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اتبعومن وصحبه آله وعل افه، رسول عل واللام والصلاة ش، الحمد 
وبعدتهدام، 

الحرءهدا ق أيدينا وين العطرة، ظق شيخنا سيرة الأول الحرء ق تقدم فقد 
^١١٤ثلاثة من أكثر حلال جهتلقئه  ١٦٠احتفظ اش مراسلاته لأهم جع يبه وما 

لدوربيان وفيه الترمل، فن إل مدحل فيه تمهيدا أذكر عليها التعرج وقبل القرن، 
قالتبعة المنهجية أذكر ثم المر، وكتابة التاريخ تدؤين ق وأهميتها المراسلات 

وافتراح.محر بادرة ذكر مع القسم، هدا إحراج 

تيسي:؛؛؛" 

الرسل؛فن إل مدخل أولا؛ 
،الهجرين والراح الثالث القرjين ق وانتثر ازدهر قديم، أدي فن الرسائل 

البيانية.أمالسه وروعة الكتابية وموهبته الكاتب مقدرة ينلهر جيل، نثري وهوفن 
حيثمن نحصر؛ أن من أومحع وفائدما القلم، بلسان الغائب، محاطة هي والمراملة 

البلاد.تباعد مع الوداد ورباط أوطاره، فضاء ق الغالب، ونائب، الحنان، رجان أتيا 
دورللرماتل يكن لر ولهدا الحاهلية، ق العرربإ بين سانحة الكتابة تكن لر 

حاءوعندما والأمثال، والخهنابة الشعر عندهم ازدهر ؤإنإ الأدبية، ياتهم حق 
ؤيكتبونالكريم، القرآن له يكتبون كتابا انحد ه اممه فرسول الحال، تغيرت الإسلام 

وإن،االعرب، عنل• موجودا يكن لر يالراسلأت الاهتإم إن يقولت من وهم ويعلم؛ن.لاكا )١( 
الغرب.عن موحرا أحن.و0 







1ههت_1ةسمساّمخت هتثتةق1 
موثوق،وجد مهم بمصدر ظمر قد أنه عرف ذلك عل الياحث وقف فإذا والصدق، 

ما.تمثرة قناعة له حمالت، فيه يبحث الذي ا،لوصؤع ق نتيجة إل وصل فإذا 

تناولهاقد فيها يبحث الش الواقعة كانت، إذا الراملأُت، أهمية وتزيد 
دقيقةوحمائق بتفاصيل الباحث، فيخرج حيثياما، يعص ق واحتلفوا ا،لورحون، 

التقليدية.التارعنية الصادر ق إليها الوصول، يصعب، 

فيتممالتاؤخ، كتب ل ذكره أجل ما تفصيل الراسلأيت، ق الباحث، محي وقد 
الناسعل مرت، الم، الهامة الحوادث ق ذلك، فائدة وتظهر يعرفه، كان( ما بدلك، 

التفاصيل.فيها تدون ولر 
وأحبارهم،الناس مز معرفة لمريد مهإ مصدرا أيضا المراملأتج وتعمر 

عالميةكانت، مواء به، تتعلق دقيقة محلومات، رسائله ق يدكر قد المراسل أن وذللثج 
ممنأو قلبه، إل لقريّثؤ إلا يدكرها لا حدا، حاصة معلوماتج يدكر وقد عمالية، أو 

مساعدة.أو شفاعة منه ييتعى 
فإذاذكرا، لها محي فلا الراحم كتب، ق علم ترجة عن الثاحح، يفتش وقد 

تكونقد ترحة، له ينشئ أن استهلاع مته~ الصادرة —وحاصة مراسلاته عل وقفج 
بهيودي وقد المراملأتف، تللثخ توفرها التي العلومات، رح.سب، ناقمة، أو وافية 

العلم.ذللث، عن الناس تناقلها ومعلومات، أحبار تصحيح إل البحث، 
المراسلبنتاج تتعلق، التي الأمور بعض المراسلأتح 3، الباحث، محي وقد 

المراسليودعها الم، والتكاتؤ الفوائد بعض أيضا محي وقد مصنفاته، وذكر العلمي 
أنهفرط المفقود، ءالاد ق مؤلفاته كانت، إذا فيإ ذللث، أهمية وتزيد سائله، رق 

صاحبها.، تراممن جرء استنقاذ امكن الرامحلأت، تالل؛ه من عدد وباحتتعلع 
ؤإذاالسائدة، الاحتإعية الحالة معرفة الناس وسير بالتاريخ ارتباط له ومما 

الناسر؛هل ق مهإ دورا تلمك، جهة من أما وجدنا الرامحلأت، 3( الموصؤع هدا بحثنا 
3(تكشف أحرى جهة من وهي، الاجتاعية، علاقامم وتقوية ببعض، بعضهم 











١K  ٣٦٢قسم سيق مقدمة ؟،٦ ي لآ=ي 
'لأء،تءاا،1'غتءم،|سصر |تسخض،ا 

قسمينثعل ومحتوي العالياء، من *م مراسلات الثالث! الخرء 
جؤؤقهشيخنا عليهم درس الذين العلياء من •ع مراسلات الأول؛ المم 

لكثرتيا،ظفممه إبراهيم ين محمد الشح بمراملأت بدأت منهم! واستفاد 
الشيخ!مراسلات يم جظققه، شيخنا حياة من مهم جانب عل ولاحنتوائها 

التايعة((،ااالأحوية كتتاب! صمن مهليوعة ضر وهي ظقه، عيي الالرحمن عبد 
محمدبن عمر الشيح! مراسلات ثم •ظشئه، القرعاوي افه عيد الشخ! مراسلات ثم 

جهنلك.العمري الرحمن عبد بن سلييان الشيخ! مراسلات ثم ظك، سليم ابن 
المعجمحروف ترتيب عل ورتبتهم العلياء، بقية مراسلات الئال! المم 
قسمن!عل ومحتوي الواع: الحرء 
والمورمحن.والأدباء، العلم، وؤللبة المشايخ، من ■م مراسلات الأول! المم 
والوجهاء.المحبين من جع مراسلات الثال! المم 
قسمين!عل ومحتوي الخامس! الخزء 
المراسلاتبقسم ألحقت المراسلات! بمم الخاصة لأحق الأول! المم 

شيخنابه احتففل مما متفرقة فوائد عن عبارة وهي السيرة، م قق فعلت، كيا ذحى 
ئثرتقد — علمي حدود —ق تكون ألا فيها وشرمحلي مراسليه، ببعض تتعلق ظقئه 

مادةل !!، ٠١١٠^لما ولكن ابتداء، الحمل حهلة صمن يكن لر المم وهذا قبل، من 
فأذن.بالكتاب، إلحاقه ي ظإ؛ةئع شيخنا اّتأذوت، ذللث، ق كبيرة 

واللاحق(.والمراسلأت )السيرة يالمجمؤع العامة المهارس الثال! المم 
واللاحق!والمراسلأت المراسلين عدد إحصاء 

رسالة،( ٥٥٦)المراسلات! عدد و؛،لح مراسلا، ١(  ٤٧)المراسلين! عدد بخ 
متنوعة.مادة ( )٥٨بمجمؤع! ملحقا ( ١٩)اللاحق! عدد وبلخر 

الانلم،ذلك به اشتهر ما والعلياء( القفاة )أي! التهدم التقسيم ق راعينتط خحظة! 
العلياء.من هم الذكورين القفاه فغالّط ؤإلأ 









ممحَ 

ِدياشالمحآض

نبيناورسوله عبده عل وأسلم وأصل وأسكره، أحمده رب ف الحمد 
أحممن.وصحبه اله وعل محمد 

ولاهرسائل من إئ يرد بإ أحتففل ؤلويلة مدة مند كنت، فقد بعد؛ أما 
^_،Li9^L،يتعلق ما وفيها وتلاميدنا، ؤإخواننا، وزملائنا، ومشانحنا، أمورنا، 

وضرالمحلية، والحواديث، الأدبية، واiهلارحاتا العلمية، والرسائل الرسمية، 
عليها^ ٠١ولما مرتبة، ضر لكنها الكثير، العدد ذللث، من لدي اجتمع حتى ذللن،، 
فرأيتمنها، للاستفادة بنشرها، واستأذنوق •ها، أعجبوا والإخوان الأبناء يعفى 
هؤلاءبجميل اعرافر وفيها أدبية، ومالح تارنحية، فوائد من فيها لما ءلل؛هم إجابة 

مهم،دنجاوبوا رسائل، عل وأجابوف أحارهم، بطيب أتحفوف الذين الأفاضل 
صورنثر ق ولما لذكراهم، إحياء أجوبتهم نثر ل ذل*ل ُّهم، طلته في،أ 

فقدوأيضا حميلهم، ونثر قفلهم، إظهار من ثيء المليحة وتوفيعاتم محلوطهم 
إليهووصلت، أسلافهم، ثقافة بلغتؤ ما مدى ويعلم لرمانلهم التأمل تقيد ي

منأى فرن، أرباع ثلاثة مدة ق لبعض، يعضهم محاءلباُت، وكيفية معلوماتهم، 
ءامإه"ااهإلضمناهدا:

ؤيتقلمها، ١٠٠و؛اتمون الرسائل، هذه بمثل يمتنون زمان كل الأدباءق ولايزال، 
الأديب،وكدللئ، ااالأعلأماا، كتابه! ق الزركل الأديب، صنع ك،ا لبعض، بعضهم 
وضرهما.معاصريه^، رسائل ل ^ ٥٠١١١١كتابه! العميلإق أحمدعيسى محمدبن 

ه. ١٤٣١عام همرم فتهامحب وعدل ه، ١ ٤ ما٢ عام كتبهاشيخناطقه 



عة ع ١^١^٧( قسم ) عقيل ابن اس هبد السيخ مشيمة ؛■ث  ١٨ ؟
بماينوحون الش والثروح بالتوقيعات محتفظون الأدباء كان نقد وأيضا 

وضرهم،انماس بتي زص ي الإنشاء كتاب عن الورحون ذكره كإ رساثلهم، 
زمنه،أدباء من وضره الفاصل القاصي نوقيعان مثل واللمح، النوادر من فيها لما 

الشروح-طك مي بالتومعائتج الراد وإن،ا الأمم، ذكر محرد الراد؛الترقتعات وليس 
بمدرها،الش الأوامر لإنقاذ الكتاب ص تحته لن الريس يوعز الش والتوجيهات 

القاماتj الحريري ذكر كا والإمحاز، الاختصار ي،ناية تكون أبما والغالب 

ووي،، Lijjiؤإلأ ت؛ينا أن ُإنا بقوله' ال؛تخاصمين دعوى عل لي القاغي أل 
ذلك.وضر مفر0اا، حنن مقره، حشن امن الجن: س م رحل قضية j بعضهم 

أهمهاس انتحينا استعراضها حرى لما لكن كثثرة، الرسائل تللث، كانتر وند 
بما.يضر أن اه وأسأل ملفاته، ي محفوظا الباقي وتركنا العدد، هدا 

العميل،عميل بن العزيز عبد بن اض عبد اه: إل الفشر وكتبه: نللث، تال 
أخمعإن.وصحبه وآله محمل. ورسوله عباوه عل مسلمإ مصليا افه، حامدا 
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^زتيسامضاسلههلا
ه(١٣٧٣ه-١٢٩٣)

إلالرياض مغادرة بعد والدم وصحب -، ٠١٢٩٣عام الرياض ق ولد توجم؛ 
سعودآل حكم فيها وجدد الرياض، استعاد فيها. وثب ، ٠١٣٠٩عام الكويت، 

سنةالقصيم يلاد وصم منها، قريّ-< هو ما الرياصن إل وصم ه، ١ ٣ ١ ٩ سنة 
١٣٢٤ ،J، م،إل كلها عيرا صأ ثم ، ٠١٣٣٠سنة والقطف الأحاء ونحأ
أحداثعل واينه حسين الالالث، وبين بيته وكانت، النإل، ق رشيد آل إمارة وأزال 
واعلنونجد، الحجاز عل ملكا به نودي • ٠١٣٤٣سنة الحجاز باسرداده انتهت، 

الحربيةارالممالكة وتسميتها؛ له، الحاصعة الأتaلار توحيد  ٠١٣٥١نة سق 
ااعلأقااتإؤإنشاء بلادْ، تنفليم عن الفتن وقمع المعارك حوض يشغله لر السعودية،،. 

بلادهق البترول وفاض والأحنبية، العربية الدول ،ع والاقتصادية السياسية 
علجاهدا عمل والحواض. الصحارى ق الحوف محل الأمن وحل فانتحشتج، 

ووصلءالهجرا، ّميتإث قرى سكان إل الخيام أهل كثثرامن فحول ت3لويربلائه، 
علسهلت، ال2لاورارت،، من بكثثر وأتى لاسلكية، ؛شبكايت، الأؤلرافه المترامية مملكته 
ترهقهم،كانت، رسوم من الحجاج وأعفى 'طرفا، وعثد موانئ، وأنشأ التنقل، الناس 

ونجدالحجاز أبناء س ؛عثاءت٠ وأرسل والمدرسين، والزراعيثن الأطاء س واستكثر 
عمرمحبوبا، ملمهعل، موفقا، كان جامعاما. ق العالم لتلقي والبعيدة القريبة إل 
محاري.لا كريا بعللأ، شجاعا، حهليبا، وكان شعبه، وبلن بينه وما ربه، وبئن بينه ما 

وعنعته كسب، وفد الرياض. ق ودفن ه-، ١٣٧٣آ/م/؛تاريخ؛ بالهنانفختوق 
هإسوغرها. بالعربية  1,0كجروأيامه ق بلائه 

بهفي)ه/بم(.الخاصة اللاحق انثلر )١( 
ترحته.j المقرئة الكثيرة الكتب، س وغيره (، ١٩للزركل)؛/الأعلام ل؛ ترحته انغلر )٢( 



liSKIّّسساسنبجسسمص وءت 
ا-قرجقاصي : amtigll ١٣٦٥ا/؟/♦ التاويخ: ااوقم:)ا(

العريرعد الملك، من نصحه / إيراهم ن محمد م الكنها م،  االنصيحة حول اليوهوع! 

ءو؛،طصىمحالسلمنيقر 

ساّؤ^بؤمضام
مبملاؤم<بم
صلممخظمجسم

سلمضسسسراقيماسحايمامحصخمالآسمابأم 
هلهمسيم
بميجنم1ولآبب

بم.ئيظهيىلطليإصبح٠سىبمس^في اهممنه,ا 
صصصمحء1مذاسماد
ممجمبجئسايألهاطهم؛ 

ملإغىمايمجبحمحس



ذ|-ثسهآذإسسساستيسامضاسل ذة|ص أس 
إتسم

بناض عبد الشيح: الكزم حناب إل القمل الرحمن عبد ابن العزيز صد من 
تعال.اف سلمهم ذراي، بن اف وصد عقل، 

بنمحمد الشيح نصيحة هاو6 ذلك؛ ويعد وبركاته■ النه ورحمة 'عليكم السلام 
أوابوامتثال اش لأمر الالتفات وعليكم علما والواجب ا، واصالتكم١١إبراميم 

ذلك،،ق والحرصن ومراقبته، نواهيه، عن والانتهاء ورسوله، اممه شرعه مجا عل 
ومحانبتها.المنكرات عن والنهي بما، والتواصي الءلاءات فعل ل والأنتثاْ 

تقواه،هو جنته إل والموصل الله عداب من النجي الست، أن وتعلمون 
نواهيه.واجتناب أوامره بامتثال 

أوامرملاحفلة علميكم الواجب من الناس ورؤساء والأمراء العلمإء أبما وأنتم 
علنحملهم التي الأسباب ق المسالمان إخوانكم بيد والأخذ وتعال، سبحانه الله 

متحققأنا ولكن وكرائهم، قادمم بصلاح الناس صلاح لأن سبحانه؛ الله ءلاء4 
عنؤإعراض جفاء معكم حاصل والرؤساء والعلمإء الأمراء أبما أنتم أنكم 

معلقونونحن ذمتكم، ولا ذمتنا به تثرأ ما أمر وهدا الله، ءلاءة ق للناس التحنض 
تالوقد ومكننا، وتعال سبحانه افه أقدرنا قد ونحن ذمتكم، إل ذمتنا من الأمر 
و\إتاوثبينأنميأ أؤكوء ؤءامأ ألصثلزْ آنامإ ؤ،آمحرصي، آمحنءن ؤ تعال؛ 
تحققناإذا وقوته ^ ٥١وبحول [. ٤١]١،^: ي ١، ألأم عشه نلم أكلإ م وثهنأ 

نقوم؛الواجب،أننا الشرعية العقوبات من دونه ما أو قتلا يوجب، أمر أي أحد عن 
وقوته،افه بحول لأتم، لومة افه ق تأخذنا لا كان، س كائنا الناس من أحد أي عل 

واللام.كلته، ويعرٍإ ديته، ؤينمر لهلاءته، ؤإياكم يوفقنا الله نرجوأن 
)الختم( ١٣٦٠رمضان ا/ ٠ حررق؛ 

انظرهاو)ْ/م؛(.;١( 



ج*

اا9س;ئضادج ١٣٦٥الأاودخ:ّاا/«ا/ااوق0(:)أ( 
طرفهإل لمية والوالهياثم النمامة قضاء صم عميل ابن الشيخ إعلام اكوهوع: 

ارماكارحمن بم 

iC

س؛محث
U ااِت-زَ،  V  tا'مسمممحبآمجإ

قبمنفتحئامِإيمج



ضسساسمحساسماسج أح 
.منفعف:مءI- تءأعضد،وس____ 

بمسمأقآيجهم
بناش عد الشيخ؛ ١^٢ جناب إل نيمحل آل الرحمن مد بن العزيز مد من 

تعال.اف مسلمه عميل، 

وبركاته.افه ورحمة عليكم السلام 
فقد،، ٣١٢٠الهيا؛وأهل ا، السليةر وأهل ، التامة أهل قبل من ذلك؛ بعد 

علكمورد من نأنتم ، باز بن للشخ يروحون ولا عندكم، قضاهم أن عرفناهم 
ذلك.ق وتحرصون دعواه نحلصون افه— —إنشاء منهم 

)الختم( ١٣٦٥/١٠/١٣واللام. بيانه، لزم U هدا 

كيلومترات،خمسة حوال إلا عنها تعد ولا اليح، مدينة من الشال الخزء ل التامة تقع  ٢١١
الي،امةزرقاء إل نسبة بالي،امة ممينا العريقة، الحضارة ذات القديمة اكن من وهي 
.٢ ١ ٦ ص الدربمم، الرحمن تمد بن عد لالخرج، انفلرت يإمة• واسمها؛ مهم، بنتا 

حوالالسيح مدينة عن وتعد الهباء، وادي إل النجه حنيفة وادي عل السلمية تقع  ٢٢)
السابق،المدر ابيامة. غرب شال تقع نهي التامة، لبلدة ومحاورة كيلومترات، ١ ٠ 

•ص٨١٢
علأثار والاستقرار البائية توطن ل العزيز تمد الملك مبادرة وصمن ه ١  ٣٣٨عام ؤ،  ٢٣)

الهيايماختيار عل قحهيان— من عاصم ال( قبيلة —شخ حسر بن حرام بن فيصل الشيخ 
.٢٤٥ص السابق، المدر ويهات؛ن. مزايع بنن تقع وهي، ولجاعته، له مقرا لتكون 

٢(. ٦٣/ j (Tالموضوع حول لشيخنا باز ين العزيز تمد الشيخ خطاب انظر )٤( 



عقيلابن للشخ والهياثم والسلمية اليمامة قفبماء صم عل التأكيد فيها برقية ال0وثوعت 
1- ا

محءذداكا-دععص'\ 
\حجََ/الخنودثة ءقة 

Vو ^لأمماخم'د'حتآلةية 
/——— م؛اددد—— 

ج ّات تا.غ"انغف 'ادغءَم ائمحات اتنق الررد ص

ج»لأء ات- ، ائاَرر.رِإ اداَررا•؛محن *اءغ'ارمح'ادغ'ء-ي،  ادنيت ثار؛

ل.

■

ا V.  ِر ٠
ي,٠ 

-

١

ءِ ■ %َ' دم  ١
. ١٠

ا-

٢•

TO ا

٣٠

-١.،.:
٠٠ ٩

b ا
1

،■اوَمه رر لأ  - ١ ٠ .
ج

ئ.ءء  ءت"َا  .م> ١ ّ  ٠ ٣٠

ل.ء م

؛"
.عؤجت-

،. !
ِ ءء1'"ِ؛ ،٠ ■

؛
٠٠

ا

وأنتممحهلة، هصاياها ادوكورة الخلان  ٠٥٢عدد الخرج.ج! عقيل. بن اش ررعيد وتصهات ( ١ ؛
العزيرة.عيد فيهم• تراجعونا عاد ولا دعاوي؛م، ق يالتظر تقومون الله إنشاء البوكة، فكم 

٠٣٨صى ق انفلره القرى، صم من الإعفاء حول للملك كتبه ما عل لشيخنا جواب واليرقية 



تك'1اٌ^ة>،اممث،سالأضمحساسمص  ٦٠!;
اسء!-ءا1صد-1ّ سضح-نس-ء|سصِ 

عنيزةقاصي ااوتكقل0ت  ١٣٧٠التاودخ;؛أأ/اا/الدقم;)؛( 
ائهيتقوى ووصته سلامة،  بابمزة إل الشيخ وصول عل اش حمد قيها برقية الخوهوع: 

١تنحددم؛ 

ايمول ئآ مر الدءأ اءارت؛رمامى 
عوتةهآاوت ٠٠ميآ سوءلا آة •ء"ت»صااا.رتممة 

التينرز 
ح

مساح 

همُ'ا ص 
ZTS>C V

همءس■>خ همِعم>ه

٢لأّءد؛'ام ُ"*قإ إاُأّيد ارخ، ر ؛رم، إ الريق الألم؛ 
دفثشيحبض،مج

ي1دقط

٢٠

٣"

٣!

٤٠

؛،دئمن
ى

م

يصغ

ص

؟آ

ممنتمحق ه ة.ذع
كرِأمحم

جذضءيهم
_طتثمحض

والل>ىبالسلامة، وصولكم عل ش الخمد ج; عميل. ابن اش عد ررالشخ ونصها; 
العزيز((.مد العمل. ق والإخلاص اش تقوى يه نوصيكم 



ءءص-■اووح7ءء 

'م؟أ.قؤيتمحأأ,ميىاثلكسستيسامضاسو
محققققفاءأاحهأ؛ؤأ 

محنةقاض ااوظدق0: 'ا/'آا/اب'ما ااتاووخ;ااوقم:)ه؛
باعتمادذلكوالأمر شرعا الحجة ذي شهر لحول تتضمنإئات برئة ال09هوعت 

دمءا؛٠١ م يره\ محان رس 
ء،رزيآ1سمحهدس مم مؤءئا أيآ •ددط ءتعل  ١٠

______ JJL-J*؛رم 

»ربمدع  ُحمات امحرم ى اهمج

ه رجك"0
ر١رخلم 

مع
رم

شطي

شنحث

٢٠

محهش_

تدءمتَ

الخميس،ليلة الححة ذي هلال رؤية شرعا ثيت عتيزة• قاصي عتيزة، المليم. اش ارعد ويصهات ( ١ ) 
الزيرادمد بموجه• لكم التابمة وابهات طوارقكم جع وبلغوا ذلك، ئاعتمدوا 



اء-ءوء-حأءوءا

القيملاثوحس هيد الميزبن س للك اض قهه؛د
اءجأءءبءبمءأكءءء 

ء ٣١ة■؛؛  ^؟؛- ٠٠٤•
أت'.سسسثء vMr»،؛؛

عنيزةقاصي ااوظوث0:   A/١٣٧٣ااتاودخ:بم النقم:)٦(

هءزا؛انمقرى، افه  مدالشيخ وفاه ل التعزية تضمن برقية اكوهلوع: 

؛"نمناى^ع> فحآص  •ي—ممهر>لآ. 

دسعودهأ أئعِمبس؛ٌ أهم-حبم ت .*مي ؤد*رة 

ش"^نضمحا^تتأسب
ص

 Vئء-سءءوءذ

ءتص.■غا•• - ر 

أةr ءمح--إ'ظرسأ 
ةت;:_عا

محقأأئ

مس!.لحإذ

مإِبجكض

ِ

إصسييت ريصثّاي 
ءر

حم

ممكض

قث

 C" م٦ ى

ءجءصءء<مءاتيغء|

انمقري،اش مد الشيخ: بوفاة تعريتكم عينة.ج: عميل■ بن اش ارمد ونصها: ^١( 
العزيزا،.تمد ورضوانه. برحنه يتغمد0 أن الإ4 ونأل وقدره، قضائه عل طه الحمد 



عريسأي قاصي الوظلقة:  ١٣٥٩ذوالقعدة التاويخ: ااوقم;)ا( 
رواتبهمصرف ناحر عن مامة قضاة يعص رفع اا0وه9عت 

بتم؛سم/محه''ي

وو'دممح/ءمحائ،ظما ءطمح،محالاما 

مرصم!ممجطط
رِإمحءطنمحأ^بصءنيط'سممسخسمب 

■ُإآةإم؛؛ا رئب'صسمجيتجيإ 
;ََ مسمْءه(ج مح'تلضئ 

بجإ؛امحأثأهفيس'طسب •

صسسد



،٠٣٠٠٩٠]

J'L_J  مةهس7وةمحسسسممحتجداسمص

بتصر0.الله ايده العظم، الالاائا الخلألة، صاحب 

منأشهر، ثلاثة اiالية ق توهمت، رواتينا أن مامة قفاة نحن لمقامكم نرفر 
الصحيةمثل شهريا؛ لم يصرئح الدوائر يعص أن هع شيئا، استلمنا ما رمضان 

بقوتنايقوم ما عندنا وليس أنتم، ثم الله إلا مر-؛ع لنا ما ونحن وغبمرهم، والخمرك 
وبأسباب،الرواتب،، من علينا يه تمضالتم ما إلا نجد وق هتا عواتلنا هع الضروري 

ثغففؤمما وهدا التجار، من باهضة ديون أحد إل اضعلريتا الأسعار غلاء مع توقفها 
؛صرف،يلزم من عل الكريم الأمر عواطفكم من فنزحم التاُس، عند متراننا 
منلم نلكي سهريا؛ المتقبل ق صرفها واستمرار لنا، التا؛ع،ن مع المدكورة رواتبنا 

١٣٥٩ق! نوفيمكم. اممه أدام وما؛أيد-رم. التجار مداحلة 

صٍبياءصوكيلصحيزانل؛آءاءيشءريشل٢، ّاءطةلاا قاصي وكيل 
)الختم()الختم( 

وهو)٣( 
وهو)٤( 

.٢٧٨ص ق شيخنا ومراسلاته«ع ترحمته انغلر العمود. محمل. بن إبراهيم الثيح؛ 
عميل.ابن الله عبد الشيخ: 
البليهي.محم.للأ الشخ: 
.٥٠٣صن ؤ، شيخنا ح ومراّلاته ترحمته انفلر الحق. عياو صاغ عل الشخ■ 



Y):(oajIl ) :عريشأي قاصي ااوظدق0:  ١٣٦٠امحاويخ
عريش/أي ل ١لآعمال بعض عل اللك إطلاع الم؛ضع: 

والعائلةالأهل لزيارة عنيزة السفرإل ق الرحمة طالب 

١^١^أق بمج 
القمل،الرحمن عبد بن العزيز عبد اللك، الخلألة صاحب حفرة إل 

بنصره.الئه ايده 

المحرمن بمقامكم يلتق بإ لكم والدعاء علتكم، اللام بعد 
لمن*للمالعمر وطول، 

أمركمامتثلتؤ عنيزة، أهل من العقيل، العزيز عبد بن الله عبد الخادم إنّي 
الخدباذلون ونحن ونصمح سنة ولنا عريش، أي قضاء وظيفة إل وتوجهتا الكريم، 

دينهم،أمور الناس وتعليم الخصومالتؤ، حل س به كلفنا فيإ الهتاقة قدر والاجتهاد 
ومامراتبهم، واحتلامح، درجامم معرفة مع الحاصرة، حالتهم يلائم بإ وتدريهم 

وكللخلألتكم، نم تعال ه والمنة يدللث،، متفاحرا لا الحقيقة رفعر إلا بدللثج قصدى 
وشوناانتخبونا الذين مشاثننا س ثم حكومتنا نم اممه س ثبملتا ما عل ملاحفلتنا 

بوعدكمالثقة وبموجِؤ الفن، لهدا العارمة وعدم الن صغر ممر ال، المذه هق 
عليناتتكرمون اليمن ق محنة تمامنا بحد بانكم العامر محلكم ق مشافهة لنا الصادق 

-بذا؛نحونا أنفلاركم إلفاُت، فنسرحم والعاو،لة، الأهل لمزاورة يالفح أو يالرحصة 
بينناالمسافة وطول الديار بعد ْع والمعنوية، الحسية الأشغال كثرة س متكلف، لأنتي 
المكاتبة.وانة.هلاع عوائلنا ومتن 



حو؛و|اد|عبمبجسسمص 
عريش\و قاصي ااوظ}ٍث0:  ااتاودة:ها/ا/-ا"أاااوك<(:)م 

عريشأن محكمة أوضخ تحسئن j( المساعدة محللج ال،رأضعت 

ديأقاوي؛تيب
الرحمنعبد بن العزيز عبد العفلمت اللك الخلألة، صاحب حفرة إل 
بنصره.اه ايده الفيصل، 

•بمقامكم يليق بإ لكم والدعاء عليكم، اللام بعد 
قالأحرى المحاكم طرفالأملصضهامن المحاكم أن لحلالكم نرفع 

المحكمة،إل التردد عن ينقهلعون لا كثرتهم ح أتهم لامحميإ والدعاوي، الأعإل 
مئاقتلحقنا والفراش والمحضر الكاتب وءل>م الحكمة ق انفرادنا محباب وبأ 

م،إعمن المستمرة الحركة هدْ تهلله ما بكل القيام امتطاعتنا من ليس لأنه متعددة، 
أحرىجهة ومن جهة، من هذا الكتب، صفحامحت، ق ومراجعتها وصبعلها الدعوى 

والواردكالمادر المتعددة دفاترها ق العاملأُت، من يمطدر وما يرد ما كتابة 

بدونواحدة دفعة وتكاثرهم صولتهم مع الخصوم مقابلة ثالثة جهة ومن والتونع، 
غثره،المحكمة ق وليس والفراش، والحضر الكاتب هو القاصي فاصبح ترتيبا، 

وئتطالحضور عل يواظمت، ولا مساعدة، لما منه تحصل فلا العدل كائج، أما 
وتوجب،والفكرية، الحية مقدرتنا عنها تعجز العديدة الأعإل وهذه الحااسائا، 

للمزوليةمعرضة حطرة هذه أعإلما وأن لأسيإ الأحكام، وتعهليل الأعإل ارتباك 
محاسبونفنحن أوجل دق مه،ا تقصر وكل والرعايا، حكومتكم أمام ثم افه أمام 
^اُرلح نجاّرنا الموولية وحشية هدا عل بالكويت، تثرؤ لا الذمة رأينا فل،ا عنه، 

كاتببتقرير الحالة تدارك جلالتكم من مرحمين الحديد، العام هذا حلول بمناسبة 
والتقديمالخصوم جلبا ياسر ومحضر وفراش، الكتابية، الحكمة يأعإل يقوم 

حركتهامصاريف، من المحكمة تحتاجه لما تصرف، وقرءلاسسة ومتفرقة واياولة، 



مقررذلك وكل لأسنا الخاص، راتبنا من لصرفها الحاجة يعتر التي الرسمية 
هولأته عليه؛ يتص جلالتكم من المصدق الحاكم نظام أن ْع الثانية، للمحاكم 

مداروعليه حميعا الناس مر-؛ع هو الذي القضائي الواجب، لتأدية السن الستا 
تنجحعل واسهلة أعظم مدارككم ووسع نفلركم ُعد ق ولنا والبلاد، العباد 

والسلمين.للأسلأم حمنا تأييدكم اممه أدام طلبناه. ما 
وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام 

ئصىشمشتباشينتجلأ١،

الأمموقتها بالحجاز الملك جلالة كاتب نحئابا الحْناب هذا قل شيخا كتب، وقد 
جلالةناب، الرحيم. الرحمن الله 'بم ت نمه وهذا الموصؤع، حول العزيز عبد بن فيصل 
مركزحالة عن لموكم ؛١^^ ه أتشرفوبركاته. الله ورحمة عليكم اللام المللثه. 

قدومناإليهاح؛ن ومن محضر، ولا متفرقة لها يرتبإ لر وأنه عريش، أي بمحكمه القضاء 
مناكعب، أشد ونعال الخاص، راتبنا من الدائرة نحتاجه ما وسائر التفرقة ه تصرفونحن 
نثتام،ولا ترتيب، دون من واحدة دفعة علينا وتراكمهم وتكاترهم الخصوم صولة 
لها،قرر قد الأحرى المحاكم سائر أن «ع والمراسل، والفراش المحضر عدم من وذللثه 

القضاءرئاسة فراحعنا نحوها، الخهد بدلما وقل ذللثه، بعدم محتمة ٠لرفنا ومحكمه 
مقاممن فنترحم نتيجة، عل نتحمل ل؛ والأن وماليتها، جيزان ؤإمارة المالية ووزارة 
اقتداءيلزم، ما بتقرير يلزم من عل والأمر نحوذلك،، الكريمة أنفناركم لفتؤ سموكم 
ذللث،.عن قبلكم مجن بافادتنا التكرم مع الثانية، بالحاكم وأسوة بالمغلام، 

ممل،.بن افه عبد عرش: أي قاض ١  ٩١٣٥ / ١ /• ٢٣



إشسساث>خلأسامضاسل
أ،1منمءهلءأ.حه؛:ءأ (ال:محظئس>ءا 

الخرجقاصي ااوظوغ0:  ١٣٦٥ا،/لاوقم:)؛(
الأئمةتونيع ترتيب إعادة حول اقراح اكوهوع: 

ر-م'ض'رئام

.صشو> 
؟،١

ام

يم"لخمميمأمحأص ؛ثرثيلأ٠ سم،اوت{ عجملءِن، 
ض،طماع؛مؤراس"-ه 

حّ؛ص'إخِمنيميمعاجمح2 دمحرهت'مب بم َد  ٥٢٠دّسرممما
هرءم'لءم ِةحماأمإضداصخسيمم َر 

سطمح
رِسمر_عآ

بمت-ِ-<ر٠ 

ِبمصني> ؛١٠ 
'رثث ١٦
اس ١١

ا;
ا. أ



برقية ١٢عدد: 

الله.ايدء العظم، الملك جلالة 

يدار:ام،الأئمة وبعض الحإعة، بصلاة ماون الناس بعض من نحمل 
إمامونقل العقم، مسجد إل القصر مجد إمام نقل نراه والذي عليهم، ينكر فلا 

حماعة،اكر الرقى، المجد ق نصل وJحن القصر، مجد إل الرني مجد 

للجميع،ملح الرتب هدا ولعل دينهم، أمور وتعليمهم فيه التدريس ونتول 
اممهوفقكم يلزم، من ؤإبلاغ الوافقة أمرحم عام، نفع فيه ونحمحل 

٩١٣٦٥; ; ٢٠

الولد

عميلبن عيداه 

المح()قاصي 
)التوقيع(

نحففل.الأصل، طق 

نمرة؛ ٠٧٢عددت  ١١نصهات مدا ببرئية العزيز عبد الملك جواب وكان 
١٣٣٤ /YY / /،أجروابأس، لا : ١ ٢ عدد: الخرج.ج: العميل، اض عد الشخ .  ١١٠٦٥ا

المزيزُ*عبد ذكرتم" ٌا 



جه؟آ1؛خممح_سسمص هت/تهق 
الخرجقاضى ااوظرق0:  التاوأٍخ:آآ/آا/0آ*اا (،>):_

لهترنهوالهياثم واللمية اليمامة  مضاءصم من الإعفاء عميل ابن الشيخ ءلالسا اكوهوع؛ 

بم---حآفآؤمحهم
٥٢عدد: 

اف.ادطم،أثدْ اللك جلالة 
سرحميوقته وكمسا إلما، والهائم لمه والالمامه محباء امرتم 

جاءناولا ملنا، الخناكي يباشرْ كان الذي يح القضاء ؤيكفينا منهم، إعفاءنا 
فأمرحميالتردد، أشغلونا وهم ، يقبلهم عاد ما باز ابن الشيخ والأن جوابج، 

كرهونما اش وقاكم حم، كلفوننا ولا ^م، 
اوح)اكوةح(قاصي  ١٣٦٥/١٢/٢٦

.٥٥٦ص ل شيخنا عع ومراسلاته ترحمته انظر الخناكي. محمن. ين ناصر الشخ أي: )١( 
ءوليعلمحيث (، ٢٦٤)t/ ق الوصؤع حول كحنا باز ابن الشخ رماله انظر )٢( 

الصرفيعد المذكورة البلدان أهل من أحد أي دعوى ل التفلر يمكنني لا أنه الحب 
فيك،.افه بارك إليك، مأرده فإف إل، بالتوجه منهم أحدا تكلف قلا المذكور، 

.الخزيزفيص٦٢عيد اس جواب انظر )٣( 



محبسم|محلتءتحه1'ءهت 
الخرجقاصي ا1وظلث0ت  التاووخ:\/آ/آا/هآ-ما ااوكم:)آ■(

/لهلرفه القرى قفاء صم حول( عميل ابن الشيح اي—، 
عريشأى من عائلته —ا لخل مأذونية شخ\خذ 

جو

اؤلفؤ 

دحأقآؤمحٌ
برقية ٥٣عدد; 

اض.ايدْ العظم، جلالة؛_، 
ج:عدد«م؛ما.

قم،.الكريم. لأمركم وطاعة سمعا القرايا، قضاء شان من 
ونمقا،سة عنهم ل عريس، أبو ي وعائلتي المحل، ببمذا وحيد أنا محميدي، 

لهمولا اض، إلا يعلمها ما الافتراق ^ا من حميعا تلحقنا التي والهموم والكلأفة 
منوتبلمغون الخاطر، ؤيخيح أنقلهم شهر، بمأذونية التكرم أمترحم غثرى، محترم 
3بوتيافه نور له، موصوف أكر وأنتم بدللث،، يلزم 

اليح)التوقع(قاصي 

اش.عبد منه.  ٢٨قلتحفظ، صورتبا رفعتن، 

)٣(.حاشية ٦ ٥ ص ق العزيز عبد المالك جواب انظر 



1
،ل.س_ءءهاءاء،نء ذ،ا ءس—  ١٠

الرياضقاصي : a_9llااتاوأٍخ:ّآ/ا/\/آ"مآا ااوقم:)ي( 
معهاالتعامل كيفية ل ونصيحة مش ق والتحجرات الأبنية حول مشترك حطاب ال0وضعت 

ه/مُ>صمح'ء'إ
ا>'سامِءابوضمضرمِ'م سمشَمتسمؤم م- 

در:مح>ملوضعو 
سمر/رمح'نُبروم ا/اول 

اررا و سام ض ١ خساءَاُ؛ لء 
محتألز؛'ءطهمُني

مء-قهاواجم'ثخ'ؤ^/بيورلوهبم] آصؤ_/ا 
نيطم'ص/أمحبم

ودَق-؛ايظدرمحسلد'بمإ همم-ِ ّ؛ك''أء'إ' 

\؛د-صمحساكصُ؛ 
Lمضإإكُؤ'ر,ليؤتنو.ربمءنأكVخا'؛ِميئوٌ/بمالمز■ِم ُ كَمرا 

زمذرئنِءأيق بر؟وز،ئام ^محَطز'د.بمبُ 
نبإدذ٠ول/ث>إطصي أإَمحُِمحإِ 

 >y دقميمآكغَ ء -.م-غ' ■محِِ,/و،ا/• نةاِزُاإعمم
ُتسأ؛ؤإ؛' ث 'َنم-؛مممءرم بجير.د.ت وإل'" ء ص ا ِلنك.رئلص 

7قتمت أع آءبمِْ ى رالتدب ص م؟متآيج 



BSCأمحأسساّسبذسسمص وءت 
الوهقه: التاويخ: ادقم:

د؟ٌربالمدفوامحصادكر اهيئة عمل حول واقتراحات ملاحظات ناع؛ الخوهوع■ 

fُلّنءاْالنم■إزتمو/^;٧٨ دمحمآِمح'لرلق>_تمّمح- ِ ر /
^حمبمامبجخُغي\'محض
جٌسمسم'م'شمح;'ه'ءءن''

ضمءنا^يات'يايمص'بجمحءدبءءت '؛ي 
تجض;ر'سممحضسخضا>.

تسئ؛ي
دن؛ُ'ربضمالأزمحنهم'رأسنلسم

_lJت'دمّ'>ءلأي:س'ظلاتهم,ستوا\ص ا\ء''م 
سد'صىسيحَ

ِم؟ؤلإ-أا'-سمظ''سم'ألآ'وب س م 
>محإرلجرربنخاناجيخيأص I ضبثب-؛متيبممح 



اداسسامممحسمِاسمو_تأق 

ي>أقآؤتيمح
علاه ثبته الفيصل، الرحمن عبد بن العزيز عبد ا،لكرم• الإمام حضرة إل 

رفقكموبعدت وبركاته، اش ورحمة عليكم سلام آمتن• والقرآن، السنة به ونصر الإيإن، 
ماعل وحرصا النصيحة، لواح_< أداء -يا؛ الكريم حنائكم تدير أحببنا اتل مفهده الله، 

المسلمان.ؤيض، الخمع يبرأذمة 
مقتفىأن حنابكم عل حاف، غثر ت متى ق الحدثة والتحجرات< الأبنية الأؤل؛ 

النيلقول، المستقل، 3، تحجر وأي بناء أي إحداث من والمع إزالتها الث/ع 
الحجاج.عل العظيمة والصرة التضييق من ذللئ، ق ولما ، سبق؛ا من مناخ رامنى 

عنالعاجزون الحجاج محتاج ام الأبنية من الأن الخالية الأرانحي الثانية: 
ينبغيأشبهها، وما والخول كالأبهلح الحج، أيام فيها النزول إل البتول—، استثجار 

حجاجعل والتضييق الضرة من ذلك، ق لما فيها؛ الأبنية ؤإحداث تحجرها من المع 
حريماالله— —؛حمل. الكريم حنابكم يزل ول؛ منهم، الفقراء لأسيإ الحرام، الله بيتا 
محرا،اجتهادكم عن اممه جزاكم عتهم، الضرة ودفع الحجاج راحة فيه ما كل عل 

الحرام.بيته فصاد عل ؤيشق الله يغفي، ما كل من الثأريفا البلد بكم،زنا وؤلهر 
بآنالعلم مع بمهمتها، القيام عل شد-يدا فتورا فاترة الأمر؛العروق، هينة الثالثة: 

يقتضيهما حسبح الذكر عن والهي بالعروق، الأمر عل داما محرض الكريم حنائكم 
ونشامحل،بقوة بمهمتها القيام عل الهيئة تحريض جنابكم من فنومل الثريقس،، الثرع 

لإنكارالبلد وأسواق الحرام المسجد تفقد عل تحريضهم ذلك، أهم ومن 
ؤإقامةوالحلفؤ؛ةار0، الله، غير كدعاء والبدعية؛ الشركية ايكرامحت، من فيها يوحد فد ما 

الاسسوق عل وتحريفهم الشؤع، من تحريمها العلوم المكرالتا من ذللنا وضر الآتم، 
لأنالأذان، معلع بحد والشراء البيع من ومنحهم الملواتج، أوقات، ق اجد المإل 

عائشةعن ٣(،  ٠٠٦)ماجة وابن (، ١٨٨ ر ي والرمل. (، ٢٠١٩)داود أبو أحرحه ( ١ ) 
(.٠٦٦٢ ) الحامع صحيح ل الألباق وحسنه ؤسفآ. 



جفق1ةإشاسساسبجساسمص جت؛عوِ 
نولهومعلومكم الخإعات، ق بأدائها حتموا ولر بالصلاة، ساهالوا قد الناس س الكثثر 
؛يوتابتحريق وجمه . عذرار س إلا له صلاة فلا يأت فلم الداء سمع س ١١.ت 

نال،ت، ١١النداء؟ سهع هل  ١١ت للأعمى وقوله عليهم، الخإعة ق الصلاة عن التخافان 
قكله والخم .  ١١رحمة للن، أحد ررلأ ت رواية ول ، ررفأحب،اا ناوت *نعم*، 
بقيتمما اض وفمكم حالفه. ما ونبذ 7اد؛ه، والأحذ س، نته بالتملث، 

ا،لهلاف،ق والتكشف التبرج من النساء مغ عل الهيتة تحريصن أيما ا،لهم ومن 
النساءمغ يمكن لر ؤإذا الكبثرة، والمضرة العفليمة الفتنة س ذللثإ ق لما وغبره، 

كثفس منعهن وحوب، من أنل فلا والكفين الوجه كثف س الأجانب 
الفتنة،عفلم، وقئ بالكلية، إزالته ممكن لر إذا معين النكر محفيف لأن سواهما؛ ما 

اشعاق وغيره، الaلافv ق زينتهن يبلين النساء هؤلاء اهمال( المضرة وكثرت 
وأهله.للإسلام والملاح الخير فيه ما عل وأعانكم شرهن، س لمين الم

فتحومغ اللهو، آلات فليور مغ عل الهيثة تحريض أيضا المهم ومن 
ذللث،مغ الشرع مقتفى أن عنقاكم لا لما ونحوهما؛ والزمر الغناء عل الرادؤيات 

افعاق والأءءالا، الملوب، اد فمن ذللث، إهمال عل يرتب لما مادته، وحم بتاتا، 
دينه،يثمر أن المؤول واض المستقيم. صراحله وألزمهم ذللثح، صر من لمين الم

٣١٣٦٨٢٠^واللام. امين، مهتدين هداه وبمففلكم أعداءه، بكم ويقْع 
بناللطيف، عبد باز/ ابن العزيز عبد الخميري/ اش عيد عميل/ بن اف عيد 

ينالّريز ب■ يوش/ بن اف مد اللطيف/ تمد بن إبراهمم العزيز؛>، تمد إبراهمم/ 
حن.بن عيداف رشيد/ 

(،١٢٢٦٥)الكبير ق والطيران (، ٢٠٦٤)حان وابن (، ٧٩٣)ماجة ابن أخرجه )١( 
(.٠٦٣ ٠ ) الخامع صحيح ل الألبان وصححه >ءقها، عباس ابن عن 

أنحدث من (، ٦٥٣)لم مأحرجه )٢( 
مكتومأم ان عن (، ٧٩٢)ماجة وابن (، ٥٥٢)داود وأبو (، ١٥٤٩٠)أخمد أحرجه )٣( 

(.٥٦١(،؛رنم)٧١)T/ داود أن صحيح ق الألبان وصححه .. 



!٦٨٢محسسوصضأشجهأتس  irأي 
اءهءاءءءساا؛أ■؛،_-- ذء*ءّقَ *ص 

ااوس:ساءدئضجمزانااتاودخ:ما/^؛هما  الوق0(:)ا(

عقيلابن اه عد الشيخ: بروة بتسليم الأمر اكوقوع:  مرشدين محمد إل 

mwM

واظ«،.ةدارة 

>ر'اهك./ررش 

ددع

٢٣

اعبشلأمئ^^نام~دصيندوس مام شط 
سيعدمحسالإا!ى»عمدإينرس سمأبزإلهك-ل 

^^ن'ساعضسخودو-ضسيننيب اا0ءي-داكاينضلساد 
سكونطسلملكضكشم {\\ر>س مادام ك ت ناعي 

ة.و ١٢٥٤٣مم/ما 



ءف1همحسس،مخ!محء،ءءمب- كءو 
عريشأن قامحى الوتكتمة:  ١٣٥٨/٦/٢٨ااتاJJخ: الوقم:)٢(

بريدْآا،إل بالتوجه الشيخ بإلزام الأمر فها برقية اال0وضعت  اللماش عد عتيزة: أمر إل 

كآى'>؛لثالآتامحتثآ'
تمقهء•م؛التدد 

جءءأ=بِ.لياماسمم;ةأ؛خات  امحق

فت

ف

..م،لآيبيأىص
,لما,مسبص.رنم/شه. ..ن 

ظلإِ:,ءك.:;:
ِمح:بجلس

قنقق
عميل،بن العربز همق بن اش همد ت فيل من الميم. الخالد اش عبد ررعشزة. ونصهات )١( 

يأمرنالميدة، يتوجه علمه تتبجون اطه■" إنشاء حالا فأنتم تجل، لازم فيه لنا اقتفى 
العريزءا.مد يلزم. د،ا طرفه من الفيصل اش مال، 



4وائاكسامخإشجه1تملأ1قظ'كِ
أه'ءدوقسصنءااسحمه:ءا 

عريشأي قامحى ااوهث0:  ااتاووخ:بآ/م'/ا/هماا الوقم:)٣(

إلالتوبجري محمد ومل عريش، أبا ي الشيح تمتن اأ0وهوعت 
وجوالهللم يرقتن هول رواتهم/ عن المالية تعمد ر جزان 

الأمإل 
العزيزهمد بن قيصل 

٠٠٠*٠  ٠٢٠٠٠٠• ٠٠ ٠٠ *

م

تيالأمحااس
/ثاثتحمم 

.إ• HI.•• . اروروأب أإ 
لءاس|«ءا.معبم.-ء'.م  ٠٠*.

•دسم.« ••■،■•■ا»س"«،-«هء*~«سامء.'«ء«.«| 

دالاهئمل الكرم الابن جناب امح( المحمل مدالمو.خم؛نباس 
أ؛وصي؛,ثدتجاوض ّتءتيل محيمباهينساض> تثعد يلذاللم0ركاتء ءدك( اللام 

مصن بدلا جذزا.-، تءا. اتى الخالي اءم،ش ابي'الل*أم.جمىص س تغل حب 
ترالذمر١اى __ ء،'فاذ،لآسء:ل دك كاد محنبم أام؛-ءانماني العمحل محدامحس 

ءبمإكسددمامحقداضباسمشل٠ أ*اءاأبءنادام ،د.حبيداداف 
.أزمهذاوملحرا؛يمءليها ضز• م ياثك البمدد لقافئ حممحسشبمر.ا 

رايصلالإتم ؛يا 

N٢١ ح  ٢١م
رءمتمرُِ'ث

اا.ص.؟وث ئ' 

تحا\^ 
"،ا١ 
ت"-*مءءص؛ءبمتضجج؛ء؛• »- 

ا/ام

آء'■١ • .َىقٍ•■'  ٢٨١ا سم،-م 

:ت:يِ



1جتت1أمحسسسء،تس /
\rA/o/yA؟:jjالعودة المرية المطكة 

^oA/v/yv-.^Uاللك جلالة ديوان 
١^^٥١١^،^تعيين ؛ ٦٦

،،^١١الكرم؛ الابن جناب إل المتصل الرحمن همد بن العزيز همد من 
اش.سلمه 

بنالعزيز عبد بن الله عبد قملكم وبعدت وبركاته، الله ورحمة عليكم الثلأم 
أبوعريش~قاصى التوبجري اش المد محمد نقلت محبا أبوعريش، ق همتاْ قد عميل، 

ذكاعتاد فينبض الخال، قاضيه العقل الرحمن تمد عن بدلا جيزان، قضاء الحال-إل 
رواتبهم.عن ثبمتإ با اiااية تعميد لع عماله، مقر إل النءكور سفر وتعجيل ؤانفاذه، 

لقاضيشهريا يرقيتن بقبول العام والؤيد البمرق مدير عمدوا وكدك 
واللام.بيانه■ لزم ما هدا عليها. جوابهم وقبول عنيزة، ق لحايلته الحديد أبوعريش 

لوالد0ْدا وقها كان  u\r\o-^\Tyسعود)٤ العزيزآل مد بن فمل الأمر أي: 
jمكرة مذ ل وشارك i\/ ل: الرياض مدية j ولد الحجاز. عل 

عامل إعداد. خر ذك كل j له فكان الم٠اتكة، نشوء واكبت، الش والأحدايث، المعارك 
يري3لانياباعتراف انتهت، الي بريْلا>يا ْع الثاحثاُت، ل عنه لبوب، والدم نديه - ٠١٣٤٥
ختلفل بلائه ممثلا وآسيا، أوربا دول محفلم بزيارة يعدها قام العزيز. تمد الالاثج بحكومة 

مصرق المنحازة غير الدول ومؤتمر اكاق العربية القمة مؤتمر رأس الموممرايت،. 
العربيةالواسعة، المجالات ل ئرّه الذي الفاعل الحضور هدا وكان . ٣١٩٦٤عام 

التهلويرآفاق نحو الممالكة أحال.ه ق برزت الش لديه القيادة مالكة ليلورة عاملا والعالية 
الأتفن؛يوم وق  ١٥ ٣١٣١^عام العهد بولاية بوح السليم. الحديث، العلمب المدق 

٢٧ ; /nمحيإحياء عل حريصا كان عودية. الالعربية اذالكة عل لحكا بويع  ٥١١٠٨٤
حقوقهمعن والدفاع والإملامي، العربي( التماس ودعم بالملكة، والنهوض الإسلام، 
سعةاض وهبه وقل اللسان، عفيفسر وقورا، ثهإ، وكان فلمسطن. قضية وخاصة المغتصبة، 

والأمةما/م/هبمماه، بتاريخ: توق بلائه. عل يقصرئ ل؛ الخدمة عل لقدرة اق 
(.١٦٦)ه/ للمزركي الأعلام ق انثلرترحمته ظك. إليه. يكون U أحوج الإسلامية 



خاسمدتيساسزآومد مراسلات 

وتلقىالرياض، إل أمرته أفراد •ع وانقل ه،  ١٣١٩عام الكوت ق ولد ترجمته؛ 
أبيهمدرسة ق ونشأ نجد، يد عل الدينية والعلوم والكتابة القراءة مبادئ 

فتعلموالحربية، البامية الأعإل، ق يشارك أحد وثب كر ولما العزيز، عبد 
القواتوقاد ه، ١٣٣٩عام حائل عل الأول الحملة وقاد والإدارة، الحكم أساليب 

بعدالحكم تول الومعلى. المنهلقة شؤون إدارة ق وشارك اليمن، حرب ق السعودية 
لوالدم عليه مار الذي اليامي ايهج عل ومار ه،  ١٣٧٣ jr /Yل: والدم وئة 
ممراواهتم الإسلامية، مقوماتها عل والمحاففلة استقلالها، وصيانة البلاد، حاية 

المعارف،مثل؛ الوزارات بعض عهده ق أنثشت، والإملامي. اليري العالمين( بقضايا 
إنشاءق فتوثع الإسلامية، بالشؤون واهتم والمواصلات، والتجارة، والزراعة، 

مدارسوكدللئ، وأحكامه، الدين أصول، لتدؤيس خصصت الك، الدينية العاهد 
بالمعروفالأمر هيئة ودعم الإسلامية، الكتب س الكثير بهلع وأمر القرآن، تحفيفل 

jوضع النوى، المجد ووثع للحجاج، الراحة أساب، ووثر المكر، عن والنهي 
الحديثة.بالأسلحة وزوده الحيس وقوى الهلر3(، ص علويا وعبد الكي،، الحرم توسيع 

كليةوأول( سعود، الملك، حامعة وهي الملكة؛ ق جامعة أول( عهده 3( افتتحت، 
عامباليونان أثينا ق توق بالرياض. الحربية العزيز عبد الللث، كلية وهي عسكرية؛ 

الخثإننقل ثم الكي، الحرم j( عليه وصل المكرمة، مكة إل جمانه ونقل ه،  ١٣٨٨
.ه الحول. مضرة ق ودفن الرياض، إل 

٢(.١ )ه/ j( به الحاصة اللاحق وانفلر للعهد، وليا كان لما مراسلاته عل أيضا وتشتمل )١( 
(.٢٦٤; ١٢العالية)العربية والوسوعة ٩(، ٠ الأعلام)م j،: انثلرترجته )٢( 



.-■هه'-ءاات M_■- ا

الخؤجقاصي ااوظ}غ0ت 
العائلةلخلب مأذونيته قرة 

ااتارلخ:هأ/ا/ا"ا"ّآالاوقم:)ا( 

عنهوكيلا الشعسي العزيز عبد الشيح إبلاغ لل9ْضعت 

•ّ'تحمو

م

^^أل'اظىلأؤورمءمت 
محايع ئ/زمح؛ا 

\ه/خنماه٥خحمٍ/ي محإا 
َبمإُ'محطَس(ا 



ت|ه-زةصسسأوّمد هتستةقت 
١^١^أق بمي 

الكرم•الأخ جناب إل الفيصل الرحمن مد ثن العزيز همد بن سعود من 
وبركاته.افه ورحة عاليكم الئلأم تعال• اممه سلمه عقيل، بن افه عبد الشخ 

لعنكم وكيلا عندناه ، الثعسي العزيز عيد الشخ واصلك ذلكت بعل• 
دناك،عمل من به قمتم ما هب حواليإمة واللميه والهيايم للبع القضاء 

وأنتمالله، إنثاء مريعا، رجوعكم وقت إل مزئتا وهو بركة، فيه والمذكور 
،ترجعون أن إل القضاء ينع مما يلزم دما القضايا قيود له نمون تال؛ه~ ~إنثاء 

)الختم( ١٣٦٦محرم  ٢٥والسلام• تعريفه، لزم ما هLلا اممه• إنشاء 

.٤١٨ص ق شيخنا مع ومراملاته ترحته انفلر )١( 
كانوهوإجراء المرة، ملاحق ل منه أنموذج ذكر وتقدم اليم، والتبالدور يس وهوما )٢( 

قالبالأمراء. يتعلق ن؛،ا منه مثالا هنا أنقل أن وأحست، الاJولة، من غتالفة دواتر ل مطيقا 
إلنجران إمارة من نقله عن يتحديث، وهو من.كراته، ل ماضي ابن محمد بن تركي الأمير 
ؤيرافقنينجران، من توجهت، . ١٠١٣١^رمقان ٩ الوافق الثلاثاء اء م*ول أ7ءات إمارة 

بنجران،الإمارة ؛آء،ال لتقوم الماضي حمد الأخ وكلت وقد الأحويا، وبعض الكتب، 
الإمارة،قمر ب، جانل ونزلنا ، ١^١٥رمضان ١ ٤ الواءقت بت،، اليوم أ-اا فدحلتؤ 

ملحهأبو الوهاب عيل• الشيخ وكان الديري، ترهم، بن فهل• أثبا• أمتر وكتل وامتقيلتا 
الحميدعيد بن صالع الشيح أ-أا إل ندم الذكور اليوم وؤ، أنبا، إل الخميس من يرافقنا 
الللثحرفعت، وقد أبيا، أمير يكتل يبتن ب؛بما والملتم الأمور لإجراء النتدبون ورفاقه 

يلُن أحا• ماصى، بن ترش نمه؛ لهذا جلالته من الخواب فورد أحا، إل بوصول برية 
باللازميقوم الوهاب عد وعزننا الإمارة، دوائر تستلم اف إنشاء أحا، ق أميرا عيناك أتت 
علستقيمون ورقماه الحميد عيد وابن الوهاب عند أمرنا وقد الترتيب، تشوف حش لكم 

كلهوعثرها، ومواثى وسيارات أثاث من للحكومة؛ العائدة الأشياء ل والشيم اليور 
أمركمنحتا يكون الشرحلة مدير أمرنا وند فيه، لنا ما نفه السديري خس الذي وأٌا يسلم، 

بالحقمعاملتهم وتحس عير، يار يخاطر تأحذ اش شاء ؤإن الحكومة، أمرر نفيذ تل 
كتاب!من نقلا انتهى العريرم عد التوقيع أموركم• بجميع الشريعة ونتع والعدل، 

•٢  ٩٨ص اليمنية، السعودية العلاقايت، عن الماضي تركى بن محمد بن تركى مذكرات من 



|.وبم?.آ-"سءءما

ة ٥٢]
ة:سسءههء

الإضمدتيساصزآومج
ث>ءسع1ةاء

الرياضقاصي ا1وتا}غاجت  التاووخ:آا/آأا/أ1'*أا الوق0(:)آ(
هنّئةحجة حم أته عقل اثن الثهم تشر  ال0وغ9عت

./

هااه؛ةلمحظ
-.لأ-يق\تتةيلأ. اإ'ارثغ 

........ . .......٠.....ات...... اك 

للهسلمّيأ ٠ 1ينءصرا 

^١٧٠سابنبابنالهلاذجنااضالآناص ّن 
تممقألاسسلأمؤعليخر تقه i أم ق ١ مح-ودإالدؤإم س وم؛اته ورحمّقألله ٠ طيب ألمسأرم 

1نناوكاكام ٠٠تماجمسون لزألله ؤشامن"ض ٠٠أ-حسوانتم ءنماحسه يإلمشواو 
زيهآحةتعسو ض سين لمسد هحصيإ ن L ئو لثم وأ مه تأ محسه دءنيئة أحاجق ■>_جينته لم وأ 

او تع-غإاف4 م لر ا  ١٠٠ ثسق• ء سته و عيا حسن و ص شسؤنصت ح لجم ١ نيررق أ لله نسئزآ ء اىه ءو 
I..ُءصّ . ّ

مالس 

٠٦٦ص ق شيخنا انثرحواب ؛١( 



SiJI -٠؟؟].

سو
جو؛،!.ءح،ااااا ;-■■

أء ٥٣ء ج سينصامحصبيصتيساسألص 
ى؛ةمحسددءأو

محنةقاض )،_: lyi\(/<YV\ 11_:ااوقم:)م( 
إبراهممبن محمد الشيخ بقرار وأمرعنيزة عميل ابن الشيح إبلاغ ال09ث9عت 

ذلكبفعل وأمرهم أمبؤع كل من والخميس الاثنن يومي السوق ق بالخلوس 

\\

WMM.
سمءاّ

•—ارتم 

الولع•
ءآ

سوجتحهئههمبياهبمحئأداشلخم اتتهةهإْصّ، بأن بعددأد' ئتسة أئسأدمطيج 
نيم٠٥اهصا3ائو؛ذتمهحد^^الأسءأمأهء؛انما«،ا• ^أماصلأظشببإجولإيميىٌة الأء  ٤٠٠٠٠'

يخهحبماٌدبملإمح،ويجم
بمتعألولأنأتك«مأءأةه ذآ*الإصألأهء إ سياكشأذةاطصاد رش،ّداهالآي' 

صبتقه٧^٠ ئأ أقبمئم ''ّصئة ؤهم تيه تح-همخلآُءض '7-طعم 
■بشيأأسممظ٠ U امحو1د اتل ;مقلي اتل ١تمحء٦ه اهذ ألو هب-ا؛ .د  ٠٩٥;ءشاد.او ^^آأدا|سضصأسم 

محشمم^^ٍءبمهنموع 

١^٠^^انمدهٌ ^اسءي؛لأ*جاو كضص محهصم ٠  ١٠٩اكمم؛ي|نمرم سصداسيإم 
ادثمحم;أطآ'محكمالآ*همحعءء سضاس؛ياىسءوXf اإ<ءءاهركاءائدهمؤبمتحإمحر 

ؤلمغتالا><ر,مااتبماقهمث4 ^ةمم^إنيءبمدبمتربمدبمق اضتبمدس، امحامإ;،ثمء'مماء؛ 
.وأئلمؤثمالخبسسطت1ظةاصنبميإصض ، آلتاء■ ُئهامإسد»ءنىآممتيوتي- سدأك وت'طءأن نيئشهس• م ا

ْلأسدُثمحاأمأعثآأالشى مإئئسءية هصمإ3ه بعدءؤإن،■دؤلصذثنإ الممبمال وءشلمحةلهوأسدآئلمث• مءبمس 
ؤإتهصدللبمصسءس،إيبمم انص يالهود ممأؤقميادرئلآ'ونس وسدممئواتيثلآفُ 

ِِصَََ^^إلمذميم،مح 



ت|ةت_تةمحدشصصمدمحساسآومد هتل11ْت 
ه ■مم ه 

١٣٧٠؛آ/اا/التأريخ: 

الخالدالله عبد الكزم: إل القمل الرحمن همد ابن العزيز همد بن سعود من 
تعال.الله سلمهم عميل، بن الله عبد والشخ السليم، 

وبركاته.افه ورحمة عليكم الثلأم 
بنعمعلينا أنعم وتعال سبحانه الله أل تعلمون فيكم، الله بارك ذلك>ت يحد 

إلاالإسلام نمة تتي ولا ثيء، يعادلها لا اض الإسلام نمة وأيرئ جزطة، 
الدنيامحر به لأن بذلك؛ والتمسك محمد. نبيه وسنة تعال اممه بكتاب، بالعمل 

والأحرة.

قصلاحهم فيه ما إل ؤإرشادهم لالمسالمين النصح علينا ربنا أوجس، ومما 
والتأييل.،نحن؛التتفياو المسانمن، وعل علنا ثبب مما وهذا ودنياهم، دينهم 

يمتدىنورا جعلهم وتعال سبحانه اللص لأن والإرشاد؛ بالبيان والعلماء 
الَئئن إن ألديكر أنلر مثؤ ؤ وتعال: سبحانه افه قال العلم، حلة وهم -م، 

لالأنياء:ص.

الذيدينهم ق إرشادهم عل والحرص لم؛ن للمالنصح هو لهذا والداعي 
والإنس،الحن حلق ل الحكمة وهو لأجله، العباد الله حلق الذي التوحيل. أهمه 
الإسلام.سراثع بقية ئم بموجبه، والحمل باعتمادْ إلا دين لمسلم يمح ولا 

يومالسوق ق الحلوص إبراهيم بن محمد الشخ: فضيلة شيخنا مر وقد 
دينهممن الخثر فه لما لمتن الملإرسال أسؤع كل من الخميس لنوم الامح، 

يومأسبؤع كل ق السوق ق يالجلوّس العلعاء أثها نأمركم فتحن ادل، إيشاء ودنياهم، 
القاصييمرر ويعده التوحيد، كتاب، ق القارئ عليكم ؤيقرأ الخميس، ؤيوم الاثئتن 



عثت0هتءضينسمالأْيصنيساسالص 
أيبماوأنت له، حلقوا ما عل الناس وحث وتحقيقه، التوحيد شأن ق القراءة عل 

عازمونأننا الناس وليعرف الله، بدين الاهتإم هدا ق وقصدنا الث،، بنفمحضر الأمتر 
ولابدبعده، اكالح والسالم، محمد نبينا ستة اJباع ق والنابرة الحرص عل 

والوعغلالحلوس واعتإد إبراهيم، بن محمد الشخ فضيلة س نصيحة واصلكم 
التوفيق.ولكم لنا الن4 ونرجوس والإرشاد، 

النفوس،ق أثرها لها يكون حتى الحس، والقصد الصالحة بالنية وتوصيكم 
ؤيعلديته يتمر تعال الله أن نرجو ولديته، له بإحلاصكم منكم ذلك الله ؤيعلم 
وآلهمحمد عل اممص صل والاحرة، الدنيا أمر س الحر فيه لما ؤإياكم ؤيوفقنا كلمته، 

عليكم.واللام وسلم، وصحبه 



م|.>،ينصسمصبجساس|وص وآ"ْجو 
عينةقاضى الوهقة;  ١٣٧٢/؛/Yaالتاريخ:  الدقم:)؛(

للمملكةأكر مفتيا يراهم إن  محمدالشخ تعيئن بقرار عميل ابن الشيخ إبلاغ اكوهوع: 

mmM
_ّمحيمحّارم... 

ضنا'• افرخ' 

يءالكمدالدسمحلظمص، الثخ الأم ار ا!ئبمو صحمبوانمرمسصواب> 
نمها ث ولتتا و واس ا لعأم ِاوا - ا لت ا ئ. لد موهطم ءى ؤعد ٠ وماJU  * 0ا وب ءلسم در ّ ملا 

-٤٠٠وسأ>اانمين التؤمد ص اه،نُ ب اسه1 الخد ٠ • iijدلآ.1 وثميمسا مزلأ اJحئهفوان ن الده فى 
ازتمسمنادتضغاسانم ^؟-j ل؛نا ومراأدءروإض اقلع هد، اءُِ سطا ءي لك اتثه 

رصالدين رنا* للأ هممعا انمرإء4الخمردر4 ا؛ملسله،ا «ح.دّناماهم«ذم[ الشخ 
ليوالرجءءااسءسع ل؛* ن اصماد ديتبمص البمهبما سط، للثي؛م اك،4ع انمؤء>ءة وله انمشه 

٠"  ٠٠٠٠٠

داومهنااني«ا•، مالآسهم• 



1|هيْتةسدشسممحمجمحمجامحذآلص ق1س1||ت 

أثبآؤشآتييإث-_ح 
٧٣٩٧الريم: 

١٣٧٢اكاريح:هأ/أ/

بناض عبد الشيخ: الكزم إل الفيصل الرحمن همد بن العزيز همد بن سعود من 
اف.المه معنيزة، قامحى عميل، 

وبركاته.افه ورحمة عليكم الثلأم 
الدينعل قاتمة دولتنا أسس أن والعام الخاصى لدى معلوم هو كإ وبعد؛ 

السن،التوحيد كالمة إعلاء بأسيايتج الخمد~ ~وف كلها ومضتنا عزتنا وأن الحنيف، 
فقدلهدا وأهاله، الدين ونصر الكالمة هن.ه إعلاء محبيل ق الله" "إنشاء ومنجاهد 

العربيةللممالكة أير مفتيا إبراهيم بن محمد الشيح يعتن أن المصلحة اقتضى 
للقيامالتامة الصلاحية وله المنكة، ق الدين ولحناء للإفتاء ومرحعا السعودية، 

بيانه.لزم ما هاوا الأمور، كل ق إليه والرجؤع ذللث،، اعتإد فينبغي المهمة، حدْ 
؛.واJلأم١١

. ٦٧ص ل شيخنا حواب، انظر 



م،ضسماسمصمحساسآلصقِخهقمحِ 
أص

yاm
أأث'محٍخءهلرس--ءهءأ ءصسدءاا 

ه

عينةئامحى : acutigllاادقم:)ه:
الأسماءصلاة أداء عل بالعزم الإخار تتضمن برقية ال0وضعت 

٦
١نم . جب 

نيئبَآتين ' آزأ-نات .همذات زدارت 
 Yُدتي■-'-ت '٠٠ ض •ذِ نة إء-مسم مت ثك -دز ب

ه

بخؤداهمز 'م 

ؤمسا محءمح« 

نامِسم  ٠٢' مه . 

مذلآ؛اا• رن<ان'تنز 
^^آا

1
س

:--ة-اآا
1أ-.نث :؛'٢'ض؛ 'ل>ُإ

ب--بِ— ء_ا.دب .

و—و..محئةثكظ.^ت 
ثييتوع ■ا اُن'مدؤلأ' j؛^ ث،ق ؤلأطت'إامحإ 

اللمبW لي— مفيإينمّ نا 
امصسطك

-طقس-—-ظص-
ه؛اذدتلد ئ!َِ

*ى

قاسك



"اعء؟عت>ءء؟ب7ًج:;بم 
محء';؛عفظفنة ق

ا1 ٥٦|"1 ' 4يىوشسمسمسمدلأسسآومد )11
؛1لمهعسثحه._«؛ --ت ىتح دء 

:aluhgll الناوية:
والاستغفارافه إل التوية تصمن موعظة ت نائح  الهوة9عت

ص_• 1 ده 
٦آص^نت-ّة ت٠ 

إبمسذلمِ-ضمح--لأتهمف سه لأوجمل 

ص]؛إآ|آء' 
٠٠•---■أنم-اسم4 رم 

___ أع؛؛أ'عسد*
للِأ

٠٩

س

٠٠٠

:آت

^^سدظجسدةه.

؛-سترألَت لهمهه '.. I ٤ ٠ أ 

َا

ص—

ممءءت\



»صْ
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ج1تِ.1ةمحضسمهمصمحسسآومد ق1قةةت 

٣٤النمرة: اممف ادمج:اكلل:؛ رقم 

آ/آ/٣٧تار؛خعربي:  ١٥٠الكلمات: 
٢٥١عدد: 

عتيزةقاصي عتيزة، أمير 
وتعالمحبحاته رحم إل إلا الشدة حالة ق ملجا للعباد ليس أن تحالخون 

دءاُلدا آل1ءئ)ثز محب آس ۶ وتعال: سبحانه يده ي؛ن والانكسار إليه، والضؤع 
تءامت'ا'[،وةال٩ وؤ أسثجب ؤ تعال• وئال [، ٦٢]النمل:ه آلتؤءُ ؤتيئ 

نبمددؤ^١ نديايإ صؤ الثان ينيز /قإ.آ عمايإ ^٥ إنه• يهمحي أنتثغثوأ ؤ تعال؛ 
قرسبإ،سبحانه وهو [. ١ لنوح؛آ أممإرجآه لكث محبجل جشيأ لكت ثآبمّلا لّه إيوي 

إلاذلك وما دياركم، عن ايلر احر رأيتم وتد دعاه• إذا الداعي دعوة بجب 
علالله— —يمشيئة عزمنا وقد اممه. ؤيتوب افه، فامثنفروا الذنوب، بأسباب 

حيعتعمدون افه— شاء —إن فأنتم صفر، ١ ٤ الموافق الخميس، يوم الاصتتناثة 
العمليودوا وأن للفقراء، والصدقات الصادقة، بالنوبة المسالخين أوصوا القرى، 

يغفروهوالذي ؤيعفو، عنهم يتجاوز وتعال سحاته لعله رحم، وبئن يتهم الصالح 
جيحا.الذنوب 

منهنرجو والتوبة• وتعال، سبحانه اش تقوى ونفي به أوصيكم والن>ى 
ؤإياهمحدينا وأن المين، المحميع وعن عتا يتجاوز وأن والمغفرة، العفو ّبحانه 

صعودؤيرصاه. يمه لما ؤيوفقنا النور، إل ااغلاإت من ونحرحنا السلام، مبل 



الخرجقاصي اا>أظوث&: ا/اا/0ا"؟ا ااتاويخ:ااواىم:)ا( 
للقراءةإبراهيم بن محمد الشخ ؤللبة من اثتن إرسال ؤللب ال،ر<ه)<عت 

السحق الشح آعمال بعضى / الواب ومساعدة الشح عل 

تسمآقآسمٌ
٣٢عدد: 

بتوفيقه.الله ايده ايُفلم، العهد ول السمواللكي، صاى 

وبركاته.الله ورحمة عليكم سلام 

الشحطلمة الإحوان عقلاء من ايتئن إل حاجته يعرض الا.اعي فإن بعد• أما 
نوابنابعض أن لأسيإ النواب، ْع ويكونوا علينا، يقررون إبراهيم، بن محمد 

ذلل؛،،عل الشايقي خادمكم ومع المذكور الشيخ ْع اتفقنا وقد أعإلهم، ل مقصرين 
إلايبق ولر يومنح، بن وصالح تم، مبن محمد وهما؛ الaلالوبين باسمي وعنفناهما 

نفعفيه محري مشرؤع لأنه يلزم؛ من ؤإبلاغ الموافقة فنارحم مموكم، عل عرصه 
بتوفيقه.وأمدكم عونكم، ق الله كان عليه، اعدون وتمثله عل تحفون وأنتم عام، 

ويعدتوجد، لا الظاهرة والنكرات متتورة، البلاد أن نبشركم الناسبة وتبده 
والظهرالمح رئبنا الفجر، وقت ويالعدد الدين، أمور بتعليم تمنا قدومنا 

ونوملوغيرها، والرسائل والبلهمغ والنحو والفرائض التوحيد ق العلم لطلبة 
منلأنه موازينكم؛ ق الله— —إنشاء وهال،ا الراد، محمل الاجتهاد مع الله— ثاء —إن 

ا/ءلرعيتكم،والملأمّ آثارقيامكم 
السحقاصي محبكم: من 



1ةه1_1ةدصوسودمحساسآلسمحد 
 )Y(:_ \ااو،ظوثه:قاضا>ج\ص\ملإ\إح

اليحاجد مترمم ل الساعية طالب ا1><وهوعت 

اف.ايده المعظم، العهل سمووئ 

ؤإيامةوفرشها، ومتاراتيا ودرجها لسطوحها ترميم نجتاج اثنان، السح اجد م
ومقدارالمخونة، أثر ومعهم وخصوصا ١^، شدة المالن يقي حلوة شبه جدار 

هدْبعإرة متفضلون وأنتم الحسا، مداد من مدة وخمض تقريا، ؤيال تسعإتة نحتاجه ما 
سموكميسرحون السح فاهال أنتم، ثم اممه إلا لرميمها وليس أساسها، من الماجد 

خالصمحرمكم ألا افه نأل الأمaلار. قبل ترميمها من ليتمكنوا ؛ذلك، اعدمم م
المح.قاصي \م\\أ0م\ الخاءرا،. وطيب الدعاء 

نهدحطاب انفلر ذللث،. أجل من الخرج مصيحة عل المبلغ سعود الأمم حول وقو 
المقاولة،عقي. بمودة نحتفقل وشيخنا ، ٢٢٩ص ق الموصؤع حول لشيخنا الكريديس 

ونمها:

حرثدبن العل افه عبد وب؛ن بافقيه، حامد السيد الخرج: أعإل مدير بض الاتفاق اوقع 
هوحمبعا الشرمح،، والجد القصر، مجد السح: مجدي وتصالح ترميم عل 

أدناه:موضح 
القصر.مجد ل أذيع تإنية طولها: مرة، منارة نوقها من درجة إقامة أولا: 
ركنمحاذي حتى الخنوب جهة إل يمتد الخنوي الرقية باب عند من جدار إقامة ثانيا: 
اعنيالمذكور؛ الباب إل يصل يتعءلف.امستقبلاحتى تم الترقى، الختوبي ايجاو باب 
ومنالجنوب)كداذراع^، إل الثمال الخياربض هذا طول السرني، المسجدالجوي باب 

حومجدا نقيقثالثا: ومم،. أذيع أربعة وارتفاعه نراع(، الشرق)كان.ا إل القبلة 
بالأسمنتا.ولكن وخارج، داخل من والأسفل، الأعل الماء نراوة وتصلح القصر، 

منارةتصلح ا: حامالأ٠aإار. وحرير الصد.وع عن المذكور الجل. سطح تفقد رابعا: 
لجدار إقامة سائسا: القصر. مسجد متارة مثل الساترة يجا.راغرا الشرقي المجد 
عمد،خمة ما؛؛ن وهو القف،، إل الأرض من الصابح داحل ادوكور الجد جنوي 
ذراعا،عثر اثنا الجوب: إل الشيال ومحن ذراعا، عشر مانية الشرق: إل القبلة من طوله 



هص_ذمم

إالخرج الر؟ظدثةتناصى  ١٣٦٥/١٢/٣٠ااتاJدخ; االك<،:)م

اعريش أن من العانلة لخال بالتوجه الإذن طل ال،9هو<عت 

دسآقآوىهم
النه.ايده العظم، العهل سمووئ 

وتاريحت، ١٣٤٣٠يعددت برقيا — افه —ايده والدكم حلألة من بلغنا 
YU / /قضاءعل علاوة لب، والوالهياثم او،امة قضاء إلزاط متقى  ١٣٦٥آآ

أبوعريس؛من عائلتتا ننقل مأذونية جلالته من وؤللبنا ، وأجبناه ، السح 
لمولا وراحتهم، راحتنا يقلق الصفة هده عل ويقاءهم ونصف، سنة عنهم لتا لأن 

بلغكمبأنه منه ٢ ٩ وتارحأ ، ١٣٤^١٦ برقم؛ وإياكم~ اطه —حفظه فأحاب، ضرتا، محرم 
آأوفقكماف< أدام بالتوجه، لنا بالإذن التكرم سموكم فآمرحم ، يلزم با 

الحقاضي 

القصر.مجد سهلح ل ذكر ما مثل المذكور المجاد سهلح مقار سابعا! وتشسعء. 
درحته.ليفا ونز ترميم ثامنات 
والكملأُت،،اللوازم من محتاحه  ١٠ذكربجمّح ما يتصالح حرشاد بن العل اف عثد التزم 
بأجرةتارقنه، يومامن وعنرين خمس عل لاتزيد بمدة نقص، أي طبابدون شغلا 

٩٠ءا٠رهات  العمل.إك،ال، عند والباني نصفها، الخال، ل منها له يقدم ءربي، ريالا ٠ 
واللبنوالخريد الخثم، من المارة هذه تحتاجه ما يإءعلانه اظكور الل.ير والتزم 

هذ0كانن، ماح. بن محمد الأشياء؛ هذه يتكميل حرثي ابن عل والكفيل والسمنتج. 
له؛محيزا وكتبه ....، و ... و ذواد، بن افه عبد الخرج أمم بحضور والاتفاق المقاولة 

الثاهال،ينا.حم وافه السح، ثامحى 
.٢٦ص ق العزيز ب. الللن، جواب؛ ظر )١( 
انظررّالأصإلسءبدالعزيزقصبمآ.)٢( 
أحبرنالعاتلتكم، جليكم تبل من . ٥٣ج• الخرج• العمتل• اق عبد ®الثح ونصهات )٣( 

العزيز«بعبد يلزم. بها محول الابن 
.٥ ٠ ص ل سعود الأمم جواب انفلر )٤( 



الرياضاا9ظدث0:تامحى  ١٣٦٦ا/ا/٢ التاووخ;ه الراىم:)أ( 
العهدول حجة حول حطاب عل جواب الر<)؛ه)(عت 

١^١^^بمج 
الإمامبن معود ادموست العهد وئ ممر الميل، الشهم الأمتر حضرة إل 

دنياهموأصلح ناواهم، من عل وتصرهم يماهم، السالمين اض متع العزيز، عبد 
وأحراهم.

يعدنأما الدوام، عل وبركاته الله ورحمة عليكم ملام 
بأداتكمالبئر ، الخارى ١ ٢ تاؤيح الكريم، كتتايكم بوصول تشرفنا فقد 

السالمين،من معكم ومن أنتم وؤلمأنينة، بصحة الأحوال انم عل الخج متاّلخا 
عللثه فالحمد الملم،ن، راحة فه لما ومحبتكم وصفقتكم عطفكم كإل عن والمئ 
يفحوأن منها، يزيدكم أن الكريمة الأخلاق -اذْ عاليكم مى الذي وأرجو ذللث،، 

نحوزونبهصالح وعمل للاس-لمان، عزونصرة نيادة عل واككم وأجل جلكم أل 
المقيم.الأبدي عزالأخرة 

وبركاته.افه ورحمة آلكم وسائر أنجالكم وعل عليكم واللام 
١٣٦٦/١٢/١ه

المخلص

.٥٢ص ل انثلره 



ء ٦٧صتيساممزيزآومد ؟ تام^>؛ظوثة: ^٠ ١١جادى _: tillاارك<(:)٥( 
/أير مقتا إبراهيم بن محمد الشيخ تنصيب حول ال0وث)ءعت 

ماداعقا اد• الثمءه طلأي، اعدة مطلت  V-JJ9  مائياعميل ابن الشيخ هللأب مساعدة

اض ٠٣آذ  ٣٩
بنالعزيز عبد بن معود ا،لرظمت العهد وئ الملكي، السمو صاحب حضرة 

اض.أتدْ الفيصل، الرحمن عبد 

ومحففلكمبعنايته، يكلأكم أن المؤول اممه وبركاته. اممه ورحمة علميكم سلام 
والدكم.وبجلألة بكم الإسلام وثمحفظ- بالإسلام، 

بيداال.ملثا من به وصتم ما وتأملنا ، الكريم بكتابكم وسردنا فقد وبعيه. 
ألهمكالا،ى فه فالحمد به، قام من ونصرة نمرته من وعدتم وما الحنيف، الدين 
والأنؤرة.الال.نيا ق مقامك يه يعل وأن عليه، يتلث، أن تعال وأسأله ذللث،، 

ومثاؤعإصلاحات من به قمتم ما غيور لم مكل ومز ~واطه~ مزنا وقل. 
الفتوى،بمنصب، اهتإمكم ذللثط ومن المالكة، نواحي ق ودنيوية دينية هامة 

أحنتمفقل. ، ^٨١١١۶ومرحعا اكبمر مفا إبراهم بن محمد الخع نكم وتع
وتأتلمفطألكلمة، تحتمع ونيا هامة، وفليفة ه هلم. لأن للصوارتح، ووفقتم بالاختيار، 

الناس؛؛ن مصافيا واحلم. مجنيا، العلم أهل وخصوصا المالكة، وتبرز الأمة، 
الثاعررمقال كا فهو لها، أهل الذكور والشيخ ببما، اللائق بمفلهرئ 
له_اإلا يصلح يك ولم ه لإلا تصالح نك تلم ف

.٥٦ص ل اننلمره )١( 
المعروفالعنزي، إمعحاق أبو ان، كببن سويد بن القاسم بن إس،اعيل وهوت )٢( 

تبله؛الدى والبيت الهدى■ العباسي الخليفة ببا يمدح أبيات صمن العتاهية، بأي 
اهالأذيتجرر ه يإلادة منقة خلافالأتته 

(.٢٢١انذلر:ون؛اتالأءيان)ا/



t ٦٢شوشسمالآصنصتيسساومد أ؟  ٦٨ أ
جأأل،سِ-.م:ء،ص ب تكيف سقم.دماه؛،- 

لأنهعادتنا، هي كإ اللازم عند به والاتصال مراحعته ق أمركم اعتمدنا وقد 
فسثالفرصة هده ينتهز اش~ سحففله الشيخ ولعل قديم، من ووالدنا شيخنا 

تعالالله إل والدعوة التوحيد نشر عل لحث يا الخهايت، إل كتبه ؤيواصل نصائحه، 

أسلافهكشتان صاده، من ؤإغاظة ^،، J،jقام من ونصرة الشرعية، العلوم وتعلم 
الدعرة.أئمة 

ليسوالأمم البلدان ل اكزقن العلم طلة إل نفلركم ألفت المناسبة وحده 
الرياضق لإحواخم منك محصل ما ؤيمعون الدنيوية، المادة من ثيء عل 

عندناالذين الإخوان المذكورين حملة ومن ومصالح، مساعدات من وغيرهم 
يكونواب ؤإن وبعضهم فقراء، وبعضهم لغثرهم، بالنستة قليل وهم علثنا، يغرزون 

رأيتمفان للقراءة، الضغ عل ؤيساعدهم يشجعهم من إل محتاحون فإخم فقراء 
موانينكم،ق لتكون حشهم بني مثل بريدة ق لهم مرتب عليهم؛تعي؛ن التكرم 

منللث، خثر واحدا رحلا يلئ، الله حدي لأن فوالله لغيرهم، ترغيس، حا ومحمل 
حمرالتعم.

والمشايخوأنجالكم والدكم جلالة وعل عليكم والسلام لزم، ما هذا 
١٣٧٢ا*/ وبركاته. افه ورحمة والإخوان 

ملبن الله عيد لكم: الداعي 



>،امحسدلأسسإشجهأتيأجوأجأسم 
أؤتصسصنء؛-ثدحت1ّ،فضر 1ثضثضد!ءا 

الخرجقامحى ااوهث0:  ا'/آ/ا"أ'مآاااتاودخ: 1لوق0(:)اا(

مهمتهبتسهيل والأمر لمآذونية الشيخ أحد حول اكوهوع؛  الحمدانالسليمان حمد إل 

Vb

ءأ



محالإسدمحسساشجهاتس1تةثت 

أق^(ايجيبمم 
الكرم:جاب إل القمل الرحمن عد بن العزيز عد بن معود من 

تعال.اش سلمه ، الخمدان البيان حمد 

الدوام.عل وبركاته اممه ورمة عليكم السلام 
مأذونيةأحد الخرج، قامحي عقيل، ابن الله عبد الشيح قبل من ذلك،: يعد 

ومنجيزان، إل وركوب يلزم، بإ نعونه تالله إنشاء حيزان، من ءاJلته لحالب 
بكميم وباليه محدودة، المأدونية لأن وتعجلونه؛ وعاتلته، هو الرياصن، إل حيزان 
كفاية.

)امحم( Y١٣٦٦/ ٦; واللام. تعريفه، لزم U هدا 

الكرمة.بمكة المالية وزارة وهووكيل 



ء.اءءب.ممح'اءا|

^دتيساممزوزإشجه1تمسهمة.ة'وٍ-ِ
؛ء٠٠٠اء,أبم|بم•  ٠٠٠٠'.

ظوض|'
قاصيعشزةلاوظوث0ت  ١٣٧٠ا/'آا/ا ااتااووخ:الوقم:)؟(

عينة:م إل 
الملمحالي ين اه عبد 

يتعيتهعقيل ابن الشيخ إلزام حول الموهوع• 
أهلهاعل بناء بعنيزة قاصيا 

ا

مازهماللص لق ام 

'آآاهآانىالس،دا،

دىالمنير الخالد خاسامءدالأ، ار ؛نتمداوسزينسمصاكز ،زّعوو 
؛اىوبم•/دثرمجمالملام 
ءرداس«املاكبغ  jVوناُءر"؛؛،هرةاضاينئا ؛اركاولهعد 

الٌمأُثاأناسءاى تعار الق قرى واه محايم ، UJUاليم ياكو.، لزنا، اص 
ااخ.ملآأسط|رام سمرمماكتمبم،بمس؛ره 

.عسمهرم'ا1أانبم،ازرمانلآ-مدمالأس;ا 
ث'1ماد

التنجع

مآتمذالآٌل



تةهت_1ة^مدمحس|ثميذإشجهاتس 

ث-جآقآؤمحاض
١٥١٣٧٠سة القعدة ذي  ١٢

اشعبد الكرم: حناب إل الفيصل الرحمن همد بن العزيز همد بن سعود من 
اف4.سلمه اللم، الخالد 

وبركاته.الثه ورحمة علتكم اللام 
محللبكمعل وبناء عندنا، مقامكم — فيكم الله —بارك تفهمون ذلالئ،ت وبعد 

وأوصينا٥قفاكم، ووليناه إليكم، باكوحه ألزمناه فقل. عقيل ين الله عيد الثمخ 
وفيهالمنكر، عن والنهي بالمعروف والأمر الخثر، عل الناس وحث تعال، اش بتقوى 
عنكممع ن لا أن ونرجو وتأييده، الخثر ق له أعوان وأنتم بركة، الحمل.— -ولله 

واللام.تحريفه، لزم ما هدا افه، ثاء إن يرنا، ما إلا 
)اكوقع( ١٣٧٠سة القعدة ذي  ١٣

الأصلحلبق صورة 



!Uirساسسودبجساسآلص ققغ¥ف Ar، ۴ إءء  ٠
ثءدتنمند؛إءأأ-مد'ءا 

عنيزةقاصي : anjtigll ١٣٧٣آُ/ّآ/ااتااووخ:ااوقم:)ا(
الاهالحمح من الشرعية اليعة طلب الأمر تضمن برقية اكوهوع! 

رصُ، 'م 

ه؛ء - ١ ذاّ •ِ ُ ى مبما ا 'ئ 

ا

إر •'•ء ص ■ س -ء'.يت ءأءا:٩ اا-ص>؛،ءه ح ند 

ااممسشأV■ ر ُء*'ستبمام تنيل ١ -ة 
٠٤؛اخء0'اجارشآم 

'ءبمد-ّسأاب- ِا ,حس• ذ - ،ا

سجسوءلصء

!١٠٠

ص' ا

ءع_ءاعءم"إم^بم^ونلم"ؤس 

ا
■٢٢"

•:— سءصس  ن!,نمحثذبلمح؛
جّ.

٠٠٩

٣٠

-ض

٠٠ ٠

Wمحي إ ٠

ءم



ت{بمب-:ءءلء:ء

سصدتيساصزأوض
,خ'فسمه'

ااوظوث0: التاويج: قم:الو 

تابعاا0وهوعت 

١لدم برئ 
بخ'تآئال.:آثأآئمذ

ي;سط;*ذتحمحسلآثهميأي 
,سءس،ء.٠ افلمي رم 

؛4اr ^^ؤآص'ا 
 !٢■ f ٢) I I

سهةء
'؛ألأثلكضظ-ز"

زسل-ب;
.٠٠٠٠٠٠

إسبمحسص-؛ط

٠٠٠ِصجبم • أم،مد .سممّأبم _,
٠٠٠٠ ٠٠

بم-بمدءءا مِبمًبم*"ّآ- ٠ ■»اه،ءبم  ٠٠٠٠٠
٠  ٠٢ ٠ ٠٠ ٠٢

قةً ج ي~بّث م>■  ٢٠سبم م
ولظ^ءءءا





عشزةقاضى ا1وتكغ0ت  ١٣٧٣اا/م/التااووخ; ااوقم:)آا(

شكرهإبلاغهم وطال اللأي أهل مائعة عل عنزة وأمر شخ  اشكر فتها برقية اال0وهوعت 

 ٠^^٢% □ن ص, 
-تأضاسلأتأسأُ,ِ-ذشي ّوصقآمة 

٠هممأئتخسد 

 r1ُأ' ■ثاُغءلجإ"اؤامح اص ,امحي اآوردهمحح 

أ •و.ن:إ 
r 1؛ ائ'ءو_رأئتإ.اائأمء_رأمحدإ  لأرخ

امة ى ٣١٣
ق 1

٢٥

٣٠

٣٥

ا

تمِ—م,.,

CV؛-'

ءقسظحتتء

'ثني

نمذظ-4

.ض_نحءص

يلد
شذ

شسع>تثسسنمم؛لأس~
:نمِوقأأ 

;ؤ 0 >ً 

ط

جص
ي_بم-

ستطسةثثءا

<٠٠١
x .-س<اء؛ء«دء«_. -ra__l>M؛

محمحص

ثك:ف

تك

عسشذللس،*، 

ععثمه1*إتكتحءسا^ء•-

أهلمائعة عن ذكرتم ما بلغتا عهيل.جت ابن افه عيد والشيح الملم، الخالد افه ررعيد ونصهات 
أيعندنا ليس ونحن التليية، شعورهم عل وامتثانتا شكرنا وأبلغوهم قيكم، الله بارك اللأي، 
سعودة.واللمبمن. للإسلام الخثر فيه لما يوفقنا أن الله تسأل ومحتهم، قإحلاصهم شك 



ءإ/أع-||اءا-7ب;ح:إبم 

سعوداثميزآو عبد بى سعود ايلك ْز سو
بمد؛؟جب"صءَمء 

سهءظ
قاصيمحيزةاإوظلثا0:  ااتاودخ:للإ/ا"/صل (n:_

الفقراءر١؛عل وتفريقها الشيخ نثلر عل اركاة هيئة يتشكيل الأمر فيها برقية لأه9ه9ع: 
ءاةب؛مصمء □صء؟آمحعة /٢ 

لأ-يىظساشاجتامحيئقءو،ّت 
بمن؛؟- ٠ • - ٠ يتيل ١ م ري 

٠٤؛
•ا
٢ ^١^١،- جلإّا ^١ أضأ

٦٢٢٠
ت وزآر

٠٠٤؛
:د م ائ\مرأئولا ؤ.اوبقز تآدع

ا>ص
أرخ

٠٠٠ءمي- الطمح، ألأط,ي

1 ،لأل \ اع

T الِبأ. دى.  محدسءؤ

قتدمحيتمّا ى

كاطس

11

زكاتكم،قيل من عميل*جُ ابن الق، عبد الشخ عتيرة. السليم، الخالد اش راهمد ونصهات )١( 
لشيخنا جواب وانفر معود،؛. فقراتكم. محل وفرقوها الشيح، نثلر عل هيئته شكلوا 

،^١٠٢■



*!irUA ■' سة-قء'ة■.خسّصبثساسنمص
لهص;-تء؛هءأءض'■•،؛ ءص.ِ ادء '.. ■٠٥٥

عنيزةقاصي ااوظوث0؛  ١ ٣٧٣ولأاررخ:ما/ا،/ا1وقم:)؛( 
عنأرةلماجد نور  اتأمن الشيخ !.، ١٠حول برقية ال0وهوعت 

;ءآكاغماز
*امتاخمةئ-ا١ّلميبتآ١ٌدتمحد٠٩ادارئ 

سرية'ت'سأآط*لأتاميصوا'0،ءلأ'،ة 
٠٠٠٠٠٠٠مم٠نمتحمل 

٠■--؟-مم-مأ سام،مب

ا

rKV

ُجاربحا
ء"ممح

ءئ
اسمثآ - آ ؛ثٍي؛آبءسن; 

.مح1؛صثلمحت
دء4تىحوأ

سوحيس

مص.َ؛

عمزةلمساجاد ذلك تنمن بربدة مالية ->مذا عميل.ج; ابن اممه عبد ررالشيخ ونصهات 
.١٠٠ص ق انقلرْ شيخنا، -خطاب عل جواب وهي معودا،. للنور• الحاجة وتوابعها 



ساثاكممدبجسسوصفءرإؤ؛ئئئله أئةأآآة.مبم"
أق-؛هصمه;ء؛'ء>قق 

عشزْقامحى الوتكغة:  ١٣٧٤/Y/Y؟التاريخ:  الرقم:)؛،(

الخطأالقتل ودية العمد القتل دية تقدير قرار تتضمن يرقية الْوثوع؛ 

محنظاسمح

\لمتْد:ألتتأئ شذتأرء،'رقا

أآبمس

ذارء'همبم

محم\

سمحنمث

لما
بمءسءص

٠٠٠٠.

محس؛بمد؟
وتءه؛ص^سعّ

ص.١ض„ 

٠٠٠٠٠

سمحست



سعودعبداممزيرآو معودبى للك اص ةع1'3
وئئقهءظءه؛اؤة 

الو الناوية: الوقم:

القتلدية نحص فيما واللاحقة السامة القضايا مع التعامل ؤلريقة بيان ناع• ه9ع• 90لا

عءمنواكاأبم١ رءم 
العودةانحيإتة' اياكه دارء.مقات ل م

رء؛التدل

مورد

?آرد؛أ
أئاءهمراأِمحلظ'أءورهحذاس •عمق

محكصد  ٠ ٠٠

سأئقفالل ِتث

-ممءٍ-ضض

ّصءلميمحأصه

حفممن سذ-مّسَ ٠٠٠

حمق



I ٢٨١؛ 4نالأكسمدمحسسآوسيد 

"ارخمبي:ا،آآ/لإ/؛ي
٥٥٩٤عدد: 

٠عتيزة وقاصي السليم، الخالد اض عبد 
قلعل الدية يكون أن تقرر ققد الحنيف؛ \ذثو؛أ أحكام عمدوا، 

الترتيبعل فتبقى فيها ث فد التي السائقة القضايا أما ريالا، ألف عشر ثإنية العمد 
فيهايبث ول؛ النفلر موضع هي التي القضايا أما ثانية، مرة فيها الفلر يعاد ولا السابق 

الأمر.هدا مفعول عليها فيري القضايا من بعد نجد يما أو بثيء 
سمد



٣٦۴"§ةءت;
ق،عس1س:ه.ءه؛ق 

ااوظوق0تقاضمحز؛ ١٣٧٤التاويخ:؟/ة/ااوق0(:)٦( 
مساعدةطلب التضمة يعنيزة العلم طلاب برقية عل الاطلاع طلب أل09ثوعت 

امحذ،ِاكاي١ س'ام 
ِتعوديه ■' اشي* حملحن ■ّء.■رع-اُن د i ض 

أكنسرم 

سمهك
٤،؛ I\مت

أةأ ؛ 'ث'*ءِسم Iند اء 
rzSZ3Zu

ظ-ح!
ِا

2تن2

.فمح؛ثص

ٌ"آإإءه"مل
يصبدسثمحي

:سكى
٤٥

دطات؛فت!-

ئإقق؛ثطل
ح

تحقنة 



؟٨٣٦٢سالسسودبجسسّصد  ٦٢٦
سحء____ لأصذ،فص 

U؛/؛/U

اللمالخالد اش عبد 

وةاصيعنتزْ

من٤ ٥ ت نمرة وزملأؤ،، القاصي العثإن محمد المللأب; برقية عل اؤللعوا 
للمكتبةاللازم الأثاث لشراء اعدمم ممن ترونه ما مقدار عن ومحرونا ، عنيزة 

معود. العلمية 

العمربهلول المول أمده العفلم. ®اللك ونصهاI شيخنا، أوراق صمن موجودة وهي )١( 
دينيةعيية مكتبة تأسيسنا لخلألتكم نرغ وارتحل. حل أين،ا وحفظه العمل، وحسن 
العميلالله عيد المشايخ; حلى بنائها تمام ل بعنيزة، خمار أم يمسجاو البالي يومعل واسعة 

اعد.تكمممحتهدون، والهللأب حلمسات، عدة فيها يدرسون المام وسليعان 
النافحة.مشاري*كم دامت، كحادتكم، وأثاثا كتبا كفايتها العالم لنشر الهليبة وتثجيحاتكم 

الرامل،الرحمن عبد النعيم، الله عبد الصاخ، الله عبد القاصي، العمان محمد الهللأمب،; 

• ١٠٤ص ل والأمثر الشيخ حوايبج انفلر )٢( 



عنيزةقاصي ال9ظلست لاوقم:)ى
بعنيرةخمار أم مكتبة مساعدة مقدار تتصمن برقية اا0وثوعت 

١يذلأب 
ةالعمت منة ٠ احمهة ر؛.ِفامحت أئ ر ١ 

>'

نتبمسل....«خدت؟"رج 

أدنيإ س 

لآثمث0ح
V^٤٠^٠اص.الم

r١٤؛

r1اممح'*■■-/اءِبم

ft:\
ءز، ا ا 'رر'ّحناثذم3وسمنى\ ت

T f
ا ا

ظتت|في
■.ضط
:!كث

يمم،

َ-

قس

٥

ثمح!ط

\و(٣٠•
تء^؛ءظتئلمح 

ث!صك

1ثقثح

لفتكك
;الل.ِا

ا"متَمّ 

ءه

;ذذ__قتتتعحئ
ة

ص
تّءممح

ض

قك



أ ٨٥٦^ضاسسمدبنسسآومد أة أ

السلمالخالد اش عبد 
عقلابن اش عيد الشخ 

ذكر،التي ومتإثة ألف منها ،، ١١٧ألف؛ن لكم تحول المالية وزارة أمرنا ج! 
سبقنقد الحكومة مطبوءاُن، أما للمكتبة، ستشزوما الذي الكتب عن وأربماتة 

سرورمحمد من يستلمها وكيلا لهم يرملون أحبمروهم فأنتم مها، لهم أمرنا أن 
معود

٤٠ ص ق انذلرْ عنيزة• وأمر شيخنا عل-خط\ب جوال، هى الرقية هن،ْ 



،،مودالميزآو _، اللك،،مودبن من 3ة1'1ت

إلوظوث0:ئضمحزةا،'اأ/آ"/؛؟ّآا اات1ووخ:ااوقم:)م(
المقترةلتوصّح شراؤها القمح الأرض قيمة عن التعريف طلب اا0وثوعت 

_o

مد
لأمس

/ز...ج

—أا.:لتي 

عانتاشقب 

بنمُدمحباسبالصسادطماسمبالأخا
,لدالله

■ئ؛؛( اس ول ى ويد ومء-، اولأ،يتمررئااو، 
ام>م؛-اد,م|رااض.اس،ساسا0امال ن\ شس 

سامبم_ضصاضساام
٢٢لام لسإ ييانه 

.١٠٧ص ق شيخا جواب اتثلر 



wAU'ir>،الكسمدبجساس)ومد  1٦٠؛ 
،ه;اهصحد]ء1اسفءأ ه>؛هسِ اأأامذ،؛ 

قاصيءيزةااوظدث0ت  ١٣٧٥*ّا/ا/ااتاووخ:ا1وقم:)ا،(
بالجدالخماعة عل قراءته وطلب الأمراء، لعموم نصيحة مماكتبه نسخة إرسال ال0وه9عت 

بمدمرم:إلآيم

سد
قتققققيث

جَ
ص./بمسبمااًبارحمالجابامم ن ئ مدائن محّمدبم 

والملاحا-ني ف آلما رايا ووقتا نآ اش يءداوك و و;وإ"ه اقه ورحمة يآ المادم 
وبملمآ٩ اقه دن الذي دْر دارثاث 'بة المل-كةَدب ق ا'/،اتا لععوم ؛دكتبما 

والربق١^ العمل آ واثا ا رزقنان ومحال سحاه رجواش ^١ '؟طلأء-؛م خة نب 
والسائمياته مالزم هذا رالاحرة الديا "ء؛أّ-ى ب ل؛ 

٥١٣٧٥محرم  ٣٠

َير ١٦إر'"تمصك؛إضد.أ\إ



^^|قء:صةأ'تِ'ة!'ً 
،اءهثذوءهء -ء؛: :؛،؛il ■sههءنمح،،فء ،٠ 

:amtjgll التاولخ: قم:الو 

والرعيةوالولاة الأمراء إل معود اللك من نصيحة ناح• لاْوه9ع• 

تيااةثلأس

محإفا.ب
ٌتادحا/ييمؤمحةادلإة ر' '؛اب فبملارصآل ب ض ض ب وئق سس 

ما-إدث وق الأ.<ي، أم ولأنا ، ^_ljسحانه اع ان تدون لمإخ اق بارك يده و؛نغمح اق ورمة ؛ CJcالادم 
ءنستحء'-ارن وأزم رب ءن دام دب؛الأ«ام عن —ول راع زم راض هاويم انه الش. 

(س ارب ءو اءدرا ر وج!، م اق قال  If. ;1اطل الأ تتم لر والأرض اورات آن وترفون ارمة س اد_م 
اقموى وض ٩ اُصكم واردي 0تى اردق واممغ قوى باللك اللأ أاس  J.،J|الأحاديث ي.ض وق 

نحقوا الاممي خانة _لم موتعال سحا;ا، اه ان وتعلمون وارما الغضب ق الخق ويخت بالمر و-رعال سحا;ه 
وأخماوآ5م|او;ت5م ال طآر ولكن ؛ XjlyTjlولا مُرلم ال طر لا اش ان الدث وق ياب عله تزق ولا )كدور 

انعله وس؛ءاذدكإ حقم ل "سلونه وما لهم ععاذكم ص اه أعام سورن رندة أيدآآم محت بتم ان يارك وأتنر 
َموثا وا-ءتلأف حتوق س الخلق ي، با انحّدية اكريحة  ٤٧١؛؛،هو والذي كر ئرأ وان نم خوأ 

.عدل ولا نعف فادذ؛• نيئ ونت ؛\ب\عكت\وه أِلم وتعال سحانه وانه يه وكم ٍإاءن لأ يأ أ;فت5م تحمرن لأ 
وعدموالانعاف اكاس ّتي الدل ذلك ويد الكم وسولة اءه عذاب س ي;،ؤكم الذي ير واري اوكتاب ياتاع |لأ 

خثأخذ دالض الندى لأن ;؛" ال'-اة نجب اللي ءد واياجز الغمق بل فض رون غل أو صتيرِ دون ك؛_ ال اكٍر 
الثولةوأ"حملكم أفت؟م فأنأ . ^! ٠٧١ولاية م _ال وتع_صحانه اش الأ ع1جآ ْااه واكعف •ف؛، ص وداقع 

ارديءزارد ءده ولم ة-،ا اش نموا ان المالة أءاات5م ءراةلأتج1كمالأ ح؛اة ;كونه يوم اق امام 
ونجءاونا-محلأىع وتح-نوا _ مواتوا وان شء َم قل ُنامتم وت;مهو;ءم اداس ,,ن -,درا وان 

خمل-ءااثى»النىءكنلم احرالم '_؛! 1كأدنواكبوةوان مما-مم ثزاعوا وان واكغ؛ِا;أ انأ والأوسط آ اات5يا 
رعقطتر>أ\ وش اع داء ان ا;واؤا وت؛دون الما اريُوه عيخألإ بمب ارى والأم احمره غيم كٍمف اس 

صا;لحى أو الدن ق مح'د اَ;وأه أى ص •ةمِون ولا ذلك عرت اذا ص اكرر واكف أ-شع،ص_اليم 
اراجبدقدْرن ف؛ ترأ ادتا رنم م والملاح افر وامل الدن أش م شء ّم ب ازممزا 

بميثا دم اق ولأآ س وص اق يأوام اإمأم ذلك يعد م وُواا:بم احوام وس ا.ادن أِ ؟ض لأنه بملمم 
ركدل ال ادع ) اتحذ;ز- اه• لَلتاب َثا وروه  ٠٩اككد ص واض بالمرول الأمر هتة ويعزي دن،موءتاتحءا 

ذجلي-ه؛؟؛■' منه ار' لأن م اة؛ّوجملم;طا'ت اش وزازوة احسن( يافيهم، وجاتلهم ادنة والوطن يالكة 
ء-مال-له، اءرد ول~مءل ءا ذلأق ورلأ طب اه شاء زعان الادزُةوا'اائ؛ناثى اكعا,,ءات وأءط_تم ذءق ا.رأت 

ان؛م,رو-طل بٍان4 اض اض;-م اُام >ووى س وخوفا ُلأدى رمق ض مه لأ وم-بمبمم ب؛' ل ءص 
رآدهم- ز وه اجتنام وردتنا ;اْللأ اياطل و:ورنا اتاع،- ورزنا ط اش آ وايا ^^,•L يخ_-ه يءق وو 

حْلإااث



ث ٨٩"fI ضالسصدمساس|لمد  ٦٢أ" 
|ءهنسء

آؤبيآلدثي اض بمج 

منإليه يصل من إل فيصل آل الرحمن عد بن العزيز عد بن سعود من 
وبركاته.افه ورحمة عاليكم اللام تعال. اممه سلمهم الرعية، وكافة الأمراء 

وقالمن، المأمر ولأنا وتعال سبحانه الله أن تعلون فيكم، الله بارك ت بعده 
فالإمامرعيته، عن مؤول رغ وكل رغ، راكلكم قالت أنه . الّك، عن الحديث 

الرعية،من أيديكم تحت من عن مؤولون وأنتم • رعيتهءر عن دمودل رغ 
هواعزلوأ ؤ ت وجل عز قال كإ بالعدل، إلا تقم لر والأرض الموات، أن وتعرفون 

والدينا،لللئح، اس أمالعدل ت الأحاديث.، بعض وق ٨[، لالأو،وة: ه: للتموئ أئرب 
•٨، الدين واس بموى، بالملك 

وكلمةوالعلانية، بالمر وتعال مجحانه اممه تقوى ونفى به أوصيكم والدي 
وماالأعين حائنة يعلم وتعال سبحانه افه أن وتعلمون والرضا، الغضب، ق الحق 
ولاصوركم إل يتظر لا الله إن  ١١الحديث،! وق حافية، عليه نحفى ولا الصا.ور، تحفي 

تحت،فيكم~ الله ~؛ارك وأنتم • وأءءالكم٠ا قلوبكم إل ينظر دلكن أهوالكم، إل 
حقهم،ق تعملونه وما لهم معاملتكم عن الله أمام مسئولون رعية، أيديكم 

انبغهو به أوصيكم والذي فثر، شرا ؤإن فخر، خثرا إن عليه، وميجانيكم 
أنفكمتحملون لا ومشاكل، واختلاف■، حقوق من الخالق بين فيإ المحمدية المريعة 

فيهفلا نبته.، وسنة كتابه باتبغ أمركم وتعال سبحانه واطه به، لكم طاقة لا شيئا 
اللهءداد_، من ينجيكم الذي فهو والمنة، الكتاب، باتبغ إلا عدل ولا ، نصف

كبرإل التحيز وعدم والإنصاف،، الناس بين العدل ذللث، وبحد الحكم، وموولية 

عمربن اممه عبد ينا حو س (، ١  ٨٢)٩ ومسالم (، ٥٢٠٠)البخاري أخرجه ( ١ ر 
(١٠  ٦٤/ ١ ) والدين الدنيا أدب، اننلر! المعتز. ابن افه عبد كلام هومن )٢، 
ّه هريرة أي حديث س ( ()٢٥٤٤٣)مسلم أخرجه )٣( 



"تةه1ن1ةضسسؤدمحسسآوصد 
لأنبه؛ العناية نحب الذي هو والعاجز الضعيف بل فمبمر، دون غني أو صغيرّ، دون 

سبحانهافص إلا ملجأ له ما والضعيف ه، نفعن ؤيداغ حقه ياحذ والغتي القوي 
تلقونهيوم افه، أمام المسؤولية وأحملكم أنصحكم فأنا السلم؛ن، ولاية ثم وتعال 

أمورمن عاليه وليتم فيإ اممه تتقوا أن الصالحة، أعإلكم إلا ينجيكم لا عراة، حفاة 
وأنتيء، كل قبل أنفسكم من وتته|موترم الناس، ُان تعدلوا وأن السلمين، 
أخا،والأومْل أبا، الكبثر ونحعلون أحلاقكم، وتحنوا لاامسالمين، تتواصعوا 
أحوالهم،تتفقدوا وأن والدنيوية، الدينية مصالحهم تراعوا وأن ابنا، والصغير 

يصعبالذي والأمر اعملوه، عنهم التخفيف، من عماله يمكنكم الذي فالثيء 
أنتعلرعيتي، مفتوحا وقلي اف~ ثاء ~إن أبواي ومتجدون إلينا، ارفعوه عليكم 

أمرأي عن أنفكم تقصرون ولا ذللث،، علمت، إذا عنهم، الضرر وأكف، مصالحهم، 
أهلص ثيء كل قبل فيه تتشتوا أن المسالمين، مصالح ق أو الدين ق محلا ترونه 
وتقومونذمتكم، نيرا فبهذا إلينا، ترفعونه ثم والصلاح، الحير وأهل الدين 

ومواماتيم.أحوالهم وتفقد المسالمان أمر يبمتي لأنه عليكم، يالواحمسإ 
دينهميصلح بإ عليهم افه ولاكم من وتفقد افه، بأوامر القيام ذللث، بعل ثم 

كتابق كإ ورؤية، بحكمة المكر، عن والنهي الأمر؛المعروف، هيئة ؤيعزز وعقائدهم، 
منبألإ، لقينهر آفسنؤ ؤألمزععلؤ أ-وكه رش سدّفي إك آنغ نؤ العزيزت اش 

حليه.من الرء لأن لكم، انة iaبوجعلهم الخير، أهل وموازرة [، ١٢٥ه أحس 
كماعتقادي وأنا اللازمة، اكعاو،ارإ وأعهليذكم ذمتي، أبرأت قد فبهذا 

محب،ولكن السلمين، أمور عل وليتكم ما ذلالiإ ولولا طيب، اش~ ثاء ~إن 
الله.أمام مسؤوليتي ص وخوفا وبلادي، لرعيتي خثر فيه لما وتوجيهكم نصيحتكم 

حقاالحق ؤإياكم ؤيرينا كلمته، ؤيعل دينه، ينصر أن وتعال سبحانه نرجوافه 
اجتنابه.ؤيرزقنا باطلا الباطل ويرينا اتباعه، ؤيرزقنا 

هبّا١همحرم ٣ * وسالم. وصحبه محمدوآله عل اطه وصل 













1ةهت_1همحاهكصمحسسآوص هت؟تةت 

/ا/Yl٥٧^:تاريخ 
٢٧١٦عدد: 

عتيزةوقاصى عنيزة، أمثر 
ابحثواحالا فاسم تملكتا، أنحاء للأيتام دور انتاح عل اش- -إنناء عزمنا 

وبنايتهاللسكن صالحة دارا تكون أن لاحظوا ولكن الأيتام، لكن تصلح دار عن 
الحإعةكبار من أشخاص أربعة لكم انتخبوا وكيلك الأن، من وحذوها قوية، 

الوحودينالأيتام الأن من ؤإياهم أنتم وسجلوا معهم، وتراحعوا محكم يشتركون 
أنلاحفلوا ولكن لكم، تابعة التي والقرى الضواحي حميع يشمل وهذا هاتكم، جق 
فشر،أنه معروف ففر أو يتيم، أنه شرعا شن، من إلا أحل الدار هذه ق يدحل لا 

منثيء ذللئ، إل يتسرب لا وأن المسألة، بضثهل أمامي ثم اش أمام الوولن وأنتم 
إداؤياسواء الدار شؤون يتولون الذي يأتيكم الأثناء هذا وق والتلاعّبح، الخلل 

نحواللازم الترتيب سرتب إبراهيم بن محمد الشخ فضيلة ولابد علميا، أو 
إنفاذعل احرصوا فانتم الله، شاء إن لدنياهم، ينقع وما دينهم أصول، ق تعليمهم 

وإم1ئهأا،.العمل هذا 
معود

١ص ل الشيخ جواب انفلر 







عينةصنه:أاوكم: "
لطلابهمارواب إجراء طلب فيه عميل وابن سعدى ابن الشيخن من خطاب الم،ضعت 

تسحآقآلآتفيص
١٣٧٣آا/اُ/

عمره،اض أطال ايطم، الملك المقام، محرم الخلألة، صاحب حفرة 
وتوفق•ت ؛روح وأندم 

وبركاته.الله ورحمة علميكم اللام 
والآحرة.الدنيا ق هدركم وأعل والباطة، الذلاهرة نعمه عليكم افه أتم 

بمدارسكم،التحقوا عنزة ق العلم طلية حمهور ان المحرم يحنابكم نبيي 
-يا،تفضلتم التي بمعاشا~رم اكتفوا قد وهؤلاء متعلمون، ومنهم معلمون منهم 
العلميطلبون بالمدارس الالتحاق ثروط فيهم تحتمع لر طاتقة العلم طلبة من وبقي 

يعينهمبراتب هؤلاء عل تتفضلوا أن رأيتم فإن عميل، ين الله عبد الشيخ وعل ۶^؛، 
أحلمن هدا فإن العال، نفلمركم حسب بالعلم الاشتغال وعل معاشهم عل 

وحفظه.برعايته يتولاكم تعال وافه والدين، العلم عل المعينة الخ،يية المثسارع 
محربكل لكم الداعي مح؛كم كاتبه 

عميلبن اطه عيد العدى. الماصر الرحمن عباد 





٦ ir "امحاسّمدمحسامحماب
 _M _مذداءو11_حدتِ _تع ِ;غ،و|ص

أقآور(آقيإنسم 
اممه.ايده العزيز، عبد بن معود ا،لعظمت الملك جلالة 

الناس•مر ، -٦١كالفتموه التي مهمته وأدى حن، بن عمر الشخ وصالنا 
أئمةوأحصى نوابج، نيادة ورتب، والنهي، الأم و كبثر محفل j معهم وتكلم 

بهاف يؤيد مما وهدا ، الناغ العمل هذا عل الناس وشح والموذنن، اجد الم
فائدتهوكثرة نفعه لعموم كلمتكم؛ ويعل مالككم 

الماركالشهر هذا ق محتاج وتوابعها عنترة اجد مأن إليه نفلركم نلمت، ومما 
فنرجوقان، وتنكة عادي سراج بمثاج مجد كل ، وتنوير مرج نيادة إل رممان 

الخميلةعادتكم هي وكإ بريدة، لماجد أمرتم كا الكريم؛دللث، الأمر جلالتكم من 
١٣٧٣لالمشاريعالخيية،أدامافه

ءبداش؛نءقيل

^٩١^صذس،ل^ذكرةأولياضوالرفان)ه/
(.٤٥٥)v/ ل انظره مهمته، من وجوعه بعد كتابا حسن ين عمر للشيخ شيخنا كتب )٢، 
فأجايهالساجد، عدد بيان لشيخنا منه برقية ل التومحري حمد بريدة مالية مدير حللب )٣( 

مساجدوأما حميد، ابن الله عبد الشيخ عند مساجدهم عدد نحدون البياع أن الشيح 
مسجدا.وستون فثلاث وأطرافها الديرة 

.٧٨ص ق سعود الملك جواب انغلر )٤، 



و،عدءلء1§هق؛تهإياسمُبجساممآومد هث0هت 

محيزةقاضى ال9ظوث0:  ،؟/ا،/صاااتاودخ; (T):_
الكريمالأمر وانتظار الزكوات، إحماء من الهيثة انتهاء حول اكوهوع; 

بماقاوفيٌ
الله.أنده العظم، جلالة 

حمتقد الهيئة الزكاةر١،، استحصال يشأن لحلالكم المرفوعة لرقيتنا إلحاقا 
ينتفلرولوهم ؤإحصائها، قيدها من عملهم انتهى وقد وكواتيم، وأحمت الناس 

^مكمالخريمطزم،أداماشمممكم.
عقلبن صداش 

.٧٧ص ل الموضع حول، الملك برقية انفئر 



عينةقامحى ااوظوث0ت  ااتاورٍخ:\رآ/"آ/؛مامأا الوقم:)؛(

لهمرواتا إجراء والؤذتين الأئمة ج ؤللحول، ال0وهوعت 

ث_يآقايجٌ
1دْاض.العظم، الملك جلالة 

جهةمن الراجعة كرروا فإمم والموذنن، الماجد أئمة باسم لحلألتكم نرغ 
مهريا،يتلمونما مدة ولهم بريدة، ق رواتبهم قرريت، زملازهم أن حيث رواتبهم، 
،أسإءهم وأحصت، العام، الهيئة عليهم مشت، وقد لهم، ثيء لا اين الموهؤلاء 

بوامهلةديوانكم إل أمإءهم ورفعت، الرواتِا، بتقرير الكريم بأمركم ووعدنهم 
والتكرمالتفلر إلفايت، يرحم النتسجة، يتتفلرون ولارالوا حن، بن عمر الخء 
توفيقكم.اض أدام يلزم، بإ بالأمر 

قالوقح، ذاك ق وموذنيها أئمتها وأمماء وملحقاتها، عنيزة احي مأسعاء أنفلر ( ١ ت 
lYoZo;



1كهتِت؛اداسّءدمحسسممض قآ:تؤت_ 
محنةقاض ااوظوثا0:  ١٣٧٤ا/إ/1اتاورخ;ْ ااوقم:)ه( 

الشيخعكتة عل عنيزة وأمير عقيل ابن الشيخ إمحللاع حول الثو؛هوع؛ 
الكتباليتكفيهامحمدالعثمانالقاصيورملاوهوتقديرها،واقراحعدد 

يمأقآمحٌ
اممه.أيده ايفلم، المالك، جلالة 

برقيةعل اطلعنا .  ٤٧٤/ U/ وتاريخ! (، ٩٦٠٤) عدد! برقيتكم ج! 
أربعةوقدرناها؛ ، -يا بأس لا مكتبتهم ورأينا ، وزملازه القاصي العثإن محمد 

واحدة،وماصة كرمي، وعشرين ومهل، زل ٥؛^ وأرح حنابل، وأربعة دواليس،، 
ريال.ومتإئة ألما الخمح ثمن يقدر 

أمافربإ سختبن كتاب، كل الحكومة كتب من لهم حصل فإذا الكتب،، أما 
الحاصر.الوقت، ق تكفيهم 

علكلحالنذلركمأتم.

الماليمالخالد اش عيد عقيل. بن اف عبد 

حاشية)١(. ٨٣ص ق تقدمت، )١( 
٤٧/ ق)؛ شيخنا مع مرامحلاته انظر يعنيزة. المالحية ا،لكتة وهوأمن )٢( 
الصالحيةيعنيزة.ا،لكتية أي؛ )٣( 



عهث:تء؛داممدضساسنادمد قق_~|ت 
عنيزةقاضى 1ا>؛ظدث0:  ١٣٧٤/٥/١٦التاJدخ: الفم:)٦(

عنيزةلمرة توسعة أرض ثراء موضع حول ال،وهوعت 

ث_ءأثأؤئفيآض
بنصره.الله ايده الطم، اللك الخلألة، صاحب حضرة 

وبركاته.الله ورحمة علتكم الملام 
والتوفيق.والعافية العمة عليكم يديم أن المؤول اطه 

علجرأتنا ,،^ ٠٧١ممالح إل -يا تيدفون التي اكافعة مشاريعكم فإن وبعدت 
نمى!-يا متمالة أرصا بجنبها أن حيث عنيزة، شرة إل نفلركم نلفت أن 

نصفظنهثع ماغ بن ايثه عبد الشيح ا؛قإ الالقاصي استخلمى وقد الشهوانية، 
ويلغناالزامل، الحثإن محمل، صاحبه بيد باقي الثاف والصف للمشرة، تبعا الشهوانية 

تحتسبونلعالكم إشعاركم وأحثبنا لها، تومعة بحاجته واكرة محرجه، يريد أنه 
القبوراتحبمال لأجل لها ملاصق أنه حث للمشرة تبعا وتامرون؛استخلاصه الأجر 

محففلكم،الله موازينكم، ق الله جعلها به، يوصفإ من أكرم وأنتم وصيانتها، 
ُاللأ.ا'".

١٣٧٤ه/ ١/ ٦ عميل. بن اممه عبد لكم؛ الداعي 

انذلرترحمتهj)١/•٦(حاسة)٣(.)١( 
U ٨ ت بتاريخ ريال ألف عثر ائتي ُبلمغ تحويل تم وقد )٢(  / Y /الماليةونير ٍلرف من  ١٣٧٤

عنيزة.وقافي ءأمير نصهات هدا عتيزة، وأمير عقيل ابن للشخ لها أريبرقية صمن 
أرضقيمة عري ريال ألف عثر اثتي بجدة الأهل التلث، بوامعلة برقتا لكم حولنا 

عل.وان®.ابن ائيه عيد عنهت المالية، وزير الاستلام. أيدوا قف. المقيرة. 



ت|ةءث_ت1إشسسودلأساسآوص 
عنيزةقاضى ااوظرهل0:  ١٣٧٤/٦/٢٥التاJlٍخ: الوقم:)؟(

عنيزةحارات أحد ل مجد بناء اقترام ال0وهوعت 

فِآثاوقمح
القه.أوالْ العظم، الماللث، حلألة 

ؤيتكلفونالماجد، عن بعيدة الصفا محلة ق جديدة حارة عنيزة ق عندنا ظهر 
وعندهممحمعهم، مجد عإرة إل ماسة بحاجة وهم الصلوات، أداء ق أهلها 
نسترحم-يا، نبموعوا وقد متوسهل، ومحلها مجدا، تملح مناسبة أرض قطعة 

أدامكمصلواتيم، فيه يهيمون مسجدا لهم بعإرما وتأمرون موازينكم، ق تححلوما 
0١٣٧٤^ا٦; المافعة. الدينية للمشاريع اممه 

المليمالخال. الله عيد عميل. بن النه عبد 





تةه1_1ةسودبجسسآلمد 1ة1تهه1 
بم_حاقاؤتيهم

اش.اوالْ العظم، ١^؛!؛، الخلألة، صاحب 
وبركاته.الله ورحمة عليكم اللام بعد 

١٣٧٤;٦; ٢٩وت1ريخ: ، ٧٨٠رنم: الكر؛مأا، حطابكم إل للإثارة 
منلخلألتكم مارفعناْ بشان  0١٣٧٤\ا\او-ارخ: ، ١٨١٣٥برقم: وبرقتكم 

منومحللبنا سعها، الزامل العمان محمد أراد التي المقرة بجنب التي الأرض جهة 
عثربالني فقدرتيا الهيئة عمدنا أمركم وبموحمسا للممشرة، تومعة أحدها حلألتكم 

الأممنظر عل بهلرفنا السام عل الوزارة فحولتها بتحويلها، فتكرمتم ريال، ألم، 
عليهاالكتابة العمان محمد من نملاو_ا رل ولر عندهم، محفوظة تزل وإ ونفلرنا، 

نحاولهمولازلنا التصرف،، -يذا يرصوا لر شركاء له أن ذلك، بعد لما ففلهر لماليمه، 
بجبالتمحا الأرض إل سننظر ؤإلأ وافقوا فان قيمة، بزيادة ولو يقنعون لعالهم 
منورأينا الثمن، بيدا للمشرة سعة منها نتحمل لعلتا المانية الخهة من اشرة 
فأنيرهدا حلاف رأيتير ؤإن وتوفيقه، بنصره افه أيدكم ؛دللث،. إشعارك»إاللازم 

اح.ننفلرا

١٣٧٤/١١/١٠

.٨٦ص ق انظره 





تة1ت_1ةسمدمحسسآوسمد ةت1وةهت 
العظمالمالك مولانا الحلألة، صاحب حضرة 

يشأن، ورفقائه الزامل صالح برقية يصدد ،  ١١٨٢ رقم؛ لرقيتكم إجاية 
ستةوقدره لها الهيئة قدرته الذي المبلغ أن والحميمة إصلاح، إل تحتاج اش المساجد 

آلافخمسة الحوز؛ لمجد قدرنا الكريم لأمركم ؤإنفاذا تكاليفها، يد لا ألفا وعشرين 
ؤإعادةهدم إل محتاج لأنه ألف؛ عشر خمسة خمار• أم ولجد ؤإصلاحه، لرميمه نيالط 
متداعي،يناءه لأن ألقط؛ عشر خسة المبغ هذا الديري لمسجا- وكيلك جديد، من بنائه 

منحلوة ؤإنثاء حديد، من البناء إل حاجة ق لأنه آلاف؛ سبعة الحضيبيةت ولمجي 
بالأبوابوتزؤيده وتبمه، وبنائها، منارته لهدم آلاف خمسة الضليعة! ولمجي حديد، 

!٤٣١ولمجي أحثابه، وتضر سقفه، ، لكشفآلاف؛ ستة ا-لحديدة! ولمجي اللازمة، 
وهدملرميمه، آلاف، ثلاثة الصولهلي! ولمسجد ؤإصلاحاته، لرميمه آلاف، أربعة 

وقدرناحديد، من ؤإنشائه لهدمه، آلاف، خمسة الوادي! ولمجي وبنائه، القبل جداره 
وقدرنامساحته، ونيدت ؛ناؤْ، وأعيد هدم لأنه آلاف، أربعة نيادة الهميطن• لمسجد 
ثلاثةنيادة إبراهيم! ولمجد المختلفة، لإصلاحاته آلاف، سبحة نيادة المقيبلة! لمسجد 
ولعدمالهيثة، قدرتما التي الماجد صمن كان فقد الضبط مسجد أما لتكملته، آلاف، 

وأماألقح، وعشرين واحد مبير ق نفقته عل ببنائه الخرمحي تمح به القدر ال،لح كفاية 
٠٣٠١عل نيادة وستإئة ألف، عشر منة ^ ٠٠المحسن؛بعض له تمع فقد الملاح، حن 
تمت،وقد وخمإئة، آلاف أربعة بغ كله ذللث، عل نفقاته وزايي، الهيئة، قبل من له القدر 
وتئمينهبه، لتوسعته أركانه بأحد صغير بيتا شراء إل بمتاج أنه إلا يرام، ٌا عيط عكأرته 

الساجدهده لإصلاحايتط قدرنا ما محمؤع تكون هدا فعل ريال، آلاف أربحة عل تزيد لا 
حمناوحففلكم حهلاكم، افه سدد ريال، وخم،ائة ألف، وثإنن سبحة ٥^١٨ ٠ ٠ ،^! ٢٠

عثيرةأمير محتيزة، قاصي العفلام٠ شعائره ولإقامة لمحن للمحصينا 

■انفلرهاو،ءساه )أ(
١حاشية  ٩٣ص ق ذكرها تقدم )٢( 



ت|هتآتظساسآلسمد هت_تهة1 
(Oajll/سمزةقاضى اا)€ظرهه:  ١٣٧٥ااتاووخ:حمآ/ا

/للأيتام دور بقح أمره المتضمنة الملك برقية عل جواب اا0و(ثوعت 
يعنيزةللأيتام استجاردار أجل من مال ٠بالح طلب / الملك بقرار الأهال نعور وصف 

افه.أيده العظم، الملك الحلألة صاحب، 
أمرتمحسث، ، الناس قلموبج ق الأثر أعظم  ٢٧١٦ؤوؤتي.' صار لقد ج؛ 

قمارلهم، مأوى لا الذين والفقراء الأيتام تقم مملكتكم، أنحاء ل للأيتام دور بفتح 
يزيدومما والثناء، يالدعاع لكم يلهجون والأيتام الأرمل خصوصا البلد أهل جح 

الديتيهالدروسم، بربب إبراهم بن محمل بخ الفضيلة امركم رور والالغيطة 
أمركم،امتثلنا وند وشفقتكم، بعهلفكم ترعونيم الدين الأيتام لهؤلاء اللازمة 

آلافسبعة المهللموبة، الترومحل فيه محتمعة الأيتام، لكنى صالحا بيتا واستأجرتا 
وطالب،فالتزم، له، وصحناها يتصحيحات، تكميله صاحبه عل واشرطنا نيال، 
عراريحة تسن للالمبي^ بصرف امركم سمرحم متت\ن، وأخذناه الإمحار، تقديم 

١٣٧٥/ا/YAتوفيقكم. اض أدام بتكميلمه، نكلفه؛البائرة حتى ألف، 
عقلبن، اف همد 

.٩ ٤ ص ق الرقية انغلر 



1هينة قاضى الإ،ظيثهت  ١٣٧٥التاريخ:

احريق جراء بعتيزة ست، لحمتا الش الأضرار قيمة تقدير ال<>،هيءعت 

اف.حفظه العظم، المالك، مولأنا الخلألة، صاحب، 
قحصل الذي الحريق عن تحققتا أمركم، وحب الكريمة لبرقيتكم إحاية 

ووجدناالومي، وسليإن الشعلأن خالد سكنات الخلفي، ساليإن، الخؤين عل ست، 
المساعدةمن البتن أصحاب، يستحقه ما قدرنا المطلمع لأمركم ؤإنفاذا صحيحا، ذلك، 
٢٠٠ريال، ألفين  منتلفه قد أثاثهم من الأكبمر المم ( jtjتحقق فقد الساكن،ن أما ، ٠
لألدث يل كإ يذللاط بيانا مولنا فقد ذللا،، تقدير منهم وءللبنا الحريق، جراء 

٣٤٠الوهسي1 ولليان ءريٍإ، ريال(  ٢٨١٦الثعلأن!  الحمعفيكون عربي(، ريال، ٠ 
يستحقونفقراء وهم ، ١٨٢ ٦ عربط نيال، عثر وستة وماثتتن آلاف، ثانية ملغ• 

لكمومحاعف، للمضْلرين، عونا جلالتكم الثه أدام فضلكم■ وشامل عطفكم 
٢١٣٧٥;; ١٨اكواب،الحزيل. 

المليمحالي عقيل. ين افه عيد 



احِّئجصص،.حََ

جههمود هبدالميز|و حانيبن مراسلانااللك 

علالشرعية ١^^٠٢ لرص ثم طفولته، ق القرآن وحفظ بالرياض، ولد ترجم؛ 
وتصرفاته.أحلاقه عل أثرها الدينية النشأة لهذه فكان البلاد، ءلإء من نخبة يد 

كانعندما فيصل لأخيه تثارا م وع؛ن العسكرية، الحملات يعفى ق اشترك 
مدةفيمل أخيه عن نيابة مكة إمارة إدارة مسؤولية تول ومد الحجاز، عل ناما 
الحلافشأن ق المفاوض السعودى للوفد ا رئيه  ١٣٥٣عام عين الزمن• من 
ولياعن الهمة. السيامية الهضهايا من يل■؛ عل. ق محارك كإ واليمن، عودية البين 

وأصبحه، ١٣٨٤ا/ ١ ٧'١/ ق; ذلك وكان فيمحل، المالك مبايعة بعد للعهد 
فيصلالملك وفاة بعد للملكة ملكا بويع نم الوزراء، محلس لريس الأول النائب 

كللالمتواصل. البناء برة موناح أحيه، مج عل ار ف-، ٣٠١٣٩٥/ / ١ ٣ فيأ 
كببرا،تهلورا السعودية ل التعليمية النهضة فشهدت الاقتمحادى، بالرخاء عهده 

المكرمة،بمكة القرى وأم بالدمام فيصل اللكر جامعتي افتتاح عهده ق تم فقد 
ءهدْق الدولة واهتمّخ الصناعي،  ٤٧٥٥١١وشجع بالزراعة، كشرا اهتم كإ 

واهتموتعميمها، الحكومية والمتوصفات، اتر المتميتهلوير الصحي بالمجال 
قصيةتبا اهتم التي القضايا ابرز من وأسلحته. السعودى الحيس بتطوير 

الإسلامية،القضايا حمح ناصر كإ الشاغل، شغله كانت، حيث علين، فل
بتاراحتبالعلمائف، توق الُالمية• فيصل الللث، حائزة نال يجهوده واعترافا 

١ A /Y / ١،.بالراض. ودفن ه، ١ ٤ ٠ ٢^

)\ا\0االأعلام وتتمة (، ١٢٥)U/ والُرفان المهى أول تذكرة ل: ترحمته انفلر 
(.١ ٠ / ١ ٠ ) العالة العرمة وا'لوسوعة 









ءسااءسكج0وة؛ص_

^سبيوتيسواسزآلصدمرامراسلات 
(٥١٤٢٦^١٣٤٠).

السعودىبالعهد ثم الأمراء، بمدرمحة الأول تعليمه وتلقى بالرياض، ولد تربمت4؛ 
عامللداحلية وزيرا ثم -، ٣٠١٣١^عام ، JjI_JlJوزير أولط صن الكرمة. بمكة 

مصهإل بالإضافة -، ٠١٣٨٧عام الوزراء محلس لرئيس 'انيا وانا-، ٠١٣٨٢
ونائباللعهد وليا أصبح هد  ١٣٩٥عام مالكا خالدا أخو0 بوح ولل للداخلية، ونيرا 

مهاني بعضها وترأس الملكة، وفود س العديد ق اشترك الوزراء• محلس لرئيس 
منها!عفليمة، إنجازايت، له كانت، وتوفيقا. -محرة ذللئ، أكبه وقد الخارجة، ق رسمية 

الحجاجفنعم وتوسعتهإ، الشريفن الحرمح، لعارة الحرمين، حائم مشرؤع 
نحاهنبيلة ومواقف بيضاء أياد له كانت، والاستقرار. والأس بالراحة والعتمرون، 

وصوالعّوي• والادى السيامي الدعم حنث س والعربية الإسلامية القضايا 
فهل•اللكا الهلبوعق؛مج»ع القرآن( من نسخ بتوزع توجيهامحتف أصدر أنه إنجازاته 
داخلوالوسسارت، الهيئات، من ممر عل النورة يالل،ينة الشريف، الصحف، لطاعة 

الل،ارمحرغفالرم—، التعليم، توى م لرخ كيبرا جهدا يدل، وقل وخارجها، الملكة 
كث؛رة،زراعية نبضة عهده ق المنكة شهدُت، وقد مكان،. كل ق وا-لحامعارتؤ 

بالأساهتم كا الر، وحمعيام—، التربية ودور الاحتاعية ايت، الوموأنثشتؤ 
أجهزةلتهلوير ءهدْ ل ال-ولة ونعت، الواصلات،، ؛قهلاع واعتنى والاستقرار، 

الاثنح،!بتاريخ توق حتى الهنة سرته عل ولازال والهلران،. الدفاع 
ظ؛محعمهيية• جنازته وكانت، والعام، الخاص عليه ن( فحز ٠،  ١٤٢٦/٦/٢٦

،.لامعارفونيرا كان( ئا مراسلاته عل أما وتشتمل )١( 
(.٥٨٠/ ١٧العالية)العربية الوموعة ل: ترجته انفلر )٢( 







سمتءت~~حث

ث
محنةقاصي اا9ظيه0: ا/ا/ه؟مأا الأاووخ:

العارفبالقصيممعتمد حول الوزير عل-خطاب جواب ال><و،تأرإعت 

بم>أقاؤمحٌ
العزيز،عبد ين فهال ت النبيل الأم؛ر العارف، ونير الملكي، السمو صاحك، 

افه.اراوْ 

رهم!الكريم بكتابكم تشرفنا فقد وبعدت وبركاته، اممه ورحمة عليكم ملام 
العزيزهمد الأمتاذ تعيينكم التضمن وتاينح: 

مهمتهأداء عل له مساعدين نكون وأن القصيم، منهلقة ق لوزارتكم معتمدا التومحري 
وقدوالتقدير، اللاحفلة هذه لكم فنثكر التعليم، مستوى رفع ق إليها مدفون الش 

وحرصهونثاؤله ذكائه من تعلمون" ~كءا هو حيث الذكور، بتبن الاختيار أحنتم 
ؤلتكم.حسن محي يكون وأن التوفيق، فنرحوله أهدافكم، تحقيق عل 

حسنكلامهإ من وفهمتا المعيم، العل الله عبد والأستاذ هو بتا اتصل وقد 
وتعديلالتعليم، ق إصلاحامحت، ؤإدحال النطفة، توحيد من وزارتكم إليه مدقا ما 

جلالةرغبة تحقيق ق إليها ترمون التي ابيدة النوايا من ذللمثا وغثر الدراسة، منهج 
سيروالتعالمين عل ويسهل التعاليم، متوى يرغ ما الاه، حفظه اللملثا، 

التيالأعإل أفضل من هذا فإن ونشامحل، يجد مرحلتهم يقهلعوا حتى الدراسة 
لكم،يلزم يا باستعدادي أسعركم أحبا الناسية حذْ ؤإف افُ، إنشاء عليها، تثابون 
الأمال،الله حقق يه، قام من وتشجع العلم يذل ق الشاركة عل حرصا وذللثج 
وصحبهوآله محمد نبينا عل الله وصل كريم. جواد إنه الأمال، يالنجاح وكلل 

\إ\إ0سوسلم. 
عميلبن الله عبد 

التقدمه.الصفحة ق انقنره 











ع1ثآتهساسصتيساسأوص هت_2هت 
تحولالتي ا،لواغ وجود وعدم الروية، وصوح وكذلك اتساعها، ومقدار الر 

منيعدد مرصد كل ؤيزود ونحوها، والغار والضباب كالغيوم الرؤية؛ دون 
بالأحهزةا،لرصد ؤيزود الشرعي، بالعلم إلمام له من بينهم من يكون الختصئن، 

قكان ولو حتى الهلال رؤية من تمكن وام المختصون محددها المح، اللازمة 
ومتابعتهالهلال برصد المراصد هده وتقوم يولد، ما حال رؤيته من تمكن كا المحاق، 

بوقتها—الأعل القضاء محلى —وستعحددها التحري ليلة كانت فإذا الستة، طول عل 
بصفاءالمعروفن الاحمماصن دوي من عدد ومعه التابن القضاة أحد فيثخمى 

ومونيالرؤية زاؤية بتحديد بالرصد المختصون ؤيقوم المرصد، إل وحدته التفلر 
تمكنوافان معه، ومن القاصى أروم المختصون شاهده فإذا الأفق، من الهلال مولد 

رؤيتهتوصح الش الاستعانة؛الأجهزة فيمكنهم ؤإلأ فداك، المجردة رؤيته؛الع؛ن من 
إبلاغيتم ذلك ويعد الثمس غروب بحد بقائه ومدة ارتفاعه ومعرفة ولادته بعد 

وحبوبصثرة علم عل الهلال شنا ثم معه ومن القاصي قبل من المجلس 
بهلريقةالمجال هدا ق بعمّله يقوم أن القضاء لمجلس يتيسر و-هذا الشرعية الأصول 

منعليه يرتب وما برؤيته يتْلوعون الدين تْلوع عل تعتمد لا شرعية منتظمة 
منإجراءايت، من عليه يرما ما وعل إبانه طريقة عل يزر انتظار وطول مفاحئالتا 

للناسالإعلام إل القضاء محلى يعمي فهدا وبجاب، اه، أعزهم الأمر، ولاة قبل 
تت0]\رلكي مبق، فيإ الأهلة إثباي—، ق ببما المعمول الهلريقة بنفي الرؤية تحرى عن 

للناسمواءيتا وجعلها بالرؤية الأهلة إثباتا من ورسوله افه شرعه ما عل الحهود 
إجراءاتهوتكميل متكاملة دراسة دراسته بعد الاقتراح هذا تنفيذ تم ؤإذا والحج، 

المنكةهذه أن أجع العالم دول بل الإسلامي دول لدى الأنهلباع فسيعهلي 
علؤإمكانياتبا بأجهزما ثم افه بفضل قادرة الإسلامي الدين بتعاليم المتمسكة 

هذهعل يه اض س ما مدى الحمح وليعلم وبغبمرها، >را والقيام المسؤولية هذه تحمل 
والتكنولوجيالعالمي والتةا-م العاصرة العلوم محال ق فتوح من لمة المالملكة 





طيمحهثاني)حاكمقطر( بىهاسآو اس ااقيخس د(طل4 

حاكمأصح  ٣١٩١٣يوليوعام ١ ٧ وق الدوحة. بمدينة م ١  ٠٨٨ عام ولد ترجم: 
جزيرةثب عل حاك،أ وورثته به العث،انية والإم؛راءلورية بريْلاذتا واعترفت نهلر• 

وق. ٣١٩١٥عام ق الووحة ترك عل ، jvjUjJlاش عبد الشخ وأجمّ بأكملها. ةْلر 
حدبالشخ برطانيا اعتراف وبعد معه. معاهدة بريهنانيا وقعت م ١ ٩ ١ ٦ رسر ن٣ 

اتفاقيةأول افه عبد الشيح وغ قهلر، ق للعهد وليا افه عبد للشيخ الثاق الابن 
م.١  ٩٣٥مايو  ١٧ل وذلك الإنجليزية~الفارمية الترول لشركة بترول امتياز لمح 

اكتشافوتم قهلر ق للبترول بثر أول حفر م ١  ٩٣٨أكتوبر ق تم ذلك وبموحب 
البترولآبار إغلاق تم أنه غر م. ١ ٩ ٤ * عام يناير شهر ق دخان منهلقة ق البترول 

افهعبد الشح قام م ١ ٩  ٤٨يونيو ٣ * وق الثانية. العالية الحرب تهلورات بسبب 
.٣١٩٤٨مايو ^١٢ يوم حمد الشح وفاة عقب وذلك له نائبا عل اكح ابنه ؛تعي؛ن 
قيعامتياز عل التوقع هو نهلر حاكم بوصفه اطه عبد الشح به قام عمل آحر وكان 
كان ٠٣١٩٤٩عام أغطى ٥ ق; اداءا.ودة والأستثإر التعدين شركة مع البحر 

ؤللبةعل وقفا وجعلها كتب، عدة يعلبع أمر وقئ للعلعاء، الإحسان ممر للعالم، محبا 
وءالفرؤع*،و٠رالقغا، السفارينيا، عقيدة ُشرح الأنوارا، ألوايح منها• العلم، 
الحكمعن نزل الوهاب. عثله بن محمد المجدد الإمام الشح لدعوة مناصرا وكان 

بتارخ•توق؛الا٠وحة أن إل مكرما، معززا وبفمح، ٢؛؛،، ابنه إل ه ١٣٦٨سنة 
ظإ؛قراابه. ١٣٧٦/٩/٢٥

محمدبن لخالد ثال، آل عل الشيخ سيرة ل الداق الحل كت-ابت ق ترُبمته انظر ( ١ ّ 
شناق،صخا،وضاءتجاو)ه/آ•؛(.





ت|ه1ةتءنياثفساسمحهضنيرمص ون'ءةو 

أقآهٌمحبم ين
قطرحكومة 

قطر.حاكم اكاق، قاسم بن اض عد من 

بناض عبد الفاصل، الشخ العزيو، الأخ الكريم الماجد الأفخم حضرة 
رصاْ.لوحبات ووفقه وتولاه، تعال اض حفظه المحرم، عميل، بن العزيز عبد 

افإليكم أحد ؤإق وهباته، فضله ونامي وبركاته، الله ورحمة عليكم النلأم 
نعاته.وسواخ بلائه حن هوعل إلا إله لا الذي 

طمب،ومرق ،  ١٣٦٧الأحرة حمادى ٦ ت المؤرخ الكريم كتابكم وصلتي وند 
ذلك.عل المحمود افه حالكم، واستقامة أحباركم 

الحبةصدق عن انمرة الودية الألفافل من أبديتم ما عل أشكركم ؤإق 
لغضبه،يغضبون الذين فيه، المتحابين من ؤرياكم الله حعلمنا العلوية، وحن 

الخمح.رائد التوفيق يجعل وأن لرصاه، ؤيرضون 
بنمحمد الكبير! الثبخ وفاة من إلينا نعيتم ما والأسف، الأمي بمزيد ثم 

فيهالله أءذلم حنانه، نح وأمكنه برصوانه، الله تغمده الشخ، ( jT sالااعليفعبد 
كزمواالذين الصالحة البقية من تعال~ اطه ~رحمه كان فقد المهاب،، وحير الأجر 
الثباتالحميع ورزق واسعة، رحمة الله فرحمه وتعليمه، الدين نثر ق حيامم معفلم 

بنافه عبد الشخ منا كا والمناخ، الإحوان سلامنا ويثاخ والاستقامة، الحق عل 
بمففلكم.واينه سلمون، والأولاد والإحوان محمود آل زيد 

)الختم( ١٣٦٧رجب، ١٨





اسَراِطة^صذه"^ا

دسيضتيساسآوداش)مقطر( 
(١٣٩٤^١٣١٠^

أمثراأبوه لكن وقد قاسم، ين اش عبد أبيه• رعاية تحت، ونشأ بقطر، ولد توجمتع؛ 
الحكمعل الشيخ تول لالعالإء. الإحسان ممر للعالم محبا العقيدة، ملفي قهلر، لدولة 

أيامه،ق الإمارة حال وصالحت، له، الحكم عن أيوم تنازل أن بعد - ٥١٣٦٨عام 
الضرق كتاب مئة نحو فنشر للعالم، محبا لكن العمران. وقام البترول وتدفق 

وغيرهم،مستحقيها عل محانا تونع ولكنت، والأدب، والتاؤيخ والفقه والحديث، 
المجددالإمام دعوة وساند القيم، ابن وتلميده تيمية ابن الإسلام سيخ دعوة ونمر 
حتىونثرها ثرائها أو الكتم، بهلباعق إما حميعا؛ اممه رحمهم الوهاب، عبد بن محمد 

التوحيدكتم، ر يايضا اهتم المجاورة. الل.ول من متى مناطق إل وصالح، 
ثلاثةشعرية محتارارتإ وطح بجمع أثار وقد للأدب محبا لكن السلفية. والعقيدة 

وتفرغ-، ٥١٣٨٠سنة أحمد لأبنه الإمارة عن نزل موعاته. وممن أحزاء 
السلفي،ااالعالم I الكتبات،— مدير ~ صقر البدع عبد عنه قال والعبادة. للعالم هو 

أحدقرابة العربية قطر إمارة حكم الدي ناف، آل اه عبد ين عل الشيخ ت المحسن 
ولونانقهلر ي،ن يتنقل علي الشيخ أقام لالعبادةاا. وتفئخ الحكم اعتزل ثم عاما، عثر 

مدينةإل حثإنه ونقل ه،  ١٣٩٤سنة سرومحتا وتول فيها، قمر وله ويرة ب

،.•؛وإك١١حا. ودفن الدوحة 

حميمله أقرئ وقد ٤(. ٠ ٩ )م/ وعل،اءتجد ٣(، ٠ ٩ للمزركل)؛/ الأعلام ف: رحمته انظر 
سرةل الداف ُرالحل أص-ءاها• موثعة ترجة ثاق آل عل بن غانم ين محمد ين خالد الشيخ 
ثالء.آل عل الشيخ 





ضامةضساسآلداني)مصيتستأو 

ِبمآقآوقهم
عبدبن عل 

^٨١٣٨١٢٠

الإخوانالفضيلة، أصحاب، الكرام، الأماحد الأجلاء، حضرايت، 
تعال.الله ملمهإ المحرمين، العقيل، العزيز العبد اه وعبد العمود، الحمد إبراهيم 

دمتمالدوام، عل وهباته، برم وجزيل وبركاته، افه ورحمة علميكم اللام بعد 
وعافية.بخر 

الشكرجزيل أثكركم إذ ؤإق الكريم، كتابكم استلمت، والسرور الغثهلمة بين. 
علتدل فانإ ميء عل دلتا إن الكب طيبة، عبارات من كتابكم ق أيديتم ما عل 

هوإن لنا نيارتكم عنلء تحاهكم به قمنا ما ؤإن أحلاقكم، ومكارم صفاتكم حن 
عهد.آخر ذللث، يكون لا أن افه وسأل ، تستحقون مما جزء إلا 

مناكإ لديكم، عزيز وكل إبراهيم، بن محمد الشيح سلامنا لزم، ما هذا 
محففلكموافه اللامات!، أععلر ي٠دياjكم البدع وعبد ماح بن محمل. الشح 

)التوقع(ويرعاكم 

ذكرزيارةثيخاكلرو)ا/أ؛ص.تقدم )١( 
(.٤٣٤ / ١ ) ق ترحمته انفلر ا،لكتبايتؤ. مؤول صقر، البدع عبد أي؛ )٢( 





,،لمرآ\
ٍاة|» 

رِخفم-ٌمب 
ملئص-الّم؛ّ ارشمطض؛0صاص 

ينصاصمحقJء

^امح>الصءتمو,

محز!لصيىفي,
مِسمءامحّءارينأراريي 
مكِ.امحرينصرِي 

^اسلأِنيرضممحء

ءارامأمكس





١٣٧

جهمحكساصأزتيسطهدتيجمىالمد 

•(•٥١٣٩٧^١٣);

jالمزين عد اللك مع كانوا الدين الأبطال أحد وكان ى ١٣•٠ عام ولد ترجم: 
لهامالمزين عبد الملك أعدم وقد عددهم يتجاوز لا والذين الرياض، فح 

ة3لينهزم لر أنه حتى مقداما، وثوبا وأمدا نزتيا، رجلا كان أنه ذللث، إل أصف الأمور، 
وكانمرت؛ن، بريدة لإمارة العزيز عيد اللك، احتاره حاصها. الش الوتعايت، يع جل 

رأىل وكان خصومه، وءدابرة ومعاركه جهاده خهلط رمم ل كبيرا اعتإدا عاليه يعتمد 
الللث،هاجم وعندما وخصومه. أعداءه المزين عبد الللث، به يرمي نهر وقوس تاما، 

قالخزيز عبد الماللمثج مع شارك منه. صغر رغم المهاجمن مقدمة ق كان الريانحى نلعة 
عينهطيء وجبال حائلا الخزيز عبد الاJائ، فح ولما الأحاء، فح شهد كإ غزواته، جل 
^،IJLaلمد؛المزيز عبد الللث، أرمله الشإلية. الحدود عل محافظا ليكون هناك أميرا 

تصدىنم القباتل، نالك وأخضع فثلفر .، ٠١٣٤٠عام عير ق عاتمى أل، 
منصوركان رنحمة. أم واقعة ق وذللا، معه، من وعل عليه فقفى الدؤيس، لابن 

بالممىيتحل كان فقد وصرامته شجاعته جانب، ؤإل المتدين، عل، لولا مسيفا اللوام، 

صامتا،وقورا، الخإعة، ْع اأصالوادتv عل محاففلا الحنيف، بالدين والتمسك والولع 
المرمن ل تم أن ولما منة، وخمسان ائنتغ؛ حائل إمارة ن، لبث، الناس. لدى محبوبا 
قوملالعبادة. وتفرغ الخدمة، س الإعفاء حكومته س طلب، عاما وتعوز اثنتان 

الأربعينآخر وكان عام الأول ربيع ى ما وتول ، ٠١٣٩٢ئم الرياض 
ظقنهالرياض. مدينة فتح ق شاركوا الذين من وفاه 

للملأوةالأعلام وذيل م/«ا(، والرقان النهى أول تدكرة ل: ترجته انظر 
)م/ا"اا(ّ





اهه1آتةمحالآمسسمحسالمد 

الكرم;الشيخ الأفخم، جناب إل حلوي ابن اعد مبن العزيز عبد من 
تعال.الله سالمه عقيل، ابن العزيز عبد بن اف عبد 

نعمةوعليكم علينا اض أدام الدوام، عل وبركاته، اف ورحمة علتكم اللام 
الإسلام.

معلوم.لويتا عرفتوكان وما وصل، /*٧ ١١/٢٠الخط. 

نحبون،ما عل وأحبارنا صحتتا ومرور، خر ق أنتم الذي الباري مدنا 
اش•كرم ثن 

بالملامة،ووصولكم عنيزة قضاء إل الرياض محكمة من نقالكم خصوص 
أعإلكميكلل وأن والعافية، للصحة يوفقكم أن انله أل ونذلك، عل فه الحمد 

بقاءيديم وأن والأعإل، الأقوال ق ويرصاْ محبه لما ؤإياك ويوفقنا بالجاح، 
اتصالونرجو مكروه، عنكم يمعنا ولا لالسلمان، عهده وول الخلألة صاحّتا 

العيال،الملام بلاغ هع به، نفوز يلزم ّْا وم، صحتكم، عن ار بالامتفتحاريركم 
)الختم(^ii،. يلم ل.يتا ومن لديكم ومن 

١٣٧٠\*Y/ذوالقعدة/





طيقه

منالقصيم منطقة أمم منصب وتول الرياض، ق - ٠١٣٢٧عام ولد ترجم؛ 
قدمأن واا له، نائبا فهد الأمبمر أحوه وبجانبه -، ٠١٣٦٦عام إل - ٠١٣٥٤عام 

قمسليم بن محمد ين عمر القاصى! عل باللام مبادرا ذمثا لريدة سيارته 
منبه يتمغ ئا للمثل مقريا وكان بنوتمم، ل الأهال من الملأ إل وسعى بيته، 

رئيسأول عقن بالقصيم. إمارته توليه طيلة الناس بين تعامله ق عدالة 
تروسمنها بمهام وقام -، ٠١٣٧٦عام إل  ٠١ ٣٧٤عام من الوطني للحرس 

إلابتود ترأس ذللث، بعد مهمته، انتهت، حتى حقل ل معه الدين الخنود 
يرام.ما محر عل إليه الموكلة الهمة أنمى حتى الريثإ جبل ل جيران متعلمة 
ههالعزيز همد الملك جلالة خدمة ل الخليلة بالأعال حافلة حياته كانت، 

ذللث،ق بما العزيز عبد الماللثط حروب ق شارك وفد ووطنه.  oJiA؛س وأبناته 
اضيطاعة واكزام فاصالة، بأحلاق يتمع كان اليمن. وحرب البالة وقعة 

فيإأمينا اللمان، عفيفج كان ورزانته البارزة شخصيته و،ع دينه• وبتعاليم 
اه ١٤٢٧; ٠ ؟Y/ ل: تول اف. ذاُت، وفوال ذالزس، وكازآية إليه، يوكل 

غضر،حع جنازته وحضر اف، عيد بن تركى الإمام جامع ل علميه وصل 
ظقئعالعزيز. عبد بن ملهنان الأمثر يتقادمهم 

النهىأول تذكرة ق! ترحته من ثنتا وانغلر العنكبوتية، الثسكة من الرجة ملت، 
والرنان)؛/'أ(.





تهث،؛؛تظمحساسمحسلينبد سؤ|ح هُز 
آرحسمألبجا آض د~> 

بنالعزيز عبد بن اض عبد الشيح ا،لكرم؛ الأخ جناب إل فيصل بن اش عبد من 
اف.سلمه عميل، 

نعمةوعليكم عليتا افه أدام الدوام، عل وبركاته اض ورخمة عليكم السلام 
الإسلام.
العريفيالعزيز عبد واحد مرين؛ إلا فيه ما واصلكم الهيد هذا ت بعده ثم 

اللهشاء إن مساعد، بن العزيز عبد الأمير حائم نحيط، أبو وواحد بارق، نامحي 
وتحرصونأنفار، أربعة الطرودي وءائالة أنفار، عثرة وعانلتكم أنتم به، تركبون 

تحعليل،من عليه نخشى حمولته، نثقل لا ولابد بريد هدا لأن العفش، نحفيف، عل 
تعريفه.لزم ما هن،ا كفاية. بكم ثم وباض 

)الختم(

الهلرودى.وعائلة أنتم غيركم؛ نفرين إلا فيه ما الريد٠ 

حاتل،مل.ينة ل ولل. ه(  ١٤١٩العريفي محمد بن العزيز عبد الشخ ( ر١ 
يم،ابن الله وب. الثغل.ل، وحمود بليهد، ابن الله عبد الشاخ؛ عن العالم وأخذ 
قاصياعى إبراهم، بن اللطف وعبد ولازمه، إبراهيم، بن ومحمد سليم، ابن وعمر 

ايةبلأّل، سليم بني نماء تول ثم فيها، قاصيا مر وبلبلحمر إل انتقل تم لبارى، 
موفقبلدة إل انتقل تم القصيم، جهة الشييكية مماء إل ه ١  ٠Y'A عام قل تم وستارة، 
أنيعد بهللبه، اُخ'ُآاه عام التقاعد عل أحيل ثم نمساء، نماء إل ثم بحائل، 
جهق.بلده. ل أحله وافاه حتى والقراءة للعبادة فتف-رخ عاما، ٢ ٤ القضاء ل أممي 

(.٥١٠ jx)نجد عناء ل; ترخمته انفلر 





؛١٤٥٠!؛^ساسمحسليناومد ءأ ؟
_موءتعبمس_حءاِ _ _ _ _ ___*ص ِصعصحء 

ِبمسآقامحهم
بنالعزيز عبد ين افه عيد الشخ الكرم! الأخ جناب إل فتصل بن الثه عبد من 

المحترم.عقل، 

نعمةوعليكم علينا الله أدام الدوام، عل وبركاته الله ورحمة عليكم اللام يعد 
كرممن وأحبارنا صحتتا ومرور، يخر لازلتم صحتكم، عن السؤال مع الإسلام، 

يرام.ما عل اللص 

اللهوحمدنا صحتكم، عن أفاد حيثا م~~رورين وتلوناه وصل، المكرم كتابكم 
ذلك.عل 

،، اللطيفعبد بن عمر المرحوم! الشيخ بوفاة تعريتكم حموص ومن 
الدنياحالة هده أن والحقيقة فيه، الحمح مصاب ومحر دعاءكم، يتقبل الله نرجو 

والعزيزالشاخ اللام إبلاغ مع يلزم، با وشرفونا تعريقه، لرم ما هذا 
واللام.سلمون، والعيال والشح الأخ متا كإ لديكم، 

)الختم(رجبه1ّأا  ١٥

حا،ونشأ يالرياصى ولد ه( ١٣٦ه-~ه١٢٨٤)الشيخ  jTاللهليف عبد بن عمر الشح 
ينمحمد والشيخ الله، عيد الشح الأكبر أحيه عل العلم حللب ق ثميع يم القرآن، حففل 

توحيدق وأحد ه ١٣١٩عام الرياخى العزيز عبد الماللثح فح ولما وعثرهما• محمود، 
الملكولأم - ٠١٣٣٩عام اف عيد الشيخ أحوه تول ولما غزوات، عدة معه غزا الخزيرة 

ذلك،عل واسمر لأخيه، خالفا العيدين وصلاة الكيثر اإرياصرإ جامع خطابة العزيز عيد 
وحسنصارمة، صراحة قيه للرحم، وصولا كربجا، كان حسمه. وصعق أصن أن إل 

نجدعلياء مشاهير ترحمته انظر سهنه. . ٠٠١٣٦٥عام توق قالب. وحليية نية، 
.١٤٤وغبرهم،ص 





هع،،مود عبئالرحهزآو ساعدبن عراسلأت، 

)لإّاّآاهمريا-ب«؛اه(

العروقمرحوم، بن محمل، كتاب ق علومه وتلقى بالرياض، ولد ترجم: 
فارس،بن خمد والشيخ عتيق، بن سعد الشيح يد عل درس ثم تالمحح، 

سحإن،ابن والشخ إبراهيم، بن محمد والشخ اللعليف، عبد بن محمد والشيح 
ومطارحةالعامة، والخياتية العالمية الموصوعات بإثارة ولع له كان وعترهم• 

فكريةبكفاءة لاحقا شغلها التي مناصبه لإدارة مهيئا جعله مما والنقفين، العلعاء 
ولعوتضر مدرك وتحليل معمقة بمعرفة محقر كان كإ متميزة. وذهنية 

مكتبةله كانت عنها. كتب وما البلاد هده تاريخ عل واسع واطلاع للأحدايث،، 
وكانه، ١  ٣٦٣عام مند الرياض ق للعموم تفتح حاصة مكتبة أول هي منزلية، 

السياميمشواره بدأ معهم. ؤيتنانس فيها بجلس وكان إليها، يأتون العلم طلة 
للملكمنشارا ومن تثاريه. م كبار ْع العزيز تمد الملك مجلس بحفور 

وقالدولة، حسابات مراقبة ق من -  ٠١٣٧٦عام وق ولايته، أوائل ق سعود 
رئاسةحام، إل الوزراء، بمجلس وعفوا للمللش، مستشارا من ه  ١٣٧٧عام 

نم-، ٠١٣٨٠عام للداحلية وزيرا ثم الدولة، لحسابات العامة المرافثة ديوان 
منصبهمجن ٠  ١٣٩٥عام أعفي ثم فئ، ١  ١٣٨ عام الوطني والاقتصاد للإلية ونيرا 

فيصلالللث، مستشفى ق توق الصحية. لفلروفه وتقل-يرا رغبته عل بناء 
قلبية.نوبة إثر عل  ٠١ ٤٠٧خ/؛/الثلاثاءا يوم صباح بالرياض التخمحمي 

طلقكغفّثرة. جهمع عليه صلت، وقد 

تلفزيونيةحوارات ق معود آل الرحمن تمل بن اعد مالأمثر كتاب' ق ترجته انفلر 
الأعلاموذيل الثبيل. الرحمن تمد للدكتور وثخميته. سرته ق وقراءات توثيقية، 

لأعلأونة)ماا،ا(ّ





ء١  ٤٩وق سعود |و الرحمن مد مساعدبن الآ«يرو ض

١١٣٦٥; ١ U/ الرياضو: . بمم 

اض.سلمه عقيل، بن اممه عبد الشخ الكرم! الأخ حفرة 
الآلوحسن القام طيب لكم وأرجو وبركاته. الله ورحمة عليكم اللام 

كرمه•وحميل نعمه مواخ عل إليكم الله وأحمل البال، وسرور 
بالعيد،التهنثه والتفمن وصولكم عن النيئ كتابكم امتلمت فقد ويعد! 

منأفاده ما عل الله حمدت وهل. مكة، من شوال آخر ق وصول إثر وذلك، 
أحوالكم.واستقرار أموركم 

الخرج،وصولكم لدى الادْ أمور وتأخر الدين أحوال تقدم عن ذكرتم ما أما 
أمورصلاح سمها إذا محالة لا الملاح من الدنيا لأمور ولابد يبشر، ما فدلك، 
ثناءْتضمنا كتابان منه وردق فقد عيي، الالشخ كتب عن به أفدتم ما وأما الدين. 

للعملالتوفيق له ورجونا فصده، حس لهضرته فشكرتا ، للرساكن وتقريضه 

ؤيفيد•محابجدي 

بخرلدينا ومن والأعراء، الإخوان سلامي إبلاغ وأرجو بيانه، لزم ما هدا 
الرحمنعيد ين اعد معليكم. واللام لله، والحمد 

الأولالة الرسواكب((؛ الدين ل إخواف إل ٠لنصء٠ءنى بعنوان! محمؤع ق طحتا 
عمله،،محب ما بعمى وبيان منها، وموقفنا الإسلام، إليها يرمي التي ارالغايات بعنوان! 

مكونةوهي والتعليم•، التربية ءل بعنوان! الثانية والرسالة صفحة.  ٣٨من مكونة وهي 
والنثر.والترحمة التأليف، لحنة مهلبعة ل بالقاهرة ه  ٠١٣٦ عام طعتا صفحة. ٤ ١ من 

لسعود آل الرحمن عبد بن اعد مالأمير كتاب! ق الرمالت؛ن عل الكلام انفلر 
علأنى وقد ، ٢٧ءس وشخصيته، سيرته ق وقراءات توثيقية تلفزيونية حوارات 

صىالواقعة، اثل المعن النافعة الأجوبة ق ك،ا عدى الالرحمن عبد الشيح الرساكن 
وأعجبيوصلتا، هووالرسائل الرحمن عيد بن اعد مالأمير •كتان قال! مما فكان ،  ١٣٢

الناس،س ممر محهلها الي بالواصح ؤإلمامه انثاوه، وحن فصاحته الله— ساء —ما 
يرسلها؟..•.نرمل الثالثة، الرسالة منه بف ونْللمنه، زنتشكرل جوابه وقدكتبت، 





ت|ث£ه7ءساضساممساسماوص يستئ|ت 

ْ/\/ص\و: الرياض . بمب

الحرم.عقيل، بن اش عبد ت الفاصل القاصي الكرم، الأخ حضرة 
وبركاته.اممه ورحمة عليكم السلام 

وحسنفضله حمل عل إليكم الله وأحمد وتوفيق، حر كل لكم وأرجو 
محارة.بحال افه بحمد فإف إنعامه، 

متأحراالخناكي ابن يد عن العيل، تينئة التضمن نابكم وصلتي فقد وبعد؛ 
محاملكم.وحن لهلفكم لكم محكريتج ومحي حليا، 

،الثالثة رسالتنا عل مريعا الامحللاع ق رغبتكم من ذكرتم ما بخصوصي أما 
الفتيةالعوائق بعفر هناك يرال لا ولكنه نشرها، مرعة ق الرغبة هل.ه أثاحنركم فإل 

اممه؟ثاء إن قريبا، تدليلها نرجو ونحن نثرها، بثْل-ء الشتسثست، 

كتبتمما إذا معدي ابن والشيح الأعزاء، ملأمى إ؛لأغ رجائي مع لزم، ما هدا 
افه.ورحمة عليكم واللام بخر، لدينا ومن له، 

الرحمنعمد بن اعد م

.٥٥٦صر ق لشيخنا ورسالته ترحمته انفلر الخناكي. محمّد بن ناصر الثبخ وهوت )١( 
الشبيؤ،يدكرها ولر عنها، معلومات، عل أص، ولر لها، معدي ابن الشخ ذكر تقدم )٢( 

مؤلفاته.صمن تابه كق 





A a■؛f( _» أ ١٥٣م؟ سمد 1و اثموحض عبد مساعدبن الأمو

٩١٣٧١;"ا/ بمم 

اهحفظه عقل، بن الله عبد القاصي; الشيح ففبميلة الكريم، الأخ حضرة 
ووفقه.

التوفيق،وحن بالعافية لكم الله وأدعو وبركاته. الله ورحمة علكم اللام 
ويسر.عافية من به أممتع ما عل إليكم الله وأحمد 

والعامة،الخاصة أحوالكم عن أفاده بإ فرريت، وتلوته، كتابكم أحديث، ولقد 
حمعنانحوي، وتوجهاتكم شعوركم حن لكم وشكرت با،لريد، لكم الله ورجوت 

ؤإق^ا ومولفاته، الرحمن عبد الشح أحبار بخاصة أؤلرفي وقد محر، عل بكم الله 
وأحباره.أحباركم احتلأء إل دائم شوق لفي 

بهيفإ الأيام هذه ق ائتي محوي لدي، حديد محيء فلا ناحتي، من اما 
الهلاقة،بقدر التح فيه فيإ الفرصة هده استغلال إل أوفق أن وأرجو التامة، العزلة 

عليكموالسلام الأعزاء. الإحوان ؤإل الشخ فضيلة إل سلامي إبلاغ وأرجو 
الله.ورحمة 

ارُحنعثد بن اعد م





ت|ق1ْتظمحالآمهسامساسمالمد هت~ت||ت 
U١٣٧٥/ ه/ و: الرياض . بمم

اض.سلمه عميل، بن اض عبد اكح؛ فضيلة الكريم، الأخ حضرة 
وبركاته.الله ورخمة عليكم السلام 

طه——والحمد فانه محبكم أما حال، وأحن بصحة تكونوا بأن اطه وأدعو 
وعافية.يخر 

ةل.رُّتحكإ ثقتكم، لكم وشكريت، ،  U١٣٧٥/ م/ ت تاريخ كتابكم أحدت وقد 
عنه،ؤلرفا لكم أبديت قل با أحتكم من الاستيضاح متابعة إل دفعتكم التي الدوافع 

فيه،الامتنارة حمكم بإ إنارتكم سبيل ق وسعا أدحر لا بأني، تعلمون شلث، ولا 
الشيحقبل من تعيينكم هوأن الأن أقوله ما وكل ل؛دللث،، مح يلا وضعي ولكن 
به.بأس لا لكم احتثر الذي المنصب بأن رأيي، وق تاكد، قد محمد 

تأخرميعن، كان ربإ أنه إلا فيه، محتار فإق لكم اكي، إجابة عدم تعليل أما 
مثلق فالصر حال أى وعل حلفكم، تعتير1، اقتضاها ترتيبات انتظار هو الحواب، 

يوفقبأن تعال اطه وأرجو الغرض، إل للوصول الوحيدة الوسيلة هو ، الفلروفهده 
افه.ورحمة عليكم واللام دال، والالخير فيه ما إل 

الرحمنعبد بن اعد م

الشيخ.آل إبراهيم ين محمد الشيخ أي• 





اسحففده عبئالميزآلسعود بن امحم؛إو،اطاطان إش يبمالة 
ورياًسيت ا

ذلكعن الناتج للضرر دفعا الأسواق ل الحمير ركوب مغ انراح ال<)أضعت 

دسماثآمحاهم
الإمامابن  oliaJL>الرواض1 أمير اللكي، النمو صاحب حضرة إل 

بتونيقه.اض أميم الفيصل، الرخمن عبد بن العزيز همد 

وبركاته.اش ورحة عليكم اللام بعد 
،( ) ؛ بر٠٣النرطة بواسعلة مهامكم من الحالة المعاملة إل بالإشارة 

اللازمالحواب لكم صدر فقد بحإربمإ، وفلان فلأن تمائم الضمنة (، ) وتاريحت 
(،وتاريخ:)(.برقم:) 

الذينالخعالن من وتضررهم المسلمان من ممر لتشكي ونفلرا الناسبة وبأدْ 
بالناس،مزدحمة صتقة محرق ل شديدا جريا ؤيركضوما الأسواق، ق حمرهم يركبون 

منبهم بمدثونه عا تأل، فلا العالر كثرة وُع وأعمى، وامرأة وثايب صغير من 
بالرابفيكفونه غيره، أو ؤلعام س نحمله فيإ وبعضهم بدنه، ق بعضهم الضار، 

نظرلكم — الحمد —وف وأنتم يالثاسة، كثير واغ ومدا لأتم، لومة عنافون ولا 
البأن الحمير أهل عموم بإلزام الصرر إزالة رأيتم فإن الذمة، ق وهؤلاء ثاقب، 
برفق،يسوقه أو ؤيقوده يمسكه وأن بتاتا، البلد داخل حارم ُُّءم أحد يركبإ 

رحالبه كئفذ إذا بسهولة ممكن هذا وتطيق بذلكر، أمركم حالف من ومعافثة 
مفارقق النوبة الماسكين الشرؤلة نمهل ومنهم لديكم، المعلومين المختصة الخهاُتح 
قويكون الحميل، والذكر الحزيل الأجر به نحوزون ولعلكم وغيرها، الطرق 

عقلبن اف عبد لكم: الداعي .  ١٣٦٧/ ١ / ١ ٩ واللام. القيامة، يوم موازينكم 

بعدم.الش الفراغاُت، وكذا بالأمل،  'ن:١( 





1ؤه1ْتظضالأسماستيسستيسامآومج أق أت 

!(٤٢اقي١^إنسم 

اضعبد الشخ الكرم• الأخ جناب إل اعد مبن العزيز عبد بن افه عبد من 
اف.ّلمه عميل، بن العزيز همد بن 

نمةوعليكم علبا اش أدام الدوام. عل وبركاته افه ورحمة عليكم اللام 
الإسلام.

تعتمدون— اف —اودْ المعظم العهد ول محييي سمو أمر عل بناء ُعده! ثم 
والخميس،الأنمن يومي صحوة ي مرت؛ن، أسؤع كل والشراء السع وق بالخلموس 
قالقراءة عل تقررون وأنتم التوحيد، كتاب ق علميكم يقرأ الطلة أحد ونحلون 

محلسالأمير أحيرنا وقد له، حلقوا ما عل الناس وحثا وتحقيقه، التوحيد شأن 
الملكة.مدن سائر وق الرياض، وق عندنا، الأن الخاري العمل هو ك،أ معكم، 

واللام.التوفيق، ولكم لنا افه أل ن





""!؟rساستيساستيسطهدأومد مةُُت ٥" 

جأقآؤتيمحث-
اشعٍد الكرامت الإحوان جناب إل مساعد ين العزيز عيد بن اطه عبد من 

الله.سالمهم عميل، بن الله عبد والشخ السليم، الخالل 

وبركاته.اممه ورحمة النلأمعلكم 
وألفينرز، كيس وحمسين مائة هزلع• بن محمد خادمنا •ع بمالكم بعده! ثم 

٢١٠، ١١٧ومائة  كالعادةوالوادي، والُوشزية البدائع ؛ وتوابهُها عنبزة صدتة ٠ 
أنالعلم •ع الحادة، كجاري مستحقيها عل وتوزعونها بوصولها، محروثا افه، إنشاء 

كالعادة.التعففين للفقراء ؤيال ستإئة 4بلح الدراهم من 
واللامتعريفه، لزم ما هدا 

"اآ/بم/\ب''اا)الختم(

ظلقئع؟العزيز، عبد الملك من مقررة كانت، المدهات ومد.ه ( ١ ) 
لشيخنااعل. مبن العزيز عبل. بن افه عبد الأمير من أخرى خ-ْلابات توحل. )٢( 

المابفة،الرسالة موءوٍع نص تفتننا السليم حالي بن اه عباو وللامجر 
،٩٠١٣٧٢; / YOو: ه، ١٣٧١)،/ )A/ وطْ احتمارا، إنباتها تركت 

^١٣٧٣٠م/U/و: 









t ١٦٥"M ^ساسمحسسمحساماومد أة أ
عءأ]عهةتسءأأءمذلءاهص 

ا/'ا/؛ماتارخعربي(ت
عدد

عنزة.اللم، الخالد عبداممه الأخ: : ٤١٤
عقل.ين اتثه عيد المسخ. الاح عنزة، لقاهمى صورة  ٠٤١٥

،٥٥٩٣برقم: برما إلنا الوارد الطم الملك، مولاي جلالة أم عل بماء 
Y ٩ وتاؤيخ:  /Y  / ءربي،، ١١٧ألمط عثر ثإنية عمدا للقاتل الدية تقرير اعتمدوا ٤^١

ريال.ألفر عشر ستة خطأ القاتل وعل 
يعادولا السابق، الارس_، عل فتبقى فيها بثت، قد الش السابقة القضايا أما 

ثانية.م؛ فيها الفلر 

من JLuيستجد أوما بثيء، فيها ستا ولر الظر، موصع هي التي القضايا أما 
وتمئواالكريم، الأم مقتفى فاعتمدوا الأم، هدا مفعول علميها فيسري القضايا، 
اطه.إنثّاء بموجبه، 

اعدمبن الن4 عيد 



حستيساستيسامآومج> ر2لنغت 
cmjbgll : عنزةماضي ١٣٧١

وتوابعهاعنيزة أهل صدقات  حولجواب اكوهوع: 

١ق١مح١جميإنسم 
اممه.حفظه اعد، مابن العزيز عبد ين افه عبد الميلت الأمثر اكام، محترم حفرة 
فضلهالخمع عل اض أدام الدوام، عل وبركاته اش ورحمة عليكم السلام 

ؤإحانه.

وصدقةكتابكم، معه عويضة، بن فهد حادمكم وصلنا اف، حفظكم ت بعدم 
حمسةوعددها العادة، كجاري والوادي، والعوثزية، البياع، وتوابعها؛ عنيرة فقراء 
وتوزيعهامنه، باستلامها الهيئة أمرنا وقد رز، كيس وحمسين ومائة ريال، ألف عشر 
كثوفاتوأما استلأم، سند بيا له كتثتا الهيئة، فاستلمتها كالعادة، الفقراء عل 

افه.إنشاء لسموكم، نرفعها النهاية قحتي التونع 
حاشيته،ورجال وأنجاله، اللمن، إمام عمر يطل أن افه ونسأل هدا 
وبركاته.الله ورحمة عليكم والسلام أمثالكم، من المحالصين وحكومته 

حرو:م\إ0إ\س







سهتيساممزوزآومدطذكاس
الشرعيةالهيتة رئيس ا1وظثو0:  'ا/أا'/مأ؛اااتاووخ:

حميل-ابن اممه عبل. بالشيم يتعلق بحث ل اعدما مأجل من لهنالبة ثماعة ال0وضعت 

إ}0سس

بحمق(محقخفمح

٥٢س
؟ه؟أائبم ١١.ص: 
ارننات:

افسلمه  ءف؛؛لبن عمين مد بن اف مد / عثيخ فضيلة 
:به اما وبركاته... اف ورحمة ءديةم هسلأم 

جامعةفي الطالبة اللهيم، ناصر بنت ابسام ا الأخت بان فضيلكم فأقيد 
الشيحعن الماجستير رسالة تحضير بصدد اةميه، الإ،اسعود بن محمد الإمام 

وفن. اتعقيدء في وجهوده — امد رثمه — حميد بن مهمل بن اف عيد / العلامة 
حسي.ابن الشيخ اه حيعن عمنيد لمعرفة نضي في ما هرمة ذم رافقت 

وسيرتهلشيخ بمب—ائ ه٠تائفة لأجرتب من كثير؛ أن واعتقد ~ اس حمه ر~ 
نلكأن ظني وفي وملازميه، وتلامذته محبيه من ئيبر صدر حبية تزال لا 

تخدمم له ولأنالزمالة، أو الدراسة عبر بالشيخ صلة له من كل على حق 
فدء_الم مع يتناسب ا وبمالمطلوب هوجه على تبرز ولم نرجمته 

.~ اس رحمه — كالشيخ 

هذافي لمعاونتها فقطنكم لدى الشفاية في بمإ رغبت الطالبة ان وحبق 
,سثليمنه بما وإفادتها الأمر 

َآخبرأ،،، اس وجرائم حنانكم موازين في ذلق، اف جعل 
صوبركاته،،،اف ورحله عليكم وهمعلأم 

مملجانىبمح





خهبىاحمداسيوى مراسلات 

)ساه-هبمّااه(

الأّاتدةمن عدد عل الراض ق ودرس ;، ٥١٣٣٣م الأفلاج ي ولد ترجم: 
الرياضق ذاتيا وثابر بنمه، نفه كون ثم إبراهيم، بن محمد الشيح منهم والشايح، 

واكتبالمحوصى، وحففل والتراث الأدب كتب عيون قراءة عل الطائف ق ثم 
أهلهما اليمن، حرب ق الميدانية المشاركة حلال، ص يعد العشرين يبلغ لما وهو 

كلفهوقد ، ٥١٣٥٩عام لحازان أم؛را ثم أ-را، لأمارة وكيلا عثن العسكرية، للقيادة 
عامالرين، فتنة لإخماد آنذاك أتيا أمثر تركي الأمبر أحيه مع العزيز عبد الللئ، 

العلومس الكمر بالحنوب تلقى مهامها. تول عسكرية مهمة أول( ق  ٥١٣٦١
وأدبائها^؛^١ يد عل العربية اللغة ق المكثفة والدروس التاربجية والعارف الدينية 

وء^نأرامكو. ْع وصل همزة وكان -، ٥١٣٦٥عام للفلهران أمبرا عين ومورحيها. 
السعيهق مباشرة المجلس أيحله ح——( الستسّاررن، محلس ق عفوا ٥  ١٣٦٥عام 

والسياسية،والعسكرية، الإدارية، القيادية؛ ثخميته بدللئ، فاكتمالت، السياسية، 

عامتبوك لنهلقة أميرا عين، حيث الأهمية، غاية ق إداؤيا مركزا يتبوأ كي وأهلته 
لأخيهحلفا للزراعة وزيرا  ٥٥١٣١^عام عين قيام. حبر بحمله فقام -، ٥١٣٦٧

المووليايت،هدم رغم اليمن. ْع المشاكل حل ق بارز دور له كان وقد العزيز، عبد 
محضروكان والنبهلى، الحري الشعر ق الجيدين الشعراء أحد كان أنه عنه عرف فقد 
وذللث،نجران، منهلقة عل مشرفا عمله فترة إبان توق والمورحون. الأدباء ه محل

ظلقه-ها. ودفن الملكة، إل حثإنه ونقل ٥، نيويوركبمدينة 

للدكتورتوثيقي®، تلفريوف حوار ل السديري أحمد بن ءحالد كاب؛ ق درحمتت4 انفلر 
الثسل.الرحمن عيد 





ءهع!تةساامءسياسم ِ

بنالعزيز عبد بن اش عبد الشيح: ١^٢ إل ديرى الأحد بن حالي من 
اف.سلمه عميل، 

وبركاته.افه ورحمة عليكم السلام 
مكم.الله بارك صحتكم، وأسرنا فهمناه، مرحكم وكامل حهلكم، وصالنا 

إذااللازم من ونراْ موافق، فهدا محكمة، بتاء موصؤع ق رأينا طالبكم عن أما 
منيلزم.لمراحعة الطلب مدا رسمية بصورة لنا فاكبوا ذكرتم، كا الأمر كان 

رفعه.جرى  ١٠عل الأمر صدور ننتْلر فلازكا طلبه، سبق فد ما أما 
بعدوفيإ وزعناه، قفل. وروده السابق وما الأّبوع، هذا وردنا ما بملكم الخرائد 
يردنا.ما لكم نمير 

ولمتم.منا، هولكم كمما لديكم، من عل وسلامنا مالزم، هدا 

)اكوئح(

منه. ٢٧جوابه/ صدر عميل: ابن الشخ كتب 





هأَاتظ11عناسخاسبناحمداسي>ي تؤق1 ه! 
0وٌء7 م ، آمحي١^٢، اض 

١٦١٤الرنم: 
١٣٦٠الظر؛خ:مما/

عقيل.بن اض عبد الشخ الكرم! حضرة 
التحية.بعد 

بلغتاقد وحث فرسان، لخزاير قاصيا بتعيينكم الستة الأوامر صدرت كد 
عليه،بناء عملكم ومباثرتكم توحهكم فيقتفي ذلك، عن المختصة والحهات المالية 

زد'ولدللث، 

دتوابمّجيران أمر 
)التوقع(

U ٣، برقم: جوابه صدر عقيل: ابن الشيخ كنم،  j / /١ ٠٣٦ م





لص'—:خ

|1UVج؟ ضخاكبجسمصي 

ألدمحاآلجممأق بمسيئ 
٦٩٦١عدد: 

العقيل.العزيز عبد بن افه عبد الشيخ: ا،لكنم 
منبقالكم  ٠١٢٠٦ ٩; / YTو ٣ ٠ ٤ ٥ بعدد: اواس الأم صدر التحية: بعد 

المسارحة،قفاء إل عريش ابيخ قاصي ونقل عريش، أي قفاء إل ان فرمقفاء 
القاصيْع والتسليم الدور وأجروا وظنتكم، مقر إل توجهوا هدا بوصول 
وأفيدونا.المذكور، 

١٣٦٠ا/ ٠/٦

وتوابعهجتزان أم 
)التوقيع(

منه.٢ ٢ ق  ٧٥برثم؛ جوابه نحرر عقيل• ابن الشخ كتب 

المضسان.عثإن وهو 





OU^l'Cامديرى اسالآ4يوخاكتيس قمذ؛ةم

السعوديةالعربية ا،لمالكة 

جيرانإمارة 

٢٥٠٢عدد: 

الله.سلمه عريش، ابى محكمة قاصي ا،لكثم حضرة 
عليكم.الملام 
تحفرواأن نومل العظم، الللث، مولانا جلالة أمر يتضمن ما عل بناء وبعده: 

هناكمتواق هيئة هع الحدود رعايا قضايا ق النفلر جهة ق معنا للاشتراك أنفسكم 
منئلحكومةالإماممح،لا،•

أمترجتزاندتو.ا؛عه
)اكوقع(

٣٦٣/٤/١٧

انفلرتفصيلسفي)ا/'با:ا(





1ةه1تتءمحاصخاسمحا-سس.مي قنت|ت 

•اش سلمه عقيل، بن الله عبد الشيح الكرم! حضرة 
نقدالعيادي ؤلرف من وصلت. إشارتكم وبركاته. افه ورخمه عليكم الملام 

عندنايبق لر ~واش~ ونحن ئيء، عنده ما فالدكتور الكينة! وأما إليكم. أرسلناه 
الهيثةنرارات ويرفقه مالك، بتي وأمثر بانم لحاكم كتاب إليكم وصدر منها، ثيء 

إليناأعيدوه اليد عليه يو؛، أن فبعد الدعاوى، أهل من تحليقه بجب من بصدد 
ؤيعمدهباثم لحاكم كتابا يكتب، لليد تولوا كيلك مجالك، بني أمثر صحية لترسله 

المعتز،الوعد ق الذكورة الدعاوى إنجاز ل مالك بني أم؛ر مع بالاشتراك يقوم 
١٣٦٣بملهإليهسةياله.؛>/ب/

أحوكم
)اكوقح(

قشيخنا مراصلاته انفر اليمنية. الهيثة رئيمى الإمام، حسن ين إمحماعيل اليد أي■ 





»سالآميوخاكبج|صاسي
._؛مء،ىيمحخءؤ

١٣٧٢/U/Y-اريح: 

الحرم.عميل، بن اف عبد الشيخ الكريم• ١^^ حفرة 
الصحةْن غاية ق تكونوا أن افه وأسال وبركاته، اننه ورحمة عليكم اللام 

وبعد:والمرور، 

بأحباركملأخر وقت من ؤيتحفنا هنا، التوبجرى محمد بن صالح الشح فكان 
أعزائناعن ولا عنكم، جديدا خرا احد لر مأذونية ق سفره ومذ بما، نر التي 

عنيرةإل المر عل المغيول مليان بن عل حامله؛ عزم أن وما الاخرين، قانتا وأصد 
الرسالةحال0 فبادريت، ندكره، ني أته صح إذا هدا فيها، صديقا ل أن تلكريت، حتى 

خرحال ق أراكم أن متمنيا أسواقي، وأحر نحياق أءلم_، إليكم لنحمل القصرة، 
ومرامحتؤ.

ومبالخرصحتكم عل يهلمتنني ما أحباركم، أسمع أن إل لمواقة نفي ؤإن 
فانلكم، بالنسبة ومربحا مرا كان ؤإن الذي الحديد، عملكم من ارتياحكم 

أشدق هي أو أهمية، أكثر نواحي ق ودكانكم جهودكم إل حاجة لفي حكومتكم 
افه.ورحمة عليكم يعر ومن عليكم واللام اللقاء، ؤإل لأمثالكم، الحاجة 

صديقكم
)اكوئع(



ككدالسديرى أحيد بن مراسلات 

)هماه-ه\،مأاه(

الغاط.ق الحمين اض عبد المعلم يد عل تعاليمه وتالقى بالأفلاج، ولد توجم: 
منرمضان شهر ق وذلك الخوف، إمارة بتوليه والفتادية الإدارية م«-ؤولياته بدأ 

منطقةإمارة إل انتقل ثم سنوات، خمس لمدة أمترا بما وظل ه،  ١٣٥٧العام 
الملكاختاره ه.  ٤١٣٦ عام ق وذلك، ديرى الخالد الأمير لأخيه خالفا جازان 

١٢ يوم ل فالممهلن لتحرير تقليمها تم التي الجاهدين لقوات قائدا العزيز عبد 
محمدالأمير قنمها متطؤع، آلاف، خمسة من مكونة قوة وهي ٥،  ١٣٦٧رمضان 

اليهود،دولة لإعلان المشاركة؛ تستني لر القوات هذه أن إلا ألوية، أربعة إل 
المجاورةالحربية الوول سإح ولعدم الفلطستية، والقيادات العرب، وتقاعس 
محاففلابتعيينه السامي الأمر صدر القوات. هده أمام حدودها فتح من لفالطن 

وق•-• ٥١٣٦٩ا/اّ/بتاريخI الشإلية الحدود ق الأناس، خهل لمحاففلة 
الاسقلأل،وسام الأردن مت، طلال، بن حين ائلاج منحه ه  ١٣٧٩ا/٠ ; ٢١
حوليةالالحل.ود عل مشرفا باختياره السامي الأمر صدر الأول• الدرجة من 

محمدالخديي• اليمن بإمام أطاح الدي العسكرتمإ الانقلاب، إبان وذلك، اليمنية، 
امحتثرفقن، فيه الأمر ول ولثقة ه،  ١٣٨٢؛/ / YUق؛ الل.ين حميد أحمي، بن البل،ر 
بالدرجةلديه تحكمة مالشعبي الشعر مادة كانت، الحساسة. الهمة هده لأداء 
جزئ؛نمن ؛•يواز له صدر وقد الفن، هدا شعراء أهم من فيها أصبح التي، 

الحمراء،،،ارالدمعة أيضات مؤلفاته ومن ار، ديرتم( الأحمد بن محمان ارديوان بعنوازت 
^١،؛ ٠٥١٣٩٩الاشن: بتاريخ توق الصحراء،،. من وارأبْلال، 

ينلطلال، السديري، الأحمد محمد الشاعر الأمير الرحوم ديوان كتائب،! ل ترحمته انظر 
(.١ ١ / ١ ) عيي. الالنعل ءث،ان 





^قتأقتقح0

عريش•أي، قاصي الكرم• حضرة 
محتأمتونأنكم وذكرتم ، نجد ق أولادكم لزيارة مأذونية بطلكم قدمتو 

٤١٣٦ ؛/ ١/ ٠ . ^٢٢توكلونه الذي م س فأنيدوظ غابكم، مدة العمل 
دتوسجيران أمثر 

)اكوقع(

.١٩١ص ق شيخنا حطاب انظر )١( 
اهل. فيصل للأمير برقية وجه أن بعل لثيخنا الخطاب هن،ا ديري ال•محمد الأمير كتب )٢( 

مولاي،افه. ايدْ العام، اكائب سيدي ٠ ١  ٦٢عددت الرحيم. ارحن اف م ®بمهات 
أهلهعن ثن ت له بأن العميل العزيز عبد بن الله عيد عريس أي قاصي لتا رغ 

الإفادة؛،(أسترحم مقامه، يقوم بمن عمله أمن وقد يزاورهم، مأذونية ؤيهللب بعتيزة، 
ديرياا.المحمد الuلوك: ُ  ٤١٣٦ ؛/ U/ مولاي. بجب، 
١ّ  ٦٢عددت ج الديري. محمل. ،رجيزان. ومهاتبئرفية فيمل الأمير جواب وكان 
لا. ١٣٦٤/ة/•ا غيابه.مدة عمله محيومن الذي وكيله ماعرفتوناعن ولكن 













حآادسمسمحاساص ص: 

بمج

توفيقه.دام الديري، أحد بن محمد الأمبمر الحرم، الكرم حضرة 
قطاعن^ن والدين ل أن عنقاكم لا وبركاته. اف ورحمة عليكم السلام يعد 

ستةالأحرة السفرة هده ق عنهم مفىل وقد القصيم، عنيزة وطنتا ق وعائلة السن 
—ولاميإالدة هده طيلة وق الحكومة، يخدمارت، متنقلا بتهامة، قضيتها أعوام 

ؤيذكردنالراجعات، بكثرة راحتي ومقلقوا فكري شغلوا وهم منها~ ةرُب، ما 
غربتيومع إليهم، وصول ؤيقمحدون عنهم، غيابا بطول الشقة من لحقهم ما 

الهموملحقتتي عني؛ أحارهم أغل-، وانقطاع المسافة، وبعد الضة، وطول ووحدق، 
تمديهناك حقوقا وعل ل إن وأيضا الصفة، هد0 عل الحلوس تينأق ولر والملل، 
^ابرير ويادرُن، تعال اش امتخريتج وغره ذكرمت، ما فبموجب أداؤها، افر بحول 

إلبرقيا هدا معروصي حلاصة برير التسيا منكم ثم افر من ا ملتممعادنكم، إل 
وعاتلتي،والدي أناور مأذونية لإءهلاJي اشر، أيده العفلم، الللث، جلالة أءتاد_، 
حرتقل، ك،ا تعال، افر إنشاء وظيفتي، محل إل وأعود الحقوق،، من عل ما وأقضي 
أنهوكإ حالي، الأم^ر أحيكم بوامعلة والطاوعة القفاة من لأمثال بدللث، العادة 

لاشتغال،الحاكإت؛ تقل الأيام هده مثل ق أنه ولاميإ أيضا، بازللت، هو أوعدق 
وأمل،غيابا، مدة دظيمحم، ل مقامي، يقوم وكيلا اف* مهل وند الزراعة، بأمور الناس 

افر.إنثاء عليه، تثابون محر عمل لأنه طلي، إجابة بإنجاز مملوء بكم نم تعال باق* 
٤١٣٦ ؛/ ٦; ؛. ١ واللام؛ توفيمثم، افر أدام التيجة، بانتظار ؤإق هذا 

عريمطأب، ، ۶٠١٥
الأصل.طبق صورة 
الحهتى.محمل. أحمد ت الحكمة كاتب 

.١٨٥ص ق الأمر جواب انهلر 



٩٣٦
٤٤٦٩٣٠^إشالأمسونيأصاسى هذه

عريشأبي، قاضى الوظيثة:  ١٣٦٤/٤/١٤ااتاJرخ: انخق0(:>\(

المأذونيةفترة حلاله العمودي( افه عيد الشيخ توكيل، حوله اليو؛ثوعت 

دسمآفآؤمحهم
وحده.لله الحمد 

الأفخم.وتوابعه، جيزان أمير عادة، الصاحجا 
؛،؛rUUj، ١٧٦١رقم: تحريركم إل بالإثارة والاحترام• التحية بعد 

مقامنايقوم من وتوكيل بنجد، عائالتنا االأذونية،لزاورة ءللنا حول،  ١٣٦٤/٤/١٠
أهالمن العمودي، عل بن اض عيد الشيخ وكلنا بانا فتفيدكم غيابنا، مدة 

افه—،—ايدها الحكومة هلْ عهد ق متعددة مناصي، تول قد والمذكور عريش، أي( 
علالمطلوبة الأءإل( بجميع منه بالتزام اللازمة المكاتبة معه تبادلما وقد وقبلها، 
ذللئحرغ رعة بالتكرم معادنكم من فنترحم ، ونظاما شرعا الرّغوب الوجه 

توفيقكم،افه أدام النتيجة. أنتفلر الصبر ^٤ ١٥ؤإف؛المأذونية، لامتحصالآ برقيا 
١٣٦٤ا/٤; واللازآ،.؛ 

عريسأي ئاممح، 
)التوقع(

الحهتىمحمد أحمد ت المحكمة كابر الأصل. طق صورة 

حيزان.هاصى، الكرم *حفرة ت ونمه جيزان لقاضى ديرى المحمد الأمير كتب )١( 
القاضيجواب وكان وتوا؛عهاا. حيزان أمير منه. ١ ٣ الذكور. نحوالوكيل رأيكم لإبداء 

اكحية.بعد ديري. المحمااّ. ت المحترم وتوابعه جيزان أمير المكرم راحضرة نمه؛ وخط\ب 
وقل.وغيرها، عريش أي ؤ، قيل قاضيا كان قل. عمودي الله عبد المذكور الوكل، أن حيث 

منه. ١٣عاليه. الموافقة من مانعا نرى، فلا عنه، وكيلا عقيل بن افه عيل- القاضى احتارم 
ءودةااّبن عبدافه جيزان'. ناضى، 

و،صسااالأمير جواب انظر )٢( 



حسمممحيمسمو)نيأبيصش( 
عريشأي قامحى اا)اظوثه:  ااتاودخ:إ/مآا/خ0مأا ااُق0(:)ا(

مرعافيها النظر أجل من معاملة إحالة ال0وهر؛عت 

اص. مَ 

عريش.ر قاضى الفضيلةI صاحب حضرة 

والاحترام.التحية بعد 

المتضمنة، ٦٧٨٦بعددت جازان أمم وكيل من إلينا الواردة المعامالة  ajjtiإليكم 
مرقوم،الأحدام أن الحراية يدعون الذي الحمل و إليكم، والخماية الأحدام إحالة 
الحقيقةلرفع إلما الأوراق ؤإعادة شرعا، لديكم يثبت، بإ دعواهم ل النفلر الأمل 

لوكيلأمرحازانرآا.؛/مأا/حه.
)الختم(ءريس أي أمثر 

.١٩٦ص ق شيخنا جواب انفلر 



أمحامسمممحيمسورآمءنامحس( ة"ق أن 
■1عسمءذء - - ~ ،9م ■؛ء؛عسسع،ا

عريشأي قاضى الوظيضة:  ١٣٥٩آ/م/التاويخ:  الوكم:)أ(

العمدالقتل ل الدية فول موصوع ق السامي الأمر  حولالم،ه>؛ع؛ 

ثساسآؤمحهم
عريش.أف قاضى الفضيلة: صاحب حضرة 

والاحترام.التحية يعد 

،١٣٥٩صفر  ٢٥ت وتاريخ ، ٨٢٥يعددت حيزان أمير سعادة من أمر وردنا 
الأمرعل عهلفا العامة، النيابة لدن من لعادته اللغ السامي الأمر إحالة يتضمن 
عليوافق لا بأنه الحهة عموم ق القضاة حمع إبلاغ التضمن ، ٦٢٧٢بعدد الملوكي 

فلاعتادترونه، كا الملموكثة، الأنفنار إل ذللث، رفع يعد إلا الدية قبول ق العمد قتل 
.٢١٣٥٩/١/ثالأمالكريمجرىيم.و: 

عريس)الختم(أي أمم 



عريشأي قامحى ااوتارث0;  ١٣٥٩/١/٢التاويخ: 
القضاياإحدى ق شٌم  احكم حول، ال«وهوع: 

بمأقآؤمحٌ
الحترم.عريش، أبا أمم 

وبركاته.الله ورحمة عليكم اللام 

المرقون( ١٣٥٨الحجة ذي ٤ وتاريحت ، ٢٠بعددث لتحريركم جوابا 
لدينا،حضروا فقد الحمل، محرقة ق والخبمراية الأحدام يثأيه جازان أمارة وخهلا>ؤ-، 

لهمأن فحكمنا ذللثؤ، عن فعجزوا دعواهم، عل بالبينة اّلحراية كلفتا التداعي وبعد 
نحلفعليه محرفه، من يعلمون ولا محرئوْ، ما بأثبم فحلموهم الأحل.ام، عل اليمير1( 
١٣٥٩محرم ٢ حرر. ذكر ولما الل.ءوى، صحة لعدم الأحدام؛ محراح 

عريشأبي( قاصي 

.١٩٤ص ق انفلره 





'ء؟'صنيسواصديرلهمطن(ص:
م

السعوديةالعرسة الملكة 

جيزانإمارة 

:_r"{\r سم

فرسان.أمبمر الكرم 
الأمرعل  ٢٠و/  ١٨٣٠افةخ0مارقم: ساسصلا

الأبمل اض القديمة الدعاوى 1ن  ١٣٦٠و/آ"ا/ه/ ١٦٢٢رقم: اس 
للأحكامطقا المستجدة الدعاوى ق الفلر يكون وأن فيها، ينظر لا جيزان عل 

جرىبمقتضاه والعمل موجيه لاعتإد فلاشعاركم بالقلم، مقرر هو وكإ الشرعية 
١٣٦ه/. ; ٢٢إبلاغكم. 

أمرجيزانوتوا؛عهلن
)اكوئع(

٧٨عدد: 

الموقر.فرسان، قاصي فضيلة المكرم، حضرة 
حرىيممتضاه العمل ولوحب يعاليه، ترونه لما علمإ تحيهلكم اكحيةأ بحد 

٠١٣٦٠م/ه/ إٍللاعكمعلميهؤإعادته،واشمحفلكم. 
فرسانأمبمر 

)اكوقح(

٣٦٠ندبالحكمة:

الل.ورى.أخمد بن حالل وهوالأميرت )١( 
القصسى.محمد بن حمد الأمم: وهو )٢( 



|^^تآن^^زل~تآؤظرث0: ااوقم;)ا( 
إ" بفرسان المحرق جامع مجد عمارة حول ااا<>أه>أعت 

دسأقاؤتيهم
الحرم.فرسان، أمبمر المكرم! حضرة 

أمثرسعادة من وردكم ما عل عءلفا ١  ٢٦برقم! حطابكم تلقينا التحيت! بعد 
الإثرافننول وأن الحرق، جامع مسجد عإرة يشأن  ١٥٨٤ يعدد! وتوابعه حيزان 

واللاممحففلكم، وماوي هذا ؛الامتثال، تلقيناْ فقد العإرة، عل 

)التوقع(فرسان قاصي 

٥؛٠ ٧ / )١ ق الحرق حا،ع مارة مقاولة عقد انفلر 



1هقت_1ظإشسمضساصرمحسم 
فرمانقاضى ااوظوث0:  1١٣٦٠اتاورخ:رمضان  ااُكم:)آ(

ذلكمع وطد الراؤح، ين يالتسمح الجهر بدعية بيان ال،><ه)<عت 

تسيآفآويىاي
الحرم.ان، فرمامم الكؤمأ حفرة 
وبركاته.الله ورحة عليكم سلام 

وشيلهمالروائح ينز بالتييح جهرهم من اليوم الناس يفعله ما أن عنقاكم لا 
منهاانف كدللئ، الشرع،  ١٦٢يرد لر م؛كروهة بدعت ذلك أن الغناء، ألخان متل إيا0 

علرراربعوا بالذكر• بجهرون قوما رأى لما . ءال، وقد السليمة، والعقول الفهلرة 
قربقريب ممع، تدعونه الذين إن غائبا، ولا أصإ تدعون لا فإنكم أنمكم 
أ؛ب—،نرس بب ع؛تادى سآلزك> وإدا ؤ تعال؛ وقال . نعله٠٠ شراك من أحدكم 

لاوقرة:ا"ما[.ينئدة•أهه لم1هلم ي، ولثؤيزأ ل ^ ١٤^^١ أثيع يعوم 
[.٥٥ه ^;١١ أممسيبتث< لابجب وحمةإمم  ١٤^١٥٥عوارقمحأ أن ؤ ت تعال وقال 

معل،اتعال وقال . به® الصويت، رير يالدعاع الاعتداء س *إن ت اللف بعض قال 
الثدؤس آلجمر ودون يحثه ةث/ءا مسيكن ؤ، هك ثأدئّ ؤ له• ومؤدبا لجيه 

]الأماف:ه-آ[ا

هد0عل الراؤيح والل.كر؛؛ن بح بالتيأصوامم الناس قرير هذا تمرر إذا 
وتقروونالساحغ.، نيام حح نحمحون فارحوكم مكروهة، بدعة أنه شالث، لا الصمة 
يستغفرأن أراد وس القيحة، العادة هده برك عليهم وتتبهون هاوا، كتابنا عليهم 
يوفقأن الله ونأل حليه، يسمعه أو ه نفيسمع ؛حيث، مرا، فيكون ؤيدكر 
)التوقع(قرصان قاصي، عليكم. واللام الخثر، فيه لما الخمح 

•الأثعري.١ موسى أي حدبث، س (، ٢٧٠٤)لم وم(، ٢٩٩٢)البخاري أحرجه ( ٢ ) 
انثلر:شبحاسرى)«ا/ا/أأ(.)٣( 



:ئ؛ا مءأ'\رامحا(؛مساسضءساسمرضسن؛( ة.أ '٦ 
حءالءسِ__ أنغءم،س 

عنيزةقاصي اا9ظأه0:  ١٣٧٤؛/; ٢٩ص: 
المجدق الصلن لراقمة والموذئن  الأئمةنوحيه طل اا0ر(ت1ر(عث 

تسيِأسآصهم
الله.حفظه ، الحرم السليم، الخالد اممه عبد الكثمت الأمر حناب، إل 

وبركاته.الله ورحمة عليكم محلأم 

صلاةعن المتخالفان نحالف، من الثكي الااس أكثروا افه، محلملث، يعدْت 
وهدهالبلدان، بقية مثل العدد إلا الناس يضبط ولا الماحي، أغاولإ_ا ق حماعة الفجر 
،يالكويت، لمتنا ترو ولا وين.مكم، بذٌني، واليء الودي،ن، لوارم من المهمه 

وذكرهمالولاة، حيار عل اممه أش وقد فيه، التساهل محل لا عغليم والأمر 
و،اما'ألثثلموه آفامإ ؤ، '؛مخلإ إن آدن نؤ قال،ت حسثا صفات٠م بأففبمل 

]الخج:اأ[.ه ١، آلامحو عنمه ولن آلثتم عيب ويهيأ أتعثؤن، ؤأنثيأ آلرًكوه 
منهم.ؤإياكم اممه جعلنا 

يعدون،وتفهموتيم حاصة، بصورة الؤذنين تبلغون أنكم أرى قاليي 
فهمواؤإذا الهمة، برذْ القيام عل وتحفومم بالرهثب، الترغيب لهم وتمزجون 

بمخالفةه نفتحدثه متهم أحدا أظن ما مروكض، فالخإعة المسألة ق الخد منكم 
عندناس الخاؤية والعادة لم، يلزم بإ والقيام بمساعدمم متعد وأنا أمركم، 

الله.إنشاء لهم، نمرفها للعدادين 

الحمعة،يوم عليهم قرنت، الش النصيحة بمضمون تبلغومم الأئمة وكال.للث، 
الأصول،ثلاثة محتمر الناس تعاليمهم من إبراهيم بن مح٠ال. الثخ وكتاب، 

متهم.مهللوبؤ هدا وأن ومحاملأتيم، عباداتهم ق ديتهم أمر من محتاجونه وما 

(.في)ه/٩٣السليم حالي بن اممه عبد الأمر; مدح فا قصيدة انفلر 



ت؛ءتزتةهأ:ت؛ءت 
بلغنامقد أننا مع للأمر، أنفذ ٠^١^٠٢ من تبلغوم منكم ثم اض نرجومن 

لهمكتبناه مما صورة برفقه ؤإليكم النواب، وبواسطة إليهم منا وتحريريا ثقاهيا 
بالقبول،تلقوها طريقكم من جاءيت، إذا المسألة لكن عاليه، للاطلاع هاليومين 

منؤإياكم ومحعلنا يرصيه، لما الحمح يوفق اش ونسأل يتعذر، أحدا ومع ولا 
وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام والتقوى، الر عل المتعاونين 

لكمالداعي ْنالحب 

مداش:>،ب-محزينمل



W_M

ضرالمدحمحهىلإ٠محغم،ّارلمة 

در<صم'و.ىخم\زصرص
سمامس.أ/-





ٍعىبمح303َِِاصِِحةةة
اسحفظه امحضظضتيساموزأومد، *راسلأتامحيراثداي: 

الدائمةالهيثة رئيس الوتكته:  ااتاودخ:آه؛اتقرسا

مؤلوة((صحاف  ١٠،ت كتادالشيخ إهداء اأ09هوعت 

ام الرحهاّمحمن الله م مبر 

آا/:اارنم ههر عه؛1 عيه العذ لكه ال

:التاريخ   Jا.خفوز١رةال

الملأكاتاكاط<ادارة 

■ء٠فالأهلضآو 
ومد ٠ويإئاته ١ ورح0ة ءلمك^ا الملأم 

٠( بمه طو ثقا صحا ر كنامحا من و همد برمحقه لكم ا ن ا سرتى 
عنرام المالمجد رام ءيداللهخيساط  إاك؛أخ ءةّبإف' يتالمبمه قّام الذي 

طبمهبالعزير ١ مد ا الجلألأ صاحب حشمة حاة س ا1حاوذ\ الحوانما مض 
٠اخينأ حلباءت4 نمتا الذى رحته بوامع ء وتغمد ثراه الاه 

٠ونيا نيئ •لاحظة ية ١ ظقى سرنا  كْامصاتمم يمؤز ن ا جو ر١ 

٢٠ د<اتس1ومعاإء

خليهسا الد ؤزبمر 

رلملأقاتالماط_ ص 



هءوبمسسآدص;تؤ'قت 11
الدائمةالهيتة رئيس : aajhgllالتاووختما*أا 
للمملكةالإعلامية يامة و1لالسرور إبداء الهوهوع؛ 

الأ,م;اهارنمدااعبيرالرالم ماحب 

يمااستيُاكاشءرّالجضاالآضلأطم 

إيمد • . ربمرتات« الك ^، Jjشم الملام 

■أ١٠• ٢ / ١ / آ م انمدالخي، دمملمg الم لنملى ،لأب ١١١الخا-ا المماي اس 
.اسضاجلالا (مدميي 

ام^١^٢ ١٠سضهضهمصطمابن ا.لمامجدماسالكمح ُلأد 
>لءعملأنمارت ضما *م ، ١١الك نمس '؛عدتي،،امجأا ض المال جا'مدا،لأل؛وام مث 
٠ ٠٠بخلدي جا لمل لمض الملم البك هدا يبما، سرل،يبم رجال،_ مل *ليم <ءء، 

الأيرالاكسمل، ا.دضارا»محال،5ان اوجلىر>سن راسهاوا «وتم*اى ادها;امجؤ• دله 
تيادراجهاو،اسا-ا(ممفا.ل.

لهدا٠ الريه ممحا وض آن هرااا4 ،١ يم م  ١٠٠س،ما لملم يد١ اممب اد دام 
هدIان ض اله0< ولا،،رم I الملم لجسيا الخم •اب لأل الترتجق *0 بالميل لمدكم الك رادءُ 

منلمول م ه راكاااه٠اJ لرضص، رلدامأ طمين ار^ال كم ججد  ٧١١نطاج المح* الخباسه 
 <w_ هلأل٠ ^(١ رهاممأ دام1لا ام إش لم المجهع،ءهئ1ا بمبدا همج ءنم،اوه ■دل الى ءام
•رءا>ترم اكلهلن  ٠٠٥١١٠ُلرءرك 

٠بمدد،رماأ5مبمملهدسسه العم  ١٠ض الك  ٢٥١٠١

،٠111 ر5ُاره رر»االله فهم رالملأم 

اهؤتماسدس
للها١٠٠٠ءسلي ١١١رانيىءجاساسا'

طبلالمني^ " ٠٠٠بن  ٠٧١* ٠٠٠
ن/س



ورئيسالداحالية، وزير العزيز، عبد بن نايف الأممِ ا،للكى؛ السمو صاحب 
اش.وفقه للاعلأم، الأعل المجلس 

وبعدتوبركاته، الله ورحمة علميكم السلام 
الحلية، الصحفق نثرين، الش للمملمكة الإعلامية السياسة عل ا٠لالادت، فلقد 

جلالةالللث،علميها.تصال.يق بعد ١ه ٤  y٠٣/١/ فيأ 

لممكل تر حكمه، بهلريقة صسعت، قل. اش~ فوحدتيا~بحمد تأملتها ولقد 
مناهجها،تعدد عل الحياة لواحي ثاملمة حاءُت، حيمثا الأحر، واليوم باق يؤمن 

يعونرجال قبل من ملم مكل ءلبق..تتإ إدا لأنها تهلبقها، ر مان افه فعي 
به.محتذ.ى نمودجا فستكون المسلم البلد هذا تحام مزوليتهم 
أعضائهاحتيار وحسن المجلس هذا رأس عل سموكم وجود أن أدركت، وقد 

متكامل.بشكل الماسة هالْ إحراج ي الأكر الأ/ له كان 
حكومتناوفق أن افه لأمكر نقمي، ق عإ تمرا لموكم هدا أكتب إذ ؤإق 

السلم،لمجتمعنا الخثر فيه ما لكل التوفتق من بالمزيد لموكم وأدعو لهذا، الرشيدة 
محلح,ان،ورجال كبثر، جهد إل تحاج الحكيمة المياسة هذه أن عل التنويه يفوتني ولا 

تفصيليةحتلهل إل عام نحهليط من تحول لكي مائية، ؤإمكانايتإ توصيحية، ولوائح 
ولأئمةولرسوله فه وولأء ونتاصحا تماسكا أكثر يكون لكي فتثكله المجتمع -رال.ا مج 

بتوفيقه.ونولاكم بصيده، أنتم ما عل افه أعانكم وعامتهم. ا،لالمان 
وبركاته.اممه ورحمة عليكم واللام 

الخلصأحوكم 
بالنيابةالأعل القضاء محلى رئيس 

الهينهمدالخم.زينملب-





ابِطمحصشح«سَر
جلسعاثحركان ض مجمدبؤ، الثيح ونيرالعدو مراسلات 

فتعلمالأولية، المدينة مدارس ودخل فيها، ونشأ - ٠٥١٣٣ عام بالمدينة ولد ترجم؛ 
يقرأفكان العالم، طلب ق ث/ع ثم صباه، ق الكريم القرآن وحففل والكتابة، القراءة 

قالطالقة الحرة القراءة يقرأ وكان الشرعية، العلوم دار مدرسة ق النفلامية الدراسة 
إسحاقبن الهليب محمد الثب^ منهم! العلعاء، من عدد عل الشريف النبوي الجد 

الشيحعن وأحد عنه، أحد من أكثر وهو نحوي، لغوي محديث، وهو الأنصاري، 
قمدرسا أصبح العمري. الرحمن عبد ين مليان والشيح تركي، بن عل بن محمد 

مقامهيملل ولر المدينة، سال العلا ليلية قاصيا ء؛ن ثم ه-،  ١٣٥٢عام النبوي المجد 
المجدق والتدريس بالمدية الإقامة إل عاد فاعفي. الإعفاء طلب، حيث، هناك 

محكمةحدة محكمة سكلت ولما ه، ٢١٣١^عام حدة مدينة ق قاصيا عن لم النبوي، 
قعدل وزير أول وهر للعا.ل، ونيرا تعن -  ٥١٣٩٠عام ول لها، ريا عن كرى 

العزيزعبد بن فيصل الللث، س ملكي أمر بموجب وتعن السعودية، العربية الملكة 
عاماأمينا يكون أن إل الوزارة ص نقل ثم ه،  ١٣٩٦عام حتى ونيرا واستمر جلقه، 
الإسلاميةالمقلعات لمزتمر ريا عن وفاته. حتى فيه وبقي الإسلامي، الحالر لرابطة 

معروفاكان ملموسا. نشاطا الإسلامي الءالم لرابهلة صار عهده ول -، ٠١٣٩٤عام 
مرضأصابه العمل. ل والكفاءة والإخلاص والعقافح والصلاح المتن بالدين 

وافتهولكن الأمانة، س الاستقالة وطلبح أمكه، حتى منه يحال ومازال الكري 
لعليه وصل ه،  ٨١tإ٩إ٣'الخمعة! يوم صباح فتول طلبه، إجابة تبل المية 

جإقه؛اُاالحرام. المجاو 

أساروموسوعة (، TYA/o)والحم والتدأ (, rwl-x)نجد عل،اء ق: ترحته اننلر 
مام'\(.











٠٠أئه^محمماسداتيةسمحضير؟اث 0؛تههت 

>مَ 

الشخالأعل! القضاء محلى ورئيس العدل ونير معال ماجة، الصاحب 
الله.وفقه الخركان، عل بن محمد 

ولها-يا، أعتد التي إثارتكم حسب، ويعد! وبركاته الله ورحمة عليكم ملام 
التمييزهيئة رئاسة وهو يه، إل أوعزتم الذي ا،لوصوع ق فتكرُتج فقد قيمتها، عدي 

بانوأتثرف، بإيراده، تكرمتم ما وتاملت، تعال، اممه واستخريت، الغربية، بالمنهلقة 
هدهالعالي؛كم شاكرا تعال، اممه إليكم أحمد ثيء كل وقل أولا لماحتكم! أعرض 

ظنكم،حن عند لأكون أتفانى سيجعلني الذي والتثحع أوليتموق، التي الثقة 
بالعفوممتع؛ن والمسلمان، الإسلام فيه فيعا عمركم ق الله يمد بأن داعيا،لخاليكم 

الوظيفيوضعي لاستقرار نفلرا الوالد سياحة يا أق غثر الصالح. والخمل والخافية 
وأهداففوائد من إليكم وامائي منكم قري، ل وئا زملائي، وجانب بجايكم 

فاستمربثمن، تقدر لا ممرة مصالح قربكم ق فل غثرها، عليها أفضل لا معنوية 
يشكلما كل ق ؤإرشاداتكم توجيهاتكم من وأمتمد وعلومكم، وتحاربكم برأيكم 

ومحيخيوالد بهذا فاستن، وعيرها، الأسياء هذه ق عليكم )م الله عل وأعتمد علينا، 
منل محصل اه عبيا ذلك سبيل ق مضحيا بجانبكم، البقاء فضلت، لهذا ومرجعي، 

ثموقوته ]الله[ وبحول التمييز، هيئة لرئامة انتقال.تتا لو معنوي أو مادي ترفح 
علميةارتباءلاُتا من ل ما عدا وهذا هناك، فاتتي مما أبرك هنا ل سيحصل بوجودكم 
عوائلنالكثرة نفلرا الخاتل، وصحى استمرار ومنها أحرى، وأشياء واحتياعية 

بعضهملأن شملهم، وتشتيت، تفرقهم من وحشية الملائم، الكن ق واحتياعهم 
قمقرر يوم ولهم متزوجاُتإ، اJناتا وبعض دراسته، يواصل وبعضهم موحلفإ، 
يفوُننؤعنهم قري وبعليهم، ونئرف أحوالهم، فيه نتفقد عندنا، محتنمحون الأمثؤع 

عليكم.واللام محففلكم، والله ظروق، وتقدير عل.ري قبول أرجوكم لهذا كله، هذا 
الملياالقضائية عضوالهيئة عقيل. بن افه عبد ابنكم• 



■سهالقيح آل هبدالله بى حسن القيح منيرامحارى •راسلأت 

(jt\i'W-^\ror)

قالكرمه مكة ق ونشأ وشرف، علم بيت ق - ٠١٣٥٢عام بالدينة ولد ترجم: 
دارق ه تدريأثناء صغرْ ق منه فامتماد حن، بن افه عبد الشخ والدم بيت 

بانمهدالتحق منها مج ولا بمكة، الرحمانية الابتدائية با،لدرمة التحق الداودية. 
وكليةالشريعة بكلية التحق ٠ ١ ^١٣ ١ عام وق بتفوق. منه ورج السعودى، العلمي 

قالقفاة رئيس ناسب، هو صار -  ٠١٣٧٤عام الكلية من نحرج ولما العربية، اللغة 
ونيرانصار الرتب،، وأرقي المناصب، أعل إل شبابه أول ؤ، ترقى الغربية• المنهكة 

أصقاعحميع ق الدارس فتحت، فقد كرى، مضة بالتعليم فنهض للمعارف،، 
أحدثت،ثم والتجريبية، النفلمرية للعلوم المرافق حمح فشمل التعليم ونؤع المالكة، 

البعثايتهفرئك، ، ٠١٣٩٥عام العارف، وزارة من فنقل العال، التعليم وزارة 
واختارإليها، حاجة ق البلاد وعلوم لعارفظ العللأرتح بإرسال واهتم التعليمية، 

مزودونوهم بارمالهم الهللأ١٣٠ أحلاق عل حاففل كإ اللتزمة، اكيليمية البلدان 
مطلوبم،حصلوا حتى الواعية، المراقبة ْع العليبة، وبالأحلاق الإسلامية بالعقيدة 
أعإلأله كانت، وتطورها. البلاد تأضة ق اهموا فدينهم، عل محافظتن وعادوا 

رئيسونائبج لالجاماُاُتج، الأعل الرئيس نائب، فكان مهمة، أخرى ومتاصبؤ 
علوالمثرف، العربية، الجلة عل العام والشرف، للجامعاتؤ، الوحطل الأعل المجلس 

الرياض.ق الإسلامي للثيابج العالية الندوة عل والمثرفج العزيز، عبد الالاائ، دارة 
ارمعاملةالإسلام*، ق الفرد اكرامة الكفاح*، ق ادورنا منهات الكتب، يعفى ألف، 
ظقهه-. ١ ٤ • ه/٧ / ١ ٥ بتارخ) توق الإسلام®. ق المرأة 

أساروموسوعة (، ٠٢١ / )ا والخم واك.أ (، ٤٠)أ/ نجد عناء ل: ترحمته انخلر ؛١( 
)ا/أأآ(.
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سؤأ"ْلإتسابرسمحساسالسايقى ٣^٦ دك 
ابحسمارفي اض ح ين

اممهعبد اكخ؛ فضيلة التواضع، المحب أحي الفضيلة، صاحب الشيم، كريم 
آمض.مأنوسا، محروسا لازال عقيل، بن العزيز عبد بن 

وبركاته.اممه ورحة عليكم النلأم 

العزيزكتا؛لث، صملث، تناول فقل> مكزرا، اللام وزاهر واجب أداء وبعد 
أ؛اوي.1ا.وما 

ازر،من والعتق والعفو القبول المقفل الشهر هدا ق لكم اممه أرجو فأولأت 
المإيتذ.حتى الدين عل موصولا؛الشاُت، 

بدلتموْئد ما لحسن الحستين به حزى بإ إلهي عنا جزاكم وثانيا• 
ملزيارتكم وأما الأحاب، ؤإحواننا أنتم الجميل، من محكم حق ل متبدلوه وما 

الائفاق،عدم الأسف، ومع مبرورة، حهلما ^5,؛ وكتبها سعيكم، افه نشكر صديقكم، 
واللاموذؤيكم. ووالديكم أنتم الا.ين، وثبات والرفعة الصحة لكم اممه فأسأل 
١٣٨'عم

صدئاالحف، 

)التوقع(

الشايقيافه عبد بن إبراهيم 



القإيشساس بن إبراهيم ءس 13
اه؛

محبدى أبما أنت رأت ق
شكرام ثشكرا نم فتكرا 
راحيم نرا حياش حراك 

اءثنحتى العلوم j ٠—حسر 
حمالمن ذكرا أحاْ اد أش
دماقات فند قائل ول ين

عزايمنعحك أن اض رجوت 
ادأبالمرضي ذكرك ؤيعل 

همنالمن الم_ت_اع ومتعك 

ينمن آميذا وأتجع 

الالممعدوم الفمئ كريم 
الكمالق بحر الحبر لأنت 

الياللثم ليومكم د وم
الرحالشأن ذا فيه تواصع 

البكريم المحب حال كذا 
الكلألعين ا للمرصفعين 

دالفاعتاء بقول نط

الخلالمن بربن لما تنم 
الرحالمن الأففلين تفوق 

ذوالجلالعنوا اف اك حب

الزللالمحب، يستر وأرجوأن الشعر، عل تطنلأ 

نظمها.ذكرسب، هناك وتقدم في)ا/هها(، ذكرالأيات تقدم 





تسإسمحسساص سآ 

بمأقآمحٌ
وحده.ف الحمد 

عله.اغ مذ الشامي، إيرامم الفاصل; الوالد جناب حفرة 
وبركاته.اممه ورحمة عليكم السلام بعد 

ققاصيا العام النوق عميل بن العزيز عبد بن عميل الشخ الأخ ورثة راجعنا 
القضاة؛صمن بريئة ق بروة لمورتهم أن دازكرون جيزان، أعإل من العارمة محكمة 
التوبحريوراجعكم مورثهم، بعد لهم إجراءها وطلبوا صاع، بعتن وّوزنة مامن 
متعهاالسنة وهده لهم، بصرفها الله— حففله — العهد ول سمو بأمر فأمرتم العام، 

باستمرارجديدا أمرا ويطال._إ واحدة، لمرة خاص العام أمركم أن متوهما التومحري؛ 
القيامة،يوم موانينكم ق اطه جعلها بدللئ،، الأمر بكم ثم باممه فالأمل مجرفها، 

،١٣٤٦عام من سنة، عشرين من للحكومة حائم المثائخ، من والمتوق لأسي،ا 
،.واللأم١١

الداعيلكم:صدافهبنعةيل\ ٦٣٦٧\إ\إ

وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم 

فتدكروتنا،ألفا، إذا معود الأمهر ميدي من برقية له ُارق ارل4 إنشاء وبعدت 
عليكم.واللام أمره، عن افه— —إنشاء وتحرى 

)اكوئح(

الشخءقيلفىالموص.معاملة انذلر)ه/آأآ(،وذه 





£فخ£تق0نم 

تعال.اض سلمه عقيل، بن اش عبئ الشيح اكامت محرم حناب 
وبركاته.اممه ورخمة عليكم السلام 

عإرةنفقة ق الخؤج، مصالحة عل محسيدي من تحويل رفقه واصالكم ذلك؛ يعد 
واللام.لزم، ما هدا وصولها. عن تعرفونا افه شاء إن ، اليح مجد 

/Y

محك

(٢))اكوةح(ا^

اليح.سماحي من مجدين ترمم فيه يطلب العهد لول خطابا كتب شيخنا أن وذلك )١( 
.٦٤ص ي انقلره 

ترحمة.عل له أثق لر الكريدص، فهل، وموت )٢( 





^^مت11ءت|

ا/ه/ااا■اكارخ:

ورعاه.اه حفظه عميل، بن الله عبد الحليلت الشح الفضيلة، صاحب 
أناممه نرجو الصحة، عن السؤال مع وبركاته. اممه ورحمة السلام وعليك 

والآحرة.الدنيا ق والسلامة والعافية، الصحة وعليكم علينا يخ 
بكتابةالهلان ر>الأمير السمو صاحب يثزفنى أن مواتية سعيدة لفرصة ؤإما 

للغاية،ؤليب رحل الدكتور أن وأبنركم فضيلتكم، بخصوص ارفق الكتاب 
ومأحثرهالساء، هاوا ومأقابله يسركم، ما منه وسترون وذليه، للخثوولأهله ومحب 
بصحبتكمتثرفوق أن ذلك بعد رأيتم فإذا وسأوصيه؛اللازم، ستراحعونه، بأنكم 

ومحكمكلها، الأحوال و الشكر ولكم ذلك، عن الإفادة فمنكم إليه لذهاب اي 
والسلامتحياق. سموم كتاب •ع وتقبلوا ولأمثالكم، لكم لازم بأي يم,م أن يرْ 

التوقيعمحكم! وبركاته. افه ورحمة عليكم 

نمبالضربحضرموت، ولدj اه( ^٣٢٤ ١٣٣٣)عمربالضر بن اف مد وهو: 
الخامعةق ونحرج المكرمة، بمكة الفلاح ماررصة ق تعلم الكرمة، بمكة أبيه سمر استقر 

العزيز،أ تمالالمااالثه ديوان في السياسية بالسعية والتحق ه،  ١٣٥٩سنة بييروت الأمريكية 
تمالرياض، إمارة لديوان رئبا من نم العزيز، تمد اللكر سمر مرافقا مترحما وأصح 

نواةوكانت، ه، ١٣٧٤سنة والشر والصحافة للإذاعة العامة الديرية بإنشاء كلف 
ورافق.، ٠١٣٨١ّنة والمحافة الإذاعة لشؤون دولة ونير نمن تم الإعلام، لوزارة 
للاعلأمالؤّس النعل من شاعرا كان الخارجية. رحلأما j وقملا معودا اللكان 

والصحفالمهليوعات أوائل من كبيرة مجموعة تقم محخمة، مكتية وقد؛ع السعودى، 
هر.١٤٢٣تولبيثروتعاملر؛بُع• نعركثتر وله الهمة، والجلامت،والوثائقالتاربحة 

ايالكةءال،اء مكبات ومآل ١(،  ٢٧للعلأونة)م الأعلام ذل ق: ترحمه انفلر م. 
.٦٣ص له، السعودية العربية 





ت|ه1عت1مزصدالمجيدسوش3!تؤ]
اضآه أق  ٣٩

ورعا0.اض سلمه عميل، بن ايثه عد الشخ الكزم؛ الفاصل حضرة 

والاحترام.النلأم بعد 

موالأميرل تحريركم سايعث اممه ثاء ؤإن الشرف، تحريركم يتسلم تشرفت 
وروده.عنله الخواب، وأرمل لسموه، واسطة بأول 

وأعرالثناء أعهلر لكم نقدم وأن فضيلتكم، ملام نتقبل أن وزملائي ؤيثرفني 
بكمؤيتفع يوفمكم أن اممه من راحن لفراقكم، الأسفح النفس ق محمن التمنيات، 

لازم،من لكم سيبدو با ايخلمى هذا شرفتم لو وحبيا وغيرها، عنيزة ل إخواننا 
ورعاكم.الله حففذكم 

srU'/w/،{

٢١الخلصل

)التوقع(

ترجة•عل له أقف ب متبول، الجيد عيد وهو* 







سنةقاصي ااوظأغ0:  ١٣٧١ااتاووخ:با/ه/
لتعهالماسة الطريقة وافتراح القات، مساوئ ذكر ال0وضعت 

المعظمالعهد وئ ديوان رئيس  ١٤٥عدد؛ 

لمسالوقمحييث، الباءة، ضعف أنه القات عن نعلمه الذي ١؛  ٠٢٣١ج! 
ويفتر،قنير يعفه وهوأنولع؛ الدماغ، لتنشيفه الرديئة؛ والأفكار والأرق والبواّير 

لأكلهون محلوالأوقات، الأموال ذهاب مع أحرى أصرار وفيه نشوة، له وبعضه 
تركهمذللث، لازم ومن العشاء، بعد إل العصر وقت من الهواء يدحلها لا لات حمق 

الصلاة،وعن الله ذكر عن صاد فهو العشاء، يعد يقضيها من وأمثالهم الصلوات، 
والثيحاقالزواجر ق حجر ابن ذكره وقد التنباك، من أبلغ الماحية هدْ وهومن 

ا.قف. المجتمع صلاح إق 

حمحمن أ؛الح ٠لائلة أموالا يغل لأنه وزراعته؛ أكله ق يغالون أهله لكن 
لمبلخحكيمة. يصورة يكن لر ما القبائل ب؛ن متعه من التشويش تنشى لهذا حروثهم، 

واللام.إيراهيم، ين محماأ ميختا 

عشزةقاصي 

قال:حيث، ( ٢١٢الكبائر)ا/ اقتران، عن الزواحر كابه: ق حجرالهيس ابن أي: )١( 
أهلاحتالم، لما والقات، الكفتثة اصتتعإل عن الثقات ٠نحدير مميته: كتايا ألفت، الوةال٠ 

متىوطلبوا حاله، ل وواحد تحريمه، ل اتتان عصنفات؛ ثلايث، إل وأرمحلوا فيه، اليمن 
عثه،ا...«.اكحل.ير ق الكتاب ذللث، فألفت، فيه،ا، الحق إبانة 

بعدالقات عن تكلم حيت، ، ٦٦٧ص الثيحان، بن لمحمد المجتمع، إصلاح اننلر: )٢( 
والخأث.يأثة.الخمر عن كلامه 











.قت||ت 

٢٨٠الرقم: 

اكارخ:ها/آ/هما

اهه.سلمه عميل، ابن اض عبد الشخ الكرم: حضرة 
وبركاته.افه ورحمة عليكم السلام 

بأنناعليها أحبناكم وقد الثمرة، مفتاح إرسال طال,_، التضمنة برقيتكم 
عليهاتهللعون هذا، برفق تصلكم وهي الرقية، وصورة الثمرة صورة لكم منرمحل 

ودمتم•مرويين، 

العزيزال،غيثرانمد محمد 

 )١;(J٢٣٣/١اكدئ.وامملركلأمساضس.)



حابمو:
wmmm,

-محافإمحةاهمبج 

سرسوإووصؤ.
'>،َضِامماصلسفي

مصارلبمأتاسمينض-

رسححمص5ساَِسسا

























ءلئا.ه

آلحن بن اض عبد الشخ يمراسلأت المم هذا ابتدأت ملاحفلة! 
باثيرنت ثم الغربية، ياكلمة القضاة رئيس اش، رحمه الشح، 

^٣٠المعجم• حروف ترتثب عل ارامالن 





٢٥٧

ظكالفيح ءراسلأتاضحساستيحمنآو 

(١٣٧٨^١٢٨٧^

درسثم صغر0، ق القرآن حفظ ه، ١  ٢٨٧/ ا / ا ٢ j(.' يالرياض ولد ترجم: 
اللطيف،عبد بن اغ عبد والمثاخ؛ والده، أشهرهم من أجلأء، مشاخ عل 

بنحد بن وسعد فارس، بن وحمد الرحمن، عبد بن ؤإسحاق محمود، بن ومحمد 

فيصل،ال الرحمن عبد الإمام والده مسجد ق إماما العزيز عبد الملك عينه عتيق* 
رأىولما قيام، محر الهمة ؛تللث، فقام دينهم، أمور يعلمهم البادية إل بعثه نم 

اال٠الالثs،إماما وغزواته؛ أسفاره ق رفيقا جعله والحماقة الذكاء فيه الالائ، 
وخطيباإماما عينه ه  ٤١٣٤ عام وق للبادية. ومرشدا وواعظا للجيش، وئاصيا 

الغربية،النطفة ق القضاة رئاسة إليه أسند ه ١ ٣ ٤ ٦ عام وق الحرام، لمسجد اق 
الساجدق الأئمة تعيين إليه أسند كإ بالعروق،، الأمر رئاسة عمله إل وأضيف 

المثرفحجعل ك،ا والطبوءات٠، الكتب س البلاد إل يرد ما ومراقبة واختيارهم، 
وتوجيههم،وتعيينهم فيه والوعاظ والدرمين الحرام الجد أحوال، عل العام 
العثادووقار ١^١٠ سمت، ق وهو ببا مر التي والأمحلوار الراحل هده كل وق 

الازينالأمصار حجاج ءل،اء هع مقابلأيتؤ له كانت، الصالح. السلفح وزي 
الدعوةحقيقة معرفة ق الهن الأير معهم له فكان موسم، كل ق يقابلونه 

فقامالتدريس، مهامه ه تنلي والحصرم. الأعداء من التشويه لحقها التي لفية ال
ه١٣٧٨/٧/٧بتاريخ1 توق ممرون. طالبة يديه عل ونحرج قيام، حثر ؛دللث، 
مقابرق ودفن سعود، اللك! يتقدمهم جنازته، عل الناس وتزاحم الكرمة، بمكة 

٠^١،.الكرف. ومكن الحيل 

والحروالبدأ )؟/ا،ا(، ازنلرين وروضة )ا/ا،مآ(، نجد عل،اء ق: ترجته انظر )١( 
)إ/'آ(.





4زاسساستي1ِواسث'أً أ
.حءلأيبي-خمءو__ت أخأ|ص_^ص — يعي 

^^١^١م 
المعودةالعربية الملكت 

القضاةرئاسة 

لفة:)١(( ١١عدد:)؛ 

الحرمعميل، بن الله عبد الكرم• حضرة 
وبعد:وبركاته، اه ورحمة عليكم الثلأم 
بتعيين٥ ٤ صفر ٤ بتاؤخ: علينا المعفلم الملك، حلألة أمر صدر قد ذحسث، 

أمرهوصدر ، غضية بن وعل أنتم ويممته لجتزان، قاصيا عقيل بن الرحمن عبد 
قدره:لكم راتب بتعيئن مليان ابن إل - ٥١٣٥٤صفر ٤ ي: ٣ عدد: الرفق يخْلابه 
شهريا.ينالا أربعون 

يدنعل لكم وكسوة سرهه بتسسح ميعان ابن عل أمره صدر كإ 
بخصوصالرفق المالك خطاب ؤإعطائه سليإن، ابن مراجعة فيقتفي ، جيعة ابن 

ه. ١٣٥٤صتة صمر ٥ ق؛ حرر, بدلك لكم ؤإشعارا راتبكم، 

اك^^ا0رسى 

)الختم(

لشيخنا.يوجه رممى خطاب أول هدا )١( 
٤٠٣٧ ص ق شيخنا ْع ومرامحملاته ترحمته انفلر )٢( 
اظرترحمتهفي)ا/^(.)٣( 
العزيز.عبد الملك ديوان ق اليائية قم رئيس وهو )٤( 







تةةم1ةمزااثيخهبداسبجِالاي ؟؛توه'قم 

بناض عبد الشيح I الفاصل ا،لكرم حضرة إل الشيخ آل حن بن اممه عبد من 
الله.سلمه عقيل، بن العزيز عبد 

وبركاته.اممه ورحمة عليكم التلأم 

ماعل تعال اش تحمد ؤإنا وافية، ونعمة وعافية بخر تكونوا فنرجوأن وبعدت 
للجم.ح.دوامها وسأله الصحة من به أولانا 

أنالله نسأل ، اللهليف عبد بن محمد الشيح ق بالتعزية حطابكم وصل 
قيحؤيسكنه ؤيرحمه له يغفر وأن فيه، الحمح مصيبة محر وأن دعاءكم، يتقبل 

جنانه.

والسائحالأبناء ومتا والإخوان، والمشايخ العيال اللام ؤيبلغ لزم، ما هدا 
،•٢١٣١٧١تيدونكم الإدارة وموفلفي 

)الخم( ١٣٦٧حررل:ح/ا•/

للشيخنا ورماك ترحمته انظر الشيح. آل اللهليف عبد بن محمد الشخ أي؛ )١( 

^؛عيدافابنحاصر.٠٧١الرسالةيخهل)٢( 





حهت-تهضااقهءبمسّذءضاواثغ 

آقآؤم(اتييإنسم 
الله.حفظه عتيزة، قاصي عقيل، بن افه عبد الشيح الفاصل; الكث،؛ حضرة 
وبركاته.الله ورحمة عليكم السلام 
تركم.الحمدس —ولله وأحوالنا بخروعافية، تكونوا فارحوأن وبعدت 
الأحوال،محالس عن الإفادة وأحنتم بصحنكم، وسررنا حطابكم، وصل 

لكمإرسادايت، من محب لما تحريكم وم، والتوحيد، الفقه واحتبار النوابإ، وأعإل 
اممهفيكم.أوملاحفلة،بارك 

لكمنبعث، قيء ورد إذا الله ثاء فان تهلالبون٠ا، التي الكتب، خصوص ومن 
نفد.قد السابق من لدينا ما لأن باللازم، 

يسلمون،والمشائح الأبناء ومنا الإخوان، اللام ويبلغ لرم، ما هازا 
)الختم(محفظكم. والله 





٢٦٣القيخ Jlحسن بن اس عد من  ٦٦٢٢ ق،ت 
سةقءنمة

ِبمهآههم
ينافه عبد الشيخ؛ فضيلة الكزم، حضرة إل الشيح آل حن بن اض عبد من 

افه.حفثله عميل، 

وبركاته.الله ورحمة عليكم اللام 

،العزيز عد الملك جلالة ق يالتعزية برقيتكم مأحرا إلينا وصلت، فقد ويعل؛ 
الخمحوعوض والمسلمان، مصابنا وجن فيه، الحمح عزاء وأحن له، الله غفر 

كتابياهدا حررنا وقد حالفه، ق الم،ن للمؤيبارك الحنة يكنه أن الله أل نمحرا، 
وحصولالئفلر، منقطعة بصفة الرقياُت، إدارة ق كثرتبما بسبب الرهيات لتأحر نفلرا 

وتسليمها.إرمحالها ق الارتباك 

حررو:ح/مساه)الختم(

،.٥١٣٧٣/r/Yوفاته أن تقدم :١( 





1ةئءك
تسجهآؤمحهم

٢٢٣عدد: 

افه.محنمه عقيل، ين اطه عبد الثسخ! فضيلة الكريم، الأخ حفرة 
وسؤالنامستمرة، دائمة ومرضاته ومغفرته وبركاته اطه ورحمة عليكم اللام 

أناطه أل ندائمة، صحة ق الحمد مزيد فالله عنا سألتم إن أحوالكم، وعن عنكم 
يثبتناوأن بحقها، والوفاء شكرها ويرزقنا وياطة، خناهرة تعمه حميعا عليتا يديم 
كريم.جواد إنه لما، ارتضاه الذي دينه عل حميحا 

صحتكم،عن أفاديت، ، حيالخاؤلر وأمريت، وصالت،، الكريمة ريمالتكم 
أعواماالحمح عل اطه أعاده محلوما، كان المهلر عيد بحلول التهنئة من ذكرتم وما 

وطاعته.اطه رضاء ق عديدة 

التوفيق،ولكم لنا افه أل نبالرياض، الإفتاء دار إل بانتهالكم محررنا ولقد 
وكرمه.بمنه الكريم لوجهه حالمة الحمح أعإل يجعل وأن 

ؤإحوانهوأنجاله محمل. الشخ الأخ فضيلة إل سلامنا إُلأغ والمؤمل هذا 
سلامهم.-^>ونكم والإخوان الأنجال هنا ومن عنا، يسأل ومن المشايخ وعموم 

)الختم(ه  ١٣٧٥/ ١ ٠ / ١ ٦ وبركاته. اطه ورحمة عليكم والثلأم 



1|أثتتةبخ£امحق 
أبام؛هماذاصمح، الوظُقه؛  التاووٍخ:ا-آ/آ/ا،هآا ااوكم:)ا(

عريشأي لحكمة وفراش محضر تعتع، طل ال0وه9عت 

ي_يأثأؤئتيأهي
الأفخم.القضاء رئيس السإحة، صاحب حفرة 

محقر،ولا فراش ولا متفرقة لها يرتب إ عريش أي محكمة أن كامكم نرح 
أشدونعال أكياسنا، من القرطاسية نصرف ونحن البلد هانأا قالومنا حين ومن 

ماسة،الحاجة أن وحيث، والفراش، المحضر لعدم الخصوم؛ من التعب 
أرجوفاق ذلك، بتعيين يقضي اه~ ~ايده الحلألة صاحب، من علميه المصدق الحاكم 

الأحرى.للمحاكم مقرر هو كإ ذكر، ما بتقييد يلزم من، عل الأمر ساحتكم من 
١٣٥٩٨ا-آ/ وفةكماش.

عريهم(أي قاصي 
عيداف؛نعقيل



،]!؛UsTا اٌ'ث؛ةب'عبذ!ِم'ص س هت!تةهت 
عنيزةقاضى ااوتارث0ت  ااتاووخ:؛لإ/ا</؛7ما قم:)٢(الو 

جدةمتعجلة قفاء ل العمل عن البسام صالح ت الشيخ اعتدار حول اكولمموع؛ 

ِبمآقآمحهم
وحد0ض الحمد  ٢٣٥عددت 

الغ^،آل حمن بن افه عبد الخ ومحنا، والدنا السإحة، صاحب 
•الوقر القضاة، رسى 

وبركاته.اممه ورحمة عليكم الثلأم 
صالحإبلاغ المتضمنة منه، ¥آ/ه،في*لإ برقم! برقيتكم إل فبالإثارة وبعدت 

قدالتي حاوة متعجلة قفاء ومحليفة إل توجهه بسرعة البسام الرحمن العبد 
بماهبأنا  ١٣٧٤/\،/ YYل:  ٢٣٢برقم: لكم أبرقنا وقد فيها، يتمنه بلغتموه 

علجوابه هو فها ١^٧)•، ق لسإحتكم نبعثه تحريري ؛جوامحب، وأجابتا ؛ن>للث،، 
أنهوربإ الاعتذار، عل إصراره لكم يظهر رمته برفقه، لفضيلتكم وجوابه مذكرتنا، 

يقول.فيإ صادق 

محففلكم،وافه السالمين، بمصالح عنايتكم عل لكم وشكر توفيقكم، افه أدام 
والئلأم.

١٣٧٤/٩/٢٤

عنيزةقاصي 

عقلبن عبداش 

ام.البافه عبد أحوالشيخ: أنه يظهر '١، 



ظممهالحفنلي اسابدين نين على بن إبراهيم الفيح مراسلات 

ثمالعابدين، زين ۶^؛، العلامة والده عن العلم وأحد ألع، برجال ولد ترجم؛ 
دمنالعربية، واللغة الدين علوم ٣^١ عن فأحد بتهامة، الراوعة إل رحل 

أخمدوالشيخ الأهدل، الرحمن عبئ بن محمد والشخ ٍناهر، محمد السيد ت مشانحه 
العلمفون ل برع أن وبعد حمزة. فرج حن بن محمد والشيخ الارى، همد بن 

الأدارسة.حكم أثناء والتدريس والإفتاء القضاء ق المرجع فكان رالاوْ، إل ر-؛ع 
صنالعزيز همد المللتا الحلألة صاحب حكومة إل عسبر بلاد انضمتا وحينإ 

متفنناأديبا عالما كان عاما. ثلاثين لمدة القضاء عمل ق وبقي أ،^، برحال قاصيا 
قعضوا احم . ٠١٣٥٤عام وق كريإ. المحيا، طلق الأحلاق، دمث، شاعرا، 

لمقابلةملحة أبو الوهاب، عبد الشيخ برئاسة تثكالت، التي السعودية الملكية الهيثة 
الهيثتينمقر وكان الوادعي، حن بن محمد السيد برئاسة اليمنية اللكية الهيثة 

منالعلمرفان مئم وفد اليمنية، السعودية الحدود ق للنفلر الحنوب، ظهران ماJينة 
لأحدالهيثة لدى الحضور عن الحدودية القبائل بعض وتأحر الكث، طول 

اليدالأديبا وبين بينه فوسر القارس، للرد الهيثة تعرض حاو_، إل لد>رم، ما 
-.٠١٣٧٢عام تول له• تعرضوا وما عملهم حول أدبية احلأيت، مإسإعيل 
ظلكأاُا

علعاءتراجم من العبير وشذا (، ٥٣٤ )ه/ والقضاة القضاء تاريخ ق! ترحته انظر 
•٢ ٠ ص النعمى، سعيد بن لهاشم عسير، منطقة ومثقفي والباء 





؛iUDiZيخةاميمحضمحسبمصص_ أثت1؛ق 
ييأقأؤ؛تيأهي

اكار؛خ:"ا/؟ا/أآ'ّااه

بنالعزيز عبد بن افه عبد الشيح الميل، الكامل الجليل، الفاصل حضرة 
والآحرة.اكنيا ي وذكره قدره ورفع الوافرة، بالنلأماتا الله متمه عقيل، 

مزيدؤإحلاص أكثر ود عن صائرة وبركاته، اش ورحمة عليكم السلام 
الذيالقه إليكم محمد والمحك، المأنوسة، البهجة المحرومة الذات بتللمث، للمعاهدة 

وعافية.حير ل هو إلا إله لا 

شهرمن ٧ المحرر: الرائق البليغ وحهلمابكم الفائق كتابكم إل وصل قد إنه ثم 
اللهقدس الحفظى، أحمد الجد: رسالة من المرفق ه  ١٣٦٦منة القعاءة ذي 

يقصدحضرتكم لأمم والثانية منكم، هدية الخالص باسم إحداهما مره، 
حهلا؛كمأفاده ما مقتفى مبادرة، إليكم إرسالها ثم الخهلية نسختتا عل تصحيحها 

إليهحمعتم وما قبلتا، من المكاتبة عدم ق اللهليم، العتاب، س تضمته ما مع الكريم، 
الفضلوغزارة العقل رجاحة عل منكم وانمال لمحبكم، الاعتذار باب، فح من 

الكاتبةبيان ذللث، امتلزم وق- وفضلا، شرفا الله زادكم العاجز، حدا والترفق 
سالثرقي بوامهلة الكاتبة أولا أحا، من ميركم بحد حضرتكم س إئ الواصلة 
قالمنحصر الإقناع بمتن الرفق الكتاي، ثم الذكور، الحل بوصولكم إ~مارا العنائف، 

غيرإل يصل ولر فضلا، عنا الله حزاكم لحبكم، يارساله تكرمتم الذي أجزاء أربعة 
وكيلناإل به وأتييت، وقته، س الذكور الكتتاب، عل با-يواي، بادرت وقد ذكر، ما 

وأكدال؛ريد، ق إليكم به بعث، بأنه وأفاد حضرتكم، إل تقديمه ق عاليه محرضا بأحا 
نلكابعد لنا أرسل ثم الخرج، ق إليكم بتبليغه والتنعهاو القبفى سند الى ؛ارّذللث، 
غيرمنكم إلينا يصل ولر اسمكم، عليه موقعا إليكم الكتاب، وصول يقيل يىنا-ا 

ذكره.تقدم ما 



م|ةتس1ة
النكث،إليها يمملرق لا مبمرمة لكم مودتنا عفود أن علمكم محريف ق وليكن 

منإليه تقدمتم ما عل تشكركم ؤإنا عشنا، ما الود وحقوق للعهد حافظون ؤإنا 
اكل.جهد الدعاء لكم وا،تكاةئة أهله، أنتم الذي الفضل 

بدللث،عنونا فقد الأصل، عل تصحيحها ق رغبتم الش ظقه الجل نسخة أما 
سيتضحكإ الأصل من نحقق ما هامشها عل ونعلق رغبتكم، إنجار إل ارعه م

الرحمنعبد بن لعل حفرتكم من والكتاب، بمدا، مرفقة إليكم واصلة وهي لكم، 
وتكنمواداعيه، هدا تحريرنا، لفة أيفا إليكم واصل منه وايواب، إليه، سلمناه 
محمدوالابن العابدين زين بن أحمد الأخ ومنا لديكم، المشايخ مع اللام بإبلاغ 

منالكم بدا ؤإن التحية، ;-؛دونكم إبراهيم بن وقائع الخففلي أحمد العدل وكاسِ، 
والختام.اليل.ء ق عليكم واللام بقضائه، ، يتثرففا,لمح_، لازم 

)اكوقع(





هثثتؤه1
ثقتي.وبه . آضآارءىآمخ.ي ضر 

الu الحض الوداد من _.u له الذي النيل، الألعي الخليل، اللوذعي ">م 
اش،كلأه عميل، بن العزيز همد بن اممه همد الشخ فضيلة نقض، ولا حل يعشه 

آمين.استقام، ثم اطة ري هال، ثمن وإي1ْ وجعلي 
منمحيلة الإحلاص، وكامل الود بخالص مفعم قلب أءا3، من مبعثة تحية 

سواخعل اش إليكم أحلو فإي وبعد• والتنادم، اللقاء دارس محيية تقادم، ما العهد 
وداعيهوصحبه، وآله محمل. سيدنا أنبيائه حاتم عل مسلا مصليا آلائه، وتتابع نعاته 

به،دمتم بخير والحي، وأحوالكم، صحتكم عن الاستفسار الشريفة حضرتكم إل 
آمين.عافيته، ثوي، الخمح عل وأسبل نعمته وعليكم علينا افه أمخ 

الفعالوالسب، جهتنا من الماجم يكن ولر مدة، الخائبين من الكاتبة فرمتإ ئد ؤاما 
ؤللانحرافصحتنا تحرض مع ينابلها، حابلها امتنج التي الحنؤية الأشغال كترة إلا 

أسيرمحبكم تركتا وأحجار، ملين ذايتج علينا ربوة اميار بواسهلة نا ممولر بحاديثا 
اممهإنشاء والثواب الحالر ذللث، ق ولعل القوية، الخركة عن وأقعدته ؤلؤيلة، مل.ة الفراش 

كانما يعلم والله بالبال، دائا وذكركم وأوان، وقت، كل ق العيان نصب، فأنتم ؤإلأ تحال، 
علتربوا فلا همها، محيي لا مقادير ولكنها أردته، شيئا ولا فصدته أمرا التأحر؛الكاتبة 

تغير.إليها لايمملرق الضمير ق ثابتة الودة فان بالتقصير، ولاتاحدوْ محبكم، 

بهمنأتم،ددجزل(اسزااخلا بامت، عن احري كان وما 
ومقولبخهلي اللقيا من أرديتج الذي عن حال المقدور ولكنه 
ثمإن ذنبه دية ونحعلوا صفوا، وممنحو0 عفوا محبكم نوّعوا أن أرجو أف عل 

الووىرا،تقال كا الاعننذار، صحيح من لكم أبداْ ما ذنب 
لزثر0ربها منها، والتوبة العيية كفارة بابُ محت، ، ٤٨٥^،الأذكار، كتابه؛ ق ذكرهما 
ديوانه.j ولرأجيم المعتز، لأبن نبه،ا من وهناك 



ذؤ"ه;،؛آَ؛تإصساهيممحضمحاسبممحاسني ؟ض' 
ارعذل العل القش اء وبقلأن فأليك ا ملليفو1ّ

الاعتذارا عندنالذنب ة ديذرا عوأحدث حاء قد قلث 

ذكره.مموم ما صحة عالمتم مش ذلك ستفعالون أنكم أجزم ؤإف 
اض،إنشاء كيلك أنا كإ توجيهاتكم، حن ق محكم يذكر وتفضلوا هذا 

ومحيكم،أولادكم وعموم لديكم الكرام المثاخ من كلأ اللام بإبلاغ وتكرموا 
التحية،أمحنى ويهدونكم بحثر، والمن الإحوان وعموم ؤإخوانه، محمد الابن ومتا 
٥١٣٦٧محفغلكم.؛ا/ه/واف 

الخلصمحبكم 

الحمظيالعادين نين إبراهم 



٢٧٨

خلسهالعمود سمد القيحإبراهيم^ مراسلات 

(١٣٩٤^١٣٢٤^

حفظعيي، الالرحمن عند الشيخ أحت ووالدته عنيزة، مدينة ي ولد ترجم؛ 
الرحمنعبد الشخ حاله عل فدرس عالية، ثبمة العلم محللبا ي وش/ئ صغره، ق القران 

القاصي،الصالح عثإن والشخ ا،لاع، اض عبد الشخ عل وقرأ ولازمه، عدى ال
وأحازوه،الخدين، ءد\ء عن وأحد الند إل سافر ك،ا عميل، بن الرحمن همد والشيح 

الشيخوأحيه إبراهيم بن محمد الشيخ عل فقرأ الرياض، إل رحل وطنه■ إل ءاد■ ثم 
وقعيي. الالرحمن همد الشخ لخاله ملازما فاستمر محتزة إل وعاد اللهليفج، عبد 
منالعالم طلبة من محموعة صمن سليم بن عمر الشيخ احتاره - ٥١٣٥٤عام 

فكانير، عبلاد ق قاصيا فعين، الخنويبح، ق والإرشاد والوعظ للقضاء القصيم 
عامنقل ثم حيزان، منهلقة قضاء إل نقل ثم أهالها، وأحبه أقضيته، ق ددا م

مرموقةمكانة له وكانت، محلويلة، مدة -با قاصيا واستمر اليمام، قضاء إل ه  ١٣٦٣
فيهويقي الرياض، قضاء إل ه  ٠١٣٨ عام نقل ثم الشرقية، ق وا،لواطن،ن الولاة عند 
الهلع،هادئ ودين، حلق ذا ظسه كان . ٥١٣٨٢عام التقاعد عل أحيل أن إل 

وقدبالحق، صداعا النا|س، عند محبوبا الشهرة، ولا الفلهر بحيإ لا متواصحا، نزتبما، 
أنباإل مافر هد ١ ٣ ٩ ٤ عام وق العلماء١ حلمامتج وملازمة التقاعد ؛حل. للعبادة تهمغ 

إصابتهإل أدى مما ءنل،ه؛ الدم صغهل فارتفع أصدقائه، بعض ونيارة ، للاصهلياف
ظلشثهوفاته. سبسّت، قلبية بنوبة 

سليمأل، وعلياء (، ٤ ٢ ١ / ١ ) نجد وعلياء (، ٥ ٦ / ١ ) النافلرين روضة •' ijترجته انفلر 





1ءهت_1ةمحالف؛ةأبوسمحءساسم هتيج'هت 
بممأقآوىٌ

اش.إنشاء عريش، ش إل  ١١٣٦ / ١ ٢ Y/ ٠ ق: صامطة 
فحالحناب، عال جناب إل العمود ايحمد إبراهيم ت وأحيكم محكم من 
سلمتاالعميل، العزيز عبد ابن الله عبد الشيخ: الفاصل، وصديقي أحي الرحاب، 

امقن,التقوى، كلمة ؤإياه وألزمنا الأموي، من ؤإياه افه 

محمدابن عل الشح بواسهلة ا،لكرم حطكم وبركاته. الله ورحمة عليكم سلام 
منواحد الأول وكتبكم واصلن، حميحا والرقيات الكتب، من باطنه ق وما صالح، 

بأٌّّثرتقيدون لازلتم فهمناه، شرحكم وكامل رأسا، منكم وواحد حيزان طريق 
هويقدر لا الذي سوقي إليكم وصولنا تأحر ق واليبؤ الناصر. ويهيج الخاطر 
وسليإناطه عيلء الشيح أن ومؤملا بوصولكم، مشغوف أق وأهمها منها أمور، 

بكإ،الاتفاق لقصد العيد إل عزيمته أنفلر البيهiارية قاصي وبوعدهما يتأخران، لا 
الذيالسب، عن أعلم لا حميحا ؤإيانا تبمدتها اش ومليإن افه عبد الشيح ولكن 

وبعضهاخاصة، أشغال من بالخصوصية يتعلق بعضها أخرى؛ أمباب وهنا منعها، 
اطه،عبد الشيح باعها قد والزاملة أهمية. ذايت، أعال من فيه مكلفح أنا با محص 

اكللوب.عل الذي وجود يتعذر اليوم والزوامل 

وهوعندنا، أيام ثلاثة وقام الفلهر، قريبخ العيد ثاق وصلنا البيهلارية قاصي الأخ 
وأثتىالرحمن عبد الشيح الخال بخصوص منه المجال وجاء محير، الله جزاه محتهد، رجل 
علوأطلعته ، وماحوج يأجوج تعي؛ن ق رمالته عل اعتراض بعض وذكر عله، 

الكفرأنوخ عل كلامه ق له مملمالمه وعند الفقهأ"ا،، مساتل ق الخليل الكتاب 
.٨٤ص للعميل، الحغرال، العجم انفلرت ارحة. المقرى من ااسءلاريةت )١( 
افه.وفقه القاصي، عثمان بن أخمد الدكتورت بتحقيق الرمالة طيعت، وقد )٢( 
وأيسرالهلرق بأقرب الفقه ليل والألباب البصائر أول ااإرساد كتاب: وهو )٣( 

ه. ١٣٥٨عام ي الخل الرحمن عيد الشخ ألفه الأساب®• 



مناي|بوسنيصداسمثس 
فهله كلاما وذكر منهء، لأبل ت بصرته الله نور الشيخ وقول مطالقة، واالكفرات 

الرحمنعبد الشيح قرن عل افه- -وفقه اعترض الخسنةلاا، والأسوة الصالح اللف 
منذكره و3لول يكلأم ، القبلة أهل من ليسوا الحهمية أن وقال الخواؤج، بشبه الخهمية 

ابنمحمد الشيح ابن الله عبد الشخ الة رسمن عليه أءلااعته  ١٠عاليه وهون تفكر، غم 
لهكتثت، وظيفته مقر إل ذهب أن يعد وأمحرا قغ، ولا الزيدية عل الرد ق الوهاب عبد 

—سزه الله —قدس تيمية ابن أحمد الإسلام شيح الدين تقي قاله ما صمتته مكتوب أمس 
 jمنخالفهم من تكل وتكفرهم طوائفهم كل من البدع أهل ل يتعلق طويل له لام ك

كفرت،تقولون ما عل وافقتكم لو أنا الناظر٥ت ق لهم وقوله البكري، عل الرد كتاب 
حشجواب منه جاء ولا ، هدا نحو وكلام جهال، لأنكم يكفار لستم عندي وأنتم 
كلامهكل — ييديه اش — الوكور أن هو القدوة الإمام ذكره ما له نقل من والسبب الأن، 

أهلمن التأولن أن وهو منه• لأبد تقد هنا ُللكن قال؛ حنث ٢،  ٩٨صن الإرشاد، انفلرت ( ١ ) 
بالرسولإي،اثأم •ع والسنة الكتاب به جاء ما فهم ق وأحهلثوا صلوا الدين القبلة 

jأحطثوا لكنهم ذلك، والتزموا حق، كله هاله ما وأن نال ما كل ل صدقه واسمادهم 
مجنخروجهم عدم عل والسنة الكتاب دل هد فهؤلاء العمالية، أو ا-لمية السائل بعض 

يعدهمومجن والتابعون ُققث الصحابة وأم الكافرين، بأحكام لهم الحكم وعدم الدين، 
الحرويثةالخوارج ع ذكر ثم الأصلء. لهدا أمثلة لك ولذكر ذلك. عل الم أئمة 

■حكمه ل نسم كل أنام، إل نميهم يم والاتريدية، والأسعريه والحهمه والمعتزلة 
غثره.دون المعاند كمر الشثخ أن والخلاصة 

بضابطالخهمية تكفير وتقييده الشخ كلام العلمم وطلبة المشايخ بعفن استغرب وقد )٢( 
منهم؛الموصؤع، ل المشاخ بعضن فراسله مطلقا، تكفيرهم يرون كانوا لأمم المعاندة؛ 
أجابوقد رؤيشد، بن وسليمان مرشد، ابن وصالح الويح، العزيز عيد ين إبراهيم 

الأجوبةل! انذلرها وساليعان، صالح رسالته ق مفصل بكلام دلك عن الشيح 
رسالةعن سعدى ابن الشيح كلام وانفلر ، ١٣١ص القصيمية، المسائل عن السعدية 
٠١١٦صل النافعة، الأجوبة ق السويح 

اإردءلالبكري)مأ/؛بم؛(.انفلر:)٣( 



ذأمحاثغإسبجصدسم ةقيتئق1 
الحق،إلا ينمي لا اش~ —إنشاء أته عندي وأنا الطلبة، بعض عل وشوش يالتكفر، 

الله.رحمهم العلعام، قاله فيإ والروي التاق وقل العجلة بعض معه لكن 
فيهامحر لر فصامطة ، الختان لعارض الألعاب من ذكرته ما بخصوص 

بمغأمر ارصادر وقلت،؛ اللعس،، ق ثاورق البشري الله عبد أن ببخ يلعب؛ 
ولعِب،فقنع ، ١١يشوشون عندنا البلاد أهل أن مع ترخيمكم، من يمكن ولا اللم—،، 

لكنوكدا، ب، متوكل غر عملهم لهم مثلهم متعه، أمنتكلح لا يقول؛ والأمثر لر، اق 
للأميرعريضته عل أكتب، شكا أحد إذا هذ.ا، بمثل أنا وعمل جيزان ق اللع—، كان 

وعندكمالرحمة، لهم حولت، الذي بالأسباب الحواب أو التع وأولل—< رسمي، 
الدال،رأيكم ق وأنتم التقديم، عدم ق عليها الاحتتجاج يكون متقيمة هيئه 

كلمته.ؤيعل ديته ينصر اممه ترى، كإ والأمور 

وعلجيزان، من إلتكم توجههم بلغني وحمد، عميل الإخوان عل سلامي 
والأولادالإخوان لدسا ومن أحوياكم، وحميع مزعل، وابن الدوحان، سليان 

رالتوقح(حيزان. ق القرعاوي اش عبد واللام. ينمون، 

الخلفل.محثوا إذا ما يقومون كانوا ألعاب وهي )١( 
مكةق العلم كلله أيام كان أنه الحموي إبراهيم الشخ #ذكرل ؛ ٥٥•؛®؛شيخنا قال فائدة؛ )٢( 

فعزمالزيادة، باب قرب الحنابلة رباط- ل يكن وكان تقريبا، ه  ١٣ ٤٨عام الكرمة 
الصهحونمن عدد ل الرز له ونار-م الغداء، عل عدى الالرحمن همد الشيخ خاله 

بأسعنيزة ق أمالئ، وليدي، ®يا له؛ وقال الشخ به خلا ١^١٠ من انتهوا فليا الصغار، 
منء بثي لأملئ، يعشنتإ فهلا وزملاوك، أنت يه نتمتع وأنت، هدا بعض إل الحاجة 

أنبئركل مراعا الهلعم من أخن.ته أنا ^ا خال، "يا إبراهيم- الشيح فقال ذلالث،أاا، 
ؤإلأللث،، إكراما الصحون كثريت، ولهدا بقيمته، عليه أرجعه أحل يمه ما الن.ي الصحن 

منعددا منهم الزبون المْل-اعم؛أخل- أهل عادة ، iJUL؛وكانت، تيءا،- عندي ما فأنا 
يسقعلأحد ه يملر سالما يرجع صحن وكل ضيوفه، لدى  ١٢يتجمل الصئحون 

.١١لحاله 





1ةُةت_تةمحاثخ|برسم،سسم هقثج'ت 
افمم 

اللهملمه المحرم، عقيل، ين الله عيد الكرمت الفاصل الشخ حناب حضرة 
تعال،آمان.

وبركاته.النص ورحمة عليكم سلام 
كتبمن نتمكن ولر فراقكم، عل آشن عندنا من توجهتم ذلاث،ت وبعد 

الواقع.ق الخير — النص ثاء —إن ولكن له، متعدين كنا كلام من ولا حهلوط، 
ورقةوعشرون أربحة الحلي عل الرد من معكم لما إلحاقا لكم أرسلنا وقد هذا 

أولق تكتبوا أن والأحسن أ-محواتيا، تع معكم تحعاإونرا ببعض، بعضها متصل 
علالكلام ق الأول،: )المم >مكدا: الصفحة أعل ق الحلي عل الرد من ورقة 

وأمحبابياالغفلة ولكن هدا كتب عل عازمأ كنت، لأنتي وعقيدته(، المعرفي مقدمة 
والفمهدا، هو الأول،: القسم أقام: أربعة الكتاب جعلنا لأنتا ذللثه، عن صدتني 

قاكالث،: والقسم العلو، علإثيايت، العزيز الكتاب من القاؤلعث اليرامن ق الثاق: 
القسمهو أو الرابع الفم العلو. إثبايت، عل والستة الكتاب من الصحيحة الدلائل 

وهكذا.العلو، إثيايت، ق اللف، عن النقول، ق الخامس: 

فالمرجومعلث،، الذي ا-لط. من أبسهل. محنا إبراهيم بن محمد للشيخ كتبنا وقل. 
وبنأ-را وصلت، إذا كذللث، وزرفوه، غيركم، أحد يراه ولا عليه، فاؤللحوا إيصاله، 

عندالأحر، الحل إل نحليصه ق وامحع للقحمة، لايرؤح بأن عليه فاثر فيها دحيم 
وغيره.ا بزيومق

كانؤإن والإخوان، ومليإن إبراهيم الشيح عل السلام منا لزم، ما هذا 

حاشية( ٢٧٩/ j (Tترحمته انفلر أحا. قاصي الوابل، يوث بن افص صد الشيح أي: )١( 
.)٤(

لترحمته انظر لالحاصر0. الرياض قاصي الراشد، مليإن بن إيرامم الشيخ أي! )٢( 
(٢١٢/١.)



ةمح"ْح؛ضاهخ|برسبنهس،اسم  ٦٥ ئ
محكم.واللام. المجيء، عل حرصه وطيب حاصر معيد محمل. 

والتناصححثر، كل أماس ذللث، فان تعال افه بتقوى أوصيك أخي كذلك 
 ]،j[ ،ْعك•فعلوا مهإ الشر أهل وبغض محلفا، فعلوا مهإ الدين أهل ومحة الدين

منعني ينقل مما شيئا مع تلعللث، وهي محصني، واحدة مسألة أرجوك إق ثم 
قلوتقول! حاصة يمنة ل تكتب أن منك فأطلب تكون، مسألة أي ل وتحوه ح3لأ 

منتبين لر ولو المسألة وتبين وكنءا، هوكدا ما عل أونحوذللث، اطلعت، أو سمعت، 
مثلق وعل عليلثإ الوا-ص_إ هو وهدا حاطرك، يطمئن بإ أحيبلث، وأنا ذلكر، قال 

منلث،،طلبتؤ التي بالطريقة فسأحارك ذكرتج ما ّممحا أو رأيت، إذا وأنا ^ا، 
١٣٦٦"ا/ه/٠ واللام. الإخوان، وهكذايكون 

محك

)التوقع(





٢٨٧أء'م ضامخإوراهيمنيسإواسود 
ذء- ه،• ذ'ء 

بممأقآؤتيٌ
النهسالمه العقيل، الزيز عبد بن افه عبد الشيخ؛ الفاصل الكرم، جناب، 

الصالخارتإ.يالباقات ؤإياه واصتعملنا الأفات، من 

أحوالكم،صحة عن والتحفي السؤال ح وبركاته. الله ورخمة عليكم محملأم 
مكروه.كل وعنكم عنا اممه أحال 

اللهعبد الشيخ مع لكم وحررنا مكة، وقدمنا نحفاكم، لا كإ عنزة من توجهنا 
والسسس،نحمل، ب النقل جهة من مهللوبنا وأن بمكة، أحبارنا ببعض القرعاوي 

كلفوناالماللئ،، لخلألة ذلك، ورغ عنا محيميد ابن ترشح و؛، لما بأنه أعلم" ~والأه 
حنالله نأل والمصالح، الحكم من ذللئ، ق  aJLIl؛ذللا،، غير محببا أجل ولر بالتوجه، 

العوان_إب

ص،متوجه بأق الأمر امتثال من بد أجد إ ح،ن القضاة لرظس.ة قدمتؤ 
العاطة،بتفرق متشوش الخا> أن فحث هناك بالأعال القيام U الكريم، الأمر 
ولا؛الإمكانالبصر، وصعق، المن ير من الوالدة وحالة بالراتسإ، الكفاية وعدم 

حررتهمما بنحو الحال له وشرحنؤ لفراقي، تصر ولا باليمن، معي باحت،اعهم 
يالرياصن.إبراهم ين محمد للثح 

حدةطريق عن حاصة سيارة ق الثالثج حامى ق مكة من توجهنا 
والأولادمحاليإن الأخ ووجدنا بالهلريق، قفيناها أيام لأربعة صبيا وقدمنا فالقنفدة، 

محمدبن عل الشح ووصلنا يومئن، يصبيا وأقمتإ نحبون، فيإ الإخوان وخمح 
إلتوجهنا الثالث، اليوم وصباح بالعريش، لأهله متوجه رقاعي أحمد واليد صالح 
ووجدنابسياراتنا، لصامطة توجهنا ثم يومين، فيه وأقمنا معنا JالعاJااة جيزان 

وكثرةالمتراكمة الأعإل كثرة فمهل تحبون، ما عل الأحبارسإ وحمح والطلبة الإخوان 

الأول•ربح من الخاص 3، أي؛ )١، 



تة'ةةآتهمحافة!ّربمحس؛سم ^^ ٨٥
حقوقمن نحلصنا لما دال والالتوفيق الخمح يرزق الله عمى والمشاحنة، الأهواء 
نمه،لشكر بالتوفيق وعاليكم عالينا ويمي والعافية، بالعفو الحميع عل ؤيمى العباد، 

•امن ذلك، عل ؤيميتنا عالينا، محففلها وأن الإسلام، نعمة ذلك أجل ومن 
أيتذخرون لا أنتم بأنكم افّ شاء ؤإن للمرامع، السابقة طلباق أعزز سوف، 

الحسنةالأدابإ عل الخروج لهم ونحصل أولادنا، نجمع لعلنا ن، تكون مساعدة 
الأقارب،وصلة الوالدة ببمر ونحفلى والأجل، للعاجل صلاحهم فيه الذي والتعليم 

•علميه مكافئتكم نقدر لا ما عنا محزاكم وأن لكم، ندعو ما أحر محرمكم ألا الله نرجو 
اللمهليفا،وعبد إبراهيم، بن محمد الشيخ المشايخ؛ عل واللام لزم، ٌا هذا 

بنإبراهيم والشيخ حن، بن عمر والشيح إبراهيم، بن محمد الشيح وأولاد 
ومنوالإخوان، والحسن الح،اعة وحميع وأولادْ، و-بمييل ناصر، والأخ سلميان، 

بالحارصةعندهم امر وقد محليب، بالحارصة حمد وأخوكم والأولاد، الإخوان عندنا 
صالحمحمد ين عل والميخ محيميد، ين الرحمن عبد الشثخ وهو جديدا أميرا 
ربحوعشرين حمسة مكة من توجه مساعد وأخاه محمد، والأمير وأولاده الحق عباو 
وبركاته.الأو4 ورحمة عليكم والسلام وصوله، فننتظر  ٦٧عام أول 

١٣٦٧/٤/٦حررق: 

أحمد،والسيد عل واليخ حثا مساعد، الأمير ملاقن صيتا من هذا نحرر 
بكرا.إل فهوتأخر محمد الأمير أما 

العمودالحمد إبراهيم أخيكم: 





4ناثخإوويبجسوسم

تسيمحاوقآي
عميل،ابن العزيز عبد بن الله عبد الشيخ الفاصل: الأخ الأفخم، محاب 

امين.التقوى، كلمة وإياْ وألزمنا الأموي، من الله سلمه 

وبركاته.افه ورحمة عليكم النلأم 

حواهبإ ومسسانسا مرورا ويلونه المكرم ك.اياثا احد،ءاتا والحبور المرة بيد 
ناحروالحمل ير، بإ تقيدون لازلتم بدائعكم، هلرف من به وما صحتكم أحبار من 

لازممن يبدولكم أخبارنا؛،ا مواصلة نرجو الأيام، هذه ق إلا يصلنا فلم وصوله 
بمواصلكم.العهد ولتجديد 

الحم.إلا الذكر يوجب، ما يجر لر ساكنة، جهتنا أخبار 
الشيختحصله بإ  lIpLjl؛اكتسباحاففل الأخ وزميله القرعاوي الله عبد الشيخ 

وتيوصاواجتهادا عددا المدارس فزادت معنوية، وقوة تشجح من الله عبد 
منحميعا يجعلنا وأن الحمح، عون ي يكون أن الله نسأل قبل، ما عن متضاعفا 

والتوفيق.باليمن الخمح أعإل ؤيدد يوفق وأن لسبيله، الدعاة 
أحمدبن افه عبد الرئاسة ورشحت، تبوك، إل نقاله بالغكم لأبد والسويح 

مدير،بروفة ولد ه(  ١٣٦-"٩ ،، ١٣٠٢)السويح العزيز عبد بن إبراهيم الثؤخ 
ثمبلدته، علهاء عل فقرأ العلم، طلب ل مميع ثم فيها، والكتابة القراءة مبادئ وتعلم 
كهاالحنقري، الاله وعيد عيي، بن إبراهيم بن أحمل. المشاخ؛ عل فقرأ الجمعة، إل رحل 
وصارفأدرك وغيرهم، حمزة الرزاق، عيد ومحمل. ماح ابن الشخ عل فقرأ مكة إل رحل 

ألفالقرى، من يتبعها وما تبوك ق ثم العلا، يلا.ة ق قاصيا عين وعلوم. فنون صاحت، 
صاحب،عل الرد ق الضلال من الهل.ى رابيان أسماه: اللحل. القصيمي عل الرد ق كتابا 

لهيقدر ولآ المستشفى، فأدحل عمره آحر ل يمرض أصيب، به. اش فنح الأعلأل٠، 
نجل.علماء ق: ترحمته انظر ظلئقه. ه. ١٣٦٩عام رمضان آخر ق فتوؤ، الشفاء، 

 ;(.٣٣٤)١



؛٦٩١|مح ضاشخإبوسبجصدسم ؛1 د
،سذء

لرغبةالعارصة مطهر اش عيد يكون أن حميد ابن افه عبد الشخ ورأي مطهر، 
قومنتظر السارحة، ق ؤيكون محيميد ابن عن النقل الطرباق الرحمن عبد الشبح 

الوافقة.وصول اليوم؛ن هده 

مشكورين،لازلتم بوسنيد، بطرف اللتي ٢ ٠ ينال عشرين جهة من تذكرون 
شرهتنالقبفس تحريمه نيادة فضلكم من نرجو للمدكور، وكتاب وكالة بهليه أجب، 

الشيخلوالدنا وترملون ذلك،، يسلمكم وبامتلامه صعود، من والش المللشر من 
وصولقبل بوصوله الخثر وصلنا أرملته الدي والمسلح العيي، الرحمن عبد 

•بمدة كتابكم 

نحميص،غير من باسمه كلأ والإحوان الشائخ عل والسلام لزم، ما هذا 
وبركاته.افه ورحمة عليكم واللام لمون، يوالمشاخ الإخوان عندنا ومن 

ء
YA/•١٣٦٧/ا

لتصليحهبمتاج ما تملح أرجو أخيه، مرآة المؤمن لأصحاببما، كتب بهليه 
إبلاغه.إل نحتاج لا ما وتوقيف، 



ابم-َرااجِِذئتحثسءا
طممهالحازمي الفتاح سل الثيحاحيدبن٥^؛بى رسالة 

أحدقريته معالم يد عل والكابة القراءة مبادئ تعلم القلبية، بمرية ولد ترجم: 
،^J،1عن العلم يأحد المتعلمة، ومدن قرى من عدد ل تنقل ثم فقيه، محمل بن 

الضمديحن بن عل القاصي فلازم قضاتها، عن التعليم حلقات، من ويستفيد 
أتتاءق ، iJLJUعاكش، محمد بن حن القاصى يد عل ودرس علمه، من واستفاد 
مالكةمن به يتمع مجا اكحصيل عل ساعده وقد بالنهلقة، الأدارسة حكومة 
التيالخالقات، ق التدريس فرصة له أتاح مما والأّتيحابؤ، الحفنل عل فائقة وندرة 

الحديدة،صبيا ق القضاء الإدريي الهن الإمام ولأم التعليم• منها يتلقى كان 
إليهأسد العزيز عبد الللئ، إل المثْلقة وآلت، الإدريية الحكومة انتهت، ولما 

القضاءق عمله حاب، إل وكان -، ٠١٣٥٧عام معللع ق العارضة ق القضاء 
قاصياهروب، إل منها انتقل نم مدة، بقي؛العارضة وقد التدريس، يقوم؛حلقات، 

قاضياعمله ق وبقي ديرى، الأحمد بن محمد آنذاك المثطقة أمثر رغبة عل بناء 
والمحوصالمتون من نحفغل البد-رة، مريع الذاكرة، قوى كان هروب. بمركز 

منعقله ورجاحة مجيره رحابة هع ذللث، ساعده وقد أعينه، عليه وقعتا ما 
ؤيومجيبه محكم بإ ايثحاصم،ن وقناعة الشرعية أحكامه إصدار من الثمكن 
مقرق أصيبح؛مرصن حيث، المحتوم، احلمه وافاه ٥  a١٣٦٩/ / ا ٦ وق• بتتنفيذْ• 

قريةق أسرته وبقيت، أهله، إل دابته عل الوصول، يستطع ولر هروب، ق عمله 
إلأكتافهم عل محملونه وعبس هروب ميلتي من ومحبيه أصحابه جعل مما الفليا 

قريةالظبيا.ظمح'ا'.

(.٨٠الفلر)١/ فرحة 3،: ترحمته انفلر 









سسحسمسه1ثتهه1 
سمان1لأبيمض:أا/ملإما

الأواخر،فضلاء عل بق النمب الحائز الآثر، وحميد الفاخر، خدن أخي 
العريزعبد بن اش عبد ث عريس أي قاصي حملة، خالة كل وحاوي الفضيلة صاحب 

آمتن•اش، حفظه عميل، بن 
وبركاته.القه ورحمة عليكم السلام 
أنبياJبمخاتم عل مسلمإ مصليا هو، إلا إله لا الذي اض إليكم أخمد فإف وبعد• 

فتناولتهالحاوي، ٨ المؤرخ الكريم منرفكم وافاق أوئاق عزة ق وأنه وصحبه، 
فلمستعليه، اشتمل ما كل وفهمت إليه، بالطر ؤلري ومتعت، بالبنان، لا بالحنان 

،jubمن أخوكم لمقه عإ فيه نوهتم وقد والفضل، والكال والنل الحصافة منه 
وبأذْاتلمع،  ٤٢١ق لوكان عل الواحب، ختمه مما ذللئ، وأن سليم، بن عمر الشخ 

صفر،ق محيميد ابن ؤلريق عن السيخ وفاة خ،ر تلمقيمتط إنتي لكم• أقول، الذ.كرى 
بستإآخر ق وفاته أرمحتط ولهذا الناعي، يوصح لر إذ صفر، ق كاست، وفاته أن فذلثنتإ 

صالحمحمد عل الحمح محب، ؤلريق عن تيلغتط ثم ،  ١٣٦٦صفر بشهر القصيدة من 
بهوأرخت، أخ،رُتح في،ا الخaلأ فتيقنت، ، ١٣٦٢عام الحجة ذي ق الشخ وفاة بأن 

التأؤيخفل الذي البيت، رممته وقل• أدناه، ترونه ما إل التصويبج وصار سابقا، 
وهذانذلل-،، عن ؤإفادق بان*ا السابق التأر1ح بديل فالأمل محنها، الارتبامحل ليستن 

البيتان:هما 

ينهمرالث، وعفومنالفقيد عل ومغفرة رضوان شاببب، وأسل 
عمريا اشردوس منزلك بئراي مصرعه عام من لأرنحه جاء من 

٣٢١ ٣٨١ ١٤٧ ٥١٣

٢٦٣١^

وذخثرةالصابرين ررعدة القيم• ابن كتاب، التاس إل كتابكم ف، أرشدنمول ثم 
الكتابهدا عل الحصول( أن وأفيدكم يوجد، أين وبينتم ومهلالعته، الشاكرين® 



ذئهق؛ثءؤسامحاصبجضبجساسحاسزم هس_ذهوم 
ولامسل من إليه لهتالبه ما الساع، أنياب عليه وهومشتكة كيف متعذر، أو متعر 
محرضسواه ما كل لأن كتاب؛ كل عن أغناه افد كتاب تدبر ومن يطاع، شمح 

وكدر.أثر من أحد ما كل عتي زال، ئد اف وبحمد والصواب، للخطأ 
الخشنالمركيؤ جد العزم ولتن ة نازلكل عندي الصر وهون 

عنفبكل يوما عشر ثإنية هجاما علتنا توالت، فمل المطبقة، الحمى أما 
بعفرإمن هجاما ايناء حريتنا وقد هريمه، ير متيتؤ حتى لها فصمل.ر|تج ومده، 

امزامبعد صحتنا تزل ولر الذنوب، جع من جريننا تكون أن افه وأرجو القوى، 
الحمد.وقئ القديمة، حدودها كامل استرحمت، حتى مرصيا تقال.ما تتقدم الحمى 

نحصيص،بدون الإحوان كافة سلامي إبلاغ مع سرحه، لزم ما هذا 
)التوقع(أحوكم لام. والمحففلكم، وافد 

سمتح،نوبه الرحم، الرحمن ائه بم 
سكرواما الهد وأيم مكرى والناس تنحدر ان كالعلوفللمدامع ا م

والفكرالألباب هوله من وطاش امحنا مفاستكت، طم الذي ماذا 
اعتبروافاس للنا يالأقاليم منه واصطربت، الأقطار عتال٥ وزلزلته 

فتنتشرالموتى لها تصح أصحت، راحمة اكور ق نفخة هذه هل 
الحبرءنل.ها يعمى الحوادث من قارعة والأحوال التحير اذا م

والأنرم العلع،ن تفقد تكاد أسفى وا الأنمار صدمة هازْ بل 
بدرولا يبقى لا المويتح كذللث، ناشره الحصر ا هاو حاففل بموت 

الأحرالأعمر نخبته ا وجهبذ _؛_، دلت، كما العلوم حبر 
مرالمثله مع لها يطست، فقد فرقد اء العليعل يعز ذا ف

فرالصمه ا إليهدارا ار واحتوزخرفها الدنيا عن تجال شهم 

٢١ ٩ / ١ ) ى للواحد التي ديوان مرح انفلرت للمتي. الببت، 



۶٧،!> ال|داذبميعبدالساح بن عيي بن Iص محن ٢  ٩٨ؤ 

خ'لآسخ

١-حيث والإجلال امام_ة دار  ٦

داهمةالأكواب ه بتطوف ا فيه
نظرتأعبن لا ا ماهد يثا فيه

١-حاب لا تعطى الواهب حنث  ٦

واجتهدواالرحمن وحدوا الأول ُع 
مالئكنفخلناهم النفوس راصوا 

مودعهائي نإذ أكر افه 
فاستبئاالشعر وفاض الدمؤع فاض 

مندهشالفكر لأن ميك عثر من 
ةآونالشعر ام نقنقلت وقد 

أس_تكتنيكان الذي ذكر عنك يع 
يجدماابن مات وقد الفنون وابك 

جرها ليلجا إذا للحويص من 

ظمئمن كالورد للتلاميذ من 

فاجأهمالذي غداة حيارى ظلوا 
غرسهميمناه غرت الذي مات 

ةمرتلا يمليهواعفل للمن م

مثيعهيدري هل الله بنا وح

لمعتربرى الكة الأيوإنما 
كنهافدا للبمر الومبط 

ملكللةالفتوى بمدر الذي أين 
مشتتسةا أذهانادر وغأودى 

دجالثرى ق ه منتغيب لأن 
اأيه عليإلا رب يعتتحد لر 

ري نيتاه لقيإل ان الحنحور 

مكرولا لغو ولا يها يحتإذ 

الزهرا نحتهيجري ائق الحقدن 
كدرولا هم ولا قا العحث 

وابتكروابالتسميح الليل وقتلحوا 
ربش—م أن1 إلا الناجات د عن
عمرا يوالغفران الله حمة رق 

ينتثرالدمع حن أنفلم وصرت 
القكرتدهش أن لها يجز ا أم

ثرعا كلهأمور محدثات من 
الفجرتذكر لا ا موقفنثل مق 

والثمرالمع طالبيها عن وزال 
ينتثرمن—ه علم ق يكن ولر 

تزدحرالأمواج به بحر لفيض 
وطرلهم يقفى هل القول وبيتوا 
الثمريهللع حتى ه يغذيفمن 

الحجريجشع لديه معنى كل من 
فرواقد الترب ق ومن غيبوه من 

الحفرهذه عجاجا بحرا تحوي أن 
القمرأطباقها ق اليوم ويختني 

رتزدهان بالرهة الأدلن م
الخعلرحفها قد مصرعه هول من 

والأثرذكر اله منب تغيفما 
موتمسرذاك ق هم يضمم ول



ءءسح:
أكت1مبنسامماحسٌ أق 

حويقيه اكبريح من قرد فكل 
كارثةكل وقتم نجد أهل ا ي

فوادح_4جلت و ولاب المإن 

ولاواستشعرواالصروارتادواالعلوم 
منواحث الأسادف منن وامشواعل 
تبقواواسب ١^١>* فكر وحبذوا 

مثتلعكل واصلوا النصائح شوا 
تؤيدهاالدعوى وانشروا وثايروا 

همدتاش ال أطز العزيد عب
راحناتكمل ق النفس أتعب من 

لهمالحجاب صهل بأمته زا ب
مروعةوالدنيا الأمن وطد من 

علافن أيده؛النصر لأهم 
وهمأزهره من ه ؛أنجالوائدي 

ومغفرةرضوان شآبيب بل وأس
مصرعهعام من جاءتاءرنحه من 

والضجرالأحزان به ترامى ا قلث
صبروابال العند من أجر ونلتم 
ادكروافالمختار مصع ق ي؛—ون 
غبرواالأول يج إل اقترابا تألوا 

فلفرواوقد فازوا وقد الدليل مع 
وانتهزواالعمري حتلة ونابدوا 
تنفجرالشيع اء سممن محواعقأ 

مروالالهند موف الملي من 

منتصرالحق إن الحق صرة نق 

الهرا نومنق له يلد حتى 

حرص حده ق ا مالتواضع رمز 
تحرتوالهيجاء المخاوف من 

البطريحدوهم من دينك أعداء 
الغررادة القونحم ال المعأهل 
ينهمروعفومنك الفقيد عل 

رعما يءل_ان دارل أص، 
١٧٠ ٥١١ ٣٢١ ٢٢٥

١٣٦٣

قلمهانا 

)التوقع(





lIiLYLالإ،طمحسن بن سياهيل إ ضفصذم س م' 
هJهر١/الحمد 

اش.خما0 عقيل، بن افه عبد ت القاصي الحترم، العزيز الصديق الله، ق الأخ 
النومالكريم محرركم وصل ؤإنه اف، ورحمة عليكم السلام وشريف 

كناالذي من أنزه محل عن أوالتفتيش للدور منها حروجنا بعد محلتنا إل بوصولكم 
منوعرفنام الأمبمر، إل المحضر أرمالنا وقد فيه، التاء من بدا نر لر ذللئ، ولتيسر فيه، 

تماميعد نزوكا من فلابد ؤإلأ فصواب، طلوعكم أمكن ؤإذا الأحر، الحضر أحل 
جزيلالرحمن عبد القاضي وأبلغوا رصاه، عل القلوب اش جع للودلع، الأمور 

٦٣أوجب الملام. حمد أحوكم أبلغوا وكدا الملام، 
الإ٠امل٢،.حن بن إساعيل أحكم: س

وعافاكم.لكم الله أحن موافق، وهو وصل، والصابون 
•لده الحمد 

ونِاسمارالأكرم ١٠٠٠١
الأرهذه ل الجحيم -! ورأين
١٠حميم—تلق ترده إن سأ ماوه

فجكل من السموم اح والري
احميعا فيهالحلول نضجن فد 

ن،وانوحنت افّتح صوقلوب 

الأرهده من الارتحال وحب 
فكمالمهيمن ارك بفارحلموا 
احميمالأمور j الرفق والزموا 

اروالاصهلثأ الحمول وت
رارالفحق ذاكر يا يانعض 

يمورإل ه نحالمار أب تح

الشرورأويعم الوجه تلفح 
يثورد ا مبدت بجروح كم 

وروالفتا العنا مبوس ونف

السعيرهواها ل حل فقسد صن 
يطيروايكسادوا رفقة واعتقوا 

ورالغييك والملانيه ترصوا 

الهيثةبعمل يتعلق وهو ، ٣٠٤ص ل اظر0 شيخنا، حْلاب عل جواب هو الخطاب هذا ( ١ ) 
•ذللئ، تفصيل شيخنا برة ق وتقدم الحدود، رعايا قضايا ق للتنلر ا.لكودة اليمنية السعودية 

٠المنة للهثة رئبسا وكان المن، قضاة وهومن آ ٢ ر 





حءه1أنئظضامحةاساءيلمحِالإىم قمسذغ'قم 
ض.الحمل 

الأجل؛عريس أي قاصي المحرم، العزيز والأخ الأكرم، الصديق حفرة 
اش.حماه عقيل، بن اض عبد 

وافاقالساعات أبرك ل ؤإنه وبركاته. ورحمته عليكم اللام وشريف 
زيارةي لكم المأذونية وسبر أحوالكم، وصلاح المخثر؛محذكم الكريم، محرركم 

لكميير أن اطه وأسأل ممه، والحمد دلك، ومحرق بالقصيم، العريزة عايالتكم 
واجتاعكمعزمكم ل بجعل وأن ،، L_bخر محا محيردكم التعويق، ويجشكم الهلريق، 

آمن.السرور، أتم ؛عائلتكم 
علوأشكركم حال، أحسن ي البلاد من عودق بعد وصل الأول وكتابكم 

به،كان كيم، أعلم واطه بوقته، عليكم أجبت، وقل. والإخاء، الود من أيديتموه ما 
العن،رّالعفووقبول وأرحومنكم 

السديري،أحمل، بن محمد الأخ جيزان• أمر جهة من أوضحتم ما محرنا وقد 
قنسبا.لا الهليما والبينتا ذكرتم، ما عل تدل ومكاتيبه فه، والحمد 

اعتراضولا محتاحاتكم، أحل. أحل من يفيد ما بيده حررنا قد وصاحبكم 
-محر.عل محمعنا وافه عليه، 

نجد،أومن مكة من إما لما استروه فتفضالوا، أحمل. الإمام ند مبقية نير ؤإذا 
علأطلع ولر حا.ا، نفيس والكتاب، الصيام، أثتاء إل أجزاء، عثرة معنا والموجود 

السلمن،أحوال ويصلح ختامنا، ومحن حميعا يوفقنا وافه للسنة، منه أّمر كتاب، 
لام.والآمن، 

اكاق؛ا"'ااربيع  ٢٠

الإمامبن حن بن إماعيل محكم؛ 



ءتت|ث
})وعريشناصي الوظيثة:  ١٣٦٣الآاورخ7رب 

الخدودرعايا لهيتة الأول الحل من اليمنية الهيئة انتقال حول اا)<)(ه)،عت 

.،ظهس_مه

بم>أقآههم
اش.حماكم الإمام، بن حن بن إسإعيل رازح؛ ناظرة الفاصل، السيد حضرة 

لإنجازمحيمكم إل وصالتا قد إش وبركاته. الله ورحمة عليكم اللام بعد 
محمدبن عل اليد ووحدت، يعيدا، والزار قفرا الدار فوجدت، الأعإل، من بقي ما 

المحلامتحنتم وأنكم توجهتم، مند ترجعوا ب بأنكم المذكور وأفادف العواؤا، 
وهدهوأثاثكم، أصحابكم بقية إل وأرمحلتم استيطانه، عل وعزمتم الجديد 

يعرقلالمسافة بعد أن تعلمون لأنكم منكم، ماله نؤ كنا ما المد~ حفرة ~يا 
إلامنها يبق ولر الأعإل، نجاز نحب ونحن بالمقصود، تقوم لا والمكانة الأعإل، 

موضوعهاعل معكم والاتفاق لحلها الموجهة القضايا من حملة الأن ولدي الأقل، 
إليناتصلون رأيتم فإن ذلك،؟، إل الطريق فكيف، صورته، وأحد أمس محقر وتوقيع 

ؤإلأراه، الذي هو فهدا منه، يتجدنا ما عل الأمير بسعادة وتتفقون صباحا، غدا 
ونجازبكم الاتفاق عدم عل ، وآسفجئن،، حيث، من وراجع متصرف، الأن 

ولكملما وأحن الأعإل، تكميل عل وأعانكم ووفقكم، الل4 مامحكم الأعإل، 
واللام.الختام، 

عريسش ئاصمح، حءكمت ١س 
فيهلكم بجعل الله نرجوا الحرار، حق ممساك صابون قرص؛ن إلثكم وصدر 

؛.والعافية١١النقاء 

٠.٣ ٠ ص ل إمإعيل الشخ جوابا انظر 



طممهاتحقيل إبراهيم حمدين القيح مراسلات 

(١٤٢٩^١٣٣٨^

الكرمةمكة إل مافر ثم بما، القرآن حفغل ه،  ١٣٣٨عام يالجمعة ولد ترجم: 
إلعاد ثم آنذاك، اكحفأير_وة Jمدارسها ودرس والأحاء، المنورة والدينة 

اضعبد الشيح ثم العنقري، اف عبد الشيح عل أولا القراءة وواصل الجمعة، 
ه١٣٦٧عام إل بالجمعة، الحكومة لقصر إماط  ٠١٣٥٣عام عض حميد. ابن 

قاليهود لحاربة جهز الذي السعودى العربي للجيش ومرشدا إماما عين حيث 
إل:الحرمة، لحكمة قاصيا عض حيث  ٠١٣٦٩عام إل سن، 

٠١٣٨٢)/ه/ إل: والزاحمية، صرما لحكمة قاصيا نقل بث، ٠  ١١٣٧٣; ا/ 
من:الخرج لحكمة ا رئي■من ثم والأحاء، اليمام ق للقضام حلالها انتتل.با 
للبحش،وتفرغ الإعفاء طالب حيث \^ rAA/r\/إل:  ٠١٣٨٢ا/ه/

فهوالقضايا، ق البتن، وسرعة ؛العا.ل القضاء توليه مدة امنتهر والتاليفج. 

الفلالم،ويريع الضعيف، بيد يآحذ بل أحا.ا، يداهن ولا لائم، لومة الله ق نحشى لا 
اهتتإمله كان ونشاطه. يعدله القلوب وامتتاللّث، الناحية هازه ق الرضا حار وقد 

الشعرو0نآض وهو وشووبما، اب، بالأنيمل وما والأثرية التارنحية بالدرامايت، 
أنسابمعرفة ق الأدب انهر منها: ممرة، مولفاُنتج له والثمي. الفصح العربي 

بتاؤج:تول القام'اّ واصيد الأدابء، ومحمع الأناب واكنز العربء، وأحبار 
'.ءمراا/مبم؟؛اه،؛الراض.

الأستاذلأبنه الررة، وأصدقائي لشائخي محممرة تراحم كتاب: ق ترحمته انفلر 
بعضأيما وانفلر أسار)ا/أأآ(، وموسوعة ، ٥٢ص الحقيل، حمد بن الكريم عبئ 

والأوابد.والوحثسايتج القلم، كميي كتبه، مقاJما١تا 







الحقيلإبراهيم حمدبن القيح من هقق|مح

البزعل اكواء طال حنانيك 

الحرها ^٠٠ ٥٧١بأرض أقمت 
امالكدا غحياتي اء وم
اتأحللقمار لمنى أت

إلآحرْ،طو؛ل•

رالأبهوانقطع محرما j س 
رصرصوأسامها م جحي

دريكا أرصهل رق رقت
روئالكمب ينهحها نيول 

[.....]
[١)

منواثقون لأننا ءاليها، ؤيشكره اف محمد نعمة ق فهو محثلئ،، أحوال عن أما 
أماكن.الماكن ومن الثقة، حق الأمور ولاة 

لازميا ؤإن والبجر، بالعجر أمحرك حتى برؤياك يعيق أن وأرجواض هدا 
واللام.لأحيك، ا عضل ودم الامتثال، رمم عل فنحن 

أحوك

الحقيلحد 

)الوقح(

حالبفت.كلعات عدة 





1ةهت_تةساثخصبجإبرصاسل أ11ثههت  ءس. 

آرحسملدمح( ف بمح 

الأحاءالشرعية اسة 

الحرم.عقيل، بن اف عيد الكريم! الأخ الشخ، فضيلة 
وبركاته.الله ورحمة عاليكم والسلام التحية بعد 
صU أش والحقيقة إلما، وكل U وياشرلأ الأحساء وصيا أنا الأخ أفيد 

بسببأنه المخلص الأخ أهدئ ولكنتي الصعوبة، بءذْ العمل أن وأظن أعهد 
افهؤسر الصعاب افه ذلل قد المخلمح.ين من مثلك ودعوات نا رئيتوجيهات 

العر.

عننائب كتاب وهدا يتجدد وأحاديثك إليك شوقي الأخ، أتبما 
سبيلاالرمحول مع اتخذت كنت لينني مني إليك الرسول فهو 

تفاءلتوفد يثملنا، ولر ومفضل صقع كل ثمل الن.ى الرفيع هدا نحفاك لا 
!بالعلغراتى وتعللت محوءه، من لا حش حن من هدا أن 

مهلعل أمشي إذ حطري وراء شولجسو كان اس أنتقدمني 
زحلعن الشمس أسوة؛انح9لاط ل عجب فلا دوني من علاق فإن 

ؤإياكثيفنلتا وأن والبلاد، العباد صلاح فيه لما الأمور ولاة يوفق أن اش نسأل 
١٥١٣٨٢/Y/YYواللام. يخثر ودم الأيام، عوادي من 

)التوقع(الحقيل حماد أحوك! 

لاميتهمن والبيتان ، ١٥٥ ٤ منة النول الأصبهاق، عل بن الهين أبوإّماعيل هو! ( !١ 
الين؛هدا دمحنه،ا العجم• بلأب الث-هواّْ 

الأجلحة قفتمنى قبله من درجوا أفرانه امرئ جراء دا ه





ذ11|هت_1ههت؛ثههت 

الت1رخ:ّآلإ/؛/؟حبالأحاء الشرعية الحكمة 
ايحرم.عميل، بن اش عيد الشخ ت الفضيلة صاحب 
والمحورنحرير باحن المحرر كتابكم وبعدت وبركاته. النه ورحمة عليكم اللام 

عنيتاالشوق من ذكرتموه ما إن فوك، فص ولا درك، فلله ومحل، تصوير ابلع 
واكلغراف،وجدي، كهرباء عل تقوى لا الرق أسلاك إن بل أصعافه، أصعاف، 
فدمي!عن يتوب ثلمي وهذا الشعور، من عندي ما إيضاح عن يعجز الألرى 

سيلاالرسول مع اتخذ'ت، كنت، ليتني مني لئ، إليالرسول فهو 
يدناأف وأرجو منها، الركة وءلارات، اليد عليها وصعنا فمد عنيتا الأعإل أما 

والنازءارتج.المشاغثايت، تهلر دائإ 

أنهاللغة ق معلوم فإنه حقل أما حقيل! إل حقل تمغثر عن سزالكم أما 
حقيلتءغ؛ر أما الناس، تأكل البحر ق سمكة والخاقول الخارية، الحقول من مشتق 

الشاعرتفال تودد، تمحغبمر فإنه 

التوددية.المحمرات، من وضره الست،أاا، أهيم، الوادي ؛ذياللث، 
إبلاغوأرجو اممه، ثاء إن بكم، نتفق وسوف، بسرعة، الكتاب هن.ا إليكم 

وكافةالعمود، والشخ الجباء، المثاخ وأولاده محمد، الشخ سإحة سلامي 
وحمحوصاعليكم، يسالمون والأخيار والمشاخ الأمير ّمو عتد.نا ومن المشاخ، 

الخلص)اكوةح(واللام. محففلكم، وافه صالح، محمدبن الأخ 

تيقول إذ ثعلبؤ، وهو 

زسن موذياك وادي الر_داالالثج أفل ولم أهيم وادي الاللثج بذ.ي
الوجدشدة من التصغير أحرف به ولعتا تشيء ص، ا مإذا ولكن 

التصغير.باب الملحة، ثرح ل اللمحة انفلر؛ 





تةه2؛ت؛ق[ت؛ةت 

يم

تالمحبوب الفاصل المكرم، الشيخ الفضيلة، صاحب المقام، محرم حضرة 
امين.مييل، أقوم وبه ثي الله مللث، عقيل، بن الميز عبد بن الله عبد 

حريلإبلاغكم هو لتحريره والداعي وبركاته. الله ورحمة علميكم سلام 
بال.وأنعم حال أحن ق الثه حعلكم ال\كريمة، أحوالكم عن والسوال اللام، 

منمتح حجل وأنا الأحرف هذه أكتب إنني الفضيلة، صاحب يا ثم 
والسب،ذللثخ، يقدر فلم الليلة، تلك مغرب بعد حفرتكم وءدرتج لأنتي جنابكم؛ 

فواتمن حشية البلد من فخرحت، الغرب، يعد بالسير وعدنا السيارة صاحب، أن 
يريدلا بأنه السيارة صاحب، أ-حزنا حرجنا ولما حنائكم، محر من وأوصسث، السيارة، 

بحيث، الحفل، لسوء إلا ذاك وما فات، قد الوعد ومت، ؤإذا الصبح، ق إلا المر 
هداحزرت وقد راجعون، إليه ؤإتا فه فإيا فضيلتكم، مع بالحلوس يالتثرف أحفل 

سامحكملأبنكم، الواحدة وعدم التفضل؛المباح راجيا بالحقيقة، جنابكم لإفهام 
آمن.وتوفيقه، بإعانته وأمدكم وحفظكم، اطه، 

مناكإ والأحباب، والمثائح والعيال الوالد الملام إ؛لأغ مع لرم، ما هدا 
ويرعاكم،يتولاكم وافه يسالمون، الأحباب وكافة والأبنان وشيخنا الوالدان 

.٧٦٧وم.يإ\إ 
ابنكم

)التوقع(

حننبن صالح بن راشد 







؛٤٣١٠٢^ضالقيخراضيرص1لخنيمح أة أ

دس>أقآيجهم
بنالعزيز عبد بن اش عبد الكريم: الوق الشيح الفضيلة، صاحب أحي، 

وبركاته.افه ورحمة عليكم اللام الوير. عقيل، 

وأنااممه، بحمد تركم صحتنا وعامة، بخر الأولاد وحمح أنكم وأرجو 
الفحوصن،أجل من بلندن مستثنى ق الحب،ر محمد الشخ الفضيلة وصاحب 

قساكن وهما فحوصا، محري الونير معال وكدا حنة، نتائجها تكون أن وأرجو 
لابدالرسمية، والهمة تركم، الحميع وصحة وموسى، وابنه وأحوْ هو الأيتل 

العلريقق نمر أننا والظاهر اممه، ثاء إن الرأس، من والباني أحبارها، بعض بلغتكم 
محمدالشح الخمح مح_، الفضيلة وصاحبا الإحازة. تنتهي حتى وممر وتركيا أثينا 

فيهاالتي الثنهلة ومعه الفندق، ق كثيرا ويزورنا لندن، ق هنا موجود عودة بن 
وربالدن، ق والأن وجنيفا، إيْلاليا زار لأنه كلها رحلته ل استصحبها الحرارة 

النه.شاء إن مصر، ق حميحا اجتإعنا يكون 

وحميعالرزاق عبد الشخ الزملاء خصوصا والمثائخ، الأولاد نحياق وأبغ 
اللهوأحن لا؟، أم حاصر هو هل أدرى لا الثواردي محمد والشح المحثين، 
المحبانتحريره حاصرا ومتا ظلققه، محيميد بن الرحمن عبد الشيخ ل عزاءكم 

واللام.أبوحالي والشح العزيز، أبوعبد الشخ المحميان؛ 
حتتنبن راشد أحوك؛ 

يزورنا،ما وكثيرا الحية، حدى السعودى ناصر الأخ الخمح محتا ومئا 
jtsrM/wlx'حزىاممهالحمححيرا. 

الوصلة.وهي )١( 
لهناك من لشيخنا رساكهإ انظر حبثر. ابن محمد والشخ عودة، ابن محمد الشيح )٢( 

صهآه،وص؛هه.



ءحَراجَِجة3ء3؟ةصء

رقودِكقابن _U* سمدبن القيخ مراسلات 

(١٣٧٣^١٣٢٣^

والحساب،الكتابة مبادئ وتعلم صغره، ق القرآن وحفغل بالأنلاج، ولد ترجم: 
فصارالحر، من فيه نوّم  liالعزيز.عبد الملك من بْللب العلم لعللب والدم خمآخه 
■محا،بزحمدبن العزيز همد الشخ وعل مفلح، ابن معد الشيح المقرئ عل بقرأ 
ض،بن معد الشيح عل فقرأ الرياض، إل رحل ثم العلم، من ؤلرفا أدرك حش 

القراءةأدرك حتى فيه مدته وءلالتا العلم، ءلاو_ا ق وامتمن فارس، بن خمد والشيح 
قالهللبة. خيار من صار حتى محيا زال وما الشيح، آل ابراميم بن محمد الشخ عل 
-٠١٣٦٤عام حتى الدواسر بوادي قاصيا العزيز عبد الماللث، عينه  ٠١٣٥٨عام 

العزيزعبد الملك، طلمه مثاشرته من أشهر ويعد الجمعة، قضاء إل نقله بثا 
جلالتهفأءجّ_، هناك، خاصة ومشاكل قضايا لخل حريم روصة إل واستصحبه 

البائية،وأعإل الدماء ل الرياض قضاء ق فعنته للقضايا، حله وحن وعلمه يعقله 
كانوفاته. حتى فيها واستمر ه،  ١٣٦١^عام وذلك الرياضر لمحكمة ا رئيجعله ثم 

لهوصار ، ٠١٣٤٣عام الرغامة أيام شهد فقد الحروب، ق مدربا قويا، شجاعا، 
عندمعززا مكنما كان ولذا ه، ١٣٥٢عام اليمن حروب شهد نم حسن، ذكر فيها 

أصيس،وزملائه. أشياخه منر العلياء عند التقدير له أل ك،ا وأنجاله، العزيز عبد اللك، 
في1فيه أجله فوافاْ بجدة، اللبناق المتثني إل فتقل ، ٣٠١٣١^عام بمرض 

دفن،ثم الحرام، المسجد ق عليه وصل المكرمة مكة إل نقل ثم ه،  ٣١٣١^/ ١ ٠ / ١ ^١ 
طاسهر٢،.العدل. قابر مل 

(.١٧١بهل)ه/ الخاص انفلرالملحق ؛١( 
القضاءو-اريح ١(، ١ ٤ )ا/ الا>ين وروضة (، ٢٥٣)Y/ نجد علياء ل: رجته انفلر :٢( 

والقضاة)أ/ا،آ(.





1ةهت_1ةمناثخمدنيسدمرضد ه1؟ثةهت 
بمي

بناطه عبد الكرم، الأخ جناب إل رئوي آل محمد بن معود من 
العروةأهل من جيعا وجعلنا القوى، لباس وإياْ اض نا ألبعميل، بن العزيز عبد 

الوثفى،آمين•

والسرور،الصحة بحال دمتم الدوام• عل وبركاته افّ ورُهمة علتكم ملام 
تحمه.شكر ؤإياكم اض وأوزعنا تحبون، ما عل اش~ —يحمد محبكم أحوال 

لماوالمرور، الأنس به حمل وقد خر، اممهإل وصلكم وصل، ا،لكرم كتابكم 
يسرما عل واستقامتكم ورفاهيتكم، والعيال، الوالد وصحة صحتكم من ذكرتم 
كنا.أيتإ الباركتن من ؤإياكم اض جعلنا والنهي، والأمر التديئس من الخاؤلر 

أهله،لزيارة الأيام هده سافر سعود فالولد لكم! قبضنا الذي ا طرفمن تدكر 
أمركم•حب عل وهي، ، ٤١١٠أريل وعثرة ومئة آلاف، أربعة لكم ءند>نا وأبس 

فخرناكم.سألاْ، الخنوب من افه— —إنناء ألفا إذا التفصيل؛ ؤ ؤلرفمن 
بشومحتإوثلاثة وبر، بشمتا العادة، عل كسوتكم حاننا الكسوة! محلرف من 

ؤيالأعثر خمسة لناهلها وسالمتا خمسة، الخمح لالكات٣ا، أبيضن ؛د'رى وبثت، شإل، 
نذلركم•عل وهمح، المذكورة، دراهمكم من ١ ٥ 

الماعل.،وعدم الأعإل كثرة من تعهل.ون ما عل فهي الحكمة! حموصن من 
قالمحكمة ق يكون أن عودان ابن الرحمن عبد المخ عل العهل• ول أمر وقل• 

الأن.حتى محلى ولر ماكانكم، 
ومنوالإخوان الرحمن همد والشيخ والعيال الوالد الملام باغ لزم، ما ا هل• 

واللام.يسلمون، والكتاب والإخوان والثائخ العيال لوينا من عزيز، للءيكم 
ب/ه/ا7ّااهحررو! 





1ةهت_ته
شسءّآقآؤثفيهم

اللهعبد ت الفاصل الشخ ا،لكنم الأخ جناب إل رثود بن محمد بن معود من 
آمين.وتولاه، وحفظه وهداه، تعال افه منمه عقيل، بن العزيز عبد بن 

نعمةوعاليكم عليتا ا،لول أدام الدوام• عل دبركاته الله ورحمة علتكم ملام 
الإسلام.

معلوما،محبكم لدى كان عرفتم وما حبلكم، الله وصل وصل، الكريم كتابكم 
فحوأسكنه ورحمه، له، الله غفر السلمان، إمام ق التعزية ؤلرف من ذكرتم وما 

نجزاكملها، الماغ __، الرقية وصول عدم من وتعيركم عقبه، ق وبارك حنته، 
حصوصىمن ءن3تم وما ذلك، ق إشكال يلحقنا ولا مقبول، وطركم -محرا، الله 

علالحمد فالله معود، للمللئ، الناس ومبايعه الأحوال، وهدوء الحديد، الللث، بوادر 
ومحمعللحق، نصره ومححله والدال، بالتوفيق يصحثه تعال اه نرجو ذللئج، 

كريم.جواد إنه الحق، عل كلمتهم 

منلديكم ومن سعدى بن الرحمن عبد والتح الوالد إبلاغ *ع لزم، ما ءن*ا 
محئرْتلاميإ ايحكمة، وموظفي والمشايخ والإخوان العيال منا كإ الإخوان، 

عليكموالنلأم اللام. جزيل ؤينهون يخثر اُبمميع الحمراق، ناصر بن اف عبد 
وبركاته.الله ورحمة 



٣٢٣

ظضسمدامموجان بن اثقيحساايuن مراسلات 

(٥١٣٨٨،- ٥١٣٣٣)،

تلقىحنث المكرمة مكة إل سافر خر،  ١٣٣٣عام ق بالقصيم بالحرام ولد ترجم؛ 
بلدةوكانت جيزان، إل ه ١ ٣  ٥٣عام افر ّثم الحرام، المجد  ۶٣يد عل العلم 

التعليمحلالها تلقى الزمن، من فترة فيها مكث، حيث، له، مكان أول هي عريش أي 
لأحدبحد فيإ إماما وأصبح بالجل، مؤذنا وكان عقيل، ابن اطه عبد الشيح يد عل 
ما.وانتفع وأجادها، الدينية العلوم ودرس الكريم، القرآن حفظ وقد الساحو، هده 
نقلنم ستة، عشرة اثنتا  ١٢ومكث السارحة، أحد لمحكمة قاصيا  ٥١٣٥٨عام عين 
نقلهتم  ١/٥١٣١^عام وق تقريبا، سنوات ت حا ومكث، ماللئ،، بني محكمة إل 

إلنقله تم ■ ٥١٣٨٣عام وق سنوات، سع  ١٢ومكث، الموسم، محكمة إل قاصيا 
عنالإنجليزية اللغة تعلم بأنه يذكر وتما نهران. ببلاد قريش ربهمع القرى محكمة 
منوزوجته زؤج لديه نحاصم وقد لندن، لإذاعة يستمع كان حينإ الإذاعة 'لمريق 

أنمهإ كل من فطالب، الإنجليزية، يتكلعان؛اللغة وكانا الأطاولة، ممملقة ق الميمان 
الهلرفان.به رضي بمحكم بينهإ حكم وأحثرا الإنجليزية، باللغة دعواه له يشرح 

جراحيةعملية إجراء ;م وقد العلاج، يتلقى لكي لدن إل نقله فم بمرض، أصببإ 
عنغداؤه يتم حيثإ وهومريض، ءامين لمدة القضائي عمله مارس عاد وحينإ له، 

لأنل.ادوذللث، فقهل، بالوائل تغذيته اقتصرت حيث، بانبوُبه؛لأستيلث،، الفم طريق 
ببلادتوؤ، الهلقة• أهال وأحبه يرام، ما حثر عل عمله يودى كان هان.ا وْع المريء، 
ظقئهه. ١  ٣٨٨عام محرم سهر ق نهران 

وانظرالملاحقالأصةبهفى>ه/مم\ا(ه)١( 
٤(.٩ والقفاة)ه/ القفاء تايخ ق- ترجته انظر )٢( 





Nوأ،ِ  _Aنيرصداكوجان ذئ'هu٣٢٥٨^ضاضخطي^

إنسم

حفظهالعميل، افه عبد الشيح فضيلة الإحوان، وحلاصة الأعيان عمدة حفرة 
الباريأدام الدوام، عل وبركاته الله ورحمة عليكم سلام آْين. الزمان، منآفات، الحنان 

جاءولا كتّب،، عدة لفضيلتكم كتبنا قد محب،، فيا يعد- أما الإسلام* نعمة وعليكم علينا 
فضيلةأن ّوى الاJكر، يوجب ثيء ث، محي ب ساكنة، الأحثار حير- الماع عسى ردها، 

٦٧ه/؛/الوافق؛ الأحد اء مالعمود إبراهيم الشيح وفضيلة صالح محمد عل الشيح 
العمود،وسليإن الزغيي، إبراهيم الشخ الإخوان؛ لزاورة صبيا إل سيارة ق ركبتا 
وبعدماخرجنا،  ١٣٦٧اا٦! الموافنرت الاثت؛ن يوم العريش أحمدعزمناق السياو ولأن 

فيناما فه الحمد ولكن البسام، حمد سيارة بتا قلبتا السبخة، ريع وقهلعنا جيزان من 
صبيا،إل فيها ركبتا ثم املابيا، ق تركيدا ركدت، وكاما المجرؤح، ولا الرأس ءاص«با 
بيتاق ونحن وحدة، الساعة الأنمن صباح ق افه بفضل سالمن المغرب بعد ووصلنا 
العريس.إل نتوجه صبيا، عندأمبمر الغداء وبعد الحموي، مليإن 

علفأخثروق أومفصول، منقول هل الؤيح، عن خبر لديكم كان إذا محب، يا ثم 
يبرقالسويدي وكلفنا تحاؤبنا، ولر بتكليفه للرئاسة أبرقنا قد أننا مع هدا جلوسه، ثيء أي 
لهكلعاأردنانبرق ونحن جوابيا، يأت، ول؛ المذكور، بطلب، الللث، لحلألة السارحة نة ألعل 

تعنمحيميد بن الرحمن عبد الشخ حواديث،. جرى ولا فنخرها، برقيتنا محالفه أن نخشى 
هدايومنا وق تويم، بن سعود بدل هروب ق والثشري البشري، بدل بالحارصة أمبرا 

والصلاح.الحبر فيه لما الحميع يوفق اطه صبيا، لل الأميرمساعد وصول متفلرين 
والسكروريع، أربعة والدخن ونصفا، ثلاثة ق الذرة صخ الحبؤ، الأمعارت 

الشخسلامنا بلغ لزم، ما هذا ؤ. ونصفثلاثة والثاهي عثر، ثلاثة الفراملة الأبيض 
والمشايخالإخوان عندنا س كإ إيراهي٠إ، والشيخ ليإن م والشبح إ؛راهيي؛ بن محمد 

وبركاته.الله ورحمة عليكهر والسلام لمون، ي
الدوجانالعود شان المخلص: محبكم  ١٣٦٧/٤/٦حررق: 













ضالسيخسنمحضسنأص_ِذخؤ 
دساقآؤمحفيهم

الواق!الحب الصاق، الصديق وحبسي، عيني قرة الفضيلة، صاحب حفرة 

سوء.كل من وحام الله سلمه عقيل، آل العزيز عبد بن الله عبد الشخ 
هوإلا إله لا الذي افه إليكم فاحمد وبعدت وبركاته، افه ورحمة عليكم السلام 

والثاطنة.الذلاهرة نعمته عل القيوم الحي 

عبيأمام التإثل الغال مقامكم أبلغ أن واغتباؤلي مروري دواعي لمن ؤإنه 
ومشاعريوإحاّي صبري ملكتم بانكم الفدة وأخوتكم الطاهرة وسريتكم 

أخيكممع وبتواضعكم لظلامتي، ولألكم لمرق، ومبادرتكم عل، بإحسانكم 
اللقاء،مند ولذة سعادة نمي ق أحد حعلي مما العهلف، ؤإظهار اللقاء ح؛ن 

فحمداقضيتي، عدالة زمام عل الحصول ق اليائس من المتكونة الحمل. وتزحزحت، 
مراجعيصمثر ترضيان صحيفتي، وسلامة نزاهة من إليه وفقني ما عل لله 

الحمد.ولله وافرة ؤإنبا منهم لنا المولاة الثقة إل وتهلمئنهم 
فلبكمجوهرها من الهليبة والينابح المزايا وط، المكارم هذ0 أمام يعني ولا 

ترحمانأصدره بإ علمإ أحيطكم أن إلا الهليبة انيتكم ؤإنالعلماهر وصمثركم الكبثر 
وتحنحوله لدور الرحمن، عرش إل بحرارة المتصاعدة الحارة ال.ءوات< من قلبي 
ولاذنوبا تمنعها ولا فيشلها، لديه مكانا لها محل. حتى وسنعهلفه، المحل حن،ن 

بنعلعوارتعثستإ والقلب، ان اللموحميعة الإحسان ءبُة من فيها لما ضرها، 
انملفلأ.حرارة الإحسان، حرارة العادة، حرارة الصر، حرارة الحرارة؛ 

ولريلن. ل؛ الأي الصمد، الفرد الأحو، الواحد أنت،، إلا إله لا اض أنت اللهم 
هوللئ،امم وبكل العليا وصفاتلث، الحستى بآمإئلثج أسألك، كفوا، له يكن ولر يولد، 

أنعندك الغيب، علم ق به امتاثرُتج أو كتابلئؤ ق أنزله أو نملئ، به محميت، 
بنالله عبد الصالح ءبا.ك وتحفظ. وتويل. تنصر وأن محمل.، نبينا عل وتسلم تمل 



؛٠٠٠ذئقس نيضسنبجصاتدوجان هت!ّآثةهم 
عقيل.العزيزش عبد 

عننحفى لا التي ظلامتي ل خاطري وحبر عئ عهلف أنه تعلم إنك اللهم 
عندكبيتا له ابن اللهم ا،لكرمة، بمكة لاقيته ما حن نمي ق العادة وبعث عالمك، 

وعفوكعظيمة، ذنوي إن اللهم والإحسان، ، العطفست، وسمه حناتلئه، بأعل 
ذنوبا•من، أدّع 

إلالحس وحسي لأخي دعوانا نول وبض بيتي نحول ذنوبا نجعل لا اللهم 
فحولتهمكافأته، عن لعجزي له مي مكافاة هي واش ولاحقا، سابقا تعلمه إحسانا 

بالمعروف.معروف يا حواد، يا كريم، يا محن، يا كرملثه، ساحة عل 

ابراهممبن محمد محنتي ي العادل أخي الصالح عبدك إل وأحن اللهم 
واعف،وعافه اللهم العدل، بيت وسمه الحنة ق بيتا عندك له وابن اللهم الشخ، آل 

المار.عل وحرمه بخير، له واختم عنه، 

بعهلفهإل أحن الذي اللعليفح، عبد المالح؛ عبدك إل وأحن اللهم 
حنةوأسكنه ذنوبه، عن ومجاوز يخثر، له اختم اللهم أجللمثف، من وعثرته وأخلاقه 

الفردوس•

هومريم، لهو عنده س وذمت فتك وبحنمح، ص يعطف أخا ل، إن اللهم 
عته،، واعفوعافه مرصه، من اسقه اللهم العمود، المحمي إبراهيم المالح ءياأك 
بخير؟له وامحتم طاعتلته، عل وأعنه 

يلث،أنزلت، واللهم إحسانا، عل له علمت، من حمح إل وأحسن اللهم 
والإكرام.الحلال، ذا يا قتوم يا حي يا عنكب ْكافأتام 

وقدالميعاد، غنف لا وأنتج حق، ووعدك حق، وقوللث، حق، إنك اللهم 
دعوتلن،وتصديقا؛كتابلثؤ، إيإنا؛لث، اللهم '٦[، آم•'ه أستجن،ء ؤآذعؤلحا نلمتإأ 

لنانلدعواق اللهم وحواسي، ومشاعري قلي بجوامع الدعوالتا هلم•، ميدي يا 



حو,آءنيارقيغجميص|بن ؟'"نتءو 
أصوات]مامعاآ يا بقبولها، عنإ ماتا ميئاق، عن متجاورا باسمه، كل لهم خصصت 

إذاالداعي دعوة محيب قريب يا الأصوات، سامع يا اكصرين، دليل يا العاجزين، 
امين٠والرّلان، الأنبياء وحمح محمد عل النه وصل دعاك، 

مدةوتحرنا جدة، ووصالتv صنيعكم، لكم شاكرا عندكم من توجهت، أخي، 
بالسلامة،جيزان وصالت، ثم الهتائرات، تمغ التي بجيزان الأمْنار بست، أيام حمسة 

ولكنتتوونه، الذي له بكتابكم وعلمته سلامكم، عل الشح وبلغت، الحمد، لله 
تكونالأمور أن اتله إنشاء وقال وشكركم، معي، الكتامط وصول منعت، عجلتي 
بيننا.طبيعية 

لعدمالميد بيذا له الكتابة بعدم إبراهيم الشيخ حبيبي من ل اعتذر أمحي، 
ذللث،.عل الله ألقى وسوف، معا، لمحروقه وأحبه لله أحبه أنني وأبلغه الفرصة، 

التركوعمر الخنن وراشد اللهليمذ وعبد إبراهيم بن محمد الشخ سلامنا بي 
منالحناء، خثر عني الله جزاهم الكلمة، بمعنى منهم متون ؤإنتي الحقيل، وعمان 
بتوفيقه.يتولاكم الله برعايته، ولمتم عليكم، يسالمون الإخوان عندي 

حرر:ها/؛/آا/ّااهجرية

الدرجانالسعود سلمان الوسم: قاصي أخوكم 







ت|ه1نت1ه1!ثةهت 

الصديقالإخوان، وخلاصة الأعيان، عمدة الفضيلة، صاحب، حضرة 
الحرم.عقيل، العزيزآل عبد بن الله عبر العفليمت شيخي الواق، المحّت، الصاق، 

وبركاته.الله ورحمة عليكم اللام 

عنانمرة الحوابية القيمة رسالتكم تسالمست، والسرور الغبهلة فبيد ويعد؛ 
وشعوركمالعالية روحكم طياتبما ق تحمل وهي الأخوي، وعهلفكم انيتكم إن

وكاملالإسلامي، الفهلرى سلوككم ومن السامية أخلاقكم من المستماو النبيل 
ونفسالمحبة ونفس الشعور نفس وأبادلكم أشكركم ؤإنني معلوما، كان شرحكم 
تستحس،بحديث،؛ أخذتم ولقد ولأنجالكم، لكم والعافية الصحة ؤإدامة الأمنيات، 

افهعل أتمناه ما وكل إخوانكم، عل السرور إدخال طعكم ومن ، المسالم بشارة 
لأخرتكممزرعة دنياكم بجعل وأن الخاتمة، لكم يمن وأن عادة، اللكم يكتس، أن 

ربما•بإذن حع( كل أكلها تأق 
الشحفضيلة الخمح محب، أحوال لمعرفة مشتاق إنني عيني، وفرة عزيزي 

أنحدا تبممني إنه الع؛ت،؟، قرير هو وهل والمائية، الصحية العمود المحمل. إبراهيم 
لهاأتلق ل؛ كت—، عدة له كتبت، ولقاو وآخرته، دنياه ق يعد وأن محر، كل عته أسمع 
أسمىتبلغه القس عوض أنمتؤ كل عل خطأ، تكون العناؤين أن والفتاهر جوابا، 

لهحانتج إذا الكتابة من اق ينفلا الله، ق أحيه ؤإنتي أمنياق، وعظيم تحتاق 
طلحتكمأتصور أحدق ولهن.ا صاحبه، وجه مثل الخهل يقولون؛ لأبمم الفرصة، 

المخيلة،طيات، من السابقة ذكرياتنا وتنشا الممهلور بين الضاحكة وابتامتكم الثاهية 
يتسلمعندما حاله هل.ه محمس، وكل الحبور_إ، لشخصكم تصورا ولو وأتمع فأتلمدذ 
محبه.من رسالة 

أحده.



ذءه،؛آّأثتأضاشخسنمحمداليوجان ذه'ق قس 
زاللا الطعام محرى الأن قبل، ذي من أحن الصحية حاكا أن ونبثركم 

تهسناف'تأؤ وصدق يآحر، يصل إلا جانب من الله بغ ولا حالته، عل 
٣آ؛ ءذا ؤ [، ٢٢]ص■ ١^^ ً=شمح ل إلا أشم يآ ه لأزم آق 
وجلالةافه عظمة واثق وأنا ؛"آ[، ص ،٢ منندثزى ولا تاعه تلروث مي 

الرتقا وكانتا الأرنحن من الموات فق الذي بأن ٌوُن وأنا شأنه، وعفليم قدره 
مزقهاالذي الطير أحيى والذي وحكمته، بقدرته سده الذي هو طريق فح بمجرْ 

ر-مابفضل وتتعم تعيش وطارت الله فأحياها ودعاها الحبال عل وجزءها إبراهيم 
حارموأحيى بعثه، نم عام مائة أماته الذي الرجل أحيى والذي جوه، ؤ، ونعي 
منيونس أحرج والذي والبل، والرج الشمس من سوداء متناثرة بالية وعظامه 

عليهوأرسل عاليه، لتظلل اليمهلن شجرة عليه وأست الحر، ولحة الحوت بملن 
هذاوغيرهم، البقرة بعضومن القتيل أحيى والذي قومه، إل ليذما لتغذيه الغزالة 
الكافرين أمره لأن كان؛ ما كائنا حلقه من تيء ولا مرض يعجزه لا الشأن العفليم 

فهواقتضاها، وبحكمه مراده عل علمه سابق ل كونه نقلم الله ولكن والنون، 
اللهيعرف ومن ، نحير وليس ثر معبد والإنسان قض، راد،لا ولا يريد، لما الفعال 
ولاوأعاله، ومماته حياته لله، ملكا وأنه ومحلوقاته، وآياته والثاطنة الظاهرة بنعمه 
بالقدرمؤمنا النفس طبير مطمئنا، سعيدا يعيش فانه ضرا؛ ولا نفعا ه لتفيماللث، 
الله،فبعدل ثر محن أصابه وما الله، فبفضل حير من العبد أصاب ما وأن وشره، حيره 

ومعيومي، ل سعيد النقص، طيب، العن، قرير أجدق ولهذا المخلوق، نفس وهومن 
التيبيده وقض القرى، قض قضاءتن؛ بعمل قائم وعونه وتوفيقه الله بفضل هذا 
الرا-؛عطلت، محرد بل انتداب، ولا مقابل بدون وأيضا سن، منذ قاضيها نقل 

أنبوبة،طريق عن به أممح والغذاء احتسابا، الهللسر لكنتا بيده، قضى بأعال القيام 
العادات،حرق ولله حارقة، وسعادة حارقة، وحياة حارقة، قوة ري أءطاني وقد 

عليه.اتيه قدره ثيء هو ؤإنها باختياره، ليس يالرصي إصابته أن إل الشخ يثير ( ١] 



تةهتِاه' ^سمذسوداسمذ هثتت؛قت 
حال،ؤيعالم يراق فاته شفائي أراد إذا أنه ق ثديي به وأمل قوية، يافُ ثمتي هدا وْع 

قالاللتن والأرضى الموات تكوين من بأعظم مرنحى وليس فيكون، كن وأمره 
بوصيةأسوة ول [، ١١ه أنما ه فقالتات أوَةةواه، أيما^٥١ ؤ لهإت 

ألئوريج ين ئانثثؤأ ؤلأ ؤأحه دو،ّفا من صمتتنوأ ؤ لأبنائه1 فالط حينإ يعقوب، 
هدافعل وأنه يريد، ئا فعال اف، بأن واثق فأنا W[، ليوسم،; ه إده'لأئأيقسمحيآش 

أعلمفهو علمه، عن ولا إرادته عن تنرج ثيء لا وأنه فقضاها، ارتضاها بحكمة 
أنهوأما وآجلا، عاجلا لمصالحتي ل اختاره ما لأنه لدي؛ حنا فعاله وما مني، بحال 

الأخيرة،أكون أن باممه وأعوذ ذلكر، غير أم شكورا عبدا أكون هل قضرق أن أراد 
الذيوهو العدم، من أوجدق الذي فهو وجودي، أختار ولر نمي أوجد لر لأنني 

الحسنة،والصورة الحسن، الشعور نعمة منها؛ تحصى، ولا تعد لا بنعم عن تفضل 
معفلمبفضله تمتعتا وقد والغذاء، الحم، أعضاء وحمع والقواد، والبصر، والموم، 
قدنقمه أن مع نقمة؟، عل أصير ولا نعمة أقبل فكيف، بنعمه، منغمي وأنا عمري 
الحكيموهو لطفه، يبدي ثم قدرته يوري حليم، شكور لأنه المعادة، هي تكون 

وأكثرمني؛i.^، أعلم لأنكم حاصل؛ تحصيل إلا هي ما عم حكايتي وقصة الخبير، 
معيدربا به احتيرف بإ وأنتي وسعادق، حياق عن طانتكم أحببتا ومن فهإ، 
يديمأن اه لأرجو ؤإنتي القظمير، يرن ما التحؤج ولا الحرج من أجد ولا جدا، 

الأعراف،النعم؛ هذه مني بمنع أن قبل يميتتي وأن ربا، نحو الشعور هذا عل 
والمعذرةقدير، ميء كل عل إنه بحكمه، والرضي قدره، عل والصير يفضله، 

وكلوالنائح، حميعا، الأولاد عل لامي وم الخلأم، عليكم ءلولخ، لقد عزيزي يا 
١ ٣٨٧ه/ Y/ ٦ واللام. الملام، يهدونكم الأولاد عندنا من كإ لديكم، عزيز 

)التوقع(الدوحان العود ماليإن القرة،؛ قاضي أحوكم 



٣٣٩

^حطيئنتيصالخااأمبمهع

(^\i'W-jt\r'yo)

إلوالدته به فعادت أبوه، توق ولادته من سسغ، وبعد عنتزة، ق ولد ترجمص؛ 
البيئةقضاة عل يقرأ نمار العالم، طلبا ق همع الشباب، محس بغ فلكا البيئة، 
سليم،ابن اممه وعبد بلهي، ين محليان بن وحمد بلهد، بن ّلي،ان بن افه عبد المشايخ؛ 

السعدي،الرحمن عبد الشيخ وفيها عنيزة إل رحل ثم علهم، فدرس مقبل، بن ومحمد 
تمرشيد، ابن محمد الشيخ وفيها الرس إل ثم مليم، ابن عمر الشيخ وفتها بريدة إل ثم 
علأيضا وثرأ اللطيف، عبد أحيه وعل إبراهيم بن محمد الشيخ عل فقرأ الرياض إل 

ثمه، ١١٣٦ عام نجران محكمة ق قاصيا العزيز عبد ١،^، عينه الثاوي. عمان الشيخ 
بلدانإحدى قضاء إل ه ١٣٧٢عام نقل ثم عروى، ذ قاصيا صار ه ١٣٦٤ام عل 

وطنهإل وعاد ^۶٠^؛،، الإعفاء، طلب، حيث، -  ٥١٣٧٨عام إل هناك وبقي مدير، 
والجية.العامة وبالمكتتن بالمسجد وتدريسا مهلالحة بالعلم مشتغلا البيئة الخاص 

احتإعياوكان العلم، ومدارسه افه يذكر عامرا ه محلوكان وولع، وزهد عبادة ذا كان 
كانما إلا لمكتته وقته حل ندر جهده ا وصحفمحنه ضت ولما دعاه. س دعوة يرذ لا 

كتابق صالح الشيخ ابنه يجمعها قام الفنون شتى ق ختلفة فوائد له أومستفتا. لزائر 
الفوزان.صالح الشيخ له وقدم والاداب®، والوصايا الحكم س الأحباب اتحفة ٌؤ،اهأ 
a ٤ ق! البيئة ق توق وقد الأمراض، أصابته أيامه آحر ول  /Y /وصل-، ٠١٤٠٧

جهنليممهالكبم. بالخامع المجاورة والبلدان يلدنه س غضر م عليه 

جفيدْأنريله وند (. ٤٢٤والمبدأوالحر)ا/ (، ٢٩٠عناءنجد)Y/ ل: انظرترحمته )١( 
الخزيمصالح بن محنيان الثيخ احياة يعنوازت مستقلة ترحمة الخزيم محمد الشيخ 

.ص٩ الأحباب، نحفة كتاب! مقدمة ل الدانية ترحمته وانفلر وآثارْاا. 





جوط؛تإضاصسنبجئمحامحذيم غُت ق

ث-_جآفمآهم

العزيزعبد بن اممه عبد الحرم; والصديق ا،لكرم الشيح الفاصل، الأخ فضيلة 
وطريق.نيج أقوم وبه بنا وملك بالتوفيق، اممه أمعدa عقيل، بن 

نعمةوعليكم علينا ايثه أدام الدوام، عل وبركاته الله ورخمة عليكم ملام 
السرور،وأكمل الصحة بأتم لل.يكم والعار تكونوا أن تعال اننه أرجو الإسلام، 
أسبابالحميع عن ، وصرفنعمه مكر ؤإياكم الله أوزعنا تحبون، كإ محبكم وأحوال 

آمين.نقمه، 

محبكمعند له فكان الكريم، بكتابكم حذلست، وأمرها الساءارت، أبرك وق هاوا 
أحوالكم،واستقامة صحتكم من تضمنه لما السرور؛ غاية به مررين، موغ، أكر 

تكرمتمما جع ففهمت، توفيقكم، يديم أن تعال ومألته ذللث،، عل افه ميلت، 
منالماغ الشغل كثرة من الحج، إليه أشار وما يل، بإ تقيدون لازلتم بدكرْ، 
كثرةعندنا تقرر وقد مقبول، العير ؤإن ذللث،، ق مالثؤ فلا الحواب، برد المبادرة 

فرصةلكم يتهيأ ربا نقول أننا غيد ولعلمه، بتوفيقه ؤإياكم اممه أعاننا أشغالكم، 
علتحفى لا لما ذكره، يناسب، وما بصحتكم الإفادة من ترونه ما لنا فتحررون 

الأخوينوأنس الواصلة، من نؤع الأخوين بين الكاتبة أن من اداى._إ علم مريقط 
منوهن.ا منها، كل من الصالح الدعاء وكدللثح الصالحين، منن ومن لفرقة، اس 

محبةالله جعلها المحبة، من الخواطر ق ما عل المعول أن ْع الألفة روابط بعض 
وكرمه؟يمنه الكريم لوجهه حالمة 

الخير.سوى بالدكر جدير هو ما لدينا محديثظ فلم الأحبار; أما 
فقدللعمل، ومباشرته القويعية ق المقوثي الرحمن عبد الأخ• نعمن أما 

حاشية)٢(.٢(  ١٣ق)ا/ انفلرترخمته محمدالمقوثي. بن عبدالرحمن الشيح 



نج1تت؛
انقباضزيادْ معه أن يذكرون أنم سوى ثيء أُتحاره من يبلغنا ولر ذلك، يلغنا 

منممر عل اعتراض وفيهم الأخلاق، شراسة عليهم فالغالب حماعته أما عنهم، 
والأحرة.الدنيا ق والعاقية للجميع العامة حن اطه أل نالأمور، 

مابعض ق يعترض من نقرى أهل من أن فيبلغنا الحارد صالح وأما 
مضمونهابته ق وءلرحت< معن سحصن عثر من كبا كتبوا اثيم حتى يصدر، 

منالعافية ولكم لنا اممه أسأل متهم، أناس مع الاختلأتل بعض جهة من الاعتراض 
حلقه.أشرار 

نعمدوأننا الخاري الشهر هدا ق الشح قدوم حروة جهة من المحب ؤيدكر 
وقدالأمل، هذا فنكم، اش بارك تفيدوننا، محر منه عندكم استجد إن يراجحكم، من 

سعيكم.اش شكر ترون، بإ تقييم اطه شاء إن يراجعكم، اليمني عامر الأخ عمدنا 
فالمسألةالصالح، صالح الأخ وتعذر الرواتب قبض جهة من إشارتكم وأما 

قترونه ما نحالف نفلر لنا ولا الكفاية، فيه ونفلركم نظركم، إل اممه يعد راجعة 
اللهوكان الحناء، أحسن عنا الله حزاكم ترون، من وبواسهلة ترون ما بذل وق قبفبمها 

الدقيقةوالكنا>ت، والحركات، الأحوال حميع ق وبكم بتا ولهلف—، ونكم، عق 
وكرمه.بمنه والحليلة 

علمييت، ق ونثأ بالنبهانية، ولن. ه( ١  ٠٣٨ ه—  ١٣٢٠)الحارد افه عبر بن صالح الشيخ 
بنإبراهيم منهم؛ العلياء بعض عل العلم وطلب محغره، ق القرآن حفغل ودين، 

سليم،ابن الله وعبد ليم، مابن وعمر القاصي، وصالح رشيد، بن ومحمد صويان، 
واديق قاصيا العزيز عيد اللالئi عنته اللهليم،، عبد وأخيه إبراهيم، بن ومحمد 

لهيثةا رئيعن مرض، وفيها مرات"، إل نقل نم شقراء، إل نقل ثم الليل، ل الدواّر 
عليهراد ولما أملح، محكمة ق للقضاء أعيد ثم بالرس، النكر عن والنهي بالعروق الأمر 

عبياءق: ترجته انفلر ظس.  ٠٠١٣٨٠عام بالرس تول فأعفي، الإعفاء طلب، المرض 
(.٤٩٨نجد)آ/



حئع؛تعسايسنبجصاصاتيم ذأت أص 
منلديكم ومن والأحوال والثائخ الأولاد عل اللام منا لزم، ما هدا 

محبهئا الخمح يوفق والباري يسلمون، والأحوال العيال عندنا ومن ١^؛؛'!،، 
ه١  ٠٣٧ ٦! وبركاته.U/ اممه ورحمة عليكم واللام ويرصاه، 

أحوكممحكم 
الخزيمالصالح مليإل 

المثائح،لبعض محففلهم— —افه الشيوخ امتلحاق خر  LJtljمالحوظةت 
للوجهنا أن رأيت فلهذا علمكم؛ شريف عل كنفي لا موضع ل معهم والحث 

عنيتوب كتابا للشيخ نكتب إما النتيجة، عن نشرف حتى يناب لا الأيام هده 
ولكملل افه أل نرأيكم، عن نستغني لا أنا مع نشوف، لين نتغافل أو الزيارة 
والأخرة.الدنيا ق العاقبة حسن 





هصِذةه/
أ 1٣٤٠'مح يسنبنصاكأاصم 

آقآيج١هآإنسم 
ينالعزيز عبد ين اه عبد الشيخI فضيلة الفاصل، الأخ جناب حضرة إل 

آم؛ن.وتولاه، اف حفغله عميل، 

ومرضاته.ومغفرته ويركاته الله ورحمة عليكم ملام 

كدللت،،محثلئ، أن كإ وعافية، يخر لديكم من وكافة أنكم تعال افه أرجو 
نقمه.أمثاب الحمٍيع عن وصرف نعمه شكر ؤإياكم الله رزقنا 

فيهجرى الذي الكتاب يه مرفقا كتايا لفضيلتكم كتبنا أن مبق فقد وبعدت 
فنأملالكريديس، الرحمن عبد ين صالح الولل، يوامهلة ويعثناه لديكم اJحثا 
وصوله.عل للأءلمئنان الحواب رد ولازلنا؛انتaلار يخير، وأنتم إليكم وصوله 

نسألهوالاطمثتان، والهدوء الخير صوى الذكر يستحق ما لل.ينا وليس هاو.ا 
وكرمه.يمنه ومتره نعمته وعليكم علينا يتم أن تحال 

أنرأينا ، اللحيدان محمل ين صالح الشيح يالأخ اجتإعنا يمتاّسة ؤإننا 
عنوالسوال يفضيلتكم العهد وتحديد عاليكم للسلام الأحرف هده لكم نحرر 

فالحمد وعافية، يخير والأقارب الأولاد وكافة وأننا يمحتا، ؤإفادتكم صجتكم، 
العاجلن.رب 

تكبيرةإدراك فضل ل، ورد في،ا لديكم البحشر جرى لأيد اممه، حمفلكم كذللث، 
ؤلبعةالمننأرى للحافظ والترهيمثج الترغي._< كتاب ق فرأيت، الإمام، هع الإحرام 

الكتابمن الأول الحزء ق عارة محمد مصهلفى يتعليق الحلبي، البابي مصعلفى 
والتعليقذللئط ق صريح محئ أنس عن حديثا حديثين؛ رأيت، ٢ ص'ُا1 الذكور 

انفلرترجتهق)ا/ههأ(حاتج)آ(.)١( 
اككب،ر0درك حماعة ل يوما أر؛عين لله صل رامن ه: افه رسول فال فال: حيث )٢( 



^^^شستجهقت|
،فإنالعشاء صلاة من الأول الركعة إدراك فضل ق عمر. عن وحديثا عليه، 
حرجفيمن جاء وما الحإعة صلاة ق الترغيب باب آخر ق لحدثن ا تنظروا أن رأيتم 
كلاخر يعد ظك الندري كلام ونظروا الخ، صالوا. قد الناس فوحد الحإعة يريد 

افه.شاء إن ذلك،، ق لكم يظهر وما ، منها حديثج 
والأصحاب،الأولاد عل اللام ومتا هدا والصلاح، الخثر فيه لما الله وقى 

محففلكمواه ؤيسلمون، بخر الكل والإحوان محمد الشيح والأخ الأولاد متا كإ 
وبركاته.اه ورحمة عليكم والسلام ؤيرعاكم، 

خرالداعي محكم من 
١٣٩٣م/!/حررو: مالياناضالجا>م 

منوبراءة النار، من براءة براءتان؛ له كتب الأول، 
تفوتهلا ليلة، أربمن حماعة مسجد ل صل ارمز ت يقول كان أنه الّثي عن فعنه )١( 

النارار'من عتقا بما له اف كثب العشاء، صلاة من الأول الركعة 
ماإلا رفعه أحدا أعلم لا وقالت الرمدي، ءرواْ بقوله• أنس حديث عل علز حيث )٢( 

ثقات،رواته وبقية وطعمة ومسلم قال! ثم عمرو. بن طعمة عن قتيية، بن مسلم روى 
لارواهبقوله* عمر حديث عل وعلق الكتابأا٠ هدا ع؛ر ل الحديث هدا عل تكلمنا وقد 
لفظه،يذكر ولر التقدم، يعني أنس، حديث نحو وقال والترمذي له، واللففل ماجة ابن 

أنسا،يدرك لآ أنس عن الراوي عزية بن عارة أن بمي مرمل• الحديث هذا وقال' 
أءام«.واف حعها، اش الأصول، من ثيء j أره ولر جامعه، ق البدرتم، رنين وذكره 



٣٤٧

كنسهالساش الميم القيخ،،طسنتيصو مراسلات 

(٥١٤٠٩^١٣٢٠)

وأعإمهعال؛، فجيم ودين، علم بيت بنته وكان -، ٠٥١٣٢ عام بعنيزة ولد ترجم؛ 
ءد\ءعل قرأ ثم بلده، ق والكتابة القراءة مبادئ أحد وأهاله. للعلم محبا فنشأ ، ۶٣
إلرحل ثم عال.ي، الالرحمن وعبد القاصي، عثإن بن صالح مثاءنه؛ ومن بلده، 
ثه؛منه، واسفاد ملازمته، وأؤنال بدران، محمد الشيح فلازم نحا^٩، لأعإل الشام 

•مرها.ل ومشاركة يالمراتفى جيد إلمام له صار وهكذا فيه، وأقام ومحلته إل عاد 
ترئعن♦؛ الْلوع، العزيز عبد بن محمد الشيح قاصيها ْع عنيزة محكمة ق كاتبا صار 

نقلثي؛ مكة، صواحي من الخموم محكمة ق قاصيا من ثم عنيزة، ق عدل كتابة إل 
إلنقل )م الهلاJما، صواحي إحدى الخاريث، بتي قبائل عند ميسان محكمة إل منها 

علفآحيل القضاء، ي الفلامية مدته تمت، وفيه القصيم، قرى إحدى الدليمية قضاء 
محاولؤإنإ خصبزإ بين حكإ يصدر أن يندر القفائية الحال هذا كل وق التقاعد. 

قرغبة له كاJتا الأحكام. تصور ق ه بنمثقة وعدم منه، تورعا بيتهإ؛ الإصلاح 
مساعدةوهو جليل، بعمل قام وقد منها. المخهلومحل ونسخ وحمعها، الكتب، اقتناء 

المعروفةعدى الالشيح فتاوى إحراج ق هس العثيم؛ن صالح بن محمل. الشخ 
بالشيخيتصلون كانوا من يبعض واتصل ذللث،، ق فاجتهد عيية، ال؛الفتاوى 

وبعد. يكون ما أحن عل الكتاب، حؤج حش حمعه، استهلاع ما ومم عيي، ال
إلعلاجه أجل من سافر يمرض وأصيب، عنيزة، بلده ق أقام المعاش، عل إحالته 

^٢،.. ٤٥١ ٠ ٩ Y/ ٩; ق: فيها فتوق الراض، 

عثيمانابن الشيح رمالة وانظر ، ٣٥١صن ق ا،لوصؤع حول لشيخنا مراسلاته انظر )١( 
(.٥٢١/٣لشخال)

ورقيانوحوادثها تجد تاريخ ق وا'إلوسو'عة (، ٠٣٣ )آ/ تجد علياء ت ل ترجته انظر )٢( 
أعياما،صاريا.





ذههث؛ئظمحسنمحساصسني هم_ذة|م 
الراض Y١٣٧٧/سمح؛زْفيربح . \ثآؤمحاهم يج 

العزيزعبد بن اف عبد الشيح الفضيلة، صاحب المقام، محرم حضرة 
المحترم.العميل، 

السرور.أتم ق دمتم وبركاته، افه ورحمة عليكم السلام بعد 
متثومنونحن كتابإ، أي لنا منكم يمل ول؛ عندنا من توجهتم من 

مكاتييكمولكن دللثا، من بثيء نحضن ولآ صحتكم، عن للامحتحبار ومتشونئن 
وهوعكم عذر لأنفا قدما وند ذلك،، عل اض حمدت، صحتكم، عن تفيد المفيدة 

زائدةيل بانية المودة — الحمد —وض وحيث، بالكتابة، المناسبة وعدم منغوليتكم 
لوجهه.-حالمة مودة افه جعلها حا، متكفين 

وهيالناصر، الرحمن عبد الشخ المرحوم ائل م■مر عل عزمتا لناسبة 
حدامهم هو مما حا أفتى قد وفتاوى إليه، موجهة أسئلة وهي تطبع، لر مائل 

ترتس—،عل وترتيبها حمعها عل اش— —إنشاء عزمنا فقد الأوقات،، لهذه خموصا 
اممه،عل والاعتإد المستوق إثبات منها، المكررات ، وحيفبالأبواب،، اينايلة فقهاء 

١٧•قريب، الصفة نبذه الأن موجود فالذي يقينا، يده يخط كان، ما إلا نكتب، ولا 
علحرصتا مفيدة، وأسئلة أبواما ق ونافعة جدا مهنة ائل مأتيا وحسثؤ مسألة، 

أسئلتهمن عنا.كم هل جنايك، من الاستفادة فأحببنا كثيرة، ليست، ولوكانت، دللث،، 
منعندكم إذا فضلكم من فنرجو كثيرة، ليته كانت، ولو ت3لع؟، لر التي وفتاواه 

نجدالذي نضع أن ونحت، تسيف،ها، كمالنا ما الأن إل لأننا إل، ترسله أن شبا ذلك، 
كنتم.أينإ موهةان اض جعلكم الصفة، بيذه 

ويع،إذا الإنصاف وهوأف عليكم نتطفل أن تحب، عمرك، اف أءلالا وكن.للث، 
ذللثؤإل ماسة الحاجة لحيث، اسمتا؛ ق منه نسخة لتا تعللبوا أن فضلكم من فترجو 

فيكم،نم باه إلا لذنمخة العنلتؤ لمناسبة اتصال بالشيخ لتا وليس يعر، يوحد ولا 



ئجُق دuنمساميماساني ,ج^^و،ت  ٠٠٥
الطبوعاتسائر من حمل إن وكيلك ذلك، ملاحفلة منكم ثم الله من فنرجو 

فيها.ينتفع من عن نمنعها ولا فيها ننتفع افه— —إنشاء ونحن تقصرون، ما 
حاءولا عل، ْع الإسلام شح ا-محتياراتا من صغار رسائل أرسلتم هالايام 

كافية.االكت؛ة نسخة ولتكن ثيء، لنا 

والأولاد،والمثايخ الشخ عل والنلأم فيه، أتحفونا لازم إذ وأرجو هذا 
سالمن.وأنتم محففلكم واممه والمثاخ، الوالد منا كإ 

التالالكريم عيد بن ماليإن 





حهت_1ظامحسنمحساصسض ة]!ثتةقت 
رياض ١٣٧٧ربعآخرسة ١٩سص؛زةفي: . أقآؤثتياه.ِ بمي 

العزيزعبد بن الله عبد الكرم؛ الشيخ الفضيالة، صاحب المهام، محرم حضرة 
الشل.

السرور.أتم ق دمتم افه، ورحمة عليكم اللام بعد 
علهو إلا إله لا الذي افه نحمد ممرا، ومررنا وصل، مشرفكم عزيز 

ويرله صار وحقيقة ، القفال، من يزيدكم وأن مرنكم يديم أن ونسأله صحتكم 
إلوالتنثيهل واللهليف، الحفاوة من فيه ب،ا الفضايإإ تلك الول عودكم بإ لنفس اق 

محبمن إل يمحل لر لأنه إلينا وصوله تأحر كتابكم الخط موفمن، لازلتم الخثر فعل 
متعهللرأنه فالظاهر ٩، وتارنحه ١ ٩ يعني اليوم إلا العشم؛ن الصالح محمد الخمح 

اليومإلا جانا ما هذا أن الوالد وأ-محرنا ساعة، ولا يؤخره ما محمد ؤإلأ بالرياض 
قالوالد وبئرنا الكاتيب ملمتاهم وصل ما حال، لأنه حركان بن وكذللث، 

والدنيا.بالأخرة مقصودكم اف بلغكم الحجاز، من وصولكم 
وحيتاهوقد ، افه إنشاء فيها والبايعة النوط، مسألة نذكر أن ق ؤإشعاركم 

،الكررايت، أوضح ونقلنا بالغا، توضيحا وأوضحها أوراقه ل كررها ند جمحلقه 
الناميلحاجة الأوقات، هذه حواديث، ق خصوصا جل.ا، نقية ماثل وجدنا وكنأللثج 

وحبعليها، الامتنباطاتج أو الاحتجاجات يذكر منها وممرا إليها، الاسة 
ونرصلهننقاله اض شاء إن الفهرس، لكم نرمل الله ثاء إن تبييضها تمام بعد ذكركم 

الذيتبييض عل منحرص ونحن ممرة، -ظثقه- ائل ملأتأا المحض تمام بعد 
بعضهالكن مسألة، وسبعين مائة تقريما فهي ذكرتا وك،ا اثله، ممن مهلبؤع ليس 

لا؟.أم الؤبا فيه بجري عل ومسألته العروق، القدي هوالورق، النوط )١( 
،٩٦الصفحات،; النا؛عة، الأجوبة واننلر بعدها. وما  ٣١٣ص عيية، الالفتاوى انثلرت )٢( 

•؟ا،يم؟ؤ



Nl  !ا٢
نخ'ا٢ ■, ٨'

ص
؛ ٣٥٣بمنتيسواصماساني 

ترسلوماةاممه ثاء إن وأنكم فتاواه من ذكرتم وما نحتمرات، ويعضها مطولات 
منتظر؛نأاأ•
حزاءعنا نحزاكم أن اض نسال الكتب، وباقي الإنمافح جهة من أشرتم وأما 

لكماش حقق تطين، مط«ئتين منكم الحمد وش إننا وحقيقة ا،لوفقين، 
والحقيقةالكريم، لوجهه حالما الخمح عمل وجعل يرصيه، لما ووفقكم الخيرات، 

للخيرات.اف وفقكم الإنماف، لثل حصوصا متشوقين 4تشوفن أننا 
وكافةوأولاده ؤإحوانه والشخ العزيزة الث، نفسلامي إبلاغ وأرجو هدا 

الكريمعبد والولد الوالد منا ك،ا عليكم، يعز ومن وأولادكم والإخوان المشاخ 
ءاليكم.واللام يرعاكم، واض الحبين، وكافة والإخوان والثاخ 

المنالالكريم عيد بن مليإن 
الصالحي.الحمد وعل العزيز، العبد محمد الش؛خت عل واللام 

الأتمالإل وسيلة يكون لأجل فيه إتحافنا أرجو لازم إذا العمر، ؤلويل يا 
ودمتم.كريم، جواد إنه والدنيا الأخرة لخيري اض وفقكم معكم، الكامل 

وقدالعدى، الرحمن عيد العلامة شيخه مع شيخنا مراملأت هي القمرية الفتاوى 
ياعتناءالواقعة® السائل عن النافعة ءالأحوية بعنوان؛  ٤٠٥١ ١ ٩ عام ءليعّث، 

الحداد.جواد بن هيثم 





آ ٣٥٥ضخدئنمسداسسس 

١^؛^،آتييأق يسم 
عقل،بن العزيز عبد بن افه عبد الخخت الفضيلة، صاحّ_، حضرة 

ام؛ن.الله، وفقه ا،لوقر، عتيزة، قاصي 

دواملكم اض من أرجو الدوام، عل وبركاته اض ورحمة عليكم السلام بعد 
آم؛ن.والعانية، التوفيق 

الخالصةومحلنيتكم من نعلم ولما الموفقة، جهودكم من لمسنا فلمإ يعدت أما 
لفضيلتكموما العفليمة، الأهمية من الخليل مركزكم به يتميز ولما السامية، وأهدافكم 

خصالكمنتيجة الكلمة نفوذ من علميه حصلتم ولما فضيلة، كل إل السبق مدم من 
بإفضيلتكم إل الحار برجاتي أتوجه فإق ذكرت، لما ذلك، من اض زادكم الحميدة، 

الخميل،الذكر لكم نحلد وأن حنانكم، ميزان ل تكون أن راجيا المواد، من يأق 
يل!كإ ومي للخثر، مفتاحا اش جعله لمن ومحلوبا الحر، مفاتيح من تكونوا وأن 

لأئمةرواتب تقرير عل فيها العهديستعطف، لسموول رقيقة برقية رغ أولا• 
الأوقافوعجز الضرورية حاجتهم لمنامئة بعثرهم، أسوة هنا وموذنيها المساحد 

والمواساةوالععلفإ النظر ؛لفت، الناس أحق ولكونهم ضرورياتهم، تأم؛ن عل 
الإجلال.إليه ينغلر ما أهم س الدينية الوءلائفv ولكون بالإحسان، 
الأقل،عل نواب، ثلاثة مجد لكل يعتمد بحسثه النواب نيادة صرورة ثانيات 

الحقوقلحففل عدل كاتب، وفليفة ؤإحدامث، هنا، الدينية \ذوظ\ف رواتسإ وتعديل 
عامة،ذللث، إل الناس حاجة فضيلتكم نحفى ولا أيضا، مجل وكاتب، الناس، ؛،ن 

بالعنايةأحق وهم الناس بع، من لإحمانهم مترر ولا حاصة، الأتمة وحاجة 
ج.عاوال

الحاضراتبإلقاء مشاعرهم وتحريلث، البلاد أبناء بين المعنوية الرؤح ب—، ثالثا؛ 
هوالذي العلم حللك، عل الجهود لكرس الهمم وشحذ والمساجد، المجاع ق الدينية 



1ةهت_تهةثثثة'ةت 
السلامة،احل ّإل )أود-رم والأحال الدنيا عادة لالوحيدة الوسيلة 
قتكرموا أن إلا عليكم وما عدى، الالناصر الرحمن عد الشخ لفضيلة تعضيدا 

الإيإنشجرة وعرس العوام توجيه صرورة عل والتواب والرشدين الأئمة تنبيه 
كلوليقف، تامة، حماية والاداب، الأخلاق حماية من ليتمكنوا تلوحم، ق والمحبة 

العمل.العلم وثمرة فلايتجاوزه، حده عند إنسان 

حقوقحماية عل والعمل الشرعية، والأداب الأخلاق حماية عل العمل 
الإسلامدعائم تعزيز شأنه من ما كل عل والعمل الفشر، رحمة عل والعمل الفرد، 

العادة،وتنال( السرور، يدوم حدا السلمان، ب؛ن والحية الألفة أواصر وتقوية 
تحال.افه إنشاء والفلاح، النجاح ؤيتحقق الأءء^ل،، وتزكوا الإيإن، ؤيكمل 

وأرجوبالجاح، حميحا أعإلنا وكلل الدارين، ختر فيه لما ؤإياكم الله وفقنا 
ومحمدالماغ، الإ4 العبد الرحمن وعبد والإخوان، والدكم، فضيلة سلامي إبلاغ 

وعنايته.اممه بحففل ولمتم يلزم، بإ وشرفونا لديكم، عزيز وكل القاصي، العثإن 
Ur/\IX'حرر:

الخلصأخوكم 
الخميض،الحمد ،اليإن 



•ظضالطامحاj برإبراهيم مإثح ايقيخ ،راسلأت 

الشيخلأمه حاله عل عمره بداية ق الكريم القرآن وحففل بالرس، ولد ترج4امم: 
المكرمة،مكة إل امحه - ٠١٣٤٦عام ول بطي، بن الرحمن همد بن العزيز همد 

العلميالتحق؛المعيد ثم الكريم، القرآن فيها وحفظ الفلاح، بمدارس فالتحق 
الشيخحاله ت مشانحه من كان . ٠١٣٥٣عام الرس إل ر"؛ع ثم السعودي، 

ثدرث بن العزيز همد بن محمد والشيخ بهلمح،، بن الرحمن همد بن العزيز همد 
ماغ،بن العزيز همد بن محمد والشح الشاوي، عمأن بن محمل والشح بالرس، 
عبدوالشح إبراهيم، بن محمد والشيخ الحرام، بالجد مالكي علوي والشيخ 
امحز،عل؛، بن محمد الشيخ عل درس كدللث، بالرياض، إبراهيم بن اللطيف 
بنمحمد والشيخ الفهيد، مهللق بن اش همد والتح الهمدان، اليإن موالشيخ 

ه، ١٣٥٦عام بالرس المدكر عن والنهي بالمعروف، الأمر متئة همن كض• أمتن 
بنيجبال ق القضاء تول ثم ٠،  ١٣٥٩عام المكرمة بمكة والإرشاد بالوعفل وقام 

viUU  عامالرس ل نم ه، ١٣٦٣عام القحمة إل نقل نم ه، ١٣٦٠م
رنيةول ه،  ١٣٧٤م الحرمة إل نقل ثم ه،  ١٣٧٢عام الأمياح ول ه،  ١٣٦٥

مالكثرية إل نقل وأمحرا ، ٠١٣٨١عام القويعية إل نقل ثم ه،  ١٣٧٨عام 
واستمرفيها واستقر الرس إل فعاد ، ٠١٣٩٨عام التقاعد إل وأحيل ه،  ١٣٨٣

وقدالقرآن، وقراءة الدينية الكتب، أمهات؛ ق والaلالعة العالم لهللبة بالتدريس 
الأربعاء؛بتارج بالرس ل تول العلم• وطلة المشاح س عدد عليه نحرج 

.٢١١٠ه. ١٤٢٠/٢/١١

أسار)ا/هص؛اظرترحتهق:موّرءة 





بناف عبد الشح ا،لكرمت الأخ جناب إل الهلا<سان إبرامم بن صالح من 
وإاواْورزمنا وحمته، فيه ظننا وأصدق ووقته، اف حفظه عقيل، آل العزيز همد 

آمن.والتدقيق، والفهم والتحقيق العلم 
والباعث،الدوام، عل تحياته وأشرف وأنش وبركاته افه ورحمة عليكم اللام 

سليمة،أحوالا افه جعلها أحوالكم، عن والسوال السلام، إبلاغكم مو لتحرير0 
مستقيمة.إيراهم ملة وعل 

هوعلإلا إله لا الوي اف إليكم أحد فإق المحب،، عن بالسؤال تفضلتم ؤإن 
جنابكممن وأرجو والمنة، الحمد وف بخر وكرمه، فضله من المزيد وأسأله نعمه، 

متاأكثر أنكم ظننا ح الأشغال، كثرة من فيه نحن لما الكاتبة اتصال من المعيرة 
طاعته.عل القلوب بجمع وأن الحمح، عل معونته ينزل أن تعال اف فنسأل شغلا، 

الملتمسووفقه، اف حففله للأمام، عنيتا من كتابا هذا برفق تحدون أض ثم 
ؤإفادتنا،النتيجة ملاحفلة مع إليه، بإبلاغه تفضلوا وأن عليه، تهلملعوا أن جنابكم من 

لأننيالكتاب؛ هاوا ضر الشأن هذا ق مراجعة منا بمدر لر ونحن موفقن، لازلتم 
وصولل يتفق ولر المدة طالت، فليا بنفسي، وأرامع الرياض أصل أن أومل كنت، 

فيكم،ظنتا اش حقق أنجح، بوامعلتكم يكون أن وظننت، ذللثخ، أقدم أن أحببتؤ 
ووفقكم.

يسلمون،لدينا ومن والإحوان، المشايخ سلامنا إ؛لأغ •ع لزم، ما هذا 
ه ١٣٦٧ص ربيع ٠ حررق: واللام. 





آ ٣٦١؟ ج الطاسان إبراهيم بن الثيخصالح ض

آتيييّ دن
يناف عبئ الكرم جناب إل الطامان إبراهيم بن صالح من 

تعال.اش محالمه عقيل، ال العزير عبد 
إبلاغكمهو لتحريره الباعث فإن وبعيث وبركاته. اممه ورحمة عليكم السلام 

وحمعوالعيال والوالد الرحمن عبد والشيخ أنتم تكونوا أن اش أرجو اللام، 
تحبون.ما عل الحمد— —وف وعنا والنرور، المحة بأتم الإخوان 

قاف، حفظه العهن.، ول سمو من الواردة الرقية من صورة إليكم ونعث، 
عامكل وبالأخص مزمن، كل ير مما لأما ، بحقنا يتكلم أو يؤذينا من تيديد 

وحففلهوعزا، رفعة وزاده خثرا، والس،لمان الإسلام وعن عنا اف فجزاه ومتعلم، 
والتأييل..بالتوفيق له والل.عاء الشكر الكل عل يتحق فإنه وأهاله، يخرا 

هوالش الهمة بأن يفيد كتاب منه إلينا ورد عبيد ابن الشيح به. تعريفكم لزم ما هل.ا 
ء؛نثم ذللت،، عن السإح له ونير أ-يا يقفاء عين وأنه تعقد، ازدياد ق بعدنا تزال لا فيها 
الهمة.النظرق يتم وبعدذللث، الزلفى، من يرجع حتى جيزان قاصي عن وكلأ الأن 

وعلالعزيز، العبد ومحمد والوالد، الرحمن، عبد الشّخ سلامنا أبئ 
والأخوالعيال، والإخوان اه عبد الأخ عندنا ومن الإخوان، وعموم الصالحي، 

واللام.لمون، ؤيبخثر والحميع الرياض، ل الأن موسى 
غثرهم.ؤيوعزونأصلالثاغبة، هما والمدكويينقالثرنية 

الرس،)...()...( ، ١٣٧١؟/U/ اراكارخت يل؛ ك،ا الأمماء حن.؛، يعن، الرقة ونص )١( 
لتكلمون أنكم بلغنا حمين.. ين اش عباو الشيخ لفضيلة صورة الرس، لأمثر صورة مكة. 
الناسس إلا ذللث، يبلغنا ولر عليتا، يشتلث، لر وهو وتوذونه، ءلاّان بن الثخ حق 

وجاعلينكمينونه، كل أدب مودبينكم كال علينا مشتكي أنه لو والحميمة اJعياJين، 
أنكمبلغنا إذا أنه ونتن.ركم نحلءركم فنحن أطر، نمد أنذر ومن لغثركم، تنكيل 

أحدما والحقيقة فرسان، جزيرة ل ستجعلكم أننا معرصينه أو الثخ ل متكلم؛ن 
سعودا.والإبجان. التقوى من خال إلاخيس علماءالسالمين عالرس j متكلم 



٣٦٢
ولصذاح83ََ^صِجة

ظقحأحيدالضصى بن هاا1ثح الثيح مراسلات 

)خ\ماه-ها؛امح(

القرآنحمفل التمييز سن ويعد الأب، يتيم ونشأ بريدة، مدينة ق ولد ترجمته: 
القعبد بن محمد الشيخ مشاتنه؛ من فكان العلم، طلب ق ثرع ثم وحندْ، 

عمروالشخ مليم، ابن افه عبد والشيخ العمالي، العزيز عبد والشخ الخيل، أبا آل 
أحدق ومدرما إماما احم واستفادة. ملازمة له أكثرهم هو والأخير سليم، ابن 

القضاءق سليم بن عمر شيخه عن وناب ، ٠٥١٣٥٣عام الكبار بريدة اجد م
بريدة،إل عاد ثم الدلر، بلدة ق والتيؤيس بالقضاء أمر مجده. ؤإمامة والتيريس 

إلانتقاله يعد حلفه ثم حميد، ابن اف عبد الشيخ بريدة محكمة لرئيس ماعدا وع؛ن 
٥١٤٠٧عام تقاعد حتى المنصب هدا عل يزل ول؛ الحرام، المجد عل الإشراف 

وتدريسوالراجعة والبحثا يالهلالعة وقته حميع شاغلا كان سنة. له مدد أن بعد 
تقياتقاعده ويعد العلم. وطلثة العناء من كبير عدد عليه نحرج حتى المللأب 
شهروءانممحة ونصيحةرا، تذكير ١٠متهات مؤلفات علية له الكتب. ولهلالعة للعبادة، 

مقبولة،وآراوه موعة مفكلمته الأمور، ولاة لدى محبوبا كان البارك®. رمضان 
وكانالله، حشية من البكاء كثير ورعا، زاهدا العلياء، ّيعا عليه زاهل.ا، ورعا وكان 

مالهمن والأرامل واليتامى والمساكن الضعفاء عل ويحهلف الناص، حوائج يقفى 
الفقراءمن وقربه تواضعه زاد قدره وارتفع منزلته ءاJتإ كليا وكان وجاهه، 

الناسفحزن ٥،  ١٤١٥عام تول أن إل الحميدة حالته عل يزل ولر والمحناحن، 
وصلالحنازة، لحضور القصبم محكان عموم وقنع مدهلة، بصدمة وأحسوا عليه، 
ظققهمحبيه• من كجر رثاه وقد الحواْع، من كم ل الغائب صلاة عليه 

خماءنجد)أ/يم؛(،وموّرعةأسبار)ا/افم(.





1ةهت.تظهآ؛جه1 
صمَ  آهآوي آذ يح 

افعبد ت الشيخ فضيلة الكرم، الأخ حضرة إل الخربمي أحمد بن صالح من 
آم؛ن.تعال، اش حفغله عميل، بن العزيز عبد بن 

وبركاته.افه ورحمة عليكم ملام 

نحبون.كإ الباري كرم من وعنا والعافية، الصحة دوام لكم تعال أرجوافّ 
لال-رم،حمعة إقامة بريده ل الخثستإ أهال طلب، موصؤع ل دار أن مبق وبحدت 

لوجاهته،طلبهم وأيدنا ، محمد الشح المفتي الوالد لسإحة ^^، عن كتست، وقد 
وحيثاإيضاحه، __، ما ووضحتا إلينا، الشيح مإحة من العاملة أعيديتإ ثم 

ننلرإلفايت، مجومالن لفضيالتكم، الأحرف، طْ كتابة رأينا الأن إل العاملة تأحررت، 
الأخوهدا الراجعة، علينا أكثروا قد الحهة تللئ، أهال لأن عنها؛ الشيخ ساحة 

لسهاحةوسلامنا باللارم، اعدته مفنأمل الموضؤع، سيعقي، اللم الكريم عبد 
محفثلكم.وافه يخر، الخمح عندنا ومن المشائخ، وجع وأبمائكم وأبنائه الشيخ 

٨٥/Y/A

محكم
)الختم(

شيخنا.أرراق، صمن صورته موجود والخْتاب 





سءأنيامخمأمحنيأصاسمي 
ظهص

بمس>آسآؤتيٌ
بناض عبد الشيح: الأحثم، الكرم جناب إل الخربمي أحمد بن صالح من 

آم؛ن.وتولاه، اش حفظه عميل، بن العزيز همد 

وبركاته.الله ورحمة عليكم سلام 

عنأفاد حيث حصل المرور ربه وصل، الجوابا الكرم كتابكم بعده• 
اكيaلاننزغات ومن مرصية، أحوالا لازالت، أحوالكم، واستقامة صحتكم 
التضمنةالخمعة معاملة أن اممه سلمكم وميدكم محمية، محروسة الزمان وحوادث 

بنمحملي الشح الوالد سإحة من عالينا وردت، عندهم إقامتها الخسب، أهال محللب 
فيهاالنفلر ووكل الكتاب، لكم كتبنا بعدما علينا وردت ووفقه، افص حففله إبراهيم، 

علأمثالكم وكثر سعيكم، اممه شكر ولكن بإقامتها، فتوى أصدرنا وقد إلينا، 
حليفكم.التوفيق وجعل الواصيع، هده مثل ل امحتامكم 

والزملاءوالإخوان والمثائح الوالد سإحة عل الملام ومنا بيانه، لزم ما هدا 
وبركاته.اض ورحمة عليكم لام والؤيرعاكم، محفغلكم واش والأولاد، 

١٣٨٥حرر:

ء



٣٦٧
حا>ِثجصءشمحسَر

طصا1ع«ودي عبدالله بن صالح القيح محراسلأت 

ولماأهلية، مدرّة والدم أيحله صنوان مع عمره بغ ولما عريش، ُأبي ولد ترجم؛ 
عليها،وأجازه الفقهية العلوم ل والده يد عل تعليمه تلقى عاما عثر ثلاثة عمره ُلح 
فمنالشيوخ، ولقاء العلم ءلاو_، ق اليمن إل بالرحلة والده أمره العشرين تارب ولما 

الرحنعيد القاصي والده عل درس لم الأهدله، الرحمن عبد بن محمد اليد مشاعله! 
عادسنوايت، أرع وبحد بالتمن، نبيي جامع ي العالء^ء بحضن عل بنبيي ودرس الأهدله، 

ع؛ن. ٠١٣٥٨عام وق .، ٠١٣٥٥عام ل لخامعه محهليبا وعئن عريش، أي وطنه إل 
أواتلوق صثيا، بمدرمة مدرسا انتقل -  ٠١٣٦٣عام وق عريس، أيى مدرمة ق مدرسا 

الحرث،لشاتل تاصيا ء؛ن - ٠١٣٦٦عام وق الحقو، لقاضي وكتلا عض  ٠١٣٦٥عام 
معودالمالك، حلألة وأمر ى ١  ٤٣٧ عام لرصه القضاء اعتزل نم متواتر، ثإن واستمر 
الحكاميةلقبيلة قاصيا صن حيث، ه-،  ١٣٧٨عام إل كاملا راتبه صرقر استمرار بم 

علأحيل ثم ، ٠١٣٨٥ظ، إل عريش م ئص؛ا هانتقل ١٣٨١عام وق بالمضايا، 
أعيانعن ؤينوبر ه، ١ ٣ ٥ ٥ يعد لما ظك العزيز عبد المللشر جلالة يقابل كان التقاعد. 
باليابةالعامة المناسبات، ق التهاق وتقديم عليه أمورهم عرض ق اكنقة ومشايخ 

ق!توق الشعر• يقول ولكن والتاؤيخ، والعمدة الثرمة علوم ق مؤلفات له عنهم■ 
حسنةسجايا من يه يتمتع لما عميق وحزن أمي رنة لوفاته ولكن ه، ١  ٣٨٨/ ١ ٠ / إل٢ 

والدهرثاه كإ وأصحابه، معارفه من عدد رثاه وهد سليم، وطح ورنة بشوش ووجه 
ظممهوحسرة. ألما تفيض بقصيدة 

(،٤١٥)ه/والقضاة القضاء وتاريخ (، ٣١٥)ا/النفلر فرحة في1 ترجته انغلر زا( 
(.٤ ٠ ٢ / ١ ) أسيار وموسوعة 







1ةيطمحبجساساسمى 
أءعسع،ل:

العقيل،العزيز عبد بن الله عبد الشخ؛ فضيلة العلامة، وأحي دى تم 
حماه.شر كل ومن ورعاه، الله حفظه 

وبركاته.الله ورحمة عليكم السلام 
لرؤياك،مشتاق ؤإق والرفاهية، والعافية بالصحة لكم تمنياق مع هدا أحرر 

اياّسة.الفرص لما -,يئ أن المؤول قافه 

بنمحمد اليد مقدمتهم وق والأصحاب، والأولاد والأحوال الوالد سيدي 
الكرام،وأنجالكم والدكم يدي عل لما سلموا اللام، ييدويكم رقاعي موسمي 

والأصدقاءوالأحياء الأرحام صلة من عنكم سممت، وما سبرتكم حدا مزق وقد 
ذللث،ان سك ولا ومرهما، رقاعي مومى ين محمد والسيل.. الوالاأ يدي لممان عل 

أهل،وكافة وولدى ولوالدي ولك، لفمي أحبها التي الأبدية العادة عل دلالة 
تالقوه.حتى ذللثخ عل الله أدامكم التوفيق، من وهذا 

١٣٨١; ١٢ءا/ ممالوككم:يم؛نمداطهالعمودي)اكوةيع(ق: 
الشيخ،آل إبراهيم بن محمد الإسلام لشخ بكتاب هذا أرفق ملحوظة• 

علإمحللاعكم قصدي وكنت، لمه، وتتثريه عليه الاطلاع بعد ونثرا، نظإ صمتته 
بعضعل سابقا اطلعتم قد ولعلكم والثرية، الفلمية مؤلفاتنا من محتمره نبالة 

تعالاممه ويحول ممره، أعداد ق المنهل محلة صفحاُت، عل ونثرا نظمما نثرنا٠ ما 
١تهلع نبإ موافاتكم من نتمكن المسواعل من البال نحرد إدا وتوفقه 

أحوتكمؤإحانكم.حائم نقل. مسألة ملاحفلة أرجو 
اممه—حفغله — الكريمة بيدكم أنتم إلا تسلموه فلا بمكة، الشيخ أن بلغني نعم، 

وصوله.عند 





صةهقئت،هاسودياس س بن ماثج القيخ *_ ٣٧٢ ت

؛١^١١آه آس بمج 
الخنااقترف وما العليا إل ومما ديدنا الحامد اتخذ الذي ذا من 

مهايوما بعد أما ال ئأن 
قائماالشريعة سن عل ومفى 

رعيةلبن العدل يقيم دا وغ
عندهحلرا النامحى كل ان مي

رهاأمواكالد روبة العد أص
هأنيعلم ولأم ن مرو غلا 

انجلإذا الهلال بغرته فانظر 

المداأخي التقي ورع الالعالم 
مرمتب ة امفهة علام

ادهنجم كريعل دل يحر 
حققتهإذا ذهن ه لن فعل

درةن مه علمق م كف 

طائعالمآزر عن ورع تم
الكرىنحافته عن الفاجع فمل 

مناض بد عالدين حر فض 

علومهكورس دارت إذا عجبا 

حماكالمجالس ق تربح ؤإذا 

أدوناالوصاحة ل عنه !سمان 
ومولناحل باغ وموحدا 

ناالثنة بألتمجده أصحت 
اينوبالكتاب نطز به فيما 

ينافععريس لأي إختارْ 
بننامحل غدا شكلات للم

معلناالفضائل نور فبوجهه 

واعتناالعال نحو سعى اصي ق
أفطناا حكيما الأشيبمدارك 

معدناالكريمة الغر أفعاله 
محناأسرته ل نورا أبمرت 

نامتقية الحاففلبة محزون

انعلمر وخرا الق لثه 

انثنىما عته الحراب واستنجد 

وأنيناالذاب الذهب من أصفى 
دناوالالصفي الشهد من أحل 

المتقناالفصيح منطقه بجميل 

قصيدةمن الأول الصفحة ظهر ل القصيدة هذه العمودي صالح الشيخ كب ت ملاحظة 
(،٢٩٢)م/ق انظرها العزيز، •مد المالك، مدح ل نوسى العل الأدب—V للمشخ 

الخمح.الله رحم موالها، عل القصيدة هده نج ومد 





٣٧٤

جمحهالشل عقيل بن الرحس س الثيخ مراسلات 

(٠١٣٧٢^١٣٠٢).

منهم؛عنيزة، ق الناخ عل العلم وؤللب ، ٠١٣٠٢منة عنيزة ق ولد ترجم؛ 
عاتص،بن اض وعبد العدى، الرحمن وعبد ثل، ابن ومحمد جاسر، ابن إبراهيم 
فأحدبريده، إل رحل ماح. ابن اض وعبد وادي، أبو وعل الثنمهلي، أمتن ومحمد 

حنصوت وذا للقرأن، حافظا وكان عمر. وأحيه سليم ابن افه عبد الشيخ؛ن: عن 
ذاوكان والقيام، الراؤيح صلاة ق عنيزة احي ممن ممر ق الناس وام يمل، لا 

لدىيخطه معمول، معبر ثقة وهو احتسابا، وثائقهم للناس يكتس، حميل، حهل 
قللحج مليم ابن عمر الشخ ح  ٠١٣٥٣عام اخر 3، عنترة من مافر الحكام• 

مقاؤلةليليان لبعثهم العزيز عبد المللث، س بأمر العالم، طبة س رحلا عثر بضعة 
حيزان،إل وزملاوه سافر الحج وبعد ومرشدين، ودعاة قضاة عليها ليفرقوا جتزان 

لحلينتدب ما ممرا وكان ه، ١  ٣٥٨عام إل واستمر حيزان، محكمة ق قاصيا فعين 
؛؛ن،الحدود مواغ تعيين هيثة •ع  ٠١٣٥٤سنة اشرك القبائل. بين المشاكل 

لوألح القضاء، س إعفاءه العزيز عبد المللث، س ءلاو>ا وأخيرا واليمن، السعودية 
بحرا،حدة بملريق عنيزة إل حيزان س مراعية، سفينة ق وربع فأءفي،، المراجعة، 

وأوانيهم،متاعهم س ممر وتلم، الفينة، -؛م فعهلست، مضعلربا، البحر وكان 
ومنهاأحرى، مرة جدة إل سفره واصل ثم محتسبا، صابرا جيزان إل الشيح ورجع 

الشيخانيتنيبه وكان والتيريس، للعبادة ونحرد عنيزة، ق دكانا فح عنيزة■ إل 
ولزمعنيزة، ؛لده 3، مرض التدريس. 3، عودان ابن الرحمن وهمد القاصي عثان 

.٠١ ٠١٠.  ١٣٧٢عام ص الهجة ذي ل توق أن إل مدة، الفراش 
سليمآل، وعليآء (، ٢١٣)النا>ين وروضة (، ١٢٥)م نجد ءل،اء ق: ترجته انفلر )١( 

 ;(.٢٩٠)٢



1ؤقثظ؛ادامهسسم_مححلامل هت_1؛هت  1ءاسءهرعذل،! — .. سءَ ذء 

جيزانقاصي مساعد ا1وظوهه؛  ١٣٥٧/١/١٤ااتاJJخ: ااوقم:را(

الزواجحفلات حلال النساء -با تقوم التي الأليان مغ طال اا0وةو،ع: 

أقأؤؤآؤبح—ج بن 
اممهءحفظه عميل، بن الرحمن عيد الشيخ جيران' قاٌي الفاصل، ا،لكرم جناب إل 

العريضةهذا برفق لكم نقدم فإننا بعد• أثا وبركاته• افه ورحمة عليكم الثلأم 
ا،لرتةا،لفامد وبيان النساء، لب يمدد حيزان، أهال وأعيان أكابر من إلينا ا،لقدمة 

لماموافقا هدا طالبهم نرى أنتا وبإ ، البات المغ منعه فضيلتكم من وطالبهم عاليه، 
فضيلتكمنحفى ولا بذلك، تشهد والسنة الكتاب ونصوص الراء، الشريعة يه جاءت 

إبطاله.وتسئغ نبحه ق تكفي منها واحد وكل عديدة، عظيمة مفاسد اللب، ل أن 
والأزقة،الطرق ق وشرجهن بالزينة، التوت من النماء خروج الفاسد! فمن 

تعال:قال وقد أخرى، إل حارة من عرّه إل العروس زفاف ليلة لاميا 

قوله!إل ه جمعس عل ءئمعى ولمنه، ^ نير ما إلا نبتهن .ببض لا حمؤ 
تعال:وقال [، ٣١س■' ه زثهى ءئف>ث ما ثنلم أتثلهرر دنآ وؤلأ 

محاهد:قال [. ٣٣]الأحزاب: ب ١'^، آJجنهتة ينج هقصى نلأ يلآ"ؤ؛ مح، ثمن وؤ 
ا-باهلية®تمج فدللث، الرجال، تمثي؛؛ن مج المرأة اركاوت< 

امرأةا>أيإ قال: أنه س اض رسول عن ، والحاكم ، واليهقي ، أحمل،أ وأخؤج 
زانية؛؛ء؛ن وكل فهيءزانية، ريجها ليجدوا قوم مل فمرت خرجت، ثم امتعهلرت، 

.٣٧٥ص ل العريضة اننلر )١( 
١(. ٩٨)a/ الكبرى الطقات ق معد ابن أحرجه )٢( 
١(. ٨٨٧٩برقم)نيه، مل )٣( 
(.٥٧٦٩وسهالكبرى،برفم))٤( 
(.٣٤٩٧لمتدركه،؛رءم))٥( 
(.٣٢٣الجامع)صحح ق الأuف الشخ صححه الحدث )٦( 



تأهت_1ةإشامخسامضمحملمح آتثتئ|تِ 
منلتخرج الرأة ؤإن عورة، ررالناء قال: أنه الني. عن عود مابن وعن 

أءج>تهااإلا بأحد نمرين لا إنك فيقول- السيهلان، مشرفها باس،  ١٢■وما بيتها 

ولاالرجال، نالت،: ادأة؟«. أيام خثر *ما ه: لفاطمة عل وقال 
الرجال«لآ/يرائ 

وتعهلرتوتثرجت فتجمك ث؛ابرا، أحن لبست وقد بيتها من ا،لرأة خرجت ؤإذا 
عورة،ااا،لرأة قال ولهذا منها، الناس يسلم ل؛ بنفسها سلمت فان بنمها، الناص تفتن 

ألاتتحون؟!، ررألأ يقول: عل. وكان الش؛هلانا،لم. امتشرفها بيتها س حرجت فإذا 
ييفلرونإليها®تطرإليهم، نحؤجب؛نالرجال، أحل>كمامرأته يرك تغارون؟ا، 
ئفلهرةكانت إذا الصلاة لأحل المجد إل نحرج أن للمرأة محل لا كان ؤاذا 

افرسول عن الثابتة الأحاديث عليه دك كإ ؤليثها، برائحة الناس وتفتن لزيتتنها، 
وأحرى•أول باب من للعب فخروجهن .، 

فوفمن علتهن ونسورهم وتْللعهم للرجال، النساء اختلاط المفاسد: وس 
عايدة.مفاسد عليها يرب عظيمة، ة ل. مقهده أن نحفاكم ولا والحيهنان، الزروب 

للمرأةمحل لا كان ؤإذا ، ١٢ومحامرتس.النكرة، النساء أصوات إظهار ومنها: 
عليهونص الحديث، عليه دل كإ أحني، سمعها إذا القرآن قراءة ق صوما ترلمر أن 

وأحرى.أول باب من والعنا كالغ2لاريف بغثرْ صوما فرفعها العالم، أهل 
وتال،(. ٧٨١٩)الكثرى ل والبيهقي (، ٨٩١٤)الكبم العجم j اممراق أحرجه )١( 

إسنادوحنن موقوف. صحح (؛ ٨٤/ )ا والترهيب الترعيبق صحيح ق الألبان 
اممراق.

أحل.ْ.لر )٢( 
الحامعصحيح ل الألبان وصححه عود.. مابن عن ١(  ١٧٢)"الترمذي اخرحه ( ١٢)

(٦٦٩٠.)

ؤإمنادمأحد. الإمام ابن افه عبد زوانل- من والأثر ١(•  ٠٦١٢)أحمد الإمام تد م )٤( 
الحففل.وهوميء القاصى، الله عبد بن سريلئا فيه: صعيفا، 



1|همحءاداضجسسءضمحضص م
اللعب،فيه الذي البيت آهل الشتلحق والحارة المال، إضاعة الفاسد: ومن 

.المال إضاعة عن مى أنه الني. عن صح وفد 
يطيقونه،لا ما وأزواجهن أهلهن اللاعبات وتكليفهن النساء تكاليف ومنهات 

وغيرها.التزين وآلة النفقة نيادة من 

اللعب،إل أزواجهن وؤناعت ورسوله اض 'لماعت عن خروجهن المفاسد: ومن 
الفراق.إل المسألة وأدت النفاق، إل دة القعظت منعها الزوج أراد فإن 

المنكر.هدااللعب المساءق مع وهي وحلم، زوجهاست، ترك المرأة أن الفاسلو: ومن 
للزينةالبيوت من الماء خروج أن حن: بن الرحمن همد للشخ جواب وٌن 

لكلفتنة فامن بالماء، الفتنة نحافة فيحرم، 
ممنذللمثؤ عل أفرهم ومن نحفى، لا ما الفاسد من فقيه بالليل الدف، ضرت وأما 

شه.فللم فقد منعهم عل فدرة له 
والأحاديث،ذكرU ،u أضعاف، اللعب هدا عل المترتبة فالمفامد هدا، نحقق إذا 

لذمتنا،براءة هذا لفصيالتكم رفعنا فعليه ■حررنا، ما عل تزيد ذلك عل الدالة والأيار 
عريصتهمفدموا حيث للاهال، ؤإسعافا وأهالينا، لإحواننا وتصحا للحق، وتبنا 
تنفيذفضسلكم من ونمكب قتروم دلل، ماعدبم ما وحذلموا تا^ا، الرفقة 
عليهثبرى حالف ومن بذللثؤ، الأهال عموم عل والتنتيه البات، الغ ومنعه ذلك، 
لأمثاله.وردعا له اديبا المولر، الحناء 

وبركاته.اممة ورحة عليكم واللام ومالا، حالا لوينه أنصارا اض جعلكم 
تحريرْ:1امحرملإه

السؤال((.وكثرة المال، وإضاعة وئال، قل ثلاثا: لكم كره افه ءإن فوله ذللت، من )١( 
.ر. شعبة بن الغارة حديث، من ٥(،  ٩٣لم)وم(، ١٤البخاري)٧٧ أحرجه 

اوسية)ح/مه:ا(.الدرر انفلر: )٢( 





تةه£تةةاداه،ةسابمحجو _ هت_أهت 
١سآؤمحآقيإت-_ج 

،النكر عن والنهي بالمعروف الأمر هيثة الأماحدث الكرم؛ن حفرة 
أبصارهم.اض نور 

وبركاته.الله ورحمة عليكم اللام بعل 

والذيصدورنا ق يجول ما علميكم نخفي ألا واجما من ترى إيا وتعد• 
هيالطبول ونطق الزواج حنن باللاد تحصل التي الألعاب أن من خاطرنا يجالج 

نثرعن عبارة هي التي الألعاب هاز0 ومنع إليه، الالتفات بمتاج منكر من نحلو لا 
تحال،اممه لأمر امتثالا بيو"ءن، ق سترهن بعد والأزقة الهلرق ق المخدرات 

الهلبول؛وطقت ذللق، حصل متى أنه خافيكم سر ذلك،، كيفية عن سألتم فإن 
ورغلأخر، سن، من المدينة بيوت ل يدلحن آيات، ذاهبات النساء رأيت، 

عاكسهاإن زوجها عل الهلاءة عصا المرأة تشق وقد والزغاريد، بالغنا أصواتس 
نفسهاتعن. كوما والسقاق؛ الفراق إل الأمر أحيانا يتطور وقد مانعها، أو 
ومتاعبخسائر رحال عل يجمل وقد منه، لأبد واحمتإ عن تاخرت تأخرت إذا 

المحفل.^ا يسببها 

المنكرعن وناه؛ن بالعروق، آمرين بصفتكم إليكم نتقدم فإنا المناسبة وحده 
بكلالشنيعة الظاهرة وهذه الهلبول دق هومغ به تقومون واجب، أول يجعلوا أن 
واجبكم،بأول قمتم قد فتصبحون عراه، تقطعوا حتى اجتهاد من وسعكم ق ما 

تشارككمأن تخلو ولا اف، شاء إن اف، يرخي فيإ مثركم وستواصلمون 
،.ذللق للنفلر حيزان قاصي لفضيلة عريضتنا ترفعوا أن فنأمل لأحر، اق 

واللام.يماتركم، ينور والقه شرحه، لرم ما هدا 
\امحرميهمآا

ليم.ريا c®،!؛U؛،، شيخنا وكان، 



٣
ذه

حسنمحمد خمود، عل محمد صقيعة، أبو أحمد زغييى، أحمد محمد عمر، محمد أحمد 
*يكل،أحمد أحمد، بن الله عبد العتمي، العالمي محمد اوستوسما، محمد عل بوكر، 
أحمدعل باصهي، القه عبد محمد القادر، عبد حسان الادنسي، العابد محمد السيد 

رميم،منصور سويد، عبده الشعراوي، محمد عل حمجان، عيده عل، مبروك عيسى، 
علامحي،عثإن التميم، الله عيد محمد عمر، عل أحمد قطح، بحى السد جبل، منصور 

علباحسن، سعيد محمد ااسنوسما، عل محمد عزى، حسين يسن، محمد بكر أبو 
عسسي،إيراهم يابكر، حمسمى سويد، عل محمد عسٌىti أحمد بن محمد عراله، ابو 

رميم،عبده عل بركات، عثإن محمد أحمد حسين، عقيل أحمد حسن، بن هامم 
نيلعي،حمد نيلعي، عمر عباس، عل دؤيري، محمد محمد، حمود الكريم، عبد أحمد 

إبراهيمبيفي، منصور طبيقي، محمد عني طبيقي، عل محمد بركات، اثنه عيد محمل 
حجاري،عل أحمد زميم، عل عمر بحران، أحمد نيدان، عل راؤع، محمل حداد، 
الكريم.عيد شاكر 



إاىااقيخب'امضمحمحمحذأو أس 
حيزانقاصي اعل مالوظرث0:  ١٣٥٧محرم الناوية:  ااJق0(:)٢(

؛،UJliوالرنع الأهال، بعض من النياحة صدور حول 1ا«)،ه)<عت 

امحم١^١^٠ يتح 
عقيل،ين الرحمن عيد الشخ جيران• قاصي فضيلة افلحرم، الكرم جناب إل 

المحترم.

وبركاته.الله ورحمة علميكم للام اج 
»الياحةأحمد: \لإيم قال الذنوب، كائر من الم، عل الماحة أن نحفاكم لا 

حرامالنوح وغثرهم• الشافعي أصحاب وقال ،  ١١معصية 
وشىالخدود، صرب من متا ليس ٠٠فال: الني. أن الصحيحض وق 
الحاهلية،ا,بدعوى ودعا الخٍوب، 

والحالقةالعالمة من برئ النك،. أن هوس  ٧١عن أبما المحيح وق 
والثادة.

منارأرح قال: المل. أن الأشعري ماللث، أبير عن مسلم صحح وق 
الأنساب،ق والطعن بالأحاب، الفخر يتركونس؛ لا الخاهلمية أمر من أمتي 

الستجاا.عل والنياحة بالنجوم، والأرسقاء 

قطرانمن سربال وعلميها القيامة يوم تقام موتما، قل ش_، ل؛ إذا ررالناتحة وقال: 
ودرعمنجرب((ام

الخررعلأ؛نمفالح)ما'أ(.انفلر:)١( 
(.٢٨١)ه/ الهدب ثرح الجموع ^نaلرت)٢( 
'عود مين اف عبد حد؛ث من (، ١٠٣)لم وم(، ١٢ ٩٧)البخاري )٣( 
وملم)؛«ا(.اوخاري)1هآا(، )٤( 
برثم)أمآ(.)٥( 
الأشعري..الم)؛مه(ءنشطس، مأحرجه )٦( 



1ة ٦٢ساصبجملض 
منفنمرحم النياحة، منهم تصدر ]••••[ أهال بعفى فإن هذا، نحقق إذا 
أحدممن اش جعلك العظم، الم هدا بإزالة طزم من عل الأمر قفلكم 

ؤأنمهإأليكو، ؤءامإ ألصّلوه آنامإ ق ة؛ئنهلم إن ها ؤ تعال؛ بقوله 
[.٤١]الحج: أ'الآمي.ب عشه وهي ألمم عي أكُثإتي 
واللام.لزم، ما هذا 

٥٧محرم مء محريرْ• 



ت|ُهيمثظإشاشخساترضمحثلاسل قم_ق1نم 
Jjtill :مراناعد؛اصى ماا9ظوههت دون ،؛■

اجدالمبعض j نور بوجود الرفع ا0وهوع: ا إ

ثسحاضآيياهمjfمءءم 

الحرم.حازان، ئامحي فضيلة المكثم، حفرة 
بعضهاعديدف قبور بجوانبها ]....[ اجي عبعض أن نفيدكم ت التحية بعل 

الصلاةعن الهي ورد ند أنه فضيلذكم قض ولا حواسها، ل وبعضها اخلها دي 
حديث.ما غر ق القبور عند 

وهماعق انتدركهم من التاس شرار من "إن مرفوعات عود مابن فعن 
أحدالإمام رواه احداد مالقبور يتخذون والذين أحياء، 

والصارىاليهود اف "لعن افه رسول قال قالترت عائثة وعن 
.الصحيمن ق أحرحاه اجدا'. مأنبيائهم قبور انحن،وا 

يموتأن تبل الله رسول ّمعت، نالت ؤ. الله عبد بن حندب وعن 
احي،مأنبيائهم قبور يتخذون كانوا قبلكم كان من ؤإذ "ألا وهوبمولت بخمس 

لممرواه ذلك؛؛. عن أماكم فإف مساحي، القبور تتخذوا فلا ألا 
علنحلوا ارلا قال: البي. أة الغنوى مرثي أي عن لم مصحيح وق 

إليها؛؛.تصلوا ولا القبور، 

لانحلرأنانم ث له كلام ل تنمية بن الدين تقي الإّلأم شيخ وقدتال 
صالخناتز، أحكام ق الألبان وصححه ه. عود مابن عن ( ٣٨٤٤مسنده)ق )١( 

٢٧٨.

عاتشة..حديث من ٥(، ٢ لم)٩ وم(،  ١٣٣البخاري)٠ )٢( 
؛رنم>آمه(.)٣( 
)٤(

انملي.ث.ان.فيشرحانماد.ةر؛/وه؛(،نحمق؛)٥( 



2ئ ٠٥٤امحساصبجثلاسل 1ئيثق'1ت 
الشرحالما صل مأواء المسجد، هذا ق يصل فلا مسجد، عليه بتي قد القير يكون 

ءلأقال! أنه عل عن تقدم ُروقد دالت أن إل المدما،اا• ق فج خلا بشر أمامه، أو 
اشرلخريم متناولا النهي يكون أن ينبغي هذا فعل مر*• عند ولا حمام ق أصل 

بينهتحجز حيطان له كان مواء مشرة، ق يني مسجد ق الصلاة تحوز ولا وفنائه، 
٧٢٠١المسجد كان رءإذا الأثرم! رواية ل أحمد الإمام ثال مكشوفا، كان أو القبور و؛ين 

فيهيمل أن فرحمي حاجز المسجاو وبين بينها كان ؤإن الغريمة، فيه يمل لا القبور 
ملخصا.انتهى الختائز*. غير عل فيه يصل ولا الحنائز، عل 

داحالهاكانت، مواء المساجد عند التي القبور هان*ْ أن لكم نبئن هدا تحققتم إذا 
هده.والخالة إبقاءها نحل لا لأنه ؤإزالتها، نبشها يلزم أوبجوانبها 

وبركاته.اممه ورحمة عليكم والسلام 





تةت_1ةاشالشخساسمبجضلاسل 

ِبمآقآؤتيهم
اش.سلمه عميل، بن الرحمن همد العم؛ جازان، قاصي ا،لكرم، حضرة 

وبركاته.افه ورحمة علتكم الثلأم بعد 
طائلة،مئة ل مفت ونال جيزان، محكمة ق بمعث؛كم موظفا كوق عل بناء 

وأنفقأتزوج لكي وءلني إل التوجه ضدي أ0 وحيث، سنوات،، ثلاُث، عل تزيد 
ءذْمن ؤإعفاتي استقالتي تبول أسرحم بجيزان، بالإقامة رغبة ل وليس بوالدي، 
وس•وطني إل بالتوجه لرغتي نظرا الوفلمة؛ 

أولربيع  ٢٩واللام. محفظكم، هداوالباري 
كاتبه

)التوقع(

الثلأم.جزيل يعود وعليكم 
فمتىللث،، رحمنا قد وعليه الث-محمة، طلبكم بخصوص إشارتكم فهمنا 

لك،،رحمنا ند أننا منه  ٢٩نا/  ١٤٨يعاود1 الالية بالغنا أننا العلم ،ع توجه، متت، 
محنر.هآمه.ولدا 

جازانقاصي 
)التوقيع(



٣٨٧
اسَِةمحصءا،ا80^^؛

ههقيبان ابن هلي بن الفيخعبدالرحمن مراسلات 
ه(١٤٢٨ه-١٣٣٣)

يتي،افبقي وأعإمه، ووالدته والده مات القرآن، وتعلم بالنإص، ولد ترجمته؛ 
لديهتولدت ئم المعيشة، لء؛للء_ا مكة إل محافر محم منوات، محح قرابة أحواله عند 

ونحرجالحكومية، التحضرية الصفا مدرسة فيحل للمدرسة، الدحول، ق الرغبة 
العلم،من للتزود اليمن نمد ه. نفعل ويصرف الحرم يكن وكان فيها، 

المنفية،إل معه وانتقل الشنقيهلي، الحلوى الساللئ، محمد الشيخ يد عل ودرس 
درسكإ الأهدل، إبراهيم بن أحمد الشيخ الرك قاصي عن أحد كإ ولازمه، 

الحميد،ليإن الاممه عبد الشخ يد عل والتاؤيح والتمسار والحديث الفقه 
إلالأول، حمالي غرة ؤ، البخاري صحح قراءة وهي عادة البرك لأهل وكانت 

الحفظيآل، س وخاصة علم ؤللبة البرك ق وكان رحّتا، شهر س وعشرين سبع 
عبدهعل بن الحسن البرك أمثر لأولاد بالتدريس عمل القارئ. هو فكان 

يل.رّهمفكان الحميد، ساليإن بن الله عبد الشخ س باقتراح وذلك ؤإحوانه، 
للقرآنتدربه مع البرك، لحامع والخهلمابة بالإمامة واشتغل الكريم، القرآن 

للشيخاعدا معمل ك،ا والحسانا، والتوحيد والفقه والإملاء الخهل ومبادئ 
ه، ١٣٥٥عام ق البرك لإمارة كاتبا من ثم الحكمة، ق الحميد ليإن الاممه عبد 

الناص،إل نقل ثم سنوات، أربع قرابة هناك وبقي للبرك، قاصيا أصبح ثم 
سنة،ثلاثتن قرابة الناص لحكمة ا رئيثم قاصيا، فيها وأقام الترحال، فألقى 

السجت،:يوم فجر تول للتقاعد. أحيل ثم تمييز، قاصي إل وصل أنر إل 
ب٢١ظإقمحلالحرام. بالجد عليه وصل ،،_، ١ ٤  ٢٨ه/ ا،/ 

(.٧٢التعليم)ه/ تاريخ وموموعة ٢(،  ٥٦والقضاة)ه/ القضاء تاريخ ق; ترحمته انظر ( ١ل 





ضاشخسامضمضنيسانتة"و هِ 

جميؤق أق بمسح 
بالنإصالشرعية الحكمة 

بنالعزيز عبد بن افه عبئ الشيخ الكثمت الأخ الفضيلة، صاحب حفرة 
مزاته.وأدام اممه، حففته عميل، 

ومرصاته.ومغفرته وبركاته افه ورحمة عليكم الئلأم 
إلداعيا المع؛ن الرحمن، عبد الشخ ابنكم ْع كتابكم بتناول، محرريتإ فقد وبعدت 

فاصلةأحلاق ذا غيورا، تقيا مهذبا، شايا وألفيناه قدومه، نزتا النإص، منهتقة ق افه 
قوالثيء الهليية، الشجرة تللث، ق الفؤع فهدا ذلك، ق غرابة ولا حميدة، ومزايا 
التوجيه،ولا الإرشاد إل بمتاج لا رشيدا، أرام اض~ —حففته وهو تغرب،، يلا معدنه 

الاطلاع،سعة من عنده مثلمإ عندنا ليس مثقفا، متحتإ النصح، إل محتاج لا سديدا، 
ولاكريإ، أحا أجعله وسوف، وأحواله، أموره كل ق والدال التوفيق له الله فنسأل 
معالختهاعل ليحمل المنهتقة، هذه ق الموجودة له الاجتإعية الأمراض تبيان ق أهصر 

الله،بإذن فيه المساعدة محتاج فيعا ولا توجيه، وحن وفهلنة وذكاء عالم من الله آتاه بإ 
برأسه.وأهلها البلاد من له ظهر ما فأحبار إليكم، متوجه إنه وحيت، 

لديناومن والإخوان، والمشايخ وللأولاد ل،كم سلامتا مع ذكر، بإ هدا 
وكاشب،اش، عبد بن محمد الشيخ اناعد وفضيلة الأولاد، عن اللام، نبلغكم 
عليكم.واللام محققتكم، والله الله، عبد بن عل الشٍح العدل 

.١٣٩٠/n/Yr

ومحبكم)التوقع(أحوكم 
شيبانبن عل بن الرم، مد 





عوآل؛ٍحضايسامضمحضمحسان هسِذةر

ابنجمذ١تش ١ي 
•الخ الاعل، القفاء لمجلمن الداسه الهه رئس الفضيلة، صاحمب، حفرة 

الله.حفظه عميل، بن العزيز عبد بن افه عبد 

وبركاته.اممه ورحمة عليكم السلام 
النه،يفضل بالسلامة، العاص ووصلنا سنا، اليوم العنائف، من توجهنا فقد 

الصالح.دءاJكم ببمركة ثم 

دخولهامل وعودتكم دارى إل وصولكم هو شي j، ونحز يوسفني والدي 
الذيالصغر ابمي ابن إلا أولادي من أحد قابلكم أن غم ومن عودق وقبل 

إلاداري إل بوصولكم علمتا ولا ل، يذكركم ب الخلال اممه عبد أن ك،ا يعرفكم، لا 
إلنالوصولكم حليه فرصة ميئ ان الله من فأرحو المجلس، ق قابلكم حتعإ منكم 

قدير.ذللخ، عل وافه محل، بدخولكم وأحفر لياص اق 
لوجودالمجلس i؛، قابلتكم حينا نحصني موضوعا لكم أذكر لر عزيزي، 

المنهلقةق تمييز هيئة سيحدث، أنه بلغني أنه وهو هذا، كتاي ؤ، أذكره وهانا المناخ، 
قدؤإنه سنة، وعشرين ث،انا القضائي السللث، ق أمضيت، قد أق وحسث، الخنوبية، 

و؛ذلااعدتكم معن أمتغني فلا ،، ألفمحكمة رئيس إل ترقيتي عل سنتان مفى 
الجنوبيةالمنهلقة ق تمييز هيئة إحداث حرى سواء تمييز، قاضي إل لأرقتتي جهودكم 

ذللث،.نحدث لر أو قضاتها أحد وأكون 
لكموملامي وحولكم، نحرمتا لا وأن الخزاء، حثر نحزيكم أن الله وأسال( هذا 

توفيقكم.ويديم نحففلكم، وافه الرحمن، عبد الشيح لامي،ا ولأبنائكم، 

مخثكم)التوقع(من 

شتيانبن عف بن الرم( عيد 



٣٩٢
^ِهإ3ااو؟ةصء-«ءسَ

ساداسهلهنح

محمدالمشايخ؛ عل نقرأ العلم، لهلاو_ا بريئة إل وسافر المبمر، قرية ل ولد ترجت؛ 
علفقرأ المدينة، إل سافر ثم العادي، العزيز وعبد سليم، ابن اف وعد شل، بن 

مكةوق ولازمه، الحركان ومحمد الزغيي، وصالح العمري، سليإن المشاخ؛ 
الدراسةفواصل رأسه، مقط إل عاد ثم حن، بن اممه عبد الشخ عل قرأ ا،لكرمة 

وغره-قملم ابن عمر الشيخ عل فقرأ بريئة، إل ثم شل، بن محمد شيخه عل 
ه١  ٤٣٥ عام وق بمكة، المعلاة بمدرسة الدينية للمعلوم مدرسا عن -  ٠١٣٥٣عام 
قاصياعن  ٠١٣٦٠محرم وق ، ٠١٣٥٨عام نهاية حتى همبياء لحكمة قاصيا عن 

لقامحيوكيلا عن  ٠١٣٦١عام وق القحمة، قفاء إل نقل نم صبياء لحكمة 
سنةمن الثانية حمادى سهر وق صبياء، قضاء إل  ٠١٣٦٣أعيد نم جازان، 

منأكثر العمل بدا يمكث، لر ولكنه الشرقية، المنطقة محاكم رتاصة إل نقل  ٠١٣٦٤
قضاتها،وتول الدواسر وادي إل بالتوجه كلف م ومن الرياض، إل فنقل شهر، 

الأمرصدر ثم الحر، بالعمل واستغل جازان، منهلقة إل بعائلته وتوجه فاعتدر، 
ثمهر، ١٣٧٢عام حتى ،J ١٣٦٦عام وذللثه العارضة مركز ق أمرا بتعينه المالكي 

جدة،محكمة رئيس الحركان محمد بشيخه واتصل جدة، إل وتوجه العمل هذا ترك 
قالدينية للمعلوم مدرسا عن  ٤٠١٣١^عام وق بالمحكمة، رسميا عملا وتول 

بمحكمهالقضاء ، J^l؛الستة نفس ق كلف، ثم النبوية، بالمدينة الثانوية المدرسة 
قتوق الذلالم. بديوان شرعي محقق وظيفة إل الستة نفس ق نقل ثم فباشره، رابغ، 
ظهل١/. ٠١٣٩٤عام شوال 

ملميمآل وعل،اء ٢(، ٠ ٩ )٣; نجد وعياء (، YAA/Y)والحر المتدأ ق: رجته انثلر زا( 
(٢٩٤/٢.)













:ة_ةقم؟تأ^بيصوامضبجسداسد 
____ _ . - - - - - Ki•،،_نءها،ا،هص

أقاؤمحىٌبمم 
اهعبد الشح الكرم^ الأخ جناب إل محيميد بن الرحمن عيد اممه• ي ايحب من 

اممه.حرمه العزيز، العبد خمد والأخ؛ تعال، افه حفظه عقيل، إل العزيز عبد بن 
الدوام.عل وبركاته الله ورحمة عليكم الملام 

فإنناعنا سألتم ؤإن مكروه، كل وعنكم عتا افه أحال الخال، عن والمزال 
ومزيدها.دوامها نسأله وافية، افه من ونعم وعافية يخثر الحمد وفه 

الرقيةصورة وحررنا بجيزان، بفضيلتكم الاتفاق كان قد محب، يا ثم 
الشح!فضيلة عل تعرضوتها أنكم عل وأمضيتاها ، تبمامة قضاة باسم للوزراء 

,انرمنكمذللث، ومن وتثحرونا، ترفحوما تم محميا، قاصي محمدالملهي، 
أحدنايواحذ لا وأن وعديا، الكاتبة اتصال حميعا علينا محب أنه ْع بدللث،، يثحر ما 

ء؛لارئ.أي لدى واحدة يدا لنكون قليلا، تراحى إذا أخاه 
مزعلابن محمد الإخوان سلامنا وبلغوا محبكم، سرقوا يلزم ويا لزم، ٌا هذا 

وحمتنإتراهيم الأخ لدينا ومن مال(، والسيد إ-ماذكءا وجتع وسليم وعل؛، 
وبركاته.اطه ورحمة عليك،إ واللام لمون، ي

١٣٥٩صمر٢٥حررو: 

مامة،قفاة رواتب محرفح تأخر حول العزيز همد للمللت، موجه حماعي خْلاب وهو 
٠٣١محي ق انظره 



٣٩٩

خلفساكزختي مراسلات 

اضعد المشاخت وعن حلف، الشيح والده عن العلم وأحد حائل، ق ولد نرجسه: 
الوهابعبد بن ومحمد المارك، وفيصل الخليفي، صالح بن اف وهمد بليهد، ابن 

إبراهيم•بن محمد الشخ عل، فقرأ ه، ١  ٣٥• عام ارياض إل مافر وغثرهم• الفيل 
ذلكإل إضافة وتول بالخوف، بالمعروف الأمر هيئة لخهاز ربا -  ٠١٣٥عام ل صن 

ه١٣٦٣عام حدود ق فع؛ن القضاء، سلم إل انتقل هناك. الدارس عل الإشراف 
ه١٣٧٤وق تيإء، محكمة ق قاصيا صن - ٠١٣٦٩عام وق حقل، مدينة ق قاصيا 
رئاسةإل نقل ذلك يعد سنوات، خمس س قريبا ومكث القريات، قضاء إل انتقل 
أحيلأن إل فيها، القضاء نول رابغ، قفاء إل نقل ٠  ١٣٨٢عام وق الخوف، محاكم 

الأعإلببعض كلف وقد النبوية، المدينة ق سكنه واستقر ٠،  ١٣٨٥عام التقاعد إل 
وتأليفواطلاع قراءة بين ما الشرعي، ذلك يعد تقيغ تقاعده. يعل. القضائية 

النقلبين الكونية الأجزاء ١١متهات عديدة كنيا ، ألفحيّثا علمية، ومشاركات 
وردما وبيان أحمع؛ن الملاهي تحريم المهتدين وشعار المرشدين وارسية والحقل®، 

وهوجليين ل الأوطار®، نيل كاب س المختار و٠اكماية الشياطين*، مزمار محريم من 
ؤيدكرونهالناس لع طيبة وعلاقتته السجايا، كريم حلبة' أحلاق له كانتا محلموط. 

تإنيةوله بالبقيع، ودفن التيوي، بالمسجد عليه وصل ه،  ١٤٠٩شعبان ق تول بخير. 
ظقئهعقيل. ابن اض عبد الشيخ زوجة عمر، أم هوعم والرحم أبتاء، 

قالملم أهل من عاش من وأثار أحبار ذكر ق والش،ائل الكرم منح ق: ترحته اننلر ■١( 
نجدوعال،اء (، ٤  ٢٣والخير)Y/ والبتدأ ، ٤ ٤ ١ ص الريمان، إبراهيم بن لحان حائل، 

(avA/Y.
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دحآسآؤتي١تيي
عميل،بن العزيز عيد بن الثه عيد الكرم! الشيح الفضيلة، صاحب لخضرة 

وكلوالأولاد أنكم اش أرجو الدوام، عل وبركاته اممه ورحة عاليكم السلام 
والرور•بالخثر لديكم عزيز 

الطيبةومرنتي اماعيل، الأخ مع الذي وصل الكريم كتابلئ، 
منولكن وأوكد، أكثر مني فالقصور المكاتبة عدم من اعتدارك وأما المحبوبة، 

اممهوأرجو الشره، بتقديم أتوسل ومروركم صحتكم إخبار لل؛إ أكنها التي الشفقة 
والمرات•والخم الترفتق دوام لكم 

افهمن قربة أمثاله لأن اعدته؛ بمسعيكم اممه فش،كر إمإعيل: عن أما 
الخنسبهيا الدواتر وأحق وأمثاله، هو مها يعمل التي للدائرة كبم ومرق، ساعدته 

اممهأشكر ؤإنني بالعكس، الأن الواقع إن الأخ أب الأسف مع ولكن الحاكم، هي 
وزميلهبالفاينؤ، جاءكم وقد البليهد، خمود من كل الحكمة ق لحل الأن أته عل 

علموطلاب، والأمانة والصلاح الدين وأهل القرآن حفظة من وهم إمإعيل، أيما 
وبقيواسعة، رحمة اف رحمه فيمل الشيخ عل نتج من صفوة وهما -هإ، بأس لا 

خمودبن عبيد وهو المناسبة الفرصة أنتهز ولكن أيما، إدخاله أحاول الأن واحد 
الخمفيه لما ؤإياكم يوفقنا أن أسال واف وزيادة، صفهم من هو وأيضا العقلأ، 

والأخرة.الدنيا أعإل س والعادة 

صالح،الشيح كتبه مبق ما صورة جانا بتبوك الأرنحن بشان عزيزي، 
افوعى التيجة، أعرف ما حر، يعده ولا مثلها، صورة جاءتكم وربإ يسلمه، اه 

نقودلتسليم الاستعداد أهبة عل نكون أننا لنا ذكر ولكن حم، كل للجميع يقدر 
خر،منه ماجانا الأن ؤإل المقاصد، ينجح اف اف، إنشاء خير وقلتا الحفار، لأجل 



£محتتة/'يمحساسمحيس_ أثأهءت 
بيتإيجاد أجل من المنورة بالمدينة أرصنا تعمثر بسبيل الآن أننا من الرغم عل هذا 

حيثللتقاعد، طلبنا حلول وقبل القادم العام أول ينتهي لعله للمكض، اممه إنشاء 
المتعال،اش الحكومية، الخدمة ق ستة وعشرين مع أكمل المقبل رج«_، يشهر 

علكل عزم وعندي بمي،' محا والتومح! الرشد ؤإياكم الله وألهمنا ملف،، عإ الله عفا 
وْمؤوليةالأحكام عهدة من العمر ها تال ينقدنا الله لعل التقاعد؛ وطلب، التخل 

عناالله حزاك العاجل، بالفرج ل وتدعو بيدا ل تهمح أنك اعتقادي وق الأحمام، 
محرالخزاء١١/
يرام،ما عل بهلرفتا ثيء وكل محر، كل إلا رفعه يوجبإ ما حديثا ما أحبارنات 

الحمد،ولل4 نحب،، ما عل والإداؤية والاجتعاعية الداخلية محك أحوال وحمح 
والمنة.الفضل وله 

المشايخوحمح الكرام الأبناء ؤإل الموقر، محمد الشيح الخمع لوالد نحياق 
ولديتاالحموي، الشيح وكذ.لالثإ باللام، العودة محمد الشح لنا وحمى والإخوان، 

ورعايته.الله بحففل ولمتم يسلمون، والمشاخ الأبناء 
)التوقيع(الخلص أخوك 

م. ١٣٨٥عام ترحمته ق م مل. كإ ماعل. وقد 
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عقيل،بن الاه عبد الفضيلة، صاحب الكريم، الأخ جناب لخضرة 
المحرم.

الأحوال،.بأمر دمتم الدوام، عل وبركاته الله ورحمة عليكم اللام 
منلث،وأرجو بدللث،، المقصرون نحن أننا ونرى مواصلتكم، رأينا ما بين 

عدم

الرحمنعبد والولد والمنة، الحءّد ولله ومسوتين، براغ، الأن نحن عزيزي، 
اممهمن نرجو الشرفة، بمكة أو بالا.ينة الخمع أكثر ونحن المنورة، المدينة إل نقل 

العمل.صالح الخم،ح من يتقبل أن 
الذينقله عن ءللألت، الرئامحة أن له ؤلهر فيإ بأنه منه جانا صالح الشيخ 

أنهيقال، أن يمكن لا النقل هذا أن الحقيقة الريانحن، محكمة اعد مإل به الأمر صدر 
الخثرفيه ما للجمع محقق اممه وعى الواغ، ق والخثر صالح، الشخ بصالح 

عادة.وال

يرام.ما أحن وعل ائرة سكلها الأمور حر، كل إلا حدث ما طرفنات أحبار 
والكلامصده، كتب، تيء عل طلمع لر الأن حتى ، الستميغ.،، رردليل كتابنا! 

ونحويتبمل ما استنكار عل تنبني أو ارتحالية تعت؛ر التي الاعراصات بعض في، 
وأراقذلك، ؤ، تم ما أعرف فلا الشخ مإحة أنكره ما أما فهمتها، الك، هم، ذلك 

مدة.لنا أي: )١( 
التومحري.محمد بن صالح الشح أي• )٢( 
البتدأق بق الإبرامم الشح عنه قال، جديدء. متحدُث، كل التقيدعل رادليل أي: )٣( 

لهاوأن عصرية، مجرعا؛.::، من الإنسان إليه توصل ما فيه رروصح (: ٤٢٥/ )Y والخر 
الأولطعته الكتاب وء؛لع حيد، بأسلوب ذللث، عارض من ويناقش الثِع، من أدلة 

ههؤ١٣٨٢عام مشق دل 



سةهأ!وةساسمحمماسف قم_ذؤ1نم 
هؤلاءمن كغيره ليس موهوب رجل بحياته اغ مع الشخ لأن جدا؛ الخاطر مطمئن 
كانإذا الأمحرة كلمته أرى أن أود لذلك محازف، ولا يمتسرع ليس أنه ع السواد، 

الكتاببقي ومد الخمح، أمام الدان فإن الشخ موى فرد أي أما ، ثيء هناك 
يأقما أما وعلان، فلأن كلمة فيه ألاحظ وأنا عثر أو سنوات ثإن من أكثر بيدي 

مراياقوأشرح افه، إنشاء اكانية بالهليعة كناي وساصمته أنله فأنا تفه الشيخ من 
يسمعهاكلمة بأي بإفادق التكرم أجي من وأرجو عندي، الذي هو هذا صمنا، 
متاعؤإياك يمتعنا اممه عسى جهتالث،، من واثق وأنا المحّيحة، الدين لأن أجي فضيلة 

أمين.ؤيرصاه، الله محه الخمح،١١ بناصية يأحذ وأن ال۵الحين، 
_^،iJطالبه لبعفى عندكم وهو الوهاب، عبد بالولد أوصيلثإ عزيزي، 

منيعابن والشيخ الكرام والأبناء لنفسلث، واحترامي تحتاق النفس، عوض وأنتم 
ورعايته.بتوفيقه يتولاكم والله يلمون، الأبناء ولا.ينا لديكم، عزيز وكل 

١٣٨٣همأ/ما/ 

الخلصأحوكم 
)التوتح(

(.٤٣٩نجد)T/ عل،اء ق؛ الكتاب ل إبراهيم محمدبن الشغ رأي انظر ٢ '١ 



ابِثحةخصمءحَر
جأثمكالصالح مالح ^^^٠، ٠١١سل اثح مراسلات 

)بممأّااه-ها؛اه(

بهوعني عثان أحوه فكفله الأبوين، يتتم نشأ المجمعة، مدينة ق ولد تربمتع: 
الشيخلأزم حيث بلده، مشايخ عل قرأ ثم صباه، ق القرآن حفظ خاصة، عناية 

ققاصيا عض . ٠١٣٦٤عام ول منه، واستفاد المقري العزيز عد بن اطه عبد 
عامالمدينة محكمة رئيس زاحم بن اممه عبد الشيخ توق ثم المنورة، المدينة محكمة 
ثمفيها، الشرعية والدوائر بالمدينة الكبرى المحكمة برئاسة فاستقل  ٠٠ ١٣٧٤

كاأعإله فصارت أخرى، أعإل إليه وأصيم، النبوي، المجد إمامة إليه أسند 
والأعيادبالحمع وخطابته النبوي المجد ؤإمامة المدينة، منطقة محاكم رئاسة يل; 

كبارهيئة عفو المنورة، المدينة ق الدينية الشزون عل الإشراف فيه، ه وتدري
قعضو الأعضاء، كبار من خمسة مع بالدور المجالس رئاسة له وتكون العناء، 

قمحرما مهيبا خيا، عفيفا، تزنها، بالكرم، متصفا كان الأعل. القضاء محلى 
الحرمق والفتيا بالتدريس نام أماله حاسب، وإل للمحكمة• ورئاسته محله 

لهمأصبح الدين طلابه من كشر عنه العلم تلقى طويلة• سنوات منزله ول النبوي 
التقاعدعل أحيل البلاد. خارج إل دعوية برحلأت قام ك،ا البلاد، ق وأثر مكانة 

نقلثم حدة، مدينة هق ١٤١٥/٢/١٧الأسن; يوم توق وقد ه،  ١٤١٤عام 
بالبقيع.ودفن النوى، بالمجد عليه وصل المدينة، إل 

الأستاذله أقرئ وفد (. ٤0٤وا.كر)Y/ و\س] ٤(، ٠ ١ )٣; نجد عبياء ق: رجته انظر 
صالحبن العزيز عيد ارالشخ بعنوازت كتابا الصالح افه عيد بن ناصر الاJكتور 

بننائم، الأمم اللكي; السمو صاحب له; وقدم ءباركةا. خر ومرة عطرة، سبرة 
سعود.ال العرين عبد 







؛٤٠٩٥٢ضاشخساسزنيماسك ؛٦ 1, 
هسجلأذء- — . ،ص تسقي، 

ِبممحالهاقي
١٣٩٤؛،/م الخارخ: 

بنالعزيز عبد بن الله عبد الشخ الكريم! الأخ الفضيلة، صاحب حضرة 
الله.حففله عقيل، 

موفوروللأولاد لكم الله فارجو وبعد• وبركاته• افه ورحمة علتكم اللام 
عادة.والالصحة 

علوأنكركم بصحتكم، منه وسررت بكم، ومقدراشاكرا شت 
وقدوثاقة، ؤلويلة ذكرتم كإ وهى إفريقيا، إل رحلتنا من العودة بسلامة منهتكم 
السنويان،حمح عل الإسلامي والإرشاد للتوجيه ومتقثلان متعهلشن أناسا وحدنا 
ذكرتمكإ هو الذي المسيحي التبشير ليواحهوا المخلمصن الدعاة لهم ;؛يئ الله نرجو 

ؤإغرائه.سمومه بثإ ق جاد 

وجدناولكن واحد، يوم عن فيها إقامتنا تريد ألا نيتنا وكانتج بالقاهرة، مررنا 
الدعوة.لحضور البقاء إل فاضهلررنا مقدمنا، بمناسبة دعوات ونع قد هناك السفير 

والشيخراشد، والنسخ الوزير، معال والمناخ؛ للانجال(، وتحياتنا هذا 
بنالله عبد الشخ فضيلة هتا ومن المناخ، وبقية الحثير، محمد والثخ المجيد، عبد 

محفثلكم.والله يسلمون، والإخوان المشاخ وبقية زاحم 

الخلصأحوكم 
صالحبن العزيز مد 

)الختم(



وةصسحسََر03ِِحةة

بفكالفؤزان صالح عبدامم3يزبن ايثيخ ْراطدت 

)ساه-أبم'*ااه(

ثمالكريم، والقرآن والقراءة الكتابة وتعلم الكتاب ويحل ؛، Jb^jولد ترجم: 
لازمهالذي مليم آل وعمر اف عبد الشيخينت لازم حث العلم، ءللّ-، ق شمع 

علأيضا ودرس ه،  ١٣٥٤عام وذلك مجده ق إماما عينه تم تامة، ملازمة 
عينالخيل. أيا حسين بن اف العبد محملل والثيخ الحبالى، العزيز عبد الشح 
حتىصرية بلدة قفاء إل انتقل ثم ه،  ١٣٥٨عام بالخوف الخندل دومة ق قاصيا 

حتىحيزان لحكمة ا رئيجعل ثم محببا، قفاء إل نقل حبث، ه،  ٢١٣١^عام 
فيهافمكث يالطانفخ، الكبمرى المحكمة لرئيس اعدا منقل ثم ه،  ٤١٣١^عام 

بمكةالشرعية الأحكام تمييز محكمة ق قاصيا نقل حبث، -، ٥١٣٨٠عام حتى 
والخدوالإخلاص التامة الزاهة مثال البلدان هده و أعاله كل ف كان المكرمة. 
والحال،الأمر كان مها عمله ق الحق وهدفه بغيته وكانت، عماله، عل والثابرة 

المعاشرة،لعليم، وكان والخهل، الرضا حال ق أحد كل عل مقدم عنده فالحق 
أهللاميا وأصحابه لإخوانه وق والعللاقة، ؛البشاشة يقابل الخلق، كريم 

القالوبق محبة له صار حتى ومراسلاته، نياراته من يقعلمهم لا فكان العلم، 
بالمخبنزيمؤ ه  ١٣٩٦ا/الأربعاءتيوم صبح أصبب؛، وتقدير. ؤإجلأل 

التال،اليوم ق تول حيث، بمكة الزاهر تشفى مإل فنقل اعته، ممن وعيه أفقده 
بمكةالعدل مقرة ق ودفن الحرام، السجد ل الخميس يوم فلهر علميه ومحل 

.٠٢١^المكرمة. 

الهىأول وذكرة (، ٤٢٩)Y/والخبر والتدأ (، ٣٧٦)r/نجد عناء ق: ترحته اننلمر 
والعرغاز،)^آ؛م(.





الرياضإل ٤ س-كالكالخوففي: ١^٠آهي أق بمم 
الشيخالفضيلة، صاحب العزيز، الأخ الكرم، الأمحد الأفخم، جناب حضرة 

آم؛ن.وقوام، رثيه وألهمه وأما0، اف حففله المحرم، عقيل بن العزيز العد اف عبد الوقر• 
الدوام،عل وروحاته الدهر غدواة تعاقت ما وبركاته، الله ورحمة علمكم سلام 

والكرم.الفضل وامحع من ؤلهاكم وزادنا العم، صراخ الحمح عل الثه أدام 
والاحترام،التحية ك،الا مع الملام بإهداء والتذكار التشرف هو لتحريرْ الوجس، 

والمرورالصحة متم؛عين؛ك،الا لازلتم بالكم، وءلمأسة حالكم صحة عن الأسفار »ع 
علهو إلا إله لا الن-ي افه إليكم فتحمد محبكم حال وعن والحبور، والرفاهية والأنس 

مواخنماْ.

لماتدكارا الأحرف، مدم التهلفل أحببنا العامرة لحهتكم الواسطة توجه وبمناسثة 
بالخهلآالاعتراف مع والصحبة، الإخوة واجب من فرؤل ما لبعض وقضاء ، للمحي، نجده 

اجملعمع بالأبدان، قريبا والاتفاق بالتلاق يمي أن التان الكريم اش وأرجومن والتممثر، 
الخيوب.علام ذات ل الحبة عل القلوب 

المحمود.النه ضده، الخيروءل.م محوي عنه يفاد ما طرفنا يتجدد ولي هدا 

اللهأن نرجو ووخليفته، إدارته محل معلوم وعندكم بعرعر، المديري محمد الأمير 
محب•قريب رب إن يعدإصلاحه، يه ؤبملمح خيرا، فيه ومحعل يسدله 

والأنجالفضيلتكم عل وملامي بشارة، الإشارة يلزم، بإ التشرف ح لزم، ما هذا 
بنإبراهيم والشيح رمحود، بن محعود والشيخ إبراهيم، ين محمد الثبخ وفضيلة الكرام، 
لديناتمن ك،ا المحبين، وكافة العمراق، اف وعبد الشريفة، محكمكم قضاة وكافة ملميإن، 

اللأيريالرحمن عيد الأمير وسمو مبارك، آل فيصل الشخ! وفضيلة النه، عبد الولد 
a١٣٦٩/ / ١ ٤ وبركاته. الأو4 ورحمة عليكم واللام ؤيالمون، بخير والحبون 

الفورانالصالح العزيز عبد الشتاق! محثكم 





1ةهت1ةمحاهءساسنمحطمحصان ه[؛ت|هت 
أمحيلي

بنالعزيز عد بن اف عبد الشيح؛ الأخ والفضيلة، الفضل صاحب، حضرة 
تعال.اض حفغله الحرم، عقيل، 

أنناكإ السرايث،، دوام لكم افه أرجو وبركاته• ال؛ة ورحمة عليكم اللام 
حطابكماسالمت، شاكرين. لنعمه ؤإياكم اف جعلنا وعافية، بخر الحمد— —وف 

ذللثؤ،عل اف حدُت، بصحنكم، مرورا وتلوته  ١٣٨١ه/ Y/ ٤ ق! الورخ الكريم 
أحباركمعن ماوة ولنا السوي. الصراط عل واستقامة دائمة صحة لكم اش أسأل 

صحح،وهدا قبلنا، من الثداءة نم، تقولون وقد -جمرا، يكون الماع أرجو السارة 
Uممرا اض أحباركم إل الاشتياق  ٧٧الدكر، يتوجب U لدينا ليس نحن ولكن 
قضيةبخصوص لإخوانه. ذلك محبا من وفضيلتكم وتبشر، سرور فيها يكون 

اضونسال الهلريق، ق ذلك، أن وأعتقد الفر، لوازم لنا نومن لر الأن فحتى نهران 
سمر.والتوفيق الإعانة 

فضيلتكمبنقل إشاعة لا.ترم أن تفيد جيزان من كب جاءنا الأيام ده هل 
أنثيوالحقيقة المحكمة، رئاسة معها أو الشاغرة جيزان مقاطعة قاصي لوؤليفة 

ألْع أرجوالإفادة أوطارئ، سب له أم أمال ذللث، هل أعلم فلا ذلك، امتبعدلت، 
المقاطعةقاصي وطمة أن جهة ومن فضيلتكم رغبة جهة من ذللث، متثعدا لازلت، 

تارمحه.حتى لل.ينا تتم ولي ما تسمع التي التمييز هيئتي جعل بعد تلض قد 
اللامومنا الإشارة، رهن بكم لازم أو خدمة بأي التثرف، مع لزم، ما هذا 

العياللدينا من كإ والأصدقاء، والمشايخ محمد الشخ وسإحة الكرام الأنجال عل 
وبركاته.اف ورحمة عليكم واللام لمون، ؤيبخير 

مح؛كم)التو3ح( ١٣٨١با/ا•/ 



ههالسبيل الله س صدالميزبن السيخ رمالة 

(١٤١٢^١٣٢١^

تعلمحيث بالكتاب أبرم ألحقه ى  ١٣٢١عام أواخر ل بالبكثرية ولد تلجم؛ 
رالالْ، ۶٣عل يقرأ  ٤٣ثم القرآن، وحفظ التعليم، ق الأساسية المبادئ عليه 

وصالحالشاوي، ومحمد مقيل، بن ومحمد البليهد، وحمد البليهد، اض عبد منهم؛ 
الشيحعن وأخذ ممرا، مته واستفاد سليم ابن عمر الشيح إل ورحل الشاوي، 

عييالالرحمن عبد الشيخ من واستفاد 'لمويلأ، ولازمه العبادي العزيز عبد 
لجمرعةحافظا وكان يراّله، وكان علمية ائل مويسأله يزوره كان حيث 
علميق الطلاب لتدريس جلس - ٠١٣٤٩عام ي العلمية. المتون من مهمة 

-٠١٣٨٦عام وق مقبل، بن محمد شيخه من با بهللوذللتا والفرائض، النحو 
معهدق التدريس حميد بن اش عبد الشيخ منه فهللبا المكرمة، مكة إل انتقل 
قضاءق عين  ٠١٣٦٠سنة وق ، ٠١٣٩٨عام إل فيه واستمر الكي، الحرم 

سنةبه ألزم ثم ، ٠١٣٦٦منة الإعفاء ءلو_ا أن إل يتبعها، وما البكثرية 
مناصبعليه ءرصستا ذللث، أثناء وق ، ٨Jb١٣١^سنة إل فيه واستمر ه-، ١٣٦٨

كتباصنف، وقد حصرهم، يمعبا ممرون تلاميد له عنها- فاعتدر عليا نفائية 
ممروقته، عل محافظا وتواصع، ووقار وهيبة رزين عقل ذا كان يتمها• لر لكنه 

مشهوراوكان الزكر، عن ناهيا بالمعروف آمرا اش، ذكر من والإلكر المطالعة 
يجالطةحياته آحر ق أصيسا للعبادة،. حياته آخر ق انقطع وقد الرؤى، بتعثثر 
عليهوصل ، ٠١٤١٢/٢/١١بتاريحأ توق أن إل عامئن، مدة الفراش لازم 

جةلأ؛محالحرام. بالمسجد 

ازظرينوروضة (، ٤٠)م؛والخم والتدأ (، n٤٦٧/نجد ءال،اء ق: ترحمه انظر 
(١٢٧/٣.)





تذ1هةأوظضيساممنيزمحساساسم !؛ ٥٥،،. ٠٠٥
ٌآوى أق يح 

الشيخت ايحرم ا،لكنم الأخ جناب إل سل بن اض عبد بن العزيز عبد من 
آمقن.ووال، نعمه عليه وأمحغ تعال، افه حفظه عميل، بن العزيز همد بن اف همد 

٠محرومين دمتم الدوام، عل وبركاته افه ورُهمه علثكم اللام 
مهدنا حضر العر؛ض، الماليإو اف عبد قبل من اف -بارك كيلك 

الليإناف عبد ولد دية ٍرف من وحلموا نويمر، بن الرحمن همد بن الله وهمد 

نوبمر،بن الرحمن همد بن اممه همد يد من عرنجا ريال آلاف ثلاثة مض العريتي، 
اللهعبد ا،لدكور والده ير وارث يكن ب أنه وذلك محتارا، ؤتايعا بذاك ورضي 

بدلك،لكم نكتب نويمر بن الرحمن العبد الله عبد متا ؤللب العريتي، السليإن 
حرر.وليلك 

والإخوان،الأولاد عندنا من والإخوان، والأولاد الوالد عل الملام منا 
ويرعاكم،بمفظكم وافه وبركاته، الله ورحمة عليكم واللام سالمون، الحمح 

واللام.

؛آر؛حآحرسا)الختم(



دساسزنيناصاصبى مراسلات 

قالقرآن ونرأ صغره، ق مرْ فقد -، ٥١٣١٤عام بالرياض ولد ترجمتع؛ 
درسك،ا مفوحة، بلدْ ق عنبر ين صعد الشيح مدرسة ق وتعلم الكتاتيب، 

يدعل ودرس الأحاء، إل رحل المشايخ. بعض عل ا وتدريتلاوة القرآن 
علوالبحنا الدراسة وواصل الرياض، إل رجع ثم عكاس، بن عيسى الشح 

لحملحيد، بن العزيز عبد بن ومحمد ّالم، بن الرحمن همد أبرزهم؛ ومن ءلءاءها، 
بنومحمد اللطيف، عبد بن اف وعبد الشيخ، آل اللطيف، العبد ومحمد فارس، بن 

منفوحةجامع ق ومعلمإ وحهليبا إماما عمل عتيق. بن وصعد الشيخ، آل إبراهيم 
لالنكر عن والنهي بالعروق الأمر هيئة ق وعضوا هد، ١٣٤٠عام بالرياض 
ه، ١٣٥٦عام منفوحة جامع ق ومفتيا ومرشدا وحطيبا ٥،  ١٣٤٥عام منفوحة 

عشرأربعة القضاء مهنة يزاول واستمر ٥،  ١٣٦٦سنة اليح ق قاصيا عمل كإ 
عامالتقاعد إل إحالته ءلاو_، والنزاهة. العدالة ق مثالا محبوبا وكان عاما، 

وظلالسيح، ق والتعليم التدريس ق واستمر القضاء، س فأعفي هد، ٩١٣١^
طلقكان أسرته. مع الرياض إل انتقل أن إل الخرج ق ال،كار الخاهع ل إماما 

واسعوكان وبحثا، علم محالس ه محالمتواضعا، القالب،، سليم بشوشا، الحيا، 
،٥١٤١٤م/؛/• ق;توق مغوارا. وشاعرا الفرائض، علم ق متبحرا الاطلاع، 

ظقمنفوحة. مشرة ق ودفن 

وموموعان(، ٤٥٤)م/ والخر والمتدأ (، n١٣٣/روضة ق: ترخمته انتلر )١( 

يعدهاه_، ١ ^١٣ ٩ منة الخرج ق قاضيا عمل ارك،ا ت يل ما التعليم موسومة ق جاء ملاحفلة؛ 
انتقللما لثيخا حلفا ه  ١٣٦٦عام بالخرج قاضيا عن أنه والصحيح التقاعدء. عل أحيل 

فيها.وق\ءد الي المنة فهي، ٥  ١٣٧٩منة وأما الرياض. قفاء إل اليح قفاء من 





،٠هحلنةة1 
اضآه أق  ٣٩

الفاصل!ا،لكرم الأخ جناب حضرة إل اكسي ناصر بن العزيز عبد من 
تعال.اه سلمه ، العميل افه عيد بن العزيز ب. الشح 

إبلاغالكتاب لتحرير ^١^١^؛ ويعالت وبركاته. الله ورحمة عاليكم اللام 
منأحوالما الصحة، بحال عاكم أحوالكم، عن السؤال مع اللام جزيل جنابكم 

حال.كل عل اش نحمد بخير، الله كرم 
الأنا إلا الحواب من منعنا وما ننعم، كتاب، منكم لما سق أنه مفى فيا تدكر 

>رالهألزمتا ئد أنا عاليالثف نحفى ولا الكتاب، إليكم يصل وأين أنتم، أين نعلم 
حمنوة.ولكم لنا الحاقية بجعل أن الله ل فشأ الوظيفة، 

هاتأتيأست.، وإلا أتتك، ا إمكبت، ك اللوح ق التي الأمور إن 
لكنكتاب، إرسال عل حريما الرياض إل بقاوومكم ممعت، منل. زلتا وما 

نحفاك.U الحال 

عالينانحمل للخرج، الشيوخ حالفونا نم ثعبان، مستهل المسح طلثنا قد 
عجلة.

ونسلمبثمنه، لنا نحلونه منكم ثم الله من الرحو الإتقان، كتاب طرف، من 
الطرق.لمن مع نفلركم عل الشن 

الإخوانمنا كإ عليكم، عز ومن الأبناء السلام إبلاغ ْع لزم، ما هدا 
حالأحسن عل بالأجتاع يمي الله أن نرجو صويان، بن الرحمن همد بالخصوص 

والسلام.وحففله، اممه أمان ق وأنت، الشريف، حرمه وق 
ا'مأ/ا//ا*ا*ما

قلم.سبق وهو بالأصل، كدا )١( 





مح__ح;ت_تء

الأحثمالكرم، الأخ جناب حفرة إل القسي ناصر بن العزيز عبد من 
يرضيه،ما عل ؤإياه الله أعاننا العقيل، العزيز عبد ين الله عبد الشيح! الفاصل، 

آمين.ومعاصيه، مساحهله ؤإياه وجنبنا 

وبركاته.الله ورحمة عليكم سلام 
أحوالكم،عن والسؤال السلام جنابكم إبلاغ الكتاب لتحرير والداعي 

وعافية.يخر الله فضل من أحوالما 
لأنناالكتا؛ان، عن عوض ، ١٥ريال عثر حمسة سعيد بن فر ممع واصالكم 

ثانيا!الإتقان، ق إيانا إحابتكم أولا! كالهبة، أو هبة جهتكم من يأتيإ معرفين 
وحصلخر، عنا الله فجزاك إليها، حاجتنا عرفتم عندما الحكمية الهلرق إرسالكم 

،محلم إزعاجنا أولا! نحفاك؛ ما اش الأمور ث، 
الأخمن تلمه نلر الإتقان أن حتى الحج، إل توجهنا نم الصوم، شهر j|؛ 

المافعالعلم ؤيرزفنا ءااّمنا، بإ ؤإياكم ينفعنا افه أن نرجو الأن، إلا الرحمن عبد 
الصالح.والحمل 

الشخبالحصوص والمثاخ، وحوامجكم العيال اللام أبلغ لزم، ما هذا 
ينالعزيز عبد بالحصّوص والأحوان الله عطي الأين لدينا ومن ؤإحوانه، محمد 

عجالة.ق والخهل صويان. 

)الختم(

محائها.ل عان حيث 







ظيثهأحيدبزمطهر بن الله مبد الفيح مراسلات 
(١٤١٩^١٣٣٥^

جزءحفظ عموم عن اوسااارة وحض شدا، جل ل ه  ١٣٣٥ستة ولد تربمتد؛ 

صليإنعل الشخ يد عل أتمه لم افه، عبد بن مطهر لأبيه جده يدي عل القران من 
أحمد،بن عقل مشاعنه؛ ومن النون، من ممرا الأخر عل حففل كإ الثارقي، 

وحافظعوي، العودة بن اض وعبد التومحري، ومحمد العمودي، عل بن اض وعد 
ولعودة. بن ومحمد التومحري، وصالح عقل، ابن اض وهمد الحكمي، أحد بن 

قبالوكالة القضاء تول المدة هدْ حلال وق جازان، ق إماما همن ه  ١٣٦٢سنة 

محكمةإل نقل حيث ه،  ١٣٦٨عام حتى صامطة محكمة ق وكدا العارصة، محكمة 
قفاءإل -  ٥١٣٧٢عام نقل حتى مدة، فيه فبقي جازان أعإل من الدرب 

انتقلثم الوسم، محكمة إل انتقل حيث، ه ١  ٣٨٢لعام قاصيا بما ومكث العارضة، 
نتيجةلعجزه ٠- ١ ٤ ٠ ٢ عام للتقاعد أحيل حتى للقتفدة التابحة المثليلمف محك«ة إل 

والصفاتبالاستقامة يتحلمون الذين الأجلاء العاناء من كان ومرضه. سنه كر 
أنهذللث، ومن اش، دين عل صرة له وكانت، الناس، ؛،ن بالعدل والحكم الحميدة 

الحزءق أنكر قد المؤلف أن وجدي فريد محمد ألفها التي العارق، دائرة ق لاحظ 
السإءأن وقرر السإء، إل واللام الصلاة عليه اض رسول عرؤج منه الساح 

العرشأنكر كإ زءم~، "كا وسفلية علوية أجرام فيه تبح له، بمائة لا ففاء 
والدينية،العلمية والزولية الغبمرة الله عبد الشخ فأحدت الخ، والكرمحي... 

قتوق ؤيدحضها. الباطلمة مزاعمه ليفند الذكور، وجدي عل رد تأليف ق فثئ 
'.١٠٠شوالءاما،ا؛اهد؛ 

أساروموّوعة (، ١١)أ/والخبمر والتدأ (، ٣٧٨)ا/النظر فرجة ق; ترحمته اننلر )١( 
(٦٤٥٨.)





OSICسم،السيخسواسنيأيدتيطهر3
بمسهآؤمحاض

يمامعطرانمنا مححرا محرى 

مشرقاالليل لجا ل نحوملهى مرى 

وافياحلا أعدته نحومن سرى 
رطتأفة فطانذو أريب لبيب 
بعدهعلاقة واقطع ه وصلفصل 

هبفلذ المعضلات فصل رمت إذا 

اناتنموكانت لقياه تمنيت 

الهدابه من الممهلفى النبي سمى 

ارقبلاح ا مالله صلاة ه علمي

مدفراومسؤك وؤيحان برؤح 
رافمالمحبة ود ه لصاحب

دراذو الب بالقوالقلب بنحلمته 

ترىأن رمت إذا تغنى محاسنه 
رامحببر حالله عبد فلله 

قهمراالحجارة كر عن الناس فما 

رااله بببون ا بثولكنها 

ومفخراوحالم م علبذي منحنا 
سيدالورىمرسل طزا الخلق إل 

وكرراغصن فوق قمري صاح وما 

النبيل،والقدوة الأدس_ا والعمدة الأرم، الفاصل مهلهرإل أحمد بن اممه عبد من 
وجوده.الله أدام العقيل، العزيز عبد بن[ الله ]عبد الشخ ت الخليل المساعي، حميد 

الشهرهذا يحول يجعل أن الله أسأل إق نم وبركاته• الله ورحمة عليكم اللام 
محستا.سمح إنه النار، من والعياذ بالخنة والفوز بالسلامة وعليكم علينا 

أحنالما المثول نرجوكم والمودة، بالخالة تصربما ركيكة بابيات طفلت، إى ثم 
عنبكم الاتفاق ونسأله هذا الفن، هال|ا عل اطلاعنا لعدم أسأنا؛ قيه عإ والصفح 

إننقلا ولو لديكم كانت، إن قهلرب منفلومة إرسال معادنكم من وأسرحم قري،، 
وجودكم.منا عل. لا قلي،، ظهر عن تحمظوها كنتم 

العقيل،العزيز عبد بن حمد المهلؤع العزيز الأخ وعل عليك وملامي هذا 
ومنعمودي، محمد والأخ عمودي، صالح الصديق والأخ الشرمي، عل والمهلؤع 

ودمعزيز، لديكم 





ذةه11وةم>،امخساسمحاصمحض ق_ذخو 

١^١^أق بمي 
لزيتمدعاقيل حتى الدهر من بة حقجديمة كندمان، وكنا 

معاساعة( )لرنكن اجتم؛ع لطول ومالكا اف كا تفرقفلما 

الكارمحميد والفضيلة، الفضل صاحب، حفرة إل معلهر أحمد بن اش عبد من 
آمين.ووقاه، اض حفغله عميل، بن العزيز عبد بن اش عبد الشخ والشيم، 

وبركاته.الله ورحمة علتكم اللام 
الصحةكامالو وأنتم بأناملكم هدا تحريري محضى أن المؤول قافه وبعله. 

قوير،يشاء ما عل إنه والأفعال، الأهوال ق ولكم ل التوفيق تعال وأسأله والعافية، 
جدير•دبالإجابة 

جلالةتثنى بمجراحية عمالية ل تمت، أن بعله الكرمة بمكة هن.ا حرريت، 
داءمن هى والعملية يوما، عثر حمسة عن تزيد لا مدة به مكشت، ؛الزاهر، المللث، 

جيلوةبصحة أتمع والضراء" الراء عل الحمد "وفه والأن افه، أجاركم الباسور، 
بنخالد ننله الذي نويرة بن ماللث، أخيه• ل مرتية صمن التيس نويرة بن متمم قالهإ )١( 

اليت،ق مهلهر ابن اف عبد الشخ تصرف ملاحنلة مع ختنأ، الرئة حروب، ل الوليد 
الأمحرّ

له؛فقال الخطاب، بن عمر عل متمهأ ودخل مسيلمة، يوم ا-كناب بن زيل. نتل لما فائلبةت 
تفيه يقول الذي ثعره فأنشده أخيالث.اا، ل قلمتؤ ما بعض ارأنشدق 

ريتمدئقيل حتى الدهر من انىحل.يمةحقست وكناكاوم
مماست، ل اجتملع لطول ومالكا اكاف تفرقنا فلم

مثلالحْناب ابن زيد ل أقول أن لزق الثعر أقول كنت، لو متمم، ءيا عمرت له فقال 
قلت،ما أخيالث، قتلة أخي قتل لو الومين، أمتر ريل متمم؛ قال أخ؛كا. ل نلت ما 

؛هء.عزيتتي مما بأحسن أخي ق أحلؤ عراق ما متمم، ريا عمرت فقال أ؛اواا. شعرا فيه 
(.٣٧٢التاؤيخ)١; ق الكامل انظر: 



1ةهت_تةّذاهيءساسمحسممحج 
النوى،المجد لزيارة الدينة إل الفر ئاصدون أيام عشرة بعد ؤإننا معنا، والوالدة 
وصاحبيه.الد. رسول، عل واللام 

منأنبأتالث، ند كإ بالدرب سبق ذ،ا كنت تسرك، الخمد~ ~وض محك أحوال، 
وصورةبرنية الرئاسة بتغتنا أسهر ثلاثة السنة هذه من مخي أن إل السالفة، مكاتياق 

الركنواستلمت، وتوجهت، العارصة، إل ؛نقالنا جيزان لقاصى الرقية تالكا من 

للأمرهيثة بتنكيل العهد ول راحعت، وصولنا ؤإبان ، ١٣٧٢ا/؛/٦ ؛تاريحت 
رئيسوعيتا وأمحرونا، عينوهمم فأنتم واجب حق هذا إن مضمونه بعا وأجاب برقيا، 

أيولد منهم والأعضاء العقيل، حمد أحوكم هو فالرئيس وفراش؛ أعضاء وثلاثة 
اللهنسأل مرداب، والفراش عسكري، ومحيى العالم، طلبة من آخر ورجل صمة 

ؤيرصاه.محه لما التوفيق 

والشيخوأولاده الرحمن عبد والعم والوالد الث، نفسلامي بلغ لزم، ما هذا 
الحمدالله عبد الشيح عندنا من سعدى، بن الرحمن عبد القدوة الفاصل العالم 

بالعنائف،الأن وهو اللك،، عبد والشيح حميد بن الليإن الله عبد والشخ الحميد 
مثروكازواجا الله جعله ليتزوج، ذهبا 

وهي:، ٠١٣٥٩سنة وذلك مطهر، الله عبد للشيخ شيخنا كيها أبياتا وجدت ت فانية 
ؤإماناعالما قدكى صاحب من انا وتبينورا حش يافاجواب 

مزداناباكدق ه س_ادالطابت من المهلهر الأريب الأدب هو 
انامحبكان قل. وقتنا ق أشك فلم القديم بالوحي القلب فهج 

كاناأينما عندي الخال وشاهد فأعالمها نحوي محبتكم ا أم
اناودنيدبنا راضية عيشة ل حالفه قفل من محبكم كذا 

ايرعانوالله نفلمكم صواب عجلا ها صغتات كلمفهذه 





عمنالقيخساستيأجمطلنيطهر

تعوداأن وآلت شى أبت 
حلبوجه الغايات نريد 

عياريمع رأمحى اب ثولكن 
نجاحل يرجى المن أي 

الليالمهر عل أطع ولم 
اعااجتما منهيطالب وك 

امنهالوصل كرمت قد واق 
اهواهفعن اد البعترد ومن 

ثخاغ عبد عميل ابن إل 
نحكل ق يدكره د أم
هفيمت كتا زمانأنسى ن ول

ومعلمن معارف ال
تمأبلبن ي الأصل م فعل

اقحيق ذحمرى التوحيد هو 

وخشميكم ويعوقملكم 
راوفيحجرا ربنا —م جزاك 

لنثلمىة خاتمفه وحمدا 

وليداعهدا الصبا زمن إل 

دافريوهوى صادق وحب 

الهمودايصطحب القوس ومحرمي 

الورودايحكي لونه ي لمن 
الوعيداأحشى بل الممر لوعد 

وحدانا حسمايعانه

الحدودام ثالجنا وقفك 
والوعوداعنها الحب صرفنا 

ودوداثهم م عالي وف
دامجية داعيدر القجليل 

دامفه فول كم اجال
وداالقيولأنت ناها حفثل

ديداالول القا لنتم ويين
الخالودال ات الممبعل ومن 

فدانحتى الحي مبل اياروا 
وداوالخلا جنانوأسكنكم 
دامديدا أبا دائمومكري 

ممت

;٢٣طهر. بنأحمد اض ]عد 





iSC-محأسى 
وأهواهوى يهحما حب لله 

أسىوالمراق حبيب فراق فما 
تفارقنيليل يا أحب كنت ما 

يجنزال يلا ودي ودي ؤإن 
صدىللندبم ا فيهال ليوكم 

جنعصابه محب لقلب رحمى 
كربق قضاه ه كلدهره ف

هلسضنمىليلنموزرصا
فلناالحقا هذا عل أصرت فان 

قدمهالله بعد الفضل وصاحب 

عرفتأحلاقه من والعلم والحلم 
ممتدحاأطنبي إذا تلمني فلا 

فلناراضيا فخدها العتاب وهى 

تاهوالمن حكام القواربر هن 
ذكراهعند التل إلا لقالب اق 

اهجسنذنب بلا وتهج—رين 
كرعناها كنة ليللكم هد ث

لللةصاح ا يألا القواد رهن 
اهقاسكان ا وممالفراق من 

جفناهالتغميض عل تهلحه ولم 
فقدناها عما قربهوق ها من

مغناهالفذ الصديق العميل بن اق 
اهلننكنا ما الضرورة عند 

اهفحاشياء الأشة مقاما أم
اواهومداه مبالأخوة هى 

اهحفظنود ركم يا فيم

كنتمأنكم وكتتم الماصي، العام ق أبياتا لكم حررنا أن سبق الشيخ، فضيلة يا 
ينس،عل نجري لا سفينتكم بأن قلتم أنكم إلا نظإ، الإجابة عل ءازمين 

ولولكم، بثها عل تجاسرنا ما المايقة والصداقة الأخوة لولا نحن افه، سامحكم 
إلالكم جعلناها ما نحن يعيد، أو لقريب المدح عن ترفعا الناس أشد يأل تعلون 

فلاآحر، محمل عل حملتموها وقد فقتل، والداعية النفس عل الرؤج سبيل عل 
منكمنريد لا ونحن كعتاب، ثبده تلك أردفت وقد الكريم، المحب أنها مؤاخذة 

منوالاستغفار التلاوة إلا فيه ينبغي لا رمضان، شهر هذا لأن عليها؛ إجابة 
إنهالمار، ص وطلقائه عتقائه س ووالدينا ؤإياكم يجعلنا أن تعال أسأله الذنوب، 

بحريكون أن بنرمحل رمضان، فبعد الإجابة عل مصممين كنتم فإذا محيب، سمح 
يه.موخ لأنني بغزل تبدووها وأن منظومتنا، بحر من منظومتكم 





Wfr'tمزااشخهبد،استي1جمإدتيصرSll

اأحرقالمدلل القلم من خدها 
ةائمعاصل فك—ري—م لأخ 

منواصعه أنفخرا يكفيه 
مكانةالجليل الشيخ ا أيهيا 

متةنحوى أٌديتا ما أس لم 
منعاجاء العون بعض كال إن 

ةلأيالجميل نكران أوكان 
ممتعاالعميل ابن يا ودم فاسلم 

اوالصفوالحبة المودة هدى ت

والوفاالشهامة تلك طبعه من 

االمنمفالأمور كل في ممة 
اوأطرفأود من وأغل دي عن
افألوتوتوددا ة اينوع

تكلفايكون أن عونك فأعيد 
الأنكقاأكون أن طبعي فأعيد 

ارقرقعادة الطير ل ببالعز 

المحسوب

مطهرأخمد افه عيد 







أل ٤٣٩ئُأ ِ ايمييد يبمان بن هبداممه القيخ ض

بمممآاؤتيٌ
العزيزعبد بن اض عبد الأخ؛ الكرم، الأحثم الأفخم، الأمجد جناب حضرة 

آمن.تعال، الله حففله العميل، 

أدامالدوام، عل تحياته وأشرف وأعل وأحا وبركاته الله ورحمة علتكم اللام 
الإسلام.نعمة وعلكم علنا الباري 

وأنتموصالكم نرجو السائقة، جواياتكم رد كتاب هالا قبل لكم تقدم بعدْن 
ثانيا؛ذلك، يوجب ما عدم أولا؛ ا،لدة؛ الكاتبة عنكم قهلعنا ونحن بخير، 
عينيأن ْع مدة، من الخروج عن وانحبتإ رجل، وجع زاد شكوى لا إحبارا 
بدلعن الإفادة وعيناكم ؤليبن. الأن ونحن حال، كل عل فه والحمد رمد، أصا-اا 

التومحري؛اطه الحبي محمد عل؛ سعود ابن من أمر ورد والأن تحينوا، إذا الإحوان 
البليهي؛ومحمل. الخصيبة، مهلؤع عبدان؛ بن العزيز عبد بن افه وعبد القميحة، راع 
تعيينهمأن والحقيقة الأمر، وامتثلوا مراجعة، بدون وقتهم من يتوجهون أمم عل 
وفتاأو رمضان بحد ممثاهم يكون الشيح من ؤللبوا أمم وسمعنا عمر، الشيح من 

علعزموا محإف بأس، فلا المشي عن ناحروا إن لا، أم يوافقون ندرى ولا الحج 
معهم.تسنحوما أوحلاقها كتم، عندكم كان إذا عرفناكم. هاليومن الممشى 

وصلتا،والكتبا كتابه وقل الفرح صالح عل لما وسلم تعريفه، لزم ما هدا 
يثرهلا عرفه وأنت، لك،، ذكرنا الذي العير إلا له نرد أن منعنا ولا حيره، افه كثر 

عندنامن باسمه، كل والإخوان كافة وأهلكم وعقيل الوالد عل لما وسلم علينا، 
وبقيةالعلرباق الرحمن وعبد الخفية وعل الرشد الصالح وعل وعل الوالد 

واللام.محففلكم، والباري لممون، ؤيبخير الإخوان 

الحميدالمليعإن اطه عيد محبكم• صحئ^ 







K، ثُُلآِ الحس سسن بن الله مد القيغ من ^٦ ٤٤٢ ئ

والدين.الدنيا أمور عل وبه ، ثسمآضآؤتيآقي 
تعال،اش ملمه عقيل، بن العزيز العيد اف عبد الأخ؛ الصديق، ا،لكرم حضرة 

آمن.يماه، ءلاءته ق وأدام 
الكرام،أحوالكم عن السؤال #ع الدوام، عل وبركاته الله ورحمة علثكم السلام 

الوجوه.كافة من تسركم افه كرم من أحوالنا 
وأمالحج، وقت قرب حتى بالرياض وأقمنا بريدة من توجهنا عنقاكم لا ثم 

الدبرة،متفلرين ولازلنا حجينا، إلايعده سغ فيه ولا بالحج الإخوان وعل، المللتاعليتا 
والخؤياخمسان، من وا،لطاوعة مائة، من القضاة وحرجونا؛ كسونا محرم، فبا خمسة حتى 

التركعل ونزلتا ديري، الحالي صحية أيبما طريق عل ومشينا ومثلح، ئلاث؛ن، من 
قلدينا والعزيز عاتلتنا وحمح محلنا ووصلنا الدرب، عل والإخوان الشم؛ن، طريق من 

توجهواوالأولن بمم، مرغوب راغيتن وظائفهم محل ل جلوا والإخوان نعمة، 
ولرأخبارهم، وأخذتو عندكم وصلوا أتيم لأبد يؤمن، عندنا أقاموا يالرك ومرونا 
وهاهواللك، إل مرعي الثب^ ممشا ومنتظرين أمغال،، لبعفن معهم الكسبإ من نتمكن 

لكم.جعلناه معه وهدا مثى قل، 

ماونزلنا بكر، بنت صيده؛ لنا صدنا ألمع رجال، مرورنا عند حئا، طرف، من 
والدعام،شكرها تعال نسأله النعمة، أتم ق وصل١يمك الحمد، لله وافقت،، وقئ الرك، 

الخاتمة.وحمن يالثيارتج لتا وصيتكم 

نرجوأمهثارممرة، عليه وطاح ب محل، كان وعثر وصحة، ربح فهو اليمن؛ أما 
الثركة.يهمح افه 

وافقوحمد صحتهم، يد،كرون كتابين متهم وجانا أما، من لهم كتبنا وحمل، عمك 
خلاف،.عندهم ولا عمه مع 

عنومعزولط مويلم ابن عند بالقنفدة وهو إياْ، وصلناه العمرو راشي، وكتاب 



 ^.m'س
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العرصية.إمارة 

أمر.نجح مجا وتوجهنا الراتب، نيادة طلب ق راجعتا حنا طرف ومن 
القضاةرئاسة عل المالك، أمر صدر يأته مرص الشيح عند أمر ورد وصولنا وعند 

فنحنالمعروفة، النظامامحت، إجراء من يلزم وما وكاتب وقاصي ايرك ق محكمة يتأسى 
نرفعفنحن لنا إلزام حصل ؤإن علتها، نوافق لا لأننا الأوامر هده صدور منتنلرين 

فعلتامن ملوا ومتى الذمة، يثرئ ما عل التعاون ليحصل كاب لتعسنلئ، اممالث، 

ثيء.فأحسن لنا مراجحة وكابايدون قاصي عينوا ؤإن معلوم، يعزلوننايكون 
وقضاةمءiاوءة يدورون وهم أحد، متهم نحتلفإ لر والقضاة محله، ق كل الأمراء 

اللعليفعبد أحو فيها صار والعرضية الحنوب. أهل من عوام ناس كجوا أحد بجدوا ولر 
القنفاوة.مْلوع 

العلعودحلناها علميها، ووافقوا المشايخ عل عرضناها حقنا، الصيحة ، طرفمن 
الهلع•تحت، وهي يثال، ثانئن قريب ق نسخة وخمسإتة ألف علمينا تكلمت، نفقتنا، عل 

الأشغال،لكثرة ثمنانا عند لكم رديتا ولا مكة، ل ونحن وصالت، كتبكم أحي، 
مامحوناهذا كتابنا يحد فأنتم وصار، جرى ما عل الطير سبحانه وافه منكم، ولخجلنا 

الرياحتمثي وإن،ا متتكرون، الكاتبة ولقطحنا عاتبون الأن أنكم نعلم ؤإلأ وواصلونا، 
الحذرة.يقبل والنص السمن، نشتهي لا ب،ا 

الللث،جلالة ناولاها الكتبءآ؛، طلب j الللث، لحلألة عريضتكم طرف وس 
ثمثيء، فيها دبر ما يهول، راجحناه ما وكل عيدان، اين عند ونزلمتإ يالرياض، ييدْ 

ثانيةعريضة ؤيلزم باقية هي وةال،ت الديوان راجعنا الللث، وصول وبعد مكة، إل منينا 
بنالعزيز عبد بن اض عبد ولدكم باسم عريقة لكم أرفعنا صورته؛ ما ورفعتا تنبيه، 
سلميإنوالشيح ماغ ابن افه عبد الشيح من عليها مصدق وهي كتبا، طلبا ق عقيل 

الكتب،.من عد.د عل به ونحصل شيحنا، كتتبه وهوحهناب 



حوإي|ساسنيبمناسي0 قئئ0'هت 
ترونه®.بإ عليها أمركم نرحم أمر، عليها بمدر لر بالديوان باقية أما رب،ا العمري، 

عدمالأسف ومن عيدان، ابن ديوان ق باقية دهم، نتيجة، عل، نتحمل وإ ومشينا 
وبالأخصفعلنا، ما الإخوان شهد وقد عليه، مزيد فلا الاجتهاد أما المطلوب،، نجاح 
فيكموالأمل جرتم، ما فهدا الديوان، عل بالتردد موساعدنا فإنه الهلرباق الرحمن مد 

نصغ.ما لرأيتم وتلع نثرتما هدْ ليت حاجة ولوكانتا العذرمقبول،، 
^^كامنشرحالإقاع،إذاأدرىوهس،ذك،.كذللث،من>ف 

انمنق العربي صرف، فهو الفريح، عند أميناها الذين الأمانارتا طرف من 
كلقسهل تعرفون يكون ا، ونمقفرانى وعشرين ثلاثة ق الحتيه وصرفا وعشرين، 

والمعروفسهل الأمر لكن ا، ونمنتسعة عندهم لنا الaلالح فصار حنا أما منهم، واحد 
يضيع.ما الرجال، عند 

.^،،jijوأوعينا أشهر، ثلاثة له يفح البليهي عند له توسعلنا العمود، إيرامحيم 
الشغل.عل يتمرن حتى عنده جلوسه طلبا إنإ 

معه،يكون مرهم، الأمثر يدرك لأجل للفريح؛ عجلوْ كتابا لنا كتبتوا يإذا 
السارة.أحباركم جيع لنا واشؤح 

والمشايخءم،ائا وتمال، عميل والدح الوالد الملام إبلاغ ح تعريفه، لزم ما هذا 
يخيركافة والحإعة تهدي، وأٌهامن التتام—ا عندنا ومن باسمه، كلأ والإّحوان 

١٣٠٨صمر  ٢٩والسلام.المون، ؤي

)التوقع(محلثؤ 

يرغإنان بالرياصى يكون أو الؤيد، صحية يكتاب، الللثإ تراجعوا أن يلزم 
تسليمكميأمر حال، كل عل إنه ببا، التغفلون لا الديوان، ؤيراجع الكتابا 

تعال.اض المهللوبح،إنشاء 





٠K ' الحميد بن،،طيمان اللي عد القيغ من 

ثسحاساؤفيهم
عميل،ابن العزيز عد ابن اض عبد ت الفاصل الصديق الأخ اجلكرم، حضرة إل 

آم؛ن.وتوفيقه، محيه دام 
الزكيةذاتكم عن السؤال ،ع الدوام، عل وبركاته افه ورخمة عاليكم اللام 

الوجوم.كافة من تركم افّ كرم من أحواكا ا،لرصية، وأخلاقكم 
ق؛العمل التزمنا ورد أخد ويحد المنفية، إل نمالنا بلغكم لأيد ت ويعده 

وقالةالصاريم، كثرة محن نمنا ؤإنعا نام، أحن الحمد" به"وفه وقمتا ، ٦٦ه/ ٢! 
الإصراب،بغينا نتيجة نجد لر ولما المختصة، الحهات عموم بدللثإ وراجعنا الراتبا، 

والألعابالبيع خمح وإبaلال الوينية الترتيبات من جرى لما نفلرا ولكن العمل، عن 
فقعل،واحد شهر عل وتحصلنا فح يهلال_ا فراجعنا ذللثج، انتقاض من خمنا 

وعافية،يخر الحب؛ن وعموم والوالدة العيال وجدنا بريدة، ووصالنا وحجينا، 
جيزان،برايت، راتبنا بمواساة إما التكليم،، وقصدنا رجوعنا من كبثر هم ق ونحن 

والتوفيق،الإعانة اطه ونرجو الضروري، بموتنا بموم راتثه صالح محل إل نقلتا أو 
وعافية.محر عل الاتفاق يقدر ونرجوافه خلاصته، ^ا 

منالرواشب، صرف وعدم الأسعار وغلاء العائلة وكثرة الراب قلة بب وي
آلافأربعة عن يزيل. ما وخلافهم القنفذة لأهال علينا تراكم العمل؛ مباشرتنا تاييخ 
ّثحانه،اطه من إلا سغ له ما والباش ينال، ألمتن قدر بالال؛ة رواتب ولتا لنالط، 

ثلايث،مدة من سعود ومن الللثؤ من إعانة عادة يا بالرياض وجودكم وبموجبا 
لآولا طلبها، ل مراجعتهم إل الحال اصطرتتا والأن الأول، الدين بيا ّدينا تن، 

بعدالعهد، لول وحْل للمللث، خهل فيصاللث، أنتا، ثم افه إلا باللازم يقوم من 
الحواب،منتنلر ؤإق يكون، بإ الرد وتلاحظ- لها، نفلرك عل نعها تعليها اطلاعلثا 

قيامنامن أحن بما تقوم أنلنا ونعلم بالرياض وجودك ولولا المهللوب، بتام منكم 









آالصيد بن،سإن مبداس القيخ من 

ِبمآقالآفياهم
عمل،ابن العزيز عبد ابن الله عبد الفاصل: الشيخ ا،لكرم، حضرة إل 
ا،لحرم.

وعرفناكمحلاقه، لكم تقدم الدوام. عل وبركاته اممه ورحمة عليكم السلام 
عندكتاب، لنا وإن،ا مستعدين، وقلنا: لكة، برحيلنا بريدة أمثر عل الأمر صدر بأنه 

^،IJL«JLIأبرقنا بأس. لا وهال،: الحواب،، ءلال._ا ق نرق ونبغي جوابه منتثلرين المللث، 
حاناالنتيجة، ومنتنلرين  ٦٧ا/*\إ وتانخ: ٩ برقم: حواب، لكم رفعنا بانتا 

الأمرصدر وعادتكم يرحيلكم، مساعاو ابن عل الأمر )صدر الديوان: من الخواب، 
عرصنأهللب، ؤإق صعيكم، افه ارشكر الديوان: لرئيس فأبرقنا لكم( نيعها بت

مساعدابن حادمكم عليتا ءأمر للملمكه: وأ؛رقتا يالنتيجهء، ؤإفادق ٩ رقم• تحريري 
لخلألتكمرفعته لما الفنر إلفاا«ت، فأمرحم بدلكأ، مستعل ؤإق للحجاز، بالتوجه 

فأتانانحوي؛؛، جلالتكم يراه ما بانتظار ؤإل  ٦٧*ا/ا/وتاريخ: ٩ برقم• 
الا.يواناكتابكم؛؛ عرض بعد هو لكم صدر الذي السابق الحواب، : ١ ٥ ارج الخواب،: 

عنوأعرصوا ٧، رقم• وهو المساعدة حللس، كتابه إل يشرون أتمم فتحقشنتؤ 
قاصيراتبنا؛راو_إ مواساة أو الوظيفة من السإح طاو._ه يتضمن الذي الثاق الكتاب، 
بواطنكم،مرفؤع الكتاب، أن وحيث، معيشتي، فيه تتامن محل إل نقلنا أو جيزان 
لمكةمتوجهين ونحن ذكر، له يصر ولر وم نالكتاب، لأن عنه؛ معهم البحثا فارجو 

عنالسار جوا—يم ومنتظرين ٌّيء عنلءنا ما يانيا تكلفهم يت، يمنه ١ أو٧ ١ ٦ يوم 
العهد،ول إل محول أو نظره، يراه بإ المللئ، من أمر صدور إما إليه، المشار التحرير 

نحنلزوم من لكم وما أحباركم، جح بيان مع لنا، وترملونما النمرة وتأحذون 
بمكةالفرج العثإن صالح بواسعلة لنا مكاتبتكم وتكون القفل، ولكم به، نتشرف، 

عمرللشح أرملتها أنلثه الله إنشاء العهد، ول حهل مع عمر الشيخ وحهل الحودؤنة، 



ذئه،لمْشءيساسنيسناسد ذأت ِ أس 
عندنامن كإ لديكم، من عموم عل لتا ملم لزم، ما هدا سريعا. باللازم يقوم عاْ 
ؤيسئمون،بخير الخمع ا،لحب؛ن، وعموم اطه عبد والشخ ليإن العل الأخ 

واللام.

لكم)الضةع(الداعي الخالص ها/^يا• 
ؤيتممبه نثق أنتم ثم اش إلا لنا ما حيث واءالرونا، كالفناكم ما احملوا 

واللام.وإفاد.تنا، التيجة وطلب وعرفه، وجود0 لاحقي الخهل ومسألة االطالوب، 
له،قا،موه فيه ]ما[ عل وموافقتكم عليه اثللاعكم بعد للملك، حهل يملكم وأيضا 

بعدإلا تةا.يمه يكون ولا النفس، عوض فأنت، نقمي أو بزيادة تهييره رأيتم ؤإن 
لرئيسسأرفع وأنا فلكة، محال، لأجل أوبالإنات؛ بالنفي رده وحصول، الإعانة حهل 

إلأصهلر لتين انأ أحل. تحصل لر ؤإذا النقل، أو المواساة من ولابد بمعناه، القضاة 
صير،الدين بعد ولا الصر وقفتا صيرنا الفرح؛ن، أحد فيها والخإقة العمل، ترك 

واليارات،بيرقية، ولو وبئرنا الناس، حقوق أكل نوحتا حالة س بافه ونعوذ 

الدربله؛ وثل أبوعام عل لنا ملم الرنة، من أمع ص الرياض ْن عندنا يوما 
عناالله جزاك بلازمنا وقم مؤا-حدة، لا بحجلة، الكتابج وهدا اممه، إنشاء باطلية، عليه 
ؤيأتيهمتأحر الراتب بع اليتم، الخهل واللام. لها، يرثى بحالة فاق الحزاء وافر 
أميركاشبا الرحمن وعبد معلوم، يكون قلم، متا أحن يكسه نبغي ؛حال>ْ، أو بكرة 

واللام.مريعا، متهم الإفادة ومنتفلرين الرد، استحمال، ق يساسك اليرك 

)التوقع(

منه.[٢ ٢ حوابه صلءر عقيل؛ ابن الشخ ]كتم؛، 



^١١مرامختايساستيضسمدى 
)ماهآآاهمري؛ا-حهّااه(

منةرحل ثم القرآن، ما حفظ تقريا، ه ١٢٩٧عام عريش ياي ولد ترجم: 
محمدوالسيد حوكي، محمد ين فرج التح عن فأحد الحديدة، بندر إل -  ٠١٣١٥
محمدالسيد عن فأحد ا،لراوعة، إل انتقل ثم مكرم، محي بن اض عبد والشخ الأهدل، 

ومنميدي، إل حرج ثم ه،  ٠١٣٢ عام عريش ش إل عاد الأهدل. الرحمن تمد بن 
يميديالقضاء الإدرسي ولأم وأجارْ• الإدريّّى، عل بن محمد السيد ت مشاجنه 

أبقاهالعزيز تمد الاأالث، حكم ق التطقة لحك، و،لا ،و،  ٠١٣٦ عام بالخامع والخطابة 
يبماقاصيا واستمر يتبعه، وما الخقو لقضام انتقل - ٠٠١٣٦ عام ق عليه• هو ما عل 

العزيزتمد ا،لللث، وأمره فأعفي، القضاء، من الإعفاء طاو_، حسن، هرأ  ١٣٦٥عام حتى 
ولهالإدريسية، الثورة أيام أكثرها صاع كثثرة، مولفامت، له الخرتمة• العلوم بتدؤيس 
المناؤلرايتج،ق المقامارت، سبيل عل النثر من ممر وله الراتق، النظم من وقصائد رماتل 

وترهمتفهرس ولر ترتب لر هده وكل أحلأء، ءد\ء الخميلة«ع الفاكهة بعض يتخللها 
كإوغيرهم، الأهدلي؛ن مشاتنه لبعفى تفهلوؤلة كب جالة ُ؛ن متناثرة هي بل أوراقها، 

مماالخط، صعوبة هع الهوامش، ق عليها والاثروحاُت، التخرنحات، من نحلو لا أما 
الدينومن المنهكة، ق العلمية الشخصيان، محن يعل كان وتبيضها. ترتيبها يتعذر 
بالخدحافلة حياته وكانت، الناس، ؤإرماد بالعروق، الأمر ق كبيرة حهودا بدلوا 

جةنا؛محه. ١  ٣٩٨/ ١ / ١ ١ تول الخثر• وعمل والاجتهاد 

الخاصة؛هفي)ه/اها(.واننلراللاحق )١( 
أنهشيخنا محيرة ق وتقدم حفيده. عن نقلا النفلرا، *فرجة زت المعال ذكره الذي هذا )٢( 

إلعنه نائيا واستمر ٠، ١  ٤٣٦ Y/٦/ ٦ يتاؤخ! عريش أب قضاء ق العمودي استناي، 
رح_جعام0آماه.

انذلرترحتهق:محةاكلر)ا/؛صء)٣( 







عوز؛يوعِ ضاضخساسنيضابدي هت_تهذ 

اصطفى.الل.ين عباده عل وملام وكفى، فه الحمد 

العزيزعبد بن اطه عبد العلامة! القاصى فضيلة الحميم، والصديق الكريم الأخ إل 
عميل.آل 

وخطابكمالكريم محرركم وصلنى ؤانه والإكرام. والتحية اللام أسى بعد 
علاطه وحملت، حبورا، يوما اليوم ذللثإ وكان مرورا، وتلوته الفليم، الور 

أحوالكم.وصلاح عافيتكم 
كلالتكامل، بالقطع محليين ل مبيفا لنا كمل فقد اللامع التاريخ قبل من 

ومشيتومبعذن، إحدى سة إل وانتهاء صفحة، بإتتى ورقة مائة عل محتوي محلي 

نصيفأفندى حين محمد الشخ إن بل يطعه، قام أحد وما مرارا، الحجاز إل به 
العلميالرحمن عد صاحبنا القاصي إل أحاله لكنه ل، التزم بجدة الأشخاص أحد 

حيلا،وقزنله فتصفحه، اجلنيف، الثريف، الحرم بمنكتبة الثاق الموير الحتمي، 
محررةنسخة نح يكون إنإ طبعه، ؤينثغى حدا حيل التاريح أن الصيفي وأفاد 

إشراف،أو بن،للثج إلا الطباعة مجاحب، إليها هدى لا نحرمحاات، فيه لأن مضبوطة؛ 
المؤلفءلماهناس،،ماتمكنذلأث،.

تحزإل فوصلت، مع، الثقل من الداوي لأحل اليمن إل توحهت، إف نم 
عنيافه حزاه خدمتي، ل أقصر وما افه، حماه بواجبي، وقام ، اكاصر الإمام لدى 

والأخثرةالأول الصفحة بإثبات قصتا فقد الرسالة ^ه من حدقت ما لكثرة ملاحفلة! ( ١ ) 
سالوئثةة•

اكاصرلمه! وكان امأاه-'امّاله(، )٤ الدين حميد محص بن أحمد اليمن إمام وهو )٢( 
الحكم،يرد أن ناّتءلاع والده اغتيال يعد ه،  ١٣٦٧صنة الإمامة تول اطه، لدين 

واُّتُلإعوعزم، بقوة أمته قاد تعر، العاصمة فانحد صنعاء ذللث، قبل العاصمة وكانت، 
قدمواالدين الزماء من وكان الأٌ، عبد أخوه ببا قام التي الانقلاب، محاولة يمثل أن 



1ةهتة__ نياث؛سسبّ،محسممح ةثج1 
علهفاطير اللامع، من الأول الخزء اليمن إل مهم، اّمتصحت وكنت، خثرا، 

لكمأطعه وأنا الثاق بالحزء إل أصله جدا، وافقني التاريخ اهذا فقال! ُه، وأءجِا 
اض——رعاه المالاائ، إل فكتست، حكومتنا، من طعه يكون، أن، مرادي وكان بتعزأ، 
ومنست،ذللث،، يصدئ ينفى الحجاز إل ثانية مرة ورحالت، اش، أحله معود مرارا، 

محلإل وصلت، فإ مدمي، عل منى ؤلريق عل الذي منزله إل بمكة المقلة من إليه 
عنييبكي أن فآرحيته الحاحيس،، مريل المى، ل أيريت، ومد إلا الباب، عل العكر 

إلكغثري يالدحول ل تأذن أن ارأترحاك له! فقلت، وزجرق، ممغ المللثج، إل رسالة 
فدافعنيحئت،ا، حيث، من وأرجع ل أثريتؤ لأنها الشمس من أثوب، لأجل محلكم 
يإنانحاحش نزلت، تادييالما اف، من 'هذا له؛ فقالت، القفا، عل يقلبني كادأن يشدة 

٧١فالأن أمثر، ياب عل أقف لا ذللث، يعد أق عهدا افه مأعطيت، إليه»، اممه وكلني 
عاجزلأف الإءراصر، أو ووعده، التزامه صإ الإمام إل به التوجه إما أمريزت ي؛ن 
•فر العن 

فتاوىالمائل،،؛ دئاثق ز والوسائل ررالقاصد ذت الهمة الولفاُت، فبل من وأما 
علالتبراص ضوء و* الأنام،،، يئن واّت9لار أمكل فيما الكلام و'حلاصة جامعة، 

مدرسةمن نحرج القميئة، البحرة من مريق، رجل هذا ^";,،"، ابن العلامة أسئلة 
فحررمحت،يالبثان، إليه يشار فكان والعرفان،، العالم أهل من الرحال، ولازم صنعاء 

وكانغراء، يمنفلومة فاجايني استخبارا، يضمد التدنيس عل عكمه لما منفلومة إليه 
إلته•منظوٌمح، مستهل 

تذكروا حقم العالمحي أوج ق رفيتموا ذين الالثعث، ا أيهيا 
فرويالعلوم من تجد يكي ، معارفغضون ق اذكرونا الته ب

صرامةؤلريقه ق يونما لا شجاعا وكان البناءة، وأع،الم الكثرى جهودهم للأمة 
تدكرءق؛ ترحمته انفلر جءإق؛ع. ه.  ١٣٨٢سنة ل تول الللثج، أمور ل وبمبرة وسياسة 

.( ٣١الهىوال،رئن)ه/• أول 
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،غهص;ئث11
ءوجاسوديعلي بن الله عبير القيخ من 

فلتخثروالكم اكستي بالفاخرى فأرفقوا ؤال اوس_مني يكم وإل
غدالنف من الشوق حداه صبا 

معشرمنكم الأصسين مساثل ل
ليويهلنارر مقائف خقالوا 

فعلمهام الإمإدريس ابن عن 
فعلمهالعالي رص قء_الم 

عنيه بالشافعي ام الإمالوا ق
اعلمنفالمرة اعالأ؟ من هذا 

علماذاك بمحي المي إن 
منتخصص يل أمر لكنه 
مائتييكم إلبحثي ا لكنم

التيافه ة لرؤيا حطيتمون

النا،لرممسوال ق عقل دل قد 

اهلاق بق اش صفات وكذا 

ددبتعم لهاوياد تان كإن 
١دل مع فال عندهاق وما  ٢٠

ملماكنت حيث المازل ومع 
محدكملازم الذهب لازم هل 

بذاا خلفيوحدت نفلرت إذا ف

اتصفواا موتباينوا اؤلعوا وتق

يرصسيكميكم إلبعثت ا مهل 
انرىبقليس الفرعي انل وم

الحقابذي الشن الخلف ا لكنم
تمولمالمادم منسي يكم وعل

قررواا عمالحرين، ر تمي

يوزرري مظاهلالآعت_زال 
يقرند بتا لمدهبالراوي 

يوثرأثرا اظ■ الحفأسد من 
أنورنورا الأرض اق طباد يم

فحررواللحديث طابق فالوصف 

يندرالصحيح ر الخبومؤول 
يذكرذلك التاويل د يبعلا 

ؤيفصرنحص ضن الأصول أهل 
ينظرا حقالقطعي لمائل 

وتجرلها لرواتر بتوات
محتلرفيما معصوم لها موسى 

يكيرلاحر الممعى فمكدمحب 

بريفمنع اض بيات القدماء 
أحطرأمر لب فالبدا نقص 
ذريعل معير ر وغيلكم 

رينكا منوم للقا فملا أم 
تقممرذا عن للقوم فا لففلي 

يقتدرمن يا الإيلام لة مق 
التزورلما متموم فالدين 

ينظرالعالمي الخلاف فيها 

مخاطرفالباحئي حاذرا ئد 
المعيرإليك مشكلنا ل حق 



ك1صتةلةمنالقيخساسبجضسمي هة0ْق"" 
والقامةثالبحر من إلينا جوابه وهذا 

رالأذفر والعبيك ومز با محقهكالفروّس ادي تبمجاءت 
أقفروالدوحنعت طن ل عموا وفل للرناق بعد كمجيء 

النيرالعلوم إنثاد سك من ا وختامهأن حيث من 
المفخرمول التحرير العالم الندى بحر الهدى علم القى فخر 

ادساجالة.سبيل عل متاظم وبينه بيئي ما وجرت المنظومة• آخر إل 
بعضما مدح ؛منظومة عارصته الضحياق، اش عبد اليد و؛ين بيننا وما 

علمإءومن الإمام، بن حن بن أحد بن محمد العلامة كاليد الحبال؛ ومن الأمراء، 
الشعريتدؤين الصادي ارثمة ئ؛ المسمى ديواق كله ذللئ، تضمن وند وأدبائه، نبيي 

حافل.وهوديوان السعودية، والدولة الإدريسية الدولة وق العادي*، 

الحسن*،م الميتالروصن ُُ ومنها* ونيفا* مؤلفا همرين نحو ومولفاق 
أهلعل ورد لما والتتبانئ، القات الولع: ق التي والرسالة الناصر*، و*الروض 

الولدمن وكيلك الديري، اعد مالأمير! مجن عاليهم التحرج مع سؤال الخلاف، 
وعارصه، بالتحريم منظومت^ن ذلالثح ق نظم القرعاوي، الشح خريج حافنل، 

؛منظومةلففليا الخلاف وجعلت بينهإ، ما حمعتج وكنتؤ ، صنعاء من عانر رجل 
السؤالعل التي والرسالة ، التظم؛ن* ي؛ن الخمع ق افن *الفتع أسميتها: 
مممن وليمتف الأشجار ق الحل الأصل أن الأفهام ذلي ُميه أسميتها• 

بعنوازتوالثانية والدخان*، والتح القات تعاؤلي عن الإخوان ررنصيحة بعتوازت الأول )١( 
محمؤع.ق الثلاث القصائد طعتر وقد رد. عل رد وهي الإخوان*، نصيحة ®تأييد 

تأييدق الحكمي حاظ الشيح تال ا،لهدى. محمد بن محيى الشخ ميأق" ~ك،ا وهو ، ٢١
علاف، عافاه المهدي، بن محمد بن محيى الشيخ به أجاب ما صورة ®هذا النصيحة: 

رجبسهر انتصاف عليه وا٠لالعتا الرد هدا بلغتي وكان والءخان، القات ذم ل أبياتنا 
ذكره.التقاوم رده بحدها وذكر بيتا، خمسين ل ونح المتفلومة ذكر ثم ، ه* ١  ٣٦٧عام من 

شيخنا.عند موجودة وهى )٣، 



أ'هآ0ْسااقيخساسمحضاسمي .،ءة'قت هس
الحرام"

والأصلالممليقاتء، من السيد ألقاه ما عل التلفيقات ءلطائف ا،لولفات! ومن 
وااهاJاةالتوحيد؛ا، مسائل ق المريد و٠أالخوهر الخبال. عب■( وض بيتنا ما مناظرة 

أمورمن نحب فيما اوسالكإن وااإرثاد والإي،انرا، الإسلام يه نحب فيما الإخوان 
فيمنالأسفار ارحلن وكتاب! التوحيد٠١، عالم ل الوحيد ®القول ورسالة! الدين؛؛، 

زمنذهب والأصل الرجز، بحر من نفلمتها وقد موعاق، مق الأنفiاراا من صيت 
السلميننصيحة ق ونع ما عل والإيراد ®الرد ورسالة• النفائس. الكتب خمالة من الثورة 

بعدن.طيع1، جازان، قاضى حميد ان افه عبد صاحبنا حمعها اش الانتقاد*، من 

رؤيةبلا القصيمي سعلره لما ردا النفلر ذوى ®إنحافه الولفاُت،! ومن 
ْسودايتؤ.القرآن*، من الهم إعراب ل وءالبيان افتكر*، وما 

شداعامل الإمام؛ حمد بن محمد السيل• إل شدا، جبل إل رحلتي ت الرحل ومن 
إلاليمنية والرحلة شدا*، جبل عامل إل الهدى ذوى ®رحلة السإة! الإمام، قبل من 

الديرية*رآ؛وءالرحلة الممنية*، البلاد إل انملرية *القحة ئ! المسإة الممزية البلاد 
والأجوبة.الرسائل من ذللئؤ وغثر الرين،، بلاد إل خرج لما خالل• الأمير ق حل 

هنا.حررما ما ذللثج مثل مني تحبون أنكم ولولا 
مشايخأحد قاله ما الحق لأن للتألبف،، بأهل لت بأل القراء من أعتدر ؤإف 

الكفايةبحصول ، التاليفإل حاجة *لا قال! وقته، ق التأليف، سألوه لما مثانحنا 
مهللق،وتقييد مثكل، إيضاح غير بقي وما الدنيا، ملأت، التي العلياء بتأليفه 

ثاب،وما القات حل يرى العمودي الشخ أن حاصالها شيخنا، عنلء موجودة وهي ر١( 
وأنالقات، أكل ييحون اليمن علياء محن ممرا أن سيخنا نول المرة نم ل وتقدم 

وأنالمسكرات، قبيل من وجعلته حزمته، المودية العربية بالمملكة العلياء كبار هينة 
أويتعاءلا0.يزرعه من وعزرت منعه، ل وشددت منحته الحكومة 

انذلرئك1ملةو)ه/ا'آ(.)٢( 



;|نقؤهت
السرطانمن وجد ما عل اقتدارْ إل يثير وكأنه نال، فيا وصدق ذلك'؛. نحو أو 
أعالم.وافه إشكاله، عل بقي فيا أوالإيضاح القيين. عن أطلق ما 

منيقرب ، والساءع* القارى *نحفان أسميته؛ اللامع، تلخيص ول! نعم، 
وكن.اأيضا، فيه وأطنب العتمي وصه وقر مريبا، تصمه إل اللامع الأصل 
بالقربوأنتم ؤياليت، مطولا، تقريظا الإمام بن الحسن العلامة اليد وطه الأصل 

ذلك،.مني تحبون بأنكم لعلمي حميعها؛ عل أطلعناكم كنا 
عيسىأخمل ين محمد الشهير؛ وأديبه بجازان الكتاب أحد علينا عرض نعم، 

هتيملابن بديوان التنويه عن فيها~ مشرك ~لأنه اليامة صاحب نثرها مقالة عميل 
غيرموجودا،بأنه فاعتدرتم منكم، طالبته متعجبالأق 'ربمت، فقال؛ إليكم، وأضافه 
الله،رعاه عنيزة، صاحب، العزيز، عبد بن الله عبد القاصي مني أحل.ه انعم، فقل؛؛،؛ 

أونسخا منه ليهدينى طبعه ق ليتسيّ_، منى وأحده الأصحاب، أحص من لأنه 
الناسس اكثثر فقال؛ أوعدق،، ما أتوغ زلت، ما ؤإف ممكن، ما فكأنه نسختين، 

للأسم،اّفيا طع، قد لكان لديكم بقي فلو الجبال، من حتى مي بمللبه 

التفلومة؛هن.ه منها ومناظم، مائل خملة إليكم كتبت، كنت، وقد 
اقعنقد رؤع المكم فبينم مرتأين الأماجسا•. ا احيتن

اني(جفقد علام المغنى إل رتح، يالث، منف، طيه إنا أي
انللخندم يهن( البيوصار صوم - ل.ُت، ا؛عجموافه ولا 

بناف عبد الدكور الأستاذ وتقديم؛ بتحقيق جزءين، j( طيع اللاهع. ^١;^ احتصار ل ( )١ 
أبوداهش.محمل. 

حاشية)١(.( ٢٥٣ل)ا/ انظرترجته الي،اف، العلمي همدالرحمن وهوالشيخ: )٢( 
موضعحول العقيل ،ع شيخنامراسلات وانفلر ه،  ١٣٨١عام الل.يوان طع وقد  ٢٣١

طبعهل)؛/'آا(.



أ ٤٦١م؟ اس ضهسخه'ا
التدانروصل عن التعذيب قفى ر أمذاك ق ه بأنت علم
انالزمأحي م برغذا ولآكن ار باخيذا ا وممحنعي ا وم

والرسالة.هي المائي؛،، ،ارشمة الديوازتق مثبوتة غراء ةصيد.ة 

الأديبنقلم الظمين،ا؛ ين الحمع ل الن ارالفع دأ أتحفكم أن أحست وقد 
كلهاالناظم واكلاث المهدي، محمد بن محيى السيد العلامة والأديب حاففل، 

لمالكن معها، طبعه أود فكنت، الثن القح وأما عاليها، اطلاعكم يبعد لا طبعت،، 
بنمتا الخمع منه القمالأ أن رغبتي أفهمته لما القرعاوي اممه عبد الشيح حاطثت 

ومعنى،،.لفظيا الخلاف يكون أن إلا نحب *ما لفظيا، الخلاف ليكون الظام 
.٠"].....[

الخهني،أحمد الشح سيإ عاليهم، عاطفتكم فأبلغناهم والمشاخ الخإعة وأما 
الأيامتلملثج عل ؤيتأمفون علميكم، سلمون حالهم ولسان بخير، ءاليلث، يثنون وهم 

قومحمعنا والزلل، الغواية من ومحففلنا العمل، لنا محن أن المؤول فاممه الموافي، 
العالمن.رمح ض والحمد المرسلن، عل وملام امن، رحمته، نقر مدار 

بمارمحه:ّامأمحرمهب

الأمل)اكوقع(وكمه 
ل..؛ؤ؛[ص.

والمتؤخ،،،النامح ل الرسيخ أهل ارتدكرة لكم• أنقل افه~ ~إنثاء وكاللالثا 
إتحافكمق لنا يبر مما ذللث، وغير باميا، ق عفليمة ل الرجز يحر من نظمتها منظومة 

يفرحون.ولمراتكم ييدون لكم الأولاد الموفق. وافه هناللث،، بإ 

حذفت.صفحات عدة ( ١ ر 

حذف0.أسطر عدة )٢( 





يبأليق آش يتسم 
عميل،آل العزيز عد بن اف عبد الإسلأمت فخر المصدر، العلامة القاصي 

تعال.اض حمام 

والمعاهدة.والإكرام والتحية السلام أسى بحد 
مرورق فصرت وصحتكم، ؛عافيتكم المبثر الكريم التعريف وصلتي 

وقدالصديق، هكذا علمإ، ؟يا أحطتا الودية التعهلفات من مرحتمو٥ وما وحبور، 
دركم.فالله وهوأنتم، قرابة، إل تحتاج لا والمودة مودة، إل محاج القرابة إن قالوات 

قيممن ليت الأشجار أن الأفهام ذوي ٠'تنبيه الناة؛ الة الرسإليكم 
وديثة،دراية ذات واستتباؤللت علمية، نقولأت عل مشتملة وهي ، الحراماُ 
امحلينالأمالحلياء مع والمدارسة والمفهوم، متهلوقه ق العلوم ق اليحث، كيف لتعرفوا 

بإوأمحرق لثمي. أحب ما لك أحب أحي لأنك والتدقيق، بالتحقيق المهتاحيل 
لأحلالإمام بن المحن ونائية افن، القح عيان ما الرسائل، من إليكم وصل قد 

اضهدانا القصيمي، 'ص ابن الله عبد الأغلال صاح—V عل اعتراصن رمالة أرسل 
مطرهما عل ردا الطر ذوي دتررإنحاف، المإة لكم، أرسلتها ما كان إذا ؤإياه، 

الرسائلمن نسخه عل ر أق. وما افتكرار، وما رؤية بلا القصيس عل ابن افه عبد 
ونيف.نحوالعشرين لفاق مؤ لأن ولويتكلف، 

إلمحتاج بمصر الهلباعة أهل مع المخابرة ق اللامع شأن عن به أشرتم وما 
استخراجق اJإفلارة صاحب بامهثر، معيد محمال ت الشيح مع تفاهمتا إنإ ائط، وس
نصفالمركز من جازان المدينة إل الأرض تحست، قناة ق وتغلغله ، بالماكينا الما 

.٤٥٩ص ق الة الرسعل الكلام تقدم ( ١ ) 
مشرؤعءاتأسيى حنان؛ ل ا.يرى ال. محمالالأمير إنجازات أهم ذكره حلال العقيل قال )٢( 

لمشهية فرية ق بئرين بحفر المئرؤع وبدئ بامهثر، معيل يحمد امتيازه وإع3لاء الماء، 
إلالخمر فتحول ايللوبة، الكمية دون مياهها وأن كافية، غير أنيا محلهر ثم الخعافرة، ساحل 



'محس;ءه>،؛SIC_ضاثةسسمحبمح ئذتءقِ 

وقد، صان مرور محمد مع يتفاهم أنه عل اض— —يحمد وصل وقد مرحلة، 
منسخة نوأهديكم يوفق أن فعمى اااللأْعاا، أهمهات الكتب،، فهرس مني طلب، 

رغبة.منه ورأى الخصوص، هدا ق ذاكره قد لأنه وءار0، اللامع 
قبمكة الداخل المم ق أسامة أحمي، والصخّر مكي، ثقيق إبراهيم؛ ولدى 

فارققد ولا البالؤخ، أوان ق وهو مدة وله الثانوية، دروسه موالاة لأجل الهندي حبل 
الشاعر!قول، ينشد ا،لكربة الغربة سمر حاله ولسان والكن، والإحوان والوطن الأهل 
تهليمب،الحياة ا حضنيهمِبين يما وفداه والالمرء رة أس

غرس،أجنبي اس المل فهو ا يومالمرء عن ا وليإذا ف
الروح،ونحلب، الفتوح تثبه التي أجوبته ببعض إليكم أرمل أن أحبستا وقد 

لأناس، ذاُتج قلة ْع أواسيه وأنا ؤإعواز، غربة ق ؤإنه والمنوح، له؛الفتوح لتدعو 
وماتقريبا سنة متد من افه، رءاْ الالالث٠، إل ؤإعوازي احتياجي ق كتبوا الأهال 
بالمشسة.والعبد هواممه، والماح فالمحهلي حوامحب،، منه وصل 

محيي،ابن الرحمن عبد العلامة العلم فضيلة الأخ سلامنا وأبلغوا هدا 
أحيه.مرآة فالموس للانتقاد، رسائلنا عليه واعرضوا 

(.٣٧٣اوءازا)آ/ال، الخلافانفلر: الا>ي«. قرية 
معودم،للماللث، ا/م¥ماهخءلابا \إ١ بتاريخ: م القرعاوي لشيخ اى 

أماوبركاته، اف ورحمة عليكم اللام افه، حفظه المعفلم، الملك ااجلألة فيه! حاء مما 
أماعليها، تطالحوا أن جلالتكم فأرجومن ورقمتن، بتثليثه لخلألتكم قدمت، فمل يعد! 

؛امهير_مركة جلبته الذي جازان، ماء ألة مالأول• مائل؛ لأ١-ثج ففيها واحدة 
الحكومة،حساب عل يكون أن جلالتكم نظر فألفتا مرور؛ محمد يوامهلة الحضرمي 

ع2لفكم،إل والحاجة الفقر من بغاية الحهة 7أدْ شعبكم لأن الشركة؛ حاب عل لا 
إليهالماء ومعي؛وصول، حنا -٦١ والإحسان إليها شعبها نفلر لفت، إل بغاية والحكومة 

نقلاياحتمار انتهى . الأرواحء هوحياة الن،ي العلم وبوصول، الأجسام، هوحياة الذي 
.١٢٣ صن الجريرة، حتوب لداعية المبرة كتاب. عن 



سالثيخمداسخ،ضسمي

إلالسعر ارتفع ذلك أجل من العام، هدا الحريق حط أهمها الحالية حوادثنا 
الأزمة،-بمم أمست والأرملة والمكين الفقير من ، والضعيفالصلع، نيال خمسة 

القرم،.الحاجل اللهلفح وتم بنا اش أل ن
حماهوالملك واللش، اللمتيا بعد انتهت، الريثؤ، حادثة أظلنا الذي الربح من زق 

الراة.بادية الخير جبال من الخهة تللمثج ق والفلر الريث، جبل تحصان ل معتني اهء 
ألوالترحيآب، المه ؤإليبلأ الهدانا قد أن و)وا حمد 

أنجدان—يانجداني حليلي ا ي
يإنندعايات والدعا بال

احقه منصادق محسبإ من 

غيبعل؛لهر أخ من فالدعا 
منيلئ، لذكرى مثل ا ظذكرون

عنيبالعفو أرجوك إلهي يا 
معديابن الوجيه العصر حافظ 

كبأنمح، أجائبما مح، لا فادعي
تةالمن رتموه ما ميكم ح
اجمعللخلق رحمة إلهي يا 

امريعرن ا عودتنا مفاجر 

والتويلأاد الرقعميق من 

والتحويلأار الإسد قيرهن 

التوميلأأراغّ_إ من هي 
التجهملأغمرة من لأنتثال 

تنيلاا حقبالذكر ذكرى رب، 

جزيلاقفلا الموالين وصحاي 

البيلأذاك ؤإلفي رحمن عبد 
والتحصيلأمنكمالتقربس، راغب، 

النز؛لأالنزل والكتاب، الغراء 

جزيلافخلا ام الأنم لتع
الوبيلأذا من بلاد الحياة ل

ومنشفقتكم، به أحاطت، ومن لديكم، من عموم عل سلامي لزم، ما هذا 
اللام.وشريف، ييدوكم، العموم عل الأولاد هنا ومن أحببتم، 

٧٥أول ريع  ١٥
(١]

حدنتح.أسهلر عدة 





سئءمحي؛ساسمني تت§1 
ثحاقاؤتفيٌ

العزيزعيد ين الله عبد الإسلام• فخر العلامة، القد وصديقي، أحي إل 
تعال.اغ حاكم عقل، آل، 

ووافاقوصل، ا،لكرم حطكم والعاهدة، والإكرام واكحية اللام أسى بحد 
علاض خمدت وقد ٣، به وأحهلنا صالح، ولدي أرسله الحجاز، إل عريش أي من 

عامتكم.
عنالأحبار من عقيل عيسى أحمد ين محمل الكاتب من إليه أجلحتم ما ويشأن 

لأجلمدة عني وهميه اللامع، مني طلب فالرحل اليإمة، ق اللمإل الخلاف 
تنازلتحاجتي ومع ينال، ثلاثإئة بنحو حملة توارخ مني وأحد ، ت.....[ نقله، 

ياض.إلا قوة لا عليها، يالأمف ؤإق ذك، عن له 

وقدرجوعه، عل أمه كلفتني إبراهيم، الولد لأجل الحجاز إل ومحول نعم، 
إليكممقدم يأق ااالاJئا إل ب١رءية فالعتر اللامع، معي امنصحبت وكنت ر"ح، 

طوالعل تذكارا ليكون الغراء، مكتبتكم يجلألة ليتثرف هدية اللامع تارقني 
الكريمأمر0 نمير الثقافة. لنشر يهلع أن أح—، يأق عليه واستدركت الأزمان، 

رئاسةعل بواجبها العارف لحنة مامنا ومد درسه، لأجل العارف ونير عل بعرمحه 
الشخ،آل حسن ين الله عبد ين العزيز عبد الوزارة' ووكل ماح، ين محمد الشخ 

فيهاتعرضتم ت فال أنه حل ممرا، ماخ ين محمد عاليه وأثنى دراسته، لهم ومدكمل 
 ،»bJ_ الأمحرالزمن »مؤرحي ومال: الأستهلراد*، سبيل عل »هدا له: فقالت

اليأنه فاقدته حرام، يأنه له والتصوير الشطرج يكر ؤ، علينا واعآرصن عاليهء، عيال 
ممرونولعبه الشافعي، الإمام بحله مال وقد للحرب، نكاية فيه لأن باس؛دللث، 

اللهياتمدار إن ذلك، ومع الصالح، الحليل حبثر ين وسعيد المحاية، من 

حدفت.كلعات عدة )١( 



1ةة1إمحّساسبجضسمى هثتت|'وت؛ 
عللكن وما لكلنرد، فيحرم؛ والتخمين الحدس عل مداره لكن ما أن للفابط، 

لكلشهلرتج.فيحل؛ والحاب الفكر 
هوبإ اطه جزاه ريال، نحوألمن منية، بجائزة اض— —أحله المالك، أجازى وقد 

علله خمسإتة نسخة، ألف، طعه طااست، لأن منه جاينة والمعاملة الأن ؤإل أهله، 
ونسخهطعه عل أشرف، أن منه وءلالست، إل، وخمسإئة بخزانته، نقى اللازم 

س؛الأصل,طرزالكتاب،اكالخ.لاكتاب 
الرحمنهمد العلامة أحمهم لديكم، من عموم عل سلامي عجل، عل وهدا 

٧٥جادالثاى ٢ ٠ الملام. وشرف، العيي، 

العمودياف عبد الأنل! وكيه 









،IZIEنياثةسسمح،نيسممح لج! 

١قآؤءىآنيي٩—؛- 
صاحبيه أعني تعال، اف حاْ الحميم، والصديق الكريم الأخ حضرة إل 
حظيظعن ومروءته وعالم.4 العال الأنانية، ق الرحال من القد والعوارف، ا،لعارف 

أليفناذاك يشاء، بإ شاء ش والأحلاقية العالمية العارف أوهب من جل الشاق، 
العزيزعبد ابن الله عبد الشخ والرواية، الدراية ق المعال فحر صدقا، وصديقنا حقا 

ومكان.زمان كل ق وفلريفة ؤلريفة بكل العلمي منفلمه اممه حمل عقتل، آل 
الكريممشرفكم وصالي ؤإنه والمعاهدة، والإكرام واكحية السلام أسني يعد 
علالدالة الحوامع، الكليات من حواه بعا ءال،ا أحهلت وقد الفليم، الور وحطايكم 

قالقلق ي،ازجه لا الوداد، من المحض عل منهلو تاو_ا من والإخاء الوفاء كامل 
الومق.الصا-صت، أييا أنت لله فيا الروق، تبارى تكاد المعية بل تفاصيله، غضون 

الدرسحلاصة بشأن ايجاز من رجوعنا يحد اليمن من إليكم هذا حررنا 
علوافقوا هل الحارق وزارة وراجعت، العارف، وزارة إل مدكرة كتبوا لللامع، 
يمكنونلر لكن العامالة، محنى ق كمية ملزمة لياها وأروف يالسالم،، فافادون طعه؟، 

إلتقن، رأيت فإذا اللجنة، من الموافقة عدم عل يأسفون بل علميها، لكشف، اس 
انحرافلوجود فاءتد.رت ميقافا، معهم للمثؤ ليكون الخارج من فهد أو فيصل وصول 

الموفق.قافه المالكؤ، عل ستعرض المعاملة أن وأفادوا التوجه، عل بالحزم الزاج 
فأناالمؤلفات، عل يطخ أن بمب عدى الالرحمن عبد الشيخ أن من إليه أشرتم ما 

إليكم،إرسالها ق بال عل وهذا أحيه، مرآة المؤمن لأن بنظريته، اهمتي يأن ذللث، أحب 
افهورحم العلم، أهل إل بالنسبة ١^٤ سقْل س فهي ؤإلأ تساعد، لا قد الفلروف لكن 
^اق اكاليق، إل حاجة *لا قال! التاليفط، سألوه لما يقول حين، مشابمنا سيؤخ أحد 

مشكل،ليضاح غثر يقي وما الدنيا، ملأت التي العلياء بتأليف، الكفاية لحصول الوقت،؛ 
قوجد ما عل اقتداره إل ضر وكأنه قال، فيإ وصاوق أونحوذلائ،اا. مهللق، أوتقييد 



ِءءأءاعوم—ح:،•ءءوءا اء.صدءءرء| 

ِعأكءِ كءى 
قؤإننا أعلم. وافه إشكاله، عل بقي فيإ الإيضاح أو التقييد، عن أطلق ما السوطاتا 

العصر.أهل كرجال علمية جامعة من نحرجنا ما لأننا العلمية، المعارف عن إعواز 
الحديدةمن وصل الحديل.؛، مفي عاموه، افه مد بن محمل. الشح! سألني ولما 

أقفاقدته ، حياق وتحليل الإجازة، مني طلب توجهه هحنل. صيفا، عليه ونزلنا زائرا، 
رجلوهو المن.هب، حنفي والرحل ذللثج، عل وأصر أجيز، أن محلا أجاز أن بمعزل 
عنالموصؤع ق الن.اكرة عند سادرا فنرا0 الغاية، حد إل ألعي ميالة، حافظة وله ذش، 
الولدمن ق وهو العلمية، الرياض عل التدفق كالماء يروى، ولا يتوهم، لا معرفة 

منوغرها يلد0 أهل من الأشياخ من لقيت، ممن الإسناد لهلاو_ا إئ رحل إنإ صالح، 
السيدل حمعه مما لاميا بالوامهلة، عني لروي بجهتنا، الخلاف وءلءاء وزبيد المراوعة 

لياق،الالخلاف من بلده وأهل المقربين، مشانحه عن الإجازة من الإدؤيمي الإمام 
القرآنوقرأت، يتي،ا، نشأت بأق حياق تحليل عن معتدرا فافد.ته اللولوية، بالعقود الممى 

قالقرانية العلوم من لست، سهلحية قراءة العريشية يلدق مقارئ عل التمر ن سق 
والأسانيدللتالية الإجازة مع العلمية اإا.فاتر بعص من أسمعه بان إلا رصي فا ثيء، 

بالأسانيدالنية ررالإجازة المساة؛-•' الإجازة بتحرير ومهللوبه مرغوبه إل فامحفته العلية، 
ابناش ؤيرحم محول، منا وهدا اليمن، لأهل الأسانط. ءاو_إ عل لاشتالها اليمتيةاا، 

التفوق!ودعوى والتصل.ر التلأريس عناء محن.را المحتى هدا ق يقول حيث، عرفة 

صورهكل لإفاح بتقرير نكتة الدأرسى محلى ق يكن لم ا إذ 
فكرهقرنحة ه أ؛ل،تأوإشكال مشكل أوحل النقل وعزوغرس-، 

هحلأقبح الآرك فتركن ولا واجتهد لفك وانظر سعيه فيع 
وأعيانوالقاصي الحكومة رجال من دونه فمن الأمير ودعونا عزمناه، وقد 

الللث،عليه فتفمبمل المللث،، إل جازان أمير حقه ق كتسا وقد العامة، وباقي البلاد 
حيرا.افص جزاه ؤيال، بألفين 

•ميّق ذكر أي؛ )١( 



تؤهتمم|•سامغءبماستيءنياسمدي 
ثروةأهل وكانوا الحديدة، ق قديمون لكنهم هنود، أصلهم عاموه آل وهؤلاء 

فيهموالفتوى الأزمان، محلوال عل محلية الخمية المشروعات ق يد ولم كبثرة، 
الفاصل.الشخص هدا عن ذلك ثرح فبينا تركيا، دولة زمن من 

القاصيعل زكتارا، أل كا إيابا، عيه نحففلوا الفتاوى، محموع ؤإليكم 
نزيدكملا فأنتم معدي، ابن المديق الأخ لهللمثا ذهابا، عليه بالتحففل الرحمن عبد 

معزتكمولولا حرر، ولا رتب ئد ما المودة، معنى ل وهوباق الأم، لأنه به وصاية 
ويعدغرهم، عن فضلا الأولاد، لأحص  oJlliWرضيت ما لأل أرملته؛ ما 

الإمامنفقة عل طبعه أؤيد لأل تثقون، من مع أرسلوه والشخ أنتم منه الرؤى 
الملك،من حجة أحثي ما اللامع؟، خصوص ق ترون كتف واللامع، هو الناصر، 

طبعه.ق م التزام ل التزم م لأن اف، غفاْ 
ووالدكالوجيه، الشيخ ميدي أحصهم لديكم، من عموم عل ملأمي 

بجازان،مدرس الأن وهو ؤإحوانه، صالح الولد لدى ومن أمتم، ومن الشفيق، 
وسامع.مستمع جازان، أهال من حاعة درّه محقر عادية، أهلية علمية مدرسة 

. ١٣٧٥الحرام رجب من يميتا لليكن يتارتنه اللام• وشريف لزم، ما هدا 
اللهلهم.غفر العمودي، افه عبد ربه: فشر الأقل، وكتبه 

الامتهان،عن يقتنها أدوات ق معه الفتاوى إرمال مع فضلا الحواب 
الأصل،الوضع عل مودة لأما التحرز، لأجل عليها مشفق لأف ءواحن>ة ولا 
نحثىبالأيادي لها التداول مع أن الغم ق يشكك لما لأسباب ناحرت الفتاوى نعم 

قفهي ؤإلأ والمسامحة، سائق فالعير فنخرها، الضياع، أيدي ل تقع أن عليها 
تطعاممه ثاء إن ولكن الامتهان، من والتحص؛ن عليها الشد مع تمم مغلف 

ؤإرادته.وةل.رته اف بحول نخت؛ن، وترد.يكم 

أكيل.أي: )١( 







•زاثةساسمحصصق-

آليتيآتييأق ,؟——؛• 
عقل،بن العزيز عبد بن اض عبد العامل• العالر الشح ومحنا، أختنا حفرة 

اض،آعين.حماكم 
علينامحفظ أن المؤول اممه والعاهدة، والإكرام والتحية اللام أسى بعد 

عليه.يتوفنا وأن الإسلام، دين 
•عافيتكم عل اض وحمدنا عنإ، يه وأحطنا الكزم، اكُريف مشرفكم ورد ؤإنه 

ورحمتكم،لأمركم امتثالا ، يالإحازة ند المن طلمتموه ما ؤإليكم 
أحاز.أن من أحمر فأنا 

بنمحمد العلامة اف ق أحيتا الأخص وعل لا.يكم، من عموم عل سلامي 
ودمتم.عليكم، لمون يالأولاد هنا ومن الشح، آل محن الإخوان وباقي إبراهيم، 

٧٥شوال ٢ ١ يتارمحه: لهم. اف غفر العمودي، اض حمد الأقل: وكتبه 
زان،بإ الكراسة ق شان ما وأصلحوا ، الرحمن عبد القاصي بوامعلة وهو 

منكم.مستمد الا.ءاء الضعف، فيه بدا والنقل المزاج، منحرف وأنا حبمرما لأف 
وهورمضان، ل ظك توق بالخفاف، اللم، الرحمن عبد الشريفه القاصي 

نقلهامرادى كان وأعإله، محاسنه ق بمنفلومة وابنته والأتراب، الأصحاب، آخر 
اض.نحمد إليكم العوارض، لولا لكم 

تقدماكحدية،،. الل.يار لعالم العلمية اليمنية بالأسانيد الوفية "الإحازة بعنوان: وهى )١( 
يرة.الم نق عليها الكلام 

فتها•ذكرا لها نجد لا ولنءللئ، الوفية، الإجازة تلح يعد إلا الرسالة هدم أحد لٍ ملاحثلة: 
حاشية)٤(.( ١٨٨/ ر ل اننلرترحمته العلمرباق. الرحمن عبد الشح أي: )٢( 



AvI-سالقهساسمحضسمى؟

الأمثر،عل بن الرحن عد العلامة القاصي الشرف ق ا،لرثية هدْ 
حبيبيإل -fL حررت وسمن، خمسة السنة هالْ ق الكريم رمضان مهر ق وفاته 

تعال.افه عافاه العقيل، العزيز عبد بن اممه عيد 
محمدآل خيرة أودى قيل أن موحد كل فارتاع جرى خف 

(١) تؤحفلم عاليه منيته عمقت 
الغانميالأمير ثرف أبا أعني 
منالأحكام وقمل القضاة قاصي 

منهمالفضائل ذوى مبرة مار من 
غدوامن والفتوة البؤة تا بي

إلضمد من الخلاف به عزي 
إلبرك من ان النجمإل وكذا 

الورىكل عل فه بخلاض ف
منالخلاف سادة الغوانم وكدا 

اكىرحمته محال الفقيد وعل 
هوآلالبي عل الصلاة م ث

لهمومن الكرام صحابته وعل 

هاالوجي_هالأوحدإلابعالم
ولدبالمجدها رحاهم قطب 

الموردالخضم هويبكرها 
ممجدكل والحلم التقى أهل 

محمدالبي سالسالة قلم نق 
ومحتويمنه والدريب الخصهب س د

وأنجدالحجاز إل يعقوب ابن حل 
يدعن ذا أولاده الأخص وعل 
ودمكل الدين قهلب آل من 

موحدوكل له لجيران ومعنا 

مرثدمنهم والكل التقى أهل 
ببثيام الأنكل عل فضل 

الأثليكب 
العموديالثه صد 

منينه،.رح أي• مفاف، حيف عل *هنا بقوله؛ الوصع هذا عل العمودي علهم( 







خايدرت|أ£ث1أرق 
\ق\لثثررآقيينج 

بناف عبد ت العامل الفاصل العلامة الدين، فخر السامي، عزيزي حضرة 
منوأرق الشمم، السلثج من أذكى سلاما أهديه ؤإى وكلأ0، الله خماْ العزيز، عبد 

التعميم.مع ترى الله ورحة النسيم 
حتىا،لزاج، انحراف، فعارض محبكم أما اiراسلة، مجن فرة وقعتر وفد هذا 

الخطومحلهذا وحررت الفراش، أسر وأنا من وأقمت الخروج، عن احتجست، إق 
اللهرخمه القمسم، ءالم سعدي، ابن الرحمن عبد الوجيه العلامة أخينا وفاة ءقس-، 
التحركلعدم الأيام تللث، ؤليلة ا،لكتوب، وبقى القرار، دار ل بيننا وجع الأبرار، رحمة 
نزوه.حسميح إليكم هوصدر والأن الشأن ذلاائج ل متى 

منهومدونا منكم، الوعد حمس، هتيمل لاين الديوان طح عن وأنبهكم 
بمصراكرين مع ولو أمكن، إذا ، الفلريفونزهة العود نفح وكذلل؛، نسخة، 

معارفكم.بواسعلة 

قواكركن ا،لراّالان بعثس أيدي ق اليامة محلة ق خْلابف عل عثرت وند 
بيدناوما بنجد، إليكم محول، فل أنه فأفدناهم طبعه، لأجل متا وءلذوْ الديوان، شأن 
البيع،وجه عل عيسى أحمد بن محمد الأديم—، الرّل منا أخذها اليمنية التواريخ من 

منالدور خراب، ونيادة العيش من بالعول نقوم ما ح والعوز، الإملاق لوجود 
التعان.قافه الأمطار، 

بعضق بكم يتعرف، باليابة بهلرفكم العمودي الخالق عبد ولدي ولنا هذا 
الراسالة.

ذكرى.الودي التعري النظام من به تطفالتا ما ؤإليكم 

عمكمالرحوم أخي كتبا من الحرصي، للعامري الزمان غر؛ال، ولنا 
اممهرحمه عمكم، أعاره القاصى، الأمثر الرحمن لعبد مني عاؤية الرحمن، عبد 

القشر.نصف، وهونلم ورثته، من اسألوا تعال، 



اسالقيحساسنيضاسودي1ثج-ت

1عالتاض رحمه عيي، للالتعزية وفيها هده، هاهي والمتفلومة 
البافكرىمي ؛ jyJtهد مقد سحرا ل لاح الدجى ي برق أومض 
قلمح،3، الليل نجوم عن محيثد 

يللعن الأثباح ساعدين، لئن 
حهلرتإن لقياه إل نحن شي 
حيناوصلمواقين—، أنى فلت، 

واشاقم، نجد إل العيس ياحائي 

منكافلمة تلقاء من ودي لأهل 
وماالقديم العهد تدكروا لهم وقل 

ةمفرقدنيا والدار الده فه

لقدالمقيد الشهور العالم لاميا 
سعديابن رحمن عبد به أعني 

يرحمهوافه ه لر يغفافه ق
كنهمباليمن ومن وكيف، هذا 

منفخرالدين الخل به أعني 
أحديضارعه لا عقيل آل، وتجل 

بماأمت، اللاق والشيم لعرف، اق 
قطاربعكم 3، د ولول، ا هذ 

ثخصكمكنه ، عرفنتأناته 
يدعونكميوما نى نيولا هذا 
ؤللعتإكلما صلاق وحتم هذا 

راامتعله لود ق أراعيه عمن 
براتعتالأرواح —الم ع3، الروح ف

حفلراإن الملهوف، قلي عل يوما 
لسزلجيراالصا من أحل غدا 

وذرانجسدهم بضواحي طنبوا 
عيرالكم حلا بيتكم نسستم أوقد< 

والفلراالأهل وبين، الصحاب بين، 
حيراالعرا طار حينإ عليه أسفت 

lip افتخرابه القصيم وكذا نجد ؛
اعهبراله الشحرير صبر فخعله 

خثيراتجد ق نازحا عدا ومن 

والقدراالصيت ذات عتيزة به 

اشتهرانجده ق عفليما غدا 

مطراإن كالغيث أحلاقه وحس 
اصهلبرابه قصاها أشهر مند من 

مختبراهجؤع منكم ياكن لكي 
أذرالن أوصيت، ا بموأق ا كم

ازدهرابذا له بختم النهار شمس 

اللام.وشريف، كافة، الأولاد هومن كا لديكم، من عموم عل ملاهي 
ومحرمهانعمه يتمنا افه والخيال، الهال عام كببمر محر نزل الأمعلمارت قبل من 

الزوال•من 



جث؛اائةننيامةسابنياسمي  IIIIZ؟
أحونامهم الناس، من كثتر له ومات عام، مرض الناس ق وقع كان وتد 
 Iتعال.الق، رحمهم الأخيار، من وضره المحاثي، اش فح محمد الشيح وصدمنا

والرفاهية،الصحة يأتم شفقتكم به أحاطت، ومن أنكم اممه وأرجو 
مولاي.احوبتكم، -وافه- أفرح فإل الخوانم،، من تغفلون ولا 

الأقلأحوكم وكب 
العموديعل بن اطه عيد 





حعجأْخ؛ ضااسيحساسبجضاسمدى 

ثسأقآيجهم
الغنيالدين، فخر الحمم، والصديق الكريم الأخ مولاي، حفرة 

ورعاكم.الله حماكم العميل، العزيز عبد ابن اض همد العلامة، عن 
منالمعلور فصدور وبعد وللمعاهده، والإكرام، والتحية السلام أسني بعد 

قؤإياكم نحصنا أن اممه سأل كالأهوال، وأحوال البال تثشى مع الصدور مكنون 
الخفية.ألطافه 

رعاهالملك، مواجهة لقصد الحرام، رحب أواخر ق الحجاز وصلت كنتا وقد 
منةوالهدية الملاكية، لكبه ومكاثرة له هدية العالمية الكتة ق عد واسصحبتا الله، 

منالتأهل عل الوقفية وجه لها أرى ولا علوّس، عل كوف اللوك، ورصي الرمل 
افهإلا كافل لهم ليس بمات ثإن ول العصرية، بالعلوم انس اهتام لأن العالم؛ أهل 

عليهن،تونيعه لأجل ؤإحانه، قفله من الكافئة ١^، من رجاء وجل، عز 
لفاقمؤ باقي وكدا الل4~ سحفظه منه الموعد حسبا ااتارخ طح ق مراجعته وكدلاائ، 

الشخْع تفاهمتا حدة إل وصول فعند العالخية، الرسائل من ا ونيفالعشرين نحو 
برقيةحرر لكن هنا، إل وصول عل هو قال! ضيفخ، حين محمد 

وثلثاعل فوصلتا الرقية، قصتا منكم، حقيقة عل يكون لأجل إليه واسحبها 
والزورإليه التوجه من التمكن ولعا.م بنجد، الرياض إل مبارحته من 

ولنوركمالخامعة، ق يدرس وهو إليه، بالأشواق، وكنتا الله، حفظه مكي للولد 
جثران،ذللث، ق ولما الله، عل وغرامتنا معينا واحتسبنا اليمن، إل فرجعت، أيضا، 
ارل4.إنشاء 

بىيدكر، لا ما باطنه زنبيل، العمودي مصعلفى عل الح>با بوامعلة ؤإليكم 
الحيي،البن من وهو العمود، إبراهيم القاصي للأخ وثلث، لكم، ثلثان قهوة، 

تسلموه.فضلا مكي، للولد كتاب، كتابكم وبعلي ذللثج• بقبول تفضلوا حولاق، 



خ؛سءدي~َتئجض 
الزمن،ومن الفتن، يكفننا أن اش نسأل رقعه، يوجب ما اختلاف من هنا وما 

وحزبه.الباطل ونحدل وأهله، الحق يصر وأن الزمن، وشرور 
يتمنون،ولهللعكم لمون، يلكم الأولاد عموم لدي من لرم، ما هدا 

العمود،إبراهيم والصارم محمد، الشخ الأخص وعل أحببتم، من عل ملأمي 
السلام.وشريف 

٠١٣٨٣ب.الهصانمودي.حاشعبان لكم: الداعي 
حقق يغتفر ولكنه السافل، الفلم من به تهلفلنا ما السري بالصفحة إليكم 

كليالة.عيبا كل عن الرضا ومن التحاب؛ن، 

ّرىالُربمرا تجد إل الجنوب من يورض لتلا الهوى رئيى ّرى 
'-رىستم،بنزاوم،

كلمإهجعوانحوى الشوق يمثل 
يزاوJاا عما بناد البعشعل 

وهناهنا من الدوسرا ل أطم 
الربؤعغل؛لت،حينمازرين،حييته 

لقيت—همإن ا ممعشر ن مه 
فتئواما بالعهلء ذمة ول هدا 

منازلهمشعلمؤ حينإ وومحي ومحي 
ةمفرقدنيا الة حالوميم 

بقستاما للوصل بقى الزمان لست، 
يغبرهلا ا حتمافه قضاء لكن 

ومغفرةمنه عفوا اطه ال فام

مرىكبمإ لكليفج نومني من هببت، 

هجرابلا أوافيهم أن شعرى يالتر 
راأونالعلبمر جناح ل يالست، 

سحراأو هزيعا حبي أواق حتى 
وتعيراالربا تللث، من تقبل روحي 

قدرابه حال عل ي غدوا إلا 
هجراولا عني الزمان طوال عنها 

ضجراحالة ق بعدهم من بقيتج 
الوردوالصدراق الصحاب ؛،ن 

خبرالمن ى.ورادتج عن حياتنا 

الحفلراأمره من حاشا أزليته عن 
زمراالبما دار ق صاح يا ولكم لما 





CKاسودىملي بن اس عد القيح من 
بمّ

العزيزبء بن اش عبد الشيح امام! والأفاصل الأعلام الأساتذة حفرة 
واحتراما.تحية العمود، محمد ين إبراهيم والشيح عميل، آل 

وحطابكمالكريم، مشرفكم به اكئ بالسلامة وصولكم أسرنا وقد 
ومالذلك، أهل أنتم حرم لا الغرم،، وأسلوبكم العجسي،، ؤإنشاركم المخيم، 
ومنكان، ما كمذ الخضراء ؛الأيادي علينا بواحبكم نفي لا وإننا هنالك،، 

اه.يشكر لر الناس يشكر لر 
وسمنا وسلامنا الانسجام، عن العاري الفلم من به تهلفلنا ما ؤإليكم 

أحببتم.وس عليكم الأولاد 
الكمبوصأفي لا قلي أحمة 

اتكرممنكمول بعفو فمنوا 

حالبةأجريتا حيت، مواف ولتا 
واريثاصي واقتنبعز بقيتم 

الذيتوى الإل تعلوا ولازلتم 
رفعةتعلوه للشمثج تم ولازل

ةلحفلكل ق اطة بصلاة وصل 
غداومن لكرام ا والأل محمد 

والصدرالورد عل أكافئكم فليس 
فادرحقكم ق الموصؤيع عن لعجزي 

الخهلرالمعرك ساحة ق بيانا 

القدرالواسع من منحتم قد بما 
روالننحوالمجرة به علوتم 

حملرعن للدين ا حقلأبناله 
رالبة حملإل هدانا من عل 

يدريلكم عميدا حما سالككم في 

بالمرادلكم الداعي 

لهمالثه عمر العمودي، افه عيد 

٨٥شوال عثر السابع بتاريجه• 



٤٨٩

ج؟ظقهاو،،مي هوية بن عبداممه الثيح •واملأت 

القرآن،قرأ ثم ه،  ١٣ ٠٨فيته/اا/ بريدة صواحي من ا،لريدمية ق ولد ترجم: 
فلازمبريدة عل تحول تم الخيل، أيا حسين ين اض عبد الشيخ عل الرئيسية ق وقرأ 

يناش وعيد سليم، ين وعمر صاليم، اين اض عبد الشخ أشهرهم؛ ومن ءلإءها، 
سنةوق فأعفي. الإعفاء، ءلاوسا تم مالك،، بمي ق قاصيا عين . ٠١٣٤٥عام ق فدا. 

فعينالخنوب،، إل بعثوا الذين العلء١ء صمن سليم بن عمر شيخه اختاره -  ٠١٣٥٣
يمفاعفي، واستعفا عاد يم سنوات،، أرع قرابة ذللث، عل واستمر صبيا، فاء قق 

عامنقل مم إليهم، فأعيد صبيا أمل طلبه ثم القصيم، ق لحنة قفاء ق عين 
اليماممحكمة رئاسة إل نقل أن إل فيها واستمر جيزان، محكمة رئاسة إل  ٠١٣٦٢

ح-االتقاعد عل وأحيل الإعفاء، ءلاوّح حض فيها استمر وقد ، ٠١٣٦٦عام 
لهالسيرة، محمود التصرف،، حن كان .. ٢٠١٣١^عام ق وذللئ، سنه، لكير رغبته 
ققاصيا كان لما أنه ذلك، فمن حوله، فيمن تأثثر؛الح له وكان نحطئ• أن قل فراسة 

وحكمتهوذكائه ننلرْ ببعل وأهالها، للدعوة أهالها يتميل أن اّت3لاع ماللث، يني 
يعاملهوكان واحترمه، فأحله قدره العزيز عبد اللال؛، عرفح وقد فيهم. أثرت، التي 

عرفحلوى، بن سعود الأمبمر عهد ل اليمام إل نقل أن ويحد خاصة، معاملة 
أمرق عارفه أنه يعرفح فلا له، وقدرها الحميدة الخصال هدْ اممه عبد للشيخ الأمير 

للعلاجمصر إل فسافر مرخس -با. يأمر أو الله عبد الشخ يراها اض، الأمور من 
ودفنؤتال، مرضى يعد بالقاهرة فتول محمد، الشيح ابنه: يرافقه 

٢١١٠.

سليمآل وعناء (، ٢٩)Y/النانلرين وروضة (، ١٠٦١)؛/ نجد عف\ء ق: ترحمته انخلر )١( 
^(XToSl







JA  السوي عودة ين اس هبد القيخ wء
لض'_.ما،•

دجاسمحٌ
اممهعبد الحبوب؛ الفاصل الشيخ القديم، والخل الكريم، الأخ حفرة 

اف.حففله العمل، العزيز عبد بن 
كرممن وعنا بخثرومرور، دمتم الدوام• عن، وبركاته افه ورحمة علتكم اللام 

مستاننونجدنا كتبكم، عن مدة لتا اهيتكم، مموى ينقصنا ولا تحبون، كإ الباري 
محكم.عل بذللث، ء؛وا أن نمى وأحوالكم، صحتكم عن الإخبار إل 

بنمعود من ءلاو_إ حاءنا لفضيالتكم، عنه الإشارة نحب عندنا جديد لا 
نجاحهااممه من نرجو أمبايا، عملنا وقد شهر، مهلة وءللناْ متعجلا، جلوى 
اسرةالأمكة لأحد فالقل محصل لر إذا ؤإلأ ك□، الوظيفة من التخلص بصدد 

الأحبار.من ستجد ما مع نثعركم الراجعة مصرهدْ عن الاستعلام وعتل■ القريبة، 
منكتاب وصالنا عنيزة الوطن إل رجع وقل■ بريل■؛، اليومع، هذْ وصل والدكم 

وأنهلالي٠ن، لتقاله سيارة أعطى أنه قيه ذكر مكة من كتاب العمود إبراهيم الشيح 
عرصناهكتابا للجبيل نقاله بطالب لالرواّة نحن كتبتا ئد الخهة، لتللث، قريبا ميتوجه 

بعدللرئيس يقدمه ونلنا بأيام، بعده حميد ابن مع وأرسلناه توجهه، قبل من عليه 
أنهحطابه ق لتا وذكر بعد، الأول الخهة تللث، يكره ما أنه أملنا لأنا الذكور، است؛ل.ان 

بإرحاعهأراجع لأبد وقال؛ جهتنا من ذاكره وأنه ، مساعد الحديد جيزان بامتر امث، 
ذلك.محقق لا أن ونرجواطة اه، تقصر. ما والحكومة جيزان، إل 

محرجهاانمود إبراهيم امخ من برقية ^اقانا القلم وصول، بعد 
يصدئهكتابتنا لأن جدا، ذلك استغربا وقد ٠مركما، أفيدونا اوصلنا، نصها؛ الحر، 

وفاةبحل. الأحساء إمارة تول سعود، آل، جلوى بن اف ء؛د بن صعود الأمثر أي• ، ١١
الإمارة،شؤون إدارة ؤ، أبيه ؤلريقة عل الحزم ل، دمار ه، ١١١٠٥٤ا٨إ ٤ 3،• والل.ْ 
.٧٥٤ص الذكريات، سوانح من انظر: م ; ٦١٢; ق: توق حى 

انويري.أحمل بن اعد مالأمير؛ وهو )٢( 
الرسالة.وصول يعد أتم،: )٣( 



اسلويبن؛سمية عبدايه القيخ ض
-_____ - سم ءغءدءهث،|  ءةه:نتش؛؛:؛،سدءتا

سيارةله سغ قد أنه من سمعتا اتصل ما مع بالخبر، أنه برقيته وفحوى للجسل، أنه 
وقدمتا، اتصالا وأمؤع أقرب أنكم كإ عنته، نتثحقق — اش —إنشاء ولابد اليمن، إل 

مراجعتنا،شجه منظرين بانا اُحمناه 

العاقية.حن نرحوله حمل، تحممحافيهم الأُل أن دفته جثران، من كاب وصلننا 
هوالقرية الأمكثة لأحد القل أو التقاعد عل الإحالة أو بالرحمة ،راجعتا 

كأنهذلك، ق توسهله بكتثإن ءاليأثا مؤكد ولكنه بريدة، قاصي اطه عبد الشيح بوامهلة 
يعدنشعركم ولأيي حهتتكم، من ثيء كتم يسعثا لا ؤإنعإ عليه، الباب هذا يشح محب لا 

محففلكم.والقه محبكم، شرفوا يلزم وبا رم، ما هدا ا،لراجعة• مصثر عن ايثحقق 
إنجازكميشكر هو إذا حهتكم من جاء من أن وهو به، نبشركم مما ثيء بقي 

الحقلمعرفة يوفقنا وأن العاقة، ولكم لنا محن افه ونرجو أحلاقكم، وحن الدعاوي 
كافة،ع والتكتاب، والقضاة الإحوان لعموم واللام عليننا، حجة لامحعله وأن يه، والعمل 

محبكمواللام. ماندعولكم، ولامحرمكم عونكم، ق ؤكون محففلكم، والله الأصحاب، 
لعلهغلعل، المخؤج أن خلتنا لرجح جوابه أحرنا العمود، إبراهيم برقية جهة من 

نتيجة.يصلنا لر وللأن الرياض، لاسلكي من ار الأسفطلبنا وقد جيزان، 
كبثرةومصيسثه له، اممه غفر ، السليم ايثه عبد الشح ابن محمد وفاة بلغكم لابد 

يإتله.من طبق؛ثه ق يوجد لا لأنه محلف، الله نرجو جدا، 

حميد.بن محمد بن افه عبد الشيح أي.* ( ١١
والدم،حجر ق نشأ )ا،'*اّااه-؟ا"*ااه( الملم محمد بن عبداه بن محمد الشيخ )٢( 

ويرءاْمحوطه مليم بن عمر الشح عمه نمار ستة، عثرة اثنتا وعمر، والده وتول 
حميد.ابن اف عبل. والشيخ العيادي، العزيز عيد الشح عل أيما العلم وتلقى ؤيعلمه، 

محموعةعنه فأحد للتدؤيس، جلس سنه. صغر رغم عمه حياة ل العبياء من عد وقد 
وكانطفولته، متن. والتقى والولع الزهل. ق نادرة سرة له كاننت، وقد العلم، طلبة من 

بماينح•الشباب ريعان 3، تول أنه إلا وعمه، وجيم لأبيه حليفة فيه يرون الناس 
 ١ ٦ /fy يسنواتعمه بعل، تول وأنه حاصة لوفاته، الناس حزن ويل بريدة، ل ه  ١٣٦٧

(.٤٨٥)y/ ولأمن.مم سليم عل،اءأل نرث ترحمته انقلر ظإق؛ه. قليلة. 



تء!ثت1" أئجت 
الضحىوالنحو، التوحيد الصح صلاة بعد لعللته؛ حميد ابن الشخ ترتيبات< 

الفرائص،الغرب يعد غيس،، البلؤغ العصر بعد نفلر، الفلهر بعد والنفلر، الزاد 
الحميع.يوفق نرجواض ٠لالبا، أربعين يبلغون عليه يقرؤون الذين الإخوان 

واتفقتاالحميد، الليإن الله وعبد والعيال نحن يوم، عشرين قبل من عنيزة زرنا 
الرحلة!بيان وهدا ليلتين، هناك وبتنا والأصحاب، والإخوان الرحمن عبد بالشيخ 

الصبحول ليلا، ٣ الساعة العمود إبراهيم ووصالنا العصر، بعد بالسيارة مشيتا 
ناوحلالمكتبة إل ذهبنا ئم عندهم، أفهلرنا وبعيني الإخوان، من أريحة عند تقهؤينا 

العشاءثم يعدم، واثنين الرحن عيد الشخ عند تقهوينا الظهر وبعد الظهر، حى فتها 
منستة ةريّ؟ا محلات حثنا الليل ول رعيتتا، حسست، خنصرا إبراهيم عند العصر يعد 

عندالفهلور ؤلحام تناولنا ٢ الساعة الصباح ول خفيفة، قهوة منهم كل الإخوان، 
هناكالقهوة عل عازمنا النعيم، حسن معنا الوادي، إل فورا مشيتا ومنه القاصي، 

حيرانه،يعفى عند القهوة علينا لزم حيل الفلهر بحد إل عنده فمكثتا التفرج، لأجل 
ؤإيابا،ذهابا حسابنا عل هي حيث، بنا ذهستن، اش سيارتنا ل بريدة إل مشيثا ذللث، بعد 
ابناممه عبد الشيخ والسلام، الاختصار، سبيل عل السفرة هده بيان انتهى هنا ؤإل 
السلام.نحصكم القاصي حميد 

والأمورالإخوان، من تعرفونه الذي الحصين لحل بأخت، نزوحنا الأيام ذه هل 
اللهعبد الحمد. ولله حدا، موافقة 

المفخم.الوقور، ميدي حضرة ، لله الحمل. 
مفردالكم والكناية عته، الإشارة نجب، ثيء لا عظنا، وشوقا واحتراما تجة 

صغيراجهتنا من لكم يلزم با تشرفونا وأرجو كفاية، الوالد كتاب ول يصّدده، 
مودتكم.أسير الل.وام عل ؤإف سلفا، لكم مٍا كإ ذللث،، ق المنة ولكم كبيرا، أو 

)التوقع(

عودة.ين الله عبد بن محمل. ^! ٠٧١كتبه الملحق 





_صقمحامةساضسمِهةآت|قت 
أقآؤتىٌيج 

العزيزعبد بن اف عبد النسه! الشخ الفضيلة، صاحب الأفخم، الأمحد حفرة 
الرشاد.لسالك، موفقا لازال، عميل، بن 

وبركاته.اممه ورحة عيكم السلام 

فتلونهالكريم، محرركم تناولت، البنان قبل بالحنان بل السرور فبيد ويعد؛ 
بالعافية،ا-اج من عودتكم عل تعال الله شاكرا صحتكم، عن أعربه بإ مرورا 

اليم،نقبضة من الله حعله ، الحديد وبالمولود ذلك، أهتثكم ؤإق 
لتاباستلامكم فضيلتكم متة عل عفلمتح فلقد تحوأحيكم، اعتتاءكم وأشكر 

ذكت_،حتى الأن لديكم وأرغب، موفقين، فلازلتم والمنتهى، ، الكشافالكتب، 
وهوالأمحر الجلد وعندنا هنا، عليها شديدة حاجة من ما لأن هن.ا، غثر ق لكم 

تحب،جديد ولا لزم، ما هذا عنيتا. كاتها وعندكم عليه، الكثيرة الحاجة الذي 
والسرور.الخير موتما عنه الإشارة 

سوىوجه، كل من تسركم الحمد— —وفه سالفا أفدناكم ك،ا والأحوال، أمورنا 
أنممتعتقد لأننا له؛ عاتلتنا نقل ممكن غير أنه منها• لأمور؛ موته بالدمام رعيتنا أن 
أمورحاصة علينا، شديدة كلأفة عزوبية وببقاتتا هوام، توافقهم ولا يرغبون، ما 

وكونالأشياء، غلاء وثالثات الصدر. يوسع ومن الحنمية ملة وثانيا• الين،• 
الدعاوي.كثرة هع يقوم؛الكفاية لا الراتب 

ه. ١٣٦٧رمضان ل ثرة— الم قل تقدم —ك،ا ولد حيث، الرحمن، عبد وهو* ، ١١
اليمنى،كتفه عل فضرب، حلقه، ح؛ن آدم افه ارحالق تال،ت الني. عن الدرداء أي عن )٢( 

كاءغبممسوداء ذرية فاحرج اليرى، كتفه وصرب الذر، كأ؛مم بيضاء ذرية فاحرج 
النارإل اليرى: كفه j لليي وقال، أبال، ولا الحنة إل يمينه: j للذي ءقال، الحمم، 

(.٤١الشكاة)j الألباف وصححه (. ٢٦٢١٦نيم)مق أحمد أخرجه أ؛الاا• ولا 
ه.جنمن الدين الناس قلة أي• )٣( 



<1

'ى ٨ 
ح—  ٠٠٠

وأ ٠٤.٩٧٠٥ ،زاصساسمحسمدتاس>ي غ'و 
أوالوظيفة من إعفاءنا قيه التمستا كتابا، إبراهيم بن محمد نكخ حررنا وقد 

نحنيوم من واعدنا لأته بذلك عمر للشخ كبا ك،ا نجد، جهايت، من لحهة نقلنا 
النفس.عوض فأنتم مذكرة، حمل إن فالأمل وهويساعدنا، له نكتي، بأنا بالرياض 

ش.محبكم. ثرفوا يلزم وبإ لزم، ْا هذا 

حائرينلأنا علته، صار b_ ، والزغتى التمن، أحبار عنذموذا ما أحي، 
إفادتنافالأمل يدله، لحتم ابن وتحم، إفادته، حب للشؤمة بتنله ورد أحذ فيه 
للأحبار.ونشتاق عزل لأنا عنه، الإفادة ترون ما عن 

لولمتم يسلمون، العيال ومن والإحوان، الثائح عل واللام 
يلزم.بإ تشريفنا الرجاء اللف، حفظ. 

عودةابن اض عيد ومحكم• أحوكم  ١٣٦٨فر ص١ 
نجدحهايت، من بجهة نقلنا أو إقالتنا شأن من لكم«الاكرة حصل إن الأمل 
وتفيدونا.تذحرون ما ضره أو كالدوادمى 

حاشية( ١  ٨٣/ ١ ) j ترحت4 اننلر صبيا. قاضى الزغيي، ناصر بن إبراهيم الشيخ أي؛ )١( 

)١(،حاشية  ٣٢٧ص ق ترحته انغلر الخاق. الدخيل لحتم ين محمل- الشيخ وهو•  ٢٢)
بنمحمد الشيح صبيات تفاء ل له ي. وع؛ن القحمة، إل نقل الزغيثي أن هناك م وتفل• 

لحتم•









٠٢ء لأ 
ذؤثذ*هإحضاصمنيشطنصاسمى ب\«/

إنسم
\ح\دخ.-\\ااالأ

اف.وفقه عميل، بن العزيز همد بن اف همد ١^^^ فضيلة 
وبعد!وبركاته، الله ورخمة عليكم اللام 

معلوم،لدى صار فيه وما ، ٩٨مأ/ / YAق: المؤرخ الكريم كتابكم وصلني 
■افه كتاب بحفظ اهتإمكم حن عل ؤيثكركم صحتكم، عل افه محمد ومحبكم 

منعاليه هم ما عل واؤللعت تن، متد بالرث العمل باشرت أنتي وأخ؛ركم 
متهم،جهل عن وذللث، ١^٣^٤، يقرها لا سيئة بعادات وتمسك الإسلام بامور جهل 
لاختلاطالتنكر وعدم العمر، من الثلانن إل الختان عن الأولاد تأمحر ذللث، ومن 

وجودبالتيمم،ع الصلاة صحة واعتقادهم النساء، من الخوال خاصة الرجال؛النساء 
الصلاةكيفية إتقامم عدم عل علاوة طهارة، هدهم الكل لأن عير، بدون الماء 

عل~وال؛ه الإصلاح فحاوك القديمة، لعادمم الأعمى وتعصيهم الفاتحة، وقراءة 
ءم_اوالإرسال والوعظ الخمحة يوم الجد ق الخهلب طريق عن وكيل~ أقول ما 

أبدأ؛الخصوم،الحكمة وق السوق، كيوم المجتمعات آماكن ق وخاصة صلاة، كل 
الإسلام،محاسن لهم لأ؛ين ة جللهم اخصهس دعواهم انتتهاء وبعد بالله، أذكرهم 
قودورهم الدين أمور لهم ذأ؛ين الحكمة إل المشايخ حضور أطلب ما وممرا 

قليلة؛والإرشاد الوعظ جدوى أن ل اتضح طويلة لحفلة وبعد مواطنيهم، إصلاح 
مدرسةإنشاء ق ^كرت الدين، أمور من تيمه ما يستوشبا لا ند لحفلة ق المستمع لأن 

أنبالرث الموظفين من طلت الرث، برخية الغزاوتة بمسجد الكريم القرأن لتحقيقي 
وفقرهم،رواتبهم لضعف نفلرا فقط، ١ ٠ ليال عثرة بمبلغ منهم واحد كل يتمع 

١٠٠ييال ألفا حوال! خمعت ذللث، إثر وعل فاستعدوا،  تكريم،حفل ءمل1ا فقط، ٠ 
والحضورالحفظ ق المتفوقين عل المغ وونع والوظفين، والأعيان المثاخ حضره 

علالإقبال صار ذللث، وبعد كالمراهفن، التللأب من المس كبار وخاصة بالمسجد، 



اة1ةهت ٌٌاصضبنضانسماّمي ةّآُتةت 
لعمومبالقرآن حاص المغرب إل العصر من الوقت فوزعت فشيئا، شيئا يزيد السجد 

منالكبار للهللأب التوحيد ق أشرح أنا أجلس العشاء، إل الغرب ومن العللأب، 
ثروقإل المجر صلاة ومن منة، عشرين إل  ١٨العمرت ق البالخن الريثه أهل 

والوولفان.الأهال من الممن بكبار خاصن الشمس 

تحفيظمدرسة حنيج الريثي، ناصر ابن محي الأستاذ القرآن: ُتدريس يقوم 
هدْعل ١?^ وقد الخشية، ممري رزق، عل بن عل والأستاذ بالرياض، القرآن 

لوالمعنوي المائي الدعم بعمى فأولاها سنان، بن محمد الشخ وبتشاطها المدرسة 
قرغبتي لعدم المختصة للمجهات المدرسة عن أكتب ا ولكنني اّتهلاءته، حدود 

لأنالدراسة، عل مكافأة الريث، ق للهللأب يكون أن أحب أش حئن ق السمعة، 
الشديد،الفقر من فيهم ألاحغله ولما نتائجه، غلهرت وقد يخر، يبشر متقبلهم 

الدوامةأجل من وذوتم أهلهم ناركن الجال أعال من :،اجرون وأمم خاصة 
عليم.به الله ما والهلحام الكن من يعانون فهم ولهذا والاستفادة، 

متيوهللمح الرسثا، إل حمر بالدرمة بعي المحن الشخ: ّ«ع أن وبعد 
لههأذنت، الكرمة، بمكة اتكريم القرآن نحفيظ حماعة لرئيس محها الكابة ق الإذن 

الرجلرغبة عل تدل لأما انتباهي، استرعت المسجد ق يكالمة وقام بدلك، 
المعرفةالرجل أعرفؤ لر أنني غثر الكريم، القرآن حففل طلاب متابعة ق الصادقة 

والعللأبالمدرسون يتحمل لر تارمحه ؤإل يعده، ولا ذللث، تبل أحالهله وإ التامة، 
الأملكيلاكم ق ويا ي، بمكة الكريم القرآن نحفيظ جاعة من ^كاهأة عل 

إليهم،بحاجة هي منهلقة ق الدراسة استمرار عل يشجعهم بإ لهم السعي ق الكشرة 
محيالأستاذ الكريم القرآن محفيفل مدرسة عل المشرف يكون أن وأرغب 

اض.ساء إن والصلاح، الخثر فيه أتوسم لأنتي بواسطي، وذلك الريي ناصر بن 
فيها،العلم حلملأب من عنها المعلومات أحد فالأحسن جيزان، منهلقة لبقية بالنسبة أما 

ث،)اكوةح(عل؛نشيانحسن.واللام. هدا 



اِِثحةهةقضهءحَر
ظسير١اماسلأتاصضتيسومسومج 

)مآّا'ماه-'\همآاه(

منهمالنطقة، هذه عناء يد عل تعليمه تلقى ه، ١٣٣٢عام بجازان ولد ترجهتع: 
بنومحمد عميل، بن الرحمن وهمد المارديتي، نور ومحمد الموسى، محمد عل الثاخ؛ 

قأحد ين عميل الشيح يديرها كان الش الدراسة حلقات لازم ثم التوبجرى، افه همد 
إلبالاصانة برزوتأهل، حى علم ءلاو_، كل هؤلاءالعناءمايأحدْ فأحدعن جيزان، 

بتعبئةيمتاز فإنه له، المترجم فبل من وفصلها للمشاكل ادك؛يرِين والمران الامحللاع مزية 
بأرؤعالقلب صوته تغدوتثران مصع، فهوحهليب وحْلا؛ته، إمامته حلال من ك؛ثرة 

الإدئيي،عهد آخر فا عمره، *ن عشر الثامنة ق لهو ذلك يارس والثل، المعاو 
مؤثر.قوي بأسلوب والخلقية والاجت،اعية الديتية المشاكل من عديدا حطه ق ؤيعالج 

قفخطيا بالمعروف، الأمر حيتة عفوا نم بجازان، الجل لمحلة عمدة الأمال من تول 
رئاسةإبان حيزان، محاكم لرئيس ماعدا عمل - ٠١٣٥٨عام وق الكبثر، جازان جامع 
الكثرىالشرعية المحتكمة لرئيس اعدا ميزال ولا ، ٢ لاُ عقيل بن الرحمن همد الشيح 

للتقاعدأحيل ثم جازان، بمن0لقة الإداري المجلي ل عفوا عمله إل بالإضافة بجازان 
ولهورجاحة، وعلمإ قفلا المنهلقة أعلام من عليل كان -. ٠١٣٨٨عام ؤللبه عل بناء 

-٠١٣٩٤عام وق والمناسبات، المجتمعات ا ءمحتلف.ق ألقاها أن سبق حهلب محموعق 
لوفاتهوكان ه،  ١٣٩١^عام توق أن إل -يا وبقي جازان، إمارة ق سرهما مستشارا همن 
ظهومحللابه. محيه تلوت ق أليم وقع 

الرث.يوانعة تتعلق لشيخنا أرسلها رسائل وص بهفىرْ/آاأ(، الخاص الملحق وانغلر )١( 
تعيينهمحناب وانغلر ّ ذكرته ما واكحح ٠،  ١٣٥٥عام عين أنه ذكروا له ترحموا الدين  ٢٢)

فىرا/آ«ا(،حاشيةرإ(.

أساروموسوعة ، ٢٤٤٢)؛/والخر واليتدأ ، ٢٣٦)Y/الثلر فرجة ق: ترحمته انفلر )٣( 
.٢٨٥)آ/• 





1|ه11تظمناصممحمسمحسسسم قم_ذة|م 
دساسايجاض

آس.اف، ملمه العقيل، العزيز العيد افه عبد الث|خت الحلل، الأخ حضرة 
الدوام.عل وبركاته اممه ورحة عليكم السلام 

محر؟.الماغ عسى جوابها، حاءنا ولا موصى مع وآحر كتاب لكم تقدم 
هاوايومنا تول ، التومحري اممه العبد محمد الشح؛ بوفاة نخركم والحال، 

جنازتهحضر تقريا، والنصف، الثانية الساعة ق ودفن الفجر، صلاة بعد الأربعاء 
والكلوالأهال، والحند الموؤلفن كبار من وجع وأحوياه الأمثر سعادة عليه وصل 
نحتهامن نحرى جنات، وأسكنه الأبرار، رحمة اش فرحمه والرصوان، بالرحمة له يدعو 

له.والشكر فه الحمي. الدنيا، حال وهدا الأنهار، 

منمتعجبون أنا ومحروه العمود، إبراهيم الأخ إل ؛دللثا الكتابة أرجوكم 
وحمدعقيل والإحوان عثإن الث؛خ إبلاغ استحسنتم إدا كدللئج منه، ا.لكاتية قهير 

المن.كورالأولاد التعزية بعث من يتمكنون لأجل أوفؤ،؛ فهو مطهر الاه وعد 
واللام.محففلكم، وافه كدللئج، لدينا ومن العموم، سلامنا وبلغ هذا 

أحيك

)اكوئع(

انذلررحمتهو)ا/'ا"آا(سا





ت1هة.!تةبيسمسبنصامحساسمح قت_ته'ق1 
^٦^٠١^بمب 

اش.متمه العئل، العزيز عبد بن اض عبد الشيخ! ا،لكرم، الأخ حضرة 
ا،لعاءاوة،تحديد هدا لتحرير ا،لوجب وبركاته. افه ورحمة عليكم الئلأم 

محبكم،عن بالسؤال تفضلتم ؤإن بعافية، أنكم افه نأل يزال، لا عتكم والسوال 
حال.أمر ق اطه فيحمد 

حمد،للأخ الرقية صّورة بعثنا فإننا ، الرحمن عبد العم بنت بمخموص ثم 
تفصيلحمد الأخ لكم وحرر حامحلبها، عل لها العقد وحرى ه، ينفإلينا ووصل 
وهووالمشارؤلة، الشروط تول الدي هو السام، حمد بوامعلة ذلك، وكان المألة، 

عندبيتهم الدين سهل أولاد من والذكور تامة، معرفة به له لأن أشار؛الخاطب، الذي 
قيشتغل والأن حيزان، مدرمة حرج وهو تعرفه، أنلث، ؤيمكن زاؤع، محمد بيت 

الذيحضرى أحمد رحيمه بوامعلة هي له ومعرفتنا محابرة، مأمور جيزان لاسلكي 
للمجالسومكرتم لها كاتب للامارة نقل ثم بجيران عدل كاتب، ايحكمة ق كان 

أنالقول وفصارى وأهله، ورحيمه الأاط٣إ ناحية من التفصيل هن.ا فيها، الإداري 
ذلك•عل يترتب لما ثيء؛ أحن من هنا النتا تزؤيج 

قحصل الذي التهلور بلغكم ولابد الذكر، يستحق ما عندنا ليس الأحبار؛ 
بناليإن ماممه! القويعية، أهال من حديد أمثر لجيزان جاء فقد والتنقلأيتح، حيزان 

كلهاحيزان محاكم وبقية بريدة، طلثة من فوزان، بن العزيز عبد لصبيا وتعين حمين، 
عريس؛أي الحريث،، السارحة، القحمة، ا،لومم، العارضة، صامعلة، أعني؛ شاغرة، 

تحرروهذا العافية. اممه نسأل أزمة، جهاتنا ق أن حسثإ قضاة، وحول لعدم وذللا، 
للأبناء،وسلامنا شافية. وافية كتابة تحرير هذا بعد فرصة فا يتيسر أن وعى يعجالة، 

)التوقع(محبكم  ١٣٧٢/Y/Y♦"واللام. لمون، يعندا ومن علكم، يعز ومن 

شيخنا.عم عقيل، ين الرحمن عيد الشيح أيُ 





ذ|هآُتظمناصضمحصدمحسسسم 

أسآؤمح١تيي—؛- ِبم- 
اف.سالمه العميل، العزيز عبد بن اض عبد ١^>^؛ عنيزة، قاصي كيالة حضرة 
وبركاته.اض ورحمة عاليكم اللام 
لكملثاكر ؤإق معلوما، لدي صار يه ذكرتم وما وصل، الكريم كتابكم 

وصر•سوء كل ؤإياكم ووقانا الخثر، من اش زادكم ونلكم، نصحكم 
لأيفرمان؛ ق غاب وأنا الشح إل الأول، كتابكم وصول، كان وند 

؛؛نهناك مواصح ق للتحقيق الشرطة من وآحر الإمارة من مندوب مع توجهن، 
حارةعن بعيد الملمس، حارة ق نزولنا وكان والمبعدين، والفوض والقاصي الأمير 

ولكنالمحيي، ل إجابتكم عل واتفقنا كتابكم، الشخ عل عرض جئت، ولما الحا0ع، 
جتزان•أمثر الأمثمحين• مقر الرين، إل يتوجه بأن الشخ تلغ ذللث،، يكون أن قبل 

الرين،لأن هناك؛ الدين وال،نزاة ماضي، بن تركي أببا: وأمم جيمين، بن مليان، 
وأنام،جيمين ابن أولا إليهم فراح خابرها، أك التي السابقة كمخالفتهم حلفوا 

ج؛زانقاصي عل أمر ثم فلم••••، ترش، إليه انضم ثم فيهم، بجي• فلم معه 
الخالفينإل الللثج جلالة من رسالة محملان المادكورين، إل الانضإم والقرعاوي 

محب،أعرفلثه وأنا ، الوؤيقة هده ق استقصاوه يهلول، وهانا عليهم، لقراءترا 
إليهم،الشيح طلوع قبل الأمير من واحد كتبُآا؛ ثلاثة والتفصيل، الاطلاع 

انتهاءيتضمن الشح من أس جاءن( واكالثا إليهم، وصل لما الشخ من واكاف 
منسالما أكون و؛دللث، التفصيل، يتضح ومنها الوصول، وسلث، عل وأمم المسألة، 

ترحمتهمدمن، جيزان. محكمة رئيس الفوزان، صالح بن العزيز ب- الشيح أي؛ )١( 
شيخنا.سر ومراسلاته 

العلاقاتعن الماضي تركي بن محمد بن تركي مذكرات من كتاب: ق ذلك تفصيل اننلر )٢( 
(.١١٣ والعرفان)ه/ النهى أول ة وتذكر ، ٣٩١ص اليمنية، السعودية 

(٢١٩/٥٠اننلوهاو))٣( 



1ةةت_ته،خاثخضمحءسبجماسمسم ةت\ةغوت 
يمكنما بأحبار، عوصنا ولكن ممزق، كل أبوها *زق عليها الاطلاع فبعد التطويل، 

بلائي.نتعب 

حدالأخ وموصؤع الأمير، غياب بسبب ينته لر الأن إل خميس، موصؤع 
أنحمد توجه إذا أرى ولكن بالرياض، الأن لأنه الهيئة، رئيس لوصول متوقف 

جيزان.لرثيس وآحر المللث، عبد للشخ بكتاب محبوه 
السابقق كان كإ وعيش تمر هي هل نجد، أهل يا رواتبكم ل تدكر لر أحي، 

القاصىيستلمها كلها و؟، و، و، والمحضر، والفراش، القاصى، راتب، منهات هى أو 
وهللا؟، أم القضاة ببقية أسوة سيارة أعهلي ممن أنتم يهل بعضكم، ل ذكر كإ 

ويفرضيهل، يفر من ولابد كثيرة، الدعاوى عندتات الذي مثل عندكم الأعإل 
أتتنم للمخممين: كلمة قول هي أم و، و، و، وصائر، ووارد مجل ويفر أقاينر، 

كإوالسجد والهلريق الثيت، ق أم رسمية، دوائر هناك وهل كدا؟، وأنت كدا، لك 
نسمعهما ولهلبق علم، عل لنكون لنا وصحوا والصحابة؟، الرسول زمن ق كان 

جهاتكم.عن سنا 

حميد،بن والرئيس حميد، بن والقاصي الرحن، عبد والشيح للوالي، وسلامنا 
الحكمةوموظفو أحمد والأخ الأولاد حمع عندنا ومن عليكم، يعز ومن والملية، 

والسلام.لم، يالحميع محت، ابنكم الأحرف وكانت، 
١٣٧٥/؟/محبكم)اكوة؛ع( 



اسَاةومح،،ا83^^^ة

ظقيتهبجوي ْديش بن 4واسلأواايثيحظى 
(١٤٣١^١٣٥٩^

العييبايُهد التحق صامملة، مدينة نرق الواقعة الخاضع بقرية ولد ترجم: 
الخامعية،دراسته واصل ثم والثانوية، الوسطة الشهادة عل منه وحصل بمامهلة، 

الخامعيةالشهادة نال حتى عل،اءما، عل فدرس بالرياضى، الشريعة بكلية فالتحق 
منهلقةمحاكم لرئيس اعدا مثم جازان، بمحكمه قاصيا عين -. ٠١٣٨٥عام 

بدرجةالمكرمة مكة محكمة إل انتقل ثم محنة، عشرة خمس عن تزيد مدة حازان 
الكتابةق بأفلامهم وشاركوا ساهموا الدين المارزين الرواد وهوأحد تمييز، قاصي 

اشتغالهإل بالإصانة والثر، الشعر ؛؛ن الشخ جع وقد المجتمع، محايا عن 
علحريصا الحيل، يتوحى ونزاهة، بعفة محلويالة مدة القضاء باشر فقد يالقفاء، 

والأدب،؛كالشعر الأحرى الخواس-، عن ذللئ، يشغله ولر الراحعين، نحايا إنجاز 
قذكاؤه صاءالْ وقد ونت،، أٌّرع ي الملولة القصائد يرنجل ذكاء، يتوقد لأنه 

قمشاركا>تج له كانت، والأدب،. والشعر القفاء بين والخمع أعإله بعض محقيق 
إذاوكان السعودي، التلمزيوق الرنامج ق ومتى عرفانج ق الحج أيام ق التوعية 

هداق وتضلمه اطلاع* لسعة كتاب، من يقرأ فكانه الخج وأحكام الفقه ق تكلم 
أهلومجن واليد، الشى كريم البيان، بائع وبلغ العلم، واسع عانر فهو اياب، 

قولازال أغراضه. بكل ممر شعر وله الوطنية، والكفاءامحت، والمروءة الشهامة 
منألمانيا إل اغر فبمرض، عمره آحر ق أصجسإ حتى ومشاركاته ونشاطه ءaلاJه 
مكةإل جثانه ونقل ه، ١  ١٤٣ U/ / ١ ٤ بتاييح؛ بما وتول العلاج، تلقي أحل 

٢.■ً؛محإقئبمل الحرام. بالمسجد عليه صل حسنر المكرمة، 

(.٨٥٨)Y/ أسار وموسوعة ٥(، ١ )Y/ الفلر فرحة j{•' ترجته انفلر ، '١ 





rr:7^f؟،»ء.ء.ه. .ّ ٦٢٠٦ امحثئمذ،ااقيخسمضبموى 

١^١^^لب 
عميل،بن اممه عبد الشيح: الإفتاء، عفودار الفضيلة، صاحس، الكرم، حضرة 

الأا4.سلمه 

وبركاته.اممه ورحة عليكم السلام 
يخثر.نحن والتوفيق، والسلامة والعافية الصحة لكم اطه أسأل 
فأيعثالفرصة أنتهر المبارك، رمضان شهر حلول بمناسبة محبات يا ويعد 

راجياالودية، المشاعر بأحالمى مقرونة الت^ريكات٠، وأءلملإ_، التهاق بأحر لفضيلمتكم 
والركامت،،بالخير حعاء الإسلامية الأمة وعل وعلينا عليكم يعيدْ أن القدير اطلول 
يوزعتاأن تعال ونسأله أعإلنا، بالصالحان فيه نحتم وأن وتيامه، صيامه يرزقنا وأن 

سكرئعمته.

والإخوانالوالد لدينا من والأولاد، والمشاتح لئ، نفسلامي إبلاغ مع هدا 
وبركاته.ورخمته عليكم الله وملام يلمون، والأولاد والمشاتح 

المخلص

لالم.قعآثجدي مدض عل 













.أهألثأ

عميل،بن العزيز عبد ين اض عبد ت الخليل الشيح الفضيلة، صاحب حضرة 
المحترم.

وبركاته.اض ورحة علميكم السلام 

هوالرسالة هده لتحرير الداعي محب، يا وبعل• ومرور، يصحة د*سم 
مكروها.اطه أراكم لا أحوالكم، عل والاؤلمتنان صحتكم، عن ار الامتف

وكيلمعادة ثرمحة -٦١ حادت اتي القصيدة عل اظع فضيلتكم أن لأبد ثم 
ونيرمعال الباحة،ع لمنهلقة زيارته أثتاء حن؛ن ين صالح ين رامي الشيح العدل وزارة 

لأنالقصيدة تللث، فامتهوتتي الرحلة، ووثائع مشاهداته فيها وصف الحيل، 
لستأني ٌع ، منهاصورة لفضيلتكم أرفق متواضعة، بأبيات وأفرؤلها أعارصها 

فأرحومتواصع، معرى قالي، ل تفلهر ان إلا أبمّتا واحامى حواحلر ولكن اعر، م
وتنبهوناأوتقصير، نقص من فيها تروا ما وتستروا فضيلتكم، لدى القبول تحوز أن 

علنحفى لا فد لغرض الدوادمي وخصوصا نجد ق أماكن يحض ذكرت ولقد علميه، 
المشايخمجن الأحبة بعض به ءني-تا الدوادمي يعد ذكره حاء الذي والبيت، فضيلتكم، 

للزيارةإلينا يعودوا ب نم نجد، إل ورحلوا ْلويلمة، مدة جازان ق مكثوا الن>ين الكرام 
وبركاته.افه رخمة علميكم واللام تحوزرضاكم، فأرجوأن كل وعل أوغيرها، 

الخلص

علءديم،ءلجمى

)التوقيع(

ابنمحمد الأستاذ تكرم وقد القصيدة، من الأول الصفحة شيخنا أوراق ضمن أحد ل؛ 
٠محرا اش فجزاه منها، صورة بإعطاتي ابن راشد الشخ 



mKبمأخميىْديش بن علي مخرالقيغ '1ةئ|1
بممحم،اهمIص مَ 

الشروروفي يالحجاز محاكم زورا يأن رر قيخ الشال مع
حقاالتوجيه به—ا من ليوف 
قرناه بمحبتني وأكرم
امررنانا وميد معبني 

اءومحدب فى الجو وطاب 

باسقانالفواكه ار وأشج
جديكل ر الما وواصلن
راجفرأيت ثمرحا صعل-نا 

انمند وبعؤع الربدار إل 
ادجميا وقتهلها ومقضنا 

وزيعار أثجان الوديفغي 
كبرعندهم الخمر وحجم 

غابومهل هرنا رررءداناا وق 

ادقلير مهلمن المزن وهل 
وحنات حنرابيضان؛ا وق 

امررنوءظسان،( ارا، ماربني 
بعيدالوا قامخ ما، رب رروأث

وقومحران عمالخرثىاا لرو؛

درجاتمال الجبكل وق 

ربوزرؤع ة حم بت فتن
يزهواح والتفالموز وفيها 
مءست-علابفيها النبت فبعض 

ويفمها فيرأى إن ويكمل 
ورشهكانت ها ليتليالي 

وروصوبيضانا وحدادا 

طورأعادهن دار اللك فت

يبوئلن ة؛' رربجيلو ولوز 
الأمورندرى كي ررزهران؛؛ إل 

ورعبزنا فاجتالفولاذ من 

بكوراها دخلنراوباحته__ماأ 
روروالخة الآموباعدنا 

دورالقوم يبني قح الوفوق 
ورفعلكانت ا لنفواحدة 

حبورا أكبنالأشجار من 
رورما وارددنالأنس فعم 
فخوربدا قلل القلبي وقرن 
صقورهم يتحالقوم مراة 

النمورصم قد النحل كثير 
يثوررهم أكثالقوم تا فخل

البذورتبتلع الغسثا ويعد 
شكورجيلانا الكل وتلقى 

ورالعطأش ولا ري وكث
بخوريكفيهم الريح جمل 







fa ٤٠٥٢بجويبز،يئس على القيخ من^
نجدصوب ة الأحبال با فم
افانارتكم زيأزفت ل فه
دمشيازان بجد ما هت

صنكلوقت بالمياه غنى 

سقاهاأرصا ة جننتصح 
وسداخطا فيصل هدية 
حلمواالعيب تفيص وآبارا 

قوميأرض ل شدت مدارس 
قمروهي للمحساكم تنظر حم

سماضودنومكل 
أهلوهى العناية فتعطوها 

وترجوبكم البلاد وتفتخر 
ونيريا يتشاهد ا مقل وتن

لثامليمن المهيمن اه فأبق

بحورلن ترحل ومن يم ته
السا^^ر^ما هفكم نحصي 

والحبورالمفاخر فيه نرى 

رغديا مزارعناحاجت إذا 

ال^^^سمر■حمى عؤناوها يمد 

نطيرلكي المطار اء ومين

الكليرأومرض قام الأممن 
الخيرالجهل نقتل وفيها 

الحممايحكى فرشها وأحدث 
رالكبم الهيجلب نديم 

روروترالعهلفكم نح وتم
وربن لارة للزيائج نت

رحيعب اليعم ملد إل 
نميرا محوانان الأزممدى 

الشرعية.الحكمة جازان~ 

بجدى•عل ين ْدص بن عل 



لصهحسَر383^^ةة

جبيزظمحعابن بنإبرهيم السيخيحبمل مراسلات 

(١٤٢٢^١٣٤٨^

بدارفالتحق الطائف، إل سافر ثم صباه، ق العالم وطلب بالجمعة، ولد ترجم: 
بكليةالتحق تم -، ٠١٣٦٨عام ومحرج ما الدراسة وأتم -، ٠١٣٦٨عام التوحيد 
تلقىوفد ، ٠١٣٧٢عام منها ومحرج حا، الدراسة وأكمل الكرمة، بمكة الشريعة 

بنالعزيز وعيد الخيال، ومحمد العنقري، اض عبد المشاخ! متهم أفاصل، عنإء عل العلم 
مكةبمحكمه قضائيا ملازما عن رسول. بن وسعود حميد، ابن الله وعبد صالح، 
ئمي ثم .، ٠١٣٧٣عام ما المتعجلة بالمحكمة قاصيا تم ، ٠١٣٧٢عام المكرمة 

بالمنهلقةالتمييز حيئة عضوا عن  ٠١٣٨١عام وق شرعيا، محققا عن -  ٠١٣٧٤
العليا،القضائية للهيئة ا رئيليكون اختياره تم حيث ٠،  ١٣٩٠عام حتى الوسهلى 

عامالذلالم لديوان ا رئبعن ثم الأعل، القفاء بمجلس الدائمة للهيئة ا رئيثم 
معالوزراء بمجلس عضوا احتثر ثم ونظم، وقته ق الديوان تهلور وقد ٠،  ١٣٩٥
عاموق ٠،  ١٤٠٧عام من للدولة وزيرا أصبح حيث، الذلالم، لديوان رئاسته 
بعدالورى لمجلس ى ريأول لكون اختاره تم للعلهل، وريرا عين ٠  ١٤١٠
لولأةوالنصح والمثابرة والحرص للجد مثالا عمله خلال كان إنشائه. عل الموافقة 
العالميةالاأوارت، من كثير ق ثارك وقد اللجان، هن كثير ق عفوا عن الأمر. 
الطقةمن العزيز عبد الملك وشاح يمنح لأن أهله هن.ا كل وخارجها، المملكة داخل 
أهل، ^٠٠٣عل العاملأيت، اراحكام منهات مولفاُتا، له به؟ الخاصة البراءة مع الثانية 
قلبيةأزمة أصابته الاّلامية((. الثريحة ق ومحاصرات، واررسائل والخإءةاا، السنة 

ما'االخميس: يوم إثرها تووعل 

(.٩٥٦)ّآ/ أسار وموسوعة (، ١  ٣٣/ ١ ) والقضاة القضاء ٧^^ ق! ترحمته ايفلر 





1|ةة_تةاساثفسمحابرسمحسم 
]ءهق1-ءإء

ه

الله.سلمه عميل، بن الله عبد النسخ; الأخ الفضيلة، صاحبا حضرة 
دوامأسرتكم أفراد ولكاثة لكم أرجو وبركاته. اممه ورحمة عليكم النلأم 

الجمعة;يوم لدن وصلتا الحمد. ولده جنية، صحة وق بخر أنا والهناء، عادة ال
لإجراءراشد والشيح أنا المتثني ويحلنا ، الونير ومعال نحن 

ممرون،لدن ق السعوديون ارلهّ بمثيئة مهلمئتة تكون ولعلها الطبية، الفحوص 

نشعرلر ولدا الممزكة، مناطق ثتى ومن جديدا، وجها منهم نرى يوم كل وق 
تسهيلكل لآ وقدم وعطفه، برعايته التركي الشخ ءمرنا فقد نتوخ، كنا كإ بالغربة 
محر.كل عنا الله فجزاه ممكن، 

;بدئكموهو يومئن، مند لدن إل قدم العودة محمل الشيح فضيلة زميلنا 
منخروجنا يعل ل، سيصنعها الش الرز ة كبماركتنا لو حبيا ؤيا تحياته، 

ممتازة.ثقة ق بأهله وهونازل، به، واّتعاو ذللث،، منه طلبثا فقد المستشفى، 

اممهزاده واحترام، تقدير كل له نكن الدي الرحمن عد الابن عل سلامي 
الفضيلةأصحاُلأآا عل وسلامي إخوانه، وحمح أموره، حمع له وينر توفيقا، 

الشيحوفضيلة الرزاق، عبد الشيخ وفضيلة الترك، عمر الشيح وفضيلة الزملاء، 
محملالشيح وفضيلة راشد، الشيح وفضيلة الونير، محال منا كإ حمد، بن ناصر 

محمفلكمواللص تحياتهم، يهدونكم الداوي الله وعيلء السعوى، وناصر العودة، 
صع\ب\أ\\أا\

)اكوئع(جبثر بن إبراهيم بن محمل أحوكمت 

رسالةوانثلر رسمية. مهمة ق كانوا وند الحركان، عل ين محمد الشخ العدل، ونير أي; 
٥٠ ٥ ٤ ل عودة ابن محمد الشخ ورسالة ٣، ١ ٦ ق حن؛ن ابن راشد الشخ 







جسها1،ءااف حك بن هس ايقيح مراسلات 

(١٤١٢^١٣٢٥^

جد0تعل العلم طلب ثم القرآن، حققي ، . ٥١٣٢٥عام حائل ل ولد ترجم؛ 
الخليفي،صالح بن اض عيد الشخ وعل والدم عل وقرأ حلفا، بن الله عبد الشيح 

الشيحعل وقرأ ولازمه، بليهد، بن اف وهمد المارك، فيمحل الشيح عل وثرأ 
الوهابعيد ين محمد الشيح عل وقرأ الناسخات، الفرايضن ق دهيش ين اض عبد 

يحلقةوالتحق ه،  ١٣٤٢عام الرياض إل سافر الثغيل، خمود عل وقرأ عقيل، بن 
بنحمد الشيح عل وقرأ والفرائض، اكوحيد عليه وقرأ إبرامم بن محمد الشيح 
بنوصالح الشخ آل، اللطيف، عبد بن محمد الشيخين عل وقرأ النحو، ؤ، فارس 

علوقرأ مكة، إل مافر بل ذلك عل يقتصر ولر التوحيد، j، الشيح آل العزيز همد 
الفلاهرعبد الشح عل متودا القران وقرأ التجويد، ناري الخمدوه الله عبد الشيح 

بحائلالابتدائية المدرسة ق مدرسا عين طيبا، إدراكا العلم ؤ، فأدرك المح، أي 
إلعميل ابن نقل فل،ا الحوف،، محكمة إل كاتبا نقل نم ه-،  ١٣٠٦عام فتحت، حيتإ 

ققاصيا بدله عين عقيل ابن الشخ وفاة وبعد كاتبا، معه نقل القرياتا محكمة قضاء 
ولتناء، قمحاء إل نقل - ٥١٣٧٥عام وس -، ٠١٣٦٤عام وذللت، القريايتؤ محكمة 
المنورةالمدينة متعجلة إل نقل نم سكاكا، ن، الخوف تفاء إل نقل ه  ١٣٨٣م

قتوق وند عقيل. ابن اممه عبد الشيخ زوجة عمر أم وهووالد للتقاعد، أحيل حتى 
ظق4لأ'.اه. ٤ ١ ٢ عام المنورة المدينة 

بعاليه،ذكر ما والصحيح ه،  ١٣٢١عام ولد أنه نجد عناء ن، المسام اض عبد الشخ ذكر ( ١ ) 
ق؛ولد وهوأنه للشيخ، الوجهة الثانية الرسالة ؤ، ؤ حالفبن محمد الشح ذكره وهوالذي 

ذلالث،.عل ال؛ففيالمتدأوالخرته إبراميم الشيح ا/ه/هآماه.نمرأس، 
.( ٥ ٢ ٨ / ٥ ) نجد وعل،اء ، ٤٤٥ص والمائل، الكرم منبع •' ل ترجته انغلر )٢( 









ت|ققثظس مخك هتتتة'ق1 
دسيّآثآوفيهم

١٣٩٥اكارخ:هآ/؛/

الأفخم.عقيل، ابن الاه عد ت الشيح الفضيلة، صاص، ا،لكرم، حضرة 
وعنارور، مدمتم الدوام. عل وبركاته اض ورحمة عليكم الئلأم 

تحتون.كإ الحمد— —فه 

وصحةوعافيتآكم صحتكم سرنا معلوم، كان ذكرتوا وما وصل، كتابكم 
الم،.وأهل الأولاد 

. ٥١٣٢ ا،/ / ١ ولادقرت العان؟ت بلغتاارهل الأسفمن وماذكرتم 

أرتاح؛أق وأ-صما أرغب،، لا فأنا ت التمديد؟ أرغمتؤ كنت، إذا أق ذكرتم وما 
أمامالمسؤولية من وأسالم >سمري.أ أييح وأحب رق، الوفليفة أل نحفاكم لا لأنه 

الناس.وأمام اطه 
للجمح،محرا فيه كان ما يقدر قافه الحليل،ت الكادر بخصوصي ذكرتم وما 

كفى،التقاعد وراتب، عندنا، ما بعض ناكل انا عواجد، والخثر ممرة، والدنيا 
الشكر.مني ولكم وتفيدق، المعاملة تلاحثل فأرجو 

وأمهم،وأخواته عمر وخصوصا عموما، العيال، عل اللام مني لزم، ما هدا 
اطهأمان ق وأنتم البت،، وأهل جيعا والحيال، العزيز عبد والأخ الوالدة لدينا ومن 

وبركاته.افه ورحمة عليكم والتلأم ورعايته، وحففله 
)التوقع(



كنثل بن مالح سهدبن ايثيخ يبمالة 

QJo^jJ  : يدعل القراءة فتعلم العالم، بدأبمللب ثم ى  ١٣٠٦سة الدنس، بمدينة ولد
الأقدام،عل مشيا العلم من للتزود الرياض إل سافر نم دخيل، بن اف عد الشخ 

ويحدالقصيم، متهلقة إل عاد )م عتيق، ين وسعد فارس، ين خمد الشيح عند فجلس 
٠٠١٣٤٦عام ول يليهد• ين اض وعيد مليم، ين عمر الشيخين- عند جلن عودته 
إليهوأسند يرناسنه، والإرسال للوعفل مامة إل للسفر الحلم محللبة من محموعة ح كلف، 
المنن_ا،لقضاء نقل هJ ١٣٥٠عام وق ، ٠١٣٤٩عام مائة حش الملهية محاء أيضا 
عاموق ، ٠١٣٥٩عام حتى هناك ويقي نجران، لقضاء نقل . ٠١٣٥٥آخر وق 

لقضاءأعيد حسثإ ٠ ١ ^١٣ ٥ عام حص حائل، لمنهلقة تابعة العقلة لقضاء نقل . ٠١٣٦٠
حصأحيلوالعام، الخاص لدى محوبا المدني، ق وبقي -، ٥٠١٣١^ا/ه/ 3،؛ المدني، 

حياتهؤليلة كان . ١٠١\إ؛/٩^١٣ ق! وذللث، ضعفه، حينا منه بطليط التقاعد عل 

علنحرج وقد للتدريس، المسجد ق يجلى حا عمل الش الأماكن نحتلفإ وق العملية 
بالقراءةعامرا محله كان حياته آخر وحتى التويات،، ختلف، ق ممرون أناص يده 

وتدقويا، صحيحا يرال، لا وهو عاما عشرين فمنذ الدنيا، ق يالزهل■ ا عرفوقد ليلا• 
كانأي من الذكر ؤإنكار افه، أوامر ق الغثرة عنه عرفح ك،ا كلتا، الدنيا عن انصرف، 

والكويثنالفقراء حال، ؤيتفقد والاعتإر، الخ^ من يكثر وكان أومحامله، مداراة بدون 
مشايخس كبير عدد جنازته وحضر ه،  ١٤٠٢/١/١١مق؛ توؤ، الولاة. ؤيناصح 

،.١ والواغ.والرس وعنزة بريدة وأعيان 

والخموالبدأ (، ٣٠١)Y/ الأ>ين وروضة (، ٢٩/٦)نجد عل،اء ل: ترحته انفلر 
قمستقلا القبلكتايا محمد بن اف همد بن عمو الشيخ حفيدْت له أفرد وند (. ١٨١)ْ/

المقبل•.صالح ين محمد الشخ فضيلة حياة من مْلوية *صفحات بعتواذت رخمته 







،أهث[تئء^^^سدمحصامحمحص ئؤس أص 
أثبآوشآتييم —٩ 

سجرانإلبيرش.و:بصالأ;ل؟هماه
تالفاصل الشخ ا،لكنم، الأخ جناب إل ؤإحواته مقل بن صالح بن محمد من 

وإياْوزادنا الثمطان، نزغات من ؤإياْ اص أعاذنا عميل، بن العزيز همد بن اف همد 
الرحمن،آمان•أولياء من ئياْ وجعلنا والإبجأن، العلم من 

إلاإله لا الذي اض إليكم نحمد فانا بعدت أما وبركاته. اض ورخمة عليكم ملام 
قدير.ثيء كل عل وهو أهل، وهوللحمد والباطنة، الظاهّرة نعمه محواخ هوعل 

اشتعين ونالأحوال، حح ق ومراقبته الله تقوى نا وأنفبه نوصيالث، والدي 
وأنء؛ر،، ْلرفة نا أنفإل ؤإياك يكلنا لا أن ونسأله والدنيا، الدين شؤون ح محق 

قواسمانا نعمه شكر ؤإياكم ؤيوزعنا والدنيا، الدين أمور ولكم لنا بملح 
وصراما ومواصاة وعملا علعا يالصالحات اتصف ممن ؤإياكم ومحعلنا طاعته، 
الإجابة.ول فإنه عليها، 

حمل،والأنس السرور ،وبه وصل ٥ ٩ صفر ١ ٤ تاريخ: الكزم كتابكم ثم 
الإفادة،وأحسنت، الصالحامت،، تتم بنعمته الذي لله فالح٠ال صحتكم، عن أفاد حينا 

مثاللث،.المرجومن وهذا حير، بكل تقيل. زلت، لا 

منالأحوال وتعريف وبينكم بينتا الكاتبة باتصال رغبتكم من ذكرن، وما 
تقاربترسواء ثابتة، الحمد وفه اطه ق الحية لأن ذلالثL؛ إل أرم، فنحن الحانبع، 

والنسج،.الدار يعيد كان ؤإن المودة قربته من الحبيب فإذ أوتباعديتج، الأجسام 
اءيالأمحتتبهن ها وبقل.الصل. نه حيفلهر والفل. 

يل؛ما عريش بأي قاصيا كان لما منه الصادرة الكتك، لتحارير دفتر ق شيخنا كتب، )١( 
بالأحوال،ؤإ-محاره والتعهد، للسلام نجران، قاصي المقبل، الصالح محمد للشيخ ®كتاب 

.٠١٣٥صفره  ١٤تأرينه؛ المطاوعة، ؤإحوانه أحواله عن والزال 
النبجيتدوقلة قول من ماحوذ فالصدر تن من مركبا البيعتإ هذ.ا )٢( 





ذئُهةظظمنامحغءسمحصامحمحص هسسغ'ت 
بهعلمنا فلا عريس أي ق مقامكم وأما حرت، قد  iljlj،عإرة آثار وفيه ، الثامر 

الأسمحاكم.
أيام،عثرة قريب الوادي ومشى أسبؤع، موة من سنا الأمطار ءطالت^ وقد 
ؤيزرعونشارعي، نجران نخيل وحمع ونمق، محاعة نريب عرمحه عقلتم وهوواد 

عذق،ين ؛تأق نختل وفيه خاصة، القيمى ق والذرة والشتاء، الفض ق الثر 
وهم،جتعا، ستئن فيها نجد ما متفرقة فهي مبانيه وأما هائل، ثيء وثمرما 

معإل طقايت، ثلاث، من مرتفعة وهي ببما، محيطة أسوار وعليها بروج، صورة عل 
الخل.جذؤع من وسقوفها طمايتؤ، 

يكفيوهذا الشرح، ، ١١١٥١استقصينا ولو لكتابكم، إحابة أنموذج منا وهذا 
هوكإ الدعام، صالح من تنوننا ولا ].....[، المسامحة. وأرحوكم الإطالة، عن 

ومحمدوابنه، التومحري، محمد والشخ الرحمن، عبد عملثؤ سلامنا وبلغوا علينا، لكم 
الهلرباق،الرحمن، وهمد العمود، ؤإبراهيم محيميد، ابن الرحمن وعبد الثليهي، 
تركىالأمر نم0تا عليه، وسلمونا صبا، ل ااىسان اياصر صالح عن وأفدوظ 

والسلامؤيرعاكم، محففلكم والباري اللام، وينهون يخثر والأخويا ماصمح، بن، 
١٣٥٩"ا/ U/ وبركاته. اف ورحمة عليكم 

إلالدوامر وادي عل نجران من طريق يفتح ماضي بن الأمثر ، وطاري١٢
ققوية أمهنار عليها طاح أما نجد أخبار من بلغنا والذي اليومين. ها ق الرياض 

علينايديم أن الله نرجو ، رخية وأسعارها مقبلة، نة الهذه وثمرما الأيام، هذه 
والسلام.قدير، ثيء كل عل إنه نعمه، وعليكم 

علوكاث الأخدود، أصحاب نمة ذكر ن، والورخون القرون يدكر0 الوي وهو )١( 
مذكراتمجن انظرت ه.  ١٣٥٣عام نجران دخلت، لما السعودية الحيوش هدمتها قية قثره 

تركيالاضي،صأأأ.
أي:يفكر؛)٢( 
اى،ترخيمة.)٣( 



لصهحبمََا'ِاِحه83

خنقهماصسوتيساميزاس 

ه(١٣٨٧ه-١٣١٧)

فحفظدامغ، آل محي الدرّة والده وأدحاله ;، ٥١٣١٧عام محيزة ق ولد ترجم؛ 
الماغ،اض محي المناخ؛ عل فقرأ عالية، بممة العلم طلب ق همع ثم القرآن، 

القاصي،الصالح وعثان القاصي، وصالح ماليم، ابن وعمر العمري، ومليإن 
ملازمةولازمه عدى، الالرحمن همد الشخ بحلقايتح والتحق ماغ، ابن ومحمد 
تيميةابن الإسلام شيح كتب، بمطالعة شغوفا كان تلامذته. أكثر من مجار حش دائمة، 
مرحعاوكان المادرة، والغواني الهامة القواعد من عاليه يمر ما يقيد وكان القيم، وابن 

العثيمتن،صالح ين محمد ت أشهرهم منهم، كثير عليه وقرأ يشكل، فيإ لزملائه 
وأوكلالطلية، لصغار مدرسا حدي الالشخ محنه البسام. الرحمن البل افه ومحي 

إلعاد ثم هناك، ودرس وعإن لي إل رحل الحامع. مكتبة عل القيام مهمة إليه 
عامول هينة، ل الابتدائية العزيزية الدرّة ق مدرسا ه  ١٣٦٣عام عين وطنه. 

وجلسأقصيته، ل ددا مفكان الجمعة، سدير لعاصمة قاصيا همن ه ١  ١٣٧
اممهعبد للمثيح حلفا محيزة قضاء إل نقل ه  ١٣٧٥عام وق أهالها، وأحبه للتدريس، 

محمودهو الأعإل هدْ كل وق الدلر. قفاء إل نقل ه  ١٣٧٩عام وق عقيل، ابن 
الل،مصغعل بمرض أصيبؤ ه  ١٣٨١سنة وق تعال. اممه أمر ق قوي ثرة، ال

سافروقد بالتلنيس، الخلق وضر للعبادة ونحرد فاعفي، الإعفاء، فطلب وارتفاعه، 
لندنإل للسفر محبيه بعض عليه ألح تم للشفاء، يتإثل فلم ؛عروت ق للحلاج 
ه،٨١٣٨٧ا/U/ق: وذللث، فيها، ضوق شهرا، العلاج تحن، هناك وأقام فسافر، 

٠٢١■؛غ<إس4ل وصيته. عل بناء الملمين مقابر ق هناك ودفن 

الاءلرينوروضة (، ٤٦٧/٢)مليم آل، وءل،اء (، ٧٨/٦)نجد ءل،اء ق! ترحته انثلر )١( 





تخ|ستجضامةسمسساس 
اسارهّااإدأبوعريض. ٢٠ْنْكتفي: . شم

الكامل،والصديق الفاصل الشخ حضرة إل الهلؤع محمد الشفيق ايحب من 
نعمهعليه ووال الله، حففله عميل، بن اممه عبد ئل؛يت ومرمى عيتي نصب يزلط لر من 

الدوام.عل وبركاته الله ورحمة عليكم ملام امن. ونمواه، 
تدرؤوما اق ما كل ق ؤيمتلثف يسديك أن شأنه جل وأسأله اش، فأحميإليلئ، بعدت أما 

عدةالومحلن مرور بعد عإن إل اكوجه نض ومن الحمد- -وه حجيث، أحي 
علعرصت لما الكتب، من مهللموبم أدركوا الإحوان أن ونفيدك . أيام 
يثرىءنل.نا عن ليس الذي والأمير ، والمشايخ الإخوان ورقة ماليإن ابن 

ريالا،وثانئن ثاناية قمار عندهم، وليس الكتبة تحتاجه الذي فكتبنا ونسلمه، 
بودهمالحإعة أن مع ونكلها، فيها وثرى الوكيل، لأنه للصالحي وسلموه 

الكتبة،دفتر ق وجعلته فيها، فوران كتب من عندي ما وصعّت، ونال يتيرعون، 
لتكونفيها، اكايئخ نفع أن ومعروفك إحسانك من وأرجو كدللث،، كتي وبحص 

خارطريفلهذا تصرفح، فيها للث، ما المشايخ: من عدة ل قال وقد عاما، المع 
قيدك من ؤيميد فيها، نفعه أن أرجوك ثم فآرجوك التعة، من وحشست، تشوش، 
نرسله،أو الوالد نالمه تمنون فأنا الكتب، من سيء ق لازم لك بدا ؤإن دفترها، 

الأ٠لءإعتدنسه لا خاصا ودا عندي للمثج أن الطخ واف العروق،، صاحب، وأنت، 
البلوى•شر ؤإياكم ويكفينا القوى، عل القلوب بجمع ربتا الأغراض، تشوبه ولا 

مماملث،،وحن راحتاك، عن وعزقتي الرحمن، عبد الشيخ يد عن ل اكتب، أخي 
وبركاته.اه ورحمة عليكم واللام بمحل، أفيدك أسقن حينإ اه— وأنا—إنشاء 
الشيؤخمن والمبوصة الشترا١تإ الكتب، فهرس للئ، نرسل — اش —إنشاء لابد 

أحصناها.إذا 

نمإنهلمطءريافيارّالأاكابّ)١( 
محاك.ذلك، عل الكلام وانفلر ٢(.  ٠٧ل)؛/ محناحم انظر )٢( 





1ة1ةه"" ستيساسس لْ 

بنافه عبد الشيخ! ا،لكنم، الأخ جناب إل الهلؤع العزيز عبد بن محمد من 
آمين.اف، حفظه عقيل، بن العزيز عبد 

وبركاته.افه ورحمة عليكم السلام 
والداي،التوفيق لك افه ونمال وعافية، بخر اف إليالئ، نحمد فإنا يعد! أما 

طاعته.عل القلوب محمع ربتا فربك، ونود نذكرك نزال ولا زلنا وما 
وأرجاإل أحب هو ما ل عرض ولكن عكاز، إل السفر ألند كنت أخي، 

جعلنيتمامها وبعد ، المكتبة عإرة ق الشخ عن بالنيابة تثرفت، فأولا للفاتدة، 
اللهنرجومن ، المساعدة يحض ل وأجرى صغارا، أولادا فيها أدرس االه~ —حفغله 

عامحل.ود ق عإرما عل.ي الالرحمن عبد الشخ تول وقد عنتزة• جامع مكتبة ْي )١( 
عليها،الإث.راذح ل التلؤع محماو للثخ إنابته وذكر لشيخنا، وصفها وقد -، ٠١٣٥٩

كتابقبله للث، ءتقدم تال: حيث يآ/م/آهماه، م: رسالة ضمن وذلك 
بابمن الجد مؤخر 3، محلها عل القرار ثر وأنه الكتبة، طرف من فيه للث، شرحنا 
ثانيةعرض j طولا، ذرائ  ٣٧/ Ydتقريب الجد، حو طاية إل الشال المجد 

ستةعثر، حمسة تقريب حجرة كل محالن، — اف —إنشاء سيكون وأنه تسعة، أو أذيع 
العزيزالعبد محمد الولد بلل نؤبن، وقد أنا، نعي بكله وشغلها عملها وأن ذراعا، عثر 

علبحضور وذلك العمالة، ؤيياشر الشقيات، ؤيشآري اُنجاٌيل، ^١٠^ الطؤع، 
ابنالشخ ب،ن حيث، ٦، ٠ ص أيما وانفلر .  ٤٨ص اكاسة، الأحوبة انثلر! *. ٠٠الحمد.
الكتية.نظارة كيفية صعدي 

مؤرحةتلشيخنا أحرى رسالة ل جغ؟ك العيي الرحمن عبد الشخ ذلك ذكر وتل  ٢٢١
Aفيهارتبنا وأننا تمامها، يثر افه وأن الكتبة، عن .وأفدناك ٠ ٠ ٠ -حيث ١٣٥٩/٨/٥

خمةنيره شّهري بمعاش وثدرمحا، وملاحظا ويا حافظا الهلهمع العزيز العيد محمد 
أنلك؛ شرحناها التي الصفة عل والفقه التوحيد فن ق يدرس فرنسيا، ريالا عشر 

لويلاحفلهم يعلهم حاصرين، فيها جلوسه وقت جيع يكونون ٢ ٥ ؟/ ٠ من التلاميذ 
مهمةأحرى معلومات واننلر ، ٦٣ص النافية، الأجوبة انفلر بدروسهماا٠ يتعلق ما كل 



.أ"هق!ءةسإلفيةءسمحمجسص هتِتة3 
التوفيق•

الشخ،قال الكتبة، ق جرير ابن شر أصع أن أرديت، لما العزيز، أحي 
عنيسأله الشخ من ءل1ست، منعه،ا، عن فوزان أل نحتى نقبله ررما اش1 حفظه 

كتبق بمساعدة ووعد المكتبة، ق توصع كلها أئبا منه فجاء له، وّميناهأ كتبه كل 
حثرا.اف جرام قيمة، 

للث،ينقلها حمد الأخ أن علمت ولكن ، الفهرس لك أنمل أن هممت وقد 
فاكتمت،.

الشخلدينا ك،ا عليك، يعز من ملاعي بلغ يلزم، لما التعرض ْع لزم، ما هذا 
يسلمون.والأصحاب، والوالدين 

ذياكدةهه"اا٦ حررو: 

(حاش؛ة)٢(.٦0٦/٣عناصفي)
كتاتبال وتعلم بربد.0، ق ولد ه( ١  ٣٧٣ه—  ١٢٧٥فوزان)بن سابق بن فوزان أي: )١( 

مقبل،بن ملي،ان كالمثايخ؛ بالدم ءإر\ء عل القراءة ق تمع ثم والكتابة، القراءة مبادئ 
علفقرأ الرياض إل سافر نم سليم، بن اف عبد بن ومحمد سليم، ين عمر بن ومحمد 
عنأحد حيث وادي أبو علر الشخ مع الهند إل سافر نم الشيخ، اللهليفآل عبد الشخ 
بالملكاتصل نم بالتجارة، اشتغل القصيم، إل عاد ثم الدهلوي، -من ندير الشيخ 

علقرأ وهناك دمشق، ق له معتمدا عينه ثم حروبه، بعض ل وشارك العزيز عبا 
الإعفاءطلي، أن إل فيها يزل فلم بالقاهرة، السعودية الموصية إل نقل ثم 

أحمد،مذهب عل الفرؤع ف، وأنمم تجد أهل يمعتقد المصريين _i، الذي وهو فأعفي، 
وندمليم، ابن عمر الشيخ من بطلما بريده جامع محا وصعها كييّْ مكتبة له كامإ 
ل:ترحمته اننلر ■؛®نلقيه• ه.  ١٣٧٣عام القاهرة ل تول حتى للعبادة حياته آخر ق انقهير 

(.٣٧٨/٥ءلء^ءجد)
ذكرها.التقدم عنيزة جامع مكتبة فهرس أي: )٢( 





عثي؛ذأاثميزاس ضامخصدنيس قشمثة'ت 

إن>

١^٦٦سمعمحةإدس* 
الأخحضرة إل السام، الرحمن العبد اف وعبد الطؤع الزيز العبد محمد من 

تعال.اف سلمه العميل، العزيز العبد افه عبد الشيح؛ العزيز 
الدوام.عل وبركاته اممه ورحمة عليكم اللام 

ك،االحمد— —ض وعنا بال، وأنعم حال بأحسن لازلتم حالكم، عن الموال مع 
تحبون.

وهد«ْاليتائ،، وغفر عزاءك، وأحن أحرك، افه أعفلم عقيل، بالأخ نعريك ثم 
الدنيا.حال 

صارُت،حجة الحمل.— -فه حاج المهنة هده الرحمن العبل. افه عبد وأنابا 
الأيامهذه إلا مكة من نقدم ولر الحمح، من يقبل الله ينبض، ما عل الحمد— —٥٠ 

محرا،عنا جزئتم المالح، دعاءكم سبب مكروها، اممه فمل من نر وم القريبة، 
—اممه -إنشاء الية ولكن معذورون، أنكم والحقيقة ليحج، مكة ق وانتظرناكم 

؛الغت،.

العوهل،الحملء اف، لعبد ترملوتس فمالكم من عندكم، الذي والكتمب، 
جاءما أنه والحقيقة حيرا، عتا بجزاكم اش له، نل.كر نحن أنا كإ ببيعهن، وحيروه 

يعل.منالا واممه البيان، حسمت، ولكن نس، بلغناكم ؤإننا تال، ولا أول لا قاصر، منكم 

الشيحمتا كإ لديلث،، ومن ءاليالi، والسلام يلزم، بإ ومرفونا لزم، ما هذا 
واللام.والإخوان، ووالدك 







حهت_تةمحمجاساسمي1 
ينح

سوا.الحرف، هذا عل الداد و؛ع )١( 
بناه  JLpواكطيق! الود ذي الشفيق الوالد  ٢١١() الأحاب حلاصة حناب حضرة 

وأولياته،من.حزبه من وجعله أثقاْ، ولا وأسعادْ وتولاه، افه حففله العميل، العزيز عيد 
والتحفيالتام السلام بحد الدوام، عل وبركاته الله ورحة عليكم اللام 

الختام.وحسن بالتوفيق والدعاء بالقام اللاتق والاحترام 
وزادمعادنه افه أدام الخناب، محترم من الكتاب شريفا وصل فقل يعد؛ أما 

أوكالهار بخعل معلور الروض، محل اياق، رفح العاق وهوبدع وسادته، إناله 
الشوقكان فلبا وملأ بعيدا، كان أنسا فأوصل وصل أنور، أو كالدر ولفظ أزهر، 

علأشكره فإل الحرام، اليتا عند لولده دعا أنه الأخ ذكر  ١٠ولأٌّّيا عميدا، إليه 
قائلتهفقد يحلتها، ومتجمل بحليتها متوثح هو الش الجلية وفواصله العلية خضائله 
مناف،بأحسن متربيا الإحسان، وافر لازلت والثناء، الحمد وفاح الوعاء بصالح 

بشأنيسر ما وشرحكم ؛الكتابين باعتناتكم لخنابكم شكرى أكرر يإف الإنسان، 
للوالي.وكتابكم الإخوان عن الإفادة 

تسحل؛ ولكن للحج، التوجه عل عازم أولا كنت فإش الحقير، ولدكم أما 
برهياُت،حلة الوالد من وافاق والأن تآحررتs، لما محجوز أنكم علمتا ولو الفرصة، 

صالح،محمد عل الشح الحمح محب ومن كتبا، منه وصلنا وفد توجهي، يهللبا 
والأنحال،، بأحسن كلهم والحعأعة الأمير صحة ؤيدكرون السلام، يقرآنكم وهما 

مكانهوأفامني حج مجدنا مهلؤع إلاأن اليوم إل ولاأحرف التوجه، وشكا عل أنا 
ظهردلكن التأخر، ل أوحبا لعنيزة وصولكم بلخي لما والأن يرجع، حتى بالسابة 

الالسألة لأن العجلة بغاية وأنا العجلة، عدم الذكر آنف، حطابكم فحوى ن مل 
عنالإفادة جنابكم من فأرجو عجلنا، الوالد وأيضا مأذونيتتا، محنالت، فد نحفاك 

شفاهيا،يكون ذلك ولعل صحبتكم، عل جريص افه~ يعلم ~كا لأف توجهكم، 



.ئه-ثْتأاسوي مناهخسنيساس 
اضأغنام نقد واحتماره، الكتاب صغر من الوالد إل أعتذر ؤإف محرم، مش ١^ 
أفادمحا فأما حجمه، صغر ما لا فدره صغر ما المغثر ؤإنإ اعتدارْ، من تكلفه عن 

علوأجاوبه به أجاف كوف وآما ض، كل من أير بل بمغثر فليس الراد وجاوز 
أنصولر عثره، عثر أبلغ لر يمد، شوط رق بعيد بدان ق هدا مجن فإل درره كل 
ولاالنية، صمن ق ما منه بالغ غثر فإق اجتهدت ؤإن أل والحق يره، أيسر منه 

محهودىوأحل الطاقة، انتهاء عقل مأنفإ ولكني والأمنية، الهمة ق ما عل سمت 
عرمتحش وقدمت أحلقت حش عتقت التي الحال بعد ييتنا والتيادح الغاية، أنمى 
بالدنيامتصالة أحوتتا يجعل أن تعال افه وأسأل عليه، يمج ولا إليه بمتاج لا محل 

التقين.عدوإلا لبعض بعضهم يومتذ الأخلاء فإل الدين، يوم بأخوتنا 
الوالدبمنزلة مو الذي الأخ إحسان من مغلهرا المودية ءذْ سطريتإ وقد 

صدقاتهمن فايؤول وصفا، الألسن عنه تحجز ما تفضلاته من وذاكرا يجفي، لا ما 
وسلامهامرئ ق حقا له يرى الأخ فإن كلامه، ووارد سلامه براقد الوصية حمن 

قف.والأصحاب. والوالد الحناب ذلك عل 
بوصولناوالتفضل ذللث، طلب، نكرر لازلنا فإنا الزيارة، شأن محن لحمرتكم نشر 

ولاعنها أتأخر ما لأل اليومتن هده ل يكون بأن ذللت، طلي أكرر الأن ؤإف للزيارة، 
يوطدفايم، ؤإلأ مؤية توجهنا ؤيكون عازبن أنتم يكون لعل لأرى إلا تأخرتما 

لزيارةوصولكم عل حريصين والله نحن ولكن تأخرت، إن تصل حش مكة ق اليت، 
انتعاشالقلوب -ها وتتتعش الخواحلر -ها تبتهج مما رؤيتكم فإن وتثريفنا، الإخوان 
وبركاته،اش ورحمة وآخرا أولا عليكم والسلام البواكر، باكرته إذا اروغى 

يلمون.والإخوان عودة عندنا من رالتوقح، لليكم مامحونا• بعجلة، حرر 

هدا.اليوم التوجه عل عزمتا هدا تحرير يعد 
ثيء،والقلقلة العصفور شأن من ذكرتم ما إل فيه نشر  ١٠الورقة من يبق لر 
اطه.إنشاء الملامة، والعاقبة حيلة، الأمور ومن 









؛؛ ٥٥٥اسوى اس س سدبن القيخ مى م

اضالأم أق لج 
عميل،ين العزيز عبد بن اف عبد الخليل! الشخ الفضيلة، صاحثح حفرة 

اض.سلمه 

ومرور.بخر أنكم أرجوافه وبركاته، الله ورحمة عليكم السلام 
وكمالثلاثة، بالثاثح نا؛الأجت،إع وأنالفحوص، بعض لإجراء لندن وصلنا 

الأجت،إعأن ثالث، ولا أحرى، مناسبة ق هذا يقدر ونرجوأن فضيلتكم، وجود تمنينا 
عندمنكم لقيته ما عل لشخصكم وتقديري شكري أكرر ومتعة، أنس ؛فضيلتكم 

الأخالنجست، الابن أشكر كإ التواصل، والفضل بالعناية ينعر تما قرى، مح 
وكلمرشد، حير لنا كان الن>ى والكتاب رالثوصلة( بإرسال عنايته عل الرحمن عبد 

به.ونفع المرمل افه ضر ونافحا، مفيدا كان منهإ 
الوزير،معال عندنا! ومن والإخوان، والمشايخ وعيالما للأبناء سلامي 

يسالمون،السعوى؛ وناصر الخبير، محمل. الخ وفضيلة راسي، السيخ وفضيلة 
واللام.

عودةبن محمد محبكم! 
الشيختواعدنا،عر ممر، إل افر نثم واحل أّيوع تكون يمكن بلندن إقامتنا 

أسبؤع.حوال بعاو الا؛ه~ إنشاء — مصر ق نجتمع الخبير والشيخ راشل. 



هلسييحيدالحناكى ناصرين ايفيخ يبمالة 

)•ّاماهتهميا-؛«؛اه(

مبادئوتلقى الكريم، القرآن حفغل تقريبا، . ٠١٣٣٠عام يالرمحي ولد ترجم: 
ناصربن سال؛ عمي وعل محمد، أبيه عل فقرأ الرس، عناء عل الدينية الطوم 

علفقرأ عنيزة، إل نزح ثم رمحجد، ابن ومحمد القويان، إبراهيم وعل الحناكي، 
ابناممه عيد الم.يخذن. عل فقرأ بريدة، إل ورحل عيي، الالرحمن عبد الخ* 
محمدالشيخ عل وقرأ واستوطنه، الرياض إل رحل ثم مليم، ابن وعمر سليم، 

وعلالذاكرة، قوى نبيها، الاطلاع، وامحع كان اللهليف. عبد وأحيه إبراهيم، بن 
دحنةمحكمة ق كاتبا عمل الحنة. والصفات العالية الأحلاق من كبير جانب، 

التابعةالوصية بلدة ق قاصيا وعمل ه،  ١٣٥٥محسة حتى هر ١ ٣ ٥ ١ منة بالرياهمر 

بنبندر الأمبر لمجد إماما ثم ه،  ١٣٦٠عام إل . ٠١٣٥١^عام من جازان لمنطقة 
قناوق قاصيا يم ، ٠١٣٦١^عام إل الرياصن مدينة ق الومحيهلى ق العزيز عبل* 

محكمةق قاصيا ثم ه، ١٣٦٨عام حتى ، ٠١٣٦٧عام حازان لمدينة التابعة البحر 
المدرسةل معلمإ عمل حيث -، ٥١٣٧٢عام حتى  ٥١٣٦٩منة من الفوارة 
عامالخاصرة ي قاصيا ثم ، ٠١٣٧٤محنة حتى لرالتدكارية« بالرياض الأهلية 
ثمه،  ١٣٧٦عام الراض ي الثانوية اليإمة مدرسة ق دينيا مدرسا ثم ه،  ١٣٧٤
تحريتقاعده ويعد ، ٠١٣٩٣عام تقاعد أن إل ها، نفالمدرسة ق دينيا مشرفا 

.٤٠١ ٠ ٤ / ؛ / ا الأربعاءت اءيوم مأحله وافاه حتى الجد، وملازمة للعبادة 
هإقئهر١؛.

(،٦١٣/٢)والقضاة القضاء وتاريخ )آ/آآ؛(، الاظرين روضة ل: ترحمته انثلر )١( 
(,١١٨٤أسار)V/ وموسوعة 





ه

افهعبد الفاصلI الشيخ الكثم، الأخ حضرة إل الحناكي محمد ابن ناصر من 
المحرم•عميل، ابن العزيز همد بن 

وبركاته.الله ورحمة عاليكم سلام 

وسرور.بخر لازلتم حالكم، عن والوال اللام إبلاغ وموجه 

والبلادصحة، والخال أيام، بثلاثة العياJ قبل والبحر قنا سممنا وبعد• 
الحكومةجهة من والتوفيق كن.لااث،، عيسى ابن الرحمن همد والأمتر وأهلها معتدلة، 

مثله.

كان—،الحناكي الناصر ومحمد ، ٩٥خاصة/ ومنحة علاوة  ٢٤٥راني/ 
والكاتب، ٦٥وخادمي/ ومتفرقة، محكمة أجرة وعشرين  ١٣•براتبا/ خاص 
فكإرغبتي أما بالعتكم. الحجاز من والإكرامية محكمة، كاتب حالته عل الأول 

الله.ثاء إن الرياض، إل نتوجه أول حمالي ول عهدتم، 
إلافه وايللث، وصلا، والأول؛الخائف أحا ل الأمحر الكريم كتابكم إن نم 

والعامةالخاصة الأخبار من الحديد ذكر الكتابة من اكصود فيهإ يكن ولر يرصه، ما 
منذللث، ؤياتينا تكلمح، فلا وءاذريناث، مشغول أنلئ، والحقيقة أحوالكم، وتفصيل 

وكفاية.بركة وفيه صالح 

لعوامحميد ابن فيها وزاد صححها الش العقيدة تاخد ءاليلث، يشق ما كان ؤإن 
كانإن والحكم العلوم جامع ع بالثؤيلّ علينا أرسلها العل، صالح عنلء القّصثم 
ممكن.بأسميع عيره عندي ما لأن عيره، عندكم 

والوالدسيخنا سلامنا بلغ ،، يتثرفمحيلث، لازم يدا ؤإن تعريفه، لزم ما هدا 

ه.١  ٣٦٧عام ببا القضاء تول أنه ترحمته ق وتقدم جيزان. أععال من وهي 



منالقيخناصربجسداسمو_ذل1قم 
ؤإخوانه،اللطيما، عبد الشخ عل لنا وسلم عليه، واقرأه الل وصالح والوالدة 
وصعححان،السحمباق، ومحمد فنتؤح، وين والذؤيب، والجرُذى، السح، واولاد 

عموما.الإخوان وباقي قاسم، وابن 
نكتبيوم كم وبعد العجلة، غاية والخط يسالمون، والإخوان الأمثر ولدينا 

قضايا•ع ونحوم ستا يتعمير مشغولين لأنا ^ا؛ من وأيط أتم العل ولصالح لكم 
١٣٦٨؛/ا/وبركاته. اف ورحمة عليكم واللام محتمعة، 





رد'ِم









;;أوتء;
الصفحةالموضوع 

٧٦البلاد أهل ماسة حول يرذة )٢(: 
٧٧الزكاة مئة ضل الأص تضن برقية )٣(: 

٧٨عنيزة احد ملالنور نشن الشخ ًلاب حول برقية آُ ر٤ 
٧٩........................... الخهلأالقتل ودية العمن. القتل دية تقدير قرار فيها برب • )٥( 
٨١واللاحقة السابقة القضايا مع التعامل ءلريقّة بيان 

٨٢.. ٠٠١ا،لكتية...............مساءاوة ؤللب الضمنة بعنيزة العالم محللأب برقية حول )٦(؛ 
٨٤بعنيزة حار أم مكتبة اعدة ممقدار تشمن برقية )٧(؛ 
٨٦اكرة لتومحّح شراؤها االقآرح الأرصى قيمة حول )٨(! 
٨٧ب...ّب.ّ.ب. بالمجد... قراءما ومحللب الأمراء، لعموم نصيحة كتبه مما نسخة إرسال )بم(ت 

٨٨سعود اللاك< من نميحة 

٩١المساحد موصّوع ق لالماJك رغ ما حول برقية (. ١٠)
٩٤المْلكة أنحاء ل للأيتام دار فتح حول برقية ١(: )١ 

١.٩٦ ........٠ .١ الوصؤع.......٠ ق مهمة وتوجيهات للسكن مالح دار عن البحث ؤللب 
٩٧ّ......... الإفتاء دار عضوية إل عقيل ابن اف عبد الشيخ نقل قرار تنقمن برقية ١(: )٢ 
٩٨..١ ..١ ..٠ الرياخى..١ إل للممر العلمائرة وصول الثّخ؛موءا٠ إحيار تشمن برقية ت ١( )٠١ 
٩٩ت كتممه سعود، آل العرين عبد بن سعود اللك، إل 

٩٩......... لللأ-آ،ا رواتب إجراء حول عقيل وابن سعدى ابن الشيخين من حطاب (؛ ١ ر
٠١ • الثخ آل حن ين عمر الشخ مهمة حول ت ر٢( 

٠١ ١ عنيزة مساجد عنمى موصؤع حول النظر لمت 
١٠٢الزكوات بإحماء ا،لكالفة الهيئة عمل حول 
١٠١٠لهم رواتب إجراء والؤذنين الأئمة طالب حول 
٠١ وتقديرها وزملاوه القاصي العثهان محمد الثسخ مكتبة حول 

١٠٤تكفيها اش الكتب عدد قتراح 
١٠٥عتيزة كرْ توسعة أرض شراء موصؤع حول '. ٦( 

١٠٦عنيزة حارات أحد ل مجد بناء اقتراح ٧() 
١٠٧عنيزة كرة توسعة أرمحي ثراء موصؤع حول ت ٨( 
١٠٩بعنيزة الماجد بعض وترميم بتاء نفقات تقدير •' ٩( 

(١٠

(٤

(٥





الصفحة!لؤصؤع 
١٣٥: ١^^١٠ض جمع يراسلان ثانيا: 
١٣١...................^؛yfe Aسعود، آل، حلوي بن مساعد بن العزيز عد الأمم من رسالة 
١٣٧رجته 

١٣٨الرياض قفاء إل الخخ قل حول، 
١٤١...............................سعود، آل الفرحان فصل بن الله عد الأمم من 

١٤١ترحته 

١٤٢٠.الطروديوعائلة وعائلته عميل ابن الشخ لتقل بريد إرّال (ت ١ )
١٤٤....................ظقه اللطيف، عبد بن عمر الشيح بوفاة اكرية عل جواب )٢(• 

١٤١............................^ت جفيظه سعود، آل الرخمن عبد بن ماعد الأمير مراصلأت 
١٤٧ترجته 

١٤٨..................انمسة الأوبع وتحسن 
١٥٠..............همش\ صاسعضارمالةس الشيخ رغبة حول )٢(: 
١٥٢....سعدي ابن سيخه وأحار أحاره إل والسوق الشيخ تحام متبادلة محليية مشاعر ت
عقيل....................؛ءاابن الشيخ لها■من اليرالحديدة الوحليفة موصؤع حول ت )٤( 

١٥٧..........................حفظه سعود، آل العزيز عبد بن ّاهلان الأمير إل رسالة 
١٥٧الأسواق ق الحمير ركوب عن التاج الضرر حول 

١ ٥٨..............القه؛ حفظه سعود، آل ماعد بن العزيز عبد بن القه عبد الأمير مراسلات 
١٥٨.....................القه: حفظه سعود، آل ماعد بن العزيز عبد بن الله عبد الأمير من 
١ ٥٨٠٠•٠٠٠٠٠.٠....•..-الناس لوعفل والخميس الأنين يومي الوق ل اُبلوس حول (٠ ل١ 

٠٠٠.مستحقيها تونيعهاعل وتوابمهاوطلب عّثره أهل صدقات إرسال )٢(• 
تمدابي،عاس بوفاة ^^زية 

١٦٣٠.٠٠٠.٠......٠.٠٠...سواكلاخلأ الخل دية الأكيحولمدير )٤(:حولالأمر 
١٦٦......٠٠.............افه; حفظه سعود، آل ساعد بن العزيز تمد بن الله تمد الأمير إل 

١٦٦.............■*.................٠..........وتوابعها عتيزة أهل صدقات حول جواب 
١٦٧..........................افهت حفظه سعود، الهزيزآل تمد بن ملمان الأمير مراسلات 

١٦٧٠٠٠٠...................................الرياصن مل.ينة ق التر صندوق هيئه حول )١(" 
١ ٦٨المهور غلاء مجوصؤع مناقشة لحنة اجc^ع حول )٢(؛ 



الصفحةا1وص^ع 
١٦٩..........................اف؛ حفظه ■سعود، أل العزيز عبد بن ثمدؤح الأمير من رسالة 

١٦٩٠١١..........حميد ابن اف عبد بالشخ يتعلق بحث ل اعلتبا مأجل س لطالبه شفاعان 
١٧١ت بفك الديرى، أحمد ين حالي الأمثر مراسلات 

١٧١ترجته 

١٧٢..لأ......ب........ا..ّ؟ب........عريش بأب محكمة بناء الث.خ انراح عل جواب (؛ ١ )
١٧٤نرمان لحزر قاصيا يتعيينه الشخ إ؛لأغ ت ( ٢ )

١٧٦...............عريش أي إل فرمان من يتقاله السامي الأمر مدور الشح إبلاغ )٢١(؛ 
١ ٧٨.. . ٠ ٠ ٠. . . ١ . اليمنية السعودية الخدود رعايا قضايا ل الفلر هبثة ل الاشتراك »^J؛V (ت ٤ )

١٨٠الدعاوى إنجاز حول الهيثة، قرارات حول ت ( ر٥ 
١٨٢الحديد السخ عمل حول الشح، نجاْ ؤليية مشاعر )٦(؛ 

١٨٤بفك) الديري، أحمد بن محمد الأمم مرا،لات 
١٨٤ترحمته 

١٨٥بفك) الديري، أحمد بن محمد الأم؛ر من 
١٨٥.............١٠٠.....بعنيزة العائالة نيارة مأذونية أحد حلال الوكيل عن ار امتف) ( ١ )

١ ١.٨٧..٠ ... ..١ بعثيزة عائك لزيارة مأذونية الشخ يإعaلاء السامي الأمر صدور حول )٢() 
١٨٩اللقاء حصول وثمني الشح نجاه ُية مشاعر )٠١() 

١٩١:فك) ديري، الأحمد بن محمد الأمم إل 
١٩١عتتزة ل العائلة لزيارة أحدمأذونبة طلب () ١ )

......................."اواالمآذونية فترة حلال العمودي افه عبد الشح توكيل حول )٢() 
١٩٤....ب.....ا...ب..ب.عريس() أي )أمم بفك العذل، صالح بن درهوم الأمم مراسلات 

١٩٤كك: الخيل، صالح بن درهوم الأمم من 
١٩٤مرعا فيها الفلر أجل من معاملة إحالة (؛ ١ )
١٩٥.......................العمد القتل ل ااد.ية قبول محوصؤع ق السامي الأمر حول ٢() )

١٩٦بفك: العذل، صالح بن درموم الأمم إل 
١٩٦القضايا إحدى ق الثسح حكم حول 

١٩٧فرمان() )أمم القصيى محمد بن حمد الأمم مراسلات 
١٩٧بفك) القصص، محمد بن حمد الأمم من 

١ ٩٧.......؟... ١ ١ ................. . حيزان صم فبل القديمة اكءاوى ق الفلر تعميم؛عار.م 



الصفحةا1وص^ع 
١٩٩كك; القصيى، محمد بن حار الأم؛ر إل 

١٩٩الحرق جامع مجد عاره حول ت )١( 
٢٠دلك.......................٠ مغ وحللب الراؤح، يئن يالتمح الحهر بدعية بيان )٢(• 

٢٠١................................ظلفع: عنتزه، أمم الميم، حالي بن اف عبد الأمم إل 
٠٢ ١ اجد المق الصائن لمراقية والمودنإن الأئمة توجيه محللب 

١٠ثاث:مراسلاتبمخضالهراء: 
....اا.......ه١^؛ حفظه معود، آل العزيز عبد بن ناف لأمم ا الداحلمية ونير مراسلات 

..٠.٥ ......٠ ١ ر .... .١ ؛ اف> حففله عود، مالعزيزآل عبد ين نايف الأمم ■ الداحلمية ونير من 
٠مجهلوية،ا ارصأحائف كتا'>_،ت الث.خ إهداء 

.......١٦ ّ .. ؤ.٠ ؤ ّ..٠ ت أش حففله مهود، أل العزيز عبد ين نائم، الأمثر ■ الداحلمية وزير إل 
٦للملكة الإعلامية الياّة حول 

٠٩ ..٠ ...٠ ٠ ؤ . ؤ.٠ ... ١ .٠ .٠ .٠ ١ ظك الخركان، عل ين محمد الشح ت العدل ونير مراسلات 
٩ترحمته 

٠ِغإفته: الخركان، عل ين محمد الشخ العدل; وزير من 
٠ّ .. ١ ٠ ؤ ١ ..٠ ...٠ إرسالها وكيفية العدل محاب احتارات أسلة إءا»اد يكيفية التوجمه (ت )١ 

.١.... ١١...ممييزالرياض -أيتة العمل مباشرة وطلب بتحويروظيفته، الثخ إعلام )٢(؛ 
...ا...ا..ب...آالأعل القضاء بمجلس عضوا عميل ابن اش عيد الشخ تعن قرار )٣(* 

٣ه: ا>كان، عل محمدين الشيخ العدل وزير إل 
....................Tالأٌباب إبداء مع الغربية بالطقة التمتز مئة رئاّة عن الأءتل.ار 

...اا.........ب...هت جغيفيه الخ^، آل افه عبد بن حن الخ^ العارف؛ ورير مراسلات 
٥ترحمته 

...ّ.....ّاا....؛اا......ا*ظك؛ الثج، حزآل بن اف عبد الشح العارف! وزير من 
٦٠.......٠ .٠. الحجازانجدإل تمدالزيزمن لسم، اللكبة ®الرحلة إهداءكتاب: (؛ )١ 
...ما٠٠٠....التح آل محماو ن الرحمن تمد الثح: وفاة ل تعزية عل جوابا • ٢٢)

٨٠١...... ....... .......... r؛5؛؛_y،! الشح، ال حن ن الله تمل الشج العارف: وزير إل 
٠٨١ ٠ .٠ ..٠ . ّ.. ... ؟ ّ . ١ ّ ّ. .. التح آل حن ن اف تمد ن محمد الثح أحيه بوفاة التعزية 



الصفحةالوض^ع 
٢١٩رابما;صاسلأتصضططءاسمس: 

٢٢١هك.' الشايقي، اف عد بن إبراهيم مراسلات 
٢٢١بفك: الثابمي، اف همد بن إبراهيم من 

٢٢١عميل ابن اض همد الشخ مدح ل أييات نظم ؛ )١( 
٢٢١٠ق.دحه وأبيات الشيخ س حطاب عل جواب )٢(: 

٢٢١^بجك: الئايقي، اث صد بن إبراهيم إل 
٢ ٢٧جهزك......................عميل، الشخ أحيه ورثة برؤه صرف باستمرار الأمر طالب 
٢٢٩بفك: كريديس، فهدبن من رسالة 
٢١٠المساحد أحد ترميم أحل من للغ العهد ول بتحويل الشيخ إعلام 

٢١٠١خكّ: بلخثر، اممه همد من الة ر،
٢١٠١الدكتور مقابلة موعد حول 

٢١٠١٠رسالةمنصداتج؛دموليجك: 
٢٦٠١٠عنتزة لقضاء بقاله الشيح فراق عل الأسف إبداء 

العزيز:هما بن عود ّالأمم العهد ول ديوان ريس من 
٢١٠٥القات نبات عن الإفادة طالب 

٢٣٧•••••••••••••••••••••••••••••••العزيز: همد بن معود الأمم العهد ول ديوان رئيس إل 
٢١٠٧لمعه الماسة الطريقة واقتراح القات، اوئ مذكر 

٢٣٨٠.............٠٠٠٠..................٠٠.٠......الدغيثرت العرير عبد ين محمد مراسلات 
٢٣٨.......................الرنة وصررة الشفرة صورة إرمال موعد تتضمن يرنية (• ١ )

٢٣٩.........شل ابن والشح اللك جلالة والرنةينديوان الشفرة صورة إرسال )٢(: 

..............٠٣ممقىثخاتيسل: 
٥الأل^ةت ينثر إل دتوابميا جيزان أموال رص من )١( 

.....٥الحجاز وصوت القرى أم جريدق• حللب الضمن عقيل ابن الشيح حطاب حول 
••••••••••••••••••••••••••••••••٦طلةشءرشت مأمور إل •نئ.يرطلأجمزان 

مقداره...........................٦بيان مع عقيل ابن افه عبد الشيخ راتب صرف حول 
......٧............٠ والشرقية: الوسض بالمطقة الأوقاف مدير إل اشي نائب من )٣(: 
٧١١الثاق.١........ّالوسي3لا مسجد لإمامه الشيخ ترثبع عل القش مماحة موافقة حول 



ء ٥٧١أة فهرسادموبت ؟■٦ ٠ ' ؟
الصفحة

٢٤٨••••••••••••••••■محت؛نت بن راشل- اكخ إل الوزراء محلى رئاسة ديوان ريس من )٤(: 
٢٤٨لالثأخ.........رئاستها وإّتاد إبرامم، بن محمد الشخ وفاة يعد العالمية الهيثة تشكيل 

٢٤٩اي: لفر إل العدل لْ،تمندزير 
٢٤٩الأعل الأوقاف محلى لعضوية الثخ ترشح 

٢٥••••••••••••••••••••••••••••••••*العا-لت وفر إل الأعل القضاء بلس ريس من )٦،؛ 
٢٥٠الأعل..... القضاء بمجالس الدائمة للهيثة ا رئيعقيل ابن اض عيد الشيخ تعيتن حول 

٢٥٢ءقيلأ ابن الشيخ بشان العدل وفر من قرارات 
٢٠٢الJائمة للهيثة ريا عقيل ابن الشخ تمتن قرار • ٢١١

٢٥٣عقيللاإتةاعد ابن اض عبد الشح )أ(:مارإحالة 
٢٥٤سنة لمل.ة عميل ابن الشح هع التعاقد فرار )٣(؛ 

-؛!؛-؛أي ؛؟؛- 

٢٥٥القضاة: من جمع مواسلأت الثاني: القسم 
٢٥٧.................................جك! الشح، آل حسن بن اش مد الشخ مراسلات 

٢٥٧ترحمته 

7٢٥٨محاسات: الشح، أل حن بن اف عبد الشح من 
)١(

)٢(

)٣(

)٤(

)٥(

)٦(

٢ ٥٨١الراتب.......بيان •ع حيران قضاء ل لعمه اعدا معميل ابن الشح تعيثن قرار 
٦٢ ٠ ..٠ عريس أي مدارس إحدى ق والتوحيل. الفقه لاختيار الشح انتداب فيها برقية 

٢٦١..٠٠١٠....١١٠.١١..كه اللقليف، عيد بن محمل الشح وفاء ق التعزية عل جواب 
٢ ٦٣والتوحيد الفقه واختبار النواب أع،ال حول 

r٢٦٥؛s؛؛y،، العزيز، - حمل الماللث، وفاة ل التعزية 
الإفتاءدار إل شل 

٢٦٩خق: الشح، آل حن بن اممه عبد الشح إل 
٢٦٩عريش أن لحكمة وفراش محضر تعيئن ءلل-ج ت )١( 

٢٧............٠ .ةحاومستعجلة فضاء ق العمل عن البسام صالح الشح اعتدار حول )٢(؛ 
٠.٠٠ّ٢٧١٠١............؟.١لأ! الخففلي، العابئين زين عل بن إبراهيم الشيخ مرامحلأيتؤ 

٢٧١ترحمته 



1ةم.ط" _فسسات 
الصفحةا1وص^ع 

٢٧٢.............................. تصحيحها أجل من حدْ تل رما أحد إرسال حول (ت ١ ) 
٢٧٥.........٠٠ذلك...............ل العير وطلب الكاتبة انقعللع طول أسباب يبان )٢(! 

٢٧٨ظلئمحٌ؛ العمود، محمد بن إبراهيم الشخ مراسلات 
٢٧٨ترحمته: 

٢٧٩...ب..ؤ..ّؤ١٠...٠ب.٠٠ألالعدى الثيح آراء بعض عل القفاة أحد اعراض حول (• )١ 
٢٨٢الختان ألعاب حول 
٢٨٣المشايخ أحد عل ردْ حول )٢(: 

٢٨٥التناصح كيفية حول طريقة اقتراح 
٢٨٦ذلك.........ق الشيخ مساعدة وطلب نقاله، قبول وعدم الجوب ل تبثه حول )٣(: 
٢٨٩.اؤ.ّ............؟لأ...ب.الحكمي وحاظ القرعاوى افه عبد الثسخينت عن أحبار )٤(: 
٢٩٠القضاة بعض نقل عن أخار 

٢٩٢.................. ٠٠٠٠.ككد: الحازمي، الفتاح عبد ابن عل بن أحمي. اكؤخ مراملأيتؤ 
٢ ٩٣١...............فيه نالها مرثية صمن سليم بن عمر الشخ وفاة تأريخ ل حطأ تصحيح 

٢٩٧له تعرض الدي المرض حول 
٢ ٩٧ظ؛فق مليم، ابن عمر الشيخ ل مرثية 

٣• ..٠ ١ ّ .... ..٠ ١ ١ ّ . .٠. ١ أ5ظممه: اليمن(، قضاة الإمام)من حسن ين إّماعيل الشيخ مراسلات 
٠٣٠ ظنه؛ الإمام، حن ين إماعتل الشيخ من 
٣٠ذلك، سبب حول أبيات ونظم الحدود، لهيئة الأول المحل من انتقاله حول ،ن )١ 

٣٠٢الشيخ )آ(:حولمأذونية 
٣٠٣ديرى المحمد الأمر حول 
٣٠٣أحمد الإمام مد حول 

٣٠٤إلاكخإماء؛ل؛نحنالإئم،م: 
٣٠٤..........................الحدود رعايا لهيئة الأول المحل من المية الهيثة انتقال حول 

٣٠٥كنفه: الحقيل، إبراهيم بن حمد الشيخ مراملأت 
٣٠٥ترحمته 

٣٠٦>ل(:إبلاءالشوقللقاءامخ 
٣٠٧إبراهيم بن محمد للشخ أرسلها قصيدة من أييامتح ذكر 



1|"فمحتةتيسسمبس~ هتَِته;|ت 
الصفحةاأوص^ع 

٣٠٩المعويان.....................بعض ومواجهته بالأحساء العمل ماشرته حول )٢(؛ 
٣١١الشيخ )م(:مثاءردةنحاْ 

٣١٢حقيل إل حقل تصغر حول موال عل جواب 
٣١٣ب..٠.٠٠.١٠..٠٠٠١١.١..١٠...١..٠١الأنه؛ حفظ4 خيزج بن صالح بن رائد الشخ مراّلأت 

٣١٣.......................ذلك ّب وبيان الشيخ لكاء الخمور عدم الأعذارعل )١(: 
٣١٠...........................العليا القضاية بالهيئة عموا تعنه بقرار الشخ إبلاغ • ٢٢)

٣١٦.........له المشايخ يعمى ونيارة رممية مهمة ل ببما به تواحالأثناء لندن أحبارمن )٣(؛ 
٣١٨ت كنفه رنوي، بن معود الشخ مراملأت 

٣١٨رحت(، 

٣١٩اراض محكمة عن )ا(:أخار 
٣٢........١ معود المالك وميايعة العزيز، عبد الملك وفاة ق التعزية عل جواب )٢(؛ 

٣٢٣.٠............ا١ؤ.٠...١ؤ.... ٠٠٠...كلممه؛ اللوحان، معود بن مليهان الشيخ مراسلامحت، 
٣٢٣رخمته 

٤٣٢ ............... .. بالعارصة أم،را محيميد ابن وتعيثن السيارة انقلاب حادث حول (؛ ١ )
٣٢٦١ؤ..................الأسعار بعض عن وأحبار والأمراء القضاة بعض عن أحبار )٢(؛ 
٩.٣٢ ......... المشاخ ولبعض، له والدعاء قضيته ل نمرته عل عميل ابن الشح مكر )٣(؛ 
٣٣٤الثيخءنحاكهالهحية إخبار )٤(: 

٣٣٦المرض عل وصر ومكر وابنهالات دعوات 
٣٣٩م الخزيم، صالح بن ّالي،ان الشيخ مراسلات 

٣٣٩رجته 

٣٤٠القماة بحفي عن أحبار (• )١ 
٣٤...........................٤ ام مع الإحرام تكبثرة فضلإدرالّ موضوع حول )٢(: 

............ؤؤ.......ّ........تما؛مكلسه! نانٍر، الالكريم عبد بن شان الشيخ مرا>لأت 
٣٤٧رخمته 

٣٤٨٠.....١١١......ب.ا.....١١١.عيي الالرخمن عبد الثخ فتاوى جع ٌثروع حول آُ ١ ر
٣٥١الوْل ألة مل عدى الالشيخ كتابة حول )٢(: 



دهرسادموضوطت

الصفحةا1وضع 
٣٥٢عيي الالرحمن همد الشخ فتاوى ■م مشرؤع حول 
٣٥٣الكتب عل الحصول ق تومعله عل الشح شكر 
٣٥٤الحميمي محمد بن اليإن الشح من رالة 
٣٥٤والمجتمع الفرد لإصلاح اقتراحات تقديم 

٣٥٧.................................ظتيدت الهلا>ّان، إبراهيم بن صالح الشح مراّلأت 
٣٥٧ترحته 

٣٥٨.؛..........ب..١١........العزيز همد المالك عل موضؤع عرخى ق المساعدة طالب ت ( ١ ر
٦٣ ٠ ...... . يحقه يتكلم أو يؤذيه من فيها تبمدد الش العهد، ول برقية من صورة إرسال • ( ٢ )

٣٦٢كك! الخريهى، أحد بن صالح الشح مراسلات 
٣٦٢ترخمته 

٣٦٣............ ٠ بريدة احي مأحد ق الحمعة صلاة إقامة ق الإذن ق المساعدة ظب (؛ ١ )
٣٦٥١.ّ...ؤ..نلالث>< ق سعيه عل وشكرء الخمحة إقامة عل المفتي بموافقة الشح إحسار )٢(؛ 

٣٦٧.ّؤ.....ّؤ.......ه؟..اب..........جسع: العمودي، افه  Jue■بن صالح الشح مراسلأيت، 
٣٦٧ترحته 

٣٦٨تقلمها أبيات صمن عقيل ابن للمشح مدح (٠ ١ ؤ
١٣٧ عقل ابن اف عبد الشح مدح j أبيات )٢(: 

٣٧٤..................الثؤح(؛ بؤمحت*•)همم العميل، ءق؛ل بن الرحمن مد الشخ مرا،لات 
٣٧٤ترحته 

٣٧٥المقيل اكخهمدالرحنينءقٍل إل 
٣٧٥.....لأ....ؤر.ؤ....الزواج حفلات حلال النماء ما تقوم اش الألمان مخ طلب )١(: 

٣٧٨الموصؤع حول جيزان أعيان من عريقة 
٣٨١...........................بدللث، والرفع الأهال، بعض من النياحة صدور حول )٢(؛ 
٣٨٣احي الميعص j قبور بوجود الرفع )٣(: 

٣٨٥الخوان......................ومعه الأسباب، بيان مع الوفليفة من الإعفاء طللأ_إ (ت )٤ 
٣٨٧...............................ت جض شييان، بن عل بن الرحمن همد الشخ مراملأت 

٣٨٧ترحمته 



.ذؤهءثَائءفهرساسمحسمطت ذؤ'و 
الصفحةالوص^ع 

٣٨٨داعيا الت،اءى كلقة الشخ ابن زيارة حول (• ١ ) 
٣٩.......................*تمييز ئامحى مرب إل ترثينه أجل من الشيخ مساعده ?للب ٢(؛ )

٣٩٢.............................جءئ1؛ك4 محيميد، ين عمد ين الرخمن عبد الشح مراّلأت 
٣٩٢ترجته 

٣٩٣١٠ؤ..ب..............بالأخار.... الإفادة وطالب الشيخ طلها الش القصيدة حول )١(: 
٠٣٩٥٠٠ب..ب.٠ب...ب..ؤ.٠..الخار.يل بايمب وكدا JاJلأمة حيزان إل بالوصول التهتثة )٢(؛ 

٣٩٧.................للوزراء برقية ورفعهم مامة قضاة ب؛ن جرى الذي الاتفاق حول )٣(؛ 
٣٩٩١...............................كك: الخلف، حالف بن العزيز همد الشخ مرا-لأت 

٣٩٩ترجته 

٤٠ ٠١.................يالقفاء المبارك فيصل الثّخ تلأمال.ة يعفى لإلخاق سعيه حول (؛ )١ 
٠٤ ١ القاعد عل يعزمه الث.خ إحيار 
٤ ٠٣٠....١٠.٠٠الموصؤع ق النصح وطلب عنه، قيل وما السفيد.أات ءدليل مؤلفه؛ حول )٢(؛ 

٠٤ .....؟..........ب.ا" .......  ٠٠....ظكد: الصالح، صالح ين العزيز عبد الشخ مراسلات 
٤٠٦ترجته 

٠٤ ...٧ .............١. استقباله حفاوة عل وشكره سالما، المدينة يوصوله الشيح إ؛لأغ (؛ ١ ر
٤ ٠٨.....٠١٠.........ب......بالقاهرة مروره يم إفريقيا ق الدعوية حولته حول أحبار (؛ )٢ 

١٤ ٠ .....٠ ١ ١ .٠ ................١  ٠٠..جمحممه؛ الفوران، صاغ ين العزيز عبد الشخ مراسلات 
٤١٠ترجته 

٤١١................ّ..ا...اّ......نحاهه طيبة ومشاعر الشخ، لقاء إل الشوق إبداء (؛ )١ 
٤١٣تمملق؛اصاينءقيل إشاعة حول ا،تفار )أ(:

١٤  ٥١..*..١..١١..................جأهئئته؛ سبيل، ين اض عبد ين العزيز همد السيخ من رسالة 
٤١٥ترجته 

٤١٦مقتول دية د؛، حول للشخ حطاب 
٠٤١٨.٠.٠..........................كلسع: الشعسي، ناصر ين العزيز همد الشيخ مراسلات 

٤١٨ترجته 
٤١٩٠١١.....الإتقان كتاب إرسال وطلب الأسباب ييان مع المكاتبة عدم عن الاعتذار )١(: 



الصفحةا1وض^ع 
٤٢١....................الكاتة صدم عن والاعتدار الشح أرمالها التي الكب حول )٢(: 
٤٢٤...............الخرج ق قفاها التي الخا.مات بمدة الشيخ من حهليت إفادة ءلاللإ_ا )٣(؛ 

٤٢٥طهر، أحد بن اف همد الشتح مراّلأت 
٤٢٥ترحمته 

٤٢٦٠٠٠...............٠١١.لقائه إل والثوق عميل ابن الشخ ٌدح فتها أبيات إرّال ا• ١ ر
٤٢٨له أجرت الص الخراحة العملة حول )٢(: 
٤٣٠العهد لول ومراجعته بالعارضه، تعيينه حول 

٤٣٠الأ.ربادوف حولإنثاءسن
٤٣٠للهيثة ا رنيالعقثل حمد تعيثن حول 
٤٣١عقل ابن افه  JLPالشخ مدح j أيان )٣(: 

٤٣٣)؛(:طاإبالإح1ةضسةتجهاص 
٤٣٤اكخ ق إحواية ؛ئصيدة 

٤٣١^١١............ا........ا..........?طإس\ الخميد، ماليإن بن افه عبد الشيخ مراملأت 
٤٣٧ترجته 

٤٣٨٠............. ٠١٠..الصحة حالته عن الشخ ؤإحيار القضاة واو2ض تنقلان حول ات ١ ؤ
٤٤٠نواحه حول (ت )٢ 

٤٤٢الميتات عن أحبار 
٤....ا...ا..اا......بم؛ الثرك ق محكمة بتأسيس القضاة رئاسة عل االاللثا أعر صدور حول 
٤ ٤٣..... ١ ............. .. لكلع وإءاJادها عليها المشايخ وموانقة كتبها الش الصيحة حول 
٤٤٥والألعاب البيع ؤابملمال للمقنفذة نقاله حول )٣(؛ 

٤٤٨١...........الموضؤع متابعة وؤللب الوظيفة من إعفائه بشأن لال«اااك حطابه حول (ت ٤ )
٤٥٢جك•' العمودي، عل بن النه همد الشخ مراسلات 

٤٥٢ترحمته 

٤٥٣اليإف• »اللأْع التارخ: j مؤلفه حول )١(: 
٤٥٦محؤلفاته بعض ذكر 

٤٦١هتيمل ابن ديوان حول 
٤٦٢القصيس عل ردم حول مؤلفاته، بعضن ذكر ^٠ ٢١
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٤٦٥إحوانة ضيدة 

٤٦٦،اللامعاو،اوأ حولتارض: )٣(: 
٤٦٩ص •اللامع )؛(:حول-اربم: 

٤٧٢مؤلفاته عل الاؤللاع ق العدى الشخ رحمة حول 
٤ ٧٣ممّته ومحللب له الثاح أحد زيارة حول 

٤٧٤فتاؤيه من محمؤع إرمال 
٤٧٥اس الإجازة )ه(:إرمال 

٤٧٧الأمم عل الرحنبن تمد الشخ وفاة حول 
٤٧٨الأمم عل بن الرحن همد الشخ ل مرثتة 
٤٧٩هتيمل ابن ديوان حول )٦(ت 

٤٨٢عدى الالرحمن همد الثثخ رثاء ل متنلومة 
٤٨٣المشايخ أحد ووفاة عام مرض رمع حول 
٤٨٤تارنحه طعه أجل من للملك مراحعته حول )٧(؛ 

٤٨٦..............  ٠٠إحوانية نميدة إرمال 

٤٨٧٠ ١٠ ١٠٠. ٠٠٠ ٠٠٠ ٠١٠. ٠٠٠الحموي ؤإيراهيم عميل ابن الشيخزت ل إحوانية نميدة نقلم )٨(; 
٤٨٩٠٠٠١٠٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١كقه: عوى، العودة بن الله عبد القح مراملأت 

..ا..لإّبّ.ب.ها.ء.ب..ابا..با.ها..ا....ها...ا.هب..؛.؛؛؛.اب..؛؛.؛ه..هب..اا..ا.اب.بمخ؛ترجته 

٤٩٠٠٠١٠١٠.٠٠٠٠له حميد ابن الشخ ومساءانة أوالقل، المماعان عل الإحالة حول (؛ )١ 
٤٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠.٠٠٠٠٠حميد ابن الشخ دروس برناُج العمود، إبرامم التح عن أحمار 

٤٩٥٠.....٠٠٠٠.١٠١٠الحديد بالولود والتهتثة يالعافية الج من الشح عودة عف افه حمل (ت )٢ 
٤ ٩٨ادثه؛ حففله حزف شيبان بن عل الشح س رمالة 
٠٥ ١ بالرث العمل ماثرته حول 

.١٠٠٠..٠.١١٠ ذلك ل التبعة الهلريقة وبيان الناس، وتعليم الإصلاح محاولة  ٠٥  ٠٠٠٠
..ّ.ّاهب.مُه٠٠٠.....٠٠٠٠.....؟طق*.' الحق' همل محالح بن محمد بن ءلأ الثخ مراسلات 

٥٠٣ترجئه 
٥٠٤.■٠٠.٠١٠٠٠٠٠لحنازته ووصف ظققه، التومحرى، افه عيلء بن محماو الشخ وفاة حول (؛ ١ ر

٥٠٦التعيينات بعص عن أحبار ت )٢( 



UZK.  ِس
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٥٠٨)م(:أخارعنواقةالرث 
٥١٠عمالهم وطريقة نجد قضاة رواب عن ار امحتف

١٥١ ت خئنه بجوي، مديش بن عل الشيح مراملأيتج 
٥١١ترحته 

٥١٢المارك رمفان شهر بدخول الشيخ منئة آ• ١ ر
٥١٤...................منهلها معارصة وقصيدة حت؛ن ين راشد للشيخ قصيدة ارمحال ؛ )٢( 

٥٢٤...................................بؤك: مر، بن إبراهتم بن محمد الشخ مراسلات 
٥٢٤ترجته 

٥٢٥..................................الشايح يعص رفقة لريطانيا نيارته أخارعن ت )١( 
oyw,.,,.الاJاJمة الهيئة ل عضوا وتعيينه تمييز، محكمة رئيس ليرجة الشخ ترب حول )٢(؛ 
٥٢٨١تل.كارية)ميدالية(...رصيعة و؛رفقه الشورى، محلى أصدره كتيب الشخ إهداء )٣(؛ 

٥٢٩ت يمحك الخالق، خالف بن محمد الشيخ مرامحلأت 
٥٢٩ترحته 

"٠١٥ ه؟قه إبراهيم، بن محمد الشيخ وفاة ل الممنية (ت )١ 
٥ ١٠٢....ؤ.................التقاعد معاملة ملاحثلة وطالب العمل، ل استمراره حول )٢(؛ 

٥ ١٢٤ّؤ..ؤ.....اب.......ا................كك: شل، بن صاغ بن محمد الشخ من رمحالة 
٥١٢٤ترحمته 

٥٢٠٥تجران متملقة عن أحبار 
٥٤٠ظكد: الملؤع، العزيز صد بن محمد الشح من 

حمته

...١١١١...١١١..١١....١١١عنيزة......ب..............ا...لإ..جاب^ مكتية عن أخيار . ( ١ر 
١٢ء.........العللبة صّغار تدروس ول ا،لكتية مارة ل له العدى التمخ إنابة حول )٢(^ 

ء.......................................ا.......ا.....ب.؛عنزة جامع مكبة عن أخيار 
عقيل................١٦أخيه وفاة ل التعزية فيه البسام افه عبد •ع مشترك خْلاب )٣(: 

.٠٨..٠ ..؟ .؟ ٠ .؟ ...٠ ٠ ...٠ ت الله حفتله السعوى، عودة بن الله عبد بن محمد الشح مراسلات 
ّ...١٨الزيارة......... وطالب الكاء وتمني الثيخ نحام رفيقة وعبارات ُليبة مشاعر (؛ ١١
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٥٥٢الظهران نضاء ق الشيخ ميثن حول )٢( 
٥٥٤العلاج أجل من للدن زيارته أحبار )٣(؛ 

٥٥٦٠....٠٠.....................٠٠.......طك.' الخناكي، محهد بن ناصر الث.خ من الة رّ
٥٥٦ترحمته 

٥٥٧محتفر؛ة أحبار 
٥ ٥٨... ١١..... ١٠........... ٠ القصيم لعوام حميد ابن الشخ كتبها الش العقيدة ال ارمحطلب 

٥٦٣الوصوعات فهرس 
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