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احلمــد و وىفــال والوــسة والســسم علــا نبيــل اآوــطفال وعلــا  لــل 
 وبعد: ؛إبحسان إىل يوم الدين وصحابتل والتابعني هلم
ــــحاا الســــلل وأحــــواهلمل وأن فمــــن اآدــــم  ــــد   ا أن يعــــل ابلــــل ب

يتوــدش اــباا هــلا ا يــه  ــن لــديدم الــوعي والقــدسات العلميــة لدساســة 
ــال وقــدايقوال م ســيما فيمــا يتعلــ   يــاة هــلا الــحاا ،عوــال وىتابــةو  ل ومتحيوو

 األمة .العلماء واألئمة وأهه الفضه والوسح يف 
وفيمــا يتعلــ  ن وانــق اآذــااة هلــلا البلــد نلــلات. فــالواا  أن هــلا 

حيتــاإ إىل  دــوذ قبــلول واــم قتــوافا للبحــ  والدساســة  ا ــد  اجملــاو واســ  
 والتسجيه .

ىمــا حيتــاإ  لبــة العلــم إىل التذــجي  واحلــ  ألن ذو ــوا  مــاس هــلا 
ميث ِّـه رـاوة  ـ مة اآيدان. وأن يكذفوا عن هلا ا انق من الحاا الـل  

 لألمة اآسلمة يف هلا البلد اآسلم.
 نسك هللا فيـل وىثـرا مـن أمثالـل لالولد حممد بن عبـد هللا السـيفي  وهلا

 اد أخل علا نفسل أن يبح  وينقق ويفتش يف هلا اجملاو.
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وىان مـن  ـمن أ ارـل التعايـل اـلو اجملموعـة مـن النسـاء الوـاحلات 
 لـــو م  مـــ  اـــلو الطايقـــةل وقســـت اإ مـــن الـــ  م  مـــ  مـــن ابـــه. والـــ 

مضاهنا اآتبقية لامبـا أقـع عليدـا عوامـه التساـي والضـيا ل ىمـا  ـا  ىثـ  
 . احملافةة عليلل فجزاو هللا خ وا ا سجه وىتقل حي  م يعنَت بل وم يدتم ن
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ل والوسة والسسم علا اهلاذ  األمنيل وعلـا احلمد و سا العاآني 
 أمرا بعد: ؛ لل وصحبل إىل يوم الدين

ــ سيخ مليئــة نلعــل والــدسو ل واــد آــ  بــني ســطوسها افــ ن صــحيفة الت
ل وسعد الزمان ام واستبذا.  أعسم ىباسل هله هلم التاسيخ وىلر

 فاااْأ صـحائَل مـا خطـْع علـا وس   
 سقســـَمعْ صـــحائلط خطرَدـــا افميـــان  فا

 

 لكــــْن علــــا صــــفحات   اتِّ أ ــــاذِّ  
 علــــا البســــيطةِّ  لــــو ســــنَة اهلــــاذِّ 

 

وإن من بني هؤمء األعسم علماء ع مـانل الـلين قاىـوا لنـا الكثـ  مـن 
اآلاثس والدسو ل وهكلا اأن عاآـات ع مـان اآا ـداتل ولـئن لـه الزمـان 

 ا أاد وأىثا.علينا نلنزس اليس  من س  علمائنا ف ن للل بس  عاآاقن
وإنل آن مين الطال  أن يذـاف  أخـي العزيـز الباحـ  اجملـد  حممـد بـن 
عبــد هللا بــن ســعيد الســيفي نف ــس  علــا مؤلــل لــل أفــاذو بــلىا النســاء 
الــسك ىــان هلــن ذوس يــلىا يف وميــة نـَــْزَوش؛ ولعمــا  إن هــلا ا دــد لذــا ط 

  وقنقيـق؛ ولقـد  وعمهط  ـاذ حيتـاإ إىل اـة عاليـة ابـه أن يكـون هنـاك  ـ
ا يف  ثــلل فقلرــق الوــفحاتل وس ــ  إىل ىبــاس الســن  ىــان الباحــ   تدــدو
ــا عنــد هــلال بــه  اآعاصــاينل واســتعان نآ طو ــاتل وم يكــن  دــدو متوافو
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 م علا نفسل أن يتتب  اآلاثس والاموم علرـل دـد فيدـا بهيتـلل وبعـد ىـه هـلا 
سك هللا يف  دــد الباحــ ل ا دــد اآتواصــه أخــاإ لنــا مــن أصــدافل ذسسوا فبــا
 وأعانل علا اط  مذواسو العلمي. اللدم  مني.

وإلـــيكم أصـــحاا البحـــوا ا ـــاذةل واألعمـــاو الفاعلـــة هـــلا العمـــه  
ا يذـكا  الض م الل  سيضيل إىل اآكتبة افسـسمية عمـسو معتـلوال و دـدو

 عليل.
 فدد بن علي بن هااه السعد 

 م 2004هـ   1425
 
  هــ  1427يف الطبعة األوىل من ىتاا نسـاء نزوانيـاتل وىانـع  باعتـل يف سـنة أصه هاقني اآقدمتني

 م . 2006
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احلمـــد و حـــ  اــــدول والوـــسة والســـسم علــــا اآبعـــوا ساـــة مــــن 
 عندول وعلا  لل وصحبل من بعدو؛ أمرا بعد:

ا رقافيوــا وفكــا و وحضــاس و  انصــعوال  فــ نر األمــة افســسمية متتلــ  سصــيدو
يؤهلدــا لتكـــون حاىمـــة م حمكومـــةل اائــدة م مقـــوذةل متبوعـــة م  بعـــةل م 
قعلوهـــــا حاىميـــــةل وم قناةعدـــــا ما عيـــــةل فبيـــــدها الفا ـــــة احلميـــــدة لافعـــــة 

 افنسانيةل و ويلدا إىل فل  السعاذة .
سذنــــا افســــسمي قــــا إ مذــــااة يف مثاليــــة األخــــس  ويف صــــفحات  

لعقيدة والدفا  عـن حيـاا افسـسمل ويف  لـق والسلوكل ويف التمس  ن
ــــــاف ل ويف ا دــــــاذ الفكــــــا  واحلضــــــاس ل والنضــــــاو يف احلقــــــه  العلــــــم الن
ـــــات  لويف التلعـــــات والوـــــداات ام تمـــــاعيل ـــــ  مـــــن مثالي إىل  ـــــ   ل

 الذ وية اآسلمة العاملة ال  بقيع نلاسوا مضيئوا لأل ياو من بعد .
ــــْزَوش يف سىــــق احل ضــــاسة افســــسمية مســــااة واــــد ســــااع مدينــــة نـَ

متعدذة اآناب  خمتلفة اآذاسال يذدد للل  سجلدا الـله  احلافـه نجملـد 
الذامخ والعز البا خ؛ وىان من ،لـة مسـااا ا مـا أهبتـل قابتدـا مـن نسـاء 
صــــــاحلات بــــــني حا ــــــنة ومابيــــــة لأل يــــــاول ومعلمــــــة ومتعلمــــــةل ومنفقــــــة 
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نلفقــااء واآســاىنيل وعنــد ومتوــداةل واائمــة علــا اــأن اجملتمــ ل ومعتنيــة 
قــا إ فايــدةل ســااع  اسذيــة قلمــ  فيدــاققليــق صــفحات هــلو اآدينــة الت

مســـااة فاعلـــة يف الكفـــاحل ويف هـــلا الكتـــاا اآوســـوم بــــ نســـاء نزوانيـــات 
سذية من حياة نساء هـلو اآدينـة العايقـةل ومـن خـسو هـلو ققييد لعي ِّنات  

ــــ  الاا ــــحا م نســــتطي  أن نفدــــم اآوا ــــل  اــــهلتل اآــــاأة ال ــــاو ال ــــد والفعر ئ
 مـــةو النزوانيـــةل واـــلو الـــحا م قتجلـــا ايمـــة اآـــاأة يف اجملتمـــ  افســـسمي عا

فاستعوـا اخـحا   الناصعة ال  خضعع آنداإ الوحينيل بعملتدا احلقيقية
وم  م يهاهـا متـا  الـدنيا وهلوهـالبه   وهاها اآكنون  ن يدعون إىل النراسل

 .الاواسق ولورتدا  ىدس ا الذوائقال    ية اآعاصاةخدعدا باي  اآدن
ويف هلو النما إ الاائعة حافز للماأة اآسلمة اآعاصـاة أل ـه قفعيـه 

ال وىمســلمة ل وةو ــة وأخــع وابنــة اثنيوــذوسهــا الاســان اآنــوأ اــا ىــأم أومو 
ــاةل وهــي أذواس ىلدــا ققــوم اــا اآــاأة اآســلمة علــا  مســت لفة يف هــلو احلي

ل ويكم ِّه بعضدا بعضوال وهلا يستدعي من اآاأة اآسـلمة اآعاصـاة التواة 
أن قتحوــن مبــا يكفــي مــن الــوعي الذــاعي والــوااعيل ومبــا يلــزم مــن العلــم 

ل وا وـيتدا  وابلة ىي قداف  عن نفسدا من منةومات قسـتدد  ىياهنـا
 من الهزو اآفتوح .

واآندجيــة وابــه الذــاو  يف مــاذة ىتابنــا حيســن احلــدي  عــن الــدواف  
واآوــــاذس الــــ  ســــلكتدا ليسحاــــد اآطــــال ل ويستو ــــ  اآســــتفيد أرنــــاء 
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اااءاقل ليكون ما ة عاىسة آـا يـدوس يف  هـن اآؤلـلل ومـا يايـد إيوـالل يف 
 ماذة ىتابل .

 
يتباذس إىل  هن القاسشء الكامي والقاسئـة الكاميـةل وهـو يتوـف  ىتـاا 

ة وساء هلا العمهل وهو إبـااة  انـق نساء نزوانيات عن الدواف  اآو وعي
مــــن قــــااا احلضــــاسة النســــائية النزوانيــــةل وهــــو  انــــق م يــــزاو  دــــومو أو 
مهموسوا بكه ما  ملل الكلمتـان مـن معـان  س ـم الـدوس العةـيم الـل  ادمتـل 
هــلو الثلــة النســائيةل إ  هــدو ماىــوانو بــني  اىــاة حمفورــةل واــواهد حمفــوسةل 

فا بـــــة مـــــ  يف ققايـــــق هـــــلا الـــــحاا مـــــن  وخمطو ـــــات وسســـــائه مبثورـــــةل
 الداسسني والباحثني واآدتمني .

 
  اعتمدت يف قاقيـق مـاذك العلميـة ألفبائيوـال فبـالا و  إىل اسـم اآـحَ م

هلا أصـيلة بنـع سـام ابـه أصـيلة بنـع سـعيدل وبذـاسة بنـع عـاما ابـه 
َخولـــة بنـــع عـــامال وهكـــلا يف ســـائا الكتـــاال ويف حـــاو عـــدم إاـــاسة 
اآاا   إىل امسدا ف ن الكنية أو اللقق هي ال  ققوم بدمو عنلل وعنـد 

 إ فاو اآاا   ىه   ل  فأاتوا علا لفةة: بنع فسن .
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   سذوــا لوفا ــا نهلجــا  أومو ىــه مــحَ م هلــا أ وسذ أســفه امسدــا مبااــاة
يـــدو علـــا الـــزمن الـــل  عااـــع فيـــلل واـــد أىتفـــي  ؛ونآـــيسذ  اثنيوـــا
ل  عااــع فيـل نهلجــا  واآـيسذ  عنــد انعـدام معافــة بـلىا القــان الـ

 سيخ الوفاة  قيقوا أو ققايبوا . 

  ل وأهـم الل  عااـع فيـل واآكان اص الح،ة علا اسم اآحَ م هلال
 .أعماهلا و اثسها

 ـــــْزَوش نلـــــومذة أو اآعيذـــــة فيدـــــا أو الوفـــــاة         نســـــبة اآـــــحَ م هلـــــا إىل نـَ
ا م الكتـــاا دـــد أ لـــق النســـاء اآـــلىوسات أو الذـــداة؛ واآتـــاب  لـــح 

 نزوانيات أصسو .

  قو ــ  الح،ــة أهــم الوــفات الــ  قتميــز اــا اآــحَ م عندــال واألخبــاس
 ال  قلتو  اا حسق اآعلومات اآتوافاة .

  قذــ  الح،ــة إىل  اثس اآــحَ م عندــا األذبيــة واآنســوخات وافاــاسات
ــا حمفــو  إ  األلــواح ااحملفــوسة واآنحوقــة  ؛سواالــ  قــدو عليدــا ولــو ىــان لوحو
 .  سذي ال  يقوم عليدااأسىان الت قعتل عند علماء اآلاثس واآؤسخني من

 ل يعتلهـــا بعــــ  البــــاحثني  ددـــ اآطلــــ  يف رنـــا  الــــحا م ألقـــانو ونعــــو و
واآدتمني مبالهوا فيدا  د ال إ  الحا م العلميـة م  تمـه هـلا التف ـيم 
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أن مندجـي يقتوـا علـا مـا اـهر مـن األوصـا  الـ   يف مندجيتدال بيد
ــن ســواها مــن  قذــتدا اــا صــاحبة الح،ــة لبيــان منزلتدــا ومكانتدــا عمر

    ؛ ومـــا ىـــان حمـــتمسو للتف ـــيم فـــ ن النقـــه مـــن لـــوح حمفـــوس النســـاء عامـــةو 
أو خمطوأ ي لزِّم اآؤلل ناحملافةـة علـا الـنأل لألمانـة العلميـة اآقتضـية 

 للل  .

  ــــــحا م  افــــــةو حاصــــــع أمر ال إ  الهــــــاا احلقيقــــــي يرــــــمعاف قكــــــون ال
امستفاذة مـن اآـحَ م عندـال وأخـل الـدسو  والعـل إم أض اـد ا ـطا 
يف ققييد بع  النساء السك م أمتكن من الوصوو لذيء معتـل عندـا؛ 

ل أو  مــ  يف  أو ابيلــة ا معافيــة أخــاش ىحفــ  نســقلو لــ  أل ــاا
سيخ احثــني وذاسســـني للتـــو مـــن ناحلوــوو علـــا معلومــات عندـــا مــ  أ

 الع ماض .

  أفــاذت يف هنايــة الكتــاا  ىــاوا للنســاء الــسك م أعثــا علــا اــيء مــن
 قاا،دن وأخباسهن .

  أباةت  أهم اآواذس واآاا   ال  اعتمدت عليدا يف  خا ىـه قا،ـةل
 م  و   اائمة ماا   ااملة يف خامتة الكتاا .
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تمــدت عليدــا يف ىتــاص بــني موــاذس ىتابيــةل قنوعــع موــاذس  الــ  اع

ـــانت  ـــ ل واآااســـستل واآطبوعـــاتل والكت وقذـــمه اآ طو ـــاتل والواثئ
الوــــلفية علــــا اــــواهد القبــــوسل أمرــــا اآوــــاذس الذــــفدية فــــأع  اــــا بعــــ  
اآذـــايخ النـــزوانيني أو أسحـــام اآـــاأة الـــلين حيفةـــون يف  اىـــا م اـــيئوا مـــن 

 أخباس اآحَ م عندا .
هلا ا دد اآباسك والبح  والتحايا  اء ىتـاص نسـاء نزوانيـات وبعد 

 يف  بعتل الثانية . 
 أبو حمبوا                                                 

 م2017 -هـ 1438
 

 
 

  



13

                                                                                      

  

 

هللا عبـد ان  بن صـاحل بـنهي الذي ة أصيلة بنع سام بن صاحل بن م
ـــعاليةل مـــن اـــي ات القـــان الثالـــ  عذـــا والاابـــ   العفيفيـــة اباوصـــية الس،

 عذا اهلجايني .

وابيلتدا العفيفية نسبة إىل  دهم العفيل بن أاـدل والعفيفيـون بطـن 
مـن بـ  خـاوصل وهلـم  سيـخ حسـن  ـاسا يف القـدمل واـد قسلسـه مــندم 

الزهد؛ وعند قتبـ  بطـون اآ طو ـات س او ونساء ع افوا نلعلم والفضه و 
والكتانت القدمية هد أن الذي ة أصيلة أحد فاو  قل  الذـجاة الطيبـةل 

الثال  عذا اهلجا ل و ـدها  فوالدها سام أحد اآذايخ الفقداء يف القان
مان  بن صاحل من ىباس الز،هاذ األولياءل بينما هد عمدـا: حبيـق بـن صـاحل 

والــدها ســعيد بــن مــان  بــن صــاحلل ومــن أبنــاء  ممــن اآذــايخ الفقدــاءل وعــ
عمدــا اــد بــن حبيــق بــن صــاحل وهــم س ــاو فقــل وعلــمل وابــه هــؤمء يف 
القان الساذ  نبغ مـن بـ  العفيـل عـدذ مـن العلمـاء اآذـدوسينل ومـندم: 
أبو بكا أاد بن حممد بـن العفيـل بـن أاـد بـن سااـد بـن حممـد الس،ـعانل 

 وإبااهيم بن حممد بن أاد.
الذي ة أصـيلة هـي والـدة الذـيخ العسرمـة سـعوذ بـن أاـد بـن حممـد و 

هـــ(ل واــد ااــتدات بكثــاة العبــاذة والــلىا وقــسوة 1402افســحااي )ت 
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القا ن وايام الليه وامستهفاس؛ وىان ولدها الذيخ سـعوذ افسـحااي يثـ  
عليدـــا ىثـــ وا يف ســـعة علمدـــال فقـــد ىـــان يســـتم  إليدـــال وهـــي ققـــاأ قفســـ  

الكاميل وىانع ىث وا ما ققاأ القا ن الكامي عن ردـا  يـقل ابت ليـع القا ن 
نلعما يف ىل سندا إم أن هلا م يثندا عـن أذاء سسـالتدال والقيـام بوا بدـا 
ا او أسا ال فقد عافع بعملدـا الـدبوا لـيسو وهنـاسوال و ـاا اـا اآثـه يف 

 افخسص .
 بــــن سااــــد بــــن قوفيــــع الذــــي ة أصــــيلة بدولــــة افمــــام الا ــــي ســــام

هجايــة(ل وســبق وفا ــا أهنــا صــعدت  1334ســليمان اباوصــي يف ســنة )
اآنزو لتجفل بع  التمال واد ىانع ىفيفة البوـال فسـقطع مـن سـط  
اآنــزول وأصــيبع بعــدة ىســوسل أاعــد ا عــن اآذــي آــدة يــومنيل ويف اليــوم 

 الثال  وافتدا اآنية.
 

  اآ طوأ مبكتب  اباصةل )ذون سام(.وريقة مياو بع  أفسإ نـَْزَوشل 
  392 1البطاايل إ ا  األعيانل . 
  46 4السيفيل النرم ل. 
  الا مـيل اآـندا الـدعو  عنــد الذـيخ سـعوذ بــن أاـد افسـحاايل  ـ  لــاإ مبعدـد العلـوم الذــاعية

 م .2006هـ  1427لسنة 
 ـ س ـق  11عاو؛ يـوم افرنـني بتـاسيخ مقابلة م  الفا ه سام بـن حممـد بـن سـليمان العفيفـي يف حملـة س 

 هـ .  1429
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 هـــي اآابيـــة أصـــيلة بنـــع ســـعيد بـــن أاـــد بـــن ســـليمان بـــن عـــاما بـــن 
حممــد بــن عبــد هللا بــن حممــد الكنديــة الســمديةل مــن اــي ات القــان الاابــ  

 عذا اهلجا  .
يقــة اآذــدوسة علــا مــا ِّ التــاسيخ بكثــاة وهــي مــن بــ  ىنــدة القبيلــة العا 

علمائدــــال وفضــــسئدال وصــــاحليدال القبيلــــة الــــ  ةورذت اآكتبــــة افســــسمية 
ــئِّه العلــم   نآوســوعات الفقديــة واآؤلفــات الكثــ ة حــ: ايــه فيدــا:ع ولــو س 

 لقاَو: ىند ٌّع. 
عااع اآابية أصيلة  ع ره والدها العسرمة الفقيل سعيد بن أاـدل 

ها قابية صاحلةل فلمرا ابرع اـاء هللا أن قكـون اثلثـة األةواإ ألاـد بـن فانر 
ســليمان بــن عــاما بــن اــيب بــن عــاما بــن اــيب الكنــد ل وىــان لزو دــا 
ذوس يف صــقه موهبتدــا الذ وــيةل وسفــ  اتدــا آعــان األمــوسل واــد أهبــع 
ـــن أاـــ د منـــل عـــاآني فقيدـــنيل واـــا: حيـــ، بـــن أاـــد الكنـــد ل وإبـــااهيم ب

 الكند .
اعتنـــع اآابيـــة أصـــيلة بولـــديدال وسبتدمـــا الحبيـــة الوـــاحلة اآســـتقيمةل 
وحيدرنا ولدها الذيخ حي، )معاصا( بقولل:ع أص وأمـي ىـاان حيفةـان القـا ن 
 يبوال واد أترات اما ىث وال فابياض أحسن قابيةل فجزااا هللا خـ وا ع. وآـا 
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م. أصل وأمـيل وأخـيل وأخـ ل سئه هه  ف  القـا ن الكـاميف فأ ـاا: نعـ
 وةو  ل ىلنا حنف  القا نل وأمي هي ال  حفرةع ةو   ع.

أمرا ولـدها الذـيخ الـدىتوس إبـااهيم ـ فـََقـْد فـََقـَد بوـاول وهـو م يتجـاوة 
ســن الثالثــة مــن عمــاو ـ فيقــوو:ع والــد  ســعا إىل  فيةــي القــا ن منـــل 

 ـل ىـلل  والـدك فقـد  صـها ل فحفةـ  نوـل القـا نل يف قـويف ـ ساـل هللا
ىانــع  فــ  القــا ن عــن ردــا  يــقل فكانــع ققــاأ هــي وأان أسذذ وساءهــا 

 ح: حفةتلل وو احلمد ع.
ويضيل ولدها الذـيخ الـدىتوس إبـااهيم:ع ىنـع أ بـ  حفـ  وقسـمي  

 ممية األفعاو عن  اي  والدك ـ سادا هللا ـ  ح: أققنتدا ع.
قســــتهه واتدــــا بــــني قــــسوة  ىانـــع الوــــاحلة الا ــــية أصــــيلة الكنديـــة

 القا ن الكاميل واااءة الكتق الذاعية.
     ، وإبــااهيم:ع ىانــع والــدقناوعــن  لــ  حيــدرنا ولــداها الذــي ان حيــ

ــــ قاا ـــ  القـــا ن الكـــامي خذـــية مـــن قفل،تـــل عندـــال وققـــاأ ىتـــاا  سادـــا هللا ــــ
هـــ(  1332قيســ  التفســ  للعسرمــة احممــد بــن يوســل أ فــيش اآهــاص)ت 

بط اآهاصل وىانع قتقن اااءقل بكه يسـا وسـدولةل وىانـع قـاابط علـا ن
هــــ(ل 1332)ت  اـــااءة ىتـــاا  فـــة األعيـــان للعسرمـــة نـــوس الـــدين الســـاآي

وىتــاا الــاوا الفــائ  يف اآــواع  والااــائ  للذــيخ احلــايفيش اــعيق بــن 
هـ(ل مـ  عـدذ مـن الكتـق الفقديـةل وىانـع حمبـة لطلـق 810عبد هللا )ت 
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ومطالعة اآلاثسل ىث ة امنتفا  بكتـق السـ ة النبويـة وسـ ة الوـحابة العلم 
 .عيه األوو من هلو األمة ااحملمديةالكاام والوحابياتل ىث ة التأسي نلا 

أمرـا عـن ا وـيتدا: فكانـع قتمتـ  بقـوة افساذة وسـسمة التفكـ  وبــاوة    
ال ونةــاةو  ان واــؤون احليــاة يف التــدب  اآــ الذ وــية؛ ىمــا إن هلــا سأ و ســديدو

األساية وام تماعيةل وق عَا  نهلمة العاليةل والنذاأل ومبواصـلة األسحـامل 
 وا اس .

ويف خضــم هــلو احليــاة افميانيــة اــاء هللا قعــاىل أن قبتلــا الوــاحلة أصــيلة   
مبــاا الســا ان فدــدر اواهــا وأهنــ  حيا ــال وبقيــع صــاباة حمتســبة األ ــا 

لبــــع العــــسإ مــــن ذولــــة الكويــــعل وقناولــــع والثــــواا مــــن هللا قعــــاىلل و 
العقاا ل ولكن ىان اآاا يسـا  يف  سـدهال ويتفاعـه لينقلدـا إىل  ـواس 

 هجاية . 1400سا العاآنيل وىانع وفا ا يف ادا صفا من سنة 
 

 38السياصل سام بن اوذل إسعا  األعيانل ص . 
 75عاآوال ص 16  إعداذ اللجنة الثقافية مبكتبة األنفاول لقاءات م . 
  8مقابلة م  األستا  موـطفا بـن هـسو بـن بـدس الكنـد ل يف حملـة سذرة الكنـوذل يـوم األسبعـاء بتـاسيخ 

 هـ . 1432 و القعدة 
  مـن  15مقابلة م  الذيخ حي، بن أاد بن سليمان الكند  يف حملة سذرة الكنوذ؛ يوم األسبعاء بتاسيخ

 هـ . 1432   القعدة 
 ذــيخ الــدىتوس إبــااهيم بــن أاــد بــن ســليمان الكنــد  يف حملــة سذرة الكنــوذ؛ يــوم ا معــة مقابلــة مــ  ال

 هـ . 1432 و احلجة  2بتاسيخ 
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هـــي اآ لوـــة الناصـــحة َأَمـــة الذـــيخ الفقيـــل حبيـــق بـــن ســـام بـــن ســـعيد    
ذــا اهلجــا ل م قعــاإ اآوــاذس إىل أمبوســعيد ل عااــع يف القــان الثــاض ع

 ىـــــا امسدـــــال ىانـــــع إحـــــدش إمـــــاء الذـــــيخ حبيـــــق بـــــن ســـــام بـــــن ســـــعيد 
ــا  أمبوســعيد  النــزو  العقــا . وافــع هــلو اآــاأة مــ  الذــيخ حبيــق موافو
 ـــ ر  ـــاش حياقـــلل وىانـــع الســـبق يف  لبـــل للعلـــمل واآثـــاباة يف  وـــيللل 

د أن ىانــع  ــيط اــلا وإليدــا يا ــ  الفضــه يف إنقــا  نفســل مــن اهلــسك بعــ
        الذيخ أةمات اليأ ل وافحباأل وىاو العيش يف هلو الدنيا.

 
ع أخــلض الذــيخ الثقــة الفقيــل القا ــي مبــاسك بــن عبــد هللا بــن مبــاسك الــل  

ام س ـسو أعمـا ااو:ع ىان الذيخ حبيق بـن سـ لهو من أومذ حامت النزو 
معــيسو فقــ وا مــن اآــاو والعلــمل فأحــاأ بــل اهلــمل وبلــغ يف  ــيقل الهايــة مــن 
عــدم اآــاو وىثــاة العيــاول فــأساذ أن يقتــه نفســل مــن اهلــمل فوــعد  ات يــوم 
إىل أعلــا  افــة مــن  ــا  بيتــلل يايــد أن يامــي نفســل إىل األسال فاس بــع 

مــن ذسإ بيتــل قوــعد  مــن اــأنل َأَمــة مــن إمائــلل فجعلــع ىلمــا صــعد ذس ــة
خلفـــلل فلمـــا انتدـــا إىل أعلـــا  افـــة مـــن  ـــا  بيتـــلل وسأقـــل يايـــد أن يامـــي 
بنفســل مندــا إىل األسا  لبتــل بيــديدا إىل ســط  قلــ  الهافــةل فواــ  علــا 
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السط ل و علـع ققـوو لـل: بـئب الـاأ  الـل  سأيتـلل والعـزم الـل  عزمـع 
ا فــ ن لــل ان ا عليــلل ىأنــ  م قذــعا أن مــن اتــه نفســل متعمــدو س  دــنم خالــدو

فيدــا فــاألوىل لــ  أن قوــا  اتــ  يف  لــق العلــمل م يف اتــه نفســ ل 
 أقضي  نلعياو  ساعاكل ولكه  ىلة ماعاف أو ىما االع .

ل و زاكِّ هللا خـ وا . فوـا   فلمرا مس  مندا هلا الكسم ااو: صداعِّ
اتــل مــن  لــ  الواــع يف  لــق العلــم . وآــا فذــا خــلو إىل مذــايخ نـَــْزَوش 

 نيــائدم قــواقا نــواهلم إليــلل و ــمنوا لــل بكــه مــا حيتــاإ إليــل مــن اآعيذــة وأ
والكسوة لل ولعيالل اا بـة؛ و يبـوا نفسـلل واعتـلسوا لـل عـن إ فـاهلمل والـة 
احتفــاهلم بــلل وأاــاموا لــل مدسســة يف بيتــلل و لبــوا إليــل القــاراءل وأمــاوهم أن 

لعلــــمل ونبــــل يقــــابوا عليــــل ىتــــق الفقــــل و  هــــا. فجــــدر الذــــيخ يف  لــــق ا
 الضجا وامحتفاو به  العلم ع.

 
ا مـن القـاراء الـلين يقـاأون عليـل الكتـقل فكنـا نقـاأ عليـل  " وىنع أان واحـدو

ل وىــه واحــد منــا إ ا انوــا  عــن صــاحبل اعــد  الكتــق الفقديــة هنــاسوا ولــيسو
ا منــا   ؛ندــاس وهــلا يف الليــهالثــاض مكانــل يقــاأل هــلا يف ال ىلمــا  لــق واحــدو

عليــل النـــوم انمل واعـــد اآلخـــا يقـــاأ عليـــل إىل صـــسة الفجـــاعل اـــاو: ع واـــد 
علر  هو حبسو يف ذعيمة قل  اآدسسةل فـ  ا  لـق عليـل النـوم قعلـ  بـلل  
احلبــه حــ: يســتط  عنــل النــوم. فمــا ساــد يف ليــه وم هنــاس إىل ســب  ســنني. 

اآدسســة آــا قكــارات القــاراء و لبــة العلــم فيدــال فــأما وأساذ أن يوســ  قلــ  
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اـــدمدا ىـــي قوـــ  فســـيحة للقـــاراء والطلبـــةل فو ـــد هاذموهـــا الســـليط مـــن 
الســاإ اآواــدة فيدــا اــد بلــغ إىل أاوــا أســا  قلــ  اآدسســة. وبعــد ســب  
سنني من قعليمل صـاس أعلـم أهـه ةمانـلل واوـدقل الوفـوذ نآسـائه مـن ىـه 

 ع. انل وأ اام أبحسن  واابلدان ع مبلدة من 

 
 146 -144ابن سةي ل الفت  اآبنيل ص . 
  23 3ابن سةي ل الوحيفة القحطانيةل . 
  41ل 40الذيباضل معجم النساء الع مانياتل ص . 

 . ذعيمة: هي عِّماذ احل ْجَاة ل وابذق اآنووا للتعايش 
 :ني ع أساذ اآبالهة واحلاص الذديد علا  لق العلم .  ع فما ساد يف ليه وم هناس إىل سب  سن اولل 
 . يستط  عنل النوم: يلهق ويزوو عنل 
 . السليط: الزيع الل  يست دم للتسايا 
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هي الذـي ة بنـع حممـد بـن مـداذ بـن أاـد بـن مـداذ بـن عبـد هللا بـن 
 اية النزويةل عااع يف القان احلاذ  عذا اهلجا  .مداذ الناعبية العق

وهي من  و مداذ اللين قسلسه مندم علماء ىث ونل ا دِّاوا نلعلـمِّ 
واآعافــةِّلفكان مــندم: الفقدــاءل والقضــاةل واأل بــاء. وفــيدم يقــوو الذــاعا 

 هـ(:10اللواح سام بن  سان بن سااد اباوصي )  
اَذ ســـــــــاٌّ ىـــــــــامنط   أنـــــــــت م بن ـــــــــو مـــــــــدر

 مـــــــاَت مــــــــنك م اــــــــدوةط مبكانِّــــــــلِّ إْن 
 مثــــه  الكواىــــقِّ إْن قهيرــــَق ىوىــــقط 

 

 وِّ يف الســــــــــــــــــــــــااءِّ والضــــــــــــــــــــــــااءِّ  
 اــــــــد اــــــــاَم اــــــــدوة  اــــــــاذة  اــــــــدماءِّ 
 إم وأو ــــــــــــَ  ىوىــــــــــــقط للاائِّــــــــــــي

 

وحجــاة م َابرعــا هــي حملــة بــ  مــداذ مــن َعْقــا مدينــة نـَــْزَوشل واــد سفعــوا 
نَة بـــلىا هللا قعـــاىل وحلقـــات العلـــم؛ و  ـــَوا ِّ هلـــم أواـــا  مذـــدوسة مســـجد الذر

 هللو ااحمللة واآسجدل وهلم أخباس حسنة وس ة عزر النة  هلا.
مـداذ بـن  وبنو مداذ ينتسبون إىل انعقل يقوو الذيخ العام حممد بـن

 هـ(: 9حممد بن مداذ بن فضالة )   

 خليلـــــــــير مـــــــــن أومذِّ  وِّ فضـــــــــالة  
 

 إىل اآنوــقِّ العــاذِّ  ِّ مــن  وِّ انعــقِّ  
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هــدة القناعــة بنــع حممــد بــن مــداذ بــن أاــد أختوــا ىانــع الذــي ة الزا
للذــيخ الفقيــل ســليمان بــن حممــد بــن مــداذ بــدليه هــلا األرــا الــل  يبـــني ِّ 

 ةهدهال وقعففدا عن هلو احلياة الفانيةل وهو:

 
ىان عندو ،ة متال فأصاا النا   و  اديد من ادة  سء التمـال   ع إنل

فتود  بل ىلـل علـا الفقـااء واآسـاىني الـلين أ دـدهم ا ـو ل وىانـع لـل 
ــا  -أخــع  ــل: بــ  ن متــا  ىمــا  -فيمــا حكــي لن ومعدــا متــا ىثــ ل االــع ل

بعع متاكل فقاو: بعتل نسيئةل فقالع: بعل ن مثل ل فقاو: بعتـل إىل أ ـه 
عنــد هللا عــزر و ــهر  معوــا يف روابــلل وخوفوــا مــن عقابــلل فقالــع: بعــل  حمــدوذ

مثه ما بععل وأان سا ية بـلل  حـ  الا ـال أس ـو بـلل  مـا عنـد هللا عـزر 
ابلل فتوـد  بثماهـا مثـه مـا و هر  ا أعدرو ألوليائل من ىه مِّنرةل و سيم رو 

 .  ع بثماو فعه

  اون مبكتب  اباصةل )ذون سام(.العثماضل ا وانت اجمليدةل ما 
 36اباوصيل ذيوان اللواحل ص . 
 154الناع ل افعجاة وافاداذل ص . 
 698 1ابااسي ل فواىل العلومل.  

 .  ة متا: التما الكث  اجملتم، 
 . نسيئة: مؤخاوا 
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ع علي بن عاما بـن عبـد هللا بـن خلـل النزويـة هي الواحلة بذاسة بن
 افةىويةل من صاحلات القان الثاض عذا اهلجا  .

و لِّــدت الوــاحلة بذــاسة يف مدينــة نـَــْزَوشل وقاعــات يف اائلدــا الطيبــةل 
وآا ابرع ادرس هللا هلا ققـدياوا  يبوـال فكـان بعلدـا الذـيخ الفقيـل سـليمان بـن 

اـد بـن موسـا افةىـو ل وىانـع الذـي ة حممد بن عبـد هللا بـن عـاما بـن أ
بذــاسة قســما فااــوول فــاأش الذــيخ ســليمان قبــديه امســم إىل الــل  هــو 

 خ ل فأ ل  عليدا بذاسةل فأصبحع قعا  نمسدا ا ديد.

اهـا فااوو بنع علي بن عـاما النزويـةل واآلن سـاىنة إةىـي مسر ع 
 ةو دا الذيخ سليمان بن حممد بن عبد هللا بذاسةل فدي عليل اآلن ع. 

ىانــع بذــاسة مــن النســاء الوــاحلاتل واــد أعانــع ةو دــا بكــه مــا 
متلـــ  آـــا سأت حا تـــل وا ـــطااسو للمـــاو؛ وىـــان هلـــا ذوس يف التنفـــيب عـــن 
الضــائقة اآاليــة الــ  أحا ــع بــلل واــد بــللع ماهلــا مــن أ ــه اــااء الكتــق 

 لل ويو د الا ابووص عدذ من افاااساتل ومندا:ونس دا ل
ع أاــارت بذــاسة بنــع علــي بــن عــاما بــن عبــد هللا الــ  ىــان امسدــا فااــوو 
لزو دا الذيخ سليمان بن حممد بن عبد هللا بـن عـاما بـن أاـد بـن موسـا 
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افةىو  أبرا ماء من فلا َذاسِّ  من نـَْزَوش مسـاعدة لـل مندـا بتـاسيخ الاابـ  
 هجاية ع.  1158ام من سنة من ادا ااحمل

 ويف إاااس  خا وسذ:
 

 
 

" للشيي س يييل بن  مييب  بيي  مييب عايي  ن  مييب عيين   مييب   يي  مييب   
 ويييا نكويييوث  لثيين   يي   يينس ماءييا ق يينل  يينس ميينكق ن  ليي   ييب    
ومجت  ف شوه منت علي مب عن   ميب عاي  ن  ميب  ليا نل؛م ي        

ئ ييين  يييب فلييي   نآل  يييينين  يوييييي نليييا بييين  نن ييين مشييين     يييب  ن   
دَن ِل  مبيييييطت  شيييييح نلشييييي س يييييي  ن  ميييييب يييييي    ميييييب يييييي  ن    

 ييييب 1160مجييييندخ نآل يييي  ييييين     5نكويييييوث  متيييين  س  ييييو  ن  م يييينس   
نهلجيي   نلناو يي ب يتايي  يييل بن  مييب عايي  ن  مييب يييل بن  نل نيي ث        

 م  ه "ب
 



25

                                                                                      

  

 
 .)وريقة مياو بع  أفسإ نـَْزَوشل اآ طوأ مبكتب  اباصةل )ذون سام 
 ل -الذـــنت    - وأ يف اآواايـــل وافاـــااسات لـــط الذـــيخ القا ـــي علـــي بـــن ســـعيد الذـــنيح خمطـــ

 مبكتب  اباصة نس ة منلل )ذون سام( .
 . )مو  إاااسات لط الذيخ أاد بن عاما بن صاحل العباذ ل مبكتب  اباصةل )ذون سام  

 ــا أ  نوــل أرــا ورس رــة اياســاتل واألرــا مقــداس الســقي بــل ســاعة  األرــا يســاو : أسبعــة وعذــاين اياسو
 ىاملةل وعلا  ل  ف مسة عذا اياسوا نول ساعة وةائد .
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هــي الذــي ة بذــاسة بنــع الذــيخ حممــد بــن علــي بــن حممــد بــن خلــل 
   العباذيةل من اي ات القان الثاض عذا اهلجا  .

ة مَسَــد مبدينــة نـَــْزَوشل وأخــلت العلــم عــن أبيدــا الذــيخ عااــع يف حملــ
العـام حممـد بـن علـي العبــاذ ل فااـتدات نلفضـهل وبطلـق العلـم واآعافــة 
ــــدليه أض وافــــع علــــا اــــيء مــــن اآ طو ــــات  لــــع إليدــــال  يف ةماهنــــا ب
ـــــن أاـــــد  ـــــة الســـــيد حممـــــد ب ـــــ  يف مكتب وبعضـــــدا ااـــــح ال ىمـــــا هـــــد  ل

  سيلل ومندا هلا الذاهد: البوسعيد ل ويف مكتبة وال ب 

 
 

 ع أم إىل هللاِّ قوــــــــــــــــــــ   األمــــــــــــــــــــوس  
 

 مــــــــا أنــــــــعِّ   ذنيــــــــا إم  ــــــــاوس   
 

آل هذن نل تنب للش خ  مشن   منت نلش س  ب  مب علي نل اند    
يتايي   لنيين  مييب ييي    نلدم يي ث م يي هب ناتبييا هييذن نل تيينب منلشيي نس  
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 ليا  نلءط ح للونل  نلش س نلثب   س ود مب علي ميب  بي  ميب    
 نل اندث  يتا  مل ه عا  ن  مب  س ود " ب

ومـــــن متليكـــــات الكتـــــق اآنتقلـــــة إليدـــــال ا ـــــزء الثالـــــ  مـــــن ىتـــــاا 
:  اآونلل و دت مكتونو

 
" هذن نل تنب للش خ  مشن   منت نلش س  ب  مب علي مب  ب  
نل اند   نل؛م    يتا  نل ا  نلنبري نحلبري  ليا ميب سي ن ميب     

  لا م  ه "ب
 

 ل )حاذ اآنت(ل خمطوأ مبكتبة وال ب  سيل  نـَْزَوشل )ذون سام(.52الكند ل بيان الذا ل إ 
 ل )حاذ اآنت(ل خمطوأ مبكتبة وال ب  َسْوح  نـَْزَوشل )ذون سام(.61الكند ل بيان الذا ل إ 
 .)وريقة مياو بع  أفسإ نـَْزَوشل اآ طوأ مبكتب  اباصةل )ذون سام 
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هــي النبيدــة حليمــة بنــع حممــد الكنديــة الســمدية النزويــةل عااــع يف 
القـــان احلـــاذ  عذـــا اهلجـــا  بدولـــة افمـــام ســـلطان بـــن ســـيل بـــن مالـــ  

 هـ( .1091اليعاص )ت 
واــد ىــان حلليمــة اآتــا  الكثــ  واآــاو الــوف  حــ:  ــاا اــا اآثــهل 

 ع ولو ىان عندو ماو حليمة الكندية ع. فيقولون آن ىثا مالل:

ع واد بله  أن سعيد بـن سـليم  لـق  
ــل الزىــاةل وأنــع أذسش نلا ــهل فَمــن عنــدو مــاو حليمــة الكنديــة قؤ  خــل من

 ع.  الزىاة لحذ إىل األ نياء

مذوسةل ولبااة فايدةل وهلا فطنةل ونباهـةل وقايـ ل يـدو ىما ىان حلليمة     
أاــد بــن  علــا  لــ  هــلو القوــة الــ  حيكيدــا الذــيخ القا ــي ســعيد بــن 

أنل آا ااـتدت الدولـة يف عدـد افمـام  عهـ(:1383سليمان الكند  ) ت 
اليعــاصل وىثــات الفتوحــاتل و ــنم الهنــائمل  بــن مالــ  ســلطان بــن ســيل

ولة فائضوا يف األمواو م نة  للل فجمـ  افمـام واقس  الاخاءل حققع الد
سلطان العلماء وأهه احله والعقدل وأخلهم  او الدولة وما هي عليل مـن 
البــــلخل وأهنــــا اــــد اســــتهنع نلقــــس  واحلوــــون والعتــــاذ احلــــاصل فبمــــا ا 
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  التنمويـةف فاقفقـع ىلمـتدم أن اـ  يققححون أن نو ل األمواو من اآذاس 
خ هال فا تدد افمـام يف اـ  األفـسإ ووسـ  بعضـدال  األفسإ واست اإ

ــ ــل أن دعلــل هنــاوا عةيمو ا؛ وا ــل نةــا افمــام إىل فلــا َذاسِّ  وانقــدح يف  هن
ــا مــدساسوا  ا ىبــ وا ميــا، يف بطــن أسا الَعْبلِّيرــةل فو ــدوا مــاءوا عةيمو فأنذــأ ســاعدو

 . ع متدفقوا
 

بعــد أن و ــدوا اآــاء وقــواقات خدمــة هــلا الســاعد ،ــ  افمــام ســلطان ع 
ـا  ـاوسوا لفلجدـمل فمـا سأيدـم  عقسء السـاعد القـدميل وأخـلهم أنـل اـ ر فلجو
اف وقـاىدم يف  أن يكون م  السـاعد القـدمي للفلـا  يـ  يكـوانن هنـاوا واحـدو

قفقوا فســـحة مـــن أمـــاهم يتفاو ـــون ويتذـــاوسن ويتنـــاراون فيمـــا بيـــندم؛ فـــا
علا الاأ  الل  يااو افمام إم اماأة واحدة ىانـع  ات نباهـة ولبااـة وهلـا 
 ناء ن خ وأمواو واسعة؛ فقدمع و دة نةال واالع هلم: أسش أن قحيثـوا 
يف أمــا هــلا الســاعد فــاذوا عليدــا إنــل ســاعد ىبــ  وأاــوش وأوفــا مــاءوا مــن 

ـــــع هلـــــم: إ ا أ ـــــيل هـــــلا الســـــاعد فســـــتكثا األ سا ـــــيل ســـــاعدان؛ فقال
وسيدخه ىث  من النا  يف ااىة الفلـا الـل  أبيـديكم اآلنل وستوـ ون  
ىالذــــعاة البيضــــاء يف الثــــوس األســــوذ م سأ  لكلمــــتكمل وهــــلا مــــاء عليــــل 
القــوامل واــد يــلهق عــنكم ىــه اــيء مــن موــاحل الفلــا؛ فــاقف  سأيدــم أن 
ال فــابتدا  ــا واحــدو يكــون الســاعد احلــدي  مــ  الســاعد القــدمي ليكــوان فلجو

فمــام  ــلمو مبــوافقتدم لاأيــلل ومتر وصــه الســاعد احلــدي  نلســاعد القــدمي ا
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ل وهــي يف وســط واذ  األبــي  اايبوــا مــن  ســا مافــ  ع يف فا ــة اآلتقــا
 َذاسِّ  .

 
وبعد أن ا  افمام سلطان هـلا السـاعد وأ ـافل إىل السـاعد القـدمي 

د، سحــاو أصــب  فلــا َذاسِّ  مــن أ ــزس أفــسإ ع مــانل ومــن أادــال وإليــل قذــ
وهو م ْدسَإ  ـمن  الزائاينل ومن اآعام األراية ال  قتباها اا مدينة نـَْزَوشل
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واـــد مســـي بـــلل  ألنـــل ذس  األفـــسإ الـــ  ســـبقتل  مئحـــة الـــحاا العـــاآيل
                                                 . ادِّ يْ حَ الـم  فبسطو  همل أفلع هوم فلا  و مَسَد وفلا 

 
ــــل ا لــــ  علــــا بعــــ  األوسا  والوــــكوك القدميــــة حلليمــــة بنــــع حممــــد  أبن
الكنديــةل قلعــع فيدــا لعــز ذولــة افســسمل ولعــدذ مــن و ــوو ابــ ل وأاــاس 
بقولـــل:ع وهـــي اآـــاأة الـــ   رـــات الحيـــ  يف الســـاعد احلـــدي  الـــل  اـــقرل 

يل اليعــاصعل واــد  ىــات  اوــتدا ىاملــة ىمــا افمــام العــدو ســلطان بــن ســ
 قاش.   

وىانــع اللىيــة حليمــة بنــع حممــد الكنديــة ققــوو:ع إ ا خوــق فلــا 
ــْزَوش   ــ  فقــد خوــبع نـَ َت َذاسِّ  فقــد خوــبع مَسَــدل وإ ا خوــق فلــا الَعنـْ
ىلدــا عل ويف ىسمدــا هــلا مــا يــدو علــا فطنتدــا و ىائدــال فــ ن فلــا َذاسِّ  

ــذ   ذــاإ مــن أسا حوــوية إ ا  ابــع األمطــاس عــن ىاملــةل وهــو   اق مَسَــدو وِّ
ــاو فلــا َذاسِّ ل واــد مــارت  ــاو احلجــا عــدة اــدوس قنااوــع مبااــاة مي  ب
تَـ   عليل فحات دـل بكاملـل يف حـاو قـواقا ااحملـه وااـتداذو . أمرـا فلـا الهَنـْ
ف نــل مــن األفــسإ الثابتــة الــ  قتحمــه اــدة العطــشل فدــو ذــاإ مــن بطــن 

واذ  ىلبوو    الحبة الامليـة الـ  لتـزن منسـونت  باو احلسة اللىانية ب
ـــ  بتحمـــه ا فـــا   َت ـــة؛ وقعـــا  ســـواعد فلـــا الهَنـْ ـــاو ا وفي ـــة مـــن اآي عالي
الذــديدل وعــدم ا فــا  ىليوــال ومــ  اــدة ااحملــه وقــواقاو  ــدو حيــاف  علــا 
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   ا نــلل ومــا أحســن مــا االــل فيــل العسرمــة الفقيــل عــاما بــن اــيب اآــالكي
 هـ(:1346)ت 

ـــــــــــــــــــــــــــــ   هنـــــــــــــــــــــــــــــاط  َت ـــــــــــــــــــــــــــــا الهَنـْ  إقر
 فدــــــــــــــــو يف ابوــــــــــــــــقِّ خوــــــــــــــــيقط 

 

ــــــــــــــــْع فيــــــــــــــــلِّ الوــــــــــــــــفات     ىمَل
ــــــــــــــــــات    وهــــــــــــــــــو يف ااحملــــــــــــــــــهِّ رب

 

  145 2السيفيل النرم ل. 
 .)العثماضل ا وانت اجمليدةل مااون مبكتب  اباصةل )ذون سام 
 مـن  12ء بتـاسيخ مقابلة م  الذيخ سعوذ بن سليمان بـن ،عـة الكنـد  يف حملـة الس،ـوي ؛ يـوم الـثساث

 هـ . 1429س ق 
  12مقابلــة مــ  الذــيخ أاــد بــن ســعيد بــن أاــد الكنــد  يف حملــة سذرة الكنــوذ؛ يــوم الــثساثء بتــاسيخ 

 هـ.1432اعبان سنة 

   أسا العبلِّيرـة: هــي الوااعـة يف الذــماو الهــاص مـن مدينــة نـَــْزَوش الـ   ــدها سلســلة  بـاو احلجــا الــ
 ة أوذية .قتفجا مندا  موع

  هللا عبـدأخلض الذيخ العام سعوذ بن سليمان بن ،عة الكند  أنل حيتق  باسالة من افمام حممـد بـن
 بن سعيد ابليليل وفيدا  نأل العباسة:ع ولو ىان عندو ماو حليمة الكندية ع.

 اأةل وإقـا اسـم هـلو اآـ القا ـي م يلىا ن الذيخ أاد بن سعيد الكند  يف اوتل ال  يافعدا لوالدو
 نألر عليدا الذيخ سعيد بن مان  بن صاحل العفيفي. 
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هي الذـي ة خددـة بنـع ةهـاان بـن ةاهـا بـن عمـا الوـباحية العقايـة 
 النزويةل من صاحلات القان الااب  عذا اهلجا  .

ع مسةمــة للقـــا ن نذــأت الوــاحلة خددـــة نذــأة  يبـــة صــاحلةل وىانـــ
سمضـان  ـاعفع مـن اااء ـا  اـدا الكاميل ماابطة علا قسوقلل وإ ا ذخـه

لــــلل وم قفو ــــا صــــسة الــــحاوي ل وهلــــا ماابطــــة علــــا الباايــــات الوــــاحلات 
واأل ىاسل ىما هلا عناية خاصة بطلق العلمل وققاأ من ىتـاا بيـان الذـا ل 

علـيدن فيمـا يتعلـ  ومندا الطـالبنيل وىانـع قفـ  النسـاء بعـ  مـا يذـكه 
ســام بــن ســيل بــن  بفقــل النســاءل وقا ــ  يف بعــ  اآســائه للعسرمــة الفقيــل

هـ(ل فكان يفتيدا اآسـائه 1394سليمان البوسعيد  العقا  النزو  )ت 
 ال  قذكه عليدا .

 
  َتـــ ؛ يـــوم الســبع بتـــاسيخ األوو سبيـــ   26مقابلــة مـــ  األســتا  علـــي بـــن ســعيد البطـــااض يف حملــة الَهنـْ

 هـ.1425
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ــعاليةل مــن  هــي الطبيبــة خددــة بنــع ىدــسن بــن حممــد الوــ بوسية الس،
 صاحلات القان الثاض عذا اهلجا  . 

والذــي ة الطبيبــة خددــة مــن أهــان حــاسة  نــاة الورــَ ابَِّاة مــن حملــة 
مـن مدينـة نـَـْزَوشل وهـي ابنـة الذـيخ الفقيـل   س َعاو الوااعة يف ا دة الذااية
 ىدسن بن حممد بن ص بوس.

واــد ااــتدات بطــق الكــيل وهلــا ذسايــة وحنكــة يف معافــة األعذــاال 
وقاىيبدال والعس ات اا؛ وىان النـا  يقوـدوهنا للعـسإل وامسـتفاذة مـن 

 معافتدال وا سعدا.  
س لدــــال  ومــــن أخباسهــــا يف الطــــق عس دــــا ممــــاأة أصــــيبع بــــوسم يف

ع عنـــد مكـــان الـــوسم ل فســـقتدا الذـــااال واـــقر ت هلـــا اـــاانو وخلطـــةو فأعـــدر 
وذهنتـل نبلطـةل واالـع هلـا: إن ىـان هـلا الـوسم مـن لسـ  حيـةل أو رعبـانل 
ــمل ويقضــي علــا الــوسم والو ــ ل وإن   أو ذابــةل فــ ن هــلا الــدواء مَيــأل، الس،

ااا وابلطـة ىان من ماال فسأحدذ  بيعة اآاال وبعد أخل اآاأة للذـ
بدأ الو   ذل قدسديوال والـوسم يـلهقل فذـفيع اآـاأة خـسو مـدة و يـزة 

 من قل  اليوم .
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ع وخددــــة بنــــع ىدــــسن مذــــدوسة نلكــــيل وبطــــق األعذــــاال  
ــــــةل ولســــــعة  ــــــأر  يف األوسامل ولد ــــــة احلي ــــــة الت ــــــدها عس ــــــات عجيب  وعن

 ع.قااالع

 
 .)أواا  الو اباةل خمطوأ بيد الفا ه ةاها بن عبد هللا الو بوس ل )ذون سام 
  . )مو  يف الفل ل )ق ( مبكتبة سام بن حممد أمبوسعيد ل )ذون سام  
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بـن حممـد الَسـيراسية العقايـةل مـن  هي الذي ة األذيبة َخولة بنـع عـاما
 أذيبات القان احلاذ  عذا اهلجا  .

واــد عاصــات الذــي ة َخولــة بنــع عــاما بــزوي رــب الدولــة اليعابيــة 
 هـ( .1059الفتية بع مان علا يد افمام انصا بن مااد اليعاص )ت 

والذـــي ة َخولـــة مـــن بـــ  َســـيراسل القبيلـــة الـــ  خـــاإ مندـــا عـــدذ مـــن 
 و العلمل وإليدم أااست بقوهلا:الفقداء وس ا

 ســـــعيد  بـــــن  أاـــــَد يفر عبـــــد  إهلِّنَـــــا
ـــَن ســـيراس  وأومَذو  الـــل   عنيـــع  اب

 

 ســــليه  ابــــن  مــــدراذِّ التقــــي ِّ وإخــــوكِّ  
 د، اـــم ردـــاِّ  فدـــااِّ َذعـــوكِّ اـــأَ 

 

وبنـو َسـيراس يسـكنون َعْقـا نـَــْزَوشل وىانـع إىل عدـد اايـق هلـم أمــواول 
تَـ ل وَ ـْوتل قعـا  أبمـسك و يا ل و اثس مـن أفـسإ : عـني َاـَجقل والهَنـْ

بــ  َســيراس إم أن هــلو األمــسك اــد انطمســع يف هــلو الفــحة اآتــأخاةل وم 
 يعد هلا  ىا .    

وىانع الذي ة َخولة بنع عاما أذيبة متمكنـةل واـاعاة مطلعـةل وهلـا 
اوــــائد اــــعاية يف خمتلــــل األ ــــااا الذــــعايةل فمــــن ،لــــة مــــا بقــــي مــــن 

 ا  ئية يف ساثء افمام انصا بن مااد؛ ونودا:اوائده
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ـــــــــاتِّ   ـــــــــا أعةـــــــــم  النائب  لقـــــــــد انبـََن
ــــــــــاتِّ  ــــــــــةو أعةــــــــــم  النكب ــــــــــا نكب  في
 و  حســـــــاكِّ يفر قنهـــــــيأل  عيذـــــــ ِّ 
ــــي علــــا َمــــن قـــــويف ِّ   و  هلــــَل نفسِّ
 فمــــا ىــــاَن أحـــــسو  يف اآــــدحِّ يوموـــــا
ـــــاسوا   فأصـــــبَحْع ع مـــــان  متـــــوإ  احتي

 ققــــــي   نقــــــي   س ــــــي   لــــــل  مــــــن وىــــــم 
 ا اقـــــــــدَِّك   ســـــــــي َِّد النـــــــــا ِّ   ـــــــــلف

 

ـــــــــــا أعةـــــــــــم  الـــــــــــدائااتِّ    و ـــــــــــهر بَن
ــــــــــــــ   أحذــــــــــــــاَ  نآاهفــــــــــــــاتِّ   قـ َقط ِّ
 ونــــــــــ ان  حــــــــــزن  معوــــــــــا م ْســــــــــعَِّااتِّ 
ا عـــــــــنِّ اآةلمـــــــــاتِّ   وىـــــــــاَن ســـــــــاا و
 فوــــــــــــاَس إىل ألســــــــــــنِّ النائحــــــــــــاتِّ 
 ىيــــــــــــــــومِّ التهــــــــــــــــابنِّ والزلــــــــــــــــزمتِّ 

ــــــــــــــــــدر  ســــــــــــــــــف َ  ــــــــــــــــــلاتِّ  م َ ال  نلع
ـــــــــــامستِّ  ـــــــــــَ  اآســـــــــــاىنيِّ واآ  و ي

 

 أيضوا ـ َخولة بنع عاما يف ساثء افمام انصا بن مااد اليعاص: واالع ـ
ــــن، إ ا مــــا حنرــــعِّ العــــيب  حنرــــ ِّ   َأحِّ
 وقوـــــعد  مـــــ  ِّ حســـــاةط إرـــــَا حســـــاة  

ــ ِّ    وأبكِّــي بــدم   مســبه  فــوَ  و َن
  ِّ أنرـــــــــــ إرـــــــــــاَ  ةط  أنرـــــــــــا نِّ دَ قواصـــــــــــل  
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ــــــنَي أ ــــــسعِّي انسط قســــــعرَاتْ   ومــــــا ب
 أبيــــع  علــــا فــــاهِّ الضــــناءِّ ســــد ةو 
 و لــَ  مــن فقــدِّ احلبيــقِّ ابــنِّ مااــد  
ـــــــل  خـــــــاَلَط احَلَذـــــــ ـــــــا أ ضِّ علم   افلمر
ــــــي يف الةــــــواهاِّ مــــــدرةو  َس عيذِّ  وىــــــدر
ـــــــد و  وموـــــــاب ل    وأحنـــــــَه  ســـــــمِّي فق
 بكيــــــع  علــــــا نــــــوسِّ الزمــــــانِّ بعــــــلة  
 ف ْن  اَا عن عيـ ر اـ أل  ابـنِّ مااـد  
ــــزوسوَن اــــلَو   ــــا ي  قــــاش النــــاَ  أفوا و
 إمــــامط ةىــــي، األصــــهِّ مــــن  وِّ يعــــاا  
ـــــــــزْو وم  لِّـــــــــيَـْدَن مبلـــــــــ   ذائـــــــــم  م ي
ــــــــــوس  خاا ــــــــــا ونرــــــــــات  وح   ئــــــــــد  مقيمو

 ومــــن  تَِّدــــا األهنــــاس   ــــاِّ  وم قــــزوْ 
ـــــــل  إْ  اـــــــاَم نحلـــــــ  ِّ معلنوـــــــا  هنيئوـــــــا ل
ــــلِّ وصــــاحلوا ــــز ِّ  اــــيَب احلــــَل في  أ َع
 اـــد يفر ســـلطان  بــــن  ســـيل  وبعــــَدو  
ـــــــا  ســـــــعيد  بـــــــن  أاـــــــَد يفر عبـــــــد  إهلَِّن

ـــــَن ســـــيراس  وأومذَ  ـــــل  و  عنيـــــع  اب  ال
 ســـــاب ط  يف ابلـــــ ِّ  هللاِّ  حكـــــمَ  ولكـــــنر 

ــ   ــاب ِّ  يف إرــاِّ  وافحســانِّ  الذــو ِّ  نَ مِّ
 ااـــدكِّ ا بِّ َنـــهْ أَ   لســـع  الليـــانِّ   ــواوَ 
  ِّ ا  يرــــــــأةَىــــــــ ي يفر ســــــــسمِّ  عليــــــــلِّ 
   ـــــــــاا ِّ  مٌّ و ـــــــــ وأحـــــــــزانط  اـــــــــومط 
ـــــــــــــــ وم أك    ةِّ بلـــــــــــــــلر  ن يســـــــــــــــتلل،  ر

ـــ َ  ـــ   ـــ   مـــ  ِّ  وم يب   ِّ ي و  ثـرــعةمِّ
 س بـــ ِّ  ةَ   الليرـــش أهـــدِّ اهلـــدَ  إمـــامِّ 

 ومدجـــ ِّ   احلـــزينِّ يف الـــ ِّ  فـــلىااو  
ــــــــ ــــــــامَ  و  ن ةاسَ وَم  وســــــــنةِّ  بفــــــــاا   ا

 وةلـــــةِّ   ـــــي     ـــــدا  ـــــاهاوا مـــــن ىـــــه ِّ 
ــــــــــــ  هلمــــــــــــةِّ  و ــــــــــــمٌّ  ســــــــــــقمط  ل  ذالْط

  افــــــةِّ  فــــــو َ   افــــــةط  اوــــــوسط  هلــــــنر 
 بلــــــلةِّ  اــــــيء   مــــــن ىــــــه ِّ  وفاىدــــــةط 
ـــــــار َ   بســـــــطوةِّ  الةـــــــاآنيَ  رـــــــهَ  وف
 واــــــدوكِّ  الزاملــــــي ِّ  ســــــعيدِّ  ســــــليهَ 

 وصـــــــفوكِّ  اليعــــــاص ِّ  عــــــد و ســـــــليهَ 
 وإخــــوكِّ  التقــــي ِّ  اذِّ مــــدر  ابــــن   ســــليه  
 ذعـــوكِّ    فدـــااِّ اـــم ردـــاِّ  أاـــد، 
 و بســــــلوكِّ وأســــــل   م أهل ــــــو كَ لعمــــــا  
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ااـــــك و  ونذـــــكا   ـــــا م َســـــْامدو  اوا عةيمو
ــ ي التقــي،  الزاىِّــالفــَ:  فــنعمَ   ا َنــابَ  نَ مِّ

 

 ابليفــــــةِّ  الزىــــــي ِّ  ســــــلطانَ  لتقــــــدميِّ 
 وواعــــــةِّ  حــــــاا   يف ىــــــه ِّ  هيبــــــةط  لــــــل  

 

هــــ(  سيـــخ وفـــاة  1413نقـــه الذـــيخ ،عـــة بـــن ســـعيد احلواـــاض )ت 
الذــي ة َخولــةل فقــاو: ع إن  سيــخ وفــاة بنــع عــاما و ــدو مــدوانو يف أوسا  
ادميــــةعل ونوــــل:ع قوفيــــع الذــــي ة األذيبــــة النقيــــة اآاحومــــة بنــــع عــــاما 

م مـن اــدوس سـنة ســتة السـيراسية يف الثـامن والعذــاين مـن اــدا س ـق األصــ
      ومثــــانني وألــــل هجايــــة بدولــــة افمــــام الوــــاحل الــــوس  العــــدو ســــلطان بــــن 
سيل بن مال  اليعاصل وىانع وفا ـا ببلـدة نـَـْزَوشل والهـا اـا  مسـا د 

 .عالع براذ

 
 د دـوول  مــو  اوـائد يف ساثء افمــام انصـا بــن مااــد اليعـاصل )مــخ(ل مكتبـة الســيد حممـد بــن أاــ 

 ل )الوفحة األخ ة(.328  51؛ الذااذ   السيقل باام البوسعيد 
  ــــة ــــاتل )مــــخ(ل مكتب ــــخ الوفي ــــن ســــعيدل  مــــو  يف  سي ــــْزوشل احلواــــاضل ،عــــة ب ــــل  نـَ        أحفــــاذ اآؤل

 .)ذون سام(
 .)وريقة مياو بع  أفسإ نـَْزَوشل اآ طوأ مبكتب  اباصةل )ذون سام 
 باصةل )ذون سام(.خمطوأ فلا عني َاَجقل مبكتب  ا 
  131الذيباضل معجم النساء الع مانياتل ص . 
  اآلِّخـاسبيـ   3مقابلة م  السيد حممد بن أاد بن سعوذ البوسعيد  مبكتبتل العـاماة نلذـااذ  بتـاسيخ 

 هـ1427

 .ققتوا اآاا   علا عباسة: بنع عاما فقطل ونورع علا امسدا خمطو ة فلا عني َاَجق بنَـْزَوش 
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 ـــل حممـــد بـــن أاـــد بـــن ســـياس الَســـيراس ل وولـــدو أاـــدل والذـــيخ         مـــن بيـــع اآـــحَ م هلـــا: الذـــيخ الفقي
 قاا،دم يف ىتاص السرلوش يف  سيخ نـَْزوش .  :عبد هللا بن علي بن أاد السيراس  . انةا

 ات األذيبـة يذ  السيد حممد بـن أاـد بـن سـعوذ البوسـعيد  أن يف مكتبتـل  موعـة مـن أاـعاس وأذبيـ
َخولة يف األ ااا الذعاية اآ تلفةل ويف ايء من اوـائدها و ـدها منسـوبة إىل العقايـة النزويـةل ومـا 
        وافـع عليــل يف مكتبـة الســيد اجملمـو  اآذــاس إليـل فقــطل وبـل اوــيد ن يف ساثء افمـام انصــال وى تِّــق: 

 .  ع االع بنع عاما عل وم قنسق احمللة معينة يف هلا اجملمو 
 .سيخ الوفاة اآلىوس نقلل ما   متأخال وااو:ع و دو مدوانو يف أوسا  ادمية بنول ع  
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هي اآنفقة ساية بنع سعيد بـن اـزة الاروحيرـة العقايـة النزويـةل عااـع 
 يف القان الثاض عذا اهلجا  . 

ســـعيد قبـــلو أمواهلـــا بدمـــة افســـسمل واآســـلمنيل  ىانـــع سايـــة بنـــع
والفقااءل وااحملتا نيل وهي علا حسق قواسيخ الوصا  اآتعلقة اـا عااـع 
ــة البوســعيديةل وفيمــا يةدــا أن  ــة اليعابيــةل وردــوس الدول إنن ســقوأ الدول

بـللع ىثـ وا مندـا يف الوـداات ا اسيـةل فقـد  ـاء  لهللو اآـاأة أمـوامو  ائلـةو 
مــو  الوصــا  واألواــا  مــا نوــل:ع أوصــع سايــة بنــع ســعيد بــن اــزة يف  

َـا إِّمْثـ ل  أبرا ماء لفقـااء اآسـلمني إىل يـوم الـدين َعـل  فَ ِّقر لَـل  بـَْعـَدَما مسِّ َفَمـْن َبدر
يــ ط َعلِّــيمط  َ مسِّ ِر ويف وصــية أخــاش:ع أاــارت سايــة  .َعَلــا الرــلِّيَن يـ َبد ِّل ونَــل  إِّنر ا

ازة أن اآاو الل  هلا من حملـة الَعْقـال هـو للمحتـا ني مـن  بنع سعيد بن
 لبة العلم ع. واد وسرع ساية بنع سعيد بن ازة رسرـة  اثس مـاء  و إليدـا 

 نفسا من ةو دا فأوافتدال ونأل الوافية:
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" ل ن   منت ي    مب  د  نلا هي  ب  مالد منل مح  ال   آ ن  
نهلنليييييين  لنييييين  مييييييب عيييييين      ييييينس آل يل  يييييين مييييينك    ييييييب ومج ييييين   

  اوييي   ث  منابننيي  منا نف يي   ييب مب يي  شيي ينئ ن  ميتايي  ن قييا  
    ب  مب ي    مب يل بن  مب  ب  مب مل  ب م  ه "ب

انتقه هـلا اآـاء مـن سايـة هـلو ،لـة نفاـااس مندـا آسـجد  ـام  عـني 
ــْزَوش لســقي خــايأل الذــجوو  َاــَجقل ومســجد الــدعاءل واــا مــن اايــة نـَ

ذـــحك بـــني هـــلين اآســـجدينل والوساـــة لـــط الوالـــد ســـعيد بـــن ســـليمانل م
 النزو  ع.يد بن سليمان بن حممد بن بلعاا وىتبل األاه و حممد بن سع

 
            .)مو  يف الوصا  واألواا ل خمطوأ مبكتب  اباصةل )ذون سام  
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  ــا  –قكتـق والــ  هــي مـن أومذ بــ  َسْوحل ويف بعــ  اآ طو ــات :  : ابــن أص َسْوحل ونلـاوحل -أيضو
 ال  هي من ب  َسْوحل وم اختس  بيندال هي هلجات النساخ . 

  بنو َسْوح اللين قنسق إليدم اآحَ م هلا أهه َعْقا نـَْزَوشل وليسوا أهه مَسَد. انةا  قي   ل  يف ىتاا
 .20  ص1إل 3ل والسرلوشل ما 466 -464  5النرم ل 
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هي س ر بنع أص العاا يعاا بن عمـا النبدانيـة سـليلة أحـد سـس ني 
النباهنــة اآذــدوسين بعوــاول نذــأت يف بيــع اــا  وحســق أواخــا القــان 

 ذ .اا العما إىل القان السا ابامب اهلجا ل و   بعيد أن ميتدر 
ــْزَوشل إ  ىانــع عاصــمة  عااــع الســيدة س ر مبحلــة مَسَــد مــن مدينــة نـَ
الســس ني النبدانــة وماىــز حكمدــمل وىانــع هلــم اــا اوــوس عةيمــة فاسهــة 
و اثس عجيبــة أنذ ــا صــاو  الــدهال وبقيــع إاــاسات اــحيحة قبــني احلــاو 

ــتان )   هـــ( أن 6 - 5الــل  حــاول واــد بــنير الذــاعا أاــد بــن ســعيد الس،
 ذ س النبدانة ومقا حكمدمل فمن  ل  اولل: ا هيدو مسََ 

ـــــــــ  نبدـــــــــانَ بـــــــــ ِّ  ويف ذ سِّ   ن مَسَـــــــــد  مِّ
 

ـــهِّ  وا بكـــه ِّ ل،ـــحَ   ـــ  وي  صـــنتيعِّ  ا ِّ الَب
 

عااـع السـيدة س ر يف حملــة مَسَـد مبدينـة نـَــْزَوش مـ  والـدهال وقاعاعــع 
ا أنها أن العاا يعاا بن عميف اائلدا الطيبةل فالس،   ا:تان يقوو ماذحو

 سوة   مـــن مَسَـــد   األةذِّ  بيـــوتَ  عْ فوافَـــ
ـــ ـــا الهِّ فتلَق  انةوم ىنـــعَ   إنْ  ا والعـــزر َن

 

ـــــ  عمـــــاَ    والوـــــف ِّ  الســـــماحةِّ  أهـــــهَ  ب
 الســـم ِّ  ي أص العـــااِّ الســـامِّ  علـــا يعـــااَ 

 

واــد ســا  اآـــؤسخ ابــن سةيـــ  هــلو القوـــة الــ  حـــدرع يف مقــا افمـــاسة    
الس،تان ااعا النبدانـة بـه بَسَمد نـَْزَوش: ع ياوش أن الذيخ أاد بن سعيد 

اـــاعا ع مـــان يف واتـــل أهـــدش إليـــل الســـلطان أبـــو العـــاا يعـــاا بـــن عمـــا 
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ل و لـ  ابـه أن يـنةم يف مدحـل القوـيدة النبدـاض ألـل ذينـاس وريـانو فـاخاةو 
 البائية ال  مطلعدا: 

 صِّ سَ مــــن أَ  واللرــــلات   والبــــي    ت  ىــــلْ 
 

َ حــــــ:ر   ــــــقِّ  م أىــــــلْ   ىــــــأض ِّ  وم أاِّ
 

لذاعا من قل  الثياا اميووـا مبنتـلل وامسدـا حسـناءل فلمـا  ففوه ا
ـــة الذـــاعا إىل بيـــع افمـــاسةل و لـــ  بنَــــْزَوشل  ـــد مضـــع ابن ـــوم العي ىـــان ي

ل وآــا خا تــا  فســلرمع علــا الســلطانل يف  لســع حــلاء ابنتــلل وامسدــا  س ر
إىل اآولا مستما  ابطبة قعل  اميأل ابنة الذاعا بذـجاة صـه ة  ات 

إليدـا ابنـة السـلطانل  عتل  لنو اـو و حـ: انذـ  أىثـاو فالتفتـاوكل فجلب
واالــع هلــا ـ آــا سأت انذــقا   يــه اميوــدا ـ: لــو ىــان أبــوك ااــحش هــلا 
القميأل آا صنع  بل هلا الوني ل فأخجلتدـا بـلل  الكـسمل وم  ـا ابنـة 

 .الذاعا  وانو 
ن إىل فلمـــا انقضـــع الوـــسة وابطبـــة س عتـــال واـــيرعع ابنـــة الســـلطا 

بيع افماسةل يف ساست إىل بيع أبيدال واعـدت بـني يديـل مطااـة سأسـدا إىل 
األسال فقــــاو هلــــا أبوهــــا: مــــا وساءك   بـ نَـيرــــةف فأخلقــــل مبــــا االتــــل هلــــا ابنــــة 

قبلـال وىسـوانو  السلطانل فقاو هلا: اس عي واون هلا: إن أنك ىساان حلـةو 
الـع هلـا: مثـه مـا اـاو هلـا حلسو م قبلال فالفضـه لنـا علـيكمل فا عـعل وا

أبوهال يف خا ع مساعة إىل بيع أبيدال وذخلع ابنة السلطان علا أبيدـا 
مهضبةل وأخلقـل مبـا االتـل ابنـة الذـاعال فقـاو هلـا: لقـد صـداع يف ىسمدـا 
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  بـ نَـيرـةل فـ نر الفضــه هلـم علينــال لقـد ىســاان أبوهـا حلــسو م قبلـال وىســوانو 
 هلا ما الع .      قبلال فليت  ما الع حلسو 

 
  ،26تانل ذيوان الس،تانل صالس . 
 475 3ابن سةي ل الوحيفة القحطانيةل  . 
  489 1البطاايل إ ا  األعيانل . 
 59الذيباضل معجم النساء الع مانياتل ص. 

  أ  م قاذ  وم قنط ل ويااذ بل ابيبة وافخفا  يف ا :  واا .م  ا ابنة الذاعا  وانو
  ـعا فـس يـزاو الثنـاء نايوـا يـاذذو يقود نحلله ال  قبلـا الثيـاا واألعطيـاتل واحللـه الـ  م قبلـا الذ ِّ

 النا  .
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هي الفا لة ةهـاة بنـع الذـيخ أاـد بـن سـليمان الكنديـة السـمديةل 
 جا .من عابدات القان الااب  عذا اهل

ـــــا  نلوـــــسح  ـــــة قع ـــــة علمي ـــــدة ةهـــــاة يف بيئ نذـــــأت الذـــــي ة العاب
وامســتقامة والتقــوش؛ فوالــدها الذــيخ أاــد بــن ســليمان لــل ذوس يف العنايــة 

 اال وقابيتدا الحبية الواحلة.
  

ا  لـب للنااـئة ع ةهاة بنـع أاـد امـاأة فا ـلةل  فـ  القـا ن الكـاميل وهلـ
 قعلمدم القا ن الكاميل واد ذسسع  عندها ع.    

ع اماأة فا لة حافةة للقـا ن الكـامي 
مسةمة لتسوقـلل واـد ىانـع خفيفـة الـنفبل حسـنة التعامـهل اـديدة احلـلس 

  ا يهضق هللا ع.

 
  مــن  2مقابلـة مـ  الذــيخ الـدىتوس إبــااهيم بـن أاــد الكنـد  يف حملـة سذرة الكنــوذ؛ يـوم ا معــة بتـاسيخ

 هـ .  1432   احلجة 
  مـن    احلجـة  2مقابلة م  الذيخ أاد بن سـعيد الكنـد  يف حملـة سذرة الكنـوذ؛ يـوم ا معـة بتـاسيخ

 هـ . 1432
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هـي الطبيبــة النبيدـة ةهــاة بنـع اــامب بـن حممــد بـن اــيب بـن حممــد 
الســيفيةل ولــدت يف مطلــ  القــان الاابــ  عذــا اهلجــا  بَعْقــا مدينــة نـَــْزَوشل 

 واد عافع هلو اآاأة نلذجاعة يف مواافدال وهلا ىلمة انفلة . 

ع  عـه  
هـــ( ةهــاة 1373ة حممــد بــن عبــد هللا بــن ســعيد ابليلــي )ت افمــام العسرمــ
الســـيفية مســـؤولة عـــن اـــؤون النســـاء بنَــــْزَوشل فكانـــع علـــا  بنـــع اـــامب

اقواو نفمام حممـد مـن حيـ  اـؤون النسـاءل ومـا حيـتجن لـل مـن فتـاوشل 
 . ع وما ياذنل من مطالبدن اباصةل وىانع حمه رقة افمام

ل وبعـد أن ذخـه اـا  هـق إىل افمـام ياوش أن س سو قزوإ امـاأة بكـاوا
فقــاو لامــام:   إمــام اآســلمني  ئــع  لالعسرمــة حممــد بــن عبــد هللا ابليلــي

اـــاىيوا مـــن اآـــاأة الـــ  قزو تدـــال أخـــل ا بكـــاوا فتبـــني ن أهنـــا ليســـع ابنـــة 
البيــعل وم أسيــدهال فقــاو لــل افمــام: م قعجــه يف احلكــمل فطلــق افمــام 

لســيفيةل وأخلهــا بقوــة الا ــهل فقالــع لامــام: حممــد ةهــاة بنــع اــامب ا
أبذا   إمامل فلهبع ةهاة بنع اامب للماأةل واسـتدس تدا يف احلـدي ل 
ومتكنع من معافة حقيقتدال يف  اءت لامامل واالع لـل: هـي ابنـة البيـع 
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ال وحـلرسو  م ا  يف  ل ل فطمئن الا ه بعد أن عاقبل افمام عتانو اـديدو
 نحلكم ذون بينة وا حة .  من الةنل والتسا 

وىانــع ةهــاة الســيفية علــا ذسايــة بعلــم الطــقل وهلــا وصــفات عذــبية 
ان حــةل وىانــع قعــا  نلكــي عــن حبــة الذــام وعــا  النســاء و  هــا مــن 
األمــااا؛ واــد اســتفاذت عــدذوا مــن الوصــفات الطبيــة مــن حضــاة افمــام 

 العسرمة حممد بن عبد هللا ابليلي.
م يف النســــاء عنــــد افمــــام فذــــي حبــــة الذــــاواــــد اــــكع ةهــــاة مــــن ق

ابليليل فقاو هلـا افمـام:ع أاـاا عـسإ هلـا   ةهـاةل الوسـم يف القفـا  ـع 
ـ  مـد و ـ فعليـ   اا ىث  من النـا ل فذـفواعةم الاأ  م   ل واد  ا 

 ع.من هللابوسم اآوانت اال واحتس  األ ا 
صـــا بـــن اـــيب وىانـــع قســـتف  بعلدـــا الذـــيخ القا ـــي ســـعيد بـــن ان

هـ( يف ىث  مـن األحكـام الذـايعةل واسـتفاذت منـل يف 1374السيفي )ت 
أبــواا العبــاذات وفقــل النســاء حــ: أهنــا ىانــع  يــق النســاء يف ىثــ  مــن 
األحكــام الفقديــةل وإ ا اــكلع عليدــا اف ابــة س عــع إليــل أو إىل افمــام 

 حممد بن عبد هللا ابليلي . 
هـــ( بقيــع علــا 1430علــي اهلنــائي )ت وآــا قــوىل افمــام  الــق بــن 

 ل ل وىان افمام  الق يث  عليدـال وعلـا نذـا دا يف ا انـق النسـو ل 
واألسامـه   واد قاىدا مبثابة العسـب لتفقـد أحـواو النسـاء فيمـا حيـتجن منـلل

 سهن . اوالفق اتل وىانع قواصلل أبخب  واليتيماتل    مندنل
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ع ىانـــع ةهـــاة 
بنع اامب بن حممد السيفية اماأة نذـيطة يف اجملتمـ ل وهلـا ذوس إصـسحي 
مـن ةمـن افمـام حممـد بـن عبـد هللا ابليلـي ـ ساـل هللا ـل وىانـع قوـن  مـن 

 اآدمات ما م يقدس عليل إم الا او ع.
ــــلل  عاــــاو:   وأ ىــــا أن امــــاأة قعنتــــع علــــا ةو دــــا وسفضــــع الا ــــو  إلي

ه َحَكم مـن أهلدـا وَحَكـم مـن أهـه الـزوإ مـن وها وأمدال وقدخر ونوحدا أب
أ ــه الوــل ل وىــه  لـــ  م ينفــ ل و ــاء عنـــدان للذــكوشل فــأخلان ةهـــاة 
بنـــع اـــامب لـــتجلب مـــ  هـــلو اآـــاأةل فجلســـع إليدـــال فااتنعـــع اآـــاأةل 

 .     "وعاذت إىل ةو دال وم يتفااا إىل أن فار  اآوت بيندما 

ةهـــاة الســـيفية يف ابـــامب والعذـــاين مـــن  حةالناصـــ قوفيـــع الطبيبـــة
ـــة اآوافـــ   1397اـــدا صـــفا مـــن ســـنة  ـــةل  1977 2 14هجاي ميسذي

 وذفنع يف مقلة ب  سيل من مقلة األئمة مبدينة نـَْزَوش.  

  ــاسبيــ    9مقابلــة مــ  افمــام  الــق بــن علــي بــن هــسو اهلنــائي يف الــدرمام؛ يــوم الــثساثء بتــاسيخ  اآلخِّ
 هـ . 1425

  مقابلة م  السيد حممد بن أاد بـن سـعوذ البوسـعيد  مبكتبتـل العـاماة نلذـااذ ؛ يـوم ا معـة بتـاسيخ
 هـ . 1426،اذش األوىل  4

  ــــ ؛ يــــوم ابمــــيب بتــــاسيخ َت اــــعبان       12مقابلــــة مــــ  ابندــــا اــــيب بــــن ســــعيد الســــيفي يف حملــــة الَهنـْ
 هـ . 1426

 سام( . ل  مو  قواسيخ خمطو ةل يف مكتبتل اباصةل )ذونالسيفيل الوالد الذيخ عبد هللا بن سعيد 
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هــي الذــي ة ســاآة بنــع ســام بــن صــاحل بــن مــان  بــن صــاحل بــن عبــد هللا   
ـــــعاليةل مـــــن اـــــي ات القـــــان  الثالـــــ  عذـــــا والاابـــــ  عذـــــا العفيفيـــــة الس،

 .اهلجايني

مذدوسة يف ةماهنا بكثاة التدجدل والعباذةل والوـسحل وامسـتقامةل اماأة   
وهلا فضه م ينكال ويـاوش يف ققواهـا وعباذ ـا أهنـا ىانـع ىثـ ة افحسـانل 
ويف ىــه يــوم ققــوم مــن الليــهل يف قتبــ   لــ  بكثــاة امســتهفاس يف األســحاسل 

 أو حمـاوم بطعـام أو اـااا مـن وإ ا  اء واع الوـباح أحسـنع إىل سـائه
 متا أو لنب .

ويــاوش مــن قنســكدا وعباذ ــا أهنــا ىانــع لــتم القــا ن الكــامي يف ىــه       
ســبعة أ مل وقكثــا مــن الباايــات الوــاحلاتل ومــن أ ىــاس الوــباح واآســاء 

 واألذعية اآأروسة . 

وىانـــع الذـــي ة ســـاآة معتنيـــة بطلـــق العلـــم واستنســـاخ الكتـــقل ومـــن    
بيـان الذـا ل نسـ تل يف الاابـ  عذـا مـن منسوخا ا ا زء الثاض من ىتاا 

 هـ . 1304ادا صفا من سنة 
 

 . )اآ طو ة مبكتبة وال ب  مفاإ الساىنني بلدة العني من ا به األخضال )ذون سام 
  ـــَعاو؛ يـــوم األحـــد بتـــاسيخ ،ـــاذش األوىل         12مقابلـــة مـــ  الفا ـــه ســـام بـــن حممـــد العفيفـــي مبحلـــة س 

 هـ . 1431
 



52

                                                                                      

  

 

هــي اآنفقــة الوــاحلة ســاآة بنــع ســعيد بــن عبــدهللا بــن حممــد الفااانيــةل   
 عااع يف القان الثاض عذا اهلجا .

ـــا مـــن قلعا ـــا ونفقا ـــا    حفةـــع لنـــا خمطو ـــات األواـــا  النزويـــة نووصو
  اب يةل فمن  ل :

 
ء آسـجد الذرـوا ِّنة بَعْقـا نـَـْزَوشل وأوصـع أوصع بن لة نذو واـجاة أمبـا

 مبثلدا  ام  َعْقا نـَْزَوشل وأوصع أبرا ماء لفقااء حوائا َعْقا نـَْزَوش .  

 
 .)وريقة مياو بع  أفسإ نـَْزَوشل اآ طوأ مبكتب  اباصةل )ذون سام 
 .)خمطوأ فلا عني َاَجقل مبكتب  اباصةل )ذون سام 
  َت   ل مبكتبة ايب بن سعيد بن حممد أمبوسعيد ل )ذون سام( .خمطوأ فلا الَهنـْ
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هـــي الذـــي ة ســـاآة بنـــع عبـــد هللا بـــن حممـــد بـــن عبـــد هللا بـــن مبـــاسك 
 الكندية السمدية النزويةل من اي ات القان الثاض عذا اهلجا  .

بد هللا مذدوسوا نلوسح والزهـدل بينمـا ىان  دها الذيخ حممد بن ع
ي عد، عم أبيدا سااد بن عبد هللا بن مباسك الكند ل من اآذايخ الفقدـاء يف 

 القان احلاذ  عذا اهلجا .  
ااحنــــع الذــــي ة ســــاآة بنــــع عبــــد هللا نلذــــاا الوــــاحل ســــعيد بــــن 
 الذــيخ الفقيــل أاــد بــن ســعيد بــن عــاما العــويفل وســكنع معــل حملــة الَعْقــا

مــن مدينــة نـَــْزَوش. ىمــا ااحنــع أختدــا سايــة بنــع عبــد هللا الكنديــة نلذــيخ      
 عبد هللا بن الذيخ العام سعيد بن بذ  الوبحي.

عااـــــع الذـــــي ة ســـــاآة يف الســـــكن الزو ـــــي الـــــل   فـــــل اآـــــوذةل 
والااــــةل والعيذـــــة اهلنيئـــــةل مـــــ  بعلدـــــا ســـــعيدل واـــــاء هللا أن يبـــــدذ هـــــلا 

العجــم إىل مدينــة نـَــْزَوش يف أوو اــدا احلــا مــن  ام مئنــان الزو ــي ذخــوو
هـــــل وهــــلا اــــأن الــــدنيا صــــفوها مذــــوا بكــــدسل وصــــحتدا 1150ســــنة 

 ن ااو:  مَ  عاابتدا سقمل وو ذس، 
ـــــداس   وهـــــلوِّ  ـــــبْ م قـ   ال  ي علـــــا أحـــــد  قِّ

 

 هلـــا اـــأن   علـــا حـــاو   وم يـــدوم   
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ــْزَوشل و ــعوا عليدــا ابــااإل وعــلبوا أهلدــا  فلمــا متكــن العجــم مــن نـَ
ن اـابوا مـندم إىل ذاس أبنوا  العلاال واتلـوا الا ـاو والنسـاءل وااتـاذوا َمـ

العجمل وأ ااوهم أليم العلاا ح: ايه: إهنم اتلوا من أهـه نـَـْزَوش مقـداس 
عذاة  م  مـن النسـاء واأل فـاول وم يسـلم مِّـن أهـه نـَـْزَوش إم َمـن اـدس 

طان مــن  لــ  وهللا اآســتعان ـ ولســيل بــن ســل علــا اهلــاال وهــم اليــه ـ
النويق األوفـا مـن الـوةس حيـ  اـاذ إلـيدم األعـداءل ونسـي مـا واـ  فـيدم 
من  نئـلل ورـن أهنـم ينوـحون لـلل وهـم أعـداءل ومـا ينـتا سأ  السـفيل إم 

 مثه هلو األفعاو القبيحة ع.

ويف خضــــم هــــلو األحــــداا ا ســــام اــــاء هللا أن قـ ْفَقــــد هــــلو اآــــاأة 
ـــ وهللا  س عـــة يف هـــلو احليـــاة الـــدنيا الوـــاحلةل ولتفـــي عـــن بعلدـــا إىل  ـــ  ـ

اآسـتعان ـل وبعـد انقضـاء مـدة فقـدهال و ـدت مكتـونو لـط الذـيخ الفقيـل 
ســليمان بــن عبــد هللا بــن ســليمان الكنــد  الســمد :ع انتقــه رلثــا أرــا مــاء 
مـــن مـــاء الذـــي ة الا ـــية ســـاآة بنـــع عبـــد هللا بـــن حممـــد بـــن عبـــد هللا بـــن 

ل والـــ  صـــاست قســـكن َعْقـــا نـَـــْزَوش بعـــد مبـــاسك الكنديـــة الســـمدية النزويـــة
ةوا دا بسعيد بن أاد بن سـعيد بـن عـاما العـويف العقـا ل وهـي اآفقـوذة 
 يف حـــاا العجـــم علـــا نـَــــْزَوش ألختدـــا سايـــة بنـــع عبــــد هللا بـــن حممـــد بــــن 
عبــدهللا بــن مبــاسك الكنديــة الســمدية النزويــة بســبق صــحة احلكــم ننقضــاء 

هجايةل وىتبـل سـليمان بـن  1161سنة  سبي  األوو12مدة فقدها بتاسيخ 
 عبدهللا بن سليمان الكند  بيدو ع.
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 .)وريقة مياو بع  أفسإ نـَْزَوشل اآ طوأ مبكتب  اباصةل )ذون سام 
 . )حكم خمطوأ مبكتب  اباصةل )ذون سام 
 .)خمطوأ فلا عني َاَجقل مبكتب  اباصةل )ذون سام 
 بن سعيد بن انصا السيفي  نـَْزوشل )ذون سام( .  مو  خمطوأ مبكتبة الفا ه ايب 
  156 2الساآيل  فة األعيانل  . 

 فتوش الذيخ سعيد بن أاد الكند  يف الـلين الدـم العجـم مـن نـَـْزَوش و  هـا مـن  :لسستزاذة انةا
ــ الهــات النســاء الوــحيحات الب نَ الكدــوو والعميــان والعا ــان و و  العلــه واأل فــاو؛ وَمــن أخــلوا مِّ

 . 343 -338  12لباا اآلاثس بيان.ووال
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هي الذي ة ساآة بنع موسا بن صاحل بن سعيد بن أاد بـن سـعيد 
الكنديةل عاآة عابدةل وةاهدة ققية  دها الثاض العسرمة سعيد بن أاـد بـن 

 اآيســــال وهــــي  ــــدة العسرمــــة ا ليــــه ســــعيد الكنــــد ل صــــاحق التفســــ  
هـ( ألملل حفةع القـا ن 1434)ت  سعوذ بن سليمان بن ،عة الكند 

 العةيمل وىانع اورامة و قعاىل يف مسا د الع براذ بنَـْزَوش.

ـــن     ـــ وا مـــا قتقـــدم نألســـئلة للعسرمـــة حممـــد ب ىانـــع الذـــي ة ســـاآة ىث
األ ـه ااحملتـوم واـع نـزوو هـ( وافاهـا 1333ايب بن حممد السيفي )ت 

هجايةل واد واـ  الطـاعون بع مـان سـنة 1337الطاعون بنَـْزَوش أ  حوان 
هجايةل فمات منل خل  ىث ل وقويف منل السيد سعوذ بـن اـد بـن 1336

سـليمان بـن حممـد بـن أاـد  هسو بن افمـام البوسـعيد ل والذـيخ العسرمـة
 يف  ايـة مـن التقـوشل ىـه مندمـا الكنـد  واـا بنَــْزَوش  ـ سادمـا هللا ـ وىـاان

 يول  لامامة الكلش .

 تَـ ؛ يـوم السـبع بتـاسيخ  سـيفيمقابلة م  الوالد الذيخ عبـد هللا بـن سـعيد بـن انصـا ال  2يف حملـة الَهنـْ
 هـ . 1424سبي  األوو 

  اـعبان  14مقابلة الذـيخ أاـد بـن سـعيد بـن أاـد الكنـد  يف حملـة سذرة الكنـوذ؛ يـوم األحـد بتـاسيخ
 هـ . 1434

  16مقابلة م  األستا  موطفا بن هسو بـن بـدس الكنـد  يف حملـة سذرة الكنـوذ؛ يـوم األسبعـاء بتـاسيخ 
 هـ . 1434اعبان 



57

                                                                                      

  

 

 

هـــي الســـيدة َســـَعاَذة بنـــع أص ســـعيد النبدانيـــة الســـمدية النزويـــة مـــن 
ـــدة الســـلطان أص عبـــد هللا  لســـلطانية احلاىمـــةلاألســـاة اآلوىيـــة ا  وهـــي وال

حممـــد بـــن عمـــا بـــن نبدـــان النبدـــاض. عااـــع يف القـــان ابـــامب اهلجـــا ل 
 501وىانع وفا ا مطل  القان الساذ  اهلجا  حي  ىانع وفا ا سـنة 

ــ هـــ( 6 – 5تان )  هجايــةل نعتدــا الذــاعا أاــد بــن ســعيد اباوصــي الس،
لدها السلطان أن عبـد هللا حممـد بـن عمـا بـن نبدـان لواو اب ل وعزرش و 

النبدــــاض فيدــــا بقوــــيدة نئيــــة مــــن ســــتني بيتوــــال ووصــــفدا نلتقــــال واحللــــمل 
 وا وذل و سن األخس ل ونأل القويدة:

 ابطــــــــوا   ن ققــــــــ   مبَــــــــ أم قعلــــــــمْ 
ــــــا األحــــــداا    اقهَذــــــ بلــــــا وىأقر

 انكـــاو  أاـــد،  يف الضـــعا ِّ  خطـــواط 
ــــــــزِّ  وفقــــــــدان    اطبوــــــــخ أعــــــــز،  العزي
ـــــــ  واـــــــد ىـــــــلانَ  ا اآذـــــــيق  قعارمَن

ـــــــــــــفاعحفْـ  ا األحبـــــــــــــةَ َنـــــــــــــوفاساْـ   اَن
 اَنــــــــا مسعْ ىَمــــــــ  ا ابطــــــــواَ وعاينرــــــــ
ـــــــــــدنيا ىـــــــــــأانر  نســـــــــــا،  وحنـــــــــــن    نل

 ن قنـــوا  َمـــ   النوائـــق  وهـــه قـــدسِّ  
 ا قوـــــــــــــيق  نَ ا وأفضـــــــــــــلَ َنـــــــــــــتَـ أحبـر 

 ا  ايــــــق  َدــــــمواع   ويف األاــــــاا ِّ 
ـــاتِّ  وفـــوت   ـــق   اآعجب  هـــو العجي

ــــــــدومَ   أنْ انَ وذذْ  ــــــــ ي  ا اآذــــــــيق  لَن
 حبيــــــق   لــــــل   لــــــيبَ  اآــــــاء   يــــــاوح  

 ىــــــــلوا    وم رــــــــنٌّ  فــــــــس اــــــــ ٌّ 
ــــــــا مــــــــا ق  نرــــــــمِّ أَ   ا الهيــــــــوا  لَنــــــــ ا، سِّ
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ــــــــه  أىــــــــل   النــــــــا ِّ  عزيــــــــز    ام نعيمو
 وحلــــــــمط  او َدــــــــنـ   العقــــــــووِّ  مااابــــــــة  

 إىل ةواو   منتدــــــــــــــــــــاو   وعــــــــــــــــــــيشط 
ــــــــــ قســــــــــ    ــــــــــانِّ  ا إىل أ ــــــــــه  بَن  لي
ـــــَل وهـــــا أانَ    سِّ   وأذ أ ـــــاِّ  يف اآ

ــــــــاتِّ  ــــــــات   ويف األوا  هلــــــــو   ن فلت
 أيمـــــــــنْ  احلـــــــــداثنَ  ن يتواـــــــــ ِّ وَمـــــــــ

 الليـــــــانِّ  إحســـــــانَ  عَ إ ا صـــــــاذفْ 
  الــــــدنيا ىمــــــامو  لــــــ َ  تْ أبــــــدَ  وإنْ 

 انَ اــــــــــددْ  ذاهيــــــــــة   يــــــــــومَ  أم قــــــــــاَ 
 اعليَدــــــــــــــــ مفجعــــــــــــــــةط  وحاذرــــــــــــــــةط 

 ألــــــــــــيمط  لــــــــــــل ط  حذــــــــــــوو   فــــــــــــؤاذط 
ــــــــــــــ  يف معــــــــــــــد   ا نلكاميــــــــــــــةِّ فجعَن
ـــــــاو  النســـــــاءِّ  بســـــــيدةِّ  ـــــــ قق  اوحلمو

ـــــــــوم يـ   ـــــــــ ط هلَـــــــــ  ْ اَ ْع   مـــــــــيمط  ا خل
 ايف  ساَهـــــــــــــــ ا عزيـــــــــــــــزط َهـــــــــــــــ اوس  

 عْ ا ــــمحلر  ا ــــوذِّ  مزنــــة    هــــيَ َم أَ 
  واأل ذِّ  نلبذااـــــــــــــــةِّ  عْ قولرـــــــــــــــ

ـــــــهَ بعـــــــدَ  أيســــــكن    ا ا البلــــــد اآزىر
 اا فأ ـــــــحَ َدـــــــانئلَ  الكـــــــه،  أفـــــــاذَ 

 اللبيـــق  يف الــدنيا  ا النـــا ِّ وأاــفَ 
 الاايــق   مــا عقــهَ  و الوصــه  ويوــف  
 األ ش فمـــــــــ: يطيـــــــــق   ل  و ايت ـــــــــ
 واللهـــــــوا   ا الســـــــأمة  بنَـــــــ وحنـــــــن  

ــــــــــــدهاَ  أبنر    هــــــــــــوا   حيرــــــــــــاء   ال
َـــــــــــــــىـــــــــــــــأض ِّ   ا مايـــــــــــــــق   يف قناوهلِّ
ـــــــ َ  ـــــــوا   و  يفجـــــــأ   حـــــــنيَ  سواب  الور

ــــــــــ ــــــــــوا  ي وهلَــــــــــفدــــــــــسر قنتدِّ  ا  ن
 العيـــــوا   عقبـــــاو   يكـــــون   فســـــو َ 
ــــــــــومط إنرــــــــــ كَ لعمــــــــــا    عوــــــــــيق   ل ي

 والقلــــــــوا   اآــــــــدام    تِّ قســـــــاعدَ 
 ســــــــكوا   ذمــــــــ ط  و  ملــــــــؤ   و فــــــــنط 
 احلســــيق   ا الذــــا   َدــــا ولقومِّ هلَــــ

 ا  ـــــــــايق  ا مـــــــــا يعـــــــــدهل َ و ـــــــــوذو 
ــــــــ وم يو ــــــــدْ  ــــــــق   ا ســــــــعيط هَل  معي

 م ذيــــــــــــق   ا اآثوبــــــــــــةَ دَ وســــــــــــائل  
ـــــــ اجملـــــــدِّ  ورـــــــب   ـــــــق  واساَه  ا اآهي
َــــــ ــــــ نلســــــاوسِّ  عْ و اب ــــــق  فَم  ا قهي

 ابوــيق   الــزمن   وهــه يستحســن  
 ا نوــــــــيق  دَ مــــــــن موــــــــيبتِّ  لكــــــــه   
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 اي عليَدـــــــن البـــــــاىِّ واـــــــه هلـــــــا َمـــــــ
ـــــــةِّ  وعـــــــزر  ـــــــا األحب ـــــــ أنْ  عل  ايااَه

 حلــــــــد   يف بطــــــــنِّ  وحذــــــــة   سهينــــــــة  
ــــــــــــــــومل مفاساــــــــــــــــةط   ا يســــــــــــــــ قاَه

ـــــــــــبزائاِّ  فمـــــــــــا  ـــــــــــب،  قـــــــــــزاس    ايَد
ــــــــــــــــنبك ِّ  ــــــــــــــــدبـ  يَد  ا وحــــــــــــــــ ٌّ دَ ا ونن

ــــــــــ ونعلــــــــــم    ا إحــــــــــدش ملــــــــــوك  أهنر
ـــــــبسذَ هـــــــم عمـــــــا   ـــــــن  وو ر  وا ال  اوَه

 عزيـــــــز   فكـــــــم بينـــــــع مـــــــن مـــــــاو  
ــــــــــــ  مــــــــــــن أاــــــــــــم    ة  اآنيرــــــــــــ ل  قعا ْت

 واآــــــــوان األاــــــــاساِّ  ومــــــــا ذفــــــــ   
ــــ ىفــــا حــــزانو أنِّ   مبــــوت   عْ اخحَم

ــــــــــ رسمتَـ واــــــــــد أيَ    ا الا ــــــــــاو  َد
 وأبـــــــــــو ســـــــــــعيد   ســـــــــــاذة   يبـــــــــــة  ه

ا نلــــــــل ِّ  وأصــــــــب َ   اعنَدــــــــ اــــــــاهدو
ــــــ بــــــنِّ  حممــــــدِّ  وفضــــــه    عــــــن ا  معمر

  ســــــَل  ل  حماســــــن   تْ ىمــــــا اــــــددَ 
ـــــــــ للمـــــــــاوِّ  فـــــــــ:و   بـــــــــلووط   ط َس تْ مِّ

ـــــــيط     ـــــــا ءط  مقـــــــدامط  ا ـــــــأهِّ  سب
ــــــــــ   أو يعــــــــــاذِّ  ن يســــــــــام  وأوىف َم

 قــــــلوا   أو ىبــــــدط  د، َقــــــنْـ حذــــــا يَـ 
 ا الكثيــــــق  دَ علــــــا حماســــــنِّ  دــــــاو  ي  

 وا نــــــــوا   ا الذــــــــمائه  اَــــــــ متــــــــا، 
 ا اايـــــــــــــــق  ومثواَهـــــــــــــــ وانةحـــــــــــــــةط 

 يـــــــق  فـــــــس     ا اجمليـــــــق  وهَ ويـــــــدع  
 والنحيـــــــق   ا التأســـــــل  ا منَدـــــــلَنـــــــ
ــــ  م اــــعوا  د   ــــالتْـ  الســــاذاتِّ  نَ مِّ

 ا مـــــندم  ايـــــق  مـــــا اَـــــ عْ فأمَســـــ
ــــــ  يــــــق  اآد واحلــــــا    ابيــــــه   ل  اْت

 والــــــــدسوا   اجملــــــــاذو   بــــــــلِّ   ــــــــل، 
 والطبيــــــــق   العوائــــــــد   ومــــــــا نفــــــــ َ 

 احلــــــــــاوا   بـــــــــلِّ  ققــــــــــام   فـــــــــس  سط 
ـــــــــ ـــــــــنيِّ  نَ مِّ  واـــــــــيق   انط اـــــــــبر  احلي

 النجيـــــق   ا النـــــدا  َدـــــا وابنـ  أبوَهـــــ
ـــــــدِّ  ـــــــو عب ـــــــلِّ  أب ـــــــ افل ـــــــق  فَم  ا يهي

ــــــــدِّ  خــــــــ ِّ  فضــــــــائهِّ   ينــــــــوا   وِّ وال
ــــــــــــق   ل  وانئل ــــــــــــ  عمــــــــــــا  أصِّ   الاحي

ــــــــــــاءِّ  ــــــــــــ وللعلي  ىســــــــــــوا    سراط َ 
ــــــــه   ــــــــا ِّ ا  وي ــــــــ لب  وهــــــــوا   امط بسر
 ثيــــــق  أو ي   ق  عااِّــــــن ي  ا َمــــــوأاـــــفَ 
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 عـــــــاسط  اآذـــــــدوسِّ  فمـــــــا يف ســـــــعيلِّ 
 أسا   يف ىــــــــــه ِّ  لِّ بفضــــــــــلِّ  يســــــــــيد  

ــــــــل   ويذــــــــدد   ــــــــألفاروــــــــ من  اا وفدمو
ــــ عْ عَلــــ الكــــاامِّ  ةذِّ مــــن األ    معسه 

ـــــــ قـــــــاو   ـــــــتْ العَ  األاِّ  نَ مِّ   ـــــــدط  ي ِّ كِّ
ــــــــــــ  انَ ولقــــــــــــد أســــــــــــفْ  ا احملمــــــــــــد  لعو

 صــــــــبوسط    لــــــــدط الفــــــــَ:  علــــــــا أنر 
 فــــــــس عبــــــــو ط  اهلمــــــــوم   و  قســــــــاوس  

ـــــــــ ـــــــــوذو  واـــــــــد يدتـــــــــز،   اا واسقياحو
   والديــــــــلِّ  ـــــــدَ  يذــــــــيد   فعـــــــاهَ 

 تْ عزيزقــــــــــــــــــــل وذسر  وم قبعــــــــــــــــــــدْ 
ــــــــــــ حممــــــــــــدط  وىــــــــــــانَ   ا ا ةىيرــــــــــــخلفو

 

ــــــــــ اآا ــــــــــو ِّ  لِّ وم يف فعلِّــــــــــ   وا  ح 
 خطيـــــــــق   لـــــــــل   نلثنـــــــــاءِّ  لســـــــــانط 
 اللبيـــــــــق ل الفطـــــــــن  أنرـــــــــ فـــــــــيعلم  

 واد  دـات مـن الـدنب ا يـوا  
ـــــ األم ِّ  مبجـــــدِّ   مذـــــوا   ن مضـــــا  مِّ

ا أســـــــــــــلط  أبنر  ـــــــــــــق    حممـــــــــــــدو  ىئي
ــــوَ  ــــا البل ــــل  عل  صــــليق   عــــوذط  ش ل

 م اطــــوا  و  علــــا ا لــــيبِّ  لديــــلِّ 
 القضـــــــيق   نلـــــــوس ِّ  ا يدتـــــــز، ىَمـــــــ

 النســـــــــــيق   ل نعـــــــــــمَ أنرـــــــــــ لـــــــــــيعلمَ 
 قوـــــــــوا    اذيـــــــــة   ا ىـــــــــه، عليَدـــــــــ
ـــــل   يكـــــون   ـــــوا   ل ـــــا سب ـــــا العلي  عل

 

ــ تان عــن اوــيدقل هــلو بثسرــة واــد أ ــاة الســلطان حممــد الذــاعا الس،
  م  ذسهمل وماىوا سائ  . 

 
  ،42 -37تانل ذيوان الس،تانل ص الس . 
  477 3ةي ل الوحيفة القحطانيةلابن س  . 
  489 1البطاايل إ ا  األعيانل . 
 59الذيباضل معجم النساء الع مانياتل ص. 
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هـي الذـي ة سـيناء القمايـة النزويــةل مـن صـاحلات القـان الثـاض عذــا 
 اهلجا  .

اــا  إفايقيــال و ــاءت ىانــع نذــأ ا األوىل يف  ــزس القمــا بســاحه 
إىل ع مان يف ةمن افمام سلطان بن سيل بـن سـلطان بـن سـيل بـن مالـ  

ـــْزَوشل فقـــد سأيـــع يف نســـ ة 1131اليعـــاص )ت  هــــ(ل واســـتقات مبدينـــة نـَ
ـــة  ـــة العقاي ـــْزَوش امسدـــا متكـــاسوا مـــاات مـــن  لـــ :ع لســـيناء القماي أفـــسإ نـَ

اليعـاص رسرـة النزو  معتقة افمام سـلطان بـن سـيل بـن سـلطان بـن مالـ  
  اثس ماء من فلا َذاسِّ  ع .

والــل  يدمنــا مــن حيــاة الذــي ة ســيناء أهنــا ىانــع مثــاباة يف الطاعــةل  
وسذ يف وصية هلـا أهنـا:ع أوصـع أبرـا مـاء  إ ىث ة النفقات يف و وو اب ل 

ـــ  ينفـــ  سيعـــل آـــن يقـــاأ القـــا ن الكـــامي يف العذـــا األواخـــا  َت مـــن فلـــا الهَنـْ
ــــة عل ىمــــامبســــا د الع برــــاذ مــــ ــــا مــــاء  ن اآقــــلة الهابي ع أوصــــع بنوــــل أر

 ع. بَعْقا نزوش بيتدا لواحبا ا السك دتمعن معدا حللقات اللىا يف

 
 .)وريقة مياو بع  أفسإ نـَْزَوشل اآ طوأ مبكتب  اباصةل )ذون سام 
 سام( .  مو  خمطوأ يف الوصا  وافاااسات يف مكتبة ايب بن سعيد أمبوسعيد ل )ذون 
 477 3ابن سةي ل الوحيفة القحطانيةل  . 

 يف بع  الكتانت امسدا: سينة . ياذ 
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هي الذـي ة الناصـحة سـسمة بنـع سـليمان بـن إبـااهيم بـن حممـد بـن 
ع يف القـان الثـاض إبااهيم بن علي بن إبااهيم العوفية العقاية النزويةل عااـ

 عذا اهلجا  .

هلــا إســـدامات حســـنة وقلعـــات ىثــ ةل ومندـــا أوصـــع بن لتدـــا الزبـــد 
َتــ  آــن يقــاأ القــا ن الكــامي يف  ل ــام  َعْقــا نـَــْزَوش وأبس ــدا الكائنــة يف الهَنـْ

العذـــا األواخـــا مـــن سمضـــان مبســـا د الع برـــاذل وأوصـــع أبرـــا مـــاء لوـــيانة 
 ا نـَْزَوش .    مقلة مسا د الع براذ من َعقْ 

ت الذــي ة ســسمة بعــد خــاوإ العجــم مــن مدينــة نـَــْزَوش يف اــدا دَ قِّــف  
 هـل ونقاأ يف بع  الكتانت: 1150احلا من سنة 

 
" مجلو   هذه اءا      نس آل يل  ن منك    ب   ت ن نلا قي   
  ييا نلشيي س  ا ييا مييب ييينف مناب يينس فبيي هن  مهييي يييال   منييت      
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ت  مف توجييي  م ييي   ييي م     َب ييي ليييا فُييييل بن  ميييب يمييي نه ا  مهيييي ن   
 نل جا  ب اَدْمَخ مبن بح عن ان "ب 

 
 .)وريقة مياو بع  أفسإ نـَْزَوشل اآ طوأ مبكتب  اباصةل )ذون سام 
 .)مو  خمطوأ مبكتب  اباصةل )ذون ام  

 
 
 
 

 
 

 



64

                                                                                      

  

 

عااــع يف  لبا بـن ةيـد األةذيــة الفاايـةهـي الذـي ة الذــعثاء بنـع  ــا
 .القان األوو اهلجا 

هــ(ل واـد ىـ  افمـام 93وهي إحدش بنات افمام  ابا بن ةيـد )ت:
 اـال فيقــاو لـل: أبــو الذـعثاءل واــدا عنـد اآتــأخاين مـن أهــه ع مـان خاصــةو 
أهنا مدفونة يف فا  ـ مو ن والدها األصلي ـ وم يزاو القل اآنسـوا إليدـا 

 ا اا إىل اليوم . مو وذو 

 
 فَرْق بنَزْوَى صورة القرب املنسوب للشعثاء بنت اإلمام جابر يف بلدة

ع واــــد  
أخـــلض الثقـــة أن علـــا الهـــا يذـــاهد نـــوس يســـط  وبنفســـل س ول وهـــلا  ـــ  

 ـا يـاوش منكوس علا ابوس الواحلني من األصحاا ـ سادـم هللا قعـاىل ـع. و 
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عندـا أن أنهـا افمـام  ـابا بـن ةيـد سـاإ بسـبعني ذبـة ـ أ  بسـبعني اـاسوسة 
ةيـع ـ فطلبتـل ابنتـل اـيئوا يسـ وا لاأسـدال واالـع لـل: إن سأسـي اـع  ـ أ  
أ ل وقلبد ـ من الة احلهل فقاو هلا: علي  نآاء الباسذل فما أتخلينل أنـع 

  يكفـي أن يسـاإ بـل فتكتـق يكفي مسألة نؤلفدا فينتف  اا اآسـلمون ـ أ
ـــــــ ع اـــــــاو الذـــــــيخ حم علـــــــا  ـــــــوئل مســـــــألة  مـــــــد بـــــــن سااـــــــد ابوـــــــي ـ

ع وم يبعــد أن قكــون بنــع افمــام  ــابا وصــفع نلذــعثاء هـــ(:1410)ت
 من هلا القبيهل فك  اا ع.   

ع هـــلو 
لســنل وم أ ــد هلــا  ىــاوا القوــة وسذت يف اآوــاذس اآتــأخاةل وقــداولتدا األ

 عند اآتقدمني ع.

ال ولـيب هلـا  ىـا يف ع أخباسها يتناالدا النا  اـفاهو 
 اآواذس اآكتوبة ع.

 
 680 2الهيثيل إيضاح التوحيدل . 
 11 2ابوي ل الزماذ الفائ ل . 
 90الذيباضل معجم أعسم النساء الع مانياتل ص . 

  ِّ بـه  ؛واية اآـلىوسة علـا أهنـا ليسـع رنـاء وحممـدة لامـام  ـابا بـن ةيـدحيمه بعضدم الا
ا قعانيل من قلبـد اـعاها مب لل ومينعدا الدهن م  اكواها لإ  ىيل حيام ابنتل لهي مثلبة
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ـــدها افمـــام ىـــان عاآوـــ ؛وقااصـــل والتوـــاال ـــا و بيبوـــا حا اوـــا إ  وا ـــواا: إن وال ا فقيدو
واـد أربـع الطـق  لفضـه واألحسـن آعا ـة معاان ـا بـدمو مـن الزيـعأعطاها البديه األ

ودعـه  لذـاةباحلدي  أن اآاء الباسذ حياف  علا الطبقة الدهنيـة الـ  قهطـي الذـعا وال
لسســتزاذة   عــدو .مــن ويقلــه  لوحيــاف  علــا اــوة الذــعا لالذــعا أىثــا آعــاانو وصــحةو 

ــــاسذ للذــــ ــــاوانةــــا: ذ. اــــاذ  الذــــيخل فوائــــد اآــــاء الب ــــداوو عال مق ــــ   مت ــــوفا يف اآواا مت
 م .2013 5 12ياق ل مقاو نذا بتاسيخ حو لة  لافىحونية
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 ةهــي الذــي ة العاآــة اــي ة بنــع اــيب بــن علــي احلماااــدية العقايــ
بيئـــة قفـــوح ققـــوشو  ل عااـــع وقاعاعـــع يف  ـــو يهمـــاو افميـــانل ويفةالنزويـــ

ا. فأبوهــا وإخو ــا مــن س ــاو العلــم والفقــلل وىــانوا اــيوخوا أ ــسءل  وصــسحو
 وفيدـا ويف الذـيخ علـي بـن اـيب يقـوو الذـيخ و ن يذـاس إلـيدم نلبنـان.

    هـ( :1435) ت  السمائلي األذيق أبو ساوس ايد بن عبد هللا ا امعي
  وعائذــــــــــــــة  بناصــــــــــــــاِّانَ  أىــــــــــــــامْ 

 

 الف ــــــــــــــــا  نــــــــــــــــا ااااــــــــــــــــد  فقد   
 

واـــد ا لعـــع علـــا قـــواسيخ وفيـــات عـــدذ مـــن أسحـــام الذـــي ة اـــي ةل     
وهم: الذيخ اـيب بـن علـي بـن اـيب احلماااـد  الـل  وافتـل اآنيـة يف 

ــاةاــدا ،ــاذش اآل ــة وألــل ىمــا و دقــل مــدوانو  خِّ ســنة واحــد وأسبعــني ومائ
اـيب بـن  ذاخه مسجد َمَزاسَِّعة من َعْقا نـَْزَوشل والعسرمـة اآفـ  انصـا بـن

علي احلماااد  أحد فقداء ع مان يف القان الثاض عذا اهلجا ل والذـيخ 
علـــي بـــن اـــيب بـــن علـــي احلماااـــد  الـــل  وافتـــل اآنيـــة يف اـــدا سبيـــ  

اةاآل سنة أسبعة وعذاين ومائة وألل للدجـاةل وعثـات علـا اـل العسرمـة  خِّ
د اـلو إم عبد هللا بن ايب بن علي احلماااد ل وم أ د علا بقا  اـاه

   امســل إم أن الذــيخ اآــؤسخ ســيل بــن اــوذ البطااــي يقــوو يف إ افــل عنــل:
ـــوم بعـــد مـــا  ع ولعلـــل أخ الذـــيخ العسرمـــة انصـــا بـــن اـــيب احلماااـــد  ل
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هجايــةل أمرـــا 1127بيندمــا مــن الـــزمنل فالذــيخ انصـــا ىانــع وفاقــل ســـنة 
ـــخلـــع مـــن ،ـــاذش اآل26الذـــيخ عبـــد هللا بـــن اـــيبل فدـــو إىل يـــوم  اة خِّ

هجايـــة ىـــان علـــا ايـــد احليـــاةل فقـــد نســـخ لـــل يف التـــاسيخ اآـــلىوس  1188
ســام بــن اــيب ااحمليــونعل ومــن  التقييــد وافختوــاس أتليــل الذــيخ   ىتــاا

ــــاسك  ــــن مب ــــد هللا ب ــــن عب ــــن عــــاما ب ــــة حممــــد ب ــــم يف هــــلو القبيل س ــــاو العل
مــن قوــنيل الذــيخ    ــواها اآلاثس احلماااــد ل واــد نســخ لنفســل ىتــاا 

عبد هللا بن ،عة بن عبيـدان العبيـداضل و ىـا يف مقدمـة نسـ تل:  حممد بن
د بـن ع علا يد  العبد الفق  احلقـ  إن م يعـل عـسرم الهيـوا ابـاذم حممـ

 ع.عاما بن عبد هللا احلماااد 

  ـــن عبيـــدانل  ـــواها اآلاثسل خمطـــوأ مبكتبـــة الســـيد حممـــد بـــن أاـــد البوســـعيد   الســـيقل بـــاام اب
(1281.) 

 . )السيفيل احلله السندسيةل )مااون 
 409 1ا امعيل ذيوان أص ساوسل. 
  277 3ابوي ل الزما الفائ ل . 
 93الذيباضل معجم النساء الع مانياتل ص . 
  365 3البطاايل إ ا  األعيانل . 
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 ــا يســما علــي بــن اــيب بــن علــي احلماااــد  ىــان حيوــ ا إىل ســنة قبــني ن مــؤخاوا أن هنــاك عاآوــا فقيدو
هـل وهو حفيد الذيخ العسرمة علا بن ايب بن علي بن سعيد بن حممد احلماااـد  الـل    1153

هـ فيبقا هناك احتمامن للمحَ م عندا: هه هي أخع ايب بـن علـي بـن  1124ىانع وفاقل سنة 
     ســـعيد اآتقـــدم أم أخـــع اآتـــأخا فتكـــون علـــا  لـــ  حفيـــدة للمتقـــدمل ويكـــون امسدـــا: اـــي ة بنـــع

 ايب بن علي بن ايب بن علي بن سعيد .   
  ـــد هللا وانصـــال هـــه هـــم إخـــوة للمتقـــدم أم ـــواسذين عب ـــداخسو واـــكوا يف األعـــسم ال ـــاك ق يةدـــا أن هن

للمتأخا!! وهلا ما نلمحل من ىسم الذيخ البطاايل وهـو مـا واعـع فيـل أرنـاء  ايـا ىتـاا السرـلوش 
 يف  سيخ نـَْزَوش يف  بعتل األوىل . 
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هي الوـاحلة اآنفقـة اـي ة بنـع سبيعـة بـن سـليمان بـن حـزام اليعابيـةل      
 من صاحلات القان احلاذ  عذا والثاض عذا اهلجايني . 

وهـــي مــــن َعْقــــا نـَــــْزَوشل وهلــــا أخــــع مذــــدوسة نلوــــسح وامســــتقامة 
سايةل وىان مبحلـة َعْقـا نـَـْزَوش عـدذ مـن أومذ حـزام اليعـاصل والكام قسما 

 .  إىل واتنا هلا وابوسهم مو وذة بذواهدها يف مقلة األئمة بنَـْزَوش
نا اآوـاذس إم أمرا عن حياة هلو السيدة الوـاحلة ومثراهـال فـس قسـعف

 هــ(12 - 11)   سااد بـن اـيب بـن ،عـة احلبسـي أن الذاعا األذيق
وـــيدة سائيـــة مـــن ســـبعة وعذـــاين بيتوـــا نعتدـــا فيدـــا لوـــاو ابـــ ل ساثهـــا بق

واجملدل والطدال ووصفدا ن وذ والكامل وأهنـا ققـوم الليـهل وقوـوم الندـاسل 
و ىــا أهنــا ااحنــع نلســيد عــد  بــن مااــد بــن عــد  اليعــاصل وهــلا نــأل 

 اويدقل فيدا:

ــــــــــا    سط مقــــــــــدر  والقضــــــــــاء    ــــــــــدٌّ  األم
 الَ فــــ يف الــــدنيا علــــا ســــفا   والنــــا   
ــــ اضــــاءِّ  ســــدم   م ذطيــــلِّ  واآــــاء    نَم

 لِّ يف  ي ِّـــــــــ سط ســـــــــاذِّ  وأخـــــــــو ا دالـــــــــةِّ 
ـــــــ يف ا دالـــــــةِّ  وهـــــــو اآعنـــــــل    اذائمو

ـــدسك   واآـــوت     قهـــدس   واحلـــواذا   ي
ــــــ ــــــاوح  منَد ــــــ و اكَ  ا ي  ا يبكــــــا  منَد

 س  اآنــــــلِّ  ولــــــو أ و   األمــــــوسَ  ملــــــ َ 
 ا حيـــلس  منَدـــ ولـــيبَ  ويـــاش ابطـــواَ 

 م يعــــــــــلس   لِّ ودلِّــــــــــ ا دــــــــــووَ  إنر 
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 اط وىبـــــــــــــــائِّ  اـــــــــــــــدائدط  والنـــــــــــــــاةمت  
 ا نلــــــــــــ َنــــــــــــا أفجعتْـ ا قااَهــــــــــــَمــــــــــــوَ أَ 

 سبيعــــــة   بنــــــع   النــــــدش واجملــــــدِّ  أهــــــه  
 اهَ  ـــــــــــدوذِّ   و  ـــــــــــدوذِّ  ة  اليعابيرـــــــــــ
ــــــــــ َــــــــــ الســــــــــائلنيَ  قعــــــــــم،  عْ ىاَن  امباهلِّ

 ا  حمــــــــد ِّ  وىــــــــهر  ل  قكام ــــــــ والضــــــــيلَ 
ـــــــــــوم   ـــــــــــيسو  وقق ـــــــــــاذةِّ ل َـــــــــــ  يف عب  اسا ِّ
 ةط ســـــــجير  ااحملمـــــــداتِّ  وـــــــاو  ا خِّ وهلَـــــــ
 صـــــاح ِّ  خســـــاك مبوقـــــةِّ  ن اـــــاوَ َمـــــ

 السـماءِّ  أمـسكَ  أنر  أحسق   ما ىنع  
 علــا الدنـــ خملــو    بكــه ِّ  حــ: علمــع  

 لِّ وصــــــــــــافِّ  ا نلقضــــــــــــاءِّ ناَ ــــــــــــ لَ إانر 
 اَهـــــــــــــــــــــــا وسورش الَ سورش مناةهَلـَــــــــــــــــــــــ

  الـــــــل انَ ســـــــيد ِّ  عمـــــــاَ  سص ِّ  وأ ـــــــاوَ 
ـــل ِّ  الســـيد   ـــ الكـــامي   ما  ال ـــل  وَم ــــ ن ل  الت
ـــــــل    ا اآكـــــــاسمِّ  عـــــــد   أعـــــــ ِّ   وال

 مااـــــــــــد مِّ اآكـــــــــــار  ابـــــــــــنَ  اليعـــــــــــاصر 
ـــــــــلَ  ىـــــــــامط   لف نرـــــــــ الكـــــــــاام   إ ا اخت

 و  وعنـــــــــدَ  الااـــــــــاذِّ  ســـــــــبه   ل  وســـــــــبيل  

ـَـــــ  أىــــــل   و  اآكــــــاسمِّ ا بــــــلِّ وحلوهل 
 ا بــه أاــدا  َهــفجاِّ  اــداة   ىالذــمبِّ 

 وأ دـــا   ســـاءِّ يف الن أةىـــا حوـــان  
ــــملكِّ  عــــن عةــــمِّ   اآ ــــلِّ   أ كَ  م  دِّ

 يندــــا   ســــأو  ي   ا حــــنيَ وأسش ســــواهَ 
 ويذــــكا   ا الزمــــان  هَ يــــلىا   نبــــ ِّ 

ــــــــــيف أ مِّ  وقوــــــــــوم    ا م قفطــــــــــا  َد
 حـــديثوا يـــلىا   تْ اـــد صـــاسَ  فـــاآلنَ 
 أخســـا    و  اآكـــاسمِّ   فمـــوت  ةمـــ ِّ 
 وققــــل   يف الــــحااِّ  ش وقــــدفن  قــــوذِّ 

ــــــــيا وإنْ  ــــــــ  ــــــــاوَ  ـ  ا  اآــــــــدش يتهيـر
 فيوـــــل   ابطـــــوا   وو  قعـــــا   ا، احل ـــــو 

ـــــدش متعنجـــــا   قوـــــبقَ  مـــــزنط   نلن
ـــــــــ ـــــــــ لِّ مبدحيِِّّ  وهدـــــــــا    نســـــــــا، انَ اْ صِّ
 األىــــل   الذــــايل   والقــــدس   ـــــعةيم  
ـــــ أعنيـــــلِّ   مطدـــــا   العيـــــواِّ  نَ ان   مِّ

ــــــــ م  فدــــــــو اآكــــــــار   ابــــــــ  ِّ   م  يواحلل
ـــأســـ َ   وأ ـــزس   الهـــزاسِّ  الـــدميِّ  نَ ا مِّ

 أاــــــا   ســــــيلط  األعــــــداءِّ  آدالــــــ ِّ 
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ـــــو َ  يف يـــــومِّ  الذـــــجعان   ل  ولاف ـــــ  اال
 مااــد     ســسلةَ  واســلمْ  وابــ َ  عــشْ 

 ومـا هـدش يف السـماءِّ  ء   ـو  ما محَ 
 

ــــــــ  اآقــــــــح   الفقــــــــ    وو  سهبوــــــــا ويا  
ــــم   عــــيش   يف صــــفوِّ    م يكــــدس   ذائ

 ا  اآســــفِّ  الوــــباح   ومــــا  لــــ َ  ليــــهط 
 

قوفيـــع الوـــاحلة العفيفـــة اـــي ة بنـــع سبيعـــة بـــن ســـليمان بـــن حـــزام 
هجايـةل والهــا  1142اليعابيـة يف الثـامن عذــا مـن اــدا س ـق مـن ســنة 

األئمـة لل حو ة اا ااهد مبقلة األئمة من نـَْزَوشل علا خطـوات مـن ابـوس 
 الثسرة .

 
 .السيفيل التاسيخ ااحملفوسل مااون مبكتب  اباصة 
 518احلبسيل ذيوان احلبسيل ص . 

  أااس الذاعا احلبسي يف البيع احلاذ  والعذاين لبعه اآنفقة اي ة بنع سبيعة اليعابيةل وهـو السـيد
 عد  بن مااد بن عد  اليعاص .

  عبـدهللا  هم: انصا بـن مااـد اليعـاصل وسـلطان بـن سـيل اليعـاصل وحممـد بـناآقووذ نألئمة الثسرة
 ابليلي.
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ـــاباة يف ما ـــاة ساـــا صـــانعة األىفـــان اـــي ة بنـــع       هـــي الوـــاحلة اآث
مدنـــا بـــن ســــليمان بـــن انصــــا بـــن اــــيب احلامليـــةل مــــن صـــاحلات القــــان 

 امب عذا اهلجا  .اب

ــــْزَوش يف ســــنة  هجايــــةل  1394ولــــدت الفا ــــلة اــــي ة يف مدينــــة نـَ
وقابع علا  اعـة هللا قعـاىلل وحمبـة ابـ ل وااحنـع ببعلدـا أاـد بـن سـيل 
بـــن ماهـــون الفااـــاضل فعااـــع معـــل حيـــاة يســـوذها  ـــو مـــن اآـــوذة وااحملبـــة 

دـا نآـاذا  واأللفة آا يقاا من مثان سنوات وقسعة أادا وأ مل وسة  من
 وسيل .

اعتنــع الوــاحلة اــي ة نلقــا ن الكــاميل فكــان نــوسوا قستضــيء بــل يف 
حيا ــال واــد متثــه اهتمامدــا نلقــا ن الكــامي يف أمــوس مندــا: ىانــع مثــاباة يف 
حفةــلل واــد سســخ يف صــدسها عــدذ مــن أ ــزاء القــا ن الكــاميل وعــدذ مــن 

لقــا ن الكــامي الســوس الطــواول وذسســع التجويــد مبدسســة اهلــدش لتحفــي  ا
مبسقطل ىما ذسسع التجويد مبدسسة اااأ لتحفي  القـا ن الكـامي مبسـقطل 

  نـَــْزَوشل حــااء مبدينــةوبعــدها صــاست معلمــة لتجويــد القــا ن الكــامي مبدسســة 
 و ىان  خا عدد هلا من هلو الدنيال وهي ققاأ القا ن الكامي .
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قعـــاىل  علمـــع الفا ـــلة اآؤمنـــة اـــي ة أبايـــة الواـــعل وأنـــل هبـــة هللا
فيجــــق أن يســــتهه امســــتهسو األمثــــهل فكــــان واتدــــا ققضــــيل يف الطاعــــة 
والقــاا آومهــا قبــاسك وقعــاىلل وميكــن أن نبــني ىيــل ىانــع ققضــي واتدــا 

 ليستفيد مندا األ ياو؛ وليكونوا َخَلفوا صاحلوا ب  سلل.

فكانـــع م قفـــح عـــن  ىـــا هللا قعـــاىل صـــباحوا ومســـاءول ىثـــ ة اآسةمـــة 
والتســــبي ل وقســــتهه واتدــــا يف الــــدعوة إىل هللا قعــــاىلل و لــــ   لسســــتهفاس

ــــع قســــد  التو يدــــات  ــــدسو  وااحملا ــــاات اآتنوعــــةل ىمــــا ىان إبلقــــاء ال
 أ  أو والنوــائ ل وأتمــا نآعــاو  وقندــا عــن اآنكــا إ ا سأت أ  خمالفــة

ـــامل واألسامـــهل والفقـــااءل واآســـاىنيل و ســـن  معوـــيةل وىانـــع  ـــق األيت
 . ل وىان قطلق العلم وقاابط علا ىتاا هللا عزر و هر إليدم مبا متل 

وىانــع وفِّيرــة لزو دــا نلســ ة الطيبــة والتعامــه احلســنل والوفــاء ألومذهــا   
 ســن الحبيــةل والعنايــة بوالــديدال وابــو  مــن هللا قعــاىل يف ىــه ققوــ  يف 

 حقدم .
قــــاوش عــــن الوــــاحلة اــــي ة اوــــأل وأخبــــاس قــــدو علــــا اســــتقامتدا 

فمــــن اقوــــاهلا نو أهنــــا ىانــــع  لواقوــــاهلا بااــــا قبــــاسك وقعــــاىل وصــــسحدا
قست   هللا قعاىل يف ىه صه  وىب ل حـ: يف اطعـة القمـاه الـ  قايـد أن 

 قذحيدا .
و ات مساء  لسع معتكفة يف  افتدـا ققـاأ وسذهـا اليـوميل فجاءهـا 
اقواو من أخع قعافدا للها عن أساة مدمومـةل عجـزت أن قـدف  ذيندـا 
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لوــاحق اآســكن الــل  أيويدــال فمــا اــارت هلــا نفــب وم هــدأت هلــا عــني 
ال وقوـداع  ا واحـدو ح: أاا  عليدا الوباح؛ واـد نعـع  هبدـا إم عقـدو

ةل وىانـــع قـــاذذ بوـــوت إميـــاض لكـــه مـــن َنـــيْـ دِّ يف ســـبيه هللا هلـــلو األســـاة اآَ 
 لةممدا:ع ىيل أخذا الفقال ولد  ىنـز أاـاأو ىـه ليلـةل إهنـا سـوسة الوااعـ

 :ع من ااأ الوااعة ىه ليلة ىفتل من الفقا ع.  وصد  الن  الكامي

بــل ويف مــاة مــن اآــاات  هبــع لــدس  ذيــ ل يف مسعــع عــن مســجد ي  
خــاسإ ع مــان  ا ــة إىل الــدعم والتلعــاتل وم قكــن متلــ  مبلهوــا قضــعل يف 
صندو  التلعـات إم عقـدها الـل  قاقديـل يف صـدسهال وألقتـل يف صـندو  

 ع . عنل بعقد يف ا نة خ وا منللعاتل واالع:ع أبدل  هللاالت
واـــاهدت  ات مـــاة يف مدسســـتدا القا نيـــة  فـــسو يبكـــي نلقـــاا مـــن 
نا اآدسســةل وعنــدما ســألع عنــل علمــع أنــل يتــيم يا ــق أن يــتعلم لكــن 
والدقل م قستطي  ذف  سسوم الدساسـة فقـاست أن ق دسسـل علـا نفقتدـا آـدة 

 أساقل بواحبة اب  . سنتني ذون إعسم
انتقلع الطـاهاة العفيفـة اـي ة إىل  ـواس ساـا قبـاسك وقعـاىل يف صـباح 

 1433يوم الثساثء الساعة الثامنة بتاسيخ العااـا مـن اـدا حمـام مـن سـنة 
ـــــع عنـــــد ســـــاعة  ـــــاةل وهـــــي يف سيعـــــان اـــــبااال وىان هجايـــــةل فاساـــــع احلي

وماقــع وهــي ققــاأ  امحتضــاس مســبحة مســتهفاة  اىــاة هللا ســبحانل وقعــاىل؛
القــا ن الكــاميل فكــان مــن ىاامــات هللا قعــاىل أن سةادــا حســن ابامتــةل  فــا 

 هللا هلال وأسكندا فسي  ا نان.



76

                                                                                      

  

واد ا لعع علا هلو الس ة عدذ مـن النسـاء اآهابيـات وَأَاـْدَن اـا 
ع س ة عطـاة مثـاو للمـاأة اآسـلمة حقوـا   خددة بنع عيسا ىابوه: ققوو

سحـم هللا مـن قـويف مـندن ونسك  -أ سـ ة أمداقنـا اآيزابيـات ىما لو أن  أاا 
عل واالــع أم  سســتم  -فــيمن م يــزاو علــا ايــد احليــاة اــدوة حيتــلش اــن 

أمتـل  ـسادـا هللا  ـاآيزابيـة : ع سـ ة سائعـة ألختنـا الوـاحلة اـي ة احلامليـة 
عل  أن يكون هلا النمو إ أسوة حسنةل ونلاسوـا  تـد  بـل نسـاء اآسـلمني

واالــع النفوســية : ع أخــس  اا نيــة سحــم هللا صــاحبة هــلو الح،ــةل ووفــ  
 ع.   –عليل الوسة والسسم  –نساء اآسلمني آا يا ي هللا وسسولل 

 
 . ) الفاااضل قا،ة من اب صفحات عن حياة ةو لل )بتوا 
   . قعليقات النساء اآهابيات باسائه نوية 

 ا عسواو البيدقــي يف اــعق  اأ الوااعــة ىــه ليلــة ىفتــل مــن الفقــا عحــدي :عمن اــ أو ع م قوــبل فااــة أبــدو
 افميان يف الباا التاس  عذا من حدي  احلجاإل وهو حدي   عيل .  
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لســـعوذية هـــي الذـــي ة التقيـــة الا ـــية اـــويخ بنـــع حممـــد بـــن عزيـــز ا
 احلاسرية العقايةل من اي ات القان الثاض عذا اهلجا  .

الذي ة الا ية اويخ بنع حممد بن عزيز السـعوذية احلاسريـة ع
 العقاية النزوية ع.

والذــي ة اــويخ ســيدة فا ــلةل وهــي ابــه  لــ  ةوإ عسرمــة عوــاول 
وــاو العسرمــة حبيــق بــن ســام بــن ســعيد أمبوســعيد  الــل  عافنــا وفايــد م

ا ل واــد ققــدم أنــل آرــم ْعــدِّموا ا ىــان فقــ وااوــتل مــ  َأَمتــل يف حماولــة امنتحــاس آرــ
فذا خلو إىل مذـايخ نـَـْزَوش وأ نيـائدم قـواقا نـواهلم إليـلل و ـمنوا لـل بكـه 

ل و يبـوا نفسـلل واــد  مـا حيتـاإ إليـل مـن اآعيذـة والكســوة لـل ولعيالـل اا بـةو 
ىــــان هلــــلو اآــــاأة ذوس يف إعانــــة ةو دــــا العسرمــــة حبيــــق فقــــد عجرلــــع لــــل 

 نلنواول وبللع لل ما بيدها من أمواول فقد  اء يف بع  الوصا :
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" ي    ًين ي للشي س  ا ييا مييب يينف مييب يي      اوييي   ث  ال يي                 

ب آ ن   نس منلش نس  ب نلش س عا  ن  مب سي ن نحلب نشي ث  ي   
 ينس منل تيي   مبييطت  شيح نلشيي س يييل بن  ميب انبيي  مييب يييل بن     
نايي ندث  مهييب  ييب فليي  مييو  منم  يتايي  ييي    مييب مشييري مييب عيين         

 نل  ن ي نل؛مث ب
انتقـــه للذـــيخ حبيـــق بـــن ســـام بـــن ســـعيد أمبوســـعيد  أرـــا مـــاء مـــن 
ةو تـــل اـــويخ بنـــع حممـــد بـــن عزيـــز الســـعوذ  نفاـــااس مندـــا لـــلل و لـــ  

ع. ويف وصية أخاش:ع أاارت اويخ بنع حممد بـن عزيـز  مساعدة مندا إليل
نلســعوذية لزو دــا الذــيخ حبيــق بــن ســام بــن ســعيد أمبوســعيد  بثسرــة 

  اثس ماءع .
يو ــد علــا اــل الذــي ة اــويخ مبقــلة األئمــة اــاهد أ نــق يف قبجيلدــا     

 وقف يمدال نول: 
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 مسا ن  نل  ب نل   ا" 

نلابنس من ت نه  م  ا علا  لب  نحلب    نلذث ن تن  لننس  
يُاُّ اَنْنٍ  َآئ بَ ُ نلْبَوْت  مَيِاَّبَن تُوَفَّوْ َ  ُجُيو َيُاْ  َيوْ َ نلْب  َن َي       منلنننس

فَبَب وُ ْدِحَ عَبِ نلنَّن ِ مَ ُدْ  اَ نلْجَنَّي َ فَبَي ْ فَينوَ مَ ين نلْطَ َين ُ نلي  اْ َن يِالَّ       
 خ  نلتب ييي  نلنب ييي  نلشييي خ  نلوف ييي    هيييذن قييي  نلشييي   َتَيييناُ نلُُْييي ُم ِ 

نجلييوه   ناءييوا  شييو س منييت  بيي  مييب عد ييد نلسيي ود   نل ب  يي   
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نل؛م يي   مقيي  توفنهيين ن  م  تيي   مابليي ن  ييب دن  نليي ا ن ي  دن     
   عشيي   نجلب يي  لسيياٍ ل يينلٍ ي  مبييل  ييب شيي   نلب يي    ييب     نآل  يي

 ميي   معميا  مال  يول مال    ب هج    بي   1182ش و  ين  

 قو  يال من  نل لي نل م ا "ب 
 

 . )مو  يف الوصا  واألواا ل خمطوأ مبكتب  اباصةل )ذون سام  
 .السيفيل التاسيخ ااحملفوسل مااون مبكتب  اباصة 
 146 -144ابن سةي ل الفت  اآبنيل ص . 

  قبيلة حسق النأل اآنقوو .نلسعوذ  إب افة حا  الباءل واد التزمع ال –أيضوا  –قاذ القبيلة 
  ــا  –يســما  :فلــا أبــو  بابــة وأبــو  ــبابة . لسســتزاذة عــن أســباا التســميات ومعانيدــال انةــا –أيضو

 . 44ل ص2 إ1السرلوش يف  سيخ نـَْزَوشل ما
 . وسذت يف الذاهد رسا أبيات  امضة فثرات قاىدا 
   يف هلـا األمم قبح  عـن  اثس  وأ ـاذ  بل فأةيه من مكانل وىسا؛ فيا لألسل   َ بِّ الذاهد اآو   اد ع

بــه قنســق أ ــاذ اآلخــاين هلــا؛ يف الواــع الــل  هنــدم  ؛ن ــن األسا ويف أعمــا  البحــاس لتفت ــا اــا
 فيل  سذنا وحضاسقنا و دان .     لمزونكسا ون
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عبــد هللا بــن ســليمان بــن حممــد بــن  هــي الذــي ة الفقيدــة صــفية بنــع
بلعــاا الســليمانية الــ  هــي مــن أومذ حممــد بــن ســليمان العقايــة النزويــةل 

 من فقيدات القان الثاض عذا اهلجا  .
ــال و ــدها ىــان عاآوــا وما عوــا فقديوــال  هنلـع مــن والــدها فقــد ىــان فقيدو

 وقكذل بع  األوسا  عن فتاوش فقدية هلال فمن  ل : 

ع قواــل إنفــا   
الوال الل  أوصا بل والدان الذيخ الفقيل الذـفي  عبـد هللا بـن سـليمان ـ 
ساــل هللا قعــاىل ـ آســا د الع برــاذ مــن نـَــْزَوش بعــد وفــاة وىيلــلل وم يقــم وىيــه 

مـات الوىيــه ا ديـد مبااعــات حـ  الســنتني مــن فنفـا و مــدة سـنتنيل واــد أ
ـــل وأان الفقـــ ة إىل ساـــة خالقدـــا ومومهـــال صـــفية بنـــع  هـــلا الواـــلل ىتبت

 عبدهللا ال  هي من أومذ حممد بن سليمان بيدها الفانية عن اايق .                  

نقلتــل نحلــا  مــن خــط الذــي ة الثقــة صــفية بنــع عبــد هللا الــ  هــي 
 د بن سـليمانل وأان عبـدو الفقـ  سـعيد بـن سـليمان بـن حممـدمن أومذ حمم
 بيدو ع. 
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ويف بعــــ  الكتــــانت القدميــــة و ــــدت مكتــــونو لــــط الذــــي ة صــــفية:             
ـــل  هـــو مـــن أومذ  ـــن ســـليمان ال ـــد هللا ب ـــن عب   ع ااـــحيع لـــألخ نوـــيق ب
ـــا مـــاءوا مـــن مـــاء الذـــيخ اـــيب بـــن    حممـــد بـــن ســـليمان اســـة عذـــا اياسو

علي الذكا  العقا  النزو ل والذااء لـل مـ ل وأان أختـل صـفية  سعيد بن
بنع عبـدهللا أبسبعمائـة حممديـة فضـة واسـني حممديـة فضـة فـ ن س ـيل بعـد 
بلو ل فللل وإن م يا ل فدو سا   إنرل ولل ايمتل علا أن يـتم بتـاسيخ هنـاس 

مــن اهلجــاة النبويــةل واــدد علــير  1159سبيــ  اآلخــا ســنة  17ابمــيب 
ل  األختـــان العـــدلتان ةسيـــد واطيبـــة ابنتـــا عبـــد هللا. صـــ ر عنـــد  هـــلا بـــل

   مســـــعوذ بـــــن    الـــــق بـــــنالذـــــااء واـــــداذة العـــــدلتني الثقتـــــني عليـــــلل وأان
 حممد بن بلعاا ع. سليمان بن

واد نسـ ع الذـي ة صـفية اآوـحل الذـايل لوالـدها فقـد وافـع 
 ذلـو علا خمطوأ ادمي للموـحل الذـايل مب طو ـات السـليمانينيل وم
ن يقـل من انقطا ل االع يف خامتة نس دا للموحل الذـايل:ع لـيعلم َمـ

عليــل أنــل اــد انتدــا نســخ هــلا اآوــحل الذــايل لوالــد  احلــاض الا ــي 
العامـــه اـــايل اومـــل ووحيـــد الكامــه الذـــيخ العـــام األ ـــه الفا ـــه الثقـــة 

عبد هللا بن سليمان بن حممد بن بلعاا الل  هو من ب  حممـد بـن عواو 
ــــ  األوو ســــنة ســــل ــــاسيخ الســــاذ  مــــن اــــدا سبي ــــزو  بت يمان العقــــا  الن

 ع. هجاية1133
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 ع هلا حسن رن من امبنة صفيةل وهللا أعلم  او عبدو ع.
ويةدــا أن للذــي ة الفقيدــة صــفية فتــاوش ومااســست ىثــ ةل ولكندــا 

يمانينيل وإ ا ىانع هناك بقيـة م قـلىا مـن  هبع بلهاا خمطو ات السل
خمطو ــات هــلا البيــعل وهــد افاــاسات اآتــواقاة هلــلو اآــاأةل فمــا نلنــا لــو  
ىان إسا أومذ حممد بن سليمان م يزاو حمفوروال ف ن فيل بـس اـ  ىنـوةوا 

عن هلو اآـاأةل وعـن علمـاء هـلا البيـع خووصوـا واآذـايخ والعلمـاء  مثينةو 
 موال وفيل خدمة  ليلة لاسسم واآسلمني ـ وو األما ـ .من   هم عمو 

 
ــْزَوشل اــا خمطو ــات  ع ىانــع للســليمانيني مكتبــة بَعْقــا نـَ

ىثــ ة مــن ىتــاا بيــان الذــا ل واآوــنلل ومــندا الطــالبنيل و  هــال واــد  
 .  ع حنتا داىنا نستع  مندا الكتق ال  

 

 
 

أوصــع الذــي ة صــفية لعــدذ مــن و ــوو ابــ  واآســا دل وىنــع اــد 
وافــع علــا وصــيتدا ىاملــة مــ  انقطــا  بســيط يف خمطــوأ بيــو  اآــاء لــط 
ــــن ســــعيد الســــليماضل و ــــا  ــــاء يف وصــــيتدا: ــــن ما ــــد ب          الذــــيخ أاــــد ب
ميب  " م مبي ت ي    ًين ي م اين نلنبيري  ي  ن  بين   منيت عاي  ن            



84

                                                                                      

  

يل بن  نلسل بنا   لسنا  منت علي مب  ب  نل وف   مب ب  يم   
غدل  م لن  ين   ذهتن عن     ي دمد  فنبي هتن  م   هتين ميذلن      
فإين  يأهلن نل نو عبن م    ين  يب تليا هيذه نكمي   ييونس  ينيت       

  بء       جمت    يف  نم نببب"ب
تدا مـا يـدو هجايةل ويف هـلا اآقطـ  مـن وصـي1164و سيخ الوصية 

سذوا ابــــيط :ع ل وفقددــــا لقــــوو النــــ علــــا احتيا دــــال واــــدة وسعدــــا
:ع القليه من أمـواو النـا  ()ل ويف حدي  ابن عبا  عن الن  ع واآ يط

 يوسا الناس ع.
هجايـةل بـدليه هـلو الاسـالة  1183قوفيع الذي ة صـفية يف سـنة  

 ال  قضمنع نعيدال وافااسة إىل وفا ا:
 لاان الاحيمبسم هللا ا

إىل اآذايخ الكاام صاحل بن حممـد بـن اـيبل وأومذو العـزاة حممـدل 
وأاـــدل وىافـــة إخواننـــا األ ـــسء مـــن بـــ  ســـيل ســـسم علـــيكم وساـــة هللا 

 أمرا بعد: ؛وباىاقل
  فقـــد بلـــغ الكتـــاا أ لـــل بوفـــاة األهـــه الذـــي ة الا ـــية صـــفية بنـــع 

ي مـــن أومذ حممـــد بـــن عبـــد هللا بـــن ســـليمان بـــن حممـــد بـــن بلعـــاا الـــ  هـــ
ألهنا ىانع صـورامة اورامـة عفيفـة اـايفة  ـساة هللا وس وانل عليدا  ـ سليمان

فيمـــا لديـــلل إنـــل ىـــامي منرـــان وآـــا ىنـــع  فاحتســـبتدا و  لبوـــا لا ـــاول وس بـــةو 
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نآكان م  آا ل  من عساة وا بـة اـاعوا و ـق البيـانل والسـسم علـيكم 
 األصحاا ب  مداذ . وساة هللا وباىاقل م ل ومن

 هجاية . 1183من ادا اعبان من ادوس سنة  15حاس يوم 

 
  . )وريقة مياو نـَْزَوشل اآ طو ة مبكتب  اباصةل )ذون سام 
 . )اآوحل الذايلل خمطوأ مبكتبة وال السليمانيني  نـَْزَوشل )ذون سام 
 . )وصية خمطو ة مبكتب  اباصةل )ذون سام 
 مبكتب  اباصة نقلدا القا ي أاد بن انصا بن ايب السيفيل )ذون سام( . الاسالة خمطو ة 
  18 4السيفيل النرم ل . 
  مـن  15مقابلة م  الذيخ حي، بن أاد بن سليمان الكند  يف حملة سذرة الكنوذ؛ يوم األسبعاء بتاسيخ

 هـ . 1432   القعدة 

 لسـليماض القـا نني َعْقـا نـَـْزَوش عـدذ مـن العلمـاء واآذـايخ قسلسه من بيع أومذ حممد بن سليمان ا
والقضاة والواحلني؛ ومن هلا البيع ،لة من النساء السك حفةع أمسائدن اآ طو ات والكتـانت 

عوذو بعـد أن  ـعفع  ـلوة اآذـايخ  األراية القدمية. وبيع أومذ حممد بن سليمان  ا  صيتل وااتدر 
بـه أصـبحع الـا ذة واألمـا والندـي بيـد أومذ حممـد بـن سـليمانل وهـلا  لينيوالعلماء  و مداذ العقـا 

 .سياسي الةدوس القو  ساعد علا عساة اآواهاة نلبيع اليعاص احلاىم  نلاكل ومنحدم لعق ذوس
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مـــن اـــي ات  هـــي اآنفقـــة صـــفية بنـــع عبـــد هللا بـــن حممـــد الكامليـــةل
 القان الثاض عذا اهلجا  .

َتـــ ل وااـــتدات بكثـــاة    نـَْينِّ ِّيرـــة مـــن حملـــة الهَنـْ ىانـــع قســـكن حـــاسة الد،
النفقات للمداس ل والطا ل واآسا دل وىانع مـأوش للفقـااء واآسـاىنيل 

 وقذ  خمطو ات األواا  النزوية لكث  من صداا ال فمن  ل :

 
مَخ منشيييييو ل مفطيييييا  م مبيييييت "  مبيييييت لناييييي   جييييين ٍ عَبْييييي  اَيييييدْ

نل اسج  نلا ونين  م مبيت م ندي  نلنخيا    م نم ت ن نل نئن  يف يُتَ
 نلذث هلن يف نل  اَ ْنِريِ َّ  اسج  مين يِد " ب 

 . )مو  يف الوصا  واألواا ل خمطوأ مبكتب  اباصةل )ذون سام  

  ـــه معـــاو  بع مـــانل ـــوا  الن ي ـــو  مـــن أن ـــه      النذـــو: ن ـــوا  الن ي ـــل أن ـــل  يلقـــ  ب والفحـــه: الن ـــه ال
 اآ تلفة . 
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هي الذي ة الكامية صفية بنع    ا وذ سليمان بن حممد النبدانيـة 
ــةل امــاأة صــاحلة مــن بلــدة قنــو  بنَـــْزَوشل يو ــد علــا الهــا اــاهد  التنوفي

   مكتوا عليل:
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 ڃ ڃ ڃ چ چ

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

  ي ُ ن ُ ب  ي ُ ن ُ ب  ي ُ ن ُ
    پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  

توف يييت نلشييي خ  نل   ييي  يف   ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ ڄ

 مل  يييو   يييب مجيييندخ عشييينس  منييييا هيييذه  ل بييي  منيييت  ث نجليييود        
  ب  نلنا نا  ب  يل بن  مب 

وأنع قاش أبن الذاهد ىما هـو رـاها قطـا  إىل امسدـا و سيـخ وفا ـا 
إبداة ذون  ىا السنة ال  قوفيـع فيدـا؛  ـ  أض م أسـتبعد أن قكـون مـن 

 األساة اآلوىية النباهنية ال  حكمع عمان عدة ااون .  

 
 خالد بن سليمان اباوصي .باح  ااهد حمفوظ عند ال 
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هي العاآة الفقيدة َ ن،وو بنع سااد بن عما ابف يرة الا ميـة العقايـة 
 النزويةل من اي ات القان الثاض عذا اهلجا .

وهي مـن أسـاة ابف يـني أو أبنـاء أص ابفـ ل وهـم ف ـل مـن بـ  س م 
الوــــيعل وابف يــــون ىــــان مــــندم علمــــاء ومذــــايخ  إحــــدش القبائــــه عاليــــة

 اا: نـَْزَوش واس.  لوأفا ه وسبوساء يف مدينتني عايقتني
عافــع الذــي ة َ ــن،وو نلوــسحل والزهــدل واآثــاباة يف  لــق العلــمل 

 وام تداذ يف  ويلل ح:  اا اا اآثه.
ع ىنــا  

 ع.لسع َ ن،وو يقولون لبنا م علا صوسة التوبيخ: قااكِّ  نسم  النا 

عــدذ مــن اآلاثسل ومندـا ىتــاا األوساذل ىتــق  َ ـن،وونسـ ع للذــي ة 
 يف خامتتل:
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 دَيين وه" متَّيت ن م ند يبيين مجيي هتن للشيي خ  نلونليي   نحليي   ناءيينا   

ييي  وق يين ن   نييآ نلبيي آ  نل ميي ا      منييت  نشيي  نةنري يي  نل؛م يي   
 نئ  ي يا  ي مي    ا "بم نآ  ن

ونســـخ هلـــا ا ـــزء الثـــاض مـــن ىتـــاا بيـــان الذـــا ل اـــاو الناســـخ: ع متر 
حممـد بـن  ا زء الثاض من ىتاا بيان الذا  من أتليل العسرمة الفقيل النزيل

إبـــااهيم الكنـــد  الســـمد  نســـ تل للذـــي ة العاآـــة الا ـــيرة َ ـــن،وو بنـــع 
فــااي نســ ل يــوم الســاب  مــن اــدا سااــد بــن عمــا ابف يــة النزويــةل وىــان 

س ــق األصــم مــن اــدوس ســنة ســبعة وأسبعــني ســنة ومائــة ســنة وألــل ســنة 
 هجاية علا مدا اها أفضه الوسة والسسم ع.

وىانع للذي ة َ ن،وو خزانة ىتق خمطو ةل وافتدـا بعـد وفا ـا لطلبـة 
العلــمل إ  وافــع علـــا ا ــزء الاابـــ  والعذــاين مــن ىتـــاا اآوــنلل اـــاو 

خ:ع هــلا ا ــزء اآبــاسكل وهــو الاابــ  والعذــاون مــن ىتــاا اآوــنل الناســ
للعسرمــة الفقيــل أص بكــا أاــد بــن عبــد هللا بــن موســا الكنــد  مــن الكتــق 
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الــ  أوافتدــا الذــي ة الفقيدــة الا ــية َ ــن،وو بنــع سااــد الــ  هــي مــن بــ  
ل العبـد ابف  النزويةل آـن أساذ أن يـتعلم منـل مـن أهـه اآلـة افن ـيةل وىتبـ

 الفق  خلل بن ايب بن خلل النزو  ع. 
  من ىتاا اآونلل نقاأ علا  س  الكتاا:نيويف ا زء الثسر   

" هييذن نل تيينب ناايين خ للشيي خ  نل ديي   نلدي يي  دَيين وه منييت  نشيي           
نةنري ييييي  نل؛م ييييي  نشيييييت  ت  هلييييين  يييييب ييييييو  ناسيييييلبل منَيييييدَْمخ         

 نحمل مي  "ب
ــــام ــــع مو ــــوذة إىل ةمــــن افم ــــن،وو ىان ــــق الذــــي ة َ      ويةدــــا أن ىت

هــ(ل ويؤىـد  لـ  الذـيخ 1373حممد بـن عبـد هللا بـن سـعيد ابليلـي )ت 
الزاهد ،عة بن سعيد احلوااض بقولل:ع إنل يف ةمن افمـام الا ـي حممـد بـن 
عبـدهللا بــن ســعيد ابليلــي  ــاء الوالــد الوــاحل حممــد بــن ســليمان بــن سااــد 

مـــن بـــ  ابفـــ  النـــزو ؛ واـــد مسعـــع افمـــام ابليلـــي يقـــوو لـــل:ع م  وهـــو
 جبوا ىتق َ ن،وو عن  لبة العلمل فمـا  علتدـا إم لـلل  ع أو ىـسم هـلا 

 معناو .
من  اثس الذي ة َ ن،وو: مدسسة ماابطات َعْقا نـَـْزَوشل وىانـع قـدس  

 اا العلوم الذاعية.



92

                                                                                      

  

 
  َجَنئ د شُنَ ْتَ  

َحة من حاسة الـواذ  الهابيـة الـ  هـي  نـوا وقلعع ببناء   ائز ا نَـيـْ
َت  مسجد ب  إِّذل ىما أوصع بنول أرا ماء  .لنساء اجملائز من فلا الهَنـْ

 
  ــــة ــــاتل )مــــخ(ل مكتب ــــخ الوفي ــــن ســــعيدل  مــــو  يف  سي ــــْزوشل احلواــــاضل ،عــــة ب           أحفــــاذ اآؤلــــل  نـَ

 .)ذون سام(
 كتبة اد بن صاحل افمساعيلي  نـَْزَوشل )ذون سام(. دوول األوساذل خمطوأ مب 
  ل خمطوأ مبكتبة اد بن صاحل افمساعيلي  نـَْزَوشل )ذون سام(.24الكند ل اآونلل إ 
 . )مو  يف الوصا  واألواا ل خمطوأ مبكتب  اباصةل )ذون سام  
 . )َت ل مبكتبة ايب بن سعيد أمبوسعيد ل )ذون سام  خمطوأ فلا الَهنـْ
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  بفت  الضـاء وقذـديد النـون اآفتوحـةل  –َ ن،وو:  بطدا بفت  الضاء وقذديد النون اآضمومة؛ وَ نرة
وَ ـن،وو مـن األمسـاء النسـائية الــ  ىانـع اـائعة مبدينـة نـَـْزَوش يف القــدمي . لسسـتزاذة انةـا: وريقـة ميــاو 

 نـَْزَوشل خمطوأ مبكتب  اباصةل )ذون سام(.
 مــن  – البوــا  –  مفاذهــا َ َــاةة؛ وهــي موا ــ  قبــل عنــد  ــاس  األفــسإ قا ذهــا النســاء اآََجــائز: ،ــ

أ ـــه امســـتحمامل و ســـه اآسبـــبل واآلنيـــةل والو ـــوءل وق لحـــ  اـــا موـــليات  تمـــ  فيدـــا النســـاء 
الوــاحلات مــن أ ــه الوــلوات اآفاو ــةل وأذاء النوافــهل وصــسة الضــحال واــااءة القــا ن الكــاميل 

 لعلوم الذاعيةل واففطاس فيدن .ومداسسة ا
  قعــا  النســاء الــسك قــحذذ علـــا موــليات اآََجــائز بكثــاة بـــ نســـاء اجملــائزل ويتوــفن بذــدة العبـــاذة

وحاصدن علا الطداسة التامـة وامحتيـاأ؛ فمـن حاصـدن علـا الطدـاسة أن هنـاك مكـانني لسسـتحمام 
اات؛ بينما األسـفه لوـاحبات األعـلاس لـئس والهسه ميا، أسفلدما الفلا يكون األعلا: للنساء الطاه

يف الطدـاسة أن   –أيضوـا  –يا   ايء من ذمـائدن للطـاهاات لـلا ىانـع يف األسـفهل ومـن احتيـا دن 
ائز  مه متاعوا بل لبـا  خـاص للوـسة قلبسـل للوـسةل وللعـل بعـد فاا دـا جَ ىه واحدة من نساء اآَ 

 وابماس والساواو .وقطويل يف متاعدال ويكون اللبا  من ا لباا 
  ردا من أساة أص ابف  عدذ من األعسم بنَـْزَوشل ومندم: الذيخ الفقيل عـاما بـن سااـد بـن عمـا بـن

سااد بن عمـا بـن أص ابفـ  الا مـيل وابنـل الفقيـل األذيـق سـليمانل أمرـا يف مدينـة اـس فةدـا مـندم: 
حممـد بـن  قيدـة عائذـةل والذـيخ عبـد هللا بـنالذيخ سااد بن خويق بن أص ابف ل وابنتـل العاآـة الف
 .يخ حممد بن سعيد بن حممد ابف  سعيد ابف  ل وولدو الذيخ سليمانل ومن أحفاذو: الذ
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هي الواحلة الا ية  ماعة بنع اوذ بن سام بن صاحل بن مان  بـن 
لعفيفيـة اباوصـية الس،ـعاليةل مـن صـاحلات القـان الاابـ  صاحل بن عبـد هللا ا
 عذا اهلجا  .     

عااــع الوــاحلة  ماعـــة يف بيــع فا ـــهل فعمتدــا أصـــيلة بنــع ســـام 
العفيفيـة هلــا منزلــة يف الفضــه والوــسحل وأ ـداذها بــني فقيــل  وعــام وةاهــد ل 

ــَعا و مبدينــة أمرــا والــدها الذــيخ اــوذ ف ليــل منتدــا األمــا والندــي يف حملــة س 
نـَـــْزَوشل وهـــو معـــاو  نلـــاأ  واحلنكـــةل مذـــدوس نلوـــسح والكـــامل وىـــان 
علــــا قواصــــه نفمــــام العسرمــــة عبــــد هللا بــــن ايــــد الســــاآي نــــوس الــــدين 

هـ(ل وىان افمام عبـد هللا بـن ايـد السـاآي يـزوسو عنـدما يوـه 1332)ت
مـام السـاآي إىل مدينة نـَْزَوشل واد مت   عن هلو العساة احلميمة بـني اف

ــة الذــيخ اــوذل فعنــدما  والذــيخ اــوذ بــن ســام ةواإ افمــام الســاآي نبن
وصه افمام الساآي إىل نـَـْزَوش لنوـق افمـام سـام بـن سااـد اباوصـي يف 

اةادا ،اذش  هجايةل اود الذـيخ اـوذوال وأخـلو  1331   من سنة اآلخِّ
م عبـــد هللا بـــن بطلــق القـــاا منــلل فحـــدا هـــلا الــزواإ اآبـــاسك مـــن افمــا

 اوذ بن سام العفيفية . ايد الساآي بطماعة بنع
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ىانـــع الوـــاحلة  ماعـــة صـــه ة الســـن آـــا قزو دـــا افمـــام الســـاآيل 
وعااــع معـــل يف بيــع الزو يـــة إم أن أ مدمــا اآباسىـــة م قطــه فقـــد فـــاس  
افمــــــام عبــــــد هللا بــــــن ايــــــد الســــــاآي احليــــــاة يف اــــــدا صــــــفا مــــــن ســــــنة 

 مكثع معل أاه عن السنة . هجايةل فقد 1332
ونســتجابة افمــام الســاآي ألمــا هللا الــل  م مــاذ لــل أرلمــع الــدنيا 
ال وىانـع قثـ   علا ةو ل الواحلة  ماعةل وحزنع علا فااال حـزانو اـديدو
علا األادا ال  اضتدا مـ  افمـام رنـاءو عـا اوال واـد قزو ـع بعـدو با ـه 

 من ب  العفيل .  
نلوــــسحل والتقــــوشل وامســــتقامة يف الطاعــــةل  عافــــع الا ــــية  ماعــــة  

والعبــاذةل والقــاا مــن هللال وىانــع م قفو ـــا صــسة الضــحال وقكثــا مـــن 
 اااءة القا ن الكامي .

وىــان الذــيخ اآــؤسخ حممــد ابــن افمــام نــوس الــدين عبــد هللا بــن ايــد 
ــــْزَوشل وحيســــن إليدــــال 1406الســــاآي الذــــيبة )ت  هـــــ( يزوسهــــا مبدينــــة نـَ

        علـــــا  لـــــ  حـــــ: قوفيـــــع يف عدـــــد افمـــــام العسرمـــــة حممـــــد بـــــنواســـــتما 
 هـ( . 1373عبد هللا بن سعيد ابليلي )ت 

 
  ــَوي  يـوم الــثساثء بتــاسيخ سبيــ   7مقابلـة مــ  الذــيخ سـعوذ بــن ســليمان بــن ،عـة الكنــد  يف حملــة الس،

 هـ .1430األوو 
 ـــ ،ـــاذش األوىل         12َعاو؛ يـــوم األحـــد بتـــاسيخ مقابلـــة مـــ  الفا ـــه ســـام بـــن حممـــد العفيفـــي مبحلـــة س 

 هـ . 1431
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  أبن افمام الساآي م ينقلدا إىل بيع الزو يةل والوـحي  أنـل نقلدـال وىانـع قثـ   بع  اآواذسقلىا
ــن افمــام الســاآي الذــيبة ىــان  علــا األ م الــ  اضــتدا مــ  افمــام الســاآيل ىمــا إن الذــيخ حممــد اب

 .نء الواحلة  ماعة هلو اآعلوماتوحيسن إليدا ىما  ىات. وأىد ن عدذ من اآذايخ وأاا يزوسهال 
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هــي الذــي ة العاآــة ةسيــد بنــع عبــد هللا بــن أاــد بــن ســعيد بــن عــاما 
ــا ــة النزويــةل مــن اــي ات القــان الث ــه العوفيــة العقاي ض عذــا اهلجــا  وأوائ

 القان الثال  عذا اهلجايني .

ــْزَوش مــو ن  نءهــا  نذــأت الذــي ة ةسيــد يف حملــة َمَزاسَِّعــة مــن َعْقــا نـَ
وأ داذها؛ واد نذأت نذأة صاحلة سـاعدها عليدـا والـدها عبـد هللا الـل   
ىـان معاوفوــا بوـدال وأمانتــلل وىانـع بيــدو وىالـة عــدذ مـن اآســا د مبحلــة 

أهنا حفيدة الذيخ الفقية أاد بن سعيد بن عـاما العـويف الـل   الَعْقال ىما 
 ىان مسكنل حاسة َمَزاسَِّعةل ولل مسكن  اسة الزرامة مبحلة الَعْقا من نـَْزَوش. 

ــد بطلــق العلــم و وــيلل واــااء الكتــق وقعلــيم  اعتنــع الذــي ة ةسي
اجملتمـــ ؛ واـــد وارفـــع الكتـــق مـــن بعـــدهال إ  وافـــع علـــا خمطـــوأ ا ـــزء 

   واألسبعني من ىتاا بيان الذا  مكتوا علا  سفل:الساب
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      " هيييييذن نل تييييينب  مقنتييييي  نلشييييي خ  نلنب  ييييي  نلتب ييييي  و  ييييي  منيييييت     
عا  ن  مب     ميب يي    نل وف ي  نل؛م ي   مقي  نشيت  ننه  يب        
غل  ناينس نليذث  مقنتي  ل تاي ن ال م يٍ مال هاي  ي      ي   ن           

    عيييييب   ييييي  نلشييييي س نل الَّ ييييي     من   ييييين  ميتاييييي  ييييييل بن  ميييييب   ييييي      
 "ب 1294 جا ين   13 ب  مب س ن نلس ني 

للذي ة ةسيد فتاوشل واد ا لعع علا  وابني هلال وم يـلىا السـائه 
 نفسلل ونأل السؤاو وا واا:

وسألع الذي ة العاآة ةسيـد بنـع عبـد هللا العوفيـة عـن حـد النافلـة ف 
قـام ااحملمـوذ وااحملبـة مـن لـدن عزيـز فقالع: م حدر لنافلة قوـه نلعبـد إىل اآ

ايـــد؛ وســـألتدا عـــن األ ان وافاامـــة للمـــاأة ف فقالـــع: هـــي للـــلىوس ذون 
 افانا .

قوفيع الذي ة ةسيد بَعْقا مدينة نـَْزَوشل وذفنع يف مقلة األئمة علـا 
عبــد الــاان  اذ ومســجدبرــمقابــة مــن  ــو  الوــحااء الــ  هــي آســا د الع  

ا  سيخ وفا ا:قَ فَ يْـ لَ اآعاو  مبسجد      ال وهلا ااهد الها مو حو
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يُاُّ اَنْينٍ  َآئ بَي ُ نلْبَيوْت  مَيِاَّبَين تُوَفَّيوْ َ       يان   ميان يل    نجو  "

ُ جُو َيُْا  َْوَ  نلْب َ نَ    فَبَيب وُ ْيِدَح عَيِب نلنَّينِ  مَ ُْد  يَا نلَْجنَّيَ  فَبَيْ  فَينَو         
تييين  س  يييو  توف يييت نلشييي خ    َتَيييناُ نلُُْييي ُم ِمَ ييين نلْطَ َييين ُ نلييي  اْ َن يِالَّ 

نلنب   نلتب   نا  و   و    منت عا  ن  مب     مب ي    ميب  
ييين   14عيين   نل وف يي  ل ليي   يينين  ييب شيي    م ييٍ نآل يي   ييب ييين   

 ب  " م نئا ين  م لا ين   ب نهلج   نكيال   
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 َسْوح  نـَْزوشل )ذون سام( .ل خمطوأ مبكتبة وال ب 47الكند ل بيان الذا ل إ  
 . )مو  خمطوأ مبكتب  اباصةل )ذون سام  
 .السيفيل التاسيخ ااحملفوسل مااون مبكتب  اباصة 

  يف مقلة األئمة عدذ من الذواهد قعوذ إىل ا ويات من ب  عو ل ىما قو د علا  دسان مسـجد
ــانت ادميــة قــؤسخ بعــ  ا ــْزَوش ىت ــا نـَ ــزاو َمَزساِّعــة بَعْق لوفيــات مــن ا وــيات ابيلــة بــ  عــو ل وم ق

واحللــه السندســية  لالكتــانت نايــة إىل  سيــخ ساــم هــلو الســطوس . لسســتزاذة انةــا: التــاسيخ ااحملفــوس
 للمؤلل .
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ن سـعيد هي الذي ة الواحلة ةبا بنع عبد هللا بـن حممـد بـن سااـد بـ
 .ن اي ات القان الثاض عذا اهلجا اآفضلية العقاية النزويةل م

 

نيــة نلعلــم ونســخ الكتــقل واــد و ــدت  ــزءوا مــن ىتــاا تىانــع مع
بيان الذا  نس تل لنفسدال االـع يف خامتـة نسـ دا:ع متر نسـخ هـلا ا ـزء 
اآباسك عذية ا معة وستة أ م خلون من ادا صفا مـن اـدوس سـنة ارنـني 

رني سنة ومائة سنة وألل سنة من اهلجاة علا يد  البة العلم والثـواا ورس
سااـد بـن سـعيد اآفضـلية  الفق ة إىل مومها ةبا بنع عبد هللا بن حممد بن

 .والعمه مبا فيل ـ إنل  واذ  ىاميعالعقاية النزوية ـ سةادا هللا حفةل 
رنـاء ىما ىانع الذي ة ةبا علا اقواو بعلماء عواهال واـد سأيـع 

مـــن العـــام الفقيـــل انصـــا بـــن اـــيب بـــن علـــي احلماااـــد  العقـــا  عليدـــال 
ونوـــل:ع  و هـــلا الكتـــاا نلذـــااء الوـــحي   لعبـــد هللا الفقـــ  الضـــعيل 
انصـــا بـــن اـــيب بـــن علـــي احلماااـــد  مـــن الوـــاحلة النقيـــة  البـــة العلـــم 
واأل ـــا ةبـــا بنـــع عبـــد هللا بـــن حممـــد اآفضـــلية بتـــاسيخ الســـاب  مـــن اـــدا 

 هجايـــة عل وعلـــا وساـــة مبجمـــو  مبكتبـــة الســـيد  1103ســـنة  س ـــق مـــن
  :  حممد بن أاد البوسعيد  و دت مكتونو
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               عـــــــزر و ـــــــهر ةبـــــــا بنـــــــعانتقـــــــه هـــــــلا الكتـــــــاا يف ملـــــــ  الفقـــــــ ة و ع

 . ن سعيد اآفضلية العقاية النزويةبن حممد بن سااد ب هللا عبد
 فق  إليل انصا بن ايب بن علي. و هلا الكتاا نلذااء لعبد هللا ال

ىتبـل   ل و هلا الكتاا لعبد هللا انصا بن عبد هللا بن عما السيفي العقا 
 .ولدو الفق  إىل هللا حممد بن انصا بن عبد هللا حاسو بيدو ع

وعلا  س  ا زء ابامب من ىتـاا بيـان الذـا  نقـاأ هـلا الذـاهد 
 لط يدها:
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ة و عـــزر و ـــهر ةبـــا بنـــع عبـــد هللا بـــن ع  و هـــلا الكتـــاا يف ملـــ  الفقـــ  
 حممد بن سااد بن سعيد اآفضلية ع.

 
 ل خمطوأ مبكتبة وال ب  سيل  نـَْزوشل )ذون سام( .33الكند ل بيان الذا ل إ 
 ( 76 مو  خمطوأ مبكتبة السيد حممد بن أاد البوسعيد   السيقل باام.) 
 ( .5الحاا والثقافةل باام )ل مكتبة وةاسة 5الكند ل بيان الذا ل إ 
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هــي الذـــي ة الوــاحلة الا ـــية ة نـــة بنــع ســـلوم بـــن ســعيد بـــن ســـام 
أمبوســـعيدية العقايـــةل عااـــع يف القـــان الاابـــ  عذـــا اهلجـــا ل وهـــي أحـــد 

د ل و ــدهم فــاو  بيــع الذــيخ الفقيــل حبيــق بــن ســام بــن ســعيد أمبوســعي
أحد الة العلم ابمسـة مـن  هـ(178)ت  الذيخ الكب  البذ  بن اآنلس

 مان .البواة إىل ع  

ىانــع الذــي ة ة نــة واحــدة مــن ،لــة اــب بنــات لســلوم بــن ســعيد 
أمبوسعيد ل أمرا أختدا س  فقد وفقدا الـاان نلـزواإ مـن العسرمـة القا ـي 

هــ(ل وم حيوـه علـا  سيـة 1346عاما بن ايب بن مسعوذ اآـالكي )ت 
 مندال أمرا بقية أخوا ا فدن: نواشل و وخةل وىا ية .

 رات الذي ة ة نة  واو حيا ـا حيـاة العزوبـة وامنفـااذ؛ فلـم قتـزوإ 
يف حيا ــا با ــه مــ  ىثــاة َمــن ققــدم بطبتدــا مــن أهــه الفضــه والوــسح؛ 

َنةـ بـ اآاو اآعاو واضع حيا ا يف حملة الَعْقا بنَـْزَوش يف   .ا  نَـيـْ
 

ـــلل وىانـــع ىثـــ ة  ـــة القـــا ن الكـــاميل واعتنـــع ب حفةـــع الذـــي ة ة ن
واـــد عافــــع بكثـــاة اآطالعـــة والقــــااءةل   الـــتسوة والحذيـــد آل قــــل الكاميـــةل

ولــديدا فقــل يف الــدينل وملكــة يف علــم اآواسيــ ل وىانــع النســاء ومســيما 
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ـــا يذـــكه علـــيدن يف أ ل وهلـــا نمـــا ذيـــندالعقـــا ت يقوـــدهنا لسستفســـاس عمر
  لب لللىا قحذذ عليل النساء نلَعْقا .

قاىع الذي ة ة نة مكتبة اا عدذ من الكتق القدميـة واآ طو ـات 
من بيان الذا ل واآوـنلل والضـياءل واـد وافتدـا ،يعوـا يف حيا ـال ونـأل 
ــة هــدو لــط الذــي ني القا ــيني ســعيد بــن انصــا وأاــد بــن انصــا  الوافي

ا أهنا حولع علـا  ـزء مـن هـلو اآ طو ـات مـن أختدـا السيفينيل ويةد
ل إ  أن هــــ(1346)ت  عـــاما بـــن اـــيب اآـــالكي العسرمـــةس  بعـــد وفـــاة 

عدذوا من خمطو ا ا نس ع للذيخ عامال وهـد مكتبتدـا مبعثـاة يف مكتبـة 
السيد حممد بن أاد البوسـعيد ل ومكتبـة وةاسة الـحاا والثقافـةل وبعضـدا 

الذ وــيل واــد ا لعــع علــا عــدذ م أب  بــل مــن هــلو انتقــه إىل اآلــ  
 الكتق مندا هلا الذاهد: 

 
"  مقنييت و ناييي  منيييت ييييلو  ميييب يييي    هيييذن نل تييينب ايييب  سيييتط    
ق نست   ب  ها نل لا  م  جٍ نلوقا علا      نلشي س  ا يا ميب    

 ينف  يتا  ي    مب انب  م  ه "ب
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اعة الاحيــه وبعــد حيــاة حافلــة بفضــائه األعمــاو وام تدــاذ اابــع ســ
مــن هــلو الــدنيا إىل الــداس اآلخــاة؛ وىانــع الذــي ة ة نــة قــاذذ يف ســاعتدا 
األخــ ة الذـــداذقنيل وقســـأو خالقدــا  ـــهر وعـــس أن ذفــل عندـــا ســـكاات 
اآـــوتل وعاصـــات احلســـاال وىـــان  خـــا مـــا هلجـــع بـــل اـــوو احلـــ  قبـــاسك 

ـَـا قـ َوفـرــوْ وقعــاىل: َن أ   ــوسَى ْم يـَــْوَم اْلقَِّياَمــةِّ َفَمــْن ى ــه، نـَْفــب  َ ائَِّقــة  اْلَمــْوتِّ َوإِّقر
نـَْيا إِّمر َمَتا   اْله ا وسِّ  َه اْ َنرَة فـََقْد فَاَة َوَما احْلََياة  الد،  .ة ْحزَِّح َعنِّ النراسِّ َوأ ْذخِّ

هجايــةل وذفنــع مبقــلة األئمــة مبدينــة  1398وىانــع وفا ــا يف ســنة 
 نـَْزَوش ـ سادا هللا قعاىل ـ . 

 
 ـــــاام9العـــــوق ل الضـــــياءل إ ـــــة الســـــيد حممـــــد بـــــن أاـــــد البوســـــعيد ل الســـــيقل ب     ل خمطـــــوأ مبكتب

(1186). 
  ــــة ــــاتل )مــــخ(ل مكتب ــــخ الوفي ــــن ســــعيدل  مــــو  يف  سي ــــْزوشل احلواــــاضل ،عــــة ب         أحفــــاذ اآؤلــــل  نـَ

 .)ذون سام(
 ــل العــاماة ن ــن أاــد بــن ســعوذ البوســعيد  يف مكتبت ــوم افرنــني مقابلــة مــ  الســيد حممــد ب لذــااذ ل ي

 هجاية . 1429من سبي  األوو  12بتاسيخ 
  مقابلة مـ  الذـيخ سـيل بـن سـليمان بـن انصـا أمبوسـعيد  يف حملـة عـني َاـَجق؛ يـوم افرنـني بتـاسيخ

 هجاية. 1432من    القعدة  14
 ــ ؛ يــوم َت الســبع  مقابلــة مــ  الوالــد الذــيخ الوالــد عبــد هللا بــن ســعيد بــن انصــا الســيفي يف حملــة الَهنـْ

 هجاية . 1432من    القعدة  18بتاسيخ 
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هي الذـي ة الفا ـلة ةوسذة بنـع خلـل بـن أاـد بـن خلـل العباذيـة 
 من اي ات القان الثاض عذا اهلجا  .  السمدية النزويةل

ذ  وأختدــا وهـي أخـع الذـيخ الفقيـل أاـد بــن خلـل بـن أاـد العبـا
 ة بنع خلل .اذَ عَ الواحلة سَ 

بســــط هللا علــــا الذــــي ة ةوسذة مــــن خــــزائن فضــــللل فكانــــع لــــديدا 
ل و اثس ماءل وبيوتل واد أ نبع ىتق األواا   األمواو الطائلة بني أساا 

رسرة عذـا أرـا مـاء  والوصا  يف التحدا عندال واد أحويع ما يزيد عن
                                                                                                                                                                                                                                   من فلا َذاسِّ  ىان يف ملكدا.        
ذي ة ةوسذة عـن  لـق العلـمل والتفقـل م قذهه هلو الثاوة الطائلة ال

يف أما ذيندال وااتناء الكتق النافعةل به اعتنع بكه  لـ ل بـدليه و ـوذ 
ــــللع لذــــاائدا األمــــواول فقــــد و ــــدت  بعــــ  الكتــــق اآ طو ــــة الــــ  ب

 :  مكتونو
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" ناتبييييا هييييذن نل تيييينب منلشيييي نس نلءييييط ح  ييييب يييييو  ناسييييلبل        

لسييب    نل؛م يي    للشيي خ  وم د  منييت  لييا مييب    يي  نل اند يي  ن    
 هج   "ب1164    ين  21 ميتا  ع سا مب  ب  نة ن ث م  ه

وىتــــق علــــا  لــــد ا ــــزء الاابــــ  عذــــا مــــن ىتــــاا اآوــــنل:ع هــــلا 
   الكتــــاا أخلقــــل الذــــي ة ةوسذة بنــــع خلــــل العباذيــــة مــــن أومذ الذــــيخ

 عبد هللا بن حممد السمد ع. أاد بن

 
  مبكتبة وال ب  سيل  نـَْزوشل )ذون سام( . ل خمطوأ42الكند ل بيان الذا ل إ 
 ل خمطوأ مبكتبة وال ب  سيل  نـَْزوشل )ذون سام( .14الكند ل اآونلل إ 
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هــي الذــي ة الداعيــة ةوسذة بنــع عبــد هللا بــن حممــد بــن ســليمان بــن 
          مــــــن اــــــي ات القــــــان حممــــــد بــــــن بلعــــــاا الكنديــــــة الســــــمدية النزويــــــةل

 الثاض عذا اهلجا  .
مـــن أســـاة علميـــة فوالـــدها عبـــد هللا مـــن مذـــايخ العلـــم والفقـــلل وأمرـــا 

 أخوها فدو الذيخ الفقيل حممد بن عبد هللا .
 

ع ومــــن صــــاحلات ىنــــدة: ةوسذة بنــــع 
هللا بن حممد الكندية من الفقيدات العابداتل وهي وليرة مـن أوليـاء هللا عبد

عــزر و ــهرل ىانــع  فــ  القــا ن الكــامي يف صــدسهال وققــوم بــل الليــهل وإ ا 
ذخه ادا سمضان  مـ  النسـاء وقوـلي اـن الليـه حـ: م يطقـن الوـسة 

 معدا من  وو القيامل والاىو ل والسجوذ ع. 

عيد بــن أاــد الكنــد  ذلــيسو علــا صــسحدا وىفــا بكــسم الذــيخ ســ
 واستقامتدا .

 
 .)وساة خمطو ة لط الذيخ سعيد بن أاد الكند  مبكتب  اباصةل )ذون سام 
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هــــي الذــــي ة عائذــــة بنــــع أاــــد بــــن ســــليمان بــــن عــــاما الكنديــــة 
احلات القـان الاابـ  عذـا والابـ  األوو مـن القـان السمدية النزويةل من ص

 ابامب عذا اهلجايني .  
نذـــأت يف بيئـــة علميــــةل مذـــدوذ هلـــا نلوــــسح وامســـتقامة والعلــــمل 
فوالدها الذيخ أاد بن سليمان لل ذوس يف صقه موهبتدال وقابيتدا الحبيـة 

 الواحلة .
هــــ( مـــن ىبـــاس 1383ســـعيد بـــن أاـــد )ت ألمدـــا ىمـــا ىـــان  ـــدها 

عبـد هللا  العلماءل وأحد القضاة اآذدوسين يف ذولة افمام العسرمة حممد بن
       هــــــ(ل وعنـــــد الســـــلطان ســـــعيد بـــــن قيمـــــوس البوســـــعيد  1373ابليلـــــي )

 هـ(ل وهي أخع الذي ني العاآني حي، وإبااهيم .1392)ت 
ــة مــن األخــس  احلميــدةل والتعامــه الطيــقل  ىانــع علــا ذس ــة عالي

س  ا بـني الوـه  والكبـ  والقايـق والبعيـدل وىانـع  ـحم مذدوسة  سن 
َمْن حوهلا من النساء وا ـ انل وقعطـل علـا الوـهاس والفقـااء واآسـاىنيل 
ال ىما ىانع عفيفة اللسـان عـن الهيبـة والنميمـة والقيـه  وم قكن  تقا أحدو

ع  والقاو؛ ومن مواافدا: أن اماأة سعع بيندا وبـني أخـاش نلنميمـةل فطلبـ
ىلتا اآاأقنيل ونوحع َمن سعع نلنميمةل و ىرا ا نو قعـاىلل وبينـع هلـا 
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عاابــة النميمــةل فــأردات قلــ  اآــاأة نــدامتدا وأتســفدال وىانــع أتمــا بنا ــا 
بتنةيل مسجد  حفان ىه ،عةل وأتماهن بتنةيل اآََجاةة ـ وهـو اآكـان 

 الل  قستحم فيل النساء ـ .
حافلـة نلعبـاذة والطاعـةل ىثـ ة امبتدـاو  وىانع حياة الذي ة عائذة

و قعـــاىل يف ،يـــ  أحواهلـــال واـــد اـــكره القـــا ن الكـــامي الينبـــو  العـــلال 
 واآوسذ الوايف حليا ال وىانع  فةل عن ردا الق. 

    
 .  ع لساهنا س ق بلىا هللا قعاىلل حافةة للقا ن الكامي ع

عابـــدة م قفـــح عـــن  ىـــا هللال  فـــ  القـــا ن الكـــاميل وقـــدمي  ع
 امستهفاسع.

ومـــن عباذ ـــا: ا تنـــام أ  فاصـــة لـــتسوة القـــا ن الكـــاميل وإن ىانـــع 
ن قعمه يف اآنزول فدي قاذذ القا ن الكامي ذائموال وقعلـم نسـاء ااحمللـة القـا 
الكــاميل وقوــوا هلــن األخطــاءل وقذــجعدن علــا قسوقــل وحفةــلل وىانــع 

ىما ىانـع  ـاف  علـا صـسة الضـحا حـ: يف اآذـفا قوـليدا   لقتعددهن
ا ولــو ىــان  علــا أ  هيئــةل وحســق اــدس ال وىــان م يفو ــا ايــام الليــه أبــدو
ـــا مـــال وىـــان  ل وم أذو علـــا  لـــ  مـــن أهنـــا ةاست أحـــد أاانئدـــا يومو الـــيسو

يع عندهمل وح: م يفو ا ايام الليه  لبع مندم إحضاس ماء هلا ابـه اآب
النــوم لعـــدم مقـــدس ا علـــا الندــوا بســـبق ما ـــدا؛ وحـــ: م قذـــهلدم يف 
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ســــاعات متــــأخاة مــــن الليــــهل وىانــــع  ــــاف  علــــا صــــيام يــــومي افرنــــني 
وابمــيب مــن ىــه أســبو ل وقــداوم علــا صــيام أ م البــي  وســتة أ م مــن 

 س عليدــــا  لــــ  للــــزوم أخــــلعـــلر  فــــحة ما ــــدا األخــــ  قَ اـــدا اــــواو إم يف
 .الدواء

أمرا عن قابيتدا ألومذها فقد ىانع حايوة علا اسـتقامتدمل وسبطدـم 
بكتـــاا ساـــم  ـــهر وعـــسل فكانـــع قعلـــم أومذهـــا القـــا ن الكـــاميل وىانـــع 

ىـه يـومل ىمـا اعتنـع إبسسـاهلم   الكـامي اديدة احلاص علا اـااء م للقـا ن
ترــــاا مــــن أ ــــه اسقبــــا دم نآل ت الكاميــــاتل ومــــن اآوااــــل ،يعوــــا للك  

الطايفـــة أن أومذهـــا ىـــانوا ذتـــلون حفةدـــا للقـــا ن الكـــاميل فيـــلىاون هلـــا 
  زءوا من  ية فتكملدا هيل وقبني مو عدا من أ  سوسة .

م يهق عـن نو الوـاحلة الطائعـة عائذـة بنـع أاـد إحسـاهنا للفقـااء 
 لـ : ىانـع ىثـ ة افحسـان والوـداة للفقـااء وااحملتا ني واأل فـاول ومـن 

ا مبـــا واآســـاىني قبعـــ  إلـــيدم نلنـــواو والوـــداات؛ وىانـــع م  ـــدر  ا أحـــدو
قوـــنعلل فـــس قبطـــه صـــداا ا نآـــن واأل شل قتوـــد  فـــس قعلـــم راهلـــا مـــا 
أنفقـع مييندـال فبعـد وفا ــا ردـا أاـ اص ىثــ ون يتحـدرون عـن إحســاهنال 

 كن يعلم ح: ةو دا وأومذها .وىثاة قودادا عليدمل وم ي
ويف مســــجد مــــن اآســــا د قعجــــق النــــا  مــــن و ــــوذ  موعــــة مــــن 

ــ وىانـع قتعدـد اآسـجد  ـ احلوـا الـ  دلـب عليدـا النـا  الب سط ا ديدة
نلعنايــة وااحملافةــة ذون علــم أحــد؛ ويف يــوم مــن األ م سأش س ــه مــن ،اعــة 

لنةافــةل ىمــا ىانــع اآســجد امــاأة لــاإ مــن اآســجد فعــا  ســا الب ســط وا
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 قدخه الساوس علا األ فاول فس ذاإ  فـه مـن عنـدها إم وقعطيـل مبالهـوا
 .حللو تل أو أ  ايء حيبل األ فاول أو بع  امن اآاو
مــن وسعدــا أهنــا واعــع يف معاملــة اــا حمــا يا اــاعية ذون علمدــال يف و 

ملـة؛ قبنير هلا بعد  ل  فطلبع من أحد أحفاذها أن يت لأل مـن هـلو اآعا
ل ومـن وسعدـا أن امـاأة  لبـع مندـا أن وقكلفع من أ ه  ل  أموامو ىث ةو 

لــــيط هلــــا حجــــانو لاأســــدال فبقــــي مــــن األذوات خــــيط بســــيط ونســــيتلل يف 
قلىاقـــل بعـــد مـــدةل وخافـــع أن قكـــون اـــد أخـــلت اـــيئوا م حـــ  هلـــا فيـــلل 
فأسســـلع إىل قلـــ  اآـــاأة عذـــاين س مو  ـــماانو عـــن  لـــ  ابـــيط وقطدـــ وا 

ـــاف  اآبلـــغل وم قعـــا  اآـــاأة ســـا قلـــ  لن فســـدال وم للهـــا خذـــية أن ق
 العذاين س مو .

ــ  ـا  هللا منـل انأعـا  ــ أصيبع العابدة عائذة الكندية مباا السـا ان
اســتلزم األمــا إىل بــح س لدــال فوــلت حمتســبة األ ــا والثــواال وم يلدــا 

 التجلد علا  ممدا.لساهنا إم بذكا هللا ىعاذ ال وىانع قةدا الول و 
ـــع ققـــوو  ـــدعاء لكـــه مـــن يزوسهـــا مبـــا يناســـبلل فكان ـــا ال وىانـــع قكث

 :ن أساذ الـزواإلطالق العلم والدساسة: أعانـ  هللا لطلـق العلـمل وققـوو آَـ
ن م يــاة  نلنســه: سةاــ  هللا اللسيــة سةاــ  هللا الزو ــة الوــاحلةل وققــوو آـَـ

مل وحضـوس اآناســبات الــاحومــ  اطـ  س لدــا م قنقطـ  عــن صـلة  الوـاحلة.
 .العائلية
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ويف واع متايضدا نآذـفا قطلـق مـن ابنتدـا الـلهاا والسـسم علـا 
اآايضـــــات وسعـــــايتدنل وققـــــوو:ع هـــــن أوىل مـــــ  فـــــانةا  إلـــــيدن إن ىـــــن 

 حمتا ات آساعدة ع.
ويف  خـــا أ مدـــا ابتليـــع بهســـيه الكلـــال ومـــ  اـــدة األمل وصـــعوبة 

ك صسة الضـحال وىانـع بـني الفينـة اآوالل وىثاة اآعاوذة للمذفا م قح 
واألخا قسأو عن األ ان وواـع الوـسةل فـ ن م يكـن واـع الوـسة فدـي 

 يف  ىا واااءة القا ن .
وبعـــد حيـــاة حافلـــة نلطاعـــة والقـــانت وامبـــتسءاتل ويف صـــباح يـــوم 

ـــاةاألحـــد يف الســـاذ  مـــن اـــدا ،ـــاذش  هجايـــةل  1427مـــن ســـنة  اآلخِّ
ــ سادـا  ئذة الكندية إىل  واس ساا قباسك وقعاىلانتقلع الواحلة العابدة عا

 هللا وأسكندا ا نان ـ.

 
  النبدــاضل أاــد بــن عبــد هللال قا،ــة خمطو ــة مــن أسبــ  صــفحات عــن حيــاة والدقــل عائذــة بنــع أاــد

 الكندية مبكتب  اباصة ل )ذون سام(.
  حمـام  2ة الك ن ـوذ؛ يـوم األحـد بتـاسيخ مقابلة م  الذيخ حي، بن أاد بـن سـليمان الكنـد  يف حملـة سذر

 هـ . 1433
  مقابلــة مــ  الذــيخ الــدىتوس إبــااهيم بــن أاــد بــن ســليمان الكنــد  يف حملــة سذرة الك ن ــوذ؛ يــوم ا معــة

 هـ .1432 و احلجة  2بتاسيخ 
  16مقابلة م  األستا  موـطفا بـن هـسو بـن بـدس الكنـد  يف حملـة سذرة الكنـوذ؛ يـوم افرنـني بتـاسيخ 

 هـ .1434اعبان 
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حممـد بـن  الذي ة الا ية عائذة بنع عزيز بن عما بن أاد بـن هي
نذــأت يف أســاة  .عمــا بــن أاــد بــن حممــد اآداذيــة الناعبيــة العقايــة النزويــة

 صاحلة وبيئة مستقيمةل وهي قنحدس من سسلة علمية عايقة.

ع يبلـغ  
عــدذ س ــاو العلــم مــن اآذــايخ اآــداذيني مثانيــة عذــا س ــسو  ــن عافتــل مــن 

ا واا ــيوا  أهــه العلــم مــندم...ع  ــد ها حممــد بــن عمــا بــن أاــد ىــان ةاهــدو
للمسلمنيل وهو أوو علماء اآداذيني يف النول األوو مـن القـان احلـاذ  

 عذا اهلجا . 

ــــن واــــد ىا ــــة: ســــيل ب نــــع الذــــي ة عائذــــة يف عدــــد األئمــــة اليعاسب
 سلطانل وسلطان بن سيلل ومدنا بن سلطان بن ما د . 

 ذفنع الذي ة عائذة مبقلة األئمةل واد و دت مكتونو علا الها: 
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 "  عييو  ميين   ييب نلشيي ان  نليي ج ا مسييا ن  نليي  ب نليي   ا    

 ن تُوَفَّييوْ َ  ُجُييو َيُاْ  َييوْ َ نلْب  َن َيي   فَبَييب  يُيياُّ اَنْيينٍ  َآئ بَيي ُ نلْبَييوْت  مَيِاَّبَيي
وُ ْدِحَ عَبِ نلنَّن ِ مَ ُدْ  اَ نلْجَنَّ َ فَبَي ْ فَينوَ مَ ين نلْطَ َين ُ نلي  اْ َن يِالَّ  َتَيناُ       

تييين  س  يييو  توف يييت نلونلييي   نحملاييي  نلشييي خ  عنئشييي  منيييت    نلُُْييي ُم ِ
  ب عد ييييد مييييب عبيييي  مييييب   يييي  مييييب  بيييي  مييييب عبيييي  مييييب   يييي  ميييي  

 بيي  مييب عبيي  مييب   يي  مييب  يي ند نا ند يي   يين  ن  يي  م ييال           
عش  ل ل   لو   ب ش    م ٍ ن مل  ب ش و  ين  يينل  ال ي    

م ال ل ين  م نئ  ين  م لا ين   ب نهلج   نكيال    "ب 

 .السيفيل التاسيخ ااحملفوسل مااون مبكتب  اباصة 
  39 2البطاايل إ ا  األعيانل. 

 قـاا م مذـايخ  و مـداذ  :لسستزاذة عن األعسم اللين قـابطدم ااابـة النسـق نلذـي ة عائذـةل انةـا
 ل وما بعدها .37 2يف ىتاا إ ا  األعيانل 
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       هــــي الذــــي ة عائذــــة بنــــع افمــــام العسرمــــة حممــــد بــــن عبــــد هللا بــــن 
ــةل مــن صــاحلات القــان الاابــ  ســ عيد بــن خلفــان ابليليــة الســمائلية النزوي

 عذا اهلجا  .
مــن نســه األئمــة العباهــه ابليــه بــن عبــد هللال وابليــه بــن اــا انل 
والولع بن مال  ب  خاوص ـ سادـم هللا قعـاىل ـ ل فدـي مـن أسـاة عايقـة 

  العـــــدو  يف العلـــــم وافمامـــــةل وقنســـــق أســـــاة الوـــــاحلة عائذـــــة إىل افمـــــام
ابليـه بـن اــا ان اباوصـي. و و ابليــه فـا  مــن بـ  خــاوصل وهـم مــن 

 اليحمد األةذ. 
ـــ ـــه  ـــع رـــه اَ عااـــع الوـــاحلة عائذـــة يف حملـــة حَمْ م مـــن واذ  مسائ

               والــــــــدها افمــــــــام العسرمــــــــة حممــــــــد بــــــــن عبــــــــد هللا بــــــــن ســــــــعيد ابليلــــــــي
خ أاـد بـن حامـد بـن هـ(ل فانها قابية صاحلةل وااحنع نلذـي1373)ت 

سـيل الاواحــيل وأهبــع منـل  سيــةل ومــن أومذهـا منــل حيــ، الـل  يكــل بــل 
ل ويف  لــ  يقــوو الذــيخ العــام ســعيد بــن أاــد بــن  افمــام ابليلــي أحيــاانو

هــــ( يف ماريتـــل السميـــة الـــ  ااهلـــا يف افمـــام 1383ســـليمان الكنـــد  )ت 
 حممد بن عبد هللا ابليلي: 

ــ ا الفضــهِّ  حيــ، علــأعــزت أنَ   اوالتَق
 

 هيكـــــهِّ  دِّ األوابِّـــــ ايـــــدَ  مبنجـــــاذ   
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عافــع الذــي ة عائذــة نلوــسح وامســتقامة وافىثــاس مــن الطاعــات 
والقـانت؛ وىانـع م لـاإ مـ  والـد ا مـن حوـن نـَـْزَوش إم لـيسو إمعـاانو يف 

 . السح واختفاءو عن األ يا  اللين ينزلون  ضاة والدها افمام حممد

ع يف  
ـــااحلـــاذ  مـــن اـــدا سبيـــ  ا هجايـــة قوفيـــع الذـــي ة 1367مـــن ســـنة  آلخِّ

اآا ـــية عائذـــة بنـــع ســـيدان إمـــام اآســـلمني حممـــد بـــن عبـــد هللا ابليلـــيل 
العـاآنيل وصـلا  وىانع وفا ا  وـن نـَـْزَوش ـ س ـي هللا عندـا ـ  مـني   سا

 ع. بنفسل عليدا افمام

 
 بليليل الس ة اللاقية واآندا الفقدي للذيخ العسرمة أاد بن سعيد بن خلفان ابليليل  ـ  لـاإ ا

 م.         1997هـ   1418مبعدد العلوم الذاعية لسنة 
  ــــة ــــاتل )مــــخ(ل مكتب ــــخ الوفي ــــن ســــعيدل  مــــو  يف  سي ــــْزوشلاحلواــــاضل ،عــــة ب         أحفــــاذ اآؤلــــل  نـَ

 .)ذون سام(
 268 3ائ  النعمانل ابوي ل اق . 
  102 5السيفيل النرم ل . 
  ـَوي  يـوم الـثساثء بتـاسيخ س ـق  12مقابلة م  الذيخ سعوذ بن سليمان بن ،عة الكند  يف حملة الس،

 هـ .1429
  َْهـ . 1429س ق  13م يوم األسبعاء بتاسيخ اَ مقابلة م  الذيخ موسا بن سام الاواحي يف بلدة حم 
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ــْزَوشل مــن صــاحلات  هــي الفا ــلة عامايــة العبيدانيــة مــن أهــان َعْقــا نـَ
القـــان الثالـــ  عذـــا اهلجـــا ل أعانـــع الذـــيخ الـــائيب  اعـــد بـــن اـــيب 

علـــا الـــت لأل مـــن همـــا أعدائـــل عليـــل بعـــد أن  هــــ(1237اباوصـــي )ت:
اعـد خللل بع  أهه نـَْزَوشل فكانـع سـببوا يف هاقـلل وىـان اـدوم الذـيخ  

ــاو الســلطان  ــْزَوش بطلــق مــن أهلدــا آــا ىــاقبوو لينةــا فيمــا يفعلــل ع مر إىل نـَ
 سعيد بن أاد البوسعيد  .

ع فمضـا الذــيخ العــام  اعــد بــن  
ــْزَوشل ومعــل ان  اليلــون مــن ،اعتــل ليأخــل صــحة  اــيب اباوصــي إىل نـَ

     لســــنتدمل فــــأذخلوا الذــــيخلــــوا عليــــل مــــن األمــــا مــــن أابــــل علــــا مــــا عور 
ل وافمـام سـعيد يف العـة نـَـْزَوش   اعد بن ايب ومن معل حجاة الَعْقا لـيسو
ـــل احلجـــاةل يف انفلرـــع عزميـــة أهـــه  م يذـــعا بـــدخوو الذـــيخ  اعـــد و،اعت
ــا  ا و،اعتــل احلجــاة ومم بعضــدم بعضو نـَــْزَوش بعــد أن أذخلــوا الذــيخ  اعــدو

قــا الــاأ  الوــائق أن شــاإ الذــيخ وىثــا هــواهمل واــاو بعضــدم لــبع : إ
 و،اعتل من احلجاة ابه أن يعلم بل افمام أنل يف احلجاة . 

امـــاأة عجـــوة قســـما  افبينمـــا هـــم علـــا  لـــ  إ  أقـــع الذـــيخ  اعـــدو 
فأخلقل عمرا عزم عليل بع  أهـه نـَـْزَوش مـن ابلـلل  لعاماية من ب  عبيدان



120

                                                                                      

  

افمــام ســعيدل واالــع  وأاــاست عليــل نبــاوإ مــن احلجــاة ابــه أن يعلــم بــل
لــــل: أخذــــا عليــــ  منــــل إ  أنــــع لــــيب عنــــدك ىثــــاة س ــــاول وصــــات يف 

 وبع  أهه نـَْزَوش بعدما ىانوا إلي  صاسوا علي . لاحلجاة
وىــان الذــيخ  اعــد اــد اســحاا مــن أهــه حجــاة الَعْقــا ىثــاة هــواهم 
ــال ومتــويددم لــل نحلــدي  ابــه أن أتقيــل اآــاأة اآــلىوسةل فلمــا  لبعضــدم بعضو

اذ  عليـل امسقيـاا مـن أهـه حجـاة الَعْقـا خـاإ مندـا مـن ليلتـلل واوـد قا 
 هـ ققايبوا. 1189ذاسو يف ااية العلياءل وىانع هلو احلاذرة سنة 

 389ابن سةي ل الفت  اآبنيل ص . 
 169ابن سةي ل الس ة ا لية اآسماة سعد السعوذل ص . 
 41الذيباضل معجم النساء الع مانياتل ص . 

 . حجاة الَعْقا: حملة الَعْقا وقق  يف الق مدينة نزوش 
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هي السـيدة اآنفقـة عفيفـة بنـع افمـام العـدو بلعـاا بـن سـلطان بـن 
والثــاض  ســيل بــن مالــ  اليعابيــة العقايــةل عااــع يف القــانني احلــاذ  عذــا

 ايني.عذا اهلج

    والســـــيدة عفيفـــــة مـــــن األســـــاة اليعابيـــــة العايقـــــة يف ع مـــــانل فافمـــــام
انصــا بــن مااــد مــن أسحامدــال ووالــدها بلعــاال و ــدها ســلطان م لفــا 

 مكانتدم علا ىه    عينني.
عااع السيدة عفيفة بنَـْزَوشل واستقا مقامدـا اـال واـد أررلـع بنَــْزَوش 

ع نلتقـــاا إىل هللا قعـــاىل والوـــداات أمـــوامو ومتاعوـــا ىثـــ وا  ـــ  أهنـــا اهتمـــ
ا اسيــةل فكانــع هنــاوا متــدفقوا للفقــااء وااحملتــا نيل ونعــع ىثــ وا مــن أمواهلــا 
 للوـداات ا اسيــةل ومندــا: قوــداع ونــة مــن شيــه قزيــد عــن الثسرــني شلــةو 
مـــ  مائدـــا مـــن فلـــا َذاسِّ  لعـــز ذولـــة افســـسمل و علـــع عا ـــد شـــه هلـــا 

ا ـــا مؤبـــدو َتـــ  وافو س بدـــا ومتاهـــا لتفطـــ  صـــائم بذـــدا سمضـــان اآبـــاسكل  نلهَنـْ
وأوافــع يف و ــوو ابــ  اآ تلفــة مــن  ــا ل ومســا دل وآــداس  القــا ن 

 الكاميل وأوصع بعدذ من اآناف  ال  لدم اجملتم ل ومندا: 
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"  مبت نلس    عن ن  منت مل  ب ميب ييلان  ميب يي ا نل   م ي       

يَيبَ  اَيدْمَخ ل بين  نل  يا     مأ    نس  يب  نئ ين  يب فلي  دَن ِل  يب      
نلييا يف  نهليين ناسييبا نابءيي    ييب يييبي فليي  نلَُنْتَيي   ييب اَييدْمَخ      

ن يف نةيي مل نلءيي ن    مي  ديينعت هييذه مل شييت خ متيي  خ ييا  ل يي
نةيي مل  مهييذه نل  ييا نلييا  مبييت  ييب  ف شييت خ  ييب غليي  هييذن  

     ن  ؤمييييي ًن ي   ييييو  نلب ن ييييي   يتاتيييي  يبييييين مج تيييي   م اييييين    ن  يييي  مقن يييي  
 "ب1367   ن  ين   3عا  ن  مب     نل اندث م  ه ب 

ا سيــخ وفــاة الســـيدة عفيفــةم نعلــم      إم أن العمـــا امتــدر اــا بعـــد   ديــدو
هـــجاية(ل فكانــع إىل هنــاس األسبعــاء 1104وفــاة أبيدــا افمــام بلعــاا )ت:

هجايـــة علـــا ايـــد احليـــاةل ففـــي  1161اـــدا    القعـــدة مـــن ســـنة  11
 س نعــــع نوــــل  رــــا مــــاء مــــن فلــــا َذاسِّ  لضــــنينة بنــــع التــــاسيخ اآــــلىو 

واســطة الذــيخ ســليمان بــن صــاحل الــ  هــي مــن أومذ حممــد بــن ســليمان ب
 عبد هللا بن سليمان الكند  .  الفقيل سليمان بن

 .)وريقة مياو بع  أفسإ نـَْزَوشل اآ طوأ مبكتب  اباصةل )ذون سام 
  ن ام(.وصية خمطو ة مبكتب  اباصةل )ذو 
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هـــي اآعلمـــة عوينـــة بنـــع عـــاما بـــن أاـــد بـــن ســـام العثمانيـــة العقايـــة 
 النزويةل من صاحلات القان الثاض عذا اهلجا  .

ااحنع نلذيخ العام سليمان بن حممد بن سليمان اآعما ل وأهبـع 
 . منل عاماوال وهو من اآذايخ الفقداء

اهتمع اآعلمة عوينة بتدسيب القا ن الكامي لأل فـاو والنااـئةل فقـد 
و ــــدت مــــا يذــــ  إىل ايامدــــا اــــلا الــــدوس العلمــــيل ىمــــا اهتمــــع ناتنــــاء 

 الكتق والدساسة مندا . 
أاــد بــن  ويف خمطــوأ أفــسإ نـَــْزَوش:ع نعــع ســاآة بنــع عبــد هللا بــن

ا َذاسِّ  لعوينــة بنــع ســعيد بــن  ســان ابااســينية النزويــة أرــا مــاء مــن فلــ
ذة مـــن الذـــيخ اعـــاما بـــن أاـــد بـــن ســـام العثمانيـــة النزويـــةل وصـــحتل بذـــد

ســليمان بــن انصــا بــن ســليمان اآــداذ ل والذــيخ ســليمان بــن حممــد بــن 
مــن اهلجــاة النبويــةل  1157اــدا سمضــان ســنة  9ســليمان اآعمــا  بتــاسيخ 

 ىتبل سليمان بن عبد هللا الكند  بيدو ع.

هجايــة علـا ايــد احليـاةل فعلــا ا ـزء الاابــ   1177وىانـع إىل سـنة 
:  من ىتاا بيان الذا  و دت مكتونو



124

                                                                                      

  

 
" هييييذن نجلييييدس ناايييين خ للونليييي   عو نيييي  منييييت عيييين   مييييب   يييي         
نل ثبنا يييي  نل؛م يييي   يتايييي  مليييي هن عيييين   مييييب يييييل بن  مييييب  بيييي    

 "ب  1177ين   خمجندخ ن    26نا ب ث م  ه تن خي  

 لذااء لبع  أفسإ نـَْزَوشل مبكتب  اباصةل )ذون سام( .خمطوأ البيو  وا 
 ( .4ل خمطوأ مبكتبة السيد حممد بن أاد البوسعيد   السيقل باام )4إ الكند ل بيان الذاإل 
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عيد بن عما ال  هـي مـن أومذ ابـن هي اآنفقة اببراةة عيدوو بنع س
 عمال من صاحلات القان الثاض عذا والثال  عذا اهلجايني.

ااــــتدات عيــــدوو يف ةماهنــــا بطحــــن القمــــ  وخبــــزو وققدميــــل للفقــــااء 
وااحملتـــا ني؛ وإ ا ذخـــه اـــدا سمضـــان قفا ـــع هلـــلو اآدمـــة مـــ  ،لـــة مـــن 

ــالطحــنيل وي قدمْ  نَ النســوة الوــاحلات َذبــزْ  الســمن والعســه ل ســحوسوا مــ  َن
واللــنب يف  وامــ  نـَــْزَوش األسبعــة حــ: أن الذــيخ العــام ســعيد بــن أاــد بــن 
سعيد الكند  هدو يوفدا بقولل:ع عيدوو بنع سعيد بـن عمـا ابَبرـاةة مـ  
ــْزَوش األسبعــةل وهــي:  ــام  الَعْقــال  ،لــة مــن أخوا ــال ىــن ذبــزن  وامــ  نـَ

ع وىان  ام  مَسَـد     خا يقوو:ومَسَدل وس َعاول وَعني َاَجق ع. ويف مو 
يقدم فيل اببز واللنب قتل  بلل  ابَبرـاةة الوـاحلة عيـدوو بنـع سـعيد الـ  

 هي من أومذ ابن عماع.
            وم سيـــــــق فـــــــ ن الذـــــــيخ ســـــــعيد بـــــــن أاـــــــد بـــــــن ســـــــعيد الكنـــــــد 

ــا وــام  مَسَــد ابــه خاو ــل إىل   هـــ(1207)ت:  ىــان معاصــاوا لعيــدوو ومعلمو
ن واذ  بـــ  خـــاوص يف إىل شـــهل ويف ىسمـــل مـــا يـــدو علـــا بلـــد هجـــاس مـــ

اةة صــسح عيــدوول وققااــا آومهــا بوــنو  الطاعــاتل فدــو يوــفدا نببرــ
 الواحلةل وأهنا قون  خبزوا  وام  نـَْزَوش . 
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وللمنفقة الوـاحلة عيـدوو عـدذ مـن الوصـا  والتلعـات لو ـوو ابـ ل 
 ومندا:

 
  نلييا هييي  ييب  مالد نمييب "  مبييت ع يي مه منييت ييي    مييب عبيي  

عب  نل؛م   مُنل       نس  ب  نئ ن  ب فلي  نلَُنْتَي   يب اَيدْمَخ      
 خ مُل  هذن نانس مت  ف    ؤييا هجيو ًن م ي  بيال  نلءياح      شتَ ُ

يف  سييييج  جيييين ٍ نلسييييو   ييييب عَبْيييي  اَييييدْمَخ مقن يييين  ؤميييي ًن ي   ييييو    
 ب نلب ن    ميتا  ن قا   يي    ميب ييل بن  ميب  بي  ميب مل ي       

 ب " م  ه
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ود  نُيييي اءيييا   ييي   ييينس ميييياٍ ق نيييينت  ييينس اسيييج  نلسَّييي  يييي    ًييين 

ن    م سج  نجلن ٍ  ب عَبْي    ّم سج  نلشَّ ْا ناسبا  سج  نل ّ
  اَيييييدْمَخ  م سيييييج  نلشَّيييييوَن  اَ ب ابلنييييينه  يييييب نلنسيييييخ  ن م   ميتاييييي     

 ي    مب     مب ي    نل ويف م  ه "ب 
  

أوصع عيـدوو بنـع سـعيد بـن علـي الـ  هـي مـن ع
تَـ  مــن اايـة نـَــْزَوش  أومذ ابـن عمـا بنوــل أرـا مـاء مــن مائدـا مــن فلـا الهَنـْ
قنفــل  لــة هــلا اآــاء ذساهــم لفقــااء ســكة اامــة مــن حــاسة الــواذ  الذــااية 

ا إىل يـــوم القيامـــة؛ نقلتـــل مـــن وصـــيتدا هكـــلا  يـــوم احلـــا األىـــل وافوـــا مؤبـــدو
بعيندال وأان األاه و عبدو خلفان بن حممد بن سام بن عبـد هللا بـن نعمـان 

 ع.هجاية  1220صفا سنة  19 بيدو

وأوصع عيدوو هلو بهالة أرا ماء من مائدا يذحش اـلو الهالـة األرـا 
الـواذ   متا ليفطان بل النسـاء الوـائمات يف اجملـائز اللـواك هـن  ـاص حـاسة

الهابية؛ وإن فضه ايء من هلو الهلة ينفل علـا مـن سةاـل هللا مـن الفقـااء 
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ا إىل يوم القيامةل وأوصع عيدوو هلو بهلـة نوـل أرـا ا مؤبدو اآسلمني وافو 
 ماء من مائدا لتنةيل و اـ َبات مسجد ب  إِّذ ع.

وىلل  أوصع عيـدوو هـلو بهلـة نوـل أرـا مـاء مـن ماءهـا مـن فلـا 
َت  يذـح  ا إىل يـوم     الهَنـْ ش بهلـة هـلا اآـاء ريـاا يكسـا اـا األيتـام وافوـا مؤبـدو
 القيامة ع.

 
 .)وريقة مياو بع  أفسإ نـَْزَوشل اآ طوأ مبكتب  اباصةل )ذون سام 
 . )خمطوأ البيو  والذااء لبع  أفسإ نـَْزَوشل مبكتب  اباصةل )ذون سام 
 بن سليمان احلاسري  اآض ال )ذون سام(.   مو  خمطوأ مبكتبة الذيخ سام بن اد 

   ياذ يف بع  النسخ القدمية امسدـا: عيـدوو بنـع سـعيد بـن علـي بـن سـعيد بـن حممـد الـ  هـي مـن بـ
 ابن عما السمدية النزوية .

 الفائدة واآاذوذ .هلة ال :  
 . يف بع  اآ طو ات هجوسوا واع الهلسة 
 َبــة مــن  –خاصوــة  –؛ وهــي: فتحــات عنــد  ــاس  األفــسإ يا ذهــا الا ــاو و اـ َبــات: ،ــ  مفاذهــا : و اـْ

َبــة اآَ  ــا يقــوو:َجــأ ــه امســتحمام والو ــوء و ســه اآسبــب؛ واــد ق ســمرا الو اـْ      اةة ؛ فقــد و ــدت نوو
ع ىـان الذــيخ العسرمــة ســليمان بــن حممــد بــن مـداذ النــاع  العقــا  النــزو  يهتســه ويتو ــأ مــن َ َــائز 

ـنْي مسجد الذ،ج  بَـة للا ـاو  ل ومسجد خبة حجاسة من َخَااسِّ إم أن الهالـق اسـت دام موـطل  الواـْ
 ع. واآََجاةة للنساء
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 العدويـــة هــي الذـــي ة  ثـــل بنــع علـــي بـــن عـــاما بــن علـــي الفااانيـــة
سـاخ ان عواول وأخع أاـدا الن، الفاايةل سيدة  ليلةل وهي بنع أحد أعي

مبوــاول وةوإ أحــد فطاحلــة العلــم وأئمــة الــدينل وأم ااينــة إمــام اآســلمنيل 
وهــي ابــه ىــه اــيء القاسئــة الكاقبــة اآتعلمــة الزاهــدةل الذــاىاة يف الســااء 

 .الواباة يف الضااء
ىان والدها احلـاإ علـي الذـد  نلفااـاض أحـد أعيـان بـسذو البـاسةين   

  يف األصـــــهل وإقـــــا عافـــــوا دِّ هـــــم ينتمـــــون إىل ابيلـــــة بـــــ  َعـــــيف ةمانـــــلل و 
ــْا  بنَـــْزَوشل فنســبوا إليدــا هكــلا اــاو بعــ   نلفااــانيني لســكناهم بلــدة فـَ

   أحفاذهم .

ولدت هلو اآاأة الواحلة يف أواخا القان الثال  عذا اهلجا  علـا 
التقايــقل ولتلــل الــاوا ت يف قعيــني مكــان نذــأ ال فنجــد َمــن يقــوو: إن 
إاامتدــا ىانــع نلاســتا ل بينمــا يــلىا بعضــدم أن احلــاوا وااحملــن أس متدــا 

 وامستقااس اا.    بنزوش هي و ويدا علا اهلجاة إىل فـَْا 

ـــــل بتنذـــــأ ا النذـــــأة  ـــــ وال واعت ـــــا ىب ـــــدو أن أنهـــــا أومهـــــا اهتمامو ويب
واحلةل وحـاص علـا قعليمدـا فأ ـاذت القـااءة والكتابـةل وحفةـع اـيئوا ال
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الكــاميل وذسســع مبــاذو العلــومل وأققنــع ىتابــة ابــط العــاص مــن القــا ن 
 . ح: ااتدات بلاعتدا فيلل واد ردات  اثس  ل  وا حة فيما بعد

من قوفي  اآوىل عـزر و ـهر للسـيدة  ثـل أن أنعـم عليدـا لـ  عةـيم م 
نيرـة يكن يف حسباهنا أن قةفـا بـل يوموـا مـن األ مل فقـد سـااع األاـداس  الانر

ا من  دابلة العلم وعمالقة الفكا وس او افصسحل  لكم هـو إليد ا واحدو
هـــ(ل ف طبدــا مــن والــدها 1332العسرمــة الكبــ  نــوس الــدين الســاآي )ت 

وقزوإ اال وقذافع نماحان بلل والعيش يف رـسو مدسسـتلل واـد مكثـع 
يف عوـمتل ااابـة عذـا سـنواتل اــاءت األاـداس الارننيـة بعـدها أن قســلق 

دـــا هـــلو النعمـــة العةيمـــة فطلقدـــا افمـــام نـــوس الـــدين الســـاآي وفاسادـــال من
ــْا ل واــد قاىــع هــلو احلاذرــة يف نفســدا  وعــاذت إىل بيــع أبيدــا يف بلــدة فـَ
أراوا ىب وا وواعوا عةيموال ونقل صامتني أمام هلا اآواـلل إ  م هـد أسـبانو 

 وساء حوولل . وا حةو 
لسـاآي أن نذـ  إىل ذوسهـا الكبـ  والل  يدمنا يف حيا ا م  افمام ا

يف الواــو  وانبــلل وققــدمي العــون لــلل وخدمتــل بكــه مــا قســتطي ل فكانــع 
ققاأ لل فنون العلم اآ تلفةل وقنسخ لل الكتقل وقـدون مـا ميلـي عليدـا مـن 

 أ وبتل ومؤلفاقلل واد ااحن افمام الساآي بنساء أخا   ها.  
القا ن الكـامي والفقـل يف حملـة فـَـْا ل ىان للذي ة  ثل  دوذ يف قدسيب    

إ  قستقبه افانا يف أ  سن بينما اللىوس إىل سن العاااة واحلاذية عذـا 
 من أعماسهم .       
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وبعــد حيــاة مليئــة نحللــو واآــا واألفــااح واألحــزان والســااء والضــااءل 
ت ســـا دة آومهـــا وافـــع الســـيدة  ثـــل يف حماااـــا قتضـــا  إىل ساـــال وخـــار 

ـــل الو ـــوو حـــ: إ ا اســـتبطأ أهلدـــا ايامدـــا مـــن  احلـــي ـــل  قعنـــو ل القيـــوم ال
الســـجوذ انذوهـــا فلـــم  ـــقل فلمـــا سفعـــوا سأســـدا و ـــدوا أهنـــا اـــد فاساـــع 
احلياةل واد اسقسمع علا حمياهـا بسـمة صـاذاةل وىـان  لـ   خـا عدـدها 
ـــةل سادـــا هللا قعـــاىل ساـــة واســـعةل وخـــتم هلـــا بوـــاحلات  ـــدنيا الفاني اـــلو ال

 أعماهلا.

 
 48ل49الذيباضل معجم أعسم النساء افن ياتل ص. 
 108الدسمكيةل التعليم يف نـَْزَوش ل ص . 

  ا لعـــع علـــا مســـند افمـــام الابيـــ  بـــن حبيـــق الفااهيـــد  خمطو وـــال مبكتبـــة الســـيد حممـــد بـــن أاـــد
هجايــة عل 1348البوســعيد ل ىتــق عليــل:ع ســيل بــن علــي بــن عــاما الفااــاض بيــدو ،ــاذش األخــا 

 فلعلل أخوها .
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وحفيـدة إمـام  لهي السيدة الوـاحلة فا مـة بنـع العسرمـة الفقيـل أاـد
وةوإ  لالعلــم ااحملقــ  الــانض ســعيد بــن خلفــان بــن أاــد بــن صــاحل ابليلــي

مـــن نســـه األئمـــة:  لهللا بـــن ســـعيد ابليلـــي إمـــام اآســـلمني حممـــد بـــن عبـــد
   ابليــه بــن عبــد هللال وابليــه بــن اــا انل والوــلع بــن مالــ  بــ  خــاوص

 ـ سادم هللا قعاىل ـ.
ـــم وافمامـــةل وقنســـق أســـاة الوـــاحلة  فدـــي مـــن أســـاة عايقـــة يف العل
فا مــة إىل افمــام ابليــه بــن اــا ان اباوصــي و و ابليــه فــا  مــن بــ  

 اليحمد األةذ. خاوصل وهم من 
عااــــع الوــــاحلة الا ــــية فا مــــة يف القــــان الاابــــ  عذــــا اهلجــــا . 
ها قابيـة  ونذأت يف ومية مسائه  ع ره والدها الذيخ العسرمة أادل فانر

 حممــــد بــــن  إميانيــــة ملؤهــــا التقــــوشل يف اــــاء هللا أن ققــــحن نفمــــام العسرمــــة
إىل ذاس افمامــة مدينــة  عبــدهللا بــن ســعيد ابليلــيل فانتقلــع معــل مــن مسائــه

نـَْزَوشل فقضع بقية حيا ا يف هـلو اآدينـة العايقـة مـ  ةو دـا افمـامل واـد 
 أهبع لل ابنة واحدة مسراها عائذة .

ىان للواحلة الا ية فا مة ذوس ىب  يف التواصـه ام تمـاعيل ومعافـة      
تل ومـن أحواو اجملتم  بنَـْزَوشل وهلا اقواو مـ  عـدذ مـن النسـاء والوـاحلا
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هـــ(ل وأصــيلة 1397)ت   ــمندن: ةهــاة بنــع اــامب بــن حممــد الســيفية
 هـ( .1400بنع أاد بن سعيد الكندية )ت 

ع أمرـا أهـه افمـام العـاذو حممـد ـ ساـل هللا ـ فيحتجـنبل وم  
والــزواسل والوفــوذل وإ ا خــا ن  ذــا ن مــن ذاس افمامــة بســبق العســكال

 ف قرا ذا ن بعد صسة اآهاال يتواصلن م  نساء اجملتم  ع. 

ع ىانــع ةوإ افمــام فا مــة بنــع أاــد بــن ســعيد  
ابليليـــة امـــاأة صـــاحلة معاوفـــة بـــني النســـاء نألخـــس  احلميـــدة؛ والســــ ة 

 اآا يةل وىانع مساندة لزو دا ع .

ع يف أ م الهــــسء يف ع مــــان  
صـــاس األسة مفقـــوذوال والنـــا  أىثـــا مـــا أيىلـــون التمـــا والســـم  أو اللحـــم 
و ل  أ م احلاا العاآية الثانيةل وافمام حممد بـن عبـد هللا ابليلـي ـ ساـل 

العسـكا والضـيو ل م يزيـد علـيدم بذـيء ولـو هللا ـ  أيىـه مثـه مـا أيىـه 
ل فااــحت مــن ماهلــا  ونيــة أسة خــس يف بيتــلل وىانــع ةو تــل ابنــة عمــل رايــةو 

أخفتدا عن األنةاسل و ب ع لل  ات يوم مندال فقابتل إليل. فقاو افمـام: 
مـــن أيـــن لكـــم هـــلاف االـــع: ااـــحيتل مـــن مـــان اـــفقة عليـــ  ألض أخذـــا 

ىلـل مـ  ســائا النـا ل فأحببـع أن أةيــدك. عليـ  مـن هـلا األىــه الـل  أت
ااو: ىس . م أةيد عليدم بذـيء م  ىـه إم مـا أيىلـل العامـة م حا ـة ن 
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ـــل  ـــا اـــيء  ـــ  اب ـــع: فمـــا ذخـــه بطونن ـــ . اال ـــل ا مي ـــل أو أ عمـــي ب الي
اآو ـــوذ للعامـــة حـــ: فـــارإ هللال واسقفـــ  الهـــسءل وعـــاذ النـــا  إىل مـــا ىـــانوا 

 عليلع .

ـــن  انتقلـــع الوـــاحلة ـــن ســـعيد ب ـــة فا مـــة بنـــع أاـــد ب اآا ـــية الزىي
 1366من ادا اواو مـن سـنة  29خلفان ابليلية إىل  واس ساا صباح 

هجايـــةل وىانـــع وفا ـــا  وـــن نـَـــْزَوشل وصـــلا عليدـــا بعلدـــا افمـــام بنفســـل 
 والها نآقلة العامة من مقلة األئمة مبدينة نـَْزَوش . 

 ــــن ســــ ــــة احلواــــاضل ،عــــة ب ــــاتل )مــــخ(ل مكتب ــــخ الوفي ــــْزوشل عيدل  مــــو  يف  سي          أحفــــاذ اآؤلــــل  نـَ
 .)ذون سام(

 162ل 161احلاسريل اللؤلؤ الا قل ص . 
  سبي   12مقابلة م  الذيخ سعوذ بن سليمان بن ،عة الكند ل يف حملة الس،َوي ؛ يوم األسبعاء بتاسيخ

اا  هـ .1426 آلخِّ
 هـ1433صفا  4وم الثساثء بتاسيخ م؛ ياَ الاواحي يف واذ  حمَْ  مقابلة م  الذيخ موسا بن سام. 

  قزوإ افمام حممد بن عبد هللا بن سعيد ابليلي رسا ةو ات األوىل: فاعيةل و ل  ابـه العقـد عليـل
نفمامةل والثانية فا مةل وهـي الـ  نـتكلم عندـا يف الح،ـةل والثالثـة:  وخـة بنـع سـيل بـن سـليمان 

م بومية مسائـهل وم يـاة  مندـا بلسيـةل واـد س عـع بعـد وفـاة افمـام إىل اَ   الاواحية من أهه حمَْ بن عم
 م . اَ و ندا األم حمَْ 
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هي اآنفقة الواحلة فا مة بنع حممـد بـن عيسـا بـن حممـد بـن صـاحل 
 القان الثاض عذا اهلجا  . نلسس ت العقاية النزويةل عااع يف

ىان والدها من اآذايخ الفقداءل وهو القي ِّم علا مسجد مَزاسعِّـةل وىـان     
فخو ا وأخوا ا الويع الافي  للدعوة وافساـاذ والتلعـات يف حملـة َعْقـا 

 نـَْزَوش .
ااــتدات فا مــة ببــلو أمواهلــا يف ســبيه هللال و ــحرع بكــه مــا لــديدا 

وقعاىلل فقد أاارت بنول أرا مـاء مـن مائدـا مـن فلـا  يف ما اة ساا قباسك
  وت للكتق ال  وافتدا آدسسة الاحبة من َعْقا نـَْزَوش .

 
 م مبت اسج   َدَن ع  مأ م   آ ن   نس  ب فل   يب  ؤنم  ب
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 -   ًن  –م مبت م مٍ      نس  ب  نئ ن  ب فل   يب  ؤنم   

 ب  لنا    سج  نلن    ب عَبْ  اَدْمَخ

 .)وريقة مياو بع  أفسإ نـَْزَوشل اآ طوأ مبكتب  اباصةل )ذون سام 
 . )خمطوأ فلا أص  بابةل خمطوأ مبكتب  اباصةل )ذون سام 
 . )خمطوأ فلا  وتل خمطوأ مبكتب  اباصةل )ذون سام 

  إىل مس  مـــن مدينـــة مس      يةدــا للباحـــ  أن أصـــوو نلـــسس ت أو الـــسس ت فاسســـيل وهـــم منســـوبون
أمساءو ألا اصل وابائهل وحمستل ومنا   ع مانية بل فاس ل واآتأمه لوفحات التاسيخ الع ماض دد 

 .  س أو حماولة اهليمنة  سةو أ خاشمن أصه فاسسي بفعه التداخه احلضاس  الل  سببل القاا وامستقاا
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هي الواحلة مامي بنـع حممـد بـن سـعيد الذـجبية العقايـة النزويـةل مـن 
 صاحلات القان ابامب اهلجا  .

ــــن  ــــن أاــــد ب    ىانــــع يف ةمــــن الذــــي ني العــــاآني أص علــــي احلســــن ب
حممــد بــن عثمــان العقــا  النــزو ل وحممــد بــن إبــااهيم بــن ســليمان الكنــد  

 صاحق بيان الذا .
ع هـلا مـا و ـوو خـ  يف وصـيتدا الـ  نوـدا: أوصع أبواا  حسـنة ل

ــْج ِّ مــن  أاــارت بــل وأوصــع مــامي بنــع حممــد بــن ســعيد الســاىنة حملــة الذ،
ــْزَوشل وأاــددقنا علــا نفســدا يف صــحة مــن عقلدــا و ــواة وصــيتدا؛  اايــة نـَ
ا عبــدو  وهـي يومئـل  قذـدد أن م إلـل إم هللا وحـدو م اـاي  لـلل وأن حممـدو

ا  ــاء بــل حممــد النــ  عــن هللا هــو احلــ  اآبــنيل  ل وأن ،يــ  مــوسســولل
ىما  اء بل  مسو ومفساوال وأن الساعة  قية م سيـق فيدـال وأن هللا يبعـ  

 من يف القبوس.

ـــــن ســـــع ـــــع حممـــــد ب      اآقـــــدم  ىاهـــــا يف هـــــلا  -يد أاـــــددقنا مـــــامي بن
أهنـــا اـــد أوصـــع  جـــة إىل بيـــع هللا احلـــاام الـــل  مبكـــةل واـــد  - الكتـــاا
ا نفسدا يف ماهلا سبعمائة ذسهم  ايـةل وأوصـع أن يتجـا عندـا فا تدا عل
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اــا َمــن حيــا عندــا هــلو احلجــة وميــ  مــا يلزمــل فيدــا مــن فايضــة وســنة مــن 
 لدن إحاامدا إىل متام مناسكدا ووذاعدا.

وأاــددقنا أهنــا اــد أوصــع أبسبــ  ىفــاسات صــلوات ىــه ىفــاسة إ عــام 
ا بعـد مو ـال وأوصـع ستني مسكينوال وأوصع أن يكفا  ل  عندا من ماهل

للفقااء وألااساا اللين م يارون مندا اـيئوا بثسرـني ذساوـا معاملـةل وأوصـع 
 إبنفا ها من ماهلا بعد مو ا. 

وأاددقنا مامي هلو أهنا اد  علع الن لة اآلع  ال  هلـا يف العثمانيـة 
 ومي  حقوادا وحدوذها و،ي  أس ـدا واـااا مـن اآـاء وافوـا علـا الفقـااء
وصـية مندــا بــلل  بعــد مو ــال وأوصــع نلن لــة اآســتق الــ  هلــا يف أ يــه 
ــا علــا اآســجد الــل  مبحلــة الَعْقــا  العااــة الذــااية الــ  علــا األ ايــه وافو
األعلا من نـَْزَوش  مي  ما حيتاإ إليـل مـن موـاحل عمـاسو علـا أن لـيب هلـا 

 من األسا ال  حوهلا إم ما اام عليل  لعدا.
ا اد  علع حممد بن سـعيد وعبـد هللا بـن سـعيد وصـييدا وأاددقنا أهن

بعــد مو ــا يف اضــاء وصــيتدا  ــائز  ألماهــا يقومــان مقامدــال واــد  علــع 
هلما أن يبيعا علا من أساذ من النا  مبا ااءا من الثمن به  حكـم حـاىمل 
وم مذوسة علا واسا بنداء أو مبساومةل واد أربتع علا نفسـدا ،يـ  مـا 

ىــان اثبتوــا أو  ــَ  اثبــعل وأوصــع إبنفــا و مــن ماهلــا بعــد   يف هــلا الكتــاا
مو ــال واــد  علــع لكــه واحــد مندمــا مــن امنفــااذ مــا  علتــل  ميعدمــال 
وبلل  أاددت هللا قعاىل علا نفسدا والذدوذ اآسـلمني يف هـلا الكتـاا 
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بعد أن ااو عليدال فأاات بفدمل ومعافتـل. وىانـع هـلو الذـداذة يف سبيـ  
مثـــان وســـتني وأسبعمائـــة .اـــدد عليدـــا بـــلل   احلســـن بـــن  األوو مـــن ســـنة

أاــدل وىتــق بيــدو . واــدد عليدــا بــلل  حممــد بــن إبــااهيمل وىتــق عنــل 
 أبماو .  واحلمد ول وصلا هللا علا سسولل حممد و لل وسلم .

 
  (. 176ام ) الهسفقيل حقائ  افميانل خمطوأ مبكتبة السيد حممد بن أاد البوسعيد   السيقل با 
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هــي الوــاحلة اآنفقــة منــ ة بنــع ســليمان بــن عــاما البطاانيــة العقايــة 
 النزويةل من صاحلات القان الااب  عذا اهلجا .

ىانــع الفا ــلة منــ ة متلــ  األمــواو الطائلــة واألمتعــة الفائضــةل فقــد 
ىل عليدـــا يف الـــاة  واآـــاو إم أهنـــا بـــللع هـــلا اآـــاو للـــداس بســـط هللا قعـــا

 اآلخاة.
ىانــع   ع 

منــ ة حمبوبـــة بـــني النـــا ل وىـــانوا يثنـــون عليدـــا يف حضـــاة افمـــام حممـــد بـــن 
عبـدهللا ابليلــيل فيســأو هللا هلــا اللىــة ويــدعو هلــا لــ ؛ بــه لــدينا أىثــا مــن 

تَـ  وَذاسِّ ل وقوسـعة إاا  اس بذداذة افمام ابليلي مندـا: لذـحاا فلـا الهَنـْ
 .   ع بع  الطا 

يــــوم إم ويقوــــدها الفقــــااء وااحملتــــا ون  ــــالبني مندــــا  وىانــــع م متــــا، 
لفيل العالةل ومن لسان أحد الفقااء اللين عاصـاوها اـاو: ع يف يـوم مـن 

 1362الذــــدة ســــنة األ م اوــــدت الوــــاحلة اآنفقــــة منــــ ة أ م الفقــــا و 
هجاية أ م احلاا العةما وانقطا  اآؤنل فاأيع عنـد بيتدـا فقـااء م يقـه 
ا منـــا صـــفا األىـــلل وىانـــع قعطينـــا  عـــدذهم عـــن العذـــاةل فلـــم قـــاذ أحـــدو
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ــْن  :بسـ اء مـن فضــه هللا قعـاىلل وىانــع قـاذذ اــوو هللا قعـاىل َوَ قـ وه ْم مِّ
ِرِّ الرلِّ  َ َ ى مْ   ل  أخباس ىث ة. ل وهلا يف  َماوِّ ا

ومــ  اآــاو الــوف  الــل  عنــد الســ ية منــ ة إم أهنــا قعففــع عــن هــلا 
اآتا  الزائهل واحلطام البان سا يـة مـا عنـد ساـا قبـاسك وقعـاىلل فلـم يكـن يف 
إصــبعدا خــامت مــن  هــق مــ  حــاص النســاء علــا الزينــةل واحلليــةل وم قكــن 

ـــات الفـــاخاة ىمـــا قفعـــه ى ـــا قنـــافب علـــا اـــااء اآقتني ثـــ  مـــن نســـاء ةمانن
بـــه بـــللع هـــلو األمـــواو لو ـــوو ابـــ  يف  لالفقـــ ات فضـــسو عـــن الهنيـــات
  حيا ا وبعد  ا ا؛ فمن  ل  :

 . اللت معلمة علا نفقتدا لتدسيب ىتاا هللا قعاىل 
 ـــ اظ ققســـم يف هنايـــة ىـــه ســـنة ذساســـية بعـــ  األمـــواو للمتعلمـــنيل وحفر

 ة .القا ن الكامي قا يبوا هلم علا اآواصل

  قوة  بع  األمواو للفقااءل واآساىنيل و سن علا األ فاو ىه يوم
 مببلغ من اآاو.

  الـــلت  بيبوـــا آـــداواة األ فـــاو خاصـــة فيمـــا يتعلـــ  أبمـــااا العيـــون
 و  ها.

  أتمــا بنســخ اآوــحل الذــايل وقوةعــل علــا اآســا د والفقــااء الــلين
 م ميلكون مامو لذاائل . 

 لطلبة العلم. قذح  بع  الكتق وقوةعدا 
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واـــد ا لعـــع علـــا بعـــ  ىتبدـــال فمـــن  لـــ   ـــزء مـــن ىتـــاا بيـــان 
الذـــا  للعسرمـــة الفقيـــل حممـــد بـــن إبـــااهيم الكنـــد ل وىتـــق علـــا القطعـــة 
احلاذية عذا من ىتـاا  ـواها اآلاثس:ع مـاو منـ ة بنـع سـليمان بـن عـاما 
ــــــْزَوش ع. واــــــد وافــــــع علــــــا ا ــــــزء        البطاانيــــــة النزويــــــة الســــــاىنة َعْقــــــا نـَ
          الســـاب  عذـــا مـــن ىتـــاا اآوـــنل مبســـجد الـــداس بنَــــْزَوش مكتـــوا عليـــل:
ع هـــلا ىتـــاا اآوـــنل مـــن أتليـــل العسرمـــة الفقيـــل أاـــد بـــن عبـــد هللا بـــن 
ا  موسـا الكنـد  السـمد  أوافتـل منــ ة بنـع سـليمان البطاانيـة وافوـا مؤبــدو

 إىل يوم القيامة ع. 

  ـــفَ يْـ لَ    أعطـــع مســـجد ـــ  اَق ـــاتل وهـــلا  واآدسســـة ال مـــن اـــاايل أعطي
 بياهنا:
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 مسا ن  نل  ب نل   ا
 عاييييت  يييينري  منييييت يييييل بن  مييييب عيييين   نلاا نا يييي   سييييج       

ن نلسيي  لي نليي   نلييذث هييو ا شيي    م يي ه  ييب فييو   ناسييج        بَيينَ ْلَغُ
نلب  ييييي  نلييييي ند  ناانمبييييي  للبسيييييج  نلُ م ييييي  ي   قءيييييا ناييييينل       

    ييب نلءيي ح نلُييي يب     نطيي  ًن ي  فييو   ناسييج  نلُ م يي  نلن شيي     
ميييذلن ج لييت نليي   نلييذث هييو  ييب شيي قي هييذه نلنييو    شيي ق ن ي   
نلسيينق     ل ًيين  ي  نلا  يي  ييي  ل ًن ي  ناسييج  ل بيين      ييي         
مي  نلنسيييل  نليييا هيييي عليييا جييي مل نلسييينق    يييب نجلنايييا نلُييي يب   
ا  يييي  غل نبييين عا ييي   نييي ن هلييين ميييذلن  مييييذلن فسيييل  نلنيييي           

 عا    ن ن ل  مذلنب نبَنَ ْلَغُلُ يب اسج  نلس  ل   منجلناا ن
 م ٍ ن مل  3ميتا  شنه ًن مذلن ي    مب انب  نلس ني م  ه 

 ب1373ين  
 ش  ت عل  ن مذلن  ميتا      مب انب  نلس ني م  هب

شييي  ت عل  ييين ميييذلن  ميتاييي  ييييل بن  ميييب  بييي    اويييي   ث      
 م  هب

ميتاي    ش  ت مذلن يل   نل  ميب  ي  ميب ييلو    اويي   ث      
 مأ  ه ي    مب انب  م  هب

 أمرا ابه وفا ا فقد أوصع بثل  أمواهلا لو وو اب ل فمن  ل :

 بنـاء مســا د أسا أنسيـ  اآعاوفــة مبســا د الع برـاذل وهــلو اآســا د يف 
َت .     مو    القعاا التابعة للهَنـْ
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 .قاميم مسا د الع براذ وإصسحدا 
 .فطاة لبع  اآسا د 
 و العقــوذ ومعــل رسرــة  اثس مــاء يقســم ألسبعــة حــوائال ىمــا أوصــع مبــا

ـــــنيل ومعدـــــا ابيلـــــة  ـــــَعاول وَخَااسِّ ـــــواذ ل وس  ـــــال وحـــــاسة ال وهـــــي: الَعْق
 البطاانيني.

  أوصــع لســكة َاَامــة مــن حــاسة الــواذ  الذــااية نلنهائــه الــ  هلــا يف
َت  قنفل  التدن لفطاة ادا  سمضان . بستان الداس من فلا الهَنـْ

 
 نــع ســليمان لعمــاس مســجد الذــاو  مــن ماهلــا اآنــزفني أعطــع منــ ة ب

الن لة ال  هلا يف القانة الهابية السديليةل والفسلة الـ  اـااي الن لـة 
اآــلىوسة يف الفســلة الــ  هــي نعذــي الن لــة اآــلىوسة عطيــة اثبتــةل ىتبــل 

 سعيد بن انصا بيدو إباااسها .
ن قيمـــوس يف ســـنة قوفيـــع هـــلو اآـــاأة الوـــاحلة يف عدـــد الســـيد ســـعيد بـــ   

 هجاية ققايبوا . 1385
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 ل مكتبة وال ب  َسْوح  نـَْزوشل )ذون سام(.9الكند ل بيان الذا ل إ 
  ل مكتبـــة الســـيد حممـــد بـــن أاـــد البوســـعيد   الســـيقل بـــاام 11الوـــائهيل  ـــواها اآلاثسل القطعـــة

(392. ) 
 عيد   نـَْزَوشل )ذون سام( .وساة خمطو ة مبكتبة الفا ه ايب بن سعيد بن حممد أمبوس 
  َتـــ ؛ يـــوم الســبع بتـــاسيخ سبيـــ  األوو  26مقابلــة مـــ  األســتا  علـــي بـــن ســعيد البطـــااض يف حملــة الَهنـْ

 هـ.1425
  ـاسييـ   13مقابلة م  السيد حممد بـن أاـد البوسـعيد  يف بيتـل نلذـااذ ؛ يـوم الـثساثء بتـاسيخ  اآلخِّ

 هـ .1427

 . احاا فلا: قنةيل 
 . السديه: ا دة الذمالية 
 . النعش: ا دة ا نوبية 
 . الفوسة: الزاوية 
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هـــي اآنفقـــة الوـــاحلة مـــوةة بنـــع ســـام بـــن ســـعيد العامايـــة ابااســـينية 
 النزويةل من صاحلات القان الااب  عذا اهلجا .

لوصـا  اب يـة؛ فمـن  لـ : أوصـع ااتدات نلتلعـات والنفقـات وا
َت  مـن نـَـْزَوشل وبقااـني فضـة مـن  بقااني فضة من ماهلا فصسح فلا الهَنـْ
ـــْزَوشل ولمســـة اـــاوه فضـــة مـــن ماهلـــا  ماهلـــا فصـــسح فلـــا َ ـــوت مـــن نـَ
لوال ،اعة مسـجد َخااسـني مـن نـَـْزَوشل وبقـاه فضـة مـن ماهلـا فصـسح 

بعذـاة اـاوه  -أيضوا  –ىما أوصع مسجد ا َناة من انحية َعْقا نـَْزَوشل  
فضة من ماهلا لفقااء اآسـلمني مـن أهـه حنلـة احلـ ل وأوصـع أبرـا مـاء مـن 
َتــ  مــن نـَــْزَوش وميــ  مــا يســتحقل مــن اآوــاحل الذــاعية  مائدــا مــن فلــا الَعنـْ
نْي مـن  قنفل  لتل يف ىه سنة قدوس يوم  س  احلا األىل لوال حملة َخَااسِّ

 ىلدم نلسوية. نـَْزَوش وصية مندا هلم  
واـــد  علـــع مـــوةة هـــلو أخاهـــا اآـــا بـــن ســـام بـــن ســـعيد العـــاما  وابندـــا        

عبـــد هللا بـــن ســـام بـــن عبـــد هللا العـــاما  أوصـــيائدا فيمـــا أوصـــع بـــل هنـــا؛ 
ـــا فضـــةو  أ ـــاة هلمـــا علـــا ايامدمـــا أبمـــا هـــلو  وأوصـــع هلمـــا بعذـــاين اااو

 فيل. الوصيةل وأ اةت هلما يف ماهلا ىه ما دوة هلا إ اةقل
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والوصـــية مكتوبـــة بتـــاسيخ يـــوم رسرـــة عذـــا مـــن اـــدا صـــفا مـــن ســـنة 
ـــاذ            1374 ـــن أاـــد بـــن عـــاما العب هجايـــة بذـــداذة الذـــي ني عبـــد هللا ب

 وأاد بن انصا السيفي بيدو .

 
 . )الوصية خمطو ة مبكتب  اباصةل )ذون سام 
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هي الذي ة اآنفقة نوااء بنـع اـيب بـن حممـد أمبوسـعيدية ا َْامِّيرـة 
 من صاحلات القان الثال  عذا اهلجا  . لالعقاية النزوية

ىانــــع هلــــا قلعــــات ىثــــ ة يف و ــــوو ابــــ  مــــن الطــــا ل واآــــداس ل 
ا البـاال واـد وسذ يف واآسا دل والفقااءل وااحملتا نيل وهلا يد  ويلة يف هل

 بع  الوصا :   

 
" لنءيي نس منييت سيي ن مييب  بيي    اوييي        يي   يينس آل يل  يين منلشيي نس      
 9 ييب ييي    مييب علييي مييب عد ييد مييب بييان     منلو قيي  شييح  يي ث متيين  س      

 ب هج     ميتا  ي    مب     مب  نج  م  ه 1292 م ٍ ن    ين  
هلو نلوصية مندا لتنفل  التـل  انتقه هلا األرا اآاء بعد موت نوااء 

ـــدوس يف إفطـــاس النســـاء الوـــائمات اـــدا سمضـــان الذـــايل يف  ىـــه ســـنة ق
ال وىتبـل عـاما بـن  البيع الل  خلفتل بسكة ا َْاَمة من حملة الَعْقا وافوا أبـدو

 صاحل بن سعيد العباذ  بيدو ع.
 

  ْزَوشل )ذون سام( . مو  خمطوأ مبكتبة الفا ه ايب بن سعيد بن انصا السيفي  نَـ 
 .)وريقة مياو بع  أفسإ نـَْزَوشل اآ طوأ مبكتب  اباصةل )ذون سام 
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هــي الذــي ة الوــاحلة نوــااء بنــع ســليمان الكنديــة الســمدية النزويــةل    
نذـأت علـا التقـوش والعفـا  منـل . عااع يف القان الاابـ  عذـا اهلجـا 

ومــة أرافاهــال واعتنــع بكتــاا هللا قعــاىلل وحفةتــل عــن ردــا الــقل واــد نع
بعـد  -بقيـة السـلل  -قزو دا العسرمـة ما ـد بـن اـيب بـن سااـد العـل  

أن قاملــع مــن ســليمان الســليماضل وىانــع صــاحلة ققيــةل وهلــا اــدس عةــيم 
 عنــد بعلدــا العسرمــة ما ــدل واــد أعطاهــا مبلهوــا ااابــة اســمائة اــاه قكاميوــا
هلــال فقــد ساعتــلل واعتنــع بــل ةمــن الذــي وخةل ومــن أخسادــا العاليــة أهنــا  

 ىانع ىث ة امعتناء نلفقااء وااحملتا نيل ىما أهنا أهدت  ا ا أس وا.

قوفيع الذي ة اآا ية الزاهدة نوااء بنع سليمان الكنديـة يف ليلـة 
ـــدة 1367احلـــا ســـنة مـــن اـــدا     12ا معـــة  ـــةل وذفنـــع يف بل هجاي

 َااء ـ س ي هللا عندا ـ  مني.احلَمْ 

 
  ــة أحفــاذ اآؤلــل  نـَــْزوشل )ذون احلواــاضل ،عــة بــن ســعيدل  مــو  يف  سيــخ الوفيــاتل )مــخ(ل مكتب

 .سام(
  سبيــ   14مقابلــة مــ  الذــيخ انصــا بــن حممــد بــن عــاما العــل  يف بلــدة احلمــااء؛ يــوم األسبعــاء بتــاسيخ

 هـ . 1427األوو 
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هـي الذــي ة نوـااء بنــع افمــام انصـا بــن مااــد بـن مالــ  اليعابيــةل 
هــ وحـ: 1034سليلة أوو أئمة اليعاسبة بعمان الل  نوق يف الفـحة مـن 

   . هـل وم يحك من العقق إم هلو البنع1059سنة 

بــن ســيل بــن ااحنــع الســيدة نوــااء نفمــام اليعــاص الثــاض ســلطان 
 هـ(ل وقوفيع بعدو بسنني.1091مال  )ت 

 ىاهـــا الذـــيخ خلـــل بـــن ســـنان بـــن عثـــيم الهـــافا  يف موا ـــ  مـــن 
. ىما أوصا هلـا الذـيخ القا ـي انصـا بـن سـليمان بـن  اعاول وأرل عليدا
 هـ( .1141حممد اآداذ  )ت 

 1103من ادا اـواو سـنة  27قوفيع الذي ة نوااء ليلة األحد 
 مبقلة األئمة بنَـْزَوش .هجايةل والها 

 
  17 2الساآيل  فة األعيانل . 
  165  3البطاايل إ ا  األعيانل . 
 182الذيباضل معجم النساء الع مانياتل ص . 
  كتب  اباصةل )ذون سام(.مبوصية الذيخ انصا بن سليمان بن حممد اآداذ ل خمطو ة 
  تب  اباصةل )ذون سام(.كمبوريقة مياو بع  أفسإ نـَْزَوشل اآ طوأ 
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  ــونو أبلــل مقوــوسة يف  خــا ــاء مابو ــة ل ويــاذ اســم اآــحَ م هلــا يف بعــ  اآوــاذس مكت ل ويف بعضــدا بت
ويستو  يف ىتابتدا و دان: نآد ونلتاء اآابو ـة )نوـاة( إم أن أهـه ع مـان ينطقونـل نلقوـا لفيفوـال 

 . وللل   اوا علا ىتابتدا أبلل مقووسة
  42اآتأمه يف  سيخ وفاة الذيخ اآداذ  ووفـاة الذـي ة نوـااء دـد وفـاة الذـيخ اآـداذ  متـأخاة بــ 

أو أن الذـيخ  وحيتمه أن هـلو وصـية ادميـة سنةل فكيل يوصي هلا من  مان وهي يف عداذ اآوقا!!
 مبكاوا يف عماو يف قويف وم يهي  ما اا من وصا !!  ااآداذ  ىتبد
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ا  هـــي الذـــي ة نضـــ ة بنـــع العبـــد بـــن ســـاوس الا ميـــةل النزويـــة مولـــدو

        اآنحيـــــة مســـــكنوا ومـــــدفنوا. قعـــــد الذـــــي ة نضـــــ ة مـــــن صـــــاحلات القـــــانني
 والااب  عذا اهلجاينيل فقـد أذسىـع عوـا افمـامني الا ـيني الثال  عذا

هـ(ل وحممد بـن عبـد هللا ابليلـي 1338ـ 1331م بن سااد اباوصي )سا
 هـ(.1373ـ 1338)

ــْزَوشل وىانــع منــل صــهاها متمســكة  نذــأت الذــي ة نضــ ة مبدينــة نـَ
بديندال حمافةة علا أخسادا النبيلةل واد قزو دا حممد بن سـام السـليماض 

مـح واحـد  كيلـوبعندـا  من أهان ااية َمْعَمد التابعة لومية من ل وال  قبعـد
 ققايبوا.

عااــع الذــي ة نضــ ة مــ  ةو دــا حممــد يف هــلو القايــة عيذــة هنيئــة 
علا الا م مـن حالـة  لـ  الـزمنل واـد حـدر  عندـا َمـن عااـاها يف  لـ  
الواـــع أهنـــا ىانـــع امـــاأة  ات أخـــس  سفيعـــة  لقـــة الو ـــلل  يبـــة القلـــق 

انــع لــاإ لوــسة حمافةــة علــا أواــات الوــلواتل واــد ايــه عندــا: أهنــا ى
الةدـــال وم قفـــاس  اآســـجد إىل أن حيـــني واـــع صـــسة العوـــال وىـــلل  يف 
صــسة اآهــاا إىل صــسة العذــاء والفــحة مــا بــني الوــسقني قكثــا فيدــا مــن 

 اااءة القا نل وقؤذ  الس نن والنوافهل وهي يف موسها.
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لقــــد اامــــع الذــــي ة نضــــ ة ببنــــاء موــــلا للنســــاءل وحولــــل أمــــاىن 
اـــاا اآوـــلال واـــد  الو ـــوء علـــا  ـــاش الفلـــا الـــل  ميـــا، لس تســـاو و 

محةـــع أن بعـــ  النســـاء يـــدخلن اآوـــلا  ـــ   ـــاهااتل فـــأمات ببنـــاء 
علــــا بعــــد عذــــاين خطــــوة عــــن  ةاةَ َجــــة واســــعةل واــــد بنيــــع هــــلو اآَ اةَ َ َــــ

اآوــلال واــد ألزمــع علــا النســـاء  ــ  الطــاهاات أن يهتســلن مــن قلـــ  
ـــاآَ  ومـــن يف يـــدخلن اآوـــلال ويتو ـــأن مـــن  ابـــه ذخـــوهلن اآوـــلال ةاةَ َج

يف  ةاةَ َجــاآَ لــع هــلو األمــاىن اآ ووــة للو ــوء ذاخــه اآوــلال واــد  ور 
 الواع احلان إىل مهسلة لألموات بعد  ديد بنائدا.

م قكـــن أعمـــاو نضـــ ة الا ميـــة مقتوـــاة علـــا بنـــاء اآوـــلال ومكـــان 
وقســاهم يف  ؛الطدــاسة فقــط بــه ىانــع أتمــا إبصــسح العديــد مــن اآســا د

نفقا ا من ماهلال ىما أهنا ققوم بعمه حلقات يف اآولا الـل  قوـلي فيـلل 
ودــتمعن النســاء حوهلــا قعلمدــن القــا ن الكــاميل وأعمــاو الو ــوءل وىيفيــة 
أتذيـــة الوـــسة الســـليمة الـــ  يتقبلدـــا هللال وقعلمدـــن األمـــوس الـــ  دـــق أن 

قكــــون اــــدوة صــــاحلة قتحلــــا اــــا اآــــاأة اآســــلمة ىــــي يا ــــا هللا عندــــال و 
 . للمجتم 

ولقد  ا  صيع هلو اآاأة الواحلة علا ألسنة أهان نـَْزَوش ومـن  يف 
ــْزَوشل يف   لــ  الواــعل فعنــدما اــدم افمــام ســام بــن سااــد اباوصــي إىل نـَ
ا ل بعد  ل  إىل مـن  عـن  ايـ  اايـة َمْعَمـد الـ  ققطـن فيدـا اآـاأة التقيـة 

والفــاحل وحسـن الضــيافةل فمـا إن علمــع اوبـه يف هـلو القايــة نلححـاال 
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ــل اوــيدة  ــلل وأعــدت ل ــن قـَو ِّهــا قايــد مقابلت نضــ ة بوصــوو افمــام اــع مِّ
سـام بـن سااـد اباوصـي  اعاية فأخلت ىبـاس القايـة بـلل ل وأخـل افمـام

 عندــا فــأ  إم أن يكــون هــو األســب  يف مقابلتدــال والتســليم عليدــال وفعــسو 
م عليدــا فأعطتــل القوــيدة الذــعاية يف لر حــدا  لــ  فــلهق إىل بيتدــا وســ

اـ ـاأت علنوــال وىانــع مناســبة قلــ  القوــيدة يــوم أن قــوىل افمــام ســام بــن 
 سااد اباوصي افمامة.

ــام ليلتــل عنــدهمل  وعنــدما أساذ أن يــوذ  أهــه القايــة أحلــوا عليــل أن ين
 : أانم هـــلو الليلـــة يف  ـــام  مـــن  ألنـــل مكـــان واســـ  ع ولكنـــل اعتـــلس اـــائسو

  العســكال ومــن يايــد مقــابل  مــن ،يــ  أحنــاء الوميــة ع. ويف اليــوم  ميــ
ــا حنــو خضــااء بــ  ذفــا ل فلمــا وصــلدا ا تمــ   التــان خــاإ مــن مــن  متجدو
النــا  حولــل يهمــاهم الفــاح بقدومــل إلــيدمل ولكــن ىــان هنــاك أحــد البــدو 

لع لــل نفســلل فلمــا سأش العســكا يف محبووـا لــل يايــد الفتــ  بــلل وفعــسو ســور 
ال يف سأسل لة أ ل  عليل بندايتل ف وىان  خـا مـا  ابيه الفجال فقته اديدو

وفــار الةــام  االــل افمــام ســام بعــد  لــ  النــاس: ع أسحتــ  وأاــقيع نفســ عل
ل ولكنــل م يســلم مــن يــد اآســلمني حيــ  قبعــل أحــد البــدو مــن ابيلــة  هــاسنو

س  يف أخاشل وحلقل يف منطقـة الةـاهاة فجـا خنجـاو واطـ  سابتـلل وهـو  ـا
افمـام  نستذـداذالنومل وأوك بل وباأسل إىل اآسلمنيل فلما علمع نض ة 

عةــم عليدــا  لــ  اآــوتل وأخــلت قاريــل يف اوــيدة نةمتدــا حاآــا علمــع 
 هللا ـ . إمام اآسلمني سام بن سااد اباوصي ـ سال  ستذداذن
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ــا  –وحيكــا  أهنــا لقيــع افمــام نــوس الــدين الســاآي ابــه  لــ   -أيضو
ـــؤرا عـــن أ ـــة ىمـــا ي ـــل بعـــ  اآســـائه الفقدي ـــل آـــن ل وو دـــع إلي ـــاء ة سق رن

الذــي ة نضـــ ة أهنـــا ىانــع قـــنةم الذـــعال وهلـــا أسا يــز يف الفقـــلل ىمـــا أهنـــا 
أرنع علا افمام ابليلي بقوائد عـدة مندـا: اوـيدة مميـة يتـداوو النـا  
ــة  ــ مة قضــم عذــاات اآ طو ــات النفيســةل  اــيئوا مندــال وقاىــع مكتب

  ده النا  بقيمة العلم ىان سببوا وساء  مسدا واختفائدا.ولكن 
ومن  اثسها ـ أيضوا ـ: اآدسسة الطينية اجملاوسة لبيتدال واد ىانع قوة  

  . الوداات علا  سا العلمل وحفةع القا ن الكامي
إن وفا ــا ىانــع يف ع م حيفــ  اآتحــدرون  سيــخ وفا ــال ولكــندم اــالوا:     

ل ويـلىا أحـد ع بن عبـد هللا بـن سـعيد بـن خلفـان ابليلـيةمن افمام حممد 
 1340اآعمـــاين يف بلــــدة َمْعَمـــد أن وفا ــــا حـــدرع علــــا التقايـــق ســــنة 

هجايــةل واــد ىتــق أهــه القايــة ىتــانو عــن وفــاة نضــ ة الا ميــةل وبعثــوو إىل 
 افمام حممد بن عبد هللا ابليليل فاذر عليدم باسالتل اآلقية:

 الاحيمبسم هللا الاان 
من إمام اآسلمني حممد بن عبد هللال سـسم علـيكم وساـة هللا وباىاقـل 
وىتابكم وصل  مبوت نض ةل ولقـد اـدمع إىل سا ىـامي سحـيمل نسـأو هللا 
أن يتجــاوة عــن ســيئا ال ويتهمــدها بواســ  ساتــلل ويســكندا فســي   نتــلل 

 . ودعلدا م  األبااس يف ذاس القااسع
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 ىتبدــا األســتا  حممــد بــن هــسو بــن ســعوذ الســليماضل مدسســة مالــ  بــن فدــمل مــن ل   قا،ــة خمطو ــة

 مبكتب  اباصةل )ذون سام(.
 ـــن ســـليمان احلضـــاميل مـــن ل مبكتبـــ  اباصـــة نســـ ة مندـــا             قا،ـــة خمطو ـــة ىتبدـــا األســـتا  حممـــد ب

 )ذون سام(.
  184ل 183الذيباضل معجم النساء الع مانياتل ص . 

  ــْزَوشل وقزو ــع قــلىا بعــ  اآاا ــ  أن ومذة الذــي ة نضــ ة ىانــع مبــن ل والوــواا أن ومذ ــا بنَـ
 مبن ل واضع اا حيا ال واا الها .  

  لسسـتزاذة  افمـام سـام بـن سااـد اباوصـي وموـ  ااقلـل .استذداذ لتلل اآواذس يف قفاصيه اوة
 ل إمـام اآسـلمني أبـو حيـ، سـام بـن سااـد اباوصـي ل واحلوسـ95انةا: الساآيل هنضة األعيانل ص

 م  2008 -هـ 1429حياقل و اثسول    لاإ مبعدد العلوم الذاعية لسنة 
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 الذي ة... بنع خلل بن علي العباذية السمدية 
ـــةل قوفيـــع يف  اـــدا سمضـــان ســـنة اســـة وقســـعني وألـــل ســـنة هجاي

 والها مبقلة الس حي ة من مَسَد نـَْزَوش.
  الذي ة ... بنع ايب بن عبد هللا بن حممد 

قوفيع يف ادا سمضان سنة مائة وألل للدجاةل هلا ما و دقـل علـا 
 الها مبقلة األئمة.

 يدية ا وهاة اآكنونة... بنع سام بن ااسـم بـن حممـد احلمسـع
 العقاية

ىتق علا الها:ع  سيخ يـوم قوفيـع ا ـوهاة اآكنونـة الوـاحلة بنـع 
ســام بــن ااســم بــن حممــد احلمســعيدية النزويــة يف اــدا ،ــاذش األوىل ســنة 

ن ها اهـا أفضـه الوــسة إحـدش عذـا ســنة ومائـة سـنة وألــل سـنة علـا َمــ
 والسسمل وىتبل الفق  و قعاىل ايب بن سام بيدو ع .

  عاما العقاية النزوية بن ية ... بنع علالذي 
قوفيــع يــوم افرنــني قســعة عذــا ســنة ومائــة ســنة وألــل ســنة هجايــةل 

 هلا ما و دقل يف بقا  صلل مكسا .
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  الذي ة ... بنع علي بن حممد بن عما 
 قكس و . ذفنع هلو اآاأة مبقلة األئمة علا الها ااهدل متر 

 الذي ة حبيبة بنع علي 
تقيــة واحلــاة النقيــة اآاحومــة حبيبــة بنــع علــي ع هــلا مــا ع الذــي ة ال 

 و دقل فقط علا بقا  لوح حجا  مبقلة األئمة بنَـْزَوش.
  ا وهاة النقية التقية خددة بنع علي الس،عاليرة 

 .نع مبقلة الع َويـَْنة يف س َعاوسيدو صاحلة من أهه نـَْزَوشل واد ذف
  يفيةاآنفقة خددة بنع حممد بن خلفان الس 

يف سـبيه هللا    ائلـةو سيدة صاحلة مـن حملـة َعْقـا نـَـْزَوشل أنفقـع أمـوامو 
نْيل وأرا مـاء آسـجد الَفـ :من  ل  ا مـن اْ سب  نذة ماء لفقااء حملة َخَااسِّ

 َعْقا نـَْزَوش .
 )الذي ة ساية بنع سعيد بن أاد بن سعيد )بنع التقوش 

ق بنـع التقـوشل ىانـع اماأة فا لة عااع أ م الدولة اليعابيـةل قـ َلقرـ
 وفا ا سنة ألل ومائة و)...( ىلا و دقل علا الها . 

   الذي ة ساية بنع عبد هللا بن حممد بن ااسم العقاية النزوية 
امـاأة صــاحلةل عااـع يف القــان الثـاض عذــا اهلجـا ل وهــي مـن ،لــة 

 النساء السك ذفنر يف مقلة األئمة يف ا دة الهابية من نـَْزَوش.
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 ي ة ساية بنع عبد هللا اآفضليةالذ 
 سيدة صاحلة من أهه نـَْزَوشل واد ذفنع مبقلة األئمة.

 ساية بنع عبد هللا بن انصا الو بوسية الس،عالية 
عااع الذي ة الفا لة ساية يف القان الثاض عذا اهلجا ل واد 

 وافع علا الها يف مقلة الع َويـَْنةل مكتوا عليل:  ااط لِّك ه ِّ َأَ ه  ىِّتَ "
قوفيع الذي ة الا ية اآا ية ساية بنع عبد هللا بن انصا بن سااد  

 هجاية ع.  1162الو بوسية الس،عالية بتاسيخ العااا من ادا اواو سنة 

 الا ية ساية بنع عبيد اليعابية 
يو د ااهد علا الها مكتوا عليل:ع هـلا اـل الوالـدة الا ـية سايـة 

ا عوــا األسبعــاء لليلتــني خلتــا مــن اــدا بنــع عبيــد اليعابيــةل وىانــع وفا ــ
 حمام سنة مثان سنني وأسبعني سنة ومائة سنة وألل سنة من اهلجاة ع. 

 الذي ة ساة بنع عاما بن سااد الا مية الفلو ية 
ــــَعاول واــــد ىتــــق علــــا الذــــاهد  ــــة مبحلــــة س  َن ذفنــــع يف مقــــلة الع َويـْ

الوفيــــة الفا ــــلة هــــلا اــــل التقيــــة النقيــــة ا ــــوهاة  اآو ــــو  علــــا الهــــا:ع
 الواحلة ساة بنع عاما بن سااد بن عما الا مية الفلو ية الس،عاليةع.

 الذي ة س ية بنع بذ  بن حممد السمدية 
ـــْزَوشل واـــد ىتـــق عليـــل:ع انتقلـــع  ذفنـــع ـــحي ة مـــن مَسَـــد نـَ مبقـــلة الس 

الذي ة الا ية س ية بنع بذ  بن حممد السمدية مـن ذاس الـدنيا إىل ذاس 
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ا ـ س ـي هللا عندـا ـعل وم يو ـ  الذـاهد  سيـخ اآلخـاة يـو  م ا معـة صـباحو
 وفا ا .
  ةهاة بنع عيسا بن موسا بن صاحل الكندية اآابية الواحلة 

امـــاأة صـــاحلةل عااـــع يف القـــان الاابـــ  عذـــا اهلجـــا ل واـــد عافـــع 
نألخـــس  العاليـــة والوـــفات احلميـــدةل واـــد أهبـــع عـــاآني فقيدـــنيل اـــا: 

 سليمان الكند ل وةاها بن سيل بن اد الفدد . سعيد بن أاد بن
  الذي ة احلاة الثقة ة نة بنع ... احلمسعيدية النزوية العقاية 

 هلا  مه ما و دقل علا الها يف مقلة األئمة .
  الذي ة ة نة الا مية السمدية 

 سيدة صاحلة من أهه نـَْزَوشل واد ذفنع يف مَسَد نـَْزَوش.
   بن سعيد السليمانيةالذي ة ةينق بنع بذ  

هي الذي ة الفا لة ةينـق بنـع بذـ  بـن سـعيد بـن عبـد هللا بـن أص 
ــْزَوشل وىتــق  ســبع الســليمانية العقايــة النزويــةل ذفنــع يف مقــلة األئمــة بنَـ

ـــا   علـــا الهـــا: ـــه، نـَْفـــب  مر ـــَوىفر ى  ِ ِّ يف ر قـ  ـــا قـ ْاَ ع ـــوَن فِّيـــلِّ إِّىَل ا ـــوْا يـَْومو َواقـرق 
قوفيع الذي ة ةينق بنع بذ  بن سـعيد الـ   ه ْم َم ي ْةَلم ونَ َىَسَبْع وَ 

مـــن 1108هـــي مـــن بـــ  حممـــد بـــن ســـليمان يف اـــدا ،ـــاذش األوىل ســـنة 
 .ع هجاة الاسوو
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  الذي ة ساآة بنع سام بن عاما العوفية 
ــْزَوشل و سيــخ وفا ــا يــوم الســاب  مــن اــدا  ذفنــع يف مقــلة األئمــة بنَـ

 س سنة ستني ومائتني وألل سنة للدجاة .   القعدة من ادو 
 الذي ة ساآة بنع سعيد بن أاد العوفية 

عااـــع يف القـــان الثـــاض عذـــا اهلجـــا ل ااحنـــع نلذـــيخ ســـيل بـــن 
عبـد هللا  مسعوذ بن عبد هللا البوسعيد ل يف قزو ع بسـعيد بـن عمـاان بـن

 البوسعيد . 
  الذي ة ساآة بنع سعيد بن أاد النزوية السمدية 

 أة صاحلة ذفنع يف مقلة الس حي ة بَسَمد نـَْزَوش.اما 
 ساآة بنع سليمان بن حممد أمبوعلية 

هــي الذــي ة التقيــة ســاآة بنــع ســليمان بــن حممــد أمبوعليــة العقايــةل 
 من اي ات القان الثاض عذا اهلجا .

عافــــع هــــلو اآــــاأة يف ةماهنــــا نلعلــــمل واــــدات يف موــــاها نلتقــــوش 
دــــا يف وسيقــــات مــــن ىتــــاا خمطــــوأ اــــلو والزهــــد  لــــ  ألض و ــــدت امس

ـــْزَوشل  ـــا مـــن نـَ نَة مبحلـــة الَعْق ـــَوا ِّ الوـــفةل وذ و ِّن علـــا  ـــدسان مســـجد الذر
و ل  ابـه الحمـيم ىمـا و دقـل يف مسـجد َمَزاسَِّعـة مبحلـة الَعْقـا مـن نـَـْزَوشل 
ويف هــلا األخــ  م قــزاو الكتابــة مو ــوذة إىل  سيــخ ساــم هــلو الســطوس إم 

يءل وإقــا ىتــق علــا  ـدسان هــلا اآســجد أىثــا عــن عذــا أنـل م يقــان بذــ
مــااتل وفيــل  سيــخ وفا ــال واــد وافــع علــا امسدــا مبقــلة األئمــة بنَـــْزَوش:ع 
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قوفيــع يــوم خــامب مــن اــدا سبيــ  األوو ســنة مثانيــة وســبعني ومائــة وألــل 
 . سنة

 الذي ة ساآة بنع عبد هللا بن أاد العلوية 
ة ن أاـد بـن مسـعوذ بـن اثض العلويـرهي الذي ة ساآة بنع عبد هللا ب

ةل واــد ذفنــع الذــي ة ســاآة يف مقــلة األئمــة بنَـــْزَوشل ونقــاأ ة النزويرــالعقايرــ
 يف ااهد الها:

 
" هذن ق  نلش خ  ينا  منت عا  ن  مب     مب  س ود مب 
 يييينين نل لو يييي  نل ب  يييي  نل؛م يييي   ميناييييت مفنهتيييين بييييانح نك يييينل       

م ٍ ن مل ين  ن نل متس ل ين  م نئي   مسس  عش   ب ش    
 ين  م لا  ب نهلج   نكيال    "ب
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 الا ية الزاهدة سعاذ بنع سليمان بن بلعاا السليمانية 
           ىتــق عليـــل:  لو ــدت امسدــا مــدوانو علــا خمطـــوأ ذــأل الســليمانيني

ع انتقـــه هـــلا الكتـــاا للزاهـــدة اآوـــونة ســـعاذ بنـــع ســـليمان بـــن بلعـــاا 
 ةع.السليماني

 الذي ة اي ة بنع حممد بن ا  الفااانية 
ذفنع هلو اآاأة اآوونة يف مقلة األئمة بنَـْزَوشل وم يو ـ  الوـلل 

 اآو و  علا الها    امسدا.
 الذي ة اويخ بنع حممد بن عبد هللا السعوذية احلاسرية 

هي الذي ة اويخ بنع حممـد بـن عبـد هللا السـعوذية احلاسريـة العقايـة 
 ةل عااع يف القان احلاذ  عذا اهلجا .النزوي

ىتـــق علـــا الهـــا:ع هـــلا اـــل الذـــي ة الا ـــية التقيـــة وا ـــوهاة اآوـــونة 
اللـوح إم أن هـلا  العقاية النزوية ع ةاويخ بنع حممد بن عبد هللا السعوذي

 اآو و  علا الها م يو    سيخ وفا ا .
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 بـن بلعـاا  الذي ة اطيبة بنع عبد هللا بـن سـليمان بـن حممـد
 ال  هي من أومذ حممد بن سليمان العقاية النزوية 

 
امــاأة صــاحلة عااــع يف القــان الثــاض عذــا اهلجــا ل وسذ هلــا  ىــا يف 

 خمطو ات األواا  واآياو النزوية .
   الذـــي ة الا ــــية عائذـــة بنــــع حممـــد بــــن ســـليمان الكنديــــة

  السمدية
ــــل:ع ق ــــع و ــــدت امسدــــا علــــا  ــــس  خمطــــوأل واــــد ى تــــق علي وفي

الذي ة الا ية اآا ية عائذة بنـع حممـد بـن سـليمان بـن حممـد بـن أاـد 
الكنديـــة الســـمدية النزويـــة يـــوم ا معـــة الزهـــااء مـــن اـــدا سبيـــ  الثـــاض مـــن 

 علا مدا اها أفضه الوسة والسسم ع.   1203ادوس سنة  
  العقايةاحلواانية اء بنع حممد بن صاحل عزر 

العقايــةل وافاهــا  احلواانيـة ســعوذهـي عــزاء بنـع حممــد بــن صـاحل بــن م
 األ ه ااحملتوم سنة أسبعة وقسعني ومائة وألل للدجاة . 
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 عفا بنع علي بن سعيد اآسكاية 
هي الذي ة الواحلة عفا بنع علـي بـن سـعيد اآسـكايةل عااـع يف 
حملــة الَعْقــا مــن نـَــْزَوشل واــد قوفيــع هــلو اآــاأة يف ســنة ســبعة ومائــة وألــل 

 وه علا الها مبقلة األئمة بنَـْزَوش.هجايةل ىما هو منق
 نية بنع أاد بن حممد اليعابية  

 

هي  نيـة بنـع أاـد بـن حممـد اليعابيـة امـاأة صـاحلةل ىانـع وفا ـا يف 
التاســ  مــن اــدا سمضــان ســنة رسرــة وأسبعــني ومائــة وألــل علــا مدا اهــا 

 أفضه الوسة والسسم . 

 مامي عبدة سيدان افمام 
 ىتق علا الها:

 
تييين  س هيييذن نل تييينب  يييو  توف يييت  ييي مي عاييي   يييي  ان نك ييين  ل لييي     "

 ينمٍ  ب ش   بن  ين   نئ  م لا ين   ب نهلج   "ب
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  مي بنع سام بن سليمان البوسعيد 
هـــــي الذـــــي ة مـــــي بنـــــع ســـــام بـــــن ســـــليمان بـــــن مبـــــاسك بـــــن علـــــي 

و دت مكتونو علا الهـا:ع قوفيـع يف اـدا احلـا سـنة رسرـة  البوسعيديةل
 ومائة وألل هجاية ع. وقسعني 

 موةة بنع حممد بن سعيد الولدامية 
الذـــي ة مـــوةة بنـــع حممـــد بـــن ســـعيد الوـــلداميةل عااـــع يف القـــان 

 الثاض عذا اهلجا  . 
ــل مكتــونو بو ــوح علــا الهــال  وابيلتدــا الوــلدامية حســق مــا و دق
 وهلو القبيلة م قو د حاليوا يف نـَْزَوشل وإقا اآو ـوذ الولدمي الوـلدميةل
فــس أذس  هــه هــي ابيلــة واحــدة أم ابيلتــانف يف قبــني ن بعــد الســؤاو أهنــا 
ابيلة واحد وقكتق الا و اكل علا أن هلو اآاأة من ،لـة النسـاء الـسك  

 ىن يف نـَْزَوش .
لقيــع الذــي ة مــوةة موــ ها ااحملتــوم وأ لدــا اآكتــوا يف الثالــ  مــن 

 وألل هجاية .  ادا سمضان اآباسك سنة رسرة ومثانني ومائة سنة

 نو ة بنع عبد هللا بن صاحل الهايبية 
ىانــع إىل الســاب  والعذــاين مــن اــدا صــفا مــن ســنة امــاأة صــاحلة  

 هجاية علا ايد احلياةل فقد وسذ هلا  ىا يف التاسيخ اآلىوس. 1226

 



167

                                                                                      

  

 
 :  اآ طو اتأومو

 حممـد بـن  ا اآلاثسل خمطوأ مبكتبة السـيد ابن عبيدانل حممد بن عبد هللال  واه
 (.1281أاد البوسعيد   السيقل باام )

  أواــا  الوــ اباةل خمطــوأ بيــد الفا ــه ةاهــا بــن عبــد هللا الوــ بوس ل )ذون
 سام(.

  احلواـــاضل ،عـــة بـــن ســـعيدل  مـــو  يف  سيـــخ الوفيـــاتل خمطـــوأ مبكتبـــة أحفـــاذ
 اآؤلل  نـَْزوشل )ذون سام( .

 ن حممــدل حقــائ  افميــانل القطعــة العااــاةل خمطــوأ مبكتبــة الهسفقــيل صــاحل بــ
 (. 176السيد حممد بن أاد البوسعيد   السيقل باام ) 

  الوــائهيل ،عــة بــن علــيل  ــواها اآلاثسل القطعــة احلاذيــة عذــال مكتبــة الســيد
 ( .392حممد بن أاد البوسعيد   السيقل باام )

 احل العباذ ل مبكتبـ  اباصـةل  مو  إاااسات لط الذيخ أاد بن عاما بن ص
 )ذون سام( .

  . )مو  يف الفل ل )ق ( مبكتبة سام بن حممد أمبوسعيد ل )ذون سام  
  دــوول  مــو  اوــائد يف ساثء افمــام انصــا بــن مااــد اليعــاصل )مــخ(ل مكتبــة 

 ل )الوفحة األخ ة(.328  51السيد حممد بن أاد؛ السيقل باام 
 كتبة اد بن صاحل افمساعيلي  نـَْزَوشل )ذون سام(. دوول األوساذل خمطوأ مب 
 . )خمطوأ فلا أص  بابةل خمطوأ مبكتب  اباصةل )ذون سام 
 . )خمطوأ فلا  وتل خمطوأ مبكتب  اباصةل )ذون سام 
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 .)خمطوأ فلا عني َاَجقل مبكتب  اباصةل )ذون سام 
 ــ ل مبكتبــة اــيب بــن ســعيد بــن حممــد أمبوســ َت عيد ل )ذون خمطــوأ فلــا الَهنـْ

 سام( .
  خمطوأ يف اآواايل وافاـااسات لـط الذـيخ القا ـي علـي بـن سـعيد الذـنيح 

 ل مبكتب  اباصة نس ة منلل )ذون سام( .- الذنت   -
            .)مو  يف الوصا  واألواا ل خمطوأ مبكتب  اباصةل )ذون سام  
   صـفحات عـن حيـاة والدقـل النبداضل أاد بن عبد هللال قا،ة خمطو ـة مـن أسبـ

 عائذة بنع أاد الكندية مبكتب  اباصةل )ذون سام(.
  وصية الذيخ انصا بن سليمان بن حممد اآداذ ل خمطو ة يف مكتبـ  اباصـةل

 )ذون سام(.
 اآطبوعات واآااوانتاثنيوا: 

  :) ابــن سةيــ ل ايــد بــن حممــدل الفــت  اآبــني يف ســ ة الســاذة البوســعيدينيل )قــ
 نعم عاما و حممد ماسيل وةاسة الحاا القومي والثقافةل سلطنة ع مان .عبد اآ

  ابـــن سةيـــ ل ايـــد بـــن حممـــدل الوـــحيفة القحطانيـــةل )قـــ (: أ. ذ حســـن حممـــد
 م .2008هـ  1429النابوذةل ذاس الباسوذ ل ب وت ل 

   عاآوال مكتبة األنفاو . 16إعداذ اللجنة الثقافية مبكتبة األنفاول لقاءات م 
 طااــيل ســيل بــن اــوذل إ ــا  األعيــانل النااــا  مكتــق اآستذــاس ابــاص الب

  سلة السلطان اابو  للذؤون الدينية والتاسذية .
 .  ا امعيل عبد هللا بن ايدل ذيوان أص ساوسل مكتبة الفاذو 
 .) احلاسريل سعيد بن ادل اللؤلؤ الا قل )مااون 
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  ـــوان احلبســـيل وةاس ـــن اـــيبل ذي ـــحاا القـــومي والثقافـــةل احلبســـيل سااـــد ب ة ال
 سلطنة ع مان .

  .ابااســي ل عبــد هللا بــن حممــدل فواىــل العلــوم يف  اعــة احلــي القيــومل )قــ (: ذ
مل 1995هـــــ  1416ل 1مدــــ  التيــــوا ي ل أ .حممــــد بــــن صــــاحل انصــــا و أ

 مسقطل سلطنة ع مان .
 ل سلطنة اباوصيل سام بن  سانل ذيوان اللواحل وةاسة الحاا القومي والثقافة

 ع مان .
  ابوي ل حممد بن ساادل الزماذ الفائ  يف األذا الاائ ل وةاسة الـحاا القـومي

 والثقافةل سلطنة ع مان .
  ـــن سااـــدل اـــقائ  النعمـــانل وةاسة الـــحاا القـــومي والثقافـــةل ابوـــي ل حممـــد ب

 م .1994هـ  1415ل 1سلطنة ع مانل أ
 ندا الفقدــــي للذـــيخ العسرمــــة ابليلـــيل خليـــه بــــن أاـــدل الســــ ة اللاقيـــة واآـــ      

أاــد بــن ســعيد بــن خلفــان ابليلــيل  ــ  لــاإ مبعدــد العلــوم الذــاعية لســنة 
 م.     1997هـ   1418

  الدسمكيةل عائذةل التعليم يف نـَْزَوشل مذاو  ،  التاسيخ اآاو ل وةاسة الـحاا
 م . 2014ل 1والثقافةل أ

  

 أاــد افســحاايل  ــ  لــاإ  الا مــيل اآــندا الــدعو  عنــد الذــيخ ســعوذ بــن
 م .2006هـ  1427مبعدد العلوم الذاعية لسنة 

  الســاآيل عبــد هللا بــن ايــدل  فــة األعيــان بســ ة أهــه ع مــانل النااــا  مكتبــة
 افمام نوس الدين الساآي.  
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  ،تانل أاد بن سعيدل ذيوان الس،تانل وةاسة الحاا القومي والثقافـةل سـلطنة الس
 ع مان .

 اصل ســام بــن اــوذل إســعا  األعيــان يف أنســاا أهــه ع مــانل منذــوسات الســي
 اآكتق افسسمي .

  السيفيل عبد هللا بن سعيدل )الوالد الذيخ(ل  مو  قواسيخ خمطو ةل يف مكتبتل
 اباصةل )ذون سام(

 ــــه السندســــي ــــد هللال احلل ــــن عب ــــانت اآســــجديةل الســــيفيل حممــــد ب ة مــــن الكت
 .)مااون(

 ن عبد هللال التاسيخ ااحملفوس علا اواهد القبـوسل مااـون مبكتبـ  السيفيل حممد ب
 اباصة.

 . السيفيل حممد بن عبد هللال النرم  حكا ت وسوا تل ذون بياانت أخاش 
  الذــيباضل ســلطان بــن مبــاسكل معجــم النســاء الع مانيــاتل مكتبــة ا يــه الواعــدل

 م .2004هـ   1425ل 1أ
  حممـد بـن عبـد هللا السـيفيل ا وانت اجمليدةلالعثماضل ةاها بن عبد هللال : ، 

 مااون مبكتب  اباصةل )ذون سام(.
  ـــــن موســـــا نن عمـــــي ـــــد بنـــــوس التوحيدل)ق (:حممـــــد ب ـــــيل إيضـــــاح التوحي    الهيث

وموــطفا بــن حممــد اــايفيل معدــد القضــاء والــوع  وافساــاذل ســلطنة ع مــانل 
 م .1996هـ  1417ل 1أ

 ة وافاـــداذ يف أاـــعاس ابـــن مـــداذل النااـــا  النـــاع ل حممـــد بـــن مـــداذل افعجـــا
 .اابو  للذؤون الدينية والتاسذيةمكتق اآستذاس اباص  سلة السلطان 
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 اآقابست اثلثوا:
  تَـ ؛ يـوم السـبع بتـاسيخ مقابلة م  األستا  علي بن سـعيد البطـااض يف حملـة الَهنـْ

 هـ.1425سبي  األوو  26
 و اهلنائي يف الدرمام؛ يوم الثساثء بتاسيخ مقابلة م  افمام  الق بن علي بن هس

اسبي  اآل  9  هـ . 1425 خِّ
  تَــ ؛ يـوم ابمــيب بتــاسيخ  12مقابلـة مــ  اـيب بــن ســعيد السـيفي يف حملــة الَهنـْ

 هـ . 1426اعبان 
  مقابلة م  الذيخ انصا بن حممد بن عاما العل  يف بلدة احلمااء؛ يوم األسبعاء

 . هـ 1427سبي  األوو  14بتاسيخ 
   مقابلة م  السيد حممد بن أاد بن سعوذ البوسعيد  مبكتبتل العاماة نلذااذ

اسبي  اآل 3بتاسيخ   هـ .1427 خِّ
  ـــعاو؛ يـــوم مقابلــة مـــ  الفا ـــه ســام بـــن حممـــد بــن ســـليمان العفيفـــي يف حملــة س 

 هـ .  1429س ق  11افرنني بتاسيخ 
 ــوي ؛ يــوم مقابلــة مــ  الذــيخ ســعوذ بــن ســليمان بــن ،عــة الكنــد  يف حم لــة الس،

 هـ . 1429من س ق  12الثساثء بتاسيخ 
  13مقابلة م  الذيخ موسا بن سام الاواحي يف بلدة حمام يوم األسبعاء بتاسيخ 

 هـ . 1429س ق 
  مقابلــة مــ  الذــيخ أاــد بــن ســعيد بــن أاــد الكنــد  يف حملــة سذرة الكنــوذ؛ يــوم

 هـ.1432اعبان سنة  12الثساثء بتاسيخ 
  تَـ ؛  مقابلة مـ الوالـد الذـيخ عبـد هللا بـن سـعيد بـن انصـا السـيفي يف حملـة الَهنـْ

 هجاية . 1432من    القعدة  18يوم السبع بتاسيخ 
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  مقابلــة مــ  األســتا  موــطفا بــن هــسو بــن بــدس الكنــد ل يف حملــة سذرة الكنــوذل
 هـ . 1432 و القعدة  8يوم األسبعاء بتاسيخ 

 صا أمبوسعيد  يف حملة عني َاَجق؛ مقابلة م  الذيخ سيل بن سليمان بن ان
 هجاية. 1432من    القعدة  14يوم افرنني بتاسيخ 

  مقابلة م  الذيخ حي، بن أاـد بـن سـليمان الكنـد  يف حملـة سذرة الكنـوذ؛ يـوم
 هـ . 1432من    القعدة  15األسبعاء بتاسيخ 

 لكنـوذ؛ يــوم مقابلـة مـ  الذـيخ الـدىتوس إبـااهيم بــن أاـد الكنـد  يف حملـة سذرة ا
 هـ .  1432من    احلجة  2ا معة بتاسيخ 
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