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 :امللخص

 نـح العثيميـ ـالـ ـداهلل بـن ص ـعبـ  ور/ـاذ الدكتـ ـود األستـ ــن جهـا مـا مهًمـق ركًنـيـل التحقـَمثَّ

يف جمال الكتابة التارخيية، وذلك حلرصه على أن يقدم إضافًة ذات قيمـة علميَّـة    رمحه اهلل

خلدمة تاريخ اململكة العربية السعودية، الذي أواله عنايته واهتمامـه  ييـح يقـق ة ةـة م ـادر      

متثلــيف يف كتــاي  كيــظ كــان  هــور حمــيخ اعســ م امــد بــن عبــدالوهاي مل لــظ جمهــول ،      

 لهـه ضـاري الرحمـيد ، و ملـه الفـهاي يف سـبة امـد بـن عبـدالوهاي          و نبذة تارخيية عـن دـد مل  

مل لهــه يســن الريكــي ك وقــد كــان العثــيمني انتقارًيــا يف التيــار امل ــادر الــ  ســعى لتحقيقهــا    

حبيح تكون ذات قيمة علميَّة عالية يف موضوعها وجماهلا، ويكون لتحقيقها فارـدة كـببة يف   

ا ألن حتقيق املخطوطات التارخييـة يععـد عمًلـا علـى قـدر كـبب       ميدان الدراسات التارخييةك ونظًر

ــاه اللــوه علــى مــنهج العثــيمني يف جمــال حتقيــق              مــن األهميــة  فــ ن هــذه الدراســة تســعى علق

املخطوطات املتعلقة بالتـاريخ الـوط   إذ تهـدىل إل إلقـاه اللـوه علـى تلـك ادهـود، ودراسـتها،          

ــها حتلــيً  علمًيــا، ومقارنــة من    هجــه يف تلــك التحقيقــات، وذلــك مــن لــ ل اتبــا  املــنهج         وحتليل

التحليلي النقديك

العثيمني  التحقيق التارخيي  منهج التحقيق  التاريخ السعودي  الفيخ  الكلمات املفتاحية:

امد بن عبدالوهاي
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Editing historical manuscripts represented a pillar of the efforts of the 
historian Prof. Dr. ʻAbdullah ibn Sāliḥ al-ʻUthaymīn. He was keen to provide an 

addition of scientific value to serve the history of Saudi Arabia, which he gave his 

attention and interest. He edited three manuscripts: "Anonymous, Kayf kān Ẓuhūr 

Shaykh al-Islam Muḥammad ibn ʻAbdul Wahhāb, and and "Ḥassan ar-Rīkī, Lamʼ 
ash-Shihāb fī Sīrat Muḥammad ibn ʻAbdul Wahhāb Al-ʻUthaymīn was selective in 

choosing the sources that he sought to edit, so that it would be of high scientific 

value in its subject and scope, and that its editing would be of great benefit in the 
field of historical studies. Since editing historical manuscripts is considered a work 

of great importance, this study seeks to shed light on al-ʻUthaymīn’s method in 

editing manuscripts related to Saudi history through the critical analytical 
approach. 
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 املقدمة:

217بن صـاحل العثـيمني، املتــويف يـوم الث ةـاه       برزت جهود األستاذ الدكتور عبداهلل 

ــ، م(2131122/ـهــــ2347 ــة يف جمــ ــات التارخييــ ــ ليظ،   ال البحــــود والدراســ مــــن لــــ ل التــ

اه احملاضـرات  والتحقيق، والرتمجة، وكتابـة البحـود، واعحمـراىل علـى الرسـارل العلميـة، وإلقـ       

ود العثـيمني يف جمـال التحقيـق    تتنـاول هـذه الدراسـة بـالعرل والتحليـل جهـ      ووالندوات، وغبهاك 

التـارخيي، وذلـك مـن لـ ل تسـليو اللـوه علـى امل ـادر الـ  عمـل علـى حتقيقهـا، وأهميتهـا،              

هـذه الدراســة  تنبـه أهميــة  و كراسـتها وقيمتهـا التارخييـة، إضــافة إل منهجـه املتبـه يف حتقيقهــا ود    

مل لـى يـد علـل البـايثني    عجديدة يف بابها وموضوعها  إذ إن هذا املوضو  يف كونها العلمية 

 ك  بدراسة علمية ً قبحيَظ 

عريظ بالكتـ   يهـتل فيهـا املبحـح األول بـالت      ميف هذه الدراسـة إل ة ةـة مبايـح   وقد ُقسِّ

ــيمني   ــا العث ــ  يققه ــاني دراســة حت     كال ــاول املبحــح الث ــا يتن ــه يف التحقيــق   فيم ــة ملنهجــه املتب  كليلي

لدراسـة املــنهج الوصـهي التحليلــي،   هـذه  اتتبــه و املـنهجك ح الثالــح علـى تقيـيل هلــذا   وحيتـوي املبحـ  

وذلك من لـ ل إلقـاه اللـوه علـى تلـك امل لهـات وبيـان أهميتهـا، ومنهجيـة التحقيـق الـ  اتبعهـا             

امُلحقق يف كٍل منها، ومن ةل مقارنة التحقيقات ببعلـها، وحتليـل االلت فـات املنهجيـة الـواردة      

إل طبيعة تلك االلت فات وأسبابها، إضافة إل إبـراز أهـل   يف امل ادر امُلحققة، بهدىل الوصول 

 النقاط ال  امتاز بها منهج كل دراسةك
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 املبحث األول

 الكتب اليت حققها العثيمني

ــق ركًنــ   ــل التحقي ــة التارخييــة،        امهم ــ  اَمثَّ ــود العثــيمني يف جمــال الكتاب مــن أركــان جه

إضافة ذات قيمة علمية للـرتاد الـوط  الـذي أواله عنايتـه واهتمامـه،       تقديلرصه على ي وجسد

ســعى تقارًيــا يف التيــار امل ــادر الــ  فقـد يقــق ة ةــة م ــادر اهتمــيف بتــاريخ الــوطن، وكــان ان  

فارــدة كــببة يف ولتحقيقهــا، حبيــح تكــون ذات قيمــة علميــة كــببة يف موضــوعها وجماهلــا،    

  ادر هي ميدان الدراسات التارخيية، وهذه امل

 املنفـور عـام    لـظ جمهـول،  ملكيظ كان  هور حميخ اعس م امد بـن عبـدالوهاي،    ك2

  م2194/ـه2314

كتـاي تـاريخ كيـظ كـان  هـور        به العثيمني يف جمال التحقيـق هـو   كان أول عمل قام

كيــظ كـان  هـور حمـيخ اعســ م      ، ونفـره حتـيف عنـوان    حمـيخ اعسـ م امـد بـن عبــدالوهاي    

ه ليخرجـه بفـكل     ييح استحسـن يـذىل الكلمـتني األولـيني مـن عنوانـ       امد بن عبدالوهاي

ــى النســخة األصــلية   اعلــ ل أكثــر س ســة دون   ــاه، واعتمــد يف حتقيقــه عل ــه  مبعن ، الوييــدة ل

 ك(2 2122رقل واحملهو ة يف املكتبة الوطنية بباريس حتيف 

الــ  ســبقيف  ه، لكنــه أورد يف مقدمتــ(1 وقـد عــد العثــيمني هــذا الكتــاي جمهــول امل لــظ  

التحقيـق عــدة إحمــارات اتلــحيف لــه بعــد دراســة املخطــوط تــرجح أن امل لــظ مــن أهــل دــد  ومــن    

ــاول  ال لــ لوالــ  تفــبه ل ــة أهــل دــد    ،ضــمنها الل ــة الــ  ُكتاــَ  بهــا املخطــوط    هــرتة الــ  تن

 إضـافة إل أن ل ـة املخطـوط ب ــهة    كأيـداةها، واسـتنتج ذلـك باملقارنـة مــه ل ـة املنقـور وابـن بفــر       

عامة ل ة ددية من ييح مهرداتها وصياغة أسلوبها، الذي يفـبه يف كـثب مـن املواضـه أسـلوي      

ــد   كروى بالعاميـــة النجديـــةالـــ  تعـــ الفـــههية الق ـــ  إضـــافة إل أن عنايـــة امل لـــظ مبنـــاطق دـ

 ك(4 الفمالية أكثر من املناطق األلرى تويي ب نه من سكان تلك املناطق

اسـتنتج  و ككت  خبو م لهه، وإمنـا خبـو أيـد النسـا     يع أن املخطوط ملالعثيمني وذكر 

 ولــيس الناســخ رده إل اًلايتمــااألقــري  ،وقــو  الــت ىل يف كتابــة األحلــاه واحلــروىل  مــنذلــك 

صــواًبا أم لطــ ،  أن تتهــق كتابتــه هلـا يف كــل املواضــه ســواه أكانــيف   مــن املتوقــهالــذي  امل لـظ 
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ــ د الفــام،        ــح أن يكــون الناســخ مــن ســكان ب اللــت ىل لطــه عــن لطــوط النجــديني،     ورجَّ

 ك(3 والستعماله أموًرا حمارعة لدى الفاميني

 

أن هــذا املخطــوط ال يرقــى إل مســتوى تــاريخ ابــن  إل أحمــار العثــيمني يف مقدمــة التحقيــق 

اليتواره علـى نقـاط ضـعظ مـن أبرزهـا عـدم تـ ريخ األيـداد الـ            ،(5 غنام وابن بفر والهالري

أن ك ورأى ، وعــدم الدقــة يف بعــر مــا ورد فيــه مــن معلومــات هلــاالرتتيــ  الــ م  وغيــاي هلــا، تناو

الهاردة املرجوة منه ال تكتمل إال مبقارنة ما ورد فيه مـن أيـداد ومعلومـات مبـا ورد يف امل ـادر      

علــى جوانـ  مهيــدة  ــا   وفًقــا للعثـيمني إذ أنـه ايتــوى    (2 األيــداد ذاتاأللـرى الــ  تناولـيف   

حيبذ نفرها، ييح تناول يف طياته أيداًةا تناولتها م ادر ألرى، وهذه األيداد قـد تتهـق مـه    

مــا ورد يف تلــك امل ــادر فتعاضــدها، وقــد فتلــظ معهــا فتكــون بــذلك قــد قــدميف وجهــة نظــر       

وإيلـايات   ألرى تتيح للبايح فرصة للمقارنة واملناقفة، إضافة إل أن املخطوط قدَّم تعلـي ت 

لبعر احلوادد التارخيية ال  وردت يف م ادر ألرى دون تعليل أو إيلـا؛  وهـي بـذلك تسـاعد     

البايح على فهل تلـك احلـوادد، وألـًبا فقـد تهـرد بـذكر أيـداد مل تتناوهلـا م ـادر ألـرى،           

 (7 ك ا يليظ معلومات جديدة إل ميدان البحح

 

بقـاه علـى الـن  يف صـورته األصـلية      إل اع هـدىل اتبه العثيمني يف حتقيقه منهًجا اـدًدا  

ما أمكن  سيما إذا كـان لـه أصـل يف الل ـة العربيـة اله ـحى، وعمـل علـى توةيقـه وتوضـيحه،           

اهـتل بتوضـيح   كمـا   (9 كوت حيح ألطاره بطريقة خمت رة تهـي بـال رل وال تثقـل علـى القـار      

ــحيح األ  ــه يف ت ـ ــة منهجـ ــة واعم ريـ ــاه النحويـ ــيات    ،لطـ ــاه الفخ ـ ــة أحلـ ــاه يف كتابـ واأللطـ

ويرًصا منه على عدم إةقال اهلوامش بالت ويبات املتكـررة  فقـد اتبـه منهًجـا خيـت        كوالبلدان

ويتجه هذا املـنهج وـو ت ـحيحها يف املـنت      كباأللطاه ال  ترد ب هة دارمة أو حمبه دارمة يف املنت

أما ما وافـق ال ـواي ييًنـا ولالهـه ييًنـا آلـر فقـد صـححه يف          كاهلامشدون اعحمارة إل ذلك يف 

مهــاده أن اهلــدىل مــن ذلــك تقــديل نــ     ً وأحمــار هلــذا الت ــحيح يف اهلــامش، وقــدَّم تعلــي   ،املــنت

 ك(1 واضح دون اعل ل مبا ورد يف أصله
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  م2111ه/2321 ، املنفور عامضاري بن فهيد الرحميدمل لهه ذة تارخيية عن دد، نب ك1

ــه البســتاني عــام      (21 أملــى األمــب ضــاري بــن فهيــد الرحمــيد    ــى األســتاذ ودي هــذه النبــذة عل

فـذت  م، وكتبها البستاني يف دفرت حلاه  الكفـكول(، ةـل نسـخ منـه نسـخة اُ     2124/ـه2442

، وقــد نفــرها األســتاذ محــد اداســر عــام  (22 ك صــل هلــذه النبــذة، وهــي النســخة الوييــدة هلــا 

العثـــيمني اعتمـــاًدا علـــى هـــذه النســـخة، وأضـــاىل إليهـــا تعليقـــات  م، ةـــل يققهـــا 2122/ـهــ 2492

 ك(21 م2111/ـه2321فرت عام وحمرويات وفهارس، ونع

 

تظهــر هــذه األهميــة مــن لــ ل مــا ورد يف الكتــاي عــن بعــر األيــداد الــ  عاصــرها         

وقـد أحمـار    كضاري الرحميد، ييح ذكر بعًلا مـن ألبـار آل رحمـيد، وأحمـعارهل باللهجـة العاميـة      

 ما يبدو صحيًحا متهًقا مه مـا ورد يف م ـادر   فيه العثيمني إل أن يديح الرحميد يف هذه النبذة 

ألرى موةوقة ومليًها إليها ما ي يـدها وضـوًيا، وفيـه مـا هـو واضـح اخلطـ  غـب متَّهـق مـه تلـك            

 (24 كامل ادر 

 

ذلـك  أنـه علـق علـى األمـور الـ  حتتـاع إل تعليـق، و       إل أحمار العثيمني يف مقدمة التحقيـق  

دامـيف قـد وردت يف ل ـة     األلها  ال  مل ترد وفـق الل ـة العربيـة اله ـحى املفـهورة  مـا      دون ت يب 

من ل ات العري، إضافة إل حمر؛ معاني الكلمات العامية، والتعريظ باألمـاكن والفخ ـيات   

لعناوين ادانبية الـ  وضـعها محـد اداسـر يف إلـراع      أبقى على اأنه كما ك املذكورة يف النبذة

 (23 كالطبعة األول، ال  مل تكن موجودة يف األصل، وذلك بهدىل التيسب على القار 

 املنفور عام يسن بن مجال الريكي،مل لهه مله الفهاي يف سبة امد بن عبدالوهاي،  ك4

  م1115/ـه2312

أصل هذا املخطوط اهو  يف نسـخته األصـلية يف مكتبـة املتحـظ النيطـاني حتـيف رقـل        

ADD.23346/125 ك) 

 

م، وهي السـنة الـ  سـقطيف فيهـا     2929/ـه2144فرغ الريكي من ت ليظ مله الفهاي عام 

عاصــر وتنبــه أهميــة الكتــاي مــن كــون م لهــه   كالدولــة الســعودية األول علــى يــد إبــراهيل باحمــا 
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ــه   كــثًبا مــن   ــو مــن       األيــداد الــ  تناوهلــا يف كتاب  ومــه أن احلــديح يف تلــك اله ــول ال خيل

 (22 كفاردة، فقد ورد فيه الكثب  ا ايتاع إل إيلا؛ وتعليق 

  

يققـه الـدكتور   سبق حتقيق هذا الكتاي ونفره مـرتني علـى أنـه جمهـول امل لـظ  ييـح       

ــة عــــام    ــن  و ك(27 م2127/ـهــــ2497أمحــــد م ــــطهى أبــــو ياكمــ ــيخ عبــــدالرمحن بــ يققــــه الفــ

     ك(29 م2173/ـه2413عبداللطيظ آل الفيخ عام 

وقــد  ك، ةــل عــرل الــن  األصــلييف أقــل مــن صــهحتنيايتــوى هــذا التحقيــق علــى متهيــد 

عمل أبو ياكمة على ت وي  بعر كلماتـه، كمـا علـق علـى بعـر مـا ورد فيـه مـن معلومـات          

فلـل الريــادة يف  لــدكتور أبـي يكمــة  يعحَهـظ ل رغـل أنــه  و كحتتـاع إل تعليـق، ووضــه لـه فهــارس   

مل يكــن دقيًقــا يف عملــه وال يف يكمــه علــى   ه إلراجــه إل القــراه، إال أن العثــيمني ذكــر ب نــ  

ومن ذلك وصهه الكتاي ب هات ال تنطبـق مـه واقعـه متـام االنطبـاد كالدقـة         (21 موقظ م لهه

 ك(11 واحلياد

ــام     ــذا التحقيـــق لعـ ــود هـ ــ2413يعـ ــد بـــن      2173/ـهـ ــاد الفـــيخ امـ ــن أيهـ م، واققـــه مـ

وقد رك  اهتمامه يف حتقيق الكتاي على الرد على مـا وصـهه ب كاذيـ  افرتاهـا      كعبدالوهاي

امل لــظ علــى الفــيخ، والــرد علــى بعــر االنتقــادات املوجهــة لــه، إضــافة إل التعليــق علــى بعــر      

وقـد أحمـار العثـيمني إل     (12 كاحلوادد التارخيية، وت حيح بعر األلطاه يـول القبارـل وأصـوهلا   

ــا  الفــيخ عبــدال   ــا أورده يف كتابــه ت ــوره كلماتــه        أن انطب ــه الفــهاي وم رمحن عــن م لــظ مل

الكـثب مـن تعليقاتـه علـى مـا جـاه يف        وجيسـده  (11 ،احلادة املعنة عن ذلك االنطبا  أوضح تعـبب 

، كما أن الفيخ عبدالرمحن اهـتل مبـا قالـه امل لـظ عـن الفـيخ امل ـلح أكثـر         (14 هذا الكتاي

 (13 كمن اهتمامه مبا قاله عن غبه

  

أحمار العثيمني يف الت ريح مبنهجه املتبه يف حتقيق هـذا الكتـاي إل مـا اسـتوج  إعـادة      

حتقيقه ونفره  ويتمثل ذلك يف التعليـق بالت ـار علـى مـا حيتـاع إل تعليـق، واعحمـارة إل مـا مل         
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حتقيقـه أنـه ســيلت م   يلتـ م مبراعاتـه احملققـان السـابقان، وفــق مـا ذكـر كـل منهمــا يف مقدمـة         

وقــد عمــل علــى دراســة املــنت ومناقفــته، والتعليــق علــى مــا جــاه فيــه مــن أيــداد،      (15 كمبراعاتــه

وكفظ ما ايتواه من ألطاه تارخيية وت ويبها، والتعليق عليهـا ب سـلوي علمـي وذلـك باملقارنـة      

 مه امل ادر املوةوقةك

 

 يف حتقيق هذا الكتاي، الذي اهتل فيه مبا ي تي  أوضح العثيمني منهجه املتبه

االعتماد بفكل أساسي على خمطوط الكتـاي يف نسـخته األصـلية، مـه اعحمـارة إل مـا        ك2

 لالهه يف التحقيقني السابقنيك

 إبقاه ن  املخطوط يف املنت كما هو بكل ما فيه من ألطاه ل ويةك ك1

 إليهاك ت حيح تلك األلطاه الل وية يف اهلوامش بعد اعحمارة ك4

 إبقاه ما له أصل ل وي على ما هو عليهك ك3

 إل تعليق سواه كان ذلك  يف نظر احملققالتعليق بالت ار على ما حيتاع  ك5

 ت حيًحا ملا ورد يف ك م امل لظ من معلومات غب صحيحةك -أ 

 إيلاًيا ملا وقه فيه من تناقرك -ي 

 إضافة ما ي يد بعر املعلومات توضيًحاك -ع 

 بارل واألمكنة الواردة يف الكتايكتعريًها بالفخ يات والق -د 

اعحمارة إل ما مل يلت م مبراعاته احملققان السابقان، وفق ما ذكر كل منهما يف مقدمـة   ك2

 حتقيقه أنه سيلت م مبراعاتهك

 ك(12 وضه فهارس مه لة ألصل الكتاي ك7
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 املبحث الثاني

 منهج العثيمني يف التحقيق

 : منهجه يف مقدمة التحقيق:أواًل

اسـتعرال هـذه    اًلمنهج العثيمني الذي اتبعه يف مقـدمات حتقيقاتـه ينب ـي أو    للوقوىل على

  يلياملقدمات الث د، وهي كما 

 :حممد بن عبدالوهاب: ملؤلف جمهولكيف كان ظهور شيخ اإلسالم  .1

َقسَّل العثيمني مقدمة هذا التحقيق إل جـ أين  اهـتل أوهلمـا بـامل لظ، بينمـا تنـاول ادـ ه        

َعـرَّىل بـه، وأحمـار إل مكـان تواجـده، وقـدم وصـًها واضـًحا لفـكله           والثاني املخطوط نهسه، 

ييح يتكون من أربه ومخسـني صـهحة، يف كـل صـهحة منهـا اةنـا عفـر سـطًرا، وقـد ُكتبـيف           

كما أورد مناذَع م ـورة ل ـهحاتم منـه، تتمثـل يف      (17 كل مجيل الفكلخبو رقعة ص ب احلج

 (19 ك  أدد ال هحات يف التعبب عن تقدير املخطوطات لكونهماال هحتني األول واأللبة، 

ــام العثــيمني بتحليــل املخطــوط ودراســته،           وفيمــا خيــت  بنســبة الكتــاي إل م لهــه، ق

ملقارنة بامل ادر التارخيية األلرى كاملنقور وابـن  وتقديل عدة إحمارات عن م لهه  ترجح له بعد ا

امل ـادر املفـابهة لـه والـ      وقارنـه ب  ،(41 كما درس مهردات املخطـوط  ك(11 بفر أنه من أهل دد

وحتـدد العثـيمني يف هـذه     ك(42 اهتميف باملوضـو  ذاتـه  مثـل تـاريخ ابـن غنـام وابـن بفـر والهـالري         

امد بن عبدالوهاي، وأورد أمثلـة مـن الـن  احملقـق     املقدمة عن موقظ امل لظ من دعوة الفيخ 

كمـــا َقـــيَّل معرفـــة امل لـــظ الل ويـــة والدينيـــة والتارخييـــة، وأورد أمثلـــة مـــن  ،(41 لـــدعل اســـتنتاجه

ــه وأســلوي       ك(44 املخطــوط توضــح مــا ذكــره   ــيل عــن دراســة وحتليــل اتويات واســتنتج هــذا التقي

 ك(43 يف املخطوط وتقسيماته م لهه، كذلك أبرز م مح املنهج الذي اتبعه امل لظ

وبذلك وفرت هذه املقدمة الوافية للهية واضـحة عـن الـن  احملقـق  ييـح وقعـيف يف أربـه        

وملـموًنا، وذكـر إحمـارات عـن م لهـه       ً وة ةني صهحة، عّرىل فيها العثيمني باملخطوط حمـك 

اجملهول، وفرتة تدوينه للمخطـوط، وَبـيَّن من لتـه وأسـلوبه وم ـطلحاته، وطريقـة عرضـه للمـادة         

العلمية، ومعادته للموضوعات ال  أوردهـا واهـتل بهـا، كمـا أوضـح  ي اتـه ونقـاط ضـعهه،         

 قيقه والتعليق عليهك  واستعرل العناوين العريلة له، وألًبا أوضح منهجه املتبه يف حت
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بتعريظ خمت ر بوديـه البسـتاني الـذي كتـ  النبـذة خبـو يـده،        يف املقدمة قام العثيمني 

 كاسـر يف الطبعـة األول مـن الكتـاي    واعتمد يف ذلك على الرتمجة املوج ة ال  أوردها محـد اد 

ةل أورد ترمجة لألمـب ضـاري الرحمـيد، ذكـر فيهـا حملـات عـن بعـر جوانـ  يياتـه السياسـية،            

يتـى لروجـه مـن يارــل وم ادرتـه إل الب ـرة ةــل إل اهلنـد للتـداوي  ييــح أملـى علـى البســتاني          

  بهمـا متهيـًدا   والرتمجة هلما لطوة تنطوي على أهمية، لتعريـظ القـار   (45  بعًلا من ألبار دد

ومـن ال فـيف للنظـر أن العثـيمني مل يقـدم وصـًها حمـكلًيا ملسـودة البسـتاني،           كا العمللتحقيق هذ

ووصـهها ب نهـا جـاهت     الذي نفـر النبـذة يف طبعتهـا األول   دو أنه اكتهى مبا أورده اداسر ويب

ســطًرا،  41ســل، ويف ال ــهحة الوايــدة   12ســل، وعرضــها  41صــهحة، طــول ال ــهحة   41يف 

 (42 كمكتوبة خبو النسخ الواضح، وبعر الكلمات معفََّكلة

تعرل الناييـــة أوضـــح العثـــيمني يف مقدمـــة التحقيـــق أســـلوي النبـــذة وملـــمونها، واســـ  و

لـ  ات ــظ بهـا عنـدما ذكـر عــدة أبيـات حمـعرية عنــد       وجتلـيف الن عــة األدبيـة ا  ك الل ويـة ملهرداتهـا  

والسـتعرال براعـة    ،(47 الرتمجة لألمب ضاري الرحميد  ل ستدالل بها علـى األيـداد التارخييـة   

ــه يف نظــل الفــعر النبطــي      ــا يتلــح احلــس الفــاعري يف التيــاره      ك(49 األمــب ضــاري ومهارت كم

ب نهـا مـن ألطـظ مـا وصـل إليـه       ق يدة ضاري ال  نظمها عندما كـان يف اهلنـد  ييـح وصـهها     

وانتقـى منهـا مخسـة عفـر بيًتـا، اهـتل فيهـا بتهسـب الكلمـات العاميـة الـواردة يف             ،(41 من حمـعره 

 تلك األبيات لتوضيحها وإ هار مجاليات معانيهاك

وأورد  ك(31 بعــد ذلــك أوجــ  بفــكل ســريه اتويــات النبــذة ومواضــيعها متهيــًدا لتحقيقهــا   

حملة تارخيية مطولة لبعر األيـداد الـ  تناولتهـا النبـذة  لتقـديل امل يـد مـن اعيلـا؛ ملسـبة آل          

وقد استعان ببعر مـا ذكـره ضـاري الرحمـيد      ك(32 سعود وآل رحميد قبل اخلول يف حتقيق الن 

 يف النبذة لدعل حملته التارخيية، ال  امتازت ب سلوي واضح وسلس ومسرتسلك

قدمــة إل اخلطــوة الــ  قــام بهــا محــد اداســر يف الطبعــة األول للكتــاي          وأحمــار يف امل

وتظهـر   كعلـى القـار    وأقرها هو يف حتقيقه  وهي وضه العناوين ملواضـيه النبـذة ب ـرل التيسـب    

أهمية هذه اعحمارة يف التوضيح ب ن هذه العناوين ليسـيف مـن اتويـات النسـخة األصـلية، لكـن       

ة يف املقدمــة دون التنبيــه يف هــوامش ال ــهحات الــ  وردت بهــا،  العثــيمني اكتهــى بهــذه اعحمــار
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ولعل ذلك مرده إل الرغبـة يف عـدم إةقـال اهلـوامش بتلـك اعحمـارات واالكتهـاه مبـا ورد عنهـا يف          

 مقدمة التحقيقك

وأكَّــد العثــيمني علــى أهميــة املقارنــة بــني امل ــادر، ووصــهها ب نهــا   مــن أوجــ  واجبــات    

يف أن ي ــــل إل ت ــــورر تتــــوافر فيــــه عناصــــر النجــــا؛   ً الــــب د  أمــــالبايــــح يف تــــاريخ هــــذه 

  ويف نهاية املقدمة أورد منوذًجا م وًرا ألصل املقدمة ال  كتبها البستانيك ك(31 واالكتمال 

 :عبدالوهاب: حلسن بن مجال الريكي ملع الشهاب يف سرية حممد بن .3

ا، بـدأها العثــيمني بلمحــة  طويلــة نســبي بكونهـا  مقدمــة حتقيــق كتـاي ملــه الفــهاي  تتسـل  

بسـيطة عــن املعارضـة الــ  واجهتهــا دعـوة الفــيخ امـد بــن عبــدالوهاي دالـل دــد ولارجهــا،       

أو اايــدين، أو  وعــن أوارــل املــ رلني الــذين اهتمــوا بهــذه الــدعوة، ســواًه كــانوا م يــدين هلــا،    

تواجـده يف املتحـظ   ةل َعرَّىل بالكتاي وحتدد عـن بدايـة معرفتـه بـه، ومكـان      ك متحاملني عليها

و ــا ينب ــي اعحمــارة إليــه أن العثــيمني مل يقــدم    كني، وكيهيــة وصــوله إل ذلــك املتحــظ النيطــا

ويبـدو أنــه اكتهـى مبــا    كذكر املكــان الـذي يعهاـظ فيــه ورقمـه   وصـًها للمخطـوط  بــل اكتهـى بـ    

   الكتــاي خبــو النســخ  بقولــهأورده أبــو ياكمــة الــذي وصــظ املخطــوط يف مقدمــة حتقيقــه،    

وقـد التـار    ك(34 ميل املدون علـى ورد أبـير صـقيل، هـو يف أغلـ  الظـن مـن صـناعة إيطاليـة          اد

 (33 كالعثيمني ال هحتني األول واأللبة من املخطوط ليعرل مناذع منه يف نهاية املقدمة

كما اهتل العثيمني يف مقدمته بعرل رأي الـدكتور عبـدالرمحن زكـي واألسـتاذ محـد      

ياكمة للكتاي، ونـاقش رأييهمـا يف هـذا التحقيـق، وعلـق علـى بعـر        اداسر يف حتقيق  أبي 

وعلــل ذكــره لــرأي محــد   ك(35 مــا رآه يســتوج  التعليــق يف يــديح الــدكتور عبــدالرمحن زكــي  

ــة عــن ذلــك التحقيــق  إذ نفــر         ــه ســبًقا يف الكتاب اداســر ب نــه يجــة يف تــاريخ هــذا الــوطن، ول

  وألنـه أوضـح الكــثب مـن ألطـاه احملقــق     م2122/ـهــ2492كتابتـه األول عـن ملــه الفـهاي عـام     

ــاي نهســه   ــة عــن       ،(32 وألطــاه الكت ــه ســبقع يف الكتاب ــدكتور زكــي ألن ل كمــا ذكــر رأي ال

م، وألن مـا قالـه يفـتمل علـى مـا      2129/ـهـ 2499حتقيق أبي ياكمة  ييح نعفرت كتابتـه عـام   

 (37 كينب ي التنبيه إليه

رأيـه الفخ ـي يف حتقيـق أبـي ياكمـة للكتـاي، ويهـظ لـه         بعـد ذلـك   أوضح العثيمني و

ــة الــ             ــايثني يف تــاريخ احلقب ــر قراهتــه للب ــاي مطبوًعــا  ــا َيسَّ ــادة يف إ هــار الكت فلــل الري
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تناوهلــا، وحمــكر لــه ت ــحيح الكــثب  ــا ورد فيــه مــن ألطــاه وويــة وإم ريــة، واالجتهــاد يف     

والتعليـق عليـه، ةـل عـرل بعـر امللحو ـات       التعليق علـى بعـر مـا ورد فيـه، وحتليلـه ومناقفـته       

علـى التحقيــق، كت ـوي  بعــر الكلمــات، واخلطـ  يف حتديــد تــواريخ الكـثب مــن احلــوادد      

الـذي قـام    ،بعد ذلك كت  عن التحقيق الثـاني لكتـاي ملـه الفـهاي     ك(39 ال  مل ي ر  هلا امل لظ

م، وعلـق  2173/ـهـ 2413بـه الفـيخ عبـدالرمحن بـن عبـداللطيظ آل الفـيخ، ويـرر مقدمتـه عـام          

ويدل تعليق العثيمني علـى التحقـيقني    ك(31 العثيمني على مدى متسكه باملنهج الذي أل م نهسه به

السـابقني علـى منهجيتـه العلميـة  ييـح أسـهل بـذلك يف إيلـا؛ وجهـة نظـره وملحو اتـه علـى مـا              

اسـتدرا    جاه فيهما من ق ور، وبالتالي عمل على إعـادة حتقيـق الكتـاي ملـا لـذلك مـن دور يف      

مــا جانــ  ال ــواي يف التحقــيقني الســابقني وت ــويبه، وبــذلك يتــبني هدفــه مــن إعــادة حتقيــق        

 الكتاي وفق أصول املنهج العلمي للتحقيقك

الـذي   ،وقد أورد العثيمني رأيه فيما خيت  بنسبة الكتاي إل يسن بـن مجـال الريكـي   

ــا لــه،      عــده رمحن آل مــه رأي عبــدال  لــكوتوافــق يف ذأبــو ياكمــة ناســًخا للكتــاي ولــيس م لًه

أمــا  كبقناعتــه بــ ن الكتــاي جمهــول امل لــظ  أورد مــا يــويي  ، الــذي الفــيخ يف حتقيقــه للكتــاي 

، العثيمني فقد قـام بعـرل بعـر الـدالرل الـ  تثبـيف نسـبة الكتـاي حلسـن بـن مجـال الريكـي            

وعلق علـى هـذا األمـر بـ ن املت مـل يف الكتـاي وخباصـة مـا ورد يف آلـره جيـد أنـه لـتل ك مـه              

بقولـه   وقـه الهـراغ مـن حتريـر هـذا الكتـاي يف يـوم السـبيف سـادس والعفـرين مـن حمـهر اــرم              

ك كتبه العبـد ادـاني يسـن بـن مجـال بـن أمحـد        2144احلرام ة ةة وة ةني بعد املارتني واأللظ 

اعتنهمــا و ،  حتريــر  و كتبــه  وألــذ بعــني االعتبــار داللــة كلمــ    ك(51 بــاخلب  الريكــي متــيف

السـتناده إل  إضـافة  ك هـذا  (52 على أن الريكي هو الذي يرر الكتاي وكتبه مبعنـى ألهـه   ً دلي

منهــا أن حتريـر الكتــاي كــان يف  نســبة الكتــاي إل الريكـي،  عـدد مــن الـدالالت الــ  تثبـيف    

ــة    إذ  (51 م لهــه عــن يــوادد وقعــيف ل لــه  العــام الــذي حتــدد فيــه    أن الهــارد الــ م  بــني كتاب

امل لظ آللر يدد وحترير الكتاي كان أربعة أيام فقو، ولو كـان ناسـًخا فمـن املسـتحيل أن     

واعتمـاًدا علـى هـذه الـدالالت وغبهـا تكونـيف لـدى         ك(54 ينسخ كل هـذا الكتـاي يف أربعـة أيـام    

 يسن الريكي على غ ىل الكتاي ب هته م لًها لهكالعثيمني القناعة الكافية ليله اسل 

على عدم  َقلَّملمون الكتاي يف حملة موج ة، وَع العثيمني َلَرويف لتام املقدمة َع

يياد امل لظ الذي يظهر جلي ا فيما انتقاه من عناوين ألبواي كتابه، وعرل بعر ما جاه فيه 
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ق عليها ليه من م الطات تارخيية، وعلَّمن أيداد بعيدة عن احلقيقة، وَفنَّد بعر ما ايتوى ع

مثال ذلك ما ذكره يول ري ت الفيخ لطل  العلل،   على ما جاه يف امل ادر املوةوقة معتمًدا

كما قام باملهاضلة بني كتاي مله الفهاي وبعر الكتابات  ك(53 والب د ال  زارها هلذا اهلدىل

والهالري وغبها، فقال   وأكثر تلك الكتابات املعاصرة له، مثل تواريخ ابن غنام وابن بفر 

وألًبا علق على أبرز م مح أسلوي الكتاي  ك(55 يهود كتاي مله الفهاي وفرة معلومات ودقَّة 

كذلك أحمار إل أن من  ك(52 من ييح ضعظ ل ته، وغلبة العجمة عليه، وبعر إلهاقاته الل وية

لتارخيية األلرى، ومنه ما هو اتاع إل يديح امل لظ ما هو مهيد غب موجود يف امل ادر ا

 ك(57 ت حيح

 وبعد عرل هذه املقدمات يتلح لنا ما ي تي 

تلمنيف مقدمات العثيمني ال  ت درت حتقيقاته التقديل للكتاي امُلَحقَّق، والتعريظ بـه   ك2

ــى        ــاي وتقســيمات ف ــوله وتقييمــه بفــكل عــام، والتعليــق عل ومب لهــه، وب ســلوي الكت

 ا يستوج  التعليقك  بعر ما ورد فيه  

 الكت  الث ةة على نسخة وييدة لكل خمطوطك يقق  ك1

على حتليل األيداد، ونقد اآلراه، ومقارنـة امل ـادر ببعلـها، وذكـر االيتمـاالت       يرص ك4

ــا    ــتنتاجات أةبتهـ ــول إل ترجيحـــات واسـ ــه،  العثـــيمني املختلهـــة للوصـ يف مقـــدمات حتقيقاتـ

 ويتلح ذلك يف عدة أمثلة من ضمنها  

معارضـــة ضــاري الرحمــيد حلكـــل    بفــ ن يديثــه عمــا ورد يف الطبعـــة األول للنبــذة     -أ 

 (59 كعبدالع ي  بن متع  الرحميد

رأيه فيما ورد يف الطبعة األول للنبذة عن مفاركة ضاري الرحميد يف قتل متعـ  بـن    -ي 

 (51 كعبدالع ي 

وجهــة نظــره فيمــا ورد مــن يــديح ضــاري الرحمــيد عــن أســرته  الــذي كــان يســاوي      -ع 

أضعاىل يجل ما ذكره عن آل سعود  ييح أورد بعر االيتمـاالت واألسـباي   ة ةة 

 (21 كلي ل إل استنتاجات مرجحة يول ذلك

رده على قول الدكتور عبدالرمحن زكـي أن م لـظ كتـاي ملـه الفـهاي قـد ملـى         -د 

إل ال بب والكوييف ليس ل أهـل العلـل عـن احلقيقـة التارخييـة فيمـا خيـت  بالفـيخ         

 (22 كامد بن عبدالوهاي
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مل يهمل توةيق امل ادر والدراسات ال  استقى منها بعًلـا  ـا ورد يف مقدماتـه، إضـافة       ك3

 للم ادر ال  أيال إليها، ومن ضمنها دراسات سابقة لهك

أف ــح يف مقــدمات حتقيقاتــه عــن املــنهج الــذي ســار عليــه يف حتقيــق الن ــوص وت ــوي      ك5

 ألطارها والتعليق عليهاك

ــل    ك2 ــتخدم الهعـ ــول  اسـ ــي ة املـــب  للمجهـ ــارة إل  عنـــدب ـ ــال  اعحمـ ــه يف اجملـ ــوده وأعمالـ جهـ

حمـب يف   ُأو ،(24 ضـه يف اهلـوامش املناسـبة    و وع ،(21 كـر سـابقا   التارخيي  كقوله   ولقـد ذع 

وهـذا يـنل عـن ابتعـاده      ك(25 كما أطلق على نهسـه لقـ   كاتـ  هـذه السـطور       ك(23 اهلامش 

 ب عماله وجهوده يف لدمة التاريخ الوط ك   عن العج 

اي  نبـذة تارخييـة عـن    الت ر يف مواقظ كثبة أحلاه الكت  احملققـة، ف حمـار إل كتـ     ك7

كـــذلك فعـــل مـــه كتـــاي  ملـــه الفـــهاي يف ســـبة امـــد بـــن    ك(22  ةالنبـــذ دـــد  مبســـمى 

 ك(29  اللمه الت ره أيًلا إل و ،(27 مله الفهاي( الذي حلاه  ،عبدالوهاي 

ــا، وطــرد عرضــها،          ك9 ــح طوهلــا وأســلوبها، واهتماماته ــه مــن يي ــيف مقــدمات حتقيقات تباين

والت ريح مبنهجه املتبه يف حتقيق كل من الكت  الث ةة، ومن ذلـك التبـاين علـى سـبيل     

   يلياملثال ما 

، لكنـه مل   كيظ كان  هور حميخ اعس م ا ملخطوط قدم العثيمني وصًها حمكلي  -أ 

ــه املخطــوطني    ــل ذلــك م ــذين اعتمــد عليهمــا يف التحقــيقني اآللــرين، ورمبــا       يهع الل

يكون بذلك قد اكتهى بالوصـظ الـوارد يف النسـخة الـ  نفـرها اداسـر لكتـاي        

الـذي أورده أبـو     ملـه الفـهاي   ، إضـافة إل وصـظ خمطـوط     نبذة تارخييـة عـن دـد    

 ذين املخطـوطني كان ينب ي على العثيمني أن ي ظ هـ على أنه  كياكمة يف حتقيقه

 قبل العمل على حتقيقهما، وذلك لتقديل صورة واضحة للقار  عن كل منهماك

تبــاين منهجــه بــني حتقيــق وآلــر فيمــا خيــت  بالتــ ريخ لأليــداد  ييــح اكتهــى يف    -ي 

بـذكر التــاريخ اهلجــري    كيــظ كـان  هــور حمـيخ اعســ م   مقدمـة حتقيــق كتـاي   

أورد التــاريخ   الفــهايملــه  وعنــد التــ ريخ لأليــداد يف مقدمــة حتقيــق   ك(21 لأليــداد

وكـذلك يف حتقيـق النبـذة      ك(72 بالتاريخ املـي دي ييًنـا آلـر   وقرنه ، (71 اهلجري ييًنا

واقت ـر علـى التـاريخ اهلجـري      ،(71 ييح اقرتن التاريخ اهلجري بـاملي دي يف مواضـه  
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والت م أيياًنا بالدقة يف حتديد التـاريخ فـذكره بـاليوم والفـهر      ك(74 يف مواضه ألرى

 (73 كايا ومي دي هجر  والسنة

 دون أن  النبـذة  مقدمـة حتقيـق    أولذكـره يف    منهجـه املتبـه يف التحقيـق   فيما يتعلـق   -ع 

قدم  التحقيقني اآللرين، وحلـاه  يله له عنواًنا توضيحًيا، بينما ذكره يف آلر م

يف   مــنهج ، و كيــظ كــان  هــور حمــيخ اعســ م  يف مقدمــة حتقيــق كتــاي   لطــة 

 ك مله الفهاي مقدمة حتقيق كتاي 

 املنهج املتبع يف التحقيق: :ثانًيا

 

ــة اهلــوامش والتعليقــات        (75  يظهــر العمــل العلمــي الــذي قيــ  بــني اقــق وآلــر مــن كتاب

كــان احلــس  و (72 كفاالكتهــاه بتقــديل نــ  صــحيح فحســ  مــن غــب توضــيح ال يبــدو صــحيًحا    

ياضــًرا يف هــوامش حتقيقاتــه  ييــح بــرزت حمخ ــيته العلميــة بفــكل كــبب   العلمــي للعثــيمني 

ــرة         فيمــا أورده مــن تعليقــات وحمــرو؛ وتوضــيحات، كمــا اهــتل بعــدم إةقــال تلــك اهلــوامش بكث

الفــرويات والتعليقــات، فابتعــد عــن التوســه الــذي يفــتيف القــار ، وخيــل بتماســك الن ــوص        

وقــد  حح مــا جــاه يف الــن  احملقــقك أو ي ــ وتسلســل األيــداد، واكتهــى مبــا يوضــح أو يكمــل  

ــى املــنت           ــار  االطــ   عل ــى الق ــيمني تعليقاتــه هــذه يف ذيــل كــل صــهحة، ليســهل عل ســطر العث

واهلوامش يف صهحة وايدة، والوصول إل النتارج ال  يبحح عنها بوقيف أسـر  وبفـكل أسـهل    

  ا لو مجعيف يف نهاية اله ل أو الكتايك

 

 

كمـا وعـد   ، بالفخ يات ال  ذكرهـا امل لهـون   أول العثيمني اهتماًما كبًبا بالتعريظ

فلـل يعَعـرِّىل املعـروىل مـن األعـ م، واكتهـى بـالتعريظ بالفخ ـيات           يف الت ريح مبنهجه املتبـه 

 (77 كاألقل حمهرة  ألن التعريظ بها جيلي ال مول وي يد من وضو؛ الن 

 

اهــتل بــالتعريظ مبــا اســتوج  التعريــظ بــه مــن خمتلــظ القبارــل الــ  ذكرهــا امل لهــون،      
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وعّرىل بها بفـكل مـوج  وخمت ـر  ييـح ينسـ  الهـر  إل القبيلـة، وقـد يـذكر املنطقـة الـ             

 (71 ككما صحح التحريظ الذي وقه فيه امل لهون عند ذكر أحلاه بعر القبارل ،(79 تتبه هلا

 

تنوعيف مـا بـني قـرًى    ويف الكت  ال  يققها، واردة العثيمني بالتعريظ باألماكن الالت م 

ف نـه عـرَّىل باألمـاكن     ،ويف يال وجود أكثر من منطقـة حتمـل االسـل نهسـه     (91 كوبلدات وأودية

ــه      كمــا أورد  (92 ،الــ  تفــابهيف أحلا هــا، وضــبطها بالفــكل لتتلــح للقــار  وال فــتلو علي

وصــحح التحريـظ الـذي وقــه فيـه امل لهـون أيياًنــا      ،(91 ايتمـاالت ليحـدد أًيـا منهــا يق ـد امل لـظ     

 ك(94 عند ذكرها

وقد َعرَّىل العثيمني بهذه الفخ يات والقبارل واألمكنة يف هـوامش التحقيقـات بفـكل    

التعريـظ بهـا إل   اتسل بالوضو؛ وااللت ار، ابتعد فيه عـن اعسـهاي واعطالـة، ورجـه يف سـبيل      

 كللح ـول علـى امل يـد مـن املعلومـات      م ادر خمت ة ومعاصرة وموةوقة، كما أيال إل بعلها

وعنـدما ال جيـد أليــد هـ اله األعــ م أو القبارـل أو األمــاكن ذكـًرا يف امل ــادر املخت ـة  ف نــه       

الكتـ  الـ    أو  لـيس يف   ،(93 ي ر؛ بذلك فيقول   مل أجد معلومـات عنـه يف امل ـادر املتـوافرة     

أو  مل تـذكر الكتـ  الـ  تناولـيف املنطقـة مكانـا       ،(95  تناوليف قبارل املنطقة قبيلة بهذا االسـل  

 ك(97  وغبها من ادمل املفابهة ،(92  بهذا االسل 

 

وقـد ايتـوت    (99 كالل ة مثل الكارن احلي تتطور على مر الع ـور وتـت ب ألها هـا ومعانيهـا    

امل ادر احملققة على كثب مـن الكلمـات العاميـة أو الـ  حتتـاع إل حمـر؛ وتهسـب، وإيلـايها         

ــه، لــذلك أوالهــا العثــيمني عظــيل           ــن  واالســتهادة من ــة يف فهــل ال ــة بال  ــى أهمي أمــر ينطــوي عل

د اهتمامه، ومل ي هل عن تهسب ما قد يفكل إبهاًما، أو ي ع  على القار  فهل معنـاه يف سـيا  

وكـان هلـذه التهسـبات     كدم هلا تهسًبا دقيًقا ب  إطالـة الك م، فعمل على توضيح معانيها، وق

ومـن أبـرز جهــوده يف    كلعبـارات الـواردة يف هــذه امل لهـات   دور كـبب يف إزالـة ال مـول عــن بعـر ا    

كما فسـر الكلمـات ال املـة يسـ      ،(91 كتهسبها أنه يدد ما هو مكتوي يس  نطق العامة

وقـد ال   (12 ،وفسر مقاصد املـ لهني فيمـا أوردوه مـن عبـارات     (11 ،ديح الذي وردت فيهسياد احل



 منهج عبداهلل بن صاحل العثيمني يف التحقيق التارخيي

222 

كــذلك اهــتل بفــر؛ األبيــات الفــعرية   (11 كملعناهــا اًلجيــ م مبعنــى أكيــد للكلمــة فيــورد ايتمــا  

 (14 كوتوضيح معانيها

 

اهتماًما كـبًبا،  اعتنى العثيمني بت وي  األلطاه الل وية يف الن وص احملققة، وأوالها 

جهـة األلطـاه   علـى احملقـق عنـد موا   مـن الواجـ    أنه رغل و كا وفق قواعد الل ة العربيةييح صوبه

يف اهلـوامش، فـ ن العثـيمني مل يلتـ م باتبـا        هات ـويب  وإةبـات كمـا هـي   تركهـا  الواردة يف املنت 

أةبــيف ت ــويباته   كيــظ كـان  هــور حمــيخ اعسـ م   مـنهج مويــد يف ذلـك  فهــي حتقيــق كتـاي    

يف املـــنت، ةــل أحمـــار يف اهلـــامش إل مــا ورد يف األصـــل، وقـــد يكـــون     (15 والنحويـــة (13 اعم ريــة 

ــو           ــار  وتركيــ ه ل ــاه الق ــل تلــك األلطــاه الــ  تفــتيف انتب الــدافه لــذلك أن املخطــوط ملــيه مبث

 ححيف يف اهلامش، ف ححها يف املنت ليمنه تهكك الن كصع

فقد اتبه مـنهجني خمـتلهني يف الت ـوي   ييـح صـوي بعلـها يف         ،النبذة أما يف حتقيق 

ــامش إل مـــا ورد يف األصـــل ييًنـــا   ــاه    (12 ،املـــنت ةـــل أحمـــار يف اهلـ وأبقـــى ييًنـــا آلـــر علـــى األلطـ

كمـا أورد   كويبها كمـا ذكرهـا امل لـظ، ةـل أحمـار يف اهلـامش إل ت ـ        (19 واعم رية (17 النحوية

 (11 كثر وضوًيابعر ادمل كاملة بعد ت حيحها لتبدو أك

  ملــه الفـــهاي  يف حتقيـــق  (212 والنحويــة  (211 كــذلك اتبــه يف ت ـــوي  األلطــاه اعم ريـــة   

وامش منهجني خمـتلهني، كـان أيـدهما أكثـر يلـوًرا مـن اآللـر  ييـح قـام بت ـويبها يف اهلـ           

رغـل ت ـرحيه يف مقدمـة التحقيـق باعبقـاه علـى نـ  املخطـوط         بفكل واضـح ومـوج ، إال أنـه    

بعـر الكلمـات    -ويف أكثـر مـن موضـه   -من ألطاه  فقد صـوي يف املـنت    يهكما هو مبا ف

ورمبـا   (211 كال  تكررت كتابتها يف األصل بفكل لاطئ، وأحمـار هلـذا الت ـوي  يف هوامفـه    

ــك   ــارات الــ         االلــت ىليكــون ذل ــه لت ــوي  بعــر العب ــاًدا مــن احملقــق يف يين ــا  رأىاجته أنه

 الت وي  الل وي يف منت التحقيقكتستوج  

 

واجــه العثــيمني مثـــل هــذا األمــر يف حتقيقاتـــه، فنهــى التحريــظ عـــن القــرآن الكـــريل،        

ــه اتبــه يف ذلــك مــنهجني خمــتلهني، ف حمــار يف          وصــحح مــا وقــه فيــه امل لهــون مــن ألطــاه، إال أن
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لذي وقه فيه امل لظ عنـد  خلط  اإل ا  كيظ كان  هور حميخ اعس م هامش حتقيقه لكتاي 

أمـا يف كتـاي    (214 كيف مـنت الـن    تنيا م ـحح مـ ذكر آيتني من القـرآن الكـريل، بعـد كتابته   

ييح ألط  امل لـظ يف كتابـة آيـتني مـن القـرآن الكـريل، فقـد التـ م بـذكر مـا             ،مله الفهاي 

ويف  ك(213 جاه يف األصل، ةل أحمار يف اهلامش إل هذا اخلط  وكتـ  اآليـات الكرقـة م ـححة    

 احلالتني ضبو هذه اآليات بالفكلك

والواقه أنه ال يوجد تهسب واضح هلذا االلت ىل يف مـنهج العثـيمني املتبـه يف الت ـوي  إال     

الـ  بل ـيف ة ةـًة وعفـرين      ،ال منيـة الهاصـلة بـني التحقـيقني    الهـرتة   ه ل لما قد يرد للذهن ب ن

ظ عمـا كـان   اكتس  من اخلنات ما جعله يتعامل مـه الن ـوص احملققـة بفـكل خمتلـ      ،عاًما

 التحقيقك بعليه يف بداية عمله 

 

 

كيـظ كـان    استحسن العثـيمني يـذىل الكلمـات املتكـررة الـ  احمـتمل عليهـا كتـاي         

ورمبـا يكـون ذلـك بهـدىل االلت ـار وعـدم إةقـال         ك(215 يف نسـخته األصـلية     هـور حمـيخ اعسـ م   

ويف ذلك جتاوز ملنهج اعبقاه علـى الـن  كمـا جـاه      كبالتكرار يتى خيرع ب ورة مرتابطةالن  

   ملـه الفـهاي   يف أصله، وإيراده دون يذىل أو تعديل، وهو ما اتبعه العثـيمني يف حتقيـق كتـاي    

مـه   ،(212 املتكررة كمـا وردت يف األصـل  ييح أبقى يف املنت على الكلمات واحلروىل ال اردة و

 اعحمارة يف احلالتني للتكرار يف اهلوامشك

 

أضاىل العثيمني إل الن وص احملققة ما يقدم هلا امل يـد مـن التوضـيح، ويكمـل الـنق       

وهـي إضـافات يتطلـ  وجودهـا عمتـام املعنـى ومتاسـك ادمـل والعبـارات،           الذي رآه يف األصـل، 

ــا   ــواردة يف الــن   واســتقامة وزن بعــر األبي منهجــه يف إيرادهــا التلــظ مــن    إال أن كت الفــعرية ال

حتقيــق إل آلــر  ييــح وضــه هــذه اعضــافات بــني قوســني معقــوفني يف مــنت حتقيقــه لكتــاي        

فقـد وضــعها يف    ملـه الفـهاي   و  النبـذة  أمــا يف حتقيـق   ،(217  كيـظ كـان  هـور حمـيخ اعسـ م      

مــن األول اعحمــارة يف املــنت كــان علــى أنــه  ك(211 تبهــا يف املــنت ييًنــا آلــر ، وك(219 اهلــامش ييًنــا
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لتلـك اعضـافات وكتابتهـا يف هـوامش التحقيـق  ألن امل لــظ ويـده مـن حيـق لـه التعـديل يف مــنت           

 الن وص حبذىلم أو إضافةك

إل أنــه أبقـى علــى العنــاوين الـ  وضــعها محــد     النبــذة أحمـار العثــيمني يف مقدمــة حتقيـق   

 كلتنبيـه هلـا يف اهلـامش عنـد ورودهـا     واكتهـى بهـذه اعحمـارة دون ا    ،(221 اداسر يف الطبعـة األول 

  ييــح أضــاىل إل املــنت عنــاوين  ملــه الفــهاي لكنـه اتبــه منهًجــا آلــر عنــد إضــافتها يف حتقيـق   

ــذه      ــار هلـ ــل، وأحمـ ــودة يف األصـ ــن موجـ ــول مل تكـ ــبعر اله ـ ــدم    لـ ــامش، وقـ ــافات يف اهلـ اعضـ

توضيحات لألسباي ال  يدت به عضافتها  ييح أضاىل بعلها بناًه على ما ذكـره امل لـظ يف   

مقدمة كتابـه  ومـن ذلـك عنـوان البـاي األول   بـده أمـر الفـيخ النجـدي، وبيـان أيوالـه ومـا هـو              

أن اله ـل قـد حتـدد    ومن أسباي اعضـافة أيًلـا    ك(222 عليه قبل االبتدا ، وإ هار يسبه ونسبه 

اله ل األول من البـاي األول   ف ـل يف سـياية امـد بـن       ن هذا العنوان امللاىل  ومثال ذلكع

أو ألن احلديح يف هذا اله ل املعنون مسـتقل عمـا قبلـه  كمـا جـاه يف  ف ـل        ك(221 عبدالوهاي 

ضــه هلــا أو ألن تقسـيمات اله ــول تقتلـي أن يو   ك(224 يف جهـود ســعود لتوسـيه دولتــه يف احلجــاز   

وألــًبا  ك(223   وجــاه ذلــك يف ف ــٍل عنوانــه   فـر  يــذكر فيــه أحلــاه قبارــل قطــر   ً عنواًنـا مســتق 

يــ تي حتســني وترتيــ  اعلــراع ك يــد األســباي الــ  دفعــيف بــاحملقق عضــافة العنــاوين يف مــنت    

و ف ـل   ،(225 التحقيقات  ومثال ذلك كـل مـن   ف ـل يف تسـخب بعـر احلجـاز وكيهيـة ذلـك         

وقـــد كــان هلــذه العنــاوين امللــافة دور كـــبب يف      ك(222 عود حمــرقي ج يــرة العــري    يف جهــود ســ  

 توضيح ف ول الكتاي وت نيظ مواضيعهك

 

سـورها مـه بيـان    إل  وردهـا الـ  أوردهـا امل لهـون،     بتخريج اآليات القرآنيـة اهتل العثيمني 

كمـا ذكـر ولـرَّع األياديـح الـ        ك(227 يف اهلـامش، وضـبطها بالفـكل   اسل السورة ورقل اآلية 

إضـافة إل ذلـك فقـد     (229 كومل يذكر ن َّها  كيظ كان  هور حميخ اعس م أحمار إليها م لظ 

 ك(211 وامل لهات املذكورة دون توةيق إل م لهيها ،(221 نس  أبيات الفعر إل قارليها
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 ـا أفقـدها   ذكر م لهو الكتـ  احملققـة العديـد مـن األيـداد التارخييـة دون ت رخيهـا         

ويرًصـا مـن العثـيمني علـى إلـراع الن ـوص احملققـة مبنتهـى الوضـو؛          ك عن ر الدقـة والت كيـد  

وذلـك باملقارنــة بامل ـادر املوةوقـة الــ  أوردت     ،(212 فقـد اهـتل بتــ ريخ هـذه األيـداد     ،واملوةوقيـة 

ويتجلـى اهتمامـه    ر الـ  اسـتمد منهـا تلـك التـواريخك     هذه األيداد وأرليف هلا، كما وةـق امل ـاد  

بت ريخ األيداد يف عـدم االكتهـاه يف كـثب مـن املواضـه بـذكر السـنة الـ  وقـه فيهـا احلـدد            

ــاليوم  ً التــاريخ اهلجــري واملــي دي كــام  التــارخيي  بــل أوردهــا مب يــد مــن الدقــة والتحديــد  ب    ب

 ك(214 ييًنا آلر ً بالتاريخ اهلجري كام واالكتهاه، (211 والفهر والسنة ييًنا

 

أةــرى العثـــيمني هــوامش التحقيقـــات بــالكثب مـــن اعضــافات التوضـــيحية الــ  تنوعـــيف      

يف سـبيل الوصــول إل اسـتنتاجات صـحيحة يثبتهــا     ،رن ونقــد وصـحح وَرجَّـح  غاياتهـا، فحلـل وقـا   

ف ضـاىل ته ـي تم مـوج ًة لـبعر      كل يف إضـاهة جوانـ  الن ـوص احملققـة    باألدلة املوةوقة، لتسه

ويــدد أطــراىل األيــداد بدقــة  ،(215 وَبــيَّن فيهــا مقاصــدهل ،(213 األيــداد الــ  أوردهــا امل لهــون

، وألــًبا فقــد َصــوَّي مــا  (217 لــوورتــ  األيــداد الــ  ورد فيهــا بعــر اخل  ،(212 لتتلــح صــورها

استخرجه مـن بـني السـطور  ـا أورده امل لهـون جمانًبـا لل ـواي  وتنوعـيف هـذه األلطـاه مـا بـني             

ومــدى الهــرتات ال منيــة الــ  قلــاها   (211 ،واأليــداد التارخييــة ،(219 أحلــاه بعــر الفخ ــيات

وقـد اسـتمد    ك(242 واأليـداد امُلـ رَّ  هلـا بفـكل لـاطئ      ،(241 بعر األمـراه والر سـاه يف احلكـل   

بعـــر هـــذه الت ـــويبات  ـــا ورد يف امل ـــادر املوةوقـــة، واســـتويى الـــبعر اآللـــر  ـــا ذكـــر    

 امل ادر ال  يستمد منها مادتهك ب ةباتواهتل يف ذلك كله  ،(241 بها

لتلـظ بعـر   اوالعديد من التناقلات ال  وقه فيها امل لهـون،  تلمنيف هذه امل لهات  وألن

فـ وردوا روايـتني خمتلهـتني للحـدد      ،مكانني خمتلهني يول املوضو  ذاتـه ما ذكره امل لهون يف 

اهــتل العثــيمني ب يلــايها يف اهلــوامش والتعليــق عليهــا وت ــويبها، كمــا أيــال إل    فقــد عينــه، 

 ار  ال ــورة الكاملــة ملــا ورد ال ــهحات الســابقة الــ  نــاقر فيهــا امل لــظ نهســه  ليســتبني القــ  

وبعــد عرضــها يقارنهــا مبــا ورد يف امل ــادر املوةوقــة، ةــل يــذكر الــرأي ال ــار  يوهلــا،         كفيهــا

 وب  هار هذه التناقلات يتلح مدى االعتماد على بعر ما ذكره امل لهونك
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 ن ما ي تي ويمني من تناقلات وقه فيها امل لهومن األمثلة على ما أحمار إليه العث

الرحميد يف نبذته فيما خيت  بال حبة ال  بني التعليق على التناقر الذي أورده  ك2

عبداهلل بن رحميد وسويِّد بن علي أمب ج جل  ييح تناقر قول الرحميد يف موضعني 

خمتلهني  فعلق العثيمني على ذلك بقوله   وإن كانيف ال حبة يدةيف بعد ع ل سويِّد عن 

حبة بني يف موضه آلر من أن ال  (244 إمارة ج جل فهذا يتناقر مه ذكره ضاري

 (243 كسويِّد يف ب ده  تر سعبداهلل وسويِّد قبل 

يينما أرَّ  النتقال الفيخ امد بن عبدالوهاي   مله الفهاي التعليق على تناقر م لظ  ك1

 كالععَيينة بتارخيني خمتلهنيإل 

مه أنه سبق  ـه2251 ومن ال ري  أن امل لظ ذكر هنا انتقال الفيخ إل الععَيينة آلر سنة  ك4

أن ذكر أن الفيخ قري نهاية أسهاره كان يف مكة إبَّان عهد الفريظ سرور الذي مل 

 ك(245 ك فكيظ مل يدر  هو تناقله؟ ـه2292يبدأ إال سنة 

 

ــابقة        ــات الســ ــد التحقيقــ ــى نقــ ــر احلــــديح علــ ــني يف الع ــ ــار احملققــ ــل بعــــر كبــ عمــ

ــق       ــنهج العلمـــي يف حتقيـ ــول املـ ــا، وذلـــك مـــن أصـ ــادوا حتقيقهـ ــات والكتـــ  الـــ  أعـ للمخطوطـ

ــه  وحتقيــق   النبــذة ومل ي هــل العثــيمني ادهــود الســابقة املبذولــة يف إلــراع      ك(242 املخطوطــات مل

مظــاهر  عــرل بعـر  يلـي أوالهــا اهتماًمـا ملحوً ــا يف هـوامش حتقيقاتـه، وفيمــا    ، بـل   الفـهاي 

 هذا االهتمام 

 

ــد     ــة األول الـــ  أصـ ــا ورد يف الطبعـ ــذة مبـ ــق النبـ ــتل يف حتقيـ ــام   اهـ ــر عـ ــد اداسـ رها محـ

ــة      م، و2122ه/2492 أورد يف هــوامش التحقيــق بعــر مــا جــاه يف تلــك الطبعــة مــن ألطــاه إم ري

والت ـيبات الـ  أيـدةها اداسـر      (249 ،كما نبـه إل الكلمـات الـ  سـقطيف منهـا      (247 ،وووية

إضـافة إل ذلـك فقـد اسـتهاد  ـا ورد       (231 كوأقر ال ار  مـن هـذه الت ـيبات    (241 ،نت الن يف م

فيهــا مــن يــديح فهــد املــار  وتعليقــه علــى بعــر مــا أورده ضــاري الرحمــيد يف نبذتــه مــن أقــوال      

 (232 كفالظ ما تعارفيف عليه امل ادر املوةوقة
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كثًبا من امللحو ات على التحقيقني   مله الفهاي أورد العثيمني يف هوامش حتقيق 

خ ـة والفيـد أبو ياكمـقام بهما كل من الدكتور أمح اللذينالسابقني للكتاي، 

عبدالرمحن بن عبداللطيظ آل الفيخ، وعلَّل هذا االهتمام بقوله   وأما ما ذكر يف اهلوامش 

إنهما  انا قد الت ما مبا قاالاملراد بذكره إيلا؛ ما إذا كعن أبي ياكمة وآل الفيخ ف

(   إنه صوَّي إم هه 22سيلت مان بهك فقد قال أبو ياكمة يف مقدَّمته لتحقيق كتاي اللمه  ص

ا إل على مقتلى القواعد اعم رية املعاصرةك أما األلطاه النحوية فرتكها على ياهلا مفًب

   ياوليف قدر ً الفيخ يف آلر مقدَّمته منهاع حتقيقه قار صوابها يف احلواحمي ك وأوضح آل

جهدي أن يظل األصل كما هو دون تعديل أو ت يب يف الن  الذي جاه يف املخطوطة يتى 

ا منا بعرل الن وص كما وردت بالنسبة ملخالهة قواعد الل ة العربية أمانة يف النقل وإقاًن

مش عن هذين احملققني الهاضلني املساعدة على أورد يف اهلوا وقد ق د مباعند واضعيها ك 

 ك(231 معرفة مدى الت امهما مبا قاال من عدمه 

وحتتـل ملحو اتـه علـى التحقـيقني السـابقني مســايًة كـببًة مـن هـوامش هـذا التحقيــق،          

ييح أحمار للكثب من التعـدي ت الـ  أيـدةاها علـى الـن  األصـلي دون اعحمـارة إل كتابتهـا         

ومـا يـذفاه دون إحمـارة أو     ،(233 وأحمار إل الكلمات ال  سـقطيف يف حتقيقيهمـا   ،(234 يف األصل

 (237 ،والت ـيبات اخلاطةـة الـ  أيـدةاها     ،(232 وما غباه من كلمـات دون داٍ  للت ـيب   ،(235 تعليل

فــ ورد عــدة عبــارات تــدل علــى جمانبــة الكــثب مــن تلــك التعــدي ت لل ــواي  كقولــه   ومــا يف    

، (252  وهــذا لطــ   ،(251 و هــذا الت ــيب لطــ   ،(231 األصــل صــحيح  مــا يفو  ،(239 األصــل أصــح 

 وغبها من العبارات املفابهةك

ومــن ذلــك قولــه   وهــذا   ،(251 علــى أنــه أَقــرَّ بعــر اعضــافات والت ــويبات الــ  قامــا بهــا   

 وهــذا أقــري  ،(255  ومــا أورداه أقــري إل ال ــحة  ،(253 و وهــو األقــري إل ال ــحة  ،(254 أصــح 

ــافاها    ك(252 إل ال ــــحة  ــول الــــ  أضــ ــاوين اله ــ ــا عــــرل عنــ ــها يف   (257 ،كمــ ــد بعلــ واعتمــ

 ك(251 واعتمد ترتيبهما ل ضطراي املوجود يف ترتي  النسخة األصلية ،(259 حتقيقه

 

اهتل العثـيمني بفـكل كـبب باملقارنـة بـني امل ـادر، فوصـهها ب نهـا  مـن أوجـ  واجبـات            
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ــب د    ــاريخ هــذه ال وقــارن بــني بعــر مــا ورد يف امل لهــات احملققــة ومــا جــاه يف       ك(221 البايــح يف ت

امل ادر املوةوقـة، وأضـاىل روايـات مـوج ة تسـمح مبقارنتهـا مـه روايـات املـ لهني، لتقـديل امل يـد            

كمـا ت يـد بعـر     ،(221 وترجيح اآلراه األقـري لل ـحة واألكثـر م ـداقية     ،(222 من الته ي ت

ني مـا ورد يف بعــر امل ـادر دون تـرجيح قــول أي    وقـد قــارن بـ   ك(224 هـذه املقارنـات يــديح امل لـظ   

 ك(223 منهل على اآللر

ومن اددير بالذكر أنه ينب ي على احملقق أن يبحح يف خمتلظ امل ادر واملراجه 

املتوافرة عن كل ما حيتاع إليه عضاهة الن  احملقق  إال أن امل لهني ويف عدة مواضه أوردوا 

ر مبعلومات عنها، ف ر؛ بذلك يف اهلوامش بقوله   مل بعر األيداد ال  مل متده هذه امل اد

 وليس يف امل ادر املوةوقة ما ي يد ما ادعاه  ،(225 أجد لذلك ذكر يف امل ادر املتوافرة لديَّ 

 ،(227  ومل أجد يف امل ادر املتوافرة ما يعني على معرفة صحة ما ذكره امل لظ  ،(222 امل لظ 

 وغبها من العبارات امل دية للمعنى ذاتهك ،(229  ومل تذكر امل ادر املوةوقة 

وبعــد اســتعرال مــنهج العثــيمني يف خمتلــظ مــا ايتــوت عليــه هــوامش التعليقــات  ينب ــي       

ــا أن هــوامش حتقيــق كتــاي          اعحمــارة إل الطبيعــة العامــة حملتــوى كــل منهــا  ييــح يظهــر جلي 

لتعريــــظ قــــد تنوعـــيف مــــا بــــني التهســـب، والتعليــــق، وا    كيـــظ كــــان  هــــور حمـــيخ اعســــ م   

بالفخ يات، وت حيح األلطاه ال  وردت يف الن ، إال أن اد ه األلـب منهـا قـد غلـ  عليـه      

  النبـــذة التعريـــظ بالقبارـــل واألمـــاكن الـــ  ذكـــرت يف مـــنت التحقيـــق، أمـــا هـــوامش حتقيـــق   

فايتوت على تهسٍب وت وي م لبعر الكلمات الواردة يف املنت، إضـافة إل تسـليو اللـوه علـى     

ــة األولبعــر مــا   ــا علــى          كورد يف الطبع ــ  يف هــذه اهلــوامش كــان تعليًق لكــن معظــل مــا كت

  ملـه الفـهاي   وألًبا فقد مشليف هـوامش حتقيـق   ك ارخيية ال  أوردها ضاري الرحميداأليداد الت

توضيحات وتعليقات علـى مـا أورده امل لـظ، إال أن التعليـق علـى مـا جـاه يف التحقـيقني السـابقني          

 ملساية األكن من هذه التعليقاتكللكتاي قد ايتل ا

  مصادره ومنهجه يف إيرادها: :ثالًثا

ويرصـه علـى    تظهر لنا قوارل امل ـادر يف حتقيقـات العثـيمني مـدى ةقافتـه وسـعة اط عـه       

امل ادر احملققة مبا يتوافـق معهـا أو يوضـحها    ، ومقارنة املعلومات الواردة يف ةتوةيق املادة املستقا

وقد زلرت تلك القوارل مبجموعة من امل ـادر املهمـة     كامل ادر املعاصرة واملوةوقةأو خيالهها من 
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ال  اقتبس منها وأيال إليها وأحمـار إليهـا يف كـثب مـن املواضـه، وهـو مـا أضـاىل إل حتقيقاتـه          

أفـاد منهـا يف   وقكـن ت ـنيظ امل ـادر الـ       كمي ة تتلح فيما أورده من تعليقـات قيمة علمية مت

 يلــيم ــادر تارخييـة وم ـادر ألــرى تنوعـيف جمـاالت اهتماماتهــا، وفيمـا         نـوعني حتقيقاتـه إل 

 عرل هلذه امل ادر 

 

يظهـر ادــدول اآلتـي إي ــارية لعـدد اعيــاالت الـ  قــام بهـا العثــيمني إل مـا ورد يف تلــك        

  (221 امل ادر التارخيية املختلهة
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 221 69 33 22 بشر. بنعنوان اجملد يف تاريخ جند، عثمان 

ملرتةةةاد حةةةال اإلمةةةام    روضةةةة اافكةةةار واافهةةةام  "

 بةةةةن، حسةةةةني "وتعةةةةداد تةةةة وات موي اإلسةةةةالم   

 .(170)تنام

17 1 30 32 

يف  عقد الدرر فيما وقةع يف جنةد مةن احلةواد     

، الرابةةع عشةةر  الثالةةع عشةةر وأول واخةةر القةةرن  أ

 إبراهيم عيسى.

- 27 1 22 

 11 5 3 2 عمر الفاخري.بن ااخبار النجدية، حممد 

شةةةةةةبه اا يةةةةةةرة العربيةةةةةةة يف عهةةةةةةد امللةةةةةة      

 عبدالع ي ، خري الدين ال ركلي.
- 6 - 6 

خالصةةة الكةةالم يف بيةةان أمةةراا البلةةد احلةةرام،     

 زيين دحالن.بن أمحد 
- - 7 7 

دوحةةة الةةوزراا يف تةةاريخ وقةةا ع بوةةداد الةة وراا،    

 حاوي رسول الكركوكلي.
- - 7 7 

حتفةةةةةةة املشةةةةةةتا  يف أخبةةةةةةار جنةةةةةةد واحلجةةةةةةاز  

 البسام.بن حممد والعرا ، عبداهلل 
- 9 - 9 
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يف جنةةةةةد، الواقعةةةةةة تةةةةةاريخ بعةةةةة  احلةةةةةواد    

 .عيسى صاحل بن إبراهيم بن
1 1 2 3 

 3 - 3 - تاريخ ملوك آل سعود، سعود بن هذلول.

 3 3 - - مواد لتاريخ الوهابيني، جوهان بوركهارت.

 و خالةةةةةد وعالقةةةةةتهم بنجةةةةةد، عبةةةةةدالكريم بنةةةةة

 الوهيب.
- 1 2 3 

 3 3 - - تاريخ مكة، أمحد السباعي.

 3 - 3 - وملحقاته، أمني الرحياني. تاريخ جند

الدولةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةعودية ااو ، عبةةةةةةةةةةدالرحيم  

 عبدالرمحن عبدالرحيم.
 1 2 3 

السةةةعود بطيةةةر أخبةةةار الةةةوالي داوود،   مطةةةالع 

 عثمان بن سند.
- - 3 3 

 2 - - 2 تاريخ الشيخ املنقور، أمحد بن حممد املنقور.

 2 - 2 - تاريخ العرا  بني احتاللني، عباس الع َّاوي.

 2 - 2 - تاريخ القاضي، إبراهيم بن حممد القاضي.

 2 1 1  عصر حممد علي، عبدالرمحن الرافعي.

نفةةةل العةةةود يف سةةةرية دولةةةة الشةةةريف محةةةود،      

 عبدالرمحن أمحد البهكلي.
2 - - 2 

أمحد حممد حممد بن أبطال من الصحراا، 

 السديري.
- 1 - 1 

 املعةةةةةاا يف تةةةةةاريخ القواسةةةةةم، سةةةةةاا   إيضةةةةةا 

 السيابي.
- - 1 1 

البحةةةرين عةةةر التةةةاريخ، علةةةي ا ليفةةةة وأبةةةا     

 حسني.
- - 1 1 

 1 - 1 - احللي. تاريخ احللة، يوسف كركوش
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 الكتاب

كيف كان 

شيخ ظهور 

 اإلسالم

نبذة 

تارخيية 

 عن جند

ملع 

 الشهاب
 اجملموع

تةةةةةةاريخ حةةةةةةواد  الشةةةةةةام ولبنةةةةةةان، ميخا يةةةةةة   

 الدمشقي.
- - 1 1 

تةةةاريخ شةةةرقي اا يةةةرة العربيةةةة، أمحةةةد أبةةةو       

 حاكمة.
- - 1 1 

 1 1 - - تاريخ ع ي، سليمان ع ي.

 1 1 - - تاريخ الكويت احلديع، أمحد أبو حاكمة.

 1 1 - - تاريخ املخالف السليماني، حممد العقيلي.

بةن  الدُّرر السَّنية يف الرَّد على الوهابية، أمحةد  

 زيين دحالن.
- - 1 1 

مجةةةع:   لةةةدرر السةةةنية يف ااجوبةةةة النجديةةةة،   ا

 عبدالرمحن بن قاسم.
1 - - 1 

الدُّرر املفاخر يف أخبار العرب ااواخةر، حممةد   

 البسام.
- - 1 1 

 1 1 - - رحالت يف ج يرة العرب، جوهان بوركهارت. 

اإلصةةةال  يف العصةةةر احلةةةديع، أمحةةةد   زعمةةةاا 

 أمني.
- - 1 1 

سبا   العسجد يف أخبةار جنة  رز  ااسةعد،    

 عثمان بن سند.
- - 1 1 

الفةةتل املةةةبني يف سةةةرية السةةةادة البوسةةةعيديني،  

 .رزيقمحيد بن 
- - 1 1 

الفتوحةةات اإلسةةالمية بعةةد مضةةي الفتوحةةات     

 زيين دحالن.بن النبوية، أمحد 
- - 1 1 

 يف رد ضالالت ابةن عبةدالوهاب  طاب فص  ا 

 القباني.أمحد 
- - 1 1 

 1 1 - -كيةةةةف كةةةةان ظهةةةةور شةةةةيخ اإلسةةةةالم، مؤلةةةةف  
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 الكتاب

كيف كان 

شيخ ظهور 

 اإلسالم

نبذة 

تارخيية 

 عن جند

ملع 

 الشهاب
 اجملموع

 جمهول.

جةةاز وجنةةد يف تةةاريخ اارتةةي،  مةةن أخبةةار احل

 تالر. حممد
- - 1 1 

بةةةن فهيةةةد  نبةةةذة تارخييةةةة عةةةن جنةةةد، ضةةةاري     

 الرشيد.
1 -  1 

ــا يف         ــ  ألههــا، واســتعان به حتقيقاتــه ســواه عــن طريــق    كمــا رجــه إل بعــر كتبــه ال

 االقتباس أو اعيالة أو اعحمارة، وقكن عرضها كاآلتي 

 الكتاي

كيظ كان 

 هور حميخ 

 اعس م

نبذة 

تارخيية 

 عن دد

مله 

 الفهاي
 اجملمو 

 41 1 41 - تاريخ اململكة العربية السعوديةك

 11 4 15 2 نف ة إمارة آل رحميدك

 7 - 7 - معار  امللك عبدالع ي  املفهورةك

 2 4 2 1 الفيخ امد بن عبدالوهايك

 1 1 - - حبود وتعليقات يف تاريخ اململكةك

 

مل يكتــظا العثــيمني بامل ــادر العربيــة  بــل كــان للم ــادر املكتوبــة ب ــب الل ــة العربيــة      

الل ـة  بعـد ترمجـة عناوينهـا إل     ،ن ي ع يف بناه هوامش حتقيقاته، وقكن إمجال هذه امل ادر

  يليفيما  ،العربية

 الكتاي
نبذة تارخيية 

 عن دد

مله 

 الفهاي
 اجملمو 

التـــــــــاريخ السياســـــــــي لقبيلــــــــــة مشـــــــــر ادربــــــــــاه يف    

 م، وليمسونك2959-2911اد يرة 
3 - 3 

 1 - 1 (، هوببكـه2993-2994ق ة ريلة يف ج يرة العري  
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 1 - 1 يارل  مدينة واية يف اململكة العربية السعودية، واردك

 1 1 - الوهابية، مارجليودك

ق ة ريلة مـن القـاهرة إل املدينـة ومكـة عـن السـويس،       

فعربة، فالطويلة، فادوىل، فجبة، فحارـل، فنجـد، سـنة    

 والنيك م،2935

2 - 2 

 2 2 - أربعة قرون من تاريخ العراد، لودرعك

 2 2 - ريَّالة يف ج يرة العري، روبن بيدولك

وأقطــار ألــرى يف الفــرد،    ريــ ت عــن ج يــرة العــري   

 نيبورك
- 2 2 

 2 - 2 ري ت يف صحراه ج يرة العري، داوتيك

  

 رجه العثيمني يف حتقيقاته إل بعر اجمل ت يف أعداد خمتلهة منها، وهي 

 (272 كاجمللة التارخيية امل رية ك2

 (271 كجملة دراسات اخلليج واد يرة العربية ك1

 (274 كجملة العري ك4

  

مل يقت ر العثيمني يف حتقيقاته على اعفادة من امل ـادر التارخييـة  بـل اسـتعان مب ـادر      

  يليألرى ذات اهتمامات خمتلهة، وقكن عرضها فيما 

 

ــي  وهــي كــل مــن      (272  ،صــحيح مســلل   و (275 ،صــحيح الرتمــذي   و (273  ،داوود ســنن أب

 (279  كامُل   و (277  ،على العبيدوييد الذي هو يق اهلل كتاي التو 

  

ألزهــــار الناديــــة مــــن أحمــــعار  او (271  ،األمثــــال العاميــــة يف دـــد    ومتثلـــيف يف كــــل مــــن 

حمــعر  و ،(291  القــيس  امــرديــوان  و ،(292  حهــة الرحمــيدية يف األحمــعار النبطيـة الت و ،(291  الباديـة 

 ك(294  يف اداهلية واعس م يِّئط
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 ك(295  كاملعجل الوسيو و ،(293  القاموس احمليو وهي  

 

ورد  اسـتعان العثـيمني بعــدد مـن املعــاجل اد رافيـة للتعريــظ بـالكثب مــن األمـاكن الــ       

د ـــرايف للـــب د العربيـــة املعجـــل ا و ،(292  قلـــ  ج يـــرة العــري  ذكرهــا يف حتقيقاتـــه، ومنهـــا   

 ك(299  معجل البلدان و ،(297  السعودية

  

 ،(211  عفـارر العـراد   و ،(291  علمـاه دـد لـ ل سـتة قـرون      وقكن إمجاهلـا فيمـا يـ تي     

 ،(211  قبارـل اململكــة العربيـة الســعودية   معجـل  و ،(212  جـل قبارـل العــري القدقـة واحلديثــة   مع و

 ك(214  إسعاىل األعيان يف أنساي أهل عمان و

 

ة الفـههية  ي الروايـ قاـ َلا مـن مـوارد الكتابـة التارخييـة، وتَ    امل ادر الفههية مـورًدا مهم ـ  تعَعد 

ــا   ــ تي بطــرد متعــددة منه ــى صــورة     ك(213 املســاهلة واملفــافهة والســما    ي ــد اقت ــر العثــيمني عل وق

املفافهة يف م ادره الفههية، كلهظة  ذكر لي  ال  وردت مـرتني يف حتقيقاتـه  إيـداهما يف    

، والـ  أوردهـا يف قولـه   اطلـه األ  امـد آل       كيظ كان  هور حميخ اعسـ م  ي حتقيق كتا

يف قولـه   ولقـد     النبـذة  واأللرى يف حتقيق  ،(215 زلهة على صور حتقيق املخطوطة فذكر ليككك 

ــبهانككك    ــ  السـ ــي متعـ ــر لـ ــافة إل  ،(212 ذكـ ــةإضـ ــافهة   لهظـ ــاي املفـ ــدلل يف بـ ــرى تـ ــي  ،ألـ وهـ

، وأحمــار هلــا بقولــه   وقــد ألننــي بــذلك    النبــذة الــ  وردت ةــ د مــرات يف حتقيــق   ، ألننــي 

و ألننـي األ  عبــداهلل   ،(219 و ألننـي متعـ  احلمــود السـبهانككك     ،(217 الفـيخ إبـراهيل ال ــقب   

ومرة وايدة يف حتقيق ملـه الفـهاي أحمـار إليهـا بقولـه   كمـا ألننـي بـذلك          ،(211 عبار العن يككك 

وي يظ أن العثيمني مل يثبـيف م ـادره الفـههية يف قارمـة      ك(111 اللطيظ احلميدان الدكتور عبد

امل ادر، وكان من األول توةيقهـا وإةباتهـا، ملـا هلـا مـن أهميـة يف إمـداد البايـح مبـا يوتـه مـن            

 معلوماتك
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ــه العثــيمني عنــد نقــل املعل    يتمثــل أيــدهما يف     أســلوبني ومــة التارخييــة مــن م ــدرها    اتب

اقتباس املادة العلمية من امل ـدر مباحمـرة بفـكل يـريف، ييـح أوردهـا بن ـها كمـا جـاهت يف          

فقـد عمـد فيـه إل     أمـا األسـلوي اآللـر    ك(112 األصل دون َتَ ررىل، ووضعها بني ع مـ  تن ـي   

لت ـار، ييـح   إيراد املادة العلمية مبعناهـا دون ن ـها، وقـد يكـون اهلـدىل مـن ذلـك مراعـاة اال        

ا وقـد التـ م الت اًمـا تام ـ     ك(111 أعاد صياغة الن وص املنقولـة دون أي ت ـيب يف أيـداةها أو معانيهـا    

يدل على أمانته العلمية بتوةيق م ادره يف هوامش حتقيقاته، إال أنه ذكر يف ة ةـة مواضـه مـن    

 واملتــداول  ،(114 ككك حتقيقاتــه مــا ورد يف بعــر امل ــادر دون أن ي ــر؛ بهــا فقــال   وقــد ذعكاــر أن 

 ك(115 و وفق ما هو مرجح يف الدراسات  ،(113 لدى كثب من امل ادر واملراجه أنككك 

ومن مظاهر اهتمامه بهذه امل ادر أنه عمل هلـا ةبًتـا يف آلـر كـل حتقيـق، وجعلـها مرتبـة        

 يس  يروىل اهلجاه، ليعَيسِّر بذلك على البايثني الوصول إليها، وذكر يف كل ةبـيفم منهـا اسـل   

ــا مــا اتبــه اســل    كةــل اســل الكتــاي  امل لــظ مبتــدًرا باالســل األلــب ةــل االســل األول فالثــاني    وغالًب

ــاي  ــق   الكت ــرقل الطبعــة املعتمــدة يف التحقي ــ       كب كمــا ذكــر أحلــاه اققــي ومرتمجــي الكت

وعند الرجـو  ألكثـر مـن كتـاي مل لـظ وايـد ف نـه         كاملرتمجة إل جان  أحلاه م لهيهااحملققة و

 اسل امل لظك   جيمعها حتيف

مـه امل ـادر     ملـه الفـهاي   أما بالنسبة للم ادر غب العربية  فقد وةقها يف حتقيق كتـاي  

يف إحمـارة منـه إل ل ـة      باعدلي يـة  دة، وإل جان  كل منها كت  كلمة العربية يف قارمة واي

إل األعمـال بالل ـة العربيـة  غـب املنفـورة        النبـذة  بينما قسل قارمة م ادره يف حتقيق ك الكتاي

 ةل املنفورة، وكرر ذلك يف قارمة مستقلة للم ادر ب ب الل ة العربيةك

ــراد هــذه امل ــادر، وهــي           ــه يف إي ــى مــنهج العثــيمني املتب وقــد وردت بعــر امللحو ــات عل

يف طريقـة  ملحو ات بسيطة ال تقلل من جهده املبذول، ومثال ذلك التبـاين البسـيو الـذي يتلـح     

كما مل يذكر أحلاه دور النفـر لكـثب مـن م ـادره  ييـح اكتهـى        ك(112 إيراد أحلاه امل لهني

 باسل الكتاي، وم لهه، ومدينة النفر، وتارخيه، دون ذكر اسل الدور الناحمرة هلذه امل ادرك

البحـح الـذي     ملـه الفـهاي   جتدر اعحمارة إل أن العثـيمني َوةَّـق يف قارمـة م ـادر حتقيـق      و

وفيمـا   ك(117 بعنوان   نيبور ودعوة الفـيخ امـد بـن عبـدالوهاي       حبود وتعليقات رد يف كتابه و
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خي  هذا التوةيق ف نه يعرى أنه من األول االكتهاه بتوةيـق الكتـاي كمرجـه دون اعحمـارة إل     

 ذلك البحح كمرجه مستقلك

 

داد الـــ  اكتهـــى ايتــوت الن ـــوص األصـــلية للكتــ  احملققـــة علـــى العديـــد مــن األيـــ    

امل لهون باعحمارة املـوج ة هلـا، ف يـال العثـيمني إل م ـادر ألـرى اهتمـيف مبوضـوعات الكتـ           

احملققــة، والــ  قــدميف ته ــي ت أوســه عــن هــذه األيــداد، كمــا أيــال إل عــدة مواضــه مــن   

كـرار،  الكتاي احملقق نهسه، وذلك بهدىل تنظيل الن وص وربـو أج ارهـا، واالبتعـاد عـن الت    

عــرل م يــد مــن   ل اعيالــة يف عــدة يــاالت، ومنهــا وقــد اجتــه إ كســه يف الفــر؛ والتوضــيحوالتو

وت ـــحيح  ،(121 وربـــو األيـــداد بعلـــها بـــبعر ،(111 واملقارنـــة بـــني امل ـــادر ،(119 الته ـــي ت

ــه فيهــا امل لهــون    ــاقر أورده امل لــظ يف موضــعني     ،(122 األلطــاه الــ  وق ــان أي تعــارل أو تن وبي

 (121 كخمتلهني يف كتابه

 رابًعا: منهجه يف إيراد الفهارس:

وضه العثيمني فهارس الكت  ال  يققهـا بعـد ت مـل دقيـق ملـادة الكتـاي، ومعرفـة تامـة         

كيـظ كـان    مبحتوياته، ومل يسرىل يف وضعها  ييح بل يف صهحات فهارس حتقيقه لكتـاي  

يف اةــن    نبــذة تارخييــة عــن دــد  ســيف عفــرة صــهحة، وفهــارس حتقيــق     هــور حمــيخ اعســ م

فبل ـيف سـيف عفـرة صـهحة ون ـظ ال ـهحة،         مله الفهاي عفرة صهحة وربه ال هحة، أما يف 

واكتهى بههرسة أحلاه األع م والقبارل وادماعـات واألمـاكن، وذلـك بنـاه علـى طبيعـة املـادة        

 احملققةك

ــا يتعلــق بالههــارس  إذ مل يويــد منهجــه         مثــة و بعــر االلت فــات يف مــنهج العثــيمني فيم

ل كامــل يف إيرادهــا  ييــح صــنَّظ أحلــاه األعــ م ابتــداًه باالســل األلــب، بينمــا صــنَّظ      بفــك

ويع َيظ يف فهارس أحلاه األع م يف حتقيق مله الفهاي سـقوط   ك(124 بعلها ابتداًه باالسل األول

ويف  ك(123 سقوط عنوان يرىل الدال  وانـدماع األحلـاه التابعـة لـه مـه يـرىل اخلـاه الـذي ورد قبلـه         

ذكر حتيف يرىل العني عدة أحلاه مرتبة يسـ  االسـل     النبذة األفراد يف حتقيق  فهارس أحلاه

كـــذلك مل يـــذكر أيــد األحلـــاه يف الههــارس كمـــا جـــاه يف    (125 كاألول ال تبــدأ بهـــذا احلــرىل  

 (127 كوأضــاىل االســل األلــب أليــد األحلــاه الــ  وردت يف اهلــامش بفــكل مهــرد      ك(122 التحقيــق
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ورغــل ترتيــ  الههــارس يســ     ك(129 يف ال ــهحة املفــار إليهــا  وأورد يف الههــرس احًلــا ال يتواجــد 

وآل  (121 مجـه أحلــاه األعـ م مـن آل ســعود     نبـذة  العنـد فهرسـته لكتــاي    يـروىل اهلجـاه، ف نــه  

وبـنهس الطريقـة أورد أحلـاه األعـ م مـن       كحتيف عنوان وايد لكل منهل (112 وآل سليل (111 رحميد

 اه األعـ م مـن آل سـعود حتـيف عنـوان     مجـه أحلـ  ، كمـا   مله الفهاي البوسعيديني وآل حمبي  يف 

 ك(111  ابن سعود 

وبعــد عــرل مــنهج العثــيمني املتبــه فيمــا أورده يف هــوامش حتقيقاتــه  فــ ن املبحــح القــادم   

ســيهتل بتقيــيل منهجــه املتبــه يف دراســـة الن ــوص ونقــدها ومعادتهــا، إضــافة إل أســـلوبه يف         

 التحقيقات، وما جاه فيها من ملحو اتك
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 املبحث الثالث

 تقييم منهج العثيمني يف التحقيق

 : النقد التارخيي يف حتقيقاته:أواًل

قــه يف العثـيمني، ييـح اهـتل بـه وطبَّ    لـدى  وامش التحقيـق مـن يـس نقـدي بـارز      مل فـلع هـ  

حتقيقاته، وبعد دراسـة هـذه التحقيقـات يتلـح لنـا تنـو  جمـاالت النقـد التـارخيي الـوارد فيهـا،            

  يليوقكن عرضها فيما 

 

ــه    ــ لهني يف بعـــر املواضـ ــداقية املـ ــة م ـ ــيمني إل قلاـ ــار العثـ ــا   ،(114 أحمـ ــازهل أيياًنـ واويـ

ــى قــول ضــاري الرحمــيد   مــه أن          ــه عل ــك تعليق ــة  وابتعــادهل عــن املوضــوعية، ومــن ذل هــا الطايه

 ك(115    اويـاز ضـاري ضـد العجمـان واضـح      بقولـه أن  ،(113 ككك ع  العجمانياخلبيثة موالية له 

وأحمـار إل اعسـاهة الـ      ،(112 كما أحمار إل ما استوياه من يديح الريكي مـن ميـل للدليـ    

علــق علــى ذلــك ودرعيــة وأهــل القطيــظ والبحــرين   قاهلــا امل لــظ نهســه يف يــق العجمــان وأهــل ال 

اك ومـا ذكـره غـب    و هكذا تكال الترهل ج افًـ  ،(117 ا    هكذا ألقى امل لظ الوصظ ج اًفبقوله

ب نــه   يت ــظ   كيــظ كــان  هــور حمــيخ اعســ م  كــذلك وصــظ م لــظ كتــاي   ك(119 صــحيح 

 ك(111 ب هة مهمة من صهات امل ر ، وهي ااولة تعليل احلدد التارخيي  اأيياًن

  ييـح   ملـه الفـهاي    ـةم وردت يف حتقيـق   وومن اددير بالذكر أنه َعماد إل تكرار ملح

للفـيخ امـد بـن عبـدالوهاي بالفـيخ النجـدي قـد تكـون إحمـارة منـه            ذكر أن تسمية الريكي

ا ب ــورة إنســان واصــًها إل الق ــة املفــهورة الــ  تقــول مبجــيه إبلــيس إل زعمــاه قــريش متلبسـًـ 

وكـرر العثـيمني    ،وذلـك ليـ ين هلـل طريقـة القلـاه علـى الـن           ،الفيخ النجدي نهسه ب نه 

 ا يدل على ت كيد وجهة نظره القارلة ب ن هـذه التسـمية    ،(141 هذه امللحو ة مرتني يف حتقيقه

 تدل على عدم يياد الريكيك

 

أورد العثــيمني الكــثب مــن التعليقــات الــ  تعــن عــن نقــده بعــر الن ــوص الــ  أوردهــا      

امل لهــون، فنقــد مــا رأى ضــعهه أو عــدم ترجيحــه مــن األيــداد التارخييــة  بهــدىل إ هــار جانبهــا    
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تنًدا يف ذلــك إل األدلــة مــن امل ــادر املوةوقــة مــن لــ ل مقارنتهــا، وأبــدى وجهــة     ال ــحيح، مســ

نظره جتاه ما يراه من ألطاه، بالقدر الذي يظهر ال واي فيثبته أو يرجحه، ومثال ذلـك تعليقـه   

كمـا أحمـار إل    ك(142 على ما أورده امل لهون من عدم دقة يف تقدير األعداد واملسـافات ووـو ذلـك   

 ك(144 وما ليس له أساس من ال حة، (141 مستبعدة احلدودبعر األمور 

سـيما أنـه مل يوةـق تلـك االدعـاهات،       (143  ومن ذلك ما قام به من تهنيد الدعاهات الريكي

ومنهـا مـا ذكـر عـن بعـر املسـارل الـ  ادعـى أن الفـيخ امـد بـن عبـدالوهاي كـان يطريهــا              

ــة    مــا يــ عل كجوابهــا، ولــذا احمــتهرت   علــى العلمــاه ويطــالبهل يف  يتــى إنهــا مل تــدون كبقي

األصــول، فكــان رد العثــيمني عليــه   إن املســارل الــ  ذكرهــا امل لــظ مل تــرد ن وصــها يف أي    

كتاي من كتـ  الفـيخ امـد أو رسـالة مـن رسـارله العامـة أو اخلاصـةك وال يعقـل عـدم تدوينـه            

ق بـهك ولعـلَّ عـدم    ملسارل مبثل هذه األهمية، ودعوته قامـيف علـى أسـاس إيلـا؛ التوييـد ومـا يتعلَّـ       

 (145 كوجودها يف كتاباته هـو الـذي جعـل ال منـاص للم لـظ إال أن يقـول  إنهـا مل تـدوَّن لفـهرتها          

كما أوضح أن الريكـي مل يوةـق ادعـاهه القارـل بـ ن الفـيخ امـد كـان يـ مر بالتجسـس عمـا            

 ك(142 عند الناس من األموال الباطنة عند دفه زكاة أمواهلل

ملعــارل الــذي افــذه م لــظ ملــه الفــهاي ضــد الفــيخ يينمــا      كــذلك أحمــار إل املوقــظ ا 

 ك(147 وصظ من ردوا عليه ب نهل  أهل امللـة   والـذي مبقتلـاه ال يعـد الفـيخ مـن أهـل ملـة اعسـ م         

أمــا يــني أورد بعــر املســارل الــ  نســبها إل الفــيخ ووضــه ردوًدا علــى أنهــا رد معارضــيه عليــه    

املسـارل ال توجـد ن وصـها يف أي كتـاي مـن كتـ         فقد علق العثيمني علـى ذلـك بقولـه   وهـذه    

ا أو الفـــيخ أو رســـالة مـــن رســـارله اخلاصـــة أو العامـــةك وهـــي ال تتهـــق مـــه أقوالـــه املوةِّقـــة  أســـلوبً  

 ك(149 معنى 

إل التسـميات الـ  أطلقهـا      ملـه الفـهاي   وأحمار يف أكثـر مـن موضـه يف هـوامش حتقيـق      

( 131 و ديـــن  (141 علـــى دعـــوة الفـــيخ امـــد بـــن عبـــدالوهاي  ييـــح أحلاهـــا  مـــذه    الريكـــي

لكـن العثـيمني وضَّـح أن مـا جـاه بـه الفـيخ امـد دعـوة ضـد البـد  واملبتـدعني يف              ك(132 و بدعة 

 ك(131 الدين

عـ وة علـى ذلـك فقـد تطـرد إل بعــر األمـور الـ  مل ي يـدها يف هـذه امل ـادر، كقــول           

   فهـذه كثـرة املـدارن والقـرى حتـيف يـد عبـدالع ي  بـن          اعس مكيظ كان  هور حميخ  م لظ 
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فعلق علـى ذلـك بـ ن   التوسـل جبـاه األنبيـاه        ،(134 طال اهلل لنا بقاهه جباه امد وأنبياره أسعودك 

أن قـريتهل مسـتحقرة     النبـذة  كما حمهد بالبسالة ألهل ضرما الـذين ذكـر م لـظ     ك(133  مذموم 

وأبــدى إعجابــه بق ــيدة ضــاري الرحمــيد الــ  وصــهها بقولــه   ولعــلَّ مــن      ك(135 ألنهــل أهــل زراعــة 

 ك(132 ألطظ ما وصل إليَّ من حمعره تلك الق يدة ال  قاهلا عندما كان يف اهلند 

كقولـه   ال أسـاس لـه     واستخدم العثيمني عدة عبـارات يف نقـد بعـر مـا ذكـره امل لهـون      

 ،(151 و غـب صـحيح    ،(131 و ليس مـن املسـلل ب ـحته     ،(139 و بعيد عن ال حة  ،(137 من ال حة 

و ك مــه علــى أيــة يــال لــيس   ،(152 و مــن الواضــح أن هنــا  مبال ــة كــببة يف العــدد املــذكور  

و بعيــــد كــــل البعــــد عــــن  ،(154 و مــــن الواضــــح عــــدم دقــــة كــــ م ضــــاري هنــــا   ،(151 ا دقيًقــــ

 (155 كووصظ بعر ما ذكره ضاري الرحميد ب ن  فيه للو واضح  (153 كاحلقيقة 

كما أورد بعر العبارات الدالة على الفك، وقـد اسـتعملها عنـد توضـيح مـراد املـ لهني،       

أو ذكر ايتمال لت ـحيح مـا أوردوه بفـكل لـاطئ، ومنهـا   لعـل  يف قولـه   لعـلَّ امل لـظ يفـب           

و يبـدو  يف   ،(152 بعد استي ه سعود بـن عبـد الع يـ  عليهـا      هنا إل الثورة ال  قاميف يف األيساه

و مــن احملتمــل  يف قولــه   ومــن احملتمــل أن مــراد    ،(157 قولــه   يبــدو أن هــذا العــدد غــب صــحيح   

إضـافة إل عبـارات ألـرى مثـل قولـه        (159 ك لَّل بالعامية، بكلمـة  سـنة   عهـد   ضاري، الذي يتك

و مـــن ال ـــع  التســــليل ب ـــحة العــــدد     ،(121  و مـــن املســــتبعد   ،(151  ال يـــركن إليـــه كــــثبا   

 (121 كو ال قكن قبوله دون حتهظ حمديد  ،(122 ته ودق

 

 ملراجـه، ييـح أحمـاد ببعلـها، ومنهـا     جاه يف ةنايا تعليقات العثيمني نقد لبعر امل ادر وا

ــوان  ــة مشــر    دراســة وليمســون بعن ــاريخ السياســي لقبيل ــرة    الت ــاه يف اد ي    م29112959ادرب

ــح ــا  الرســـالة غـــب             ييـ ــن هـــذه القبيلـــة هنـ ــن الدراســـات عـ ــا يف قولـــه   ومـــن أيسـ أحمـــاد بهـ

الـذي وصـهه بقولـه   مـن أيسـن       ، مـواد لتـاريخ الوهـابيني    وكتـاي بوركهـارت    ك(124 املنفورةككك 

ي ـار  ويق ـد بهـذا املوضـو  أيـداد      ك(123 الكتابات عـن هـذا املوضـو  مـا كتبـه بوركهـارت       

أيًلا قال عنه يف موضـه آلـر   ومـن أيسـن الكتابـات عـن جمـيه         كطوسون باحما للمدينة املنورة

امـد علــي ومــا قــام بــه جتــاه األحمــراىل كتابــة بوركهــارت الــذي كــان يف احلجــاز أيــام وجــود    

كما أحماد بكتاي عبـدالكريل الـوه  فقـال   مـن الثابـيف أن بـ  لالـد         ك(125 امد علي فيها 
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وفــى الكتابــات عــن هــذا املوضــو  كتــاي   فــرو  متعــددة ال تنتمــي كلــها إل جــد وايــدك ومــن أ  

وألــًبا أحمــاد بكتــاي الســيابي    كبنــو لالــد وع قــتهل بنجــد  لك كتابــه ويعــ  بــذ (122  الــوه  

بقوله   من الكت  ال  يوةق بها يف معرفة أنساي قبارل عمان كتـاي سـامل السـيابي، إسـعاىل     

 (127 كاألعيان يف أنساي أهل عمان 

 

، ومـن ذلـك علـى     مله الفـهاي  نقد العثيمني بعر ما جاه يف حتقيق أبي ياكمة لكتاي 

 سبيل املثال  

عدم تعليقه على النس  الذي أورده امل لظ للفـيخ امـد بـن عبـدالوهاي رغـل رجوعـه إل        ك2

 ك(129 تاريخ ابن غنام الذي عاش فرتة يف الدرعية وذكر نس  الفيخ يف تارخيه

، على أنه ذكر ـه2119يني ذكر ب ن الفريظ سرور تويف عام التناقر الذي وقه فيه  ك1

يكل عام  الذي تول احلكل بعد الفريظ سرورلفريظ غال  يف موضه اليق أن ا

 ك(121 ـه2111م  أي عام 2799

قولـه   يسـتخدم امل لـظ هـذه اللهظـة      ومل لظ لدعوة الفيخ ب نها  بدعـة   تعليقه على وصظ ا ك4

وعلق العثيمني على ذلك بقوله   وليس من الواضـح كيـظ توصَّـل     (171 كدون أن يق د الذم 

أبـو ياكمــة إل أن امل لـظ ال يق ــد الــذم يف اسـتعماله تلــك الكلمــة  وخباصـة أنــه وضــه      

 ك(172 ردًا على ما أورده مدَّعيًا أنه من فرو  دعوة الفيخ وأصوهلا 

امـد بـن   ارخيية ال  يدةيف بني اعمـام  تعليقه على ما ذكر امل لظ عن حمروط املبايعة الت ك3

م بقولـه   اعحمـارة إل مـا يعرفـه     2733/ـهـ 2257سعود والفـيخ امـد بـن عبـدالوهاي عـام      

امل رلـون باالتهاقيــة بـني الفــيخ امــد بـن عبــدالوهاي وامـد بــن ســعود مـن ييــح تــولاي       

العثـيمني علـى ذلـك     فعلق ،(171 األول وذريته األمور الدينية والثاني وذريته األمور السياسية 

   ومل يفر إل وايـد مـن هـ اله املـ رلنيك والواقـه أن امل ـادر املوةوقـة مل تـذكر مـا          ً قار

ةـل رد عليــه بنـاه علـى مـا جــاه يف تـارخيّي ابـن غنـام وابــن بفـر عـن هــذا           ،(174 قالـه امل لـظ   

 ك(173 األمر

نتقـل إليهـا آلـر    سكوته عما ذكره امل لظ عن انتقـال الفـيخ إل العيينـة، يـني قـال إنـه ا       ك5

، رغــل قولــه إن الفــيخ كــان يف مكـة بعــد يكــل الفــريظ ســرور الــذي مل   ـهــ2251سـنة  
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ي مـن هـذا أن الـدكتور    وعلق العثيمني على ذلك بقوله   واألغـر  ك(175 ـه2292يبدأ إال سنة 

 ك(172 مل يعلاق على هذا التناقر الواضح  وهو األكادقي احملقاقأبا ياكمة 

قالــه أبــو ياكمــة عـن تــاريخ وفــاة بطــني بــن عرعـر بــن دجــني زعــيل بــ     أورد العثـيمني مــا   ك2

   ناســًبا ذلـك البــن  ـهـ 2299لالـد، ييـح قــال   إن بعَطيًنـا قتلــه ألـواه دعَجــني وسـعدون ســنة      

ورد عليه العثيمني فقال   ولو قرأ ابن بفر قراهة صحيحة لوجد أنـه ذكـر إمـداد     ك(177 بفر

 ك(179  ـه2291بعَطني لرريس دران باملال سنة 

ويظهر  ـا سـبق اهتمـام العثـيمني بتوضـيح الن ـوص احملققـة، وتهنيـد مـا جـاه فيهـا مـن             

وقـد امتـاز نقـده     كإل احلقيقة التارخيية وإةباتهـا  ملحو ات، وت حيح ألطارها، بهدىل الوصول

 باملوضوعية والبعد عن التجريح واالستع ه والتفهبك

 أسلوب التحقيق: :ثانًيا

جهوًدا كببًة يف دراسة تلك امل لهات وحتقيقها، تتلـح مـن لـ ل تعليقاتـه     بذل العثيمني 

ــذم والقــد؛، كمــا للــيف مــن            ــد فيــه عــن عبــارات املبال ــة وال ــازت ب ســلوي علمــي ابتع الــ  امت

العبــارات الركيكــة ل وًيــا، ييــح أوردهــا بل ــة ســليمة ورصــينة،  ــا يظهــر متكنــه مــن الل ــة    

 العربية اله حىك

 ،(171 العثيمني يف حمريه ملعاني األبيات الفعرية الواردة يف التحقيقـات  وقد جتليف حماعرية

ــى اســتقامتها        ــة ألصــل بعــر أبيــات الفــعر  ليعمــل عل ــا أن  ك(191 وإيــراد االيتمــاالت املختله كم

األلها  الـ  التارهـا يينمـا أطلـق األوصـاىل علـى بعـر الفخ ـيات تـدل علـى يسـن أسـلوبه              

كمـا   ك(192  احملقق الكريل ـعبدالرمحن آل الفيخ بوالفيخ من أبي ياكمة  ً ييح وصظ ك

ــق      ــة وردت يف حتقي ــه لكلمــة نابي ــا دل يذف ــذة كم ــح أحمــار يف       النب ــة  يي ــه العالي ــى أل ق عل

مل يســـب  أي للـــل يف تسلســـل لاصــة أن يـــذفها   ،(191 اهلــامش إل أن يـــذفها أول مـــن بقارهـــا 

أو  ،(194  زلـة قلـل    قـد يكـون   م ريـة والنحويـة بـ ن ذلـك    وعلَّل وجـود بعـر األلطـاه اع    كاأليداد

كمـــا ابتعـــد عـــن تلـــخيل األلطـــاه الـــ  واجههـــا يف   ك(195 أو  لطـــ  مطبعـــي  ،(193  ســـبق قلـــل 

كـــذلك اســـتخدم  التحقيقـــات، وذكـــر م يظاتـــه ب ســـلوي يتســـل باملنهجيـــة العلميـــة العاليـــةك  

كمـا   ك(192 العثيمني صي ة املب  للمجهول عند احلديح عن بعر ما قـام بـه يف هـذه التحقيقـات    

إضــافة إل اســتعمال صــي ة ال ارــ  عنــد    ك(197 أطلــق علــى نهســه مســمى  كاتــ  هــذه الســطور    
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 ك(191 و استحسن احملقاق  ،(199   أورده احملقاق  ، كقوله هاحلديح عن نهس

و ا سبق يتلح أن أسلوي العثيمني يف حتقيقاته ات ظ بكونه أسـلوًبا علمًيـا مجـه بـني     

يسن التعبب ووضـو؛ العبـارات وترابطهـا، واالبتعـاد عـن التكلـظ والرتاكيـ  الل ويـة املعقـدة،          

واتسميف ل ته بالس سة مـه الب غـة واله ـاية، واحلـرص علـى الدقـة يف التيـار املهـردات الـ           

 ةقافته وخم ونه الل وي الكببك  عكسيف مستوى 

 امللحوظات: :ثالًثا

بذل العثيمني جهوًدا كببة يف حتقيق هـذه امل لهـات، ولكـن حتقيقاتـه مل فـلع يف واقـه       

األمر من بعـر امللحو ـات ذات الع قـة باملنهجيـة العلميـة املتبعـة، أو املـادة التارخييـة الـواردة يف          

التحقيقات، وهذه هي طبيعة اجملهود البفـري الـذي ال يكتمـل، ويعرتيـه أيياًنـا بعـر الـنق          

ن هــذا ال يقلــل بــ ي حمــكل مــن األحمــكال مــن ادهــود الــ  بــذهلا يف الدراســة والتحقيــق،     لكــ

  يليوقكن إمجال تلك امللحو ات فيما 

  

وردت بعــر الكلمــات واألرقــام بفــكل لــاطئ يف هــوامش التحقيقــات، وهــي يف غالــ   

الدقــة يف مراجعــة الكتــ  أةنــاه  األمــر ألطــاه مطبعيــة، قــد تكــون ســقطيف ســهًوا نتيجــة عــدم    

 طباعتها، لكنها تنطوي على أهمية تسوغ ذكرها، ومنها ما ي تي  

   كيــظ كــان  هــور حمــيخ االســ م  قــام العثــيمني بتخــريج آيــتني أوردهــا م لــظ كتــاي   -أ 

 ك(111 42و 41من سورة الروم  إال أنه ذكر يف اهلامش أنهما اآليتان  41و 42وهما اآليتان 

ــيف  مخســاية ، لكــ       جــاهت  -ي  ــح ُكتاَب ــًة بفــكل لــاطئ  يي ن كلمــة  مخســمارة( مكتوب

ــى    ــل اكتهـ ــححها، بـ ــيمني مل ي ـ ــارة إل العثـ ــحتها   باعحمـ ــة صـ ــذه الكلمـ ــاه يف هـ أن اليـ

 ك(112 هم ة

يف توةيق نسـ  الفـيخ امـد بـن عبـدالوهاي جـاه اسـل ادـد التاسـه للفـيخ م ـحًها إل             -ع 

 ك(114  عمر وال حيح أن احله   (111  عمرو 

 (113  الـــبحبي  نه الفـــيخ يف الدرعيـــة، ييـــح ُكتاـــ  ت ـــحيظ اســـل احلـــي الـــذي ســـك - د

 ك(115  البجبي وال حيح أن احله 
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التحهـة الرحمـيدية يف األحمـعار     الذي مجه ويقق كتاي  (112 صعحِّظ اسل مسعود الرحميدي -هـ 

 ك(117 إل سعود الرحميدي  بطيةالن

ــا بفــكل لــاطئ يف   ،(119  الباديــةألزهــار الناديــة مــن أحمــعار   ا جــاه اســل كتــاي   -و  مكتوًب

 ك(111  ألزهار النادية يف أحمعار الباديةا    ييح ُكتاَ  نبذة القارمة م ادر 

ــه  فجــاه العنــوان كــاآلتي   يف        ملــه الفــهاي  ورد يف  -ز  ــوان البــاي الراب ــدة يف عن كلمــة زار

كيهية سلطنة امد بن سعود وابنه عبدالع ي  وابنيه سعود وعبداهلل ابنه يف بلـدان دـد   

وتظهر ال يادة يف كلمـة  ابنـه  الثانيـة  الـ  ال معنـى لوجودهـا ومـن األول         ك(411 وأطرافها 

 يذفهاك

كيـظ كـان    وفيما يتعلق بادان  النحوي فقد ذكر العثيمني يف هامش حتقيق كتاي 

ت ــحيًحا ملــا ورد يف أصــل املخطــوط يف قــول امل لــظ   وأقــام عنــدهل ســتة      هــور حمــيخ اعســ م

والواقـه أن صـحتها    ك(412 أحمهر وهل وإياه مقيمني الدين ، فذكر العثـيمني أن صـحتها  مقيمـون    

 مقيمو(  وذلك بناه على موقعها من ادملة، فهي لن مرفـو  بـالواو  ألنـه مجـه مـذكر سـامل،       

 ويذفيف النون للضافةك

  

بعــر تــواريخ األيــداد مكتوبــة بفــكل صــار ، ورمبــا ال يتعــدى ذلــك  تــ ت كــذلك مل 

 قتها، وقكن عرضها كما يلي  كونها أيًلا ألطاه مطبعية كساب

أن بداية يكل عبدالع ي  بن متع  كانـيف عـام     نبذة الذكر العثيمني يف حتقيق كتاي  - أ

والتاريخ اهلجري املذكور صحيح  لكن اخلط  يف التـاريخ املـي دي     ،(411 م2117ه/2425

 ك(414 م2917وصوابه أنه يوافق سنة 

عما ذكره أبو ياكمة يف حتقيقه عن فـرتة يكـل دايـس      مله الفهاي حتدد يف حتقيق  - ي

بن عرعر مه أليـه امـد، وأورد التـاريخ املـي دي الـذي ذكـره أبـو ياكمـة يف حتقيقـه           

ةـل أضـاىل بـني قوسـني أن التـاريخ اهلجـري املوافـق         ،(413 م 2791م إل سـنة  2792 من سـنة  

2111  افـق لـذلك هـو   خ اهلجري ال حيح املولكن التاري ك(415 ( ـه2123-2111له هو   

 (كـه2113
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وال ـحيح بنـاه    ك(412 ـه2422ذكر العثيمني أن عبداهلل بن سليل أمب عني ة ُقتال صًنا سنة  - ع

 ك(417 ـه2122على ما ورد يف تاريخ ابن بفر أن مقتله كان سنة 

إل  ـهـ 2224مـن سـنة   لـ ل الهـرتة   ذكر أن أحمراىل مكـة منعـوا أن ـار الفـيخ مـن احلـج        - د

   ك(411 ـه2123وال حيح أن سعود بن عبدالع ي  يج سنة  ،(419 ـه2321سنة 

  

سـقطيف بعــر الكلمــات مـن عــدد مــن ادمـل الــواردة يف التحقيقــات، ومنهـا علــى ســبيل      

إل أيــد م لهاتــه بفــكل غــب مكتمــل     ملــه الفــهايحتقيــق  دليل يــني أحمــار العثــيمني يف  التــ

ــن     فقـــال   و ـــن درس موقهـــه وموقـــظ أن ـــاره يف هـــذا املوضـــو  يف كتابـــه  الفـــيخ امـــد بـ

أو   العثـيمني  أو   احملقـق  هو املق ود بـذلك، لكـن سـقطيف كلمـة     والعثيمني  ك(421 عبدالوهاي 

كـذلك   كيالـة إليهـا  رة إل م لهاتـه أو اع ال  اعتـاد كتابتهـا عنـد اعحمـا      ،ات  هذه السطور ك

إل ما مل يلتـ م احملققـون السـابقون مبراعاتـه        مله الفهاي فقد سبق القول أنه أحمار يف حتقيق 

 ك(422 قـال   دون إحمـارة إل كتابتهـا يف األصـل      ،لكنه وعند اعحمارة إل إيدى هـذه امللحو ـات  

جـاه يف األصـل، وكيـظ     ههـل منهـا َمـن هـو احملقـق السـابق الـذي مل يفـر ملـا         والعبارة ناق ة ال يع

 أورد الكلمة يف حتقيقهك 

  

ــي     وردت يف التحقيقــــات بعــــر الكلمــــات الــــ  تتطلــــ  تهســــًبا يوضــــح معناهــــا وجيلــ

 كلَّـة  الـ  أوردهـا ضـاري      ومـن هـذه الكلمـات    ككن العثيمني مل يقدم هلا تهسـًبا غموضها، ل

أيًلـا   ك(421 املدافعية أن يلت م كل وايد منهل برمي مةـتني كلَّـة   الرحميد يف قوله   وأنه أمر على 

وردت كلمة  مهر  يف الكتاي ذاتـه دون تهسـب بالفـكل التـالي   إذا ورد علـيكل كتـاي فيـه        

وذكر العثـيمني يف اهلـامش    ك(424 احلي وهو لو جن بن رحميد يكون يعمل فيه ولو ما فيه مهر 

لكنـه مل يهسـر معنـى الكلمـة ذاتهـا ومـا        ،(423 ر سـعود  أن معنى ادملة   وإن مل يكن فيـه مهـ  

 ك(425 املق ود منها يف هذه العبارة
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 ومن ذلك على سبيل املثال 

كتـاي كيـظ كـان     سقوط اعحمـارة يف املـنت ألرقـام اهلـوامش يف عـدة مواضـه يف حتقيـق         ك2

 ك(422   هور حميخ اعس م

 كييـح سـبقيف املوضـه املناسـ  لورودهـا     مل يعفار إل بعر اهلـوامش يف مكانهـا ال ـحيح،     ك1

يـني أوجـ  روايـة ابـن بفـر عمـا يـدد مـن أمـر عبـداهلل بـن              النبـذة  ومثـال ذلـك يف كتـاي    

ةنيـــان وفي ـــل بـــن تركـــي منـــذ م ـــادرة األول للق ـــيل منه ًمـــا يتـــى ياصـــره في ـــل يف    

ــه قــدم اهلــامش قبــل اكتمــال      ــي أن    (427 روايــة ضــاري الرحمــيد  الق ــر، لكن وكــان ينب 

كما فسر يف هوامش الكتـاي ذاتـه    كا يسمح باملقارنة بني الروايتنيي لره يتى نهايتها  

 ك(429 أيد أبيات الفعر الواردة يف ق يدة لعبداهلل الرحميد قبل ذكر البييف يف املنت

يدد لط  يف ترتي  اهلامفـني الثـاني والثالـح يف إيـدى صـهحات        مله الفهاي يف حتقيق  ك4

 ك(421 التحقيق ييح ألذ كل منهما مكان اآللر

ورد لط  يف ذكـر أرقـام اهلـوامش امُلفـار إليهـا يف إيـالتني إل صـهحاتم سـابقةم يف حتقيـق           ك3

 ك(411  مله الفهاي 

حمـيخ  كيـظ كـان  هـور     أيال ل هحات سابقة يف موضـعني مـن هـوامش حتقيـق كتـاي       ك5

 ك(412 دون ذكر أرقام ال هحات للرجو  إليها  اعس م

أةنـاه اعحمـارة إل صـهحتني يف الطبعـة األول للنبـذة  وهمـا كـل مـن ال ـهحة          يف ورد لط   ك2

 ك(414  119ال  ُكتاَبيف  219وال هحة  ،(411 13ال  ُكتاَبيف  73

  

يــرص العثــيمني علــى فــريج اآليــات الــواردة يف التحقيقــات  إال أنــه أغهــل فــريج آيــتني      

، ومل يلــعهما بــني قوســني م هـرين  بــل وعضاــعيف بــني    ملــه الفـهاي  أوردهمـا يف هــوامش حتقيــق  

 ك(413 ع م  تن ي 
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من املتعارىل عليه أن حتقيق املـنت لـيس حتسـيًنا أو ت ـحيًحا، وإمنـا هـو أمانـة األداه الـ          

تقتليها أمانة التاريخ، ف ن منت الكتاي يكل على م لهه، ويكل على ع ـره وبيةتـه، وهـو    

ويــده مــن قتلــك يــق الت ــيب والتبــديل، وينب ــي علــى احملقــق أن حيــتهظ لــه بهناتــه وألطارــه،       

ــاي يف وقوعهــا مــن امل لــظ أن يثبتهــا كمــا هــي،       ومهمــة احملقــق   إزاه هــذه األلطــاه الــ  ال يرت

إال أن العثــيمني مل يلتــ م مبــنهج وايــد    ك(415 مفــًبا يف اهلــوامش إل مــا يــراه مــن رأي يف صــوابها  

فيما خيت  بالتعدي ت يف الن وص احملققة، فتارًة يكتبها يف اهلـوامش بعـد اعحمـارة إليهـا يف     

ج سليل ومتعـارىل عليـه، وتـارًة ألـرى خيـالظ هـذا الـنهج فيقـوم بالتعـديل يف مـنت           املنت، وهو منه

 ك(412 التحقيق، ةل يفب يف اهلوامش ملا ورد يف األصل

ورغل ت كيـده عنـد الت ـريح بـاملنهج املتبـه يف حتقيـق ملـه الفـهاي أنـه سـيبقي علـى نـ              

 ويف عـدة مواضـه  يـق  يف مـنت التحق  املخطوط كما هو مبا فيه مـن ألطـاه ل ويـة  ف نـه صـحح     

ــة بفــكل لــاطئ، واكتهــى بالتنويــه إل أن هــذه الكلمــات ســتورد         بعــر الكلمــات املكتوب

وقد يكون إتبا  العثيمني هلذه املنهجيـة يف سـبيل   ك (417 م ححة يف يال تكرار وجودها يف املنت

 االبتعاد عن التكرار يف اهلوامشك

  

إنهـا مـن أصـول الـدين      ً ذكـر الريكـي عـدة مسـارل قـار       الفـهاي ملـه   يف لامتة كتـاي  

وفروعه كما يراها الفيخ امد بن عبدالوهاي، ةل أعق  ذلك بالرد عليها مدعًيا أنـه رد أهـل   

امللة على الفيخ، فقام العثيمني بالتعليق على ذلك يف هـوامش التحقيـق، لكنـه مل يلتـ م بتوةيـق      

يف هــذه التعليقــات، ومنهـــا مــا أورده مــن قــول الفـــيخ يف      امل ــدر الــذي رجــه إليــه عـــدة مــرات      

يــذكر امل ــدر  دون أن  ،(419 الفــهاعة، ييــح قــال   يقســل الفــيخ امــد الفــهاعة قســمنيككك      

ــه الــذي  ــذر        كرجــه إلي ــى مــا جــاه يف مســ لة الن ــق عل ــد التعلي ــل عن ــل   ،(411 وكــذلك فع وادعــاه عل

ويكـل ذبيحـة    ،(444 ودعـاه املسـلل ألليـه املسـلل     ،(441 وزيـارة القبـور   ،(442 والتكهب ،(441 ال ي 

وكـان مـن األول توةيقهـا ليسـهل بـذلك علـى        ك(443 من مل يعمل مبقتلى حمـهادة أن ال إلـه إال اهلل  

 القار  الرجو  إل هذه املوضوعات يف م ادرهاك
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 إضافة إل ذلك فقد وردت بعر امللحو ات األلرى ومنها 

عبــدالوهاي، ةــل إعــادة ذكــرهل اليًقــا دون ترتيــ   ذكــره أحلــاه أوالد الفــيخ امــد بــن   ك2

 ك(445 أحلارهل من األكن إل األص ر

  ييـح عـرفهل أول مـرة     ملـه الفـهاي   الت ىل تعريهه بالعبادلة يف ة ةة مواضه مـن حتقيـق    ك1

ــه   لعــلَّ امل لــظ أراد بكلمــة  العبادلــة   تلــك الهرقــة ال ــوفية املســمَّاة األبادلــة الــ             بقول

ــ د األناضــول  كانــيف منتفــرة يف  ــده   ويف موضــه آلــر قــال الريكــي      ،(442  ب  وأعطــاه بي

ا فعلق العثيمني بقوله   ولعلَّ املراد ال ـحيح  عبـدً   ،(447 من عبادلة السندككك  ااًلمخسني عبد

الععبَّـاد   يف هذا املوضـه هل   والعبادلة يبدو أن معناها وألًبا قال عن ك(449 من عبيد السند 

 ك  (441 الذين يظهرون مبظهر النعسَّا  

  ييــح ذكــر ب نــه  ملــه الفــهاي عــدم الت امــه مبــا ذكــر يف موضــعني مــن هــوامش حتقيــق   ك4

سيورد كلمـتني يسـ  االسـتعمال السـارد هلمـا، وهاتـان الكلمتـان همـا   مسـلال الب ـرة            

لكنهـا   ،(431  متسـلال   س  االستعمال السارد هلا وهوحب ً ال  ذكر ب نه سيلعها مستقب

ييــح  وهــي مدينــة عمانيــة وكلمــة  بركــة  ،(432 وردت اليًقــا بلهــظ  مســلال  دون ت ــيب 

ذكـر أن أكثـر امل ـادر واخلــرارو العمانيـة تكتبهـا  بركـا ، وأنهــا سـتكت  فيمـا بعــد         

 ك(434 لكنه أبقى عليها كما وردت يف األصل دون ت يب ،(431 وفًقا ألكثرية تلك امل ادر

يف هـوامش حتقيقاتــه إل كتـابني مل يوةقهمــا يف قارمـة امل ــادر واملراجـه، وهمــا      رجوعـه   ك3

 ،(433  كيـظ كـان  هـور حمـيخ اعسـ م      يف حتقيـق كتـاي     ألبار عسـب  الـذي رجـه إليـه    

 ك(435  مله الفهاي و تاريخ املخ ىل السليماني  الذي أيال إليه يف حتقيق 
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  امتة:ا

عبداهلل بن صـاحل العثـيمني تـاريخ اململكـة العربيـة السـعودية جعـل         رأول األستاذ الدكتو

ــه يف عــدة جمــاالت        ــوط  ولدمت ــاريخ ال ــح ت ــدى لدراســة الت ــااهتمامــه  يي   التــ ليظ،  ، منه

 والتحقيق، والرتمجة، والدراسات البحثية، وهي جهود تستحق الدراسةك  

ا العثــيمني، وهــو جمــال اللــوه علــى أيــد اجملــاالت الــ  عمــل عليهــ هــذه الدراســة وتلقــي 

ــة مــن املخطوطــات املهمــة   التحقيــق  ييــح أســهل ب    كيــظ كــان  هــور حمــيخ     هــيتحقيــق ة ة

اعســ م امــد بــن عبــدالوهاي، ونبــذة تارخييــة عــن دــد، وملــه الفــهاي يف ســبة امــد بــن         

 عبدالوهايك

لـى  ومن ل ل تتبه جهود العثيمني يف حتقيق تلك املخطوطات اتلح للبـايثني تركيـ ه ع   

ــاريخ دــد ودعــوة ال         ــة بت ــة مــن امل لهــات، وهــي املخطوطــات املتعلق ــة معين ــن   نوعي فــيخ امــد ب

 األكادقي الدقيقك ف  ه عبدالوهاي، وهو جمال

ومن جان  آلر تبني أن املخطـوط األول الـذي يققـه العثـيمني واملوسـوم بــ   كيـظ كـان         

ــادة    هــور حمــيخ اعســ م امــد بــن عبــدالوهاي  مل يســبق حتقيقــه مــن       ــه الري قبــل، وكانــيف ل

مـرة وايـدة،     نبـذة تارخييـة عـن دـد     والسبق يف حتقيقـه ونفـره، بينمـا سـبق حتقيـق خمطـوط       

مرتني، وهو ما يويي بعدم رضـا العثـيمني عـن ادهـود السـابقة يف        مله الفهاي ويعقّاَق خمطوط 

 حتقيقهماك

املخطوطـات الــث د  فهــي   مـنهج العثــيمني يف حتقيــق تبــاين عــن كفـهيف هــذه الدراسـة   و 

ــه    ــذي اتســل حتقيق ــور حمــيخ اعســ م     خطــوطّي مل الوقــيف ال ــظ كــان  ه ــة  و  كي ــذة تارخيي    نب

ــاحلرص ــل   بـ ــى حتليـ ــيهماعلـ ــراه هوامفـــ ن ـ ــات،     هما، وإةـ ــات، والتعليقـ ــن املعلومـ ــالكثب مـ بـ

طوط ملـه  والتعريهات، والت ويبات، واملقارنة مه امل ادر التارخيية املوةوقة  انتهج يف حتقيق خم

إل التخهُّــظا مــن التعليقــات علــى احلــوادد، واألحلــاه،    الــذي ســبق حتقيقــه مــرتني الفــهاي 

ن، ان السـابق انت، مه ت وي  ما ألط  فيه احملققـ واملواقه، والقبارل، وغبها، واهتل بلبو امل

 إضافة إل بعر التعليقات ال  رأى أهميتهاك  

ــه           ويف اخلتـــام نســـ ل اهلل أن يكـــون التوفيـــق يليـــظ هـــذا العمـــل، وأن يكـــون نتاجـ

 إضافة نافعة للمكتبة التارخيية السعوديةك
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 املصادر واملراجعقا مة 

 مك2119، دار العاصمة، الريال، 2آل بسام، عبداهلل  علماه دد ل ل مثانية قرون، ع -

دــد، حتقيــق عبــدالرمحن بــن عبــداللطيظ آل   ابــن بفــر، عثمــان  عنــوان اجملــد يف تــاريخ    -

 مك2194، دارة امللك عبدالع ي ، الريال 3، ط1الفيخ، ع

عبــداللطيظ  مــنهج مــ رلي التــاريخ الســعودي يف تــدوين الروايــة الفــههية، جملــة  احلميـد،   -

 مك1112/ـه2311، ربيه اآللر 17، س 1،  17الدارة، مج 

ن أمـراه البلـد احلـرام، حتقيـق، أبـو عبـداهلل       دي ن، أمحد زي   ل صـة الكـ م يف بيـا    -

 ك451احلرمني، ]د  م[، ]د  ت[، ص  امد يسن الفافعي، مطبوعات أرل

 ك191م، ص 2114دياي، عبداجمليد  حتقيق الرتاد العربي، دار املعارىل، القاهرة،  -

 ك11م، ص 1125رستل، أسد  م طلح التاريخ، دار الكت  امل رية، ادي ة،  -

ضاري  نبـذة تارخييـة عـن دـد، حتقيـق، عبـداهلل العثـيمني، مكتبـة امللـك فهـد            الرحميد، -

 مك2111الوطنية، الريال 

، نفـر، محـد اداسـر، دار اليمامـة للبحـح      2  نبذة تارخيية عـن دـد، ط  الرحميد، ضاري -

 مك2122والرتمجة والنفر، الريال، 

، ]د  ن[، الكويــيف، 1، عالرحمــيدي، مســعود ســند  التحهــة الرحمــيدية يف األحمــعار النبطيــة   -

 مك2125

الرحياني، أمني  تاريخ دد احلـديح وملحقاتـه، املطبعـة العلميـة ليوسـظ صـادر، بـبوت،         -

 مك2119

الريكي، يسن  مله الفهاي يف سبة امد بن عبدالوهاي، حتقيـق، عبـداهلل العثـيمني،     -

 مك1115دارة امللك عبدالع ي ، الريال، 

 مك1111، دار العلل للم يني، ببوت، 4األع م، عال ركلي، لب الدين   -

أقن ف اد  حتقيق الن وص ونفـر الـرتاد، جملـة عـامل الكتـاي، اهليةـة امل ـرية        السيد،  -

 مك2115، 35العامة للكتاي، القاهرة،   
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 مك2194الطرابيفي، مطا   يف منهج حتقيق املخطوطات، دار الهكر، دمفق  -

، مكتبــة امللــك 2الكلمــات الدليلــة يف ل تنــا الدارجــة، ع  العبــودي، امــد ناصــر  معجــل  -

 مك1115عبدالع ي  العامة، الريال، 

ــرة، م سســـة اد يـــرة لل ـــحافة    العثـــيمني،  - عبـــداهلل  حتـــدد بنعمـــة اهلل، جريـــدة اد يـ

 مك1115ديسمن  12، 21231والطباعة والنفر، الريال،   

عبـداهلل املنيـظ لتحقيـق ملـه الفـهاي يف         تعقيـ  علـى مراجعـة الـدكتور    ، عبد اهللالعثيمني -

 مك1119/ـه2319، رج  11، س 4،  44سبة امد بن عبدالوهاي، جملة الدارة، مج 

عسي ن، عبداهلل  حتقيق املخطوطـات بـني الواقـه والـنهج األمثـل، مطبوعـات مكتبـة امللـك         -

 مك2113فهد الوطنية، الريال، 

 ريخ، دار املعارىل، القاهرة، ]د  ت[كقاسل، قاسل عبده  الر ية احللارية للتا -

، مكتبـة املعـارىل، الطـارظ،    4كمال، امد سعيد  األزهار النادية من أحمعار البادية، ع -

 مك1123

 مك2111، دار العلل للم يني، ببوت، 7مسعود، جنان  الرارد معجل ل وي ع ري، ط -

ــق الن ـــوص ونفـــرها، ط   - ــارون، عبدالســـ م  حتقيـ ــاد 7هـ ــة اخلـ ــاهرة، ، مكتبـ ي، القـ

 مك2119

م لظ جمهول  مله الفـهاي يف سـبة امـد بـن عبـدالوهاي، حتقيـق، أمحـد م ـطهى أبـو           -

 مك2127 ،ياكمة، مطابه بيبلوس احلديثة، ببوت

ــن          - ــدالرمحن ب ــق، عب ــدالوهاي، حتقي ــن عب ــه الفــهاي يف ســبة امــد ب ــول  مل م لــظ جمه

 مك2173عبدالع ي ، الريال، عبداللطيظ بن عبداهلل آل الفيخ، دارة امللك 
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جمهول  كيظ كان  هور حميخ اعس م امد بن عبدالوهاي، حتقيق، عبداهلل العثيمني، مطبوعات  (2 

 ك11م، ص2194دارة امللك عبدالع ي ، الريال 
بعنوان   تعقي  على مراجعة الدكتور عبداهلل املنيظ لتحقيق مله  اًلكت  العثيمني يف جملة الدارة مقا (1 

، 141، 149، ص 44، س 4ه،   2319الفهاي يف سبة امد بن عبدالوهاي(، نفر يف حمهر رج  

فرت يف صحيهة اد يرة بتاريخ وحتدد فيه عن كتابة الدكتور امد لب البقاعي، ال  نع

فيها أن يكون اسل ذلك امل لظ سليمان النجدي، وعلق العثيمني ، وال  رجح 21221ه،   11/21/2312

–ا من ذلك، على أن هذه الكتابة إل ما جيعله مت كًد -إن حماه اهلل –   ورمبا توصل ً على ذلك قار

ا ، وقد نفرت جملة مل تنفر إال بعد ة ةة وعفرين عاًما من نفر ذلك الكتاي اققًّ -كما يعرى

ك254-244يف العدد نهسه، صالدارة مقال البقاعي 
 ك22-22جمهول، كيظ كان  هور حميخ اعس م، ص (4 
ك22، 25امل در نهسه، ص (3 
ك21امل در نهسه، ص (5 
 ك47، 42امل در نهسه، ص  (2 
 ك49، 47امل در نهسه، ص (7 
 ك31، صامل در نهسه (9 
ك31، 32امل در نهسه، ص (1 
، 2رحميد من آل عبيد  الرحميد، ضاري  نبذة تارخيية عن دد، ط هو ضاري بن فهيد بن عبيد بن علي بن (21 

 ك7م، ص2122نفر، محد اداسر، دار اليمامة للبحح والرتمجة والنفر، الريال، 
 ك22امل در نهسه، ص (22 
الرحميد، ضاري  نبذة تارخيية عن دد، حتقيق، عبداهلل العثيمني، مكتبة امللك فهد الوطنية، الريال  (21 

 ك9م، ص2111
 ك19، 17الرحميد، نبذة تارخيية عن دد، ص (24 
 ك1، 9امل در نهسه، ص (23 
الريكي، يسن  مله الفهاي يف سبة امد بن عبدالوهاي، حتقيق، عبداهلل العثيمني، دارة امللك  (25 

، علًما ب نه سوىل يعفار إل اهلوامش الواردة يف كت  1هـ 25م، ص 1115عبدالع ي ، الريال، 

 م   ه(كالتحقيقات بالر
 ك31الريكي، مله الفهاي، ص (22 
مك2127مطابه بيبلوس احلديثة، ببوت  (27 
مك2173دارة امللك عبدالع ي ، الريال  (29 
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العثيمني، عبداهلل  حتدد بنعمة اهلل، جريدة اد يرة، م سسة اد يرة لل حافة والطباعة والنفر،  (21 

 ك44م(، ص1115ديسمن  12،  21231الريال،   
 ك19، 12الريكي، مله الفهاي، ص (11 
 ك42امل در نهسه، ص (12 
 ك41امل در نهسه، ص (11 
ومن ذلك على سبيل املثال  م لظ جمهول  مله الفهاي يف سبة امد بن عبدالوهاي، حتقيق،  (14 

، 2ه5م، ص 2173عبدالرمحن بن عبداللطيظ بن عبداهلل آل الفيخ، دارة امللك عبدالع ي ، الريال، 

ك2ه113، 1-2ه31، 4-1ه12، 2ه21، 2ه29
 ك41الريكي، مله الفهاي، ص (13 

ك34 -31امل در نهسه، ص (15 
 ك34 -31، صامل در نهسه (12 
 ك11جمهول، كيظ كان  هور حميخ اعس م، ص (17 
 ك191م، ص2114دياي، عبداجمليد  حتقيق الرتاد العربي، دار املعارىل، القاهرة،  (19 
ك25 -22اعس م، ص جمهول، كيظ كان  هور حميخ (11 
ك21امل در نهسه، ص (41 
 ك47امل در نهسه، ص (42 
 ك12 21جمهول، كيظ كان  هور حميخ اعس م، ص (41 
 ك13 11امل در نهسه، ص (44 
ك17 13صامل در نهسه،  (43 
 ك27الرحميد، نبذة تارخيية، ص (45 
 ك22، نفر، محد اداسر، ص 2الرحميد، نبذة تارخيية، ط (42 
ك22، 23نبذة تارخيية، حتقيق، عبداهلل العثيمني، ص الرحميد، (47 
ك2111امل در نهسه، ص (49 
ك21امل در نهسه، ص (41 
 ك1419امل در نهسه، ص (31 
ك1154امل در نهسه، ص (32 
 ك19امل در نهسه، ص (31 
 ك21جمهول، مله الفهاي، حتقيق، أمحد م طهى أبو ياكمة، ص (34 
 ك35 ،33صحتقيق، عبداهلل العثيمني، الريكي، مله الفهاي،  (33 

ك15 27امل در نهسه، ص (35 
 ك142العثيمني، تعقي  على مراجعة الدكتور عبداهلل املنيظ لتحقيق مله الفهاي، ص (32 
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 امل در نهسه، ال هحة ذاتهاك (37 
ك1219الريكي، مله الفهاي، ص (39 
ك42 11امل در نهسه، ص (31 
 ك44امل در نهسه، ص (51 
 ك43امل در نهسه، ص (52 
 ك43امل در نهسه، ص (51 
 ك147العثيمني، تعقي  على مراجعة الدكتور عبداهلل املنيظ لتحقيق مله الفهاي، ص  (54 
 ك49 42الريكي، مله الفهاي، ص (53 
 ك17امل در نهسه، ص (55 
 ك31، 32امل در نهسه، ص (52 
 ك31امل در نهسه، ص (57 
 ك25، 23الرحميد، نبذة تارخيية، ص (59 
 ك22، 25مل در نهسه، صا (51 
 ك17امل در نهسه، ص (21 
 ك12، 11الريكي، مله الفهاي، ص (22 
ك41جمهول، كيظ كان  هور حميخ اعس م، ص (21 
ك31الريكي، مله الفهاي، ص (24 
، 31، 32  ومل يد من األمثلة انظر  امل در نهسه، ص 32جمهول، كيظ كان  هور حميخ اعس م، ص (23 

 ك9ه231
، 25، 4-1ه23، 2ه22، 2ه1، 2ه9  الريكي، مله الفهاي، ص 5هـ15، 9الرحميد، نبذة تارخيية، ص (25 

 ك34، 31، 49، 43، 41، 42، 12
ك14، 25، 9، 7الرحميد، نبذة تارخيية، ص (22 
، 44، 41، 42، 41، 11، 19، 17، 12، 15، 14، 11، 12، 11، 21، 27الريكي، مله الفهاي، ص (27 

ك32، 31، 41 ،49، 47، 42، 45، 43
 ك4ه49، 47، 42، 45، 44، 41، 41، 17، 12، 13، 14، 11، 12، 11، 21، 27امل در نهسه، ص  (29 
 ك45، 15جمهول، كيظ كان  هور حميخ اعس م، ص  (21 
 ك49، 47، 44، 21، 23، 24، 21، 22، 21، 1، 9الريكي، مله الفهاي، ص (71 
ك29، 22، 25، 7امل در نهسه، ص  (72 
، 51، 31، 37، 32، 35، 33، 32، 31، 41، 42، 45، 42، 41، 11، 22الرحميد، نبذة تارخيية، ص (71 

 ك52
 ك51، 31، 31، 32، 31، 41، 49، 47، 41، 41، 29، 27، 22، 24امل در نهسه، ص (74 
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 ك51، 37، 32، 35، 33، 34، 31، 49، 42، 45، 43، 44، 41، 42، 41، 11امل در نهسه، ص (73 
أقن ف اد  حتقيق الن وص ونفر الرتاد، جملة عامل الكتاي، اهليةة امل رية العامة للكتاي، السيد،  (75 

 ك11م، ص2115، 35القاهرة،   
ك14م، ص2194الطرابيفي، مطا   يف منهج حتقيق املخطوطات، دار الهكر، دمفق  (72 
، 3ه11، 5ه13 ،25ه99، 3ه77، 5ه21، 3ه52، 2ه51جمهول، كيظ كان  هور حميخ اعس م، ص  (77 

، 2ه217، 2ه215، 2ه213، 2ه211، 2ه221، 21ه227، 2ه222، 2ه221، 2ه211، 2ه219، 2ه212

  الريكي، مله الفهاي، 5ه291، 1ه232، 2ه211  الرحميد، نبذة تارخيية، ص 1ه251، 1ه252، 5ه254

ك5ه251، 14ه211، 3ه211، 7ه22، 5121ه57، 3ه55ص 
، 9-2ه217، 3ه214، 2ه221، 5ه211، 2ه212، 1ه215اعس م، ص جمهول، كيظ كان  هور حميخ  (79 

 ك9-7ه224، 1ه251، 43527ه231، 5ه237، 1ه231، 4ه241، 2ه242، 52ه211، 14ه219
 ك2ه252، 1 –2-3ه251، 7-3ه231، 3ه239، 2ه225امل در نهسه، ص  (71 
214ه241، 137ه211، 23ه219، 435ه217جمهول، كيظ كان  هور حميخ اعس م، ص  (91 

279121ه251، 49121ه 239، 91ه235، 9ه233، 2279ه243، 2357ه241، 35

  4ه119، 4ه117، 4ه224، 1ه254، 3ه227، 1ه71، 3ه24، 2ه29  الرحميد، نبذة تارخيية، ص 22

 ك91ه142، 24ه145، 2121ه223، 1ه235، 4-1ه221، 5ه39الريكي، مله الفهاي، ص 
 ك2ه 241جمهول، كيظ كان  هور حميخ اعس م، ص  (92 
 ك5ه 242امل در نهسه، ص (91 
 ك22ه237، 124ه232امل در نهسه، ص (94 
ك7ه55، 7-2ه54الريكي، مله الفهاي، ص (93 
ك3ه251جمهول، كيظ كان  هور حميخ اعس م، ص (95 
ك7ه232امل در نهسه، ص (92 
، 3ه251، 4ه251، 3ه242، 2ه211، 3ه12، 7ه97، 4ه75جمهول، كيظ كان  هور حميخ اعس م، ص (97 

، 3ه224، 22ه229، 3ه21، 4ه29، 5ه22، 7-2ه21  الريكي، مله الفهاي، ص7ه252، 4ه254

 ك1ه122، 5ه151، 1ه111
 ك31قاسل، قاسل عبده  الر ية احللارية للتاريخ، دار املعارىل، القاهرة، ]د  ت[، ص (99 
  الرحميد، نبذة 5ه92، 1ه93، 2ه77، 5ه24، 5ه22، 7ه52جمهول، كيظ كان  هور حميخ اعس م، ص (91 

  الريكي، مله الفهاي، 2-3ه91، 4ه13، 2-3ه124، 3ه235، 9ه223، 1ه14، 4ه27تارخيية، ص 

، 1ه127، 3-1ه119، 3ه111، 9ه291، 22ه225، 1ه211، 7ه211، 7ه72، 591ه252، 3ه217ص 

 ك4ه124
، 3ه244، 4ه227، 1ه11، 1ه13منها على سبيل املثال  جمهول، كيظ كان  هور حميخ اعس م، ص  (11 

، 2ه279، 2ه211  الريكي، مله الفهاي، ص 2ه91، 1ه59، 3ه259، 1-2ه257، 5ه235، 9-4ه232
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ك2ه111، 4ه191، 7ه149، 1ه124، 2ه232، 5ه233، 4ه234، 5ه227، 3ه213، 2ه12، 5ه212، 3ه54
، 3ه11، 9-7-2ه92، 5ه71، 21ه59، 5ه39، 2ه37كيظ كان  هور حميخ اعس م، ص جمهول،  (12 

  الريكي، مله الفهاي، 5ه247، 4ه219، 4ه211، 4-1ه12، 5-1ه12، 4-2ه97، 4ه91، 5ه212

ك4ه123، 5ه152، 1ه291، 4ه251، 2ه212، 2ه292، 2ه57، 2ه192، 9ه294، 2ه59ص 
  الرحميد، نبذة تارخيية، 3ه252، 5ه233، 5ه91، 4ه23جمهول، كيظ كان  هور حميخ اعس م، ص  (11 

 ك5ه111، 1ه157، 2ه124  الريكي، مله الفهاي، ص 1ه247، 4ه243، 3ه91ص 
، 2-5-2ه213، 11، 12، 11، 21، 4-1ه23منها على سبيل املثال  الرحميد، نبذة تارخيية، ص  (14 

 ك7-2-5ه225، 4-1-2ه221، 222، 221، 251، 259، 257، 252، 255، 2ه231، 232
، 2ه57، 5ه55، 1-9ه51، 4ه211منها على سبيل املثال  جمهول، كيظ كان  هور حميخ اعس م، ص  (13 

 ك1ه14، 4ه12، 1ه99، 2ه97، 7-3-1-2ه71، 5ه72، 3-2ه75، 4ه72، 2ه29، 7ه25، 3ه24
 ك5ه224، 7ه217، 3-4-2ه211، 3ه32، 1ه35امل در نهسه، ص  (15 
، 1ه222، 4ه221، 3ه259، 5ه257، 4ه253، 5ه214، 3ه211، 5ه219، 4ه71صالرحميد، نبذة تارخيية،  (12 

 ك1ه123، 4ه115، 2ه212، 3-2ه211، 9ه299، 4ه273، 1ه274، 4-1ه271، 1-2ه272، 3ه223
، 22-1ه214، 9ه13، 4-1ه93، 5ه91، 9-5-4-1ه71، 2ه74، 7ه71امل در نهسه، ص (17 

، 2ه297، 5ه227، 5ه223، 3-1ه249 ،1ه243، 1ه244، 4ه241، 1ه215، 4-1ه213، 2-5ه211

 ك7-2-5-4ه121، 3ه215، 2ه213، 21-2ه214، 22ه299
ك7ه77، 4ه24امل در نهسه، ص  (19 
 ك3ه215، 4-1ه213، 4ه217امل در نهسه، ص  (11 
، 4ه212، 5ه12، 1ه72، 2ه21، 3-4-2ه53، 22-21-2ه51، 5ه52الريكي، مله الفهاي، ص  (211 

 ك4ه121، 2ه144، 5ه214، 4ه295، 7ه241، 1ه249
 ك3ه191، 2ه211، 3ه212، 9-4ه72، 3ه71، 2ه 52امل در نهسه، ص  (212 
، 2ه254، 1ه252، 7ه251، 5ه237، 1ه235، 1ه214، 2ه227، 2ه71، 3ه39، 4ه37امل در نهسه، ص  (211 

ك2ه197، 7ه139، 2ه111، 21-2ه123، 2ه215، 3ه214
ك7-2ه 52جمهول، كيظ كان  هور حميخ اعس م، ص (214 
 ك5هـ  411، 5هـ  111الريكي، مله الفهاي، ص  (213 
ك1ه245، 5ه243، 3ه92، 2ه92، 2ه39جمهول، كيظ كان  هور حميخ اعس م، ص  (215 
 ك9ه121، 3ه212، 7ه297، 7ه252، 2ه254الريكي، مله الفهاي، ص  (212 
، 211، 71، 72، 73، 24، 21، 51، 52، 53، 54، 31جمهول، كيظ كان  هور حميخ اعس م، ص  (217 

ك221، 221، 259، 257، 252، 254، 231، 241، 249، 242، 245، 241، 241، 227، 222
، 2ه253، 3ه251، 3ه239، 2ه242، 3ه99  الريكي، مله الفهاي، ص 7ه94الرحميد، نبذة تارخيية، ص (219 

 ك2ه151، 3ه134، 2ه211، 9ه297، 4ه274، 5ه221، 9ه259
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 ك2ه 141  الريكي، مله الفهاي، ص 5ه122، 2ه227، 3ه221الرحميد، نبذة تارخيية، ص (211 
ك1لرحميد، نبذة تارخيية، ص  (221 
ك2ه132، 2ه 15، 2ه27  وللم يد من األمثلة انظر  امل در نهسه، ص 2ه52الريكي، مله الفهاي، ص  (222 
 ك2ه114، 2ه214، 2ه272نهسه، ص   وللم يد من األمثلة انظر  امل در 1ه52امل در نهسه، ص  (221 
ك2ه291امل در نهسه، ص  (224 
 ك2ه172امل در نهسه، ص  (223 
 ك1ه227امل در نهسه، ص (225 
 ك 2ه299امل در نهسه، ص  (222 

  الريكي، مله 4ه211  الرحميد، نبذة تارخيية، ص 2ه35جمهول، كيظ كان  هور حميخ اعس م، ص  (227 

ك3-4ه415، 1ه413، 4-1ه411، 2-2ه111، 5-4-1ه119، 5-2ه117، 3ه115الفهاي، ص 
 ك3ه74، 1ه72، 2ه21جمهول، كيظ كان  هور حميخ اعس م، ص (229 
ك3ه225، 3ه221الرحميد، نبذة تارخيية،  (221 
 ك22-21-9ه57الريكي، مله الفهاي، ص  (211 
، 2ه11، 2ه71، 3ه27، 3ه53، 5ه51، 7ه31، 2ه39جمهول، كيظ كان  هور حميخ اعس م، ص  (212 

، 4ه11، 1ه24، 4ه22  الرحميد، نبذة تارخيية، ص 4ه231، 5ه222، 5ه214، 2ه211، 3ه15، 3ه14

-1ه125، 3-2ه111، 9-3ه271، 4ه223، 1ه231، 5-3-4-1ه219، 1ه215، 7ه222، 1ه211

، 21ه252، 21ه232، 4ه242، 5ه241، 5ه219، 1ه15، 2ه11ص   الريكي، مله الفهاي، 4-3

 ك 3-2ه122، 5-2ه151، 7ه113، 1ه111، 1ه214، 7ه299، 2ه295، 3ه293، 5ه257
ك2ه114، 7ه222، 9ه91الرحميد، نبذة تارخيية، ص  (211 
، 5ه291، 5ه272  الريكي، مله الفهاي، ص 1ه125، 2ه117، 2ه23الرحميد، نبذة تارخيية، ص  (214 

 ك2ه111، 2ه219
( عن ي ار إبراهيل باحما لبلدة 2ه23مثال ذلك ما أورده من ته ي ت ملا ذكره الرحميد يف نبذته  ص  (213 

  الرحميد، نبذة 4ه95الرس  وللم يد من األمثلة انظر  جمهول، كيظ كان  هور حميخ اعس م، ص 

، 9ه271، 2ه254، 2ه231، 4ه235، 5ه227، 2ه212، 3ه97، 2ه92، 2ه25، 5ه24، 1ه75تارخيية، ص 

، 4ه229، 5ه241  الريكي، مله الفهاي، ص 4-1ه127، 4ه121، 3ه115، 4ه113، 2ه211، 4ه292

 ك7ه175، 7ه111، 1ه212، 3ه271
(   فلما انه ملك احلساه وصارت 14من ذلك قول م لظ كتاي كيظ كان  هور حميخ اعس م  ص  (215 

( مق د امل لظ بقوله  3هحة ذاتها هحتيف يده قاميف الناس عليه قومة وايدة ، وَفسَّر العثيمني  يف ال 

 لعل امل لظ يفب، هنا، إل الثورة ال  قاميف يف األيساه بعد استي ه سعود بن عبدالع ي  عليهاك وذلك 

  2ه222، 2ه94، 3ه57ه   وللم يد انظر  جمهول، كيظ كان  هور حميخ اعس م، ص 2121سنة 

، 9ه237، 2ه235، 3ه242مله الفهاي، ص   الريكي، 2ه237، 2ه225الرحميد، نبذة تارخيية، ص 
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ك4ه119، 2ه292
( عن ي ار عني ة  ومهاده أن أهل 291مثال ذلك ت وي  ما جاه يف يديح ضاري الرحميد يف النبذة  ص  (212 

( 2الق يل تبعوا جنود عبداهلل بن في ل يني تقهقروا إل ليامهل  وصوي العثيمني  يف ال هحة ذاتها ه
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غال ، وقد ذكر الريكي لط  أنه عبداهلل ابن الفريظ سرور، وصوبه العثيمني  يف ال هحة الفريظ 
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