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 ملخص البحث :

تناول البحث النهج الذي سار عليه الملك عبدالعزيز ـ رحمه هللا ـ في تحصيل 
العلم ونشره وتمثل في الحديث عن عوامل النشأة التي أثَّرت في الملك عبدالعزيز ، 

ث نشأ في بيت علم وفضل وكرم ومجد ، وقد ُعني به والده ، ووضعه بين أيدي حي
بعض العلماء ، فدرس القرآن ، ومبادىء العلم ، ثم واصل المسيرة في االستزادة من 
العلم ، وتجلى ذلك في مجالس العلم المنتظمة التي تعقد بحضوره سواء أكان في حله 

على التزود بالعلم النافع ، وكانت هذه أم في ترحاله وسفره ، مما يؤكد حرصه 
المجالس معمورة بالقراءة في أمهات الكتب في التفسير والحديث ، والفقه والتاريخ 
والسيرة والتراجم وكانت للمك عبدالعزيز مشاركة فّعالة فيها ، وخرج منها بحصيلة وافرة 

لوم الشرعية من العلم الشرعي ، وذلك بالعمل على طباعة ونشر أمهات الكتب والع
على نفقته الخاصة، ثم توزيعها على العلماء وطالب العلم ، وكان التركيز في ذلك 
على كتب العقيدة التي تشرح وتوضح منهج السلف الصالح إلى جانب كتب التفسير 
والحديث والفقه ، وغيرها من العلوم المفيدة وكان لذلك أثره الواضح في نشر العلم 

 الشرعية وما أثر عن السلف الصالح . والوعي الصحيح بالعلوم
 وهللا ولي التوفيـق . 
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 مقدمة :

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم النبيين والمرسلين، وعلى 

 آله وصحبه أجمعين، وبعد:
مــــــن الشخصــــــيات الفريــــــدة فــــــي تاريخنــــــا  –رحمــــــه هللا  –فالملــــــك عبــــــد العزيــــــز 

فـي بنــاء كيـان دولتــه العرسيـة الســعودية مثـار إعجــاب  المعاصـر، وكانــت مسـيرته الخيــرة
ودهشة كل من عرفه، أو كتب عن تاريخه ومـا أكثـر الـذين كتبـوا عـن سـيرته ومنجزاتـه 
كبــار وتقــدير  لمــا عرفــوه عنــه مــن  وصــفاته ووقــف الكثيــر مــنهم أمامهــا وقفــة إجــالل وال

لتقـوى، والصـد  مواقف وصور حية ورائعة في التضـحية والفـداء واالخـالو، والـور  وا
والوفــاء والكــرم، والبنــاء، والتشــييد، والعلــم والمعرفــة، والحكمــة، والحــرو علــى مصــالح 
شعبه خاصة، وأمته العرسية واالسالمية بعامة، وسياسته الواعية داخل البالد وخارجهـا، 

 وتطلعه دائمًا إلى مراقي التقدم والتطور لبالده.
كفـاح الملـك عبـد العزيـز ونضـاله وعلى الرغم مـن ظـروا النشـأة التـي صـاحبت 

فــي إرســاء دعــائم الدولــة إال أن هــاجس التــزود مــن المعرفــة والثقافــة ظــل شــ له الشــاغل 
ويمكن للباحث المتأمل إدراك أن مسيرة التجرسة الثقافية والفكريـة لـدى الملـك عبـدالعزيز 

مــن كانــت ذات صــلة وشــيجة بالبيئــة التــي نشــأ فيهــا حيــث أمضــى فتــرة  –رحمــه هللا  –
عمره يستنير بتوجيهات والده االمام عبد الرحمن بن فيصل الذي يعّد شخصية مرموقـة 
فــي ارســرة يتمتــع بصــفات قياديــة وخبــرة، ومزاولــة بصــيرة لشــئون الحكــم والقيــادة، إلــى 
جانب الفقه والعلم بأحوال العرب وتاريخهم، وقد عركته   تقلبات ارحوال والفتن، وظـل 

صـلب العـود، قـوي البـأس، معتـزًا بدينـه وعروستـه ومـا يتمتـع في خضمها شـامخ الـرأس، 
به من قيم ومثل عليا جعلته في أحلك الظروا يأبى عرض الدولة العثمانية في مد يد 
المساعدة، كما رفـض اللجـوء إلـى الحمايـة البريطانيـة، وفـي معتـرك ارحـداث، وتقلباتهـا 
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ههم التوجيــه الســديد، وأذكــى فــيهم اتجــه ارب الرائــد المصــلح إلــى العنايــة بأبنائــه وتــوجي
عبـــق تـــاريخ آبـــاءهم وأجـــدادهم ومـــا يحفـــل بـــه مـــن أمجـــاد، وســـرز مـــنهم ابنـــه البـــار عبـــد 
العزيــز الــذي لمــح فيــه والــده مخايــل النجابــة، وحــب الم ــامرة، وروح الفــداء، واالعتــزاز 
ادة بدينــه وعقيدتـــه، وماضـــيه التليـــد مــع التطلـــع إلـــى المســـتقبل المجيــد، فســـلمه دفـــة القيـــ

السـفينة ويرسـو بهـا فـي بـر ارمـان والرقـي والحضـارة، واستطا  بتوفيق هللا أن يقود 
وقد درج آباءه على بث الوعي بين أبنائهم كمـا حرصـوا علـى التـزود مـن المعرفـة 
والثقافــة والفكــر عــن طريــق مجالســة العلمــاء، واالفــادة مــن علمهــم والقــراءة الراتبــة 

مـــــن خـــــالل المجـــــالس اليوميـــــة التـــــي تعقـــــد  فـــــي كتـــــب العقيـــــدة والعلـــــوم الشـــــرعية
خصيصـــًا لـــذلك، وهـــذا المـــنهج توارثـــه افبـــاء عـــن ارجـــداد فـــي ارســـرة الســـعودية 
الحاكمــة، وكــان مــن بيــنهم مــن جمــع بــين العلــم والمعرفــة، والســلطان والحكــم مــن 

هـ( "الـذي كـان 1229 - 1218) -رحمه هللا  -مثل االمام سعود بن عبدالعزيز 
المين وعالمـــًا فـــي التوحيـــد والفقـــه وأصـــوله، والحـــديث والتفســـير، مـــن العلمـــاء العـــ

وبصـــيرًا بحـــل المســـائل الشـــرعية، ولـــه ذكـــاء غريـــب نـــادر، ولـــم تصـــرفه ال ـــزوات 
المتتابعة عن طلب العلم وتحصيل الثقافة، بل كان يعطي كاًل من العلـم والجهـاد 

 ما يستحق من االهتمام".
القـويم نصـب عينيـه، فحـرو علـى وقد وضع الملك عبد العزيز هذا الـنهج 

أن يثقـــف نفســـه بنفســـه، وينهـــل مـــن مـــواد العلـــم والمعرفـــة والثقافـــة علـــى اخـــتالا 
صــنوفها، جــالس العلمـــاء، وأفــاد مـــن علمهــم، وقـــرأ الكتــب المفيـــدة واتخــذ مجـــالس 
راتبــه يوميــة للقــراءة، وخــالر أهــل الــرأي والحنكــة والمشــورة والفكــر النيــر، والــدهاء 

فــي شخصــه صــفوة مــا فــي ذلــك كلــه وتضــافرت عوامــل عديــدة  والحكمــة، واجتمــع
على تكوين شخصيته الثقافية والفكرية، ولم يقتصر في ذلك على منبع واحـد، أو 
مدرسة بعينها، ولكنه فـتح لنفسـه مجـااًل رحبـًا للتلقـي مـن منـابع عديـدة تـتالءم مـع 
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ذ نهجــًا حبــه الطبيعــي لالســتطال  ، وميلــه الفطــري إلــى المعرفــة، ممــا جعلــه يتخــ
خاصــًا منظمــًا بمــا يتفــق مــع وقتــه وأعبــاءه الجســام والتــزم بــه رغــم مــا يثقــل كاهلــه 

 من مهام ومسئوليات بناء كيان الدولة.
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 مجالس القراءة واالطالع العام

 
التعلــق بقــراءة الكتــب، واالطــال  عليهــا مســلك حضــاري إذ هــي معــين ثــري 

ـــــى ت ـــــاريخ الحضـــــارة للثقافـــــة وتحصـــــيل المعرفـــــة عل عـــــدد أنواعهـــــا وصـــــنوفها ، وت
ــــوعيهم بقيمــــة الكتــــب  االســــالمية حافــــل بنمــــاذج لعلمائنــــا تعطــــي صــــورًا مشــــرقة ل
والعكوا على قراءتها والتهام محتوياتهـا، والتسـابق علـى اقتنائهـا، واالفـادة منهـا، 
والمبــادرة فــي تكــوين المكتبــات الخاصــة والعامــة فــي حواضــر الدولــة االســالمية ، 

رســاء  وذلــك نــابع مــن إدراكهــم التــام بأهميــة ذلــك كلــه فــي بنــاء صــرح الحضــارة، وال
 دعائم العلم والمعرفة.

وقــد وعــي ذلــك أجــداد الملــك عبــد العزيــز وآبــاؤه منــذ قيــام الدولــة الســعودية 
ارولــــى إذا كــــان االمــــام محمــــد بــــن ســــعود وأبنــــاءه يحضــــرون حلقــــات درس إمــــام 

ن ربنـــه االمـــام ســـعود مجلـــس قـــراءة الـــدعوة الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب، وكـــا
مشهور ُتَقرأ فيه أمهات الكتـب فـي التفسـير، مثـل تفسـير الحـاف  محمـد بـن جريـر 
الطبــري، وتفســير ابــن كثيــر، وذكــر هــذا المجلــس مــؤرن نجــد المشــهور ابــن بشــر 
ووصفه في تاريخه، كما تحدث عـن االمـام فيصـل بـن تركـي وحرصـه هـو وأبنائـه 

ء الكتـــب حـــين قـــال: "وبالجملـــة فخـــوار  العـــادات لهـــذا علـــى تحصـــيل العلـــم واقتنـــا
االمــام كثيــرة معلومــة شــهيرة بــين النــاس مفهومــة، وأصــلح هللا ذريتــه وأعطــاه فــيهم 
ـــم فـــي أصـــائلهم  ـــوا فـــي تحصـــيل العل ـــى صـــدورهم، ودأب أمنيتـــه فحفظـــوا القـــرآن عل

يـــرة وبكــورهم، ولهـــم معرفــة فـــي العلـــوم الشــرعية وافثـــار الســـلفية، وجمعــوا كتبـــًا كث
. وعلـــى هـــذا (1)بالشـــراء واالســـتكتاب وكتـــب الحـــديث والتفســـير، وكتـــب ارصـــحاب"

                                           
 هـ.1391( طبع دار المعارا 1/225( )2/71عنوان المجد في تاريخ نجد البن بشر ) (1)
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النهج سـار الملـك عبـد العزيـز، فقـد كـان شـ وفًا بـالعلم وتحصـيل المعرفـة والثقافـة 
على أيدي العلماء كما مر معنـا فـي فقـرة سـابقة، ومـن خـالل الكتـب وقراءتهـا فـي 

ع عنهــا فــي حلــة وترحالــه، وقــد مجــالس منتظمــة يــداوم علــى حضــورها، وال ينقطــ
تحدثت المصادر المعنية بسيرة الملك عبدالعزيز عن هذه المجـالس وأفاضـت فـي 

 .(1)وصفها
 ويمكن أن نخرج من استعراضها بما يأتي:

أن الملـــك عبـــد العزيـــز كـــان مولعـــًا بحـــب القـــراءة واالطـــال ، ويحـــرو علـــى  -أ 
هات الكتب بل يـأنس تخصيو جزء من وقته في حله وترحاله للقراءة في أم

بها وال تفارقه في أسـفاره، ويؤكـد ذلـك مـا حـدثنا بـه الشـيخ يوسـف ياسـين فـي 
الرحلــة الملكيــة حــين أشــار إلــى أن الســلطان كــان ينــادي إذا أغــذ الركــب فــي 
السير أحد طالب العلم من أبناء الشـيخ ليقـرأ فـي صـحيح مسـلم، ثـم يقـرأ مـن 

بويــة، ويتكــرر هــذا الموقــف فــي أثنــاء تــاريخ ابــن ارثيــر مــا يتعلــق بالســيرة الن
ـــــب، وكتـــــاب افداب الشـــــرعية البـــــن  ـــــة بقـــــراءة كتـــــاب الترغيـــــب والترهي الرحل

، وهـــذا يعنـــي أن الملـــك عبـــد العزيـــز كـــان يصـــطحب معـــه فـــي ســـفره (2)مفلـــح
ــــة،  مجموعــــة مــــن الكتــــب بقصــــد قراءتهــــا، واالفــــادة منهــــا، فــــي قــــراءة جماعي

يــة، ويمضــي الحــال علــى هــذا المنــوال وأحيانــًا قــد يختلــي بنفســه للقــراءة الفرد
 طوال مدة المسير.

                                           
شـبة الجزيـرة فـي عهـد الملـك عبـد  –( 93-92انظر في ذلك: الرحلة الملكية يوسف ياسين ) (1)

هـــ، وبحــث ارســتاذ عبــد 1414–(، وصــقر الجزيــرة للعطــار 519و 2/518العزيــز للزركلــي )
العزيز الرويشد )الجهـاد الفكـري للملـك عبـد العزيـز ضـمن بحـوث المـؤتمر العـالمي عـن تـاريخ 

 هـ.1406ام الملك عبد العزيز ع

 (.93-92ليوسف ياسين ) –انظر: الرحلة الملكية  (2)
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أن الملــك عبــد العزيــز يتمتــع بالفطنــة والــذكاء، وقــوة الحافظــة الســتيعاب مــا  -ب 
يقرأه أو يسمعه، يذكر الشيخ عبد العزيز بن فـوزان أحـد رجالـه "أن لجاللتـه 
ذاكرة عجيبة ذات مقدرة كبيرة في استيعاب الحوادث وتسجيلها بحيـث تظـل 

نقوشــة فــي طياتهــا، خالــدة فــي تضـــاعيفها، فــسذا مــا عرضــت مناســبة مـــن م
المناســبات لحــديث يتصــل بالماضــي، ويحتــاج إلــى استشــهاد أفــاض جاللتــه 

، كمـا عـرا  (1)في الحـديث كأنمـا يقـرأ مـن كتـاب، أو كأنـه يتـدفق مـن نهـر"
عنــه حســن ارنصــات والتجــاوب مــع مــا يقــرأ عليــه، والتفاعــل معــه بــالتعليق 

ارمـــــر، أو التباحـــــث مـــــع الحاضـــــرين حـــــول مـــــا تمـــــت قراءتـــــه فـــــي إن لـــــزم 
المجلس الـذي كـان يفتـتح بـالقرآن، وتتعـدد مسـارات القـراءة فيـه بالتنقـل بـين 
أكثــر مــن علــم فــي الجلســة الواحــدة، فمــن قــراءة فــي التفســير إلــى أخــرى فــي 
الحــديث، ثــم التــاريخ، ثــم اردب والشــعر، ويشــير إلــى ذلــك وصــف ارســتاذ 

ر عطــــار لواحــــد مــــن المجـــالس التــــي حضــــرها حــــين قــــال: "وقــــد عبـــد ال فــــو 
حضـــرت هـــذا المجلـــس العـــام، كمـــا حضـــرت مجلســـه افخـــر الـــذي خصـــو 
ليتعلم هو وموعده بعد صالة الم ـرب، وهـو مبـاح لكـل راغـب فـي حضـوره، 

والمجلــس العــام  -وال يــرد عنــه أي قاصــد، ويقــع المجلــس فــي بهــو رحيــب 
دة بقرب أحد ارعمدة عليها بعـض وفي وسطه كرسي ومنض -افخر مثله 

ــــك  المجلــــدات الضــــخمة، وفــــي الدقيقــــة المحــــددة يأخــــذ عــــالم مكانــــه فــــي ذل
الكرســــي وظفـــــه الملـــــك ليقــــرأ، فيبـــــدأ بكتـــــاب هللا عــــز وجـــــل، ويتنـــــاول أحـــــد 
المجلــدات فــسذا هــو تفســيره، ثــم يقــف القــار، ويتحــدث الملــك، أو أحــد يريــد، 

دراكـه وح ســن ذوقـه للتفســير، ثـم ينتقــل ويدهشـك مــن ابـن ســعود قـوة وعيــه وال

                                           
 (.66)صـ –للعقاد  –مع عاهل الجزيرة  (1)
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منه القار، إلى مجلد آخر فسذا هـو الحـديث النبـوي الشـريف، ثـم ينتقـل إلـى 
التــــاريخ، ثــــم إلــــى اردب والشــــعر، ثــــم يخــــتم المجلــــس بــــدعاء مــــوجز يتلــــوه 
ـــم يتيســـر البـــن ســـعود الدراســـة فـــي مراحلـــه المعروفـــة فلـــيس  ذا ل القـــار،، وال

افداب والفنــــون والمعــــارا معنــــى ذلــــك أنــــه قليــــل المحصــــول مــــن العلــــوم و 
االنســانية، بــل لديــه منهــا ذخيــرة وافيــة نمتهــا عبقريتــه، ومــع أنــه ملــك كثيــر 
التكـــــاليف والتبعــــــات فـــــدائم القــــــراءة أو االســـــتما  ويتصــــــف بـــــذاكرة قويــــــة، 
وحافظة قل أن تنسى، ولهذا كـان مـن المثقفـين، وأثـر ثقافتـه ال يخطئـه مـن 

ا الــــنهج ارســــتاذ الزركلــــي فــــي ، ويؤكــــد هــــذ (1)يعرفــــه، أو يحضــــر مجلســــه"
وصــفه لمجلــس القــراءة مــن حيــث تعــدد أنــوا  المعــارا فيمــا يقــرأ مــن كتــب، 

 .(2)ومشاركة الملك وتفاعله معها
أن للملك عبد العزيز مجالس قراءة يومية يـداوم علـى حضـورها، وخصـو   -ج 

 ، ويــتم اختيـــاره بعنايــة لكـــي يقــوم بهـــذه المهمـــة(3)لهــا موظفـــًا مهمتــه القـــراءة
ا   على الوجه المطلوب، والبد أن تتوفر فيه أمور أبرزها أن يكـون مـن ُحفَّـ
القــــرآن الكــــريم، والعـــــارفين بال ــــة العرسيــــة، ومـــــن ذوي ارصــــوات الحســـــنة، 

، وكان الملك عبـد العزيـز ينصـت فـي مثـل هـذه المجـالس (4)واالطال  الجيد
ذاكرتــه  بكـل عنايـة واهتمــام وتركيـز، بــل كـان يسـتوعب مــا يقـرأ ويختــزن فـي

كمــا أشــار ارســتاذ  -الشــيء الكثيــر منــه، ويتلقــاه بــذهن وا  مــدرك إذ كــان 

                                           
 هـ.1414صقر الجزيرة لعبد ال فور عطار،  (1)

 (.2/518انظر: كتاب شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ) (2)

 (.2/518انظر: شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ) (3)

 (.519و 2/518المصدر السابق ) (4)
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"مـن دأبــه عنـدما يبــدأ القـار، فــي سـرد موضــوعات  -عبـد الـرحمن الرويشــد 
الكتـــاب أن ينصـــت ويتـــأثر ، ورسمـــا اســـتعاد بعـــض المقـــاطع، وقـــد ذكـــر لـــي 

فـي  أحد الذين يحضرون مجـالس الملـك عبـدالعزيز عنـدما يستحسـن مقطعـاً 
موضـــو ، أو تلـــذ لـــه أبيـــات الشـــعر، أو يرتـــاح إلـــى حكمـــة تمـــر عليـــه أثنـــاء 
القراءة كان يستوقف القار،، ويأمره بأن ُيعلَّم هذا المقطع، وبعـد الفـرام مـن 
القراءة يأمر أحد الكتبة أن ينقل ذلـك المقطـع الـذي علَّـم عليـه، ثـم يسـتعيده 

ت مكتبـة الملـك عبـد العزيـز فيما بعد، ورسما حفظه شعرًا كان أو نثرًا، وكانـ
 .(1)الخاصة تحوي مجلدًا ضخمًا من تلك المختارات"

َذاكرة لمــــا يقــــرأ  -د   أن مجــــالس القــــراءة كانــــت تنــــبض بالحيويــــة والُمَدارســــة والُمــــ
ترســيخًا لــه فــي ارذهــان، واستيضــاحًا لمــا يحتــاج بيــان عــن طريــق تدارســه 

رين، ويؤكـــد ذلـــك مـــا والتعليـــق عليـــه مـــن قبـــل أهـــل العلـــم والمعرفـــة والحاضـــ
ذكره الزركلي في وصفه لمجلس القراءة حين قال: "وليس مـن عمـل القـار، 
أن يشـــرح، أو يزيـــد شـــيئًا علـــى تـــالوة "المـــتن"، وفـــي أكثـــر اريـــام تعلـــق فـــي 
ذهـــن الملـــك آيـــة يستشـــكل تفســـيرها، أو حـــديث نبـــوي أو موعظـــة أو حادثـــة 

ــه مــن التــاريخ تســتحق التعليــق عليهــا، فيتســاءل أو يتحــد ث بمــا يخطــر ببال
فــــي الموضــــو ، ويتنــــاول أهــــل المعرفــــة وســــواهم  مــــن الجالســــين افيــــة، أو 
الخبر تاريخيًا أو أدبيًا، ورسما كان بيتًا من الشـعر بتعليقـاتهم بـل كـان عبـد 

                                           
ضــمن بحـــوث المـــؤتمر  -لألســـتاذ عبــد الـــرحمن الرويشـــد  -بحــث الفكـــري للملـــك عبــد العزيـــز  (1)

 (.8،9العالمي لتاريخ الملك عبد العزيز )صـ
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العزيــز فــي أعوامــه ارخيــرة إذا انقضــى الــدرس أخــرج الجلــوس عــن صــمتهم 
 .(1)شهم ويناقشونه"بخبر سمعه، وترك لهم مجال التعليق، وقد يناق

أن اطال  الملك عبد العزيز واسع في معارا وعلوم عديدة شملت التفسير  –هـ 
والحديث والتوحيد والسير والم ازي والتاريخ والسياسة الشرعية، والمواع  
والرقائق، واردب والشعر، وكان يحرو على اختيار الكتب المفيدة في 

هذا  ارمر إلى أحد العلماء  هذه المجاالت بنفسه أحيانًا، أو يسند
المشهورين من ذوي الخبرة بالكتب، ومنهم العالم الفقيه الشيخ أحمد بن 
فارس، والعالم ارديب والحاف  الراوية الشيخ عبدهللا بن أحمد آل عجيري، 
وقد قام ارستاذ عبد الرحمن الرويشد بسعداد ثبت يحتوي على أسماء 

دالعزيز، والتي كانت تتلى بين يديه الكتب التي كان ينتقيها الملك عب
، ومن المفيد أن نذكرها فيما (2)مصنفة على حسب تخصصاتها ومجاالتها

 يأتي:
 

 في التفسير:
 تفسير ابن جرير الطبري، وتفسير ابن كثير، وتفسير القرطبي.

 
 وفي الحديث:

 -ريـــــاض الصـــــالحين  -تجريـــــد البخـــــاري للزسيـــــدي  -مســــند االمـــــام أحمـــــد 
 الترغيب والترهيب سنن أبي داود. -م فضائل االسال

                                           
 (.2/519شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ) (1)

 (.6،7،8ويشد )صـعبد الرحمن الر  –بحث الجهاد الفكري للملك عبد العزيز  (2)
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 وفي كتب التوحيد والعقائد: 
كتاب قرة عيون الموحدين، كتاب فتح المجيـد شـرح كتـاب التوحيـد، كتـاب 

 اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ االسالم ابن تيمية.
 

 كتب السيرة والمغازي والتاريخ: 
وك، كتــاب الكامــل ســيرة ابــن هشــام، البدايــة والنهايــة البــن كثيــر، ســراج الملــ

البن ارثير، كتاب الروضتين ربي شامة، تاريخ ابن غنـام، عنـوان المجـد لتـاريخ 
نجـــد البـــن بشـــر، تـــاريخ الخلفـــاء للســـيوطي، مـــروج الـــذهب فـــي أخبـــار مـــن ذهـــب 

 للمسعودي.
 

 الكتب المتعلقة بسياسة المجتمع والسياسة الشرعية:
البــــن تيميــــة، الطــــر   ارحكــــام الســــلطانية ربــــي يعلــــى، السياســــي الشــــرعية

الحكيمـــة البـــن قـــيم الجوزيـــة، الهـــدي النبـــوي المســـمى بـــزاد المعـــاد، سياســـة الملـــك 
 البن الوردي، المقدمة البن خلدون.

 
 في األدب والطرائف:

ــــرج ارصــــفهاني،  ــــة، ارغــــاني ربــــي الف ــــن قــــيم الجوزي ــــين الب روضــــة المحب
بـــــي تمـــــام وديـــــوان االمتـــــا  والمؤانســـــة، ديـــــوان ابـــــن المقـــــرب، ديـــــوان الحماســـــة ر

 المتنبي، ديوان ابن مشرا، روضة العقالء بل ة اردباء.
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 من كتب الوعظ والرقائق:
أهـــوال القبـــور البـــن رجـــب، الجـــواب الكـــافي لمـــن ســـأل عـــن الـــدواء الشـــافي 
البن القيم، التخويف من النار البـن رجـب، وظـائف رمضـان البـن رجـب، التـذكرة 

 البن الجوزي.
ول ارســتاذ/ الرويشــد تمثــل ينبوعــًا فكريــًا رســس ثقافــة     وهــذه الكتــب كمــا يقــ

عبد العزيز التي تجسدت عمليًا في إدارته لشئون الحكم والتعامـل مـع شـعبه ومـع 
 الناس افخرين.

ــي أيضـــًا بقـــراءة  قـــَرأ عليـــه فــي مجلســـه مــن كتـــب كـــان ُيعَن لــى جانـــب مــا ُي وال
العرسيـــــة تتـــــرجم الصـــــحف علـــــى اخـــــتالا ل اتهـــــا، ومـــــا كـــــان منهـــــا ب يـــــر الل ـــــة 

ـــى أحـــوال  ـــوم وارخبـــار وارحاديـــث، ويتعـــرا مـــن خاللهـــا عل محتوياتهـــا مـــن العل
العــالم، ليكــون علــى درايــة بمــا يجــري حولــه والنظــر فيمــا يحتــاج منهــا إلــى رأي أو 

 .(1)حكم
وثم شـاهد مـا مثـل للعيـان علـى هـذا التوجـه الحميـد الـذي ذكرتـه عـن الملـك     

اية بها وقراءتها، وجمعهـا واالفـادة منهـا، وهـو يتمثـل عبد العزيز نحو الكتب والعن
فــي تلــك المكتبــة الخاصــة القيمــة التــي كونهــا الملــك عبــد العزيــز لنفســه وتحتــوي 

( مجلد في شتى صنوا العلم والمعرفة التي تشمل القـرآن وعلومـه، 1551على )
والتفســـــير، الحـــــديث وعلومـــــه، وأصـــــول الـــــدين والعقيـــــدة، والفقـــــه وأصـــــوله، وفقـــــه 

                                           
 -هــ1400دار اللـواء بالريـاض  –الطبعة الثانيـة  -313–الملك الراشد لعبد المنعم ال المي  (1)

 م.1980
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ـــــوم العســـــكرية، واالدارة ا ـــــة، والعل لمـــــذاهب، وارخـــــال  االســـــالمية، والســـــيرة النبوي
العامــة، واالقتصـــاد، والل ــة العرسيـــة وآدابهــا، والطـــب، واردب والشــعر، والتـــاريخ، 
والتــراجم، والج رافيــا، وأداب الل ــات ارخــرى، والفلســفة، والموســوعات، والــدوريات 

، والدراســات النفســية، والمنطــق وارخـــال ، العرسيــة العامــة، والمؤلفــات المجموعــة
وغيــر ذلــك مــن العلــوم والمعــارا، وتشــكل كتــب العلــوم الشــرعية واالســالمية أكبــر 

ـــــة إذ تبلـــــ   ـــــات المكتب ـــــا 35نســـــبة مـــــن محتوي ـــــاريخ والج رافي ـــــب الت % وتليهـــــا كت
%، 20%، ثــم كتــب الل ــة العرسيــة وتبلــ  نســبتها 25والتــراجم التــي تبلــ  نســبتها 

، والشـــك أن هـــذا التنـــو  (1)لـــى كتـــب نـــادرة مطبوعـــة قبـــل مائـــة عـــامكمـــا تحتـــوي ع
المعرفــي فــي محتويــات هــذه المكتبــة يعكــس مــدى ســعة ثقافــة الملــك عبــد العزيــز 
ال فـي بنـاء قاعـدة  واتسا  دائرتها لتشمل علومًا ومعارا متنوعـة تسـهم بشـكل فعَّـ

ــــات يعكــــس ــــان، وتفــــاوت النســــب فــــي المحتوي ــــة واســــعة وراســــخة البني مــــدى  ثقافي
اهتمامــه بــبعض العلــوم، وعنايتــه الفائقــة بهــا وتركيــزه عليهــا، ويــأتي فــي طليعتهــا 
العوم الشرعية واالسالمية، ثـم التـاريخ، ثـم علـوم الل ـة العرسيـة، ثـم مـا سـواهم مـن 
العلوم والمعـارا ارخـرى، والبـد مـن االشـارة إلـى أن مكتبـة الملـك عبـد العزيـز قـد 

ــ وهــي محفوظــة فيهــا  -رحمــه هللا  -ز بعــد وفاتــه آلــت إلــى دارة الملــك عبــد العزي
 بجميع محتوياتها وتلقى العناية الالئقة بها حفظًا وصيانة وتنظيمًا وفهرسة.

 نشر وطباعة كتب السلف: -و 
حــرو الملــك عبــد العزيــز علــى طباعــة ونشــر مجموعــة مــن كتــب الســلف 

القـــًا مـــن المتخصصــة فـــي العلـــوم الشـــرعية وسيـــان أصــول العقيـــدة االســـالمية، إنط

                                           
ــة الــدارة و (1) العــدد الثالــث ، الســنة التاســعة عشــرة،  - 233انظــر: التعريــف بالمكتبــة فــي مجل

 هـ.1414رسيع افخر والجمادان عام 
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رســــاء دعــــائم العلــــم الشــــرعي بــــين النــــاس  حرصــــه علــــى بــــث الــــوعي االســــالمي وال
ـــابع الصـــافية، والمصـــادر  ـــواء مـــن المن ـــم والعلمـــاء ليتســـنى لهـــم االرت وطـــالب العل
المعتمدة، وقد كانت للملك عبد العزيز جهود كبيرة في هـذا المجـال إذ أمـر بنشـر 

علـــــوم الشـــــرعية، والثقافـــــة وطباعـــــة مجموعـــــات كثيـــــرة مـــــن أمهـــــات الكتـــــب فـــــي ال
االسالمية، والتاريخية واردبية على نفقته الخاصة، وكانـت هـذه الكتـب تطبـع فـي 
الهند ومصر والشام في وقت مبكر وقبـل توحيـد أجـزاء المملكـة العرسيـة السـعودية 

 .(1)في كيانها الكبير
وقــد تولــت مطبعــة المنــار بمصــر لصــاحبها محمــد رشــيد رضــا طباعــة عــدد 

التــي أمــر الملــك عبــد العزيــز بنشــرها علــى نفقتــه الخاصــة فــي مجــال  مــن الكتــب
العقيدة والفقه الحنبلـي، ومـن أهمهـا كتـاب الم نـي والشـرح الكبيـر، وهـو مـن أثـرى 
كتب الفقه بعامة، والفقه الحنبلـي بخاصـة، وكـان الشـيخ محمـد رشـيد رضـا يتمنـى 

ى اثنــى عشــر أن يــرز  هــذا الكتــاب بمــن يتــولى نشــره لكبــر حجمــه حيــث يصــل إلــ
مجلـــدًا، وتحقـــق لـــه ذلـــك حينمـــا تجـــاوب معـــه الســـلطان عبـــد العزيـــز ووافـــق علـــى 
طبعــــه إلــــى جانــــب كتــــب آخــــرى فــــي التفســــير، والســــنة والفقــــه، وكــــان ذلــــك عــــام 

هـ، وقد أشاد الشيخ محمد رشيد رضا بهذه المكرمـة السـنية حـين قـال: "وال 1341
لــى مســدي الخيــر العظــيم إلــى يســعنا إال أن نعــود فــي هــذه الخاتمــة إلــى الثنــاء ع

ارمــة االســالمية بــارمر بطبعــه واالنفــا  عليــه مــن مالــه الخــاو بــه، إمــام الســنة 
ومحيي عـدل الخلفـاء وعلـوم ارئمـة مؤسـس المملكتـين، وخـادم الحـرمين الشـريفين 
عبـــد العزيــــز بــــن عبــــد الــــرحمن الفيصـــل آل ســــعود ملــــك الحجــــاز ونجــــد، وعاهــــل 

                                           
صـدر  –( 12زيز بنشر الكتب لألسـتاذ عبـد العزيـز الرفـاعي )صــانظر: عناية الملك عبد الع (1)

 هـ.1408عن مكتبة الملك فهد 
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هللا تعــالى ، وأعــز بــه العــرب واالســالم، ونفــع بــه العــرب فــي كــل غــور ونجــد أعــزه 
 .(1)ارنام"

دراســـة مفيـــدة عـــن  -رحمـــه هللا  -وقـــد أعـــاد ارســـتاذ عبـــد العزيـــز الرافعـــي 
تحـــدث فيهـــا عـــن تـــاريخ نشـــر الكتـــب،  (2)عنايـــة الملـــك عبـــد العزيـــز بنشـــر الكتـــاب

ي وأماكن طباعتها، وخطـة النشـر وخـتم ذلـك بثبـت يحتـوي علـى أسـماء الكتـب التـ
 طبعت على نفقة الملك عبد العزيز مرتبة على حروا الهجاء.

وقد وصل بها إلـى ثمانيـة وتسـعين كتابـًا كلهـا فـي التفسـير والحـديث والفقـه 
 والعقيدة والتاريخ االسالمي، وارخال  وافداب الشرعية، ومن أشهرها:

افداب الشــرعية والمــنح المرعيــة لشــمس الــدين أبــي عبــد هللا محمــد ابــن  -1
 3هـــــ، 1348مطبعـــة المنـــار،  -القـــاهرة  -مفلـــح المقدســـي الحنبلـــي. 

 هـ(.1347رمضان  27مجلدات، طبعة هندية، )عن جريدة أم القرى 
يضـــاح الحجـــة والســـبيل علـــى مـــا مـــوه بـــه أهـــل  -2 إقامـــة الحجـــة والـــدليل وال

الكـــذب والمـــين لســـليمان ابـــن ســـحمان، طبعـــة هنديـــة ) عـــن جريـــدة أم 
 هـ(.1347رمضان 30القرى 

االقنا  في فقه االمام أحمد بن حنبل ربي النجار شرا الـدين موسـى  -3
 الحجاوي المقدسي )عن دليل المؤلفات السعودية(.

االنصــاا فــي معرفــة اررجــح مــن الخــالا علــى مــذهب االمــام المبجــل -4
 مجلد )عن دليل المؤلفات السعودية(. 20أحمد بن حنبل للمرداوي، 

                                           
 (.16،17المصدر السابق )صـ (1)

صــدرت هــذه الدراســة بعنــوان عنايـــة الملــك عبــد العزيــز بنشـــر الكتــب، الطبعــة ارولــى مكتبـــة  (2)
 م.1987 -هـ1408الملك فهد الوطنية 
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م القرآن للمعصومي )عن الـوجيز فـي سـيرة أوضح البرهان في تفسير أ -5
 (.1029الملك عبد العزيز لخير الدين الزركلي و 

 البداية والنهاية للحاف  ابن كثير الدمشقي، يقع في عدة أجزاء. -6
ــــيس داود بــــن جــــرجيس لعبــــد هللا بــــن  -7 ــــي كشــــف تلب تأســــيس التقــــديس ف

 27طبــــــع بمصــــــر. )عــــــن جريــــــدة أم القــــــرى  -عبــــــدالرحمن ابــــــابطين 
 هـ(.1247ضان رم

تبرئــة الشــيخين االمــامين مــن تزويــر أهــل الكــذب والمــين لســليمان بـــن  -8
 هـ.1343 - 1ط -مطبعة المنار -سحمان. القاهرة 

تنبيــه ذوي ارلبــاب الســليمة عــن الوقــو  فــي ارلفــا  المبتدعــة الوخيمــة  -9
 هـ.1343 -1ط-مطبعة المنار  -لسليمان بن سحمان. القاهرة 

 -ي هـــو حـــق هللا علـــي العبيـــد لمحمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب التوحيـــد الـــذ -10
 هـ(.1347رمضان  30طبعة هندية )عن جريدة أم القرى 

ثبــات صــفات الــرب عــز وجــل للحــاف  أبــي بكــر محمــد بــن  -11 التوحيــد وال
إسحا  بن خزيمة بن الم يرة بـن صـالح بـن بكـر السـلمي النيسـابوري. 

 هـ.1354إدارة الطباعة المنيرية  -القاهرة
التوضـــيح فـــي الجمـــع بـــين المقنـــع والتنقـــيح. جمـــع شـــهاب الـــدين بـــن  -12

أحمـد العلوي الشويكي المقدسي على مـذهب االمـام المبجـل أحمـد ابـن 
 -مطبعـــــــة الســـــــنة المحمديـــــــة  -م 1952 -هــــــــ 1371 –1حنبـــــــل. ط
 .498القاهرة و 

ربـي السعــادات مبـارك ابـن  جامع ارصول مـن أحاديـث الرسـول  -13
 -1ط-مطبعـة السـنة المحمديـة  -ر الجـزري . القـاهرة محمد بـن ارثيـ

 مجلدًا.12هـ، 1368
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جامع المسالك في أحكام المناسك لعبـد هللا بـن بلهيـد. مكـة المكرمـة،  -14
 هـ(.1347رمضان  30مطبعة أم القرى )عن جريدة أم القرى 

ــــة. القــــاهرة  -15 ــــن تيمي ــــن المســــيح الب ــــدل دي  -الجــــواب الصــــحيح لمــــن ب
 أجزاء. 4هـ، 1379مطبعة المدني 

الجــواب الكــافي لمــن ســأل عــن الــدواء الشــافي. طبعــة مصــرية )عــن  -16
 هـ، ودليل المؤلفات السعودية(.1347رمضان  30جريدة أم القرى 

الــدرر الســـنية فـــي ارجوبـــة النجديــة )مجمـــو  رســـائل ومســـائل علمـــاء  -17
نجد ارعالم( من عصـر الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب إلـى وقتنـا هـذا 

هـــــ جمعهــــا: عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن قاســــم العاصــــمي 1352 -
 -1ط -مطبعــــــــة أم القــــــــرى  -القحطــــــــاني النجــــــــدي، مكــــــــة المكرمــــــــة 

 هـ، يقع في أرسعة أجزاء.1352
ـــــاي  -18 ـــــة. بمب ـــــن تيمي ـــــين الب ـــــى المنطقي ـــــرد عل  –المطبعـــــة القيمـــــة  –ال

 هـ1368
 -روضـــة ارفكـــار )تــــاريخ ابـــن غنـــام( لحســــين غنـــام. طبعـــة هنديــــة  -19

ـــدان )عـــن جريـــدة أم القـــرى  هــــ، والـــوجيز فـــي 1347رمضـــان  27مجل
 (.1029سيرة الملك عبد العزيز و

تصـيح  -روضة المحبين ونزهة المشتاقين البن قيم الجوزية. دمشق  -20
هـــ، 1398 - 3الســنة  4وتعليــق أحمــد عبيــد )عــن مجلــة الــدارة العــدد 

 ضبيب(.مقال: حركة إحياء التراث بعد توحيد الجزيرة. أحمد ال
روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر فــي أصــول الفقــه علــى مــذهب االمــام  -21

أحمـــد بـــن حنبـــل البـــن قدامـــة المقدســـي، ومعهـــا شـــرحها نزهـــة الخـــاطر 
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العــاطر لعبــد القــادر أحمــد بــن مصــطفى بــدران الرومــي ثــم الدمشــقي. 
 هـ.1342المطبعة السلفية،  -القاهرة 

مجلـدات )عـن  4م الجوزيـة، زاد المعاد في هـدي خيـر العبـاد البـن قـي -22
 دليل المؤلفات السعودية(.

 الزهد لإلمام أحمد بن حنبل )عن دليل المؤلفات السعودية(. -23
السنة لإلمام أحمد بن حنبـل، عنـي بتصـحيحه واالشـراا علـى طبعـة  -24

لجنـة مــن المشـايخ والعلمــاء تحــت رئاسـة عبــد هللا بــن حسـن بــن حســين 
 أجزاء. 3هـ،      1349بعة السلفية المط -آل الشيخ. مكة المكرمة 

شـــرح تهـــذيب ســـنن أبـــي داود البـــن القـــيم، ومعـــالم الســـنن للخطـــابي،  -25
( مجلـــدات )عـــن الـــوجيز فـــي ســـيرة 8ومختصـــر الســـنة للمنـــذري، فـــي )

 (.1030الملك عبد العزيز و
شــرح الطحاويــة فــي العقيــدة الســلفية لصــدر الــدين علــي بــن علــي بــن  -26

نفـي، عنــي بتصـحيحها واالشــراا علـى طبعهــا محمـد بــن أبـي العــز الح
لجنـة مــن المشـايخ والعلمــاء تحــت رئاسـة عبــد هللا بــن حسـن بــن حســين 

 هـ.1349المطبعة السلفية  -آل الشيخ. مكة المكرمة 
شــفاء ال ــرام وأخبــار البلــد الحـــرام ربــي الطيــب تقــي الــدين محمــد ابــن  -27

دليــل المؤلفــات أحمــد بــن علــي الفاســي المكــي المــالكي، مجلــدان )عــن 
 السعودية(.

الصواعق المرسـلة البـن القـيم، مجلـدان )عـن الـوجيز فـي سـيرة الملـك  -28
 (.1030عبد العزيز و
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الصــواعق المرســلة الشــهابية علــى الشــبه المدحضــة الشــامية لســليمان  -29
رمضــــــان  27ابــــــن ســــــحمان، طبعــــــت بالهنــــــد )عــــــن جريــــــدة أم القــــــرى 

 هـ(.1347
بهات المـاز  المـار  لسـليمان بـن سـحمان. الضياء الشـار  فـي رد شـ -30

 هـ.1344 -1ط -مطبعة المنار  -القاهرة
طبقات الحنابلة ربـي الحسـين محمـد بـن أبـي يعلـى، اختصـار شـمس  -31

الـــدين أبـــي عبــــد هللا بـــن عبــــد القـــادر بـــن عثمــــان النابلســـي، صــــححها 
 هـ.1350 -مطبعة االعتدال -وعلق عليها أحمد عبيد، دمشق 

حكمية في السياسة الشرعية أو الفراسة المرضـية فـي أحكـام الطر  ال -32
 السياسة الشرعية البن قيم الجوزية )عن دليل المؤلفات السعودية(.

عقــود الجــواهر المنضــدة الحســان، ديــوان شــعر لســليمان بــن ســحمان.  -33
 المطبعة المصطفوية. -بمباي  -الهند

رمضـان  27لقـرى طبعت بمصر )عن جريدة أم ا -فتاوى ابن تيمية  -34
 هـ(.1347

مجلـــــدًا )عـــــن دليـــــل  20الفـــــتح الرســـــاني شـــــرح مســـــند االمـــــام أحمـــــد،  -35
 المؤلفات السعودية(. 

فـــتح المجيـــد فـــي شـــرح كتـــاب التوحيـــد لعبـــد الـــرحمن بـــن حســـن )عـــن  -36
 (.1030الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز و

 6تي، كشف القنا  عن متن االقنا  للشـيخ منصـور بـن يـونس البهـو  -37
 مجلدات )عن دليل المؤلفات السعودية(.

 (.1031كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب )عن الوجيز و -38
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كشــف غياهــب الظــالم عــن أوهــام جــالء اروهــام بــراءة الشــيخ محمــد  -39
ابــــن عبــــد الوهــــاب عــــن مفتريــــات هــــذا الملحــــد الكــــذاب، لســــليمان بــــن 

 هـ(.1347ضان رم 30سحمان. طبعة هندية، )عن جريدة أم القرى 
لطــائف المعــارا فيمــا لمواســم العــام مــن الوظــائف لعبــد الــرحمن بــن  -40

 هـ(.1347رمضان  30رجب، طبعة مصرية. )عن جريدة أم القرى 
 -1ط -مطبعــــــــة المنـــــــــار -مجموعــــــــة التوحيــــــــد النجديـــــــــة. القــــــــاهرة  -41

 هـ.1346
مجموعـــــة الحـــــديث النجديـــــة، تصـــــحيح وتعليـــــق محمـــــد رشـــــيد رضـــــا.  -42

 هـ.1342 -مطبعة المنار  -القاهرة 
مجموعــــة خطــــب ابــــن عبــــد الوهــــاب، طبــــع بمطبعــــة أم القــــرى بمكــــة  -43

 هـ(.1347رمضان  30المكرمة. )عن جريدة أم القرى 
مجموعــة رســائل وفتــاوى فــي مســائل مهمــة تمــس إليهــا حاجــة العصــر  -44

 هـ.1346 -1ط -مطبعة المنار  -لعلماء نجد ارعالم. القاهرة
هــــــ أن )مجموعـــــة رســـــائل 1347رمضـــــان  30القـــــرى وفـــــي جريـــــدة أم  

 وفتاوى(هي : 
 ارولى: للشيخ عبد هللا بن عبد اللطيف. 

 الثانية: للشيخ سعد بن عتيق. 
 الثالثة: لمحمد بن عبد اللطيف، والشيخ عبد هللا العنقري. 

 الرابعة: للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن. 
 الخامسة: للشيخ سليمان بن سحمان.

موعـــة الرســـائل والمســـائل النجديـــة. )فتـــاوى ورســـائل( لعلمـــاء نجـــد مج -45
 أجزاء. 3مطبعة المنار،  –القاهرة  –هـ 1346 - 1ارعالم، ط
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ــــل  مختصــــر ســــيرة الرســــول  -46 ولمحمــــد بــــن عبــــد الوهــــاب )عــــن دلي
 المؤلفات السعودية(.

ـــــة البـــــن قـــــيم  -47 مختصـــــر الصـــــواعق المرســـــلة علـــــى الجهميـــــة والمعطل
 هـ جزءان.1347المطبعة السلفية  -المكرمة الجوزية. مكة 

مختصـر المقنـع فــي فقـه االمـام أحمــد بـن حنبـل. اختصــره أبـو النجــا،  -48
 هـ(.1347رمضان  27طبع بمصر. )عن جريدة أم القرى 

مــــــــدارج الســــــــالكين شــــــــرح منــــــــازل الســــــــائرين )عــــــــن دليــــــــل المؤلفــــــــات -49
 السعودية(.

الشــــــيخ االمــــــام مصــــــباح الظــــــالم فــــــي الــــــرد علــــــى مــــــن كــــــذب علــــــى  -50
طبعـة مصـرية. )عـن جريـدة  -لعبداللطيف بن عبـد الـرحمن بـن حسـن 

ـــــوجيز و1347رمضـــــان  27أم القـــــرى  ـــــل 1030هــــــ، وعـــــن ال ، ودلي
 المؤلفات السعودية(.

هـــــــ، 1367 - 3ط -دار المنــــــار -الم نــــــي البــــــن قدامــــــة، القــــــاهرة  -51
 مجلدات.9
 -، القـــــاهرة الم نـــــي، ويليـــــه الشـــــرح الكبيـــــر، البـــــن قدامـــــة المقدســـــي -52

 مجلدًا. 12هـ، 1376 -مطبعة المنار
مناســـك الحـــج علـــى المـــذاهب اررسعـــة البـــن حســـم وابـــن مـــانع )عــــن  -53

 (.1031الوجيز و 
منتهـــى االرادات فـــي جمـــع المقنـــع مـــن التنقـــيح وزيـــادات لتقـــي الـــدين  -54

محمــــد بــــن أحمــــد الفتــــوحي الحنبلــــي المصــــري الشــــهير بــــابن النجــــار، 
 لمؤلفات السعودية(.مجالت، )عن دليل ا6
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منهـــاج الســـنة النبويـــة فـــي نقـــد كـــالم الشـــيعة والقدريـــة، وعلـــى هامشـــه  -55
موافقــة صــريح المعقــول لصــحيح المنقــول البــن تيميــة. طبعــة مصــرية. 

، ودليـــــــــل المؤلفـــــــــات 1347رمضـــــــــان  30)عـــــــــن جريـــــــــدة أم القـــــــــرى 
 السعودية(.

لحفظـــــي النفحـــــة القدســـــية والتحفـــــة ارنســـــية رحمـــــد بـــــن عبـــــد القـــــادر ا-56
 هـ.1344 -1ط -مطبعة المنار  -النجدي. القاهرة

 نقض المنطق البن تيمية )عن دليل المؤلفات السعودية(. -57
الهدية السنية والتحفة الوهابية النجديـة مجموعـة خمـس رسـائل لكبـار  -58

 هـ.1344 -2ط -مطبعة المنار -أئمة نجد وعلمائها. القاهرة 
 ل ابن االمام محمد بن سعود.ارولى: لإلمام عبد العزيز ارو 

 الثانية: للشيخ عبد هللا بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
 الثالثة: للشيخ أحمد بن ناصر بن معمر.

 الرابعة: للشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن آل عبد الوهاب.
 الخامسة: للشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف آل عبد الوهاب.

جامع الكتاب للشيخ سليمان بن سحمان، وقصيدة وملحق بها قصيدة دالية ل
 للشيخ مالعمران بن رضوان، وأرجوزه للشيخ محمد بن الشيخ أحمد الحفظي.

ومن يتأمل فـي هـذه القائمـة التـي اشـتملت فـي أصـلها علـى ثمانيـة وتسـعين 
كتابـــًا يتبـــين لـــه أن كتـــب العقيـــدة تشـــكل أكبـــر نســـبة منهـــا حيـــث تبلـــ  أكثـــر مـــن 

%( بما يقرب من خمسـين كتابـًا ورسـالة، ويـأتي بعـد ذلـك 50)خمسين في المائة 
( 24%( في حـدود )25كتب الفقه والفتاوى والمسائل، وهي تشكل ما يقرب من )

( كتابــــًا ورســــالة، ثــــم كتــــب التــــاريخ 13كتابــــًا ورســــالة، ثــــم تــــأتي كتــــب الحــــديث )
 (3( كتـــب ثـــم كتـــب افداب الشـــرعية )3( كتـــب، ثـــم كتـــب التفســـير )7والتـــراجم )
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كتــب، ثــم كتــب الســيرة )كتابــان(، ثــم كتــب الخطــب والمــواع  )كتابــان(، ثــم كتــب 
 السياسة الشرعية )كتاب واحد(.
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 قوائم مطبوعات الملك عبد العزيز:
أشــــرت فيمــــا ســــبق إلــــى قائمــــة ارســــتاذ عبــــد العزيــــز الرافعــــي يرحمــــه هللا، 

ى مـا تـم طبعـه وأوردت قدرًا كبيرًا من محتوياتها، ويبـدو أن أول قائمـة تشـتمل علـ
من الكتب في عهـد الملـك عبـد العزيـز هـي تلـك القائمـة التـي جـاءت بعنـوان )فـي 

رمضــان  27يــوم الجمعــة - 219ســبيل الــدين والعلــم( نشــر فــي جريــدة أم القــرى 
م، وكــان فــي حلقتــين، ولــم يفصــح الكاتــب 1929مــارس عــام  8 -هـــ1347عــام 

، (1)أنــه الشــيخ يوســف ياســينعــن اســمه، ولكــن ارســتاذ عبــد العزيــز الرافعــي يقــدر 
ومن هذه القائمة ما هو مطبو  واشتريت منه نسخة لتوزيعها، ومنها مـا لـم يطبـع 
فوجــه الملــك عبــد العزيــز بطباعتــه وأورد ارســـتاذ الرافعــي هــذه القائمــة فــي بحثـــه 
عن عنايـة الملـك عبـد العزيـز بنشـر الكتـب وتبـين لـه أن منهـا تسـعة كتـب طبعـت 

للشــيخ ســليمان بــن ســحمان، والمــرجح أنهــا كلهــا كانــت قبــل فــي الهنــد بينهــا عــدد 
، وهنـاك قائمتـان أوردهمـا (2)بدء الطبع بمصر عن طريق الشيخ محمد رشيد رضا

الزركلــي فــي كتابــه شــبه الجزيــرة فــي عهــد الملــك عبــد العزيــز بعنــوان )الملــك عبــد 
د العزيـز ينشـر بعــض كتـب السـلف والخلــف( واسـتهل هـذه القائمــة بقولـه )وجـه عبــ

العزيــز عنايــة خاصــة إلــى كتــب العلــوم االســالمية المخطوطــة فــأمر بطبــع طائفــة 
منها وتوزيعها مجانًا وأمامي افن مائة مجلد من تلك الكتـب ثـم ذكـر أسـماء هـذه 

 .(3)الكتب

                                           
 (.14شر الكتب )صـعناية الملك عبد العزيز بن (1)

 (.14المصدر السابق )صـ (2)

 (.1029شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز )صـ (3)
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والقائمـــة الثانيـــة: الكتـــب التـــي ســـاعد فـــي نشـــرها. وذلـــك عـــن طريـــق شـــراء 
 .(1)مجموعات منها لتوزيعها مجاناً 

 
 لك عبد العزيز في نشر الكتب:نهج الم

كـان للملــك عبـد العزيــز نهـج متميــز فــي نشـر الكتــب أو الشـراء منهــا بقصــد 
توزيعهــا مجانــًا ويقــوم هــذا الــنهج علــى أســاس اختيــار المناســب منهــا ممــا يســاعد 
ال فــي نشــر دعــوة التوحيــد وعقيــدة الســلف الصــالح، ويستشــير فــي ذلــك  بشــكل فعَّــ

د  ألمح إلى هذا النهج الشيخ يوسف ياسـين فـي مقـال أهل الدراية من العلماء، وق
له حين أشار إلى أن الملك عبد العزيز أراد أن ينشر الدعوة إلـى الـدين الخـالو 
فـــي ســـائر ارمصـــار فاستشـــار العلمـــاء فـــي خيـــر الكتـــب التـــي ينب ـــي نشـــرها بـــين 
النـــاس ليعمـــل جهـــده فـــي توفيرهـــا، فـــذكرت لـــه الكتـــب التـــي تبـــين حقيقـــة التوحيـــد، 

منهـــا مـــا هـــو مطبـــو ، ومنهـــا مـــا لـــم يطبـــع فاشـــترى مـــن المطبـــو  مئـــات الكتـــب و 
لـى جانـب ذلـك كانـت للملـك  وارلوا، وما لـم يطبـع منهـا أمـر بطبعـه وتوزيعـه، وال
عبد العزيز دراية بما ينشر أو ما يحتاج إلـى النشـر مـن أمهـات كتـب التـراث. وال 

اء المعـــروفين بحرصـــهم ســـيما مـــا كـــان متصـــاًل منهـــا بعلـــوم الشـــريعة لكبـــار العلمـــ
علــى االلتـــزام بمــنهج الســلف الصــالح، ومــن يفاتحــه فــي شــيء مــن ذلــك يجــد لديــه 
معلومــات هامــة، ويؤكــد ذلــك مــا نقلــه الــدكتور أحمــد الضــبيب عــن مجلــة الكويــت 
مــن أن الشــيخ عبـــد العزيــز الراشــد صـــاحب المجلــة أجــرى حـــديثًا مــع الملــك عبـــد 

يــز أن ينشــر تفســير ابــن تيميــة فــردَّ عليــه العزيــز تمنــى فيــه علــى الملــك عبــد العز 
الملك عبد العزيز بأنه كان راغبًا كل الرغبة في طبـع هـذا التفسـير ولكنـه ال يعلـم 

                                           
 (.1032المصدر السابق )صـ (1)
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أيــن يوجــد، فــرد عليــه الشــيخ عبــد العزيــز بــان الشــيخ محمــد حســين نصــيف أخبــره 
أنــه يوجــد فــي عكــا مــن مــدن الشــام، فقــال الملــك ال يبعــد أن يوجــد هنــاك أو فــي 

لشــام وغيرهــا ولكنــه إذا مــا وجــد ال يوجــد إال مخرومــًا، ثــم يكشــف الملــك مكاتــب ا
عن مشرو  في غاية ارهمية، وهو أن من المحتمل أن توجـد الكتـب التـي يرغـب 
في نشرها فـي مكتبـات أوروبـا، إذا لـم توجـد فـي مكتبـات الشـر ، ولـذل فـسن العـزم 

ا يهـــــم، إرســـــال شـــــخو مـــــن أهـــــل العلـــــم والمعرفـــــة إلـــــى أوروبـــــا ليبحـــــث عـــــن مـــــ
وسنصــحبه بتوصــيات تســهل عليــه مهمتــه، وكلمــا وجــد شــيئًا ممــا نريــد أخــذه ولــو 

، وتبــين للــدكتور الضــبيب مــن هــذا اللقــاء أن مشــرو  (1)بـالفوتوغراا ثــم بعثــه إلينــا
الملـــك عبـــد العزيـــز كـــان طموحـــًا بحيـــث يشـــمل البحـــث عـــن المخطوطـــات خـــارج 

حضـ ار هـذه المخطوطـات أو البالد العرسية وفـي أوروبـا علـى وجـه الخصـوو، وال
إحضــار صـــور منهـــا، ثــم طبعهـــا وتوزيعهـــا علــى النـــاس، وهـــو تفكيــر ســـبق كثيـــرًا 
المحــاوالت العرسيــة الرســمية المعاصــرة لجلــب المخطوطــات بالتصــوير مــن خــارج 

 .(2)البالد العرسية
 

 أماكن الطباعة والتاريخ وحركة النشر:
حمـــد الجاســـر تفيـــد أن  نقـــل ارســـتاذ عبـــد العزيـــز الرافعـــي معلومـــات عـــن الشـــيخ

عناية الملك عبد العزيز بطباعة كتب الدعوة السلفية بدأت في وقـت مبكـر مـن حكمـه، 
وكانت أول مطبوعاته تطبع فـي الهنـد ، ومـن أقـدمها تـاريخ ابـن غنـام )روضـة ارفكـار 

هـ علـى نفقـة االمـام عبـدالعزيز 1332وارفهام لمرتاد حال االمام( طبع في بمباي سنة 

                                           
 (.14إسهام المملكة العرسية السعودية في نشر التراث وتحقيقه )صـ (1)

 (.14،15المصدر السابق )صـ (2)
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نمــا ذكــر عبــارة )طبــع علــى نفقــة مـــن قصــده . ولكنــه  ــم يــذكر فيــه اســمه صــراحة ، وال ل
الثواب مـن رب اررسـاب بمعرفـة السـاعي فـي طبـع هـذا الكتـاب عبدالمحسـن بـن مرشـد( 
ومــن مطبوعاتــه كــذلك ديــوان الشــيخ  ســليمان بــن ســحمان المســمى الجــواهر المنضــدة 

ذكور فـي الـرد علـى أنـاس الحسان ، ومجموعة كتب من تأليف الشيخ، ابن سحمان المـ
، ومن كالم الشـيخ حمـد يظهـر أن ثـم كتبـًا عديـدة كانـت تطبـع علـى  (1)عارضوا الدعوة

نفقــة الملــك عبــد العزيــز وال يــرد فيهــا تصــريح بــذلك، وقــد نبــه علــى ذلــك الزركلــي حــين 
أشار إلى أن كتبًا عديدة قـد طبعـت علـى نفقـة الملـك عبـدالعزيز دون ذكـر اسـمه عليهـا 

ورد فــي بعـض مطبوعاتــه فـي الهنــد أنهـا طبعـت علــى نفقـة مــن قصـده الثــواب غيـر أنـه 
ــدكتور أحمــد الضــبيب إلــى أن الهنــد كانــت فــي مقدمــة  (2)مــن رب اررســاب ، ويــذهب ال

البــدان التــي تولــت طبــع كتــب التــراث للملــك عبــدالعزيز ، وذلــك رنهــا كانــت فــي مقدمــة 
ر وعزز هذه الصلة الرحلـة إليهـا مـن البلدان التي اتصلت بالدعوة السلفية منذ عهد مبك

قبــل بعــض علمــاء الــدعوة كالعالمــة الشــيخ ســعد بــن عتيــق ، والشــيخ إسحـــا  بــن عبــد 
الــرحمن بــن حســن آل الشــيخ ، ويــرجح أن تكــون بدايــة نشــر الكتــب الســلفية ، والمــذهب 

، وكان لمطابع مصـر نصـيب  (3)الحنبلي في الهند في بداية القرن الرابع عشر الهجري 
 ـح فيمـا يطبـع على نفقـة الملك عبد العزيز من كتب ، ومن أبرزها:واض

                                           
 (.13عناية الملك عبد العزيز بنشر الكتب )صـ (1)

 (.329الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز للزركلي )صـ (2)

 (.9،10إسهام المملكة العرسية السعودية في نشر التراث )صـ (3)
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 مطبعة المنار: -1

للشيخ محمد رشيد رضا وهو من تالميذ الشيخ محمد عبده وصاحب مجلة 
المنار التي تعد من أشهر المجالت االسالمية، وقد تفهم الشيخ محمد رشيد 

ا دعوى إصالحية تعمل رضا حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأنه
على إحياء منهج السلف الصالح، وكان لذلك أثره الواضح فيحرصه على نشر 
أمهات كتب التراث في العقيدة والفقه الحنبلي، ويذكر الدكتور أحمد الضبيب 
)أن مطبعة المنار تولت طباعة أمهات الكتب في مذهب االمام أحمد ابن 

السلفية، وكانت مطبوعات الملك حنبل، وأعادت طبع كثير من كتب الدعوة 
عبد العزيز اهم من تلك المؤلفات، وخاصة ما أمر بطباعته قبل بلوغه مكة، 

هـ بطبع كتاب الم ني لموفق الدين عبد هللا بن قدامة 1341فقد بدأ في عام 
 ( مجلدات.9( )620)ت

كما نشرت كتاب )الشرح الكبير( لشمس الدين أبي الفـرج عبـد الـرحمن ابـن 
( مجلـــدًا، وممـــا نشـــرته هـــذه المطبعـــة 12( )682ن أحمـــد بـــن قدامـــة )تمحمـــد بـــ

ـــاوى البـــن  ـــز تفســـير ابـــن كثيـــر، وتفســـير الب ـــوي ، ورســـائل وفت ـــد العزي للملـــك عب
 3تيميــة، وطبعــت مــن مؤلفــات ابــن القــيم الجوزيــة كتــاب )مــدارج الســالكين( فــي 

هــ، 1384 أجزاء وطبعت أيضًا كتاب )افداب الشرعية( البن مفلـح الحنبلـي سـنة
وكتـــاب شـــرح عقيـــدة الســـفاريني، ومـــن تـــراث علمـــاء الـــدعوة نشـــرت كتـــاب )إرشـــاد 
الطالــــب إلــــى أهــــم المطالــــب( للشــــيخ ســــليمان بــــن ســــحمان، والهدايــــة الســــنة لــــه، 

، ويــذكر الشــيخ حمــد الجاســر أن (1)والرســائل والمســائل النجديــة، ومجموعــة متــون 

                                           
 (.11،12انظر: إسهام المملكة العرسية السعودية في نشر التراث )صـ (1)
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فـــي مطبعـــة المنـــار، هــــ 1340طباعـــة الكتـــب علـــى نفقتـــه فـــي مصـــر كانـــت ســـنة 
وأشــار إلــى بعــض مــا طبــع، ومــن أشــهرها إلــى جانــب مــا ذكــر )تفســير ابــن جريــر 
الطبــري(، وســاعد فــي طباعــة تــاريخ ابــن كثيــر البدايــة والنهايــة فــي أرسعــة عشــر 
مجلدًا، وظل السيد محمد رشيد رضا يطبع بعض المؤلفات على نفقـة الملـك عبـد 

 .(1)هـ1354سنة  العزيز بمطبعة المنار حتى توفي صاحبها
 
 مطبعة السنة المحمدية: -2

ويشرا عليها الشيخ محمد حامـد الفقـي، وهـو رئـيس جماعـة أنصـار السـنة 
م إلــــى مكــــة وأقــــام بهــــا ثــــالث ســــنوات ) دأ هـــــ( 1349 - 1347المحمديــــة، وقــــد َقــــ

ند إليــه طباعــة مجموعــة مــن الكتــب علــى  وتوثقــت صــلته بالعلمــاء هنــاك، ثــم أُســ
ز، ومــــن أشــــهرها كتــــاب )جــــامع ارصــــول مــــن أحاديــــث نفقــــة الملــــك عبــــد العزيــــ

(  نشـــر علـــى نفقـــة 606الرســول( لمجـــد الـــدين المبــارك بـــن محمـــد بـــن ارثيــر )ت
ـــز فـــي ) ـــد العزي ـــك عب ( جـــزءًا بعنايـــة الشـــيخ محمـــد حامـــد الفقـــي، وكتـــاب 12المل

)موافقــــة صــــحيح المنقــــول لصــــريح المعقــــول( لشــــيخ االســــالم ابــــن تيميــــة بتحقيــــق 
 .(2)م1951الفقي والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد عام  الشيخ محمد حامد

 
 المطبعة السلفية: -3

ــــي عهــــد الملــــك  ــــب، وممــــا طبعتــــه ف لصــــاحبها الشــــيخ محــــب الــــدين الخطي
عبــدالعزيز وعلــى نفتقــه كتــاب )تلخــيو االســت اثة( المعــروا بــالرد علــى البكــري 

                                           
 لجاسر.( في حديث عن الشيخ حمد ا15انظر: عناية الملك عبد العزيز بنشر الكتب )صـ (1)

 (.46،56إسهام المملكة العرسية السعودية في نشر التراث )صـ (2)
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وضــــة ، وكتــــاب )ر (1)هـــــ1345للشــــيخ شــــرا الــــدين موســــى الحجــــاوي طبــــع عــــام 
النـاظر وجنــة المنــاظر فـي أصــول الفقــه علـى مــذهب االمــام أحمـد بــن حنبــل(البن 
قدامة المقدسي ومعها شرحها نزهـة الخـاطر اعـاطر: لعبـد القـادر أحمـد بـن بـدران 

ــم يقتصــر ارمــر إلــى الشــام حيــث طبــع هنــاك 1342الدمشــقي، طبــع عــام  هـــ، ول
قــيم الجوزيــة ، طبــع فــي كتــاب )روضــة المحبــين ونزهــة المشــتاقين( لإلمــام ابــن ال

مطبعــة الترقــي بدمشــق بعنايــة وتعليــق ارســتاذ/ أحمــد عبيــد الــذي كتــب لــه مقدمــة 
هـــــ، وجــــاء علــــى غــــالا الكتــــاب مــــا نصــــه )مــــن مطبوعــــات 1349مؤرخــــة عــــام 

ــة الســعودية ملــك الحجــاز ونجــد وملحقاتهــا ــا (2)صــاحب الجالل ، والبــد أن أذكــر هن
ا الصـــدد بعـــد أن دخلـــت فـــي حكـــم ارثـــر الواضـــح لمطـــابع مكـــة المكرمـــة فـــي هـــذ

 هـ، وكان من مطابعها المشهورة ما يأتي:1334الملك عبد العزيز عام 
 
 مطبعة أم القرى: -1

وهــي أول مطبعــة تمتلكهــا الدولــة بعــد أن اســتتب ارمــر للملــك عبــد العزيــز 
ــــراء فــــي فــــن  فــــي مكــــة المكرمــــة، وقــــد وجــــه بتطويرهــــا، وصــــيانتها واســــتقدام الخب

كـــب حركـــة الطباعـــة بعامـــة، وحركـــة نشـــر الكتـــب الســـلفية التـــي الطباعـــة حتـــى توا
يحتاجهــا العلمـــاء، ويحـــرو الملـــك علـــى نشـــرها، ويشـــير الـــدكتور أحمـــد الضـــبيب 
إلـــى أن أول مـــا نشـــرته هــــذه المطبعـــة فـــي هـــذا العهــــد )مجموعـــة التوحيـــد( التــــي 

هـــ، وقــد صــدرها الشــيخ يوســف ياســين 1343انتهــى طبعهــا فــي نهايــة شــوال عــام 
أشار فيها إلى حـرو الملـك عبـد العزيـز علـى توعيـة النـاس مـن  منطلـق  بمقدمة

                                           
 (.46،50المصدر السابق )صـ (1)

 (.18عناية الملك عبد العزيز بنشر الكتب )صـ (2)
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الحاجــة إلــى الكتــاب الــذي رأى أن ينشــر ليقــرأه الخــاو والعــام، وصــدر عــن هــذه 
ــــد  ــــة( التــــي جمعهــــا      عب ــــاب )الــــدرر الســــنية فــــي ارجويــــة النجدي المطبعــــة كت

ر الشـيخ الرحمن بن محمد بـن قاسـم، وفيهـا رسـائل ومسـائل لعلمـاء نجـد فـي عصـ
محمــد بــن عبــد الوهــاب إلــى عصــر ابــن قاســم، وصــدر عنهــا أيضــًا كتــاب )الزهــد( 

وكتاب )تحفة الناسك بأحكام المناسك( لسليمان بـن عبـد  (1)لإلمام أحمد بن حنبل
هــــ، ومجموعـــة خطـــب الشـــيخ 1347هللا بـــن الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب عـــام 

 .(2)هـ1347محمد بن عبد الوهاب عام 
 
 السلفية بمكة المكرمة:المطبعة  -2

وقــد تولــت طباعــة كتــب عديــدة فـــي عهــد الملــك عبــد العزيــز وعلــى نفقتـــه، 
ومـــن أشـــهرها كتـــاب )الســـنة( لإلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل عنـــي بتصـــحيحه واالشـــراا 
علــى طبـــعه لجنـــة مــن العلمـــاء برئاســـة الشيـــخ عبــد هللا بــن حســن بــن حســـين آل 

)شــــرح الطحاويــــة فــــي العقيــــدة هـــــ فــــي ثالثــــة أجــــزاء، وكتــــاب 1349الشــــيخ عــــام 
السلفية( لصدر الدين على بن علي بن علي الحنفي، وعني بتصحيحه لجنـة مـن 
المشايـــخ والعلمـــاء تحــت رئاســـة الشيـــخ عبــد هللا بــن حســن بــن حســين آل الشــيخ، 

ــــــة 1349طبــــــع عــــــام  ــــــى الجهمي هـــــــ، وكتــــــاب )مختصــــــر الصــــــواعق المرســــــلة عل
، وكتــــاب (3)هـــــ1387ي جــــزءين عــــام والمعطلــــة( البــــن القــــيم الجوزيــــة، وصــــدر فــــ

                                           
 (.13انظر: إسهام المملكة العرسية السعودية في نشر التراث )صـ (1)

 (.23،30عناية الملك عبد العزيز بنشر الكتب )صـ (2)

 (.26،32المصدر السابق )صـ (3)
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)تلخيو كتاب االست اثة( المعروا بالرد علـى البكـري لشـيخ االسـالم ابـن تيميـة 
 .(1)هـ1342صدر عام 

 
 المطبعة الماجدية: -3
هــــ كتـــاب )تـــاريخ 1352وصـــدر عنهـــا فـــي عهـــد الملـــك عبـــد العزيـــز ســـنة  

 .(2)مكة( لألزرقي بتحقي رشدي ملحس
 

 سلمين:نشر الكتب ببعض ل ات الم
بنشــر كــل نــاقع ومفيــد مــن  –يرحمــه هللا  –إلــى جانــب عنايــة الملــك عبــد العزيــز 

كتــب العلــوم االســالمية نجــد أن لــه عنايــة واضــحة لنشــر عــدد مــن الكتــب فــي العقيــدة 
ببعض الل ات التي يتحدث بها المسلمون ومنها ما نشر بالل ة الجاوية والهندية لتعميم 

مية، ويؤكـد ذلـك المقـال الـذي نشـر فـي جريـدة أم القـرى نشر الدعوة في ارقطار االسـال
هـــ، حيــث أفصــح الكاتــب عــن هــذه االتجــاه عنــد 1347رمضــان عــام  -219فــي العــدد 

 .(3)الملك عبد العزيز
 

 نشر الكتب عن طريق الشراء والتوزيع:
علـى نشـر عـدد كبيـر مـن كتـب التـراث  –رحمـه هللا  –حرو الملك عبد العزيـز 

ســالمية ، ووجــه بطباعتهــا علــى نفقتــه الخاصــة ولــم يقتصــر ارمــر فــي مجــال العلــوم اال

                                           
 (.46إسهام المملكة العرسية السعودية في نشر التراث )صـ (1)

 (.13المصدر السابق )صـ (2)

 (.14،19عناية الملك عبد العزيز بنشر الكتب )صـ (3)
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عند هذا الحد بل أن يشتري مما هو مطبو  أعدادًا كبيرة مـن الكتـب التـي تخـدم أهـداا 
الــدعوة الســلفية، ويفيــد منهــا طــالب العلــم والعلمــاء فــي مجــال العقيــدة، والفقــه والتفســير 

هــذه الكتـــب مجانــًا علــى طــالب العلـــم والحــديث وغيرهــا مــن العلـــوم االســالمية، وتــوز  
ثــراء الحركــة العلميــة، وقــد أكــد هــذا الــنهج  والعلمــاء ممــا أدى إلــى انتشــار هــذه الكتــب، وال

هــ، بعنـوان 1347عند الملك عبد العزيز في افتتاحية أحد أعداد أم القرى الصادرة سنة 
لـك حينمـا )الدين يقضي على ارمية مائة ألـف نسـخة ونيـف يطبعهـا جاللـة الملـك(، وذ

قال الكاتب في هذه االفتتاحية )وال ن الي إذا قلنا: إنه قلما يصل بريد العقير مرفـأ نجـد 
فــي الخلــيج أو جــدة مرفــأ الحجــاز فــي بحــر القلــزم ال يحمــل بــين مشــحوناته طــردوا مــن 
الكتب المطبوعة الواردة باسم ديـوان الملـك الخـاو لتوزيعهـا مجانـًا ابت ـاء مرضـات هللا 

ـــرة مـــن الملـــك عبـــد العزيـــز  (1)الثقافـــة وحبـــًا لنشـــر  –رحمـــه هللا  -، وسهـــذه الجهـــود الخّي
انتشرت كتب العلوم االسالمية وعلى وجه الخصوو كتب عقيدة السلف الصالح وأهل 
السنة والجماعة، وعّم خيرها أرجـاء المـدن والمنـاطق التابعـة لحكمـة، وكـان لهـذه الكتـب 

لقـــائم علـــى أســـاس مـــن العقيـــدة الصـــحيحة ارثـــر الواضـــح فـــي نشـــر الـــوعي االســـالمي ا
الخالية مـن الشـوائب التـي تكـدر صـفائها ونقائهـا، والبـد مـن االشـارة هنـا إلـى أن بعضـد 
المدن ما كانت تنعم بهذا الخير قبـل أن تسـتظل بحكـم الملـك عبـد العزيـز حيـث مضـى 

بل  على بعضها حينًا من الزمن كانت فيه كتب السلف الصالح تمنع من دخول البالد،
تتلــف علــى المــأل ويعاقــب مــن يســعى فــي جلبهــا  وتوزيعهــا ويشــير إلــى ذلــك )مــا ذكــره 

هــ( كـان يسـافر الهنـد لجلـب 1341عمر عبد الجبار مـن أن الشـيخ أبـا بكـر خـوقير )ت
ــم يفــرج عنــه إال بعــض اســتيالء الملــك عبــد  كتــب الســلف حتــى زج بــه فــي الســجن، ول

                                           
 (.14انظر: إسهام المملكة العرسية السعودية في نشر التراث )صـ (1)
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قــف بوضــوح إبــان نفــوذ الســلطات العثمانيــة ، و يبــرز هــذا المو (1) العزيــز علــى الحجــاز(
بمكة حيث كانت )الكتب المحرمة ، والممنو  بيعها هي كتب العقيـدة السـلفية ومؤلفـات 
شيخ االسالم ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من السلفيين، وبعض هذه الكتب كانت تقام 

م التركــي عليهــا حراســة مشــددة إذا وردت مــن الهنــد، ثــم تمــز  بمشــهد مــن شــيخ االســال
 .(2) والقاضي ونفر من الهند المعروفين بميلهم عن الدعوى السلفية(

 
 امتداد نهج الملك عبد العزيز في نشر الكتب وتوزيعها:

امتـد هـذا الـنهج الـواعي فـي نشـر الكتــب السـلفية وأخـد يتنـامى بشـكل ملحـو  فــي 
ه البــررة حيــث عهــد الملــك عبــد العزيــز، ومــا تــاله مــن عهــود تــولى فيهــا مــن بعــده أبنائــ

أصبحت بعض الجهات والمؤسسات التابعة للدولة تعني بنشر كتب التـراث وطباعتهـا، 
ومــن ذلــك مــا كانــت تقــوم بــه الرئاســة العــام لإلفتــاء، منــذ أن أنشــ  بهــا المســتود  العــام 

هــــ، وكـــان هـــذا المســـتود  يتـــولى توزيـــع أمهـــات كتـــب 1376للكتـــب والمطبوعـــات عـــام 
ة، وغيرهـا مـن العلـوم المفيـدة والنافعـة ممـا يطبـع علـى حسـاب التراث في العلـوم الشـرعي

المملكة، أو يشتري من المكتبات ودور النشر بكميات كبيرة، وتوالت جهـود المؤسسـات 
الحكوميـة فــي هـذا المضــمار إذ كـان لــبعض الــوزارات مشـاركة فعالــة فـي طباعــة بعــض 

عـارا ووزارة االعـالم، ثـم كـان الكتب أو الشراء منها وتوزيعها مثل ما تقـوم بـه وزارة الم
للجامعــات والمؤسســات والمراكــز العلميــة عنايــة فائقــة فــي مجــال طباعــة الكتــب ونشــرها 
وتوزيعهــا أو بيعهــا بأســعار التكلفــة، وســرز فــي ذلــك كــل مــن جامعــة االمــام محمــد بــن 

                                           
 الهند ونجد خالل مائة عام للدكتور على الزين جمزة. انظر: بحث الصالت العلمية بينب  (1)

( من مقال لألستاذ أحمد علي في مجلة المنهل عـدد رسيـع ثـاني عـام 15المصدر السابق )صـ (2)
 ( بعنوان )ذكريات(.31الجزء الرابع )صـ – 18المجلد  –هـ 1377
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سعود االسالمية وجامعة أم القرى، والجامعة االسالمية، وجامعـة الملـك سـعود، ومركـز 
لــك فيصــل للبحــوث والدراســات االســالمية، ودارة الملــك عبــد العزيــز، ومكتبــة الملــك الم

 .(1)فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبدالعزيز بالرياض
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
ضـــبيب إســـهام انظـــر: الحـــديث ارصـــل لمســـاهمات هـــذه الجهـــات فـــي بحـــث الـــدكتور أحمـــد ال (1)

شوال  –المملكة في نشر التراث وتحقيقه، من منشورات مآثر المملكة السعودية في مائة عام 
 هـ.1419عام 
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إســهام المملكــة العرسيــة الســعودية فــي نشــر التــراث وتحقيقــه، للــدكتور/ أحمــد  -1
المملكــة العرسيــة الســعودية فــي مائــة  ابــن محمــد الضــبيب، مــن بحــوث مــآثر

 هـ.1419عام، شوال 
الجهـــاد الفكـــري للملـــك عبـــد العزيـــز ر لألســـتاذ عبـــد الـــرحمن الرويشـــد، مـــن  -2
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 م.1996
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ن مــن بحــوث مــؤتمر  المملكــة العرسيــة الســعودية فــي مائــة عــام، عبـدهللا الــزس
 هـ.1419شوال 

مـن  -لألسـتاذ عبـد العزيـز الرفـاعي –عناية الملك عبد العزيز بنشـر الكتـب  -7
 م.1987هـ، 1408منشورات مكتبة الملك فهد الوطنية عام 

ــــع دار المعــــارا عــــام  –البــــن بشــــر  –عنــــوان المجــــد فــــي تــــاريخ نجــــد  -8 طب
 .هـ1391

الطبعــة الثانيــة دار اللــواء بالريــاض  –لعبــد المــنعم ال المــي  –الملــك الراشــد  -9
 م.1980 –هـ 1400عام 

طبـع  –لألستاذ خيـر الـدين الزركلـي  –الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز  -10
 هـ. 1391عام 


