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ت|هتوظهت1ِ|فت 
بمآثآوتيٌ

اف.حفظه عميل، بن اض عبد الشيحت الفضيلة، صاحب حضرة 

ومرورا.داتمة صحة للشخ وأرجو ويرلكته، اممه ورحمة علتكم السلام 
متصالناإما نلتم المح، ترجتكم إرٌّال، ق وعدكم تلقينا منذ مدة فلنا وبعدت 

ومنناحية، من وعدكم ومستتجزا مذكرا الورقة هذْ لكم كتت لذلك قريبا، 
أنكملنا ذكر وقد لويتا، ترحمة له توجد لا وادي بن الناصر عل الشخ فإل أحرى 

لماوتكتبوا كذلك- ذلك كان -إذا نحنمبوا أن أرجو لذلك برحمته، إحاطة عل 
إلينا.وتبعثوهما كاماكن، الترحمتئن 

ودمتم.والماي^، والأولاد لكم وملأمي مرقونا، وباللارم هذا 
١٣٨٢/ ٧/١٢

القضاةرئاسة الرياض، 

الخلصوأخوكم ابنكم 
)التوقيع(

ااJد١١إبراهيم 
القرآنقرأ ه، ١٣٥٤عام ولد السيف)؛هماه-امإاه( صد بن إبرامم الشيح 
بلديةل ء؛ن  ٠٠١٣٧١عام ول الأملنة، الوظائف ببعض التحق العلوم، بعض وأحد 

قوتدرج ، ٠٠١٣٧٧عام القفاه لرناصة وانضم ، ٠١٣٧٦عام آخر حى الرياض 
تمالقضائية، لاإ؛ث.ؤون العلبلر وزارة وكيل مكتب، مدير وظيفة إل وصل حتى الوظائف 

حننالذكور لل«كت_، مديرا تم الغربية، بالنعلقة الوزارة لفؤع العام الدير اعان م
ملبةالرياض مدينة ل والخطابة بالإمامة استغل . ٠١ ٤٠٧عام مبكرا تقاعدا تقاعده 

الكتب،بعض ألف، وتد ذلك،. عن المرض أقعده حتى عاما، العثمِين عل تزيد 
بتاريخ؛تول . ٠١٢٠٠^٠^وبعض عثر الرابع القرن ل لعلياء والخبر ارالمبتدأ منهات 

٠ o /Y / والخبر.المتتدأ كتابه: مقدمة ل حان ابنه بقلم ترحمته انظر م. ٠. ١  ١٤٣













1ةه11ّةُزاهءاسخبثمزص هتِتظ'ف 

اكارخ:هلإ/«ا/ام
بنالعزيز عد بن اض عبد ت الشيح الحلل، محبنا الفضيلة، صاحب، حفرة 

تعال.اف حفغله عقل، 

وبركاته.اممه ورحمة عليكم اللام 

اللهعبد بن محمد افه رمول عل واللام والصلاة إليكم، تعال افه حمد ويعد 
آلاءوق محليبون، أنكم افه إنشاء أحوالكم، عن والسوال يخر، فإنا وصحبه، واله 

عليناوحففل النقمة، من وإياكم وسالمنا العمة، شكر الحمح اطه أونع رافلون، الله 
آم؛ن.الحنيف،، الدين شريعة وات؛اع والهدى الخثر فيه ئا الأنام وأصلح الإسلام، دين 

بنعيسى بن أحمد للأخ منكم حْل باؤنثه وق الكريم، كتابكم وصل إنه ثم 
ريالا،وحمس؛ن مائة مباخ منكم تحويلا فته ووحد كتابكم وفض سلمناه، فقد عمر 

أحنتموقد بحياتكم، افه ٌنغ وملاحظتكم، عنايتكم ومقل.را شاكرا دللث، فتسلم 
إليكمكتب، بأنه أحمد الأخ ل ذكر وقد والأحرى، الدنيا ق الشى لكم اممه أحن 

البغ.بوصول يشعركم 

يعدولأسيإ افه، وق ض وأحببناكم يه، وفرحنا بكتابكم سررنا فقد نحن أما 
أنتعال وأرحوافه الح، منها تعارف، ما محتده حنود والأرواح كتابنا، بكم تعرفتا أن 

الرياضإل الوصول من الله إنشاء ولابد والمشاهدة، يالخا>ّتج بكم اكحرف، يكون 
الأسلاف،ماتر من عندنا حيث، الفرصة، سحت، إذا الث.خ وبال بكم للاحملع 

الله.شاء إن معود، والإمام الشخ وآل أيديكم ين نبثها محعلنا ما الله، رحمهم 
عليهوألححتم إبراميم، بن محمل. للشبح كتابنا مناولة مجن ذكرتموه ما أما 
الخثرعل والدال أحنتم، فقد -يا  ٤٣١٧الموقوفة الكتيؤ من نخة بإعهلاتنا 
اكافعة،الصحيحة الكتس، إل الحاجة بأمس نحن والحقيقة نصرا، الله حزاكم كفاعله، 



الحفظيعيي بن ؛سن ١^٤ ض  ٦٢١ ٨٦
نفضللكن للمتأرين، شافعية كتب وأكثرها مدثرة، بأيدينا التي الكتب حيث 
اش،أصلحها الحكومة، عند إلا توحد ولا وسلامتها، لصحتها الحنبل المدمس، كتب 

إلايعلم~ —وافه نا ولثيء، والعقائد المسائل ق الصحيحة الكتب، من عندنا فليس 
شاعرهم؛قال وقد الحبين، بعض من العارية سبيل عل نأحد 

برهتغأذ< من افه هداك فاحذر به وانتفعت، كتابي امنعريتظ إذا 
ترهالحلم!٢ كتم محافة لولا ه بت، ثغفإل رعا مورده 
لقلمةالتجاؤية المكاتب، من كتبا به نمتني ما نجد لا الشيح— فضيلة —يا أننا مع 

ليإنس بن اطه عبد التيل؛ لشيخي كتست، قد أنني مع العوائل، وكثرة اليد ذايت، 
أحفلىولعن؛ الفتي،، إل ؤللبا باسمي قدم بأنه فأفادق البكيرية، قاصي الحميد، 
وأمتفيدأفيد أن تعال اطه أحمد أن التي، الحهات هده ق ونشرها لبثها النافعة ؛الكتب، 

الحهايت،هده ولأن الخ، رجلا بل—، اطه ثبمدى ولأن الثواب، من اطه عند ما ابتغاء -يا 
قائلهم؛قال الدى، الحففلي الشخ آل دعوة محل هي 

>باءلاولهم دنيا لا الدين ناصر من لتا أوانم هالحففلي آل آباؤنا 
،؛الحففدأآل نقلم الرصؤ، للديوان المقرض وقال 

الالمعاب أربالله اد عبا صدقن الديحماة له وقائ
الالكمرجالأمت، عنهم ل، فا حقم العلأهل الحففلي بنو 
والبالتا علوموا أحيم وكوا تقاموامحوا قاماممه ن بدي

إه

Y ٦ محتا لشيخنا موجهة أحرى رسالة ل عنه ئال  / Y /أحرىجهة ءومن هرت ١  ٣٧٧
حاصالشعر من ديوان بجمع اعتنى الحفظي العابدين نين إبرامم محمد الأخ فإن 
الأخولكن نفلام، يحن جيعا أبرزناه حتى دلك ق له ماعدا وكنت الحفظي، يآل 

افلفشعل عرمحى قد أنه يبلخى وفيإ سنوات، ثلاث محني سعود للملك قدمه محمد 
عنهء.الإفادة الشخ أيها فيكم فالأمل ؤإصلاحه، لتتقيحه الشيح آل محمر الشخت 
٦^١.ص ق الديوان حول لشيخنا الخقفلي ايراهيم بن محمد رسالة 'وانظر 



ت1هشءمحامءاسسمحمام ]'"!اقن 
ض،الخالصة والإصلاح الدعوة ق ونحذوحذوهم نتح أن فنحب 

قديإالدعوة سل ق الحفظة والسائل الرسائل من بأيديتا ما عاليكم تعرض ولو 
منوخصوصا الخلصين، اه بعباد وفرحتم ؤلربا، نفوسكم لاهتزت وحديثا 
ثرعبلاد ق الحففلي آل نثرها الدين الشخ وآل سعود آل دعوة نمرة ق التأليف 

والعيالالوطن مغادرة يمكنا الحال أن ولو ذلك، إل وما وصنعاء والخلأ؛، 
الشخ،آل وزيارة لزيارتكم جهتكم إل توجهنا لتكنا وغثره إركاب أجرة وبأيدينا 

إليناينظر إبراهيم بن محمد الشخ أف ولو تعال، اض ق معكم والداكرة 
كلفضله من لنا لكان بالأبناء، متصلة الأباء محبة أن افه— —أبقاه يعلم ؤإنه العطف، 

أينولكن الدعاة، وأحفاد الحلم طالبة فهويكرم يقصر، لر به لواتصالنا وأعتقد محر، 
وبكموبإحوانه به الاتصال نحب أننا شاهد فاه ؤإلأ الرياض؟، من م رجال بلاد 

الحمحعل ومن الأحوال، ولكم ل وأصلح الأمال، ولكم لنا اش حقق حميعا، 
يرصاه.فا بالتوفيق 

وادحبين،الشخ آل لدى التوجيهايتج بحن ذكرنا من الشخ أ;را تنوا ولا 
وسلامناوالعافية، الصحة بأتم اللعليف عبد وابنكم ترون، بإ مطالوب وجوابكم 

إبراهيممحمد الشح من ولكم والإحوان، والثائح الأولاد وعل عليكم 
١٨ / ١ ٠ / YVمحفظكم. واف اللام، الحفظي وآل العابدين نين 

ألمعبرجال الواعظ الإمام محكم 
)التوقع(

الحشص ين الخض 
مفتوحوهو عليه، بقراءته تكرموا الفتي، محمد للثح كتاب، يهليه الشيح1 أتيا 
واللام.بعجلة، لأنه حلل من فيه ما فأصلحوا للتعدل، وقال للاطلاع، 





خ٢ ١ مخح4اوخسدانمطم ِ  ٥٥٠

ه١٣٧١محرم  ١٧و: ،تهاؤإلها. . آقآؤتيآهِ بمب 
بعينه.اض حرسه العميل، العزيز عبل. بن اض عبد ا1شخت الحرم، حضرة إل 

مكروه.ولا سوء بكم حال لا وبركاته. افه ورحمة النلأم يعد 
،ياسين محمود مديرها انتقل ند الفيمحلية ا،لاورمحة إل العزيز، أحي يا ؛عا>هأ 

وأرجواوالشرعية، الرياضية معالوماق نحفاك ما عزيزي يا وأنا الأن، شاغرة وهي 
يوفلقنيأن ائاع محمد الثهيخ االعارذا مدير من تطال.,؟، أن ؤإحانلئ، ففالك، من 

ويدلللخر، يوفهلث، أن ا،لول من ونرجو حفرتكم، عل يثق لر إذا بإدارتيا، 
افهورمة عليكم والتلأم وجودك، يعدمنا ولا والباطة، الظاهرة اعياكه م

الأناربه.مع فكيفج الأباعد، هع أ-حلاقلمثؤ مكارم ذلالث، عل حملني وقد وبركاته. 
حمدالمحميالسامرالخلص: أحيالث، 

هعوهاجر طين، فالق بنابلس  ٠١٣٣٦عام ولن. الحمد، ياسين بن محمود الأستاذ )١( 
والشحالماع، محمل. الشخ منهم: العلياء، من محموعة عل ودرس الملكة، إل أمرته 
معلياعمل باز• ين العزيز عبد دالشخ الحل-بثا، دار مدرسة ل حمزة الرزاق عباد محمد 

يرقةيلدنه ق وعمل فالسطان، إل ه ١  ٥٣٦ عام عاد يم السيح، بمدرسة ه  ١٣٦١سنة 
الدلممدرسة إدارة وتول - ٠١٣٦٨سة الدلم إل وح لم الابتدائية، مدارسها ق معلمإ 

يعتيزة،الفيصلة المدرسة لتأسيس عنيزة مدينة إل رحل ه  ١٣٦٩صنة وق الأيتدائية، 
الفيصليةالمدرسة إدارة وتول الرياصن إل عاد ثم ه،  ١٣١^١ سنة إل لها مديرا وأصح 

حشنجد تعليم إدارة ق فنيا مفتشا عمل وحيتها ى ١ ^١^١٣ سنة حتى ه ١ م^٣ ٢ سنة 
سنةحش ه ١٣٨٣سة لمكشتها أمنا المعارف وزارة إل واممل ه، ١٣٨٢سنة 

العارفبوزارة التربوي والتوثيق الإحصائية المعلومات مركز ل عمل ثم -، ٠١٣٨٥
(.٢٧٣التعليم)٦/ تارخ موصوعة 3،؛ ترحمته انغلر ه.  ١٣٩٦عام تقاعده سنة حش 

قارئوكان المجتهدين، سعدي ابن الشخ طلية من وهو تقريبا،  ٠٠١٣٣٣سنة ولد )٢( 
المعارف،مدرسة ق معلمإ ه  ١٣٦٨سنة نمن والفرائص، الفقه ق مميز له العام، الدرس 

،١٤١ص الناقمة، الأجوبة انفلر! سعدي. ابن الشخ عليه وأش بالتجارة، اشتغال وله 
حاشيةرفم:آ،وصهمأ.





طهم_وة»ساضخسمبجيماسمسم 

ث_جآقآؤءيهم
J^،y :أ/؛/سااداراض

الحرم.العميل، العزيز العبد اطه عيد الث.خت فضيلة العزيز، الأخ حضرة 
وبركاته.اممه ورحة عليكم اللام بعد 

تعالافه فاعفلم ، الوالد الرحوم وفاة بلغنا المريبة الأيام هذه ل ثم 
والاحتساب.الحمر وألهمكم ورضوانه، برحمته وتغمده عزاكم، وأحن 

بوقتها،التعزية لكم أبعث فلم قريبا، إلا وفاته عن أعلم ل؛ إف العزير، أجي، 
أمامنا.لما الأستعاو.اد ؤإياكم ؤيرزقنا للجميع، الخاتمة محن أن تعال اممه وأمآل، 

والمثّايخالأولاد ومنا العمود، إبراهيم والثسخ الأولاد عل وسلامي هدا 
.محففلكم والباري لمون، ي

محبكم
)اكوةح(ل^ء

ه. ١٣٨٢/ ١ ٢ Y/ ٦ ترحمته~ ق مدم ~كءا جظقه تول ■حنث )١( 
وطالبالكرت، ي ولد اه( ٤ ١ ^٩ ١٣٢اللم)١ زامل بن صالح بن زامل الشيخ )٢( 

النم^ارةق استغل السعدي، ارمن وعند الماصي، صالح السط^؛ن• عل عنزة ق العلم 
لالقرعاوى اش عبد الشخ وصحب والطائف، وأيها وجيزان وعدن لمرة ال 

منالمنتخب الالجموع ت له صدر ومعاملاته. عيادته ق الويع شدة ق مثالا وكان جيران، 
ليلةارياصن ق توق الساإكينء• مدارج من اإثا٠ين و٠االتتقى والأدبء، المواعفل 
العزيزعيد ن فريد إعدادت فقد، أوراق ل؛ ترجته انفر جهئلقثع. ه. ١ ٤ ١ ٩ / ١ ٢ م/ البت: 

.١١٣اراءلاuيم،ص







IW م&وهث_مهقتءأِ

بممأقآؤءيىٌ
:Jه،٧ريل١هم٧٠/٦/٢٨ساكاهمة

عميل،بن العزيز عبد بن الله عبد الخليلI الشيخ الفضيلة، صاحب حفرة 
ورعاه.اض حفظه 

الصأحةدوام لكم الله أرجو الدوام، عل وبركاته اممه ورحمة عليكم اللام 
والعافية.

اللطيفخو-حهلا؛كم الثريف، مكرمكم تتاولت، والامتنان الشكر فبيد وبعدت 
صحتكمأهمها ومن محارة، أنباء من حواه ما ومحرل ، الفقي حامد الشخ صحبة 

والعافية.الصحة حلثاب اممه ألبسكم ابنكم، عند ثيء أعز يي التي الغالية، 
ؤإثاراتكمالحدبة عباراتكم لتفسير وأحرى مرة كتابكم أتصفح أزال ولا 

أحرىمرة يم مكاتبتكم، عدم عن الاعتذار من بنؤع فيها توعزون الش ابليلة 
العني،نكلا بقرية ولد ه( ١٣٧٨ه—١٣١٠)الفقي عبده أحمد بن حامد محمد الشخ 

بدأثم صغره، ل القرن حفظ. الحلم، لءلاو_، فوجهه صغره مند والأم يه اعتنى يمصر، 
بصرهفتفتح ير، والتنفالحال.يثإ يدرامة اهتم تم ، ٠٥١٣٢٢عام ق بالأزهر دراسته 

الوجهعل الحديث دراسة ق أمعن لما نته، بوالتمسك اض رسول بهدي وبحيرته 
حنبل،بن أحم. الإمام أمثالت الكبار والأئمة الصحح السالفج كتب ومطالعة الصحيح 

نةبالتمك إل فدعا وغرهم، والشاطئ، حجر، وابن القيم، وابن تيمية، وابن 
لأمةحدث ما وأن الأمور، ومحدثات البيع عن والعد الصحيحة، الرسول. 

وقدوالمخالفات، والخرافات البيع وانتشار الصحيحة السنة عن بعدها بتب، الإسلام 
وهوالعالية الشهادة نال أن بعد الأزهر من مج الكمر• الأذى ذللث، ميل ل لقي، 

عامق رسوله وسنة اطه كتنات خدمة إل مجه مند انقعني تم الاعوة، ل مستمر 
الهدىمحلة . ٠١٣٠٦عام و أنشأ ثم المحمدية، المة أنصار حماعة أنشأ  ٠١٣٤٥

منلأكثر ظل العثرات. بليت، الش القيمة الكتب، من العديد بتحقيق نام ك،ا النبوي، 
U الحمعة: فجر تول أن إل اف سبيل ل محاهدا عاما أر؛حين  /U /انظرهلك. ه. ١٣٧٨
.١  ٥٧ص جهودها، منهجها، أهدافها، نشاما المحمدية: السنة أنصار حماعة ل: ترحمته 



 EI□ عسميأسنEIII
لكم.ملكسى لعدم عني الأعذار توجهون 

مكاسكمعدم ق ل عذر ولا وآحرا، أولا لكم الحق أن ميدي" ~وا الحقيقة 
أبناءعل الأغلية هي الحمقى اليثرية الطبيعة وهذء الحميل، ونسيان التهاون إلا 
الفاصل.سيدي يا معيرة ثم فمعدرة كزمامم، هم الدين الزمن هذا 

يكونلا أن وعى صحتي، عن استفساركم من إليه بالإمارة تكرمتم ما أما 
أشعرلر الأن حتى الحادث حصل حض من أنه اف~ ~ّلمك فأفيدك أل؛! يلحقني 

حيلمستشفى وق الحديثة، الهلريقة عل المعالحة لأن الإحساس؛ س ثيء بأدنى 
أملومحمل، الشخ سيدي برعاية نم افه، بفغل وذللث، الراحة، وسائل بجمح مزود 

هواعل يقممر ولر راحتي، عل الحصول ق ومحيا حاهل.ا سعى فقد عمره، ق ال،ه 
لملاحظتيعليه أكد الفوض الونير ودعه مجا حض ا،لطار ق إنه ل الحميل الفعل 

وزيادة.بالواجب قام محرا— افه —جزاه الوزير وفعلا يلزم، ما بجمع 
منهبالخرؤج التمرح أعطى ما حقن ومن المتثني، ق الأن حتى أنا 
منالخامس ل ذلك يكون وأرجوأن الرياض، إل للتوجه يمكن ما بأّرع ّأمهم( 

شهررجب•

لكم،لازم أصغر ولو بقضاء تثرفوق ل؛ أنكم يوسفني كتابتي أ-محتتم أن وقل 
وتحياقالل.وام، عل ظنكم حن عنلب أكون أن وأرجو موجود، ميء كل لأن 

بنسعود والثخ ؤإحوانه، محمد الشح الوالل. وففبميلة ؤإحوانه، الرحمن لعبد 
افهوعيد ناصر، بن اغ وعبد العمراق، الله وعبد مهينع، بن محمد والشح رصود، 

الريع.وكافة حين، بن اطة وعبد مرزوق، بن 
سلم،الخ ين العزيز عبد محبكم هتا ومن الله، اء إيقريبا ُراكم وختاما 

ورعاكم؟النه حفظكم 
بالعجوزةالأول فاروق بمستشفى حيدر، صاخ الخلعس 

ممتازة.أول ه»؛أ"؛،غرفة»ا،درجة تالفون 







ء،ئقض_تةمناشخهطلحتيسمان قص1تةهت 
دسجآثاؤمحٌ

لطاPC،.اه، وث، عقيل، بن اف، عبد الشيح: سإحة الفضيلة، صاحب ا،لكرم، 
وبركاته.الله ورحمة عليكم السلام 

عنوتصر لكا، وتقديري بك اعجاي مدى عن تصر رسالة فهذه بعدت أما 
للث،ترأت ولقد الزمان، هدا ق ^١۶ ١١١محرة من تعنثر فأنت، ^lL؛،، علامة لعالم حي 

أتركلن فإني حال( كل وعل ألتقي؛الث،، أن وشت، ؛لث،، إعجابي( فازداد وعنلته، 
ثمومن القبول، ماحي فوله يعتبر عال؛ أنلئ، من لدي تأكد الذي بعد خاصة نيارتالث،، 
الخالق،ضر الاجتهاد نوله من يوحد محتهدا اليوم أعشرك لأني ، ٧١٧العمل، 

كلأملث،أحدُت، إذا عل الضر هو وما والستة، يالكتاب! الثابتة الصحيحة للتموص 
3،أست، وأنتج الاجتهاد؟، موطن 3( اجتهدُت، إذا عاليالث، الضر وما القبول،؟، عل 

والتقدموالعام، والخاص والنرخ، والماسح للادلة، ومعرفتالث، عالمالث،، سعة 
علعليالث،"وأشهد الله مى ومحي خاصة أنتؤ تحتهد لر ؤإذا والقيد، والطالق والتأخر، 

والناقشةوالفتوتم، القضاء ءمال، 3، وتحارب، راسخة بملكة عليالث، مى ذلكا~ 

ا.يجتهد؟ الذي ذا فمن والخوابط، 

الذينالأئمة مجن بقية فيها يزال، وما زال، ما العصر هذا ق الإسلامية الأمة إن 
الأول،تعفليم،ن؛ محالازا 3، حاصة محال،، كل 3، عليه ورسوله الله أمنهم بما يقومون 

والناسوالحرام، الحلال، وتعريف، الأحكام، تبيين والمال؛ افه، إل الدعوء محال، 
عداهماوما الميار، عصا ووصع المنلر صل اليوم هما الذين الأمرين هدين إل بحاجة 

الرحى.نفخ هما الأولين أن بيد بما، يستهان لا الي الأشياء س يعتجر أنه إل أميل 
مريدلكل ومناقس سائل لكل الرجع وأعمرك وأعتن، بلث، أفتخر إني 

النقلبميزان الأمور يزنون الذين الأفذاذ للرجال إلا بحاجة لمست والأمة للحق، 
وكثرةالعالم، لقالة محهالوتيا؛ أمور من إليه بحاجة الأمة مما باّبديد ؤيأتون والمقل، 





سةهت_،هةمنامخهطصساسبن ؤتاّاوؤت 
اختارااض جعله ، ٧^١۶الأعل للمجالس ناسا باختياركم متة وأيضا 

4وققينوجعلكم السالم؛ن، بأمر والاهتام المسؤولية تحمل عل وأعانكم معلردا، 
بكم،الظن إحسان منها؛ كثثرة، بآمور إل أوحى قد هدا واختياركم وعملا، قولا 

أن>، يدل الاختيار هدا فإن وكيلك الدرجات، لأرقى محل بأنكم التامة والثقة 
حفظعل علامة هدا فان مهم، يمتصب اليوم مثلك فإدام خير، إل سر الأمر 

ماللناس تثلهروا أن عل لكم نيادة فيه وهذا فقيه، وعانر محرب رجل فأنت الدين، 
الدالين•ق رفعتكم عل اش~ -إنشاء دلالة وفيه إليه، بحاجة هم 

أهلأنك أعلم ولكني بنفسك، أدرى أنك أعلم لأل افه؛ أستغفر فأنا وبعدت 
هدممكان ق نيارق لكانت العائلية العوائق بعض ولولا عنك، يقال ما لكل 

فرياأزوركم افه— —إنشاء وسوف للزيارة، مقدمة هدْ رمحالتي ولكن الرسالة، 
أوديه•ولن حقكم، لأولي 

محسا.فرب إنه الأمة، بكم ونل خْلاكم، ومحدد ووفقكم، افه، حففلكم 
الملمسالدهموة إمام بمعهد الأستاذ اللحيدان. صعد بن صالح ايئالث،1 

بالرياض•



IZilIC سمي
عنيزةقاضى ا1وظدث0:  ١٣٧٢ا/اِ/التاريخ: 

والفقهالتوحد مادقت اخسارات ء إجرا-رضع حول ال09ضعت 

يّ_ءأثأؤتيأهي
الحرم.العليا، الطواع مدرسة مدير الكرم، حفرة 

وبركاته.افه ورحة عليكم السلام يعد 
وئل.، مدرسكم ق والتوحيد الفقه باحتيار القضاة رتيس محإحة لنا أبرق 

فيإواللاحظة الاختيار ق عنا وأسام القاصي، الراهيم حد الثّيح لدلك انتدبنا 
أنهحث للاختبار، الناسة الأونات عل معه والاتفاق به بالاتصال فعليكم يلزم، 

الاهتإمعل والعلمان التلامينب بحا ونوصكم جنكم، من مل.رمحأته ق معول 
وعندالدينية، الدرومى اهم من انبإ ، حإلهإ، الحاجة لس الا.رمان؛ ين سين. 

اممه،إنشاء القفاة، لرئيس مئرفعه فيإ لإدماجها بالنتيجة تفيدوننا الاختيار انتهاء 

واللام.يرضيه، ئا والتوفيق الإعانة ولكم لنا افه أل ون
/A/٢٢.نافي ١٣٧٢؟^

الفقهلاختيار عتيرة.انتاليحاكم تاصى ونصهات ه،  U١٣٧٢/ آ/ ٠ وهي )١( 
لاختيارالكفاية فيه ترون من وانتدبوا دلك، فاعتمدوا حلرفكم، بمدارس والتوحيد 
مواعيدوخذوا ٠^٠، أم العليا، البياع الوسْلى، البياع الدارس ل الدربتن 
حسُنٌ.بن النتدُب• امم وأفيدرنا الدرمة، إدارة من الاختيار 

العزيزيةافلدرست مدير الكرم *احفرة ت نصه ما العزيزية ادورمة مدير إل شيخا وكتب )٢( 
القضاةرئيس سإحة لنا أبرق وبركاته- افه ورحمة علثكم السلام يعد الحرم. بعنيزة 

التلاميذوحثوا الاختيار، بمواعيد موافاتنا نترمل مدرستكم، ل والتوحيد الفقه باختيار 
الدروسأيم ص لأنما إليها؛ الحاجة ليس الذكوؤين يالدرسن الامتإم عل وأساتل.مم 

شيخناوكتب واللام،. الدمجة يبرئ ما عل والإعانة التوفيق ولكم لنا اممه ونأل الوينية، 
العمالية.الدرٌسة وطير السعودية الالررّة مدير إل الخطاب نفى 





1|هتّْوةاسلاطإ صامحبيىساس هت1َ|ه1 
أقآصآتييإنسم 

١٣ الرقم؛ العليا بالداغ العزيزة مدرسة 
١٣٧٢اكارخ:ه/ا//

بنالعزيز عبد بن اض عبد الشخ! وملحقاما، ■صتيزة ناصي فضيلة حضره 
تعال.اش حقفله الحرم، عميل، 

تناولت، a٧٢/ ه/ تاريح1 يوم صباح ق وبركاته. افه ورحة اللام وعليكم 
رئيسمإحة من برمة ورود المفيد ، \إ\ وتاريخ: ( ٢٧٣رنم:)الكريم كتابكم 
فتناولتهالدينية، العلوم أهم احتيار ق فضيلتكم عل ياعتإد© لفضيلتكم القضاة 
التلاميديحث النصيحة لفضيلتكم أشكر كإ الشكر، يان وتلوته المرور، يأنامل 

مسلم،كل عل الواجب هو هذا أن لاشك الدينية، العلوم أصول ق الاجتهاد عل 
كلفضيلتكم أن المهمة هده عل مساعد أكثر أرى ؤإل والإعانة• التوفثق اش ونمأل 

حلقلأجلها التي العلوم هذه ؤيتفقد كلها، المدارس يزور شهرين أو شهر بعد 
فوائدوفيه بنمكم، أنتم ابّهاد، وفرصر الرمل وأرسلت، الكتي، وأيزلت، الخااق 

التزاورومنها كلها، الدينية الناحية من البلد أهل أحوال، تفقد مثل أحرى؛ 
ذكرْ.يهلول، ما ومنها ومنها والفكر، القوة ؤإجام النفس ترينح ومنها والتناصح، 
الثقة،لهدم أهل فإنه القاصى، الراهيم حمد الشيخ: امتنابة ق أحتم وقد 

ونحتارواالسرور، لنا ليتم معا تثرفونا أن وددنا وكو ومعناها، لضمونرا وعارف 
أيام، ^١٢من يكون أن وأرجو الاختبار، أيام س فيه الحضور محوا الدي اليوم 

عنالأيام ءلول، المقام عليهم ؤيشق بالبر، أهلهم لأميد، عندنا لأن الاختبار؛ 
الزيارة،العام من واعدنا وأنت، ومحرنا، اليوم، بدلك خمل، الشيخ ومحروا أهلهم، 

إبلاغأرجو كا الإفادة، وأرجو إلينا، أحب، فهو الاختبار قبل نجعلمونبا جميتو فإن 

.مدمJص٣٣)١( 



أأ عءو السلألأ هبداس بن هااا1ج ١^؛؛؛ من 
\مء،،؛م ؛؛،،■ - '

واسيناتل الأخ لدينا ومن لديكم، عزيز وكل والإخوان والعم الوالد سلامي 
0١٣٧٢اA/ وبركاته. اممه ورحمة عليكم واللام سالمون، والإخوان 

)التوقح(العليا ياليداع العزيزية الدرمحة مدير 

للأمه جده كف ق نشأ ه( ١  ٣٨٧ه— ١٣١٥)السلامة افه عد ين صالح ت الشيخ وهو )١( 
لعمه عند فعمل العمل، عن يحثا الخبمراء إل انتقل عثر الخامة من ول الك^رية، 

القرآنوفائه القرآن، نحفظ العمل حلال وكان ائاء، لإحراج الإبل ّباتة أي )ايحات( 
هإل ٥١٣٤ عام من الدق الحرم ل ءل،اوها إل حلى حيث، المورة، الدبة إل تعلمه وحن، 

قمدرما فعمل الكرمة، مكة إل انتقل ثم للهجانة، إماما آنن.اك عمل ك،ا -، ٠١٣٥٥
حتقللهللية، وأبا مربح حير فكان إليها، نقل اليداغ مدرسة افتتحتا وح،ن الرحمانية، 

ل؛ترحمته انغلر مء؟نا؛محب . ٠١٣٨٧سنة الرياصى طJتة ل تول • ٠١٣٨٥عام تقاعده 
.٢٤١ص للعمري، والحاضر، الماضي القصيم؛؛ن ل التعليم 

لشيخنا^11،1 الصالح ناصر ين صالح الأستاذ العزيزية، اعتيزة مدرسة؛ مدير كتب، وند )٢( 
الشيحفضيلة المقام محترم ارحضرة ونصه؛ ٠، ١  a٣٧٢/ / ١ ٠ الوضؤع؛تاريحت نفس حول 
الكريمكتابكم وصلنا الدوام. عل ؤيركانه اش ورحمة علتكم اللام الوقر. العقيل الد مد 

لكمإفادتنا تأحرمته وقد والفقه، التوحيل. مادق احتيار مواعيد عن الاستفهام المتضمن 
الواردالاختيار جدول ح_، المائتين هاتين موامد رفقه وقبادون الشهادة، اختبار يآسبابا 

أنسيق الذي محلنأ تشريفكم موعد عن يإفادتنا فضيالذكم من نرجو ما الإدارة، من 
نحففلكم*.وافه هدا القادمة، الثلاثاء ليلة يكون أن وعاه بتحديده، وعدتمونا 

الثخالفضيلة، صاحميا احضرة نصه؛ هدا ح3إابا الومعر اليانع مدرسة مدير وكت-ح 
والتعفليم،التحية بعد الأفخم. عقيل بن العزيز عيد بن اطه تمد عنيزة، قاصي الجليل، 
رنم؛الكريم حءلا؛كم تلقينا وجودك، اطه أدام بعده؛ ؤبركاته. اطه ورحمة عليكم اللام 

والتوحيدالفقه ض احتإر القاضي حمد الأستاذ تولية بطليح  A١٣٧٢/ / ١ وتادخ؛  ٢٧٢
تولند فه والحمد مهمته، وسهلنا بتا، يتمل أن قيل يه اتصالنا رعيتكم وحس—_، ؛مدرستنا، 

لزمما هدا له./، بالماتة يقابل طيا، نجاحا فيها الهللابح ونجح المائتين، تللثؤ اختار 
عندنامن ك،ا والإخوان، الرحمن تمد والثخ والوالد مالئا خاصة سلامنا إسعاركم، 

الخلص؛محكم وحففله. افه أمان ل وأنتم الملام، ؛ال.ونكم والأماندة الهلؤع 
)الختم()التوقع(®.الوستلى اليداع مدرسة مل.ير 





نامراسلحبن مالح الآساذاضني من ه كثتهظ 
١^^أق بمج 

المبجل.عقل، بن العزيز همد بن اض همد الثيح؛ الفضيلة، صاحب حضرة 

وصيتكمتلقينا ومرور غبطة فبكل وبعد• وبركاته• افه ورحمة عليكم اللام 
قرغبتكم بإيداء )يبثرنا( أصدق! أوبمعنى يبلغنا بأن السيول ناصر للأخ الكريمة 

منالفضل يتنكر ولا الشرف، لنا ت ونقول بكم، الفخور وطنكم مدرسة ا تثريف
فنرحبوالمعرفة، العلم أرباب من الحلم وطلبة الدارس تشجيع ولا معدنه، 

حتىمحروقة وساعة معلوم يوم بتعيتن التفضل مع شثتم، مص المحبوب بمقدمكم 
والدايالنفع بكم وأدام اض ونقكم ومشاهدنكم. الفصول عل بتفرمحكم نحثلى 

صاغناصربن بن ًاني I العزيزية مديرالمدرسة ٧ ١ ٢! ه/ آم؛ن• ورعاكم، 

عدةعليها أطلق ثم التحض؛راة'، رالميرمة أولأت أم،اء؛ يعدة مميت العزيزية الدرّة )١( 
السعودية،،رالمدرمة ت تم عنيزة،، ارمدرمة ثم؛ المودية'، الأمأرية رالدرمة ور• أمإء، 

مدرمةذلك نبل كانت، وند اائ؛ةا، العزيزالأيتالعبد اللك، رعدرمة وأخرات 'رالعزيزية'، ثم■
.عبدالخزيز،نمدامان،ص٢٣٢^س، المذكور. بإدارة أهلية 

الكتابدخل بالجمعة، ولد اه( ٤ ٠ ٠ - صالح ناصرآل بن صالح الأستاذ )٢( 
إلذهب ثم بالزبثر، الأهلية النجاة بمدرمة التحق ثم والكتابة، القراءة مبادئ فتعلم 

المدرسةق ملبرّا ضار البحرين دولة إل ثم المياركية، المدرسة ندخل الكويت، 
المحنعثل، أخوه ذللثج ل وساعده مل.رّة، ففتح ه  ١٣٤٧عام محيزة إل عاد الخليفية، 

أجياليعد أجيال مدرسته من نحرج وقد الأمصار، ل يرموا الل-ين الثياب ويعفى 
وقه،  ١٣٥٦عام وذللث، حكومية مدرسة مل.رسته صاريته ثم الحكومية، الأمال تولوا 

عينه  ١٣٨٢عام وق يعنيزة، العالم؛ن لعهد مد.يرا ليكون منها نقل -  ٥١٣١^١^عام 
قمارك بهللبه. التقاعد عل أحيل ه  ١٣٩٢عام وق عنيزة، بمنْلقة التعليم عل مثرفا 

حنالتواصع، جم وهو واسعة، ثقافة وللمترجم يعنيزة، الأدبي، النادتم، تأميس 
البارتالميده قام وقد لوفاته. سببا فكانت، يالريانحى سيارة حاديثح له حصل العامرة. 

تيمي عتيزة ق مركزا فأمي الأموال، يجمع وفاته بعد النعيم العل اُله عند الأستاذ 
كبيرةومكتبة محاصرات، وقاعي مجدا يضم الثئافىاا، صالح ن صالح ءمركز 

ه(ا٤ ٩ )Y/ نجد ءد\ء ق! ترخمته انغلر ومدرسة. 





ألدشؤهيأق بمح 
jbVY/Yعودة العنزة مدرّة 

الحرم.عميل، ين اف عبد الشيخI الفضيلة، صاحب حضره 

وبركاته.الله ورحمة عليكم اللام يعد 
الذيحمالها تشريفا إل ؛دعوتكم بعنتزة السعودية الدرمة إدارة تتشرف 

الواحدةالساعة ق الخميس غدا وذلك الحديدة، بنايتها إل انتقالها يمنامحبة محتميمه 

الكربولكم صياحا، 

السعوديةالدرّة مدير 

)التوئح(

العيان.الرحمن عبد الأستاذ: وهو 





آلإبمألدثى أقي بنيّ 

الوقر.عقيل، بن العزيز العبد اض عيد ت الشح الفضيلة، صاحب حضرة 

ك،اونحن عنكم، السؤال مع الدوام، عل وبركاته الله ورحمة عليكم اللام 
تحبون.

أكيدةرغبة لنا المدرسبن، أبناثلثا من محموعق نحن الفضيلة، صاحب يا 
معبالاتفاق إلا لما يتأتى لا وهدا والكتابة، والدين القراءة مبادئ بناتنا دريس تق 

ترغبزوجة عنده وجد إذا عنيزة مدارس ق للتدريس القادمين المدرسن أحل، 
وقدزوجة، معه المدرمّتن أحد أن علمنا حيث المنشودة، صالتنا وجدنا وفعلا ذللث،، 

معنتكلم أن وقبل أولاد، ولها وءاقاة، السن، ق يره وم، ليت، أن لها ّجق 
نريدما عل إبراهيم بن محمد الشيح الأكثر: القش سإحة نمللع أن رأينا زوجها 
فضيلتكم،بواسهلة الكتاب وجعلنا منه، إذن عل والحصول رأيه لأحد عليه الإقدام 
جهدك،أقصى ل تثن، وأن مشكورا، لسإحته تسليمه عليه الاطلاع يعل- راجئن 

الرجاء.وعفليم الأمل أكثر ووطنيتكم همتكم ق ولل إقناعه، من عدمتاك لا 
ودمتم.والزملاء، والدكم هنا ومن ؤإحوانه، الرحمن عبد للابن وسلامنا هدا 

العليانالرخمن عبئ ابتكم: 













إاىامخسامضنيسوامرم

علبن محمد بن ارحمن عبد الشخ الحرم! والأستاذ العزيز، الابن حضرة 
اف.ونقه والإرشاد، والدعوة والأوناف الإسلامية الشؤون بوزارة الداعية الهرق، 

وبركاته.الله ورحمة عليكم ملام 

وصحبه.محمدؤآله سيدنا عل مصلياءساإإ تعال، الله فأحميإليكم وبعد■ 
سلما كسم والدي اه،  U٤٢٢/ا،/المزرخ: الكرم ئابكم وصلني وقد 

وقدنائبيه، وعاصمتها الديمهراؤلية، الصيني تايوان مدن إحدى كاوشج، بلاد 
الخصوص،-هذا وردق كتاب أهم لأنه واستغراب، بإعجاب كتابكم قرأت 

وعجاب،.محالفامحت، مجن البلدان ^]^٠ سكان حالة عن فيه أوصحتم مما وعجتهتؤ 
بهأمحر ما مصداق فهدا الألف، ق واحد إل يصل قد السالمين عدد أن ذكرتم 

،وتض وتسعة تعإئة ألف، كل من النار، يعن، يبعث، أن آدم يأمر اممه أن الض. 
المسلمةفتجد وتلامست،، دايمت، قد وعثرهم المسالمين الفروق؛،ن أكثر أن وذكرتم 
ؤيخقدونالكفار، شعائر محضر منهم وكثثر السبحي، عن فضلا البوذي، من متزوجة 

عجائهم•من فهذا فقهل■، الوني دفن هو3، إنا وغثرهم المسلمين بتن الفرق أن 
ممنالسن كثار إلا منهم الماحي يرتاد ولا الصلاة، يعرفون لا أمم وذكرتم 

لغلبةالبوذية أوانع تتمر ويعضهم تعجبوا، الصلاة عن حاد.ثتهم فإذا المتن، تحاوروا 
الدين.وغربة الخهل غلبة من هدا أن لاشلئج باه، إلا قوة ولا حول، لا فنقول! الخهل، 

عشرينحوال فحضر الخمحة، فيه خطبت؟ واحل.، جا،ع كوثنج ق أن وذكرتم 
ومرةشل، أشخاصى خمسة نحو الخمحة فيه يمحل تاينان وأن اء، نوبضع رجلا 

كان#قوا قبيلة وأن اء، نرجلاوبضع وعشرون فحضرخمسة تامحونلث، ق حهلبتم 

الهندي.شاهد أبو وقتهات مكتته مدير بخط هى ؤإنإ شيخنا، بخط ليست الرسالة ت ملاحظة ( ١ ) 
ه.الخيري سعيد عزي ('، ٢٢٢)لم وم(، ٤٧٤)١ البخاري أحرجه )٢( 



عقا_؛ذئ^الوجبجس0،امي هض_خة'وّ 
وهموعدوهما، صفتهإ، عل أصناما وصعوهما مرهما رفعوا صالحان، رجلان فيهم 

ومواعاوذا وعبادتيم نوح، نوم ق و؛، ما نفلر فهدا والثراُبج، الطعام لهم ميمون 
والحياتالشارب، حتى ودرج، ذب ما كل يأكلون وأنمم وسرا• ؤيعوق ؤيغوث 

الحاملة.أهل عليه ما فهذا والحنانير، الكلاب عن قفلا والحشرانه، 
الإسلام،تعاليم تالقينهم عند ومشقة عناء هؤلاء «ع تلاقوته مجا أن الحقيقة 

هذاق تتجثمونم وما الإصلامي، الدين محاسن وتييثن التوحيد لتحقيق ودعوتم 
منالتكمل إلا يه القيام لا جليل عمل فهو والكربة الغربة حال ي المجيل 
اشأل ونذلكؤ، لكم فهنيثا والاحتساب، بالصر عليهم اه من الدين الرجال 

الاحتاب.ؤإياكم ؤيرزقنا والثوابؤ، الأجر لكم بماعم، 
وأحلافهممهن.بون، أتم فدكرتم محاسنهم وأما اوتهم، معن ذكرتم ما هدا 

علولا ه نفعل الإنسان عمشي فلا البلاد، ي جياو والأمن التعامل، وحسن عالية، 
الإسلامإل بالل،عوة تمح الحكومة وأن والتثميامحتج، بالصحة عناية ولهم ماله، 

علولا ا1مان العل تشديد أي هناك وليس الديانات، لكل بالدعرة تمح كإ 
الله،إل الدعوة ق وسعهم ييدلوا أن لللءاة وموممم فرصة الحقيقة ق فهدا غيرهم، 

والغانية.الي -م محمل ءل.د من لأبد بل واحد يلغ يكفي ولا 
صالوتبمدي أعداءه، ؤيدل كلمته، ويعؤب دينه، ينمر أن تعال ونسأله 

جهودهمليماعفوا ويعينهم افه، إل الدعوة عل القار٠ان ؤيثبس، وغبرهم، السلمان 
وملمالنه وصل كريم• جواد إنه وعامتهم، االسلمين ولأئمة ولرسوله فه لنصح اق 

وبركاته.افه ورحة عليكم واللام اجمن، وصحبه وآله محمد عل 
ءبتممتبافينبمح>ينضل

)اكوقح(
سابقاالأعل المضاء بمجالس الدائمة الهيتة رتيس 













ءتْ_ْمةقت-ِةةهت 
آتييأثبأليي بمم 

اكارخ:با/ي/هب

اش.سلمه عميل، ين اض عبد فضيلة الكرم، حضرة 

يخر.تكونوا أن اض أرجو ويرلكته. الله ورحمة عليكم السلام 
حفاوةمن منكم ته ملوما القصيم، منطقة ق جولتي انتهاء ؛مناسبة وبعدت

ؤإياكميوفقنا أن وأرجواف نحوى، شعوركم لكم وأقدر أسكركم، فاق وتكريم، 
اف.ورحمة عليكم واللام الخثروالصلاح. فيه لما 

راكدثح(

وتقدمتالقصيم. يمنطقة العارف معتمد التونحري، محمد بن العزيز عيد الأصتاذت وهو 
نيارتهحول لشيخنا صعود آل الزير همد بن نهد الأمثر وقتها• العارف ونير رسالة 

(.١١٨)y/ق مهمته ق مساعدته وطلب للقصيم 





^^٥^نيامحسسبجصواسمص همثئةهم_ 
دسآقاوفيهم

عمل،بن الخ^ِدر همد بن افه همد الكرم* الفاصل السح سدي، حصرة 
الحرم.

*شرفاتكمومرور، بخر حميعا أرجوأنكم وبركاته• الله ورحمة عليكم الثلأم 
ومرنتاوصلن، الحمح الخاري ١ ١ ومؤرخ باللام بوصولكم اشد ٢ عدد الكرام 

لكمكتابمإ عن ن عبارتكم من تعجبت وقد فهمناه، شرحتم ما آحر ؤإل صحتكم 
بعضق أحْلأتا أش يمكن الشيح حضرة يا فحقيقة لعتاب، متضمن اعتذار بأنه 
شرهمن إلا مصدره فليس مني جهلآ فيه إذا فضيلتكم من أعتذر ولكن فيه، حمل 

غلطت،،أش أمتجعد ولا غير، لا وداعكم إل وشوق وأمف وشفقة مودة دافعه 
هم،.ايمحدرة. ألتمس فأحثرا 

امنهمالحإعة من ممر من أممع يوم كل وأنا ممه— —والحمد ممركم بحد 
عليكم.

عنيزةبقضاء )عينا ؛لفنإ.1 لخالد الللث، من برقية ورد اء مالثلاثاء وأمس 
لليإنوبرقية واعتإدكم(. فلاشعاركم وءما.نا، البسام الراهيم سليإن 

وقدافه، تقوى ونفي به أوص.يلث، والدي عنيره، قضاء ق عيناكم )قد ت البمراهيم 
وتأثرارتباك ماليإن عند فحصل كامثالكم(. راتبكم وعتمل.وا والمالية الئايقي عمدنا 

ومعارضةالرقية عليهم وعرصى الحاعة، الأمير الصباح هدا وامتتلحق وممانعة، 
ؤيصياشر ز وهو هن-ا الرجل ••••••(، و، و، تأثر سليان من ؤلهر وفعلا سليإن، 

مندواشتغل عنيزة، ل ولد ه(  ١٣٧٧ه— ١٣٢٨)البسام إبراهيم بن مليإن الشخ 
العوهل،اض عيد وزميلا<ت البسام، الصالح العزيز عبد المثاخ; عل فقرأ بالعلم، صغره 
منهفاستقال مكانه، لياورس أيامه آحر ق ينيبه وكان تامة، ملازمة عل.ى الالشيخ يلازم 

أحدالإمام مدمب، فقه ل قويا كان شيخنا. عليه درس وقد عدى، الالشخ 
عنيزهمعهد ل ودرس فأعفي، هفرففى،  ١٣٧٥عام عتيزة ق قاصيا عن بكتبه• وعارفا 

امملررحمتهفي:صلإءنجد)أ/هأآ(.عّ



سدالمهلي؛^^ ٠٣١ا1سيخس ءس 

لو....فكيف بالهمة، إحامحه عند فمهل ؤيسمع، 
ؤيهللبون، يستهلح لا انه لالمLالث، أبرقوا كدا رأوه لما الحاعة أف القصد 

الموعدفبل ولكن معهم، للحضور طالبت فقد أنا أما ، )الخاليفي( أو باز( )ابن 
وذللث،معهم، أحضر لر وفعلا أقنعه، ولازلت، ولزم، واءتالررتط، إليه فلهرت بساعة 

الصحة،واجبا مع وتمنيا بالراحة، رغبة سنان، ثلاثا مند انحاوما التي للفعلة نفلرا 
ونفلراؤ...

والأولادالشيح وسيدي والعم الوالد ومنا والأولاد، للوالي وسلامي هدا 
ؤيلمون.يخر 

الخالص

العوهلمحمد بن العزيز عبد 

الحمدصالح للأخ زرف داخل لو تحعلوْ ففضلا يوجب ما فيه كتابا كتتم إذ 
نحذفإ.لأوأزيد بالبدايع، نكون فلربإ العثيمتن، 

;٥١٣٧٥عام محيزة لبلدة قاصيا »ءين (: ٢٦٧)Y/نجد عل،اء ي البسام ص قال )١( 
عمي:إل موجهة سعود الملك، من يثرفية القضاء من إءفاؤ٥ وحاء القضاء، فرفض 
إعفاءه،اللتمس؛ن أحد عمي لكون ه، ١٣٧٥ه/ / ١٧بتاريخ: البسام، الصالح سنيان 

.قاصيا١١نه تعبت، تأثره؛رأوا لما 
إلارأحبارنا: .: ٥١٣٧٥و/ ا/ ٩ بتارخ: لشيخنا وجهها رسالة ق السعالى الثمخ قال )٢( 

جداتأثر وصلهان البسام، الراهيم للهان الملك، من تعي؛ن جاء القرار، قر ما الأن 
فإذاالموصؤع، ونفلروا الح،اعة جع والأمير باتا، اطارا واعتدر مدا، أساء[ ]ومرض 

سلهانعن يعتدرون للمللمثإ برقية ورفعوا علميه، حهلره حالة إل يودي ملهان إلزام 
الأنؤإل الخلميفي، ؤإما باز ين الشيح إما اللك، من ؤيهللمبون الهمة، هن.ه عن وصعقه 

هيلبربنا مفهلر، مريض الأن ملهان للجميع، العاقبة بمن ربنا جواب،، جاءهم ما 
اللك،من الخواب، جاهم ااالخ،اءة قال: أن إل مكروهاء. الخميع يري ولا العافية 

الأجوبةانفنر: ٠. والملاح الخير فيه ما يدير ربنا سواه، سيعين وأنه سلهان، عن جاح بال
.٢٧٧ص النافعة، 





_ِتةقتعت|
أهمأوي أق بمي 

عقثل،ثن الزير عبد بن الله عند الفاصل• الشتخ الكرم، عزيزي حضرة 
الحرم•

•ومحرور وحير حيدة بصحة أرجوأنكم وبركاته. الله ورحمة عليكم السلام 
الرحمن،عبد الشخ الخمح والد بواسهلة الذي والأحير سابقا الكرم كتابكم 

الأحثر.جواب وهذا يوقته، الأول عل جاوبتك وند وصلن، الخمح 
فيهاتشعرون ناحية كل من نحونا ثرمحموه ما عل أشكركم ثيء، كل تبل 

مننحوه نوهتم ما ثم الحناء. أقفل محبكم عن الله فجزاكم بإخلاص، نحومحكم 
الساعيوأن لاميإ قبول، بكل تلقيناْ فقد شرحتم، ما آخر إل الوظيفة قبل 

يرجوهاالذي الأمور كل سهل الله إن حال كل فعل الوامعلة، وأنتم حضرتكم، 
ابميعويوفق بالنجاح، الحمح أعال يكلل وأن والدنيا، الدين أمور من الحميع 

إلالوظثفة اقتراح أو تمرير مأترك حال كل وعل الأعال، كل ل للإخلاص 
علنم * ٠٥١عل ونعتمل- نقدر ؤإنا وآجلا، عاجلا لمحبكم وصالحا مناسبا ترونه ما 

أيضا،ص يراء ما بعض لكم يثرح الحميع١ والد ولابد القيمة، محهوداتكم 
الحناء.أقفل حمتعا الحمح عن الله حزاكم 
والحاعة،والأولاد المشايخ لديكم العزيز وسلامنا تحرر، ذكر ما ■^، ١٠١؛

بخيروالحاعة والأصحاب محمد والشخ الرحمن عبد والشخ والعم الوالد ومنا 
المون.ؤي

^كمالخالص:ءيدسمابنصدالعوص ٧٦/٢/١٢

تعيينهل إبراهيم بن محمل. الشخ ْع شيخنا سعى بثا بعنتزة، الأيتام دار إدارة دم,،■ ، ١١
لها.مديرا 

عيي.الالرحن عبد الشخ أي؛ ( ٢١



1ئهتلتةسبيىسام 
مرحعاترونه من •ع إلا البحث عن التكتم ت شعاركم هو ما محكم ورغبة 

ذلك.غير ربإ بل مستحيي، أو مستنكف أق بذلك أقصد ولا لدلك، وأهلا 
نحوواستثرته نحلمس، صديق العشمين الصالح محمل. الأخ الحمح محب 

عندهم،ستكون وظيفة لنا فن.كر عيرنا، وشر نفعنا من ومقامنا لخالنا يناست، ما 
تن.كروهالا ففضلا قريا، لطرفكم وهوميتوجه وغيرها، للإدارة عامة مراتبة وهي 

المشايخيطلُون أحن هو ولا عنيا، ؤيفيدكم محمد يملكم حش للمشاتح 
نرى.فيا بينهم أو لهم منه إلا محمد بمشورة 

منه.٢ ٢ أحي_،ت عقيل! ابن الشخ كتب 







م|صثةإمحالسيغيسمحسداسمبم وت
آضآوى أق بمي 

عميل،بن العزيز عيد بن عبداف الشخ■ المقدم، والصديق الكرم الفاصل حضرة 
ومرورتام.جيدة بصعحة أرجوأنكم افروبركاه• ورحمة علتكم السلام الموقر• 

يكرفيه، مرحتموْ ما وفهمت صحتكم، ومرنتي وصل، المكرم كتابكم 
جزاكم.تول محكم وعن عاكم، ملكم افه 

العمريحترفنا وصل فقد ، الأيتام دار نحو إليه أشرتم ما حصوص ثم 
وأظنهعليهم، يلم بمحلأتمم يزورهم والمشايخ بالأمثر واتصل الخميس، يوم 

لهذاإبراهيم بن ممل الشيح من كتاب عليهم وعرض بمهمته، معهم بحثا 
وصوربريدة بوصوله صورة لنا أبرق وقد الأيتام، دار فح بشأن أي الغرض، 
الغرض،لهدا لطرفنا ميتوجه وأنه العزيز، العبد الرحمن وعبد والأمتر للمشايخ 

أمحراإلا يجدنا فلم المشايخ، أحد عند له يستلحقنا من لما وأوصى دورنا أنه القصد 
محمد،الشيخ بحفرة محنا ويحث عاليه، وسالمنا فأتيناْ المطؤع، الشخ عند وهو 

والعرفانالمهى أول تذكرة ق: الأيتام دور حا ضحت الش اياطق تفصيل انفلر )١( 
)0/ْيا(.

وتلقىبريدة، ق ولد اه( ^١١٤ ١٣٣٧)انمري شان بن صالح الثيخ أي: )٢( 
ومحمدالعبادي، العزيز وعبد سليم، ابن عمر جده المشاخ؛ عل ترأ الكتاب، ق الحلم 

العزيزية١^^ ل مدرما . ٠١٣٠٨عام عين حيل. ابن اف وعبد السليم، صالح بن 
منكثبمرا وافتح يالقصيم، العارف معتمد مجار ثم للمدير، اعدا مصار ثم ببؤيده، 

عذنيم الأيتام، دور لمدير ماعدا ليكون إبراهيم بن محمد الشح احتاره الل.ارس, 
لعمل  ٠١٣٨ عام ل ثم الأيتام، دور من ممر ءهد0 ل وافتح ى  ١٣٧٦عام لها مديرا 
>~lvالعلياء كبار لهيثة العامة الأمانة إل نقل ثم الاجتياعية، والشؤون العمل وزارة 
إصدارل سعى ٠ ١  ٤٣٧ عام ل تقاعد. حيث ى  ١٣٩٤عام حتى الإدارة، -ير ما؛صار 

منالعديل. وطبع بريدة ل مهلابع أنشأ تم عنها، انشغل تم ذللئ، فتم القصيم صحيفة 
١٠٠  ٤١١عام توق القصيم. وعليآء وتلأميل١هم مليم أل علياء كتاب: ألف ٠ الكتم، 
(.٩٧/٢البتالأوالخ،ر)انذلرترحتهق: :ه. 



ساسبنسواسمضهت_ئ|ير 
وهوأثنىوفينا، فينا وأن فينا، عليه وأثاروا ومحمد، الرحن عبد الشيح استثار وأنه 

المذكورةللدار مديرا أكون أن عل الوافقة منا وطلب محرا، اض جزاه محرا، عالينا 
أولأتالحواب؛ يخلاصة فأجبته وشرف، ودين وطنية فيها وأن وكيتإ، وكبتا 

كلأن نمي أعشر أنا وثانيا؛ ق، الظن  ٢٠٦ؤإحا-مته*! عل الجمع من تشكرت 
منبوطني موظف أل كإ الوطن، نحو عملها عل واجبا ذكرتما الذي المسائل 
رانِا،بدون وماديا وفكريا بدنيا وأستهليعه بوسعي ما وأعمل معاش، بدون نشألتا 
تبممئيما كل أنحسب، أن الأطباء وتقرير محنوايت، أرع منذ صحتي لتأخر نفلرا ولكن 

كلوتحتستا المائل، هده مثل ل الدخول عدم قرون فقد فكرى ؤيثغل 
منأستتكم، لا فإق ءنه%؛، أسافر لا أن الخالة باد٥ شيباف لوجود ونظرا يشغلني، ما 

رباالذي المسؤولية تحمل هو تأمني الذي ولكن رابها، أمتقلل ولا الوظيفة 
عليشرون الرحمن عبد والشيح محمد والشيح هو زال فلا منها، أتكلفا 

آخره،إل المساعدة بدل ؤيوعدوق وأتما، وأتما مسؤولية، فيها لا وأتما ويسهلونما، 
وأنانصفه، مفى أمحبؤع بعد رأينا ونقرر ير"ح، حتى الخيار ل أن بشرط- فقبلتا 
علؤيوثر يشغلني شغل ترتبا من أخشى أولا )١( اممه عبد شيح يا ليئن مردد 

أينجاح عدم من تحشى العلريقة هذه عل الدار فتح أن هو )٢( وثانيا صحتي، 
أمنوهمنعم إليها، بجلبهم راتبا للطلأيتؤ يجعلوا لر لأنم%ا للوطن، معنوية منها فانية 

حسث،يكفي لا اليوم وهذا والخلقي، الديني والتعلي»ا والماكل والملس بالكن 
عصري،وعلم فن كل وحب، المائة حب، إل تحولت، بمفاكم لا كا والأفكار الغرائز 

بأحدنجاحها يرجون دروس أو معاش إلا أهله ولا بل الطالبا يمرقا فلا 
زمنالدار تفتح أن أخشى الخالة فثهذْ وشكلها، المائة إل توصلهم شهاداُت، 

كنت،إذا أف أح>با حسن، الحالة لهذه يرتاح لا محبكم ثم طالب،، ولا فيها يدخل ولا 
تنبت،مجا تبا فإذا الوظيفة هذه لقاء راتب وأخذ لأسيإ به مرت%ا محل أي أو وظيفة ؤ، 

والأصحاب،:الماس بعض يقول نعم تورق، ولا ربا بل تزهر ولا بل تئمر ولا 
هذهموظفو سيتقاصاها الذي الرواتب، إلا الحكومة س محي ما ولو جهدك اعمل 



سدا1مهايمبداممنيزبن القيخ ض

والديينتجوها، فانية شر لكن بعض حاجة سداد فيها هذه ننعم الدار، 
أناالحالة هده فن منه، ينضر ولا يضر لا دام ما بمرح ولا يرتاح لا إحلاص فيه 

بامريعا منكم الجواب وأرجو افه، وأستخثر وأمتشرك الأن، إل ومريد متحثر 
يرمحتيربإ لأته كاب لالملJر قبعلوا لر أمم كإ أيضا متقبلها. عن وتفهمونه ترونه 

موظف،أي عل تب أي فيه فلا اليوم أما عمل، فيها كان إذا أع،الها من ممر من 
هلبلل• كل ل وظائفها وعن والموظفن المدراء رواتب مقررات عن إفادق فأرجو 

حسمتاتمتاز وءد،دها الموظفين موازنة وأن جهة عن جهة ل مزيودة أو واحدة هي 
هذا.كتابنا عل جوابكم بانتظار ؤإق واثق، وكن ييتتا، صرا وذللئ، وأعإلها الجهات 

•محمد عل صل اللهم والأحرة• الدنيا محر ل عقباه نحمد لما ؤإياكم يوفقنا ربنا 
حتى؛ يكسآا؟ لر أو توظيفنا عن للشيخ كتب العمري هل، إشعاري وأرجو 

الاعتدار.أكتب حش أعتذر اض فدر إن بصيرة، ^٠، أكون 

ومتاجيعا، عليكم والسلام ولمتم، يلزم، لما وتوصنا نجرر، ذكر ما بداءي، 
فبلالزيدال أدرك أن وعى عجلة عل الحط ؤيلمون. ف، والحمد بخير الحمح 

غجره.عع أو معه سريعا الجواب يكون فأرجوأن اليوم، سفره 
vn/V'/YY'اسلص:مدهمزبنىدالو>،

منه[. ٢٧أجيب عقيل! ابن الشخ نكتب 

حن.ءت.أصطر عدة )١( 
الرحمنعل■ الشيخ ذلك عن ومال الأيتام، لدار مديرا ع؛ن بأن الوضع انتهى وقد  ٢٢)

العزيزعبد مكتوب ٠ يرن ما ه  ١٢٠٧٦م/ / YUيتارخت لشيختا موجهة رسالة ؤ، علي ال
خلافعل - الهمل، -ف صارت تفيدك الأيتام دار تر، وصحتك له، أرسلته العوهل 

طب،إدارة العزيز عبد ؤإدارة يزيدون، أو عشرين التلاميذ من فيها تكامل، الل الظن،، 
٠٢٩•مم، النافعة، الأجوبة انظرت التوفيز،،ا. للجمح اش نرجو رحمة، ؤإدارة 





غ؟ ساسزتيسداسمض زجلإٌُِ ه

بنالزيز عبد بن الد عبد ١^٢؛ وصدفي وعزيني الكرم الشيخ فضيلة حفرة 
تام.ومرور جيلءة يصحة أرجوأنكم وبركاته• افه ورحمة علتكم السلام الوقر• عقيل، 
الإسلامبفقيل• وبقلمه ء؛يمين ين صالح الأخ باشراك التعزية لكم بق ّ

يستءلحلا ومحثالث، محب يا أياما مفى ولقد ورضوانه، يرحمته اطه تغمده والسالمين، 
تغرقوالعين الأحرف هاوْ لكم أحرر ؤإنتي يالرحوم، يتحدث ولا يل يكتب، 

ولقدمصيبته، عليتا تتجدد يل ساعة، ولا عتا _< Juلر حيث، نحمق، والقلبإ يالدمؤع 
حزنثوب عنيزة لبست، ولقد عنه، يسمع أو شخصيا يعرفه من كل مصيبته عنتخ 

يإتشعرون أنكم يقينا ونقهم راجعون، إليه ؤإنا فه فإنا اليوم، ذللئ، فل تلبه لر 
فدرعل عفليم أثر له ممييتنه موغ فإن متا، أشكل للمرحوم ونحون فيه تحن 

الخمعوعن عنا اطه فجزاه للجمع، وحبه ؤإحلاصه فقاله من يه ، نعرفما 
عالن.ق يرفعه وأن الحنين، يه جوزى ما 

ؤإنه، إليها ؤيتثرفون ذللث، يدركون الدين يعص من الراثي فه كثرُت، ولقل• 
نمورفلا المعة، وحن القلويتؤ ق العنوية حياته زادلت، ولكن شخصيا مالت، 

أومتزلا،أوشائع أوقهوة مجد ل كنت، إن الأيام، هذه وأهلها عتيزة حالة هي ما 
لهعجل فخر، وأي الفخر هدا أنه عزيزي يا فالحقيقة وأؤلفالأ، ونساء وشبانا شيوحا 

؛ل.كرْونلتد نجده ما يعفى مرد ل القلم مع الاسرسال( عل ؤ نقفوالأن لدنيا، اق 
محمل••عل صل اللهم مميبننا، ق ؤيأجرنا ابمح مصاب محر فربنا وكسه، 

وأولادكمعليكم يعر من عل واللام يلزم، با وتوصنا تحرر، ذكر ما !ا-اءي 
والأصحاب.الإخوان وكافة عليكم يسلمون والعم الوالد ومنا الكرام، 

 ٦٧/U/•العوضصد بن العزيز عبا الخلص: ا

ل١ ٠ ٤ ل)٥/ منها أنموذجا اننلر 







٧K ١ اميزتيسداصح س ١^^ من  UV-؛١؟^ ؟
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:الشاعر قول فيكم وتمثث 
الختنزالخبو صعر التقينا ف—لما قائه لبل قالأحبار وامتكنر 

فيهاأزوركم مرة كل ل عئ وألححم داركم، ل ي رحبتم مشاغلكم فرغم 
لوقلتم الكريمة، مأدبتكم فيه وافمت، الذي الأربعاء يوم كان حتى معكم، بالعناء 
وفضلا،منكم كرما هذا كان ولكن تكلفنا• ولا تكرمتا أن أبدا أنساها لن حيتها؛ 

القاتلأ^ا:وكاقال 
الفعادات ايعل يشق كما سد إلا المجد يدرك لا 

Iيقول مثلكم ق والأحر 
هبا مبتدئالمعروف ؤيمطنع 

محفظكم.وافه للثز، مغاليق للخر، مفاتيح داتإ اف جعلكم 

الفرحالمحسن بو بن محمل. بن العزيز ب. د/ أ. محبكم؛ 
السنةفقه قسم ورئيس الحديث، بكلية العليا الدراسات أستاذ 

)الختم(

انظروهواكصر• ٢١١
امملروهوالتي.)٢( 
انفلروهواكض.)٣( 

(.٢٦اكيشرقوفى)٢/•شرحديوان 
(.١٢٥٠المدرالمابق)ا/

المدرافبق)ا/آآها(.















عذة'ه' منالقيخساسنيساسزيزاسلإ ؤقس  ٧٨ ١
ِبمآقآمحهم

«ا/أ*/آاام\هالتارخ:

عميل،بن العزيز عد بن اش عبد ت الخليل الشيخ الفضيلة، صاحب، حفرة 
اف.حفظه المحترم، 

الباري؛عاتحبون.كرم وعنامن وبركاته، افه ورحمة عليكم السلام 
صحتكم.تمام عن أفاد حيث به وّررت مابقا، وصل الثريف، كتابكم 

وثد، الفالح ع؛إن بن سليإن له! يقال الزلفي أهل من مديرا للمعهد عين 
يعملكان وهو به، بأس ولا ؤليب رجل وهو الماصى، الشهر أواخر ل عمله باشر 

ويدليوفقه اممه أرجو هنا، إل نقل ومنه محرجه، يعل الرياض معهد ل مدرسا 

حدنتج.كلعات عدة )١( 
وتشعام بالنم ولد الفالح. فالح بن عثإن بن سلميان الأستاذ: معال )٢( 

المتوسطةعل حمل ثم حاليا(، )القدس الأول الالارسة ل ثبا الابتدائي تعليمه 
عامالثريعة بكلية التحق تم -، ٠١٣٧٤عام العلمي الرياض معهل. من والثانوية 

إلبالأحاء العلمي بالعهد مدرسا عن حيث -، ٠١٣٧٩عام منها ومج ه،  ١٣٧٦
للمعهالنمديرا -، ٠١٣٨٢عام إل بالرياض العالمي ؛المعهد فمدرسا، ٠١٣٨٠عام 

إل:الزلفي j العالمي للمعهد فمدبرا ، ٠١٣٨٣عام إل صيزة ل العلمي 
بوزارةالتفتيش إدارة ل مفتشا الداخلية وزارة إل خدماته ملت، حيث، ٠،  ١٣٨٦ا/أ/

عامامديرا نم التفتيش، إدارة عام لمدير ماعدا 'من حنث ه،  ١٣٩٦عام إل الداخلية 
التحقيقهيثة لرئيس نائيا من نم ، ٠١٤١٤عام إل الداخلية بوزارة التفتيش لإدارة 

الممتازة،بالمرتية الداخلية بوزارة متثارا بتعيينه السامي الأمر صدر ثم العام، والادعاء 
اللهوفقه به. البارين ومحيه ظلقئه شيخنا أصدقاء س ومعاليه الحمل. رأس عل يزال ولا 

الكريملعبد ال،ررة، وأصدقائي لمثاعني محتصر تراجم كتابذت ل ترحمته اننلر خثر• لكل 
(.٠٣٩ التعليم)؛/ وموسوعةتايخ ، ١ ءسه٥ الخقيل، مد بن 

محاليه.إفادة س صححتها وقل ترحته، ق الأوهام بعض الموموعة ق وقع ملاحقته: 



آ ٧٩ج؛ ^ضاضخساسضساسزاسلإ ءف أ
حطام.

سلاعيوبئغوها تكفيرا، افه جعله ، sJajثمارها ثم الاصي الوالدة تأثر يلش 
ذلك،.عل طه وحمدا وكلامي، 

وبعدماالست،، ق والوالدة الوالد عند الأجرة العشاء صلاة بعد البارحة كنت، 

بخير،لكم ودعونا فاكلنا متكم، ا،لرمحله من اليرتقال من حيايت، قدموا الساي صربنا 
وبريكان،الست، عن أل يالشخ إذ ئالت الوال. أن ومنها وكراكم، حلت، وعندها 
أحرىمرة تأجيره ق اصتأذنتكم الماصة السنة ق بريكان تمام عنلء الخرابهت ؤإليكم 
منهايستنلم لر الأن فحتى الأجرة ناحية من أما محراه، عل الماء أن فأحيرته فأذنتم، 

ماغ،عند0 ليس أنه فأعممل بعضها نستلم أحستم ؤإن ذلك،، إل الداعي لعدم ثيء 
وندنفس، بساحة الحق ويلففل وق، رجل الحقيقة وهول مخي، فيا عليه درحنا كا 

غيرهعل يمتار وهو الله، أجلكم ريال،، بائة للحإر محلا اصتأجر أنه صائما بلغتكم 
الاءلالة.وعدم العائلة بقلة 

صاليانالأخ من كتاب، جاءنا أنه أفيدكم الختثام وقبل بداعيه، حرر ما هذا 
وحليقة،عل حصوله فيه يذكر 

إبراهيم،والسائق والخال عدد غير من والعيال الوالدة صلامي وبلغوا هذا 
وأولادهاموصي والأخت، عقيل والأخ والوالدة الوالد ومنا يلزم، با وشرفونا 

واللام.يوفمكم، واطه التءحياُت،، أطس-، ت،دونكم والإخوان ووالدي صالح والعم 
محكم)الضئع(لأ،

عد0كلءاتحاوت.)١( 

القه.•حفظه الصاغ، العزيز عد بن الاه عيد الشيخ* وهو )٢( 





ء11تء. نياسذسسمحمبجتجان فتظ|ت 
ِبمآثاهمح

انعهعبد ت الفاصل الشيخ فضيلة الشيم، كريم الزايا، حميد الكرم، الوالد حضرة 
الحرم.عقيل، بن العزيز عد بن 

الصحةبكإل لازلتم ومرضاته، ومغفرته وبركاته اطة ورحمة عليكم اللام 
يصلبمن المعرفة لعدم إلا مكانتكم أترك لر وعافية• بخم تكون أرجوأن والمرور، 

لخضرتكم.الكتاب هدا تحرير ل المارعة أحببنا لعلمردكم القادم رأينا فنإ طرفكم، 
الوجوه،كافة من تسركم — الحمد —ولله فهي ، العهد أحبار طرف من 
كإنيالأ،  ٥٧والتمهيدي شهريا، ؤيالأ  ٢٦٥الخانوي لهللبة وقرر مستمرة، والدراسة 

برفقه.الطلبة واجبات من نسخة ق اممه— ثاء —إن سرونه 

التمهيويأما ، ٨٠والتمهيدي طالبا،  ١٣٣يبلغ فهو اكانوي عدد طرف من 
حملةمن الكفاءة فيه رووا من فيه يلحقون يزالوا فلم اكانوي وأما أيام، مدة من فأقفل 

الابتدائية.الشهادة 

أمرثم العهد، وئ زاره العهد فيه فتح الذي  ٧١/ أ / بت، اليوم وق 
١٠والخدم ٢، ٥ ٠ والراقثون ٣، ٠ ٠ إل ٤ ٠ ٠ من العلمون >شمهق.' للموظفان  ٠،

منلهم قرر رشيد بن والشيح عودان بن الشح طرف من تحب،. ما عل متتفلم والعلم 
٨٠والدنيون ، ٤١١والرافثون ، ٥٢٦الخليفة وضحيان ، ٦١٦الرواتب،  ٠،

٩٠من متهم والصريون•  تحب•ما عل الأشياء وجع ذللئ،، من أكثر ومنهم ، ٠
يتوجه.نر الأن ؤإل قاضيا، للحوطة يتوجه فارس ابن المخ عل أمروا 

أتمق والإخوان الثائح منا كإ والإخوان، الوالد الملام إبلاغ ْع لزم، ما هازا 
ضعيانبن عل بن اف عيد ابتكمت ٧ ١ ا/ / ٢٩حررت ولمتم. والعافية، الصحة 

يالريانحى.العالمي العهد ق يكون تكرمتم إن جوابنا 

(.١٨)م ق به التعرف انفلر يالريانحى. العلمي العهد أى؛ 





سالأخ،ستيءنيبذصكجد 
ديأقأوي؛هي

السعودية\كر»ية المالكة 

بالرياضالعالمي المهد 
الطلاب()واجبات 

تأخررمن المحدد، الوقت ق المهد إل الحضور عل المواظبة الهنالب عل — ١ 
منتمكينه ح الدرمحى، هدا عن متخلفا اعت؛ر الأول الدراسة بدء من دقاش خمس 

حضوره.

مديرفضيلة من إجازة يأحد أن تحلفه يوجب ما له حدث إذا الهلال_ا عل — ٢ 
الوجبةالأسباب لفضيلته يوضح أن بعد فيها، ّيتخلف التي ؛ ١٠١٧امهلء 

للتخالف.

يكونالدير، فضيلة من إجازة بدون الحضور عن الطالب ، نحلفإذا ٣— 
فضيلته.يقرره الذي للجزاء معرضا 

وحضورالكلام، ّةط من كرامته؛ يشن ءٍا يرلمر أن الهلاو_، عل ~ ٤ 
معرضاكان ؤإلأ ذللئح، ونحو محومم، ق المجون أهل ومشاركة اللهو، أهل محالس 

الصلاة.عل المحاففلة مع المهد، من للقمل 
الدروس،ومذاكرة وخارجه، المهد داخل النذلام مراعاْ بح طالكل عل ٥— 

فأولا.أولا ما، يكلم، التي والواجبات التهلثيقات وحل 
والحدين،؛والحرية والفقه التوحطو ق المقررة المتون محفغل أن الطالب، عل ٦" 

فيها.الامتححان أداء عليه يسهل حتى 
الطلاب()رواتب 

القسمق طالب، وم شهر، كل ل نيالا  ٢٦٥ثانوي طالب، كل يعطى ٧- 
•شهريا ريالا  ٥٧التمبمدي 



^نسحثتتؤ
أوأياما.حصصا نحلفه يقدر الطالب راتب من نحمم ٨" 

تارخمن راتبه يوقف السنة آخر الأول للدور الامتحان ق رسب من 
وكانموقوفا، كان ما له صرف فيه نجح فان الثاق، الدور نتيجة تظهر أن إل رسوبه 

السنةامتحان إل راتبه نصف له صرف رسب ؤإن الأول، الدور ل الناجح كم حق 
الميالة.

صرفاستمر فمن الدراسة، تبدأ حتى العطلة مدة الطالبة رواس_ا توقف، — ١ ٠ 
موقوفا.كان ما له 

بعدممهل فان الستة، إعادة ق الحق فاله والثاق الأول الدور ق سقهل من " ١١
تيائيا.المعهد من يصل الدورين j( الإعادة 

الامتحانيحول ق الحق م نلأي الهائية الستة من فمل ب، طاللكل — ١ ٢ 
العهد.ق قبل نجح فإن تن، ميعادْ ق الخارج من 

أندر،أيام(  ١٠)لمدة متتابحا أو مفرقا تحلفا الدراسة عن تحك، من " ١١٢
يوما(. ١٥)ّلفه يتم أن بحد فصل ؤإلأ فيها، مئولأ عيرا قدم فإن 

المهيأمدير 

الشيح.آل إبراهيم ين اللطف عيد الشخ وهوت 





1ةت_تة•ساسذسسبجضاص ق3
أمحي١!؛^ آم بمي 

الحبة.ووافر التحية بعد الموقر. عميل، بن الله عبد الشيحت سعادة 

حيثومعالمهم، عنيزة أهل شخ الصالح، الناصر صالح اكؤيح المرحوم كان 
افتتحهاالتي الخاصة الماJرسة ل سواء هناك، التعاليم ينثر عاما أربعين من أكثر قهما 

الأهليةالنجاة بمدرسة ا مدرسوقتها وكان أبنائهم، لتعليم عنيزة أهال ؤللب عل بناء 
التعليمتنشر المدرسة هده وظك بعنيزة، والدته لزيارة وحاء بالزبير، المشهورة 
—اممه —ايدها الرشيدة الوولة قامت، أن إل الرحال، من الأفواج ونحرج الهديث، 

عامعنيزة ق حكومية مدرسة أول ؛افتتاح العزيز عبد المللث، له المغفور من بتوجيه 
يديهعل ونحرج نجها، التديهس( ما وحمل إدارما، المرحوم أستاذنا وتول -، ٠١٣٥٦
الدينالقياديين من المثالتإ منهم وكان الدولة، ■محومة ق ساهموا ممن الؤلفّة الألوف 

ذوىوصباؤلؤ وزارات، ووكلاء وسفراء، وزراء، من الدولة، ق العليا التاصب، تولوا 

والإحلاص،الخهد من الكثير ولوطهم لخكومتهم أعهلوا ومدبرين، عالية، مراتب، 
حدمةعل ه نفواقفا فيها، زاهال.ا الدنيا عن مبتعدا عفيفا، حياته ؤليلة ظلقه وكان 

للعملوميئتتهم محللابه وتربية الله عبادة إلا الحياة من يحرف لا وتلاميذه، وومحلنه دينه 
حقهمن حزء له يردوا أن عنيزة أهل أراد وفاته وبعد والخلق، بالدين المنع الناجح 
منفعتهوتكون الأيل.، إل افه اسم فته يذكر مجد بناء عل رأتهم واستقر عليهم، 
المالجع وبدووا عامة، ومكتبة الكريم، القرآن لتحفينل وماورّة تفريق، دون للجميع 

الديتيالمثرؤع لهذا ترونه بإ اهمة للمبكم بالاتصال كلمفوق وقد الغرض، لذللئ، 
دعمهاإل والتاقون الخيرة، الأعإل هذه ق المثل مضرُب، فه— —والحمد وأنتم الخم، 

القرآننحفيفل ومدرسة مسجد بناء )لخنة ت يامم يكون دعم من ترونه وما وتشجيعها، 
فتحواباتهم علما ترون، طريق أي عن أو طريمي،، عن أو رأسا، لم كان سواء بعنتزة،، 

حير،لكل افه وفقكم (. ٥٠٩٤)رقم! نحت، بحنيزة الرياض بنلئج ق للمشرؤع حسابا 
انميمالخل اطه عيد المخلص: محئاكم. وسدد أمثالكم، من وأكثر 





ءأ'كإق|منامحساسمحسداسم 
•محنيرة إل  ١٣٥٨ّنر ١ ٠ في1 بريده من اش. بسم 

الحرم،عميل، ين العزيز العبد افه عبد الأحثم! المكرم الأخ جناب حضرة 
امين.النه، سالمه 

الصحةباتم لديكم ومن دمتم الدوام، عل وبركاته الله ورحمة علميكم ملام 
محبكمأحوال أحوالكم، عن والمزال اللام هوإبلاغكم تحريره موجب والعافية، 

الفاصلالعالم الشيخ بموت نا وأنفتعزيكم أحي، ثم الوجوه• كافة من تركم 
متدأحي يا فإنه ومصيبتكم، مصيبتنا وجر ٢^^٠، العثادي الراهيم العزيز عبد 

عمتمصيبته فإن مصيبته، بمثل العالم محللبة يصاب ب مديدة ومدة عديدة ثن 
الحالم،محللبة وحصست، الناس، وعت بريدة، حصوصا القصيم، وحصتا البلاد، 

وحزامبالله، إلا قوة ولا حول ولا راجحون، إليه ؤإنا لله فإنا ال2؛لالثة، صغار خصوصا 

قالخمعة ليلة أعني البارحة؛ جمحلقه تول تلامدته، عن عالما يه جزى ما أفضل عنا الله 
حرا.عنا وحزاه الثه رحمه الخمعة، صبح س ١ ٢ الس.اءة علميه وصل ، ١٠الساعة 

ومليإنالله عبد والشبح الوالل. عل اللام متا يلازم، مرقونا لزم، ما هدا 
يمتعناالله أن نرجو عمر، الشيح الخمح والد عندنا من والأصحاب، الإخوان وكافة 

الحقعل يثبتنه أن المول فنسأل وقته، فاروق والله فهو الأرض عل نمئى لمتا ما به 
اللام.وتبمدون يخثر جيعا الإحوان وكافة عل العم وكذللمثإ كريم، جواد إنه 

الأخمحبك 
العجاجيالمحمي الله عيد 

مامحونا.عجالة، عل الخعل 

٢(. ٥٣)t/ ق شيخنا مع ومراملاته رجته انفلر )١( 







ؤ ٩١^خساسنيساواسم  ٥٥ ؤ
إليكم،نرسلهن سن أو منهن واحدة اخ بامتنالفرصة فانتهزت ، الوسيدين 

الحسنعبد الأخ! جواب مع اممه— شاء إن — ذلك من لأيد ولكن يقدر، فلم 
الثاق.بالدرب 

والمثايحالوالد عل السلام متا شرفونا، اللازم من سدو ما هع لزم،  ١٠هدا 
واللام.محففلكم، والباري الإخوان، وكافة الشخ لدينا من والإخوان، 

ا1دحمحيلث، 
العجامىالحمد اف عبد 

ماحيكا من العلم أمل ففد عل ومميبتى نرعتي اشيو اض إى 
واحدبعد واحد منهم ات مإذ' ا بوقتندبور الات علامذهد0 
الأماحدبنف3س ء -جأ فد الوعد ففي ا ربنقال ا ممحداق حل يفد 

(.٩٣/ ٤ ) السابق الصدر ل القصية من حزء انظر 
سا،وطلعهات( ٥٥)أساما يمت 

اربالمقالريال بوصاف قرب وصادق صدبق آن ماب كتا آتان
بالمحابدهى من بموت  iSj^iه وجدناب الكترات فا فلم

بالاوهان_،أوفدت حزف تران ون^ا ما محلز باكا صرعا حررت 
ابق>؛/؛بم(.اظرامحيدةكامالةفياكدرال





صذساسهاوائ^"؟■ق أن 
]صسذء

الحرم.عقل، ين اش عبد الش؛خت الكزم، الأخ حضرة 
وبركاته.الله ورحة عليكم اللام 

طبعت،قد ذكرتم اش الورقة ؤإذ وصل، ئد التحرير خصر كتاب إف 
وبينكمبيننا بالثراكة الكتاب طبعنا ئد أننا والحقيقة الكتاب. غال_، عل ووصعت، 

وحوناالكتئاب عل مثا اس طع ؤإل حميعا، لما محفوظة الطع حقوق ؤإل نفقتنا، وعل 
الكتوبالمبلغ أولا منكم استلمنا ؤإئا المهلثعة، من غاكل. عليه اسمكم طح دون من 

طبعقيمة يمة من وحلاقه مماريق> من الحساب باقي ؤإل لكم، متا ّنل.ا به 
ؤإنناإرسالها. نرجوكم بيدا، المرفق اليان بموجب الأن حّدا نستلمه لر الخ الكتاب 

قالكتاب عن وسنعلن والإمكان، الهلماهة بحسمسج الاتفاقية تنفين. عل حريصون 

ؤإنأول، فرصة ق الحساب عل ذلالث، ونضيما السعودية، العربية الصحف أحل. 
سفركمقبل بذ.لاائ، أمحرتكم ك،ا النسخة المائة لكم نرسل الأمحبؤع هدا قرب افه ثاء 
متجريالسعر هدا أماس وعل ونمق،، ليال ثمنه جعلنا وقد الرياض، إل 

واحترامي،إحلاصي عواطف قبول داما أرجوكم ؤإف نقدا• أو نسخا إما المحاسبة، 
حالصقبول أنمل ردكم انتفنار وي دعواتكم، صالح من تنوق لا أن وأرجو 

اففداؤإحوانه.عيد الخالص: التحياُت،،واللأمؤ؛آأ/مآ/خا■ 

مستندابيدكم يكون أنه إذ طلبتم، ك،ا رنل> كتابة عن يكفي هذا كتاي أن وأرى 
ثيء.إل حاحة دون من طريقها ق المسألة تمر تأن وأرجو اللزوم، عند به يعمل 

التوفتمح،•وئ واش 





جقتذةمنالأساذساممسائ^ ةت_أ|ت 
النجمألدءى أق بمج 

|حعين.وصحبه وآله الله، رسول عل واللام والصلاة لله، الحمد 
بابه،ق نفيس كتاب، الفقه أصول ق التحرير( رنحتصر كتاب،! أن حسثؤ من 

فهعل فدا الله وعبد عميل، بن العزيز عبد بن الله عبد اتفق؛ فقد بعد، يطع وب 
يل!كإ نفعه، لتعميم 

٢٠)نسخة ألفا منه يهلح أولا؛  ٠ علومحرص المناسبج، والحرف، ( ٠
نكل•أحن 

منهإكل يدغر نمقخن، بينهإ ونفقته الهلرفين، ي،ن بالشركة طبعه يكون ثانيا؛ 
كلهمقدما كان مواء اكاولة، المطبعة فاتورة بموحبح طبعه يتطلبه ما نصف 

حمحرعل عميل ابن افه عبد يطغ أن ذل*ا اش عبد وعل أحلمه، عند والوجل أويعفه، 
بدللث،.المتعلمة والكثوفايت، وغ؛رها الطبعة معر مراحعاته 

أحنمعر والمقاولة عليه، يرتبذ وما المثير بضإن فدا الله عبد يتعهد ثالثا؛ 
بمعرفته.وتونيده طبعه ؤإنجاز المصرية، المطاع 

المتفقعر بالطبعه عل المتفق العدد جع يع أيضا فدا الله عبد يتعهد رابعا؛ 
عنهتنازل ما مقابل، ، ^_،jlأو دلالة أو خدمة بدون محانا الع ؤيكون يينهإ، علميه 
الأتية.المادة ق عقيلي ابن افه عبد 

العلبؤعالمخهلوط الأصل، ق اختصاصه عن عقيل، ا؛ر، الله عبد يتنازل خامسا؛ 
٠.ر علمه 

اصتلمتاف، ءإيحمد ت نصه وهذا الخطية، التسحة استلم لما سندا غدا افه عبد كب وقد ، ١ د 
بناف عيد الشيخ من الحنابلة( فقه أصول ل التحرير )متن كتابت من الخعلية النسخة 

يالأستلأم.عتإ سندا هدا وحررت لدي، محفوؤلة وهي عميل، بن العزيز عيد 
وإحوانه«.فدا اش .عبد  ١٣٦٦/٧/١٤



نسمةعل طح عليه1 ؤيطح ^٥؛^، ٥٧محفوظة الطع حفوق نفى سائمات 
يينهإ.مشترك يختم أو أحدهما بختم نخة كل وتحم وفلان، فلأن 

اشعبد إل شهر كل مائة ل البح كشوفات يقدم أن فدا اه عبد عل سايعا! 
ال؛اع.قيمة نصف له ؤيدفع عميل، ابن 

هدهبموحب نفقتهإ عل فيطح طبعه، إعادة ق ورغب الكتاب راج إذا ثامنا! 
الاتفاقية.

ترقيعه.يعد مراحعة أية الاتفاق هاإ.ا يقبل لا تاسعا؛ 
عقيل،ابن اش عبد بيد إحداهما صورتن! عل الاتفاق هدا حرر عاشرا! 

أدناه،سيوسر من بحضور الحاجة عند إليهإ لالرحوع فدا، اض عبد بيد والآحر 
أخمعنوصحبه وآله محمد عل اش وصل الشاهدين، خر واش 

ماا/'\/ا-ا-ما■ارخ:
صححصحح 

عقيل١^^ن عبد بن اض ب. ؤإحوانه فدا اش عبد 

الالحشهود 

قاريرصا محمد بار اش عبد 

منه.٢ ٠ الأصل، طبق صورة 

الوكالة!نص وهذا ذلك، ،تابعة ل العوهل محمد بن اف عيد الشيخ شيخنا وكل وند 
الحمداض عبد الشيخ؛ الأخ وكلتا ند عميل بن العزيز عبد بن اض عبد أدناه! الونع ُأزا 

نحتمر ٠٠كتائب،! نحوطح ندا اش عبد الأخ! وبتن بيتي اش القاولة تطيق ل وأنبه العوهل 
الاتفاقيةصورة ملمته وند بدقة، الاتفاقية شروط بملبق مفوض، وكيل فهو التحرير®، 

الشاهدين.حثر واض ينهل.، لن وأذنت، إليه،ا، للرجؤع الخطة النفخة استلأم وصنو 
١٦/v/ذلالث،:يعد كتب، تم ءميل«. بن العزيز عيد بن اش عيد الوكيل صحيح:  ١٣٦٦

عقيلء.ابن اش عيد منه. ١ ٦ للإحاطة، ؤإخوانه فاوا اش عيد للأخ الوكالة من ®صورة 









^^سج~ح|ئح[
)؛ظرث0:عفومحلىالقفاءالأعلI 11 ١٣٩٤الت1ورخ:إ/؛/

محلةل الكتابة طلب عل عميل ابن الشيح موافقة اا0وضعت 
لهاسيتملرق المٍ، الواصح بيان ُع الإسلامية، البحولث 

ي-باثاؤمحهم
؛/ة/ةه

البحوثمحلة تحرير رئيس الصالح، الناصر عثإن الحاJلت الأستاذ فضيلة 
اه.وش العلمية، 

وبركاته.الله ورحة عليكم السلام 

وتاييخ•ت رنم الكريم حطابكم إل بالإثارة وبعدت 
والدعوةوالإفتاء العلمية البحوث رءامة عزم فيه ذكرتم الوي 

الهلريق،معال؛ يفيء ا قبلتكون العلية البحوث محلة إصدار عل والإرشاد 
والأدابوالعلوم الإسلامية الثقافة لبن، القيمة البلاد هذه من منطلقا وليكون 

علوالرد عليهم اه رضوان المالح ملفنا عليه وما الصحيحة العقيدة ونثر 
الجلةهن.ه بناء ق فيها أساهم كلمة مني الله حفظكم وطالبتم الهدامة، الذاهب 
ثيل بإ فضيلتكم أحيس، أن فيرق وعليه النافعة، 

أنافه وأرجو فضيلتكم، إل الجلة هذه رظسة أمنيت أن افه أخمد أولا! 
إصدارهامن القصود محصل وحتى مأترا من يرغ ما إل بأيديكم يأخذ وأن يبكم 
إليهتتجه مما الصفة التي؛تاللث، الجلة هذه لأن فهلوفها، من اليانعة التمره تحنى وحتى 

حميناحصنا لتكون آمالهم، عاليه الناس ؤيعقد الأعناق، إليه وتشردء_، الأنذلار 
والتقيطالبته، الباحث، فيها محي والإيإن، العلم معانل من ومعقلا صافيا ودرعا 
منستصدر وهي لامبإ هدايته، والحيران فائدته، والمتقيد حجته، والناظر فتواه، 
هذهمثل وق الحنيم،، والدين الحلم نور مع حيث، ومن القيمة، الديار هذه 



_ءهت1تء
شغلهموصارت الادة فيها وطغت الشرعية، بالئلوم الحهل فيها عم الش الظروف 
شبوأن ثها، ينفع أن تعال اض فنسأل الدامة، الذاهب بينهم وانتثرت الشاغل، 
أوممرا،قليلا كان مواء مشاركة، بأي قيها أوشارك ماهم من وكل عليها القائمين 

الصالصن.أحر يضح لا وافه 
خرا.عني بجزاكم أن افه وأسأل باحتكم، الظى إحسانكم عل أشكركم ثانيات 

هذهق كالمني تكون أن ورأيت الطالي،، لبيت فقد به تكرمتم ما مع ونجاويا 
وفروعهالفقه أصول ق ومولفامم الحنابلة أئمتنا فقه مرا->ع عن المباركة الجلة 

ومؤلفهومزاياه منها كتاب كل عن فكرة 1لتث\ء لإءهلاء والمطبؤع، منها المخملوط 
فقهعن العام الرأي تنوير من ذللث، ق لما الإمكان، حسمتج ذلالث، وغ؛ر حياته وترجة 

وستكونوالخارج، الداخل ق ءاإإتهم وتراجم ب«ولفاترم ، والتعريفالحنابلة أئمتنا 
حلقةكل ق وسأذكر المجال، اتساع حسست، حالقة عدد كل ق حلقات، عل الكتابة 
فالأهم،بالأهم ومأبدأ الأصل، إل الرجؤع أراد لن للفاتدة تتميإ الئحث، مراجع 
فياوهم، الأول الحلقة ؤإلكم البال، فرنخ من به اطه ؤيمى المجال له يتح حثا 
منوثيء حنل بن أحمد الإمام واباعة الستة أهل إمام بل المدهبؤ، بإمام محص 
ومتأقمثله، ين، الحل. ق يولف، إ الذي المني العفليم كتابه وعن ، وحياته ترجته 

ءاليكم.والسلام ، تعال اطه شاء إن تباعا، ذللئ، بحد الحلقات 
ابزعقيلاف عبد أخوكم: 

شوال،)٢(، العدد الأول، الجلد الإسلامية، المحومث، محلة ل الحرء هدا نثر )١، 
ه. ١٣٩٦عام الأول، ربيع صفر، ومحرم، ه،  ١٣٩٥عام الحجة ذو القعدة، ذو 

شيخناأوراق صمن أصولها وجدت وكنت الحلمات، باتي نحؤج أن اش يقدر وب )٢( 
علبالعمل العسكر عل بن الرخمن عبد الشخ كلف ند مدة قيل ظإس شيخنا وكان 

شيخناوجه عليها الوقوف وبعد توقف، البحمثا بقية محي ب لما لم إمحراجها، 
ذلك.اش ينر بإتمامها. العسكر الشيخ 





ح|هعثوهيبجأحمدبنءيس هت_1ةت 
تسح

١٣٥٧/7جإلسمةبمظرخ:؛^

العزيزالعبد اض عبد الحترم: الفاصل الأخ إل ، عسىأأحمد بن من 
آلعقيل،الأمحد.

وبركاته.اممه ورحمة عليكم اللام 

غايةلفي القلب ؤإل وعافية، بخثر وأنتم بنجد وصلتم أنكم الله أرجو 
طامحه.عل ؤإياكم ثبمعا أن اض أسأل لرؤيكم، الاشتياق 

وسرور.محر ق الله- -بحمد نحن 

عميل،ين الرحمن عبد الثسخت مع ثر التفسلدرس ومتا نعن نبغا اممه، إنشاء 
العزيز.عبد بن حمد والأخ 

الكريم،وعبد الرحمن، عبد بن عقيل والأخ الزيز' عبد الوالد سلامنا بلغوا هدا 
الحبين.وكافة عيسى، أحمل بن عيسى الأخ هومنا ك،ا عزيز، لديكم ومن 

وسلم.وصحبه آله وعل محمد سيدنا عل الأة وصل 

جازان،مدية س،واليد ه( ١  ٣٩٧- ه  ١٣ ١٣أحمد)بن عيي بن أحمد بن عل الشيخ :١( 
لهوكان وغيرهما، المومى، محمل. بن عل والشيح الحتمي، محي الشيخ يد عل درس 
حتىجازان محكمة ل عمل تم الطلاب، فيها يعلم بجازان الزكري مدرسة ل حلقة 
٤(.٥ الطر)Y/ فرجة ق: ترحمته انظر م ه.  ١٣٩٧عام توق 

























ئ؛11ت|همحايسسمحسمص هتِقؤ-ت 
منلكم وأنثر صالخة، بكل وأدعولكم علكم، بالثناء ألهج أفتأ لا أل عل الخالدة، 
لقاءومرتيا -ها لقالتا ذلالثا من أمحمى منزلة |تا علمءولو وأجوده، أًليبه الكر 
تالشاعر قول حد وعل ومعروفكم، "ملكم 

الثمنق اف عند الشم من أعل منزلة الشاكر فوق أءرذا لو'كنت، 
حنمن أوليتا حدوما عل حذوا ة مهدبمنى ا متحتكهإذا 

منأهله أنتم بإ لكم دُعائي ُمب بيا لبحتا أمحمى منزلة عرفت، لو إنني نعم، 
صاحبايا وحبي شكركم، إبداء عن تقصري من الرغم عل والإحال،، الفضل 

مننمن به هلوقتموق ما بكل أمعر أنتي لكم والصرح بالعجز الأعراف الفضيلة 
ولويالنزرمكافأتكم عل الخياة ق يقدرق أن اض إل أبتهل ناصعة، بيضاء وأياد حمة 

أسألهكإ اطه، إنشاء النافعة، الصالحة الدءوا'تج من لكم أبدله ما جانب، إل منها، 
ماإزاء بحق ؤإنتى وفضيلة، مكرمة لكل يمحي ومنارا يورد منهلا يقيكم أن تعال 
يكنهما فوق لكم، يعن ما كل ل لإثارتكم نمي وأقتد أرهن عهلفكم به نالني 

الزيد.والإحلاص الأكيد الود من الضم،ر 
تقيدافيدا الإحسان وجد ومن مودة علاك من نفي وقيدلت، 

ما،بثيء تكلفكم أحبط لا اممه يعلم ك،ا أنني الشخ فضيلة يا الحقيقة 
عل،لفضيلتكم الحق لأن مائي، محيء أي فضيلتكم من ينالني أن إل أهدف ولا 

الثاعرتقول، عليه يصدق جهتي من الحال، ولكن 

نمقاليا ولكنكرام ا أنية اهمام والأيم يعلافه 
المعتورةوالأطوُب، الأرزاء أن بيد ^؛،، بجُبإ با فأقوم الحال، اعد يلو وحبيا 

وأكتفيتكلفكم، أحب لا أملفت، كإ إنني نعم ■^j(، بعد أثرا وتركتها مائل يددت، 
لهيكون أن أؤللبه ما وكل منزلة، يه وكفى لديكم، الرضا شرف بحوزي وأبدا دانا 

.^(Lءنونالأدبjامملر:ماةالأربحX٢٣٤/٣
(.٢٦٧/ للواحدي)ا التي ديوان شرح انفلر: التي. قاله )٢( 



الحياة.مدى فصيلتكم لدى الخلود 

العلامةالقش لمإحة كتبته أن سبق نحوما يذكره تفضلتم ما علمت وقد هدا 
يايصالفضيلتكم وقيام ذلك، واّتحسانكم يوامهلتكم، إبراهم بن محمد الخ 

حولالصاع( اممه )عبد مكرتثر مع مفاهمتكم جانب إل الكتاب، 
قولكمءلست، كإ ذلك، عب وءلبعه مإحته عل دراسته تقرر وأنه ، الديوان 
مساكنيالتهمت، إذ إليها، بحاحة لأنتي نفلرا الكتب، طلبي نحو الأحر تحابي، بوصول 
اشتعالجراء فيها شبتا حريقة من النار ومادة كتب،، من حوما ما وكل ؤإحوق 

يدالخريقة تلكر مثبت، تكون قد مساكني، نحت، محزن من الأقارب لأحد قصب، 
عنايتكمعل لكم شكر ألفط الفضيلة، صاحبط يا فشكرا الله، برها دنسة، أثيمة 

المقل.جهد ولويالدعام مكافأتكم عل وأقدرق منكم، الله أ-محلاق لا بمحوبكم، 
أرملأنه قلتم كتايٍإ، عل إجابة الشيخ سيدي الفتي سياحة من الكتاب أما 

محإذابورردْ، تثرفتا لو وحبيا الأن، إل يصلني لر أنه فيوسفني رأسا، بالؤيد 
عثليمة،فالمتة الكتب، نحو سكرتيره أو سياحته لذاكرة الفرصة لفضيلتكم سنحت، 

يعلم~~والله لأنكم مباشرة، ما أعمل فإشارتكم ؛ثالث،، كتاي؛ أعزز أن رأيتم ؤإن 

حاوفت،.أمهلر عاو،ة ( ١ ) 
يعنوازتالأول المجموعة محموعتانت عل طع وقد الحفغلي، ال ديوان يه يقصد )٢( 

بجمعههو قام حيتا الحففليء ( jTؤ أملأفقصائد من معر ديوان ير، عمن نفحات  ١١
اللهعبد الأديب،. وقرصه ه.  ١٣٩٣عام وطهيه الرحمن عبد أحوه فأكمله يكمله. ولآ وتوق 

الديوان،من سعل جزء أنه فيها ذكر ومما ه،  ١٣٨٢عام كتبها حيد؛مقدمة بن عل بن 
قامثم الخففلي®، أل ديون ق المرصي "الروض ءنوانهت ضخم ديوان عل اؤلخ أنه وذكر 

منالثال الا.يوان بعنوان؛ الثانية الجموعة ؤإحراج بجمع الرحمن عبد 
ه. ١٤٠٣عام الأدب أما نائي وءلثعه ّ معاصرحم® وبعض بعسير الحففلي آل معر 

.١ ٨ ص ل الديوان حول الخففلي عل بن الخض رسالة أيما وانفلر 



ج'|قتةسسمسدمحإيرسمام ك_تة|ت 
التيوعتايتكم ولطفكم ويركم بعهلفكم غمرتمونب وقد ّيإ والدي، بمثاله عندي 
حسناتكم.ميزان كفة ي ترجيحا وادتوبة الأجر عليها الله من لكم أرجو 

بإبلاغوتفضلوا الخدم، من لكم يبدو ما بكل شرفوق آخرا وليس وأخثرا 
ؤإخوانهوأنجاله إيرامم بن محمد الشخ الأكبمرت اكي سدي سإحة سلامي 

الإخوانمن ولكم وأقاربكم، وأنجالكم ؤإخوانكم العناء الفضيلة أصحاب 
العابدينزين والابن إبراهيم والابن مليان ونجلكم التحية، أستى الحففلي آل 

U٠١٨٦/ ا/ ٦ محققتكم. واش الكربمة. أيديكم ؤشلون بخثر، 
بالخ؛ر)اكوةيع(لكم الداعي الخلص 











'خالآسسمحأسصز قثثتت|ت 
ي_جآقآيجهم

الوتر.عقيل، بن العرير عد بن افه عد الث-خت فضيلة حضرة 
اiور■حتتالكريمة رسالتكم تناولت ويركاته، افه ورحمة عليكم الملام 

 /n الشاعرديوان وطح تشر ي والاشتراك المثارئ ي مواككم الضمة ١
نفقتناعل طبعه يكون أن عل حوزتكم، ق الش النسخة عل الضمدي محتيمل بن 

بدراسةوأقوم الوقانع، وأسهل ومقدمة، شرحا له أصع أن أساس عل حميعا، وياسمينا 
يعنما إصافة لتتولون الأصل، مع لكم إرساله لم الخ، بيم، اتصل ومن الشاعر لعصر 
الخ.إصاتكم، س صورة ؤاعطاي لكم، 

؛مaلاعءلبAه حول التفامم )ؤيتم معنى! تفهموا أن حضرتكم وتهللبون 
ا،لحنىمنها أقصد الحملة هذ0 أن أحوتكم فأؤيد غثرها(، أو مصر أو الرياصن 
الديوانمعلا؛عها ق يهلع موف التي الحهة عل الاتفاق يكون أن وهو الغلاهر، 

لتايكون أن عل ءلٍحه الرياض مطاع مثلا تتول أن أو العلع، نفقة تسليم ومناصفة 
خدمةتعال بحوله الحقيقي والريح الربح، س معينة أوفثة النسخ من معروفة كمية 

وعددنفقته، تقدير أما نسخة. بألفي فنقل٠رها ستهلع الش النسخ قدر أما العلم• 
منالتتارقثية، وأهميته الشاعر شعر عل علاوة والعلمية، الفتية وقيمتته صفحاته، 

بحولهوهن.ا التارنحية، التحقيقات وأهمية الثرح، مائة وحمحوبة التصحح، ناحية 
فالوقت،وافقتم فإن اجتهاد،  JIa؛المرء يلام ولا جهدنا، غاية نبدل موف ما تعال 
يأق!ما عل العمل ؤيكون لديكم، كمتتند حهلا؛نا فهدا __، 

يومعثر حمسة مدة ق الأحمر بالشمع محتوم مفنروفج باؤلن النسخة ترسل ~ ١ 
بوصولها.برقيا أشعركم النسخة وبوصول ارثنه، تس 

تعال""بحوله إل النسخة ورود تاؤيخ من أشهر خمسة ق أنه لكم أتعهد ٢~ 
قهرىعارض وع إذا -إلا الأصل مع لكم وتعاد منتهية للملح المعدة النسخة تكون 

انفلرْقصما.)١( 



1ءهتآ!ثه،خالآسسمحسص ئ|ت 
ص.،

اض.إنثاء يع، لا ومذا فأشعركم— 
ترونه.ما ؤإصافة الكتاب الكافية ا،لدة كتابكم ق تقدرون ٣— 

ترونإذا فضيالتكم من التفاوض يكون والأصل النسخة تصلكم عندما — ٤ 
ضرها.أومع معها التفاوض بدوري أنول أوتشعروق الرياض، مطابع مع 

كفيلةأما أعتقد التي تعال- بحوله السريعة العملية الخطوات هن.ْ 
وسلاميلحمرتكم، والفلر والهلع، الشر إل الديوان براز إل تعال- اف ~باذن 
بم؛•طوذ ومن علكم 

أحوك)التوئع(أا،
كالاق؛الديوان عنوان ويكون 

هتيملالشاعرين ديوان 

تحقيمحاوشرح
الحقيلعيسى أحد بن محمد و عقيل بن العزيز عبد بن اض عبد 

محتوممغلروف باطن العربا الخنوب من نسخة لطالكم وبرنقه حاشية؛ 
٤٧ ٣ رقمI تحت، الأخمر بالشمع 

صيامدية j ولد الخيل عسى أحمد بن محمد الأدب: )١( 
والأدب،العلم رحال من عليها والوافدين جازان، عل،اء عن العلم وتلقى بجازان، 

حتىالمال السلم ل، الخكوب الأمال ل وعمل مكرة، سن j الشعر فرض عانى 
لمطبعة أنشأ من وهوأول الخاصة، لأماله وتفرغ ه، ١ ٣ ٩ ٢ عام التقاعد عل إحالته 

وشعرائها.أعياما ومن عصره ل جازان مؤرخ يعتم الأدب؛(• لنادبما ريس وأول جازان، 
منطقةل التارثنية و٠الآنار السنياقء، ءالخلأف منهات الكتب من ممرا صنف وند 

نباتاتل النباق وارالعجم التاريخ®، أطوار ق ونجران جازان وءامقاطعت جازان®، 
للبلادالخغرال وءالعجم مقارنة®، لغوية دراسات الحلية اللهجات وءامعجم جازان®، 

الشريف،دولة برة ل العود أنفح نحقيقاتهت ومن جازان®، منطقة السعودية العربية 
هس.اه.  ٤٢٣عام تول هتيمل®. بن عل، بن القاسم وءديوان للبهكل®، خمود 

لأحمدالعلأونة)م/،أا(.انظربمفي:ضلالأعلأمىلزركل، 







ثيءوهدا الألفاظ، من الغرب ثرح الضروري من الٍيانيةت الوجهة من ٣— 
حميعه.لخضرتكم معروف 

أبوابترتيب وهو صورته، لخضرتكم أرفق بإ مبينا نمتا ذللثا وعل 
علتبوسه هو لعصرنا العلمي والوضع الحال، العصر وروح تتفق بصورة الديوان 

الأف؛الوجه 

الخلاف؛رجال ق نظمت، الش القصاتد عل وتثتمل الخلأفات،ت ~ ١ 
الشاعر.مواطتي 

الرموليةالدولة ملوك ق نقلمتا الش القصائد عل وتشتمل الرسوليات،ت ٢' 
الرسول.عل بن عمر ها• موسإل المنوية الغانية، 

الخبال.أئمة ق نذلستا اش القصائد عل وتشتمل الإمامياُتcت ٣" 

حل.أمراء ق نفلمت، التي القصائد عل وتشتمل الكناسات،• ~ ٤ 
أفضلعله الرسول ق ة قمل. منها• لصائد، عل ويتمل ،• متمريام0~ 

الشاعرأهل ق ومراثي وغزل نحتلنة، شخصيات ق وْطواح واللام، الصلاة 
•-يدا الرفق المفصل الفهرس حسبا ومرهم، 

الأوراقعل الاطلاع أحوتاث، فأرجو التآليف، ق الأول يم القوبصدي 
باعادةالتفضل »ع ذلك،، حول السديد رأيكم بإبداء ؤإرثادي الأول~ ~التخفل• 

يوفقناأن أسأل وافه والاستحسان، بالإرثاد تفضلتم إذا عليها مؤشرا الأوراق، 
حالصوتقل القبول، المثمر المفيد والعمل السداد ؤيرزقنا ؤيرضاه، محبه لما جيعا 

)التوفح(أحوك ا/٩٧ *ا/ احراماق. 
بمجردالمشترك عملنا ق للثرؤع السريعة الإجابة تكرمتم إذا أنتنلر حاشية! 

اطهإنشاء جوابكم، ورود 

جواباننلر 





IlEs  1س؛سضالآسياصاهم
هو

١٣٨٠التارخ:مآا/آ/

الوتر.العميل، العزيز همد بن اش همد ت الشيح فضيلة حضرة 
وبركاته.افه ورحمة عليكم النلأم يعد 

بنديوان ثممح بشأن لفضيلتكم بالكتابة  ١٧٠/ ١ Y/ ٠ تبله؛تاريحأ تثرنت، 
فضيلتكمورأي  ٧٩/ ا ٠ ٢! سارخ! ك-ابي تفضلاعل الإجابة وطلمت، متيمل، 
أ-محيافيا الإجابة، دون حالت، الكشرة مشاغلكم أن وأءتقال١ طعه، حول النهائي 
إحاطةتكرما فأرجو الحياة، هدْ ق النون لرب معرض والإنسان ثم؛ن، الومتا 
فالرأيالشرط، بنفس طبعه بمحاولة نقوم ترهموا ؤإن التهائي' يّأيكم أحتكم 

احترامي.حالص وتمل لفضيلتكم، 
أحوك

)التوقع(

بيد:ماو،اناكيان.[ ١٣٨٠م ! ٦٥أب ئيل: ض الشيح ]كتب، 





ستؤسءمحااسسمسص 2ج'و__ 
دسماضايمهمIٌ. محَ 

،;١٣٨٠اكارخ;خأ/؛/ 

الحرم.عقيل، بن العزيز عبد بن اف عبد الشخ• الأخ فضيلة حضرة 
وبركاته.افه ورحمة عليكم السلام 
يكونأن عل حضرتكم موافقة الضمنة الكريمة رااسالتالئ، بتناول حظيت 

الكتابعل يكتب وأن أحيك، يامم هتيمل بن ديوان وتحقيق 'ئ/ح من به قمتا ما 
تقوموأن المخءلوءلة، تختكم من نقل التن بأن والتن والتحقيق للثرح التضمن 

عننيادة وؤللبكم موافقتكم، عل يمكوؤين لفضيلتكم، مغ عرة لقاء بالطبع 
نسألعثرة، لا نسخة وعشرين خمسة لخضرتكم يكون تعال فبحوله النسخ، العثرة 

لأنالعلع؛ عل يوافق أن عس الخاسر حمد وصول ومسفلرين طعه، أمر ت؛يئ أن اض 
العربية،الخامعة مكتب، نخة عل الويوان من مصورة نسخة ل أهدى الذكور 
الهديةعن شكر بكلمة أنوم وصوف الألفافل، من ممر تصحيح ق منها استفدنا 

حامبغلاف مغالمة تمحلكم فروها الخهلو'لة، تختكم و٠لالثكم والهدي، 
مليانالأخ ؤلريق عن وتصلكم حمرتكم، من وصلتنا كا سليمة وهي ومحتومة، 

الراُث،هنبا إحياء ق ببذلها اهمتكم ملوتقديري شكري بخالص مثموعة الثنيان، 
الخلسلم

بنالقاسم الشاعر ديوان عل اطلعت ه ١٣٦١عام رق الديوان: مقدمة j الخيل قال )١( 
تًللوب الشل٢، الزيز همد بن اف رهمد الأمق عريش أنجا ناصى ليتما هيمل بن عل، 

أنوالحق معه، محلوطه مصطحبا عنيزة وطنه إل عاد نقد باكلمة، الصديق ذللث< إقامة 
الوقتذلك منن. فأحدت حاليا، ترانا كلقتنا أن نبهنى الثمن المخaلوط لذلك م3لالعنى 
تمكنتوقد وآدا-را، وتارءنها اكلقة تلك كتب ودرس اقتناء عل الحرص كل أحرص 



1|هت؛آتظمناسسمحأصاص قت_1هتا 
واحترامي.تحياق خالص وتقل للختر، الخمح اش وفق 

أخوكجازان 
)التوقح(

العميلعيسى أحمد محمد 

أنرإلا وضرعا، الخطوطات ل متفرقا الشاعر هذا شعر من العمى عل الوقوف من 
ولالأير، الض وزرت الرياض، زرت ه  ١٣٧٨عام ق ايحطوؤل. ديوانه أظفر لر 

دارعضو العميل(، العزيز عيال بن اف )عبد الشخ القديم الصديق وجدت زياراي 
أنأو الديوان، يعبّرل أن منه محرجون هتيمل، ابن ديوان إل الحديث وتطرق الإمحتاء، 

أعإلحالت ؤإنإ مشكورا، فوافق ألفاظه، غريب وتحقيق شرحه ق الاهتإم يشاركني 
ولالوطن، إل عائدا الرياض من وتوجهت افلوصؤع، لإماء زيارته معاودة عن الخاصة 

،٤٠۶٠٠٥؟١^أذكره الثنيان، سنيان الأساذت الأخ بواسطة رسالة لأحوته كتيت، العام آحر 
النمخة،بإرساله ومشكورا مقدرا يتفضاله اراجعت وانتهت، النسخة، إعارق وأرجوه 

أنلوهو بالشرط ووفاء ا،لخعلوطة، نسختته عل به قمت، ما أن عل التنويه إلا يشترط ول؛ 
وحسنبجميله معترفا دلك، إل أشير لسيادته يه الوفاء محب ما 



اناصمح، الي؛ظدثهت  1ات1ورخ:ه'ا/آا/آا'ّآا الوق0(:)ا(

أالرطة بالهمبدة ، الإعجامحإبداء ال،)،هوع: 

الأخحضرة إل ودعاني احترامي وخالص ووقاني سلاس وافر أهدى 
إرسالعل واعتتائه التفاته حمن عل وأسكره العميل، أحد بن محمد الأديب؛ 
للنشرمفتوحا النهج كان ولو وأفنانه، الأدب زهور بل الخاوية الهلتانة، القصيدة 

حامدة،القرمحة ولكن أفرضها، بأن أهم وأق الشكر، للتخ وأبدى صفحاته به لأفتتح 
بعضهم،وتتاقلها الحاصرين، عل مرارا وقدثاليمتا علذلك،، والعذر حامدة، والهمة 
واللامهذا واّتحنها، امتجادها وكلهم 

nY/>Y/Y،J

عميلبن العني مد بن افص عبد 

١(،٠ ١ ١ )Y/ جازان لطقة الأدب ١^ الميل: محاب من ملتها الرسالة هذْ 

نمحح.تقريا، ^ ١٣٢٩عام ولد شيخا أف الحاشية ق الميل ذم ملاحظن: 
منالعديد الفترة ل شيخنا أهدى هقئقه العقيل محمد الأديم، فإن النامية وتيذه 

ندوكلها ؛،،، yfeشيخنا >را احتفنل وقد توقيعه، وعليها يدم بخل مرقومة قصائده، 
تل•ُر، نثرت 





الحرم.العميل، عيس أحد بن محمد الأستاذ؛ الكريم، الأخ حضرة 
وبركاته.اطه ورحمة عليكم اللام 
إلالسفر جناح عل وكنت، بونتها، الكريمة رسالتكم وصلتني نقل. ويعد؛ 

أنوبعد معتمرين، هناك بكم أحتمع أن رجاء معي فامتمحبتها والقصيم، الحجاز 
المذكورة،رسالتكم فوحل.دت، بحقستي أوراق حمالة ق النفلر أعد.ت رحلتي من رجعت، 
ليإنم الأخ ذللت، عن أقائل قد كإ هتيمل ابن ديوان كتاب، عن ذكرتم ما وتاملت، 

فلافيها، بكم بالاجتيع أحفل لر التي الرياض وصولكم أيام ثافهت٠وني وكإ الشيان 
.٠٠ ولكن حقيقة. عليكم شرهأتإ وةلأ سفركم، بلغني حينإ أمني عن سال( 

نفقتناعل وطحه الكتاب، نثر ق المشاركة ق رغبتكم عل أوافق أني والحاصل 
الوقائعتلالئ٠ وبسءل أبياته، من يلزم يا وشرحا مقدمة له تضعوا وأن حميعا، وباسمنا 

إليناإرساله نم يلزم، ما وكل ديوانه، ق ذكرهم الذين وترحمة إليها، أثار التي والقصص 
منثيء فيه لنا بدا ؤإن نحقيقايت،، من كتبتم مما والاستفادة لراجعته الأصل ْع 

لكنيادزكورة، رسالتكم ق ذكرتم ما عنها، لكم أشرنا أوالاضافايتف الملأحذلارتا 
الرياضبمءلاع ٍلثعه حول، التفاهم )ؤيتم قولكم؛من ذكرتم ما معنى أفهم أحب 

ولوللعلباعق لنفقة قاورتم وكم منه؟، ستهلثعون كم أفهم وأحب غثرها(، أو ممر أو 
ؤإحلاصكم،تصرفاتكم سلامة 3، لوثوش ترونه؛ ما عل موافق( أل العلم مع تقريا؟، 

العجزمن باق ونعوذ الشغل، بكثرة تعلل ثم سفرتم( لأسباب إلا بالحواب إحري وما 
)الحنوي،كتابكم. من نهحة تقديم عل وأسكركم احر، ليء تفلنوه ولا والكل، 

واللامهذا، عل الحواب وانتظار انتظارها ق وإني تصل، لر النسخة أن إلا العربي(( 
وبركاته.افه ورحمة والأصحاب والإخوان الأولاد من لديكم من، وعل عليكم 

ءيداف؛نءيلاضز؛نءةيل

الأول،.الحزء معاصريه، رسائل ن( العميل كتاب؛ من نقلتها بعاوها ومجا الرسالة هن،0 







تءبم~تء

إشالأدسسمحسمصقس_ذق 

آسآؤتيهمبمي 
١١٠٣

التارخ;ا/آ/ا،ماما
الرممات:آا

الحرم.عميل، عيسى أحمد بن محمد الأسناذت الكريم، الأخ حضرة 
وبركاته.الله ورحمة عليكم السلام 

وآلهمحمد نسبا عل مصليا هو، إلا إله ^٠ الال،ى اممه إليكم فاحمد وبعدت 
وصحبه.

المتضمنة، ١٢ومرفقاته! ،  ١٣١ا/٩^/ ا ٠ المؤرخ! كتابكم وصلني ؤإنه 
عابرةنفلرة فيها نفلرت وقد هتيمل، ابن لديوان والفهارس الأول الرامح وضع 

j بكل علما أحط لر لأف   U والاسدراكؤ،والمقارنة المقابلة ْن مش حتى الديوان
وجودةالرتتب اختار ومهارتكم ذوقكم إل أكل حننا وواثق مطمئن ولكني 

أنكمفلابد المثرؤع هدا ق أول كخهلوة هدا أن ذكرتم دام وما التصنيف،، 
هداومع منه، أحسن فوقه حسن كل لأن المقام يقتضيه بإ تكميله عل سحرصون 

الموادتللث، وضمنتموها وضعتموها الي والرامح التصميم هدا من ذكرتم ما فإن 
بركة،ففيها المهللوب الوجه عل وتهئييقها  ١٢القيام حصل إذا كتابكم ق الموضحة 

البيانيةالوحهة من والأ؛يارتج القصائد معاق ثرح إليها انضم إذا لأسا اممه، إنشاء 
وما١^^١ ذكره ما ين والمعارضات المقارنات بعض وذكر وافيا، شرحا واللغوية 

مأحوذاكان إن المتأحرين من أو إليه مسبوقا كان إن التقدمان الشعراء من غره ذكره 
بعضأيضا وهناك وغيره، كاليرقوقي الأحرى الدواؤين ثزاح صنح هو كا منه، 

.١٢٤ص ق تقدم )١( 



تةم_تةمحاصببث'صاص هآثت6ت 
تفطنتكم عل حافية عثر ملاحظات 

فيهاليس حافة أما منها يفهم قد الكالمة هده الحبال(ت رأئمة ^^٠٢؛ منها ت ١ 
وذويهموترصهم سأثهم من لترغ منها الطما لكلمة أليلنا فلو الجاملة، من ميء 
أكثرالتمن أهل لدى سثروج والكتاب لأسيبما الأحر، الطرفج ينتقدها أن دون من 

محايظهر•

ثيءفيها كان إن وشبهها، الرسول مدح ي الي، القصيدة ملاحظة ومنها  ٠٢
لطيفة،بعبارة عليه فينبه الدعوة، هذ0 وأئمة المشائخ عليه ما محالف مما أو الغلو من 

غلوقأو مجيالغة هناك كان إن وكذللثج تشويش، ولا تثنح بدون المقصود منها يفهم 
العلمتحكيم لكن الشرعية، بالحقوق لهم اعرافنا ح الي،تا، أهل مدائح من ميء 
منهاثيء ق يقع لئلا القصائد محمؤع ملاحنلة وكدللثج العاطفة، تحكيم من أول 

منيرقع ما كل ل أسف بعدكم ولا محله، غثر ق ثيء وصع أو تداخل أو تكرار 
اللائق.ا،لفلهر ق ؤيفلهره الد.ووان هذا شأن 

عدي.فأشته كتابكم نفس عدا ما عثر، الاثتتي الأوراق ؤإليكم 
وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام 

)التوقع( ١٣٧٩ا/مآ/





تهمت1هإ !داسسبجساص 

دسي\قآمحهم
،،١٤٠اكارخ:هآ/ما/• 

اش.وققه العميل، أحمد بن محمد الحرم! الأصتاذ فضيلة الكريم، أحي 
وبركاته.اممه ورحمة عليكم الئلأم 
يعدرجوعي ١٤٠٠\ا / ا ٠ المؤرحةت الكريمة رسالتكم تناولت فقد ويعد! 

لتطقةالخغرافي ارالمعجم كتاب،! نسخة القيمة هديتكم لكم وشكرت الحجاز، من 
منبالزيد لكم اممه ودعوت ٢، جازانءال لمنطقة التاركنية ا١الآئار ونسخة! ،، جازازاءر 

منذكرتم ما نظري ولفت عامة، وللممع خاصة للتح ومفياأ~، صالح كل إنتاج 
قساهم ممن وأنت، عنه، تغتون تولا عنكم يستغني لا أنه مع النادي تركتم أنكم 
بينهوقتكم توزعون ؤإنإ كليا عنه تتخل لن أنالئ، آمل لكثي هنائه، ل وحاصر بنائه 
بأنجالكم.عضدكم ؤيثد يعينكم قافه الخاصة، أعإلكم و؛؛ن 

اللقاء،ؤإل الزملاء، ؤإخوانكم أبناءكم سلامي إبلاغ أرجو الختام وق 
وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام الله. ثاء إن 

)التوقع(الحس، أحوكم 
مداشبنصدمحزينضل

الأعلالقضاء لمجلس الدائمة الهيئة رئيس 

البمامةبدار ا،ا/مآاير سة الأول ْلبعته وْلع الحامر، حد الأمتاذ من باقتراح صفه )١( 
طعهأعيال ثم الحرب،، محلة ل منه نمول، ونثرت الخاسر، حمد يتقديم والنثر للعلع 
"١١ه.٩٩عام بجازان الأدي النائي بمنئورات الثانية الطعة 

والترحمةلالحسثإ الي،امة دار ؛إسراف، ؤلع حازان، ق الأدبي النادي مطوعات من )٢( 
الأول:الطعة والشر. 





تة'هت_ئةمحالثيةسماسممحدض هث؛تههت 
بمأقآوىٌ

الحرم.عقل، بن العزيز عد بن اف همد ت الفاصل النيح جناب حضرة 
وصل، ١٣٦٨/٢; ٢٩المزرخ: كتابكم بمقامكم اللائقة التحية إهداء بعد 

وسهلا،فأهلا لأبنكم، بذلتموها الش الإرشاداُت، من فيه رأيت، ؛،ا مرورا وتلوته 
وحولكم.عدمي ولا محرا، الله فجزاكم 

والتلاميذ،والأمانية الدرسة ذكر من ؤلرفا لكم أرمل أل تذكرون 
حنمن وذللث، ليي؛ معهد أرثى الحمد- -وفه أما الدرّة عن علمإ فأحيهلكم 

ما.اش وهماية تنظيمها 

نة،الهل.ه من يعثونه نجد ل ليتهم فيا وأكرم، حم فأنعم ؛! jwJjJ؛،أما 
الحكيم،همد اسمه متهم واحد أسإوهم؛ الذروة، إل الحضيض من بيده ويآحن.ون 

أيماويعلم ستوايتف، ٥ عل القرر المرام بلؤغ ص والحوين، الحويث،، ق معلم وهو 
وقالقرآن بر تقق يعلم الذهبي، الثاف• الفقه. مصعللح وق الحليثv صطلح مق 

علموق البلاغة وق الأدب تاريخ ق يعلم هلال، يناض الثالث،ت التفبر. أصول 
أهلمن الأساتذ>ة هزلأء كل فقط.، المحو ق يعلم عيسى، إبراهيم الراع1 الإنشاء. 

الأزهر.من مبتعث؛ن ممر 

اممهوعبد الزاد، وهو الفقه؛ ق يحلم الخليفي، الله عبد فهم• تجد أهل أُّا 
اليابةمن ءلاو_ا يعلم، هو ما التاريخ حال وهو التوحيد، ق يحلم العري، 
الإملاء.وق القرآن وق الهاب وق الفراتقى ق يعلم وواحد ممر، إل الأ؛تعاُث، 

الدرسة.فنون هذه 

قدأنلث، مكة ق ل ذكريت، أنلث، إلا سبق، ما ق إحباركم عل أقتصر لر أق واعلم 

يالطائف.التوحيد مدرمة ومر* ّا( 



.،،ةهّ؛؛نء^ضمحسدمحمدامضمحم قمس.،ؤ|م 
أردم،أنا ما ولقيت الحياة لقيت، العالم، طالبإ غاية —وافر— فهي وتدري وصلتها 

أقواعلم اض، بحول غاتر ما أنال سوف، ولكن التقهقر، من فطرته ما عل أسفا نيا 
Jمهلاإعةومشتغلين الصفي الاختبار عند الأرخ حال أنه وذلك، انتصرينؤ، 
الدروس•

فن،عشر ثلاثة الأول الصف ق وعندنا الثانوي، الأول الصف، ق أنا أنا 
تقبللا وهي مشافهة، بيا أمحرك لكي بجمعنا النه وأرجو نومحا، مما تتلخص 

الدينية.العلوم من يعادلها ما أو الابتدائية الشهادة هوحامل من إلا المدرسة— ~أي 
دنيقةحمستن وكل ٢، ت ٢ اوساءةتا/ من ندخل فإنا اكدريس، طريقة أما 

ونألدفاتر، ق شرحها نكتي، الفنون هده وكل الظهر، بعد ثان الساءة إل حصة 
محرقفأرحوك الدرّة، عند يعنون ما هدا جدا، عظيم نغلام يعني مشافهة، كتبتا عا 
محفظك.والباري الحوابر، وترد المزال، لهدا الباعن، عن 

واللام.ا،لالأغ، وحمع إبراهيم، الخ وعل نفكج، عل لنا ملم 
ابنكم

لحيلبن، الرحمن مد بن محمد 
r ١ اتكتاُب،: هذا ذ إلا يصلني لر كتابكم إن واض  /Y /١٣٦٨





Nl

ح|همأتظؤ1م لصذ؛ءة —
دسهآلآفيهم

اه.وفقه عميل، بن العزيز عد بن اف همد ١^٠^؛ فضيلة 
وبركاته.اض ورحة عليكم الئلأم 
منيتقبل أن تعال اض داع\ن رمضان، هر يفضلتكم تينثه فيعينا ويعد. 

ؤيرضاه.محه لما يوفقكم وأن ونامه، صيامه الخمع 
محالق العمالية حياتكم من جوانب عن محال>ونا أن نود ت الشيح فضيلة 

الآتيةتالأسئلة حلال من القرة، تلك عن وذكرياتكم جازان، منطقة ق القضاء 
التعي\نتم كيف كانت، متى جازان ي«ا>ينة القضاء ق عملكم بدايات ~ ١ 

للعمل؟.والمباشرة 

تلكق جازان حال كان وكيف جازان، مدينة ق فضيتموها التي القرة 
والانتقال؟.الحياة صعوبات حث من القرة 

وذكرياتكمببمم، علاقتكم كانت، كيف العلم، لأهل محون جازان أبناء ٣" 
عنهم؟.

وحرصهبالقضاء، لكم تكليفه حلال من ظه العزيز همل المللئا عرنتم ~ ٤ 
١ا-لحانج،؟ هدا ق ١،^، هال.ا سرة عن تحدئونا أن نرد الناس، بين العاJل إقامة عل 

تودونالعزيز عبد الللث، وحياة مرة من أحرى جواب، هناك هل ٠— 
حولية؟.الالعربية ال٠الكة تأسيس عل عام مائة مرور بمتاسٍة همها، الحالي«ث، 

القضاء.محال ق جازان مدينة بعد -يا عملتم التي المناْلق اُ~ 
الهجرية،الخمينات فرة ق جازان منهلقة ق معكم عملوا الدين القضاة ٧— 

قالصعبة والفلروف الشاق لتحمل اببم احتحيث من همهم، تحديونا أن نود 
داجهم•أداء سيل 



 ~A اممه،حفظكم المجال، هذا ق إليها الإثارة تودون أحرى إصافات أي
وتوفيقه.بعونه وأمدكم 

ابمكم

الدري.يالرحمن عيد بن محمد 
)التوقيع(

بجازانعكاظ جريدة مكشج، مدير 

^١،. ٠٧٣٢٢٠٤٢١نودالإحابةعلسوظض: 
جوال:\،ا<ا\،ا-يهه«

—خرا اض —حزا0 الدريثي محمد الشيخ وتام الأمثلة. عل جو؛قثه شيخنا أجاب وقد 
عميلابن ا١القاصى بعنوازت هر،  ١٤١٩/١٠/٢١عكاظ جريدة ق مقال بنشر 

الدري-ىمحمد أحدء. مقابلة عن محتجس، لا يشوشا، كان العرير عيد الاالث٠ا يتدكرت 
وداعيةفاصل، ءالم عقيل، ين العزيز عبد بن اش عيد الخاليلت الشيح فضيلة )جازان(. 

الخمسينياتأوائل ق وكان العلم طلية من كأمثاله الشاق نحمل محتسب، 
قثمم جازان، محكمة ق القضاء ساللث، ق عمل حيث جازان، منهلقة ق قاضيا الهجرية 
محالاتل وافر وعقناء طويلة رحلة وحلال فرسان، محكمة ثم عريش، آيا محكمة 

فضيلتهلدكريات وكان القضائية، الوظائف من العديد ل فضيلته تنقل والدعوة القضاء 
طليناحاصى، مذاق الحقثة تلك ق وأديائها ■^١^١ ْع الحميمة وعلاقته جازان نطقة مق 

جةأ؛قالحريتس العزيز عبد اللك بأوامر متوجة الذكريات، هذه استعادة فضيالت4 من 
قوالسح بينهم العدل لإقامة القوم أفاصل باحتيار مكان، كل ل مواطنيه عل 

اللقاء.تفاصيل ذكر ثم اللقاءء. هذا معه لما وكان حصومامم، 





/\إس\١٧حرر: الخاطر. .صد آضاؤتيآه،ِبمج 
اه،آْين.حفظه الله، عبد الشيح فضيلة الأجل، حضرة 
وبركاته.الله ورخمة عليكم سلام 

الهللبة،مع الخاصل الفتور حناباكر عل يخفى لا لتحريرْ: الت.اعى 
الحرصوعدم التأخر لن الأن منهم والموجود ومعلم، متعلم j؛j( ما واضمحلالهم 

ينشطبإ تستدرك لر إن التلاثي قريبة الكتبة تكون أن ؤيوثلث، المجيء، عل 
ارون،ؤيتالعلمية، العاهد انفتاح قبل مذاكرة بينهم فيإ حصل ولهلالا ؤيثجع، 
منلنا ما ونحن هم، اعل. يما لهللأ-أا يمشى وصرما والرياض بريدة يقولون: 

معحصل قد والأن سنوايت،، منن. يازللئ، يبحمث، من أحصي ولا بالموصؤع، يتكلم 
قعا يتثئ بمكتوب جنا؛لئ، مع نبحث أن الخصوص ^ا من من.اكرة بعضهم 
مضس رجؤع ذلك عل يترتب لعل محل، العهد ول لمراجعتكم لكن إن الخاطر•، 

علهو من يثبتر الثاكة أو إليها، الهللأب، من أحل، يستجل. أو إليها، الزملاء من 
مالعدم إلا ذاك وما يمح، لا فيهم الننمى ترى ألا شفا، عل من ويتأسى وشلئ،، 

أنفار،عثرة عن فضلا أحد، كل عس، الحكومة وو٠لاJفا ؤيشجعهم، ينثعلهم 
كلهمفتها س أعيان ئذا نظرت ؤإذا المشكورة، مساعيهم من بحر من قهلرة وهي 

التيالحاجة أو الص.لحتين، اجتإع من يرون لما إلا ثيء لأي ل قل عنها، رحلوا 
طاإ.._اق ونعى نية، للث، نحعل تحبا فإذا يتسابقون، تحدهم ذللث،، إل تل،ءوهم 

نجاحالمؤمل المحصورة، الشرعية العلوم طالب، ق السبق لهم الدين يشء؛ع ما 
قنحو، حديثؤ، فقه، محصورة: الالأروس لكون غيرها، من أ؛الح منها الءللأا٣ا 

المائل،هن.ه تهمه ولا قريب،، حير كل من العهد وول قليلا، كان ولو معاش 
أنعليها يرتبا ما أعفلم ولأسيإ وأخرى، دينا لكم درجة رفعة السعي بهيا وتكون 

منأحن يكون محبا واحد وكل نشاطهم، ؤيزداد الأ،راات،، إل يتنافسون بكثرتهم 
منيرى لما تأخره إل ترى ألا ونشاطا، رغبة بحرصهم يزداد والشخ نثلمره، 



آ ١٤٩^؛القاضي ضان سدبن الهلخ ايقيخ ض
بذلتوأك الإنسان، يتآمف ما ؤإلأ فذاك، مفتوحا بابا العي وافق فإن فورهم• 

أنك،ا نرى،ثس،، ولا سمع، لكلامه ش إلا الكلام يقذ ولا تلام، ولا الحهد 
اليوم.فاسمرإل لعللابه، معاش ق معي ة بريل ففاء تول حميد.!ا ابن الشيخ 

أنابل واض، لا فمهل، نفي شأن من أتكلم أنتي تحسب لا وبالختام 
تقييد،وقلتهم تنثيهل كثرمم 3، أليس ولكن ذلك، عن ونعمة غناه 3، - الحمد -وش 

نحمى.لا فوائد ذللئ، عل وقديرتج، 

لوجهه.خالصا العمل وجعل والآخرْ، الدنيا لحري الحمح الله وفق 
والسلام.قوي، فيلثإ وأملنا بيانه، لزم ما هذا 







ضهثئت|ئ1 
ألإمحاآرمحمّآش دن> 

٢٢٠١٩٥٧ا/; ١٧الوافقه، ١٣٧٧حمادالأحرىسة ٢٧تحريرال: 
القاصى.العثإن محمد وااح.ةت االخال۵ى الولد 

وحده.ض الحمد اض. يم 

عميل،بن العزيز عبد ين اف عبد الكرم؛ والوالد الفاصل، الشخ حضرة 
آمن.اف، سالمه المحرم، 

أحوالكمعن الموال •ع الدوام، عل وبركاته افه ورحمة عليكم الملام 
وآلاته.نعمه محواخ عل الله نحمد يسركم، يإ اممه كرم من أحوالنا المارة، 

الماهرة،إل توجهي قبيل الل.ينة من كتايا لكم حررت، قد كنت، العزيز! والدي 
دحلت،والأن الدراسة، هو ذلك من والغرض القاهرة، إل متوجه يأنتي وأفاتكم 

يأو؛لااتااتفاقية وبينهم بيننا وكان ؛الهللأب،، واتينلت، آحر، حماد ٢ ٠ ق الأزهر 
الهللم،!وكيفية النهج، بيان ؤإليكم فيها، دروسنا نتعاهد 

التفثر،دروس؛ لأربعة أحضر وأنا الفنون، شش ق يوميا أربعة الدروس 
جوالقاهرة.س ومتاض والفرائص، ومتعلمقاما، والحربية، والحديث،، 

وصحوة،صباح وثلاثة درس الفلهر يعد غاية إل النهار أول كلها والفصول 
البيان!ؤإليكم المدهشة، والماثر الهليبة، ومتنزهاتبا القاهرة حدود إل تنقلأُت، ويالعثي 

يقطعها،أن الإنسان سطح لا كاظة؛الباران،، ، ٠٣٠ ترس، شوارع بما 
قوادا؛،رانهوة المشهورة القهوة ومقاهي، ساعة، نصمؤ البارة ق شاؤع كل وطول 

حديقةوفيها مدهشة، وأشياء ءالة، ثاؤع كل ق والaلاءم كرمي،  ٧٠٠تقريبا فيها 
ارتفاعأوربا، من حيوان ثيء أءج--ج وس والطيور، الأسإك وحديقة اديوانات<، 

لواأزفم~ ~أى فتحه إذا مثلها، ذرنع ورقثته ونقمه ذراعينا، الأرقى عن سيقانه 
يروى•واحدة صء بالماء كئ ليحل، بهلوله الرحل يدحل 



س،سبجضاتضهمسذئوم 
والحجاز,نجد إل يالمبة حدا بسيطة والنصرفات والواصلأت 

اليومفالرحمن عبد تبمم؛ نجتمع الدين الأصحاب من القاهرة وق هذا 
الرحنوعبد الغائية، راعي ولد الزامل، العزيز المد الرحمن البد اش وهمد الخرب، 
ؤسلمون.يصحة، وكلهم الخيل، أيا الرحمن وهمد القاصي، الراهيم 

ثاؤعالقاهرة، العنوان؛ ؤإليكم يلزم، وشرفونا؛٢١ اللام، بياعي هدا حررتا 
وكلالعيال، الملام تبلغ أرجو يصل، بمدا ، ١٧غرفة القاهرة، لوكندة الأزهر، 

واللام.محففلكم، واف عندكم، عزيز 
.١^١٢ولكم إرسالها، الرجاء كب، يطيه 

.١٦٨ص ق شيخنا جواب انفلر 





٤٠١منامخسصولأمحاتض هم_ذهقم 
U٣٧٧/ ١/ ^ U٩٧/ ّاا/ حررو: اؤاؤتنآهي. بم> 

عقل،بن الزيز عبد بن اف عبد ت الخليل شيخنا الفضيلة، صاحب حضرة 
وصرفالعمة، عليكم اش وأسغ وبركاته، افه ورحمة عليكم النلأم اش. حفظه 
ض.ومكروه، سوء كل محكم 

المن،*بدا لل تهنتتكم لكم ماكرا مضمونه، ومرل العزيز، محرركم بيدي 
إتمامها،حول، ل الصالحة ودعواتكم إحراءات، من تم بإ إمائه ؤر عونكم ومتمدا 

رفعت،وقد بحد، مطمئنا ولست، بالوكالة، عندهم حمود لأن نحاوف؛ ؤ، لازلت فإنك، 
وحشه ٩٧ا"/ ا/ ٩ j ١ / UTTويرقم: ١ / ٥UT المساعدبرقم: للوكيل السمات 

ععالمساعدة من نستغني ولا للاطمثنان، الصرف ولازلآ؛انتذلار تصرف، لر تارعثه 
عدمناكملا برة، الملإكال الفرصة تحت متى وكيل، أو وزير من مؤول، أتم، 

قاصد.ولكل لٍ، وسندا ذحرا 

منهاماليون، وأربعون مائة المسارح من اعنيزْ بالتلفزيون البارحة أذاعوا 
والمتزه.العيل. مصل منها الملكية، لنع ومائة العام، من أربعون 

وحادثبالحجاز، ودفنه بالقاهرة العبانل الحمد العزيز عبد وفاة: بلغكم لأبد 
للمد.ينة،زيارمم بعد سيارمم بحادث ماتوا رحال حمسة وهمم بريدة أهل الدحيل، 

عنوأذاعوا عثر. أوحمسة أيام عشرة مند الله، رحمهم بريدة، جامع j( عليهم وصل، 
حمسةبيتهم الأغاوية، مجن الحكومة لم سعرت بإ البح حالم، ممن  ٥٥ءد.د: تغريم 

الرص-ومن معفلمهم، بريدة من وباقيهم نفر، كل لئال ألضن عل عنتزة من 
الإفتاء.بدار كان اليتم؛ وحائل، وبريده عنيزة ن، احي، المؤ، يرمد الدحيل المحمي عل 

سابقاالفضل ولكم الإشارة، رهن فمحبكم لازم وأي استجد، مما فهدا 
علميهيلحق أن عسى المحفوظ مع حررناه وهدا الأنجال،، اللام إبلاغ مع ولاحقا، 
لام.واليسلمون، والإخوان والحاعة المشايخ ومنا حدا، ويعجلمه 

عنيزةالقاصي. العث،ان؛ محمد الخلص: ابنكم 







ذعذآو ٠ىامخامدخصدنيصاممض هثْتةهص 
أ،سآؤفيامحي٩—؛، 

١ ٩٨٠ا/ ١ ه/ الوافق: . ١ ٤ ٠ ٠ ; ٢١ 

تالشيخ فضيلة الكرم، ووالدنأ الخليل، شيخنا الفضيلة، صاحب، حضرة 

الحرم•عمل، بن العزيز عد بن اف عد 
بال،.وأنعم حال، بأمر دمتم وبركاته، افه ورحمة عليكم السلام 
شرحكموكامل صحتكم، دوام منه ومرنا الكريم، حهل.ابكم بورود تثزفنا 

ولولقوم الوجه قبل وصلا ولتهعا المرجعع(، الخطا؛؛ز، فحوى فهمنا كا فهمناه، 
والكتابا)!،الحنن، نحرتما من وهوحير عنده، من الله كافثكم لكم، محيا ما يحضل 

عليه،لاحظتم ئا وبالية به. شزنونا لكم يدو لازم أي ُع لماُميهإ، ّلمتهإ 
ولكنالذاكرة، نحز لر إن يومها ق إليه أثرتم ما محمد الشخ ترحمة من حذفتا ففد 
حولها.اعتنقت،»لأحظ\تكم أنني بالمائة  ٩٩

ذحرا،وحولكم الله أدام الرحال،، مع وساطتكم حول، التيجة بانتظار إننا 
قشفيعي ولكن حجلأن، إنتي ووافه نكلفكم، ما كثيرا إننا بقاكم. اممه أعدمني ولا 

طالاالتي الأءإل، ومحاسن الأحلاق، مكارم من عليه اطه حبلكم ما هو ذللث، 
الخام.زكاة أداء من عليه حبلكم مما اممه فزادكم أنفكم، عل وحرأممونا عودممونا 

لأذا؟.الإذاعة عل نحي ولا الشاشة عل بمثل U زمن منذ ند مابن 

وماثت؛نلعنيزة، وثلأيإئة ل^ريدة، مليون أربعاية منها محليون، ألم، ملغ وصل 
مائةالبلدية لحديقة وحقاتنا مشارع، والبكيرية، للبداع ومائة والخيرا، للرس 

البتدىفيمل بشاؤع محدودة الخامع ْسجاو حنوي ستخ اكي وخمين منها وخمسان 
يطغالذتم، القبل الثّارع ق أيضا ومحدودة الرياض، حط إل الخامع منارة من 

وسوقوابادة والعقيلية البوبمة دهم، ساير لباب يُلمهر الذي حن و؛شارع للسافية 
كرةمالعي، هي التي الزامل إبراهيم لأرض مليون حون ومنها حولها، وما مصعد 

ماعةعزمه وفد الإله، عبد القصيم: أمم لإحراجه سميح كله والمبلغ قدم؛الساقية. 



تهوّر
العناء،عل العناء بعد إليهم ثبي ثلاثة، أيام بعد الخالد محمد الأمم منزل، ل البالي 

تعميميأمر بموح_، وذللثه بريئة، ق القصر ق الأحد ليلة القصيم عبياء يه واتصل 
بلغنا.ما عل أمحبؤع كل ق المناطق عل 

سورية،تزوج واحد ننلرما؟ت لوونع فنا ع أن أوشكتا قضية ل رأيكم ما 
وطايذريال، وحماية ألف عثر أربعة أي محورية لثرة ألف عثر حمة عاليها ولغ 

حصللو أجل من أصحابه، عل عبلبها وراح منه، خاطرها وطابا منها خاطره 
يعدالثاق الشقي يتتننرها ثم نحالية، مهره بعض له تدغ الحديد الزبون مع الاتفاق، 

أهمهامن ممرة، موانع فهناك أمرها، ول وحضور الزوجين برصا العدة من نحرج أن 
الخوفعدلوا.عليهم وصاح التزوجة، بخطة الصريح بل التعريض 

لأبدكم، قوية بقصيدة ورثاه الحزيره، ف، للهليل ترحم خنين بن راشد 

القرآن،وحففل بالدلر، ولد ه(  ١٤٠•ه— ١  ٤٣٣ ) هلل ين العزيز عند بن محمد الشيح • أتم، ا ١ ١ 
وصالحاللطم،، عيد بن ومحمل إبراهيم، بن محمد منهم؛ العلياء من محموعة ^٠ ودرس 

علودرس نيه، ونحؤج  ٠١٣٤٩عام بمكة السعودى العالمي بالعهد التحق الشخ. آل، 
ققاصيا عمل إبراهيم• بن محمد شيخه ملازما الرياضي إل عاد ثم الحرام، السجد علياء 
محققاعن  ٠١٣٧٥عام وق وتوابعها. ؛الل.وادمي وعمل احر، ثم النضر، ثم راخ، 

jنشاط له كان عام التقاعد عل أحيل إل بالرياض ٣ بديوان شرعيا 
الأحكاملتمييز نحلر إل المالكة أوفدته والشعر. بالأدبح معروفا وكان والإذاعة، المحق 
توقالأشعار. صمحع ق الأزهار نفح ديوان' له قطر* حاكم من ؛هلاوس، هناك الشرعية 

١٤٠عام بالرياض  (.٧٢)U/ والعرفان النهى أول تذكرة j،؛ ترحمته انفلر :تقهقه. ه. ٠ 
٠طلعها;)٢( 

ديأومحية رعبين رق فلا مصيره اء نللفثرية الكل 
ردتم،من أو الح صمن به بجزتم، ه عيحمة القيامق قى يلوالكل 

قال:إلأن 
دالأمج—الأديب فقد عل نبكى مهينة رالدمؤع يحزن ب الفالق

اليدعف مريب ان اللمعف ة هيبذي الم عه برم أك
تبقوله وحتمها 



عاودها.ق راجعتموها 

بالكتة،الصندتأن إل اخمار أم مجد عن ارنحالما  ١٢/ ٢٦الثلأيء: يوم 
•ثريا بهدمه الياعا وميمرعون 

لا؟.أم يصرفون هم وأنيدونا الطلب، جديديستحق ثيء الكتب متويع ق هل 
ومنأفواج القصيم من لها يذهب يوم كل ، مدينة غربي( التي الثر 

بلغني•ما عل، مهم، غيم من أكثر محتات كل حولها وما الربا، الخليج 
تعقدالولد لأف الرجال، نتيجة لفي ؤإننا الأخبار، من استجد مما نهدا 

بعيدينالأسرة كافة مع اض حفظكم منعا. ما الإنسان إل ثيء وأحب فصله، بسبب 
القاصيالعثإن محمد االخالءست ابنكم والسلام. تكرهون، عإ 

وتودداؤلف عوتتواصل با مخالموانصح أوصى أولاده 
الحلالغواة من الخميع واحم ونولهم هم شأنأصلح رب يا 

غدول الحياة ق الخليقة فضل الذي عل اللام ْع الملأة تم 
والعرفانالتهى أول، تذكرة زت إليها أشار الش والرحة كاملة، القصبية انفلر 

.(٧٤٧٦/U)

عامحوادث ل ، ١٧١ص وحوادثها، نجل تاريخ ل ا،لوسوعة كتابهت ل وقال، )١( 
فيهوصالنا بعتيزة، خمار أم مجاد بمارة بيعي الافه وعبد محمد قام *وفتها ه؛ ١ ٤ ٠  ١٠
.ه« ١ ٤  ٠١٠سنة أول، ائي حق 

انلوصعق الكانتة بلايائي •من انفجرت ه  ١٦٠٩٨سنة *ق عبيد؛ بن إبراهيم الشخ نال ، ٢١
وتعانب،انة حائل عن تبعد حائل، مدينة عن الثمالة الغربية الحهة ل الواقع الشمالء 

ازمنة؛الأمرامحى من الشفاء فيها يعتقدون مكان، كل من الاس قصدها وتد كيلومحر، 
تلك،ملأُت، اوي السيارات، تتخاللها فيها الخيام فنصبت، والخرر._إ، والصمم كالرص 

واكعدوالأصم بالأعمى الأبرص واختلعل بمنى، الحجاج حتام لكأما حتى الحهة، 
للرحالوجعل الضيقة، الخابية تلكإ j( الون يغتالسواء، عل عاعة ذي وكل والأحرب، 

تباأشيه العقلاء تفبمحلثؤ أمور وحرت أحرى، ساعاتج للنساء أن كعإ معلومة، ساعاته 
البعضعن الاس بعض بمجنون الشرؤلة رجال وكان لها، يعجب، حالة وحرنا بخرافة، 

(.٦٥)U/ والعرفان النهى أول تال.كرة كتابهت من ملخصا انتهى تااكوا"• أن حشية 





٣محايصسبجمناهض وتشة'وض 
rw__ci

'امنمحرم'ا؛اه'•حررj{•' أس ه
عميل،ين عبدالعزيز ين اض عبد ت الخليل شيخنا الفضيلة، صاحب، ا،لكرم، حفرة 

آمين.اش، حفنله الحرم، 

حال،.يخثر نحن وعافية، يخثر دمتم ويركاته، اض ورحمة عليكم النلأم 
الخمعة-؛م بجمعنا هناك الإحوان من كثثرا ووحدنا العيد، أيام القاهرة وصلنا 

العاوي،الرحمن العبد وأحمد البسام، الرحمن العبد صالح يينهم؛ والحدائق، يالأزهر 
إعادةق الحلبي مهلبعة مع تعانديته وقد آخرين، ل البسام، الفهد السليإن الرحمن وعبد 

٣٦و عالما  ٣٤٠محموءهمت و؛لح شخص، كل مائة ق الملحق يه ممزوجا التانلرين روضة 
ققرأته وقد يومين، قبل الحمعة اء موقع حاديث، وآحرهم أعيان، ووفيات، حادمث، ألف، 

عنوان!نحت، والماء، قبلها، والأهرام اليوم، هذا الأخبار صحيفة القاهرة، ا! صحف
الحالاكعليم مدير كان بينإ البيان! ونص السعودى(، الحال التعاليم مدير )كارثة 

وكانومعال،اات،، معلمين مع للتعاقد يرهة مند حفلر قد الحمد إيراهيم صالح الحولي 
ويناته،الإناوونيسية وشخالته أ؛ناؤْ ومعه الشرقية، ؛حثرااتخ ق الخمعة اء ميتفسح 

ماعداكلهم، فاتوا النزهة، عل الخلف، لل يدير المصري والاس سيارمم بهم انزلقت، 
مديرحشث، وانتثلتح يالمتثفى، فهم شخالتهم والإندونيسية ومحامئة، لهليفة ينتيه! 

وثنطمحاجوازابجم جثتهم بجوار ووجدتا وزوجته، الأربعة وأبنازْ صالح التعليم 
أمريكيا،دولار وحمساتة آلاف، وسبحة معوديا، ريالا ألفج وثلاثتن، حمسة بداخلها 

واستلمواالسعودية الاتصال؛السفارة تم وقد *مرى، جتيه ألف، مائة بغ وجوهراُت، 
الأهراموق الحريدة. نمى فهدا اسمه، يقية عن أعرفؤ ولا الأخبار، نمى هن.ا الحشثج. 

وق!صح. إن اعة ّعشرين يعد قثره من خرج ميتا عن تقول عكاظ عن تاق محثر 
)اكوئح(القاصي محمدانجإن ابمكم! . ٢١١]....[ اللهإلحدة. يإذن اصل ٢ / ١٧

حزقت.أمعلر عال؛ )١( 







ذةهثتن،ظضاثخسسسمحمحاممض همبذؤ'|م 

اه٤ ١ ٠ محرم  ٢٧الوافق: ، ٢١٩٨٩أغسطس ٢٩>رفي: 
ءقل،بن العزيز عد بن اف همد ،؛ ٣١وشثخمح، العزيز والدي حضرة 

آمن.اض، حفظه الحرم، 

اضفضل من نحن الأحوال، بأمر دمتم وبركاته• افه ورحمة عليكم السلام 
صلاللهم الزوال• عن وحفظها العم شكر الخمح اض أونع حال، بخر ومنه 

وصحبه.واله محمد عل وملم 

صالحابنكم رسالة إثر عل ؤيكفي يشفي ما فيها رسالة لفضيلتكم تقدم وفد 
صالح،ابنكم خطاب ء؛لل من وهي وصولها، عن تومئوا ولر همواف، عن وموالكم 

فضيلتكممن أيام ثلاثة مند الوارد الخهلاب وق بوقتها، لكم سلمها ولأبيه 
ومعهاحل واضح وبخهل بقلمي خْليتها فقد لافاكهي^، وشرحها الملحة ومأللوكم 
العمربمليةمع وأوراقها '٢٧ه• عام فيها عليلثا نقرأ ونحن بيدك وكانتا العمريهلية، 

معالصالخية الكتبة ق وهي حدا، فصيحة ورقة  ٢٥وعشرين خمس تقريب 
منبحاشيته الحضرمي Jحرقا شرحين المالحية المكتبة ق أن كإ المخهلوطات، 

فلوحميلة؛حاشيتها، طبعة والمالحة القديمة الهلثعة المؤلف ثرح وفيها الفاكهي، 
حيتإكنت،بعنيزةللتكها؛ظرف،دقائق.طلبتها 

كانتفإن قلية؟؛ أم تجرية هم، وهل( تروذآ، م، عل، ل )سلموا وعن؛ 
وأناساستحقون وأناسا لحفلة، كل ؤ، كالممل نفوسا أرى لأق يتعذر؛ فقد الأول، 
قلبية،هي ؤإنإ لا، والحواب! تعنون؟، بإ داخلون هم فهل الله، يعرفون لا سواحا 

قفا.للسلام. مستحقا ترونه من عل سلموال أى، 
أزورهم،ؤلويلء زمن، من( أسؤع وكل( الخلك،، مصعلفى مطعة إل، وصلت، 

أخوانالله- -رحهكا وممحعلفى وعيسى الحلك،، عيسى ولد عمه ابن ْع وتعامل 



طهت_1ةمحامحسسدمحضاممض ه1ا*وئ1ت 
قأحفادهم الأن والوحودون بالأزهر، ومصطفى مكتت4، بالحين عيسى شقيقان، 

مطلويكمنسخ، ٦ اوقام_، كشف، الفاكهيت شرح من لكم أحدت وقد مطاع، خمس 
أسلمتاكإ وعدده المحمي، لصالح لمونه أوتلعنيزة شعثوته ثيء زاد فإن ونيادة، 

مهللموبكمحدوا نح خمس الملمحة متن ومن أوثلامحتا، نسخين ومطلوبكم ح، ن٦ 
طبعةولكنها عندنا وهو الولفا، شرح أحدنا كإ يزيد، ما لصالح وسالموا منهن 

إلأصل لا أش وحنث مصر• ل ايياصرين العربية عل،اء من ومحققة حديدة 
نحيعد إلا الكت٠تا اصهلمحابج وممنؤع ما تدرصون وأنتم صفر من ٢ ٢ ق إلا عنيزة 

اسرليتيأو دولار صعبة بعماله تغهليتها وطلبهم هدا؟ لك، أين من يمي بإ الرقابة 
هدهفسلموا الأول، الهليعة عندكم لأبده المزلمه ومسح الحوي، ؛الريد لكم يعثتها 

فضيلتكممن وصلني فقد الثمن عن أما فها. قراءتكم ثاا>ة عند صالح لأبنكم 
لأبيه،ابن هدية تعت؛روتبا فأنتم محازاتكم، عل الألة قدرف المرات، مثات مضاعفا 
ا.].....[ل للمتقدم. والفضل 

وعلعقل ابن شرح عذ يقرر وص بالأزص مدرسا حضرت اليوم وهذا 
خمسةآحر إل البكري فى وعر الحاشية، ق احرها إل القتش، مقعد لتقعد.ن شاهدث 

•قفا ذكرمم• 

آحرهامكتبة، عشرين مع يفيق بحنا ؛عل- سنة عشرين من نفد المدفون الكنز 
فإنوحدتبا، قديمة نسخة الكتبؤ دار ق رقمها عل دلي الأنجلوا، هي مكتبة أكبمر 
قمكتبة أكم هي عل، محمد ثاؤع ق الكتبا دار من لكم محورتبما مضعلرين كنتم 

منيطع فإ كتابج، مليار خمسين عن تفوق وكتبها أدوار سبعة الأوسط، الشرق 
نح.خس منه إجباري لها لم ؤيإلا كتاب، 

العجيّ_اومن له، متاع أنا والمسلمون الأومهل بالشرق الغزال عل والرد 

حدقت.كلعات عدة 



ذئه.آل؛مظيسِِذعؤص 
كويتيرجل من له انتصار عل بالصحف وقمت ولكنني منه، رد عل أش لر أنتي 

نلّنرى•

افأمد تمديدي، حول اعدة يالمالتكرم الرجاء الفضيالةت صاحب، يا 
يرمه•صالح عمل نبالة عل مركم عل 

والأمرامالأحبار ذكرته مصر، ق السعودى التعاليم مدير عل بالغرق الكارثة 
الله.رحمهم وزوجته، الأربعة أبناوْ ومعه القسى، حمد إبراهيم صالح ت يامم أمحرا 

لأحدهم،بتسليمها التكرم أرجو وعثان، صالح للأولاد رمالة وبعليه 
وبلغوابه، فشرفول لازم وأي عنوانه، عارفح أنت، وصالح وبالركزى، يالعاليا عثإن 

•واللام متحقا، ترونه من لكل اللام 

)التوقيع(القاصي العثإن محمد ااخلصت ابنكم 
)التوقيع(شاكرين. التمديد، حول دار وعنا بوصولها، وعرفول 





قجسستيسذاص؟"ق 
الأسد،من فرارك الجدوم من رفث السوء، جلساء من واحذر وزخرفها، بزهرما 
والرهان،الخزعيلأت، عنلئ، واترك الأسد، الأرشد هو رأيك يكون وحينئذ 

تضيعهفلا  ijytJووقتك غريب، فإناك، العالية، ا،لهلال_، عن يلهيك بإ والاشتغال 

لأنفعادخره بل غمْ، من أقل نفعه فيا أو يفع، ولا يضر لا وفيا يضر فيا 
السلم،وأسفار السنة كتسا مهلالعة عل واحرص بالخثر، وأبتر تستهليع، ما 

الأمور.سفاسف واترك الصالح، 
نالألييق—يم منه—ا بأجله—ا ا أحلهالعلوم من تج طلبوإذا 

بالحكمةربك، سبيل إل قالع المجال ومن الومتا من سعة وحاولت، إن ثم 
انو؛لحاللث، بلسان لالناس وب؛ن أحن، هي بالي وجادلهم الحنة، والوعقلة 

عنيزةيلد ومن نجد، أهال أكابر ومن علم، ستا من ادمد~ "٥٠ أنلث، مقاللثج 
المتهورة.

إنكارهالقلوب، إل بق يما رائع الحكاءث بعض قال فقد منه، يتعدر وما ؤإياك 
قال.أوكا . ءالرااا توسعه نكرا أوسعلث، من كل فليس اعتداره، ءناJك كان ؤإن 

حفظكيتول والاه الإشارة، تكفيه مثللث، والعاقل يطول، هن،ا ق والكلام 
لكنمثل، من تنبيه إل تحتاج لا الناس، د*دلم الحمد~ ~ولأه وأنت، ؤإعانتك، 

به،أدرى أنتط بثيء أذكرك أحست، المعروفج س للث، ولما الحبة ص للث، بالخاطر ما 
النصيحةتائر س أحد وتما الصح، لقص ولا المنموح لفضل ترك لا والصيحة 

منأستهلح بإ وأعمل وأحبه، له، وأدعو منه، أقبل هويوف ولو ان إننصحني إذا 
أنيِا.ؤإليه توكلتا عليه بالله، إلا توفيقي وما نصيحته، 

المأنوس،والحو الدروس ترتيب من كتابلثا تضمنه ما فهمت، وقد هذا 
ومنافلر،ومحابر ماثر س القاهرة حال عل وتفرحك، ومزاحك،، مجحتالأؤ واعتدال 

الأماليفيلغةالعرب)ا/ها(.انذلر:;١( 



طمت1ةسخءصّاص_ هت!تؤقت 
والأمإك،الحيوانات وحديقة والمماهي، الشوارع من القاهرة عليه اشتملت وما 
عنذكرتم بإ عنإ أحطا كإ والحنية، الحإعة من عندكم ومن ذلك، إل وما 

نحصلهل ت أنهم أحب لكن فيك، اممه بارك وأحيت، أحسنت فقد الفهرست، 
منأولابد عامة، مكتة باسم لا باسمي ماتهللها ولوأق لو^j،،، يتل الفهرمت 

نفلنالتي الكتب أنام لما تدكر أحب ك،ا الإفادة، آمل عامة؟، لكتبة تكون كوما 
نهلل،لعلنا عندنا، مما أرحمي كانت إن وغثرها، نة الكتب من نحتاجها، قد أما 

عندنا.ليت الش الكتب، نواقعس 

عندوتندى ونينات، عرصات له جعلوا عنيزة، وزار القصيم، وصل اللك 
ورتبرسميا، افتتاحا المعهد وافتتح الثخصيات، بعض عند وتئهوى ، الأمتر 

شهريا.راتبا الغنام لصالح 
حجرةق المي، تمى حمق الأن المهلؤع العزز العيي. محمد والخ 

دمصغعل به يقولون نة، متح وصحته قاصر، عليه ولا ?ليب، وهو زرناه، محليبة، 
متلبدةالماء لكن نيادة، جانا ما والأمعلار مشتد، هالايام عندنا والرد حفيف،، 
بالغتوم•

•تسر. وأحبار ومناتلر ماثر من لديكم امتجد ما بأحبار أتحفونا 
١٣٧٧/n/Y؛

اواومّالعزيز عبد بن حالي الأمم أي؛ )١( 
منة—أى السنة هذ0 وق ■، ٠١٣٧٣سنة افتح فد وكان العلمي، عنيزة معهد أي؛ )٢( 

العزيز،عبد المالك، عهد ق الحكومي التعليم انفلرت دفعة. أول منه نحرحت -— ٠١٣٧٧
.٢٨٦صى اليان، اش عبد بن محمد للدكتور 





ضهدمحساساسي

أقأؤتيٌبمم 
Y،/A/nj،\؛

الله.حفظه العميل، العزيز عيد ين اف عبد النيخ! العم جناب إل 
وبعدتوبركاته، اه ورحمة عليكم اللام 

يدلوأن وعافية، صحة ق نحب ومن أنت تكون أن وجل عز افه نرجومن 
محيب.سمح إنه وأقوالكم، أعإلكم لكم اف 

كلسه،عيي، الالناصر الرحمن عبد للجد خلوط كتاب لدينا الشخ، فضيلة 
والأحكاموالأخلاق والتوحيد العقائد علم ق العلام اللك الرحيم رافع ؛اّمت 

أحرىوكتهلوطة :)هه,( يده، بخهل ءذهلو٠لة )٢(! عدد ا، القرش<اأ من ايتنيطة 
محةنا،لؤمتإناا، عيون وقرة اجلوقثتن لأسنان المسخ. سإه تلامذه، احل. بخط 

إفادتنافضيلتكم من نامل )التلميد(، الثالثة المخaلوءلة صاحب جهلنا لكن واحدة، 
عليكم.لام والورعاكم، اض سالمكم _<، jlia؛Lljالرفق الخهل هاوا صاحّتا باسم 

العييالله عيد اعد مابتكم! 
٨٤٢٠٦١٥^:الدنام،تالخون 

المحسنعبد بن الرزاق عبد الدكتورت الشيح فضيلة واعتناء بتحقيق الكتاب حلح وفد 
الله.حفظه البدر، 





.سييعو ئ اسدى إشا|لآساذساهديىمداللع  ٥٤٦٧٤٥
A و: اسم. إل الرياض س . لج /A / ١ ٠٤٢

اف.وفقه عيي، الافه عيد بن اعد مت الحرم الأصتاذ حفرة 
فكسكمعل جوابا افر• ملمك وبعد• وبركاته. الله ورحمة عليكم سلام 

شيخناIالخمح، والد تآليف، الرساكن، عن به تسألون الوي ه ١ ٤ ٢ ٠ a/  ١٦المؤرخ! 
أحدبخط والأحرى يده، ؛خْل إحداهما ؛؛ههممه، عدى، الالناصر الرحمن عطل 

صفحة، ٤٢صفحاما؛ حرفيا، مكررة واحدة رسالة عن عبارة والرسالتان تلاميذه، 

إلح،ااعلأما<، ١،^، الرحيم رافع إحداهما! محمى فقد بالاسم، ، الاحتلأفلكن 
الرسالةكاتب اسم عن وتألون ١^٠٠٠^٠٠ عيون وقرة الوق؛ن ®بتان الثانية! مى ومح

الصالحالعزيز عبد الشخ! هو كاتبها أذ ل وظهر جيدا، تأملتها فقل. وعليه الثانية• 
عدةلشيخنا كتب فد أنه وأعرف، جيد، وحطه يعنيزة، مشهور وهوكاتم، ، الداهغ 

قشيخنا ذكره وقد ، شيخنا يوامحهلة علمية رسائل أيضا ل كتب وقد اتل، رص
أردتمإن الرياض، ق موجود الأن وهو ، النافعة،، ®الأجوبة كتاب،! أعني رّائله؛ 

الوالدينعل لنا وسلموا ثرفوق، خدمة وأي هذا فاشحروق. وتلفونه عنوانه 
عليكم.والسلام محففلكم، وافه والإخوان، والأخوال والأعإم 

عقل)التوقع(بن العزيز عبد بن افه عبد أخوكم: 

مبادئأخد ، ٠٠١٣٣٨محنة عنيزة ل وون دامغ، ين العزيز عبل- بن صالح بن العزيز عبل• )١( 
اشتهر~رتد عنتزة فا كتابا فح المشاخ، بعض عن وأحد بلده، مناخ بعض عن العلوم 

مدرساأصح النظامية المدارس نتمت، ولما وامحل، العلوم مالئ لتدؤيس أمرته— ل ذللت، 
٣.حاشة7فم: ، ٧٩ص النانعة، الأجوبة انظر: اه. ٤ ١ ٢ محنة التقاعد خىأحلإل، فيها 

لموجود وهو عيي، الللشح والأليابؤء البصائر أول إرشاد ٠ لكتاب،: كنخه )٢( 
بقلمحرفا حرفا المؤلف، خهل عن نقلا تحريره ُتم آخره: ق وكتمط جظلئئه، شيخنا مكتبة 
العزيزعبد بن صالح بن العزيز عبد محواخ: اض نعم تزل لر من تعال، الله إل النشر 

.٠١٣٥٩القحدة ٢ ٤ ق: وذللثج وللمالم؛ن، ولوالديه له الاو4 غفر دامغ، آل 
.٨٣وص ، ٧٩ص انظر: )٣( 





1ة1ةةت محاثخسمبجساسسن ،^ ٠١٧^؛

اش.سنمه عميل، بن اض عبد الش؛خت فضيلة الكرم، حضرة 
وبركاته.افه ورحمة عليكم الثلأم 

المرعل وسلم ونمل هو، إلا إله لا الذي افه إليكم تحمد فإنا بعدت أما 
الثرفاء.يملوا ولر العمل عل داوموا الدين، والأصحاب، الأل وعل الممعلفؤر، 

ومحدهاعرها إليها ترجعوا أن اش تناشدكم العلم دار إن الشخ* فضيلة يا 
المساحي،بعضؤر ق المحاضرات ؤإلقاء والإرشاد والوط التاوريسر، من، القديمين، 

ادلهمت،ومهإ المشاغل كثرت مهإ سواكم، أحل• به يقوم أن يمكن، لا وهدا 
الخطوب.

من،وبافة ثمراتكم من، ثمرة إلا هي، ما الباركة الدار هده إن الشح! فضيلة يا 
عنهاتنخلون إذا فلعاذا السضساء، أياديكم غراس، من، إلا هي، وما انملرة، باقاتكم 

فيهمالأن عليها القائ«ان أن حيالكم ق يدور وقد أ، تتناموما؟ نقل، لر إن وتنوما، 
واحمايقف علمهم ولكن، اطه، شاء إن ذلك، فيهم نرجوا إنا نعم، والكفاية، الدال 

نكبواقت نمهإ وتوحيهامم ؛خلواتكم، تلحق أن تعجز وحطواتمم أمامكم، 
الراشدة.الساريمة توجيهاتكم عن وتحجم 

والتوجيهالقوة من لها ئا افتتاحها عند الدار إل انفلر الشيحت سإحه يا 

صعقهاسبب ما ل؛ر؛لثهت قل، الحق، وحكمك واحكم الأن، إليها وانفلر والعناية، 
ندكرحيتإ إننا غير، لا أنتم نعم أنتم، هدا ل بب، الفيها؟• والوجهين الدامن وقلة 

ولكنناينحلنا، والهم نحنقنا العيرات تكاد بالحاطر فيه هي، وما الاصى j، العلم دار 
رحالوللدار وحنوي، حماة وللإسلام أمول، العرين، j، يزال لا بأنه نا أنفنل، 
اطه.شاء إن احرا، حا وسيقومون الله، وجه ابتغاء أولا حا ناموا 



ذ|ئتأزةعنالشخناهربنسساتجن هصِذه'لز 
توفيتملكم ما ثانيا، الإسلام وق أولا نفسلث، ق اه اي ت الفضيلة صاحب يا 

أسبؤعكل ق تقيموما تحتم المح، محاصراتكم أين إ، والدعة؟ الراحة إل وأحلدتم 
وعقلوأصحاب عمل، أصحاب تعرفكم كنا سابقا، الحهد بذل من يا مرت؛ن؟أ، 
واحد.آن ي وتوجيه وتدريس 

للأسلأمون تعبل فحهب، لأنفسكم ون تعلم الإسلام• داعة يا 
فنوالثقافةق الارتكاز نقهلة هي العالم دار أن تتتاسوا ولا الإسلام، حاب وعل 

الأة.ماء إن غبمرها، وق البلاد هده ق والتوجيه 

رحالإلا يملؤْ ولا تحترا، نقصا الأن تعاف العلم دار إن عقيل. بن اش عبد يا 
وذكتويالألأم، غصص تتمع تزال لا الدار إن أنتم، بينهم ومن الفطاحل، العلم 

ؤإسقائهاالداء تشخيص منكم وتنتنلر ام، وءألاْ شدة من ونس الأسى، بنار 
بأسابإحاطتنا فنأمل المرض، بيا يفتلن، تركوها ألأ الله تناميكم وهي الدواء، 

للاراءيفر الاسرسة بحارة يوحد أنه ك،ا الدار، بأمور القيام عن تأحركم 
-ها،تفيء ن السديدة وتوجيهاتكم آرائكم ببعض تمدونا أن نأمل والمقرحامحت،، 

عليناثهتإن النصيحة وواجب الغيرة ولكن الخهناب، هدا إليكم يوجه مثلنا وليس 
أئأرثآ آس وسكن أبلي وخمآ أئآ بم—ثرك عق آس ادعوااث، سيئي ه-محئء م، ؤ ذللث، 

تيومف:م'ا[.يىأكرىرّك.أواه 
الدرّةمدير 

الضعيانالعرين العبد ناصر 

)التوقع(
j،A<s/U/YY:J





.ع|ه1ثوةمحس»ددطنيسالأمسم ثم_.مةفنم 

الأفخم.عريش، أي قامحي الفضيلة، صاحب  ٣٥عود؛ 
المنيفة.سدنكم إل والتبجيل اكحية وافر إهداء بعد 

٩وتاييخ• ، ٦٢يعدد؛ الوسوم تحريركم يه أفاد بإ العظيم السرور وافانا 
عنالخاري، ٢ وتاريخ• ٢،  ١٢٧ يعدد؛ برقيا إليكم الصادر الأمر عل عطفا الجاري، 

-٦١الش الدرسن ق مدرسنا حللأب اختيار ق اشتراككم حول القضاة رئيس محإحة 
ذيلؤإليكم ذلك، والابتهاج الشرف فيا والتوحيد، الفقه، الحيف؛ الدين عاد 

الصدئ.-،يا الصادر الأمر ص، منا الإفادة حهلارى 

ودمتم.رعايته، بحن يتولاكم وافه العامة، املحة فيه ئا ؤإياكم افه وفقنا 
ْأيرمدرمةأبيءريشراا ١٣٦١حررو: 

)التوقع(

عاةرأْالخبلّإفادتكم أولا؛ 
بموحيه.العمل الال.راسة منهج إليكم ؛ ج١ 

إفادتكمءنسالأحتثار.ثانيا؛ 

الأمرحسيا شفهي، -٠١ الاختيار فيكون تحضيية، مدرستنا أن حيث,، ؛ ٢ج 
اييارف.من الصادر 

الفصل.عن إفادتكم ثالثا؛ 

شل.والثانية الثالثة ؛^ ٣ج 

الاختبار.ق الفصل مواعيل. عن إفادتكم رابعا؛ 

بمجمؤع- ٠١٣٥٧عام افتتحت، ابتدائية، مدرمحة أول ايقأا، الصالبكر أي مارسة ٠ وهي: ر١( 
٠.٨ ص عريثى، إبراهيم حاسر محمد تألف-،؛ أبوعريش. انظر؛ ءلالثا١ ٤ ٥ 



£هتت؛آ_،ذسربادالأس  ٦٢٤؟
الثاكةالستة ق الفقه اختيار أن ا،لعارف مقام من الصادر الأمر حب ت ٤ ج 

٢٢الأنمن يوم إليها الثار المة j التوحد واختار الحاري، ٢ ١ j الأحد يوم 
الأحديوم التوحيد وق ، ٢٢الاثنين يوم كيلك، الفقه ق الثانية الستة واختيار مثه، 
منه. ٢١

الدرحات،.وصع مقدار عن إفادتكم ات خام
الدرسينمن كل ق ، ١ ٨ الصغرى والهاية ٣، ٠ الكبرى المهاية ٥ ج 

اخبارأحرى أته ذلك، فمن والفقه، التوحيد م-ادق ق الاخيارات، محري شيخنا كان، 
الحرعل الأّثللة وكات ١^، ض: الرابعة للمتة الفقه مادة 

دمحولأاليمنى تقديم ق الحكمة وما ووقار(؟• مكينة )ق قوله؛ معنى ررتما التالت 
وماالاستفتاح، حكم ما الدنيا. حديث، ق نحرض لا محنى! وما خروجا؟. واليرى 
قراءةحكم ما حكمآمين؟. وما أوجهرا؟، مرا تقرأ وهل البسملة، حكم وما كيفيته؟. 
ومايكون، أي ومن بعلءها، تقرأ الي السورة حكم ما القرآن؟. أم سميت، ولي الفاتحة، 

والافتراشالمجافاة هى ما حكمها؟. وما حمده(، لن افه )سمع ت معنى ما أوله؟. هو 
الصلاة،ق الكروهاينن، هي ما التشهد؟. حال يده يجعل كيف، حكمها؟. وما والتورك، 

الصلاة؟.واجبات وكم الصلاة؟. -٦١ تبْلل ولا فعلها للممصلر التي الأفعال هي وما 
وهلالسهو، مجود ينرع محنى الصلاة؟. متن م تنقكم إل الأقوال؟. متن هي وما 

الأعيال،أفضل هو وما المملؤع؟. صلاة حكمة ما بحاوه؟ّ أو اللام قبل محله 
الليل،صلاة أقفل؛ أط الألحان؟. قراءة هي ما التءلوع؟ا آكد وما فابعلها، وما 
عنالنهي أوقايت، كم هو؟. الوسجود الاستخارة، صلاة تسن ومتى المهار؟. صلاة أو 

الصلاة؟(،.





«زياادن1دىاهاشسزةة؟  ١٨٢ ئ
iiiiدء، ِ __ ِ ___ ،أم ■ااعس،1 

١^٠آهيأق ي
الوقر.عقل، بن اض عد الفاصل! الشيخ حضرة 
وبركاته.اممه ورحمة عليكم اللام 

ناديناإقامة الخاصرة( الحمعة )ليلة المياركة الاJالة هذه ق عزمنا فقد بعده! 

العشاءبعد بحضوركم تتشرف النائي وأسرة فيه، الكريم إذنكم أحد الذي الثقاق 
واللام.بالحضور، نرجوالتكرم افتتاحه، يمتاسبة الأمحرة( )العشاء مياثرة 

بعتيزةاكهاق اكادي لحنة 





مة1تس1ظمحهسعسياصيسزت ث£عجثت 

أكيآؤمحرآتييبمم 
عقيل،بن العزيز عيد بن اش عيد ا،لحرمت الشخ الفصيلة، صاحتا حصرة 

اف.حفظه 

وبركاته.الله ورحة عليكم اللام 

وعهلفكمرغبتكم مدى لعالمنا الرسالة هده لكم نحرر أن لنا فيطستا وبعدت 
الرشيد.والتوجيه الخزيل بالخثر مواطنينا عل يعود ما ل كق 

مثللغاية الثقاق( )النادي بإحداث! قمنا أننا تعلم الفضيلة، صاحب، يا 
لنأنه وتعتمي ودنيوية، دينية ؛، jJLfومدرسة؛؛نوحيه أداة وليكون أمحنى، وهدن) 

العاملة،الأيدي وتتماح الخهود تتوافر !٢ ماأحلها من وجد التي رسالته يودى 
مقدمتهاوق الاجتإعية، مشاكلنا تعالج اش والقالأيث، يالكلإُت، بمده وذلل؛، 

نعنىأن وحب فقد له، وتشجيعهم عليه الناس إنبال، من نرى ولما الديتية، القالاتر 
هذْمن بطرف إمدادنا بهللبج فضيلتكم إل نتقدم ولذا الديني، بالتوجيه وافرة عناية 

إنمرور يكل وسنقوم الأمال، أعظم فيكم ثم افه ق ولنا التوجيهية، الكل،اُتج 
محيمبؤ،سميع إنه ويرصاه محبه لما اّلجمح الله وفهم، عنكم، نتايه بإلقائها أحببتم 

علميكم.واللام 

بعنيزةالثقاق النائي هيئة المخلصون: ا/'م/؛به 



ؤلةأسد











ت|هت_1ةججمدتيستيسص ه1؛تؤهت 
اقيأليدي أق طبحب 

١٣٨٨اكارخ:يا/آ/

•الوم عقيل، بن اش عبد الشخ! العلامة فضيلة الحرم، الوالد 

العادةمن مزيدا أصرتكم وأفراد لكم وأرجو مباركة، الاثه عند من طيبة تحية 
بوصولكمالهلمثنة رسالتكم باستلام تنرفت، والتقدير الغبعلة بيد ويعدن والمرور. 

فراتكم،عل وآسفا وصولكم، سلامة عل وشاكرا اض حامدا سالين، للريامحي 
فاصت،التي النبيلة مشاعركم أما اللقاء، إلا يملؤه لا فراغا نفوسنا ق أوجدتم حيث 

أصيلمعدن عل تدل( فإنإ دلت، إن فهي القصر، نحوثخمي الكريمة رسالتكم ما 
يا.إلا تنضح لا محلمة وروح 

علالإنسان يتحرف ولأن متنوعة، ممرة الفاصل أستاذنا الحياة مكاسب إذ 
منلكب هد.ا إن ؛صيانتهم ومحفلي بادحم ؤيتأدب( علمهم من فيأحل. العلمين 

ناحرةكانت، الي للعلا، اليمونة نيارتكم ق حازا عليتا اف من ولقد الكاب، أجل 
والنوادروالتارنحية والأدبية الدينية الحوث! بشتى العامرة الأجت،اءاتا بتاللتح 

كانت،ولقد الواسعة، وثقافتكم علمكم جنأ من الكثير عليها تفنون الميقة، 
بالزواجأهنتكم أن يالتاّبة ؤيزق لنا. ية بالننوعها من فريدة فرصة نيارتكم 

جعلهالهلرباي(، الرحمن عبد المخ فضيلة أمحرف ك،ا ، يالدينة أحدثتموه الذي 
والأصدقاءالوالد هنا ومن عليكم، يعز لن الملام إبلاغ وأرجو مباركا، زواجا اش 

محفظكم.والله السلام، يهدونكم 
الكريمعيد محمد أخمد )التوقح( الخلعس 

اش,حفظها .سر، بأم )١( 
لهفي)ا/؛خاأآ(.ثسخا ذم تقدم العلا- بلدية رئتس وهو• )٢، 
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آص.اه، وفقه عقيل، بن اش عبد الشيخ: الفضيلة، صاحب حضرة 
والإعانة.التوفيق دوام لكم اف أسال وبركاته، افه ورحمة عليكم اللام 

،الصفا حاجز إزالة بعد التخد ايحضر من بصورة لفضيلتكم أبعنا ثم 
بفضلوالمنة— الخمد —وه كان الموضؤع هذا إماء بأن أشعركم أن ؤيسرل 

قواسطة جعلكم بأن وأهتتكم اف، أحد ؤإل المتوالية. وجهودكم اعيكم م
علوحرجا ضيقا سثب لبس من به أحيْل ما ؤإزالة الشريف، الشعر هدا توضيح 

هذهوراء من المشوية الغاية وأضلمع ديتهم، أركان من ركن ادية ل المسلمن 
علانفرجت، وقد أما العظم، جلالة؛_، عل ومنا اه من توفيقا مي التي التوسعة 

الحمد——وف وظهرمحت، العفليم، الشعر هذا إل الحق وأعيل الأزمة، هذه يديكم 
بنمحمد الشح معال وامتنان شكر لفضيلمتكم أقأم فإق الرؤعء *عمل صحة 
القائمةاليثة وكامل سعيد، بن اف عبد والأخ القزاز، صالح محمد والشيح لادن، 
صالحوالشيح لادن، بن محمد الشيخ نجياي—، أيضا أبلغكم ؤإف كا الشرؤع، باعال 
عليكمواللام والتقدير. بالشكر والمغمورة الحارة سعيد، اه عبد والشخ القزاز، 
وبركاته.اف ورحمة 

)التوقع( ١٣٨٠م/م/

رومإبراهيم ين محمد الثّخ فتاوى ق وانفلره به، محتففلا يرال< لا وشيخنا ,١( 



















تة'ةقته_محاسذسبجأساسم ةثت|ه1 
منالزيد كسب إل يعي أمتر وكل نفسها، تضخم إل حاهالْ عى نمنظمة 

ونشأالخبهات، يعص فضحفت الزعإء، باحتلأف تأثر قد الحهاد إن حتى الأتباع، 
مسؤوليةيتحملون الزعإء حميع أن ؤيب ولا ايحتكة، المجاهدين فرق ين القتال 

علمهممع الزعإء لأن الجاهدين؛ إحواته مع قتاله ق مجاهد نرفها دم قهلرة كل 
يبعث،والذي والموز، والذمحرة بالسلاح أتباعهم يمدون كانوا الحاصل بالقتال 
وأذبعضها، ق بل الولايات، حمح ق ليس النزلع هذا أن هو النفي ق الأمل 

قمنهم محموعة كل ومجاهد متكاتفين، متعاونن الأحرى الولايات، ق الجاهدين 
صدمشآركة ؛عمليات، أحيانا ؤيقومون ، ^٠٧٦١المتوفرة الإمكانياتؤ وحمي، مكانيا 

علالتركيز أرى فإق لذا وحكمتهم، الخبهاُت، قادة ويع إل هذا ويرجع العدو، 
وأكثرأنقع ذللث، لأن الداخل؛ إل ين بالمجا،uJ الخاصة اعدات، المإدخال محاولة 
الحبهاتظ.إل المساعداتؤ إيصال ق وأصمن تأثيرا، 

االها"مدنتثانيا؛ 

الإغاثةولحنة السعودي الأحمر والهلال الكويتي الأحمر الهلال من كل يبذل 
فهيالحهود تلك بلغت مها ولكن المهاجرين، مساعدة ق جهودهم السعودية 

التنصميةالمنظاتح أمام سانحة الفرصة يجعل مما المخيإتؤ، كل تغهلية عن عاجزة 
والذيمنفلمة، عشر سبعة من أكثر المنظاتؤ تللث، عدد يلغ حيث، نشاؤلها، لمزاولة 
وترحمةذللث،، لمقاومة السلمان ودعوة الحهود، ، تكثيفهو المجال هذا ق به نوصى 

هذهمن محذر نثرات، إعداد وكذللث، المهاجرين، بين وتوزيعها العربية الكتسا بحثس 

لتصححوالكتب، الرسائل ترحمة وكذلك، الدسم، ق الم تدسى التي التفلار، 
قمنافقد جانبنا ومن الأفغان، ؛،ن تنتثر التي والشركياتؤ اللخ ومحاربة العقائد 

التالية:؛الثاْئاتإ 

الماجد.من الكثير ؤإصلاح بناء — ١ 



ة٢ ٠ ٣ ةُة الآساذسيدبناحهدالفوهأن من فص لإ ؛
الدارس.من العديد ونموين ؤإصلاح بناء ٢" 
بالفارسية.دهالوي اض ول شام برجة المصاحف آلاف وتوزيع شراء ٣" 

ترحتهاتبعد التالية والكتييات الكتب وتونيع طاعة — ٤ 
ربالبثتو(.تيمية ابن الإسلام لشيخ الأعلام، الأئمة عن الملام فع ر~ 
نيتو)بالبشتووالفارسي(.جيل محمد للشخ عقيدتك، د ح~ 
والقادة(.^^١٠ البصاتر أول همم يماظ- ا~ 
ربالشتو(.نون الملدعاء ا~ 

بالبشتو(.محتلمة، أبواب ق البخاري من حديث )•/اتة الأحاديث خبة ن— 
الطع(.تحت )بالفارسي، للألباق وأحكامه، أنواعه لتوسل ا— 
الصالحمحمد لاوث.خ الحسنى، وأسإته افه صفايت، ق المثل لقواعد ا~ 

الملح(.تحت، )بالفارسي العثيم،ن 
التاليةتالكتب، وتوزع ثراء ْ~ 
)عري(.الملحاؤية العقيدة رح ش— 
)عريي(.الثيaلان وأولياء الرحمن أولياء بئن لفرقان ا~ 

الإخوةلأحل. الحق، بغبمر الملمن دماء سفك، تحريم )j، الحرام لدم ا~ 
الأفاضل(.الأفغان 

)بالتو(.الوهامبؤ عيد بن محمل، لالأ.سحغ الإسلام، صل ف~ 

)بالبشتو(.الإسلام لشح وسلم، عليه الله صل الرسول، تثاع ا~ 
)عري(.الإسلام لشخ الحموية، لفتوى ا— 

وغرها.

منلدينا يتوفر ما وتوزع الابار، وحفر الهلبية، الخلماُتإ إل بالإضافة هن.ا 
لهم.أيل،ينا عل الله يير مما أوالحؤع الرد ة شل، عل إخواننا تبا نعتن إغاثة، مواد 



المائدية:اس س:

يوحدفإنه الأفغان، ستقدات عن الأيام هذه ق وخصوصا يثاع ما وحول 
ونفعها،بضرها معتمدا التائم يعلق ومن والأولياء، بالقبور يتوسل من فعلا بينهم 
بعضوفهم حلولية، منهم ممرا أن ك،ا ؤيدعوه، بالرسول. التوسل بجز ومن 

والنصارىباليهود ؤيقارنمم رالومابيئن،، يكمر من ومنهم والتدعة، الصوفية 
التعصبنتيجة الأحيان يعفى ول الحهل، نتيجة الغالب ق وهذا الضالة، والفرق 

ذلك،.من ؤإياكم اف أعاذنا الهوى، واناع أوالعناد 
قدمنهم وممر الصحيحة، العقاتد أصحاب اللفيون بينهم يوحد ذللتح ومع 

أتمك،ا التوحيد، دعوة ينثرون وصاروا الرحمن، جيل الشيح حول اجتمعوا 
عددؤيزيد مالرمة، ث،ان؛ن عل علمنا حسب، تزيد الش الكثثرة الدارس أنشروا 

الحقيل.،أصحاب س غ\رهم وهناك محاهد، ألف عشرين عل منهم الجاهدين 
محيلا ولكنه الرحمن، جيل الشخ إل للانضإم مستعدون الجاهدين س الصحيحة 

منظإتم.مع فيبقون عليه، محملهم ما 
المخيإُت،،بعض ل ؤيتمركزون فكشرون، بالثسخ المرتبهلون الهاحرون أما 

اعدممممحاول وهو وغرها، وصوابي، وأديزى، ودير، باجاور، محيالتات مثل 
الحسين.أموال س لديه يتوفر ما حسب لهم احي والمالدارس بإنشاء 

الخهادإل الساشن وس الأفغان، علماء محرة ص رحل الرحمن جيل والشيخ 
الثجمموقد له، وتحمسوا بالاتحاد نادوا الدين الأوائل س أنه كا الكمين، بشهادة 
رسما،الاتحاد غل حى الكلمة، لحمع ومحاولة الشرعية السعة عل حفافلما بالاتحاد 

يشهددام ما ليايعناه، و؛ايحو0 فاسق رحل عل الأفغان اتفق *لو يقول! يزال لا وهو 
سكغبمره الرجل وهدا الصلاة*، ؤإتام اف رسول محمدا وأن اض إلا إله لا أن 

ومكانزمان كل ق الحق وأهل الصحيحة الدعرة وأصحاب الخلصين الرجال 
صارحتى وغرهم، الأفغان س الكثثر له تصدى فقد وفعلا معارضان، س له لابد 



IClآ٢ ٠ ٥ .ق'ت أح|دارمه1ن سدبن امحساذ ض
منتعد منهم ممر عند الوهايية لأن الأفغان، قبل من يالوهائية يرمون وأتباعه هو 

يكثرمن ^١^٠٢ من إن بل الخهل، نتيجة وذللئ، باض، والعياذ الضالة، الفرق 
والهوى.والعناد التعصب، نتيجة ؤيدعولخهادهم، ١^٠١؛؛^ 

وأتباعه،الرحن مل الشيح عل التهم يلمق من فمنهم الأفغازت غم أما 
*يميتصل ومن ينسبونهم فأحيانا الصفالت،، مش ؤيصفوتهم الأكاذي.>|ت،، ؤيبمرون 

يكمرونأنهم ؤيرعمون بالخوارج يسمومم وأحيانا والهجرة، التكفم لخعاعة 
السنةأهل عقيدة هي علمناها كإ عقيدمم بل وافراء، تحامل ذللت، وكل غثرهم، 

جامعةمدارسهم ين ومن والسنة، الكتاب، أعإلهم خمح ق ومتنيهم والخإعة، 
فوجدتهاومساجدهم مدارمهم بعض وزرت زرتها وقد والسنة، القرآن إل الدعوة 

بهقصد افتراء محص محالفيهم من إليهم ينسب ما وكل والستة، بالكتاب تتقيد فعلا 
ولكلأهدافا، العداوة هزه وراء أن ولاثلئ، سمعتهم، إل والإساءة صورتهم تشويه 
أنللحق ولابد الوكيل، ونعم الله حسينا ولكن هدفها، المخالفن هؤلاء من جهة 

اف.يعلوبإذن 

تملالشخ عل محملون الدين هؤلاء بن من يكون أن جدا الموصفإ ومن 
تهدفجماذا نعلم ولا ].....[، شخص العقيدة ق إخوانه من به يتمل ومن الرحمن 

ولأسلثؤدعوته، أويبى به يلتحق من وحميع الشيح عل وافتراءاته تحامله وراء من 
والدولةلا كيف، ؛دللئ،، يرضون لا آباد إسلام ق وسفارما الملكة من كلأ أن 

تآس،مند تزال ولا التوحيد، عقيدة نيتي عل وتأس، أصلا نامت، السعودية 
—بما اف —رفعه فهد والللثخ الصحيحة، للعقيدة يدعو من كل وتزيد للتوحيد تدعو 
بالعقيدة.لث، للتمحهناباته كل ق يدعو 

الذيالشخص هن.ا مثل ريع الوولين عل الواجب، من أنه أرى فإل لذا 
يرانثإآخر بشخص وتغيثرْ ه، نفإل يسيء تما أكثر بمثلها الش وللجهة لبلده يسيء 

تمثيل.خم بلائه ؤيمثل والافتراء، الكذب عاقبة وتحشى تصرفاته، ق وجل عز اف 



ءتج1
التيالفئة هده دعم عل العمل إل الوولن رجح فضيلتكم أدعو إق ثم 

جهادلا أنه يعرف فالكل جهاده، حق افه ق ونحاهد الصحيحة العقيدة إل تدعو 
رأيناما حب الحق— عل وثبتهم الله —وفقهم الإخوة وهؤلاء التوحيد، عقيدة يدون 
الناصتنبيه الواجب، ومن جهادهم، مع جنب، إل جنبا دعومم ل جادون متهم 

علولكن الاحرين، عن اعدات المبقطع أقول ولا اندتمم، ومدعمهم عل وحثهم 
أثبميحجة والت؛رعايث، اذاءدادتإ من محرموا لا وأن هؤلاء، يشي لا أن محب الأقل 

تعلمونوكإ الباكستانية، الحكومة قبل ص >؛ا العارف السع ١^^١^، إل ينضموا لر 
إلااللهم بالزكاة، فكيف، لها، الت؛رءاتا دفع ينبغي لا ١^^١>^، هده بعض أل فضيلتكم 

غثرمستقيم.ومنهج صالة ءقيا.>ة من نفلرالماينثرون فقهل؛ التأليف،  ١٣١بامن 
قيندرجوا لر الذين هم فقط ليسوا وأتباعه الرحمن جيل الشخ ن أي 
إحدىإل ينضموا ولر الحهاد ل دور لهم ممن غثرهم فهناك السبع، ١^١محتإ 

ضأدرى هم التي وماخدهم رأت،م ولهم المنظإُتإ، 
افهولكن المسالمان، عامة من فأنا تعرفونني، لا لاثالث، الثخ فضيلة يا أنتم 

شئتمؤإن الأفغان، والمهاجرين الجاهدين خدمة ق جعلي بأن عل تفضل ئل. 
يهمبثاور ق السعودي الأحر الهلال ق عملوا الدين السعوديين الإخوة موال 

عني.صورة ص ينقلون با أرضى وأنا يعرفونني، 
أمركمخاتمة يجعل وأن الحق، عل يثبتكم أن القدير الحل الاه أسأل الختام وق 

وبركاته.اممه ورحمة عليكم والسلام ويرضى، محب، لما اطه ومقكم عليه، 
ابنكم

)التوقع(
الشرهانأحمر محمد 





^!٥٩إشساس^سنوسامضادص وقلق|أبم 
١٣٠٨ستة جادآحر غرة ل • نستعين وإياْ آقيألدقىآمتمحم، جُ 

الخمدان،الحمد افه عبد الفضلأءث الأجلاء المحترمين، الإخوان حناب إل 
آمثن•اممه، حفظها ، الحيميمليان الشيحت ابن الرحمن وعبد 

الدوام.عل وبركاته افه ورحمة عليكم ملام 
الحلجهة من لكم أثار أنه المالخي الحمد عل الأخ; لنا ذكر فقد بعدت أما 

فيه،والقراءة للمطالعة والحضور ، فيه الكتب م لأجل وعمرناه أمنام الذي 
نحيطكموالأن الحهد، وبدل الكتب ؤإهداء ذلك، نحو المساعدة إل انتدبتم وانكم 
تنظيمه.ق همة لهم والإخوان الخاْع، مسجد بداحل وهو ك٠اJتا، قد عارته أن 

منالكتب بجالب ذللث،، عل المساعدة مقامكم من نلتمس الذي ولكن 
بهمحصل تما وغيرها، والعربية الدينية العلوم أصناف من وغيرها الشيؤخ مهلبوعات 

قريبة ١٠٦^■؛محموعة لتكون والقراءة، وادواكرة بالمطالعة العلم لطلبة الأنتفلع 
مننعلم لما هاوا لكم فحررنا ذللث،، عل والتنثيعل الأجتاع لحم ومحمل التناول، 
وهاذللث،، عل والحرص الوطن أبناء وتشجح عليه، والمساعدة الخير لفعل محتكم 
والثناءوالنكر الأجر، من الأوفر والنصسب، الأكمل الحفل محوزون الخهلثر العمل 

وصحبهواله محمد عل اطه وصل وبركاته، الله ورحمة علتكم واللام والإحسان، 
وملم.

الزامل.المنصور محمد البسام. البراهيم ماليان العثدل. الرحمن العبد الاه عبد 
العريرعبد بن محمد حدي. الالرحمن عبد ين الله عبد القاصي. إبراهيم بن حمد 

القاصي.الصالح اممه عبد القاصي. الساليان اممه عبد البسام. الحمد حّد المهلؤع. 
الزامل.المنصور الله عبد العقيل. العزيز عبد ين عميل العميل• العزيز عبد بن، اش عبد 

المالية.وزارة مؤول من وهما )١( 
١حاثية ( ٥٤٤ق)x/ تبا التعريفه انفلر عنيزة. جامع مكتبة وهي• )٢( 











إشاميمحابرصمحسداثدسقص_ذة'قم 
الخبلو حاب القامة واممولوجية الصناعية المهضة تك j أر ولما العاجل، 

ثريا*يرينا،نتاجها أن الله نمى ؤيتح، 
بقولهبإعدادها اممه أمرنا التي القوة أنويع أعظم من الصناعة وهدم 

أقوعدو يدء ريتوث  ١٣١رباط وى مء نن آنثظنثر ما لهم أيدوأ وؤ 
يالمناعاتابق والتوالصولع الاحريع زمان هدا لأن ٦[، ' : JUjVl]ب 

ذلك.ق افه قافه والكيفية، بالكمية وتطويرها الحديثة، 

بتقوىفيها واأعا٠Lلين الصانع هدم عل القائمين وأبنائنا لإحواننا ووصيتي 
بلالعادي؛ن، المال من كغبمرهم ليسوا لأتبم الخهود؛ ومضاعفه والإخلاص، اطه، 
تالحديث وق ومقدماتمم، عقيدنمم عن والدفاع السالمان تقوية عل يسلون هم 
الأجر،صنعته ق نحتسب صانعه الحنة! نفر ثلاثة الواحد بالسهم بلحل افه ارإذ 

مرفوعاعامر بن عقية عن وعبّر©، أحمد الإمام رواه و٠نباهاأ٠ به، والرامي 
اطه،اسيل فهوق العليا هي اطه كلمة لتكون جاهد ررمن الأخر؛ الحدين، وق 

إنشاءاللقاء، ؤإل وأبناءكم، والزملاء للإخوان سلامي إ؛لأغ أرجو وختاما 
وبركاته.افه ورحمة عليكم والسلام اطه، 

أحوكم
عقلبن ال>.> مد بن اف عد 

الأعلالقضاء بمجالس اوواتمة الهيثة رئيس 

والماتي(، ١٦٣٧)والترمذي (، ٢٥١٣)داود وأبو (، ١٧٣٠٠)أحد أحرجه )١( 
(ب١٧٣٢الأuقjسالحاْع)(.وشمنه ٢٨١١،وشماجه)

:الأشعري موس أب عن (، ١ ٩ ٠ ومسلم)٤ (، ١  ٢٣اليخاري)أخرجه )٢( 















اسه-إ^^50س؛-^ِِاا



الصفحةا1وضوع 

ساسوالآدئءوالإإوضئ.٠٧

..........،.،،ا،........ء... ....ء....... ظص؛ محمدالميف، بن إبراهيم ١^^ الشخ س
٩)ا(:طالبرحة 

١١ .............٠................ وادي أبو عل الشخ ترجة وكذا اكيح ترجة حللب )٢(؛ 
١٢ت المارك العزيز عبد بن أحمل اكخ من 

١٢.......................... مذهيه وأصول ْاللئا الإمام حول مؤتمر لحضور الثسخ دعوة 
١١٠..................................................ت الختيق سعد بن إس،اعيل الشيخ من 

١٢'..,.,,........٠ عقيل،ا ابن ءكشكول الثسخت كتاب ق جاءت التي الثر اكولأت حول 
١٥الحفظي، عل بن الحسن الشخ من 

١٥الحففلي آل ديوان حول 
٢٠; المام، محمد بن حمد الشيخ من 

٠٢ موصؤع ق ماع ابن محمد الشيخ لدى الثفاعن محللب 
٢٢^!^٥; اليم، صالح بن زامل الشيخ من 

٢٢...٠.....٠............٠.. عميل،بن العزيز عيد الشيخ الشيح، والد وفاة ل التعزية 
٢٤الريد! الكريم عبد بن زيد الدكتور الأستاذ من 

٢٤السعدي.............. الرحمن عبد للشيخ الواحدٌ الكريم ُُتتستر ٠ كتاب خلوطة حول 
٢٥الحيدر.............................................................صاني الأستاذ من 

٢٥أخارعنطجهفيس^ر 
٢٨................. ..............٠ ..٠ ...........٠ ..٠ تاللحيدان سعد بن صالح الشخ من 

١٠٠^^يروالإسابوادحيةيح 
١١٠ ٠............. للقضاءالأعل المجلس لرئيس نائبا الشيخ تعي؛ن حول 

١٠١٠الملامة؛ افه عبد بن صالح المخ إل 
٣٦٠والفقه التوحيد مادق اختيارات إجراء موصؤع حول 



3ححستتءتء
الصفحة

٣٤ت الملامة اف عبد بن صالح الشخ من 
٣٤**■ ٠٠٠٠٠٠٠..............،.والفقه التوحيد مادق اختبارات إجراء ْوصوع حول جواب 

٣٧.........٠............................. ٠٠٠سالأ-طذصالحينِالصااح،م: 
٣٧يعتيزة العزيزية للمدرسة الشيح نيارة حول 

٣٩العليازت صالح ين الرحمن عبد الأستاذ من 
٣٩الحديد بماه إل المدرسة )ا(:حولانمقال 

٤١البنات.................... تدريس ل الإذن حللمب التضمن الض إل حطابه حول )أ(ت 
٤٣الهرل؛ محمد ين الرحمن عيد المخ من 

٤٣البلاد......... نالك ل ااسلمان عن وأحبار تايوان مدن إحدى إل الدعوية رحلته حول 
٤٤وعادامم........................ المكان عن وأحبار القبائل لإحدى زيارته عن أحبار 

٤٦الهرؤرت محمد ين الرحمن عبد المخ إل 
٤٦المابق الخطاب عل جواب 

٥٠اJقالت الصمد همد الأساذ س
٥٠للمغرب الشيح زيارة حول 

٥١اسلانت حمد ين العزيز عيد الأستاذ من 
٥١الدراسة......................................... ق عقيل ابنه بنجاح الثيح تهنئة (ت ١ ر

٥٢............................ الدراسة ق وأحمد إبراهيم ابنيه بنجاح الشيح تبمتثة )٢و٣(ت 
٥٣..................٠........ الدراسةق ومليإن صالح ابنيه بنجاح الشيح تهنئة )؛وه(ت 

٥٤التومحرىت محمد ين العرير همد الأستاذ من 
٥٤...................... مهمته حلال وحفاوته الاستقبال كرم عل عقل ابن الشخ سكر 

٥٦....................................... جأتملقييه الوهل، محمد ايريربن عبد الشيح همن 
٥٦...................... عنيزة قضاء ل البسام إبراهيم بن مليإن الشيخ حول (ت )١ 

٥٧واسارْ الكيثر تأثره 
٥٨الخليفي........................ أو باز ابن وطابهمُ اعتذاره حول للملك الأهال برقية 

٥٩لأيتام ا لدار مديرا توفليمه ل الشح سص حول (• ٢١
٦٢................. ذلك ق المخ واستشاره يعنيزة الأيتام دار لإدارة ترشيحه حول )٣(؛ 

٦٧........... عتيرة أهال عل ذلك أثر وبيان المعدي، الرحمن همد الشح وفاة حول (• )٤ 





.ياس\ ئأت;_ 
الصفحةإأواييع 

٩٨يوئك: المالح، ناصر بن عمان الشخ من 
٩٨ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠...........فيها الشخ مث.اركة وحللب الإسلامية، البحوث محلة إمجدار حول 

١• ٠ ^!؛٥،; الصالح، ناصر ين عمان الشيح إل 
٠١ ٠ السابن، الخهناب عل جواب 

١ ٠٢٠٠٠...........٠٠٠٠٠٠٠..........................؛ عيي، أخمل. بن عل المخ من 
٠٠٠٠٠عبدالرحمن الشيخ عمه •ع دروس بترتيب ؤإحيارْ لقاءالشخ، إل الشوق 

١٠٤الدبان؛ رافد بن عل الدكتور من 
٠١  ٤٠٠٠................................العال.ل محلمة تهلوير أجل من الشخ اقتراحايت، ءلال_، 

١٠٥الدبتان؛ رائد بن عل الدكتور إل 
١٠٥جوابءلالخءلابسبق 

٠١ ^١ ٠٠...٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠٠٠الريزت عبد المللث، دارة عام أمثن العاري، اف عبد بن فهل الدكتور من 
٠١ ٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الشيح عل مرت اش والذكريات والأحداث لالوق١ئع صوق نجيل ءلالسا (ت )١ 

١٠ ٨٠٠..٠٠٠٠..بتعقيمها وللقيام المعرص ق لعرصها بالخهلوطات الدارة تزؤيد ؤللب )٢(؛ 
١٠٩المخ3لوءلات معرض تقليم وصوابهن ثروتل بيان 
١١ ٠ كلتقه؛ فخرو، دروص قاسم الشخ من 

١١ ٠ ظ!قئه ماغ، ابن محمد الشيح بوفاة التعرية عل جواب 
١١ ١ ججص؛ الخففلي، إبراهيم بن محمد الألم، من 

١١٦الحففئي آل ديوان حلع موصؤع حول 
١١٧منزله احتراق حول 

١ ١٨اللام؛ عبد بن إبراهيم بن محمد الأستاذ من 
١ ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠موصؤع.ق تزيح لتسوية حالي المالك، أبناء لدى التوسعل الثبخ من حللك.، 

١١٩٠٠٠٠٠٠٠...بلورهاممن عميل ابن الثسخ كان وتونيعها الفتاوى هلع فكرة أن إل الإثارة 
١٢٠ككن: المقيل، عيسى أحمد بن . محمالالأديب، من 
١٢٠هتيمل ابن القاسم الشاعر ديوان علع حول (؛ )١ 

\yi......................الملاحقنات وطالب، الديران لتحقيق المقترحة الخعلة إرّال )٢(: 

١٢٧..٠٠..٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠هتيمل ابن ديوان ٍلع حول الهائي الشيخ رأي طالب ،؛ ٣١
١٢٩هتيمل ابن القاسم الشاعر ديوان ٍلح حول )٤(• 



الصفحةإ1وص^ع 
١٣٢د: اسل، مى أحد بن محمد الأديب إل 

١٣٢ارطان القصية الإعجاب إداء ر١(: 
١٣٣محمل ابن 

١٣٥محمل............................ابن لديوان والفهارس الأول الراعج استلأم )٣(؛ 
١٣٨والاقراحات ا،للاحظات بعض إبداء 

الأدتجاحيزان.....اا.....اب....را..ا.ا...هماالنائي ترك موضع ي نميحة تقديم (؛ ر٤ 
١٤١دخيل؛ بن الرحمن صد بن هممي الشخ ْن 

١٤١١.ا.ااا..ا.....ومناهجهاما تال. أما وعن الكومة بمكة التوحيد مدرسة حول معلومات 

١٤٤الداّض• الرحمن صد محمدبن الشيح س
١٤٤٠..............١١الخراتد...إحدى ل نثرها أحل من الشخ حياة عن معلومات طب 

١٤١^القاصي: ءث،ان بن محمد الويخ الشح من 
١٤١............^لم رواتب تحصيل ل اعاJة الوءللب العدى، الشيح تللأب حالة (ت )١ 

٥١ ٠ عدى الالرحمن عيد الشح مرخى حول برقية )٢(• 
١٥١.. ١١.........؟بالأزهر الدرامي المنهج وبيان الدراسة، قرة حلال مصر من أخبار (• )٠٢

١٥٤ثارعمثيزة إعلان عن الإذاعة ق أحبار (ت )٤ 
١٥٥الحوادث بحمى عن الشخ إبلاغ 
١٥٥الأسعار رانعي مع الحكومة تعامل حول 
١٥٦محتزة ق البلدية حاو.يةة حول ت )٥( 

١٥٨١..........................غيها التسبب وذكر الناطق لحمى ميزانية وصول عن أخبار 
.....ّ...ؤ.....لأ...ب..لأ......ب..ههاالأمبؤع ق العلياءبالأمراءمرة باتمال التعميم حول 
١٥٩ضبة عن سؤال 

١٥٩له ودثاوْ للهلميل ختئن بن راشد ترجة حول 
١٦٠هدمه وقرب خمار أم مجل. عن الارتحال 

٦١ ٠ حائل ق الوجودة الباتر حول 
١٦١القاهرة من أحبار )٦(: 

١٦٢بمصر السعودي العال العليم مدير عرق حادث 
١٦٣الحلبي ممعلفى محهلثعة عن أحبار )٧(؛ 



lESI  'تة'ءة1ة. ضخدء،،ء_
الصفحةا1ويإع 

١٦٦بدص\م\قو\ؤحج 
١٦٦الكتب دار مكنية عن أخيار 
١^١٦ بمصر عودي الالتعاليم مدير عرق حادثة حول 

١ ٦٨القاصي: عيان محمدبن الويخ الشخ إل 
١ ٦٨الناس مع التعامل وكيفية العلم طب حول نصائح تقديم 

١١١^العيي: اف صد بن اعد مالأمحتاذ من 
١.١١^.....٠٠...٠٠..العيي الرحمن عيد الشخ جلْ مؤلفات أحد حول ار امتف

١٧٣العيي: اف عبد بن اعد مالأستاذ إل 
"١^١١ابق ايالخْلاب عل حواب 

٥^١١الضعيان: العزيز عبد بن ناصر الشيح من 
...........................٥^١١فيها التدنيس عن الشيح توثق بعد العالم دار حال شكوى 

١٧٨■مّضن أبا مدرّة مدير س
٨^١١الاختيارات حول الشح ارات استمعن أجوبة 

١٨١منهيتةاواديالئقافيسيز،: 
J١٨١عتيزة الثمال النادي افتتاح حول (ت ١ )

١٨١٠............٠٠...التوجيهيةا،لقالأت الثقاقبكتابة ايادي أعال ق الماهمة طلب )٢(: 

١٨٥١١............: الوجهاءوال٠ءبتي ض جعع مع مقيل ابن اهخ مراسلات ؟ اصدالثاني 
١٨٧سالأ-تاذإيرامم؛نّانيانالخاصي: 

١ ٨٧.....١ ّ..١ ......... ٠ ..١ ..٠ ٠ ..١ بحنيزةخاصة نثلر هيئة إمحاد ل الشيح جهود حول ' ١( ر
١٨٨عنيزة ل المشاريع وسلل الصرة موضع حول )٢(؛ 
١٨٩الكريم: عيد محمد أحمد الأّتاذ س

١٨٩اللقاء وتذكر للعلا الشيح نيارة حول 
١٩١سالأمتاذ-اليان؛نطلمالحاكي: 

١٩١٠.الخرجل الشخ حلقات وتذكر ابنه، برواج الشح "،نثة 
١٩٢ايرغتي: الهادي محمد من 

١٩٢الصفا حاجز مسألة ق الشخ جهود نجاح حول 







امحزاا،ا؛ّمة

،^(٠١٤٢٢بجةاشسرئجم- 

تقمحالءهءئسه:

ج1ةسفييص
^همتيأضا

^ةلآؤ-مس

صهسسمح
حغ؛عق£لهنجهمحا^ّة 

سمثفاإصظبمأ

التمقسظج؛محمحإءةئكح 
___





دس-مآضآلآىآلإدد
اه ٤٣٢محمودعيار، ؤابلال 

الشر.أساء الوطيت فهد اس، مكبت فهرمة 
محمودبلال عدار، 
مراسلاته.وأهم الدانية سبمرته عقيلت بن العزيز عبد بن اض عبد العلامة الشيح 

ه١  ٤٣٢الرياضر، ~ عيار. محمود لال ب/ 

)محموعة( m-n ٠٣-٠ -. ٨٥٣٤ردمك:٧- 

العنوانأ. السعوديون القضاة ٢— اه  ٤٣٢اليزيز، عبد بن اض عبد عقيل، ابن — ١ 
١٤٣٢ديوى؛خه،؟آو

سعو1
١١٤١٢الر.>المدي الراضص.ب:تم\ا-ا، 

الؤدك،-امّياض• اربي؛ ادم 

1

العامالؤيدى شائع 

!mm
معالةمم:صة

الخميةعثي..ين ابن الشيم مؤسسة بجوار 

١٠٦٢١٧٢٨تلخاكس:

والخرستالغربة الطئ ل ادنع 
.>،.٩٧٧١٥٦٨جوال: 

'000\ْ'\\'\مديرالتؤيق:

daralsomaie@hotmail.com
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عنترة•أهال الميرإل عبد الملك من نصيحة ! ١
ه. ١٣٥٧عام العزيز عبد الملك من عامة نصيحة ت  ١٠

مض*سثصئبض0لم 
والنهيبالمعروف الأمر حول سعود الأمتر العهد ول من نمبحة : ١ 

المكر.عن 

المنكر،عن والنهي بالمعروف والأمر التوحيد تحقيق حول نصيحة ت ١٢
للشرع.المخالفة العادات بعض من والتحدير 

افه.بمراقية الأحكام تهلبيق عن للمموولن نصيحة ٣! 
الملكةعل ملكا العزيز عبد بن معود الملك مبايعة حول حهلبة ! ٤ 

الحولية.الحربية 

السليم.حالي بن اممه عبد ت عنيزة أمثر ملح ق قصيدة 









٢١ ١٦٢سسساسماسل  ٦٦٢ 
1 ٢

(١) ف

'ءعس\ذاء

،آضماي
محمدستا الرسلن، أشرف عل والنلأم والصلاة العاين، رب ض الحمد 

ممرا.سليإ ومحالم أخممن، وصحبه آله وعل 
الأمراءمن عنزة، أهل كائة إل مصل آل الرحمن عد بن العزيز عد من 

ؤإياهموجعلنا ويرضاه، محه ؤإياهم اف وفقنا ا،وام؛ن، من ؤإحواتبم والعلياء 
منحزبهوأوواته،آص.

الدوام.عل وبركاته اممه ورحمة عاليكم ملام 

منالذي النقم، من عنا ودير اثيم، من عالينا اف مى ما تفهمون ذلائ،ت يعد 
تعال!فال وقد تحمؤر، لا الذي النعم من وغثرذللئ، الإسلام، نعمة وأعفلمها أجلها 

وتكن]إبرامم:؟[، لثدي ًكمِيم'إن٠؛،===^' 
نمة،العمة هده يرتم، ما الاس وأغلب ذللثا، من صدود ق القلوب، بالله- -العياذ 

تعالتقال وقد الدنيا، من الخسيس العرض وهي الجيوان، ضة العمة يرى إنعا 

الع٠ةوأما [، ١٤]اكنابن: لخظم عدؤا ؤأركدظر يذ ومخ 
ي_ملم ص ^١'^ تعال: قال وقد بالقلب، لا بانمن إلا ءلال٠نائ فلا الكثرى 
هيالعمة هذه أن فصح ٣[، ت ندة ]١٠٧ ه دينا ألإنلثم لم ورصيت نمق ءلإ^أ وأتت 
أنعمالذين حملة من وهو اكاجر، العاقل هو بها والعامل ببما فالحارفط الكثرى، العمة 

حياة.ولا له عقل لا الذي الفلس هوالضعيم، بعينه والاقصة لها واكارك عليهم، الله 

اين-نلمث رنا ؤ سبحانه: اطه قول تفهمون للجمر— ؤإياكم اف، —وفقنا والأن 
أءفرءذأشأسمحإيم^إة تعال؛ وقال ؛!، ٠٦لالذا;ياتت ه  ٧٠إلا ، محإ؛١٠٢

أحوالإل أوصالكم حى الأماق، وغثتكم الغفلة، هذه 3، تماديتم وأنتم [. ١٣]الخجراتت 

عامتوق وهو مانمر، ابن الثه عبد الشح بخْل مكتوب الخهناب هد.ا أن شيخنا ذكر 
ا1ماهاعلأ



ذةقثرة'قم 
ويتركهذا يعرف واحد والمداء، الولاء معرفة وعدم الدين، ل الفرق عدم الأول، 
المغرور*هم ولا غثره، أو لكفر من دنياه طل-، عن يصده أن محنى لأحل به، العمل 

إبراهيم.ملة وهوالخنيفية هوالتوحيد، هدا وأن ، والراء بالولاء إلا دين به أنا 
توحيدق الفرق ولكن به، مقرون كلهم والفاجر فالر الربوبتة• توحيد وأنا 

والكافر.لم المبتن يفرق وهوالذي الإلهية، 
سالم،اض إلا إله لا قال: من أن يرى الاس وأكثر الاعتماد، j الشك والثان: 

ولوفعللكفعلسنواضلأإلهإلأاض.

اف،إلا إله لا : JUس إلا الإسلام ق أحدا ندخل فلا اعتقادل: وأئا 
نال•من وأما ذللث،، ق والمعاداة الموالاة عليه ومحب يممتضاها، عاملا لمعناها، عارفا 

ذللئج،ق عادى ولا وال ولا يمقتفاها، عمل ولا لماما، عرف ولا الأه، إلا إله لا 

علاه< ونشهد الرحمن، أولياء من لا الشيطان، أولياء من أنه به الله ندين فالذي 
وظاهرا.باطنا ومعاداته بغضه 

النكر،عن والهي بالمعروف الأمر وهو ><•' إلا استقامة لا الذي واكالث، 
ؤأنميإألر؛ًقز، ؤءامإ ألت,.لوء آنامإ ق؛ننهلم ألماِإن ؤ ت تعال نال ^١ 

»كأمريىا؛[،وكاغالس: ]١-^: 
الحقعل ولتثهلرنه القيه، يد عل ولتأحذذ المنكر، عن وكهول بالعروق،، 
أ>ا«رأاؤ

والأمرفيه، والفرق التوحيل.، عل بالاستقامة إلا دين به ما أن وتفهمون 
وأصلذللتج، عن والغفلة التهاون كم كادى وأنتم المكر، عن والهي بالمعروف 

ءالإئتا.ومن منا لكه القصير 

والراء.بالولاء إلا دين محاك ليس أي: )١( 
ناه مد عن ٤(، ٠ ٠ ماجه)٦ وابن ٣(، •  ٤٧والترمذي)(، ٤٣٣٦داود)أبو أخرجه )٢( 

١(. ٨٢٢الخامع)صعيف، ق الأJانى وصعقه >.، عود م



1|ه1ثوهسسسمحساسماسل هّ-ثةفت 
نواهيه،واجتناب أوامره، وتقويم الله، تقوى ونمي به أوصيكم الذي والأن 

أنجامة وكبار أمير من أمر؛ نفوذ لم الذي والناس العالم، وؤللبة العلياء خصوصا 
أمرق يناقشون الأول لائم، لومة الله ق عنافون ولا ؤيقومون، اممه، عل يتوكلوا 

معه،ؤيناظرون يعقلونه والمحاني يعلمونه، والحاهل للناس، أمرها ؤيبيتون العقائد، 

الحجة•علته فقوم أويعاند نويته، ؤيب؛ن يرح أن ُإتا 
ويعااموترمعليها، الناس محقون الصلاة؛ أمر عل التحرص ذللث، بعد ثم 
ومعللأما.وشروتلها وأركانما وا-مات|ا 

منهالسكرات،، كشرب ؛ الحرم؛نر الأمور فعل عل التحرص ذللث، بعد تم 
السفهاءاجت،اعاتح عدم وأيضا السلمين، بلدان عل وجلبه بيعه وعدم وغثره، التتن 

بالمجالس.

اءوالتالرحال وامتناع الرحال، مع واحتلاهلهن الماء أمور ل النفلر وأيضا 
منذللث، وير التهم، لموايع ئتيان1م واختلاطهم الأجنية، عل الأجني دخول من 

أحد.كل عل يتمن أمر فهذا والأفعال، الأقوال من المحنمة الأمور حمح 
أمرعن ألون ؤيكله، ذللث، فيجنثون الناس عموم فأما أنسام! عل والناس 

إخوانه،فيناصح دينه، ق معرفة عنده الذي ١^٧ الشم وأما وظاهرا• باطنا ديتهم 
أحره،فله وأءلاعه علم فمن الشريعة، به أمرت، كإ ولن، برفق تعليمهم ق ومحتهد 

عملوافإن نوابنا، هم الذين الكبار الحلياء به يعلم حتى أمره فينشر وعصاه علم ومن 
أمرهفرغ وقصروا ماونوا فإن عليهم، جب، الوا وهو فه، فالحمد ؛دللث،، وقاموا 

ورغالفاعل، مناصحة وبعد التحقيق، عل ولكن كتاب، أول ؤلرفه س سواء إلينا، 
الأمإد;راط.نيمرا.م.

باطناالأمر هذا ق يقوموا أن ذمتهم ق ذمتنا س فالأمر والفلراء، العلياء فأما 
الحرمة.الأمور فعل عدم عل التحرص ولعلها: الأصل، ل هكدا )١( 



ذ|'|ت_1ةصا؛اسجسممحياسمس ه1؛؛جت 
الأقوالمن شر يه يعلمون ما وحح يعلمونه، أن محر فيه يحلون ما وحمح وظاهرا، 
بالحروالعامل الراضي وبجعلون بذللثا، الله أمر ؤيقومون عنه، يزجرون والأفعال 

أناسهياعوا فإ ومثعدا، لم عدوا للشر والفاعل به والراضى ومحبوب، لهم أخ 
والتواب،خصوصا نحالف، ولا معارض لهم ولا فلينفذوه، افه أمر ق ينفدوء 

أطاعوهمفإن أمراسا، إل أمرهم فرفعوا به امتهناعف لهم ولا عنه عجزوا وما 
وهولله، فالحمد العال،إء، به أمروهم كإ المشرؤع الوجه عل وقاموا الأمر وامتئلوا 

ولكنذمتهم، وتثرؤ إلينا أمرهم فرفعوا ذللئ، ق قصروا فإن الله، شاء إن ب1م، الغلن 
الناسيعلموا أن البلدان ق نوابنا هم الذين والنفلراء والأمراء العلياء عل بشرط! 

أنالثاف والأمر عليهم، الحجج تقوم أو :بمدوا، حتى واجتهاد، وتصح بلن برفؤا، 
لأبدوأنا لائم، لومة اممه ق عنافون ولا والضعيف، القوي عل بذلكؤ الأمر يكون 
والتعلم.ااعالم عل ، iAJJيعرفوق؛نفلراء ويصبرون 7ءم، ثم بالله أتق نفلراء، ل أحمل 

له،خلق لما ؤيحمل بوظيفته، يقوم كلأ أن وصغثرهم كبترهم لمن المعل فالواج—، 
السالمين.ؤإخوانه ه نفل الله ونحاف 

تعن،م[ ٠ ٠ I ٠ ] نائم ~ الله شاء ~إن أنمحا وصغثرهم يرهم الجمح وليعلم 
قاممن والغال الشريف وأن هوالظاهر، وديته العليا، هي الله كلمة تكون حتى بالله، 
اليعل.عندي البغيفى وأن أوكبثر، صخر أو أوبعيد، قرسسا من يه، وعمل الله بأمر 

علوالله ذللث،، عل الله وأشهد به، يمتثل ولا الله بأمر يقوم ما الذي 
ونعمالله وحبنا السبيل، هدي وهو الحق يقول والله وكفيل، وكيل نقول ما 

الوكل•

ممرا.سليإ وسالم وصحبه وآله محمد عل الله وصل 

اف.بامر ولعالهات الورقة، ل قُيإ لوجود ساقْلة كلمة '١( 







سسزتيسامضاصل.،ه'قم قس 

السلمين،إحواننا من :تراه من إل الفيصل الرحمن تمد بن العزيز تمد من 
تعال.اطه سلمهم 

وبركاته.الله ورحمة علتكم الملام 
ااالدين.ت افه رمول قال كإ أنه ذكم~ افه —بارك تفهمون ذلك! بعد 
؛؛1^الله؟، رسول يا لن نالوا! النصيحة،ا، الدين النصيحة، الدين النصيحة، 

وعامتهم'اايالمن ولأئمة ولرسوله ولكتابه لله  ١١
له.شريلن، لا وحال0 وعبادته ورسوله، وبكتابه به فالإيإن لله! النصح فأما 
يمتشاتمه.والإيإن بمحكمه، فالعمل لكتابه! النصح وأما 
نته.بوالعمل ومحته، به، فالإيإن لرسوله.! النصيحة وأما 
فيهبإ ومناصحتهم وظاهرا، باطنا لهم فالنصح المالمن! لأئمة الناصحة وأما 

ودنياهم.دينهم ل الصلاح 
بإوتناصحهم الث،، لنفنحب ك،ا لهم فتحب المن! الملعامة النصح وأما 

ودنياهم.دينهم أمر j ينفعهم 
تعال!لقوله نفلرا ولكن افه، إنشاء كفاية، فيه ما الأيام هدم لكم بينا رثي 

ونزيدنزيدكم نفيد.كم، أن نحب، [، ١٩٧\\ؤقو1\ ه ألنموئ أود و دإُى ؤودثرودوأ 
عنه،نص ما واجتناب به، أمر ما اتباع من افه، ساء إن ويرضاه، افه محه مما نا أنف

أمور!ثلاثة ق لكم والناصحة 
معالأيام هده نرى فانا الصلاة، لاميإ حيعها، اممه طاعة عل الحرص الأول! 

أيضا،دينهم أمر عن الناس سؤال وعن ومناصحتهم، الحإعة تفقد عن غفلة الناس 

اوصٍحةاا،ررالدين س! النتمح، قول باب الإمحان، كتاب ل تعليقا البخاري أخرجه !١( 
(.٩٥)ومسلم 



جهت_1ةكقا؛اهيمجسمحجاسمي ^ ٥^٨١٤
الخإعات،ق للصلاة الناس رتفقالون نوايا وعمدنا اف، عل توكلنا وند 

وعليهعلينا يمن افه أن فأرجو عليه، بالواجب وقام الله هداه فمن ؤيتاصحونمم، 
يتفقدونوكيلك اممه، شاء إن عليه، Jالواجب نقوم أوعانده، حالفه ومن بالهداية، 

المعرفةأهل من أمم عرف قد الدين الأشخاص إلا دينهم، عن سؤاله-م ي الناس 
بالمعروفوالأمرون المجر إمام كان إذا يلزمهم، وما دينهم معرفة ل والاستقامة 

ؤيننئرواعامة، يلزمهم فيإ عبتهدوا أن الم>المان به أنصح قاليي لذلك، يمفوت|م 
يأمرونالدين الإخوان س والخاص والواج_،، ؤيقوموا عليهم، افه أوجسح فيإ 

واستقام،امتسل فمن السريعة، تقتضيه يإ ينامحوثهم النكر عن وينهون بالمعروفج 
إلينا،أمره فيرفعوا عاند، أو أهمل وس والثبات،، والعافية الخير وله لنا اطه فنسأل 

والمغير.الكبير عل بالواجسا نقوم افه وبحول 
يتغافلواولا المثرؤع، الوجه عل به ؤيقوموا بلغناهم، فد ما يعتيروا أن 

الثيaلان.ؤيشعلهم ذللث،، عن 

قالمسالمين حرمة س رسوله وسنة اطه كتاب ق ذكر ما عنقاكم ما ت الثالث، 
يومكمراما ت الوديع حجة ق الله. رسول قال ك،ا وأعراصهم، وأموالهم دمائهم 
وأموالكمدماءكم ررإل ثم هذا؟٠٠، بلدكم وما هذا؟، شهركم وما هذا؟، 

اللهمهذا، شهركم ل هذا، بلدكم ل هذا، يومكم كحرمة حرام عليكم وأعراضكم 
هلولدث،اا

المعرفة،يدعون أشخاصا أن الناص س كلام بعمى أسمع ؤلويلة مدة وس 
له الله رسول قال كا عملوا، ذللث، بضد ولكنهم ممه، قائمون أمم ؤيدعون 
احتإعهمصار ،. ^ ۶^١٠٠افه حرم ما عل وأفهلرتا لهإ، افه أحل عإ "صامتا المرأتين: 

الأمرتناول وربا ءلاس، وهذا رفيع، وهذا اللمين، أعراض ل وكلامهم 
ه.بكرة أي عن (، ١  ٦٧٩لم)وم(، ٤ ٤ • البخاري)٦ أخرجه )١( 
(.٥١٩الضبة)السلمالة و ^، ٧٧١وضعفه (، ٢٣٦ ٥٣)احد أخرجه )٢( 



fص قة_1ة|ت 
للولايةتعزصوا ذلاكv بعد ورط بينهم، فنا والوشاية عليهم والانتقاد السلمين 

الأمر،هذا عن تنهى فالشريعة حقيقة كان لو زعموه الذي الأمر وهذا وحاشيتها، 
'زالثاعرأ قال وقد أوياغت، باهت إما ت رجلين أحد من إلا بمدر لا لأنه 

مدواالذي الكان أومدوا اللوم من يكم لأيا أبلا عيهم لوا أق
للدينمبغض إلا بينهم في،ا بالوثاية يعي أو فتهم يتكلم فلا العل،اء؛ فأما 
والاام؛ن.

آكضإة تى وُآ ؤ الُريز• امرأة قالت فكا وحاش؛تها• الولاية وأما 
أوالذيللعلم المنتسب بجهل فهل [، ٥٣]يوسف: مارج؛نرذآهالآية• يآلث>ءإلأ لآثارْ 

البين؟،ذات اد فأسباب ومن الثريعة، تحرمها إما الأعال هذه مثل أن عقل فته 
يناصحالإنسان أن النرع ق كا والنصيحة النصيحة، الدين أن يجهلهم وهل 

إليهأقرب هو من إل الأمر فيثغ منه يقبل ب ؤإدا شيثا، فيه علم إدا ه نفالشخصن 
يإذاالأمور، ولاة إل الأمر يرغ أن الخو فله ذللتا عن عجز فإذا منه، يمل من محإل 
قجاهل أو غال،، إما الخد ومتجاوز الحد؟، تحاوروا فلماذا وصفنا كا الأمر كان 

عليهم.والتثنع اللمين نحاذل، مجن، منافق ؤإما المعرفة، ؤيدعي الشريعة أحكام 
وعلاللمخن، أمر حمح ق علينا واجب، الأمر أن فتعرفوا ذللتا فهمتم إذا 

منخثر فيه الذي قاما ودنياهم، دينهم ل المسلمين( أمر استقامة بجما من حمح 
الحهاتخمح من دينه أمر ق للقصر المثرؤع الوجه عل فيقوم؛الواجب، الملمين 

المسالمذنجح فتأمر الولاية وأما الشريعة. بمالف، الذي الكلام ق وللمتادى 
تقتضيهبا الهلاقة قدر النكر عن والهي ؛المعروف، والأمر للمسلمين، يالمناصحة 

الساعيوتنهى أعلام، المل.كورة الأءالا هذه ق التادين حمح وتحير الشريعة، 

الأدب، oyiل الأرب مائة انفلرت بالحطتة. العروق محزوم، بن أوس بن ■جرول، لهو• ■١ا 
)مأا•(.



،ةءأهص_-همُآضةهت 
نتلل بمممن الذين العلم طلبة من لا جيعها، الاجتإعات عن وتنهى يذلك، 
وتنهىوعلكانهم، السلمين ب؛ن فيإ والوشاية ادسلمين أعراض ق ؤيتإدون ونال، 

التيالأمور ق غثرهم من ولا الحياد أهل من لا اكانين، الناس اجتإعات عن 
وتكلفوتأمرهم، وتنصحهم الشريعة، ها نفث لا ملاهي ق أو الشريعة، نحالف 
أمروتعلم اض.، رسول ونال سبحانه، الله قال فيإ النظر ق الأجتءاءادت٠ ق عليهم 
-٦١،نم باممه إلا استقامة ولا معيشة لهم ليس التي دنياهم مصالح ق أو ديتهم، 

لمزالمن الأواد ونوحس، شرف أمر كل إلا بما يعمل لا الذي الرجال محالس أو 
القوس.وكرم 

ثميافه نثق ممن نهلراء نجعل فصاعدا الأن س أننا واعلموا نصيحتنا، فهذه 
ديته،ينصر أن الله نرجو العتب، ياس فلا أمره ق تمادى أو ذللث، حالقح وس حم، 

قوةولا حول ولا الدين، أعداء ويدهب المن، المثمل ومحْع كلمته، ويعل 
أجعع،*وصحبه وآله محمد نبينا عل افه وصل الحفليم• العئ بافه إلا 

١٣٥٧^^٢٤حررو: 





ذخثص_ذخص سصدتيساسآو : ٢١٣قص؟تخمت 

ثس؛ِآقآههم
حررفيسةحه''اا

اللمز،من يراه من إل اشصللُ الرحمن همد بن العزيز همد بن سعود من 
الأعالj التنافس ورزقنا الكرات، وترك الخثرات لفعل ؤإياهم اف وفقنا 

المالحان.

وبركاته.اممه ورحمة علتكم اللام 
الحرفعل عل الحث، تضن نصيحة مايما لكم كبنا قد اتا ثعلمون ث يعده 

والعباد،البلاد قوام به الذي المذكر، عن والنهي بالعروق، الأمر ذللث، وأعفلم حملة، 
بحصْبن وسر لما انه أيما تعالمون ثم والحاد، المعاش ق والنجاة التحاده سال وبه 

والغفلةالإهمال سسجإ ذللث، أذ يقينا تحققنا وغ، ما هدكم الدين السفهاء 
رسوله.،به وأمر به اض أمر با القيام وعدم الأصيل، الأصل مدا عن والإعراض 

أئناتحلمون وأنتم لا كيف، الحقل،، يستحسنه ولا الئرع ثبيزه لا أمر وهلا 
كانأين المكر عن والنامي ، بالعروقوالأمر الحق محاحبإ هع والة~ الحمد —وفه 

كانولو ورأفة، هوادة الثاءلال، أهل، ق علينا رينا فضل من احدنا ولا كان، وحيث 
عليناوتعال تبارك وفه اطه، ثاء إن الشرعي، الأمر يقتضيه ما عل المافيا، الحبيسبج 

ثبعلرأن مأمول— وأكرم مؤول حير —وهو سبحانه نسأله والفضل، ذلال؛ج ق المنة 
القلوب،موت من تعال به ونعوذ قلوبنا، وملة ؤإرادتنا قصدنا هو ونمرته الحق 

لهانتمر ومن الحق يرد تكلم من جعنا الأمر هدا يلغنا لما إنه نم الدنوبخ، وئين 
لربناإرضاء يستحقونه، الن.ي الأدب، ادبناهم مم حلويلة، ماأة ناهم وحببلهانه، 

قالالدنوبإ، وأكير الحرائم أعنلم من ودحره الحق رد لأن علينا، له بجب، بجا وتناما 
له:نيل، رحل، ذب، من أعظم باطه الشرك يعد ذنبا أعلم راما مسعود بن الض عبد 

للعيد.وليا كان ووهنها 



كقت1وةكق؟؛سصساسألمد ق1_ت|ت 
بنفك،عليك قال1 مزمن حق ق هدا لكن فإذا وتمسكاا. عليك فقال! افه، اش 

القبولوعدم وشتمه الناهي الأمر سب من وألكر، دلك من هوأعفلم بإ الفلن فإ 
أننامعلوما عندكم يكون ذلك عل فبناء لعقابه، وللتعرض غضبه من باش نعوذ منه، 

المنكر،عن ؤينهون بالمعروف يامرون اض، شاء إن الحر، أهل من أناسا فيكم ذودنا ند 
الذيفواض منكر، بفعل أومجاهره الحق رد ل لهم مكابرة أحد عن يبلغنا أن فاحذروا 

يكونالذي الصارم، الأدب نؤد؛ه أن ذللث، من سيء أحد عن يلغنا هوإن إلا إله لا 
السلمن.أوطان عن اش— شاء ~إن وننفاه بعده، لن وسالفا عثرة به 

ؤإحلاصوالعلانية، السر ق ومراقبته تحال، اض تقوى أيما الواب وعل 
ومراعاقوصعيفهم، ئو;رم الماس، ض والإنصاف العدل وتحري والية، القصد 
عليهمغرد ومن المطهر، الهمع ي المعروفة النكر عن والهي بالمعروف الأمر شروط- 

عبادهنرمحي ثم فيه، اض نرمحي اش~ شاء ~إن ونحن إلينا، أمره فثرفعون عصا أو 
الوكيل،ؤنعم حبنا وهو تنيب، ؤإليه تولكنا عليه باش، إلا توفيقنا وما المومتن، 

وسلم.وآله محمد ورسوله عبده عل اش وصل 







يساساومد

أق١^^بمسي 
أمراءمن يراه من إل ر ممذلإ الرحمن مد بن العزيز تمد بن سعرد من 

وعاناناالنكرات، وترك الخثرات لفعل ؤإياهم الله وفقنا ومرهم، ونهران غامد 
آم؛ن.والشبهات، الشهوات فتنة من ؤإياهم 

وأهمالواجيات أوجب أن تعلمون ت يعده وبركاته. الله ورحمة عليكم الملام 
والعملدينه ومعرفة معرفته، من عباده؛ عل فرض فيإ تعال طه القيام هو ا،لهات 

علاطه حقوق أير هو الذي توحيده إل والدعوة والخهال،، للعامة ذلك، وبيان به، 
والأرض،الموات اطه وخلق الكتب،، وأنزل، الرسل، اطه أرسل ولأجله تميدْ، 

وسعيد،ثقي إل الناس وانقسم والفرض، المنن وصحتؤ الثراتع، فامتإ وبه 
الذيالوخيم والخر العظيم الحهل من فيه حمل ما عنقاكم ولا وٍلريد، ومئول 

إليهتنتسب، التي الديار بعض ق وأعلامه رسومه تذهب، أن كاد حتى الأفاق محلبق 
مل،من وأمثاله فيه أنتم الذي طرفكم وبالأخص عليه، ونشأت عرفته أما وتدعي 

تعالالله مى حتى وظلامه، بقتامه الغي فيه واعتكر بخيامه، أناخ قد الضلال، فإن 
ذلك،يفاد ما وتزيل الإي،انية، وأصوله الدين فواعد تقيم إسلامية، بولاية عليكم 

فيه.ويقدح أمامه من مدم وما وينافيه، 
\ذثو؛أ,1ينكرها أشياء الأن طرفكم ق يوجد أنه الثقات خر عن يلغنا وقد 

اطه،دين عن الأكثر إعراض نمها؛ ترضاها، ولا المليمة الفعلر وتردها ؤيأباها 
والوواهيالقلبية، والعقوبات الدينية، المبماو>بإ من وطا به، يعمل ولا يتعلمه لا 

وعدمالدين بمدا الجيل فإن الرحمن، سيل عن وصده الميطان كيد ومن الرنية، 
^١١١٠حمهور ذللث، عد وفد والأخرة، الدنيا شقاوة من هو والعمل يه العرفة 

الإسلام.نواقض س حم القتدى 

ولياكان ووقتها !١( 



ئ^^^تيساممزيزآلصد 
فقالالهى، أتي ذلك عن مى قد س والى اممه، بغثر الحلف، ومنهات 

ررمنت وقال ، ،،، ujLفليحلف؛حالفا كان ارمن أيضات وقال ، ا؛ يابائكم نحلفوا لا  ١١
عودمبن الله عبد وقال . كفر،ا ؛افقد رواية• وق ، أشرك،ا فقد الله بغير حالف 

عنذلك وروي ر صادقاءر بغيره أحلف من إل أحب كاذبا بافه أحلف لأن ١١
كبائرمن كبيرة كاذبا الله بغير الحلف أن ومعلوم عمر• بن الله وعبد عباس ابن 

ذلكترك عليكم فيجب أصغر، كان ؤإن الكبائر من أكير الشرك ولكن الذنوب، 
قيوير مما والباعد ه^، رموله به وأمر به الله أمر ما وامتثال عنه، الاس وتحذير 
والأصغر.الأكثر الشرك 

أكثرأصبحت حتى والح،اعاتا، الحمع ق الصلوات عن التكاسل ومنها! 
لذلكوليس معمورة، غير محهللة حماعة الصلاة وعن مهجورة، عندكم الساجد 

الذنوب،وتراكم القلوب، موت سببه بالله" —والعياذ وهذا مغير، ولا لديكم منكر 
علوحوبيا عل والسنة الكتاب أدلة تظاهرت وقد الغيوب، علام عن والغفلة 

افهأل —نالفاق أهل حصال من هو بل كبير، ذب عنها فالكامل الأعيان، 
المطهرة.والسنة العزيز الكتاب بذلك نطق كا العافية- 

أتىررمن قال: البي.أنه عن الحديث، وق وتصديقهم، الكهان إتيان ومنها؛ 
^^٠٠محمد عل أنزل بإ كفر فقد يقول بإ فصدقه كاهنا 

()٣(،صءبدافهينصر..١٦٤٦(،وتلم)٦٦٤ص
عمرهأ.بن اممه عبد عن ()؛(، ١٦٤٦لم)وم٧(،  ٤٠١الخارى)أحرجه )٢( 
الحاهعصحيح ق الألبان رصيؤه (، ٣٢٥١)داود وأبو (، ٦٠٧٢)أحمد أحرجه )٢١، 

.(٦٢٠٤)

صر..بن اض صد عن (، ١  ٥٣٥التزمذى)أحرجه )٤( 
وصححه(، ٨٩ ٠٢الكبير)ق والهليران (، ٤١٦)م الصنف ق شيبة أيي( ابن أحرجه )٥( 

الألافقالإرواء)مآا"ْآأ(•
هريرةأيٍر حدبث، من (، ٦٣٩ماجة)وابن (، ١٣٥والرمدي)(، ٩٢٩٠أحمد)أحرجه )١( 



صآو هبد بن سعود _ : ٢ كق ٢^٦ ٨ ئ
الماءوكثف الدفوف، وصرب اللاعب ق والماء الرحال احت،إع ومنهات 

قحرام كله وهذا الأجنبية، يالمرأة الرجل وحلوة الأجانب، الرجال أمام الحجب 
وقالعريية، والأنفة الإسلامية والحمية الدينية للسمرة مناق العقل، ق نبيح \ذثونأإ 

قالوا:ئكهءا«، الشٍءلان كان إلا ■ ٠١٨رجل حلا تال:»u أنه المبي. عن الحديث 
عندكمموجود هذا أن Jالغنا وند • الموت، ءالحمو قال: والحمو؟، اطه رصول يا 

الحياة،ونثع الإيان وصعق الدين قلة عل يدل داش~ "والعياذ وذللن، بكثرة، 
فاصنعسع لر إذا الأول؛ المبوة كلام من الماس أدرلئ مما ®إن الحدين،: وق 

بالعروق،الأمر سوق أن سلن، بلا يدل لديكم وأشباههإ الأمور هذْ ووجود 
بلغناولا ومحاهد، شأنه ق هومحي من فيكم وليس كاسد، عندكم النكر عن والهي 
منعملتم أصل وهذا الذمة، يه وسمرأ الرب يرخي حقيقي إنكار ذللئ، ق عنكم 
نحربعنه والغفلة بركه إذ الخاسرون، القوم إلا ويفيعه ;٠مله لا الدين أصول 

العمزوال ق كب؛ر مثيؤ وهو الوجود، من حثرا العدم ؤيكون الوجود، نغل١م 

لايجأقة ءإُى النكرات، وظهور الأفات، ونزول البركات وننع المقم، وحلول 
ثندومح- بن لثُ وما لآ> مند ثآد سوءا يموم آقث أراد نإدآ أننيم ما مقدا حئ مايمم 

الأمرهو وعملا علمإ بشأنه ؤيعتنى به يقام أمر وأعظم [. ١١]الرعد:ؤافير 
عنوالهي ؤيرصاه، اطة محبه ما كل وفعل الموحيد ورأسه أصله الذي بالعروق،؛ 

منذلل؛، وأدلة ؤيأباه، افه يكرهه ما وحمح الثرلث وأفحثه أقبحه الذي المكر؛ 
ديتهمأمر للناس يستقيم فلا تذكر، أن س وأشهر نحمر أن س أكثر والسنة القرآن 

صدقاوعملا علمإ بالقيام إلا ومعادهم معاشهم شأن لهم يملح ولا ودنياهم 

(.٥٩٣٩)الحاح صحح ق الألبان وصم0 ، هت 
ه.عامر بن عقبة عن ٢(، ١ )YV ؛ jLj(، ٥٢٣٢)البخاري أحرجه )١( 
ه.المدري عود مأب؛، عن (، ٣٤)٨٨ المخاري أحرجه )٢( 



1ة'ه1ئتةص؟؛سصمحمدامحذادصد ةتِتةق1 
كلغثرمم، عل الواجب فوق والقضاة والأمراء الولاة عل والواجب ؤإحلاصا، 

الثميعذلك عل دل كإ وسعها، إلا ا نفافر يكلف ولا واقتداره، ومعه ص، عل 
الشريف.

ثغورمن ثغر عف وهر إلا أحد من منكم "ما ئالت أنه ه المي عن روى وتد 
ئاله«أا،.من الإسلام يزنى أن اف فاض الإسلام، 
هداق التام بالقيام نلزمكم أننا معلوما عندكم فليكن لديكم هدا تقرر إذا 

وتقدس،تعال ريكم ويتن يينكم فنا المعاملة وصدق فيه، والحد العفليم، الأمر 
منوتأديب الرصي، والنهج الشرءدا الوجه عل أٍلرافكم ل ته نام من ومساعدة 

الكمِعل ذللث، وتنفيذ المهلهر، الث/ع حرمها التي المنكرائت، ملاية من يثيء عرف 
الأمورمن لديكم يوجد ما ؤإزالة والعبد، والحر والوضيع، والشريف والصضر، 

التقوى،حق تعال افه فاتقوا الإسلام، أبهللها التي الحاهلمية والُادات< النكرة 
واصبرواوفرادى، مثنى ممه وقوموا الوثقى، يالعروة الإسلام من واستمسكوا 

اليمية،رب معاملة ق واصدقوا العلوية، وأحسنوا النية، وأصلحوا وصابروا، 
واحذرواالغراء، الشريعة به تقسمغ ما وفق لائم، لومة النه عمى من ي تأحذكم ولا 

ءامتي-ومحا ظل آوتاء،ر مميل أليئ دإ؛ةأ لث١ ؤ ؤإرهايه، وكتدْ الشيهلان نحويف 
لهوالعاقبة منصور، والمنة— الحمد —وف والحق لألءمران:هماا!ا، 'ي ١٧٠"ؤله؟ ءنَةم 

الأمور.عاقبة وف ومكان، زمان كل ق ولأهله 

وحين،كان أين مملكتنا ق الأمر ب٠ذا قام ولن لكم عون اه— ساء ~لن ونحن 
الذيف والحمد أهلا، لذللث، نكن لر ولولاه والفضل، المن ذللث، ق علمينا وف كان، 
مناحمل مما إليه ونتوب اش وتثنفر اش، هداتا أن لولا لنهتدي كنا وما لهذا هدانا 

لتايكون أن بحانه ونسأله الكبير، الأمر بهذا القيام ق والتقصير الإحلال من 

لمأجد0.)١( 



-ءن ٥ ٥  ٥٣ ^
والإجابةقدير، ثيء كل عل إنه ونصتر، ومعتن ول حتر اذسلمين ولإخواننا ولكم 
 uهعث_نآإءاسئإ قنعل ولا رثنآ لثثاظ أؤ مجنآ ، ١١٠ئوا-غننا لا رثا ؤ جدير. مولأ

ن\عغزكاصنا نآءس ؛ ٨٥لا ما ؛، _lJولا ^:1 ملن\ ين عدأدمى حثلتق> 

أمرناكمبإ وتأمروهم وعريفها، قرية كل فقيه نجمعوا أن علتكم بجب أيضا ثم 
دينهمأمر الناس بتعليم أيضا وتأمروهم تاما، إلزاما به وتلزمومم لكم، وذكرناه به 

اللفبقية الإسلام، شخ صنفها الي؛ الأصول ثلاثة عن وموالهم له، حلقوا وما 
بنمحمد الشخ عثرت الثاف القرن ق الإسلامية الدعوة طْ إمام الكرام، 

وعلانية،مرا النصيحة للناس وابدلوا صرمحه، ونور روحه افه ئدص الوهاب، عبد 

يأدوبملؤأ-نكمة رق، ثبمل إل آيغ ؤ وتعال• تارك بقوله عملا أحن، مي باش 
آغلممحمد بيله، ص صل يثن أءار هو لق، إة أحمن جمأ ؤكدلهر ا-لسنو 

الصحيحالحديث وق الأرباب، رب س للثواب وطالما لالحل:ْآا[، الثهثدبم.ه 
المم«حمر من لك خر واحدا رحلا باك< ]اض[ بمدى ةأل:«لأن أنه الني. عن 

إليه، ١٢نتقرب وقربة اف ندين دينا ولكم لما ونرصاه به، نأمركم ما هدا 
حلاله ونمليم، بفلجإ اطه أتى ص إلا بنون ولا مال ينفع لا يوم ثوا7ءا ونرجومنه 

ونصرتهالحق ويجعل ديته، أنصار ص يجعلنا وأن كلمته، ؤيعل ديته، ينمر أن شأنه 
ئي دثتا ؤ نتيس،، ؤإليه توكلنا عليه باق إلا توفيقنا وما قلوبنا، وقثالة هوقصدنا 
•^^١^٨[ نأل ه الوفناب آتت إئك دحة تك ئو نتامن سيثتاؤهب هوتابمدإد 

صرفالقلوب مصرف ؤيا دينلث،، عل قلوبنا بنا القلوب مقليا يا اللهم 
الهوعل محمد نيتا التقين، ؤإمام المرملين سيد عل اممه وصل طاءتلث،• إل قلوبنا 

هآ/ا/مآا"مآآالدين. يوم تلياممراإل وملم أجعتن، وأصحابه 

اعدىصعدالمبن مهل عن ٢(،  ٤٠٦)لم وم٣(، ٠ ٠ )٩ الخارى أخرجه 





،٠٥_ت1هص مدءق؟؛سمدمحمجسالصد 

بمأقآ'محهم
١٣٧٤الأركّة خب0 عودة الالمالكة 

عاودا،/آ/ه/أ1ما

قتنفيدة سلطة بيده ممن يراه من كل إل سعود، آل العزيز عبد بن سعود من 
هدا. Loliis-؛نوجه أومسئول، أمبمر ومن المنكر، عن وناه بالمعروف آمر من مملكتنا 

وبركاته.الله ورحمة عليكم اللام 
المسلمينوعل عليتا به اش من بإ وتعال سبحانه اممه بحمد نبالأ قإننا يعد؛ أما 

ومحيعالرعية، من تام وانقياد شامل، أمن محن الأطراف، الرامية ممالكتتا رجاء أق 
التيالإسلامية الشريعة أحكام وتنفيذ العل.ل لإقامة وفقنا أن نحمده منهم، وطاعة 

المزيدونسأله النعمة هده عل افه نحمد منقوص، ضر كاملا حقه فرد لكل حفظت، 
إياه.ولأنا فيإ عاتقنا عل ألقاه الذي بالقيام؛الواجب، نعإته لثكر يوفقنا وأن منها، 

قاممه يراقبوا أن الأحكام بتنفيذ الكلفين سائر ننلر نلمت، أن رأينا ولهن.ا 
تمرقامم،ق افه حدود يلتزمحوا وأن بالحسنى، الرعية يأحاووا بأن تمرقامم؛ 

محتاجولا ومفر، سا«ع قلنا كإ الحمد— —وفه فالثعب، سعره، قيل يتعدوها ولا 
به،يزمر ما لكل ؤيطع ؤيسمع لينقاد بالحسنى أوزجر سيه إل إلا أوالحاهل الغافل 

أنهكإ الحاJجإ، لبن يي حيث النامن معاملة ق القسوة تستعمل ألا يتبغي ولن.ا 
عنيلغنا وقد ؛الثدة، الحإح كح إلا الأمر ل ينح لر إذا الحانب لن ل يت،ادى لا 

لقسوةتحتاج لا الك، الأمور ل والشدة القسوة اّتعإل ق الوطمن يعمن تمرقاُت، 
سديد.تدبر أو 

قللناس حسنا مثالا يكونوا أن النكر عن والناه؛ن بالمعروف الأمرين فعل 
[،١٢٥تالنحلته للمنمنة واتإ،خؤ بانكخ ينك ٌبتإا إك ايع ۶ اطه، إل الوعوة 

متهمعل وا يقوألا بالرفق، الناس يحاملوا أن العام الأمن موظفي عل وكذللئح 



٤^٣٣^٤ص؟؛سسودبجسسآومد قت_ت'ه|ت 
وألاجريمته، تستحق مما بأكتر الجرم يعاقب وألا عليه، الخريمة ثبوت يعد إلا 

الله.ائرع التي الخدود ذللت، ق يتجاوز 

تقتضيهبإ الجناء ومعاملة الجون، مراقبة مملكتنا ق القضاء رجال، وعل 
ترو_،أن النكر عن والنهي بالعروف، الأمر هيئات، وعل عليهم، الفروصة الحقوبة 

يغوير-مللدين موعظة ذللئح ق ليكون المجون، داخل والإرشاد للوعفل ترتيبا 
اممه.أنزل( ما حدود فيتجاوزوا الشيaلان 

الخطئ،زجر ق يكفي الذي الخد التعزيرات، ق يراعوا أن القضاة عل أن كإ 
أجلهامن، المجن استحقوا دعاوكا أجل من مجنوا الدين أحكام ل تتعجل وأن 

مدةتطول، لا أن ينبغي ك،ا بريئا، يكون ربإ إذ التهم، مجن مدة تطول، لا حتى 
عليه.نيا محكم قدأ الي الدة عل الجن ق السجثن، 

الخاصإت،ق ال1س ؛؛ن للإصلاح الإمكان يقدر يعملوا أن الأمراء وعل 
الخزتيالأمور 3، يفصلوا وأن اه، شرعه حقا الصلح يضح لا أن عل بينهم، 

الهوى،يدخله لا الاس بين ءادل، يثكل مسؤوليتهم وعل القاضي بمعرفة 
وبثالقاضي، من قرار يدون التحقيق ذمة عل طويلة مدة متهم يجن ولا 

وسيكونفيها، للنفلر — وجدل، —إن الناس شكاوى لملع لأحر حين( من مفتشين 
ؤيسايرالعدل، محاب تصرف، أى عن مؤولا دونه فمن الأمير س موظف، كل 

مومرإلا بالدين يجن فلا الديون، أجل من الجن 3، ينفلر أن ينبغي ك،ا الهوتم،، 
الدين.ق أومتلاعب، ارء إييثبت، 

موظف،أو قاض أو عانر من الأمور هده عن الوولين أعنا3، 3، نفع ؤإنا 
الحلمح إليه، أسند فيإ ربه منهم امرئ كل لراقب، الأمر، هذا مسؤولية أوأمير أمن 

يريناأن افه سائلين حقه، إل حق ذى كل يصل حتى مظلوم لكل مفتوحة أبوابنا أن 
ونعإئه،فضله س يزيدنا وأن نحم،، ما ديارنا 3( الأمر عل القائمين، و3، رعيتنا 3، 

محببا.سمع إنه نعمته، شكر يوزعنا وأن 







ت|هتت1هب،ءدامحممص هتة؛م~ 
الأيامأق بمم 

أخمدْالظالن، عل إلا عدوان ولا والعامة العالمي، رب ض الحمد 
ومننا أنفشرور من باض ونعوذ نسمن، ؤإياْ وأ<ثنفر0 وأشكره الشاكرين، خمد 

له،شريلث، لا وحده اض إلا إله ألا وأشهد الشياؤلن، همزاتر ومن أعإلنا سيناته 
محمداونبينا سيدنا أن وأشهد والأرمن، السإوايت، وقيوم والأحرين، الأول؛ن إله 

للخلقونصح الأمانة وأدى الرسالة بلغ حتى الدين به الاه كمل الذي ورموله عبده 
تبعهمومن التبيتن ومار أحمن وأصحابه آله وعل عليه وملم اض صل أحمعين، 
الدين•يوم إل ئإحان 

بنعمالملكة هده أهل عل أنعم قل والشكر الحمد وله تعال اف فإن يعدت أما 
الأممتاريخ تتبع من يعرنها ودنيوية، دينية تتممحى، لا وخصائص تحمى لا 

دللث،أهم وٌن ودنياهم، ديتهم أمور ق عليه النامي ما وعرف المجاورة والبلدان 
يوجدلا بإ وشعائره الحنيف، الدين هدا أركان وتأييد وتحكيم التوحيد تحقيق 

بنمحمد الإسلام شخ الدعوْ هده لمجدد يم تعال ف هدا ق والفضل ارها، ءق 
البيضاءالأيادي ذللث، ق لم فإن سعود، آل أمراء من وآواه نصره ومن الوهاب عبد 
هدا،عل يتتابعون وأحفادهم أبناؤهم يزل ولر صفحاته، ق لهم التاريح مجلها التي 

نصرا.الإسلام عن الله فجراهم 

جلالةيدا؛ الملم،ن عل وأعفلمهم محيا، وأكبمرهم عهدا، أقرحم من ؤإل 
تمليفمد السعودية، العربية المالكة مللثج الفيصل، الرحن عبد بن العزيز عبد الللث، 
اممهأعطاه ما عل آية فيه كان قرن، نمق، عل ينيف، ما الأمر بدا وقام النمس—،، هذا 
الماسةالأمور وبح العظيمة، الث.اريع أمس حتى والحكمة، والقوة السياسة من 

اقتفىلحواره افه احتاره ولما تحال، اممه شاء إن الأثر، أكثر لها وسيكون كان التي 
معودأنجاله1 وأكثر حياته ق عهده وئ إل ؤيعهد بالخلافة يوصي أن السديد نظره 

منوالعقد الخل أهل حميع حلاقته عل اتفق ك،ا الرحمن، عبد بن العزيز عبد بن 



م ٣٧ة■؟ 
■]ص 

هوإرسوله وستة اض كتاب عل دينتة شرعية بيعة لبايعته دعيتم وقد المملكة، 
دنياوخيرها نفعها تأملون اه، إل وقرية طاعق تتخذوها وأن ذللث،، ق بالحد فعليكم 

أمرجعلوا عليهم اراا4 رصوان الصحابة لأن تعال؛ اض عند نواتها وترجون وأخرى، 
الكتابذلاكا ق والأصل .، اض دفن عل وقدموها الواجيات،، أهم من اليعة 

الإسلام،بيضة حفنل من فيه لما تقتضيه العامة والمصلحة الأمة، ؤإحلع والسنة 
للناستستقيم ولا تحمى لا التي المصالح من وغثرها الثغورء وسد الحدود، ؤإتامة 

^؛ثذك<,إدتانؤثكأثث محبمك افه هال، به، إلا ودنياهم أموردينهم 
بأؤ؟ مبما ثئط محأئجهم هثيم آرلاكك->ق ٌاهانلومم قتلز اكبمتن محت 

ءذ؛ةرأآن ألئا؛ى تهث -ءكسم نإدا آهلها ,١^؛ ألأمقت ئوأوأ آن أقذ إن ؤ تحال؛ ونال، 
وآطعوأألنسؤث»اموأأنمتنإأق■ كأنهاأث؛بم معابييّإ٥^١ يآإئأقت'؛ا0 ضماثوًلكِ أق إن ألتلؤ، 
دأ,وكثأثووأؤم أس هوينون إذكم إلااقوؤألربمول مدوْ ّيىء ق، خوئتب' محكي؛ن ألأم له 
نزلت،الأمراء، آية نمى الأية وهذه [، —٠٨٩٥]الماء؛ ب ئأويلأدشي! حيد 

بالعدل،،الناس ؛؛ن ونحكموا الأماناُت، يودوا أن فعليهم الأمور، ولاة ق الأول 
ؤيهليعوا.يمحوا أن فعليهم الرعية، ق الثانية الأية ونزلت، 

تشركواولا تعبدوه أن ثلاثا؛ لكم يرصى اس ررإذ نال،؛ أنه هؤ المني عن ولمت 
اطهولاه من تتاصحوا وأن ^^١، ولا خميعا الله بحبل تعتصموا وأن شيئا، به 

أمكم«لا،.
يأعطاْإماما، باع *من ه! الله رسول، قال، قال،1 عمرو بن الله عبد وعن 

ا،اrتءلاعااما فليهلعه قلبه، وثمرة يده صفقة 

كلإليه يأوتم، أرصه، و الله ظل راالثلءلان قال،: س الني أن عمر ابن وعن 
الجاععصحح ل الألاق وصححه هريرة أبا عن (، ٨٧٩٩)أحد أخرجه )١، 

(١٨٩٥.)

هة.عمرو بن  ٠١٥١عبد عن (، ١٨٤٤)لم مأخرجه )٢( 



اككر«را/الرب الأحروعل له كان فإذاعدل صائم، من مفللوم 
قوالطاعة، التمع عل . اض رسول بايعتا قالت الصامت، بن عبادة وعن 

كنا،أينإ الحق نقول وأن أهله، الأمر ننانع وألا واطلكره، والشمل واليسر، العسر 
لايررملأنخاف،واشلوْة 

الحإعة،وفارق الطاعة، من حرج ارمن ءالت الله. رسول أن هريرة أي وعن 
.٢٣١جاهلية((ميتة مات فإن، 

محمدايمد كان ررمن فقال: حهليبا، الناس ل أبوبكر قام ه، الني تول و،لا 
منالأمر لهدا لأبد وأنه يموت،، لا حي الله فان الله يمد كان ومن مامت،، قد محمدا فإن 
فبايعوهبيعته، عل اتفقوا ثم ااصاددت،اا. قالوا: بهاا. يقوم إمام 

عتيزةأم،ر من كل إل الله— —ايده سعود ١^، جلالة عهد فقد هدا عل وبناء 
الحلأهل اجتمع وقد -بما، يتعلق وما يليهما أهل عل الشرعية البيحة بأحد وقاصيها 
الموافق:الأJتين يوم صبيحة ق طبقاما وكافة وءالإJها البلاد أكابر من والعقد 

والللث،الخليفة أنه عل شرعية بيعة جلالته لمبايعة هجرية  ١٣٧٣عام الأول بح ر٩ 
بالمعروفحوالطاعة السمع عل والمعاهدة السعودية، الحربية المازكة كافة وعل علينا 
بالنصريؤيده أن إليه ونبتهل تعال اممه أل نرسوله.، وسنة اطه كتاب عل 

السالمين.سوون به ؤيصلمح والتوفيق، 

ه.٢٧٣! ٦! ١ ل: حرر آم؛ن• وصحبه، وآله محمد تبينا عل افه وصل 

بناه عبد عن (، ٥٣٨٣مسنده)ل والزار (، ٦٩٨٤الإي،ان)شعب ق البيهقي أحرجه )١( 
(.٣٣٤٨الحاح'برقم)لصعيق—، الألبافبوصعه وحكم ءق.ا. عمر 

>..الصامت، بن عبادة حديث من (، ١٧٠٩لم)وم٧(، ١  ٩٩البخاري)أحرجه )٢( 
هريرة'..ش عن ( ١٨٤٨مسلم)أحرجه )٣( 
عائثة..عن ٤(  ٦٦٧البخاري)أخرجه )٤( 





بماسممربممج؛'1ةه1_ت؛
اظرعدناظرالنإليه لاك ع ع
وعيطةرورا حمنالنا صحبتكم ب ب
مجدكادينهيركنهاعائم د د
بلهلمهعناك الضر الكريم زال أ ا
فضائلمن بماحولته تهنأ ل ل
ومغربارقا ث الأفاق عمت مد ل ل
أمثرهاأنت نيءبلادتحت ه ه

و-رجةنورا الأرجاء بك ضاءت أ ا
عىفما علاك رق حمريك ل ل

الشدائدجامدق بقالب حتمحتت 

إذارامأمراكانفيالحالuصا
علماعن ترؤيه اه يمنسد ه ل

همةالمكارم نيل لل ه دعت
الندىتمهلر يكفيه من أحوالحول 

نوالهعن اذاهوالبحرالذي له
متداركبالندى ا العaاايريع مس 
مفاؤعمن له ما فردا صار قد ل ل
العلق اح بالأصه إليار ثي ي
رفعةايحد محما ق ترش العمر دى م م

ح
ا

ل

وناصربالجمال مثر ووجهاك 

الثائرفيها بالشر أعلت وند 
المرائرمنها تنشق التي وتلك 

وتحاذرتخشى ند ما ووناك 

وهوعاطرنشرها منه الشذا يفؤع 
الضمائرعنها بالوصف وقل 

وياهراه بمنك ال جمعليها 

وماأنتإلأالروضزا0وزاهر
يجاهرعدو أو حول يقول 

وافرالحق؛المكارم فزانك 
ادرتبال والفعنولا ال فؤإن 

متواترالورا ق حديث وهذا 

ظاهروالفرق النجم عنها فماصر 
بالجودماطرهوإلاالغيث وما 

والمصادرقدأعرفت موارده 
وافرالفضل مديدكامل يهل ب

وآمرناه الحال ق ه مثيلوما 
الحناصرعليه فضلا عقدت وقد 

الزواهرالمجرم العاليان وتعنوا 

ثبخنا،أحي العميل، العزيز عبد بن عميل للشخ• كراصة ق القصبية هذه وجدت زا( 
عاممائة ق توق تقدم- -ك،ا عميل والشيخ ولاتاربنها، نائلها، يذكر ور بخهله، دم، 

١٣٦٥^



بِثهةهصصجسَ
 ،٧. ٧ ، ' V ، ك.٧َ ^،٠ ئ ،٧

ه

لجبا'م'س4تموم'س
الشيح.آل إبراهيم بن محمل. الشيح من نصيحة ! ١ 
رثاءق شيدة إبراهيم! بن محمد الشخ إل العمودي صالح الشخ من ! ٢ 

اش.رخمهإ إبراهيم، بن اش وعبد إبراهيم، بن اللطيف عبل؛ الشيخزت 
ظقبب.إبراهيم، بن محمد الشيخ وفاة حول عقيل ابن الله عيلء للشيخ مقال ٣! 

•ظقئه.إبراهيم، بن محمل. الشخ رثاء ق العمودي الاه عبلؤ للشيخ نميدة ! ٤ 
ص>لمه»اسمصصينِسيس

عنها.تغنى يلا مفيدة فواعد ! ١ 
وعبادته.اممه معرفة ق المافعة الطرق ق حطة : ٢ 

الفهلرؤصدقة تكميل عل الحث، ق حهلبة ٣! 
الدخان.ذم ق خهلثة ! ٤ 
بالقضاء.يتعلق موضع حول لعللابه العل.ي للشخ موال ؛ ٥ 
عل.ي.الالشط، ق عقيل ابن افه عبد للشخح رؤيا • ٦ 

ووفاته،العيي الشيخ مرض حول عقيل ابن الشخ من مازكرة ٧! 
عيي.الالرحمن عبد الشيخ ل ماح ابن محمل. الشخ كلام ٨! 

حلءي.الالرحمن عبد الشخ مدح ي المهلؤع محمد الشخ نظم من نميدة ! ٩ 
عل.ي،الالشيخ وفاة ق تعزيته عل الحوالب، فيه الشخ من خطاب ١ ٠ 
جمحلقته.السعدي، الشح رثاء ق نحيدة ! ١ ١ 

ائشِما"|
عميل.ابن ليشخ القرعاوي الشيخ حهلا'ب، ماغ! ابن الشيخ مذكرات، من ؛ ١ 

ودعوته.القرعاوي الشخ حول العزيز عبد للماللثه القضاة يعص ح3لا>بؤ ! ٢ 
اليإمة.حريلءة ق القرعاوي الشيخ عن الحميد افه عبد للشيخ مقال ٣!  القرعاوأالشخ حول سعود المللث، إل ، الحنو١٣أهال ؤ^^^^^امحن 



ه. ١٣٧٣عام القصيم أس إل حيد ابن اش عبد التخ من نصيحة : ١
لإحراوموذنيها القصسم احي مأئمة بإحصاء سعود الملك أمر حول 

•لهم رواتب 
لعا،ومؤذنيها أئمتها وأسإء وتوابعها عتيزة احي ميأسإء قائمة ت ٢ 

١٣٧٣^

■عنزة مدينة ق بل البالحاو0 ان ب٣• 

ه. ١٣٦٥عام باز ابن العزيز عيد الشيخ من نصيحة ت ١ 
السعودي،مهر براتب بار ابن السسخ^ لمع * ٢ 

 ١ i الزكاة.ق فقهية ألغاز عل وأحوية أسئلة
الوقف.غلة من الفاضل مصرف موصؤع ق يحث ؛ ٢ 

نبوي.مد أنه عليه مكتوب نحاس من مكيال عل العثور ٣! 
المسعى.توسعة حكم ق بحث ت ٤ 
والفقهية.الأصولية والقواعد الفوائد من محموعة ■' ٥ 

امِم-ا»اسمسممهمص
الحمل.عل لها وحث للنفس معاتبة فيها أبيات نقلم ؛ ١ 
ؤلها وتدم للنفس تأنيب فيها أبيات نظم ' ٢ 









نت|هنحب'لألقه
'١٠أويأهي أث بمي 

لقبولؤإياهم اش وفقنا السالمان، من يرام من إل إبراهيم بن محمد من 
آمئن•والفضائح، الخزي أسباب ؤإياهم وحنبنا النصائح، 

وبركاته.الله ورحمة عليكم سلام 

وتحيركملتشكروها، عليكم اش نعم بعض ما نذكركم كلعات فهده يعدن أما 
تعال!نوله ق به اطلآمور التذير محن وهذا لتتجنبوها، ونقمته غضبه أسباب حا 

]اون.ارياتثههآ.ه آيريمتلخ^ّّخ ؤئ إكأ وؤ 
اللهتعبدون أنكم وص النوحيين نعمة بما نذكركم التي تعال الله نعم أعظم ومن 

مندون وحال0 ومحشونه سوا0، من دون والرهبان الرغبات ق وحده فتدعونه وحده، 
هووهذا له، أثروك لا وحده به وتستعيتون عليه، وتتوكلون وترحونه، ونحافونه سواه، 

مضمونوهو افه، إلا إله لا أن سهاده والدين، افة أساس الإخلاص، كلمة مدلول 
ألأم> إثي إلامتئ محبمؤل ثن ثإإكث> ين ؤينع ؤما ؤ تعال؛ قال الرملن، حميع دعوة 

الهالن،إمحاد ق الدينية الشرعية الخكمة وهي ٢[، ْ ]الأنتاء: .ب قءئوو0 اثأ إلا إك 
لالذوات:%ْ[.عآلأآلإصإلأحتتون0ب 

حلفهما ورفض والوضع، الثريمح عل الضع تحكيم أبماث نمه أعظم ومن 
وهوالله، رسول محمدا أذ شهادة مضمون هو وطا الثاؤللة، والأوض؛ع الاراء من 

ف؛كرمعا يثعيموق حئ ورتكثُيوطدث ثلأ تعالنؤ قال بانتفائه، الإيإن ينتفي مما 
]اداء:ْا■[.^م4؛زأمدئا.يم 

نإماوالليالة، اليوم ق الخمس الصلوات عباده عل فرض أن تعال! نمه ؤين 
'الفثكاءعمت حنخا الكطئؤه تعال"ؤإمك^«> قال بمكان، الإسلامي الدين هدا من 
(،٢٢)أ/ل انظره لشيخنا موجه خطاب هع الزير عبل الملك أرسلها الصّحة هده )١( 

•ألبتها ولذللمد إبراهيم بن محمد الستخ فتاوى صمن أجدها ول؛ 





ها_رؤهت
كفرتؤإذا ووت، زادت شكرت إذا وتعال تارك الله نعم فإل إليكم، أقفاله محاب 

عفرأثهًقزثنلن ر3ئإ وإدئأدمكث قالتعال:ؤ ووت، زالت، 
نعمةعباده عل يغم لا أنه ؤإحانه تعال اممه كرم ومن ٧[، ]إبوامم؛ لثديي عذاؤ، إذ 

أسلإولأياك تعال؛ قال، أنفسهم، عل الذين؛غمون يكونواهم حش ماعليهم أنعم 
[.٥٣زالأنفال:همىئنثهأسه،۶)؛(^حنُاتجوامابأسبمتموأنكنآثتسيععليتؤج؟ب 

عمل،أو نمد ق تحال باض الشرك اف مخط وأساب، اكغ؛بح دمن 
الرسول،:يثريه لر بثيء تعال إليه والتقرب 

منهاتنحذركم الي وتقبمته تعال اف سخط وأسباب أيضا اكغيم ومن 
العناء،حمح عند الدم حلال، وكلأ تبماونا الصلاة تارك فإن الصلاة، بأمر اكهاون 

داودأى،وأبو أحدرا،، فروى تاركهعا، يتكفم الشرعية النصوص جاءت قد بل 
رّولاأن قو بريدة حدسنا من صحيح، حسن وقال(! وال،رمدي ، والنسائي 

٢.كفرءال فقد تركها فمن الصلاة، وبينهم بيننا الذي "العهد قال،ت ه اه 
لموم، أحد روا0 الصلأةاا. ترك الكفر وبين العبد *؛؛ن وقال، 

الصلاة،ذكر الني. أن عمر. بن اممه عبد عن جيد بإسناد ا أحمدأ وروى 
عليهانحافظ لر ومن القيامة، يوم ونجاة وبرهانا نورا له كانت عليها حافظ "من وقال،• 

)١(

 )Y( عنده.أجده لر
برقم)؛ا■؛(.)٣( 
برفم)اآ1آ(.)٤( 
(.٤١ ٤٢٠)الخاح صمح ل الألبان صححه الخل-سث، )٥( 

٦١ ، )jق،ا.اش عبد بن جابر حديث، من (، ١٤ ٩٧٩)تيم./فم م
هج.اض عبد بن جابر حدث من (، )YAبرقم )٧( 
صعّمال الألبان وصعقه عمرو'محقهأ، بن اش عيد حديث من (، ٦٥١)٦^برقم نلءه مفا ( ٨١

الخا،ع)اها/أ(.



س،بنفسوايِ قم 
وهارونفرعون لع القيامة يوم وكان القيامة، يوم نجاة ولا برهانا ولا نورا له تكن لر 

معالصلاة تارك محشر ررؤإنا الله• رحمهم ااعلءاء، بعض قال . ٠١حالف، بن وأبن وهامان 
فإنأويتجارته، ؛وزارته أو أوبملكه بإله الصلاة عن يشتغل إنإ لأنه الأربعة، هؤلاء 
بوزارتهاشتغل ؤإن فرعون، مع حشر بملكه اشتغل ؤإن فارون، مع حشر بإله اشتغل 

ومكة(ا.الكفار حلفاتاجر بن أي مع حشر بتجارته اشتغل ؤإن هامان، حشرمع 
قال، JbJL؛J؛؛الوعيد عنه تأمحرها ول ولتها• ل تمعل أن للصلاة بمب ليا 

عناؤآهأةز0 مؤن، الأمولي، ؤأئعإ ألصلؤه آصاعإ طمط بميم ثن ثلم، ؤ ث تعال 
أضاعوامعز ءإن محمدت بن والقامحم عود، موابن عباس، ابن قال تءريم-هها، 

٢.يالكلتة*؛ يتركوها ول؛ وفتها، عن أحروها الصلاة 
الخإعة:ل فعلها أيضا للصلاة لجت، ومما 

اض،رمول يا فقال! الني.، أنى أعمى رجلا أن صحيحه ق مسلم فروى 
فرحصبتته، ق يصل أن له يرحص أن الني. وسأل للمجد. يقودق ئانل• ل ليس 

ارفأج«با،،.قال؛ نعم، قال• ٠. للصلاة؟ النداء »ع نلأهل فقالت دعاه، ول فلعا له، 
آمرأن هممت، ررلقد الحإءةت عن يتخلفون لقوم نال الّ؛ي. أن مسعود ابن وعن 
مسلإأرواه ب؛وتمماا• الصلاة عن يتخلفون رجال عل أحرقا ثم بالناس، رجلابمل 

ألدهبكقيروك، تعال• الله قال الواُمة• الزكاة مغ ومنها• 
يايعثهاق كنى قم ؛ ";،٢ آل_وِ إمازادا ئبنزم,؛ أس سيل ؤ، ولأ؛ِيمويا والغشه 

مائدومأ يكرفم ما هندا وظهورهم ثجرجبم بثاههم يها جهثرئئءك 
صححبامناد الير ل الْلراف وروى لاكوبةتإ'ا-ه"اآ[• ب ؤ؟ كيارك> كم 

(.٥٦٧/١٥مساراممرى))١( 

ل.,هريرة أي حديث من (، ٦٥٣)برهمم )٢( 
بثوّمُا•الحممة عن يتخلفون ؛ا (، ١٥ ١٧)برقم  ٢٣)
(.٧٦٦)(، ١  ٨٧/ ١ ) والترهيب الترغب صحح ل الأئاف وصححه (، ٤٨٧٥ ) نم بر ، ٤ ر 



صإثاسمستيإس|وموهشةُهت 
علدرهم ولا ديتار عل دينار يوصع ألا قال• الأية هدْ شر ق عود مابن عن 

•حدته* مل ودينار درهم كل يوصع حش حليم، يوثع ولكن يرمم، 
والاسطالةالكرات، وشرب واليهن، والنميمة، والخيانة، الغش، ومنها؛ 

السالمين.عراض أل 
قدكإ شرعي، عير بغير فيمطرون رمضان بصيام الخهال من كثيرا أن ومنها؛ 

قصر،مسافة تبير لا التي ا،لوامحع من الحواشيش وبعض المواتي رعاة بعض يفعاله 
الحديث؛ول عغلم، أمر وهذا ذللث،، سح صرورة ولا شرعي عذر غير من يفطرون 

العلعامفعل ر صامهءال ؤإن الدهر صيام لريقفبمه بلاعذر رمضان من يوما أفهلر ررمن 
منيعاقبوا أن الأمور ولاة عل ويجب منه، والتنفير والتحذير ؛ذللت، الاعتناء مزيد 
البينة.العقوبة دلك، عنه ئيت 

تعال؛نال المنكر، عن والنهي بالمعروف، الأمر إمحاعة ومنها؛ 
نزبنذَبمتالتتثاتيداو.د ءق بت ءقمردأثى أئن ت حمؤ 

مالئس صئوء منبمتكر عن ثثثادنءت> لأ ٥^١^ أع تثدوث وؤكازأ عثوأ 
[.UVUA]_:حكا،وأِسلنثهه 

نال؛جرير عن لأحمد، واللفظ ، ماحهل وابن ، داود وأبو ، أحمد وروى 
منهأعز هم بالمعاصي يعمل من أفلهرهم بين يكون قوم من راما س؛ اش رسول فال 

ا.بحداب،' تعال افه إلاأصاثبمم عليه يغيروا لا وأمغ، 
الحديث،١١.رفعه هريرة أي عن رؤيدكر فقال؛ التمريض، بصيغة صحيحه ل البخاري أحرحه )١( 

لالألبان وصعقه (، ٧٢٣)والترمذي (، ١  ٦٧٢)ماجه وابن (، ٢٣٩٦)أبوداود وأحرجه 
(.٥٤٦٢الخاسمر)صعيف، 

(لأ١٩٢١٦لمدْ))٢( 

(.٤٣٣٩برقم))٣( 
٤٠)برقم )؛( ٠٩.)
(.٥٧٤)٩ الخامع صحح ل الألبان صححه الحديث، )٥( 



ة١٥ أؤ صإ:اثحسإوتي1برصآواثخ أ

ئال!١. عود مابن حديث من له، واللفظ داودر وأبو ، أحمد وروى 
يلقىالرجل لكن أنه إسرائيل بتي عل النقص يحل ما أول، ®إن افه. رسول نال 

الغدمن يلقاه ثم للث،اا، قيل لا فانه تصغ، ما ويع ارن4 اتق هدا *يا ف؛قولت الرجل 
ذلك،فعلوا فل،ا رقعيده، وقريبه أكيله يكون أن ذللتج يضعه فلا حاله، عل وهو 

بفتحيى صكهموأ أس تعنك ؤ رر ; Jliم بعضهم؛بعض،ا. قلوب الله صرب 
ؤكس_مى.هءافوله: إل عانمه أبن ويبمق داوءد ءك ^،٠^، 

يديعل ولتآحدذ النكر، عن ولتنهول بالعروق، لتامرى ا١واله فال! نم ]الألأة:ام[. 
بقلوبافه أوليضربن فصرا، الخق عل ولتقصرنه أؤلرا، الحق عل ولتأؤلرنه الظالم، 

٠ك،انمهم؛ر بلعنكم ثم عل؛عض، بعضكم 
وصحبهواله محمد نبينا عل وسلم الله وصل أعلم• وتعال سبحانه والله 

(.٣٧١٣)ومده )١( 

(.٤٣٣٦)برقم )٢( 
(١١  ٢٨٢ ) الخاعع صعيف ق الألبان محعفه الخاوي>ثإ )٣( 





أ ٢٥٣؟ ئصإ؛اثحسدمحايرسآوي أج 

آببممآلدثي آش بمج 
الله.سلمه الشخ، آل إبراهيم ين محمد الش؛خت شيخنا، سإحة حضرة 
وبركاته.الله ورحمة عليكم اللام 

نسحوأمكنه الأبرار، رحمة الله رحمه الله، عيد الشح ت أحيكم وفاة بالغنا 
الصريالهمكم أن المسوول وافه الفقيد، أمرة ولكافة لكم عزاونا وهدا الخنان، 

اطه،وعبد الالهليمv عبد الفقيدين■ ل تءن*ا ايحرر *ّرث؛تي، قبول وأرجو واللوان، 
ورعاكم.اطه حففلكم 

العمودي.اطه عبد بن صالح 
ومفتخرعالم ق الناس واحد يا 

ومعتمدشيخي يا معزيك إف 
معكميكان من صنوكم مضى بمن 

للبسراالو'|ثإ مول لالقضا جرى 
أهبتهالموهوب الللث، تمنع لا 

ساليتلأنضخمس

بهابقاء لا بدار بقا الوما 

هالصاحبيرما وئت ما غدارة 
ةآونكل نرجئ منا عمت 

وزهرتهاالل.تيا إل نصبو فكيف 

-هملاحمون شلث، غم س ونحن 
نامنازلني قعود ا كأننرى 

حمست،حكمة هن.ى اطه أستغفر 
منغاية فالويتؤ الهدى صيا صرا 

نكربلا حلق ل الناس وأحن 
الصدر3( حل حما العصر ومفخر 
حربالوالتسبيح الذكر بصوته 
منحصرغبمر لوا حملله فالحمل. 

والخورالدل، حسان الغواق ولا 

يمنننكرفنا ها حاديس فل

بسرالفهامن صمومن قدكدرمحتج 

روؤلإل مها أحد انتهى ولا 
الحمرإل لقيهم نثم إحواننا 

الغررغاية هلزا إن عدهم بس 

فرالمن جح عل فنحن قطعا 
والبكرالأصال ق نرحل ونحن 

الضررل المفع رأسا كأنا حتى 
حضرومن بدو من البسيطة عل 









ذ|'ثاآلهذأماحقإ:اصصدتيإيرسآلاي 

،أق١^١^١١بمِ 
ندلا ثلمة العال؛ موت 

يذلكوردت كإ ردمه، يصعب وهدم محر، لا وكسر ند، لا ثلمة واف، إي 
ثلمةالعانر ،اموت عود! مابن قال وغبمرهما، والخن عود مان عن الاثار 

والحسنعود مابن كلام هذا والنهار*• الليل اختلف ما ثيء يدها لا لإملأم، از 
وكثرالشرعية، بالعلوم الخهل فيها فثا الص هن-ْ أوقاتنا مثل ل فكف، مامإ، زق 

المدام،فيه وانتثرت المادة، فيه وءلغت، أهله، من ليس وهو العلم يدعي من 
بدأ.غرياك،ا الإسلام وعاد الهدامة، 

البلادمفش الإسلام، شيخ وفاة من لمون الميه فبع ما بمناسة هدا أقول 
لهترحة وصع بصدد ولتا برحمته، اف تغمده إبراهيم، ن محمد الشخ الحولية، 

ؤإنإنثرها، أوان هدا ليس كلمة ذلك، ق ل أن ْع جمحلقئه، مناقبه، تعداد ولا الأن، 
زيدمات عندما عباس ابن قول وتذكرت يفقده، المسالمان أصاب، لما تألما هذا كتبت، 

.,(٢)ذهابه،فهذا العلم ذهب، ينظرك؛فا أن مرْ *رمن ثابت،! بن 

وتاؤيخ!(، ٢٣٦)رنم العدد الدعوة، جريدة ق  ٠٥■؛^!شيخنا كتبه المنال هدا )١( 
عته،بدأت؛البحث، )م شيخنا، مكتبة ق ؤداته موجدمت، وكنت، ه،  ١٣٨٩/ ا ١ / ا ٩ 

اضعيد بن معود القاصى بالشخ فيها والتقيت، المركزية، سليان الأمثر لمكتبه ؛توجهت، 
للث،ومأيحثه الدعوة، محلة فهرمتؤ أنا فقال؛ فاحبرته، بحثي، عن فسألني السلامة، 

لعدمأجده فلم المكتبة ق بدوري ويحثت، جوال، ورنم القال، عنوان فأعهليته عته، 
العددرقم وأءْلاف معود، الشخ ن اتصل المساء ول عندهم، الأعداد نالك، توفر 

فوجدتالعامة الإدارة معهد لمكتبه ذهبت، ثم إليه• وأحن خثرا، اف فجزاه والتاريخ، 
الأستاذوأععلمان الدعوة، محلة لمقر فتوجهن، حلرفه، ل جيد غير تصويره لكن القال، 
مهليوعاالقال عل وقوؤ، ولدل.م خثرا• اف جزاه القال، من صورة زكريا أحمد الكريم 
■الملحق هنءا صمن أدرجته كتائب، صمن 

(.٣٣٦ا/ )٩ دمشق مدية -أرخ و عساكر ابن أحرجه )٢( 



جء،سهيماوي 1ةتفهص 
يتعلمون،لا رجهاممم يذهبون، عل،اءكم أرى ل ارما الدرداء: أي وعن 

.، ١ أهاله((أ ذهابر العلم رفع فإن العلم، يرغ أن ئل تعلموا 
الجهليكثر ححم( يدرس، للحمح، وأثر يمرت عال( يزال *لا ■ماست ابن وعن 

مواءعن ليضلون الحث،، بغثر ؤيديتون يايهل(، فعملون العلم، أهل ذما وقد 
المءل«لم
هآطئايها بث ضنا آلآز!م، هم، أة ينؤأ أنلم ؤ قوله؛عال؛ عند القرون وذكر 

والصالحين.العناء مويتط أنه ٤[، ]الوعد:١ 
لقط.البعض عن يروى أته إلا حلاقه، المشهور كان ؤإن شر وهذا 

وصلؤائها((,عنائيا موتر ه' أطنانها مى ^^^١ ومجاهدا عباس ابن وقال 
ررالهلرف:الأعراي: ابن وقال الأشراف((. فالأطراف هذا اروعل القشري: قال 

ارءلام,م."'.
ُؤضناأبا بن عهناء عن عمثر، بن ؤليؤة عن الجراح بن وكع وذكر 

رروتأويلالر؛ عبد بن عمر أبو قال . أهلها(( وحيار فقهائها ذهاب، ه؛ مذآطرافها 
سالكريم اللغة ق والهلرف، بالقبول، العلم أهل تلقاه حن، للأية عطاء 

المكب.عل( الأرض( فتح هو أطرافها٩؛ ثن ررؤض؛ا  'ركثثرل ا؛ز، ٠'وتال 
الشركن(.عل السالمين نلهور أته آحر وقولا خراببما، أنه قولا وذكر الأرض®• بعد 

الخثروأهل، وفقهائها ٣^١ موت ررحرابما؛ رواية• فا عباس ابن راوقال قال؛ ثم 

(.٣٤٦٠٥مضتفه)ؤ( شيبة أي، ابن أحرجه )١( 
٣(.٠ ٦ / وقفله)١ العلم بيان حا،ع انثلر؛ )٢( 
انفلرالآىرز(:قرالقرطي)لإا/ْو(.)٣( 
(.رقم:)٩٣أثر (، ٢٦٩الزهد:)]/ j( ركع أحرجه )٤( 
(.٤٧٢فيتفرْ)؛/)٥( 



ج1شة»ام؛:امحسمحاسآوامح هتإ_ق|ت 
بنأحمد ترحمة ق عساكر ابن روى العني هدا وق محاهد، قال وكدا فيها؛؛، 

لنمه!غزال بن أحمد أنشدنا الري أمحي بن طلحة عن القاسم، أيبغ 
طرفيمن، منها عال؛ يمن، متى عالمها عاش ما إذا نحيا الأرضي 

ائ،وإنأبىء_1دفيأىافهاكالأرضنحٍىإذاطاس،خلحا 
ملمخما.اه حريرار. ابن وهواختيار أول، الأول راوالقول ممر' ابن قال ثم 

المعنى؛هذا ق الشافعي للإمام يروى ومما 
ئلمهالإمحلأم من ئلمت، ففد وى وتقم ذوعلات ما مإذا 

هونعمحص_، ه حياتإن فرزؤ الحول ممر فتى وموت 
ووصمهمنغصة الماس لحكم ول الملث، الملادل العولت، وم

عزمهبالممر له ثهدت فكم هدم الفرغام الفارس وهموت 
هطلممكل ق ه رباجي ينلا ليوام القد العابوتموت 

ورحمه، فتخفيالغير وهوت عليهم يبكى ة حمبلئط فحس—
هحكملله إيجادهم وفي اع رعاش أوباس الماقي وب

العلمطلم، إل الألتفاُتؤ يوجب، مما الباب هذا ق ورد مما وأمثاله وهذا 
علفريضة العلم طلب، فإن ومحيله، بكل عليه والحرص تحصيله، ق والحد الشرعي، 

صاتبهمحسب، عل الأول، اكرحة ق الحل،اء بذلك، والمحاطبإ لمة، وملم مكل 
بجمعونثره الماس، بين العلم سثإ القيام فعليهم وجاه، 'ًلم من اش أءعلاهم وما 

والذاه٣إالحهل ومكافحة فالمهم، الأهم إليه، محناحون ما ونبئتن الثر، وسائل 
إلش١سJ٠لقدثث> أصنت وم؛ أق؛، يقي أس لثل وإل ؤ تعال؛ اش قال الهدامة. 

ذكتنوفأق■؟، ؤإة يقوله• الحلم ممم من توعد كإ [. ١٨٧يران: ]TJ ه ئآكق!؛زيمو ولا 
صثاممةمحذ ثد بمإ نأص أيتت تاولئاِخ 

]اوقرة:\،ْا[.ألكءيك.ه 
درجةمن أفضل هو ما والمواب الأحر من إليه واكءوة العلم تثر وق 





'أف'ةتتأامحسمحإسآوامح 
جلوسنحن بينا الأشجعي، مالك بن عوف عن مثر، بن جثر وعن 

لهفقال العلم،،. يرغ أن أوان ®هذا فقال؛ الياء إل نظر إذ يوم ذات ه الني عند 
أبناءناعالمنا٠ فد اف كتاب وفينا عنا ®يرغ لبيدأ• بن ®زياد له• يقال رجل 

أهلصلال وذكر ١^٠^*، أهل أنمه من لأحسبك كنت ®إن له؛ فقال وساءإا؟اا. 
المصل،ق أوس ين شداد جبثر فلفي، الأنه• كتاب من عندهم ما وعندهم الكتاب 
ارأتدريشداد! نال )م عوف،،. راصدق فقال؛ عوف، عن الحديث هذا فحدثه 

ثرغ؟«،العلم أي تدري هل أوعيته- ®ذهاب قال؛ ألا®، نلت؛ العلم؟®، رغ ما 
حاثع®يرى لا حتى ®الحشؤع، قال؛ ®لا®، نلت؛ 

منؤإن ؤإدبارا، إئالأ الدين لهذا ®إن الله:٠ رسول فال نال• أمامة أي وعن 
فاسقإلا فيها يكون لا حى بأسرها، لتفقه القبيلة إن حتى به، الله بعثتي ما إناله 

ؤإنواصهلهادا، وقهرا همعا نطقا؛ أو ^١ إن ذليلان، مقموعان فها الفاسقان، أو 
الفقيهإلا يبقى لا حتى بأسرها، العلم كلها القبيلة نحفو أن ال"ين هذا إدبار من 
وقيل؛واصعلهادا، وقهرا قمعا أونهلقا؛ تكلمإ إن ذليلان، مقموعان فهإ الفقيهان، أو 

اسإوينحل وأسواقهم، ومحالهم نادبمم ل الخمر ممرب وحتى علينا، أتطغيان 
اللعنة®حل؛؛، فعليهم ألا أولها، الأمة هذه آحر يلعن وحى اممها، غثر 

الاس،رعلموْ العلم راتعلموا ق^؛ اش رسول قال قال؛ عود مابن وعن 
النمنوتثلهر ميقبض، العلم وإن امرؤمقبوض، فإل الفرائص، وتعلموا 

يينهإا،يفصل من محدان فلا الفريضة ق الاثنان عنتلف، حتى 

وأحرجهالتلخيص، ل الذمي ووانفه وصححه، ( ٣٣٧متدركه)ل الحاكم أحرجه )١( 
رقمحديث (، ٤٣)a؛/الكير العجم ل والهلراق (، ٦٧٢)٠ صحيحه ق حان ابن 
(.٥٩٠٩)الكبحتم، ؤ، اني والن(، )٥٧

الهتيوقال (. ٧٨٠٧)رقم حديث الكبر العجم j اممراف أخرجه )٢( 
وهومتروكء.يزيد، بن عل »ذه ٥(: ١ ٧ الزوائد)U/ ع صل 

وصعقه(. ٤٥)والدارثطني (، ٢٢١والدارمي)(، ٧٩٥٠متدركه)ل الحاكم أحرجه )٣( 



تههت_طة
علالتسه القصد لأن يذكرها، يطال فلا ممره هذا ق والأثار والأحاديث 

الومثن.تنقع والذكرى العظيم، الأمر هذا 
البالعل وجعله لهذا، والانتباه الله، تقوى الملم؛ ؤللة لإحواق فوصتي 

والنوادى،الماجد، ق الناس؛ ي؛ن المنة نثر عل والحرمحى محال، ل كق 
منمحقروا لا وأن الهدامة، الذامح ومحاربة وغثرها، الإعلام، ووسائل والصحف،، 

شبا.ذلك، 

والأحذيشكل، عإ وسؤالهم الملم، يهللبة الاهتداء الناس؛ لمموم ووصيش 
يه.والعمل اكلم لتلقي الذكر ومحالس الذكر حلق وحضور عنهم، 

ذكرهعل حمعا ؤيعيتنا أعداءْ، ؤيذل كلمته، ؤيعل دينه، ينصر أن افه ونسأل 
الكريم.لوجهه خالصة صالحة أعإلنا ومحعل عبادته، وحس وسكره 

وسلم.وصحبه وال محمد نبينا عل الله وصل 

مداشينمداسم.زينتجإ،
الراض-دارالإفتاء

(؛٢٧٩المصابيح)مشكاة j الألياف 





جقةستةمءمحإ؛محستياخماومح 0ةعقت 
دسجاضآيمحيIص. صَ 

والأل.محمد عل واللام والصلاة حال، كل عل ف الحمد 
العزيزعبد بن اف عبد الشخ الأعلام! والعناء الكرام الإحوان حضرة 

وذوبمم•إبراهيم، محمد بن إبراهيم والصارم• عقيل، آل 
بنمحمد الشح ناعي بالغنا فقد بعدت أما وبركاته. افه ورحمة عليكم الثلأم 

هذْكاست، ؤإن إننا؛الأصم، ولعمري القرار، دار إل الدار هده من وانتقاله إبراهيم، 
لالرثاء من ماتطفلنايه ؤإليكم بالصر، الأحرؤيعصمكم لكم يعظم قافه سبيلنا، 
حقه:ق واجبج أتل وهي عليه، تعال اطه رحمة الفقيد، 

بلاديكل هوله من وتنكرت واكادي الدنا ذي ق حرى حطب 
أمحالمن الشيح آل لإبراهيم نجل بدا إملأم شيح أودى قيل أن 

ادوهبكل غدا المين للمكخةالإذاء كافلا قدكان 

الإمعاد، iiبماحهااشرتزجي، دهي الرضية والشيم الأخلاق من وله 
ورمادببممة فيصل لالمالائ، مؤازرا الدين لإشادة قام حبر حير يا 
الإرشادمع والإفناء القضوي بالتصث، قام قد 

مقادراحما أمينا عدلا والندى وال،احة الإيالة وله 
الأندادمن والاه ومن وذؤيه فيصلا العمام اللاكأ أعزي إل 

ادالميعإل لمثواه تغشى ه ريرحمة سجالة الفقيد وعل 

الأفرادمع قرار الدار ومحله ه يرحمواه ه لر يغفاه ف
العنادمع القرار دار ه ؤيحالة حلافبحن ه يخالفواف 

الأفرادوالتابعي الصحاب وكدا وآله البي عل الصلاة ختم 
ه.١  ٣٨٩لعام شوال شهر من الئاق يتأرتنه• حرر 
والكير،الصغير الأولاد؛ عن وبالياية نفى، عن بالأصالة تعزيتي وهده 

العمودي)التوقيع(عل بن اف عيد تعال: ربه فشر لكم، الداعي التوفيق. ول واف 







٤٠٠٦٧جُؤ ه؛امخسسجم(نيظصراسوي ثَ' 
تالفاصل الشيح شيخنا، ألفها عتها، لاستغتى مفيدة، قواعد هده 

السالمين،ولخميع ولوالديه له غفرالله العدى، الرحمن مد 
بعلومه،آمين.وننما 

jycوبه ، أؤم آؤى اض بم—يّ  j.،
ؤإياكنعبد إياك الدين، يوم مالك الرحيم، الرحمن العالن، رب لفّ الحمد 

وصحبهأله وعل عليه الله صل الشيتن، حاتم محمد عل واللام والصلاة ستعين، 
ممرا.تسليإ وملم أحمعقن 

منأولها نقالتها عنها، الإنسان تغنى يلا الفقه، قواعد من مهمة قواعد وهدم 
رحب،ابن العلامة قواعد من واحرها للفتوحى، وشرحه التحرير محتصر متن 

آمين.بعالومهإ، ونفحنا الله، رحمهإ 
لأيرتفعاليق؛نبالشك:القاءدةالأول: 

المتحققالثيء ذلك، زال هل شلئ،؛ ثم شيئا نحقق متى الإنسان أن ذلك، ومعنى 
متحققا.كان ما عل الأمر فيبقى المحقق، بقاء الأصل لا؟، أم 

ممرة:صور القاعدة هال.ه ق حل ويل. 

ؤلهارةق لوشك، وكاوا عكه، أو العلهارة تحققه بعد الحا.دثلأا ق لوشك، منها: 
لووكدا الهلواف،، أو الركحاُت،، صري ق أوشك، ^،، أومحل، ممملهر أوأنه ونجاسته، الماء 

ثالث،؛لو وكذا التحريم، لحكم امتصحايا وء؛لؤها له يكن لر متزوجها، أنه امرأة ق شلث، 
اسمححاياالهللاق؛ يتحقق حتى يهلماها أن وله زوجته، تْللمق ب لا، أم زوجته محللمق هل 

محمر.لا مما ذلك، وغير الحل، الأصل واحدة، أو ثلاثا ؤللق هل لوشلث، وكل.ا للنكاح، 
يتحقق،حتى عدمه حاديث، كل ق الأصل يل بالفقه، القاءاسة هذه تحتمحى ولا 

ذلك،،حلاف، عل يدل U 1ق حتى الممن عن الأحكام انتفاء الأصل نقول يإ 
أماالواهي وق للوحوب، أنيا والأوامر للحقيقة، أما الألفاخل ق والأصل 

المحيحكم بقاء والأصل محصص، يتحقق حتى العموم بقاء والأصل للتحريم، 



ئهأامخسمضتيظصراسلي ؛■ؤ  ٦٨ ؤ
حجة.الامتصحاب لكن القاعدة هذه ولأجل الناصح، يرد حتى 

كاللاصتصحاب، متند لأنه بالدليل؛ لالب aJلا القاعدة هن.ه عل يبي وما 
قالقول بل ذمته، براءة عل بحجة يْلالب لا الدعاوي باب ل علته المدعى أن 

التوفيق.وبالله ممثرة، لسائل جامعة نافعة عظيمة قاعدة وهده بيمنه، نول الإنكار 
صرر:غير من الضرر زوال الثانية: القاعدة 

ضرر*لا لقوله صرر، يإزالته يلحق أن غر س الضرر إزالة ب جنض 
كشرة.ائل[ م]ق بدلك أصحابنا علل وقد • صرار" دلا 

فإنالفقه؛ نصف تتضمن ولعلها له، حصر لا ما الفقه من فيها القاعدة وهذه 

الخمسالضروريات دفع فيها فوحل المضار، لدفع أو المنافع لخلب إما الأحكام 
إلترجع القاعدة وهده والعرض، والمال والنسب والنفس الدين حفظ هي الش 

تخفيفها.أو الفاسد بدير تقريرها ]و[ المقاصد تحصيل 
المحرمات،أي المحفلورات؛ سح الضرورات القاعدة: هذه ق يدحل ومما 

أكلوجب، بل جاز ثم ومجن الضرر، وجود من أحفا المحظور ارتكاب كون بثرط 
الصيدالحرم وقتل والبول، بالخمر اللقمة إساغة وكذللث، المخمصة، عند الميتة 
الاصتجإر.أُر العفوعن ومنه يضمنه، لا فإنه علميه صال إذا ه نفعن دفاعا 

افر:تحلس، المشقة الثالثة: القاعدة 

إشارة[. ٧٨]١^; ه ثذحج |األدن عظن وماجعإ، ؤ تعال: قوله ذللث، ودليل 
منأنولع القاعدة هده تحت ويدحل ونحوه، الأصار من الأمة هده عن حقق، ما إل 

قتفاصيله حمي، عل الماء، امتعإل مشقة عند التيمم العبادات: ق ما منها: الفقه، 

الأف;،وصححه ه عباس ابن عن (، ٢٣٤)١  U-0وابن (، ٢٨٦٥)أحمد أحرجه )١( 
(.J٨٩٦الإرواء)

التحرير.نحتمر من والتصحيح الأصل، j بياض )٢( 
التحرير.تنتصر من زيادة )٣( 



ت|هشئمقه؛يسامضمحسماسي أهٍعذةير 
قالصلاة وقصر مطلقا، وق الهيام، مشقة عند الصلاة ق والقعود الفقه، 

منوغيرها الفر رحص ذلك ومن ذلكا، ونحو الملأبن، ين والخمع السفر، 
قوالتخفيفات الزكاة، وتعجيل والخعاعة، الحمعة أعزار وأيضا التحقيقات، 

والخنايات.والمناكحات والعاملأت العبادات 

لمثثةيالمفلنون والحمل وسنها، الكفايات فروصى الطلقةت التحقيقات ومن 

التوفيق•وباش اص، عل الاطلاع 
الفدتنأعلا ودفع المصالح، جلج، من أول المفاسد درء الرابعة; القاعدة 

بأيناهما;

أولالمفسدة درء كان مصلحة وحاو_، مفسدة درء ين دار إذا الأمر أن يعنى 
أكثرإحداهما وكان المفسدين إحدى درء بن الأمر دار ؤإذا المصلحة، جلكا من 

كليقبله واصح وهو غرها، درء من أول منها العليا فدرء الأحرى من فسادا 
ض.والحمد العناء، عليه واتفق عاقل، 

العادة;نحكم الخامة; القاعدة 
اشعبد لقول شرعا، -با محمول أي محكمة؛ العادة الفقهاء; قول معنى وهو 

ةحن اش نيوعند حنا السلمون راه لاما عود• مين 

قولا الشرع ق له مابتل ولا الحكم الحكيم عليه رتب، فعل كل وضابهلها: 
قمايعد وما الصديق، بيتر من والأكل الرقة، ق والحرز الوات، كاحياء اللغة؛ 

حرتما المستأحر واستيفاء العاشرة، ق والعروق، وغصبا، وهدية ؤإعهتاء ؤإيداعا، 
التوفيق.وباش تنحصر، لا كثيرة هده وأمثال العادة، يه 

قمدهاتعل الأحكام ق الأمور مدار السادسة; القاعدة 

المستدركق والحاكم (، ٣٦٠٢)الأومْل و ^١^، (، ٣٦٠)٠ أحمد أحرجه 
التلخمى.ق الدهي ووافقه ءذرحاه، ولر الإمناد صحيح حديث، هدا وقال; (، ٤٤٦٥)



عهتتة|
القاعدةهذه ق ؤيدحل ، بالنات،؛ الأعإل ررإن،ا .آت عمر حديث ودليلها 

ممرة.مسائل 

عينهاونفلها، فرصها والعبادات؛ والتيمم، عندنا، والغل الوصوء فمنهات 
فرضوالخج؛ والاعتكاف، والصيام، والكفارات، والنذور، والزكاة، وكفايتها، 

والكتابة.والتلبيرِ، والعتق، والخهاد، والهدى،، والأضحية، ونفله، الكل 
اممهإل التهرب قصد عل يتوقف، الأربعة هذه ق الثواب حصول أن بمعنى 

تعال،الله طاعة عل التقوى -؛ا قصد إذا المباحان سائر إل هذا يرى بل ؤيقال تعال، 
إذاالأمة ول فيه، والوطء والكاح المال، واكتساب والرم، كالأكل أوالتوصلإليها؛ 

•أعلم سبحانه والله الأمة. أوتكثثر الصالح، الولد أوتحصيل الإعفاف، تبا نمد 
١القاعدة  عائداالتحريم كان إن محرم؛ وجه عل الواقعة العبادات ق بعة؛  ١١

ليسما إل عاد يإن تصح، لر شرطها إل عائدا كان ؤإن يصح، لر العبادة ذات، إل 
صح:بشرطها 

النهي،أوقات ق والصلاة العيل.، يوم صوم منها• كثيرة، أمثلة وللاول 
التشريق.أيام وصيام الهي، مواصع ي والصلاة 

ذللث،.وأشباه سترة وبغير بالجاّة الصلاة منهات كثيرة، أمثلة وللثاق 
مامةعليه من صلاة ومنهات الحرم، الإناء من الوضوء منهات أمثلة، وللثالث، 

أعلم.والله ذللثإ، ونحو ذمتإ، حاتم بيده أو حرير أو غصتا 
واحد!آن ق عوضه عليه ، iJLبعوض،سيئا مالل؛ط من كل الئامنةت القاعدة 

والكتابة،الكاح، وكا.ا والإجارة، والقرض، والسلم، البيع، ق؛ هذا ويهلرد 
أعلم.وتعال سبحانه والله ونحوها. والخالع، 

العتاد،الاتصال مع بعضن عل بعضه ينبتي الواحد الفعل التاسعة! القاعدة 

هي.عمر عن (، ١٩٠٧)لم وم(، )١ البخاري أحرجه ( ١ ] 



طة'قا؛وخصه؛اصسضضتيسماسي ثآ 
السثر.يالتفرق ولايتقطع 

صورتولذلك 

دونانماد، الاتصال له سر الكثثر؛ ُاالاء المجس القلل االاء .كاثرة مها: 

واحدة.دفعة القالتين صب 

الوصوء.ق الوالأة ومنهات 

محاهيا.محالم إدا الصلاة ومنها! 

أعلم.وافه صوركثيرة، وله عليه يني أوجنازة، مكتوبة نحلله إذا ، الطوافومنها؛ 
استقلالا؛لاشت، ما ستا يت، العاشرة؛ القاعدة 

سائل؛مق 

بههادتين يالم*؛، ييت، ولا المب، ثها يسنا الولادة ق النساء مهالة منها؛ 

استقلالا.

النكاح.انفساخ عليه يترتب الرص؛ع عل الرأة شهادة ومنها؛ 
]وتبعا[صمنا تحصل الطواف، ركعتي غثرْ عن الحاج صلاة ومنها• 

استقلالا.النيابة تقبل لا الصلاة كانت، ؤإن ليحج، 
الرفع؛من أسهل التع عشر؛ الخالية القاعدة 

ممرة؛ائل معليها ويتحرج 
مثرؤع،تحمرها من يمنع حل فيها يوصع بأن ابتداء الخل تحمثر منها؛ 

ممنؤع.نحمبمرها يعد ونحليالها 
الدوام،ق يفسخه ولا ا؛تل.اء، يمنعه النكاح من المانع الدين احتلافح ومنها؛ 

العدة.انقضاء عل الأمر يققذ بل 

رج—،.ابن ئواعد من والتمحح الأصل، من محقطتا )١( 
القواعد.من والصحيح ايتداء، الخل نحمثر مغ منها؛ الأمحل؛ ل )٢( 
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الأيإزتل تعم كإ التمليكات عقود ق الأساب تعم عفر! الثانية القاعدة 
متعددة!ائل مهدا عل ؤيتخرج 

العينة.مسألة منها! 

عادة.منه نحر لر ممن قولها محوز لا الوفاء، قبل اكرصى هدية ومنها! 
العال.هدايا ومنها! 

الساك!ان.عند له شنع ش الهدية ومنها! 
ائل!مل الرحال أحكام من التصق عل الئساء أحكام عشر! الئالثة القاعدة 

والصلاة.الأولاد، وعطية والعتق، والشهادة، والعقيقة، والدية، ١^٠١^،، منها! 
الواحدة!القرابة ذي عل ذوالقرايتإن يرحح عشر! الرابعة القاعدة 

ائل؛مي 

وولأيةوالوصية، والوقف،، العاقلة، وحمل النكاح، وولأية ا،لراُثا، منها! 
الحنانة.عل الصلاة 

أتلفهؤإن يضمنه، لر له أذاه لدغ شيئا أتلف، من عشر؛ الخامة القاءا.ة 
ضمنه!به أذاه 

ائل!معليه ؤيتخرج 

يضمنه،لر بالقتل ه تفعن فدفعه >ريمة أو آدمي حيوان عليه صال لو منها! 
لصمته[ه نفبه ليحيي محممة ق لضره قتل ولو 

يقمنه،لر ه نفعن دفعا فقتله إحرامه ق ]الصيد[ عليه صال لو ومنها! 
صمته.ه نفبه ليحيى المخمصة ق فقتله اصهلر ولو 

الواحيامت،أويمهل أوالحل، الللث، يفيد يسب، أتى من عفر! السائمة القاءا.بة 

القواعد.من والتصحح الأصل، من سقطت )١( 
القواعد.من والممحح الحرم، الأصل؛ ل )٢( 



ؤ ٧٣^'٥ جمر؛بق؟مارالسي ٠ •طمقره ق ئ ٠ ه
كالعدم،وجوده ولكن السب، ذلك، أش إله؛ تدعوالنفوس مما ولكن محرم، وجه عل 

أحكامهIعله ترتسإ ول؛ 
ممرة:ائل مذلك عل ؤيتخرج 

مالكهعن إحراجه أو النصاب، بتتقيص الحول تمام تبل الزلكة من الفار منهات 
الزكاة.عليه تحب 

•الإرث ]من[ الزوجة حق طلاقه يقطع لا مرصه، ل اسق ومنهات 
يرثه.لا لورثه القاتل ومنهات 

الوصية.يبهلل فإنه الموصي، له الموصى نل ومنها: 
فياوأفعاله أقواله ق كالماحي يجعل عمدا الخمر يشرب السكران ومنها! 

المشهور-من علميه 

طهارته•ولا حله يوجب لا الخمر نحلميل ومنها؛ 
سهمه.يجرم الغنيمة من الغال، ومنها! 

أعلر.واف ذلك. وضر 
الاستحقاقاثبت إذا المستحق تمييز ق القرعة امتعإل عقر! السابعة القاعدة 

المستحقمميير ق أيضا وتستعمل الاستحقاق، أهل اوي نعند معين ضر لمثهم ابتداء 
استيامحه!عند الأمر نفس ز الع؛ن 

جدا!مساوممرة منها ؤيندرج 
لأحدهمااختصاص ولا لأحدهما، يكفي ماء وعندهما محل>ثان اجتمع إذا منها! 

القرعة.فتستعمل به؛ 

الإقامة،أو الأذان، ق الأولوية؛ ق نويان مثخمان تشاح اذا ومنها! 
أوقالالمباحة، الأماكن ق أوالخلوص الحنانة، عل أوالصلاة الكاح، ق الرلأية أو 

فزينب.ؤإلأ ًلالق، فهند غرابا اإ٠لائر هدا لكن إن لزوجه! 

القواعد.من والتصحيح الأصل، ق بياض 



سامحستيناهااراسدي

أعلم.واش تحمى، تكاد لا الش المائل ْن وضرذك 
القاصد:أحكام لها الوسائل عشر: القامة القاعدة 

رععل تشتمل بعضهم: قال كإ فهي النفع، عظيمة حليلة قاعدة وهده 
الشريعة.

ّبه تتضح لا متا ولنذكر 

وماح.ومكروه، نون، وموحرام، واجبا، خمسة: الأحكام أن ذك وبيان 
فكدكواجبة، الحإعة صلاة قولنا: نحو ق واجبة: الواجب، إل فالوميلة 

 Uونحوئ.الساجد إل كالخطا إليها وسيلة ان ك

نحوله وسيلة كان ما فكدا حرام، الزنا نقول: حرام: الحرم إل والوسيلة 
امإلأuكنه٠
وصلةنون، المالحلم ؤللبا إل الثي نقول• ك،ا نون: منون المإل والوسيلة 

الرحم.
إلوسيلة فانه ونحوه، الحاقن صلاة ككراهة مكروهة: الكروم إل والوسيلة 

الصلاة.ق الخئّوع عدم 
واضح.وذك ياحة: الباح إل والوسيلة 

العمل.ؤإحلاص -يا الفع ونسأله والباطة، الغلاهرة نعمه عل ش والحمد 
الغافلون،ذكره عن وغفل الذاكرون، ذكره ما عدد محمد، عل اه وصل 

وملم•وصمه آله وعل 
)التوقيع(وقارئها. ومؤلفها، لكاتبها، اف غفر 

لعنه شيخنا وكلام ترجمته انثلر الدامغ. صالح بن العزيز عبد للشيخ: وهو ]١( 
أما.يخل< ض الأنة الحلبة (،وامملر  ١٧







٧٧شخسوامسمرتيناصراسوي  ٠٠٥٥ م

ث_يآثآؤمحفيهم
وعبادتهاف معرفة ل المافة الهلرق ل عظيمة حطبة 

ول؛المخلص\ن، عباده قلوب ق والتوحد الإيإن شجرة غرس الذي فه الحمد 
أئمةوصاروا ك،ااد»ا تم حتى والباطة الفلاهرة العم عليهم يوال يزل 

واصالإيان مض ومن الأكدار، من ونماها وناها قلوبمم، ي الشجرة هذْ فربى 
والعظمةالمجد غاية من يستحقه وما الكإل، صفات من له ما فعرفوا مقاما، 

وتعفليمه،ومحبته وهيبته وتكريمه إحلاله من هالوببم.؛ فامتلأت والحلال، والكبميياء 
صفاتمن له فيإ تفكروا ى؛ خاصمن، ومحده ولحلاله منكرين، لعفلمته فذلوا 

بالشوقأفئدمم فامتطارت والوال، المتنوعة والمتن والواهّت، والر والحإل الرخمة 
•الرماد ًلريى سلول بمراصيه ، وتعلق•والوداد، إله 

وبوامحلتهموسكناتي،؛ يحركاثبم،ا المحيهل علمه، إحامحلة إل لحفلوا و،ا 
بإبمثر ؤإنه يعلنون، وما يرون ما وسمعه نحفون، وما يباا>ون وما وءإواAره٠ا، 

أحواد»اكلها،ق ورانبوْ الأغيار، إل والميل الكون من قلوبء-»ا فحرموا يعملون؛ 
ومايعملون وما ينوون فيإ قرينه،؛ الإخلاص قمار الأسرار، منه،ا صمتا حش 

وقتكل ق فله وءياداتبم،ا، ءاداتي،إ ق له،ا محالفة اطه إل والإنابة يدرون، وما يفعلون 
يرجعون.ؤإليه المعونة، يستمدون ومنه نحأرون، وملءاتر،ا مهإتبم،؛ ل ؤإليه يتألهون، 

والمنع،والإعهلماء والتفوير، والقضاء والتيير، بالخلق تقرئه ل ندكروا ث،ا 
ومشيثته،لقدرته متقادة الحلمق ونواصي بيديه، كلها الأمور وأن والفر، والضر 

متانع،ذللث، ق ينازعه ولا قفاوه، والقضاء حكمه، والحك،؛ خلقه، الحلق ؤإن 
مقاوده،إوألقوا إليه، وفقره،؛ التامة صرورتبم،؛ فشهدوا معارض؛ يعارضه ولا 

وقوتم،حولهم من وتثرووا علته، وتوكلوا إليه والتجووا إليه، أمورهم وفوضوا 
ثيء،الأمور من لهم ليس الخلق أن لعلمهم الممات؛ ربي،؛ غر إل له،إ يكن ول؛ 



سمسيحق|3^2 
والفليات.العلويان مدبر بيد الأص وأن 

المواهبمن منحهم وما العظيمة، النعم من إليهم أوصاله ما تلمحوا ئم 
تابعثم والباطة، الظاهرة القوى وأعطاهم وعافاهم، أوجدهم حيث الخيمة؛ 

واكالكب، ئنزال الرمل بإرسال ذللث، أكل ثم ض، لا ام انمم عاليهم 
وماالمستقيم، الصرامحل إل والهداية العفليم، والقرآن الكريم العظمى؛الرسول 

متنوعة،ومعارف، كريمة وأحلاق صالحة وأعإل نافعة علوم من عليه اشتمل 
منيغدوهم لما فأحبوه بعضها، إحماء وكامن عدها من يتمكنون لا ؛حيت، 
واعرفوابدكره، ةلو-رم واءل٠أنتا كرمه، من يوصله لما له ودادهم وصنوا نعمه، 

ويفربالحنايتج بالإتيان انفرد من إلا والشكر والثناء والحمد التأله يستحق لا أنه 
فإليهالضر أصاتهم ؤإذا منه، إلا نعمة من بالعباد ما الدي واليثاُتإ، الكروهامتج 

والباطنة.الذلاهرة بالنعم وأمدهم أوجدهم الذي فهو يجأرون، 
وأنهموالعيوب،، ١^١١يا وسر الدنوبا، بغفران المنفرد أنه علموا لما ثم 

مناخمهملحصول مضعلرون هم كإ عيوبهم، ومر ذنوبهم لمغفرة مضهلرون 
يغفرلا أنه لعلمهم واستعتبوه؛ إليه، وأنابوا واستغفروه إليه، تابوا ومْللوببمم؛ 

غيره.السوء ؤ ؤيكثفالمضعلر محيب، ولا هو، إلا الذنوب، 

والأرضالموات، أهل وأن الحوائج، جح ل المقصود أنه عرفوا لما ثم 
بذاتهالغني حقا، الصمد وأنه والأخروية، والدنيوية الدينية مهلاله-م حمح يسألونه 

الساتالنمهلالء_إ عنده وأن أمورهم، حمح ق إليه مفتقرون الخلق وأن حقا، 
وصرفالنعم، بأصناف رباهم الذي برببمم قلوبأم تعلمت، أجعع،؛ الخلق وحوائج 

فدعوْوامتنانه؛ لحوده رجاوهم وتوحد ؤإحسانه، فضله ق وطمعوا النقم، عنهم 
رحمتهلنفحات وتعرضوا متضرمحن، وطمعا حوفا وسألوه ملحن، أوقاتهم يع محق 

حوائجبقضاء المنفرد أنه لعلمهم أنزلوه؛ إلا م3لالبهم من مهلد_إ يبق فلم محدين، 
المؤولين.وحر الأجودين، وأجود الراحمين، أرحم وأنه السائلين، 



ث ٣٢٩^٥ «الحقه:اوقيخسالرحاسنيناصاسوي ؤاؤ ~ ث~ءَ 
الحهات،حمح من عليها متوليا النقص رووا الخلوقات إل نظروا لما ثم 

منهاولا ثيء، لها ليس وأنه والاعتبارات، الوجوه بجمع لها وصفا والفقر 
حياةولا موتا ولا صرا، ولا نمعا تمللث، لا وأما ثيء، الأمر من لها ولا ثيء، 

لرحيث، وكبيره، صغيره وكثيره، قليله الثرك؛ عن هم بأنففربأوا نشورا؛ ولا 
أنوعلموا مهللوحم، من ئيء ل إليها الشوا ولا قلوحم، منها بثيء يعلقوا 
طالباأو تعفليإ، أو ورجاء، خوفا منها؛ بثيء والتعبد التاله والفللم الحهل أعظم 

أحثهما منها فاحبوا لها، والمدبر خالقها فيها أنزلها التي بالمنزلة وأنزلوها هربا، أو 
وتقربواعاداهم، من وعادوا والاه، من فيها ووالوا كره، ما منها وكرهوا سيدهم، 
فربحوافيهم، الله فعاملوا والعداوة، والولاية والبغض الحسا ق بموافقته لولاهم 

الأعظمالأساس هي الحليلة العارف، هده فصارت الربح، أعظم المعاملة لك، تق 
ملأوالإنابة اليق،ن فكان المستقيم، الصراحل ولزومهم الكريم رحم إل يرهم ل

للرمولاالتابعة طريق وسلوك أعإلهم، ساق لله والإخلاص والصدق قلوحم، 
الحفليم.ذوالفضل وافه يشاء، س يؤتيه اطه فصل وذللث، محيرهم، موصع 

وكإلهوربوبيته ألوهيته ق له شريلثظ لا وحده افه إلا إله لا أن وأشهد 
وخلقهؤإرساله بوحيه فضله الذي ورسوله، عبده محمدا وأن وأقضاله، وجوده 
وأصحابهآله وعل محمد ورسوللث، عبدك عل صل اللهم وأعإله، وعلومه العفليم 

تعال،افه اتقوا الناس أما يا يحد• أما تسليإ• وسالم أحواله حح ق له والتابعين 
يثا-ئثو آئه آسُإق ثآيقوأ حتن.لمد ما ُص وكئلز أقن أمؤأ ءاتننإ الن؛اتنك ؤ،١^١ 

الأياتمن فته با يإياكم ونفعني العفليم، القرآن ق ولكم ل اطه بارك 
الملمينولاكافة ولكم ل العفليم اطه وأستغفر هدا، قول أقول الحكيم، والذكر 

الرحيم.الغفور هو إنه فاستغفروه ذنسا ل كس 







تع'وأ'إن'أئمه؟مبامصتيسماص 
هءنمء.1

ممءءم 

رمضان.من حمعة أحر ق تقال أن يبني الفطر، صدقة تكميل عل الحث ق خطبة 
محصعنقيه، وما العبد يزه ما عالر فيه، ييب لا ليوم الناس جامع ممه الحمد 

وأمتهويه،واستغفره إليه، وأتوب مبحانه أحمده فيه، ، وكالءا١lفكره حطرايت، عليه 
محمداأن وأشهد وهاديه، ئيء كل حالق له شريلث، لا وحده اممه إلا إله لا أن وأشهد 

حمدتوس وأصحابه وآله محمد عل صل اللهم وداعيه، الإيعاز معلم ورسوله عيده 
تالي،ا.وسالم اعيه ومسبمرته لإسلام ال 

ؤيرصيه،محبه مجا الحمل س والتمرا تعال، اض اتقوا الناس أ-را بعدت أما 
فثتقنث.أؤدته وألأظ ءتآقهاأكؤ>ث وجثو رنآءظم ممغرومن ؤدساي-ءدأإلت< 

;محق،ؤآقم ألتاين عي وألما٥،؛؛، أكظ وآلصكط٠اي وألثرإء آلسمإ.؛ ؤ، يتنقوة اقن 
ص\أشَ ذووا أشير ^;١ أؤ قلأ ثلوأ م\< 0 ألمحي 

هبمثثوى. مائماداينم محمحإعق وثم أممه إلأ هلأت بمني دش لأزبهم 
لآلءمران:"آ-آا-ه"ا\[

 ،!،uفمنوأيامه، لياليه وتصرمت، خيامه، تقوصت قل الصيام شهر هذا عباد؛؛
ف؛،اوأصاع فرمحل وس والقيام، يلصيام توفيقه عل افه وشكر فعليه؛الإيعاز منكم أحن 

أولهالشهر هدا ؤإن بخواتيمها، الأع،ال فإن الختام، وحن بالتوبة فعليه الأيام س مفى 
الغفار.الرحيم إل النصوح بالتوبة فتوصلوا النار، س عتق وآخره مغفرة، وأوسعله رحمة، 

والحروالأنثى، الذكر عل الفهلر؛ صدقة فرض د. افه رمول أن واعلموا 
زييّح،س صاعا أو تمر، س صاعا أو قمر، س صاعا والكثم، والصغر والعبد، 

الصحابةوكان ، العيد صلاة إل الخروج قل تولى أن وأمر أنهل، س صاعا أو 
؛أويومتزأ محوم الصلاة قل عنهم؛رجونما اف رصي 

عمر.٠١.ان عن للبخاري، واللففل (، ٩٨٦ومسالم)(، ١٥٠١٢البخاري)أحرجه )١( 
هعمر ان عن (، ١ ٥ ١ البخاري)١ أخرجه )٢( 



صقه؛صسمضتيسماسيه
العظيم،لأجرها واغتناما الكريم الني اتباع ق رغبة ما صيامكم وؤلهروا 

تنفقواحتى الثر تنالوا نلن تهدرون، عليه الذي أموالكم أطيب من ولتكن وحنوها، 
٩فيه تنمضؤ؟ آن إلا ؛ثاحدم ولنتم تنفقؤن منه الخيث سمموأ ولا ۶ تحيون، مما 

يقبلههل رديئا عنه فأء2لاه أوغثره ممرا آحر عل لأحدكم لوكان أراسم [، ٢٦٧]القرة: 
يجزئفلا لقسه. يرمحا٥ لا ما ]...[ أغإص، عل إلا يقبله لا وافه لا، حقه؟; عن 

الثوابمن توجبه وها الحكم من الفعلر زكاة ق ما ئهم فمن الرديء. التمر ولا الحب، 
عنالعدول ق الشح يهير ولر وتحينها، تكميلها ق ، يتوقفلر الأوزار؛ من وتحهل 

فقال;عليها، والفلاح عادة الووقفح ما، أمر اطه أن يعلم لأنه الرديء؛ إل الييح 
علالعامة الفرائص من اطه. رسول وجعلها [، ١٤]الأمل: ه ،١ مغ، س صثنأثع 

وكثرةلعظمتها، إلا ذاك ومجا وعبد، وحر وأنثى، وذكر كثر، أو صغير من أحد؛ كل 
فبدللئ،فرائضه، بأداء اطه إل التقربون تقرب، ما وأحن عوائبها، وحن مصالحها، 

العفليمة.والأمور منه والقرب افه محبة تنال 
رمضان،شهر لصيام تكميل فهي والرفث، اللغو من للصائم طهرة وهي 

علاطه نعمة شكر أنولع من وهي للاثام، وتكفير القص، من فيه حمل لما وترقيع 
أثنوثًق؛ثوأ ألميم تعال قال رمجضان، شهر لصمام باكوفتق العبد 

[. ١٨٥]القرة; يثكروُى ولمئءكم مانوئئأ ءفي_ح 
الحميلة،يالأحلاق له وتحليه الرذيلة، الأحلاق من للصائم طهرة وهي 

عليتكرر عيدا افه جعله الن>ي اليوم، ذللث، ق الزال عن والماين للفقراء ؤإغناؤ 
ويرهم،وصغثرهم وفقثرهم غنتهم نحا فرق غثر من والمرور، بالخثر اللمز 

الحسيم.وجود0 العظيم بفضله متمتعون وكلهم 
علمر فءحيّثإ وبقانه، وصحته بدنه بسلامة العبد عل اطه نعمة شكر وهى 

دفع،ما الشرور من عنه ودفع وآلائه نعمه عليه ونؤع وعافاه اممه أبقاه وقد عام الحبي 

فه.سلي أن يرضى فكيف، ولعلها؛ الأصل، ل بياض )١( 



I ٢٠' ّء؟ شخسدمجمزنيظصاسوى  ٨٤ ث
٥٠٠.ههس 

لإحواتهيبدله طعام من بع ثإجراج العم هازم ثناء عن ه نفاتشح وحا0 
نمةأعظم من يرى أم الرديء؟، إل الحيي من بالعدول الهون ٢ ل ]....[ ا،لحتاحين، 

وأجودأحن ماله من لها فيختار الحليالة، الفريضة هالْ أداء قدره أن عاليه اممه 
أنيعلم لأنه وخرما، مقاصدها وتحصيل أحرها بكإل ليحفلى يقدر ما 
لخبمره.وتاركه ذاه_، ذلك، سوى وما عليه، يقدم الذي هوالخثر الخثر من ندمه ما 

نضاله،واسع من يغنيه وأن العليا، هي يدم تكون أن العبد عل الله ضة من ثم 
لأجرهامحتسبا إحراجها، ق نحلصا مكملة، كاملة ثما فيقوم غاثرْ، فهلرة يه فتعلق 

منيموتون عمن بأدائها القادرين الني. أمر فقد فوائدها، بحن ليحفلى وتوابما، 
بث،افه أن وليعتقد به، يتكرم ولا ذللث،، من يتثاقل أن للمؤمن يبُي، ُلأ • السالمان 

نفى،عن أحرجه الذي الص؛ع ق ماجتهد يقل• فلا لغمْ، محصل لر بإ عليه وس 
الشيهلان،وحلخ الحهل من هدا فإن تج؛(، يتعلق ومن بعائلتي يتعلق في،ا بالدون وأكفي، 

عليهمحب عمن، أحرجه وما ه نفعن أحرجه ما المؤمن، عمل من ذللئ، حمح ؤإنإ 
حيث،اينه وليحمد وتحينه، ذللثج إكإل عل بالله فليستعن وكبه، عمله فهو فهلرته، 

بهوالحقوق الواجبات هذه تحليل، ما عل، الله وليشكر غ؛رْ، عنه أعجز ما عل ندرْ 
وكرمهواسع، الله فضل ذللثؤ ومع -jI، للقيام باكوفيق عليه منته ثم إليه، وتوجيهها 

بحساله ؤيضاعف عماله، بمب، التعدد الثواب من الغني المخؤج هدا يعهلي عظيم، 
شيئارم.عنهم المخرج أجر من، ينقص، أن غثر من أنه ورب،ا إخلاصه، 

فأمرعنها، عاجزا كنت، إذا تحال اض تشكر أن عاليلئ، عنه؛، المخؤج أتيا وأنت، 
علويثيثلث، الحفليمة، الفريضة هدْ فضل للث، ليحصل عنلشر بإحراجها يمونلث، من 

منعليه تقدر بإ الحق ب٠دا عنلئخ قام من تنكر أن وءاليل؛ا العميمة، نعمه من ذللثح 

الألبانروحسه ^٥١، عمر ابن عن (، ٧٦٨٥)والبيهقى ٢(،  ٠٧٨)آحزجه'الدارةلنى )٢( 
طتنا.مناك أن ؤينلهر الأصل، ؤ، هكذا )٣( 



ؤ ٨٥ؤء مسقه:اليسامصتيسماسي و
إليكمصنع ررمن ه.' قال فقد وميتا، حيا له وتدعو والفعالية، المولية ا،لكافأة 
كافأتموْ((قد أنكم ترون حتى له فادعوا تكافئوه ما نحدوا لر فإن فكافئوه، معروفا 

وأحلائك،يدنك تزكي قريضة عتلثا أدى من معروف من أعفلم معروف وأي 
إسلامك. ١٢ؤيكمل.وقيامك، صيامك وتطهر 

ولافقير غير أنه يعلم فيمن وصعها فمن مستحقها، بغم تضعوها أن ؤإياكم 
غيرأنه ه نفمن يعلم من وكيلك كعدمه، الإخراج ^ا ؤيعود نحرئ، لا فإما محتاج 
عاليه.حرام فهي أحاذّها فإن أحدها، له يمل لا فإنه محتاج 

وكلهالذي أووكيله مستحقها إل توصلوها لر وأنتم العيل. صلاة نفيغ أن ؤإياكم 
فهيالصلاة بعد أداها ومن مقبولة، زكاة فهي الصلاة قبل أداها فمن قبضها، عن الفقير 
إعطاءق عادة له يكون بأن الخهال بعض يصنعه ما تفحلوا ولا الصدقارت،، من صدقة 
فطرقهده وقال! غيره، عند وضعها الإحراج وقتا ه يمان لر إذا ثم معينا، شخصا فطرته 
وهيالعيد يوم ض فربا الفعل، مدا الإحراج حصل قد أنه وبملن إياه، أعملها لفلان 

ه،كنفالداغ وكيل فإن الحهل، باب من وهدا له، الدغ يراد الذي الفقير إل تصل لر 
حدودواعرفوا عاليه، غيركم ونبهوا افه، رحمكم لل.لالثا، فانتبهوا الذ.مة؛ان.لاائ،، ت؛رأ فلا 

الفلاح.وعلامة العادة عنوان فانه واعملوا؛ذللث، ورسوله، به افه أمر ما 
وأديمواوالتحميد، بالتكبير أصواتكم وارفعوا فكبروا، العيد هلال أدركتم ؤإذا 

سَأهالرجيم الشيطان من بالله أعوذ الحيل؟ صلاة انقضاء إل ذللت، 
]الأمل:.ه آلترءآلدباهأنمرهظ.تلمحون 

والذكرالايايتؤ من فيه بإ ؤإياكم ونفعني العفليم، القرآن ق ولكم ل افه بارك 
ذب،،كل من المسلم؛ن ولكافة ولكم ل العثليم افه وأستغفر هذا قول أقول الحكيم، 

الرحيم.الغفور هو إنه فاستغفروه 

الألباقوصححه قسا، عمر ابن عن ٢(،  ٥٦٧)ائي والن(، ١  ٦٧٢)أبوداود أحرجه )١( 
(.١٦١٧قالإرواء)





؛ ٨٧ؤ'ؤ ^قه:اشخءدهمضتيظصاسلي ع-ؤ ؤ

ألدؤاآقسمآش بمج 
الدخانذم ق خطبة 

ؤإحانا،ينا منه رحة الخبائث، علينا وحرم الطيبات، لنا أحل الذي فه الحمد 
منعصمتا حيث، علينا، به تفضل ما عل وأشكر0 وهدانا، والأنا ما عل أحمده 

لاإلهأن وأشهد مولأنا، عن ملجأ لنا فليس اقرفناه، عإ وأستغفره وحمانا، الموبقات 
محمداأن وأشهد رحيم، وملك، كريم، ورب عظيم، إله له، شريلثإ لا وحده اطه إلا 

يوجّب،عإ وحذرهم المسنقيم، الصراط مملوك عل الناس حثؤ الذي ورسموله عيده 
واغبالاطه فضلهم الذين وأصحابه آله وعل محمد عل صل اللهم الأليم، العذات 

العنليم.ذوالفضل وافه يشاء، س يؤتيه اطه فضل وذللث، والفضائل، 
منله وجعل محرجا، له جعل اطه اتقى فمن ربكم، اتقوا الناس أتبما بعدت أما 

فرجا•هء كل 
محنهيزل ولر الدخان، هذا شرت الناس من لكثثر زين الشيهنان إن ثم 

اعتادوه،حثن تركه عاليهم وصعصت، الفتتنة، به وعفلمنتؤ البلية به اشتديتنؤ حتى عندهم 
شربهق وهم والمال، والبدن الدين أمور ق المرئية الضار من فيه ما يشاهدون وهم 

الموفقالمؤمن ولكن مقبلون، يضرهم ما وعل معرضون، ينفعهم وعا منهمكون، 
يكونأن ه لتفيرصى لا الفاسد؛ من فيه ما وتحقق بحوز، ولا يجل لا أنه عرفح إذا 

أجرس يعرفه لما الشقة عليه عفلمتؤ ولو ه نفمحالف، بل اطه، محمية عل ممرا 
الضارة.الخبيثة الأمور حرم الشاؤع ولذللثج الصابرين، وتوايثخ الجاهدين 

أكثرهمولكن الضرة، س فيه ما يعرفون وأهله صار، خبيثؤ الدخان وهذا 
عليهم.بالسوء الأمارة والنفس العوائن..، لامتيلأء بذللث،؛ لا 

مصروصاحبه الإيإن، به وينقص العالين، لرب معصية أنه أضرارهI وأعظم 
الإقامةعل المؤس يرضى فاكيفح الذنوب، أكر من العاصي عل والإصرار عليه، 

٠إنانيته؟ فيه وتناقصن حمناته، به وتنقصي سيظته، يه تكمر امر عل 



تةةض_،مةمقه:بيسامضتيسماص ثسبيجو 
السفهاء،ة محالإل ؤيدعو الخثر، ق الرغبة يقلل أنه مضاره مع ومعرفته 

إماالمسك، كحامل الصالح الحلمس ومثل والصالعحاء، الخير أهل ة محالل ؤيزهل 
أنإما الكير، كتافخ السوء جلس ومثل طيبة، رائحة منه تحد أن ؤإما محديالث،، أن 

عقابهمن خوفا طه يتركه أن باطلومن فاحرى خبيثة. رائحة منه تحد أن ؤإما محرقالثح، 
لثوابه.ورجاء 

همأنففللموا أو فاحشة فعلوا إذا أمم الومنير1، صفاتر من اطه ذكر وقد 
عليصروا ولر اض، إلا اكنواء_، يسر لا أنه لعلمهم لدنو-؛م، فاستغفروا اطه[ ]ذكروا 

وثيت، نا جت, ةن؛آى ينم- نن ننبمله ئدت ثن م تعالت وقال يعلمون، وهم فعلوا ما 
إليه.للإناية ؤيوفقه مفى ما له يغفر اطه أن بمي ؛ t٢٧٥تالترةت

ومحدثالبل.ن، وينهلث، القوة، يقعن، فانه ظاهرة، فهي البدن ل أضراره وأما 
علتراكم وربإ الضار، والسعال القس كضيق ]الضرر[؛ أنولع والرئة لصدر اق 

الهلاك،فيحصل قالبه، عروق ^ ٠٠إل شاربيه ببعض ينتهي وقد فاضعفه، القلب، 
ه.نفقتل عل أعان قد ؤيكون 

ؤيئوههايسودها فإنه والأسنان، والصدر، والرئة بخ للقلشامل وضرره 
بتركه.إلا تزول لا الأمراض من أنواعا ومحدث ؤيفعفها، 

ديتهمق ينفعهم فيإ ليستعملوه المال عباده أعطا اطه فإن المال: ضره وأما 
وأنتؤآأثمت ين تعالت قال منهم، منعه فإنه ذللث، سوى وما ودنياهم، 

الخيرعل حا والاستعانة الهليثاُت،، من بالأكل فأمرهم لالوعتون:؛ه[، صنلحا 
العاصيق إنفاقه وهو المال، إضاعة لأمته كره س والني المالحان،، والأتمال 
غيروذللث، المال من له التعملون ينفقه ما كثرة ]....[ فيها نفع لا التي والأمور 

عنهمى محا واقعون فهم والمال، الحال ق أبدامم ولا دنثاهم ولا دينهم فا لهم نافع 

الأصل.و بياض )١( 



أ ٨٩هءؤ مج،نيذاهااراس،ي ؤ
الثاؤع.

عزيمةتركه عل ؤيعزم الله، إل يتوب أن يتعاطاْ من عل اللازم فالواجب 
ندرعل الأحر فإن المر، افه ؤيسال ذلك،، عل اممه ويستعان فيها، تردد لا صادقة 
حرمإنإ ]افه[ أن علم إذا ولكن تركه، حدا عليه يصعب، اعتاده الذي فإن المشقة، 

وأنيضره، عإ ولده الثميق الوالد بحمي كا الدنايا، عن لعباده صيانة الحرمات 
صاحبوأن ذميمة، ومراتعها وحيمة عوانها وأن النقم، وتحل النعم تزيل الذنوب 
يالذنبالرزق ليحرم العبد وأن الثياطن، من أعدائه يدي يى الأسمر مثل العصية 
وبدنهقالبه وصلاح صحته حفظ ق عي الالإنسان عل ما أؤكد من وأن يصيبه، 

الذيذا امن الله: يقول الأثار بعض وق طريق، بكل عنه الضرر ويبع 
٠.معد عصال الذي ذا ومن بطاعش، فشقي 

والإنابةبالندم المؤمن أحق وما وتاب، واستغفر ذنوبه عن أم من أسعد ف،ا 
والثواب.الأحر من ذللئ، ل ما وهويعلم 

وحوب.وحرم ذنبإ كل لتا وغفر الذنوب، ترك عل ؤإياكم الله أعانتا 
م_نظإأمسهنملأ عق آسِمإ ١^؛؛؛ دنعبادئ قل ؤ الرجيم الشيهلان من بافه أعوذ 

لالزم;مه[.'٢٩ ٠٢ل ألتحم هوآثعفؤر •ءيع1إئم> يئفرألومومإ إنأثن أقي نتق ين 

مشه.بن وهب عن (، ٤ ٩ ٠ ١/ شره)٤ ل الطري أحرجه 





ث٩  ١٦^اثيخسامحستيناماراسلى ؛ <إلصه ؟٦
•؛،أءؤ_داأ؛،أإهم_. _ __ ; ت ع 

آتييآص أثب إنيّ 
حررئْالة شيخا علما ألقى  ١٣٦٥/ه/YY"الوافق: الأربعاء، وم يق 

وهداالمام، الراهيم ومحليإل الحمر، لحواببات وانتدب، نصها، وهدا ، بيده 
صاليإنعل ليإن المحمد فادعى القاصي، عند وماليان محمد احضر نصها! 

محمدوهما: عدل، شاهدى محمد فأقام ذلك،، مليإن فأكر درهم، بألف، البرامم 
ماليان،عل اليم١ن فتوحهن، بينة، عليه ل ليس نال،ث أو الحمد، وعل المالح، 

بعدالحكم يكتم، ثم ومحضرا، نبوتا له يكتس، أن القاصي من محمد فهللم، فنكل، 
كتاب،ق الأصحابج ذكره ما حسمئؤ عل التفصيل، وجه عل ذلك، صفة فا ذللئؤ، 

الشيخ.حعل اهرمجن القاصي؟*. إل القاصي 

ينسم

بنالعزيز عد الأئ،: قاصي عودان الرخمن؛>،>،؛>، همد القاصي: حضر 
حكمهمحلس ق القصيم ق عتيزة بلدة عل بنصره~ اش ~أيدْ القنصل الرحمن عبد 

السام،العزيز العبد سليإن بن محمد ام٠هت ميع بالحكمة أي كذا بموضع ومحائه 
أبيض،رحل وهو نه: لقل معروفا ثكن ب ولو معروف، لأنه حليته لدكر نحتاج ولا 

وهو:عليه، مدعى معه وأحضر الشعر، إ حفيفربعة، الثمتثن، دقيق ، الأنف، أقنى 
التحلية،إل بمتاج لا ويرفته البسام، العزيز العبد المليان المحمي إبراهيم بن مليان 

المليانمحمد فادعى الأنف،. أقنى الشعر، ممر القامة، قصر رحل وهو فتقال،: ؤإلأ 
وأتهقرصا، درهم ألف عنده له بأن عنيزة— أهال من "وكلاهما ال،راهيم مليان عل 

يستحقولا أقرضني ما فقال،: دعواه؟، ق تقوله ما لمليان: القاصي فقال، -با، طالبه 
مثن،إن قاله: نعم• فقال: بينة؟، ألك للْدءي،* القاصي فقال ادعاه، ما عل 

شيخنا،عنه نقاله ما وهو معدي، ابن الشح بخط المثبتة الوثيقة وانغلر لشيخنا، الكلام ( ١ر 
طلابه,احتار ق معدي ابن اكح طريقة تب\ن الش التْلييقية الأمثلة من وهدا 



ؤؤ؟ همصنتيjاصاس٠دبي  ٦٦٤٠٩٢ ث
وكلاهماالرامل، الحمد وعن، العيم؛ن، الصالح محمد من؛ كلأ فأحضر فأحضرها، 

رأىيا شهادتما وقل عرفيا القاصي، عند المعدلن الشهود ومن عتيزة، أهال من 
لمحمدُأن منهإ كل فشهد فسألها، يته، موال القاصي المدعى فأل قبولها، معه 

قرصا،درهم ألف البسام الحمد الراهيم ليإن م بدمة البسام العزيز العبد الليإن 
قالذللثه وعند الثهادة. إقامة ح؛ن إل حلاقه يعالإن ولا ُه، مهدا بإ عالمان وأنيإ 

حكمتافقد الألفح من إليه فأخرج البينة، مهالة سمعت، قد عاليه؛ للمدعى القاصى 
حمادىمهر من والعشرين اكالث، الأربعاء، يوم ق فأجابه محضر، كتابة فسأله ءليالث،. 
محمد.عل الله وصل وس؛ن. وخمس وثلاثإئة ألم، منة الأول، 

الإمامقاصي عودان؛ بن عل بن الرحمن عبد القاصي علميه أشهد ما هدا 
حكمهمحلى ل القصيم ق عنيزة بلا.ة عل الفيصل الرحمن عبد بن الُزيز عبد 

علبشهادة؛ عنده ثبتا أنه أشهدهم الشهود، من حفره من كدا بموضع وقضائه 
شهادتبمإ،مول معه رأى بإ عرفهإ وقد العثيم؛ن، الصالح ومحمد الزامل، الحمد 

الراهيموملميإن البسام، العزيز العبد ليإن المحمل وهما؛ حصم؛ن، من بمحضر 
أحدهمامن الدعوى وملع حضورهما، حاز البسام، العزيز العبد الساليإن الحمد 

بجميعمحاكمته وجواز عليه، البينة وثبويتح الراهيم ليإن س معرفة الأخر عل 
هوما عل به وحكم أمضاه القاصى ؤإن كدا. نسخته كتاب، ق ووصف سمى ما 

محمدالمدعى. الخصم به الإشهاد وسأل ذللث،، ّأله أن بعد مثله، ل الواجب، 
ذيكل القاصي وجعل بحجة، البمراهيم مليإن خصمه؛ يدفعه ولر البسام، الساليان 

حضرمن ؤإمضائه وحكمه إنفاذه عل الرحمن عبد القاصي وأشهد حجته، عل حجة 
وأمرأعلاه، المؤرخ اليوم ق وفلان، فلأن، وهمت حكمه، محلى ق الشهود من 

ونسخةالحكم، بديوان تكون نسخة متساؤيتن؛ نسختين عل الجل هاوا بكتثا 
محمد.عل الله وصل لميإن. المحمل. يأخذها؛ 





)فندقالفندق ق نائم أنا وبينإ الليل آخر وق ه/٧٨  ١٢الثلاثاءت ليلة ق
أداءمن إنا منصرف، معدي بن الرحن عبد الشخ كأن رأيت ، الأمن( 
الغضب،أثر وجهه عل وبملهّ جالس، وهو الدرس أداء من منتهي أو الصلاة 
حلوناالدين وهم مقصرون، الناس هؤلاء أو الطلاب هؤلاء إن _L،I بإ ؤيتكلم 

كتبفوق إل ؤيشثر الكتب، مراجعة وعدم اصبر عل وتكاملهم بتقصيرهم 
نلقيهنحفظه، بإ واكتفينا مراحعتها، عل بجمالنا س لعدم تركناها يقولت حوله، 
وأمحرهم،الناس لأنادي فورا وثمن لذللث،، فتحمت، مراحعة*. ولا تحضير بدون 

تحاوباحول ممن فوحدلت، يروم، ما عل وموافقته الشخ حول الالتفاف، عل وأحثهم 
إلاألتفت، فلم حولنا، ثن عن بحثا المثي واصلت، وأنا حوله، فاجتمعوا فعالا، 

والماسهاظة، برعة متقن بسجفط بمي قد فيه حالما الشخ كان الذي والمحل 
بعضهمفقاموا؛ منزلا نزلوا بمن أميه باهتام، بعضهم مع يتعاونون حوله الذين 

الحالةبأذْ وحدمم رجعت، فنإ الخ، وكذا، كذا بجضر وبعضهم اانراع، يصلح 
وكانجهوري، بصومحت، ، عل أولاد وأقول: أشجعهم قوي، بكلام أتكلم صرمحتإ 

مهم•المعنوية الروح لغ الأرض عل بعمها فضربت، ؛ معي؛تدقا 
وثرالنا خيرا تكون أن اممه وسأل ، رأيتها التي الرؤيا خلاصة هذْ 

١٣٨٧ه/  ١٢الموفق. وافه لأعدائنا، 

بالطاتفح.)١( 
المعنوية.الروح لبث، تقال كالمة )٢( 
الحرب.بندقية أي )٣( 
أتدكرهاء.محي كتتها وهدم أساها، فاي رؤيا رأيت، إذا عائق ظك:»_ شيخنا قال )٤( 

هووهدا معدي، ابن النخ علم نشر ل عي يالشخ أن الرؤيا هذه أول س هناك فانية؛ 
الجزءطامة حول كلامه وتقدم كبه، من ممر محلح ق مباركا سبيا شيخنا كان فقد الواقع، 

إنيل ونثرها، كتيه تحقيق عل الثاخ من ممرا وشح شيخه، حياة ل تثسره من الخامحس 



ؤ ٩٥ظ'ق ^اه؛امةسامصمحذاصاس،ي ءئ ؟

ظق،ووفاته، معدي ابن شيخه مرض حول عميل ابن الشخ من مدكرة اا0وهوعت 
عدىالالرحمن عبد المح حول مائع ابن محمد الخ كلام 

أقالذتيآهسيدنّم 
كثرةمن الدم صغط مرض تقريا سوات بخمس وفاته ثل أصابه ند وكان 

إل ١٣٧٣محنة ق فاقر وتصنيف، وتدنيس كتابة من العلوم ق وقربمته فكره إعإله 
لهوأرمل له، رغ ٥ بأمرْ اهتم فإنه افّ، حفظه سعود ا،لللث، جلالة من بأمر لبنان 

حضيتعالج، مدة لبنان ق وأحد الامتثال، إلا يعه فلم للبتان، صفره فقرروا وأطباء، 
الناس.س بجماله وتعزفا والوافدين، الساكن؛ن العنإء س بعدة واجتمع افه، شفاه 

والكتابةوالفتوى والتدييس التهنمؤ أعإل استأنف عنيزة لل ر"؛ع أن ويعد 
وكانت،الرض- هدا عله ممامحرك أنه وتقريرهم ^^،، عن له الأطباء مي رغم والخهلاية، 

بالنوبةأحس  ١٣٧٦اكانية جادي نهر ل كان فنإ منة، كل تأتيه الدم صغط نوبة 
أنبحد الذكور الشهر من ٢ ٢ الأربعاء ليلة وق والضعف،، الرد مثل معها وكان حقيقة، 

ستوات؛ثلايث، ونبل منها، لكم ندم وند الم1>ققين، مع مقابلتها عل الشح ه أنرفبعضها 
طعالوزراة تبني نبه يقترح قهلر بدولة الإسلامية والشؤون الأوقاف، لونير حْلا؛ا كتب 
لطبعها وتم ذللثا، عل الونير ووافم، محانا، تولع علمية كمجموعة الهدى الشح كتب 

المجموعة.هوه عن هوالسؤال شيخنا فيه تكلم موضؤع آحر إن بل محليا، ( ٢٦)
الكتي،بعض طح ل الحن؛ن احد استشاره ظل؛مح شيخنا أن الوضع حذا يتعلق ومما 

العبادايتؤأحكام ق والألاب، الثماتر ُذور ت كنائ-، بملع أن علميه فأشار النافعة، 
ذللث،يعل. تم منه، كمية شيخنا وأهدى فهليعه، العدى، للشخ والآدار_،ا والعاملأت، 

فشرحهالكتاب،، ثرح علميه فاقترح شيحنا، الشثرى ناصر بن سعاو الشح زار بمدة 
أنمقررا ~وكان الحرم ل يردّه خلال ه ١ ٤ ٣ ١ لعام رمضان شهر ل كاملا سعد الشح 

نغبدللنؤ وحمل الخمور، عل شيخنا نح ووزعتا ، — الفقه عمدة عل شرحه يتم 
عليهفاقمح الثممح، ذكر وجاء شيخنا، سعد الشح زار القعدة ذى شهر وق عقلتم• 
علنعمل فبدلاك< أشرتم أنكم اا؛ءا سعدت الشح فقال الممؤع، شرحه بملح أن شيخنا 

الشخ؛رؤيا تأؤيل من هن-ا لعل وقلتا؛ كله، ذللئ، من فتعجبتؤ امم4اا. شاء إن إحراجه، 



ملمه؛اشةسمصتيسمسيقضشأت 
وصعقبقل أحس المجد حاعة عل العناد الدرس ؤإملأء العشاء صلاة من نغ 

يصلفلم نفعل، الست، يل معه ؤيذهب يده يملث، بأن تلاميذه أحد لل فأشار حركة، 
وحدأفاق ثم الأربعاء، ليلة من اللمل مممبمم، حتى فمكث، عليه، أعمي وند إلا البيت 

لهم؛ونال قلومم، يه طيب حن، كلام حضرهم ومن أهله مع وعلم عليه، وأش افه 
فلمإيحدها. يتكلم فلم الإغإء عليه وعاد مكن، نم عل، تشممون ولا اف، إسا|اء ؤليب أق 

يتداركلر ؤإن حتلر، الخ ق نزيفا فيه أن فقرر ااطي.._ا، له دعوا الأربعاء صباح أصبحوا 
يإمعافه،متعجلا حالا أمره وأصدر بدللئ،، العهد ؤل سمو لل فأبرقوا مالت،، فورا 

يومحالته عل يزل فلم الشيخ وأما القدر. سبق فد ولكن الأؤلباء، فيها العنانرة فقاْمت، 
اممهتوفاه ساعة بنحو الفجر قبل الليلة تللث، سحر ق كان الخميس، وليلة الأربعاء 
وصلالفلهر، لل به فانتهلروا للأبرار، -محير اطه عند وما عنده، ما وحير قربه له واحتار 

نلهيشهد ب غفير جع ق الشهوانية مقيرة ق ودفن عنيزة، حالع مجد ل الظهر عليه 
ومر،حتامت، ق به وحعنا طههق المالكة ^ن جوامع أءاوّ_، ق أيضا عليه وصل مثله، 

وسلم.وصحبه وأله محمد عل اطه ومجل مقتادر. مليلئ، عناد صدق قعاد مق 
آتييأؤآوي ينع. 

رشيدبن العزيز عبي. والشح أنا له ذكرُت، حينإ ماغ بن ^LJ الشح قال 
الشيخحالة له وذكرنا يه، الله ينح غيرها، أو النونية عل شرح يتمنيف، اقتراحنا 

كإسعدي ابن مولفاُت، ®إن فقال! انتثرت،، التي وممنفاته سعالي بن الرحمن عبد 
منتأييد عنده سعدي ابن إن ذللث،، مثل عل عيري ولا أنا أصتهلح لا ولكني ذكرتم، 
وغيرذللئ،وتأليف، وفتتوى كتابة مجن أع،اله، عل ؛، JLlLaؤيعاونه الماء، 

(Y-trrTYTّة)١ البحرين ق كنت، »لما ع: مانع، ابن محمد الشخ قال 
خنبهتهدينية، ائل مغيها نفلمه من قصيد.ه عيي الالناصر الرحمن عيد الثب^ إل أرمل 

الأ؛يا'ت،تهذه إئ فكتيح الصواب،، نحالف، مما فيها ما بعض عل 
وشارحاالوداد محن يكى ا عممخبرا ب، الحبيمن الكتاب ورد 

ناصحاا شفيقحلا ه بأكرم ه بخعلاء الخ3لمني ا ومبين



ت|'هيتةئاءمحه؛امحسمجمحسماسي ؟ة 
يمضفلم الإنصاف، مقدمة له يرمل بأن له كتبت، مكة ق كن1، حينإ ؤإق 

عاليهأحال ما أطالي، له كتبت الثال الأمبؤع ول بخْله، ل الها أرمحتى أميؤع 
خمعهمالدين الرحال أمإء له فدكريت، أممؤع، ق بقالمه ل فشالها لخاتمة، اق 

أعإلهوإنجازه مبادرته من فتعمصتا أيما، أسمع ق ل فكتبها الصنف،، 
وأجوبةوإفتاء؛ بالناس؛ واحتنعلع تدريس، من أعإله؛ كثرة عل له، الله ؤإعاتة 

التحالينالعالياء من عرفتهم الدين ءان أيضا! وقال ذلالث،ا. وغثر الرسائل؛ عل 
الرحمنعبد والشيح ، حلف، وابن ، عوحان ابن ثلاثة؛ المالح لفإ البصفالت، 

بالة*.تمسكا وأمدهم وأورعهم، وهوأعلمهم، معدي، ابن 

حالانفاصح ه تداركزللا ه حلن مرأى إذا الخيل ن إ ~
الحاصوفعلا علما ويزيدْ ه معييشكر الحق الإله أرجر 
شيخنا.حا نحتففل ماح ابن محمد الشخ بختل ممررة من نقلا انتهى • تمتا* 

ه(ولدبازoر،وةرأض>ائها،١٢٦٩ُ١٣٤٢بن)
الأقطار،شتى من الهللأب، نقصدْ ءصرْ، ل الزبثر ءال،اء أكثر صار حنن واجتهد وجد 

٠٥١٣٢٩عام كان  IL*ماعت اين محمد الشخ عنه تال الاستفادة. غاية منه واستفادوا 
تحصرنالزبير، عل ؤلريقي فصارت فيها، أهل لزيارة عيزة إل بغداد من المفر أردت 
منوأوضح ممريرْ، من أحن أسمع لر قواف الفقه، ل عوجان ين محمد الشيخ درس 

شخ!،يا ونالت،؛ عليه، وسالمت، إليه، قمت، اليرس انتهى فل،ا فقهه، س وأكثر تفهيمه، 
ذال،ااش. ماء إن فقال؛ اف، ثاء إن وسأعود محقر، ل الأن ولكتي أقرأعليلثح، أن أرغمبؤ 
عندووقوف وتدقيق، تحقيق قراءة كله، الزاد عليه'ئ/ح قرأُت، حتى لزمجته عتيزة س عديتح 

دروسهق يفيد يزل ولر الفقه٠. إل حيمج الذي فهو استفدلته، حتى وعبأرة، مسالة كل 
اظرترحمتهفي:>اءتجد)آ/؛أا(.أ؛مله.ع.

القرآنونمالم بالكويت،، ولد ه(  ٤١٣ ه-ه  ١٢٩٢دحيان)بن حلف، بن اف هد الشيخ )٢( 
علوقرأ ه، ١ ٣ ١ ٠ عام الزبثر إل سافر ثم الفارس، محمد الشيخ عل قرأ واك0، يد عل 

حنق الثل به يضرب، كان العلوم. بأنويع عليه اض فح حتى واجتهد وجد علكاتها، 
عاموق العلياء. س كثير عاليه أنى وقد الدين، واستقامة والتزاعة والتواضع الخلق 

مرض،أصابه نة يذلالث٠ وبعد بالنيابة، القضاء تول الموولن س إلحاح وبعد  ٥١٣٤٨
٩(.١ نجد)إ/ عناء ق: ترحمه انظر م. ه. ١ ٣ ٤ ٩ ٩; ; ٢٨بتارخ: فتوق 







اورحضتيذاصاسدياشخس : ٥ محلم ه قملمه 
موء---ءء

٥٠محص.ذه 

٢١؛^٦^١^ بمسح 
بنمحمد والمحيب: الحظ وافر الكإل من الحائز الأريب، الفاصل ]قال 

الناصرالرحمن عد زمانه؛ واحد الفاصل، الشخ شيخه يمدح ايلؤع، العزيز عبد 
لذاك وهوإذ الذكور محمد الننلومة هد0 نال المدى، المُيد اف حففله عيي، ال

ما؛مآطآ،.دي،في:نا
الوترعل مزر ظرف ومنطن، والحورالفج ياووات مغرما يا 

هولمن الال_، ذا .تا ءلفالوطفلة 

ةمكحالعين نمرا جا أين من 
اوجنتهقوق مهل بخال حضتا 

ةمكعباء هيفمعجزة غيداء 

ايزكتبت كم ة حذارفاتن
نتنت،فتى ا لهنالمفتاة دعها 

معلعل ار نه جلالتبحر 
حلمح،مع الدين سعدي.ي ابن ذاك 
هلعت،رّأنواره الذي الإمام ذاك 

ةأزمند وحييدا مدونكم ف
رنينهيدر لم حرقا أن غرو لا 
بماحبهبدا إن او الحقأعدل ما 

القمرتحن مبهللعتها تحكى 

المرة غريبمزهرة يس تم

البشرريدة فغانية كل عن 
العطرا بكحالهة مكحلاء قرن

الصوردم لهحرة فحبيمحتا 

والفكرال.ين الق ددنا مواذكر 

الخهلرالمزل ق مصعدا مما حبمر 

البشرحلاصة نصروا الأول صاها 
الوهرالفا ّمضواق طرزصب من 

والضجرالغي، ذو سرته يعس—، 
البمرعن معماة القاليد ففي 

ظفر>< يحمل ول( صرعا فخر 

عامسخت، احرير بنسخة سيخنا وبمفثل شيخنا ح1ل من نقلتها القصيدة هذه ( ١ ) 
سقوطسمر الأحطاء، يعفى فيها أن تبين شيخنا نسخة ح بمقارنتها لكن ه،  ١٣٤٧
الراح.البيت، 

الثانية.الشخة من زيادة ءارصت؛ز، ما;؛;!٠  ٢٢)
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ٌسلامسم،نيناه،ااراسوىم/.؛ء 

بمرديةتطق لا الجهل أخا مهلا 
اطرنة بديعه لطائفتجد 

محاحثهعلم عن أمقرن أصفاره 
احكمأبكاره من تزوج لقد 

دهمتاها منمرتجلا أملاه 
طالعتهبيمن علوا حبورا وانفلر 

جدهم كأنم تالفهوانقل—ر 
احالقم أحييتركمو دض 

مؤنقةالدين زين ماثر مدي 
محتبراالبر درس رأيت فلو 

ةمحدقوالمحب نهر كأنه 
الكهمالك نمادتنا م هل

أحدايحتجب لر حالقنا ففضل 
طلإاعاليكمو حينا ص لكم نصحا 

حلألألهفيكلوانمةواصبر 

فضلوامن بكتب تبحره وانفلر 

املتنأطاب ا أمتتاج ر ص
ةمقننة مجاعر الهزبذاك 

معتجلهامحرصفيمس
١ اكتبهميمثل م عالأتى إن ٠ 

كرماا قبريهمعل الإله صب 

طملنمب عن تجرد من يا 
لصاحبناذنبا يرى حرم كان إن 

السورلمحكم تفاصيره وانثلر 
الفجريس_اني منادية أضحت 

رالحبيزدد 'اهد ديه ن

الوطرلهنالب تحفا حسنها يا 

العمركعادة فقره سمترق م ل
الغررشامخ عن صغر تهم مبب 

الضررذي لغر واحدهم يصاب 
رالغبحوادث معالمه أعفت 

رصغعل ا فيهجهابدة ا ربم
فخرما غير من ا شرفة بحال

الدررأطايب لففله من بمجنون 
المرأحن من يمرا فتجتنى 
رمصعلبقرين نعمته وقطف 

اجدطهربممكرالراحمكم 
نظرذا كنت، إن بطلا الفتى تلق 

القدرعل تري فاضلة بكل 
روالبحرسالكنافيالبأعلام 

النورهج ذوالمنتيمية فتى 
الذكرالصارم ا صرعتنمقيم 

تحرعل عن ا قفزسلمهم

ررايره بمن الثهم ثوزاد 
كدرما غير مجن عديا منهلا رد 

الزهرانمارف زهر احتناء قفي 



r۶٣٦۶٢؛؟•
ذةةسهةصه؛اصءداسممحسماسي ئلنجقِ 

ةمدسمعر نمجمر نفيسمة له 

عصمتاسة عن سصثا علوما حوي 

ملبيةادت فانقالمكارم رام 
أقمرةسل من قمرا به أكرم 

عملعل علم ي الموز ليهنك 
بلأمغدل ا يلمإلها 

أحمعهالخالق تهدا ا رحيمويا 
اأحبتنأتحف نجدنا صبا ويا 

رالمفلد للخالطلما مجدة 

الزبرسوى مدهب ليسترق لم 
العصرهذ0 فى ة منزلمعز 

—رالمهل اطر بفه وجهذكرا م

الخورعن قفلا فطن أعياله 
رالحبحنة فى درحا واعله 

النهربذا وشنى إياي عجل 
رالوتبدلك متشقق ملام 

رمضانق محهلوطة نسخة من بحرف حرفا نقلتها محمد، عل الله وصل تمت،، 

ل'.حرر أحمع؛ن. وصحبه وآله محمد عل الله ومجل ،، مليإزل ت بقلم  ١٣٤٧عام 
الُقيللآ،.العزيز عبد ين افه عبد كاتبه: بقلم  ١٣٥٧ص  ٢٧

م.البسام، إبراهم بن سلي،ان ولعله: كاملا، الأمم ذكر ضر من الأصل ق ،زكيا )١( 
وكاتبها،لمافلمها، افه غفر عم،. وبالإفادة »تمتا يل: ما الثانية الممخة آخر ق وكتب، )٢( 

.٠١٣٤٧الحجة ٣ذى حزرق: السامان،آم؛ن• يجيع ولكاتها، له، ومننفلمتا 







م|ه:1-ه؛امحسمضمحسماسمح هم_؛ذ'ئ|م 

الرحمنعبد الشح الخاJلت العلامة وفاة نبأ إزاء ورجاله العالم بحق الشعور مى 
٦٧٦! / yy"الخميس! صباح عنيزة، بمدينة عيي ال

العمورا تماجثتي؛فواجعه

افيهف رم مبقضاء 
بحقإلا ائن كمن فا 

اءنهلا باء البقوه 

وقعاالدهر حادثات وأعفلم 
ثسخصفقد الرنية نل كما 
حقاالقفل ناعي العاري نعى 

تعازتبل الجزيرة لفها نؤ 
تجدوفهلر القصيم تصم فما 

حيرالنحب يالصالحات نفى 
قفليفى يفاف ده تغم
بدراالعالم فقدت،ماء لقد 

دبعهؤو تعسىآفاته—ا 

رومجيه تييتا ممولا 

الدمورعنت له خمت، بما 

المصيرالعدم إل يدرجه 
بورالتفكير ه حولكيدء 

الشروروقحتها عند تبدد 

ركثيحالق بموته يموت 

ودورمدن العلاء فقد؛كن 

المحدورا٥ لمنعبأمهار 
ركثبه الممامب ولكن 

رالصريارتمع ه بقلم ه ل
العلورصحائفه ق وأسنت 

منيرحلما ها بيبدو فهل 

دوريا جوابهمن شنغ 
العلمبلسان 

بارانمعيد  ١٣٧٦/٦/ YOالخم: 









لمسءءا

1|"ها1تظ^يساسمحسداسمي هت_ت|11 
أق١^١^^إنسح 

'.وسدئ الدياجة، 

القرعاوي،اف عبد الئخ صامطة• جهة ل يوجد أنه جلالتكم عنفى لا 
شكلا الش والدنتوية، الدينية للعلوم ابهة تلك ل التدريس الأن قائم والمذكور 

يوازيما الأن عنده قيوجد كاد، أو عماله ق بح وقد إليها، الحاجة أمس ق هم 
منبه باس لا حد عل فوجدناهم منهم به اتفقنا من مع بحثنا تلميد، ]....[ 

والخطوالغراممى والنحو والحديث، والنضر والفقه التوحيد علوم ل النجاح 
بالتلاميد.هداءي،اخص والإنثاء، والحساب، 

ثيماسريت، دلك، إير فعل وعثرهم التلاميذ صامهلة حهايت، ق النارس أما 
ؤيعملونالتوحيد يفهمون اكاطعة تلك، ق الناس أءال_إ وأصح السلفية، العقيدة 

عنه.وينهون ومحتنبونه الشرك، ويعرفون به، 

العلم،ي، طلعل ا،لدكورين التلاميد وحرص إنال، س شاهدناه ما عل وبناء 
وأنهللطلأبخ، الهن وتوجيهه القرعاوي افّ عبد الشتخ اجتهاد من شاهدناه ومجا 

ثمض الصاسث، "والرأي نرى فانا ثيء، كل ق لحلألتكم نرفع أن علينا واجس، 
نمباق إلا يم لن الذي عمله مواصلة عل القرعاوي اممة عبد يشجع أن لحلالذكم- 
علليساعدهم شهريا ريال خمسة س القادؤين غير للتلاميد فيعين بجلألتكم، 

ؤإنالأحرى، الملكة أنحاء ق جاري هو كإ العلم لهلل-ا وفتا لهم وبجعل فومم، 
الفقرس الأن يعانونه ئا علميهم؛ جلالتكم إحسان إل محتاحون أكثرهم أو هؤلاء 

ذكر.ما يأق نم للكتاب، هناك،قيمة أن أي )١( 
ه،١٣٦١سة يحلن، انم منكرانه؛ ق جه القرعاوي الشيح وثال بالأصل. زلغ  ٢٢)

عشريننحو تلاميذها وكان ،اصاءءلةاا، مدرممة •ع ءالحرادية* مدرصة فتحتؤ وفيها 
الحزيرة،حنوبإ لداعية السيرة بوامهلة؛ ، ١٩٢ص القرعاوية، الرسالة اتفلر؛ وماتهء. 

صه«ا.



ئام،^امحساسمحساص

عشرة ٧٣وأن جلالتكم، بإحسان ينعمون الذين المالكة كفقراء العيش، وشظف، 
نحتالتدليس بمهمة لتقوموا ؤئالأ ١ ٥ أو عثرة من العلم ل وأقدمهم كارمحم من 

للتلاميدهدم مثل اعدة ميدون لأنه وذللث، القرعاوى، الشخ إشراف 
ارتفعت،وقد خصوصا الحاجة، من هم يملما العالم، طاو_، ق يستمرون لا قل 

ليسشيئا اقتدارا منهم أكثر وعل "عليهم متناولها وأصح كلها، المحتاجامت، أمعار 
والمسالمان.للإسلام كنفا الربانية عنايته بعين ثهفغلكم أن اطه أل ونبالمر، 

أدناهالموقعين 

وقاضيالتوكبري، محمل الثسح جيزازت قاضي همُ الموقعين أن جهؤففئه شيخنا ذكر ( ١١
وقاضيعودة، ابن الله عبد الشخ صبيات وقاضى عميل، ابن الله ء؛ار الشخ ت عريش أي 

الحمح.الله رحم العمود. إبراهيم الشخ 











٤٠١ص^^امحساسمحسداهمئويهس_ذه3 
البلاد.تلك ق وأره الخثري المشرؤع هدا عن الكم يعلم ومنه ، عليه

القرعاويالشخ وكان مدرسة، تن تبلغ حينذاك المدارس كاث وقد 
الخاص،ماله من وغيرها، والدفاتر والأئلأم الضروري بالقوت فقراءهم يوامي 

عادةوالأذى، الحنة من سلم لا وكان الحنين، مساعدات س له محمل ومما 
والمنة.الحمد وف منحة، تنةال_، محنه وكل المملحين، من أمثاله 

وبيانالمحيحة، العميدة فهوتلقين القرعاوى• الشيح س الدرامي النهج أنا 
كالهلهارةالصحيحة؛ العبادات أمور وتلقن والخرافات، والبيع الشرك من ينافيها ما 

والحديثوالتوحيد واكجويد القرآن وتعليم والخج، والزكاة والصوم والصلاة 
بالحملذللث، وتهلبيق الدينية، العلوم من ذللثإ وغير والخهل، والفرائص والممعللح 
فحصلالهليثة، والأعإل الفاصلة الأخلاق عل النفس ورياضة والنوافل، بالفرائض 

الحناء.خير لمين والمالإسلام عن اف جرام صالحة، وثمرات طببا أنر 
له!الحكومة ماعدة 

المساعداتوترسل المدارس، هازْ عن سمع اف~ ايدها "الحكومة وكانت، 
وكانمعلمومامم، س اف— —حفظه سعود الللث، ومحقق الدارس انعتا ولما المتوالية، 

الشيخبيد سلم الحاص، مصروفه س شهرية بروانبا ساعدهم عهد، ول ذاك إذ 
ؤيمرفاوحاجتهم، درجاتبمم صا عل واسنح، المعلمتن عل يوزعها القرعاوى، 

حصّلوقد المدرمية، بالأدوات الملءارس ويجهز المحتاجين، الغرباء الطلبة عل منها 
ودنياهم.دينهم ق فوائدها رأوا لما الدعوة؛ لهدم الأهال س وقبول، ير نفع 

المعلمينومساعدة العلم نثر ق توثع المللثا، اف~ حففله — سعود تول ويحد 
بمامهلةالعلمي المعهد القرعاوى الشخ ففتح الكثير، المال( لذللثؤ و؛ن>لا والمرتدين، 

القدوسعبد الشيح المهل محلة تحرير ريس أجراها اش القابلة إل حيد ابن الشخ بشثر ، ١١
تمارمقالات كاب: ق لكماله القابالة اظر القرعاوي. اف عد الثخ مع الأنصاري 

(.٥٩القديمة)٣ السعودية الصحف ق العبياء 



ذعثص_ِهعم؛امحساسمحسدامطوي قن1ئةت 
الطائف،إل نجران من والوادي القرى ل الدارس وفح الرياض"، لعهد "فرعا 

والتعلمانالعلم؛ن عل الال ونثر مدرمة، ألفي عن يزيد ما جدة، إل الوسم ومن 
والمساجد،الدارس وبني والعفضن، االحتاج؛ن الميل وأبناء والنقطعئن والفقراء 
يعصوطح الدارس، نحتاجه وما والأتلأم والدفاتر والماحف الكتم، واشترى 
هذهمثر يرامح وكيلا جهة كل ق وعين عاليهم، لتونيعها نفقته عل الا3عة الرسائل 
المتجولين،للمراقبين اليارالتا ستري كان وقد الرواتب، علهم ؤيونع الدارمن 

الكبيرالشم بهيا ومفن ١لالية، وزارة من مندوب، باشتراك الصروفايتإ هده وحح 
جلالةبتشجيع كان كله هدا أن ولاشالث، إليه، بق يلر دينيا عالميا موصا المالكة من 

حناته.ميزان ل افبم~ شاء ~إن وهي ومساعداته، سعود اللك، 
الدارس!هده ثمرة 

القرعاويالشيح بموازرة الدين فا فقهوا الدين المتعلمين س عدد نام وند 
والإرشاد،الوعفل مع قيام، أحن يه وقام القضاء تول من ومنهم اش، إل بالدعوق 
قالقيم ومنهم ومرشدون، ماجد وأئمة عيتايتؤ وروماء محاكم كتاب، ومنهم 
إلللتوجيه متحد كثير قم منهم ؤيوجد ؤيتعلمون، يعلمون والوارس المعاهد 

بمقاطعةالأعظم السواد ١^^ وند اممه، شاء إن ونتح، اّرع عالية دينية متاص، 
•والحاضر الماضي ق حالهم شاهد من إلا يه بمدق، لا محسوسا، انتفاعا الحنوب، 

حسدالتعهة!

حولان يلها أناح لمويمتح ة لفضينشر الئه أراد ؤإذا 
الحولعرفح طيب، ، يعرفكان ما جاوريته فيما اكار انتعال، لولا 

الوسائل،بشتى الدارس هذه ل؛طالا اينرضلن الحساد بعض حاول، وهكذا 

نورهومغلهر دينه، ناصر الله ولكن يزالون، ولا حقه، ق ورموا عليه، فشوشوا 
الكارهون.ولوكره 

.٧٧ص ديوانه، اننلر تمام. لأن البيتان 



ض،٦؛اصساسنيصداهمطويأو أُت 
أ]ءهسهمءذءأ : ِ . .. عص أ3سذإء 

الرحمنسنة اذى فهتعجب فلا وممتحن منصور فالدين 

منسمعوا ما وتكذيب إنكار والصلاح للعلم المتسان يحض من ؤيومفي 
آلاف،ثلاثة عن يزيدون والمعالمvن مدرسة، ألفي عن تزيل القرعاوى مدارس أن 

عرفواولو مءقول،ا®، غ؛ر ثيء ارهدا ؤيقولوزت ألفا، ستان عن يزيدون واكاالمين 
مامةاتلع وعرفوا له، الساعدين تلاميده وكثرة ونثاؤله القرعاوي الشيح همة 

السكانكثرة وعرفوا ونهران، وغامد وملحقاته ونجران وملحقاته وعمثر وحبالها 

منيؤتيه اممه فضل ذللئ، ولقالوات سمعوا، بإ ولامنوا التكذسب،، إل يبادروا ل؛ هناك، 
سمويالماللث، ومشجعه و،لعينه القرعاوي، ليشخ تم فه، كله هدا ق والفضل يشاء، 

الكلمةوهده الصالحة، ورزقه بقائه، يعلول اللم؛ن اطه مئع العزيز، عبد بن 
الحد،من الثراء المنصفون ؤيعرفها القرعاوي، الشخ عن أعرفها التي الحقيقة دون 

الميل.سواء وهدانا حميعا، افه سئمنا 
حميدين ليإن الاطه عيد 

رقم:المت، ، ٥٥ص الماحية، للفرقة الانتصار ق الشافية التكافية انثلر: القيم. ابن قاله؛ 
٢١٧.





ء1ثاوةسصسداهمطوي 

آقحألدءي أؤ بمءّ 
ناشرالدينه، ناصرا اممه ايال0 العزيز، عبد بن معود المعظمت المللث، جلالة 

امان.ونمره، تعال النه رعاية تحت، الخماقة، الإسلامية رايتها حاملا لدعوته، 

وبركاته.الله ورحمة عليكم ملام 

لقدجيزان، مقاؤلية هدء مقاؤلعتنا عليه كانت ما جلالتكم عل نحفى لا وبعدت 
عليهاالشرك وبهل بفنائها الخهل حيم الزمن من، برهة الة-اءلحة هذه عل مضت 

والكتابنة المن ولا اسمه، إلا والتوحيد الإسلام من يعرفون لا فكانوا جناحه، 
الشركدياجي التوحيد بنور يمحو أن وعلا جل اللص أراد فلعا رسمه، إلا العزيز 

بةاو_ااممه إل الداعي المملح الرحل ذللث، المقاؤلعت لهده قيض الحهل، وظؤ\ت 
تللبته،ق البمركة افه جعل وقد القرعاوي، محمد بن اللص عبد القد الرجل ذللئ، محلص، 
كلمن كغ؛ره للشيخ جلالتكم بمساعدة ثم وتوفيقه تحال الله بفضل الدعوة مزُتح 

علحثيثا سثرا الدعوة ساريت، لحكومته، ناصحا لدينه محلصا الله إل بالدعوة قائم 
الله—بحمد الدعوة فلهرت لسهلها، المقام يتسع لا ومناق عقبايتح من لاقته مما الرغم 

السلفيةوالعقيدة التوحيد بنور القاءلعة فاستتارمحت، كله، ذلل؛، من الرغم عل 
و-؛اتصرتر كم التي الدعوة بنصر الشيح عل حلالكم عملفإ تتاح تم الصحيجة، 

نورتضاعف ثم والبوادي، والقرى الدن ق الدارس افتتحت الله، بحول تنصرون 
السلفيةالمدرسة أنتجت، المذكور المعهد فتح وقبل امهلة، بالعهد بفتح التوحيد 

المقامحليةق فانتشروا الدعوة، ينثر قاJمين لحكومتهم، محلصن رجالا امهلة ب
قالإدارية و؛الأءعال بالتلريس يقومون عدد ومنهم حاكمن، وقضاة ومرشدين 

ذللث،وليس جلالتكم، بفضل ثم تحال افه بتوفيق إلا ذللثج وما الذكر، آنف المعهد 
نذكرأن إل بحاجة ولستم الأماجد، أسلافكم س ورثتموها مكارم هي بل بجديد، 

بنمحمد الشع^ دعوة قامتخ وهل الله، إل الدعوة ونفى السنل. من محول لأل ما 
هذاإل الله مرهم و؛دللثه والنفيس، بالنفس عنها بدقاعهم ثم بالله إلا الوهاب عبد 



ت؛هت!ةهخامحسسبذساسمس 
منالله ولينصرن لدينه، ناصرين داموا ما الله— شاء —إن منموؤين يزالون ولا اليوم، 
عزيز.لقوي الله إن دسه، بنصر 

وأثرهاالشيح دعوة 'ن/ج ق جلالتكم عل نطيل أن نريد لا الخلألة؛ صاجمج، يا 
وإن،اغيركم، من أعلم وأنتم بتشجيعكم، كله ذللث، لأن وءارها؛ بل اكامحلمة ن|ه هق 

حميعا،التوحيد الناس عرف للواغ، وبيانا الناس وعل عليتا افص يتعمة تحدثا نقول، 
المملكةعل مقصورة الدعوء تكن ولر بيومن، ل والخدراُت، النساء من القواعد حتى 

المهاجرينفنجد المجاورة، اليمنية الحكومة أبناء عل وانبط. نورها  ٤٧بل؛فحسمسر، 
إليدهبون ثم المجاورة، المدارس س وضرها امطة يالثلفية المدرسة إل يفدون 

بلنرى أننا غثر أحن، ص باض، وبماولون والسنة، التوحيد إل يدعون أوُلمامم 
الفتورمن ثيء أصابه قد الشخ مدارس ق الدعوق تثر أن ويل.رك الخمع ؤيرى 

حاكالتي العراقيل يسب، إلا ذلك، نرى وما اف، سمح ولا ، يقفكاد أو والضعف، 
إل ١٣٧٦عام س العلمين روام، تأحر أهمها ومن التدنيس، ومواصلة الشح ين 

ؤيكاونبون يكتوالطلاب، العالمون وذهب، الدارس، بعض أغلق فقد لهدا تأريجه، 
كافةللناس الناس أنصح من اممه عبد الشح أن نثلمثؤ لا إننا ثم هم، أنقعل 

بكليشجع أن بمثله فجدير جلالتكم، عل نحفى لا وذللثاثيء حاصة وللحكومة 
الهمةهده ق جلالتكم نفلر نلفت، أننا ّوى ثيء، الأمر من لنا وليس استطلمع، ما 

التيالشجرة هده تتعهدوا أن عطفكم ملتمسن ثأتيا، عظم جلالتكم نحفى لا التي 
اعدةيميم وقوته اثله بإذن حن كل Jمره١ ^^٠، حتى القي يتتاح عرستموها 

لتر-حومحريعة كريمة مالكية لفتة ونطالس، جلالتكم ؤ فنتيهلفالبيضاء، أياديكم 
القاطعةهده عل والمعرفة والعلم التوحيد نعمة وتتم الأول، مثرما إل الدعوة 
الموفقوافه نقحل، أن واجبنا س رأينا ما هدا الحكمة، وتعاليم الدعوة نشر إل القشرة 

ق، سلفلخثر حلفا خر جلالتكم بجعل أن نسال، وافه السبيل، مواء إل والهادي 
وبركاته.اطه ورحمة عليكم واللام آمن، إليه، والدعاة والدعرة اممه دين نصر 







■بمُغُت' ؤ

١^١^أق بمي 
ؤإياهماه وئقنا القصيم، أهل إحواننا لكفة إل حميد بن محمد بن اض عبد من 

آمن.الستقيم، صراطه لأتبلع 
وبرلكته.اممه ورحمة عليكم سلام 

سدىولا مهملن عسا الخلق نحلق لر وتعال سبحانه اممه أن نحفى لا وبعدت 
وأمرهمله، شريلث، لا وحده لعبادته تعال حلقهم يل مته؛ن، ولا ماموؤين غير 

الصلواتهي الشهادتثن بعد وأحلها العيادايت، وأعغلم له، العبادة يإحلاص 
الإسلام!شعائر بقية من لغيرها ليس ما ا،لزايا من لها فإن الخمس، 

القرآن.ق ذكرا الفرائض أكثر الصلاة أن منها: 

فيه!مايت، الذي مرصه ق قال فإنه الني.، به وصى ٌا آخر من أما دمنها• 
}أي،انكم،اأ مالكت، وما الصلاة، اءالصلأة 

والعبد،الحر، عل ثابت، فوجو-يا بحال، أحد عن تسمهل لا الصلاة أن ومنها؛ 
والمقيموالفقير، والغني ثابتا، عقله مادام والمريض والصحيح، والمرأة، والرحل 

تاركهامن اممه يقبل فلا الصلاة، عل قبولها موقوف الأع،ال حمح بل والسافر، 
•الأعإل من ذللث، غثر ولا جهادا ولا حجا لا و صوما ولا صدقة 

اهتمقد الخزاء— -جمر وحزاه حياته، ق افه —بارك العزيز عبد بن سعود والإمام 
فأمرودنياهم، دينهم شؤون ق لأنفسهم اهتإمهم من أعظم اهت،اما لمين المبامور 

شهرى،لهم رانبا لإجراء وموذنيها القصيم احي مأئمة بإحصاء النه— —ويقه 
مغلهايقوم أوقاف علميه مجد من لكن ما إلا ، معيشتهم بعض عل لهم مساعدة 

>.،طالب، أب بن عل ين، حد من (، ٢٦ ٩٨ماجة)وابن (، ٤  ٤٨٩داود)أبو أحرجه )١( 
(.٤٦١٦الخاْع)صحيح ل الألبان وصححه 

ه.١  ٣٧٣وموذنيهاعام وأئمتها وتوابعها عنيزة مساجد إحماء ونيها ، ١٠١انفلرص )٢( 



ت|1ةتئة„ ضساسمحخنس قئ1ح'1ت 
المثوبة.له ؤيعفلم جزاءه يتول فاض الوقف، ذلك، فعل فتكفيه لغثره سرب ما بمثل 

أقوالهمق وجل عر لله النية إحلاص الأئمة إحواف به أوصي والذي 
الفاصلة،الأعإل هذه قبول لعدم محببا تكون ثاسة يثوتيا لا وأن وأعإلهم، 

صلحتلن تعال اممه عند القربان، وأعفلم الطاعات، أجل من والأذان الإمامة فإن 
فه.عمله وأحالمى نيته، 

اطهوصل ومناهيه، محخطه أسباب، وجنبتا يرصيه، بإ للعمل الخمح اطه وفق 
وّالمؤله'آ/ْ/'*امامآامعلمحرحاكهصدوآلهوس؛ه 

١٥/ ٩ جاءوئ: لأنمم ٤، / YAلعلهاابنعمل: الشخ كتب، 







1قت1تةسؤ٧:اضخعبداستيسدتيصد:غغ'ض
د-_جاثآههم

وحدْ.فه الحمد 

١٣٧٣/٦/١٥

مؤذنه إمامه المسحد

الرصإبراهيم  الرحمنعبد الشخ  الخاْعمسجد  ١

بنالرص تمد  تمدالرص؛نماغ الموكفمسجد  ٢

الدامغالعزيز عبد  القاصىالخإن محمد  حمارأم مجد  ٣

الغشام]الحمي.[ مل،ان  اف[ُآا Jujl]ماليان  مسجد ٤

ايمحمي.عل  الغريرإبراهيم  الحديدةمسجد  ٥

اليماناش[ عدالرحمن]انمد  العيدمحمد  الصوطىمسجد  ٦

ادميا.انناصر  الدامغصالم ين العزيز عيد  الحعيفرىمسجد  ٧

عويدابن اش تمد  عويدان اش الحد محمد  الضيةمسجد  ٨

احسبن اطه انمد صالح  اليقيثىاف عيد  السعسىمسجد  ٩

الشحياناطه انمد عل  العسىالراهيم خمد  افللأممسجد  ١•

الطعمىالأ4 عد عل  الماعيلالمحمي الرحمن عبد  ااضي2لمسجد  ١١

القويفىمالي،ان  القومياللي،ان إبراهيم  الحتاممسجد  ١٢

الدعيثرإبرامم  فهيدابن الحمد افه عد  ٤٣١مسجد  ١١٠

الدعيجانافه عد  الدامغصالح  الهفرفمسجد  ١٤

التركيالحمد عل  الخناحىمحمد  الخوزمسجد  ١٥

اليمامحمد  الشبلماليان  الخريزةمسجد  ١٦

المريخناصر  صشان محمد  العملةمسحد  ١٧

محيميدابن افه عبد  المحميالعل العزيز عد  المدرةمسجل  ١٨

صفابن ساليهان  صيفابن المحمي إبراهيم  الرعوشمسجد  ١٩

(٢)

الشخكلام وتقدم والوذنى• للأئمة رواتب إجراء أجل من وذلك للحكومة، أي! 
ذلك.ل حميد ابن 

يعدم.ما وكذا الشخ، *|1 محتفظ مودة من زيادة عارصتن؛ن بين ما 



مخساستيسماوتيمال

يكومابن محمد  •مدام؛ماينذاض الفاحريةصجد  ٢٠

حويطرابن اف عبد  الخويطرالعثإن حد  ٢١

بالأذانؤيقوم  العطةالمحمي اش عد  الويطنعسجد  ٢٢

الخردىثامر بن اض عبد  معودابن عجاج  السارإةمسجد  ٢٣

بالأذانويقوم  اضرعيناصر بن إبراهيم  العلويانعسجد  ٢٤

بالأذانؤيقوم  الخمدانمتصور  الخهيماتمسجد  ٢٥

بالأذانويقوم  المثو،الله انمد محمد  الحورمسجد  ٢٦

بالأذانؤيقوم  العقيلالحمد ناصر  العملمجسجد  ٢٧

الوذنومو  الحودلإبراهيم  السهوامةمسجد  ٢٨

وهوالوذن سامآل الليإن محمد  ٢٩

وهوالزذن الوت؛نالعثإن محمد  المملأمسحي  ٣٠

وهوائزذن همدارحزبزذا-و الغسةمسجد  ٣١

بالأذانوهوالقائم  المشتمالله الخد محمد  رمهمسحتي  ٣٢

بالأذانويقوم  السالمالمحمي افه عبد  الهلألةمسجد  ٣٣

بالأذانويقوم  رهيطبن ]١^؛-[ سل،ان  الراهمند مسجد  ٣٤

بالأذانؤيقوم  المكومالل إبراهيم  مجدشة ٣٥

سؤيلمن الرحمن انمد محمد  العالالعبد إبراهيم  اترادؤامسحي  ٣٦

بالحمدانالمالم محمد  •مداشبنعبمالحنبنسل الحناموالى مسحتد  ٣٧

الحمدالعؤيداض عد  ا؛نءويدالله العبد حمد  الروغاقمسجد  ٣٨

بالأذانويقوم  ايءسىافه العبد حمد  مارىالا|ند مسجد  ٣٩

بالأذانويقوم  الحر>وعالمنصور العزز عد  العودةمسجد  ٤٠

الوذنوهو  القلبيفهد  الضبةمسجد  ٤١

وهوالزذن ايلمروديالعزيز عبد  العوشزيةمسحتي  ٤٢

وهوالوذن القبلالعل ارحمن عبد  الفيضمسحتي  ٤٣

وهوالوذن النجالاوساومان محمد  الروصةمسجد  ٤٤

وهوالوذن الْرت1يدىعل  دعةمسحد  ٤٥

وهوالمزذن العيدىالراهيم حمد  الخضرةمجل  ٤٦

وهوالزذن صيخانبن محمد  النملةمجد  ٤٧





عثص_ظعئم٧:ايساسنيصدتيس 1ثلقةهت 
٢١١أق١^٠آبيّ يح 

تعنيرة ل اليل الحاوة عدد 

العقيلية،محلى جنوب الخرثازت حو العميلية، محلى قبلة الصنع! حر 
العميالية،مجد جنوب الحيمى! حو يمان، من الحدرا مدحل البكيرى! حو 

العيوف!حر بالحوك، الختوثى مرق العيوق• حو بالخريزة، المهليلمية! حر 

حوبالخادي، الدية بوق الدرامر! حو بالمجلس، الرزاق! عبد حر ثابوز، 
الحاليدان!حو الحيهان، بوق النجيد! حو مصعد، بوق الدين محمد بيت عند 

مصعد،وق بفائزة بت حوالدبة! مصعد، سوق جهة من الحبهان موق علا أق 
بالقعرة،مويلم حو الخهلبان، بيت قبالة هدبا! حو وقهم، بالفائزين حر 
حار،بأم الئلمامان! حو بالبومحة، حموالطريبيثى الحعيلأن، وق بحركان حو 
المخي؛ر!حو انمنار، بوق الصهيل! حو حمار، أم مجد مراب نيام حو 

وقبزبيدة! حو الخراز، بوق الصاع محيى بت ق حو الحويطة، وق ب
بوقعباد! حو المنيمة، عند الخنانا! حو الخننة، وق بحبيثه! حو الخننة، 

محيمن،ابن وق بعدوان! أم حو زومة، قبة عند الخيل! أبا حو الهلعان، 
الراشد،العزيز العبد محمد بيت ق حو؛الخيالة! محين، ابن بيتإ ق محشر! حو 

بوقهم،القنيع2ر! حو الذلاهر، بشوق مشابة! حو بوقهم، المعثم! حو 
الفرعي،قبل العامرية! حو يالهفوف، بوقهم الميتي! حو العصافثر، أم حو 
السام،بحويطة حشيوة! حو بسام، آل( حويهلة حو ؛الفرعي، الكتان! حو 
المناع،عند الدغيثر المحن العبد محمد ست، تحت، حو أيضا بالقاع، ء،ار! حو 

افعبد بالشيخ له تعلق فلا ؤإلأ الفانية، باب من أصفته الملحق هدا ملاحثلة؛ )١( 
ابزاهمد•

الحر.وشدة الصيم، أيام فيه ؤيغتلون( الناس فيه يتوضأ موضح وهو حمر، م )٢( 



أ|هاآ3غيساسمحسنيسم 1ت/1ظ1ت 
الدامغسوق القوعت قوت حو يالفوف، ت الرند حسو يالهفوف، الدكرازت حمو 

بابعند الجاثيت حو يالشبايا، الحراي الرحمن عند بثت جب حسو بالحديدة، 
حخيدبثابن حمو أبو حمو بالصوبملي، المالوحت حسو ، ٤٥١

الملاح،قريد■ ■حبمو المعممط، حمية، *حسو يالظلمعه، الديمه، حسو يالظلمعه، 
بسوقحركازت حو بالصويطى، الخيل! أيا حسو بالطقهلهة، الهويش- حو 

السجد،حنوب الحوز بمويق المحيةI حمو بالحور، الشبل* حسو المحمي، 
الدحيلباب تحت طويطينت حسو بالضمهل، المسندت حو بالمديري، الحميلأن! حسو 

بالفلليعة،الصايريعيت حسو الحمد، بمفرق المارى؛ بيت حسو لدغيثرية، ال 
يالفاحريةتحو الشرقي، بوق بالخريزة المزيد! حو يالخريزة، الهائي! أبا حسو 

بسوقالمهربة، حمو الحمد، مٌلإن هلسب عل السهب. حسو اردامة، قلب 

بالملاح،ردعان بيت ق الدنافوس! حسو بالهلقهلقة، رمممنية! حسو مغيزل، 
اكليعة،شإل ارغيبى! حواس حسو 











ْ!هس_1؛بسزبذءداسبجبمن 

دسمأقآيجهم
اممهثبمي السلمين، إحوانط س يراه ْن إل باز بن افه عبد بن العزيز همد من 

وأعاذقوالقرآن، بالة لث، اكمؤإياهم ورزقني والإي،ان، الإسلام عل ؤإياهم 
آبمين.الشيطان، ونزغايتح الفتن مفلأُت، من ؤإياهم 

وبركاته.الله ورحمت عليكم ملام 

التيوعليكم علينا الله بنعم ونذيركم هونصيحتكم لهدا فالموجب بعد• أثا 
القيام،أتم بحقها وقام عرفها من معادة أعغلم ف،ا الإسلام، نعمة وأجلها أكرها 

الأفكارسخافة عليها قدم أو رأسا بها يرغ ولي جهلها من شقاوة أعظم وما 
العميمالنني من ذللث، ق لما والتيكر يالنمبحة سبحانه افه أمر وقد والأوهام، 

[،٥٥]الالارأوات: وه الثوتى ثثع آتدؤل ( jUودهن ؤ تعال؛ فقال الكثثر، والخ؛ر 
أثثأشا0 وآل؛دنف ؤآلإف ساومأ وثُ وألأموئ أبز عز ؤوةماو>وأ تعالت وقال 
:ى حسي دق ألأنس إن "ِءز؛آ تعال؛ وقال ٢[، ]الأتدْت آدماد>ّئأه سديد 

]العصر؛ا""؟[،ألص آلضيثنت، ءامنؤأنعيلوأ إلاآق؛اث 
قال(تافه؟. رسول يا لن قيل! ثلاثا، النصيحة٠ا، راالدين قال! أنه عنه. وصح 

وعامتهم١١السالمإن ولأئمة ولرسوله، ولكتابه، ارفه، 
علوالتعاون والصيحة التذكر وجوب عل والخل.يث، الآياُتا هد0 فدلمت، 

والعغلارت؛ا،بالذكر ينتفعون الدين هم الومت؛ن وأن الأ'استهلاءة، يقدر والتقوى الر 
بالذكرى.ينتفع لا فإنه باممه والعياذ الإي،ان من قلبه حلا من بخلافح 

بالإيإن١،^.^؛ إلا حارة ق الماس حمح أن عل العصر سورة ودلت، 
قالرابحون هم فإمم ذلك عل بالصر والتواصي بالحق والتواصي الصالح والعمل 

تقلمنحرمحهقصم\ا.)١( 



كهةّانةصع؛صساأ>يزمحساسمحئز ،،ةؤز قق.
لهوالصيحة بحاته اف تقوى إحواي؛، يا وعليكم علينا فالواجب والآحرة، الدنيا 

عنكمؤيصرف نعمته عاليكم ليتم وعامتهم؛ ايلمن ولأئمة ولرموله ولكتابه 
الداؤين.ق والعادة بالفلاح وتفوزوا نقمته 

عإوتتزتاه الكإل بصفات ووصفه بالمائة، توحيده ف1 الصيحة ومض 
واجتنابأوامره، وفعل بحانه، ومحته والعيب، القص صفات من بمائها 
منأعدائه ومعاداة الومنن، أوليائه وموالاة فيه، والبغض فيه، والحب نواهيه، 
وأعإلهم.بمم؛أحلاقهم الشبه من والحذر وبغضهم والناشز الكفار 

وتحكيمه،حقا، افه كلام أنه واعتقاد به، الإيان لكتا؛هت الصيحة ومض 
تلاوته،حق وتلاوته محارمه، واجتناب أوامره، وامتثال حدوده، عند والوقوف 
حالفه.من عل والرد وقصصه، بأمثاله والاعتبار 

افهرسول بأنه والشهادة يه، جاء وبإ به الإيان لوسوله؛ الصيحة ومض 
والرضاوتحكيمه، أحد، كل طاعة عل طاعته وتقديم متابعته، وتحريد ومحبته، حقا، 

هديهحالف ما ونبي بأحلاقه، واكأدب سنتته، ونشر لشرعه، والسليم ؛محكمه 
وسيرته.

جعومحة حالهم، واستقامة صلاحهم محبة الام؛نت لأئمة الصيحة ومعنى 
وطاعتهمصالحة، ونية ؤإحلاص بمدق الحق ق ومعاونتهم عليهم، المسلمن كلمة 

لؤينغعهم المسلمين بملح فيا وترغيهم عليهم، بجي، با وتديرهمم لعروق، او 
ؤإنوخيانتهم غشهم من والحذر لهم، والدعاء ولطفإ، برفق والدنيا الدين أمر 

حقاك.ق قصروا 

ينفعهم،ما وتعليمهم الحير، عل دلالهم ايلمنI لعامة الصيحة ومعنى 
ؤيكرهه، لفمحب ما لهم محيا وأن ودنياهم، دينهم أمر ق يضرهم عا وتحذيرهم 

والعداوةالشعحناء يسبّتا وما وحدهم غشهم محتنسبا وأن ه، لفيكره ما لحم 
بفعلؤإلزامهم متهم، عليه وجئت من ءل، الحدود إقامة نصيحتهم ومن بيتهم، 



ثاذ بن اس س اص|زبج اافيخس ٠ ٨ ضق ^^ ١٣٨٥
وامتنائصلاحهم فيه مما ذلك غير إل عليهم، حرم ما وترك عليهم اض أوجب ما 

دسهمودنياهم.أمر 
القياموعدم الأمور باالْ الإخلال يب بحصل ما وسمعتم رأيتم وند 

السث،وتأخر الركات،، وننع الأسعار، وغلاء الحدب، من سبحانه اممه أوجب بإ 
بإوتعالمها اف، غير إل وركوتبا الشلوب وقوة والفلواُتخ، البلدان من كثير عن 

بانترافوتماونبمم الدين، j، التفقه عن الأكثرين ؤإعراض به، الفلن سرء ح مرام 
الشيطان،وحزب الرحمن حزب بين التمييز وعدم أهلها، من النقرة وعدم النكرات، 

الخن،عل، للهوى وتقديا الافى الأجل عل، القاف للعاجل ئيثارا وبحقه باض جهلا 
الذلإل الفضية والأسباب العاحالة العقوJاتا أعظم من هدا أن ولأسلثج والهدى، 

لأترباكتأغألم ي ءلهزالت١د ؤ تعال؛ قال كا الأخرة، ق والعذاب لدنيا اق 
تعال؛وقال ٤[، ١ ]الروم: وب مؤمن للهم عبلؤأ ٢^ بمص ِلتذثهم 'الأا;بما أتي، 

سعنه وحاء لاكا»:هما[، ه يئسك، تقوئن وتااصابفين ثر(أش حتءِ ؤماأصااف،ين 
من^ ١٠السالم،ت بعض وقال ، يصيبه١١ والدن_، الرز3، ليحرم العبد 'ُإذ قال؛ أنه 

بُدهاااالسيئة السيئة جراء ومن يعدمحا، الحنة الحنة نواب 

سوءوبيان ووسائلها المعاصي من التحل.ير ق والأنار والأحاديث، والأيايح 
بالرجؤعأمركم اش رحمكم فتداركوا تدكر، أن من وأشهر نحصر أن من أكثر عانتها 

مها،ملمح مما إليه واكوبة معصيته عن والإقلاع طاعته، إل والإنابة ربكم، إل 
بضيقسمه بيده الرزق أن واعتماد عليه، والتوكل ءند0، بإ والثمة به الفلز وحن 

لاللارات:حه[،ألترنألإْاآه ذوألئرآ ه ^إة تحال؛ قال ك،ا يشاء، ، كيفعباده 

وصعقهثوبان.، حديثؤ من ٤(، ٠  ٢٢)ماجه وابن (، ٢٢ ٤٣٨أحن.)الإمام أخرحه )١( 
(.١٤٥٢)الحا،ع صعيمح ل الألبان الشخ 

(.١ ١ ا/ ٠ ) تيمية ابن الإسلام لشيخ الفتاوى محمؤع انظرت جيم، بن سعيد متهم• )٢( 



عئ]؛آ3عمعدسمساستيبم ةضوة"قت 
تعال:وقال ٦[، ]الأنعام: ه يذمها آش عئ إلا أ'لآمح ي دآثت ين وما ؤ تعال: وقال 

•لانمكيوت؛يا[ ميميي إله دآ ؤأفآقثيأ ؤآعبمدوه ألنتجف ؤة؛نمأعندأش 
،•دأجلها؛اررومها تستكمل حتى نفس ممون *لن ومال 

ليمتحنوالرخاء والشدة والضراء بالراء عباده يبتل تعال افه أن واعلموا 

تدهمؤآلقتعات كننت -أتعال: نال كإ يدلك، وشكرهم صرهم 
نهتاالقزؤآمبمنه تعال:ونال [، ١٦٨>: -]١^١٠يحثون.ه 
ملكتن آمٍ إق وئالمال:ؤوكدوظا [، ١٠٥لالأساء: ضبممنو؟ه 

لهنيرثى ءئد؛بم تذ هثثبموأ؛؛^٠ ■ءآكهمؤت_نا ^؟٩ بمعون. م رأكنآء لألص 
لالأنعامتآإ-"اأ[.ألفظنما٤ْازوأبمعاوك^ج^ه 

وتوكلواالفلز، به وأحسنوا عته، ?11 عل واسقاموا رببمم، إل العباد أنابح فإذا 
عندوصروا إليه، وتضرعوا به، حوائجهم وأنزلوا الأساب،، عل يعتمدوا ولر عليه، 

كربتهم،وفرج شدمم، وأزال ملوبمم' اش أصلح الرخاء؛ عند وشكروا البلاء، 
وصرنإبحون، ما وأءء؛لاهم وأعدائهم، أعدائه عن وأغناهم ؛، t-^^lفيإ؛لهم وبارك 
ؤأئمأتامن؛رأ ١هلآلمزئ أن تحال: قال كإ والآمحرة، الدنيا ق يكرهون ما عنهم 

أهبفسثهمبماءك\وأبمفيتون وآمحفي؛واوقيحَئمحأ بركي<يىآلكثي لثثحئامم 
عسبلا ثتق مق ويمه ه عميمأ ؟٥٠)،^• أثث ينج، وش ؤ تعال: ونال [، ٩٦]الأنحام: 

فنر3ئأ ئأدكث وإد ؤ تعال: وقال لالطلأق:آ-مآ[، ه دهنثثه7 أقؤ ءق يئل وش 
وقال.لإيرامم:ما[. كيِد عداؤ، إن •==^Oj' ولجن لآزث3ؤأ قآ=ظومح 

الرخاءز اف عف تعرف أماملث،، نحده افه احمفل نحففللتح، اف »احمظ عباس! لابن 
يكنم أخطأك وما ايخءلثاك، يكن لر أصابلئح ما أن واعلم الشدة، ز يعرفلثح 

الخاْعصحيح ل الألبان الشخ وصححه ه^، أمامة أي عن الخالية ل أبونعيم أخرجه )١( 
(٢٠٨٥.)



ت1"هت_1ة
انمرمع وأن الكرب، ْع الهمج وأن انمثر، •ع النصر أن واعلم ليصسلئ،، 

يرالأ

سحانه،ياض الشرك منهات ايانمن عل نحان، الي الذنوب وأعفلم 
عمودهي الي الخمس الخلوامن، وترك أورسوله، أوكتايه أوبديته به والاستهزاء 

انملأة"وعموده الإسلام، الأم رررأس تال ك،ا الأعإل، وميزان الدين 
الصلاة((ترك الكمر وين انمي ؛اين وتال.ت

والربا،واللواط، الزنا، والحذر،نها: محها الهي عم، الي الكرات، يمن 
السكرات،،وثرب بالزكاة، والبخل الخإعة، ق بالخلأة واكهاون والسرتة، 

المعاملات،،ق والغش والإمبال، والكم، الأرحام، وقطعة الوالدين، وعقوق 
واكهاجر،والشحناء، الزور، وشهادة والكذب، والاحتكار، الأعاناتج، ق والخيانة 
يالمسلم،ن،والسخرية وانميمة، والغيبة الكالئة، والأيإن الخصومات،، ق والنيل 

ورسوله،عنه اممه ض مما ذللث، عثر إل مها، نحل لا ما إل والفلر بالأحشية والخلوة 
عنؤيتناهوا بالمعروف يتاموا وأن منها، والخدر اجتناتيا السالمان عل فيجب 

ثنآإنمأ ؤنك ؤ تعال• قال تركه، من ولعن ين>للثإ افه أِهم كا المنكر، 
تثدوثعمبموأ يما ^ul، نربد آبن دب؛بمى داوءد لستايب ءك تيت، 
ومءكا»؛وأ مآ لثنى صأتوه مهمحقم عن لأ ْكاؤأ ;وآ 

لالأممة:هي-ا<ي[.

عامرالأحد يوم الاستغاثة عل عزموا ند السالمان أن اطه— —رخمكم واعلموا 
الذنوب،حميع من الله إل التوبة ذللثج يدي ب؛ن يقدموا أن ابمح عل فيجب صفر، 

الخامحعصحيح ل الألبان وصححه (، ٢٥١٦)والار•ذي (، ^٦٣١٢)أحمد أحرحه )١( 
(٧٩٥٧.)

•؛ U_،j-_y^،؛)٢< 
• ٤٨ص ل نحربجه سبق )٣، 



ت|هت؛؛تظصفامحسسمحساسمحئذ ه1نؤ'|ت 
كتإأنس محث بما أش إق ءإجو ممال:  JUكا 

عدمعل والزيمة منها مفى ما عل والندم ا،لعاصي ترك التوبة وحقيقة [، ٣١]النور؛
استحلالهمأو إليهم ردما عليه وجبا مظالم للسدين عنده كان ومن فيها، العود 
منها•

الكريمالرب دعاء الرحة: ونرول الغين، نزول ل الأمساب أعظم ومن 
الراحئن،أرحم رحمة رجاء ورحمتهم والساكتن الفقراء عل والصدقة إليه، والتمحممع 
والإحسانالأرحام، ومحالة الوالدين، وبر حن، إل أوإنذلارهم المعسرين ومامحة 

إلاافرانوالأيتام.
تلوحمويصلح فقاله، من ؤيغثهم عباده، صعقا يرحم أن الممزول وافه 

وأنبالمعصية، يدلهم ولا ؤيعزهم؛الهلاعة الدين، ق بالفقه علميهم ويمن وأءء^لهم، 
يهنانته،ؤيمحلمح يرصيه، لما السلمان إمام يوفق وأن كلمته، ؤيعل دينه ينصر 

الإجابة.هرم، الدعاء سمح إنه الإسلام، عل الخمح يتوق وأن 
Y١٣٦٥/؛/ وملم. وصحبه وآله محمد نبينا عل اطه وصل أعلم، وافه 

)الختم(
عنه.اطه عفا حت؛ن، بن صالح راشدبن الفشرإلر؛ه؛ بقالم 







ج'ققتةبيستيماصن هت؛؛0ت 
بممأسآؤءفيٌ

وعن، jdLJ؛منها خمسة عن يزكى أن وجب بعيرا، عشرون عنده رجل عن _! 
زكاة.لا وخمسة درهما، دءحمسان خمسة وعن محامحي، بنت سدس خمسة 

محالطالكن فإذا ت الثانية الصورة وأما السائمة، فهي الأول؛ الصورة أما ج؛ 
للبحأعدها إذا ما فهي الثالثة؛ الصورة وأما بعيرا، وعشرون خمس عنده لرجل 

زلكته،وهي خمسون، عشره ورع درهم، ألفا المال( رأس أصل الرج' لأجل والشراء 
أعلم.واممه لكية، أعدها ماإذا فهي الرابعة: الصورة وأما 

وعنصاع، بإئة منها أف عن زكى ثز، صاع آلاف، أربعة له رجل عن 
درهما.أف؛ث،انين وعن صاعا، وسعين بخمسة ألف، وعن صاعا، بخمسين أف( 

الصورةوأما مزنة. بلا يسقى زرعه لكن إذا ما فهي الأول: الصورة أما ج: 
وتارةبمونة تارة يسقى لكن فإذا الثالثة: الصورة وأما بمؤتة. يسمى لكن فإذا الثانية: 

صاعالألف، فثمن لاإر؛ح، والثراء للبح أعده فإذا الرابعة: الصورة وأما ؛غيرها. 
زلكته.وهي ثإنون، قيمته عشر رع درهم، ومائتا آلاف، ثلاثة 

وسلم.وصحبه واله عمد عل الله وصل أعلم، وافه 









؛٠٠تع؟س ^دنيص1محاصتي |سنةهص 
بم-_حأثايجهم

العامالأْان من البحوث، إدارات رئاسة من ورد كتاب عل جوابا بحثا كبا 
الفاصلمصرف حول ه ١٣٩٢/ ١٢; ٢٨وتار؛خ: ، ٥١٨٨برقم: العل،اء كار لهيئة 
غلةمن الفاصل ا/مأا،ّآاهأل ٢; ٠ تارخ: ميلا لهم وأريا الوقف، غانة من 

حالان; aJالوهم، 

قووشس التن، بعفى ل يفضل بحيث مستمر، غثر يكون أن الأيل• 
ءي،االواقفح عينها الش الحهة إل ليصرف الفاصل إرصاد يتمن الحال هذه ففي بعضها، 

الواهف،.مقصود ؤيفوت ، الوقفيتعطل لئلا نقص، إذا 

وايلولة،المختصرة كتبهم ي اض- -رحهم الأصحاب كلام من معلوم وهن-ا 
)وفضلالخقري: حاشية عليها اض الطعة من ٢ ج  ٤٨٣ص المربع الروض j قال 

معناه.وغثره المنتهى وذكرق اه• إرصاده(. مقدريتمن استحقاقه ممن عل موقوف 

يعهلىفلأن عل وقف، هذا يقول! بأن بالكمية، التقدير يكون أن فرق؛؛ن ولا 
عليهينفق عاليه، وقف هذا يقول! بأن بالحاجة، التقدير أويكون عشرة، شهر كل منه 

فإذاونحوذلك، واحدة، حجة أو واحدة، أصحية أوق المسجد، عل إ أووققمنه، 
لئلاالفاصل إرصاد تتي( أحرى ؤينقص محنة يريد الوجه هذا عل ، الوقفيع كان 

يعينه،أرصد كالدراهم بإرصاده د يفلا مما الرع كان إن ثم المتقبل، ل إليه محتاج 
نمنه.وأرصد بح ؤإلأ 

القدرعل محنة كل الريع يزيد بحسن، مستمرا، الفاصل يكون أن الثانية! الحال 
نوص•'عل فهذا الوقوف، 

يعهرفلأن، عل وقف، هذا يقول! بأن بالكمية، التقدير يكون أن الأول؛ النؤع 
إرصادوجوب الأصحاب كلام فذلاهر عام، كل الريع فيزيد عثرة، شهر كل منه 

يتصناستحقاقه مقدر مصن عل الوقوف غلة فاضل بأن القول أطلقوا •صثإ الفاضل، 



1|ها؛تهسفآٍتيبطمحاص هت1|ق 
المنتهىق هال مستمر، غر أو مستمرا الفاصل يكون أن بن يفصلوا وإ إرصاده، 
علموقوف غلة ))وفضل الإقاع: شرح هامش عل المْلؤع ٢ ج  ٥٢٢ص وشرحه 

دراهمعثرة شهر كل ؤسه من يعطى ئال• بأن منير( أوولدم)استحقاقه كزيد مض( 
اه.يعد.( إليه احتيج ريإ لأنه الفضل أي إرصاده( أكثر)يتعين وييعه مثلا 

وقف)إذا المحمدية! السنة ط ،  ١٧٤ص الاختيارات ق الدين تقي الشيح وقال 
حازمثلا، أمثاله خمسة الوقف وزاد معلوما، حزءا واحد لكل وقدر ومجوذن، إمام عل 

لوجهين!كفايتهإ تمام بعد مصرف له يكن لر الزائدإذا من والمؤذن الإمام إل يصرف أن 
لهيشرط أن مثل ية، النيه يراد قد مقدرة دراهم الواقف تقدير أن أحدهما! 

ومن-بما، عمل هذا عل تدل قرية هناك كان فإن العشر، به نثراد مائة، والغل عشرة، 
خمسإتة،صار ثم ستة له وشرط درهم مائة مغله الوقف، كان إذا العرف ق العلوم 

العادةتحر ولر أمثاله، خمسة مثل ذللمثؤ، أضعاف يشرط أن هدا مثل ق العادة فإن 
بهحرت ما عل الناس كلام فيحمل خمإئة، س ستة يثرط أن ّتإئة ثرط فيمن 

•خطاببمم ق عادمم 
التيالصالح ق يصرف الوقف، فزائد هدا يشرط لولر الواقف، أن الئال! الوجه 

اه.ممبمالحه.( نظر هى 

والثلأJذن،الحادي المجلد من ١ ٨ صن قاسم، ابن محموعة الفتاوى ق نحوه وذكر 
قال!أن إل ذللث،(، ونحو الحران، فقراء ول أحرى، احي مق صرفه )مثل وزاد؛ 
أولالاستحقاق مع ومؤذنه إمامه إل الفاصل صرف أن العلوم فن كذللئ، كان )ؤإذا 

اه.آخر.( يسسمط الزيادة يمنع لا الواقف، وتقدير غرهما، إل لمرق اس 
الحاجة،بخوف الإرصاد عللوا حيث، يأباه، لا الأصحاب، كلام إن يقال وقد 

فعلكفاية، لهإ كان إذا والمؤذن الإمام إل يمرق لا الفاصل أن الشيح كلام وظاهر 
صرفلشخصه العي عليه الوقوف ضر الواقفؤ نمد أن ظهر إن نقول! هن.ا 

نمدأن ظهر ؤإن ا، جنولا عينا له مصرف لا وقف، لأنه المنقطع؛ مصرف الفاصل 



1ههتي1ه^دمحمامح، 
إماماأو مولنا لكونه عليه يقف أن مثل العن، عليه الموقوف بمدا ممثلة الحهة الواقف 

حينتذالفاصل فإن جهته، اكصود أن يعلم مما ونحوه مسجد عل يقف أو معلمإ، أو 
الواقف.مقصود إل أقرب لأنه جنسه؛ أو عليه الوقوف مثل إل يصرف 

أصحيةق وقف هدا يةولث بأن بالحاجة، التقدير يكون أن الثال! التؤع 
الاستحقاق؛الكمية،يقدر أن عير من ونحوم، السجد هدا عل أو عام، كل واحدة 
فضلوما به، ؤيقوم بماحه ما عليه الوقوف إل فيصرف مستمرة، نيادة الريع ؤيريد 

إلولكن الأصحاب، كلام محي يرصد ولا أحرى، جهة إل صرف حاجته عن 
بمرق؟.أين 

حاشيةعليها اش الطبعة من ٢ ج  ٤٨٣ص وشرحه القغ خنصر ق قال 
ونحوهاونقمته وزيته حصره من الجان. يعني حاجته( عن فضل ))وما العنقري؛

الإئنيعل وقال المسالمن(، فقراء عل به والصدقة آحر مجد إل صرفه )جاز 
عنقفل المنتهى؛))وما شرح هامشها عل التي الهلعة من ٢ ج  ٤٧٢ص وشرحه 

محرفهبيعتإ)جاز إذا وتمنها( وآلته وأنقاصه ومغله وزيته حصره من الجد حاجة 
أيبما( حازت)الصدقة العين)و( نؤع ق صرف لأنه إليه محتاج( آحر مجد إل 

يرصدلر ؤإنإ الحارثي• قال القعير، معنى ل لأنه لمين( المفقراء المذكورات)عل 
اهالمقصود(. فيخالف انملل من فيه لما 

١:٣ المجلد من  ٩٣ص قاسم، ابن محموعة الفتاوى، ق الدين تقي الشيخ وقال 
أهلمن الملمين أومصلحة نظيره ق صرف مصلحته عن وقف ؤيع من فضل )ومجا 

تكفئنعل وقف ق الذكور الجلل. من  ٢٠٣ص آحر موصع ل وقال اه. ناحيته؟( 
كانؤإذا السالمين، مصالح ل الفاصل صرف الأكفان عل الوقف فاض )إذا الموتى: 
اه.غيرهم( من أحق فهم محاويح أقاربه 

عنالريع من فضل ما )وأما ه: نفالجلماو من  ٢١٠ص ثالث، موصع ل وقال 
آحرمجال عإرْ مثل ذلك، حض ق فيصرف الساحاء، ومصارف المثروؤلة المارق 



بجمإاضjهتو;؛|"قنم 
قلاميإ محدودة، غاية لخر أبدا ( Jiiiمحس ولا المالح، حض ؤإل ومصالحها، 

الماد،من المال هذا مثل حبي فإن دائإ، كفايتها عن يقفل ؤيمها أن علم قد اجد م
اه.واشلأمحب،الفاد( 

مملحةعن الفاصل السايقت)وأما المجلد من  ٢٥٨ص راع، مونحع ق وقال 
الواقفأقارب من للصدقة الستحةين وق أحر، مساحي ل صرفه فيجوز المجد، 
اه.المجد( وجيران 

الوقوفنفلير ق الفاصل صرف، بين التخيير المواضع هده ق الشخ كلام وظاهر 
الجلدْن  ٢٠٦ص كلامه أن إلا ذكرها، التي الأحرى المالح ق وصرفه عليه 

حسن،أوالأولوية، الوجوب مسل عل إما عليه الوقوف ظئر ق صرفه عل يدل السابق 
ظئرق )يمرق فقال! عنه، وامتغتى ؤيعه عن فضل إذا الوقف، ق موال عن أجاب 

أقربوهو أول، المقصود جنس ق فصرفه الحض، ق غرضه الواقف، لأن الحهة؛ تللث، 
اه.الواقف،( مقصود إل الهلرق 

الجلدمن ٥ ج ٢  ٤٨ص طن أي الرحمن عبد ين افه عبد للشيخ جواب وق 
تتحمللا المواعين وأن مبل، موامتن عاره عل وقفط فيمن السنية، الدرر من الثال 
منونحوه، قدر به يشرى أن مثل ذللثج، يناسب، فيإ يمرق الفاصل )أن الغلة! 
الماعون،منها فيعمر وقفا، لا وصية ذللثح كان فان الذكور، الوجه من طيره 

اه.للورثة( فضل وما 

من٦ ج  ١١٣ ص الغني ق قوله يؤيده والوقف، الوصية ؛،ن التفريق وهذا 
محجأحدا وعين بخمإئة واحدة حجة عنه محج أن )أوصى فيمن المقرئة، الهلعة 
الباقيؤيمرف سواه، ثقة إنسان يمكن ما باقل عنه ومحج التعي؛ن، يبهلل فإنه وأبى، 

عنحارج فهو زاد فإ به، الموصى إقامة بالوصية المقصود ولأن اه. الورثة( إل 
الورثة.إل فيصرف المقصود، 



1ظه1_1ة^سمسمحيماصث هةثت|11 
إحربجعن الوقف غلة من التؤع هدا ل الفاصل أن التقول مذ، من فتلخص 

تبمرق انمتات 

عموما.الفقراء أوإل ~ ٢ ه. جنإل إما ~ ١ 
كانإن الجد، وحران الواقف أقارب، من االصا.قة التحقين إل أو ٣" 

عموما.انمالح أوإل ~ ٤ مسجد. عل الوقف، 
ؤناحيته أهل من ال٠ين الممصالحة أوإل ~ ٥ 

الشهورعل المقطع كمصرف، الواهم، ورثة إل بمرق أته ذكر من أحد ولر 
صي سعاو بن ناصر بن الرحمن عبد للشخ عيية الالفتاوى ل أن إلا المدهب، من 
فممرفهالقال.رة الالكورة الغلة عن زاد )وما نصه! ما له جواب، أثناء ق ٤  ٥٣

منورثته عل إما فيه، المعروفج الخلاف، عل المقهني أو المهللق الوقف، ممرفج 
الفقراءأقاربه عل أو اين، والمالفقراء أوعل مواريثهم، قدر عل والولاء النب 

اه.الأقوال.( أصح وهو والمحناحن، 
إلالمجد عن الفاصل ، بمرقالحكم علل أنه الإقتاع شارح عن مبق وقد 

ممرف،بمرق، أن فينبغي القي معنى ق كان ؤإذا الضلمر، معنى ق بأنه الفقراء 
أنالواقف، من ظهر إن يقال! أن ؤيمكن فيه. العروق، الخلاف، عل المقير، 
لأنهتقدم؛ مما غره أو عليه الموقوف، جض إل بمرق، الفاصل فان الخنس مقصوده 

حصولأو علميه الوقوف، عين مقصوده أن ، الواقفمن ظهر ؤإن مقصوده، إل أقرب، 
أنوالأصل حصل، مقصوده لأن للورثة؛ بمرق، الفاصل فإن فقعل، الميتة الميحة 

غرهيريد لا أنه يظهر ثيء عل يالوقف، أحرجه ف،ا لم، فهو المورُث، خلفه ما 
الورثةإل فرمع ا، جنولا عينا ممرفج له ليس لأنه للورثة، متحق عنه فالفاصل 
وصحبه.وآله محمنو نبينا عل وسلم افه وصل أعلم، وافه كالمقطع. 

الخيمأنمحمدالخايح كتبه؛ 





خ^دنيم1لإإاثمتي ه

ثسحأقآيجاي
العبارةعليه كتب ، نحاس من مكيال عل  ١٣٩٦منة صفر شهر ق عثرت 

تالمحفورة العرسة بالحروف التالية 

أمداد،أربعة والصلمع مثقالا، وعشرون مئة ءدر0 فيه، مبارك بوئ مد )هدا 
وغثرها،والكفاراُت، والفعلمرة والغل الوصوء ق الإنسان ينفع والمد الملمع ومعرفة 

الجرةمن وعنرين وواحد ومائتين ، ألف ١٢٢١سنة المدينة ق المد هدا جعل وفد 
الحق،عبد بن ، يوسفأي السامين أمير بن سعيد السلمان أمثر مد عل محرر مد عل 

الرحنعبد بن إبراهيم مد عل وهو البكري، محيى بن الهسين مد عل وهو 
جعفرأي القاصي الفقيه مد عل وهو الغواصن، يوسف بن عل مد وهوعل الحبثي، 

بنأخمد بكر أب مد عل وهو إسإعيل، بن خالد مد ]عل[ وهو الأخعلل، بن أحد 
وكاناميمون، ين جعفر أب ومد الئنفلر إبراهيم بن إسحاق مد عل وهو حنبل، 
اه.نته(. بقركا ق^، افه رسول صاحِت، 'محقه، ثام،بن نيد بمد عدلا 

ذللث،عل نمى وقد مثقالا، وياس أربمائة النبوي الملمع يكون عليه وبناء 
الثقالزنة أن اليسرةرأ، العربية الموموعة كاب ق ذكر وند اممه، رحمهم الفقهاء، 

بالبرجراما وأربعن كيلموين النبوي الملمع فيكون وعلميه ورع، حرامامت، أربعة 
ابيل-أي الرزين 

ه١٣٩٦/٢/٦الش٠ين.J:الصالح محمد كاتبه: قاله 

غال.بثمن منه واشتراه عنيزة، حرابامته إحدى ق وحوم شخصي عند عليه عثر وقد )0 
(.١٧٧/٦اسر)الثلأرح ظر:

.١٦٤٥صل)٢( 







بمسمأثأمحآض
الشافعيقال )فرع(ت ٨; ج  ٧٦ص الجمؤع ق الهدب; ثرح ي تال 

قالعي مومحع وراء من فلو عي، الموصع غثر ل العي بجون لا والأصحاب؛ 
قفعله يجوز فلا بمكان، نحتص الحي لأن سعيه، يصح لر غيره أو العطارين زقاق 
طنعي الموصع الخاهع؛ كتابه ق الندنيجي عل أبو قال كالهلواف. غيره، 

حتىعدل ؤإن أجزأه، ثرا يثبتا التوى فإن القديم• ق الشافعي تال الوادي، 
3،التوى إن الدارست تال، وكذا بجز، ب العطارين رقاق، إل الودي الوادي بمارق، 
اه.أعلم. وافه فلا، أوزقاق الجد دخل ؤإن جاز، ثرا يالعي 

مكة؛وتاريخ والفقه، النفير كتب من لدينا ما راجعت أن بعد وجدته ما هذا 
يالمسألة راجعت وغثرهم، مذهبنا من الفقهاء وكتب ظهثره، وابن كالأزرقي، 

المقولةالعبارة من القصود عل أدل، عبارة عل أعثر لر ولكن الكتب، هده من مذلاما 
عليه.أطير ولر الكتبة ق مرجود فغير القطبي تاريح وأما أعلاه، الهدب شرح عن 

الجانين،من تفر لا فته الزيادة أف أءلم~ ~واش المسألة هذه ل ورأيي 
وذلكوالروة، الصفا بين السعي اسم ل داخلا مادام الحاجة، عند خصوصا 

تلوجوه 

إليه،الصثر يجب، حتى بالدريع تحديده ق صريح نص يرد ل؛ أنه الأول؛ 
الواي.عن حكاية أنه فالنلاهر له الؤرخ؛ن بعفن تحديد وأما 

بالخهلأي إسإعيل، أم بطريق يكون أن فإما تحديده؛ فرصنا لو أننا الثال؛ 
دلفقد عليه تمثى الذي بالخهل كان فإن ذللئ،، مجن أوبأكثر عليه ممثي كانت، الذي 

أومحعالأن والعي جدا ضيق عليه تمثي الذي الخهل لأن معتتير؛ غثر أنه عل الءليل 
وثرتاغربا أطرفها خهلوط عل بل واحد خمل عل تمثي لا أما يقال أن إلا منه، 

منأكثر كان ؤإن موثع، الأمر أن أيضا دليل فهو كذللث، كان فإن المسعى، طرفا 



تحديدْ.لورد ؤإلأ والمروة الصفا ي؛ن بكونه إلا محدد غثر أنه الظاهر فإن ذلك 

قكانت الذي الحدود خارج محوز يالمجد المخممى وهو الطواف أن ت الثالث 
التيالحدود خارج عي المحوز لا فكيف المجد، ق الaلاJمإ مادام الك،.، زّن 

حمحدد، السعي أن بن، إن هدا والمروة، الصفا يئن ساعيا مادام . الحم، من رف 
فيه.ينتشرون الناس وأن الوؤت،، ذللن، ل يبنيان محدد غر أنه الذلاهر أن 

حكملها يثبت يالمسجد تلحق التي الزيادة أن عل نصوا العالياء أن الراح؛ 
يه.تلحق التي للزيادة المعى حكم دليثث.تا الجد، 

أعالم.واش ل، يظهر ما هدا 







ءوتتت|امحسمحصاصن 1ض_؛تةق 

عإإلا ينهى ولا راجحة، أو حالمة مصالحته بإ إلا يأمر لا الشاؤع )١(; 
منميء الكبير الأصل هدا عن يشذ لا راجحة، أو حالمة ومضرته ممدنه 

الشريعة(.أحكامها)أى 

تملا U أن الأصل هدا عل ؤيممرع انحاصد، أحكام U الوسائل )٢(: 
الحرامومحنرق نون، منهو به إلا النون يتم لا وما واجبا، فهو يه إلا الواجب، 
حكمها.حكمها والأعإل العباداات، نواح أن عليها ويتفرع لها، تابعة والمكروه 

هداعن مممرعة ونحفيفاما الشريعة رحمن وحمح التيير، نحلبا الشقة )٣(! 
الأمل.

معمحرم ولا العجز، ُع واجبا فلا بالأستطاعة، يتعلق الوجوب )٤(" 
الضرورة.

فهذانللرسول، والتابعة للمعيود، الإحلاصن عل مبنية الشريعة )هآ1 

امرئولكل ؛اليات،، الأعإل أن عليهإ ؤينبني ديني، عمل لأكل ثرط الأصلان 
منهافلا والغ، الحفلر العأاداات٠ ق الأصل أن أيضا عليهإ ؤينبني نوى، ما 

منهامحرم فلا الإباحة، والحاملأرتا العاداُت، ق والأصل ورسوله، اممه شرعه ما إلا 
الواماُتجتضل. التي الحيل أن ذللث، عل أيضا ؤيمع ورسوله، اممه حرمه ما إلا 

التيالحيل أن كا تنفذ، ولا محل، لا ممنوعة، الحرماُتج ق تدحل أو والحقوق 
حنة.بل مباحة، الظالم -يا ؤيدح الحقوق إل -يا يتوصل 

والتمييزكلها، العثادايت، لوجوب، شرط والحقل البلؤغ وهو التكاليف،؛ )اُ(ت 
يميز.ر ممن فيصح والعمرة الحج إلا لصحتها، ثرط 

شروطها،وجود إلا تتم لا والغروعية الأصولية الأحكام )٧(: 
مفسداتالأصل هدا عل ويتفرع ومفسداب، ميطلاتها وهي موانعها، وانتفاء 



ئتع'و ثع؛ق مالح سيدبن القيح .٠ ٩ ملص 
ارتكابؤإلأ وواجب، وركن شرط فقد إما أمرين؛ أحد إل تر■؛ع وغترها المادة 
العامالة.ونالك، العبادة نالك، محص محظور 

يحد،بميم ولر ^ ١٠٧١يه حكم حكم كل ق إليه ير"أع والعرف، العادة )٨(؛ 
وضرها.والحقوق العاملات حيع ق بيتهم الناس يتعارفه ما إل فيه يرُح فإنه 

والأموالالحقوق حيع ق أنكر، من عل واليمان الدعي، عل اليتة )٩(؛ 
وتوايحها.والمعاملات 

ثيء،كل ق بالشلث، يزول لا والشن كان، U عل كان ما بقاء الأصل (: ١٠)
الحقوق.س حق أو أومعاملة، عبادة، من 

أوتبرعات.محاوصات كانت، سواء الحقود، حمح ق الاراصى س لأبد (؛ ١١)
التصرف،.جائز العائو يكون أن لأبد (• ١٢)

ذلك،س ؤيستثنى أوفعل، فول من علميها دل بإ كلمها الحقود تنعقد (: )"١١
القول.س فيها لأبد التي العقود بعض 

والمامي.والحامل التعمد فيه يستوي الإتلاف، ١(: )٤ 
يدوق يفرط، أو يتعد لر إذا مضمون ضر الأمتن يد ق التلمفط (؛ ١٥)

بالعكس.والعكس مضمون، فهوضر الآدون عل ترتب، ما أويقال؛ مهللقا، مضمون 
(١٦)

(١٧)

(١٨)

(١٩)

(٢٠)

(٢١)

(٢٢)

صرار.ولا صرر لا 

تحبح.موالفضل كلها، الحقوق ق واجب، العدل 

بحرماته.عونجج أوانه فبل شيثا تعجل من 
بقيمتها.والتقومات بمثالها، الثلميات تضمن 

المسمى.تحير إذا القيمة ير-أعإل 

كالعلوم.الجهول جعل 

الحاوصات.وق الغالبات ق ممنؤع واليسر الغرر 



ت|هع.ثتةص؛صعسمحصص، هت_1هت 
منمحدورا؛ تضمن إذا إلا الحقوق، وق العاملات كل ق جائز الصلح (! ٢٣)
محرم.ق لحول أو واجب، إمماط 
-يا.أحق فهو الباحات إل سبق من (؛ ٢٤)
المستحق.ع؛ن معرفة تعير إذا مثروعة القرعة (؛ ٢٥)

والإتلأفاتالمحرفات من أواو-رم تحت الذي ق الأمناء قول قبول (؛ ٢٦)
والعادة.لهس ا حالف ما إلا وغرها، 

عليه،وأجر به ألزم الحقوق من أوحق الأمور من أمر عليه وجب من (؛ ٢٧)
بحق•والإكرام الإجار ولكن 

وهوالحظور فعل ومن ذمته، ترأ لر نمانا أو جهلا الآمور ترك من (؛ ٢٨)
عيادته.وتممتا ذمته برأت يان نأو بجهل معذور 
تعذرإذا إلا إليه ير"؛ع لا ولكن محله، ومحل البدل مقام يقوم البدل (؛ ٢٩)
الأصل•

أوغرها.أواستثناء أومرط وصم، من الكلام تقييد محب، ٣(؛ ٠ ) 
عليعود با منهم المتع يلزم والنافع والحقوق الأملاك ق الشركاء (؛ )١٣
ونحوها.والتعمرات والصارف، الضرورية الأمور من الشرك 

بحسبنقماما وق الشركة الأملاك زيادات، ق يشركون الشركاء (! )٢٣
أملاكهم.

مقتضاه،ق سب، كل فيحمل أسياحا، تباين بب تتبعض الأحكام )٣٣(؛ 
ولوبايزام•

عليه.رجع الرجؤع بنية واجبا غثره عن أدى من ٣(؛ )٤ 
صاحبها.الجهول الأموال ق كاف، الوصم، (: )٠٣

لذللث،،التسج، أو حق، بغر الإتلاف، مباشرة ثلاثة؛ الضإن أسباب (؛ )٦٣



أواواوالظ1لت.

التحب،عل الواجب مقدم مها، الأعل دم اكالح تزاحمت إذا )٧٣(: 
إذامنها الأخف ارتكب الفاسد تزاحمت ؤإذا الرجوح" عل مصلحة والرامح 

الواضح،عل والثشه الحرام، عن تفاديا الكروه نيرتكب للتناول، احتج أو اضهلر 
تحريمه.عظم ما عل نحريا أحف كان وما 

نجاّته.نشا ما إلا مها نص فلا الطهارة، الأشياء j الأصل )٨٣(: 
نىالص الحبان إلا مها محرم فلا والإباحان، الخل الأشياء ل الأصل (: )٩٣

عنها*الشائع 
تشهفهوغمر كملحه عاليه واجبا كان فإن أمور؛ ب؛ن الأسان حير إذا (: ٤٠)

الغير.مصالحة ق اجتهاد فهونحيثر غيره كالحة كان ؤإن واختيار، 

منمحقطتعتهالعقويةالوج_،صوعم،عليهالضان.(: ٤١)

صانفلا كرته دفعا أتلفه ومن صمته، يه لينتفع شيئا ، أتلفمن (: ٤٢)
عليه.

أقواهمايرجمح المعاملة صفات من صفة ق المتعامالن اختلاف، عند (: ٤٣)
دليلا.وأرجحها 

ائم،قأحوهما ادعى أو أجل أو شرط ق المتعاملان احتلفؤ إذا (: ٤٤)
بينة.الأحر بميم حتى ينفيه من تول فالقول، 
أمرإل عاد ؤإذا فدت، شرطها أو العبادة نفس إل التحريم عاد إذا (: ٤٠)
التحريم.هع صصتا حارج 

ومحوزالوجوب،، سبي، عل الكفارات أو العبادات تقديم محوز لا (: ٤٦)
وتحققه.الوجوب، شرمحل وتبل السسبا وجود يعد تقديمها 

وجبؤمضه عن وعجز يعضه عل قدر فإن كله، به المأمور فعل بجب  ٤٧)
وسيلةعليه القدور يكون ن إلا علمه، عجز ما عته وسقهل عليه ندر ما فُل عليه 



;مأُها*ا صالخ1ثمتي :!"٦ ث:ث  .__ ________ ._ ٠ |وغع_هتءوص^_س 

ذللث،فعل محب فلا عيادة، يكون لا ينمه أوكان محضة، 
منهإواكتفى أفعالهإ، تداخلتا واحد؛ جنس من عبادتان احتهع إذا (؛ ٤٨)

واحد.معل 

ضرطوجود ولواحمل الموجودة لاعالة الأثر أن الأصل ٤(: )٩ 
الدمم.براءة الأصل (: ٥٠)
بزواله.تجزم حتى الذمم ل ما بقاء الأصل (: ٥١)
يتيقنحتى الاحتيامحل وجب حق، أو عبادة بوجوب الذمة اشتغك إذا (: ٠٢)

والحق.الواجب ذلك من البمراءة 

الاستثناءوكبوز العاوصات، باب ق جائز ايمحلومة التاغ استثناء (: ٥١٢)
اكرعات.باب ل ايحهولة للمشنة 

مالكهلحظ. قبضه نإن الرد، ق نوله يقبل لر ه نفلحفل العين نبقى من ٠(: )٤ 
الرد.ل قوله قبل إليه ؤإحانه 

عليه.له جعل ما له وجب عليه ما أدى إذا (: ٥٥)
التفعةدون الأنتفاع مالك ومن عليها، ايياوصة فله المنفعة ملكر من (: ٥٦)

بإذن.إلا المعاوصة له فليس 

١علمه يعتبر لا فح أو عقد ق ه رصا يعتبر لا من (: ٥٧)
بنرطصاحبه، عن به ق تمل. صاحبه علم عليه تحذر مال، بيده من (: ٥٨)
تبعته.من وبرئ للحاكم أومله وجده، إذا الفإن 
مالهمن الأحن. فله ظاهرا، الحق مب وكان الغثر، عل الحق له من (: ٥٩)

ذلل.له فليس خفيا ب..ت، الكان ؤإن التعذر، أو الامتتيع عتل، حقه ر ؛قل. 
شروطه.ق و\ذثونآ بالواجب يلحق بالنذر الواجب (: )٠٦

زادما دون المحتال الاتصال بعض«ع عل بعفه ينثني الواحد الفعل (: ٦١)



،ظهص_طثخساونيهألخاض«؛ذاقثتت!ق:

العادة.عل 

يأقحتى رؤؤسهم، بقدر أملاكهم ق اوون مت الشركاء أن الأصل ('' ٦٦)
ذلك.حلاف عل يدل ما 

بال.لست الأصلة الحوائج )٣٦(: 
استقلالا.د.0 لا ست،تجاما (: )٤٦

معت،رة.واكرعايتؤ للعمود والدواعي الأساب، (: ٦٥١
الأصل.عل وتقدم لها، الحكم يكون قد ئويت، إذا القرائن (: )٦٦

الأمر.نفس ق با العاملات ق انمرة (: ٦٧)
العقودتمت، فخا فخ ؤإن عليه، بني ما بملل العقد اد فتبين إذا (: ٦٨)
الفسخ.نل الطاره 
كدياؤأو  Liaipادعى ولو أقر لمن عدر لا (: ٦٩)

علميه،وما ماله كل ق عته ؤيتوب، مورثه مقام الوارمثج يقوم )*٧(: 
ذللئ،.ق ثوي حلاف عل والنمعة، الشرمحل وهوحيار اسقني؛ ما إلا 

حلالا.أوحرم حراما أحل شرؤنا إلا ث>روحلهم، عل لمون الم٧(: )١ 
اضفهوعند قبيحا رأوه وما حن، اممه فهوعنلء حنا لمون المرام ما (: )٢٧

مح•

وهذهيصح، ول؛ حرم محرم ق يحولا أو وا-بمب، ترك العقد نقمن إذا )٣٧(: 
المقاصد(.أحكام لها )الوسائل قاعدة: من خرحة ت م

علوغ،رئ والإقرارات والفرخ العقود ل الاٍلقين كلام حمل محب ٧(: )٤ 
أمكن•مه،ا *رائهم 





لنفسيمعاتبا فقلت فيقوتني، الليل بقيام أهم كنت ح؛ن قديم زمن ق قلت 
العمل:عل لها وحاى 

المعالعن رل كيا أحيمد 
رجوتثم بالنوافه تشاغل 

بخيرا يالدنثارك إيفما 

وأجدىالأخرى ل منه وخير 
الحاما إدمانالعون ه الف

اللياليود مفي رقاد ا ؤي
العوالالهمم أول مع ا لحاق

للحلالاصعلناعا ولوكان 

الجلالذي بخدمة نحضى بأن 
الموالملحاح الله يحب 

النجمي)اكوقح(بحى بن أحمد ناظمه: كتٍه 
٤٢٧،/ Y/ ٠ بتاؤخ: بيته وق عميل، بن اض عبد الشخ: من بهللب كتبته 

زمن:بعد أخرى مرة وقلت 

وكّلعجز ينز عمري صاع 
منائفلمل الليل إنأتى 

لونال-اني عل اف القأوثر 
وقدالموت تنمى حقيرا يا 

لكواهوحقير ليك يم

منالموت أينسى أموات ابن يا 

العملمهمات عن وتوان 

غفلكان من وم ياري ونه
جلالعكس بأن ي نفعلمت 

مثلكل له الموت رب ص

الخولءن__ه يذد لم ني وغ
هلنم ثه ائمنآبل ق

عقيل،بن اممه عبد الفاصل: العلامة الشخ يسن ق المجمي، أحمد كتبه: 
١ ٤٢٧أ/ / Y٥ق: التجمي)اكوقع( به. ومثع له، اش غفر 



wmm 1
واصتواته.علواش حول إبراهيم بن محمد للشيخ جوابالسؤال أبيات نظم 

ارجغام>ممآاا 
الماصر.عبد وجال والاشراكية الشيوعية حول حهلبة ت ١ 

ازصر.عبد وحال الاشتراكية حول حطة ٢: 
ِاراهيئءنياَمحيىس

 ١ I منافليمهامن مقاطع وذكر عليه، احتوت وما مؤلفاته بعض ذكر
الديرية.الرحلة رسالته صمن الرث واثعة عن مفصلة أحبار •' ٢ 

ه. ١٣٦٣عام ديري الأحمد بن حالي الأمن مدح ق قصيدة ٣^ 
وأحيه.عميل ابن الشخ مع رحلة حلال أبيات نقلم • ٤ 

وهي!كتب، ثلاثة صمن الثانية الريث واقعة عن أخبار 
الفوران.العزيز عبد الشخ• إل وتوابعه جيران أمتر ٌن ٠ ١ 
صالح.محمد عل الشخ! إل الفوران العزيز عيد الشخ من ٠ ٢ 

صالح"محمد عل الشيح* إل الفوران الحزيز عبد الشيح ٌن  ٠٣

•جؤقئ4.العميل، العزيز عبد بن عميل الثيح وصية ! ١ 
اض.عبد الثخ لأحيه عميل الشيخ ورثة من وكالة ت ٢ 

رسائل.سح وفيه عميل؛ الشخ ورّثة معاملة فيه ملف ٣! 
عقيل.الشيخ تقاعد موضع حول المالية وزير من قرار : ٤ 

متحدية.مواضع ق نبهلية قصائد 

رءه^حءك؟ةهةوثَِا

















جهج2خ ٥٣^امخسن : مد٢١ ةض_تءو 
ي-جاثآؤمحهم

علق،من الإنسان وحلق تروما، عمد بغثر السموامحتإ حلق الذي ض الحمد 
علهوتفضل مذكورا، شيئا يكن ول؛ العدم من الإنسان أوحد يعلم، ل؛ ما وعلمه 
منالحالق به يمٍز ُالعقل شرفه المخلوقايتح، من ضرْ عل وشرفه الوجود، ينعمة 

بصثرا،سميعا الله وجعله الضار، من الناغ ويميز ارزومحا، من والرازق المخلوق، 
الدنياوحلمت، والنار، الحنة حلمت، أجله ومن كفورا، ؤإما شاكرا إما الميل وهدا0 
والآحرْوحقرها، الدنيا لتا وصور الأمثال،، لتا اض وصربؤ للاحرْ، مزرعت 

رفعذللت، فمن وعلا، جل عفلمته وعل الخالق وجود عل الرامن وجعل وعظمها، 
ماءهامنها وأحرج ودحاها، الأرض وبط تروما، عمد بغثر وسقفها الماء 

وتأكلونمناكبها، ق تمشون ذلولأ لكم وجعلها ولأنعامكم، لكم متاعا ومرعاها، 
فتتغثرتضطرب، أو بكم تميد لئلا الراسيا١تإ بالحبال، ثبتها التنور، ؤإليه رزئه من 

ؤإنسألتموه، ما كل من وآتاكم والنهار، الليل لكم ومخر معايثكم، علميكم 
إلهمن القيامة يوم إل سرمدا الليل علميكم اممه فلوجعل تحصوها، لا افه نعمة تعدوا 

يومإل سرمدا النهار عاليك|ا اممه جعل ولو تشكرون؟، أفلا بضياء يأتيكم اطة عثر 
دائب؛نوالقمر الثمس وجعل فيه؟، تكنون بليل يأتيكم اممه عثر إله من القيامة 

النهارجعل أن رحمته فمن بحون، يفلملمثج ق وكل منتظم، نغلمام عل لصالحكم 
أوقاتافيه لكم وحمصن معايسكم؛، واكتساب، سزونكم وتنظيي؛ لحياتكم ميدان 

قبابه وتهلرفون بر؛كإ، فيها نحتلون نحصوصة، أماكن ق حالقكه؛ •ع فيها تحتمعون 
كلق به مستعيئين حياتكم، عل العون منه تتمدون مرايت،، حمس وليلة يوم كل 

منبه وتتعيذون أهله، هو ؛،ا عليه وتثتون عليكمآ، بنعمته له وتعرفون مه،اتكءا، 
ولاالمعبود، الرب، وأنه المخلصون، عباده ؛أنك%إ له وت،رهتون الحنة، وسألونه النار، 

وسيدالنبي،ن حاتم الأكبر معلمكم عن الدروس هذه تلقيتم وقد ٌواْ، ب*حوا معبود 
سليإ،غداء فتغذاه لمة، مفهلره الدروس هذه فلقيتإ محمد.، نبيكم الرّلين، 



ذئثص_مخخايسنبجصداكوض :ص٢١ ٠٠٥
قاض عناية ترعاكم والإيإن، التوحيد وعقيدما ومجدوها والستة، المران دمحتورها 

وحبيبناسعود، اخلفدى مليكنا رأسهم وعل الرشيدة، السلمة حكومتكم ظل 
وهمونطرمم، دينكم يدينون الدين الخلصين الحكومة ورجال الحق، فيصل 
ديتكموعن عنكم ؤيذوددن عله، كغثرتكم الدين عل يغارون منهم، وأنتم منكم 

اسطاعوابإ الدين هدا عن ؤيكافحون اش، شريعة فيكم ؤيقيمون الأعداء، كيد 
أيضاهم لأمم بل لمون، موحدكم أنتم إنكم أجل الأمن، قوة من ؤيستطيعون 

ومنالنار، ق لقذفهم كراهيتهم من أشد دينهم يبدلوا أن يكرهون ولأمم لمون، م
ي«رينك.أن فيه تهلمع لا ديناك ضر عل هو 

الغروؤينالعوام أو الشباب بعض أن نح أن حقا االو'اّف لن ؤإنه 
نامتالش وحكومته لملكهم ؤيتنكرون وعقيدمم، ودينهم بادئهم يتنكرون 

حكومةأي عند تبدل ب الني، الضخمة والمرتبات الأموال لهم وبدلت بتربيتهم، 
والأهلبالوطن ويزهدون الحميل، يتنكرون ثم لموظفيها، كانت من كانت 

ذئابألنة عل مسمومة معولة براقة ألفاظ مع ابون ؤينوالبنين، والإخوان 
بالهدى،الضلالة ؤيثترون بدنياهم، ديتهم يبيعون نم الضأن، جلود علميها 

المتينالديع الحكومة وهده الدين بهيا علميهم ر71م فضل بنكرانمم ربمم ؤيخطون 
الملحدين.شرور من الوال 

يتنكروأن الدُن، هذا ق بفهلرته التاصئ اللم متنكر أن فعجب تعج.تا ؤإن 
ترعؤعند وهم الدين، هذا عل أعارهم فنيت الدين وأمحاده وأجداده آبائه لدين 

وانتحلربه، نسي كا أمحادْ ني أن يلبث، لر ثم الكثير، عنهم وعرف باحضامم، 
والتمتعالفانية، الدنيا عرفي أجل من الشيوعي الناصري الإباحي الذهب، 

حشرةعن حرج بمن نفكر ولا نبال لا ونحن الشيوعية، الهيمية ؛الشهوات 
،كيفبممنا الذين ؤإنا ما، ليسوا لأمم والإلحاد، الكفر حظيرة إل وانظم الإسلام 

ؤيحهلفالذي الفقير بمصلحة اممه من أعلمم أنه يدعي الناصر، كعبد محلوها نصدق 



ذ|ولمازحبنمحمدسذ : ^٠٢١ذؤ-|ص ثس 
سإويةقمة لم اش من الوهوبة الأغنياء أموال سلب أن ؤيريد الناصر، عبد عاليه 

النه؟.من وأرحم أعطف يكون نبذا وأته الغني، مع ليتساوى الفشر ويارطيها 
خاتموجعله الدين به اف أكمل الذي الأنبياء خاتم محمدا أن مدق وكيف 

بهليكمل النتمى •^١ أتى الناصر عبد وأن الاشتراكية، دين عليتا كم بأنه ايبيتن 
صامواالدين وأمحادنا وأجدادنا آباؤنا إذا الصحح، الإسلام عل نصبح حتى ديننا 

حقغير عل هم هل الحديد المدهب الاشتراكية يعرف، ولر ومجدوا وناموا وصالوا 
الناصر؟،عبد دعاية تصدنون فهل الناصر؟، عيد حمال ماركس كارل زعم حد عل 

رجولتكم،ل ومحياكم عقولكم، ق محياكم الناصر عبد حمال أن تصدقون وهل 
وستموميداكم، وعقيدتكم ديتكم ؤيسسسا بكم يلأنه مجاعتكم، ق ومحياكم 

بأننامنا واثق وكأنه أحلامنا، ؤيسفه ديتنا، ورجال وءالإءنا وحكومتنا ملوكنا 
لسانهبه يتعز فيإ نصدقه وأننا يقول، ما نعقل ولا شيئا نفهم لا معتوهون 
حقيقتهعل الناصر عبد حمال أخلهرت باليمن حوادُث، أن تصدقون وهل الكدوب،، 

ووحوشه).....( إن إنسان، صورة ق محاري متوحش حيوان صورة بثع أل 
ويتنزهأشلأءهم، وممزق العزل والشيوخ والأؤلفال النساء من الأبرياء بدماء تتلمعلخ 

والنسل،ادرُث، و٠رالالث، ايحرقة، يالقتابل المزاؤع وحرق الأمتة، القرى يقصف 
التوحيدأمحل ؤبملهر حديدا، دينا لهم ي-مئ أن يريد وأنه ;أود، إنمم 

الرجليصبح اشتراكيا، محتمعا ؤيكون الأرقى، ق الراسخة الإسلامية والعقيده 
بأساذلاائ، ق يرى ولا معه، علميها ؤيتتعم يتلمدذ وأن زوجته، ق الرحل يساوي 
الوأن يمتعه، من محل فلا وعمته وبنته الرحل أحنا عل الرجل يدحل وأن ونكرا، 
الذكرومحالى الصلاة إل وودهو_، عمله يترك من الاشتراكي المجتمع ق يوجد 

ومعالحهنمي، سيره ويعرقل المجتمع، دايت، مفمن ذلك فإن الدينية، والحلقان، 
وتغذيهالأبرياء دماء فامتماصه ذو_إ، كبير يفعل لر إنه الماصرت عبد يقول ذللئ، 

كاامةلتتب؛نلي,)١( 



اييؤح^'ؤآإ سود بن سسان الثيخ  ٠١٢مهص 
حمامبعل التجتن قدمه ؤيبتا الومحعة، أطإعه ح لالحهتمة، روحه 

هذاتحذرون فهل الأرض، وجه عل من المؤمتين واستمال والتوحيد الإسلام 
النالصمىاللتس من حذركم تأخذون فهل إنسان؟، بصورة الضاري الوحش 

منأفضل الباب، حارج اللص مقاومة فإن علكم؟، والقضاء وملامتكم لعقيدتكم 
الواهيدرعكم يحكومتكم تتحصتون ودينكم أنكم فهويعلم البيت، داحل مقاومته 

هتكعل اللصوصن ح لتتعاونوا حكومتكم إليكم يكره فهو عيره، ومن منه 
يشاء،ما ؤيذر يشاء ما يذبح الغنم كقهلعان تكونوا حتى الدؤع، ؤإزاحة الحصن 

عليشاء ما الأموال من ؤيتتنع الحصنان، من له يطيب ما اء التمن ؤيمرس 
وأحنتمديتكم وأضعتم غملتم لو افه، سمح لا الأّتراكي، الحديد الدين امم 

قوصفهم حكومتنا، ْع الله وأن الخاJتين، كيد ي؛دى لا افه أن مع بعدوكم، الفلز 
ولاحذلهم من يضرهم لا متصورة، الحق عل الأمة هذه من طائفة تزال ولا صفها، 

حالفهم.من 

ونقضواووطنهم، مليكهم وحانوا اممه، خانوا الذين الهلتارون الخونة أما 
حماللأن حيا؛ يتتحرون وسوف معنويا انتحروا قد فامم عنهم، تل فلا العهد، 

خانلئ،،خاللث، من لأن معزنين، شرفاء مححالهم أن حد إل هومغفل ما الناصر عبد 
منكليا عزلهم إليه ما فاته فإذا احتياج، تبم له رام ما شديال>ة رقابة ق فتجدهم 

وأصبحواطردهم، قربوه من كالأحرب، فيبقون محتمعه، عليه د يفلئلا محتمعه 
اتنه،يشفيهم بأن لهم الدعاء إل حاجة ق فهم والدين، الدنيا من فقراء مشردين 

شرفمنحهم الذين هم؛ا،لصريقن أنففلوقاسوا الشيهلان، استفزها متا قهلعة لأيم 
الأستراكي.زعيمهم ليهنايم عهدهم ويتقضوا محرفهم نحونوا أن المكرية 

الذينأن ويعلمون لحهنم، واحتهلبهم عليهم رجل أنه يعلمون وهم الناصر، عبد 
ولاالناصر، عبد زعم كا تبمودا ليسوا أمم ؤيٌلمون لمئن، ملهم إحوان يقاتلومم 

المعركةنحوصوا أن وفصلوا أمرهم، عل غلبوا ولكنهم صنعاء، من أبيب تل طريقة 



عؤىِتعسنبجصبن 
؛:صنمسإء

يمنفكيف النار، ل دخولهم ذلك أدى ولو للخالق، ومعصيه للمخلوق طاعن 
اشتراكية،لا إسلامية، وفطرتم مقدس، ووطهم حنيف، ودينهم ملم، مليكهم 

الفارميمنيك واضعه قديم الاشتراكي والدهب إلحادية، لا موعية، لا إباحية، لا 
لأشتراض:كارلضالهودى.

ف1نيالمسالمين، ولأمة ولرسوله فه محلص ومواطن علم، طالب وبصمتي 
لك^لآمناوتسميه، السعورة، وابواقه الناصر عبد ّتادم واستتكر الأمااراكية، استنكر 

الوحشعداوة وأستنكر الرشيدة، وحكومته لمليكنا واستهتاره لرجولتنا، واحتقار© 
الواحباالمفللومة وحكومتهم العزيزة باليمن مسالمين لنا إخوان عل الضاري 

الناصر،عبد لجازر حدا بمع أن العالي الضمثر ندعوا ؤإننا وسيلة، بكل نصرتما 
متقرمنيقفوا ولا الناصر، عبد الضاري! الوحش أنيامط من الإنسانية يتتزعوا وأن 
والحسعالناصري الومع سبل عل الوحسسه واديرر بالإسانة محبالن عر 

الشثوعي•
والأرضالموات به قامت الذي ويالأمم إليك، أسإئك بأحس، اللهم 

تثقيوأن ديننا، عالينا تحفظ وأن وا.للمين، الإسلام تعز أن سألك، أوكرها، محلوعا 
الماهرعهده يول أزره تناد وأن ■^؛؛، ١٠٥١١لعبادك راعيا تبقيه وأن محول، مليكنا 

إحوانناوتصلح حكومته، تنصر وأن الأمين، فيصل المسالمثنت مصالح عل 
منيا والإكرام، الحلال ذا يا قيوم، يا حي، يا الدين، لهذا روادا وتحعلهم المسالمين، 

محمد.عل اض وصل فيكون. كن أمره 
Y'AY/U/Y،»

الدوحانمليان برهران؛ القرى قاصي 
)اكوئع(









:|يسنتيصدبنكق1٢١ئءةهس 
أثيأ؛رمحآتييبمم 

عدوكمن حيرك حد السالم، أيها انتيه 
ؤإذاعاتهالناصرية وأبواقه الناصر عبد إصرار الأسف أشد يؤسفنا لها إنه 
الملممليكنا عل وشتائم سباب من به يقوم وما الشيوعية، ه ودّالالمسعورة 

المأ>المان،لدماء واستباحة للاعراصى هتلث، ومن الأبرار' و'ءالءائّا الملمة وحكومته 
عورإسلامه، عل عور دينه، عل عيور لم مكل ؤيتنكرْ الإسلام يستنكره مما 

الشيوعيةالناصرية بإشعالها تقوم الض الأحداث وأن أحلاهه، عل غيور محارمه، عل 
للدماءومفلث، للمحارم، من الشميقة؛ البلد المسالمة البلد اليمن ل باستمرار 

سوىحنوه لون_، لا العزل،، والشيوخ والأءلفالا والنساء الأبرياء اليمن أبناء من 
الوحشية.التوسعية الناصرية الأءلء|ع 

علالناصر عبد أؤلهريتؤ الوحشية وهده للأسف— —ؤيا الحرانم هذْ إن 
منواستئصالها الإسلامية العقيدة لأفراسى إنسان، بها نحلق صورة أبثع ق حقيقة 

الخهلرناقوس دق، وقد النجاة، سفينة نحطم نذير أنذر فقد الشرعي' أصولها 
لختلرينتبه بأن الإسلام صادق، لم مكل من الانتباه وان الدين، هدا عل الناصري، 

المعسولةيغر؛شعاراته لا وأن وعروبته' وعقيدته إسلامه وعل، دينه عل، الناصر عبد 
السالمأنها فاحن.ر الضأن، حلود عليها ذئابا وأبوافه فإنه المسمومة، إذاعاته وتفنن 

أكلكأحاك أكل من كل فإن اللظب، موات ص الطاهر الملم أنها احدر الذكي، 
إلالدعوق هي التي الإسلامي العالم رسالة يرمحالتلئ، المسلم أيها فاتهفى شلثج، بلا 
النور'إل الفللءاتا من الخروج وحاتزتلئ، الأحر، واليوم باطة والإيإن ورسوله، اض 

ومنسعتها' إل الدنيا صيق، من والخروج وحده' افه همادة إل الناس همادة ومن 
تدمرواشتا.أ سوءتها، و؛در.ت، الخاهلية اغتضحت، فقد الإسلام، عدله إل الأديان حور 

إذاالإسلام قيادة إل الخاهاية قيادة س العالر انتقال، ًلور 3، الأن فنحن منها، الاس 



ؤت غ'ئي؟ الثيحد4انتيمدالدوجان ؛ ١٢ملص ^ ؤ"لعتؤ 
لإنقاذوعزيمة وحماس إخلاص بكل الرسالة هده واحتقن الإسلامي العالم نيفي 
لا.>دىالإسلامي العال؛ ولكن الشٍوعي، والانحلال الاميار من الإسلامي العال؛ 

التيللحياة أساليبها أوبتقليد العال؛، عل أوربا بما جاء التي والدنية Jالذلاهر رسالته 
قالكامنة العنوية والقوة يالرؤح رسالته يودى ؤإنإ ّّيء، ق الأم»إ مضة من ليت 

الثهواتعن والعزوف يالحياة، وبالامتهانة بالإيإن، وسيتتصر مؤمن، كل تلب 
ونحملالدنيا، حطام ق والزهد الحنة، إل والحنين الشهادة، إل والشوق البهيمية، 

إنآيعاءآؤرم ولاتهنوأؤ( ؤ تعال؛ لله قال صابرامحتسبا. الله، ذات، ل الأذى 
[,١ • ٤ : ٠٧١]ه لأتمئ ما آس ثن دثجوف دأدورنت غلثو>ىئا ؤده-هم ؟دون 
سبمج٥£!؛^ من .ثيزأ أل;وامم يأذق؛ ولثا أل،؛محه ت.نلزأ آن حيجئتد آم ؤ تعالت وتال 

أقيزثتز  ٤١٠؟؟"ثنزآئي مئ <ثهُ ^١ ٠١٠واك؛بم أفيول د"ول -مئ ؤألقئإي\اإذؤ 
افص.بثواب ورجائه بالأخرة إي،انه ق انتصاره ومر [. ٢١لاوقرة؛أ ه ربجروه 

دينناحاب عل البدانة المعارك طْ س المسلمين إخواننا أحدر ؤإنني 
يعدمعينها ينضب لر التي المعنوية الرمحج وقل محارمنا، وهتلث، واخلائنا وعقيدتتا 

وثانوصبمر إيإن إل تحتاج الشتومة الداثه المعارك هذه فإن المزمن، قلب من 
ونحكمبالأمر ساهكم إذا ؤإنكم الخامة، واليقظة والخكبات للشدائد وتحمل 

إلبأتم ثم الزلزال، بعض وزلزلتم الحهنمية محطتهم وتلورت محكم أءداؤك»ا 
ونحدونءاوك«إ، صعبا سيكون ذلك فان الروحية، ومعنوياتكم الكامنة نوتكم 
^هيإهمالكم؛ ماء الضمان محبه بقيعة كسراب ندكانت، نفومكم؛ ق الكامنة نوتك«إ 

ؤيغنيمكابما يد شينا نحدوا فلم جحبتكم؛ ق بحثتم ؤإذا المعنوية، والروح القوة 
المقدسة،و؛لأدكءا وطنك.؛ وحماية إسلامك؛ عن مرعون وموف عنها، 

الناكرهن.ه من وأخهلر أشد عايئتم إذا الإسلام، وحرمات ورسوله لله وتغضثون 
ؤإهائةوالعلغيان، الشر محك؛ يعد والغيرة  ٤۶١١١يفيد فإذا أمركم، عل غلبمم وند 

يتيقفل،أن مل؛ بكل أهيب فإق ديتك؛؟، وعل عليكم الأشرار وظهور الأخيار، 



٠^٠سآحاء ٠٣٠•

غ ١٨٧ك؟ امخد^ننيمداكوجاL■،. j ' ت
 m«_—ءمعK ، _ -■،ذاالأأهنمءو

والخعهورية.الاشتراكية كلمة ْثل العولة، بالألفاظ يغتر ولا حذرا، يكون وأن 
؛١٠.[

وأخطارسير ق وتباحثوا شورى، محلس ق اجتمعوا وأعوانه إبليس 
الشيطاب،ومهمتهم الإبلمي مهم عل خيفته من يتوجون وما وقتنته، الغد 

الثابيثفقال كبيرا، حسابا لها وحب ابمهوينة، وأخطار فتن ل فتداكروا 
اللباسالملوكية ب ونحن للمالوكية، غطاء إلا لم، قاما أمرئ تبمولكم لا 

نذلامناعل ثورة وخفنا بكرامة، ؤيثعر ؤيفيق ينتبه بدأ الإنسان رأينا إذ الحمهورى 
والللث،،الأمير ق الشأن وليس الحمهورية، بلعبة فالهيناه عاقبتها، نحمد لا قد 
بالسالهلان،يستبد وفرد الملوكية فيه ترتكز ثخءس وجود ق تنحصر لا الملوكية إن 

ذللئ،ق مواء غيره، متاع إل مستشرفا غيره، عل عيالا الإنسان يعيش أن الملوكية إنا 
وباطتهوصاح، مشرق وجهه الحمهوري الغرب نظام رأيت أما والفرد، النعي، 

خان.جنكيز باطن من أظلم 
المحرمالاستا يقول ما ولكن الملوكية، روح بقيت إذا بأس لا الأخرت فقال 

الباقعةذلك، ماركس، كارل يدعى: الذي اليهودي أثارها التي الدهماء الفتنة ده هل 
ااعالمأقام أنه نبأ عندك هل مقدما، كتابا أتباعه عند محمل ولكنه بنبي، ليس الذي 

والسيادة.الإمارة مياف تزعزعت حتى السادة عل العبيد وأثار وأقعده، 

ؤإنأوريا سحرة إن الفخامة، صاحنيإ يا المجلس! رئيس محاطبا الأخر فقال 
نسخةهو الذي اليهودي السامري هو به أثق أعد لر فإل المخلصبن مريل.يلثا كانوا 

الياغث،،فامتنر بقواعده، الحالم عل ياق كاد قد الاشتراكي، الفارسي نيك مس 
استهناقد إنا بهلادحا، جحلت، أرض أعلام بالراح الملوك يزاحمون المحاليلئ، وأصبح 
الأرضوهي شرها، وتفاقم استفحلت، قد وهي الاشتراكية، الحركة هذه بخف، 

عدهكالءاتاحدذت،ّ)١( 



ويتقلبعليك رسقذس تحكمه كنت الذي العانر إن سيد، يا الغد فتنة ثمول ترجف 

ظامالُامظهراعلبملن•
كيفبه وأمرق زمام أمالك إق وءالت ايجلسإياليس، رئيس فتكلم 

الكلب،تمارس فتهارثت الأوربية الأمم بين حرثت إدا عجبا العالم وبرى أشاء، 
والأمقفةالسياسيين القادة آذان ق وهممت، الاوثار_،، فعل بعضا بعضها وافترس 

جنوتم•لجن ردم ئد الردحامحن 
الغطرةأحدسه الذي الحرق أن شن عل فكونوا الاشتراكية عن ذكرتم ما أما 

نحوفىلا الاشتراكيان، والفلفان المزدكي الطق يرقاْ لا ان والأتالإنسان ب؛ن 
أمةمن أحاف فإق -حائفا كنت، إن السفهاء، والمعاليالثه الطرداء الاشتراكيون هزلأء 

عنحنوحم تتجاق رجال فيها يزال ولا رمادها، ق كامنة الحياة شرارة تزال لا 
سحرا.خدودهم عل دموعهم وتسيل المضاجع، 

ليستجالمستقبل، وداهية الغد هوفتنة الإسلام أن التفرس لمر ا-عل عض لا 
يجهعفتنتؤ وأتما مهجورا، القرآن ^^، ٤١قد الأمة هدْ أن أجهل لا أنا الاشتراكية. 

الإسلامعلمإء وأن مكفهر، الشرق ليل بأن •نمر أنا الأمم، س كغيرها وادخاره المال 
العالم،لها ويضإء الظالعايتج لها تشرق الني البيضاء اليد تللئ، عندهم ليت، وشيوخه 

الأمةهذه وتوقظ مضجعها متفص وهناته العصر هذا فوايع أن أخاف ولكن 
حاميمحمد. دين من وأندركم أحذركم إف محمد.، شرثعة إل لتوجهها 

والعفاف،الأمانة دين والشرف، الكرامة دين والأعراض، الذمم حارس الدمار، 
ؤيمحوالرق، أنولع من نؤع كل يلغي والحهاد، الكفاح دين والبعلولة، المروءة دين 
علالطانا ميوثر ولا ومملوك، مالك، ي،ن يفرق لا الإنسان، استعباد آثار من أنر كل 

أصحابوبجعل صافيا، نقيا ويجعله ورجس دنس كل من المال يزكي صعلوك، 
أعظمنورة وأي المال، عل وكلاء فه، أمتاء أموالهم، ق متخلمفن والملأك اكروة 

والعمل؟،الفكر ءالم ق الدين هذا أحدثه مما وأخهلر أشد انقلاب وأي وأخهلر، 



؛١ ^'^*٩٨ سمدايووجان بى سسان الثيح ؛ ١ ٢ ئص ق ^ َ َ أ
هدايظل أن جهدكم لو نإنه واللاط؛ن، للملوك لا ش، الأرض إن صرخ* يوم 

قللبربه، الثقة صعيف ه نفالسالم أن وليهتكم الناس أع؛ن عن ٠تواريا الدين 
وتأؤيلالإلهيات، الكلام عالم ائل بممشغولا يرك أن لنا نخثر بدينه، الإيإن 
العالمطلاص يكر أن يستطيع فإنه المسلم، أذن عل اضربوا والأيات، اممه كتاب 

اشغلوهسحره، ؤيبش ليله يهلول أن فاجتهدوا وتكبيره، بأذانه سحرنا ؤيبطل 
عبدالم الميبق أن لتا حير العالم ق الرهان عمر حتى واُبمد العمل عن إحواف يا 

ؤيلتتايا للمخملر. واستخفافا فيه زهدا لغيره عنه ؤيتتاول، ؤيعتزله، وتبمجرالعالم لغيره 
ه.وتعالعالم تراقب أن عليهادينها يعزم التي الأمة هده لوانتبهت، شقوتنا ويا 

علوحرصهم وميمهم، نظامهم عل الشياطين حرص اللم أبما فانظر 
الإسلامغير دين وكل وأعوانمم، الشياطين مع اب تنوأن نائمة، للث، تقوم لا أن 

منهيمل ثش دكا ألإنلم عن نبج ومن ؤ النار، إلا الأحرة j له نصيب ولا مردود 
لآلءعران؛ْح[.ه '؛ج؟ ألئجمن ص أوبمدر ؤا دم 

الدينالاشراكن المعوؤين وأبواته الناصر عبد حال من نحدر أنلث، الهم 
بأبصارهم.يزلعونكم 

عليناتحففل أن نسألك، كرها، أو طوعا بامره الموات نامت، مجن يا اللهم 
يعزرشد أمر ولحكومته له تيرم وأن الم،ن، لالمراعيا وتأميه مليكنا، وتثني ديتنا، 

حتىديننا ورحال ءلءاءنا تصلح وأن معصيتلث،، أهل به ؤيدل طاعتلثج أهل به 
وبركاته.اف ورحمة عليكم واللام الدين. لهذا ونيراسا قدوة يكونوا 

بزهرانالقرى تاصى الدوحان، العود مليان ت وتمليه كاتبه 

ئاصيالقرى)اكوئع( ٣٨٢;U/٢٩حرر: 









سءاالء

ص؟ا؛امساستيضسمي" ٠٥
،١١بح 

وبعد؛أجع؛ن، وصحبه آله سنامحمدوعل عل اش وصل العاين، رب الحمدف 
اليمن؛ببلاد عريش أبى نامحي الخليل، والغاصل النيل، القاصي منا محللب فقد 

مايوحدلناببعض أحررله أن تعال، اه رعاه المحيي، عميل العزيزآل عبد بن عبدافه 
ققلناْ وما الأدبية، واكامحلح الشعرية النافلم من الزمان أدباء مع به احلنا نمما 

قالتاليفات من لما اض ير0 ما عل ننبه وأن ذلك، وعبمر الحولية، ١،^،، الحضرة 
•الحميم والصديق الكريم للأخ تدكرة لتكون الاختمار، سبيل عل العلوم أشتات 

العلمأهل لكلام باكبة وأنه الكافل، القال عن العجز عن اعتراق مع فأقول 
اليإلاراللامع ؛ المسمى! الحافل الكتاب التاريح ق ححناه قاليي سافل، والحرفان 

ابغية؛ المسمى؛ التاريخ منه لحمتؤ وفد الساليإق*، والخلاف اليمن ملوك بذكر 
بيتإل حجي زمن مدته إل وأهديته الحال، مليكنا الحرب؛؛، ملك، ببره الأرب 

ماصي.ابن محمد ذاك! إذ اليمنية القاطعة أمير بعناية وخمأس؛ن، ثإنية عام الحرام افه 
بينواستطار أشكل فيإ الكلام احلأًة المسمى! التوحيد ق كتاب ومنها 

،لففليا الخلان، وح٠الت١ والعتزلة، والحنابلية الأثعرية أقوال فيه خمع1ا الأنام*، 
إلوالتخلمى عليها، حث، وما التوحيد، ق النجدية العقيدة بدكر بمتفلومة وذيلتنه 

مجنفيها ومجا عشر، الثال القرن محدد الوهاب، عبد بن محمد الشخ المشهور عالها 
ابنالعلامة اليد لمفلومة كالذل وهى الأشياخ، من الاص^ن اللم، عن الاعتدار 

إماميمدح وذيلتها الجدية، بالمفلومة المشهورة تحال، الله رحمهإ المبمنعاق، الأمير 
سعود،آل الفيصل الرحمن عبد بن العزيز عيد نك؛رث بلا الحرب ملك، العصر 

فول!وطالعها الذكور، الكلام خلاصة بمولفى فيها نوهتؤ وفد افه، حاه 

والأخيرة.الأول الورقة صورة أبت، فقد لبعضها حيف، ولوحود الرسالة هده لخلول ( )١ 
لففليا.وليس حقيقي خلاف، والعتزلة والأثاعرة نة الأهل ب؛ن الخلاف، )٢( 



آء؟ًسآلإاامخساسنيضاسمدي:١٢سواL٠ص

نجدإل قاصدات انا ريمن مرت 

هاعريثالريامن تتاشدماتلك 

لبعدكمالديار ق ارى أمونولا 
لأرمحكميتا حنفأرواحناتغنوا 
رامعهلميم التسذاك يفمخها 

هايثوى قد وبعالم ها بنعمنا 
الينتمع_الم من حقا وحدد 

رساعزآى جاء ما ا ننيلق
يشينها عمللتوحيد د ؤيرم

ارةدنينعالتهلواف ا يح_درذ

هيما وتقريب ام علأنوذيح 
اريننول ا ناهياعا سمانا كف

وأحلصواالخليل الرب ألافاعبدوا 
•ا\ؤياؤنالماعلقت وصفوافل

ارفمعم ناممه ذكر يحلاها 
ادةعيحق اف ا عبدنذاك ي

وملحداأصل من عته ناصل ي
ارعوىا ومحنا ف ا داعيغدا 

تيميةاين السديد القول ذا ومصدر 

قبلهمومنكان أشياحمب ولكن 
مضجعااممه رد يام إمكمثل 
ذيالا لوهاينمى المن محمل 
أحلها مه لعصرايا فجدد 

والوحيالشوق لاعح من ب ما عل 
نجدمن اليامين عتا لغا ألاي

يعدعل الخيال محليف تمنحوا عى 

دالنمع الفران حليب ا دايتنه
والوردالي الممعبوفة فارحاوه 

يهدىما كل علمه من ا لنوأيقى 
صمدعل ات دارمعلم مدارس 
دييثما ومجأثور تحقيق يضر 

عمدعل الخائنات البدعيات من 
فمدعن ودعواْ ال العينسور 

الضدعن ذوالخلال جهارا نهانا 

مايردىفعل فاحذروا يعوق يغوث 
للرشدالوافق المرخي العمل له 

أمجدىقد القلب يها أوثان عقائد 
اكدالشكل حالك من حا ار أن

الفردالواحد لذي إحلاص وتوحيد 

والرنددلائل بالغوى وكل 
يالحدالرسم شانه عوف لقول 

محييما ومجاكان أشياتش فوافق 
الورديموردْ مقالات عن عييوا 

لحدفي يسموالمهد ه لر يقب
مجدعل مجدا الجد سإء ق غدا 

الهديحبذا ا فيادي الهيعاله 



.ءةهم1نهملحمحآا؛الفيةساسمحضاسمي هضِءمةت 
ذلك!وغير النهاية، كالمتا تضمنته محا معنى ق منها الثان، والفصل 
صدوعن منيل عن تعال ه إله انا حقاممه شهدت ومعنى 
الحصروالحدعن جلت وأوصافه ا مكل ُإدداع ا حقومفردا 
ندغلامحرعن المف وموجها دجودْ الوجود ذا في وموجها 

إدآخرما•
إلأسداه وما يمضاله ومنوها له، مادحا العصر، مليثا بدكر الثالث، والفصل 

بهنوهت، وما الحديثية، ا،لءلاع ومنثورامتؤ العالمية االدارس إحياء من الإسلام أهل 
اختصارا.حدقته الخ االقمح>>ودة بالثمرة ا،لقصود ا،لولغط من 

حزب،أبناء تثقيف، ل الخن الثم  ٠٢٠^١٠٠السمىت الكتاب، ومنها 
•أدي أحلاني الوطن*، 

مشتملحفيل، كتاب، السافر١١، النديم يمنادمة الناصر ®الروض ت كتاب، ومنها 
الأدباء.من ولخرتا لنا ثض، منافلم عل 

التسويد.عل باقي القرآنء، من الهم إعرابه ز والتييان ®البيان ئ؛ يسمى وكتاب 
أد•السائل®، دقاتق ل والوسائل ®القاصد دن المسمى الكتاب، ومنها 

الفوائدوالفرائد*.الأوابدj اتقييد 
الدينية*.السائل ق نية الأسميتهات الفقه ق تيدة ومنها 

عنالح|ثا ق عدى الناصر بن الرحمن عبد نجد عانر ثها جاينت نبذة ومنها 
وغير، الذكور لرمحالة التقريفلّ معنى ل إلخ، ومأجوج، بيأجوج الممتن الحتن 

وغيرها.الفتاوى ى الرسائل من ذلك، 

آ....[٠٠٠٢]

شيخنا.عند موجودة وهى ( ١ ) 
الأصل.من صفحايت، تلأيث، حن.فتؤ )٢( 



تسقيمححصهي 
منممر عل اشتملا فقد الماصر، والروض الخن م المتالروض وأما فصل! 

الإدؤسيالسيد وق وأولادْ، الحال المالك مدح ق الدرر والقاطع الغرر الناظم 
أستاهوما العمر، ألياء مع يه احالتا توما وبانيهم، الحسن، السيد وأحيه ظقئه، 
سيلعل ايافلم أوائل ذللث، من نذكر للمناسة، والماحرين الممدمجتن من نمرنا 
ايفلومة!هده أوائل اش~ ~أيده الحال الللئ، إل وجهته ما ذللمثج فمن اختصارا، التنييه 

لعناهندم يانمهد فما وس_امت، اه مزايعهدنا يإ الخيار حي 
الحسامن آونة كل رياه ا وحي

نحؤوالخسبفكره ول 
نحدهوار بأؤلعني نازحا غدا 

وماأرعويحثا السير مطي عملت 
معشراماصا لا حرر نفس ول 

اهيغشزال ا مذي الون الهت

اهأتمنا مد يعا يزوره إل 
سكناهايم التهغور ق وداري 

ء-زميهْيثني عدول لقول 
وتعداهفضل يضم من ترى ما ترى 

إلآحرهرا،وهيءلويلة.
أدستاهذه، وهي بها، له مادحا القصيد٥ هذه اليمن إل تمج لما الناوسا ق ول 

أوائلهاث

متيماالغرام يوقا ثيج فه
ؤياللماوالحورالحان الترنم من 
تكتماالكرام واننض ه يفنم 

مغللماكان وقد ليلا السري ل يدا 

اهيا ومالخدور تيلث، ومرها 

بعةالخليمافيحال مسرى وقدكان 

طويلة.وهي آخرها، إل 
لماديري الأخمد ن خالد الأمر إل وجهتها الي المشهورة القصيدة المافلم ومن 

أمورعن الذكور الأمير خامحلر حا لستطيسا الريثؤ، جبال إل غانيا الحقو ببلاد كان 
معهوأثركتا القصيدة، هذه إليه فوجهت، عثليم، محفل ق بينها  ١٠الراجعة أوجبتا 

هذه!وهي بصحبته، كان لما النجدي الثميري ن انمزيز عبد الخسكر! قاصي 

(.٢ ) حاشية في)\/اها( انظرترحته الثميري، عبدالرحمن عبدالعزيزبن الشخ لهو■ ، '١ 



جوت؟تةثصآا؛امحساسمحضاسمي أَنح؛ؤص 
عثسهعذيب اليارق ثاتتى 
را0ممحث ا حافها لامع

نجدبعال للهضاب ا قومح

انمايابنجدابارق يالت ق

ينجدا دنعهكما ا أتطون
زولانا وكاظميها بجرعأم 
نجدبا اهنيإلى تعالت أم 
يإوا -الل—يللءوام—م 

المحابان زمحبها ني همت 
امحيوأنحبها بان ا مهمت 

وميمهيل ليا مولا لا 
نموالأميرالذي الشهم حالي 

اءانتمه يإله لديري وال

Jbمني ام الط
ؤإقا حماة القفاصي نذاك 
منذي اللكميري زا عدام 

منعل لام المع وصلاق 
>اوالصحابة يىالآل وءال

هالهلويق ا مامن الكيج ه
هدويدى وأبلي القلب حفق 
عثج4يوقت وه نا متهم

هالبهيحال كف اف عمرك 

العامريهذي أهل من حلونا أم 
هالفتيوسعب النما بيات أم 

حميهالعيون عن الحي ذو أين 
هوولي—١ حي ن متل زال لا 

مجتهنى عزال ما الأن ؤإل 
يؤبهمن لعلتي ما حائرالفكر 

الرصيهوالسجايا المضل لي غير 
هعربية وهمجودا اق ف

الفيصفوصساهروا الجد ورثوا 
هالعاليذا بالسلام متحف 

الرؤبهي نمقمر علام في 
النجديه'ءالم العصر في صار 

هوالوترب؛الشع اض خصه 
والمميهباليض الدين حموا من 

ورحالته.إقامته ل إليه وجهته مما ذلك وضر 

التارعنيةالحوادث عل اشتملت أدبية، رحالة الريث إل غزوهم ل ول 
الأحيارثر بالأحبار إل المتشوق عنها تعي يلا التي الشعرية، والشواهد 
القاصيالتوكل، الإمام محنرف من ميدي قانحي إل به كتثت، ما الساحلة ومن 

انظرضقصا-آ.



ح;ةتتءجآاءاضباسبجضبمُي هتأتؤهت 
يعد، الصنعاق الإريال بحيي بن محمد الأريب! واللوذعي الأديب، العلامة 
ملاحمهل الإدئيي، عني اليد زمن وميدي حرض إل اليمن لبلاد التوكل احتلال 

،الحكومة عل متوقفا صرورى لأمر ميدي إل الدخول فاتفق ، شرحها يهلول 
ودونالئ،أ-صا، ما عل معي فقام المفلومة، تهدم الدكور القاصى إل فتومالت، 
•ظقئه.منظومتي، عل منه الحواب ؤيتبعها النظومة، 

تأواْ، كنا فملح ينمأمألحد رام الدومق ري المح، مجن يا 
اْهلايميه تهديناإلاليد بكر ترتمي الجسارؤتا المماليات، لع 

برتوحاْمسؤ في يام ابن سقين ا لكنهام الزمهامني ازعني

شهرل إرثان بهجرة ولد ه(  ١٣٥٠ه~ ١ ٢  ٩٨)الإرياق محمد بن محيى ين محمد الشخ ( )١ 
أديس،،شاعر العربية، وعلوم والحديث الفقه ق محقق 'ءالم وهو ه ١ ٢  ٩٨عام شعبان 

ه، ١٣٤٦منة ميدي ل القضاء تول ثم ه،  ١٣٢٩منة جبن ل ثم ردلع ل القضاء تول 
المسالمينمحثا محلويلة قصيدة منه كثير شعر له الفقيه- بت ل القضاء دلك قبل تول ككا 

لبإيان تول بالعلم حافلة حياة ويحد خداعه، إل الركون وعدم الامتمار، محاربة عل 
اليمن،ل ومعاقله العلم هجر ل: ترحته انفلر ظقئه. -. ٥١٣٠٠منة القعدة ذي 

(.٦٩/١الأكوع)عل بن لإباعيل 
توقأنه الوفية الإجازة ق ذكر والعمودي القعدة، ذي ق وفاته أن الأكؤع ذكر ملاحفلت: 

الخلافاللاق>آ/هبآ(.انظرتفاصيلهاق: )٢( 

وكيلامنوجهت، أل اوذلك، قال! حيث، هنا، ما عل مزيدتفصيل الوفية الإجازة ل ، ٣١
علوعولتا لسلفي، تركة باللحية، ءقارارت، ل، حق ق الذكور القاضى إل محيرق 

الحديدةعامل إل تلغرافا عني يحب أن المتفلومة ق الإريال بض بن محمد القاصي 
معالوكيل من الدعوى تلقى ل الأمر إصدار ل جئقه، الإمام، ابن الشهيد، محمد اليد 

قاصيإل محمد اليد العامل رغ وفعلا محيى، بن محمد القاصي رسر وفعلا التوصية، 
تعال.افه رحمهم اللحية، 
حجذللئج عما ولكن وأجزته، فأجازق، يصنعاء، وتعقل علم بيثإ الإريال بنو وهؤلاء 

تعال*.الله رحمه حجه، عمتا وتول صنعاء، إل ور"؛ع الحرام، اف بيت 



ع ١٩٩لح'ث هازاسودي بن اس عبد القيخ :  ١٢مالحق ذغ'ئ 
اعوجا©والشقرالعتاق الدهم من 

قرداُمعناهالجيل هذا بين غدا 
اهمحيتلافى أن يمينا رت أب

معزاهدللميىسلإمان 
وعماهأصول أورثه المجد إل 

سجاياهكريم نمروف ذول ب
لمرداهبطي اد لمرت ريع 
يئاهلفمرع أغما لمن بطيء 

تريناهان اباليأنكلخنا 
اهنوايبعيد ا العاليإل طموح 

ثميناهفد لما داأهل لفأنت 
حدواهانبل ما وا المصطفى عل 

ابحمكل عل عندي بة رتله 
نحومنتلت ري الأين نحاطض 
غبرأباري للوتاقت فهامت 

محمداالمى لهاذاك قلت ف

مماومن حقا العليا رنا من إل 

حفيفلتهشكيم ذو وتور عليم 
لماتتوغوث ينتاث غياث 

محربغبر الخبرات إل عجول 
مخبراالأتارسيلئ، دك وقد 

اؤيافعكهلا للإحان تعود 

منجدالاعدمتك لل-كإز(ودى 

سلامهبعد الله ملام عليك 
مندره ولله البال، رضية المعال، بديعة الفريدة، المنفلومة مده جوابه وهدا 

نجدماابن وهو غرو فلا والحرير، البنان ل جنه أبتاء عل فاق من نحرير، ءالم 
حلبتها.ق والمجل 

مشاهطاب م عالمن أتى نذلام 
محابدر قلت ا أتانولما 

عشيةام الغمقاه أسالرونحرر أم 
علالندى فخر ألقاه قد انمر أم 

هبى أتبدع نظم من فلله 
والتقىوالزهد الفضل أهل بقية 

الذييغ البلاللمن الصنع هو 
مثلهوجود جهلا يدعي فن 
اممهأول ق العينات من ثلاث 

ؤياهمحليب من شممتاعببرالمساك 

محياهعلينا ا قدوانالصح أم 
اهحنيتحش القهلف دال فاصح 

يمناهذاك طرزت بز صحيفة 

شأواهيدرك ليس أؤيب أديب 
ومجاياهه العأفشهدت بدا 
مزاياهق واحدا فردا ر الدهبدا 

دعواهيهللان الحكم عند نصدر 
لعد_اهل دلفها ه بتوت



ت1هتوتةبيب،اسبجضسمي ةتنتة;ت 
زاورامصبيا أرض من نحونا أنا 

موعدحثر عل ميدي إل وانا غ
زائراحاء يالذى وسهلا فأهلا 

أيق ة افوايفخر يا إنك ف
مدداالربؤع لك تل فلازلت 

الهدىعل المم ثوب j يترفل 
فأميلقاصر جواب ذا وه

را0مطاب همة ذى من فلله 

اهنتمنطال-ا ا يومك مال

اهوبياين العرب اْ وحي

مرفاهعز للهدى ار منعريس 
فائلنكانتواْالحق إل 

تهواهأنت ما الدارين ق وتبالغ 
الخاهلك دام التقمبر يعفوعن 

علبن اش عبد القاصي الإسلام، فخر العلامة، *مولاي التثرت وذيلها:هذا 
ؤإنجوابا، ترون ما صدر ونولاكم. تعال الله حفظكم المديقي، البكري العمودي 

سعته،من سعة ذو لينفق ولكن بالحمى، والدر بالعصا، السيف، يقابل كمن كان 
أنالحس القواعد كليات ومن حامده، والفعلة جامدة، القرمحة فإن وسامحوا 
رعايته،وحسن الله حفغل ق ولمتم مستمد، والدعاء بالعور، يرك لا اليمور 

وثلاثإتةألف، شهور أحد الثاق، ربيع حررت وبركاته. افه ورحة الملام وحريف 
تعال،.الله سامحه المتعاوي، الأرياق محيى محمد وأر؛ع؛ن• وتسعة 

المستعان!قافه الضييع، أيدي ق أولها ثقي قصيدة أوائل من ولما 
صحيالي توصهابالخل علمعشيا للعيس أجال يازميل 

منالوصل ان زمافه مقى يا 
هأكنامي فالغزلان مت، مالع

نجهاغمن للنهى امحات -

ومنكان من ن أبثعري لمت 
دىالمطول عل يتاحاه 

دهيحي، إن الضدين جمع 
بنهجةالغواق ال عرالعيت

ايلثناولمن اع الأربائك ه
وؤياالمى س من الذيل ساحات 
م^^«ساكالا^^هر  ٧٢

ياارفهرقالمجدييع رل 
نياالماس فى ترى ا مودي يااب-ن 
الندياوالكف افنمظ عامل 

اال^^^ااا^سن سمتحرن 













والعوتةالنصر واستمداد العدو، وجه ق البات عل وحل عز ربنا حض وقد 
تعالقال الكلمة، واتفاق القائد، و٠لاءة إليه، القاو_، يتوجه بالصر، تعال منه 

0ئثة؛سمث محأةذحوأأشَظا ياأئثءَم ^ؤ 
.هواصهُوألأ يع ولاسرعوأققزأويهب ورمدك وأطيئوأآفت 

التيالكبائر من يرة وجعله العدو، وجه من الفرار وحرم [، -٤٥٦٤؛]١^١٠
كنرآقيءامولاذا الإيُا ثتأتها ؤ تعال! قال جهنم، وعذاب اممه غفبمب تتوجج، 

مثؤآد أقناؤ، متكؤأ يبرم؛•.iV يونذ بجله؛ا وش 0 آلآدبار ٥^ قصا 'كهموأ 
-١٥لالأنفالتجهئؤوهئ>آمير'؛ؤأه دمأويئه آقؤ يننك .لحب م-اء إكَثميثن 

بالثباتولكن العدد، بكئرة يكون لن الحهاد ق النصر أن ال<ان المتعال وأرثي آ، ١ ٦ 
فإذاانمدي، عدوان وصد الحق عن الدفاع عل والحرص الإي،ان، وقوة والمر 

عددهم.يكن مهإ أعدائهم عل افُ نصرهم ايحاهدين ق الصفات هذه اجتمعت 
وأحرىوالفلفر، الصر إل أدعى لأنه الحهاد؛ ق الصفوف بمظتم تعال وأمر 

فهولفلام بغبمر والقتال والاصطراب الموصى أما عدوه، من صاحبه الجاهد يميز أن 
سميلدءؤ( يثتؤبك, هنج بجب تعالتؤإنآثث افه قال والمثل، الهزيمة إل أدعى 

]الصغ_،:؛[.ه ه يثؤبم، تبس َكأدهر صما 
فلاللعدو، الجنة والشجر الحبال من الجال وعر القتال محال كان حيث نعم' 

الحرب،مكيا-ات من ذلك ضر إل تحوهلهم استحكامات دون من ظاهرا لهم يثرزوا 
جرتالتي الوسائل وكل والكراع، السلاح من العدة بإعداد السامين تحال وأمر 
الغفالةوعدم والحذر، الحيطة انحاذ مع للمجاهدين، الصر تبا يتكفل أن الله سنة 

يوآين آنت2إ،شد ما لهم ؤوأء_دوأ ت تحال فقال غرة، عل العدو يأحذهم لا حتى 
آسلاسمدهلم دويهم ين وءامِن وعدوحقم عدوأؤ ريبوث.دء ، ٣١رباط وص 

0هلاظلتوتث> وأمم أرتيؤ يوف آف ّهل، سءي دمائيمأين بملثهم 
لالأنفال:-أ[.



هت؛زتظ11كق؟ا؛امحساسبجضاسمي  ZafIه! 
عليهاالأمراء توارد زال ما ليإق اليالخلاف المشهورة القاطعة هده فإن وبعدت 

تعال—اش —أيده سعود ال الفيصل الرحمن عبد بن العزيز عبد الملك احتلال زمن من 
يعدوخمس؛ن ثإنية عام ق أحب عليتا ورد حى ورعايتها، وحفظها سياستها ل لها، 

أمراالديري أحمد بن حالي المجل الأمثل والأوحد الأجل الأمر والألف الثلائاتة 
أثناءل أنه إلا الأزمان، بوجوده وتحسنتا الأمان، يوب أهاليه عل فنشر القاطعة، ثيده 

الريثتةالشال من المحي الحقو لبلاد امتة المالشرقية الحبال أهال من حصل ولايته 
لهميكرر زال وما الحء^ءات٠، لزوم عن ونفورهم الطاءا'ت،، أهل للت، معن شذوذ 

عقولهممن ومملورهم انقيادهم من أيس حى بالمراتح الحواف، ومحذرهم الصائح، 
الأميينإل الكريم أمره فصدر المؤيد، اللالث، امع مأحبارهم ف3لرفا وعنادهم، 
وماالواة أسمر ديرى، الأحمد بن تركي الأمتر الباسلينت والأميين الشه^رين 

حاذاها.وما مامة أسمر الديري، أحمد بن حالي والأسمر والاها، 
الساري-jI يسرى اش الجوم مثل سيدهم لأفت، تقل منهم تلق من 

حدمت،كنت، وند الذلالين، والفجرة الضالن، الفئة تللث، عل الغارة فثنوا 

والإطالة،الإسهاب عن حالية العجالة، -رذه ديرى الأحمد بن حالي الأسمر مسمرة 
امتثالاالظنونة، القثال تللثؤ لإصلاح تهلوره ق الميمونة سمرته عليه استملح، بإ 

فأةول1إئ، ؤإحانه علب، لواجه 
رين،،ولا توان بدون الرين، جبال إل المسمر عل حالي الأسمر وصمم عزم لما 

تبمامةأهل من والهار، الليل سمر ذكره طار ئد جرار، جيش العال ركابه ل حرج 
منالحربية، القوامحت، من استعده ما مع والأمران،، الأعيان وحمح والخلاف،، 

معوجرحا، قتلا للعدو، نكاية تكون أن تصالح التي المارية، والرساساُح، المداح 
ونظامااتإملكية، ؛أ-رة الشقحاء، منصور العام القائد قيادة محت، الش العساكر 

القضية!هذه مثل ق قال من در وفه حربية، 

٢(.٤ ٤ القال)١/ لإم،اعيل العرب، لغة ل الأش انفلر: الكلأي. لاعرندس البيت 



سؤيي؛ ١٣٠٣

حدارحن ولألتا ه منفحذار مرإلكم رن ملي ابن الوا ق

بالصفحوعاملهم الأناة، الأشقياء هؤلاء مع استعمل حالي الأمير كان وقد 
عنشمر حينئذ هنالك، عإ صفحا وصربوا ذللث،، فيهم تثح فلم المناواة، ، iJlljعن 

فولحاله لسان وأنشد واللي، اكاماة من عليه انهلووا ما عزمه فقوى، الخد، ساعد 
ائل:المهدْ 3، القائل 

نعتذراء العليمن عذر أي بننتفلر العز طلاب، ق ا بناذا م
فصرالعلا نيل عن بالإع وليس اءمفروة لأالفرقدكابولأالآ;

ابهاتإل والبنود والألوية الحربية والألاتر بالخنود البحر جازان من نثرز 
الاكاميملأ ما الأجناد من صبيا بمدينه فعلرح المحمية، صبيا أعإل من الش،الية 

المهيل:الأمر هذا ل مال من نال ومد والوهاد، 
وءغل_،للرجال صروف اب بنوأجالبث، إليه ندزفت، ب، كتائ

ليبامالذراعين عبل ومتجري ؤلمرة الإهاب جرداء كل عل 

القال؛ؤلريق أحذوا ثم الحلة، إل البنود ويند الخنود حرج صبتا من 
الختودارتفاق لأجل الحشرة، المإة السائلة حبث، قرى، وادي إل يم المشهور، 

و؛اءي،هو الوادي عن مرتفعا بالحيل، المسمى بالموصع لحم والأمثر بالماء، 
منعثر الثامن نزولهم وكان العامة، القيادة صاحبا نفلارة عل الفلامية، الخنود 

الموكب،ذللئؤ ؤ، الأمير شاهدنا وفد ؤ، وألفوثلاثإئة ومتين أحد عام الثاق، ربح 
القائل:له ينئي 

قائدلحمير يزن ذي ابن يفا مه كأند الحديزري ق ال نحت
ورواعدصواعق الفجاج تحشنا الوغى ق الفوارس رهج وكأنما 

،والقائد،الجدي والقاصي الأمير، حرج صاحها ول الليلة، تلك، وباتوا 

النمري.الرحمن عد بن العزيز عد الشيخ: تقدم- -ك،ا وهو 



ء1تق؛سبمايساسعاص أق£؛و 
بعدالأهال ح واجتمع غتيم، الأمير عند ونزل الحقو، مدينة إل لسيارات اق 

القلعةوتحقق البلاد، خارج الر إل وخرج اللأي، ق وظر المخيم، ل به اجتاعهم 
هويرتحل أن أراد ذلك وعقب الختم، إل راجعا وكر ماغص، جل فة عل التي 

بالقرى،قرى وادي بفواحي والقواد العربية الحنود وتتى الحيش، وبعض 
أنالعام القائد نفلر ق وكان بالماء، الارتفاق ولأجل الواو، بقح بالقومة، المشهورة 

لالختام فقوصوا صديد، الرأيتن وكلأ التفرق، حشية فرحلوا بأخمحه، الخيش يرتحل 
الخيشانتقل المذكور الشهر من شن يوما لعشرين صباحها ول الثلاثاء، ليلة 

منؤكشة الوادي ثفير عل وطرحوا الحقو، إل قرى الوادي من والقواد والأمير 
وتفيأالخيام، بيا ونصبوا يإنيها، والثريج الوادي مسيل ل والبتر والشإل، الغرب 

بتركونبما الأهال، وكدا الماء، من تضايقوا ولكن والأكام، الأشجار الأجناد باقي 
أمهلرتأن الله لعلفا ومن ازدياد، ل الزج مع وهي ومتعة رؤية أما ولولا واحدة، 

العكرفثرت جرار، ووادي طفثة، الوادي ومحال بالعزال، وجادت الماء 

فسبحانارتحالهم، إل الماء مستنقعات ودام والكريع، الدواب وروب—ا واغسلوا، 
الخبير.اللهليفا 

أخيهإل تركي الأمير من المّيد النجاب وصل أول حماد غرة بت، الليلة وق 
يوموأضافهم بمخيمه، لملاقاته والأعيان حالي فتوجه بيتر، بشاتلة طرح أنه خالد 

جندهوبهلتر آلأفط، سبحة قيل وبائيتها، الراة من متكاره بجنود ووصل بتا، ال
القبائلمن وغيرهم ماجور، وبني وربيعة، والخيرة، كوائلة، الشامية، القبائل ببعض 
هوووصل أخيه، إل حالي رجع ثم والأعيان، حالي ورجع الراة، لبادية المتاخمة 

منالمخيمي المجلس نقضوا أن بعل. حالل.، محتم إل تركي رجال وأعيان معا ؤإياه 
الخنودوصفت، الشقحاء، منصور القائد بتدبير ذللث، كل الملكي، الصيوان صرب 

المنفلومة-،ن.ْ الصيوان ق وقابلته حملتهم، من ويا حالي، رجال وقابلهم فوصلوا، 
كاتبه،إل سلمها وهو وأءهلاْ، حالي الأمير مني وأحدها لسإعها، الإنصات ْع 





OiC'Cمف'اا:؛محيةساسممص 
يبقولر بون منهم صار أنه حيث زهدان، الخبل نحكتإت عل التدايثر لأجل حالا 

ا،لمىالموصع ق إلا الذكور هر المن بت، اللوم الخند أصبح فإ احد دالمهلرح 
الخبالتللثج يؤمون رحبة، إل منها وحرجوا داحليا، قرى الوادي رأس ق بفاصية 
وتكسرت،،حال •f[ وطاحت، دونه، فمن الأمثر الأرجل، عل منيا الك،، المالوعرة 

الأحيالأولئالثؤ عل الفتح الأحناد وانتفنرتج والتي، اللتيا بعد إلا وحية وصالوا وما 
^١٥من نول ينشد الحال ولسان الأنذال، الفجرة أهاليها وعل 
الخرجشعار يمضرمها واشهر أحج البعيدة ار الند موفا ي

علواارٌي، علميه، الدغ يتعلمية بالقهرة، المسمى ابتل عل التحكيم وصار 
الأمان،يaلالبون منهم حماعة وصل ذللمثا وعمتا الرمي، ولهثهم المهر، الخبل أهل 

حمامة،منهم فأبقوا معهم، الخبل إل العكر من ثلة طلؤع علميهم الأمراء فشرط 
ذللث،وعمتا العسكر، بعض مع حماعة منهم ونزل عسير، ص ثلة الأحرين مع وطلع 
أهلهوسلم الخبل، وامتلكوا الحقو، وأهل عسكر0 من وحماعة حالي الأم؛ر طغ 

قحالي معهم وطلوا الللث،، وعرة واحدة طريقه الخبل وكان والعلقة، الحلقة 

أمرأنه يلغنا ءفي،ا المللث،، إل أبرقوا ذللث، وبعد تركي، دون يامنوه كومم الجبل طلؤع 
وسلمواألفا، عثر اثك، نحو كثثرة، أنعاما وغنموا الحساكر، ص ومرق، قلعة بثناء 

المحلات،بحص إل وحماعته مكي واليد حعري الريثإ شيح وحرج السلاح، منهم 
الريثاوقاتله رحل، مكي اليد أصحالب، س فقتل الرسثا، من أناص عل هجوما 
يدالأن حبشا لهلكوا، الحقاؤية غارة لولا حعري، س عينه سالت، محل ق ووقعوا 

جحري.فيها حم مللث، الش الْلريق وعارة س أعناقهم عل حملوه مكي 
ثمالحقو، إل المخيم من نصيفا صالح محمد الاليةت جازان مأمور وحرج نعم، 

الشهرأول حماد من عشر اكالث، الخميس يوم فوصل الشناق، نحيل ق جازان إل 
ذللث،أثناء وق الثناق، أرسل جازان وصوله وعشبخ السيارات،، ق آنفا المذكور 
علميها،واقتتلوا العكر، فاعترصها تشرُبخ، الماء إناء بالجبل للريئ، وردت، 



ئحق٣١؟اصساسنيضاسمى

شهيانبوادي دمنة عل شرقة ابن عكر هجم الئلوث يوم وكيلك وأخدوها، 
صاحبوكان صبياف، ورحل العسكر من رجل وقتل أنعامهم، فأحدوا للريث، 
يؤيتوارى لأإرْ يرصد زال ما امزغلول، بابن مي يالرث من رجل الأنعام 
حاليالأمير بأمر وجنوده هو شرقة ابن نزل ذلك وعقب معه، حماعة مع الخبال 
وامغفرةالعزيز عل الوءلاة لأجل الحمشية ماء عل وطرح شهيان، وادي بأعل 

السارحةجيش وانتقل بمم، ونكل الدكويئن، من وأمر للريث، مقاربغ( كوتبمم 
حفيةجبال كوما المشقة، ولحقتهم أمروس، جبال إل السويدي موسى نظارة عل 

نظارةعل عريش أي أهل بأثرهم وصار الخبال، يتلك ؛الرسث، للبقاء الساللث،، وعرة 
الأنعاممن وحمعوا مدغ، الأمير وأصحبهم إمحق، اه فح ومحمد ج؛ريل الشخ 

أميرونيفا.نحومائة وأمروا عنها، أهلها وشردوا الحصر، لابجيءعليه ما 
وطرحرحية، من الخيام تركي قوض المذكور الشهر من وعشرين ولأحد 

حاليوبقي بيس، بأعال الموت جلة إل ومنها الأعل، بيس وادي أعال من برنمة 
لخيم.يا 

مشايخلديه وأبقى والأعيان، التهامية الشوكات فح منه وعشرين ولخص 
أطلقهم.اليمني الخلاف، وأهل ومامهلة، والسارحة عريس أي من اليمن، 

بأحيهولحق رحية، من الخيام حالي قوض  ١١٣٦ الثاق جاد من ثلاث وعل 
معتلتقي التي الشعوب من وغيره دفأ الأودية ملقى هو الوصع وهدا الموت، بجلة 

منبينهم فيا والمخارجة القائل مياسة لأجل الأجناد جيع من واجتمع بيس، 
جيعالدو من فيلة كل من وأحيوا العاصي، يد عل وأحيوا والقتول، الخصام 

المائت^ن؛نحو الأسرى وكان لد.يرّم، المتراكمة الزكوات علميهم وضاعفوا السلاح، 
مزهمحالي، مم وجانبا المرام، إل مزهم تركي، الأمير تفلارة عل جانبا متهم 

جازان.إل 

جلةمن الخيام تركي قوض الثانية جادى والعشرين الئالث، الاثتن يوم وق 



ِ;هتتت|ت 
تالقاتل ثول حاله لسان ينشد الراه، إل ومنها قحهلان، بلاد إل الموت 

روافدهفضل القفر لوحش ندي ا حضمالفوارسي ه فالعدا أمد 

يوماٌلجبال طريق عل اليمنية الخهات إل يعدم الخيام فوصن حالي والأمير 
ينشد؛حاله ولسان ه،  ١١٣٦ سمنة الباض جادى من وااعنرين الخامس الخميس 

اريرالمواترشاميالأمه فلر طفديار الإل ير الأمآب 
ومنهاوأضافوه، المشهورة، المدينة صمدكثر إل وتنازل صمد، اتهل بمونزل 

أبل عريش آبى أهل كان وند القهوة، وشرب الإمارة، محل ولحل عريش، أي إل 
الدينفتح ابن عيسى لدى جازان احل يفأقال جازان، إل وخرج فمغ الضيافة، 

منخمس عل الأحد يوم ولحله جازان، إل توجه وعشيا الوادي، بال،راح لته حق 
والفلفر.بالصر محليا وجهه، أسارير تثرق سنتها، من رجب 

افررا،السابالإياب افرعينكمعصاهاواسممرماالوى وألمت، 
ثرة،يبأبيات المنظومة، ه هل شفعتها وقد الشهثرة، الثرة انتهت و؛دللئ، 

المتكل.وهونعم ذللث،، ول إنه الخهلآوالزلل، من يسامحني أن اش أسأل 
ثانيهامة أما حافمن كالليل جحفل ق أتى يزن ذي ابن نالوا 

تائدهجيش إم جيش بعد من وأذعنوا بلاد الكل ه لدانت، 
تاصدههو لن مقداما كالالسثا الذي الشيم حالي غّزاهم حتى 

رواعدهراعاة حرب لأمان سرلأ متوغى الورد إذا ورد 
عوائدهمنه ترباك عتيقا أمدا وثباته ق رؤع الوم يحتسز 

نواهدهسالك ساهل ؤإذا ه نمتردونا لاقإذا ل بمل
تعاندهالبلاد ق مادا وعنوا طغوا أن لما الريث استياح حتى 

ساعدهالإمارة ل مجن رمى حش ا متلهلفبيم الرفق واسستسل 
وروائدهغدت مالحه غنمت الدرا من الشموخ للمجل واحتل 

صللجاخل، والميثن، اليان انظرت الأسدي، للمضرس البيت 



جقت1§"_مقآا.امحة،دسمحضص 
دهذائائم الغنر الظفآب زهوانه من القهر السس وهو 

فوائدهوالأسارى عليهم عزت التي نعاتمها من ألما عشرون 

والتيبالحقو، حالي نحيم ق أسدتيإ المنظو٠ت^ن منها حدنت وقد 
الأصل،من احتصارا كمحيمه من وصوله عند حالي مخيم ل تركي أحاه تها مدحمتا 
الأصلي أتبته الخال، ق ذهني عن غاب، ارحلة بديل القصيدة خاتمة وكدللث، 

ار-الةإلحالد.

كسمه!ورمن ذنبه أسر 

لهم.افه غفر العمودي، اف عبد 
.١٣٦١۶١بتارنحه:رجج، 

حدفت.أبيات أربعة 





الفطربعيد متئة ديري، الأخمد بن حالي الأمير إل جعلتها الفلومة هذه 
آْين1بالخير، علينا اض أعاده العيد، 

متديالعرب، أمة العيد شرف 
الذيالوال يبنه ق ا مما مل

همالعرب، صميم من الملل ذاك 
اموققالعيد بالعيد تهن ن

البليغشاعرك ان كد ن
اووسلا،اكيال الحمذاك 

مناشداير الأم٠—لع 3، ورأيت 
وهمشبا للفقيد يوازوا راموا 
بعدموالترجك، طوثس تفنكا 

شللوالأظارحة_اكنصروا
نيلهاصار وفد العليا الفص يروم 

وأنتمذا عن الآدايإ بمي نصارى 
ملالأداب،النومحىبمحفلفقد 

آفلاكان من الأن يباري فكيفه 
الورىعن أودى حنث طوم فغتر 

ت،حومجالطير فغر غدا خماعة 

لمعثرسراء النجل يا ي أحال
أصكها نظما العليا أبإليلف 

كانآفلاؤإن ويطريأياالإ>ا 

أعيدالعيد لدا ا مفطر عيد 
الأوحدالص القمر الألدي 

للفرقدوا علممن الديري أل 
غدول الحضور ل تعمل للخير 

التوحدشعره من فلائدا فيلئ، نحيد 

بفدفداطراد عن الحياد كستإ 
بمجهدالمريضن د مولولم

بأبعدالشأومنهم إن اُتظ وهيه
دلمعبإلا بق الايت، وحافظ

بمقعدتقيموا حتى تم أنا فم
ولأمة وجبهآماد ه نحمي

بمجهدالفريفى ق عليه عيال 

فعدالجالس بحفلامحتؤ تم وأن
ينددالحيلمي بعد صح ا يم

فيفيصحاصح ق البوازي رئيس 
فغردالفلاه جوق لت، لحلا 

محيالحري، قادة ديري اللأل 
منفينظم والاييمرأق

دمحولأقوامالفونحقفى 

ظقه.الستة هده ق تول وكان التومي، محمد بن عل الشيح أمخا• 



نهمبياحر التفاف ثا وممحاق 
حدهارء يوتف التناصف وداعي 

ترونهفد لما الأداب بني فقضوا 
اومعلميدا ميضحى ولازال 
زاهياالعز ق الهيجا أبا ودت 

معتدالمح ل القول حق ولكن 
أوحدا،لحنك دآب بتوذاك 
مفندغبر اللوم ترثقوق فلا 

غدوق ان الزمذا ق تمل مل
دىتفقاة للعفدى نوكف 

،١٣٦٣شوال غرة ]ي 

منية.إجازة عاليها أجازم وفد 

إ)الو3؛ع([١٣٦٣/١٠/١٠١١

ظهقشيخط يخط عارصتين ين •ا ( ١ ل 







يع؛مه^اه

بنالعزيز عبد الشخ جيزان! محكمة رئيس ت الأفاضل ا،لكثمان حفرة 
•اض سلمهم المحرمن، الحق، عبد صالح محمد عل والشخ فوزان، 

وبركاته.اممه ورحمة عليكم اللام يعد 

تركم.الحمد— —وطه وأحوالنا وصحتتا وصلت،، الكرام كتبكم 
يوموق ، ير عبأمثر اجتمعنا أن بعد مقنع عن انتقلنا قد بأننا ونفيدكم 

ومنورسيورنا ب؛ن مناوشالتا سوى يجر ولر رخية، وصلنا الحاري  ٢٣بتا ال
خلفروى. بالحوار، يه المتصلة والحبال القهر إل بالفرار لاذ العدو لأن العدو، 

الشالطائلة الريث، أموال بجانب، شيئا تعد لا يسيهلة مغانم ببعض الشوكات، 
يصلحتى برحية نبقى أن المقرر من وكان للمسلم؛ن، مغنإ اطه— إنشاء — متكون 

ويعفىالعدو مع اشتباك حصل منه ٢ ٤ الأحد مار ولكن وموكتهم، عسير أمير 
منمعنا بمن لنجدمم بنا حدا الذي الأمر متصلا، الاشتباك ودام الشوكات،، 
المتصلةوالأودية الحبال ق معهم كنا منه  ٢٥الاثتتن صبيحة وق الشوكات،، 

يولدنفهم تدبثرْ، ومحكم منغلم وهجومهم الشوكات، من الهجوم وشى بالقهر، 
العدوولأل الأدئين، مار حليلة والرشاش المدفعية مم محاعل وقد المشاة، فرق وظيفة 

وقحاثر، أي الشوكات ق يقع ولر الخائر، متكبدا القهر، جبل أعال إل بالفرار 
جبلعل بالهجوم وقامت، عسير، شوكة وصلت، الحاري ٢ ٦ الثلاثاء صبيحة 

إلاصهلرهم الذي الأمر تدبيره، بمكم ولر رأى، له يعقد لر هجوم ولكنه القهر، 
منوالخرحى القتل بعمى سقعل أن بعد اكحصن، العدو مقاومة أمام الترامع 

لشيخناالحق عيد صالح محمد عل الشثخ أرسلها بعدها التي والرمحالتان الرسالة هاو.ه )١( 
.٥(  ٠٨)آ/ ق ذكره تقدم له، كتبه حمناب، صمن 

(.٥٣٨)Y/ ق انفلرترحمته الماصى. محمد بن تركي وهوالأميرت )٢( 







ذءءمِهأوء■__ _ _- ،1لصحسءلأهم 

أق١^^بمج 
جًزانإل  ٦١٣٧٥! م و: نحر.را القهر. من 

رئيساعد مالحق، عيد صالح محمل عل الشخأ فضيالة ا،لكرم، الأخ حضرة 
ايحرم.جيزان، محكمة 

الصحةدوام للجميع اض أرجو الدوام. عل وبركاته افه ورحمة عليكم اللام 
والعافية.والتوفيق 

الحمد.ش تسزكم، اض— ضل ""من أحوالنا
واصلتا، ٧٥/ ا / YAالحمعةت مار من واحدة الساعة عندكم من توجهنا 

بنالرحمن عبد الأمير عتلب فيها وبما منه، العاشرة الاساءة ق فوصلناها رحٍة، المرحتى 
الواحدةالساعة ق الصياح وق هناك، الأمير وكيل وهو الحرث، أمير حسين، 
بنحوعنه ت؛عل. الش للقهر القابلة مئريتن ق الأمير،ئن إل الله بركة عل توجهنا 
لحلضائع جل وهو أخرى، جهة من كيلو وبنحو جهة، من كيلومترا صف 
ورست،عليه، استولينا وقد منه، أعل وبعضه الأرماع، ق له اوي ومالقهر 

وقأوأكر، صاعامت، ، يلامحنحو كط.ة الحنومح،، إل المإل مجن مستهلله فه الح،ومى 
إنسانأو نار روي كنإ ومارا، ليلا العدو تضرب ورشاش مدفع منها جهة كل 

خمسان،عيار الرشاش ومن الهاون، الميسر من النار عليه الغار من خارج 
والرشاشالمدفعية سوى نار أطلق ما وصولنا ح؛ن ومن الريع، الهدام المدفع ومجن 

،معايره عل فنحفغل. العثور العدو أن كإ اكار، يهللقوا فلم الحنود أما فمهل، 
حمالاتصال، لعدم يدللث، يقينا لما علم لا ولكن فليلة، لمت، حساترهم والفلاهرأن 

غنيمةوميكونون كليا، فرفضوا الصلح، ق معهم سعوا أمم ك،ا بالار، إلا 
للأمراءرحية من توجهنا المير، ق طريقنا إل رجعنا تريبا. اف~ —إنشاء الم،ن لالم

أى:أسالحه.)ا(



تة'ةتج
نزلناثم نحوساعة، الحر عل نزلنا لم السيارة، ق محاعة نحو ومرنا وحدة، الساعة 
وصالنانم ساعتين، نحو غيرها، ولا أما ولا نيفا لا الش الكثود العتبة لهللؤع 

برقيةلنا ووجدنا بالأمراء، واجتمعتا والصف، ة الخامالساعة ق تعال الد بسلامة 
إذاالصالح ق ورغيتته اكدابير، كيفية فيها ذكر توجهنا، برقية عل جوابا الملل—، من 

ولكناء، والتوالأؤلفال السالمين دماء حقن ل رغبة والسلاح، المجرمين سالموا 
بمتهروون•الفجرة 

الشيحوتوجه هناك، وحثموا الاثنين، ليلة رحية إل الإخوان وصل وقد هذا 
الماعةق ووصلوا إلينا، درعان بن ومعود العلا أيا فارس والأمراءت القرعاوي 

الدركراتعل صدر ند حيث، الطريق، تميد عل واتفقوا وتشاوروا الثاكة، 

للمإء،للتعسة ومكيتين للمإء وائت عثر أحد توجه ك،ا الطريق، كميي بالوجه 
ساعات،أرع مسافة رحية س لآ يقل أنه حيث، الماء، يقصرنا محلتا ق أننا والحقيقة 

كثود.وعمته 

الواردةوالكتب، أحباركم وواصالونا لزم، ما هذا الحاصرة، أخيارنا هذْ 
وكافةأحد، بن عل والأخ أحمد، والأخ العيال، عل الملام ومنا كان، إن والرقياُت، 

واليداذله عبد والمخ الأمراء معادة لدينا س كإ والحبين، والإخوان الموظفين 
عاليكم.واللام ؤيسالمون، بخير والحإعة 

محكم
)اكوئع(





خث؟ ؛مسمتضوسيطمه^مم ءف 3؟
بم>اشمي'ٌ.مَ 

جران•إل  ١٣٧٥أ/ خ/ وت تحريرا أومثر؛ين• أوالقهر، زمحوان، من 

وئقهالحرم، الحق، عبد صالح محمد عل الشيح! فضيلة الكرم، الأخ حضرة 
آ»ين.وإياْ، وأعاننا اف، 

منأحوالنا ومرور. بخير دمتم الدوام• عل وبركاته النه ورحمة علتكم السلام 
الحموي.الاو4 سركم، اض فضل 

يومالريث، وبئن بيتنا الكالة جرت، أما ونفيدكم سبق، ما عن لكم كتنا أن مبق 
الآحر•ع سكلم كل محلهم، إل محلنا من بعد من كلها وهذه الخمس، يوم ثم الأربعاء 

حم،واجتمعوا عينوهم، أناس حضور وْللبوا دعونا الحمعة ؤيوم جاعته، وهوعند 
أجله،س القضاة وءلال٢ا للأمراء أصدره الذي العفليم المللث، جلالة بأمر وأمحروهم 

بثرطوذراربمم، ائهم تعل عهلفا وأموالهم دمائهم عن عفوه عل ينص والدي 
طلواذللث، بلغوهم وعندما بالركن، الرجل قتلوا الذين والجرمنتن السلاح تسليم 

الست،مار من ثلايث، الساعة إليهم فنزلنا ، أحمد واليد صمة وأبو القضاة حضور 
ونزلوعيش، وطبامحن ودلال صفر ومعنا وبينهم، بيننا بالصف الذي الوادي إل 

ذبحوها( jyيا؛-؛معهم ونزلوهم نوح، بن وأحمد أبوملحة العزيز همد معنا• أخثرا 
•ععليهم عال، وأنه بالخهل، واعتذروا لازم، بكل معهم وتفاهمنا ببمم، فاجتمعنا لما، 

واليوُت،والذؤية والأموال الأنفس ق فادحة حائر لحقتهم أمم أفادوا ك،ا الخوف،، 
الحوفذعرهم فد أمم والحقيقة كليا، عليهم تغلب، قد ، الخوفأن وأفادوا ذللثح، وغير 

له،فشكروا الللئ،، جلالة بأمر فآحيرناهم وأمكتهم، والرشاش الدافع وضرب، 
طلبناهما كل عل ووافقوا ظلمهم، ما الللئ، أن وشهدوا واستبشروا، وفرحوا، ودعوا، 

الخازمي.الفتاح عيد بن أمد اليد أي• )١( 
مدير.الةأحا.وهوإذذاك، )٢( 



؛ ٢٢٧"'!إ سقإا:دتمألوسمجطمهي؟اه أح 
ئه،ااء]'امت

والحقيقةوميثاقه، افه عهد ذلك عل وأعطينام وأعطونا الكريم، الأمر ص، منهم 
وجهثم وجوهنا وأءطناهم ذلك، من فاماهم مبق، ما مثل الغدر من حوف معهم 
عشر،أحد الساعة ذلك، من وانتهينا ع ذلاائ،آ عل وذكاسا والأمراء،  vUlilجلالة 

معه،وآخر شاهرة بن مداوى ت الرئيس منهم رافقنا بعدما ذللئ، عل وتفارقنا 
لحلألةذللث، ورفع الخميس، مار من الهلرف؛ن من النار إيقاف وجرى الموضع، انتهى 
اضخطه امطم، الملك 

خر،المانع أرجو جوابا، منكم نر ل؛ عندكم من توجهنا ومن أخبارنا، هلْ 
الله.إنشاء 

بنعل يأخدها ورنة خمإئة لنا وأرمالوا بأخباركم، مواصلتنا ونرجو هدا 
مالنعم، بقرفن، عندنا الفلرف لأن صغار، خروف ومثلها زامل، من أحمد 

حاجةفلا يملول، و. و، و، و، الماء، قلة من الداخلية أحوالنا وشرح المحناحن، 
ولوفأمحفونا غرها، ولا يدا نغل ولر نتوصأ، لر وصلنا من حسثؤ لثرحه، 
؛الدعاء.

وبقيةأحمد، بن وعل أحمد، والأخ والعيال، فضيلتكم، عل السلام ومنا 
لا.ينامن كإ المحبن، وكافة عميل، والشيح الكريم، عيد أحمد والشخ الموخلفن، 

المون.ؤيهر، ارفاق وكافة واليد، والقرعاوي، وولدْ، الأمير، محالة 
عليكم.والسلام 

أخوكم
)التوقح(

■٣٩٦ص الاصي، تركي مذكرات من كتابات ل الأمانة نص انظر )١( 
.٣٩٦ص المابق، الصالر ل ماصيلها انظر ذلك. بعد أحداث امتجدت وقد )٢( 







.ط-ت1هتزصها؛امحثلمحساسمح ! ٥٥٤٢٣^

امادي.وعليه ثقتي ويه آتيي أق ج ينس
بالزيادةتأذن وقد وأشكره، والآحرين، الأولن إله العاين، رب ف الحمد 

مواتالقيوم له' شريك لا وحده اش إلا إله لا أن وأشهد للشاكرين، 
وعلعليه اممه صل الأمئن، الصادق ورسوله عبده محمدا أن وأشهد والأرصئن، 

الدين.يوم إل بإحسان تبعهم ومن المحجلتن، الغر وأصحابه آله 

منراجيا العقيل، العزيز عبد بن عميل إليه• والقشر ريه عبيد بول بمد• أما 
وحدهاض إلا إله لا أن أشهد بأش أولا• به• أومحي ما هدا ت لديه وما رحمته، تعال الله 
اللامعليه مريم بن عيي وأن ورسوله، عبده محمدا.ق أن وأشهد له، شريك لا 

حق،والنار حق، الحنة وأن منه، ورؤح مريم إل ألقاها وكلمته ورسوله، افه عبد 
القبور.ق من يبعث اض وأن فيها، ينب لا آتية الساعة وأن 

افهؤيطعوا بينهم، ذات ويصلحوا اممه، يتقوا أن أهاله من ترك من وأوصى 
إنبتي يا ؤيعقوب، بنيه إبراهيم به أوصى بإ وأوصاهم مومضن، كانوا إن ورسوله 

لمون.موأنتم إلا تموتن فلا الدين لكم اصْلفى الله 
الصوام،إضنار من الر؛ أعإل ق يمرق أن بعدي من مال بربع وأوصي 

العزيزعبد والدي وهو الوكيل، بنظر يكون ذكر وما ذللثإ، ونحو الماء، وسقي 

وفاءوأرجو أومل أبا• بمد العزيز همد بن افه مد أحي بنظر أو بمدي، من 
الحمع.

العزيز.عبد بن عقيل بقلمه؛ وكتبه بفمه، فاله 

باضوكفى يثّهد، لن وأذنت ،  y١٣٦٣/٦/ ٠ العارضة؛ ق تحريرا وحررته 
■سهدا 

وسلم.وصحبه واله محمد عل اض وصل 



1ةهث!ت؛سفْا؛اهخيسستجل 
ُعده.نمى لا من عل اف وصل وحال0، ض الحمل 

معرفةبعد دفتره، من العزيز عمد بن عميل الشيح وصية نملمت، ففد يعدن أما 
إبراممبن خمد تعالت افه إل النشر وأنا نقص، ولا زيادة غثر من بحرفح، حرفا فلمه 

اشصلواتر اكطفى، هجرة محن  ١٣٦٧عام الحر صفر  ١٣ق; وذللث، القاصي، 
عله.وسلامه 

لنه.الحمد 

العزيزعبد بن الد عبد ابمه وكل فد أنه وأقر عقيل، بن العزيز عد عندي حضر 
وصيه،هو والده لكون افئه، أيدها الحكومة، عند عقيل لأبنه ما ؤللكا عل العميل 
الزكور.حدم حضانة ق عقيل النول وولد 

إبراهيمبن حمد وكمه• يه وشهد الراجحي، حمد بن الرحمن همد يدلك؛ شهل• 
ومسلم.وصحبه واله محمد عل اف وصل القاضي• 

١٣٦٧حررفي:ماصفر

عنفى.لا حتى صحح، أعلاه ذكر ما خمح 
عودان•بن عل ين الرحمن مد عينة؛ قاضي تمله: قاله 

)الخم( ١٣٦٧ّمر ١٤حرر: 





ءوق!تهيءداسمح هتع1ة;ف 
بمي

اشعبد ولدى ثم اض عل وعمدت وكلت ند العقيل، العزيز عبد أنايات نعم 
وكلته،العارصة، ناصي العزيز، العبد عقيل ولدى• نحلفات عل العميل العزيز العبد 

عنذلك أنول غثرْ، أو راب أو دين أو عئن من غلفاته؛ حح عل وكل فهو 
عليه،ووكلني ورام، ما بربع أوصى ئد لأنه عليه، وكل أنا وما عنمتي، وما نفي، 

حصةوالدته عل أشهد وكيلك عميل، بن الرحن عبد ولده عل وكيلك؛الوصاية 
مننحصها ما عل العمل العزيز عبد بن افص عبد ولدها وكلت أما الخسين الحمد 
منيرة؛نتازوجته أن عل أثبن• وكدللث، العارضة، نانحي العزيز، العبد عقل ولدها 
علالعمل العزيز المد اش مد ولدى وكلتا قد أما عل الحمل الرحن تمد أحي 

الجميع،تل من فهولكل المذكور، العزيز العبد عمل زوجها مخلفات من عقصها ما 
عليه.وصاياي قل من وابنه ووالدْ، وأمه، زوجته، الورثة؛ وهم 

صالحأحي بدلك وشهد العقل، الرحمن تمد بن عقل ذللتج عل شهد 
وكز.نمول ما عل والنص نفي، عل شامي بيدي وكتبته العمل، 

١٣٦٦/٢/١٣حررل:

بنعل بن الرحمن تمد ءتتزْت قاصي النكورْ• الوكالة شون عل أصدق 
)الخم( Y١٣٦٦/ / ١٣حررق: محمد. نبيا عل افص وصل عريان. 

الجمدلثه.

وباللهمنا، التصديق لحمه ولذا عئيزة، قاصي من صادر أعلاه التصديق 
التومق•

قاصيجيزان)الختم( ١٣٦٦/٤/٦



جةت_تةمحبذ،سسمح 
l١٣٦٦/١٢/١٩اتlJرخ: أاوق0<:)م(

المختصةلالجها>ت، الكتابة ا|هوهوعت 
عميلالشيم أحه ورثة تقاعد لصرقح 

عميلابن لمخ اس 
القضاةريس إل 

ِبم--حممآمحهم
حسنبن اف عبد الشخ; القضاة، رئيس السإحة، صاحب مقام إل 

وبركاته.افه ورحمة عليكم اللام يعد به. افه نع الشخ، آل 
لقاصيا توق عقيل ن العزيز عبد ن عقيل أحي أن ساحتكم عل المعروض 

عاممن الحكومة حدمة ق ذلل؛، قبل كان وقد حيزان، قضاء من العارضة بلمي 
وجيزان،والقنفدة الحجاز ق لكم، تابعة دينية وظائف حملة ق متنقلا ، ١٣٤٦

المن،ق طاعنان ووالدان وزوجة، عثرتن، ءمرْ قاصر، ان وللمدكورءائالةت 

يلزمما بإجراء اف~ —أيدها الحكومة من ثم اش من الماعدة يد يمدون الأن وهم 
وانحصاروراثتهم، إثبات نحرر وئد التقاعد، نفلام حسب مورثهم مرتثات من لهم 

الصكبموجب الرياض، نانحي فضيلة لدن من عنهم بالنيابة دتوكيل إرثهم، 
صورةمنه والرفوعة ها/؟ا/أأما، و-أريح: ، ١٢٦٢بعدد: المجل المرعي 

لاعتبارإثباتالمختصة، الحهة إل عليه اللازمة بالكتابة فأرجوالتكرم ، ^١^٢١١٠
واللام.ونولاكم، افه، حفظكم والأمربإشعاري، حئنوفاته، من التقاعد 

عقل)الختم(ن العزيز عبد ن اممه عيد لكم: الداعي  ١١٣٦٦/ ٢ ا/ ٩ حرر: 

محنالصادرة الصكوك عودية. الالعربية الملكة الرحيم. الرحمن افه اسم ونمه: )١( 
عميلبثهادة لدي نت وحده. ض الحمد  ٠٩٨ص  ١٢٦٢بالرياض. الشرعية المحكمة 

قاصيعميل ين العزيز عبد بن عميل الشخ بأن العميل وصالح العميل الرحمن مد بن 
الرحمنعبد وابنه وزوجته أبويه ل إرثه وانحمر ، ١٣٦٦سنة صمر ل تول العارضة 
نحلماتهمص عل عميل بن العزيز عبد بن اف عبد المخ وكلوا ورنته وأن الصغر، 
الممثرذللث، أمل والوكالة. الوراثة بثيومحّنج حكمته الشاهدين شهادة خيموجتط ورواتيه، 

وصلالعمران. ناصر بن اف عيد إملائه: من وكتيه ناصر، بن سليهان بن إبراهم اف: إل 
قاضارياض)م(.صورةمحالأصلم(«. ١٣٦٦



عئ£آئأصها:^ثلمحسسامل 
١٣٦٧/١/١•ااتاJJخ: ص:)؛(

/عقل ابن افه ءبل> الشخ حطات حول اكوهوع• 
الموضوعحول يمعلومات الإفادة طال 

القصاةرمن من 

الرياضقانحمح، إل 

دسيآضاييآهمIم محَ 

الوصوعتالقضاة رئامت 
عقيلين العزيز عبد بن عقيل العارضة تاضي لورثة تقاعد محللب حول  ١٨٩عددت 

الحرم.الرياض، ئامحي محيلة 
وبعد!ويركاته، اض ورحمة علتكم السلام يعد 

رقم"الرفق حطايه إلينا رغ عقتل بن العزيز عند بن اطة عجي الشيح فإن 
عقلبن العزيز عبد بن عقل أحاْ بأن ى ١١٣٦٦; ٢ ١; ٩ ذ: ٢، ١  ٩٧/٦; ٧٨

الحكومةخدمة ق ذلك قبل لكن وأنه جيزان، قضاء من العارضة بلد ق قاصيا تول 
والقنفدةالحجاز ق لنا، نابحة دينية وظائف حلة ق متنقلا -، ٠١٣٤٦عام محن 

الصالئ،حب السن، ل طاعنان ووالدان وزوجة، قاصر، ابن ءائلةت وله وجيزان، 
تقاعدنحصيص وطلب ه، ٦٦/١٢/١ذ: ، ١٢٦٢برقم: مكم الصادر الرفق 

٠يأق ما إجراء منكم ويرهمب دلل، إلكم ، A—Jللورية، 
التيالوظائف تعلم أن دون لرظفج التقاعد نحصيص تعتبمر لا المالية إن (ت ١ ) 

منها.كل وراتب يباشرها لكن 

موجودةلكسن، إذا المتوق، نفوس حفيظة من الأصل طبق صورة إبراز )٢(؛ 
لديه.

الرميومل اكرتحل، ت لأتنل الناصر لأن الناصر؛ صل رصي إتائ )٣(: 
لسالُممل■



جه1وحيثومحباساسيو_ وتؤة1 
تقلباش الوظائف خطابه ق يوصح أن المذكور إفهام منكم نرغب فعليه 

صورةوبعث ورابها، وظمة، كل من وانتقاله تعيينه وتأينح المذكور، المتوق فيها 
الوصايةصك بعث »ع لديه، توحد كانت إن نفوسه، حفيظة مجن الأصل طبق 

ذلكق الكتابة ولتكون المتوق، لورثة ذلك، نحصيص ل التوصعل ليجري والوكالة، 

ورد.أحذ إل تحتاج ولا متوقية، 
رضالمحاة)الختم(٠٦٧/١\إ حرر: 



ت|هةتتظمحصمحساساسل هتتَة|ت 
ااواىم:)ه[

ارياضستاصى 
القضاةريي إل 

التاورخ:ا،ا/آ/مأآ"*اا

اكوفوع:

عميلالشخ حول معلومات تقديم 

بمّأق^،هم
حسينبن حن بن اش عبد القضاة، رئيس المإحة، صاحب حضرة 

اف.مسلمه الشخ، آل 
وبركاتم.افه ورحة عليكم السلام بعد 

غيمهU عل المعطون،  ١١٣٦٧; ١; ٠ ق: ،  ١٨٩رنم: تحريركم إل بالإشارة 
الشخأحيه ورثة تقاعد بطلب عميل، بن ^^ ١١عند بن الأة عبئ الشخ لماحتكم 

تقال_،الي الوظائف بتوصيح تأمرون والدي العارصة، ثانحي العرين، عبد بن عقيل 
الذكورإفادة فص، الخ؛ وظيفة، كل من له وانتقاله تعيينه وتأريخ النول، فيها 
يأق:بط مإحتكم نفيد 

الذكور:فيها تقل الش الوظائف أولا: 
القائدتع ^كة، للسكر  L.Uالذكور عئن . ٥١٣٤٦عام j )أ(: 

،و. ١٣٤٨عام إل فيها واستمر تعيينه، شهر ولا رابه، يعلم ولا طاسان، ابن 
ماليانالقنفذة فاضي •ع ومرشدا مهلوعا ء؛ن  ١٣٤٨عام ق )ب(: 
عامإلا منها ينفصل ول؛ دءاوٍر-م، يتول العرضية، ق نم القوز، ل وصار الحيمي، 

يهما،وحيناطفرلوطنه.

مرضامرقى يتوجه أن ونبل لفرمان، مهلوعا عقن - ٠١٣٥٩عام ق رج،• 
الفر*عله تعذر ا يل* مل* 

تضاة؛راني، حيزان، تع القحمة ق قاضيا عين  ١٣٦٠عام ئ، ردا• 
هل.١٣٦١اللحقات،واستمرفيهاإلءام 



جإؤ اثميزاثحيل س ادقيخضلني ؛  4١٥ا1س ٤■^  ٢١٢٨ ق
قضاةبراتب العارصة، قضاء إل الفحمة من تقل  ١٣٦١عام ق ت )هر( 
صفرل تول أن إل ببما وأحد الحديدة، ااJزانية ق عنه نعلم ولا الملحقات، 

١٣٦٦^

بيا.الإلزام قل تول لأنه نفوس؛ حفيفلة له يوجد لا الذكور إن ثانيات 
بنافه عبد الخخ عمه علميه فوكلمنا القاصر، ابنه عل يوصى لر المذكور إن ثالثا! 

،^١١ ١ برقم• الجل المرفق، الصلث، ل وكالته إنبات ترون ك،ا عميل، بن العزيز عبد 
علالذكور افه عبد وكلوا الورثة بقية أن ك،ا ، ٢١١١٣٦٧ورخ:
،١٢٦٢برتم. الجل الرفق، انملثإ ق الحررة وكالتهم حسب منه، ميراثهم 

ه.١٣٦٦/١٢/٩ل:

علالعثور عدم عن ناشئ نمور الجوابج ل كان إن التسامح نرحوكم رابعات 
التقاعدلتخصيص المختصة الحهة إل يالتوط والتكرم المهللموبة، والرواسي، التارخ 

اللأزملورثةاdوفي.

كنت،،أيتإ مباركا وحعللخ، وسكناتكم، حركاتكم ق وسيدكم افه، أعانكم 
والسلام.

قاصيالراض)الختم( ١٣٦٧حررو:ها/؟/

توؤاعمل بن العزيز همد بن عقل الشيخ أن حنث الرحيم• ارخمن اش 'بسم تلنمه 
اهعبد الشخ عمه حضانة ل وهوالأن الرحمن، همد القاصر ولده عل وصيا يقم ولر 
ويقبضوتعاليمه، وحضانته بحففله يقوم عليه، وكالخه ففد عقيل، بن العزيز عيد بن 

افه:إل الفقير له، مثبتا ذللثج ئال، مصالحة. يراه ما كل فيه ؤيعمل منه، عاليه ؤينفق ماله، 
ل؛حرر وسلم• وصحبه وآله محمل. عل اف وصل ناصر. بن سليمان بن إبراهيم 

كتابرئيس الأصل)الختم(. طق صورة )الختم(. الرياضي قاضى  ١٣٦٧/٢/١٨
العمرار(اا*لله عبد ال«حكمةت 





العزيزعبد بن اش مد إئامة الضمن الثاف، بالصك منقوعا ، Y١٣٦٧/ا/ ٩ ي: 

،١٧١؛ بر٠٣الصادر الذكور، عميل أحيه بن الرحمن عد القاصر عل وصيا 
I،j  ا ١ / /Yمنالحكومية الوظائف، ق أحيه استخدام بتحريرْ وموصحا ،  ١٣٦٧

حرق،من المذكورة بالمقراُتإ حاء حسبإ ، ١٣٦٦صيف، ق توق أن إل ١ ٣ ٤ ٦ عام 
حرف)،/(.إل )أ( 

الذيننجد أهل وهومن تابمة، لديه تكن لر اجلدكور اجلتول، أن وحيث وعليه 
المنومJالصكVن كاملة المعاملة إليكم تبعث، تايعيايت،، حفائظ حمل من النظام استثناهم 

نفلاميقتصيه حسبإ لورثته، التقاعد نحصيهس نحو اللازم إحراء ونزمل حذا، عتهإ 
حرر.ذكر ولما ، ٠٧٩ هو: النوق  ٢١ل.....[ررقم أن الحلم مع به ؤإفادتنا القاعد، 

رئيصالمحاة)الخم( ١٣٦٧/٣/١ق: 

كالمةلسنل.



^ء؛محبساسلهض_تؤ'و، 
١٣٦٧ااتاووخ:يا/مآ/ ااو>ى<(ت)٧(

/خطاب عل جواب اار،وضعث 
عملالثم حول معلومايتؤ ، طلأ

سدكلاوذارةالالة
الهضاهريس لل 

المالتةوزارة 

عاود:ه"آآ">ا/ه

هلفة: 

تسحآثآيجاض

الوضع؛
عدالزيزبن عميل العارصة ناصى ورثة طلب 

مررنهمخدمة عن امتحنانهم 

القضاة.رئيس الفضيلة، صاحب 

وبركاته،اش ورحمة عليكم السلام 

ا،لوصحالصدئ ق الخاري ١ ل ١ ١  ٩٤رنم* خطابكم هذا *ع إليكم فنمي 
الخيوللإملأء الخدمة تؤيد متتدامت، وجود بمتم النفلام أن فضيلتكم ودخ،ر أعلاه، 

ذكرمن خالية ا،لعامالة كانت، ولما بالضبط، الاستحقاق معرفة وليمكن حا، الخاص 

أشغلها،الش الوءلاتم٠ من وفليفة لكل فيه انتسب، الذي العام من والشهر اليوم 
حسبالضبط، ذلك، عن إشعارنا نرجوا عتها، يتقاضاه كان الذ.ي ا،لرتب، ومقدار 

محففلكم.وافه النظام، بموجبا الاستحقاق إحراج ايحتصة للجهة يتسنى 
الحمدسالي،ان الساعد: الوزراه وكل  ٦٧م / ١٧



تء'تتتهب 'صمحتجامح>اتجد ز_مق"؛ه1؛تةك 
ارقم:)٨(

الم،ه>؛عت
عقيلالشخ عن ععالومات إ محللم

القضاةريي من 
الرياضقاصي إل 

هم آش بمسح 

الوصؤعالقضاة رئاصة 
النولالعارصة قاصي ورثة طلب حول  ١٨٦٣عددت 

مورثهمحدمة عن امتحقائهم صكان منها ٧ ت لفة 

ايحرم.الرياض، قاصي فضيلة 

وبركاته.افه ورحمة عليكم اللام 
و:، ٣٦٥/٦/١٣رقم: ارفق محنابكم إل فشر وبعد: 

خدمةعن استحقاقهم العزبر عبد ين عميل العارضة: قاضي ورثة هللب، حول 
ق:٥، ا/  ١٢٣٩رقم: المالية وزارة مكاتبة محليه من إليكم وبعث، مورثهم، 

ق:، ١١٩٤رقم: خءلابما عل عطفا اسكور، لمدد اق 
الخدمةتؤيد مستنلارت، وحوي بمنم النفلام أن إل أشارتر الذي 

الذكورةوالمعاملة بالضبط، الأتمحقاق معرفة وليمكن ، -٦١الخاص الخيول لإملأء 

ومحليفةلكل الذكور الورث فيه انتسب الذي العام من والشهر اليوم ذكر من خالية 
ومحللبهاعنها، يتقاضاه كان الذي المرتب ومقدار أشغلها، التي الوءلائهح من 

الاستحقاقإخراج المختصة للجهة يتسنى حتى يالفيهل■، ذلك عن إشعارها 
استفسرتعا عقيل بن اممه عبد وامتجوات ذللئ،، عل لإمحللاعكم الفنام، بمو-ح>آإ 

المعاملة.•ع إلينا ذللث، ويعثج ^كره، فيإ متنيه وبيان المالية، وزارة عنه 
;م/يأماهريسالقضاة)امحم(^١٢حررق: 





أشؤ،هة"ف صها؟اصشلمحساصاجل 
الرسميةأورانه عل العثور وعدم العهد فيقدم العسكرية ق وفليفته أما و1نيات 

ثلعةق ءلام|ان ابن القائد نح  ١٣٤٦عام أنه موى والهر، الوم تعن نتهلتع لا 
محله.ق عليه لعثرت الختصة الحهة ولوسأل حياد، 

أنهسوى وشهره، يومه عن نعلم لا المتقدة، قاصي *ع توظيفه وكدللثا ثالثات 
تاصياالحيمي الشيح تعين المختصة الخهات، نيود ق ولابد ، ١٣٤٨ام عل 

الال،كور.عقيل متهم الهلاوءة، من ثلاثة وبمعيته للقتفده، 

بالمرض.كوره هيه لريياشر أته هع بفرسان، تعيينه وكدللث، رابعا• 
علينا،حفي عا الئظر غص ونرجوا قبلنا، من توضيحه نتطيع ما هن>ا 

وفاته،حن من التقاعد لتخصيص المالية وزارة تبل ومن تبلكم من اللازم ؤإحراء 
ويديلديكم أهم هو عإ الراحعات، يكثرة تشغلكم ولثلأ والرد، الأحد كثرة عن 

واللام.محففلكم، وافه الوزارة، 
الرياض)امحم(ناهي  ٦٧^\إ^إ

بوكءلقاضجيزان:ضصدصالح«.٦٧/٤/١٤.



٠ ٠٩٠١

صها؛اصمل_محمجساّلهم_ذع 
اات1ورخ:؛/ا'/خا"آاااوك<(:)،ا( 

العزيزعد بن عمل الشيخ تقاعد موصؤع حول الالة ونير س نرار الُ>،ض(ع: 

ِبمأقآمحهم
مارونارىرتم)ا-ا/''ا(

رنمتالعظم اللك الخلألة صاحب مولاي أمر عل بناء المالية ونير إن 
رقم:الكريم الأمي بالأمر إلما المبلغ ل: 

العارضةص.ضصنحفو\بس 
دووجته،والديه، محم: الذين عقل، بن العزيز همد بن عميل سابقا؛ ما القاصى لورثة 

\.<r٦٦\ا^\االثرءيرنم:أا*آا،في: باس الوسن وولاوْ:عدالرحن، 
وتنمائة ،^؛ ٢٠مو  ١٣٦٥عام يميزانية العارضة بقضاء النوق راتب أن عل وبناء 
يل:ما يقرر العام، المالية مدير عرضه ما عل وبناء شهريا، عربيا ييالأ 

الرياضمالية لدى الشهرية الشخصية الخصصات محمؤع إل يماف )١(: 
وءم؛عمل، بن العزيز همد بن عقل ورثة باسم سهريا، عربيا ييالأ ثانئن مبغ 

،١٣٦٨أول حاد غرة مجن اعتبارا الرحن، عبد المغير: وابنه وزوجته، والديه، 
لإنقاذطزم لن القرار عدا يبلغ / YA)الفصل عل يمرق ما ل>دى 

احكامهءُ

وزرالمالية ١٣٦٨؛/أ/ق: 

محنءانيلغكم ت ونصه الوصؤع، حول الرياصى مالية ،لدير حطابا المالية وزارة وكيل كتب 
مجيبخصيص القاصي وت1ريح: ، ٣٨٦رقم: الوزاري لقرار اف 

العارضةتاصي عميل، بن العزيز عبد بن عميل المرحوم لورثة شهريا عربي ؤيال مافن 
اعتباراشرعيا، تونيعا عليهم كونيعه الرحمن، همد وابنه لزوجته والديه وعم صابقا، 

ل:حرر ولدا مقتضاْ، ؤإنفاذ بموجه المر لاعتياد ، ١٣٦٨سنة أول حاد غرة مجن 
)الوثح(. ١٣٦٨و/آ/







.,ِخخ^لإ'ئ؛؛ت.,اسمطان يحمد بن صالح القيخ ٠  ١٦ملحق ةة؛ت|ق

٢^؟^^بمج 
الأؤل:القصية 

قومكن صامطة، قرية ق نزل حقن وذلك ، عمرو بن الحمد صالح مال مما 
شعرا!فقال والغبار، الثديية الشديدوالرياح الحر به فأصر جدا، صيقة ثة 

.٠.٠ ّ . . ٠ ٠٠ ٠

تعرا.

عواصيفهواها سلدان بزنا 
حداطفحميمة لئة نيب إف—

لبماووق لنهى جنحاف ل ثبمتا يا 

والأهملئارأمحقوابم
الخازتجفيرى با حنيلط حلة 

توالي—م،ئ عنلة كئنظ يارب، 

ناةلأَطاززألآمنس
يلحيم،مافن__ئ نحمه_لم ، ٥١

محااينف،خمحي
الص_إم،بمرتلولابآ سيخ آوي 

إآوثدفينرقص العرس سوعت< إق 

ثاروث-او.فنالث، باللإه الث، تعؤي
1انمحسبمنوضوظال
صانصفيأصامحاشوفوس 

امحلروهالإازئواف 
ان،>انوالآسنئاءدزث

أونحثظبلأَدمي1ئازنام
الأحئازواضْعنكل محرومة 

اك؛_اثمزاقنلاصوظاز
نحلننىفإؤف،الأتان

بمواقا>ضقةامح
القراءةمادئ فيها وتعلم بالبكرية، ولد عمرو، آل الءلان سّبن محمد ين صالح الشخ ل١( 

بنملٍان بن اف ومد الشاوي، ءث،ان بن محمل. ت منهم ءل،اتها، عل قرأ ثم والكتابة، 
بناش تمد الشخ عل نقرأ بريئة، إل انتقل ثم مقبل، ين ومحماد خمد، وأحيه بليهد، 
العلومق المدرين العلم ^'-، س وصار عمر، الشيخ أحيه وعل مليم ين محمد 

أكده  ١٣٥٣عام ل أنه إلا يرفقه، وكان مرارا القضاء علميه ئرض والحو. الثرتمة 
وتامفالتزم، جيزان، بلاد س صامْلة ل؛لدة القضاء بالتزام العزيز تمل الملك علميه 

(.٥٣٦نجد)Y/ علمإء ق: ترحمته انثلر ه. ١ ٣ ٥ ٦ عام عمله مقر ل تول هناك. يالعمل 



 "٥III "صبنسواسآن

ضغكدبذدقأن؛س
زئابجورالعجايسنغ وجدت 
الم!،■جاست، عثة ق إفؤم، 

بجرروسوالتساصحكاُت، هدي 
صنم،أو ئ منستطزظ ص_منما 

محقئنحذايَمكنزان

صاوماصاوولن ا-إمت يدخلى 

ازثالنيزعئ ظنت، ما واش 
بننتنقا؛سم،كاكازناكاز
:تج،ئااكانيينضؤاجاز

غت،،حثمان؛ه"آا

الثانية:القصيدة 

صيقة،عثة ق صامهلة قرية ل رل ئا عمرو بن ايحمد صالح أيضا وقال 
الأرخى:وحشاش الحر شديدة 

الغث——اسمحس بجي 
اشانثل:نايثياك

اساوعمئوك ا دني

اسثلأحثهز؛مم
اساذاقئ■جعديرإن 

لمزاسوأ وايعلمط 

لأسنأث—سب——هاأ

زمالجلا بكالثهى 
مء ٠ اوال_نمالعاصم، ا حطه

ومنننغ شص جر أد 
امحِمنت_نضئزمد:

وميحبيه—ا دائم 
اف،لنماثلمنتن

وميقوى ينثص ليت 
زماَمحثامنثذن

تمت،

\رثعان؛همأا





٠٠■

َءهاهتظ^زاميممحسداسان زت'هتك

ارجيهحيني ا حلقهروذ ذلول 
اماديهفلاثى صرت صورتإ 

هبلاديادواحلأوة ينجتلمي 
فيهازل نالذي كل عل لم م

وقاصهعله ووصيارلكنه وادور 

ارحيساللمحيفيمي
مهوالندى الصبا ؤيح تسممت 

فمسكتي نسي هي سي مي 
شهاممغ الخميس اي الهلريق حل 

فهعتى ذي المداك وافول 

مهنايت ا ُالخفنوانكر وامثى 

اكال؛ة:المصيدة 

;١٣٥٥صفر ٢ ٤ وتارعنه; وسه، والخميس وأهله نجد يتذكر أيضا وتال 

ادالرتلذيذ عن شامت، والخ؛ن ترائي نامت القلب بنات اوجس 
البملوهي براز الا هليهلوى 
بواديله دوى ءليرْ ا كمتنغف 
لاديبالخلأوْ بزادت لكس 

الرشادالضن والبصغثرهم 
اديغمه ال غمدور كني 

الالخيل نمركوب، ل بجس-، 
هاديوالرب، الحري بتزايدت 

٢الهادر طريح طقل ا انبوم من 
الهوائيرجي مثل ملي اوحس 
الحرادعوول فيلنا ذاك ومن 

فواديبحي الرمث ييح واشم 

.٢٣) :عميل لأبن زارته ق السلءلان صالح تال مما 

تومح،قل فيها اد رديه صاريت، ينقي طعمة ا مزورة زرتكم 
صميوبه غم به والصدر حرجة حاجة لما قم يقول الموانع مجار 
بالوجهص«حكتك عل الصر الحاؤلر برح تال ة الحيلل دور 

الهتج.هذا بعد سن حيف م )١( 
الهت،.هذا بعد ست، حيف تم )٢( 
ب؛تهءا•كانت، الش الداعات نيل من وهي )٣( 





٦٢٦
اغ؛سِ-طةا

امخئلختيسإواسرا|ئن• ٨٦سق 

(١) حرسهعم من لكم هداكتاب 
لمهواجهتهم انا وسد والشيخ 

غربيهماهب عدد ملام ابدى 
هيايكميجنح اراكم عاي 
حموصهوجزا|ن ال ومحبه 

الغيهمركز هم ا بجيراننوال 
الثماليهالمطب وصفها غية ذي 

باري__4اد ها نالهه اوراي

والتهواليربن اليوم لوتمكث 
انيهالعمالعيس مارت فالها ان 

طيهله الذي؛القلب عل واثوف 
نيهله صار وكل طابت الحال 

وحدليهمقل همتي انا وجدت 
مهوما عيي عن الناس يدري لا 

الحلثوالشلوائاءاتمامه
مشهيهعيب ما بدياش برقتا 

واليهغافرالزلات يا اشهدك 

اليهواصلح وعقل تليي اصلح 
التحيهأزكى مع الصلاة وأفضل 

'آشعان

لاماتليا وصلته أن عفركم 
صحيكاتيالمجلس قالواهلاهات 

يالماواتنجم لاح ما اوعد 
اتللكرامهماهم يصبيا وال 
سوفاتالصحبذ جناب عن لنا ولا 

ماتلليي وتدعى جيع نركب 
الحوعجلاتنجوم عليها دارت 

المحلاتا تبادرتا ركنهال 

وعشياتمجبح لها نتفلر لأيد 
ذرواتاليات الشمواهل والخيل 

الأنيلأتمحت، محدودب الق—اه 
اتللخبيثوبعض عنيزه يمت، 

دريثاقبانتا انا الخوص مطؤع 
القريشاتلأحل يالتفته يديتج 

والشاتالعنز عقل الناس •ع عقل 
نحاسانعندي ما الصدق هو هدا 

اتفبعدما ذنبا همود ا موافه 

والخرافاتالمعاصي جل بتيمتا 
المثواتخاتم محمد المبي عل 

٥٥

أنحرييهءت عم ءمن ت فوله معي ت بقوله الموصع هدا عل أحرى نخة ق شيخنا علق 
صالح.عم يا ت له تقول، وهي ٠، حربيه ٠ اصمهات روجته 





"'|ه'ْْتةثمأا؛امحممح،ساسان جآ أ1 

(١), منشينا يدكر ].....[ أيضا ونال 

المالعل يلذن ثرمحاتك حوي يا 
هلاللايح كنهن نرات مع

العمالوحدر بالكدمى والصمد 

بلاليا والفرامحبمر زعابه احذر 

بجمالالشم وازبر رجال ازعط 
رحالمالكه وهب بالمدمك زل نم 

يقللالاليجان ال مومحلى برهن 

تبمامة:أهل لغة 

سرانيخنك يوثن أبن لولا 
اللأنحلته مع اومحلل الفصؤخ وقت 
انحيمبات عفوها الخموله والأ 

الأوثانحقان بالزعر يرقعن لا 

روانولللمنيل ام يقواقيع 
ولأ-سالكازقورحلأبالأحران

غزلاننل من قهدة اي وسفلت 

،؛أهل؛^١٠٧لغة ق ملغزا أيضا وقال 
اتشرالعقؤبالغفوحق امبغفى 

هومولع؛الأسفارمن انمجب ومن 
حالمن الأس وعاش ميكض ونا 

حمارصارت كلها الخموله ترى 

ثارما يرك وان لحوح رهيف ؤيشهى 
صاراهركيناذا ويعجيب امر 

^؛٠١٢أهل؛لغة يعص ق ملغزا أيضا وقال 

وردواشنىتهملبمالياخوىك؛فابيسساروب 
دينلها صبيه حلومن والتم 

غلاهاتزايد زر ه يار صوان 

اللازمت ال الغاية عل صارت 

تزاحرؤإن متوق غابة شر وال

حريلها كا ثويالا ا هلا لوم

قردومن قمه فن من حلت ال 

قردومن معناله من نفقتها ان 
يردي صار إذا الباؤلل أنا وحب 

عدةكل،اتحدقت.!١( 





ابَرااِِحسصح|

ه. ١٣٥١أأج؟قا،. العزيز، عبد ؛، ultمدح ل صيدة ق ١
ه(. ١٣٥٣عام )نل م. العزيز، حمد اس مدح j قصيدة : ٢ 
مورحة(.)حمر جءإ؛ق. العزيز، عبد الالاكا مدح ل صيدة ق٣ 
ه.١ ٣ ٥ ٥ ظك. العزيز، عبد اللك مدح j قصيدة : ٤ 

ه. ١٣٦١ظه. العزيز، عبد الالالث، مدح ق تصيدة ه; 
^١٣٦٢ه. العزيز، عبد ادللخ، مدح j قصبية ٦: 

ه. ١٣٦٠بفذا؛مح. الديري، أحد بن خالد الأمبمرت مدح ؤ، قصيدة ^١ 
ه. ١٣٦٠جخاإقئُ. الديري، خالد الأمير؛ مدح فا قصيدة إ ٨ 
'١٣٦.ه.١  ١٣٦ . ٠٥•؛®!الديرى، خالد الأمير؛ مدح ل صيدة ق٩ 

ه. ١١٣٦ . ٠٥؛®!ديري، الخالد الأمير؛ مدح ق قصيدة : ١ ٠
)عيدالفطر(.ه ١٣٦٢؛®إشهّ الديري، خالد الأمير؛ مدح j قصيدة : ١ ١ 
الأضحى(.)عيد _ ،، ١٣٦٢. ٠٥الديري،.®!خالد الأمير؛ مدح ق قصيدة ١ ٢ 

تارخ(ّ)دون . ٠٥؛®!ديري، الخالد الأمير؛ مدح ؤ، قصيدة  ١٣
ه. ١٣٥٥؛®!قه. ١الاصي، العزيز عبد بن محمد الأمير؛ مدح 3، قصيدة ؛ ١ ٤ 
هر. ١٣٥٦؛®!ئئ،ّ االاصى، العزيز عبد بن محمل. الأمير؛ مدح ؤ، قصيدة إ ١ ٠ 
-.٥١٣٥٨ ٠٠٥؛®!عميل، بن الرحمن حمد الشيخ؛ مدح ل قصيدة إ ١ ٦ 

.٠٥؛®!تومحي، العل سخ أ؛يايت، لأ١ 

الديري.ومحمد وفيصل، سعود، والأمراء• العزيز، عيد الملك مدح ق تصيدة 
!١٩اإمى،محلم 

حوله.أدبية ومقامة القات!، لغ طريقة اقتراح 









،١١بمج 

هرأبمدالعرنا ثسمراثي لك 
 AJ3اشامناءذاالفصائل )؛

محاثلآواثجبناد4فىلأ
وسادهاالثناء رمع بض يسما 

 Uحبثبمك ١^١^، الت ز
ؤعلاببهمة سأت حتى 

عزبثأدوله فت—ها أسأت 
دأمحصناأسد ءنئ__ا أدزأث_ها 
اضفىأبمشؤأسه

بالنئزشوصنتهاوحننتها 

بالثثاويؤ ض ثس دحرنثها 
ئئنتئد اكي اوجم همر كانت 

اخداضآشإصيخارة
لآغ_زؤأنثَهانإلشنيا

نارنانازك؛شنامح 
كمأثيدئ'؛ثضمحبابها

مقعدالناج_ثة ^٠ ٥١ؤمن ربا 
بولدنو ونى لأحياة طويا 

الئءحLلئوالثن_اء حمست اثر 
اJالنئالني_زاث زف_ها ت_بما 

وتفهدتنثهان الآحانب بيد 
المزيدمنها يزئاغ وعزيمة 

اءتؤيدالثنرب بالنصرمن 

وأطولاينف يابوص حضن مذ 
تنهداله_ؤيم اشنع يمواعد 

عىؤلطاذَلها؛ثنصد
وينجدنمر جزئ وبفنر 

التمعدلدياك •^١ استمث حى 

النحتيئننم كلثوم عمروبن 
زصازئلإل بمن 

ويعقدمحل فيما أحوالها 
يثناصتحيت حى رمة أق 

صحيفةشعراء عيون ق الزير عيد اللك كتاب• ق المصيدة هده من جرء عل وقفت 
٠•Lلكبعتوازت ( ٨٦١)Y/ رعتونة، أمحو حسين إسإعيل الأستاذت جع القرى، أم 

(،٦٤٧)العدد j نثرت القصيدة أن الخامع وذكر سا، )٣٣( أيياتيا: وعدد الزuن٠، 
بتتا.أياما:)٣٧( عدد شيخا ونسخة ه. ١٣٥٦/٢/١٩و■ارخ:



دهه-_ذةكق٧١؟اضخامحنمضتيسإلاسص ٢٦٢ و

عيبجااجاموونى من يصما 
زالأنضِسضصكأيا

ئطئهادأصتح أمنا وملأتها 
امحثإذاتخئمفى.ثلأَة

إلىنفثية كل ء-ن-ها وأوحش 
لكنماوب اكالأنتية وهويلث، 

نفحرق ينامثت ال٠الوك نإدا 
نزاتنايت|ثثم_ول م يالهنا 

ومسول>ماتاقس
وراءهاالحضيص ثدر همة عى 

يائنصلئا صاو ما وقرينة 
ادقه_1كوكب لاح ما وثهاتة 

نماعهاعند يعتد وثصاحة 

قومهل ا بثهما وتكارم 
ختامهامنك ثص ئد وثناتل 

ثننا؛بمحاؤنوبمشبقا
دصواه-و(وماجو(وجحابل 

ياكماقدخصلي،حمعنئ رب 
ونىبحاليه أذصى نى محز لن 

ظوووئهاص1نرثا
وعث_ادهوحننه الزمان نلف، 

النورواستطاب، حيم ئالثعد 
مئءي1خثبماإئ

ؤينفحلاه يحل قلا حرما 
ويرصالونؤع ئنل ئثصيده 

١^^ةثاال^خ تزط ^١^٠ أف 
الأكثحثا٠ا من بودك ء-ذيثا 

وأئالالعتي_د طارذه 
ك،محسؤأنماالأتجد
ظقاوثانجاؤئلاساو

وثننالثن_اء قنون__ه ونوم 
ونريدالهياج بجرو بن جثم 

ياتيا:زملأكشىانو
عينأبلدناعية ابى نز 

١^^-ؤثصززامحاثى لكزي 
محبر* ق

ممدالزمان جيد يه عمدا 

المدئسيضيق ءا عدهأوليابل 
ق'داءصمق اين قصب

وأوهيالنل-وك ل وأنل أئمى 
بتمحامحالأَنخد

^L-dUjSL اضن



ال
A

٦١۶;sr"؟

ُْ يفقدها نالكية لخالكادت 

الجلمدسطاه من يخوف حش 

قدغ سداثمّس بن ١^^٥١٧ 'لقيح ؛  ١٧كق 
ومجدداله-دى ثنر ق للناس ومنة الكثاب احيا مى وأحل 

يندماالشريعة سيل يثوصحت 
حدaLثنيى نى سمه وأت_اح 

ئلصاوولألأَنانيشأؤة
وصائرالصلسع بص ما سا0 

حنائهمنم ثوي الملوك وترى 
لأث1ودواهجنهأن ط وكني 

محضحضفيط1ة
بما؛شؤ؛شطاتدؤظل0ضلإئة 

القوي■ئرغو\ بيرة ي الأل مس الملوك ثواريح ومحا 

لأيوجما يل منك كثت 
النجه_الطناد عن ^١ عنما 

المنيالخصم يحشى وعد حوما 
أوتعهد منه ي-جطه_لم لب ما 

ىاصفيأنجابجاضمحد

أغطىفاأك1ىنأزث1نايا
ومينلحل إغراصه ل كالدخر 

آبهائب، كل ى يلتجدة 
صميرهمث المزن كماء وصما 

جلألؤيور النزش رب وكناه 

وهوبؤءيحشاْ لمى عجنا 
متنادياخذا عمن عما عالمي 

دإدكآثسوطن إل أنجع 
منهثثائللنارف_ن وثهب 

أصنصث،إف عطائه لأء_زوث_نم 
صمثةوتكس مزق وعطاؤه 

الأصندالكمي أحطى فما ورش 
أزئرن.بش غنت !كال_؛ 

نء،زفيئلالآمتي
الئثجئانلم، اكز هنض 

فشِطحماسم
وأبمدالهياج يوم جرى ا عن
ثنرأناك، مأ JLjم—١ ه يعق 
وثننالحل_اة ئيد ق دمث ما 

وأكيدالرميم النقم ة بحي5، 
وتحمسسل فقد الماء تبكى 

وسجدالجباه لة تخر ف شن 



زقلأحيأن اتكزم_اء ؤيعألم 
ائأكرنمنه بيديه ما ؤيعيد 

إيهيمينك لأثربت ه يمن
نمز0الزنال حصع وقد نايا 

أمةعنزة < ٥١سال أقزيه 
^٣١الإ_اش اأي_اد:

لك١^ ١-^-^ ئننهنك 
أرهنتبالث، الذي اٌخ ولتهنك 
بهأصحت الذي العيد ولتهنك 
نزقةااذي؛1 النجد ول1ضؤالو 
درنةمن الدى الئلاك ويهبلذ 
قابندمالذي المخز وأةهنك 

بلادزأنلهاالاي لأييخ 
زدولةيبيد لا بمبمد وانم 

هنميك افزئت وأنزع وانLلم 

يحتديزال ثة يقل حوي 
زثذةص:ثدكاجد
يفيدؤيرندبم—ا المقيز يعنى 

مننيرمز اهدالأعالآو 3آت
ثمسديجهل سدها عماتكادت 
١^٠>^<وطاب ^١٥^٠ كزث 

تؤكدالإله وى ثقبه يمل 
هزينميأن_نالمي أيام_بم 

وأكئدالئامريى ئلوب قددا 
منعدالمجرة ولوأف نزف 
رمميسل الباغي عل بيص 
دينقصد ولا المد؛ح تندى 

فيظلضشىأضا؛اكنئد
ويخلدالزمان لمول عل ثثى 

يجدوجه لازحمن حث ما 

١٣٥١الحجة ذى  ١٣

الحفرتلاظمها 

)الختم(تومحى المحمد عل 

لالشعر ل نزته وعن قصاتدم عن شيخنا كلام وانظر (، ١٠٨ا/ل) ترج؛ه انظر 







؛؛٢  ٦٧ؤُؤ ضتيصداسوسم : مااحق٧١ ع'ق ٦٢

مالكسعود، آل الفيصل الرحمن عبد بن العزيز عبد المللث،! ق أيضا قال وتما 
١). الهوحياه،آمن.،متعتا ومالحقابا والحجاز نجد 

(٢). منسوباكنت، إذا حز 

الأَدب jiضوتا محت خبز^١ 
ؤاخلأئؤلَففينلأَف

لهالئامعيى نهم يكاديبق 
بجوهرهمسال العر واحسان 

يائهالثاس نرى الئ—ز واردأ 
ابداواخترز اأنافي ومم، وذغ 

سؤ،عل عوائه جاءت وحث 

نجالنهحمتط محمل ق ئاوثاو0 
محتبساغيه نجل عيد وم بل 

ئياذي_ئالئامى ا1لالثإ خلاله 
؛سآلبثلدزدفيخلأنم

مإ—لءامن اه رعاه العزيز عبد 

المجدوالثم،نامي يصزة مدمحا 
الط_زد_إعابة 

الدم_إثال_، ق سبكتج رئة من 
كاسنسالحببق الراح كأنه 

والثالس،صاحمهيالمدح م ذق 
الكتب،مى ائنارا انتحاللمثج من 

شصوغإمماظينائج-_ا
الناس؛الأكتافإزالئكبزحمه من 

العزمحتجءاء-ل المعال درعرش صل 
ولأيبئك ثلأ الملوك عل 
الرئببمس العظمى مكاب5 زو 

العرببمي الأش مئأة أئجبت ما 

وم،اهات،، ١٣٥٣عام له الخاصعة الأقطار وخد أنه العزيز عد الللئ، رجة ل، تقدم )١( 
أنهربإ ونجد، الخجاز ملك ذلكت نل عليه يطلق وكان السعودية®، العربية ارالمملكة 

ه. ١٣٥٣عام قيل كانت القصيدة هذه 
ينومحمد التوسم^، سمى بن لحمد الحنويب®، ءصعراء كتاٌب• ل القصيدة هد0 ننرمت، ( ٢ر 

بعفسمنها سقطت لكن مراتيهء، المامي الملك ءحلألة بعنوازت  ١٨ص العقيل، أخمد 
أنتها.وليلك هنا، ما عل وامحر تقديم وفيها الأبيات، 



_جقض_ضهةثثتة'هت 
ائبمى الراش عنصره ثجار 

بمزومحتجاَوشنى
الطفثمة ق تنرتة يحول 

فيئِلألتيوا:سِسالآش
النخّبتسرقاذأبرج بهئة 

الشيبذوي من وكهلا يشيب حلملأ 

الغفيد ق صبما الدو رمة مى 

الت5تو،أمزق ق منتمسك وحم 
الأبراجداُقجبثى لخامحذ ال 

الدميعفره ق بدا عظيم ثان 
الأنوالوالشس،مى خمغتم وما 

ين;ندشالأئفيمحناي
والثم_اا-ثوف بند وادحر ^ ١ق 

:ضومحفيمِساق
المزرس،أغئم من ينتشه ئشتكئ 

والأزد_،اامن_د بنيل ظفريم قد 
والقريبأماكرىٌر(حمحامح( 

دميي، الأزض ثلأ اقس لعرة 
جفلل>نمبق متكلا ماز ما 

منالنجاب-ة علامات فيه ظوح 
فهامتهمن أبدى شب ا وكلت

مهيحوط عنابات ق يزل ولمْ 

محدوتيلجاظئىفيصاْدلآ
حالي—5ؤ، ةسثوذييإساداك 

املوم—أاشأبابالق4
ذتنثمبيآئاته_اأشأت 

العزبابثهصيهالعزب وأنمي 
بهأعاد مج_دا ته_ا أثاد ومذ 

حالي—هردإعإوثو-بمد وح4
النهارثهفنس أفزمت من وحثر 

ثديهثأحير ل يبلنهنجن 
اءلأمننكمهس_عزة ق دال؛زم 

رلنيق1أ أوطان عل أمنتم وند 
ؤؤئزتثكأوسفيني

أسئْ_لاك-ال بنافه ود_ثب 
ننلترممم من ننتة ومذه 

دولتهأيام ق الحج مانثعنموا 
إلن للوافدية إحسايوعم 

ويحرقهاالديا يى يستقل 
شداءاذاا:ا حثزلأيد 



هس.سء

ثظيجز%لنمزلأثتنيحجلإيجا 
ونائبهمى ئربن كل وشاب 
مواصعهأنش و العلم ووامح 

زئ!ب4ُكل:>م:ثوف
■حالتهض أئعاله وكل 

والدةعهد ي ائم نوحبيا 
ئأنثيثزثا:ضُبمالئتين 

ئ.يئئوئلأخ>شُ
ط-ثق3، ياواة من ناي وقبمل 

ومثتهلأثحطى ١^١؛، وياقب 
اككهكأذا

لهمالمابجما وصف ، iyومدوهم 

ُءم

جناب—هميحمي ان اش وسأل 

ومبيشت،سامتر نفوان عق 
والعصس_،العيظ اءتاواوب،كفئم عل 
متقتشت،ع4ز اوعايا صالآح عل 

بنأرب، ^١^^^١٢
النجس!ابايه المانزمن ينمو 

التكتستامن صغم، ق ١^٠١^ لة 
الخمإمنتمفل ق لالناس ياليمن 

والآدبإ١^٠^، وحنن ١^^!؛ من 
كآق؛ااشءئايرامح،

والقصبمذثمارالثم، ثارالوعي 
وا-ئم_،نر والثس؛ xjIjكل مى 

والخمت،الأيام مدى ق يحوله 
عن







صسضتيصداسوس

،١^١^١١أق بمح 
سمعوعود مى أم ا أطربسجع الحمام ياء ون بال ما 
ابتهاجبمعj ئجلى مم المذيع ميه زف عيد  ٢٠^ل 

ؤأمارخم0زسؤنمثضداتماس 
ثازىالزكدامحصسزذخنلضهس 

ثيديعالهدى دين ض يدوي 
ينلنوظل الثبم، ايثصى إدا وحب—ياثن—رر-واةيحن—ئ 

ي-نريىالمدلهم ق ووأبة الممرى منها يطتر جماجنا 
محمخززاىاضغ

اللوىدبل عل ويعرسا يلجا طرى ئد ناْ تق ليل درب 
محنن:>جإئاممنيؤى زلأمممُنلأو

الآشج_عالعأمري تصدى ^١ 
اليأحؤالثثاظينأئنافي ظسلاكا 

دوزهل ض مما إلأذ التل ززاب 
الأصلعمنها دند_ج سهلوة 

رجالهمن النثه رامحي امحكايه عل ر للمنائر ب
ائتايييهوعل يرل ولم حلاله ي وجاس رذيالة 

يقلعه ذلنفنا ^^نا 

ليطل ءياملكا بعتوازت ، ١٣صن الخنوبء، ءشعراء ^1^،؛ ل القصيوة هده نشرت 
نحميسا،؛C عددهات)٠ شيخنا وسخة تحميا، ( ت)٢٣لخمة ١ أيياتيا وعدد الأفاقء، 

وغتصرة.مشحة الخنوب شعراء نسخة أن ل ظهر يينهإ مقابلش وبعل 



ص٧١ثاياسسمسص0ثقأ3 
الناسمتعض المصر داحل ق الإحناس وهوممرط أدرك 
اساهكئوسثوداوموالاحتراس الحزم شدة مذ 

داوْيمتعفي أنه ك
زأتقظضطزيىس:محئ؛1ابمإحَس ودب 

مبج:شالُض
كلأَئناسالمزضم

يدوىما ء-اأ-و ثلمهم والئل ئيري ائاسإليه وظلت 
افئمل اتجيلأب ٢، وص المجر قبل كاف ما امرة مى 

^^جبمابرىتست-ع
يزنرفناسه نوى ئ زاثن—يش__ئف ُ—ه ؤالة_زل أص؛—ح 

المزيفالنمام داك ق وصاى رائاسدثابالثه_افيّ_ف 
التجمعوواو الناس رحمة من 

مسآلشرنالأ_داواد_اساس اك— S\jالعقد رامهله 
نالخ4لصِساصض الهائي زام 

النفعحمنها ينثص زنة ال 
الحمراءومفر بمريب ثس الثبرا؛ عل دب نذ يحير 

,طَساءفازاوىد,بإأتو\لث%ن\طناص 
ممئووص وهو طريا عفا 

—املمعون وئلمكه بأسه ق طالوث—ا هزمه بيى وثب 
بويامثأوصافه وحاءفي ا مبهوئقاهدْ من يغلل 

^للمهي1قناسدغ
المزاجزف ي الصد كل بمول ملمفلزا ملمة علمناه ابصزت مذ 



تعثه_ذحبيصضبنصدسمس وح؛اذعثص 
لأَ:نرذايجزؤلأَاصنالآخنجمنبمايا 

اثأ_اةثنغتن ألأ؛أ\ 
ازأىمذمظت4هئوثأ\وإاذضأمظ °ي

ي_ذئه_ئالثعود آو مس لأمك لأينتنكئ والثصسل دم_ؤئا 
فيةضساصاسم

ينمععيم ثأن ق بجون ثمنغ عاص كل عصاه ي-نم 
ولربث—ه الدب—ن ؤئنثئ ئه—y؛ إلث—؛ اس النويمجل 

ومقوالنن_زعالعذل مثاير 
ؤئ_يئبمائنمزئاسذ\ذ1\ئ\ثشتحف\ص 
اءؤصكاض_زةاشأوالكنك4الدئيفياساء 

لآاثالخاشنمَتزمغ
ثلدلأشمحواس

ةفيضالآتافيزت1ثناو_ي نيل ظ-ل زأنا 
يركعكيفن الهيجاء j يربك 

حيدريوم ة ياييحمئ ئعئة ااؤ-نوا سال إذ 
وئبمروأبه j وانكندر ئ ئحنتة لريثة ركل 

فيمحنيصت4خ
مثارهاق الثندان لحنله ودارها العدا أرض مى شط ما 

زثثئالط؛وزضأزلكرظأ اذاووثفيطارفزك_لمأن
تلمعظلام جنح ق والشهب 

ثنخزجأنأسفيشثناثلالطوك:لذس 



1|ه1ثوظسم٧١؟امحمحجمحساي هت_1|ق1 
مثلهوجود الناس أعجز ئد ثحلمه يداء ات ممن ثدح 

الأربعال-رياح الأزض طوت ما 
طينرئنرهالأيام عل منك ذكره بحنن حل وحنثما 
يمدرهتتى ئد العزيز عند عمره ي فه لالله وطول 

النعللع-محزاه من جميع عل 
الئونل<أدام نئك مى دنناْ الئناو_ن د؛كر0 ال أحال ا وم
الننملة-ف°ش وحاصها ئنمثن انتثار يوم نصها أل 

طولأز>ئاثالئتاغمغ
ابمازاثاك1ا النزاضى تنقي اسالآبمازا تيىإي4

ايبمارالبملأ بيفي ينار عماوا بمؤس الئانورم دم 
كالث4و<جمبلمتلق يل 

الجماجماُالصوارم ونل هاجما العوان ب الحن وأجج 
الجورصاونائماوأظانلم والعمائما التيجاف وأنمط 

الخننعت بضلك 
انأحالفعل صثغ بويعة يوم ه ؤيون

الخاحفوواء كاف مص وقلل وحاطف مزمر عداُس، نوط 
محهزبماةلاشاعبمزغ

نابضحتف كؤوس لعهدة يا؛—ض كل ميهاج-رغ كم 
افضثكل ومدهاإذعس كثاهفص مجده مائاعدق 

ئمطعيتّزق زاحات أكم، 
مونمذ أده_ثها ند مأك_ه الةون بوجه الأرص وأمزف 



_تةكقت يصضنيساص 
الأمناس لنمس كناها ئد وُالصون يحصنها برل ولم 

نالبمززومحتأ4ا؛يغ
التكناذ_رعصم عن وصانها ثاهر حير لأكل حئها ئد 

المثاكربيغ ا عيوزاح رواليواتسر بالثم_وحاطه_أا 
ملاالإناس_بغ

ازاالمجه باض ونى ان وقدارا كنا حيت حاف ايا ن
زارائبه الناس وحثت ايتصارا ده وجنبثنف 

دالي-ناعواالنعسم حنة في 

مريةيوف انصت الح__يى إنام ا يحي—اة طستا 
أيؤ،كل -١^ ^مى ثعود الحلؤر بحس اممه حصه مذ 

يذرائالثناءسطعيقيئ 
الئطانثاجمص ئاع بذ يفد تتا0إمتطى j و و4ززب 

رنط—ابجنش الموم وصيغ يوئط، ئد مج_زاه ق رالن1بملم 
اوبلمعوالديعنهم وراخ 

التكتداالالآد جوف من ونس دارالعدا عل الطل نع هوى 
التكداصب سوى عها ولمْبنغ وزيا ا الاعليهانكوصب 

نتذبجِثُظامحلإ
العصامزاحان من جيشا وناى ا ركصبحتل القزم ويصل 

ونصييحد الحد وئانغ حزصا والزوايا ا الثلأيتثى 
يزمعواحرى اعلأما ينصب 

ويطمرئديد كل يقد يحرس ثلف لازال از وم



"ّ|هثماتةضضمحس،سمس ئت؛٠^٦ 
د|ئبلهام الثسوادي ل وحل وبجس بدعة كل أعلام 

وبدطلحالبميس أدائو 
نبييذطتئ</طتغفي بيد كل عرض وثب؛٠^۶، 

وك-وآنممحضنمسالب النها تنعى 
يخنعونو م—للئامه مس 

مانمعاانره مى وواعة ا صنعما وال—ده ادوى لم

ايطنئد ا بمم العلاده أنحنا ين أذ وكذ[ لر' صنعا ويوف 
يكربزجعصلح بس همننؤ 

ينعنوالمواد اه لمإل دز ينئره أنطؤغ اد وع
lنوت؛مس ثأثما   j بمدوالأمرو وععس ق والحث يحشن لا

إذثبمحالإ0لآخبمايم
يانتدايهالعداوالنمؤ عل ثانتتلها^ المن؛ لنر دجل 

أويايهعس يينع من ولتش اؤه للعلابنوندأحدت 
بجعسهم ئزسك ني دام ما 

وئنررننة في ثرف مس ينئي ما اش زعاك عيرا 
الئخرعيد بهجث عدت كما النخر عمود دؤ ي-تكيى لم ما 

ينصعندحكم في دلأت-دا 
م

)التوئع(









^^1ءهفإاتاوجمض*ا,امخامجيساي ؤقظ|تِ 

آضآه أق لب 
العدووممر المق—ا بعيون الكمود صائدات مذ مجري من 

ةسيومذحثاJصبمثاج فدسف_تابيمئن
كل:>مولأيئخ

برعننحرة سل مذ بقايا أء 
1ينثوتىين4ذت4دا

بسلا فينيمحى لأي-رل 
تحاكيألحاظهى ونواصي 

ؤلمدىوتإذت1ثأمما

ذاونى يلذ نثفاحتكذثم 
ملاحمذ نهجيي وفدائى 

ادْننئاحاثغ:طنمف
ئنوتآطابمات نمائ-ئ 

يرامدان ثنهى وتبنيي 
أوص——١وألص ئك—اذ ودئوع 

و-نؤ(ثنح ه كأنواوتن__ام 
اتيرتيثمص4ول وذب

محىين4_ابملشان
لينا اشن بدائع مذ وحون 

بمهتججلاده_و

النهوحافظات ماروت وت 

الشهوحنع مذثزم يضن بف 
ابجومحذ عصاه ألثى يوم 
وحدووأغنى حفور مذ 

وسمىاتتوالمنا سمر ينك 

ححوبعيي دمى يا حصنت 
وشهدون به يولثابت 

النهوعمون ق يثمايلذ 

وحووت، وكاعوهروب 
وئنj ا وأنينوبدورا 

رنويجيد؛لبكب شنه—^4 
الجعومذ صم.زدها 

ثلجومذ يجنه j لامع 
مذحربمرق-ذدمابئو

عويمانح نرفه ثدي بذ 
رروووادي سبغيداثا 



تهةت1هسا؛امءاسممحساِ ^^ ٨٢٥
اعليهثعاب حلة ا -يما 

منهاالومحل أبمغى ومرصغ 
رصاها'كلنستا ويد يافثارت 

وبثنايأس بمد مس واحثمننا 
حديثكل ساط ا وطوين

اَبمشطؤانث4فث
ئاكثاةهسظل

نذلواء اللواقع ملك 
يأمناابثاغ طني لئأ »لمأ

اصابي1دإلآنلكن
\ذئن\فيزغ نلأبمل نبك 

بزيهالنزوب يخض نلك 
اكثا؛ا

ودمجام الأنز أعناك ني
ح_لودايم يقلمْيزل نبك 
انماموك الئاليومه نبك 

^١الأزانل مات نضري 
هترثايجده عنمه يثم من 

ينحداثة j العل-ئإ واعتدى 
ووبخلأبعلسى وأبي 

ن;غئجاللإازَلئالقنوؤ
انهوؤوعمن اللنى بانيقاب 

وؤحنك—و بزعم بابمام 
الحدودوياض مس الوزذ مطن 

الؤقودل>__اف صمن_-ا ا يمدق
السعوديالعزيز عبد كمحنا 

الويوؤثيوم البدا يخر يوم 
الوئودحفيض ق اكص أمط 
اللحودبطون ق النثث آنس 

الغمودحمار ق اقام جعل 

الثنودوحمي اللموى ريع يزم 
الثجودونور التمى يئنا نيه 

اؤودام نملثمورالعدا 
النقودئمنطزات من يائض 

الخدودجميع من الأزمحى تنم 
الوجوؤكشمس الئهى جم ليس 

جودآحريى مات ا مثلم

ودرعمدون سحه وائلا 

النهودانتصاع ل وارتدى 

الرئوييوارى المدى وبعيد 



مةثُأيتظ^سيتيسداصس إح 
وأيا همزنالمعاو وثضث، 

جمهامة يوى المجد رثى 
ناثخؤاكا؛ساواة

ندالتنمظ ني لآيجاري__ه 
حريمايكاد، ه رعبوسزى 

يوصىالرعازع ثس وئرامم 
عن—همطار ^١ منتني عي—ر 
وزدما0الآنن_ام تت_1ب ئد 

ايوملأخ إن الطي—وو وثنج 
وأحلالئطوك سى مذ هكدا 
رضيعاالثزيا لوئغفن صاح 

ائئخاوأن:اضالدبم:زن
ادينيمهد أن ومراميه 

حجونشب الهدى وانار 

iناناباشزال اليث زص 

ادجيحول اط الربوئول 

حجيجاالنوال وائل وتمي 
ز:مىالفخنئيم

بوئيول ئوأي ر ثنأي 
زن_ثااتلأَعه نازل ئذ كل 

ئزوتلأ:جيزطومحئو

الجددعر بروج ل ن—ا'بع 
النثرع-تظ يجير معال مذ 

الحووبمحجر ملكه عذ يام 
ومحوبدون العدا ار يدل 

 jوينل ائم ونام ين
اوئوشم إنياهاس 

الأنوطزوق عن-دها أئعزت 
-iوكرها نوى حاطم«  ijزو—»
ثموار ديا مثلمدورم_لم 
الثنوطالنات ذ خشث 

ومئومتوج مذ مثله 
يجويهان—م ل ا ئين
بمجثووحاطه حجاز مذ 

وذونةمذشت_ارسمابمث
اللنومجللات ياد حق 

 ٠ُُِ

ووذوحجهم من دور صل 

الخلوحنان ق النزر نوحب 
فُوزنففئثاشو

الخيوبمي يأبي ض؛ْ 



ياومن يدنا النديح وهوئوو 
نب:شLفاثىنأف

المحيراي—رالألتهاقوأئى 
ودانعاsء النأن—ا ؤيحمى 

اوحزنرأيا المثال وعديم 
الرواهرئوواالأئجم م ون

ورصودئواعد بمس ئ مذك— 
ودالولبزي بجلاله——5 

اليهودش__ئوط راما ثنيه 

ودوصعق'موه ليملأ 

ادجوؤبملي الورى بجؤجع 

١٣٥٥يومعيدالفطر

ا/«ا/ههما

)اكوئع(









سظضخامحسمضنيسداسمص ٠٠١٧كفأ^٠٦ ٨٨٠
العدريقاتمالأقوى صبا كنتا إدا 

ميتمدار>تا عن ملوالممس 
مشلأالأ.ءصاءلرمؤ، ق إداد1ُ، 

ئت—اوجامب الأزداخ وثثزج 
كزوثةحمر•علاو ثاللأامى 
ئث،ياي مس الثلنال ولادحد 

بمائازلنلأائ،إلأيالإ
يججاْمحمحهائ

الرسلأكبثحجةحز حب وو 
•جنابهفاق صرايتج غن0 ومد 

عاشقرمه العذري اقوى ي ثق 

الموادثادةوأصبح-تانثغومن 
مثزلأاقوى بمم ل حفت ولد 

نئ،أسهاخدانثناها
ئجاونلأبجثاقُ

ناوثيجةءحنس١^١ الثوصه هئ 
نافهبأدبوبا مثاد بين ممس 
حصزاياق ١^$، ثس ئرف 
طنعهادين_ة مناجيها ئنؤ 

اوإبجاا-مفي4وتأنصاب 

ثبالعيرلألص_را-قويل ذل3 منى 
سممى مه ما مسه رصابا ثج 

إلآمثس_اجهنمازينا ولأصنس
ا؛اصثابميانئ;_نال

الصقينس ^ ١١١١سورالنواق'
الدمابد عمر0 ق حلاوته 

ؤلأهج_رلآددرىحسا ما؛ح 
لأينرىءنالمدفياهانينجمق 

بكرلنترأي اجاءمأثورا كن
إِثارئاياساتارم

الخمُنبج مقروصاإل اثب يرى 
ابنرمى كابدأاسج1واأحث 

تيهنةاصظثوفاكنر
أنصابهافيمفبالهؤىمى

>ئاقلالئزنؤاومَنضزاها 
محروخامحامحهنىام
دمسللألآىنانفيلإجانمز

اليخرؤأئمث-ة ماطي يزمي 
البئررونق عل ابتنا٠ات٠ وحنن 
المدرثزف من مه دهر سمة 



١٠
٦؛سداسنهمؤ بن هلي  yiJ^Iالفيخ ؛  ١٧مق ع'ق؛ م

ول4رايابيدمئنم
دمحبمضابمحءثْويا
زلنلمْذبيماسبمحن

كمهامعصم لوي ثيء وأعجب 
مرهجيدوثيق ي وعيداء 

ثانإ-ؤاجة قامت وثثاءإذ 
دجنةأل؛—ل أيري ا مء وزعا 
ولخئهاالهاة يعج ي وحوراء 

1لكأ0الاوئزصممث__ا 
الآاوااسمهريدثايويامنه

اثمحازةسبجازاطث
ثمنقزطإذلآواتيؤاسا
ظلاكضسثاميبما
ؤكبياباصناضاخكاءما

_التاو؛ماحسن بناس ولت 

دأسيافديم علاي عن حلت دما 
صيمم:سَث

متندأ—اميعادم_ا ع—ل وبئ 
سنةبئ ما الديل ثجؤ وجاءت 

م__ئيئالمُأذر١٠؛—و ادئغ و3ث
jlاقدى إمام  Ip  يهالعزيزالذي

المه__روعات1 ص__ودا محصه 
يوم1افيالأفناهم

ماهمبمنصقل٠Lل
ا-لحرمط أم ١^ حط الزنم مى 

الصدوحثثى رم_ال به لتحمى 

الننرأجنحة ؤيس عدائرناأم 
ه(منثائوثآيمحم

الصعرمى العمام حب أسنغ إدا 
القمرمن اعتداو حنن ق سيهان 

المطرالا>ثمانددى وأصداغها 
لأخفاياضاسام

القنريساححها ثالورياء هام كما 

المرق حئىأوش-د الئوى يوم 
امحرمىعاتق الراح منها نك غا 

الدهرصائم المدى طول ذكرها عل 
لهافيالتافيصثاصناتي

الصنرمى اصطزانم، ق الريا طلؤغ 
امحام:زميابجّإلن

تشالدينئافيصَثائاني



1ةهت_1ة_ب٧١ءامحصنيضمحسسمك هثثق|وت 
يلأو4ناصسثسسي

إذَانالننلألممحمحص
متالأ؛ت\وو\ٌؤذى

ذيوالاوي—رة عرت—اة وعامل 
'م(امحصقكانؤوصمحا

1مثإذاثثولغازك؛زن
حنثهيرايومطنخ ويعرف 

ؤش;نميئغفيهئ
متمهالدين خمى نرم من وبووك 

يعئد_،أرص ل انلك ثاج لكف ومد 
ؤلكثياديناشافي1نلأ

ij \Xأمةاوأ\أ ، ٥١أزاد ؛
ُللايعابجاز جد رنا من بدت 
بتسرهاالكئاب ئتالوا همم عل 

ناوكالونىفيي;ذي
ومحهامنؤورضوس
^زشاجلأوم4ة

عمهع؛اهيب صحااجوواجاتن 

ملكهظز ق الأعناب وأصنحت 
وصمهاالمال ائثات ومدحاز 

صارتاوالأمن العدو رواى ومد 

النضردول من الممضل انتهى إلت؛ 
ميلا بجي آواء مصب 

ء-لنيمنايربدلأهم
الوعر١^ حومؤ ل الوعي لإوصل 

دكرالاوْ آث—اروحالعظيمه 
الثنيسعة مل العدامى قلوب 

زضهمنضلهام
الدمغزة معده ق ؤه عسل 

الكمرينع مى اف< وطئنتث 
محباواخاتؤاهلاذر

منسهم٧^١٣ 
ئمضألهن\كوو

المجرعناأنء؛اقصاحينساني 
الخفيسوره صمجها ل حكم عل 

الحدادمنا»م;<تا\لأنشُب 
\لثذوموجس، عل متر عل مام 

الصدرحنزجة ا أماتسمهلع 
الننرهامة ق العنين، ثاج ئأمجح 

مط1ةالآئناذ،دزيىكاابم
والأمرالمئل ق البظثن مديد بزلإ 
عل



١٠
م

؛؛١٢٩ جُلح :امخالآسمتيسإواسسمسم ٦۶٠١٧٠٣٠
زمذمحوْصصأس

احننهبرس—دك ثم أو آما ومن 
الثمامن أر للنزاو الحهس سا 

فغالثاأعج_زات نمام وقاْث 
اكئِسص'نأيىااشيت

اةك1يشرئاهمإلأآيزن
دينهأئمد!ض ثد به بوقت 
ويتهثأخت أة به__نا م__ال 

مث؛الاته_دمأمون وأم_اؤئ 
اتجر3،^^ثتجربماهي 

نينرثوبيرصفرإلحاس 
ظئلأ؛فلمحة
وتقدرآرا؛رسك

هاالثايرنماتاثبمما5د
جنةالثئ يزم صنغ صد 

زؤا3اكيدمفيماوصا
ولمْأكر(المادجم، يك وراحمت 
المزارلحنيهانعاسك ولكي 

الذيزقاسإلآلزس 

ثني—ياالعلاء عرش راما ودم 

المسعرفم عن القرى قيعان تبتم 
امأنذتأخامحخاJفيابمة 

ؤَلزأنجاالثصُخمقائزر
ء-وأياوصيمدخالإفي
^تم_لالأر

ا،له1منباثئرحم__اءأواواْ 
^٥٤١١?^الريح ثتثة ثس بدة عل 
الدضلمذأغظم الماصي النتن عن 

هملأن_ةؤايزخاموأناء 
ؤضُلأ^جال1بمر

الصحرأمدمن قلب عسل ولل 
اآج-دوالثخردرنة ق بمدالم-دى 
النفرورادوذامه وتنهل 

المدرؤعزانإجلألآممف 
نزشإلورفيقز:ضام

بالأربهئك ^^راثاو 
الشعرصنعة ق ولأ-حئاف جريرا 

سرمن ونمك در مس رصع 
بالشك—رنوليه ءالنن_اان يحي 

^ضاأنحن\لإبجوم 
والعزوالنمربالتوفز اض مس 

١٣٦١شوال غرة ي تمت 









م
هس

K ٢٩٥؛  ١٧ئص 

١^١۴^بمس 
ئ;ددنازالنلاحم القزاهز :زم نافث الئزارم ائخد الذي ذا تذ 
حماجايل بالصمصام صال آن 

رأىوند اللثام الويه عن وجل 
وثجلجلشالوعي ثار وثأججغ 

بنزنفالوطيس خمي وئد ثادى 
ئال4زمإناضزَطمن؛فثا

بمجأةيموت وند الفرار نيم 
امعامن الخماظ ثرف عل ونقى 

مائلمحس الحزب نرق وأمام 
ثغدابمابجابملتي

بملبهيمول لجب ز1في هق 
جسةل بمكن لم نا وأراهم' 

نهمواواد كل ل وئنزيوا 
لةمذ نصل ثسآل ايربر مهر 

انزهاوآلمثلي العزوبة وفتى 
لأغنزنذنلأة)قاملبمئص

وازدغشالئع1ة كؤ ئأنتننزت 
مدائحافيه الثعزاء واطالت 

يكأنةمجبى ق أحئتي قإدا 
عمهثالنحافل يلمن ^١ 

النثمفأننازءنالبالزنح 
ومحقناالزؤام المزت لمنزك ال 

اثقئشالخديد يالزعدأطزاب 
نأظن_ازآذذلألثال لخزج 
الشامثله مز 

ذئاألخل إذ الإسان وشرها 
اقشوما الصزوس ا-قرت ومة حل 

^االآشاغأزطاث:ى
انضإذا الرقاص ثل اؤ :زئر 

ومبمثاالخثاح مينزة وو-ضإ 
الخنا١^^١ لا الثمى ئاموا َر 

مدنثايجدوايأزض عفوولم 
الدنا)فيممالئصنان(مني 

—اعئنعهد وؤؤ )وتعودها( 
اثإنئهااساح(أذبموت

ِس:لأةنيىاشئةؤالأا
الثتاالسنة عاصمة ل كق 

دالثناالآكواكب به بدرئحس 

الأخفثاالشون ل4ش كثزث 



ج'تئ:تة
منئ__ووةاوبحكمة اثؤإذا 

يفآكزةا0 لورام 
لتائلالنجوم يهب أف رام أن 

ثثة؛شاوضتظنا
ذهنهلجدة إدراك زنريع 

ةالفتانة1دم علي زلدنه 
لآ:تثامجمس

منقلأالثناءأمنع وحبالها 
١^^(والدْ يل لعمرك كايت 

:ئىإذاصمحامم
وثمدئتعهد0 ق وممصزت 

يمعمكسضه طءه ق فالوم 
بأزصقازامحرف امحاقو وقى 

فراييلزن المس  ٤٨وثنام 
ٌ:اآو)بثز(لإائزب 

يائاروصا المعئوى 3منتم 
ئضيلةكل أفتان و-جسمعتمر 

عواصمملوك جسم ملأ وانم 
فنزاوئاذوا ذما ومئتموا 
منكو الأزائك ثوى أوحاطلوا 

تجتنىوالعارف العزارف مها 
لأأماك__ابزاه ا فيمائة وم

افيفلآزىاتج_لأذنن
يثةسااضiؤالذى

أحويامعرف س إحنا 
ثلوئاريه محض وي جه وي 

مكمثاهواصب ال ولوايةيجد 

أزدثاتناوم وادي إل )حفن( 
مأ«ن_اوأوثق منه -^1 قد و؛ 

لأنمكن_اأن مط ف_هائئئن 
هغدث-ظماكاكاوزثثا

والغثاا-ثصارة دآنواقا ورقت 
صمها5حقا-ائقاحواحصققن 

نءتىاتن1فييصناص
عثاق التحرق يلق من وعداه 
مناوئاالتكريث_ه أمحو طابت 

ؤيجتنىيمطث زال ما 
اك1اذبياامحمفيخق 

اادئ_ئةظن_قدوا زلزي 
عريمثثىبنيوف وئلميوا 

ااوتامس-كنحده بعرسي هم ل



ع٢  ٩١٢^'؟^^دسضتيساواسوس كسلآلف
لثما وور يول أ-تهم والمدح 

ملأَالثفاضلبمولأاس
اسيالمثوم الخب وثوئأ 

هبأنيدعيه ا نيتول ويق

لم°ككسئاشناحه الت-وهم نتع 
يلمميفدتا الث|ماء كاث_ت بل 

هصاحهوحل صمد يزى ئالزم 
ذ1مركظهاعل الكثاب نزل 

وليدهن
بثعر0الخك_يلم ال ننا ئأقول 

محاووع—ارئاأل البجاثة نمى 
نخيلهيتكول والزهوأ-تيادا 

لمثعلاقال الحلأتير ووصا 
امكءلئنلأسوصد

وكمىبخاعرصأهوج
لآممعيىلأسض؛ئ

معاوص_ااد الإسنواُظنبمن 
ئاقدخنىبماؤأذالآمما

حريدةرهنت ئد إل منلأي 
مطرراالحرير وثي وكثويها 

مم1عث_ايج_ىء ^ي-ه 
بثاق اددءس هئدمة لنحل 

اطناولا نه لأ١^ 
ثن1ثاالمصاحة وادللأ، سحتان 

وأسن_اظنار سكنغ نثر حق 
الحجازدمنصىمنثجد بعكاظ 
الألث1اياتجإ ئزص دمت 

اكJمحشا
امطعنالمحساول ه ننبحدا 

نأءط_نامنك ١^ .تد/ج 
^^^ىائيلإذاظ4ادوتقا،

ثونلأالدJاالتأحصيص عق ثردا 
نزن-^١طاووع_اك اشرعق جالد 

اإنj اء نكمليل زجزاجة 
وأهوئاأحس حطتا ولا شننا 
لأيَلكبافئا ٤٤٧١شزي 

افنامن ثظاب الالديح خاز 
والهثاالننث؛ همد j بملاك 

ومثسوساوموقحا ومنمنتا 

أسان.ثإنية الوخع هدا يعد حدقت 



ن؛ٌاهسضتيسواسوس 
.-.--»هءقءمشءف..٠ „ . ِِ. _!ث__. .. _  ِ

الأعصنا٧^١٢ زيغجل طزقا الحنا مس زيدثغص رثوإليك 
ألزماالعظم الشامي ئدوك عص يذرثا تك ؤإن ئكزا ئانتجيها 

وأوتثاالدائن، الدم، من أصمى ثز عى بمئز ^٤^٤ 
الخززا؛نالإامحيبجإبمدحمحآ الزثوغ الثين زا-قاذيى 
قاومثلاضثكئ1ا idsنجدك'تنقى لازلت 

١٣٦٢، }،١^١١

الموسمحمد بن عل 







٦٣٦
س|1'أُّأ'ظه-_مهمح

ي-جآسالآثفيمح
أمووثنبمس؛ة؟س:دتبماننلضؤّ 

التيل(ددربمو(درحبرمحك 
زتزدهيظك وت من ونمز 

أئالهار يبوغيمت وامتبرمت 
ماذأاإليك مدح من وتزف 

ويةعك طي جاءت ا وكأو«_
نتكتالك انرئ عيا ثاهدت ما 

ووصةالشمائل مك دُوئرت 
والثدا\لك[وآ  iySSمن ويضم 

ثاثخدعز نخرنة بيت مى 
نجاوه١^٠-؛^ الحب وعموده 

والعلاا،لويل المجد ه ؤنناب

أنمهنطلع ث-نج ِو وجومه 
JنJلضئداصاخاJد

واوياأحمد آبيه مس حازما ئد 

الذييزكي دلصن-ؤة لة بح 
زكلامحامحي ئ محا ا زمحت

نتانةعسير ق مجدك ؤلراء 

نائباالتمرس عرض نى أص 
نناكناز يهرانصه جازان 

ذلأؤئانانبجلأّشاسا
مزاحناغيك ومول وعمانيا 

أق4كبلآمئداج4ا
ثآب4االصباح ألماس روح مى 

سِمنسززإطالاط4ا
اثلأع4انز ا عنا؛ثاكزغ

ثننا^ماوخامأثار:ا
طناتأ__اعله ئزادع_ت مدت 

زرزائةالكن؛اينؤاما
نزاتناالئف_؛ \ذئتئ ؤنناثة 
تزان4ا١^١^١١!، ١^!^ نيئ 

انئانبثنوق ميزته أحثار 
زازدائباسزأمحالزاج4_ا
يكىوئه؛ثإن:شءابما

رابناترض 
جوانبابهز يا والنلحمان 



ممالآدخمحسسوس3جهت 
أصتحتوا-قواوث العنادل كيث 

نسمنف أنك ثدري ثآكذ لمً أز 
اءكلئنمبوامدزأن

زمعلوةالثماك يعلو ثة جي 
ةومحيامدهاوة رى والعنق

ء_هال_هلمواسمة ينهاهب كا0 ٠^١ 
وئايعابدكروف لن بمم أول 

الخماوصنعه عارصة عر ثق 

والمناالصواوم مها وتراعدت 

مزامناللجناد اصح قالنؤ 
حانئاالجوانب والجوممثلأ 

واعيالمظ حرف يرسل والري 
ةخطابعانه يلقى ولكنما 

صعدةالحالف كف ق ى تؤ 
لحائفولأجاه النجاة يبغي 

ئتضاةخئضر
ثطك القز؛ ز1ث ؛!١ 

ونجهاالحبال جهة مى كنت ما 

وئواصناالفلنا البيص ثنتمطز 

بملصِيئا^>اصا
واثن-اوالع۵نمز اانس3ئة موى 

قدغاضووِساوخالمماِبم
يدىِسالأممح>ابما

كواكنايصيد وسهلوته ماثت 

حناياالخزاص j نحاور ها بل
ذاماأننا الآزثاح يا أتت 

واصباعذايا صبت نيا ومدى 

ماكناالمجلجل رجي ومدافع 
مزاكناينتجؤ امنى والتحز 

ثاعناالمحرم الطنز ينحاره 
لأتيزلكءئا:دئئتجاو:ا

حاطناموه إدا الماJوك حتؤ 

وهواصناروامنا الخنال شم 
اهاربوولى ها إلأوأنمعل

ماربامونا الماء ق مثحنل 

نصايناو_الوق، كن_الآ يأنامها 
صاربايمينك راحته ؤيمين 

جانناثحزك اذ مى ؤ؛ غق 



A
،٠٠

""|أم7آء
هن::،ة

ضمنهاذ وجراية 

خاهلألنلك0 

نووينناهل ندبت تجذإدا 
محناكوانث ظنن عنى ؛٧^١ 

عصئمرنمام ق وحدك وئموم 
العدىو ، Idئايز وصيك نهلا 

مكيوبمد ، LjNiبك وصمت، 
مذآهلهاوائت بالتقوى ومحص 

عازماسافز اذ العجاست، ومذ 
كريهةاشرأسمم لأِو 

أكنثب يدا ل يرصى كنث !ف 
يرصهوثىئ-رىلآمودك 

اثإمممِئاوياوزمل4
ثرىثثذ تجب ءلكب يغذ وكذ 

آملأيحسي، أن ومثأالث، حاس_ا 
Jازدأبصؤ وأنت، المريص هاك 

دميد0ثأنتؤ به عانئ داع_زر 
اهاJهيص—t^؛_، ئالثعريكس_اإن 

ثكثسيالمليحة عني ق كالعهد 
لأبمفيضإاي,لأسا

شامخعر اق، وبس واسلم 

اعوائهئسيء واذحال صعن 
ساغ؛_اسمع كنخ، قا عيه عن 

طلاحياالمناد جاأندى طزحئ، 
افارثغاص4اتجإاإناسإذا 

كثائياثبمثفل الدuن بمي 
صواري—االثيوفج ثمعاله ليس قا 

يوائياالئمص الوئت، بك، وحل 
اواماولالخنال زتنثى 

لأعجاوأنثى عاوصة لبموو 
راشاالهرأبمح ولأل ج-ل 

س_ناةئطالأ_اأشاثفيأنئا 
حانياالعزدزة دولتلئ، صر عق 

مئاس-ةالأمور ١ مذ دزاْ ا فين
أئلأخاكئأكوئ٧ابما

تداهتاالحسود عل يد عرصا 

صرائباالمصور مذ يحور شرا 

ايائيزا ؤنيدرا ده ويقي

نتايتا ١٠٧^كاف ثإذ شنئا 
عاحياراء طنف1ا يحين حنسنا 

١٥١مذ غولأ؛شيك، 
سحانيانص درؤته شزيايت، 



بنعل ناظمهات ،  ١٣٦* رجب ١ ٠ وتارعنهات بيتا، ستون وعددأ؛ياترات زممت، 
ديوانه.ق •نقولة تومى، المحمي. 

شعبان١ ٤ الرفاعي أحد بن محمد عل تلم من نقالها 
'٦١٣٦

الدكورذكر0 ما عل تدل العبارة وهذه جهإمحقئع. شيخنا بخط عارصتين بين ما 
أنمن ، ٣٦صن المنومي، محمد ين عل شعر من الفموي كتايه• ق دامي أبو اش عيد 

محمدالشاعر ابنه كلام ونقل الفقري• عداد ق الأن وهو ديوان، له كان ههفبٌ التومي 
زايعمحمد حدتني وقد مستقل، ديوان الأن حتى للوالي محمع ٢ قارت حيث الستومي 

محمدين عل الشخ لدى كانت السنومي عل السيد شعر من كيثرة مجرعة أن عقيل 
رحعهء.غثر إل  ١٦٠ذهب وتد أعرفه، لا سإ0 شخص، إعارة منه أحدها وتد صالح، 





IIE3 ءت1هت

٠،؛

صثمأثتئاكاشثمزسسبجاك 
ابمانمنا مأدئ زنمايت  مهنهئاالقوام مى تهز ومصث 

منع_وث__ةظنثة بمقلة وريث 
ؤنثاتنااوها خنلثام وجلث 
cJjL^_العناب أجنحه ولحت 

زأفزعفراث قد ث يدهك 
يحيطمذ عنها وتالث 

باوه_انوة لآو_ص ئأذائت_ي 
محلةالجماو مذ جهلت ؤإذا 

لأتتاووطنهاالنثازُل طك 
امتعجبحيها رائي ثيئول 

رأيهامنقط وص بثبما ؤلدت 
أزتياوت_لمةذكثوئد:

سحنةالصجيع تنقي وحريده 
هاوحصابطونها ق وحمامه 

نالثثJمحذممذقائابما
لزاحةار النهه ئانالام وتن

تثاذه__ااكت ق يوم—١ ورأيت 
مكانهيكون أن منها وحشيت 

أئالعاجيدا قزأيت ثانص مذ 
ساشئ_ا^١ يزأيئ عث؛ عذ 

محاتالي ا نذشمح4
يكائا ملحب ثنى يو 

ؤاسلناثبمرفثز-تها عكا 
وودع_االئسيلم عاو؛ها عنداء 

ولعلعاالعذيب وتل النقا ئنل 
أجمعاا١^١^؛ مذ الملاح يزب 

ؤأبم.ثاالبمال خلق ئذ ئبمان 
دعامذ مجاوب بناع-4ة لبث 

زأزذئاالكناو يا بماو ام 
مماص نبممقا كاس مذ 

ثُزبيالأنبئ:طامحقا
تطلناأف ^^١ ١١آونة ر بعق 

محابمJةثجايبلئ 
النةع_امنه وحفت الأراك عود 

تتمعااوصاب حيث تعرها مذ 



كة"ت'ثة^ياسضمحسداضإ أح 
اص_زءاأل همينق شدة ئرط مى إدا يمسي مذ وعزيئ 
اجعللها وقلت منها ئأحذيه 

٠٠۶٦٢١ما عدمتك عضت وئذ  ٠٠٧١٥
عنادهاتمعننؤ ثد مما وعلمتأا 

يكأنييماور_نا ء_ئ_ها ولإت>ا 
وحالها١^٠^^ حال ثى وعجت 

لأَزللمن4_اىاذؤي
ؤ،عنهما محلي ووحزت 
يادنن اللوا؛ خيم ي دنرزت 
حالياالإماوة مصر ق ويصدت 

ح-وىمحي د-ندا مأي-ئ ودأيته 
١٥٣الشاك رق يا زننا 

مه_دواالأكم_ال، حلي عؤ، ا وسّ

يحنهابلاد من شائق يإدا 
وسانهاوة دهوالعئري 

محتهيجهبنأكويي تنثرر لا 
ألمحإن١^ حلق الس ^١ 

انبمانم، j( النزاك دلأمن 
دصن_عاال عنى وما منىرأفت، 

يثقلناعن—رْ قلبي لثغيظ 
متلنلماالعصا حمر عل أمشي 

مشنعااليمحم بينهما وعدون 
موضعاالمروءة مى وحدت، يوما 

ايجمناالقى حيث الثديرؤ، آل 
^۶١الأسن_ه حعلوا مىبمئرسه 

مشدةرقالآريأقةب_اأا،
احمعاوالمكارم المثاحر رثن، 

ر(أفمحخعاوممحبامحد4
>ثمإدعااللوك لمري عن، ومشى 
الهللماثهاوي وهمته سعى 

ايونع JLثزي أندا محاد_بم 
مومحعاالمنثه وأسهمها ثحمى 

المجمنابمص وودثت_ه أتيا 
معا3،يد؛ والشم، العصا ئنغ 

،١٥٩صن النومحي عل شعر عن الفموي ت كتابه ق اليت هذا داهش أبو الدكتور يكر ( ١ّ 
محمدالشيخ البيت هذا روى الحاشيةت ق وقال حاليا. الإمارة قصر ق فرحدت وصدر0ت 

ه. ١٤٠٧محسة شعبان شهر مجن والعشرين الثاف ل جازان بمدية بمنزله عقيل زاؤع 



-٠٠ءت'ه' ^خامحنمضنيسسداسوس ق ة  ٣٠٨؟
يدj اوا وثاوا دبثينمي 

ئِلأَن1ايزا؛ص
ثنينبين جازان به وعدت 

وعنولهثواثة العناه وحنا 

زوكائمندنحإذاذكزس
نن_صما^؛٠^٠ العدو ركن وأقام 

نفىمحنا عبرة تلمه يزض لم 
أمر؛ق حكمة نأيمد وقفى 

سبمئكنةيعنابج
ولأيهأناة ا نينلأيزدهي 

ثبيههولأرأنت رأيت وكد 

وددارْبما^ بيس ينقم 
لةشنعت ما عنز يدعا يأت لب 

نشجيالنماة  ١٠٢١^

أزمةق لأمة الغن_اث ^١^١ 
قدام جاومحم؛و،ا يزعزذذئه 
زواملالنلأة أيى وانتمةست 

ولم'دجدالجناو شعب ي لم'دلى 

حاضهممحاة وزدت إدا حتى 
كملهايكاد بأحمال وثنت 

ائقافضا؛ىتثن
اصوعاويوما مجازيه يوما 

أصلعاالعواصم أقوى وئحئن 
زالد.ثازالتثئز اثيه ث1لوا 
وسمعايماد أذ بئود فيها 

يتاشنقعاك_ادأذ قد مآ بغد مذ 
وأدLJعاانث؛—دبماأداْ حثي 
وأصدءايقول نأستع؛-1 وش 
ينوعاالثحؤ؛ النك مذ ادكى 

بمئ:سه0ُاكلم؛طا
وووعاللعلا واقغ منذ 

مح٠محمميىزض١أبجا
مهنعاالأناحد الصند اوه اب

والأدرهمادوئة حصويا فت—هم 
ثلوعاأجوعايا اشي بمجي 

مودعايثد حتى تاحائهم 

اوثنايي دهي إليهم وحدت 
زنبجنا:زئاثiاممذاصاب 

مرعان حميبا بواؤ:أم ودعش 
ويصدعاالوحاأحمائها سكي 



"ّءا؟٠٠ 

الندابس اأحسن؛ور كغل !و>تسال 
مات—رمت—ةعلى لأيبتعوف 

وجودهمالإله وجه ئضدئم بو 
عث0أمثةئافث__زءإن_ك 

حالسشكر بعد _، UL^Jا شكت 

ن;ناوكقضامحنام
أمهمدحك ء_ادات ين وعزنت 

3انثكنسد4ني

؛٣ * ٩ تجءث ^قيا؛امخالأسمتيسإلاسوس 
وأندعاتكوف ما أحس -إمد اق 

نبنآثمجئ آكمهلمُ كاد-ش 
ات5ا3أةالئن

س-ؤعا؛ L_JL1التك_ؤم مخمن 
jLidtال٠يا ين بمن 

اوأئجنالهزار عنى ما فه 
نوا؛بيثانادنئئاننبم
ئزئاإدث:يثشالآه

رصعادرا نياك ومعنى لنظا 
منتعاالعالآء أني ق »و\دمت 3ألوفئماوظةاويؤئم ثان-

•الأمير حفرة ق نومحي، الال محمل• ين عل السيل•" من المنأة القصيدة تمنه 
ا"آ٠١ عام الحجة شهر ١ ١ ق؛ ديري، الأحد بن حالي. 

١٣٦١محرم ٢ ٢ • ق تقلها تأيئخ 





اثخالآسضتيسإJاسنوس٠١٧^ق laV' ' ع
. ٠٠.. _ّ._ ِ _ . ■هءاهَ ءءص'سهغءة 

ويدكرديري، الأحد ين حالل الأمثر جتزان• مقاطعات أمثر ق قال وتما 
•الرث بجبال التي غزوثه 

•حالك،بلنل آنثة ن حييا 
ن1االدىأزصامحإطناِلا

خاليأزيىصا0؛نس
مأنىاكنثاوثناكساوك،

ؤف\وونئ\ءءوٌ
ثالفزئتانكاظنثثًخفا
ننئ،ومظاثلقزشُ

ذمك:ظةمنث،ثزك ^١ 
اا-ئسق ثعلعل الثالوومد كنث 

ثأكادُضاصيلأَمي
ئثساأزىواظ__زي اف—ح ولمد 

اكور،لابملم،و يلأَا.نمئابج، 
ايظزاتنق ان النعموثمائق 

عمائمحثابج ام حام ؤقداح 

يإيجك،العبثب إل الثبتل كيم، 
نزهح-دك لثم اح-اول ونشى 

الث،سثائعفود مى ون\1ياي> ثاج 

محابم4و(بمابلإ،مارال 
ومحاح^^^نملاى صورب وص^جسن 

نمائكيأمحق اللاهي يالننظر 

ث_ؤالائ،حز الداجى ثغرك مذ 

حشالكطيس النوم ديرورفيِفي 
خئسُمم1ثخالأ،

حطابك،لديذ من اكنس اجد 
بمالكمثال تاثئنِفي خنثا 

:بمائك،ابتهاج عل النهار نمس( 
رهوررياصك،مذ ومطث تجئ، 
شماهلي،عقيي، أم رأجمل، أبهمح، 

كاملث،الثنؤ،ث_حتا فيه ثاهدت 

خالكنمل بيض 

بعنوان!، ٢٦ص الجنوب،(، )رشعراء كتاب؛ ق القصيدة هده من حزء نشر ،١( 
بيتا.( ٤٥)أبيامات عدد ظنك شيخا وسخة بتتا، ٢( )٥ أبيامات وعدد السبيل®، رركيف 



طقت_تة
رأسهاوو1لأب مض 
يخشك،وطنJا ئمازجها طورا 

ولااح—اذرة لأواش ا؛ أث
ا'دلإاممحسملأبديدايج 

وأئثهيأجب كنا ئهب وش 
راحهرجي وهل أنئريح كي 

ث1االهؤىسس
^١^ل4نالقلنناك ا^ 
الردىمن مالئت وقدصحكهغ قالغ 

حيينهابثاط ملي وطويتِفي 
عزهث_زاديى من حالي تذلأة 

عنصردالينثسحادِْفي 
ن؛عشيسعد اء ابه وثدي

ناالكنك4طئيشما
املووجمهبشراسل

وحننهاالرماؤ( البتض دثلأبب 
نعوتنابئ وجال الخثال وعزا 

رؤؤسهميوى كالعنماء رال ما 
بلكالطائنْحوممحمُ

صزصزااثكامن ق ببعث كاف بل 

ليناماتكاناتئنوبناس

رصابكشهد رنمات عل مريا 
وصا)الث،اعتنام عق الثنب أحنى 

مناسكو؛ان •يا مضى 

يناحك١^^ تل عل يوما 
حماكبحنن منتون لمزاد 

عدا:كلالثلإغ_زازابنعم 
كديكوأب سك_نا دأحنت_ها 

الثانكالثديري بند لأفضه 

١^١٠^،الدجوم نلك عل ييطن 
ملائكأكم ذهب مس تبكنت 

س1ات_كعمود أسثو_ها م١ئت 
صاحكبمرة —ه حننمس 

معاركيحرصن وعنننة نر 

دثاركه ثئثهيما ئاعل مى 
دامكوجبمن رزق لأسن—ة 

لتدمنمبمنهاكتيزى 
سرصاص مى اكنابو ثزبي 

سايكلريب كل ني—أرهمِفي 



1ة"ةةلمثةهت'ت1ةت 
قبنأو الوعول ءئري كنا وجروا 

تدغلز النلث_ث ئتك هض 
مشثها، iiJثرى يأل المحال ؤمن 

اؤإئنالصمات مشرك وال1ذؤل 
ثونيكاوقدسٌ

لهاوما الدهاة ثدهى ياثة ي

حس!^١كله تجدك وحديث 
ثنيماصماتاك مس يررخ مادا 

والعلاعر برواؤ، وذم ثانئم 

ثالكبووف نآومحم حرج 
مدامكمحت الأرض لهمِفي ينما 

عراتكيابى الآح_لأق بمكارم 
١^١؛.،^،الكمئ صمة 

أدقيشام_لل، ر أث
>و\إإرب>بمتثد ألسنة  A_Jيثن 

أستاجاللمموزيىس
ننالكجمع عل بدرا 

نمت،





؛؛llaCمق*اثامحالآدممحسص هقت؛أت 

يبرقخ كلما سحارسا ^Sj( يتأتى نرى ئد ؤميص ألمع 
_jjينلوه الديباج مذ طرارا 

زثبؤهي أم الياموت مى لصوص 
يحرقالحجب نوره شعاعا يمد 

ويطتزالمت-اِفي أعلام ويطمس 
وئزثقالكماة أيدي ه ينمق

نملمحالأصادمحمدنيى
ينفقالمرم حالي الثديري ينوي 
وسبوالرياح يطوي همة عل 

ويملىيئئا الهام بمد بعزم 
تلحقلمسن الهدى إدراك بعمدة 

بجريالقو من حجب ل جال إدا 
أنتقالث1ف مى هزم ثسه مني 

يعرىاتحر لجة ق محاتفة 

وبميىحبا الهند ببيض بهيم 
يجرىالعوو جانب مذ بدا يمتصا 

ميأرقالئزام يعانيه محبا 
وأدويوأحل بل افايا رصابج 
يتشوقلأ كيم، المعال ُاكنب 

صار;االأدق ي الئإنايى الثثق أم 

لمنايهق الحم__ايى الع1لم أم 
ّنبابنائدك تيل أم الثنل ام 

المثاكلدابلم مذ بأتتو 
الصوارميمضن معت ابام 

م1و،يملأاشمحاق ايتنزثا أم 
ادإذاف1اأيلبمزازىاوو

وئباتهل المزق بئاوى ونرف 
;ساتةق آراوْ امي؛ وأذمى 
لكرمالرمية نهم مذ وأنمي 

ّمحثئ ئرى محنا ولأئعنرز 
موحهعوارب ■جاثث، إدا وبحن 

ادنيثاملةمذق4إزن
الئامذ اتارثات لمغ ثسن 

ثكا؛دةناهزا القال ثضي 
محيلمذ عنده المنايا وصان، 

مرتعالنبيت_ة ريعان ولأثك، 



ت1هتع1ةصيا:اصاسضصساس ققج؟ت 
قإمهمنة داك عجستا وعنز 

؟كنول( الحديث صدؤ، عل وثب 
مزاحهالزلأو الثاء مى زاصمى 

عبمريةابايه من وميماه 

وحلادْيتكه ا نكن كاف وما 

عنفوانهق العفي الئبايت، وثنخ 
ؤيديلُصالآظطة

حموهبمأرر تيث علت وئد 

حلمهاتل ثن—من بض ولاين 
انتمافهحنن ا-قوف عنها وأدب 

عضنه١^'^، حلة من هربغ ومد 
يهمةالتام طني وطاوذئها 

ويجهاالخنال متح ق واوعك 

ولمانيعاواينممحأوصها
•حمالناق حاتما ا صمت زلت وما 

وجسة١^^، ١^•^ ورم 
ها؛ناتالن-ضصفمح

بمابج(دنك4تأ عله( وهال 
ع1هلمريلهيك الث_ال بأن ^٤^١ 

بمدقمال ا يمال إدا ميز 

يينبىامحلأم بنورا؛ يموْ 
دأزديااشيم روح من وآلطس 
اصدقالمجر ساني من مديرية 
ئهلرقالمنئ_ه حث وأiدامه 
يثعئؤئه ا نيثلة كمل 

ملنالخزي-، حومة ق لخا بمج 
وبجويرى ممن لها مكاف 

وتهلل—قيمك، أم_اواثا ءآمتستا 
زتمتطبموث منها جاهل عل 
دذالثار من منلئ،!غصاوا زأتر 
مقوىمناة جزياأم الريح هل 

الكفت،أص4ئنث-ابممنناعة 
يحنقالعماردتv فسها وأودية 

يعلبنوحنئك، ه!لأ بيثر 
ض،قاب،ز1ث،طق

ىولغي لحوم وعنماء شهاب، 

تزلقالخزف، مدة من وأوجله( 
زأشبايلأ;با:ثنئئوا

درزقوهل حلثه( الموابي نحلوا 









3آقة"م
زونالياوخالها بمالها 

اكتائبحاصها ئد ما ثني من 

رائجنرق عير بيها رب4-في 
اللزاعمد ^١ بملل من أيديه 
العوانالأصنب نإدارْ 

بقسمةالعداء عل الج—ناح لم 
الخثاثاؤأ1زاك نزذت 
الصمابه أئظ مذ ثنتل والسد 
مثاههاثنيرف المناهل وجدوا 

وساتهمذ الأيراف وأدامت 
حال^^، ٣٠وفكي طترى 

ملتالئهام_ة درلِفي »و\ئد 
ةمصقولاوجه يثمالة_ول 

أب،ئثحسب الرائي يتعجب  ايتعج

العلاعن حدئوك وهموهموإذ 
ينزالإدا 

جابأمحر العلم بلغوي ولهم 
الملأمذ حويغ ما الحاول ؤمذ 

حالأتساصحك أديت قثد ئانLلم 

موصالصلأح يد؛ عل أمنث 
ممحصوظلت اثنها ظن حلثت 

ييمرصبمس يا الئظام فيها 
لموصالنروش حم به يوما 

نيغمصالحأJوق عر كأناثئؤ 
عرماثنبصالأةمار--ا ق إر''ستي 

وببسيغر مذ بأحد والرعب 
بطحمذ رب والطتر 

المتت_ئصوئسلأ0يثتزص 

وتثئصتنتحب ما ه وثنات

وئرصالرمان وجه عل صحف 
حيصالنواذص لهبجه بطل 

تتنفثصوأكن ؛ ١٥١طو 
فينتصمذالثجود الصلاح سما 

مم—ابرئصلائك نحديثهم 
إلأمحرلألشنفس

وبمرصيطول ثرف، والمجدل 

شاتدوجهكأطنمذكل 
ممن





تءم_تةمق*ا؛امح|سضمحساص ه1.قهك 

نضدوالثكاوم واث 
يمطئوالطل العناء الثوصه به 

امتيضوإوسمح4ا

وئأمئئنهى ■حث البمانج( بمز 
تنكرتنك حنن من شاهدوا نحا 

بخطرجم انحل j منها وتنمك 
ج-عاترأرأرصها j ا يروعه

تننئالدث بخوي ق أنت جا 

انورالبيد تنا مذ ثورا العلم مذ 
أونروعملك نور و'ءنص—ك 

ارورالئناءة عدوذي واد ف
وتيدراغتت_الآ الدتاف يزؤ 

بناممئنالأق؛ناجلص

أحطروص وتمم ثئ يبص تمنا 
ثتثئالزناي طئ اللوفي ة لَ

بموئثليا0تي:م
إَمِسمابمربمثؤمح

الأمبمر!حفرة مادحا ، ١٣٦٢عام الحجة ذي ٩ ق؛ أيضا نال ومما 
الديري!خالد 

\1بط\لإوئلسوض_اك 
سمشقد ت،ودوا لثمرى وطست، 

بثرعهسامي نهم مذ يديتلث، 
وجهةمذكل الأنال بم، ؤنطث، 

بدووحصربلا الرعايا يكل 
ظثيىاصائ:زئابملتة
ثعلثاككالسمزضنوُ

القالمذلخئوبم،قاكأف 
نعارء_،يشر الرابي وم-جبل—٠ 

رنوحه■جبال مذ أنثى وحلمك 
ودويهالحئايت، نن)—وغ وقدرك 

لأكاليلأفصها
■قفويئتو أءلزاده ولأتكنئج 

ومجهابلاد الأمذِفي ولأنار 
حالياالنفته تيموف وأصبحش 

نعاشرمن إلأثخه انتؤ وقا 
وماجدإلائببل هم منا وم



٦۶٠

نإيمااشيم روح وأحلامحم 
العلاثرف من الئاينح ذوق ومد 

و->اوو\يضالأفخمىاتئبخإا

لأثتثموه—ذ عيل هواة 
بمهاظَهم1وت1؛ح

الغئيىكالسثمناكا
زمحيالأئ ا1ناك ئابمزف مسالديِفيكلط1ة 

بحثؤالطزف دونه رثث ثنيت انمي نهامة إلأمس داك وما 
ؤمزخ،منشامبمدثلأثطيسمهامت برأيّبثي 

ننثرالأناي، أنصار بيى لها ئم' وانأهل النرا؛ نللئيم 
د،قاىاثالآئثثو1\ونوووصنمو ة^ 

ثتِفيأيرؤالك ؤدمِفيماىاطؤشنايزى 
نمت







1E3 إ؛س ٢■؛ اسوس ت  ١٧كق
أءءتمءهءتسءم،■صء ْ __: 

خالدالأمثرت سمو يدي يخن البارك الفطر عيد يوم الأستاذ ألقها التي القصيدة 
اه1أبقاه السديري، 

ا؛بتثوجهها ثبيى لتل 
صريعهاقائت هلبي يا ئفتنت 

صملأيةلكلح_ديد عهدتك ونمد 
الخزي

الديأنشَلة
يحامحاموتخسمينسمث^
ءنفبىكولأ:محىُ

سجومةالمريض ق ينظم بات كم 
كي:اثثزضالنمإذزاذامح

١^١لأو،م القصوواصتش رنم 
خدة

حمينيرالخاشثوف ضان ذاك مذ 
S/Ij _ نها العاثشذ لتتLji
ادنسامن نفكرة تنمتنى قد 

ضكدئألنىكتثاكسي
Lه ْناولأ ١^ وعينت   aبك
IajJaJالاJموع سكاب وحسنت 

\لأأىثكناها مو ثنيي ورثت 
اك_اواةلخ!بىإأمم_زئشاو 

ايوىينجزه والملب ثاثديهم 
امعإواكهاسمجا(هاو 

ُ.ِمح 
١^١؛ة اكاسسذتأيث4

الخ—زرا؛يب؛ ليلت مهمي 
الئنزاءالصعدة لصزب موى 

اءحثالمنام سريح اد وآب
العقال؛ثانح،مذداش والوصل 

الئعراعثس تبموى مذ ؤيغ بل 
شضكئك_ايمالإس

اشي_دبماشاف1و'ئ 
سكوا؛مذ ئجت وما ؤيبثها 
جلاءة لعنن مذ يالخظ 

امحزاءا.قلأمحة بالئبمة 
لآالبج_اء 11\بلزن نكزى 

واشوالتلاق العنمزة رق 
الختّناضثنلزة وأصر 

الصنزقالزخشِفي ريل أصحي 
صتريواحشنتمثائيوهمدت 

وصثائيمزنه من الثما ماء 
؛زعىبم4اصص
بجونعالزذوِمذ)َبمتح(
نذئزثدى:اذز؛مذنلزهم

\صضاحئ ال النعرب 



ء ٣٢٧٠٥^'مخالآسضتيسداسوس ؛  ١٧١٣٠ءج : ؟
الأصثاشمن نايك وي-ئوم  حديثةالغنام وئا؛ بغمي نذ 

حكنهء_ال ئولأئهن نال أذ 
واينةالح-روُبا ق سما أوسل 

بمامةوبؤع بصرةددواِفي 
محءزثخئازئٍظصَ

نصرلتاحتى الني ناقته قد 

نمامهالنجوم بئ ما لوكاذ 
المزوائدة الفطر عيد يوم يا 
وجندْ)الأير( ثاهدت فيك إي 

شثداك يكزن )ؤ؛حاود( 
فنلهثتئغ ئد خام—ه هوِفي 

انغنةناظياسم:زن
نإيوالئزنسينوئى

الئناوأبماِفي حنتم الأزض 3، 
ن^JLالق عيد كل ^!-١ لأنك 

انم1إلآأنكاكط_افا
ؤالعيدألمحىسؤص

الذيانجد سرجع والعيدأذ 
ن_زلأيلأمئذىاقِ

عص-يدهايمنىأذيكوين ئد كم 
الذيذوق ثاصزا سنرى محس 

اء^قياظدنواثكّ
التجاءالللث،في عقاء يقصد 

صلكل؛__لرزباف 
وك_اءسم_م_ات فيه ئتخ_او 

يحاءأأ«سنا دتنك^أؤه معن 
اءالفولئ_حلكه الزاري ك_ال 

سنائيرايدْو بل الئنى ِفي 
الأبائيثرال_ما عهد ئدكزت 

مياِفيضبئصس
الرورا؛بجاب المتوخ عي 

ِفيظوكائزفي3امثاء
الره—را؟أنجم يخيي محات 
رجائيالتلأي ق مثلك وجاه 
القرابيمى محئوظا وئراك 

اءالأحنتند تة ا-إمؤيرب 
عناءديز اللئ_ئ علت—ه أوحى 

اءعمنة ننفلوتواحاكِو( 

ابزرا؟أنجم مس لة بنطا 
هوشانديح يا يصووتِق 





۶٢٢٩^■^^^سضتيسلاساوس 
طئ_اعاوزى علأكب ند 

ايلميعيدا يه نا وثمن
يتزام__ىاوا ما-جاة ون-جدو

كالإممظناتسنا
حتىالأنس مس به ئابجغنأ 

صق—يلأنن_ثا اآليك وائت_صاه 
عزمثك عثمد نمن حث_دا 

احروبنيه ار أنبوم رب 
الثفأنمىمن عزثة تن؟5ن 
ةمنوأعجب ه شانعجب 

فثزاضخاق_1لييمدؤ
الزم_انأء__تاْيوم_اوأف ول

نذكئلآمحئافنانا
نجرادق كعنظنه ني—زى 

سماص(ناىنوتجذ
حاطثتهالج_واُس،إر( ونييع 

حثاوث_هام__ة لآدناويهِفي 
بمزاسيممحناك 

امتن__اعاوعز مدوه  ٢١١].....[
اجتماعاالنبان مشهي. ق ].....[ 

اند.داعاالنعافي دنى ى مئة 
يماناالنسات سندس ئدكثي 

ادقطاء-ااJثئور مذ حثسنا أذ 
شجاعاوائتماْ الهام يملق 

ولم:خلذزئيدسَقا
إبذع4داصصذراعا

ادثاناة ينا مبلأتال 
انذ4انا١^ طنأنإوو 

باعالاشجاف بيه لأيزى 
ائلأَناأطاقاثن انماض 

حداء__ال-واش أديه ا صاغأ
قاعاالبم؛ع أوجه مدِق 
انتراعايقس ربجس نهنه 

اضاناا>قاثتضى ألتن 
رصاء__االنج_وم أم حمنته 

أنىانتناقاوص ]•.•.•[إلك 
يهزالثزانا]•••••[ ]•••••[ مدحي مل من العلتاء ندحتك 

التومحيمحمد ين عل القصيد تم 

يعدمحا.ما وكدا الورقة، ل حرم لوجود ل تمحن لر كالمت عارصت؛ن بتن ما )١( 
•الخففلي العابدين زين بن إبرامم ألع: رجال قاصي مائل: القصيدة نلهر عل كب )٢( 

)اكوتح(.١٣رحب٢٤ْْ







تههت_1ةصضمحسدالي 0ثق|ت 
دجأض\ؤتيهمرا'

ثخق—ربمد اللهي كاس أيوعت والكثست< يرثى 
هائناالتهامه وادي ِفي وجزيئ 
ربىالثسسنؤفي وإنا0 وعصيؤت، 
عجايبمارأيت ئد يت—١ ئرأيت 

ثلأ؛ء_نااشسم ثب ثة لق 
جنالهاانثول خفرعلي نق 

والئرىالمدائن بى الملاح جتغ 
محاث٢؛(ؤJمحمحبما 

ؤسةسيبمارممحا
نتئمثض_طاذئلب وكحيلة 

مام؛إداسمحه
روائح—اامب-ؤ{ يم—لأفأد-واغ 

ونننعيمحهس أيئر زلت ما 
النهىينجي تنجب بتن عونمئ 

الننهريالثرام ١^١^، لهرى 
وممئرثثوج مز جازان 
انبيمدي ثاجزم وعزايا 

الشيالنخيو شناييح لمها 
الننفلروحنن نونته يديع 

والحمربدونراتها بجن ما 

\ذي'ؤماء مالنال حرى ثمرا 
منخروهالكة أسوار بشزاك 

الرنركافجوم إز 
َأذشمنشضالأهم

بئثتسرالغن_ا لخن إل بمغى 

ديخجريماك—ر ومن طربا 

للدكتورالنومي، محمد ين عل شعر من النقود كتابت ق القصيدة هده من جرء ئشر 
)"امآ(س1،ونذمماءاودئ)«ئسا.،وءاJدأLب ١٣٩عبداهأبوصص

إبراممحن الأستاذ طريق عن القصيدة دون أنه اكJ•ة ل دامش أبو ذكر ملاحثلة: 
الأخروأن يدوي، ابيأحل وحستن الرحن عيد الأحؤين: من رواية حررعا الذي الفقيه، 

فقدت،ثم ثروة، عل صديقه من الشاعر بخط منها نخة له اعيتؤ القصيية أن له ذكر 
العزيزعبد ا،لالالث، مدح ق لقصيدة الش،ض،طغ الأبيات عذه إلا منها قهفثل لا وأنه 

لالقصيدة أن والواغ أبوداهش، كلام انتهى أحمد• أوابنه بحي والإمام ظلئقه، سعود آل 
ك،اّيأني.الونت، ذاك ق جازان أمير ماصى، العزيزبن عبد الأميرمحمدبن مدح 



آُ

٤٣٣٣آ|آف1|1 
التنئربمونة الحناء حول واقف أنى إداللتن0 حتى 

بأحن—رالوجوم دأعطلأ ئي 
رسعلم أمرث__ا متطأ_إفي 

ل:تلأبمهم
مفرولأنداين العزاؤ، بمدى 
•سفركمح وغريها ثمق 
اثحئرنيام ؤق المات حتى 

ال«ؤنذرإبن اشئس-ان شمال—ق 
الننء_رالولد عبث 

ننكيحمر دون مذ نكرة مذ 
فيثايلج-سرماض ابن حكم 

بملمذ:>مضالأض
ثكدويدوي  I^LaI*_صنوا 
الماد-^;١^ لحث 

الأصمرتوق •يف الثعاة أيدي 
النريلب الملمحا؛رة ي كا متم

الاو:دوووافنا»كثن0وطني 

أوئامقناري هدا وهتنذ 
خاشاممذاض،ثاتا
عاديانو:دظها

حسنهاكاف ثاعنه سماء 

لأبخلواشرامبم4ها
احئ_ئذوي_ا٢^ وأح_او 

نامحئارنئ.ئنيفيس
نممنثضيائ_ئلآ

اهلهاوحاله ا الدلتلم'أذوما 
رئابش علي حكمت الص تلك 

جهاتناعلم وحاط البلاد صتط 
قأصنتاهدود مذ الممور وحى 

محتاتةوأصن له نهدالرحال 

صاذاالطامع 
ط-ةرةوبمثحِفي بنيي 

لترحته انظر الوقت. ذاك ل جازان أم؛ر ماصي، بن العزيز ب. بن صد الأمم أي• '١ا 
غامدآمم الاصي؛ صد بن ترم الأمثرت انه أبوداهش وعلق حاشية)٢(• ١( ٠ ٦ )١/ 

هناوهي ناضة، كابه ق ذكرها اكي القصية أن وتقدم الونت. ذلك ل ونهران 
الممرحأيضا وانظر والخمسون. اكالث اليت ل الأمثر بامحم اكصرح وفيها كاملة، 
•التقدمة الأص>يدة عن انامن الست ق باسمه 



جقة_1ظئصث'ا؛اضحاسضبجساس 1هإج|ةت 
وحلأذهحزمة ين—ثك يقظ 

كايلثن 
يجفإذا \ظوب عل 

ءإيهالئرب حاو احتمى ؤإدا 
ديهالص__زاب ءنءأ، ووئدم__ا 

واثنط1ذادهلووج4ث
منهتك__اور مى عندْ \ »و

ويودكنمام<ظصئ
كعطاودئ حو1اري الثوبدا 

محلأَساكاكنقتْبمنمفا
حال0مض_زب وداك المزiاJ ء_ثا 
العلاموى لأيقتنول معثر من 

يزهمهيدواته ننثر من 
الوعيمغثربمانموذإو مذ 

وْبراجبمابلبرم للرب 
والطالآيااثناجم صربا هلجوه 

موطئاوطنم ما مانحي آو يا 
شربأأزطابكف

كعوبهاالقيص كأئيوُب ثأثى 
ختامهاعمود صزبن *،؟ ١١ؤإدا 

ثش:أبمئاتجزمض
الثنهريبفنك أزياةَش-ةا 

البمفريالنير بمافتة أذرى 
وممريالصLJوق الثاش لقظه مذ 

الموسرالكريم ثعاوئة بئرا 
الحريالكرم عن ننوى ولا يوما 

عنبرمن الثدي رائحة كتم ِفى 
المقريبنجم ممت_ردا زال م_ا 

وشحرالريع مجدهما أفق ِفي 
الجوهربماء صميحته طبعت 

الأع—منديم مذ ^"٠^١ والمج-د 
العنئرطيب المؤع وطيب طيبا 

القمرالجتاد عل متالثميذ 

المعبرالرحام مذ المراس صنيا 
فىثك؛ثصثضم

iزبإلآفيئداJاينال
مبنكلث44ر

وصنزترعونج مذ خلمثأ 
يتكسّرمز لط شن،يمن ان 

تن\»ي\س

f. ُ



؛ ٣٣٥ ٦٥' ٌإ 
الأكئرظهوو يصمن رئبة مى ئاو_ة ما اوا محمالأمسز وكمي 

يلمهالئهانؤ ممر(دوأىِفي 
يباتهيولع ثس عليها آلمي 

هوتناثني الرح >>مكول سكنت 
نولادصبمد ؟تمن ولن 
J^U  الزنان.نلشثابدم من

ثرةمنرة يى اثهيؤس دش 
عدايهابنحر ئات بعصابة 

الثناةنزحزحث 

أصحتمواد إذ لأني او 

والصظئسنذه
هواعديصيط جهدا واننممرهمث، 

أوئحكيمهاالثزٍع ؛^؛1، وآنتا 
ظامئهن الذي الخو وانتومت، 

٢^١لأزاوخاهُامط 
وأطادري

جمىعهيِفي ودؤ وأحاط—ت 
نأالئلأَةئويص

الخطرالخصب نزج ناجثحب 
المنورذزلغ وأوسدها را زب

محكوناحنةؤنغّر
التمجرعقمه من لموثم 

المدمرالوحم البجي مس ^؛5، 
وحمراك هناكاذبائية حم

فيئةمنهاهك1اتدننافي
\خضتكقو\ناوة

صرمربح طي ِفي الملأ وحثف 
يتميثصاءل نهما حزبه من 

الأئهييملأب ِق العصابة تنك 
المنبرالمبيل مجرى ل بالعزف 

١^٢١^مد بملكنا 
.المؤالفتحاي,اهم

أزمرئلك بظل للننلميس 
الأغصرحطومج من ومصل عز 

والمعمراللمزا اهل وصحايه 

م

•ارْضانا*هّاا

تومحيالمحمد ين عل ناظمها• 





؟7"
فل:ءس'ِذل

ء1ة!تء•لم*ا؛امحةاسمممحسب ع||ت 
جيزان!قاصي حا يمدح السنوسم، محمد بن عل السيد• قالها القصيدة هده 

عنيزة.يلده إل للترحال تأهب حينما ، طيل ن ارحمن عبد 

يشامنىئنئزززانثأىمحلآفهمبمممحاpذى 
حعةيوم ثدثأ علثا وس 

م__ملأعنتزة مى وثم—اأثاثا 
م1لآبدردمبمولأوما 

لإثهعيه محا يكز ومس 
كماثهالحنرد عئ اذكزت وإ0 

3ألمنيىأذفيبياهمنائ
جنابةإف يل ما ن—١؛^ زثد 

زلأمحل:>م:كونثطُ
زيثةأكوذ أذ د١■حتايي وئز 

ن؛أانلأ"'اسبييبي
قرينه*حسط االإٌء ندر وسسه 

رقةعظم مذ شل، ما وحنبك 
ظهووهائمس التلم عزوأف دلأ 

عل<بجا4مفينمحثى
وارتداعلما الوصف وجدثاه 

محوةوالآئفيِسضابما
ئملدائد نا يصاهيه مثيلا 

^١مس لأمارى يع خثوثث 
\^jijيصاد أن جهلا يحاول 

ئن>تذ\كال من الأموار ينكر قد 
مثنيائولأحديثا به تمت 

1الأ1اوآىليلجالضَل
منجداالتهامه محالف ى ع0 

ؤالث1اي؛ ئازثة دؤانالنا 
مفنداالمج_ثة ث1__وأمسأوج 

ائتيابه من ئاحرم محلا كون 
ومورداحكما مضيرالإثباب "حوت 

اقدىمطلع مى ااsلثاُس٠ عرأئق 

(.٣٧٤انغلرترجءل)أ/)١(
الخشونة،من الغالب ق عنلون لا لأمم البائية، سكان أي يل; ما الهامش ق علق )٢( 

.جفا11ئد بدا ااس الحديث: ول 
الحق.عيد بن ماي محمد ين عل الشيخت القاصي، مساعد إل يشير )٣( 



.ظهس-ءظنمضتيسداسوم؛ ٣٣٨ و

وحتقمهزاصطتاوا ووهيا عمايأ 

وهمةرامحين وعلما وحلما 
دائماوالهزو ابد يحاو وصدئا 
ا-قامدينوثيثهيغيظ وحزما 

ووه__ارهه راثخميلأ ا وحلم

شواهداوحدت اى عجب نهى 
يعدهاالنجوم يحمي وش ثلئ 
■حصايمذ بيه إلا مذ زنا 
حننالمصاةيامةلكيا ومذ 

الإثئئانثجاىك:هايالَ
اأنفتؤالكريمة وهذ -يا واحرى 
عندهامائك ق حما وثذل 

نيرامثارك عليا مذ زرلع 
مانعالكونك حائت ولكنها 

ئئلصمخ باذلا فيها منت ومد 
اليدمحاث ق نابلا نعش 

وئيداالحنحئ عقل بن عن 
متم_ئداعئني0 ق عدا ئد -؛_ا 

ثومياماصنن ا ورأيوعزما 
وابمداالأيريتى وعدلايثاوى 

وموحدانس الأندال كوى ئد جا 
بمائاقىجاممر^١
نلشيِيأئانز1ش1ا

o>:_j  <ئزتدااسبم؛ اد
بداما لك وحد سلم حما ما منغ 

عداأو زاح نذ عمحاك عل ساهي 
دج_اودافيه_ا ث_زداد ئب عذ 

ومنني١كهم-ا اليزم ثتخدك يأل 
وائلداطريم__ا أم_وال م__اسز 

ئد;1كنيةاتزقا نل 
ووواوثامذألقدَهالإتا

اسوا\لأوذ اليأ :ؤذُمحا 
العداانمس عيظها ئ يحبها قشش 

ممت

١٣٥٨/٩/١١: ٠١١نقاكهامنمحلuذلمهابحروفها

عمهأن قوله  ٣٣ص ق شيخا سّيرة ق وتقدم عقيل' بن الرحمن عبد الشخ' هو الناقل 
إلم"أع نجي ولكنه ومتاعه، ماله وصاع فعللت، البحر هاج ثم السفينة ل مافر 

مسياتنومى الله فقال جازان، 











_جهت؛ثةسمض*ا.الآصسمحضِ ؟£تتؤو 

حيزازتأبر سعادة يدي ي؛ن ألقيت ،  ٤١٣٦ عام المارك الأصحى عيد قصيدة 
٠السديرى محمد 

ابماما زلآ:دامنقنرث١^١؛ ا ئسصن
ام^سثِفيضالآدنئنلينمضالإصَ؛ 

ث)الخمام(قيه)ص( وس 
اءالثئظلال)الدوحة( ق ِوالزهراء نماء)الملمة( ثحث 
مظاهئ)الأؤياء(ئوحدت المحاء الربي هائيك ويوي، 

ذيحضشعد4ا)الإمام(
اآ;ئوضئاشزص4ئثاكتنئواضص 

ئالنصائبسه ■جالغ ائق ق اللمطحاء)والمثاعئ( يه ماصت 
اسجامجرة في واع—ها إي 

اعنزارجة)الصلأJ(( رثي٧^١ ح4ث،شى)افادي(سئضرا 
)ناغل(ئنس>واكنى)ناءو(طوتئل)ا؛افنى( 

ؤكائألوودى0)الأيم(
المتين)الهدى( ونجر الدين ننهي مهبط)الوحي( مذ 

راتقينان( )الإيم_ aJ«jز التمصيروالتمييرمتنع 
الئلأم)الج_زيزة( عل هب 

و)ش(مضالأزثاخاثزبمث،;زق)الخح(لئالأخا 
الأنناحايزنع ا فينوالثني والص_الآحا النجح يفيد ا لن

ائجسمامايبه في صمها إي 

فأثبتها.الموسى، محمد للشام الكاملة الشعرية الأعإل صمن القصيدة هد0 أجد لّ ( ١ ر 



؛١٢١ملب تنؤ—ق ل—ئ ا بتالأيواع يحف_قتي نمى وقد 
النواءعل والعجم والإحاء الإئصاف تاي، مى 

اةلق)زصَم(ن4اءثل 
انالإيم-ح_نارة ب__ه ها-ج_حا ان واللند ونشه

بصنته_انزيلت الألوان ق اح تسيلب ك—ل مس 
)َس(سزكثااهام

الأجناسمنئلف وثلثمى الروابس الئواثح درى دِفي 
زالئاخةامحهلاثسأنام>خالأضنامح 

امح؛_امبه •جسادت من أيصل 
الخناطراكiاثااشهر؛ات خامضابمَمامم 

الراجرالنرنرمى واللجب والأغرجي 
أنكلننطاس0الأنهام

عبس—اإل له الدمن -لم اثثسومذ م! الآدار مى أحيى 
—اإداثنمث— لكلص1_ح ومب ا سثسمد »و1 احضث حص وجد 

الهدى)وشام(نور من عليه 
نلالئلىزمناضاjاو عا:اوُائنىيرالآن

والحالبها الآي-ي ؤننرف والأجيال الئاؤيح ا يرنوبه
الإنلأميناذى ثبمض 

المنثساءدرى)ال>مثة( وق الشم__اء يطإ)اشح__وة( ؤق 
التنو-ا؛حضن)العزة( وحزل الؤش_اء نوة( شت_اء)الأنوق 

ا؛نزوناة)مخاوة(الإن



سكققةءدضخسسمحباِ ةثِس 
الئواو-بئننأضل بثنمه ظإنتمجع ثنمشح برأيه 
المصاعبيآكتشح بمحزمه النصائب يمعلهل ُعزمه 

والأ■حاsمالئلوب صازت إذ 
عنارد__ائ)أرو_ج1__ه( ومط__ئ عواطمطئ )إسائا( يم—ص 
مناريهه( )ألمعيسعلع محايمة )عنجهثه( يمتس 

ك_ل_اَكأنالآبمام
والكهاسئالحتكمه يجلن الئثاسئ مثصه اعتنى إن 

حشافئة -محزونننفق ق حمامئ ألماظ__ئ واكهتثر 
الأنهاميآتيمها ثحتاوو 

كئتاما إدا )الصخث( وسرى حشا ما )العزءسا(إذ سنع يصح 
>؛اخ)اكزيى(يامحطن;اتشل)امحئ(إنناأ>:ا 

الهاممنة الع ل، وطأطأت 
)ذجدا(زلأأعالي

ت،ئ_تفوثسأشالثنضكاضاركالأJى كال

دابمافيها وانثحز)العمزاذ( حدايما مه الأزص افزئت 
زافاصموا فيها)العدل( ماض إذ ا طزائما مهالثني واطلع 

)ناثوو(أزاةزنزالثثا؛
تجللاالنل بأيواو رع-صر( اجل ئد أذ دنى)المأمول( مهل 

\ص\ع)ث05ا()ئئوتيدخ وماثثلأَ اليد فيه شم 
والإعِفامالإجلال يحمه 



_س1ة
الئئدذالفارز النذء-ئ واوعاس.ح)مئ( 
اؤدن)ه(زلأوثؤالأَنلالزاهثؤائوذ 

الأحلاميلوبقا في ثرى 
نننسفت5اصثاث الئ4النخنق ثالمك-ث 

)اصل(اصئباتئات
والص_دامالوطسز حص إل 

صميريحوي يما مصرحا لمكسري ينعمني أن هيهات 
اوخاكم)اشسمي(زيوذث1ا)لونَلة(يرتياص 

باثرضلأَم
اولآخوأنيابَدممانطشق0اكاووبلإا 

عقباالنماء عمد من ونل ا وذبصالممحقا عى وداد 
ن—ظ—امالينحفظ يحدج 

نإغبج-رياليبها مك-ارم والعمر المحي أنماس تى ما 
اشجركريم ثهم ناجي بى المطر روح ئ-4ص بمايؤ 

لآاسضؤلأسم
وئص؛وتاواؤبنر_د كلل ئ( )وأحمس

الأنجبالأعر مى ة جثئويدي ولدري بغري بؤ ماس 
١^١؛زئزابه؛ضغ 

نرأاضاشث:اقة:4ؤثاكه_اواج_اإ_نضالأف 
ث_نمنذذئاشاءالأبيظل1تبيامحالأري 

دمثخزالأىلآمدمثإ-ها 











^^يمأواهتوهلأاسد4ث
م،مءءم 

المؤثر.ديرى، الأحمد بن حالي ت تهامة أمير الفخامة، صاحب 

الاحترام.وتقديم اللام يعد 

دعاةالبلاد أهل من لأفراد قمحائد حملة عل وقمت أق عادتكم لأعرض 
قصيدةسوى علة، يثني أو غلة يروي ما القصاتد تللث، من أر ولر القات، لرفض 
الخدلية،القاعدة عل مبية أنها لولا ،، الفتاح١٢عبد أحمد اليد فرمان: لقامحي 

الشهورالوردي ابن بلامية أشبه وهى أحرى، ويالتثويق تارة، يالتقبيم بعبارة أو 

لردمت_رجالكفوء_نالأملهوأطرت ة عنآلة دال
دلفاعترمح بدلنا0 عأو منا دري البفي ناه قرادإن 

لبالأمزرى ي اسن مامؤإدا الضم، ّمرإ تتكف، بدى أن 
أوائلهال أن إلا العاصي، عن والزجر والض الزهد عل منية والقصيدة 

تعميإالقصيدة أصل من الأبيات هده وحدفت، الردان، إل التشويق بغاية أبيات 
•هداباعي قصور ح للشعر نقادا ت، ولغراء، بقصيدة أتى أحمد واليد للفاتدة، 

كانؤإذا للدعاية، البلاد ي عليهم يعول الدين من الذكور أن غرنحي المن، 
الدعايةتكون حتى الأنفنار تتلفت، محامنا له يدكر فلا ميء عن ينهى الداعي 

الفتكاهة.سبيل عل فإنها لألأ القوس، ل أمنكن 
لرلأنه القات؛ لرفقي دعاية تكون أن يصح السنوسي عل اليد قهبميدة أما 

قرائحهماحتيار إل يرمي فغرصهم القات ق القائاان وبقية البتة، محامنا له يدكر 

الرمل.امم امحناب هذا عل يكتب، لر )١( 
أنهوهي رجته؛ إل تضاف، وهنافائدة شيخافي)'ا/'آاّآ(ب ْع ومراسلاته انفلررحمته )٢( 

قرصان.قضاء تول 



الضر.ق ولا انمر ل لا وهم نته، لامإكهم القات عن الدءاع بحجة الفلم وتعود 
بوضعالحكومة مساعدة عل يتوهف أمر للقات باب نح إن الحملة ول 

منموثقة لتكون الأعيإن؛الدعاية نعى ثم الأقل، عل الدخان كفرية عليه ضريبة 
منومسحه حهة، من هذا الأعظم، السواد عته يعجز حد إل الثمن ارJفاع الحانب؛نت 

له،الشوقن وكثرة ثمنه قالة مع منه أ؛الح ثمنه ارماع مع الثيء ذم فإن أحرى، جهة 
فبصقينله، ولر عنقودا يتتاول، كرمة تحت وقف ثعلبا أن الساترة الأمثال، ق ورد وند 
يكنؤإن القات، لرفض للدعاية الصحح المبدأ هو هدا حامض. وقال،: علميه 

والتفكهبالسامرة سعيه ؤإنإ فيه، بأس لا حن فهدا الذاكرة تمرين ذللث، من الغرض 
مرتئن.كالكاذب وين.مه يمدحه لن.للث، الواعي فإن الكاذبة، الوعاية من أول 

قإق وذللث، القات، ق المغرمين بعض مع ل عرضتؤ قصة أذكر ذللث، وعل 
الأنئن،، لتخفيفوالبنن الأهل فأيقغلت، السهر، ر3، أصابني القمر ليال من ليلة ذات 

يهليس،،البنات أحد للصلاة، الغزاة كموقفل فكنت، الكمين، بعض أو 
منمخ يدا الأثإن، ارتفلع عل علاوة الزمان مصانسر من وكان بثوب، والأحرى 

قمفكرا الليلة من سهلرا ءقفستا أحزان، الم ،ع اورق فعمران، زوجة فواد 
اللموىأحاول كنته وعبثا البشر، عقول حير الذي وجاله القمر بعللحة محدقا الحيلة، 

إبراهيم،يا فصرا العفليم البلاء لهو هذا إن ت فقلت، البلوى، من ل حل ما أدفع أو 
عسىأحمل انمتا من فخرجتا الحرارة، تلاثست، حتى الإمارة •ع ساعة ومكشت، 
كأعجازصرعى بقوم ؤإذا القات، محالس بعض إل الخعلوات آخر فأدتتي ؤياليت،، 

وضامتإرزومهم فانغفوا الكرام، كعادة باللام فثدأممم الحل، سائمة أو النخل 
منيةمحاكي الحلوس يعفى قام حتى الخفيف،، الضيم، محلى فجلست، نفوسهم، 
الحاضرينلبعضى وأثار لسانه، عل شفتاه أء؛لبقت، وقد مكانه ق ني فأجلالعروس، 

الفقيروتعزز بلة الطن أتزيد وبجل—، قلت،ت للصداقة، مبديا باقة إل فقدم بالعين، رمثا 
شعراتيقول وأنثي نثرا، الياقة وجذب شزرا ذفلرإل بعلة، 
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>فالآة

بمكهأسمه"دذنزابمسآظلم؛٣،؛؛؛ دؤ 
هؤولآمزأوننسفيضفيهآيس 

بوأئثدئ أليست يى أزه ن1 ةةئ1ول أيى ة إؤ 
همحن سئرس؟ذنأثاي مِ،بماأوعك ْكاث ؤو*و 

هفيئ ه؛ عي عتتادى سأللك> ؛١ ^ؤ 
هيذث4قمحدةأ وثتإدمصءنتدتأدلمثدم 

هأقيئ أوب حن مإى 
يآ وجد أنم أزس ^"؛١^ 

تنمضؤأهيدهأن إلا بماجديم ولنم تنفتؤن منه ألخيث لائنمؤأ وؤ 
هثقن U ةن؛آئ؛إتُ ء رمد نن معثلد ءاث،و ش ئؤ 

»أأود»ٌسوئ
هربممت لونك من نثبه ثديثط إذ بمدمه ئ كُ ثا يؤ 

دشمحعوأ'لإمحادهمحبمليثه
هم\إمء حى أقن \ةرث\ أل>ن،تثا ؛؛، ١٦٤ؤ

دألآدأسدجنزءبجهاأك؛وت ربمفم ؤدسابءدأإل< 
هأةدثاJثقاتي 

ه(رءمزإزهممحم ٠٧١٤^ة" ثمح.مذ١٠أل ؤ
هشث1ثث,هينوالآةةق!إق, 

فصكها 

١١٤

١٥٩

١٨٥

١٨٦

١٩١

١٩٧

٢١١"

٢١٤

٢٦٧

٢٧٥

٢٨٦

٨

٨٥

١ ٠٢
١٣٣

١٧٥

١٨٧

T\\l\
y'o/o

ه/هه
\إ\0أ

٨١٠ه/

٢٠أ/• 

y\\/\

٠٢ ٥ ه/ 

١٧/٥

٥٨٨ fr

١٨٦/٥

ه/٠١٨

ه/٨٨

١٠٠ه/

١٠٠ه/
w^/o

^v/r

ه/هه



سة'لهظهال،ضد4اتالض1ئ< ا؛لآي1تا فهرس ١- وه؛

>فالآة
ءالنط سره 

هقثز مى ثن أدى-تذظ ظ اي' أةس أجا كؤ 
آتلهايإق أنهشي  Uiyأنآقأأن ائت ن إؤ 
إيغهتِ شبمثر مثأ ثئ ق ؤ 

هؤزقيسك يأش-صنؤ ؤئآأ>ثاكين 
ؤذس4إل:ي

بِ;ءثا آيل _* ةمح> ؤإن 
؟J،jUI،،،هرة 

جمحلمأممم,يم4

أديه1تاه ١٣٥يمتفلأ^ألكايق وؤ 
ؤبجبم(دتحتممحه

يكلإدز>دنيي*يىمحت؛امبمطمحأثيىشث>لعئع إلؤ 
تربذه

،أروتالإناهام

يدئثاهإلايمدأش سو دانزي ين ئ دؤ 

ب■ؤ؛طض_حلإز محزنا جاؤتئأة للأآجدفي »ؤ 

بثظويئ1نئفيمن يظنون 
أشُتقاه١^^١؛ 

الكمنيث بمتمي، ءأ؛أم تثثتأ ثأقمأ »انتوأ آلمرئ أنل أن ^وؤ 
ثامح4

هعقهنآمث ومحزم ؤدتحلليث-آظبب 

ج/ص

٠٨

٦٥

٧٩

١٠٤

١٣٥

٢

٣

٨

٣٨

٥٤

٧٨

٤٢

١٤٥

٣٤

٥٥

٨٩

٩٦

١٥٧

ا/تما

ه/٧٣

٣٢١/١

٤٦/٥

١٣٨/٥

١٨٦/٥

ا/هاه

١٣٦/٥

١١ه/ 

٨٩/Y

iA<{/\

\إ\ا'^

اه/«ه،

١٣٩/٥

٦٠٩/r

٣٣٧

٢٠٠

٧٤

ه/هما

٦٠



ءءااءب-ثةءرء

ECالقوآسةالإيات فهرس ~ ١ 

سورتامبة

بأمأدهنِ أنيْلنماؤرمم 
إنمح.ءضصسمج

صرءيوض

محثثزةثِهمحزأهمظيثا ئ إ

ههءوالق' نثق تا أ)ثثإ1 أن،؛ يى عثك ممص لأ ؤؤ 

هرة ئبمم ث إب  ٠٣١^، J^vآفص إة مئ وتخة ثآ رؤ 
هأئو قيج ثن ئأقثؤأ ولا ؤأنو برمق ين «صوأ نؤ 
هأآوي عث^^٤ آس محئءشلإآآذضا1ئ مؤ 

هأ'لأثف ءتأقني؛إ ؤ، د؛ائ كؤ 
سؤره

ه_؟^ utيثم1اماثئ مايثوم لايثعث أك ؤإءك< 

١٦٨

١٧٦

٢٠٥

رقها>فالآة 

هلٌثائمتءمن أكننتثأئات ؤُتلوثهم 
ه^صصلمسققثون 

هنخيمث ممننعأ سلك> ي، آدم^^. ؤؤ 

١٥زونم ^ بم! ذأ ي س إذا ،^١  ٧١ه ؤ 
٢٤يخمحأمحمحلمحيص4 

٤٥

٥٣ه بيأتابأنئسهر •_ محسناووم تثث مى ثك أم أق أك د'لأق ؤ
٦٠ه سملنثرينضآزسذزباطام 

٣٢

٣٤

٥٨

٥٣

٦٧

٨٧

١ ٠٨

١١

جقص
\T^/o

y"/"(

٢٠٦ه/

٢٧٤ م

iA/o

٢١٣؛/

٢٧٤/١

٢٦٦

١^٣٣٢

A/\

\'</0

٣٠/١

TTA/y

١٧٧؛/

A/\

yAlo



در

^اميإ'أءهمآمحم؛ا^ؤ 
ه ٠٣كبمكرثن؛١١^في, زبم أدى إد نؤ 

همحبموهأ لا أش تسق >ثثثوا إن ؤؤ 
اسلسؤره 

ماذ>مح؛ثنسمحشىأشهوؤ 
هئستي -أُأدؤبملة أ-وةمت رش سيئ إق نغ أؤ 

ه^٣^١ ؤزتانتهثا'ك 
يتتماأءايتت قمح إمدءانما•ّوبنى ؤا 

؛ألوتا أيحتوؤ ييتة ؤآتننذ 

الإسراءسؤره 

ّورءالمص

ّودهسم

هأكنوب ؤأئعإ اكلؤْ لناعإ -طف بميؤآ ين ق ثأ 
ّورهط4

ولشئقزصأه:اقء

هءألأام،بخمينيمحنشءبجعنى 
آيامإألثتلوْوءامأألز»أكو»ق؛قهم؛،١'^؟^ ك؛نإن أؤ 

ؤومامخلإؤفيآمح،تينيه
ّورهالؤبمنوتى

سورةاانور

ج/صj؛؛؛؛ 
٤١ oAfo

٧/\i'i

ه/اا،خ؛

U/o Ti؛

ا/ّآا،لأا ٥٣

٢٩٠;  ١٢٥

٣٢، ه/٠٣

ا/لأا ٢٤

٤٦٤٠٣

٢٦٥ ٥٩

٩٩٨

r\\/\ ٢٥

ه/ه.آ ٤٠

،y'\،yo/y ٤١

١١-ه/٣٨٢

ه/خآ ٧٨

ه/٨٨ ٥١

٣٧٥آ/ ٣١



امريمةا؛لياداالقرأسة فهرس ١' َةمحس ة؛ 
ج/صرقمها >فالآة

٥١٦/١ ٣١

١٤١ه/ ٣١

صرقالآاساء

آذأإلا علأا2 صثنيجِسمحلللأزمحه 
هقلزثوو0 

همحجمن ؤزؤنأ فنه وئء الئي 
بدين محن الئ ك ؤ

ه"هضّأفاوماايم 
هألقؤء لآكثم> محثأل1ءنثئإياعء١آ' ثن أؤ 

سؤدءالسم
ؤةنمحدامحالإمحا:صه

سؤرءاسكيوت

لمحإديضيميت<هألنيمحئرأسثر• اثؤأصتأش ئؤ 
أخوتي\عقظءهؤبمألكَلزئ 

اليوم،،،هرة 

همحيى'اقاي>ا ثهن_ألساد ءؤ 

الائينإ'ي، و، عذأاذثإنح؛ي سحزيمحر ك و 
،،ودةاو،،ابملة

هئ؛ تدء يهد؛؛،_ يثن سأظلم دؤ 

عةفيئث؟'ةصجئلآة
هسدثا نبجفيإفي أقن ءاثؤأألأمأ أق؛ن ؤي 

الرصسمرة 

٧

٢٥

٣٥

٧٦

٣٠

٦٢

٣٣

٤٩

٧٠

٥١٤،٢٧٥/١

٦٠/٥-٥٤/٢

\r^اo

\ا\\^

٦٨

 ;٢٦٢

ل/«ةآ ٥١

\r\lc> ١٧

ه/آ؛ ٤٥

Uhjo ٤١

٤٧/٥ ٢٠

٦٠/٥ ٢٢

٣٧٥ A

٤٧٨/١

٧/١



الضو«ةا1مرآ1نم4 فهرس ١' 

>فالآة

هء أسجب اأدعطة 

ر،،ورءءافر

سهسيرة 

بثاةمتهآإلأ ر؛ 

^ممضأكقملنسطش:
،أورءاسإرات

اثثنللمم،أه(مأٌزنه
؛.تو؛محههقؤمحممحه

إاةأْيقوبم(وأتئثأه
سورةااذاديات

بالث>يبجى ئثع أؤؤف< ؤ0 لئن و؛ 

ج/ص
٨٩ /o ٥٣

٧

٣٥

١٨

١١

١٣

١٣

٥٥

هأيثق ددألئرق دوالِقث آثئ إة ؤ
،،،ورةاس؛د

همهياآسة؛إلأفيدتفه

٤ه و?ىمحلويكفيتيإايءسما 
سؤدءادبمدت

٩إك أنمأ ءو>يأل؛سق ين ؤ}تاةشق' ^^، ١٠آفيزن 
ذَوأسه

٥٦

٥٨

\أ\\\

٦٢/Y

٣٣٨أ/

r^\l\

rwlo

٥١٦/١

 ;١٣٣٠

١١ه/

٥١٣/١

١٣٦،٤٦/٥

\rhlo

٣٣٧٨ ٢٢

sMo ١٨

ه/آ.أ

١٠٥



۶٦؟7 
^يفٍ,عةآثئ1هث_ثإ
>فالآة

،أورتائتفابق

ؤدشتوساشمحئه

سؤدءاتطلاق

ؤنتن;تيأةكبجثلمحيه

سؤدءالتميم
وكأتيمحءزأأئسهه

همثؤثا رمه أدمى،امرأ>وؤأالأؤ ^؛؛^١١ 
سمحآنيح

 UUبؤأت-ثثتيأرمبمكث.؛
سودءالآهلى

الضم،،،هرة 

سورتاسىت

،ّودتالعور

الصرصرة 

ؤثأثجسثه.ب

هنذق رش أثاِييبثي ُؤ 

ؤيتاقثلإلمزتني!تثإ

4ؤنأت*ض 

ج/_صيكهي 

rA0/\ ١١

٦.٣/٣ ٢

\T<</o

\إ\'\٨0

١٢ /Y٦٢

AOه/ص  ١٤

ا/مآا ١١

إ\<<\\ ٨

١

yr-x/o ١

٠٠٠



القؤيفةاينبؤية الآحاديه فهوس  ١٢

جيص ارادى الخدثطرف 

١٣٩ ٥ هماسبن اش عد  محفظكاض احففل 

٢٠٠ ٢ الأشعريأبوعومي  غائباولا أصإ تدعون لا فإنكم أنفكم عل اربعوا 
٢٢٨ ١ ءث،انبنعفان لأحيكماسغفروا 
٣٩٨ ١ مالكبن أس  استعمالهحرا يعد الثه أراد إدا 
٣٣٠ ١ الضىنمامة يزيدبن  أئاآضٌجلارجل
٥١٨

١ *ريرةأم  يصفولا يرفث، فلا أحدكم، صوم يوم كان إذا 
٣٥٣

٢٠٩

٣

٤

*ريرةأم  ثلاثمن إلا عماله ام3ني آدم ابن ^، ١٠إذا 

٥١٥ الدرداءأمحو  السإءإل صعدت، لعن، إذا العد إن 
١٣٨ ٥ ثوبان بميثها بالينالرزق ليحرم العيد إن 
٢٧٤ ٣ عمروين عداش  الرحمنأصاح من أصععا بئن ا القلوئإن 
٣١١ ١ عداضبن'ماس والأرضاو،اوا'ت، حلق رم مكة حزم اض إن 
٣٧٧ ٢ شعبةبن الغرة  تلأثالكم كر0 افه إن 

٨٩ ٢ عريرةأم  إناهلأذظرإلصوركمولأإلأةوالكم
٢١٣

٤
عامبن عقية  الخنةنفر ثلاثة الواحد بالسهم ليحل اف إن 

٤٨ ء حصانبن عمران  النار؛عث، ييعثح أن يأمرآدم اش إن 
٣٧ ٥ ريرةأم  ثلاثالكم يرمحى اف إن 
٥١ ٥ عودمبن اه عبد  إمرائتلبي، عل القمى لحل ما أول، إن 
٢٠ ٥ اضمد بن جابر  حرامعليكم وأعراصم وأموالكم دماءكم إن 

٣٣٣ ١ مالكبن أنى  مرامرتم ولا واديا قلعتم ما أناسا المدينة ق إن 
٦١ ٥ أمامةأر  الدينإذالأوإد؛ارالهدا إن 
٢٨ ٥ اليدرىعود أوم الأولاليوة كلام من الأس أدرك مما إن 

٣٨٣ ٢ عودمبن عيداه  أحياءوهم الساعة تدركهم من الأس شرار من إن 
٧٠ ٥ الخطاببن عمر  باليان،الأعال إنا 



ذة"ه.عثئةااق>يفع اانبءية فهرس ٢- هد_دء"ئصر 

U

U

والطاعةالمع عل اش. رسول بايننا 
خمسعل الإسلام بني 

الصلاةترك الكفر وبين البل 

بركةالمحور ل نإن سحروا، 
الناسوعلموه العالم تعلموا 
أرحامكميه تصلون ما أنسابكم من تعلموا 

الحموالموت

هواف رسول ح حججنا 
رخ(

بالضإنالخراج 
اليمنىكتفه عل فضرب حلقه، حن آدم اض حلق 

الصامت،بن عبادة 
عمربن اض عبد 

افعبد بن جابر 

مالكبن أض، 
عودمبن اش عبئ 

أبدريرْ

عامربن عقبة 

افعيد بن جابر 

عانثة

ابوالدرداء

ك/ص الرائي الحاويث،طرف 

'0٦إ  عباسبن اه عبد  المزالالص شفاء إن،ا 
٣٩٨/١ جلبن معاذ  فقلأجك إف 
ru/\ جلبن معاذ  معاذيا أوصيلث، إل 

٣٨١؟/ الأشعريماللثج أبو  يتركونسلا الخاهلتة أم من أمتي من أربع 
٣٨٣آ/ اضعبد بن حنيت  احيمأناتهم قور بخذون كانوا قبلكم كان من ؤان ألا 
٣٨١؟/ الأشعريأبومومى  والثانةوالحالقة الصالقة من برئ ه الني أن 

٥٣م/•  عمربن عبداش  والومعلىالأول يدعوعقب كان الني. أن 
٣٣١ا/ مرترةأبد  قريةل له أخا زار رحلا أن 

ه/٢٨ عمرثمن اش عيد  الفطر؛ءلالاوكروالأشأنرّولاف.ءرضصاوقة 
٣٩٨/١ عمرين اللة عهد  والصبيانالماء نل رسول. أنكر 

٣٧٥آ/ الأشعريأبوموسى  اسعهلريت،امرأة أيإ 

٣٨/

٤٧/

٤٨/

٣٥٩/'

٦١/

،٢٠/

٣٣

٢٨/

٠٢٨/

٣٦/

٤٩٦/



الرائيالحديثطرف 

\إ0\0 أبوهريرْ ملعونةالدنيا 
١٧؛،/ الداريتميم  المسحةالدُن 

رد(
U/o،؛ جلبن معاذ  الإسلامالأمر رأس 

>

0

عمربن اش عد  اغنرفيوبء}آرب 
(_)

rw/o عمربن اف عيد  أرصهل اف ظل الLلaلان 
رص(

\yT/o طالبأيا بن عل،  أي،انكمملكت وما الصلاة، الصلاة 
١٨؛،/ الاهرسول مول عسي  اشله،اأحل ما صامتا 

١٢٥/Y أبرعريرة لرؤيتهدافْلروا لرؤيته، صومرا 

A/o؛ يريده الصلاةوينهم  ImmmJالذي العهد 

ا/اا0

ه/ا'ه
الماعدىسهل 

/ص\

خمرالعممن لك رجلاواحا.احر محك اش ميتم، لألت، فواش 

ا/ا"اه هريرةأبو 
رق(

رمضانشهر جاءكم قد 
رك(

ا/ا،اه مالكبن أس  خطاءبتيأدم كل 
r<\A/\ عمروين اض عد  جمه صامن أنمل وأحدهما حر، عل كلاهما 
ا/\،اه عمربن اض عد  رعبهعن مؤول رغ لكل رغ، كلكم 
٨٩/Y

ه/«اُ عودمبن عداف  مستمعاأو متعنإ، أو عالما، كن 
)و(



ادنبؤيةد،رس - ٢

الرائي الحادسث،طرف 

\الأ\6 افعسي بن طالحة  والإسلامواللأمة والإبجان بالأمن علما أهك اللهم 
r ٦٦ا \ •مارينياّر الغيبيعلمك اللهم 

Y/؛؛ مكتومأم ابن  رحمةلك أحد لا 
٣٨٣/Y الغنوىأبومرثي  إليهاولأنملوا القبور، عل نحلوا لا 

YU/،> عمربن اف عبد  بآبائكمتحلفوا لا 
١٢٥/Y عمرالدين عبد  ترومحش تصوموا لا 

٨٤م عامحىين اليه عاد  بهاف أمرك  ١٠تفعل حتى تقرما لا 
عباسبن اض عبد  صرارولا صرر لا 

ا/ما0 الساعدىسهل  النملرعجلوا  ١٠بخر الناس يزال، لا 
ه/٠٣ الساعدىمهل  العمحر ص للئ، حر واحدا رجلا بك الد تبمدى لأن 

ا/ها0
\yln

عودمُن الد عد  الكرعن وكتهون كامرنبالعروق، 

ت ريرةأبو  ًباحاأريعن تمهلر أن س لها حر الأرصى ل يقام لخد 
٣٨٣/Y عانثة ماحيأسائهم نور انحدوا والنصارى، اليهود الد لعن 

٤٣/Y
؛٠ «/ 

عودمعدالدين  باكاسيصل رجلا آمر أن هممت، لقد 

vv; مالكبن أس  ضيدم لماكان 
w^/o الياهلأمامة أبو  وأجلهالها رز تستكمل حتى نفس تموت لن 
٣٨١/Y مسعودتمن؛ الاه عد  ،الخيولوشق الخدود، صرما س منا ليس 

 ;١٣٣١ مالكبن أس  صغرناليرحم يومكرنا، لر من متا ليس 
رم(

٣٧٦/Y مسحودين اض عد  عورةالرأة 
 ;١٣٣١ الأشعريأبومرمى  بعضايمضهم يشد كالئنان للمؤس الموس 
 ;٣٨٤ ابزهماس ذللث،عل ، iLILما،?

y\/o عامربن عقبي  ثاكهإااثي2لان كان إلا بامرأة رجل حلا ما 
ْ/«ه الجدجرير  بالمعاصييعمل س أظهرهم ؛؛ن يكون نوم من ما 
\A/o بكرةأبو  عدا؟يومكم ما 

٥٨٨ fr الغفاريأبوذر  المالحوالني المالح بالأخ مرحبا 
 ;٣٣٨٩ عالثة الناسبخ3ل اش رصا كمى اس 



"سح ا

ئ نحاثمنبؤيةالميفه يهرس٢- 
م/ص سس~ِ الحديثطرف 

T\\/\ عرنجة حماعتكمأن؛_3، يرد حيع وآمركم تاكم أص 
YU/،5 أم يقولبإ فصدنه كاهنا تى أس 

٣٣٠/١ مالكبن أض  أحالهل له ينسأ أن أراد من 
هه/•  عذربلا رمضان من وما أفهلر من 
ه/٧٣ عمروبن اف همد  إمامابايع من 

y\Tli الأشعريأبومومى  افسل نهوj العلما ص اف كلمة لكون جاهد من 
0إ^^ صراللبن همد  القامةوم ونجاة وبرمانا نورا له كانت عليها افظ حس 

٢٩ه/ عمربن اف عبد  أثركفقد اش بغر لف حس 
٣٨/٥ هميرْأم  الخاعةوفارق الطاعة، مى حرج من 
ه/هْ بأم  هدىإل دعا من 

ا/هاه الخيريأوصعد  بائهفليغره منكرا منكم أى رس 
٤٤٨ هماسابن  يأتفلم الداء سمع من 

ه/٥٨ عمربن اض عبد  فكافثوهمعروفا إليكم صغ من 
\إ^\0 الأنصاريأبوأيويسر  شوالمن ستا وأتبعه رمضان صام من 
٣٤٥/٢ االأءلا>سبن عصر  لهلأريحن خماعة مجد ل ل صس 
\إخ\0 زيد؛نخالدالخهنى أحرهمثل فاله صاتإ فطر من 

YU/o عمربن عبداه  )اهفاوحالم<حالفا كان من 
٥١٧/١ أبرمّيرْ الرودوانمل؛هوالخهلنول ٠نلميدع 

٦٦٠/r

أومعدالخيري اشيكر ب الا،س يشكر ب من 

،٢/, عاسة مقمن مناخ منى 

مومانل تب ب إذا الناتحة 
عورةالتاء 

والاقتصادالصالح والت الصالح الهدي 
العالميرير أن أوان هذا 
لكلأة؟النداء تسمع هل 

الأشعريأبومالك 
عودمبن اش عبد 

عباسبن اض عبد 
مالكبن عوف 

هميرْأم 

٣٨١

٣٧٦

٧•

٦٠



ج1ذط3
الخديثجطرف 

(i)
أحيهعون ق العيد لكن ما العيد عون ل وافه 
النكرعن ولتنهون بالعروق لتأمرن وافه 

أيامالشهرثلاثة من صمت إذا ذرا، أيا يا 
معاذإقأحيكيا 

افهلكتاب أقرنهم القوم يوم 
اطهإل توبوا الناس يأتبما 

ى:

؛_

أيوعريرة
عودمابن 

الغفاريأبوذر 

■rsT/yأبوسهودالأضاري 
٥١٧ا/عمر بن عبداطه 

ج/ص

٣٣١ا/
0إ\0

o\A/\

ا/-آ•



1-EU3 -اسفيةا؛لثاروالآياو فهرس ٢

ما"ومحماو؛اِطمحاس
>ذالأم

ألأ-سمن؟أ،ألأممارون؟ا
المريقةفيه يصل لا القيور بان المجد كان إذا 
وقتهاعن أحروها الصلاة أضاعوا مض إن 
بهالصوت رم بالدعاء الاعتداء من إن 

فدلكتارج'الخاعاوهالرجال، تمثي؛؛ن نحرج ا،لرأة كانت، 
يدرسليحمح، وأثر يموت عال( لايزال 

درهمعل درهم ولا دبمار عل يبار يوضع لا 
صادناشره أحلف، من إل أحيح كاذبا باه أحلف، لأن 

الرجالما،لرأة؟.تالت،:ألأترىالرجال،ولأيراها 
حسناض عث فهو حها السلمون رام ما 
يتعلمونلا وجهالكم يدهيون، علء^ءكم أرى ل ما 

ذهامحهفهذا العلم ذهب كف ينظر أن مؤ0 من 
ماتند محمدا فان محمدا يعيد كان من 

وصلحالهاموت ه; أطنانها 
وخيارأهلهاممهالها ذهابا ه: أطنانها عن 

)م(
حناش فهوعند حنا السلمون رآه مجا 

رن(
معصيةالنياحة 

هه ج 

جك القائل

٣٧٦/Y طالبأب بن ض
٣٨٤أ/ أخمدبزحنل
0٤٩إ  وحاعةعباس، ابن 

٢٠ •/Y السلف،ُعص 

٣٧٥/X هدمحا 

0U/،J عباسبن اش عبد 
٠٥ 0إ  عودمبن عيداه 

YU/0 وخماعةعود مان 
٣٧٦/Y فاية/ عل 
ه/أ،آ عودمثن اش عل 
oy 0إ الدرداءأمحو 
oy/o عياسبن عيداه 
TA/o الصديقأمحوبكر 
oAfo ومحاهدتماس ابن 
oA/o رباحأبا بن عطاء 

٦٩/٥ عودمين اه عيد 

٣٨١/Y أحمدبزحنل



■:؛٣٧بيناثمو4راصما ٦٧ ت

اك

بخيرزلمم لا المب أحي 
نائيغريبا أ-را ق كنت إن 

سناءوجهها تبدى لمل 
الضدحسنه والضدينلهر 
غمانىإمنة وغابشخمر

جهنمعياب عبد عن ؤيقط 

أوائالناهم الخفظي آل آباؤنا 
وصادقصديق محن أتاناكتاب 

ءلب4نقصد ديكران إل أتينا 
اوفيه_والدا0 المرء أمرة 

أشكوممسيالعرش رب اش يل 
وغياهياالدحا فجل يدا يير 

الأدبحزإذاكت.نوباإل 
حبيباالطبيب وصادغنا حججنا 

مزارهابعيد أرض عل ملامي 
وأحالتإلي4 زقت ند كتائب 

4ريدشمهامنبممب

بانيهاءالمكارم ترمون 
الوفاءصادق حل كل عن 

الزهراءكالخيمة فرأبتها 
اءيالأمتتين وبضدها 

الأربعاءيوم تبل الثلأنا أن 
ة'مالضتحلبمزبميىت|وى

ىفةارب1ء

طبلاينيالهم ناصرالدين من 
القارب؛الوداد وصاف قريب 

ترغبمجاياه نهناسيا طبيبا 
تعليبالحياة حصتيهما بين 
الصائبعفليم من فينا حل وما 
لاهياتلألأ قد وجهك نور أم 

الجدوالرتباْي ميحالحضرة 
أديباكان اف لعمر حبيب 

حبيبللمواد فيها حو إذا 
ونحلبللرجال صروف بناب 
خيرمطالمباللين في 

التاءاشة  اساءس ٠٠

حفياتيألع؛لاف عليها حمدا وألهمتا العم أصخ لمن خمدا 
دمتوالإعلان الر ل أنش لأنت حقا سيدي فضيلة 
هوآقالذي ما معري ليت النبحات أربع من نعلعونا 

.٣٩٢ص ق أشعارهم ومواصع الشعراء أصإء فهرس وانفلر )١( 

القائل

الشاميإبرامم 
عقيلابن اف عبد 
النوسيعل 

المشيالنجي/ 
العقيلالعزيز عيد 
عقيلابن اف عبد 

الوميدينعمر 
عقيلابن اض عبد 

الصابئأبوإسحاق 
العبياوالحسن عبد 
المنوسيعل 
التوسيعل 
عقيلابن اف عبد 
العقيلالعزيز عيد 
العمودياض عبد 
الثطيالملام عي• 

الحكميحافغل 
العموديصالح 
البوارديمحمد 

ج/ص

١٩٥

١٦٨

٣٢٦

٥٣٨

٧٤

١٨

٩١

٣٠٤

٤٦٤

٩٠

٢٩٩

٢٦٥

٣٠٥

٤٣٠

٢٠٨

٥٤

١١٥

٣٦٩

٢١٨



ءو-؛إ/ا-ضسصتاسم)اهسى( 
ج/صيت 

Wi\إ ................... رات للموجلب صر ودفع دآحرْ دنيا من شئت لما كله 
٢٩٢*ا/محنمق بن سعال الإجازات الفضلأأعل رتبة التهميرعن مع أجزت وقئ 

الثاءقاشة 

١إبراهيم بن ممد حديث ذاك غر ل لنا وليس حسث الحرام السن له نقول 
اسمقامة 

١عمل ابن اش حمد بالإفراج محاك فاسجثروا الأنلاج نرى جئنا إذا حتى 
١الميل العزيز عد أروج نت كا هدبالرأس نط م

٥الحميري عل الخرم شعار يمضرمها واشهر أحم البعيدة النار موقل. يا 
،_»،،

١الدارس مكين ؛غيرلأح كاعإلانجاله منلأاحا إذ أحاكأخاك 
٣داود أبي ن ابملح لعلك ؛دعيا تك ولا الهدى راتع افه بحل تمسك 
١عقل ابن اض عد قماح محرق ثم ونمحار وصر والمقيد وحولة حتب 
١عميل ابن افه عد صاح يا تبرر والمعاصي المياح نذر واللجاج مْللق 

٥المعلي حمدالرحن وشارحا الوداد من يكن عما خرا الخييب عن امماب ورد 

٥... ٠٠............؛.الأمرزالموائرشاهد ظه عثلفر الديار الأمر آب 
١العميل العزيز همد الحري ض س "مل ممراجرادا كلهم الناس لوبجرد جاري أبا 

٢المهلهر اض عبد وليدا عهدا الصبا زمن إل تعودا أن وآلت نفي أبت 
١العميل الحزّيز مد ونضدوا نووا ء،ا فمحدوهمو حة، ل ابنه موصى أبو أثام 

٥ينة السفتن١للومأوسدوااهانالذيسدوا لأبيكم أبا لا عالمهم أنلوا 
١العقل العزيز حمد نادي كل في ومنأذكاركم الجلاد أعيان المواب إلى 

٤بثر بن عتمان ماجد كل س العلم أهل فقد عل وممحني لوعي أشكو ض لل 
١العميل العزيز همد ؤلردا بيته عن وص البخل إلا أحد به يرصى لا اكمتلك إن 

٢لب عنزهد س وذياك الوادي بديالك أتل ولر أهيم الوادي ؛ديالك 
١العميل حمل. عهودا فيه عمراعثت ورزقت شهودا اابت\ن س رزقت بلا 

٣المعيي إبرامم القراد ل ل حرة وطف البلاد ركن حافظ نوفى 

٢٦٠

٤٢٦

٢١١

٢٣١

١٤٧

١٣١

٩٦

٢١٣

٤٣٧

٤٣٢

٤٣٥

١٩

٤٢٤

٩١

٤٣٢

٣١٢

٣٨٥



عإُئما'آُ|-سالآس1تابراس،( ^٦ ٢٤٩٠
ج/صالقائل البيت 

١عقيل ابن اض عيد عهودا ببما قضيت ند حصاه شجوي فأنار لردف حرجت 
٢العمودي اش عبد محمد آل حيرّة أودى نيل أن محوحد كل نارت1ع جرى حهلب 
٥العمودي اش عبد بلادي كل هوله س ونكرت والنادي الدنا نه جرى حطب 
٥العمودي اش عبد ولوحي عثوق لاح محا•؛امن عل نجد لل رباناناصعان محن مرت 
٥العمودي اف عبد أعيد العيد لدا محا نطر عيد مندي الرب أعة العند شرف 

٥نومي العلي ممن الورى موص الردى عداساس لأي فدى 
٤حنين ابن راشد أوسيد رعية بين نرق لا مصيره اء للفنالربة كل 
٥الومحي عل محقعد المجرة أفق ومحن رتبا عوأبعد ما العز مراش من لك 
١العقيل العزيز عيد جدالي محملا مدور أنا كثيرة والعلوم يعلم الذ 
٣الخزاعي يعيل فدا أنل لم أق يعلم اض أقلهم ها بل لا ام كثر أئ 

٥السنوسي علي القدود وسمر المها بعيون المجود عانيات من مرى من 
٥ام منو أبحوي لسان لها أتاح طويت فضيلة نثر اش أراد ؤإذا 

٤المسي الطيب أبو تقيدا قيدا الإحسان وجل ومن مودة علاك من نمي وقيدت 
٥العمودي اش عبد صد وعن مثيل عن تعال إله بأنه حقا الله شهدت ومعنى 

١عمتل ابن افه عد أوحد عظم شغل من نه أنا ما عيناك أبصرت لو والدي يا 
ْ................... قائد لحمير يزن غي ابن سيف كآنبم الحديد زري ق يختال 

١الياغ العنين عد مقمر نم نثاهر بيان وفيه مععلر نشر فيه جواب أتانا 
١عقتل ابن الله مد قامر الواضع ّع ل افه محن وصية الوالدين حقوق أنتك 
٢العمودي اف عبد قالييمحاةكمضالوردواكدر بوصالكم أفي لا قلبي أحية 

ْالسنوسي علي فمنلكبالصثرابميلوبالعلر إناكنتصاعامحابالهوىالعنري 
٢العمودي الله تمد فكرى مض'-١^١ مهدالعن قد ل لاح الدجى ل برق اوميض 

٢الإمام إممامل والاصعلبار المحمأ وتول الضرار عم الأكرمحون أيها 
٥السنوسي علمي نحمر اللهوبعد كاس أفرغت الأحمر والكثيب الطني ربى 
١ال*ةثل الميز تمد متثر للأفادة ترثى زلت ولا محير وصوت ؤإتقان بيان 

١عقيل ابن الله تمد وأيار ان نيآذار شباط- بعدهما كانونان تشرين تشرين 
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ِ^سمايراثس(ِ ئماجتِإ 
ئكالقائل البيت 

٠١ ٤ ه/ 1ن اريدعيد ممجيرو نسته مما ولا العصور بفواحعها تفاجئني 
عقيلابن اطه عد الصير وانثرح الرحمن ؤيرها الأمر وانصح الأسباب تبرن 

عقلابن اش عد الحقير لفافتها فمهلمير مسميات الواة في ثلاث 
المحمديعباس ابن الأذفر والعبير ومسك بز محقها كالقروس مائي جاءت 
عقيلابن الله عد وجرى واصح يمحى الكوف عل مقدمة ونراؤيح حنازة 

الإمامإسماعيل الخبر هدا من قوم يا فاعجوا الشجر أوراق الأي،ان حنت 
الحثبلحمد الأتير وانقْير صرما ق س الؤ عل التواء طال حنانيك 

العموديالله عبد ءنالخوبقجدابسمرى يورم ليلا الهوى ربى مري 
المطهرالله عيد مدؤرا ومك ورمحان برؤح معطرا نسيما منا محرا سرى 
العقيلالعزيز عيد الواتر عل قنفى لا كنت وقد بخفية عنا سار من عل سلام 

السنوسيعالي بحرا فركبت العلوم من بحر وأنت الله سلمك 
,,..,....,..,,٠٠٠٠٠وناصر بالخمال مثر ووجهك ناخلر السعد ناظر إليه علاك 
الوهيبىمحمد نيري لا كنت إدا تدعى سنيلة نحيه الله قفي من ونيف فألف 

العقيلالعزيز عيد الظهر نومة من الوسنان انتبه إذا متفلما يكون سا0 عل فآه 
بجوييش مد عل نورا العل حدي الصح كوصح شعرا قال قد شيخنا فصيلة 

حدارحن ولأن منه فحذار إلكم سر يزن ذي ابن قالوا 
السنوسيعالي مصدر اطلكارم لعلياء وأنت الجمر المديح لعلياك قليل 
عارالذل عن الض وبقاء فلأن إليك أسى قد ل قيل 
الجرهميعمرو سامر بمكة يهسمر وإ أسس الصفا ل الخجون *ن كن لي كان 

عميلابن افه عيد جاري ولا قرمحي أرجولا ؤإياك ئعاري أكالخمدفيسنسر 
نعتذرالعلياء من عذر ياي ننتفلر العز طلاب ق بنا ماذا 

الحازميمحمد سكروا ما الله وأيم سكري والناس تتحدر كالعلوفان للمدامع ما 
حشنابن راشد الشرورا وقي بالحجاز محاكم يزورا أن قرر الشيخ معال 

الكلأيالعرندس مااناري بمري ام التجوم ْثل سيدهم لاقت مل متهم تلق من 
الحازمىمحمد ينهمر منك وعفو الفقيد عل ومعفرة رصوان سابيب وأسل 

التيالق أبو امالخمن سمر اصا فلما لقائه فل الأحبار وامتكثر 
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ج/صالقائل الجن 
y\r/oالأدي الضرس المار بالإأب قريا كما وأل؛تءمائوامحاهمى 

٤٣٠ا/الخيل عدالعزيز ظاعر صاح من تضمن دبا •ضوة ل ورن مف وصل 
t٤٥٦/العمودي اف عبد تدكرو حقا العالم محي أمج ل رنيتمو الذين الشعب أٍرا يأ 
٩٨ْ/ الم3لوع محمد الوتر عل مزر ظرف وُنءلق والخور العج بذوات مغرما يا 
٣٥٣ه/ مزمار العالم بحار أن يقلن حار ند القرآن ل بدعواْ من يا 
٥٣ه/ العمودي صالح بلاتكر حلق ل الناس وأحس ومفتخر علم ل الناس واحد يا 

٢١٨ه/العمودي اض عبد الزهر من )إض ل وتبموميمحا والهوى التناض ذا ل لتا بمق 
قاشةالزاي

٤٢٦ا/الخيل العزيز عبد ازي أنت نكا هوباني عنالرأس نط م

١١٥؛/................... مماليي ا ولكنكرام أنا شاهدة والأيام يعلم اض 
٢٢١ا/ إبراهيم بن محمد التدؤيس محالس عليه ثقلت الذي العلم لهتالب واسوأتاه 

١٥٥ا/ الهبي محي حيثرياسنمماورثثيى ربثى ع أبي أيام اض لم 
٤٢٦ا/ثريشي الأعيش كنت ا هوبريش ث رأس المقل. 

٤٤٥ا/ فد بن الواحد عبد مشى إدا بكنه يحملها نعاله تنتمب أن يرد لم من 
قإقةاثم،إد

٤٣٧ا/ الساين العزيز عد الهممى هةوصاممراضتحنر كالهم الناس حةهس لو هامحن أيا 
قاش4ارئد

٣١٨ه/الموسى علي ؤيركض سر حهلر ل والرأ تهلولوتعرض ذوعبر الدهر 
٤٣١ا/العزيزالخيل ب. عوض اثباكهاقدنكتي عل اطم.0 قجتمننمبمءن؛عدما

امالتمحمد الذلأمتنكفيكسا وص فينا الحكم ولث أن ولما 
الطاءقامة 

\إصالخيل عدالحزيز ولأاءتقدتuءفبىإلأغال٠ل آوتلأءل؛تإلأفياكءل 
٥٣ا/الخيل عبدالعزيز لاغلط نميا شيح يا يبدله شمل فلأم اصرآخره ون



تةست|. ا/أ-ساياتاب)اض( 
ج/صاكائل الجن 

١الشل الزيز عد مانع فك والدهر انع ننحوك الب قال
١عقيل ابن اش عد يستطع لا ة كتاببقطع كلغتموس ا مش ألا 
١عقيل ابن الله عيد تجمعا أن المشتوت ذا وللشمل تترحعا أن للأيام آن أما 

١ءق؛ل ابن الله عيد أتمتع تها اللاق وأنعمك العل وأوصاك اُلمى بأمإك 
١ري حريالبع المرتعهد موالع الأربار ادكحل 
٥ءاوىالمنوس أيا برقا فرأيت نبت لأنا لها شلت مرسة ظعت 

١العقل العزثز عيد يينع للل الأنظع من وجلد تامة قدر محلوله برمح هو 
٥ترمي العلي امتناعا وعز فدره وصمسا اعا محليورق كعيه علا ند 
١العمل العزيز عيد شائع الاس ْع سمعناه كلام وامحتفزل راعى ل ماءق لقد 
٥نومي العلي تمع رعود من أم أٍلربا ع؛ع تالحام درقاء بال ٌا 

١صل ابن اه عد فنع ولا خوف لا ض والحمد هيالقاديرلأءتىولأتمع 
١العقل العزيز عبد مع يتلها من يا سأذكرها تعرنوما ستة شرومحلي ؤإن 
١العقيل العزيز عيد ينل ليس بأن علما غرم إل مشتك غير اكسا ولفه ؤإف 
٢تويرة بن متمم يصدعا لن قيل اليهرحى من حقبة حديمة كندماق وكنا 

٣................٠.. يتو-بع أو يليك أو يعينك مروءة لدى شكوى من ولابد 

٥غزال بن أحمد ٍلرف يمت منها عالر يمت مش عالها عاش إذاما نحيا الأرمحى 
٢انملهر عبداض والصفا وانمة المودة مدى أحرفا المدلل القلم من حدئ 

١عقل ابن الله عيد الثلريف الرحل مع نعم فقلت القهليف إل ذهبت وقائلة 
القالقامة 

٥السنوسي علي بمرق لاح كليا سحاب حلال يتألق مري ئد وميض ألمع 
١ري حريالكالمنافق وجهين ذي أصفر مماذق خادع من ه لنيا 

٠................... صواعق الرماة أيدي من الرمي تدعي والفوارس تركض الخل 
٣عقل ابن القه عبد حقا الفضلاء أنتم عليكم سلام المفتي نائب فضيلة 
١عقيل ابن افه عد الحقائق كل حصر ل فأربعة مثله ثم صده حلاف نقيض 

١٦٤

١٦٢

١٦٤
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٣٠٥
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اءل،ل'م'س؛>٥٦٠٧٧•^'٥ "فهرسالآبياتالسءارية)القمحي( ،/؛ ه

جيصالقائل يت 
١٤٢ / ا عدالعزيزالعمل شعورصادق الخامن ءلهّ نتنة أندى والروح وبمهجتي 

٤٣٣ا/الميل الزيز عد للرصندوق حفظهم رممة مع المرق عزل حن ياحناالشاي 
الكافقامة 

٥السنوسي علي حالك من صبابة أرق حال حالك بليل ة آنحير يا 
اللامناشة 

٥النجمي أحمد الليالي مود في رناد ؤي—ا المعال عض كسول يا أحمل 
١عمل ا؛ن اف عد واللأل منكم الدر يحاكي نظام وال والدي بل احي 

١عمل ابن ض عد بالي غير بود الى بعل أحيءنلم.رلكلاشال 
١ّالي،ان ابن محمد عميل ابن يا اناء تحط فأين صاتق عطشاناؤبطتك إياكنت 

١رالي غطالالنقل ق العز أن نحدث فيها صادقة وعي حدثتني العلا إن 
٢الدين فح القاضي قبولا النسيم هب إذا نابل حالتي وتمر تمرق شثت إن 
١العقيل العزيز عد عضلا مجدالهفوف للي فاؤللب سبروااكسلأ طردعك شتت إن 

٢رائي الطغمهل ض إذأم( حطوي وراء ثوطهمو كان أناس تقدمتني 
١العقتل الزيز مد الحجال ربات نسيت أراك أمي حين المرونة ن( تقول 
٢العمودي، اض عيد والترحيلأ المآب يه ؤإلاليلأ هدانا ند أن ري حد 

١العميل العنيز تمل المنازل رفيع ؤ، أنزلونا لقد يقر-بم نزلنا أقواما افه رهم، 
١العقيل العزيز عيد وهوقليل الماء علميه ييغ مالكا الخناجر ^، له صيتظر 

٥النجمي أحمد العمل مهمات عن وتوان وكل عجز ي؛ن عمري ضيع 
٢الدين، فح القاضم، مبتلا الرصول ح انحدت كنت ليتتي، مني إليك الرسول فهو 

١السايمب إيراهم المال معدوم النفي كريم محب أبدى ما أسست قرأمك 
٤المتنم، العلميب أبو فعال السادات عل يثق كما فطن، صيد إلا المجد يدرك لا 

١أبوالعتاهية اكنقلءنحالإلحال إلا لأبم1حامإذاكاتمدبرة 
٣١، ابن اش تمل والعلل، الألأم من الحب قالب ؤ، جلف عما غفلت لكنها 
٥السنوسي علي وحالا رأمم، 3، الثيب وحل فحالا عني الصبا زمن مض 
١عقيل ابن افه عيد كمل فقد ادني ا يه بدينعتصم يمن 
٢راني الطغالأمل، قحة فتمتم، نله من درحوا أفرانه امرئ حزاء هدا 
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١٩٠

٧١

١٣

٤١٩

٣٣٩

٢٨٦

٣١٠



تة0_1ؤسابري( هثثت|ت 
خص |يت 

ْوردي الن ابالكفل مترج الأمرد وعن لهوأطرت آلة عن ه وال
٤................... المعالي أراب اف عاد صدنا الدين حماة وقائاله 

١عقل ابن اف عد التفصيل عل بدو لكت الدليل عل الزاد وندموا 
٢ ١٠٠......٠  ٠٠ؤ١ ّ.... الفضل جزل ود أحي عن حا ياحلأ اممب عن تأحتري ومالكن 

١ال*ْثل العزيز عبد دانمل اللم تجاح من محمودة صثة و؛بمعالثملءنزبءل 
١العقتل العنين مد بال ل لما كنتم فمد مهلا العال المحل لل ماترين يا 

١عقل ابن اث مد يإهمال وتفريطي فعل موء س !امءيىكلشكوىإشو^ل 

١عقل اين عداه المقام ذوي حقوق عن لحقك أولمص لكبر ذا ما أحي 
٣التنتي الطيب أبو همو فالراحلون تفارقهم ألا روا قد وقد قوم عن ترحلت إذا 

١عقتل ابن اش عثد أصاما أن وجهك بنور أعوذ ملكي عري سدى إلهي 
١عقتل ابن افّ عد المقام هدا فيهننا بنا حيرا أراد الكريم اطه إن 
٥فمي ملأ منه حزنت إذا لأمي صنوان والغان أنا 

١العمل الزير عد هضما يعدما أكيا ونصرا عزا غنما القش أن غانم أيا يع 
١عمل ابن اض عد القديم الرؤيمي مسجد ل سم سليأيا العيش لك راق 

٤الحففلي محمد اللام مثل من وقل ملام الهمام المسول أيها ملام 
١العراقي صالح الكرام وسط يرى وذ عل السلام حذف ترى لا كأنك 

٥النرمي محمد ابتمام تعرها من يدا ولا الأعوام ناظرها فتحت ما 
١اياليكي أحمد العهيم الغيث مضاعف شناه واد الرمضاء لفحة وقانا 

١عطة ابن سليان سما الفرقدين فوق أنه وظن زعما كا الهادى العال! ابما يا 
١إبراهثم بن محمد مقتهما كنت وامتعإن ألغزته لما ياصاحباللغزخمنيبوق 

١عمل ابن اش عيد الصيام وشهر تأنيك والعيد المقام هذا شيح يا يبمتيكمو 

٢العمودي افه عيد عناق قد المرؤع فبينكم سرتم أين الأمجاحد أحيتنا 
١العميل الرحمن عيد الصابرينا يجزى اش فإن قاصر أتي دعوت مجن أعانك 
١العقل العزيز تمد سنا دما الأمور خال عل الصابرين معين يا أعني 

٣٥١

١٨

٥٤

١٢٧٦

٤١٩

٤١٦

١٦٤

١٢٨١٢

٧٥

٤٣٤

١٦٥

٣٥٣

٤٦٢٩

٣٤٦

١٢٨٦٢

٣٤١

١٧٣

٢٤٢

٢٤٣

٢٥٠

٤٦٠



ِءمآ!ثه،/ا-سالآّاّيةراأس( هتسقِ 
جيص!ييثل ينتن 

١٦٣ا/عقيل ابن عداش تولاق مثلماند شكرى وش نمال أشكوحادثات اض إل 
١٣١ا/عقل ابن عداف قرنان جاءت تم بحج بمُج يأرافرعدالمحلسحانمريم 

\إسالعمل حمد أنابا أص س الشخ بمودة ليالما أحل ل القوم ناشر 
lyt\إالعمل العزيز عبد عانا نما المكّن مده ا أعانالذي ش الحمد 

٢٩٤ا/عمل ابن اش عد جهدلايكلؤياق وصاحب محتفاق نحلص من له عجين 
١١٧ه/الجونية قيم ابن الرحن منة فهاذي تعجب فلا وممتحن منصور فالدين 
٢٥١ا/الجوزية قيم ابن بسان دون والإجمال ؤللاق فالإ والتين بالتفصيل فحليك 
١١٥إ/ابمي عينة أبو انمن ق اش محي الشكر مجن أعل منزلة الشكر فوق أعرف لوي 

٢٩٢ه/نومي العل ديدنا واللاحم الهزاهز يوم والقنا اتخذالصوارم يااليي من 
٣٧٢أ/ العمودي صالح الختا اقرف وما العليا يل وسإ ديينا االحاءد انحذ الذي يا من 

١٦٥ا/عقل ابن عداف محن شرومن بلاءومن ومن حزن ومن َ من نعوذباض 
٤٣٥ا/ الحقل عدالحزيز فتي بكل نفدالعلوم سوى فيه لاعجب ناعم نعيم 

١٦٥/ ا عقيل ابن اض عد وندانا دعاءنا نجب يأن ادرسبحانه قهذاوربك 
٢ ٤٣/ ا إبراهيم بن محمد خمسينا قير ياوي عييد سوى له ليس اقلون قمحوف هتامريثس 

١٦٩؛/................... الأدين بقيم مها بأجلها أجلها العلوم محن طبت ؤإذا 
٤٣٠/٢عقيل ابن اش عيد وإيقانا ءل،ا قدكي صاحب من وتيانا نورا حثي جواب وال 

١٣١ا/ عقيل ابن اض عد بفرقان جاءت ثم برعيبمله بأعراف؛وس حامت سمى ولفثل 
٣١٩ا/القاصيب.الياى العنفوان ق والصبا لعمري عشر عثرابمد الحكم وليت 

.....اا.ا.؟.ا......كالين الاسمحديكاكثروك ميرن فعيك ل هب صاحي يا 
١٣١\إ عقيل ابن اف عيد وؤلوفان تين والدم صفايع ونمل الحراد ثم والحصا يد 

الهاءقامة 

٤٢٠٨العقيل العزيز عيد متهاها نض تبلغ أن قبل مناها أطنا الذي اف أخمد 
١٨٨................... تغيره أن من اف هداك فاحذر ه وانتفعت كناي اصتعرت إيا 
١٩٨ّّ..ّ؟.لأ..اا....... وتنويها تقديرا فيه رأوا بما رجلا ترخموا أناسا رأيت إذا 

٤٧٣٨ة رفعن ابصوره لمذكل إيضاح بتقرير إذالم؛كنومحلسالدرستمحة 
٤٤١ا/الشافعي ام الإمطالباأرصاسواها ترحل بلاد من مجيرك إذامامحاق 



بل_عمت11تثج2تن 
ج/صالقائل يت 

٠الشانعي الإمام تله الإسلام من تلت نقال وتقوى علم ذو مات ما إذا 
٥................... رواغد.ه القفرمحل لوحس ندي جضها الفوارس فله عا.ا أسل. 

٥٨

٢١٣

١حريري الصفرته ترامت آفاق جواب صفرته رامت أصمر يه أكرم 
١العقيل الميز يد يغوره الناهي شنط إذا ذمه توجب عامانا إن ألا 
١العقيل الزيز عيال الاااله أخلهر من يا درك فه عواقبه محمود اكمتلك إن 
٢.... ١ ١ ّ . ١ ..١ ......١ تأتيها أتت ؤإلأ أتتك إما فئكتت اللهمح ل الأمورالتي إن 
٥رثود ابن سعود طه ة مندية يذاته الإلصفة العلو إن 

١عقيل اين الله عيد اوه الحمياك سحيايفي ل. فالشيخ ابن يا أنت 
٣..........ؤ........ تمزقها آفات للكتب فإن الكبواحدرأنمرما عل حافظ 
٥العمودي اطه عبد لعنا0 ندم بالعهل فها سامت مزاياه عهدتا بما الخيار حي 

٥العمودي اطه عيد الهلويه ل ما الكامن هيج عشيه العازيب بارق شاقني 
١العقيل العزيز عيد امه حجج ند ه إنيل عقالقيل صدق 

٥العمودي الله عيال ؤيأياه عزمحي ثي عاوول لقول حثاوماأرعوي عملتاهطيالير 
٢الرضا الشريف ا وآهتفرقا من ا وآهالليال تجمعنا كيف فاها 

٢أبوالتامة ا لهإلا يملح يك ولم له إلا تملح تك لم ف
١عقيل اين اطه عيال القفاه ق ه مثالرأسا أن  ١٠فاصل محن عفيفا قاض 

٥العمودي اطه عيال قايوه أمامجة حافا من كالليل بفل ل أق يزن ذي ابن قالوا 
٢المهلهر اطه عيار تاهوا لن حكام القواؤير مإ وأهواه تهوى جفا سا حه 

٣يابس ابن افه عيد وعالمها الماء م عالعا طالإذ بالشيخ محبا 
٥الإلياي محمد ؤياه طبيج من شممتاعييراللثه منشاه طاب عالي من أءى نذلام 
١عميل ابن الثه عد باببا فافهم التعيين وكذا ها بابأممع الحالفا نية 
٣الهادي عبله ابن متعدده لهلفه من أوراقه حصره ل سما ظ كتاب هن«ا 

٥العمودي افه عيلب مواْ كنتا فيها لثه بتفأنجاJ اليومراه ل محثاالري هن يا 

٥'العمودي اطه عيد صحيا توصلي بالخل علها عشيا للعيس أجلب زميل يا 

٤٣٢

٤٣١

٤٣٢

٤٢•

١٧١

١٨٢

٣١٦

١٩٦

١٩٧

٤١٨

١٩٦

١٩٠

٦٧

٣٢.

٢١٣

٤٣٤

١٣

١٩٩

١٣٢

٦٣٧

١٩٨



-مح'يفصرجمُ"ا هتتهقت1 

ج/صالقائل يت 

٢٥٢ه/ اللطان صالح اللامات وصك أق محركم -ميه عم من لكم كتاب مذا 
٢اللطان صالح شوقك الصحب ولأناعزجتف خهومحيه بجيزانن إل ومحة 

١العمل العزيز همد الخثيفات حداس سر ت ع المرات خمس ح النح تحة يا 
الحاءهامة 

١عقل ابن اه عيد تمح جدواه نهوالكريمىاس كراس ك رائد ربك كان إن 
الدالقاشة 

١العمل العزيز همد عربيد ابن الخصال وال لنا منه عإمه عقال شيئ عن أنشدك 
٥الال3لان صالح الرناد لذيذ ص ثامن والس ترائي ثات القلب دان اوجس 

٥السالهنان صالح الورد رمحت عل فضك والتتتن ؛اخوىكفالرسأحلسالروب 
الراءقامة 

٥الاو3لان صالح حار مجارت كلها الخمول ترى شرالعقؤبات الغفوحق امغفى 
٥السلطان صالح بغيار وتدفنك بالغبرة تعميك عواصم، عواعا يلدان صرنا 

الزايقامة 
١العقيل العزيز عيد همكوز ملمة مهنة تحوز فد للعلؤع نلاثة 

٠١٥١١قامة 

١العقيل العزيز همد والأسفا الم نقامي وحلفتا محواترة داحتتكم دوحان أل يا 
،٥١٥١قامة 

٥اإ9لان الصالح توفقي فل اونها رديه صارت ريش ماطعمة نورة زرنكم 
١العقيل العزيز همد يالتناسيق منها أبصر لكنت، ملثمها ءارتلث^ مهلرودة أن لو 

١العقيل العزيز عيد رفيقي ماانت-ا محلث، نحالث، اه ؛الديلث، ءيسن، العرحان سليم يا 
اللامقامة 

١٨ا/المقيل العزيز عيد مأكول العصف كأما رقة وادعاه سأحي4 عليه طاح الثريا ليت 

٣٩٤

٤٣٦

١٦٦

٤١٧

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٤٧

٤١٨

٤٢٠

٢٥٠

٤٣٦

٤١٩



"||ئثه،/ب-فهرساسهابوس( 
ج/ص_)، الين 

٢٤٧ه/السلطان صالح المجرم بين هى كالالعثاش بين عثتي 
امالمأحمد ام الممبأيام المدر كنه ريم حد من يارق ل لاح 

ارصمدالزيزالخل 1امالمرام كئهالأرق لأحليذارق«نحرقلمم 

ه/ئهآالمطان صالح سدان يخثك يوقن ش لولا ياامىشوءا-كلدنشىل 
قاد4اماء

١٧٦/ ا ....... ...........t هلاله علينا باد رجب وهال.ا وجاد جاد وروح راح ربيع 
ا/٧٣ءدالرحنالسش ولأأسىراوءيوانستما جيلك وياطرلوث.ديت«اأنس 

٣٧/ ١ النغيمس محمل. منها جزت ديرة من بك كل. تشيلك تقوى الرمل يايارليت 
٤٢٥ا/مدالعزيزالقتل اله معلمني تغفرلمن المأله لك أحلمت يارب 

ء؛ت-هبم



ام
الوهيفيةستاتاثخوتنقلأت4 

ل.ءسع،ا،

هتا>صاصق
الوثيقة الره الوظيفة

(Y0A/Y) (٩٨ ١) جيزانقضاء ل لعمه اعدا مالشخ سن 
(Y-AO/Y) (١٢١٠ ١) حزانلقاصى اعدا معماله من الشح اصتقالة 

(1/Y)؛ (١١٠٥ ١) بريدةإل بالتوجه الشخ بإلزام العزيز همد الملك أمر 
(U/Y)؛

/Y"(١٧٢)

(\r\

١

حيزانقضاء بدل عريش أي قضاء ل الشيح سن 

(١٧٤/Y) (١٤٤ ١) فرسانجزر تفاء إل عريس أي، قضاء من الشخ مل 
(١٧٦/Y) (١٥٢ ١^ عريشأن قفاء إل فرسان قضاء من الشخ نقل 

(١٩٢ ١^ الخرجقضاء ل الشخ سن 
(YA،Y٦/Y) (١٩٨ ١) الشحعمل إل واللممة والخاتم العامة قضاء صم 
)"ا/\،؛،ا\،( (٢١١ ٧ ؤإعفاؤءواعتداره نجران قضاء ق الشخ سن 

(^/T) (٢١٢ ١) الرياضقضاء ل الشخ سن 
(٧١/Y) (٢٢١٠ ١) عتيزةقضاء ل الشخ سن 

(ri/r)(<\y/y) (YY'o ١) بالريافىالإفتاء عضوابدار الشيح تعيثن 
(٧١،٢'A/٢') (٢٥٦ ١) وإءفاؤْواعتداره النلهران قضاء ل الشخ سن 

(٢٨٠ ١) الأعلالأوقاف بمجالس عضوا الشيح نمقن 
(A/Y)Y؛ (٢٨٥ ١) القضاةيرظرأة العلمية للهيثة الشخ رئاصة 

(y\\/y) (٢٩٧ ١) دالرJاصلالتمز هثة ق عضوا الخ تعن 
(٢٩٩ ١) الحياالقضائة الختة ق عضوا الشخ تعيثن 

(y\y/y) (٣٠٣ ١) الأعلالقضاء يمجلس عضوا الشخ تعن 
(٢١٢■/Y) (T'T ١) واعتدارهالغربية التمييز؛العلقة لهيثة ا رئبالشيح تعين 
)Y؟؛/Y( (٢٨١ ١) الأعلالأوقاف يمجلس عضوا الخ ترسحح 

(T'O ١) والدائمةالعامة ميئتيه القضاء محلى ل الشخ سن 
(Y0Y،Y0./Y) (٣٠٦ ١) الأعلالقضاء يمجلن الدائمة للهثة ريسا الثخ تعن 

)مأ/ه•؛( (١٠٠٩ ١) !النابهالأعل القضاء لجالس رئسا الشخ عمل 
(٢٥٢"/Y) (T\A ١) التقاعدعل الشيخ إحالة 

Y(Yo)/؛ (T\A ١) سنةلمدة تقاعده يعد الشخ *ع التعاقد 



E3ذهرسالآعلأماّادق■؛،~'

م/ص الراسلاسم  المراسلاسم 
٣١٣٨ ختنين صالح راشدبن  ١٨٥م الغريرالعزيز عبد بن إبرامم 
٢٣٥/Y العهدول ديوان ريس  الشايقىاه عيد ين إبرامم 

٢٢؛/ السليمصالح بن زاعل  مها،ا الممنالمد همتي بن إبرامم 
٢٤؛/ الذيلهمد بن نثد  ٢٧١/Y إ؛رامم؛نءل،الحفظي

٤٩٨ سعودآل العزيز عبد بن سعود  الشيحآل محمد بن إبراعيم 
ائك(العهد، )ول  ؛/٩ السيفمحمل. بن إبراعيم 

T\A/^ وشويبن محمد بن معود  YUA/Y العمودمحمد بن إبرامم 
\ow/>( •ijUalLv  صعودالعزيزآل عبد بن ٢١إ/•  الفارسمحمد بن إبرامم 

)الأم( y\i/i العثيمنمحمد الشيح أبناء 
١٦٧/Y سعودأل العزيز عبد بن ساليان  ١٢؛/ الباركالعزيز عيد بن أحمد 

)الأم( Y،\Y/Y الحازمعل بن أحد 
١٩١؛/ الحاكيّالم بن سليان  ١٨٩؛/ الكريمعيد محمل بن أحمد 

٣٢٣/Y الدرجانصعود من صليإن  ٢١٥م أحمد؛نبحمح،اكص،
٣٣٩/Y الخزيمصالح بن صليان  y\^/r الدقأسعد 
١٧٥/٣ العمريالرحمن عبد بن مليان  ٣٠ •/Y الإمامِن بن إماهمل 
y\o/l الراجحيالعزيز عبد بن سد،ان  ١٣؛/ انميقسعد بن إسإعيل 
٣٤٧/Y ناقالالكريم عد ن سيئان  ■r\o/y الشيحأل اه عبد بن حن 
٣٥٤/Y الحمٍض؛محمد بن سالييان  الحن؛نعلامحلي
Towfr الطامانإبرامم بن صالح  T'o/y الحملبن حمد 
٣٦٢/Y الحرصأحد بن صالح  ؛/•٢ امالعمحهد من؛ خمد 

YY^؛ حمتدابن اشّ عيد بن صالح  ١٩٧/Y القصععىمحماو سمن؛ حمد 
؛/٣٣ الملامةاه عيد ين صالح  ١٧١/Y المديرىأحمد سمن، حالي 

٣٦٧/Y العمودياف عيد ين صالح  \\T/y صعودأل العزيز عيد بن حالي 
؛/٧٣ الصالحناصر ين صالح  )الملك(

(مراسلا.١٤٧و؛الغعددهم:))١( 



ءم-مح؛؛ي
E3Cالآعلأ٠دالمراطينفهرس 

ج/ص الراسلاسم  ج/ص اّماسم
Y0U/Y الشخش حن بن اه عبد  Y«U؛/ المحتمىسلممأن بن تمدالرحمن 
٢٠١/Y اللمحالي ن عيد  الحاليانصالح بن الرحمن تمد 

٣٣٩م باضينريدينمح٠رد ٣٧٤/Y اتجلعمل ثن الرحمن مد 
٤٣٧/Y الحميدمالي،ان بن اض عبد  ٣٨٧٨ سانبن عل بن الرحمن ■مد 

؛/٥٧ القصرصالح ُن اش عبد  ٤٣؛/ الهرلمحمد بن الرحمن تمد 
Too/T البسامالرحن عيد بن اض عبد  YYO^ قاسمبن محمد بن الرحمن نمد 
٣٧٧/r الخامالرحمن عد بن اف عد  ٣٩٢٨ محتميدبن محمد بن الرحمن تمد 

؛/٧٧ الصانعالعزيز عبد بن اه عبد  \'T/T العدىناصر ين الرحمن تمد 
٣٨٣/٣ العقرىالعزيز عبد بن الد مد  1إ'0 المالالصمد عد 
\0A/y ماعدبن العزيز مد بن اه تمل   ;٣٢٠٣ الماديبنإبراعيم المرين تمد 

)الأمر(معود آل  o\/i السالطانحال ين العزيز تمل 
OY/Y؛ العموديعل بن اش تمد  الخالقحالف بن العزيز تمد 
؛/٥٨ ١^٠(عل بن اش ب n/Y؛• الصالحصالح بن العزيز تمد 

A•/؛ عتانض بن عل بن الذ عد  ٤١٠/Y الفورانصالح بن العزيز تمد 
٢٣١٨ عمربلخربن اه تمد  ٢٣/Y الرحمنعبد بن العزيز تمد 

الهوىعودة بن الد تمل  الخزيز(عبد الفيصل)_ 
١٤١/Y المرحانفيمل بن اض تمل  Yo،\^ بانبن الد تمد بن المزين تمد 

)الأمر( ٤١٥٨ سلبن اض تمد بن المرين تمد 
١Y٧/Y نحلر(اكاق)حاكم تاسم ين اض عيد  T\'{/y (٣١عقل المزينبن تمد 

 ;٣٣٨٧ حمداين محمل ن اه عيد  oifi التومحرىمحمل بن العزيز تمل 
Y'U؛/ الحمدانمحمد !ن اش عبد  o-\/i العوهلمحمل ثمن العزيز عبد 

؛/٧٨ العجاحىمحمد ين اه عبد  ١٣٧/Y جلوىابن مساعد بن العزيز عيد 
٤١٥/٣ العوهلمحمد ن الله عد  )الأُم(

١١٥م القرعاوىمحمد بن اف عيد  i\A/y اسمحيناصر بن الخنين تمد 
٩٧؛/ العتوقمعتوق ن ]^ ٥١عيد  TXT/T الشحإراهمآل ن عداللطف 
٩٢؛/ ؤإحواتهفدا الد عيد  ؛/٢٧ الفتوخإبراهيم بن عبداه 

٢٣٣/Y متولايمحد شد  ؛/٣٧ يخبنعل أحمد بن اف تمد 
^'{/r العبادحمد بن ايصن عيد  معلهرأخمد ن اه عبد 



-فء>ساسممصاض3ع

الشيخآل إيرامم بن ا1الك عيد 
الصالحناصر ين عثإن 

عنسأحد بن عل 
الصالخيحد بن عل 
الدييانراشد بن عل 
العامريحن شيبان بن عل 
قهلر(الثان)حاكم عداف بن عو 
الهندىمحمد بن عل 
الحقعبد صالح محمل بن عل 
بجويمدبس بن عل 

اليحال حن بن عمر 
سليمابن محمد بن عمر 
فلاتهمحمل بن عمر 
سعودآل العزيز عبئ بن نهد 

الداخلية،ونير المعارف، )ونير 
الثرميز(الحرمين خادم 

فهد؛نءبدافالسءارى

ذهد؛نميدم(
الماركالعزيز مد بن فتصل 

فخردنا'-مدرديما 
المترغتيعلرى بن الهادى محمد 
الشخآل إبراهيم بن محمد 
١■؛؛"^؛،إبرامم بن محمد 

محمدبن1؛راممينمر
اللامعبد بن إبراهيم بن محمد 
)الأمير(الديري أحمد بن محمد 
الشرهانأحمد بن محمد 
العميلأحمل بن محمد 

ج/ص
٢٨٧"Y/سيد بن أحمد بن محمد 
٢الخلف حالفه بن محمد 
٣العثيمين صالح بن محمد 
٢المقبل صالح بن محمد 
٤الدريي الرحن عد بن محمد 

٤محمدينتمدالرحمن؛ندختل  ٤٩٨٨
 /Y٢الدغيثر عبدالعزيز محمدين  ١٣١

٢الطؤع العزيز عيد بن محمد 
٣ماغ بن العزيز تمد بن محمد 

٣الشيخ آل اللطيف عيد بن مل حم ٥
٢السمي عودة ين اض عيد ين محمد  ٤٤٩م

٤محuلبنعمانالأناض 
٢محمالبنعلا>كاو 

٣الحسيني الهلال الدين تقي محمد 
٣لكمل ومحمد هراس، حلثل محمد 
الشاقعيد الحميد وعيد عراي، 

 •U/٣ناصرالديزاص محمد ١ ؛
 /Y٤الابتدائية عريش \لي مدرسة مدير  ٢٢٩
٢معود آل الرحمن عبد بن اعد م ٤٦٧م/

)الأمر(
٤السعدي اض عيد بن مساعس 
٢معود آل العزيز عبد بن ممدوح 

)الأسمر(

ئك
 ;٣٤٣١

٩٨؛/

٤٣٧/٣

أاه\

 ;٣٤٤١

/Y

٠٧م 

١٧/٢

؛/•١
 ;٤٩٢

١١؛/

٠٢٩

٤٧٧

٠٣٤

١٤٤

١٤١

٢٣٨

٥٤•

٦٢١

٦٣٩

٥٤٨

١٤٧

٢٠٩

٦٤٣

٦٥٥

٦٦١

١٧٨

١٤٧

١٧١

١٦٩

 /Y الضعيانالعزيز عبد بن ناصر ٠ ٢ ٤
الحناكيمحمد بن ناصر  ١١٨؛/
 /yصعودآل، العزيز عبد بن نائم،  ١٨٤

الداخلية()وزير  ٤١٩/ه

١٧٥؛/

٥٥٦/٢

y'o/x



?٣٨٥؛لأ-فهرسصماسجمس ٦۶٠
 __ " --

جك لهالرجم امم  ج/ص لهالرحم اسم 
\IT/T الحكميأحد بن حاظ  ٢١٢ ١ الراشدّلي،ان بن إبرامم 

١٣٢م حنينلدالسى ٢٣ ١ بىبن صالح بن إبرامم 
٢١٥/٢ )م(الثسخ آل اش عبئ ين حن  ١٠٢ ١ إ؛راممبنءلاسان
م/آ-أا الحكمياف عبد بن حين  ٢٩٠ ٢ الريحالعزيز عد بن إبرامم 
y<\y/\ الأنصاريمحمد بن حماد  ١٨٥ ٣ ،٢١مدالعزيزالمّير بن إبرامم 
X'o/y رم؛الحمل  ١٠٦ ٣ ويلالاض تمد بن ابرامم 

٢١؛/ )م(السام محمد بن حمد  ١٩٥ ٣ ( رمالمحن العبد عبيد ن إبرامم 
٤٨٢/r حامرن محمد بن ض ٢٧١ ٢ >م(الحفنلي عل ن إبرامم 

اللهدمتروك بن حمود  ١٩٩ ٣ )م(الثخ آل محملو ن إبرامم 
\U\/y )م(الديرى أخمد بن خالد  ١١ ٤ )م(الق محمل ن إراهم 
WTfy سعودآل العزيز عبد بن خالد  ٢٧٨ ٢ )م(العمود محمد ن إبراهيم 

)الالك()م( ١٨٣ ١ الزغسيناصر ن إ؛رامم 
٢٣؛/ الزامجلصالح بن زامل  ٣٤٣ ١ البنعل،الوطاس حجر بن أخمد 

\إي\ الحاكيناصر بن مالر  ٢٩٢ ٢ الحازم،)٢(>، بن أحمد 
٣٦٧/r سودابن العزيز عد بن سعود  ٣٤٣ ١ ثاقأل، اف عبد ن عل ن احمد 
٤٩٨ معودآل العزيز عبئ بن معري  ٦٣٥ ٣ الماغمحمد ن أحمل 

)م(الملك( العهد، )ول  ١٣٢ ٣ المدخلجائر محمد ن أحمد 
،،\Y/Y جلوىبن الد عبد بن معود  ٢١٥ ٣ الجم،)م(بحى ن أحمد 
T\A/y )م(رثرد ن محمد ن معود  ٤٥٥ ٢ الدينحميد بحي بن أحمد 

٥٧؛/ السامإبرامم بن ساليإن  ١٧١ ١ الإمام)م(حن ن
٣٢٣٨ )م(الدوحان سعود بن سليعان  ٢٩٣ ١ الأنصاريمحمد ن إمإعيل 
٣٣٩٨ الخربم)م(صالح سلمحانبن  ١٠٠ ١ الديريأحمد بن ترم، 
yoY/\ الحمدانالرحمن عد بن سليان  ٥٣٨ ٢ ماضيان محمل ن تركي 
OTO/T الدامغالرحمن عد بن ّل؛ءان  ١٣١ ٣ المدخلناصر ن جابر 

أمامه.|(  )٠علامة يوصع ثسحنا مع مراملأت  لس ومزت  (ءزحما،٢٣٦وعددهم:))١( 



م-ءا—— — — --- --- -- — ٠٠٠!1ءاءتحءء1ء 

ن،هة
نغ'؛الآملأمار«ترجمس  ٧:^قثج'و 

م/ص لهالترحم اسم  لهالترحم اسم 
٣٨٧ ٢ )م(ءبدالرحنينءلاشان  ٤٧٣ ٣ الصنعارحمن همد بن ملي،ان 

٢٤ ١ >،اسمدانبن الرحمن عد  ١٧٥ ٣ رم(العمري ارحمن صد ين سلمان 
٢١٣ ١ القوثىمحمد بن ارحن همد  ٣٤٧ ٢ رم(السنان الكريم صد بن مليان 
٢٢٥ ٣ ٧٢٥ممدبن بن الرحمن مد  ٢٥٦ ١ العدعد أن سلمان 
٦٣٥ ٣ مانعبن محمد بن الرحمن همد  ٧٨ ٤ الفالحعمان بن ّالي،ان 
٣٩٢ ٢ )م(ايمحمد محماو ن الرحمن عد  ٢٤٢ ١ الزبيعملية بن مليان 
١٠٣ ٣ السعدي)م(ناصر ين الرحمن عبد  ٣٥٧ ٢ الخاسازرم(إبراهيم بن صالح 
٢٥٣ ١ اسيبحى بن الرحمن تمد  ٣٦٢ ٢ رم،الخربمكا أحمد بن صالح 
٤٨١ ٣ الإنرقييوسف بن الرحمن همد  ١٩٩ ١ الحراقىحض بن صالح 
٢٩٣ ١ الندب؛(عمقي بن ارزاف، تمد  ٦٤ ٤ العمريسلي،ان بن صالح 
٣١٩ ٣ رم،الشل عقل بن العزيز تمد  ٤٩٢ ٣ محانبن مليان بن صالح 
٢٥٣ ٣ العزيز؛نماممانمادى)م(عد  ٢٩٠ ١ الشخالعزيزأل همد ين صالح 
٣٩٩ ٢ رم(الخلف حلف بن الزيز همد  ٥٠ ١ الدا*غالعزيز عبد ين صالح 
١٧٤ ٤ الدامغصالح بن العزيز همد  ٣٦٨ ٣ الخيلأيا اش عبد ين صالح 
٤٠٦ ٢ )م(الصالح صالح بن عدالعزيز  ٣٤٢ ٢ الخارداش عبد ين صالح 
٤١٠ ٢ )م(القرنان صالح همدالعزيزبن  ٣٦ ٤ السلامة)م(اه عيد ين صالح 
١٠٦ ١ ١^همدالرحمن همدالعنينبن  ٣٦٧ ٢ العمودي)م(الذ عيد بن صالح 
٢٣ ٢ ارحمنمد بن العزيز مد  ٥١ ١ القاصىعثإن بن صالح 

العزز()م(همد الفيصل)_  ٢٩٧ ١ عصرنبن عو بن صابح 
٤١٥ ٢ رم(الدالمستل صد صدالعزيزبن  ٢٤٨ ٥ عمروالسلطازش محمد ين صالح 
٢٥٩ ٣ تملالعز.ربنتمداف؛نبازرم، ٢٩٩ ١ اللحعدانمحمد ن صالح 

١٣ ٣ الشخأل محمد العزيزُن عد  ٣٨ ٤ الصالح)م(ناصر بن صالح 
٤٩ ١ الدامغمحمد العزيزبن همد  ٣٤٤ ١ صقرالسد الدح عد 

٢٦٤ ١ الشالهور<محمد بن العزيز همد  ٣٦٤ ٣ البسامصالح ين الرحمن عبد 
١٤٣ ٢ العرينيمحمل بن العزيز همد  ٢٨٤ ١ الخيالاش عيد بن الرحمن عيد 
٦٣٥ ٣ الماحمحمد بن العزيز همد  ٨٨ ١ الطرباقاض عيد ين الرحمن عيد 
١٣٧ ٢ ابز،جد-ىرم،ساعد بن تمدالعزيز  ٣٧٤ ٢ رم،العقل عقل بن ارحمن تمد 

١٠٩ ١ الخفافعل بن الرحمن همد 



■ق،

نمحِ|1رجمإك
الرشيدناصر بن العزيز عبد 

عدالردزينناَاشي)م(
الدممحمد بن الخي عبد 
القاريالرحيم عبد بن الفتاح عبا 
الأرنووطالقادر عبد 

ج/ص
ءيدالهينءبلالواوزانمةرى)م( ١٨٨ا/

عبمافين'مداسمينإدنس
الخبدان١^^ عبد بن اش عبد  ٣٦٤ا/ 

ءيداش؛نءوالعمودى)م( ٤٨٣/٣
القصيسعل بن اض عبد  ٣٦٤ا/

ءثداله؛نءمربالخر)م( ٣٣٣/٣ءبدالسينإبرسمشاص)م( 
شديدبن محمد ين الالهليف عبد 
الأنصاريإبراهيم بن الله عبد 
عضيبابن أحل بن اش عبد 
مشهورأحمد بن افه عيد 
)م(معلهر أحمد ين اض عبد 
)م(الشيح آل حن بن الله عبد 
الميكانحن بن الله عبد 
)م(السليم حالي بن الله عبد 
لحيانبن حلف بن الله عبد 
محمود)م(بن نني بن الله عبد 
رم(الحميد ماليإن بن اش عبد 
الزرؤعسليإن بن الله عبد 
النيعسليإن بن الله عبد 
الخاليفيصالح بن الله عبد 
)م(البسام عدالرحمن بن الله عبد 
الحامررم(عيدالرحمن ين الله عبد 
عييالارحمن عبد بن افه عبد 
الشثريارحمن عبد بن الله عبد 
العرفجارحمن مد بن الله تمد 
العييانارحمن تمد بن الله تمد 
كنونالصمد تمل ين الله تمد 
الحضريالعزيز تمد ين اللص تمد 

)م(العوي عودة بن افه تمل  ٢٨٦م/ 
\rirl )تمدال،هبنفيصلالخرحان)م

تملارلمج؛نئاسمآلىف)م( ٣٦٨/٣
رم(حميد ابن محمد بن افه تمل  ١٥٦م
/Yم(العوهل محمد بن الله تمد  ٤٢٥(
fy القرعاوي)م(محمد بن افه تمد ٦  ٥٧

تمداللبم؛نمحمدالماع
تمدالله؛نمحْدالهرودي ١٣٥ا/
تمدارليجبنطلقالخهيد ٩٧ه/
ارابلتملال،هبنيومف  ٣٣٩م
/Yالحرقحن بن الجيد تمد  ٤٣٧
ا>يللتمدالحن؛نطيإن  ٣٦٤م
العبيدتميد بن الحن تمد  ٢٥٦ا/
يطٍنأبا عثإن بن الحن تمد  ٢٩١ا/

تمدالالك؛نإ؛راممآلص)م( ٣٥٥/٣
ءث،انينإيراممالخةل"؟/ص 

القاصىصالح بن عثإن  ٦٩ا/

ءو؛نأحمديى)م(
ءلبنحمدالءالحي)م( ٥٧٩/٣

/\Toy  الُميةارحمن تمد ين عل
ءلينتمداللهآلثأقرم( ٢٧٨/٣

٣

٣٨٣

٤٩٢

٩٢

٤٥٢

٢٨٠

٢٣٢

٤٨٩

١٢٧

٣٨٧

٤١٥

١١٥

١٣٧

٢٧٩

٣٠٠

٥٣

٢٥٧

٤٧٢

٤٣١

٢٣٧

١٢٥

١٠٨

١٠٣

٤٣٧

٨٨

١٣١



ك1شحثفب،الآءلأماسس قتج.ت 
ك/ص لهالترحم اسم  لهالترجم اسم 
١٧٠ ١ الوادعيحن بن محمد  \ا\>\ الومحي)م(محمد بن عل 
٣٦٢ ٣ افدى)م(محمد ين عل 
٤٣٦ ٣ حمينئرسمحمدين،   ;٣٤٨١ اللمزامل بن محمد بن عل 
٥٢٩ ٢ )م(الخلف خلف ين محمد  الحق)م(عبد صالح محمد بن عل 
٣٢٧ ٢ الحافالدخل لحم ئ محمد   ;٢٥١١ رم،بجوي مدص بن عل 
٢٧٩ ٣ الريشرثسد ثمن محمد  ٧٤/١ ءل؛نناصرأ؛ووادى
٤٦٧ ١ السامبن محمد  \o\ir دلاكموس ٢.، 
١٥٧ ٣ العمودسالإن ثمن محمد  ii\ir الشيخ)م(ال حن بن عمر 
٤٧٧ ٣ العأيمان)م(صالح بن محمد  \rl\ المحرمحىحمدان بن عمر 
١٦٤ ٣ الغفيلصالح ين محمد   ;١٢٧٠ التركالزز مد ين عمر 
١٢٧ ١ الطؤعصالح محن محمد  ١٤٥آ/ الشخآل اللطف عبد ين عمر 
٥٣٤ ٢ المقبل)م(صالح بن محمد  سليم)م(ابن محمد عمربن 
١٠٦ ١ الماصىالعزيز عيد بن محمل  ٤٥٧/٣ )م(فلاته محمد بن عمر 
٦٢١ ٣ )م(الماغ العزيز عيد محن محمد  r"i\ الغنممارك بن غتيم 
٥٤٠ ٢ المهلؤع)م(العزيز عيد بن محمد  ١١٧/٢ محعودآل العزيز عبد بن نهد 
٢١٣ ١ الهينعالعزيز عبد بن محمل  )الملك()م(
١٥٩ ٤ الهلتلالزير عبد بن محمد  oiofy الفورانمحابق بن نونان 
٧٩ ١ الشملالكريم عد محن محمد  سعودآل العزيز عيد بن فيصل 

٦٣٩ ٣ الشيح)م(ال اللطف عيد بن محمد  )الملك(

١٣٧ ١ التومحرىاش عد محن محمد 
٤٩٣ ٢ المليماف عيد بن محمد  ^r/\ الحسنىكتى أمس محمد 

٩٧ ٥ العوجاناش عد محن محمد  Mr )م(الشخ آل إبراهيم بن محمد 
١٨١ ١ السعوى)م(الله عيد ثمن محمد  ٢١٧/١ الوارديبن!^١٠^٠( محمد 
١٢٢ ٣ القرعاوىالله عد ثمن محمد  رم،ابلمر إبراهيم بن محمد 
٧٨ ١ التركيعل بن محمد  \io/r الحكمياحمد ين محمد 

٢٠٩ ٢ الخرلكن)م(عل بن محمد   ;٢١٨٤ )م(الديرى أحمد ين محمد 
٣٦٨ ٣ محمدبنءلالرا٠ل ١٢٣؛/ )م(العميل أحمد بن محمد 
١٠٨ ١ نومىالعل بن محمد  ٢٨٨/٣ )م(سعد بن أحمد بن محمد 



؛٠٣٩ج'وثآ يهم الآملأماسوجم ٧-فهرس قتتتة|ت
ئك لهالمترجم اسم  م/ص لهالمترجم اسم 

 ;٣١٣٠ القحطاقعبده أحمد بن مرعى   ;٣١٣١ •صن)تسال(بن عل بن محمد 
U/Y\؛ صعود)م(آل عدالرحمن اعدن م U'lr المقلشل بن محمد 

م/ا"ها الباركيأحمد بن ثر م \اس الزاملمتصور بن محمد 
١٣٢/r الدخلبن-,لول مصور  iw/\ الوميناصر بن محمد 
\اا'لأ\ سعودآل العزيز عد ن متصور  ١٩٨؛،/ الصنعاقالأرياف بحى بن محمد 
١١٧/٣ ماركيطياش حلوفة بن ناصر  ١٣٢م القرفبحى بن محمد 

الحعوانارحمن عد لن ناصر  ٦٤٣/٣ الهلال)م(الدين ض محمد 
آ/آ"هه )م(الخناكى محمد بن ناصر  ٢٦؛/ الفقىأحمد ن حامد محمل 
wajs الدهلوىحطن تدير  lOU^ رم،هراس خليل محمد 
١٣٠م الخقيهأحد هادى؛>،>،؛>،  حمزةالرزاق عد محمل 

Xiajs دانلينبحىالطربمي ٤٨٢م الرحمعد عل محمد محمد 
١٥٦/٣ المدخلبحى ين يمي  -xw/r الألباق)م(الدين ناصر محمد 
Y؛A^ اللاذمحىيوصف  ٢١؛/ الحمديامحن لن محمود 



ظة'ف١^^١۶سرس ٨' 

إيرامماكبى)م؛؛ا(
١( ٩٥)١/ الثايقي اش عد بن إبراهم 
داود0/هامابنأي 

ابنالوردى)ه/اْم
٤( ٥٨)Y/اكمدي عباس ابن 
(٤٧٣ءرفة)مأ/ابن 

\ينومس-)\إ\0ي)0إلأ\\(

١( ١٥، ٧١()٤/ ٧٥الشى)م/ الق أبو 
(٦٧؟/أبواس)ا/ما() 

أ؛وتمام)ه/آاا(
أ؛ومةانيلي)؛/هاا(

أحمدابم)ا/أ؛؛(
(١٧٣/١الدكى)أحمد 

أحمد؛نمال)ه/ا'ه(
)ه/خاُل،أ■ءدينبحىالنجمي 

١٧٥)ا/الإمام ن حين إسماعيل 

ثعالب)^آام(
١(١ ٥ / الحكمي)١ أحمد ين حافظ 

الحريرى)ا/ا<أ،مأم؛(
(٢١الحطيثة)ه/

الحقل)آ/م«م(حمدبزإبرامم 
(٣٧٧،٣٥٨/١الشل)عبداه بن حمد 

أشعاره.ومواضع الشاعر اسم عل ؤبمحتوي ( ١ؤ 

الخزاعي)م/ا-ه(دعبل 
حين)أ/'آه()؛/هها(بن صالح راشدبن 

ّعد؛نءيق)م/أهآ(
(١٧٢بنرشود)٥/ محمد بن صعود 

١(٠ ٥ )ه/ سعيد؛اريان 
ّانىان؛نثشذي)ا/آ؛آ(

الثريثى)ا/أآ؛(
(١٩٠الرضا)آ/الشريف 

JU حسالعراءي)ا/آخأ(،بن
،٣٦٩)آ/العمودي اف عد بن صالح 
(٥٣()ه/٣٧٢

(٢٥٥-٢٤٧/٥ء٠روالالطان)بن صالح 
اسرائي)ا/وا؛()أ/«ام(

بنأر،حصين)ا/هام(عبداuفى 
(٣٧/١اكم٠ش)ءبدالرحمن 
٤(١ اسيل)ا/٥ عقل بن عبدالرحمن 

(٩٦/ )ه عيي الناصر بن الرحمن عبد 
الثطي)ا/؛ه(عبداللام 

عبدالعزيزالدامغ)ا/،آ؛(
(٤٣٧/١اداءل)العزيز عبد 

٤- ١٦، ٥٣الخل)ا/ممل عبدالعزيزبن 
٤٤٦،٤٤٥،٤٣٧)

(١٣/٣يابس)ابن عبداه 
،٤٣٢؛، YU/Y)الهلهر أحمد ين اه عبد 

٤٣٦،٤٣٤)



الهرساJثماء٨- ةت~تةفت

٤(٢ ٩ y/ نويرة) بن متمم ، ٥٧٤، ا/٤ الخل) ساسميز ن عبداه 
محمالالخففلي)؛/؛اا(، ١٦٣، ١٦٢، ١٥٨، ١٤٧، ١٣٢، ١٣١
١٩٣، ١٨٢، ١٦٨، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤،

•٢٨٦، ٢٨٢، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٠، ٢٥،

٣٤٦، ٣٤١، ٣٢٠، ٣٠٥، ٣٠٤، ٢٩٤،

١٩٩/٣()٤٣٠/٢()٤٣٤،٤١٩.)

،٤٦٠ 1.1 ٥٦)y/العمودي عل بن اه همد 
٦٤/٥()٤٨٨،٤٨٦،٤٨٢،٤٧٨،٤٦٥،

٢٠٠، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٤،

٢١٨،٢١٦،٢١٣)

٩(٠ )٤/ انمي عبيد ين المن عبد 
٤(٤ ٥ / نيد)١ بن الواحد عيد 

ءثانينثر)؛/اه(
(٢٠٧/٥اJمندساللكلآيى)

اكعدى)ا/هها(محمدالهي 

٥(٢ / سليإد)١ ابن إبرامم بن محمد 
محملبنإيراممآلص)ا/اأآ،م؛؟،

اوواردى)ا/خاأ(محمديزايراهم 
(٤٤١الشافعي)١; إدريس بن محمل 

)0إ\0(

(٣٧/ ١ ) العيمس الرحن عبد بن محمد 
(٩٨)ه/اينيع المرض عيد بن محمد 
،٢٩٦)Y/الحازم الفتاح مد بن محمل 
٢٩٧)

(٣٤الستوسخ)ه/١ عل بن محمد 
ام)ا/هأم(عليبنمحمدبي)ا/؛م()ه/ههآ-س؛نسوداك

٣٣٩)

(٩١)؛/الوميدين عمر 
الحرهمي)ه/*اأ(مقاض عمروبن 

٣(٠ ٧ )Y/ الظاعر تمد بن الدين نح 

ا٤٧/ ١ ر الومحمح، ناصر بن هممي 
١( ٩٩)ه/الإرياني محي بن محمد 

(٣٣١اللارس)ا/سكتن 
(٢١٣/٥المضرسالأمدى)

(٦٣٧الهائي)r/ تمد بن يومفه 



ه-ذهرسا|لملأم

(I)

١( ٩٧)"Y/طن أبا 
(١٦٩/٢ناصم)بنت ابتام 

إ؛راممإسلأم)ا/بمى
بج)\إ^\آإبرامم 
(١٢٨)م/ الخبودل إيرامم 
اسمن)ا/بما'ا(إبراهم 

(٣٦٠/١إبراهمالحين)
الخصين)ا/؛'آ(إبرامم 

إبراممالديض)ا/؛^(
(١٢VإبراممالاJغثر)٥/

إيراممارص)ه/يآا(
(٣٦٧/١إ؛رامماJٍل)

(yii^TU/o)(\*y/\)d\_إبراهم 

إبراممامي)ا/آاة(
(٣٤٢/١امثى)إبرامم 

إيراهماضبع)ا/هي(
1يراممالجدى)ا/آآا(

إبراممينحماوالخاص)ا/صااأ(
(٣٥٨)ا/  olUJlخمدبن إبراهم 
٣(٤ ٥ / )١ ربيعان بن إيرامم 

(١٧٢/١إبرسمينفناسيناص)

إ؛راممينلجانينرفادة)ا/أه؛(
٢، ١٣، ٢١٢ا/ الراشد)  jgLبن إبراهيم 

••أ()م--ا(

إبراهيمينشاناكٍل)ا/آ،(
(١٢٧/٥امض)ساليان بن إبراهيم 
ءبس)ا/آ؟(بن صالح ين إبراهيم 
مدالرحن)ا/بمخا(بن إبراهيم 
(٦٨البسام)١/ الرحمن تمد بن إيراهيم 
(١٨٩الموج)١/ العزيز تمد بن إبراهيم 

/Y(٣٢٥، ٢٩٠ ) (٤١٢)م

،٩١، ٧٧/ )١ الغرير العزيز تمد بن إبراهيم 
(٥٥٠،٤٩١،١٨٥/٣)(٤YY،٤١١،٩Y

(١٢٧/٥)(Y٠٩/٤)

يخالآل اللطيف، عبد بن إبراهيم 
)ا/آإ؟،خإأ(

(٣٢٥/١اهالخر؛وع)تمد بن إبراهيم 
(١٠٦الويل)T/ اض تمد بن إبراهيم 

،١٩٢/ )١ ايفي الثاف تمد بن إبراهيم 
٢، ١ ١ ، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٣ Y ٢٢٢٣، ١)

/Y(٢٢١ ) ،(٤٠١، ١٢٢، ١٠٠)^ه؛

(٥٧)؛/

الثويعر)ا/م،ا،1؛ا(تمداف بن إبراهيم 

الخيالصفحة وميزت، الماع. محالس ل الذكورين الأعلام الفهرس هذا ي أدخل لر ملاحظة: ( ١ت 
أحر.بخهل العلم ترحمة نيها التي ومننت، مغايرداكن، بختل العلم حول فائدة فيها 



١!

.!ه.؛آتةالأملأمفهرس ٩" _ذةل٨
(١٤٥/ ناصر)١ بن إبراهيم الشيخ( العميل)ابن اش عبد بن إبرامم 
إ، ٣٦٢، ٣٥٧، ٣٤٢، ٢٣٩، ١٨)ا/آا، 

٣٧٥،٢٨، ٣٧٤، ٣٦٨،٣٦٧v()٥٢/٤)

إ( ٤٦٧،٤٦٤/٢إبراممينىJافاسمدى)
إ( ٢٧٣/١إبراممينبالهاس)

إ( ٥٧/ المنيط)١ اف عد بن إبراهم 
إإبرا،ومينهمالافضاح)ا/ماا،ه0م( 

إ( ١٩٥انمن)٣; عد همٍدآل، بن إبراعيم 
إسين>،امموم)ْ/عآا( 

٢( ٠٨الزغيى)\إس م بن براهم 
/U(٣٢٧، ٣٢٥ ) (٤١٢، ١٢٢)م

(١٢٨اكرعي)ه/ ناصر بن إبراهيم 
(١٨٩/ تغيمش)١ بن إبراهيم 
(٣٨٠حداد)آ/إبراهيم 
ثمي)ا/أهم(إبراهيم 

ضل)ا/ا'اا(إبراهيم 
(٣٦٥،٣٥٠ابنالقيم)ا/الخففلي العابدين زين عو بن ^١٣ 

الزءافى)ا/خأ(عم بن إبراهيم 
(٢٧٨/ فهيدان)١ بن إبراهيم 
(١٢٧صيف)ه/ ابن محمد بن إبراهيم 
ا٢٣٧،٢١١/١الخح)صدآل، بن إبراهيم 

(٣٦٥،٣٥٠ا؛نرحب،)ا/( ٢١٣، ٣٠٩، ٢٧١، ٢٦٢، ٢٥٤٢٦،
 ;(١٩٩، ١٩)٣

(١٨٩/١الزمحي)صد إيراممبن 
خمداليف)م.هه()؛/ه،اا(بن إبراهيم 
شرنت>ه/؟اآ(ابن صدالضويان)ا/ بن إبراهيم 
(٥٣٦اصن)م صد بن إبراهيم 
،١٣٢)ا/أإ، العمود صد بن إبراهيم 

٢;٣٣،( ٤٤٠، ٣٤٥، ٣٤٢، ٢٣٢، ١٦٩(

(٣٦١>أ/ عبيد ابن ، ٣٣٦، ٣٣٢، ٢٢٨، ٣٢٥، ٣٨٢، ٢٧٨، ١٣٢

.١٣٢، ١٣٨، ١٢٣>م( ٤٩٢، ٤٨٥، ٤٤٤

١١٠/٥()٦٣٦،٥٤٧،٥٤٠،٣٢٦)

صدالفارس)؛/أاآ(بن إبراهيم 
محميد)ا/هاا(بن إبراهيم 

ا.رغالول)ه/أاأ(ابن 
(٣٨٣تيب)ا/،'أ(>آ/ابن 
(٤١٢/١جاراض)ابن 

ا؛نجرص)ه/اأأ(
(٢٥٩/٢()١٨٤،٩٩،٩٨/١ح؛عة)ابن 

(٢٦١/١اينرهم)
موطم)ا/مآا:ابن 
(٤٧/١شا.خ)ابن 

ضخميف)\إ0\ي
(٥٨،٥٧/٥ماس)ابن 
ءبود>ا/مهم(ابن 

الخنو>ا/-هم(عروة ابن 
ابنءقيل).بمدى()ا/'أا

(٤٤٣ءيدان)آ/ابن 



.هالأعلامفهرس ٩" ٥^
(٩١أحمدالخض)ا/بمف  (٩٠ابنثرضن)ا/

(١٢٠/١الفيثى)أحمد  ابنقدس)مأ/هآ"ه(
أحمدالكعكيى)ا/ّاآ*آ( ا؛نممر)ه/خه(

أحمدالفيد)ا/مه'ا(
(٢٨٠بحران)؟/أحمد  اين.زروع)ا/ْْ"ا(

أحمل؛زيعابّين)ا/ي؛*آ( ا؛نمند)؛/هها(

(٥٠٨/ تماس)١ إبراهيم بن أحمد  ا؛نمعيوف)ا/بمخا(
(٥٠٣/٥.١/١إبراممممظ)بن أحد  (١١٢ابن.فلحالجل)١/'

أحمد؛نحجراووطا.ى)ا/؟إ؟( ا؛نمديل)ا/-ه(
أحمد؛نحنا؛وشرحه)ا/«1فآا"أ( (٢١٤)؛/ال٠ثيم^ن محمد الشيح ابتاء 

(Y٧٤اسلي)Y/العابدين نين بن أحمد  أباءحازان)إ/ه؛ا(
ابم)ا/ه؛إ(صالح أحمدبن  (٣٧٦اوام)م/تمدالرحمن بن أباءتمداض 

(٤١٨)*y/ عدى الالرحمن تمد ين أحمد  أبوالأءلالودودى)ا/خأم(
(١٦٢)؛/ (٥٧أبوالدرداء)؛،/

(٤٦٥/٣لادن)بوكرابن 
يركرينودالخراءي)مه\"ه(

بوبكرجايرالخزاترى)ا/ا*ا*ٌس
يوبكرحوم)ا/•؛؛(

(٣٨٠محمدين)مآ/يويكر 
يرحال)ا/«هآ(

(٨٤/ الهندى)١ بوشاعد 
بوصمت)ْ/ا■^(

بوءدالخكم)ا/أأأ(
٤(٦ / السعي)١ يوناصر 

(٥٦بوواصل)ا/
(٣٨٠صق؛عة)آ/حمدأبو 

(٢v٤،٢v٣/٢الخفش)حمد 

أحملينء.دالرحمنصرا/س(
عبدالعزيزالمارك)ا/مأ؛ك'أه'ا،أحمدبن 

١٢/٤()٢٥٨)

أحملينصدالعزيزص)ا/1م؛(
(٣٨٠الكريم)Y/مد بن أحمد 
العجلأن)ل/حه'آ(مداه بن أحمد 
(Y  ٩٧)T/ العطاس اض مد بن أحمد 

الشيخ()ابن العميل اض عبد بن أحمد 
(cr/i)(rk>(,TWO,٣٦٦/\)

(٣٢٥/ حميد)١ بن اض تمد ين أحمد 
^^د؛نتمداضبنضيلس)ملآ؟(

(٥٠٥/ ماس)١ اش تمد بن أحمد 
أحمد؛نتمدالألكالءرا؛البى)ل/.بما(

(٣٨٠ءةيلسين)أ/بن أحمد 



.IhiWالإملأمّفهرس ٩- 
حدينعلألثاني)ا/^،؛أم

(٥٤٠التركي)م >، بن حمد 
حمدينضينمداكاحالخازك)^يأ(

0إ\^فى\^^(

حجارى)^.عى_؛>،>، 

حمدين>،ّمالارش)ا/ص(
حمدينءلءداس)ا/-ا؛ا(

(٢٨٠ءم)أ/عل بن حد 
(١١٦،١٧/٤مىبنَ)بن حمد 
(١٤٢، ١٤١)ا/الجهي محمد بن حمل 

آ/آا،ا،اآ"أ(

حمد؛نمحمدالدعالوى)ا/\ّأمآ(
(٦٣٥)م _ محمد بن حمد 
٣(٥ ٦ / ١ ) معال بشير محمد بن حمد 
الشيخآل إبراهيم بن محمد بن حمد 

(\Y/r)(yo'i\

١( ١٢محل)الإمام()١/'بن محي بن حمد 
إ/ا-ا(

(١٣٢الدحو)T/ جابر محمد بن حمد 
٤(٨ ١ / رقاعي)١ محمد بن حمل 

•؛(حمد؛نمحملثاكر)ا/•
(١٩٠اوكريم)؛/عبد حمد؛زمحمد 

(٣٨٠محمدءث،ان؛ركات)آ/حمدبن 
(٣٨٠محمدءمر)آ/بن حمل 

(٩٥/ العيرى)١ موسى بن حمد 
حمدينفح)0إح

حمد؛نءمحالأُثر)ا/هآ؛(
المحي)ا/ص(بص ين حمد 

(١٦٨/٥()٢١٥/٣)

(٤٥٥)Y/ الدين حميد بحي بن أحمد 
(٣٨٠.أكل)ا/إ'ا()آ/أحمد 

أحمد؛وعالأ)ا/ا<ا،أ،ا،ه،*آ«ه(
أحملحضرى)أ/م\'ه(
أحمدرظءي)أ/'\مأ(
أحمدرّزي)'آ/أ؛آ(

أحمدزكريا)ه/لأه(
'٢(٢٩،٣٢٨/١سضى)الرحمن سف أحمد 
،٤٩٧، ٣٥٤ ٨٤٦)\إ صعدي أحمد 

(١٨٨هه؛،ا،ه،م«ه()آ/

أحمد

جابرمد-محل)ا/أهم(أحمدعدم 
(١٩٠أحمدمحمدعدمم)ا/اخآ()؛/ 

(٣٩٧)١/ الدمشقي ايحاميد نصيسم، أحمد 
أحمدهاثم)ا/هاا(

(٣٩٧/ )١ الكثاق محمد بن إدرص 
الشيخ()بنت، العميل اش عبد بنتر أديبة 

(١١٠العالمي)Y/ بريدة معهد أساتذة 
(٣٧٥/١سمد)إسحاق 

الزا.ل)ا/هم(أمرة 
(٣٧٢/١العدس١ف)أمرة 
الشل)ا/بمآ؟(أمرة 
(٢١٩المدق)م أمعد 
الشيخ()حميد العميل صالح بن أسعد 

<٣٧٥/١)

أمعد>ا؛زوف)ا/آآآ(



فهرسالأملأم٩" 
موءً-حء

طف'قذ:غ،ه
(٣٨٠االشيخ()بنت العميل اش عبد بنت أسماء 

:١٨٨أمشميش)ا/با،؛()آ/)\رسى 
(٤٥٠^^)Y/ ، ١٧٢الإمام)\إم\إ حن بن إسامل 

١٧٧،١v٦،١v٠ ، ٥ /Y()(١٨١أْم؛نىمالاوث،)آ/ ( ٢٠٠،١٨١♦؛
(١٦٧/١أْمصي١)إماءيلبنّعدامح)؛/ما( 

امنأموالج؛زانرا/بمه(، ٢٩٣/١)الأنصاري محمد بن إسإعيل 
٣٩٦ ، )m ٢٨١ءهلاسرا/أمن)
١( ١٩حالي)؛/الللئ، أنجال ااشيخ( العقسل)ت اممه عبد بنت آمية 

)\إسى

(٢٧٥)Y/ جبزان أهال وأعيان أكابر 
آلالخفظي)؛/بما(
آلض)ا/ا،ا-آ(

آلداْغ)ا/'ه(
(٨٧/١آلماايم)

آلثاهوب)ا/ا،ّاأ(
(٤٧٤ءاْوْر؟/آل 
(٢٨٢الاJائم)١/'عبد آل 

آلسن؛د)ا/ها"أ(
آلمةبل)ا/آها(

الخزائرةرا/تماا(

أميرشالحيرى)ا/ا،خّا(

الشيخ()حفيد العميل صالح بن أنس 
)\إص(

الشيخ()حفيد العقيل ارحمن عبد بن أنس 
(٣٧٢، ١٢٧١)ا/خا،خا"م'، 

(٣٦٠أنورإ؛راهيم)ا/
ممليفيءرش)ه/آاآ(
أهالالأحاء)ا/أمأ(

(٢٧٨/١أUلاكويم)
(٣٦٤الخييب)آ/أهال 
الميح)؟/؛1(أهال 
اكصيم)ه/م؟ا(أهال 

أئلحيزا0)ا/ااا(
١(٢ )م/ ( ٨٦)؛/ ( ٦٥٦عنيزة)T/ أهال 

سلبن)ا/آ)_!كيخ( \سذ \ش يد يت آمال 
أ (٣٨٨/١)

الوكل)ه/^ا(الإمام 
(٤٧٤الناصر)آ/الإمام 
(٢٨/ ونهران)ه غامد أمراء 
(٣٨١الصثاغ)ا/بنت آمة 

(٣٧بعنيزة)ه/ والعقد الخل هل 
الكوت)ممْا(أهل 

أهلمامة)ه/ههأ(
٥(٤ / نجران)١ أهل 

أولادالشبيل)ا/ا،آ؛(
^٠أولاد الشيخ( )يم، العميل اف عيد بت آمة 



هذ؛؛ ه-فهرسالآملأمد

)Y/بعشزة والؤذمح الماحي أئمة 
yi/o)(\'r)\

ُحا

رى1

ابحوث)ا/ياأ(
بمالينءرياو)ا/ياإ(
بدراكءم)ا/ا"'\"آ(

طاسبن عل بن بدر 
جعري)٥'الشيخ( )بنت< العميل اف عبد بنت بيئية 

(١٢١جابرينهمالدخل)مآ/ 
(١٤٢/١حبارمص)

٢رام سل خمد ش جيل 
آا،؛،ا«ه،ّآ«ه(

(٢٧ا/عبيد) ين إبراهيم حدة 
الصويغ)ا/يآ(حدة 

,٩٧

(٢'

٣٩٢)

(٧٩/٤؛ريكان)
(٢٩٦/ الطرايثي)١ الجيد مد بن بكرى 

(٢٧٨ينص)م 
نتإ؛راممالجلى)ا/اأا(

بنتالشيل)ا/ئ؟(
ينتالطرودى)ا/؟آ(

حاإوى؛نترشآلسمد)ا/؟آ(
حاعة.واليالإسلأم)م/»آآ(

:١٨٥،١٧٩،١٧٨/٥الاصر)تمد حال 
حمالعزون)ا/خا(

حميلأ؛وسبن)ا/اه؟،لإهم(
حيلالرحنالأساف)إ/سكآ(

الخاحيى)ا/آآآ(
حهي،انالنم)ا/'ام،مام(الشيح( عم العقيل)بت الرحمن تمد بت 

(٧/٢)٥•

(٥٣٦تمحمد؛نإ؛راهماكرش)م 
رن[

(٢'

(٤٧/١ا،gن)ص ترو 
٠/ بري)١ د المأحمد بن تركي 

١٨١حاكم؛اذم)أ/ ( ٥٣٨، ٠٠٩، )٢;١٥_ محمد بن تركي 

ضالدينالهلأل)ا/مهم(
)ُث،(

(٣٩٧/ المدق)١ حان يى بن اض ثناء 

٤٢٥الفقي)م/حامد 

الخوهرةتت،صدس)ا/أ،أ(
حيشالارحة)ه/أاأ(

>ح،
(١ ١ ٥ / ١ ) الحكمي أحمد بن حافظ 

،١٣٠، ١٢٨، ١٢٥، ١٢٣)٣;( ٤٦١، ٢٩٠)أ/

١٤٣،١٣٧،١٣١)

)
(٦٤/٢•٢()٦/١حائ؛انقيه)

(٣٢٧،٢٨١/١أحمد)محمود حسب 
الخازس)ا/0هم(حجاب 



٩٣٦
۴٦۴الأعلام٩-فهرس ةع؛ء'هو

ءظك_كه
الشلاض عبد ينت )الثانية( حصة )حفيد العقيل اللطيف عبد ين حسان 

الشخ()ا/مل(
(٩٩/ ١ ) دعيثر ابن حن 

(١٩٦/٥الإدربمى)الحسن 
حسنالبهكل)ل/••؛(
حنالثرذل)ل/ا^آ(

(٢٥٩، rY-v/rانميم)"حسن 
(١٤٢/١باش٠يل)حسن 
(١٢٢زيداكص)م بن حسن 
(٢٣٣)•Y/٦٩()ه/)ا/ي؛م الشيخ آل اف عبد بن حن 

(٣٨vالشخ()١/
(٤٣٨/ ١ ) البهيجان العزيز عبد بتت حصة 
الشخ()أحت العقيل العزيز عبد بتت حصة 

)\/ص

العقيلالرخمن عبد بن عقيل بت حصة 
الشخ()ا/آإ؟(عم )حفيدة 

المعتازالراشد الهين محمد بتت حصة 
(٤٣٨، ٤٦، ٤٠)ا/الشيخ( )والدة 

(٢١٥•هم()آ/

ءوص)؛/يمبن الهسن 
(١٨٩/ )١ مانع بن حسن 

اعدالماف عبد بن محمد ت، حصة؛ن
)زوحةالشخ()ا/آأا،اخ؟(

عم)يشت، العقيل الرحمن عبد بنتا حميمة 
الشيخ()ا/؛م،ه؟،ه؟إ(، ٤٩٦)ا/ااا، الزماعي محمد بن حسن 

هه؛،ه«ه(

(٢٥٠، ٢٤٨سمسمية)٣; حسن 
حنكش)ا/م-آ(

محمدالأمارى)ا/سحمادبن 
(٣٩٤ابدى)آ/حمد 
(١٢٢الدهام)ه/حد 

(٤

حمالالزءافى)ا/هها(٢،  ٩٦)T/ الحضرس الحيثي زين بن حض 
٢٩٧)

(١٢٦)م الحكمي اه عيد بن حسين 
الحين؛نءلالآصهاق)أ/.اآ(

(٢٩٧/0تمدروسابمريبن من 
(١٥٣/ الرغاعي)١ مومى محي بن حسين 
(٣٨٠القادر)؟/عيد حين 

(٣٨٠عزي)؟/حض 

حملالاو،ان)ا/خ«آ(
(١٠٤الثويعر)١/ حمد 

حمدالصالحي)ا/آا؛(
حمدالءريفح)م/؛اا(

المحميااراصيى)ا/خهم(حمدالعميل 
مدالعل)ا/•؛(

حملالمصيى)ا/ااا،م«ه(
(٥١حمدالمامحي)؟/  حمدالامحي)أ/اْ(ححنندح)ا/هيا( 

(٤٦٠حمداليحيى)ا/)بنتؤ العميل عيداش بنت )الأول( حمة 
حمدبنإ؛راهمادميل)آ/ه.؟(ص()\/\حى 



الأملأمسرس ٩" 

(١٢٨العيدي)ه/إبراهيم بن خمد 
(١٢٧بنإيراممانميى)ْ/حمد 
)أ/صالماضي إبرامم بن حمد 
(٢٣١/٥<)٢٠٨

(١٨٩/ ١ ) محق صعدن بن حمل 

،١٦٧)ا/خآا، البسام محمد بن حمد 
٢٠٨،٢١/٤()٦٢٥،٤٩١/٣()٤٦٧)

(١٣٠)٤; (، ٤٨٢الخام)م/ محمد بن حمل 
ا.اJهان)١/m(محمد بن حمد 
(٤٣٨)ا/آا؛، الشبيل محمد بن حمد 

(١٠٧)م( ٢٠٧/١)الحمدان طمان بن حمد 
(١٩٨)Y/ المحسي محمد بن حمد 
(٤ ١ ٩ / ١ ) عضسب، بن محمد بن حمد 

(U»/T)

حمدبنصالحاكإان)ا/؛أا(
(٣٧٦الخإيل)١/ أبو رصا حمل )أحوالشيخ( العميل الزبر بل بن حمد 

(٢٨٠مدودي)آ/، ٢٨٣، ١٦٩، ١٦٢، ١٥٤، ١٤٥، ١٤٣)\/ص 
حموداواوهد)آ/ا.ا(، ٥٠٧، ٤٣٠، ٢٨٨)آ/( ٤٥٩، ٤٢٨، ٤١٦

(٣V٢/١حمودالملأ)( ٥٥٠، ٣٢٢، ١٢٣/٣)( ٥٤٥، ٥١٠
(٢١٨/٥()١٠٣/٤)

(١٢٨عويد)ه/ ابن اش عيد بن حمد 
(١٢٨الزمحي)ه/ اف عد بن حمد 

الشوسر)ا/م«ا،ا.ا(عداف حمدبن 

٣(٥ ٨ / اليحيوي)١ حمد بن حمود 
(٤ ٠ ٠ / )١ التومحري اش عبد بن حمود 
١(٠ ٣ / )١ الثويعر اض عبد بن مود 
(٤٦٩البليهد)٣; متروك بن حمود 

(٣٨٠محمد)أ/حمود الشيخ( العميل)ابن اف عبد بن حمد 
<٢٨٧، ٣٨٥،٣٧٧، ٣٧٤/١)

(٥٨٣/٣المدى)عبداه بن حمد 
٢( ٩٧عاوي)T/ القراف عبد بن حمد 
(٤٣٧/١الهةاصاJق٠ي)عداه بن حمد 
(٢٠٦/١بنىهل)عبداه بن حمد 
(٢٢٤)ا/اكوبجرى اشحن عبد بن حمد 

)آ/ا.ا،خآآ(

(٢٣٣حمدبنءث،اناوييبي)ا/؟آ؟، 
الخوطر)ه/خ؟ا(حمدبزعقان 
القاضي>ا/ام(حمدبزعثان 

(٢٧٢/١حمد؛نمي١ل)

١(٤ ٦ / إبراهيم«قبولا)١ حدر 
)خ(

(٣٦٩/١الدكور)حاك 
(٣٥١الومي>ا/إبراهيم بن خاك 
،١١٢، ١١٢)ا/هها، أحمدالسديري ين خاك 

(١٧١/٢(>١٧٢،١٧١، ١٦٠.ها،هها، 

(٢١٦،٢١٠ ،٢.٩،٢٠٨،٢٠٧،١٩٦/٥،

٣٢٤، ٣٢١ ٠٣١٨، ٢١٤، ٣١٠، ٣٠٥، ٢٩٩)

)الاإاائ٠(معود آلر العزيز عبد بن حالي 

،٩٠السليم)ا/ العزيز عبد بن خالد 



الأملأمفهرس ٩" ٦۶وظ

إ١  ٨٨، ٩ ٠ / اليم)١ اض عبد بن خالد 
،U-VY/Y)"( ٥٢٦، ٥٢١، ٠١٩)آا/مأام 

أ،آ،ماأآ()؛/بمها(، ٢٨٠

(٤٤٢ر\شوينصرو)\إس)لإإ الشيخ( )ابن الشل اض مد بن حالي 
(٢٨٧/١)

,١٤٦)اناهض بن حالي 

(٢٠٦/ الوهاب،)١ عبد بن عيسى بن راشد 
رائدالردس)ا/ص(

(٢٩١٢/ الدخل)١ هادى بن ربيع الشيخ( والدة )خالة السن خديجة 
الشيخ()خالة ين الحمحمد بت، رقية ٤( ٠ / )١ 

)ا/•؛(ء؛دميماكيل)ا/يآ( بم، خدمحة 
،١٨)ا/السعيد المحن عبد بن رياءس )ت العميل اف عبد بمإ خديجة 

الشيخ()ا/خد؟(
ا>محي)آ/هاا()*آ/هيه(

(٢٨٢/١الخلف)عبداه بن خلف، 
خاليلالحا.دى)ا/خ؛*آ(

(٣٨٠خميس؛ا؛كر)أ/
غامؤ)ا/ه؛ل،أ؛ا(خميس 

١(٤ ٢ )١/ العدل صالح بن درهوم 
اللكتررديم)ا/يهل(

(٢٤٩/١محود)العزيزآل عبد بم، دليل 
ديكرانيرانيان)ا/؛«*ا(

الدير)■؟/؛ا؛(
الذهي)؛/أإا(

(٢٨/١العرج)راشد 
راشدالعتاز)ا/•؛(

،٢٠٥)ا/هها، مح؛ن بن صالح راشدبن 
٢١٤، ٣١٢، ٢٨٦، ٢٨١، ٢٧٨، ٢٧١)

(١٤٢/٤رياضهلأل)
٤(٩ ٤ / جيزان)١ أموال رئيس 
(YY'nA)jول؛^ديوان رئيس 

،)م٧٠١( ٥٢)\إ اليم صالح بن زا.ل 
٢٣/٤(،)١٢٥،١٢٣)

الزامل)ل/'؟لأ-ا(عبدالرحمن بن زال 
الط،رى)ا/؛اأ(نزال زايدبن 

٨(٤ / الهندى)١ التدوى زبثر 
(٢٢٦/١الجاحى)زوجة 
(١٣٥القرعاوى)*؟/زوجة 

ازيد)؛/؛أ(الكريم عبد بن نيد 
العميل)تاض عبد ب زبم،)الأول( 

الشخ()ا/اخ؟(
العقيل)بمجاف عبد بم، نينيه)الثانية( 

الشيح()ا/يخ؟(
رسا



ستها-هييسالآمونحوس 
المالطاس)ا/؛ه'*آ(

العل)ا/مأمّالم 
(٢٩٧سي)م/عم بن ّالم 

سالمدخان)ا/%ا/؛(
الم.رلهثامينبس)آ/آ(

(L٤٨٦/١لمعثلأن)
س)\إس

الرحان)ا/آبمآ(
ذ\وو)\إس

معدالقحطاف)مهأا(

(٢٠٦/١ححفل)بن سعد 
(٩٩/ )١ لوي بن حالي بن معد 
(٢٠٦/ )١ الحسن راني بن سعد 

(٢٠٦ا/نوص) معدبن 
'* / )١ مشط ابن العزيز عبد بن صعد 
١( ٩٨/ محق)١ بن سعد 
١( ٨٩/ )١ غرير بن سعد 

سعل؛نمحم)ا/آه؛(
(٢٨٨/١بنم؛ان)سحي 
(١٨٩)١/ محارب بن سحي 
(١٨٩/ محق)١ بن محمد بن سعد 
(٢٤١؛/ )١ مسد بن سعد 
٢( ٥٨/ السسحى)١ سمسب بن سعد 
،٢٣٨)ا/الشثري ناصر ين سعن، 

)ه/هآ(

(٣٧٢/١العقل)سعود 
(٤٣٧ / الشريم)١ إبرامم بن محوي 

(٣٢تويم)U/٥ بن سعود 
(٦٣/ حلوى)١ بن محوي 

ّعودبندرءان)ه/إ؟آ(
)الملك(معود آل العزيز محل بن سعود 

،٢٣٢، ٢٢٠، ٢٢٦، ٢٢٤، ٢١١>ا/هه، 

٢٧•، ٢٦٧، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٥٧، ٢٣٥)

،١٢٥)٣;( ٣٦١، ٣٢٠، ١٥٩، ٦٦)أ/هإ، 

٤٩١، ٤٥٦، ٣٩١، ٣٣٧، ١٤٠، ١٣٦،)

(٣٦، ٣٢، ٢٦، ٢٢/٥()١٧٠، ٨١،٥٧/٤،

٢٢٧، ٢٢٦، ١٢٣، ١١٩، ١١٥، ١١٤، ٩٦، ٩٥)

سعريبن، محمد ين الزيز عد ين سعود 
;(٣٦٧)٣

(٥٧السلامة)ه/ اش عد بن سعود 
(٣٦* / ١ ر حسين آل اش محي ين معود 
١(١ ٧ / القرعاوي)١ اض محي ين معود 

(٤٩٢رأ/ جلوي بن اف محي بن صعود ١( 
،٢١٣رنوي)\إس بن محمد بن معود 

١٧٢/٥(>١٣/٣()٣١٨/٢()٤٠٠،٢١٦)

(١٠٥باريان)ه/ معيد 
(٢٩٦/٣الحداد)حن بن محيي 
١(١ ٤ مخر)٤/ بن اف محي بن معيد 

(٣٦١ّع؛لون)ا/
معود)الأمير(آل العزيز محي بن سلطان 

(١٥٧/٢()٢١٧،٢١٣/١)

معود)الأمير(العزيزآل عبد ين لحان ( ٥٣٩
،١٠٨)؛/( ١٦٧)آ/ها، ( ٤٠٣، ٣٧٤/١)

(١٢٧صف،)ه/ابن مليان 



rالأعلامفهرس ٩" 
ءظقت_غك

ّاي،انرغام)ا/خأ؛(
اكان)؛/هآا،إما(ماليان 

(iv/\)4i\سليانالحار 
ا-إكاحي)ا/سماليان 
_)Y^/،5(ماليان 
الخاليفي)^آاا(سنيان 
(١٢Vاكل)٥/مليان 
اكشر)ا/ا"«آ(ماليان 
(٣٨٢اف)ا/آمآ، ماليان 
الممو)م/؛ا؛(ماليان 
الخيم)م/َا'ا(مليان 
(٣٣٢الفائز)r/مليان 
(١٢٧القويفي)؛،/مليان 
المثعو)ا/بآ؛(مليان 
(١١٢/٢الومي)مليان 
!٢٨البسام)ا/يا'، إبراهم بن مليان 

،٢٥T)١/الحمدان الرحمن عيد بن مليان 

(٥٣٥الدامغ)م الرحمن عد بن مليان 
، ٤٣* / الحيمي)١ الرحمن عد ين سلهان 

(yTU/o)ui',ir'{

٢( ٤٧الضخ)م الرحمن عيد بن مليان 
،٤٤٠)ا/الضبعان الرحمن عبد بن ملهان 

٤٤١)

،٧٣/ العمري)١ الرحمن عبد بن مليان 
٤٥٧، ٤٥٦، ٤٣٩، ٤٠٠، ٨٤، ٨١)

(٢٣٢القاسم)م الرحمن عبد بن مليان 
،١٨/١)الراجحي الحزين عيد بن ملهان 
(٢١()٤/ه٣٣٦

الشخ(العميل)أحو العرين عد بن صلهان 
(٧٩/٤()٤٤٣،٤٣٨،٤٢٣/١)

٤٦٧، ٤٠٠، ١٦٧، ١٢٩ )(Kr/y ))ّلهانبنعدالعزيزينّليان)ا/؟م
ْ،٢٣/٣رالساق الكريم عد بن مليان ( ١٠٢،٩١/٥()٢٠٨،٥٧/٤()٤٩١)٣; 

(٣٤٧/٢()٥٢٤( ٢٧٩/٣بنأحمد)مليان 
،٤ * / المعان)١ الحّين اض عبد ين مليان ( ٥٠٩، ٥٠٧)آ/حبرين بن سليمان 

(٢٢١/٥ )٤٢)

(٢٠٩لمان)؛/ الاف عبد بن ّايان ( ٢١٦/١اللجان)حمد بن مليان 
الشيخ(العميل)ابن اش عبد بن مليان ( ٢٣٠شان؛نحمودالعوهل)ل/ 

(٥٣/٤()٣٨٩،٣٨٧/١)ّالمالخلأكي)؛/ابما( بن مليان 
(٥٦/ العوهل)١ اه عد بن ملهان ، ٤١٩/ )١ الدرجان عود مبن ملهان 

(٩٩جيمين)١; بن اض عبد بن مليان ١(  ٥٦)م ( ٣٢٣)آ/ ٤( ٦ ٠ 
(٣١٣،٢٥٦،٢٢٣/١ّلهانبنءبيد)( ٤١٢/٣الخزيم)مالح بن مليان 

(ry<\/y ).)ّلهان؛نءثانالفالح)؛/خي
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3محاتس-سلأ

(U٢/١اJ،الينطةازض)ّ
٢٧١ضدبن شان 
(١٢٨)ه/ رهيط فهدبن بن سلي،ان 

(٣٥٨/١اسي)قام ّشانبن 
ّشان؛نصاسي)أ/أهم(

(٥٨، ٥٧/ ١ ) الدحتل محمد بن ساو،ان 
(٢٣٠ا/ انميمين) صد ين نيان 

ماو،انبنءسلاسمد)أ/هآم(
(١٢٧)ه/ الغنام محمد بن سبيان 

لمالخرش)ا/؛1م،َاأم(اءان؛نم
مطم؛ننممالأض)ا/آه؛(

(٢١١مكي)م/اليد 
(٢٩٦)م/ ؤله بن أحمد سدة؛نت، 

)_(
اكاذفيالمفر)ا/اهم(

الشاض)ه/خه(
(٣٨٠الكر؛م)أ/شاكرعد 

شامكاتب)ا/آإا(
الشامح)ا/أا؛(

انمبمان)ا/خا(ثاس 
(٥ ٦ / ١ ) عتيزة ب شيا 

الشتفي)ا/مةا(
(١٢٦٥/١لشقارى)

اوش،احي)ا/آ؛ا(
الشييي)ا/مخا(

(٢ ١ ٥ / ١ ) معود آل العزيز عيد بنت شيحة 
)ص(

حسن)م/'اا(صابر 

(٢٤٢الحارد)أ/صالح 
(٣٢٥،٢٨١/١الخصين)صالح 

صااحالخصض)ا/هدا(
(١١٠الزامل)أ/مبم، صالح 
•١(٧/٣()٢.٨،٤٢/١العثاد)صالح 
(٢٧٢/١العل)صالح 
(١٧٠/٤الخام)صالح 
(٤٣١الفائزرا/صالح 

صالحالفريح)ا/؛أا(
(٤٦٩/٣ا،لرشود)صالح 

الضراب)ا/1ه(صالحبنإ؛رامم 
)ا/هإا،الطاسان إبرامم بن صالح 

 A()٢٥٧•؛؛)

مجالح؛نإبراممسم)؛/؟آا،يآا(
الخان)مَا«ه(ّالحبنإ؛راهم 
(٢٧٧/١س)صالح؛نإ؛رامم 

(٢٧٨، ١٢٧/١)الخربمي أحمد بن صالح 
(٣٦٢/٢)

،١٩٩)ا/بمخا، العراقي حسان بن صالح 
١٣/٤()٢٨١)

الشيح(أخ العميل)ابن حمد ين صالح 
(٣٥٦/١)

(٩٧صالح؛نراشدالمه)ا/خد، 
١(٨ ٠ / بابقي)١ معيد بن صالح 
(٩٧، ٩١، ٨٨ا/ الخميد) لجان بن صالح 
(٤١٢،٤٧/١اللأمة)لجان بن صالح 
(٩١)ا/٩٨، العمري لجان بن صالح 
()؛/٤٦



(٢٢٥اليحيدان)١/ اض عد بن صالح ٤(  ٩٢سحان)م بن سلمان بن صالح 
إ٢(٧/١ارثد)عداش بن صالح صالح؛نمو؛دان)ا/ها"آ( 

(٥٤٠اكلح)v/ اش عد ين صالح ( الحميد)أ/١٥عبد بن صالح 
(١٢٧)ه/ حسب بن اض عد بن صالح ( ٢٧٠)Y/ البسام الرحمن عد بن صالح 
،١٠١٠٦، ٢٢٥/١)حيد بن اض عد بن صالح ( ١٦٣)؛/

(٢٢٤)م ( ١٥)Y/ ( ١٠٧٤الحصين)ا/بم؟؟( عدالرحمن بن صالح 
(٤ ٠ / )١ عميل آل العوف عثان ين صالح ، ٢١٤/ )١ الحيدر الرحمن عد بن صالح 
(٤٥٠صالحبنءثانالفريح)آ/هّا؛، ( ٢٩٧،١٤/١٠()٢١٦

،٥٢، ٥١، ١٠١)ا/ القاصى عثان بن صالح ( ٣٢٩/١ادحمد)الرحمن عد ين صالح 
"د\\أ(0إلآ\(الشيخ آل العزيز عبد بن صالح 

الشيخ()عم المقيل عقيل بن صالح ( ٤٦٠٩)T/ )\إ\مح( 
(٢١٠١٠)ه/ ١( ٢ ٦ ، ٢٣٥، ٩ / )١ )الوثير( الشيخ آل العزيز عبد بن صالح 
/\(yTA ) (٥٨٦٠الحجاج)م عل بن صالح

٤( ١٨)ّأ/المليم عل بن صالح ، )ا/٠٥الدامغ العزيز عبد بن صالح 
،٢٩٧)\إس غصون ين عل بن صالح ( ١٢٧/٥()٤٢٠

(٣١٣( ٣٦/ المقيل)١ العزيز عبد ين صالح 
(٩٧)\إس اواْلان عمرو بن صالح ( yrrالحركان)\/اوكريم عد بن صالح 

(١٨٧/١٠ )(٢٥١،٢٤٩،٢٤٨/٥()٣٩٤/٢)
(٢٧٢/ )١ التويجري محمل بن صالح ( ١٠٦٨ fyالحيل)أبا اف عبد بن صالح 
هأا،بهأ(؛(رم  ٠٤)٢; ( ٤١٢الملامة)\/_ عبداض بن صالح 

 ،UU/(٦٨،٥٨/٤اصن)محمد بن صالح ( ٣٦)؛
،٢٩٩، ٢٧٢/١الاحيدان)صد بن صالح ( ٤٠٧،٦٠٩٨/١اسى)عداض بن صالح 

١٠٩٠صالحبزعبدافالمقيل)ابنالشيخ(  ،١٠٧٤،٣١٣،٣٠١/Y()١٠٤٥)
ًالح؛نمصد)ا/ا.؟(، ١٠٦٠، ٦٠٥٩، ١٠٥٧'، ٣٥٦)ا/آآم، 

6r/i)(uy ))ٍالحبنممحورالزاملي)ا/هم
(٨٦، ٣٨/٤()u٥٥/١ًرالص١لح)ين صالح )ا/ه.ه( العمودي اض عبد ين صالح 

(٠٢٥٧/١المل)بن صالح ( ١٥٥/٣()٤٧٤،٣٦٧/٢)
(٧٦ا/حان) حسن صديق ( ٥٦/ القرزعي)١ عيداش بن صالح 
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(٣٨١/ الشخ()١ التريشية)زوجة صب 

(٣٦٧، ٣٦٤الأكع)ا/ الدين صلاح 
)ض(

(٤٨٣()٣إ ١y^yس)\إ
(١٩١، ١٨٩/ العزيز)١ عبد بن صحيان 

١(٢ ٤ / عرمان)١ بن اف صف، 
)ط(

١(٤ / الخويطر)١ محمل بن طارق 
الطمش>ا/ها؛(

(١٦٦/١سعدى>ابن الشخ طالبة 
(٦٣ءقٍل)آ/ابن طوة\ذثق 

(٥٠٥، ١٤٤/عمريوصم،)ا الخياربن عيد 
الهاشميالواحد عبد بن الحق عبد 

(٥٣٣)ا/هبمم،خهم، 

التوحيد(بدار الحكيم)أصتاذ عيد 
(١٤٢/٤)

(٢٧ا/ العميل) همدالرحن بن الحكيم عيد 
الشخ(العميل)ابن افه عبد بن الخكيم مد 

(٣٨٨/١)

(٣٥٩/١الحميدأبوّاإي،ان)تمد 
الحميد؛نضالكاب،)^آ(تمد 
اكاق)ملأآآ،يهآ(عبد الحمد عبد 

(٤٨١الممودي)؟/عبداه بن الخالق عبد عقل وابن سعدى ابن الشيخئزت طلثة 
(١٥٣/٤الأيل)تمدالرخمنأ؛ا)آ/هه( 

تمدالرحنالبواردى)ا/آاا(( ٦٨/٢طلبةال٠لم؛عنيزة)
تمدرحنالح٠عي)v٨/١(طسوو\)\إبم\( 

تمدالرحمنالأيال)ا/آحم(ثآا 
تمدالرحمنالدحيل)محا؛(ءاماوض)آ/آ؛م( 

تمدالرحنالر؛يعة)ا/مام(رزدجة ِ  Jiمحمد بنت عائشة 
(٨٣/٢الزا٠ل)تمدالرحن (٣٨١،٢٠٩/١الش؛خ()

;١١٠الرحنالعدوى)م عبد ( ٢٠٧عقل)ا/ابن اش تمد الشخ عائلة 
(v٠،٦٥،٤٠/٢)

الأرودي)آ/؟اا(عائلة 
معود)الأمثر(العزيزش عيد بن الإله تمد 

(١٥٨/٤)

١(٤ / الشائع)١ ءث،ان بن الإله تمد 
(٢٢٩/١اuري؛نءواضالتجي)عبد 

ءبدابفى)ماه؛(
(٣٤٤/١البديعصقر)عبد 

(٣٧٦/١اف)الرحمنالعطاتمل 
ارحمنتمد 
)ا/آهآ(الياف المعلمي ارحمن تمد 

(٤٦٠)أ/هه؛، 

المحور)مي.ا(تمدارحمن 
إ؛راءيمالقاض)؛/آها(بن ارحمن عبد 
،٢٦٢)ا/ديرى الأحمد بن ارحمن تمد 

٢٦٤)
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،٢٧, العقلالحكيم عبد بن الرحن عبد ٢، ٥ ٤ / ١ ) الشخ أل إسحاق بن الرحمن عبد 

الملم)\إم(العزيز عبد بن الرحن عبد ٤( ءبدالرمن؛ناسلالمض)ا/ي• 
0إهى( ٣٧٧المخ)٢; بن الرحن عبد 
(٧٠/٤مدارحن؛نمدالعزيزمح))م/أا،أ، الحبثى حن بن الرحمن عبد 

ءبدالرحن؛نحين)ه/مآآ(
(٤٠العتاز)١/ حسان بن الرحمن عبد 

ءبدالرحن؛نحدالراححي)ه/امآ(
(٥٧المعدي)١/ حمد بن الرحمن عيد 
(١٠٧المصور)م/حمد بن الرحمن همد 
ارصينحمزةالرنوفى)ا/^(ب-
(١٢٨الرحمن؛نزا.ل)ْ/تمد 
(١٨٩/ محإن)١ بن الرحمن تمد 
(٢V٢/١معاJ)بن الرحمن تمد 
٣(٩ ٦ / ١ ) العياف سحي بن الرحمن تمد 
٠٨)X/البسام سليإن بن الرحمن عبد 

)أ/آا'ا(

(٥٠/ ١ ) الداخ ساليإن بن الرحمن تمد 

العقلمحمد بن العزيز تمل بن الرحمن تمد 
(٣٧/١)

ءدالرحمنينبصينمحل)ل/س
(١٣٦ المل)٣; اه تمد بن الرحمن تمد 
الخٍال)ا/إهآ(تمداش بن الرحمن تمد 
(١٢٧الدبيان)ْ/ اض تمد بن الرحمن تمد 
(٢٠٩إ/ المانع) اش تمد بن الرحمن تمد 
الشح(العقز)ابن اض تمد بن الرحمن تمد 

٢٧٨، ٢٧٧، ٢٥٨، ٢٢٨، ٢١٦،

٣٤٨، ٣٤٢، ٣٢٧، ٣٢٦، ٢٢٥، ٢٨٤،

٢٧١، ٣٦٩، ٢٦٠، ٢٥٧، ٣٥٤، ٣٥٣، ٣٤٩،

٤٠٧، ٣٨٦، ٣٨٢، ٣٧٤ )/U(٢٨٩، ١٤،

١٩١/٤()٦٤٦/٣()٥٢٦)

الوعلاش تمد بن الرحمن تمد 
،٢٢٢/١المانع)اش تمد بن الرحمن تمد ( ٨٤انمي)ا/مخ، طاف بن تمدالرحمن 

(٥٧/١المثعلي)سنيان بن الرحمن تمد 
(٢٢٥/ الأطرم)١ صالح بن الرحمن تمد 
(٤٣٦  fxالبام)صالح بن الرحمن تمد 

_/o)(d^/x)(yu

(١٨٩/ ممق)١ بن الله تمد بن الرحمن تمد 
(٣٦٨/١ينانم)بن الرحمن تمد 
(١٢٧عجروتى)م/ بن الرحمن تمد 

الثح(أخ الخقز)ابن عقل بن الرحمن تمد (، ٦٢٩)X/ الخليان صالح بن الرحمن تمل 
،٢٣٣)ه/( )م١٢٣( ٤٤٢

همآ،ه؛أ(( ٢٠٧، ٢٠٦)ا/صوبان بن الرحمن تمد 
ص(>عم الخقل عقل بن الرحمن تمد ( ٢٦٨/٣)
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للصسءه&ذه 

(٢١٢،٢٧٢، ١٠٦، ١٠٢، ٩٢، ٨٢، ٣٤، ٣٢)\إ\ٌ 

(٦٣٥)T/ _ محمد بن الرحن ب ، ١٦٣، ١٣٦، ١٢٣، ١٢٠، ١١٩، ١٠٩
 ٤٣٩، ٤٣٨، ٤٤١٥، ١ ١ ٤، ٠ ٠ )/Y(١٠٣)\إص الحمد صد بن الرحمن عد ، ٢٥٩،

٢٨٤، ١٧١، ١٤٥، ١٠٦( ٣٧٤)٣; ( ٣٧٤ ) /Y(٢٩٦، ٢٨٨، ٢٨٧،

(٤١٢)T/ ( ٣٩٦، ٣٩٢، ٣٢٨، ٣٢٥، ٣١٧)الحفأف( الأمر عل بن الرحمن عد 
القوثىمحمد بن الرحن مد ( ٤٨١، ٤٧٨،٤٧٧/٢()٠٤٠ )\إس 

(٣٤١"؛()U/، ٧٣، ١٧/١)انمكر عل بن الرحمن تمد 
عدالرحمن؛نيىلالهرفي)؛/ه؛(( ٧١٥/٢•٤()

(٢٧٢علالرمنبنصداضسل)ا/هما، ، ٣٣)\إس العودان عل ين تمدالرحمن 
)ا/يه(إماعل صدبن بن الرحمن عد ( ٢٣٣،٢٣١/٥()٣٢٠/٢()٢٢٣
)0إس، ٢٩٢)م المردان عل بن الرحمن تمد 

٢٩٦)

(١٢٨/٥ءلاكل)بن الرحمن عد 
(٧٥)١/ الوادي عل بن ارحمن تمد 

عدارحمن؛نءل؛نبن)^يخ؟(
عدارحمن؛نءلمالجعداض)ا/آاا(

(٠٣٥ / )١ عمران بن ارحمن تمد 
(١٨٩/ )١ عوبمى بن ارحمن تمد 
\.يىي)\/لأئغانم بن ارحمن عد 

(٣٦١، ٣٦٠غامالخام)ا/بن عدارحمن 
عدارحمن؛نفارس)ا/هدا(

)الإمام(صعود آل، فيصل بن ارحمن تمد 

(٢١٧)U/ الشخ آل صد بن ارحمن همد 
،٨٨/ الطر؛اق،)١ محمد بن ارحمن تمد 

(٢٥٧هاا()أ/اه؟،خأم،؛؛؛()م 

(٥٣٦)م/الخيمض صد بن ارحمن تمد 
،٢٤٥)ا/الفارس صد بن ارحمن تمل 

عداس،)م؛ه؛(صدبن بن ارحمن عد 
،١٨٨)ا/فاسم بن خمد بن ارحمن تمد 

٤٠ ٠ ،٢٢٥/٣()١٩٠،١٨٩)

،٥٠، ٣٣/ العيي)١ اصر بن ارحمن تمد 
٨١، ٨٠، ٧٦، ٧٢، ٧١، ٦٧، ٦٦، ٦٤، ٥٢،

١٦٦، ١٣٢، ١٢٩، ١٣٣، ١٢٧، ٨٤، ٨٢،

٢٢٨، ٢٢٥، ٢٢٣، ٢١٣، ٢٠٤، ١٨٥،

٣٩٥، ٢٥٥، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٥، ٢٣٦،

 ٤٣٩، ٤٣٥، ٤٢٥، ٤٢٢، ٤٤٢٠، ١ ١ ٤، ٠ ٠،

٤٦٧، ٤٥٧ )/Y(٢٨٢، ٢٨٠، ١٥٣، ١٤٩،

٤٨٢، ٤٨١، ٤٧٤، ٤٧٢، ٤٦٤، ٣٥٦،

٤٩٤ ) _/T(٤٩٨، ٤٢٥، ٤٢٢، ٤١٧،)

(Ai/i ٢٠٩، ١٧٤، ١٧٢، ١٥٠، ٦٨، ٦٥)

(١٠٣، ١٠٠، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩١، ٦٧/٥،

١٩٥، ١٢٧، ١٠٥)

١( ٨٥/ الصائغ)١ ناصر بن ارحمن تمد 
(٣٤٦)ا/الخرب يوصف بن ارحمن تمل 



"٦٣فهرسا؛ثءلأم٩" 
ءهةهف_,

عدالزيرينمابإسل)ا/آهأ(( ١٥٣/٤)
عبدالعزيزبنبثر)ا/٣٣(الإنربهي الغلاف يوث بن ارحمن عد 
 ;(٤٨١)٣

(٥٣٦/٣الخي٠انرمحي بن حم 
،٢٩٣، ٢٤١/ الوي)١ عمقي بن الر3اق عبد 
؛()م؟عا( ٠١، ٣١٥

(١٥٣/١زاد)اللام عبد 
عبدالصمداوقال)ا/آهم()؛/«0(

(٤٤٠أبوالمح>ا/مبم، عبد
٢(٠ ٥ ُاسم)١/ ابن العزيز مد 

تمدالعزيزأبو.دط)ه/ا■؟؟(
(٢٣٣، ٢٣٠، ٢٢٤/ الخلال)١ العزيز تمد 

تمدالعزيزالخزبمي)ا/ابما(
(٣٦٧/١العزيزالرم؛ح)تمد 
(١٨٨/ ١ ر الحيباق العزيز تمد 
(١٤٣)آ/ ١(  ٨٨العريفي)١/ العزيز تمد 
(١٠٧/٤العزيزااعل)تمد 

تمدالعزيزالعيس>ا/؟^(
تمدالعزيزالقمسي)ا/ههآ(

تمدالعزيزالزينى>ا/بمعا(
تمدالعزيزالطرودى)ه/د؟ا(

(٢٦٣تمدالعزيزالهيزع>ا/؟ا؟، 
(٢٤٧/١الهلألي)العزيز تمد 
)؟/٤٤(الشح إبرايمآل بن العزيز تمد 
(٣٥٤)١/ الخربوعي إبرايم بن العزيز تمل 
،١  ٢٧)١/ العسادي إبراهمم بن العزيز تمد 

(٢٧٨/٣ا،ازينىرالعزيزبنإبرامم تمد 

حداسلان)؛/اه(تمدالعزيزبن 
(١٥٥العبيل)؛/حمد بن العزيز تمد 
(٢٦٥/١العزيز؛نحمود)تمد 
(rhrالخلخ،)\/خلف بن العزيز تمد 
(٣٩٩)؟/

العزيزبنالم>ا/هعا(تمد 
(٢٤٩نحيان)١/ بن محي بن العزيز تمد 
(٣٧٢معودالعمل)ا/ العزيزبن مد 
(٢٦٥،٢٦٤/١شالهوب>بن العزيز عبد 
(٣٢٨مبق)؟/ابن صالح بن العزيز تمد 
٤(٠ ١ البسام)١/ صالح بن العزيز عبد 
(٤٢٠/١)الدامغ صالح بن العزيز تمد 

(١٢Y،٧٤/٥)(١٧٤/٤)

(٣٨٢)ا/ المالح صالح العزيزبن تمد 
)آ/ا■•؛(

(٤١٠)آ/ النونان صالح بن العزيز تمد 
(٤ ٠ ١ )١/ الرشد صالح بن العزيز تمد 
،٩١٢)١/ الئمثري الرحمن تمد بن العزيز تمد 

\'\()0إص(

تمدالرحمنب)ا/؟م(تمدالعزيزبن 
٢(٦ ٥ / )١ الثمري الرحمن تمد بن تمدالعزيز 

)اللك،(الفيصل الرحمن تمل بن العزيز تمد 
(١٠١، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٣، ٨٧/١،

١٣٧، ١٣٦، ١٣٥، ١١٣، ١١٢، ١٠٣،

١٧٨، ١٦٠، ١٥٠، ١٤٤، ١٤١، ١٣٨،

٢٠٠، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٢،
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 ٢٢٨، ٢٢٣، ٢١٨، ٢٢١٥، ١ ٤ ٢، ١ ٢ ٢، ٠ ٢،

١٦٢)٢;٢٣، ( ٤٩٢، ٤٢٢، ٤٢٠، ٢٤٩،

٤; ( ٤١٨)٣;( ٣٢٢، ٢٦٦(٤0  )١١)٥; ١،

٢٧٠، ٢٦٥، ٢٥٩، ٢٠٧، ١٩٣، ٣٥، ١٧،

٢٩٢،٢٨٥،٢٧٨)

(٣٧٤/١الزيزينبJاضآلص)عبد 
،)ا/٢٧السبيل اش عبد ين العزيز عبد 

هخا()أ/هاا(

٤٢٧، ٤٢٣، ٤١١، ٣٨٥، ٢٢٨، ١٨٥، ١٢٩)

(i<\y/y )(٢١٩/٣ )(rr/1 )/٢٣١)ه،

٢٣٣)

(٤١٣المحببان)٣; عل بن العزيز عبد 
(١٢٧/٥العزيزينضانميد)عيد 
(٤٣٧/١اس)عل بن العزيز عبد 

ء،اررل/*آ"مالعزيزبن مد 
(١٨٩)ا/الفوران فوزان بن العزيز مد 

(٢٢٠/٥()٥.٧/٢) .(Totب0)\إ مدك بن العزيز تمد 

(٢٢٨)؟/ لهيب بن العزيز تمل الشيخ( )ابن العميل الد تمل بن العزيز تمد 
ّعود)ا/خآم(آل عيدالعزيزبن ( ١٤/٢()٣٩١،٣٧٨،٣٦٢،٣٢٦،١٨/١)

ابم)؛/ه•؟(محمد بن العزيز عبد 
٣(١ ٦ / ١ ) التومحري محمد بن العزيز تمد 

(١٠٧الكعيد)٣; اف تمد بن العزيز تمد 
ادصور)ا/؟آا(عبداف عبدالعزيزبن 

(٥٥/٤()١٢٠/٢)، ١٩٠باز)ا/ بن اض عبد ين العزيز عبد 
ءبدالءزيزبنمحمدالداخ)ا/ها،أأ، ٢٠٤، ٣٠٠، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٥

٣١٤،٢١٢،٢٦٨، ٢٥٥، ٢٥٤،٢٣١، ٢٠٥،

٢٥٩، ٤٣)٣;( ٤٤، ٣٩، ٢٧)٢;( ٣٥٠،

٦٥١، ٦٤٧، ٦٤٦، ٥٥٠، ٤٨١، ٢٩٧، ٢٩٦،

١٤٢،١٣٦/٥()٥٨،١٤،١٣/٤()٦٦٥)

(١٣٨ حام)٣! بن اه عبد بن العزيز عبد 

الزام)ا/آاآ(محمد عبدالعزيزبن 
١( ٦٢، ٧٢محمدالمل،ان)١/ العزيزبن عبد 
،٢٥٤)ا/الشثري محمد بن العزيز تمد 
٢٧١)

(١٥٣٦لعثيمان)م محمد بن العزيز عبد 
,٣٣)االعقل محمد بن العزيز عبد الشيخ ش حن بن اض عبد بن العزيز عبد 

(r)(i\>t/y /١٢٨، ١٢٧)

٢( ٩٧تمبان)Tf بن اض تمد بن العزيز تمد 

(٤٣٥ العودة)١/ محمد بن العزيز عبد 
(٥ ٦ العوهل)٤/ محمد بن العزيز عيد 

،٢٤٩، ٢٤٨)ا/ائاغ محمد عيدالعزيزبن الشخ آل محمد بن ^ ١١تمد تمدالعزيزبن 
(٣٢٨،٣٢٧/١)اافش()

عبدادعم)ا/اا؟(عبدالعزيزبن 
(\ro/T)(oy'

(٤٣٥ / ١ ؤ المشعل محمد بن العزيز عبد 

الشيحال إبراهم ين محمد بن العزيز تمد الشخ( )والد العميل عميل بن العزيز تمل 
(٤٩٢، ٤٨٦، ١٩)م؟ا، ( ٢٧١، ٢٥٤,،١٢٦،٨٩،٦٢،٥٢،٥١؟؟،ه؛،ها، 
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٣(٥ ٤ / ١ الشدوحي) اض عبد بن الكريم عبد ( ٢٦/ ١ ) الميل صالح محيبن الزيزبن عبد 
الشيح()عم العميل عميل بن الكريم همد ، )ا/١٤حلوي بن مساعد بن العزيز همد 

)ا/ه؟(( ١٣٧

(١٥٤قامم)"Y/ الكريم عبد ٢( ٦ ٥ / ميتيد)١ بن العزيز همد 
(٤٦/ )١ )الفشر( اللطف عيد ( ١٢٨)ه/ الخربؤع مهور بن العزيز همد 

،٢٠٢)ا/ الشيح آل، إبرامحم بن عداللطف ، ٢٣٧، ١٨٨أصرالرشيد)ا/عبدالعزيزبن 
٤٠١، ٣١٢، ٢٩٧، ٢٧١، ٢٦١، ٢٥٤ ) )»/Y(٢٩٢، ٢٧١، ٢٦٨، ٢٥٤، ٢٤٨، ٢٤٥، ٢٣١٠)

(n(itfy/٤٩١ه؛ا،خأا،؟؟؟، ، ٤٣)

)ْ/؟ه(الثعيى اصر بن العزيز عبد 
 ( ٤١٨، ٥١)٢; ٤( ٠ ١ /T(٢٨٠ ) ٣(١ ٤ شديد)١/ بن اللطيف عيد

٣(٥ ٩ / ١ ) الشيخ آل صالح بن اللهلم، عبد ( ٤  ٣٨/ )١ المائع ناصر بن العزيز عبد 
(١٦١^ط؛ف،؛نبواهميزاكهيدان)م ، ٣٦٧، ٣٦٤/١الدم)محمد بن الغض عيد 
الشخ()ابن العميل اض عبد بن اللطف، عبد ( ٣٩٦

(١٩/٤()١٥/٢()٣٨٧،١٨/١)( ١٧/١ء؛داكنى؛نمح٠ودءدار)
اللطيف،عيد بن اف عبد بن اللطيف عيد ( ٤٨٣ااربإاكارئ)م عيد بن اكاح عيد 
(٢٤٥/١ألالشيح)، ٣٦٥)\إح الأرنزوط القادر عيد 

المصريالشيخ آل محمد بن اللطيف، عيد ( ٣٩٦، ٣٦٧، ٣٦٦
)\إ\م(( ٣٦٥/ الإ-كدراف)١ القادر همد 
(٤٣١٦()م • ؛ط؛ن)آ/ أ؛، عد١٥٠( ٣٦١)م/ لقادراب 
(١٢٨/٥ءأداضا؛نحويطر)بدران)ا/اا؟( القادر عبد 
(١٠٥عدوان)U/ ابن اث همد ، ٣٩٧رحاق)١/ ه نين بن القيوم عد 

(١٢٧/٥ء؛دالهابنءويد)( ٥٣٨

(١٣٧/٥ءبدااذا؛نمحي٠يد)مدالكريمابنزياض)ه/دآا( 
صداهالرقاوي)ا/هبم(( ٣٦٤اسم)أ/عبدالكريم 

(٣٢٥، ٢٨٢اليشري)٢; اش عبد ١^( ص)حمد أحمد بن ١^٢ تمد 
تمداضالميثى)ه/ي؟ا(( ٣٦٢/١)

(٥٧٠)T/ ( ٣٩١تمداضالخلألي)آ/ عم )ش العقيل الرحمن تمد بن الكريم تمد 
(٤٣٧/١تمداشا>كlن)الشيخ()ا/؛م( 
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الدع؛جان)ه/يماا(حمياه 

حمياه

(٤٥٨)آ/الضحياق حمياه 

اكراب)ا/إسم(حمياه 
(٣٥٩/١الشل)حمياه 

م١ ) الشخ( جد )والد العقل اش همد 
انمادة>ا/،*إا(حمياه 

الغانم)ا/ا"إا(حمياه 
(٢٦٢،٢١٧/١اادجاوى>حمياه 

افرى>؛/؟إا(حمياه 
(٣٤٧/١ادطوع)حمياه 
(٥٥١اكول)م/حمياه 
(١٠٧الصور)محمياه 
اميى>ا/بمدا(حمياه 
الوتيد)ا/؛'آا(حمياه 
اوحءى)ا/ا"إا(حمياه 
باز)؛/آ"ا،(حمياه 

)١الشيخ آل إيرامم بن اش حمد 
م؛آ()ه/ماه(

(٣'

،٢٤٥,

(TA./Y)jبن!^حمياه 
(٣٦٨عضيب)•T/ ابن أحمد بن اه حمد 

خبت،)،/٤٧(عل أحمد بن حمياه 
بنأحمد.شهور)مآ/آها(حمياه 

(٤٢٥، ٢٩٠)Y/مطهر أحمد بن اه حمد 
(١٥٥)م 

اهينإدرص)ا/سمب-
حمياه؛نإّماحمل)ا/'مآأ(

الثا.ر)آ/ح"اه(بن حمياه 

١(• ٦ )١/ الونئر بن اف همد 
بن؛كر)ا/بمعا(حمياه 

(٢٠٦/ )١ حمعة بن اش حمد 
،٩٤)\إي، الشح آل حن بن اه حمد 
٢٢٢١،  ٠٨، ١١٩٨، ٩ ٠ ، ١٧٨، ٩٨، ٩٧، ٩٦،

٢٥، ٤٠١، ٢٣٣v'ْ/٤٢()'٢)

(٢٣٧،٢٣٤/٥()١٧٩،٣٣/٤)

(٤٩١المكان)r/ حن بن اه حمد 
الشيخآل إبراميم بن حن بن اف همد 

حمداش؛نحينأ؛االخل)ا/هها()\إس الأنصاري إبرامم بن  ٥١همد 
٣٤٧)

(٤١/ انماز)١ السالي،ان إبرامم بن اه حمد 
(٢٠٦/ الثدي)١ إبرامم بن اه حمد 

(١٨٩/ حماد)١ بن اه حمد 
حمدالشل)ا/خ؛م(بن حمياه 
(١٨٩ا/حمدان) بن حمداه 

حمداش؛نحودالتومحرى)ا/يهم()ا/؛ا،آ( المانح ابرامم بن اف حمد 

انمود)ا/آ؛م(ل؛رامم بن حمياه 
(٧٢/ الفتوخ)؛ بزإبرامم اه صد 
(٤ ١ ١ / ١ ر الفنخ إبراهيم بن اش حمد 

(٣٩٧، ٢٣٠العوعل)١/ حمود بن اه حمد 
،١٨٧)ا/ه؟ا، اللم خالد بن اه حمد 

،١٩٧>م( ٢٠١( ٢٣٠، ٢٢٨

٣٩/٥()٦٢٥)
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،٢٢٥٤، ٠ ٢ ا/ الخلس) صالح بن عداض ( ١٣٦ الدحيان)م خلف بن اش عد 
)0/ي(

(٢٦٩/١ء؛اJافينخميس)
(٢V١،٢٧٠/١دمش)بن اض عبد 
(٢٠٦)١/ ذواد بن اش عد 

عدافبنزدالالم)ا/ما()آ/ئا:

(١٤٢ا'؛()أ/خه، ، ٢٩٢، ٣٩١

(٢٠٨، ٢٠٧الزفي)١/ صالح بن اف عد 
الشل)ا/اهئ(صالح بن عبداه 

الشخ(عم الشل)ابن صالح بن اه عد 
(١٢٦،٠٢/١)

(٢٠٨القاصي)إ/صالح بن اش عبد ، ٢٥٠، ٢٥٤/محمود)ا بن نيد ين اف عد 
أ()م/بم؟؟( ٠١، ٣٤٧، ٣٤٣

مالم)ا/هآآ(بن عبداه 
٢(٥ ٩ / جريد)١ بن معل بن اش عبد 

ممد)،/آها(بن عبداه 
،٨٤الخمدان)\إص ماليان بن اه عبد 
(٥٤٢، ٢٥٩/٢)( ١٩٧، ٩٩، ٩٨، ٨٧

(٤٢٩)مأ/

،١٢٧الحميد)\إس اوان ّبن اه عبد 
،١٢٥، ١٢٣، ١١٩/١)"( ٤٩٤، ٤٣٧)آ/( ١٦٨

١١٤/٥()١٨/٤()٥٧•، ١٦٥،١٦١، ١٢٨،

١١٧)

٤(١ ١ / الداخ)١ مليان بن اش عبد 
(٣٣٦الراجحي)\إ مليان بن اه همد 
٤( ١٧)آ/ ال٠رينى ماليان بن اه عبد 

(0٢٠٨إ القاصى ماليان بن عبداه 
(٤٣٦ ازروع)V/ تليان بن اه همد 
(٥٦/ ا،لزيد)١ ليان ص بن اش عبد 

(٧٥القصر)؛/صالح بن عبداه 
(٤٠ءاص)ا/'آم، بن عبداه 

(٠٢٥ الشيح)١/ الرحمنآل، همد بن اه همد 
،٧٢، ٧١/١الرحنالمام)عبد بن عبداه 

،٤٢٥، ٢٥٥)م ( ٥٤٧)؟/( ٢٥٧، ٣٢٧، ٣٣٥

iiم(٦٦

(r'r)\/الحامر الرخمن عبد بن اه عيد 
 !(٣٧٧)٣

(١٥٣الزال)؛/الرحن عبد بن اه عند 
،)ا/٤٦العدى الرحمن همد بن اه همد 

٢٠٨/٤()٣٤٢،٢١*٦،٦٩)

الثترى)ا/هآم(الرحمن عبد بن عيداه 
(٢٤٧الثثرى)؟/ الرحمن عيد بن اه عبد 
(٤٢٢)ا/العبيل الرحمن همد بن اه عبد 

،٣٢٦المرغج)*ا/ عيدالرحن بن عبداه 
٦٢٥)

(٣١٤)ا/الغدتان الرحمن همد بن اه همد ، ٢٧٢، ٢٥٦)ا/النع مليان بن اه همد 
٩٨)٣! ( ٣٢٧، ٣٢٥، ٣١٣، ٢٨٦، ٢٨١٠،

٥٩٧،٥٩٢)

شرنت)ه/.ا؟(بن عبداه 

(٥٧٩)م 

ا٥ ٩ / الفيصل)١ الرحمن همد بن اه همد 
٠١ ٧ القاصي)ه/ الرحمن همد بن اه همد 
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٤(١ ٧ / )y الوبمر الرخمن عد بن اف عد 
(١٢٨)م/ موئل بن الرحن عد بن اف عد 

عاواشينشلاكل)مص()ا/أ؟(
(٣٠٤/١اضن)عل بن عداض 

٢;١، )ا/ار• العمودي عل بن عداض )Y/٤٤( عدالعزيزالخضري بن همداف 
(٢٧٨fr)

،٣٤٢)ا/انماخ العزيز عد بن اف عد 
٤٣٨ ) /Y(٨٣ ) ;( ٥٦٨، ٥٥٩)٣i/w()

،١٠١)ا/العنقري العزيز عد بن اض همد 
٤( ٠ ١ ، ٢٩٠ /Y(٣١ ) (٣٨٣، ٢٣٨، ٢٢)م

،١ ١ ٩ )م القاصى العزيز عد بن اش عد 

(٤٩٢الزيز؛نإسس)م عد بن عداه 
(٣٠٥باز)T/ بن العزيز عد بن اض عد 
(٣١٣)١/ رشيد بن العزيز عد بن اض عد 

٣٩٥،١٨٠،١v١٩٣، ١٨٨اخ؛،.؟ه()آ/، ٩،

(٤٦٣)Y/الضمي عاز بن اف عد 
(٢٧٤، ٥١)م 

(٩١عداشبنعليالقفاري)ا/هه، 
عداش؛نعليادءمود)ا/خ؛م،ا•؛(

(١٢٠عدافبنءلاكمم)ا/0؟ا()أ/؟د، 
(٨٦)؛/

(٦٤)Y/ حرشد بن عل بن اض عد 
(؛/١٨شميان) بن عل بن اف عد 

علاف؛نء،ار)؛/بماا(
(٢٩٦الخضرس)م عمر بن اف عد ٢( ١ ١ / )١ عيان بن العزيز عد بن اض عد 
/Y(٤٣٩ ) (٩٢)م

المثلعقل ن الرين ب نح، ث اب 
٣الحقل محمد بن العزيز عد بن اه عد 

(٣٧/١)

(٢٠٦صام)١/ بن اف عبد ( ٥٢٢ ا/ ساعد) بن العزز عد بن اف همد 
عاراف؛نفائزالمج)ا/عاا(الشيخ آل اللقف عجل بن اف عد 

(٢٣٢/_j)Yعمر بن اض عد 
،؛١٩را/٨٨، المعوي عودة بن اف عد 

١٨٢، ١٨٠، ١٧٩، ١٢١، ١٠٥،

)ا/أها،مها(

(٢٢٥/ الزائد)١ اف عبد بن اض عد 
٢(٦ ٥ / الثقري)١ الحسن عبد بن اف عد 

(١٧٢/١ءث،ان)بن عداه 
٢(٠ ١ عسكر)١/ بن اف عد 

عداش؛نمج)ا/أ.أ(
(٣١٤/١عداف؛نكوخ>

عداف؛ننملا؛نترش)ا/آا؟(
،١٣٥)ا/الفرحان فيصل بن اض عبد 

٢٣٦، ١٨٧ ) /Y(١٤١، ٤٦ )(١٧/٣ )٤

.٤٤٤ص ق سإحته نتعلق فيها،واثد اش 

نعلر()حاكم ثاني ل ناصم بن اش عد 
(٣٤٧،٣٤٣/٣()١٢٧/٢)

(١٢١؛)ه/ نهيي ابن محمل. بن اش عبد 



،صد
(٥٠٩، ٤٦١، ٣٢٨، ٢٩٠، ٢٨٧، ٢٨٢)Y/)ا/مآاا( دامش أبر محمد بن اض همد 
،١١٥، ١١٤، ١٠٩، ١٠٧)؛،/( ٢٨٦، )م٥١١( ٣٣٢، ٣٠٤)0إ 

(٢٢٤، ١٢٠، ٤١١٩(  ٤٣، ١٣٤ محمدالخرلكن)ا/ بن همداض 
،٦٠، ٤٦، ٣٣/١)محمد ين اض عبد ( ٢٠٨/٤همداه؛نمحUJالخ٠دانر
مإه\(( ٤٣٩، ٤٠١، ٨٤، ٨٣، ٨١( ٣٦٧/١همدافبنمحUالرمlن)

(٢٠٩/٤()٤١٨،١٩٧/٣)( ٢٠٦محمدالرؤص)ا/ بن عنداه 
،٦٢)ا/اأ، اكلوردى محمد بن عبداض محمدالزاحم بن همداض 
(٤٣٩، ٤٢٦، ٣٩٥، ١٨٨، ٧٧، ٧٦، ٦٣محمدالالم)0/خ؟ا( بن عيداه 
(٤٣٩/٣)( ٣٣/١اJم)المحمد بن عيداه 

محمدالمءص)آ/آا(بن عيداه ، ٣٧١همداش؛نمحمداكهاب)ا/هآم، 
،٢٦٧، ٢٠حيد)ا/؛ محمدبن بن عبدض ( ٣٧٣

(٤٠١، ٢٥٠، ٣١٢، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٧، ٣٠٦( ٣٦٨/١ر)Lyءيداشبنمح٠دا
(٤٩٤، ٤٩٣، ٤٥٩، ٢٩١)لإإس ( ٩٧)\إس انمام محمد بن اه همد 

(ir ٤١٣ ) ;(١٤٩، ١ ١ ٨ )؛/ ٦(، ١ ٢ ، ٣٨٧، ٩٤)٣

(٣٢٥/ جن)١ بن محمد بن اه عبد ( ٣٦٨/ العثيمين)١ محمد بن اش عبد 
،١٠٥ممثل بن محمد بن عبداش ( ٥٣٦/٣)

(١١٩، ١١٤( ٩١، ٨٩/ العجاجي)١ محمد بن اه همد 
همداف؛نصزوقرا/إم()؛/٨٨( 

(٢٤عود)ه/مبن عيداه ( ١٢٨الخلية)ه/محمد بن عبداه 
(١٣٧فهيد)م بن مطلق بن عيداه ، ٦٦العوهل)ا/ها، محمد بن اه عبد 

،٣٧١،٣٧٠/١(،بJاشينصقاسمق)١٣٨/٣ْ،٤١()٥٤٧/٢()١٣٧،١٢
(٩٧/٤()٣٧٢( ٩٦)؛/
(٨٩مقبل)١/ بن اش عيد ( ١٢٨العويد)ه/محمل بن الله عيد 

ممورهمامل)؛/د.أ(بن عيداه ء؛لاشبنمحمدالفهيد)؛/ه.؟( 
بزناصراللمي)ا/ه؟؟(عيداه ( ٤٠١، ٢٠٦،١٩٨/١همداش؛نمحمدالماز)

،٢١٤العمراق)\/س ناصر بن اه همد ، ٥٧، ٥٦)ا/القرعاوى محمد بن الذ همد 
٤٩٢، ١١٧، ١١٢، ١١١، ١٠٢، ٩١٢، ٦٠، ٥٩، ٥٨ )/Y(٣٢٢)

(٤١٢،٤٧/١عيداشبنUًرالو،بي)( ٥٢٨، ٥٢٧، ١٠٩٧، ١٠٩٥، ٢٠٤، ١٦٩
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(٣٦٨/١اّإ)قض بن اض عبد 
(٣٦٨/١ءداضبنيرشاشل)

(٣٧٣ا/ الغيم) يوث بن عداف 

ما5ى)ا/ح؛م(عدالوض 
(٢٨٥ا/ ) أبودي عبداف بن عدالوهاب 

(٣٨٢/ )١ ممل بن محمد بن الوهاب عد 
(٣٦١قرون)م محمدين عدااوئب؛ن ٤( ٠ ١ )ا/ الوابل يوث بمن اف عد 

(٤١٣،٢٧٩/٣)(U/٢)

مراج)ا/خما(عداض 
وإحوانه)؛/م(ندا عداف 

ءبى)ا/؛'ا،بماا،«أا،آإا( ١٠٥١عد
(٤٠١، ٢٥٢/١عبداهكون)

(٣٥١افموص)ا/عد 
(٢٠٠)ا/الحرق حن عدافلجيد 

عدالمدئبول)آ/؛مأ(
ءبدادءنينحمدالخباد)مهآإ(

(٢٨١عبدالواّع)ا/عدالوهاب 
(١٤٦ا،وارك)ا/عدْ 

ءضش)ا/م*ه(حن ن عده 
)ا/«آإ،أأ،(حرصى عومى عل ن عده 
،١٤٢، ١٤١، ١٣٩/ ١ ) بميل موصى ن ءيد0 
أآأ،ْ.ه(، ٤٦٠، ١٨٥

(٢٨٠خمجان)؟/عده 

(٣٨٠مؤيد)آ/ءبدْ 

(١ ٤ ٢ / )١ صعدى عدْ 

(٤٠١)آ/العقلأ حوي ن عبيد )ا/؟ه، الخردل مليان بن المحن عبد 
(١،٨•٤٣٩،٤٢٦،٤١١،٤Y،٥٤

(١٠٣/ ر١ الشويعر اش عد ن المحن عيد 
٩(٠ / )٤ عبيد ن المحن عبد 
(٤٧٢بطن)r/ أبا عنان ن المحن عبد 

ا ٨٨/ الراشد)١ محمد ن عبيد 

بطو)\اس
الفير)ا/خ؟أ(عثان 

ءمانالنجدى)مأام(ءثدالأالث،ينإبراهيمآلص)ا/هاأ، 
(٤٤٤، ٤٣١خ؛أ،^؟()م 

ءبداسينءبدافآلص)ا/اهآ(
(٢٧الدهيش)ا/إبراهيم ن عثإن امح( انممل)ان اف ب ن لأإك 

الحقلإيرامم بن عثان 
٣١٦)

٢٥٧، ٢٢٧،

(١٤/٢()٣٨٩،٣٨٧، ٣٧٤،١٨/١)

(٢٩٧،٣٧٢/١اللالث،ينعمرشص)عبد 
(٤٣٥ / العودة)١ محمد ن ١^٠ عبد 
(١٣٥ / الوم)١ شليل صومحى المالك عبد 
(٣٦٢/١الطياغ)الهادىينأحمد عبد 
(١٢٠/١الوuبأبوuلخ،)عبد 

٣(٥ ٦ ، ٥٣٥ / اليحياوي)١ أحمد ن عثإن 
(بئر)إ/٠٩ن عنان 

ءثالينحا.ع)ماأ؟(
١٥٣، ٩٧المضيان)\إس حمد ن ءث،ان 
٤٦٢)

١٢٦)ا/ه؟ا، القاصي صالح ن ءث،ان 



ِ__ ;ةةت 
'\iy'/T)U ))علأيوثطلة)ا/ه،ا

ءليتجر\}*-)^اطىحأنينماواسميزينرىن)ا/^،ا»ا( 
(٥٢١ءلشءساد)ا/.أآْ،( ٢٨١، ٢٨٠)ا/ المالح ناصر بن ءث،ان 

علالإدرسي)ه/^ا()؛/٨٩( 
(١١٢>،محن)أ/( ٢٨٠ءلأفى)آ/ ٧٣

(٤٩٤ءوالحصين)آ/ءطاءينفيرباح)ه/مه( 
(٢٣٣/١ءJالرويضان)( ٣٢٧/١ّالم)محمد عطة 

(عوالشوخ)م٨١٤اكل اس مد ن )الأول( ثل 
ءوالعجام>ا/بمد،ابم(، ١٥٤، ١٤٥، ٥١)\إح )أحوالشخ( 

علالودة)ا/بمخ(، ٤٤٣، ٤٤١، ٤٢٩، ٤٣٨، ٤٢٠، ٤١٨، ١٦٩
(١٢٨ءلامهى)ْ/، ٥٣)آ/اِآآ، ( )م١٢٢( ٤٧١، ٤٥٨
(١٢٧/٥()٧٨/١علاسد)، ٢٣٧، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣١، ٢٣٠)ْ/

ءلينأحمدالرناض)ا/؟ها(( ٢٤٥،٢٤٣،٢٤٢،٢٣٩
(٣٨٠)\إبم\آ)٢;مص أحد بن >، الشل العزيز عد بن رالثاو( عشل 

اآأ،يآآ()؛/آها()ه/ ( ٤٤٣،٤٣٨/١)أحواكخ()
،١ ٢ ٩ ، ١  ٢٨، ٧٣الصالخي)١/ حمد بن عل ( ٢٢٨رآم ءقل 
(٤٨١، ٥٢٤، ٤٢٧)م ( ٤٦٧، ١٨٨، ١٦٧، ١٢١بنأحمدمحن)ا/د.ا،.اا، عقل 

(٢٠٤حواس)٣; ين عل عم العقل)ابن الرحمن مد بن عقل 
ءل؛نراشدالد؛يا0)؛/؛.ا(( ٤١٣،٢٢٤،١٦٣،٣٤/١اكخ()

ءل؛نرصوان)ا/آاا(الشيخ( رابن العقل مداض بن عقيل 
سد\0\س)\إسص)\إصسس)1إ\ه( 

(٩١ءل؛ن-او،اناضالح)ا/هخ، الشيخ( الدالمقيل)حد تمد بن عفيل 
(١٨٣اكول)أ/ ٧٣بن عف ( ٤٥٩،٣٩،٣٢،٢٩،٢٨/١)

(٤٩٨الاصي)أ/حن شبان بن عف ( ٤١٢،٤٧/١الشل)
ءليبنصالحاساني)ا/هخا،؛إآ(عل،اءالأح*اءل^ا'ى 
الشيخ(عم المقيل)ابن مانح بن عل ءلاءالقمم)؛/بمْا( 
(٥٠٧)م ءلوىماوش)ا/آ*؛( 



laبم-فهرسالآملأم

(٤٣٥ / انمرو)١ الرحمن عبد بن عو 

،٩٧، AA/ )١ الغضين الرحمن عبد بن عل 
،آا()آ/بمهما(ا"*ا،

>،بنءدالزيزانمتروش)ل/مأ؛(

،٤ ٢ / ر١ الثدوحي الكريم عد بن ءإٍ، 
قطر()حاكم ث1ق آل اف عبد بن عل 
،٦٢٢، ٢٤٥)r/( ١٣١)Y/( ٣٤٤، ٣٤٢)ا/ 

٦٣٦)

ءليبنءبداشالخ؛باف)ا/اها(
(١٢٧/٥الثحتlن)اف عبد بن عل 
الثويعر)ا/آ،ا(عيداف بن عل 
(١٢٧الطعيس)ه/اض عبد بن عل 
ادمولي)م«أه(عبداه بن عل 
(٥٠٢رزق)آ/عل بن عل 

ءلي؛نءواد)ا/هأ؟(
ءل؛نغاير)ا/بمدا(

(١٢٧/٥()٣٠٨/١الترشرمحي بن عل 
ءل؛نىدالدحل)؛/0ها(
ءل؛نيىدالرفاءي)ه/أ«م(

(٥٢٢/١الاف)محي بن عل 
،١١٢، ١٠٨، ٣٤)ا/ محيالو-ي بن عل 

(YYA./Y«؛()

ءلي؛نيىالاشرءي)ا/هآا،«1؛،آآ؛(
ءلي؛نيىاوالعوافي>آ/؛«آ(

(٥٧/١القرعاوى)محمد بن عل 
(٤٤١، ٢٧٨افدى)y/ محي بن عل 

ءلي؛نيىدبنزاءلانمإ)ماخإ(

)ا/بم.ا،الحق عبد صالح محي بن عل 
١٤٧ )(YY/Y ،٥٠٣، ٣٢٥، ٢٩٦، ٢٨٧)

(٣٣٧،٢٤٤،٢٢٦،٢٢٣،٢٢٠/٥()١٥٥/٣)

(٥١١)Y/بجوي عدص بن ءإ_؛ 
ءلي؛نماومرا/بمخا،اها(

ءلي؛نممالحآلشاكر)ا/خ؛آ(
،٧٧، u٧٤صرأبووادى)ا/آم، بن عل 
UA ^()ص(0إ.\(، ٣٧٦

(٣٨٠زددان)أ/عل 
(٣٨٠ءياس)آ/عل 

(٣٨٠زمم>أ/ءليءثلْ 
(٣٨٠/٢الشعراوىرمحمد عل 
(٣٨٠طتةي)أ/محي عل 
(٤٨٥)Y/انمودى مصعلفى عل 
(٢٧٠معجل)ا/عل 

(١٥٦/٣ءليموسدلأك)
الشح()زوجة عميل موسى عل بنت علة 

(٣٨١)ا/هاا، 

(٤٧/١انمJوى)
(٢٦٦/١اف)عبد بن مار 
،٤٩٩، ٤٩٧)ا/أ؛ا، الأنمم عمر 

ا«ه،آ،ه(

(٣٥٣/١الراك)عمر 
(٢٨/١ءمرالزءافى)

ءمرالوسالين)؛/ابم(
٥(٩ / الدخل)١ جردى احمد بن عمر 
١(٨ / )١ مزيدي أحمد بن عمر 
،١٩١)ا/*ها، الشيح آل حن بن عمر 
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٤٤٩٢، • ٢ ، ٢٧١، ٢٥٤، ٢٢٧، ٢١٤ ) /X(١٠١،

٤٤٩،١٢٠/٢()'٤٤٧،٤٣٩،١٠٢)

عمينحننلأت4)ا/بم؟؟(
(٦٩٦\.لجتي)Tإءمرينءدالرحن 

،٢٧١، ٢٧٠/١)الترك العزيز همد بن عمر 
٣١٣،٢٨٦)

عمرينهماوسآلاسم)أ/هاا(

(٢٩٧ Irالحداد)من بن همدروس 
همىاكارى)ا/؟اا(
•١(٥٥،٢'0٤/١َ؛نردفمام)

همص؛نفحالدين)ه/'آاآ(
مىعمل)ا/أ؛ا(

١(٠ ٦ / الدين)١ فح همى 

ءغ؛
؛٣٦٧م أ١ ءاب الشيح( العميل)ابن اف عبئ ين حمم 

(٢٨٨/١)

(٢٩٧رم باحران اف همد بن عمر 
ءمر؛نءشل>ا/آأ-ا(

،٨٧، ٨٤ملم)\إص بن محمد بن عمر 
١٣٦، ١٢٧، ٩٧، ٩٦، ٩٢، ٩١، ٩٠،

(٤٨٠الغانم)ا/أأا، همداف بن غانم 
(١٣٣/١الغديني>

(٣١٢،٢٠٠/١الخمرمارك بن همم 
ا، ئر 

العلأ)ه/ا؟؟(أيافارس 
٤٢٨، ٤٠٢، ١٧٨، ١٣٨ )/X(٢٩٦ )فارسينهمدالزيز)ا/هاُى

(٤١٧،٣٢٩،١٦٩/٣)

(٤٥٧/٣()٣٢٨/١محمدفلأى،)بن عمر 
(٩٣/١اكون٠بى)ادءر-ي همرحدان 

(٣٨٠/٢عمرزيالنى)
ءمرمالم)ا/آأا(

٤(٨ ٠ / ءقٍل)١ موس عل عمر 
ءمراظر)ا/ااا(

موى)ا/؟أ؛(عمودي 
(٤٧/١العمترى)

(٣٥٦/١الاني)محمد بنت عواطف 
(٤٣١ءوضالفانود)ا/

(٢٩٧ءوض؛نراشدس)م 
(١٦١/١العو٠ل)

العمل)بنت،اف همد ست، فاطمة)الأول( 
(٣٨٥/١الشخ()

)ينت،العقل اه همد ست، فاطمة)اكاسة( 
الشخ()ا/خآأ،اخآ(

(٢٧٤/٢ظعبنإ؛رامم)

كلأحدمر)ا/هاى
(٢٩٧شايع)م بن فهاد 

هد\ذض)0إح^\(
(٩٦)م/ معود آل صعود بن فهد 

)اللكؤ(معود آل، العزيز عبد بن فهد 
(١٣٦/٣()١١٧/٢()٣٢٧،٣٢٥،٣١٨/١)

(١٠٧/٤()١٦/٢السارى)همداش فهدبن 
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(٣٩١)ا/ا"ص مالينءوبمة)آ/أأا( 
(٢١٦/١لؤلؤةتمحuلسم)( ٢٣٢)ا/ا"اأ، كريدص بن فهد 

()^oU)الإمام( بنأض مالك ( ٥٤٥س)آ/نونان 
بروحءلي)أ/ض( ٣٧٣نملالعل)ا/هآكآحم 

(٥٨)ه/محاهد معود آل العزيز عبد بن بندر بن فمل 
(٢٢٧الجاسونالممديون)أ/( ٣٧٤)الأم()ا/حا"ك 

ا/٥٩(فساب) بن محدوع )الملك( معري آل العزيز مد بن نمل 
(n٦٣٤/الخف الدين محب  ٢٢٩،١٨٢،١٥٠)\إس  ،١٤١ ،١٣٨،

٢٨٤، ٢٨٣'\،ly)(T>TiT ٤٨، ٣٦)

،٢١٩، ٢١٨/ )١ البارك العزيز عد بن نمل 
(٤٠١/٢)(٤٦V/٣)(٢•٤

•٤(٢،٨١/١ال؛ارك)صد بن نمل 
)،3(

(j٣٠٤/١اسمالشاض)
ئممااعكنى)ا/م'ا(

قاسمدرويشفمو)ا/مإم()ة/-اا(
(٤٨إبرامم)ا/١ بن ناممي 

ذلأنالفران)ا/0هآ(
الحمد>ا/ما؛(نديي 

القفدى)ا/؟.ا(

(٤٧/١القومل)
>ك(

ك،ال،الالزى)ا/هيم(
)ل،(

الشيخ(حد )اخت، العميل اش عبد بن لعليفة 
)\/حي

(٥٠٢او؛عي>أ/محن 
(٤٦٠الإمام)^ الحزين 

(٣٩٧/١ءلمحامحرص)بن محار 
(٢٧٠محضارءقيل)ا/

(٥ ٠ ١ / ١ ) يوسف نامم محمد أحد ابن محمد 
صش)ه/يآا(محمدابن 
ءكومره/يآا(محمدابن 

(٥٠٥، ٤٦٢، ١٥v)١/مزعل ابن صد 
(١١٧/٣)

محمدأبوجوير)ا/ا■•؟(
يىدأحمد)ا/آآأ(

(٣٩٧/ الدوى)١ السلفي إمرايل ضد 
،٢٤١الشنبر الأمين صد 

(١٧٠صدالبدر)ا/
،٤٣٩، ٣٩٨، ٣٩٦، rr/y)البليهي صد 

٤٤٤ )/n٢٥٧)

(٢٠٧/١يىدالزش)
PP ' ١٤٥)يداكومحري))/الش؛خ، رب الُقيل اق ءد ذت,
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ء
h

ص\س)\إ\حى
ص\:وة)م'\\(

ءماوالخمل)مآ/مابم(
ءمدالحناحي)ه/يآا(
محمدالخارثير؛/مأاى
محاوالخافظ)ا/ا"ا"ما(

محمدالخ،اد)ا/بم«(
(١٩٧الحث)م محمد 

محمدالخطرى)ا/مأ'ا(
محمدالخالب)ا/خ\(

محمدالخالوو)م/ا"ام(
محمداوويان)ا/"آئ؛(

محمدالز.زس)ا/أه"ا(
؛سواواو،ان)ا/بمعا(

(٢٥٧الشرس)r/محمد 
(٤١٦/١اكيل)محمد 
(٢٨٠الإدربمى)؟/العابد محمد 

محمدالعجلأن)ا/نإم(
صدالغزال)؛/ا-أ'ا(
محمدالمثى)ا/الأا(

(٢٨٠العتمي)؟/ العالمي محمد 
المحور)؟/٢٩(محمد 

(١٥٥/ القطي)١ أحد بن الهدى محمد 
ادرءي)؛/*اها(عازي بن الهادى محمد 
(١٥٥/ المعدي)١ الهثي محمد 

محمدالهلأل)ا/^آ(

٢(١ ٦ / الهمس)١ محمد 
(٣٧٦/ TT) (Tالششش)\/أمئن محمد 

الكتى)ا/؟ه،أ•؛(محمدأمن 
٤(٨ ١ / بابفر)١ محمد 

محمال؛اصهيى)ا/ّا«ا(
(١٠٧١محمد؛اءبود)ا/

،١١٢، ٨٤)\إ الشيخ آل، إبرامم بن محمد 
١  ٩٧، ١  ٩٦، ١  ٩٢، ١ ٩ • ، ١٨٩، ١٨٨، ١٥٢،

،٢١٥، ٢١٤، ٢١٢، ٢١١، ٢٠٤، ٢٠،؟ ٢٠٠

٢٣٠، ٢٣٣، ٢٢٧، ٢٢٣، ٢٢٠، ٢١٩،

٢٤٨، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٢، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٨،

٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥٠،

٢٦٩، ٢٦٧، ٢٦٥، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٥٧،

٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧١، ٢٧٠،

٣٢٧، ٣٠٧، ٢٨٨، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٣،

٥٧)٢;٤٥، ( ٥١١، ٤٠٢، ٣٨٢، ٣٤٢،

٣٦٤، ٢٨٤، ١٥٥، ١١١، ٩٦، ٦٧، ٦٣،

٥٣١،٤٠٤،٣٧٠ ،٤٩،٤٧،٩/٣()٣٦٦،

١٠، ٩٦، ٥٦، ٥١ .آا،خما،، ١١٩، ٠

٣٣٧، ٢٣٣٢، ٠ ٥ ، ١١٦٨،  ٥٦، ١٤٥، ١٤٠،

٦٣٦، ٦٣٤، ٦٣٢، ٥٧٧، ٥٠٧، ٤٣٩)

(٦٤،٥٧/٥()١١٦،٦٤،٤٢،٢٧،١٩/٤،

١٧٢)

الثر)ا/؟ا؟(محمدبزإبرامم 
،٢٥٤، ٢١٧/١الواردى)إبراهيم بن محمد 

٣١٧/٢(>٣٠٣،٢٩٧،٢٧٢)

،٢٧٩الحسر)\إحس إيرامم بن محمد 
(٥٢٤، ٣١٧)٢; ( ٣١٣، ٣٠١، ٢٩٩، ٢٩٧، ٢٩٤

ادففلي)؛/ااا(إبراهيم محمدبن 
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الخالو)ا/هم(

(٣٧٤اويص)ا/محمدبزابرامم 
_بن محي 

الغرير)*ا/هعا(_ خمدبن 
(٥٢)١/ مليان بن إبراهم بن محمد 
(١١٩اللام)؛/عبد بن إبراهم بن محمد 
(١٤٥)١/ حوحب إبرامم بن محي 
(١٤٢/١الخهنى)بنأحد محي 
(١٤٥، ١٣١، ١٢٨)م/ الخكس أحمد بن محي 

(١١٠)T/ من1ع أحمد بن محي 
0(٥ ٩ )"T/ الشيخ آل إسحاق، بن محي 
١( ٩٣/ )ه اكعاق إساعيل بن خمد 
(٢V٢/١الأ٢ر)بن خمد 
٣(٩ ٦ / )١ الحسني بوحبزة الأم؛ن بن خمد 

(٢٠٦/١اكاإوخ)بىد؛نترشالدلحم 
خمد؛نتركيالديرى)الأمر(را/أ0م،

٣٥٥)

(١٢٠/ الوادعي)١ حن بن خمد 
(٥٠٨/ )١ عباس حن بن خمد ( ١٧٩)\إه*\.( ديرؤ، الأحمد بن خمد 
 /Y(١ ٢ ، ٣٢٧، ٣٠٣، ١٨٤ )ضيف حسن بن خمد ( ٣٤٣)م/ ٤ /T(٤٢٦، ٣٦٢)

أحمدالشا>تم،)ا/لإهم(خمدبن 
٢(٠ ٦ )؛/ الشرهان أحمد بن خمد 

(٣٥٥)ا/أحمداكقيطي خمدبن 
(٤ ٦ ٠ / )١ اليحص حمد بن خمد ( ٤  ٥٨)Y/ الإمام بن حن بن أحمد بن محمد 
(٥٧ا/حنطي) خمدبن ، ٢٠١)\إ'*ٌ صعيد بن أحمد بن خمل 
اوم)؛/هها(يىد؛نحالدال( ٤٤٧)٢;( ٣٩٨، ٣٩٥، ٢٦٧، ٢١٦

(٥٢٩)٢; ( ٣٨٢/ الخلف،)١ حالف، بن خمد ، ٢٩٦، ٢٩٢، ٢٨٨، ١٢٢، ١٢٠)م/هاا، 

(٥٧/ عدك،)١ الحمد بن خمد 
(٤٣٨/١حمدااشبيل)محييبن 

(٤٣٦الفارس)٣/ حمد بن خمد 

(٢٨٧يهأ()م/

قام)ا/ههإ(خمدبنأحمد؛زخمي 
يىد؛نأحمل.اكل)ا/إاا،ابما،هوأ(

خمدبنأحمددهمان)ا/اأ؟(
٥(٠ ١ / رقاعي)١ أحمد بن خمد 
(٣٨٠بنأحمدزغبي)؟/خمد 
,١ ٠ ٩ )١/ العقيل عيسى أحمد بن محمد 

يىدبندحيمالحال)أ/يآ؟()م/اما(
(٢٧٩الرش)٣; رشيد بن صد 

بىد؛نزيد؛ندمش)ا/مهأ،مأآ(
(٣٥٧العزيز)١/ عيد بن سعود بن محمد 
(٤٦٢بامهثر)أ/ سعيد بن خمد 
٣(١ ٦ ، ٢٠٣، ٢٩٧، ٢٧٢/ سليم)١ بن خمد 
(٣١٣،٢٧٢٠١٨٩/١البدر)ساليان بن خمد 

،١٦٧، ٧٢/١البسام)ماليان بن صد ، ١٢)؛/•( ٤٨١، ٤٦٧، ٤٦٠، ٣٨٠)٢;
!٢٣

،٥ ٠ ٣ / ١ ) يوث قاسم أحمد بن خمد 
(١٢٨)ه/( ٤٦٧

\ءو)\إ\'\\[ساليان بن خمد 
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(١٥٧انمود)r/ ّاو،ان بن محمد 
١(٢ ٥ / الطرودي)١ ليإن م بن محمد 
(١٢٨اليإنالنجساق)ه/بنممحمد 
(٥٠٢طن)أ/بن محمد 
بو)\إس\()مصصالح بن محمد 
(٦١٠٤ ، ٩١، ٨٩السليم)١/ صالح بن محمد 

^٢١٠،١^١، ٥، ١ العث؛مان)ا/ صالح محمدبن 
٢٢٩، ٣٢٠ ) /Y(١٠٥٢ ) /T(٤٨٤، ٤٨٣، ٤٧٧،

هخا()؛/اا■(

(١٦٤الخفيل)م صالح بن محمد 
القزاز)؛/ّأها(صالح محمدبن 

(١٢٧/١اiطوع)صالح بن محمل 
،٤٠٢، ٥٤)ا/ي؛، القبل صالح محمدبن 

٥٣٤)

(١٢٨)ه/يالحميان صالح بن محمد 
صالح؛نض)مّا؛ّا،؟؛ّا(محمدين 

(١٢٨صيخان)ه/بن محمد 
١(٤ ٥ / )١ بملي ابن الرحمن عد بن محمد 
٣( ٩٧/ ١ ) الشخ آل الرحمن همد بن محمد 
،١ ٤ / ١ ر الدييبي الرخمن مد بن محمد 

(١٠٨، ١٠٧العيي)"Y/ الرحمن تمد بن محمل 
(١٢٨)ه/الويلم الرُهمن تمد بن محمل 

الميل)ا/ي؟(عبدالرحمن محمدبن 
(٢٤٨)"Y/القاسم الرحمن عبد بن محمد 
(١٨٩/ )١ إسحاق بن الرحمن تمد بن محمل 
عبدالرحمن؛ندخيل)؛/ّأ؛ا(بن محمل 

(٤٨٠محمد؛نءثدالرحمن^يل)ا/آي؛، 

محمد؛نءبداللأم)ا/أه؟(
محمد؛نءثداسميزسم)لإ/خ.أأ،آ؛آ(

الشخ(رحفيد العقيل العزيز عبد بن محمل 
١٠٦٤)

(٧٠)ة/ الفرح العزيز تمد بن محمد 
،١٠٥)ا/الماصي العزيز عبد محمدبن 
(٣٣٠،٣٢٨/٥()٥٣٩()Y/١٧٨،١ا.ا،به 

،٢٨٤^١، )ا/ لزع a٠العزيزالعبد محمدبن 

/T(١٧٠، ٠١٥ ، ٦٥، ٦٤(،)٤; ٤٩٨، ٢٢٦،

هى)0إسم\(

(٢٤٥الهيزع العزيز عد بن محمد 
Y")/١١٠)

Y٤٩،٩٦/١،ماعؤبن العزيز عيد بن محمد 
٤٠٢، ١٠٤١٠ )(u/y ،\٤٦٧ )/Y"(٥٤،

٦٥٦، ٦٢١، ٣٦٢، ٣٦١ ،)(wfi ،١١٠)

)0إص

العميلمحمد بن العزيز عبد بن محمد 
(٣٦/١)

(١٥٩هليل)٤/ بن العزيز عبد بن محمد 
محمد؛نءثدالغفار)ا/آماّا(

(٨٠محمل؛نءبلام؛ماكثل)ا/ّاّا،بمب، 
)\إ\^ٌالشيح آل اللي عبد بن محمد 
،١٧٩)م( ١٠١٠٢، ٢٦٢)آ/هآأ، ( ٤٠٢

٦٣٩، ٣٨٥، ٣٧٩، ٣٤٣، ٢٩٤، ٢٦٠٨)

(١٢٧ره/عويد ابن اض عبد بن محمد 
محمد؛نءثلاشالأمر)ا/؟^(

(٠٥٤ )*y/ البيمي افه تمل بن محمد 
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(١٢٨القيثى)ه/اض عبد بن محمد 
(٢٨٠)Y/المم عبداه بن محمد 
(٣١٦، ١٣Y)١/اكومحري اه عبد بن محمد 
(١١٠)؛،/ ( ٢٥٧، ١٧٣)T/ ( ٥٠٥، ٤٢٩، ٤٨)آ/ 

٢( ٩٧، ٢٩٦)T/ الخبثى اه عبد بن محمد 
الخجارى)ا/هاا،اآا،عبداه محمدبن 

١٢٢)

(١٢٧)ه/ الدببان اض عبد بن محمد 
(٣٩٧،٣١٣/١الب؛ل)عبداه بن محمد 
(١٣٥ )١/ العد اش عبد بن محمد 
(١٩٧/٣()٤٩٣/٢اJدم)عبداه بن محمد 

العجلأن)ا/خهم(عبداه محمدبن 
الشيح()ابن العميل اش عبد بن محمد 
(٣٨٩،٣٨٦، ٣٨٢)ا/

(٩٧ره/ العوحان اش عبد بن محمد 
(١٢٨المتيح)ه/ اش عيد بن محمد 
القحطاق)ا/'ام(عبداه بن محمد 
١( ١٧/١)المرمحاري اه عبد بن محمد 
 ;(١٣٠، ١٢٢)٣

٢(٤ ٩ / المر)١ اه عبد بن محمد 
(٧٥الهدي)١/ اه عبد بن محمد 
(٣٨٠باصهي)U/ اه عبد بن محمد 
الشيحآل، ن حبن اش عبد بن محمد 

(٢٠٦/ دربمم)١ بن اه عيد بن محمد 
،١ ٨ ١ / ١ ؤ العري محولة بن اش عبد بن محمد 
٣٤١، ٢٧٩،٢٧١، ٢٦٦، ٢٣٢، ١٨٥، ١٨٤،

٣١٧)٢;( ٣٨٢، ٣٧٤، ٣٥٧، ٣٥٤، ٣٥٣،

٢( ٥٨/ منيف)١ بن اش عبد بن محمد 
(٤٧٢ءاموْ>أ/عبداه بن محمد 

الخ؛ال)ا/؟•؛(عبدالحز محمدبن 
(٢٧/٣))ام(الوهاب،عبد بن محمد 

(٣٥، )ه/٢٣

(roy/\)u\مح٠اربنءثالالوئب، 
(٢٠٦/ ١ ر عتيق بن محمد 

الزا.ل)أ/ه«ا،خ'ا(محمدبزعئان 
(١٢١،٧٢،٥القاضى)١/•محمدبزعئان 

(١٢٧/٥()١٠٤،٨٣/٢)

(١٣٨الوبن)ه/عمان بن محمد 
(٣٦الشيخ()١/ العقل)عم عقيل بن محمد 
العقلالعزيز عبد بن محمل بن محمد 

)ا؛نأخيالشخ()ا/ا؛؛(
،٨١، ٨٠،٧٩،٧٨/١الركي)عل بن محمد 
٤٠٢)

،٣٠١الخركان عل بن محمد 
٥٢٦،٥٢١،٥١٩،٢.٩/٢()٣٠٥، ٣٠٣)

(٣٩٨ا/ > الدمشقي الدم عل بن محمد 
(y^'/yالوّى)\إه\()عل بن محمد 

(ytyfo)

(٤٧٥/٣ءلصj،)بن محمد 
عريش()شيبان حن بن عل، بن محمد 

(٣٨٠خمودرأ/عل بن محمد 
(٣٨٠مؤيد)٢; عل بن محمد 
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)١/الحق عبد مالح عل بن محمد 

(٣٨٠بنءلدفى)آ/محي 
صدينصض)"؛/1اآ(

يىال؛نمحانالأدا)ا/^إ(
(٢٨٨/١قمد)بن محي 
بنمحي 

يىدينلأدن)؛/^ا(
يىدبنلطفياكاغ)ا/أهم(

(٤٥بن.رثي)Y/محي 
(٦٣اام)ا/بمعا()أ/ممحيبن 

)م/ص(القبل شل بن محي 
(٩٧، ٨٨/ )١ الرح ممحور بن محمد 
٢٧، )ا/٢٧الزامل منصور بن محي 

(٢٠٨/٤()٣٧٢/٣ )-

(٢١٤/ )١ الوصي موصى بن محمد 

يىال؛نِالخام)ا/مه(
(٥٥٨الخاكي)آ/محدبزنامجر 

العبودى)ا/م•؟(ِ محيبن 

(١٥٥،١٢٢/٣يىاJدنبحىمق)، ٣٥٥
(٥٣٥ / )١ عجيى بحي بن محي 

يىد.آجتاوطار)ا/آأم(
(٦٤٢الخستي)٣; الهلال الدين تقي محي 
(٢٦/٤()٤٠٢/١حامدالفقي)محي 
(٣٨٠حن؛وم)أ/محي 
ه،٣•٥(٠١،٤٩٩/١حينصواق)محي 
(٤٨٥، ٤٥٥آ/ر نصيف، حسأان محمد 

(٦٥٧،٦٥٥،٦٢٧يىالحاولهماس)م 
(٤٠٢/١محرالهxى)محي 

(٣٨٠دويرى)آ/محي 
(i٩٦/٤ارى)رمحا محي 

(٥٠٧،٣٨٠/٢بىالزارع)
(٣٩٦/ الثاؤص)١ مصطفى بن خمدزهير ١( 

(٤٠٧،١٨/١اس)عم بن خمدزاد 
(٢٦٣، ٢٦٢/١)الصبان سرور محي 

(٤٦٤)آ/ه\>، 

(٠٣٨ صعيدياحن)٦! محمد 
١(٤ ٤ ر١/ نصيف صالح محمد 
(٤٦٠/ صرحه)١ أبو صغير محمد 

٤)■٢،٩٢/١الرزاقحزة)يىدءLJ، ٣٧٠، ٣٦٩/١)انمجمي لاصر بن محي 

٤(٧،٣٧٣، ٣٧٢•

(٤١٢،٤٧/١ناصرالميرصى)بن محي 
(٣٨٠اف؛ركات)آ/عبد محي 
(٦٣٥ / ١ ) مدخل جابر عبده محي 

يىدءزالدين)ا/أ;بىد؛نناصرالومي)ا/يا،؟'؛،أا؛( 
١(٠ ٢ / )١ عادي بن خمد 

(٣٦٠خمد؛نوائل)ا/
يىدبنبميىالإريافى)ه/دبما(

(٣٥٧/١ءقيل)خمد 
م1لكي)ا/؟^(خمدuوى 

١(٤ ٦ / بلعوص)١ عل خمد 
يىدءلصقل)ا/آ;( ٤٩٩،٤٧٦،١٤٥/١يىد؛نبحىاارناءي)
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محمدعمرتوذق)ا/»\رأ،ا^(
(١ ٤ ٥ / ١ ) شعراوى عمر محمد 

(٤٨١، ٤٨٠، ٤٧٦/١محمدصىقام)

١C ٠ ٥ / ر١ ديري الأحمد بن اعد م
/Y(٤٩٢، ٤٥٨، ٣٢٧، ٢٣٥، ٢٨٨)

)الأمير(معود آل، الرخمن عيد بن اعد جم
(١٤V()٣٧٣،٢٣٣/١/٢)، ٤٩٩)ا/أ؛ا، إسحاق اف فتح صد 

(١٧٤، ١٧٢العدى)؛/ اض عبد ن اعد م( ٢١٢ه،ّآ«ه()أ/مخا()ه/ ٠ ١ 
(٦٥٧،٦٢vمراد)٣/كامل صد 

(٢٨١/١يىدكنى)
(٤٨٢الرحيم)T/ عبد عل صد صد 

(٣٥١/١يىلمزال)
،٣٥٢، ٣٤٩/١)الأuل الدين ناصر صد 

'٢(٤٧/١صودالصواذ،)
(الحمد)؛/١٢ياس؛ن بن محمود 

(٢٢٧مداوىبنثاعرة)ْ/
(٥٤٠بعنيزة)"Y/ العلمي اييهد مدير 

'٢(٧٤/١الماJم)محي بن مساعد 
سعدالقاءى)ا/آه؛(

الماركي)ما-ها(سيربنأخمدإبراهيم 
'٢(٩٥،٣٢٥/١انيرىء)بنأحمد مصٍلفى 
(١r٦٧/١الخن)معيد مصملفى 
(٧٥/ الحبي)١ الحموي محمد بتت مفاوي 

اكاز)ا/•؛(

(٦٦٤/٢'٢()'٤٩/١الخلمى)مفيد 
مملاسي)ا/هخا(

(٤٨٥/ )Y العمودي اف عيد بن مكي 
)الأمير(معود آل العزيز عبد بن ممدوح  (١٧٩الأيتدائية)؛/عريش أي مدرسة مدير 

اسلاف)أ/'آ؛؛(عبده أحمد بن مرعي 
مصوراليهوق)مأ/ا"ا'آ(( ١٥٥،١٣٢،١٣٠/٢)'

٥(٤ / المدمي)١ يوسف بن مرعي 
٦()y/ صد بن مروان 

(١٢٨/ الحميدان)ه متصور 
(٢٠٩الثشحاء)ه/ مصور 

(٤١٨/ المانع)١ منصور الشخ( )زوجة الخلف خمد ؛نت، مريم 
(٣٨٢، ١٠٧٥:ا/

مزنةاكويغ)ا/ّا؛؛(
(١٢٢المدخل)A ممحور؛نبلول 

٤(٨ ٠ / حمود)١ بن منصور 

سعود)الأمرآآل العزيز همد بن متصور الثخ( العقيل)أخت، العزيز همد بنت محزنة 
(٤٤٣،٤٢'٨/١)

(٦٣/ المهلرودي)١ منصور ينتح محزنة 
مساعدالخقرى)ا/؟؛ا(

مساعدانمق)ا/ام(

(١٨٢،١٧٩/١)

(٢٩٧الرابي)A الخزيز تمد مصوربن 
٤(٧ / المملوخ)١ متمِ، بن منصور 
(٤١٠٥ / العودة)١ محمل بن متصور 



(٢١١، ١٠١)ا/ي، جعران بن م ( ٣٨٠ممحوربجضى)؟/
)V/٢٩(( ٣٨٠مصررحل)آ/
(٢١٢، ٢v١/١حالالراشال)ناصرين ( ٢٨٠ممحررزمم)؟/

(٤٢٢/ ١ ) انمليإل خمد بن ناصر )يشت، العمتل اش همد ينتج )الأول( مثرة 
ا"آا،آها(، ١١٧ناصر؛نخالونتًبش)•ا/الشخ()ا/هخ؟( 

،٢١٣/١)الشثرى العزيز عد بن ناصر )بنت، العقل اض همد بنتج ترة)الثانة( 
(٣٧٤ص()\إس 

(٣٠٦/ ١ ) الصيراعي العزيز همد ين ناصر العنيل الرحمن همد بنت منيرة 
عدالعزيزاسان)؛/ببا(اصربن ( ٢٣٣/٥()٣٤/١الشخ()عم )بنته 
(٢٤٨)١/ العدى اض عبد بن ناصر ( ٣٩)١/ الزامل ممحرر ينت منثرة 

(١٨٩)\إس الحاكي محمد بن ناصر اإلهدىالشاوى)ا/م0م( 
(٥٥٦، )Y/٩٣م'سالودى)ه/آاآ( 

(٥٣/١الحاكي)محمد امجربن العمل العزيز همد بمتإ مرمحي 
(١٢٨/٥صدااعتل)ناصربن ( ٤٤٣،٤٣٨/١)أمح،الشخ()

ريصر)ا/هاا(ناصرين انمجردهم، انمل، همدالعزيز بت موض 
)الأمر(معود آل، س عد ;ن ذ ( ٤٥٨)\إس{<ص 

)ا/خآآ()آ/ه'آ(الشخ( )ثت، العميل اف همد ينتج مومحي 
النيهي)ا/«هآ()\إص( 
(٧٧، ٧٥)ا/ الدمالوي جنن نذير ( ٤٠)ا/ الهديان عل ت ب^ 

(٤١٢،٤٧/١الشتان))ن( 
(٢.٦/١راب٠اسن)ناصرسان)ه/ي؟ا( 

(٢٠٦/ ١ ) اله؛اثم براب، ( ٣٦٦آ/ ) الأثرى ١^>، ناصر 
نواب،او،ا.ة)ا/ا.؟(\ووفي)1إ\ى ناصر 
برابحمحنزة)آ/ا«ا(( ١٢٧)ه/المريخ ناصر 

الشتخ()؛نت، العمل اف عد ثت، نوال، ناصراكلرا/ماأ،آل؛( 
(٣٨٨/١)الد-حم،را/اّا"م ناصر 

(المحرر)ا/٩٣نورة ٢،  ٠٩ا/ إبرا*يماادل) دن 
أحي)ينتج العزيز عيد ين حل ست، نورة ( ٢٥٧/١)ثنان بن ناصر 



:اققدء, _ثسمس,دو 
م0نسحمارضالخل)ا/^ئ(الشخ()ا/ّاخأآ( 

الشيخ()بتت العمل اش عبد بنت هيلة الشخ( )زوجة انماز صالح بنت نورة 
 )hr\/\((٣٨٢/١،٣٩١،٢AV)

)و(الشيخ( العميل)أحن العزيز عبد بنت نورة 
(٣٨٢الطرمي)ا/0إ؟، وائل 

(١٣٧وزيرالضحة)م/الشيخ( العميل)بنت اف مد بنت نورة 
الوصيف)ا/اهم()\إ\حى 

(١٧٤خمادالشبيل)م ولد العميل الكريم عد بن اف همد بنت نورة 
ولدع؛دافالفهد)ماعإ(( ٢٨/١حداكخ())احن 

(٤A٦/٣وللمح٠دالدرس))ه( 
وليدالأءظس)ا/ح؛م(( U١٤٧/١دىيناحدحسن)

 _u (٣٧٣، ٣٧٢وبمالعل)\/هآك ، ٣٠٥، ١٤٦/١)عثان حن ن
UA،iU"l،0؛'A ) (٣٧٣، ٣٧٢، ٣٦٩/١اديى)اه حمد بن ولبد

١(A / )١ بدر رشيد ن وئام ( ١٣٠)م أحمداص ن عل ن هادى 
)ي(( 0٠١،٤٩٧/١ءريش)صاع هادى 
(٣٧٣، ٣٧٢)١/ الزروعي يامر ٥( ٠ ٣ ٤،  ٩٩صاخ)١/ محمد uدى 

(٥٠٢عم،ينناصالرض)أ/( 1iU_)^ئثم؛نا.ون 
(٧٣/١بحىينإ؛را٠يمالي٠ض)( ٢٨٠حين)أ/بن هاثم 
بحيىينأحمدقاّم)ا/أإا(( ٢٩٧الحفار)٣; صالح بن هاشم 

،٦•١(A٧/١محىينحميدالدين)( ٠٣٧٦/١افالمالحم)
٣(٩ ٦ / المدرص)١ الحن عثإن بن محيى ٤( ٠ ٦ / السعيد)١ المحن عبد ن هشام 

(٤٦١،٤0Aمحٍىينمح٠دالهدي)٢/( ٠٦/٢ش١مينء؛داس،)
بحء،ينبحىبلول،الدخل)مأها(( ٠٤٠٧،٧٢،٩/١يئمينجوادالحداد)

( ٤٣٠عكرى)أ/محيى العميل الرحمن عبد نت )الأول( هيالة 
(٣٨٠ثط؛ع)أ/محيى )بنتءمالشيح()ا/؛م( 

(٩٣٦ / )١ الخجي يؤمن، العميل الرحمن عيد ؛نت، )الثانية( هيالة 
•٤(٣/١يرسفإاسر))بنتءمالشيخ()ا/؛م( 

٣(٢ ٥ / )١ القرصاوى يومحن، ( ٢ A / )١ عبتد ن إبرامم بنت هيلة 



يرشينساس)ا/ه^(( ٥٧٠يوثالطلق)مأ/
(٢٦٩/١يوشحاممحي)( ٢٠٩الخرب)؛/ العزيز عبد بن يوث 
،٢٥٠، ٢٤٨)"Y/اللاذني ين ياميوسف الشيح( )ابن العقل اض عبد بن يوسف 

(٢٥٢( ٣٨٢، ٣٧٤>ا/

ه؛؟؛- -ه 



-م 
1«صء -ذ ا1:ءس-

1ةهت١-فهرس

(١٢٣/٣)أب 
(yyi/0)

الأحاء)آ/«امآ(
الأخدود)آ/ا/*آه(
أمشا)آ/ا،«؛(

(٢٦٠الأفلأج)ا/
(foA/Y)'سف ابن أناش 

(٣٠أمحار)ا/\<آ، 
هآ(داكتان)إ/.

،١٢٥، ١٢٢/٣)بالخازى 
١٣٦)

خرذ،)ه/.اآ(
(١٣٦بخته)م 

(١٥٨/٤()١٦١/٢اJالاع)
(١٣٦الرك)م 

اوهمة)أ/مها(
yy/T)j^jj_)\T\؛\

j^(yy!r\)؛
؛نيطلأث،)مأأا(

الرفاعىمنور أحمد بيت 
)ا/ا،؛ا(

مدحلعبده ومحمد أحمد بيت 
(٣٥٦/١)

اوهكل)ا/م.ا(ست،
يتالخرمل)ا/ا،أا(

(١٣٩/١الهاJارب)بئرأم 

،١ ٥ ٤ / ريش)١ عو أب
o٨٦د٦y^y)(ro)^^إ

(١٣٦،١٣٥،١٢٣،١٢٢/٣،

(١٢٥/٣)( ١٤٩، ١٣٨

(٢١٣/٥)

اووءة)ا/.م(
(ابنشل)ا/٠٨ين، 

يتالخماص)ا/ه؟(
(٢٩/١تالقهوة)

)حدةالكبيدة ملة بيت 
اكخ()ا/هأ(

١(٦ ٠ ٤/ ر حائل غرب بئر 
،١٢٣، ١٢٢/٣)بيش 

(y\'/o)(\rAL\T'\

تابا0)أ/مة(
(٤٣/٤تlيران)

تركا)ا/ه؛م(
(١٣١تمْ)م 

نوض)\إ'0ي0إا/\\(
را/م\خ()أ/ه؛ا(جازان 

(y'A<\\i/o)

،٥٠١،٤٦٥/٢الرث)حال 
،٢٠٩)ه/¥«أ، ( ٥٠٩

٢٢٦)

حالأموس)ه/آاأ(
حلالقهر)ه/مآ؟(

١٧٦/١حلشدا)
(٣٦٢/١ئاسون)جبل 

(٢٦٤/١جلم١ل)
حل،اغض)ه/ه.أ(

(٢٠٨/٥الخبل)
(٣٥١، ٣٥)ا/• الجزائر 

(١١٨)؛/
(١٤٦/١جزرممال)

جزيرةالشد)ا/تما؛أ(
(٢١٢/٥الوت،)جلت 
الشة)ا/ا.م(حمرة 

الحمثة)ا/ب؛(

(٢٦٢/١الخوi،ر
،١٣٥/٣()١٥٦/١حزان)

١١٩/٥()١٤٩،١٣٨)

را/ه؛ا(الجانح حارة 
(O'^/y)

حارةالخوز)ا/هم\(

(٢٩٦/٣الخاوي)
(١٥٨عتيزة)؛/بلدية حديقة 

،١٢٥، ١٢٢/٣الحرث)

ص
عتيزةبمدينة السبل الحساوة 

(١٤٦/١الهين>



sii^cوالبددانالآ*طكن فهرس 
\م)0إ\إو\،{<<د'\ي

\لحقو\)ملإلإ\ا

(٢٩٦/٣نين)ين حوطةأحمد 
٢(٥ / عميل)١ حوط 

(٥٥الرغوش)ا/حن 
(n١٣٠/ادحي الخبت 

ااماء)ا/'اة()؛/خها(
(\yo/T)ii\jd.\

خب)ا/ِاإأ(
الخرج)ا/'اها(

(fYA/Y)( ١٢٠)ا/الخيبة 
/n١٣٦)

الدرب)مأأا،آما(
بالمركفالعبيل دلكن 

\ذ^.إ)\إ٧^\(
o/r)^_

Y٨٣)،Y٥٦/١ذوالحاJفة)
،٢١١، ٢١)ه/٠ رخسة 

(YY٤،YY٣،YY٠

الرس)؛/خها(
و1ضي)\إلإ\1(

(٩٠الأيار)ا/سع 
(٣٦٤/١مفحناسون)

(١Y٥/٣)سمان 

ّكةالأرج)ا/ا/هأ(

الكشةوسسة)ا/هأ(
\ّ')\إلأ\()لإإ0ك

ارم،اه،هآ(

(١٩٦/١الئهباء)
السودان)ا/هم\(
مورا)ا/أ<؛م(

الرسمك،عربش أمحا سوها 
(٣٥٤/١)

العفة)ا/هم(سوق 
اللل)ا/.ا،(سوق 
الوكف)ا/ه؛(سوق 

ّوقصاْطة)م'ااا(
٣(٠ / )١ مصعد محوق 

\ض)\إلأ\<\(
بويوج)\إ\0ه

،Y.،\/o)بيش ثاطة 
٢١٠)

بض)\إ0لإ(
شقراء)ا/مأ(

(١٣٦)م الممر 

(١٣٦،١٢٢/٣الممق)
ب0)0إ\لإي

الشهواوة)؟/ه.ا(
،١٢)م ( ٢٨٢صامطة)أ/

١٣٦، ١٣٥، ١٣١، ١٢٣،

)ه/\،.ا،( ١٥٥، ١٤٩

<.\yy/T)(o>v/y)i^

١٣٨، ١٣٦، ١٣٥، ١٢٣)

(Y'A)؛،/

ب)\إ\ق\(
،\To,\T' ,\yo/r)_>

(٢١٣/٥)(١٣٨،١٣٦

>يقاكالم)ه/خ.أ(
الخرب،)ا/.آا(ظهران 

العارصة)ا/هم()أ/اهأ،
'lT)(ir ١٢٦٨٣٠)

(n١٠٠٢/عاب 
(١٢٥/٣المائل،)
(١٣٦عتر)٣; 
(١٢٥/٣همس)

(١٣٦محود)م 
العثرة)ه/خ.آ(

٢(١ ٠ امحوبض)ْ/ عمة 
ءب-ضل)\إ^'\ا

\(yA/rأي_)عقدة 
(١٨٨،١٥٨،٦٨/٤ءن؛زة)

(١٦١العوشزة)؟/

(٣٥١بوشاوكا)ا/غابة 
غرفةالآغواذ،)ا/هه(

(٩٥زمزم)ا/غرفة 
فاصة)ه/ااأ(

،١٤٨فرسان 

(١٣٦/٣)( ١٥٠، ١٤٩

(٢٣٧)؛،/

ذدقالأورا-ى)ا/اهم(



م

ا-فهرسالآضواسان/٦١۶

ذالقالخل)ا/ّا؛مأ(
ذفا)م/آآأا()ه/؛آآ(

القاهمة)؛/آها(
ذءطان)ه/اأمآ(

،١٣٦)م/؟آا، القس 

(yry/o)(ry>/

الخوف)ا/مأأآ(زى 
(٢٦٩/١ضرالاuك،فصل)
(٢٣ضرأممس)١/•

بالرعالعزيز عد ١^^ قصور 
)ا/أما،تما؟ا(

(٤٤)ا/،حياد عة قال
(yii/0)

(٤٦/١الُفة)تلم، 

ا'كضلة)آ/أ؛؛()م/ممآا(
القهر)ه/مأآ(
اكهرة)ه/اا؟(

>اد)؛/أها(مرة 
(yrU/o)ai'/\)jyi\

القو.ة)ه/ا«.آا(
(٣٤القريب)آ/ا

(٤٦٠كانو)م 
كاوفج)؛/خ؛(
كراتثي)ا/اِ؛م

)\إ0\ىضص 
(٣٧٥كوالألور)ا/

امت)ا/ا/؟()؛/ب\<(
(٢١٢اسة)ْ/ماء 

١Jم(l٣٧٤/١زي)
بالرياضاللاسلكي منى 

(٢٦٩/١)

(١٤٦/١ادمق)
•١(٦/٢ااصفا)محالة 

(Y'U/o)j_،i_
ودير،باجاور، مخبمار،ت 

ساكتانوصوايى وأديزى، 
)1إبمي

(٢٩١ادارحة)آأ/
(١٣٦،١٢٥،١٢٢/٣)

لاميالإمحتثني الم
بكرالألمبورالتخحمى 

(Y\o/\)

يالراصنالتخصصي المسمى 
 ;(٣٧٤)١

الأمريكبالخامعة متمي 
(١٠٦ثرون)م يق 
الأولاروق فتثني م

(YU)؛/
المتوى)م؛لأا(
\دو6و)\إ'ى
مثريين)ْ/مآآ(

٣ْ(٠/١ءصر)
(٣٧١بررتمودان)ا/

(١٣٦المنام)٣; 
(٣٥٠المرب)ا/

المودثة)ا/هآ(

شرةالأحساء)ملإ'\(

كقق0
(١٠٥)؟/عنيزة 

.أآ(،قزع)ه/.اآ،
الكسرالخا*ع مجد منارة 

)\إ'0(

(١ ١ ٩ ١/ ) بجيزان ١لماح *نجم 

تث;:؛ا<>م,.<
ماءالخاليدة)ا/س(

١(١ ٩ / اليمى)١ مناءمدى 
(١٢٥الجوع)م 

صالثقيق)مهما(
\م\>ض)\إ\'\(

(٤٦٣نٍجثرا)م 
هموب)ملإلإ\(

,TA/y))\/لأ\( الهياثم 

;;:::;١٦١)
(١٧٢/١الاJحن)وادي 
الريمت)ا/هآ(وادي 
الغدير)١/ه٢(وادي 
جرار)ه/ه.أ(وادي 
(١٣٠ج؛زان)م وادي 
(٢١٢/٥شهJان)وادي 

واديْلفثة)ه/آ.؟(
ترى)ه/خ.لإ،و.آ(وادي 
نجران)آ/\ِمه(وادي 
،YU/Y))\إلأ\( اليامة 

ا/آ،اه،هآ(



تهه1_ت؛اا-ضساتجباّإُاسجد ه[;!ت|هت 

١(١ ٠ )y/ البوبطن)عنيزة( جد م( ٣٦٢/ مهاجرين)دمشق()١ الحمد جامع 
)ه/اِآا(( ١٣٥ الزبونة)تونس()ا/ جا،ع 
(١٥٠)صامطة()X/ الخا،ع المجد ( ٣٧٦/ )١ السعودية)ماJزيا( الغارة جامع 
،٨٠، ٥١، ٢٨)ا/)عنزة( الخا،ع الجو العثسم؛ن صالح بن محمد الشيخ جا*ع 

،٤٣٩، ٦٦)م٣٥، ( ٢٢٨، ١٤٥، ٨١

\(iox)(y'A/i)(yx/oاوذبل)ءشزة()ا/لإه( جامع 
،٧٨، ٧٧، ٦٢/١الحيية)عشزة()مجد العمدة)أبوءرش()مبم؛ا( جامع 

(١١٢٧/٥()١ ٠ ( ٣٠٦، ٢٠الكير)الرياض()^آالحامع 
(١٢٧/٥اسرى)سزة()مجد ( )؛/٢٧
١( ٢٧ا-بماح)عنزة()ه/ مجد ( ١٣٥ / الكم)الحرائر()١ الحامع 
١( ٢٨الحهتيات)عنزة()ه/ مجد ( ٣٦٣/ الولد)حمص()١ بن خالد جاة
١( ٢٧الحوز)عتيزة()ه/ مجد الثال الهلان أ>بن زايد الشيخ جامع 

(٣١الجدادرام)ا/ه ( ٣٥٧/١)أبوفJي()
(١٢٨)ه/ )عنيزة( الحضرة مجد ١( ٠ ١ )Y/ )عنزة( الديرة اجد م
(١٢٧/٥()٥٠/١الأريزة)ءنزة()مجد ( ٢٣٠، ٦٤/٢اليح)اجد م
(٣٦٣الدرؤيشة)عنزة()١; مجد ( ١٢٣/٥الضيم)اجد م

(٣٧٣، ٣٧٢الراشد)اموت()١; مجد مساجد؛ريدة)آ/ا.ا( 
مجدالروءة)عنزة()ه/خأا(( ١٠١، ٩٣، ٧٨/٢)عنزة ماجد 

مسجدالروظف)محزة()ه/خ؟ا(( ٤٥٧/٣)
٣(٤ ٦ / الرؤيقي)عنيزة()١ مسجد ١( ٨ ٤ / سان)الرياض()١ ابن مجد 
(١٢٨الفيلأ)محيزة()ه/مجد ١( ٤ عريش)آ/٩ أي مسجد 
١( ٢٨السيارية)عشزة()ه/ مسجد ( ٠٣٦ / الاستقلال)سنغفورة()١ مجد 
(٦٤، الشرقي)السح()Y/٨٣السجد ( ٣٦٢الأموي)دمشق()١; السجد 
٢(٤ ٩ ٢، ١ ٩ / )١ )الرياض( الثرقة مجد ( ١ ١ ٠ )Y/ )عنزة( الديري مجد 
( ١٢٧)ه/)عشزة( الشبمسي مجد (  ١٢٧)ه/الرعوش)محيزة( مسجد 
(١٢٨)ه/)محنة( الشعسة مسجد ( ٠٣٧ / ١ ) )الكوت( ام الجمجد 



سثميسمُ'سجمزكه£تئ
،٦٠، ٤٦)ا/)عنيزة( الوكف مجد ١(  ٢٨ره/ مجدالشهوانية)عنيرة، 

(١٢٧()؛،/٣٧٢()م/٨١،٦١مجدالنيخإبراممافحدى)فرمان( 
(٢٣٤)القم،()T/ الشاش مجد )ا/ا،؛ا( 

١( ٢٧/ )ه )عنيزة( العيدرية مجد )١^٧^^( إبراهيم بن محمد الشيخ مجد 
(١١اصلة)محزة()؟/• مجد ( ١٨٤/١)
(١٢٨)ه/ )عيزة( مجد ١( ١ ٠ )أ/ )عنيزة( المحولطى جد م
(٥٤٣٤، ٠ )سيزة()ا/ مجدالهفوف ( ١٢٧/٥)

(١٢٧)؛،/مجداكة)محيرة()ه/خآا( 
١( ٢٨)ه/ )عنيزة( الهلالية همجد ( ١٢٧)ه/ ١( ١ ٠ )عنيزة()أ/ الضيعل مجد 
(١١٢٨/٥()١ ٠ مجدالوادى)عنزة()أ/ ( ١١)أ/. )محيزة( القبة محي 

(٢٨٥الومطا)الراض()١; مجد ( ١٢٧/٥)
(٢٤٧مجدالوميطاالثاق)الراض()٢;( ٣٧٢،٣٦٩/١مجدالعدماو)الكويت،()

١( ٥٨/ الهدارب،)أبوعريش()١ أم مجد ١( ١ ٠ العفيثية)عنيزة()U/ جد م
،١٢٦،٥٠حمار)عنيزة()ا/مسجدأم ( ١٢٨)ه/

(١٢٧/٥()١٦.()٤/ ٠١١ ١( ٤ ٩ الأول،)هينة()٣; العقدة مجد 
،١٥٠)فرمان()ا/الحرق جامع مجد ( ١٢٨مجدالعميل)عنيزة()ه/

خ.ه()آ/بمبما(( ١٢٧/٥مجداساية)محيزة()
(١٤٩عريس)٣/ أي حاكمة مجدحاح ()ه/خآا( عنيزة مجدالعودة) 

(١١٠، ٩٣الملاح)عنيزة()؟/ حن مسجد ١(  ٢٨العوشزية)عنيزة()ه/ مجد 
(١٢٧/٥)( ٣٨/٢المم)المح()مجد 
(١٢٨ية)عنرة()ه/دمجمجل ( ١٢٨العيية)عنرة()ه/مسجد 
(١٢٨رميشة)عنيزة()ه/مسجد ١( ٤ ٥ ان()١/ الغريب،)فرص مجد 
١(٢ ٨ ه/ خلبية)عنيزة() مجد ( ٥٠١ fyالريثؤ()الغزاونة)رحية مجد 
١( ٢٨ال،راهليم)عنيزة()ه/ فيد مجد ( ١٢٨الفاحرية)عنيزة()ه/ مجد 
(١٢٨المسّا؛ري)ءنيزة()ه/فيد مسجد ( ١٢٨الأويفرإ)ءنيزة()ه/مجد 

(٣٦٢/ عمم)دمثق()١ ين مجدممعب، ( ٨١، )ا/٤٧)عنيزة( الماع جد م
(١٢٧/٥مقي؛لة)عنيزة()مجد ( ١٢٧/٥()١١٠/٢)

١( ٢٨)عنيزة()ه/ الجناح وادي مجد ( ٣٨القمر)اليح()لإ/ مجد 
(١٤٩رأبوعريس()م المجصص مجد 





سُابست|ئ|
:ءسسءلء

الخاصةالعمودي اطه عيد الشيخ مكتبة الكتيات؛ ت ٢ 
(٤٨٥)Y/داراينالخوزىانمْام)ا/خبأ( 

١(٠ ٤ ، ٨٥بعشزة)Y/٣٨، الصالخية الكب داراكأصيلباكاهمة)ا/ببأآ( 
(١٦٥)؛/خ؛ا، بالرياض والطبوءاتاللكتب، العام التويع 
 )M/^( بالعراق الخلوطات، مكب)ا/خإم(
(٣٥١/١الوطببوس)الكب ( ٦٥/١لب؛ممر)الاس 
،٥٤٢)Y/ ( ٨٤عنيزه)ا/ حامع مكتبة الخامحة عفيل ابن مدافه الشيخ مكتب 

٥٤٥)\إص 



,صتن١٣

;١٤١عريش ش محكمة ( i\)(yA\//y\_)\/\رئامة 
(٢٦٩، ١٨٨،٣٥/()Y ١٧٨( ٣٠٨، ٣٠٥الأعل)١/ الخفاء مجالس 

محكمةالرك)أأ/مأ؛(( ١٠/٢()٢١٢،١٢٦،١٢٤/٢)

٣٠اهآ،يأ،أ، ، ٢٢٦/١مئةاكمي؛ز) ،٢١٣)\إ^\ك الراض محكمة ( ٠
(٢١١/٢مثةالمتزاراض)

)ا/آ-هآ،الظهران محكمة الغرسة)ا/ا-ام( الميزبالمطقة مئة 

،١٥٤

،٢'

(٣١

(٢١٤)؟/

(٣٩١اشزاكلأةاضية)آ/مئة 
الميزداراض)ا/آم(محكمة 

قضاءالُارصة)ا/؛ها()ه/ممأ(

قضاءاكءمة)ا/؛ها،آ؛؛(

•٣(٧/١الجمعة)قضاء 

(٤٢٦ والهاثم)٣; واللمة او،امأت قضاء 
(٣٠٨،٣٠٧/١برbJة)قضاء 
(٥٧)Y/عنزة قضاء 

ابموم)م/اخم(قضاءمحكمة 
(٤٩/٣()٢١١،٥٤/١نجران)قضاء 
الأرى)آ/؟مأ'آ(قضاء 
(٣٢٧/٢ارحة)القضاء 

(٣٣٧_)Y/قضاء 

اللوادءي)ا/أم(محاكم 

(r\/T)(00Tly)

ادورة)ا/خآم(بالدية الكرى الحكمة 
مكةق والجاهدين الثالثة المستعجلة محكمة 

ي)\/س
(٣٨١بحرة)م محكمة 
٣١٥،١٤١•٩،١٣٧/١ج؛زان)محكمة  ،١)

(٣٨٦،٣٤/٢ )(٢٤٣/٥()١٧١/٣)

ّاحر)ا/أم(محكمة 
مامءلة)ا/ا؛ا(محكمة 

صيا)ا/مخا(محكمة 

١(٤ ٤ / فرسان)١ محكمة 
(٢٧٠ئكةالكرمة)ا/محكمة 

(٢٧٠حالة)أ/متعجلة 

(٣٣٧مكة)م/ متعجلة 



٢٦
■لسسذ؛

'؛٤٣٩٠٥^'^^^^اتئئداتوصاتسدذ لٍ 
^^ثستسامحيينت

تضة،ساشإصةوإط\ت 

وحكوب:ءاام؛ة وهيئات لخان ؛ ٢ إ ألبيت ونوادي علمية مراكز ؛ ١ 
الإسلاميةالشريعة استكمالتهلييق لحنة والدعوة والإفناء العالمية البحوث إدارات 

بالكوت)ا/ا،ا-موالإرشاد)ا/*ا«آ( 
الخيريةالحديث دار عل الإشراف لخة التابعة الإسلامية والكتة الخلو*نات إدارة 

بالمدبةالررة)ا/\رآأم( ٣٧٣ا/ بالكوت) الأوقاف لوزارة 
٢(٠ ١ المودية)؛/ الإغاثة لخة ، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٠٢بالرياض)١; الإفتاء دار 

لخةالأوقاف)؟/ا/خا(
والاقتصادالالية وزارة ق الزكوات لجة دارةالماللث،عدالرِز)أ/ها(>؛/؟«ا، 

٢<١/٣()٢٧٣/١)( ١٠٨•

٤( ٦٧المعارف)٢; لجة ( ١٣٥٨/ ر بأبوظى الثرعي القضاء دائرة 
(٢٠٣/١التزدجينرإعانة لجة والإفناء العلمية المحوث إدارات رئاسة 

لجةأوةافشءريش)ا/؛؛ا،ه«ه(
،٢ ٦ ٦ / الدينة)١ حرم حدود تحديد لجة ٣( ٥ ٤ / ١ ر البنات لتعليم العامة الرئاسة 

(٩٧،٨٧/٣()٩٧/٣()٣٢٧( ٣٦٠الركزالإسلأ٠يكوالألورر١/ 
(٣١^/ااجد المسرورuية لجة ( ٣٧٣/١متية>

١(٠ ٣ / حيزان)١ أمراء عل التفتيش لجة العزيز عبد الملك بدارة الشفوي التارخ مركز 
والؤذنينالأئمة وصع درامحة لجنة ( ١٠٧)؛/

(٢١١، ٢.٧/٣()٢٨٨/١>(٧٦،٥٧/٤مركزالدءوةوالإرشادبالرياض)
الممدياتمن القفاة حماية نفنام صياغة لجة ( ٣١الفالكي)ا/ه الركن 

(٢٧٩)ا/والتكنولوجيا للعلوم الوطني انحركز 
المعارفوزارة مناهج مراجعة لجنة ١( ٢ ٦ / آ) 

(٢٦٨،٢٦٧/١)آ٣، ٧/١)اكقال صالح ابن صالح مركز 
١( ٦٨المهور)أ/ ارتفاع مناقشة لجة ( ٣٦٨

وأنفلمةومناهج مقررات ل النفلر لجة ( ١٤٠النائيالأديبجيزان)؛/
(٤٣المعارف)٣; وزارة و التعاليم ١(  ٨٤، ١  ٨٢بعشزة)؛/ الثقاj المائي 



(١٢٠عل التهجم ُن للخد أظمأ وضع لخة 
بمض)\إ\لأ\(-بالقضاة)م/هأ( 

(١  ٦٧)"آ/ الوياضر بمدية الر صندوق مئة الغربية بالمنهلمة يايروق الأمر مئات 
(٣٢٧، ١ ١ ٥ باسكة)١/ العل،اء ثمار مئة ( ٤٣٣)م/ 

قالكر عن والهي بالعروق الأمر مئة ( ٣٤٣/١افثاتباسةاكرنة)
٢(٠ ٦ / والملمة)١ دالياثم ال،ائ ١( ٠ ٢ الزكوات)آ/ إحماء مئة 
(١ أ/٧٨ سنة) خاصة ظر مئة يآ-أا النكر عن والنهي بالعروق الأمر مئة 

(١٢٠اله؛ثةاككةالمودية)ا/( ٢٧٩/٣)
١( ٤٦، ١٠٤)ا/الحتوب مئة عن والمهي بالمعروف الأمر مئة 

اس)ا/ها،أ(القفاية الهيثة ( ٣٧٩/٢المنكربجتزان)
(٥٧والوذنض)T/ الأئمة إحماء مئة بعيزة المنكر عن والنهي بالمعروف الأم ميثة 

تونحاكدقاتسزة)أ/٧٧(مئة ( ٤٣٠،
عنزةاحي معمارة إعادة تفدير مئة بمكة النكر عن والنهي الأم هيئة 

،٤٥٣، ٣٣٠، ١٨، ١٦/٣)عنيزة واب، الخثريةالإملأمة)ا/هآم( الهيئة 
«؛oU،)o،؛o»U؛،،"o؛،oo( ٣٠٦/١)الأعل القضاء بمجلس الدائمة الهيثة 

(٣٣٦الراححى)١; بمصرف المرعية الهيثة 
م:مؤتمراتونلوا>ت،علا:( ٢١٦،٢١٥/٤>

الإّلأسمالأذتصاد ن-ظام ءول ص ، ٢٨٥/١)اكض_اة برتاسة الامية \شثة 
)ا/خهم(( ٢٠٦/٣()٢٩٧،٢٨٨،٢٨٧،٢٨٦

الإسلاميللاثمماد الثالث، العالي المؤتمر ٣ ٠ ٠ ٢،  ٩٩>ا/ العليا القضائية الهيثة 
بالءزيارا/ا،همالجنوب، مدارس عن ، الكثنهينة 

١(٠ ٨ المعودية)؛/ الخءلوءلات معرض ١(  ٦٨، ١ ٥ ٥ ، ١ ٤ ٠ ،  ١٣٧،  ١٣٦>م 
ءدبوأًول م الأزم م د>ق للنفلر العهد وئ ديوان j المتشارين هبة 

القضااالأرءية)ا/آم(
(٣٦٧/١ندوةاكخعدالرحنالعدى)العودة \لحدود رعأياب j الننلر هيمة 

لالعاصرة الزكاة لقفايا عثرة الثالثة الدوة ١( ٧ ٠ / اليمنية)١ 
(٣٧١الودان)ا/٤(  ٩٤عريش)١/ أي أوقاف هيئة 
واليمنالحولية الخدود؛؛ن تعيى مئة 



إّع٤ ئuداتمحص^تصفجلإ^ 
■خمسةتومؤسسات خمعيات ت ٠ حكومة؛ ومصاغ ووزارات إمارات ؛ ٤ 

بعنيزةالقرآن لتحمظ الخيرية الخمعية ( ١١٤٠،  ١٢إمارةجيزانرا/
٦( ٦١٧، ١ ٦ )م ( ١٠٧٣ا/ ) ٤(  ٩٦عرش)١/ أي بلدة أوقاف 

عشزةبمدية العوض لر>ة الخمة الحمب ٣، ٠ )م ١( ١ ١ ، ٩٦)Y/ ميزة الأمام دار 
)\إلأى( ٦٤،٦٠/٤()٦٧

سامجلأسالإ-لأس)ا/هْمالوزراء)ا/آ؛( محلى ديوان 
الكريمللقرآن العودية العلب الحمب ( ٢١٠٦العهد)Y/ول ديوان 
وعازمه)ا/وأّا(مشط خميس ل حاليانممة اس قاعدة 
ya/\( ))حممةبالإس)ا/مة'؟

حمبإءاةادزوجم)ا/؛ا"آ(ماوةيريدة)أ/\ّب( 
الكرُةبئ الكريم القرأن نحفيظ حاعة طلةح؛زان)ا/'؛ا،\>يا( 

•؛،(Y٠٧) (Y/Yالأءليم)Y/الجالس 
مرةالآلوالأصحاببامت)ا/آب'؟(( ٢٨١، ٢٨٠محاوىالأونافالأءل)ا/'ا'آ، 

الحثبمانصالح بن محمد النخ مؤسسة الصحة وزارة ل الشرعي الطب مصالحة 

(٢٠١الأمرالمودي)؛/الهلال 
 ،J_ ^بموكومصارفإ-الآمٍة:٦: ٢( . ١ ٢، . \ُش)أا.١

ابمالإمفيم,ص)ا/.لأ(مكُع)ا/أأ0 
;ء;جيلأح),/ْ,مئاع^٦^^' ٣ اي أذآدة 
سرفدبيالإّلأ،ي)ا/ي،-ا(ا٣٦٠/١،صرفالراجحيأ١١٦/٥ر، ١٤١)ا/اآ، اتة وزارة 

(٤٧٢، ١ ١ ٩ )Y/ ٢(  ٦٨)١/ العارف وزارة 

إو.ء- 



ضثإِِهعها-ت،>ساسطماسهت 

ه>ومتىااطشس
إفقهية مسائل به؛ يتعلق وما التوحيد 

للشيخعنها، تغتى يلا مهمة فواعد آ  ١٣ره/الربوبية توحيد 
(٦٧ره/ العدى الرحمن عبد إليه الدعوة فمحل وليان التوحيد تعريف 

ءث؛م؛نابن ليشخ فقهية، وصوا؛3ل نواعد (  ١٣٧، ٤٦، ٢٨)ْ/ 
(١٦١)ه/ ومادته اث 1س_رفة ض الماسة العلرق 

(١  ٢٣، ١ ٤ )>،/ الإّلأم ل الصلاة مزلة )؛،/٧٧( 
منوالتحذير وثها j الصلاة أداء عل الحث، (  ١٣)ه/ والثراء الولاء 
(٤٩،٤٦/٥-احثرU>)0إس الكر عن وص بالمعروف الأمر 

الخ،اعةصلاة عل المحانظة عل الحث، «ه( 'م،ام،•أ،؛أ،هأ،

(٢٩/ فيها)ْ التهاون من والتحذير الأراء من حلفه مجا ورقص الئ/ٍع تحكيم 
حيوطفيه الذي الثوب، عل الجود حكم ( ٤٦ره/

(فضة)ا/٩٧الدين ل والأبتدلع الشرك من التحذير 
الأساب،،متعددة صالوامحت، اجتمعن، إذا ( ١٤٠)ه/خ؛، 

ف1ءاي؛لأ؟)ا/آما(^مالحهل؛الدين)ْ/خآ(
الجدق المدينة ق الافلة صلاة أقمل؛ أ>رإ ٢( ٩ وتهديمهم)ه/ الكهان إتيان حكم 

•٦(اليوىأوjالييت،؟>٣/•اش)ْ/؟؟( بغير الخلف، 
عشرالأربعة جدان، الآيات، حمع ( ٣٨١اليتإ)آ/عل الياحة 

(١٣١)ا/عل اسوى لففلة فيها الش المواضع جع 
قالحديث، سفه إذا الإمام يتخلف، هل ( ١٣١العرشلالقرآن)ا/

المحلأة>ا/ا؛آ(( ١٧٢/٥أسثلةحولعلواشواستوانه)
إمامهملام نبل نام إذا المسبوق عن بححإ ( ١٧٨والشيوعية)ه/اكاصرية من التحذير 
(٥٩٩>٣/ نفلا؟ صلاته تقلبج هل اكانية؛ ( ٧٦)T/ العربية القومية من التحذير 
الخمعةصلاة أداء بعد الفلهر صلاة حكم الجدبد الهجري بالعام التهنئة حكم 

(oii,ori/r )(٣٦٣/١)



٩٣٦٩
اسميةالمسائل فهرس - ١ ٥ فّسمك

الجازة)ا/آه(صلاة 

(١٢٣١الخطزةءلالغاب)ا/ صلاة 
كزوالخق)ا/

£،ئ1
آ؛ما(
حكماداسة)ا/ه؛م(

(٣١٢)م/ ؟ الكاح عيوب من العقم هل العمر صلاة بعد الجنازة عل الصلاة 
واحدةيكالمة ءلك؛ن زوجته طلق من حكم ( ٢٣١)ا/

(٥٩٨،٥٩٣أوبكلمت؛نمتحاسن)بعض وبيان الفعير زكاة إحراج عل الحث 
العكر)م؛اه،هاه(تعدي أحكامها)ه/آخ( 

ترتيبهاحسب الأيإن ل الرحؤع قاعدة ١( ٤ ٤ الزكاة)ه/ ق الغاز 
i\Ty)\/١( ٥ ٤ النوى)ه/ واك الصاع مقدار 

أراعالدر)ا/اما(؛عضأحكامالصيام)ا/ياه( 
()ه/٢١٨الدخان مجن التحدير عذر ضر من رمضان ق الإفaلار من التحدير 
(٢ ٤ ٤ / ١ ) الدخان ثارب شهادة حكم •٥( )ه/ قرعي 
المروءةيسقط هل السوق ل الإنسان أكل (  ١٥١٢)ه/المسص تومحمحة حكم 

)ا/؛آا(رسااوراتذلالزوال)ا/إهآ( 
(٤٦٧الئعلرنج)آ/حكم 

الملام،عليهما نوح آباء من إدريس هل 
 /r(٥٩٢،٥٨٧أوصمنذر0؟)

ا-اورات)مخآه(رمي ق الأساة 
(٥٦٢،٥٥١،٥٠٤/٣؛ٍعالصرة)

؛ ٩٧)T/ الحكر بيع صحة حول، بحثا 
>ه،أاه،ه•؛(•

~ب ِ ِ ( ٥٣٥القدة)٣; الأوراق ق الربا حريان 
(١ ٣ ١ / ١ ) التسع موسى آيات جع زيادة أخد بدون البنوك ل الأموال، 

،١٤)ه/الحرة الأمور بعض من التحدير ( ٦٠٢)م 
مصرفالفاصلمنغلتاترف)ه/خ؛ا(

المؤذيةيبة المالحمير نتل حكم ( ٤٥٧ الوارم،)م/ ق ألة محول، بحث 
(٦١٤/٦٠٨)االراُثا؟ ل الخد مع الإخوة يمهل هل 

(٢٦٦/٣)

ءإيأو 



٠٢—ب تاهوقإ؛قؤقت 

سهز،؛ص— 

ا"\امحممهضفيماضابي
عقلابن الله عبئ بالشيخ تتعلق فوائد 

(١٣٢العميلمحمد الأديب؛ كب أحد ل الشخ ولادة تايخ تصحيح 
)ا/هإ(والده دكان حول الشيح ذكريات من 
........................)ا/ْه(صالح ابن صالح الأستاذا،لربيت حول الشيح ذكريات من 

(٦٢/ا الهلرودي عبدافه الشيح عل الخاري لصحيح الشح نراءة حول 
(٢٢٠)ا/م\أ،ا/آا،أما، يلأظتكتبهااك؛حصالطلب........................... 

١( ٣٧/ )ا الطلب زمن عنده كانت الش الشيح محفغلة حول 
(٧٤/ .........)١ أبيات ق ونظمها جهنم عقوبة العبد عن تثط. الش للأساب الشيح جع 

ماعداله.........را/٧٨(الشخ وتسن تفاءحيزان ل عرالشيح تع؛ين ل ذكرالنمب 
إلمحكمة من انتقاله عند الشخ محرتبما كان الش والتسليم الدور إجراءات من ماذج 

(٥٠٩،٢٢٣،٢٠٧،١٥٣/١)أحرى 
١( ٠٣........ا.)ا/........ عريش أي إل بعدنقاله للشخ ترمحان أعيان بعفى من حهناب 
)ا/خها(عريش أن ل حاله بمغ، للشيخ أيان 

الخإعة.....ّ...اا.اا..لألألأ...)ا/بمها(صلاة عل محثهم مسجده لخإعة الشح من "حطاب 
(١٦٢/...)ا ١١١٠٠٠...١٠الهللب ق وزملأنه معدي ابن ؤإرمالهالشيخه لأيات الشخ نقلم 
.(٦٩إ ١١الحريري مقامات إحدى سلخ الشح محبة 

١( ٨٧عقيلابن عبدافه الشح حول أمترالقصيم إل أميرءنزْ من "ًهلات 
ى ١٣٦٥عام المتصوؤية اديرصة لطلاب والفقه التوحيد لامحارات الشخ إجراء 

)\إ\^\(للطلاب اموسا وذكرالأمثلة 
والفقهالتوحيد احتيارات إجراء حول بعنيزة الزيرية المدرسة لمدير الشح من "ًءلاب نقل 

)؛/٣٣(للطلاب 
(٣٦/٤..ب)٠٠.٠.ر١٠.الاختيارات حول للشيخ العزيزية؛، رعنيزه ت مدرسة مدير من حمناب نقل 
(٣٦......)؛/ .. ١١الاحتيارات حول للشح الوسْرُ رالبداتع مديرم،.رّةت من حطاب نقل 

أتناءبعنيزة المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر هيثة أعضاء •ع عقيل ابن الشح وثوق حول 
(O'V/r)ئ محنة-مرضوا 

(٦٧........ّّ.)م عتيزةبمدينة \م دار فتح حول القضاة لأحد الشيخ س حطاب نقل 



اسبمؤغحوافي الفوائداستكو؛رءش فهرس " ١٦ج{;؛؛; 
اصثس

( صينإيرسم..............،.........)ا/آهآالشخ علاقة 
(٩٤؟/  r)...  ٠....................٠ * عقيل ابن للثسخ إبراهيم بن محمد الشخ تقدير أمثلة من

(٩٦)ّآ/ .................... وعائلته عقيل ابن بالشخ إبراهيم بن محمد الشيخ اعتناء حول 
(٥٠...........)ّآ/ إبراهيم بن محمد الشيخ حطابات لأحد قراءته يعد وتعجبه الشخ م تب

.......)ا/ا؛آ(همكا0يطرحهاسودارالإفتاء 
٢( ٦٣، ٢ ٦ ٠ / ١ ) .... محرتيا كان اش التحقيقات لهلريقة التحضير ق الشيخ منهجية من ناذج 

صاكخبالدوامفيانمل
 !( ٢٧٤)١ ه١٣٨هعام كتبه ^لأمثمخحولاسافة 

(١٦١/الحجاز...........)ا وصوت القرى أم توفترحريدق فيه يطلب الشيخ من حطاب 
(٢٧٧....,,.......)ا/اكءو٥ بجريدة الفتاوى ركن إحراج منهجية حول الشيخ من فائدة 

( ٢٧٥)ا/ ١٠٠٢ومايتعلق الفتوى حول الشيخ فوائدمن 
١(الشأيح......................،....)ا/٤ مع أجريت التي الصّحفية بيعفراللقاءات بيان 

(٣٣٦,,....)ا/٠٠٠٠للشيخ....الراححي ليإن م الشخ لخفلتكريم الراجمحي جلة تغطية 
(٣٧............)ا/• - ٥١٤٢٦عام للكويت الشخ لزيارة الكويتية الصحف يعص تغهلية 

(٢٦٠/إبراهيم............)ا محمدبن الشيخ من  ١٦٢أثناءانتدابه الأفلاج لقرى الشخ نقلم 
(٢٨الشيخ...........)ا/* حول عمرتوفيق محمل للشخ الصالح عثإن الشخ من حطاب 
واتخاذقراروزاريعقيل بازوابن ابن الشيخن: ين مشترك اقتراح 
٣(........ الدائمة الهيئة رئاسة ل حميدللشيخ ابن الشيخ إنابة عن جريدة حبمرق 

( ٠٣١ / رأ  جهيإنفتنة حول العلياء بيان لسودة الشيخ كتابة 
..............را/ها٣(محمدالتومحرى الأستاذعبدالعزيزين وين الشيخ ين ذكرممازحة 

.••».را/هاآ(الرياصنمحكمة سجلات عل بختمه حتم من أول الشيح كون حول 
( ٣٢٠)ا/ القصاءق الشيخ نزاهة حول 
١( ٨ ١ رم  القضاءل الشيخ نزاهة أمثلة من 
٣( ٠ ٢ )م  الشيخفيها حكم التي الغلام قضية من قواني 

٣(١ / .)٤ الكتب.٠ أحد ق ماح ابن الشخ ذكرها الشيخ يترحمة تتعلق معلومات عل ملأحفلات 
٣( ١٨/)أ ,.,,.........السعودية العربية المملكة ق القضاء تنظيم تطور حول للشح كلمة 

(٣٢.................................را/١ الماكة القفاءق مميزات للشخحول جواب 
(٠٣٢ / ١ ر ...... .٠ ٠ ٠ ..,..٠ ٠ .٠ .٠ .....٠ ..٠ ..٠ .,٠ ٠ ٠ ّ....٠ ..٠ .٠ ,,....٠ للقف,..اة الشح نصيحة 

٣(٠ ٥ / أحدهم....)١ ق أبيات ونظم عندهم يعالج كان الدين بالأطباء الشيخ علاقه حول 
(٤١/ ..)ا يالأعشابالعلاج حول الشيخ دونيامنّالفوائدالتي أنموذج نقل 





عقق؟غعسشممابم>ع ةتِِ.مؤ'وُ 
والميرتالتراحم ق فوائد 

)\إ\\(  الذاتيةوالترجة الذابة المرة ص الفرق 
٠٠.٠٠.الدانيةكتبواسرهم الدين ااعلء^ء يعص إل إشارة 

.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠..,.,العدل تحقيق العزيزعل عيد اللك صورحرص من 
(١٢٠ / .......................)ا عبدالعزيزمعهم الملك تعامل وؤلريقة الرقثق حول فائدة 

(y^/T)  بمدمحظةىاباشالملك تمج
١٣٦ ) /y)  المشايخلبعض تعرض من حول سعود الملك من برقية

١(جازان....... أميرالمنهلقة عقيل ابن الأميرعبدافه مباشرة تارخ 
................)ا/ه'ا(الخمعة صلاة حول للاهال عقيل ابن الأميرعيدافه من حطاب 

...................)ا/ه؛آ(٠٠الشيخ بحضركبارالعلمإءدوماولايات توارخ فوائدحول 
(٢٣٧/ ا ....) أعضاءدارالإفتاء بحوث مع التعامل ل إبراهيم محمدبن الشيخ منهجية من 

الحقإحقاق عل إبراهيم محمدبن الشخ حرص 
(٢٣٩...........را/بمواعيدالدوامالالتزام عل إبراهيم محمدبن الشيخ حرصن أمثلة مجن 

١( ٨٨/ )١ ٠ .٠ ..٠ ٠ إبراهيم بن محمد الشيخ طالبة حيار حول ه ١  ٥٣٦ عام الشيخ لوثها فائدة 
٢( ٥٥/ محمود.......ا..........)ا ابن اش عبد بالشبح إبراهيم محمدبن الشيخ علاقة حول 
(٤٢.)م بالفتوى............................ الإذن ل إبراهيم بن محمد الشيخ تشدد حول 

(٤٢المسامان.........)م/ مصالح تعطل عدم عل إبراهيم بن محمد الشح حرص أمثلة من 
(٢٣٨/١كاملعالأّتفتاءات......................)

(١٣/٣•••٠)٠٠•٠•«٠٠.٠٠•استقبله من بحخى وذكر للعلاج لصر إبرامم بن محمد السثخ صمر 
أثناءالعزيز عبد وابنه إبراهيم بن محمد بالشيخ الخوبملر العزيز عبد الدكتور اجتء1ع حول 

( ١٤)آ/  بمصروجودهما 
( ١٤)م/  للأزهرإبراهيم بن محمل الشخ زيارة 

(٢٨٥/ ١ ) . . إبراهيم بن محمد الشح وفاة ل التعزية عل جوابا الشيخ من حطاب نقل 
(١٣٢/١.....)المعدىالرحمن عبد الشيخ أحلاق مكارم مجن 

الزياداتويكر للرياصن صعدي ابن الشخ استدعاء قضية حول عقيل ابن للشيخ المؤهل رسالة 
(٤١٨)م/  ٠٠............................القضية حول نجد عنإء ق البسام الشيخ ذكرها اش 
(٩٦/٥......)سعدى ابن وجواب علمية مائل حول سعدى ابن للمشح ماح ابن الشيح تّبنه 

(٩٤.....................)ه/ نشرها ق وسعيه سعدى ابن شيخه يكتب الميخ اهتإم حول 
١٥٠ ) /T)  القرعاويافه عبد المخ إحلاص علامحات من



ج'و؛ايمجمؤع او4ذتورءشمافي 1^^، فهرس ١- ٦ ٤ ^٨ 
\(yAlT)ستواضعاكخمطوى 

١( ٥٣)م/ الشريعة تهليق عل القرعاوي الشخ حرص صور من 
١(١ ٧ / ١ الخرب.ُمنلقة كانت الي الأختان عادة القضاءعل ق القرعاوي الشخ جهود 

١( ٠٢)ا/القرعاوي الشخ صيرواقتراح عقبة 
(٤٦٤بجازان.........................)آ/الماه مثرؤع حول القرعاوي الشيخ من اقتراح 
(١٥٣)م/ااشخالقرطوى فراسة 
منسيئا فيها سممح معود ال ألرحمن عبد بن اش عبد للأمير القرعاوي بخ المن رسالة 

)ا/هه(عقل ابن عبداش الشيخ مع ويذكرفيهانمة دعوته، 
(١٥٠)م/ القرعاوي اش عبد شيخه لأحبار الشيخ نشر 
(١٤٠)٣/ القرعاوي إبراهيم بن محمد الشخ تشجح أمثلة من 

٩^١()\إ انتبي بال.يوان الركي عل بن محمل. الشيخ اعتناء 
٨(١ / .؟.)١  ٠١التركي محمد شيخه وفاة -حول  ٥١٣٨٠عام القصيم جريل.ة ق بمقال الشيخ احتفاظ 
ؤا/؛ه(للشخ الخريدل المحن عبد الشح من حهلاب 

(٦١/١الثخارىلمحح المهلرودى عبداف الشح حففل حول 
....؛ّ.ا...ا...ّ...)ا/٦^١(حان حن صديق الشيخ عل أبووادي عإ_، الثخ قراءة حول 
(ر١/م^٠٣الشبح عنه نقالها حمد ابن افه عبد الشح حول فائدة 
(٤٥٦)آ/ااب.؟ّ....ا......... الم٠الكة شإل ق الشح آل حن بن عمر الشخ جولة حول 

مخسJامخإبرا٠يمينمح٠دآلايخ........................)ما'ا،ا(
القرعاوىتلامتو ونيارة والئللأب المشايخ عل ذلك وأر الحكمي حاففل الشح وفاة حول 
(١٤٤)م فيه للمتعزية والمشايخ العهي. لول 
(٢٣٤.......................ؤ)م الخير فعل عل لاشح قاّم ابن الرحمن عبد الشح حث 
(٠٢٣ )م ب.اب..ه.ها.. ...........  ٠٠قام ابن الرحمن عبد الشيخ تاريخ حول لشيخنا ة فاثل. 

(٢٨١)٣/ القميمي عل باز ابن العزيز عبد الشيخ رد حول 
٣(٠ ٤ ّ)٣/ ....... ١ ١ ّ ......... العربيةاللغة كلية ل باز ابن العزيز عبد الشح تدريس حول 

(٦٦٥)م الألثانر الشح معر العلياء بعض تعاون 
(٦٦٤)T/ . ٠٠٠٠..الألباق الشيخ حول وكلامه لث-يخنا ّلإن آل حن مشهور الشيخ نياره 
(٣٥٢/....)ا ١٠الغرب...ق الزمزص والشيخ الألباف الشيخ بض جرت التي الناظرة حول 
(٦٦٤)X/ الألباف الشيخ ل رئيا 
(٤٨٤)م ١ ّ . عنيزة لخاح إماما عجبغوأ ابن الشح تع؛؛ن بداية حول عقيل ابن للمثح كلام 



إ ٤٤٩٥^ئ! ه
(٤٨٤! ٠٢١ ..٠ .٠ ٠ .٠ .....٠ ٠ ٠ ٠ عقيل........٠ ابن الشخ عل عثيمن ابن الشح تتلمذ حول 
(٤٨٤عثم؛ن...........)V/ ابن الشيح عن العزير عيد وابنه عقيل ابن الشخ لزوجة كلام 

(٤٨٣)م/ عثيمين....................... ابن يالشخ علاقته حول عقيل ابن لاشخ جواب 
(٤٨٤)م/ عثيمتن واثن عقيل ابن الثبخين موص؛؛ن 

(٤٨٩)t/ للفتاوى.......... إصداره ق عثمبمن ابن الشخ حلريقة حول لقانية الشخ كتابة 
الجلسعشمتن ابن الشخ انضام موصؤع متابعة ل عقيل ابن للشخ حميد ابن الشخ تكليف 
س)٣ الأعل القضاء 

(٦١٩)م/ عثيمثن ابن للشيخ كتاب ل جاءت لطيفة عبارة 
٠(ما١ )م/ عيم؛ن............. وابن عميل ابن الشيخثن بتن كانت التي الداعيان أمثلة من 

(١٤.)م/ الشورى... بمجلس عضوا يكن لر الشخ آل محمد بن العزيز همد الشخ أن الشبيه 
(١٤)م/ الخويهلر العزيز عبد الدكتور ذكرها الشح آل محمد بن العزيز عيد الشح عن فائدة 
٢(,........)م/ما١  ٠٠. ٠٠النجمكب,محنى أحمدبن لخخ عيداض للشح كلام 
(٢٩٢)م/ . ........٠ .,٠ ....٠ ,٠ ٠ سعيد....٠ بن أحمد ين محمد الشح حول الشح كتبها فائدة 

٣(١ ٩ ......................)v/  ١٦-أولاده يعفى واعتناء لشخنا العزيز عبد الشخ رسائل 
(٤٣١ا/؛ججته والدالشخ وفاة حول القصجم جريدة خثرل 
(١ ٤ ٤ / ١ ) .. ورواتبهم أسإئهم وذكر ه ١  ٠٣٦ عام ومهلوعيها تبمامة قضاة يعص نقل حركة 

(٤١٨/٢)٠.٠..٠...,..^حعدالزيزبنناصااشحسي 
(١ ٠ ٩ / ١ ) جيزان محكمة ق وكاتبا مساعدا الحق عيد صالح عل بن محمد الشخ تعسن تايئح 

(٥٠٣.)أ/............ الحق عيد صالح عل بن محمد الشيح برحمة تتعلق معلومة عل تنبيه 
,..)ا/؟اا(٠٠٠..الشعر ق وقوته الومحي سيخناعن وكلام نماتدالومي عل الكلام 

(٥٢٩/٢..,.,...,,.....,,...)الخلف خلف ين محمد الشح بترحمة تتعلق معلومة عل تنبيه 
(٤٣٠)آ/الطهر اف همد الشيح ل عمل ابن للشيخ أبيات 
(١٣٨  fx)الهلرباق الرحمن عبد الشح وفاة تاؤخ حول 

٤( ٥٢.•،.•••••')لإ/ • ٠٠•. ٠٠.. ٠٠ ٠٠الخمودي اف عبد الثخ لأرحمة ^ق 
(١  ٨٨...........رآ/ الإجازة أحده أثناء العمودي للشخ عقيل ابن الشخ توكيل عقد نقل 

(١٧١/ ..)ا الشحإملاء مجن الإمام حس ين إساعيل الشخ برجة تتعلق فائدة 
(١  ٩٨)ه/ الصنعاق الإرياق محيى بن محمد الشيح وفاة تارخ حول 

(١٩٧ه...)م ١٣٦٥اليسامءامالرحمن عبد ص كلأمسححولالبدة 
(١٤٦/١"٠)٠٠٠٠٠ه ١٣٦٠عام الشيح دوما فرسان منهلقة ل التعيينات بعفس حول فوائد 



ط'فت_تة^^صشسضلتيمماسم>ع وتثتة'ئت 
أعضاءمن بخطاب الشخ واحتفاظ الصلاة ل عدهم من اكرين الأساتذة أسإء 

(١١٠)T/ افلوصؤع نفس حول يالعروف الأمر هيئة 
)ا/اه(الدا،غ أسرة حول فائدة 

)ا/ا،.؟(اسس صحيفة 

تارعنية؛فوائد 

٥(T/ ) للغرب تقاليدا موحرا بها اهتموا اتهم يقول من ووهم قديكا داالراّلأت العرب امام 
)ا/هأ(ه  ٧١٣١منجدعام j وقع الوباءالذي حول 
(٥٠/..............)ا لاسمهامحمدالقاضي الشيح وتغنم ■حماربعيزة، أم ملة تسمية سب 

(AT...)٦! خمار أم مجد ،لكية الكتب، طالب، معودب ^، LJiiبعتيزة الهللأب بعض محن حطاب 
(٥٦إ  ١٦صالح ابن صالح الأستاذ مدرسة أّعاء 
(٥٤٤)t/عنيزة جامع مكتية 

.)'آ/ّمآه(٠٠٠٠عنيزة ماجد يعفى ترميم طلب فيه سعود الملك إل عتيزة سكان بعضن من برقية 
(٦٢ا/وزيرالمالية نفقة عل بعنيزة مجدالحديدة مارة إعادة 
( ١٦٠)\إ لعينة برقية أول إدحال تاينخ 
(٣٥٨ّب)"Y/ ... .....٠ .٠ ..٠ ه ١ ٥ U، حودية الالدن بعض ل اللاسلكي محطات إدخال 
١( ٠٧/ ................)ا ه ١٣٥٦الخدودعام مشاكل لحل اليمنية السعودية اللجنة حول 

٢(٢ ٤ / )١ ٠ بحنيزة بالمعروف الأمر هيئة أعضاء مقررات حول للثخ بريدة مالية مدم من حطاب 
(٦٧........)r/ بعنيزة\ج\م لدار معود الللث، فح حول القضاة لعض الشح من خطاب 

٦(٠ .....)T/ القرآن لحفنل صعود اللك، لخاتزة أحدالمتقلم؛ن لشيخنامن موجه حطاب نقل 
........رآ/همه(١١١......نجران بمنهلمقة الثامر بن اش عبد لقبة عودية الابثيوش هدم حول 
وكلمةه، ١٣٦٨هو١٣٦٧عامي؛ ل فلطن عن الدفاع ل السعودي الحبس مشاركة حول 

(..............................^٧٢٣عبداضزحولذس، منموربن الأمر الدفاع 
١(٤ ١ / عريش....)١ أيا محكمة تطوير اقتراحه حول للشيح التوبحري محمد الثح من خناب 

...............ا\إ^ا\(معه التعامل طريقة وبيان محكمة ل ملازم تعين قيه يلماب نقل 
١(٦ ٠ / الدية...)١ قبول حالة j( العمد القتل قضايا مع التعامل طريقة ل السامي التعميم حول 

...ّ.ا^\إه\\(لأخبار ا بعفن فيه يذكر لشيخنا عريش أيٍر محكمة موظفي أحد من خهتاب 
(٢١٦/١...ّب)٠.٠الرياض لقضاة مقررات مرق فيه سعيد بن محمد الشيخ من خلماب نقل 

(٢٢٦/١)التمييز هيئة إنشاء حول 
( ٢٧٤)\إ الدعوة لجلة الأول الحا.د تاريح 



اارمج4>عاستثو؛رةنيب اممواند صرس - ١٦
جهيانفتنة حول الرياض جريدة ل خثر 
عاليههي ما عل النبوي الحرم حدود إيماء قرار حول افلدينة جريدة ق محر 

٣٣العميل.................................)ا/• أسرة اج؛ن،إع حول ا،لدينة جريدة خرل 
٣٠٨.,)\إآ*؛اهعام لغاية مالك الإمام حول عقدت اش با،لؤتمرات يان 

٥٣٢ )T/ الحزاترية التحرير بثورة تعريف 
٣٢٧/٣للجزاتر.....)مدمبمسسيومسكلسةلحعاكرءات اللك قرار 

٦٣٢ )آ/ ............. الحزائريةلكورة اكرعات جع ق وذكرياته العرفج اف يد الأستاذ 
١ ٦٨ر٣/ ....١ السعودية....١ جنوب وعل اليمن عل الناصر عيد جال قوات اعتداء حول 
٣٧٠)م م  ١٣٧٩عام القضاة ة توحيدرظ،حول 
٩١ )٣; ه  ١١٣٧ ظم للإنجاليز المرض قتال 
٦٤)٦! - ٠١٣٦٥عام اليح اح. مأحد بناء مقاولة عقد 
٥١................. الأمراءض يتم كان الاJى والتسليم الدور إجراء من مثال 
٤ ٦٣)y/ جازان ل الماء مشرؤع افتتاح حول 

وملح!وأدبيه عالمية فوائد 
٤٢ ١ / ١ ) ..٠ ٠ الصلاة ق الهاوث سبقه إذا الإمام استخلاف حول إبراهيم ين محمد للشيخ جوان 

٣٩٥)ا/................................. الإجازات ق العدى عبئالرحمن الشخ رأى 
٣٩٥/٣)القاضى إل القاضي بكتاب التعريف 

٦١٥)م المؤذية الهمثر قتل حول الدائمة اللجنة فتوى 
٥ ٩٨)T/ .......١ .....١ ٠ واحد محلى ق ظتين امرأته طلق من حول باز ابن للمثخ فتوى 

٥٣٤ fyّ.). ٠ّّ٠٠.. ٠ الحديد العام بدخول التهتثة حكم حول عثيمض ابن للتخ فتوى نقل 
٢٣'/ الهي)١ أوقات ل القئرة ل الحنانة عل الصلاة حكم حول عتيمض ابن للمشخ فتوى نقل 

١٢١٩/١..ّ...ّ..ّ.........ا..)الممات آيات تفر ق الإبجي الدين مع؛ن الثخ ُنهح 
٣٦٢/١)الممدية بدعة حول 

٥٣٧محتاشن................)٢; بتن من مركب المشهورة الأبيات أحد كون إل الإشارة 
................................)ا/أمأشعراالثيءوذمه مدح حول ُاذكر أطرف من 

yyy)\/الشفرة حول الشيح ذكرها >مة 
١ ٥٧/ )ا ديم المرال الطبيب حول الشيخ ذكرهاطريفة 



^اس،وااعرضواسجلأت

(١٩٦، ٨٤)ا/ مفلح لأبن الشرعية، الأداب الإسلام لشيخ ه، ول الرمٍ—1ع ات
بنمحمد للأمام الصلاة، إل الثى آداب ( ٢٠٢)بالثتو()،/ 

(٥٧)ا/عبدالوهاب اش لمد الأصانيد، بعال المريد إتحاف 
الأربعونالووة)ا/به(( ٣٩٦/١العمودي)

منارتها وعم-احي المفضل ل الأربعون القصيمي مطره ما عل ردا الفلر ذوى إنحاف، 
تنحرج عقل، ابن اف عد الشيخ مرؤياُت، افكر،سمودى)آ/؟آإ،بمهإ( وما رؤية بلا 

(٣٧٠/١)العجمي محمد لمحمد جازان، لمنهلقة التاريخية الأثار 
(onUrللجراعى)الواك، ل مفيدة أرجوزة العميل 
الدب',،١ أمو مآ', محت فما 1 السالك،! شاد  ١١منة، الي يالأماننة الة الاجا١ 

لانممودى)سإ(( ٤٧٧٠٤٧٣/٢لألع٠ودي)
بأقربالفقه ليل والألباب البصائر أول إرشاد لُالم العلمية اليمنية بالأسانيد الوفية الإجازة 

(YA»/Y)لاعدي الأساب، وأبر المرق )آ/ةا( ( ١١٠٨)للحمودي الجدية، الديار 
الآجرومة)ا/به،ي«ا،بمآا()مم«ه(

٦(٠ ٥ ، ٥٧٩الإسلامي)r/ الفقه أسوع والقل، العقل بين الكونية الأجزاء 
(٢٣٧)T/ لابيحاف المجتمع، إصلاح )_T( الخلف العزيز لبد 

(٢٧٢الأطلسالتاضلالمْالكةرا/الواقعة، المسائل عن الانعة الأجوبة 
(٣٦١/١رالقيم لابن الونمن، أعلام ٢( ٥ ٥ ، ٩٧٢، / حدي)١ الالرحمن لعبد 

والقضاةالأمراء من محيزة ول فيمن الإعلام ( ١Y٤/٤رر^هاآ( 
ماغ)؛/ا٣(محمدابن نثرْت الأعلام، الهائم ابن أنكرها مسألة ست؛ن عن الأجوبة 

(١٧/٢الأءلأم،uزركل)-بمية ابن الإملأم ئيخ عل الثافحي 
(٢٨٠،٢٧٤للقصيمي)آ/م1؛()م/ الأغلال، ر؟/هآه( الخراعي زيد يكربن لأب 

(٢٢٠، ١٢٩،٥٧/١ماuك،)ابن ألفية ( ٣٥٠اخيارادت،شخالإّلأما؛نتيمية)أ/
•٥(٨،٣٥٩/٣)ست،لألأ،بمنرا/سسم 

داكن.مغاير بخهل الكتاب حول فائدة فيها الش الصفحة ميزلتا 



(٢٢٧)"Y/نمون ابن -ارخ لأحمد سبى كتب بأسانيد الطابين إنالأن 
تارخالخلأفسف)ا/أها(؛نمحىالجس)ا/أهم( 

)أ/آا"إ(لكمودي الإمام، بن المحن تائية الخلاف، من الراجح معرفة ق الأنصاف 
الحكميلحانظ الإخوان، نميحة تأييد ( ١٨٩ارداوي)ا/الدين لعلأء 

)آ/عهإ(إمافلهممأوليالماتر)؛/أ-آ( 
٥(٢ / الخرزى)١ لأبن التمرة، ( ٩٦٨)كثير لابن والمهابة، البداية 

را/ماه(الحمزدرى لماليان الأطفال،، نحفة ( ٢٣٠، ٢٢٧)م 
الماحيأعام و اجد وايالراكع تحفة الرئنية)مآ/خ«ه( 

لأبييكر؛نزيدالخراءيرم/هأه(لفيصل الأوءلار، نيل خمر الأحبار ان ت ب
المقام،تحول جواز ل القال تحقيق ( tYUT)المارك 
(٢٥٤)١^محمود ابن ريي بن اش لعبد المؤمنين، عيون وقرة الموفين بتان 

الخجسائل من لكبر والإيضاح التحقيق ( ١٧٤)إ/؟يا، للمعيي 
والمنة،الكتاب ضوء عل والزيارة والعمرة للمعمودي العرب، ملك برة بالأرب بغية 

(UU«/T)باز لابن ( ١٩٢/٥ر
وح،والمنالناسخ ل ؤخ الرصأهل تذكرة ١(  ٠٧)ا/حجر لابن المرام، بلؤغ 

لكمودىر؟/اا■،(

٣(٤ ٥ للخدري)U/ والترهيب، الترغيب ٥( ٠ ٨ عيي)م للمالأبرار، قلوب بجة 
الرسميةالأءلأل، صاحب أخهئاء تشخيص صاح_ج عل الرد ل الضلال من الهدى بيان 

والمداهبالإلخاد من علميه يلم، ما وبيان ( ٥٠٧)ّآ/ الموبح لإبراهيم الأغلال، 
(٢٨٠خض)٣; ابن لراشد الإباحية، القرآن، من الهم إعراب ق والبيان البيان 

الماركلميمل المالخين، رياض تطريز لنممودير؟/بمهإ()ه/هها( 
(tUoA)للمزيدي القاموس، جواهر عن العروس تاج 

(١٣٠ممر)ا/آه، برابن تق( ٣٧٠/١)
شحرالخلألين)م/ح.ه(( ٢٢٧/٣ام)بابن ■ار؛ح 
(٤٥١)T/ رمحا رشيد لحمد المار، بر تق( ٢٢٧)م/صالح ابن تانخ 
٠٥٠٥)آ/اإه، ص القرآن آيات تفصيل ( ٢٢٨ ٠٢٢٩/٢)قاسم ابن -ارخ 



٦٣ ضساس،واسماذدوالجلأتها؛إرغة ٤
(ruانميمي)\/نمالح _، ( ٥٩٢

الخزرة)ا/آه(ل الحل الأصل أن الأفهام ذوي صه 
١(٠ ٦ المم)١; لأبن الكاق، الخواب لنمودي الحرام، مم من ولمت الأشجار 

(i-VT.WA/T ) المنة أمل جواب j اسكلام نقض
(٩٢ا/يJ١نيهاب) صدن ن ^داض افتراه عما ورجاله وحملته الدين تتريه 

لالع٠rودىالتوحيد، ائل مل الفريد الخوهر ( ٢٨٠)*Y/ للمعيي أغلاله، ق القصيمي 
(٤٥٩/٢)المنغ، أحكام تحرير ل المشع التنقيح 

الهوق)ما/خ"آ؟(حاشية اعلأءالدينالرداويرص؟ا■( 
المتقغ،زاد شنح الرع الروض حاشية ( ١١٢)v/ للمعيي والرسلن، الأنبياء توحيد 

ه؟؟،ا'؟ا'(، UUUAفاّم)ابن لعيدالرحن )بالفارس( ص وأحكامه أنواعه التوسل 
اضعبد بن العرير عبد الشيخ سإحة حاشية ( ٢٠٢)؛/

الأحكامأدلة من المرام بلمؤخ عل باز بن لفيصل القرأن، دروس ل الرحمن توفيق 
)\/0*يرسم«لإإ( المارك 

(٢١٠٨)v/ متصور حاشية المنان، كلام نمير ق الرحمن الكريم سمير 
ةللعلامفتوى الدخان: ثرب حكم إ( ١Yر٢/( ٤٢٠را/إا■، للمعيي 

(٥٢٤ه)م المعدي ازصر الرحمن بد ( ٢٤٨للمعيي)الواحد، الكريم سر 
الألغاز،ائل محل في اللمراز حلية ير نفحلاصسة ق المنان اللمهليف تسير 
)سمهآه،خآه(١^١^ زيد بن بكر لأي ( ١١٤ ٠١١٢/٢رللمعيي القرآن، 

زينوجميل لمحمد عقيدتك،، حد الوهاب تمد بن محمد للإمام الأصول،، ثلاثة 
٢(٠ ٢ والفار-بى(>إ/ )بالبشتو ( ٤٦٩آ-ماا، ١،  ٢٥()م٧٢، ٥١١، ٥٧)ا/

ب،نواّتهلار أشكل فيما الكلام حلاصة عمر ين لإمإتمل أحمد، الإمام ند مثلاثيايت، 
ره/؟ها(ر؟/آها( للعمودي الأنام، ( ٣٧٢ا/ المقدسي) 
الإماممذهب كتب أسماء ل المنضد الدر ( ٥٧/ النحوية)١ الفوائد ق الحنية الثمرايت، 

(١٢٩/١ربيعي العل بن افه لعبد أحمد، الدين لمعين القرآن، شر ل البيان جامع 
المرضية،الفرقة أهل عقد j المضية الدرة ( ٢١٩٨الإنحي)

للفارينى)ا/هآ،بمأا(ل لالمالحديث، فيه محلى الخمانين: جزء 



جؤيهئ،غسمت 
ءتنمن)سه(٢( ٠ ٢ السون)الشو()؛/ الدعاء 

عييللومأجوج، يأجوج ق رسالة ( ٥٤، ا/ما0 ) الكرمي فلوعي —،، ١٧٥١١دليل 
)أا/«د'ا()مآ/لأاإ(حديد، ستحد^، كل عل المتقيد دليل 

المهمة،الفقه أصول و حاسة لخليفة رسالة ♦،( tA)الخلفالخزيز لبد 
لاوعدى)صا(( Y'r^_)؛/

()iWالحفظية والمسائل الرسائل الخفظي)إ/ياا( ديوازآل 
الخالي،الثعر بتدوين ادي المرثفة  ٠٤٦٠/٢رالفمدي هتيمل ابن الشاعر ديوان 

(tOAA)للخمودي ( ١٣٧ ٠١٣٤ ٠١٢٠ ٠١٢٨ ٠١٢٥( ٤٨١
الأوارْللخة محيرات محيا عن الأستار رفع د_وانااتض)ا/بما*،ا،لأ( 

(٣٦١/٣راارحبية)ا/م\ه( 

)بالبثتو(الأعلام الأئمة عن الملام رفع الأنفنار، من لقيئ فيمن الأسفار رحلة 
(٢٠٢)أ/( ٤٥٩٨)لكودي 
رآ/خها(للعمودي الحسن، المبسم الروض رآ/بمها( للخمودي ديرية، الالرحلة 

(١٩٦ره/هبماهره/آها( 

،١٠٧،٧٤،٦٥/١)للبهوق المرع، الروض إل نجد من الخزيز عبد للماللث، المالكية الرحلة 
(١٢٩الحجاز)آ/أاأ( 

السافر،النديم بمنادمة الناض الروض شدا، جبل عامل إل الهدى ذوى رحلة 
(١٩٦ ٠١٩٥٨)( ٤٥٨٨)للخمودي ( ٤٥٩٨)للخمودي 

٨(٤ / )١ قدامة لابن النافلر، روغة اف لبد القصيم، ملحد عل القويم الرد 
(١٦٢٨)القانحي لحمد الا>ين، روصة ( ٢٨٠يابس)T/ ابن 

لالزاهرة اكرة والحدائق ايامرة الراض ( ٢٨٤الحلي)Y/عل الرد 
عييللالفاحرة، المتتوعق والفنون الخقائد السلمي نصيحة ل وقع ْا عل والإيراد الرد 
(٤٢٥)م/( ٤٥٩٨)للخمودي لانتقاد، اس 

للحجاويالممغ، اختمار ق التقنع زاد للمودي ومأجوج، يأجوج حول ة رسال
)ا/إه()"ا/بمه"ا،بم'آ؛،يىه(( ١٩٥٨)

١(٠ ا/٦ القيم) لأبن زادالخاد، لابن للنساء، الخلثيعية الدماء ل الة رّس



والجراندوالمجلاتامش فهرس - ١ ٧

الهوقلمنصور الإرادات، منتهى رح شحائل، علماء تراجم ل الخمائل زهر 
(To<{،oyi/r)\/^)لملافدىرس،( 

٠٢٠٩)٣^للفاري-ي القثم' ابن نونية شرح العباد، حير هدى ني الرشاد سيل 
(٢١٤٠٢١٠( ٦٥٢/٣س)الدين لممي 

ومطلأماوواجباما وأركاما الصلاة شروط الحنارالة، صرائح على الوابلة حبا ال
بنمحمد للإُام ونوانمه' الوضوء وفروض حميد بن اف عبد بن لمحمد 

ءبدالوطب،)'آ/'\أ(عل التبلمخ أصحاب بيان ق الضر الراح 
لقيانمنالهلألي)صأ(أخطائهم، 

والموصوءالضعيفة الأحاديث، ملمالة 
ر؟/ا*أا■(للألباف الأثة، \وئفي وأثرها

ضض.1ج4)\إ\\(

سنأبيداود)ا/م\ي(
سنالترمذى)ا/ماِا(
ستنىو)\إس

ومحمدالنومى، لحمد الحنوب، شعراء 

الشل)ه/ي1\(

علالأغلال كتاب من والنصوصى الشواهد 
الرزاقعبد لحمد وصلأل، نيغ من فيه ما 

(٢٨٠مة)م 

عرنته،كما السعدي ارجن عبد السيخ 
لعداض

(Y»0/Y)خياط اض لمد مهلوية، صحائف، الخراعي بكر لأيي( اللحام، ابن أصول، شرح 
ر؟/إ♦؟(حبان ابن صحيح )؟/؛،،■ه( 

(٥٤١، ٧٧، ٦٢، ٦١)ا/ البخاري صحح { UUX)قاسم لأبن الأحكام، أمحول ثرح 
(٣٥٩)r/ ٠٣١٠ر؟/بمه؟، للفارض الحائيان، شرح 
٣١٤)

١(٠ ٧ / الرحيية)١ ثرح 
٨(١ ، ٧٤/ الطحاويان)١ العقيدة شرح 

(١٠٧/١ماللث،)ابن ألفية شرح 

(٨٢، ٧٧/١الم)مصحح 
الصالحيثمل ثرإ التفعل المنير الضوء 

)\إ\\ى

عبامن،ابن اثملأمة أسثلة عل الضرامى ضوء 
للعمودىر؟/1ها(

الجوامع،ب، الخعلمن اللامع الضياء \لي مختمر عل القاسمي شرح 
لأ؛نءث؛مين)؟/لأعه(•١( ٧/١)

(٣٦١/ القيم)ا لأبن الحكمية، الطرق ( ٦٣٨، ٦٣١والشرح)٣; زوائدالغاية شرح 



سو؛سبملأتهضسمغُت 
(٤٨١الحرمحي)y/ذلع\موي الزمان، غربال القيم لابن الناكرين، وذمحرة الصابرين عدة 

)مآ/'آماه(( UVY)لسى اس، ^،^ ١١( ٢٩٦/٢•١()٦/١)

(Y»t)\/باز ابن العزيز عبد الشيح فتاوى الأحكام إحكام عل الصنعاف حاشية العدة 
ينمحمد الشخ سماحة ورسائل فتاوى العيد دقيق لأبن الأحكام عمدة نرح 

(UY/Y )(٢٦٨،٢٦٦/١إ؛راممآلالشخ)
الخنابالةشخ وثبت ترحمة ق الجليل فتح اكدمحي الدين لبهاء العمدة، شمح العدة 

(U،l^/Y )■\(٣٩٩/١ءبداش؛نتمدالعزيزالخيل)
العقائدعالم ل العلام االاللثs الرحيم قح القوي همثد ابن نظم مختصر الفرائد عقد 
التيطةوالأحكام والأخلاق والتوحيد ( nn/Yمعم)ابن العزيز لعد 

(١٧٤^ UYZtللمعيي)س ( iVT/Yللإدربمى)الازلزية، العقود 
للعمودياكلمن، من الحع ق ^٧ ( ٤٦٩الفالآية)م/إام، العقيدة 
(٤٦١رأ/عهإ، ٤( ٩ ٤ )"Y/ نمبة لأبن الواسطة، العقيدة 
Y(٠ Y الإملأم)؛/ لمخ الحموية، القوى \( v/yللعقيل)ُعاصريبم، رمائل ق العقيل 
الثبهلانوأولياء الرحمن أولياء بن الفرقان للمام فرون، ثمانية حلال نجد علماء 

(Uv«/U ،٣٧٦ ٠٣٧٤ ))لثيحالإسلأم)؛/أ«آ
الفروع،لأ؛نمفلح)ا/'*اا١(ءْدةالأخكام،نملاهمِ)مه1؛( 

بنمحمد ام للأم)بالبشتو(، الإسلام قفل محتصر عن الزوائد المائل ق الحازم عمدة 
Y(٠ Y الوي--،)؛/ عبد ( ٦٣٥/٣)المقدمي قدامة لأبن القاسم، أن 

بازلأبن القرصية، الباحت ق الحلية القواد ( ٤١٢٩المقدمى)T/ قدامة لابن الفقه، عمدة 
(YU)؟/•وموقفا الإسلام إليها يرمي اش الخابات 

الرحمنعبد ين اعد ملوالتعليم، التربية ل بن لماعد عمله، يجب، ما بعض وبيان منها 
1لّحود)آ/بماا(معود)آ/بماا( عدالرحمنآل 

هشاملابن الصدى، وبل الندى ئهلر بكر لأبي( الفرؤع(' )مختصر المهللم، غاية 
(A,iT<\/r'0)الحراءي)سأه( 

(٥٤٧ابنالأحام)مقواعد والمتهى، الإفاع بن الحمع ق المتهى غاية 
ا؛نرحب)ا/1آ(قواعد ( ٦٣٢/٣لرصالكرسر



صمرامجتنحتِت؛ةقت6ت 
اسات،سمديرىهإ(رما/مأاا( عيي للالخان، القواعد 
مفلحبن لإبراهيم الممغ، ثرح ل المبيع الحتى وأسإئه اش صفات ل ا،لثل القواعد 

(٦٣٤)٣; ( ١٨٩٨)•٢( ٢/٤)uرّي(،لأينخمن)
(٤٢٧نطرب)Y/مثلث للعمودي اكوحيد، عالم ق الوحيد القول 

(iU،/Y)للعمودي الفتاوى، محموع رص؛( 
تيميةابن الإسلام شخ فتاوى مجمؤع حنبل، بن أحمد المبجل الإمام فقه ق الكال 

،٥٠٧، ٢٥٢، ٢٤٨، ٢٢٧)م/( ٨٤، ٦٦)ا/( ٦٢٧ ٠٦٢٢/٢رالمقيّئ قدامة لأبن 
(١١٨/٤(ر٦٣٧الوهاب عبد بن محمد للإمام اكوحيد، محاب 

عدىالارحمن عبد الشيخ مؤلفات مجموع ، YU/r)( ١٥٩)أ/؛ه، ( ٢٢٥، ٥٧/١)
٤٦٩،٤٣٩،١٣٦،١Yره/هه(( ٥،٥٩

عقيلابن افه عبد الشيخ مؤلفات مجمؤع ( ٢٢٧)م/الزهد كتاب 
(٢١٨٨)٤( ٥ ١ للشاطبي)r/ الثربمة، ئاب 

،٨٤/ أ ر النجدية اثل والمالرسائل محموعة الدقر الخي لعبد حنبل"، بن ®أحمد كتاب؛ 
(٦٣٦٠٢٢٧/٣(ر٩٢( ٣٦٧، ٣٦٤را/

١(٢ ٥ عودية)٣; الالعالمة المجموعة ٢( ٥ ٥ البهوق)T/ لمنمور القناع، كثاف 
تيميةابن الإسلام سخ ير نفمجموعة الوهاب عبد بن محمد للأمام الشبهات، كثفا 

(T_) (١٢٥/٣)

(١ ٢ ٩ ، ٦٦/ ١ ر الجار لأبن الحرير، خصر الحلوق الرحمن لعبد المخدرات، كشف 
(٩٥،٩٣/٤(ر٤٧٩،٣٥٩/٣)( ٣٦١/٣ر

الباركلفيمل المرام، بلوغ عل اللكدم خمحر ( ١٢٨)عقيل ابن كذكول 
)T/؛Ut(( ٣٥٠٨^)لأبن الدرارى، الكواكبا 

بنمحمد للأمام ج^، الرسول سثرة غتصر ، ٤٦٣٠٤٥٦، ٤٥٥/٢اليءاق،لالعمودىراللامع 
\•(r\/r)الوuب عبد ره/مبما( ( ٤٨٥ ٠٤٧٤ ٠٤٧٢ ٠٤٦٧

را/مه؟(للألباق البخاري، صحيح محتصر لفيصل الباري، فتح مختمر القاري لدة 
(٦٦٥/٣ر( ٤٧٢؛، UVT)البارك 

٦(١ / للزيدى)١ البخاري، صحيح خمر من اليد ألقاه ما عل اكلفيقات لطاJما 



.عفهاْثمءيا-فهرسسوسمصو|لجلأت قص_ذؤقإ 
ره/هبما(( toiZYلكودي)( tvo/r)_ لفيصل \و[وي, خصرنح 

موصعه،عن تأح؛ره يجوز هل إبراممُ مقام ابوزي لأبن النساء، أحكام كتاب نخمر 
الي،اف)_Y(اسي نمدالرحن ر؟/ها-ه( 

(٤٤٥ ٠٤٢٦را/خا■، الحريري مقامات غدامة ابن لأحد القاصدين، مهاج نحمر 
(٢٥Y٠٢٤٥اكعوحاتجهرY/اكوّي)ا/أ'ا( 

(١٢٩،٦٥/١سر_رى)الإعراب، ملت مدارجاوالكين،لأبنام)مإ«ه( 
اضلعيد نومي، المحمد بن عل ثعر من أحمد الإمام مذهب ل الأحمد اجلدهب، 
١( ١٣)١/ أبوداهش )؟/ه؟آ( الحوزي ابن ارحمن عد بن لتوسف 

ضويانلأبن الدليل، شرح ل اليل منار اربع، اروض من مواضع 3، المشبع الرخ 
)ا/«'ة(ر؟/ا؟آ(؛( Y»/Y_)لفيصل 

(٥ ٤ / )١ لكوحي الإرادات، منتهى للملأ الصابح، مشكاة مرح ا،لفاتح مرقاة 
المقرئات،شرح ل الشاقان الشفا مح ر؟/ههه( القارى عل 

؛Y(Y/Y)البهوق لنصور ( Y«Y/Y) (Y^/Y)( ٧٧/ ١ أحمد) ندالإئ، م
منقلومةا؛نأبيداوداس)؟/؛ا؟(( ٧٧، ٥٢)ا/للتيميزى الصائح، مشكاة 

ْ(٧/١الفلومةالبيقوب)١( ٠ ٤ / AT) (Y)\/الحكومة مطبوعات 
(Yr'/r/؛()Y'A ) الفقه وتوضح الألكين منهج j،الدين

ر؟/عما(للعيي ( ١٨٧١اص،لخمدالعل)ألفاظ ض م 
للعموديالدينية، ائل المل نية الالنذة للعقيليرإ/*اا( جازان، ^محمامحرالكأقة 

)ه/هبما(السماوفهر،ىلأحاديثالرموله 
ارحمنلعيد عنيزة، تاؤخ حول نخصرة نبدة ( ٥٨١التثرقن)م/من للفيف، 
(٦Y٩٠Y٦Y٠Y٦٤المام)Y/ل الكثيرة الكبح عن الأفهام ذوي مض 

٣(١ ٥ )٣; لف، الباعتقاد الخلف، نجاة ( ٦٣٦ ٠٦YY/Y)الهادي عبد لأبن الأحكام، 
العلامةمقروءان عوال ل البادي النجم ( ا/٤٨قدامة) لأبن الغني، 
بنلبلال أبووادي، عيب شيخه عل عميل ابن السنوسي، محمد بن عل شعر من المفقود 

(٥٤Y٠٥٤٥٠Y٨/١محمودالحزائري)( ٣٠٤ا()ه/ لمداضأ؛وداهش)ا/ما 
البخاريمن حديث، )مائة الأحاديث، نخثة ائل، المدقائق ل والوسائل المقاصد 



حهة_ته

ليلالطالب عمدة لشرح الراغب هداية واكخ القات تعامحلي عن الإخوان نصيحة 
(1WY)الجدي أحمد بن لعمان ا،لآرت، ( tOAAرا/،هأا()الحكمي لحاففل والدخان، 

الغريرلإبراهيم رمضان، ف وحلل الحميد مLلي٠ان بن اض عيد الشخ نصيحة 
(UTA ) الإملأم تر j الحرام،اف ييت، حج أحكام

رما/1ه؟(محمود ابن اض لعبد يكر لأي عمر، موافقات ل الدرر نفاض 
الحرائدوالجلأت:الحراءيرما/ها"ه( 

الدعوة)؟/،UY(جريدة الوهابية، عل الرد ل الزكية النفحة 
النميم)ا/ي*آ؛(جريدة ( ٢٦0/١لعبدالقادرالإمىدراقر

(٧٣/ )ا الورة ا،لدينة جريدة للعمودي التعزية، البلاد إل الععلرية القحة 
iM/Y) ) اى.ة)م/٦٧(جريدة

YUU)اليوم)ا/جريدة البي3لار، يبمجة لمحمد القحة، عل الفخة 
Y( ٤٥)ا/اآا()Y/ القرى أم جريدة ؛دران)ا/آآ'ا( وعبدالقادر 

Y(٤ ٥ )Y/ الحجاز)ا/اآا( صوت جريدة وتحقيق اليمال ننوى من المباف نفض 
عكاظجريدة الحمدان لبيان بالقام، تعلق فيما المرام 

)م/حام()؛/مبم،الإسلامية البحون، محلة )ا/أهآ(ر؟سم( 

(١٠٠ريع، الشخ وعرويات بأسانيد الديع الهج 
محلةالحرسالوطنى)ا/؛ا(( ٣٩٧/١لمدافالأحمرى)

(٧٣، ١ ٤ / الدعوة)١ محلة العربية المنكة جنون ق الإصلاحية الهضة 
(٣٣٦/١الراجحى)محلة الدخل)ا/ا،ْ( لعمربنأحمد عودية، ال

محلةالحدل)ا/أ\()؛/؛«ا،ه'ا(الكية، الأربمن س المكية الزافح 
المجلةالءر؛ية)ا/اه؛(لمحمدنادالكاإة)ا/خ،ه( 

٣(٠ ٧ اجد)م لامالأعل العال الجلس محلة المادات أحكام j والألمان الصائر نور 
(٤٥١محالةادار)م )ْ/هه( للمعيي والأداب، والمعاملات 

(١١٤/٥()٣٧٠محالةادهل)Y/نونيةالقحطاق)ا/اأ( 
(٤ ٨ ١ / Y ) الهامة محلة والإبجان، الإسلام به بمب بيا الإخوان هداية 



عا-فهرسمراجءاصقيق
ء'اسثسء،لءسلء . . ..__ 

خ^ص؛ر،َلما

)أ(
النمريالر عيد بن اش عيد بن ليوسف الأمصارت يقهاء لداهسا الخاح الأستدلكر — ١ 

الكتبدار ط معومحن. عل ومحمد عطا، محمد سال، نحقينرت القرطيي. 

ونحقيقتدراسة تيمية. ين أخمد الإسلام لشخ الكري• عل الرد ل الاستغاثة — ٢ 
بالرياض.والتونيع لكثر التهاج دار مكتية ط السهل- أجتن بن اض همد الدكتور 

الأول:آُآ؛اه.الطيعة 
الشخإجازة دهي الجدية- الديار لٌالم العلمية المنية بالأسانيد الوفية الإجازة ٣— 

بنالعزيز عبد بن اف عبد الشيح لسإحة العمودي عل بن اض عبد انممر القاصي 
الأول؛العليمة الكويتية. النوادر دار حل التكلة. عمر بن نياد محمد ياعتناءت عقيل، 
الكويت.دولة العالمية، والرسائل الكتك، لنشر لطائف وقفية . ٢٢* * ١هّ~ه  ٤٣٠

بنمحمد الثهيخ حليعه؛ الأعلام؛ والقضاة الأمراء من عنيزة ول فيمن الإعلام — ٤ 
الماع.العزيز عبد 

الل،كتورتحقيق؛ الخجاوى. أحمد بن مرمى اال.ين لشرف الأن؛فاع؛ لهنالب الإئثاع — ٠ 
العربيةوالا.راّات المحوث مركز مع بالتعاون التركي، المحن عيد بن اض عيد 

اسالأول;ما؛اه-^هامؤوالإّلأب؛دارسرّ
المدحان.محمل. بن العزيز لعبد وعم؛ ومواص دروس اف؛ رحمه الألبان الإمام — ٦ 

آم.٠ ه-اا٠ ١ ٤ ٢ ٩ الأول: المثحة ارالتوحيدبالراض. دط 
الرحمة.يوسما بن الرحمن لعبد باز؛ بن العزيز عبد الإمام نرحة j الإنجاز ٧- 

ه. ١٤٢١الثانية؛ العلثعة والتوزيع. للشر الهجرة دار حر 
حنبل؛بن أحمد المبجل الإمام مدهب عل الخلاف من الرامح معرفة ل الإنصاف — ٨ 

حامدمحمد وحققه؛ صمحعحه المرداوي. ّلميإن بن عل الحسن أيٍإ الدين لعلأء 
.٣١^٥٥٩ ١٣٧٤الأول: المبعة الفقي. 

الشخالعلامة ؛؛ن مراسلات وهي القصيمية؛ السائل عن المعدية الأجوبة _ ٩ 
ين؛ما الفترة ل العلم حللأب من وبعض المعدي ناصر بن الرحمن عيد 

بنوليد والدكتور الحداد، جواد بن هيثم 7آا؛ اعتنى ه(.  ١٣١.—٥^٠١٣٥٨)
.٣٢٠٠٥^١٤٢٦الأول: المبعة الإسلامية. اليشائر دار حل اديس. ؛,، ٥١عبد 



ااام^؟قضرس - ١٨

الرحمنعبد السيخ العلامة مراملامت، وهي امؤلتية* السائل عن السعدية الأجوبة — ١ ٠ 
ه(. ١٣٧٤مابانت)ما1ّااه—الفترة ق الكويت عز\ء بعض مع ناصرالسعدى بن 

والدراساتالبحوث مركز حل التيس. الله عبد ين وليد الدكتور وتحقيق• درامة 
٠الأول: الطعة الكويتية.  ٢،(.٠  ٤٢٣

ا،لراةءنالعلمة الشخصية الرسائل وهي الواقة: المائل عن الماسة الأجوبة - ١ ١ 
ينالعرير عبد بن افه عبد المسخغ تلم.ين.ه. إل عدى الناصر ين الرحمن عبد المسخ 
جوادبن مبمم عليها• وعلق اعش مرة• لأول تشر أحرى ومسائل عميل، 
،(.٢٠٠٠^١٤٢٠شوال الثانية: الملمعة الخوزى. ابن ودار العال، دار ْل الحداد. 

الدينلعلأء تيمية: ابن الإسلام لشخ الفقهية الاختيارائت، من العالمية الأخبار —  ١٢
تحليهايت،ومعه الحنبل. الدمشقي المعل عباس بن محمد بن عل الحسن أي 

وخؤجحققه العسمبن. صالح ين محمد العلامة: الشح لففّيلة وتصحيحات 
الأول:الهلبعة والموزح. للشر العاصمة دار ط الخليل. محمد ين أحمد أحاديثه: 

٢١٩٩٨^١٤١٨.
حمرةميع تحقيق؛ النووي• ال-ين شرف بن بحى زكريا لأإِ، النووية؛ الأذكار -  ١٣

الإسلامية؛جل.ة،للتقافة القبلة ودار القران؛بارواّث،، علوم مؤسسة دار محلو حاكمي. 
.٣١٩٩١^١٤١٢اتجةالأول: 

والمتعريينالعرب، من والماء الرحال لأشهر تراجم قاموس الأعلام: — ١ ٤ 
الحاشرة:الطعة ولملأيين. الحلم دار محل للزركل. الدين لحثر والسشرة؛ن: 

١٣١٩٩٢سبتمبر أيلول/ 
الأغاريد،)القلائد، الموّى: عل بن محمد للشاعر الكاملة التعرية الأعال -  ١٠

الثانية:الهلعة يجازان. الأدي المائي ط الحنوب(: نفحادأتن، الينابيع، الأزاهم، 

المندادى.القال القاسم ين إسإعيل عل لأي الرب: لغة ز الأuل - ١٦
م.١ ٨^١٩ ه،  ١٣٩٨الأول: الهليعة سروتأر العلمية الكتب دار ٍل: 

قوهراءايت، توثيقية، تلفزيونية حوارات، ل سعود آل الرحمن بد بن اعد مالأمثر — ١ ٧ 
.٠٣٢ ٠ ه—؛  ١٤٢٥الأول: العلبعة الشبيل. الرحمن لحبي وشخصيته: سرته 

المائيمهلبوعاته من الحقيل. أحمد ين لحمد جازان: متْلقة ل التاربحة الأيار —  ١٨
والمثر؛الرياض.والرحمة الح.ئ، اليإمة دار س، ُلع؛إثرافجازان• ق الأدب؛، 
٠٣١٩٧٩^١٣٩٩الأول: اظبعة 



الأساب:وأبر اكرق 1مب الث كل والألباب المائر أول إرشاد - ١٩
بنامرقح عاله• وعلى ونمه يه اعتنى علءى• الناصر بن الرحمن لعيلء 
.٠٢٢ • ٠ ه—  ١٤٢٠الأول؛ الطعة السالم،. أضواء ط اكوي. عبد 

الألباق.الدين ناصر لحمد الميل؛ منار أحاديث، نحرج ل الغلتل إرواء —  ٢٠
م.١ ^٩٧٩ ١٣٩٩الأول؛ الطعة الإسلامي. لكتب، اط 

الرحمنهمد وصط؛ تحقتن، الحونية• نم لأبن العامح،؛ رب عن الوقمح، إعلام - ٢١
بممر.الحديثة الكتب، دار حل الوكيل. 

الرماوى•لإلياس الهجرى: الثامن القرن بمد ذ،ا براجم الفضلاء إمتاع -  ٢٢
اهل— ٤٢٨الثانية؛ العلبحة النورة. يالدينة والتونيع للتثر الرمان دار كتبة مط 
٢٢• ٠٧.

المار؛،.مكتبة ًل الأuق. الدين ناصر لحمد وبدعها: الخانز أحكام - ٢٣
م.١  ١٤١٢الحديدة؛ سطبحة الأول اظثعة 

الكتب،دار منثررارتإ الاوردى• جيب بن محمد بن لعل والدين؛ الدنيا أدب — ٢ ٤ 
.٢٢٠ ٠٢ه-١٤٢٤بالمان.العلمية 

القيمي.فلاح لفاير الهجري؛ الخامس القرن ق الأندلس ل الرمانل أدب — ٢٠
م.١  ٩٨٩،;- ١٤٠٩الأول؛ الطبعة بالأردن. والتونيع للشر الشر ار دط 

الحكىالخار محمد بن الأمض لحمد بالقرآن: القرآن بماح j المان أضواء -  ٢٦
القهعبد بن بكر إمراق،؛ بجدة. الإسلامي الفقه محمع مءلثوءا'<ت، من الثنبلي. 

اه. ٤٢٦الأول؛ الطبعة الفوائدللحروالتورع. دارعاب ط ند. 
ناشرون.الرشد مكتبة ط السليم. الزامل العزيز عبد بن لفريد فقد؛ أوراق —  ٢٧

.٢٢٠الأول:أأ؛اه-ه.آس 

دارإثبيليا.ط البارك. العزيز عبد بن الأوطار؛'لفيصل نيل خصر الأحبار بتان —  ٢٨
الأول:ا<ا؛اه-خا،بمام.الطعة 

الدكتورتحقيق؛ الدمشقي. ممر ابن إّإعيل القيا لأبى واكهاية؛ البداية - ٢٩
م.١  ٩٩٧- ه ١ ٤ ١ ٧ الأول؛ الطبعة التركي. المن عبد بن افه عد 

العامةالرئاسة ط بلادنا. هده ململة صمن العبيد. محمد بن الله لعيد البداغ؛ —  ٣٠
.٢١ ٤٠٨الأول؛ الطبعة الشباب. لرعاية 

صمبإدار ط عهلوى. فوزي تحقيق؛ الخاحظ. بحر بن لحمرو واكيتن؛ اليان — ١٠١
م.١٩٦٨الطبعةالأول؛ بثير_وتا. 



_سةهقحدةعا"صرسسماجءاسقيء 
١^٠^الكتاب دار ط الكاصاق. الدين لعلأء ^١^^ ١١ترتيب ز اكناغ بداغ — ٣٢

_م. ١  ٩٨٢سروت، 

جازاننائي منثوران العميل. أحد بن يحمد جازازت لنطقت الأس التايخ — ٣٣
م.١ له-آبمه ٤  ١٣الأول: الطعة الأس. 

بنالالطمv لعيد وتهلوره: نشأته العزيز، عبد عهد ل النظم الخكوعي التعليم — ٣٤
الأول:اس ا،لكرمة. ,مى- الخاس  vJiyiمي- ط دهيش. بن اض حمد 

؟«أاه-؟حبمام.
سليإنبن عل الخن أي الدين لحلأء المع: أحكام نحرير ل المشع التتيح — ٣٥

بمر.اللمة ال3لبعة الخملي—،. الدين محب الشخ له■ قدم ازداوى■ 
اف:رحمه حمياد، بن محمد بن اف عبد الثؤخ سإحة إ عصره ل القضاة تاج — ٣٦

آم.٠ ٠ ،;-٩ ١  ٠٤٣ الأول: الطيعة القامم. دار ط العثيم. محمد بن لسلميإن 
الزمراق.عايض بن -محهد بن اش لعبد السعودي: العهد ل والقضاة القضاء تارخ —  ٣٧
علالقاسم لأي الأماثل؛ من حالها من وسمية فضلها، وذكر دمشق، مدينة تاؤخ —  ٣٨

بنعمر سعيل. أي الدين محك، تحقيق. الشافعي. القه عيد بن افه مة ابن الخن بن 
.٣١٩٩٥الفكر: دار ط العمري. غرامة 

بالبنان.حزم ابن دار محل يوسم،. رمضان حم لحمد لالرركل؛ الأعلام تتمة — ٣٩
م.١٩٩٨ه-١٤١٨اyأعةالأول:

العمودي.عل بن افه لعبد اللاع؛ تاؤخ احتصار ل وايا،ع القاري تحفة — ٤ * 
؛أ*با.حالل. المللثح حامحة داهش. أبو محمل بن الله حمد أ.د وتقديم* تحقيق 

الزرعي،أيوب بن بكر أبا بن محمد الدين لشمي الولود؛ بأحكام الوئيد تحمة - ٤ ١ 
بجدة.الإمحلأمى الفقه مجمع ط ص<يرية. حمعة بن عثإن تحقيق: الاّمشقي. 

ه.١٤٣١الطبعةالأول: 
نحتار،ناجي ماف لعمر محمود؛ آل نيد بن افه ب■ قهلر علامة ترجة ل الودود تحفة — ٤ ٢ 

أءلأمةطرؤمآ؛اه-آ"آم.مسابقة صمن 
لإبراعيمالزمان؛ وذكرحوادمث، الواحدالديان، افه بأيام والعرفان النهى أول تن-كرة —  ٤٣

ناشرون.الرشد مكتبة ط المحسن. حمد آل، حميد بن 
واعشأعدها تعال؛ افه رحمه باز، بن العزيز حمد بن اف حمد الشح ساحة ترحمة - ٤ ٤ 

أصالةدار ط التكالة. عمر بن زياد ومحمل قاسم، بن إبراهيم بن العزيز صل. ببا؛ 
.٠٣٢ ٠ ه-ه ١  ٠٤٣ الأول: ائثحة الأصرا 



العزيزعبد الدكتور تحقيق: مارك. العزيزش عبد بن لفيصل الصالخ؛ن: ؤياض تطريز - ٤ ٠
ه~ ١٤٢٣الأول: الهلبعة والتونع. للنشر العاصمة دار ؤل حمد. آل الزير اش عبد بن 

الدمشقي.القرثى ممر بن عمر بن لإماعتل العفلم: القرآن ضر - ٤٦
اكانية:الطبعة والتوزيع. للنشر ؤليبة دار محل السلامة. محمل. بن امي تحقيق: 

مبارك.آل فيمل بن العزيز عبد بن لفيصل القرآن: دروس ل الرحمن توفيق -  ٤٧
حمل..آل الزير الله عيد بن العرير عيد عليه: وعلق أحاديثه، وحؤج حققه 

م.١ ^٦٩٩  ١٤١٦الأول: الطبعة والتوزيع. للشر العاصمة ودار الح0ن، ار دط 
عدى.الناصر بن الرحمن لحبل. التان: كلام بر تقل الرحمن الم,بم بر تن—  ٤٨

ه.١ ٤ ٢ ٢ الأول: الطبعة الخوزي. ابن دار مل الصميل. فوان بن معد به: اعتنى 

العلمأهل إّناد ل الرفع العال البتؤ وو؛ءمته الصنع، إحازات، ل الينع التنمر -  ٤٩
طالحجى. مليإن ين لصالح الصنيع: الرحمن عبد ين مليإن العلامة للثهخ والتوقع 

.٠٢٢ ١ اه-•  ٤٣١اسُةالأول: سفملسوثوالدهتالإّلأمية. 
رج(

والعملية،العلمية اف— —رحمه العثيم؛ن صالح بن محملي العلامة لحياة الحاْع _ ه • 
.٠٢٢ ٠ ه-أ ١ ٤ ٢ ٢ الأول: اسة الحض. أمد بن لوك \.و\و: من ب ذل ومط 

تحقيقهعل أمرق الثيهقي. الحسين بن أحمل. يكر لأيٍر الإي،ان: .؟، ٠٠٤١الحاْع —  ٥١
بوزارةالإسلامية الث.وون إدارة إصل.ار التدوي. أحمل. محتار أحاديته: ونحرج 

.٠٢٢ ٠  A-J،١ ٤ ٢ ٩ قطر. يدولة الإملامية والشؤون الأوقاف 
تحقيق:اممري. جرير بن محمد جعفر لأب القرآن: آي اويل عن البيان جامع -  ٥٢

٠٠٢٢ ٠ ه-١  ١٤٢٢الأول: الهلثعة التركي. المحن عباله بن افه عبد الدكتور 
الخنيب•رجب بن أحمد بن الرحمن عيد الفرج لأن والحكم؛ العلوم جامع - ٥٣

م١ّ  ٩٩٩-—٥١ ٤١٩اكامنة: الطبعة ؤ جس يا ؤإبراهيم الأرنوؤطا، ثعيب، تحقيق: 
القرطبي.المري الله عبد بن يوسف عمر لأيٍر وفضله: العلم بيان جامع — ٥٤

الأول.الهلثحة حزم. ابن ودار الريان، ة مومحل زمرل. أحمد فوان تحقيق: 
١٤٢٤-J٢٠ه م.٠٣

محمل.أحمل. للدكتور جهودها: منهجها، أهدافها، نشأما الحملوية: النة أنصار حماعة _ ه ه 
٠١٢٢ ٠ ه-؛  ١٤٢٥الأول: الهلبعة الفضيلة. ودار النوى، الهدي دار حل الئاهر. 



الكتبدار محل الهاشمي. لأحمد العرب؛ لغة وإنشاء أدبيات ل الأدب جواهر — ٥٦
م،١  ٩٨٣—ه  ١٤٠٣والعثرون؛ التامعة الطعة باروت. العالمية 

•ثاف آل عل بن غانم بن محمد بن لخالد ثاف؛ آل عل الشيم سره ل الداف الحل —  ٠٧
.٣٢٠،م؛اه-'ث• الذُةالأول:

أدلةمن المرام بلمؤخ محل باز بن اف عبد بن العزيز عبد الشخ ساحة حاثية -  ٥٨
الاسماندار ط قاسم. بن إبراهيم بن العزيز عبد حا: واعش راجعها الأحكام: 

.٣٢٠اه-آ.  ٤٢٤الأول: اسة للشربالرياض. 
الألباق.الدين ناصر يحمد عنه: اف رصي جابر، عنه رداها كا ااّم، حجة —  ٥٩

م.١٩٨0ه-١٤٠٠الأبعة: اسة لمكتبالإسلأس؛ اط 
اه.رخمه عيي، الالماصر الرحمن عيد للعلامة فتوى الدخان: شرب حكم — ٦ ٠ 

بمصر.الإمام مهلبعة عقيقي. الرزاق عيد الشخ تقديم• 
الخزيم.مليان بن صالح بن لمحمد وآثاره: الخزيم صالح بن مليإن الشيح حياة — ٦ ١ 

هأم.الأول:مآ؛اه-م'.الطعة 
رخ(

العامةالرئاسة تل هذهبلادنا. سلسلة صمن الدر>رم. الرحمن عبد بن لسعد ا"انرج• —  ٦٢
ام.اه-آهه ٤  ١٣الأول: الطعة الثياب. لر>ُة 

الحموي.حجة بابن العروق عل،، يكر آبا الل«ين لتقي الأرب• دعاية الأ؛'ب حزانة —  ٦٣
والنثر.للطاعة ين، الحل القاموس دار 

رد(
الخويطر•محمد بن كلارق غصوزت بن عل ين صالح الشخ مثدة j المدن الدر - ٦٤

٣٢٠ه-م  ١٤٢٤الأول: الطعة بالرياض. واكوزح ليثر إثبيليا ار دط  ٠.
بيعيالحميد بن عل بن اف لعب،- أحمل•؛ الإمام من-ه٢، كتب أساء ل المنمي الدر —  ٦٠

البشائردار ءل الدوري• الغهيل- مليان بن جاسم وتل-يتل• تحقيق الحنل،• الكمح، 
.ا؛اه-.ههامّالأول: اتجة الإسلامية. 

الهوف•إدريس ين يونس ين لمنمور ال؛تهيىن لتمح النهمح، أيل، دنائته - ٦٦
ناشرون.الرسالة مؤسسة حل الزكي. المحن عبي■ بن افه عيل• الل.كتور تحقيق: 
٠٣٢٠الأول: اتجُة 

عتصأحمد بن محمل- وتحليل؛ دراسة هسمل؛ ين عل ين القاسم الشاعر ديوان - ^١٦ 
م.١  ١٩٦ — ه ١٣٨١الأول: الطحة العربي(بمصر. الكتاب دار ط الحقيل• 



■_،،- ةس 

وشركةالطلاب مكتبة ط عهلية. ثامن الدكتور وتعلينرت شرح تمام؛ أن ديوان —  ٦٨
\،١م.nA-j،١٣٨٧الملمةالأول:الكتابالابان. 

•الدين ناصر محمد مهدى له: وقدم قوافيه ورتب شرحه برئ؛ بن يثار ديوان —  ٦٩
ام.٤  ١٣الأول: الملمة العلمية. ارالكتب دط 

عقتلابن الرحمن همد أبو عليه؛ وعلق له قدم حنزث بن صالح بن راشد ديوان - ٧ * 
.٠٣٢ ٠ ١ه-آ  ٤٣• الأول: اتجة ١^١^. 

اطلزعلعثإن بن لطلال ديري: الالأخمد محمد الشاعر الأمبر ارحوم ديوان — ٧١
م١ّ  ١٩٨ ه- ١ ٤ ٠ ١ الأول: اسة عيد. ال

د

وجل،ه.والتونيع للنئر التارة دار ط العلأونة. لأحمد االزركل: الأعلام ذيل _  ٧٢
.٣٢٠^٦٠ ١٤٢٧الأول: الطبعة 

ا،لومى،موسى بن محم،- إعداد: والعال،اء: باز ابن الشيخ يئن النبادلة الرسائل — ٧٣
بالرياض.والتوزيع للنثر حزيمة ابن دار ط الحمد. إبراهم بن ومحمد 

٠٣٢٠ ٠٧ه-١٤٢٨الطبعةالأول:
-يا:اعتنى عسى: ين وأحمل خان حن صديق الثيخن: بين التبادلة الرسائل — ٧٤

الأول:الطيعة الرياض. للتئر. التوحيد دار ط الخراثى. صالح بن ساليإن 
٠٣٢٠١٠^١٤٣١

وتحقيق:جع الألومحي: شكري ومحمود القامحمي الدين حمال المائلة؛؛ن الرسائل —  ٧٠
^١٤٢٢الأول: اسُة الإمحلأمبة. البشائر دار ط العجمي. ناصر بن محمد 

٣٢٠٠١.
•ضن مصتلفى لأحمد الإحشيدية: الا.ولة نهاية إل الإسلامية مهر ق الرسائل — ٧٦

٠٣١٩٩٠^١٤١٠الفُةالأول: 
الثقافةدار مطابع ط الحثيم؛ن. صالح بن لمحمد للنساء: العلييعية الدماء ل رسالة _ ٧٧

ه١٣٩٣٠؛٠ن5ةاالكرمةّّسة
ا،لهلثعةط المشاط. محمي. لحن الأنوار؛ طلعة نحدرات محيا عن الأستار رفع — ٧٨

ه؛١٣٧٥الرابحة: اسُة بممر. اوومفية 
ويليه؛الأول• الهليحة المن؛ وحوادث نجد ءال،اء ماثر عن الناظرين روصة — ٧٩

الثالث.الجلد القاصي. عثان بن لمحماأ العديدة، الفوائد ق المفيدة المجموعة 
١٠٣  ١٤١٩للأوس،: الوطية لطابع اط 



قتة^ آقتس 
رن(

الجاري•أحمل- بن مومى التجا أي الدين لشرف ١^^؛ اختمار ز الستقنع زاد — ٨ • 
علمهمة نمول مطق.' ؤيلته السكر. عل بن الرحن همد وصهل• نحميق 

.٣٢•٠ اه-؛ ٤٢٥س١^١^: ^الوطنللشر. JUزادالمشع. 
ا-بمونئة•مم ابن أيوب بن بكر أبا بن لحمد انمادت خ؛ر هدى j المعاد زاد - ٨١

الهادروعبد الأرنؤوط، شعيب عله؛ وعلق أحاديثه، وخرج نصوصه، حفق 
.٣١^٩٧٩ ١٣٩٩الأول: اسة الرسالة. ط.زّة الأرنؤوطا 

الأصفهالدار مaلابع ط افدي. محمل، بن لعل حائل: علمإء تراجم j، الخاتل زهر -  ٨٢
حدة.وشركاء، 

لس(
له،وندم حققه، حيد. بن الثه مد بن لمحمد الحنابلة؛ صراتح عل الوابلمة الح—، —  ٨٣

العث؛مين•سلتان بن الرحمن همل• وال١■ىور نياد، أبو افه همد بن بكر عليه• وعلهم، 
١٠٣  ١٤١٦الأول: اتجعة الرسالة. ة ؤّمط 

بنلعل، الض، ا"بمرهم ذ؛لهت ومحا اليهقمح،، علب بن الحض بن لأحمد الكأرة،ت المن - ٨ ٤
ه٤١٣٤٠ الأول: الفة باقي. الطامة الٍارف دائرة محلى ط الاردينيب عثان 

الينلءاري،سليان الغمار عيد تحقيق: ائي. النثعيي، بن لأحد الكمرى: السنن — ٨٠
.٣١٩٩١ه—  ١٤١١الأول: العلمعة العلمية. الكتب دار ط حسن. وسيدكروي 

العارف،مكتثة ط الهلال. الدين تقي لحمد العباد: حثر هدى ل الرشاد سيل —  ٨٦
بالغرب.السعودى التعليمي الكتب، الطع: عل أشرف الغربية. المالكة الرباط، 

الكيثر.معود عبدالعزيزآل سعودبن بنت، الحوهرة الأمثرة: نفقة عل طح 
الدينناصر لمحمد وفوائدها: فقهها من وثيء الصحيحة الأحايين، الة مي— ٨٧

الأبق؛طءكتيةادارفلأها؛اه-هههام.
الدينناصر لمحمد الأمة: ق اليء وأثرها والوصوعة الضعيفة الأحادينه ّلملة —  ٨٨

١ير-0لأ١م؛.٤ ٥ الخام.ة: الفُة الكتب،الإسلامي. ط الأuق. 
وبعضنرتلامذته، محبيه عيون ل حميد بن محمد بن اف عبد الشخ العلامة سإحة —  ٨٩

٠٣٢• ^٨٠ ١٤٢٩الأول: اممعة ١^١^١^٠ رائلهوآىرْاس؛ة: 
نحيلةومراجعة بإشراف القزؤيك،• ماجه ابن يزيد بن لمحمد ماجة: ابن سنن — ٩ ■

اللكي:السمو صاحب، نفقة عل 'لع الشخ• آل العزّيز عبل• بن صالح الشيح: 
بالحرم،والتوجيه الإرشاد جهاز ت توزيع معود• آل العزّيز همد بن يدر الأمثر 

٠٣٢ ٠٠اه-•  ١٤٢ الثانية: الطيعة الوطص. 



1|ثثتنءءا-س.ءاجءاصقيء ةت_تة'ف 
فضيلةومراجعة بإشراف الترمذي• عسى ين محمد عسى لأيا الرٌذى• نن م— ٩ ١ 

اkلالكيتالسمو صاحب نفقة عل تلع الشخ. آل العزيز ب- بن صالح الشخت 
بادسوالتوجه الإرشاد جهاز تونع؛ معود• آل الزير عد بن بدر الأمتر 

.٠٢٢ ٠ اه-• ٤٢١اسعةاك1فة; الوطى. 
وحسنالأونزوط، شعيب تحقيق: الدارفطى. عمر بن لعل الدارممى: سن - ٩٢

الرسالة.مومة طأ برهوم• وأخمد اش، حرز اللهليف وعيد شليي، التعم عبل• 
«أم.اكوعةالأول:آأئاه-إ«

وحاليزمرل، أحمد فوان تحقيق: الدارْي• الرحمن عيد بن اُتح لعيد الدارهي؛ ض —  ٩٣
ه. ١٤٠٧الأؤل: الهلبعة بيثروت. العري الكتاب دار ط العالمي• الع 

بإشرافاش. النشعيب بن أحمد الرحمن عثل• لأب اكغرى؛ ائي الننن م— ٩ ٤ 
صاحبمقة عل هلع الشخ. آل العزيز عيد بن صالح الشخ كيالة ومراججة؛ 

الإرشادجهاز وزيع: سعود. آل الحزز همد بن بدر الأمر اللكي: السمو 
٠٢٢ ٠٠٠هر—  ١٤٢١ت الثانية الطبعة الوطني. بالخرس والتوجيه 

الشيحفصيلة ومراجعة بإسراف المجستاق. الأسع، بن لليإلر داود! أبيي سنن — ٩٥
بدرالأمثر اللكيت السمو صاحب نفقة عل طح الشيخ. آل العزيز مد بن صالح 

الوض.بالخرس والتوجيه الإرشاد جهاز تونيع: سعود• أل العزز عيد بن 
.أم.'اأ؛اه-«الثانية:الطبعة 

الفقي.حامد لحمد عاري؛ الالناصر الرحمن عبد العلامة مرة — ٩٦
)_(

وآثارهالدعؤية، وجهوده العالمية، حياته عقيقي؛ الرزاق عبد ال٠الآمة الشخ —  ٩٧
الأول؛الطيعة الإعلامي. ا،لكتب، ط أحمد. سيد أحمد بن لحمد الحميدة؛ 

اكرضن؛الخربن كبار^١■، من الرزاقحمزة، عبد محمل الحديث،؛ الملامة اكخ —  ٩٨
أحمد.سيد أحمد بن لحمد الحميدة؛ واثاره الدعوية، وجهوده الماكية، حياته 

ه.١ ٤ ٢ ٠ الأول: اللبعة للوزيع. الوادي ومكتبة الإسلامية، البشائر ار دط 
عميل.بن المزز عيد بن اممه لخثد عرفته؛ ك،ا عيي الالرحمن عبد الشخ - ٩٩

الأول:الطيعة للنثر. الوطن مل-ار ط الماكر. عل ين الرحمن عبد به: اعش 
.٢ه-١٤٢٦ م.٠٦

القاسم.الللث، ليد ومولفاته؛ وعثرته حياته القه؛ رحمه قاسم، بن الرحمن عبد اكخ — ١ ٠  *
.٠٢٢ ٠ اه-0  ٤٢٦الأول: اظثعة للتشر. ارالقاسم دط 



بنلناصر ت ماركت خر يرة ومعطرة، سرة اف: رخمه صالح، بن العزيز عبد الشخ — ١ ٠ ١
العزيز،عبد بن نايف الأمثر اللكي المو صاحب ت للكتاب قدم الصالح* الله عيد 

.٢٢• ١^٦٠  ٤٢٧الأول: الطعة اشرون. الرشد م ط الداخلية. وزر 
بنللوليد وفتاواه: وفقهه حياته العنقرى: العزيز عبد بن اف عبد الشخ — ١ ٠ ٢ 

الأول:الطعة والتونع. لالنسأر المواتي عالي دار ط فريان• آل محمد بن الرحمن عبد 
٢١٩٩٨^١٤١٩.

السعودية:العربية المملكة جنوب ق ودعوته القرعاوي محمد ين الافه عيد الشخ — ١  ٠٣

للملايثنالعلم دار ط الزركل. الدين لحر العزيز: ب الللث، عهد j الحزيرة شبه - ١ • ٤ 
١١٢  ٩٩٧أغسطى آب السابحة. الهلبعة سروت. 

ه١ ٢ ١ ٠ ما؛؛ن الفترة ز ثر، عْنهلقة ومثققي والباء ءال،اء تراحم من العبم شدا — ١ ٠ ٠
اه.٤ ١ ٥ الأول ائبحة ناديأب١االأس. ط: معيداشي. بن لهاشم اه: ٤ ١ ه إل 

الكتب،دار محل الحبل. العإد بن الحي لحثي ذهب،: من أحبار ز الذهب شن.رات< — ١ ٠ ٦ 
العلمية.

ودراسة:تحقيق الخراف• تيمية بن الهلثم عبد بن لأحمد الممه: ز العمدة ئمح — ١  ٠٧
الأول:الهلبعة بالرياض. الحبيكان مكتبة ٍل العطشان. صالح معود الدكتور 

بمصر.الكنى التجاؤية المكتبة حل الرقوقي. الرحمن لعبد المتنبي: ديوان شؤح — ١  ٠٨
م.١٩١ه-١٣٥٧ّ٨الثانية:الطيعة 

شعسب،تحقيق: الهلحاوي. محلأمة بن محمد بن أحمد جعفر لأب الأثار؛ مشكل صح —  ١٠٩
١.٢  ١٩٨٧ه-٤ ٠ ٨ الأول: الهلبعة الرسالة. مزّة ط الأرنزوط. 

معاصربمم:وبعض ثر بعالخففلي آل شعر من الئاق الديوان الراحلين، شعاع — ١ ١ ٠ 
الأدبا•أحا نائي ط الخمظمح،• العابدين نئن إبراهيم الرحمن عبد ت وتحقيق جع 

.٢١٩٨٢^١٤٠٢'الأول:اتجة 
العميل.عيص أخمد بن ومحمد نومي، العل بن لمحمد الختوب؛ شعراء — ١ ١ ١ 

بحين.الكمال هلبحة •ط 

ه.١ ٤ ١ ٩ الأول: اسُة ال،راك. 0ءر بن العزيز لعيد الدلر: من فراء - ١ ١ ٢ 
(.١٧)بلادنا هذه لة لسصمن العمار. إبراهيم بن لمحمد شقراء: — ١  ١٣

م.١  ٩٨٨ه— ١٤٠٨الأول: الطبعة الشباب. ارءاية العامة لرئاسة اط 



ماجيقيخهس_ذؤ|ص 
يوسفالدكتور تحضق,' القلقشتدي. عل بن لأحمد الإنئا! صناعة ق الأعشى صح — ١ ١ ٤ 

م.١  ٩٨٧الأول؛ الهلعة يمشى الفكر. دار ط طويل. عل 
شعيبتحمق: السني. ماز بن لمحمد بيان؛ ابن برتب جان ابن صحح - ١  ١٥

١م. ٩٩٣- ١ه ٤ ١ ٤ الثانية؛ الخلعة الومالة. مزّة ط الأرنووط. 
فضيلةومراجعة بإشراف اليخاري، إساعيل بن لحمل التحاري• صحيح — ١ ١ ٦ 

يدرالأمير ت الملكي السمو صاحب نفقة عل طع الشخ- آل العزيز عبد بن صالح 
الوطني.بالخرس والوجه الإرشاد جهاز ،•' jjyسعود. آل الخزيز عد بن 

٢٢٠^١٤٢١الثانية؛ الخلعة  ٠ ٠.
الألباق.الدين ناصر لحمد الكبير(; )الفتع ونيادته الصغير الخالع صحح — ١  ١٧

م.١  ١٤٠٦الثانية: الطيعة الإملار. لكتب اط 
بإشرافالتيسابورى. مسالم بن الحجاج بن همسلمم الحجاج لأب مسلم; صحح — ١  ١٨

صاحبنفقة عل طع الشح• آل الريز عيد بن صالح الشيح• فضتلة ومراجمةت 
الإرشادجهاز توزع• سعود* آل الميز عيد بن بدر الأمثر اللكي• السمو 

٠هر—  ١٤٢١الثانية: الطعة الوطني. بالحرص والتوجيه  ٠  ٠٢٢,
بنالله عيد بن لعمر القبل; صالح بن محمد الشح فضيلة حياة من مطؤية صمحات — ١ ١ ٩ 

بنصليإن والشح القبل، صالح بن محمد الشح وقف نفقة: عل طح القثل. محمد 
يالرياخى.الxربي القلم مطاع شركة القويفل- الكريم عبد 

لتجليداليساءل الحفيفل عبد مؤسسة ط ءهلار. الغفور عبد لأحمل- الحزيرة; صمر — ١ ٢ ٠ 
م.١  ٩٧٧ه— ١٣٩٧الرابعة: الهليعة بالبنان. الكتاب وتصنيع 

الألباق.الدين ناصر لمحمد الكبير(; )الفتع ونيادته الصغير الحاْع صعق —  ١٢١
م.١  ٠٩٩ ١ه- ٤ ١ ٠ الثالثة: الطيعة الإسلامي. لكتب اط 

ضعمدةالأحكامسلأمةا؛نمح- ١٢٢
السلفيةالطبعة ط الهندى. محمد بن عل الشخ عليه" وعلق وصححه حققه العيد; 

سعود.آل العزيز عبد بن سعود اللك نفقة عل طح ه•  ١٣٧٩القاهرة: ومكتبتها. 
الدينليهاء الشيبان; حنثل بن أحمد الستة إمام فقه ق العمدة، شرح العدة — ١  ٢٣

الخطسب،.الدين محب الشح له• قدم القدمي• إبراهيم ين الرحمن عيد 
السلفة.لطعة اط 



::عهةت0أ_ 
الحنعبد ين لرياض مميت بن احد بن محمل الزاهد؛ الشخ سيرة ل الفريد العقد — ١ ٢ ٤ 

العالمة.العلومات شبكة ل عقال عيد. ال
العريان.معيد محمال •تحضقأ الأندلى. ريه عبد ين محمل. ين لأحمل. الفريد• العقد — ١ ٢ ٥ 

؛٢١٩٤٠^١٣٥٩الأول: اللبحة يمصر. الكبرى التجارية مة اط 
جازان.مْلاع محل العميل. أحمد ين لحمل. معاصريه؛ رسائل ل العقيل — ١٢٦

.٢١٩٩٢^١٤١٢الأول: الية 
حنين لحمد اف: رحمه بملن، أيا ءث،ان ين الحسن عبد الشخ العلم العلامة — ١ ^١٢ 

العالية؛الحلومات شبكة ق مقال البارك. 
الثاحث؛ن.من لجموعه الخوف: من3لقة أمبر الديري، أحمد ين الرحمن عبد —  ١٢٨

.٢٢٠٠ U-J، ١٤٢٨الأول: الطبعة الخوف. الديري، الرحمن همد ة مزمًل 
الثأيبارأ،حنبل ين أحمد ستة الإمام فقه ل القوي عبد ابن نقلم ؛نتمر الفرائد ءقل• — ١ ٢ ٩ 

معمر.ين ناصر بن حمل. ين العزيز هماي الشخ عليه: وزاد احتصرْ صه؛ اممه رصي 
يمصر.السلفية الطبعة الخطيب.ط الدين محب الشخ له' تدم 

العمري،الحمي. السنيان لصالح القصيم؛ وءل،اء وتلأمل.مم سليم آل، عل،اء —  ١٣٠
١م. ٩٨٥-—٠١ ٤٠٥الأول؛ الهلبعة 

يسام.آل صالح ين الرحمن همل- بن اطه لعيد ترون؛ ثانية حلال نجد عناء —  ١٣١
ه.١ ٤ ١ ٩ اكاتية: الطبعة والونيع. للشر العاصمة ار دط 

بجدة.العرنة ء\ب دار محل الجيوب. لحمد عرفتهم؛ ومفكرون علياء — ١٣٢
اكانية:م.؛اه-مخهام.الطيعة 

ه- ١٣٩٩الفكر. دار ط العيي. الدين لبدر الخاري؛ صحح بح القاري عمدة -  ١٣٣
٢١٩٧٩.

الأول:الهلبحة العصيس؛ اهه عبد ين لصالح والرواية؛ الماع من الغاية —  ١٣٤

له:يدم الكرمي. يوسف ين لرعي دالنتهى؛ الإقناع ب؛ن اب»ع j النم، غاية -  ١٣٥
هد.١  ٣٧٨عام طع • ماح ابن محمد الشيح 

)ف(
الحياة.دار •علبعة ط السعدي. ناصر ين الرحمن لحبال عل-ية؛ الالفتادى —  ١٣٦

.٢١الأول: الطبعة 
الرزاؤ،عبد بن أحمد وترتيب،: حمع والإنتاء؛ العلمية للبحويثر الدائمة اللجنة فتاوى —  ١٣٧



ِ*ا-سصاسم ةتزتة'هت 
الخّرية.معود ال اعد مبن العزيز عبد بنت العنود الأماّرة ة محرمحل دويس• ل١ 

٢٢٠^١٤٢٣ارس: اسة  ٠٢.
والعمرة.ا-اج ز ااعث؛م؛ن صالح بن محمد العالآمة الشخ فضيلة فتاوى —  ١٣٨

لكر.الثريا دار ط اليإن. السإبراهيم بن ناصر بن فهد ترتيب؛ وم 
.١٢٢^٧٠٠  ٤٢٨الأول: الطبعة 

محمدوتحقيق: وترتيب جع الشيح: أل إبراهيم بن محمل. الشخ ماحة ورمحاتل فتاوى — ١  ٣٩
١٠ ١٣٩٩الأيل: الهلبعة الكرمحة. بمكة الحكومة مفة ؤل فامحم. بن الرحمن عبد بن 

العملاق.حجر بن عل بن لأحمل الخالي؛ صحح ض الباري فتح - ١٤•
.٠٢٢ ٠ -٠  ٠١ ١٤٢ الأول: الطيعة بالرياض. اللام ار دط 

العميل:العزيز عبله بن ائته عبد الحنابلة ثيح ونت ترحمة ل ابليل فتح — ١ ٤ ١ 
الأول:الطبعة الإسلامية. البثّاتر دار ط التكله. عمر بن زياد محمد ونحرج: جع 

بنلأحل. جيزان؛ بمنهلقة عثر الثالث القرن بعد من رحال تراجم ل الفلر فرجة — ١  ٤٢
بجدة.العلم( )دار للصحافة الل.ينة مؤسسة ط العافا. الشعفي محمد 

الأيعةالأول:ماا؛اه-ا"هبمامب

الحيل.وزارة ط محبادوْ؛ مؤسساته، تارثفه، والسعودية: العربية الملكة ل القضاء — ١  ٤٣
.٠١٤ ١٩٢١۶الطبعةالأول: 

بمصرفؤالشرعية المجموعق ط الراجحي: بمصرف الشرعية الهيتة فرارات — ١ ٤ ٤ 
.٠٢٢ ١  ٠٠١ ٤٣١الأول: اسميعة الراححي. 

اكومي.قوامة بن أحمد الدين لوفق حنبل؛ بى أحمد الجل الإمام فقه ل الكال — ١  ٤٠
.٠١٣٨٢الكتب،الإسلامحي،عام ط ابنماع■ الثخمحمد ندمله؛ 

الحونية.فيم ابن الدين لتمس آزحية: لكرفة الأنصار ق الشامة الكافية ٦^- 
الأول:الهلثعة الحوزي. ابن دار ط الحميد. عبد بن حن بن عل تحقيق؛ 

الوهابعبد الثخ أصوله: صح الحزري• الأثثر لأبن التادح؛ ل الكامل — ١  ٤٧
اكرية.اسءة إدارة النجار.ط 

شيبةأيى بن محمد بن افه عثله بكر لأي( والأتار: الأحاديث، ق الصنف، الكاب - ١  ٤٨
.١٤٠٩بالرياصى الرماد مكتبة ط الهون. ، يوصفك،ال تحقتؤ،؛ الكول• 



اسالأول:ه«؛ام
اللكدارة ط الرين. عد اللك دارة إعداد: القرى: أم لصحيفة التحاليل الكشاف - ١  ٤٩

.٢١٩٩٩-—٠١٤٢٠عبدالعزيز: 
بنلعل الفرؤع، تصحح ومعه: الخنبل، اك-سي منالح بن يحمد الفرؤع: كتاب — ١ ٠ ٠ 

المحنعيد بن ارنٌ عبد الدكتور تحقيق* قدّي* ابن وحاميه الردأوي، ملميإن 
اسعةالأول:؛آ؛اه-*ا««آماةارطلةّالتركيبطمؤّ

لوفقالقاسم: أي عن؛ننصر الروائي السائل ق الحازم ة عمي• أو: الهادي، كتاب _ ١ ه ١ 
قطر.حاكم ئاق، آل عل الشيخ نفقة عل ٍلع الحنبل. المقدسي قدامة بن الدين 

ونحريجتحقيق الخنل،• البهوق يونس بن لمنمور الإقناع: عن القناع كشاف -  ١٥٢
العربيةالمالكة ل العدل وزارة ط الحيل. وزارة ل متخصصة لحنة ووتيق: 

٠٠٣٢  ٤٢٩الأول: اسة عودية. ال
بنالرحمن لعيد الختصرات: أحمر ممٍح الزهرات، والرياصن الخن.رات كشف، —  ١٥٣

الشخ:نفقة عل محلح بمصر. ومكتتها اللمفية الطبعة ط. البعل. أح،- بن اض عبد 
ثال.افهآل عبد بن عل 

)ل(
وتحليق:وتحقيق نحريج الييحال. س.الم بن لحمد المجتيع: إصلاح كتاب عل اليع — ١ ٥ ٤ 

الأول:الطعة والتونيع. للمنثر العاصمة دار ءل الحجورى. احمد بن عل بن بحك، 

صائر.دار ط منفلور، ابن مكرم بن محمان الدين لحال العرب؛ لساذ( — ١ ٥ ه 
افعبد بن العزيز لعبد السعودية: العربية الملكة ل والقضاة القضاء حول لمحات — ١  ٠٦

الفوائد.ءاiر ط الفرياي(. الرحمن عيد بن الوليل■ للنشر: أءد0 اوث.خّ آل حن بن 
.٠١٤٢١الطبعةالثانية: 

)م(
بنمحمد بن لإبراهيم تلاميذهم: وبعض عشر، الراح القرن ل لعلماء والخم اليتدأ — ١  ٥٧

للنشرالعاصمة دار ط ،. اليفإراهيم بن حسان بإحراحه: اعتنى ،. السيفناصر 
.٣٢٠٠—٥ ٠١٤٢٦الهلبعةالأول: والتونيع• 

الحنبل.مفلح ابن محمل. بن إراهيم الدين رهان إسحاق لأي القغ: همح ل المبدع — ١  ٠٨
طاصالإسلامي.

النووي.شرف بن محي الدين محي زكريا لأب ااشمازى: مهدب قمح الجموع -  ١٥٩
جدة•الإرشاد. مكتبة الناشر: الهليحي. نجيت، محان وتكميل: وتعليق تحقيق 



حه1لآةمصقيق ةك-نهف
السعودية.العريية المالكة 

وأهوالهوسرته الأنصاري محمد بن حماد الشخ الحدث ترجة ل الجمؤع — ١ ٦ ٠ 
٢٢٠^١٤٢٢الأول: اممعة دالأضارى. ٠٢.

الحرر:مشكل عل النية والفوائد الكتج ومعه: تيمية. ابن الدين لجد الحرر• — ١ ٦ ١ 
التركي٠ال^سن عبد بن اش عيد الدكتور تحمى• ٌفلحُ بن محمد اكين لممى 

.٠٢٢  ٠٧ه—١٤٢٨الأول؛ الهلعة الرمحالة. موسة حل 
العميل.عيسى أخمد ين لحمد التارخ: ل العربي الخنوب أو! الاليء|ر(، الخلاف —  ١٦٢

بمصر.الحري الكتاب دار مهناع حل 
الهند؛بومباي، ق مطيعة ٍل الخوزي• لابن أحمدت الإمام مدهب ق الأحمد المدهب — ١  ٦٣

^٠٢١٩٥٩^٨١٣١
البارك.المرين عبد بن لفيصل ا•لربعت الروض من مواضع ق المشبع المرتع —  ١٦٤

بالرياض•والتوزيع للنشر الدرر دار ءل قاسم• بن إبراهيم بن المرين عد به؛ اعش 
.٢٢٠^١١ ١٤٣٢الملمةالأول: 

ابوري.التيالحاكم افه عبد أبو الثه عيد بن لمحمد الصااحيأح؛ن؛ عل المتدرك —  ١٦٥
عطا.القادر عبد مصعلفى تحقيق: التلخيص. ق الال.هأي تعليقات ومعه: 

.٢١٩٩٠— ه  ١٤١١الأول: انملبعة الملمية؛،روت. الكتب دار ط. 
مهرانابن اض عيلء بن أحمال. نعيم لأبا ت لم مالإمام صحح عل المتمج المسال — ١  ٦٦

ببروت،المالمية، الكتب دار حل الشافعي. إسإعيل حن محمار تحقيق: الأصهاق. 
١م. ٩٩٦- اه ٤  ١٧الأول: الملمة لمان. 

افه:رحمه القرعاوي، محمد بن اش عيد الإمام: الحزيرة، حنوب لداعية المرة _  ١٦٧
بالرياض،والتوزيع للنثر ايهاج دار مكتبة ط الأيا-اء، فهد بن لمالر 

١٥١٤٣١الأول: اسط 
الكتبمحل البعل. الفتح ابِي بن محمد الدين لشص القغ: ألفاظ عل ال3لالح —  ١٦٨

.٥١٣٨٥عام الإسلامي 
المثودي.ناصر بن لمحمد القصيم(: )بلاد عودية الالعربية للبلاد الخغرال المجم — ١  ٦٩

عودة.الالمربية الملكة والنثر. والرحمة للمحث اليإمة ار دط 
المليإل:الخلاف جازان، مقاطعة المعودة، المربية للبلاد الحغراز العجم — ١٧٠

الثانية:اللمعة بجازان؟ الأدي التائي منثوران ط المقيل. أحمد بن لمحمد 
ملأ١٩٧٩ه-١٣٩٩



بنطارق تحقتق• اسراي. القاسم ش أيوب ين أحد بن لساليإن الأوسط؛ العجم — ١ ٧ ١
القاعرة.الخرم؛ن، دار ط الحسي. إيراهيم بن المحن وعبد صد. ن اه عوخى 
اكان؛ة:ها؛اه-هههام.الفة 

بنحدي تحقيق؛ الطراق. القاصم أي أيوب ن أحمد ن لسلميإن الكب؛ر؛ العجم —  ١٧٢
—اه ٤ ٠ ٤ الثانية؛ الفة الوصل. والحكم، العلوم •كتبة ط عبدالجيدالسلفي. 

٢١٩٨٣.
ومحمل.القادر، عثلد وحامل. الزيات، وأحمد مصهلفى، لإبراهيم الوسيط: العجم —  ١٧٣

العربية.اللغة محمع تحقيق؛ الدعوة. دار ط النجار. 
المنعبل. ن اض عطو الوممور تحقيق؛ المقيّئ. ندامة ان أحمل. ن اض لعبد الغتي؛ - ١ ٧ ٤ 

والتونيعوالنشر للعلباعف هجر ط الحلو. محمد الفتاح عبد والدكتور التركي، 
م.١  ٩٨٦ه—١٤٠٦الأول؛ الهلبعة بالقاهرة. والإعلان 

لبعخىوتونيقية لثخمؤيته تحليلية ]دراسة نوسي المحمد بن عل شعر من الفقري —  ١٧٠
م.١٩٨٨—٠٠١٤٠٨الطبعةالأول؛ أبوداهشّ نمحمل. لعيالاش نصاتاوْ[: 

حاشيته•ع القاوّي، قدامة لأن الساق; حنبل بن أحمد المنة إمام فقه j القغ -  ١٧٦
الختليب.الدين محس، له؛ قدم الشثخ" ال الثه عيد ين ّليإن للشيخ التسوية 

قطر.حاكم علآل،ثال، الشيخ نفقة عل طيع ومكتبتها. الملقية لهلبعة اط 
حسينإصإعيل مادته؛ جع القرى؛ أم صحيفة شعراء عيون ز العزيز عبد اللك —  ١٧٧

.٣١٩٩٩— ١٠١٤١٩الأؤل؛ الهلثعة عبدالعزيز. الاللث، دارة إصدرات من أبوزعنونة. 
للنثرالوموعة اعال ة مؤّالاشر؛ الثانية. ائبعة العالمية؛ العربية الوسوعة -  ١٧٨

.٣١ ٩٩٩- اه٤  ١٩الثانية؛ ائبعة والتورع. 
فرانكل؛نومزسسة الشم، دار ط م. ١  ٩٧٢الثانية الطيعة الميسرة؛ العربية الوسوعة -  ١٧٩

غر؛ال،.شقيق محمد بإثرافح؛ والنشر. للعلياعق 
ملتقطاتأيضا؛ للمولفف ؤيليه أعياما، ووفيات وحوادثها نجد تارج ل الوسوعة — ١ ٨ ٠ 

القاصى.عثإل ين لحمال ونثرا؛ نظإ الفوائد نفائس خ ز الموارد من تثتن؛، ما 

١^!^<دارة ط العلأونة. لأحمد عودية؛ الالعربية المالكة عشما■( مكتبات .ال، —  ١٨١
.٠١٤٣٠عيدالعزيز، 

الغكر،دار ط ايشم،• يكر أبا ين عإٍ، الدين لنور الفوالين ومنح الزوائد مجع -  ١٨٢
ام. ٤١٢؛،روت؛ 



_حهةَائة*ييءءس.يابمواسقيء هث1ِ،ف 
بننهد وترتيب؛ •م اكٍم؛ن؛ صالح بن محمد الشيح فضيلة ورسائل فتاوى محمؤع — ١  ٨٣

.٢٠١اه-؛ا<ه٤١٤ناصراسن.طداراضاسثرباراض.اتجةالثانية: 
ؤإثراف؛جع باز. بن اض عيد بن العزيز لمد متنوعة؛ ومقالات فتاوى محمؤع —  ١٨٤

والإفتاء■العالمية البحوث إدارة رئاسة ط الثوسر. سعد ين محمد الدكتور 
الفةالأول:ياإاه-ا"ها،ام.

الذكرياتل العميل العزيز عبد بن اف عبد الشخ مإحة آثار من فيه محمؤع — ١  ٨٥
للتثرحزم ابن دار ط التكلة. عمر بن نياد محمد ؤإعدادت ع والتراجم؛ والتارح 

.٢٢٠اه-ا،•  ٤٣٠الأول: الطبعة والتورع. 
الليل،النمس، الأعل، سور؛ ست، من تيمية ابن الإسلام سخ ثر تفمحموعة —  ١٨٦

المسمدعيد بالإنجليزية: مقدمة مع عليه وعلق صححه الكافرون؛ البينة، العلق، 
بمباى(.رمانة، •بيمرى يبلدة القيمة بالدار مصححة نثره الدين. مرفح 

٠٣١٩٥٤^١٣٧٤طمطبعةق؛مياىافد. 
رئيستعال، افه رحمه محمود، آل نيل. بن افه عبد الشيخ وحهلج، رسائل محموعة — ١  ٨٧

والثوونالأوفافح وزارة ط ةْلر■ بدء,لة الدينية والشؤون الشرعية الحاكم 
الدوحة:الثانية. الطبعة قطر. دولة الإسلامية. الشؤون إدارة الإسلامية. 

٢٠٠٨^١٤٢٩.،
ه~١٤١٩الأول: العلبعة الدعجال. نيل. بن لأحمل. البواردي؛ ابراهيم بن محمد _  ١٨٨

٣١٩٩٨.
العلوي.أحمل. بن وعبده أحد، سيد أحمل بن لحمد وآثاره؛ حياته نصيف،؛ محمد —  ١٨٩

١ه.٤ ١م-ه١ ٤ ١ ٤ اتجةالأول: الإسلامي. لكتب، اط 
الفتوحي.أحمد بن لحم.د ا-يابلة; السادة فقه أصول ل التحرير محتمر — ١٩•

ه. ١٣٦٧الأول: الطبعة الكرمة. بطزكة ؤإحوانه فدا افه عيد ط.اكتية 
للنثرإمبيليا دار ط البارك. العزيز عبد بن لفيصل الرام؛ بلؤخ عل الكلام غتمر — ١ ٩ ١ 

١٣١٩٩٨والتونيع. 
،العارفمكتبة ط الألبال. الدين ناصر لحمد البخاري؛ الإمام صحح نحتمر —  ١٩٢

٠الأول: الأبعة الراض. للشروالتورع.  ٠٣٢  ٤٢٢.
الكتاب،دار ط الزمرل• نواز دراسة: الشمر• جيل لحمد الختابلة؛ طبقات محتمر — ١  ٩٣

.٣١ ١٩٨٦ه-٤ ٠ ٦ الأول: اللبعة المرب. 
لياقوتاللدان معجم نحتمر وهو والقاع، الأمكنة أّ،اء عل الاطلاع مراصد —  ١٩٤



محمدبن عل وتعليق: تحقيق البغدادي. الحق عبد بن المزمن لمد الحموي: 
.٢٠١٩٥٤^١٣٧٣الأول: الطبعة العالمية. الكب إحياء دار ط البجاوي. 

الثيباق.حنبل بن محمد بن أحملل للإمام ت حنبل ابن أحمد الإمام مسند — ١  ٩٥
الأول:الهلبعة الة. الرهة موسط الأرنووط. سعيب الثسخ تحقيقه: عل أشرف 
معود.العز.رآل همد بن فهد الملك نفقة عل طح م.  ١٩٩٣^ ١٤١٣

الشخ. tjTاللمهليف عبد بن الرحمن لعبد وغيرهأإث نجد علمإء مشاهير —  ١٩٦
ها١٣٩٤اسيةالثانية: 

ارحتاف•السيوطي لمهلفى المنتهى؛ غاية رح ث ل النهى أدل مطالب —  ١٩١^
الأول:الطبعة الإسلامي. المكتب ط. التئلمي. لحن والهمح. الغاية زوائد وتحريد 
٣١٩٦١^١٣٨٠.

وحؤجحققه البغوي. حول مبن الحين محمد لأيٍر اليغوي(: التريل)ضر معال؛ — ١٩٨
الحرش.ملم وسليإل صم؛رية، حمحة وعثإن المر، اش عبد محمد أحاديثه: 

ه١٤٠٩ّبالرياض. واكوزيع للشر طية دار ط■ 
المقدمحيالهادي عبد بن ايوا،ف، الأحكام: ق الكشرة الكتب، عن الأفهام ذوي مغض — ١  ٩٩

دارنفقة عل طح دهيس. بن عمر بن الله عبد الشخ عليه: وعلق صححه الحنبل. 
السعودية.الحربية المالكة حدء، والنثر، لاكلثاءة المدينة شركة مهناح ط الإفتاء. 
ه١٣٨٨٠الأول الطعة 

٢٠ ^١٣٨٣^١٣٤٣)القديمة عودية الالصحف، ق العناء كبار مقالأُت، - ٠

صالحبن العزيز وتمد اِمحاز، العزيز تمد بن أحمد وترتب؛ جع الأول؛ المجمومة 
الأول:الطبعة الرياض. واكونح، للشر الحقراء أطلس دار محل الطويل. 

٣٢٠١٠^١٤٣١.
والحر.للهلباجة بيرولت، دار ط ا؛ا. ّعيي تحقيق: الحريري- مهامايت، — ٢٠١

الشييل.الرحمن عيد والتعليقايت،: المراجعة الحاسر. لحمد ادوكريايتج؛ سواح من — ٢ ٠ ٢ 
.٠٣٢ ٠ ^٦ ١  ٤٢٧الأول: اتجة والشر. والزحمة للبحح، اgمة ار دط 

أبوداهش.محمد بن افه لحبي نومى: المحمد بن عل تعر من - ٢٠٣
اليمنية.عودين الالعلأئاالإتج عن اناصي تركى بن محمد بن ترم مدكرايت، من — ٢ ٠ ٤ 

والطاعة.والتوزح للحر الشل دار ط ه ١٣٧١ه-١٣٤٢
الملكي:المو صاحب، نفقة عل طح . ٣١٩٩٧^١٤١٧الأول: الطبعة 
سعودؤالحزيزآل عبنه بن اإإذا ٌالأمم 



سب:؛SS", r"أ-ِ si^؛؛ِ هن-.،ةو 
مؤسسةط صوان. بن أالم بن محمد بن لإبراهيم الدليل؛ شرح ل السيل منار — ٢ ٠ ٠

فخرو.درؤيش قاسم نفقة؛ عل طبع اللام. دار 
حائل؛j العلم أهل من عاش من ء.آئار أخبار ذكر ل دالشامل الكرم منع - ٢٠٦

نفقة؛عل طح . ٣٢٠^٩٠ ١٤٣٠الأول؛ الفة الوديعان. إبراهيم بن -لحان 
بحائل•العريني فهد مكبة 

أحمدين محمل. الل-ين لتقي ونيادات• التتقح مع المع م ل الإرادات منتهى — ٢  ٠٧
نفقةعل طح بممر. العروية دار مكتبة ط الجار. بابن الثهثر الحبل، الفتوحي 

قهلر.حاكم ثاق، آل عل بن أحمل الشخ 
Y»A _ الهلبعةط الثهوق. يونس بن لمحور الفردان؛ بح ل النافيات الشفا مع

ه.١٣٤٣القا٠رةثاuفيةومكت؛تها٠
بنأحمد الدين تقي الماس لأيا القدرية؛ الشسعة كلام نقضى ق البؤية المنة منهاج _ ٢ ٠ ٩ 

بنمحمد الإمام حامعة ط >مح.الملأ رثاد محمد اللءكتور تحقيق؛ تيمية. ابن الحيم عبد 
م.١  ١٤٠٦الأول؛ الطبعة الإملامية. معود 

المعدي؛ناصر بن الرحمن عبد العلامة المخ حياة من اجت،اعية مواقف — ٢ ١ ٠ 
للنسراليإن دار ط ي. الحل. افه عيد بن اعل. ومعيي، الالرحمن عبل• بن لحمد 

.٠٣٢ ١ه-٧•  ٤٢٨الثانية؛ اسُة والتوزح. 
العربيةالملكة ل الإسلامية ريعة اك ل واكحمص؛ن الحالٍاء أمار موصوعة — ٢١١

الدكتورالمتثار؛ الأرثي. الحراي فهل. اككتور العام؛ الثرف الرئيس عودية؛ ال
والإعلام.والثحومث، للدرامات أمبار الارث العناد. حمود بن الرحمن عبد 

الأول؛ا،اإاه-خههام.اسن
العارفوزارة ط عام؛ مائة ل المودية العربية الملكة ق التعليم تارخ موسوعة س ٢ ١ ٢ 

.٠٣٢ ^٣٠ ١٤٢٣الراض؛ الثانية. ي حودية. الالعريية ؛ادaكة 

أبووادي؛عل الحلبُث، شيخه عف عقيل ابن العلامة مقروءان عوال ق البائي الجم — ٢  ١٣
.٠٣٢ ٠ ^٨ ١ ٤ ٢ ٩ الأول؛ المبعة الجزائري. عزار محمود بن وترتيب؛'بلال حمع 

العلم؛ل الكلم اءلائفا العزاب. اظه؛ي. التحول الوانية. الراجم الظاتر؛ _ ٢١٤
الأول؛الثرة واكونيع. للنثر العاصمة دار ط زيد. أبو اطه عبد بن لبكر 

ه.١٤١٣

الغزي.اال.ين كإل لحمل- حنبل؛ بن أحمل- الإمام لأصحاب الأكمل العت، — ٢١٥









أةيم"ٍَإا083رءح^^اح^؟





ط;هثثئ؛_"ت،رسسءيس هتزأةم 

وض^إءر11

٥اا4لأحقاادىمطتثساسرامخت: 
٧اسوكوالآماء؛ ملاحق أولا; 

٩......................... ه: الفيصل، الرخمن عد بن العزيز عد اللكؤ : ١ رنم اللض 
٩١....٠٠١١١٠.....١١.....................عتيزة أهال إل العزيز عد ١^^٠ من نصيحة ت ر١( 

١٥طمبْماه العزيز بةءامة4نسبل 
٢١......ّ.................... طك! معود، العزيزآل، عد بن سعود اللكؤ ٢ رنم اللحث، 

٢١....... النكر عن والنهي باال٠روذه الأمر حول معود الأمم العهد وئ من نصيحة (ت ١ )
٢٤.................. النكر عن والنهي والأمربالمعروف التوحد تحقيق حول نصيحة )٢(؛ 

^١٢لالث.رع الخالقة ^، ١١٥١٠١١بعض من التحدير 
٢٩٠٠..........................^سةوإ؛داءااعزمضمعاقبةالخاكن 

٢٠٠الثلاثة الأصول الناس تعاليم طب 
٣١.........اؤ...ؤ........ ....... اظه بمراقية الأحكام مملثيق عن ااوم.وولن نميحة )٣(؛ 

٣٢الرعية ُع التعامل ل الين باصتعإل التوجيه 
٣٣الجا التعامل.ع بكيفية التوجيه 

٣٣همدالزيز معودبن الللث، مبايعة حول حطبة (ت ٤ )
٣٩.صيزة(;كنهي)أمم اللم، حالي بن اطه همد الأمم ٣؛ رقم اللحن( 
٣٩السليم حالي ين افه عد ت محيزة أمم مدح ل قصيدة 

٤١ثاضا:ملأحيالوسء: 

٤٣جهئئقه؛ الشخ، آلط ابراهيم بن محمد الشخ ؛ ٤ رقم اللحق 
٤٣ّ . ٠.٠٠ّ.......ؤ٠ ؤ ..٠ .١ ه  ١٣٦٠عام الضخ آل إبراميم بن صد اكخ س

رثاءل نمبدء الث.خت آل إبراهيم بن محم،. الثسخ إل العمودي صالح الشخ من )٢(؛ 
٥٢....... ٠٠الشيح...آل إبراهيم بن انثه وعبد الثيح، آل إبراهيم بن إ الالءليف.عي، الثبخزت 

٥٥... .. ١٠ؤ.:؛ؤئلممه إبراهيم، بن صد الشخ وفاة حول عقيل ابن الله عبد للشبح مقال )٣(؛ 
٦٣■ * . .١ ١ . ٠ ١ . . إبراهيم، بن صد الشخ رثاء ق العمودي اطه عبال ليسخ قصياوة (ت ٤ )



ح؛;محسه 
٥٦ ٠ .....٠ .٠ ٠ ......٠ ......٠ ٠ ٠ ٠ بءتمكهت المعرى، ناصر بن الرحمن عبد الشخ • ٥ رقم اللحق 

٦٥محها يستغتى لا مفيدة قواعد )١(: 
٧٥وعبادته افه معرفة ق  ioUlالطرق ق حطبة )٢(: 
٨٠الفطر صدقة ذيل عل الحث ق حطبة )٣(: 

٨٦انمحان ذم ق حتلية (ت )٤ 
٩٠.................. يالقضاء يتعلق موصؤع حول لطلابه المعدي الشخ من سؤال )ه(ت 
٩٣سعدي ابن المخ ق عقيل ابن للشخ رؤيا )٦(؛ 
٩٥........... جظقئهووفاته، المعدي المخ مرض حول عقيل ابن المخ من مذكرة )٧(؛ 
٩٦...............................٠... المعدي المخ ماعق ابن محمد المخ كلام )٨(؛ 
٩٨.... ٠٠المعدي................المخ مدح ق ا.إهلوع محمد المخ نظم من قصيدة )٩(؛ 

١ ٠٣ظس.......الهدي، المخ وفاة ل تعزيته عل الخواب فيه المخ من حطاب (؛ ١٠)
٠١ ٤ ظإإةقمح المعري، المخ رثاء ل قصياو.ة (؛ ١١)

١٠.......٠٧  ٠٠..................لهدنصءداكرعاوي،ظكعت 
١٠٧..عقيل ابن لكيخ القرعاوي الشخ خطاب حول ماح؛ ابن المخ مذكرات من (؛ )١ 

٠١ ودعوته...........٨ القرعاوي الشخ حول العزيز عبد للملك تهامة قضاة حطاب )٢(؛ 
١١ .......١ ه  ١٣٧٦عام اليإمة جريدة ل القرعاوي عن الحميد افه عبد للمخ مقال )٣(؛ 
١١ .......٨ - ودعوته القرعاوي المخ حول مهود الالiلثا إل الحنوب أهال من حطاب ت )٤( 

١٢١شبنمحمددنحمد،م،: 
١٢١....٠٠ه..٠.....١٣٧٣عام إلأئلاكصيم حميد 

١٢٢............لهم رواتب لإجراء وموذنيها القصتم مساحد أئمة بإحصاء الاللثا أمجر حول 
١٢٥.......اه ٣٧٣قائمةبأساءماحيعنتزةوتوابعهاوأسإءأئمتهاومودنيهالعامر٢(٠ 
١٢٩عنيزة مدينة ق البل بالحاوة بيان )٣(؛ 

١ ٣٣...........................ككهتبار، بن اممة عبد بن العرير عبد الشخ ت ٨ رئم اللحق 
١٣٣.............................- ٨١٣٦٥عام باز ابن العزيز عيد المخ من نصيحة ت )١( 

١٤٢المعودي للجيش باز ابن المخ تمع )٢(* 
١ ٤٣جح؛أإكه؛ الخيمن، صاخ ين محمد الشيخ ؛ ٩ رنم ا،للحق 

١٤٣^ذوأحوبةضألخازققهيةقالزكاة 
١٤٥الوقف، غلة مجن الفاصل مصرف مجوصؤع ق ؛حح، )٢(؛ 
١ ٥٣نبوي مد أنه عليه مكتوب نحاس من مكيال عل العثور )٣(' 



٧

مسذ،ا ٤٨٧-فهرساسمسممات ١٨ؤ!- هك'_ 
١٠٥المسعى توسعة حكم ل يحث • ، )٤ 

١٥٩والفقهية الأصولية والقواعد الموائد من محموعة )ه(ت 
١٦٧طك.' النجمي، نحيى بن أخمد الشيخ ! ١ ' رنم الملحق 

١ ٦٧العمل.............................,عل لها وحث للنفس معاتبة فيها أبيات نظم (• ١ ر
١٦٧لها وتذكر للنفس تأنيب فيها أبيات نظم )٢(• 

$ه ه

١٦٩ثاث:ملأحزاصطة: 
١٧١.............................ككلت رثود، بن محمد بن معود الشيخ ت ١ ١ رقم الملحق 

١٧١,,,,,,,,وامتوائه علواش حول إبراهيم بن محمد الشخ وجهه لوال جوابا أبيات نظم 
١٧١٠,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,كك؛ اللوحان، معود ين مليإن الشخ ؛ ١ ٢ رقم الملحق 

١٧١٠...,,........,......,..,..,اياصر عبد وخمال والاشتراكية الشيوعية حول خظة )١(: 
١٨٢ازصر عبد وخمال الاشتراكية حول حطة )٢(: 

١٩١,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,كك؛ العمودي، عل بن اف عبد الشيخ ١  ١٠رنم الملحق 
١٩١,,,,,,,,,,منافليمهامن مقاني وذكر علميه، احتوت وما مؤلفاته بعفى أسإء حول (ت )١ 

٠٢ ,,,,,,,,,,,,,,,١ ٠ الديرين ارالرحلمة ت الته رمحصمن الريثؤ واقعة عن مفحالة أحبار )٢(؛ 
٢١٥,..,,.,,....,.,,..,ه  ١١٠٦١٠م ديرى الأحمد ين حالي الأمثر: مدح ل قصيدة )٠١(: 

٢١٨,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,حمد وأحيه عميل ابن الشيح ْع رحلة خلال أبيات نظم ر٤ 
١٢ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,٩ كك: الحق، عبد صاغ محمد عل الشخ • ١ ٤ رقم الملحق 
١٢ ٩ وهماُ كب، ثلاثة خمن الثانية الريث، واقعة عن أحبار 
١٢ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,٩ الفوران العزيز عبد الشخ إل وتوابعه حيزان أمير مجن )١(: 
٢٢٢الحق..............عبد صالح محمد عل الشيخ إل الفوران العزيز عبد الشيخ من )٢(: 
٢٢٥الحق........,.,,,,عبد صالح محمد عل الشيخ إل الفوران العزيز عبد الشيخ من )٠٦(: 

٢٢٩,,,,,,,,,.,,.,,,.,...,.,,,.يمحك:العقيل، العزيز عبد بن عقيل الشيخ : ١ ه رقم الملحق 
٢٢٩الميل العزيز بد بن عميل الشيح وصية (ت )١ 

٢٦٠٢اشعبد الشيخ لأخيه عقيل الشيخ ورثة من وكالة )٢(: 
٢٤٤—  ٢١٠٤,,,,,,,,,,,,,,,,,,,رمائل سع وفيه• عقيل، الشخ ورثة معاملة فيه ملف )٠١(: 

٢٢٥,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,عقيل الشغ تقاعد موصؤع حول المالية وزير من قرار ،• ٤ ر
٢٤٧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,كك:عمروالسالهلان، بن صالح الشج ؛ ١ ٦ رقم الملحق 
٢٥٥—٢٤٧نثهلميةلمواصحمتعددة نماند 



تةه'تس2'ةِ _*ا-سابءس __ هةيت،'ةت 
٢٥٧الأدباء: ملاحق رابط; 

٢٥٩......................خ: السنوّي، محي بن عل الأديب: الشخ ت ١ ٧ رنم الملحق 
٢٥٩.............................،; ١٣٥١سةفيطحسماواسم_ز،ع 

٢٦٥.......................،;( ١٣٥٣)قبل ع؛ العزيز، ب. اللك مدح j محيية ٢(: 
٢٧٠٠١٠......ا.ب......ء.ؤرحة( )غثر :؛ةإإةئ4. العزيز، عبد االللثا مدح ل نحمة قصيدة ٣(؛ 

٢٧٨.............................سوطحسع؛دالعزيز،م.ههماه 
٢٨٥.............................هلأ ١٣٦١(:ضدةلطحسع؛اوالعزيز،ه. 
٢٩٢ه ١٣٦٢٠سJuلحسبلالعزيز،م

الأممدح ل نصية ؛
الأممدح ل صيل.، ن؛ 
الأمُدح ل نصبيه •' 

•1آاه.لأؤ.........ب...ههأخالدبنأحمدالليري،عب 
٣٠٥.....................؛.. ٠١٣٦٠ديرى،ع. حالدال

٣١٠.......................١٠١٣٦١م. ديري، الخالد 
٣١٤...................... ٠١٣٦١جؤهقر. الديري، خالد الأم; مدح ل نصيده (؛ ١٠)
١٣ الفطر(.........٠٨ يرعد  ١٣٦٢م الديري، خالد الأم: مدح j قصيدة (: ١١)

١.٣٢١..ّ..ا..ه)صلالأص(١٣٦٢م.سمرى، خالد 
٣٢................٤ .١ تاؤخ( )دون ظقاّ. ديري، الخالد الأم؛ مدح ل قصيده (؛  ١٣)
٣٢٨....... ٠١٣٥٥ظق. مامحي، ابن العزيز عد بن محمل الأم؛ مدح ل قصيده (؛ ١٤)

٣٣.......٠  ٠١٣٥٦ع. u_، ابن العزيز عبد بن محط الأم؛ مدح ل قصيدة (؛ ١ )٥ 
٣٣٦٠١.............. ٠١٣٥٨مه. ارحننممل، عبد مخ؛ 

٣٣٩لاكخضسم،م (؛أبيات ١٧)
.......................ب..ا؛م١٠..جك! التومحي، عل خمدبن الأديب؛ I ١ ٨ رنم انللحق 
الأمراء؛ومدح العزيز، عبد الااالثs ومدح السعودية، العربية المالكة مدح ؤ، غمسة قصيل.ة 

٣٤..••....••اديرىالومحي العزيز، مد بن وممل تمدالعزيز، محولبن 
٣٤٩٠ا..٠ّ.٠.....١ّّ٠....١ّ.ّب..كك! ديري، الخالد الأم إل رسالة ؛ ١ ٩ رقم اللحق 
٣٤٩القات لغ طريقة اقتراح 
٣٥•القات حول أدبية مقامة 



_َحهاطة' *>-ساسهيظه _\ □ء 
٣٥٥..■■■■■■•.••..راسرةواسماطuواسمض( الفهارس 

٣٥٧الكريمة القرآني ١^^، مرص - ١
٣٦٤الثريئة المرية الأحاديث مرس ٢- 

٣٧٠"ا-نهرسالآماست 
٣٧١اكعرة)الفصحى( ؛/أ-ءهرسالأيات 

٣٨١)البلية( الشعرية الأبيات فهرس ب~ ؛/ 
٣٨٣الوفليفية وئقلأتبم عقيل ابن الشخ تسنان فهرس ~ ٥

٣٨٤الراين الأعلام أ-فمس 
٣٨٧لهم ٧-نهرسالأءلأمالتريم 

٣٩٢الشعراء ٨—نهرس 
٣٩٤بم-فهرسالأءلأم 

٤٣١•ا-فهرسالأ.اكنواوالاوان 
٤٣٤احي والمالحوامع نهرس " ١١
٤٣٦والكتان العالم دور فهرس " ١٢
٤٣٨والحاكم القفائية الخهات فهرس " ١٣
حكومية،ومصالح ؤإمارات وحكومية، عالمية وندوات وهيتئات ولحان مراكر فهرس• " ١٤

٤٣٩.■■■■■■■■■•٠■■■■■■■■■■■■■■■■■■■......■■■■■■■■■■■■■ إسلامية ومصارف ح^رية، وجعيات 

٤٤٢العالمة ائل الم"فهرس  ١٠
٤٤٤الجمؤع حواثى ل الن.كورة الفوائد فهرس " ١٦
٤٥٢والجلأت والحرائد الكتب أسإء فهرس — ١٧
٤٦١التحقيق مراجع فهرس - ١ ٨

٤٨٥الوصوعات فهرس 




