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 هـ4110، سماسمٓملمأقمبداهلل حمٛمد قمبداًمٕمزيز              

 اء اًمٜمنمومٝمرؾمة ُمٙمتبة اعمٚمؽ ومٝمد اًمقـمٜمٞمة أصمٜم                   

 قمبداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبداًمٕمزيزأسماسمٓملم،             

 شماريخ ُمقضمز قمـ إٟمِماء صٜمدوق وضمائزة أرسة أسماسمٓملم. /                              

 هـ4110اخلؼم ،  -قمبداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبداًمٕمزيز أسماسمٓملم .            

 ص 7 ..ؾمؿ٠30                             

 645-300-00-4252-4ردُمؽ:             

 اًمٕمٜمقان اًمتٙماومؾ االضمتامقمل        أ. -٠رسية  اًمٕمالىمات األ -4            

      44245/4110                              00471٠4ديقي               

  

 44245/4110رىمؿ اإليداع: 

 645-300-00-4252-4ردُمؽ: 

 

 الطبعٛ األٔىل
 2222ً-ِـ4443

 

 مجٗع احلكٕق حمفٕظٛ
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 وكدوـٛ                                       
 

 

 ،،واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وصحبف وُمـ واالهسمسؿ اهلل واحلٛمد هلل واًمّمالة 

ُمـ األُمقر اًمتل يٕمتز هبا اإلٟمسان ذم طمٞماشمف أن يرى ٟمتاج قمٛمٚمف طم٘مٞم٘مة يستٗمٞمد ُمٜمٝما 

اآلظمريـ، وُما قمرضتف ذم هذا اًمٙمتاب هق ُما أؾمٕمدين أن أىمقم سمف ًمّماًمح أرسيت آل 

ٕمٚمف ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ أسماسمٓملم وقمٛمكم هذا أرضمق ُمـ اهلل اًمٕمزيز اًمٙمريؿ أن ي٘مبٚمف وأن جي

واىمتداًء سمسٜمة ٟمبٞمٜما حمٛمد قمٚمٞمف أومْمؾ اًمّمالة واًمسالم صمؿ شمتبًٕما عمآصمر آسمائل وأضمدادي 

وأقمامُمل وألضمؾ أن يستٛمر ُمثؾ هذا اًمٕمٛمؾ وهمػمه ًمدى أسمٜماء أرسشمٜما هذه األرسة 

واًمِمٙمر ًمٙمؾ ُمـ ؾماهؿ ًمٞمّمبح هذا ، اًمتل قمرف قمٜمٝما اًمقوماء واًمتٕماون اًمٙمريٛمة

 ٜمك صمامرها ًمّماًمح أرسشمٜما ؾمقاء سمامًمف أو سمجٝمده أو سمٗمٙمره.اًمٕمٛمؾ طم٘مٞم٘مة دم

 واهلل اعمقومؼ واهلادي إمم ؾمقاء اًمسبٞمؾ ،،،           

 أظمقيمؿ                                        

 قمبداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبداًمٕمزيز أسماسمٓملم                                        

 هـ40/3/4110                                        
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 الفصن األٔه

 «آه أبابطني»تازٖخ تأضٗظ صٍدٔق أضسٚ 
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هـ شمنمومت سمدقمقة أسمٜماء اًمٕمؿ ذم اعمٜمٓم٘مة ٠/4/410٠ذم يقم اخلٛمٞمس      

اًمنمىمٞمة ًمتٜماول ـمٕمام اًمٖمداء ذم ُمٜمززم سمٛمديٜمة اخلؼم وأظمؼمهتؿ أن ًمدي 

وىمد طمرضوا مجٞمًٕما ، قمرضف قمٚمٞمٝمؿوأريد أن أُمقضقع هام وظماص ًمألرسة 

وهؿ طمسب شمدويٜمٝمؿ ألؾمامئٝمؿ اًمقاردة ذم اًمقصمٞم٘مة األصٚمٞمة اًمتل أطمتٗمظ هبا 

 وشمروهنا ضٛمـ اًمّمقرة اعمروم٘مة.، ( 4رىمؿ )

 

 (4اًمقصمٞم٘مة رىمؿ )
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أمساٞ األعىاً ٔأبٍاٞ العي الٕازدٚ أمساؤِي يف ٔثٗكٛ تأضٗظ صٍدٔق أضسٚ      
 : (4زقي  )الٕثٗكٛ« آه أبابطني»
 .)رمحف اهلل( ؾمٕمقد اًمباسمٓملمسمـ حمٛمد  .4

 .)رمحف اهلل(أسماسمٓملم  ٕمزيزقمبداًمسمـ ؾمٕمقد سمـ حمٛمد  .٠

 . اًمبٓملمقمبداهللسمـ  ٕمزيزقمبداًمسمـ  حمٛمد .0

 .)رمحف اهلل(أسماسمٓملم  ٕمزيزقمبداًمسمـ  ُمٜمّمقر .1

 .اًمباسمٓملمإسمراهٞمؿ  سمـ أمحدسمـ سمراهٞمؿ إ .2

 .)رمحف اهلل( قمبداًمقهاب أسماسمٓملمسمـ قمبداًمرزاق سمـ  قمبداهلل .3

 .قهاب اًمباسمٓملمقمبداًمسمـ  حمٛمدسمـ ٕمزيز ًمقمبدا .4

 .)رمحف اهلل( رزاق اًمباسمٓملمقمبداًمسمـ  حمٛمد .5

 .ٙمريؿ اًمباسمٓملمقمبداًمسمـ  رمحـقمبداًم .6

 .ؾمٕمقد اًمباسمٓملمسمـ أمحد سمـ ؾمٕمقد  .40

 .اًمباسمٓملمسمـ أمحد ٟمقري  .44

 .ٕمزيز أسماسمٓملمقمبداًمسمـ  رمحـقمبداًم .4٠

 .سماسمٓملمسمـ حمٛمد أوصاطمب اًمدقمقة قمبداهلل  .40

ًمٚمٍمف ُمٜمف ش صٜمدوق أرسة اًمباسمٓملم»ء وىمد ـمرطمت قمٚمٞمٝمؿ ومٙمرة إٟمِما     

 .قمغم أوضمف اًمؼم اعمختٚمٗمة
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وهل ُما شمروٟمف ضٛمـ  ،وسمٕمد أن قمرضت قمٚمٞمٝمؿ أول ُمسقدة ًمٚمٜمٔمام     

 .(٠اًمقصمٞم٘مة رىمؿ )سماًمّمقرة اعمروم٘مة 

 اشمٗم٘مقا قمغم اآليت )وطمسبام ورد ذم اًمقصمٞم٘مة األصٚمٞمة(:     
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 ٔمت االتفاق عمٜ اآلت٘ :     
سماعمٜمٓم٘مة هـ ٠/4/410٠سمتاريخ  أرسة آل أسماسمٓملم صٜمدوقٞمس شم٠مؾم -4

 اًمنمىمٞمة.

ُمبٚمغ  (اًمذيمر واألٟمثك)شمٗمؼ قمغم اؿمؽماك ؾمٜمقي ًمٙمؾ ومرد ًمألرسة ا -٠

 جرية.هقمنمون ريااًل شمسدد ذم سمداية يمؾ ؾمٜمة 

صٜمدوق أرسة »ومتح طمساب ذم أطمد اًمبٜمقك اًمسٕمقدية سماؾمؿ  -0

 .شاًمباسمٓملم

 

ٔبّرٓ  «آه أبابطني»٘ إلٌػاٞ صٍدٔق أضسٚ األٔه التأضٗط االجتىاعِٔرا ِٕ      
 ،الٕثٗكٛ ٔاألمساٞ الٕازدٚ تعترب ِ٘ املسحمٛ التأضٗطٗٛ األٔىل إلٌػاٞ الصٍدٔق

 ٔوا مت بعد ِرا االجتىاع حطب اآلت٘:
 

سمرىمؿ  شاًمراضمحل ًمٚمٍماومة واًمتجارة»شمؿ ومتح طمساب ذم ذيمة  .4

اء اًمٕمؿ اًمتل شمؼمع هبا أسمٜمسمٛمديٜمة اخلؼم وأودقمت ومٞمف اعمباًمغ  0٠2٠

 هـ. ٠/4/410٠ضمتامقمٝمؿ اًمت٠مؾمٞمز ذم اأصمٜماء 

 رمحف اهلل –أسماسمٓملم  قمبداهلل رمحـ سمـ حمٛمد سمـقمبداًم سماًمٕمؿ اشمّمازمشمؿ  .٠

شمؿ  وـمٚمبت ُمٜمف دقمقة أرسشمٜما ذم اًمرياض ًمٚمٕمرض قمٚمٞمٝمؿ ُما –

 هـ ٠/4/410٠أرسشمٜما ذم اخلؼم يقم اخلٛمٞمس اضمتامع  سمخّمقص
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اًمٖمداء يقم اخلٛمٞمس سمدقمقة األرسة قمغم  – رمحف اهلل – وىمد ىمام

اًمثاين ألرسشمٜما طمسب اًمقصمٞم٘مة  االضمتامعوىمد طمرض هـ  410٠/٠/4

األصٚمٞمة اًمتل أطمتٗمظ هبا وطمسب واألؾمامء يمام وردت ذم اًمقصمٞم٘مة 

 (.0رىمـؿ )

 

 (0اًمقصمٞم٘مة رىمؿ )
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 أمساٞ األعىاً ٔأبٍاٞ العي الٕازدٚ أمساؤِي يف ٔثٗكٛ تأضٗظ صٍدٔق أضسٚ     
 :(2)الٕثٗكٛ زقي  «آه أبابطني»

 

 .)رمحف اهلل(أسماسمٓملم  حسـقمبداعم ٕمزيز سمـقمبداًم ( اًمقاًمد4

 .سماسمٓملمأ سمـ حمٛمد قمبداهلل ( يماشمب اًمقصمٞم٘مة٠

 .)رمحف اهلل(  أسماسمٓملمقمبداهللسمـ  ( حمٛمد0

 .)رمحف اهلل(أسماسمٓملم  رمحـ سمـ حمٛمدقمبداًم (1

 .)رمحف اهلل( ؾمٕمقد اًمباسمٓملمسمـ ( حمٛمد 2

 .)رمحف اهلل( اًمباسمٓملم( أمحد 3

 .)رمحف اهلل( حمٛمد اًمباسمٓملمسمـ ( قمكم 4

 قمثامن أسماسمٓملم.سمـ  قمبداهللسمـ  ( حمٛمد5

 قهاب اًمباسمٓملم.قمبداًم ٚمٓمٞمػ سمـقمبداًم (6

 .)رمحف اهلل( ٚمٓمٞمػ أسماسمٓملمقمبداًم ٕمزيز سمـقمبداًم (40

 حمٛمد أسماسمٓملم.سمـ ٕمزيز قمبداًم (44

 .)رمحف اهلل( ٙمريؿ اًمباسمٓملمقمبداًمسمـ إسمراهٞمؿ  (4٠

 .أسماسمٓملم قمبداًمٙمريؿسمـ  رمحـقمبداًم (40



       

- 15 - 
 

«آه أبابطني»تازٖخ وٕجص عَ إٌػاٞ صٍدٔق ٔجاٟصٚ أضسٚ 

  اًمباسمٓملم.قمبداهللسمـ ( حمٛمد 41

 .)رمحف اهلل( اًمباسمٓملمإسمراهٞمؿ سمـ  قمبداهلل (42

 ٕمزيز اًمباسمٓملم.قمبداًمسمـ  ( حمٛمد43

 .ٕمزيز اًمباسمٓملمقمبداًمسمـ حمٛمد سمـ ومٝمد  (44

 .)رمحف اهلل( رمحـ اًمباسمٓملمقمبداًمسمـ  ( ومٝمد45

 

وىمام ، األولاألرسة اضمتامع  ل قمرضت ذمشمٗمؼ قمغم ٟمٗمس اًمٜم٘ماط اًمتاو     

سم٢مًم٘ماء يمٚمٛمة  – رمحف اهلل –أسماسمٓملم  قمبداهلل اًمِمٞمخ اًمديمتقر أمحد سمـ حمٛمد سمـ

 ضاومٞمة واومٞمة شمروهنا ضٛمـ هذا اًمت٘مرير.
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ظماصة  3+2+1+0+٠+4شمؿ قمٛمؾ ٟمامذج ُمبدئٞمة يمام شمروهنا رىمؿ  .0

 سمٛمتٓمٚمبات اًمّمٜمدوق.
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ق ذم ُمديٜمة اًمرياض وأصبحت شمؿ ومتح طمساب ظماص سماًمّمٜمدو .1

 قمبداهلل إدارة اًمّمٜمدوق شمٕمٛمؾ ذم اًمرياض ُمـ ظمالل األخ حمٛمد سمـ

 سمـ قمثامن وأقمْماء اعمجٚمس األول.

ذم ُمديٜمة اًمرياض ومـل هـ ٠6/٠/4101اضمتامع سمتاريخ  شمؿ قمٛمؾ .2

أسماسمٓملم  حمٛمدسمـ ٕمزيز قمبداًم ُمٙمتب اًمباسمٓملم ًمٚمٕم٘مــارات سمحْمـقر

 .أسماسمٓملمسمـ حمٛمد  قمبداهللسماسمٓملم وأ قمبداهللسمـ وحمٛمد 

  .( 2يمام شمروٟمف ذم اًمقصمٞم٘مة رىمؿ ) 
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سمٛمٜمزًمٜما سمٛمديٜمة اخلؼم هـ ٠0/44/4104سمتاريخ اضمتامع  شمؿ قمٛمؾ .3

 (. 3يمام شمروٟمف ذم اًمقصمٞم٘مة رىمؿ )
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 قة ُمــ اًمٕمؿقمام والئحة )ُم٘مؽمطمة( أصمٜماء اضمتامقمٜما سمدشمؿ شم٘مديؿ ٟمٔم .4

ًمؽ سمتاريخ ظمقاٟمف سمدوًمة اًمٙمقيت وذإباسمٓملم واًم قدز اًمسٕمٕمزيقمبداًم

 (.4يمام شمروهنا ذم اًمقصمٞم٘مة رىمؿ ) هـ5/4105/٠٠

 



       

- 26 - 
 

«آه أبابطني»تازٖخ وٕجص عَ إٌػاٞ صٍدٔق ٔجاٟصٚ أضسٚ 
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 واعمٝمٜمدسأسماسمٓملم   سمـ قمثامنقمبداهلل حمٛمد سمـاألظمقان  يمام ىمدم يمؾ ُمـ     

اىمؽماح سمٜمٔمام والئحة ًمٚمّمٜمدوق أسماسمٓملم  رمحـ سمـ حمٛمدقمبداًم  سمـقمبداهلل

 (.6+5ىمؿ اًمقصمٞم٘مة ر)
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 األرسة ذم ُمٜمزل اًمٕمؿ اضمتٛمٕمت هـ2/44/4105وذم يقم األطمد  .4

ؾمتٕمرض ٟمٔمام وًمقائح اًمّمٜمدوق اقمبداًمٚمٓمٞمػ سمـ ؾمٕمقد اًمباسمٓملم و

 واظمتٞمار جمٚمس اإلدارة األول وهؿ:

 رئٞمًسا.                          ٕمزيزقمبداًم  سمـ حمٛمد سمـقمبداهلل (4

 ٟمائبًا ًمٚمرئٞمس وأُمٞمٜمًا ًمٚمّمٜمدوق.                      قمثامن سمـ قمبداهلل ( حمٛمد سمـ٠

 قمْمًقا.                          ٚمٓمٞمػقمبداًم ٕمزيز سمـقمبداًم (0

 ْمًقا.قم                          ( قمادل سمـ أمحد سمـ اسمراهٞمؿ1

 قمْمًقا.                         قمبداهلل سمـإسمراهٞمؿ   سمـقمبداهلل (2

 قمْمًقا.                         ٕمزيزقمبداًم ٙمريؿ سمـ ؾمٕمقد سمـقمبداًم (3

ٙمريؿ سمدوًمة اًمٙمقيت وم٘مد ـمٚمب ُمٜمف اًمتٜمازل ًمٚمذي قمبداًم وٟمٔمًرا ًمتقاضمد األخ

  أسماسمٓملم.قمبداهلل سمـإسمراهٞمؿ  يٚمٞمف وهق األخ ومٝمد سمـ

  سمـ قمثامنقمبداهلل ذم ُمٙمتب األخ حمٛمد سمـ اضمتامقماتقمدة قم٘مدت  .5

 ًمدراؾمة اًمٜمامذج واعمراؾمالت.أسماسمٓملم 

ذم ُمٜمزًمٜما سمروضة ؾمدير يقم اجلٛمٕمة اضمتامع  شمؿ قم٘مد .6

قمداد اًمٜمٔمام واًمٚمقائح سمّمقرهتا إواشمٗمؼ ومٞمف قمغم  هـ41/4/4106

هـ 42/٠/4106وًمقائح اًمّمٜمدوق سمتاريخ اًمٜمٝمائٞمة وصدر ٟمٔمام 

 (.40) طمسب اًمقصمٞم٘مة رىمؿ
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وسمٗمْمؾ اهلل ؾمبحاٟمف وشمٕمامم صمؿ سمجٝمقد أسمٜماء اًمٕمؿ ؾمقاء ُمـ شمؼمع سمامًمف ُمثؾ      

ٚمٓمٞمػ اًمسٕمقد وإظمقاٟمف وسم٘مٞمة أسمٜماء اًمٕمؿ يمؾ طمسب ضمٝمقده قمبداًم اًمٕمؿ

 قمبداهلل ذي شمؼمع سمف األخ حمٛمد سمـسماعمال أو سمٛم٘مر اعمجٚمس اًمف ؾمقاء وُم٘مدرشم

ذيـ ىماُمقا قمبداهلل )أسمق ؾماُمل( أو أسمٜماء اًمٕمؿ اًم سمـ قمثامن واألخ حمٛمد سمـ

ذيـ يمان هلؿ ضمٝمقد ة اًمت٠مؾمٞمز األول وأسمٜماء اًمٕمؿ اًمسم٢مدارة جمٚمس اإلدار

ذم اًمٙمقيت أو ذم اعمٜمٓم٘مة ؾمقاء ذم اًمرياض أو  االضمتامقماتـمٞمبة ذم قم٘مد 

أن اؾمتٚمؿ جمٚمس اإلدارة اجلديد اعمسئقًمٞمة وها هق سمحٛمد اهلل ي٘مقم إمم  ًمنمىمٞمةا

 سمدوره إليمامل اعمسػمة ُمتٛمٜمٞملم ًمف اًمتقومٞمؼ.

يٗمقشمٜمل ذم هذا  وال شصٜمدوق األرسة»هذه ٟمبذه خمتٍمه ًمتاريخ إٟمِماء      

اعم٘مام أن أٟمسب اًمٗمْمؾ ألهٚمف وًمٕمٚمٛمل أٟمف ال يرهمب ذم ذًمؽ وًمٙمٜمٝما احل٘مٞم٘مة 

ضمتامقمٜما سمدوًمة اًمٙمقيت اوم٠مصمٜماء  ،ٕمرومٝما يماومة أسمٜماء األرسةأن ي اًمتل جيب

ضمتٛمع ُمٕمف وأن أباسمٓملم ـمٚمب ُمٜمل أن اًم ٕمزيز اًمسٕمقدقمبداًم سمدقمقة ُمـ اًمٕمؿ

أطمدد اعمبٚمغ اًمذي ٟمتقىمع أن يتؼمع سمف وإظمقاٟمف ًمّماًمح اًمّمٜمدوق وم٘مٚمت ًمف 

وم٘مال يمٛمـ يستٓمٚمع رأيٜما ٟمتؼمع  – وًمٞمس قمغم يمريؿ ذط – ضمزاك اهلل ظمػم
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ٚمغ ُمٚمٞمقين ريال قمـ يمؾ واطمد ُمٜما مخسامئة أًمػ ريال ومِمٙمرشمف قمغم ذًمؽ سمٛمب

 وشمؿ إقمالهنا سمٕمد ذًمؽ.

 اًمبٚمٞمٝمد ويمٞمؾ إُمارة ُمٜمٓم٘مة اًمرياض قمبداهلل يمام ال ٟمٜمسك ضمٝمقد اًمِمٞمخ     

 ش.صٜمدوق أرسة آل أسماسمٓملم»وؾمٕمٞمف ذم ُمقاوم٘مة اًمدوًمة طمٗمٔمٝما اهلل قمغم إٟمِماء 

دوق واىمًٕما يستٗمٞمد ُمٜمف أسمٜماء أرسشمٜما واحلٛمد هلل قمغم أن أصبح هذا اًمّمٜم     

 طمرم اهلل األضمر واًمثقاب يمؾ ُمـ يساهؿ سمامًمف وسمٕمٛمٚمف وسمٗمٙمره وسمجٝمقده. وال

وأُمٚمٜما يمام يمان واليزال إن ؿماء اهلل أن يٙمقن هذا اًمٕمٛمؾ اخلػمي ُمثااًل      

 االـمالعومام أيمثر األرس اًمتل شمٓمٚمب ُمٜما  ،حيتذى ًمٙماومة األرس سمبالدٟما اًمٖماًمٞمة

وهبذه اعمٜماؾمبة أوضمف اًمدقمقة  شوًمقائح صٜمـدوق أؾمـرة آل أسماسمٓملم ٟمٔمام»قمغم 

واألسمٜماء ًمدقمؿ صٜمدوىمٝمؿ اخلػمي سماًمتؼمقمات  ًمٙماومة األقمامم واألظمقان

ومٜمحـ سمحٛمد اهلل  ،واًمزيماة واًمّمدىمات واآلراء اًمتل ختدم األرسة وشمٜمٗمٕمٝما

غم وومْمٚمف قمرف قمـ أرسشمٜما ُمٜمذ اًم٘مدم سم٠مهنا ُمـ ظمػم األرس وُمـ أطمرصٝما قم

طمؽمام وشم٘مدير والة األُمر ُمٜمذ اًمدوًمة اويمسبت سمذًمؽ  ،اشمػ واًمتٕماوناًمتٙم
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اًمسٕمقدية األومم وطمتك هذا اًمٕمٝمد اًمزاهر وأصبحت هلا ُمٙماٟمتٝما اًمٕماًمٞمة سملم 

 .أرس اعمٛمٚمٙمة واخلٚمٞمج

اًمٕمزيز اًمٙمريؿ أن ي٘مبؾ  ر قمغم قمٝمد اآلسماء واألضمداد وٟمدقمقوٟمريد أن ٟمستٛم     

  .يمؾ قمٛمؾ ومٞمف ظمػم اًمديـ واًمدٟمٞما

 وصغم اهلل قمغم ٟمبٞمٜما حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف وؾمٚمؿ.        

 

 أظمقيمؿ                                        

 قمبداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبداًمٕمزيز أسماسمٓملم                                        
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 الجاٌ٘الفصن 

 لمتفٕق العمى٘« آه أبابطني»تازٖخ جاٟصٚ أضسٚ 
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قهاب ؾمٕمقد اًمباسمٓملم قمبداًم وسمٛمٜمزل األخهـ 4/6/41٠0رسمٕماء ذم يقم األ (4

ضمائزة »ـمرطمت قمٚمٞمٝمؿ ومٙمرة إٟمِماء  ،وسمحْمقر أسمٜماء اًمٕمؿ ذم اعمٜمٓم٘مة اًمنمىمٞمة

 .شأرسة آل أسماسمٓملم ًمٚمتٗمقق اًمٕمٚمٛمل

 

 (4اًمقصمٞم٘مة رىمؿ )
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ُمـ هـ ٠5/5/41٠0إمم صٜمدوق األرسة سمتاريخ  واًمتل ؾمبؼ وأرؾمٚمتٝما     

 ا وٟمنمها قمغم أومراد األرسة.أضمؾ شمقزيٕمٝم

 

 (٠اًمقصمٞم٘مة رىمؿ )
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سمٕمد أن ىمٛمت سماؾمتٕمراض أهداف هذه اجلائزة وشم٘مديؿ ورىمة اًمٕمٛمؾ      

ومٞمٝمؿ  سمام ،وم٘مد الىمت اًمت٠ميٞمد اًمتام واًم٘مبقل ُمـ اجلٛمٞمع ،ًمٚمحْمقر عمٜماىمِمتٝما

 وأرضمق ،ظمتٞمارهؿ جلدارهتؿ وُم٘مدرهتؿاأقمْماء جلٜمة اجلائزة واًمذيـ شمؿ 

ٝمؿ إلدارة هذه ئدماوزت وؾمجٚمت أؾمام ٟمٜمل ؿمخّمًٞماأت اعمٕمذرة إذا ىمٚم

 (:4وهؿ طمسب اًمقصمٞم٘مة رىمؿ) ،اجلائزة دون اؾمتِمارهتؿ

 رئٞمًسا قمبداهلل اًمباسمٓملمسمـ  رزاققمبداًم -4

 ٟمائًبا قمبداًمٕمزيز اًمباسمٓملمسمـ  ؾماُمةأ -٠

 قمْمًقا حمٛمد اًمباسمٓملمسمـ رزاق قمبداًم -0

 قمْمًقا رزاق سمـ حمٛمد أسماسمٓملمقمبداًم ـمارق سمـ -1

 

واوم٘مقا ُمِمٙمقريـ سم٘مٞماُمٝمؿ سمتقزم أقمامل اجلائزة ووضع ٟمٔماُمٝما  ،وُمع ذًمؽ     

 .وًمقائحٝما واإلذاف قمٚمٞمٝما وُمتاسمٕمة ُما يتٕمٚمؼ سمتح٘مٞمؼ هذه اًمٗمٙمرة
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 (0اًمقصمٞم٘مة رىمؿ )

 

قهاب ؾمٕمقد اًمباسمٓملم قمبداًم وم٘مد شمؼمع األخ ،وأيًْما يذيمر اًمٗمْمؾ ألهٚمف (٠

رون ذًمؽ طمسب اًمقصمٞم٘مة وشم ،أًمػ ريال ًمتٙمقن ٟمقاة هلذه اجلائزة 400سمٛمبٚمغ 

 (.4رىمؿ )
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 وزير اعمٕمارف) -رمحف اهلل– شمؿ اًمٙمتاسمة عمٕمازم اًمديمتقر حمٛمد سمـ أمحد اًمرؿمٞمد (0

ظمٓماب آظمر سمتاريخ  وىمبٚمفهـ 46/6/41٠0سمتاريخ  آٟمذاك(

اعمقاوم٘مة قمغم وضع ؿمٕمار وزارة اعمٕمارف قمغم  ألظمذهـ 40/5/41٠٠

 .ادات واجلقائز اعم٘مدُمة ًمٚمٛمتٗمقىملماًمِمٝم

 

 (1)وصمٞم٘مة رىمؿ 
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دًمٞمؾ ضمائزة أرسة آل أسماسمٓملم ًمٚمتٗمقق »ىمام أقمْماء اجلائزة ُمِمٙمقريـ سمٕمٛمؾ  (1

 .(2رىمؿ )يمام شمروٟمف ضٛمـ اًمقصمٞم٘مة  شاًمٕمٚمٛمل

 

 (2وصمٞم٘مة رىمؿ )
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، يستٖمرب ُمـ أسمٜماء أرسشمٜما وهذا أُمر ال ،ومجزاهؿ اهلل ظمػًما قمغم ضمٝمقدهؿ     

رسة أظمذت هذه اجلائزة وسمٗمْمؾ اهلل صمؿ سمجٝمقد إدارة اجلائزة وصٜمدوق األ

 ُمٙماٟمتٝما وأصبحت أطمد رُمقز أرسشمٜما وُمٞمداًٟما ًمتساسمؼ أسمٜمائٜما وسمٜماشمٜما.

ومٜمحـ  ،ومٝمٜمٞمًئا ًمٜما سماعمتٗمقىملم ُمـ أسمٜمائٜما وسمٜماشمٜما وُمزيًدا ُمـ اًمت٘مدم واالرشم٘ماء     

 ذم زُمـ السمد ومٞمف ُمـ اًمٕمٚمؿ واعمٕمرومة واًمتٗمقق.

سم٢مًم٘ماء ىمّمٞمدة أسماسمٓملم  ـ حمٛمد سمقمبداهلل سمـ ُمٕماذ سمـوهبذه اعمٜماؾمبة ىمام اال     

 .شمروهنا ضٛمـ هذا اًمت٘مرير

وضمٕمٚمٝمؿ ىمرة  ؿذم أسمٜمائٝم ةاجلٛمٞمع وطم٘مؼ أُمٜمٞمة يمؾ واًمد وواًمدطمٗمظ اهلل      

 قملم ًمقاًمدهيؿ.

 وصغم اهلل قمغم ٟمبٞمٜما حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف وؾمٚمؿ.         

 

 أظمقيمؿ                                        

 قمبداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبداًمٕمزيز أسماسمٓملم                                        
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 قصٗدٚ االبَ وعاذ بَ عبداهلل أبابطني ألكاِا يف 
 «البابطني»حفن تٕشٖع جٕاٟص املتفٕقني وَ أضسٚ 
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 الجالحالفصن 

 أعىاه ٔوكرتحات مت إجناشِا
 «أبابطني»اخلاصٛ بأضسٚ 
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 وا ٖم٘: إجناشِامت  اليت  عىاهوَ األ

اًمتاريخ اعمختٍم ًمٚمٕماّلُمة اًم٘مايض اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ سمـ »شم٠مًمٞمػ يمتاب  (4

هـ( ضمد أرسة أسماسمٓملم. وىمد شمؿ 44٠4-هـ4020) شقمبداهلل أسماسمٓملم

شمدؿملم اًمٙمتاب سمحْمقر اًمٕمؿ قمبداًمٚمٓمٞمػ ؾمٕمقد اًمباسمٓملم وشمقزيٕمف قمغم 

هـ 42/3/4106أومراد أرسشمٜما ذم احلٗمؾ اًمذي أىمٞمؿ يقم اًمسبت 

 سمروضة ؾمدير. شاًمٕمائذية»ٜما سمٛمزرقمت

ُمة  إقمادة ـمباقمة سمٕمض يمتب (٠ أسماسمٓملم  رمحـقمبداًم  سمـقمبداهلل اًمِمٞمخاًمٕمالا

وُمٜمٝما ، ُمٗمتل اًمديار اًمٜمجدية ذم قمٝمد اًمدوًمة اًمسٕمقدية األومم واًمثاٟمٞمة

  سمـقمبداهلل )ضمزءان( وقمٚمٞمف طماؿمٞمة اًمِمٞمخ شاًمروض اعمرسمع»يمتاب 

 -قمبداًمرمحـ أسماسمٓملم  اًمِمٞمخ قمبداهلل سمـ»ويمتاب  ،أسماسمٓملم رمحـقمبداًم

وىمد شمؿ شمقزيٕمٝما  ،شم٠مًمٞمػ اًمديمتقر قمكم سمـ حمٛمد اًمٕمجالن شطمٞماشمف وآصماره

ذم  هـ4100قمٞمد ؿمٝمر رُمْمان اعمبارك قمام ذم اضمتامع قمغم أرسشمٜما 

وسم٢مذن  ،خيّمٝمؿ ألسمٜماء اًمٕمؿ ذم اًم٘مّمٞمؿ ُما وأرؾمؾ ،اًمرياض واًمنمىمٞمة

 اهلل ؾمقف يتؿ ـمباقمة سم٘مٞمة يمتب اًمِمٞمخ طمسب ُما ٟمحّمؾ قمٚمٞمف.

رمحف – شاًمِماقمر قمبداًمٙمريؿ سمـ قمثامن أسماسمٓملماًمٕمؿ ديقان »قمادة ـمباقمة إ (0

 وشمؿ شمقزيٕمف قمغم األرسة. -اهلل
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اًمٕمؿ إسمراهٞمؿ سمـ  شآل أسماسمٓملم»إقمادة ـمباقمة ديقان ؿماقمـر أؾمـرة  (1

 ش.سمستان اًمقرد ذم طمدي٘مة ٟمجد»قمبداًمٙمريؿ أسماسمٓملم 

محف ر – شمؿ ـمباقمة جمٛمققمة ُمـ اًمٙمتب ًمٗمْمٞمٚمة اًمِمٞمخ قمبداهلل سمـ ضمؼميـ (2

واًمِمٞمخ راؿمد سمـ طمسلم اًمٕمبداًمٙمريؿ واًمِمٞمخ أمحد احلّملم  – اهلل

يمذًمؽ  ،اهلل اجلاراهللاض احل٘مٞمؾ واًمِمٞمخ قمبداهلل سمـ ضمارواًمِمٞمخ ري

 وشمؿ شمقزيٕمٝما قمغم األرسة. ،ديقان ؿمٕمر ًمٚمِماقمر ٟماس سمـ قمبداهلل اًمسٕمٞمد

ضماري اًمتٜمسٞمـؼ إلقمـادة ـمباقمـة ديقان اًمِمٞمخ واألديب واًمِماقمـر اًمٕمؿ  (3

ذم دوًمة اًمٙمقيت ذم  اًم٘مْماةحسـ سمـ إسمراهٞمؿ أسماسمٓملم رئٞمس قمبداعم

 .زُمٜمف

ؾمبؼ وأن قمرضت قمغم أرسشمٜما اًمٙمريٛمة ذيمقرها وإٟماصمٝما اًمتٗمْمؾ سم٢مرؾمال  (4

ؿمٕمراء وؿماقمرات ُمـ أرسة آل »اًم٘مّمائد اًمتل يرهمبقن ذم ٟمنمها سمديقان 

ًمدهيؿ قمغم اًمٗمايمس رىمؿ  ٟمزال ٟمٜمتٔمر شمٗمْمٚمٝمؿ سم٢مرؾمال ُما وال شأسماسمٓملم

04055٠3222  

يمذًمؽ ؾمبؼ وأن قمرضت قمغم أرسشمٜما اًمٙمريٛمة ذيمقرهؿ وإٟماصمٝمؿ وُمـ  (5

دماوزت أقمامرهؿ صمامٟملم ؾمٜمة سم٠من يتٗمْمٚمقن سماإلضماسمة قمـ سمٕمض األؾمئٚمة 

وٟمّمائحٝمؿ ألومراد األرسة وأيًْما  اًمتل شمقضح دمارهبؿ وظمؼماهتؿ

 04055٠3222الٟمزال سماٟمتٔمار اإلومادة قمغم اًمٗمايمس رىمؿ 

 3+2+1+0+٠+4رىمؿ  ٓمٚمقسمةاعموسمروم٘مف ٟمٛمقذج ًمٚمٛمٕمٚمقُمات      
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قمرضت قمغم أرسشمٜما اًمٙمريٛمة طمسب اًمرؾماًمة اًمتل شمٓمٚمٕمقن  أنؾمبؼ و (6

ـمٚمبت ومٞمٝما ،هـ ٠1/5/4146 سمتاريخ  (3)رىمؿ ذم اخلٓماب  قمٚمٞمٝما

ب شمٙمقيـ جمٚمس ًمٙمبار األرسة شمٕمرض قمٚمٞمف األُمقر اهلاُمة واًمتل يؽمشم

ُمثؾ إىماُمة  ،األرسةصٜمدوق ا يتحٛمٚمٝم قمٚمٞمٝما ٟمٗم٘مات يمبػمة ىمد ال

 ،وًملم واإلقمالٟمات اًمّمحٗمٞمة١ماعمٜماؾمبات واًمقالئؿ ًمألُمراء ويمبار اعمس

 .شأرسة آل أسماسمٓملم»األقمامل سماؾمـؿ وشمٙمقن هذه 

 وىمد أقمدٟما اًمٓمٚمب وشمٕمٚمٛمقن ُما ذم ذًمؽ ُمـ ُمٙماٟمة وشم٘مدير هلذه األرسة     

ًمة اًمٕمزيز ؾمٕمقد اًمباسمٓملم ذم دوضمتامقمٜما ذم ُمٜمزل اًمٕمؿ قمبداُمرة صماٟمٞمة قمٜمد 

وسمٕمد  ،هـ يمام شمروٟمف ذم اًمرؾماًمة اعمروم٘مة42/4/41٠3اًمٙمقيت سمتاريخ 

ٕمزيز سمـ قمبداًم األقمزاء اًمديمتقرإمم األظمقان  اعمٜماىمِمة ـمٚمب أسمٜماء اًمٕمؿ إطماًمتف

يمام شمروٟمف ضٛمـ أسماسمٓملم  ٕمزيز سمـ يقؾمػقمبداًم واًمديمتقرأسماسمٓملم  قمثامن

 .44+40+6+5+4هـ رىمؿ 40/٠/41٠3اًمرؾماًمة اعمرؾمٚمة هلؿ سمتاريخ 
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ؾمبؼ وأن قمرضت قمغم أرسشمٜما اًمٙمريٛمة أصمٜماء شمقاضمدها سمْمٞماومة اًمٕمؿ  (40

هـ رىمؿ 1/5/41٠٠قمبداًمٕمزيز ؾمٕمقد اًمباسمٓملم سمدوًمة اًمٙمقيت سمتاريخ 

يمام شمروٟمف ضٛمـ اًمرؾماًمة اعمروم٘مة قمدة اىمؽماطمات أو ًمٜم٘مؾ  40+41+4٠

 .)أُمٜمٞمات( ألضمؾ دراؾمتٝما وإسمداء اًمرأي ُمـ أرسشمٜما
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سمحٛمد اهلل شمؿ شمٙمريؿ سمٕمض أومراد أرسشمٜما اًمذيـ ىمدُمقا شمؼمقمات ؾمقاء  (44

ألرسهتؿ أو عمديٜمة روضة ؾمدير أو ًمٚمّماًمح اًمٕمام يم٢مٟمِماء ُمستِمٗمٞمات 

اًمّمقر اعمروم٘مة ـ وُمٙمتبات وُمدارس وظمدُمات قماُمة يمام شمروٟمف ضٛم

 وهؿ: ،واألظمبار اًمّمحٗمٞمة

ٓملم ًمتؼمقمف سمتٜمٗمٞمذ ُمريمز ؾمٕمقد اًمباسم ،باسمٓملماًم ٚمٓمٞمػ ؾمٕمقدقمبداًم -4

 اًمث٘ماذم.

 سمروضة ؾمدير. ةًمتؼمقمف سمتٜمٗمٞمذ ُمٙمتب ،باسمٓملماًم حمٛمد قمبداهلل -٠

ًمتؼمقمف سمتٜمٗمٞمذ ُمٙمتبة اًمباسمٓملم ًمٚمِمٕمر  ،باسمٓملماًم ٕمزيز ؾمٕمقدقمبداًم -0

 اًمٕمريب.

ًمتؼمقمف سمتٜمٗمٞمذ ُمريمز ؾمٕمقد اًمباسمٓملم  ،باسمٓملماًم قهاب ؾمٕمقدقمبداًم -1

 ًمٚم٘مٚمب.

لم ًمتؼمقمف سمتٜمٗمٞمذ ُمريمز ؾمٕمقد اًمباسمٓم ،باسمٓملماًم ٙمريؿ ؾمٕمقدقمبداًم -2

 ألُمراض اًمٙمغم.

 ُمٚمٞمقن ريال. ٠20وشم٘مدر مجٚمة هذه اًمتؼمقمات سم٠ميمثر ُمـ      

 وأًم٘مٞمت اًمٕمديد ُمـ اًم٘مّمائد اًمِمٕمرية يمام شمروهنا ذم هذا اًمٙمتاب.     
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 صحٞمٗمة اًمرياض –قمبداًمرمحـ اًمسٚمامن                                                         

 هـ٠5/0/41٠0                                                                                 

 
 وَ األضسٚ قدوٕا عطاٞات خريٚ لٕطٍّي 5ومتكٜ البابطني بسٔضٛ ضدٖس ٖلسً 

 

ي٘مٞمؿ ُمٚمت٘مك قمبداهلل سمـ حمٛمد أسماسمٓملم سمروضة      

ؾمدير طمٗماًل شمٙمريٛمًٞما فمٝمر يقم اخلٛمٞمس اعمقاومؼ 

 هـ ًمٙمؾ ُمـ:1/41٠0/٠

ًمتؼمقمف سمتٜمٗمٞمذ ، اًمباسمٓملمؾمٕمقد قمبداًمٚمٓمٞمػ  -

 ُمريمز ؾمٕمقد اًمباسمٓملم اًمث٘ماذم.

 ًمتؼمقمف سمتٜمٗمٞمذ ُمٙمتبة سمروضة ؾمدير.، اًمباسمٓملمقمبداهلل حمٛمد  -

 ًمتؼمقمف سمتٜمٗمٞمذ ُمٙمتبة اًمباسمٓملم ًمٚمِمٕمر اًمٕمريب.، اًمباسمٓملمؾمٕمقد قمبداًمٕمزيز  -

 ؾمٕمقد اًمباسمٓملم ًمٚم٘مٚمب.ًمتؼمقمف سمتٜمٗمٞمذ ُمريمز ، اًمباسمٓملمؾمٕمقد  قمبداًمقهاب -

ًمتؼمقمف سمتٜمٗمٞمذ ُمريمز ؾمٕمقد اًمباسمٓملم ألُمراض ، اًمباسمٓملم ؾمٕمقد قمبداًمٙمريؿ -

 اًمٙمغم.
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( ُمٚمٞمقن ريال، وي٠ميت ٠20وشم٘مدر مجٚمة اًمتٙماًمٞمػ هلذه اعمِماريع سم٠ميمثر ُمـ )     

شمٙمريؿ اعمٚمت٘مك هل١مالء اًمِمٞمقخ شم٘مديًرا ًمٕمٓمائٝمؿ ًمبٚمدهؿ وطمث اآلظمريـ 

اًمتٙمريؿ قمغم يمٚمامت وىمّمائد ؿمٕمرية، وشم٘مديؿ وؾمٞمِمتٛمؾ طمٗمؾ  ،ًمالىمتداء هبؿ

 اًمدروع واهلدايا اًمتذيمارية، صمؿ يتٜماول اجلٛمٞمع ـمٕمام اًمٖمداء اعمٕمد ًمذًمؽ.

وشم٠ميت هذه اًمٗمٕماًمٞمة اًمثاٟمٞمة ًمٚمٛمٚمت٘مك سمٕمد صدور ُمقاوم٘مة صاطمب اًمسٛمق 

اعمٚمٙمل األُمػم ؾمٚمٓمان سمـ ومٝمد اًمرئٞمس اًمٕمام ًمرقماية اًمِمباب قمغم شم٠مؾمٞمسف ذم 

 هـ.0/4/41٠0
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 صحٞمٗمة اجلزيرة –ٟماس اًمٕمريج                                                                  

 هـ1/41٠0/٠٠                                                                             

 
 ومتكٜ عبداهلل البابطني الجكايف ٖلسً الداعىني ألعىاه خريٖٛ

 

ار ؾمٛمق اًمرئٞمس اًمٕمام ًمرقماية اًمِمباب سمت٠مؾمٞمس ُمٚمت٘مك قمبداهلل سمـ صدر ىمر     

هذا اعمٚمت٘مك  لهـ ويٕمٜم0/4/41٠0حمٛمد اًمباسمٓملم اًمث٘ماذم سمروضة ؾمدير ذم 

سمتاريخ وأدب اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمقدية سمّمٗمة قماُمة وؾمدير سمّمٗمة ظماصة 

وؿمٕمرها وؿمقائٝما )اًمٗمّمٞمح واًمٕماُمل( واًمٕمٚمقم اًمديٜمٞمة واإلٟمساٟمٞمة وي٘مقم 

يماومة سماسمٓملم سمتٖمٓمٞمة أًمقضمٞمف األؾمتاذ قمبداهلل سمـ حمٛمد اعمٚمت٘مك اصاطمب 

صداراشمف واالؾمتْماومة ًمٚمٛمٝمتٛملم واعمٕمٜمٞملم إشمٙماًمٞمػ اعمٚمت٘مك وومٕماًمٞماشمف و

 سماعمٚمت٘مك ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمث٘ماومة واألدسماء واعم١مرظملم واًمِمٕمراء.

شمٙمريٛمًٞما ًمٚمداقمٛملم ًمألقمامل اخلػمية طمٗماًل  وىمد أىمام اعمٚمت٘مك ُم١مظمًرا     

ٕمالضمٞمة ذم اعمٛمٚمٙمة ُمـ أرسة اًمباسمٓملم سمتٙمٚمٗمة إمجاًمٞمة سمٚمٖمت أيمثر ُمـ واًم

( ُمٚمٞمقن ريال ؿمٛمٚمت ُمرايمز قمالضمٞمة وُمٙمتبات صم٘ماومٞمة وشمراصمٞمة وهؿ: ٠20)

اًمِمٞمخ  – اًمِمٞمخ قمبداًمٚمٓمٞمػ ؾمٕمقد اًمباسمٓملم – اًمِمٞمخ حمٛمد قمبداهلل اًمباسمٓملم
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خ اًمِمٞم – اًمِمٞمخ قمبداًمٙمريؿ ؾمٕمقد اًمباسمٓملم – قمبداًمٕمزيز ؾمٕمقد اًمباسمٓملم

 قمبداًمقهاب ؾمٕمقد اًمباسمٓملم.

وىمد طمرض احلٗمؾ قمدد ُمـ اعمس١موًملم واألدسماء واعمث٘مٗملم ُمٜمٝمؿ اعمريب      

اًمٗماضؾ اًمِمٞمخ قمثامن اًمّماًمح وقمْمق جمٚمس اًمِمقرى األؾمتاذ محد اًم٘مايض 

واألؾمتاذ سمٜمدر اًمّماًمح رئٞمس االحتاد اًمسٕمقدي ًمٚمٛمبارزة واألؾمتاذ حمٛمد 

روضة ؾمدير وطمقـمة ؾمدير  رضا ٟمٍم اهلل وذف احلٗمؾ رؤؾماء ُمرايمز

 واعمٕمِمبة وطمرُمة واحلّمقن سمسدير.

وىمد ؿمارك ذم احلٗمؾ يمؾ ُمـ اًمديمتقر أمحد اًمباسمٓملم واًمِماقمر أمحد      

اًمٕمبداهلل اًمداُمغ واًمراوي حمٛمد اًمٕمكم اًمنمهان واعمريب قمثامن اًمّماًمح 

واألؾمتاذ قمبداًمٕمزيز سمـ ؾمٕمقد اًمباسمٓملم واألؾمتاذ أمحد اًمرسيع رئٞمس ُمريمز 

سمسدير وُمِماريمات ؿمٕمرية ُمـ يمؾ ُمـ إسمراهٞمؿ اًمٖمٜمام وقمبداًمٕمزيز اعمٕمِمبة 

اًمٖمٜمام وقمكم اًمسٕمداين وؾمٕمقد اًمٕمسٞمالت ويمٚمٛمة ًمرئٞمس ٟمادي االقمتامد 

 األؾمتاذ قمبداهلل إسمراهٞمؿ اًمبخٞمت.

سماسمٓملم دروع اعمٚمت٘مك أحمٛمد سمـ احلٗمؾ ىمدم اًمِمٞمخ قمبداهلل  وذم هناية     

 ًمٚمٛمٙمرُملم.
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جد سمحقـمة ؾمدير األؾمتاذ ومارس اخلْمػمي سمٕمد ذًمؽ ىمام رئٞمس ٟمادي ٟم     

سم٢مهداء اعمٙمرُملم اًمٕمْمقية اًمنمومٞمة ًمٚمٜمادي وإهداءات قمبارة قمـ صقر 

اًمّمقر اًمتذيمارية ًمٚمٛمٙمرُملم  اًمت٘مٓمتسمٕمد ذًمؽ ، ومقشمقهمراومٞمة يمبػمة ًمٚمٛمٜمٓم٘مة

 .اعمٚمت٘مكُمـ أرسة اًمباسمٓملم ُمع ُم١مؾمسة 

سمـ ٛمد اء وىمدم وم٘مرات احلٗمؾ اًمِماب حمسمٕمد ذًمؽ ذف اجلٛمٞمع طمٗمؾ اًمٖمد     

 حمٛمد اًمباسمٓملم.سمـ اًمِمٞمخ قمبداهلل 

حتدث األؾمتاذ قمبداهلل اًمباسمٓملم سم٠من ش اجلزيرة»ًمـوذم شمٍميح ظماص      

اعمٚمت٘مك اًمث٘ماذم ؾمقف حيتْمـ مجٞمع اعمٜماؾمبات اًمث٘ماومٞمة اعمختٚمٗمة وؾمٞم٘مٞمؿ 

إمم دراؾمات سمِمٙمؾ دوري أُمسٞمات أدسمٞمة وؿمٕمرية ومّمحك وقماُمٞمة إضاومة 

ُمدن ؾمدير ويمذًمؽ اًمِمٕمراء اًم٘مداُمك  ٟمجبتٝمؿأوشمقصمٞمؼ ًمٚمٕمٚمامء اًمتل 

 اعمِمٝمقريـ.
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االىمتّمادية صحٞمٗمة –قمبداهلل اًمٗمٝمٞمد                                                                 

 هـ1/1/41٠0                                                                        

 

 ٗٛ عمٜ ضد زٔضٛ ضدٖسيف احتفالٗٛ غّدتّا زبٕٚ داٌ
 سٚ البابطنيدزٔع حمبٛ ٔتٗجاُ وٕدٚ لفسضاُ اخلري وَ أض

 

 يمٞمٚمقُمؽًما ؿمامزم 420ؿمٝمدت رسمقة داٟمٞمة اعمٓمٚمة قمغم ؾمد روضة ؾمدير )     

اًمرياض(، أُمس األول، دمٛمع رضمال اعمال واألدب اًمذيـ شم٘ماـمروا ُمـ داظمؾ 

ضمادوا ُمـ  اًمسٕمقدية وظمارضمٝما حلْمقر طمٗمؾ شمٙمريؿ رضمال اًمباسمٓملم اًمذيـ

 ُمٚمٞمقن ريال. ٠20ظمػمات اهلل قمٚمٞمٝمؿ سمٛمِماريع زادت ىمٞمٛمتٝما قمغم 

مجع طمٗمؾ اًمتٙمريؿ رضمال ظمػم وأدب وومٙمر وأقمامل ُمـ يمؾ ُمـ ؾمدير،      

اًمرياض، اًمدُمام، واًمٙمقيت، طمٞمث أُمتزج اًمٕمٚمؿ واألدب سماعمال ذم هنار 

شمٜماصمرت ومٞمف اًم٘مّمائد واًمٙمٚمامت سمتقاضع أظمجؾ ُمـ ىمبؾ اعمٙمرُملم اًمذيـ 

قمقا اًمبسٛمة ذم ىمٚمقب اعمستٗمٞمديـ ُمـ اعمِماريع اخلػمية اًمتل ٟمٗمذت ذم زر

 ُمٜماـمؼ اًمسٕمقدية وظمارضمٝما.

شمؼمع سمٛمٕمٔمؿ ىمٞمٛمة هذه اعمِماريع أسمٜماء ؾمٕمقد اًمباسمٓملم وهؿ: قمبداًمٚمٓمٞمػ،      

قمبداًمٕمزيز، قمبداًمقهاب، وقمبداًمٙمريؿ، ويمذًمؽ حمٛمد قمبداهلل اًمباسمٓملم، 

ؿ ُمـ ُمِماهمٚمٝمؿ، وذًمؽ طمٜمٞمٜمًا ومجٕمٞمٝمؿ طمرضوا أُمسٞمة اًمتٙمريؿ قمغم اًمرهم
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ُمـ قماًُما  412اًمتل اطمتْمٜمتٝمؿ سمٕمد  –روضة ؾمدير  –عمس٘مط رؤوؾمٝمؿ 

وظمالل طمٗمؾ اًمتٙمريؿ ىمال قمبداًمٕمزيز سمـ ، هجرة أضمدادهؿ ُمٜمٝما إمم اًمٙمقيت

ؾمٕمقد اًمباسمٓملم إن ُما ىمدُمف وإظمقشمف يٕمد واضمًبا إٟمساٟمًٞما وومرًضا قمغم يمؾ ُمـ 

 أٟمف ال ؿمٙمر قمغم واضمب.أوماء اهلل قمٚمٞمف اًمٜمٕمٛمة اًمقومػمة، ُم١ميمًدا 

سماسمٓملم اًمث٘ماذم أد اًمباسمٓملم ُم١مؾمس ُمٚمت٘مك قمبداهلل ُمـ ضمٝمتف سملم قمبداهلل حمٛم     

ذم روضة ؾمدير أن طمٗمؾ اًمتٙمريؿ اًمذي أىماُمف ًمرضمال األقمامل ُمـ أرسة 

اًمباسمٓملم ي٠ميت شمثٛمٞمٜمًا ألقمامهلؿ اًمٜماومٕمة اًمتل ؿمٛمٚمت اًمٕمديد ُمـ اعمٜماـمؼ 

 ًمٚمؽماث واًمث٘ماومة ذم اًمرياض اًمذي اًمسٕمقدية وُمٜمٝما: ُمريمز ؾمٕمقد اًمباسمٓملم

الف خمٓمقـمة وسمٕمض اًمقصمائؼ أًمػ يمتاب وصمامٟمٞمة آ 200يْمؿ ُما يزيد قمغم 

وُمـ اعمِماريع اًمتل ٟمٗمذها اعمٙمرُمقن أيًْما ُمستِمٗمك ؾمٕمقد اًمباسمٓملم ، اًمثٛمٞمٜمة

ًمٚم٘مٚمب ذم اعمٜمٓم٘مة اًمنمىمٞمة وُمٙمتبة اًمباسمٓملم ًمٚمِمٕمر اًمٕمريب، ُمريمز أُمراض 

 ٞمة وصم٘ماومٞمة ذم روضة ؾمدير.اًمٙمغم ذم اًمرياض وُمٙمتبة قمٚمٛم

وىمدم اًمديمتقر أمحد اًمباسمٓملم اعمحارض ذم ضماُمٕمة اإلُمام حمٛمد سمـ ؾمٕمقد      

اإلؾمالُمٞمة ٟمبذة قمـ أرسة اًمباسمٓملم ذم اًمسٕمقدية وقمـ شمٕمداد األرسة اًمذي 

سمٚمغ ٟمحق أًمػ ؿمخص، وأسمرز ُمِماريٕمٝما اًمتل همٓمت ضمقاٟمب قمديدة )اًمٓمبٞمة، 

 ٜماء اعمساضمد داظمؾ وظمارج اًمسٕمقدية.اًمث٘ماومٞمة، االضمتامقمٞمة(، إضاومة إمم سم

يمام أؾمس اعمٙمّرُمقن صٜمدوىًما ألرسة اًمباسمٓملم، ضمائزة اًمباسمٓملم ًمٚمتٗمقق      

 اًمٕمٚمٛمل، اعمٜمح اًمدراؾمٞمة ًمٚمامضمستػم واًمديمتقراة، وهمػمها ُمـ اًمؼماُمج.
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طمرض طمٗمؾ اًمتٙمريؿ رؤؾماء ُمرايمز: روضة ؾمدير، طمقـمة ؾمدير،      

أمحد اًمداُمغ، واًمراوية حمٛمد اًمنمهان احلّمقن، اعمٕمِمبة، إضاومة إمم اًمِماقمر 

 اًمذي أحتػ احلٗمؾ سم٘مّمة وىمّمٞمدة همزًمٞمة، وقمدد ُمـ ؾمٙمان ؾمدير.

قمبداًمٕمزيز سمـ  حمٛمدسمـ ُمٚمت٘مك قمبداهلل  وذم ظمتام احلٗمؾ ؾمٚمؿ ُم١مؾمس     

دروقًما شمذيمارية ًمٚمٛمٙمرُملم اًمذيـ شمٚم٘مقا دروقًما أيًْما ُمـ اًمث٘ماذم سماسمٓملم أ

 امد ذم روضة ؾمدير.يل ٟمجد ذم طمقـمة ؾمدير واالقمتدرؤؾماء ٟما

 

 
، ويبدو هـ٠/1/41٠0ذم روضة ؾمدير أسماسمٓملم سمًمٚمٛمٙمرُملم ذم طمٗمؾ ُمٚمت٘مك  اًمت٘مٓمتصقرة 

 سماسمٓملم )اًمثاين إمم اًمٞمٛملم(7 يٚمٞمف: قمبداًمٕمزيز اًمباسمٓملم، قمبداًمٚمٓمٞمػ اًمباسمٓملمأقمبداهلل 

وذم ، قمبداًمقهاب اًمباسمٓملم، وقمبداًمٙمريؿ اًمباسمٓملم، وإمم أىمَم اًمٞمٛملم اًمزُمٞمؾ قمبداهلل اًمٗمٝمٞمد

 .ًمٕمبداًمٕمزيز اًمباسمٓملم أصمٜماء احلٗمؾ اسماسمٓملم يسٚمؿ درقًما شمذيماريً  أاإلـمار قمبداهلل
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 اجلزيرة صحٞمٗمة –ومٝمد اًمٗمٝمد                                                               

 هـ٠2/0/41٠0                                                                         

 

 أبابطني ٖلسً زجاه األعىاه وَ أضستْ الًٕٗ
 

 
 

سماسمٓملم اًمث٘ماذم سمٕمد اهلل أي٘مقم قمبداهلل سمـ حمٛمد أسماسمٓملم ُم١مؾمس ُمٚمت٘مك قمبد     

 شآل أسماسمٓملم»فمٝمر اًمٞمقم اخلٛمٞمس سمتٙمريؿ سمٕمض رضمال األقمامل ُمـ أرسة 

اًمذيـ ىماُمقا سمتٜمٗمٞمذ ُمِماريع ظمػمية ذم اعمٛمٚمٙمة واًمتل دماوزت ىمٞمٛمتٝما ُمائتلم 

لم ُمٚمٞمقن ريال ؿمٛمٚمت ُمستِمٗمٞمات وُمرايمز صم٘ماومٞمة، وؾمٞم٘مام طمٗمؾ ومخس

 شمٙمريٛمل هبذه اعمٜماؾمبة ذم ُم٘مر اعمٚمت٘مك سمٛمديٜمة روضة ؾمدير.
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 اجلزيرة صحٞمٗمة –ٟماس اًمٕمريج                                                                    

 هـ2/2/41٠0                                                                                     

 

 ومتكٜ البابطني ٖلسً املتربعني

 

ًمٚمرئاؾمة اًمٕماُمة ًمرقماية  سماسمٓملم اًمث٘ماذم اًمتاسمعأأىمام ُمٚمت٘مك قمبداهلل سمـ حمٛمد      

ٓملم ألقمامل ظمػمية سمابا ًمٚمٛمتؼمقملم ُمـ أرسة اًمشمٙمريٛمٞمً طمٗماًل  ابباًمِم

وىمد أىمام اًمِمٞمخ ، ُمٚمٞمقن ريال ٠20 دماوزت اعمٛمٚمٙمة ذمش ةصم٘ماومٞم، قمالضمٞمة»

 ا صمؿ ىمدم ًمٚمٛمٙمرُملمظمٓماسمٞمً طمٗماًل  قمبداهلل سمـ حمٛمد اًمباسمٓملم ُم١مؾمس اعمٚمت٘مك

سمـ صاطمب  ت٘مديؿ وم٘مرات احلٗمؾ اًمِماب حمٛمدسموىمد ىمام  ا شمذيماريةدروقمً 

 اعمٚمت٘مك وىمد يمان أيمثر ُمـ رائع.
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 صحٞمٗمة اًمٞمقم                                                                                              

 هـ0/41٠0/٠٠                                                                                           

 

 ن باملتربعنيتفضسٚ البابطني حتأ
 

اًمث٘ماذم أسماسمٓملم ُمٚمت٘مك قمبداهلل  ؾمسأسماسمٓملم ُم١محمٛمد سمـ قمبداهلل ٘مقم ي     

سمتٜمٗمٞمذ  اُمقاىماسمٓملم اًمذيـ برسة اًمأقمامل ُمـ رضمال األ ـُم اسمتٙمريؿ قمددً 

ٚمٞمقن ريال ؿمٛمٚمت ُمومخسلم  لمتاوزت ُمائدمية سماعمٚمٙمة ػمُمِماريع ظم

 ُمرايمز صم٘ماومٞمة.ُمستِمٗمٞمات و

سمٕمد  سمروضة ؾمدير يقم اخلٛمٞمس ُما ةبذه اعمٜماؾمهبٙمريٛمل شموؾمٞم٘مام طمٗمؾ      

 ر قمبداهللدوؾمٞمّم اًمؽمطمٞمبويمٚمامت ِمتٛمؾ قمغم سمٕمض اًم٘مّمائد ي اًم٘مادم

 .حيٙمل ُمِمقار يمؾ ُمتؼمع ا هبذه اعمٜماؾمبةأسماسمٓملم يمتاسمً 
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 صحٞمٗمة اجلزيرة –ٟماس سمـ إسمراهٞمؿ اًمٕمريج                                                   

 هـ40/1/41٠0                                                                                 

 

 ت عمي ٔعطاٞأضسٚ البابطني بٗ
 

أٟمجبت أرسة اًمباسمٓملم وُما زاًمت شم٘مدم اًمٕمديد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ويمذًمؽ      

ش قمٚمؿ وُمال»أٟمجبت هذه األرسة اًمٕمديد ُمـ أهؾ اعمال واًمتجارة وماضمتٛمع 

 ومٙماٟمت ٟمتٞمجة ًمذًمؽ أرسة ختدم وـمٜمٝما سمٕمد ظمدُمة ديٜمٝما.

ها هل هذه األرسة اًمٙمريٛمة يمٖمػمها ُمـ اًمٕمديد ُمـ أرس هذه اًمبالد      

 اًمٓماهرة شم٘مدم اًمقوماء واعمحبة واًمٕمٓماء ًمٚمقـمـ اًمذي ٟمِم٠مت ومٞمف.

 ٠20»أرسة اًمباسمٓملم ىمدُمت ألقمامل ظمػمية خمتٚمٗمة ذم اعمٛمٚمٙمة أيمثر ُمـ      

 ُمٜمٝما ُما هق شمٕمٚمٞمٛمل صم٘ماذم وُمٜمٝما ُما هق ـمبل قمالضمل.ش ُمٚمٞمقن ريال

مجٞمؾ ذًمؽ اًمقوماء ًمقـمـ اًمٕمٓماء.. مجٞمٚمة وضمٚمٞمٚمة شمٚمؽ األقمامل اًمتل      

ًمٙمثػميـ واًمٙمثػميـ ومٝما هق قمبداًمٚمٓمٞمػ سمـ ؾمٕمقد اًمباسمٓملم يتؼمع ؾمتخدم ا

 – سمتٜمٗمٞمذ ُمريمز طمْماري ًمٚمؽماث واًمث٘ماومة سماؾمؿ واًمده اًمِمٞمخ ؾمٕمقد اًمباسمٓملم

وىمد شمؿ اومتتاطمف ُمٜمذ أؿمٝمر ذم اًمرياض سمرقماية صاطمب اًمسٛمق  – رمحف اهلل
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اعمٚمٙمل األُمػم ؾمٚمٓمان سمـ قمبداًمٕمزيز اًمٜمائب اًمثاين ًمرئٞمس جمٚمس اًمقزراء 

زير اًمدوماع واًمٓمػمان واعمٗمتش اًمٕمام واًمذي طمرضه ٟمٞماسمة قمٜمف صاطمب و

 اًمسٛمق اعمٚمٙمل األُمػم ؾمٚمامن سمـ قمبداًمٕمزيز أُمػم ُمٜمٓم٘مة اًمرياض.

اعم٘مدم ُمـ حمٛمد قمبداهلل وُمـ األقمامل اًمتل ىمدُمتٝما أرسة اًمباسمٓملم اًمتؼمع      

وُما ىمدُمف األديب واًمِماقمر  اًمباسمٓملم سم٢مٟمِماء ُمٙمتبة ذم ُمديٜمة روضة ؾمدير

صاطمب اًمدقمؿ اًمدائؿ ًمألدب واًمٕمٚمؿ قمبداًمٕمزيز ؾمٕمقد اًمباسمٓملم اعمتٛمثؾ 

 سمٛمٙمتبة اًمباسمٓملم ًمٚمِمٕمر اًمٕمريب.

وذم اعمجاالت اخلػمية اًمٓمبٞمة اًمٕمالضمٞمة ىمدم قمبداًمقهاب سمـ ؾمٕمقد      

اًمباسمٓملم شمؼمقًما ًمتٜمٗمٞمذ ُمريمز ًمٕمالج اًم٘مٚمب سماؾمؿ ُمريمز ؾمٕمقد اًمباسمٓملم عمٕماجلة 

ًمٙمريؿ ؾمٕمقد اًمباسمٓملم شمؼمقًما ًمتٜمٗمٞمذ ُمريمز أُمراض اًم٘مٚمب، وىمدم أظمقه قمبدا

 ًمٕمالج اًمٙمغم سماؾمؿ ُمريمز ؾمٕمقد اًمباسمٓملم عمٕماجلة أُمراض اًمٙمغم.
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 االىمتّمادية صحٞمٗمة –قمبداهلل اًمٗمٝمٞمد                                                              

 هـ٠6/0/41٠0                                                                               

 

 تلسٖي زجاه أعىاه وَ أضسٚ البابطني
 

 420 – رديذم روضة ؾمسماسمٓملم اًمث٘ماذم يٙمرم ُمٚمت٘مك قمبداهلل سمـ حمٛمد أ     

رسة أاًمٕمٛمؾ ُمـ  ا ُمـ رضمالقمددً ، سمٕمد همد   – ؿمامزم اًمرياض ايمٞمٚمقُمؽمً 

ُمـ  خمتٚمٗمة ة ذم ُمٜماـمؼيقمامل ظمػمأسمٛمِماريع و شمؼمقمقا ٓملم اًمذيـسماًمبا

 ال.يُمٚمٞمقن ر ٠20 دماوزت ىمٞمٛمتٝما اًمسٕمقدية

 ا ًمٙمؾ ُمـيت شمثٛمٞمٜمً ي٠مؿ يأن اًمتٙمر اعمٚمت٘مك سماسمٓملم ُم١مؾمسأداهلل بوضح قموأ     

ؿمٛمٚمت قمامل اخلػمية اًمتل اًمباسمٓملم ذم األ رسةأقمامل ُمـ ؾماهؿ ُمـ رضمال األ

 ُمستِمٗمٞمات وُمرايمز صم٘ماومٞمة.

 اؾمتٕمراض اًمسػمة اًمتٙمريؿ يتْمٛمـ ن سمرٟماُمج طمٗمؾأوأؿمار اًمباسمٓملم إمم      

حيٙمل ُمِمقارهؿ ذم ظمالل يمتاب  ًمٚمٛمٙمرُملم ُمـ رضمال األقمامل ُمـاًمذاشمٞمة 

 ٟمف يٛمٙمـأاًمباسمٓملم احلٞماة، إضاومة إمم اًمٕمديد ُمـ اًمٙمٚمامت واًم٘مّمائد، وسملم 

 اخلاصة سماحلٗمؾ ُمـ ظمالل ُمقىمع اعمٚمت٘مك ًمٚمٛمتاسمٕملم احلّمقل قمغم اعمٕمٚمقُمات

 (.www.ababtain.com.sa) ٟمؽمٟمتاإل٘ماذم قمغم ؿمبٙمة ثاًم
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 صحٞمٗمة اجلزيرة –قمبداًمٕمزيز سمـ قمبداًمرمحـ اخلريػ                                      

 هـ1/1/41٠0                                                                              

 

 ًٖٕ وػسق يف زٔضٛ ضدٖس

 َويُمؾُّ اُِمِرٍئ يقزم اجلَٛمٞمَؾ حُمَباٌب 
 

 ُيٜمبُِت اًمِٕمزا ـَمٞمُِّب  َويُمؾُّ َُمٙمانٍ 

 

سمدقمقة يمريٛمة ُمـ األخ اًمٗماضؾ قمبداهلل سمـ حمٛمد أسماسمٓملم حلْمقر ُمٜماؾمبة      

سمتٙمريؿ ُمـ هلؿ أياد سمٞمْماء ذم اًمبذل  ءُمـ اعمٜماؾمبات اجلٛمٞمٚمة ُمٜماؾمبة اًمقوما

واًمٕمٓماء ذم أوضمف اًمؼم وأقمامل اخلػم، إهنؿ أسمٜماء قمٛمف اخلٛمسة، اًمذيـ ىماُمقا 

 ريع اخلػمية وال زاًمقا، وهؿ:سماًمتؼمع إلٟمِماء اعمِما

شمؼمع سمتٜمٗمٞمذ ُمريمز ؾمٕمقد اًمباسمٓملم  ،األخ قمبداًمٚمٓمٞمػ سمـ ُمسٕمقد اًمباسمٓملم -

 ًمٚمؽماث واًمث٘ماومة سماًمرياض.

 شمؼمع سمتٜمٗمٞمذ ُمٙمتبة سمروضة ؾمدير. ،األخ حمٛمد سمـ قمبداهلل أسماسمٓملم -

شمؼمع سمتٜمٗمٞمذ ُمٙمتبة اًمباسمٓملم ًمٚمِمٕمر  ،األخ قمبداًمٕمزيز سمـ ؾمٕمقد اًمباسمٓملم -

 سماًمٙمقيت. اًمٕمريب
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شمؼمع سمتٜمٗمٞمذ ُمريمز ؾمٕمقد اًمباسمٓملم  ،األخ قمبداًمقهاب سمـ ؾمٕمقد اًمباسمٓملم -

 عمٕماجلة أُمراض اًم٘مٚمب سماًمدُمام.

شمؼمع سمتٜمٗمٞمذ ُمريمز ؾمٕمقد اًمباسمٓملم  ،األخ قمبداًمٙمريؿ سمـ ؾمٕمقد اًمباسمٓملم -

 عمٕماجلة أُمراض اًمٙمغم سماًمرياض.

وسم٘مقة  وىمد ٟم٘مٚمت هذا اًمٜمص ٟمص اًمقوماء اًمذي يقطمل سمجزاًمة اًمٕمٓماء     

اًمؽماسمط األرسي، واًمتٚمذذ سماؾمتٛمرار ومٕمؾ اخلػم ُمـ سمٓماىمة اًمدقمقة وسمرٟماُمج 

 احلٗمؾ، اًمذي أقمد هلذا اًمٖمرض.

هـ شمقضمٝمٜما صقب ُمديٜمة روضة ٠/1/41٠0ومٗمل صباح يقم اخلٛمٞمس      

ؾمدير شمٚمبٞمة ًمٚمدقمقة اًمٙمريٛمة حيدوٟما اًمِمقق واًمتٓمٚمع إمم شمٚمؽ اعمديٜمة اًمقادقمة 

ذم شمٓمقيرها واًمتل متتاز سمحسـ اًمتخٓمٞمط اًمتل أطمبٝما أسمٜماؤها وؾمٕمقا 

واًمتٜمسٞمؼ ومجال اعمٜمافمر واٟمتِمار احلدائؼ ذم أوؾماـمٝما وذم ٟمقاطمٞمٝما مما أقمٓمك 

شمٚمؽ األضمقاء ٟم٘ماوة وًمٓماومة، وماًمٜمٔماومة وشمقومر اعمسٓمحات اخلرضاء شمْمٗمل 

قمغم اعمدن هباء وٟمٔمارة، ومٝمل يمٛمثٞمالهتا ُمـ اعمدن ذات اًمٓماسمع اجلامزم اًمتل 

 ٗماء اًمسامء ُمـ ُمٚمقصمات اًمبٞمئة.متتاز سماهلدوء وص
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ويمان ذم اؾمت٘مباًمٜما صاطمب اعمٚمت٘مك اًمث٘ماذم ذم روضة ؾمدير األؾمتاذ اًمقذم      

قمبداهلل سمـ حمٛمد أسماسمٓملم ُمٝمٚمًٞما وُمرطمًبا، واًمبنم يٕمٚمق حمٞماه، وسمجاٟمبف أسمٜماؤه 

وأؿمباًمف يٚمّقطمقن سم٠ميدهيؿ ُمٕمؼميـ قمـ رسورهؿ سمحْمقر شمٚمؽ األومقاج ُمـ 

ٗمْمٞمٚمة اًمٕمٚمامء وأصحاب اعمٕمازم وًمٗمٞمػ همٗمػم ُمـ اعمدقمقيـ ُمـ أصحاب اًم

األدسماء واًمِمٕمراء، وال همراسمة إن شمزامحقا ُم٘مبٚملم قمغم ُمٜمتدى أسماسمٓملم، اًمذيـ 

ؿمٝمدت هلؿ األيام سمحسـ اًمقومادة واًمٙمرم ُمستحرضيـ ىمقل حمٛمد سمـ يمٕمب 

 اًمٖمٜمقي:

 طَمبٞمٌب إمِم اًمُزّواِر هِمِمٞمَاُن سَمٞمتِفِ 
 

يمريؿمَجٞمُؾ اعمَُحّٞما ؿَمبا َوهَق   

 

ـّ اهلل قمٚمٞمٝمؿ       واًمقاىمع أن شمٙمريؿ أُمثال ه١مالء األوومٞماء مجٞمؾ ضمًدا، اًمذيـ ُم

سمٜمٕمٛمف، وأُمٙمٜمٝمؿ اهمتٜمام ومرص اًمبذل واًمٕمٓماء اًمباذخ ذم جماالت إٟمساٟمٞمة 

 واؾمٕمة ُمـ أقمامل اخلػم وإؾمٕماد اًمبنمية.

وًم٘مد أضماد اًمِماقمر طمٞمث ي٘مقل طماصما قمغم اٟمتٝماز ومرص اًمٕمٓماء سمت٘مديؿ      

 اًمّرطمٞمؾ اعم١ميمد:رء ُما ىمبؾ 

 اظمتؿ وـمٞمٜمؽ رـمب إن ىمدرت ومٙمؿ
 

 ىمد أُمٙمـ اخلتؿ أىمقاًُما ومام ظمتٛمقا !
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 وي٘مقل اآلظمر:

 صمٜماء اًمٗمتك يب٘مك ويٗمٜمك صمــراؤه 
 

 ومال شمٙمتسب سماعمال ؿمٞمًئا ؾمقى اًمذيمر

 وم٘مد أسمٚمت األيام يمٕمبًا وطمامتـًا 
 

 وذيمرهـٛمــا همـض ضمديد إمم احلنم

 

احلٗمؾ سمآيات ُمـ اًمذيمر احلٙمٞمؿ شمالها اًمٓماًمب  وسمٕمد شمٙماُمؾ اًمزوار سمدأ     

ُمٕماذ أسماسمٓملم صمؿ شماله اعمْمٞمػ رئٞمس اعمٚمت٘مك اًمث٘ماذم األؾمتاذ قمبداهلل سمـ حمٛمد 

أسماسمٓملم سمٙمٚمٛمة ضاومٞمة طمل ومٞمٝما احلْمقر وؿمٙمرهؿ قمغم شمٚمبٞمة اًمدقمقة وحتٛمؾ 

ؾمػم اعمجلء هٜماك، صمؿ يمٚمٛمة ًمٚمِمٞمخ اًمديمتقر أمحد سمـ حمٛمد اًمباسمٓملم، سمٕمده 

 .ٞمبٞمة، صمؿ شمقاًمت سمٕمض اعمداظمالت واًمٗمٙماهات ُم٘مبالت اًمٓمٕمامىمّمٞمدة شمرطم

وأظمتتؿ هذا احلٗمؾ اًمِمّٞمؼ سمتقزيع دروع اًمتٙمريؿ واهلدايا اًمرُمزية سمٕمد      

دمف اعمدقمقن إمم اًمّماالت اًمرطمبة ًمتٜماول ـمٕمام اًمٖمداء، صمؿ اٟمتٝمت شمٚمؽ أذًمؽ 

 اًمٚمحٔمات واًمسقيٕمات اًمبٝمٞمة ُمرسقمة.

رم اًمْمٞماومة وطمسـ االؾمت٘مبال ُمردديـ ؿمايمريـ وُم٘مدريـ أليب حمٛمد يم     

 هذا اًمبٞمت:

 هذا صمٜمائل سمام أوًمٞمت ُمـ طمسـ    
 

 ال زًمت قمقض ىمرير اًمٕملم حمٛمقدا
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ًمٚمِمٞمخ ُمٜماطمل سمـ ذيب  شآل أسماسمٓملم»  شمؿ إىماُمة طمٗمؾ سماؾمؿ أرسشمٜما (4٠

 وذًمؽ سمتاريخ شؿمٞمخ ؿمٛمؾ ىمبائؾ قمبٞمدة ىمحٓمان»سمـ ؿمٗمٚمقت 

اًمٕمديد ُمـ أرس قمائذ اعمتقاضمدة ذم وسمحْمقر  ،هـ42/4/41٠6

يمام  ،واًمٕمديد ُمـ أسمٜماء أرسشمٜما وسم٘مٞمة األرس ذم روضة ؾمدير ،اعمٛمٚمٙمة

  اًمّمقر اعمروم٘مة. شمروٟمف ضٛمـ
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 اًم٘مايض ًمٚمٕمالُمة اعمختٍم اًمتاريخ» يمتابسمحٛمد اهلل ىمٛمت سمت٠مًمٞمػ  (40

  – هـ4020) أسماسمٓملم ؾمٚمٓمان سمـ قمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ اًمِمٞمخ

 اًمٗمقزان ومقزان سمـ صاًمح اًمديمتقر اًمِمٞمخ ؾمامطمة شم٘مديؿو ( شهـ44٠4

 اعمراضمع قمغم إقمداده ذمت اقمتٛمد طمٞمث ،(اًمٕمٚمامء يمبار هٞمئة قمْمق)

 اًمبحث ؾمالُمة حت٘مٞمؼ إمم اًمقصقل ألضمؾ اًمِمٞمخ طمٞماة أصمٜماء اًمتارخيٞمة

 .اًمث٘ماذم أسماسمٓملم قمبداهلل ُمٚمت٘مك ظمالل ُمـ ـمباقمتف متت ومٞمام وصحتف،

 االٟمتٗماع، اًمٓماًمب قمغم ًمٞمسٝمؾ اًمٙمتاب هذا اظمتٍمت: فُم٘مدُمت ذم وضماء     

 اًمّمحٞمحة اًمقىمقع، اًمٙمثػمة اعمسائؾ ومٞمف مجٕمت اًمراهمبلم، مهؿ ىمّمقر ألضمؾ

 .قمٜمف ًمٚمٓماًمب همٜمك وال ُمٜمف سمد ال مما واًمٗمروع، األصقل

 ؾمٕمقد سمـ حمٛمد اإلُمام سمجاُمٕمة اًمٕمٚمؿ ـمٚمبة ُمـ ؾمبٕمة أن ممإ يِمار     

 قمبداًمرمحـ اًمِمٞمخ يمتاب قمـ عماضمستػما رؾمائؾ سمتحْمػم ىماُمقا اإلؾمالُمٞمة

 قمام شم٠مًمٞمٗمف ُمـ اٟمتٝمك اًمذي( اًمقىمقع يمثػم هق ومٞمام اعمجٛمقع) اًمٗم٘مٝمل أسماسمٓملم

 اُم٘متًٍم  اًمٗم٘مٝمٞمة اعمسائؾ يذيمر أن ُم١مًمٗمف ومٞمف اؿمؽمط اًمٙمتاب هذا هـ،4440

 اًمِمٞمخ اؾمتٗماد وىمد طمٜمبؾ، سمـ أمحد اإلُمام ُمذهب ُمـ اًمّمحٞمح قمغم

 شمٕمقد( اعمجٛمقع) يمتاسمف ذم اُمّمدرً  ٠4 ُمـ – اهلل رمحف – أسماسمٓملم قمبداًمرمحـ

 .اهلجري اًمسادس اًم٘مرن ممإ
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 ُمٚمت٘مك ذم وذًمؽ اًمٙمتاب سمتدؿملم اًمباسمٓملم ؾمٕمقد قمبداًمٚمٓمٞمػ اًمٕمؿ وىمام     

      ؾمدير سمروضة اًمٕمائذية سمٛمزرقمة اًمث٘ماذم أسماسمٓملم حمٛمد سمـ قمبداهلل

، ْمقروسمحْمقر األقمامم وأسمٜماء اًمٕمؿ اًمٙمرام، وشمؿ شمقزيع اًمٙمتاب قمغم احل

 م.0/0/٠045هـ اعمقاومؼ 42/3/4106وذًمؽ يقم اًمسبت 
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ؾمبؼ وأن قمرضت قمغم أرسشمٜما اًمٙمريٛمة ومٙمرة وضمقد خمٓمط أو أرض  (41

ُمٜماؾمبة ختّمص ألومراد أرسشمٜما وشمِمتٛمؾ قمغم اخلدُمات اًمرضورية ُمـ 

وُمٜمٝما ُما  ،ُمٜمٝما ُما يٜمٗمذ قمـ ـمريؼ األرسة ،ُمساضمد وُمدارس وطمدائؼ

 يٜمٗمذ قمـ ـمريؼ اًمدوًمة.

وىمدُمٜما هلؿ قمدة ُمقاىمع ، اعمٝمؿ أن يٙمقن هلذه األرسة اًمٙمبػمة ُمٙمان خيّمٝما

وأومٙمار ضمديدة ظمّمقًصا ُمـ اًمِمباب اعمتخّمّملم اىمؽماطمات  وـمٚمبٜما أي

 سماهلٜمدؾمة اعمدٟمٞمة واعمٕمامرية واًمتخٓمٞمط.

ًمٞمس شمٗمْماًل وًمٙمـ أقمتؼمه  ،ُمـ األقمامل اًمتل ىمٛمت هبا ألرسيتسمٕمًْما  هذه     

ًمذًمؽ ووماًء آلسمائٜما وأضمدادٟما وأقمامُمٜما وُمـ ُمـ اًمقاضمب اًمذي يدومٕمٜمل 

يذيمر ومٞمِمٙمر وألضمؾ أن ٟمٖمرس ذم أسمٜمائٜما اًمقوماء واعمحبة يستحؼ أن 

واًمقاضمب دماه شمٙماشمػ وشمٙماومؾ هذه األرسة عما ومٞمف اخلػم وصالح أُمر اًمديـ 

 واًمدٟمٞما واآلظمرة.

 .ٞمٜما حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف وؾمٚمؿوصغم اهلل قمغم ٟمب     

 

 أظمقيمؿ                                        

 قمبداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبداًمٕمزيز أسماسمٓملم                                        
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 زضاٟن إىل أضست٘
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 ع السضاٟنفّس
 .ابتيم٘مدُمة ُم السضالٛ األٔىل: .4

 .يمام ورد ذم يمتب اًمتاريخأسماسمٓملم  ُمسٛمك ٛ:اٌٗجالسضالٛ ال .٠

 اًم٘محٓماٟمٞمة.قمـ ىمبٞمٚمة قمائذ  :جالجٛالسضالٛ ال .0

 ة.ؾمٜم 464 وصمٞم٘مة قمٛمرها :السضالٛ السابعٛ .1

 ة.ؾمٜم 460وصمٞم٘مة قمٛمرها  :السضالٛ اخلاوطٛ  .2

ُمة رؾماًمة  :الطادضٛ السضالٛ .3  اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ سمـاإلُمام اًمٕمالا

 .ٓملمسمسماأقمبداهلل 

ُمة رؾماًمة ُمـ  :السضالٛ الطابعٛ .4  ُمٗمتل اًمديار اًمٜمجديةاإلُمام اًمٕمالا

 .سماسمٓملمأ سمـ قمبداًمرمحـ هللدااًمِمٞمخ قمب

 ة.ٜما اًمٙمريٛمٜماء أرسشمسم٠مسم ةُمساسم٘مة ظماص :ٛ الجاوٍٛلالسضا .5

بداًمرمحـ قم اًمِمٞمخاإلُمام عمحات ُمـ شماريخ اًمٕمامل   :السضالٛ التاضعٛ .6

 .ٓملمسمسماأسمـ قمبداهلل 

 األطمداث اًمتارخيٞمة ذم طمٞماة اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ :السضالٛ العاغسٚ.  40

 .سماسمٓملمسمـ قمبداهلل أ

 اعمجٛمقع ومٞمام هق يمثػمُم٘مدُمة ُمـ يمتاب ) :حلادٖٛ عػسالسضالٛ ا.  44

 .( ًمٚمِمٞمخ قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل أسماسمٓملماًمقىمقع
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ُم٘متٓمٗمات ُمـ يمتاب اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ سمـ  :السضالٛ الجاٌٗٛ عػس.  4٠

 .قمبداهلل أسماسمٓملم

قمبداًمٕمزيز سمـ اًمِمٞمخ خمتٍم قمـ طمٞماة  :عػس الجالجٛالسضالٛ .  40

 سمٓملمأسمابداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سمـ ؾمٚمٓمان قم

األطمداث اًمتارخيٞمة اًمتل وىمٕمت ذم طمٞماة  :عػس السابعٛالسضالٛ .  41

 .أسماسمٓملمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سمـ ؾمٚمٓمان قمبداًمٕمزيز سمـ قماًمِمٞمخ 

اًمِمٞمخ اًمٗمتٜمة اًمٙمؼمى وذًمؽ سماهمتٞمال ضمدٟما  :عػساخلاوطٛ السضالٛ .  42

 هـ.4425قمبداًمٕمزيز سمـ قمبداًمرمحـ أسماسمٓملم ؾمٜمة 

  



       

- 188 - 
 

«آه أبابطني»تازٖخ وٕجص عَ إٌػاٞ صٍدٔق ٔجاٟصٚ أضسٚ 

 األٔىلالسضالٛ 

 

 طمٗمٔمٝمؿ اهللم                                                      ٕمؿ اًمٙمراإمم أسمٜماء اًم

 د... وسمٕموسمريماشمفاًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمحة اهلل               

ا أٟمٜما ذم اًمقىمت اًمراهـ أمهٞمة اًمتسجٞمؾ اًمتارخيل ألرسشمٜما ظمّمقًص  نشمٕمٚمٛمق     

ب تذم يم ؾمقاء اعمقضمقد ،شماريخ أرسهتؿ ٜماؤٟماسمألن يٕمرف أ احلاضمة ذم أُمس

 واألظمػم هق األهؿ ألٟمٜما ،سماًمذايمرة أو اعمحٗمقظ ،اًمتاريخ أو اًمقصمائؼ

قمٚمام أٟمٜمل ؾمبؼ ، وًمألؾمػ مل ٟمقصمؼ وٟم٘مقم سمتسجٞمؾ ُما حيٗمٔمف اآلسماء واألضمداد

 اٜمٝما ذم يمتاب شماريخ أرسشمٜمُمٕمٚمقُمة أو صقرة وصمٞم٘مة يٛمٙمـ شمْمٛمٞم وـمٚمبت أي

ع إمم أُمقر رسمام هذا راضماًمذيمر وؼ ستحيوًمألؾمػ اًمِمديد مل يّمٚمٜمل رء 

 :قمدة ُمٜمٝما

 .م شمقومر اعمٕمٚمقُمةدقم -4

 .اظ اًمبٕمض سماًمقصمائؼ واقمتبار أهنا أُمقر ظماصةٗماطمت -٠

 .قمدم ىمٜماقمة اًمبٕمض سم٠ممهٞمة إصدار هذا اًمٙمتاب -0

ام سمقمدم اؾمتٕمداد اًمبٕمض ًمالـمالع قمغم اًمقصمائؼ اعمقضمقدة ًمديف وًمر -1

 .اٝمو رسمام ألُمقر ٟمجٝمٚمأ ًمّمٕمقسمة ومٝمٛمٝما
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 ُ أقًٕ بإعداد زضاٟن تازخيٗٛ ٖلُٕ وصدزِا:ٔلرا زأٖت وَ ٔاجيب ألضست٘ أ        
 .اًمقصمائؼ -4

 .ؾمجٚمتف يمتب اًمتاريخ قمـ أرسشمٜما ُما -٠

 .ضمدادقمـ اآلسماء واألاعمٜم٘مقًمة  ئعاألطمداث واًمقىماُمـ  -0

 .يّمٚمٜما ُمـ ُمٕمٚمقُمات وصقر وصمائؼ ُما -1

باط أي ُمٕمٚمقُمة أو ٜمتٕمض األطمداث اًمتارخيٞمة وحماوًمة اؾمحتٚمٞمؾ ًمب -2

 ة.ٞمد األرسٗمرأي ي

ذ( احلارضة ئاًمتارخيٞمة ؾمقف شمٙمقن قمـ ىمبٞمٚمة )قمااًمرؾمائؾ  أن هذه قمٚماًم      

ريخ اًمت٘مريبل جلد واًمتا، ريبل ًمتسٛمٞمة أرسشمٜما أسماسمٓملم٘ماًمت واًمبادية واًمتاريخ

األسمٜماء  اجلد قمبداًمٕمزيز )واًمد( ةاومف ُمـ سمٕمده وسماًمذات وئاألرسة صمؿ أسمٜما

١مًمػ ضمدٟما قمبداًمرمحـ عمب اؾمتٕمراض ٟمضما، إمم ذيـ شمٗمرقمت ُمٜمٝمؿ األرسةاًم

صمؿ اؾمتٜمباط ، شاعمجٛمقع ومٞمام هق يمتػم اًمقىمقع»أسماسمٓملم  ٚمٓمانؾماسمـ  هللقمبدا سمـ

ة ؾمدير واًم٘مرى اعمجاورة وشمقاضمدها سمروض اًمتاريخ اًمت٘مريبل ألرسشمٜما

 ذمٚمٓمان ؾم سمـ سمـ قمبداهللـ دور اجلد قمبداًمٕمزيز سمـ قمبداًمرمح ضواؾمتٕمرا

سمـ  واؾمتٕمراض دور ضمدٟما ىمبؾ دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد ،أطمداث اًمروضة

، فئـ ىمبؾ اإلُمام حمٛمد سمـ ؾمٕمقد وأسمٜماسمٕمد همزو ؾمدير ُم اب صمؿ ُماقمبداًمقه
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ر اًمٜمجدية واسمٜمف سمـ قمبداًمرمحـ ُمٗمتل اًمديااهلل قمـ اًمِمٞمخ قمبد ا سمام يمتبُمٜمتٝمٞمً 

 ،ُمـ وصمائؼ شمارخيٞمةحسـ وُما ًمديف قمبداعم واجلد حمٛمد سمـ، اًمِمٞمخ قمبداًمٕمزيز

ـ هلؿ ورضمال األقمامل وُم واًم٘مْماة واألدسماء واًمِمٕمراء ًمٚمِمٞمقخواؾمتٕمراض 

 .هذه األرسة دور ذم

ٜمات أرسشمٜما اًمٙمريٛمة سمًمذا ال أزال أٟمتٔمر اًمدقمؿ اًمقصمائ٘مل ُمـ يماومة أسمٜماء و     

  .ا قمـ أرسشمٜماا شمارخيٞمً شمّمبح ذم يقم ُمـ األيام يمتاسمً  ام أن هذه اًمرؾمائؾسموًمر

 ،،ف وؾمٚمؿ بوصح وقمغم آًمفبٞمٜما حمٛمد ٟموصغم اهلل قمغم      

 

 أظمقيمؿ                                        

 قمبداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبداًمٕمزيز أسماسمٓملم                                        
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 ٌٗٛالسضالٛ الجا
 

 طمٗمٔمٝمؿ اهللم                                                      إمم أسمٜماء اًمٕمؿ اًمٙمرا

 د... وسمٕموسمريماشمفاًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمحة اهلل               

 ًمقصايا.اائؼ وصمواًمق خًمتاريايمتب ذم  يمام ورد ٓملماسمسمأ     

ًمٞماء اعمثٜماة أاعمٝمٛمٚمة وؾمٙمقن  وومتح اًمٓماءقطمدة سمْمؿ اًمباء اعم ٓملماسمسمأ     

واًمقصمائؼ  اًمٙمتب اًمتارخيٞمةيماومة  هٙمذا وردت ذم، ٞمة وآظمره ٟمقنتاًمتح

 .زيد قمـ صمالصمة ىمروني واعمراؾمالت ومٞمام

ة ىمرون ُم٘مارٟمة ًمف ُما يزيد قمـ مخس (اًمتسٛمٞمة )اًمٚم٘مبأقمت٘مد أن   أيناًم ٚمقم     

ـ قمبداهلل سمقمبداًمرمحـ سمـ اًمٗم٘مٞمف اًمِمٞمخ  ملرسة اًمٕماسمتاريخ ووماة ضمد األ

ـمٜمًا، اًمٜمجدي ُمقًبا، احلٜمبكم ُمذه، اسبً اًمٕمائذي ٟم أسماسمٓملم ؾمٚمٓمان سمـ مخٞمس

 اشمف.ٜمو أؾمٙمٜمف ومسٞمح ضماهلل محف ر

أظمذيـ هـ، 44٠4ؾمٜمة  – رمحف اهلل  – اشمفومرضمٕمٜما إمم ُما ىمبؾ ووم٢مذا      

ه دالًمة ذوهمخٞمس  جلدااء واألضمداد ٟمجد أن اًمتسٛمٞمة ىمبؾ سمٚمسؾ اآلشمس

 .ًمٚمٝمجرة 620 ؾبومٞمام ىم أسماسمٓملم ٘مبًمواضحة قمغم أن 



       

- 192 - 
 

«آه أبابطني»تازٖخ وٕجص عَ إٌػاٞ صٍدٔق ٔجاٟصٚ أضسٚ 

ًمٜمجدي اضماء ُمـ اًمٕمديد ُمـ يمتب اًمتاريخ  أسماسمٓملمب ٘مت٠ميمٞمد أن ًمًمو     

 :ًمقصمائؼاض هذه اًمٙمتب وسمٕمت سمف ءضما ُما ًمٙمؿ ٟمص واًمقصايا أٟم٘مؾواًمقصمائؼ 

خ اسمـ يرخ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ُمٜم٘مقر ذم يمتاسمة شمار١مورد اًمِمٞمخ اعمأ -4

جلد اٜما خـ قماس ؿمٞممم قوههـ( 44٠2 – هـ4034)ُمٜم٘مقر 

ة : وذم ؾمٜمىمال أسماسمٓملم قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سمـ ؾمٚمٓمان سمـ مخٞمس

 .سمٓملماأسمداًمرمحـ بُمات قمهـ 44٠4

ؾمٜمة وذم هـ 4٠24 قنبٟماس سمـ ًمٕم ـورد ذم يمتاب شماريخ محد سم -٠

 .سمٓملماأسمقمبداًمٕمزيز  ىمتؾ ا اًمنميػقمٛمرً هـ 4425

 وؿم٘مٞم٘مة ُماٟمع.ايض ُمزوج سمٜمت  سمٓملماأسمو

)والحظٛ: بإذُ اهلل تعاىل ضٕف أعد زضالٛ أخسٝ عَ ِرٓ الكصٛ 
 مبعمٕوات جدٖدٚ(.

 – هـ4453 اًمٗماظمريقمبداهلل ورد اًمِمٞمخ اعم١مرخ حمٛمد سمـ أ -0

ٝما وىمع ٚموىمبهـ، 44٠0 ةؾمٜماًمٗماظمري ف شماريخ سمذم يمتاهـ، 4٠44

ـ سمـ قمبداهلل سمـ ؾمٚمٓمان سمـ محًمِمٞمخ قمبداًمراٞمف وسماء ذم ؾمدير ُمات وم

 ٜمة اًمتل سمٕمدها.اًمس وىمٞمؾ ،أسماسمٓملم مخٞمس

ىمتٚمف قمٛمرو ، ٓملمسمأسماىمتؾ قمبداًمٕمزيز ، هـ4425يمام أورد أٟمف ذم ؾمٜمة 

 .اًمنميػ
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شماريخ »يمتاسمف  سمـ صاًمح سمـ قمٞمسك ذمإسمراهٞمؿ  اعم١مرخاًمِمٞمخ ويذيمر  -1

 ،روسماء ذم سمٚمدان ؾمديوىمع ي٘مقل: هـ 4010–4٠40 شسكٞمـ قماسم

 سمـ ؾمٚمٓمان سمـ مخٞمس اًمٕمامل قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهللاًمِمٞمخ ُمات ومٞمف 

يمان ، و–رمحف اهلل شمٕمامم – عمِمٝمقر ذم روضة ؾمديرا اًمٕمائذي أسماسمٓملم

 .شيمتػم اًمقىمقع ام هقومٞماعمجٛمقع »ا ؾمامه اًمٗم٘مف يمتاسمً ذم ػ أًمّ  اوم٘مٞمٝمً 

 (اسمٓملمسمأ)ٕمة ُمراضمع شمارخيٞمة ُمٝمٛمة يمٚمٝما شمٜمص قمغم أن اًمٚم٘مب سمأر لهذه ه     

شمذيمر اًمٚم٘مب هـ، 4٠01 ٜمةؾمدة جمدًمديٜما وصمٞم٘مة ضماٟمب ذًمؽ يقضمد إمم 

 ليمشمراإلُمام وصمائؼ( ُمـ آل ؾمٕمقد وهؿ ( يمذًمؽ ًمديٜما ُمراؾمالت )ٓملمسمأسما)

وظماًمد سمـ  وؾمٕمقد سمـ ومٞمّمؾقمبداهلل اًمٗمٞمّمؾ ٞمّمؾ سمـ شمريمل ووموسمـ قمبداهلل 

 .أسماسمٓملميمٚمٝما شمذيمر اًمٚم٘مب  -رمحٝمؿ اهلل مجٞمًٕما  -زيز قمبداًمٕم و اعمٚمؽ ؾمٕمقد

 ،ىمبٞمٚمة قمائذقمـ ٞمة ويمان اعمٗمروض أن شمٙمقن ٟمًمٖمرض ُمـ هذه اًمرؾماًمة اًمثاا     

ٓملم7 اًمبٓملم7 سمقسمأًم٘ماب ُمثؾ )ُمـ أ اًمٞمقم هىمّمدت ُمـ ذًمؽ أن ُما ٟمرا

اًمقصمائؼ و اًمتاريخيمتب  ام ورد ذمقم اٗمة متاُمً ٚم(7 خمتوسماسمٓملم، اًمباسمٓملم

ٞمح حىمؽمح أن يٙمقن اًمتّمأو، ىمد يرى أصحاهبا شمّمحٞمح اًمقضع، واًمقصايا

 .ًمالظمتالف وضٞماع اجلٝمد واًمقىمت اواطمد ُمٜمٕمً  تىمو رسة ذمًمٙماومة أومراد األ
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 اتىم اًمبٓماذمؾ هذا األُمر يؽمشمب قمٚمٞمف شمٖمٞمػم ثومما ال ؿمؽ ومٞمف أن ُم     

ؽ ذًم ذموًمٙمـ ًمٕمؾ ، ُمقر يمثػمةوذم أ ٙمقك اعمٚمٙمٞمةصة واًمٕمائٚمٞمة وذم ٞمخّماًمِم

 ريخااًمت ٚمفام ىمرره ُمِمائخٜما وُما ؾمجذا اًمٚم٘مب وقمدم اخلروج قما هلشمقطمٞمدً 

 .اياواًمقصمائؼ واًمقص
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 جٛالجال ٛالسضال
 

 طمٗمٔمٝمؿ اهللم                                                           أسمٜماء اًمٕمؿ اًمٙمرا

 د... وسمٕموسمريماشمفاًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمحة اهلل         

 ةهنا ُمـ ىمبٞمٚمة قمبٞمدإىمقل أذ سم٠ميمثر ُمـ أن ئيمتب قمـ ىمبٞمٚمة قماأًمـ      

 اًمٙمتب اًمتاًمٞمة:إمم  زيادة ذم اًمٕمٚمؿ ومٚمػمضمع وُمـ أرادة، ٞمٟماًم٘محٓما

 .ادر ًمٚمٝمجريقٞم٘مات واًمٜمٚميمتاب اًمتٕم -4

 .ظمٚمدون السمـيمتاب اًمٕمؼم  -٠

 .رؾمقل السمـصحاب تاب ـمرومة األيم -0

 ي.قُمٕمجؿ اًمبٚمدان ًمٞماىمقت احلٛم -1

 .ًمٚمحٛمداينسمّمار اإل ؾُمسائ تابيم -2

 .يمتاب ىمالئد اجلامن ًمٚمسٞمقـمل -3

 .٘مٚم٘مِمٜمديٚمرب ًماأل ةتاب هناييم -4

وإن  ،محد اجلارس خاًمِمٞم ةُما ورد ُمـ دراؾمات وسمحقث ًمٚمٕمالُم -5

ومحسب ، سمـ قم٘مٞمؾ اًمٔماهري قمبداًمرمحـ أسمقخ شمّمال سماًمِمٞمأُمٙمـ اال

ٟمف ىمد اٟمتٝمك ُمـ أوًمرسمام  ،طمقل ىمبٞمٚمة قمائذ ةًمديف ُمٕمٚمقُمات هاُم لقمٚمٛم
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 ءرُمع اًمِمٙمر واًمت٘مدير إن طمّمٚمت قمغم و، شم٠مًمٞمػ يمتاب قمـ قمائذ

 .ُمٜمفة صقرًمٜما أن شمرؾمؾ 

يمتبف  ُما ءؾمقا ـمالع قمغم هذه اًمٙمتب وُما ٟمنم سماًمّمحػل االالوُمـ ظم     

ُمة اًمِمٞم ُمع اًمتحٗمظ اًمِمديد و - ٞمؾ٘ممحد اجلارس أو اًمِمٞمخ محد احلخ اًمٕمالا

 :يتيمٞمد قمغم اآل٠مود اًمتوم٢مٟمٜمل أ - ورده األظمػمأقمغم ُما 

هٙمذا ، ائذ وقمائذ ُمـ قمبٞمدة وقمبٞمدة ُمـ ىمحٓمانُمـ قمأسماسمٓملم  رسةأ -4

 دون إضاومات.

 قمـ األٟمساب أن أرسة ةات اعمت٠مظمرسمسمٕمض اًمٙمتاذم  يؽمدد أطمٞماٟماً  -٠

قمٓمٞمة، آل اًمّم٘مر أو آل اًمّم٘مػم أو اًمٔمٗمػم أو سمٜمل إمم  شمرضمعأسماسمٓملم 

قمتبار أن اجلد اؾمٛمف ااًمسٚمٓمان وذًمؽ سم ائٚمتٜماقمؾمؿ اٝمؿ ُمـ ي٘مقل ٜموُم

وىمد ، واؾمت٘مّماء سمحث وقمٜمايةإمم  جوهمػمها حتتاومٝمذه ، ؾمٚمٓمان

 شمرون قمدم احلرص قمغم يمتاسمتٝما ضٛمـ ٟمسب األرسة.

همػم  ةُمـ األيام شمٜمتٛمل إمم طمٚمػ أو ىمبٞمٚممل شمٙمـ ذم يقم أسماسمٓملم  أرسة -0

 .ةقمائذ اًم٘محٓماٟمٞم ىمبٞمٚمتٝما

ذم ٟمجد ىمبؾ اًم٘مرن اًمسادس  ةُمٕمرووم ةن ىمبٞمٚمة قمائذ اًم٘محٓماٟمٞمإ -1

ذم اًمتقيؿ وضمالضمؾ  اوحتديدً ، ؾمدير ةُمٜمٓم٘مذم  وسماًمذات ،اهلجري

 .رىووادي اًم٘مُ  ةوطمرُم
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، : اًمتقيؿةيماٟمت حتٙمؿ اًمبٚمدان اًمتاًمٞم ةن ىمبٞمٚمة قمائذ اًم٘محٓماٟمٞمإ -2

ويمان ة، ًمٚمٝمجر 400 طمتك ؾمٜمة، وادي اًم٘مرى، ةطمرُم، ضمالضمؾ

ويٛمٙمـ ، ُمٜمٝما اًمبقادي سمار شمس٘مكآو ةهٜماك آصمار وُمٜمازل ُمٜمدرؾم

 كُمثؾ اسمـ ًمٕمبقن واسمـ قمٞمس ةيمتب اًمتقاريخ اًمٜمجديإمم  اًمرضمقع

 .ػمهؿ ًمزيادة اعمٕمٚمقُماتهمو

وم٘مد شمقزقمت  ،ذم هذه اًمبٚمدان ةاًم٘محٓماٟمٞمئذ سمحٙمؿ شمقاضمد ىمبٞمٚمة قما -3

ذم اًمٕمديد ُمـ ُمدن ؾمدير واعمحٛمؾ  ةهذه اًم٘مبٞمٚمإمم  شمٜمتٛمل األرس اًمتل

ه ذوال يزال هٜماك أرس شمٕمٞمش ذم ه ،واًمِمٕمٞمب واًمٕمارض واًمقؿمؿ

 ؼمطمدى أيمإ رسشمٜما شمٕمتؼمة، وأٞمٟمىمبٞمٚمة قمائذ اًم٘محٓماإمم  وشمٜمتٛملاعمٜماـمؼ 

 .ةذم هذه اعمٜمٓم٘م ةىمبٞمٚمة قمائذ واعمتقاضمدإمم  رس اعمٜمتٛمٞمةاأل

ذم ُمٜمٓم٘مة ؾمدير ذم ُمٓمٚمع  ةن أرسشمٜما يماٟمت ُمتقاضمدأواًمذي ئمٝمر ًمٜما  -4

يمام ورد ذم يمتاب  ،ذيئؾمؿ اًمٕماااًمسادس اهلجري وحتٛمؾ  اًم٘مرن

ُمة  ضمدٟما  ـ سمـ قمبداهلل سمـ ؾمٚمٓمان سمـ مخٞمسمحقمبداًمر اًمِمٞمخاًمٕمالا

 (.اعمجٛمقع ومٞمام هق يمثػم اًمقىمقع) ، ُم١مًمػ يمتابياًمٕمائذأسماسمٓملم 

ؾ اًم٘مرن اًمسادس بأرسة طمرضية ؾمٙمٜمت اعمدن ىمأسماسمٓملم  رسةأ -5

 ُمـ ؼموشمٕمتة، يام هلا قمالىمة سماًمبداوذم يقم ُمـ األ ًمذا مل شمٙمـ، اهلجري

ويٙمٗمل أن ؿمٞمخٜما ، ا هلااًمنمقمل ـمري٘مً  أيمؼم األرس اًمتل شمٜمتٝمج اًمٕمٚمؿ

سمـ مخٞمس هق أول ُمـ يمتب  اناجلد قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سمـ ؾمٚمٓم
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شمّمػ سماًمٕمٚمؿ وقمرومف ا، وا ذم سمٚمدة روضة ؾمديرويمان ىماضٞمً  ،ذم اًمٗم٘مف

 .اًم٘مايص و اًمداين

ـمٚمب يمتاسمة ٟمسب أرسشمٜما هٙمذا اًمِمٞمخ  ةن ٟمٙمتٗمل ذم طماًمأرون شمىمد  -6

ُمة  اًمٗم٘مٞمف اًم٘مايض اعمِمٝمقر قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سمـ ؾمٚمٓمان سمـ اًمٕمالا

وهذه ، اُمقـمٜمً  ا اًمٜمجديكم ُمذهبً ا احلٜمبٟمسبً  ذيئاًمٕماأسماسمٓملم  مخٞمس

ؾمٚمٓمان سمـ قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سمـ  وردت ذم شمرمجف ًمٚمِمٞمخ ةاًمٕمبار

 .يزيد قمغم صمالصمامئة ؾمٜمة ذ ُمامخٞمس ُمٜم

رسيت ٠مقمٜمدُما أـمرح ُمثؾ هذه احل٘مائؼ واآلراء اخلاصة سمظمقاين اًمٙمرام: إ     

ؾ ي ىمد يٙمقن أومْمأو أي رأا أن أشمٚم٘مك ُمٜمؽ أي ُمالطمٔمات ضمدً  وم٢مٟمف يرسين

 اًمّمحٞمحة طمتك شمٜمٗمع ُمـ ي٠ميت ةإمم اعمٕمٚمقُم احلاضمة وٟمحـ ذم أُمس، تفبمما يمت

 .دٟما وأطمٗمادٟماوالأسمٕمدٟما ُمـ 
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 السابعٛ ٛالسضال
 

 طمٗمٔمٝمؿ اهللم                                                            أسمٜماء اًمٕمؿ اًمٙمرا

 د... وسمٕموسمريماشمفاًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمحة اهلل            

 اٟمٔمرً  - ُمـ األصؾ وهل ُمٜم٘مقًمة -ؾمٜمة  ٠00يزيد قمـ  ذه وصمٞم٘مة قمٛمرهاه     

ٚمقُمات وهذه اًمقصمٞم٘مة شمتْمٛمـ اًمٙمثػم ُمـ اعمٕمهـ، 4٠01 ًمتٚمػ األصؾ ؾمٜمة

 ،ٕمديؾ سمٕمض ُما ورد سماًمِمجرةشم ؿمجرة األرسة أو ىمد يتؿاًمتل ىمد شمْماف إمم 

 يمتبت طمسب اآليت: د٘مًمقصمٞم٘مة وعمـ يّمٕمب قمٚمٞمف ىمراءهتا ومصقرة ا وها هل
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 ٌص الٕثٗكٛ :     
 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 وهؿأسماسمٓملم  قمبداهلل رمحـ سمـقمبداًم لٜماعمقضمب ًمسٓمره هق أن سم     

ٛمد وأظمتٝمؿ داعمحسـ و حمبإسمراهٞمؿ وقم وقمبداهللقمبداًمٕمزيزيـ قمبداًمرمحـ و

 ،اًمٜماس ٗمٞمدألسمٞمٝمؿ ذم اًمٕمٓمار وهق اعمسٛمك سم نقا اًمٜمخؾ اًمذي يماٗمهٞما وىم

ا قمغم اعمحتاج وىمٗمقا مجٞمع ُمٚمٙمٝمؿ اعمذيمقر قمـ أسمقهيام قمبداًمرمحـ وؿمايٕمف وىمٗمً 

وإن ؾمٗمٚمقا وم٢من رأى اًمٜمافمر  يمر واألٟمثكذرب اًمىماألىمرب وماألام ُمـ ذريتٝم

وم٢من مل  األىمارب همػم اًمذرية ومذًمؽ ًمف ُمـ همٚمتف قمغم اعمحتاج ُمـ ءرسف 

األىمرب وماألىمرب  امهبىمارأٟم٘مرضقا ومٕمغم اعمحتاج ُمـ احمتاج أو  يٙمـ ذم اًمذرية

، فتبىمر سمذًمؽ قمكم ٟمٗمسف ويمأقمبداًمرمحـ و داهلل سمـبأظمقشمف قم ذًمؽ قمغمسمؿمٝمد 

ريخ ؾمٜمة أرسمٕمة وصمالصملم سمتا، ؾمٚمؿف وبًمف وصحآقمغم حمٛمد وقمغم  وصغم اهلل

صؾ األ ػحرف ًمٕمٚمة هل شمٚمسما أصٚمف طمرومً  ٟم٘مٚمف ُمـًمػ واأللم وتسمٕمد اعمائ

 .سمـ محد سمـ قمٛمػم حمٛمد

ٔوَ خاله االطالع عمٜ ِرٓ الٕثٗكٛ ٔعمٜ غجسٚ أضستٍا، زمبا ٖلُٕ ٍِاك      
 بعض االضتفطازات وجن:

 سمـ ًمٕمبداًمٕمزيز سمـ قمبداًمرمحـاُما ذيمر ذم اًمِمجرة أن قمبداًمرمحـ هق  -4
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ن إٞم٘مة شم٘مقل ٞمٜمام اًمقصمسم ،أسماسمٓملم سمـ مخٞمس ؾمٚمٓمانسمـ سمـ قمبداهلل 

وهؾ ًمف (، ؟اًمِمجرة ُمـاهلل وم٠ميـ قمبد )داًمرمحـ هق اسمـ ًمٕمبداهللبقم

 ؟رع )اًمٕمبداهلل(ٗمسم ةقمالىم

ا سمٞمٜمام ىمد ال يٙمقن ُمقضمقدً ش حمٛمد سمـ قمبداًمرمحـ»اؾمؿ ورد ذم اًمقصمٞم٘مة  -٠

و وقمبداًمٕمزيز و إسمراهٞمؿ اهلل قمبد ذم اًمِمجرة ضٛمـ إظمقشمف

 .قمبداعمحسـ

 .شهٞما»أن هلؿ أظمت اؾمٛمٝما  -0

اًمِمٞمخ  ظمقالأن أديٜما ًمن اعمٕمروف أ قمٚماًم  شةؿمايٕم»هتؿ اؾمٛمٝما دن ضمأ -1

ُمـ  ةظمقشمف ُمـ آل ُمقؾمك ُمـ اًمقهبإة سم٘مٞم امسمقمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ ور

 .متٞمؿ

قمبداًمٕمزيز وإسمراهٞمؿ  : سمـ قمبداًمرمحـ هؿهلل ظمقان اًمِمٞمخ قمبداإن أ -2

 .شةؿمايٕم»ضمدهتؿ هٞما و وقمبداعمحسـ وحمٛمد وأظمتٝمؿ

أن قمٛمر اًمِمٞمخ قمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ وىمت إقمادة يمتاسمة هذه اًمقصمٞم٘مة  -3

أيمؼم أسمٜماء قمبداًمرمحـ أم أن قمبداًمٕمزيز  ومٝمؾ هق ،لم ؾمٜمةطمقازم أرسمٕم

 .؟أيمؼم ُمٜمف

 ُم١مرظمة قمامُمـ ورىمة ؾماسم٘مة  ةأن هذا اًمقىمػ )اًمقصمٞم٘مة( ُمٜم٘مقًم -4

ُمتك يمتبت؟( ورسمام أهنا ًمدى ُمـ و ال ٟمٕمٚمؿ أيـ هل؟هـ )4٠01



       

- 212 - 
 

«آه أبابطني»تازٖخ وٕجص عَ إٌػاٞ صٍدٔق ٔجاٟصٚ أضسٚ 

ذم  ىماُمقا سم٢مطمٞماء هذه األرض أو ًمدى ُماليمٝما اًمساسم٘ملم )آل ٟماس(

 ُمديٜمة اًمٕمٓمار.

أو أٟمف  ؟ؿمؽمى أو ورث هذه األرضاا اجلد قمبداًمرمحـ ال ٟمٕمٚمؿ عماذ -5

أٟمف  – رمحف اهلل – سمٞمٜمام اعمٕمروف قمٜمف، ؾمبؼ وؾمٙمـ ُمديٜمة اًمٕمٓمار

قمبداهلل ُمـ  اًمِمٞمخاسمٜمف  ـماًمب قمٚمؿ وأطمد ُمِمائخ روضة ؾمدير وأن

 ؾمٜمة ةُمقاًمٞمد روضة ؾمدير ذم اًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر ذي اًم٘مٕمد

 .اًمروضة أن اجلد قمبداًمرمحـ يمان ذم ا يدل قمغمهـ، مم4461

األرض شم٘مع ذم ُمديٜمة اًمٕمٓمار قمغم يٛملم اًمداظمؾ ًمٚمٛمديٜمة وهل ظماًمٞمة  -6

وىماُمت سمٚمدية احلقـمة سمٗمتح ؿمارع ذم  )ىمٚمٞمب( ُما قمدا ُمبٜمك ىمديؿ وسمئر

 .اخلقاـمر( ؾمؿ )ؿمارع ضمؼماأـمٚمؼ قمٚمٞمف  ،هذه األرض

اًمبحث  ٛمةُمٓمٚمقب ُمـ األسمٜماء واألظمقان ُمـ أرسشمٜما اًمٙمري: ا ظمػمً أ - 40

ة إذا دماه اًمتٕمديؾ ذم ؿمجرة األرس ب قمٛمٚمفواًمتدىمٞمؼ وُمٕمرومة ُما جي

هبذه  ةىمؽمح أن ي٘مقم صٜمدوق األرسأو ،يمان هٜماك ُما يستقضمب ذًمؽ

 .وأن يستٕملم سمٛمـ يٗمٞمدوٟمف ذم هذا اعمجال ،اعمٝمٛمة
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 اخلاوطٛ ٛالسضال
 

 طمٗمٔمٝمؿ اهللام                                                                أسمٜماء اًمٕمؿ اًمٙمر

 د... وسمٕموسمريماشمفاًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمحة اهلل               

ُما أ - وهلا ىمّمة - اًمٕمرسمٞمة ةاًمٚمٖمسمذه مخس وصمائؼ ُمـ يمتاب خيتص ه     

اعمٝمؿ أٟمف وصؾ ؟ ُم١مًمٗمف قوال أقمٚمؿ ُمـ ه ؟ٞمٗمفًمشم٠م ؿشماًمٙمتاب ومال أقمٚمؿ ُمتك 

سمـ قمبداًمٕمزيز قمبداًمٕمزيز سمـ إسمراهٞمؿ  سمـسمـ إسمراهٞمؿ  قمبداًمٕمزيز خإمم يد اًمِمٞم

ذي ئاًمٕما، شأسماسمٓملم»ـسم كاعمٙمٜم ٞمسمخسمـ  ـ قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سمـ ؾمٚمٓمانسم

 .)هٙمذا ٟم٘مٚمتف يمام ىمرأشمف( ا،اًمٜمجدي سمٚمدً هًبا،  ُمذكماحلٜمب، اٟمسبً 

 أوا قصٛ ٔصٕه ِرٓ الٕزقات اخلىظ إلٍٗا، فإلٗلي الكصٛ :     
إسمراهٞمؿ  حمٛمد سمـ قمبداًمٕمزيز سمـ قمبداهلل سمـ اًمٗماضؾ اًمِمٞمخ خاأل ذيمر     

ـمقيٚمة  : ُمٜمذ ُمدة اهلل طمٗمٔمف ي٘مقل  (ُمـ أهازم روضة ؾمدير)سقيح اًم

)ظمٞماش(  د حتتٝماضمسمروضة ؾمدير وو ةؾم٘مٓمت ُمٜمارة ُمسجد ُمنموم )ـماطمت(

 ن مجٕمت ذم احلزم ويماٟمت أيمقام ُمـ٠مب سمتهذه اًمٙم ةاٞمٟمتٝمت طم، ايمتب ءةقممٚم

وشمؿ إؿمٕمال اًمٜمار ، األظمرى ةيرى اًمقاىمػ ظمٚمٗمٝما صاطمبف ذم اجلٝم اًمقرق ال

 .( ألٟمٜمل ُمثٚمؽ ال أقمٚمؿ؟وُمـ أطمرىمٝما ؟عماذا أطمرىمت ل٠مسهبا )ال شم
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 –رمحف اهلل  –ن ضمده قمبداهلل ٠مطمديثف سم اعمٝمؿ يٙمٛمؾ األؾمتاذ حمٛمد اًمسقيح     

اًمٗماضؾ )رسمام هق أو  وذم ضمٜمح اًمٚمٞمؾ ذهب هذا اًمرضمؾ ،سماًمٙمتب ايمان ُمقًمٕمً 

ن وأل ،إمم ُمٜمزًمف واؾمتٓماع أن حيّمؾ قمغم جمٛمققمة ُمـ اًمٙمتب وٟم٘مٚمٝما وًمده(

 .لمٜموم٘مد طمٗمٔمت هبا وُمرت اًمس ،ذم اعمٜمزلُمـ همرومة أف( هل أّمٗمّ )اًم

٘مؾ اًمبٝمائؿ ٜماضٓمرت اًمٕمائٚمة أن شم ،شمٞمة واعمٛمٓمرةاًمٚمٞمازم اًمِما ورم إطمدى      

أن اًمٙمؼمى  ةوًمٙمـ اًمٓماُم، هلا ُمـ اًمؼمد واعمٓمر ف محايةًمٚمّمٗمّ  )اًمب٘مر واًمٖمٜمؿ(

إال هذه ٔمٛمٝما ومل يب٘مك اًمتٝمٛمت ُمٕمًذا وميذهذه األٟمٕمام وضمدت ـمٕمؿ اًمٙمتب ًم

 .ةخ قمبداهلل هديأىمدُمٝما ًمؽ يا أاًمقري٘مات 

 ٔأٌا بدٔزٙ أعسضّا عمٜ أبٍاٞ العي لعدٚ أوٕز أِىّا:      
 سمٜماء هذه األرسة اًمٙمريٛمة وهق اًمِمٞمخ قمبداًمٕمزيز سمـأُمٕمرومة أن أطمد  -4

 .اًمٕمرسمٞمة ةهتامم سماًمٚمٖما يمان ًمفإسمراهٞمؿ 

 شمْمح أن اًمِمٞمخ قمبداًمٕمزيز سمـاـمالع قمغم ؿمجرة األرسة قمٜمد اال -٠

 قم٘مب. ًمٞمس ًمفإسمراهٞمؿ 

 .بٞمة ُمـ إقمدادهٟمن اًمنموطمات اجلاأرسمام  -0

ُمـ يتٗمْمؾ قمٚمٞمٜما سماًمبحث قمـ هذا اًمٙمتاب سمف ٙمقن ُمـ أىماريىمد  -1

 .- رمحف اهلل - ا ًمفُمٚمٙمً  قمتبار أٟمف أصبحاسم
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ؼ بؾم صحة ُما  -رمحف اهلل   -إسمراهٞمؿ  ي١ميمد اًمِمٞمخ قمبداًمٕمزيز سمـ -2

ذي ئ( وأٟمف قماألرسشمٜما )أسماسمٓملماًمّمحٞمح  ؾمؿًمٞمف أن االإوأذٟما 

 اًمٜمسب.

ؾمؿ يماُماًل سمام ومٞمف قمغم اال  -رمحٝمؿ اهلل   -يمد طمرص أضمدادٟما ١مي -3

دمدها ذم سمٕمض اًمؽماضمؿ  ُماا واعمقـمـ وهذه ٟمادرً  اًمٜمسب واعمذهب

 ة.اًم٘مديٛم

أسمٜمائٜما ُمـ يستٓمٞمع أن يٙمتب ٕمرض هذه اًمقري٘مات ًمٕمٚمٜما ٟمجد ُمـ ٟم -4

 يمبحث يستٗماد ُمٜمف. و ي٘مدُمٝماأقمٜمٝما 
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 الطادضٛ ٛالسضال
 

 طمٗمٔمٝمؿ اهللم                                                            أسمٜماء اًمٕمؿ اًمٙمرا

 د... وسمٕموسمريماشمفاًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمحة اهلل               

ُمة  ةُمقضمٝم ةومٝمذه رؾماًم       اًم٘مايض اعمِمٝمقر قمبداًمرمحـ سمـ ُمـ اًمٗم٘مٞمف اًمٕمالا

هـ(، 44٠4 –هـ 4020) ذيأسماسمٓملم اًمٕمائ مخٞمسؾمٚمٓمان سمـ  قمبداهلل سمـ

ٟمت ذم يمتاب اًمِمٞمخ وىمد دوّ  ،ؾمٜمة صمالصمامئة هلا ُما يزيد قمغم ةوهذه اًمرؾماًم

ٗمْمائؾ ؿمٝمر رُمْمان سم وختتص، (اعمجٛمقع ومٞمام هق يمثػم اًمقىمقعاعمِمٝمقر )

ا وهمٗمر اهلل ًمٜما وًمٙمؿ طمتساسمً وا اوىماُمف إيامٟمً ف  وإيايمؿ ممـ صاُماعمبارك ضمٕمٚمٜما اهلل

 .امتٚمواعمس واعمسٚمٛملم وًمقاًمديٜما

 : – زمحْ اهلل تعاىل –ٖكٕه اجلد عبدالسمحَ بَ عبداهلل أبابطني       
 

يمذًمؽ يسـ ذم ، ن اًمٙمريؿ واًمّمدىمةآرة ىمراءة اًم٘مرثيسـ ًمٚمّمائؿ يم)       

ويسـ شمٕمجٞمؾ اًمٗمٓمر إذا حت٘مؼ ، ن ي٘مقل إين صائؿأأطمد  رُمْمان إن ؿمامتف

ومْمٞمٚمتف سمنمب ويمامهلا  اًمسحقر وحتّمؾ يمام يسـ شم٠مظمػم، همروب اًمِمٛمس

 ،ٕمغم اعماءوموم٢من قمدم  قمغم اًمتٛمر وم٢من قمدم ويسـ اًمٗمٓمر قمغم اًمرـمب، يمؾسماأل



       

- 213 - 
 

«آه أبابطني»تازٖخ وٕجص عَ إٌػاٞ صٍدٔق ٔجاٟصٚ أضسٚ 

ؽ اًمٚمٝمؿ ٟمؾمبحا اًمٚمٝمؿ ًمؽ صٛمت وقمغم رزىمؽ أومٓمرت: وىمقًمف قمٜمد ومٓمره

 .وسمحٛمدك اًمٚمٝمؿ شم٘مبؾ ُمٜمل إٟمؽ أٟمت اًمسٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ(

رسمٕمة ذط اًمّمقم أ –اشمف ٜمؾمٙمٜمف ومسٞمح ضمأورمحف اهلل  –يمام أورد اًمِمٞمخ       

ٛمـ قمجز قمـ وم ،قمغم اًمّمقم ةواًم٘مدر ؾ٘مواًمٕم غهل اإلؾمالم واًمبٚمقو أؿمٞماء

 دّ ُمُ  اـمٕمؿ قمـ يمؾ يقم ُمسٙمٞمٜمً أعمرض ال يرضمك زواًمف أومٓمر و اًمّمقم ًمٙمؼمه أو

 ر أو ٟمّمػ صاع ُمـ همػمه.سمُ 

ويٙمره صقم احلاُمؾ واعمرضع إن ظماومتا قمغم أٟمٗمسٝمام أو اًمقًمد وي٘مْمٞمان       

 اًمٗمٓمر.

 ةٞمٛمواًمٜمٛم ةضمتٜماب اًمٙمذب واًمٖمٞمباوجيب : ىمقًمف  –هلل رمحف ا –وأورد       

 .رُمْمان وذم همػمه واًمِمتؿ وٟمحقه ذم

أومْمٚمف يقم ويقم وصمالصمة ُمـ يمؾ  : ذم صٞمام اًمتٓمقع –رمحف اهلل  – وىمال      

 ،قمنم ةرسمٕمة قمنم ومخسأقمنم وصمة الصمومْمؾ وهل ، أؿمٝمر وأيام اًمبٞمض

وقم٘مب اًمٕمٞمد وُمـ شمتاسمٕمٝما  وممواأل، ُمـ ؿمقال ةوؾمت ،ٜملم واخلٛمٞمسصمواال

يمده اًمٕماذ وهق يمٗمارة وأ وصقم ؿمٝمر اعمحرم ،ٟمام صام اًمدهر يمٚمف٠مصاُمٝما يم

 .يمٗمارة ؾمٜمتان وهق ةوصٞمام يقم قمروم ،ؿ اًمتاؾمعصم ةؾمٜم

 :– رمحف اهللي – وىمال
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وأومْمؾ اًمٚمٞمازم ًمٞمٚمة اًم٘مدر وشمٓمٚمب ذم اًمٕمنم  ةوأومْمؾ األيام يقم اجلٛمٕم      

يـ ويسـ اًمدقماء ومٞمٝما سم٘مقًمف رُمْمان وأرضماها ًمٞمٚمة ؾمبع وقمنم األظمػمة ُمـ

 .(اقمُػ قمٜمِّلوم اًمٚماُٝمؿا إٟماؽ قمُٗمقٌّ حتبُّ اًمٕمٗمقَ )

 :قمتٙمافذم اال – يرمحف اهلل – وذيمر      

وذط  ةأي حلٔم ةسماًمٜمذر وهق ًمزوم ُمسجد وأىمٚمف ؾماقم وجيب ةأٟمف ؾمٜم      

 .واإلؾمالم واًمٕم٘مؾ واًمتٛمٞمٞمز وقمدم ُما يقضمب اًمٖمسؾة ًمّمحتف اًمٜمٞم

ُمة ات ُمـ يمته ُم٘متٓمٗمذه قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سمـ اب ؿمٞمخٜما وواًمدٟما اًمٕمالا

اًمٕمائذي ٟمٗمع اهلل اعمسٚمٛملم سمٕمٚمٛمف وأصماسمف قمغم ذًمؽ أسماسمٓملم  سمـ مخٞمس ؾمٚمٓمان

 .سماًمٗمردوس األقمغم
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 الطابعٛ ٛالسضال
 

 طمٗمٔمٝمؿ اهللم                                                             أسمٜماء اًمٕمؿ اًمٙمرا

 د... وسمٕموسمريماشمفاًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمحة اهلل               

قماده اهلل قمغم اجلٛمٞمع سمٖمٗمران أؾمبة ىمرب طمٚمقل ؿمٝمر رُمْمان اعمبارك سمٛمٜما      

واحلؼم اإلُمام ينمومٜما شم٘مديؿ هذه اًمرؾماًمة ُمـ ُمٗمتل اًمديار اًمٜمجدية ، اًمذٟمقب

ُمة واًم٘مدوة اًمٗمٝماُمة اًمِمٞمخ قمبداهلل اهلامم اًمٕمامل سمـ قمبداًمرمحـ سمـ  اًمٕمالا

هـ 4461اًمٕمائذي )سمـ ؾمٚمٓمان أسماسمٓملم  قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهللسمـ  داًمٕمزيزقمب

 –الطمً٘ما  يت٠مؾمٜمة وؾمٞم يزيد قمـ ُمائتل ٛمر هذه اًمرؾماًمة ُماقم( وهـ4٠5٠ –

ه اًمرؾماًمة وردت ذم ذه نأ قمٚماًم  ،رمجة واومٞمة قمـ ؿمٞمخٜما اجلٚمٞمؾشم – سم٢مذن اهلل 

ـمباقمتف ومْمٞمٚمة  ذف قمغمأ ياًمذ (جمٛمققمة اًمرؾمائؾ واعمسائؾ اًمٜمجدية)يمتاب 

 همٗمر اهلل ًمف وًمقاًمديف وواًمديٜما، ٙمريؿقمبداًم سالم سمـ سمرضمس آلًماًمِمٞمخ قمبدا

 .وًمٚمٛمسٚمٛملم أمجٕملم
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 :ْيف زضالت  –زمحْ اهلل تعاىل  – أبابطني عبداهلل خٕه الػٖٗك      
 

 وسمف ٟمستٕملم سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

عمٙمرم قمبداًمرمحـ سمـ ضمٜماب اًمقًمد اُمـ قمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ أسماسمٓملم إمم       

 .ُماٟمع زاده اهلل قمٚماًم  حمٛمد سمـ

 ،،ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ ورمحة اهلل وسمريماشمف

إمم ظمػم  وصٚمؽ اهللأضمب اخلط إسمالغ اًمسالم واخلط وصؾ ٕمد ُمقسمو      

وُما ذيمرت ُمـ طمال  – سمارك اهلل ومٞمؽ – ُما ذيمرت ظمرة ورسٟمااًمدٟمٞما واآل

 ي.هق اهلاد ظمتالف ذم اًمّمقم واًمٗمٓمر وماهلل ؾمبحاٟمفاال

وم٠مُما صقم ًمٞمٚمة اًمثالصملم ُمـ ؿمٕمبان إذا يمان طمائؾ سمحٞمث إٟمف ًمق يمان هالالً       

قمٛمر وسمٕمض اًمّمحاسمة صٞماُمف وهق اعمِمٝمقر ذم اسمـ بت قمـ ثومشمٕمذرن رؤيتف 

 ،ب ال قمغم اًمقضمقب قمغم اًمّمحٞمحؾمتحباؾمبٞمؾ اال ًمٙمـ قمغم ،ُمذهب أمحد

 وهؾ هق ُمٙمروه أو حمرم قمغم ٞمقمًماًمٕمٚمامء ُما يرون صٞمام هذا ا ثروأيم

سمنمط وضمقد  ومٛمـ صام ذًمؽ اًمٞمقم ال يٜمٙمر قمٚمٞمف وًمٙمـ ،ظمتالف سمٞمٜمٝمؿا

 ًمة٠مشمٕمذرت رؤيتف وهذه اعمس احلائؾ اًمبلم سمحٞمث يتح٘مؼ أٟمف ًمق يمان هالالً 
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احلٛمد وقمٜمد دظمقل هلل ٗمات ُمـ اجلاٟمٞملم واألُمر ؾمٝمؾ وٜميمثرت ومٞمٝما اعمّم

 .س٠مذيمرت ومال سم قمغم ُما اًمِمٝمر ًمق اقمتٛمد

ومال  ،قمتامد قمغم اًمّمقرة اًمتل ذيمرتاالجيقز  قع اًمِمٝمر ومالٚما ذم ـمأُمو      

أقمٜمل هنار )ُما ُمـ مل يّمؿ ذًمؽ اًمٞمقم أو، اًمٗمٓمر ُمـ رُمْمان يٕمٛمؾ هبا ذم

، اًمبٚمدان ُما ذيمروا رؤية يمؾ ُمـ ضماءٟما ُمـ يدرأ ومال (اًمثالصملم ُمـ ؿمٕمبان

َصقُُمٙمؿ يقَم ) وطمديث ،ا ومحسـ إن ؿماء اهللطمتٞماـمٞمً ا٢من صام إٟمسان وم

ٟمف ًمق رأى وطمده إسمف ُمـ ي٘مقل ؾمتدل ا( شُمٗمٓمِرونَ شَمّمقُمقَن وومِٓمُريمؿ يقَم 

ا وهق وهق ىمقل األيمثريـ وىمٞمؾ يٗمٓمر رًس  هالل ؿمقال مل يٗمٓمر إال ُمع اًمٜماس

 ىمقل ـمائٗمة ُمـ اًمٕمٚمامء.

 ،رسمٕمةن وردت ؿمٝمادشمف ًمزُمف اًمّمقم قمٜمد األذا رأى هالل رُمْماإُما أو      

ديث اًمديـ ًمٚمح لشم٘م خيٚمزُمف اًمّمقم اظمتارها اًمِمٞم وقمـ أمحد رواية ال

ٟمخٗماضٝما ارشمٗماع اعمٜمازل واواًمّم٘مر و سماًمٙمؼم ةاألهٚمّ ظمتالف اوأُما  ،اًمساسمؼ

 .اال طمٙمؿ ًمف ألن ذًمؽ خيتٚمػ يمثػمً وم

أن إمم  ُما ُما يٗمٕمٚمف سمٕمض اًمٕماُمة ُمـ شمقديٕمٝمؿ اًمٗمٓمرة قمٜمد ضمار وٟمحقهأو      

هنا ٢مذا دومٕمت ًمقيمٞمٚمف ومإجيزي سمخالف ُما  يٕمٓمقهنا إياه ومٝمذا ال اًمذي جيئ

 .اًم٘ماسمض يمٞمؾ يمٞمددمزي ألن يد اًمق
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حبف صًمف وآقمغم ٟمبٞمٜما حمٛمد وقمغم اهلل واهلل ؾمبحاٟمف وشمٕمامم أقمٚمؿ وصغم       

 .وؾمٚمؿ

 

ذن اهلل ؾمقف ٟمٕمٛمؾ قمغم ٢موم٢مٟمٜما سم – طمٗمٔمٙمؿ اهلل – ويمام ذيمرت ًمٙمؿ      

ذم اًمدوًمة  واعمسٚمٛملم ظمدُمة ديٜمف ض ؾمػمة اًمِمٞمخ وُما ىمام سمف ذم ؾمبٞمؾقمر

تٜما احلارض ىمإمم و ؾمتٗمادة ُمـ قمٚمٛمفة االيؾمتٛمراراو ة،ية األومم واًمثاٟمٞمداًمسٕمق

 .ذن اهللسم٢م هدوُما سمٕم
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 الجاوٍٛ ٛالسضال
 

 طمٗمٔمٝمؿ اهللم                                                                أسمٜماء اًمٕمؿ اًمٙمرا

 د... وسمٕموسمريماشمفاًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمحة اهلل               

قمـ اعم٠مًمقف ذم شمسجٞمؾ  ءاًمٌمسمٕمض  اًمرؾماًمة اخلروجهذه ىمّمدت ُمـ       

ادل األومٙمار بُمـ اعمِماريمة وشم ان ٟمقضمد ٟمققمً أوًمٞمٛمٙمـ ، اٜمشماريخ أرسشم

ألن يمؾ  ،سمٜماشمٜماو أسمٜمائٜماك ذم هذه اعمساسم٘مة ؽميِم واًمبحث ُمع اًمرهمبة اًمتاُمة أن

 اهلدف.ُمع ذًمؽ وهق  جيٕمؾ األرسة شمتٗماقمؾ اإضماسمة حتٛمؾ شمارخيً 

 

ساطمة ًمإلضماسمة قمغم أن ُمـ ٟمستٚمؿ إضماسمتف وشمريمٜما ًمٙمؿ ُم ةؾمئٚموإًمٞمٙمؿ األ      

 ة.سماعمٙماوم٠م ؾ همػمه ومٝمق أطمؼبىم

 

 ؟(اعمجٛمقع ومٞمام هق يمثػم اًمقىمقع): ُمـ هق ُم١مًمػ يمتاب 4س

 ......................................................................        :ج

داهلل سمـ قمبسمـ  دٟما اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـضم: ُما هق اًمتاريخ اًمت٘مريبل عمقًمد ٠س

 ؟سمـ مخٞمس أسماسمٓملم اًمٕمائذي ؾمٚمٓمان

 ......................................................................        :ج
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أسماسمٓملم  مخٞمس سمـ ؾمٚمٓمانسمـ  قمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ ؿمٞمخٜما وًمد يـأ: 0س

 ؟اًمٕمائذي

 ...........       ........................................................... :ج

 ذم طمٞماة واًمده أم ظمالف ذًمؽ؟ هؾ اسمٜمف قمبداًمٕمزيز شمقذم: 1س

 ......................................................................        :ج

 اهمتاًمف؟ يؾ )ىمتؾ( وُمـ اًمذٞمهمتام أ : هؾ اسمٜمف قمبداًمٕمزيز شمقذم2س

 ..............................       ........................................ :ج

ٕمزيز سمـ قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سمـ قمبداًم ذيمر أؾمامء أسمٜماء اًمِمٞمخأ: 3س

 ؟- رمحف اهلل شمٕمامم - ذياًمٕمائأسماسمٓملم  سمـ مخٞمس ؾمٚمٓمان

 ......................................................................        :ج

4 .................... .............   1     ................................. 

٠     .................................2     ................................. 

0     ................................. 

 ؟قًمقا اًم٘مْماءرسشمٜما شمأذيمر أؾمامء صمالصمة ُمـ أسمٜماء أ: 4س

 ............................................       .......................... :ج

4     .................................0     ................................. 
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٠     ................................. 

اهلل سمـ دبٗمٝما ُمٗمتل اًمديار اًمٜمجدية اًمِمٞمخ قمًمأصمالصمة يمتب  ءذيمر أؾمامأ: 5س

 ؟–رمحف اهلل- أسماسمٓملم قمبداًمرمحـ

 ......................................................................        :ج

4     .................................0     ................................. 

٠     ................................. 

 ؟هلل سمـ قمبداًمرمحـ أسماسمٓملماًمِمٞمخ قمبداًمٕمزيز سمـ اًمِمٞمخ قمبدا : ُمتك شمقذم6س

 وأيـ؟

 ......................................................................       : ج

 ؾمٜمة ...............................      ذم  ...............................       

أسماسمٓملم  : ُمتك شمقمم اًمِمٞمخ قمبداًمٕمزيز سمـ اًمِمٞمخ قمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ40س

 ؟قمٜمٞمزة سمٞمت ُمال

 ......................................................................        :ج

ٞمخ قمبداًمٕمزيز سمـ اًمِمٞمخ قمبداهلل أسماسمٓملم : ذم قمٝمد ُمـ ىمام اًمِم44س

 ؟ـمالق األرسىإ سمقؾماـمتف ذم

 .......       ............................................................... :ج

سمجٛمع ُمٕمٚمقُمات أسماسمٓملم  سمـ قمبداًمٙمريؿإسمراهٞمؿ  قمٜمدُما ىمام اًمٕمؿ: 4٠س

 ، ُمـ هق؟اقمتامده قمغم ؿمخّمٞمة هاُمة ذم روضة ؾمدير يمان ،قمـ اًمِمجرة
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 ......................................................................        :ج

 ؟اًمٙمريؿ أسماسمٓملمؾمؿ ديقان اًمِماقمر إسمراهٞمؿ سمـ قمبدا: ُما 40س

 ......................................................................        :ج

 سماسمٓملم؟أ٠مًمٞمٗمٝما اًمٕمؿ قمبداعمحسـ سمـ قمثامن تسمؾمؿ يمتاسملم ىمام اذيمر ا: 41س

 ......................................................................        :ج

ْماء دوًمة ىمخ قمبداعمحسـ سمـ إسمراهٞمؿ أسماسمٓملم مم اًمِمٞم: ُمتك شمق42س

 ؟اًمٙمقيت

 ......................................................................        :ج

 ؟شسمقح اًمبقادي»: ُمـ هق ُم١مًمػ يمتاب ديقان 43س

    ......................................................................     :ج

: اذيمر صمالصمة ُمِماريع ظمػمية وصم٘ماومٞمة ىمام سمت٠مؾمٞمسٝما أسمٜماء اًمٕمؿ ؾمٕمقد سمـ 44س

 قمبداًمٕمزيز أسماسمٓملم؟

 ......................................................................        :ج

ٙمة اًمٕمرسمٞمة ٚمز ذيمة اًمباسمٓملم ًمٚمٙمٝمرسماء سماعمٛمؾمامء ُم١مؾمأذيمر ا: 45س

 اًمسٕمقدية؟

 ..............................................................       ........ :ج
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ىمام سماًمتؼمع  (رمحف اهلل – ٟماس أسمق) أسماسمٓملم اًمٕمؿ حمٛمد سمـ قمبداهلل: 46س

 ؾمؿ هذا اعمنموع؟اُما  ،روضة ؾمدير سمٛمنموع ذم

     ......................................................................    :ج

أرسشمٜما وصمالث ُمـ سمٜمات أرسشمٜما طمّمٚمقا  ءء صمالصمة ُمـ أسمٜماامذيمر أؾما: ٠0س

 ؟و ذم اًمٓمبأؾمقاء ؿمٝمادة قمٚمٛمٞمة  اًمديمتقراه قمغم ؿمٝمادة

 ......................................................................        :ج

4     .................................4 ...............    .................. 

٠.................................     ٠     ................................. 

0     .................................0     ................................. 

ات األرسة اًمذيـ ىماُمقا ٜمرسة وإطمدى سماأل ءاٜمؾمؿ أطمد أسمايمر اذ :٠4س

 ؟اُمةه سمٕمٛمؾ اظمؽماقمات

 ......................................................................        :ج

4     .................................٠     ................................. 

ي ذظمؽماع اًمُما اؾمؿ االو ؟(4) رىمؿ سمف ىمام اًمذي ظمؽماعاال ؿاؾم ُما :٠٠س

 (؟٠ىمام سمف رىمؿ )

 ...........    (٠ظمؽماع رىمؿ )ؾمؿ االا  ...........(4ظمؽماع رىمؿ )اؾمؿ اال : ج
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 ٜما؟شمرسأُمٙمان أن شمرؾمؿ ًمٜما وؾمؿ اإلسم: هؾ ٠0س

 ......................................................................        :ج

 ذيمر أؾمامء ُمـ طمّمٚمقا قمغم اعمراشمب اخلاُمسة قمنم ذم اًمدوًمة؟ا :٠1س

 ..............................................................       ........ :ج

 ؟شروضة ؾمدير»ُمـ هق ُم١مًمػ يمتاب : ٠2س

 ......................................................................        :ج

 ِمائف؟ٟموأيـ ُمٙمان إ ؟شدوق أرسة آل أسماسمٓملمصٜم»: ُمتك شمؿ إٟمِماء ٠3س

 ...............................................................       ....... :ج

 ............................. يخاًمتار    ........................... اعمٙمان

 ا ًمف سمٕمٚمؿ اعمقاريث ومٛمـ هق؟ٜما يمان ُمِمٝمقدً : أطمد ُمِماخي٠4س

 .................       اًمِمٞمخ .............................................. :ج

ة قم٘مٞمد بسمٜماء أرسشمٜما وصٚمقا إمم رشمأة قمسٙمريلم ُمـ صمذيمر أؾمامء صمالا: ٠5س

 قمغم؟٠موم

 ......................................................................        :ج

4     .................................0    .................................  

٠     ................................. 



       

- 225 - 
 

«آه أبابطني»تازٖخ وٕجص عَ إٌػاٞ صٍدٔق ٔجاٟصٚ أضسٚ 

 وأيـ؟ ؟شًمٚمتٗمقق اًمٕمٚمٛملأسماسمٓملم  ضمائزة»ت ٠م: ُمتك أٟمِم٠6س

 ......................................................................        :ج

 يخاًمتار                                                        اعمٙمان

 ؟شءم األُمراأ»ؼ قمٚمٞمٝما ٚمة اًمتل ُمـ أرسشمٜما ويٓمأاعمر ؾمؿا: ُما 00س

 ......................................................................        :ج

 ة:٘مسمذوط اعمسا      

، واًمؼميد  04055٠3222رىمؿ شمرؾمؾ اإلضماسمات قمغم اًمٗمايمس  -4

 Ababtain@yahoo.comاإلًمٙمؽموين  

ًمٙمؽموين ورىمؿ اجلقال اإل وقمٜمقان اًمؼميدل تساسمؼ اًمرسماقمؾمؿ اعميذيمر ا -٠

 .واًمٗمايمس
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 التاضعٛ ٛالسضال
 

ُمة  اًمٗم٘مٞمف اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سمـ ؾمٚمٓمان سمـ  اعمِمٝمقر اًم٘مايضاًمٕمالا

 شُم١مؾمس أرسة آل أسماسمٓملم» أسماسمٓملم مخٞمس

 

 ،هجرية4020 شمف ذم طمدود ؾمٜمةدام أن شماريخ والسمور ،سمروضة ؾمديروًمد       

اهلل رمحف  – هجرية 44٠4ؾمٜمة ؾمجالت اعم١مرظملم  ذيمر ذم وأُما ووماشمف يمام

األرسة اًمٙمريٛمة عما ذه حؼ اعم١مؾمس األول هلسمومٝمق  –ؾمٙمٜمف ومسٞمح ضمٜماشمف أو

ُمـ ٗمف ا اًمٕمامل واًم٘مايض اعمِمٝمقر وُما أًمّ ذوًمقال ُمٙماٟمة ه، يزيد قمـ أرسمٕمة ىمرون

 واًمذي وصٚمٜما (عهق يمثػم اًمقىمق ومٞمام عاعمجٛمق)يٙمقن يمتاسمف ذم اًمٗم٘مف ىمد  ،يمتب

ٟمّمؾ  ًمٕمٚمٜما سم٢مذن اهلل، ًمػ اًمٕمديد ُمـ اًمٙمتب واًمرؾمائؾ واًمٗمتاوىأام أٟمف سمًمر

 .قم ُمـ األيامي ًمٞمٝما ذمإ

 ١مرظملم واًمٕمٚمامء اًمذيـ سمٗمْمؾ اهلل صمؿ سمٗمْمٚمٝمؿ وُمٙماٟمةوال ٟمٜمسك دور اعم      

 ،وسماًمتازم شماريخ أرسشمٜما ،اجلٚمٞمؾ خؾمتٓمٕمٜما ُمٕمرومة شماريخ هذا اًمِمٞمااًمِمٞمخ 

رى ٟم( وأُمٚمٜما سمٕمد اهلل أن تًٍماخم)اًمِمٞمخ  بستٕمرض يمتاٟموسم٢مذن اهلل ؾمقف 

يمتاب  ٞمؼ٘مٙمريٛمة ُمـ ـمٚمبة اًمٕمٚمؿ ُمـ ي٘مقم سمتحرسة اًمٜماء هذه األسمأطمد أ
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ٚمٛمٞمة أو ألضمؾ االؾمتٗمادة اًمٕمٚمٛمٞمة ة اًمٕمضمؾمقاء ًمٚمحّمقل قمغم اًمدر ،اًمِمٞمخ

 أن ًمديٜما ٟمسخة ـمباقمتف وٟمنمه سمٕمد حت٘مٞم٘مف قمٚماًم  ٞمةٟمـ هذا اًمٙمتاب وإُمٙماُم

 ومة.اعمٝمٛمة اعمنمٛمـ أراد اًم٘مٞمام هبذه وم

يمتبف اًمٕمٚمامء واعم١مرظملم ُما  اضٕمرتأود اؾم ،وىمبؾ اؾمتٕمراض يمتاب اًمِمٞمخ      

ت خمتٍمة ُمـ اًمٙمتب واعمخٓمقـمات قمبارا له، وٕمدهسمممـ قماس اًمِمٞمخ أو 

 .ل ؾمجٚمت شماريخ هذا اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾتاًم

 : تازٖخ ابَ وٍكٕزٔاًلأ      
 –هـ 4034قر )٘مـ ُمٜمسمد ٞمخ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ محًمٚمٕمالُمة اًمِم      

تاسمف هذه يم ذميمر ذير ودٚمٞمؾ ُمـ قمٚمامء طمقـمة ؾمجلهذا اًمٕمامل اوهـ(، 44٠2

 .(رمحف اهللًمرمحـ أسماسمٓملم وُمات قمبداهـ 44٠4 ذم ؾمٜمة) اعمٕمٚمقُمة:

      ًٗ  ا: تازٖخ ابَ لعبُٕثاٌ
 –)....  ًمٚمٕمالُمة اعم١مرخ اًمِمٞمخ محد سمـ حمٛمد سمـ ٟماس سمـ ًمٕمبقن      

هـ، 44٠4ؾمٜمة وومٞمٝما ):  رمحف اهلل ٘مقلة، ويطمرُمُمديٜمة  ( ُمـ قمٚمامءهـ4٠24

، (ٓملم وهمػمهسمأسمق ـ سمـ قمبداهللمحذم ؾمدير ُمات ومٞمف اًمِمٞمخ قمبداًمروىمع وسماء 

ووىمع ذم ؾمدير ُمرض ُمات ومٞمف اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ أسمق ٞمة )ٟمذيمر ُمرة صماصمؿ 
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ذي قمامل ضمٚمٞمؾ ئسمـ ؾمٚمٓمان سمـ مخٞمس اًمٕماهلل قمبدا سمٓملم وهق قمبداًمرمحـ سمـ

 .(سماًمروضة

 ا: تازٖخ الفاخسٙثالًج      
ُمة  خًمٚمٛم١مر       ظمري اسمـ حمٛمد سمـ قمٛمر اًمٗم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبداهللاًمٕمالا

ذيمر ذم شمارخيف  ة اًمتقيؿ سمسديرٜمل ُمديظمُمـ ُم١مر (هـ4٠44 –هـ 4453)

ومٞمف اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ سمـ  وومٞمٝما وىمع وسماء ذم ؾمدير ُماتهـ 44٠0ؾمٜمة )

 .سمٕمدهاإمم  وىمٞمؾ ،ؾمٜمة اًمسٞمح وهل، (سمـ مخٞمس أسماسمٓملمسمـ ؾمٚمٓمان هلل قمبدا

 ا: تازٖخ ابَ بػسزابًع      
ُمة  هق        –هـ 4٠40) سمـ قمثامن سمـ سمنم اًمِمٞمخ قمثامن سمـ قمبداهللاًمٕمالا

وذم ؾمٜمة يذيمر ذم شمارخيف )، ٛمة سمٚمدان اًمقؿمؿُمـ ؿم٘مراء قماص (هـ4٠60

سمـ  وومٞمٝما ُمات اًمِمٞمخ اًمٕمامل قمبداًمرمحـ، إطمدى وقمنميـ وُمائة وأًمػ

ويمان ًمف ُمٕمرومة ذم اًمٗم٘مف  ،ذيئٚمٓمان سمـ مخٞمس أسماسمٓملم اًمٕماسمـ ؾم قمبداهلل

 .(ةٜمُمـ وسماء وىمع ذم ؾمدير ذم شمٚمؽ اًمس فشمُمق ويمان، اػ ومٞمف جمٛمققمً وأًمّ 
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 بَ عٗطٜاا: تازٖخ خاوًط      
ُمة  ًمٚمٛم١مرخ       سمـ قمٞمسك إسمراهٞمؿ  سمـ صاًمح سمـإسمراهٞمؿ  اًمِمٞمخاًمٕمالا

 ٜمٞمزة.ُمـ ُمقاًمٞمد أؿم٘مػم وشمقذم ذم قم (هـ4010 –هـ 4٠40)

ىمع وسماء ذم ؾمدير ُمات ومٞمف ا وٝموومٞمهـ 44٠4 )وذم ؾمٜمة – رمحف اهلل – لقي٘م

ًمٕمامل اؾمٚمٓمان سمـ مخٞمس أسماسمٓملم اًمٕمائذي  قمبداهلل سمـسمـ داًمرمحـ باًمِمٞمخ قم

 .دير(ؾماعمٕمروف ذم روضة 

  كسٓ الػٗخ أمحد بَ حمىد بَ عبٗدذا: وا ضادًض      

 داًمرمحـ سمـ قمبداهللقمب خٞمذم آظمر صٗمحة ًمٙمتاب اًمِمهـ، 4٠51ؾمٜمة       

 :أورد اًمٜمص اًمتازم، (اعمجٛمقع ومٞمام هق يمثػم اًمقىمقع)أسماسمٓملم 

اًمِمٞمخ األضمؾ قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سمـ ؾمٚمٓمان سمـ مخٞمس  فال ُم١مًمٗمىم      

راغ ُمـ شم٠مًمٞمٗمف يقم يمان اًمٗم ،ااًمٜمجدي سمٚمدً ، ابً ذهُمبكم ٜماحل ا،ٟمسبً  ٕمائذياًم

صمالث هـ 4440 ة ؾمٜمةحرم ذي احلجًمست سم٘ملم ُمـ ؿمٝمر اهلل اعماًمثالصماء 

، وأًمػ ُمـ اهلجرة اًمٜمبقية قمغم ُمٝماضمرها أومْمؾ اًمّمالة واًمسالموُمئة قمنم 

 يمالُمف. ٟمتٝمكوا
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ة سمٙمالم اًمِمٞمخ ٞمضٛمـ هذه اًمقصمٞم٘مة اعمٜمتٝم –طمٗمٔمٙمؿ اهلل  – ويمام شمرون      

ظمط  أن هذاهـ وًمرسمام 4٠51ؿمقال  45 األطمد أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمبٞمد يقم

 .ٞمدباًمِمٞمخ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قم

 ُمـ اًمقصمائؼ اًمتارخيٞمة قمـ ضمدٟما اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهللسمٕمًْما  هذه      

 .ا وأصماهبؿ قمغم ذًمؽواعم١مرظملم ضمزاهؿ اهلل ظمػمً  ًمبٕمض اًمٕمٚمامءأسماسمٓملم 
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 العاغسٚ ٛالسضال
 

 آُملم طمٗمٔمٝمؿ اهللم                                                 أسمٜماء اًمٕمؿ اًمٙمرا

 د... وسمٕموسمريماشمفًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمحة اهلل ا              

طمٞماة ُم١مؾمس هذه األرسة اًمِمٞمخ ذم  ُمـ األطمداث اًمتارخيٞمةسمٕمًْما  هذه      

رمحف  –أسماسمٓملم  ؾمٚمٓمان سمـ مخٞمسقمبداهلل سمـ  محـ سمـقمبداًمر واًمٕمامل اجلٚمٞمؾ

 .–اهلل و أؾمٙمٜمف ومسٞمح ضمٜماشمف 

اد أن ٘مقمتا ومٕمغم ،ا سمروضة ؾمديريمام هق ُمٕمٚمقم وم٢من ؿمٞمخٜما يمان ىماضٞمً       

اًمروضة ذم  اءف ًم٘مْمتواليشماريخ ٞمٙمقن هـ وم4020 ُمقًمده ذم طمدود ؾمٜمة

  وًمرسمام ،أو شمزيد ىمٚمٞمالً  ريبل ىمد شمٜم٘مص٘مشم سمِمٙمؾهـ، وهذا 4042ؾمٜمة ود دطم

ّمدر واعم ،ذًمؽ حشمقض ٟمحّمؾ قمغم أي وصمٞم٘مة أو ومتقى أو وصاية سم٢مذن اهلل

بف تيم ( وُماعقىماعمجٛمقع ومٞمام هق يمثػم اًمق) اًمقطمٞمد ًمديٜما هق يمتاب اًمِمٞمخ

 .اعم١مرظملم قمـ هذا اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ ووصٗمف سم٠مٟمف ُمـ يمبار اًمٕمٚمامء سمٕمض

اعمٓمٚمع قمغم حمتقى يمتاب اًمِمٞمخ يتْمح ًمف ُمدى اًمٕمٛمؼ  وال ؿمؽ أن      

اًمٕمديد ُمـ اعمّمادر اًمٕمٚمٛمٞمة إمم  ؿمٞمخٜمااًمٕمٚمٛمل وؾمٕمة االـمالع، ورضمقع 
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ّمادر اًمِماومٕمل أو اعم ؾ أوٜمبؾمقاء قمغم ُمذهب اإلُمام أمحد سمـ طم اعمقصمقىمة

 .األظمرى اهلاُمة

ا اًمّمحٞمحة سمٕمٞمدً  يمام يتْمح ًمٜما دور هذا اًمِمٞمخ ذم ٟمنم اًمٕمٚمؿ واًمٕم٘مٞمدة      

 ًمذا وم٢من روضة ؾمدير وُما ضماورها ُمـ اًم٘مرى ،ٟمحراوماتاقمـ أي سمدع أو 

اٟمت قمغم درضمة ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل اًمّمحٞمح وظماًمٞمة ُمـ اًمبدع واعمٜمٙمرات يم

 ُمٜمٝما سمٕمض اعمدن. اًمتل ىمد ال ختٚمق

( : مجٕمت ومٞمف ُمـ اعمسائؾ اًمٙمثػمة اعمجٛمقعذم يمتاسمف ) –رمحف اهلل  –ل ي٘مق      

، همٜمك ًمٚمٓماًمب قمٜمفال د ُمٜمف وسم الاًمقىمقع اًمّمحٞمحة واألصقل واًمٗمروع مما 

اعمّمادر اعمختٚمٗمة ُما ضمٕمٚمف ي١مًمػ ُمثؾ هذا  ؾمتٓماع أن جيٛمع ُمـاومٝمق سمذًمؽ 

غم ذًمؽ وًمإلضماسمة قم ؟اًمٕمٚمقم أيـ شمٚم٘مك هذه: وىمد يس٠مل ؾمائؾ  ،اًمٙمتاب اهلام

وىمد  ،اقماعمً  يمانأسماسمٓملم  أقمت٘مد أن واًمده اًمِمٞمخ قمبداهلل سمـ ؾمٚمٓمان سمـ مخٞمس

 اأن يّمبح ىماضٞمً إمم  اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ طمتك وصؾاسمٜمف  طمرص قمغم شمٕمٚمٞمؿ

ال اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمكم سمـ ضماٟمب أن هٜماك قمٚمامء أُمثإمم  ،ًمروضة ؾمدير

ؿمٞم٘مر واًمِمٞمخ أحمٛمد سمـ قمبداهلل سمـ إؾمامقمٞمؾ ذم واًمِمٞمخ  ةٞمٜمٞماًمٕم ذمُمنمف 

اًمرياض واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبداهلل سمـ ؾمٚمٓمان  قمبداهلل سمـ ذهالن ذم

٘مر ىمد يٙمقن سمـ إؾمامقمٞمؾ ذم أوؿمٞم اًمدورسي ذم اعمجٛمٕمة واًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ
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اًمرياض واًمٕمٞمٞمٜمة  ب أن يساومر ًمٓمٚمب اًمٕمٚمؿ ذمضمقشمتٚمٛمذ قمٚمٞمٝمؿ وذًمؽ يست

، ُمثال ضمدٟمااًمٕمٚمؿ أ ةّمد ًمٓمٚمب٘موه١مالء اًمٕمٚمامء يماٟمقا ُم ة،وأؿمٞم٘مر واعمجٛمٕم

 واًمِمٞمخ سمـ ُمٜم٘مقر ذم طمقـمة ؾمدير واًمذي يمان ُمـ أؾمٜمان اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ

 .أسماسمٓملم

)ومل حيدد ُمـ هق هذا  شىمال ؿمٞمخٜما»ا ٟمجد ؿمٞمخٜما يذيمر ذم يمتاسمف وأطمٞماٟمً       

٘مقر يذيمر ذًمؽ ذم الء اًمٕمٚمامء يمام يمان اًمِمٞمخ اعمٜمه١م اًمِمٞمخ( ىمد يٙمقن أطمد

بؾ أو اًمِماومٕمل أو أمحد سمـ طمٜماإلُمام و أن ؿمٞمخٜما ي٘مّمد ، أيمتاسمف )اًمٗمقايمف(

 ؿ.ههمػم

وم٢مٟمٜمل أرضمح أن يٙمقن ذم اجلٝمة  ؟ىمد يسال أطمدٟما أيـ ُمٙمان والدة ؿمٞمخٜما      

قمتبار أن هٜماك أُمالك ألرسشمٜما هلا ُما يزيد قمـ ااًمروضة سم اًمٖمرسمٞمة ُمـ طمزم

 ،أن ُمٕمٔمؿ ُمٜمازل آل أسماسمٓملم ذم هذه اجلٝمة إمم ضماٟمب ،ُمائتان ومخسقن ؾمٜمة

آل أيب راضمح  ةذم ضمٝمة ُمٜمزًم يمز اًمتجارة وُمريمز اإلُمارة يماٟمتيمذًمؽ وم٢من ُمر

 أُمراء اًمروضة وهؿ )آل ُمايض(.

 ،وألن اًمروضة ذم اًم٘مرن احلادي قمنم اهلجري يماٟمت ُم٘مسٛمة إمم أرسماع      

ذًمؽ طمادصمة أظمرى شمقضح أن ، يماخلاص سمٛمٜمٓم٘مة احلزم ويمان أمهٝما اًمرسمع

أُمػم روضة  تؾ٘مصمة ُمؿمٞمخٜما يمان يسٙمـ اجلٝمة اًمٖمرسمٞمة ُمـ احلزم وهل طماد
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 وٟم٘مٚمف إمم سمٞمت أظمتف زوضمة قمبداًمٕمزيزهـ 4425 ؾمدير حمٛمد سمـ ُمايض ؾمٜمة

واحلادصمة ؾمقف ٟمٙمتب قمٜمٝما قمٜمد احلديث قمـ ُم٘متؾ  ،سمـ قمبداًمرمحـ أسماسمٓملم

قمبداًمٕمزيز سمـ قمبداًمرمحـ أسماسمٓملم ذم ٟمٗمس يقم ُم٘متؾ حمٛمد سمـ ُمايض  اًمِمٞمخ

قمغم اًمِمٞمخ قمبداًمٕمزيز  ٜماء اًمّمالةصمواًمذي ىمتؾ ذم اعمسجد أ، أُمػم اًمروضة

اعمسجد وُمٜمزل آل أسماسمٓملم ذم ٟماطمٞمة ُمٜمزًمة آل أيب  وُمـ اعم١ميمد أنأسماسمٓملم، 

 .واًمراضمح(، واعمقؾمك، واًمدضملم، واعمٓمٚمؼ، راضمح وهؿ )اعمايض

دد قمويمؿ  ؟وُمـ أي األرس شمزوج ؟وىمد يس٠مل آظمر ُمـ هؿ أظمقال اًمِمٞمخ      

ن اسمٜمف قمبداًمٕمزيز يمان أقمدا  ًمديٜما ُمـ اعمٕمٚمقُمات ُما ًمٞمس ،؟أوالده وسمٜماشمف

 يض ويمان ذًمؽ ىمبؾ ؾمٜمةاسمـ ُم ا ُمـ أظمت أُمػم اًمروضة حمٛمدُمتزوضًم 

 هـ.4425

وم٢مٟمٜمل أقمت٘مد أن شمٗمرهمف  ؟وىمد يس٠مل آظمر هؾ يمان ؿمٞمخٜما يٕمٛمؾ سماًمتجارة      

شمسٛمح ًمف  اًمٕمٚمامء وأقمامًمف ذم اًم٘مْماء الشمقاضمد ًمٚمٕمٚمؿ وؾمٗمره إمم أُمايمـ 

 سمـ ؾمٚمٓمان سمـ مخٞمسقمبداهلل ِمٞمخ اًم وأقمت٘مد أن واًمده )سمٛمزاوًمة( اًمتجارة

 .قمبداًمرمحـ ذم ـمٚمبف ًمٚمٕمٚمؿخ اسمٜمف اًمِمٞم ا ويمان يٜمٗمؼ قمغميمان شماضمرً أسماسمٓملم 

( يتْمح ًمف ُمدى شمٗمرهمف اعمجٛمقعوُمـ يٓمٚمع قمغم ُم١مًمػ اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ )

ٜمٝما واخلروج سمٛمثؾ هذا اًمٕمٚمؿ واًمرضمقع ًمٚمٛمّمادر واًمبحث قم ذم ـمٚمب
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ت يماٟمت قمغم ة ؾمدير ذم ذًمؽ اًمقىمتجارة ذم ُمٜمٓم٘مأن اًم قمٚماًم ، مااًمٙمتاب اهل

ضماٟمب اًمتجارة ُمع اعمدن ققمات اعمحٚمٞمة إمم ٜمواعمّم اعمٜمتجات اًمزراقمٞمة

واًمتل يماٟمت ىمائٛمة سملم ؾمٙمان ؾمدير  اعمجاورة ويمذًمؽ اًمتجارة اخلارضمٞمة

وضمٜمقب اًمٕمراق ويمان  واعمٜماـمؼ اًمقاىمٕمة ظمارج ٟمجد ُمثؾ ذق ؿمبف اجلزيرة

ُمثؾ  اًمٕمريب د قمغم ُمقاٟمئ اخلٚمٞمجهٜماك شمبادل دماري عمٜمتقضمات ؾمدير وُما ير

 اًمسٙمر واألرز واًمبخقر واهلٞمؾ واعمالسمس.

 ٔلمىعمٕوٗٛ فإُ األٔشاُ املٕجٕدٚ يف ٔقت حٗاٚ الػٗخ ِ٘:      
 ذمُمّمٜمقع ُمـ اخلِمب واًمّماع اعمٕمتٛمد  وهق وطمدة يمٞمؾ اًمّماع: -4

اًمٜمبقي سمخٛمس  عاًمٕمارض اًمذي يزيد قمـ اًمّماع قمٛمقم ٟمجد هق صا

 أٟمف قمٚماًم  ،همرام 200و يمٞمٚمق ٠يٕمادل اًمّماع ومخس اخلٛمس وهق 

ع اًمّما وصمالصمة أرسماعصاع ؾمدير( ويٕمادل صاع )ظماص صاع يقضمد 

امئة تيمٞمٚمق وؾم ٠اًمٜمبقي وىمدر سمٕمض اًمباطمثلم صاع ؾمدير سمام يٕمادل 

 .اا شم٘مريبً راُمً هم صمٜملم ومخسلماو

وٟمّمػ  ي أوىمٞمة وصمٚمث سم٠موزان احلجاز وشمٕمادل يمٞمالً ساوشمو :ةاًمقزٟم -٠

 .اشم٘مريبً 
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 :الت املطتخدوٛ يف ٔقت حٗاٚ الػٗخ عبدالسمحَٔالعى      
امٟمٞمة ُمتداوًمة ذم ٟمجد ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ثوهل قمٛمٚمة قم اعمحٛمدية: -4

)اًمراسمع( اًمذي شمقمم إسمراهٞمؿ   حمٛمد سمـيناماًمٕمث اًمسٚمٓمانإمم  وشمٜمسب

وشم٘مؾ اعمحٛمدية ذم ىمٞمٛمتٝما قمـ هـ، 4066 ؾمٜمةإمم  هـ4425 ُمـ ؾمٜمة

ض( يمام ضماء ذم شمقصػ اعمحٛمدية سمٙمٚمٛمة )قمراوىمد  ،رسمع ريال

ُمقضمبف أن حمٛمد سمـ ؿمباٟمف سماع ُمٚمٙمف ) إطمدى اًمقصمائؼ اًمتل ىمال يماشمبٝما

ة، راض ُمـ رضب اًمبٍمقم سم٠مًمػ وؾمتامئة حمٛمدية ةذم ضمقي اعمجٛمٕم

 هـ(.4060 سمـ ؾمٚمٓمان ؾمٜمةقمبداهلل حمٛمد سمـ  وأصمبتٝمايمتبٝما 

ذهبٞمة ويٕمتؼم ُمـ اًمٜم٘مقد اًمٙمبػمة إال أٟمف أىمؾ ُمـ اًمديٜمار  ةقمٛمٚم األمحر: -٠

 .امٟمٞمةثاًمٕمٛمالت اًمٕم وهق ُمـ

 اًمٗمْمة ُمـ أهنا اًمباطمثلم ويرى سمٕمض قمثامٟمٞمة قمٛمٚمة اجلديدة: -0

 .ريال شم٘مؾ قمـ رسمع سماًمٜمحاس وهل اعمخٚمقـمة

وهل قمٛمٚمة أورسمٞمة فمٝمرت ذم اًمبٜمدىمٞمة وهل ُمـ اًمذهب  عمِمخص:ا -1

 أيمؼم وأصمٛمـ ُمـ األمحر. اخلاًمص وهق

 ير ؾمٜمةيماٟمت سمسبب وسماء وىمع ذم ؾمد – رمحف اهلل – ن ووماشمفأيمام       

اًمتاريخ أن هذا اًمقسماء ىمد ذم اًمقسماء ومل يذيمر  ٟمقع هذا ومل يٕمرفهـ 44٠4
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يٛمٙمـ شمسٛمٞمتف )اًمٙمقًمػما( أو  شمسبب ذم ُمقت اًمٙمثػم ُمـ أهازم اًمبٚمد طمتك

 .ُمرض اًمسحايا أسمق ٟم٘مٓمة(أو اعمرض اًمِمائع ذم ٟمجد اعمسٛمك )اًمٓماقمقن 

ة ؿمٞمخٜما ُمـ األطمداث اًمتل وىمٕمت وىمت طمٞماسمٕمًْما  ا أؾمتٕمرضوقمٛمقُمً       

ًمٕمٚمف جيد  ُمـ يبحث ويٓمٚمع وًمٙمـ ىمد ي٠ميت، ُمقىمٗمف ُمٜمٝما ومل يتْمح ًمٜما ،اجلٚمٞمؾ

األطمداث اًمتل طمّمٚمت ُمـ سمٕمًْما  هذهو، طمداثدور ؿمٞمخٜما أُمام هذه األ

 :ذم طمٞماة اًمِمٞمخ

 .هالل ذم اًمروضة ٝما ُم٘متؾ أل أيبٞمووم هـ4023 ؾمٜمة -

 ٟمجدإمم  اعمٙمرُمة ُمٙمة أُمػم حمسـ سمـ زيد ُمسػم وومٞمٝما هـ4024 ؾمٜمة -

ؾمدير وىمتؾ رئٞمسٝما )ُمايض سمـ حمٛمد سمـ صماري( وومم سمروضة  وٟمزوًمف

 .ضمحا ر يبأل آضمغم قمٜمٝما أو اإلُمارة ومٞمٝما رُمٞمزان سمـ همِمام

 اًم٘محط اًمِمديد اعمسٛمك هؼمان. هـ4032 ؾمٜمة -

اًم٘محط اًمِمديد اعمسٛمك صٚمٝمام وومٞمٝما قمٛمرت ُمٜمزًمة  هـ4043 ؾمٜمة -

 .ريؾمد آل أيب راضمح ذم روضة

وومٞمٝما ، ام أُمػم روضة ؾمديرىمتؾ رُمٞمزان سمـ همِم هـ4046 ؾمٜمة -

األُمٓمار وؾمٛمٞمت هذه اًمسٜمة دهلام  ؾمٕمار ويمثرترظمّمت األ

 رضمٕمان صٚمٝمام.
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 .ضمرُماناًم٘محط اًمِمديد اعمسٛمك  هـ4052 ؾمٜمة -

 .ضمراداناًم٘محط اًمِمديد اعمسٛمك  هـ4053 ؾمٜمة -

وشمسٛمك  ،ر ورظمّمت األؾمٕماريمثرة األُمٓماوومٞمٝما  هـ4063 ؾمٜمة -

 .اسمقمٜمد أهؾ ٟمجد ديد ةهذه اًمسٜم

 ؾمدير طمقـمة ٟمخٞمؾ ُمـ ـماح ،قماصػ ريح بته هـ4065 ؾمٜمة -

 .ٟمخٚمة أًمػ

وومٞمٝما يمثرة اًمٙمٛم٠مة واًمٕمِمب واجلراد ورظمص اًمٓمٕمام  هـ4066 ؾمٜمة -

اًمتٛمر قمنميـ وزٟمة سماعمحٛمدية واًمؼم مخسة قمنم   وسمٚمغا قمٔمٞماًم رظمًّم 

  صاع سماعمحٛمدية.

قمم سمٕمده شمأُمػم روضة ؾمدير ضمارس سمـ ُمايض و شمقذم هـ4404 ؾمٜمة -

 .ضمارس سمـ ُمايض اسمٜمف ُمايض سمـ

ٟمجد وٟمزل روضة إمم  فمٝمر اًمنميػ ؾمٕمد سمـ زيد هـ4404 ؾمٜمة -

 ذًمؽ ؾمٜمةإن ضمارس رئٞمس سمٚمد اًمروضة وىمٞمؾ  ؾمدير ورسمط ُمايض سمـ

اًمنميػ وٟمزل قمغم  واًمذي فمٝمر هق رسور سمـ زيدهـ 4406

 .اًمروضة وومٕمؾ ومٞمٝما ُما ومٕمؾ ورسمط ُمايض سمـ ضمارس أُمػم اًمروضة

وف ذم روضة راضمح اًمرسمع اعمٕمر وومٞمٝما ُمٚمؽ آل أيب هـ4444 ؾمٜمة -

 .الله ؾمدير ويمان آلل أيب

 .وًمد اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبداًمقهاب هـ4442 ؾمٜمة -
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طمّمٚمت واىمٕمة سملم أهؾ اًمروضة وأهؾ ؾمدير  هـ4444ؾمٜمة  -

 وصاطمب ضمالضمؾ.

ُمـ األطمداث اًمتل طمّمٚمٜما قمٚمٞمٝما ُمـ يمتب اعم١مرظملم وهل سمٕمًْما  هذه      

تجف يف تٕمٚمؿمخّمٞمتف ضمذات شم٠مصمػم ذم ًرا  أُمقسقماؿمٞمخٜما  شمٕمٓمل دالًمة قمغم أن

ىمتّمادية اومتـ داظمٚمٞمة وفمروف ظمارضمٞمة و ًمٓمٚمب اًمٕمٚمؿ وٟمنمه أُمام همزوات

 .جلٚمٞمؾاأُمثال ؿمٞمخٜما  وُمٕمٞمِمٞمة شمستٚمزم أن يٙمقن هٜماك رضمال ُمّمٚمحقن
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 احلادٖٛ عػس ٛالسضال
 

 سماسمٓملمأُم٘متٓمٗمات ُمـ يمتاب اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل 

 (اعمجٛمقع ومٞمام هق يمثػم اًمقىمقع)

 
 آُملم طمٗمٔمٝمؿ اهلل                                                    م أسمٜماء اًمٕمؿ اًمٙمرا

 د... وسمٕموسمريماشمفاًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمحة اهلل               

اًمٗمْمٞمٚمة ة أصحاب قمقدسمومت شمنمؼ وباًمبداية أود اًمتٜمقيف أٟمٜمل ؾم ذم      

ومقزان اًمٗمقزان واًمِمٞمخ اًمديمتقر قمبداهلل سمـ  اًمديمتقر صاًمح سمـاًمِمٞمخ 

اخلؼم ىمبؾ صمامٟمٞمة قمنم ؾمٜمة  وذًمؽ ذم ُمٜمززم سمٛمديٜمة، سـ اًمؽميملقمبداعمح

أسماسمٓملم ُمْمت ودار احلديث قمـ ومْمٞمٚمة اًمِمٞمخ قمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ 

وُما ىمام سمف ُمـ أقمامل وُم١مًمٗمات ذم زُمـ  (ُمٗمتل اًمديار اًمٜمجدية ذم زُمٜمف)

ومْمٞمٚمة اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ سمـ إمم  صمؿ شمٓمرىمٜما ،اًمسٕمقدية األومم واًمثاٟمٞمة اًمدوًمة

ايض ىمل أسماسمٓملم وآُم١مؾمس أرسة )أسماسمٓملم  مخٞمس داهلل سمـ ؾمٚمٓمان سمـقمب

قمنم اهلجري وذيمرت ًمٗمْمٞمٚمتٝمام قمـ  وذًمؽ ذم اًم٘مرن احلادي (روضة ؾمدير

 ،سمتح٘مٞم٘مفاًم٘مٞمام إمم  طماضمتٜماو (اعمجٛمقع ومٞمام هق يمثػم اًمقىمقعيمتاب ؿمٞمخٜما )
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دارة إاًمٕمٚمامء و ؾمت٠مذٟمت ُمـ ؾمامطمةاٜمل ؾمبؼ وٟميمام قمرضت قمغم ومْمٞمٚمتٝمام أ

 ًمةذم هذه اًمرؾما اء طمسب صقرة اخلٓماب اعمٕمروضتبحقث اًمٕمٚمٛمٞمة واإلوماًم

 هـ.46/40/4140ويمان ذًمؽ ذم ، (4ة رىمؿ ٘موصمٞم)

ام هق ُمقضح ذم هذه اًمرؾماًمة سبطم – رمحف اهلل – ين ؾمامطمتفأومادوىمد       

رؾمال ٢موىمٛمت سم ،ف٘م٘مٞمحتع اًمٙمتاب سمٕمد باعمقاوم٘مة سمٓم طمّمٚمٜما قمغمضمبف ٛمقسمو

طمسبام هق ُمقضح  ،قمبداعمحسـ اًمؽميمل بداهلل سمـُمٕمازم اًمديمتقر قمإمم  ٟمسخة

ائٜما وسماًمذات ـمٚمبة ٜمُمـ أسم وال ٟمزال ٟمٜمتٔمر، (٠وصمٞم٘مة رىمؿ ) ذم هذه اًمرؾماًمة

قمٛمؾ  ىمؾأوهذا  ،ؼ هذا اًمٙمتاب طمتك يٜمتٗمع سمفٞم٘ماًمٕمٚمؿ ُمـ ي٘مقم سمٛمٝمٛمة حت

ممٙمـ أن ٟم٘مقم سمف ُمـ أضمؾ ضمدٟما اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سمـ ؾمٚمٓمان سمـ 

ًمٚم٘مٞمام هبذا اًمٕمٛمؾ شمٜما وهل دقمقة صادىمة ألطمباسمٜما أسمٜماء أرس ،أسماسمٓملم مخٞمس

 ،ُمع حتٛمٚمٜما يماومة اًمٜمٗم٘مات واًمٓمباقمة ،عمـ ي٘مقم سمف اًمذي ؾمقف يذيمر ويِمٙمر

ُمـ روهنا اًمتل شمواًمٜمسخة ، ابتاًمٙم ٞمؼ٘مد ُمـ ي٘مقم سمتحوًمـ ي٘مارن ذًمؽ سمجٝمق

اًمرياض )رسمام اآلن ُمٙمتبة ة ذم ُمٙمتبدة قضمُمق( 0وصمٞم٘مة رىمؿ ) اًمٙمتاب ةيادسم

ذم  005 ت رىمؿ اًمتسجٞمؾ اخلاصحت( اًمقـمٜمٞمة ٝمدومٚمؽ اعم

 هـ.40/1/406٠



       

- 242 - 
 

«آه أبابطني»تازٖخ وٕجص عَ إٌػاٞ صٍدٔق ٔجاٟصٚ أضسٚ 

يز سمـ زن ُمٚمؽ ًمٚمِمٞمخ قمبداًمٕميتْمح ًمٙمؿ أن اًمٜمسخة اعمقضمقدة اآل ويمام      

اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ  اسمـ سمنم وقمٚمٞمٝما شمٕمٚمٞمؼ ُمـ ؾمامطمة قمبداًمرمحـ سمـ ٟماس

قمبداهلل سمـ  خؾمامطمة اًمِمٞمُمقضمف إمم  داًمقهاببسمـ طمسـ سمـ حمٛمد سمـ قم

واًمثاٟمٞمة وىمد يمتبت اعم٘مدُمة  ومماألاًمسٕمقدية  وًمةاًمدل أسماسمٓملم ُمٗمتمحـ قمبداًمر

ذم اًمٗم٘مف خمتٍم  : هذا يمتابة شم٘مقلسمواًمٕمبارة اعمٙمتقهـ 42/0/4٠50ذم 

ٟمسًبا احلٜمبكم  اًمٕمائذيًمٚمِمٞمخ قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سمـ ؾمٚمٓمان سمـ مخٞمس 

اًمديف وعمـ هلل ًمف وًمقا( همٗمر اًمقىمقعهق يمثػم ٞمام وماعمجٛمقع ُمذهًبا، وؾمامه سمـ)

 .اد يمريؿ رؤوف رطمٞمؿقٟمف ضمإاهلل سمٕمٚمقُمف أُملم واعمسٚمٛملم  ٟمٔمر ومٞمف وٟمٗمٕمٜما

٘مقل ، ي(1وصمٞم٘مة رىمؿ ) ٞمؾٚمهنا سمخط ؿمٞمخٜما اجلأقمت٘مد أوذم سمداية اًمٙمتاب 

  :واًمدٟما اًمٙمريؿ

ا يمريؿ ذم يمؾ وىمت يٕملم ريب يرس وأقمـ تسٟماًمرمحـ اًمرطمٞمؿ وسمف اهلل سؿ سم      

 ٝمف ذم اًمديـ ُمـ٘مُمٕمز اًمٕمٚمؿ وأهٚمف اعم١مُمٜملم ووم ،لماحلٛمد هلل رب اًمٕماعم، وطملم

ٚمديـ وهداة ًما اُمٚملم سمف ورصمة اًمٜمبٞملم ومٙماٟمقا أقمالُمً اًمٕم ا ُمـسمف ظمػمً أراد 

ًمف األوًملم ه ال ذيؽ ًمف، إدال اهلل وطمإ ًمفإٝمد أال أؿمو ،ًمٚمٛمسٚمٛملم

 ؿمارع األطمٙمام ،وًمف احلٛمد وهق اعمٚمؽ احلؼ اعمبلماعمٚمؽ ًمف  ،واآلظمريـ
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أُمر سمٕمدًمف  ًمفؾمبحاٟمف ُمـ  ،سمرهؿ قمٚمٞمٝما يقم اًمديـوضما ،ٗملمًمٚمٛمسٚمٛملم اعمٙمٚم

 .سمرمحتف اعم١مُمٜملم سمٗمْمٚمف وظمص وقمؿّ 

 ع اًمديـ وُمٔمٝمره طمؼ اإلفمٝمارئقمبده ورؾمقًمف اعمبلم ذا اً أن حمٛمد وأؿمٝمد     

ـ وقمغم يودهر اًمداهرأسمد اآلسمديـ صغم اهلل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف  ،نميملما قمغم اعميمرهً 

 ،ٚمقا األطمٙمام قمٜمف وسمٞمٜمقها ًمٜما أطمسـ شمبٞملمٟم٘ماًمذيـ اًمٕمٗماف واًمٞم٘ملم  هؾأآًمف 

 .وسمٕمد

ذم مجٞمع  ةا ًمف وومتقرهؿ قمـ اعمٜمافمراًمٓماًمبلم ًمٚمٗم٘مف ىمّمقرً  ومٚمام رأيت ُمـ      

اب يمثػم اًمٗمقائد يسػم تمجع يمذم  ةاعمٕمقٟم اؾمتٛمدت ُمـ اهلل ؾمبحاٟمف ،األطمٙمام

األسمرار  ةاألظمٞمار اجلٝماسمذ ظمتٍمت هذا اًمٙمتاب ُمـ يمتب اًمٕمٚمامءاوم ةٟم١ماعم

سمـ  أمحد اعمبجؾ واحلؼم اعمٗمْمؾاإلُمام هب ذاًمٙمالم اًمراضمح ُمـ ُم ةت٘مٜماعم

ىمٜماع واعمٜمتٝمل اإل اظمّمقًص  – ريض اهلل قمٜمف وأرضاه – حمٛمد سمـ طمٜمبؾ

ُمـ همػمهـ  ءر٢من ىمٚمت واًمدًمٞمؾ وهماية اعمٜمتٝمك وم، وطماؿمٞمتٝمام وذطمٞمٝمام

اًمٜمافمر ومٞمف ُمٕمرومة أصقل ُما ومٞمف همػم ُمتحٛمؾ  ُم٠مظمذه ًمٞمسٝمؾ قمغمإمم  قمزوشمف

 ومٞمف يد ـمائٚمة وال إزم ومٚمٞمس ومٝمٞمٝمات هٞمٝمات زم قمـ ذًمؽ ،ػًمٞم٠مشم ٞمػ أوسمتّمٜم

وأرضمق إن ، ٞمف ُمـ يِماء وًمـ يٙمـ ُما مل يِماءشموًمٙمـ اًمٗمْمؾ سمٞمد اهلل ي١م ،ُمالك
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 ،ُمٜمععما ومال ُماٟمع عما أقمٓمك وال ُمٕمٓمل  اهلل ووم٘مٜمل أن أمجع ورزىمٜمل أن أٟمٗمع

ا أرى ُمٜمف سمدً  اًمٕمبارات ومٞمام مل ؾمتققمبت، وا(ا)ىمبؾ اًمقىمقع ضمدً ومٞمف اظمتٍمت 

ذم  اومً ؽمُمٕمل، واًمٙمٗماية ًمٚمٛمٜمتٝم يإن ؿماء اهلل حيّمؾ اًمتٞمسػم ًمٚمٛمبتدذم ذًمؽ 

ومٛمـ اًمْمٕمٞمػ  ٠ما ومٛمـ اًمٚمٓمٞمػ اخلبػم أو ظمٓموم٢من هق صقاسمً  ،ّمػمذًمؽ سماًمت٘م

ل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن يٜمٗمع ٠موأؾم( اعمجٛمقع ومٞمام هق يمثػم اًمقىمقع)ـوؾمٛمٞمتف سم ػماحل٘م

ات اًمٜمٕمٞمؿ ٜمسمج ا ًمٚمٗمقز ًمديفٚمف ؾمببً و شمٕمٚمٞمؿ وأن جيٕمأ سمف ُمـ اؿمتٖمؾ سمف سمتٕمٚمؿ

وجلٛمٞمع اعمسٚمٛملم وأن يرمحٜما إٟمف ضمقاد  وأن يٖمٗمر زم وًمقاًمدي وعمـ قمٚمٛمٜمل

 .يمريؿ رؤوف رطمٞمؿ

 يناعمٕمار اًمت٘ماط درومٞمٝما ُمـ اًمقىمٗمات وو خٜما اجلٚمٞمؾٞمه ُم٘مدُمة يمتاب ؿمذه      

ظمذ ُمـ هذا اعمٕملم واًمذي ٠من يأيستقضمب قمغم اًمٕمامل واعمتٕمٚمؿ ا ت ُمامواًمٙمٚم

 ةوأُمام هذه اعم٘مدُمة اًمقاومٞمة، امء األُمُمـ قمٚم تقى ظمالصة يمتب اًمساسم٘ملمطما

اهلل رمحف  – درة قماعمٜما اجلٚمٞمؾ٘ماًمٙمثػم ُمـ اعمٗماهٞمؿ اًمداًمة قمغم ُميٜمْمؿ ًمٜما 

 :وُمٜمٝما – لمٛمصماسمف وٟمٗمع سمٕمٚمٛمف اعمسٚمأو

إمم  ومٝمق سمذًمؽ يدقمق ،ٟمبٞماءة األصموأهنؿ ور ،اًمثٜماء قمغم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء -4

 ةاًمديـ وهدا مودور اًمٕمٚمامء وأهنؿ أقمال اًمٕمٚمؿ ويقضح أمهٞمة

 .لمباحلؼ اعمإمم  اعمسٚمٛملم
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أن اًمٕمٚمامء هؿ ُمـ ي٘مقُمقن سمتٓمبٞمؼ اًمنمع واألطمٙمام قمغم اعمسٚمٛملم  -٠

محاة اًمٕمدل واعمداومٕملم قمٜمف ويتْمح أٟمف رهمؿ وضمقد  هنؿأو، اعمٙمٚمٗملم

طمٙماُمف أهذا اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ يٓمبؼ ذم اجلٝمؾ ىمبؾ أرسمٕمامئة ؾمٜمة إال أن 

 .احلٙمٞمؿ عاًمنم وذم أقمامًمف

أٟمف سمؾ ، اا وُمٗمتٞمً ا وداقمٞمً ضٞمً  ي٘متٍم دور ؿمٞمخٜما قمغم أن يٙمقن ىمامل -0

 اً ؾماُمٞم اً ذم اًمٗم٘مف هدوميمتاسمف ن جيٕمؾ ُمـ أ عؾمتٓماا اً ٞمقمضمتاما اً ُمّمٚمح

قمٜمدُما وضمد أن هٜماك قمزووًما قمـ  وذًمؽ ،يريد سمف قمقدة ـمالب اًمٕمٚمؿ

تدئ بًمٚمٛما ؼماؾًم واؾمتٓماع أن جيٕمؾ ُمـ يمتاسمف ٟم ،ـمٚمب اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل

 ،ئـمريؼ اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛمبتدؾ ىمد ؾمٝمّ ومٝمق  ،ٛمتٕمٚمؿًمٚمُمـ ـمالب اًمٕمٚمؿ و

وُمثؾ ذًمؽ ُمـ اًمّمٕمب أن دمده  ،ا ًمٚمٕمٚمامءيمتاسمف ُمرضمٕمً  ُمـوضمٕمؾ 

ؾمٚمقب اًمسٚمس هبذا األ ةٝمٞم٘ماًمٗمًمألُمقر تٓمرق ًمدى أي ُم١مًمػ ي

ًمف أرى ُمٜمف  هق ي٘مقل: اؾمتققمبت اًمٕمبارات ومٞماموها  ،اعمٗمٝمقم ًمٚمجٛمٞمع

 تٞمسػم ًمٚمٛمبتدئ واًمٙمٗماية ًمٚمٛمٜمتٝمل.ومبذًمؽ إن ؿماء اهلل حيّمؾ اًم سمداً 

ومٝمق يِمٞمد سماًمٕمٚمامء  ،ُملم ومٞمام يٜم٘مٚمفأصادق و – رمحف اهلل – ؿمٞمخٜما -1

 ،قاه يمتاسمف ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜماومعتطماٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ ُما  األظمٞمار اًمذيـ ةاجلٝماسمذ

 – قل٘مٞموم ،حمٛمد سمـ طمٜمبؾ جؾ أمحد سمـباعماإلُمام يمر قمغم رأؾمٝمؿ ذوي

إمم  ٜمل أؾمٜمد ىمقزم٢مٟماًمٙمتب وما ُمـ همػم هذه ئً ؿمٞموم٢من ىمٚمت : –رمحف اهلل 

 ًمٞمػ ومٝمٞمٝمات هٞمٝمات زم قمـ ذًمؽ .٠مُمرضمٕمف ُمـ همػم شمّمٜمٞمػ أو شم
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ؿمادشمف إٞمتف ذم اًمٜم٘مؾ وىمأظمل يمٞمػ شمقاضع هذا اًمٕمامل وُمّمدا ٟمٔمر ياا      

ىمائاًل: ومٚمٞمس زم ومٞمف يد  -رمحف اهلل  -ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ، صمؿ يْمٞمػ  سماًمٕمٚمامء اًمذيـ

 .اءُمـ يِم ي١مشمٞمفاهلل سمٞمد ـمائٚمة وال ُمالك اًمٗمْمؾ 

  ي٘مقل ،آظمر ًمتقاضع وُم٘مدرة وومٝمؿ هذا اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ ظمذ ُمثاالً  -2

 : ضمٜماشمف رمحف اهلل وأؾمٙمٜمف ومسٞمح

إن وىمع ومٛمـ ٟمٗمسف وإن يمان  ،٠مذم ذًمؽ سماًمت٘مّمػم وسماخلٓم وًماٟمف ُمٕمؽمإ

وخيتؿ ذًمؽ سماًمدقماء ًمقاًمديف وعمـ قمٚمٛمف  ،اًمٕمزيز اًمٙمريؿ ا ومٛمـصقاسمً 

 .وًمٚمٛمسٚمٛملم

س شماريخ أرسشمٜما ومجٕمٜما سمف ذم اًمٗمردوس ؾم١ماًمدٟما وؿمٞمخٜما وُمرطمؿ اهلل و      

اب ذم تُمقاد هذا اًمٙم رسيٕمة ًمبٕمض ةؾمقف ٟمٕمٓمل عمح ن اهللذ٢مسمو، األقمغم

 .نمقمٞمة ٟماًمرؾماًمة اًمثا
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 األٔىلالٕثٗكٛ 
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  الجاٌٗٛالٕثٗكٛ  
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  الٕثٗكٛ الجالجٛ
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 الجاٌٗٛ عػس ٛالسضال
 

 ًمرمحـ سمـ قمبداهللُم٘متٓمٗمات ُمـ يمتاب ؿمٞمخٜما اًمٕماّلُمة اًم٘مايض  قمبدا

 )اعمجٛمقع ومٞمام هق يمثػم اًمقىمقع( سمـ ؾمٚمٓمان سمـ مخٞمس أسماسمٓملم 

 آُملم طمٗمٔمٝمؿ اهللم                                                 أسمٜماء اًمٕمؿ اًمٙمرا

 د... وسمٕموسمريماشمفاًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمحة اهلل               

ويمٞمػ  ،ب ؿمٞمخٜما اجلٚمٞمؾاًمرؾماًمة احلادية قمنم ُم٘مدُمة يمتاذم ا اؾمتٕمرضٜم      

 ُم٘ماُمة وأمهٞمة ًمدى اًمٕمٚمامء. أن هذا اًمٙمتاب ًمف

وم٘مد صٜمػ ؿمٞمخٜما يمتاسمف  ،اًمٙمتابهذا ا ُمـ حمتقيات ٕمًْم سمًمٞمقم ٟمستٕمرض او

 :قمغم

 .وؾمامه يمتاب بأسمقا -4

 صمؿ ومّمقل. -٠

 صمؿ رأي اًمٕمٚمامء. -0

 .صمؿ رأيف -1
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رض ُمٗمٝمقم اًمٓمٝمارة ويرضب يستٕم اًمٓمٝمارةوذم يمتاب اًمّمالة  ،ومٛمثالً       

صمؿ ء اًمٕمٚمام، صمؿ يستٕمرض رأي أطمد ٞمةُمـ واىمع طمٞماة اًمٜماس اًمٞمقُم ٚمةثسمذًمؽ أُم

 ة.اًمٓمٝمارب( ا)سمضٛمـ يمتاب آظمر ًمٗمّمؾ يٜمت٘مؾ 

دمده يٕمٓمل  ةومٛمر ،وذم اعمقضقع اًمقاطمد يستٕمرض رأي أيمثر ُمـ قمامل      

صمؿ يٕمٓمل رأي ُما ورد سماإلىمٜماع صمؿ يٕمٓمل رأيف سمٕمد اؾمتٕمراض  رأي اسمـ قم٘مٞمؾ

سمف ذم اًمٗم٘مف ُمرضمًٕما ًمٓمالب اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء وذًمؽ أراء اًمٕمٚمامء، وىمد يمان يمتا

 ًمِمٛمقًمٞمتف ًمٚمٙمثػم ُمـ أسمقاب وومّمقل قمٚمؿ اًمٗم٘مف.

ُمثؾ  ة،يمتاسمف اًمٕمديد ُمـ اعمسائؾ اًمٗم٘مٝمٞم ذم – رمحف اهلل – وم٘مد اؾمتٕمرض      

 ،واًمقضقء وٟمقاىمض اًمقضقءة، واًمٜمجاؾم، واًمٓمٝمارة ةاًمّمال: يمتاب 

واضمتٜماب  ،واًمٚمباس ة،واًمّمال ذانواآل، واحلٞمض واًمٜمٗماس، واًمتٞمٛمؿ

وطمٗمظ ة، اًمّمال وصٗمة ة،واؾمت٘مبال اًم٘مبٚمة، ذم ُمقاضع اًمّمالة  اؾمجاًمٜم

، داء اًمٜمقاومؾأوأوىمات اًمٜمٝمل قمـ ة، وؾمجقد اًمتالو ،اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمٜمقاومؾ

، اًمٕمٞمديـ الةوص ة،وصالة اجلٛمٕمر، واًم٘مٍم واجلٛمع ذم اًمسٗمة صالة اجلامقم

 ،ة اًمٙمسقف واخلسقفوصالة، يستحب قمٛمٚمف ذم أيام قمنم ذي احلج وُما 
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وزيارة ، ز وشمٖمسٞمؾ اعمٞمت وشمٙمٗمٞمٜمف ودومٜمفئوصالة اجلٜما، االؾمتس٘ماء وصالة

 .اًم٘مبقر ويمٞمٗمٞمة اًمسالم قمغم اعمٞمت وأيام اًمتٕمزية ويمٞمٗمٞمتٝما

 ٚ:كتاب الصكا      
وزيماة اخلارج ُمـ  ،وٟمّماهبا ،ظمراضمٝماإووىمت  ة،جيب ومٞمف دومع اًمزيماُما       

وزيماة ة، وُمبٕمقث اإلُمام جلباية اًمزيماة، ؾم٘مل سمال يمٚمٗم ُما وزيماة ،األرض

وصدىمة  ،وأهؾ اًمزيماة، وزيماة اًمٗمٓمر وُم٘مدارها، اًمريمازاًمذهب واًمٗمْمة و

 اًمتٓمقع.

 :كتاب الصٗاً      
وٟمقاىمض ، وُمـ يٙمره ًمف اًمّمقم، وذوط وضمقب اًمّمقم، رؤية اهلالل      

 ،وىمراءة اًم٘مرآن، وطمٙمؿ اًم٘مْماء ،يٙمره ويستحب ذم اًمّمقم وُما، اًمّمقم

، واالقمتٙماف وصٞمام اًمتٓمقع، واًمٙمٗمارة، وىمْماء األيام اًمٗمائتة ،واًمّمدىمة

 .وسمٜماء اعمساضمد ،وذوـمف

 ج:اب احلتك      
واعمٗمرد  ،ٛمتع وصٗمتف وُما يٚمزُمفواًمت، واإلطمرام ،واعمقاىمٞمت، ذوط احلج      

واهلدي أة، ويمٞمٗمٞمة إطمرام اعمر ،ٔمقرات اإلطمراموحم، ٚمزُمٝمامي ارن وُما٘مواًم
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واهمتٜمام  ،يمثار ُمـ اًمتٓمققمات سماعمسجد احلرامواإل ،وضمزاء اًمّمٞمد ،وذوـمف

 ،اًمٓمقاف واًمسٕمل ويمٞمٗمٞمة اًمدقماء ومٞمٝمام ويمٞمٗمٞمة ،وذوـمٝما ةواًمٕمٛمر، اًمزُمان

ورُمل  ،كواعمبٞمت سمٛمٜم ،اإلطمرام واحلٚمؼ واًمتحٚمؾ ُمـ، ويمٞمٗمٞمة رُمل اجلٛمرات

ُمسجد رؾمقل اهلل صغم  واؾمتحباب زيارة ،وشمقديع اًمبٞمت احلرام، اجلٛمرات

 .واًمسالم قمغم رؾمقًمف وصاطمبٞمف ريض اهلل قمٜمٝمام ،ؿاهلل قمٚمٞمف وؾمٚم

 اًمٗملء، ووسماب اجلٝماد وذوـمف، ويمٞمٗمٞمة ذسمحٝما وذوـمٝما ةواألضحٞم    

، اًمبٞمقع ويمٞمٗمٞمتٝما وذوـمٝماوُما يٚمزم هلؿ و ةوأهؾ اًمذُم، شمقزيٕمف ويمٞمٗمٞمة

واًمرسما وحتريٛمف ، واًمبٞمع اعمٕمٞمب، واخلٞمار ذم اًمبٞمع ،وـمٝماوذ وومسخ اًمٕم٘مقد

واًمّمٚمح ، ٗماالت واحلقاالتٙمواًم واًمْمامن، وذوـمف واًمرهـ، وأٟمقاقمف

ة واًمقيماًم، ُمـ اًمتٍمف ذم ُماًمفاإلٟمسان  عٜمواحلجر وهق ُم، وذوـمف

، وأٟمقاقمٝما وذوـمٝما ةواًمنمايم، وطم٘مقق اًمٕم٘مقد واًمتزاُماهتا ،وذوـمٝما

 ةضمارواإل ،وذوـمٝماة واعمزارقم ة،واعمساىما ،وطم٘مقق اًمٕماُمؾ ة،واعمْمارسم

 ةواًمِمٗمٕم، وذوـمٝما اًمسٝمامأو  ىمدامسماأل ةواًمسبؼ واعمٗماضٚم ،وأٟمقاقمٝما

 .وذوـمٝما ةواًمقديٕم ،وذوـمٝما
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واًمٚم٘مٓمة  ،وذوـمٝما ةواجلٕماًم، ُمـ األرايض وذوـمٝما اعمقاتطمٞماء إو      

 ،وذوـمٝما واًمقصٞمة ،وذوـمٝما ةواهلب ،واًمقىمػ وذوـمف ،وأىمساُمٝما

 ،واًمٜمٙماح وذوـمف، ض واعمقاريث واًمؽميمات وذوـمٝمائواًمٗمرا

 ،وذوـمف واًمّمداق، ٙماح وطمٙمؿ اًمٕمٞمقب ذم اًمٜمٙماحٜمواعمحرُمات ذم اًم

 واخلٚمع ،وُما قمغم اًمرضمؾ ُمـ ذوط ،ُمـ ذوط ةوُما قمغم اعمرأ ةواًمقًمٞمٛم

 .واًمٓمالق وذوـمف، وذوـمف

اًمٙمثػم ُمـ إمم  –رمحف اهلل وأؾمٙمٜمف ومسٞمح ضمٜماشمف  – شمٓمرق اًمِمٞمخصمؿ       

 وُما ةٛملم اًمٔمٝمار ويمٗمارشمف وذوط اًمٙمٗماراعمسائؾ ُمثؾ احلٚمػ ويمٗمارة اًمٞم

واًمٜمٗم٘مات  ةاء واًمرضاقمؼمؾمتواال ،وُما يٚمزُمٝما ةٚمحؼ سماًمٜمسب واًمٕمدي

، واًمديات وأٟمقاقمٝما وذوـمٝما ،واًم٘مّماص وذوـمف واجلٜمايات ةواحلْماٟم

، وطمد اًمتٕمزير ذم اعمٕمّمٞمة واًم٘مقل، وطمد اًمسٙمر ،وطمد اًم٘مذف ،طمد اًمزٟماو

وطمٙمؿ اعمرشمد وشمقسمة ، وطمد اًمرسىمات وطمد ىمٓماع اًمٓمرق وىمتال أهؾ اًمبٖمل

يامن واإل، ة أطمٙماُمفومواًمّمٞمد وُمٕمر، احلالل ُمٜمٝما واحلرام ةواألـمٕمٛم ،رشمداعم

واًمٜمذر وذوـمف ، ويمٗمارة اًمٞمٛملم، واإلصالح سملم اعمتخاصٛملم ،وذوـمف

ذم  ًمتزام سماحلٙمؿ اًمنمقمل واًمنموط اًمالزُمةواال واًم٘مْماء، يٚمزم ًمف وُما
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واًمدقماوات ، وذوـمٝما ةوطم٘مقق اآلدُمٞملم واًم٘مسٛم اًمدقماوي، اًم٘مايض

 .ىمرارواًمٞمٛملم واإل ،واًمِمٝمادات وذوـمٝما، ات وذوـمٝماواًمبٞمٜم

 

 :مٗن كتابْ بكٕلْخيتي ِرا العامل اجلثي       
ا ن يٕمؿ ٟمٗمٕمف واحلٛمد هلل رب اًمٕماعملم محدً أل اهلل ٠مؾمأو ،ٞمرس مجٕمفشمهذا ُما       

ا ومٞمف قمغم يمؾ طمال قمدد ظمٚم٘مف ورضا ٟمٗمسف ا ُمباريمً ا ـمٞمبً ا يمثػمً دً مح يقذم ٟمٕمٛمف

ؿ ؾمبحاٟمف ذم قمدد ُما يمان وُما يٙمقن وقمدد ُما قمٚم يمٚمامشمف دوزٟمة قمرؿمف وُمدا

سمٕمدد األٟمٗمس واألٟمٗماس ا واًمسٙمقن ُمْماقمٗمً ة  سمدواُمف ذم احلريمدائاًم  قمٚمٛمف

اعمٜمزل قمٚمٞمف اًم٘مرآن وقمغم آًمف ٟمبٞمؽ وـمرومات اًمٕمٞمقن وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم 

 ة.إمم يقم اًم٘مٞماُم وأصحاسمف

 ،سمـ ؾمٚمٓمان سمـ مخٞمس قمبداهللقمبداًمرمحـ سمـ  ىمال ُم١مًمٗمف اًمِمٞمخ األضمؾ       

ٞمٗمف يقم ًم٠مشماغ ُمـ يمان اًمٗمرا، اًمٜمجدي سمٚمدً  ،ابً احلٜمبكم ُمذه ،ااًمٕمائذي ٟمسبً 

صمالث هـ 4440 ؾمٜمة ةسم٘ملم ُمـ ؿمٝمر اهلل اعمحرم ذي احلجاًمثالصماء ًمست 

اًمسالم و ْمؾ اًمّمالةوماًمٜمبقية قمغم ُمٝماضمرها أ ةًمػ ُمـ اهلجرأقمنمة وُمائة و

 : وسمٕمد ،اًمٙمرام ةوقمغم أصحاسمف اًمؼمر
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اهلل وسمٍمه أن يٛمٕمـ اًمٜمٔمر  ةٟمرّض ُمقل ُمـ اًمٜمافمر ذم هذا اًمٙمتاب ٠موماعم)       

أُمر سمف اًمقاطمد  ٞم٘مؾ سمامًمصمؿ  امئرْمواًمٞمف اًمٔمقاهر ٟمار ويتٕمٛمؼ ُمٕماٞمظمتومٞمف سماال

 ومٚمٞمبٞمٜمف وٟمرضمع ا ومٚمٞمجزه ويثٜمك قمٚمٞمف أو رأى ومٞمف ظمٚمالً ه صقاسمً آاًم٘مٝمار إن ر

ُمٕمروف سماجلٝمؾ قمٚمٞمف واإلٟمسان  وٟمِمٙمره قمغم ذًمؽ واهلل جيزيف ،ًمٞمفإ

واًمٜمسٞمان ومٙمٞمػ سمٛمـ ًمٞمس ُمـ أهؾ هذا اًمِم٠من وال ُمـ  ٘مّمان سمؾ اخلٓم٠مٜمواًم

ف اعمستٕمان واحلقل ًمف ٟمواهلل ؾمبحا اؾمتٝمد ظمٞمؾ ذًمؽ اعمٞمدان وُمـ أًمػ وم٘مد

ًمف وصحبف أمجٕملم آحمٛمد وقمغم  ٙمالن وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟماثوقمٚمٞمف اًم ةواًم٘مق

 (ا يمثػًم وؾمٚمؿ شمسٚمٞماًم 

 هـ 4٠51ؿمقال  45م األطمد يق قهاب ذمٟم٘مٚمف ويمتبف سمٕمقن اعمٚمؽ اًم

 أمحد حمٛمد سمـ قمبٞمد  قمغم يد اًمٗم٘مػم إمم اهلل شمٕمامم

 .اهلل ًمف وًمقاًمديف وجلٛمٞمع اعمسٚمٛملم همٗمر

 

اجلٚمٞمؾ اإلُمام ٜما اًمٕمامل وشمهذا ُمٚمخص ًمٙمتاب ؿمٞمخٜما وُم١مؾمس أرس     

وإن يمٜمت سمذًمؽ ىمد ، سمـ ؾمٚمٓمان سمـ مخٞمس أسماسمٓملم قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل

ٟمتٔمر ُمـ أزال أٜمل ال ٢مٟموم – رمحف اهلل – ٓمٕمت مجٕمف قمـ ؿمٞمخٜمامجٕمت ُما اؾمت

وأن جيٕمٚمف رؾماًمة  ،هذا اًمٙمتاب اهلام قم سمتح٘مٞمؼ٘مُمـ ي ةرسشمٜما اًمٙمريٛمأسمٜماء أ
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سمـ قمبداهلل قمبداًمرمحـ  ُمامذم وم٘مف اًمِمٞمخ اإل اًمديمتقراهؿمٝمادة قمٚمٛمٞمة ًمٜمٞمؾ 

 .أسماسمٓملم

ُمـ ىمٞماُمٜما سمدومٕمف   يٛمٙمـا أٟمف سمٕمٛمٚمف هذا ًمـ ي٘مارن سماميمام ذيمرٟما ؾماسم٘مً  قمٚماًم       

 وهؿ أهؾ)رسشمٜما أٜماء سمٜماؿمد أٟما ٜميمام أٟم ة،ٟمٗم٘مات اًمبحث واًمتح٘مٞمؼ واًمٓمباقم

إمم ضماٟمب  ،سم٢مـمالق ٟمدوات قمٚمٛمٞمة قمـ طمٞماة وأقمامل ؿمٞمخٜما اجلٚمٞمؾ (ًمذًمؽ

بات ًمٓمالب اًمٕمٚمؿ وًمٚمٜمٗمع ٞمهذا اًمٙمتاب وضمٕمٚمٝما ذم يمت ات ُمـٗمظمذ ُم٘متٓمأ

طمد اعمرايمز اًمٕمٚمٛمٞمة أاؾمٛمف قمغم سمٓمٚمؼ  ويمؿ ٟمتٛمٜمك أن ،اًمٕمام ًمٙماومة اعمسٚمٛملم

 قمامل هذا اًمٕمامل اجلٚمٞمؾ.أألضمؾ طمٗمظ 

اهلل ؿمٞمخٜما وأُماُمٜما وُم١مؾمس أرسشمٜما وأضمزل ًمف اًمثقاب وأؾمٙمٜمف رطمؿ       

 واًمديٜما وواًمديٙمؿ واعمسٚمٛملم.و ةاجلٜم األقمغم ُمـ اًمٗمردوس
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 الجالجٛ عػس ٛالسضال
 

   قمبداًمٕمزيز سمـ قمبداًمرمحـخمتٍم قمـ طمٞماة اًمِمٞمخ 

 بداهلل سمـ ؾمٚمٓمان سمـ مخٞمس أسماسمٓملمسمـ قم

 

اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ  شآل أسماسمٓملم»قمبداًمٕمزيز سمـ ُم١مؾمس أرسة  هق اًمِمٞمخ      

واحلٜمبكم  ،ااًمٜمجدي ُمقـمٜمً  ،اذي ٟمسبً ئاًمٕما ،مخٞمس ؾمٚمٓمان سمـسمـ سمـ قمبداهلل 

يمام وردت ذم ؿمجرة ش آل أسماسمٓملم»ؿمجرة  أٟمجب ومروع، واًمذي اُمذهبً 

رن احلادي قمنم ٘ماًم يماٟمت ذم هنايةقمت٘مادي أن والدشمف اذم  ،األرسة

وهذا ُما ، (هـ4425 )ؾمٜمة قمتبار أٟمف شمقذما( وذًمؽ سمهـ4062–هـ 4060)

ًمٞمس ًمديٜما ُمـ اعمٕمٚمقُمات قمـ  ،الطمً٘ما ذن اهلل سمِمٙمؾ ُمٗمّمؾ٢مؾمقف ٟمقرده سم

واًمدشمف واؾمؿ قمائٚمتٝما همػم أٟمف شمزوج أظمت حمٛمد سمـ ُمايض أُمػم روضة  اؾمؿ

ا ال ٟمٕمٚمؿ هؾ ًمف أيًْم  ،– ف اهللرمح – قماؿمت ُمٕمف طمتك ووماشمف وأهنا ،ؾمدير

ٜما اًمتاريخ أن ًمف ومٚمؿ يذيمر ًمهـ 4425 ؾمٜمة قمتبار أٟمف قمٜمدُما شمقذماوسم ،اتٜمسم

 ة.ُمػم اًمروضأزوضمات همػم أظمت 
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١مؾمس سماقمتبار أن واًمده )ُم ةواعمٙماٟمٟمف يمان قمغم ىمدر ُمـ اًمٕمٚمؿ أُمـ اعم١ميمد       

سمف اعمِمٝمقر ذم ػ يمتاا ذم روضة ؾمدير وأًمّ ا وقماعمً ( يمان ىماضٞمً سماسمٓملمأل آ أرسة

 ،سمـ ُمثؾ أسمٞمفومال يستٖمرب أن يٙمقن اال (اعمجٛمقع ومٞمام هق يمثػم اًمقىمقع) اًمٗم٘مف

ارة وأُمقر شمتٕمٚمؼ سماألطمداث سمؾ اهتؿ سماًمتج ،اٟمف مل يٙمـ ىماضٞمً أاعمرضمح  وًمٙمـ

 ا.الطم٘مً تٕمرض هلا ٟمواًمتل ؾمقف  ةسماًمروض ٕمتىماًمتل و

 04 قمبداهللسمـ  ـن سملم ووماشمف وووماة واًمده اًمِمٞمخ قمبداًمرمحأُمـ اعمالطمظ       

سمٜمف اًمِمٞمخ ا( وهـ44٠4)ؾمٜمة  اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ شمقذم نإؾمٜمة طمٞمث 

ًمف ُمـ األوالد يمام ذيمر ذم  ويمان، (هـ4425) ؾمٜمة ُم٘متقالً  قمبداًمٕمزيز شمقذم

ب بسمس اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ شمقذم ن واًمدهأ قمٚماًم  ،والدأمخسة  ؿمجرة األرسة

ُمػم اًمبٚمد أُمـ اسمٜمة طمٞماة واًمده ذم ٕمزيز شمزوج قمبداًم وقمغم اقمت٘ماد أن، اعمرض

 02 - 42سملم ؿ ُما هامرأقم ائف اخلٛمسة يماٟمتٜمسمأن أام سمٚمروم ،حمٛمد سمـ ُمايض

 ؾمٜمة.

قمغم واًمدهؿ قمبداًمٕمزيز  قمتداءيـ هؿ وىمت االأ ؽمضيٗم يال اًمذ١مواًمس      

اًمروضة حمٛمد سمـ ُمايض ذم ُمػم أيمتٗمقا سم٘متؾ اوهؾ  ؟ظمّمقُمة بؾىموىمتٚمف ُمـ 

ن قمبداًمٕمزيز ىمتؾ إيات شم٘مقل ن سمٕمض اًمرواأطمتك ؟ تؾ واًمدهؿىمٟمٗمس يقم 



       

- 262 - 
 

«آه أبابطني»تازٖخ وٕجص عَ إٌػاٞ صٍدٔق ٔجاٟصٚ أضسٚ 

ٚملم أُمػم ويمان ُمع اعمّم اقمٚمٞمف فمٝمرً ة ( وأصمٜماء اًمّمالهـ4425ؾمٜمة صباح )

وشمؿ أسماسمٓملم  قمبداًمٕمزيزضمٜمازة  تٚمف وهق يّمكم قمغمىماًمبٚمد حمٛمد سمـ ُمايض صمؿ 

هق ُمّماب سماسمٓملم وز أداًمٕمزيبظمتف زوضمة قمأإمم سمٞمت  ٟم٘مؾ حمٛمد سمـ ُمايض

هذا ُما ، واًمٞمقم قمٚمٞمف قمٍم ذًمؽ ةا طمتك أٟمف متت اًمّمالوًمٙمـ شمؿ ىمتٚمف ومقرً 

 .اؾمقف ٟمتٕمرض ًمف الطم٘مً 

أسماسمٓملم  سمٜماء اًمِمٞمخ قمبداًمٕمزيزأا ذم هذا اعم٘مام ُمٕمرومة أيـ دور وًمٙمـ هيٛمٜم      

أظمقان أو أسمٜماء قمؿ طمتك أسماسمٓملم  ٕمزيزٕمبداًميمذًمؽ هؾ يمان ًم؟ أسمٞمٝمؿ ُمـ ىمتؾ

 ؟ يداومٕمقن قمٜمف
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 السابعٛ عػس ٛالسضال
 

 قمبداًمٕمزيز  اًمِمٞمخذم طمٞماة  ٕمتىماًمتل و اًمتارخيٞمةاألطمداث 

 قمبداهلل سمـ ؾمٚمٓمان سمـ مخٞمس أسماسمٓملم قمبداًمرمحـ سمـسمـ 

 
 آُملم طمٗمٔمٝمؿ اهللم                                               أسمٜماء اًمٕمؿ اًمٙمرا

 د... وسمٕموسمريماشمفاًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمحة اهلل               

 وًمد ذم ؾمٜمة ًمرمحـ أسماسمٓملماًمِمٞمخ قمبداًمٕمزيز سمـ قمبدا قمغم اومؽماض أن      

وىمٕمت  تلاًم األطمداث ؾمتٕمرضأومسقف هـ، 4425هـ واهمتٞمؾ ؾمٜمة 4060

ُمـ  اوىمد سمحثت ذم اًمٙمتب اًمتل ذيمرت سمٕمًْم  ،طمٞماشمف سمروضة ؾمدير ذم

 وُمـ ظمالهلا يتْمح ًمٙمؿ أن ُمٜمٓم٘مة ؾمدير ال ختٚمق ُمـ اًمٗمتـ ة،األطمداث اعمٝمٛم

سمٕمض أهٚمٝما صاب ُمدن ؾمدير واضٓمر ب اًم٘محط اًمذي أٟمضماإمم  ،واعمٓماُمع

ومٜمجد  .واًمزسمػم واًمٙمقيت ةًمبٍمدان أظمرى ُمثؾ األطمساء واٚمٟمت٘مال إمم سمًمال

 .ؾ أسماهاًمقالية سمؾ ىمد ي٘مت خ ي٘متؾ أظماه ُمـ أضمؾأن األ
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ا ىمد بً باعمِمايمؾ واعمٓماُمع ؾم ًمذا يماٟمت هذه، ًمٞمس هٜماك دوًمة حتٙمؿ اًمقضع

أُمثال اًمِمٞمخ  اًمٕمٍم شمروٟمف ضٛمـ األطمداث اًمتل أوردها ُم١مرظمل هذا

  .ٞمسك وهمػمهؿقمواًمِمٞمخ سمـ رسمٞمٕمف واًمِمٞمخ سمـ  ٜم٘مقراعم

 حمٛمد سمـ محدسمـ  ١مًمٗمف اًمِمٞمخ أمحدعم زٖخ بَ وٍكٕزات ( ٔزد يف كتابٔاًلأ      

 :(هـ44٠2 – 4034) اعمٜم٘مقر

 .ُمايض سمطسمـ زيد وٟمزل اًمروضة ور فمٝمر ؾمٕمد هـ4406 ذم ؾمٜمة  -4

 اضمتٛمٕمت اًمروضة عمايض. هـ444٠ذم ؾمٜمة  -٠

ٜمٝمؿ وؾمدير وىمتٚمة حمٛمد سمـ طمراسمة اًمروضة سمٞم هـ4444ذم ؾمٜمة  -0

 إسمراهٞمؿ وصقاب أظمقه شمريمل ومامت سمٕمد ُمدة.

ومٞمٝما ؾمٓمقة أم محار وىمتؾ ومٞمٝما قمثامن وقمثامن واسمـ  هـ4445ؾمٜمة  -1

ومقزان وفمٝمر آل سمحر ُمـ اًمروضة وـمردوا قمٜمزة اسمـ ؾمقيط قمـ 

 ؾمدير.

، وهق واًمد –رمحف اهلل  –وُمات قمبداًمرمحـ أسماسمٓملم  هـ44٠4ؾمٜمة  -2

 اًمِمٞمخ قمبداًمٕمزيز.

واخلٞمٗمان وهماًمب زرع ؾمدير ورض اًمٜمخؾ اًمدسما  أيمؾهـ 44٠٠ وؾمٜمة -3

 إمم اًم٘مّمٞمؿ.
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 ةسمـ حمٛمد سمـ رسمٞمٕم ةعم١مًمٗمة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ رسمٞمٕم ٛتازٖخ بَ زبٗع (ثاًٌٗا      

 :يذيمر ذم شمارخيف اآليت (هـ4425 –هـ 4032) اًمٕمقؾمجل

 .وُمٚمٙمقا آل راضمح ُمٜمزًمف أيب هالل ـه4444ؾمٜمة  -4

قمبداهلل ؿمٞمخ ضمالضمؾ اًمروضة وومٞمٝما ُمٚمؽ حمٛمد سمـ  هـ4402 ةؾمٜم -٠

 ؾمٚمٞمامن وآل أيب ؾمٕمٞمد. يبأيب هالل وآل أ ُمٜمزل آل كوسمٜم

 .واصحب راقمل ضمالضمؾ اسمـ ُمايض هـ4415 ؾمٜمة -0

عم١مًمٗمف اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر  ٙ( تازٖخ الفاخسثالجًا      

 :(هـ4٠44 – هـ4453) اًمٗماظمري

زاد طمتك سمٚمغ يمثر اًمٕمِمب واًمٗم٘مع واجلراد ورظمص اًم هـ4066ؾمٜمة  -4

مخسة أصقاع هذا ذم ؾمدير  سمٛمحٛمدية واحلب ةوزٟم اًمتٛمر قمنميـ

 ؾمٕمدون ذًمؽ وىمال: وأرخ قمبداهلل سمـ قمكم سمـ

 ًمسحب شمثج وأرض متج  احلٛمد هلل وسماًمِمٙمر ٟمٕمج

 زجـؼ ومٞمٝما ٟمـسمدومع اعمحٚم  ة أصقاقمفـر صمالصمـٛمـوشم

 اد يِمجـخف ذا يمـاريـوشم  ق ؾم٘مٞمٜمفـر ومحرف سمـوسم
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: ىمال اعمٜم٘مقر اهؿ اًمتل يتٕماُمٚمقن هبا ذم زُماهنؿ و اًمدؾمؼاحلرف ُمـ اًمدر      

 .ضا سمّماع اًمٕمارصاقمً  ؾمتقن

وومٞمٝما أيمؾ اًمدسما اًمثامر وُمات ومٞمٝما ضمارس سمـ ُمايض  هـ4404ؾمٜمة  -٠

 ُمايض ذم اًمروضة. وشمقمم اسمٜمف

وومٞمٝما ؾمٓمق آل مجاز ذم اجلٜمقسمٞمة ذم ؾمدير وىمتٚمف آل  هـ4400 ؾمٜمة -0

سمـ قمٛمرو سمـ متٞمؿ وآل سمـ  مجاز اعمذيمقريـ ُمـ سمٜمل اًمٕمٜمؼم لآهمٜمام و

 .همٜمام ُمـ اًمٕمٜماىمر

طمرب أهؾ ؾمدير اًمتل ىمتؾ ومٞمف اسمـ ؾمٚمٞمامن آل متٞمؿ  هـ4402 ٜمةؾم -1

 ؾمقيٚمؿ سمـ متٞمؿ راقمل احلّمقن. وحمٛمد سمـ

فمٝمر ؾمٕمد سمـ زيد اًمنميػ قمغم ٟمجد وٟمزل اًمروضة  هـ4404ؾمٜمة  -2

 ورسمط ُمايض سمـ ضمارس راقمل اًمروضة.، ضمالضمؾ واًمٖماط وىمرى

ؾمٕمد اًمنميػ قمغم ٟمجد صماٟمٞمة وٟمزل  وومٞمٝما فمٝمر هـ4406 ؾمٜمة -3

 .اًمروضة

آل متٞمؿ ووًمق ومٞمٝما  اُمٚمٙمقا اعمدًمج احلّمقن وأفمٝمرو هـ4444 ؾمٜمة -4

وُمٚمٙمقا آل أسمق راضمح رسمع آل أسمق هالل وذًمؽ أٟمف ؾمار  سمـ ٟمحٞمط

 ةوشمقاسمٕمٝمؿ وىمْمب ُمديٜمة اًمداظمٚم ل ُمدًمجآومقزان سمـ زاُمؾ سم

 ُمـ ىمتٚمقا ُمٜمٝمؿ سمق هالل ُمـ ُمٜمزًمتٝمؿ وىمتٚمقاأواؾمتخرضمقا آل 
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أسمقهالل  ودُمروا ُمٜمزًمف آلة وُمايض سمـ ضمارس وريمدوا ًمف اًمقالي

 .وشمر قمغم اًمٔمٗمػمؾمٜمة  وؾمٜمة

ُمـ اًمٗمْمقل قمغم ؾمدير  يطمّمار سمـ صقيط آلل همز هـ444٠ ؾمٜمة -5

 اًمروضة عمايض.اضمتامع  صماًمثة وومٞمٝما

وومٞمٝما ؾمٓمق آل اسمـ مخٞمس أهؾ ضمالضمؾ ذم اجلٜمقسمٞمة  هـ4446 ؾمٜمة -6

ًمباـمـ وىمتؾ ُمٜمٝمؿ قماُمر ذم ا ومزقمتٝمؿة ُمايض رئٞمس اًمروض واقمؽمض

 ؿمدة ؾمٛمدان.  سمـ ُمبارك وهل

طمراسمة أهؾ اًمروضة وؾمدير وصاطمب ضمالضمؾ ىمتؾ  هـ4444ؾمٜمة  -40

ظمقه شمريمل وشمقمم ذم ضمالضمؾ أضمالضمؾ وٞمس  رئإسمراهٞمؿ  ومٞمف حمٛمد سمـ

 سمراهٞمؿ.إقمبداهلل سمـ 

وومٞمٝما وىمع وسماء ذم ؾمدير ُمات ومٞمف اًمِمٞمخ  هـ44٠0ؾمٜمة  -44

ـ مخٞمس أمحد )هٙمذا وردت( سمـ سمٓمان قمبداهلل سمـ ؾمٚم قمبداًمرمحـ سمـ

 اًمسٞمح وىمٞمؾ اًمتل سمٕمدها. أسماسمٓملم وهمػمه وهل ؾمٜمة

وومٞمٝما ُمٚمؽ حمٛمد سمـ قمبداهلل راقمل ضمالضمؾ  هـ4402ؾمٜمة  -4٠

ُمٜمزًمف آل أسمقهالل وُمٜمزًمف آل سمقؾمٕمٞمد وُمٜمزًمة آل سمـ ك اًمروضة وسمٜم
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 وهل ُمبادي ؾمحل اًم٘محط واًمٖمال ةقمٔمٞمٛم ؾمٚمٞمامن وومٞمٝما يماٟمت ؿمده

 امئف.اًمذي اظمتٚمػ أؾم

قمؿ اًم٘محط واًمٖمال ُمـ اًمِمام إمم اًمٞمٛمـ ذم اًمبدو  هـ4403ؾمٜمة  -40

يمثر اًمبدو ذم اًمبٚمدان أوُماشمت األهمٜمام ويمؾ سمٕمػم يِمد وهتٚمقا  واحلرض

سمار وضمٚمقا أهؾ ؾمدير سملم اًمِمام واًمٕمراق وهمارت اآل وىماض سمـ صقيط

، وضمال يمثػم ال ريمٞمتلمإرسمٕمة رضمال وهمارت أسماره أ الإومل يب٘مك ذم اًمٕمٓمار 

ـ أهؾ ٟمجد إمم احلسا واًمبٍمة واًمٕمراق ذم هذه اًمسٜمة واًمتل شمٚمٞمٝما، ُم

يتقؾمؾ ومٞمٝما إمم اهلل  ام ىمال سمٕمض أدسماء أهؾ ؾمدير ىمّمٞمدهاألُمر يمويمان 

 :ويدقمقا ىمال ومٞمٝما

 الوي صٚمٞمب اًمبلم قماري وضمايعي  ومثٚمث ذيده اهمد اًمٜماس أصمالصم

 اضمعل وٟمـاف ضماًمـريوصمٚمث إمم األ  ـ ُمٞمتـدوم آمـ اًمثرـسم ث إممـصمٚم

 عٟمدا سماهلل سماخلٚمؼ صاــدري همأوال   ...ؾ ...ٛموال اؾمتٙم

 وومٞمٝما هدُمقا آل أسمق راضمح ُمٜمزًمف آل أسمقهالل.

 ة.ُمات راقمل اًمروض هـ4406 ؾمٜمة  -41
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 هق اعم١مرخ اًمٕمامل اًمِمٞمخ محد سمـ حمٛمد سمـ ٟماس سمـ ( تازٖخ ابَ لعبُٕزابعًا      

 :( ي٘مقل ذم شمارخيفهـ4٠24 –ًمٕمبقن )..... 

ذم ؾمدير ووصؾ حمٛمد  يوومٞمٝما طمٍموا آل همز هـ4400وذم ؾمٜمة  -4

 صبحٝمؿ وىمتؾ اخلٞماري.ة ذ وآل ُمٖمػمئقمغم قما آل قمرير

ذم اًمروضة اسمٜمف  وومٞمٝما ُمات ضمارس سمـ ُمايض وشمقذم هـ4404ؾمٜمة  -٠

 ُمايض.

 .فمٝمر ؾمٕمد وٟمزل اًمروضة ورسمط ُمايض هـ4406وذم ؾمٜمة  -0

وأفمٝمروا  ةي احلجذآل ُمدًمج احلّمقن ذم ُمٚمٙمقا  هـ4444وذم ؾمٜمة  -1

وُمٚمٙمقا آل أيب راضمح رسمع آل أيب ، قا ومٞمف اسمـ ٟمحٞمطووًمّ  متٞمؿ آل

زاُمؾ سمآل ُمدًمج وشمقاسمٕمٝمؿ وىمْمب ُمديٜمة  وومٞمٝما ؾمار ومقاز ،هالل

ُمٜمزًمتٝمؿ وىمتٚمقهؿ وُمايض سمـ  واؾمتخرضمقا آل أيب هالل ُمـ ةاًمداظمٚم

 فمٗمػم. وشمر آل ةضمارس ودُمروا آل أيب هالل وهل ؾمٜم

دير صماًمثة ط آلل همزي قمغم ؾميطمّمار سمـ صق هـ444٠ذم ؾمٜمة و -2

 اًمروضة عمايض.اضمتامع  وومٞمٝما

طمراسمة اًمروضة وؾمدير وُم٘متؾ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ  هـ4444وذم ؾمٜمة  -3

 .آل وماضؾ ومحد سمـ ؾمٚمٞمامن وطمسـ وشمريمل
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وومٞمٝما ؾمٓمقة أم محار اًمتل ىمتؾ ومٞمٝما قمثامن وقمثامن  هـ4445وذم ؾمٜمة  -4

صٗمرة آل ُمدًمج وومٞمٝما  ةومقزان وـمٚمع اسمـ سمحر ُمـ ُمديٜمة اًمداظمٚم اسمـ

وومٞمٝما ىمتؾ  ،ورسمٕمف ذم اًم٘مقُمٞمة وىمتؾ طمسلم سمـ ُمٗمٞمز يكم هقسمٞمت اًمقا

 .هنا ذم اًمٕماذةإوؿماخ قمبداهلل وىمٞمؾ  ظمقهأحمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ و

وىمع ذم ؾمدير ُمرض ُمات ومٞمف اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ  هـ44٠4وذم ؾمٜمة  -5

ذي قمامل ضمٚمٞمؾ ئوهق اسمـ قمبداهلل سمـ ؾمٚمٓمان سمـ مخٞمس اًمٕما سمقسمٓملمأ

 .ةذم اًمروض

ضمالضمؾ ُمٚمؽ حمٛمد سمـ قمبداهلل ؿمٞمخ وومٞمٝما  هـ44٠2ذم ؾمٜمة و -6

آل  ةآل أيب ؾمٕمٞمد وُمٜمزًم ةيب هالل وُمٜمزًمأآل  ةُمٜمزًم وسمٜمٞمت اًمروضة

 يب ؾمٚمٞمامن.أ

سمار وضمال أهؾ قمؿ اعمحؾ واًم٘محط وهمارت اآل هـ44٠3وذم ؾمٜمة  -40

 ،سماره إال ريمٞمتلمآرسمٕمة رضمال همارت أال إمل يب٘مك ومٞمف  ؾمدير اًمٕمٓمار

 .اًمٕمراق ةطمساء واًمبٍمد ًمألهؾ ٟمجأُمـ  وضمال يمثػم ،ريمٞمتلم ةواًمٕمقد

ُمة  ا( تازٖخ ابَ عٗطٜخاوًط        سمـ صاًمحإسمراهٞمؿ  اًمِمٞمخعم١مًمٗمف اعم١مرخ اًمٕمالا

 :– رمحف اهلل – ي٘مقلهـ( 4010 –هـ 4٠40سمـ قمٞمسك )إسمراهٞمؿ  سمـ

ضمارس سمـ ُمايض رئٞمس سمٚمد روضة ؾمدير  شمقذم هـ4404وذم ؾمٜمة  -4

 .اسمٜمف ُمايض سمـ ضمارس وشمقمم سمٕمده
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ٝمر اًمنميػ ؾمٕمد سمـ زيد إمم ٟمجد وٟمزل روضة فم هـ4404ذم ؾمٜمة و -٠

  رئٞمس سمٚمد اًمروضة.يضورسمط ُمايض سمـ ضمارس سمـ ُما ؾمدير

ُمٚمٙمقا آل أسمق راضمح رسمع آل أسمق هالل ذم روضة  هـ4444ذم ؾمٜمة و -0

أن ُمايض سمـ ضمارس رئٞمس سمٚمد اًمروضة ُمـ آل راضمح  ؾمدير ذًمؽ

اؾمتٗمزع ومقزان سمـ زاُمؾ اعمدجلل اًمقائكم  ُمـ سمٜمل قمٛمرو سمـ متٞمؿ

قمغم أسمق هالل أهؾ روضة  ةاًمٜمٍم س سمٚمد اًمتقيؿ وـمٚمب ُمٜمٝمؿرئٞم

ُمدًمج أهؾ اًمتقيؿ ُمع ُمايض  ُمـ سمٜمل قمٛمرو سمـ متٞمؿ ومساروا آل ؾمدير

اعمٕمروومة ذم اًمروضة  اعمذيمقر واؾمتخرضمقا آل أسمق هالل ُمـ ُمٜمزًمتٝمؿ

ُمايض سمـ ضمارس  واؾمت٘مر ،وىمتٚمقا ُمٜمٝمؿ قمدة رضمال وهدُمقا ُمٜمزًمتٝمؿ

آل ؿم٘مػم  وومٞمٝما أىمبؾ حمٛمد وٟماس، ُمايض اعمذيمقر ذم والية اًمروضة

 ُمـ رؤؾماء طمقـمة ؾمدير ُمـ سمٜمل اًمٕمٜمؼم سمـ قمٛمرو سمـ متٞمؿ ُمـ سمٚمد

ؾمدير  ةيريدون طمقـمة ؾمدير وماقمؽمضقهؿ أهؾ سمٚمدة قمقداًمٕمٞمٞمٜمة 

 .وىمتٚمقهؿ

ىمتٚمف (، رئٞمس سمٚمدة اًمتقيؿ)ؾ طمسلم سمـ ُمٗمٞمز تِ ىمُ  هـ44٠0وذم ؾمٜمة  -1

وىمتٚمقا  ةأهؾ طمرُم صمؿ ؾمار، سمـ حمٛمد وشمقمم سمٕمده اًمتقيؿ ائزوماسمـ قمٛمف 

 ومائز اعمذيمقر.

اؾمتقمم حمٛمد سمـ قمبداهلل اًمدورسي رئٞمس سمٚمد  هـ4402وذم ؾمٜمة  -2

آل  ةآل أسمق هالل وُمٜمزًم ةٜمك ُمٜمزًمسمٚمد روضة ؾمدير وسم ضمالضمؾ قمغم
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، وأظمرج اًمٕمبٞمد ُمـ طمقـمة ؾمدير ،ؾمٕمٞمد آل أسمق ةؾمٚمٞمامن وُمٜمزًم سمقأ

 ،ٞمؿُمـ سمٜمل اًمٕمٜمؼم سمـ قمٛمرو سمـ مت ؾمٙمـ ومٞمٝما أهٚمٝما آل أسمق طمسلمأو

ومٞمٝما  ُمارة اجلٜمقسمٞمة ووزمإ اؾمؿ قمـىموقمزل اسمـ ، ويماٟمقا ىمد ضمٚمقا قمٜمٝما

واًمٖمالء اًمٕمٔمٞمؿ  اًم٘محط أسمد ةوذم هذه اًمسٜم ،اسمـ همٜمام ُمـ اًمٕمٜماىمر

 .(ؾمحل)اعمسٛمك 

وهٚمؽ  ،قمؿ اًم٘محط واًمٖمالء اًمِمام واًمٞمٛمـ وٟمجد هـ4403وذم ؾمٜمة  -3

 ةسمار وضمٚمقا أهؾ ؾمدير ًمٚمزسمػم واًمبٍموهمارت اآل ُمـ اًمبقادية مجٚم

ويمذًمؽ سمٚمد  ،ريمٞمتلم ومٞمٝما ُماء الإ ومل يب٘مك ذم اًمٕمٓمار ،واًمٙمقيت

ٟمجد إمم اًمٕمراق واحلسا ذم  هؾأضمال يمثػم ُمـ ، اًمٕمقدة مل يبؼ ومٞمٝما ُماء

آل  ةراضمح ُمٜمزًم هدُمقا آل ةذه اًمسٜموذم ه، واًمتل سمٕمدها ةهذه اًمسٜم

 .هالل ذم روضة ؾمدير أسمق

ذم احلجاز  ءاًمٖمالؿمتد اقمدم اًمزاد ذم احلرُملم و هـ4404ذم ؾمٜمة و -4

ومال طمقل وال ىمقة  ،يمٚمت ضمٞمػ احلٛمػمأوقمدُمت األىمقات و جدٟمو

 .اوُمات يمثػم ُمـ اًمٜماس ضمققمً  ،ال سماهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿإ

 .ُمايض رئٞمس سمٚمد روضة ؾمدير شمقذم هـ4405وذم ؾمٜمة  -5

: هذه طمال اًمٗمؽمة اًمتل قماش ومٞمٝما ضمدٟما اًمِمٞمخ قمبداًمٕمزيز سمـ  اأخرًي      

يمٚمٝما ىمتؾ وهنب وىمحط  ،سمـ مخٞمس أسماسمٓملم سمـ قمبداهلل سمـ ؾمٚمٓمان قمبداًمرمحـ
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ًمذا وم٢من اًمرؾماًمة  ،دع اعمخاًمػ وشمٕماىمب اعمذٟمبأو والية شمر وقمدم وضمقد ٟمٔمام

 ةاًمٗمتٜم ا ُمـ اعم١مذات قمـؾمقف شمٕمٓمل سمٕمًْم  – سم٢مذن اهلل – اخلاُمسة قمنم

همتٞمال اسمـ قمبداًمرمحـ أسماسمٓملم ويمذًمؽ ز سماهمتٞمال ؿمٞمخٜما قمبداًمٕمزي ةاًمٕمٔمٞمٛم

 واطمد. يض ذم يقمأُمػم اًمروضة حمٛمد سمـ ُما

 ومال طمقل وال ىمقة إال سماهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

- 274 - 
 

«آه أبابطني»تازٖخ وٕجص عَ إٌػاٞ صٍدٔق ٔجاٟصٚ أضسٚ 

 اخلاوطٛ عػس ٛالسضال
 

 آُملم طمٗمٔمٝمؿ اهللم                                                   أسمٜماء اًمٕمؿ اًمٙمرا

 د... وسمٕموسمريماشمفاًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمحة اهلل               

اؾمتٕمرضت ذم اًمرؾماًمة اًمراسمٕمة قمنم األطمداث اًمتارخيٞمة اًمتل وىمٕمت ذم       

بداهلل سمـ ؾمٚمٓمان سمـ مخٞمس قمبداًمٕمزيز سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قم طمٞماة اًمِمٞمخ

 .أسماسمٓملم

ؾمتٕمرض اًمٗمتٜمة اًمٙمؼمى وذًمؽ سماهمتٞمال أوذم هذه اًمرؾماًمة اخلاُمسة قمنم       

وصاطمب هـ، 4425 قمبداًمٕمزيز سمـ قمبداًمرمحـ أسماسمٓملم ؾمٜمة ضمدٟما اًمِمٞمخ

ومال ، ُمػم روضة ؾمدير حمٛمد سمـ ُمايضأاًمٗمتٜمة وذم ٟمٗمس اًمٞمقم شمؿ اهمتٞمال هذه 

وهٙمذا هق طمال اعمجتٛمع اعمٗمٙمؽ ، ال سماهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿإطمقل وال ىمقة 

وؾمقف ، ظمذ سمحؼ اعمٔمٚمقم٠مون والية و محاية شمردع اعمجرم وشمسمد واًمذي

 أرسةاًمتل طمٚمت سم٠مرسشمٜما و ةُما أورده اًمتاريخ قمـ هذه اًمٗماضمٕم ؾمتٕمرضأ

 .اعمايض
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ِـ( يف 4277 –ِـ 4486ٖركس الػٗخ حمىد بَ عبداهلل بَ حمىد الفاخسٙ ) (4
ىمتٚمف  ،ىمتؾ حمٛمد سمـ ُمايضهـ 4425وذم ؾمٜمة  :تازٖخ الفاخسٙكتابْ 

وىمتؾ قمبداًمٕمزيز أسماسمٓملم ىمتٚمف قمٛمرو اًمنميػ سم٠مُمر ، وشمريمل أظمقاه ُماٟمع

ٞم٘مة ن أسماسمٓملم زوج سمٜمت ُمايض ؿم٘مأل ،ُمايض سمـ ضمارس محد سمـ حمٛمد سمـ

عماٟمع ومبٕمث ُماٟمع ًمؽميمل وهق ذم ضمالضمؾ وم٠مىمبؾ  ا رومٞمؼُماٟمع وهق أيًْم 

 .ذم اًمبالد سمسٓمقه وم٘متؾ حمٛمد وشمقمم شمريمل

ِـ( يف 4257 – ٠٠٠٠)ٖركس الػٗخ محد بَ حمىد بَ ٌاصس بَ لعبُٕ  (2
ىمتٚمف  ىمتؾ حمٛمد سمـ ُمايضهـ 4425وذم ؾمٜمة  :بَ لعبُٕ كتابْ تازٖخ

اًمنميػ ىمتؾ  اًمؽ أن قمٛمرً وؾمبب ذ ،قزانشمريمل ووم أظمقه ُماٟمع وأظمقه

وأسماسمٓملم زوج سمٜمت ُمايض ، سمـ حمٛمد قمبداًمٕمزيز أسماسمٓملم سم٠مُمر محد

ومبٕمث ُماٟمع وشمريمل وومقزان أظماه ، اوهق رومٞمؼ عماٟمع أيًْم  وؿم٘مٞم٘مف ُماٟمع

ودظمٚمقا  وم٠مىمبٚمقا وسمسٓمقه وهق ذم ضمالضمؾ ضمٚمقيف قمٜمد حمٛمد سمـ قمبداهلل

، اًمّمػ ُماٟمع وهق ذم وحمٛمد يّمكم قمغم ضمٜمازة أيب سمٓملم وضمرطمف أظمقه

ىمد  ةرضمال اًمسٓمق ومحؾ ًمبٞمت أيب سمٓملم وإذ ،ومرضسمف سمِمؼميف ذم اًمٔمٝمر

 .دظمٚمقا ومس٠مل قمٜمف أسمق طمبٞمش وىمتٚمف وشمقمم أظمقه شمريمل اًمبالد
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يف ِـ( 4292 –ِـ 4242) ٖٔركس الػٗخ عجىاُ بَ عبداهلل بَ عجىاُ بَ بػس (3
ىمتؾ حمٛمد سمـ ُمايض رئٞمس سمٚمد  هـ:4425ذم ؾمٜمة و :تازٖخ بَ بػس كتابْ

اعمٕمروومة ذم ؾمدير وذًمؽ أن قمٛمرو اًمنميػ صٝمر حمٛمد سمـ  ضةاًمرو

ىمتؾ قمبداًمٕمزيز اسمـ قمبداًمرمحـ أسماسمٓملم سمٛمحاوالت ُمـ  ُمايض قمغم اسمٜمتف

أسماسمٓملم محد عماٟمع سمـ ُمايض قمغم ألن  ،اعمذيمقر محد سمـ حمٛمد سمـ ُمايض

ضمالضمؾ  ويمان شمريمل أظمق ُماٟمع ضمٚمقي ذم، صديؼ ًمف وهق ،أظمتف ؿم٘مٞم٘متف

أرؾمؾ ُماٟمع ألظمٞمف شمريمل وم٠مىمبؾ  ومٚمام ىمتؾ أسماسمٓملم ،قمٜمد حمٛمد سمـ قمبداهلل

اعمسجد يّمٚمقن قمغم  سمسٓمقه ُمـ ضمالضمؾ ودظمؾ اًمروضة واًمٜماس ذم

أظمقه ُماٟمع اعمذيمقر  ومرضسمف ضمٜمازة أسماسمٓملم وحمٛمد سمـ ُمايض يّمكم ُمٕمٝمؿ 

زوضمة أسماسمٓملم  سمٞمت أظمتفإمم  وهق ذم اًمّمالة رضسمف ضمرطمف ُمٜمٝما ومحٛمؾ

، وم٘متٚمف سل ًمف أسمق ظمٜمٞمٗمومدظمؾ قمبد ُمـ رضماضمٞمؾ صاطمب ضمالضمؾ ي٘ما

 .وشمقمم ذم اًمروضة شمريمل سمـ ُمايض وحمٛمد وُماٟمع اعمذيمقريـ أظمقه

وٍطكٛ ضدٖس يف )يف كتابْ  ،ذكس األضتاذ عبداهلل بَ إبساِٗي بَ عم٘ الرتك٘ (4
 ( :الدٔلٛ الطعٕدٖٛ األٔىل عّد

 ة :األومم ُمـ شمٙمقيـ اًمدوًمة اًمسٕمقديُمٜمٓم٘مة ؾمدير ذم اًمٗمؽمة 

 اًمدوًمةُمٜمٓم٘مة ؾمدير ُمـ اًمٜماطمٞمة اًمسٞماؾمٞمة ىمبٞمؾ ىمٞمام  ؾمبؼ قمرض ألوضاع     

ا ذم ُمساقمدً  طمقال يمان قماُمالً شمْمح أن ؾمقء هذه األاو، األومم اًمسٕمقدية
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وأن ُمٜمٓم٘مة ؾمدير متٞمزت ذم  ،احلٞماة ذم اعمٜمٓم٘مة اًمت٠مصمػم قمغم ُمٕمٔمؿ ٟمقاطمل

اًمسٕمقدية األومم أيمثر ُمـ  ةاًمدوًم اًمٜمِماط اًمسٞماد واًمٕمسٙمري ىمبؾ ىمٞمام

 .همػمها

اشمٗماق اًمدرقمٞمة وىمٞمام اًمدوًمة  ٛمٙمـ ًمٚمباطمث هٜما أن يتساءل هؾ يمانوًمذا ي

األوضاع ذم ؾمدير  ا ذم اؾمت٘مرارطماؾمٜمً  قمٛمالً هـ 4424اًمسٕمقدية األومم ؾمٜمة 

 ذم ومؽمة ُمبٙمرة؟

 ؾمدير؟إمم  اًمٗمتٞمة وهؾ يمان هٜماك ختقف ُمـ وصقل ٟمٗمقد اًمدوًمة

اًمدوًمة  أوضح ُم٘مال يدل قمغم شمردي األوضاع األُمٜمٞمة ذم ؾمدير طمتك سمٕمد ىمٞمام

 يمانهـ 4425 أٟمف ذم قمام اًمدوًمةإمم  وىمبؾ ضؿ اعمٜمٓم٘مة اًمسٕمقدية األومم

وم٘مد ىمام قمٛمرو  ،اًمٍماع األرسي قمغم اًمسٚمٓمة ُمستٛمر ذم روضة ؾمدير

وصديؼ عمحٛمد سمـ ُمايض أُمػم اًمروضة واًمنميػ يسٛمقن  صٝمر اًمنميػ

 ،سمٜمل هاضمر سمـ ىمحٓمانإمم  ويٜمتٛمقن(، آل ذقمان)و( آل ذومانـ)ا سمأيْم

ضٓمراب ويمان هلؿ دور ذم اال اًمٕمرسمٞمة ؿ ذم ذق ؿمبف اجلزيرةوُمسايمٜمٝم

وىمد وهؿ اسمـ سمنم  ،اًمسٕمقدية األومم اًمسٞماد ذم اًمروضة سمٕمد ؾم٘مقط اًمدوًمة
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ًمف يمام ( ٠66و 4/٠4اعمجد  قمٜمقان، )اسمـ سمنم ةإمم قمتٞمب ذم ٟمسبف آل ذقمان

م 465٠هـ 410٠سمػموت ، اًمرؾماًمة ُم١مؾمسة، 0ة طواحلديث ةُمٕمجؿ ىمبائؾ اًمٕمرب اًم٘مديٛم) .قمٛمر

اًمرياض  ،ديباًمٜمادي األ 4ط، اًمسٕمقدية محد ُمٕمجؿ ىمبائؾ اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمةاجلارس  0/4٠03

 (.4/4106، مجٝمرهاجلارس  536،   312/٠   4/064 ،  4104/4654

ي٘مقل  ،أسماسمٓملم قمبداًمرمحـىمام قمٛمرو اًمنميػ سم٘متؾ قمبداًمٕمزيز سمـ      

ٕمزيز أسماسمٓملم وأُمػم اًمروضة ُمـ اًمٕمداء ومٞمام يبدو سملم قمبداًم : هٜماك ٟمقعاعم١مًمػ

وآل أسماسمٓملم  ،شم٠ميٞمد أسماسمٓملم عماٟمع وشمريمل آل ُمايض حمٛمد سمـ ُمايض سمسبب

واعمرضمع  ،)اجلارسسمـ قمبٞمده ُمـ ىمحٓمان  ذئقما أرسة قمري٘مة ذم اًمروضة ُمـ

، سمتحريض ُمـ أُمػم اًمروضة اسمـ ُمايض وذًمؽ يمام ىمٞمؾ (16، 4/15، اًمساسمؼ

٘متؾ أسماسمٓملم يمام ي٘مقل اسمـ سمنم ًم واًمسبب اًمداقمل ،ألن اًمنميػ محد صٝمر ًمف

اًمروضة اعمٜماومس ًمف قمغم  ن أسماسمٓملم ُم١ميد ًمّمٝمره ُماٟمع سمـ ُمايض أظمق أُمػم: إ

شمريمل اًمذي يمان  ظمٞمفأاسمٓملم ىمام ُماٟمع سمـ ُمايض سمٛمراؾمٚمة ومٚمام ىمتؾ أسمة، اًمسٚمٓم

ُمارة إ ضمالضمؾ اعمجاورة سمٕمد ومِمٚمف ومٞمام يبدو ذم االؾمتٞمالء قمغمإمم  ىمد جل٠م

ؾمتٕمان شمريمل سم٠مُمػم ضمالضمؾ وم٠مُمده سماًمرضمال اوم، اًمروضة ُمـ أظمٞمف حمٛمد

قمغم  ةاهلٞمٛمٜم ةضمالضمؾ يريد ُمـ وراء هذه اعمٜماس ويبدو أن أُمػم، واًمسالح

صمٜماء اًمّمالة قمغم ضمٜمازة أإمم اًمروضة ودظمٚمٝما ذم  شمريمل وم٘مدم ،ُمارة اًمروضةإ
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ة، األُمػم حمٛمد سمـ ُمايض أُمػم اًمبٚمد قمغم اجلٜمازة أسماسمٓملم وممـ يمان يّمكم

زوضمة سمٞمت أظمتف إمم  ومجرطمف صمؿ ٟم٘مؾة، ذم أصمٜماء اًمّمالومرضسمف أظمقه ُماٟمع 

قمٚمٞمف أطمد ظمدم أُمػم ضمالضمؾ  قمداؤه سمؾ دظمؾأومٚمؿ يؽميمف  ،أسماسمٓملم اعمذيمقر

ُمايض سمت٠ميٞمد ُمـ  وشمقمم ذم اًمروضة شمريمل سمـ ،وم٠مضمٝمز قمٚمٞمف ذم ىمساوة سماًمٖمة

ديـ  مل شمراقمل ةوهبذه اعمّمٞمبة اًمٕمٔمٞمٛمة وم٘مدٟما واًمدٟما سمٞمد آصمٛم .ضمالضمؾأُمػم 

ٟمرضمق ُمـ اهلل اًمٙمريؿ أن ي٘مبٚمف ُمـ ، ومل يردقمٝما ٟمٔمام أو قم٘مقسمة ة،ال ذُمو

وألن اًمتاريخ مل يذيمر ًمٜما  ،وأن يٖمٗمر ًمف ويرمحف ويسٙمٜمف ومسٞمح ضمٜماشمف اًمِمٝمداء

هذا اًمبدوي اهلٛمجل  ،ٛمة اًمتل ىمام هبا قمٛمر اًمنميػصماآل شمٗمّمٞمؾ اجلريٛمة

ٟمف ُماذا شمؿ ًمف سمٕمد ذًمؽ أل ،حمٛمد سمـ ُمايض اجلاهؾ وُمـ ؾماقمده ُمثؾ محد سمـ

ايض وم٘مد محد سمـ حمٛمد سمـ ُم أُما ،ءرٛمس ُمـ اًمتاريخ ومل يذيمر قمٜمف أي ـم

أسماسمٓملم هق وأن األسمٜماء  أن اًمِمٞمخ قمبد اًمٕمزيز مُمـ اعمٕمٚمق ،هرب ُمـ اًمروضة

 اخلٛمسة اعمذيمقريـ ذم اًمِمجرة.

 –هـ 4060ة )سبٕملم ؾمٜماًمهمتٞماًمف ذم طمدود اقمٜمد  – رمحف اهلل – وقمٛمره      

 ة، ؾمٜملمأوالده ىمد دماوز قمٛمره صمالصم غم أن سمٕمضقم ةدالًم وذم هذاهـ( 4425

ة؟ وهؾ يمان ًمٚمِمٞمخ إظمقان أو أقمامم وأسمٜماء  قمؿ؟ وم٠ميـ دورهؿ ذم هذه اعمّمٞمب
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ُمة  بداهلل قمبداًمرمحـ سمـ قمأم يمان االسمـ اًمقطمٞمد عم١مؾمس أرسشمٜما اًمِمٞمخ اًمٕمالا

 .سمـ ؾمٚمٓمان سمـ مخٞمس أسماسمٓملم

 قمغم ىمْمائف وىمدره رطمؿ اهلل ؿمٞمخٜما وأؾمٙمٜمف ومسٞمح ضمٜماشمف واحلٛمد هلل      
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 اخلاوظالفصن 

 «ِدٖٛ شٔاج»وػسٔع 
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