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املالحظةالسطرالصفحة#

ومن حّل في نجد٦ من األسفل١٧

Hotmailاألخير٢١١

واملََلكة القوية٥ من األسفل٣١٢

علماء نجد خالل ثمانية قرون (بدون "من")الحاشية "١"٤١٢

أُغلق القوس بعد كلمة الغواية سهوا في غير موضع إغالقه١٠ من األسفل٥١٤

حسينا عليه الحسن بان رواقه / فال زال في األحسا …هامش ٦١٦٣

أحمد بن بسام٦ من األسفل٧٢٥

سّماها٨٣٤١١

من فضالئهم٩٣٦١٢

نزاع١٠٣٩١١

َهِديَّة٢ من األسفل١١٥٥

فأسعدت / مساعيه١٢٦٧٢

كلهم / وما١٣٦٧٣

بعلومهم / وما١٤٦٧٤

أتى / بإبطاله١٥٦٧٥

منكٍر / وتنكيـُر١٦٦٧٨

دائما / على١٧٦٧١٠

التوحيد هو٦ من األسفل١٨٧٢

-بحسب ظنه-١ و ١٩٩٠٢

العرب٢٠١٠٠١

ضرٌر٢١١٠٠٣

بالوهابيين٢٢١٠٠١١

عبدالعزيز بن محمد (؟)٢٣١١٠١

علي٢٤١١٣٩ّ

الحجة٧ من األسفل٢٥١٢٤

فنزلاألخير٢٦١٤٣



بدؤونااألول٢٧١٤٧

املشركون٥ من األسفل٢٨١٤٨

التوحيد هو٣ من األسفل٢٩١٤٩

قواعد التوحيد وشاد،٣٠١٦٦٧

عالمة التنصيص معكوسة بعد (في كتابه)هامش ٣ س ٣١١٨٠٣

إذا أتىاألخير٣٢١٩٨

مركب وركاب٣٣١٩٩٢

فُْلٌك٣٤١٩٩٤

التقاء (؟، حتى يستقيم وزن البيت، ووجدتها بهذا اللفظ على الشبكة)٣٥٢٠٠٤

الدوا (بتسهيل الهمزة، ليستقيم الوزن، ووجدتها هكذا على الشبكة)٣٦٢٠٠٩

لآلبا (بتسهيل الهمزة، ليستقيم الوزن، ووجدتها هكذا في "تيسير ٣٧٢٠٠١٣
العزيز الحميد" لسليمان بن عبداهلل بن محمد بن عبدالوهاب)

أثناء٣٨٢٠١٥

وقال (بدون "قد")٣٩٢٠١١١

في العجز كسر، وتصحيح البيت فيه تغيير كثير، وال أعلم هل هو ٤٠٢٢٣٣
هكذا في املخطوط أم ال..

"التوحيد" مكررة٦-٤١٢٢٥٧

رحمه٤٢٢٢٨٥

بحظ (؟)٤٣٢٣٠١

في نقل اآلية خطأ٤ من األسفل٤٤٢٧٥

يقولوا٤٥٢٧٧٣

الشرف الرفيعاألخير٤٦٣١٠

جملة مكررة٤٧٣٤٩٦

ألطلنا٨ من األسفل٤٨٤٠٨

في العجز كسر، وصوابه املشهور فيه تغيير للفظ، واملرجع ملا في األخير٤٩٤٢٥
املخطوط

أشرك٥ من األسفل٥٠٤٢٦

ويتعذر أن تركه وطنه يشق عليه (؟)األخير٥١٤٥٤

من أهل بلدهاألول٥٢٤٥٥
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 🌹 🙏 * قد تكون بعض املالحظات خاطئة، فاملعذرة مقّدماً 

يأمرونه٥٣٤٥٥٢

ج٥٤٤٥٥٣ بتَزَوُّ

الفاصلة مكررة٩ من األسفل٥٥٤٥٦

توضحه٣ من األسفل٥٦٤٦٥

في ترقيم املسائل في الجواب اختالف عن ترقيمها في السؤال، ص ٤٧٤ إلى ٥٧٤٧٧
ولعلها هكذا في أصل املخطوط (؟)

يجيل٥٨٤٨٠٧

أمّروها (؟)٥٩٤٨٢٨

قوُلهاقبل األخير٦٠٤٨٦

امللة٣ من األسفل٦١٤٩٩

وإخراج اللسان؟ (وجدتها في طبعات أخرى)٦٢٥٠١١١

كفره٦٣٥٠٢١

أقول لو أن لي (؟)٦٤٥١٦٦

أملس الكف كفر؟ (لعلها تصحيف؟ أن لم تكن فربما تحتاج توضيحا ٧ من األسفل٦٥٥٢٠
في الهامش)

معنى التوحيد (؟)٢ من األسفل٦٦٥٢٠

الحمضي٦٧٥٢١٧

واختلفوا فيما سوى ذلك (هذا املفهوم من السياق - ؟)٦٨٥٢٤٤

لكان الصحابة (كذلك هذا املفهوم من السياق - ؟)٦٩٥٢٤٧

ن٧٠٥٢٥٥ ممَّ

كالهما كتبتا "مالك"، لعل املقصود ملك ومالك٧١٥٣٠٥

كالهما كتبتا "مالك"، لعل املقصود ملك ومالك ١٠-٧٢٥٣١١١

يَُضيّفُه (؟)٧٣٥٤١٦

النص سميك بعد "الثالثون"، على غير النمط املعتاد٣ من األسفل٧٤٧٥٥٦٧

النص غير سميك "األربعون"، على غير النمط املعتاد٣ من األسفل٧٥٥٦٨

بحذف "على". والتقدير: … األخير٧٦٥٧٤

مع أن اهلل٧٧٥٨١٨
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املالحظةالسطرالصفحة#

ويؤويه٤ من األسفل١٦٧٢

ما يُرمى به من سيّئ األفعال، وتحقيق ما له أُنِميَ وخشي٥ من األسفل٢٦٨٦

في البلد٣٦٩٠٧

نسج العنكبوت٢ من األسفل٤٦٩٥

فهي بحٌر زََخَر تيّارُهُ وطََمى، وسحاٌب َهَمَل وْدُقُه وَهَمى٥٦٩٦٨

ولم يُعاِده٦٧١٠٩

مجازًى٧٧١٥٢

فأسعفهم٧ من األسفل٨٧٤٧

عنزة٥ من األسفل٩٧٥١

واملسير، فأشار٣ من األسفل١٠٧٦١

العدو الجائر٨ من األسفل١١٧٦٨

البطحا (؟) ١٢٧٧٧١
* في صدر البيت كسر ال أعلم تصحيحه، ولعّله ما ذكرت، ليستقيم الوزن

١٣٧٧٧٩
لقد زاغت األبصاُر ساعَة أقبََلت
* ليستقيم الوزن

في عجز البيت كسر، ربما تنقصه كلمة بعد "الحرب"، وال أعلم ١٤٧٧٧١١
صوابه

منفوحة١٥٧٧٩٨

منفوحة٤ من األسفل١٦٧٨٢

وخرج الفزع إليها بالعجل، وتقابل كل من الفريقني واقتتل، ١٧٧٩٣٧
* هذه املالحظة ومايليها من املالحظات في مواضع الفواصل: اعتمدت وضع الفاصلة فيها في 

موضع يحقق السجع املعتاد من املصنّف

بذاك
األخير١٨٧٩٩
* ليستقيم الوزن

هناك ويلفي، قبل األخير١٩٨٠٣
* ليستقيم السجع مع ما قبله؟

ركب من أهل الزلفيقبل األخير٢٠٨٠٣

مزّقه٢١٨١٢٢



وأصحابه، ٨ من األسفل٢٢٨١٦
* ليستقيم السجع مع ما بعده

مستلِفي،٢٣٨٢٤١٠

لعّل كل شطر في هذه األبيات عبارةٌ عن بيت مستقل في الحقيقة، كالتالي:
األبيات٢٤٨٣٢

بشراكُم بالفرجِ / فما بكم من َحَرجِ


سوف أريكم فكرةً / ليس بها من عوجِ

تبصرةً وِهّمًة / تلقي العدا في رهجِ

وعلى هذا املنوال… 

انصرف٢٥٨٣٥٦

٢٦٨٣٧١
باروا، وقصدوا البلد وناروا،
* ليستقيم السجع مع ما بعده

ُمَجنَْدالًَ قتيل،٧ من األسفل٢٧٨٤٢

، ومكث أهل البالد كافة، محاصرين في القلعة من املخافة،٢٨٨٥٤٤

والخلق تجأر إلى اهلل٢٩٨٥٦٥

وأبدا كل منهم في اآلخر الرغبة (؟)٣٠٨٥٦١١

معّجَلة،٤ من األسفل٣١٨٥٦

مؤّجلة،٤ من األسفل٣٢٨٥٦

الت، (؟)٣٣٧٥٧٧ الصِّ

أسّر بذلك الخبر وأعلن، للشيخ الذي هو للتوحيد أسن وأتقن،٧-٣٤٧٥٧٨

راجًعا عليه٨ من األسفل٣٥٧٥٨

وأجساما٥ من األسفل٣٦٧٥٨

فأمر٣٧٨٦٠٥

ومنتهم٣ من األسفل٣٨٨٧٦

السنة الثالثة٣ من األسفل٣٩٨٧٧

بالجبن٤٠٨٨٣٢

وفيها غزا ربيّع املسّمى قاعد، بجماعة من قومه فشّمر لعزمه الساعد،٤١٨٨٥١٠

الشيخ٤٢٨٨٧٣

٤٣٩٠٤٦
مَقوََّضةً
* ليستقيم الوزن

وللمالقاة٤٤٩٠٧٤
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وُجلي٥َ من األسفل٤٥٩١٢

يريد األحسا وإحصارها، وتدميرها وفُّجارها،٨ من األسفل٤٦٩١٥

نازلة، فأقبلوا٢ من األسفل٤٧٩١٥

مراًدا ومقصود،٤٨٩٢٤١

في مهاِمهها٧ من األسفل٤٩٩٢٧

وولى٥٠٩٢٩٢

السنانيّة، ٥ من األسفل٥١٩٢٩
* ليستقيم السجع، واملعنى (؟)

وانهزم٥٢٩٣٠٨

هل يوجد سقط في بداية الفقرة؟ (؟)٥٣٩٣١٩

٥٤٩٣٤٦
مّمن
* ليستقيم املعنى (؟)

وخفقت رايات٨ من األسفل٥٥٩٤١

فلم يُك إاّل قدَر َحطِّ الرحال٥٦٩٤٢٨

األعالم (؟)٥٧٩٤٤١

وكافّة القرى١٠ من األسفل٥٨٩٤٥

ينزغ٥٩٩٤٦٦

٦٠٩٤٦٨
القصر املَِشيْد،
* ليستقيم السجع مع ما بعده

أمر بإشخاص (؟)٤ من األسفل٦١٩٤٦

/ وتنكيُر من قد قارف…٧ من األسفل٦٢٩٥٥

من غير تعداد وال حصر،٩ من األسفل٦٣٩٥٨

ألباب٦٤٩٦٠٨

َر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري،
األخير٦٥١٠٠٢ من ترك فرًضا أُخِّ
* وجدت النص مضبوطا هكذا في "منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل"، دار 

الفكر، ص٩٧، ولعّل به يستقيم املعنى 

المفطرات٦٦١٠٠٥٤

السترة٦٧١٠٠٥١١

عذر٦٨١٠٠٥١١
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 🌹 🙏 * قد تكون بعض املالحظات خاطئة، فاملعذرة مقّدماً 

/ وبادوا وما سادوا… ٥ من األسفل٦٩١٠٢٤
* ليستقيم وزن العجز، ويستقيم السجع مع الكلمة التي تليه، كما في الصدر

لقد فلَّ عْضَب الشرك٧٠١٠٢٥٢

والتقى /قبل األخير٧١١٠٢٧

٧٢١٠٢٨٥
رى / وأنََّك واٍن بعد إْدالِجَك السُّ
* ليستقيم الوزن، واملعنى

عزيزًا ٧٣١٠٢٩٢
* ليستقيم الوزن

٧٤٧٥١٠٢٩٦
مطلوالً
* ليستقيم الوزن، واملعنى

ُمقاساة٧٥١٠٢٩١١

مطيّة٧٦١٠٣٣١

والفُّجار٧٧١٠٣٣٥

إضافة صفحة ٥٢١، إذ ذُِكر فيها "طالب الحمضي"٧٨١٠٦٠٨
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