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 ملخص البحث :
َحِظَي التعليم في منطقة نجد بعناية كبيرة من أئمة آل سعود، وتمثَّل ذلك في 
قيامهم بمساعدة العلماء ووقف الكتب لتوفيرها لغير القادرين من طلبة العلم وكان من 

لك ما وصلت إليه الحركة العلمية في نجد خالل الفترة التي ظهرت فيها الدعوة تأثير ذ
اإلصالحية على يد الشيخ محمد بن عبدالوهاب وكذلك في الفترات التي تلتها وال شك 
أن من أكبر حسناتهم تهيئة أهم أداة من أدوات العلم وهي الكتب التي كانت الوعاء 

ونحاول من خالل هذه الورقة التعرف على الدور  الذي نهل منه األئمة وطلبة العلم،
الذي قامت به الدولة ورجالها في دعم هذه الحركة والدفع بها إلى األمام سائلين هللا 
سبحانه وتعالى الرحمة لألئمة والعلماء الذين كان دورهم كبيًرا في رفد هذه الدعوة 

ن المعوقات التي والمضي بها إلى مراتب التقدم والسمو في ظل انتشار كثير م
واجهتها في بدايـة قيامها مما أدى إلى تكالب الظروف عليها حتى تم إسقاطها مرتين 

 خالل قرنين من الزمان.
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 المقدمة :

 

الحمد هلل حمًدا حمدا، والشكر له شكًرا شكرا، والصالة والسالم األتمان األكمالن 
 صحبه أجمعين.علي إمام المتقين، وسيد الغر المحجلين، وعلى آله و 

لقد قامت الدولة السعودية على أساس ُمْتَين محكم قوامه التمسك بالعقيدة 
اإلسالمية الغراء ومحاربة البدع والخرافات، وظهر ذلك في االتفاق الذي تم بين 

هـ. ومنذ ذلك الوقت ذاع 1157اإلمامين محمد بن سعود، ومحمد بن عبدالوهاب عام 
 . (1)أمرها في اآلفاقصيت الدولة السعودية واشتهر 

ويتركز موضوع هذا البحث على دور أئمةآل سعود في وقف المخطوطات 
رغبة منهم في مساندة الحركة العلمية وتيسير طلب العلم، وسيكون اإلطار الزمني 
لهذه الورقة من بداية تكوين الدولة السعودية األولى معرضين عن ما قبل ذلك علًما 

آل سعود من منتصف القرن التاسع الهجري عندما كانت  أن الدرعية كانت تحت إمرة
لى فترة الملك عبدالعزيز يرحمه هللا.  األسرة تعرف بآل مقرن، وا 

 وقد قسم البحث إلى محاور هي :
 المحور األول : نبذة عن األسرة السعودية، وتاريخها مختصًرا.

 األولى.المحور الثاني : الحياة العلمية في نجد في ظل الدولة السعودية 
المحور الثالث : طلب األئمة في الدولة السعودية األولى للعلم على يد العلماء 

 المعاصرين.

                                           
الوضــع والصــراع فــي هــذه الفتــرة انظــر : أحمــد فــعاد متــولي ، آل ســعود والشــام فــي عهــد  عــن (1)

ــة الســعودية األولــى علــى ضــوء الوثــائط التركيــة ،   ، القــاهرة ، دار الزهــراء للنشــر ،  1الدول
 . 74 – 27هـ ، ص 1411م/1991
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 المحور الرابع : الكتب المخطوطة التي أوقفوها وصيغ الوقف.
 المحور الخامس : أئمة الدولة السعودية الثانية وطلبهم العلم.

 ولة.المحور السادس : الكتب الموقوفة وصيغ الوقف المتدا
المحور السابع : أئمة الدولة السعودية الثالثة )المملكة العربية السعودية( والكتب 

 المخطوطة التي أوقفوها وصيغ ذلك الوقف.
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة األستاذ الدكتور يحيى محمود بن 

ات جنيد عضو مجلس الشورى واألمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراس
اإلسالمية ، الذي قرأ هذه الورقة وأضاف عليها ما جعلها بهذا الشكل متمنيًا من العلي 
القدير له وألخي الشيخ/ سعود العقيلي الذي اطلع عليها قبل نشرها دوام التوفيط 

 والسداد .
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 نبذة عن األسرة السعودية وتاريخها مختصًرا :

ـ ، إذ كانوا قبل ذلك يعرفون بآل مقرن ه850اشتهر اسم آل سعود بعد عام 
نسبـة إلى مقـرن بن مرخان ، جد اإلمام محمد بن سعود ، علًما أن آل سعود وآل 
مقرن كانا يعرفان في منتصف القرن التاسع بآل درع المنتسبين إلى بني حنيفة، وكان 

من اثنين مسكنهم في الدرعية لم يبط منه إال آثار نخل وبئر قديمة، وتبعد بما يقرب 
 .( 1)وثالثون كياًل جنوب بقيط

ويعّد المعرخ الفاخري أول من ذكر قدوم ابن درع صاحب الدرعية القديمة إلى 
 .(2)ابن عمه صاحب حجر والجزعة

كما أشار إلى ذلك جعيثن اليزيدي الشاعر الحنفي حينما مدح ابن عمه ابن 
 درع في الميته المشهورة:

 وايل        وظل الصبا عن شارق الشيب زايلأبا الموت ال يبقى التال واأل
 حتى يقول :

 يقادي ندى جود ابن درع جنابـه        عشيــة قادتنا إليـــه الوسايل
ونتيجة لما تم بين أبناء العمومة من تراسل فقد قدم مانع المريدي على ابن عمه 

ل فيهما مع ابن درع أمير حجر، فأعطاه حيين من ملكه عرفا بالمليبيد وغصيبة، فنز 
أفراد أسرته ، ثم ُعِرَف هذين الحيين فيما بعد بالدرعية، ربما نسبة للمكان الذي كان 

 .(3)يقيم فيه مانع المريدي، كما سبط

                                           
 . 325هـ، ص 1386، شوال 4، ج 1مجلة العرب، س  (1)

 . 3، ص  48رقم  –امعة الملك سعود مخطوطة ج –الفاخري  (2)

 .297، ص 2ابن بشر ، عنوان المجد في تاريخ نجد، ج  (3)
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وأخذت هذه األسرة في حكم هذا الموقع من وادي حنيفة، واستمرت فيه كغيرها 
ن )الرياض( أو آل من األسر القريبة منها، كآل معمر في العيينة أو آل زرعة في مقر 

 دواس في منفوحة.
ولم تبرز هذه األسرة، وتشتهر بين سكان شبه الجزيرة العربية وخارجها إال بعد 

ذلك اإلمام  (1)أن تولى زمام السلطة فيها اإلمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن 
هـ إثر مقتل عمه مقرن 1139المبجل الذي انتسبت إليه هذه األسرة، وذلك في عام 

محمد بن مقرن صاحب الدرعية، حيث خلفه على اإلمارة، وظل عليها لمدة أربعين  بن
عاًما، منها ثمانية عشر عاًما قبل اتفاق الدرعية وقيام الدولة السعودية األولى في عام 

هـ، واثنين وعشرين سنة بعد قيام الدولة، حيث أبلى من أجل ازدهارها ورسوخ 1157
هـ، ويتضح مما سبط أن انتساب األسرة هو 1179عام  قاعدتها بالء حسًنا حتى توفي

 .(2)إلى سعود بن محمد بن مقرن والد اإلمام محمد بن سعود

                                           
وقـد أسـقا ابـن بشـر محمـد جـد اإلمـام محمـد عنــد  99، ص 1ابـن بشـر، المرجـع السـابط، ج  (1)

 حديثه عن وفاته يرحمه هللا.

 . 99، ص  1ابن بشر ، المرجع السابط ، ج (2)
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 الحياة العلمية في نجد إبان الدولة السعودية األولى :
حفلت دراسات كثيرة بمعلومات تخص الحياة العلمية في نجد خالل القرن 

يم في نجد كان على جانبين هما جانب يتبين منها أن التعل (1)العاشر وما بعده
الحواضر النجدية، والجانب اآلخر هو البادية، ومن المعروف أن التعليم ال ينتشر في 
منطقة أو إقليم أو شعب إال إذا تهيأت له األسباب التي تعين على استمراره وازدهاره، 

الوضع في  وعلى رأسها استقرار األمن والوضع االقتصادي الجيد وهما ما كان عليه
ظل الدولة السعودية األولى على األقل في طورها األخير، والتي شهدت فيها النهضة 
العلمية تحواًل كبيًرا أدى إلى اتخاذ الدرعية عاصمة الدولة مركًزا رئيًسا للعلم والعلماء ، 
فأصبحت مهوى أفئدة طالب العلم داخل شبه الجزيرة العربية وخاصة منطقة نجد، 

استقر فيها الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأخذ في إلقاء الدروس في  وذلك بعد أن
جوامع المدينة المختلفة. وهو ما توضحه مّي العيسى عند قولها إن من أبرز العوامل 

 التي دفعت بالتعليم إلى اإلمام ما يأتي:
 تأثير دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وحثها على التعليم ونشر العلم. – 1
 .(2)لدولة الجديدة لإلنفاق على التعليم، وتشجيعها للعلماء وطلبة العلمتبني ا – 2

                                           
من العريني : الحياة االجتماعيـة عنـد حضـر نجـد، منـذ القـرن العاشـر إلـى مثل دراسة عبدالرح (  1)

م(، رســالة دكتــوراه 1744-1494هـــ/1157-901قيــام دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبــدالوهاب )
غير منشورة، مقدمة لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وأحمد البسام : الحيـاة العلميـة 

دعـوة الشـيخ محمـد بـن عبـدالوهاب فيهـا، رسـالة دكتـوراه  هـ، وأثـر12، 11في نجد في القرنين 
غيــر منشــورة، مقدمــة لجامعــة اإلمــام، ومــّي العيســى: الحيــاة العلميــة فــي نجــد منــذ قيــام دعــوة 
ـــة الســـعودية األولـــى، الريـــاض، دارة الملـــك  الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدالوهاب، وحتـــى نهايـــة الدول

  هـ.1417عبدالعزيز، 
  .243العلمية في نجد، ص مّي العيسى، الحياة  (  2)
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وال يخفى على المّطلع على تاريخ التعليم في نجد ما قامت به الحركة 
اإلصالحية التي دعا إليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب من دور جد كبير في التعليم 

خاذ المساجد دوًرا للعلم كما وتنشيطه، ومن ذلك أحياء عادة كانت قد اندثرت وهي ات
هي دور للعبادة، فقد انتشرت وازدهرت هذه العادة عندما َقِدم الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب إلى الدرعية، فبعد استقبالها له وترحيبها به على يد اإلمام المصلح والقائد 
 الملهم اإلمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن وما تبع ذلك من اتفاق بينهما عرف
فيما بعد بميثاق الدرعية، أخذ الشيخ محمد يعقد الحلقات ويلقي الدروس إحياًء لسنة 
كانت قد اندثرت في إقليم نجد قبل دعوته، ولم تكن هذه الحلقات هي أول الحلقات 
التي كان يتصدى لها الشيخ محمد بل سبقها حلقات دروس كان يلقيها في مساجد 

 حريمالء، ثم العيينة.
بط أن الدرعية شهدت حركة علمية كبيرة تتمثل في تلك الدروس ويتبين مما س

التي كان يلقيها الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مسجده كل يوم، مما شجع كثيًرا من 
أبناء الدرعية، وبعض األئمة من آل سعود على االستماع إلى تلك الدروس ، 

حريمالء أو العيينة،  باإلضافة إلى من لحط به من تالميذه الذين كانوا معه سواء في
 .(1)أو من قدم عليه من أقاليم أخرى من شبه الجزيرة العربية

وبعد هذا التقديم الموجز عن آل سعود، ونمو الحركة العلمية في منطقة نجد 
على أثر ظهور الدعوة اإلصالحية ومساندة اإلمام محمد بن سعود لها، نعرض بشيء 

العلم ونشره، واهتمامهم الواضح بتوفير من التفصيل لدور أئمة آل سعود في دعم 
 أدواته وأهمها الكتاب لطالبه عن طريط الوقف.

                                           
  .243مّي العيسى، الحياة العلمية في نجد، ص  (  2)
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 أئمة الدولة السعودية األولى وطلبهم للعلم :
ال تقدم لنا المصادر المتاحة معلومات عن إسهام اإلمام محمد بن سعود 

وألنه هـ( في وقف الكتب إال أننا نبدأ به بوصفه أول إمام من آل سعود، 1179)ت
اهتم بالعلم وشّد من أزر إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وتبنى موقًفا مسانًدا 
له مما أدى إلى محاربة البدع والخرافات ، وبالتالي إعادة المجتمع إلى قواعد الدين 
اإلسالمي الصحيح. ولم نجد في المصادر المحلية ما يشير إلى تتلمذ اإلمام محمد 

عمره على أحد من العلماء في الدرعية أو في غيرها، إال أننا نرجح ابن سعود في أول 
أن يكون قد تعلم مبادئ القراءة والقرآن على يد علماء معاصرين له أو من أهل بيته 
كأبيه مثاًل أو غيره، وسبب عدم قطعنا بالحالة التعليمية لإلمام أن كثيًرا من المصادر 

ر مثل هذه األحداث، العتقاد أصحابها النجدية المعاصرة لألحداث تعرض عن ذك
أنها ليست ذات فائدة أو أنها ال تستحط الرصد، أو ألن التعليم النظامي لم يكن 
معروًفا في ذلك الوقت، لهذا لم نجد أي مصدر يشير إلى تتلمذ أو مداومة اإلمام 
محمد بن سعود على شيوخ في دروس أو حلقات علم في ذلك الوقت، كما أننا نرجح 

ه تفقه على كِبَر وربما كان ذلك بعد قدوم الشيخ محمد بن عبدالوهاب ، ويبرر ما أن
نذهب إليه ما احتوى عليه االتفاق بين اإلمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن 

هـ، من إشارات تفيد بأن اإلمام محمد كان ُمدِرًكا لما حّل بنجد 1157عبدالوهاب عام 
 لبدع والخرافات وكثير من الشركيات المختلفة.كلها من ُبعد عن الدين وانتشار ل

كما أنه مما يعكد على تلقي اإلمام محمد بن سعود للعلم على الشيخ محمد 
ومتابعته لدروسه ما يذكره صاحب لمع الشهاب أن اإلمام محمد بن سعود كان يزور 
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سون الشيخ محمد بن عبدالوهاب مرتين يومًيا، هو وابنه عبدالعزيز وبقية أبنائه يدر 
 .(1)على يديه التوحيد، باإلضافة إلى حضورهما درًسا خاًصا عنده لوحدهما

ومع علو مكانة هذا اإلمام الذي كان المعيد األساس لهذه الدعوة في بادئ 
أمرها واتصافه بالشجاعة واإلقدام، إال أن أهم معلفي التواريخ النجدية، وعلى غير 

يوضحوا لنا مراحل حياته مثل غيره من  عادتهم لم يفيضوا في الحديث عن سيرته ولم
األئمة، إذ نجد أن ابن بشر مثاًل عند وفاة األئمة يذكر بعًضا من سيرتهم وشجاعتهم 
وأمرائهم على البلدان، وكذلك قضاتهم، إال أنه لم يذكر شيًئا من ذلك عن اإلمام محمد 

ث وهو ابن بن سعود ، ولعل ابن بشر اعتمد على ما كتبه المعرخ المعاصر لألحدا
غنام، الذي لم يزد ما أورده عنه على ذكر سطرين فقا تضمنا اإلشارة إلى شهر وسنة 

 .(2)وفاة اإلمام محمد
ونلحظ مما سبط أن لإلمام محمد بن سعود فضاًل كبيًرا يتمثل في مساندة 
الدعوة اإلصالحية، وبالتالي يعد صاحب إسهام كبير في دعم ومساندة الحركة 

انتشرت في الدرعية، ثم في نجد كلها عندما كثر طالب العلم وازداد  التعليمية التي
اإلقبال على التعلم، كما أثر دون شك في أفراد أسرته، وهو ما سنلحظه عندما نعرض 

 بالحديث عنهم.

                                           
، 2، الدولـة السـعودية األولـى،  1نقاًل عن منير العجالني، تاريخ البالد العربية السـعودية، ج (  1)

  .100م، ص 1993هـ/1413الرياض، دار الشبل، 

،  1وابــن بشــر ، المرجــع الســابط ، ج  ، 129ابــن غنــام ، تحقيــط ناصــر الــدين األســد ، ص  (  2)
  .99ص 
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 :(1)اإلمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود
وس التي يعد اإلمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود امتداًدا ألبيه، وذلك أن الدر 

كان يحضرها اإلمام محمد بن سعود كان يصحب فيها اإلمام عبدالعزيز كما يقول 
صاحب لمع الشهاب، ويذكر ابن بشر أن اإلمام عبدالعزيز كان يحث على طلب 
العلم وأنه كان ينفط الشيء الكثير على طالبه، ومثال ذلك ما أمر بإنفاقه في منطقة 

دفع لعمالي في سدير ثالثة آالف، يفرقونها على سدير، حيث يورد ابن بشر قوله: "وأ
 ".(2)طلبة العلم وحملة القرآن والمعلمين واألئمة والمعذنين

كما بلغ من عنايته بالعلم أنه كان حريًصا على دفع الطالب على إجادة خطهم 
فمن كان خطه أكثر جمااًل كان عطاعه له أكبر من غيره، يقول ابن بشر: "وكان 

الدرعية إذا خرجوا من عند المعلم يصعدون إليه بألواحهم ويعرضون  الصبيان من أهل
 .(3)عليه خطوطهم فمن تحاسن خطه منهم أعطاه جزياًل وأعطى الباقين دونه"

ولم يكن كل ما سبط هو ما شارك به اإلمام عبدالعزيز في الحّث وتسهيل طلب 
ومن ذلك نسخة من  العلم، بل إنه يرحمه هللا أسهم في وقف الكتب على طلبة العلم

كتاب "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ألحمد بن محمد القسطالني" الذي وقفه 
بعبارة طويلة تعد من الصيغ غير المشهورة في وقف الكتب، وهي تدل على مدى 
عناية اإلمام عبدالعزيز بوقف الكتب والحث عليها إلدراكه أهمية توفير مثل هذه 

ونص الوقفية هو: "الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم األعمال بين طلبة العلم 

                                           
هــ، وخلـف أبـاه فـي الحكـم 1133عبدالعزيز بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن، ولد عـام  (  1)

  هـ.1218هـ، وبلغت الدولة السعودية ذروتها في عهده، مات عام 1179سند 

  .276، ص 1ابن بشر، المرجع السابط، ج  (  2)

  .275، ص 1السابط، ج  ابن بشر، المرجع (  3)
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على سيد األولين واآلخرين، أما بعد فقد وقف وسبل عبدالعزيز بن سعود تقبل هللا منه 
هذا المجلد من شرح البخاري وبقية المجلدات، وهن سبع مجلدات: وجعل نصفهن 

ه عفى هللا عنهم، وشهد سبالة للشيخ محمد هللا يعفي عنه ونصفهن سبالة ألبيه وأم
على هذا إبراهيم بن الشيخ محمد، وعبدهللا بن عبدالعزيز. وكتبه وشهد به عبدهللا بن 

 .(1)محمد بن عبدالوهاب، وكفى باهلل شهيًدا وصلى هللا على محمد وآله وسلم"
كما وقف اإلمام عبدالعزيز مخطوطة أخرى وجعل النظر عليها للشيخ محمد 

ذه الوقفية هو: "أوقف هذا الكتاب محمد بن فوزان على يد ابن عبدالوهاب ونص ه
. وهناك مخطوطات عليها نصوص (2)اإلمام عبدالعزيز وجعل النظر للشيخ محمد"

تملك باسم اإلمام نرجح أنه وقفها هي أيًضا، من ذلك نسخة من مخطوطة مجموع من 
ملكه من فضل كالم الشيخ أحمد بن تيمية وكتب عليها نص الملكية بهذه الصيغة: "

 .(3)ربه المحمود عبد العزيز بن محمد بن سعود"
وما تم التعرف عليه من عناوين مخطوطات وقفها أو تملكها اإلمام عبدالعزيز 

 هي مجرد نماذج قليلة، لعلها جزء من نماذج كثيرة قد يكشف عنها في قادم األيام.

                                           
يحيـــى محمـــود بـــن جنيـــد، وقفيـــة اإلمـــام عبـــدالعزيز بـــن محمـــد بـــن ســـعود، عـــالم المخطوطـــات  (  1)

 –هــــ / ينـــاير 1417ذو الحجـــة  -، رجـــب 2، ع1والنـــوادر، ملحـــط بمجلـــة عـــالم الكتـــب، مـــ 
  .456-455م، ص 1997يونيو 

  .464/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة رقم  (  2)

  مخطوطة لدى األخ راشد العساكر، عندي صورة لها.   (3)
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 الدولة السعودية الثانية :
ها األول بعد مقتل اإلمام عبدهللا بن سعود عام انتهت الدولة السعودية في طور 

هـ على يد اإلمام تركي بن 1240هـ، وقامت الدولة السعودية مرة أخرى سنة 1234
عبدهللا بن محمد الذي لم تتمكن القوات الغازية من اإلمساك به وقد نهض بالدولة، 

ري ابن وظل في الحكم قرابة تسع سنوات، إلى أن قتل بإيعاز من ابن أخته مشا
عبدالرحمن الذي استولى على مقاليد الحكم في الرياض قرابة أربعين يوًما، وكان 
الوريث بعد اإلمام تركي ابنه اإلمام فيصل الذي كان غائًبا عن الرياض يقـود حملة 

 .(1)في األحساء
وقد تم العثور على جملة من مخطوطات اإلمام فيصل عليها وقفه أو تملكه أو 

وبلغ عددها خمس مخطوطات، فأما المخطوطات الموقوفة فكان فيها  أنه أمر بنسخها
نسخة من كتاب "بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول"، ونص الوقفية المدونة 
عليها كما يأتي: "يعلم الناظر إليه بأن هذا الكتاب قد وقفه وحبسه اإلمام فيصل بن 

ذلك كاتبه عبدالرحمن بن  وكيله ناصر بن عيد شهد على… تركي والنظر عليه 
. كما وجد نص (2)"1264عدوان حامًدا هلل ومصلًيا على رسوله وذلك المحرم سنة 

آخر على نسخة من كتاب "الهدي النبوي" جاء على النحو اآلتي: "أوقف وحبس 
وسبل وأبد وأنجز اإلمام فيصل بن تركي هذا الكتاب المسمى الهدي النبوي هلل تعالى 

يباع وال يوهب وال يرهن على يد عبدهللا بن حسين المخضوب ونظره  وقًفا معبًدا ال
وواليته ال اعتراض ألحد في ذلك فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه 

                                           
  .101-97، ص 2ابن بشر، عنوان المجد، ج  (  1)

  .476/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة رقم  (  2)
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قال ممليه فيصل بن تركي حامًدا لربه مصلًيا على نبيه صلى هللا عليه وسلم وذلك في 
 .(1)هـ"1282ج )جماد الثانية(  5

د نص آخر على نسخة من كتاب "المجتبى من السنن المأثورة"، كانت كما وج
عبارة الوقف عليه هكذا: "وقف هذا الكتاب المبارك اإلمام فيصل بن تركي حفظه هللا 
على يد عبدهللا وحسن ابني الشيخ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين 

 .(2)يبدلونه، شهد على ذلك عبدالرحمن بن علي بن الشيخ"
شارك اإلمام فيصل بن تركي الذي عرف عنه االهتمام بالعلم ونشره في وقف 

 جملة من الكتب على طلبة العلم أمكننا التعرف على بعضها، وهي:
 .2ج  –أحمد بن تيمية  –بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول  – 1
 .1ج  –ابن القيم  –زاد المعاد في هدي خير العباد  – 2
 الدار قطني. –جتبى في سنن المصطفى الم – 3

والشك أن هذه الكتب ليست كل ما وقفه بل من المعكد وجود غيرها مما لم يتح 
 لنا الوقوف عليها.

وبعد وفاة اإلمام فيصل بن تركي في الحادي والعشرين من شهر رجب سنة 
قف الكتب . نهض باألمر ابنه عبدهللا. وفي هذه الفترة بدت عناية األئمة بو (3)هـ1282

وتهيئتها لطلبة العلم بشكل أكثر وضوًحا من ذي قبل إذ نجد أن اإلمام عبدهللا قد أخذ 
على عاتقـه هو وأخـوه اإلمام محمد شراء المخطوطات من خارج نجد ، أو مما يخلفه 

                                           
  /خ.8913جامعة اإلمام محمد بن سعود، مخطوطة رقم  (  1)

لظـــرف الـــذي توجـــد بـــه جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود، مخطوطـــة بـــدون رقـــم وســـجل علـــى ا (  2)
  .17المخطوطة رقم 

  .46ابن عيسى، عقد الدرر، ص (  3)
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العلماء المتوفون من تركة حيث كانت العادة في تلك األوقات أن العالم إذا مات خارج 
تبه إلى الرياض وتباع على طلبة العلم والموسرين ، كما حدث بعد الرياض تنقل ك

هـ حيث جيء بكتبه إلى بيت 1282وفاة الشيخ عثمان بن منصور في ربيع األول 
، وبعض األئمة حيث (1)الشيخ عبدالرحمن بن حسن، وبيعت هناك على طلبة العلم

وأخيه اإلمام محمد إننا نجد أن بعض تلك المخطوطات التي تملكها اإلمام عبدهللا 
 .(2)كانت من كتب الشيخ عثمان بن منصور من قبل

وقد ذكر ابن بشر في حديثه عن أبناء اإلمام فيصل ما يفيد بعنايتهم بجمع 
الكتب والعناية بها فقال: "دأبوا في تحصيل التعلم في آصالهم وبكورهم، ولهم معرفة 

كثيرة بالشراء واالستكتاب من كتب في العلوم الشرعية واآلثار السلفية، وجمعوا كتًبا 
 .(3)الحديث والتفسير وكتب األصحاب"

ومن هنا كانت الكتب التي وقفها اإلمام عبدهللا بن فيصل، وتم االطالع عليها 
كثيرة نسبًيا وأغلبها ال يزال بحالة جيدة رغم الفتن التي أعقبت سقو  الدولة السعودية 

في ثالث جهات في الرياض هي: مكتبة  الثانية، وهذه الكتب في غالبها محفوظة
الملك فهد الوطنية، وقسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة اإلمام محمد ابن 

                                           
، 5هـ، ج1419، الرياض، دار العاصمة، 2عبدهللا البسام، علماء نجد خالل ثمانية قرون،   (  1)

ــــت إلــــى بيــــت الشــــيخ 97ص . وقــــد رجــــح الشــــيخ عبــــدهللا البســــام حينمــــا ذكــــر أن الكتــــب نقل
ت إلــى بيــت الشــيخ عبــدالرحمن والــد الشــيخ عبــداللطيف، كمــا عبــداللطيف والصــحيح أنهــا انتقلــ

 793/86، 462/86هو مدون على بعض المخطوطات في مكتبة الملـك فهـد الوطنيـة، رقـم 
  وغيرها من المخطوطات.

انظــر فــي ذلــك المخطوطــات المحفوظــة فــي مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة تحــت األرقــام التاليــة:  (  2)
  وغيرها. 564/86، 693/86

  .128، ص 2ابن بشر، عنوان المجد، ج (  3)
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سعود اإلسالمية، وقسم المخطوطات في عمادة شعون المكتبات بجامعة الملك سعود، 
دل وال نستبعد أن تكون هناك مكتبات أخرى وأفراد يحتفظون بمثل هذه النماذج التي ت

على المكانة والحرص الكبيرين لإلمام عبدهللا ولغيره من أئمة الدولة السعودية في 
 أطوارها الثالثة.

أما الصيغ التي كان اإلمام عبدهللا يوقف بها كتبه فقد تباينت، منها ما ُدّون 
على نسخة من كتاب "الفروع في الفقه الحنبلي" حيث جاء عليها "وقف اإلمام عبدهللا 

، كما ورد على نسخة من كتاب "الكاشف  (2)، أو "وقف اإلمام عبدهللا" (1)"ابن فيصل
، وهو نص (3)في معرفة من له ذكر في الكتب الستة": "وقف اإلمام عبدهللا سلمه هللا"

ورد على نسخة من كتاب "االستيعاب"، وتعد هذه الصيغ قليلة العبارة إذا قارناها 
 .بالصيغ الوقفية لإلمام محمد بن فيصل

وقد أمكن االطالع على بعض المخطوطات التي أوقفها اإلمام عبدهللا بن 
 فيصل وهي:

 .(4)الجزء الثاني من صحيح اإلمام مسلم -1
 .(5)ابن القيم -الكافي الشافية في االنتصار للفرقة الناجية  -2
 .(6)عبدالغفور المناوي  -الشرح الكبير على الجامع الصغير  -3

                                           
  .693/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة رقم  (  1)

  .284/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة رقم  (  2)

  .311/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة رقم  (  3)

  عبدالعزيز.وهو محفوظ لدى صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن  (  4)

 .333/86ونسخة أخرى رقم  347/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة رقم  (  5)

  .532/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة رقم  (  6)
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 .(1)الذهبي –كتاب الكاشف  -4
 .(2)األزرقي –خ مكة تاري -5
سعيد بن محمد بن مسعود المعروف  –المنتقى في سيرة المصطفى  -6

 .(3)بالمسعودي
 .(4)ابن القيم –زاد المعاد في هدي خير العباد  -7
 .(5)ابن القيم –اجتماع الجيوش اإلسالمية على غزو المعطلة والجهمية  -8
 .(6)يةأحمد بن تيم –اقتضاء الصرا  المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم  -9
 .(7)جزء من مسند اإلمام أحمد -10
 .(8)ابن مفلح –الجزء الثاني  –كتاب الفروع في الفقه الحنبلي  -11
 .(9)ابن رجب –جامع العلوم والحكم  -12
 .(10)الحافظ المزي  –تحفة اإلشراف بمطالعة األطراف  -13

                                           
  .284/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة رقم  (  1)

  .282/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة رقم  (  2)

  .268/86هد الوطنية، مخطوطة رقم مكتبة الملك ف (  3)

  .323مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة رقم  (  4)

  .307/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة رقم (  5)
  .564/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة رقم  (  6)

  .755/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة رقم  (  7)

  .693/86وطنية، مخطوطة رقم مكتبة الملك فهد ال (  8)

  .384/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة رقم  (  9)

  .273/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة رقم ( 10)
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 .(1)لمجد الدين ابن تيمية –المنتقى من أخبار المصطفى  -14
 .(2)أحمد بن تيمية –ل الصارم المسلول على شاتم الرسو  -15
 .(3)الشوكاني –نيل األوطار شرح منتقى األخبار  -16
 .(4)ابن حجر –فتح الباري شرح صحيح البخاري  -17
 .(5)ابن حجر –فتح الباري شرح صحيح البخاري  -18
 .(6)السرقسطي –الجزء األول من تجريد الصحاح  -19
 .(7)الجزري  –شرح مسند اإلمام الشافعي  -20
 .(8)ابن حجر –المجلد األول  –اإلصابة في تمييز الصحابة  -21
 .(9)ابن القيم –إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان  -22
 .(10)محمد بن سلوم -بهجة الناظر المنتخب من صيد الخاطر -23
 

                                           
  مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة بدون رقم. (  1)

  .612/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  2)

  /خ.8927سعود اإلسالمية، رقم جامعة اإلمام محمد بن  (  3)

  /خ.8911جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، رقم  (  4)

  /خ.8931جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، رقم  (  5)

  /خ.8978جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، رقم  (  6)

  /خ.8936جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، رقم  (  7)

  /خ.8967جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، رقم    (8)

  /خ.8965جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، رقم  (  9)

  /خ.8958جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، رقم  ( 10)



 

قف المخطوطات في دور أئمة آل سعود في و
 مدينة الرياض 

  

315 
 

 

 .(1)ابن العميد –شرح المنتخب جمع النخب  -24
 .(2)النووي  –األذكار  -25
 .(3)جزء فيه ترتيب أسماء الصحابة على ترتيب الحافظ ابن حجر -26
 .(4)حديث مفقود األولكتاب في ال -27
 .(5)أحمد بن تيمية –بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول  -28
 .(6)أبي داود السجستاني –السنن  -29
 .(7)ديوان علي بن المقرب -30
 .(8)عثمان بن بشر -عنوان المجد في تاريخ نجد -31
 .(9)ابن الجوزي  –زاد المسير في علم التفسير  -32
 .(10)ابن النجار –نقيح وزيادات منتهى اإلرادات في جمع المقنع مع الت -33

                                           
  /خ.8953جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، رقم  (  1)

  /خ.8989سالمية، رقم جامعة اإلمام محمد بن سعود اإل (  2)

  /خ.9013جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، رقم  (  3)

  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، بدون رقم. (  4)

  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، بدون رقم. (  5)

  /خ.2089جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، رقم  (  6)

 صة لدى الباحث صورتها.مخطوطة خا (  7)

  مخطوطة خاصة لدى الباحث صورتها. (  8)

  .735/86مكتبة الملك فهد الوطنية، رقم  (  9)
  .299/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  ( 10)
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والمخطوطات السابقة جميعها مما وقفه اإلمام عبدهللا بن فيصل بن تركي بن 
عبدهللا آل سعود. المتوفى في مدينة الرياض يوم الثالثاء الثامن من ربيع الثاني من 

 .(1)هـ1307عام 

                                           
ـــن عيســـى، تـــاريخ بعـــض الحـــوادث الواقعـــة فـــي نجـــد،   (  1) ، الريـــاض، دار اليمامـــة للبحـــث 1اب

  .194م، ص 1966هـ / 1386والترجمة والنشر، 
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 اإلمام محمد بن فيصل بن تركي بن عبدهللا :
يصل بن تركي في وقف الكتب على طلبة العلم مقتدًيا أسهم اإلمام محمد بن ف

بأسالفه الكرام ُومَقِدمًا العون ألبناء مجتمعه طلًبا للثواب من هللا سبحانه وتعالى، وقد 
ذكر ابن بشر عن هذا اإلمام بعد أن ذكر مدى عناية أبناء اإلمام فيصل بالعلم 

لكتب شراًء واستكتاًبا ذكر وتحصيله، خص اإلمام محمد هذا بقوله بعد ذكره لجمعه ل
أن اإلمام محمد غاية في الديانة والعفاف والصيانة واألمانة والكفاف على صغر 

. ومن الكتب التي وقفها نسخة من كتاب "المنتقى من عقد الفرائد وكنز الفوائد" (1)سنه
يه جاءت صيغة الوقف المثبتة عليه كما يأتي: "بسم هللا الرحمن الرحيم يعلم الناظر إل

والواقف عليه بأن محمد بن فيصل وقف هذا الكتاب نظم بن عبدالقوي بعدما استقر 
في ملكه لوجه الكريم طلًبا لرضاه وثوابه على طلبة العلم وقًفا صحيًحا شرعًيا معبًدا ال 
يباع وال يوهب وال يرهن وللنظر لصاحبه مدة حياته وليس لمن استعاره أن يكتمه عمن 

ن بعده فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن له النظر أو وكيله م
براهيم القويزاني، وكتبه  هللا سميع عليم شهد على ذلك عبدالعزيز بن صالح بن مرشد وا 

 .(2)"1287ش )شعبان( سنة  18شاهًدا به عبدالعزيز بن صالح الصيرامي، حرر 
اب "االستيعاب كما وردت صيغة أخرى على مخطوطة ثانية هي نسخة من كت

في أسماء الصحابة األنجاب" ونص وقفيتها هو: "بسم هللا الرحمن الرحيم يعلم الناظر 
إليه والواقف عليه بأن محمد بن فيصل وقف هذا الكتاب وهو المجلد األول من 
االستيعاب وما بعده بعدما اشتراه واستقر في ملكه لوجه الكريم طلًبا لرضاه وثوابه على 

قًفا صحيًحا شرعًيا معبًدا ال يباع وال يرهن وال يوهب والنظر له مدة حياته طلبة العلم و 

                                           
   .128، ص 2ابن بشر، المرجع السابط، ج (  1)

  .551/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  2)
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وليس لمن استعاره أن يكتمه عمن له النظر أو وليه من بعده فمن بدله بعدما سمعه 
فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن هللا سميع عليم. شهد على ذلك عبدالعزيز بن صالح 

براهيم القويزاني، وكت به شاهًدا به عبدالعزيز بن صالح الصيرامي، حرر بن مرشد وا 
 .(1)"1287ش )شعبان( سنة  18

أما المخطوطة الثالثة وهي نسخة من كتاب "مسند اإلمام أحمد" أثبت عليها 
كتب بهذه الصفة:  65صيغة الوقف في أكثر من مكان من المخطوطة، ففي الورقة 

د في الورقة األولى بشكل أطول، "وقف محمد بن فيصل وقفه لوجه هللا تعالى" كما ور 
ويبدو أنه لعدم وجود مكان كاٍف للوقفية أعاد كتابتها في آخر ورقة من المخطوطة 
وهذه صيغتها: "بسم هللا الرحمن الرحيم يعلم الناظر إليه والواقف عليه بأن محمد بن 

بًدا ال فيصل وقف هذا الكتاب لوجه هللا تعالىعلى طلبة العلم وقفًا صحيحًا شرعًيا مع 
يباع وال يوهب وال يرهن وال يورث وجعل النظر له مدة حياته وليس لمن استعاره أن 
يكتمه عمن له النظر أو وكيله من بعده فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين 
يبدلونه إن هللا سميع عليم. شهد على ذلك عبدالعزيز بن صالح ابن مرشد وعبدالعزيز 

ش )شعبان( سنة  18هًدا به إبراهيم بن سعيد القويزاني، حرر الصيرامي، وكتبه شا
1287"(2). 

ومما سبط نلحظ تعدد صيغ الوقف التي ُدوَنت على الكتب التي وقفها اإلمام 
محمد بن فيصل والتي تظهر في استخدام كلمات أو عبارات متنوعة من نص آلخر 

 مثل اختيار كلمة الودود مرة والمعبود مرة أخرى.

                                           
 .551/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  1)

  .289/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  2)
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فيما يأتي الكتب التي أوقفها اإلمام/ محمد بن فيصل بن تركي وهي ما ونورد 
تمكنا الوقف عليه، إذ المعكد أن هناك عناوين أخرى ال تزال حبيسة مكتبات شخصية 

 في منطقة نجد، أما ما تم االطالع عليه فهو ما يلي :
ابن  –الجزء األول من كتاب االستيعاب في أسماء الصحابة األنجاب  -1

 .(1)رعبدالب
 .(2)أحاديث منقولة من مسند اإلمام أحمد بن حنبل -2
ابن  –الجزء الثاني من كتاب االستيعاب في أسماء الصحابة األنجاب  -3

 .(3)عبدالبر
 .(4)الجزء األول من سنن أبي داود -4
 .(5)ابن القيم –زاد المعاد في هدي خير العباد  -5
 .(6)ابن القيم –كتاب الصالة  -6
 .(7)ئد وهو نظم ابن عبدالقوي كتاب المنتقى من عقد الفرا -7
 .(8)البيهقي –الجزء األول من كتاب األسماء والصفات  -8

                                           
 .289/86، رقم مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة (  1)

  .290/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  2)

 .300/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (3)

 .310/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (4)

 .323/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (5)

 .400/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  6)

 .551/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (7)

 .563/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (8)
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 .(1)أحمد بن تيمية –الصارم المسلوم على شاتم الرسول صلى هللا عليه وسلم  -9
 .(2)السمعاني –األنساب  -10
 .(3)الشرح الكبير -11
ياك نستعين -12 الجزء الثاني من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 

(4). 
 .(5)البخاري  –المجلد الثاني من الجامع الصحيح  -13

                                           
  .612/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  1)

  .847/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  2)

 /خ.8938جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، رقم (  3)

  /خ.8963جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، رقم  (  4)

 /خ.8990جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، رقم  (  5)
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 اإلمام عبدالرحمن بن فيصل بن تركي :
نه  اإلمام عبدالرحمن نه  إخوانه األئمة السابقين، وحذا حذوهم في االهتمام 
والعناية بالوقف بوصفه أحد الروافد المهمة للعلم في تلك األزمنة التي كان يعاني فيها 

يش، وضيط ذات اليد، لهذا نجد أن اإلمام عبد الرحمن طلبة العلم من شظف الع
شارك في وقف كثير من الكتب متبًعا نه   أسالفه األئمة من آل سعود الذين اهتموا 
بهذا األمر منذ قيامهم في أول عاصمة لهم الدرعية في الربع األول من القرن الثاني 

 عشر الهجري.
يها ما يثبت وقفها من قبل ُدّوَن عل وقد أمكن االطالع على ست مخطوطات

اإلمام عبدالرحمن وقد جاء نص وقفها مختصًرا كما يأتي: "وقف اإلمام عبدالرحمن آل 
 فيصل".

 أما عناوين الكتب التي وقفها اإلمام عبدالرحمن فهي:
 .(1)محمد بن طلحة –العقد الفريد للملك السعيد  -1
 .(2)بانابن ح –رياضة العقالء وما يحتاج إليه الملوك والنبالء  -2
 .(3)عبدهللا بن محمد بن عبدالوهاب –مختصر السيرة  -3
 .(4)البيهقي –األسماء والصفات  -4
 .(5)أحمد بن تيمية –عين األعيان في الفرق بين اإلسالم واإليمان  -5

                                           
  .270/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  1)

  .278/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  2)

  .279/86طوطة، رقم مكتبة الملك فهد الوطنية، مخ (  3)

 .348/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  4)

  .475/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  5)
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 .(1)النووي  –رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين  -6

                                           
  .528/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  1)
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 اإلمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود :
بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدهللا، ولد في الرياض،  هو عبدالعزيز

ح تاريخ والدته اعتماًدا على ما ذكره له  واُختِلَف في تاريخ ذلك ، إال أن الزركلي رجَّ
ذي  18األمير عبدهللا بن عبدالرحمن، أخو الملك عبدالعزيز في أن والدته كانت في 

 .(1)م1876هـ / 1293الحجة عام
ة اإلمام عبدالعزيز ال تختلف عن نشأة آبائه وأجداده، ولعل أهم وقد كانت نشأ

ما فيها إقباله على العلم مثل أسالفه وبدأ بالقرآن الكريم، وكان معلمه في ذلك الشيخ 
الذي كان مقيًما في الرياض، كما تعلم عليه مبادئ القراءة  (2)عبدهللا بن محمد الخرجي

يم عليه، ثم شرع بعد ذلك في قراءة القرآن والكتابة، وحفظ بعض سور القرآن الكر 
، قال عنه الشيخ ابن سحمان: (3)كاماًل على عالم آخر هو الشيخ محمد بن مصيبيح

"علمت من الملك عبدالعزيز أنه يحفظ أجزاء من القرآن، ويحفظ الرحبية في الفرائض، 
وبلوغ المرام ،  وتعلم زاد المستقنع في الفقه، ويحفظ من كتب الحديث األربعين النووية،

وكان يحب قراءة البداية والنهاية البن كثير وتاريخ الرسل والملوك للطبري، والسيرة 
البن هشام،والمغني والشرح الكبير، واإلنصاف، وتفسير ابن كثير، والبغوي، وكان 

 .(4)يحب من الشعر ما تميز منه بالطابع اإلسالمي والنصائح"

                                           
 .58، ص 1الزركلي، شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبدالعزيز، ج (  1)

 .459، ص 4انظر: البسام، علماء نجد خالل ثمانية قرون، ج  عن ترجمته (2)

 .57، ص 1الزركلي، شبه الجزيرة العربية، ج  (3)

، 1عمــر غرامــة العمــروي، المعــالم الجغرافيــة والتاريخيــة لمواقــع الملــك عبــدالعزيز الحربيــة، ج (4)
 .18هـ، ص1406)د.ن(، 
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د على يد الشيخ عبدهللا بن عبداللطيف وقد كما تلقى بعض أصول الفقه والتوحي
. إال أنه لم يداوم على تلك الدروس نظًرا (1)كانت مكتوبة له في كراسة خاصة به

للظروف السياسية التي كانت تمر بها الرياض والدولة السعودية الثانية لهذا غادر مع 
ن كان لم يهجرها تماًما بل أخذ م نها بحسب والده إلى الكويت وترك الدروس، وا 

الظروف، ولكنه بعد أن استقر في الرياض كان كثيرًا ما يأتي إلى دار الشيخ عبدهللا 
، وعرف عن الملك عبدالعزيز قيام الليل (2)بن عبداللطيف، يستمع إلى دروسه

والمداومة على قراءة القرآن والسنة النبوية حتى أنه أشار على كاتبه أن يدون ما كان 
حاديث النبوية التي كانت ورده يومًيا في كتاب سماه: "الورد اختاره من اآليات واأل

المصفى المختار من كالم هللا تعالى وكالم سيد األبرار". ورغبة من الملك عبدالعزيز 
في تيسير العلم على طالبه ونشره بينهم اعتنى كثيًرا بوقف مجموعة من الكتب التي 

 كانت تحظى باهتمام الطالب.
نماذج مما وقفه الملك عبدالعزيز أنها جميعها كانت في سنة ويبدو للمطلع على 

هـ مع تفاوت في شهور تلك السنة، مما يعني أن الملك عبدالعزيز بعد أن 1350
استقر الحكم في يده، وتمكن من توحيد جميع أجزاء المملكة العربية السعودية سعى 

وعة طيبة من المخطوطات في أن ُيِقَدم لطلبة العلم هدية تكون الئقة بهم فاشترى مجم
ووقفها على طلبة العلم في الرياض، ولعله في هذا النه  يحاكي نه  اإلمام عبدهللا 
بن فيصل وأخيه اإلمام محمد بن فيصل اللذين اشتريا كثيرًا من المخطوطات وأوقفاها 

                                           
 .57، ص 1الزركلي، شبه الجزيرة العربية، ج  (  1)

، الريــاض ،  1آل الشــيخ، عبــد الــرحمن بــن عبــد اللطيــف : مشــاهير علمــاء نجــد وغيــرهم ،   (2)
 . 105دار اليمامة ، ص 
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على طلبة العلم، علًما أن غالب تلك المخطوطات عليها تملك الشيخ عثمان بن 
 أسلفنا.منصور كما 

وقد غلب على هذه المخطوطات الموقوفة من لُدن اإلمام عبد العزيز أنها مما 
 .(2)، أو من منسوخاته(1)كان في ملك الشيخ عيسى بن حمود المهوس

وقد جاءت صيغ الوقف المدونة على الكتب التي وقفها الملك عبدالعزيز متباينة 
ه العمدة في الفقه" وصيغة بعض الشيء، فقد ورد على نسخة من كتاب "مجموع أول

وقفه هي: "بسم هللا الرحمن الرحيم يعلم من يراه بأن اإلمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل فيصل سلمه هللا تعالى وقف هذا الكتاب لوجه هللا تعالى على طلبة العلم ال يباع، 

 سميع وال يورث وال يحبس فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن هللا
 .(3)"1350ل )شوال(  22عليم وصلى هللا على محمد 

كما وردت صيغة أخرى على نسخة من كتاب "المقنع في الفقه" ليس فيها كبير 
اختالف وهي: "بسم هللا الرحمن الرحيم يعلم من يراه بأن اإلمام عبدالعزيز بن 

لى طلبة العلم ال عبدالرحمن آل فيصل حفظه هللا، وقف هذا الكتاب لوجه هللا تعالي ع
يباع وال يورث، وال يحبس فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن هللا 

 .(4)"1350ل )شوال(  22سميع عليم، 
كما وردت صيغة وقف مختصرة على نسخة من كتاب "المورد العذب الزالل في 

يعلم من يراه بأن كشف شبه أهل الضالل" وهي كما يأتي : "بسم هللا الرحمن الرحيم 

                                           
 .637/86، ورقم 568/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  1)

 .757/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم (2)

 .281/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (3)

 .292/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  4)
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اإلمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل وقف هذا الكتاب لوجه هللا على طلبة العلم 
 .(1)"1350ل )شوال(  22وصلى هللا على محمد 

ومن الصيغ أيضا ما ُدّوَن على نسخة من كتاب "المدهش" ونصها: يعلم من 
وقف هذا الكتاب الشريف  يراه أن اإلمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل سلمه هللا

لوجه هللا تعالى على طلبة العلم ال يباع وال يورث وال يحبس فمن بدله بعدما سمعه 
فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن هللا سميع عليم، وصل هللا على محمد وآله وصحبه 

 .(2)1350ل )شوال(  22وسلم 
ة لإلمام كما وردت صيغة طويلة بعض الشيء على نسخة من كتاب: "السن

عبدهللا بن أحمد بن حنبل"، وهذا نصها: "يعلم من يراه بأن اإلمام عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل فيصل حفظه هللا وقف هذا الكتاب لوجه هللا تعالى على طلبة العلم ال 
يباع وال يرهن وال يورث فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن هللا 

ل  20سبنا ونعم الوكيل، وصلى هللا على محمد وصحبه وسلم، سميع عليم وهو ح
 .(3)"1350)شوال( 

وقد أمكن حصر المخطوطات المحفوظة في مكتبة الملك فهد الوطنية التي 
وقفها اإلمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن، فبلغ عددها ثماني عشرة مخطوطة، باإلضافة 

رحمن بن قاسم، وبذلك يكون إلى مخطوطة وحيدة ضمن ممتلكات ورثة الشيخ عبدال
العدد تسع عشرة مخطوطة، وهذا ال يعني أن هذه المخطوطات هي كل ما وقفه الملك 

                                           
 .568/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (1)

 .574/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (2)

 .757/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  3)
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عبدالعزيز بل المعكد وجود عناوين أخرى، قد يكشف عنها مستقباًل، وأورد فيما يأتي 
 عناوين المخطوطات التي وقفها الملك عبدالعزيز:

 .(1)امةابن قد –مجموع أوله، العمدة في الفقه  -1
 .(2)ابن قدامة –كتاب المقنع في الفقه  -2
 .(3)محمد بن سلوم –بهجة الناظر المنتخب من صيد الخاطر  -3
 .(4)البهوتي –شرح المنتهى  -4
 .(5)مجد الدين ابن تيمية –المحرر  -5
 .(6)أحمد بن تيمية –مسائل  -6
 .(7)ابن البنا –المقنع في شرح مختصر الخرقي  -7
عبد الرحمن بن حسن آل  –أهل الضالل  المورد العذب الزالل في كشف شبه -8

 .(8)الشيخ
 .(9)عالء الدين المردادي –التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع  -9

                                           
 .281/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (1)

  .292/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  2)

  .334/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  ( 3)

  .340/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  4)

 .355/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  5)

  .446/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  6)

  .539/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  7)

  .568/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  8)

  .573/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  9)
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 .(1)ابن الجوزي  –المدهش  -10
 .(2)ابن النجار –معونة أولي النهى شرح المنتهى  -11
 .(3)ابن النجار –معونة أولي النهى شرح المنتهى   -12
 .(4)دالوهابالشيخ محمد بن عب –مجموعة رسائل  -13
 .(5)ابن مفلح –اآلداب الشرعية  -14
 .(6)أحمد بن تيمية –االستغاثة  -15
 .(7)عبدهللا بن أحمد بن حنبل –كتاب السنة  -16
 .(8)ابن النجار –معونة أولي النهى شرح المنتهى  -17
 .(9)ابن القيم –كتاب الروح  -18
 .(10)الشيخ محمد بن عبدالوهاب –مختصر الشرح الكبير واإلنصاف  -19

                                           
  .574/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  1)

  .637/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  2)

  .638/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  3)

 . 676/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  4)

  .726/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  5)

  .766/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  6)

  .757/86 مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم (  7)

  .863/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  8)

  .943/86مكتبة الملك فهد الوطنية، مخطوطة، رقم  (  9)

  مخطوطة ورثة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم . ( 10)
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 خاتمة :
د هذا العرض المختصر الذي وضحت فيه دور األئمة من آل سعود في وبع

وقف المخطوطات في نجد نأتي إلى ختام الموضوع، وما آمله أن أكون قد وفقت في 
هذا العرض سعًيا مني في إبراز ذلك الدور الذي كان يقوم به األئمة في تشجيع العلم 

ي تلك األزمنة وهو دور الوقف وطالبه مع تسليا الضوء على رافد من روافد العلم ف
لإلسهام في الحركة العلمية في منطقة نجد، مع العلم أننا في هذه الورقة لم نهدف إلى 
نما اعتمدنا على ما وجدناه في مركزين من مراكز العلم  حصر كل ما أوقفه األئمة، وا 

سالمية الحديثة هما مكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإل
حيث توجد فيهما باإلضافة إلى ما سبط عرضه نماذج كثيرة لألئمة ولغيرهم من 
التجار والموسرين وطالب العلم الذين كانوا يعرفون معنى الوقف ودوره في النهوض 
بالحركة العلمية ودعم طالب العلم الذين لم يكن في مقدورهم الحصول على الكتب 

 لضعف مواردهم المالية.
 
 


