بسم هللا الرحمن الرحيم
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1444/02/18هـ
0505849406
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الحمد هلل ،وأصلى وأسلم على رسوله ومصطفاه أما بعد:
ال ود من اريخ بالده الحفيفل إلى كل مس ئ ئ ئ ئئلم،
فكثيرا ما يردني أس ئ ئ ئ ئ لل من الل ئ ئ ئ ئئفا الطام للمعرفل الرا
وعلم الت ئئخريخ في ئئه فوار ئئد ثير  ،فهو س ئ ئ ئ ئئلي ئئل إلى أ ئئا العقر وال ئئدروى من الس ئ ئ ئ ئ ئئاب ي ئئا ع ئئالى :ل ئئد كئئا
صصهم عقر ألول األلفا ما كا حديثا يف رى ،1 ...وما أصدق اللاعر حي ي و :
ضل وم ليس يدرو الخقر
ا رؤوا التاريخ إذ فيه العقر
و معرفل التاريخ ا ير بالسئن الووييل من سئن التمكي والرصئر ويةايل المالم ويصئر اينمري الصئاد ي ولو
بعئئد حي  ،مئئا ئئا عئئالى :أ فئئار م ير من أومركم أم لكم برار ال ر  ،2و ئئا س ئ ئ ئ ئئفنئئايئئه  :و ئئال ئ ير
اينمري  ،3و ا جل وعال :وهل يجازي إم الكفور .4
ا الحافظ ابن ثير رحمه هللا :و د ص هللا على يليه صئلى هللا عليه وسئلم قر ما مىئمن من لمل اوخلو ا
وذ ر األمم اياضئ ئ ئ ئئي و يا فعل بخولياره وما ذا حل بخعداره و ي ذل رسئ ئ ئ ئئو هللا صئ ئ ئ ئئلى هللا عليه وسئ ئ ئ ئئلم بيايا
شافيا .5
ويجدر الترليه إلى بعض التنفيةا لطال علم التاريخ:
األو  :من ما الع ل حسن ا تيار مجا الدراسل التاريخيل وي ل ما جار فيةا من أ فار ،ا ابن الجوزي
رحمه هللا :وإيما أي ل عن ال وم مناسن ما ي ل وم أي ل كل ما ي ل إذ لول شمير صراعته وصراعل الع ل
حسن ام تيار .6
الثاني :م بد من معرفل الم العلمار الث ا ايراجع التاريخيل فل امعتماد عليةا والر ل منةا ،فمن ذل ما
اله السخاوي رحمه هللا عن تا التوابي مبن دامل رحمه هللا  :فيه أشيار ما رت أح له إيرادها
صوصا وأساييدها مختلل  .7وي ل عن الرووي رحمه هللا أيه أثنن على امستيعا مبن عفدالقر رحمه هللا لوم
ما شايه من ذ ر ثير مما شجر بي الصحابل رضمي هللا عنةم وحوايته عن اإل فاريي والغال عليةم ام ثار
والتخليط .8

 1يوسا.111/
 2ال مر .43/
 3األيليار .88/
 4سفخ .17/
 5الفدايل والنةايل .7/1
 6صفل الصفو .38/1
 7ا اإلعال بالتو يخ .64/
 8اإلعال بالتو يخ .64/

الثالث :أ بعض منلفي ت التاريخ د يوو فيةا مجاملل لفعض ذوي السلطل ،مثل ت اينرخ ابن سرد
رحمه هللا الاي يجامل الوال العثماني بغداد  ،و د ذ ر اينرخ الاهبي رحمه هللا إعراض أهل الجرح
والتعديل عن الكالم الخلفار وآبائةم وأهليةم وفا منةم .ا  :وما زا هاا كل دولل ارمل ،يصا اينرخ
مناسنةا ويغىمي عن مساوئةا .1
الرابع :من ما األد مع أعالمرا أ ي رحم عليةم عرد ذ رهم ،و د ا رزق هللا التميمي الحرفل رحمه هللا
( 488هئ)  :ي ف بكم أ ستفيدوا مرا ثم ا رويا وم رحموا عليرا .2
الخامس :التثلت ما يرد من صص وأ فار فيما هو مخالا لللرع ممن عرف بالخير ،و طفيمل ايرهج
الحديثي سرد الروايل؛ امتثام ل وله سفنايه :يا أيةا الاين آمروا إ جار م فاسمل بنفإ فتفيروا أ صيفوا
وما بجهالل فتصفنوا على ما فعلتم يادمي .3
السادى :م بد من حمل ما ثلت عن بعض األعالم على أحسن اوحامل ،ا السخاوي رحمه اله :ينفغ خويل
بعض األ فار و عل رضمي هللا عره اإلف و يره .4
السابع :العصمل لأليليار ،وكلرا طار ،و د ا سعيد بن ايسي رحمه هللا :ليس من شريا وم عالم وم ذي
فضل – يعني من ير األيليار عليةم الصال والسالم -إم وفيه عي  ،ولكن من الراى من م ينفغ أ ا ر
عيو ه ،فمن كا فضله أ ثر من ي صه وه ي صه لفضله  .5و د صح عن عائلل رضمي هللا عنةا الت ا
رسو هللا صلى هللا عليه وسلم :م ا روا هلوا م إم بخير .6
الثامن  :ينفغ ين يتصدى لتخريخ األعالم من رجا الحديث و يرهم أ يتجر األلفاظ الجارحل ،ا اي ني:
أحسنةا ،م ل اا  ،ولكن ل :حديثه ليس بشمير.
سمعني اللافع يوما وأيا أ و  :فال اا  ،ف ا ل ِ :
وينوه عن الفخاري وأيو رحم هللا الجميع .7وذل حتن م يتوعد لسايه على هاه األلفاظ .وإ الها مجتةدا
فال شمير عليه.
و الجملل ،فإ أهم مصادر التاريخ لفالديا السعوديل يمكن إيرادها مجموعا مثل ت التاريخ ايفرد ،
و ت الرحال  ،ت راجم علمار بالديا مراحلها الثالث وما فلها و ت فتاوى علمار بالديا والفلدا
اوجاور  ،ووثارمل األو اف والوصايا ودواوين اللعر و ت األمثا و ت ال صص اللعفيل  .و د وضعت
روابط للكت التي بصيغل بي دي إف وفيما إيراد أهم ل الكت :
❖ املجموعة األولى  :كتب التاريخ املفردة:
 )1اريخ الليخ أحمد اللسام الوهيبي التميمي  ،هو أو من أرخ حوادث يجد بي سرل  1٠15وسرل  1٠3٩ه  ،ما
اريخ ابن عيسمن (ص ( )54ط الثلوثيل).

 1اإلعال بالتو يخ .66/
 2صفنا من صقر العلمار.٩/
 3الحجرا .6 :
 4اإلعال بالتو يخ .64/
 5اإلعال بالتو يخ .7٠/
 6رواه النسائي وصححه األلفاني صحي الجامع.7271 /
 7اإلعال بالتو يخ .6٩/

ولم يطفع ،إم أ اينر ي بعده ي لوا عره.
 )2اريخ اير ور التميمي للليخ أحمد بن منمد اير ور التميمي( )1125-1٠67
أوله مف ود  ،اريخه ايطفوع يفدأ من  1٠44الى 1125ه ،
و الفه عن بلد ه حوطل سدير وما جاورها.
 )3اريخ عثما بن عفدهللا بن بسام ( 1175 :ه) ،ولم يطفع باست ال فيما أعلم.
 )4اريخ منمد بن عفدهللا بن يوسا ( 1225 :ه) .
وهو مطفوع متداو .

 )5اريخ ابن لعفو للليخ حمد بن منمد بن لعفو 126٠ : ( ،ه)  ،و اريخه إلى 1257ه .
وهو مطفوع متداو .

 )6اريخ ابن ر يعل للليخ  :منمد بن ر يعل العوس  ،ولد ثادق عام (1٠65هئ)  ،و و عام (1158ه) ئ وهو
مطفوع متداو .

 )7اريخ الليخ منمد بن حمد بن عفاد العوس  ،ولد بلد الفير و عام (1175هئ) .
وهو مطفوع متداو .

ً
ماهفا  ،األحسائي موطرا1225 : ( ،ه)  .و اريخه إلى سرل
 )8اريخ الليخ حسي بن أبي بكر بن رام ايالوي
1212هئ  .وهو مطفوع عد طفعا أولها الطفعل الهرديل..

 )٩اريخ الفا ري وحمد بن عمر بن حسن الفا ري ،ايتو ى سرل (1277ه)،
و تميم ولده عفد هللا بن منمد بن عمر الفا ري ؛عني بةا و دم لها عفد هللا بن منمد ايريا.
وهو يغطي أحداثا وو ائع من عام  85٠هئ إلى وفا اينلا سرل  1277ثم أ مه ابره إلى  1288هئ من اريخ يجد.
 )1٠اريخ الليخ عثما ابن بلر  ،و ا
وهو مطفوع عد طفعا ومتداو .

اريخ سرل (1267ه) .

 )11اريخ اللسام :نفل ايلتاق  .وفيه ما م يوجد
وهو مطفوع متداو .

يره .

 )12اريخ الليخ ابن ضويا للعالمل إبراهيم الضويا ( 1353 :ه) .
وهو مطفوع متداو
 )13واريخ العالمل إبراهيم ابن عيسمن ( 1343 :ه)
وه  :اريخ بعض الحوادث يجد من ( 7٠٠إلى 132٠ه )

 )14ع د الدرر فيما و ع يجد من آ ر ال ر  13وأو 14الهجري .
وهو ذيل على اريخ ابن بلر ،من  1268إلى 13٠3ه .
 )15اريخ ابن عيسمن ،جمعه الد تور أحمد اللسام من أوراق متراثر للعيسمن،
وهو ثالثل أج ار .
وكلها مطفوعل متداولل ويفيسل.
 )16الرجم الالمع للروادر جامع ،للليخ منمد العل العفيد ،من عري ،
وي ع اوخطوط مجلي فار .وح مل رسالتي للد توراه .
وسيطفع ريفا إ شار هللا  .و د طفع طفاعل ملوهل مناوف منةا الكثير ،ونسخته اوخطوطل موجود على
اللفكل.

 )17ا ر أول الرهن والعرفا للليخ إبراهيم العفيد العفداوحسن من علمار بريد  ،طفعته األولى فيةا ما ليس
الثاييل والعكس صحي .

 )18ايل التواريخ الرجديل ،جمعه الليخ عفدهللا اللسام وحمه هللا و سلمته
دار ايل عفدالع ي  ،ثم رأ الدارر عدم نلره لوو الليخ نلر التواريخ بال عليمل  ،والكتا متداو
بصيغل . PDF
 )1٩اريخ ابن ركي  ،للليخ عفدالوها بن منمد بن ركي
ن يمل  :د .أحمد بن عفدالع ي اللسام
وهو مطفوع متداو

 )2٠اريخ منمد بن حمد العسا  ،ن يمل :
أ.د عفدالع ي بن عفدهللا بن لعفو وم .سعود بن عفدالع ي الر يعل
وهو مطفوع متداو
• و د ت الليخ حمد الجاسر م ام  :منر و يجد من أهلها ثم جمعت
اللسام رحمهما هللا .

و د عرض الكتا

تا وع

م اطع فيديو عقر يو يو https://youtu.be/5UykVjxL8PU :
https://youtu.be/k0CqcvFkjjw

عليه الليخ عفدهللا

❖ املجموعة الثانية :كتب تراجم علماء البالد السعودية :
 )1ايفتدأ والخقر لعلمار ال ر الرابع علر وبعض المياهم  ،خليا :
الليخ إبراهيم بن منمد السيا  .وفيه يفائس وفوارد ثير .
 )2علمار يجد ال ثماييل رو  ،خليا الليخ :
عفدهللا بن عفدالرحمن آ بسام  .وهو موسوعل اريخيل وف هيل وجغرافيل وفيه
فوارد علم النس و يره .وهاه ور ل من إعداد األستاذ منمد العيد عن هاا
الكتا :

نفل ايستفيد بتاريخ األحسار ال ديم والجديد  ،خليا :
منمد بن عفدهللا آ عفدال ادر األيصاري .
 )3زهر الخمارل راجم علمار حارل  ،خليا العالمل اينرخ :
عل بن منمد الهردي .

❖ املجموعة الثالثة :كتب فتاوى علماء البالد السعودية :
 )1الدرر السنيل األجو ل الرجديل  ،جمع الليخ :
عفدالرحمن بن اسم العاصمي الرجدي

 )2الفوا ه العديد ايسارل ايفيد  ،خليا الليخ :
أحمد بن منمد اير ور التميمي .
 )3مجموع الرسارل وايسارل الرجديل  ،خليا :
مجموعل من علمار يجد .

• و د استخلص الليخ سليما الخراشمي -رحمه هللا ، -تابيي
من الدرر السنيل  ،وهما :
 −اريخ يجد من ال تا الدرر السنيل .
 −اريخ يجد من ال منلفا الليخ سليما بن سحما .

❖ املجموعة الرابعة :كتب األوقاف والوصايا :
 )1ديوا أو اف الصوام بخشي ر (عرض و نليل)  ،إعداد :
إبراهيم بن منمد السماعيل .

 )2و ا صلي من أشي ر (مرا عام 747ه)  ،خليا :
عفدالحليم بن عفدالع ي مازي
 )3الوثارمل العارليل (آ ينين)  ،جمعه :
عفدالع ي بن إبراهيم الينين
 )4حريمالر عيو الوثارمل ( ضا وأو اف)  ،جمعه :
فهد بن سعد الدهمش
 )5وصايا وأو اف أهل الفكيريل  ،جمعه :
أ.د عفدالع ي بن منمد الفريج

❖ املجموعة الخامسة :كتب الوثائق السياسية املحفوظة لدى األرشيف التركي واملصري والبريطاني وغيرها
من الدول التي لها عالقة ببالدنا :
 )1من وثارمل شفه الج ير العر يل عصر منمد عل  ،جمع :
د .عفدالرحيم عفدالرحمن عفدالرحيم .

 )2الوثارمل العثماييل األرشيفا العر يل وال ر يل .

 )3مدا ل بعض أعالم الج ير العر يل األرشيا العثماني  ،جمع :
د .سهيل صابا .

 )4الج ير العر يل الوثارمل القريطاييل (يجد والحجاز) .

❖ املجموعة السادسة :كتب الشعر النبطي :
 )1األزهار الراديل أشعار الفاديل  ،يلتمل على :
ديوا للاعر يجد منمد العفدهللا العوني .
 )2ديوا الرفط  ،مجموعل من اللعر العامي يجد  ،ر فه :
الد بن منمد الفرج .

 )3من اللعر الرجدي  ،ديوا اللاعر  :منمد العفدهللا العوني  ،جمعه :
عفدهللا الخالد الحا م .
 )4اللعر الرفطي  ،ذار ل اللع وسلطل الرص  ،خليا :
سعد العفدهللا الصويا .

❖ املجموعة السابعة :كتب األمثال العامية :
 )1األمثا اللعفيل ل ج ير العر  ،خليا :
عفدالكريم الجهيما .
 )2األمثا العاميل يجد  ،خليا :
منمد بن ياصر العفودي .

❖ املجموعة الثامنة :كتب الرحالت للحج ورحالت املستشرقين واملكتشفين مثل :
 )1رحالل إسفاني الج ير العر يل  ،رجمل :
د .صالح السنيدي .

 )2اريخ الدولل السعوديل األولى وحمال منمد عل على الج ير العر يل
من تا اريخ مصر عهد منمد عل  ،رجمه :
أ.د منمد ير الف اع .

 )3الرحال إلى شفه الج ير العر يل .
بنوث يدو الرحال إلى الج ير العر يل .

❖ املجموعة التاسعة :الدراسات الجادة لتاريخ نجد قبل التدوين :
 )1من أ فار الفاديل يجد ( 85٠ – 5٠٠ه)  ،خليا :
أيمن بن سعد الفرجا .
 )2يجد فل الوهابيل  ،خليا :
د .عويضل بن متيري الجنهي .

 )3يجد فل  25٠سرل  ،خليا :
منمد بن سعد اللويعر .

)4

تا ممي عن اريخ بالديا ف ر شحينل ايصادر :

❖ املجموعة العاشرة :البحوث العلمية :
 )1الحيا العلميل وسط الج ير العر يل  ،خليا :
د .أحمد بن عفدالع ي اللسام .
 )2امستيطا وادي حريفل (من ال ر األو حتن مرتصا
ال ر التاسع الهجري)  ،خليا :
عفدهللا بن منمد الراشد .

 )3إمار آ عل مرط ل حارل  ،خليا :
اللوار الر ن مت اعد منمد بن مهرا آ عل .

❖ املجموعة الحادية عشرة :املجالت التاريخية مثل :
 )1مجلل الدار .

 )2مجلل العر .

 )3مجلل دراسا الخليج والج ير العر يل

 )4مجلل الدرعيل .

❖ املجموعة الثانية عشرة :كتب الوثائق العائلية مثل:
 )1وثارمل عارليل من بريد  ،إعداد :
أ.د عفدالع ي بن إبراهيم ُ
العمري

 )2الوثارمل العارليل (آ ملوح)  ،جمعه :
عفدهللا بن ياصر ايلوح .

 )3من وثارمل سدير  ،جمعته لجرل بإشراف :
عفدهللا بن منمد أبا بطي
❖ املجموعة الثالثة عشرة :الكتب املؤرخة لقادة بالدنا مثل :
 )1اريخ ملوك آ سعود  ،خليا :
سعد بن هالو

ومن أمثلل ذل الدراسا عن اإلمام ركي بن عفدهللا :
 )1اإلمام ركي بن عفدهللا  ،بطل يجد ومنررها  ،خليا :
د .مرير العجالني
 )2جهود األمير ركي بن عفدهللا خسيس الدولل
السعوديل الثاييل -دراسل ير منلور  ، -خليا :
د .عفدالع ي بن عفدالرحمن الحصي
−
)1
)2
)3
)4
)5
)6

وأما دراسا ف ر حكم اإلمام ركي بن عفدهللا رحمه هللا  ،فمنةا :
بنث الد تور عفدهللا ال ركي
و نث الد تور ليفل ايسعود
و نث الد تور ليا اللمري
و نث الد تور منمد السالمل
رسالل ماجستير يريم لا العتيبي
رسالل د توراه لدم السعيد
و ال الكت التي تلت عن ايل اينسس عفدالع ي بن عفدالرحمن الفيصل رحمه هللا ،وه ثير جدا
ومتداولل.

❖ املجموعة الرابعة عشرة :الصحف والجرايد :
 −صحيفل أم ال رى  ،وصحا بدايل التخسيس مهمل للمنرخ .
[ وهرا رابط أرشيا صحيفل أم ال رى . ] https://ncar.gov.sa/OmElQuora/List
❖ املجموعة الخامسة عشرة :الكتب التي تتحدث عن تاريخ األسر والقبائل .
وه عد مصدرا مهما للتاريخ السعودي يا رفرد به من مرويا شفهيل وي ل ل صارد ير منلور  ،ومن آ ر
ل الدراسا التي فيةا بعض ايعلوما الرادر :
 −اريخ الحمد زعمار عتيفل  ،جمع و خليا :
عفدالع ي ن عوض الوديراني .

❖
)1
)2
)3

املجموعة السادسة عشرة :الكتب التي تتحدث عن جغر افية وتاريخ املدن واملناطق مثل.
معجم اليمامل للليخ عفدهللا الخميس
معجم عاليل يجد للليخ سعد الجريد
معجم بالد ال صيم  ،خليا :
منمد بن ياصر العفودي .

❖ املجموعة الثامنة عشرة :مجموعات املخطوطات والوثائق :
 )1مثل هاا اوخطوط الرادر عن األسر ايالكل (آ سعود) .

 )2وهاه وثي ل عييرا الفالط ايلوي عرد ايل عفدالع ي -رحمه هللا: -

❖ املجموعة التاسعة عشرة :البحوث األكاديمية ،
ويمكن التوصل لها عن طريمل الكلافا مثل .
 )1ايملكل العر يل السعوديل مارل عام (141٩ – 131٩ه) .

 )2ارمل بيلوجرافيل مختار من مكتفل دار ايل عفدالع ي
عن الج ير العر يل .

❖ املجموعة العشرون :كتب تواريخ املدن ،وما أ ثرها ،ومن أمتعها سلسلل مد ايملكل التي أصدرتةا الرراسل
العامل لرعايل اللفا  .وليتةا عيد نلرها ،فهي يافد من السوق على يفاستةا.
ومن الكت ايمي :
 )1تا الدرعيل العاصمل األولى  ،خليا :
الليخ عفدهللا بن منمد بن ميس .

 )2تا برو الد وعال تةم برجد  ،خليا :
عفدالكريم بن عفدهللا الوهبي

 )3تا الخقرار ورياض الخقرار  ،خليا :
د .منمد الصالح العريني

)4

ت عن الوشم (ش رار – أشي ر – الفرعل) :

)5

ت عن مديرل مرا :

❖ املجموعة الحادية والعشرون :املصادرالشفهية  :حيث يوجد أشرطل مسموعل ومتداولل التاريخ ير
ايدو  ،ومن أشهرها مجموعل ايرشدي ( من سوا حارل) و يره ثير .
و الختام ،هاا مناولل لا ر أهم ايصادر ،وليعار ال ارئ الكريم إ فا ني منةا شمير ،ف د تفتةا عفو الخاطر
دو ر ي .
والحمد هلل على التمام.

