم ه،  ١٣٥٤عام ل حيزان قاصي عميل' بن ارّ'م، مد الشخ• وهو رجة، له 

ّ ١١سن حمس قاصيا جتزان ق استمر وند ه، ١  ٣٧٣وفاته كانت ذكر، 
ذيق توق أنه والصواب ه،  ١٣٨٣عام وفاته إن قال ااكنلأا بقوله؛ ، Shhشيخنا علق )٢( 



ررعل،اءآلمزت انتهى . العلإء،ا كبار 

أهلأدباء من اض، حفظه العمل، صالح بن اف عبد الأستاذ له: ترجم وممن 
ه،١  ٤٢٣عام الأحر ربيم عدد ق العرب؛ةاا، ررالمجلة ق.' الرحمة ونشرت الرص، 

ص،ْ.

عميل،بن العزيز عبد الشيخ؛ الوالد سيرة حول حمعه نير ما آخر وهدا 
أحمعين.وصحبه آله وعل محمد نبينا عل وسلم الله وصل r؛^!؛y؛4. 

الله،حامدا العمل، عمل بن العزيز همد بن الق صد اف'ت إل الفقير وكب 
أحمعان.وصحبه آله وعل محمد سينا عل ال،ا ممصليا 

ّةآحماه<ا.الحجة 

الإفتاء.بدار عفوا كان ؤإنما العلياء، تمار هيئة ق عفوا :ها؛ةئبم شيخنا يكن لر 





أ7ئنيظترااتمصا،اص:
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ث
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٤٥٥

الطلبأثناء القيخ لبلاغاذاكتبها أنموذج أ ١ كقرقم 
١٣٥٨ الرقم:

والعمريعدك، الاوسحنت عإ، الكتت  بعضبقراءة تتعلق بلاغات اكوهوع؛ 

١٣

ه

;

مءبمء'جمغجمم

نطعبمنم،اجممحنىرى*سسحع٦ 
،ءر.طخعب نتم .،سم 
ءء،ءءمآب;تس ت• ت.صم -ءج ٌبمة' 

ِصآَم1م'ِ-ام محامتع,_اميضم 

نم*نَهرءئّممح/"متمَغ' 

٠٠

٠١

C

١٢
ة

,>مح'محعجسطثم•
٩٧م»ايبمء ِا ا ث> 

*ح.مآكٍرعَِذ 'و ء' ٠ ِع ي ءذ - ء * ur  Tمحت 
ِءض'ينم،ىسخممحط*سم بثه'رنَتء 

مدءئمعِضموء___م_ضء"ءبص 
إلأبظمسمإسمت كد ا ءسء ِغبمتم 

َءرأحنِ؛•'تحنيا • ةتتسسء\بء 
ّبُ-ءمحاءِ،>ءامءآئِثءأمحي كهمء'ما 

Y،،■ءصت'ى نء صقمث، ء'محتدنى 'يثِتتجأملأسء 
.ِ ِ مءا•ماَمحقي ءَح 

بح'بح'~:سء '-آمع'محآ>عمحمحا 
>متءت،رم1»بِءأبلأبسملآُتيب 

ءمتتِ،؛ثممم، >صرغءءع'َر 'ءرغ>نيِس-| 
مّخءحءمّا ٠ ءمث-ف-م "ءآمتءّبم 

عوض«، ءب دمتئ / ء
تء-ئمح،*ءءء 'يمذت اص ءِر عم<  ٠١■"ء'|/محء،م 

:،؟'رامن7سلإمة 
., آ'محلإبمصءحم-مبم'ج 

 ' r <ّي»تممحءرمس^^بمبىبرءضءسممحئ
ص'ئ،ِءّئ4ؤمءحمنم-سم' — ء
■هب'ؤؤإ،'م'عآ'آ"ءهعا متث مح"ره ّم  'لير<محبمممإ^قؤإمحت، حِا'يم —ران ءم ٠ /٦ 

r

ب>اص

ِ^^-حمم؛مح ؟.'يء ئ 'ابآم'-/؛'ُل 
آخمي.، ٤٣ٌرءثم متح ُأئتمحأمحفءء 

'طكمحوين^ 
امحنيمسمvوؤمحر^ط،.ضصممجضصئبتِ_. 

ءاذحمخر؟محي^٠^٠ مح-ُءآحص ح-جءءم، ِييئض 
٢َِء'ذءممءث 

:،سُءبخمَمجمس
ِاءءمح،غء،>-ِثع؛،ءذم مص>،ء<َ،ا 

ءاِ'مبمءَ-ه
در>ص- محض 

همممآايمِن ص--« همم 

محه\َ/هَْي



بمسممحالآمحاي
توعلم ورزق خر ذات مباركة، ستة بدئ  ١٣٥٨محرم لحول قراءتنا 

والإحصار.الفوات باب شيخنا، عل الزاد بشرح ت ١ 
الإخماع.عليه، الفقه، بأصول ٢: 
السب،.حدث من عند اختلفا ؤإن ت فصل عاليه، التهى، بنرح ٣,' 

النور.محورة عليه، بالتفسير، ؛ ٤ 

والإحصار.الفوات باب العمري، ساليإن الشيخ عل الزاد، بشرح • ٥ 
ورسله،وكبه وملائكته بافه هوالإيإن والإي،ان عليه، الهلحاؤية، بشرح ٦■ 

إلخ•
يالنونيةوابتدأتا ، ٥٨محرم  ٢٦ل• ثبخنا عل الفقه أصول قراءة من فرغنا 

TVj .منه

الر؛وعتيوم الخثر، صفر غرة 3، قراءتنا 
البح.مروط من المادمحى علمحيخنا، الزاد، بشرح ٠ ١ 
بنقد.نقد بح والصرف فمل! عليه، المنتهى، بشرح • ٢ 

الخ.الحبة، حكم النظم، أول عليه، بالنوتية ٣؛ 
الفرقان.أواخر علميه، بالتفسير، ت ٤ 

الخيار.أقسام من السادس العمري، سليإن الشح عل الزاد، بشرح • ٥ 
الماتن.كلام هان.ا نحلوقتان، والمار والحنة عليه: الطحاوية، بثرح ٦: 

١٣٥٨محنة!أول ربع غرة ل قراءتنا 
السالم.آخر ق الوفاء، مكان ذكر يشرمحل ولا ؤض•' عليه، المنتهى بثرح ٢• 
الإيإن.رك—، قدوم ق فصل. علميه، بالنونية، ٣■ 



٥٧لأف أنموذجلبلاغاتاممهأاشخأون1ءاس، كق١: غ'ةس َ ت ث
الممل.أول عليه، الممسار، ق ت ٤

Iالضإن.باب العمري، سلمان الشيح عل الراد، نرح ق  ٥
الحاجات.ؤيضقى عوات اك يستجيب والثه ت علمه الطأحاوإة، ق  ٠٦

ألحر•'ص وغرة قراءتنا 
شيخا.عل الرهن، باب بالزاد، • ١ 

علمه.ءا،ل، يل. رهن عل ؤبمح نمل: المنتهى، بشرح : ٢ 
تعال.اض كلام ق الاتحادية ؤلواثف مقالات ق نمل: يالونية، ٣: 

الخ.وقارون، المحمى آخر بالضر، : ٤ 
الوكالة.بات العمري، المان سعل الزاد، نرح ق : ٥ 

 :٦ j ٣١٣٥٨; / ٢٦ل: الخلحاؤية: من فرغا الأصفهانية. شرح أول
الضحى.شيخا، عل المع، ل الشروؤل باب 

العمري•عل قبضه، قبل البيع ل المصرفا ل نمل؛ 
العصر.قبل ثبخا، عل والمار، الأصول بح باب 

العصربعد شيخا، عل بالمونية، عدما، خلقه محعل اش بأن وقسم، فصل: 
الشهر.غرة j ذكرنا كا الهلحاوية، ول 

١٣٥٨صمر ٩ ق: أعلام هو ما كل 

القمحي.سورة 

انمري.عل الوكالة، باب 

شيخا.عل طالعه، تشقق نخلا باع ومن فصل: 
عليه.الرهن أول 

الكراهية.مدم، بجحا 

الكل:ا،ا/ممهما



٤٥٨

صقطمرحأطلأشح
١٣٥٠; ١٣٢٧التاريخ:  ااوكم:)ا(

جدم،اوفاة وتاريخ عقيل، أحيه: لادة وح  وتاينءالشيخ ولادة تاريخ اا09ضع؛ 
f ■TTl

>كض£صنمحشتح
Iإ

ُبماسفتاة ث  ٠٦صائ خمطأ ةمأم 
إهمصمبِ يذر ءتءِ ِءبمئسجا يبمصِ  جحءتاإثا~تث^•؟'فمعمّئتء ُ •ثدءابممعِبع / ز 

بمزغلرءيخِب>نجثةويمالحماَئض ي{ 
^^؟قدصرئي>محِاهمضئو ى ى 

^مطِبتت»ِّني 
يخص

ب(،^^^؛تحلحبما ^^أض؛ 

،١٣٢٧سة أول حماد غرة ي الخيل الرين عبد بن عقيل البارك: المولود ولد 
وصلالعالمتن، رب يا امين صالحا، عهلماء الله جعله الأسبؤع، من الحمعة يوم وهو 

حما•٢ ٢ الحمعة يوم ١  ٣٢٧سنة آمين. أحمعين، وصحبه آله وعل محمد نسنا عل الله 
ألف ١٣٣٥ستة محرم غرة ق الخل، العزيز عيد بن اطه عبد المبارك: المولود آولد 

. ١٣٣٥سة محرم ق: حرر المصهلفى.. هجرة من وثلاثين وحمس مائة وثلاث، 
الخلمى،والمصيبة الحيم الخهلسا وقع  ١٣٥٥ستة آخر حماد من ١ ٩ وق 

الخميس.يوم صبيحة وهي العجروش، العزيز العبد موصى الوالدة: وفاة وهي 
[١٣٥٠رحس، ١ ٠ ق: منها،آمين. حيرا وأخلمفنا مصستنا ق اجيرنا اللهم 

النقلوأرخ ؛،؛،، yfeوالده حعل من نقله أنه ؤيقلهر يؤلجي، شيخنا بخط عارصنين بين ما )١( 
ولادته.حول شيخنا كلام ٤ ٥ ص ي وتقدم ه.  ١٣٥٠رجب ١ ٠ ت بتاريح لخاشية اق 



^تق؛ةكمح§
١٣٢١/١٣٢٠التاJدخ: الوقم:)؟(

عميلابن الشيخ جد وفاة وتاريخ لعزيز،  عيدبن حمد ولادة تاريخ اكوقوع: 

بيىح\حت١ ر*صءتِِ ل■؛؛- محع-أتآ 

ء
كسصِءدء[11^فدئعد

•ثقش وبه ، آوماالبجم آش م دس
يالخميس يوم صيحة عقيل بن العزيز عد بن حمد الميارك المولود ولد أقول؛ 

علوسلم اممه صل وعشرين، مائة وثلاث ألف  ٠١٣٢ سنة غرة محرم من النصف 
أجعئن•وصحبه آله وعل المرسلين، سيد 

الخطبوقع  ١٣٢١ستة محرم من عشر اثنا صيحة الخمعة يوم ق دورها وعل 
منفيالها عميل، بن الله العبد عميل المرحوم الوالد وفاة وهي العفلمى، واضيية الحميم 
اللهمراجعون، إليه ؤإنا ممه إنا ت الصابرون قال كإ إلا نقول ولا بلهون، جاءت ما مصية 
وسلم.وصحبه واله محمد عل الله وصل منها، حيرا واحلفتا مصيبتنا ق أجرنا 

عنيزة.بلد ق يالريال ونصف صخ عل العيس صار ١  ٠٣٢ وي 



ِم^أ,٦!سمح
ااتاووخ:ا،ا/،ا/خهما الدقم:)^

عريشبأي الأول بيته شخ  اشراء وثتقة ال09هوعت 

مدضيأسمقضحءثءرآكررب؟الخلخسسطمفأمدمّتيء*ئتآدعثءّالس احمإّتمّ
وثدت\أبمبنكبمءأأيمءبم0آكاب سعصآ 

بمهةئتا0ض»م€-آاربم|ثررّاسبء 
ض؛تح'ٌج' أىعزل''محصحبىءلم رهإحِ>ءع.سح ءنءمبَّ! د. 'رمِج 

تمحُبزر"صّ'تحآصهُج
مِبصىامكالممثت_ضئئا 

سمبُ-ذبُسئسميص
ءءبم.همَب ئء'ُهمح َسبئصتيسسم 

.تِجمابمءبمءء_"سءآءمحمحعا ٠  "
—بم-— 

١^٠آضأق بمي 
حمدالأمثر ابن محمد من عليه الداؤج العروق، بيته شرحه أبو صغير محمد بلع 

عريسأبو قامحى لقسه يإله المشري عل حن، ابن أحمد أحيه بجوار الكائن اليحيى، 
وعشرونحمسة ومبلغه قدره، معلوم بثمن العميل، العزيز عبد بن الله عبد الخال، 

واكام.بالوفاء العقد بمجلس البائع قبضها ، ٢٥ريال 
ومرقيا؛أبوشرحه، حسن ابن أحمد ويإنيا؛ السبيل، قبليا؛ المذكور الست، محي 

٢;؛،.اثن هميه وغربيا؛ المحنى، حمد الأءمثر من عليه الدارج التوبجري القاصي بيت 
ولافيه شرط لا صرمحا، نافدا وشراء صحيحا، بيعا الحدود، تمام حرصي، موسى 
ونحليةؤإقباض، يقبص وحينه، لوقته منجزا الفساد، وجوه من وجه ولا حيار، 

شهوديثي حيث أملاكهم، ق الملاك تصرف فيه المذكور يتصرف شرعية، صحيحة 
وجان،الد حول الومليم بمرمى، المحمد ابن عل الُإوع المن وقبفس اليع، 

١٣٥٨شوال ١ ٩ يتأرمحه! فليعلم الشاهدين، حير وافه 
شرحه.أبو صغير محمد ت صحح يصيل. موسى عبده به؛ وشهد وكتمتا 



ء3أت!مقآ.صصقب؛سبمهة :أت; ث: 
1اتاورؤ:أ<ا/"آ/اآ'ّآا ااوق0(:)ة(

عريشبأي الثاف محته لشخ 
.ء— '. •.■..ا م.-ا ' = ' '  ء

شراءوئقة اكوهوع: 
، ▼ 1U_I  م■

؛•.ر,- :تجهم;لأ•-  :ً أه : و1; 
س،بمهامحإَتض إ

نينيطزثبمرتء
ُمنتييهماطلأ4 

لإا؛محإرضلأإيارخ
ض/('ا/

سصةق؛
,مصأ}هأتيَءاض 

أِصءب 
محم،ام;





سصقوإسوحاططص
قصسذقاأ_ثذة __!

٢٧ ; A١٣٦٤ ااوقم;)ه(

أرزاققتمة قض أمر من أنموذج الخوهوع؛ 

رتمدماكوقوملخ'ص سو ارة 
ضقم١^٧؛ ^ ، ١ همد٠٨ 

هاعددهاالعماةنوع ءردشساتب

VSذص

>٩

ظ.مممحمح..لأمحعق؛سقط 

.،.إياو..,.ر.ح..—رده / ٠  ا
أ-ذبمببم

نغندلأسالسسلماٌم 
.ثنمّزمحالتسباتتوع 

اءا>١ْ>; اللغ ينض  JUيندوق ّلم 
.ار"ااُماذه؟!

الهاضاكند،وق ١^^ مة ال4 ا كاُنء
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٧٦٦١٥\ص-هأ  الوقم:)٦(

عمحزةإل وعودته جيزان إل الشيخ توجه قيه سفر لخواز أنموذج اا0وهوعت 

ءمحا.لاد•ءددلءود5ا >ام؛جأ ءّمر حوار 

آل.-مرحآأ،رست ادم.اتت^بم ءسغوؤ؛ اصره 
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|عا؟؟ب|وا؛أ!ءسس-ءا| 

علقبمسحاطئهخ مم خثصءةةس
ااتاولخ;ّآأ-ّآا/بآنا"/امنا قم:)٧(الو 

وأحتامهوتوقيعاته الشيخ حط من ن،اذج لا0وضع• 

ِِأءا\
\ءِضةصج- ص—-

ن'بجمومحَُؤُكنءا مفى'ّضاه'ر>محاك 
إوُتمالهإثِرتيمإظص٥ ضط برءلثنحِمحابيرا 

—— ----- -ص م -، S(^،،jyuئ مِرء،هم ء  u،^l■-ُِخمإوةاثم 
اصمحإنء(كالأنقمحمق 
وَن

__

ويملْبجيك' ا ةيُميل V ريناث ٢ ٢

تّعّلآبح؛٠ "*  ٠٠م —م 

م

ج11جم
هدئتتيح 

أْآاءةمحثت،م ^!٠
،إأسص'  ٢٧١٢؛^؛

اللهالمقيرإل واد=ك؛ديه 

الضلاضينسملثتثؤ^^، صد 
-٥١ ٤٣١/ A/Yt: ١درياض 



حَِثصةصةصصحَِِ
اثمطلبش لرملانه القيخ ض سحة : ٣ رقم ملحق 

التاووخ;ح/ا،/'؟آ-ّأا
الطلبق لزملائه الشخ من نميحة 1ل0وهوعت 

ذ^٦٧م V بّتمُُإمح>ءسم 
ةرث-لإأظ»وبىن،ربِموامحآرلإكلءامعتمرّو؛ئ ارءء؛ء'سمح'ك حمئ 

يمامح>غم■ط صْخئمحثكض 
سمييءائرم-و؛،ت' U ورنام ك، •ألله،ءا ُ"تمأِرء،م 

'لِ/؛مءإلِمارآءةبررتم؛لأُقبًأُيرا'آُيم/بمترلمُهء■٠٥ّر 
ُ!حءا-ىمآتمي،تمانيآَبهرءه t/وص لأِم،رلاب'ادصمتءل.غض ر-،رءمّم،ك،ا'ىإيءءلم' 

وام'-لّم نارمح،-ذ، رئ رجماءنمُ' ُ—مبجب ُلء' ؛، -، ممإنكم 
^^!لهء/ولاسءمسلهس^محصضسنيت،ئجمدالخا صام'لرٌءحبممظ 

^إمVئصر٩عضايل
مئُوإسميمحإصتم؛أِج(\ببئ'زاراحءُظ رم؛اط' وتنري 

بم،ميبم،؛ي،شمإأد/كّ(مِشللوَغ ءاُِ؛غ نرَثاj فل//زو<سجئ{ صن("من( بض، لأت ٌت' 
ء*انيَ~/،ا اءسطآمامزصءزمِثاءإهممءّلني،أخمِ ثاك، مااِذ، م ءاوُ، را//ق 

مالآهبملُسخر،كءصتي،طخفءعامرا همس' ئ ح-بجبمأليمص مثرأ 
 U{كظمغا نثاهن إكءا ُا ءنٌى اويقئ؛بطبواِمء،ُغكام، ■اٌم اوينقهاء محنا
ىتُعن'رَةءللمكعن، tيسرالدا؛ت-اري/؛ٌكءظ ص؛،' ءاِاا 

حءحاء«سم؛؛ناوبتم7 ُبمءممءت؛ 
سا5روم؟؛سم ل4>بجر'مإعسير ء{ذعوا َ»م'، ٠عمرلم ًُنءّمتسموقب؛أثشمسا ر' 

رَِاممءاسِِاءتيا-رنا، ط ج ١^١ كرءممج؛مُك مرَحل جة رَيي؛' 
خباروم

مانا ُمم،ءخمبما محبمتا ك،ر'ُم ءِ' عنهبسمخبتحسِ مج؛طئب^ؤننإلإ مء' ُ' 
ءمحرل'ةءاحر■نم'ءءهرلآءثك؛مإ ماررلم"دم'إ ، A^7ىثتمءبنح'ل/رمحيئمحه،ءثالثِ( 

جملم،رَضهمبميجرى'إَمءم-ء،هما'زمَبأل'-6»؛.عاا-هأاهتحيلأُبمر »نثنئ؛تحك 
ؤِاثنا ُك ■نملآ؛إَم ر' محم يا مظ بيبما لمضَيعقبن ■؟، محتا ١ هغ' ر .ءِ،بجيهم 

ممرِ؛يممحيممحد(صاؤعاممّياى' ُآئ 
•-لآَِهملاث ضُ'مصم ^^ثا َعء'تجإيم ِ،ُعُ'رمح'ب؛ ُا 

مءاج،إناكاد؛وفى
وِ-ست.



D3E_ زيسمحامحلزىاس صضق 
١٣٦٣بمآفسم١هم.٨رضانممءءَ 

العزيزعبد ين محهد الدين! ورحال العلم حملة الأعزاء، الإخوان حضرة 
الحمدوعل ، ليإن الومحمد ، المحمي وحمد ، الراهيم اليإن وم، المهلؤع 

بنالرحمن عبد الشيح؛ عل القراءة ي معهم المثارين ؤإحوامم ، الصالحي 
أعلق ورقاهم بالطاعات، أوؤامم وعتر الحرات، من اض زادهم معدي، 

لم؛ن.الدرحات، 

يزال،لا محكم والسؤال الدوام، عل وبركاته الله ورمة علميكم اللام 
ومود•وراحة وسرور ثخثر أنكم أرجواش 
وحسننعإئه محواخ عل هو إلا إله لا الذي الله إليكم أحمد فاق بحد! أما 

أنبيائه.خاتم عل وأسلم وأصل بلاءه، 
أحاديثكمطيب، أنى ولر قلبي، ق ذكراكم تزل ام فارقتكم مند بأق أفيدكم ثم 

(.٥٤٠)آ/ ق شيخنا ْع ومراصلاته ترحمته انثلر )١( 
انفلرترحمهفي)؛/يه(اام.شانينإبراهمالب)٢( 
.( ٢ ١ / ٤ ) ق وترحمته لثيختا الته رّانغلر ّ ام البمحمد بن حمد أي! )٣( 

دامغ،ابن يكتاب والتحق بعنيزة، ولد هّ(  ١٤٣١ه—  ١٤٣٤)البسام سالي،ان بن محمن. أي! ( ٤ ) 
عاممحيزة إل عاد ثم والده، لزيارة الزبير إل محافر تم القرآن حففل. القرزعي، يمدرمحة ثم 

منزلةله وكانن، كثيرا، منه امتفاد حيث، صعدي ابن الشخ ؛حلقة والتحق - ٠١٣٥٧
مكةإل انتقل اعتذ.را لكنه افتتاحه عند عنيزة معهد ق لالتدري.ى رمحه وقد محد0، خاصة 
معهدق للتدؤيس ٠ ١  ٣٨٨عام حميد ابن الشخ رشحه الخرم، ل لرما وأسس الكرمة 

لبدأبالتدؤيس - ٠١٤٠٤عام ل وسافرللعلاج.  ٠١٣٩٥عام ل مرض فاعتذر. الخرم 
لتوال ٠١٤٢٢عام أوقفها ثم للبيت درومحه فنقل مرض ثم بيته من ءري-ح مسجد 

وتعليقتلفيق عن الستار كثف منها: والتحقيقات الؤلفات من عدد له عليه. الأمراض 
وقل■الأحكام• توضيح بتحقيق المرام نيل عدى، الالرحمن عبد الشيح ير نفعل النجار 

١(.٠ موسوعةأسار)^U، انلر;رحمتهق عّ. ٠١
(.٤٣٧انثلرترحمتهومرالأتهْعثيخناق)م)٥( 



ُوثجقت
طالولو الصحبة، حقوق وحفظ الوفاء، فيكم وأومل بكم، اجتماعنا وأويايتإ 

تتصل،ب أما غثر الهنرفين، مكاتبة؛_ الدة أول ق و؛، وقد الديار، ولعدرت^ الومت، 
كثرةمع تصل؟، لا أم تصل هل الأمل؛ وفتور الئئة بعد عل إلا انقاطعها أحل ولا 

ضميريق لكم واحمل الصحبة، حقوق عل أحافغل أزال لا ؤإل وتنوعها، الأشغال 
وأستاذناشيخنا عل للدروس تلقينا حن بيضاء أياد من علينا لكم لما ذكرى؛ أطيب 

فإلوأيضا أوناته، ق وبارك بحياته، اممه متع صعدي، بن الناصر الرحمن عبد الشخ• 
والأخلاق، والمعارفالعلوم أنو١٤ شتى عنه وتلقيكم منه، تربكم عل الأن أغبطكم 
يعيقالناس بعض ولحل حالتي، عل حالتكم وافضل معكم، أف وأتمنى الية، 
بأففأفيدكم كيلك، كان فإن به، مغتبعلما يفلنني أو فيه أنا ما مصل أو مغاليا، ؛دللث، 

متونين،محرجنا افه ونرجو وامتحان، ابتلاء إلا فيه أنا ما أعد فلا محلئ، هدا أرى 
ؤإرادتهافه بتقوى الهللبة س الإخوان وبقية أوصيكم إحواف، يا القصد • ].....[ 

محولما ونتح الشخ، لهدا والإصغاء الدروس، عل والمحافظة وبالملازمة بأتمألكم، 
أفعالكملأستقلملتم سرنا ما أوسرتم رأينا ما لورأيتم فوافه الفوائد، س عليكم به 

الماس،عزئنا فقد المهار، وأطراف الليل آناء عليه الدروس حضور وللازمتم معه، 
ه،جند؛تيا ه نفعند منزلة له العلم لطل|، التسمي وأن الخهل، فشو ورأينا 

الدروسق علميه معكم المشاركة س فاتتي ما عل ومتأسف، متندم - -وافه ؤإق 
فوائده،س الازدياد عل وحرصوا احرصوا إحواقإ، يا اطه قافه المدة، هده طيلة 

لعلكماش المافعة القريرات، س عليها يلقى وما الدروس، وتدبر محالممه، وملازمة 
عامة،الإخوان ولبقية خاصة لكم الكتاب، وهدا غارْ، عند محدوما لا 

ليفتحتلوبمم، محننور أمورهم، يير اطه بان ودعاني دثنائي سلامي وأبلغوهم 
كريم.جواد إنه الواسع، والرزق المافع العلم س فضله س ؤيزيدهم عليهم، 
)الموقح(الشفق الماصح أخيكم س أحمع؛ن. وصحبه وآله محمد نبينا عل اطه وصل 

حذنت.كالعات عدة )١( 



^^اساثحمحباشحشلملاصاء^٨٤ ١٣
١٣٦٠ص: 

القضاءحول العميل العزيز عبد بن عميل للشيخ; نصيحة ال0وهوعت 
؛-غ'ئءقع'حم،جمضوحمسرب<ءضلم*ءاضص؟ 

ممرايلممحئزامَُءسئ م>نم ءعيمممحُتمءَلإزي مترغ7تيس مِتياميراُا 
م7ر1'ءلجأرنربأ' م!'؛ِءبمْ طءئعء.إ م"كمتررء ُكم بَس ررتر ُن خباَ' 

م'لَي،م؟ر؛ياء َمسم م ميل ميءهئما ز هم ■نحسيمء ِاِحٌلمءملأم؛يممسم، ُغضا اء أى 
'■دبم؛اببتن أّذر'- ِنااُ''->،ضكجام»سحم'م f 'ضك.و؛م !اس ِ_ُ'ُنمؤم /مرم 
:ارَءءيمالثءبممن/ *آ و نا،ر؛لش> ء'ر>،-;،بنن"اما- ،_ "-!'؛، -\ط 

مطنٌ'؛ين'آبزعطب*ءدبنا مءنَماصحن'سأنرتإسم •؛،■نمئ' ضؤُحصأ م-زر 
آسِمبما'"'محاسم'ُُاتاىررتلإ'تج''دنمسم ''سأنىجسمب»'مض؛،رِات 

ىيتمبأ>ريءاةتأثاَث-غعمثزُ'غلأ ■. ،ازأبم,ين، !-؛،-r؟ 
دبايبكأمضيمِ؛عمآل'رء/م.محَثن 

محن'نم؛مةى م' همأءنمِؤءنِغم'،كإ (•،؟؛٠٠ َّئء،;م0عنيغء'لجخىه م' 
مج''?: V '^'1^' ضك'بمممحأمد باض   tU- ببتبمججهءمضب؛ربممت'مم/ءتيبب

.صع،حمأمدز،ث -ءم دسسصملإءث-ثم/أ- 4ّك' مأممع ام«ع،ءr صلعِ ج*مكر 

،>٠

ِ َ * C• محزمربء ا r ،مَآأمءأ ٦٠٠، س َّ-سي ٠ م

تمء،ئأةنح*ر?بحءتمرح'َ م'ثم مممرنم إر 
محَ'ت؛ محنا;^'^٠۶۶حمر ^بي1ثمح?َميىء 

ءأّ-مآم''ربنا غا، بمَرا,و ءل؟وكءأمءا ةاوحإي< م  y-Hمنيو«؛ كم /إم' 

صدلإسه

ءأ :7لآإ



س،اضاسيخمحيملاص1ءقم\ئ.ق ء'!ءم■-

التاوثمخ:اأوق0(:

ال09ضع:ت1وع:

ءبجيعهمأثحسم/ضلأ،أ 'زم 

ًئخظطإم̂ ا

ص،ا^تامح/ضير،

.أ1ء^
ووقو^قغ
ضنممخ>زا؛ث1;َ

محي؛طمَلح
ثِوءجمهمةبم'آ^فتم ̂ '

ممحاغ/سمحلظإهم
جهتس؛ح'ءجنيإج

v
1



َالقضاء حوو  ٥٥٢١ايقيح،ض نميحة ؛ ٤ ، ٣٠ُأ 
حسوءب،صخلءؤ_صص^ت__سصى.ِ.ص______ ص_ ||محذجلأم«ِ_ 

Iم محَ  •ونت^ن نتبمنع وإياْ ، محيم الخن اض لتم 
تعال.وطوله بحوله الفحمة، بندر إل نرسان حزيرة من 

عميلالشثح الفحمة، قاصي فضيلة وثميفي ومحي وصدفي أحي حضرة إل 
امين.ئنفوصا، لا مرفوعا ملحوظا، محفوظا لازال العقيل، العزيز عبد بن 

الدوام.عل ويركاته اممه ورحمة عليكم اللام 

وكرمه،فقاله وتواتر نعمه مواخ عل غ؛رْ إله لا الذي افه إليك فأحمي وبعد• 
الشديدالأمف و*ع مواجهتلثا، إلا فقدتا ما ترى، بحالة افه— لعلف ~من يإف 

قكالمعاون معالث، ونكون نصحيلث،، لربإ للوظيفة، توجهك فبل ؛لث، اتفقنا ما أننا 
أحنأنت طه— —الحمد ولكن بالناس، والتعرف الأمور، وتنظيم الأشياء، ترس، 

بالخاطر.مما هدا ولكن كله، هدا ل مني 
علجاوبنا حيزان، س وآخرين عليها، وحاوبناك أبما، ص حظن لنا كتبت 

بعضواعي اللأن الوجه، عدم س إلا الحواب، أخرت ما وأنا الأخر، دون الأول 
أسثؤعنحلى وتارة حيزان، ق توالن إذا وذلكا أحد، راح ما أمحبؤع نحلى الأحيان 

التوجهعل عزمت،— ~بل هممت ولقد فرمان، ق توالن إذا جيزان من أحل• حاء ما 
والثان:بالطريق، التحالف، أخثى الأول: للخ،؛ ذكرمإ الدين العدرين لولا إليكم 
ولولاالحال، كانت، مهإ بمحل تاصالني أنالث، حزم جازم وأيضا ، الزواج شغلة 
ذلالثا،عل ف والحمد بالواغ، الخثر ولكن خاصة، ساعية ولو إليك لبادرن ذلك 

نحوعندك ونجلس بحرا، أو برا إما محلائs، حتى إليالث، التوجه عل عازم أنتي ْع 
تصلناشهر بعد توعدنا أو الطلوب، فهو معنا الرجؤع من تمكنت إن ثم أسؤع، 

وأهون.أحسن بحرا 

ملاحنلتها،س لابد الوظيفة، لوازم س بأمور اعرفاسج أ-صا ذللئ، ثل ولكن 

بفرسان.تزؤج ظفئه شيخنا أن تقدم >ا( 



جؤجِت|سةضايسملاس 
وهيكلاهما، أو ديرى الْع أو التومحري مع رمحميا -بما والخاطبة والبادرة 
تإليك وهاهي الغاب يرى لا ما الحاصر ؤيرى مرتبة، درجايتر 

كانإن محدكم من يكون صرفه أن عل تحرص الراتج،، ، طرفمن أولأت 
علعاما وكيلا وتوكل جمزان، من يكون أن عل فتحرص b'؛؛* فلوس، بالتكم 

زامل،أو صالح، محمد عل محشت، إن بالحاسثة، وكالته وتحفثل رواتبلمثؤ، حمح 
ضرهما.أو 

مدادمن المحكمة، متفرقات، ق تصرف وقرطامحية، يمتفرقة المراجعة ثم 
فيهكان ؤإن ة، مومحمحكمة عندكم ما كان إن للمحكمة، وأجرة ونحوها، وأوراق، 

ذلك.إل حاجة فلا مؤسس ثيء 

قاصيكل اكان؛ن، يالقفاة وأسوة الأنفلمة حسب، مهأوع، طلج، إل تحتاج ثم 
والعارصة.ماللاج، وبتي وصبيا، وجيزان، عريش، وأي صامهلة، مثل؛ ٌطوع، معه 

الآحر،عن يكفي أحدهما عدنا، كاتت، ؤإلأ محكمة، كاتب، إل نحتاج ثم 
شئت؛،،من تحعل والحضر والكاتب، المْلوع الثلاثة من وكل محقر، إل وتحتاج 

صديق.أو قرب أو رحيم ولو 
القضاة.من ضرك مثل بريدة، j، بروة إل تحتاج ثم 

واكالث،للموارد، والثاق للمصادر، واحد أربعة؛ مطبومة، دفاتر إل تحتاج ثم 
للمجل.والرابع للتوديع، 

ما.ور؟رسمي وحتم الكلميثة، إل تحتاج ثم 
القضاة.من ضرك مثل للأهل، شهريا مقررة يرقيثن إل تحتاج ثم 
وصلناأمركم راحّت، تقول؛ رأمحا، اللك، جلالة إل جوانبه إل تحتاج ثم 
وألقيناودرجاتيم، الاس وعرفنا يلزم، ما حمبؤ فيها الأءءال، وباشرنا القحمة، 

مهلبوعاتهن كاملة نسخة إل نحتاج ولكن دينية، ووصايا نصائح علميهم 



ءسحهضاضحلأينمواصاء ِتتؤُق ه
9،هءنمءهء،-اء - - _ ءامتسءمءءءس 

يلزممن عل الأمر وأمترحم فأرجو أبدا، شيئا منها استلمنا ما ونحن جلالتكم، 
أنت،تكتب، ثم الوزارة، عل محولكم وهو الاريدا،، ق لنا وبعثها ذللث،، باعطاينا 
؛ذللئ،.للوزارة 

للث،،خاص وهو أنتح، ياسماك، بعضها اللازمة، الهللبات جهة من هدا 
الحكمة.باسم وبعضها 

؛خاوف<أنا ما باض، إلا قوة ولا حول فلا ووظيفتلثؤ، لث، نفجهة من أما 
ومحعةسلث،، لكثر منالث،، والوصايا النصائح وأمحتمد مني، أحس أنت، ءليائ،، 
الناصح.لننمى ولا النصوح لفضل تركت، ما الوصية ولكن وءل٠ائ،، عقللئإ 

كلأملئ،،ولن والملل، والضجر ؤإياك الخصوم، مع الخلق بحسن فعليلث، 
الحكملك، وصح ولو والتروي، بالتال وءليائ، والقضايا، الأحكام ؛بت، تعجل ولا 

عزملثؤ،تقوى مرجحات، له سين ر؛،ا الغد، إل فاجل إنفاذه إلا بقي ولا اليوم 
خلافه.ينلهر أو 

البلدأكابر وكدللثؤ قبللثح، البلاد عارفين الدين الموخلفين رأى بأحد وءليلث، 
الكلام.ينجر حتى تعريضات، بل لرأ-رم، محاج أنلثإ يفهموا أن دون من ومتاعنها، 

والأخروية.الدنيوية للعوام، وأسلم الهكم، بتإ من وأول حبر، والصلح 
إبرازمن فلابد سابق، قاصي عنله وا جلقد كانوا فإن الخصوم؛ حضر ؤإذا 

قاضبه حكم فيإ فح لا لأنه حتلما؛ كان لو قاله ما يتعين وحينئد منه، محير ما 
كثروا.ولو وشهودها وبيناما، بحدافبرها، الدعوى فاستنمى ؤإلأ سابق، 

أنلث،ويلزم الشهادة، أداء عند الشهود تفريق من الارتياب،؛ من ولأيي 
فأكثر،شاهدين بحضور إلا ثيء أقل أو تصديق أو حكم أو ورقة تكتبط ما 

الا'م،■غوائل من لك وأسلم ءأوفمح، بأيدبمم يوقعون حصل ئن 
بعدولو آحر وقتا بامتدعايهم ولا المجلس ءلمول من تضجر أو تمل ولا 



ع،ءريح||ج
أشكلوما القضية، ق والفلر التمهل لأجل ونحوه؛ شهر، أيام، ءشرْ أمبؤع، 

ضرْ،ولا جيزان قاصي إل تحيلهم ولا جل، وجه ضر عل فيه ، ٢١من احدر 
البركق حميد اين كان ؤإن مفعولا، كان أمرا اض ليقضي طويلة، مده وأجلهم تأذ بل 

الفحمةبين الهلريق أثناء ق وتتفقون أوتواعده يكون، ما أحن من مشاورته قرى 

ولولتومواحد•والبرك 
تورىولا الغضب، يستحق لا من عل ولا ب_ا، غبر من تغضب ولا 

العداوةتفلهر ولا كلها، بأسرارك إليه ونفقي إليه تركن حتى لأحد الخامة الصداقة 
كثرةعن لث، نفوأعر المداراة، يستحق من ودار حقثر، أحقر كان ولو أبدا لأحد 

فتوريث،الجالسة عنهم ظخ ولا وغيرهم، والمناخ والموظفين الأمير ئنالطة 
بيمتحتمع لا وأنتا تقريثا، مرتين أو مرة الأمثؤع ق ٠^^، إل وادعهم الوحشه، 

يأس.فلا للزوم إلا والليلة باليوم مرة من أكثر بمنزلهم 
عنالخفلر وقواعدها، محورها عل ، ١^١٧بإجراء وءاليلث، ماإحقت 

إقناعهمحمل إذا لكن ومالح، وقادح وخلمئ مصوب بين الخاس احتلاف، 
فهوالأول•المح، ولوبالكلام وإرصاؤه-م 
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الفيخمها حكم قضايا مى نماذج ؛ ٥ ملحق 

-حآفآوىهمي-
منوالإحاية الدعوى معلع لدى فرسان بجزيرة العقودة الشرعية بالمحكمة 

ريالا،س؛ن )ع(؛ ت حممه بدمة الذكور )م( و وتقرر ثت و-حممهت)ع(، )م( 
محمدكاتبه! بخط  ٠١٣٦ صفر  ٢٢مورحا! بقلمه، توقيعه تحت محرر سند يموجب، 

ربيعشهر نصف غايته معلوم، أجل إل مزجلأ )غ(، وشهادة: سهيل، الرحمن همد 
بأرضالذي والنخل البحري امه حق البيت، رهن به مدونا ، ١٣٦٠ستة آحر 

قشريكاته الشقيقان، أحواته وبرصا )م(، بيد الملمة الغريمة بموجب القصار، 
وماني بالالنفلر أمعنا فعندما و)ع(، )م( وهن! للرهن، يإجازمن والنخل اليت 

فحينئدلثبوته، أقوى حواْ بإ ه نفعل له المحرر ؤإهرار لصحته وحدنا عليه احتوى 
للبيت،وباذلا النقد عن معتذرا فآجاب، به، الهلال_، ذلك بتسليم الذكور )ع( ألزم 

علوأصر فأبى الين؛ ؤيض الخل يقطع لعله )ع( فروجع )م(، ل يقطع المرهون 
معه،ومن )أ( نوسهل حبإ رصاه، عن ذمته لإبراء الريال بالتن )م( ل البيت قطع 

حدوده:عل يشتمل فرسان بأرض البيت ذلك، ووجود الطرفئن، من كل ونل 
وببنالتل وغربتات وثريكاته، ببت،)ع( ؤيانتات رد(، ورثة؛ وبيتا الجيل نلتا؛ 

الثبت،تمللئج عل رم( فيتهللق حدوده، تلكا رح(، ورنة؛ بيتؤ وشرقيا: ورثة)أ(، 
ؤيشبامحسبا وكلها ودور، وحوائل وحشكا وحجر أرض من حواه وما الذكور، 

تمالكهولمحة شاء، وكيف شاء بإ فيه التصرف، فاله منانع، ولا مشاغل دون من إليه 
بنالله عبد فرسان: قاصي له: مثبتا ذللئ، قال ؤيعتمد. فليعلم بيده، هذا حرر لذللئ، 

• ٠١٣٦ رجب ١ ٦ بتاريخ؛ العقيل، العزيز همد 
الحالشهود 

ق(رم )،دع( ر( )م 
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ضذجنيسائحمٌاامح

زوجهاعل وادعت )ص(، الرشيدة الحرة الشرعي: ايجلى ل لدينا حضرت 
عئ،يحوله نبل ].....[ إل توجه ثم سن، ثان مدة من عئ عقد إل)ى( نائلة؛ الغاتب 

هدهطيلة ل يرسل ولر شينا، ل ثنلف—١ فلم والكن، والكسوة القمة مضلوعأ وتركني 
أطلبح شجه، عل تحصل ولر جهتي، من ولي ولكئه ..[، ٠٠٠]ب تأهل وند المدة، 
موجبعل بثّه وعندي الخالة، هدم عل البقاء من متضررة لأني منه؛ نكاحي فسح 

الشهادةيالفظ تعال ف وشهدوا و)أ(، ، رم( والفقيه: )ع(، من: كل لديتا فحفر كلامي. 
عامل ]••••[ جهة إل الذكورة رص( زوجته عن سافر حنن من ري( بأن سرعا انمثرة 
١٣٥٣  U مننحد ولا ذلك، من بثيء لها أرسل ولا مكنا، ولا كوة ولا نفقة لها ترك

وتحناينته ل رم( أحيها- عند ساكتة وهم؛ عليها عقد حنن ومز< ذمته، عل منه تستدين، 
المدكورين،الشهود وثقوا وقد ورأ(، وره(، رإ(، ر....( فريتهم سخ حفر ثم نققته. 
بسؤالفحيتئد والرأة، بالرجل تامة معرفة ولهم القرية، أعيان من وأمم سهادمم، وزكوا 

إلعليها النفقة من ينمكن أوهل منه، زوجه عل ينفق بال لولده يعلم هل الزوج: أبو 
المذكورةالمرأة نكاح فخنا شرعا القح لها جاز لما ذلك فعند لا، أن فأجاب رجوعه؟، 

أعرإذا الزوج بأن صرحوا عليهم- اض -رضوان العناء لأن ري(، زوجها من؛ رص( 
بابمن خرم وانقعلاع غيبته مع فهنا حضوره، لومع شرعا الفسخ لها جاز زوجه بنفقة 
شاءت.من تنكح ثم أمثالها، عدة الذكورة تعند هذا فعل، وأجرى، أول 

الشرعحائم العقيل، العزيز عبد بن الله عبد ربه- إل الفقثر له- مثبتا ذلك قال 
وسلم.وصحبه وآله محمد سيدنا عل افه وصل بفرسان. الشريف، 

راكوئح(فرسان قاصي  ١٣٦٠رجب،  ١r٢حررو: 
اشقال وقد حا، مدحول غثر لأما عدة؛ المزبورة الحرمة عل ليس ملحوظة: 

]الأحزاب:ا'أ[.ؤتامهمنتيشسىثاه بما: ضرالدخول بحق تعال 
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٢٥٥٠،اضخ قضاياحيدهنمها *_ نماذج  ٥٠٠ كق ^^٥ ٠٥
١^١^آس يسج 

وحضررخ،، مرمحان! الشرعية يالحكمة الشرعي الجالس ق لدينا حفر 
مسإاشتريت محي إش نائلات رح، عل رخ، ادعى حضورهما وغب رح،، لحضوره• 

فيها،مشاعا الأرض ثلث وذلك ؤيالأ، عثر ستة رأ، من ردقوة، الأرض من 
منالأرض باقي )ح، اشترى ذك وبعد ، ١٣٦٠الأول حماد المشترى: وتأريخ 
وباذلحصتنه، وبأحذ بالشفعة، مطالب فأنا ريالا، أر؛عين بمبلغ رس،، مالكها: 
توالمن صرر عل ومحمل لأرخي، جنب الأرض هده بأن رح، فاحاب القيمة• 

مناكحقيق وطالب اش، ونحرمي يكثف، الزراعة أيام خصوصا علميها، الخر 
بالخيررغبة برضاهما، الصالحة كلاهما فاحبا والأمانة، الخيرة أهل وموال ذك 

رح،،إل المم نمق، نصفين: الأرض كامل م لقووفقا للنفوس، وسميحا 
بينهإالقيمة وكدك حميعا، رخ، ومشترى رح، مشترى: أي ، رخ، ]إل[ وضم، 
قيمةباقي ؤيرد الريال، عشر الستة )أ( ل ملم ما رح، عل رخ، فيجمب، نمف،ن، 

ؤيبقىنيالأ، وحمون منة كاملة: القيمة لأن ريالأ؛ عثر اثنا الأرضي كامل تحف، 
انحمت،و؛ذللث، التراضي، عليه محصل ممن الخيرة أهل يتولاها الأرضي نسمة 

قولا الأرض هذه ق لا طالس،، ولا دعوى الأحر عل لأحل>هما بقي ولا مادمإ، 
السابقوملكه مشتراه عل منهإ فكل الصغير، والستان رم، يقعلعة التي النخل 
معارضة.بدون 

علوعمر اممه، العبد وغانم فامم، عيي محمد ت بحضور حرر ذكر ما ولأحل 
سنةشعبان  ٢٦حسيبا. بالله وكفى حمود، بن منصور والخندى! عقيل، مومى 

١٣٦٠.

الحاجة.ونت، إليها للرجؤع ورقة كلاهما ييال■ نأسختين عل هن«ا محررين، ومحي 



!؟٨١القيخحكيه قضايا من نماذج X ٥ مالحق س

فرمانقاضى ااوظرث0:  ١٣٦٠ااتاورخ:إ/ا،/ الوقم:)؛(

لهاةلأول  لأمرنكاح إجراءعقد ال<وضعت 

آتيي؛'رثى أؤ بمج 
علؤإياه تراصت قد لأما عل*)أ(، لها نعقد متا وطلبت لدينات)م(، حضرت 

قدوأما العصة، من مقطوعة وأما \ذثوع، إلا لها ول لا أنه وذكرت الزواج، 
أنهباش فشهد )م(، ت فأحضرت البينة، فكالفناها صداقها، قبض ل رش( أوكلترت 

تزوجهاوقل أحد، العصبة من لها ما وأما حالته، بنت لأما البنت، هده حقيقة يعلم 
توقثم )د(، ب بعده وتزوجتا طلقها، نم )ع(، الشخت عليها له وعقد الذكور، )م( 

رفج(يشهد كذللث، عمودي، افه عبد ضشمآ.' عقدها وتول رج،، وتزوجها* عنها، 
المذكور.به)م( نهد ما يمثل 

لهاأجريتا الجالس، ور حف من وغيرهم الذكورين من هذا نحققح، فعنلوما 
محملوأحمد بايفثر، ومحمل. قاسم، عيي محمد ورث بحخ رأآ، عل النكاح عقد 

شهيدا؟يافه وكفى غيرهم، وحملة قاسمي، وأييه: إبرامم، بن والخن رقاعي، 
•ا*مآاه.؛رمضان 



قظاسءا،هأءسءظااوءاأسصر ■ائسسدنء،  ،أسصسللء-٥^٠٠ 
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زناقضية حول شرعي حكم إصدار ال0وهوعت 
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ا'بقصمالأيإ/ا<''ربمحض'إضة ب. wU_yألبوطننر'ءإد؛ ؟'يبمرإإإَ 

محَإ؛ل.؛ى ا^^؛1 ِ، إلش رسمءازمحوناض رمحت;ّن ;تلإألجؤ،اهمضع 
ءت•'z'؟ نره ئ اخش طاسمّ أربم ءارإ'ي / لتش ٌّثءو<,اغ وخم ٠ همنج أي'';  ٠٣اأ 

٣يلبو0أثمووءرحبمصأأ'صُّبمانعم إًي؛ا، ايإنمضإيوإُئ -\ؤف 
ثصر م''،ائ؛؛١ ءّأمح محاج مش L 'لرمحقث مح-طثميمحه. • ٣ م • يت 

بثزأز
.هأااي'ل وزنسض\يهالهأ ص مر،غّ.هتحءس لاا »إ/ر؛لهرزا ^٢١.ِنش ٠٧

ايجء سنثأوٌحإ(أبثزنضص^ 'ًخمإبر1؛بؤأ مبممخمنّ 
محام*ممحالأرءتإئ،رماموصمّئ( ألأاسمج'ر.نيمُ إذ ■من،"سه 'أت'،؛ن؛ثم 

اووم'طنبفروطأ^ارم يم* تئِت، 'دفء-لالرمئامح مححمإيصنب مب ميس 
بمهميبأداق-— **ه ِزه خدّا''ري'ف؛، لِن،ه'،_■؛، رِنامف " ليم"ّره■ءلُعمذبمس م ٠ َّ 
اص/اإنإأهخم)ِبمصإ؛ثمأَ ج'  َاٌهب مِر رمُآنحمتمءلأمضلم٠٦٩ محّمتا' 



ه ٤٨٣ة"ه صه:سمجمحضاطحمٌااص ءف ه
فّضآيتيهمIم مَ 

،الحرم.أمم]......[ حضرةالكرم: 
)م(،التهم رحصمها )ل(، الرانية الرأة قضية ق لنا توصح الذي اكحية. بعد 

علأنرت أما ص جيعا، إفادمم وأخذ لدينا حضورهم يعد )أ(، عنده توزن والذي 
الذكور)م( غريمها أن وادعت، متعددة، بمجالس مرات أرع من أكثر بالزنا ننسها 

الكسوةبعفؤ، لها ؤيأخذ الخلأ، إل معها دسرح وأنه عا، سس أنه بأستاب 
تركها،ثم ليالتن عندها وحلس عليه، لها عقدوا خملها توصح وعندما والحضارة، 

الناس،مثل ما سمى فإنه السماية إلا بالكلية، أنكر عليه ادعته عط مواله ولدى 
حلتركها•أب وعلم عليها لحل ولما بحملها، يعلم ولا بما تزوج الزواج وكذلك 

عنولا الزنا عن يعلم لا بأنه أجاب ، عنده ثووت التي إفادة)أ( أحد وعند 
وحامتاخملها نوصح وبعدما العند، ومتا ْع)م( حفر ؤإنإ الرواج، بعال إلا الحبل 
١^٤٠من تدبم لها ياق أن إل فركها ]....[، إل فقرئتا أحيها مجن الستا 

متزوجلأنه لها؛ عقد بعدما إلا عنها يعلم لا بأنه أفاد البنتا، لخ استجواب وعند 
يعلملا ويو العقد، بمليون بالليل وجاءوْ عليه غرروا وأبمم القرية، بأٌلرف يتا بق 

ولكنستا)أ(، إل هريتح ما وقتج إلا بحملها يعلم ولر لها، فحقي بثيء، الأمور هده من 
وموسميها.عليها، ومحرج يدحل لكونه الذكور؛ إلا)م( غريم لها  ١٠أن محزم 

ااهذْله: ونالوا ليلا، حاءوه بأبمم فأفاد العقد، كيفية عن الفقيه سألنا كيلك، 
عليه.انطوُت، علمبإ يدون لها فعقد ووليهاأحوها؛ا، البنتابكر، 

بأنله أرمل )أ( عند توزبما عل اؤللع  ILبأنه أفادنا القرية شخ وكن.للثج 
الحم.يعااؤق محكم والشيع ّْفى، 'رقد للرّول•فقال، لها، يعقد لا 

بعدم.ما وكال.ا محالوف^ معكوفتين بينر ما )١( 
احممتمحدْ.أي:)'ا(



ولكنعام، وتغريب حلية ماتة الخد؛ ا،لرأة عل أف القضية هدم ق نراه فالذي 
نظريقمميه حبإ التهمة بموجب الممزير  ١٦٢التهم وعل حملها، وصع يعد 
ثيءعاليه فلا العمد يعد إلا عنها يعلم لا دام فا ءندْت ترزن الذي وأما الأمر، وئ 

مغرور،لأنه ثيء عليه ما عقد الذي الفقيه وكذلك، عليه، الحكم يوجب واضح 
يعديرجومها البنت، عل الكفالة أحذ يعد الجن من أطالقوهم ذللثج فبموحب، 

•لكم وصحناه رأيناه ما هذا الشرعي، الحد عليها ليجرى الحمل وضع 
وتنحريرا واللام. محفغلكم، واض 

قاضي].
)اكويح(



^^الثيفيت||جئ|
عريشأي قاصي اا9ظأغة:  ااتاودخ;ّآآ/ه/مآأما قم:)٦(الو 

جنايةأرش حول شرعي حكم إصدار ال0وهوعت 

تا ك ?م -٠٠ -t أك.٤ '؛ , ٠٤٠تُمحبممز عءمّ ■ دم م ِإرعِءِءمحاِبم كا 
ءمحمِ>بماد>ءث ذهم"ءءب.1 ُ-ِكءعءّمت؛'ء 'ا ءء-سم-بم ، َتءردا 

مآء-َ"بمسمتتت؛اضءِتءضصسمح ح رآحّتءء ى سممق حمّتآحمّ ,-•محك -م 
ءء-،تةم7نِ-:ءم"ءكت . ٠٢رد' ارءسحرجرنحسط تنمحضاريع 

تح-تءام_معِّ-سا \يِص ُيّتآ بذ-ء ُ'ّءّ 
ِءسو<مهمحمءٌممبس ذ نا' •<ذري ك] ■/ِصّتم/تم،"-t رر.م"أ'*٠ رء 

لأم<محصسا■ ٌا- ا صم ا م1، منءرءسساتت ذح 
)تيبماصسناتمَتم ٌا ,؛؛_؛•-ص1ء '  ر

٠يِه'ءِأ"نءأ نامء ته*ِ ءحيم4ش  مىّوَِممحث  ٠٢٠مّماشس ٠ 
معح،بممت_«ءءءتحصء"ستثَتيءَء ~ُ*ُت -ء 7ء؛ا مّتم 

ِءتلهِس؛؛َب نر-ر؛وخ آغيءءتشِ ؟-، ؤ'مثم أعرعءن.،ئ 
ظينىحخجمبثإْبمباأ َن*مُِمح"س َمحى »وسصه 

لأخء'بتأحتىأرضلخَلتاُم م ، /ء 
م،'حمنىمحمتِء، •ذم' ئ I طء 'ئحِمحساحعَ^نحجممثئش 

ءأ"->ررصتاأذ*عّ،كءمدشَّآ ن t )ريع ٌفتءم-َثءءج 
جم"؛ذِسمحمحيت' ئع - "V^ ذم ذ اِتَءِي' 

ء_'\؛ويتق.أت محمماُمحن ّثَءإرؤبء«" ر#اء ما"تِمتاءدعِثأ 
جحإسُذمحمححمفزسممت،مغتغن،طابممِّمحاممداِ ثءب مالتنا ءِستبمءث{مّتةفب، 

متان1م؛َاخُءدم ِاُم-تايمممحْنل ئص غ ،!ا ره ب م؟ 
'َيمحّءجادغةمِكإح امف حهِّءدغء ءَم 

صمارّمحصِارأٍنفهر1 '•تا"؟لجيءَايمًُّتح حا ،ذنئب؛نمتم 
٠. ممحك.ممء ' مقسم ز / مغُّممحعوءمح 

٠<َي t ا ذ خكس، 
ِامّر-ن، َِثك-ُُفروت انن،دعءِمالئيه 

ببم>؟َثئِىلمهمحزض>أ ءجإ 
ءيي؛وءنحا»همحمحح!نر< ن: 

Vجمسَ 
ك؛تاظثت



ؤج'فد: ^جضقثااحمٌااص ؤ؟ قلع؛ 
١^١^^بمج 

حكومةرعايا من ري(، ل الش ابمايات نظرنا ففد بعد• أما وحده• ش الحمد 
مندخلت رنته، ق بندق يرصاصة صرية فوجدناها ، العزيز عبد اللك جلالة 

حرج١^ ونصفها رفته، أيسر من حرج ضمها موصض، من وخرجتا موضع 
يستطعلا أته يذكر ولكن برأت، معالختها ويعد الوريد، بقرب الأيمن حنكه نحتا من 

جناياتهتحقيق هدا حا، يع فلا صمت، اليمنى أذنه وأن التفاتاكاملا، برنته الألتفارتا 
بالشاهدة.

تعدمجوصع؛ن من وخروجا موضع من دخولا الرصاصة صربة فإن أرشها• أما 
تسرالرنة عظام من الختايارتا فرب من يظهر ما بحسب لص جراحات، بثلامثا 
النصفجعل عربيا، ؤيالأ وعشرين وخمسة بإمن وأرشها البدن، ق ٠وصحارت، ثلايث، 

مرارا،ومناداته اليرى أذنه بسد امحت،رناْ فقد السعث أرش وأما الرأس• وضحات مس 
أنوحيشر اليمنى، أذنه مع نقمه؛ثالث، فقدرنا ناقصا، ممعا إلا اليمنر بأذنه يع فلم 

فهوصدساليمنى، أذنه مع ثلث، وهدا كاملة، الدية كاملا ذهسؤ إذا المع دية ق القدر 
اخت؛رناْفقد الرنة! أرش وأما عربا• ليال مائة بخص أرمه فيكون السع، كامل 

أرشفندرنا رنته، بكل يالتفت، أن ولا مريعا، الألتفاُت، ينضر فلم برعة، ؛الألتفاُتإ 
دختان،ّالم وهم! فيس، مناخ بنهاية لدينا تحقق أن يعد وذللن، الرنة، منفعة نقص 
سصالة رنته وأن الخناية، فيل السع مليم كان )ى( بأن صول، وأخمد هثلأن، وسالر 

وبعدذللثج فموجب، الخناية، بعد إلا رنته وق أذنه ق الخلل هن*ا محصل لر وأنه الخلل، 
ليالاوعشرين وخمسة ريال بألف المذكور )ى( جنايات يمؤع قدرنا والاجتهاد التحري 

١٣٦٣ه/ ; ٢٣وكيل. نقول U عل وافه عربتا، 

)اكدبي(ُىلناضل■■.■■[ ناضشممح)اضقء< 
السعوديةالهيئة ق شيخنا بعمل تتعلق الوثائق من مجموعة ضمن الوثتقة هلم•، وجلءت )١( 

المرة.نم ق ذلل؛، عل الكلام وتقدم ه،  ١٣٦٣عام اليمنية 
كلمةل(تمحز،إا•رى 



ع1قت1ملحقه:سمجسصىممحاامح |ص|ت 
الرياضقاصي الوظيهة:  _U):(oa )/١٣٦٧ااأاووخ:ما/م

حوشرعى حكم إصدار اكوتلوع: 

٩

د-_ةئصأ
وإدا>ؤإدى وحضِلحضدمحه .ههنِ،ل>.ا 

ليلاان،دسإبسم، 
'غوءيرمإ١زالغبمظاف يبة ;اانَذندكا محابجءآثتهمجاه* نمبمادت!إثب 

ييتهى ط مرندرتل،محددس< ضىظطشسربورا 
ماووبتدص٧ ضإئس ثئا لصندوق ؤ رلقفل اياب كبغة ث؛ذبلمح 

متءاذ> ١٠٠٣ضلاءنُذل ضجاسانمددف ود*فمح فىئله١شبجف مغفلاخدوت 
Vتاiضوابجضجداكأطءلأمح^
^تكبيئمحاديسئب

ييصتهءذكود يمنه الو*مدٌِأا ^رءاخالأش1ؤردص محءِ;ِإهل<قه؛ 
مغرمحلعيمبفسضصلامحيصممحبما ٌاإأتدِئحض،امدءلب، وعليه 

بمعبلِِ..ال3لجلهئصسوأط \آزة أته ئ؛وصيقلأثبمثاٍ' ظ "
محاممحأترضيرلإنيُذغر'حديارىصاطءهائذوقاليلهللصا>ْو؛لصٌمك 

خألأله  ١٥٩١٤٢٠■أؤإءة'لهدودءممحث  ٦٢١ول جئ ؛ئضا< ءتممش>■ صاحا،' تمهراُءمن 
احممالىامحمتيومحِ_ءه 

سvt  > ,'۶>هسسر -



ستة" قثجك_ 
بمج

إنهقائلا: عل)ب( وادعى)ص( لحضوره)ب(، وحفر لديتا)ص(، حفر 

منه:وأحد صندوهي، وكر ودحالها، ليلا، الئمية بقمر حجرق باب كر 
عليه.محب ما وأءلالب ريالا، عشر واني ، ودنلة ، دافورين 

الباب،قفل وكر أغواه، الشيaلان ®إل قاتلا: بالإقرار )ب( وأجابه 
ودافورينريالا عثر اسى منه وأحد فكسره، مقفلا، صندوقا ووحد ولحل، 
فقال:والصندوق، والقفل الباب كيفية عن فمثل _،*، ل بها وذما ولقلة، 
المريكال،قفله فكرُت، مقفلا، ووحدته الناس، أبواب مثل حشب "الباب 

فكرته،أيضا أمريكاق يقفل مقفلا داخل من المندو3، فوجدت ودحلت، 
فخرحت،®.الأشياء وأحيت 

^^٤١١شروط يه محتمعة محتارا، عاقلا بالغا فوحد وتصرفاته، عقله عن مثل 
نصابمن أنيد وأحد الحرز، هلث، مرتتن من أكثر أقر وقد ، لرقة)الثإنية( اق 

العلخ.ل ستخدم جهاز الدافور )١( 
نوعسالأوة.)٢( 
:٥٠٧ءس العلاو_ا®، ®دليل كتابه: ل الحجل الكرمي يوصف بن مرهم، الشيح قال ، ٣١

شروط:يمانية ومحب السرقة: ل القير ®باب 
عل:قطع فلا الاختفاء: وجه عل أونابه مالكه من الخر، مال أخذ دهم،• الرنة، أحد>هات 
العارية.جاحد ضير لكن• وديعة، ل دخائن ومحمملفح، متتهب، 

نصابا.ساوى مرنه ما بأن عالما محتارا، مكلفا السارق، كونه الثاق: 
برقةولا ماء، أو خمر قيه ياناء ولا الماء، بسرقة: قهير لا لكن مالأ، المروق، كون الثالث،: 

أويصاو>_،، ولا لهو، بآلة ولا وتصاؤير، بيع، يكتبا ولا حل، من عليه ولا؛،١ مصحفا، 
صنم.

أحدهما،يساوي ما أو دينار، رع أو دراهم، ثلاثة وهوت نصابا، المسروق كون الراع* 
الإحراج.حال القيمة وتعتثر 



حمس،9؛صسسءخه:سمجضك1لأمٌااض  ٦٥ ة

بعينه،منها الوجود المسروقة؛ الأشياء بارجاع علميه حكمت، ؛، UJuiفيه، له شبهة لا 
اليمنىيده هي بأن ، إقراره عن يوثح لر ما السرقة حد وعلميه بقيمته، والقعود 

ةم0لعواؤألتايثت وقموق ؤ تعال• لقوله مغل، بزيت وتحم الكف معمل من 
ديناررع ؤ، السارق يد بقعلمر ونوله ولفعله [، ٣٨ت ثدة  111]الأية يهماه آيل 

لهامحر الأرض ل يقام اءلخت• والسلأمت الصلاة علميه وقال ، الحإعة رواه فصاعدا. 
الحدودإقامة حيث، الأمر، وئ عل القضية فتعرض صباحا«لم، أربع؛ن، تمهلر أن من 

به.منوط 

لله،حامدا عقيل، بن العزيز عبد ين افه عبد ت ريه إل الفشر به، حاكإ قاله 
ه.١  ٣٦٧م/ / ١ ٣ حرر• أجح؛ن• وصحبه وآله محمد عل لمإ ممصليا 

فيهحففل ما مال: كل وحرز قطع• منحرزتفلوسرقمنضحرزلأ إحراجه الخامس؛ 
يليوباللاطئن• باللا-ان الحرز وخلف حرز• رأس؛ عل وع،امة برجل فنعل ءادْ، 

أحدهماالحرز عتلث، ؤإن جيعا، قللعوا النصامح—،: ؤإحراج الحرز عتلث، ل حاعة اشترك 
ولوتواؤلآ.ءل؛هءا، قطع فلا المال: فأحرج الأحر ولحل 

منبرنة ولا وزوجه، وأصوله، فروعه، مال: من برقته في فلا الشبهة: انتفاء السادس: 
ذكر.ممن لأحد أو شرك، فيه له مال: 

*رمحا،بإقرار• أو الدعوى• قبل تسمع ولا ؤيصفاما، عدلن، بشهادة إما: نبوما الساع: 
•يقطع حص يرجع دلا 

اه.بماله*• منه المروق مهلالية اكامن: 
القءني.حل فيه ينفد فلم إقراره، عن رُبع أنه شيخنا ذكر )١( 
(،١٤٤٥)والترمذي (، ٤٣٨٤)داود وأبو (، ١٦٨٤)لم وم(، ٦٧٨٩)اليخارى )٢( 

عائشة..حديث، من كالهم ٢(،  ٥٨٥ماجة)وابن (، ٤  ٩٢والمائي)١ 
وحسنه>.. هريرة أب عن ( ٤٣٩٧صحيحه)ق حبان وابن (، ٨٧٣٨)أخمد أحرجه )٣( 

والترهيّإ)آ/ههآ(.الأuفقصحيحالترضب 



ء1ةت1دضْ:ن<انأمحك،يامضاض تآش||ت 
الرياضقامحى اااوتكغ0:  التاورخ;آآ/أ/¥آمألالوقم:ص( 

،ءلأمُ رية حت  باسالحكم فيه مرعى حكم إصدار ال0وغوعت 

محآم /

ج'ثمنبسمنمح
يتربشب{طأمحاغهءا، 

مكلأجا'درخممجأ
كىاس،سمتيم

إث

م.""إس■،؟، جّاا لُتيةاأه'"؛•ء اجغ(عيمربمآلن١بمك ده لما ن خ0,صياوت 
بامم،جبتيهؤوغ"جثنإانممحرابم'شنحبرز؛شة 

^^يمحمممحئ.ثاوالشام 
آمَمحمتيجمأ'ممه ءا؛؛انىأُ »اتئ؛عأم؛مدؤرزمبجاي ئد ّماثإرمحاإم بآ صتا ايتد وإا،ماو 

ّجسآح'

صمامهملإلخ'ه
ارحم،محقله؛ '-م ، تتِرائشضمحء 

 ،،،vهملامبجَامحا1خمحردبمش'ع وإنر؛خِ؟لبملأه؛
^^بفي؛بتو

كِ'مىطممجم'؛^^٠اهي ^^٢ ١٢^^نلنحمحر ن نس 

.ن
(.٢٨٧ي)T/ القضية ص أحرى تفاصيل وانثلر ٢(،  ٩٦و)٣; الوثيقة تفرخ انفلر :١( 



٢٤٩٢۴دضًْسجسكابمضصاصإ ة7ع.قص 
،■دءسضمعهء1 ٠٠٥٠^- سءهَ سأءدتسلء 

ال9ظدس:ق1ضاراض ١٣٦٩/١٢/٢٨ااتاJدخ:ااوقم:)ا،( 
سهإالخدود حول ئيلتئن تنانع قضتة ق شرعي حكم إصدار اا0وهوعت 

لأنريرسماءربيم لهس ا ١

بيمفإاإإ1^حيبح،ج؛،لمحق̂ ر
I^إ^^امحأءئبمنا'/؛؛7 ̂ أ

موألإك؛وءا-أإ
^^فرالنك؛في؛سم/ءامادية 

إه ٢لرحدمنحاز ئصس\ت إ مح ج إ
Iوصل١لأدل ئمعمح صم ممح؛ا ىن إ

ت.زنيممرهإإ;

رمحرجبن.ا.^لأ( وم 
^بمأا'ئسأض
لإ"مإئارظ،انمهميى
^^مسم1لإ4محزتم
————————



القيخحمحم٥؛^، ك؛؛\ من سمج ; ٥ *طحق 

وصحبه.وآله محمد يعده نيئ لا من عل واللام والصلاة وحده، ض الحمد 
الأيدا،فرحان ين محمد النزلع؛؛ن ، jLis.نا أنهيراه من يه يعلم قاليي ويحدت 

حدودق بل قبيلة ريس رفادة، بن سلمان ين إبراهيم رين عنزة، من قيلته رئيس 
اهحرمه العزيز، عبد العفلم: الماللث، لدى الرياض ق الطرفان وحضر القبياكن، 

منليسوا الهلرف؛ن، حدود ق تامة حيرة ذوى رجالا ينتخا أن المللث، أمرهما تعال، 
معدوهم• جهينة، اء روّمن رجال، ثلاثة شهادة قبول عل فاتفقا بل، من ولا عنزة 

وبعدلدينا، المذكورون فحضر النافعي، غنيم بن ومويلمم القاصي، عد ومغتيم، بن 
الشهادةمن لدتا-م عإ المزكورين النهود سألنا حجته، الخصمن محن كل أبدى أن 
هوالقسكن الفاصل؛_ الحد يأن شرعا المعتيرة النهاية يالفغل فنهدوا لك،، ذق 

حاجزحد ومحراه لعنزة، وشرقيه لبل، فغربيه فصيبايتؤ، إل أعلاه من العلا وادي 
وحدودهاالذكور، الوادي ومهل ل وهي حاصة، لعنزة فإما مغيرا إلا القساكن، بين 

حربملوغربا حويتها عل قائمة حبال، كذلك، وشإلأ حويتها عل القائمة الحيال، قبلة 

منوأما مغيرا حدود تنتهي و؛نللأ، والفقير، الشيهباق فوق ومن ومرقنا ينبؤع 
غربيهالحزل، وادي هو فالحد الحزل، بوادي العلا وادي ملقى إل وأسفل قص؛يايت، 

بتنفاصل حد الحزل وادي ويعلمن الحمض وادي ق يتبي حش لعنزة، وشرقيه لثل، 
المسلمان،من وملأ الحممين يحضور شهدوا هكذا يعاليه، وضح قد كإ العلمرفين 

وأفهمتاهماالشهود، يحضور الأممان عل قرئت، الشهادة تلكؤ تحرير وبعد 
محنهايفكا ولا النزلع، ٠>، محنها ما يتحم ومذا ذللثإ، عل وصدرا بموجبها، 

تعال.افه إنشاء ذكر، فيإ دعوى 

العزيزعيد بن اممه وعبد الشيح، آل( حن ين عمر ت الله إل الفقير ذلك، أثثت، 
وآلهمحمد عل الله وصل العمراق. ناصر ين الله عبد إملائهإت من وكتبه عميل، بن 

وّالم.حررفي:ا/مأ/آآا/؟ا*ّااه.وصمه 



مريشأبى *دينة أوقاف الثيجماى إشراف ٠ ٦ رقم ملحق 
عريسأي قاصي ال9ظلغةت  اكاووخ:ألإ/ح/،ار0ّآا الدقم:)ا(

بالأوقافالتعلق _ U1الأس امحإد ٍليب الخوهوع:  سرسىأسمالمزان

ىلمدم0

امبمحُؤََ 
بلأ»أاثه ١r٠^أظ٨معئر سممحةساهمي 

-بمديرالأإدأأئيهسسامح. _ UIم اس 
يم1سذاص-ألب 

سمشسبم؛رالهضو^1رمضنس{-•

إوك؛يم.«سنيةآ/\َعم,وٍ،بمرإءاوظ ولن.،اءداد ئلآليباطأثعضلقإش 
رهءابمراوج؛ا؛ن

-



ضا'وقافمطنيصشمحصثش«ؤؤ 

العودةالعربية المالكة 

جيزانمالية دائرة 

٤٥٩٧محلي: 

صمممم ٠٠

المحرم.عريش، أي ناصي فضيلة 
وتاؤح:، ٣٨٧٦برنم: برقيا الخليلة المالية وزارة مقام من تبلغنا التحية. بعد 

الساميالمقام من مهامها تبالغه ما عل ساء الأوقاف، بخصوص  ١٣٥٨/a/Y؛
يأق:ما صمته من جاء الملكية، الإرادة ؛صلوور 

لأحكامؤلبقا تديرها أوقاف هيثة تثكل أوقاف، أموال فيه الذي )فالمحل 
ءدْ،ق الهيثة تكلف واردات فيها يوحد الي والأماكن الواقف؛ن، وث-روءل المع 
معه(.مرصيون وأناس القاصي فيقوم 

ؤإفادتنا.موجبه، اعتماد ذس عل فضيالتكم اطلاع م فنومل 
،.واضءسلتكم١١

١٣ْ٨/٨/٢٦:J

جتزانأموال رئس 
)التوقيع(

 )V, صق الموضع حول شيخنا كلام انخلر



"٦^٦ة®" 
ضسةلل،هثنء؛لظ 

ك1قج^^فايضأوئفMلطاأنيبن
ااتاولخ:؛/أا'/مهمآا االق0(:)آ(

عريسأى أوقاف مع التعامل بكيفية تتعلق قرارات اكوفوع؛ 

وؤع}مر وصوم >_^ U'cU،؛صصورشز1بنى لس_هِاس 
وامحهءزدن غومإءاّا صاا.اثا غوونذمتنتد ا دن دع محله رترمحإ لجميشمت ا لليي المحاذ ت _،١ اد،لبماّ 

ومِواءإؤل؛فوخاما محبما تآ ُمهمحي،م<سمهش^ َزامسم[لهحم ■ءا5اتخمياجاائبلصو1 
افط>ناهمابما محءمإؤ ى االوء، بماغ لجم اوبمغلافدرالصإم حاليناى سم• '؛■*^،، و'ءان 
امحِاراصاة المابمرحيى 2؛_ محاِتَاداَظضءنيءا رمحق-ص،أمحء،ىيضدمح ١^ 

لهني،اللزمحيان ُفالمم؛رض 
^ِرمينبياسمُعريانأاإتجسم1 ُبمسم، ><وهموا-َبمى يها؛لحميمحء،ى 
،'لءنموِنتج
وصود>ماوأىح،ههُصِما »اخلمثملرء،ءا لبى لخ>-دمممة- محلُ-قدارِملمع. 

كبممحهِث ن حل و؛ال'ءن؛ ء محك ركإمس ود،بم*يم ُده ُبمع ذمَجومىو بميم ن لز>أَ' 
Iمحمل بومترم قاءمنحموهءدِ ١؛*^، 

رحبإء.رارختمثم لس دة ُن لاحقا/٠ بماع يا بكاة يزمراثبمّ؛م 
ُمدعهونج4متووإمحافاصوبجقطِ لمك و ة يمب حيمحب ى*متكحمّ، ا/ررما صغبمبم/مء *ا كل 

حالنجكطِمحظمللأَا
م'•،ا ;لزمُ*ل'لل.صخ بمج بماك'ل يا ريع ا ِرءُابماجأهممح 

ثمعبع( ُمحص■ جلَِضنيب صاث، م يرا ا/م؛أكم، محاب طلع ن f ئلز»ام 
تمحالممصنا ت ررءإِمحا 

ٌّتلضرااءترسدلر/أ مء حصا ى'ؤتسا ولرَأامحا صَض( ءا'ذمات ينا'}(تبؤاارسمنُ>أ ف ُمح،-هحدالأ،ا 
رَمحاءُبمه ^، jjمحا التمئع صا ُءالص كيم! رما ىم؛دّل؛.> كظرا عد؛٦ مي ى نا رم ُص، 

ُِء' ■ ابجأيبمب هماًب"بوص^ ٠^٥نائممحِبمماضأ 

ة،ا

١٥٧

زنما

ِاءَا

UU

1l>U

-ءبيأ-غمحهبجل ي،
مِءيىَهمَُمح 

:م

اعتّ>اذلءت'-تبم

بءء
م'

م



غ؛ ابيميش إثرافاشخضاوقافمينة< ; ٦

سمن.وإيا0 آببمم، أؤأؤئي بمح 
وسلم.وصمه وآله محمد عل الله وصل وحده، فه الحمد 

ناظريدون مهملة وتوايعها عريش أي والال.ة أوقاف كانت فنإ يعدت أما 
ينحن اليد عليها نول أن عل الرأي واتفق والأعيان، المشايخ جعنا متفقد؛ ولا 

علومتأءا وعدالتها لثقتها لكما؛ أحمد:t^؛، محمدبن ومعه الرفاعي عل محمدبن 
الأوقافبمصالح والقيام والاجتهاد الحد سدل والميثاق العهد علميها وأحدنا ذللث،، 

يأقأيإ وألزمتاهما وحففلها، 

المدةق عليها البامطن ومحامبة دقة، ذكل الخفية الأوقاف عن البحن، أولأت 
يه.الملزومان فهإ أوطرد أومهثالة محاكمة إل احتاج ومن السائقة، 

بيانمع عمومي، بدفر وأرامحي دكاكئن من الأوقاف جيع يرصدان ثانيا؛ 
ومراقيمه.الوقف حجج وتصحيح عليها الموقوف والحهة لها الواقفين 

وقدرهاالأوقاف من عليه ما وس؛ن يفرمتفرد، له يعد أويثر مجد كل ثالثا؛ 
جهة•وبأي وحدودها 

ومحابسعه، وما وحدوده وقف كل عل ه ينفيقوم أن يلزمه رابعا• 
فعل.غيرهم بيد وجعله إحراجهم ق الوقف، مملحة رأى ؤإن والأجراء، الشركاء 

وعقوم^دلكين من عارة إل بمتاج ما بعارة يقوم أن يلزمه ا• حام
وخلافها.

الخاص،لفره ق يكتبه وقصبا حب، من الأوقاف من مضه ما كل صادسا؛ 
بأمرنا.إلا شيثا مه نحرج ولا الأوقاف، صندوق ق ونحففله 

الأصلحفعل يلزمه بح إل بمتاج ما بح أو الوقف بماجه ما ثراء مائعا؛ 
الحدود.أى؛ )؛(



مخض؛وقاذدثة11ّصش:إقراف كق٦ ؤل؛يتيقوإ 
بأمرنا.

حبمن الأراضي وحاب شهريا الدكاكن حاب يطبع أن يلزمه ثامنا؛ 
والمحرفات.الواردات بيان مع فصل، كل ق وقصمح 

إلنحتاج لكوما الأراضي واردات من الثمن تعبهإ مقال ل لها جعلنا وقد 
أعلاهذكر ما حمح عل الاتفاق وصار اللكاك؛ن. كراوي من والعتر وحارة، تعب 

التوقح.صار دلائs وعل ومحشائخها، البلاد أمير يحفور 
العزيزعيد ين اف عبد الْلهرة• الشريعة حائم بقلمه، ورقمه يقمه ذلك قال 

١٣٥٨الحجة ٤ ق: حرر عريس)الختم( أبي( قاضى عقيل، بن 

جميل)الختم،•محمد بن جمنل صحتح: 
عريش)الختم(.صايع هادى صحيح: 
عمرالأقصم.صحيح؛ 
صعدي.أخمد صحيح؛ 

منه.٤ بمقتضاه. ويعمل القاضىأعلاه، ذكره ما يحتمد 

عريهم،أبو أمثر 
)اكوقيع(



كءوءء■و.إوء؟ًس7جمءإ

بيُيشضغ'قئ|
(n;_l\T0A/\y/y'\-_m

وكيلكوملحقاته عريش ش اجد ملالعائدة للاوقاف ونائب أمبمن تعان الهوهوع: 

'■إمح■■؛؛أ؛اارا' . ■ ,  أ
,ئ:..:.ِأن '_ب, ِ ِ . ق . 'سماص'ً م .

؛.٠۶امحنااماتارايببالأإونإ0امحاجلٌَ ا؛نا ِ، لإ نا١ <حمال 'لماارإألمحيا ل٣ 
ي0ومحنرم'ربما م،َِا انحوالإ ُرد' تم رد1\ ايؤٍِبئ 

لهأن.،ون، بَرٌ،زٌ ُءر،' مايىِِلأأل ل(رط 
أوت/ماتِاررقإلن، مدرَبما الث<؟سم"ع الا/رءث 0َ ف )دي 

ا.نِمومحبخلآ. محشاالو س مم-ءلؤارا ق ارإ و ِ 
^١^٤ص؟ 

سأ>لإنمحءكمإمحَ
سَأحبأ;اءمحةثمح تإ 

أ1ي■ -سمح:ُءنبجكيقج

أٌمح%'١^٠
im

٦'*f' -*آ 

ءئ
ا''  ا.أاا

I ا إهبابم_أأ__ب., 



ض؛وق1ممط'؛ مق٦ 

للأوقافونائب أمين انتخبنا قد بأننا أدناه أسإءنا الواضعين نحن نقول 
ابنمحمد ابن حن وهوالسيد الابار، وكيلك وملحقاته أبوعريس اجد ملالعائدة 

انرقاعي حن السيد فعل •يكل، أحمد بن محمد كاتب له عينا وقد الرفاعي، عل 
الأرضوحصر والدكاكين، الأرض من للاوقاف المذكورة للمواردات يفر له يكون 

ذمتنامن حرجت وقد عليها، الباسهلين عل والإقامة وقدرها، والدكاكين وقدرها، 

عميلابن العزيز همد ابن اف همد الشخ البلاد قاصي عل معروضة وهذه ذمته، إل 
بإؤيوصيه ولكاتبه، له ذلك من التامة الإجازة له ؤيحلن ذكرناه، ما عل محيزه أن 

كلفناالذي وهو للبلاد، القاضي وهو حسثا الأوقاف، نحص الي الشرومحل من يلزم 
الوكيل*ونحم اطه وحبنا اقتضناه، الل*ي فهدا بنهلره، عائدها والأوقاف 

تحرر:ا-أالحجةا/ه'*اا

صحح

صحح

صحح

صحح

صأحسم^

ميل.ج^ريلمحمد 

صاع.محمد هادي 

رقاعي.حسن 

صاا؛نمحىرفاءي•

الأٌثر•أحمدينبحمحا
إمحعحاق.افه قح محمد صحيحت 

عمرالأقصم.صحثح! 
قاسم.محمد ين أخمد ين محمد صحيح! 
شرواق،حسين محمد صحح! 

محرش.عبده صحح! 

يوعالة.أحمد صحيح! 
الصعدي.أحمد صحح! 



يض(وقاافسةنيصشء:بمً؟"
.^p "y,m^؟" ••ّءءبم 

طقسة
أا'/م\<هماااتاوأؤ: أاوقم:)ة(

الأوقافحول عميل ابن للشيخ عريش أى أعيان من حطاب رقع الهوقوع؛ 

بمام

نِرر صمحجبسضص 
و;ظئاًإئش ٢٠ ٠٢مح1 ء هممءض؟ءمحنيأ ءَِلأ بيسهمأ 

طتاءسس
i ■،ا  IIرس )V َم تم ض! ُ يثام I ظ امحمحل %-مسمم تم ؛ّم   r ء ■؛ .؛ ٠ م ،.ِ«  I-صهمبرهمممرمزتاامحسمشِ، ٠

'خ
ّةآ ،B<r>\

.خ-ا\َحءص-

ء
معصذ-ِ

ُو
صِسسبتم

صب
و.

سمِسب.ج

e'

مامم

.ح
ٌمححءصس—يحت_

ممألأ-م

ءه
ءم٤٦

ص

V .

t
ا

-سلجب-

^1^=1
ا-.آآءيس.آ



٥٠؛ؤ إقراذ : ٦ ْاااءق ؤ ؤ م ؤج  ؛١
آذإتسي 

عقيل،ين العرير عبد ابن القه عبد أبوعريش• تانحى الفضيلة، صاحب حضرة 
الله.سلمه 

نائببانتخاب وكلفتمونا حعتونا قد لتحريره الموجب والاحترام. التحية بعل. 
علومشاركا بنفلركم وذلك محاربما، عل وصرفها لحفظها الأوقاف عل وناظر 
لكمحررنا والقصد التاريخ، ذللث، من العمل وأجرينا الرفاعي انتخبنا وند ذللثخ، 

للنظرلديكم نجتمع ونريد إمضاءاتنا، عليها اش الأول الأوراق سحب نريد هدا 
مننراه محا ذللئ، إل دعتتا الش والأسباب الشان، -بانا تدبمّآحر ونجعل لمسالة اق 

حراب،-٦١ ثيديث، لا وأن اجد المبتعهليل والقال القيل وكثر الناس من الشاغثاتا 
١ ٩١٠٥ أول ربع ١ ١ تحرريتارخت ولذا يرضينا، ولا لايرضيكم الذي وهذا 

ثرواق.حين محمد ت صحح الأقصم. عمر صحيح؛ 
عريس•■؛مئل محمد جبمل صحتح• حرس• صاع هادي صحتح؛ 
إمحاق.القٌ نح محمد ت صحح يوسف. قاسم محمد أخمد ابن محمد صحح! 
يوعلة.أحمد صحح! إيرامممعوظ٠ أحمد صحح! 
صعدي.أحمد صحح؛ رقاعي. أحمد ابن محمد صحح! 



ااتارلخ;ه\/ما/وهمأا ااوقم:)ه(

الأوقافحول عميل ابن للشيخ ضيش أي أعنان من ا حطايرفع ال0وهوعت 

'ا . 'رأ'أ(بم'ا■ ■^؛ 1■١^ 
زمضم..ل

زءسءأ:سااتدل

ِإزئو4صسي.ِ ينس 
'ِأد ااب• !» .ِ*ِ r؟ ض■ \و > ! ١»_؛_)/!٠ظ .'ءإءرمر أ_ عرِم»ِِا همح;تيرني

ًمجمقزث؛

-ص
ضإب>ضتحرب

تج>مح
^^محإسبصر٢ءنيِ 

جمح
-

دب/ب
-متتمسبمم" ^مإهض'مس 

مثِتجيَ
^

مد

؛ءل_.__بمصمم--بجق- 
محدسعغمحص:يِ.نحًمبم...هِ. 

^ءسصدث
٠هن 

U-

ءبيءأ.يغز

-ء
ءء؛=.د؛ا 

ي—

7٠بم آ- 

Jj؛محهس-

ءيدظ؛ت
اي'



1ضافاهخضاوئفمطز؛نيصش: ٦  ١٣٠ئذِلآغ'لإُ 

إنسمأق
عقل،بن العزيز عبئ بن اض عبد عريس• أي قاصي الفضيلة، صاحب حفرة 

الحرم•
علمعنا ووافقتم الوفمإ، خصوص من طلبتمونا قد والاحترام. التحية  Jbt؛

الخميسليوم مهلة منكم 9^>؛1 إننا ثم للوهفإ، نانلر الرفاعي عن بدلا واحد انتخاب 
مركزكل أنفار خمسة بيد الأوقاف تكون أن رأينا اقتفى والأن الخواب، لكم ونرد 
يسهلوهدا نظركم، عل من مصاييفها عل وبجربما بأوتافه يستقيم واحد فيه يعن 

علالموافقة منكم نأمل تحرر، هدا فلأجل ابمع، عل التمب، وكنفف، ولكم لنا 
حفرتكم.عل وعرضهم المدكوؤين تعان 

ودمتمسابقا، أفدناكم حبإ الأوقاف عل يبقى نرود0 فإ الرفاعي أما 
0١٣٥٩^ام واللام. اض، فظ حل 

صحيح

صحح

صحيح

صحيح

صحيح

جمّئن•محمل• ابن جمّين 

شرواق.حين محملو 

إسحاق.افه فتع محمد 

تحرش•حن بن مده 

عمرالأنمم.

يوسف*قاسم أخمد ين محمد ت صحح 
معوظي.إبراهيم أحمد صحح؛ 
صاع.هادي صحح؛ 

يوعلة.أحمد صحح؛ 
صعدى.أحمد صحح؛ 



؟|عجم||وءس

٣ ٩١٣^^فايضأوقافْدطاأنيبوقئ1ظقر 
قعءثسئءهتة

االاولخ;¥/ا،/\،هّاا
عريشأي أوقاف لا!جة الثالث الاجتاع محضر ال09هوع: 

،/امحأ 

خابمآ،/

دلم'هاصالأم

•ض ئارلهئيممامح؛للإأمحلأ (ءمث/طن 
،ت/دمها;إزمحَناناموءآ\ 

ِءناىضإفضممحةايط0/
ضنةأإر>اشاره

كلتجهلا/إغباشامإى
يرصابيفرتحإسظئإى

يإلسيرهاراؤيناخلل م ب ز>بغإموي0إنسإرض ناك ئؤإئتزارايهءإى 

ييإلأيفتي/ا«لااءلِبُ ثِياتإرسمنإمإم إ ب. رإن رالآ,ئني إاووض،براوٌ 
صلمحيئ/صملبم

أد؛ضطمححنمض
منارأءموآ،رئء،رّماخه أ ؤها إلاصي تممءألسمزرل الق،إ1 

^شالأأىرتيعد/إ
بيه،
ث(محئرءللطت
ِنيأيجاثدولأاسم

بنجإمُرامىئمحم
نيايحضرامإمُخا

يخ،،بجةد؛سلالإأأاق

هممحاُبنمر حنيا ُ^"

عإت



غ٥ ٠ ٥ نئأو ^خضأوقاى،دسهأنيصاش لإه ُه 
أق^pI(آتيي ٠٠٩

يوممن الرائعة الساءة ق الثالثة تها لخالعريش أيى أوقاف لخنة اجتمعت 
ياق!ما وقررت ، ١٣٥٩ايارك رمقان شهر ٧ ت الوافي الربؤع 

لخنةعفوية ق عنها نائبا الإمارة قل من مزعل ابن محمد انتداب أولا• 
الأوقاف.

نفلراعمودي، صالح عن بدلا عباس افه عبد أحد الشخ تع؛؛ن ثانيا؛ 
أشغاله.لكثرة وتعازر٥ لاصتقالته، 

محمدابن حن عن بدلا يوصم، عمر ابن الخيار عبد الفقيه ترشح ثالثا! 
نفلراوذلك والتزاماته، الرقاعي اختماصات س كان ما كل ق وتكليفه رقاعي، 

اللجةفوافمتج الأوقاف، عن انفصاله ق الأهال بعض ولرغة الرفاعي، لأستمالة 
فالفقيهبه، يقدح حلل عن أو حيانة عن انفصاله وليس إرصائهم، لمجرد ذللت، عل 

جردوبعد وغلالها، الأوقاف من استلمه ما حح عن الرفاعي محامم، جبار 
جهةوبيان والأراضي الدكاين بعدد ، كثفينظم والمنصرنة الواردة الحسابات 

كلهذللثج ق ؤيكتمؤ الرفاعي، بيد الواردة الغلة بقية ْع جبار ؤيتلمها منصرفاترا، 
أحدهاصور؛ ثلاُث، عل والاستلام الكشف، هدا ؤيكون التفصيل، وجه عل استلأم 
للمراجعة.اللجنة رئيس عند محفنل والثالثة جبار، بيد والثانية الرفاعى، بيد تكون 

الأوقاف،لغلأل، وحافظا أمينا بميل مومى ابن عبده الفقيه انتخاب رابعا؛ 
ونفلروالسط الحاسبة ق الشركاء عل ؤيستقيم وقابفا، ؤناردا جبار فيكون 

منه،استلمه ما بقدر مقبوضا سندا صاحبه يعهلي الغلال س قبضه وما الأصلح، 
الهتاف،أوراق فبمرامع الشركاء بعمى س التلاهمب، خثي أو ثيء أشكل ؤإن 

بميل،موسى ابن عبده ت يحققنه الملتزم إل ياوفعه شيئا استلم وكلمإ عليها، ويهلبق 
سبقرار إلا شيتا ذللث، س يمرق ولا منه، استلمه ما يقدر استلأما يعطيه وهو 



ة1
وتنفين،الأصلح، وملاحفلة الحفظ، بصيل عدم وعل عليه، الرئيس وتصديق اللجتة 

ؤيكونفيها، التباس لا واصحة ُكشوفاُت، والتصرف الوارد وصط إليه، ورد ما 
والتبقي.والتصرف الوارد قدر كثف، يء؛لني شهريا، ذللئج 

ثيءاللجنة لهده يقرر أن نرى الأوقاف نفلاماُت، عليه تنص ما حسب ا! خام
وتلتهاغلتها كثرة ية بنالأوقاف ميزانية مع يتفق واجتهادهم تعبهم ببعض يقوم 

ٌنإل والر؛ع والتوقيع الاتفاق حمل هدا وعل وصدها، المحرفايتج واستغراق 
١٣٥٩ه/ U/ ل: نحرير التونيق. ضد اش ومن والممد، الموافقة ؛لزم 

اللجنةرئيس اء أهم^^

)اكوقيع()التوقيع( )التوقع( )التوقيع( 



٥٠٧

حسِثحقةئوومحمحياهاََ
ساجدإئدةصإرء|حاو ض ؛إقواف ٧ رقم سق 

ااتاووخ:ا/مآ/خ/،1ّاا
بالمحرقالحاٌع مسجد عإرْ إعادة عل عقيل ابن الشيخ إشراف ال0وةوعت 

ررمحد

ايأ
انأ

َبمإ
ء،ءاه

ايا 

Uii-

-I •ا

م•؛

ّكللإمنِِت تتّى ,ك؛ 
.،] A}Lرص لص® مَمحلُضه ،ب رءامثزمَمى

رتيإعاَززن تم 
ُمحءآداةمحمر<داءءزمح 

بجندكرمحذ نمحنص'ضمح>مح،رد 
محيررئءتامص م'ؤمحض رربما/ءرءاِنحاثم رّ،ءم،ُبءإمه، 

ُّغأسمصمحب 
محِءلأضنُمحسميج7لغمرذم 

َ^٠ءغرر،اُزُيا ذشَءإلبما.زَم 

دنَا1عبخءِمحإمحِ بما رزِا أصءمينء،ءأب ،ثبةأ؛'زمء ت٠ 
مز>اكا/مد نيمنمحِ كن' َءمتأن لنزما ٠ ءَّءما >}و َابجّررر< ما 

ام:.، ض  V،Aق نمزس ض ٠ 
محلإيّبمِ'هء '>:ءامحء

ءوة

امدرزاى



^حضإسءئرةجالإاثمقبمرطنكق٧: ئ'ئ  ٥٠٨ ز

تسبأقآوىهم
بالحرقالخاْع مجد تقديرعإرة ييان 

القبل،الخيار من يليه ما مع والخص، بالحجر الشرقي الخيار إقامة أولأت 
المحراب.إل الباب من طولا وحده 

والألواح.الخشب من باتبما وتكليف اليإنية، الءلابة تصلح ثانيات 
يليه.ما مع وتقليمه الماء محل تصليح نالثات 

والدعائموالمؤخر، المقدم يالخصن، المسجد حبلان حميع تونير رابعا! 
والرادبم•دالطواثق، الوسطى، 

اكل.نة.مع بابه وتكليما ءلابة، ؤإقامة وتصليحه، الغري الخيار نقض خامسا؛ 
الحراب.إل القبل من يليه وما الغربا ابدار ظاهر توزير ا؛ مادّ

•فيه الش الشمور وتصالح بالنورة والمنحر المهدم قف الحمح رمى سابعا! 
الأمهنار.هعلول وقت به نحل عإ الجد معلح تفقد ثامنا! 

المدكور،المجد لعإرة وقدرناه عليه اممتقمنا الدي هّو أعلاه المثرؤح البيان إن 
المجدإن بحيث، حيزان، إمارة لمقام ورفعناه ليالا، وعشرون مائة النفقة من له وقدرنا 

١٣٦٠ثعبان  ٢٨،ؤولأجلهحررفي:ضلح١١غرهدا الذكورuمحاج 

)التوقع(بفرسان القاضي القصسي)الختم( حمد بفرسان! الأمير 
عباس.إبراهيم أحمد الأّهلاء! عثإن. حن بن هادى الأعيان؛ أحد 

عامحى.حمن بن محمد الح^ٍق• 

ا٥ ٠ ص ق الموصؤع نفس عل شيخنا كلام انظر 



اثدؤروامميمإجراءات ض أنموذج : «طحقرقمخ 
ا'/اا/،^اآؤااتاووخ:

عنيزة(إل الرياض من الشيح )نقل ليم والتالدور إجراءات من أنموذج ال0وضعت 

'زلة'اسمح؛
اراضم،؛؛ ايكه 

رمأرم ف بم 

•٠'ءم؛مرسمرس'ِلِ 

H r

مِ 

ظاكُامحءسرلسمسمتق 

ن:ئءهصسد

ة'تمن ٦
او-هء_:



Lثسائحضاضخأممءمسصءس٠حىرق٠>٩ ٠
١٣٧٤ااتاولخ:ه\/؛/ ااوق0ء:)ا(

IgQnQxJl  الخإعةصلاة عل وايحاقظة الأصول ثلاثة تعلم حول الشيم من نصيحة

_مألكهمسِ

ُُههمءذا^''C  ١٢٠٠> ٠٣٠ممنبمخم>اسأىب> _** 
ءٍس،بيسشسيممبممسب.لساس صس 

مسمسشه,.ستدم,محطحسف
صسّامريخمجبطئ.س,.دمإع

اقم»وأث-V ء؛مس سمىنم؛ا؛ءثُين ,سدرمق رتقمسريلصب. 
•ءط'صٌُ،بثضب مدضسمح،سرب.وبستي 
طسا.سشسإئتاهمبخاسبج

.'رء,._و.عّك_ملضس/ِساس سمد،صِاكم 
٥١٠٢راد،م1كإلج رمدا؟_يمم ,ذر ارده،ةءءل ر; بمسٌ،ءادُّتاس  ٢٠٥٠٦ ٠٢٠

لخبمهسسمسمتيبمسذصممسمسم1ءضطسصس 
م,بمصمطامرتجدينسم,محر -ط'اك1بمممس .سم|تي بمدك 

رسسىضاكسسمئس|-ر،بِتيسطسس 
ب،الُ'بمبدىتمخماكضسسسث )سرّ

ؤ(سبمصطبأسثملماوده، ٦٢ي إنىسر|ساسءهمس 
نجإضشتمبم؛خنيمب|سطسسإ،س
طبياسمسمصالأمبط

سبسرّب.
ِ-حار،>د.—٥٠٠٠٠,بُعمس-، ماسم.رأكءبمامس،ج 

..رسمنيقءءبالخ,ماه سئصمصسأ,صض|نيرصمح 

•ا/أ/أيمادَوض 



ؤ٥ ١ ١ يمنينه قاس كان U اضخ من سانح : ٩ ،طحق غ'ؤت ؤ

•'• الكرم الأخ جناب إل عقل بن العزيز ب• بن اف همد من 
وبركاته.افه ورحة عليكم اللام 

يومالاس عل نرتت الي الصيحة سمعتم قد فكم، القه بارك ويعد• 
خنصرالاس تعليم إل إبرامم بن محمد الشيخ فضيلة إرشادات وفهمتم الخمعة، 

هذاوأن رمعاملامم، عياداتمم ق دينهم أمور من بمتاجونه وما الأصول، ثلاثة 
خماعةعل منكم كل والولاية، العرفة من يه خصصتم لما الأئمة أيها منكم مطلوب 
عليه،يثابون حيري عمل وهذا رعيته، عن مسوول وكلكم ولع، وكلكم مسجده، 

دينيةمصالح عدة به ومحمل الحهل، ؤيقل العلم فيكثر الماركة؛ بأسابكم افه ؤينئع 
لأناافوالأJه قال كما حياته، ق الإنسان عمله ما أفضل من وهدا ودنيوية، 

علسهل ذللئإ ْع وهو ، العم'ا خمر من لك محر واحدا رجلا بلنا افه ؛بمدي 
الحمد.وفه أكثركم، 

منايستفهم أن بمب والدي الهللة، أكثر وعند لكم ٌبدولة الأصول وثلاثة 
منضرها أو الأصول ثلاثة من نسخة يهللب، أو ذللث،، من بمفاه ئد ما بعض عن 

بهياتقومون أنكم اطه~ شاء ~إن العمد يدللث،، ممنونون فنحن لديثا، التي الكتب 
اطه.عند أجرها محتبون دينية قرية وتعدونه فيه، وبمتهدون الأهر، 

كثروقد الفجر، خصوصا الحإعة، عن التخلم، عن الاءس تفقد وكن.للث، 

بالصيحةالحإعة تتيهون أيكم فالواحي، عتها، الأخالف^ن نحلف من التشكي 
عنها.اكخلف، عقابج من والحدير )واتها ق والرغبي، الحنة، والوعنلة 

الماعديمّعد بن سهل حدبت، من ٤(،  ٤٢٣)ومسالم (، ٢٧٨٧)البخاري أحرجه 



^١٠قاضيابسزتمعئاكان السيخ ض سانح : ٩ ملحق 

الخإعةيعد مؤذنكم بلغوا فأنتم الوذنين، وظيفة من وهدا العدد، وكدللئ، 
عنهمالنواب يبلغ الموعغلة فيهم تنفع ل؛ ؤإذا ا،لتخاافين، ويتفقد الفجر، لصلاة 

الأمورمن هدا وكل اممه، أمر عاليهم نقيم ال،ة~ شاء —إن ونحن إلينا، الأمر ير؛ع أو 
عتها.الصدود يعنا لا التي ومنكم متا االطاإوبة اللازمة 

مطالبونالخميع وأن مضمون،، وئهموهم حماعتكم، عل كتابنا فاقرؤوا 
والتقوى.الر عل التحاون؛ن من ؤإياكم اف، جعلنا يتنفيدْ، 

وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام 



١٣٧٤ه/٦;  الفم:)؟(

الم؛نالعموم إل عقيل ابن الشخ من وتذكر نصيحة ال،ء9ثوعت 

اشآؤسآقيءّ دن
لم\ن،المإخواننا من ؤيمعه راه من إل عمل بن الرز عبد بن الثه عبد من 

ومعاصيه.سخطه أمياب ؤإياهم وجنبتا يرصه، ؤإياهم.!ا افه وققني 
وخصبالتدير أمر تعال افه فان بعدث أما وبركاته• اممه ورحمة علتكم ملام 

]ااذارات:هه[.اؤأه أيوتى ثغ ألوؤل هأ ثأئن ؤ تعال• فقال يالأنتماع، 
والوجبدينه، يكمل العبال، نصيحة كإل فبقدر النصيحة، الدين أن سأخبمر والبي 

عليكم،وثنقة لالانأمة وبراءة ورسوله اممه لأمر امتثالا والنصيحة التازكر هو لهدا 
به.والحمل الحق يمعرفة ؤإياكم ينفعنا أن الله لعل 

ونعمهالله بأيام والتازير الله، دين ق التناصح وعليكم علينا فالواجب 
أنعمفقد الولاية، هذه أهل علينا خصوصا عباده، عل أمخ الكب والباطتة الظاهرة 

والبلدانالحكومات أحوال تتح من يعرفها ودنيوية، دينية نحمى لا بنعم علينا افه 
تحقيقذللث،1 وأهم ودنياهم، د-ينهم أمور ق عليه الناس ما ا وعرفالمجاورة، 
شعائرْ،ؤإقامة الحنيف، الدين هدا أركان وتأييد المطهرة، الثريعة وتحكيم التوحيد، 

الدعوةهذأه لمحدد يم تحال، لده هذا ؤب والمضل المالكة، هال،ه عير ق يوجد لا يإ 
سعود،آل س وآواه نصره وس الوهاب عبد بن محمد الإسلام شيح الإسلامية 

اللهبنعم التحديث، وعليكم علينا فالواجب الحزاء، أفضل المسالمين عن الله جزاهم 
يالصير.والثواصى بالحق، والثواصى مكرها، والقيام تما، والاعتراف، 

وامتهناعته،وسعه رءص_ا كل متنوعة وواجبات دينية وظائم، عباده عل ولله 

وسوقتهم،الناس عامة عل محس، لا ما والأعيان والرؤساء الأمور ولاة عل فيجب 
رعءتها؛عن موولف وكلكم رلع، رركلكم قال كإ 

٥٢٠البخاري)أخرجه ( ١ت  عمر..بن اض عبد حديثؤ س (، ١  ٨٢ومسلم)٩ (، ٠



صىكانقأساضزة1كأ0م 
المسلمين،ُين المشتركة الدين وواحات الكنايات فروض من والتدير فالصيحة 

وذوىالعلم ؤللبة مثل ]كلايم,! ؤيمع منهم يقبل الدين فيهم ايلمامن خصوصا 
افه.ثاء إن العامة، تصلح فصلاحهم والمؤذنإن، والأئمة كالنواب الديتية الو٠لاف 

ه،محمدا نبيه به الله بعث ما معرفة والتدكير التناصح به يقع مجا وأهم 
ؤإخلاصالثلاث، بأنواعي التوحيد تحقيق من وتفصيلا، حملة به والعمل واعتقاده، 

منوتمنيتها والإنس، الجن حلق ل الدينية الشرعية الحكمة هي الي فّ، العبادة 
والعصيان.والمسوق والكفر والبيع بآنواعه الشرك شوائب، 

فعلهاآكدها من التي وواجباتما، وأركاما يثروؤلها ؤإقامتها الصلاة أمر ثم 
والحيل،والتفقد بالنصيحة، عنها بالتخاإفا عرفح من عل والقيام المساجد، ق خماعق 

ونحنإلينا، أمره يرغ أو النوائب، به فيبلغ والنصيحة الموعغلة فيه تنغ لر فإن 
الجميع.ذمة سرى الل،ى افه أمر عاليه نقيم اه- ثاء -إن 

والأفعالالأقوال من لصلأتم تشرع ما الاس تعاليم العالم وطلة الأئمة وعل 
الأصولثلاثة ق المذكورة دينهم أمور يعلمومم وكذللث، ينقصها، أو يبطالها وما 

محتاحونمما ذلك، ونواح .، محمدا ونبيه ودينه، ريه، العبد محرفة بتلخيص؛ 
قال تمقال يجهلونه، عما موالهم العامة عل يجب كإ عاملاتهم، مق 

تعالوقال لالأساء:ي[، علزى.ه إنَققولأ النء=ني أنل مثو ؤ العامة: حق 
ولإدكق!ؤم>هللتا;ى يسق, الكتب وي ١^ مكي لحدآقه ؤوإد الحلم؛ أهل ق حق 

]آلءمان:سا[.

الإسلام.شعائر وبقية الحرام الله بست، ومآ والصيام الزكاة أمر ثم 
النكر،عن والنهي بالحروف، الأمر بإقامة إلا والدنيوية الدينية الأمور تستقيم ولا 

كانؤإن وهن.ا والمعاد، المعاش ق والمحاة الحادة ونيل والعباد، البلاد صلاح فثدللث، 
يداكونوا بآن الجمهور، بمساعدة إلا به القيام يستطيعون لا فإمم الئوابإ وظيفة من 

حسب،عل كل يه، قام من عن وذبا وانقيادا ومحبة واعتقادا وفعلا قولا ذلك، ق واحدة 



عمومبيا الخاطب الكفايات وفروض الدين واجبات من وهذا قدرته، 
الحديثفبلسانها؛. يستني ب فان بيده، فاوغ؛رْ متكرا منكم رأى رامن لقوله:٠ 

شروطومراعاة والنية، القصد ؤإحلاص اطه، تقوى النواب، وعل 
وصممهم•نو;بمم الناس بأن والإنصاف العدل وتحرى وآدابها، والنهي الأمر 

[.١٣٥باب أوق هاس •منياآوق[ بخل ن إؤ 
القذفبأنولع ألسنتهم يْللقون الدين السفهاء عل القيام الواجب، ؤمن 

حدالقاذف عل وثببإ النكرات، من هذا فإن ونحوها، واللعن والباب والشتم 
إلاللعنة صحدت لعن، إذا العبد رءإن الحدثت وق بشرطه، حلدة ثإنون القاذف 
ةائلها((أإل رحمت، لها أهلا اللعون ق لم'تكن فان الأرض، إل مبهل ثم الماء 

علالحرمة والعقود الربؤية العاملات ومغ أسواقهم، ق الناس تفقد ذللث، وس 
ونحوذللئ،.والوانين ا،لكايتل وتهلفيف—، والجش الغس وكللائ، أنواعها، احتلاف 

محالسحضور ذلك لازم ؤمن وتعليمه، الشرعي العلم تعلم الواجب، وس 
ذللثا،عن معرض - باه -والياذ الناس وبعض الحنة، لناض من هي التي العلم 
لهوبه استبدل إن لأسيعإ العثرة، الإسلام نواقفى من هو بل الحرمان، من وهذا 

الحديث،!وق ونحوها، كالراديو اللاهي وآلات والميمة الغيبة ومحالس الحديث، 
وءالاومتعيإ®وماوالاه، اف إلاذكر هافيها، ملعون ارالدنياملعونة، 

ؤيذلؤيعلكلمته دينه ينصر أن اش ونسأل لكم؛اتياعه، ونتصح لكم نبينه ما هطوا 
باهإلا توء؛ةي، وما أحسنه، فيعون القول يستمعون الذين س ؤإياكم ومححلتا أعداءه 

٠—١  ٤٣٧ ٦/ ْ/ وملم. وصحبه وأله محمد نبينا عل ادله وصل أنسب،، ؤإليه توكلت، عليه 

.>. الخيري معيد أي عن )٨٧(، ملم أحرحه )١( 
الجامعصحتح ق الألبان وحسنه .. الدرداء أي عن (، ٤٩٠٧)داود أبو أحرجه )٢( 

(١٦٧٢.)

وحسنهL. هريرة أي، حدبمث، س (، ٤١١٢ماجة)وابن (، ٢٢٠٢٢)الارمذي أحرجه )٣( 
(.١٦٠٩الجامع)صحيح ق الألبان 



ضغ'.ئ1قنزثف'1ض 
دونالتاونخ:  الوقم:)*](

وآدابهسننه بعض وبيان رمضان، شهر حول، الشيح من نصيحة ال0وهوعت 

ي_حأقآيجهم
و٠رنثهمرمضان، شهر بقرب أصحابه يثر . الّ؛ي كان فئد بمد• أٌا 
التوحيدكالمة عل ومحقهم وقيامه، لصيامه بالاستعداد ؤيوصيهم بقدومه، 

رسول،كان ت هريرة أي حديث، ق كإ النار، من والامتعاذة الحنة وسؤال( والاستغفار 
فيهصيامه، عاليكم اف كت_، رمضان، شهر قدجاءكم  ١٠يقولا يبشرأصحابه، النه 

ألفص حثر ليلة فيه الشياطم،، فيه وتغل الححيم، أبواب وتغلق( الخنان، أبواب مسح 
حديه.،الاهتداء محص حتى العبد إيإن يتم ولا . حرمءا فقد حثرها حرم من شهر، 

هالك،.إلا عنها يزيغ لا اش سنته وملازمة بفعله، والتأمي 
المالكلاعة aJالتقصير ومن والأيام الدنوب من التوبة عباده عل افه أوجبا وقد 

أينأن ر3يأ ئتئ شوأثا مبمه اثو م؛رأ،١^٠ ءامرأ آك!تنث> ؤيا؛آا تعال قال، العلام، 
أثىأثه عني، لا تجم آ'لأدهنئ ءمها ين عبه حكت سقادم نلإ' 

لآوأعمر موئا تا أنم يثثآ يمزق ذهيب أد;رم ثبي تمح( همهم معه' ! ٣١٠نأوبذ 
جيماأش إث، ؤوخوإ\ تعال وقالط ]اكمدم:غ[، قديرأؤآه _؛ ءًففي ؤخ إدك 
بالتوبة،الفلاح سبحانه افه فحلق [، ٣١]النوو؛ نمإ؟ميكاوأاه قلكر ألمؤه-وُنه أيه 

يتت،P تعال! وقال( مفلح. تائب، فكل بالرجي،، المشعرة لعل بأداة وأنك، 
وليسوءلالم، تائبج إل العباد وتعال سبحانه فقثم [. ١١]الحجرات: لهاسون'وأأه أم 

وبحقبربه، لحهاله منه؛ أظلمم فلا ستا، لر من عل الفلالم اسم وأوقع ثالثا، قم هناك 
محب،الله فإن لله، حييثا يكون أن التائس، استحق ولهدا عماله، وبآفاُتا نقه، وبعببا ربه، 

عنقفلا حقيقتها، ولا التوبة قدر يعرفون لا الاس وأكثر اكلهرين، وبحب اكوابع( 

وصححه.٠ هريرة أبٍر حديث، من (، ٢١٠٨)اثي والن(، ٨٩٩١)أحمد أحرجه 
٥(.)0 الخاح يمح ق الألبان 



إ.ققق1ث،ةمئصّبميذ؟ 
وحمائقالإسلام لثرائع جامع اسم التوية أن ولولا وحالا، وعملا عليا حا القيام 

المح،ذلك عبده بتوية يمح تعال الرب يكن إ الإسلام؛ دين حقيقة وهي الإمحان، 
اليومق إليه لأتوب إف فواف اف، إل توبوا الناس "يابما مال،• أنه عنه. الصحيح ول 

مائةيقوم أن قبل الواحد الجالس ق له يعدون أصحابه وكان . مرهءا سعن من أكثر 
الغفورا؛التواب أتت إنك عئ، وتب ل، اغفر رررب مره؛ 

وملازمةوأركانها، يشروطها الله إل التؤية نحقيق وعلكم علينا فالواجب 
تعال،بالله والاستعانة جازمة، وعزيمة صادقة بنية هداالشهرالكريم واسقبال، الاستغفار، 
قراءةمن والاستكثار ينقصه، أو ثبرحه ما وترك وكملته، الصيام آداب عل والمحاففلة 

•^ناعاتوهمُاتفيكلالأوقات 
أهنه®اللهم يقول؛ الهلال رأى إذا الني. وكان رمضان، هلال ترائي ؤين 

حمهلال وترصى، نحب، لما والتوفيق والإسلام، والسلامة والإي،ان بالأمن علينأ 
١١الله وربلث، ري ورشد، 

الزور،وقول والنميمة، والنية، الكذب، اجتناب وغبحْ الصائم عل ومحبإ 
ففليس والحهل، به والعمل الزور فول يدع ب ارمز ت لحديث فحس، وكل الزور، وشهادة 

صومهيتعاهد أن للصائم ينبغي ١١أحمدث الإمام وقال . وسرا؛هاا ؤلعامه ييع أن ل حاجة 
الثالف،وكان صومه. به محرق عملا يعمل ولا أحدا، يغتبا ولا بجاري، ولا لسانه، من 

آحدا،،.نغتاب ولا صومنا، نحففل وقالواث اجد، المق جالسوا صاموا إذا الصالح 
مرفوعا؛هريرة أيٍا لحلءيث، صائم١١، ررإل يقول؛ أن سن أحد شتمه ؤإن 

مصر (عناين ٤٢<)٢٧٠٢مدارأخرجه )١< 
رعمر ابن عن ( ١٣٨ ٤ ) ماجة وابن (، ١٥١٦)داود وأبو (، ٢^١٤ )٦ أحمد أحرجه )٢( 

٥(. ٥٦)الصحيحة ل الألبان وصححه 
افهعبيد بن ٠لالحة ث حي. من (، ٣٤٥١)والرطي (، ١٣٩٧)أحمن. أحرجه )٣( 

(.٤٧٢٦)الخامع صحيح ل الألبان وحسنه 
أخرجهالخارتم،رم*؟ا(،ءنشهميرة.•)٤( 



غ-ؤغةوغبمنيزة قاهاا^ خه;سالإإنياهخئهن ه ققلشؤ 
3اوقلتأوقاتله أحد ثتمه فإن يصخب، ولا يرذث<، فلا أحدكم، صوم يوم لكن ررإذا 
كثرةعن اللسان صيانة ه لفالاصح العاقل فعل * عليه متفق ه• صائم امرؤ إق 

بعضمن وهذا ذللثج، وأشباه والياب،، والشتم، والغيبة، والكدي،، الهذيان، 
له.انتبه من وندر الماص، بين واستنكاره إنكاره وقل وأشباههم، السوقة 

نحققإذا الافهنار تعجيل وين الفجر. طلؤع نحش ل؛ ما المحور، تأ-محر وين 
}الفولرا(ر عجلوا بخبرما الماس ررلايزال مرفوعا؛ سعد بن مهل لحديث، الغرولبإ، 

صت،لك ))اللهم ؤيقول: متجابة، دعوة له فان فهلره، يدعوعند أن له ؤين 
. ١٠العليم المح أنت، إنلث، مني تقبل اللهم وبحمدك، سثحانلئ، أفهلرمحتخ، رزقك وعل 

صائإفطر ))_ لحديث،؛إلهم، والإحسان وإءلعامهم، الصوم، تفعلير ويسن 
هيءاررم.الصائم أحر من يقص أن غثر ص أحره، مثل فله 

بهيقع ما وبحر الفرائص، صيام يكتل فإنه المهلؤع، صيام من الإكثار ؤين 
وصيامومحرره، شعبان كثهر بصيامه؛ السنة وودت ما ويتحري حلل، أو نقص من 

سمحتا وأتبعه رمضان صام ))_ أيوبا؛ \لي لحديحإ متفرقة، ولو شوال من محتا 
الدهرا،صام فكأنإ شوال 

ؤيومالحجة، ذي تسع وصوم ذرى، أي لحديثإ المص أيام صيام وين 
محنة.وهوكفارة عاشوراء، ويوم ستئن، وهوكفارة عرفة، 

الخارى)؛'ا،ا(،وسالم)اهاا()\أا(.)١( 
(.١٠٩٨أخرجهالمخارى)تماها،ا(،وطإ))٢( 
الحهي.،حالل. بن نيل. حديث، من (، ١٧٤٦ماجة)وابن ( ٨٠٧)الرمدى أحرجه )٣( 

(.٦٤١٥الخامع)صحح ل الألباق وصححه 
الأضاري..أيرب، ش عن (، ١ ١ ٦ لم)٤ مأخرجه )٤( 
ثلامحت،ئصم: أيام نلاثة الشهر من صمت، إذا ذرا، أبا )ايا له؛ نال المي. أن نمه. )٥( 

(،٧٦١)والرمدى (، ٢١٤٢٠٧)أحمد أحرجه ءشرة،الأ وخمس عشرة، وأرح عشرة، 
(.٩٤٧الإرواء)ل اص رصه (، ٢٤٢٦والمائى)



منلنمه اش احممه ولهذا حسم، وفصاله كبم، وأحره عظيم، أمره والصيام 
ضرهم،منه يدحل لا الحنة أبوابج من خاصا بابا لأهله وجعل الأععال،، سائر ُ؛ن 

وبينالعيد بين وهوسر لواهم، يكن م ما الدرجات ورفعة الثواب من لهم وادخر 
الموليةآدابه ومراعاه تكميله، يه محصل ما كل ق يعي أن ه نفنصح من فعل ربه، 

ثوابه.أومسال أويفده أوينقصه به ونحل محرحه ما عن القس وكف، والفعالية، 
ؤإلزامهمونحوهم، وخدام أولاد من يده تحتا من عل القيام عليه محب كا 

تربيتهمؤإحان ديتهم، بأمور نحل عمأ وملاحفلتهم يهليقونه، كانوا إذا بالصيام 
الأسرار،ونحالهلة والأفحال(، الأهوال، رديء عن وزجرهم أخلاقهم، ومددّح 

وقال(٦[، لاك>ريم: ه ثارا ؤأنلك أنساؤ مرأ ءامتإ آلخين قأئبما ؤ تحال! اش قال( 
؛العروق،،ررلتأمرن الحديث،! وق ، رعيته،؛ عن مؤولي وكلكم رنع، راكلكم 

ليضربنأو أؤلرا، الحق عل ولتأؤلرنه القيه، يد عل ولتأخذن المنكر، عن ولتنهون 
ا.نمهمءال كإ بلعنكم ثم بعض، عل بعضكم قلوب اش 

واستغفاره،إليه، والإنابة ومكره، ذكره، بإدامة ومراقيته، اممه تقوى الحميع وعل 
وماه نفعيوب عرفا إذا الإنسان فإن وتقصير، غفلة من العبد من يقع مما إليه والتوبة 
إخلالمن له يعرض مما واستغفره ربه إل والتجأ عمله وعيوب والثللم الحهل من عندها 

ؤإنإمنه، اممه يتقبل أن فحري الإجابة، أوقات ق يالدعام عليه وألح العبودية، ؛واحءت، 
راكوابون؛اأ الخطائين وخير حتناء، آدم بني راكل الحديث،: وق التقين، من اينص يتقبل 

أتتر،إلا إله لا أن أشهد ويحما.ك، اللهم سثحانك، الجالس؛ وكفارة 
وملم.وصحبه وآله محمد عل الله وصل إليلثإ. وأتوب أستغفرك 

عمر،.٥١.ابن حدت من (، ١٨٢٩ومسلم)(، ٥٢٠٠البخاري)أخرجه )١( 
٠)ماجة وابن (، ٣٠٤٧)والترمذي (، ٤٣٣٦)داود أبو أحرجه )٢(  وصعقه٤(.  ٠٦

الأبفقمحعيف،الحاْع)آآلأا(.
وحسنه؛.؟ أنس، حا.يثا من (، ٤٢٥١)ماجة وابن (، ٢٤٩٩)الترمذي أخرجه )٣( 

(.٤٥١٥الخامع)صحيح ل الألبان 



اشجوه1 ١^^٥ 
اُا/أاه/ِا«ّأاهااتاووج:اارقم:)ا( 

مانعابن العزيز وعبد محمد، آل عل عينة; قاصي من وقف عل وكالة لك9ه9ع; 
ءساسجسسدسسهص.اء■ُءصِسبخء؛بم،«^ا"ّ؛أء 

r

محعأهمم
اَ؛جم

ا

اصالأيبحمحدي؛؟طخ 
^سم'دمح'محخيصإمح 
؟بمم؛نممحإ

ة

ه.'آ; 

صسجه^ٌمحا'>إ— 



٠٥^^؛؛جممأ;ء 

د
سلتقجااراءت؟~ًءءاتءَءأءا■ 

١٢٩١ص:  الوقم:)آ(
محمد، jTعل الشم ت عنزة ناصى  يخملعقدإحارْ ال0وهوعت 

:ا1 

٠٠:
•ما1وبمء

حإ

•ة
٢٢-إ 

ث
ه--- 

هبمد•؟ ٢٠
ء>

؟'
ا



التاريخ:قم:)٣( الو 

gQJQQcJl عقديح/ السناق محمد ين عل يخط إجارة عقد ؛

لأآقهإِ_سا ي
ئر- 

ا»ةئمهءثمحبب
,:

دحّرمحكأرا 
هأ

,,ّممحمحئمحع
7ء ج-ءارنأمحمو 

ل-حء،ثت
همم0ِّخكظ



؛!أقق أ^صرالأاساشاملمااس 
ذءء أه"؛ه=ر «فس/؛ِ:أع،صا 

١٣٢ الوقم:)؛(
الشخ:علينئصأبووادي يخطإجارة عقد لك9ه9عت 

,،اكنمسمحءة
«سص/سظصودرمترِس "؟؛، 

قءه
,,مهج-ء

,./m
م;ألآزي'ر1
م
K



الثيحدونها التي الرحلات ض أنموذج ؛ ١ ١ رقم ملحق 
'*آآ-مآاااتاومخ:

الخلودقبائل مثاكل حول اليمنية السعودية الهيئة صمن العمل رحلة اكوفوع؛ 

_ئءمممءئقلتج ضسسه1لإبوع.ِضعدثمبم نر د ''محءمحبمِكماُدهلغط■
ءبمت؛بي1ءضتيزمحا"طءةثاأملم'لجيا 

نادنأت ِِ .بمتا..ب1رمخجيتضلحدأ ٢ آءُمءبسن'بس 
ح؛روتئ(اء.ءمحتلي خ :ثمبءَبسمع محييتمطهءا 

رءتي>الهأ لهتِل ا ى.%■ منح' C - ء نيتاايم ءا ِءل مء دم ;ل شُ ذ■?؛* 
هدم.ثن| ء-لهمدّثبد..طورء يم ن محنمحت تإ ى-أص؛نح 

بمحماآسمسآيلءطفدعءأِإ طُءدمحىبِمتحهء 
وء|أناءدأثمل|ُت'م-ءمامعد■ْذسمكمثبممامو 

و4>ا-نرَمنءاد*-ي،ٌتت'>كا قبى'>مح ملقين ذ\ ربت ضء -ببم'ثمتثة 
سخمانيههقظئيت؛

نمعرطئ ِتجسميوفثم 
بمدءمحفي|خنيؤ 'رِءيسمء؛ُ'بيااتاء*ب-ء|ثآ أمور' ؤ مءوجمإء ء' ُ ممُ 

ءَِآوألءم/دمقاا>صمنلمء-محءمحدسسا*-آ؛-بءمحءءفينيأس 

تم'زؤُا>ئبمآئص'طنممةفءئء؛'اتاصظتح ي}،د بد'كء-تبممسهم 
صتبط'ساه'ت1خا'بجرط

ن\د1ستضأامحيم ءنآسءلوي, جق ^٢١٠ أكام-يواٌمحءءآث'ادبمُم 
نمسمممحمُاُاٌطُم

ث|ث.شحة-متاتمى'ثغ1 
همامحُهتمءُه 

نمنسثلتسشامرت
ك،ض.و«مج 

بمدامحمجب1صرمح
ممأ ُ ؤرلإن\ دمث ءا'ا 

ادنح, 

ين'ءلأنمغممحيأَنّ'(إ'دع>ِ ءيّ ءأُببنادض عا 
دنيسهدمحلخد'؟ ؛،شب ■عتنثَ كد ءم ي؛مبمه 

ِ jtUضيا ءّيتهّحآرإءب؛rJ"؟، م0ُأ  ٠L»^v دتِ؛-مح 
ضز!ويح؛نيضَ>.'ُمحء م!ء؛|امأَني -حض" 

Iمثار محي •غمِ-تئ 
0نق)سمميش غن، ث■ 

lJujtftjy ب
نحلار.•ل.ّضاطإ 
-■بءي-تا ئ ُبمثِء'ذ 

تإ.مع.م 'ض ذح 
 ■<,٠ ٠٠

؛دامحفيأ؛رلؤمسآء ء-؛د 
ُنسُموأثيءم ضر "'-لأمألبتٌشنمإَ"



1
ءأ

؟أ
او ؛ آ صه أ I •آ ♦؛؟ ااا

ءأ،
وأ؟

ة E

c؛
_ "

rh

il
ll
li
li
l'



اص:

اا0وهوع:تاع

ِ>رسمو جمخلمحا؛م 
قسمبتح"ت1انمم

َمحب V-'ُلئء لآ( ر رن هممي َنحرريهمئم؛ بوأ يتيثي/' ٥ ببنء ءثُمحءم- ي£نى 'ئ 
—'ّثا شحامثءَبمءj I ومرتا ^٠^ه٠مدل ٠٠٧،وئشي؛ول'U >،•-؛-»، 

د'لبا>أَء.ءءنتهلخ•-.عش لؤئهرلِ مرك' |1 ■مئَبم، ث، 'م ، iv؛«ت_مأُنما٠ ■'ء 
تمنٌِرامحاه؛ ١٢١رض؛ص!ي ن/واي١ل^اِمحا مض نةٌ لنِءِاُخءمإا•1 محوؤءل 

'ءريى"اِِمج،ء!َ«خمرلهخا
ادلم.نء؛اردضُموماممُ: 

رخ،محياعت ص ِبمظاُمُ)JC ز-;،»ريال؛ 
َّلء-•يمأ ُبجه ,^،_Jم''انء*>بح؛ل 

ء,>نِجج٠دمَآ ءا مءأَُءوؤاU اهمأممإنت مغن مال'.ء I أبُأصبمؤومننا 
ثق؛م'يناض ِثشجأيجس محمأرسه  ٢٢انهط/ني،ء-•اهارامأرف م '

همحك(صابلخمى أمحب ز;>ت جا'زءم.ملردسصبم 
٢٣دادمحء'برم؛بم؛؟ ٠ أش' ج•٠٠ موء4ىمءب'محب ؛ار؛انؤني زررا،إصُو ىُت 

ءصيم_ ٢١٨ِئ1عت> ص حلتء ألَس >ثِيءموه ته هما 'ِءأ/ئنمرنمرمس 
«شوءالء ٨٩٨وء،ئورظدُظسشم»ءا'ِمنا >سامادشمئٍهس 

ثبمء اينم مس م'ميت ضضن|مئ،ضعمءب ا ِ-،ءات،ءا'L ءت'لأء ط ء ايم 
ِ،مدءر< مأ 'ُس» ؛'بم ،•'لإرءقِ >-/؛، ■'ي( ُملتس *مماكميىاااُم ُض0 1ار 

_>"؛؛مكؤ 'ر' ٠٢٠ُن،اأبميم إث  ٢٢اثما^مءمحّله دي بمءأ 
َرِاٌ مض' همرُ رب' إ-ماَمح 'ر.بمَ*طعضُراو 

■رنيَ'ضُج ' مدئسا مي، محا بء . ■ ٠٠٠٨ضأ َزمُنا كإثثبمتو 
ُمسُنثسدره ءإاتا'مإءَظها د.بمءنرض ٠،؛،^ ازم 

ء'ئماّصهملأم

ءو-سمسمني
ّا>>->\وخم
ن1هاثاحا'مِ

مح1،أرأُإهحِثات رممش محان حنيد! اد' >ر.ن ءي ذ-و *ض 
نامإءيمحُءأأكاثمئاإء1وكر' ش' * ي ٌءم خمويوط*سمو-* 
٩٢٠١:هيا;م ي ُد  ٢٠٠٠شم-ُُ،،ثرّنحبم معين٦ -اَ«؛ت ؛f^*؛د؛،-م 

مرتّس»سمبم ءُواق ن ئهأرم 'ربمم'لمح.هلم 
 ،;^،،y ،م\يوسا ظ نلهيا.مبمIَإتتادلطمن

مث'رٍذنت« حىااءارمُء»1خكوضمزممث اسأٍيامئي 
'حي' تع مث مأِّم,ا'يمِمأ ااا'1 إهنت،، ،1، ! ٢٢٤٠ّعةالأ؛، 

مةزأجإء مأُرثه م،و م'سإ  Jfiمير'؛— ■*هم،دااأث< نمحبمء 
بلخ!دك هم<رب 

َبام  ٧٠٣١
ءء'ألأء>؛.دتصمُ 

يد'لاثثصم
ارادس

آر''

٩





 )Y(:_ :١٣٦١ا/م/ص
الأول()الصفحة يمحمحك القرعاوي محمد بن اه عد الشخ إجازة ال0وهوعت 

إلسمحهبمنينماؤه حم إ
ب'رهماسان>بمانمانى
لجر'شمبمب
و|سللإضيممشضرصن

i وم؛وثس'ررمحمرمحيم ب
يىشه،ِهمرِمب

ءسممحامُم. ̂ إ
٠٦٤صتبمحاب-ة4اث ز'سملهاوهماُءويخآُام س :

رأوةحك{،نطتمجني
آهبّم؛؛مٌايلأ'*ءاتإوءواياِأر/اطِبمق>ممثموصلضهبمثإهدم ?

ظ؛وإ*لحنرأطاطوث}او؛ ديطوم لظي مرث'محشتا مءء«م منمر/ممتاؤن، 
م'>ااءزتمء'دسممإ ئ إ
رك؛ضأمحاءئن/ن̂ إ

إئنيظب'محهاصتمرث^ 
تجارمحيّنمأجم ٠^، ُطُ احلااعمأم ،^ ٠٠٥٠زإثيوأطَ؟ ء ث يالم>يَمممضعصض إ
تجم<مم'شمامثسمانموثاءبص إ

ضّت

ا*١ 



ء|ت
•'PRSP عءءسءُ*ا

ارقم:
الأمحرة()الصفحة ظق؛ه القرعاوى محمد بن اه عبد الشيخ إجازة ناح• الْوه9ع• 

\صايمإله

ميغٌ

رُهمميصاٌنح

وم

,٠٠٩

.محق 



:eemالشوق٠٥مخالإجازات 
١٣٧٥•ا/اA ااتاووخ:(٣)

ggngoU : ْ3الأول()الصفحة ■؛محلممه العمودي عل بن اه عبد الشيح إحا

أيصمحِا 
,,ز بمُناالإؤ؛ 

Wا'ء
/سآ
ي

؟أ
|ه

WmmMB.

بممحبم1اتا

ا



الناوية؛تالرقم 
الثانية()الصفحة  i^rالعمودي عل بن اه عبد الشيخ; إحازه ناح؛ لل09هوعت 

W^Mحغص
1سثءف|س

١٨,؛ءئء
؛،,



m|ء"ء؟!ءمما—كء؛ءا 

قم:الو 
الأمحرة()الصفحة ظقثه العمودي عل بن اش عبد الشيخ! إجازة تايع؛ اا0وهوعت 

امسألآمحيم؛1
Tص، ٣ ز 

Iم ٠ ٠ ء M ُ 1' 1 م 1 م ه 

تمبت؛ويىمح
,بجب.ع

َ'صء؛،ارءاا  ةسمه1لآ



هوس'ئ؛ ءثصقذد؛
ثيقيخوقعت التي الإجازات ليعض نبماذج 

ءآءءسس|

ا!ألآ
أفأهصْست'ءةذءة 

:^١^١ )٤(ص

الأول(زالصفحة ظس الهاشمي الواحد عبد بن الحق عيد الشيم إجازة لا0وظوعت 

٦

•ي*'أاا؛ار»-ه .و• ١٠٠٠

mmmm

ن ٠١۶اراحدن همد ن الق ءمد مل أم 
الرامالجد الدرس 



التاولج: الدقم:
الثانية()الصفحة الهاثمىالواحد عد  بنالحق عد الشيخ إجازة تابع؛ الخوهوع؛ 

محه.افه عتما الواحد ءبد ق ا،لق ءد خمل أرو قال 
خمدتينا عل والسلام وأاما،لأة ، الماني؛ رب هه الخد 

الومتتي؛اعهات واووا'جبم ي لعل؛ دالاحرن، الأوبيا سميد 
1اتموزغسةوثا ، الاتدال ميةونا ؛lj؛، وءل 

.وارصوال 

^محمفازالشخالتماضل ،أخلخل: 
.ولاوطا، اوكر؛م ,القرال ودارة فثب 

وصهءج، حزء•ة دصءءيحان ، الأربعة والسر^ واله4ءصحتي، 
،الدارقلل وسنن وصازاوش' ، ا.لاَلم وصمح ان>اذات 

حرنران وممسيرنى ، الداري ومسند ء احد الأيام ومسند 
لذماماقراعل وتفسارالخلأنيلخد مس؛صاناكثإر، 

مسامهإحازه لأكرها ءى وا'<متجاز ، لذما مى وّءع 
ذكيفئ احاز لأن أهلا لمت وإذكنت فاجيهه وكاهمتة,، 

لهأكون أّمعتمته ؛المال ظنه حمن  ١١•أته إلا ، استجار أن 

.^ا



||اءءآبءبمءَءء3ء1 

التاويخ:قم:الو
الأخرة()الصفحة م؛محإقنج الهاشمي الواحد عبد بن الحق عبد الشيخ إجازة ناع• • الْوضع 

—١٦

•جرتد ان مستر وأما 

ماكدض اا؛رءاذ ءن "وجر ان الماذفل إل فالمني 
ءناإئا،،من ال»دانىءنابى نءل عزحعءر ايار 
»نأحد همر أق ءن الر صد اين ا.ئاغظ ظّدءن ن *وص 

الدلورىاطفاف ءاس ين الفضل ن أءد أيى'كر عن  ٠١۶
الطري.عن 

ةمدَ؟ورةمقاشللكجر.ن عن 'مارمرداى وأط هذا 
لخالاش تموي انحاز ألحاثا ألص اى م اوكب؛ب دى *ل 
إةوموأن والمنت دالمانوالمملاال,ثكتاب لمر اي 

لأماش ي بجاف لا وأن الصاغ  jJUlطريق _.c؛ 
والعملالمير ي اوادة ال-كريم واالولي ال*ُلميم اف داِال 

فالخد ان وارللوآحردعوا؛اا.لبل *ن والاعاذة 
ومل ٠١۶ثبيتا ز 1ش وض وسّلأم ربال٠التي 

ؤ١ « ّكا؛واكيرا >سلما وٌإ وصأء٠ه ه ل ا

■؛•؛'a؛;' ''•اتيأ>آأإبج \ وء١ظ٠ ^ اف عفا 
٠٠٠'



إع؟ءءآسمأء 

ي_!اتيغ
م

"٦٠١٠,

ءةئ

١٣٩٢هآ/ه/ااتاولخ: )٥(الوقم: 

الأول()الصفحة ^٠- الأنصاري محمد بن إماعل الشيخ؛ إجازة اال0وهوعت 

،V

اكبساكدييية القص 1سااس 
مالكالإمام ومجرطأ الآ"رإاة والمس الصحيحن 

ء

ء
املأء

المادايصم ن ض محمد الدن عم 

lea ٠٠٠ 77؟

" A. tLSHAKOUR FIA

_،شبمِمحبممح 

MKCA =
£lNAHDAaH/،OI_Pf؛FINTE؛

الكرمأمكن مكمن _ خلن؛ س اص موق مكن,
١٤٨٢ت

3هس-<س0

٢١٩٦٨٠٥١٣٨٨

اصاس 



اءءع ٠٠٠^٠٩ ء

"'"س- ء 
ت؛؛سءمحس|

ءوت؟،صا|اء؛|

التاويخ:قم:الو
الأحيرة()الصفحة ظس الأنصاري محمد بن ام،اعيل الشيخ; إجازة ناع: ال9ْهلوعت 

•حرئر ، ٢١نير يا*ا 

المح،ُالاكدحممإلا-لافظانحًمءن مالمند 
ءنال ٠٠٥١الثا،امن نءل عزحعغر ا.ئجار 

»ن"مد 1حمر 1يى ءن الر همد ين ا ا،ئاءظ ئل,،دعن ن ى ،، ٠٠٠
الودورىاغاف هماس بن الفعل ن أءد أنىّكر عن هل 

•ءزاممري 
محعدَكورةمثاءئىالكث؛رن ءن ّ*ا؛رمرو؛ايى يايا هذا 
تعالاش انحاز؛ت٠وى أحانا أوءى اى م اوكبتر ق؛ع"ى 

ط<ُ؛ذادأذ،ءوم دالذت واسدالم٠لال1كتاب لر اي 
لأمب اش ي محاق لا وأن  ٤٧١س ا_ 

والسلالملم ي ارإدة اوكرمم والوفي ارظأيم افّ واِأل 
فالخد دءواثاال وآخر وارلل ا>ئل والأءاذة٠نءواإة 

وملءى مما ز خاالدضوصلاف  ر١ ٠ َ؟.ئإرا >سالثا'كمرا وسمحب وصجءه لا ا 
رإل؛الق ■■َ؟بلههب ِءاأ 

؛ءيواأة:محذث 



٦٣امحوك،ي الإجازات نمض 
^ص؛يءسسذو

،آ/»ا/ا/؟؛\ااتاولخ: الدقم:)!(

مالهدى الرحماق الق نين بن قيوم  اعبد الشيخ: إجازة ال0وهوعت 

و

جثا^ث َذصي'ء 

عر:وءرمحرمحسمحأتىى محي رءزااذرمنُضسا فماسانممح• اتحد 
شاف،يلإجممحبم:

سمضلاحفيسمصصثض١٠محلند طدبماس؛»الآجِ،رايبث ىملد> 
ماثمضثبممأرنوأمحنتصو'ذعن

-مثتحال، اشاممانم؛رىصساس شختاالحد'ثادلأءااتنيآحمض ءكثِامتهع؛ 
^تضب'ص'ثاسرابمث

ئتضمدضشاحخمبي،وبد
اشرمابِمسمي'ديد 

مدادممبمبالٌدئم'دببًًقدمي'داّ*ًًكدَضمسميهمد 
افا'حأتِض.وًءكإرعمحو دِأفصامحمي، 

بخاهم'لهيم>.طهممح
تحياوتحلماودءوء<رأى؛بمبأاص،رآفت،ما؛ْقميمدايأهم؛ة'ؤآزبمسم؛امحمد 

رضمحرصحا،ض.ضسأصد 

اصاءز,وم \رهض؟امحرَ م ئ 



محجفثت0'
١٤٣٠/١/١التاريخ: 

الثثريناصر بن سعد للشيخ؛ عميل ابن اه عبد الشيح إجازة ال0وضع: 

إجازة

وةس
ثشريعت حماممس ومن الدين، من الامحناد جعل الذي ٥ الحمد 

غيرمن ثاء ما شاء من ركال البلأين، عد الوصع لراج ولولا، المرملين، 
وعلىمحمد منا المرسلين، انقل على وسئم اف وصر ينين، ولا متد 

1بعد آما أجمعين، وصحه أل 
بماوالررائأ الصالحين، سلقنا مقاصد اعم مجن الأجازة أن يخفى فلا 

سانهاه رحمه — أحهد الإمام إمامنا• عن رئي رند عندالحدثض، معمر؟ 
انالمبن ممحمد الإمام ونال الإتادالمارنن؛ءثنش، أطلي نال: 

ا]ينمننبتمناشتعارأ. أو: ب\س)'بم 'طالرمي: 
ضيلةهمة يندصمت وليلك 

الشريفالحديث علم أثمة من المالحين، لف المالك ر يطم أن 
مشايخي،ص بمرريار أجر، أن مر وءللب الدين، علوم مائر من ُمر، 

،١٢٧٣منة المورد ابروادي، ناصر ين المعمرشيخنا صيما ولا 
أجازلأن أهلا لمت يأش أولا سو>1 ، ١٣٦١نيةّة ر وانمور 

فيوأملا رغسه، تلييئ _، إر رجت عر ألح ولما أجيز، أن عن ضلا 
البيلهم دعا من زمرة ر الدخول ورجاء ، الحديث، أئمة ؛، jUUر الانتظام 

غير،ومن منه صالحة دعوة ورجاء والرحمة، بالضرة وملم عله صر)ه 
الإجازة.عرعد، يفع ممن 

٠٢٨



تابعال09هوجت 

تيتول حالي ريمان أجزص وى• 
أجازواالدهن بأرجوالتثجه نإسي النمور مع Jإذاأجزت 

بفواإلسبيفابا0ممازُاسدنإفىاسةب 
؛٠وثتقل الاثار، به ئطظ شرف، طم الأساد أن الضتة رم 

ثيل:وقديما ومقيمها، محٍحها بض دهين الآ-؛مار، 
•،لعا ميمه ثدي قدذرمن ا لأؤأ رجالوئننه اللاننسه ونس 

جنسهاء ررابنهلدى ولايتمالرلأ نب ه الميدالألبل 
ليتمح وبما الثست، بهذا المدكور الش؛ح فضيلة أجزت فند ويليه 

عدالمعسر بشوطها عامت إجازئ ومرعا؛ ؤإجاز؛ ومرع مغرر، من دوام 
الأثر.أعل 

المجئطلمح ا ماه ملأ* علمه مجمد البي شمع أملثيم 
عجئلايخالطه محدق ة رواييشر*له صالم ند ما لكم أجزت 

اجمعم أنوزبهابوماوبجنس كردد*ص،داذدررنيثهمرأ 
نشرفي رالدأب اه، بقوى المجاز الشيخ فضيلة أوصي ٌإني هدا، 

اهأورثه يلم بما عمل من فإنه يعلم؛ بما والعمل والمنة، المحاب وتعليم 
إلىوالديرأ الشرية، الاداب ير بالموايلة أوصيه كما يعلم، لم  ١٠ملم 
rالمسلمين ويموم ولوالدينا وكا له المحالح والدياء ٠ اه 

٠اه حامدأ ١ ينيل بن العزيز مد بن ارله مٌ إ ارزه إلى النتير ذلك تال 
,لصممه مججميى.وآله نيينا يلي وملما مصليا 

ّ؛ءأبؤنثٍِِالخالين. رب فه والحد 
١٤٢٠/ا/ا الرياض: 

٥٢٩



^^ءكت|
اآ/آأ/،ّا؛االتاودخ: )١(الوقم: 

الهروىذر أى رواية؛ البخاري، للأمام الص.حيح؛ا ارالخامع س،إعت محضر اكوهوع؛ 

الرحيمالرحمن الد بسم 

بعد:أما أجض، آد محدومل السئن، خاتم عل واللام والصلاة العاقن، رب ه الخمد 

ا.نىالأشخ نماحة الثيوخ شة عل شوص عن ذر ش ابرواة الخاوي صحح همع ئ رص 
قوبارك تعال، الم حمقي الشل، عمل بن العزيز ب ين الم مد العمد الئامي الغب ١^١٠^ 

محمربن نياد محمد كاته مع ناوبا الشل اه تمد ين الرحمن تمد بن أنى الشح حمد، ؛ ٠١٨^، ١٢٠
امحق.

زيند>، الماف، يسلم وص؛ن ^ اه؛ن ءد م: دًلدة اكا.خ ب دذح 
ومحمداللودري، م؛رم محمد بن ومصض الْ-ُ*افي، ينان عل ومحمد المري' الحبل، العابدين 

العمل.آنس القارئ ابن الرحمن ومد المزي' ناص بن ومحمد العصيس' ُفلح بن هلل بن 

الوخمنويو ال،اع-، له نكمل نوته أعاد محمودعيارابزائري""ثم بن بلال النائح؛ يبر دضدت' 
oi  لصلاح القيم،' محمد مح، ■ٌينoi  الخعيدب. بن ومحلي الزامل، محمد بن الرحمن، تمد

السع.النخ خادم وأحمدالإندونيسي أبوعريش، 

مصلالدين وصباح الخزاري، حمعة عمرو بن الجيد تمد العلم؛ دطلة النائح ُتٌ ممدا دسع 
صالحبن أمل بن ايلك، وعبد اكوني، احمد عل بن اه عيد بن والغرنجآ محمد، وابنه الأياي' مل،أف 

ينين ١؛^ ومد اكوتي، جلول بت، وبش؛و طالب' بن مداه ين مدالعزيز و-س.ن ا-فامي، 
بنمعود بن ونهد الآ؛؛وبي، أبوبكر خالص ومحمد •>نرا، محمد  oiالعزيز لمد الخزي' محمد 
اكونى،أسيو ين اه تمل بن ومحبي المسي، النجار الحميد تمد  oiوأحمد الثثري، العزيز تمد 

والحسن،ومعاذ، المارك، المعيد محمد بن وأمد الحيادي، أحمد بن، وعل ايرق' خالد بن، ومحمد 
اضاي.سلم بن أبماءعل وتمدالد، وابراهيم' لاإسز،، 

مناهماءة له وسبق آخر،، اكا»إل تقيئمحورة ُرا المني صالح محمدبن، بن، مدالله الشخ ومحمع 
الكتاب.حميع ونملع قراءة له نتم المع، الشيح عل ١^؛؛ نقبي إل أوله 



قاذئ||ء^
الناوية: قم:الو 

تابعال0وثوعت 

يناه وعبد الشل، صد بن الضن صد العلم: وظلة الشاخ متهم جامة بمضه لسمع 
ؤإبداهتم'ارحن، لمد ممحق، بن ّعد ين يإّاتمل الشل، الممح تمد بن دميا ايثر، ءث،ان 

الزكرى،افلحن وعيد الراك، سليإن ين وعمر المع، الشخ آبتاء وخمد، الملك، وعيد ويوصعفا، 
الحكمي،سفيان بن  ٠٠٥١وعيد الشربمي، وحالي الحمّدنا افه عبل، ين الرحمن وتمل الغتيم، ومعد 
بنمحمد ين وهشام العكر، معد ؤيام؛،ث العيون،  ٠٠٥١عيد بن وعص العتمحي، مْلر بن يصعد 
بنوسر الدعاص، الزيز تمد بن الرحمن ُتمد الحوبل، مح، بن اض وتمد المعد، سيان 

وصد١^١^(، رجب بن اه وبمد ا'عوص، الرحمن تمد بن وأحمد الناري، محمد بن الهمين تمد 
السمع،الشيخ اين حمد بن وحاتم العصيمي، مفلح بن عابد ابنا ومشعل وصالح الرصيد، اهّ عبد بن 

المع.الشخ ابن ابنايوش وصدوعمر 

الص؛اغ،لهلفي بن صد العلم: وطلة والمشايخ العناء نندم؛ من صدى الختم محلس ق ممع وثمن 
١^^،،ناصر ين الوهاب، وعبد العد، الرحمن عبد بن اخ، وعبد ئاصم، بن إبراهيم العزيزبن وعبد 
عاشور،الملك عيد ين وأحمد الزيد، اللف عيد ين وراحح العجلان، صد ين الحكيم وعبد ناصر، وابنه 
طائرحاج رميد ين ومحرز العمحي، طامي بن عل بن وبدد النوم، أحد بن اه وتمل اه' تمد دايم■ 

أحمدوأيمز،؛ن الخارثي، مملح ين ٣ بن وعاف ابذارى، ■عدون حمود محر بن دجال، امحاهمي، 
الد٠١في،مليم مصبح بن وجعان الحداد، عياه ين وصول أحمد، وابنه الدمتقي، الغنى ذو 

بنوتاَ الباشا، منصور بن صد بن صد ين وءادل< الفيقي، ين بن موصى بن الرزاق وتمد 
عندحليمة، أبو إبراهيم بن يري صد بن ووليد صياد، يوش بن ورشيد القاصم، صد بن تامم 

الفرحان،احمنلء بن  ١٥٥١وعيد المعيق، إبراهيم بن لتركي معاذ، وابنه يوصفا، عهلية الرحيم عبد بن 
علالعدوى ومبمم الغيث، العزيز عيد بن افه وصد الخريد، إبرامم بن العزيز تمد بن ومعود 

بنالرحمن وتمد الذمراي، صن بن عل بن وعاصم ،، ٣١الرحمن تمد بن وطالق نشقوش، 
بنعوض بن وإبراهيم المجحد، وفهد الوداف، بخينتا أحمد بن الرحمن وتمد المرثبمتا، الهمين تمد 
ينحمى بن وعوض العصيمي، حمدان بن فر مبن وبجاد الحريا، ناشط بن وبركات الخليقي، حمد 

الناي،منف بن حن بن لعل تم، مآل ملم بن نئد بن الد وتمد الشهري، ليدان آل، مغرم 
العمر،٢^٠ ين عمر ين الئه وتمل الحمرو، الرشيد ماجد بن وحالي العتيص، مرشدي ين المللمثإ وتمد 

حدئقةبن الحر صد ن وحبن خم(، صول عل بن وصول شمي، إيرامم بن محمد بن وعمر 



إلتاوثمخ: الرقم:

تابعاكوتلوع؛ 

احدين مس، ^١٠٣ ؛ن صد ين رممأ جمر، صردص ثن الأماديايسامح 
اكربجري،مرد ين اه مد U الرّز رصد وحري اممامدى، ميل بن طر ين رحالي اتحادي، 

رزثادثن^، ١٠القرصد بن وتمص م"س؛_؛"^، بن رناصم التهراي، مدسعد بن لحسين 

ء؛رد،عدم ثن اللحن دب ايام، أثوحنبمت الغفل ثن الرحمن دب ٌُص'نمذي، ثن ّطثر 
يالدبن وصد الدين، زين الثري، اه ب بن الذحمن دب الذهمم،، صالح ثن ُناءر 

الزد4تمداتحزيز بن اه ُتمد صد، ه،ن ودارُث، امما،رى، صالح ين باس بن ،٥ وبد الريم، 
الزامحل،بمتوب بن وصد الامز، حمد بن واشد ين ام ُتمد اخميدي، الكريم تمد بن وصد 
يرسف،حاج الأمن رمد اللائي، خريم حمدان بن وثادي ادلدفيظ مواف ثن راع ثن لناصر 
بلال،ين وتمداص اضنالن،ي، يد وسدين سوئاحريد، اضنثن وتمم انممحي، طعد ين ُماذ 

الرابمة-.ق حاصر الخزاتري محولط بن 

وآب،ؤيعره، الشح■*، ■زوجتا اخش، مد سن، وِءم احمد، انمحمد بما حمت اكاء؛ دم 
بنتُإصلأم ناصرالرصمر، ب ولولو؛ امامد، إبرابم >ت وحمة المع، الثخ وأمأءبما"—، 

وحرلة،اتحشل، الرحمن ب بن أض الغادكأ ينات -حاصرء- ولص وحمانت، ونجأح، الغرم، مل 
و»ر؛موياية، ونورة، سودالخريع■، بمات حاصر؛" ودبمة وبا»، ووزان، ولينة، لسب، 

ابنتاحاصرتان■ * رئاد ؤبمشاير، اثمثتل، ارلط؛ف، تمل* بما ونورة النييُ، الخليل تمد بءاٌّ، ّحاصر؛"~ 

يتوءرا»ن؛س انمميص،  jjUابننامحيبن ولياته ُيم، متهم؛ ايامم،، مل حمامه بعمه طاوسع 
بمصبن حين ين ُتمد١٥ ثحان، آل، اه تمد احمدبن ين الرحمن ُج اتحمتم، ُفلح مالئين 
وحديقةوتمدالناصر، فهرلأءلكثثرهته، الهقدم، القيادي دمل الأحمري، ملطان ين ُعفي الأمل«ل،، 

•معلم،ب الرحمن مد وأم فرحامتا، الوتدي ج الناصر تمد وام احمد،  ٥١تمد بن مت؛و ا؛ن، 
احدبن تمداه ين اتحري وصمأب مرجون، بشير بمن صغته وام حماثااحمد، بن الرحمن دب 

ورمحا٠فرنسا، من كلهم ^^٠٠ ٍالم بم، يوط، وام الحاجسؤ، النعم بماتمد ونل*ى ■حضورا■، 
طلحين ٠؛^- اينا وصالح وصد، النجار، صد بن الحميم مم ين ُيوطا ١لويض١ني٠ أنور يح، 

اللم،ممر ين مد بن الغفل وايو اتحمجم، مائي ب دنورة سئم، 



التاوالخ: قم:الو 

تابعلل09هوعت 

jijUيمت؛وا-يوهمة المجس، سمر أيجاء ونورة ورالكل، ونواف، انمجمي، ملم بمن ونورة 
هللس ونما الميمي، لم مس ورزقأء العمجمي، ءا؛د ين مملح ين وهلتل انميص، 
هللومدالعزيزين الميمي، هلل بن صالح بمن وليال نوارالميمي، وغيداءيحن انميمي، 

الهيمي،مهو بن ومحمد الرخمن ومد انميمي، نوار ابمتا والمنود ورغد انميس، مملح بن 
وآخدون-

لممدراسمه، تميد فات اد الختم ذ محيا مواء مقدارء، وتحديد ماص كل مؤتمن ان إنلكل 
١^٠٠.ونت الكل 

الثلاثأءص،عحمإ يوايتها محلسأ وثاتثن سنت ل ومقت4~ الله ~يحيد الكتاب قراءة عت وقئ هذا؛ 
ثامنآلخمعة ليلة العشاء صلاة بعل وختامها وألف، وأريعائة ئلامحي ستة الخجة ذي وعشري حادي 

الؤياض،مدية ي اكري اقدا بحي المع الشح ل همم ي وألف، وآري*ءادة وثلاثئن إحدى ستة محرم 
الحمقةالنسخة عل القراءة ق واعتمد لنزله، المجاور مجده ق ويعضها قيه، الجالس جل وكات 

المع.الشيخ ابن القيل؛ الرحمن عبق الشح ضاح؛ها التأصيل بدار 

المميالشرط ك، يمح ما سوم الصحيح من شجا عله سمع من لكل المع الشيح وآجاز 
ؤإحاته.وأمدْيعاقيته حياته، ق اظه بارك الخديثوالأثر، عثدأهل 

لهسيئة اللويرى مبرم محمد بن وممعلفى المحي، طامي بن ^ بن بدر الشتخن من كل وأنشد 
فيءلسالختم.

الذمملة،ممر بن نياد محمل وةيهت والختام، الدء ق والتاء اك؛ةر وله الإتمام، نعمة مل ه والخمد 
دامبل>مُمحضومع متا.مصليا -حامدأ 



؛ا/^ا،آأاااتاوأٍخ: ااوق0(:)آ(

البائي،ءالجم جزءا محضرس،اع اكوهوع: 

ابووادء(حلوناصِ محرهبمتْ ، ١٣ابم، اس ةمإألآدهءو<ا>، I اد\م  ٠٥٥١١١■ئءم،: صضن 

محّأy م, اآ ى أ-ِّبم' 

وبمد:قشها، ْقاثي سمع اسؤا الق ممتر امحائل: محا على وملم  ٠٥١وصد خصها، قد وبم، بالإسناد الأصة هذه خرف الذي لى الخمد 
أكتب:آليب يؤل:ي. جزءت قراءة ختم وترفتقه الق بحمد م فقد 

ادُزيزتيءنلادنلعمد١٥^^^ العلامة الشخ قرأها كاد الصائح ومشكاة أحمد الأمام ومستد المنة الكتب أطراف وهي الخزاريا 
محمدالعلامة الهندية الأيطار محدث ص الرواية أخد والدي انحدث: انمئر شخه على 
بعدالجدئدة مسحي ؤ وادي أو شخه؛^٠ عر  ٠٥١عد الشيخ قداة ولكنت —ء  ٥١ ٢٩٩ستة الدهلوي ا-اتسيي حسان تدير 

بأٍاييماالكتب هد0 برواية عد الشيخ أجازه وقد —، ٥١ ٣٠٧عام ١^ ورمحع الأول ومحع شهري س أيام عدة ي الفجر صلاة 
المشهورة.

تمصيلهاتوهدا بالشامية، المكرمة العامر.ممكة بته بجالس ثمانية ق اش عبد الشح سماحة على ايواصع هده ^١۶٠ لكنت وتد 
العلم.كتاب إل البخاري صحح بداية من آه( )الأربعاء'ارآ/،/آ£ بتاريخ: الج_لسالآطت 
منه.الإيمان كتاب إل مسلم صحح بداية من —( ٠١ا/بم/ا/آ£ ٢ )الأنمن بمارخ- ادحلساداني؛ 
داود.أي ّتن من رعم0ّا الحديث إل مسلم صحح مجن الإيمان كتاب من —آ ٥١ا/آ/لهآ£ ٤ )الأربعاء بماريخ: الحلسااثاك؛ 
النسائي.منن مجن ١ ٩ رقم الحديث ال داود سننأي مجن  TUJالحديث مجن —( ٠١ا/بم/لهآ؛ ٨ )الأحد بتاريخ: الجديىس: 
،ته. ٧٨رقم الحديث إل التاتي سنن من ٢ ٠ رنم الحديث مءث اه( ا/• ٤ )الخميس يارiخت الجلسالخاصث 

ماجه.ابن من  ٧٢رنم الحديث إل الثسابي مدن من  ٨٨رنم الحديث محن -( ٥١أ/خآة ا/أ ٤ )الجمعة بمارخ: الجلسادادست 

أحمد.مسغد ُن ٢ ٦ رقم الحديث إل ماجه اس ّيت من  ٧٣رقم الحديث من ه، ١ ٤ ٢ /٩ ١ / ا • )الجمعة بتاريخ: الجلسألماع: 
مشكاةمن  ٦٢رقم الحديث إل أحمد الإمام ند مس الحديث ،-ت اه—( /آ/بمأئ ١ ٤ )الجمعة بتاريخ: الج،لساتاص; 

رأوقامحة، محسلمل افدي عباس الق وصي الشح م؛ فقد عميل، بن اش عيد الشح يرويها الي الململأت قرأت م الصائح، 
راد•كل اسم أول المحن بحرف الملل ألعقيد حسآن بن الرحمن عبد وقرأ الحائلة، مسلسل الجزائري عيار محمود بن 

ماواحد كل يعرف حى حضروها؛ الق امحالس محييي مع أسمائهم، ذكر هدا علم وطالب مشايخ الباركة امحالس هده حضر وقد 
ذللث:له تعسر إن فعستدركه قومت من علمه 

سا؛ءس اذ رِ اشي ٠ اسثأ -محلم_تيدكر] ■محمررأ ألدن ك*خ-أاسلأب ا ٠ ،"حمأ 
الشحرتممت٨(، )امحلى الحل.ي عباس الق رصي الدكتور الشيخ رتمتم'/»ر(، المدخاي)اهلس هادي بآن رمحع الدكتور الشيخ 

انحالى(،الدءح1ني)كل مرزوق دن محمد امحالس(، '■هزاثري)كل عيار محمود س بلال (، a/u/y)بازمول عمر أحمل الدكور 
ينمحمود العيري)اإلة/أ/لأ(، يوسف ين تايف البلال)االْ/'لأ/اا(، حسمن بن الرحمن مد ّامان)آإلح،، عمر ين ملمان 
يعلمبن شد الءافحي)ا/؟/ئ/ْ(، صاخ ين الرحمن تمد اللوشي)آ/ئ/لإس(، أحمد ين حستن حيان)اإلأ/أ(، أو عازي 

أحمدين هشم المضاني)\/ة/أ(، علي بن محمد (، ٦/٤/٣الحعمي)حمعه ن العزيز اءالم,،(،بمد الشدادي)كل 
أحمدبن عمر القرثي)'ا/خ(، سليم بن مدالخالق الحلفي)ه/أ/لإ(، ناصر بن محاجي البلوشي)ّآإلْ(، عتناءالق ابن أشرف 

أحمدبن سامي الافوي)آ/ْ(، كل بن الرحمن مجد بازمول)لأ/ح(، أحمد بن عامر يازمول)ما/ح(، أحد بن عمرو بازمول)ب/خ(، 
عمرومثمار)ة/لأ(، إيراهم همود)آي(، ض المد ا/ئ(، ميارك) الممد محمد أحمد الجيوري)،/!(، يونس إياد الحاط)آ/ح(، 

I(" ٨/٧الءضاني)الق بد ن أحد سردار)'لآ/خ(، الحق شمس محمد (، o*-j(A/u^ربيت ين فاروق ااعدني)ْ/خ(، علي اين 



الوقم:

تابعاا09هوع; 

واح،وأ؛واخلما الطلاب،ئذتيحءذ> 'اّءا٠ 
لسماس،ين الدين تور الصحاري، حامد ين أحمد المعلري، أحمد خالد ايادق، محمود بن أحمد انماعدي، ءادب ن )أْين 

الأول(امحلس )حضروا 

وؤقحسن، تمام حوشي، اسماحمل العازمي، رشيد بن مقاري حسئن، يوعادم أحمد الخزأثري، مثلود أنحاري محمد، ءزين )زناد 
حسب(فارس د محممحرُعي، المحمد بن همام محمد، ين قاري ين الممح مد ممد، انف مد ممد محمد، الصمد تمد 

)حضروا

١^^؛؛،اش ءّد ين عيد المعيد، محمد أحمد الجزائري، عنون الخميد،حالد همد ن مجدي القيادي، علي بن قدوع،محمد )حسين 
الثالث(امحلمى الجناس()حضروا إسماهمل ِين خريوشء علي ين الهلألي،محمد محمود ين أحمد 

الرابح،امحلس التدوي()حضروا أحمد زئم سلمان، ير المبمد الدءجانى، حمود ين همد القيادي، بن )محمد 
زيانالعانس، رشيد بن مقاري الأمئن، محمد باسم الشيادي، علي بن محمد _، العزيز بمد بن سعود م، فيصل بن )فهد 

الجليل(تمد اف تمد ياي، محمد بن د محمجديري، القادر بمد ين إبراهيم محر، بن عنتر الغامدي، معد ابن 
الخاص(أمحلمى )حضروا 

المايس(امحلس الخانتدار()حصرأ رأفت الغربي، )التهاس 
دهري،أحمد أبو شريف، الكلّف مد نور، محمد الماس أبو ا،لغري، يلقاهم رشيد العرومي، محمد بن التان تمد همى، )ماجد 

ص-الحمسعود الغي، مد المضل أيو المريدي، بلال محمد، الهدي ألرحمن بمد إبراهيم، الق تمد إبراهيم أحمد، ين سلطان ين مازن 
 ،،J،_ بركات،حسن جمال المرائي، عوض ين عدنان العلاف، آلرحمءن تمد ين مصقلفى محمد؛^٢؛، يكل ال*ربي، الق تمد أبو

ار(محنمحمود سليم مقرم، اف مد سيئ الشريف، ص١لح غازي الق، مد محمد فضل ١لشهراني، زايد سعيد عزام، يوسف أحمل 
المابع،امحالس )حضروا 

الدشيلي،آحمد ين علي الشافعي، إدريس بن محمل كداف، بمسي بماجد ألمصري، شاكر الدين نور الوستري، عزت الدين )عز 
صانيطارق ا'لرزوبي، الرحمن تمد حسن، محمد أحمد اللوشي، علي بن خالد اليلوشي، علي ين سعيد الناقم، أحمد الملام تمد 

تمدتمده، محمد الرحمن تمد الهائي، مد تمده محمد كني، ياسئن ين أديب الأثوري، حمود بن أياد اللثثي، ٌثى ين خالد ضرباد، 
ينأحمد الكرم، تمد الخضر،فارس ااامإ، الق بمد خالد محمدالشعي، الق بمد الحّشي، فزاد غازي سليمان، محمل الماسهل 

بمدالخزي، بجان بن الكرم مد الضوبجي، ألملك مد الخزي، خمص محن متعب الرهراني، محي بن أحمد ياحميش، الق بمد 
همامالخفّتري، الرحمن تمد لن العزيز تمد علي، ن عثمان ن محار توار أحمد حزام، سيف فواد الهدل، انممحئري الهائي 
١كامث(امحلس )حضروا يارويس( ناصر دهتري، محمد ين على الأنصاري، محي الصمد بمد علي، يث عمرو أحمل، ص صد 
والتحديرالمنة، و التوحيد ونشر الصاغ، والعمل النافح العلم وطلب اش، بمقوى لهم موصيا الجزء بمدا الحاصرين شيخنا أجاز وتد 
والمعاصى-والبدع الشرك من 

أحمع؛ن-وصحبه آله وعلى محي نبينا على وسلم الق وصلى المالحان، لثم يتعمه الذي لف راحمي 



محهبح1ممة
؛آ/ا//اما؛اا]تاووخ: (٣)

البائي،(ارالجم حزءت لإع محضرآحر اكوهوع: 

رالنجمالهائي(اجانْم>ء: 

امابعد:مداء، اتعع وعن ومسه أك وش اطه، وصول على والسلام والصلات t لل4 الخبمد 
ألسةالظتب من متتطعة أطراف وهي ؛^^)(، ٧١جزءث)النجم العلم طلية عن مجموعة علبما أتوا هد 

واديأبو تاصر بن علي العمر ايمدث شهغنا على ئرآما كنت الصابيح1 ومئMءمما٠ أعهد ألإمام وسند 
عمريومابتداءمن عجالس، عشرة إن وتد٠مماتتاJرا٠مم ب0مأد، عام متمااجارني اط44 رجمه اسريأ 

^^^د!،*/ع/ا7لامارسريومالآربماء:م/ع/اىام
ومم؛طلابالطم( متعرألتوأطبلاتوق( وقع 

وعبدالدالنييدى' عبئالرحمن بن وسليمان معمدالقوعاني( بن وعيسى المنال( إبراميم بن ماشم ا]ثرلحف 
اللهوعبد الغامدي، خليل بن وتواذ البميدي■ محمد بن الله وعبد العبيدر صالح بن ومسيل المعيد' خالد بن 
الست،حممعن بن سامي( المامرر غ)اد بن( _j؛3( وعبد اص،لاذم(• نامعر بل( وخالد الغمام(( معمد بن( 

مدبن العزيز وعيد الغليغي( معمد ام.عمو(بر( رعبي سالم؛تسلانى( بن ومد الغمام،( الله عبئ بي( ومعمل 
بئرومعمل عسى( بن يرث بن( وموسى اسي، عمم بن ومتلع الضن؛1>_3(' عبد  Jiالرحمن وعبد المعيد٠ 

بئرماشم بن( وععاذ التعود( الضز عبد بن الجيد وعبد المرئي' علي بن الذ وعبئ الم،؛_(، أبمخر 
الضي(ملاح بن وحمود الشيري( الله عبد بهم، ؤوليد إسحاق• بن، مالح  oiمحمد وابكر؛و الليف( عبئ 

الحليمعبد علاء وأحمد إبراهيم( علم( وطامر الممري( سعود بن وأسامة باهيم(( سالم بن، المم، وعبد 
بؤ(ومحمد بانييلة( أحمد بن، وعمر المرءاني،، محمد الرحعنربن، وعيد يرث( مجوسم، ؤإبراههم النائل• عبد 

احمددغاص

معاونة:باضاأت( خعامتعرالمراهن 

عييرخالدبئ( طالمد أل ءليأ وعلبرابرامهم اليافعير( صمح( بن( ومعمل الدمشهجر• لبادبْقرلم( ممدثمان 
بن(ؤإبراههم المكران( سعد بت( ومد ٠ الحمال إبراسمم بج( علب، والضم' مبادلثراليوسري' ئ وسامي الزلأ<' 
بن(وتامر الغعاصأ( عحمد  Jfوعلير المام( مزاد ئ ُإبراصم ( ^؛ioئ ْعالح ئ ومعمل يدع، آل معمول 
محمدبئر وخييا. موسم(• ض الرحمن، عبئ ئ وسليمان الخزدم(' الللث، عيد ض وسلْلان القاسم، ماسم 

وتركيالإشويىأ ابوبعقر خانمم( ومحمد الجريد( ١^> عبد ض وحمد التعري• ظاهر بن( ؤينير العْكم,، 
عيدبن، الله وعبد الرثف،• المنير عبئ  Cfiءيمل الملام' عبئ آل الله عبئ ض رُوسم، اليربم،• الله بئ عض 

محمد.أبوالعهتي، الدائم عبد الرحمن، وعبد ييعي،• المعمد وحمودبن الربمق(• ال.زيز 
ممموم،ها عامة( عساتي الجزءخامعأؤيبممحع بيذا اجزمم وهد بالعاوب• بمليم بج( التراط وضانم( 

الغنامل،اويم وأمعن الجعيع!ايحب الله ومح( ومليمه• وي؛ه العلم هتي ض وادءربمأ( الله' بهوك( 
اجمسن•ومععهه ععمدواله على وصتم الله وصلى 

أطهالغتيرإل 9ُءتع4 

ٌخاوهيلصامد ض عبئ 
.■اآ/م/ا"ا؛اه!( ١^١٥



*tحهفءأ ت ،]ص' أهأذنمذءهلءا

^٦v١اصy٦إ٩إالرقم:)؛( 
الكية(،الأرُع؛ن من الكية ®١^١^ جزء: مملع محضر الخوتلوع: 

ا

ر

اص٢؟/٩ط؟اv.و

خإزغا^لسإزوؤلين 
بمبمامحستب

اءبممرٌرلأنو؛بم؛ن' ا ُآَ'مز'ي آلم-؟مح">ُ ث رمنا ٢ ٣ 

ه\ئب
ءاييزدمآلنذ(ُبجديدمملمح،رس ، ممردكدرخم، داكدمنة\رساملوم, 

^ا'دلأسم،مظومني،اضلأيد ُدثامداسابئ،وكرمحدالله 
سخضينضمحمدسسمئ،ذاْحمُذمحدءد ُذددٌسهمىسريى،^جمح 

انحارق،ء-مداى:نصنتذءرمحامحدىائنمرى؛محو دمذ،م ف وى-بذاءنيصس'،؛،j3،،ض 
^صبكامحص'صمحصامحى،

،٨٢٧•هعساا'، ٨٢٣١•r_L،أسهتادمييغامامُبة. . ،اا'ا١ ااأ،ا. ص.ب اهميأض. 







E3E

الصفحةاأوتي^ع 
أ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ عقيل ابن الص عد الشيح مؤلفات يحمؤع الراجبمص عدالعزيز ين مالهان الشيخ قدمة م٠ 
خعقل ابن الأة عد الشيخ س،احة أبناء قدمة م٠ 

؛رب؛وبجه

مراملاتهوأهم الذاتية سرته ظك: عدالعرينالعقل بن عداف العالآمة الشيخ الأول؛ الكتاب 
.....••........•....•••••••••••٥جمحا؛ق عقل ابن اض عد الشيخ عل العلهاء كبار ثناء ن م٠ 
٧والراملأت( الجمؤع)المرة قدمة م٠ 
١١ المرة نم تحقيق قدمة م٠ 
١٩بجأقئاّ عقل بن العزيز عد بن اض مد الشخ قدمة م٠ 
٢١فصول؛ ثلاثة وب الأول! الباب ٠
٢٢*به يتعلق وما الضب الأول؛ القمل ٠

٢٥شقراء ق عقيل الخد تضة 
٢٧العميل أّرة أنخاذ ؛ الثاو الفصل *

٢٧الكريم تمد أل الأول: الفخذ 
٣٠والعلراتف الوادر من 

٣٢التفصيل وجه عل عقل الخد أساء بيان 
٣٦حان آل الفخذالثاف: 

٣٨عداه آل الثالث: الفخذ 

٣٩وأحوال الوالدين أحوال اكالث؛ الفصل ٠
٣٩أ:مالالوالدوحالأته 

٣٩والعجروش العقيل أمرة بض الصالة 
٣٩وأحوال الوالدة أخوال 

٤٠مشابرالمعتاز 
٤٣يلان: الثاني:وشه ؛4اسب 

٤٠•••••••••••••••••••••••••الطفولة مواقف بعض وذكر الصغر، مرحلة الأول؛ القمل ٠
٤٥العلفولة مواقف وبعض الولادة 

٤٧الصغر ل رحلات 



pآ ت لأو او4وضوطت يهرس 
ع'تهلء

الصفحةالوص^يع 
٤٩.............................الشاخ: بحالقات والاكحاق الطم طالب الثاف: لقمل ا* 

٤٩العالم تلقي بداية 
٤٩الداخ العزيز يد ١^^ بمدرمة الالتحاق 
٥١الشاخ الالتحاق 

٥٣اارياّال........ب........ا..ا..............ؤ.......لإ....ا. المحن يد اليح نصيحة 
٥٥الصالح ناصر بن صالح الأستاذ بمادرسة الالتحاق 

٥٦الترعاوي اف عبد الثخ مدرمة ل
^١٥القرعاوي الشيح •درّة ق الدراسة زملاء 
٥٧^^4 وءلرقت القرعاوي الشيح 
٥٨للطلاب تشجعه وطريقة القرعاوى الشيح 
٥٨المرعاوي الشيح مع التاعة نمة 

٥٩... ١٠٠١...........٠٠١٠٠١.....ا..ا ١٠القرعاوي الثسمح عن بالحية لمل الحد.يث رواية 
٦٠الشخالقرءاوى من العامة الإجازة 

٦٠ماغ ممدابن بن عبدافه الثبغ بحلقات الالتحاق 
٦١الطرودي افه عبد الشخ مع 

٦١٢ال3لرودي للشيخ نوادر 
٦٣الطرودى اض عيد الشيح عنة نمة 

٦٤.....ب....ؤ..ؤ......... السعدي ناصر بن الرحمن عبئ الشيح العلامة يحلمان الالتحاق 
٦٧العيي الشيح عل الل،راسة صفة 

٦٧. الطلاب »ع وتعامله الت1وريص ق العادي الرحمن عبد الشيخ طريقة 
٧١العيي الرحمن يد الشيخ تلاهيذ 

٧١٢العيي الرحمن مد الشخ ّع الراسلأت 
٣^١انمري الرص مد بن ّلثان الشخ مع 
٤^١ناصرأبووادي بن عل الشيخ مع 
٧٨أبووادي عق الشخ طرائف من 
٧٨التركي عل بن محمد الشح مع 
٨٠.........  ٠٠ ٠٠٠........... ....... ................... .* ٠٠والتركى المعدي الشيخان و؛ن 



الصفحةاأوضع 
٨١الطلب أثناء اليومي الخيول 

٨٢صنعه وءلريةة الكتابة مياد 
٨٣ادواد حول نكتة 

٨٣•■.■.■.••••••*.....■■....*...•.•■*••*•••******•■ّ•• ٠٠٠٠•.••..٠٠الخاصة مكتيش تآميس 
٨٥...................... اثناصقرضلا وله امتكفي، باسل مايممق الثاث: الباب ٠

٨٧................ الرحاوةالأولصوجمزا0)؛هماه-ب0ماه( الأول. *الفصل 
٨٧..........ؤ.......... واإلرث.دين والأئمة القضاة من مليم.لجموعه ابن عمر الشيخ اختار 

٩٠الكومة مكة الوًولإل 
٩٢...ب...ّ.......؟.....ااؤ الحرم علماء حلقات وحفور سليم، بن عمر الشيح عل القراءة 

٩٣التروية يوم 
٩٤الأءتاواءالآ'مضسمدابي 

٩٦فيمحااساسب.ابي 
٩٦طرفة 

٩٧ ٠١.............................الماؤيف وترتيب >ويدق إل مليم بن عمر الشخ عودة 
٩٧وءلتفته j متهم كل وترشح الإخوان، تعقن 

٩٩الفر|لحيزان 
١٠٣الناش ضزعلأ٠راء ب. ^اسةاس، 

١٠٤جتزان إل الوصول 
١٠٥جثزان ل أعمال 

١٠٧العللأب تدريس 
١٠٨امحُحت،اعبخاءحيزانوأد؛اما 

١١ ٠ حنين أحد بن عقيل الفقيه ملح من 
١١١جثزان متهلقة أهال طيعة 
١١٢حيزان أهال وتقاليد عادات يعص 
١١٤القالتا شجرة 
١١ •••٦ ........... لها حودية الالحكومة ؤإزالة حيزان، ق اJيكاjتج السيئة العادات بعض 
١١٧حيزان ل الخياة 



عآ ع'ؤ:ي فهرس 
الصفحةالوض^ع 

١١ ٨ ا،لوظفين رواتب أحوال 
١١٩اليمن.............وممالكه السعودية انعريين الملكة ين الخدود ترسم لخنة هع الخروج 
١٢٠اللاريا بحس الإصابة 

١٢١الإخوان التزاور؛؛ن 
١٢٣٠.............٠٠.........العودْالأولإلص؛زة)يهما-فهماه( الناف: *الفصل 

١٢٣الًرضإلءنزة 

١٢٦عمحزة ي الرواج 
١٢٧دروسهم وحضور المشايخ زيارة 

١٢٧العدى الرحمن مد الشيح ملازمة 
١٣٠العلمية الفوائد بعض ونفلم للدروس التحضر 

١٣٢٠.١١١....١٠٠ؤراجه.....................من ومحيء عيي الالرحمن تمد الخ احل اني
١٣٥ّ..ّؤ.ّ... ... ه(  ١٣٦هو-ل  ١٣٥٨عريض)\و قضاء ل الشخ عمل ازك: الفصل *

.......ه؟ا٠٠٠٠١٠٠..............١١١١١١......بريده إل والتوجه تمدالعزيز، استدعاءالملك 

١٣٦ّ.١٠٠...........الطريق ل محّليم بن عمر الشيخ وملائاة الرياض، إل بريدة من التو"بمُ 
١٣٨ميش \لي تفاء ل والتعي؛ن الرياض، إل الوصول 
١٣٩جيزانوالومولإلمحصس الفرإل 

١٣٩..١١٠......ب.ب..........ؤ.١٠٠...ا...ب............ب....عريش أي محكمة تحين طلسا 
١٤٢عريش أي محكمة ق الزملاء 

١٤٢عربش أي أعيان س
١ ٤٣العزيز عبد بن حمد الأخ ٌع 

١٤٤تم؛س أي أوناف بة تشكيل 
١٤٤فرمان سأبيميشإل الانتقال 
١٤٦فرمان جزر وصف 

١٤٨فرسان ل التتقل ومحاتل 
١٤٩فرسان معالر عل التجول 

٥١ ٠ ......ب..............,,.....,.,,............,..............ؤ المحرق مسجد بناء إعادة 
١٥٠فرسان ل والظاء والأس،اك الطيور 



1ا،1هتتفغءEXأ;ء:آ؛أ. 

الصفحةا1وضرع 
١٥٢عريش أي إل الرجيع 
 ^،j ١٥٤عريش
١٠٤وحمد عميل الأ'خوين■ *ع الزيارات نائل 

١٥٤لأي؛(ض؛ش الأسعار 
١٠٥...........................والأدباء العالم بمللأب والاجت،اع عريش، أب بأهال الأنس 

١٥٦ومعا،لها مزال تلقان زى ض نمول 

١٥٧منأ-؛مارأباءريس 
١٥٨رش أي ل الأعال بمص 
١ ٥٨اباعة صلاة أداء عل الناس حث 

١٥٩ثل نقية ل القصاص حكم إصدار 
١٦٠ومكانتهم الأهل .رادن 
١٦١ س

١٦٢الديار إل الشوق تتضمن أبيات 
١٦٦الهللب..................ل لزملاش ورمالي عيي الالرحمن عبد الشخ س حْناب 
١^١٦ عريش بأي زلزال حدوث 

١٦١^صإ أمم •ع 
١ ٦٨الواصلات عن'لريق الإخوان *ع التواصل 

١٦٩الإحوان وبعض القرعاوي الشيخ نيارة 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,٠^١١اليمنية السعودية الحدود رعايا قضايا لدفلوق الهيثة *ع الخروج 
١٧٨,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,■,,,,,,,,,,,عرسي أيى تفاء ل الع\ن يمنامية مواتما 

١٧٩....,..,,..,,.,,.,,,,,ه-٦ْم١١ه( ١٣٦٤ال٠ودةالثانيةإنىصيزةر*القملالرابع: 
١٧٩الإجازة أخد حول الوولن نحامحلبة 

١٨١عودة ابن محمد الشخ رنقة عريش أي س المغادرة 
١٨٢مكة إل ومنها الطاتف إل الوصول 

١٨٣,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,القفاء عن واعتداره الزغيي إبراهيم الشيح 
١٨٤الرياض إل مكة س التوجه 

١٨٥عنتزة إل الرياصن س التوجه 



■mcL هق0'أ
الصفحةاأوضع 

١٨٥العدى الشخ عل الدرامة مواصلة 
١٨٧.............^......ه( ١٣٦٦ه-١٣٦٠ضاءا>ج)

١ ٨٧عشزة لأمم العزيز همد ا،للك برقة 
١٨٧الرياض إل التوجه 

١٨٩الشيخ.(...•...•.........■•.••••••••••آل إبرامم بن محمل. الثخ س،احة عل التعرف 
١٩٠ايُارف لوزارة التابعة اختياراتالدرمة إجراء 

١٩٢الخؤج قفاء ق المميين 
١ ٩٢٠الشايقي إبراهيم ؤلرائف من 

١٩٣الشايقي إبراهيم الأدبية.ع الطارحات 
١ ٩٨الخرج إل الرصدل 

١٩٨الخؤج...........................محكمة أمال إل والهياثم واليية اgمة قضاء ضأ 
١٩٩باز ابن العزيز عبد الشيخ سإحة •ع العلاقة 

٢٠الثلاث طلاق ل باز ابن الشح رأي  ٠
٢٠٠الغلام نضية 

٢٠٦الخرج نماء ل العمل ل الزملاء 
٢٠٦والهياثم واللمية اليامة نواب بيان 
٢٠٦جيزان من العاتالة لحلب هأذونتة أخد 

٢٠٨.............................التأخرةالرواتب صرف حول ا،لااية وزارة وكتل مراجعة 
١٢ ...................١ U  ٠١٣٧ - ٠  ١٣٦٦الرياض)قضاء j العمل السائس: الفصل *

٢١١ذلك عن والاعتذار نجران تفاء ل التعيين 
٢١٢الرياض التعيثنjتضاء 

٢١٣اراض محكمة ق الزملاء 

٢١٤ول جهينة مائل بض النزلع قضية ل الحكم 
٢١٥زوجية كية ل الحكم 

٢١٥العاطة ادجرممة الفرإل 
٢١٦للقضاة الشهرية الرواتب 

٢١٨صفةالخالوسفيالحكمة 



1كة؛؛!ثهساد،»بميء،ت هة_ئ،'تز 
الصفحةا1وضوع 

٢١٨المارك العزيز تمد بن فيصل الشيح عل اكُرف 
٢١٩.............................الشيح آل إبراهيم بن محمد الشيح مماحة حلقات حفور 

٢٢٣.........................ه(  ١٣٧٠- ١٣٧عنيزة)• محاء j العمل ابع: ايالنمل *
٢٢٣الممينفيكاءمحيزة 

٢ ٢٣؟..............١ ١ ......١. ١ بعيزة......١ المكر عن والنهي الأمر؛المروق *يثة نآميس 
٢٢٠بالوق والتدكر للوعظ الحلوص 
٢٢٥عممرقة حوادث 

٢٢٨..ذللث، ل ابن الشيح وحهلبة العزيز، تمد الملك وفاة 
٢٢٩العزيز تمد بن معود للمللث، الميعة أحن. 

٠٢٣ العزيز تمد ين معود الاللث، لتهنتة الرياصى إل التوجه 
٢٣٢الشاخ لزيارة للالمام التوجه 
٢٣٣الخاصة الشفرة 

٢٣٣محيزة ومحكمه الزملاء 
٢٣٣..................ا،لكرمة عكة ق والمجاهدين اكالثة المتعجلة محكمة لرئامحة الآرشح 

٢٣٥.....؟.؛....؛..العملودارالإفتاءوالرياض)ه؟ما،و-هبمماه( *القملاكاعن:
٢٣ر...٠٥ .. .٠ فيهاعضوا يتعييس إبراهيم بن محمد الشيح وح٠لاب، بالرياض، الإفتاء دار تأميس 

،^jI ،— ،٢٣٥............................دارالإفتاءبالرياض عفوية إل بنقل معود الملك
 j٢٣٦دارالإفتاء ٠باشرةللع٠ل

٢٣٧الامتفتاءات عل الأجوبة نحضتر 
٢٣٨الشيح آل إبراهيم بن محمد الشيح م،احة صفات من 
٤٢ ٠ ................ا...ب......ب....بابب.؛ا. ١١إبراهم...بن محمل. المح سماحة أحار عن 

٢٤٢الزض الث.ختنيانبنعهلية ألغاز 
٢٤٤الدخان شارب شهادة 

٤٢ ٥ إبراهيم بن محمد الشح سماحة الشخصية العلاقة 
٢٥٢الملام عليه إبراهيم مقام تأخير 

٢٥٤الماطئ، ق ورمالته محمود نيدآل بن افه تمد الشيح 



عج" س هثْتة1\ 
الصفحةللؤضع 

إبراهيمبن محمل• الشخ  ١٠كلفتي:التي الأعال بعض 
٢٥٥الحجاج توعية ل الشاركة 

٢٥٦الظهران محكمة الاعتذارعنرتاعة 

٢٥٧الأفلاج سيقj الانتداب 
٢٦١الأسفتاءات............................عل بالإجابة إبرامم بن ص الشح تكاليف 

٢٦١.ّؤا١ّ.ا١٠رّ.ا....١..زنر وابن الشريتل حن ُين الواتع الحلاف ل للتحقيق الانتداب 
٢٦٢الخوف فتاة لاكحقيقjضية الانتداب 

٢٦٣الحوف نرى عل التجول 
٢٦٤العالمي الدعوة إمام •<عهل اختيارات أمثاله كتابة 

٢٦٥والثقارى .يتاد مآل نزلع ل لاكحْيق الانتداب 
٢٦٦........١١........٠٠١الأول(........المدينة)اللجنة حرم حدود تحديد لحنة ق المثاركة 
٢ ٦٧المعارف وزارة ماعج مراجعة لحنة ل المشاركة 

٢٦٩خميس ابن قليب قضية 

٢٦٩ابرنية حي ق بيت شراء 
٢٧٠٠معجل...٠......عل والشخ دهيس ين اش عبد الشخ الوا؛غ؛؛ن الخلاف ق التحقيق 

٢٧٠معود آل العزيز عيلء بن فيصل الملك مبايعة 
٢٧٣مبارياض،وإلقاءالدروسفيها 

j٢٧٣لخةالزكوات المشاركة 

٢٧٤الدعوة جريدة فتاوى 

٢٧٨الصحة وزارة ل الثرعي الطب مملحة شؤون تنقلتم 
٢٧٨١....................القين عثإن الشيخ صد سدير ل التويم أهال شكاوى ل التحقيق 
٢٧٨٠٠... ٠٠...؟. ٠٠........٠ الحرمي صالح الشيخ *ع نهيا.ان بن إبراهيم فضية ل التحقيق 

٢٧٩النزل أجرة صرف إيقاف 
٢٧٩٠لأ..ّ.ب.لأ..ا...ب............لأ.التحال.يات من القماة حاية نقلمام ًياغة لحنة ل المشاركة 

٢٨٠الأعل الأوقاف محلى عفوية ل التعفن 
٢٨١الإخوان بحص مع أدبية ءْلارحة 



1ههاثثة. ةقآقةقتِ__
الصفحة\؛وغع 

٢٨٣س ي وات حد بالأخ اللقاء 
٢٨٣الدائم عبد j الحقيق ق الانتداب 
٢٨٤والصرف...الري مثرؤع تفيد'لريق حول الأحاء أعل شكاوى ق للفلر الانتداب 

٢٨٥الوميطا سجل إماعة 

٢٨٥.............. ١٠..بةلاق>،إبرامم، بن محمد الشح م،احة وفاة يعد العلمية الهيثة تشكيل 
٢٨٦العدل محاب صيف 

٢٨٨والوذتن الأئمة وضع درامة لحنة رتامحة 
٢٨٨بدارالأتاء الالتحاق قواني من 

٢٩٧رب.٠ب..اؤ....؛م(١٣٩٢ه-١٣٩١^^لفيسةبيبارياض)
٢ ٩٩١..٠٠..........ه( ١٣٩٥ه-١٣٩٢اس)القضائية الهيتة ق العمل العاثر: الفصل *

٣٠١العقبة حرة نصية 

٣٠٣اه(...٤ ٠ ه-٦ ١٣٩٥^لخملفيضالقماءالأضإلاكماءد)عشر: سدى *الفصل 
٣٠٣الأعل القفاء محلى ل عضوا التعيئن 

٣٠٣الغربية ياكلقة التمييز ميتة رتامة عن الاعتدار 
٣٠٤المراق الفب .ع 

٣٠٥......................٠٠٠والداتمة.......العامة -بيثتيه الأعل القضاء صلس j السن 
٣٠٦الأعل القضاء بمجلى الدائمة الهيثة رتامة 

٠٣ ٦ حميد ابن اش عبد الشخ صإحة *ع 
٣٠٨أحبارّإحتبم من 

٣٠٩باليابة الأعل القضاء محلى رئامة 
٣١٠كةحهي،ان 

.............ؤب.ا.........ا....ا...اؤاا.ا...اا.......لإ.إامالزوجن إعانة حعية عضوية 

٣١٥الفلكي اركز 
٣١٥الوئلفية التنقلان حلال محها تنازلت الش الوظائف 

٣١٦أحتامى....؛ 
٣١٨القاعد الإحاذعل 



اد4وضوطتفهرس ه ٦ ٠ ؤ
الصفحةاأوض^ع 

٣٢٣.........................سئ(: مابمدالتقاعدرا'هأاهو*أ، موحلة الرابع: لباب ا٠ 
٣٢٥.............................للأسثار الصرب الراجحي بثرئ الثرعة الهٍتت رئاسة 
٣٢٦الض عل جراحته عملية إجراء 

٣٢٧..............٠٠٠...؛؛.......الثانية( )اللخة الدبمة حدودحرم تحديد لخة j الشارئ 
٣٢٨٠١الورة....................بالدمة الخمية اس دار عل الإثراف لخة j المشاركة 
٣٢وعلومه.....ؤ...ب......٠٩ الكريم للقر1ن السعودية العالمية الخمعية ق الشرفية العضؤية 
٣٢٩المقيل لأمرة الأول الامحاع 

٣٣٥جراحية عملية إجراء 
٣٣٦الراجحي الشرعيةبمصرف الهيثة منرئامة الامتقالة 

٣٣٩..٠١.........................^س:بمممجتداحلاسةوحادجها! 

٣٤١...............................عودة ين ^LJ• يالث؛خ واللقاء اليمام، ق الأحت، نيارة 
٣٤٢١..............القيل عقيل بن الرحمن عبد زفاف حفل لحضور الكرمة مكة إل الفر 

٣٤٢زيارةدولةقْلر 

٣٤٥الإخوان ح والناعدة للعمرة، الفر 
٣٤٥........................ؤ••..١٠٠....مساعد ين المزين عبل. الأمم ت حائل أمم ضيافة ق

٣٤٦الرؤيقي مجد عل والرور محيزة، نيارة 
٣٤٧اللدانالإلأمة لبعض نيارة 

٣٥٠الإمحلامية اليلدان لبعفى أحرى نيارة 
٣٥٣فرسان وحزر حيزان منهنقة نيارة 

٣٥٧التحية المربية الإمارات يدولة المالكي الفقه مؤتمر حضور 
٣٥٩١.......ا..ّ.ؤ.....ب....ؤ.ؤ..بجاليزيا الإسلامي للافمحاد الثالث، الخالي المزممر حضور 

٣٦٢١رحلةمط......ؤؤ.ّؤ.ّب.ّ....ؤ..ّ.........إ..ؤ.اّ..ّ........الأء.......لألأ....ا...
٣٦٧السعدى الرحمن عبد الشيخ ندوة لحضور عتيزة نارة 

٣٦٩وارةدولةالكوبم،)الزيارةالأول( 
١٣٧ الماصرة الزكاة قضايا .وة ناللحفور السودان زيارة 
٣٧١الثانية( )الزيارة الكويت، دولة زارة 



جقةأق!I ةهة'ت 
الصفحةاiوصوع 

٣٧٣عتيزة بمدية الكريم القرآن نحفينل حعية زي1ر0 
٣٧٤العلاج الفرإلمالءزياسأجل 

٣٧٩وسيلان. ىرجاوىوأوئ1نى، السائس، الباب *

٣٨١زدجاق الأيل: الفصل ء
٣٨٥والدرة الأبماء الثان،: الفصل ٠
٣٩٣مايمملق السابع: الباب ٠

٣٩٥الرواية شثوخ 
٣٩٧المياص الأحاديث بعض 
٠٤ •■••••ء••••••••■**•■■■■•*••••■*■* متهم وامأتةوددت، بأم التقيت الذين السائح بعفس 

٤٠٤والؤلفات..........والتدريس جةدإق؛ع عقل ابن اه عبد الشخ للمحقق• بالهامش تتمة 

أدلا
ثانيا

ثالثا

٤اسل....؟..ّ.ا....ب.....بب.......ا١ 

٤١١لأعلم ولأدت4وطوه 
٤١٢أخاره يعص ذكر 

................................................ّ.................؛اإأشعاره ذكربعض 
٤٣٧م وغاص، ذكر 

٤٣٧ذكرأبامح،م 
٤٤٤المورمحن س له رجم من ذكر 

٤٥٣.........................ه مل ابن ممااقصةايساس 
٤٥٥الطاو_، أئغاء الشيخ كتبها لبلاغات أنمويج •' ١ ٠
٤٥٨بالشيخ؛ حاصة بأمور تتعلق وثائق ت ٢ ٠

٤ ٥٨٠...الثخ جاوْ وفاة وتاييخ عميل، أحبه وولادة الشيخ ولادة توايخ مها وثتقة )١(؛ 
٤٥٩.....٠٠٠............٠٠٠...الشيخ جد وفاة وتاريخ العزيز مد حمدبن ولادة تاليخ • ، ٢ل 

٤٥٩١.................١١.........عريش بأي الشيخ اشتراهما ليت؛ن مبايعة وثالق .(•' و٦٤( )٠٢
٤ ٦٣أرزاق قيمة قبض أمر من أنموذج )٥(؛ 



صس^ِّوتأت 
الصفحةالوض^ع 

٤٦٤للشخ نديم محمر لخواز أنموذج • ل٦( 
٤٦٥الشيخ دأختام يتربان خط *ن ناذج • ^٧، 

٤٦٦......................القضاء؛ ل بعدنمينه الطلب ل لرملأئ4 الشخ من مسحن 
....ّ.ّلأا....االأ؟لألأ..هآ؛القضاء حول العزيز همد ين ، ٠٣لأخيه الشخ من نصيحة 

٤٧٥الشخ: فيها حكم الش القضايا لبعض ياذج 
٤٧٥منه دين لاستيفاء رهن بح 

٤٧٧زوجها غاب لامحرأة زواج عقد فخ 
٤٧٩١١.......ا...ا....ا....ا؛...........١٠...محمعةقضية حول مرعي حكم إصدار 

٤٨١إحراءعقدنكاحلأمأةلأوليئ 
٤ ٨٢زنا نفية حول مرعي حكم إصاوار 
٤٨٥جناية أرش حول محرض حكم إصدار 
٤٨٧محرقة قضية حول مرعي حكم إصدار 
٤٩٠غلام حرية بإنات مرعي حكم إصدار 
٤٩١٠...............١٠.بينه،ا حدود حول قساكن تتانع قضية ق مرعي حكم إصدار 
٤ ٩٢٠عريش أبير مدينة أوقاف عل الشيخ إمحراف 

٤٩٣طالبامادالأمسساصيالأوقاف......سريسأهوالجمزانإلامح: 
٤٩٥.عريشأي أوقاف •ع الننعامل يكيفية تنثعلق قرارات 

٤ ٩٨٠....الأيار وكيلك وملحقاته عريش لساجدأي العائدة للاوقاف ونائب أمٍن تمثن 
٥٠الأوقاف....,,....ب...ب........... حول للشيخ عريس أي أعيان من حطاب رغ 
٥٠٢١....الأوقافحول للشخ عريس أي أعٍان من حطاب رغ 

٥٠٤. ٠٠٠..٠٠٠عريش.......................أي أوقاف للخة الثالث الاجياع محضر 
٥ ٠٧...........ّ..ّ.....بالحرق الخاأع مجد ءإرْ إعادة عل جفه الشيخ إشراف 
٥٠٩اليم: واكالدور إجراءات من أنموذج 

٥٠٩عتيزة قفاء إل الرياض قفاء من الشخ نقل 
٥١٠ءتيزة■ ل قاصيا كان لما مهه الشخ من نصائح ٩ت ءب 
٥١٠.............١١...الخ،اعة صلاة عل والمحافثلة الأصول ثلاثة زعلمم حول نصيحة (ت )١ 

٧*

٨*



الصفحةإ1وص^ع 
٥١٣الالم؛ن عموم إل الشيخ من ونذير نصيحة )٢(؛ 
٥١٦............................وآدابه صنته بضى وييان شهررمضان، حول نصيحة )٣،؛ 
٥٢٠خض............................بماالشيح احتفظ الش الوثأس أملم من ناذج ■ ١٠٠

٠٢٠ماغ..........وعيدالزيزابن آثامحمد، عل عتيزة؛ ماضيي من ومفط عل وكالة (؛ )١ 
٥٢١محي علآل، الشيخ ^؛؛^0؛ ماصي بخط عقدإجار؛ )٢(؛ 

٥٢٢بيع..................... Jif-ومعه الناق، محي بن عل الشيخ بخط إجارة )م(؛ءقد« 
٥٢٣أبووادي نامحر بن عل الشيخ بخهل إجارة عقل• )٤،؛ 
خف......ر....ب.ا..............؛أهالشيح يدوبما كان الش الوحلامت، من أنمويج : ١١٠
٥٢....٤  Jk١٣٦٣الخاJودعام حول،أث.اكل اليمنية السعودية الهينة بعمل نتعلق مهمة وثتقة 

٥٢١..........^١١٠...........١١شإحازانوموي١تابمخاينئيلظف 
مشاهنه.....بب..ب............ب.ببتم\أهبعص من للشيخ ونمن، الإجازامتاالي لعض نائج 

٥٢١خك................^الترماوي اف مد الشيخ عن بايمة الخديثرالمسلل رواية (؛ )١ 
ه ٢٨. ١١ظقئع.............................الترعاوي، محي بن اه يو الشيخ: إجازة )٢(؛ 
٠٥٣ خقم العمودي، عل بن مداش الشيخ: إجازة )٣(؛ 

٥٢٣م..........٠ؤ....٠....١.رب.ر؛(:إجازةاكخ:مدالخقبنتمداتراحدالهاشمي، 
٥٣٦١٠ظقئ4.............................الأنصاري، خمل. بن إصإعل الشيخ: إجازة )٥(: 
٥٣٨٠ا....ؤ.......ا.١ ..٠. * ٥٥؟©!الهتدي، الرحال اطه نين بن الفيوم تمد الشيحت إجازة )٦٢؛ 

٥٣٩أنمهمذجمنلجانةابيخاتلأمياو.6 
٥٣٩الثثري ناصر بن صعد للشيخ: عفيل ابن الشيح إجازة 

٥٤١١......ب..ؤ...............بجام،هممك،ضاسمخموآجاذحا: 
٥٤ ١٠..........الهروي ير أي يرواية الخاري للإمام الصحيح* *الخا،ع محمرص،إع: (؛ ر١ 

٥٤٥اليائي، ءالتجم جزء: محمرصاع )٢(: 
٥٤١^البائي، جزء: محضرآخرو،اع )٣(: 

٥ ٤٨٠٠..ؤ............ب....... افلكية، الأؤيسن من الكية ^١^ ١١١جزء: مخضرّءاع (ت  ٤١
٥٥١فهرساإلوضوءات 
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