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إهداء
عمل بذلت فيه الكثري من اجلهد والوقت واال�ستق�صاء (راجي ًا
�أن يخرج يف �أبهى �صورة)� .أُقدمه �إهدا ًء �إىل رائد التاريخ �سيدي:
�صاحب ال�سمو  امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �أمري منطقة
الريا�ض ..رئي�س جمل�س �إدارة «دارة امللك عبدالعزيز» ..وفقه اهلل..
الذي ما فتئ قارئ ًا ومطلع ًا ومتابع ًا لكل ما يكتب ويد ّون عن التاريخ
وم�ستوعب ًا جلوانبه ،ومهتم ًا بتحقيقه وتنقيته من ال�شوائب ،ومل تثنه
كرثة واجباته وحجم م�س�ؤولياته وقراءة كل ما ُيطرح يف ال�ساحة عن
هذا ال�ش�أن.
�أمد اهلل يف عمره ومتعه مبوفور ال�صحة ال�سالمة
امل�ؤلف

مقدمة الطبعة الثانية
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم
على املبعوث رحم ًة للعاملني.
وبعد :لقد كان للإخوان والأرطاوية �إ َّبان ن�ش�أتهما دور فاعل ،وقد ُرمقتا
بنظرات متباينة نتيجة ما �أحدثتاه من وقائع ور�ؤى عامة و�صخب �إعالمي
خالل عقدين من الزمن ،وعندما جاء هذا الإ�صدار يف طبعته الأوىل،
و�أردت �إهداء ن�سخ منه� ..أخذتني �أفكار ور�ؤى �إىل ما �سيحدثه هذا الكتاب
من ت�سا�ؤالت وتعليقات ..ملا ُ و ِ�صف به من ِقبل �أكرث من قارئ مهتم..
باجلر�أة واملو�ضوعية ،والتنقية من� :شوائب وخلط ومزج بني مراحل ثالث:
الن�ش�أة والت�أ�سي�س ،التو�سع واال�ضطراب ،الأمن واال�ستقرار ،ولأنه خمالف
ملا تر�سخ يف �أذهان الكثري عن روايات و�أحاديث و�أقوال متناثرة ُتلقى على
عواهنها� ..أقول هذا لي�س باعتباري باحث ًا ومنقب ًا ،و�إمنا لأنني من مواليد
هذه الهجرة ،ومعاي�ش  لأحداثها ومعا�صر لعدد من الرواة املعا�صرين
ملرحلتي «ن�ش�أة الإخوان ون�ش�أة الأرطاوية» ،و َل َع َّل ما طم�أن و�شجع وجود
عدد من االت�صاالت والر�سائل والكتابات ال�صحفية امل�شيدة وامل�ؤيدة من
خمتلف الطبقات ذات ال�ش�أن وامل�س�ؤولية ،و� ْإذ �أجدها منا�سبة طيبة �أن
�أُقدم �شكري وتقديري لكل من �أبدى م�شاعر الر�ضا والت�أييد لهذا النتاج
الذي اجتهدت لأحترى فيه الدقة واملو�ضوعية ،وعلى ر�أ�سهم �صاحب
ال�سمو  امللكي الأمري� :سلمان بن عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض  الذي
ات�صل هاتفي ًا من خارج البالد م�شجع ًا ومقدر ًا هذا اجلهد� ..أمد اهلل يف
عمره و�أكرمه مبوفور ال�صحة وال�سالمة.
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رؤى
وعن موقف � ٍأخ ا�ستعاد ذكريات الزمته منذ ال�صغر� ،أثارت حفيظته غب
اطالعه على موقف جاء ذكره يف كتاب (ن�ش�أة الإخوان ون�ش�أة الأرطاوية)
و�أخذ يت�ساءل ..ما بال امل�ؤلف جاء على ذكره وهو يحمل �أكرث من عالمة
ا�ستفهام؟ ..فكانت الإجابة �أن م�ضي مرحلة زمنية لي�ست بالق�صرية �أزالت
مو�ضوع حذر الن�شر ،وال غ�ضا�ضة يف ذكر موقف م�ست�ساغ يف زمن غابر..
فلكل زمان حال ومقال.
ولهذا وذاك جاز يل تكملة بع�ض من اجلوانب ذات الأهمية من م�سار
املن�شقني مثل �أحداث:
ال�سبلة� ،أم ر�ضمة ،احلدود الكويتية ،ال�صبيحية ،املطاردة ،خباري
و�ضحى ..ب�شواهد من وثائق وبالغات ..م�ؤم ًال �أن جتد ا�ستح�سان ًا.
�سائ ًال املوىل العون و�سداد اخلطى� ..إنه ويل ذلك والقادر عليه.

تقديم
كتاب :ن�ش�أة الإخوان ون�ش�أة الأرطاوية كتاب نبعت فكرته من قلب
م�ؤلفه قبل �أن تنبع من عقله ،ذلك �أن م�ؤلف الكتاب ال�شيخ :عبداهلل بن
عبداملح�سن املا�ضي عا�ش �سنواته الأوىل حتى مقتبل �سن ال�شباب يف بلدة
الأرطاوية ،التي مل تكن هجرة وح�سب ،بل كانت مكان ًا ف�سيح ًا ات�سع لأفكار
وا�سعة مت�ضاربة ..مل تكن الأرطاوية هجرة من الهجر التي ا�ستوطنتها بادية
من قبيلة (مطري) وح�سب ،بل كانت بلدة ابتدعها احل�ضر �إىل جانب �إخوان
لهم من البادية ..مل تكن الأرطاوية يف بداية ا�ستيطانها تدخل �ضمن الفكر
اال�ستيطاين ومنظومة الهجر الذي تبناه م�ؤ�س�س الدولة ال�سعودية الثالثة
وح�سب ،بل كانت قائمة بذاتها وكادت �أن تتميز عما �سواها ،ثم اتُّخذت
�أول و�أكرب هجرة لبع�ض قبيلة (مطري) ..هذا بع�ض من جديد هذا الكتاب.
على �أن فكرة تطليق البادية والبداوة التي ا�ست�شرت يف فكر الإخوان،
وجدت مكان ًا ومناخ ًا مالئم ًا من حيث املوقع والتطبيق يف الأرطاوية ..كانت
الأرطاوية مقدمة منطقية ل�سل�سة ا�ستيطان مت عرب �أمنوذجها ت�أ�سي�س ما
يقارب من ( )155هَ ْجرة لت�ستوعب معظم �إن مل يكن كل قبائل اململكة يف
الثلث الأول من القرن امليالدي الفارط ..كانت فكرة توطني البدو  فكرة
ا�سرتاتيجية غري م�سبوقة يف تاريخ العرب احلديث ،ولعل امللك عبدالعزيز قد
�أقدم على هذا امل�شروع الكبري بعد تفكري مت�أن وعميق ..وهو قد و�ضع الأفكار،
وبنى اال�سرتاتيجيات ،وهي أ� ال�سبل ،واقرتح املواقع ..وال �شك �أن هذا عمل
كبري يتداخل فيه املنظور الديني ،باالجتماعي ،باالقت�صادي وبال�سيا�سي.
هذا الكتاب املاتع خالف بع�ض املن�شور من �أدبيات تاريخية عن هجرة
الأرطاوية ،وم�ؤلفه مل َي ُر ْم كتابة بحث تاريخي يتكئ على م�صادر ومراجع
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تاريخية معروفة ،بل هو قال ب�صريح العبارة �أن ما يقوم به من تدوين �إمنا
ينبع من ذكريات و�أحاديث وروايات اختزنها وا�ستوعبها ،وكلها ت�صب
يف تاريخية هجرة الأرطاوية� ،أراد تقييدها قبل فوات الزمن ،وتداعي
احلدثان ..لهذا ن�ستطيع �أن ندعي �أن ما ورد يف كتابه �إمنا هو يف بع�ضه من
الأحاديث التاريخية اجلديدة ،التي ت�ستند �إىل روايات �شفهية ..كما �أورد
امل�ؤلف بع�ض الوثائق التي تعود لأ�سرة العبدالكرمي من (حرمة) املتعلقة
بن�ش�أة الأرطاوية وا�ستيطانها ،وهي وثائق مل تن�شر من قبل� ..إذ ًا فالروايات
ال�شفهية والوثائق غري املن�شورة وذكريات امل�ؤلف هي ثالثة م�صادر �أولية
ا�ستعان بها م�ؤلف الكتاب يف تقييد بع�ض  ما ر�آه ل�صيق ًا بتاريخ هجرة
الأرطاوية ..من هذه امل�صادر الأولية ا�ستطاع �أن يقول جديد ًا عن ت�أ�سي�س
الأرطاوية ،ون�ش�أة الإخوان فيها.
ومن مباحث الكتاب �أحاديث ِح َ�سان عن ن�ش�أة �إخوان (مطري) يف
الأرطاوية ،واتخاذها هجرة لهم ..وبع�ض احلكايات الطريفة عن الت�شدد
الديني الذي �صاحب مرحلة اال�ستيطان املبكر ،وق�ص�ص ماتعة عن ذكريات
الكاتب ينقلها عن �شيوخ جال�سهم ..وكذا ملحات �أخاذة عن ن�شاطات التعليم
والتجارة والق�ضاء وغريها كثري مما يعود لل�سنوات الأوىل من ا�ستيطان
بع�ض قبيلة (مطري) يف الأرطاوية.
�أرى �أن هذا الكتاب من الكتب التي طرقت �سب ًال جديدة �ستعني كل من
يت�صدى لإعادة درا�سة هجرة الأرطاوية ..و�أرى �أنه قمني بالقراءة ..و�أتوقع
له و�أمثاله ال�شيوع واالنت�شار.
�أ.د .عبـداهلل بن �إبـراهيــم الع�سكـر
ع�ضو جمل�س ال�شورى
و�أ�ستاذ التاريخ بجامعة امللك �سعود

كلمة املؤلف
َ
بعقله وخ ْل ِقه
احلياة ممر ي�سلكه كل كائن حي ،والإن�سان م ّيزه اهلل
وكافة �ش�ؤونه ،وما هي �إال �أجيال تتبعها �أجيال ومل يبق منها �إال  الذكر
عمره وح ُ�سن عمله ..فاملرء عندما ت�أخذه
احل�سن ،وخري النا�س من طال
َ
الأيام وال�شهور ،وتورده �إىل ِعقد الثمانني من العمر ..التي قال عنها
ال�شاعر العربي:
�إن (الثمانني) ي��ا �شعري وق��د كملت
(((
ما عاد يوقظها ب ـ ـ ـ ــرق و�إرعـ ـ ـ ــا ُد
و�آخر �شعبي يقول:
م��ا م��ن ورا ع�صر الثمــانني منتــوج
(((
والبي ـ ـ ــت ما يبن ــي جداره ق�ضـا�ضـه
ف�إن ذلك الورود ي�أخذه �أي�ض ًا �إىل �آفاق من الر�ؤى والتفكري ،ويدعوه
�إىل النظر فيما تبقى له من �أيام ..ليقف م�شدوه ًا يحا�سب نف�سه على ما
َق َّد َمت ،وتنتابه م�شاعر من خماوف ووجل ،ويت�أهب ا�ستعداد ًا ملرحلة ما
بعد املوت ،وهنا ي�شكر اهلل �أن منحه هذا العمر الطويل متجاوز ًا عقبات
وحواجز ومنحدرات.
ثم تعود به الذاكرة �إىل �سنوات م�ضت ب�شظفها ورغدها و�سقمها
ٍ
ج�سده ون�سمات �شحنت رئتيه ،و�إىل ما اختزنته تلك
و�صحتها ،وترب ٍة َع ّفرت
الذاكرة من روايات وقراءات وم�شاهدات ..لي�سعى يف تدوين ما يراه واجب ًا
((( الأديب ال�شيخ :عبداهلل بن عبدالعزيز بن �إدري�س .من َح ْر َمة.
((( ال�شاعر الأ�ستاذ :عبداهلل بن عبدالرحمن الدوي�ش .من الزلفي (رحمه اهلل(.

15

16

ن�ش�أة الإخوان ون�ش�أة الأرطاوية

عليه ٍ
جليل قادم متعط�ش ملعرفة تاريخ �آباء و�أجداد ،و�أوطان ق�ضوا فيها
م�آرب ،وبحكم املولد والن�ش�أة بهجرة الأرطاوية التي كان لها ت�أثريها يف
احلراك االجتماعي وال�سيا�سي خالل حقبة ما�ضية من الزمن ،وما حدث
يف حميطها من �صراع وجدلية من املفارقات وال�شحناء ..رغبت �أن يكون
يل م�شاركة يف هذا ال�ش�أن.
ومبا �أن تدوين التاريخ ب�أحداثه وتفا�صيله واجب على كل من لديه علم
به ،ومطلب ملح للقارئ والباحث ..فالأرطاوية هجرة يغلب عليها طابع
البادية ..وفيها مزيج من العادات والتقاليد التي كونت ثقافة ع�صر يعج
علي واجب الأمومة
باملتناق�ضات ،ومبا �أنها مرتع طفولتي و�صباي فلها ّ
والتوا�صل والوفاء ..مبا يتي�سر يل من ٍبر وعطاء ،وذلك �إ�سهام ًا يف توثيق
م�سار مل�ؤه الت�أ�سي�س والبناء ،والتنافر واجلفاء ..حلقبة انتهت �إىل �أمن
وا�ستقرار ووفاق ،وتنمية �شاملة.
وقد �سبق يل تدوين مقطع تاريخي عن الإخوان وعن هذه الهجرة وعن
م�سار منوها ودوافع الت�أ�سي�س والن�ش�أة ،ونزول ال�شيخ :في�صل بن �سلطان
الدوي�ش ،وذلك يف كتاب (ذاكرة من الزمن )...ال�صادر عام (1428هـ)
(2007م) الطبعة الأوىل ..وقد القى هذا املقطع ا�ستح�سان ًا و�إ�شادة من عدد
من الكتّاب والباحثني من خالل ر�سائل �شخ�صية وكتابات �صحفية ..مما
دفعني لإعداد هذا الإ�صدار( :ن�ش�أة الإخوان ،ون�ش�أة الأرطاوية) ،مع تو�سعة
مب�سطة عن ت�أ�سي�س هذه الهجرة وما �أحاط بها من ظروف ومالب�سات..
دون اخلو�ض يف حوادث الإخوان وقياداتهم خارج حدود هجرة الأرطاوية.
لقد اكتمل قرن من الزمن على ن�ش�أة وت�أ�سي�س َه ْجرة الأرطاوية..
هذه الهجرة التي دخلت التاريخ من �أو�سع �أبوابه والتي مل حتظ بتدوين

يلم بخ�صائ�صها بو�صفها مدينة نا�شئة ،وتعريف بواقعها وما مرت به من
ف�صول متباينة ،ويعطي جممل ال�صورة وكامل االنطباع ..بعيد ًا عن اخللط
واملبالغة.
�أقول �أي�ض ًا وبحكم املولد والن�ش�أة واملعاي�شة واالنتماء لهذه الهجرة جاز
يل جمع �شتات ما تناثر من تاريخها وا ْبت ُِ�سر باخت�صار �شديد ..يف خم�سة
ف�صول هي حمتوى هذا الكتاب.
ع�سى �أن �أكون قد وفقت يف �إي�ضاح حقائق و�أحداث �أُهملت � ُ
أو �شملت
بتعتيم ..راجي ًا من اهلل العفو والغفران� ..إنه جواد كرمي.
امل�ؤلف
الريا�ض� 11472 :ص.ب7632 :
ت 4770033 :ف4792350 :
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مدخل
الكتابة والتدوين ،والبحث والتدقيق ،والذاكرة وحمفوظاتها،
وا�ستق�صاء املعلومة و�أبعادها� ..ش�أن ذو �شجون ،ومهمة تقت�ضي املزيد من
الرتوي واال�سرت�شاد.
وعندما �أكتب عن ن�ش�أة الإخوان ،وعن ن�ش�أة َه ْجرة الأرطاوية ،منوه ًا
عن و�ضع متيزت به الن�ش�أتان خالل حقبة زمنية ..مليئة باخلالفات
وال�صراعات التي ع َّمت الوطن (قبلية ،مناطقية� ،إقليمية ،وطائفية) على
خمتلف امل�شارب والتوجهات ..ف�إن هذه ال َه ْجرة التي كانت �إحدى مرتكزات
ال�صراع �إ َّبان مرحلة مف�صلية من مراحل توحيد هذا الكيان الكبري ..كان
لها دور فاعل ومتناق�ض يف الت�أييد وامل�ؤازرة حين ًا ،و�أحيان ًا �أخرى يف نق�ض 
العهد و�شق ع�صا الطاعة ،وال�سعي يف جدلية جوفاء ،وحماربة للمخرتعات،
وم�ستجدات من التقنية وو�سائل االت�صال واملوا�صالت.
ُي�ساندها يف ذلك النظراء من الهجر الأخرى ..هذه الأحوال والأحداث
عا�شها وتعاي�ش معها الإمام املجاهد (عبدالعزيز) ،وعاجلها مبا �أوتي من
حكمة وروية ،وب�شتى الو�سائل املتاحة يف ذلك الزمن.
وما �سوف يلحظه القارئ الكرمي ويت�ضح له من بع�ض الوثائق الواردة
يف هذا امل�ؤ َّلف ،هو �أنها ت�ؤكد على وجود الكثري من التباين يف مواقف
من الوفاق واالتفاق ،والتنافر والتباعد ،ودوافع املكا�سب الآنية املخالفة،
والإخفاق يف قراءة الأحداث وامل�ستجدات من املعطيات ملتطلبات ح�ضارية
ع�صرية قادمة.
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من هذا املنطلق جند �أن جهاد امللك عبدالعزيز -طيب اهلل ثراه -الذي
جتاوز ن�صف قرن من الزمن ..قد حقق معطيات من �إر�ساء قواعد الأمن
واال�ستقرار وو�سائل التنمية ..ما تولد عنه:
�إذكاء الوحدة الوطنية ال�شاملة ،وتنمية اللُّحمة الإن�سانية املعا�صرة،
واالمتزاج من :اختالط ،وتوا�صل ،وجتاور ،وتزاوج ..بحيث ال جتد منطقة
�أو مدينة �أو قرية �إال وبها ت�شكيلة من كافة �أبناء الوطن ..مت�ساوين متحابني
متجان�سني ومت�آخني.
ال �شك �أن للملك عبدالعزيزبن عبدالرحمن -طيب اهلل ثراه -الدور
امل�ؤثر الأول يف حتول اجلزيرة العربية لأول مرة يف تاريخها احلديث �إىل
بوتقة حا�ضنة ..ذابت فيها كل الأطياف والألوان والأعراق واملذاهب،
ولدولته الفتية التي مل متار�س الإلغاء �أو  الإق�صاء ..بل ُت َ�ش ِّكل الطيف
اجلامع للمجتمع ..بكل �ألوانه الظاهرة ،و�أ�صواته املميزة ،وتقاليده املوروثة،
وعاداته ال�سائدة ..وكونت بذلك لوحة جميلة ب�ألوانها الزاهية.
�إن االنفتاح الذهني والعقل ال َنيرِّ  للملك عبدالعزيز ،وتقديره لأبعاد
التنمية االقت�صادية وال�صحية والتعليمية واالجتماعية ،وامل�ستجدات
العاملية ،واملخرتعات احلديثة ،وو�سائل التطوير والرقي باحلياة العامة
للإن�سان ..جعله ُيدرك �أهمية هذه الو�سائل و�ضرورة دخولها للوطن،
والتوا�صل مع العامل اخلارجي ..بالرغم من مقاومتها من ِق َبل عدد من
املت�شددين ..ناهيك عن التعليم النظامي وانت�شاره واملعوقات امل�صاحبة له،
والإنكار املت�صلب من جراء ا�ستقدام الأجانب امل َن ِّقبني عن املعادن والرثوات
الوطنية والتوا�صل مع اخلارج وحماربة التقنية وم�ستجداتها.

جاءت هذه املعار�ضات من فئة منغلقة ،و�أخرى داخلية ُم ْق ِلقة ..خ ّيم
عليهما اجلهل وان�ساقت وراء حمر�ضني ..غاب عنهما ما هو  م�أمول
ومنتظر من تدفق هذه اخلريات واال�ستك�شافات ..التي �أوجدت هذه النقلة
احل�ضارية وع ّمت فوائدها �أرجاء مملكتنا الغالية ،والتي نعي�ش خرياتها،
َ
ونتفي�أ ظاللها حتى يومنا هذا ،وقد �أ�صبحت مملكتنا وهلل احلمد يف
م�صاف الدول املتقدمة يف رفاه وح�ضارة املواطن بتوفيق من رب العباد..
ثم بحنكة القائد الباين جاللة امللك عبدالعزيز -غفر اهلل له -ومن بعده
�أبنائه الربرة� ..أمدهم اهلل بعونه وت�أييده.
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جاللة امللك عبدالعزيز على �صهوة جواده

املغامرة واجملازفة (امللك عبدالعزيز)
�إن �صبي ًا يف ريعان �شبابه ،ويف عقده الثاين م�شرد ًا عن وطنه وذويه الجئ ًا
طريد ًا مع �أبيه و�إخوته ..ين�صرف عن اللهو واللعب ومتع الطفولة وال�صبا،
وي�شغل نف�سه مب�آثر و ِق َي ٍم و�أحاديث تروى ،و ُي َح ِّم ُل نف�سه من الهموم والأفكار ما
مل يحتمله نظرا�ؤه من ال�شباب ،و ُيناق�ش و ُيتابع بتعط�ش للمعلومات والأخبار..
يف ع�صر انعدمت فيه و�سائل االت�صال واملوا�صالت ،ع�صر م�شوب باجلهل
واملر�ض والفقر وال�صراعات القبلية واالختالفات الإقليمية والقروية.
�إن �صبي ًا هذه �صفاته لي�س بذلك الإن�سان العادي ..ثم هو ي�شرع يف مطلع
عقده الثالث بعزم وت�صميم ..بدء ًا من نقطة ال�صفر بالتخطيط والتنفيذ
مل�شروع يقت�ضي مداه عقود ًا من الزمن ..م�شحون بال�صراعات والكفاح م�سلح ًا
بالعزمية وعلو الهمة واحلكمة وبعد النظر ال�سرتداد ملك متناثر ومتباعد
الأطراف وحتت �سيطرة �أعداد من ذوي النفوذ والقيادات والتكتالت.
يبد�أ من الكويت يف رحلة مغامرة قوامها ثالثة و�ستون رج ًال(�أربعون
خرجوا معه ،وثالثة وع�شرون ان�ضموا �إليه يف الطريق) ..خايل الوفا�ض من:
م�ؤونة و�سيولة ،وم�ؤازر ٍة من قوة ذات ن�شاط �أو �إمداد ..رحلة و�سيلتها ظهور
الإبل و�صهوات اجلياد م�شوبة باملتناق�ضات و ُم َع ّر�ض ٍة للأخطار والأ�شرار ،وتلك
ر�سالة من رب العباد جاءت مب�شيئته دون وحي� ..إىل هذا الفتى الفذ احلكيم
الذي منحه اهلل عق ًال وفكر ًا نيرِّ ًا ،وت�صميم ًا وعزمي ًة ،و�سعي ًا لإحياء عقيدة،
ليوحد
ون�صرة
َ
دين ،وج ْمع �شتات �أمة متناثرة يف �أرجاء جزيرة العربّ ..
كيان ًا ،و ُير�سي قواعد ،ويث ِّبت �أمن ًا خالل خم�سة عقود من الزمن ،واجه فيها
ال�صعاب واملتاعب من قومه ،وع�شريته الأقربني ،و�أعوانه ،و�أن�صاره ،وممن
رعاهم و�أ�سدى �إليهم الن�صح واملعروف واجلميل ،ومعاناته من اخليانات
ونق�ض العهد ،واالن�شقاق والع�صيان ،ومناف�سة متجاورين وقوى �أجنبية.
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وقد جاء بكتاب تاريخ ملوك �آل �سعود ..ت�أليف الأمري� :سعود بن هذلول..
الطبعة الأوىل عام (1380هـ 1961 -م) �ص ،58 ،57ما يلي:
«خرج الإمام عبدالعزيز من الكويت مب�ساعدة من �أمريها على �أربعني
راحلة يعلوها �أربعون رج ًال عام (1319هـ) ومل يحدد التاريخ باليوم
وال�شهر ..توجه قا�صد ًا الأح�ساء ..ثم التف حوله خالل هذه الرحلة عدد
من :العجمان ،و�آل مرة ،و�سبيع ،وال�سهول ،وقام بغارات على قحاطني
موالني البن ر�شيد ،وعاود الكرة غازي ًا عرب �آل عا�صم على ع�شرية �سدير
َ
وغ ِنم �أموالهم ورجع �إىل الأح�ساء ،وبعد مدة ق�صرية �أغار على عرب من
مطري و�أخذهم ثم عاد �إىل الأح�ساء.
�أر�سل ابن ر�شيد �إىل �شيخ قطر قا�سم بن ثاين ،و�إىل وايل بغداد،
ومت�صرف الب�صرة ..يطلب منهم الإيعاز حلكومة الأح�ساء ب�إبعاد الإمام
عبدالعزيز ..فلما علم من ان�ضموا �إليه من البوادي بهذا الأمر ..انف�ضوا
من حوله ومل يبق معه �إال �أربعون رج ًال من الذين خرجوا معه من الكويت.
لذا خرج ومرافقيه من الأح�ساء وق�صد يربين و�صام رم�ضان
الريا�ض وه َّل عليهم �شهر
(1319هـ) ،وتوجه يف 1319/9/21هـ قا�صد ًا
َ
�شوال على ماء �أبي جفان ،ويف اليوم الثاين �ساروا �إىل الريا�ض ،فو�صلوا
م�ساء يوم 1319/10/4هـ (1902/1/13م) ال�ساعة ال�ساد�سة بالتوقيت
الغروبي ونزلوا ال�شقيب ،و�أبقوا عند رواحلهم ثالثة من الرفقاء و�ساروا
راجلني �إىل البلد ،ودخلوها بعد �أن تركوا منهم ع�شرة خارج ال�سور بقيادة
حممد بن عبدالرحمن ،وق�صدوا بيت جوي�سر املحاذي لبيت ي�سكنه �أمري
الريا�ض  عجالن بعد زواجه من امر�أة من �أهل الريا�ض ،وا�ست�ضافهم
جوي�سر فت�سلقوا اجلدار حيث البيت الذي ت�سكنه زوجة عجالن وجمعوا
ن�ساء البيتني بغرفة واحدة و�أغلقوا عليهن ،ويف ال�صباح �صار اللقاء الذي
انتهى مبقتل عجالن و�أن�صاره».

هذا الو�صف يبني لنا �أن الإمام عبدالعزيز بدء رحلته قا�صد ًا الأح�ساء
ثم قيامه بعدة غزوات بعد �أن التف حوله عدد غري قليل من �أربع قبائل
لي�سوا ممن خرجوا من الكويت ،وهذا ُيدلل على �أن الأتباع مل ي�أتوا مل�ساندة
زعيم راغب يف ا�ستعادة ملك ،وال من �أجل بناء كيان� ،أو وحدة �إقليمية� ،أو 
جهاد ديني� ،أو مبد�أ عقدي ..بقدر ما كان الق�صد اللحاق بزعيم �أو عقيد
قوم من �أجل الك�سب والغنائم واال�سرتزاق الذي كان هو امل�ألوف والدخل
املتي�سر يف تلك احلقبة الزمنية ،ومما ي�ؤكد ذلك �أنه عند �سماعهم مبوقف
حاكم الأح�ساء انف�ضوا من حوله.
ويبد�أ رحلته اجلهادية التي امتدت قرابة خم�سة عقود من الزمن  ..
هذه الرحلة املليئة بال�صراعات واخلالفات �سعي ًا وراء حتقيق حلمه الكبري
وتوطيد دعائم الأمن والعدل لبناء دولة ح�ضارية ع�صرية.
وبعون من اهلل وت�أييده يخرج من عنق الزجاجة موحد ًا هذا الكيان،
ومر�سي ًا قواعد الأمن واال�ستقرار ،وداعي ًا للتوحيد وحمكم ًا �شرع اهلل،
و�ساعي ًا يف التنمية ومواردها ،و�إيجاد امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والتعليمية
وال�صحية واالجتماعية والق�ضائية ومتطلبات احلياة الع�صرية ،ومد ج�سور
وعالقات دولية.
رحم اهلل امللك عبدالعزيز الذي �أن�ش�أ دولة ،و�صنع ح�ضارة ،ور�سم
تاريخ ًا منري ًا ،وملأ �أر�ض احلرمني �أمن ًا وعد ًال ورخا ًء.
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الفصل األول
تعريف و�إي�ضاح

متهيد
ب�لاد بها َح�� َّل ال�شباب متيمتي

م�س جلدي تـُرابها
و�أول �أر���ض  َّ


َكم َم ْن ٍزل يف الأر�ض ي�ألفه الفتى

ـزل
وحنينـ ــه �أب ــد ًا لأول منـ ـ ِ

يرتدد القول �أن (املربا قتَّال) ،و�أن املرء حنينه لأول منزل ،وقد قيل
يف ذلك �شعر ونرث ،وعندما �أحتدث عن موطن فلعلي �أحتدث بتجرد عن
تاريخ ،وعن حقبة زمنية مل حتظ بالعناية املو�ضوعية ذكر ًا وخرب ًا ..ل�سبب
�أو لآخر.
ففي هجرة الأرطاوية كان م�سقط ر�أ�سي ،وكانت ن�ش�أتي ومراتع طفولتي
و�صباي الأوىل ،ويل فيها من املتع ،وق�سوة احلياة ،و�شظف العي�ش ،وغياب
الوعي ال�صحي والتعليمي والثقايف ..ما كان �سائد ًا يف ذلك الزمن.
لذا يطيب يل �أن �أحتدث عن هذه الأر�ض التي احت�ضنتني وهذا املوطن
الذي �ضمني ..موقع ًا وت�أ�سي�س ًا ون�شاط ًا ،وما اعرتاه من �أحداث وا�ضطراب،
وما تولد عن ذلك من �صراعات وفنت خالل عقدين من الزمن� ..أعقبه �أمن
وا�ستقرار.
وبحكم الوالدة والن�ش�أة واالنتماء لهجرة الأرطاوية منذ عام 1355هـ
(1936م) وارتيادي للعديد من املجال�س فيها ،وال�سماع ممن هم �أهل للرواية
وحتقيق املعلومة ،وما ح�صلت عليه من معلومات و�شهادات وم�ستندات..
ت�صحح وتفند ما ي�شاع ويذاع من �أقوال تن�سب لأ�شخا�ص لي�س لهم اهتمام �أو 
دراية �أو خلفية بالتاريخ ..على الرغم من مكانتهم االجتماعية ،وقد يفاج�أ
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�أحدهم ب�س�ؤال من م�ست�شرق �أو باحث و ُي ْلقي املعلومة على عواهنها� ..أقول
هذا لي�س تقلي ًال من �ش�أنهم ..لكن مل ُي ْعرف عنهم االهتمام �أو اخلو�ض يف
هذا املجال ،وهذا ما يواجه الباحث ،لذا �أحببت �أن �أو�ضح بع�ض املعلومات
التي �سمعتها وعاي�شتها منذ ن�ش�أتي يف الأرطاوية ..مدعمة ب�أدلة وم�ستندات.
يدفعني �إىل ذلك الرغبة يف �إعطاء القارئ الكرمي �صورة وا�ضحة لواقع
حال ..بعيد ًا عن زخم وح�شو� ،أو �إخفاق وجتاوز� ..سعي ًا وراء البحث عن
حقيقة �أو ما ُيقرب �إليها بواقعية وحيادية.

نشأة اإلخوان وظاهرة التشدد
ُعرف �سكان جزيرة العرب على مدى ع�صور ما�ضية وقبل جهاد امل�ؤ�س�س
جاللة امللك عبدالعزيز -طيب اهلل ثراه -بال�شدة ،والق�سوة ،وتقلب املزاج
والأحوال ،وكرثة التنقل والرتحال ،والتناف�س واخل�صومات امل�ؤدية للتناحر
والت�شاحن والنهب وال�سلب ،والغزوات وال�صراعات� ..أخذ ًا للث�أر �أو مناف�سة
على منابت الكلأ وموارد املياه والرعي عند هطول الأمطار وازدهار
املراعي ،و�سعي ًا لتحقيق �شيء من االرتزاق.
ُيقابل هذا �سنوات من اجلدب واجلفاف ،والقحط ،وقلة الأمطار،
وهالك املوا�شي ،و�شح يف م�صادر الدخل ..وتوا�صل االعتداءات والنهب
وال�سلب و�سلطة القوي على ال�ضعيف ،واالعتداد بالقوة والنفوذ ،و ُي�صاحب
هذا تف�شي املر�ض واجلهل.
حياة مفعمة ب�أحداث ،و�صوالت وجوالت ..يعرتيها ِغلظة و�شدة وتع�سف
و�شظف وجالفة ،وم�سايرة عادات ورثوها وا�ستمر�أوها ،وموروث يتغنون به
ويفاخرون بنهجه ،وتلك ِحقبة زمنية غابرة ..كان لها �ش�أنها وع�شاقها من
ذوي القدرة والوجاهة ،و�آخرون من ذوي القدرات املحدودة يتوارون خ�شية
الإذالل واملواجهات.
ومن نتائج هذا الو�ضع �أن راق لأعداد من �أبناء البادية من ذوي
ال�ضائقة املادية وحمبي البعد عن الإ�شكاليات الذين لي�س لهم �ش�أن يف
املغازي ومكا�سبها ومفاخرها ،ويتحا�شون خماطر ال�سلب والنهب ..راق
لهم االنح�سار من البادية وتنقالتها وق�سوتها �إىل النزول ب�أطراف املدن
والقرى رغبة يف اال�ستقرار والقرب من م�صادر املياه والبحث عن موارد
العمل وتربية املوا�شي وت�سويقها.
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(ح ْر َمة) هي �إحدى البلدان التي حظيت با�ستقبال �أعداد من �أبناء
وبلدة َ
البادية الذين جاز لهم النزول ب�ضواحيها يف بيوت ال�شعر طلب ًا لال�ستقرار
والدعة ،ومل يكن هذا النزول لهدف ديني �أو تطلع ملركز دنيوي بقدر ما كان
�سعي ًا وراء لقمة العي�ش والهدوء الأمني ،و�صار لهم اختالط مع احلا�ضرة
وتبادل املنافع وامل�صالح وارتياد للم�ساجد والتوا�صل مع روادها.
(ح ْر َمة) قوامه قلة من الأهايل
كان هناك نواة لتيار ديني دعوي يف َ
وذلك يف مطلع العقد الثالث من القرن الهجري الرابع ع�شر ..هدفهم
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة والإر�شاد ..لي�س �إال ،و�صار لنفر
من �أبناء البادية القاطنني جمال�سة مع ه�ؤالء اجلماعة ..فتطورت �إىل
مالزمة ورغبة يف التفقه يف الدين واالنخراط يف جمال الدعوة والإر�شاد..
مبقومات فكرية وعلمية ب�سيطة.
ويف منت�صف العقد الثالث (1326هـ) ..ظهر على ال�سطح ن�شاط لتلك
املجموعة من امللتزمني حا�ضرة وبادية يف بلدة َح ْر َمة ..يقدر عددهم
بقرابة ثالثني رج ًال ..يتزعمهم عبداملح�سن بن عبداهلل بن عبدالكرمي(((.
هذه النزعة الدينية املت�شددة �أثارت العديد من امل�شادات بني �أهايل
رمة) و�أفرزت اختالف ًا يف وجهات النظر ..مما دعا بع�ض ًا من الأهايل
َ
(ح ْ
�أن يبدوا امتعا�ضهم ور�ؤاهم حول نهج ه�ؤالء الدعاة ،وعن �إمكانية اتخاذ
م�سلك الو�سطية يف الدعوة باحل�سنى والكلمة اللينة ،وبالرغم من �أن �أمري
((( (�أ�سرة العبدالكرمي املعمرية العنقرية من بني �سعد من متيم ..هذه الأ�سرة كثرية العدد لها
مقامها ومكانتها االجتماعية ،و�صار لها انت�شار يف العراق والكويت واملنطقة ال�شرقية وحفر
الباطن ومدينة الريا�ض ..جل ن�شاطات �أفرادها يف �أعمال التجارة) (جاء رحيلهم من العيينة
�إىل َح ْر َمة بعد مقتل عثمان بن معمر يف �أواخر القرن الثاين ع�شر الهجري ..معا�صر ًا حلرب
َح ْر َمة عام 1193هـ� ..إذ مل تدخل �أمالكهم بيت مال) .هذه املعلومة جاءت يف خمطوطة من
�إعداد عبداهلل بن عبداملح�سن بن حممد بن عبدالكرمي.

َح ْر َمة /عثمان بن ما�ضي (1344-1315هـ) (1925 - 1897م) ُعرف
بالتزامه وتوجهه الديني وم�سايرته لهذا التيار �إال �أن جتاوزات �أولئك
القوم دعته �أن يقف بجانب من يطالبون باحلد من هذا الن�شاط املت�شدد
الذي �أفرز بع�ض املواقف املزعجة ..فارتفعت درجة حرارة اخلالف الذي
(ح ْر َمة) ،واختاروا مو�ضع الأرطاوية..
متخ�ض عنه فكرة الهجرة من بلدة َ
حيث جودة املراعي ،و ُبعده عن احتمال قيام �إ�شكاليات �أو  نزاعات مع
متجاورين ..ح�سبما متليه الظروف املكانية يف ذلك الزمن ،فكتبوا خطاب ًا
�إىل الإمام عبدالعزيز (طيب اهلل ثراه) ي�ست�أذنونه ،وخطاب ًا �إىل ال�شيخ
في�صل الدوي�ش �شيخ مطري (رحمه اهلل)((( عن رغبتهم يف اال�ستيطان ..لأن
املوقع من مراتع مطري ومواردهم ،وذكروا �أن الهدف هو العبادة والدعوة
�إىل اهلل تبارك وتعاىل ،و�صار لهم االنتقال �إىل الأرطاوية ما عدا جمموعة
من احلا�ضرة الرتباطهم الأ�سري ولوجود ممتلكاتهم.
�إن نبوغ ال�شيخ عبداملح�سن بن عبدالكرمي و�سعيه لهذا التوجه ال يعني
وفرة العلم ال�شرعي لديه بقدر ما هو ورع واندفاع دعوي ..كما �أن املحيطني
به جاءوا انقياد ًا لزعامته واقتناع ًا بدعوته ..ثم �أنهم مل يكونوا على م�ستوى
علمي �أو ثقايف ،وال متيز يف ذواتهم مبال �أو وجاهة (حا�ضرتهم وباديتهم)،
ولهذا ف�إن �إ�شارة بع�ض امل�ؤلفني عن رموز قيادية من �أبناء البادية كانوا من
الوافدين على َح ْر َمة ومن امل�ؤ�س�سني ..يتنافى مع واقع حال ه�ؤالء اجلماعة
زمان ًا ومكان ًا ..يف وقت يعج ببطوالت الرموز وكياناتهم واعتدادهم بالتنقل
يف ال�صحاري.

((( رواية ال�شيخ :عبدالكرمي بن عبداملح�سن بن عبدالكرمي.
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�أما االنخراط يف ال َه ْجرة فلم ي� ِأت �إال من عام (1335هـ) (1916م) وما
بعده عند نزول الدوي�ش وبع�ض �أقوامه هجرة الأرطاوية� ..إذ تزايد العدد
من جهة وت�سربت �أعداد �أخرى للبادية و�إىل عدد من الهجر امل�ستحدثة من
جهة �أخرى.
مت لعدد من تلك املجموعة البدء يف االنتقال يف �شهر (رجب 1328هـ)
(�أغ�سط�س1910م) ب�إمكانيات متوا�ضعة ،وعند دخول �شهر رم�ضان رجعوا
(ح ْر َمة) لل�صيام ..ثم عادوا بعد عيد الفطر ليوا�صلوا بناء م�ساكن
�إىل َ
ب�سيطة عبارة عن حجريات وفناء حماط ب�سور ،وحتديد موقع امل�سجد ،وقد
كان لفرتة الت�أ�سي�س ال�سابقة لنزول الدوي�ش وبع�ض �أتباعه حا ًال من قلة
يف عدد ال�سكان و�شح ًا يف املوارد ،ومتيز ًا بالتعاون والتفاهم واالن�سجام،
وت�شابه ًا يف العادات والتقاليد.
وبهذا االنتقال َخ ّفت حدة التوتر يف َح ْر َمة ،وطاب للمنتقلني املقام
بهجرة الأرطاوية التي �أ�صبح لها فيما بعد �ش�أن و�شهرة جتاوزت احلدود
و ُنعتت بعدد من الأو�صاف.
من املالحظ �أن عدد ًا من امل�ست�شرقني والكتاب وقعوا يف �شيء من
اخللط ما بني جماعة الت�أ�سي�س ،وع�شرية الدوي�ش ،ومزج ًا للفرتتني،
و�شمولهما و�صف ًا لل�شدة والتع�سف يف الدعوة التي جاءت بعد نزول الدوي�ش 
عام (1335هـ) (1916م) وا�ستمرت ردح ًا من الزمن.

تعريف تسمية اإلخوان اليت انبثقت من حرمة
الإخوان :ا�سم ملجموعة ن�ش�أت من خالل م�سجد بحرمة ُعرفت عام
1326هـ تقريب ًا ..ت�أمر باملعروف وتنهى عن املنكر ،بعقيدة �صافية ودوافع
ذاتية ،ويعرتيها �شيء من ال�صلف وال�شدة ،و�أ�صبح لهذه الدعوة منو وتو�سع
وانت�شار �شمل عدد من املناطق على مدى عقدين من الزمن.
هذا اال�سم ان�ضوى حتته جمع من �شتى القبائلُ ..عرفوا مب�سعاهم لرفع
راية الدين الإ�سالمي والدعوة �إىلاهلل واحت�ساب الأجر واملثوبة.
وقد �صار لهم بعد ذلك �ش�أن عظيم حلقبة ا�شتهرت ب�صوالتها وجوالتها..
ي�شوبها غلظة يف الأمر باملعروف ،وخ�شونة و�شدة يف النهي عن املنكر ،وعمل
�إيجابي يف جهاد وفتوحات حتت راية ويل الأمر ،حتى بلغ معهم ال�سيل الزُبى
بارتكاب �أخطاء وجتاوزات نتيجة جهل و�أطماع ،و�إنكا ٍر لبع�ض  املواقف
والتنظيمات و�شيء من املخرتعات احلديثة� ..أفرزت نتائج :خالف و�شقاق
مع ويل الأمر وع�صيان ومترد�..إلخ.
�صحب ذلك �شيء من التهدئه واملعاجلة ..ثم جتددت هذه اخلالفات
بعد ما ر�أى الإمام عبدالعزيز -رحمه اهلل -عام 1344هـ وجوب �إنهاء
الغزوات ،واالعتداءات غري املقبولة �شرع ًا وعرف ًا ،و�صار لذلك �إفرازات
من الع�صيان والتمرد.
و�إذا ما نظرنا �إىل واقع حالهم وتوجههم الديني وما يغلب على بع�ضهم
من �أطماع ..جند �أن هذه القبائل على اختالف م�شاربها تنق�سم يف
جمموعها �إىل ثالثة �أق�سام:
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الق�سم الأول� :صفوة متيزت بعقيدة �صافية و�إن اعرتاها �شيء من
اجلهل وال�شدة والتجاوز.
الق�سم الثاين :ج���اء ال��ت��زام��ه��م م�����س��اي��رة ل��و���ض��ع ق��ائ��م ك���ان الب���د لهم
من �سلوكه.
الق�سم الثالث :تدفعهم �أطماع ومكا�سب ومفاخر و�إ�شباع رغبات يف مغازٍ
ونحوه.
ويف الغالب الأعم مل تكن غزواتهم وبالذات بعد عام 1344هـ لإر�ساء
قواعد �أمن وا�ستقرار ،و�سعي لإيجاد تنمية ،وقيام دولة ..بقدر ما كانت
�أطماع ًا من خالل �أعمال ال�سلب والنهب((( (و�ضع ورثوه و�ألفوه).
والإخوان يف مغازيهم كان الواحد منهم ُي ْح ِ�ضر معه م�ؤونته اخلا�صة
به ،وهي عبارة عن �شيء من التمر والدقيق واملاء ،ويقوم بالعناية ب�سالحه
اخلا�ص وذخريته ،ومنهم من يدخل املعركة بخنجره و�سيفه(((.
ال �شك �أن �صفوة منهم كان يغلب عليهم �سالمة معتقدهم ..لكن اجلميع
كانت ت�سيطر عليهم نزعة االختالف وال�شقاق وال�سعي للك�سب من خالل
الغزوات ..التي كانت مظهر ًا من مظاهر االعتزاز وم�صدر ًا من م�صادر
اال�سرتزاق ،ومثار مفاخر يعت ّدون بها ..تروى �شعر ًا ونرث ًا ،وهذا يف حد ذاته
واقع حال كان يجري يف دمائهم.
وقد �أفرز هذا امل�سار املتمثل يف املغازي وقطع الطرق و�أ�سلوب الوح�شية
(لل ُموايل ،واملحايد ،واملعادي) �شيئ ًا من اخلوف والوجل ..تطور �إىل حد
القلق والرعب ..هذا الرعب الذي كان الداعم الأول يف انت�صاراتهم
وهزمية الآخرين ،ولعل ما مت �إيجازه فيما ي�أتي ي�ؤيد ما ذهبتُ  �إليه من
و�صف لهذه احلقبة الزمنية.
((( من �أخبار امللك عبدالعزيز �ص ،181ط ،2لعام 1429هـ.
((( جون حبيب :الإخوان ال�سعوديون� ،ص .124

أقوال ،وقراءة يف كتب
قدمي ًا قيل :وما �آفة الأخبار �إال رواتها ،ولعل ُحقب ًا من الزمن ب�أمكنتها
تعر�ضت لأقوال عدد من الرواة و�شيء من الظن والت�ضليل والت�أويل ،ولهذا
وجب على الباحث حتري �صحة املعلومة ومعرفة مدى ت�أهيل املتحدث وناقل
اخلرب ..هل هو ممن ُع ِرف بالدراية والرواية واملتابعة� ..أم ممن جاز له
احلديث والإدالء بالر�أي دون خلفية �أو �أهلية لذلك ،وهذا ما يحدث عادة،
وخا�صة ما يتعلق ب َه ْجرة الأرطاوية حيث كرثت الأقاويل املغلوطة ،واخللط
بني فرتتني متباينتني.
فمن امللحوظات التي لفتت انتباهي :ورود عدة �إ�شارات وخلط مل�ست�شرقني
�أو م�ؤلفني مل تكن رواياتهم موثقة ..يتبعها �أقوال متناثرة ا�ستُقيت من زيد
�أو عمرو ..ممن لي�سوا من �أ�صحاب الرواية �أو ممن لي�س لهم �صلة البحث
وا�ستق�صاء املعلومة ..ثم بعد ذلك يجعلها الباحث مرجع ًا ُم َ�س َّلم ًا به.
لهذا ف�إن �إ�شارات جاءت يف عدة كتب منها كتاب امل�ؤلف :جون �س.حبيب
(الإخوان ال�سعوديون) ((( ،عند زيارة امل�ؤلف �إىل الأرطاوية يف مار�س
1968م (املوافق ذي احلجة 1387هـ)� ،أ�شار فيها �إىل:
(�أن �أول بئر حفرها الإخوان ومن حولها ..بـَنـَ ْت قبيلة مطري ال َه ْجرة
واحتلتها) ..و�إىل قيام كل من� :سعد بن مثيب ،و�أخيه را�ضي ،و�صالح بن
فايز احلربي ،وجلوي الع�سكر و�أ�سرته ،وفهد الفهيد وجماعته من مطري
ومعهم �آخرون بت�أ�سي�س امل�ستقر عام (1912م=1330هـ) بعد �أن تركوا
(ح ْر َمة) ب�سبب خالف دب بينهم وبني ال�سكان املحليني لت�شددهم
بلدة َ
((( جون حبيب ..الإخوان ال�سعوديون يف عقدين (1328هـ 1349 -هـ)= (1910م 1930 -م) طباعة دار
املريخ للن�شر لعام 1419هـ 1998 /م ،ترجمة� :صربي حممد ح�سن �ص.99 ،98 ،97 :
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الديني ،و�أن ماجد بن خثيلة وحممد ال�صحابي قاال� :إن �سعد بن مثيب هو 
الذي �أ�س�س الأرطاوية ،و�إن �سلطان الدوي�ش((( املرافق للم�ؤلف �أبلغه �أن
البلدة �أن�ش�أها عبداملح�سن بن عبداهلل بن عبدالكرمي التميمي الذي و�صل
�إىل املوقع لأول مرة ومعه ثالثون رج ًال قاموا بحفر البئر الأوىل من البئرين
الأ�سا�سيني ،و�أنه �أثناء مناق�شة للم�ؤلف مع كل من �سلطان الدوي�ش ،وحفيد
عبدالكرمي املغربي الذي �أ�شار �إىل �أن ا�سم جده (عبدالكرمي الدروي�ش)
ولي�س عبدالكرمي املغربي ،و�أن اخللط جاء بني ا�سمني يحمالن ا�سم
(عبدالكرمي)((( و�أن كالهما عا�ش يف الأرطاوية ،وقاال� :إن م�ؤ�س�س هجرة
الأرطاوية هو  عبداملح�سن بن عبدالكرمي (جندي) الذي قاد املجموعة
الأوىل من املهاجرين وكان من بينهم (�سعد بن مثيب).
�إىل �أن قال�( :أما عبدالكرمي املغربي الذي �أتى به ديك�سون ح�سب قولهما
مل يكن �شهري ًا باملغربي و�إمنا كان يعرف بالدروي�ش والذي �صار له ذيوع يف
الت�شدد الديني والزهد وعزوف عن كل ال�سلع الدنيوية ،وخل�صا �إىل �أنهما
ال يعرفان غري هذين «عبدي الكرمي» وال يعرفان ذلك املغربي الذي �أتى
ديك�سون على ذكره).
ويرى امل�ؤلف �أن ديك�سون كان خمطئ ًا عندما و�صف الأرطاوية.
كما ذكر حفيد الدروي�ش(� ((1أن جده مل يهاجر �إىل الأرطاوية �إال بعد
�إن�شائها و�أن العقيد هاميلتون �أثناء رحلته التي قام بها �إىل الريا�ض يف �شهر
�أكتوبر عام 1917م املوافق (1335هـ1336/هـ) م َّر خالل يوم كامل بالقرب
((( ال�شيخ �سلطان بن عبدالرحمن بن نايف الدوي�ش �أمري الأرطاوية (1387هـ1406-هـ).
((( ال�شيخ عبداملح�سن بن عبداهلل بن عبدالكرمي �أمري الأرطاوية (1335 - 1328هـ).
( ((1جون حبيب م�صدر �سابق �ص.57 :

من الأرطاوية ،و�أنه قـَبـِ َل -بال مناق�شة -تقدير ًا حملي ًا �إعطاء البلدة عدد ًا
من ال�سكان يقدر بحوايل ( )35.000خم�سة وثالثون �ألف ن�سمة ،و�أ�شار
امل�ؤلف �إىل �أن التقديرات الوطنية لل�سكان ال ميكن االعتماد عليها ،ورمبا
كان من الأف�ضل اللجوء �إىل خطة (داوتي) التي تق�ضي بتخفي�ض مثل هذه
التقديرات بن�سبة .((1(%90
�أي�ض��� ًا ذك���ر �أن ال�س���ور املحي���ط بالبل���دة ي�ص���ل ارتفاع���ه �إىل
حوايل ( )12مرت ًا(.((1
وجاء مبجلة اليمامة عدد ( )151لعام 1378هـ �أن م�ساحة امل�سجد
اجلامع هي (250 × 250م) وهو اجلامع الوحيد يف الهجرة.
�أي�ض ًا جاء بكتاب (اخلرب والعيان) مل�ؤلفه :خالد الفرج «هام�ش �ص»477
عن ن�ش�أة هجرة الأرطاوية عام 1330هـ و�أن م�ؤ�س�سها �سعد بن مثيب من
حرب ،وقد نزلها في�صل الدوي�ش وجماعته ..ومل يحدد تاريخ النزول
(واملجمع عليه �أنه نزلها يف منت�صف الثالثينيات الهجرية من القرن
الرابع ع�شر) ،و�إ�شارته �إىل بناء امل�ساجد وتوريد الأخ�شاب ومواد البناء،
وعن مهرة العمال والبنائني ،وترتيب م�شايخ و�أئمة ومعلمني (مدر�سني)،
وطباعة مئات الآالف من امل�صاحف والكتب الدينية� ..إىل �أن قال :حتى
كادت تنمحي الأمية يف الأرطاوية ..الخ!
ومما جاء مبن�شورات مركز درا�سات اخلليج العربي بجامعة الب�صرة
( )58لل�صحفي ال�سيا�سي امل�ؤرخ النجدي� :سليمان بن �صالح الدخيل
(�ص.)90 ،89
( ((1جون حبيب م�صدر �سابق �ص.100 :
( ((1جون حبيب م�صدر �سابق �ص.101 :
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باعت �إحدى ع�شائر جند خيلها وجمالها وما عندها من العرو�ض 
والأموال يف �سوق الكويت وغريه ،و�أخذت بد ًال منها ن�ضار ًا ن�ضري ًا وهبطت
وادي الأرطاوية ..فبنت ق�صور ًا و�شرعت ُتعنى ب�أمرين ال  غري ..وهما:
الزراعة والعلم ،وقد �أهمل �أفرادها كل �شيء �سواهما ،ومنعوا كل غريب عن
ظهرانيهم ،و�شاه ٌد ر�أى بعينيه و�أمعن النظر يف تلك
ع�شريتهم �أن يقطن بني
ِ
الق�صور اجلديدة احل�سنة البناء ،وقال� :أن الع�شرية التي �أخذت بالتح�ضر
وتخطيط املدينة لنف�سها هي( :ع�شرية العرميان من قبيلة حرب) ،و�أن
فيهم �أهل زراعة وحراثة ..الخ.
وقد ورد يف كتاب «ال�سعوديون واحلل الإ�سالمي» ..مل�ؤلفه جالل ك�شك �أن
عدد �سكان االرطاوية مل يزد على ع�شرين �ألف ن�سمة يف قمة ت�ألقها.
هذا وقد جاء �أي�ض ًا يف كتاب «�أ�شهر الت�سميات املحلية لل�سنوات
الهجرية»(� ((1أن الذي �أن�ش�أ الأرطاوية جماعة من بني علي ومن بني �سامل
من حرب ،و�أ�شار �إىل ما ذكرته جملة (لغة العرب) البغدادية تاريخ 2
جمادى الآخرة 1331هـ (1913/5/8م) من �أن �إحدى ع�شائر جند باعت
جميع ممتلكاتها (املنقولة) يف الكويت وهبطت وادي الأرطاوية وبنت فيه
.الدور ،و�أن ا�سم الع�شرية (ع�شرية العرميات) و�شيخها قويعد العرمية من
قبيلة حرب.
كما نوه �إىل �أن ابن ب�سام ذكر يف «حتفة امل�شتاق» �أن �إن�شاء الأرطاوية كان
يف حوادث �سنة 1328هـ و�أن نزول العرميات وغريهم كان �سنة (1330هـ).

(�	((1أ�شهر الت�سميات :الطبعة الأوىل 1429هـ (2008م) ،الريا�ض ،ت�أليف الأ�ستاذ :فايز البدراين
احلربي �صفحتي (.)66 ،67

وجاء يف كتاب (من �أخبار امللك عبدالعزيز يف مذكرات الراوية
وامل�ؤرخ حممد العلي الع َب ِّيد �آل ح َم ْيد)(( ((1بداية تد ُّين الإخوان البدو �سنة
1333هـ1915 ،م) وكان �أول من دخل الدين زمرة منهم من حرب وهم بنو 
علي ربع الفرم ،وكان رئي�سهم رج ًال ق�صري القامة يدعى �صالح الفايز،
وكانوا قد انعزلوا عن قبائلهم ونزلوا الأرطاوية املعروفة الآن للدو�شان،
وهم �أول من نزل بالقرى وتركوا البادية).
�أي�ض ًا جاء يف معجم اليمامة( ((1عن امل�شاركني يف اجلهاد �أنه كان يخرج
من الأرطاوية «في�صل الدوي�ش» (1348 - 1335هـ)=(1930 - 1916م)
�أيام فتوحات الإمام عبدالعزيز �ألفي مقاتل.
وجاء يف ترجمة خمطوطة عن ر�سالة دكتوراة لعبداهلل الزيد يف
بح ْر َمة
�شيكاغو� ،أغ�سط�س (1989م) ،معلومات متفرقة عن حركة الإخوان َ
وانتقالهم �إىل الأرطاوية ..ا�ستقيت من عدة م�صادر �سبق الإ�شارة �إليها،
ومعلومات �أغلبها توقعات لو�صف حال ح�سبما يراه ويت�صوره الناقل.
و�أ�شار �إىل �أن الكتّاب الذين تناولوا التاريخ احلديث للمملكة العربية
ال�سعودية اعتربوا �أن ت�أ�سي�س هجرة الأرطاوية بداية حركة الإخوان،
وجميعهم �أغفلوا ن�ش�أة حركة الإخوان املتوا�ضعة الطبيعية يف حرمة والتي
�سبقت هجرة الأرطاوية ب�أربع �سنوات ومل يعريوا �أية قيمة للعدد القليل من
الإخوان يف حرمة ل�سبب قلة املعلومات(.((1

( ((1حتقيق فايزالبدراين احلربي ط1429( ،2هـ = 2008م �ص .)125 ،126
( ((1معجم اليمامة (جـ �( )1ص )72لل�شيخ :عبداهلل بن حممد بن خمي�س.
( ((1ترجمة خمطوطة للدكتور عبداهلل الزيد �ص .52
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كما جاء يف خامتة املخطوطة �أن املجاعة التي حدثت عام
(1908م)=(1326هـ) كانت يف معتقد البادية ال ُر َّحل عقوبة لهم من اهلل
لبعدهم عن ت�أدية الواجبات الدينية ،وهذه الر�ؤية قادت جمموعة من ه�ؤالء
(ح ْر َمة) وهي بلدة �صغرية يف
�إىل بيع �إبلهم (جمالهم) والتوجه ر�أ�س ًا �إىل َ
جند ،حتى يح�صلوا على املعرفة والتعاليم الدينية(.((1
وو�صفه لقوة حركة الإخوان عند ن�ش�أتها يف َح ْر َمة ..من �أن هذا التجمع
جاء ن�صرة للدعوة الوهابية ،و�أن معظم ال ُكتَّاب اعتربوا �أن حركة ه�ؤالء
الإخوان من بنات �أفكار الإمام عبدالعزيز ،و�أن من �ضمن املجموعة القاطنني
يف َح ْر َمة من البادية رموز لهم معتقدهم ومكانتهم االجتماعية(.((1
�أي�ض ًا ورد مبخطوطةٍ على ورق �إمارة الأرطاوية مكونة من ثالث �صفحات
بخط موظفها حمود بن مربوك املزيد بتاريخ 1406/5/16هـ� ،أن ت�أ�سي�س
ابن عبدالكرمي وعدد من البادية لهجرة الأرطاوية كان عام 1312هـ
املوافق (1894م) ،و�أن نزول ال�شيخ :في�صل الدوي�ش  كان عام 1321هـ
املوافق (� ..)1903إلخ ،وهكذا من ت�ضارب الأقوال.

( ((1ترجمة خمطوطة للدكتور عبداهلل الزيد �ص .160 ،161
( ((1ترجمة خمطوطة د .عبداهلل الزيد� ،ص .161

اجلواب على هذه األقوال
�أقول �إن هذا التباين يف الأقوال التي قيلت عن قيادة امل�ؤ�س�سني
لهجرة الأرطاوية ون�سبتها �إىل� :أفراد ،وع�شائر ،وقبائل ،ووافدين مثل
كل من( :عبداملح�سن بن عبدالكرمي ،عبدالكرمي املغربي ،عبدالكرمي
الدروي�ش ،قبيلة مطري� ،سعد بن مثيب ،جماعة بني علي وبني �سامل من
حرب ،ع�شرية العرميات ،قوم �صالح الفايز من حرب) كلها �أقوال دونت
كمعلومات دون م�صادر مثبتة وموثوقة ..بل جاءت هاج�س ًا عر�ضي ًا� ،إذ
�أن تاريخ ت�أ�سي�س الأرطاوية مل يكن بعيد ًا �أو جمه ً
وال ..فمنه ما هو م َّدون
ومثبت بوثائق ومنه ما ورد عن ُرواة ثقات ..كما �أن االنتقال لهذا املوقع
و�إن�شاء البلدة يف بداياتها كان خالل عام 1328هـ (1910م)( ((1واملتواتر
�أن االنتقال مت بر�أي وتخطيط وجهود فردية ذاتية لأولئك اجلماعة الذين
لله ْجرة ،ومل يكن بتوجيه
(ح ْر َمة) لظروف �أجل�أتهم ِ
جاء انتقالهم من بلدة َ
�أو تخطيط �أو �إمداد من �أي جهة كانت وذلك يف مرحلة ت�أ�سي�سها الأوىل
.ال�سابق لتاريخ �سل�سلة الهجر التي جاءت الدعوة �إليها مع بعث الوعاظ
عام 1334هـ(.((2
�أما عبدالكرمي الدروي�ش  فقد �أخذ ا�سم املغربي من كلمة (غريب)
وجن�سيته �أفغاين جاء مهاجر ًا من �أفغان�ستان عن طريق العراق يف �سنوات ما
بعد ت�أ�سي�س الأرطاوية ،وم�سمى «الدروي�ش» ا�سم كان يطلق على �أي فرد �أجنبي
غري عربي ،ولهذا ال زالت �أ�سرته تعرف بهذا اال�سم ،واملعروفة مبحافظة
الزلفي و(املغربي والدروي�ش لقب م�شرتك ينعت به �شخ�ص واحد).
( ((1جون حبيب :الإخوان ال�سعوديون� ،ص 95وعدد من امل�صادر والرواة.
( ((2انظر �ص ،555وهام�ش �ص ،557ال�سعوديون واحلل الإ�سالمي جالل ك�شك ،ط 3لعام 1402هـ.

43

44

ن�ش�أة الإخوان ون�ش�أة الأرطاوية
الف�صل الأول :تعريف و�إي�ضاح

وعما ذكره خالد الفرج يف كتابه (اخلرب والعيان) من �أن م�ؤ�س�س هجرة
الأرطاوية� /سعد بن مثيب متنا�سي ًا �أمريها وم�ؤ�س�سها /عبداملح�سن بن
عبدالكرمي ،و�أن �سعد �أحد الأفراد الذين انتقلوا معه من حرمة� .أي�ض ًا قوله
عن التنمية والبناء والتعليم ،وخلطه بني مرحلتني متباينتني ،ومبالغته يف
الو�صف وال�صرف� ..إلخ.
�أقول� :إذا كان نزول الدوي�ش وجماعته يف منت�صف الثالثينيات الهجرية
�أثناء مرحلة ت�أ�سي�س هذا الوطن الكبري ،ف�إن �إ�شارته �إىل عدد من العوامل
الداعمة لتنمية هجرة الأرطاوية من بناء م�ساجد( ((2وتوريد �أخ�شاب ومواد
بناء ،و�إيفاد املهرة من العمال والبنائني ومعلمني مهرة (مدر�سني) وطباعة
مئات الآالف من امل�صاحف والكتب الدينية حتى كادت تنمحي الأمية بهذه
الهجرة� ..أقول �إن ذلك مدعاة لت�سا�ؤل القارئ كيف متت هذه التنمية خالل
حقبة زمنية �صعبة تكاد تنعدم فيها املوا�صالت واالت�صاالت� ..إىل جانب
�شح يف املوارد وقلة يف ذات اليد وندرة يف من يجيد القراءة والكتابة ..لهذا
جند �أن ما ُيكتب عن ُبعد مكاين وتاريخي (مثل قول :خالد الفرج) ..ما هو 
�إال �إنطباعات وهاج�س مييل �إىل الأ�سلوب الإن�شائي دون ا�ستق�صاء لواقع
حال كان �سائد ًا يف تلك الفرتة ،وقد جاء يف هام�ش كتابه �صفحة ()524
قول املحقق لهذا الكتاب :الأ�ستاذ عبدالرحمن ال�شقري( :يلحظ �أن امل�ؤلف
ال يتعفف عن ا�ستخدام عبارات النقد القا�سي بني احلني والآخر ،وكان
ب�إمكانه عر�ض الأحداث و�إبداء الر�أي دون �إظهار عاطفته املتحاملة .كما
جاء يف �صفحة ( 10مل يكن للم�ؤلف ح�ضور يف جند عدى مروره بالطائرة
�إىل احلجاز يوم 1368/11/12هـ) ،وجاء ب�صفحة(( :)21فليبي ُيح ّمل
خالد الفرج م�س�ؤولية اختفاء وتلف بع�ض �آثار املنطقة) ،وب�صفحة 41-40
( ((2بناء م�سجد وبيت الدوي�ش مت �إن�شا�ؤهما يف مطلع الأربعينيات من القرن الرابع ع�شر الهجري ب�أمر
من جاللة امللك عبدالعزيز -غفر اهلل له -انظر �ص .95

ملحوظات من قول املحقق :ومثل هذه الأخطاء ال يقره عليها �أحد لأنها
جتاوزت حد املعقول يف جمال النقد ،وعن بع�ض �آراء امل�ؤلف وتغيرّ النظرة
بتغيرّ  الزمن� .أقول :لعل هذا خري دليل على �أنه يف بع�ض �أقواله ينتهج
الأ�سلوب الإن�شائي دون ا�ستق�صاء لواقع حال.
وعن ع�شرية العرميات ..انظر كيف يكون اخللط واملبالغة فيما �أورده
الكاتب �سليمان الدخيل عندما يقول (ع�شرية) كم كان عددها؟ ،وقوله:
هبطت وادي الأرطاوية فبنت الق�صور اجلديدة احل�سنة البناء ،و�شاه ٌد ر�أى
بعينيه و�أمعن النظر يف تلك الق�صور ح�سنة البناء ،وقد �أخذت بالتح�ضر
وتخطيط املدينة لنف�سها ومنعوا كل غريب �أن يقطن بني ظهرانيهم ،و�أنها
اهتمت ب�شيئني ال ثالث لهما (الزراعة والعلم).
نالحظ �أنه َج َّرد الأرطاوية من ال�سكان غري العرميات ..ثم �أين
التخطيط والق�صور احل�سنة البناء ،والأرطاوية كلها �أحوا�ش وحجريات من
الطني واخل�شب ذات الطابق الواحد حتى الت�سعينيات الهجرية من القرن
الرابع ع�شر ،وقوله :اهتموا بالزراعة والعلم� ..أين الزراعة ،وهل هناك
زراعة تذكر ولو ب�أدنى امل�ستويات ،وهل حققت اكتفا ًء ذاتي ًا للهجرة ،و�أين
أو ح َف َظة للقر�آن الكرمي يف ذلك الزمن؟
دُور العلم؟ هل َخ َّرجت علماء � َ
و�أما عن عدد ال�سكان ف�إن الواقع ب�أي حال من الأحوال ي�ؤكد �أن عدد �سكان
الأرطاوية مل ي�صل �إىل ( )%10من الرقم الذي ذكره العقيد (هميلتون) ..و�أن
خطة (داوتي) هي الأقرب لل�صواب� ..أما عن ارتفاع ال�سور ف�إنه كان يرتاوح
مابني (�4-3أمتار) .كما �شاهدته وعرفته ،ولي�س ( )12مرت ًا كما �أ�شري.
والقول عن امل�سجد اجلامع الوحيد ب�أن م�ساحته (250م × 250م) يف حني
�أنها مل تتجاوز (61م × 57م) كل هذا �ضرب من الأقوال التي تلقى على عواهنها.
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�أ ّما ما قيل من �أن الأرطاوية كان يخرج منها �ألفي مقاتل ..فلعل امل�صدر
�أراد �أن يقول �إن الذين كانوا يلتفون حول في�صل الدوي�ش �شيخ مطري �أمري
الأرطاوية �آنذاك �إذا دعا الداعي هم من (الأرطاوية ،ومن البادية ،ومن
الهجر الأخرى) �ألفي مقاتل ..لأن مثل هذا العدد مبالغ فيه بالن�سبة ل�سكان
الأرطاوية وحدها.
و�إ�شارة الدكتور :عبداهلل الزيد عن حركة الإخوان عند ن�ش�أتها يف بلدة
(ح ْر َمة) من �أنه جتمع لن�صرة الدعوة الوهابية( ،((2و�أن من �ضمن جمموعة
َ
البادية رموز لهم مكانتهم االجتماعية.
لقد فات على الدكتور :عبداهلل �أن تلك املجاميع التي انح�سرت عن
البادية وقطنت حول �ضواحي املدن والقرى كان ذلك لقلة يف ذات اليد
وعدم قدرتهم على جماراة �أقرانهم و�سعي ًا لالرتزاق وطلب املعي�شة.
 وقد جاء جلو�ؤهم طلب ًا لك�سب املعي�شة واالنخراط يف �أعمال :الرعي
واحل َرف ،والزراعة والبناء وجمع النباتات واالحتطاب ،ومنهم من كان
ِ
يعتمد على ال�صدقات والزكوات من التمور واحلبوب(.((2
والقلة القليلة من ه�ؤالء التزم وانتظم مع جمموعة املتدينني من
احلا�ضرة.
ولعل الدكتور :عبداهلل قد �أ�صاب حينما قال �إن الكتّاب الذين تناولوا
التاريخ احلديث للمملكة ..اعتربوا �أن ت�أ�سي�س هجرة الأرطاوية بداية حركة

( ((2ترجمة خمطوطة د.عبداهلل الزيد �ص .161
( ((2ترجمة خمطوطة د .عبداهلل الزيد �ص.46

الإخوان ،وجميعهم �أغفلوا ن�ش�أة حركة الإخوان املتوا�ضعة الطبيعية بحرمة
والتي �سبقت هجرة الأرطاوية ب�أربع �سنوات(.((2
ومعلوم �أن امل�ساجد كانت مركز ًا للقاء اخلا�ص والعام وينطلق منها مثل
هذا التوجه الديني من حا�ضرة وبادية دون توجيه �أو تخطيط من �أي جهة
ذات م�س�ؤولية �أو �أهداف معينة يف تلك الفرتة (الع�شرينيات الهجرية من
القرن الرابع ع�شر).
�أما ما جاء مبخطوطة موظف �إمارة الأرطاوية بتاريخ 1406/5/16هـ
من �أن تاريخ ت�أ�سي�س ابن عبدالكرمي لهجرة الأرطاوية وعدد من النازحني
من بلدة (حرمة) كان يف عام 1312هـ ،و�أن نزول في�صل الدوي�ش  كان
عام 1321هـ ..ف�إن هذين التاريخني بعيدان كل البعد عن واقع الن�ش�أة
لهذه الهجرة.
ثم �إن زيادة عدد ال�سكان بعد نزول في�صل الدوي�ش وبع�ض من ع�شريته
يف الن�صف الثاين من العقد الرابع وحتى نهاية العقد ال�سابع من القرن
الرابع ع�شر الهجري مل ي�صل �إىل  %10من الرقم الذي �أ�شار �إليه العقيد
(هاميلتون) ،ومل ُيحقق ن�سبة خطة (داوتي) ،ومن الأدلة على ذلك:
�أن جامع الأرطاوية م�سجد واحد ،ورغم �سعة هذا امل�سجد الذي �أطواله
( 57 ×61مرت ًا) مبا يف ذلك الفناء وبيت امل�سجد واخللوة التي على �سطح
الأر�ض ..ف�إن �سرحاته( ((2ثالث كل �سرحة تت�سع ل�صفني فقط .وبعد �إعادة
بنائه باخلر�سانة �أ�صبحت �أبعاده ( 49 × 51مرت ًا).

( ((2امل�صدر ال�سابق �ص .52
( ((2ال�سرحة :موقع �صفوف امل�صلني بني �أ�سطر الأعمدة.
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ويف مقالة مبجلة اليمامة ،عدد ( )151بتاريخ 1378/06/02هـ لل�شيخ:
حممد بن �ضاوي مدير اجلوازات واجلن�سية مبنطقة الريا�ض بعنوان:
(.نداء لإعادة عمارة م�سجد اجلامع امل�شهور يف مدينة الأرطاوية:
«�إن تقر�ضوا اهلل قر�ض ًا ح�سن ًا ي�ضاعفه لكم وي�ؤتى من لدنه �أجر ًا عظيم ًا»
�إىل الذين يريدون وجه اهلل واليوم الآخر� )..إىل �أن قال( :والذين قاموا
بعمارة امل�سجد �أنا�س �سبقوا �إىل اخلري و�آثروا الدين على الدنيا ،و�أن هذا
امل�سجد قد تداعت م�صابيحه وتثلمت �أ�سواره و�سقطت مئذنته ..الخ).
ومن هذا ن�ستنتج �أن هناك � ٍأيد �ساهمت �أثناء الن�ش�أة يف بناء هذا امل�سجد
اجلامع الذي ظ َّل قائم ًا ت�ؤدى فيه �صالة اجلمعة وحيد ًا حتى الت�سعينيات
الهجرية ،وهذا ُيعطي �أكرث من داللة حول ن�ش�أة الأرطاوية و�إح�صائية
ال�سكان املبالغ يف ت�ضخمها عدد ًا وجمانبة لل�صواب.
�أما الطلبة عند معلم الكتّاب ف�إنهم كانوا ي�شكلون ن�صف دائرة قطرها
حوايل (� )4أمتار �أمام دكان املعلم( ،ومل يكن ح�ضورهم منتظم ًا خالل
عقد ال�ستينيات من القرن الهجري الرابع ع�شر) وعدد الطلبة عام
1371/1370هـ عند افتتاح املدر�سة النظامية احلكومية كان ( )32طالب ًا
وهذا م�ؤ�شر �إىل �أن الرقم امل�شار �إليه مبالغ فيه ،و�إح�صائيات �سكان
الأرطاوية للأعوام (1383هـ)1394( ،هـ)1413( ،هـ)1425( ،هـ)،
(1431هـ) كما هو مبني فيما يلي:

اإلحصاءات الرمسية للدولة
�إح�صاء عام 1383هـ (1963م)
(� )2.538ألفان وخم�س مئة وثمانية وثالثون ن�سمة
�إح�صاء عام 1394هـ (1974م)
(� )2.740ألفان و�سبع مئة و�أربعون ن�سمة

�سعوديون ذكور و�إناث
4.694

�إح�صاء عام 1413هـ (1993م)
غري �سعوديني ذكور و�إناث
1.758

اجلملة
6.452

�إح�صاء عام 1425هـ (2004م)
امل�ساكن امل�شغولة
�سعوديون

غري �سعوديني

اجلملة

ذكور
�إناث
جملة
ذكور
�إناث
جملة
ذكور
�إناث
جملة

2.671
5.962
6.365
12.327
2.315
736
3.051
8.277
7.101
15.378

49

50

ن�ش�أة الإخوان ون�ش�أة الأرطاوية
الف�صل الأول :تعريف و�إي�ضاح

امل�ساكن امل�شغولة
�سعوديون
غري �سعوديني
اجلملة

�إح�صاء عام 1431هـ (2010م)
ذكور
�إناث
جملة
ذكور
�إناث
جملة
ذكور
�إناث
جملة

2.935
6.371
6.453
12.824
2.920
0670
3.590
9.291
7.123
16.414

القول بربط ن�ش�أة الأرطاوية ب�سل�سلة الهجر التي جاءت تباع ًا ..جاء
نتيجة ملا �أوجده ذلك ال�صخب الذي تزامن مع نزول في�صل الدوي�ش 
للأرطاوية ،و�إذا ما �أخذنا بدعوة الإمام عبدالعزيز -طيب اهلل ثراه-
لهجرة البادية التي جاءت عام 1334هـ وبعثه للعديد من الدعاة والوعاظ..
ف�إن ذلك يتزامن مع تو�سع العمل الكبري الذي قام به موحد هذا الكيان
غفر اهلل له -والذي تداعت معه الهجر بدء ًا من عام 1335هـ.�إن قيادة جاللة امللك عبدالعزيز امل�ؤ�س�س الباين ..طيب اهلل ثراه وجعل
اجلنة مثواه� ..أ�سطورة جاءت من هذا ال�صبي الطامح ،وال�شاب املتقد
حما�س ًا ،واليافع الع�صامي ،والرجل املجاهد ،والكهل املكافح ،الذي �آىل
على نف�سه بعد �أن و�ضع روحه على كفه� ..أن ي�سعى للم �شتات متناثر ،و�إعادة
ملك مفقود ،وقيام دولة موحدة متما�سكة ،ووحدة وطنية متالحمة ،بف�ضل
وم ّنة من الباري عز �ش�أنه ُي�سانده نخبة من �أخوة و�صحبة ورجال خمل�صون
من م�ست�شارين وعلماء وقادة ،ومن الداعمني بالغايل والنفي�س ،وقد حتقق
على يديه -طيب اهلل ثراه� -إجناز عظيم و�أمن وارف و�صحة وعلوم ورغد
عي�ش ،وخ ّلف الأبناء الربرة� ..أمدهم اهلل بعونه وتوفيقه� .إنه جواد كرمي.

تعليق
عندما ن�ستعر�ض  هذه الأقوال املتناثرة واملتباينة ونقارنها بالأجوبة
عليها ..يظهر للقارئ الكرمي ما يلي:
1 .1اخللط بني مرحلتني متباينتني هما:
�أ .فرتة ن�ش�أة الإخوان ،ون�ش�أة الأرطاوية عام (1328هـ).
ب .فرتة نزول الدوي�ش  الأرطاوية وزعامة الهجرة والإخوان عام
(1335هـ).
�2 .2ضجيج غزوات الإخوان والت�صرفات التع�سفية ،والرعب والذعر
اللذان حال ب�أو�ساط املنطقة ..كل ذلك �أوجد �شيئ ًا من تباين
التدوين امل�ستمد بع�ضه من اخليال.
3 .3حال العقدين الثالث والرابع من القرن الرابع ع�شر الهجري و�شبه
انعدام م�صادر الدخل التي ال تغطي نفقات ال�ضروريات ،واملبالغة يف
و�صف التعليم والزراعة والإنفاق� ..إلخ
كل هذه الأمور جتعل القارئ ميعن النظر فيما د ّون عن حقبة زمنية
و�أمكنة كرث احلديث عنهما.
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حركة اإلخ��وان حبرمة حاضرة وب��ادي��ة( ((2والقول بأن
(((2
إنشائها كان هلدف سياسي
هذا القول يدعو للتعريف بهذا امل�سمى ،و�إزالة َل ْب�س اعرتى و�صف هذه
املجموعة عند ن�ش�أتها وبداية منوها.
(ح ْر َمة) َن َّ�صبوا
الإخوان :ا�سم �أُطلق على ب�ضع وع�شرين رج ًال يف بلدة َ
�أنف�سهم للقيام بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وذلك يف الن�صف الأول
من العقد الثالث للقرن الهجري الرابع ع�شر ،و�صار لهم منو وت�شدد ،و�شاع
هذا اال�سم بعد االنتقال �إىل َه ْجرة الأرطاوية مع جمموعة من البادية ،ثم
تو�سع لي�شمل هجر ًا ُ �أخرى م�ستحدثة ،وتعريف كلمة (الإخوان) جاء يف
الآيات الكرمية التالية:
} َو ْاذ ُك ُرو ْا ِن ْع َمتَ اللهّ ِ َع َل ْي ُك ْم �إِ ْذ ُكن ُت ْم �أَ ْعدَ اء َف�أ َّل َف َبينْ َ ُق ُلو ِب ُك ْم َف�أَ ْ�ص َب ْح ُتم
ِب ِن ْع َم ِت ِه �إِ ْخ َوان ًا{(.((2
ال�ص َال َة َ و�آ َت ُو ْا ال َّز َكا َة َف ِ�إ ْخ َوا ُن ُك ْم فيِ الدِّ ِين {(.((2
} َف ِ�إن َتا ُبو ْا َ و َ�أ َقا ُمو ْا َّ
ا فيِ �صدُو ِر ِهم ِّمنْ ِغ ٍّل �إِ ْخ َوان ًا َع َلى ُ�س ُر ٍر ُّم َت َقا ِب ِلنيَ{ (.((3
}ونزعنا َم ُ
�أ ّما ما قيل عن الهدف :فكثري ًا ما َكتب م�ست�شرقون و�سيا�سيون
بريطانيون ،وكتَّاب و�أ�صحاب م�صالح ومبادئ من املناوئني ل�سيا�سة الإمام
عبدالعزيز ..م�ؤكدين �أن فكرة بداية ت�أ�سي�س جماعة ه�ؤالء الإخوان كانت
هدف ًا �سيا�سي ًا ومبوجب تخطيط م�سبق.
(((2
(((2
(((2
(((2
(((3

من البادية الذين يقطنون يف بيوت ال�شعر ب�ضواحي البلدة.
ترجمة خمطوطة د .عبداهلل ا لزيد �ص.161
�سورة �آل عمران :الآية (.)103
�سورة التوبة :الآية (.)11
�سورة احلجر :الآية (.)47

هذا املو�ضوع كرث فيه احلديث حتى جتاوز حد املبالغة ،واملعروف �أن ما
(ح ْر َمة) ..جاءت
ي�سمى بحركة الإخوان التي ن�ش�أت بو�صفها نواة يف بلدة َ
بدايتها تلقائية واجتهادات دعوية ملجموعة من احلا�ضرة تهدف �إىل الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر يف حميط البلدة لي�س �إال ..ثم ان�ضم �إليهم عدد
قليل من �أبناء البادية.
هذه املجموعة �أوجدت �شيئ ًا من اخلالفات مع �أهايل َح ْر َمة (التي متخ�ض 
عنها االنتقال وت�أ�سي�س هجرة الأرطاوية ،ومل يكن لها يف هذا االنتقال �أي
�أطماع دنيوية �أو قيادية �أو �أهداف �سيا�سية) ،كان ذلك اخلالف يف الن�صف
الثاين من العقد الثالث من القرن الرابع ع�شر الهجري� ..أي يف الن�صف
الثاين من العقد الأول للقرن الع�شرين امليالدي ،وكانت نواة �ضعيفة بعيدة
كل البعد عن �أي تخطيط �أو هدف �سيا�سي مر�سوم� ..إال الدعوة �إىل ما
جاء يف الكتاب وال�سنة ..كانت جمموعة منغلقة ت�أمر بال�صالة واحلث على
ت�أديتها جماعة يف امل�ساجد ،وتعاقب من يتخلف عنها ،ومن تفوته تكبرية
الإحرام بفوات ركعة �أو �أكرث يعترب متهاون ًا ،وتحُ َ ِّرم الغناء وقرع الطبول
و�صوت عجالت ال�سواين (املحال) عند نزح املياه من الآبار لإحداثها
�أ�صوات ًا مو�سيقية حمرمة وممنوعة( ،((3وت�أمر بعدم ال�سهر لي ًال �أو تلبية
دعوات بعد �صالة الع�شاء ..الخ ،ومل يكن لها ن�شاط تعليمي �أو حزبي �أو 
مبد�أ يخدم �أفراد ًا �أو جماعات(.((3
�أ َّما ما حدث من توجه نحو  حتول قيادات و�أعداد من �أبناءالبادية
للهجرة واال�ستيطان بعد معركة جراب عام (1333هـ) وما تبعها من
�أحداث ..ف�إن هجرة الأرطاوية يف بداية ت�أ�سي�سها مل تكن اخلرزة الأوىل
( ((3ترجمة خمطوطة د .عبداهلل الزيد �ص.47
( ((3تكرر هذا النهج يف بلدة حرمة بعد ب�ضع �سنوات من جمموعة من احلا�ضرة.
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يف منظومة الهجر التي جاءت تباع ًا بعد تلك املعركة ..لأن ت�أ�سي�سها جاء
عام 1328هـ ..يف حني جاءت الدعوة ال�ستيطان البادية بتوجيه من الإمام
عبدالعزيز عام (1334هـ)(.((3
والقول ب�أن الإمام عبدالعزيز هو م�ؤ�س�س حركة الإخوان ..قول كرثت
فيه الأحاديث وتباينت حوله الآراء واملفاهيم ..هذه املفاهيم التي منها
ما جاء بكتاب الإخوان ال�سعوديون ..من�( :أن ظهور الإخوان قد و َّلد �شيئ ًا
من الت�ضارب واحلد�س حول الكيان احلقيقي لهذه احلركة ،وقد قلل ابن
�سعود من �ش�أن الدور الذي لعبه مع حركة الإخوان ،و�إن العزلة والإفتقار
للموا�صالت واالت�صاالت مع العامل اخلارجي ..جعل الأخبار عنهم م�شوهة
ما بني مبالغة يف الرواية وحتريف عن ق�صد �أو للتقليل)(.((3
ومبا �أن هذا التوجه مل يكن يف �أ�صله حركة دينية �سيا�سية ..بل جاء من
�أفراد كنواة لدُعاة غلب عليهم طابع الت�شدد الديني يف الدعوة والإر�شاد..
ثم تطورت هذه النواة مفهوم ًا و�شملت �أفراد ًا من البادية ..متباعدون
ومتباينون يف عاداتهم وتقاليدهم وتوجهاتهم ..لتتو�سع عدد ًا وانت�شار ًا بني
مقيمني وبدو  ُر ّحل.
وملا كانت �أهداف احلركة تتوافق مع دعوة ال�شيخ :حممد بن عبدالوهاب،
وهذا ما كان ي�سعى �إليه الإمام عبدالعزيز -غفر اهلل لهما -فقد �صار لها
�شيء من التبعية للإمام عبدالعزيز ..ثم التبني لها من ِقبل جاللته لت�شمل
�شرائح �شاركوا يف اجلهاد والغزوات ،وبعد خو�ض جتربة ،ودرا�سة م�ستفي�ضة
(((3
لتهجري البادية ..بعث الإمام عبدالعزيز الوعاظ والدعاة عام (1334هـ)
( ((3انظر �ص 555وهام�ش �ص  ،557ال�سعوديون واحلل الإ�سالمي ،جالل ك�شك ط 3لعام 1402هـ.
( ((3جون حبيب� ..ص.61
( ((3ال�سعوديون واحلل الإ�سالمي �ص ،555هام�ش �ص 557ط 3لعام 1402هـ.

ح�سنون لهم
الرحل يدعونهم للهجرة واال�ستيطان و ُي ِّ
�إىل �أبناء القبائل َّ
منافعها ومنا�شطها ،وما من �شك �أن هذه الدعوة �أ�صبحت فيما بعد حركة
دينية �سيا�سية ،وهذا التزاوج يف التوافق عن�صر مهم يف دعم هذا التوجه
اجلهادي الذي قوامه م�شاركة من مدن وقرى ،و�أفراد من خمتلف القبائل
الرحل ،لقيام دولة موحدة جتمع مناطق وقبائل وطوائفُ ..م َ�ش ِّكلة لحُ ْ مة
وطنية متما�سكة ،وتنمية اجتماعية �شاملة ،وهذا ما حتقق وهلل احلمد بقيادة
الباين رحمه اهلل.
كما �أن ت�سمية الإخوان مل تقت�صر على مهاجري الأرطاوية �إ ّبان فرتة
الت�أ�سي�س ..بل امتدت و�شملت جماعات من البادية الرحل الذين �شاركوا
يف اجلهاد مع الإمام عبدالعزيز يف مطلع العقد الرابع من القرن الهجري
الرابع ع�شر قبل ا�ستيطانهم ،وقد كان التوا�صل يف اال�ستيطان و�إن�شاء
الهجر لأ�سباب متعددة منها:
•�سيا�سة الإمام عبدالعزيز يف توطني ه�ؤالء البدو  الرحل ،و�سعيه
لإنقاذهم وتزهيدهم يف البادية ،ب�إر�سال الوعاظ والدعاة..
ُيرغبونهم يف الدين ويدعونهم �إىل اال�ستيطان.
•قبول الدعوة لال�ستيطان ،والهجرة من البادية ..اقتداء بالهجرة
النبوية ..على �صاحبها �أمت ال�صالة والت�سليم(.((3
•ا�ستح�سان القيادات القبلية لال�ستيطان ولتحقيق �أكرث من هدف..
منها :ت�أ�سي�س َه ْجرة تنفرد بها كل قبيلة حتت قيادتها لتحافظ على
مكانتها وهيبتها.
•تلبية دعوة ويل الأمر (الإمام عبدالعزيز) الذي كان هدفه اال�ستقرار
(�} ((3أمل تكن �أر�ض اهلل وا�سعة فتهاجروا فيها{ الن�ساء الآية (} ،)97ومن يهاجر يف �سبيل يجد يف
الأر�ض  ُمراغم ًا كثري ًا و�سعة{ الن�ساء الآية (.)100
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وتوطيد �أركان الأمن ،والأخذ ب�أ�سباب احل�ضارة ،ومقومات �إن�شاء دولة
ذات كيان ،وح�صر ه�ؤالء البدو ال ُر َّحل يف �أمكنة لتوطينهم وتثقيفهم
وتعليم �أبنائهم وت�سهيل التوا�صل معهم بد ًال من التنقل يف ال�صحراء.
(وقد كان للإمام عبدالعزيز -طيب اهلل ثراه -دعم ًا مادي ًا ومعنوي ًا
لفي�صل الدوي�ش �-أمري الهجرة و�شيخ القبيلة -و�إر�ساله وعاظ ومر�شدين
بني فرتة و�أخرى �إىل جانب القا�ضي املقيم).
و�أ َّما ما ح�صل بعد ذلك من غلو وت�شدد يف الدعوة و�شق ع�صا الطاعة
لويل الأمر ..فقد جاء لأ�سباب منها:
•تهييج ه�ؤالء العامة من ِقبل جماعة ..ممن َيدَّعون معرفتهم بالعلوم
ال�شرعية والقيام بالدعوة والإر�شاد وهم مل يبلغوا هذه الدرجة.
• ُ�سعاة �آخرين ممن يرغبون يف الظهور يف ال�صورة ،ولديهم القدرة
على الت�أثري و�إثارة البلبلة والتحري�ض.
•�إيقاظ فنت قد تكون منها� :أوهام ،و�أطماع دنيوية للقيادات القبلية..
هذه الفنت و�شق ع�صا الطاعة جاءت بتحري�ض من قلة ال يخلو بع�ضها
من هدف ،وهناك من يت�ساءل عما �إذا كان لبع�ض القيادات القبلية
املعار�ضة (قبل وبعد معركة ال�سبلة) �أهداف غري املعتقد الديني.
•البون �شا�سع والفرق كبري بني �إدراك وبعد نظر الإمام عبدالعزيز
مل�ستقبل الأمور والنظرة ال�سيا�سية الدينية الوا�سعة التي مل تدر يف
خلد ه�ؤالء القادة من الإخوان ،وعدم معرفتهم مبا كان يرمي �إليه
الإمام من بناء دولة ح�ضارية لها حدودها و�سيا�ستها ..حيث كان
�أكرب همهم اجلهاد �أي الغزو والك�سب املادي الذي هو  موروثهم
وم�صدر رزقهم ،و�إن كان يف الأمر خمالفة �شرعية.

تولد عن ذلك ت�أجيج الختالف وجهات النظر مع الإمام عبدالعزيز،
و�صراعات و�إثارة للفنت التي كان لها ت�أثري �سلبي �أوجد �ضجر ًا وتقوي�ض ًا..
حتى ُق�ضي عليها يف الن�صف الثاين من العقد اخلام�س من القرن الرابع
ع�شر الهجري� ،أعقبه حتول �إىل �أمن وا�ستقرار.
نحمد اهلل ون�شكره على هذا التحول من فنت و�شتات و ُف ْرقة� ..إىل وحدة
واحتاد ،و�سعي حممود يف ركب احل�ضارة ومنو مقوماتها ..بف�ضل من اهلل
عز �ش�أنه ..ثم بف�ضل قيادة وحنكة القائد الباين جاللة امللك عبدالعزيز،
طيب اهلل ثراه.
�إن تعدد الأقالم وتباين الأقوال حول هذه املدينة التي �أمتت من عمرها
قرنها الأول ..قد َ�شت ََّت املعلومة ،و�شوه ال�صورة ،و�أوجد �أكرث من متحدث
ورا ٍو ،وما من �شك �أنها اجتهادات مل ُت ْع َط العناية والبحث واال�ستق�صاء.
ولعلي بهذا الإي�ضاح ومبا دونته ب�إيجاز فيما ي�أتي �أكون قد �أزلت �شيئ ًا من
اللب�س ،م�ستق�صي ًا فيما �أوردته يف هذا الكتاب عن الأرطاوية ،و�صف ًا لنواة
حركة ه�ؤالء اجلماعة والتفافهم حول قائدهم /عبداملح�سن بن عبداهلل
بن عبدالكرمي التميمي ،وعن النزعة الدينية املتحفزة ،ون�شوء اخلالف
مع �أهايل َح ْر َمة ،وفكرة الهجرة ،و�سعيهم لالنتقال ،وال�شروع للت�أ�سي�س
والن�ش�أة بو�سائل ب�سيطة ،والتزامهم الديني و�سلوكهم النقي املت�شدد للفرتة
من (1335 - 1328هـ) (1916 - 1910م) ،وهذه املرحلة تعد الفرتة
الأوىل لن�ش�أة الأرطاوية.
ثم جاءت بوادر موجة ا�ستيطان البادية� ..إثر دعوة الإمام عبدالعزيز
وت�أثري الدعاة وما �صاحب ذلك من �صراع مع الذات وجدلية القوم ،وذلك
ب�إقدام ال�شيخ في�صل بن �سلطان الدوي�ش (�شيخ قبيلة مطري) على اتخاذ
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قرار النزول مع بع�ض  من ع�شريته املالزمني له يف حله وترحاله عام
(1335هـ=1916م) وما �أوجده هذا النزول من متغريات ومنو ،وحتول يف
م�سار الهجرة �إىل عام 1348هـ ،والتي ُتعد املرحلة الثانية لتو�سع هجرة
الأرطاوية وما �صاحبها من ا�ضطراب وان�شقاق وفنت ،و�صوالت وجوالت
و�شهرة وا�سعة.
و�أي�ض ًا حول املرحلة الثالثة لهجرة الأرطاوية التي جاءت بعد الق�ضاء
على فتنة في�صل الدوي�ش وما �صاحبها من �أحداث ،وانتقال الإمارة �إىل نايف
بن مزيد الدوي�ش ،والتمتع بالأمن واال�ستقرار من عام 1348هـ (1930م).
وعن التحول يف م�سار ال�سكان ،وم�سميات �أ�سر احلا�ضرة وبلدانهم،
وم�سميات القبائل التي ا�ستوطن جماعات من �أبنائها الأرطاوية ،وعن
�أمرائها ،وق�ضاتها ،والتعليم ،والتجارة ،والزراعة ،والرعي ،واحلرف
املهنية وال�صناعة املحلية ،والعادات والتقاليد ،والرتكيبة ال�سكانية ،واحلالة
االجتماعية والإح�صاء ال�سكاين ب�أدلة و�شواهد وروايات موثـقة� ..إلخ.

الفصل الثاني
.ن�ش�أة الأرطاوية
املرحلة الأوىل1335-1328 :هـ
(1916-1910م)
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تعريف األرطاوية
بلدة الأرطاوية من �أوائل الهجر امل�ستحدثة يف بدايات الدور الثالث
للدولة ال�سعودية ..تقع على �سهل منب�سط ودائرة عر�ض ثانية ( )00دقيقة
( )31درجة ( )26وخط طول ثانية( )00دقيقة( )21درجة(.)45
كانت �صحراء ابتدع بها عدد من قبيلة مطري بئر ًا ل�سقيا الإبل واملوا�شي..
�ش�أنها يف ذلك �ش�أن موارد �صحراوية �أخرى ت�ستحدث �صيف ًا قرب موا�سم
املراعي ،وهذا ال  يعني تكرار نزول البوادي ال ُر ّحل �صيف ًا �سنوي ًا مبكان
ُمعينّ � ..إذ يحكم ذلك متابعة هطول الأمطار والنباتات وعند حلول ال�صيف
يقطنون حول �أقرب موارد مياه ،وهكذا.
الأرطاوية يخرتقها واديان كبريان هما الأرطاوي و�أبو فقارة ،وحتيط
بها عدة �أودية منها :احلطابات ،الطراق ،البترياء ،بتريان ،احلثاقي،
م�ص ََّدة ،عزرا ،الرمل،
الثنية ،زبدة ،النخيل ،الوعايل ،ال�سحيمي ،النغيقِ ،
اخل َو ْير ،احل�سكيات.
ومن املراعي والريا�ض� :أم بعول ،زبدة ،البترياء ،الزلعا ال�شمالية ،زلعا
�أم ع�شر� ،أم احلمري ،املجمع� ،أم الذيابه ،البخراء ،خربا ابن �شرار ،خربا
الفغم� ،أم حجول ،رو�ضة م�سري� ،أم عواقيل� ،أم �شفلح ،رو�ضة ابن جارد،
الأمغر ،رو�ضة الرحبة ،رو�ضة غيانة.
تبعد الأرطاوية عن مدينة الريا�ض  �شما ًال نحو  ( )260كي ًال ،وعن
املجمعة ( )70كي ًال ،والزلفي غرب ًا عنها ( )60كي ًال ،وقد ا�شتق ا�سمها
من النبات ال�صحراوي امل�سمى (ال َ
أرطى) ،واملدينة حماطة ب�سور طويل..
�شاهدت جزئيه اجلنوبي وال�شرقي وبوابتيهما وبرج ًا فوق ه�ضبة على
امتداد ال�سور ال�شرقي ي�سمى (املرقاب) على �شكل دائري �أ�سطواين ،وذلك
يف ال�ستينيات من القرن الرابع ع�شر الهجري.
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وقد �صار لهذه البلدة �شهرة وا�سعة ،وباتت حمط �أنظار �أ�صحاب خمتلف
التوجهات والن�شاطات (الدينية ،وال�سيا�سية ،والتجارية) ،وكرث قا�صدوها
ومرتادوها وع�شاقها.
تزامنت ن�ش�أتها مع جهاد امللك امل�ؤ�س�س عبدالعزيز-رحمه اهلل� -أثناء
توحيد �شتات هذه الدولة مرتامية الأطراف (اململكة العربية ال�سعودية)،
ببدايات ب�سيطة ..ثم كان لها بعد نزول الدوي�ش وبع�ض من ع�شريته �ش�أن
كبري �إ ّبان �سنوات التوحيد ،ومرت مبراحل مد وجزر ،نتيجة عوامل جذب
عند هطول الأمطار وكرثة املراعي ،وازدهار حركة التجارة ..كما مرت
مبتغريات متثلت يف �سنوات اجلدب واجلفاف وندرة الأمطار ،وانح�سار
االقت�صاد املحلي مبفهومه املحدود.
واليوم يف هذا العهد الزاهر� ..أ�صبحت مدينة الأرطاوية مبوقعها
اال�سرتاتيجي الرابط بني �أربع مناطق (الريا�ض ،الق�صيم ،ال�شرقية،
ال�شمالية) ،ومبقوماتها احل�ضارية من عمارة ،وجتارة ،وتعليم ،وخدمات،
ومرافق عامة (واملرتبطة �إداري ًا مبحافظة املجمعة) ..ت�ضاهي كربيات
مدن املحافظات ،ويحيط بها عدد من املراكز ،منها ( )25قرية كلها
م�شمولة بكهرباء الأرطاوية ..وهذه املراكز وهي ح�سب احلروف الهجائية:
البتريا ،برزان ،الربزة ،جراب� ،أم اجلماجم ،حنيدر ،حومي�ضة� ،أم
خرجني ،رميثان ،ال�سحيمي� ،أم �سدرة� ،أم �سديرة� ،شرف الزهرة ،ال�شهبا،
�أبو طلحة� ،أم طليحة ،العقلة ،القاعية ،م�شا�ش عو�ض ،م�شذوبة ،م�شرفة،
م�شلح ،م�صدة ،النخيل ،النغيق ..عدد من هذه املراكز مرتبطة مبحافظة
املجمعة ومنها مراكز مل تعتمد بعد.
جميعها حافلة باملرافق واخلدمات العامة (تعليمية ،و�صحية،
واجتماعية� ..إلخ) ..وبجوارها من ال�شمال ال�شرقي القاعدة التموينية
للجي�ش ال�سعودي.

منظر فضائي ملوقع األرطاوية

امل�صدر ()Google Earth
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املرحلة األوىل لتأسيس األرطاوية 1335 - 1328هـ (1916 - 1910م)
الفرتة من عام (1328هـ) �إىل عام (1335هـ) �سبع �سنوات ..هي
مرحلة الت�أ�سي�س واملحطة الأوىل لن�ش�أة الأرطاوية التي كان ي�شوبها �شيء
من الوجل والرتقب واالنفالت الأمني� ..إىل جانب �ضيق ذات اليد وت�ضاعف
متطلبات البناءْ � ..إذ كانت مرحلة ت�أ�سي�س هجرة الأرطاوية ب�إمكانيات
حمدودة وبدايات �ضعيفة ،وجلب مواد البناء من �أخ�شاب الأثل وغريها من
(ح ْر َمة) و(الزلفي) على ظهور الإبل ..مما َ�س َّبب تباط�ؤ ًا يف النمو،
بلدات َ
ومع املعاناة ومواجهة متغريات يف م�سار حياتهم اليومية� ..إال �أن احلما�س
واالحت�ساب واالعتماد على اهلل كان مبد�ؤهم دون تطلع لك�سب مادي� ،أو 
مركز قيادي� ،أو �سعي لتحقيق و�ضع معنوي ..بل بقدر ما هم ُع َّباد يغلب
عليهم طابع الزهد.
�صار لهم هذا العزم وهذا الإ�صرار ،وجاء تزايد عددهم ب�شكل رتيب
وحمدودْ � ..إذ بلغ �إجمايل عدد ال�سكان يف مطلع عام (1333هـ) قرابة
(� )400أربع مئة ن�سمة ذكور ًا و�إناث ًا( ..((3و ُي ْعزى ذلك �إىل عدم وجود و�سائل
تنموية وعدم وجود مقومات جتارية �أو حركة جذب لال�ستيطان ..ما عدا
موارد مياه �شحيحة وحال من موا�سم هطول الأمطار ووفرة املراعي التي
تزيد من رواد البلدة �أحيان ًا ،و�أحيان ًا �أخرى يقل روادها يف حالة اجلدب
واجلفاف وقلة الأمطار.
بعد معركة (جراب) عام (1333هـ) (1915م) بني الإمام :عبدالعزيز،
و�أمري حائل� :سعود بن ر�شيد وهزمية الطرفني(� ..((3أخذ عدد �سكان البلدة
( ((3حديث جملة من الرواة يف ال�ستينيات للقرن الرابع ع�شر ،ون�سبته لعدد ( )90رج ًال من حملة
ال�سالح الذي مل يقت�صر حمله على �سن معني.
( ((3عنوان ال�سعد واملجد� ،ص  ،126جـ /1عبدالرحمن النا�صر ،تاريخ ملوك �آل �سعود للأمري �سعود
بن هذلول �ص 90جـ 1ط 2لعام 1402هـ.

يتزايد حتى بلغ نحو ًا ُيقدر يف مطلع عام (1335هـ) (1916م) بـ()700
�سبع مئة ن�سمة تقريب ًا(.((3
وتبع ًا للدعوة التي تبناها الإمام عبدالعزيز عام (1334هـ) ،ودواعي
الهجرة ..بات ال�شيخ في�صل الدوي�ش وحا�شيته طوال هذا العام يف �صراع
مع النف�س وم�شاورات مع قومه حول قبول الهجرة والنزول يف الأرطاوية،
وع ّما �سوف ت�ؤول �إليه احلال من تبدل العي�ش يف البادية ومتابعة رعاياهم
(الإبل) التي هي زينة حياتهم الدنيا� ..إىل اال�ستقرار يف الهجرة والبعد
عن �أو�ضاع ورثوها و�ألفوها يف حلهم وترحالهم(.((4
فقبيلة مطري هي �إحدى القبائل الكربى امل�شهورة واملعروفة يف املنطقة..
ذات �شوكة و�سطوة وكيانات متعددة بتعدد �أفخاذها وبقيادة م�شائخها
وانتماءاتها لقيادة (ال�شمل) رغم انت�شارها يف �أماكن متباعدة.
كما �أن قبيلة مطري مل يقت�صر ارتيادها على مراعي الأرطاوية وبئر
مياهها قبل ا�ستحداث البلدة ..بل كانت تتت ّبع مناطق هطول الأمطار
ومنابت الرعي والكلأ يف �أماكن متعددة منها :ال�ص ّمان ،والدبدبة،
وجهات �أخرى ..وكانت تَر ُد �صيف ًا على الكثري من موارد املياه مثل :اللهابة،
الل�صافة ،وبره ،القرعة ،الأرطاوية ،وموارد �أخرى ..كما هو حال القبائل
املنت�شرة يف كافة املناطق.

( ((3حديث جملة من الرواة يف ال�ستينيات للقرن الرابع ع�شر ،ون�سبته لعدد ( )170من حملة ال�سالح
الذي مل يقت�صر حمله على �سن معني.
( ((4جالل ك�شك :ال�سعوديون واحلل الإ�سالمي ،ط 3لعام 1402هـ� ،ص 557هام�ش .يف عام 1334هـ
(1916م) �أ�صدر ابن �سعود �أمره بانخراط جميع القبائل يف جند يف �صفوف احلركة اجلديدة،
وترجمة خمطوطة د.عبداهلل الزيد �ص .54
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يف العام (1335هـ) جاء نزول ال�شيخ في�صل بن �سلطان الدوي�ش وبع�ض 
من اتباعه (الأرطاوية) ،وكان �أغلبهم ي�سكنون يف بيوت ال�شعر ،وارتفع
عدد ال�سكان �إىل ما يزيد على ( )2500الألفني وخم�س مئة ن�سمة ،ومل يكن
�أمامهم ما ينتظرونه من م�صادر العمل و�سبل اال�سرتزاق ..عدا قطيع من
املوا�شي التي ت�شكل لهم م�ؤنة الرعي وت�أمني �شيء من الأعالف يف فرتات
ال�صيف� ..أ َّما الذوات �أو امل�ؤثرون منهم ممن ميتلكون الإبل ..فقد ظلت
�إبلهم حتت �إ�شراف الرعاة ..تتنقل من مكان �إىل �آخر.
وما من �شك �أن ت�ضاعف هذا العدد �إىل �أربعة �أ�ضعاف خالل مدة
ق�صرية �أوجد �شيئ ًا من الإرباك ،وحا ًال من متطلبات الت�أقلم للقادم واملقيم،
وتوج�س ًا ملرحلة قادمة ي�شوبها �شيء من القلق والغمو�ض ..ظهرت نتائجها
فيما بعد ،و�أفرزت �شيئ ًا من اال�ضطراب داخل جمتمع الهجرة من خالل
م�شاحنات داخلية ،ومترد من القيادة القبلية.
�أما عن الإح�صائية ل�سكان الأرطاوية ..ف�إن حا�شية الدوي�ش وجماعته
يف ح ِّلهم وترحالهم والذين ا�ستوطنوا هذه الهجرة ال يعني بال�ضرورة �أنهم
ميثلون جميع �أقوامه (قبيلة مطري) ..بل منهم �أي�ض ًا من كانت لهم كياناتهم
يف ح ِّلهم وارحتالهم يف �أماكن ومناطق متباعدة ومتعددة ..ثم �أن غالبية
الذين كانوا ميلكون قطعان ًا من الإبل ولديهم القدرة على رعايتها وحمايتها
لهم مفاخر واعتزاز بالبادية ،ولعل مما ي� ِّصور حبهم للبادية ومفاخرهم
بالتنقل قول ال�شاعر:

ليا �ضاق بال ــي ِقـ ـ ـ ْلت َد ّن��وا ذلـ ــويل
(((4
ِح ُّطوا عليها كورها وال َق َراميـ ـ ــ�ش
ِح ُطوا عليها كـ ــورها وارخ�صـ ـ ــوالــي
(((4
	 نبي نمْ َ ِّ�ضي وقتنا باملطاري ـ ـ ــ�ش
حنا نويـ ـ ـ ـنــا و�إنتوي ـ ـنــا نحـُ ــو ِل ــي
(((4
من فوق َق َّطاع الف َرج باملغابيـ ــ�ش
من ف ــوق َن َّق ـ ــا َلة ثقيـ ــل ا ْ
حل ُمـ ــولــي
(((4
ِح ْر�ش  املواطي مبعدات املناطي�ش
�إىل �أن قال:
ال ِّلي نه ــار الك ــون مث ــل الزم ـ ــويل
(((4
رب ٍع على املوت امل�ص َّفى مداهـي�ش
يـا دار َف َّرقـ ـ ـتـ ــي �شتات الـ ّن ـ ـ ـزُويل
(((4
ه ـ ــل الرباع مدل ـ ِـهني القناطـي�ش
 ومل يكونوا يحبذون اال�ستقرار يف القرى والهجر يف ذلك الزمن،
وانتماء القبيلة لقيادتها ثابت و�إن تباعدت �أماكنها ..كما هو  احلال يف
تلبيتها النداء �إذا لزم الأمر ،وهذا ما يدلل على �صحة الإح�صائية التي
�سبق الإ�شارة �إليها ،وكذلك ي�ؤكدها امل�سجد اجلامع الطيني الوحيد الباقي
�إىل الت�سعينيات الهجرية.
(((4
(((4
(((4
(((4
(((4
(((4

القرامي�ش :م�ؤنة ال�سفر.
املطاري�ش (مطرا�ش) :ال�سفر.
املغابي�ش :وقت طلوع الفجر.
املناطي�ش :البعد املكاين.
مداهي�ش :ال�شجاعة والإقدام.
القناطي�ش� :أ�صحاب الأ�سفار ،وقيل :قليل من قطيع الأبل.
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و�إذا ما �أخذنا ب�أ�سباب النمو  ال�سكاين الذي من مقوماته الأمن
واال�ستقرار الذي حط رحاله عام 1348هـ ..ممث ًال يف مواليد جدد،
وم�ستوطن قادم من البادية �أو من �أقاليم من �شتى بقاع اململكة خالل خم�سة
وثالثني(� )35سنة بدء ًا من عام 1348هـ �إىل عام 1383هـ ،ونظرنا �إىل
�إح�صائية الدولة لل�سكان عام 1383هـ والتي قدرت لهجرة الأرطاوية �ألفني
وخمــ�س مئة وثمانية وثالثون ( )2538ن�سمة ..جند �أن ما قيل و ُا�شيع من
ت�ضخيم لعدد ال�سكان لي�س يف حمله ..ثم �أن النمو ال�سكاين لهذه الهجرة
بدء ًا من �إح�صائية الدولة لعام 1383هـ ومرور ًا ب�إح�صائية عام 1394هـ
وحتى �إح�صائية عام 1413هـ �أي بعد ثالثني �سنة و�صل العدد �إىل �أربعة
�آالف و�ست مئــة و�أربعة وت�سعني ( )4694ن�سمة �سعوديون� ..أي �أنه مل يحقق
�ضعف الإح�صائية لل�سكان.
وقد جاء يف كتاب (الإخوان ال�سعوديون)( ((4عن التقديرات التي
ت�أتي جزاف ًا عن عدد الإخوان يف كافة الهجر ،وعن حملة ال�سالح منهم..
�أن (فيلبي) قد �أخذ بن�سبة  %10من �إجمايل التقديرات التي �أوردتها
امل�صادر البدوية ،وهذا ما ي�ؤكد �أهمية الأخذ بنظرية (داوتي) التي تقول:
�إن التقديرات الوطنية لل�سكان ال  ميكن االعتماد عليها ،والتي تق�ضي
بتخفي�ضها بن�سبة  ،%90ولعل هذا خري دليل ملا �أ�شرت �إليه.

( ((4الإخوان ال�سعوديون ،مرجع �سابق� ،ص .133-132

السرية الذاتية للمؤسس الشيخ:
(((4
عبداحملسن بن عبداهلل العبدالكريم
اال�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم :عبداملح�سن بن عبداهلل بن عبدالعزيز العبدالكرمي.
(ح ْر َمة).
مكان امليالد:
َ
تاريخ امليالد :يف العقد الثامن من القرن الثالث ع�شر الهجري.
ُعرف منذ ن�ش�أته بنبوغه ..تلك الن�ش�أة املحاطة مبجتمع حمافظ وقيم
وعادات حممودة موروثة ،ترعرع يف كنف والده حمفوف ًا ببيئة ملتزمة..
التجارة والزراعة والرعي واحل َرف و�شيء من
ن�شاطها مقت�صر على
ِ
الأ�سفار للتجارة والبحث عن م�صادر العمل يف ظل �أو�ضاع �أمنية م�ضطربة.
تعهده والده تربي ًة وتعليم ًا مبدر�سة الكتَّاب لدرا�سة القر�آن الكرمي
وعلومه ومبادئ القراءة والكتابة حتى �صارت له وجاهة ،وتوجه ديني،
وعالقات وا�سعة ،وعرف ب�صالحه ون�شاطه ،وقد �أخذته همومه و�أفكاره
ُ
�إىل �آفاق بعيدة من الر�ؤى والتحديث يف م�سار حياته.
تزوج يف العقد الأول من القرن الرابع ع�شر الهجري من ال�سيدة (منرية
بنت �إبراهيم املدلج) ،و�أجنبت له من الذكور( :عبداهلل  -عبدالرحمن -
عبدالكرمي) ،ومن البنات( :اجلوهرة ،ونورة).
اجتماعي وتو�سع لن�شاطه الدعوي،
يف عقده اخلام�س �صار له ح�ضور
ُ
ّ
القيادي ،والتف حوله لفيف من الأهايل وعدد من �أبناء البادية
وبرز دوره
الوافدين الذين دفعتهم الرغبة للت َّـ َفقـّه يف الدين واالنخراط يف حلقات
الذكر والأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
( ((4امل�صدر عدد من الرواة و�أقوال متواترة و�شيء من التوثيق ..انظر وثيقة طليحان الدوي�ش رقم ( )4ووثيقة
الفاخري ،رقم (.)5

69

70

ن�ش�أة الإخوان ون�ش�أة الأرطاوية
الف�صل الثاين :ن�ش�أة الأرطاوية

وملَّا تزايد ن�شاطه الدعوي و�صار له واملحيطني به �شيء من الت�شدد
(ح ْر َمة) جتاوز ًا حلدود الن�شاط امل�ألوف ،ون�ش�أ
الذي اعتربه �أمري و�أهايل َ
عن ذلك خالف بني ال�شيخ ومريديه من ناحية ،وبني الأهايل من ناحية
�أخرى ..نتج عنه التفكري يف الهجرة واختيار موقع منا�سب لالنتقال �إليه،
وبعد تدار�سهم لواقع حالهم اختاروا موقع الأرطاوية.
بد�أت تبا�شري الهجرة له�ؤالء القوم �إىل موقع الأرطاوية عام
(1328هـ)( ،((4و�صارت له القيادة والإمارة ،ومت ت�أ�سي�س الهجرة التي
جاءت ن�ش�أتها معا�صرة جلهاد امللك عبدالعزيز وبدايات توحيده لهذه
البالد املرتامية الأطراف ،وتوالت الهجرة �إىل الأرطاوية من البادية
ب�أعداد قليلة طلب ًا للعبادة وتعلم القر�آن الكرمي والتزود من علوم ال�سرية
النبوية ،ومتيزوا بت�سمية (الإخوان) ،وبحكم موقع الأرطاوية يف ديار قبيلة
مطري ولكرثة من نزلها منهم وتبع ًا للتوجه اال�ستيطاين ..نزل بها ال�شيخ
في�صل بن �سلطان الدوي�ش وبع�ض من ع�شريته عام (1335هـ) ،وكرث تعداد
ال�سكان ،وتو�سعت رقعة الهجرة.
وبهذا كانت �سبع �سنوات من البناء والت�شييد واملتابعة واملخاطر بجهود
ذاتية بذلها ال�شيخ عبداملح�سن بن عبدالكرمي ورفاقه يف زمن مل ت�ستقر
فيه الأحوال (1335-1328هــ)(1916 - 1910م) حافلة مبواقف ووقفات
وتباين يف املفاهيم والتعامالت ..جتاوزوها بثبات حتى ا�ستقرت �سفينتهم
على بر الأمان بعون من الباري ع ّز �ش�أنه.

( ((4انظر تاريخ ابن عي�سى ،وحتفة امل�شتاق ،حوادث �سنة 1328هـ ،وذكرها �صاحب� :شذا الند يف تاريخ جند
(خمطوط) يف �سنة 1330هـ.

يف عام (1335هــ) (1916م) وبعد تنازل الأمري :عبداملح�سن بن
عبدالكرمي عن الإمارة لل�شيخ :في�صل الدوي�ش( ..((5ا�ستقرت به احلال
وتفرغ للعبادة حتى وافاه الأجل مبدينة الأرطاوية -رحمه اهلل -وذلك يف
الن�صف الثاين من عام (1340هـ) (1922م) كما ت�شري الوثيقة التالية،
عن عمر يناهز نيف ًا و�ستني عام ًا.

( ((5انظر وثيقة ال�شيخ :طليحان بن مطلق بن ماجد الدوي�ش رقم (.)4
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وثيقة تنازل الأختني عن ن�صيبهما من الإرث لإخوانهما تبني تاريخ
الوفاة التقريبي.

الوثيقة رقم ()1

(((5

( ((5امل�صدر :ال�شيخ عبداملح�سن بن عبدالكرمي بن عبداملح�سن بن عبدالكرمي.

نص الوثيقة رقم ()1

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
وجه حتريره هو �أن احلرتني الرا�شدتني جائزتني( ((5الت�صرف وهما
اجلوهرة ،ونورة بنتا عبداملح�سن بن عبداهلل العبدالكرمي ح�ضرتا
عندي ف�أقرتا حال جواز الإقرار منهما ب�أنهما وهبتا لإخوانهم عبداهلل
وعبدالرحمن وعبدالكرمي جميع خملفات عبداملح�سن من الدار وما فيها
من �صفر( ((5وكذا فا�ضل الدكاكني وكذا ن�صيبهما من �أبيهما اجلميع يف
الأرطاوية و�أي�ض ًا وهبتا ن�صيبهما يف قيعان الب�صرة وغري ذلك يف مارثات
�أبيهما وقبول الهبة فبموجب ذلك �صحت الهبة النتفاء املوانع.
�شهد على ذلك نا�صر بن عبدالعزيز العبدالكرمي و�أحمد بن عبداهلل
وقد �شهد به كاتبه حممد بن عثمان بن �سليمان .و�صلى اهلل على حممد
و�آله و�سلم.
حرر يف ذي القعدة � 6سـنة 1340

( ((5هكذا يف الأ�صل ،و�صوابها� :أن احلرتني الرا�شدتني جائزتي الت�صرف ..الخ ،وباملنا�سبة ف�إن جميع
ن�صو�ص الوثائق الواردة يف هذا الكتاب نقلت كما هي دون ت�صحيح.
( ((5ال�صفر� :أواين من النحا�س.
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ِ�ص َلة الأمري عبداملح�سن بن عبداهلل بن عبدالكرمي مع القيادة ..نورد
منها اخلطاب التايل:

الوثيقة رقم ()2

(((5

( ((5امل�صدر :الأ�ستاذ فهد بن حممد بن عبداهلل العبدالكرمي.

نص الوثيقة رقم ()2

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل في�صل اىل جناب املكرم عبداملح�سن
بن عبداهلل بن عبدالكرمي �سلمه اهلل وهداه �آمني .بعد مزيد ال�سالم عليكم
ورحمة اهلل وبركاته على الدوام مع ال�س�ؤال عن �أحوالكم ال  زلتم بخري
و�سرور� .أحوالنا بحمد اهلل جيدة .واخلط املكرم و�صل وما عرفت كان معلوم
خم�صو�ص ًا من طرف �سنع( ((5اهل النخل حنا كتبنا خط لكافة �أهل مغار�سة
َح ْر َمة .ان اهل عمارة( ((5املغار�سه اما ي�سوقون( ((5معهم ما ناب الثمرة
ويقا�سمونهم عقب اخلارج من الر�أ�س واال ي�أخذون منهم على ما خر�ص 
العمال( ((5وال يعاونونهم يف �شيء وهذا تعريف لهل اخلنيفرية( ((5وا�صلك
موجب ذلك هذا ما لزم تعريفه مع �إبالغ ال�سالم كافه الإخوان ودمتم.
(((6
 /5ذ( 1334/1ختم الإمام عبدالعزيز)

(((5
(((5
(((5
(((5
(((5
(((6

طريقة.
القائم على �إعمار املغار�سة.
يدفعون.
اخلر�ص (التقدير) العمال (جباة الزكاة).
بح ْر َمة.
اخلنيفرية :ملك نخل ..تنقلت ملكيتها لعدد من الأ�سر َ
املراد /5 :ذا القعدة 1334/هـ.
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املؤسسون ،والتوثيق

(((6

أمساء املؤسسني هلجرة األرطاوية:

املجموعة املذكورة من ه�ؤالء الإخوان من حا�ضرة َح ْر َمة ومن قبائل
(مطري ،حرب� ،شمر ،عنزة) ،الذين ارحتل عدد منهم من َح ْر َمة �إىل
الأرطاوية ،و�شاركهم فيما بعد �آخرون (قادمون من جهات متعددة)
بت�أ�سي�س هذه الهجرة ..نذكر منهم على �سبيل املثال ال احل�صر من م�صادر
رواة وم�صادر وثائقية ..التالية �أ�سما�ؤهم:

( ((6منها امل�ستندات املتمثلة يف وثيقتي :ال�شيخ طليحان بن حممد بن ماجد الدوي�ش رقم ()4وال�شيخ
عبداهلل بن حممد بن عبداهلل الفاخري رقم (.)5

�أ�سماء امل�ؤ�س�سني لهجرة الأرطاوية
 .1عبداملح�سن بن عبداهلل بن عبدالكرمي
 .2عبداهلل بن عبداملح�سن العبدالكرمي
 .3عبداهلل بن حممد العبدالكرمي
 .4عبدالرحمن بن عبداملح�سن العبدالكرمي
   .5عبدالرحمن بن تركي بن عبدالرحمن الرتكي
 .6علي بن زيد الغيالن (مطوع)
ً
ً
ال�شيخ علي �إمام ه�ؤالء اجلماعة �إىل �أن عني قا�ضيا يف قرية العليا ثم قا�ضيا يف
الأرطاوية.
� .7سعد بن مثيب العلوي احلربي
 .8را�ضي بن مثيب العلوي احلربي
� .9صالح بن فايز العلوي احلربي (اجلنازة)
 .10قـويـعـد العـريمِّ ـة احلربي
 .11عبداهلل بن فايز العلوي احلربي
 .12مناور بن ر�شا�ش احلربي
 .13مطلق الأ�شقر اجلبلي املطريي
 .14رباح الأ�شقر اجلبلي املطريي
 .15علي اخلريبيط اجلبلي املطريي
� .16سطام �أبا اخليل اجلبلي املطريي
� .17سطام بن غنيم اخلويطري املطريي
 .18جلوي الأ�شقر اجلبلي املطريي
 .19عبدالرحمن بن جلوي الأ�شقر اجلبلي املطريي
 .20عبداهلل الأ�شقر اجلبلي املطريي
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.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28

مرزوق بن جمادل الأ�شقر اجلبلي املطريي
عيد اخلريبيط اجلبلي املطريي
حممد بن فهيد اجلبلي املطريي
فهد الفهيد اجلبلي املطريي
حممد بن خلف القح�ص العنزي
رجا �أبو ع�شرين القح�ص العنزي
ملب�س بن جربين ال�شمري
�سعود بن حممد بن طوالة ال�شمري

ه�ؤالء وغريهم ممن مل نتمكن من معرفة ا�سمه ..مل يكن انتقالهم من
َح ْر َمة �إىل الأرطاوية دفعة واحدة ..بل جاء على �شكل جماعات و�أفراد خالل
عدة �شهور بدء ًا من �شهر (رجب 1328هـ) (�أغ�سط�س 1910م) ومنهم من
جاء وافد ًا من �أماكن ُاخرى.
وقد قامت الأرطاوية يف ن�ش�أتها للمرحلة الأوىل (1335 – 1328هـ)
على بدايات ب�سيطة ومقومات فردية �ضعيفة ،ومل تكن ذات �ش�أن �سيا�سي �أو 
�إعالمي بارز ،وغري معروفة باملقارنة بالقرى الأخرى يف املنطقة حلداثتها
وقلة �سكانها وانغالقهم.
�أ َّما املرحلة الثانية (1348 – 1335هـ) فقد كانت ذات ثقل �سيا�سي
و�إعالمي ،وحركة دينية جهادية ،ونقطة انطالق لغزوات ونحوها ،وكان
للإمام عبدالعزيز – طيب اهلل ثراه – دعم وم�ساندة لفي�صل الدوي�ش 
وقيادات �أخرى لهجر مماثلة.
ويف املرحلة الثالثة (1373 – 1348هـ) خفت وط�أة الأرطاوية ون�شاطها
احلركي عقب �إر�ساء قواعد الأمن واال�ستقرار الذي عم كافة البالد – وهلل
احلمد – حتت قيادة امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز غفر اهلل له.
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هذه الوثيقة امل�ؤرخة عام (1332هـ) عن بئر �سبق �إحداثها قبل هذا
التاريخ تبني �أن مناور بن ر�شا�ش هو �أحد امل�شاركني يف ت�أ�سي�س الأرطاوية:

الوثيقة رقم ()3

(((6

( ((6امل�صدر( :احلفيد) ال�شيخ عبداملح�سن بن �صالح بن ر�شا�ش.

نص الوثيقة رقم ()3

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
اقر الفقري �إىل ربه مناور بن ر�شا�ش وهو يف حال ت�صح منه االقرار
ال�شرعية ب�أنه قدم يف قليبه املعروفة يف حملها يف بلد الأرطاوية م�شربا يريد
به ثواب اهلل و�أ�شرك معه زوجته بر منه ال يف مقابله حق لها عنده وقدم يف
ريع القليب قوام امل�شرب املذكور فان ف�ضل منه ف�ضله ف�أوىل به ذريته على
ح�سب املرياث فان ا�ستغنوا عنه �أو انقطعوا والعياذ باهلل فعلى �إمام م�سجد
اجلامع يف الأرطاوية.
�شهد على ذلك عبدالرحمن بن علي بن زيد و�شهد به كاتبه والد ال�شاهد
املذكور و�صلى اهلل على حممد  /21ذي احلجة1332/هـ.
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
القادم يف ريع القليب املذكورة امل�شرب لأنها موقوفة عليه فان كان فيه
ف�ضل فيدفع على الوارث وان كان ما يكفي فال يكلف من هو يف يده زيادة
على ريع الأ�صل .قاله ممليه عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري وكتبه من
امالئه حممد بن عبداملح�سن اخليال و�صلى اهلل على حممد و�سلم.
�/12شعبان1356/هـ.
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املستندات

ال�شهادتان التاليتان من امل�ستندات التي ت�ؤكد على تاريخ ن�ش�أة الأرطاوية
ودور امل�ؤ�س�س وتاريخ نزول ال�شيخ في�صل الدوي�ش للأرطاوية وق�صة تنازل
�أمريها عبداملح�سن بن عبداهلل بن عبدالكرمي:

الوثيقة رقم ()4

نص الوثيقة رقم ()4

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
نعم �أنا /طليحان مطلق الدوي�ش  بناء على طلب الأخ /عبداهلل
عبداملح�سن املا�ضي تدوين ما �أعرفه عن نزول الدوي�ش وعربان مطري
الأرطاوية ،وق�صة تنازل �أمريها /عبداملح�سن بن عبداهلل بن عبدالكرمي،
وبناء على ما لدي من معلومات وما يتحدث به الأمري نايف بن مزيد الدوي�ش 
رحمه اهلل ،ويتداوله كبار ال�سن� :أن الأمري في�صل بن �سلطان الدوي�ش �شيخ
قبيلة مطري يتنقل يف ربوع البادية ب�أقوامه طلب ًا للكلى واملرعى ،وقيامه
بعدد من الغزوات �ش�أنه يف ذلك �ش�أن القبائل الأخرى يف ذلك الزمن .بعد
معركة جراب عام 1333هـ وما تبعها من التحوالت تبع ًا جلهاد امل�ؤ�س�س
امللك عبدالعزيز رحمه اهلل ..نزل في�صل الدوي�ش الأرطاوية عام 1335هـ
ب�أقوامه مهاجر ًا .حدث �أن تقدم �أحد الإخوان ب�شكوى �إىل ابن عبدالكرمي
و�صرفه طالب ًا تقدمي �شكواه �إىل الدوي�ش ،وما كان من في�صل الدوي�ش �إال 
�أنه اعتذر قائ ًال ب�أن �أمري الأرطاوية ابن عبدالكرمي ..نتج عن ذلك لقاء
بينهما� ..أكد خالله عبداملح�سن بن عبدالكرمي تنازله عن الإمارة .هذا ما
لدي وح�سب ما �سمعته من الثقات �أمثال الأمري نايف بن مزيد الدوي�ش..
واهلل املوفق
(((6
طليحان بن مطلق الدوي�ش
1424/8/8هـ

( ((6ال�شيخ طليحان بن مطلق بن حممد املاجد الدوي�ش ..متحدث وراوي وحافظ لعيون ال�شعر
ال�شعبي.
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وهذه الوثيقة الأخرى �أي�ض ًا تدور حول ت�أ�سي�س بلدة الأرطاوية:

الوثيقة رقم ()5
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التاريخ 1426/1/ 28هـ
املوافق 9/3/2005
ح�ضرة املكرم الأخ العزيز عبداهلل بن عبداملح�سن املا�ضي �سلمه اهلل
ووفقه �إىل كل خري.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد:
�إ�شارة خلطابكم امل�ؤرخ يف 1426/1/26هـ حول رغبتكم معرفة ق�صة
ن�ش�أة الأرطاوية ،وما مو�ضوع (عبدالكرمي املغربي).
عليه �أفيدكم �أنه بحكم �أنني من مواليد بلدة َح ْر َمة عام1325هـ
ومعاي�شتي لدور امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز رحمه اهلل ،والأحداث التي جرت،
ف�إن من �ضمن حمفوظاتي ومعلوماتي عن هجرة الأرطاوية ما يلي:
تكونت جمموعة من الإخوان يف بلدة َح ْر َمة �أغلبهم من �أبناء البادية
بزعامة عبداملح�سن بن عبداهلل العبدالكرمي ،وظهر عليهم الت�شدد
والتع�صب الديني وذلك يف العقد الثالث من القرن املا�ضي.
ومل يطب لهم املقام يف َح ْر َمة .ور�أوا �أن ينتقلوا �إىل هجرة يتفردوا بها
بق�صد الدعوة واجلهاد يف �سبيل اهلل .و�صار اختيارهم ملوقع الأرطاوية
ـ وعرفت الأرطاوية
ورحلوا لها عام 1328هـ .وبد�أوا الإعمار بها عام 1329ه ُ
كهجرة نا�شئة عام 1330هـ و�أمريها عبداملح�سن بن عبداهلل بن عبدالكرمي.
حتى نزل عليهم ال�شيخ في�صل بن �سلطان الدوي�ش وعربانه من قبيلة مطري
وذلك عام 1335هـ وقد تنازل عبداملح�سن بن عبدالكرمي عن الإمارة لفي�صل
الدوي�ش لأنه وجماعته يعتربون الأكرث عدد ًا والأقوى يف تلك املنطقة.
�أما مو�ضوع (عبدالكرمي املغربي) ال يوجد يف الأرطاوية �أي �شخ�صية
بهذا اال�سم �إطالق ًا� ..أما �إذا كان املق�صود بعبدالكرمي الدروي�ش ..فهذا
رجل عابر زاهد قادم من �أفغان�ستان ومل يكن له دور يف احلياة العامة �إال 

العبادة والزهد يف الدنيا حتى �أنه ال ميلك بيت ًا �أو �أي عمل بل �إنه كان يعي�ش 
على مايقدمه له �أهل اخلري كغريه من الغرباء الذين يفدون �إىل الأرطاوية
�أو غريها .وهذا معروف لدى الكثري من �سكان الأرطاوية من كبار ال�سن
ومن لديهم �إملام بتاريخ الأرطاوية.
وبيان لواقع حال وم�شاهدات عاي�شتها وعرفتها عن بع�ض  املعلومات
عن الأرطاوية وخا�صة عن التداخالت واملغالطات حول اال�سم احلقيقي
لأمري هجرة الأرطاوية يف تلك الفرتة ..حيث �إنه ال يوجد �شخ�ص با�سم
عبدالكرمي املغربي �إطالق ًا .و�أمنا �أمريها املعروف لدى �أهل الأرطاوية
وغريهم من الهجر القريبة من الأرطاوية هو عبداملح�سن بن عبداهلل بن
عبدالكرمي والذي جاء من بعده في�صل بن �سلطان الدوي�ش.
�أرجو �أن �أكون قد او�ضحت لكم حقيقة الأمر فيما �س�ألتم عنه.
واهلل ويل التوفيق ولكم حتياتي وتقديري واهلل يحفظكم.
�أخوكم
(((6
عبداهلل بن حممد الفاخري
التوقيع
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده �أما بعد
ف�إن ال�شيخ /عبداهلل بن حممد الفاخري من الأفا�ضل املعروفني لدي وهو 
ثقة فيما يقول وينقل وال يقول �إال حق ًا .هذا ح�سبي به واهلل ح�سيبه وال �أزكي
على اهلل �أحد ًا .قاله الفقري �إىل عفو ربه وراجي ر�ضوان مواله �سبحانه
قا�ضي حمكمة رماح /عبدالعزيز بن �أحمد الده�ش..
اخلتم    التوقيع
( ((6ال�شيخ :عبداهلل بن حممد بن عبداهلل الفاخري رجل �أعمال �شاعر وراوية وحافظ لعيون ال�شعر
الف�صيح وال�شعبي :وكثري الأ�سفار داخل اململكة والكويت.
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من امل�ستندات املوثقة لإمارة ابن عبدالكرمي:

الوثيقة رقم ()6

(((6

نص الوثيقة رقم ()6

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�شهد عندي فرج ابن مداو�س الغالم بلفظ ال�شهادة املعتربة �شرع ًا ب�أن
القليب امل�سماة �أم زوير املعروفة يف �أعال ال�سليل من بلد الأرطاوية هي
ومراعيها ب�أنها يوم تق�سيم الأر�ض على وقت �إمارة عبداملح�سن بن عبداهلل
العبدالكرمي قبل ي�سكن في�صل الدوي�ش الأرطاوية ب�أنها من ق�سم عبداهلل
بن هوالن خا�صة .هكذا �شهد عندي فرج كتب �شهادته من لفظه عبدالعزيز
العلي ابن زيد و�صلى اهلل على حممد.
�شوال
( 	((6امل�صدر :عبدالرحمن بن نا�صر العبدالكرمي.

وقع���ة ج���راب وقص���ة م���رور اإلم���ام عبدالعزي���ز بهج���رة
األرطاوية
 �أورد منها ما يلي:
وقعة جراب امل�شهورة كانت بني:
الإمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام :عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل في�صل و�أقوامه ..ثلة من
احلا�ضرة وجمموعة من البادية.
�أمري حائل� :سعود بن عبدالعزيز بن متعب بن ر�شيد و�أقوامه ..بادية �شمر
وحا�ضرة اجلبل.

وكان اللقاء على املو�ضع املعروف با�سم -جراب� -ضحى يوم
(1333/03/7هـ) (1915/1/22م) ..فدارت بينهما معركة حامية
الوطي�س قتل فيها عدد غري قليل من الطرفني وانهزم كالهما( ،((6وكان
الظفر يف تلك الواقعة للبادية ..حيث �أغارت قبيلة مطري على خميم ابن
ر�شيد و�سلبوه� ..أما بادية �شمر والعجمان فق�صدوا خميم الإمام عبدالعزيز
وغنموا بع�ض ما فيه(.((6
ثم �أن الإمام عبدالعزيز بعث مندوبني ل�شراء امل�ستلزمات من الزلفي
واملجمعة ،ومن ثم قفل راجع ًا.

(�	((6أوراق من تاريخ جند ..حتقيق عبدالعزيز الفرهود �ص ،22وعنوان ال�سعد (خمطوطة) جـ1
عبدالرحمن النا�صر �ص .126
( ((6عنوان ال�سعد واملجد (خمطوطة) اجلزء الأول /عبدالرحمن بن نا�صر� .ص( 126:واملتواتر �أن
الوقعة يوم الأحد 1333/3/8هـ املوافق  23فرباير1915م وهكذا جاءت يف الأطل�س التاريخي).
تاريخ ملوك �آل �سعود للأمري �سعود بن هذلول جـ ،1ط� ،2ص.90
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وجاء يف خمطوطة �إبراهيم القا�ضي الذي يذكر �أن الكون وقع �ضحى
يوم  8ربيع �أول (ابن �سعود يف منهزمه ملا و�صل الأرطاوية تر َّيع ،وتالفوا
عليه بع�ض  القوم ثم �شد نحو  الق�صيم ،ودخل بريدة ،وابن ر�شيد نزل
قبة� ..إلخ)(.((6
وقد جاء بعدة روايات �أن الإمام عبدالعزيز -رحمه اهلل� -صلى يف
الأرطاوية يوم اجلمعة (1333/3/14هـ) املوافق (1915/1/29م) والتقى
�أمريها ال�شيخ عبداملح�سن بن عبداهلل بن عبدالكرمي وعدد ًا من الإخوان(.((6
وا�صل الإمام م�سريه �إىل املجمعة(( ((7يف طريقه �إىل الريا�ض) �إال �أنه
ر�أى تغيري خط �سريه منها �إىل الق�صيم مرور ًا بالزلفي(.((7
�أ َّما ما يقال من �أن الأرطاوية كان لأهلها م�شاركة يف معركة (جراب)
فلم يكن الأمر كذلك ..لأن معركة (جراب) وقعت عام 1333هـ ويف ذلك
الوقت مل يكن الدوي�ش قد نزل الأرطاوية ومل ي�ستقر بها بعد ،و�إذا كان لنفر
من �أهل الأرطاوية م�شاركة يف هذه املعركة فلم تكن متثي ًال للأرطاوية بقدر
ما كانت بحث ًا عن املكا�سب الدنيوية من املغامن.
( ((6خمطوطة �إبراهيم القا�ضي ،حوادث �سنة 1333هـ (1915م) (ر ّيع :مكث)( ،تالفوا عليه :وفدوا عليه).
( ((6مرويات ال�شيخ :عبداملح�سن بن عبدالكرمي بن عبداملح�سن ،وقد عاي�شت �سماع هذه الرواية ردح ًا
من الزمن متداولة يف املجال�س.
( ((7يقول ال�شيخ حممد بن عبداهلل النا�صر التويجري� ..أنه عند نزول الإمام عبدالعزيز يف ظهرة
املاقف بني بلدتي (حرمة ،املجمعة) ..دعي من قبل �آل تويجري على م�أدبة ع�شاء ،ومل توجه
الدعوة لأمري املجمعة الأمري عبداهلل الع�سكر (حلاجة يف النف�س)� ..إال �أن الأمري عبداهلل
ح�ضر وبعد ال�سالم قال معتذر ًا عن ت�أخره ب�أن مندوب الداعني له جاء �إليه مت�أخر ًا ،وبعد خروج
املدعوين� ..أخذ الأمري عبداهلل بجمع مبلغ من املال و�سار �إىل خميم الإمام وبعد املقابلة قال:
�أنكم حديثوا عهد باخلروج من معركة كان لها ت�أثري من الأعباء املالية ،وهذه م�ساهمة منه ويرجو 
قبولها .الأمري عبداهلل الع�سكر ا�شتهر بحنكته ودهائة وبعد نظره وعلو همته ،وقد كلفه الإمام
عبدالعزيز بعدة مهام ،وب�إمارة منطقة ع�سري ،وكان ناجح ًا وموفق ًا (رحمهم اهلل).
(�	((7أوراق من تاريخ جند �ص.79

الفصل الثالث

املرحلة الثانية :التو�سع واال�ضطراب
.من1348 -1335 :هـ
(1930 -1916م)

املرحلة الثانية لنشأة هجرة األرطاوية
ونزول الشيخ فيصل الدويش 1335هـ (1916م)

في�صل الدوي�ش
1351-1299هـ

كان لدعوة الإمام عبدالعزيز للهجرة واال�ستقرار من خالل مبعوثيه من
الدعاة والوعاظ عام 1334هـ �أثر ًا بالغ ًا وقب ً
وال متخ�ض عنه اتخاذ ال�شيخ
في�صل بن �سلطان الدوي�ش �-شيخ قبيلة مطري -قرار اال�ستيطان بنزوله
الأرطاوية وبع�ض من �أقوامه ..جاء بعد حال من امل�شاورات والتوجه الديني
وما رافق ذلك من املتغريات التي �أحدثت حت ً
وال يف م�سار حياة القيادات
القبلية ،وبالرغم مما �صاحب هذا التحول من فقدان مقام من املوروثات
التي �ألفوها� ..إال �أن واقع احلال �أملى هذا التوجه.
وبعد �أن حط القوم رحالهم يف هجرة الأرطاوية عام (1335هـ)
(1916م)بني م�ؤيد ومعار�ض ،ومتفائل ومت�شائم ،ودخولهم من بوابة
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غيرَّ ت من عاداتهم وجمرى تاريخ حياتهم ..ف�صار لهم منهج فر�ضه واقع
حال يف هذه الهجرة التي �أ�صبحت حمط الأنظار ،وم�صدر �أخذ وعطاء،
وخالف و�شحناء ،و�شدة وغلظة ،يف الدعوة والإر�شاد.
وقد �آلت �إمارة الأرطاوية لل�شيخ في�صل الدوي�ش  بعد ق�صة حدثت
خل�صمني ،وزيارة قام بها ال�شيخ :عبداملح�سن بن عبداهلل بن عبدالكرمي
�إىل الدوي�ش وتنازله عن الإمارة(.((7
�إن املكانة التي كان يحتلها في�صل الدوي�ش  (قبل هجرته وبعدها)
بو�صفه قائد ورمز من رموز البادية البارزين� ..أعطى هجرة الأرطاوية
�صبغة مميزة عن بقية الهجر والقرى الأخرى� ..إىل جانب ما حدث من
متغريات يف حقبة �إمارته ،وما عك�سته من �آثار وموجات من املد واجلزر،
و�شهرة �إعالمية لهذه املدينة الفتية.
يف مطلع العقد اخلام�س (الأربعينيات) من القرن الهجري املا�ضي �أمر
الإمام عبدالعزيز -طيب اهلل ثراه -ببناء م�سجد وق�صر لل�شيخ :في�صل
بن �سلطان الدوي�ش بهجرة الأرطاوية و ُف ِرغ من بنائهما عام (1346هـ)
(1927م) ،وقد كان للإمام عبدالعزيز من امل�ساعدات والدعم والهدايا
لل�شيخ في�صل الدوي�ش و�أمثاله من القيادات القبلية الأخرى ال�شيء الكثري..
اجلديرة بال�شكر والتقدير.
( ((7انظر وثيقتي طليحان الدوي�ش رقم ( ،)4وعبداهلل الفاخري رقم (� ..)5إن زعامة ابن عبدالكرمي
لهذه املجموعة ،ور�سمه خلطط هذا التوجه الديني ،و�إن�شائه هجرة الأرطاوية ..مل ي�أت من فراغ،
وهذا الرجل املعروف بحنكته ،وبعد نظره واحتوائه لعدد من الق�ضايا على اختالف م�شاربها
وتنوعها ،وما تنازله عن الإمارة �إال  لواقع حال يفر�ضه و�ضع زعامة قبيلة ..جاءت هجرتها
وا�ستيطانها جماعة مكان ًا وزمان ًا.

لوحة جب�سية تبني تاريخ ت�أ�سي�س بيت الدوي�ش (1346هــ) وعبارة (اللهم �أقم علم اجلهاد واقمع �أهل
الردة والزيغ والعناد يا من له الدنيا والآخرة و�إليه املرجع واملعاد)

لوحة تاريخ افتتاح منزل الدوي�ش الذي انتهت عمارته عام (1346هـ)،
وقد كرث الكالم ب�أن االنتهاء من عمارته كان عام (1336هـ) وذلك لل�شك
الوارد يف خانة الع�شرات يف اللوحة اجلب�سية لت�شابهه برقم ( ،)3ولهذا مت
ن�شر البيان التايل ل�شكل الأرقام ال�سائدة يف ذلك الوقت الذي يو�ضح �أن
الرقم الوارد يف خانة الع�شرات هو رقم (.)4
العربية
الهندية
ال�شرقية
الفار�سية والأردية

3210

5

لهذا جرى التنويه.
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منظر خارجي لبيت في�صل الدوي�ش يف الأرطاوية (فرغ من بنائه عام 1346هـ)

�أروقة وجمل�س الدوي�ش

كان يرتدد على الأل�سنة قول ال�شاعر مبنا�سبة بناء بيت لل�شيخ في�صل بن
�سلطان الدوي�ش:
ّ
زل ال�����ط�����رب وال�����ت�����ب�����دوي ف����ات
م�����ن ي�������وم ف���ي�������ص���ل ب����ن����ى ط��ي��ن��ـ��ه
(((7
ال وه���ن���ي م���ن ق����را ال���ن�������ص���ب���ات
�����ح ٍ
�����ف ق�����د ع�������رف دي���ن���ه
�����������ص َ
وبمْ ِ ْ
وقول :حنيف بن �سعيدان
ال����ي����وم ف��ي�����ص��ل ����س���اع���ي ب��ال��ت��ج��ارة
�صحكو عليه احل�ضر مي�شي مع ال�سوق

( ((7الن�صبات :احلروف الهجائية عند ت�شكيلها.
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شواهد ،ومشاهد
من مظاهر الفنت واخلالفات ،وشيء من املستندات
موجات من ال�صراعات يفرزها واقع حال ت�سوده الفو�ضى واال�ضطرابات،
وتباين يف الآراء والتوجهات ،وبالرغم من م�ساندة الإخوان مل�سرية اجلهاد
وال�سري حتت قيادة الإمام عبدالعزيز واالنقياد لأوامره ،وحتقيق الكثري من
الإجنازات ..فقد �صاحب هذا التوجه مطامع وتيارات خفية �ساعدت على
تقوي�ض الفرقة والتباعد ،والتذرع بحجج و�أقوال لي�ست يف ح�سابهم من �شيء.
معلوم �أن تباين الأفكار وتعدد م�صادر املعلومة وما ي�صحبهما من
حتريف وت�أويلُ ..يعد مظهر ًا من مظاهر الفنت واخلالفات التي تن�ش�أ
نواتها من م�ست�صغر ال�شرر ..ثم تتخطفها �أل�سنة �سعاة ال�شر ومغذو الفنت
واالن�شقاق ،وتتبناها القيادات القبلية ورموزها من م�ست�شارين وجل�ساء
حتى تتفاقم وتت�سع ال�شقة.
والوثائق التالية ُتعطي �شيئ ًا من الت�صور لواقع حال اخلالفات التي تتابعت،
وع�صيان ويل الأمر و�إ�شاعة ال�شقاق ..يف مقدمتها الوثيقتني التاليتني رقم :9 ،7

الوثيقة الأوىل الآتية رقم ( :)7حمررة من ت�سعة علماء ..ت�صف ما
جرى من االختالف وكرثة ُّ
ال�شبه ،و�أنها جاءت على ثالثة �أمور:
•االجتهاد و�إيقاع النا�س يف �أمور خملة يف دينهم ودنياهم بغري دليل.
•بع�ض الإخوان املتقدمني فيهم �شدة وتع�صب ،وملا تبني لهم الأمر
تراجعوا ،وا�ستنكر عليهم �إخوانهم ..مما �أوجد بينهم اخلالف.
•هناك من يدعي طلب العلم من احلا�ضرة وهم جهال ُي ْد ِخلون على
بع�ض الإخوان �أمور ًا م�شتبهة بني جمتهد �أو خمالف لكي ُيعرف.
•و�س�ؤال الإمام عبدالعزيز له�ؤالء امل�شايخ -غفر اهلل للجميع -عن
عدة �أ�شياء تدور بني الإخوان ،وكانت �إجابتهم �أن كل هذه الأمور
خمالفة لل�شرع.
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الوثيقة رقم ()7

(((7

( ((7امل�صدر( :ل�سراة الليل هتف ال�صباح) لل�شيخ عبدالعزيز التويجري� ،ص.242

نص الوثيقة رقم ()7

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من عبداهلل بن عبداللطيف وح�سن بن ح�سني و�سعد بن حمد بن عتيق
وعمر بن حممد بن �سليم وعبداهلل بن عبدالعزيز العنقري و�سليمان بن
�سحمان وحممد بن عبداللطيف وعبداهلل بن بليهد وعبدالرحمن بن �سامل:
�إىل كافة الإخون من �أهل الهجر( ((7وغريهم ،وفقنا اهلل و�إياهم ملا يحبه
وير�ضاه ،وجعلنا و�إياهم من حزبه و�أوليائه �آمني� .سالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته وبعد ذلك:
تفهمو ما منّ اهلل به علينا وعليكم من نعمة الإ�سالم وجتديد هذه الدعوة
والذي علينا وعليكم �شكر اهلل و�أتباع �أوامره واجتناب نواهيه وال يخفاكم ما
جرى من االختالف وكرثة ُّ
ال�شبه وهي على ثالثة �أمور.
الأول :وهو الأكرث طلب اخلري واالجتهاد ويوقعون النا�س يف �أمور تخل يف
دينهم ودنياهم لأنهم ي�أتون ذلك حمبة للدين بغري دليل.
والثاين� :أنه ال بد يف بع�ض الإخوان املتقدمني �شدة وتع�صب بغري دليل.
فلما تبني له الأمر و�س�أل طلبة العلم وحتقق عنده �أن تع�صبه خط�أ ورف�ض
عن �أمره الأول ا�ستنكروا منه �إخوانه و�صار بينه وبينهم اختالف بغري �س�ؤال
وال بتبيني حقيقة ما عنده.

(((7

( ((7الهجر :بلدان الإخوان املن�ش�أة حديث ًا.
(	((7ورف�ض :تراجع.
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والأمر الثالث� :أن به �أنا�س ًا من الذين يدعون طلب العلم من احل�ضر(،((7
وهم جهالُ ،يدخلون على بع�ض الإخوان �أمور م�شتبهة� ،أحد منهم يريد
احلق وهو خمطيه و�أحد ق�صده ُيع َرف بالأمور املخالفة.
فلما حتقق ذلك عند والة الأمور وعند العلماء �أحبوا اجتماع امل�سلمني
مع علمائهم ووالة �أمورهم .فلما ح�ضروا �سمع احلا�ضر بنف�سه والغائب
نبلغه بهذا الكتاب ،و�س�أَ َلنا الإمام عبدالعزيز بح�ضرتهم عن �أمور.
الأول :هل يطلق الكفر على بادية امل�سلمني الثابتني على دينهم القائمني
ب�أوامر اهلل ونواهيه �أم ال؟
والثاين :هل يف الب�س العقال والب�س العمامة فرق تفاوت �إذا كان معتقدهم
واحد ًا �أم ال؟
والثالث :هل يف احل�ضر الأولني ويف املهاجرين الآخرين فرق �أم ال؟
والرابع :هل يف ذبيحة البدوي الذي يف والية امل�سلمني ودربه دربهم ومعتقده
معتقدهم ،ويف ذبيحة احل�ضر الأولني واملهاجرين فرق حالل �أو حرام �أم ال؟
واخلام�س :هل للمهاجرين �أمر �أو رخ�صة يتعدون على النا�س الذين ما
هاجروا ي�ضربونهم �أو يهددونهم �أو ي�ؤدبونهم �أو يلزمونهم بالهجرة �أم ال؟
 وهل لأحد �أن يهجر �أحد ًا بدوي ًا �أو ح�ضري ًا بغري �أمر وا�ضح� ،إما كفر
�صريح �أو �شيء من الأعمال التي يجب هجره عليها بغري �إذن ويل الأمر �أو 
احلاكم ال�شرعي؟ ف�أجبناه بح�ضور احلا�ضر من امل�سلمني �أن كل هذه الأمور
( ((7ه�ؤالء قد يكونون جمتهدين ،ولكنه اجتهاد اجلاهل ،خلقوا م�شكلة هي ما يجب �أن تت�ضح لقارئ
التاريخ ولأجيالنا .امللك عبدالعزيز رحمه اهلل يف طرف ،و�إخوانه ورجاله املخل�صون يف طرف
�آخر ،جعلتهم جميع ًا يف جمابهة .هم يرون يف املخرتعات �شيئ ًا مل حتتمله معارفهم .زاد على ذلك
�أن بع�ض ًا من مدعي العلم �صاروا يتخبطون يف �أمور يجهلونها� .إال �أن امللك عبدالعزيز �آمن بحقائق
العلم و�ضرورة ا�ستخدامها يف بناء دولته اقت�صادي ًا و�أمني ًا و�سيا�سي ًا.

أمرت بها ال�شريعة .و�أن الذي يفعلها ُينهى عنها ،ف�إن
خمالفة لل�شرع ،وال � ْ
تاب و�أقر بخطئه ف ُيعفى عنه ،و�إن ا�ستمر على �أمره وعاند فيجب عليه �أدب
عاند �أو  ُي�صادق
ظاهر بني امل�سلمني .و�أن اجلميع يقر به �أو  َينهى عنه �أو  ُي ِ
على غري ما �أمرت به الوالية وال حكم به احلاكم ال�شرعي �أن الذي يفعله
خمالف لل�شريعة وطريقته غري طريقة امل�سلمني .وهذا الذي ندين اهلل به
و ُن�شهد اهلل عليه نرجو �أن اهلل يوفقنا و�إياكم للخري و�صلى اهلل على حممد
و�آله و�صحبه.
(((7
ذ1337/1هـ=(1919م)(ختم)
ع��ب��داهلل ب��ن عبداللطـيف ح�ســن ب��ـ��ن ح�سي ــن �سعد بن حمد بن عتيق
عمر ب��ن حممد ب��ن �سليم عبداهلل عبدالعزيز العنقري �سليمان بن �سحمـ ــان
حم��م��د ب��ن عبداللطي ــف ع��ب��داهلل بـن بل ـي ـهــد عبدالرحمن بن �س ــامل

( 	((7ذ = 1ذو القعدة.
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اخلطاب التايل بتاريخ 1337/12/30هـ (1919/9/24م) ن�صيحة
من ف�ضيلة ال�شيخ :عبداهلل بن عبداللطيف �آل ال�شيخ �إىل كافة الإخوان من
�أهايل الأرطاوية وغريهم ..عن �أهمية الأخ َّوة يف الإ�سالم ،والتحذير من
ال�شحناء والتفرق واالختالف ،وي�ؤكد على الهجرة و�أهميتها ،ويحذر من
اخلروج عن الهجرة �إىل البادية ،و ُيذ ّكرهم ب�شديد العقوبة ،ومبا َمنَّ اهلل
عليهم به من نعمة الإ�سالم.

الوثيقة رقم ()8

(((7

( ((7من حمفوظات ..م .عادل املنديل.

نص الوثيقة رقم ()8

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من عبداهلل بن عبداللطيف �إىل كافة الإخوان وغريهم �سلمهم اهلل
تعاىل من الأ�سوى ووفقهم للتم�سك بالعروة الوثقى وحماهم من الآراء
امل�ضلة والأهواء� ..سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
وموجب اخلط زيادة تنبيهكم وتفهيمكم وحتذيركم عن ال�شحناء
والتفرق واالختالف ملا َمنَّ اهلل عليكم مبعرفة دينه وهداكم له و�أنقذكم
من ظلمات اجلهل والهوى وال�شرك والردى ودين اجلاهلية الذين من عا�ش 
منهم عا�ش �شقي ًا ومن مات رمي به يف النار واهلل �سبحانه وبحمده ما قطع
الإخ ّوة الإ�سالمية بني قاتل ظلم ًا وبني املقتول مع �شدة الوعيد بقتل الظامل..
قال تعلى كتب عليكم الق�صا�ص يف القتلى احلر باحلر والعبد بالعبد والأنثى
بالأنثى فمن عفي له من �أخيه �شئ ..ف�سماه �أخ ًا له ومل يقطع هذا الذنب
العظيم الإخ َّوة الإ�سالمية بينهم قال تعلى و�إن طائفتان من امل�ؤمنني
اقتتلوا ف�أ�صلحوا بينهما ف�إن بغت �إحداها على الأخرى فقاتلوا التي تبغي
حتى تفيئ �إىل �أمر اهلل ف�إن فاءت ف�أ�صلحوا بينهما بالعدل واق�سطوا ان
اهلل يحب املق�سطني �إمنا امل�ؤمنون �إخوة ف�أ�صلحوا بني �أخويكم ،ومل يقطع
�سبحانه الإخوة بني امل�سلمني وان وقع بينهم القتال وبغى �أحد الطائفتني
على الأخرى ،و�أنتم تهاجرمت وت�شاحنتم على ما هو دون ذلك مما ال يوجب
الهجر وهذه من �أعظم د�سائ�س ال�شيطان على �أهل الإ�سالم �أعاذنا اهلل
و�إياكم من ذلك و�أي�ض ًا َمنًّ اهلل �سبحانه وبحمده على من َمنًّ عليه منكم
بالهجرة واال�ستيطان وهذه نعمة عظيمة ندب �إليها الر�سول من �أ�سلم من
الأعراب وغريهم قال يف حديث ُبريدة ادعهم �إىل الهجرة واجلهاد ف�إن
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فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين ف�إن �أبوا ف�أخربهم
�أنهم يكونون ك�أعراب امل�سلمني ،يجري عليهم حكم الإ�سالم وال يكون لهم
يف الغنيمة والفئ �شيء �إال �أن يجاهدوا مع امل�سلمني ،و�أخرب �صلى اهلل عليه
و�سلم عن رجل هاجر ثم خرج عن هجرته �إىل البادية فقال ِر َّدة �صغرى
ملعون من فعل ذلك ،والذي يبقى على باديته ويح�سن �إ�سالمه �أح�سن عند
اهلل ممن هاجر ثم خرج عن هجرته ،وبلغني �أن من �أهل الأرطاوية نا�س
هاجروا وبنوا ويريدون اخلروج عن الهجرة �إىل البادية وهذه م�صيبة ال 
ي�أمن من فعلها �أن يقع يف ال ِّردة الكربى ويكون ممن ارتَّد على عقبه من بعد
ما تبني له الهدى ..فاحذروا ذلك وا�صربوا ورابطوا على دينكم وا�ستقيموا
على �أمر ربكم وال تكونوا ممن بدل نعمة اهلل كفر ًا ،و�أ�س�أل اهلل يل ولكم
التوفيق والهداية .وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
اخلتم
		
 /30ذي 1337/12هـ

الوثيقة الآتية رقم ( )9تاريخ � 5شوال 1338هـ :معدة من �أربعة علماء..
هم ال�شيخ :عبداهلل بن عبداللطيف ،ال�شيخ :ح�سن بن ح�سن ،ال�شيخ� :سعد
بن حمد بن عتيق ،ال�شيخ :حممد بن عبداللطيف.
�إىل كل من ال�شيخ :عبداهلل بن �سليم ،ال�شيخ :عمر ،ال�شيخ :عبدالرحمن
بن عبداللطيف ،ال�شيخ :عبداهلل بن حمد بن عتيق.
ت�صف ما حدث من بع�ض اجلهال يف البادية من الغلو والزيادات يف
�أمور الدين ب�أ�شياء مل تكن ب�أمر اهلل تعاىل ،وال �أمر ر�سوله �صلى اهلل عليه
و�سلم ،وما قام به الإمام والعلماء ..حتى تبني احلق واتبعوه ومل يبق �إال 
القليل من جاهل �أو �صاحب هوى� ..إال �أهل الأرطاوية تبني بع�ضهم وجاهر
بعدم قبول الن�صيحة ،و�صار عندهم �أمور تردها الفطرة ويق�شعر منها
اجللد ،وخروجهم عن الطاعة ،وح�صل منهم ثالثة �أمور:
•�إدخال بدع يف ال�شريعة.
•اعتقادهم �أن من خالفهم فهو على غري احلق.
•الطعن يف والة �أمر امل�سلمني وعلمائهم ،وظهر �أن فيهم من يبحث
عن الرئا�سة والعلو لنف�سه.
•وعن غزو الدوي�ش لأطراف الكويت من دون �أذن ويل الأمر ،وتعديه
على من هم يف العهد والذمة ،ويو�صون بالنظر يف �أمر �أهل الأرطاوية
ب�أن يكتب لهم ن�صائح ويبني خط�أهم.
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الوثيقة رقم ()9

(((8

( ((8امل�صدر( :ل�سراة الليل هتف ال�صباح) لل�شيخ عبدالعزيز التويجري� ،ص.248

نص الوثيقة رقم ()9

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من عبداهلل بن عبداللطيف وح�سن بن ح�سني و�سعد بن حمد بن عتيق
وحممد بن عبداللطيف �إىل جناب الإخوان الكرام ال�شيخ عبداهلل بن �سليم
وال�شيخ عمر وال�شيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف وال�شيخ عبداهلل بن حمد
بن عتيق� ،سلمهم اهلل تعاىل �آمني.
�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد ،تفهمون �أن الدين الن�صيحة
وبيان لكم ما نحن عليه ال يخفى عليكم ما كان يف امل�سلمني �سابق ًا من املحن
يف �أمور الدين ون�صرة الباطل و�أهله.
ثم بعد ذلك منّ اهلل على امل�سلمني بوالية الإمام عبدالعزيز حفظه اهلل،
وما جرى عليه من �صولة �أهل الباطل وكراهتهم للدين وظهوره.
ومل يزل بحمد اهلل يف زيادة ظهور حتى ا�ستقر الأمر وا�ضمح ّل الباطل
ثم يف �ضمن ذلك منّ اهلل على بادية جند بالإقبال على الدين والرغبة يف
الإ�سالم واجلهاد ون�صرة دين اهلل فزاد من ف�ضل اهلل احلق ظهور ًا نرجو 
اهلل �سبحانه وبحمده �أن يحفظ علينا وعليكم وعليهم ديننا ويثبتنا و�إياهم
على اال�ستقامة عليه ولزوم ال�سنة وعدم اخلروج عنها �إىل الغلو .ثم حدث
يف بع�ض جهال البادية بع�ض الغلو والزيادات يف �أمر الدين ب�أ�شياء مل تكن
من �أمر اهلل وال �أمر ر�سوله ولي�ست على ال�شريعة.
ومن ف�ضل اهلل قام الإمام والعلماء بالن�صيحة لهم وال�شفقة عليهم حتى
تبني لهم احلق وتبعوه و�إن بقي �شيء فهو قليل من جاهل �أو �صاحب هوى،
�إال �أهل الأرطاوية ( ((8تبني بع�ضهم وجاهر بعدم قبول الن�صيحة حتى
�آل الأمر �إىل طلب اال�ستبداد واخلروج عن الطاعة.
( ((8هي الهجرة التي يقطنها في�صل الدوي�ش � -أي بلده.
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وال قبلوا الن�صائح التي جتيهم من العامل الذي عندهم .و�صار يظهر
عندهم �أمور تر ّدها الفطرة ويق�شع ّر منها اجللد.
وحا�صل ما هم عليه ثالثة �أمور ،الأول :بدع يف ال�شريعة .والثاين:
ح�سنَ طريقتهم .والثالث:
اعتقادهم �أن غريهم ما هم على �شيء �إال من ّ
الطعن يف والة امل�سلمني وعلمائهم والأغلب يف العلماء.
وتركنا التبني يف �أمرهم والبيان واحلث على زجرهم ظاهر موجب
�أمرين الأول :رجاء �أن اهلل �سبحانه مين عليهم بالهداية .والثاين :عدم
قبولهم للن�صائح والكذب علينا خ�شية �أن يكون االنت�صار للنف�س.
فلما تعاظم الأمر تبني فيهم من يبحث عن الرئا�سة والعلو  لنف�سه
واال�ستبداد من دون ويل الأمر( ((8و�صارت هذه املخالفة لل�شرع �سنة من
م�ضى من �أمثالهم.
فلما خ�شينا �أن يتفاقم الأمر ويتفرق ذات البني ويدرك ال�شيطان مراده
ما �أمكننا ال�سكوت خمافة على ذممنا وعلى حوزة امل�سلمني ،ولزمنا البيان
وذلك واجب علينا وعلى كل م�سلم له معرفة واهتمام ب�أمر الدين والوالية،
والك�شف عن ذلك وا�ضح:
غزا الدوي�ش على �أطراف الكويت من غري �إذن �أمر ويل الأمر وال مراعاة
لأمر ال�شرع ولزوم الطاعة ،وتعدى وغزا على عرب بينهم وبني ويل الأمر
عهد وذمة .و�أي�ض ًا ال بد يف �ضمن ذلك من بع�ض امل�ضا ّر على الوالية لأن ويل
الأمر ما نبذ �إليهم على �سواء(.((8
(�	((8أي امللك عبدالعزيز.
(�	((8أي لي�س بينه وبينهم عداء.

والثاين� :أنه بعد ما غزا وخم�س الأموال حط الأخما�س يف �أمور ُتغ�ضب
اهلل ،مع �أنه لي�س له احلق يف ذلك ،لو كان مغزاه �شرعي ًا ،وف ّرقوه على
يح�سن فعلهم وم�ساعدهم ومنعوها ملن
�شهوات �أنف�سهم� ،أعطوها كل �إن�سان ّ
انت�سب للخري من �أهل الأرطاوية و�أهل قرية( ((8وهذا نتيجة خبيثة تدل على
ق�صد خبيث :غدر وعدم �إن�صاف.
واخلم�س �أمره عند ويل الأمر .ثم بعد ذلك ملا جاء الإمام اخلرب ذكر
لهم �أين خادم �شرع ،ور ّوح طار�ش( ((8الدوي�ش مع خادمه لل�شيخ �سعد ،وكتب
ال�شيخ فتوى البد ت�شرفون عليها �إن �شاء اهلل يف حترمي مغزاهم على هذا
الوجه والك�سب ،فال قبلوا الفتوى ال�شرعية و�صدوا �صدود ًا ،وال امتثلوا لأمر
اهلل ثم �أمر ويل الأمر و�صدر منهم �أقوال و�أفعال خمالفة لل�شرع وخط
الدوي�ش للإمام �سلمه اهلل ال يطري عليك الأداء( ،((8ملا ر�أينا ذلك مل ي�سعنا
�إال بيان �أمره لأجل �أداء الواجب ،وال عاد ي�سعنا ال�سكوت �إذا مل ينفذ �أمر
ال�شرع وي�سد خلل الفرقة و�إال اعت�صمنا يف بيوتنا وتركنا النا�س بالكلية،
وكتبنا خط ًا للإمام عبدالعزيز ت�شرفون على نظرية و�أي�ض ًا فتوى ال�شيخ
�سعد ت�شرفون عليها.
والإمام تدرون غايته �أن ما عنده �إال  الن�صح للإ�سالم وامل�سلمني
واالجتهاد يف ذلك بالل�سان واملال ،لكن ح�صل منه اهلل ي�سلمه بع�ض التغافل
يف مثل هذه الأمور بحث ًا عن امل�صلحة ،ومثل هذا الأمر ما جتب فيه الأناة
لأن خلله عظيم من طرف تعدي ال�شرع ومن طرف امل�سلمني وحنا(� ((8إىل
الآن ما بان لنا منه �شيء والظن �إن �شاء اهلل فيه طيب من جهة هالأمر.
( ((8قرية :بلدة �آل �شقري �أوالد عم الدوي�ش تقع يف ال�شمال ال�شرقي من اململكة.
(	((8ور ّوح طار�ش� :أي �أر�سل ر�سول.
(�	((8أي يقول الدوي�ش :ال تفكر يا عبدالعزيز �أننا �سنقوم بالأداء� ،أي �أداء املنهوبات.
( ((8حنا� :أي نحن.
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وكتبنا لكم هاخلط( ((8لأجل اجتماع امل�سلمني من �أجل اجتماع امل�سلمني
بهاملغزى املربوك �إن �شاء اهلل تبلغونهم وتن�صحونهم عن الإفراط يف �أمر
الدين وعن �أمر اجلهاد.
وغريه ،مما يتعلق بالإمام ما لأحد فيه دخل ،وال بد تبينون لهم �أمر الدوي�ش 
وتبلغونهم به لأن الإمام �إذا ترك هذه الأمور �أو تهاون فيها العلماء �صار فيها
ف�ساد كبري وقمع للحق و�إعالء للباطل وحجة لأعداء الدين ،وكبار الإخوان
ح�ضوهم على منا�صحتهم �إخوانهم و َمنْ حتت �أيديهم ولزوم ال�شرع واتباعه،
وترك اجلهل وترك طلب الرئا�سة واملطامع التي تخل ،ومراجعة الإمام يف
هذه الأمور وح�ضه على �أن ال يهمل الوالية يف يد �أحد وي�ؤدب املخالف لأنه
تبني لنا من �أناته مداراة خواطر الإخوان وتنظرون �أنتم والإخوان يف �أمر �أهل
الأرطاوية ال بد يكتب لهم ن�صائح ويبني لهم الغ�ضب عليهم وتبيان خطئهم.
ونحن نعلم �أن �أغلب ه�ؤالء الإخوان الذين معكم عندهم فرق يف �أمر
دينهم ،ومعرفة حق الوالية .هذا الذي يلزمنا بيانه ،و�أنتم الأمر من ذمتنا
يف ذمتكم البد تبلغونهم الأمر وجتتهدون يف �أمور امل�سلمني .وهذي امل�س�ألة
�إن ُ�س َّد خللها و ِقيم فيها �أمت قيام �أنتظم �أمر ال�شرع و�صار املعاند واملخالف
مدحور ًا .وهذا الذي نرجوه من اهلل ف�إن كانت الأحكام على موجب الأهواء
ومراعاة بع�ض الأ�شخا�ص فنرب�أ �إىل اهلل من ذلك .وهذا الذي يلزمنا.
ن�س�أل اهلل التوفيق لنا ولكم وخلا�صة امل�سلمني وعامتهم و�صلى اهلل على
حممد و�آله و�صحبه و�سلم.
�/5شوال1338/هـ = (1920م) (�أختام)
ع��ب��داهلل ب��ن عبداللطيف
�سعد ب��ن ح��م��د ب��ن عتيق
( ((8هاخلط� :أي هذا اخلطاب.

ح�����س��ـ��ـ��ـ��ن ب��ـ��ن ح�سيـ ــن
حم��م��د ب���ن عبداللطيف

السمع والطاعة
في�صل بن �سلطان الدوي�شُ ..يخاطب الإمام عبدالعزيز� ..إجابة على
خطاب �سابق بخ�صو�ص املغزى ،وي�ؤكد ال�سمع والطاعة ،و�أنه واعد الإخوان
يوم اخلمي�س ،ومل يبق يف الديرة �إال الن�ساء وال�صبيان كما جاء يف خطابه
الذي �سي�أتي.
هذا اخلطاب (وثيقة رقم  )10يعود بنا �إىل تاريخ �إن�شاء ال�شيخ هايف
بن �شقري الدوي�ش هجرة (قرية) ب�إذن من الإمام عبدالعزيز يف �أوائل عام
1338هـ (1919م) واحتجاج حاكم الكويت مدعي ًا �أن (قرية) تابعة له،
وجتهيزه �سرية بقيادة دعيج ال�صباح ليهاجم ابن �شقري ..لذلك ا�ستنجد
الأخري بابن عمه في�صل الدوي�ش و�صارت معركة (حم�ض) وهزمية دعيج
و�سريته ،وما �صار لذلك من تبعات وعدم تقيد الدوي�ش مبا ر�سم له وذلك
بتجاوزه والتوغل يف القتال والقيام بالنهب وال�سلب.
(ولـ َّما مل ُير�ض هذا الت�صرف الإمام عبدالعزيز ..جرى حوار وجدل مع
في�صل الدوي�ش حول هذه احلادثة ،و�ضرورة ت�أدية ما غنموه ونهبوه)
ونتيجة ملا حدث كتب حاكم الكويت �إىل ابن ر�شيد ي�ستنجده ،وكلف
الأخري �ضاري ابن طوالة رئي�س ع�شرية الأ�سلم من �شمر ورهط من قومه،
وجتدد اخلالف ،وجاء ح�شد الكويتيني على اجلهراء ..يقابله في�صل
الدوي�ش و�أقوامه ،ووقعت املعركة بتاريخ 1339/1/26هـ (1920/10/8م)
والتي دونت تفا�صيلها بكتاب تاريخ ملوك �آل �سعود (.((8

( ((8انظر تاريخ ملوك �آل �سعود للأمري �سعود بن هذلول� ،ص  109-105جـ ،1ط ،2لعام 1402هـ.
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الوثيقة رقم ()10

(((9

( ((9ال�شيخ عبدالرحمن بن نا�صر العبدالكرمي.

نص الوثيقة رقم ()10

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من في�صل بن �سلطان الدوي�ش �إىل ح�ضرة الأجمد املكرم الإمام
عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل في�صل �أيده اهلل ون�صره �آمني.
�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،على الدوام وموجب الرقم �إبالغ
جنابك ال�شريف جزيل ال�سالم مع ال�س�ؤال عن �صحتكم و�أحوالنا بحمد اهلل
على ما حتبون من كل وجه.
واخلط و�صل و�صلك اهلل �إىل خري الدنيا والآخرة وما َع ّرف جنابك كان
عند حمبك معلوم خ�صو�ص ًا من قبل املغزا على ابن �صباح وطوارف الكويت
�سمع ًا وطاعة وحب ًا وكرامة ،وحنا �ساعة ورد خطك ن ّبينا( ((9على الإخوان
وهمينا باملغزا و�صار اجلي�ش وردات ..كل وردة نردها و�آخرها الأربعاء،
وواعدنا الإخوان يثورون باخلمي�س ..نرجو اهلل يقدي حذف امل�سلمني ويذل
كل عدو ،ومن قبل الديره ما قعد عقبنا فيها �إال ن�سوان وورعان ال�سبب �أن
الإخوان يوم نبينا عليهم نبي �أحد يرتي�ض قاموا يتباكون وال قوينا نردهم
و�أي�ض ًا �إذا اجتمعوا معنا �صار �أح�سن ،وال�شمال ما �أنا ب�آمنني من طرفه
على حالل امل�سلمني �إىل غزوا نرجو تدبرون �سر ّية من امل�سلمني ت�صري دون
حالل الإخوان �أما على جراب �أو على قبه �أو على الذي ت�شوفون وامل�سلمني
يف ذمة اهلل ثم ذمتك وحنا نبي ن�صد و�أنت �أح�سن نظر واحلدود الذي حد
جنابك وبينت لنا �أن �شاء اهلل ما نتعداها.
نرجو �أن اهلل ين�صر دينه ويعلي كلمته.
هذا ما لزم تعريفه جنابك ال�شريف والرجاء �إبالغ ال�سالم الإمام
الوالد وال�شيخ وكافة العيال ومن عندنا العيال وال�شيخ ونايف وكافة الإخوان
ي�سلمون و�أنت يف �أمان اهلل وحفظه وح�سن رعايته وال�سالم.
/5حمرم1339/
( ((9ن ّبينا على الإخوان� :أي �أبلغناهم و�أعلنا لهم.
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إشعار لنتائج مغزى
ويف �ش�أن �آخر في�صل الدوي�شُ ..يخاطب الإمام عبدالرحمن بن في�صل،
ويقولَ :ي ّ�سر اهلل من خذالن �أعداء الدين ،و�أنه وقومه �صبحوهم يوم
االثنني يف (كراع املرو) ،وهم :مزيد بن ماجد ،ونهار املتلقم ،وابن �سليم،
واملريخي ،وحدرة البن ر�شيد ..كبريهم ابن زوميل� ..أخذنا جماميعهم
�سبع ،وقتلنا احلا�ضر من رجالهم ..ما �شرد منهم �إال �أربعة خ ّيالة.

(((9

الوثيقة رقم ()11

( ((9امل�صدر :ال�شيخ عبدالرحمن بن نا�صر العبدالكرمي.

نص الوثيقة رقم ()11

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من في�صل بن �سلطان �إىل جناب الإمام املكرم عبدالرحمن بن في�صل
حفظه اهلل باطن ًا وظاهر ًا �آمني.
�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،وموجبه ال�سالم.
ونب�شرك مبا َي َّ�سر اهلل من خذل �أعداء الدين� ..صبحناهم نهار االثنني
يف كراع املرو جمتمعني وهم :مزيد بن ماجد( ،((9ونهار املتلقم ،وبن ِ�س َل ّيم،
واملريخي ،وحدره البن ر�شيد ..كبريهم ابن زوميل� ..أخذنا جماميعهم
�سبع ،وقتلنا احلا�ضر من رجالهم مع املذكورين ما �شرد منهم كود �أربعة
خياله ،واحلمد هلل ،وباقي �أخبارنا من ر�أ�س ابن قنور.
نرجو �أن اهلل ين�صر دينه ويعلي كلمته ،ومن لدينا االبن ونايف ومطلق
والإخوان اي�سلمون ،وكاتبه عثمان ي�سلم وال�سالم.
حرر 1339/4/17هـ

( ((9قيل �أن اال�سماء الواردة �أعاله:
�أ -مزيد بن في�صل بن ماجد بن احلميدي بن في�صل الدوي�ش.
ب -م�شلح بن �شبنان بن م�ضف بن حمدان بن فا�ضل املريخي.
ج -بندر بن قنور.
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بشرى بنتائج مغزى
خطاب من في�صل الدوي�ش �إىل الإمام عبدالرحمن �آل في�صل ُيب�شر مبا
َي ّ�سر اهلل من خذل �أعداء الدين ،و�أنه وقومه �ص َّبحهم يوم اجلمعة و�أخذهم،
وهم� :ضاري بن طوالة ،والربازي ،وابن غ�شام ،وابن الغي�صم ،واملطوطح،
و�شرايد بني ح�سني ،وال�صليالت ،وعوازم ،وابن �ضويحي .ما غري بيته ،وال 
�شرد منهم �أحد �إال الذي فر على فر�سه.

الوثيقة رقم ()12

(((9

( ((9امل�صدر :ال�شيخ عبدالرحمن بن نا�صر العبدالكرمي.

نص الوثيقة رقم () 12

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من في�صل بن �سلطان الدوي�ش �إىل الإمام عبدالرحمن �آل في�صل حفظه
اهلل باطن ًا وظاهر ًا �آمني.
�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وموجبه ال�سالم.
ونب�شرك مبا َي َّ�سر اهلل من خذل �أعداء الدين جمعهم اهلل مي خرزات،
و�صبحناهم نهار اجلمعة و�أخذهم اهلل ثم �أخذناهم وهم�( :ضاري بن
طوالة ،والربازي ،وابن غ�شام ،وابن الغي�صم ،واملطوطح ،وجميع �شرايد بني
ح�سني ،وال�صليالت ،وعوازم ،وابن �ضويحي)( ((9معهم ما غري بيته ،و�س ّلطنا
اهلل عليهم وال �شرد منهم كود الذي نار على ظهر فر�سه ،واحلمد هلل على
ف�ضله ،ومن طرف امل�سلمني ما نق�ص منهم جلد كود اثنني فيهم �صواب هني.
هذا ما لزم وباقي العلوم من را�س الب�شري ،وكاتبه عثمان بن �سليمان ي�سلم.
حرر 1339/   /25هـ

( ((9ابن طوالة ،الربازي ،ابن غ�شام ،ابن الغي�صم ،املطوطح ،ابن �ضويحي.
جمموعة �شيوخ وفر�سان من قبيلة �شمر.
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إشعار وحث
خطاب في�صل بن �سلطان الدوي�ش ..يبلغ الإمام عبدالعزيز �أن (�شمر)
ت�شرب طلحة اخلوير ،و�أن لدى �شمر حركة� ..إ َّما بحرب �أو �صلح ،و َي ُحثّ
على النهو�ض ب�أهل الهجر ،وحتديد مكان التجمع يف دخنه.

الوثيقة رقم ()13

(((9

( ((9امل�صدر :ال�شيخ عبدالرحمن بن نا�صر العبدالكرمي.

نص الوثيقة رقم ()13

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من في�صل بن �سلطان الدوي�ش �إىل جناب الأمام املكرم عبدالعزيز بن
عبدالرحمن �آل في�صل �سلمه اهلل تعاىل �آمني.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته على الدوام.
وبعد ذلك من طرف علوم �أهل ال�شمال ..بلغنا اخلرب عن واحد من
�شواوي ابن معلث( ((9يقول �أنه واجهني واحد من العلوات يذكر �أن �أدنا
�شمر ي�شرب طلحة اخلوير هايل مع �أي�سر ال�شعيبات ودون الأجفر ،وهم يف
النفود يقول له عنهم ع�شر ليايل ،وابن ر�شيد يف الديرة وركبوا له اكبارهم
يبون ِي ْظهرونه ان �أطاعهم ،و�أنت تدري ان �شمر بحركة ..ا َّما بحرب و�إلاَّ 
ب�صلح ،و�أ ّما �أنا �شايف انك تنف�ض �أهل الهجر وتواعدهم دخنه و�أنت و�أللي
تبي معك من �أهل الهجر لو طبيت الأرطاوية ال�سبب �أن املياه ما ت�ضبط
امل�سلمني وجه واحد ..هذا الذي ور ّينا ،و�أنت نرجي �أن اهلل يوفقك للدرب
الذي للإ�سالم وامل�سلمني فيه عز ،ومن طرف ابن �شبالن جاي يبي يا�صلك
وجاء املغزا وهاحلني وا�صلك َر ّغبه يف اخلري وح ّذره عن ال�شر.
هذا ما لزم وبلغ �سالمنا الإمام والعيال وامل�شايخ ومن لدينا عبدالعزيز
طيب وي�سلم و�أنت �سامل وال�سالم.

( ((9قيل ابن معلث :اليف بن خلف بن معلث الديحاين املطريي.
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تلبية نداء
في�صل الدوي�شُ ..يجيب الإمام عبدالعزيز على خطاب له ،وي�ؤكد �أن
جي�شه ،واخليام ،والبريق ،جاهز وينتظر التوجيه املبارك ،ويقول :هذا ابن
قنور وا�صلكم ،وال نعذركم املجيء �إلينا واالطالع على مكاننا ،وهذا اجلواب
يتعلق مبوقف ابن ر�شيد ،وا�ستنفار الإمام عبدالعزيز للرعايا من الإخوان
حا�ضرة وبادية ،وما تبعه من ح�صار (حائل) ..كما هو مبني يف كتاب تاريخ
ملوك �آل �سعود ..للأمري �سعود بن هذلول (.((9

الوثيقة رقم ()14

(((9

( ((9تاريخ ملوك �آل �سعود للأمري �سعود بن هذلول ،ج ،1ط� ،2ص  110لعام 1402هـ.
( ((9امل�صدر :ال�شيخ عبدالرحمن بن نا�صر العبدالكرمي.

نص الوثيقة رقم ()14

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من في�صل بن �سلطان الدوي�ش �إىل جناب الأح�شم املكرم الإمام املحرتم
عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل في�صل �أدام اهلل جمده و�سعوده وكبت �أعداءه
وح�سوده �آمني.
�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته و�أزكى و�أ�شرف حتياته ،وموجب اخلط
�إبالغ ال�سالم وال�س�ؤال عن �أحوالكم و�أحوالنا بحمد اهلل على ما حتبون من
كل وجه.
اخلط املكرم و�صل وما عرفت كان معلوم ،ومن طرفنا جي�شنا عندنا
وزاهبني واخليام والبريق مربز وننتظر الدبرة املباركة منكم �إن �شاء اهلل،
وال جد علينا علوم نذكرها لكم ،وهذا ابن قنور وا�صلك �إذا طرا عليك
قدوم ِت َ�س ّب ِقه قدامك �أو حنا ما نعذرك بال الطبة علينا و�شوفة مكاننا .هذا
ما لزم تعريف جنابك ال�شريف .الرجاء �إبالغ ال�سالم االبن �سعود وال�شيخ
ومن عندنا االبن عبدالعزيز وال�شيخ ونايف وكاتبه عبدالرحمن بن مزيد
اجلميع يهدي جزيل ال�سالم ،و�أنت يف �أمان اهلل وح�سن رعايته وال�سالم.
/19ج 1339هـ(.((10

( ((10ج = جمادى الآخرة.
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زيد بن حسني ومهمة تأمني مستلزمات
خطاب ال�شيخ عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري �إىل الإمام عبدالعزيز
بن عبدالرحمن الفي�صل ُي ْعلمه عن مهمة زيد بن ح�سني( ((10يف الأرطاوية
وعن ت�أمني �شيء من اللوازم ..بعد اللجوء �إىل االقرتا�ض والعمل على
اال�ستئجار لنقلها على ظهور الإبل �إىل كل من :قبة ،الأ�سياح ،بريدة ،وتقدمي
بيان بامل�ستحق.

الوثيقة رقم ()15

(((10

(�	((10أ�سرة �آل ح�سني من الأ�سر امل�شهورة واملعروفة مبنطقة �سدير (العودة).
( ((10امل�صدر :ال�شيخ عبدالرحمن بن نا�صر العبدالكرمي.

نص الوثيقة رقم ()15

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري اىل ح�ضرة الأفخم الأح�شم الإمام
املكرم عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل في�صل ن�صر اهلل به �شريعة اال�سالم
وحفظه بعينه التي ال تنام امني.
�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته و�أمت و�أعال وازكى وا�شرف حتياته على
الدوام وبعد مزيد ال�سالم التام والتحفي عن ذاتكم البهية واالحرتام ..ان
تف�ضل جنابكم ال�شريف بال�س�ؤال عن احوال املحب فهو بحمد اهلل على ما
حتبون من كل وجه.
وقدمنا اىل جنابك ال�شريف خط رد للخط الذي مع زيد بن ح�سني
وانت م�سرور اخلاطر ان �شاء اهلل ،وعرفناك انه ما امكننا خطكم يف
االرطاوية وزيد بن ح�سني ق�ضا �شغل ال�شيوخ الذي يف االرطاوية بالدراهم
اللي معه وار�سلنا له خط �ضمانه وال �صار له متلقي الجل ما فيها احد يفهق
الدراهم و�إال ابن ح�سني ما َق َّ�صر وار�سلنا له دراهم يف االرطاوية ال بده
معرفكم ب�سنعها و�صار الزم ال�شيوخ البد من ت�سنيعه ،وت�سلفنا من اخوان
لنا يف املجمعة دراهم وار�سلنا لزيد منها يف االرطاوية ما هو مذكور يف
�سياهته( ،((10وا�شرتينا ببقية الدراهم من املجمعة الجل تي�سرت الكروه
فيها وامل�شرتى ..اما الكروه فكل ثالثة امنان( ((10وربع بع�شرة اريل اىل قبه،
�أواال�سياح� ،أو بريدة وان زاد رحلة ورا املذكور فهي داخله يف الكروه املزبوره
وان زاد على الرحلة �شيء فهو  يقي�س بح�سابه ،واما القيمة فكل كي�س
( ((10ال�سياهة :ك�شف ح�ساب.
( ((10المْ َنْ  :ربع طن.
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وهو عباره عن خم�سني وزنه من ع�شرين ريال اىل ت�سعة ع�شر ،و َقب�ضناه
اجلماميل بوزن واخذنا عليهم اوراق �شغل م�ضبوط والثمن والكروه( ((10يف
�سياهة طي اخلطاب �إن �شاء اهلل ،وذكروا ال�شيوخ اهلل يعزهم انه بعدما
ينق�ضي احل�ساب نركب مطية( ((10تقب�ض  الدراهم ،واذا عبداملح�سن
التويجري متوجه اىل جنابكم وا�ستحبينا نوكله يقب�ض الدراهم املذكوره
وراعي املطية يبي اجره وتركناها بها ملوجب .املق�صود ادام اهلل وجودكم
تق ّب ُ�ضون الدراهم عبداملح�سن التويجري الن حنا حمر�صينه يعجل لنا
(((10
�سنعها ان بغى يرت ّي�ض نعطيها اهلها ،والعي�ش يا�صلكم مع اجلماميل
على يد عبداملح�سن التويجري حال التاريخ.

( ((10الكروة :الأجرة.
(ُ ((10نركب مطية :نبعث مر�سول على راحلة من الأبل.
( ((10اجلماميل :قافلة الأبل الناقلة و�أ�صحابها.

طب علينا زيد بن ح�سني وعر�ض  علينا بقية ح�سابه وجمعناه مع
َ
�سياهتنا وهو �شخـَّ ْ�ص كل �شيء حلاله ،و�سنع اجلميع كله يف يد عبداملح�سن
التويجري ..كذلك ادام اهلل وجودك عبدالكرمي بن عبداهلل بن ربيعة
عنده هدم( ((10و�شاورنا يف دفعه اىل جنابكم وا�شرنا عليه انه يدفعه لأن
ال�شيوخ اهلل يعزهم يحتملون ما جاهم خ�صو�صا يف هاملحل وهو من خوا�ص 
االخوان .هذا ما لزم من تعريف جنابكم ال�شريف واهلل امل�س�ؤول ان يدمي
عزك و�سعودك والرجاء ابالغ ال�سالم العاز لديكم وانتم يف امان اهلل
وحفظه وح�سن رعايته وال�سالم
 /20ب1339 /هـ ( ((10اخلتم

( ((10الهدم� :أقم�شة.
( ((10ب = رجب.
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هيجان وغلو
تبع ًا ملا حدث من هيجان وت�شدد وغلو وجتاوز ب�أقوال عن الإمام
عبدالعزيز والعلماء ..والذي �سبق ذكره ..جاء بخطاب ف�ضيلة ال�شيخ:
عبداهلل العنقري املُ ْغ َفل من التاريخ واملوجه �إىل �أهل الأرطاوية حول
ما �صدر عن الإخوان من التهاجر والت�شاحن وتعدي بع�ضهم على بع�ض 
بال�ضرب والكالم ..كما يت�ضح من خطاب ف�ضيلته الآتي:

الوثيقة رقم ()16

(((11

( ((11امل�صدر( :ل�سراة الليل هتف ال�صباح) لل�شيخ :عبدالعزيز التويجري �ص.256

نص الوثيقة رقم ()16

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري �إىل كافة �إخواننا �أهل الأرطاوية
�أ�صلح اهلل لنا ولهم الق�صد والنية ،وجعلنا و�إياهم من �أتباع خري الربية� .آمني.
�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وغري ذلك تفهمون �أن اهلل منّ عليكم
بالإ�سالم و�أوجب عليكم �شكر نعمته بذلك.
الإ�سالم له حقوق ما يتم �إميان العبد �إال بها منها :التودد والتحاب يف
اهلل وائتالف القلوب على طاعة اهلل وطاعة ر�سوله قال تعاىل( :واعت�صموا
بحبل اهلل جميع ًا وال تفرقوا) ويف احلديث عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم (ال 
تدخلوا اجلنة حتى ت�ؤمنوا) �إذا عرفتم هذا فال يخفاكم ما قد �صدر بينكم
من �أمر اجلهل من التهاجر والت�شاحن وتعدي بع�ضكم على بع�ض ب�ضرب
�أو كالم ونرجو من اهلل لنا ولكم العفو عما م�ضى وا�ستقبال ما بقي بالتوبة
ال�صادقة وائتالف القلوب ومن �أعظم �أ�سباب ذلك ال َه ْجر( ((11ويكون عندكم
معلوم �أن حنا( ((11ما نرخ�ص لأحد يهجر �أحد ًا من تلقاء نف�سه واجتهاده �إذا
ر�أى الإن�سان من �أخيه مع�صية فين�صحه عليها ف�إن ارتدع فهو املطلوب .و�إن
الدين الن�صيحة و�إن �أ�صر وعاند فريفع �أمره �إلينا وترب�أ ذمته وننفذ فيه �إن
�شاء اهلل احلكم ال�شرعي من �أدب �أو هجر و�إذا كان الإن�سان ي�ستحق هجر ًا
�أمرنا امل�سلمني يهجرونه كلهم لأن ذلك �أبلغ يف ردعه ،و�أال  يهجر �أحد �أحدا
ما ينهجر لأن هذا هو عني املف�سدة و�أي�ض ًا ال يتعدى منكم �أحد على �أحد
ب�ضرب وال كالم من كان له دعوى فيعر�ضها على �أمر ال�شرع والأمري ينفذ
دعواه الثابتة ومن تعدى عقب هاخلط جنعله م�أدبه من كبري �أو �صغري ،و�أي�ض ًا
الذي يبي ينتقل من الأرطاوية مدعي �أنه جا َّيه م�ضره من �أحد �أو يخاف ،ف�أما
الفايت فدفنه �إمام امل�سلمني ،و�أما امل�ستقبل فاحلمد اهلل رب العاملني ما لأحد
عذر .هذا الدوي�ش يقول يف وجهي و�أمان اهلل �إنه لن يتعدى �أحد على �أحد بغري
�أمر ال�شرع ،و�أنا ناظرة على اجلميع واملق�صد بهذا ن�صيحتكم ونرجو �أن اهلل
يوفقنا و�إياكم للخري وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
(�	((11أي �أن يقابل الأخ �أخاه فريف�ض قبول �سالمه .يرى يف ذلك دين ًا.
( ((11حنا� :أي نحن.
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نصيحة الدويش ألهالي األرطاوية
ال�شيخ :في�صل بن �سلطان الدوي�ش ..يتفاعل مع ن�صيحة ال�شيخ( ((11و ُيعد
اخلطاب التايل �إىل �أهايل الأرطاوية م�ؤكد ًا على هذه الن�صيحة ،واتباع ما
الكتاب وال�سنة ،و�أنه �سيطبق ما يق�ضي به ال�شرع على كل خمالف.
جاء يف
ِّ

الوثيقة رقم ()17

(((11

( ((11قيل �إنه ال�شيخ :عمر بن �سليم ،والأرجح �أنه ال�شيخ عبداهلل العنقري ..على �إثر اخلطاب ال�سابق
املوجه �إىل �أهايل الأرطاوية ،واملغفل من التاريخ.
( ((11من حمفوظات الأ�ستاذ :عبدالعزيز ال�سناح.

نص الوثيقة رقم ()17

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من في�صل بن �سلطان الدوي�ش �إىل كافة الأخوان من �أهل الأرطاوية
ال�سنة والقر�آن وحمانا و�إياهم من نزغات ال�شيطان.
وفقهم اهلل لأتباع ِّ
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
�أ ّما بعد فقد �سمعتم ما ذكره ال�شيخ يف هذه الن�صيحة وفيها كفاية
وليكن عندكم معلوم �أين قائم بالأمر ال�شرعي على اخلا�ص والعام وال 
تظنون �أنه كالم ما يتبعه عمل فالذي ق�صده يرجع �إىل �أمر ال�شرع ويرتك
اجلهل والأمور املخالفة لل�شرع وواجب علي وعليكم التوبة من كل ما خالف
�شرع اهلل ودينه ومن خالف �أمر اهلل ف�أنا بحول اهلل �أنفذ فيه ما حكمت به
ال�شريعة كائن ًا من كان ومن تعدى فال يلومن �إال نف�سه ومن �أنذر فقد �أعذر
وما توفيقي �إال باهلل عليه توكلت و�إليه �أُنيب.
 /18ن(� ((11سنة 1339هـ

( ((11ن :تعني �شهر رم�ضان.
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إشعار بواقع حال
ال�شيخ عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري يخاطب الإمام عبدالرحمن
أرطاوية ،ومق ِْدم الدوي�ش ،و�صاهود ،و�أعيان الإخوان،
�آل في�صل ب�ش�أن ال
َ
و�أنهم متفهمون ويظهرون املودة والن�صح للوالية.

الوثيقة رقم ()18

(((11

( ((11امل�صدر :ال�شيخ عبدالرحمن بن نا�صر العبدالكرمي.

نص الوثيقة رقم ()18

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري اىل ح�ضرة االجمد االفخم حميد
املكارم وال�شيم االمام املكرم االح�شم عبدالرحمن ال في�صل ادام الباري
�سعوده وكبت اعدائه وح�سوده امني� ..سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وامت
واعال وازكا وا�شرف حتياته على الدوام وبعد مزيد ال�سالم التام والتحفي
عن ذاتكم البهية واالحرتام.
 �إن تف�ضل جنابكم ال�شريف بال�س�ؤال عن احوال املحب فهو بحمد اهلل
على ما حتبون من كل وجه كذلك ادام اهلل وجودك يف ِعزّ و�سعادة.
من قبل �أخبار طرفنا �ساكنه من ف�ضل اهلل خم�صو�ص ًا االرطاوية ،الفا
علينا الدوي�ش ،و�صاهود( ،((11واعيان االخوان ..كلهم مق�صودهم ال�سالم
علينا عقب هاملغزا ،ونب�شرك انهم من ف�ضل اهلل متب�صرين ويظهرون
املوده والن�صح للوالية وي�شكرون اهلل الذي ما �أماتهم على حالهم ال�سابقة..
فلما حتققنا ذلك منهم احبينا ب�شارتكم.
كذلك متع اهلل بك همينا بال�سالم على ال�شيوخ وال �ساعدت املقادير
املوجب الربد وطلبوا منا الرخ�صة والعيال واالبن عبدالعزيز وحممد حممد
ي�سلمون على ال�شيوخ ويهنونهم مبا َمنّ اهلل به وارخ�صنالهم ..املرجو من
جناب ال�شيوخ ما يرتفع نظرهم عنهم وال يق�صر جنابكم النا ما ن�ستغنى
عن معروفكم متع اهلل بك ،نرجو من الذي االمور بيده ان يف�سح يف اجلك
ويطيل عمرك وميتع بك امل�سلمني وان اهلل يمَ ّ ن باالجتماع عن قريب هذا
ما لزم من عندنا العيال وكافة االخوان اجلميع ينهون اليكم جزيل ال�سالم
وانت يف امان اهلل وحفظه وح�سن رعايته وال�سالم.
 20جما 1340هـ (   ((11اخلتم
( ((11قيل عن �صاهود� :صاهود بن عبدالعزيز بن فدغم بن المي �شيخ اجلبالن.
( ((11جما = جمادى الأوىل.
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أهالي األرطاوية واألخبار الكاذبة
ال�شيخ عبداهلل بن عبدالعزيز العنقريُ ..يخاطب الإمام عبدالرحمن..
ُيهنئ بدخول الع�شر من �شهر رم�ضان عام 1344هـ ،وعن ر�ؤية الهالل ،وما
بلغه �أن �أهل الأرطاوية َت َل َّقوا �أخبار ًا كاذبة من هال�شمال� ..أن �أبا حنيك ُيريد
ُيقيم �سكة �إىل احلفر ،و�أن ف�ضيلته قد كتب لهم ن�صيحة.

الوثيقة رقم ()19

(((11

( ((11امل�صدر :ال�شيخ عبدالرحمن بن نا�صر العبدالكرمي.

نص الوثيقة رقم ()19

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري اىل ح�ضرة الأفخم املحرتم بهي
املكارم وال�شيم الإمام املكرم الأح�شم عبدالرحمن بن في�صل ال زالت طوالع
ال�سعد ب�أنوار التوحيد مزهره ،و�سحائب الر�ضوان على طلعته ممطره �آمني.
�سالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته و�أمت و�أعلى و�أزكى و�أ�شرف حتياته على
الدوام .وبعد مزيد ال�سالم التام والتحفي عن ذاتكم البهية واالحرتام .ان
تف�ضل جنابكم ال�شريف بال�س�ؤال عن �أحوال املحب فهي بحمد اهلل على ما
حتبون من كل وجه ،وقدمنا اىل جنابكم املكرم خط الأمل باهلل �أنه و�صل اىل
جنابكم وانت م�سرور اخلاطر كذلك نهنيكم قدوم هذه الع�شر جعلكم اهلل
ممن حظي فيه باملغفرة والتقى من النار .من جهة هالل رم�ضان فلم تثبت
عندنا ر�ؤيته اال بليلة الثالثاء وبلغنا انه قد ر�ؤي قبلنا واىل الآن ما و�صلنا خرب
نعتمد عليه ان ر�أى جنابكم كان �أنه ثابت عندكم تف�ضلون باالفادة.
كذلك يف هالأيام ادام اهلل وجودك بلغنا ان اهل االرطاوية ان جايهم
اكاذيب من هال�شمال ان ابو حنيك يريد يمِ َ ِّ�شي �سكة للحفر ،و�صار عندهم
حكي يف هامل�س�ألة وخفنا يبدر منهم خمال وكتبنا لهم خط ون�صحناهم
واحلروه انهم ان �شاء اهلل ميتثلون ويف هااليام نب�شركم م�شى �شعيب
املجمعة الفحل مرتني كذلك الغاط �سال �سيل طيب ومن الن�صف من
رم�ضان ول�سبعة ع�شر منه ..نرجو  من اهلل يجعله متبوع بالربكة وعز
اال�سالم .هذا ما لزم من تعريف جنابكم ال�شريف وارجو ابالغ ال�سالم
ال�شيخ �سعود واالبن حممد مع كافة العاز لديكم ومن عندنا وكافة الطلبة
ينهون جزيل ال�سالم دمتم حمرو�سني وال�سالم.
/19ن 1344هـ ( ((12اخلتم
كذلك خطكم الذي مع بن ركبان و�صل وابتهجنا ب�صحتكم وحمدنا اهلل
على ذلك و�س�ألناه لكم بدوام ال�سرور ال�سالم.
( 	((12ن = رم�ضان.
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ابن جباد وموضوع الربقية والقبب
خطاب ال�شيخ� :سلطان بن بجاد بن حميد� ..إىل ال�شيخ :عبداهلل العنقري
حول القبب التي على بع�ض املقابر يف املدينة املنورة ،والربقية (الال�سلكي)
التي بني الإمام والن�صارى ،و�أنه قد كتب ن�صائح �إىل الإمام و�أنه يخاف �أن
يتخذ الإخوان امل�شايخ حجة له يف هذه الأمور.

الوثيقة رقم ()20

(((12

( ((12امل�صدر( :ل�سراة الليل هتف ال�صباح) لل�شيخ :عبدالعزيز التويجري� ،ص .298

نص الوثيقة رقم ()20

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من �سلطان بن بجاد �إىل جناب ال�شيخ املكرم عبداهلل العنقري �سلمه
املنان و�أعاذه من نزغات ال�شيطان وجعله من �أن�صار ال�سنة والقر�آن �آمني..
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته على الدوام مع ال�س�ؤال عن �صحة حالك
�أحوالنا بحمد اهلل على ماحتب ،وجعلنا اهلل من ال�شاكرين .وغري ذلك
�سلمك اهلل يا �أخي من طرف الأمور يف احلجاز م�ضيقة �صدورنا -نحن
�إخوانك -وهي هالقباب وهذا الربقي بينه وبني الن�صارى .وكيف يا �أخي
(((12
�أ َّنا ما ننكر هالأمور وحنا امل�سلمني ومن طرف حنا كتبنا له ن�صائح
(((12
نظائرها ت�صلك مع الربع ت�شرف عليهن و�أنا يا �أخي �أخاف �أنه يحطكم
(((12
حجة يا �أخواننا امل�شايخ يف هذه الأمور لأنه ما يقدر يقرها من نف�سه
وحنا يا �أخي ما �أنكرنا هالأمور �إال مبا ع ّلمنا به اهلل ثم �أنتم يا م�شايختنا،
وال عندنا �إال ما عندكم �سابق ًا والحق ًا ،نرجو �أن اهلل ميتعكم وال يكلنا و�إياكم
�إىل �أنف�سنا طرفة عني .وهذا �شيء �أكرب عليكم منه علينا وحنا واهلل ما
ق�صدنا �إال ما ي�صلح لديننا ونرب�أ �إىل اهلل �أن يكون لنا مق�صد غري ذلك.
هذا ما لزم تعريفه .بلغ ال�سالم كافة الإخوان من لدينا الإخوان ي�سلمون
وال�سالم.

(�	((12أي �إىل امللك عبدالعزيز.
(�	((12أي يجعلكم عبدالعزيز حجة علينا.
( ((12لها احتماالن الأول :قد يتورع دين ًا .الثاين� :أنه يخ�شانا.
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جواب الشيخ العنقري إىل ابن جباد
جواب ال�شيخ عبداهلل العنقري� ..إىل ال�شيخ �سلطان بن بجاد بن حميد
الذي اخت�صره على مو�ضوع القبب دون الإ�شارة �إىل الربقية (الال�سلكي)،
و�أن الإمام «هام بهدمها وقائم فيه قومة تامة».
وقد ع ّلق ال�شيخ :عبدالعزيز التويجري( ((12بقوله ياليت ال�شيخ �أجاب
على مو�ضوع اخلالف (الال�سلكي).

الوثيقة رقم ()21

(((12

( ((12امل�صدر (ل�سراة الليل هتف ال�صباح) لل�شيخ عبدالعزيز التويجري� ،ص .303
( ((12امل�صدر ال�سابق� ،ص .302

نص الوثيقة رقم ()21

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري �إىل الأخ املكرم �سلطان بن بجاد
�سلمه اهلل تعاىل �آمني� .سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وخطكم و�صل،
و�صلكم اهلل �إىل خري ،وما ذكرت كان معلوم ًا خ�صو�ص ًا من قبل القبب ا ّللي
يف احلجاز وغريها ف�أنتم جزاكم اهلل خري ًا عندنا معلوم �أن مق�صدكم
اخلري ،ومن طرف هدم القبب فهو احلق الذي ندين اهلل به .ولكن الإمام
نرجو �أن اهلل يقيم به �شرائع الإ�سالم ويوفقه لكل خري ،هام( ((12بهدمها
وقائم فيه قومة تامة ،وال بد �إن �شاء اهلل يجيكم عنه خرب ي�سركم وقولكم
ما لكم مق�صد �إال اتباع قول اهلل و�سنة ر�سوله وما كان عليه م�شايخ هالدعوة
الإ�سالمية فالذي هذه حاله �إن �شاء اهلل ما ي�ضيع .فالذي �أو�صي به نف�سي
و�أو�صيكم به لزوم الكتاب وال�سنة والتثبت يف الأمور نرجو �أن اهلل يع�صمنا
ويع�صمكم من كل �شر وفتنة ويثبتنا و�إياكم على ال�سراط امل�ستقيم .هذا ما
لزم .وبلغ �سالمنا الإخوان و�أنت يف �أمان اهلل وحفظه وال�سالم.

(�	((12أي مهتم بالأمر.
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عرض إىل اإلمام :عبدالرمحن
خطاب ال�شيخ عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري �إىل الإمام عبدالرحمن
بتاريخ (�/10شوال1344/هـ) حول زيارة الدوي�ش له وبرفقته �شجاع اجللد،
ومعهما خطاب من �سلطان بن بجاد بن حميد �إىل ال�شيخ العنقري ،والتنويه
ب�أنه مرفق الطالع الإمام عليه وعلى م�شفوعه م�سودة جواب ال�شيخ العنقري
�إىل ابن بجاد.

الوثيقة رقم ()22

(((12

( ((12امل�صدر( :ل�سراة الليل هتف ال�صباح) لل�شيخ :عبدالعزيز التويجري� ،ص .320

نص الوثيقة رقم ()22

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري �إىل ح�ضرة الأفخم املحرتم الإمام
املبجل املكرم الأح�شم عبدالرحمن بن في�صل �أدام اهلل الباري �سعادته و�أيده
عزه و�سيادته� .آمني.
�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته و�أمت و�أعلى و�أزكى و�أ�شرف حتياته على
الدوام وبعد مزيد ال�سالم التام والتحفي عن ذاتكم البهية واالحرتام �إن
تف�ضلت بال�س�ؤال عن �أحوال املحب فهو بحمد اهلل على ما حتبون من كل وجه
وغري ذلك �أدام اهلل وجودك.
�ألفا علينا الدوي�ش ومعه �شجاع اجللد( ((12عا�شر �شوال معهم خط
يل من �سلطان بن بجاد ي�صلكم هو وم�سودة جوابه ت�شرفون عليهما طي
اخلط و�أنتم م�سرورين وم�ضمون جوابهم يقولون �إن ابن �سعود يحتج علينا
بكم �أنتم يالإخوان( ((13وقلنا لهم من قبل ابن �سعود هو و�آبا�ؤه و�أجداده ما
ا�ستقام هذا الدين �إال على �أيديهم وال تظنوا فيه وال يف م�شايخه �إ ّال اخلري.
املق�صود �أدام اهلل وجودكم هذوال �أ�صلهم بدو( ((13وكرث احلكي عندهم
و�أنتم وهلل احلمد لكم معرفة و�سيا�سة تامة املرجو �إن �شاء اهلل تنظرون يف
الأمر الذي ي�سكتهم هم وغريهم �إما جتمعونهم هم وامل�شايخ ويقرر عليهم
�أمر ت�ستقيم به احلال ومن حكى عقبه ي�صري مادبه(.((13
( ((12في�صل بن �سلطان الدوي�ش و�شجاع اجللد :من �أهايل الغطغط.
( ((13الإخوان� :أي العلماء.
( ((13يريد �أن يخفف على الإمام عبدالرحمن ويرد كل ت�صرفاتهم �إىل البداوة التي جاءوا منها على عجل.
( ((13ي�ؤدب.
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كذلك من قبل القبب اللي يف املدينة ي�صدرون امل�شايخ الذي يف احلجاز
عند الإمام خطوط ًا على �أنها هدمت حتى ينقطع احلكي( .((13املق�صود �أدام
اهلل وجودك �أن هذا �أمر ما ينغفل عنه ،و�إن ر�أيت تروح خطنا هذا لعبدالعزيز
فنظركم �أعلى و�أنا ما روحت خطهم لكم م�سبة لهم وال خوف ًا �أنكم ت�شكون
فينا ولكنه تنبيه لكم نرجو �أن اهلل تعاىل ميتع امل�سلمني بعزكم و�سعادتكم
ويجمع لكم كلمة امل�سلمني .هذا ما لزم من تعريف جنابكم ال�شريف والرجاء
�إبالغ ال�سالم االبن حممد و�سعود وكافة العاز لديكم ومن عندنا العيال وكافة
اجلميع يهدون جزيل ال�سالم ودمتم حمرو�سني وال�سالم.
(((13
(ختم) /10ل 1344/هـ (1925م)

( ((13مو�ضوع القبب �سبق �أن �صدر �أمر الإمام عبدالعزيز باعتماد هدمها حتى ت�سوى بالأر�ض ،وذلك
بخطابه �إىل ال�شيخ :عبداهلل بن �سليمان البليهد تاريخ 1344/9/17هـ.
( ((13ل = �شوال.

موقف ورؤى (لفضيلة الشيخ عبداهلل العنقري)

�إن ف�ضيلة ال�شيخ عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري ..الذي كان �إمام ًا
مل�سجد بلدته (ثرمدا) ،وجيء به عام 1326هـ قا�ضي ًا يف منطقة �سدير
عموم ًا مبا فيها هجرة الأرطاوية بعد ا�ستحداثها ..مل ي�أت ذلك الرت�شيح
من فراغ� ..إذ ُعرف ف�ضيلته ب�سداد الر�أي و�صدق امل�شورة وقوة ال�شخ�صية،
وهذا االختيار مل يجعل منه قا�ضي ًا فح�سب ..بل كان ُم َن ِّظر ًا ومتابع ًا للأحداث
وله م�شاركات و�ش�أن يف الأحوال االجتماعية ،ومعاجلة كثري من الق�ضايا
مع قيادات قبلية و�أخرى �أ�سرية ،وقد �صار علم ًا ي�شار �إليه بالبنان ،ولعل
ثقة ويل الأمر جعلته يتو�سع يف �أمور لها �أبعادها يف ال�سيا�سة املحلية ..مما
و ّلد تف�سري ًا لت�صرفات بدرت اعتربت جتاوزات ي�ؤاخذ عليها ف�ضيلته ،وقد
كان خلطاب ال�شيخ :عبداهلل ( ((13املوجه �إىل الإمام عبدالرحمن الفي�صل
تاريخ 1344/10/10هـ وم�شفوعه �صورة خلطاب �سلطان بن بجاد بن
حميد وجواب ف�ضيلته له(ال�سابق ورودهما) ،وقدوم :عبدالعزيز بن في�صل
الدوي�ش �إىل املجمعة ونزوله �ضيف ًا على ال�شيخ العنقري قا�ضي املنطقة
واالحتفاء به ،وو�ضع مكان خم�ص�ص( ((13له برو�ضة م�سجد اجلامع ظهر
يوم اجلمعة ،وردود الفعل لهذا االحتفاء الذي �أوجد ت�سا�ؤ ًال �أوحى للكثري ب�أن
اهتمام ال�شيخ العنقري (الذي ُيعد يف كل الأحوال قا�ضي املنطقة و�صاحب
ر�أي وم�شورة و ُم َق ِّرب لوجهات النظر ..قد جتاوز تخ�ص�صه ٍ
كقا�ض �شرعي
وجه يف املنطقة)( ((13و�إىل جتاوبه مع �سلطان بن بجاد
�إىل �آمر ونا ٍه و ُم ِ
بن حميد واحتفائه بقائد قبلي مناوئ للقيادة و�شاق لع�صا الطاعة لويل
الأمر ..له مغزاه و�أبعاده الذاتية ،وقد يكون تعاطفه مع الدوي�ش وابن حميد
وراءه هدف (امل�ؤلفة قلوبهم) ..كل ذلك �أوجد �أكرث من عالمة ا�ستفهام،
وهذا ما كان يدور على الأل�سن يف تلك احلقبة من الزمن امل�شوبة بالأحداث
واملتناق�ضات ،ولعل فيما ي�أتي ما يدعم هذا الت�صور.
( ((13توىل الق�ضاء ب�إقليم �سدير عام 1326هـ وحتى عام 1361هـ ،وتويف عام 1373هـ (�أخبار امللك
عبدالعزيز ط� ،2ص )41حممد العلي العبيد �آل حميد.
( ((13رواية ال�شيخ عبداهلل بن حممد الفاخري.
( ((13انظر الوثيقة رقم (.)15
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عتب وتأنيب للشيخ عبداهلل العنقري
بعد فرتة تلقى ال�شيخ عبداهلل العنقري خطاب ًا من الإمام عبدالرحمن
الفي�صل -رحمهما اهلل -فيه عتب وت�أنيب لل�شيخ على ا�ستقباله وحفاوته
بعبدالعزيز الدوي�ش وما �صار بينهما من حوار وخطابه �إىل ابن حميد.
انزعج ال�شيخ العنقري من فحوى هذا اخلطاب ،و�سارع ب�إعداد اخلطاب
التايل ملقام الإمام عبدالرحمن ..تو�سع فيه باالعتذار و�إبداء املربرات،
وتناوله للبادية ب�شيء من النقد.

الوثيقة رقم ()23

(((13

( ((13امل�صدر( :ل�سراة الليل هتف ال�صباح) لل�شيخ :عبدالعزيز التويجري� ،ص.324

نص الوثيقة رقم ()23

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري �إىل ح�ضرة الأفخم املحرتم حميد
املكارم وال�شيم الإمام املكرم الأح�شم عبدالرحمن بن في�صل �أيده اهلل
وحماه وحفظه وتواله �آمني� .سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته و�أمت و�أعلى
و�أزكى و�أ�شرف حتياته على الدوام وبعد مزيد ال�سالم التام والتحفي عن
ذاتكم البهية واالحرتام� ،إن تف�ضلتم بال�س�ؤال عن �أحوال املحب فهو بحمد
اهلل على ما حتبون من كل وجه ،وخطكم ال�شريف و�صل وبه ال�سرور ح�صل
(((13
وما ذكر جنابكم املكرم من العتاب اللطيف وتقومي اعوجاج االبن
ال�ضعيف كان عندنا معلوم ًا� ،شكرنا �إح�سانكم بذلك ،خ�صو�ص ًا من قبل
(((14
خطنا البن حميد( ((14ف�أنت تعلم �أدام اهلل وجودك �أين �صاد يف جالجل
وال �أدري عن كثري من الأخبار لو �أهقا(� ((14أنه يبي يجي منهم على الوالة
�أقل قليل كان �أبر�أ �إىل اهلل �أين �أر�ضاه و�أقرهم عليه والذي حنا نقوله �سر ًا
وعالنية اهلل املطلع عليه ،هذا وي�صل جنابكم لهم خط ت�شرفون عليه �إن
�شاء اهلل ،و�أنا ما بعد جاء بيني وبينهم مرا�سلة.
وظنيت �أين لو �أغ ّلظ لهم اجلواب حملوين على الهوى مع الوالية وفعلت
هذا اجتهاد مني وا�ستجالب ًا لهم ولوال �أن ق�صدي ما ذكرت لكم كان ما
روحت خطي لكم ت�شرفون عليه ومن طرف اخلروج فبحول اهلل �أنهم ما
( ((13اعوجاج :االنحراف عن نهج ويل الأمر.
( ((14كبري الإخوان يف بلد الغطغط ،قبيلته عتيبة.
( ((14جالجل :بلد من بالد منطقة �سدير.
(�	((14أهقا� :أظن.
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هم بطرودة(� ((14إن �شاء اهلل ،ويوم �أذكر يف اخلط �أنكم تروحون خطي
لعبدالعزيز ق�صدي �أبيه يحطهم على البال عن كرث احلكي ،و�أما م�س�ألة
القبب( ((14وقولنا �إن هدمها حق فهذا �أمر �أنتم �أحر�ص منا عليه وال عند
�أحد فيه �شك وال فيه لهم لني من قبل اخلروج �أو غريه لأن جنابكم قائم
بهدمها �إن �شاء اهلل ولأجل �أين ما بعد حتققت من هدمها ما قويت �أجزم
خفت يرتاهفوين( ((14لأجل ما جاين من ال�شيوخ خرب و�أما امل�شايخ فهم
م�شرفني على �إر�سال ابن بليهد( ((14و�أنا ما �أ�شرفت عليه و�إ ّال كان يل جواب
غري هذا و�أي�ض ًا و�ش م�صلحتي منهم �أو غريهم يف جميع احلاالت �أما الدين
فالف�ضل هلل ثم لكم علينا وعلى جميع �أهل جند.
علي كبري وال �أنا ب�شيء �إال باهلل
 و�أما الدنيا ف�أنا باخل�صو�ص معروفكم ّ
ثم بكم و�أما البدو( ((14فال عندي �أبغ�ض منهم وخمالطتهم وال ل ّينا اجلانب
لهم هال�سنني و�صربنا على غثاهم �إ ّال لأجل ما ن�شوف من م�صاحلهم للوالية
الدوي�ش علي فواهلل �أن �أروع الروعات يوم ن ّوخ
بال�سابق ومن طرف جميء
ّ
رجال ا�ستحي و�إذا ات�ضحت الأمور ور�أينا منهم �أمر فيه
علي( ((14ولكن �أنا ّ
خلل على الوالة فال عاد هناك حياء� ،إن �شاء اهلل وحنا ما حنا يف �شك من
طرفكم حتى نطاوع خفخاف بدو( ((14ال معهم علم وال دين وال �أدب ،ويوم
الفى علينا ولد الدوي�ش( ((15تكلمنا عليه من الر�أ�س ووبخناه و�أبوه كذلك
( ((14ما هم بطرودة� :أي لي�سوا يف منعة عنكم ،هم يف قب�ضة يدكم .اجلملة ته ّون من �ش�أنهم.
( ((14القبب :ما يقام على قبور ال�صاحلني ،هدمت خوف ًا من �أن ت�صبح مع الزمن مزارات للتو�سل بها.
( ((14يرتاهفوين :يظنون َّيف الظنون.
( ((14ابن بليهد :من كبار العلماء و�إن�سان منفتح.
( ((14ال�شيخ يف هذا املوقف ي�سعى لتربير موقفه.
علي� ..أناخ مطيته.
( ((14ن ّوخ :نزل �ضيف ًا َّ
( ((14خفخاف :جهلة.
(�	((15أي زيارة عبدالعزيز بن في�صل الدوي�ش.

وكتبنا ن�صيحة عامة لأهل الأرطاوية وهذا خط من عثمان بن �سليمان
ي�صلكم من ِق َب ِل َها وت�أثريها ت�شرفون عليه .وعلى كل حال فاملرجو امل�ساحمة
من جنابكم �إن كان هنا �شيء غا ّرنا لأن الإن�سان حمل الزلل.
هذا واهلل امل�س�ؤول يدمي عزكم و�سعادتكم ويقيم بكم �شرائع الإ�سالم
والرجاء �إبالغ ال�سالم كافة العيال مع العا ّز لديكم ومن عندنا العيال يهدون
جزيل ال�سالم ودمتم حمرو�سني وال�سالم.
(ختم) /17ل(1344/((15هـ (1925م)

( ((15ل� :شوال.
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بالغ من الشيخ عبداهلل العنقري
بالغ من ال�شيخ عبداهلل العنقري �إىل الإمام عبدالعزيز عن زيارة ال�شيخ
في�صل بن �سلطان الدوي�ش �إىل ال�شيخ عبداهلل العنقري وما حولها من تورية
ب�ش�أن ما كتبه له ال�شيخ �سلطان بن بجاد بن حميد عن ويل الأمر

الوثيقة رقم ()24

(((15

		 امل�صدر :ال�شيخ عبدالرحمن بن نا�صر العبدالكرمي.
(((15

نص الوثيقة رقم()24

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الحق خري
�إىل ح�ضرة الأفخم املحرتم الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل في�صل
�أيده اهلل تعاىل �آمني �سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..على الدوام .وبعد
مزيد ال�سالم التام �أحوالنا بحمد اهلل على ما حتب من كل وجه .كذلك بعد
ما طر�ش( ((15من عندنا ال�شيخ :عبداهلل وابن ربيعان ..الفى علينا في�صل
الدوي�ش يذكر �أنه ورد عليه خط من ابن حميد و�أن ما هوب زين من طرف
الوالية ،وهو ما جاء �إال ق�صد الزيارة.
ويبي يفت�شنا من طرف الوالية وقلت له تكف( ((15يا في�صل دينكم
وواليتكم ال  تروح لعبة بزور ورعيان� ،أو  قايل اعتمد على اهلل ،واهلل ما
دامكم يا م�شايخنا ما اتفقتوا على خمالف الوالية ان حنا معها على كل
حال ،وانا كل من تبني عندنا �أ َّدبته ،و�شكرناه على ذلك ودعونا له� ..أحببنا
تعجيل هذا جلنابكم الكرمي ونظركم �أعلى ،وخطنا هذا �س ّر عندكم .نرجو 
اهلل يحفظكم بالإ�سالم ويحفظ الإ�سالم بكم.
هذا ما لزم من تعريف جنابكم ال�شريف ،ودمتم حمرو�سني.
(((15

�/7ص1345/هـ =(1926م)
حمبكم �شاكر �إح�سانكم
عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري
و�صلى اهلل على حممد و�آله و�سلم
كذلك �أنا جازم يف خاطري ما عنده �إال الزين
( ((15طر�ش� :سافر.
( ((15تكفى :ي�ستثريه �أن يتجنب اخلالف.
(� ((15ص� :شهر �صفر.
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إشعار من الشيخ عبداهلل العنقري
خطاب ال�شيخ عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري �إىل الإمام عبدالرحمن
�آل في�صل ..يخربه بقوله� :صار عند �أهل الأرطاوية روجان علوم ب�ش�أن مبنى
ق�صر ب�صية ،وفتح طريق لها من �أبو غار ،و�أن الدوي�ش بعث من ي�ستك�شف،
وي�شاع عن عزمهم على املغزى(.((15

الوثيقة رقم ()25

(((15

		 انظر تاريخ ملوك �آل �سعود للأمري �سعود بن هذلول �ص  156ط.2
(((15
		 امل�صدر :ال�شيخ عبدالرحمن بن نا�صر العبدالكرمي.
(((15

نص الوثيقة رقم ()25

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري �إىل ح�ضرة من ترقى يف معارج
الف�ضل وال ُنهى حتى قعد على هام� ......................إمام امل�سلمني
وحامي حمى امل ّلة والدين الأح�شم املكرم عبدالرحمن الفي�صل حفظه اهلل
من جميع املكاره ورد عدوه بغي�ضه خا�سئ ًا كاره �آمني� .سالم عليكم ورحمة
اهلل وبركاته و�أعلى و�أحلى و�أ�شرف حتياته على الدوام.
وبعد �أهدي وافر ال�سالم الأ�سنى والتحيات املباركات احل�سنى.
ان تف�ضلتم بال�س�ؤال عن �أحوال املحب فهو بحمد اهلل على ما حتبه من
كل وجه ،وقدمنا �إىل جنابكم املكرم خط الرجاء انه و�صل و�أنتم ب�سرور،
وال جد من طرفنا ما يوجب الأخبار �سوى دوام اخلري وال�سعادة جلنابكم..
�صار عند �أهل الأرطاوية رجرجة( ((15من قبل فايهة جتهم ان مبني ق�صر
أبو غار ،وذ ِك ْر لنا �أن الدوي�ش  َر َّو ْح
ب�ص َّية( ،((15ويبي مي�شي لها �سكة من �
ِ
على َ
ركايب ت�ستخرب ،و ُيفوهون باملغزا وال بعد �صار �شيء ظاهر ومن جانا منهم
�شرنا عليه بال�سكون .نرجو �أن اهلل يدمي عز الإمام ويحمي به حوزة الإ�سالم.
هذا ما لزم من تعريف جنابك ال�شريف ،والرجاء �إبالغ ال�سالم االبن
وال�شيخ و�سعود وكافة العيال والعاز لديكم ..من عندنا العيال والطلبة
يهدونك جزيل ال�سالم .ودمتم حمرو�سني.
(((16
� 8ص  1346هـ
اخلتم
( 	((15رجرجة :روجان علوم.
( 	((15ق�صر :مبنى على احلدود العراقية.
(� ((16ص = �صفر.
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عدم إيواء فيصل الدويش
اخلطاب التايل بتاريخ 1346/7/24هـ موجه من امللك عبدالعزيز
�إىل املندوب الربيطاين يف البحرين رد ًا على خطاب �سابق حول الوقائع
التي حدثت من �أعمال ال�شيخ في�صل بن �سلطان الدوي�ش املتكررة ،وي�ؤكد
جاللته �أن حكومته لي�ست عاجزة عن ت�أديب الدوي�ش و�أمثاله ،وقد �أخ�ضعت
جميع القوى بف�ضل اهلل ثم بف�ضل الرتبية الدينية واالجتماعية ،و�أنها قد
َّ
وط َدت حكمها يف هذه الديار الوا�سعة ون�شرت النظام ،ولن ترتك الدوي�ش 
دون ت�أديب وجميع من ا�شرتك يف الأعمال معه ،وما منع جاللته يف الوقت
احلا�ضر �إال  ما �أ�شار �إليه يف جمموعة كتبه للحكومة الربيطانية ،وما
ا�شرتطه �أن تتعهد احلكومة العراقية بعدم �إيوائها للدوي�ش ومن معه.
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الوثيقة رقم ()26

(((16

( ((16من مكتبة ال�شيخ� :أورن�س بن عقيل بن جمالد.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
اململكة احلجازية والنجدية وملحقاتها
عدد :م  3م27/23
يف  24رجب �سنة 1346هـ
من عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل في�صل �إىل �سعادة امليجر �سريت
بريت باليوز ..دولة بريطانيا العظمى يف البحرين.
التحية واالحرتام :وبعد فقد تلقينا كتابكم امل�ؤرخ يف  15رجب 1346هـ
عدد � 14سري والذي تخربونا به ب�صورة الربقية الواردة ل�سعادتكم من
�سعادة رئي�س اخلليج وفيها ما �أمرته حكومة بريطانيا �أن يكتبه لنا ويخربنا
به ف�أرجوكم �أن تربقوا ل�سعادة رئي�س اخلليج يخرب احلكومة الربيطانية
بجوابنا الآتي على الربقية� .أن الوقائع التي �سردتها الربقية من �أعمال
الدوي�ش املنكرة كان لها ت�أثريها ال�سيئ لدينا ولن نرتك الدوي�ش دون ت�أديبه
وجميع من ا�شرتك يف الأعمال معه ومل نعلن عجزنا يف �ساعة من ال�ساعات
عن ت�أديب الدوي�ش وال غريه و�أن حكومة ن�ش�أت يف هذه البادية الوا�سعة
َّ
بقوتها ونظمت �إدارتها بف�ضل الرتبية الدينية
و�أخ�ضعت جميع القوى فيها
االجتماعية فيها ف�أ�صبحت البادية يف �سائر الأرا�ضي اخلا�ضعة حلكمنا
تعي�ش خا�ضعة لأوامرنا خ�ضوع ًا ال مثيل له يف بادية بلد من بلدان العامل
و�أ�صدق �شاهد على ذلك نظام الأمن املنت�شر يف �سائر نواحي مملكتنا مما
نفاخر به ونقول ب�أنه ال مثيل له يف بلدان العامل حمكومة ..وطدت حكمها
بالقوة يف هذه الديار الوا�سعة ون�شرت هذا النظام ال ميكن �أن تكون حكومة
�ضعيفة عاجزة عن ت�أديب الدوي�ش و�أمثاله وما منعنا عن الدوي�ش  يف
الوقت احلا�ضر �إال ما �أ�شرنا �إليه يف جمموع كتبنا التي �أر�سلناها للحكومة

الربيطانية ..لقد ا�شرتطنا �شرط ًا واحد ًا يف �صدد ت�أديب الدوي�ش ومن التف
حوله ونو�ضحه يف كتابنا هذا وهو �أن تتعهد لنا حكومة العراق �أننا �إذا �أدبنا
الدوي�ش ومن معه وفر �أحد منهم للعراق �سواء قبل الت�أديب �أو بعده فرنيد �أن
تتعهد احلكومية العراقية بطرده ومتتنع عن �إيوائه ..ف�إذا تعهدت احلكومة
العراقية هذا التعهد ر�أيتم كيف ن�ؤدب الدوي�ش وجميع من ا�شرتك يف هذه
الأعمال املنكرة معه ت�أديب ًا مينعهم �إىل الأبد بحول اهلل من �إحداث حدث ًا
ما على احلدود� ،أما �إذا كنا ُن�سيرِّ قوة اليوم لت�أديبهم فتدركهم وت�أدبهم
�أو ال تدركهم ثم يفرون �إىل حكومة العراق فت�أتي حكومة العراق وتتقبلهم
بالقبول احل�سن فماذا تكون نتيجة ت�أديبنا؟ ف�إذا تعهدت حكومة العراق
ب�أنها تطردهم �إذا جل�أوا �إليها كان لنا حال معهم غري احلال احلا�ضر،
ولقد تلقينا با�ستغراب عظيم جد ًا جد ًا �أن يف نية احلكومة الربيطانية �أن
تهاجم بطيارات احلكومة الربيطانية احلربية قبيلة مطري يف منازلها من
ديارنا و�أمالكنا لت�أديب جماعة من رعايانا يف داخل ديارنا ،فهال ترى
احلكومة الربيطانية يف هذا العمل خرق حلرمة ا�ستقاللنا واعتداء على
�سيادتنا القومية مما ال يجيزه قانون دويل وال جرى مبثله تعامل بني الدول
هذا من جهة ومن جهة ثانية ف�إن املفاو�ضات بيننا بهذا ال�ش�أن مل تنته ،ومن
جهة ثالثة فمن �سيدل الطيارات على املجرمني لت�ؤدبهم ومن �أين للطيارات
�أن تعرف �إن كان املجرمون مقيمون بني جماعتهم �أم ال؟ ومن قال ب�أن
مطري كلها ا�شرتكت بهذه الأعمال؟ ف�إذا ال �سمح اهلل �أقدمت الطيارات
على مثل هذا العمل – الذي نحب �أن جنل احلكومة الربيطانية عن مثله
– فلي�س �أمامها من قبائل مطري غري الربيء املن�شغل يف عبادة ربه وبينهم
الطفل الر�ضيع وال�شيخ القعيد والن�ساء وكل ه�ؤالء ممن ال ذنب لهم وال جرم
مما تحُ رم املبادئ الإن�سانية االعتداء عليهم� ..أما ما ذكره �سعادة رئي�س
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اخلليج من �أن هذه امل�شاكل احلا�ضرة ي�سهل حلها باالجتماع وامل�شافهة،
فهذا �صحيح ونوافق �سعادته عليه ومتى �أن�سنا يف نف�سنا الن�شاط ال�صحي
وزال ما معنا من �أثر مر�ضي ف�سنعني وقت ًا لالجتماع حلل هذا امل�شكل وال بد
�أن �سعادته يكون تلقى يف �أثناء ذلك التعليمات الكافية من حكومة جاللة
امللك ب�ش�أن االقرتاحات التي اقرتحناها حلل امل�شكلة احلا�ضرة.
وتف�ضلوا بقبول احرتاماتي.
اخلتم
جلاللة امللك عبدالعزيز

احتجاج على تصريح حكومة العراق
خطاب جاللة امللك عبدالعزيز بتاريخ 1346/10/5هـ (1928/3/26م)
�إىل الكونيل .ل .بي .ج باليوز ..دولة بريطانيا يف اخلليج ..حول احتجاج
جاللته على ت�صريح حكومة العراق بتجهيزها حملة لغزو بالده ،وتكرار
�أ�سفه للنتائج التي ُيقا�سي من �آالمها و�أتعابها يف خطة حكومة العراق� ،إىل
قوله وما ذكرمتوه يف خطابكم من �أن الطيارات الربيطانية كان عملها
مقت�صر ًا على تعقب الذين يغزون بالفعل ..يف حني �أن احلقيقة غري هذا.
و�أن الذين غزوا العراق هم الدوي�ش وبع�ض نفر من مطري ،وقد خلطت
احلكومة العراقية بني املذنب والربيء ..هذا الأمر الذي كان له ت�أثري على
العالقات احل�سنة بني البلدين.
لذلك جاء هذا اخلطاب الذي يحتوي على الكثري من التفا�صيل يف
�سياقه التايل:
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(((16

الوثيقة رقم ()27

( ((16من مكتبة ال�شيخ� :أورن�س بن عقيل بن جمالد.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
اململكة احلجازية والنجدية وملحقاتها
عدد م23/7/
يف � 5شوال 1346هـ
من عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل في�صل �إىل �سعادة الكونيل ل .بي� .أج
هاورث باليوزد دولة بريطانيا يف اخلليج املحرتم.
التحية واالحرتام وبعد :فقد تلقينا جوابكم امل�ؤرخ يف  20رم�ضان عدد
 96وفيه موعز لكم من قبل احلكومة الربيطانية جواب ًا على كتابنا امل�ؤرخ 27
�شعبان ولعل املراد به املر�سل منا بتاريخ � 7شعبان الذي ورد فيه احتجاجنا
على ت�صريح حكومة العراق بتجهيزها حملة لغزو  ديارنا و�أننا يف هذا
اجلواب نكرر �أ�سفنا للنتائج التي نقا�سي �آالمها و�أتعابها يف خطة حكومة
العراق ومن خطة بع�ض املوظفني الربيطانيني فيه ،و�أرى من العجب �أنكم
تذكرون يف كتابكم �أن الطيارات الربيطانية كان عملها مقت�صر ًا على تعقب
الذين يغزون بالفعل و�إنذار الأ�شخا�ص الذي يهددون بالغزو (مع العلم �أن
تعقب املجرمني يف �أرا�ضينا و�إنذارهم يف �أرا�ضينا مبد�أ نحتج عليه على كل
�شيء وال نقبله) يف حني �أن احلقيقة غري هذا والذي يظهر �أن اخلرب الذي
بلغ احلكومة الربيطانية عن منع طياراتها غري �صحيح فالذي غزا العراق
هو الدوي�ش وبع�ض نفر من مطري ولكن الطيارات مل تتعقب الدوي�ش ومل
تق�صده مع من ا�شرتك معه بل �ضربت حدودنا كما ذكرنا ذلك من قبل
لكم – على طول اخلط وخلطت بني املذنب والربئ بل �أنها �ألقت يف ال�شمال
الغربي قنابلها على جندنا ال�ساهر على احلدود حلماية العراق فرنجو من
احلكومة الربيطانية �أن حتقق يف هذا الأمر الذي كان له �أ�سوء ت�أثري على

العالقات احل�سنة بني البلدين والذي زاد يف متاعبنا العظيمة ،وقد ذكرنا
يف كتاب �سابق �أن ع�صائب قديه ب�سبب �ضرب الطائرات انحدرت نحو 
العراق وذلك الذي كنا نحاذره ف�أ�صدرنا �أمرنا ل�سلطان بن بجاد و�أحد قواد
جي�شنا للحاق بالغزاة وحملهم على الرجوع ،وبعد �سفره مل يطمئن خاطرنا
فقد �أر�سلنا �أمري من �أمراء عائلتنا وهو  �سعود بن عبدالعزيز �آل �سعود
للحاق بالغزاة حلملهم على الرجوع ،ونظر ًا لأهمية املوقف على احلدود
وحراجته ترجح لدينا �أن نذهب بعد �أيام قليلة ب�أنف�سنا �إىل جهات ال�شمال
لعمل التدابري احلازمة و�إقناع �أهل جند – املجتمعني على مقابلة العدوان
مبثله – بالرتيث واملهادنة ريثما نتمكن من �إمتام املفاو�ضات مع احلكومة
الربيطانية و�إنهاء هذه الأمور ،و�أحب �أن تت�أكد حكومة جاللة امللك �أنه
لدي حجة �أقنع بها �أهل جند يف ال�صرب غري وعدي لهم ب�إنفاذ
ال يوجد َّ
املطالب العادلة الأربعة التي طلبناها من احلكومة الربيطانية يف كتابنا
امل�ؤرخ يف  16رم�ضان رقم م  23/7و�أملنا كبري يف �أن احلكومة الربيطانية
ال�صديقة �ستكون عون ًا لنا يف �إن�صافنا من الذين كانوا �سبب ًا يف نق�ض 
تلك العهود بو�ضع ترتيب حا�سم مينع تكرر مثل ذلك النق�ض حتى تعود
الطم�أنينة للنفو�س ب�أن العهود الدولية لها قيمة حمرتمة .وتف�ضلوا بقبول
فائق احرتامنا.
اخلتم
جلاللة امللك عبدالعزيز
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مؤمتر األرطاوية

(((16

�سمو الأهداف ،والت�ضحية يف �سبيل امل�صلحة العامة ..لي�ست �صفات
�سهلة املنال �أمام دوافع النف�س الأ ّمارة ومغريات ال�سلطة والأطماع املادية،
وما يقوم به اجلل�ساء من تقوي�ض اخلالف واختالق املربرات و�إثارة الفنت
و�إ�شاعة الفو�ضى.
يف عام 1345هـ بد�أت تظهر على ال�سطح فتنة الإخوان بعد نقمة في�صل
الدوي�ش �إثر �صرفه عن ح�صار املدينة املنورة( ،((16وما ا�ستجد يف نفو�س
النظراء من القيادات القبلية الأخرى ،و�أخذت تتواىل الأحداث والفنت،
و�شق ع�صا الطاعة على ويل الأمر ،ويجيء يف مطلع عام 1346هـ (1927م)
ح�شد من الإخوان (جمع كبري من خمتلف القبائل) ويقيمون م�ؤمتر ًا يف
هجرة الأرطاوية ..جاء من �ضمنه اتفاق (�سري) قرر مبوجبه امل�ؤمترون
تق�سيم بلدان جند واحلجاز والأح�ساء وحائل فيما بينهم يتوازعون مدنها:
فكان من مقرتحاتهم ما يلي:
•ن�صيب قبيلة عتيبة (مكة املكرمة ،جدة ،الطائف ،الق�صيم ،وما
بينها من قرى و�صحاري).
•ن�صيب قبيلة مطري (�أقاليم� :سدير ،املحمل ،الو�شم ،العار�ض،
اخلرج ،حوطة بني متيم ،احلريق ،وما جاورهن).
•ن�صيب قبيلة حرب (املدينة املنورة ،رابغ ،ينبع ،وما جاورهن من
ال�ساحل ال�شمايل).
•ن�صيب قبييلة العجمان (الأح�ساء ،القطيف ،قرى بني خالد،
اجلبيل ،وما جاورهن من القرى وال�صحاري).
( ((16من �أخبار امللك عبدالعزيز يف مذكرات امل�ؤرخ حممد العلي العبيد �آل حميد ،حتقيق فايز
البدراين� ،ص ،215-202ط 2لعام 1429هـ.
( ((16امل�صدر ال�سابق �ص.202 - 199

•ن�صيب ابن م�شهور من قبيلة عنزه (حايل ،اجلوف ،تيماء ،العال،
خيرب ،احلائط واحلويط ،وما جاورهن).
وتعاهدوا على ذلك.
يف نهاية م�ؤمترهم �أوفدوا مندوبهم /معجب الغيداين احلربي �إىل امللك
عبدالعزيز مبكة املكرمة ..ب ُكتب من ر�ؤ�سائهم يخربونه بنتائج اجتماعهم
ومطالبهم املعلنة ..غري �أنهم �أخفوا عنه نواياهم وذلك التق�سيم� ..إال �أن
�س ّرهم انك�شف للإمام ،ووجه �س�ؤا ًَال للمندوب :هل قرر امل�ؤمترون ملك ًا لهم
ير�ضونه؟ ..ف�أجاب :لي�س عندي عن هذا علم ،بل �إين حامل بريد!
ويف �شهر ذي القعدة من العام نف�سه 1346هـ (1928م) اجتمعوا يف
(الدويحرة) جنوب ال�شما�سية يف الق�صيم ود َّبروا �شيئ ًا من امل�ؤامرات،
وذلك بقطع الطرق ،والإغارة على �ضواحي املدن وال�سوارح والقوافل.
وقد جاء يف كتاب (الإخوان ال�سعوديون)(� ((16أن احتجاج الإخوان على
�إدخال املخرتعات احلديثة ،واحلد من الغزوات� ..إلخ ،كان يف حقيقة
الأمر ت ََ�سترُّ ًا على �أمور �أخرى مل يرثها الإخوان ،و�أ�صبح امللك عبدالعزيز
مقتنع ًا �أن الدافع الرئي�سي وراء ت�صرفات قادة الإخوان الثالثة( ((16مل يكن
غريتهم على الدين ،و�إمنا تطلع ًا لل�سلطة ال�شخ�صية .وهذا ي�ؤيد ما �سبق
ذكره عن م�ؤمتر الأرطاوية.
وتتجدد احلوادث تباع ًا بحوادث عامي 1348 ،1347هـ التي كان
للأرطاوية و�إخوانها دور م�ؤثر فيها ،وتنتهي تلك املرحلة بكرم من رب
العباد بن�صرة قائد هذه الأمة جاللة امللك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه على
فلول الإخوان ،وانت�شار الأمن واال�ستقرار وهلل احلمد.
( ((16جون حبيب :الإخوان ال�سعوديون� ،ص .212
( ((16في�صل الدوي�ش (على جند)� ،سلطان بن حميد (على احلجاز)� ،ضيدان بن حثلني (على الأح�ساء).
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إجياز عن بواعث االنشقاق
ال�سلطة وخ�صوبة �أر�ضية اخلالف والتنافر والأهواء
ما من �شك �أن بريق ُ
والأغرا�ض ..لها ع�شاقها ومثريوها من احل�ساد وحمبي ال�شر والإ�ضالل،
ويتمخ�ض عنها التباعد بني �أ�صحاب ر�سالة الوفاء واملحبة والإخاء ،وت�صري
فرقة وعناء بني � ٍأخ و�أخيه وحمب و�صديق.
ولهذا تتواىل الأحداث ،ويزداد ال�شقاق والتمرد والع�صيان ،وتتعدد
م�صادر الفنت يف ذلك الزمن ،وتت�شعب طرق املعاجلة يف ظل ظروف قا�سية
وحال من قلة م�صادر الدخل ،و�شح يف الإمداد والتموين ،وتلك كانت حقبة
زمنية ع�صيبة.
�إن تباين الآراء ون�شوء اخلالفات واحلوادث التي جاءت تباع ًا يف نهاية
العقد الرابع والعقد اخلام�س من القرن الهجري الرابع ع�شر من �إنكار:
ال�سيارات ،الربقية ،التلفون ،ال�ضرائب (اجلمارك) ،ال�سفر �إىل «بالد
الكفار» ،القوانني (الأنظمة) ،والأجانب امل َن ِّقبني عن البرتول ،وعن القباب
التي على بع�ض املقابر يف املدينة املنورة ،وت�أ�سي�س جي�ش ع�سكري نظامي،
والتوا�صل مع الدول الأجنبية� ...إلخ ،اتخذ منها البع�ض  مربرات لإثارة
البلبلة والنزاع ،وما متخ�ض عن ذلك من �أحداث كان لها �أثر كبري �آنذاك.
وقد جاء بكتاب (ال�سعوديون واحلل الإ�سالمي)�( :أما عن حتويل ال�سكان
من الرعي �إىل الزراعة مل يتم ذلك وال  ميكن �أن يتم من خالل هجرة
الأرطاوية ،والدوي�ش �أكد يف ر�سالته �إىل الأمري �سعود بن عبدالعزيز �أن الغزو 
هو مورد رزقه الوحيد ..ف�إ ّما �أن يغزو امل�شركني وي�أكل مما يغنمه� ،أو يغزو 
القبائل من حوله ويعي�ش على النهب وال�سلب ،ومل ي�شر �إىل الزراعة)(.((16
يعززها موقف بع�ض  العلماء ،ور�سالة ف�ضيلة ال�شيخ حممد بن
عبداللطيف �آل ال�شيخ و�إخوانه� ..إىل الإمام عبدالعزيز -رحمهم اهلل-
(� ((16ص ،697ط ،3لعام 1402هـ.

تاريخ � /7ش (�شوال)1339 /هـ( ((16عن و�ضع الربقية يف الريا�ض وغريه
من قرى جند ،وعما �سوف جتره من املفا�سد وتغيري الفطرة وعن �ضجر
امل�سلمني� ..إلخ.
واندفاع من َي َّدعون العلم واملعرفة ،وهيجان الب�سطاء والغوغاء ونفر من
القيادات القبلية واملتوا�صلني معهم ،والتي كان مرتكزها هجرة الأرطاوية.
يفت يف الع�ضد ويوهن العزمية،
هذه الأمور �أثارت زوبعة ،و�أوجدت تيار ًا ُّ
وقد �أخذ الإمام عبدالعزيز ب�أ�سباب املعاجلة مع عدد من العلماء بروح
املحاورة وال�صرب واملجادلة احل�سنة ،وما من �شك �أن هذه الأمور � َّ
أق�ضت
امل�ضجع ،و�أحدثت قلق ًا لويل الأمر الإمام عبدالعزيز تغمده اهلل برحمته،
وقام مبتابعتها بنف�سه عن طريق احلوار ..توا�ص ًال مع العلماء ،وتنق ًال
من منطقة �إىل �أخرى ،مرور ًا مب�ؤمتر الريا�ض  بتاريخ 1345/7/25هـ
(1927/1/28م)..وانتها ًء بدعوته �إىل اجلمعية العمومية مبدينة الريا�ض 
بتاريخ 1347/05/10هـ (1928/10/23م)( ((16التي تغيب عنها في�صل
الدوي�ش ،و�سلطان بن بجاد ،وابن حثلني.
وقد قيل �أن (الأرطاوية ت�شكل مركز ًا متقد ًا ،وقال عنها «فيلبي»� :أنه اكت�شف
بعد م�شاهدة الأرطاوية بالتل�سكوب �أنها عالمة فا�صلة فالتاريخ ..فحتى يف
هذا الوقت «1918م = 1337هـ» كانت مرهوبة يف طول البالد وعر�ضها).
ويقول ك�شك عن غلوب( :وبعد ثمان �سنوات من الرعب كان منظر ًا
مثري ًا �أن �أرى الإخوان الع�صاة يلتم�سون حمايتنا ،و�أنه يف �شهر رجب
«1348هـ = يناير 1930م» دب الذعر يف جموع الثائرين وانطلقوا هائمني
يف ال�صحراء ،وكم ر�أيت مثل هذا الذعر اجتاح قبائل العراق على يد ه�ؤالء
الإخوان الذين ال رحمة يف قلوبهم حتى دار الزمان)(.((17
(( ((16ل�سراة الليل هتف ال�صباح) لل�شيخ عبدالعزيز التويجري� ،ص.309
( ((16انظر :تاريخ ملوك �آل �سعود للأمري �سعود بن هذلول� ،ص 157جـ 1ط 2لعام 1402هـ.
( ((17ال�سعوديون واحلل الإ�سالمي ط1402 ،1هـ� ،ص.707 ،706 ،701
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السبلة ،والفاصل التارخيي
متهيد:

جرت العادة �أن يقوم امل�ؤلف مبراجعة ملا �سبق له تدوينه لإجراء �شيء من
التعديل والت�صحيح واحلذف والإ�ضافة� .إلخ ،و�أنا ك�أحد ه�ؤالء قد ات�ضح يل
يف الطبعة الأوىل من هذا الإ�صدار عام 1431هـ عدم �شموله للحدث املهم
معركة «ال�سبلة» واملرتبطة مكان ًا مبحافظة الزلفي ،وبالإخوان والأرطاوية
مو�ضوع ًا ،وذلك بعد مهاتفة من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض ..عقب اطالعه على الطبعة الأوىل من
هذا الكتاب (ن�ش�أة الإخوان ون�ش�أة الأرطاوية) ،وت�سا�ؤل �سموه الكرمي:
(ماذا عن معركة ال�سبلة) ،وهنا �أ�شري �إىل ما ات�صفت به هذه املعركة التي
كانت مف�ص ًال تاريخي ًا والأوىل حجم ًا ومو�ضوع ًا بني احللفاء ..كما �أنها ُتعد
�آخر كربيات املعارك التي خا�ضها امللك عبدالعزيز -طيب اهلل ثراه -خالل
م�ساعيه لتوحيد اململكة العربية ال�سعودية ،وما تالها من �أحداث وات�ساع
يف �شقة اخلالف مع ه�ؤالء احللفاء ..متمثل ًة يف مغازٍ  ومعارك ونهب و�سلب
ملوالني ممن هم حتت والية ويل الأمر ،ومطاردة له�ؤالء املن�شقني وجلوئهم
للم�ستعمر الإجنليزي يف كل من العراق والكويت� ..إىل �أن مت ت�سليمهم
من قبل امل�ستعمر يف نهاية �شعبان عام 1348هـ يف خباري و�ضحى .وهنا
�أورد ملخ�ص ًا لهذه الأحداث وبع�ض ًا من الوثائق ..ع�سى �أن �أكون بذلك قد
�أ�سهمت يف �إلقاء ال�ضوء على هذا احلدث.

السبلة

�أ�صبحت كلمة «ال�سبلة» ذات �شهرة مكانية وزمانية ،ومدونة يف بطون
الكتب التاريخية وتدور على الأل�سن ملا لها من �أبعاد متيزها من حيث الإ�شارة
�إىل املعركة الفا�صلة بني الرفقاء ،و�أثرها الإيجابي من هزمية الع�صيان
البالد والعباد ،وم�ساع لتوطيد �أوا�صر
والتمرد ،وانق�شاع ظلمة كانت تهدد
ٍ
الأمن واال�ستقرار وانعا�ش التنمية الوطنية مبقوماتها احل�ضارية ،بقيادة
امل�ؤ�س�س الباين جاللة امللك عبدالعزيز غفر اهلل له.
«ال�سبلة» رو�ضة تقع �شرق حمافظة الزلفي على بعد ( )15كي ًال..
لها �ش�أن واعتبار عند �أهلها وحمبيها ملا تتميز به من �صحراء منب�سطة
ومرتفعات من النفود الرملية ،وبحرية �ضخمة ت�سمى الك�سر ..تتكون عند
هطول الأمطار ،وتعترب م�صدر رعي وزراعة (بعول) ومنتزه ًا للأهايل
الذين ات�صفوا بال�شجاعة والكرم واملروءة ،وا�ست�ضافة املحبني لهذه
الرو�ضة الغناء من الوافدين من املناطق املجاورة.

169

170

ن�ش�أة الإخوان ون�ش�أة الأرطاوية
الف�صل الثالث :التو�سع واال�ضطراب

املعركة:

جاءت ح�شود هذه املوقعة نتيجة �أطماع وخالفات يف الر�أي ،واحتقان
يف النفو�س ،وم�شادات يف املجادلة ،وع�صيان لويل الأمر من قبل بع�ض من
ر�ؤ�ساء الإخوان ..دوافعها يف الغالب رغبات �شخ�صية ،و�أطماع دنيوية(،((17
وتذرع بحجج دينية ومغالطات ..ي�ستخدمونها الرفقاء كو�سيلة ومربر
ملحاربة م�ستجدات من التنمية االجتماعية والظواهر احل�ضارية واملخرتعات
احلديثة ،والتوا�صل اخلارجي الذي ُيعد يف نظرهم مواالة للكفار� .إلخ..
ليتخذوا من ذلك منهج ًا مباح ًا لغزواتهم لأطراف من دول جماورة،
ولع�شائر من �أبناء الوطن ،وه�ؤالء الر�ؤ�ساء هم ال�شيخ :في�صل بن �سلطان
الدوي�ش �شيخ قبيلة مطري ،وال�شيخ� :سلطان بن بجاد بن حميد �شيخ قبيلة
عتيبة ،وال�شيخ :نايف ابن حثلني �شيخ قبيلة العجمان ..غفر اهلل للجميع.
وكان هذا التجمع لر�ؤ�ساء قبيلتي مطري وعتيبة وثلل من �أقوامهما ،ويف
املقابل امللك عبدالعزيز وجموع غفرية من �أهايل املدن والقرى و�أفراد من
قبائل خمتلفة مبا فيها :مطري وعتيبة ،ورهط من امل�شايخ العلماء والوجهاء
و�أعيان البالد.

(� ((17سعي لتربير القيام بغزوات ونهب و�سلب.

قبل وبعد تكثيف احل�شود ا�ستعداد ًا خلو�ض  املعركة� ..صارت جهود
لتقريب وجهات النظر و�سعي لل�صلح والتهدئة من قبل امللك عبدالعزيز
غفر اهلل له ..بوا�سطة مرا�سلني ومفاو�ضات قوامها عدد من العلماء
وامل�ست�شارين والتي مل تثمر بنتيجة مر�ضية.
اخلطاب اجلوابي التايل املوجه من امللك عبدالعزيز �إىل ال�شيخ
عبداهلل العنقري بتاريخ 1347/10/16هـ املحرر قبل املعركة بثالثة �أيام..
ُيبني �شيئ ًا من امل�ساعي اخليرِّ ة لتفادي هذه املعركة التي جرت بتاريخ
1347/10/19هـ (1929/3/30م) و�صار الن�صر فيها للملك عبدالعزيز
و�أن�صاره وهزمية املن�شقني ..تال ذلك ا�ست�سالم ال�شيخ في�صل الدوي�ش 
الذي كان م�صاب ًا بجرح بليغ من �أثر املعركة ،وقد جرى العفو عنه �أثناء
لقاء مت مع امللك عبدالعزيز برو�ضة (زبدة) قرب الأرطاوية حينما جيء به
حمم ً
وال على الأكتاف.
وما جاء بعد ذلك من مترد وع�صيان وغزوات و�أحداث توالت خالل
ثمانية �شهورُ ..ت َبينه املرا�سالت الآتية:
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خطاب امللك عبدالعزيز إىل الشيخ :عبداهلل العنقري

(((17

الوثيقة رقم ()28

( ((17من حمفوظات الأ�ستاذ� :أحمد بن عبداملح�سن اخليال.

نص الوثيقة رقم ()28

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل في�صل �إىل جناب الأخ املكرم ال�شيخ
عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري �سلمه اهلل تعاىل.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته على الدوام.
مكتوبكم املكرم و�صل وما عرفتوا كان عند حمبكم معلوم ..خم�صو�ص ًا
مراحكم( ((17لأهل الغطغط وتبعتهم و�أراء كم ملا �أنتم �أهله من الن�صيحة
جزاك اهلل عن الإ�سالم وامل�سلمني خري� ..أما �أدام اهلل وجودكم هالربع فال
هوب خافيكم �أمرهم �سابق والحق وما �أديت �أنت و�إخوانك لهم من الن�صائح
وال  ُقبل وال �أثاب فيهم� ..أما م�س�ألة ال�صلح� :أما ال�صلح الذي على هواهم
هذا معلوم ح�ضرتكم �أنه خمالف ال�شرع والعقل ،و�أما ال�صلح الذي ت�أمر به
ال�شريعة يف �صالح الإ�سالم وامل�سلمني فهذا على العني والرا�س ،و�أما �سلمك
اهلل يوم يقولون اجلهاد ونبيه كما قرروا امل�شايخ ..من �أين هم جايني منه
الذي ما نعهم من اجلهاد من هو الذي �أخلف ما قرروا امل�شايخ هو الذي
�أرخ�ص ور�ضي� ..أو الذي �أكان( ((17على امل�سلمني و�شق يف ع�صاهم ..حنا
ما قمنا عليهم �إال بتتميم ما قرروا امل�شايخ �سابق والحق� ..أما الآن �سلمك
اهلل ما به �صلح به حكم �شرع فا�صل ..هو ال�صلح و�إال ال�سيف� ..أما �شروطهم
�إللي ي�شرتطون� ..أما جميع ما �أوجبه اهلل ور�سوله لهم علي فعطهم �إياه و�أنت
ماين وال �أبيحك يف غريه وال كلمة وعلى هذا عهد اهلل �أين لأمتم ما �أوجبه
( ((17مراحكم :ذهابكم.
(�	((17أكان :غزا.
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اهلل ور�سوله لهم علي وقررته �أنت ،و�أما ما �أوجبه اهلل يل من حق الوالية
من ال�سمع والطاعة وامتثال الأمر وعدم املنازعة وما �أوجبه اهلل للم�سلمني
يف �أداء حقوقهم من �أموال و�أرقاب وبغي وغريه مما تحُ رم ال�شريعة على
امل�سلمني بع�ضهم يف بع�ض ومن يف ذمة امل�سلمني مما يجب علينا القيام
به ون�صر املظلوم من الظامل والقبول من علماء امل�سلمني وعدم خمالفتهم
واالمتثال بن�صائحهم و�أحكام ال�شريعة وعدم التداخل يف �أمر الوالية و�أمر
الرعية مما يخالف بني امل�سلمني ويف�سد الرعية على الراعي ويفرق بينهم
وغري ذلك من جميع الأمور التي ما تقرها ال�شريعة وال هي حق لهم.
ف�إذا �أعطوك ذلك كله ف�أنا معطيهم وجهي و�أمان اهلل على دمائهم
و�أموالهم و�أعرا�ضهم من �سفك �أو تعزير �أو �سبي �أو غ�ش باطن �أو ظاهر �أن
ال �أعمل �إال بحكم ال�شريعة ف�إن قبلوا ذلك ف�أقبل �أنت و�إياهم و�أم�ض على
ذلك ومتمه ولكن تراك مني يف حرج وال �أبيحك �أن مت�ضي لهم كلمة واحدة
ما �أوجبها اهلل لهم علي وال مت�ضي كلمة واحدة ما �أوجبها اهلل يل عليهم،
و�أنت فاهم �أن كالمي هذا ال  َت َع ّن ِته وال �أمر خا�ص نف�سي امنا هو �أمر �شرع
موجبه اهلل علي ال ي�صلح النا�س �إال القوام به وال يف�سدهم �إال تركه ف�إن
قبلوا ذلك ف�أم�ض يف الأمر واحلمد هلل ذلك ما كنا نبغي ..ف�إن �أبو وخرجو 
فهذا الذي يلزمنا وال حول وال قوة �إال باهلل العلي العظيم.
نرجو �أن اهلل يوفقنا و�إياك و�إياهم ملا يحبه وير�ضاه وين�صر دينه ويعلي
كلمته ويذل �أعداء الدين �إنه جواد كرمي.
و�صلى اهلل على حممد ر�سول اهلل،،،
� 16شوال 1347هـ
ختم
جالل امللك عبدالعزيز

امللك خياطب املعتمد الربيطاني يف الكويت ،وخياطب األمري
نايف بن مزيد الدويش يف األرطاوية
بعد معركة ال�سبلة الفا�صلة وا�ست�سالم ال�شيخ :في�صل بن �سلطان الدوي�ش 
والعفو عنه ،وبعد �شفائه من اجلرح الذي �أ�صابه �أثناء املعركة� ..صارت
منه يف مطلع عام (1348هـ 1929-م) عودة للع�صيان من خالل غارات
وغزوات قام بها على طوارف امللك عبدالعزيز ،و ِف َرق من �أبناء البادية
امل�ساملة واملوالية لويل الأمر ،وقيام ابنه عبدالعزيز الدوي�ش هو الآخر وعدد
من �أقوامه بغزوات انتهت مبوقعة (�أم ر�ضمة) بقيادة الأمري :عبدالعزيز
بن م�ساعد بن جلوي بتاريخ 1348/04/04هـ (1929/09/07م) ..قتل
فيها عبدالعزيز الدوي�ش عن عمر يناهز (� )25سنة ..كما قتل �أعوانه.
يتبني �شيء من ذلك الع�صيان فيما جاء بخطاب الإمام عبدالعزيز
غفر اهلل له املوجه �إىل املعتمد الربيطاين يف الكويت رقم ()13/3477
تاريخ 1348/2/23هـ حول منع املف�سدين من دخول الكويت وعدم ت�سرب
�أي �شيء من الب�ضائع والزاد والذخرية �إليهم ،وكذا منع جلوء �أفراد ًا
�أو جماعات منهم (وثيقة رقم .)29
خطاب جاللته �إىل الأمري :نايف بن مزيد الدوي�ش بتاريخ 1348/3/14هـ
(1929/8/19م) ب�ش�أن مواقف �إيجابية لنايف اتخذها وي�شكره عليها
و ُيبني له بع�ض املخالفات التي فندها جاللته يف �أربعة �أمور كما يظهر من
فحوى خطابه (وثيقة رقم .)30
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خطاب امللك عبدالعزيز إىل املعتمد الربيطاني يف الكويت

(((17

الوثيقة رقم ()29

( ((17من مكتبة ال�شيخ� :أورن�س بن عقيل بن جمالد.

نص الوثيقة رقم ()29

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
اململكة احلجازية والنجدية وملحقاتها
عدد13/3477 :
تاريخ� 23 :صفر 1348هـ
من عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل في�صل �إىل �سعادة معتمد احلكومة
الربيطانية يف الكويت امليجر دك�سن املحرتم.
�أما بعد :فقد �سبق �أن �أر�سلنا ل�سعادتكم جواب كتابكم من احلجاز ،وملا
ر�أينا ر�سول الأخ �أحمد اجلابر قادم ًا �إىل طرفكم �أحبينا �أن نحمله هذا
الكتاب ل�سعادتكم لإفادتكم �أ ً
وال بو�صولنا الريا�ض عا�صمة ديارنا النجدية
بخري وعافية من ف�ضل اهلل ،وثاني ًا ملوا�صلة املرا�سلة بيننا لالطمئنان عن
�سعادتكم ..لقد �أخربتكم يف كتابنا الذي �أر�سلناه من احلجاز بال�سرور
العظيم الذي كان لنا بقدومكم معتمد ًا للحكومة الربيطانية يف الكويت
وقربكم هذا القرب من ديارنا وال �سيما يف مثل هذه الأوقات التي تق�ضي
م�صلحة الفريقني بالتعا�ضد والتعاون على دفع املفا�سد التي تهدد م�صالح
بالدنا وم�صالح البالد التي �أخذت احلكومة الربيطانية على عاتقها عهد
الدفاع عنها ،وال بد �أنه قد بلغكم ما كان بيننا وبني احلكومة الربيطانية
من املفاو�ضات وما ا�ستقر عليه االتفاق يف �ش�أن املف�سدين الذين هم بجوار
الكويت من رعايانا والذين جازيناهم وجنازيهم هذه الأيام العتدائهم على
الكويت والعراق من قبل ونحن ال ن�شك ب�أن �سعادتكم �ستكونون �ساهرين
على الدوام ملنع ت�سرب �أي �شيء من الب�ضائع والزاد والذخرية لهم.
وعن منع التجاء �أفرادهم �أو  جماعاتهم جلهات الكويت لأن هذين
الأمرين من �أهم ما تعهدت لنا بهما احلكومة الربيطانية يف مقاومة ه�ؤالء
املجرمني ونحب �أن نكون على ات�صال دائم ب�سعادتكم يف املرا�سلة للتفاهم
وتبادل الآراء يف هذا ال�ش�أن على الدوام.
واقبلوا فائق احرتاماتنا .
اخلتم
جلاللة امللك عبدالعزيز
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خطاب امللك عبدالعزيز إىل نايف بن مزيد الدويش

(((17

الوثيقة رقم ()30

( ((17من حمفوظات الأ�ستاذ� :أحمد بن عبداملح�سن اخليال.

نص الوثيقة رقم ()30

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل في�صل �إىل جناب الأخ املكرم نايف بن
مزيد(� ((17سلمه اهلل تعاىل ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته على الدوام.
اخلط املكرم و�صل وما عرفت كان معلوم خم�صو�صا من جهة َف َكاك
�أباعر �أهل الزلفي وما راجعتو به ال�شيخ بها �آللي ِم ْل ِفني عليكم� ..أ َّما من
قبل ِف َكاككم الأبل فوا اهلل �أنه ي�سوى عندي �شيء كثري املوجب ودِّي بالأمر
اللي يجم ّلكم عند امل�سلمني ويقطع ل�سان احلاكي ،و�أنتم بارك اهلل فيكم
فعلتوا الالزم وبي�ض اهلل وجيهكم وال هو ب كثري على مثلكم ،ومن قبل ها
ال َّربع �أللي الفوا عليكم �أنت تدري �أن ما يل غر�ض يف �أحد وال �أد ّور �إال هداية
النا�س َ و َر ّدهم لأمر اهلل و� َأح ْب واهلل ما يل �أن الكبري وال�صغري انهم �شاكرين
.ربهم ومالزمني على �أمر دينهم و�آكلني نعمتهم ولكن الهداية بيد اهلل..
 �أما من طرف ها ال َّربع لنا عليهم �أربعة �شروط هم و�إخوانهم اللي قبلهم يف
الأرطاوية وقد عرفتك بها:
الأول :الألتزام ب�أمر اهلل ثم اتباع العلماء والأخذ منهم وان جميعهم
يح�ضرون عند طالب علمهم ويرتاجعون هم و�إياه ويتناق�شون يف الدقيق
واجلليل ويلتزمون يف جميع �أمورهم.
الأمر الثاين :م�صافات جميع امل�سلمني الذين قاموا ب�أمر اهلل وامتثلوا
ن�صائح علماءهم و�أمر واليتهم يفدون هم ،و�إ ّال هم �إخوان ..ما ي�صري مثل
العمل الأول �إذا �شاف الرجال �أخوه �صد عنه تقل �شايف كافر.
( ((17نايف مزيد بن ماجد الدوي�ش.
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الأمر الثالث....................:
الأمر الرابع :يعاهدون ال�شيخ على ثالث هاملوا ّد ..الن�صح للإ�سالم
وامل�سلمني ،والقومه معك على من ناوا امل�سملني ..فمن فعل ذلك فهو �أخونا
وحنا �أخوانه ...وعليه ما علينا ومن َج َّن ْب ذلك �سوا �أنه ما طاع �أو طاع
بالظاهر وخالفه بالباطن وبالعمل فال نقبله �أبد ًا ،ومن طرف كالمي هذا
�إعر�ضه على من تريد من العلماء وما �أق ُّروه ف�أق ُّروه و�أ ّث ِبتُوه وما �أن َّكروا
�أنكروه و�أنفوه ..تعرف يا نايف �أن ما عندنا �شك يف ديننا وال يف علمائنا..
�أن النا�س الأولني الذي قاتلناهم ما قاتلناهم �إال موجب بغيهم وخروجهم
و�أن النا�س الثانني الذي عملوا ما عملوا والتجوا يف �أمور ما عاد هيب خافية
ال على اهلل وال على اخللق ما عندنا �شك ......اوباقي الأمور بحول اهلل
وقوته كن على ثقة �أين على ما ر ِْحت مني عليه ،وعلوم النا�س وحكايتهم
ما هيب عندي وال �ألقي لها بال وكالمهم �سهل عندي �إذا �صلحة العقيدة..
هذا ما لزم تعريفه مع �إبالغ ال�سالم الأخوان ومن عندنا الأخوان والعيال
ي�سلمون وال�سالم.
اخلتم
 14ربيع الأول1348 /هـ (.)3
جاللة امللك عبدالعزيز

احلد من دخول املنشقني األراضي الكويتية
اخلطاب التايل ..تاريخه  10ربيع الآخر من عام 1348هـ ..من الكونيل:
«دك�س���ون» ممثل احلكومة الربيطانية يف الكوي���ت ..موجه �إىل جاللة امللك
عبدالعزي���ز ..ج���اء جواب��� ًا خلطاب جاللت���ه بتاري���خ 1348/2/23هـ الذي
ي�ش���رح في���ه عم���ق ال�صداق���ة ،و ُيثني عل���ى مواق���ف �إيجابية لل�شي���خ� :أحمد
ال�صب���اح جتاه امللك عبدالعزي���ز ،و ُي�شري �إىل جمموع���ة املن�شقني من قبيلة
مط�ي�ر بقي���ادة الدوي�ش ،وم���ن قبيلة العجم���ان ،وابن م�شه���ور وحماوالتهم
العب���ور �إىل الأرا�ضي الكويتية ،و�أنه قد ُ و ِّجه له���م �إخطارات �شديدة اللهجة
كتاب��� ًة وم�شافه ًة من ال�شي���خ� :أحمد ال�صباح ومنه �شخ�صي��� ًا ب�صفته ممث ًال
للحكومة الربيطانية ،و�أنهم َ�س ُيطردون وحتت �ضرب القنابل �إن لزم الأمر.
كما �أ�شار �إىل املراقبة ال�شديدة على ت�صدير الأطعمة والذخرية له�ؤالء،
و�إن خرج �شيء من الأطعمة �سر ًا فرمبا يكون له �شيء من ال�صحة.
وعن طلب ابن م�شهور التوجه �إىل بغداد ملقابلة املندوب ال�سامي ..قال
�أن اجلواب الذي و�صل �إليه من مرجعه ُيفيد ب�أن طلب ابن م�شهور رف�ض 
بالكلية ،و�أنه نف�سه قد �أبلغ ابن م�شهور بذلك و�أن عليه الرحيل حا ًال.
وكذلك ُي�شري �إىل �أن عوائل من مطري والر�شايدة وعدد ًا من الإبل
برعاية عبيد الدوي�ش قد عربوا احلدود ونزلوا ال�صبيحية بحجة �أن املاء
واملرعى كانا نادر ًا حول حم�ض والوفرة ،و�أن العمل جا ٍر لطردهم ،و�أنه قد
حلق بهم في�صل الدوي�ش مع جميع قواده من الإخوان ،وحلق بهم �أي�ض ًا عدد
من العجمان ،و�إىل �أنه قرر �أن يذهب بنف�سه �إىل ال�صبيحية و ُينذر الدوي�ش 
بالرحيل ،وقد جنح يف مهمته ،ورحل اجلميع يوم الأحد 1348/03/27هـ.
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خطاب ديكسون املعتمد الربيطاني إىل امللك عبدالعزيز

(((17

الوثيقة رقم () 31

( ((17من مكتبة ال�شيخ� :أورن�س بن عقيل بن جمالد.

نص الوثيقة رقم ()31

منره� ،سري 533
ح�ضرة الأكرم حميد ال�شيم املحب العزيز �صاحب اجلاللة املعظم
ال�سيد عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل في�صل �آل �سعود كي� .س� .آي� .أي.
ملك احلجاز وجند وملحقاتها.
�صاحب اجلاللة:
بعد �إهداء وافر ال�سالم وتقدمي واجب االحرتام ،يل ال�شرف �أن اعرتف
بو�صول مكتوب جاللتكم منره  13/3477امل�ؤرخ يف � 23صفر 1348هـ و�أن
�أعرب عن �شكري اخلال�ص جلاللتكم ملا ا�شتمل عليه مكتوبكم من الآراء
الودية جد ًا.
ثم �أخرب جاللتكم �أين يف �ألطف �ساعة �أي�ض ًا �أخذت كتابكم اخل�صو�صي
ال�شخ�صي املكتوب من احلجاز بع�ض الوقت قب ًال الذي فيه جاللتكم تكرمتم
ب�إظهار ال�سرور لكوين تعينت يف الكويت كممثل حلكومة جاللته( ،((17لقد
�صرت جد ًا ممنون ًا لهذا الإعراب عن �أخال�ص جاللتكم قلبي ًا الذي �أظهر
بو�ضوح �أن جاللتكم تذكرمت الأيام التي كان يل ال�شرف يف �أن �أكون �صديقكم
بالهفوف واملحادثات الودية الكثرية والتي كانت فيما بيننا يف ذلك العهد.
ومبنا�سبة رغبتي يف عر�ض  االعتذارات التامة جلاللتكم لكوين مل
�أجاوب مكتوبكم قب ًال �أحب �أن �أو�ضح �أن ت�أخري ذلك كان �سببه جمرد
حقيقة �أنه �صار من ال�ضروري يل �أن �أرفع املكتوب نف�سه وبع�ض نقط �أخرى
م�شار �إليها فيه حلكومة جاللته وكل هذا قد ا�ستغرق وقت ًا.
( ((17جاللته ..جاللة ملك بريطانيا ..امل�ستعمرة للعراق والكويت.
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ويف خماطبة جاللتكم الآن �أحب �أ ً
وال �أن �أقول �أين عالمِ باملرا�سلة املتبادلة
بني جاللتكم وحكومة جاللته من خ�صو�ص �أولئك الثوار من رعاياكم الذي
جعلوا اجتماعاتهم بجوار الكويت.
كذلك �أحب �أن �أو�ضح بالتمام �إىل جاللتكم �أن حمرتم اجلميع و�صديق
جاللتكم �سعادة حاكم الكويت و�أنا نف�سي مع ًا قد كنا دائبني يف جمهوداتنا
ملنع التزويدات من طعام وذخرية وغريهما عن الو�صول �إىل الثوار من ابتداء
هذه اال�ضطرابات ول�سنا ب�أي وجه مقللني ملجهوداتنا بالوقت احلا�ضر..
�أما من جهة عبور �أي من الثوار من قبيلة العجمان ومطري وابن م�شهور
�إىل الكويت فليطمئن جاللتكم ب�أن لي�س فقط مل يحاول �أحد من البدو 
املذكورين �أعاله عبور احلدود ظاهر ًا بل �أن ر�ؤ�سائهم من في�صل الدوي�ش 
ونازل قد ح�صلوا �إخطارات عدة �شديدة اللهجة من كل ال�شيخ �أحمد و�أنا
كتاب ًة و�شفاه ًة ب�أنه �أي �أحد من الإخوان يف حماولته الهروب التخاذ ملج�أ
يف جهات الكويت ف�إنهم �سيطردون �سريع ًا وحتت �ضرب القنابل �إن لزم.
�إن خروج بع�ض �شيء من الطعام �إىل الثوار �سر ًا رمبا له �صحة ولكن
بوا�سطة املراقبة ال�شديدة التي فر�ضها ال�شيخ على ت�صدير جميع الأطعمة،
�أ�س�ألكم �أن تعتقدوا �أن جميع هذه املعامالت ال�سرية قد ُقللت �إىل �أ�صغر نهاية.

ميكن �أن يهم جاللتكم �أن تعلموا �أنه يف  17ربيع 1348/1هـ �أن ابن
م�شهور بعث ر�سالة يطلب رخ�صة لكي يتوجه �إىل بغداد وحتت الأمان
ويواجه فخامة املندوب ال�سامي ،ومبا �أنه مل ي�سمح له �أن ي�أتي �أقرب من
ق�صر م�شرف فقد ر�أيته هناك و�أبلغت ملتم�سه �إىل حكومة جاللته ،فكان
اجلواب الذي و�صلني �أن طلب ابن م�شهور يجب �أن يرف�ض بالكلية و�أنه
يجب �أن يرتك جهات الكويت حا ًال َف َب َّلغْت هذه الر�سالة �إىل ابن م�شهور
ُ
وطرد املذكور حا ًال يف  18ربيع 1348/1هـ وقد كان معه ع�شر نفرات.
وحادثة �أهم �أي�ض ًا �أظن �أنها هي التي تثبت �أزيد من �أي �شيء �سواها..
ال�صداقة وح�سن النية التي ي�شعر بها �سعادة حاكم الكويت �إىل جاللتكم
والتي تظهر� ..أي�ض ًا املراقبة ال�شديدة التي تتخذها حكومة جاللته
يف هذه امل�س�ألة –
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ح�صلت يف  24ربيع 1348/1هـ فبذلك اليوم �أُ ْخبرِ َ ح�ضرة ال�شيخ �أحمد
على احلدود اجلنوبية ب�أن عائلة في�صل الدوي�ش م�صحوبة بجميع ن�ساء
و�أطفال مطري والر�شايدة معهم عدد كبري من الأباعر حتت رعاية َع ِبيد
الدوي�ش عربوا احلدود ونزلوا يف ال�صبيحية بحجة �أن املاء والع�شب كان
نادر ًا حول حم�ض والوفرة وبنف�س ذلك املاء ..بينما الكويت يعمل الرتتيب
لطردهم ،وح�صل خرب ًا �آخر ب�أن في�صل الدوي�ش مع جميع قواد الإخوان
و�صلوا ال�صبيحية �أي�ض ًا و�سريع ًا تبعهم جميع العجمان مع عدة �أولوف من
ن�ساءهم والرجال امل�سنني والأطفال ..ويف  25ربيع 1348/1هـ حيث �أن
احلالة كانت خطرية وحيث �أنه مل يكن مرغوب �أن ُتلقى القنابل على ن�ساء
و�أطفال الإخوان الذي كان يوجد منهم عدة �ألوف حا�ضرين ..قررت �أن
�أذهب �إىل ال�صبيحية بنف�سي و�أنذر الدوي�ش �أنه يجب �أن يرحل حا ًال و�إال 
فحكومة جاللته لي�ست م�س�ؤولة عن النتائج ،وقد واجهت في�صل الدوي�ش 
وقواد الإخوان الآخرين م�صحوب ًا ب�سعادة ال�شيخ يف داره ،و�أ�شكر اهلل الذي
�أجنح مهمتنا� ،أنَّ اقتدارنا على �أقناع الإخوان �أن يرحلوا بدون �أن ن�ضر
ن�ساءهم و�أطفالهم راجع �أ ً
وال هلل وثاني ًا �إىل الت�أييد الباهر الذي �أبداه يل
ال�شيخ �أحمد.

كما حدث ..فقد رحل الدوي�ش يف فجر يوم الأحد  27ربيع 1348/1هـ مع
جميع قومه ومل يبق رجل واحد من الإخوان �أو امر�أة �أو جمل يف ال�صبيحية
�أو يف جهات الكويت حلد م�ساء  1ربيع 1348/2هـ.
ويف اخلتام �أحب �أن اغتنم هذه الفر�صة و� َأذ ِّكر جاللتكم احرتامي
الذي مل يتغري و�أن �أقول �أين �س�أكون على الدوام م�سرور ًا لتبادل الآراء مع
جاللتكم بوا�سطة املكاتيب عن ح�سن طريقة ملعاملة امل�شكلة احلا�ضرة
وكذلك امل�سائل الأخرى املتعلقة مب�صالح جاللتكم وم�صالح الكويت.
هذا ما لزم وبالالزم �أت�شرف والباري يحفظكم ..ودمتم حمرو�سني.
1348/4/10هـ
كونيل �أ .ج� .آر .بي .دك�سن
يومتكل �أجنت – كيت
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إشعار بأن الدويش وقومه دخلوا األراضي الكويتية
خطاب مديرية ال�ش�ؤون اخلارجية يف مكة املكرمة �إىل املعتمد وقن�صل
بريطانيا يف جدة بتاريخ 1348/4/18هـ (1929/9/21م) املت�ضمن طلب
�إخبار احلكومة الربيطانية �أن ال�شيخ في�صل بن �سلطان الدوي�ش ومن معه
قد خرجوا من الأرا�ضي النجدية ودخلوا الأرا�ضي الكويتية ،و�أن حكومة
جاللة امللك عبدالعزيز ترجو من احلكومة الربيطانية �أن تفي بوعدها بعدم
دخولهم الكويت.

(((18

الوثيقة رقم ()32

( ((18من مكتبة ال�شيخ� :أورن�س بن عقيل بن جمالد.

مديرية ال�ش�ؤون اخلارجية
مكة املكرمة

نص الوثيقة رقم ()32

الرقم 48/3/14
التاريخ 1348/4/18هـ 1929/9/22 -م

ح�ضرة �صاحب ال�سعادة .معتمد وقن�صل بريطانيا العظمى بجدة
عزيزي امل�سرت بوند
عطف ًا على حديثي معكم على التلفون �صباح هذا اليوم �أواكد ل�سعادتكم
هنا ما كنت طلبته منكم وهو التف�ضل ب�أخبار احلكومة الربيطانية �أن في�صل
الدوي�ش ومن معه قد تركوا الأرا�ضي النجدية ونزلوا يف �أرا�ضي الكويت.
وبناء على ذلك ف�إن حكومة جاللة امللك ترجو منها �أن تفي بالوعد الذي
وعدته على ل�سان �سعادتكم �ضمن خطابكم رقم  150/33/1164بتاريخ
1348/1/20هـ (1929/6/27م) وهو مهاجمة في�صل الدوي�ش فور ًا يف
حالة دخوله �أرا�ضي الكويت.
ومبا �أنني اعتقد �أن ال�سرعة يف القيام بهذا الوعد ت�ساعد على الق�ضاء
نهائي ًا على في�صل الدوي�ش واال�شقيا الذين معه ف�إنني �أرجو �أن تتخذ
التدابري ال�سريعة لتحقيق الغاية.
واقبلوا حتياتي
املخل�ص
ف�ؤاد حمزة
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سرور باهتمام املعتمد السياسي يف الكويت
خطاب جاللة امللك عبدالعزيز رقم  11/147تاريخ 1348/4/24هـ
(1929/9/27م) �إىل الكونيل اج .ار .بي دك�سون املعتمد ال�سيا�سي حلكومة
بريطانيا يف الكويت ..جواب ًا خلطاب �سابق ..مت�ضمن ًا �سرور جاللته من
االهتمام الذي بذلوه حول التجاء الع�صاة وتوا�صلهم مع الكويت ،وثقة
جاللته بجهود املعتمد ال�سيا�سي وما �أبداه من ا�ستعداد ب�أنه �سي�ضاعف
اهتمامه وم�ساعيه حول عدم ت�سرب الب�ضائع ومنع التجاء الع�صاة ،وقريب ًا
�سيكون ت�أديب لهم مثل ما ح�صل لغزاة عبدالعزيز بن في�صل الدوي�ش..
ومزيد من التفا�صيل:

(((18

الوثيقة رقم ()33

( ((18من مكتبة ال�شيخ� :أورن�س بن عقيل بن جمالد.

نص الوثيقة رقم ()33

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
اململكة احلجازية والنجدية وملحقاتها
ديوان جاللة امللك
عدد 1348/4/24 - 11/147هـ
من عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل في�صل �إىل �سعادة الكونيل �أج .ار .بي
داك�سن املعتمد ال�سيا�سي حلكومة بريطانيا يف الكويت.
�أما بعد ..فقد تلقينا جوابكم امل�ؤرخ يف  10ربيع الثاين 1348هـ منره
( )533وقد �سررنا جد ًا من االهتمام الذي بذلتموه وتبذلونه من التجاء
الع�صاة وم�سابلتهم للكويت ،و�أن همتكم هذه وم�ساعكيم م�ؤكدة لدينا
وكانت باعثة لتقديرنا وثنائنا عليكم يف كتبنا للحكومة الربيطانية ولرئي�س
اخلليج وللمندوب ال�سامي حلكومة جاللته يف العراق .ونحن واثقون ب�أنكم
�ست�ضاعفون همتكم هذه ليكون منع ت�سرب الب�ضائع ومنع التجاء الع�صاة
تام ًا كام ًال من �سائر الوجوه ،وال بد قد بلغكم ما ح�صل للع�صاة الذين غزوا
ب�أمارة عبدالعزيز الدوي�ش من الت�أديب القا�سي الذي �أذهب قوتهم و�سعيها،
وقريب ًا جد ًا �سيكون �إن �شاء اهلل �سرينا لت�أديب البقية الباقية منهم يف
�أطراف حدود الكويت ،ونحن ننتظر من همتكم اتخاذ االحتياطات الالزمة
من الآن ملنعهم منع ًا بات ًا من جميع اال�ستفادات من الكويت �أو �أطرافها.
واقبلوا احرتاماتنا الفائقة.
اخلتم
جلاللة امللك عبدالعزيز
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بالغ رمسي من قلم املطبوعات بتاريخ 1348/4/30هـ (1929/10/3م)
بالغ ..مفاده �أن ال�شيخ في�صل الدوي�ش بعد غزوه القاعية �أر�سل ابنه
عبدالعزيز وعدد ًا من فر�سان قبيلة مطري والعجمان وعددهم ()709
للغزو مرور ًا بـ(لينة) ثم احلزول( ،((18والتي كان عليها عدد من الإبل ل�شمر
وعنزة وبع�ض من احلا�ضرة ،وقد ا�ستولوا على جميعها ،ويف عودتهم كان
الأمري :عبدالعزيز بن م�ساعد وجيو�شه يف انتظارهم ،و�صارت املعركة يوم
ال�سبت 1348/4/4هـ املوافق 1929/9/7م ،والتفا�صيل يف البالغ التايل..
الذي ي�صف م�سار هذا الغزو والنهاية احلتمية التي ق�ضت على فلول ال ُغزاة.
ويطيب يل �أن �أُ�ضيف و�صف ًا ل�شعراء ..نقتطف منه ما ي�أتي:
�شاعر �شمري يقول:
����دق وامل�����س��ع��ري(� ((18شبعة طيوره
الحْ َ َ
وال��دوي�����ش �أُوالب���ت���ه ����ص���اروا �إع��دام��ي
وجاء رد املطريي:
َه�� َّي�� ٍة يال�شمـ ـ ـ ــري م��ا بها ُم ُع ـ ــورة
َج����وك ح��ادي��ه��م ل��واه��ي��ب و���ض��وام��ي
ِع�����د ف��ع��ل��ك ال  ت��ن��وم�����س ب���خ���و ن����ورة
ِع�����د ف��ع��ل��ك ال  ت��ن��وم�����س ب���الإم���ام���ي

(� ((18شمال حائل.
( ((18احلدق وامل�سعري موقعني قرب �أم �أر�ضمة.

اجلدير ذكره� ..أن الغزاة بعد عودتهم من بينهم من ا�ست�شعر �أن
�أم �أر�ضمة ال تخلو من �سرية لويل الأمر ،و�أن عليهم تغيري خط �سريهم� ..إال 
�أن قائدهم (عبدالعزيز الدوي�ش) � َأ�ص َّر على م�سريه �إىل �أم �أر�ضمة ..مما
دفع ه�ؤالء( ((18و ُيقدر عددهم ب�أكرث من مئة �شخ�ص �إىل االن�شقاق وتعديل
م�سارهم مما جنبهم هذه الواقعة.

( ((18بقيادة كل من :في�صل بن �شبالن ،وابن ع�شوان ،ومطلق ال�سور ،تاريخ قبيلة مطري �ص.274
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(((18

الوثيقة رقم ()34

( ((18من مكتبة ال�شيخ� :أورن�س بن عقيل بن جمالد.

نص الوثيقة رقم ()34

بالغ ر�سمي من قلم املطبوعات
وحدث غري هذا� ..أن الدوي�ش بعد ف�شله يف غزوة القاعية �أر�سل ولده
عبدالعزيز و�سائر كبار الدو�شان ومطري مع �سائر رجال احلرب والكفاح
من مطري والعجمان وكان عدد اجلميع �سبع مئة وت�سعة من املقاتلني وق�صد
ه�ؤالء (لينة) فلم يلقوا( ((18عليها �أحد ًا فوا�صلوا �سريهم �إىل احلزول فلقوا
عليها �أب ًال كثرية لعرب من �شمر وعنزة ولبع�ض احل�ضر ..فنهبوا الأبل
جميعها وعادوا وقد علم الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد �أمري حائل بعدوان
ه�ؤالء الأ�شقياء وكان خميم ًا بجنوده على ماء ي�سمى (قبة) ف�سار يف احلال
متبع ًا �أثرهم فورد (الب�شوك) ثم �سار �إىل �أم �أر�ضمة و�أقام على املاء ثالثة
�أيام فلم يعرث على خرب للأ�شقياء .ويوم ال�سبت املوافق لليوم الرابع من ربيع
الثاين �سار الأمري ابن م�ساعد قا�صد ًا (لينة) وبينما هو يف مكان ي�سمى
طيارات اب�صر عبدالعزيز الدوي�ش ومن معه عائدين بغنائمهم من احلزول
فحمل عليهم ل�ساعته ودام العراك ما يقارب من خم�س �ساعات ثم وىل
الأ�شقياء بعدها الأدبار فلحقت بهم الفر�سان وق�ضت على جموعهم وفيهم
عبدالعزيز الدوي�ش و�سائر جماعة ابن م�شهور �إال فرحان بن م�شهور نف�سه
ف�إنه مل يكن يف املعركة.

( ((18مل يلقوا :مل يجدوا.

195

196

ن�ش�أة الإخوان ون�ش�أة الأرطاوية
الف�صل الثالث :التو�سع واال�ضطراب

ونظر ًا لأن ه�ؤالء البغاة �سبق لهم �أن عاهدوا الإمام ثم نكثوا ..ثم
عاهدوا ..ثم نق�ضوا ..ثم عاهدوا ..ثم غدروا ،ونظر ًا لأنه ال يرجى لهم
�صالح بعد الذي كان منهم ونظر ًا لأنه ينبغي �أن يكونوا عربة لغريهم ر�أى
الأمري ابن م�ساعد عدم الت�ساهل يف ت�أديبهم فجمع من بقي منهم بعد
االنك�سار يف املعركة فاجتمع ما يقرب من مئتى رجل.
وقد كان لهذه الوقعة وما �سبقها �أبلغ �أثر يف نف�س من بقى من الفلول يف
�أطراف احلدود ويف �أواخر ربيع الثاين �سي�سري جاللة امللك ب�سائر القوى
التي �أمرها بامل�سري للنظر يف �أمر من بقى من الع�صاة يف �أطراف حدود
الكويت و�ستكون هذه العملية هي الأخرية �إن �شاء اهلل تعاىل يف تطهري هذه
اجلزيرة العربية من كل ف�ساد و�إف�ساد.
 30ربيع الثاين �سنة 1348هـ

ب�لاغ رمس��ي م��ن قلم امل��ط��ب��وع��ات ب��ت��اري��خ 1348/5/11ه�����ـ
(1929/10/13م)
بالنظر �إىل رغبة جاللة امللك عبدالعزيز اتخاذ بع�ض التدابري احلا�سمة
فيمن �ألقى ال�سالح من الع�صاة ..ر�أى �أن يعقد جمل�س ًا لل�شورى يف قرية
ال�شعراء يح�ضره عدد من العلماء والزعماء والقادة ومن �أجل ذلك غادر
جاللته الريا�ض يوم االثنني 1348/4/27هـ (1929/9/30م)حيث ُعقد
امل�ؤمتر ومت االتفاق على خم�سة بنود ..كما يتبني من البالغ التايل:
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(((18

الوثيقة رقم ()35

( ((18من مكتبة ال�شيخ� :أورن�س بن عقيل بن جمالد.

بالغ ر�سمي من قلم املطبوعات

نص الوثيقة رقم ()35

قد �أمتت احلملة التي يقودها �سمو الأمري خالد بن �سمو الأمري حممد،
واحلملة التي يقودها خالد بن ل�ؤي وحممد بن �سحمي �أعمال الت�أديب فيمن
بقى من فلول الأ�شقياء واملجرمني وتتبعتهم ال�سرايا �إىل �أن ق�ضت على
�آخرهم وطهرت البالد من �شرورهم.
وبالنظر �إىل رغبة ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك ال�سامية يف اتخاذ
بع�ض  التدابري احلا�سمة فيمن القى ال�سالح من الع�صاة بعد عهده
ونكثه وخذالنه ..ر�أى �أن يعقد جمل�س ًا لل�شورى يح�ضره بنف�سه يف قرية
(�شعرا)( ،((18ومن �أجل ذلك غادر جاللته الريا�ض يوم االثنني املوافق 27
ربيع الثاين �إىل �شعراء حيث عقد م�ؤمتر ًا ح�ضره جمع من العلماء والزعماء
والقادة من عتيبة وقحطان وحرب و�سواهم ال�ست�شارتهم فيما يعمل باولئك
النفر ،فقرر امل�ؤمتر القرارات الآتية و�شرع يف تنفيذها حا ًال:

(� ((18شعراء� :أي بلدة ال�شعراء مبحافظة الدوادمي.
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�أ ً
وال :م�صادرة �أموال من بقى حي ًا ممن ا�شرتك يف الفتنة على �أن حتكم
ال�شريعة يف رقبته.
ثاني ًا� :أخذ �شوكة احلرب (�أي الذلول والفر�س والبندقية) من كل متهم
مبمالأة �أهل الف�ساد وبالتخلف عن جهادهم.
ثالث ًا� :إخراج �أهل كل هجرة غلب عليها الف�ساد وتفريقهم بني القبائل
ومنعهم من الإقامة يف مكان واحد.
رابع��� ًا :مكاف����أة املجاهدي���ن ال�صادق�ي�ن بتوزي���ع م���ا ي�ص���ادر م���ن �أم���وال
املف�سدين عليهم.
خام�س ًا :تنفيذ هذه املقررات يف خالل ع�شرة �أيام.

وقد كان جاللة امللك قد �أ�صدر �أوامره الكرمية �إىل معظم القوات
بالتوجه �إىل قرب املنطقة التي فيها فلول الع�صاة من مطري والعجمان
لأجل الق�ضاء على ف�سادهم والتنكيل بهم .غري �أن اهلل �سبحانه وتعاىل قد
ي�سر الأمور قبل ال�شروع يف الأعمال الت�أديبية �ضد �أولئك املجرمني ،ولذا مل
يعلم ماذا ي�ستقر عليه قرار جاللته بعد �أن وردت الأنباء ب�أن القوات التي
كانت حميطة من َق ِبل بالأ�شقياء من كل جانب قد متكنت من قطع دابرهم
والق�ضاء عليهم ،و َقتَل رئي�سهم في�صل الدوي�ش نف�سه.
وبذلك انتهت الأمور واحلمد هلل على ح�سب املرغوب
 11جمادى الأوىل �سنة 1348هـ
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خروج امللك عبدالعزيز على رأس قوة
خطاب جاللة امللك عبدالعزيز رقم  27/147بتاريخ 1348/6/16هـ
(1929/11/17م) �إىل الكونل اج� .آر .بي دك�سون املعتمد ال�سيا�سي
حلكومة بريطانيا يف الكويت ..مفيد ًا بخروج جاللته من الريا�ض على ر�أ�س
قوة ملطاردة فلول الع�صاة يف �أطراف الكويت ،و�أنكم �ستبذلون جهدكم يف
�ش�أن امل�ساعدة عليهم وطردهم ..حتى ال تت�سبب �إقامتهم يف م�شاكل بيننا
وبني الكويت ثم مع احلكومة الربيطانية.

(((18

الوثيقة رقم ()36

( ((18من مكتبة ال�شيخ� :أورن�س بن عقيل بن جمالد.

نص الوثيقة رقم ()36

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
اململكة احلجازية والنجدية وملحقاتها
عدد 27/147
يف 1348/6/16هـ
من عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل في�صل �إىل �سعادة الكونل �أج .ار .بي
دك�سن املعتمد ال�سيا�سي حلكومة بريطانيا يف الكويت.
�أما بعد فنحب �أن نحيط �سعادتكم علم ًا �أننا حال التاريخ قد خرجنا من
الريا�ض على ر�أ�س القوة التي �أمرناها باالجتماع لل�سري �إىل فلول الع�صاة
يف �أطراف الكويت وقريب ًا �أن �شاء اهلل تعاىل ن�صل �إليهم ونحن ال ن�شك
ب�أن �سعادتكم �ستبذلون جهدكم يف �ش�أن امل�ساعدة عليهم لأن امل�صلحة يف
ذلك م�شرتكة و�أن الأخبار املحققة التي ت�أتينا كل يوم عنهم ال يزالون يف
حدود الكويت وهم �آمنون فيه وهذا كما تعلمون خمالف لتعهد احلكومة
الربيطانية فرنجوا من �سعادتكم �أن تعملوا اجلهد لأق�صائهم – وطردهم
حتى ال  يت�سبب يف �أقامتهم م�شاكل بيننا وبني الكويت ثم مع احلكومة
الربيطانية ال حتمد عقباها.
واقبلوا احرتاماتنا الفائقة.
اخلتم
جلاللة امللك عبدالعزيز
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رسالة جوابية من جاللة امللك عبدالعزيز إىل عبداهلل بن
عقيل
حممد بن ِّ
اخلطاب التايل بتاريخ (نهاية �شعبان 1348هـ -يناير 1930م) من
امللك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه �إىل عبداهلل بن حممد بن عق ِّيل جواب ًا
خلطاب �سابق ..ي�صف له فيه م�سار مطاردته للمن�شقني و�شيئ ًا من
الأحداث وامل�صادفات وذلك بقيادة جاللته ،وما �آلت �إليه حال الع�صاة من
اللجوء �إىل امل�ستعمر الإجنليزي يف العراق والكويت ،والتفاو�ض مع ممثلي
احلكومة الربيطانية حول ت�سليم زعمائهم ،والذي مت يف خباري و�ضحى
بتاريخ 1348/8/29هـ املوافق 1930/1/28م ..كما هو مو�ضح �أدناه:

(((19

الوثيقة رقم ()37

( ((19من حمفوظات الأ�ستاذ� :أحمد بن عبداملح�سن اخليال.

نص الوثيقة رقم ()37

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل في�صل �إىل جناب املكرم عبداهلل بن
حممد بن عق ِّيل �سلمه اهلل تعاىل �آمني.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته على الدوام مع ال�س�ؤال عن �أحوالكم
�أحوالنا من كرم اهلل جميلة اخلط املكرم و�صل وما عرفت كان معلوم بعده.
نعرفكم �أنه بعد ِ�ش ِديدنا من الرقعي ملا و�صلنا خباري القرعه ت�صادفنا
حنا وابن الأ�صقه العجمان ومعه بادية العجمان وابن المي �سفاح من بادية
اجلبالن وال�صهبة واملالعبة والر�شايدة اجلميع معهم مقدار �سبع ماية
ع�صا من الإبل و�أخذهم اهلل ثم �أخذناهم وذبحهم اهلل� ..أما من قبل باقي
مطري والعجمان عقب ما �سمعوا بنا زبنوا اجلهرا وبعد ذلك �صكة عليهم
مواتر الأجنليز ومدرعاتهم وطياراتهم وو�سروا في�صل الدوي�ش و�أبا الكالب
وابن المي و�أر�سلوهم �إىل الب�صرة ،وبعد ذلك �شدينا حنا ونزلنا خباري
و�ضحى ،وجونا مامورين حلكومة الأجنليز وتكلمنا حنا و�إياهم من جهة
ها الأ�شقياء مطري والعجمان و�صار القرار على ت�سلومهم( ((19لنا وحال
التاريخ �سلمو لنا الدوي�ش و�أبا الكالب وابن المي ما�سورين ،ومن قبل باقي
مطري والعجمان يرحلونهم لني ينزلون يف املناقي�ش ون�ستويل عليهم �أن �شاء
اهلل ومن قبل هم �أ َّم َّناهم على دمائهم وباقي الأمور حتت ح�سنتنا و�سيئتنا،
وح�سب الظاهر �إن �شاء اهلل �أن حنا نق�ضي �شغلنا منهم من رابع رم�ضان
�إىل �سات وبعده �إن �شاء اهلل نتوجه �إىل الوطن.
( ((19ت�سليمهم.
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ومن طرف بن �صباح وجميع عائلتهم الفوا علينا وعلومهم طيبة ،ومن
قبل �أمورنا و�أحوالنا فوق ما ت�صورون من جميع اجلهات ..اخلد ربيع واملاء
واجد والعدو عاثره اهلل واحلمد هلل الذي ن�صر عبده وهزم الأحزاب وحده.
هذا ما لزم تعريفه مع �إبالغ ال�سالم العزيز لديكم ومن عندنا الإخوان والعيال
ي�سلمون.
1348هـ (نهاية �شعبان)
اخلتم جلاللة امللك عبدالعزيز

وبهذا انطوت �صحيفة مل�ؤها املتناق�ضات ..جاءت بني �أحبة مت�آلفني،
و�أ�شقاء خمتلفني.
رحمة وا�سعة ومنّ عليهم بالعفو والر�ضوان.
رحم اهلل اجلميع
َ
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خطاب إىل قاضي األرطاوية الشيخ :حممد اخليال
بعد ت�سنم الأمري نايف بن مزيد الدوي�ش لإمارة الأرطاوية كتب القا�ضي
ال�شيخ :حممد بن عبداملح�سن اخليال خطاب ًا �إىل امللك عبدالعزيز ي�صف
له احلالة العامة يف الأرطاوية بعد انفراج الأزمة ،وتلقى ال�شيخ اجلواب
التايل بتاريخ (1348/9/9هـ 1929/5/7 -م) يقدر لنايف بن مزيد
اهتمامه و ُيثمن َظ َّنه يف ال�شيخ و َيح ُّثه على املتابعة ..الخ.

(((19

الوثيقة رقم ()38

( ((19من حمفوظات الأ�ستاذ� :أحمد بن عبداملح�سن اخليال.

نص الوثيقة رقم ()38

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل في�صل �إىل جناب الأخ املكرم حممد
بن عبداملح�سن اخليال(� ((19سلمه اهلل تعاىل �آمني
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته على الدوام مع ال�س�ؤال عن �أحوالكم
�أحوالنا من كرم اهلل جميلة.
اخلط املكرم و�صل وما عرفت كان معلوم خم�صو�ص ًا من قبل الأخبار
َّ
هو الظن فيك ..اهلل تعاىل يبارك فيك ،ولكن الزم
ومالحظتك لها فهذا
ّ
تبخ�صنا بجميع الأمور وهذا �أمر الزمك و�أنت خابر �أن املداهنة اليوم يف
هذا ما عاد تنفع وامل�سلمني وهلل احلمد قويني باهلل ..قم قومة تامة حتى
َي َت َبينِّ ْ اخلبيث من الطيب ،وهذا الذي �أنا ذكرت البن مزيد( ((19ان �شفت
فيهم ثالث� ..أ ً
باطن وظاهر ،وم ْن َق ْطعة
وال :خمالفني الطائفة ()....
ِ
ال ِّر ِجل بينهم ..الثاين :بينهم �أ َّما يذعنون وي�صريون حتتك و ُي َب ّي ُنون �أمرهم
يف حرب �أعداء اهلل و�إال  َي ْن ُفون ،وابن مزيد يتبينّ  تب ّيينة �صدق ما هي
خربطة بفعل �صحيح� ..أن ح�صل هذا فاحلمد هلل ..فا �إما ح�صل تفارقهم
حجة عند امل�سلمني وم�ؤثر به وهذا
لأن قعودك عندهم �سلمك اهلل حاطينه ِّ
ال�شيخ( ((19اهلل ي�سلمه راجعه يف ها امل�س�ألة ..لأن التلبيد ما منه فايدة هذا
لدي والأمر يف ذمتك و�أنت قدوة لنا فيهم �إن �شاء اهلل ..هذا ما لزم
الذي ّ
تعريفه ومن عندنا امل�شايخ والعيال ي�سلمون وال�سالم.
/9ن «رم�ضان»1348/هـ
اخلتم
جلاللة امللك عبدالعزيز
قا�ض يف الأرطاوية.
(ٍ ((19
( ((19ابن مزيد ..نايف بن مزيد بن ماجد الدوي�ش.
( ((19ال�شيخ عبداهلل العنقري.
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أمثلة واجتهادات حول التشدد الديين
ومما يروى من الطرائف واملواقف واالجتهادات اخلاطئة والتي تتناقلها
الأل�سن ما يلي:
التهاجر

كان امل�سافر خارج اململكة -وكثري ًا ما يكون �إىل الكويتُ -يهجر بعدم
ال�سالم عليه ثالثة �أيام من عودته ،وقد كان لف�ضيلة القا�ضي عبداهلل
العنقري توجيه يف عدم اتخاذ هذا امل�سلك(� ..((19إال �أن ذلك ا�ستمر مع قلة
من املت�شددين �إىل مطلع ال�سبعينيات للقرن الرابع ع�شر الهجري.
صالة معيوف

�صالة معيوف �أ�صبحت مث ًال يروى ،وهو �أن (معيوف ًا) قد �أ ّم جماعة
لل�صالة ،وعندما فرغ من ال�صالة وجد يف الطرف الأي�سر لل�صف �شخ�ص ًا
مكم ًال قد فات عليه من �صالة اجلماعة ركعة �أو �أكرث ..فنظر لل�صف الآخر
ووجده منتظم ًا ،فقال «منا وهنا يف النعيم ،ومنا وهنا يف اجلحيم» ..فنادى
�شخ�ص من الطرف املهزوم بقوله« :و�أنا يا معيوف؟» فرد عليه« :راحت
على ما راحت عليه».
اجملرة
َّ

عبدالرحمن ال�سعيد رجل �صالح ..يروى �أنه كان يف �أحد املزارع ُيتابع
(ال�سواين) ال�ستخراج املاء من البئر روحة وجيئة يف (املنحاة) ويقر�أ يف �إحدى
ال�سور غيب ًا ،و�إذا ب�أحد الدعاة يراه فينكر عليه قراءة القر�آن يف املجرة(.((19
( ((19انظر الوثيقة (.)15
( ((19املجرة :طريق ال�سانية.

اجلهاد

خرج جمموعة من الدعاة �إىل خارج البلدة بعد ظهر يوم بحث ًا عن
البادية الرحل لإرغامهم على (الهجرة) �أي النزول يف البلدة ،وعندما
ٍ
بجوار واد
حان وقت �صالة الع�صر � َّأذن �أحدهم و�أُقيمت ال�صالة ،وكانوا
فيه �أ�شجار كبرية ي�ستظل ب�أحدها �أحد الرعاة ..فخرج ِل َي َت َبينَّ َ الأمر وقال
يف نف�سه :ه�ؤالء جماعة الإخوان �أهل الأرطاوية ،وجاء ل ُي�صلي معهم ،وبعد
انق�ضاء ال�صالة �أخذ الإمام ي�س�أل امل�أمومني واحد ًا تلو الآخر( :من ربك ،ما
دينك ،من هو نبيك؟) ..وملا و�صل ال�س�ؤال لهذا الغريب �أجابه على ال�س�ؤالني
الأولني وارتبك ب�إجابة الثالث ..ف�أر�شده جاره خفية ..فنطق ب�صوت مرتفع:
(حممد) �صلى اهلل عليه و�سلم ،ف�أعاد الإمام ال�س�ؤال :هل هو حي �أم ميت؟
ف�س ِقط يف يده و�أ�صبح يف حرية وجاءت �إجابته( :معرفتي به مري�ض وال 
ُ
�أعرف ما �إذا كان ميت ًا �أم حي ًا) .و�أخذ ع�صاه ووىل هارب ًا.
العقـــال

كان ارتداء العقال على الر�أ�س ُيعد منكر ًا ..يتنافى مع النهج الديني،
ولهذا كَثرُ َ لدى كبار ال�سن ارتداء العمامة التي هي نوع من القما�ش  ُيلف
حول قمة الر�أ�س وينتهي بطرف ين�سدل من اخللف ،وكان ارتداء العمامة
ُيعطي انطباع ًا ب�أن �صاحبها �أكرث التزام ًا ديني ًا ويحظى ب�شيء من الوقار.

وبالرغم من التنبيه بعدم ُحرمة لب�س العقال �إال �أن �إنكاره ا�ستمر حتى
مطلع ال�سبعينيات الهجرية ،وال زال �أغلب رجال الدين يف كافة املناطق
وحتى الآن يتحا�شون لب�س العقال ال حترمي ًا بل ا�ستح�سان ًا.
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العمامة

من طرائف عدم ارتداء العمامة :جاء يف كتاب الزركلي (�شبه اجلزيرة
العربية) نق ًال عن م�ؤلف كتاب (فرقة الإخوان الإ�سالمية بنجد) م�ؤلف
عام (1341هـ)(1923م).
قال :يف عام (1337هـ) (1918م) كنت يف جند و�شاهدت يف الأرطاوية
رج ًال من ع�شرية مطري يف نحو اخلم�سني من عمره ..ح�ضر �إىل احلاكم
وق�ص عليه �أنه التقى يف البادية برجل من ع�شرية الغ�ضاورة ومل ي َر على
ر�أ�سه العمامة اخلا�صة بالإخوان ..فعلم ب�أنه الزال يف اجلهالة ..ف�أخرج
له من جيبه كتاب (العقائد) ودعاه �أن يذهب معه �إىل القرية( ((19ليتعلم
�أمور الديانة ..ف�أجاب الغ�ضوري جواب ًا خ�شن ًا وامتنع عن الذهاب ..ف�صوب
املطريي البندقية �إىل �صدره ...فقال الغ�ضوري (من عنزة) �س�أذهب �إىل
القرية و�أجدد �إ�سالمي ،ولكنه �أي (املطريي) ا�سرت�سل يف ِح َّدته فانطلقت
الر�صا�صة وقتلت الرجل ،وكتم احلادثة نحو �شهر ثم جاء الآن يطلب حكم
ال�شرع فيه ليتخل�ص من غ�ضب اهلل!

( ((19هجرة الأرطاوية.

خامتة املرحلة الثانية

كانت املرحلة الثانية لن�ش�أة الأرطاوية (في�صل الدوي�ش وبع�ض  من
ع�شريته) من عام (1335هـ �إىل 1348هـ) املوافق (1916م �إىل 1930م)
والتي تبلغ ( )13ثالثة ع�شر عام ًا من عمر هذه ال َه ْجرة ..حافلة باملتناق�ضات
واملغالطات واجلدل ،واخلوف والوجل ،وفنت ال مربر لها ..رغم ما ُب ِذل من
حوار ون�صائح من ويل الأمر ومن العلماء ،وما هذه الفنت �إ ّال �إخفاقات
وجهل ،وعدم ا�ستقراء للم�ستجدات وبواعث الأحداث.
يقول حممد جالل ك�شك
«لو �سئلت عن�  :أعظم �إجناز حققه ابن �سعود ،و�أكرب ف�شل يف جتربته،
والعن�صر الأ�سا�سي الذي قامت عليه انت�صاراته ،و�أكرب ظاهرة يف جتربته
ت�ستحق اهتمام الدار�سني ،والق�ضية التي تعر�ضت لإهمال امل�ؤرخني ،و�أكرب
ت�شويه يف تاريخ ال�سعودية ..لأجبت:
(الهجر) مع�سكر الإخوان!(»((19

ومهما جاء من �أو�صاف وحما�سن ومربرات له�ؤالء املن�شقني ..ف�إن
احلديث عن :اجلدل املو�ضوعي واحلوار الفكري ،والتخطيط اال�سرتاتيجي،
وما ُيقال عن رموز من القيادات القبلية �أن لديها ت�صور ًا لهذا ال�ش�أن..
قول يتنافى مع واقع احلال ،وفيه جمانبة لل�صواب ،و�إمنا كانت مواقفهم
من خالل قرارات ع�شوائية تتخذ من بنات �أفكار هذا القائد �أو ذاك� ،أو 
ممن حولهم ممن ُيعترب ِّ
منظر ًا �أو يف مقام امل�ست�شار ،ويف الغالب �أن هذه
القرارات كانت ُتبنى على دوافع �شخ�صية �أو مطامع مادية �أو بت�أثري نف�سي
( ((19ال�سعوديون واحلل الإ�سالمي �ص ،551ط 3لعام 1402هـ.
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�أو  حتري�ضي من بع�ض  القوم ،وال  �شك �أنهم دعاة دين ملتزمون بدعوة
ال�شيخ :حممد بن عبدالوهاب (رحمه اهلل)� ،إال �أنه مل يكن يف مفهومهم
توطيد �أركان دولة� ،أو تثبيت قواعد �أمن� ،أو �سعي لتنمية مقومات وطنية.
ال ي�ستطيع �أحد �أن ُيجرد نوادر من �أفراد البادية وقادتها من معرفة
�آنية� ..أ َّما التخطيط بعيد املدى وال ُبعد التنظريي لدرا�سة واقع حال �أو �سعي
لوحدة وتنمية وطنية ..فهو �أمر مل يكن يف قامو�س تلك القيادات!
�أما ال�شجاعة والكرم والنخوة والنجدة وحماية اجلار ..فقد متيز رجال
من قادتها ،ورموز من �أبنائها بهذه ال�صفات ،و�صفات �أخرى من العادات
املحمودة والأفعال امل�شهودة ..يتحلى بها الكثري منهم.
وما تلك املرحلة يف زمن جهاد امل�ؤ�س�س -طيب اهلل ثراه� -إال �إحدى
العوا�صف الهوجاء التي تركت �أثر ًا تاريخي ًا ،وجرح ًا عميق ًا اندمل يف حينه،
وهلل احلمد.

الفصل الرابع

املرحلة الثالثة الأمن واال�ستقرار
من1348 :هـ 1374 -هـ
(1930م 1954 -م)

بشائر املرحلة الثالثة
ُ
انق�شعت ،وعتمة من
أ�شرقت ،وظلمات من الفنت
�شم�س ب�ضوئها �
ُ
ال�شر اندحرت ..جاءت مع �إطاللة �شهر رم�ضان عام 1348هـ املوافق
يناير1930م.
وذهب ال�شقاق ،وح َّل الوفاق ،واجتمع الرفاق.
وجاءت ب�شائر ال�سعد تلوح وبعطرها تفوح:
ببزوغ فجر جديد ،وتطلع لكل �أمر ر�شيد ،وم�ستقبل زاهر جميد.
و�إن قيل من بق َّية بثور ونتوءات ،و�شيء من االجتهادات اخلاطئة ..ف�إن
ذلك كان م�ألوف ًا ،وال�سيطرة عليه مقدورة ..بف�ضل نظرة عقالء ،وتوجيه
علماء ،و�إدارة ق�ضائية ،و�أخرى تنفيذية ،وما ذلك امل�سار �إال حتول من حال
�إىل حال ،ففي مطلع العقد ال�سابع من القرن الرابع ع�شر الهجري ومع
ا�ستتباب الأمن ،وحدوث حت�سن طفيف يف �إيرادات الدولة ..كان لويل الأمر
تو�سع يف الهبات واملقررات التي �شملت �شرائح من علية القوم ومن الفقراء،
وتدرج ًا يف �إن�شاء املرافق واخلدمات العامة ،وما تلك �إال نقلة نوعية �شملت
بع�ض املنا�شط ..بف�ضل الباري عز وجل ..ثم بف�ضل قيادة حكيمة ر�شيدة.
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(امل���رح���ل���ة ال���ث���ال���ث���ة الم����ت����داد م���دي���ن���ة األرط�����اوي�����ة)
إمارة األمري نايف بن مزيد الدويش 1348هـ (1930م)
هذه املرحلة ا�ستحقت ت�سمية مرحلة الأمن واال�ستقرار خا�صة فيما
يتعلق بالأرطاوية والهجر املماثلة� ..إذ جاءت هذه النقلة بعد فرتة خوف
ووجل ورعب وقلق ومعاناة.
الأمري :نايف بن مزيد بن ماجد الدوي�ش ..بالرغم من قرابته من ال�شيخ:
في�صل بن �سلطان الدوي�ش وجمال�سته له� ..إال �أن له ر�ؤى ال تتفق مع اخلط
الذي كان ي�سري عليه في�صل ،و�إن ُ�سمع منه ر�أي ف�إن ر�ؤى الآخرين املخالفة
لر�أيه �أكرث ت�أثري ًا ،و�أجدر حتقيق ًا ..لتوافقها مع ميول النف�س وهواها.
وملا يتمتع به الأمري نايف من ر�ؤية واعتدال وتقومي للأحداث� ..صار له
 ،وح َّ�س والء وانتماء..
وفاء للعهد مع امللك عبدالعزيز ،واتخذ نهج ًا متوازن ًا ِ
وقوبل هذا باال�ستح�سان والر�ضى من ويل الأمر.
يف عام 1348هـ (1930م) �آلت �إمارة الأرطاوية �إىل الأمري نايف بن
مزيد بن ماجد الدوي�ش ب�أمر من امللك عبدالعزيز -طيب اهلل ثراه -و�أُ ْع ِطي
مطلق الت�صرف فيها ويف مراعيها والآبار واملوارد املحيطة بها.
جاء هذا الرت�شيح تقدير ًا ملواقفه الإيجابية ،و�أهليته للإمارة ،ومعرفته
بخ�صائ�ص ال�سكان على خمتلف م�شاربهم.
الأمري نايف بن مزيد ..ذو القامة الفارهة والقوام الر�شيق ..تعلو حمياه
هيبة ووقارُ ..عرف بالتزامه الديني و�سالمة توجهه ،وم�سايرته لكثري من
الق�ضايا االجتماعية ،و�سعيه للحلول املتوازنة ،وميوله لل�صلح يف العديد من

اخلالفات ،وقد واجه(� ((20شيئ ًا من البلبلة والإثارة من �أهايل الأرطاوية
بفعل ن�شطاء ..فتفاقمت اخلالفات حتى ظهرت على ال�سطح ،وقد علم بها
جاللة امللك عبدالعزيز ،وبعث باخلطاب التايل �إىل �أهايل الأرطاوية الذي
ي�ؤكد فيه على ثقته يف الأمري نايف بن مزيد الدوي�ش ،ويقرر �إمارته على
الأرطاوية ومن بعده �أوالده ،وقد �سارت الأمور ب�شكل طبيعي ما عدا خالف
مع القا�ضي ال�شيخ :عبداهلل بن عيدان عام 1366هـ (1946م) �سن�أتي على
ذكره ،وكانت وفاته -رحمه اهلل -عام 1374هـ (1954م) عن عمر يقدر
ب�سبعني �سنة.

( ((20يف �أواخر عام 1351هـ.
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خطاب جاللة امللك عبدالعزيز إىل أهالي األرطاوية
خطاب جاللة امللك عبدالعزيز -رحمه اهلل� -إىل �أهايل الأرطاوية
بتاريخ 1352/3/17هـ الآتي ..يبني ما �صار من بع�ضهم من د�سائ�س وبلبلة
ومنائم وت�شوي�ش حول �أمريهم نايف بن مزيد الدوي�ش ،وي�ؤكد على تزكيته
بقوله (�إننا قد �أ َّمرنا ابن مزيد لثقتنا به وب�أفعاله الطيبة ،و�أن الأرطاوية
وطوارفها �أمريها ابن مزيد ومن بعده �أوالده).

الوثيقة رقم ()39

(((20

( ((20امل�صدر( :ل�سراة الليل هتف ال�صباح) لل�شيخ :عبدالعزيز التويجري� ،ص .466

نص الوثيقة رقم ()39

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل في�صل �إىل كافة �أهل الأرطاوية
كبريهم و�صغريهم ،دوي�شيهم( ((20وغريه �سلمهم اهلل تعاىل.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .بعد ذلك بارك اهلل فيكم نفهمكم
للحديث�:أن�صر �أخاك ظامل ًا �أو مظلوم ًا .قال يا ر�سول اهلل �أن�صره مظلوم ًا
فكيف �أن�صره ظامل ًا قال متنعه عن الظلم� ،أما �أنتم و�أمرا�ؤكم مهوب خافيكم
�أفعالنا ايل فعلنا فيكم دقيق وجليل واخلا�ص والعام وال هوب خافيكم مبا
كاف�أنا به ُ
بع�ضكم من ال�شر وق�ضى اهلل ق�ضاءه واحلمد هلل على �إرادته
بعد ذلك عاملنا ال�سيئ ب�إح�سان ونرب�أ �إىل اهلل �أن ن�ضمر مل�سلم �أو  لأحد
واثق باهلل ثم بنا �شر ًا �إال ندعوه للخري ونح�ض عليه ونحكم فيه ال�شريعة
(((20
ونعلمه �أمر دينه و�أ�شوف تايل هالوقت �صار عند بع�ضكم خريبيطات
ما لها �سنع� .أما الوالية وبلدانها و�أر�ضها فهي هلل ثم يل و�أنا بحول اهلل
وقوته ما �أم�شي �إال فيما �أرى �أنه �صالح للإ�سالم وامل�سلمني والليايل ولدتنا
�أوالدها( ((20وعرفنا كيف حالتهم فبحول اهلل �أن املح�سن �سواء �أنه حم�سن
�سابق ًا والحق ًا� ،أو �أنه م�سيء ثم تاب و�أح�سن �أمره �أن نعامله مبا ير�ضي اهلل
ويحفظ دينه و�شرفه.

( ((20دوي�شيهم� :أ�سرة الدو�شان وقرابتهم.
( ((20خريبطات� :أخطاء و�أغالط تثري البلبلة.
(	((20والليايل ولدتنا �أوالدها� :أي علمتنا كيف نتعامل معها.
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و�أن امل�سيء نحكم فيه ال�شريعة ونحن تبع لها .ف�أنتم �صار فيكم
خريبيطات وهنهنات( ((20ما فيها فائدة ورمبا �إن �أحد اثنني� :إما واحد
�سفيه ما يعقل �شيئ ًا وال عرف الدنيا ،و�إما واحد حروة �إن باقي فيه بقية
من نفاق يتكلم بكالم حق يريد به باط ًال ،والبهرجة ما تنفع على اهلل ثم
ما تنفع علينا.
ونحن قد �أ ّمرنا بن مزيد( ((20لأجل �أمرين :نحن واثقون باهلل ثم به
موجب �أفعاله الطيبة التي عرفناها فيه.
الثاين :موجبكم يا �أهل الأرطاوية وطوارفكم يا مطري ثابت عندنا معلوم
�أنه يحن عليكم ي�سرت الزلة ويعني الطيب وال عندنا يف ذلك �إ�شكال .واهلل لو 
عندنا مقا�صد يف �أفعال النا�س كان حطينا يف الأرطاوية رتب( ((20كبريهم
عبدويجازي كل بعمله .لكن تركنا الأمور يف يد من هو كف�ؤ لها ومن �أهلها
ورحمة للذي فيه خري و�سرت على املهبول.

( ((20خريبيطات وهنهنات :النمائم والت�شوي�ش بني اجلماعة.
ً
ً
( ((20نايف بن مزيد بن ماجد الدوي�ش ابن عم في�صل الذي تعني بدال منه �أمريا للأرطاوية.
( ((20رتب :جي�ش قائدهم عبد� ،أي من مماليك عبدالعزيز  -رحمه اهلل  -قبل حترير ال ّرق .كان
الرقيق يف تلك الأيام �شيئ ًا عام ًا يف كثري من البالد العربية ،وعند �آل �سعود لي�س رقيق ًا ،بل من
ه�ؤالء العبيد من �أخذ منا�صب وقيادات كبرية وعرب عن رجولة .وامللك هنا يريد �أن يقول :لوال 
�إكرامكم والت�سامح معكم ما �أ َّمرت فيكم واحد ًا منكم ي�شفق عليكم وهو نايف الدوي�ش ،بل و�ضعت
جنود ًا و�أمرت عبد ًا يهينكم!!

�أما الأرطاوية وطوارفها ف�أمريها بن مزيد ومن بعده �إن �شاء اهلل عياله،
وبن مزيد اليوم ما يح�سب من �أحد ما يح�سب �إ ّال من عيايل و�إخواين �أما
الذي يحب امل�سلمني ويحب الراحة وتارك الوجوجة( ((20الفا�سدة في�سكن
ويحمد اهلل ،و�أما الذي يف خاطره �شر �أو يف قلبه �شيء فيفطن لنف�سه.
ومن خالف بن مزيد فهو خمالفنا ومن ناف�سه فهو مناف�سنا ،ونحن
�أمرناه يحط النظر على مطري يعرف طيبهم ونكافيه وخبيثهم ي�سلطه اهلل
عليه �إن �شاء اهلل.
ولكن موجب �إن هذا الذي يلزمنا يف ديننا ودنيانا �أكلفنا على بن مزيد
وعاه َدنا عليه �أن ال مي�ضي يف النا�س �إ ّال ب�أمر �شرعي يعذره اهلل( ((20عليه
َ
ف�أنتم ما لأحد حق يرفع يف ابن مزيد عني حتى يبينه لل�شيخ الذي عندكم
يتنا�صح هو وابن مزيد ثم يرفعه لنا نرجو اهلل تعاىل �أن يوفق اجلميع ملا
يحبه اهلل وير�ضاه هذا ما لزم تعريفه وال�سالم.
(((21
/17ر1352/1هـ = (1933م)

( ((20الوجوجة :هي فعل رجل يرك�ض هنا وهناك بالإف�ساد والد�سائ�س والكذب.
(�	((20أمرنا ابن مزيد �أ ّال يعاقب �أحد ًا �أو يت�صرف بحق �أحد �إال بحكم ق�ضائي.
( ((21ر =1ربيع �أول.
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األمري عبدالرمحن بن نايف بن مزيد الدويش وسريته الذاتية
لقد كان للأمري عبدالرحمن بن نايف الدوي�ش  بعد وفاة والده دور
فاعل يف �إدارة �ش�ؤون الأرطاوية وتوزيع �أرا�ضيها ال�سكنية والزراعية على
املواطنني م�ؤيد ًا يف ذلك من املقام ال�سامي الكرمي رغم معار�ضة نفر كان
لهم ت�أثري يف الت�أجيل وقد �أخذت وقت ًا من مراجعات الأمري عبدالرحمن.
متيز الأمري عبدالرحمن ب�سعة �أفقه وخربته وحكمته وتوا�ضعه وجمال
منطقه ومواقفه الإن�سانية النبيلة كرم ًا ومروءة و�شفاعة ،رحمه اهلل رحمة
وا�سعة.

السرية الذاتية

اال�س ــم :عبدالرحمن بن نايف بن مزيد بن ماجد الدوي�ش
ت ــاريـخ امليالد1332 :هـ (1914م) تقريب ًا

(((21

مكـان املـ ـيـالد :البادية
مكان الن�ش�أة والرتبية :التنقل يف البادية ثم اال�ستيطان بهجرة الأرطاوية
ممار�س ًا حلياة البادية ،ومتعلم ًا فنون القتال والفرو�سية ،وم�ستوعب ًا للعادات
والتقاليد من خالل جمال�سة كبار القوم وف�ضالء الرجال من احلا�ضرة
والبادية.

( ((21امل�صدر معاي�شة وعدد من الرواة.
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التعليم والدراسة

كان تعليمه من خالل متابعة والده والتلقي عن الدعاة و�أئمة امل�ساجد
حتى �أ�صبح جميد ًا للقراءة والكتابة والقر�آن الكرمي وعلومه.

اخلربات العملية

•�ساند والده يف �إدارة �شئون الإمارة وف�ض منازعات القبائل والأفراد
منذ عام (1348هـ)وم�ست�شار ًا وممث ًال للإمارة وحتى وفاة والده
رحمه اهلل -عام (1374هـ)(1954م).• مت تعيينه �أمري ًا للأرطاوية وتوابعها من املراكز واملوارد خلف ًا لوالده
عام (1374هـ).
•جرى تر�شيحه عام (1384هـ)(1964م) �أمري ًا للفوج احلادي
والع�شرين باحلر�س الوطني وحتى وفاته بتاريخ (1407/02/26هـ)
(1986/11/29م) منتق ًال خاللها �إىل �شمال اململكة ثم �إىل جنوبها
�إىل �أن ا�ستقر به احلال مبدينة الريا�ض ،رحمه اهلل.

صفاته وسجاياه

•متيز الأمري عبدالرحمن الدوي�ش ب�صفات و�سلوكيات كرمية يندر
توا�ضع ،وحلم وت�سامح
�أن تتوافر يف �أقرانه من �أبناء البادية من:
ُ
و�إيثار ،وحزم يف احلقوق والواجبات ،وكرم وطهارة يد و َب َدنْ  ،وبذل
للجاه مع ال�صغري والكبري والقريب والبعيد ،و�سعي لإ�صالح ذات
البني ،وحتقيق الكثري من املقا�صد(.((21
•له مواقف متعددة من النبل وال�س�ؤدد ي�شيد بها العقالء وي�ست�شهد
بها احلكماء ويتغنى بها الأباعد.
ؤولني وع ْل َية القوم ..وقبول لدى عامة
•يتمتع بجاه ووجاهة لدى امل�س�
ِ
النا�س ملا وهبه اهلل من فكر َنيرِّ و ُبعد نظر يف فن التعامل والعالقات
العامة.
•له من الأبناء ت�سعة ،تويف منهم اثنان  -رحمهما اهلل -والأحياء
منهم متعهم اهلل بال�صحة ي�شغلون منا�صب مرموقة يف الدولة
�أكربهم ال�شيخ حممد رئي�س ًا للفوج ( )21برئا�سة احلر�س الوطني،
وجميعهم �سائرون على نهج والدهم ودربه ،وفقهم اهلل.

(	((21ومن ق�ص�ص حلمه وحكمته �أنه قد �صار له خ�صومة مع �أحد م�شايخ مطري و�أراد احلاكم الإداري
�أن ي�صلح بينهما ..وملا مل يتحقق ذلك خرجا من املكتب وكان خ�صمه غ�ضبان ًا فلحق به و َق َّبل �أنفه
وقال :ال تغ�ضب �إذا جئنا عند احلاكم (كل ي�أخذ عن ذراعه) و�إذا خرجنا ف�أنا و�أنت �أبناء عم،
ومب�صادفة دخل الأمري عبدالرحمن جمل�س ًا مليئ ًا باحل�ضور و�أحدهم خ�صمه الذي كان حا�ضر ًا
فتقدم �إليه وحلف �أال يقوم و َق َّبل �أنفه ،وبهذا املوقف زال ما بينهما.
ُعرف عن �شريحة من البادية �أن ال�ضيف �إذا ح�ضر و�صادف وليمة قائمة ال ي�شارك يف تناول
الطعام ،وذات منا�سبة كان الأمري عبدالرحمن وجمموعة من مرافقيه يف رحلة �إىل حفر الباطن
وا�ست�أجر لهم �سكن ًا وذهب وحده ي�س�أل عن بيت عنزي من �أهل الأرطاوية لعلمه بوجود منا�سبة
لديه ،وملا دخل وجد ال�ضيوف قد تناولوا الغداء ومل يبق �إال �صاحب البيت وعدد من ال�صغار
فتقدم للمائدة و�شاركهم طعامهم ،فلله دره ،وما �أكرث املواقف النبيلة التي ي�صعب ح�صرها،
رحمه اهلل.
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تعليم البنني الكـُتـّاب َ
(الق ّراية) يف األرطاوية
الكـُتـّاب مدر�سة �أهلية قروية ُيديرها املعلم (املطوع) /عبداملح�سن بن
دخيل الفهيد� ..شيخ م�سن(� ((21أمام واجهة دكانه ظهر ًا .ويف ال�صباح يف
ظل جدار دكان جماور على �شكل ن�صف دائرة ..كنا نفرت�ش تراب الأر�ض 
عر�ضة للربد واحلر والرياح ،وكان التعليم مقت�صر ًا على القر�آن الكرمي
ومبادئ القراءة والكتابة.
كان التعليم يف مراحله الأوىل ُج ّل و�سائله لوح من خ�شب الأثل ،مقا�سه
(� )25×17سم ،ندهنه مبادة ترابية بلون رمادي نح�صل عليها من جمرى
الوادي قرب احلاجز املائي بعد ن�ضوب املاء ،ت�سمى (غريف) �أو (الطمي)،
وعند و�ضعها على اللوح ت�سمى َ
(طلو) �أي من الطالء ،ولدى معلم ال ُكتَّاب
حمربة مادتها من عوالق ال�صاج من �أثر النار والدخان ت�سمى (ال�سنو)
ال�سناج ،ي�ضاف له ثمر ي�سمى (رين) يخلط بقليل من املاء ،و ُيك ّون مادة
احلرب املغذية للقلم وهو عود من اخل�شب م�شطوف طرفه ب�شكل دائري
ي�شكل (�سن القلم) .يكتب املعلم على اللوح �أحرف الهجاء� ..أ -ب -ت-
ث -ج -ح -خ -د -ذ�.......إلخ.
ثم عند ت�شكيل الأحرف ..يرتل الطالب ب�صوت مرتفع ( َب َن َ�ص َاب) �أي
باء مفتوحةِ ( ،ب َخ َفا�ض) �أي باء مك�سورةُ ( ،بو ُر َفاع) �أي باء م�ضمومةْ �( ،أب
جزم) �أي باء �ساكنة ...وهكذا.

( ((21دون م�ساعد له �أو بديل يف حال غيابه.

نكرر هذه اجلمل ثم ُن َ�س ِّمع� ..أي يتلو كل م ّنا على ال�شيخ ما حفظ كل
ح�سب م�ستواه الدرا�سي منفرد ًا عن زميله ،وبعد احلفظ نقوم بطالء اللوح
كلما دعت احلاجة لذلك ،وعند جتاوز هذه املرحلة ننتقل للقراءة بجزء
َع َّم نظري ..ثم اجلزء الذي يليه ..وبعد ذلك نت�سلم امل�صحف ،وهذه ُتعد
مرحلة متقدمة.
عند ختم اجلزء الأول (جزء َع َّم) ..يقوم الزمالء ِّ
بزف الناجح حتى
بيت �أهله (تظاهرة) ،ويتناول اجلميع �شراب (احللو) ،وهو  عبارة عن
�شاي كثري ال�سكـّر ،ومن يوا�صل و ُيكمل قراءة امل�صحف (نظري) ُيقال ختم
الثالثني� ..أي ثالثني جزء ًا .ثم �أي�ض ًا ُيزَ ّف �إىل منزله ،وهنا ي�ضاف �إىل
ال�شاي احللو �شيء من الأقط �أو التمر ،ويندر �أن نح�صل على طعام مطهي.
بعد ختم الثالثني بدء ًا من املعوذتني حتى �سورتي الفاحتة والبقرة ت�أتي
مرحلة التجويد� ..أي قراءة امل�صحف من �سورتي الفاحتة والبقرة حتى
املعوذتني .ثم مرحلة الغيب (احلفظ) ..ي�صاحبها قراءة الأ�صول الثالثة
بحلق امل�سجد لدى قا�ضي البلدة ،ومن يريد �أن يتعمق يالزم القا�ضي و ُيكرث
من املطالعة.
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وسائل التأديب والرتغيب

الو�سائل التي كان يتخذها املعلم يف الرتهيب والعقاب هي :ثالثة من
الع�صي ..الأوىل بطول (�)4أمتار والثانية بطول (�)3أمتار والثالثة مرت
ون�صف املرت� ..إىل جانب (امل�سطعة) وهي ع�صا بطول (�50سم) يعلوها
قر�ص م�ستدير بحجم كف اليد حيث مي�سك املعلم ب�أ�صبعني من يد الطالب
(ال�شاهد واخلن�صر) �إىل الأ�سفل بيده الي�سرى وي�ضرب باليد اليمنى
بالقدر الذي يراه منا�سب ًا للعقوبة� ،أما و�سائل الت�شجيع ..فال �شهادة تعرف،
وال هدية تذكر.

من طرائف مدرسة الك ّتاب

•كرثة اال�ستئذان من املعلم لق�ضاء احلاجة ..مما يقت�ضي الذهاب
بالتناوب ..ف�إذا عاد امل�ست�أذن ترتفع �أ�صوات عدد من الطلبة
(عبداملح�سن ..جا روح) �أي �أن امل�ست�أذن ال�سابق عاد ..هل ت�سمح
يل بالذهاب ..في�شري �إىل �أحدهم بالإيجاب.
•عند قرب االن�صراف ينادي البع�ض  من الطلبة (عبداملح�سن..
طلياتك جوعاء)(� ((21أي ا�سمح لنا باالن�صراف قد ُج ْعنا ،وهكذا.

( ((21عبداملح�سن :املعلم ،طلياتك� :صغار الغنم.

ِع ْبــرة

�إن النقلة احل�ضارية التي �أرخت بظاللها على البالد هي التي حولت
اململكة العربية ال�سعودية من جمموعة �أقاليم وبلدان ،وبدو  رحل تعي�ش 
ُف ْرقة وظالم ًا دام�س ًا ..ي�شوبها خالف واختالف وانفالت �أمني ،و�شح يف
املوارد ،ومرتع للجهل واملر�ض� ..إىل دولة كبرية ذات كيانات ..تعليمية
و�صحية و�أمنية وعمرانية وجتارية و�صناعية ،وتطورات يف اخلدمات
واملرافق العامة� .إنها مدعاة للت�أمل واالعتبار ..ثم ال�شكر هلل والدعاء
بالرحمة ملوحد هذا الكيان جاللة امللك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه.

فهل يت�صور �شبابنا الفرق بني ما هم فيه اليوم وبني لوح اخل�شب وقلم
اخل�شب وحمربة ال�سناج؟ هل يت�صورون الفرق بني مقاعدهم الدرا�سية
وو�سائل التعليم احلديثة ،والكتب املدر�سية ،وم�ستجدات التقنية ،وبني
الأر�ض الرتابية التي كنا جنل�س عليها يف ظل جدار دكان �شيخ الكتّاب..
فليت�صوروا الذهاب للمدر�سة حفاة الأقدام وبدون ف�سحة ،ومبالب�س ر ّثة،
وعراك و�شقاوة طفولة ،وفقدان العناية ال�صحية والرعاية الطبية ،والأدوية
ِ
وامل�ستح�ضرات العالجية ،ولي�شكروا اهلل على ما �أفاء عليهم من النعم.
�إن هذه احل�ضارة التي ع�شنا بداياتها مبقوماتها وتطورها املت�سارع
ال�شامل لكافة املنا�شط يف زمن قيا�سي ..مقارنة مع فرتة �سابقة متدنية قد ال 
يت�صورها �شباب هذا الع�صر� ،إال �أنها وبالرغم مما كان فيها من �شظف العي�ش 
وعناء الكد والكفاح وفقدان املقومات ال�صحية والتعليمية ..فقد كانت مليئة
باملروءات والنجدة والكرم والنخوة والوفاء والعفة والطهارة ،وبر الوالدين،
والعطف ومكارم الأخالق ..مما �شح به هذا الزمان ال�صعب املليء باملتغريات
والأحداث ،والتفكك الأ�سري ،وعناء الرتبية واجلحود ونكران اجلميل ،ن�س�أل
.اهلل العون والعفو والعافية وال�سالمة والأمن والأمان ،و�صالح الأبناء �إنه
�سميع جميب.
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 .1املعلمون (املطاوعة يف ال ّقراية)

 .1ال�شيخ :عبداملح�سن بن دخيل الفهيد -بامليدان التجاري.

 .2الأ�ستاذ :عبداهلل بن �إبراهيم الفايز ،مدة ق�صرية -يف امل�سجد اجلامع.
 .3قا�ضي البلدة -يف م�سجد الدوي�ش .م�ستقلني عن بع�ض وكل له وقته.
 .2الطلبة

الدرا�سة يف الكتَّاب (1370 - 1360هـ) (1951-1941م) لدى ال�شيخ
عبداملح�سن بن دخيل والذين مازلت �أحفظ �أ�سماء بع�ضهم (متّع اهلل
الأحياء منهم مبوفور ال�صحة ،ورحم اهلل الأموات رحمة وا�سعة).

 .1عبدالرحمن النا�صر العبدالعزيز العبدالكرمي
 .2عبداهلل العبدالكرمي العبداملح�سن العبدالكرمي
� .3سعد املحمد ال�سعد الدري�س
 .4حممد العبداهلل الأحمد العبدالكرمي
 .5عبدالعزيز ابن ال�شيخ �إبراهيم الفايز
 .6حممد بن عبداملح�سن اجلماز
 .7عبداهلل بن عبداملح�سن بن حممد املا�ضي
 .8زامل ال�سليمان الزامل الدري�س
 .9حممد العبدالرحمن العبدالعزيز الفدا
 .10حمد املا�ضي املحمد املا�ضي
� .11سلطان بن عبدالرحمن بن نايف الدوي�ش
 .12عبداهلل العبدالرحمن الزامل الدري�س
�  .13إبراهيم املحمد املنيع
 .14عبداهلل املحمد املنيع
 .15عبدالرحمن احلمد العبداهلل ال�سياري
 .16حمد املحمد ال�سعد الدري�س
 .17فهد النا�صر الرباهيم العبدالكرمي
 .18بدر بن �سعود بن عما�ش الدوي�ش
 .19عبداهلل بن جعيثن بن عثمان احلربي
 .20عبدالعزيز العبدالرزاق ال�سعيد
 .21عبدالرحمن العبداملح�سن الدخيل الفهيد
 .22عبداهلل بن علي بن زيد الغيالن
   .23حممد بن �صنيتان ال�صعيب
 .24من�صور �أبو حيمد
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.40
.41
.42
.43
.44
.45
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�سعود الأ�شقر اجلبلي
�شيهان الهوالن املطريي
حممد احلمود العبيد
�سعود �سعد ال�سرور العنزي
�شبيب بن مطارد الفتح
  �أحمد املحمد الده�ش
عبداهلل العبداملح�سن اجلماز
عبدالرحمن ال�صالح العوجان
مطلق بن جمعان بن برج�س املطريي
�سعد العبداهلل اجلميعه
عبدالكرمي العبداملح�سن الدخيل الفهيد
عبدالكرمي ال�سليمان ال�سعيد
حممد العلي بن زيد الغيالن
  عبداهلل بن عبدالرزاق امل�سانع
�سعود املغيدن املورقي
احلميدي بن م�صيول
�سعود بن �شبيب املطبقي
�سهو بن مطارد الفتح
حمدان بن مر ّوح
حممد بن ح�سن النهم املطريي
حممد نهار �ساري املورقي
عبداهلل بن غازي �ساري املورقي
عياد بن �سيار بن قا�سم ال�شمري
عبدالرزاق بن نهار العميدي

.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72

حامد بن نافع العطني احلربي
�صالح بن فهيد البلطيح العنزي
عبداهلل بن حمود امل�سعود املورقي
خلف بن حممد بن خلف
�سبعان بن حممد بن خلف
عبيد بن نا�صر بن حمدان
مطلق بن نا�صر بن حمدان
عاي�ض بن زيد بن �سمره
علو�ش بن زيد بن �سمره
�صالح بن عبداهلل بن �صالح
حممد بن �ضويحي املفلح املورقي
حمود بن �ضويحي املفلح املورقي
خلف بن فهد ال�سويقي العار�ضي
عبداهلل بن �شحاذ الوهبي احلربي
حممد بن مقبل اجلدوع
عبداهلل مقبل اجلدوع
�سعد ال�صهيب
�سعود ال�صهيب
مطلق بن جمادل
�سعد بن �شبيب
علي بن م�سانع الرخيمي
يو�سف بن �صنيتان ال�صعيب
عبداهلل بن مطلق ال�صعيب
حممد بن عو�ض الكوز
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هذا العدد من الطلبة مل يكن منتظم ًا يف احل�ضور ومل يكتمل قط يوم ًا
من الأيام ..وه�ؤالء الذين مروا على مدر�سة الكتاب خالل ع�شر �سنوات
(ال�ستينيات الهجرية).
ومن ه�ؤالء من ق�ضى نحبه �صغري ًا �أو يف ريعان �شبابه ،ومنهم من انتقل
�إىل الريا�ض واملنطقة ال�شرقية ودولة الكويت بحث ًا عن العمل وم�صادر
املعي�شة ،ومنهم من ح�صل على ت�أهيل علمي ،ومن حقق مركز ًا وظيفي ًا
بدرجة وكيل وزارة� ،أو �إدارة عامة� ،أو مركز �إمارة� ،أو مقاوالت و�أعمال
جتارية و�إدارة �شركة� ..إلخ.

املدرسة النظامية
وهي املدر�سة االبتدائية التي افتتحت يف نهاية عام 1370هـ 1951م.
كانت هيئة التدري�س مكونة من:
.1
.2
.3
.4
.5

مدير ًا بالوكالة من حرمة
الأ�ستاذ /عبدالعزيز بن نا�صر العقيل
من رو�ضة �سدير
الأ�ستاذ /حممد بن عبدالرحمن بن فنتوخ م ـ ــدر�سـ ـ ًا،
من جالجل
م ـ ــدر�سـ ـ ًا،
الأ�ستاذ /عبدالعزيز بن علي الغيالن
من حرمة
م ـ ــدر�سـ ـ ًا،
الأ�ستاذ /عقيل بن �أحمد العقيل
من جالجل
ال�شـاب /عبدالعزيز بن �سليمان ال�سعيد م�ستخدم ًا،

مل تكن املدر�سة احلكومية النظامية مقبولة من بع�ض الأهايل وكذلك
ُطرق التدري�س املخالفة ملا اعتادوا عليه مبدار�س الكتّاب.
ومن العقبات التي واجهت الإدارة مو�ضوع ا�ستخدام ال�صافرة عند بدء
احل�ص�ص و�أوقات ال ُف�سح والتي كانت ت�ستخدم قبل وجود الأجرا�س العاملة
بوا�سطة الكهرباء ،وكان هناك حت ُّرج من ا�ستخدامها خوف ًا من �إنكارها..
الأمر الذي دفع بالإدارة �إىل اتخاذ و�سيلة قرع باب الف�صل �إيذان ًا ببدء
الف�سحة ،وبعد مدة جرى ا�ستخدام ال�صافرة و�أوجدت �شيئ ًا من ردود
الفعل ،ونظم املواطن حممد بن غ�شام اجلبلي الق�صيدة التالية ..ي�سندها
غمي�ض):
للقائم ب�أعمال هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر (ع َب ْيد بن ِّ
ي���ا ع��ب�� ِّي��ـ��ـ��د ي���ا ه���ا ال��ـ��ـ��ـ��ن��اي��ـ��ـ��ب
ك������ان امل�����زم�����ر م����اه����و ت���اي���ب
وان��������ا ..ال  ام��ي��ر وال  ن��اي��ـ��ـ��ب

ق������ل ل���ل���أم���ي��ر ال�������ش���اي���ـ���ـ���ـ���ب
���������س����ر م����زام����ي����ـ����ره
ن����ب����ا ن����ك ِّ
واه�����ل�����ي ف���ق�������ص���ى ال���دي���ـ���رة
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الطلبة

اخلطاب التايل م�شفوع ببيانني ب�أ�سماء الطلبة الناجحني يف الف�صل
الأول كان مر�س ًال معي من مدير املدر�سة الأ�ستاذ :عبدالعزيز بن نا�صر
العقيل �إىل معتمد املعارف بنجد عند �سفري �إىل الريا�ض لاللتحاق بعمل
لدى �شركة بيكر ،ومل �أمتكن من ت�سليمه للمعتمدية.

(((21

الوثيقة رقم ()40

( ((21حمفوظات امل�ؤلف.

نص الوثيقة رقم ()40

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم 41
		
املدر�سة ال�سعودية بالأرطاوية
التاريخ 1371/4/18هـ
املرفقات 3
ح�ضرة �صاحب الف�ضيلة معتمد املعارف بنجد ..املوقر
بعد التحية واالحرتام
�أت�شرف ب�أن �أرفق ل�سعادتكم من طيه ك�شوفات الفائزين يف اختبار
ن�صف ال�سنة راجي ًا االطالع عليها ون�شر �أ�سماء التالميذ على �صفحات
اجلرائد املحلية حفظ ًا للم�صلحة وت�شجيعا لهم وتف�ضلوا بقبول فائق
احرتاماتي واهلل يحفظكم وال�سالم.
مدير مدر�سة الأرطاوية بالوكالة..
التوقيع :عبدالعزيز بن نا�صر العقيل
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بيان ب�أ�سماء الدار�سني يف ال�سنة الثانية ابتدائي ..الناجحني يف االختبار
الن�صفي يف مطلع عام (1371هـ)

(((21

الوثيقة رقم ()41

( ((21حمفوظات امل�ؤلف.

أمساء الطلبة يف الوثيقة رقم ()41

 .1عبداهلل بن عبداملح�سن بن حممد املا�ضي
 .2حممد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفدا
 .3عبدالرحمن بن عبداملح�سن الدخيل
 .4زامل بن �سليمان بن زامل الدري�س
 .5عبداهلل بن عبدالكرمي بن عبداملح�سن العبدالكرمي
� .6سعد بن عبداهلل اجلميعه
 .7حمد بن حممد بن �سعد الدري�س
 .8عبدالرحمن بن عبداهلل بن عثمان الزومان
 .9عيد بن حممد ال�شذي
 .10حممد بن �صنيتان ال�صعيب
 	.11عبداملح�سن بن عبدالعزيز بن ح�سن
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بيان ب�أ�سماء الدار�سني يف ال�سنة الأوىل ابتدائي ..الناجحني يف االختبار
الن�صفي يف مطلع عام (1371هـ)

الوثيقة رقم ()42

(((21

( ((21حمفوظات امل�ؤلف.

أمساء الطلبة يف الوثيقة رقم ()42

 .1فالح بن مزيد املطريي
 .2عبداهلل بن �سعد بن �سرور
 .3حمود بن مربوك املزيد
 .4حممد بن �سليمان الزامل الدري�س
 .5حماد بن عبداهلل البعيجان
� .6سعد بن عبداملح�سن الدخيل
 .7عبداهلل بن حممد العبداللطيف العبدالكرمي
 .8عبيد بن مربوك بن نامي الأول
 .9علي بن �أمان بن م�صيول
 .10عبداهلل بن حممد بن غظيان
 .11نا�صر بن نوار بن �شمالن
 .12م�ساعد بن عبداهلل املزيد
 .13عبداهلل بن مطلق
 .14حممد بن زيد بن �سمره
 .15عبداملح�سن بن عبداهلل ال�سعيد
 .16حممد بن نوار بن �شمالن
 .17خالد بن �صليبان بن حمنا
 .18عبداملح�سن بن حممد بن �سعد الدري�س
 .19عبداملح�سن بن �صالح بن ر�شا�ش
 .20علي بن رفدان اجلبلي
 .21عيد بن زيد بن �سمره
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املساجد واآلبار والنخيل
القائمة يف ال�ستينيات ومطلع ال�سبعينيات من القرن الهجري الرابع ع�شر.
م�سجد اجلامع الأول الوحيد
م�سجد الدوي�ش
م�سجد ابن نامي اخلويطري
م�سجد ابن �سقـ ّيان
م�سجد جعيثن
م�سجد ر ّبيع
م�سجد دهيكل
م�سجد احلطاب
م�سجد ابن فهيد
م�سجد العنوز
م�سجد الوهوب

امل�ساجد
جوار ال�سوق التجاري (و�سط املدينة)
(�شرق) جوار بيت الدوي�ش
(�شرق)
(�شمال)
الفلح
الفلح
الفلح
الو�سيطى
ال�سليل
جنوب ال�سوق التجاري
الرمثية

نخل
نخل الربج�سية
نخل الذايدية
نخل البديعة
نخل م�سري
نخل اجلبيعية
نخل ابن ر�شا�ش
نخل ابن ِّ
مف�ضي
نخل ابن عوجان
نخل ابن حمي�سن
نخل القح�ص
نخل العطني
نخل الو�سيطى
نخل ابن دغيم
نخل ابن فهيد

نخيل قليلة العدد والإنتاج
النخيل
عبداهلل املحمد العبدالكرمي
�آل �إىل ما�ضي بن حممد املا�ضي
عبدالكرمي بن عبداملح�سن العبدالكرمي
عبدالكرمي بن عبداملح�سن العبدالكرمي
م�سري بن نايف الدوي�ش
نايف بن مزيد الدوي�ش
مناور بن ر�شا�ش العلوي احلربي
�صالح بن ِّ
مف�ضي العنزي
�صالح بن عوجان
�سليمان بن حمي�سن
م�سلط بن هزاع القح�ص العنزي
نافع بن العطني احلربي
فهاد بن حطاب العنزي
حممد بن دغيم ال�صعريي
عبدالرحمن بن فهيد اجلبلي
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الآبار
�أول بئر حفرت يف الهجرة (غرب)
بئر ع�سيلة
جنوب و�سط الديرة
بئر ال�سبل
قليب جامع الأرطاوية
بئر ال�سبل
�سبيل قائم عليها عبداهلل بن عبدالعزيز العبدالكرمي
بئر القرينة
بئر القرينات (اجلهيمة) �سليمان بن جهيم اخلويطري
مغيدن بن عبداهلل املورقي العتيبي
بئر مغيدن
يف �شعيب البجيدية
بئر طعيمي�سة
بئر احلميدي بن في�صل الدوي�ش
بئر نهار بن بداح املويهي (الفلح)
عبدالرحمن بن نايف الدوي�ش
بئر دوجة
بئر نايف بن مزيد الدوي�ش
عبداهلل بن هوالن اجلبلي
بئر �أم زوير
بئر حمدان بن ال�سويدا من ال�سكان بالفلح
جوار بئر مغيدن
بئر ال�سعيد

بع�ض هذه الآبار كان بها نخل و�أثل وقد اندثرت ب�سبب �إهمال ال�سقيا.

اإلمارة والقضاء
�إمارة الأرطاوية و�أمرا�ؤها
1335-1328هـ
 .1عبداملح�سن بن عبداهلل بن عبدالكرمي
1917 - 1910م

لتنازله

 .2في�صل بن �سلطان الدوي�ش

1348 - 1335هـ
1930 - 1916م

العتقاله

 .3نايف بن مزيد الدوي�ش

1374 - 1348هـ
1955 - 1930م

لوفاته

 .4عبدالرحمن بن نايف الدوي�ش

1384-1374هـ
1964- 1955م

لتعيينه �أمري
فوج باحلر�س

 .5م�سري بن نايف الدوي�ش

1387 - 1384هـ
1967 - 1964م

لوفاته

� .6سلطان بن عبدالرحمن الدوي�ش

1406 - 1387هـ
1985 - 1967م

لوفاته

 .7عبداهلل بن �سلطان الدوي�ش

1430- 1406هـ
2009 - 1985م

لوفاته

 .8م�سري بن �سلطان الدوي�ش

1430هـ 2009 /م
وحتى الآن
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الــقــضـــاء

توىل الق�ضاء بالأرطاوية يف عهد جاللة امللك عبدالعزيز  -طيب اهلل ثراه-
كل من:
الق�ضاة يف الأرطاوية
 .1ال�شيخ :عمر بن حممد بن �سليم
 .2ال�شيخ :عبداهلل بن ح�سن بن علي �آل ال�شيخ
 .3ال�شيخ :حممد بن عبداملح�سن اخليال
 .4ال�شيخ :علي بن زيد الغيالن
 .5ال�شيخ� :إبراهيم بن حممد الفايز
 .6ال�شيخ :عبداهلل بن عبدالعزيز بن عيدان
 .7ال�شيخ:عبدالعزيز بن عبداهلل بن ال�سوداء

من بــريــدة
من بعد نزول الدوي�ش
(1337 - 1335هـ)
من الريا�ض
(1347 -1337هـ)
من املجمعة
(1350 - 1347هـ)
من جـالجـل
(1360 - 1351هـ) لوفاته
من جـالجـل
(1364 - 1360هـ) لوفاته
من حـرمــة
(1367 - 1364هـ) (نقل)
من حرميالء
(1373 - 1368هـ) لوفاته

ه�ؤالء الذين ا�ستقروا بالأرطاوية وزاولوا �أعمال الق�ضاء فيها �أثناء
حياة امللك عبدالعزيز رحمه اهلل� ..أ َّما ما عداهم من امل�شايخ الق�ضاة �أو 
الدعاة ..فمنهم من جاء مبهمة ومنهم من جاء داعية.

خالف بني القاضي واألمري
قبل �أن �أختم احلديث عن الإمارة والق�ضاء يف بلدة الأرطاوية �أورد فيما
يلي موجز ًا عن ق�صة خالف وقع بني الأمري والقا�ضي.
يف عام (1366هـ) (1947م) ا�شتد اخلالف بني قا�ضي الأرطاوية
ال�شيخ عبداهلل بن عبدالعزيز بن عيدان ،والأمري نايف بن مزيد الدوي�ش 
�أمري الأرطاوية على تق�سيم م�ساعدات عينية مقدمة من جاللة امللك
عبدالعزيز -غفر اهلل للجميع� -إىل فقراء �سكان الأرطاوية ،وجرت منهما
مرا�سالت �إىل جاللة امللك عبدالعزيز ،و�سمو ويل العهد الأمري �سعود ..كل
منهما ي�شكو الآخر.
�سعادة الأمري كان يرى ا�ستحقاق نفر من ذوي املكانة االجتماعية على
اعتبار �أنهم �أحوج من غريهم ملا يرتتب عليهم من التزامات ..يف حني كان
يرى ف�ضيلة القا�ضي �أن ال�ضعفاء الذين لي�س لهم موارد هم الأوىل بذلك.
كذلك جاءت ت�سمية دكان ال�سوالف (دكان :حممد بن عبداهلل
العبدالكرمي) والذي كان يرتاده ف�ضيلة ال�شيخ :عبداهلل بن عيدان،
والوجيه :عبداهلل بن حممد العبدالكرمي ،ونخبة من الأعيان حا�ضرة
وبادية بعد ن�شوء هذا اخلالف والتعليقات التي ُتلقى جزاف ًا فكان مبثابة
ٍ
ناد �أدبي.
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ومن امللفت �أن رج ًال ق�صري القامة نحيل اجل�سم يرتدي العمامة مل
يكن م�سموع الكلمة� ..أخذته ِح َّدته لإلقاء الكالم على عواهنه (و ُيدعى
�إبراهيم.)...
قال عنه ف�ضيلة القا�ضي �أنه (مي�شي على الأر�ض وللأر�ض منه �أزيز).
هذا اخلالف مل يف�سد للود ق�ضية فالأمري والقا�ضي كالهما كان فا�ض ًال
و�سليم الطوية ..تغمدهما اهلل برحمته.
لذلكَ :كـ َّلف ُ
امللك عبدالعزيز ..الأمري �إبرا هيم بن عبداهلل بن عرفج
ونفر ًا معه بالذهاب �إىل الأرطاوية ،وبو�صوله طلب من الوجيه عبدالكرمي
بن عبداملح�سن العبدالكرمي التنبيه على �أهل الأرطاوية بامل�ساجد بعد �صالة
الفجر ..طالب ًا منهم احل�ضور يف امل�سجد اجلامع ،وجتمع النا�س �ضحى يف
بهو  امل�سجد غرب �شمال منرب اخللوة ،و ُق ِرئ عليهم خطاب امللك الذي
يق�ضي بعزل نايف بن مزيد الدوي�ش عن الإمارة ،و�أن عليهم �أن يختَاروا
�أمري ًا لهم �أو ير�سل لهم خادم.
تعالت الأ�صوات :نرغب نايف �أو �أحد �أبنائه ..ثم قرئ اخلطاب مرة
ثانية ..مبين ًا �أن م�شكلة نايف من �أبنائه ..تكلم اثنان من غري �أهل الر�أي
وامل�شورة ..نريد عبدالكرمي بن عبداملح�سن ،وكان عبدالكرمي وا�ضع ًا ر�أ�سه
على يده ي�ستمع و�أخذ يهز ر�أ�سه م�ستنكر ًا.

قام الوجيه عبداهلل بن حممد بن عبدالكرمي وقال( :العبدالكرمي يف
الأرطاوية ع�شرة و�أنا �أبوهم) ..رغبتنا بنايف �أو �أحد �أبنائه �أو ما يراه ويل
الأمر� .ساعتها انف�ض االجتماع ،وبقيت الإمارة يف نايف و�أبنائه ،وهذا �أمر
طبيعي ونهج �أخذت به دولتنا �أعزها اهلل ،ومت نقل ف�ضيلة القا�ضي ال�شيخ
عبداهلل بن عيدان �إىل حمكمة خمي�س م�شيط.
قول ف�صل وموقف رائع من هذا الرجل العاقل احلكيم� ..إن الوجيه
عبداهلل بن حممد العبدالكرمي -رحمه اهلل -كان �شجاع ًا يف كلمته وموقفه،
فهو من رجاالت الوطن الذين ا�شتهروا ب�سداد الر�أي واحلكمة والإيثار.
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الوثيقتان التاليتان توضحان نشأة اخلالف وتارخيه

(((21

الوثيقة رقم ()43

( ((21امل�صدر� :أبناء ال�شيخ عبداهلل بن عيدان.

نص الوثيقة رقم ()43

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل في�صل �إىل جناب املكرم ال�شيخ
عبداهلل بن عيدان �سلمه اهلل ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته كتابكم
و�صل وما عرفتو كان معلوم خم�صو�ص ًا معاملة بن مزيد وولده معكم فهذا
�شي ال نر�ضاه وقد كتبنا له كتاب فيه كفاية �إن �شاء اهلل هذا ما نرى بيانه
وال�سالم .1366/7/3
ختم امللك عبدالعزيز

253

254

ن�ش�أة الإخوان ون�ش�أة الأرطاوية
الف�صل الرابع :الأمن واال�ستقرار

(((21

الوثيقة رقم ()44

( ((21امل�صدر� :أبناء ال�شيخ عبداهلل بن عيدان.

نص الوثيقة رقم ()44

من �سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل في�صل �إىل جناب الأخ
املكرم ال�شيخ عبداهلل بن عبدالعزيز بن عيدان(� ((22سلمه اهلل تعاىل
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته خطابكم املكرم و�صل وما عرفتو به كان
معلوم خم�صو�ص ًا ما ا�شرتو اليه من قبل عملكم يف ال�صدقه فهذا هو الأمل
بكم بارك اهلل فيكم وما ا�شرتو اليه من قبل م�سري واعماله فقد عرفنا نايف
بن مزيد مبا فيه كفايه و�أنت تالحظ القيام مبا يجب عليكم ونظرنا عليكم
ان �شاء اهلل يف جميع الأمور .هذا مالزم تعريفه وال�سالم.
   1366/7/5ختم

( ((22ال�شيخ عبداهلل بن عيدان من مواليد (حرمة) عام 1321هـ وتويف -رحمه اهلل -يوم ال�سبت تاريخ
(1407/04/19هـ) املوافق (1986/12/20م) عن عمر يناهز �ستة وثمانني عام ًاُ .عرف عنه
-رحمه اهلل -قر�ضه لل�شعر العامي والف�صيح ،وقد كانت له ر�ؤى بعدم ن�شر �شعره.
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بيان بأمساء أُسر احلاضرة املوجودة يف هجرة األرطاوية
يف الستينيات اهلجرية من القرن ال��راب��ع عشر حسبما
جادت به الذاكرة
اال�سم

م

بلدة االنتماء

1

�آل عبدالكرمي

َح ْر َمة

2

�آل ما�ضـ ــي

َح ْر َمة

3

الفاخري

َح ْر َمة

4

�آل دري ـ ــ�س

َح ْر َمة

5

�آل تركـ ـ ــي

َح ْر َمة

6

�آل جمـ ـ ــاز

َح ْر َمة

7

�آل عق ـ ـ ــيل

َح ْر َمة

8

�آل ح�س ـ ـ ــن

َح ْر َمة

9

�آل منيـ ـ ـ ــع

َح ْر َمة

10

�آل عي ـ ــدان

َح ْر َمة

11

�آل نـ ـ ـ ــوح

َح ْر َمة

12

�آل دخيـ ـ ــل
�آل الأُمي ـ ِّــر

َح ْر َمة
َح ْر َمة

14

�آل خ َري ـِّ ــف

َح ْر َمة

15

�آل زوم ـ ــان

َح ْر َمة

16

�آل �شعي ـ ـ ــل

َح ْر َمة

13

17

�آل اجلويع ــي

َح ْر َمة

18

�آل عي�سـ ـ ــى

َح ْر َمة

19

�آل حم ـ ــدان (املو�سى)

َح ْر َمة

20

�آل �سعي ـ ــد

جالجل

21

�آل الأحي ــدب

جالجل

22

�آل فايـ ـ ــز

جالجل

23

�آل غيــالن

جالجل

24

الب�صريي

25

�آل ف ـ ــدا

�شقراء
�أُ�شيقر

26

�آل �أبو حيمد

�أُ�شيقر

27

�آل دخي ــل (الفهيد)

الزلفي

28

�آل �سياري

الزلفي

29

�آل �سلمان

الزلفي

30

�آل الطيار

الزلفي

31

�آل الغنيم

الزلفي

32

�آل مومـي

الزلفي

33

�آل �سليمان

الغاط

34

�آل حفيــر

الغاط

35

�آل عي�سى

الغاط

36

الزيدان

الغاط
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37

�آل دميعان

الغاط

38

�آل عمران

الغاط

39

�آل الده�ش

املجمعة

40

�آل ربيعة

املجمعة

41

�آل الثمريي

املجمعة

42

�آل مق ِّيل

املجمعة

43

�آل ال�ص َّنات

بريدة

44

�آل حجيالن

بريدة

45

�آل حمي�سن

املذنب

46

�آل ال�شعيبي

ال�شما�سية

47

�آل بعيجان

رو�ضة �سدير

48

�آل جميعـ ــة

ثادق

49

�آل دالك

الأرطاوية

50

�آل ال�سودا

حرميالء

51

�آل �شبيبي

حرميالء

بيان بأمساء القبائل اليت سكن بعض أبنائها األرطاوية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

قبيلة مطري
قبيلة حرب
قبيلة عنزة
قبيلة �شمر
قبيلة عتيبة
قبيلة الدوا�سر
قبيلة بني هاجر
قبيلة جهينة
قبيلة بلي
قبيلة الظفـيــر
قبيلة الأ�شراف (بني ح�سني)
قبيلة العـوازم
قبيلة الر�شايدة
قبيلة اجلميلي

هذه القبائل ي�صعب ذكر �أ�سماء عوائلهم ..لكن يف مقدمتهم بالكرثة
�أفخاذ من قبيلة مطري الذين يف طليعتهم قوم الدوي�ش ،و�أ�صبحت الأرطاوية
تن�سب �إىل قبيلة مطري بزعامة الدو�شان ..مت�آخني مع القبائل الأخرى ،وال 
فوارق تذكر.
وقبيلة مطري عموم ًا و�إن اختلفت قيادتها مع ويل الأمر و�صار منهم ما
حدث ..ال  ُين�سى لهم مواقف وم�شاركات �سابقة مع الإمام عبدالعزيز (طيب
اهلل ثراه) يف ت�أ�سي�س هذا الكيان ..كما هو حال قبائل �أخرى ،وحا�ضرة
املدن والأقاليم.
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وصف احلالة العامة
الهجر التي مت ت�أ�سي�سها يف �أواخر العقد
مبا �أن الأرطاوية تعد �أول َ
الثالث (1328هـ) ويف بداية الدور الثالث ال�سعودي ،قام بت�أ�سي�سها ب�ضع
(ح ْر َمة) لواقع خالف �أجل�أهم لذلك ..ثم
وع�شرون رج ًال جاءوا من بلدة َ
تزايد �سكانها تدرج ًا بوفود عدد قليل من القرى واملدن والأقاليم مع قلة
من البادية ال ُّر َحل ..بعد ذلك جاء نزول الدوي�ش وحا�شيته ،وما �أفرزه هذا
النزول من �إرباك وتغري يف العادات للمقيم وللم�ستوطن اجلديد ،و�إن كانوا
جميع ًا �أبناء منطقة ومن بيئة متجان�سة� ..إال �أن هناك فروقات يف هوام�ش 
العادات والتقاليد ،وقد ان�صهروا يف بقعة واحدة وامتزجوا فيها جتاور ًا
واختالط ًا وتعام ًال واحتكاك ًا ،و�صاروا �أحبة مت�آخني ،ودعاة مهتدين..
�آمرين باملعروف ناهني عن املنكر ،وعاد ًة ما يحدث من غلو بني املحت�سبني
ممن تعرتيهم ال�شدة والتع�سف والتجاوز يف الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر من رجال احل�سبة �أو غريهم من املجتهدين ..مما �أوجد امتعا�ض ًا
وتذمر ًا من النظراء املعتدلني و�شيئ ًا من الت�ضاد ..تبعه �سعي للمعاجلة
والتوجيه من والة الأمر له�ؤالء املت�شددين ،ون�شوء �شيء من اخلالف� ..سبق
الإ�شارة �إليه يف الف�صل الثالث من هذا الكتاب.
ٌ
حال من البساطة

َو َج ْدت من �إدراج �صورتني خلطابي ال�شيخ في�صل بن �سلطان الدوي�ش 
�إىل الإمام عبدالرحمن الفي�صل حول:
•طلب (جاريتني) مملوكتني خلدمة والدته وزوجته.
•كذلك طلب (دواء) لعالج مري�ض من الإخوان.
ما ي�سهم يف ك�شف النقاب عن حالة عامة وو�ضع كان قائم ًا ،وب�ساطة
متناهية يف الأخذ والعطاء ..وهما فيما يلي:
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مطلب

في�صل بن �سلطان الدوي�شُ ..يخاطب الإمام عبدالرحمن �آل في�صل..
يطلب منه (قينة) جارية خلدمة والدته ،و�أخرى لبنت ابن بجاد(..((22
مكرر ًا الطلب لأن ما �سبق �أن ُعر�ض على رجاله من اجلواري "مر�ضى".

الوثيقة رقم ()46

(((22

( ((22بنت ابن بجاد زوجة الدوي�ش.
( ((22امل�صدر :ال�شيخ عبدالرحمن بن نا�صر العبدالكرمي.

نص الوثيقة رقم ()46

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من في�صل بن �سلطان الدوي�ش �إىل جناب عال اجلناب الإمام املكرم
حميد املكارم وال�شيم عبدالرحمن بن في�صل �سلمه اهلل وهداه و�أنار
ب�صريته بالعلم وحماه وجعله من الفائزين يوم لقاه �آمني.
�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ومغفرته ومر�ضاته على الدوام
�أدام الباري علينا وعليكم نعمة الإ�سالم .وال�س�ؤال عن الأحوال �أحوالنا
من كرم اهلل جميلة .وبعد �سلمك اهلل الإمام معطيني قينة( ((22لوالدتي،
وذكر لل�سبيعي ي�شرتي لنا قينة جتوز ،وال لقا ال�سبيعي �شيء يجوز وعطانا
خم�س مئة ريال وع ًيت �آخذها لأين مايل نظر �إال يف القينة ،ولقيت ال�سبيعي
عند الإمام يف مطرا�شي التايل وقال الإمام حنا يجينا عبيد من الطائف
وطلبته قينة ثانية �أبيها لبنت ابن بجاد وقال متى ما جو  العبيد عبيد
الطائف �إذا اختار �أبوي فيهن فانت اخرت عقب وخذ ثنتني من الباقي،
والإمام عبدالعزيز ذاكر خلدامكم قبل يجي عبيد الطائف ،وبعد �سلمك
اهلل اذكر ل�شلهوب يدور لنا قينة مثل ما قال الإمام عبدالعزيز ،و�إال املرجع
�إليك �سلمك اهلل ت�سنعنا فيه قينة من عندك ع�سى اهلل يطول عمرك .من
طرف �شلهوب عر�ض على رجاجيلي قينتني ِ و َج َاعا و�أنت خابر مالنا نظر
الوج َاعا( ،((22وا�صلك غالمنا هداج �سلمك اهلل باخلط و�سلم لنا على
يف َ
العيال وال�سالم.

( ((22قينة :جارية خلدمة والدة الدوي�ش و�أخرى لزوجته.
(	((22وجاع ًا� :أي مر�ضى.
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طلب عالج

هذا اخلطاب من في�صل الدوي�ش� ..إىل الإمام عبدالرحمن �آل في�صل
مر�سل مع مندوب يطلب فيه دواء من عند الإمام ..من �أجل معاجلة �أحد
الإخوان م�صاب مبر�ض.

الوثيقة رقم ()47

(((22

( 	((22امل�صدر :ال�شيخ عبدالرحمن بن نا�صر العبدالكرمي.

نص الوثيقة رقم ()47

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من في�صل بن �سلطان الدوي�ش �إىل جناب الإمام املكرم الأفخم الأ�شيم
عبدالرحمن �آل في�صل �سلمه اهلل تعاىل.
�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته على الدوام مع ال�س�ؤال عن الأحوال
�أحوالنا من كرم اهلل جميلة.
بعد ذلك وا�صلك تركي الفرحي من طرف دواء عندكم ُيذكر لنا نبيه
لواحد من الإخوان مري�ض والرجاء �إن �شاء اهلل تعاىل �إنك ِت َ�س ّنعه.
و�سلم لنا على العيال وامل�شايخ ومن لدينا العيال وال�شيخ عمر والإخوان
ي�سلمون.
هذا ما لزم تعريفه وال�سالم.
ختم في�صل الدوي�ش
/29ذو القعدة 1345هـ
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العادات والتقاليد
للعادات والتقاليد دور مهم يف حياة الإن�سان ،ولكل ع�صر وموطن و�ضعه
املُ َعينَّ  ،ولهذا ف�إن احلالة العامة ل�سكان البادية كانت تقت�صر يف ال�سابق على
الرعي وموارد الآبار وتربية املوا�شي من �إبل و�أغنام ،مع �شيء من املغازي
.والغارات التي اعتادوا عليها ،والتي منها ك�سب وخ�سران ،ومفاخر تروى
�شعر ًا ونرث ًا.
وملا كان من ال�صفات العربية :النخوة ،النجدة ،الكرم ،حماية اجلار،
و�إغاثة امل�ستجري ..و�إ�صالح ذات البني ،وامل�ساهمة يف دفع الديات ،و�إكرام
ال�ضيف� ..إلخ .فقد كان للبادية الن�صيب الأوفر من هذه العادات.
ومن جانب �آخر يحدث داخل القبيلة �أو مع جماورين نزاعات وخالف
واختالف و�شحناء وقتال و�سجال ..كما هو احلال بني القرى والأقاليم.
 وملا جاءت دعوة وجهاد امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز -غفر اهلل له -وحدث
�شيء من التحول التدريجي للبادية من التنقل يف ال�صحاري �إىل النزول يف
القرى والهجر بدء ًا من الن�صف الثاين للعقد الرابع من القرن الرابع ع�شر
الهجري وما بعده ،وانخرطت �شريحة منهم على خمتلف القبائل يف اجلهاد
مع جاللته ..منهم من يرى �أن ذلك ا�ستبدال للمغازي يف ظل قيادة �شاملة
وم�صدر رزق وك�سب من الغنائم ،و�إ�شباع لرغبات وبطوالت تذكر ،ومنهم
من يرى �أنه جهاد يف �سبيل اهلل ومغنم.

وقد �صار منهم بعد ذلك عدة غزوات خمالفة لتوجهات ويل الأمر وفيها
مع�صية له ،ومن �أ�سبابها :م�صادر فنت ،و�أطماع ..وت�صور لهم �أنها جهاد يف
�سبيل اهلل ح�سبما يمُ ْ لى عليهم من قياداتهم ذات املفاهيم املتباينة ،ولعل
من �أهمها ما جاء من احلد من غزواتهم التي كانت يف طليعة اهتماماتهم
وموروثهم الذي ُيعد مك�سب ًا و�إ�شباع ًا لرغباتهم ومفاخر تروى.
�أما احلا�ضرة من �سكان القرى واملدن والأقاليم فقد كان ُيطلب منهم
امل�ساهمة يف اجلهاد يف كل منا�سبةُ ..ت ْدفع نقد ًا مع امل�شاركة برجال وو�سيلة
نقل وم�ؤونة ..خالف ما يقدمونه من زكاة حما�صيل التمور واحلبوب
وعرو�ض التجارة.
ومما قيل يف ذلك �شعر ًا للأمري عبداهلل بن �إبراهيم الع�سكر:
ق����ال ال����زك����اة وق���ل���ت ذا ب��ـ��ـ�� ِّر َح�� َم��ر
ق��ال اجل��ه��اد ،وقلت ذي دراه��م��ه

(((22

(�	((22أخبار امللك عبدالعزيز مرجع �سابق� ،ص ،43ط.2
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املسار اليومي

�أما امل�سار اليومي لكافة ال�سكان فيبد�أ بالنهو�ض �صباح ًا ل�صالة الفجر
ي�ؤدونها جماعة كما هو احلال يف �سائر الأوقات الأخرى �شيب ًا و�شباب ًا..
ت�ؤدى يف امل�ساجد املبنية من الطني والتي كانت �أر�ضيتها من الرتبة الرخوة
(بدون فر�شة) ..وكثري ًا ما كان امل�صلون ي�ضعون �أحذيتهم �أمامهم حماذية
ملوقع الركبتني عند ال�سجود ،وكذلك ِع�ص ِّيهم ،وبعد انق�ضاء �صالة الفجر
العودة للمنازل ..ثم الت ََّح ُلق حول (الأوجرة) �أو مواقد النار كل مبجل�س
منزله مع �أهله الحت�ساء القهوة وتناول �شيء من التمر ،و�أحيان ًا مع �ضيوف،
�أو من خالل دعوات تتم بني الأقارب واجلريان والأ�صدقاءُ ،يـقـ َّدم خاللها
�شيء من �صنع املنزل من البرُ (خبز  -حنيني  -فريك  -م�صابيب)(..((22
وعادة ما يتكرر هذا امل�شهد كدعوات لتناول القهوة عند طلوع ال�شم�س وبعد
�صالتي الظهر واملغرب ،ونادر ًا ما يتم بعد �صالة الع�شاء ،وعندما يتوافد
احل�ضور ويزيد عددهم على عدد (فناجيل) القهوة ،يتم �إدارة الأقداح
بينهم بالتناوب ..كما هو احلال عند �شرب املاء واللنب من �إناء واحد يدور
على احل�ضور.
بعد �صالة الفجر تن�شغل ربة البيت بحلب الغنم التي ال يتجاوز عددها
�أ�صابع اليدين ،ثم التح�ضري لـ(خ�ض) اللنب والقيام على متطلبات املنزل،
وال�صبية مهمتهم �إي�صال الغنم �إىل الراعي الذي يذهب بها �إىل املرعى
حتى غروب ال�شم�س ..ثم ذهاب الأبناء �إىل ُم َع ِّلم الكتاب للدرا�سة حتى
زوال ظل جدار مكان حلقة الطالب لتبد�أ ف�سحتهم �إىل ما بعد �صالة
الظهر ،ثم ُت�ست�أنف الدرا�سة حتى �أذان الع�صر.
(�	((22أنواع من الطعام.

كان ت�أهيل هذا املعلم ال يتجاوز قراءة القر�آن الكرمي وحفظ ق�صار
ال�سور و�إجادة القراءة والكتابة دون �ضبط للقواعد والإمالء� ..أما الر�سوم
الدرا�سية فكانت زهيدة ُتـعطى عند حفظ الطالب للحروف الهجائية ،وعند
قراءته للجزء الأول من امل�صحف وهكذا ،ومل تكن الر�سوم واجبة ال�سداد
خ�صو�ص ًا �أن �شريحة من ال�سكان مل يكن مبقدورهم الدفع.
وعادة ما يكون الغداء ُ�ضحى �أو قبل �صالة الظهر ويف الغالب يكون من
اللنب والتمر �أو �أقط �أو جراد ،ونادر ًا ما يكون طعام ًا مطهي ًا� ..أما الع�شاء
فهو ب�شكل ر�سمي قبل �صالة املغرب �أو بعدها ،ويكون �صنف ًا واحد ًا (جري�ش،
�أو مرقوق� ،أو  َّمتن العراق� ،أو قر�صان ونادر ًا ما يكون رز «طبيخ») ُي َد َّ�شن
بقليل من ال�سمن �أو (الودك) وهو �شحم مذاب مع قطع منه مل ُتذب.
وبعد �صالة املغرب ي�ستعد النا�س ال�ستقبال قطعان الغنم العائدة من
املرعى ليقتاد ك ٌل ما يخ�صه منها ملنزله وحلبها ..ثم التهي�ؤ ل�صالة الع�شاء..
ثم اخللود للنوم عادة لكافة �سكان البلدة �إال ما ندر.
�أما اللحم فلم يكن يتوافر طوال ال�سنة �إال �أيام عيد الأ�ضحى ،ويتم
تخزين �شيء من حلم الأ�ضاحي بعد ت�شريحه وجتفيفه وتغطيته بامللح
ويطلق عليه (قفر) ..واللحم عموم ًا كان ال يوجد �إال مبنا�سبة قدوم �ضيف
ذي مقام� ،أو جزور تعر�ض حلادث �أو مر�ض ،ويف النادر كان اجلزار يذبح
جزور ًا من الإبل يبتاع منها املو�سرون.
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الوجهاء
لعل من مقت�ضيات احلال �إ�ضافة �سرية من �سري �أحد الرواد من معا�صري
املراحل الثالث لن�ش�أة الأرطاوية.
لقد �ضمت هجرة الأرطاوية عدد ًا من الرموز والوجهاء و�أ�صحاب
املكانة االجتماعية حا�ضرة وبادية يف ذلك الزمن ممن متيزوا ب�صفات
حممودة مثل:
الكرم ،الوجاهة ،املعرفة� ،سداد الر�أي� ،إ�صالح ذات البني� ،أو متحدث
ورا ٍو وحافظ للق�ص�ص والأ�شعار.
وجاء اختياري لواحد من ه�ؤالء ممن جمع �أكرث من ف�ضيلة ..كفتحة
 وم�ساع خيرِّ ة ..لإعداد �سرية عنه كمثال ..فلعل
الباب كرم ًا ووجاهة ور�أي ًا
ٍ
هذا االختيار يكون موفق ًا عندما وقع على جنل امل�ؤ�س�س لهجرة الأرطاوية..
ال�شيخ :عبدالكرمي بن عبداملح�سن العبدالكرمي ..الذي اجتمعت فيه
ف�ضائل كثرية و�شواهد متعددة ..غفر اهلل له و�أ�سكنه ف�سيح جناته.

سرية الوجيه:
(((22
عبدالكريم بن عبداحملسن العبدالكريم
اال�سم :عبدالكرمي بن عبداملح�سن بن عبداهلل العبدالكرمي.
(ح ْر َمة) 1321هـ (1903م).
مكان امليالدَ :
احلالة االجتماعية :متزوج �أربع ًا من الن�سوة ..له من الأبناء ( )10ومن
البنات (.)8
مكان وتاريخ الوفاة :مدينة الريا�ض ..اجلمعة (1411/08/29هـ) املوافق
(1991/3/15م) عن عمر ناهز الت�سعون �سنة.
ن�ش�أ يف ح�ضانة والديه بهجرة الأرطاوية يف خ�ضم جمتمع متوافد من
عدد من القرى والأقاليم ،ومن �أبناء البادية ال ُّرحل ..متزامن ًا مع موجات
من ال�صراعات وفتوحات امللك عبدالعزيز -طيب اهلل ثراه -مما �أك�سبه
ثرا ًء معرفي ًا وعالقات مميزة الختالطه مبزيج من ثقافة العادات والتقاليد
حا�ضر ٍ
ٍ
 وباد ووافد.
والقيم ال�سائدة يف ذلك الزمن ..ما بني
تعلم مبادئ القراءة والكتابة على يدي عدد من امل�شايخ ،و�صار له احتكاك
مع الكثري من ق�صاد الأرطاوية وروادها وعابري ال�سبيل ،ومالزم ًا لأخويه
اللذين يكربانه :عبداهلل الذي ُق ِتل مع في�صل الدوي�ش �أثناء معركة مع قبيلة
(((22
العوازم يف نقري بتاريخ (1348/5/3هـ) املوافق (1929/10/5م)
خملف ًا ابنتني(منرية وح�صة) ،وعبدالرحمن الذي ا�شتغل بالتجارة و ُق ِتل
( ((22روايات متعددة و�أقوال متواترة �سمعتها وعاي�شت �أ�صحابها.
(( ((22الكويت وجاراتها) ت�أليف :هـ .ديك�سون ،ترجمة :فتوح اخلرت�ش ،الكويت :ط2002 ،2م� ،ص 
.332
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هو الآخر يف رو�ضة ال�سبلة يف �أوائل العقد اخلام�س من القرن املا�ضي م َّت َهم ًا
به خو ُّيه الذي كان يرافقه من بريدة �أثناء رحلته �إىل الأرطاوية خملف ًا ابنته
الوحيدة (منرية).
قام (عبدالكرمي) بعدد من الرحالت داخل الوطن بق�صد التجارة،
و�صار له دور بارز وريادي ملا وهبه اهلل من حكمة ور�أي راجح وقبول لدى
اجلميع ،كما كان يتمتع بقدرة على ّ
ف�ض املنازعات و�إ�صالح ذات البني
وتقدمي اال�ست�شارات ،وفتح باب منزله كرم ًا و�ضيافة واجتهاد ًا يف م�ساعي
اخلري والبذل والعطاء ..و�أ�صبح ذا �شهرة ومكانة اجتماعية وعميد ًا لأ�سرة
�آل عبدالكرمي املتواجدة داخل اململكة وخارجها.
ُعرف بوجاهته وف�صاحته وح�سن �إدارته حلديث املجال�س و�سرد
الق�ص�ص والروايات(.((23
انتقل ال�شيخ عبدالكرمي يف �أواخر ال�سبعينيات الهجرية �إىل حفر
الباطن ..ثم �إىل مدينة الريا�ض يف الثمانينيات حيث طاب له املقام وظل
مقيم ًا بها �إىل �أن توفاه اهلل.
كان اجتماعي ًا متحدث ًا وم�ستمع ًا وحماور ًا ..يت�صف با ُ
حللم والأناة ..كما
كان حافظ ًا ل�شيء من التاريخ والوقائع ،ومع ما كان له من هيبة ووقار كان
ب�شو�ش ًا لطيف ًا متوا�ضع ًا ..غفر اهلل له و�أ�سكنه ف�سيح جناته.

( ((23يف �إحدى املنا�سبات قال له ال�شيخ :عبدالرحمن بن ح�سني الع�سعو�س م�ستح�سن ًا حديثه( :واهلل �إن
كذبت يا عبدالكرمي ف�إنك �صادق).

واحل َرف
التجارة ِ
كانت الأرطاوية يف عقودها اخلام�س وال�ساد�س وال�سابع من القرن
الهجري الرابع ع�شر عند هطول الأمطار وموا�سم الربيع ..ملتقى ومنتدى
و�سوق ًا جتاري ًا يق�صدها رجال املال والأعمال من �أقاليم �سدير ،والو�شم،
والزلفي ،وبحكم موقعها اال�سرتاتيجي� ..صارت فيها حركة جتارية ،ومع
ذلك ف�إن عدد ًا من �أهلها واجهوا �آنذاك �شيئ ًا من العوز ،و�صعوبة يف الت�أقلم
مع احلياة.
كان ذلك الزمان و�سابقه ال يعرف م�صابيح الكهرباء ومولداتها ،وال 
املكيف والثالجة والرباد ،وال يعرف �صنبور املاء و�شبكة الري ،وال الغاز
ومواقده ،وال  دورات املياه وجتهيزاتها ،وال  الأرائك واملقاعد يف املنازل
واملحالت التجارية (واقع حال و�أمر م�ألوف).

ال�سوق التجاري بالأرطاوية اجلهة ال�شمالية الغربية
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�سوق الأرطاوية التجاري اجلهة الغربية اجلنوبية

اجلهة اجلنوبية وال�شرقية

كانت احلركة التجارية بهجرة الأرطاوية يف ذلك الوقت� ..ش�أنها �ش�أن
املدن والقرى الأخرى ..تدار داخل �سوق جتاري م�ساحة فنائه (40×40م)
حماط بدكاكني من �أربع جهات ..هي حمالت جتارية م�ساحة الواحد منها
(5×3م) تقريب ًا.
وكانت تنح�صر التجارة يف املواد التموينية اال�ستهالكية من احلبوب
احل َرفية ،وما يتعلق مبتطلبات
والتمور ،والأقم�شة ،والأواين املنزلية ،واملواد ِ
ذلك الزمن.
�أما العرو�ض  اليومية التي يجلبها �أبناء البادية من املنتجات فكانت
تتنوع ما بني� :أغنام� ،سمن� ،أقط� ،أ�صواف ،وكذلك احلطب ب�أنواعه
(الأرطى ،الرمث ،وغريها) ،واحل�شائ�ش من (�أع�شاب متنوعة ،وعرفج،
ون�صي ،و�سبط).
ويوجد �شبه �سوق ن�سائي يف �شارع م�سجد اجلامع مقابل ال�سوق التجاري..
من �أهم معرو�ضاته� :شيء من امل�ستلزمات الن�سائية ،وحطب احلم�ض،
و�أكيا�س اجللة (روث الإبل) لوقود النار ،و�أنواع احل�شائ�ش الأخرى �أثناء
ف�صل الربيع ،وبع�ض امل�ستلزمات املنتجة حملي ًا.
�أما املواد التموينية على خمتلف �أنواعها فكانت ترد من :الريا�ض 
والكويت ،والتمور من الأح�ساء وبع�ض  الأماكن الأخرى� ..إىل �أ�صحاب
املحالت التجارية لت َُ�سوق من قبلهم من خالل دكاكينهم.
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احل َرفية
الصناعات ِ

1 .1م�شغل ن�سيج ..ي�سمى (حماك  -حايك) لن�سج بيوت ال�شعر ،وامل�شالح،
والقواطع ،والفر�ش ،وبع�ض  املالب�س ال�شتوية ..جتهيز خيوطها من
�صوف ال�ض�أن ،و�شعر املاعز ،ووبر الإبل( ،يتم ت�صنيع تلك اخليوط عن
طريق الغزل اليدوي الذي كانت تقوم به الن�ساء) ..وهذه اخليوط يتم
حت�ضريها بوا�سطة (مغزل) عبارة عن ع�صا بطول (�30سم) تعلوها
قطعة خ�شبية م�سطحة على �شكل حرف ( )Tبطول (�5×10سم) ويف
منت�صفها �إىل الأعلى م�سمار معكوف ليتم خالله عمل خيوط الن�سيج
من ال�صوف �أو الوبر ..تقوم بعمله املر�أة ويف ّرغ من املغزل ُبرم ًا على
�شكل كرة القدم وبنف�س حجمها �أو يزيد وت�سمى ( ِد َّجة) ..ثم جتلب
لل�سوق لبيعها.
2 .2م�صنع بدائي لرتميم الأواين وطلي الدالل و�أواين الطبخ ،و�صناعة
معدات يدوية لقطع الأحجار واقتالع الأ�شجار واحلرث الزراعي،
و�صناعة ال�سكاكني ومق�صات الأع�شاب والزروع وما �إىل ذلك.
3 .3منجرة لنجارة الأبواب ،وعجالت الري (املُ َّحال) وال�سقيا،
و� ِأ�ش ّدة الإبل (�شداد ،م�سامة ،احداجة ،هودج) ،وترميم اخلزائن
اخل�شبية� ..إلخ.
4 .4م�شغل للخ َرازة ..مواده اخلام من جلود الإبل والأغنام ..ل�صناعة
الأحذية ،وال ِق َرب ،والدالء ،والأحزمة ،و�صمالن اللنب و�أوعية
ال�سمن وغريها.
5 .5ملحمة مقوماتها حلم الإبل وال�ض�أن ،وب�إمكانات حمدودة يحكمها
العر�ض والطلب ح�سب املوا�سم واملنا�سبات.

احل َرف املنزلية مثل خياطة املالب�س بوا�سطة الإبر اليدوية  ،غزل
ِ 6 .6
ال�صوف والوبر ،طحن احلبوب ،ن�سج �شيء من املفار�ش ،و�سجاد
لل�صالة ،و�صحون التمر(املطعم) ،ومبارد القهوة ،ومراوح (مهاف)
من �سعف النخل.
7 .7مطاحن القمح (الرحى) وهي عبارة عن طبقتني منف�صلتني من
احلجر امل�شغول دائري ًا قطرها (�60×60سم) ب�سماكة (�4سم)
وتدار الطبقة العليا يدوي ًا بوا�سطة مقب�ض خ�شبي مثبت يف طرفها،
وكانت الرحى نوعني :رحى للطحن الناعم ،و�أخرى للخ�شن ،وكان
الطحن ُي َع ُّد من املهن الن�سوية.
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رمضان ،واألعياد ،واحلج
هذه املنا�سبات كان لها من الأهمية ما مييزها عن بقية ال�شهور
واملنا�سبات الأخرى من حيث االجتهاد يف العبادات ،والإنفاق يف �أوجه
اخلري كما هو واقع احلال الآن وهلل احلمد ..ولها ما مييزها من حيث
املتع والفرح والبهجة و�صلة الرحم والتوا�صل ،وقد كان ال�شباب والكهول
وال�شيوخ يتطلعون ب�شوق ملقدم �شهر رم�ضان املبارك ،والذي عادة ما
يعرتي دخوله وخروجه ت�أخري يف الإبالغ� ..إذا مل ُي َر يف حميط الهجرة،
ورغم انت�شار الال�سلكي يف املدن يف اخلم�سينيات وال�ستينيات الهجرية..
ي�أتي اخلرب يف اليوم التايل بوا�سطة �سيارة الإمارة ،و�أحيان ًا يعلن االلتزام
بال�صوم وقت الظهرية كما هو  خرب العيد ،وت�ؤخذ اال�ستعدادات على
ب�ساطتها ،وكان هذا ال�شهر فيه ك�سر للروتني اليومي املعتاد ،وح�ضور
ال�صغري والكبري لوجبتي ال�سحور والإفطار اللتني يتخللهما التمر ،ومري�س
الأقط الذي هو  م�شروب ذلك الزمن ،والتفاعل مع الأجواء الروحانية،
واالجتهاد يف العبادة ،وااللتزام بح�ضور �صلوات الرتاويح والتهجد،
وبذل ال�صدقات العينية والنقدية ،ويف �أواخر الع�شر الأخرية التح�ضري
لإخراج زكاة الفطر ،وفرح الأطفال بيوم ي�سمى (اخلبز) وهو  اليوم
الأخري من �شهر رم�ضان لريتدوا املالب�س اجلديدة ،ويذهبوا لطرق �أبواب
.املنازل جماعات لطلب العيدية �شيء من الهدايا واملك�سرات ..مرددين
�أهازيج العيد:
خ������� ّب�������زوين ..ل���� ّب����زوين �صاح القطو  يف جمراكم
(عطوين و�إال �سقت احلميرّ )

ف�إذا منحوا �أن�شدوا:
ع�����ش��اك��م ���ش��ط ال��ف��اط��ر

و�إي����دام����ه ���س��م��نٍ ���س��اك��ر

و�إن مل يعطوا �أن�شدوا:
ع�����ش��اك��م ����ش���ط ال���ف���ارة

و�إي����دام����ه ���ش��ح��م ح��م��ارة

ويف �صباح يوم العيد يقوم اجلميع بارتداء اجلديد من ا ُ
حللل والذهاب
�إىل ال�صالة ..ثم التجمع يف �أمكنة خم�ص�صة يف ال�شوارع (املع َّيد) لتناول
الطعام مع اجلريان وتبادل التهاين والتربيكات ،وهنا ي�أتي التناف�س على
متيز طعام العوائل نوع ًا وطبخ ًا ،وحم�سنات �إ�ضافية مثل :البي�ض ،القفر،
اجلري�ش ،املرقوق ،والبهارات ،وتذوق احل�ضور للأطعمة بالتنقل من �إناء
�إىل �آخر ..ثم القيام بزيارات الأقارب والأرحام ،ويرتدد �أن �سالم القاطع
يوم العيد ،وخالل �شهر �شوال قيام الغالبية ب�صيام ال�ست ،وفيه تتبلور
تداوالتهم حول احلج ومعرفة من يعتزم القيام بت�أدية هذه ال�شعرية ور�سم
خطة ال�سري وتاريخها و�إعداد العدة الالزمة.
ويف مطلع �شهر ذي القعدة يكون اجلميع قد ت�أهب ملو�سم احلج و�سفر
احلجاج ،و�شراء الرواحل من الإبل والتجهيز لل�سفر �إىل مكة املكرمة يف
جماعات ،ومن مل ي�ستطع امتالك راحلة يذهب راج ًال م�شي ًا على الأقدام ،وقد
ت�ستغرق مدة الذهاب والإياب ومهمة �أداء منا�سك احلج ما يقارب ال�شهرين.
هذا ومع ما يف ال�سفر من �إجهاد ومتاهات وخماطر �أمنية و�أمرا�ض ..كان
احلجاج يعانون من قلة يف م�صادر املياه ،و�شيء من نق�ص يف امل�ؤونة ،وكانت
عودتهم �ساملني من رحلة احلج متثل يف نفو�س الأهايل فرح ًا وبهجة عظيمة..
جالبني معهم هدايا للأهل والأطفال ،و ُم ْ�س َت ْق َبلني بالرتحاب والوالئم.
ويف عيد الأ�ضحى ين�شغل الغالبية يف ذبح �أ�ضاحيهم من (و�صايا ،وبر)،
وت�شكل لهم هذه املنا�سبة �أهمية من حيث وفرة اللحوم التي يندر توافرها
طوال العام ،وما يحتفظون منها (حلوم جمففة) لقادم الأيام.
281

282

ن�ش�أة الإخوان ون�ش�أة الأرطاوية
الف�صل اخلام�س :احلالة االجتماعية

مواقف من االلتزام والشدة
مل �أكن �أعرف يف ذلك الزمن �أن خطبة اجلمعة ُتعد من ِقبل الإمام،
و�إمنا كنت �أظن �أنها تكون م�سبقة الإعداد من ُك َت ِّيب يقر�أ منه اخلطيب
ما يراه منا�سب ًا ،كما يفعل خطيب جامع الأرطاوية ال�شيخ� :سليمان ال�سعيد
�إمام م�سجد الدوي�ش وخطيب جامع الهجرة الوحيد الذي كان �صوته مييل
�إىل اخل�شوع ..وكثري ًا ما كنت �أ�سمع بكاء بع�ض احلا�ضرين �أثناء اخلطبة،
وذات يوم جمعة كان النائب (رجل احل�سبة)( ((23يوايل بكاءه وخ�شوعه حتى
�أُغمي عليه ،و�أُقيمت ال�صالة وهو طريح يف مكانه ،و�شاهدته بعد انق�ضاء
ال�صالة حمم ً
وال على النع�ش �إىل منزله يف �إغماءته.
�إن عدد ًا من ه�ؤالء امللتزمني ُعرفوا بعزوفهم عن الدنيا و�إقبالهم على
الآخرة ..جمتهدين مت�ضرعني �إىل اهلل بنيات �صاحلة �إن �شاء اهلل.
وكثري ًا ما كانوا ينكرون �أي �شيء غري معروف �أو م�ألوف يف ذلك الزمن
ك�إنكار الدراجة الهوائية (ال�سيكل) والإنارة اليدوية (الك�شاف)� ،أو �أي
ت�صرف غري م�ألوف ،وذات يوم يف �أواخر (ال�ستينيات) من القرن الهجري
(ح ْر َمة) يف زيارة للعم ما�ضي،
املا�ضي كان �أخي عبدالعزيز قادم ًا من َ
وقد جتاوز �سن العا�شرة من العمر ..فعرث على تل من الأتربة والأحجار
(رحم اهلل
م�ستخرج من بئر يف بيت نا�صر بن حممد بن عبدالكرمي ِ
اجلميع) مو�ضوع يف ال�شارع ،وبحكم ف�ضول الأطفال ولهوهم راق لأخي ر�ص 
عدد من الأحجار لي�صنع منها مقعد ًا مرتفع ًا عن م�ستوى الأر�ض ،وت�صادف
مرور رجل احل�سبة ،ف�س�أله :ما هذا؟ ..ف�أجاب( :جميل�س)� ،أي جمل�س على
�شكل كر�سي ..فما كان من النائب �إال �أن �ضربه �ضرب ًا مربح ًا دومنا رحمة
( ((23عبيد ابن ِغم ِّي�ض.

�أو هوادة منكر ًا عليه هذا العمل ،ومن لطف اهلل ح�ضور عبدالكرمي موىل
العما�شية ،ومب�شاهدته هذا املنظر تدخل لينقذ هذا الطفل اليتيم الغريب.
لك �أخي القارئ الكرمي� ..أن تت�صور هذا العنف يف الدعوة والتوجيه
والإر�شاد ..رغم �أنه كان هناك عدد من الدعاة واملدركني لأ�ساليب الدعوة
من ال�سكان الذين ال  ُيقرون مثل هذا الت�صرف ..لكن التيار اجلارف من
املجتهدين غري امل�ؤهلني كانوا هم الأغلبية و�أ�صحاب ال�صوت امل�سموع
�آنذاك .ولعل اال�ست�شهاد مبثل هذا املوقف و�أمثاله با�سم الدعوة والإر�شاد..
ما جاء بخطاب ت�سعة من �أ�صحاب الف�ضيلة امل�شايخ وخطاب ف�ضيلة ال�شيخ:
عبداهلل بن عبداللطيف وال�شيخ عبداهلل العنقري ال�سابق �إيرادهم(.((23

املواسم
عند دخول موا�سم الأمطار كان ال�سكان يقومون ب�صيانة �أ�سطح
منازلهم مبادة طينية لزجة ..مع ت�سليك جماري ال�سيول حت�سب ًا للأمطار،
وعند موا�سم الربيع وتوافر الأع�شاب كان البع�ض ي�ستعد جلني �أنواع من
النبات بق�صد بيعها �أو تخزينها حتى وقت احلاجة �إليها يف ال�صيف.
ومعلوم �أن منازل الأرطاوية القدمية كانت مبنية من الرتبة الطينية
ومكونة من دور �أر�ضي واحد منذ الت�أ�سي�س وحتى العقد العا�شر من القرن
الهجري املا�ضي امل�صادف ملوجة الطفرة الأوىل وافتتاح �صندوق التنمية
العقارية عام (1395هـ) وانت�شار اخلر�سانة الأ�سمنتية.

( ((23انظر الوثائق رقم )16 ،8 ،7( :الواردة يف هذا الكتاب.
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احل َمى
ِ

ِح َمى املراعي� ..أي حرا�ستها بعد هطول الأمطار للحفاظ على النباتات
حيث كان الأمري ُيج ِّي�ش عدد ًا من الأهايل حلرا�سة املراعي املحيطة بالبلدة
من النزول فيها �أو  الرعي لغري ال�سكان لال�ستفادة منها ل�سوارح البلدة
وموا�شيها والراغبني يف جني النباتات وتخزينها ،وهذا النهج كان م�أخوذ ًا
به يف كثري من البلدان ال�سعودية.
النخـيـل

مع بوادر طلوع ثمر النخيل تمَ ُ ّر النخلة بعدة مراحل:
•(اجلرد) و(التلييف) �أي نزع الأ�شواك والليف من م�ؤخرة الع�سبان.
•(اللقاح) �أي توبري ثمر النخل.
•(الرتكيب) و�ضع العذوق على اجلريد.
•(اخلراف) جني النا�ضج من الرطب للتموين اليومي.
•(ال�صرام) بعد اكتمال الن�ضج يقطع من قاع العذق ثم مير مبرحلة
التنقية ،ثم (الكنز) بو�ضعه يف (اجل�صة) وهي غرفة �صغرية
مقا�س (1.30م×1.30م) وبوابتها نافذة على ارتفاع (1.30م)
وير�ص بثقاالت ،ولها من الأ�سفل حفرة �صغرية ُت�سمى (مدب�سة)
يتجمع فيها الدب�س ال�سائل من التمر ،كان هذا هو ال�سائد يف مدن
وقرى جند ،ويف الغالب �أن حما�صيل التمور يف الأرطاوية قليلة لهذا
(ع َّيبه).
يجري تخزينها يف �أوعية من اجللد ت�سمى َ
•بعد ان�سالخ ال�صيف يبد�أ حرث �أحوا�ض النخل واخلدمة بالأ�سمدة.

الزراعة (احلبوب)

الزراعة بال�سقيا ،والزراعة (بعل) على الأمطار:
ي��ا اهلل ي��ا م���والي ت�سقي بعلنا

من راي��ح ميطر علينا �سحايبه

عند املوسم متر الغالل بعدة مراحل منها:

•احل�صاد.
•(الكد�س)� :أي جتميعه على �شكل �أبراج ،وبعد اجلفاف ينقل �إىل
�أر�ض  �صلبة و ُينظم على �شكل دائرة قطرها من (6 - 4مرت)،
يتو�سطها عمود مربوط به اثنان �إىل �أربع من البقر �أو  احلمري
بالتحاذي يف �صف واحد حيث تقوم بالدوران حول هذا العمود لعدة
�ساعات لده�س وتفتيت ال�سنبل و�سيقانهُ ..ت�سمى (الدوا�س).
•ي�أتي بعد ذلك (الذري) �أي ت�صفية احلبوب ويحتاج �إىل وقت منا�سب
يكون الهواء فيه متو�سط ًا ..ثم يح�شو منه العامل بزنبيل يرفعه �إىل
الأعلى ثم ي�سكبه على الأر�ض لي�ستقر َ
احل ّب مبكان و(التنب) مبكان
جماور ،وهكذا.
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اجلـــــراد

يف ف�صل ال�شتاء وعند ا�شتداد الربد كانت ت�أتي يف بع�ض  املوا�سم
�أ�سراب من اجلراد ،فيخرج العديد من املتطوعني ملتابعته وحتديد مكان
هبوطه لي ًال ..ثم ينادي ٍ
مناد ب�شوارع البلد( :يا َج َّرادة) اجلراد يف املكان
الفالين ..فيذهبون جماعات �آخر الليل ال�صطياده ح�شو ًا يف (خيا�ش)
عند التفافه حول الأ�شجار طلب ًا للدفء ..وال يخلو عند ح�شوه من بع�ض 
احل�شرات وقوار�ض الرب ..ثم ُيفرغ يف قدور على النار َي ْغ ِلي ما�ؤها ،ويزود
بكميات من امللح ،وبعد الطهي ُين�شر ويجفف ثم ُي َخزَّن ،وي�ؤكل منه ياب�س ًا،
�أو يطبخ مع الطعام.
و�إذا �س ّلمنا بهذه الفائدة الغذائية للجراد فيجب �أال نغفل �أنه كان من
الآفات املدمرة للمراعي واملحا�صيل الزراعية ،ال�س َّيما مع انعدام و�سائل
مكافحته يف ذلك الزمن ،وتزايد خماطره عند تنا�سله ..ف�صغاره (دبى)
ت�أتي زحف ًا على الأر�ض على �شكل تدفق ال�سيول ،وعند منوه يتحول �إىل
طائر ًا ُي�سمى (خيفان) يف وقت يتزامن مع بداية طلع النخل ،ومن و�سائل
الوقاية البدائية من (اخليفان) �آنذاك جلب نوع من احل�شائ�ش  ُي�سمى
(اجلثجاث) وهو النبات الوحيد غري املقبول طعم ًا وال  رائح ًة لدى هذا
النوع من اجلراد ..فكان ُيـلف به ثمر النخيل ،وكان مثل هذا العمل ُيعد
مجُ هد ًا و ُمكـلف ًا لأ�صحاب املزارع.

الزينة النسوية

النقاب

من الالفت للنظر �أن ن�ساء احلا�ضرة ال يرتدين النقاب (الربقع) �أ�سوة
بن�ساء البادية ..بل ُتغطي املر�أة كامل وجهها ،ومنهن الالتي �أكرث احت�شام ًا
فريتدين فوق �ألب�ستهن عند خروجهن �أو عند الزيارة �أو يف املنا�سبات ثوب ًا
ف�ضفا�ض ًا وا�سع ًا من اللون الأ�سود و�أكمامه طويلة ووا�سعة جد ًا لدرجة �أن
�أطرافه ُت ْط َرح على الر�أ�س �أو الكتف يف بع�ض احلاالت ،ويف الذيل اخللفي
لهذا الثوب تو�صيلة من نف�س القما�ش على �شكل ن�صف دائرة ت�سحب خلف
املر�أة حتت العباءة �أثناء خروجها �إىل ال�شارع.

احلناء( ..خضاب)

ورق من نبات ال�شجر ذو  اخلا�صية باللون الأحمرُ ..يجفف و ُيطحن
و ُت َخ َّ�ضب به �أكف الن�ساء لإ�ضفاء لون �أحمر ُي َغ ِطي باطن الكف و�أطراف
الأنامل من اخللف ،و ُي ْك َره للن�ساء �أن ترتك الكف بي�ضاء دون خ�ضاب،
وي�ستعمل �أي�ضا كزينة للعرو�س وللمنا�سبات بظهر الكف والقدم على �شكل
مربعات ومثلثات ونقو�ش.
أمحر الشفاه (الروج)

ُي�ستمد من لحِ َ اء �أعواد �أ�شجار (الديرم) ل ُي ْع ِطي ُح ْم َرة ل�شفاه الن�ساء
بعد ترطيبه ومواالة م�سح ال�شفاه ب�ضع مرات ..ي�ستخدم يف ذلك الع�صر،
والذي حل بدي ًال عنه �أحمر ال�شفاه ال�صناعي ال�سائد يف هذا الع�صر.
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املشــاط

نوع من ورق ال�شجر ُيجفف و ُيطحن ثم يعجن ويو�ضع على الر�أ�س،
ل ُي َ�ض َّفر به ال�شعر مكون ًا عدد ًا من اجلدائل امل�سبلة على الأكتاف ،وميزته
�أنه َي ْج َعل ال�شعر متما�سك ًا ،وقد متتد فرتة و�ضعه على الر�أ�س �إىل �سبعة
�أيام ف�أكرث ،وكان هناك متيز لبع�ض الن�سوة يف حرفة امل�شاط ،ويقال لها
َّ
(امل�شاطة) و ُي�ستعان بها عند املنا�سبات (الكوفريا) ،كما ي�ستعان بها يف
�إدالل َّ
َّ
أمها وامل�شاطة).
(مـ ـ َّداحتها �
اخلطاب على فتاة الأحالم وقدمي ًا قيلَ :
الكحـل

م�سحوق �أ�سود م�ستورد مطهر وزينة للعني ..يو�ضع على �أهداب العني
ليك�سوها رونق ًا وجما ًال ،وال زال ا�ستعماله �سائد ًا.

الكماليات األخرى
الكسـاء

قما�ش  من املالب�س القطنية اخل�شنة تخيطه الن�ساء يدوي ًا ..يرتديه
الرجل دون رديف �أو بديل له ،ويف حال انتهاء �صالحيته ورغبة �صاحبه يف
�شراء ثوب جديد ف�إن البع�ض يرتديه حتت الثوب اخللق بق�صد الوقاية له
واملحافظة على رونقه ..كما هو حال الغرتة وال�شماغ.
وهذه احلالة عادة ما تندرج على الن�ساء ..كما �أنه عند قدوم رب العائلة
كثرية العدد من �سفره وهو مي�سور احلال كان يجلب معه (طاقة) �أي طول
من القما�ش الن�سوي ليوزع على اجلميع �صغار ًا وكبار ًا وال حرج يف توحيد
الزي بخالف احلال يف ع�صرنا احلا�ضر.
العباءة

هي رداء يتم حياكته حملي ًا من ال�صوف بلون �أ�سود �أو �أبي�ض� ،أو العباءة
(الربقاء) ذات اخلطوط ال�سود والبي�ض  على �شكل م�ساطر م�ستطيلة
بعر�ض (� 15 - 10سم) ،و�أُخرى (دربوجة) م�ستوردة من الأح�ساء حمالت
بالتطريز (زري).
والعباءة (الب�شت) يتم ارتدا�ؤها عند ال�صالة والتجول يف الأ�سواق ويف
الزيارات واملنا�سبات االحتفالية باعتبارها �سمة عامة للرجل ومظهر ًا من
مظاهر الرجولة واالحت�شام.
احلذاء

كذلك كان اقتناء احلذاء (النعلة) يعد من باب الرتف ويقت�صر
ا�ستعماله على امل�سنني من الرجال فقط� ..أما الن�ساء وال�شباب و�صغار
289

290

ن�ش�أة الإخوان ون�ش�أة الأرطاوية
الف�صل اخلام�س :احلالة االجتماعية

ال�سن فلم يكن يف قامو�سهم امتالكه � ْإذ ال وجود له �إطالق ًا ،وكانت اجلزمة
ال�سائدة (زربول ..جمع زرابيل) �صناعة حملية من جلد البعري �أو ال�ض�أن،
واجلوارب ُت ْن َ�سج من الوبر و ُت َث َّبت �ضمن جتويفة اجلزمة لت�صبح جزء ًا ثابت ًا
منها متتد �إىل ال�ساق وتنتهي برباط من اخليط للتثبيت.
املسواك

جاء يف �صحيح البخاري �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :ال�سواك
مطهرة للفم مر�ضاة للرب)

امل�سواك ا�سم يطلق على �أعواد ال�سواك امل�أخوذة من عروق �أ�شجار
الأراك التي تجُ لب من منطقة احلجاز ..ي�ستعمله كبار ال�سن من باب ا ِّتباع
ال�سنة املحمدية عند كل �صالة ،ومل ُيقْ�صد منه ال�سعي لنظافة الأ�سنان
و�صيانتها فقط.
(الر َّواية)
املُ َر َّوية َّ

امر�أة كانت ُت�ست�أجر جللب املاء للمنازل من البئر التي كانت عادة
على بعد يرتاوح مابني ( )1000 - 500مرت بوا�سطة �إناء ( ِق ْـدر) �سعته
( )20لرت ًاُ ..ي ْحمل فوق الر�أ�س ..حتته وقاية ت�سمى (ك َّوارة) ،وهي عبارة
عن حلقة من القما�ش قطرها (� )12سم و�سماكتها (� )2سم ،ويظل الإناء
ثابت ًا فوق الر�أ�س دون �إم�ساك باليد ما عدا املبتدئة ،واملنازل كان منها:
ال�صغري واملتو�سط والكبري ،وترتاوح حاجتها من املاء خالل (� )24ساعة
من (قدرين �إىل خم�سة قدور).
�أ ّما ا�ستخراج املاء من البئر ..ف�إن بئر امل�سجد كانت مهيئة بـ (دلو) وهو 
�إناء من اجللد لغرف املاء بوا�سطة حبل ،و�إن كان من بئر �أخرى فال بد من
�إيجاد (دلو) مع احلبل (الر�شاء).

احلـالق

(املح ِّ�سن) يحلق
كان يوجد يف الهجرة ح ّالق واحد ُيطلق عليه ا�سم َ
�شعر الر�أ�س بدرجة �صفر وب�سكني حادة ال تعرف �شيئ ًا من �أنواع املطهرات..
�أما عن اجلروح َف َح ّدث وال حرج ،ولهذا ك ّنا نحن ال�شباب نعي�ش حالة من
اخلوف عند الذهاب لذلك احلالق� ..أما اللحية فكان حلقها من املمنوعات!
الســراج

كان و�سيلة الإنارة الوحيدة يف ذلك الزمن ..وهو  مكون من قاعدة
وقائمتني وغطاء علوي تتو�سطه زجاجة حلماية اللهب من االنطفاء،
وم�صدر الإنارة عبارة عن خيط عري�ض من القما�ش (فتيلة) ُي َغ َّذى مبادة
(اجلازولني) التي كانت تجُ ْ لب على ظهور الإبل ثم بال�سيارات اللوري ب�إناء
(تنكة) يت�سوق منها �أ�صحاب املنازل بقارورة ت�سمى ( ُبطل) �أ�شبه بقارورة
البيب�سي ،وعادة مل يكن يوجد يف البيت �إال �سراج واحد.
وللمنا�سبة �أذكر يف عام (1368هـ 1949م) �أنني كنت يف زيارة ملدينة
الريا�ض ور�أيت رج ًال مي�شي يف ال�شارع يحمل على كتفه �سلم ًا ي�سنده �إىل
(((23
احلائط ويقوم ب�إنارة �سراج معلقَ ..ف َت َع ّجبت �أن (ديرة ابن �سعود
ي�شعلون بها ال�سرج يف ال�شوارع) ..و�صار هذا حديثي لأقراين بعد العودة
�إىل الأرطاوية ..فهل من مقارنة مبا �صار يف هذا الع�صر.
املكنسة

و�سيلة تنظيف املنزل :وهي ع�صا بطول (� )50سم يعلوها خو�ص من
�سعف النخل م�شغول من طرف قاعدته ،والأطراف الأخرى مهملة وبحجم
(�25×25سم) ،و�أخرى من ليف النخل ملفوف على بع�ضه برم ًا ..قاعدته
حماطة ب�سلك م�شغول من نف�س الليف الطرف الذي مي�سك به.
( ((23كلها ديار ابن �سعود ..لكن هكذا تعبري ال�صبا.
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املهفــة

مروحة مربعة ال�شكل من ن�سيج �سعف النخيل تكون عادة مبقا�س
(�25×25سم)ُ ..م َث َّبت ب�أحد جوانبها ع�صا ق�صرية بطول (�50سم)..
ي َل ّوح بها الرجل ميين ًا و�شما ًال لتجلب له �شحنات من الهواء عند ا�شتداد
احلرارة ..كان يكرث ا�ستعمالها يف امل�ساجد واملحالت التجارية واملنازل..
كما هو حال ن�سيج( :احل�صري) فر�شة املجال�س ،و�سفرة الطعام.
السيارات

ال�سيارات القادمة �إىل الأرطاوية كنا ن�سمع �صوت حمركها عن بعد..
وننتظر حتى و�صولها ونلتف حولها نحن الأطفال ،وكان يحدث �أن تتعر�ض 
بع�ض ال�سيارات لالعتداء من املحت�سبني �ضرب ًا بع�صا �أو بحجر �إذا �شوهد
يف مقدمتها �شعار �أو �صورة على �شكل طائر �أو �أي جم�سم لكائن حي� ،أو 
�سماع �صوت راديو داخل ال�سيارة.

التواصل

االت�صاالت بني بلد و�آخر( ..مثل التوا�صل بني �أقارب ن�أت بهم الإقامة،
�أو  مل�صلحة ما) ..ت�أتي عن طريق الو�سيلة الوحيدة (خطاب) ،والذين
يجيدون الكتابة والقراءة يف البلدة ُيعدون على ر�ؤو�س الأ�صابع ،واملرا�سالت
تت�ضمن ال�سالم وال�س�ؤال ،و�أن املكاتبة ن�صف امل�شاهدة� ..إلخ.
ويف الغالب يتوافر الورق �إال الظروف (الأغلفة) قد يندر وجودها ،ولهذا
ُي َ�ص َّفط اخلطاب على بع�ضه و ُيربط بخيط ثم يبحث عن م�سافر ،وقد ي�صل
�أو يتعذر و�صوله ل�سبب �أو لآخر.

الزواج وتبعاته
تكاف�ؤ الن�سب عن�صر مهم وال زال ي�ؤخذ به يف كثري من بلدان جزيرة
العرب ،ويعد ُعر ْف ًا له �ش�أنه يف ال�شرع.
يتم البحث واالختيار من قبل �أهل الزوج ..يتبع ذلك �إجراء (اخلطبة)
ف�إ َّما �أن ي�أتي االعتذار بفواتها �أو القبول ،ويف هذه احلالة يتم التح�ضري
لذلك.
كان املهر ب�ضع ع�شرات من الرياالت والذي ارتفع يف ال�ستينيات الهجرية
�إىل املئات التي ال تتجاوز ب�أي حال من الأحوال خم�س مئة ( )500ريال ،مع
(�شرايا) عبارة عن عقد و�سوار من الذهب �أو الف�ضة ،وقطعة زل� ،أو نحو 
ذلك ،وفرا�ش مزدوج للنوم (دو�شق وثري) حم�شو بكمية من القطن.
حلي العروس

كانت مواده من املعدنَّ � ،
أو الف�ضة ،ونادر ًا ما يكون بع�ضها من الذهب �أو 
طالء الذهب ،وهي:
•(الفردة ..الزمام) ذات حلقة دائرية مفتوحة ..يتدىل منها قر�ص 
دائري مزخرف ،وب�أحجام خمتلفةُ ..تعلق من خالل ثقب باجلانب
الأمين للأنف.
•(خماخم) �أقراط �شبيهة بالزمام تعلق بالأذن بوا�سطة فتحة من
الأ�سفل مثبت بها حلي ب�أ�شكال و�أحجام خمتلفة.
•(املع�ضد) طوق م�صمت على �شكل �سوار ُيحيط باملع�صم ب�سماكة
�أ�صبع اليد ومحُ لى ب�شيء من النقو�ش.
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•(القالدة) جمموعة من اخلرز منظومة بخيط ُيحيط بالعنق وي�شكل
قو�س ًا على ال�صدر ..تبد�أ من الو�سط بخرزة كبرية ثم تتدرج يف
االجتاهني بخرز �أ�صغر ف�أ�صغر ،واخلرزة الكبرية ُيقال عنها (خرزة
القالدة)� ،أي وا�سطة العقد.
•(ا ْل َو ّط َي َة) جم�سم بحجم كف اليد وتكون محُ َّالة بنقو�ش ..تو�ضع يف
مقدمة الر�أ�س.
•(اخللخال) (حجول) حلقة دائرية بحجم �أكرب من املع�ضدُ ..تلب�س
�أ�سفل ال�ساق ..وتكون محُ َّالة بف�صو�ص وحلق ،وداخل التجويف
حبيبات حتدث عند امل�شي �أ�صوات ًا مثل رنني اجلر�س.
الدخــلـــــة

ليلة الدخل���ة تكون يف منزل ويل �أمر العرو�س حيث يجتمع املدعوون بعد
�صالة الع�شاء يف انتظار مقدم العري�س مع �أقاربه وحمبيه ..جمموعة ت�سمى
(امل�شاة) ..وعند و�صولهم منزل احلفل ُيغلق احلار�س(البواب) باب املنزل
حت���ى يطلب الزوج فتح���ه بعد ا�ستعداده بتقدمي املكاف����أة ،ومن ثم يحت�سون
قه���وة النب وال�شاي ،ويدار على احل�ضور عطر مم���زوج باملاء يف علبة يطلق
عليها (مر�ش) نرث ًا على الر�ؤو�س ،وبعدها ين�صرف احل�ضور وتبد�أ مرا�سم
عقد الزواج بوا�سطة امل�أذون ال�شرعي ،ويتم العقد بدون وثيقة يحملها الزوج
�أو �أي �إج���راء مكتوب ..بل ُيـكتفى ب�شه���ود احلال ،وينتقل العري�س �إىل غرفة
العرو����س اململوءة بح�شد م���ن الن�ساء مرتديات العبي وم���ن بينهن العرو�س
وخادمته���ا (الب ّياع���ة  -الربعية) ..وبع���د جلو�سه ي�أذن له���ن باالن�صراف،
ويح���دث يف الغال���ب �أن يتثاقل���ن به���دف اختب���ار �شخ�صية العري����س ،وبعد
االن�ص���راف تبق���ى العرو����س وخادمتها التي يطل���ب منها االن�ص���راف بعد

ا�ستعداده بالإكرامية ،ويف ال�صباح الباكر لليلة الدخلة يقدم الزوج لزوجته
(ال�ص َب َاحة).
هدية ت�سمى ّ
يف اليوم التايل وبعد �صالة الع�صر يكون موعد الوليمة التي ُي�ستعان
لتح�ضريها بعدد من الن�سوة ،وي�ستعار من اجلريان والأقارب �أواين الدالل
والأباريق والفناجيل ،و�أواين الطبخ من قدور و�صحون� ...إلخ.
وتقول �إحدى الطقاقات:
ع������ر�������س م���������ص����ل����ح ه�������و ال�����زي�����ن
ي������������وم �إن���������������ه ل�����ي�����ل�����ة االث������ن���ي��ن
ب������ي�����ن �������س������ك������ت������ا واخل�������������������وات
دوك ال��������غ��������واري( ((23م�����س��ي��ط��رات
تبقى العرو�س يف بيت �أهلها �أ�سبوع ًا كام ًال للبكر وثالثة �أيام للثيب..
يبيت الزوج عندها لي ًال وقيلول ًة ..ثم تتم �إجراءات (التحوال) االنتقال
لبيت العري�س و�أهله ،و ُي َعد لذلك وليمة �أقل من ال�سابقة .وفيما �إذا كان
العري�س يقيم يف مدينة نائية ..تنتقل معه يف اليوم الثاين.

(�	((23أواين ال�شاي املحلى بال�سكر.
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اإلجنــــــــاب

ويف حالة احلمل ودنو  الوالدة تنتقل الزوجة �إىل بيت �أبويها لتكون
قريبة من والدتها حتى الو�ضع لتقوم الأم �أو �إحدى العجائز مبهمة جتهيز
متطلبات الوالدة والتي عادة ما تكون حت�ضري كمية من الرمل الناعم جتل�س
عليه احلامل متهيد ًا للو�ضع وا�ستقبال املولود ،ورعايتهما مدة النفا�س ،وبعد
�إكمال �أربعني يوم ًا تعود مع وليدها لبيت زوجها .وهكذا.
وتبد�أ العناية بالطفل منذ خروجه من الرحم وذلك بقطع احلبل
ال�سري ،والر�ضاعة من ثدي الأم ..و�إذا تعذر ذلك ب�سبب عدم �إدرار �أو 
ر�ض ُع له �أخرى ،وبعد �شهور كان ي�ستعان بحليب املاعز � ْإذ مل يكن
مر�ض  ُت ِ
ثمة و�سائل �أخرى مثل احلليب املجفف و�أوعية الر�ضاعة.
ومن و�سائل العناية (املهاد) وهو عبارة عن لفافة حتيط بكامل ج�سم
الطفل مبا يف ذلك ذراعيه حماذية جلنبيه ،ورباط ال�صدر برم ًا حول
اجل�سم وحتى القدمني.
�أما احلفائظ فكانت عبارة عن (جاعد) من جلد ال�ض�أن على �شكل
دائرة قطرها مرت واحد يو�ضع فيها الطفل من �أجل احلماية من البول.
زيارة النف�ساء :كثري ًا ما كانت تقوم بع�ض  الزائرات ب�إح�ضار دلة
.من القهوة ،و�إبريق من ال�شاي يحت�سيهما كافة احل�ضور الن�سائي
خالل الزيارة.
العقيقة (التميمة)� ،إذا كان من املمكن ذبحها يف اليوم ال�سابع للوالدة
لدى �أهل املر�أة� ،أو بعد �أربعني يوم ًا يف منزل الزوج ،و�أحيان ًا كانت تت�أجل
لأكرث من ذلك.

اخلتـــــان

املواليد عادة مل يكن يتم ختانهم �إال يف الن�صف الأخري من عقدهم الأول
وقليل منهم من يتجاوز ذلك ،وعملية اخلتان تبد�أ بو�ضع الطفل على �سطح
قدر مقلوب وكانت املعدات عبارة عن :رقعة من جلد بحجم (�5×5سم)
مثقوبة من الو�سط ُيخرج من ثقبها الزائدة اللحمية املراد برتها ،وتتم
عملية اخلتان بوا�سطة �سكني حادة مل متر على �أي معقم ،ويحاط اجلرح
ببودرة من املخلطات الع�شبية ،وقد ُي�شفى اجلرح خالل �أيام قليلة ،وقد
يتعر�ض لبع�ض امللوثات البكتريية �أو (ال�شمم) ،فتطول مدة ال�شفاء.
ومن و�سائل الوقاية لل ّر َّ�ضع ..كي منطقة البطن بعود من �شجر احلم�ض 
يف مواقع متعددة ومتقاربة ،ويف مرحلة طفولته ثالث كيات :مقدمة الر�أ�س،
قمة الر�أ�س ،م�ؤخرة الر�أ�س من اخللف (العلباء).
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احلاالت املرضية
لعل كرثة احلركة الدائمة وامل�شي ومزاولة بع�ض الأعمال املجهدة ،وقلة
�أنواع الأطعمة ،ونقاوة الأجواء من امللوثات احلديثة ..كانت من �أ�سباب
ارتفاع املناعة ومقاومة بع�ض الأمرا�ض والعوار�ض ال�صحية.
ُيقابل ذلك تدين ثقافة الوعي ال�صحي وو�سائل الوقاية ،وفقدان
العالجات من امل�ستح�ضرات الطبية وعدم وجود �أطباء ،واالعتماد على
الو�صفات العالجية و�صف ًا من قول زيد �أو عمرو ..عن جتربة �أو حديث ُيروى،
وال نغفل �أنه كان هناك عالجات من الأع�شاب الطبيعية وغريها متعارف
عليها مثل( :احللبة ،الر�شاد ،احللتيت ،امل َّرة ،حبة الربكة ،ال�صرب ،ال�شب،
الع�صفر ،الع�سل ،القراءة ،العنزروت ،ال�سعوط ،ال َكي) ،ورد عن بع�ضها
�أحاديث نبوية ،و�أُخرى كانت خال�صة جتارب� ..إال �أن منها ما كان يتعار�ض 
مع بع�ض حاالت املر�ضى الذين يعانون من �ضغط الدم �أو ال�سكر �أو �أمرا�ض 
القلب والكلى واحل�سا�سية ووباء الكبد والزائدة ..وغريها ،وهي �أمرا�ض 
كان من امل�ستحيل ت�شخي�صها يف ذلك الزمان واملكان.
كما مل تكن لأمرا�ض الأ�سنان وت�سو�سها عالج وال م�س ِّكن �إال اخللع ،وال 
يكون �إال مبعرفة رجل ذي جتربة بخلع الأ�سنان بوا�سطة القط حديدي على
�شكل كما�شة وقوة ع�ضلية لنزع ال�سن حمدث ًا خروج كمية من الدم والذي
يكون عالجه تغطية مكانه ب�شيء من الرماد ،وقد ُيخطئ املعالج ويكون
اخللع ل�سن جماور ..هذا �إذا مل يتحطم ظاهر ال�سن وتبقى قاعدته وهنا
تزداد امل�شكلة تعقيد ًا ويطول العبث لإخراج املتبقي منه� ...إلخ.
ولهذا كانت الأمرا�ض تت�ضاعف واملعاناة تزداد بالكثري من العلل وتكرث
الوفيات بني الأطفال وال�شباب والكبار.

وكان ال�سائد يف مفهوم الغالبية �أن �أعرا�ض املر�ض تكمن يف �شيئني:
(اجلنّ ) :ويو�صف هذا املر�ض عند البادية (فالن م�صاب بـ «�أُخيته» �أو 
ِ
«بالعفينة» �أي ج ِّني �أو جن ِّية) ،وهذا النوع من املر�ض كان له معاجلوه وقرا�ؤه
على ب�ساطتهم ،وكثري ًا ما كانوا ي�ستعملون ال�ضرب بق�صد �إخراج اجلني..
الذي كان يتم من خالل غر�س �إبهام قدم املري�ض يف الرتاب.
(العني) :وهنا كانت ت�ستعمل الرقية ال�شرعية قراء ًة ،وكتابة �آيات
من القر�آن الكرمي بالزعفران يف باطن �صحن ويغ�سل وي�شرب ما�ؤه،
ويوم اجلمعة يقوم �شاب �أو �أكرث باملرور على احل�ضور يف امل�سجد
.قبل �إقامة ال�صالة بفنجال ينفث فيه كل على حدة ل ُيغ َْ�سل وي�شرب
منه املري�ض.
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الوضع العام للمدينة
الأرطاوية �ش�أنها �ش�أن القرى والهجر الأخرى وكونها حديثة اال�ستطيان
ومزيج ًا خمتلط ًا من قبائل البوادي واحلوا�ضر ف�إنه كان ي�شوبها �شيء من
التباين وبع�ض الفوارق يف املفاهيم والر�ؤى ،وهذا �أمر يفر�ضه واقع الهجرة
واالن�صهار يف بوتقة واحدة يجمعهم فيها التوحيد والعبادة والدعوة �إىل
م�ساع متعددة
اهلل وال�سعي لال�سرتزاق وت�أمني لقمة العي�ش  من خالل
ٍ
وو�سائل خمتلفة.
 وقد كان ميدان ال�سوق التجاري العامر باحل�ضور والبيع وال�شراء ُ�ضحى
�أو بعد �صالة الع�صر ..يعج باحلركة وعر�ض املنتجات املحلية الواردة من
البادية التي تباع بو�سط ال�سوق يف حينها ،و�شراء امل�ستلزمات التموينية،
و ُيعد ال�سوق مركز ًا ِل َّلقاء واجللو�س على جوانبه جماعات متفرقة..
�إىل جانب انعقاد جل�سات يف جمال�س املنازل حيث يتم تبادل الأحاديث
والروايات ون�شر الأخبار امل�ستقاة من قادم �أو عابر �سبيل ..وذلك لعدم
وجود و�سائل ات�صاالت �آنذاك ،والراديو محُ َ َّرم اقتنا�ؤه ويعاقب من وجد
لديه ..كما هو حال الدخان واملدخنني وحالقي اللحى.
�أما التوا�صل والعالقات االجتماعية يف ذلك الوقت ..فكان هناك ل ِف َر ْق
متعددة توا�صل وتواد وتراحم و�سعي يف العبادات والتزود بال َّت َف ُّقه يف الدين
ومتابعة للحديث بعد �صالة الع�صر وقبل �صالة الع�شاء ،وتفقد لأحوال
الفقراء واملعوزين ،وال�سعي يف �إ�صالح ذات البني ومراقبة املوازين ،والأمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،و ُفرق �أخرى من�شغلة يف ذاتها.
و�أما احلالة املادية من املمتلكات فكانت عبارة عن نخيل ومزارع ب�سيطة
�أو �شيء من املا�شية ،والرعي واالحتطاب وجني النباتات ودكاكني ذات دخول

متدنية ،ويف الغالب كانت الفوارق االجتماعية واملادية بني ال�سكان تكاد ال 
تذكر ومظاهر احلياة مت�شابهة ،وك ٌل منهمك يف عمله ومتابعة ت�أدية واجبه.
خالل املدة من (1335هـ 1348 -هـ) (1930 - 1916م) كانت مرحلة
تاريخية وقع خاللها �شيء من التهييج والإثارة وع�صيان لويل الأمر لعدد
من الن�شطاء و�أتباعهم ،وحدوث فنت متتابعة و�صوالت وجوالت �أوجدت �شيئ ًا
من القلق والإرباك بني ال�سكان ،وقد متت ال�سيطرة عليها من خالل ت�صرف
قيادة حكيمة ،وقد �أُ ْ�ش ِبعت هذه الأحداث من الأقوال والتعليقات وال�سرد
الإن�شائي من كتَّاب مل يكن لهم �صلة �أو توا�صل بهذه املنطقة مكان ًا �أو زمان ًا.
تلى هذه املرحلة عقدان من الزمن ي�شوبهما ا�سرتخاء وهدوء ،وق َّلة يف
ذات اليد ..عوجلت مب�ساعدات عينية من ويل الأمر بني فرتة و�أخرى.
ثم جاءت يف �أواخر ال�ستينيات الهجرية وما بعدها موجة من فر�ص 
العمل يف كل من :الريا�ض ،واملنطقة ال�شرقية ،والتحاق عدد من �شباب
الوطن يف الأعمال احلكومية وال�شركات� ،صار معها حت�سن تدريجي يف
الأحوال املعي�شية وافتتاح للمدار�س واخلدمات ال�صحية واملرافق العامة يف
كافة �أرجاء اململكة.
يف عام (1395هـ) بد�أت الطفرة الأوىل مع منو مت�سارع و�سعي ملواكبة
ح�ضارة مدنية وثقافية مل يكن لها وجود يف ال�سابق ..ف�أ�صبحت بالدنا وهلل
احلمد يف م�صاف الدول املتقدمة مبقوماتها احل�ضارية.
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األمري والقاضي
كان لوجود وظيفتي الأمري والقا�ضي �ش�أن تقت�ضيه متطلبات التجمع
احل�ضري ،وبالذات وظيفة الأمري ،وهما �شخ�صيتان مميزتان لهما
اعتبارهما امل�شهود كونهما ممثالن لل�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية،
وبطبيعة احلال ف�إن وظيفتي الأمري والقا�ضي جاءت منذ الأزل لإدارة
ّ
املواطنني ،وف�ض املنازعات ،وحفظ الأمن و�سيادة القانون،
ورعاية م�صالح
وما بلدة الأرطاوية �إال �إحدى البلدان يف منظومة مدن وقرى اململكة العربية
ال�سعودية الفتية حماها اهلل.
�أما اخلالفات وامل�شاكل التي كانت حتدث بني املواطنني �أو الوافدين
فكان �صاحبها يتقدم ب�شكوى �شفهية للأمري تنتهي ب�صلح وتوجيه �أو يتم
�إحالة �أمرها �إىل القا�ضي ،و�إذا لزم �إح�ضار اخل�صم ُيك ِّلف الأمري خادمه
ب�إح�ضاره وتكون اخلدمة للخادم على امل�شتكي ..وبعد �سماع القا�ضي
لدعواهما ي�صدر حكمه �شفهي ًا دون قيد ب�سجالت املحكمة �أو  خمال�صة
مكتوبة ويكون احلكم ملزم ًا لكال الطرفني ..ما عدا ما يتعلق بالأمالك
الثابتة �أو ح�صر �إرث وما تقت�ضيه احلالُ ..يعد بذلك م�شهد ب�إمالء من
القا�ضي للكاتب املعروف خطه يف البلد ،و ُي�صدق عليه القا�ضي بدون �ضبط
وال �سجل وال ملفات.
ونادر ًا ما كانت ت�صدر يف الق�ضايا �أحكا ٌم َ
باجل ِلد �أو  قطع اليد �أو 
دفع الديات ،كما كان يتم تقدير َ
ال�ش َّجات واجلروح من قبل رجل ُمعتمد
يف البلدة.

و�أما اجلرائم مثل ال�سرقات ،واالعتداء� ،أو  القفز على املنازل� ،أو 
ـق�صا�ص الأثر
االختالء بامر�أة �أجنبية ،فكان يتم توقيف املتهم و ُي�ستعان ب َّ
و�شهود احلال ،والنظر من قبل القا�ضي وتقرير احلكم ومن ثم �إنزال
العقوبة الرادعة جلد ًا يف ال�سوق التجاري على مر�أى من النا�س ،ومن ثم
يطلق �سراحه ،وقد ينفى من البلدة .كان هذا الو�ضع يف الغالب هو ال�سائد
يف الكثري من القرى والأقاليم �آنذاك.
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مستند وطرائف للشيخ علي بن زيد الغيالن

(((23

الوثيقة رقم ()48

نص الوثيقة رقم ()48

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل في�صل �إىل جناب الأخ املكرم ال�شيخ
علي بن زيد الغيالن �سلمه اهلل تعاىل ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
مع ال�س�ؤال عن �أحوالكم �أحوالنا من كرم اهلل جميله اخلط املكرم و�صل
وما عرفت كان معلوم بخ�صو�ص من قبل بيت ابن �شبالن فمثل ما عرفناك
�سابق �إن حنا م�سنعينه لك وال لأحد فيه �سنع ودرب ابن �شبالن علينا وكذلك
وا�صلك خط البن �شبالن معرفينه مبا يلزم هذا ما لزم تعريفه مع ابالغ
ال�سالم العيال ومن عندنا العيال ي�سلمون.
 /8ربيع� /2سنة  1355ختم امللك عبدالعزيز

(�	((23أحفاد ال�شيخ علي.

من طرائف الشيخ علي بن زيد الغيالن رمحه اهلل

(((23

الطرفة األوىل

عندما كان قا�ضي ًا يف بلدة قرية العليا مل يطب له املقام ،و�أخذ يف
املطالبة بالنقل ،وملا مل يتي�سر له ذلك ،وبعدما طفح الكيل �أبرق جلاللة
امللك عبدالعزيز -طيب اهلل ثراه -ي�شكو  من واقعه ويذكر معاناته من
(العجاج ،واملاء الهماج ،و�س�ؤاله منها املخراج) وعلى �إثرها مت نقله �إىل
الأرطاوية يف مطلع اخلم�سينيات من القرن املا�ضي.
الطرفة الثانية

قدم رجالن على راحلتيهما �إىل املجمعة جللب منتج والتزود مب�ؤنة،
ونزال بال�سوق التجاري جوار م�سجد اجلامع �أثناء خطبة اجلمعة ومل ُي�صليا
مع اجلماعة ف�أنكر عليهما رجال احل�سبة عدم �صالتهما مع اجلماعة
و�أخذاهما �إىل القا�ضي طمع ًا يف ت�أديبهما ،وعند مناق�شة القا�ضي لهما
�أق�سما �أنهما قد �صليا اجلمعة �أم�س يف الأرطاوية ..مما جعل القا�ضي يف
حرية من �أمرهما ،وكتب �إىل قا�ضي الأرطاوية ال�شيخ علي ي�ستطلعه اخلرب..
فكتب قا�ضي الأرطاوية �إىل قا�ضي املجمعة يخربه �أن �صالة اجلمعة ت�أتي
من ال�شمال و�أنها ت�صل �إىل الأرطاوية قبل و�صولها للمجمعة بيوم واحد..
ف�أدرك القا�ضي ب�أن ما قيل هو حتايل للتخل�ص من العقاب.

الطرفة الثالثة

دُعي ال�شيخ( :علي) الحت�ساء القهوة لدى (بركة الكوز) ،و َق َّدم الطيب
(جاونية) معتذر ًا من عدم وجود طيب عود البخور ..فرد ال�شيخ بقوله� :إن
(اجلاونية) يف الأرطاوية تقول( :واغربتاه).
( ((23ال�شيخ :علي ولد يف مدينة جالجل عام 1283هـ ،وتويف يف مدينة الأرطاوية عام 1361هـ ،عن عمر
يناهز � 78سنة.
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طرائف أخرى
الطرفة األوىل

ٍ
م�ستفت من البادية لل�شيخ :عبدالعزيز بن ال�سوداء عن طالقه لزوجته..
مفيد ًا� :أنه ط ّلق زوجته طلقتني ون�صف ،وقد ندم ويرغب يف ردها ..ف�س�أله
ال�شيخ عن كيفية الطالق.
أنت طالق ثم طالق ثم طا) ف�س�أله
قال� :إنني يف حالة غ�ضب قلت لها (� ِ
ال�شيخ :هل كانت لديك النية يف �إيقاع الطلقة الثالثة ف�أفاد بالإيجاب ..فقال
له ال�شيخ لقد ُط ِّلقت ،ف�أخذ يتو�سل لدى ال�شيخ بردها.
الطرفة الثانية

قبل �صالة الع�شاء يف فناء م�سجد اجلامع �صيف ًا ..كان يف اخللف �شاب
يقر�أ على نور ال�سراج �سورة (يو�سف).
وكان يف ال�صف برج�س بن جمول الذي �أخذ يتثاءب ب�صوت م�سموع
وعلى ميينه �سليمان الف ّدا الذي ن�صحه ب�أن ُيغطي فاه بيده ويتعوذ من
ال�شيطان ..فكان جواب برج�س ب�صوته الأج�ش (اهلل من الكذب ..اهلل من
كرب اجلهم) فالذ �سليمان بال�صمت غا�ضب ًا.
بعد انق�ضاء ال�صالة قام الوجيه عبدالكرمي بن عبداملح�سن بدعوة
برج�س الحت�ساء القهوة ،وبعد طول حديث� ..س�أل برج�س كيف وقد ن�صحك
�أحد الإخوان �أن ترد عليه ُم َك ِّذب ًا ..ف�أخذ برج�س يعتذر ب�أنه ال  يق�صد
�سليمان بل يق�صد (�أولئك الإخوان الكذبة الذين يدعون �أن �أخاهم �أكله
الذئب)!! رحم اهلل اجلميع.
ولك �أخي القارئ �أن تت�صور تلك الب�ساطة.

شعر :للشيخ عبداهلل بن عيدان

فصيح:

و�أ ْب��ل�� ْغ بني ال ُّدنيا جميع ًا ب�أن َّنا
ون���أل��ف��ه ع��ن��د انـتـ�شار ���ش��راره

شعيب (هجيين):

م��ـ��ـ��ادام عـبـدالـعـزيـز �إمـ ــام
مــا ت��ـ���أخ��ـ��ذه لـوم ــة الـ ّل ــوام
وي��ـ��ق��ـ��ول للحــق �أن��ـ��ا خـ ـ ـ َّدام

نـحـاول دفــع ال�شـر وال�شر هَ ـاجـ ـ ُع
بـِعز ٍم يق ُّـ�ض اخلطبَ  ،وا َ
طب رائ ُع
خل ُ
فـاحلـق راع ـيـه م ـعــ�صــومـ ـ ــي
يـق ـع ــد م ـ ــع ال ـح ــق وي ـقـومي
لــو �صــاحـ ـبـه يـاخــذ ه ــدوم ــي
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له أيضاً:

�أراك يا حمي�سن على كل م�ش ـ ـ ــراف
(((23
مثل الرقيبة موجــع القلــب حافـ ـ ــي
وا ّال تخ ِّيل معقـرب البــرق ك�ش ـ ــاف
م���زن ���س��رى ع��ق��ب امل��ح��ول امتقاف ـ ـ ــي

بالهون يا حمي�سن تـرى القلب ميـالف
يكفي ــه م��ا بــه م��ن ع��ن��اه امتـالف ـ ـ ــي
يا حمود قم وارك��ب على ك��ور ميهاف
(((23
هميلــع يا حمــود تطوي الفياف ـ ـ ــي
�سند عليهـ ــا درب مكــة بالأو�ص ــاف
حيث ان ذه��ن��ك ي��ا فتى اجل���ود �صاف ــي
وله أيضا قصيدة عروس من الشعر نورد مقطعاً منها:

�أب�شري يــا بنت�َ ..شـ ِّفـ ــك لقــيت ـ ـ ــه
��وم��ي معي نلقاه ج��ال��� ٍ��س �إب بيـ ـ ـ ـ ــته
ُق ِ

يف جمل�س ل�ضاق ���ص��دري لف ـ ـ ــيت ــه
يلقى امل َ�����س�ِّيرِرِّ  فيـ ــه �شقر الفن ـ ــاج ــيل
تقول :من ه��و ..قلت ما هوب خـاف ــي
عبدالعزيز ال��ف��ـ��اخ��ري ال�سناف ـ ـ ـ ـ ـ ــي
م�سواط بقعا ف��وق ِح َّ��م ال�شعـ ـ ـ ــاف ــي
ت����رى ..ب��ه ع��ل��ى جي ـ ـ ــله تنافـيـ ـ ـ ـ ــل
( ((23الوجيه :عبداملح�سن بن عبدالكرمي العبداملح�سن.
( ((23ال�شيخ حمود بن عبداهلل التويجري.

ق��ال��ت ون��ع��م وال  في ـ ــه عـ ـ ـ ــذروب
�إال �إن ع��ن��ده م��ن البيـ ـ ــ�ض  رعب ــوب
واهلل م��ا ف���رق ب�ين  حم��ب وحمب ــوب
و�أ���ص�ير  م��ث��ل �إب��ل��ي�����س ي��ف��رح �إىل قي ـ ـ ــل
و�إ ّال ..فياظـب ـ ــي النفايد والأطع ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س
(((23
�إن كان تب ـ ــغني �أخ ـ ـ ـ ٍو له فال بـا�س
ت��رى فيه لك ِع ـ ـ ّز �أو  نـ ــوم ـ ـ ـ ـ ــا�س
�أخ��ي�ر م���ن ب��ع�����ض ال���رج���ال ال��دع��اب��ي��ـ��ـ��ل
قالت ون��ع��ـ��م ..مـار نف�س ــه كبيـ ـ ــرة
و�أ����س���رع م��ن ال��ب��ـ��ـ��ارود قبعة ذخـيـ ـ ــره
وا ّال الكرم واجل��ود ما من ق�ص ـيـ ــرة
ال�ضيف ي ـ ــفرح ب��ه ول���و  ج ـ ــاه فالليل
يذكر ال�شيخ :عبداهلل الفاخري �أن حوار ال�شيخ :عبداهلل بن عيدان
(ح ْر َمة) و�أنه انتهى بها املطاف
مع هذه العرو�س مـ ّر على غالبية �سكان َ
الدخول على الأمري �سعد بن حممد بن ما�ضي ،رحم اهلل اجلميع.

( ((23ال�شيخ عبداهلل بن حممد الفاخري.
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اخلامتة
للتاريخ يف احلراك ال�سيا�سي واالجتماعي زمان ًا ومكان ًا دور مهم و�ش�أن
يف التعريف والت�أليف ،وبيان حلقائق و�شواهد ،و�أحداث وحوادث ،و�صلة
وتوا�صل ،وموروث ووارث ،وتفاخر يف الأح�ساب والأن�ساب.
وقد جاء يف حمكم التنزيل:
ا�س ِ �إ َّنا َخ َل ْق َنا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َ و�أُن َثى َ و َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�ش ُعوب ًا َ و َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا
} َيا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
�إِنَّ  �أَ ْك َر َم ُك ْم ِعندَ اللهَّ ِ  �أَ ْت َقا ُك ْم �إِنَّ اللهَّ َ َع ِلي ٌم َخ ِب ٌري { (.((24
�إن التعريف بن�ش�أة الإخوان ،ون�ش�أة الأرطاوية وما اعرتاهما من ظروف
ومالب�سات �أحاطت م�سارهما ب�شيء من العتمة ..جعل من الأهمية مبكان
و�ضع ت�صور حلقيقة ن�ش�أتهما ،والعمل على تنقية ما علق بهما من �شوائب.
لقد كانت حقبة من الزمن متيزت فيها حركة الإخوان وهجرة
الأرطاوية ب�أحداث ومتغريات و�شيء من �إثارة الفنت التي جتاوزت حدودها
مفهوم ًا ومكان ًا ،ومع ذلك فقد كانت جمتمعات الأرطاوية مزيج ًا خمتلط ًا
من عنا�صر قبلية من البادية ،و�أخرى من احلا�ضرة ،و�إن ح�صل تباين يف
املفاهيم و�سلوك الغلظة وال�شدة يف الدعوة والإر�شاد� ..إال �أنه ُيعطي خال�صة
معاين :الرجولة ،واملروءة ،ونزاهة ال�سلوك وال�شرف يف �أجمل ِ�صورها ،وكذا
املجال�س العامرة ب�سرد الأحداث التاريخية ،وتبادل للآراء واحلوارات،
واحلث على مكارم الأخالق واحل�شمة والوقار ،والبعد عن مواطن الزلل
و�إ�شباع الرغبات ..كانت فرتة جتلت فيها هذه الظاهرة.

(� ((24سورة احلجرات :الآية (.)13

لقد كانت ن�سبة احلا�ضرة يف ال�ستينيات من القرن الرابع ع�شر الهجري
( )%20من جمموع ال�سكان الذين كان عددهم قرابة (� )2500ألفني
وخم�س مئة ن�سمة ..وكانت �أعمالهم ترتكز على التجارة والرعي واالحتطاب
النباتات واحلرف والقلة القليلة بالزراعة ،وغالبية امل�ستوطنني
وجني
ِ
للمرحلتني الأوىل والثانية كانت هجرة معظمهم ورع ًا وتقوى وطلب ًا للعبادة
ون�شر الدعوة طبق ًا ملا جاء يف الكتاب وال�سنة رغم ما اعتور الثانية من
جهل و�سلوك الغلظة وال�شدة ،و�شمولها على عنا�صر ذات نهج خفي خمالف
وقد ق�ضيت فيها خالل املرحلةالثالثة زهرة الطفولة وال�صبا حتى اخلام�سة
ع�شر من عمري ،وال زلت متوا�ص ًال.
كانت مراحل حافلة باجلديد املفيد وبالغريب العجيب من املتناق�ضات..
لقد كانت فرتة حا�سمة يف حياتي ..فهي ال تتطلب عق ًال جديد ًا فقط ،و�إمنا
قلب ًا وروح ًا جديدين ي�ساعدان على الت�شكل وال�صياغة وباخت�صار ف�إن علي
�أن �أولد من جديد.
لدي من مراجع ومعلومات عاي�شتها وا�ستقيتها طوال �سبعة عقود
ومع ما ّ
من الزمن ..فقد عر�ضت ب�ضاعتي هذه على عدد من املخت�صني والباحثني
يف التاريخ ..رغبة يف اال�ست�شارة واال�ستنارة ،وال�سعي لتقدمي خال�صة جهد
متوا�صل بذلته طمع ًا يف الو�صول �إىل حقيقة مقبولة موثقة ،وقد وجدت
منهم الت�أييد والت�شجيع� ..أثابهم اهلل.

311

312

ن�ش�أة الإخوان ون�ش�أة الأرطاوية
الف�صل اخلام�س :احلالة االجتماعية

إيضاح
.ورد يف تواريخ الوثائق رموز مل�سميات الأ�شهر الهجرية ..وهي
كما يلي:
م
�ص 
ر1
ر2
جا
ج
ب
�ش 
ن
ل
ذا
ذي

�شهر حمرم
�شهر �صفر
�شهر ربيع �أول
�شهر ربيع ثاين
�شهر جمادى الأوىل
�شهر جمادى الآخرة
�شهر رجب
�شهر �شعبان
�شهر رم�ضان
�شهر �شوال
�شهر ذا القعدة
�شهر ذي احلجة
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التاريخ :موروث �سحيق ،وبحث وتدقيق ،وتدوين وتوثيق.
ومدينة الأرطاوية باعتبارها ذات تاريخ قريب واأول الهجر ..فقد كانت اأحد
اأحجار الزاوية يف تاريخ الوطن احلديث ،و�سار لها �سدىً خالل مرحلة
زمنية من عمرها الذي اأكمل قرنه الأول ..هذه املرحلة كان لها :من
الإيجابيات امل�ساندة ..ما ُي�سكر ،ومن ال�سلبيات املخالفة ..ما ل ُيغفر.
وحديثي عن الأرطاوية مل يتجاوز حدود منطقتها ..خمت�سر ًا القول فيما
ُكتب و ُروي وما اأختزنته الذاكرة حول هذه املدينة ومراحلها الثالث:
املرحلة الأوىل :النتقال والتاأ�سي�س.
املرحلة الثانية :التو�سع وال�سطراب.
املرحلة الثالثة :الأمن وال�ستقرار.
دون اخلو�س يف تفا�سيل �سراعات الإخوان يف �سمال و�سرق البالد وغربها.
م�ستميح ًا القارئ الكرمي عذر ًا يف الإيجاز والخت�سار.

