











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	معجم أسر بريدة
	الجزء الأول
	مقدمة الناشر
	مقدمة معجم أسر القصيم
	مقدمة معجم أسر بريدة
	باب الألف
	أسرة آل أبو عليان
	أسماء الأسر المتفرعة من آل أبو عليان
	الأمراء من آل أبو عليان
	كيف كانت بريدة عندما قدم الدريبي
	من الذي كان يحكم بريدة قبل مجيء الدريبي
	سبب مجيء الدريبي إلى بريدة
	بريدة تحت إمارة آل أبو عليان
	تنازع آل عليان على الإمارة
	انقسامات حتى في الفرع الواحد
	لمحات تاريخية
	أول الأمراء من بني عليان
	الأول راشد بن عبد الله الدريبي
	حمود الدريبي
	الأمير مقرن الحجيلاني
	الأمير راشد الدريبي
	وعبارة ابن بشر
	نهاية راشد الدريبي
	الأمير عبد الله بن حسن
	محمد بن عبد الله آل حسن
	حجيلان بن حمد
	معنى اسم حجيلان
	متى تولى حجيلان بن حمد الإمارة
	كيف تولى الإمارة
	ذرية راشد الدريبي
	عثمان بن راشد الدريبي
	بنات الأمير راشد الدريبي
	سور حجيلان
	متى بني سور حجيلان
	عرس حجيلان بن حمد
	رواية ابن غنام
	ارتداد أهل القصيم
	مغازي حجيلان
	قال ابن غنام
	حجيلان بن حمد وحرب إبراهيم باشا
	وشئ آخر
	موقف حجيلان بن حمد
	وبعد وقعة الدرعية
	الأمير عبد الله بن حجيلان
	ذرية حجيلان بن حمد
	وقفية نادرة
	الأمير رشيد الحجيلاني
	الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حسن
	سليمان بن علي العرفج
	محمد بن علي العرفج
	عبد العزيز بن محمد آل أبو عليان
	مواقف عبد العزيز بن محمد
	وقعة بقعاء على أهل القصيم
	الأمير عبد المحسن بن محمد
	عودة الأمير عبد العزيز بن محمد إلى الإمارة
	عبد المحسن بن محمد ثانية
	أوراق تتعلق بالأمير عبد العزيز بن محمد آل أبو عليان
	هذه نماذج من ذلك
	الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن عدوان
	الأمير محمد الغانم
	الأمير سليمان الرشيد
	وثائق لآل أبو عليان

	أبا الخيل
	أسر آل نجيد بالقرعاء
	أبا الخيل - التسمية والأصل
	وقفية قديمة
	فروع أسرة أبا الخيل
	أولهم : صالح بن حسين أبا الخيل
	مهنا الصالح أبا الخيل
	أنموذج من خط محمد الصالح أبا الخيل
	وزير المالية محمد أبا الخيل
	وهذه ترجمة الوزير محمد بن علي أبا الخيل
	الفرع الثاني من أبا الخيل
	الشخصيات البارزة من نسل ثنيان وحمد وعليان أولاد عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله أبا الخيل

	أبا الروس
	أبا العناز
	أبا بطين
	وثائق لآل أبا بطين
	زكاة تجار العقيلات عن تجارتهم

	ابن أحمد
	أبو حبلين
	أبو شليل
	وصية أبو شليل

	أبو علي
	أبو قريحه
	أبو مصطفى
	أبو وادي
	أبو هلا
	الأجبع
	الأحمدي
	الأردح
	الأشقر
	الأصطى
	الأصقه
	الأطرق
	الأفندي
	الإقنى
	الإكيزم

	الفهرس



