
التاريخ: موروث �سحيق، وبحث وتدقيق، وتدوين وتوثيق.
ومدينة الأرطاوية باعتبارها ذات تاريخ قريب واأول الهجر.. فقد كانت اأحد 
مرحلة  خالل  �سدًى  لها  و�سار  احلديث،  الوطن  تاريخ  يف  الزاوية  اأحجار 
من  لها:  كان  املرحلة  هذه  الأول..  قرنه  اأكمل  الذي  عمرها  من  زمنية 

الإيجابيات امل�ساندة.. ما ُي�سكر، ومن ال�سلبيات املخالفة.. ما ل ُيغفر.
وحديثي عن الأرطاوية مل يتجاوز حدود منطقتها.. خمت�سرًا القول فيما 

ُكتب وُروي 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�ستميحًا القارئ الكرمي عذرًا يف الإيجاز والخت�سار.
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إهداء
عمل.بذلت.فيه.الكثري.من.اجلهد.�ال�قت.�ال�شتق�شاء.)راجيًا.
اإهداًء.اإىل.رائد.التاريخ.�شيدي:. اأُقدمه. اأبهى.�ش�رة(.. اأن.يخرج.يف.
منطقة. اأمري. عبدالعزيز. بن. �شلمان. الأمري. امللكي. ال�شم�. �شاحب.
الريا�س...رئي�س.جمل�س.اإدارة.»دارة.امللك.عبدالعزيز«...�فقه.اهلل...
الذي.ما.فتئ.قارئًا.�مطلعًا.�متابعًا.لكل.ما.يكتب.�يدّ�ن.عن.التاريخ.
�م�شت�عبًا.جل�انبه،.�مهتمًا.بتحقيقه.�تنقيته.من.ال�ش�ائب،.�مل.تثنه.
كرثة.�اجباته.�حجم.م�ش�ؤ�لياته.�قراءة.كل.ما.ُيطرح.يف.ال�شاحة.عن.

هذا.ال�شاأن.

اأمد.اهلل.يف.عمره.�متعه.مب�ف�ر.ال�شحة.ال�شالمة

�ملوؤلف
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مقدمة الطبعة الثانية
ب�شم.اهلل.الرحمن.الرحيم،.�احلمد.هلل.رب.العاملني،.�ال�شالة.�ال�شالم.

على.املبع�ث.رحمًة.للعاملني.

ان.ن�شاأتهما.د�ر.فاعل،.�قد.ُرمقتا. �بعد:.لقد.كان.لالإخ�ان.�الأرطا�ية.اإبَّ

بنظرات.متباينة.نتيجة.ما.اأحدثتاه.من.�قائع.�ر�ؤى.عامة.��شخب.اإعالمي.

الأ�ىل،. طبعته. يف. الإ�شدار. هذا. جاء. �عندما. الزمن،. من. عقدين. خالل.

�اأردت.اإهداء.ن�شخ.منه...اأخذتني.اأفكار.�ر�ؤى.اإىل.ما.�شيحدثه.هذا.الكتاب.

مهتم... قارئ. من. اأكرث. ِقبل. من. به. ف. ُ��شِ ملا. �تعليقات... ت�شا�ؤلت. من.

باجلراأة.�امل��ش�عية،.�التنقية.من:.�ش�ائب.�خلط.�مزج.بني.مراحل.ثالث:.

الن�شاأة.�التاأ�شي�س،.الت��شع.�ال�شطراب،.الأمن.�ال�شتقرار،.�لأنه.خمالف.

ملا.تر�شخ.يف.اأذهان.الكثري.عن.ر�ايات.�اأحاديث.�اأق�ال.متناثرة.ُتلقى.على.

ع�اهنها...اأق�ل.هذا.لي�س.باعتباري.باحثًا.�منقبًا،.�اإمنا.لأنني.من.م�اليد.

املعا�شرين. الر�اة. من. لعدد. �معا�شر. لأحداثها. �معاي�س. الهجرة،. هذه.

�ج�د. ��شجع. طماأن. ما. . �َلَعلَّ الأرطا�ية«،. �ن�شاأة. الإخ�ان. »ن�شاأة. ملرحلتي.

�امل�ؤيدة.من. امل�شيدة. ال�شحفية. �الكتابات. �الر�شائل. عدد.من.الت�شالت.

اأن. طيبة. منا�شبة. اأجدها. �اإْذ. �امل�ش�ؤ�لية،. ال�شاأن. ذات. الطبقات. خمتلف.

اأبدى.م�شاعر.الر�شا.�التاأييد.لهذا.النتاج. اأُقدم.�شكري.�تقديري.لكل.من.

�شاحب. راأ�شهم. �على. �امل��ش�عية،. الدقة. فيه. لأحترى. اجتهدت. الذي.

الذي. الريا�س. منطقة. اأمري. عبدالعزيز. بن. �شلمان. الأمري:. امللكي. ال�شم�.

ات�شل.هاتفيًا.من.خارج.البالد.م�شجعًا.�مقدرًا.هذا.اجلهد...اأمد.اهلل.يف.
عمره.�اأكرمه.مب�ف�ر.ال�شحة.�ال�شالمة.
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رؤى
�عن.م�قف.اأٍخ.ا�شتعاد.ذكريات.لزمته.منذ.ال�شغر،.اأثارت.حفيظته.غب.
اطالعه.على.م�قف.جاء.ذكره.يف.كتاب.)ن�شاأة.الإخ�ان.�ن�شاأة.الأرطا�ية(.
اأكرث.من.عالمة. �اأخذ.يت�شاءل...ما.بال.امل�ؤلف.جاء.على.ذكره.�ه�.يحمل.
ا�شتفهام؟...فكانت.الإجابة.اأن.م�شي.مرحلة.زمنية.لي�شت.بالق�شرية.اأزالت.
م��ش�ع.حذر.الن�شر،.�ل.غ�شا�شة.يف.ذكر.م�قف.م�شت�شاغ.يف.زمن.غابر...

فلكل.زمان.حال.�مقال.

�لهذا.�ذاك.جاز.يل.تكملة.بع�س.من.اجل�انب.ذات.الأهمية.من.م�شار.
املن�شقني.مثل.اأحداث:

خباري. املطاردة،. ال�شبيحية،. الك�يتية،. احلد�د. ر�شمة،. اأم. ال�شبلة،.
��شحى...ب�ش�اهد.من.�ثائق.�بالغات...م�ؤماًل.اأن.جتد.ا�شتح�شانًا.

�شائاًل.امل�ىل.الع�ن.��شداد.اخلطى...اإنه.�يل.ذلك.�القادر.عليه.
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تقديم
قلب. من. فكرته. نبعت. كتاب. الأرطا�ية. �ن�شاأة. الإخ�ان. ن�شاأة. كتاب:.
بن. ال�شيخ:.عبداهلل. الكتاب. م�ؤلف. اأن. ذلك. عقله،. تنبع.من. اأن. قبل. م�ؤلفه.
عبداملح�شن.املا�شي.عا�س.�شن�اته.الأ�ىل.حتى.مقتبل.�شن.ال�شباب.يف.بلدة.
الأرطا�ية،.التي.مل.تكن.هجرة.�ح�شب،.بل.كانت.مكانًا.ف�شيحًا.ات�شع.لأفكار.
�ا�شعة.مت�شاربة...مل.تكن.الأرطا�ية.هجرة.من.الهجر.التي.ا�شت�طنتها.بادية.
من.قبيلة.)مطري(.�ح�شب،.بل.كانت.بلدة.ابتدعها.احل�شر.اإىل.جانب.اإخ�ان.
لهم.من.البادية...مل.تكن.الأرطا�ية.يف.بداية.ا�شتيطانها.تدخل.�شمن.الفكر.
الثالثة. ال�شع�دية. الد�لة. م�ؤ�ش�س. تبناه. الذي. الهجر. �منظ�مة. ال�شتيطاين.
اتُّخذت. ثم. �ش�اها،. عما. تتميز. اأن. �كادت. بذاتها. قائمة. كانت. بل. �ح�شب،.
اأ�ل.�اأكرب.هجرة.لبع�س.قبيلة.)مطري(...هذا.بع�س.من.جديد.هذا.الكتاب.

الإخ�ان،. فكر. يف. ا�شت�شرت. التي. �البدا�ة. البادية. تطليق. فكرة. اأن. على.

�جدت.مكانًا.�مناخًا.مالئمًا.من.حيث.امل�قع.�التطبيق.يف.الأرطا�ية...كانت.

ما. تاأ�شي�س. اأمن�ذجها. عرب. مت. ا�شتيطان. ل�شل�شة. منطقية. مقدمة. الأرطا�ية.

اإن.مل.يكن.كل.قبائل.اململكة.يف. يقارب.من.)155(.َهْجرة.لت�شت�عب.معظم.

فكرة. البد�. ت�طني. فكرة. كانت. الفارط... امليالدي. القرن. من. الأ�ل. الثلث.

ا�شرتاتيجية.غري.م�شب�قة.يف.تاريخ.العرب.احلديث،.�لعل.امللك.عبدالعزيز.قد.

اأقدم.على.هذا.امل�شر�ع.الكبري.بعد.تفكري.متاأن.�عميق...�ه�.قد.��شع.الأفكار،.

اأن.هذا.عمل. �شك. �ل. امل�اقع... �اقرتح. ال�شبل،. �هياأ. ال�شرتاتيجيات،. �بنى.
كبري.يتداخل.فيه.املنظ�ر.الديني،.بالجتماعي،.بالقت�شادي.�بال�شيا�شي.

هذا.الكتاب.املاتع.خالف.بع�س.املن�ش�ر.من.اأدبيات.تاريخية.عن.هجرة.

الأرطا�ية،.�م�ؤلفه.مل.َيُرْم.كتابة.بحث.تاريخي.يتكئ.على.م�شادر.�مراجع.
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تاريخية.معر�فة،.بل.ه�.قال.ب�شريح.العبارة.اأن.ما.يق�م.به.من.تد�ين.اإمنا.

ت�شب. �كلها. �ا�شت�عبها،. اختزنها. �ر�ايات. �اأحاديث. ذكريات. من. ينبع.

�تداعي. الزمن،. ف�ات. قبل. تقييدها. اأراد. الأرطا�ية،. هجرة. تاريخية. يف.

احلدثان...لهذا.ن�شتطيع.اأن.ندعي.اأن.ما.�رد.يف.كتابه.اإمنا.ه�.يف.بع�شه.من.

اأ�رد. الأحاديث.التاريخية.اجلديدة،.التي.ت�شتند.اإىل.ر�ايات.�شفهية...كما.

املتعلقة. من.)حرمة(. العبدالكرمي. لأ�شرة. تع�د. التي. ال�ثائق. بع�س. امل�ؤلف.

بن�شاأة.الأرطا�ية.�ا�شتيطانها،.�هي.�ثائق.مل.تن�شر.من.قبل...اإذًا.فالر�ايات.

اأ�لية. امل�ؤلف.هي.ثالثة.م�شادر. املن�ش�رة.�ذكريات. �ال�ثائق.غري. ال�شفهية.

هجرة. بتاريخ. ل�شيقًا. راآه. ما. بع�س. تقييد. يف. الكتاب. م�ؤلف. بها. ا�شتعان.

الأرطا�ية...من.هذه.امل�شادر.الأ�لية.ا�شتطاع.اأن.يق�ل.جديدًا.عن.تاأ�شي�س.
الأرطا�ية،.�ن�شاأة.الإخ�ان.فيها.

يف. )مطري(. اإخ�ان. ن�شاأة. عن. ِح�َشان. اأحاديث. الكتاب. مباحث. �من.

الأرطا�ية،.�اتخاذها.هجرة.لهم...�بع�س.احلكايات.الطريفة.عن.الت�شدد.

الديني.الذي.�شاحب.مرحلة.ال�شتيطان.املبكر،.�ق�ش�س.ماتعة.عن.ذكريات.

الكاتب.ينقلها.عن.�شي�خ.جال�شهم...�كذا.ملحات.اأخاذة.عن.ن�شاطات.التعليم.

ا�شتيطان. من. الأ�ىل. لل�شن�ات. يع�د. كثري.مما. �غريها. �الق�شاء. �التجارة.
بع�س.قبيلة.)مطري(.يف.الأرطا�ية.

اأرى.اأن.هذا.الكتاب.من.الكتب.التي.طرقت.�شباًل.جديدة.�شتعني.كل.من.

يت�شدى.لإعادة.درا�شة.هجرة.الأرطا�ية...�اأرى.اأنه.قمني.بالقراءة...�اأت�قع.
له.�اأمثاله.ال�شي�ع.�النت�شار.

�أ.د..عبـد�هلل.بن.�إبـر�هيــم.�لع�ضكـر
ع�ضو.جمل�س.�ل�ضورى

و�أ�ضتاذ.�لتاريخ.بجامعة.�مللك.�ضعود
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كلمة املؤلف
�َخْلِقه. بعقله. اهلل. مّيزه. �الإن�شان. حي،. كائن. كل. ي�شلكه. ممر. احلياة.
الذكر. اإل. منها. يبق. �مل. اأجيال. تتبعها. اأجيال. اإل. هي. �ما. �ش�ؤ�نه،. �كافة.
احل�شن،.�خري.النا�س.من.طال.عمره.�َح�ُشن.عمله...فاملرء.عندما.تاأخذه.
عنها. قال. التي. العمر... من. الثمانني. ِعقد. اإىل. �ت�رده. �ال�شه�ر،. الأيام.

ال�شاعر.العربي:
كملت �قــد. �شعري. يــا. )الثمانني(. اإن.

�اإرعــــــــاُد)1( بـــــــــرق. ي�قظها. عاد. ما.
�اآخر.�شعبي.يق�ل:

منتــ�ج الثمــانني. ع�شر. �را. مــن. مــا.
�البيـــــــت.ما.يبنـــي.جداره.ق�شـا�شـه)2(

�يدع�ه. �التفكري،. الر�ؤى. من. اآفاق. اإىل. اأي�شًا. ياأخذه. ال�ر�د. ذلك. فاإن.

اإىل.النظر.فيما.تبقى.له.من.اأيام...ليقف.م�شد�هًا.يحا�شب.نف�شه.على.ما.

ما. ملرحلة. ا�شتعدادًا. �يتاأهب. ��جل،. من.خما�ف. م�شاعر. �تنتابه. َمت،. َقدَّ

متجا�زًا.عقبات. الط�يل. العمر. اأن.منحه.هذا. اهلل. ي�شكر. �هنا. امل�ت،. بعد.
�ح�اجز.�منحدرات.

��شقمها. �رغدها. ب�شظفها. م�شت. �شن�ات. اإىل. الذاكرة. به. تع�د. ثم.

��شحتها،.�تربٍة.َعّفرت.ج�شده.�ن�شماٍت.�شحنت.رئتيه،.�اإىل.ما.اختزنته.تلك.

الذاكرة.من.ر�ايات.�قراءات.�م�شاهدات...لي�شعى.يف.تد�ين.ما.يراه.�اجبًا.

الأديب.ال�شيخ:.عبداهلل.بن.عبدالعزيز.بن.اإدري�س..من.َحْرَمة. .)1(
ال�شاعر.الأ�شتاذ:.عبداهلل.بن.عبدالرحمن.الد�ي�س..من.الزلفي.)رحمه.اهلل). .)2(
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فيها. ق�ش�ا. �اأ�طان. �اأجداد،. اآباء. تاريخ. ملعرفة. متعط�س. قادم. عليه.جليٍل.

تاأثريها.يف. لها. كان. التي. الأرطا�ية. بهجرة. �الن�شاأة. امل�لد. �بحكم. ماآرب،.

احلراك.الجتماعي.�ال�شيا�شي.خالل.حقبة.ما�شية.من.الزمن،.�ما.حدث.

اأن.يك�ن. يف.حميطها.من.�شراع.�جدلية.من.املفارقات.�ال�شحناء...رغبت.
يل.م�شاركة.يف.هذا.ال�شاأن.

�مبا.اأن.تد�ين.التاريخ.باأحداثه.�تفا�شيله.�اجب.على.كل.من.لديه.علم.

طابع. عليها. يغلب. هجرة. فالأرطا�ية. �الباحث... للقارئ. ملح. �مطلب. به،.

يعج. ثقافة.ع�شر. التي.ك�نت. �التقاليد. العادات. �فيها.مزيج.من. البادية...

الأم�مة. �اجب. علّي. فلها. ��شباي. طف�لتي. مرتع. اأنها. �مبا. باملتناق�شات،.

اإ�شهامًا.يف.ت�ثيق. �الت�ا�شل.�ال�فاء...مبا.يتي�شر.يل.من.بٍر.�عطاء،.�ذلك.

اأمن. اإىل. انتهت. حلقبة. �اجلفاء... �التنافر. �البناء،. التاأ�شي�س. مل�ؤه. م�شار.
�ا�شتقرار.��فاق،.�تنمية.�شاملة.

�قد.�شبق.يل.تد�ين.مقطع.تاريخي.عن.الإخ�ان.�عن.هذه.الهجرة.�عن.

�شلطان. بن. في�شل. ال�شيخ:. �نز�ل. �الن�شاأة،. التاأ�شي�س. �د�افع. م�شار.من�ها.

الد�ي�س،.�ذلك.يف.كتاب.)ذاكرة.من.الزمن...(.ال�شادر.عام.)1428هـ(.

)2007م(.الطبعة.الأ�ىل...�قد.لقى.هذا.املقطع.ا�شتح�شانًا.�اإ�شادة.من.عدد.

من.الكّتاب.�الباحثني.من.خالل.ر�شائل.�شخ�شية.�كتابات.�شحفية...مما.

دفعني.لإعداد.هذا.الإ�شدار:.)ن�شاأة.الإخ�ان،.�ن�شاأة.الأرطا�ية(،.مع.ت��شعة.

اأحاط.بها.من.ظر�ف.�مالب�شات... تاأ�شي�س.هذه.الهجرة.�ما. مب�شطة.عن.
د�ن.اخل��س.يف.ح�ادث.الإخ�ان.�قياداتهم.خارج.حد�د.هجرة.الأرطا�ية.

الأرطا�ية... َهْجرة. �تاأ�شي�س. ن�شاأة. على. الزمن. من. قرن. اكتمل. لقد.

بتد�ين. �التي.مل.حتظ. اأب�ابه. اأ��شع. من. التاريخ. دخلت. التي. الهجرة. هذه.
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يلم.بخ�شائ�شها.ب��شفها.مدينة.نا�شئة،.�تعريف.ب�اقعها.�ما.مرت.به.من.

ف�ش�ل.متباينة،.�يعطي.جممل.ال�ش�رة.�كامل.النطباع...بعيدًا.عن.اخللط.
�املبالغة.

اأق�ل.اأي�شًا.�بحكم.امل�لد.�الن�شاأة.�املعاي�شة.�النتماء.لهذه.الهجرة.جاز.

يل.جمع.�شتات.ما.تناثر.من.تاريخها.�اْبُت�ِشر.باخت�شار.�شديد...يف.خم�شة.
ف�ش�ل.هي.حمت�ى.هذا.الكتاب.

�ُشملت. اأ�. اأُهملت. �اأحداث. اإي�شاح.حقائق. �فقت.يف. قد. اأك�ن. اأن. ع�شى.
بتعتيم...راجيًا.من.اهلل.العف�.�الغفران...اإنه.ج�اد.كرمي.

امل�ؤلف 
الريا�ص: 11472 �ص.ب: 7632

ت: 4770033 ف: 4792350





19

مدخل
�حمف�ظاتها،. �الذاكرة. �التدقيق،. �البحث. �التد�ين،. الكتابة.
�ا�شتق�شاء.املعل�مة.�اأبعادها...�شاأن.ذ�.�شج�ن،.�مهمة.تقت�شي.املزيد.من.

الرت�ي.�ال�شرت�شاد.

من�هًا. الأرطا�ية،. َهْجرة. ن�شاأة. �عن. الإخ�ان،. ن�شاأة. اأكتب.عن. �عندما.

باخلالفات. مليئة. زمنية... حقبة. خالل. الن�شاأتان. به. متيزت. ��شع. عن.

ت.ال�طن.)قبلية،.مناطقية،.اإقليمية،.�طائفية(.على. �ال�شراعات.التي.عمَّ

خمتلف.امل�شارب.�الت�جهات...فاإن.هذه.الَهْجرة.التي.كانت.اإحدى.مرتكزات.

ال�شراع.اإبَّان.مرحلة.مف�شلية.من.مراحل.ت�حيد.هذا.الكيان.الكبري...كان.

لها.د�ر.فاعل.�متناق�س.يف.التاأييد.�امل�ؤازرة.حينًا،.�اأحيانًا.اأخرى.يف.نق�س.

العهد.��شق.ع�شا.الطاعة،.�ال�شعي.يف.جدلية.ج�فاء،.�حماربة.للمخرتعات،.
�م�شتجدات.من.التقنية.���شائل.الت�شال.�امل�ا�شالت.

ُي�شاندها.يف.ذلك.النظراء.من.الهجر.الأخرى...هذه.الأح�ال.�الأحداث.

عا�شها.�تعاي�س.معها.الإمام.املجاهد.)عبدالعزيز(،.�عاجلها.مبا.اأ�تي.من.
حكمة.�ر�ية،.�ب�شتى.ال��شائل.املتاحة.يف.ذلك.الزمن.

ال�اردة. ال�ثائق. �ما.�ش�ف.يلحظه.القارئ.الكرمي.�يت�شح.له.من.بع�س.

م�اقف. يف. التباين. من. الكثري. �ج�د. على. ت�ؤكد. اأنها. ه�. امل�ؤلَّف،. هذا. يف.

املخالفة،. الآنية. املكا�شب. �د�افع. �التباعد،. �التنافر. �التفاق،. ال�فاق. من.

�الإخفاق.يف.قراءة.الأحداث.�امل�شتجدات.من.املعطيات.ملتطلبات.ح�شارية.
ع�شرية.قادمة.



ن�شاأة.الإخ�ان.�ن�شاأة.الأرطا�ية20

من.هذا.املنطلق.جند.اأن.جهاد.امللك.عبدالعزيز.-طيب.اهلل.ثراه-.الذي.

جتا�ز.ن�شف.قرن.من.الزمن...قد.حقق.معطيات.من.اإر�شاء.ق�اعد.الأمن.
�ال�شتقرار.���شائل.التنمية...ما.ت�لد.عنه:

املعا�شرة،. الإن�شانية. اللُّحمة. �تنمية. ال�شاملة،. ال�طنية. ال�حدة. اإذكاء.

�المتزاج.من:.اختالط،.�ت�ا�شل،.�جتا�ر،.�تزا�ج...بحيث.ل.جتد.منطقة.

اأ�.مدينة.اأ�.قرية.اإل.�بها.ت�شكيلة.من.كافة.اأبناء.ال�طن...مت�شا�ين.متحابني.
متجان�شني.�متاآخني.

الد�ر. ثراه-. اهلل. -طيب. عبدالرحمن. عبدالعزيزبن. للملك. اأن. �شك. ل.

اإىل. امل�ؤثر.الأ�ل.يف.حت�ل.اجلزيرة.العربية.لأ�ل.مرة.يف.تاريخها.احلديث.

�املذاهب،. �الأعراق. �الأل�ان. الأطياف. كل. فيها. ذابت. حا�شنة... ب�تقة.

الطيف. ل. ُت�َشكِّ بل. الإق�شاء... اأ�. الإلغاء. متار�س. مل. التي. الفتية. �لد�لته.

اجلامع.للمجتمع...بكل.األ�انه.الظاهرة،.�اأ�ش�اته.املميزة،.�تقاليده.امل�ر�ثة،.
�عاداته.ال�شائدة...�ك�نت.بذلك.ل�حة.جميلة.باأل�انها.الزاهية.

لأبعاد. �تقديره. عبدالعزيز،. للملك. . الَنريِّ �العقل. الذهني. النفتاح. اإن.

�امل�شتجدات. �الجتماعية،. �التعليمية. �ال�شحية. القت�شادية. التنمية.

العامة. باحلياة. �الرقي. التط�ير. ���شائل. احلديثة،. �املخرتعات. العاملية،.

لل�طن،. دخ�لها. ��شر�رة. ال��شائل. هذه. اأهمية. ُيدرك. جعله. لالإن�شان...

من. عدد. ِقَبل. من. مقا�متها. من. بالرغم. اخلارجي... العامل. مع. �الت�ا�شل.

املت�شددين...ناهيك.عن.التعليم.النظامي.�انت�شاره.�املع�قات.امل�شاحبة.له،.

بني.عن.املعادن.�الرث�ات. �الإنكار.املت�شلب.من.جراء.ا�شتقدام.الأجانب.املَنقِّ
ال�طنية.�الت�ا�شل.مع.اخلارج.�حماربة.التقنية.�م�شتجداتها.
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خّيم. ُمْقِلقة... داخلية. �اأخرى. منغلقة،. فئة. من. املعار�شات. هذه. جاءت.

ماأم�ل. ه�. ما. عنهما. غاب. حمر�شني... �راء. �ان�شاقت. اجلهل. عليهما.

�منتظر.من.تدفق.هذه.اخلريات.�ال�شتك�شافات...التي.اأ�جدت.هذه.النقلة.

نعي�س.خرياتها،. �التي. الغالية،. اأرجاء.مملكتنا. ف�ائدها. �َعّمت. احل�شارية.

يف. احلمد. �هلل. مملكتنا. اأ�شبحت. �قد. هذا،. ي�منا. حتى. ظاللها. �نتفياأ.

م�شاف.الد�ل.املتقدمة.يف.رفاه.�ح�شارة.امل�اطن.بت�فيق.من.رب.العباد...

ثم.بحنكة.القائد.الباين.جاللة.امللك.عبدالعزيز.-غفر.اهلل.له-.�من.بعده.
اأبنائه.الربرة...اأمدهم.اهلل.بع�نه.�تاأييده.
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جاللة امللك عبدالعزيز على �صه�ة ج�اده
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املغامرة واجملازفة )امللك عبدالعزيز(
اإن.�شبيًا.يف.ريعان.�شبابه،.�يف.عقده.الثاين.م�شردًا.عن.�طنه.�ذ�يه.لجئًا.
طريدًا.مع.اأبيه.�اإخ�ته...ين�شرف.عن.الله�.�اللعب.�متع.الطف�لة.�ال�شبا،.
ُل.نف�شه.من.الهم�م.�الأفكار.ما. �ي�شغل.نف�شه.مباآثر.�ِقَيٍم.�اأحاديث.تر�ى،.�ُيَحمِّ
مل.يحتمله.نظرا�ؤه.من.ال�شباب،.�ُيناق�س.�ُيتابع.بتعط�س.للمعل�مات.�الأخبار...
يف.ع�شر.انعدمت.فيه.��شائل.الت�شال.�امل�ا�شالت،.ع�شر.م�ش�ب.باجلهل.

�املر�س.�الفقر.�ال�شراعات.القبلية.�الختالفات.الإقليمية.�القر�ية.
اإن.�شبيًا.هذه.�شفاته.لي�س.بذلك.الإن�شان.العادي...ثم.ه�.ي�شرع.يف.مطلع.
�التنفيذ. بالتخطيط. ال�شفر. نقطة. بدءًا.من. �ت�شميم... بعزم. الثالث. عقده.
مل�شر�ع.يقت�شي.مداه.عق�دًا.من.الزمن...م�شح�ن.بال�شراعات.�الكفاح.م�شلحًا.
�متباعد. متناثر. ملك. النظر.ل�شرتداد. �بعد. �احلكمة. الهمة. �عل�. بالعزمية.

الأطراف.�حتت.�شيطرة.اأعداد.من.ذ�ي.النف�ذ.�القيادات.�التكتالت.
رجاًل)اأربع�ن. ��شت�ن. ثالثة. ق�امها. مغامرة. رحلة. يف. الك�يت. من. يبداأ.
خرج�ا.معه،.�ثالثة.�ع�شر�ن.ان�شم�ا.اإليه.يف.الطريق(...خايل.ال�فا�س.من:.
م�ؤ�نة.��شي�لة،.�م�ؤازرٍة.من.ق�ة.ذات.ن�شاط.اأ�.اإمداد...رحلة.��شيلتها.ظه�ر.
الإبل.��شه�ات.اجلياد.م�ش�بة.باملتناق�شات.�ُمَعّر�شٍة.لالأخطار.�الأ�شرار،.�تلك.
ر�شالة.من.رب.العباد.جاءت.مب�شيئته.د�ن.�حي...اإىل.هذا.الفتى.الفذ.احلكيم.
ًا،.�ت�شميمًا.�عزميًة،.��شعيًا.لإحياء.عقيدة،. الذي.منحه.اهلل.عقاًل.�فكرًا.نريِّ
لي�ّحد. العرب... جزيرة. اأرجاء. يف. متناثرة. اأمة. �شتات. �َجْمع. دين،. �ن�شرة.
ت.اأمنًا.خالل.خم�شة.عق�د.من.الزمن،.�اجه.فيها. كيانًا،.�ُير�شي.ق�اعد،.�يثبِّ
ال�شعاب.�املتاعب.من.ق�مه،.�ع�شريته.الأقربني،.�اأع�انه،.�اأن�شاره،.�ممن.
اخليانات. من. �معاناته. �اجلميل،. �املعر�ف. الن�شح. اإليهم. �اأ�شدى. رعاهم.

�نق�س.العهد،.�الن�شقاق.�الع�شيان،.�مناف�شة.متجا�رين.�ق�ى.اأجنبية.
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�قد.جاء.بكتاب.تاريخ.مل�ك.اآل.�شع�د...تاأليف.الأمري:.�شع�د.بن.هذل�ل...
الطبعة.الأ�ىل.عام.)1380هـ.-.1961م(.�س57،.58،.ما.يلي:

»خرج.الإمام.عبدالعزيز.من.الك�يت.مب�شاعدة.من.اأمريها.على.اأربعني.

بالي�م. التاريخ. يحدد. �مل. )1319هـ(. عام. رجاًل. اأربع�ن. يعل�ها. راحلة.

�ال�شهر...ت�جه.قا�شدًا.الأح�شاء...ثم.التف.ح�له.خالل.هذه.الرحلة.عدد.

قحاطني. على. بغارات. �قام. �ال�شه�ل،. ��شبيع،. مرة،. �اآل. العجمان،. من:.

م�الني.لبن.ر�شيد،.�عا�د.الكرة.غازيًا.عرب.اآل.عا�شم.على.ع�شرية.�شدير.

�َغِنم.اأم�الهم.�رجع.اإىل.الأح�شاء،.�بعد.مدة.ق�شرية.اأغار.على.عرب.من.
مطري.�اأخذهم.ثم.عاد.اإىل.الأح�شاء.

بغداد،. �ايل. �اإىل. ثاين،. بن. قا�شم. قطر. �شيخ. اإىل. ر�شيد. ابن. اأر�شل.

الإمام. باإبعاد. الأح�شاء. الإيعاز.حلك�مة. الب�شرة...يطلب.منهم. �مت�شرف.

عبدالعزيز...فلما.علم.من.ان�شم�ا.اإليه.من.الب�ادي.بهذا.الأمر...انف�ش�ا.
من.ح�له.�مل.يبق.معه.اإل.اأربع�ن.رجاًل.من.الذين.خرج�ا.معه.من.الك�يت.
رم�شان. ��شام. يربين. �ق�شد. الأح�شاء. من. �مرافقيه. خرج. لذا.
�شهر. عليهم. . �َهلَّ الريا�س. قا�شدًا. 1319/9/21هـ. �ت�جه.يف. )1319هـ(،.
الريا�س،.ف��شل�ا. اإىل. �شار�ا. الثاين. الي�م. اأبي.جفان،.�يف. �ش�ال.على.ماء.
بالت�قيت. ال�شاد�شة. ال�شاعة. )1902/1/13م(. 1319/10/4هـ. ي�م. م�شاء.
��شار�ا. الرفقاء. من. ثالثة. ر�احلهم. عند. �اأبق�ا. ال�شقيب،. �نزل�ا. الغر�بي.
راجلني.اإىل.البلد،.�دخل�ها.بعد.اأن.ترك�ا.منهم.ع�شرة.خارج.ال�ش�ر.بقيادة.
حممد.بن.عبدالرحمن،.�ق�شد�ا.بيت.ج�ي�شر.املحاذي.لبيت.ي�شكنه.اأمري.
�ا�شت�شافهم. الريا�س،. اأهل. من. امراأة. من. ز�اجه. بعد. عجالن. الريا�س.
�جمع�ا. عجالن. ز�جة. ت�شكنه. الذي. البيت. حيث. اجلدار. فت�شلق�ا. ج�ي�شر.
ن�شاء.البيتني.بغرفة.�احدة.�اأغلق�ا.عليهن،.�يف.ال�شباح.�شار.اللقاء.الذي.

انتهى.مبقتل.عجالن.�اأن�شاره«.
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هذا.ال��شف.يبني.لنا.اأن.الإمام.عبدالعزيز.بدء.رحلته.قا�شدًا.الأح�شاء.

قبائل. اأربع. قليل.من. التف.ح�له.عدد.غري. اأن. بعد. بعدة.غز�ات. قيامه. ثم.

لي�ش�ا.ممن.خرج�ا.من.الك�يت،.�هذا.ُيدلل.على.اأن.الأتباع.مل.ياأت�ا.مل�شاندة.

زعيم.راغب.يف.ا�شتعادة.ملك،.�ل.من.اأجل.بناء.كيان،.اأ�.�حدة.اإقليمية،.اأ�.

جهاد.ديني،.اأ�.مبداأ.عقدي...بقدر.ما.كان.الق�شد.اللحاق.بزعيم.اأ�.عقيد.

�الدخل. املاأل�ف. الذي.كان.ه�. �الغنائم.�ال�شرتزاق. الك�شب. اأجل. ق�م.من.

املتي�شر.يف.تلك.احلقبة.الزمنية،.�مما.ي�ؤكد.ذلك.اأنه.عند.�شماعهم.مب�قف.
حاكم.الأح�شاء.انف�ش�ا.من.ح�له.

الزمن.... من. عق�د. خم�شة. قرابة. امتدت. التي. اجلهادية. رحلته. �يبداأ.

هذه.الرحلة.املليئة.بال�شراعات.�اخلالفات.�شعيًا.�راء.حتقيق.حلمه.الكبري.
�ت�طيد.دعائم.الأمن.�العدل.لبناء.د�لة.ح�شارية.ع�شرية.

الكيان،. هذا. م�حدًا. الزجاجة. عنق. من. يخرج. �تاأييده. اهلل. من. �بع�ن.

اهلل،. �شرع. �حمكمًا. للت�حيد. �داعيًا. �ال�شتقرار،. الأمن. ق�اعد. �مر�شيًا.

�التعليمية. الع�شكرية. امل�ؤ�ش�شات. �اإيجاد. �م�اردها،. التنمية. يف. ��شاعيًا.

�ال�شحية.�الجتماعية.�الق�شائية.�متطلبات.احلياة.الع�شرية،.�مد.ج�ش�ر.
�عالقات.د�لية.

�ر�شم. ح�شارة،. ��شنع. د�لة،. اأن�شاأ. الذي. عبدالعزيز. امللك. اهلل. رحم.
تاريخًا.منريًا،.�مالأ.اأر�س.احلرمني.اأمنًا.�عدًل.�رخاًء.





الفصل األول
تعريف.و�إي�ضاح
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متهيد
متيمتي ال�شباب. . ــلَّ َح بها. تـُرابهابــالد. جلدي. . م�سَّ اأر�ــس. �اأ�ل.



منــــزِلَكم.َمْنٍزل.يف.الأر�س.ياألفه.الفتى. لأ�ل. اأبـــدًا. �حنينــــه.

قيل. �قد. منزل،. لأ�ل. املرء.حنينه. �اأن. قتَّال(،. )املربا. اأن. الق�ل. يرتدد.

بتجرد.عن. اأحتدث. فلعلي. اأحتدث.عن.م�طن. �شعر.�نرث،.�عندما. يف.ذلك.

تاريخ،.�عن.حقبة.زمنية.مل.حتظ.بالعناية.امل��ش�عية.ذكرًا.�خربًا...ل�شبب.
اأ�.لآخر.

ففي.هجرة.الأرطا�ية.كان.م�شقط.راأ�شي،.�كانت.ن�شاأتي.�مراتع.طف�لتي.

��شباي.الأ�ىل،.�يل.فيها.من.املتع،.�ق�ش�ة.احلياة،.��شظف.العي�س،.�غياب.
ال�عي.ال�شحي.�التعليمي.�الثقايف...ما.كان.�شائدًا.يف.ذلك.الزمن.

لذا.يطيب.يل.اأن.اأحتدث.عن.هذه.الأر�س.التي.احت�شنتني.�هذا.امل�طن.

الذي.�شمني...م�قعًا.�تاأ�شي�شًا.�ن�شاطًا،.�ما.اعرتاه.من.اأحداث.�ا�شطراب،.

�ما.ت�لد.عن.ذلك.من.�شراعات.�فنت.خالل.عقدين.من.الزمن...اأعقبه.اأمن.
�ا�شتقرار.

1355هـ. عام. منذ. الأرطا�ية. لهجرة. �النتماء. �الن�شاأة. ال�لدة. �بحكم.

)1936م(.�ارتيادي.للعديد.من.املجال�س.فيها،.�ال�شماع.ممن.هم.اأهل.للر�اية.

�م�شتندات... ��شهادات. معل�مات. من. عليه. �ما.ح�شلت. املعل�مة،. �حتقيق.

ت�شحح.�تفند.ما.ي�شاع.�يذاع.من.اأق�ال.تن�شب.لأ�شخا�س.لي�س.لهم.اهتمام.اأ�.

دراية.اأ�.خلفية.بالتاريخ...على.الرغم.من.مكانتهم.الجتماعية،.�قد.يفاجاأ.
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اأحدهم.ب�ش�ؤال.من.م�شت�شرق.اأ�.باحث.�ُيْلقي.املعل�مة.على.ع�اهنها...اأق�ل.

هذا.لي�س.تقلياًل.من.�شاأنهم...لكن.مل.ُيْعرف.عنهم.الهتمام.اأ�.اخل��س.يف.

هذا.املجال،.�هذا.ما.ي�اجه.الباحث،.لذا.اأحببت.اأن.اأ��شح.بع�س.املعل�مات.
التي.�شمعتها.�عاي�شتها.منذ.ن�شاأتي.يف.الأرطا�ية...مدعمة.باأدلة.�م�شتندات.

يدفعني.اإىل.ذلك.الرغبة.يف.اإعطاء.القارئ.الكرمي.�ش�رة.�ا�شحة.ل�اقع.

البحث.عن. �راء. �شعيًا. اإخفاق.�جتا�ز... اأ�. �ح�ش�،. بعيدًا.عن.زخم. حال...
حقيقة.اأ�.ما.ُيقرب.اإليها.ب�اقعية.�حيادية.
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نشأة اإلخوان وظاهرة التشدد
ُعرف.�شكان.جزيرة.العرب.على.مدى.ع�ش�ر.ما�شية.�قبل.جهاد.امل�ؤ�ش�س.
جاللة.امللك.عبدالعزيز.-طيب.اهلل.ثراه-.بال�شدة،.�الق�ش�ة،.�تقلب.املزاج.
�الأح�ال،.�كرثة.التنقل.�الرتحال،.�التناف�س.�اخل�ش�مات.امل�ؤدية.للتناحر.
�الت�شاحن.�النهب.�ال�شلب،.�الغز�ات.�ال�شراعات...اأخذًا.للثاأر.اأ�.مناف�شة.
�ازدهار. الأمطار. هط�ل. عند. �الرعي. املياه. �م�ارد. الكالأ. منابت. على.

املراعي،.��شعيًا.لتحقيق.�شيء.من.الرتزاق..

الأمطار،. �قلة. �القحط،. �اجلفاف،. اجلدب. من. �شن�ات. هذا. ُيقابل.

�النهب. العتداءات. �ت�ا�شل. الدخل... م�شادر. يف. ��شح. امل�ا�شي،. �هالك.

�ال�شلب.��شلطة.الق�ي.على.ال�شعيف،.�العتداد.بالق�ة.�النف�ذ،.�ُي�شاحب.
هذا.تف�شي.املر�س.�اجلهل.

حياة.مفعمة.باأحداث،.��ش�لت.�ج�لت...يعرتيها.ِغلظة.��شدة.�تع�شف.

��شظف.�جالفة،.�م�شايرة.عادات.�رث�ها.�ا�شتمراأ�ها،.�م�ر�ث.يتغن�ن.به.

�يفاخر�ن.بنهجه،.�تلك.ِحقبة.زمنية.غابرة...كان.لها.�شاأنها.�ع�شاقها.من.

ذ�ي.القدرة.�ال�جاهة،.�اآخر�ن.من.ذ�ي.القدرات.املحد�دة.يت�ار�ن.خ�شية.
الإذلل.�امل�اجهات.

ذ�ي. من. البادية. اأبناء. من. لأعداد. راق. اأن. ال��شع. هذا. نتائج. �من.

يف. �شاأن. لهم. لي�س. الذين. الإ�شكاليات. عن. البعد. �حمبي. املادية. ال�شائقة.

راق. �النهب... ال�شلب. خماطر. �يتحا�ش�ن. �مفاخرها،. �مكا�شبها. املغازي.

املدن. باأطراف. النز�ل. اإىل. �ق�ش�تها. �تنقالتها. البادية. من. النح�شار. لهم.

املياه.�البحث.عن.م�ارد. �القرى.رغبة.يف.ال�شتقرار.�القرب.من.م�شادر.
العمل.�تربية.امل�ا�شي.�ت�ش�يقها.
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�بلدة.)َحْرَمة(.هي.اإحدى.البلدان.التي.حظيت.با�شتقبال.اأعداد.من.اأبناء.

البادية.الذين.جاز.لهم.النز�ل.ب�ش�احيها.يف.بي�ت.ال�شعر.طلبًا.لال�شتقرار.

�الدعة،.�مل.يكن.هذا.النز�ل.لهدف.ديني.اأ�.تطلع.ملركز.دني�ي.بقدر.ما.كان.

�شعيًا.�راء.لقمة.العي�س.�الهد�ء.الأمني،.��شار.لهم.اختالط.مع.احلا�شرة.
�تبادل.املنافع.�امل�شالح.�ارتياد.للم�شاجد.�الت�ا�شل.مع.ر�ادها.

الأهايل. قلة.من. ق�امه. )َحْرَمة(. ديني.دع�ي.يف. لتيار. ن�اة. كان.هناك.

هدفهم. ع�شر... الرابع. الهجري. القرن. من. الثالث. العقد. مطلع. يف. �ذلك.

الأمر.باملعر�ف.�النهي.عن.املنكر.�الدع�ة.�الإر�شاد...لي�س.اإل،.��شار.لنفر.

اإىل. فتط�رت. اجلماعة... ه�ؤلء. مع. جمال�شة. القاطنني. البادية. اأبناء. من.

مالزمة.�رغبة.يف.التفقه.يف.الدين.�النخراط.يف.جمال.الدع�ة.�الإر�شاد...
مبق�مات.فكرية.�علمية.ب�شيطة.

�يف.منت�شف.العقد.الثالث.)1326هـ(...ظهر.على.ال�شطح.ن�شاط.لتلك.

عددهم. يقدر. َحْرَمة... بلدة. يف. �بادية. حا�شرة. امللتزمني. من. املجم�عة.
بقرابة.ثالثني.رجاًل...يتزعمهم.عبداملح�شن.بن.عبداهلل.بن.عبدالكرمي)3(..

اأهايل. بني. امل�شادات. من. العديد. اأثارت. املت�شددة. الدينية. النزعة. هذه.

)َحرْمة(.�اأفرزت.اختالفًا.يف.�جهات.النظر...مما.دعا.بع�شًا.من.الأهايل.

اأن.يبد�ا.امتعا�شهم.�ر�ؤاهم.ح�ل.نهج.ه�ؤلء.الدعاة،.�عن.اإمكانية.اتخاذ.

م�شلك.ال��شطية.يف.الدع�ة.باحل�شنى.�الكلمة.اللينة،.�بالرغم.من.اأن.اأمري.
لها. العدد. كثرية. الأ�شرة. هذه. متيم... من. �شعد. بني. من. العنقرية. املعمرية. العبدالكرمي. )اأ�شرة. .)3(
�حفر. ال�شرقية. �املنطقة. �الك�يت. العراق. يف. انت�شار. لها. ��شار. الجتماعية،. �مكانتها. مقامها.
الباطن.�مدينة.الريا�س...جل.ن�شاطات.اأفرادها.يف.اأعمال.التجارة(.)جاء.رحيلهم.من.العيينة.
معا�شرًا.حلرب. الهجري... ع�شر. الثاين. القرن. اأ�اخر. بن.معمر.يف. مقتل.عثمان. بعد. َحْرَمة. اإىل.
من. املعل�مة.جاءت.يف.خمط�طة. هذه. مال(.. بيت. اأمالكهم. تدخل. اإذ.مل. 1193هـ... عام. َحْرَمة.

اإعداد.عبداهلل.بن.عبداملح�شن.بن.حممد.بن.عبدالكرمي.
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ُعرف. 1925م(. .- .1897( )1315-1344هـ(. ما�شي. بن. عثمان. َحْرَمة/.

اأ�لئك. جتا�زات. اأن. اإل. التيار. لهذا. �م�شايرته. الديني. �ت�جهه. بالتزامه.

الق�م.دعته.اأن.يقف.بجانب.من.يطالب�ن.باحلد.من.هذا.الن�شاط.املت�شدد.

الذي.اأفرز.بع�س.امل�اقف.املزعجة...فارتفعت.درجة.حرارة.اخلالف.الذي.

متخ�س.عنه.فكرة.الهجرة.من.بلدة.)َحْرَمة(،.�اختار�ا.م��شع.الأرطا�ية...

مع. نزاعات. اأ�. اإ�شكاليات. قيام. احتمال. عن. �ُبعده. املراعي،. ج�دة. حيث.

متجا�رين...ح�شبما.متليه.الظر�ف.املكانية.يف.ذلك.الزمن،.فكتب�ا.خطابًا.

ال�شيخ. اإىل. �خطابًا. ي�شتاأذن�نه،. ثراه(. اهلل. )طيب. عبدالعزيز. الإمام. اإىل.

في�شل.الد�ي�س.�شيخ.مطري.)رحمه.اهلل()4(.عن.رغبتهم.يف.ال�شتيطان...لأن.

امل�قع.من.مراتع.مطري.�م�اردهم،.�ذكر�ا.اأن.الهدف.ه�.العبادة.�الدع�ة.

اإىل.اهلل.تبارك.�تعاىل،.��شار.لهم.النتقال.اإىل.الأرطا�ية.ما.عدا.جمم�عة.
من.احلا�شرة.لرتباطهم.الأ�شري.�ل�ج�د.ممتلكاتهم.

اإن.نب�غ.ال�شيخ.عبداملح�شن.بن.عبدالكرمي.��شعيه.لهذا.الت�جه.ل.يعني.

�فرة.العلم.ال�شرعي.لديه.بقدر.ما.ه�.�رع.�اندفاع.دع�ي...كما.اأن.املحيطني.

به.جاء�ا.انقيادًا.لزعامته.�اقتناعًا.بدع�ته...ثم.اأنهم.مل.يك�ن�ا.على.م�شت�ى.

علمي.اأ�.ثقايف،.�ل.متيز.يف.ذ�اتهم.مبال.اأ�.�جاهة.)حا�شرتهم.�باديتهم(،.

�لهذا.فاإن.اإ�شارة.بع�س.امل�ؤلفني.عن.رم�ز.قيادية.من.اأبناء.البادية.كان�ا.من.

ال�افدين.على.َحْرَمة.�من.امل�ؤ�ش�شني...يتنافى.مع.�اقع.حال.ه�ؤلء.اجلماعة.

زمانًا.�مكانًا...يف.�قت.يعج.ببط�لت.الرم�ز.�كياناتهم.�اعتدادهم.بالتنقل.
يف.ال�شحاري.

ر�اية.ال�شيخ:.عبدالكرمي.بن.عبداملح�شن.بن.عبدالكرمي. .)4(
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اأما.النخراط.يف.الَهْجرة.فلم.ياأِت.اإل.من.عام.)1335هـ(.)1916م(.�ما.

بعده.عند.نز�ل.الد�ي�س.�بع�س.اأق�امه.هجرة.الأرطا�ية...اإذ.تزايد.العدد.

من.جهة.�ت�شربت.اأعداد.اأخرى.للبادية.�اإىل.عدد.من.الهجر.امل�شتحدثة.من.
جهة.اأخرى..

مت.لعدد.من.تلك.املجم�عة.البدء.يف.النتقال.يف.�شهر.)رجب.1328هـ(.

)اأغ�شط�س1910م(.باإمكانيات.مت�ا�شعة،.�عند.دخ�ل.�شهر.رم�شان.رجع�ا.

م�شاكن. بناء. لي�ا�شل�ا. الفطر. عيد. بعد. عاد�ا. ثم. لل�شيام... )َحْرَمة(. اإىل.

ب�شيطة.عبارة.عن.حجريات.�فناء.حماط.ب�ش�ر،.�حتديد.م�قع.امل�شجد،.�قد.

قلة. من. حاًل. اأتباعه. �بع�س. الد�ي�س. لنز�ل. ال�شابقة. التاأ�شي�س. لفرتة. كان.

�الن�شجام،. �التفاهم. بالتعا�ن. �متيزًا. امل�ارد،. ��شحًا.يف. ال�شكان. يف.عدد.
�ت�شابهًا.يف.العادات.�التقاليد.

املقام. للمنتقلني. �طاب. َحْرَمة،. يف. الت�تر. حدة. َخّفت. النتقال. �بهذا.

��شهرة.جتا�زت.احلد�د. �شاأن. بعد. فيما. لها. اأ�شبح. التي. الأرطا�ية. بهجرة.
�ُنعتت.بعدد.من.الأ��شاف.

من. �شيء. يف. �قع�ا. �الكتاب. امل�شت�شرقني. من. عددًا. اأن. املالحظ. من.

للفرتتني،. �مزجًا. الد�ي�س،. �ع�شرية. التاأ�شي�س،. جماعة. بني. ما. اخللط.

��شم�لهما.��شفًا.لل�شدة.�التع�شف.يف.الدع�ة.التي.جاءت.بعد.نز�ل.الد�ي�س.
عام.)1335هـ(.)1916م(.�ا�شتمرت.ردحًا.من.الزمن.
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تعريف تسمية اإلخوان اليت انبثقت من حرمة
عام. ُعرفت. بحرمة. م�شجد. خالل. من. ن�شاأت. ملجم�عة. ا�شم. الإخ�ان:.
1326هـ.تقريبًا...تاأمر.باملعر�ف.�تنهى.عن.املنكر،.بعقيدة.�شافية.�د�افع.
ذاتية،.�يعرتيها.�شيء.من.ال�شلف.�ال�شدة،.�اأ�شبح.لهذه.الدع�ة.من�.�ت��شع.

�انت�شار.�شمل.عدد.من.املناطق.على.مدى.عقدين.من.الزمن.
هذا.ال�شم.ان�ش�ى.حتته.جمع.من.�شتى.القبائل...ُعرف�ا.مب�شعاهم.لرفع.

راية.الدين.الإ�شالمي.�الدع�ة.اإىلاهلل.�احت�شاب.الأجر.�املث�بة.
�قد.�شار.لهم.بعد.ذلك.�شاأن.عظيم.حلقبة.ا�شتهرت.ب�ش�لتها.�ج�لتها...
ي�ش�بها.غلظة.يف.الأمر.باملعر�ف،.�خ�ش�نة.��شدة.يف.النهي.عن.املنكر،.�عمل.
اإيجابي.يف.جهاد.�فت�حات.حتت.راية.�يل.الأمر،.حتى.بلغ.معهم.ال�شيل.الُزبى.
امل�اقف. لبع�س. �اإنكاٍر. �اأطماع،. جهل. نتيجة. �جتا�زات. اأخطاء. بارتكاب.
�التنظيمات.��شيء.من.املخرتعات.احلديثة...اأفرزت.نتائج:.خالف.��شقاق.

مع.�يل.الأمر.�ع�شيان.�مترد..اإلخ..
التهدئه.�املعاجلة...ثم.جتددت.هذه.اخلالفات. �شحب.ذلك.�شيء.من.
اإنهاء. �ج�ب. 1344هـ. عام. اهلل-. -رحمه. عبدالعزيز. الإمام. راأى. ما. بعد.
اإفرازات. لذلك. ��شار. �عرفًا،. �شرعًا. املقب�لة. غري. �العتداءات. الغز�ات،.

من.الع�شيان.�التمرد.
�اإذا.ما.نظرنا.اإىل.�اقع.حالهم.�ت�جههم.الديني.�ما.يغلب.على.بع�شهم.
يف. تنق�شم. م�شاربها. اختالف. على. القبائل. هذه. اأن. جند. اأطماع... من.

جمم�عها.اإىل.ثالثة.اأق�شام:
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من. �شيء. اعرتاها. �اإن. �شافية. بعقيدة. متيزت. �شف�ة. الق�صم الأول:.
اجلهل.�ال�شدة.�التجا�ز.

جـــاء.الــتــزامــهــم.مــ�ــشــايــرة.لــ��ــشــع.قــائــم.كـــان.لبـــد.لهم  الق�صم الثاين:.
من.�شل�كه.

تدفعهم.اأطماع.�مكا�شب.�مفاخر.�اإ�شباع.رغبات.يف.مغاٍز. الق�صم الثالث:.
�نح�ه.

الأعم.مل.تكن.غز�اتهم.�بالذات.بعد.عام.1344هـ.لإر�شاء. الغالب. �يف.

كانت. ما. بقدر. د�لة... �قيام. تنمية،. لإيجاد. ��شعي. �ا�شتقرار،. اأمن. ق�اعد.
اأطماعًا.من.خالل.اأعمال.ال�شلب.�النهب)5(.)��شع.�رث�ه.�األف�ه(.

اخلا�شة. م�ؤ�نته. معه. ر. ُيْح�شِ منهم. ال�احد. كان. مغازيهم. يف. �الإخ�ان.

به،.�هي.عبارة.عن.�شيء.من.التمر.�الدقيق.�املاء،.�يق�م.بالعناية.ب�شالحه.
اخلا�س.�ذخريته،.�منهم.من.يدخل.املعركة.بخنجره.��شيفه)6(.

ل.�شك.اأن.�شف�ة.منهم.كان.يغلب.عليهم.�شالمة.معتقدهم...لكن.اجلميع.

للك�شب.من.خالل. �ال�شعي. �ال�شقاق. ت�شيطر.عليهم.نزعة.الختالف. كانت.

العتزاز.�م�شدرًا.من.م�شادر. كانت.مظهرًا.من.مظاهر. التي. الغز�ات...

ال�شرتزاق،.�مثار.مفاخر.يعتّد�ن.بها...تر�ى.�شعرًا.�نرثًا،.�هذا.يف.حد.ذاته.
�اقع.حال.كان.يجري.يف.دمائهم.

�قد.اأفرز.هذا.امل�شار.املتمثل.يف.املغازي.�قطع.الطرق.�اأ�شل�ب.ال�ح�شية.

اإىل.حد. تط�ر. �ال�جل... �شيئًا.من.اخل�ف. �املعادي(. �املحايد،. )للُم�ايل،.

انت�شاراتهم. يف. الأ�ل. الداعم. كان. الذي. الرعب. هذا. �الرعب... القلق.

من. اإليه. ذهبُت. ما. ي�ؤيد. ياأتي. فيما. اإيجازه. مت. ما. �لعل. الآخرين،. �هزمية.
��شف.لهذه.احلقبة.الزمنية.

من.اأخبار.امللك.عبدالعزيز.�س181،.ط2،.لعام.1429هـ. .)5(
ج�ن.حبيب:.الإخ�ان.ال�شع�دي�ن،.�س.124. .)6(
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أقوال، وقراءة يف كتب
قدميًا.قيل:.�ما.اآفة.الأخبار.اإل.ر�اتها،.�لعل.ُحقبًا.من.الزمن.باأمكنتها.
تعر�شت.لأق�ال.عدد.من.الر�اة.��شيء.من.الظن.�الت�شليل.�التاأ�يل،.�لهذا.
�جب.على.الباحث.حتري.�شحة.املعل�مة.�معرفة.مدى.تاأهيل.املتحدث.�ناقل.
اأم.ممن.جاز.له. اخلرب...هل.ه�.ممن.ُعِرف.بالدراية.�الر�اية.�املتابعة...
احلديث.�الإدلء.بالراأي.د�ن.خلفية.اأ�.اأهلية.لذلك،.�هذا.ما.يحدث.عادة،.
�خا�شة.ما.يتعلق.بَهْجرة.الأرطا�ية.حيث.كرثت.الأقا�يل.املغل�طة،.�اخللط.

بني.فرتتني.متباينتني.

فمن.امللح�ظات.التي.لفتت.انتباهي:.�ر�د.عدة.اإ�شارات.�خلط.مل�شت�شرقني.

اأ�.م�ؤلفني.مل.تكن.ر�اياتهم.م�ثقة...يتبعها.اأق�ال.متناثرة.ا�شُتقيت.من.زيد.

اأ�.عمر�...ممن.لي�ش�ا.من.اأ�شحاب.الر�اية.اأ�.ممن.لي�س.لهم.�شلة.البحث.
�ا�شتق�شاء.املعل�مة...ثم.بعد.ذلك.يجعلها.الباحث.مرجعًا.ُم�َشلَّمًا.به.

لهذا.فاإن.اإ�شارات.جاءت.يف.عدة.كتب.منها.كتاب.امل�ؤلف:.ج�ن.�س.حبيب.

مار�س. يف. الأرطا�ية. اإىل. امل�ؤلف. زيارة. عند. .،)7( ال�شع�دي�ن(. )الإخ�ان.
1968م.)امل�افق.ذي.احلجة.1387هـ(،.اأ�شار.فيها.اإىل:

الَهْجرة. قبيلة.مطري. بـَنـَْت. �من.ح�لها... الإخ�ان. بئر.حفرها. اأ�ل. )اأن.

�احتلتها(...�اإىل.قيام.كل.من:.�شعد.بن.مثيب،.�اأخيه.را�شي،.��شالح.بن.

الفهيد.�جماعته.من.مطري. �فهد. �اأ�شرته،. الع�شكر. �جل�ي. فايز.احلربي،.

ترك�ا. اأن. بعد. )1912م=1330هـ(. عام. امل�شتقر. بتاأ�شي�س. اآخر�ن. �معهم.

لت�شددهم. املحليني. ال�شكان. �بني. بينهم. دب. ب�شبب.خالف. )َحْرَمة(. بلدة.

دار. طباعة. )1910م.-.1930م(. 1349هـ(=. .- )1328هـ. عقدين. يف. ال�شع�دي�ن. الإخ�ان. حبيب... ج�ن. .)7(
املريخ.للن�شر.لعام.1419هـ./.1998م،.ترجمة:.�شربي.حممد.ح�شن.�س:.97،.98،.99.
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الديني،.�اأن.ماجد.بن.خثيلة.�حممد.ال�شحابي.قال:.اإن.�شعد.بن.مثيب.ه�.

اأن. اأبلغه. للم�ؤلف. املرافق. الد�ي�س)8(. �شلطان. �اإن. الأرطا�ية،. اأ�ش�س. الذي.

البلدة.اأن�شاأها.عبداملح�شن.بن.عبداهلل.بن.عبدالكرمي.التميمي.الذي.��شل.

اإىل.امل�قع.لأ�ل.مرة.�معه.ثالث�ن.رجاًل.قام�ا.بحفر.البئر.الأ�ىل.من.البئرين.

الأ�شا�شيني،.�اأنه.اأثناء.مناق�شة.للم�ؤلف.مع.كل.من.�شلطان.الد�ي�س،.�حفيد.

الدر�ي�س(. ا�شم.جده.)عبدالكرمي. اأن. اإىل. اأ�شار. الذي. املغربي. عبدالكرمي.

ا�شم. يحمالن. ا�شمني. بني. جاء. اخللط. �اأن. املغربي،. عبدالكرمي. �لي�س.

)عبدالكرمي()9(.�اأن.كالهما.عا�س.يف.الأرطا�ية،.�قال:.اإن.م�ؤ�ش�س.هجرة.

املجم�عة. قاد. الذي. )جندي(. عبدالكرمي. بن. عبداملح�شن. ه�. الأرطا�ية.
الأ�ىل.من.املهاجرين.�كان.من.بينهم.)�شعد.بن.مثيب(.

اإىل.اأن.قال:.)اأما.عبدالكرمي.املغربي.الذي.اأتى.به.ديك�ش�ن.ح�شب.ق�لهما.

مل.يكن.�شهريًا.باملغربي.�اإمنا.كان.يعرف.بالدر�ي�س.�الذي.�شار.له.ذي�ع.يف.

الت�شدد.الديني.�الزهد.�عز�ف.عن.كل.ال�شلع.الدني�ية،.�خل�شا.اإىل.اأنهما.

اأتى. الذي. املغربي. ذلك. يعرفان. �ل. الكرمي«. »عبدي. يعرفان.غري.هذين. ل.
ديك�ش�ن.على.ذكره(.

�يرى.امل�ؤلف.اأن.ديك�ش�ن.كان.خمطئًا.عندما.��شف.الأرطا�ية.

بعد. اإل. الأرطا�ية. اإىل. يهاجر. اأن.جده.مل. الدر�ي�س)10(. كما.ذكر.حفيد.

اإن�شائها.�اأن.العقيد.هاميلت�ن.اأثناء.رحلته.التي.قام.بها.اإىل.الريا�س.يف.�شهر.

.خالل.ي�م.كامل.بالقرب. اأكت�بر.عام.1917م.امل�افق.)1335هـ/1336هـ(.مرَّ

ال�شيخ.�شلطان.بن.عبدالرحمن.بن.نايف.الد�ي�س.اأمري.الأرطا�ية.)1387هـ-1406هـ(. .)8(
ال�شيخ.عبداملح�شن.بن.عبداهلل.بن.عبدالكرمي.اأمري.الأرطا�ية.)1328.-.1335هـ(. .)9(

ج�ن.حبيب.م�شدر.�شابق.�س:.57. .)10(
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من.الأرطا�ية،.�اأنه.قـَبـَِل.-بال.مناق�شة-.تقديرًا.حمليًا.اإعطاء.البلدة.عددًا.

�اأ�شار. ن�شمة،. األف. يقدر.بح�ايل.)35.000(.خم�شة.�ثالث�ن. ال�شكان. من.

اأن.التقديرات.ال�طنية.لل�شكان.ل.ميكن.العتماد.عليها،.�رمبا. امل�ؤلف.اإىل.

كان.من.الأف�شل.اللج�ء.اإىل.خطة.)دا�تي(.التي.تق�شي.بتخفي�س.مثل.هذه.
التقديرات.بن�شبة.%90)11(.

اإىل. ارتفاعـــه. ي�شـــل. بالبلـــدة. املحيـــط. ال�شـــ�ر. اأن. ذكـــر. اأي�شـــًا.
ح�ايل.)12(.مرتًا)12(.

امل�شجد. م�شاحة. اأن. 1378هـ. لعام. .)151( عدد. اليمامة. مبجلة. �جاء.
اجلامع.هي.)250.× 250م(.�ه�.اجلامع.ال�حيد.يف.الهجرة.

اأي�شًا.جاء.بكتاب.)اخلرب.�العيان(.مل�ؤلفه:.خالد.الفرج.»هام�س.�س477«.

�اأن.م�ؤ�ش�شها.�شعد.بن.مثيب.من. ن�شاأة.هجرة.الأرطا�ية.عام.1330هـ. عن.

النز�ل. تاريخ. يحدد. �مل. �جماعته... الد�ي�س. في�شل. نزلها. �قد. حرب،.

القرن. من. الهجرية. الثالثينيات. منت�شف. يف. نزلها. اأنه. عليه. )�املجمع.

البناء،. الأخ�شاب.�م�اد. امل�شاجد.�ت�ريد. بناء. اإىل. �اإ�شارته. الرابع.ع�شر(،.

�اأئمة.�معلمني.)مدر�شني(،. �البنائني،.�ترتيب.م�شايخ. العمال. �عن.مهرة.

حتى. قال:. اأن. اإىل. الدينية... �الكتب. امل�شاحف. من. الآلف. مئات. �طباعة.
كادت.تنمحي.الأمية.يف.الأرطا�ية...الخ!

الب�شرة. بجامعة. العربي. درا�شات.اخلليج. �مما.جاء.مبن�ش�رات.مركز.

الدخيل. �شالح. بن. �شليمان. النجدي:. امل�ؤرخ. ال�شيا�شي. لل�شحفي. .)58(
)�س89،.90(.

ج�ن.حبيب.م�شدر.�شابق.�س:.100. .)11(

ج�ن.حبيب.م�شدر.�شابق.�س:.101. .)12(
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العر��س. من. عندها. �ما. �جمالها. خيلها. جند. ع�شائر. اإحدى. باعت.

�الأم�ال.يف.�ش�ق.الك�يت.�غريه،.�اأخذت.بدًل.منها.ن�شارًا.ن�شريًا.�هبطت.

�هما:. غري... ل. باأمرين. ُتعنى. ��شرعت. ق�ش�رًا. فبنت. الأرطا�ية... �ادي.

الزراعة.�العلم،.�قد.اأهمل.اأفرادها.كل.�شيء.�ش�اهما،.�منع�ا.كل.غريب.عن.

ع�شريتهم.اأن.يقطن.بني.ظهرانيهم،.��شاِهٌد.راأى.بعينيه.�اأمعن.النظر.يف.تلك.

الق�ش�ر.اجلديدة.احل�شنة.البناء،.�قال:.اأن.الع�شرية.التي.اأخذت.بالتح�شر.

�اأن. حرب(،. قبيلة. من. العرميان. )ع�شرية. هي:. لنف�شها. املدينة. �تخطيط.
فيهم.اأهل.زراعة.�حراثة...الخ.

�قد.�رد.يف.كتاب.»ال�شع�دي�ن.�احلل.الإ�شالمي«...مل�ؤلفه.جالل.ك�شك.اأن.
عدد.�شكان.الرطا�ية.مل.يزد.على.ع�شرين.األف.ن�شمة.يف.قمة.تاألقها.

لل�شن�ات. املحلية. الت�شميات. »اأ�شهر. كتاب. يف. اأي�شًا. جاء. �قد. هذا.

الهجرية«)13(.اأن.الذي.اأن�شاأ.الأرطا�ية.جماعة.من.بني.علي.�من.بني.�شامل.

.2 تاريخ. البغدادية. العرب(. )لغة. جملة. ذكرته. ما. اإىل. �اأ�شار. حرب،. من.

جمادى.الآخرة.1331هـ.)1913/5/8م(.من.اأن.اإحدى.ع�شائر.جند.باعت.

جميع.ممتلكاتها.)املنق�لة(.يف.الك�يت.�هبطت.�ادي.الأرطا�ية.�بنت.فيه.
.الد�ر،.�اأن.ا�شم.الع�شرية.)ع�شرية.العرميات(.��شيخها.ق�يعد.العرمية.من

قبيلة.حرب.

كما.ن�ه.اإىل.اأن.ابن.ب�شام.ذكر.يف.»حتفة.امل�شتاق«.اأن.اإن�شاء.الأرطا�ية.كان.
يف.ح�ادث.�شنة.1328هـ.�اأن.نز�ل.العرميات.�غريهم.كان.�شنة.)1330هـ(.

البدراين. فايز. الأ�شتاذ:. تاأليف. الريا�س،. )2008م(،. 1429هـ. الأ�ىل. الطبعة. الت�شميات:. اأ�شهر. .)13(
احلربي.�شفحتي.)67،.66(.
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الرا�ية. مذكرات. يف. عبدالعزيز. امللك. اأخبار. )من. كتاب. يف. �جاء.

د.اآل.حَمْيد()14(.)بداية.تديُّن.الإخ�ان.البد�.�شنة. �امل�ؤرخ.حممد.العلي.العَبيِّ

1333هـ،.1915م(.�كان.اأ�ل.من.دخل.الدين.زمرة.منهم.من.حرب.�هم.بن�.

الفايز،. �شالح. يدعى. القامة. ق�شري. رجاًل. رئي�شهم. �كان. الفرم،. ربع. علي.

للد��شان،. الآن. املعر�فة. الأرطا�ية. �نزل�ا. قبائلهم. عن. انعزل�ا. قد. �كان�ا.
�هم.اأ�ل.من.نزل.بالقرى.�ترك�ا.البادية(.

اأي�شًا.جاء.يف.معجم.اليمامة)15(.عن.امل�شاركني.يف.اجلهاد.اأنه.كان.يخرج.

من.الأرطا�ية.»في�شل.الد�ي�س«.)1335.-.1348هـ(=)1916.-.1930م(.
اأيام.فت�حات.الإمام.عبدالعزيز.األفي.مقاتل.

يف. الزيد. لعبداهلل. دكت�راة. ر�شالة. عن. خمط�طة. ترجمة. يف. �جاء.

�شيكاغ�،.اأغ�شط�س.)1989م(،.معل�مات.متفرقة.عن.حركة.الإخ�ان.بَحْرَمة.

اإليها،. الإ�شارة. اإىل.الأرطا�ية...ا�شتقيت.من.عدة.م�شادر.�شبق. �انتقالهم.
�معل�مات.اأغلبها.ت�قعات.ل��شف.حال.ح�شبما.يراه.�يت�ش�ره.الناقل.

العربية. للمملكة. احلديث. التاريخ. تنا�ل�ا. الذين. الكّتاب. اأن. اإىل. �اأ�شار.

الإخ�ان،. حركة. بداية. الأرطا�ية. هجرة. تاأ�شي�س. اأن. اعترب�ا. ال�شع�دية.

�جميعهم.اأغفل�ا.ن�شاأة.حركة.الإخ�ان.املت�ا�شعة.الطبيعية.يف.حرمة.�التي.

�شبقت.هجرة.الأرطا�ية.باأربع.�شن�ات.�مل.يعري�ا.اأية.قيمة.للعدد.القليل.من.
الإخ�ان.يف.حرمة.ل�شبب.قلة.املعل�مات)16(.

حتقيق.فايزالبدراين.احلربي.ط2،.)1429هـ.=.2008م.�س.126،.125(. .)14(
معجم.اليمامة.)جـ.1(.)�س72(.لل�شيخ:.عبداهلل.بن.حممد.بن.خمي�س. .)15(

ترجمة.خمط�طة.للدكت�ر.عبداهلل.الزيد.�س.52. .)16(
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عام. حدثت. التي. املجاعة. اأن. املخط�طة. خامتة. يف. جاء. كما.

ل.عق�بة.لهم.من.اهلل. )1908م(=)1326هـ(.كانت.يف.معتقد.البادية.الُرحَّ

لبعدهم.عن.تاأدية.ال�اجبات.الدينية،.�هذه.الر�ؤية.قادت.جمم�عة.من.ه�ؤلء.

اإىل.بيع.اإبلهم.)جمالهم(.�الت�جه.راأ�شًا.اإىل.)َحْرَمة(.�هي.بلدة.�شغرية.يف.
جند،.حتى.يح�شل�ا.على.املعرفة.�التعاليم.الدينية)17(.

���شفه.لق�ة.حركة.الإخ�ان.عند.ن�شاأتها.يف.َحْرَمة...من.اأن.هذا.التجمع.

اأن.حركة.ه�ؤلء. اعترب�ا. الُكتَّاب. �اأن.معظم. ال�هابية،. للدع�ة. ن�شرة. جاء.

الإخ�ان.من.بنات.اأفكار.الإمام.عبدالعزيز،.�اأن.من.�شمن.املجم�عة.القاطنني.
يف.َحْرَمة.من.البادية.رم�ز.لهم.معتقدهم.�مكانتهم.الجتماعية)18(..

اأي�شًا.�رد.مبخط�طةٍ.على.�رق.اإمارة.الأرطا�ية.مك�نة.من.ثالث.�شفحات.

بخط.م�ظفها.حم�د.بن.مرب�ك.املزيد.بتاريخ.1406/5/16هـ،.اأن.تاأ�شي�س.

1312هـ. عام. كان. الأرطا�ية. لهجرة. البادية. من. �عدد. عبدالكرمي. ابن.

1321هـ. عام. كان. الد�ي�س. في�شل. ال�شيخ:. نز�ل. �اأن. )1894م(،. امل�افق.
امل�افق.)1903(...اإلخ،.�هكذا.من.ت�شارب.الأق�ال.

ترجمة.خمط�طة.للدكت�ر.عبداهلل.الزيد.�س.161،.160. .)17(
ترجمة.خمط�طة.د..عبداهلل.الزيد،.�س.161. .)18(
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اجلواب على هذه األقوال
امل�ؤ�ش�شني. قيادة. عن. قيلت. التي. الأق�ال. يف. التباين. هذا. اإن. اأق�ل.
مثل. ��افدين. �قبائل،. �ع�شائر،. اأفراد،. اإىل:. �ن�شبتها. الأرطا�ية. لهجرة.
عبدالكرمي. املغربي،. عبدالكرمي. عبدالكرمي،. بن. )عبداملح�شن. من:. كل.
من. �شامل. �بني. علي. بني. مثيب،.جماعة. بن. �شعد. قبيلة.مطري،. الدر�ي�س،.
اأق�ال.د�نت. حرب،.ع�شرية.العرميات،.ق�م.�شالح.الفايز.من.حرب(.كلها.
اإذ. عر�شيًا،. هاج�شًا. جاءت. بل. �م�ث�قة... مثبتة. م�شادر. د�ن. كمعل�مات.
�ن. اأ�.جمه�ًل...فمنه.ما.ه�.مدَّ تاأ�شي�س.الأرطا�ية.مل.يكن.بعيدًا. تاريخ. اأن.
امل�قع. لهذا. النتقال. اأن. كما. ثقات... ُر�اة. عن. �رد. ما. �منه. ب�ثائق. �مثبت.
�اإن�شاء.البلدة.يف.بداياتها.كان.خالل.عام.1328هـ.)1910م()19(.�املت�اتر.
اأن.النتقال.مت.براأي.�تخطيط.�جه�د.فردية.ذاتية.لأ�لئك.اجلماعة.الذين.
جاء.انتقالهم.من.بلدة.)َحْرَمة(.لظر�ف.اأجلاأتهم.للِهْجرة،.�مل.يكن.بت�جيه.
الأ�ىل. تاأ�شي�شها. اأي.جهة.كانت.�ذلك.يف.مرحلة. اإمداد.من. اأ�. اأ�.تخطيط.
ال�عاظ بعث. مع. اإليها. الدع�ة. جاءت. التي. الهجر. �شل�شلة. لتاريخ. .ال�شابق.

عام.1334هـ)20(.

)غريب(. كلمة. من. املغربي. ا�شم. اأخذ. فقد. الدر�ي�س. عبدالكرمي. اأما.

�جن�شيته.اأفغاين.جاء.مهاجرًا.من.اأفغان�شتان.عن.طريق.العراق.يف.�شن�ات.ما.

بعد.تاأ�شي�س.الأرطا�ية،.�م�شمى.»الدر�ي�س«.ا�شم.كان.يطلق.على.اأي.فرد.اأجنبي.

�املعر�فة.مبحافظة. ال�شم،. بهذا. تعرف. اأ�شرته. زالت. �لهذا.ل. غري.عربي،.
الزلفي.�)املغربي.�الدر�ي�س.لقب.م�شرتك.ينعت.به.�شخ�س.�احد(.

ج�ن.حبيب:.الإخ�ان.ال�شع�دي�ن،.�س95.�عدد.من.امل�شادر.�الر�اة. .)19(
انظر.�س555،.�هام�س.�س557،.ال�شع�دي�ن.�احلل.الإ�شالمي.جالل.ك�شك،.ط3.لعام.1402هـ. .)20(
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�عما.ذكره.خالد.الفرج.يف.كتابه.)اخلرب.�العيان(.من.اأن.م�ؤ�ش�س.هجرة.

بن. عبداملح�شن. �م�ؤ�ش�شها/. اأمريها. متنا�شيًا. مثيب. بن. �شعد. الأرطا�ية/.

عبدالكرمي،.�اأن.�شعد.اأحد.الأفراد.الذين.انتقل�ا.معه.من.حرمة..اأي�شًا.ق�له.

عن.التنمية.�البناء.�التعليم،.�خلطه.بني.مرحلتني.متباينتني،.�مبالغته.يف.
ال��شف.�ال�شرف...اإلخ.

اأق�ل:.اإذا.كان.نز�ل.الد�ي�س.�جماعته.يف.منت�شف.الثالثينيات.الهجرية.

اأثناء.مرحلة.تاأ�شي�س.هذا.ال�طن.الكبري،.فاإن.اإ�شارته.اإىل.عدد.من.الع�امل.

الداعمة.لتنمية.هجرة.الأرطا�ية.من.بناء.م�شاجد)21(.�ت�ريد.اأخ�شاب.�م�اد.

بناء،.�اإيفاد.املهرة.من.العمال.�البنائني.�معلمني.مهرة.)مدر�شني(.�طباعة.

مئات.الآلف.من.امل�شاحف.�الكتب.الدينية.حتى.كادت.تنمحي.الأمية.بهذه.

الهجرة...اأق�ل.اإن.ذلك.مدعاة.لت�شا�ؤل.القارئ.كيف.متت.هذه.التنمية.خالل.

اإىل.جانب. �الت�شالت... امل�ا�شالت. فيها. تنعدم. تكاد. حقبة.زمنية.�شعبة.

�شح.يف.امل�ارد.�قلة.يف.ذات.اليد.�ندرة.يف.من.يجيد.القراءة.�الكتابة...لهذا.

جند.اأن.ما.ُيكتب.عن.ُبعد.مكاين.�تاريخي.)مثل.ق�ل:.خالد.الفرج(...ما.ه�.

ل�اقع. ا�شتق�شاء. د�ن. الإن�شائي. الأ�شل�ب. اإىل. �هاج�س.مييل. اإنطباعات. اإل.

حال.كان.�شائدًا.يف.تلك.الفرتة،.�قد.جاء.يف.هام�س.كتابه.�شفحة.)524(.

ق�ل.املحقق.لهذا.الكتاب:.الأ�شتاذ.عبدالرحمن.ال�شقري:.)يلحظ.اأن.امل�ؤلف.

�كان. �الآخر،. احلني. بني. القا�شي. النقد. عبارات. ا�شتخدام. عن. يتعفف. ل.

باإمكانه.عر�س.الأحداث.�اإبداء.الراأي.د�ن.اإظهار.عاطفته.املتحاملة..كما.

جاء.يف.�شفحة.10.)مل.يكن.للم�ؤلف.ح�ش�ر.يف.جند.عدى.مر�ره.بالطائرة.

ُيحّمل. )فليبي. ب�شفحة)21(:. �جاء. 1368/11/12هـ(،. ي�م. احلجاز. اإىل.

خالد.الفرج.م�ش�ؤ�لية.اختفاء.�تلف.بع�س.اآثار.املنطقة(،.�ب�شفحة.41-40.
بناء.م�شجد.�بيت.الد�ي�س.مت.اإن�شا�ؤهما.يف.مطلع.الأربعينيات.من.القرن.الرابع.ع�شر.الهجري.باأمر. .)21(

من.جاللة.امللك.عبدالعزيز.-غفر.اهلل.له-.انظر.�س.95.
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لأنها. اأحد. عليها. يقره. ل. الأخطاء. هذه. �مثل. املحقق:. ق�ل. من. ملح�ظات.

جتا�زت.حد.املعق�ل.يف.جمال.النقد،.�عن.بع�س.اآراء.امل�ؤلف.�تغرّي.النظرة.

ينتهج. اأق�اله. بع�س. يف. اأنه. على. دليل. خري. هذا. لعل. اأق�ل:. الزمن.. بتغرّي.
الأ�شل�ب.الإن�شائي.د�ن.ا�شتق�شاء.ل�اقع.حال.

اأ�رده. �املبالغة.فيما. انظر.كيف.يك�ن.اخللط. العرميات... �عن.ع�شرية.

�ق�له:. كان.عددها؟،. يق�ل.)ع�شرية(.كم. الدخيل.عندما. �شليمان. الكاتب.

هبطت.�ادي.الأرطا�ية.فبنت.الق�ش�ر.اجلديدة.احل�شنة.البناء،.��شاهٌد.راأى.

بعينيه.�اأمعن.النظر.يف.تلك.الق�ش�ر.ح�شنة.البناء،.�قد.اأخذت.بالتح�شر.

�تخطيط.املدينة.لنف�شها.�منع�ا.كل.غريب.اأن.يقطن.بني.ظهرانيهم،.�اأنها.
اهتمت.ب�شيئني.ل.ثالث.لهما.)الزراعة.�العلم(.

اأين. ثم. العرميات... غري. ال�شكان. من. الأرطا�ية. د. َجرَّ اأنه. نالحظ.

التخطيط.�الق�ش�ر.احل�شنة.البناء،.�الأرطا�ية.كلها.اأح�ا�س.�حجريات.من.

الطني.�اخل�شب.ذات.الطابق.ال�احد.حتى.الت�شعينيات.الهجرية.من.القرن.

هناك. �هل. الزراعة،. اأين. �العلم... بالزراعة. اهتم�ا. �ق�له:. ع�شر،. الرابع.

زراعة.تذكر.�ل�.باأدنى.امل�شت�يات،.�هل.حققت.اكتفاًء.ذاتيًا.للهجرة،.�اأين.
جت.علماء.اأ�.َحَفَظة.للقراآن.الكرمي.يف.ذلك.الزمن؟ ُد�ر.العلم؟.هل.َخرَّ

�اأما.عن.عدد.ال�شكان.فاإن.ال�اقع.باأي.حال.من.الأح�ال.ي�ؤكد.اأن.عدد.�شكان.

الأرطا�ية.مل.ي�شل.اإىل.)10%(.من.الرقم.الذي.ذكره.العقيد.)هميلت�ن(...�اأن.

خطة.)دا�تي(.هي.الأقرب.لل�ش�اب...اأما.عن.ارتفاع.ال�ش�ر.فاإنه.كان.يرتا�ح.
مابني.)3-4اأمتار(..كما.�شاهدته.�عرفته،.�لي�س.)12(.مرتًا.كما.اأ�شري.

�الق�ل.عن.امل�شجد.اجلامع.ال�حيد.باأن.م�شاحته.)250م.× 250م(.يف.حني.
اأنها.مل.تتجا�ز.)61م.× 57م(.كل.هذا.�شرب.من.الأق�ال.التي.تلقى.على.ع�اهنها.
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اأّما.ما.قيل.من.اأن.الأرطا�ية.كان.يخرج.منها.األفي.مقاتل...فلعل.امل�شدر.

اأراد.اأن.يق�ل.اإن.الذين.كان�ا.يلتف�ن.ح�ل.في�شل.الد�ي�س.�شيخ.مطري.اأمري.

اإذا.دعا.الداعي.هم.من.)الأرطا�ية،.�من.البادية،.�من. اآنذاك. الأرطا�ية.

الهجر.الأخرى(.األفي.مقاتل...لأن.مثل.هذا.العدد.مبالغ.فيه.بالن�شبة.ل�شكان.
الأرطا�ية.�حدها.

�اإ�شارة.الدكت�ر:.عبداهلل.الزيد.عن.حركة.الإخ�ان.عند.ن�شاأتها.يف.بلدة.

)َحْرَمة(.من.اأنه.جتمع.لن�شرة.الدع�ة.ال�هابية)22(،.�اأن.من.�شمن.جمم�عة.
البادية.رم�ز.لهم.مكانتهم.الجتماعية.

عن. انح�شرت. التي. املجاميع. تلك. اأن. عبداهلل. الدكت�ر:. على. فات. لقد.

اليد. ذات. يف. لقلة. ذلك. كان. �القرى. املدن. �ش�احي. ح�ل. �قطنت. البادية.
�عدم.قدرتهم.على.جماراة.اأقرانهم.��شعيًا.لالرتزاق.�طلب.املعي�شة.

الرعي. اأعمال:. �النخراط.يف. املعي�شة. لك�شب. طلبًا. �قد.جاء.جل��ؤهم. .

كان. من. �منهم. �الحتطاب،. النباتات. �جمع. �البناء. �الزراعة. �احِلَرف،.
يعتمد.على.ال�شدقات.�الزك�ات.من.التم�ر.�احلب�ب)23(.

من. املتدينني. جمم�عة. مع. �انتظم. التزم. ه�ؤلء. من. القليلة. �القلة.
احلا�شرة.

الكّتاب.الذين.تنا�ل�ا. اإن. اأ�شاب.حينما.قال. �لعل.الدكت�ر:.عبداهلل.قد.

التاريخ.احلديث.للمملكة...اعترب�ا.اأن.تاأ�شي�س.هجرة.الأرطا�ية.بداية.حركة.

ترجمة.خمط�طة.د.عبداهلل.الزيد.�س.161. .)22(
ترجمة.خمط�طة.د..عبداهلل.الزيد.�س46. .)23(
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الإخ�ان،.�جميعهم.اأغفل�ا.ن�شاأة.حركة.الإخ�ان.املت�ا�شعة.الطبيعية.بحرمة.
�التي.�شبقت.هجرة.الأرطا�ية.باأربع.�شن�ات)24(.

�معل�م.اأن.امل�شاجد.كانت.مركزًا.للقاء.اخلا�س.�العام.�ينطلق.منها.مثل.

هذا.الت�جه.الديني.من.حا�شرة.�بادية.د�ن.ت�جيه.اأ�.تخطيط.من.اأي.جهة.

ذات.م�ش�ؤ�لية.اأ�.اأهداف.معينة.يف.تلك.الفرتة.)الع�شرينيات.الهجرية.من.
القرن.الرابع.ع�شر(.

بتاريخ.1406/5/16هـ. الأرطا�ية. اإمارة. ما.جاء.مبخط�طة.م�ظف. اأما.

من.اأن.تاريخ.تاأ�شي�س.ابن.عبدالكرمي.لهجرة.الأرطا�ية.�عدد.من.النازحني.

كان. الد�ي�س. في�شل. نز�ل. �اأن. 1312هـ،. عام. يف. كان. )حرمة(. بلدة. من.

الن�شاأة. �اقع. عن. البعد. كل. بعيدان. التاريخني. هذين. فاإن. 1321هـ... عام.
لهذه.الهجرة.

ثم.اإن.زيادة.عدد.ال�شكان.بعد.نز�ل.في�شل.الد�ي�س.�بع�س.من.ع�شريته.

القرن. ال�شابع.من. العقد. نهاية. الرابع.�حتى. العقد. الثاين.من. الن�شف. يف.

الرابع.ع�شر.الهجري.مل.ي�شل.اإىل.10%.من.الرقم.الذي.اأ�شار.اإليه.العقيد.

ذلك:. على. الأدلة. �من. )دا�تي(،. خطة. ن�شبة. ُيحقق. �مل. )هاميلت�ن(،.

اأط�اله. الذي. امل�شجد. هذا. �شعة. �رغم. �احد،. م�شجد. الأرطا�ية. جامع. اأن.

)61× 57.مرتًا(.مبا.يف.ذلك.الفناء.�بيت.امل�شجد.�اخلل�ة.التي.على.�شطح.

الأر�س...فاإن.�شرحاته)25(.ثالث.كل.�شرحة.تت�شع.ل�شفني.فقط..�بعد.اإعادة.
بنائه.باخلر�شانة.اأ�شبحت.اأبعاده.)51.× 49.مرتًا(.

امل�شدر.ال�شابق.�س.52. .)24(
ال�شرحة:.م�قع.�شف�ف.امل�شلني.بني.اأ�شطر.الأعمدة. .)25(
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�يف.مقالة.مبجلة.اليمامة،.عدد.)151(.بتاريخ.1378/06/02هـ.لل�شيخ:.
حممد.بن.�شا�ي.مدير.اجل�ازات.�اجلن�شية.مبنطقة.الريا�س.بعن�ان:.

الأرطا�ية: مدينة. يف. امل�شه�ر. اجلامع. م�شجد. عمارة. لإعادة. .)نداء.
»اإن.تقر�ش�ا.اهلل.قر�شًا.ح�شنًا.ي�شاعفه.لكم.�ي�ؤتى.من.لدنه.اأجرًا.عظيمًا«.
اأن.قال:.)�الذين.قام�ا. اإىل.الذين.يريد�ن.�جه.اهلل.�الي�م.الآخر..(.اإىل.
بعمارة.امل�شجد.اأنا�س.�شبق�ا.اإىل.اخلري.�اآثر�ا.الدين.على.الدنيا،.�اأن.هذا.

امل�شجد.قد.تداعت.م�شابيحه.�تثلمت.اأ�ش�اره.��شقطت.مئذنته...الخ(.

�من.هذا.ن�شتنتج.اأن.هناك.اأيٍد.�شاهمت.اأثناء.الن�شاأة.يف.بناء.هذا.امل�شجد.

الت�شعينيات. ت�ؤدى.فيه.�شالة.اجلمعة.�حيدًا.حتى. .قائمًا. اجلامع.الذي.ظلَّ

�اإح�شائية. الأرطا�ية. ن�شاأة. ح�ل. دللة. من. اأكرث. ُيعطي. �هذا. الهجرية،.
ال�شكان.املبالغ.يف.ت�شخمها.عددًا.�جمانبة.لل�ش�اب.

اأما.الطلبة.عند.معلم.الكّتاب.فاإنهم.كان�ا.ي�شكل�ن.ن�شف.دائرة.قطرها.

منتظمًا.خالل. يكن.ح�ش�رهم. )�مل. املعلم،. دكان. اأمام. اأمتار. .)4( ح�ايل.

عام. الطلبة. �عدد. ع�شر(. الرابع. الهجري. القرن. من. ال�شتينيات. عقد.

1371/1370هـ.عند.افتتاح.املدر�شة.النظامية.احلك�مية.كان.)32(.طالبًا.

�شكان. �اإح�شائيات. فيه،. مبالغ. اإليه. امل�شار. الرقم. اأن. اإىل. م�ؤ�شر. �هذا.

)1425هـ(،. )1413هـ(،. )1394هـ(،. )1383هـ(،. لالأع�ام. الأرطا�ية.
)1431هـ(.كما.ه�.مبني.فيما.يلي:
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اإلحصاءات الرمسية للدولة
اإح�صاء عام 1383هـ )1963م(
)2.538(.األفان.�خم�س.مئة.�ثمانية.�ثالث�ن.ن�شمة

اإح�صاء عام 1394هـ )1974م(
)2.740(.األفان.��شبع.مئة.�اأربع�ن.ن�شمة

اإح�صاء عام 1413هـ )1993م(
اجلملةغري.�شع�ديني.ذك�ر.�اإناث�شع�دي�ن.ذك�ر.�اإناث

4.6941.7586.452

اإح�صاء عام 1425هـ )2004م(
2.671امل�شاكن.امل�شغ�لة

�شع�دي�ن
5.962ذك�ر
6.365اإناث
12.327جملة

غري.�شع�ديني
2.315ذك�ر
736اإناث
3.051جملة

اجلملة
8.277ذك�ر
7.101اإناث
15.378جملة
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اإح�صاء عام 1431هـ )2010م(
2.935امل�شاكن.امل�شغ�لة

�شع�دي�ن
6.371ذك�ر
6.453اإناث
12.824جملة

غري.�شع�ديني
2.920ذك�ر
0670اإناث
3.590جملة

اجلملة
9.291ذك�ر
7.123اإناث
16.414جملة

جاء. تباعًا... جاءت. التي. الهجر. ب�شل�شلة. الأرطا�ية. ن�شاأة. بربط. الق�ل.

الد�ي�س. في�شل. نز�ل. مع. تزامن. الذي. ال�شخب. ذلك. اأ�جده. ملا. نتيجة.

ثراه-. اهلل. -طيب. عبدالعزيز. الإمام. بدع�ة. اأخذنا. ما. �اإذا. لالأرطا�ية،.

لهجرة.البادية.التي.جاءت.عام.1334هـ.�بعثه.للعديد.من.الدعاة.�ال�عاظ...

الكيان. به.م�حد.هذا. قام. الذي. الكبري. العمل. ت��شع. مع. يتزامن. فاإن.ذلك.
-غفر.اهلل.له-.�الذي.تداعت.معه.الهجر.بدءًا.من.عام.1335هـ.

اإن.قيادة.جاللة.امللك.عبدالعزيز.امل�ؤ�ش�س.الباين...طيب.اهلل.ثراه.�جعل.

املتقد. �ال�شاب. الطامح،. ال�شبي. هذا. من. جاءت. اأ�شط�رة. مث�اه... اجلنة.

اآىل. الذي. املكافح،. �الكهل. املجاهد،. �الرجل. الع�شامي،. �اليافع. حما�شًا،.

على.نف�شه.بعد.اأن.��شع.ر�حه.على.كفه...اأن.ي�شعى.للم.�شتات.متناثر،.�اإعادة.

ملك.مفق�د،.�قيام.د�لة.م�حدة.متما�شكة،.��حدة.�طنية.متالحمة،.بف�شل.

�مّنة.من.الباري.عز.�شاأنه.ُي�شانده.نخبة.من.اأخ�ة.��شحبة.�رجال.خمل�ش�ن.

من.م�شت�شارين.�علماء.�قادة،.�من.الداعمني.بالغايل.�النفي�س،.�قد.حتقق.

على.يديه.-طيب.اهلل.ثراه-.اإجناز.عظيم.�اأمن.�ارف.��شحة.�عل�م.�رغد.
عي�س،.�خّلف.الأبناء.الربرة...اأمدهم.اهلل.بع�نه.�ت�فيقه..اإنه.ج�اد.كرمي.
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تعليق
بالأج�بة. �نقارنها. �املتباينة. املتناثرة. الأق�ال. هذه. ن�شتعر�س. عندما.

عليها...يظهر.للقارئ.الكرمي.ما.يلي:

1. اخللط.بني.مرحلتني.متباينتني.هما:.
فرتة.ن�شاأة.الإخ�ان،.�ن�شاأة.الأرطا�ية.عام.)1328هـ(. اأ..

عام. �الإخ�ان. الهجرة. �زعامة. الأرطا�ية. الد�ي�س. نز�ل. فرتة. ب..
)1335هـ(.

2. �الذعر.. �الرعب. التع�شفية،. �الت�شرفات. الإخ�ان. غز�ات. �شجيج.
تباين. من. �شيئًا. اأ�جد. ذلك. كل. املنطقة... باأ��شاط. حال. اللذان.

التد�ين.امل�شتمد.بع�شه.من.اخليال.
3. حال.العقدين.الثالث.�الرابع.من.القرن.الرابع.ع�شر.الهجري.��شبه..

انعدام.م�شادر.الدخل.التي.ل.تغطي.نفقات.ال�شر�ريات،.�املبالغة.يف.
��شف.التعليم.�الزراعة.�الإنفاق...اإلخ

زمنية. حقبة. دّ�ن.عن. فيما. النظر. القارئ.ميعن. الأم�ر.جتعل. هذه. كل.
�اأمكنة.كرث.احلديث.عنهما.
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بأن  والقول  وبــاديــة)26(  حاضرة  حبرمة  اإلخــوان  حركة 
إنشائها كان هلدف سياسي)27(

هذا.الق�ل.يدع�.للتعريف.بهذا.امل�شمى،.�اإزالة.َلْب�س.اعرتى.��شف.هذه.
املجم�عة.عند.ن�شاأتها.�بداية.من�ها.

ب�ا. الإخ�ان:.ا�شم.اأُطلق.على.ب�شع.�ع�شرين.رجاًل.يف.بلدة.)َحْرَمة(.َن�شَّ

اأنف�شهم.للقيام.بالأمر.باملعر�ف.�النهي.عن.املنكر،.�ذلك.يف.الن�شف.الأ�ل.

من.العقد.الثالث.للقرن.الهجري.الرابع.ع�شر،.��شار.لهم.من�.�ت�شدد،.��شاع.

هذا.ال�شم.بعد.النتقال.اإىل.َهْجرة.الأرطا�ية.مع.جمم�عة.من.البادية،.ثم.

يف. جاء. )الإخ�ان(. كلمة. �تعريف. م�شتحدثة،. اأُخرى. هجرًا. لي�شمل. ت��شع.
الآيات.الكرمية.التالية:

َبْحُتم. َفاأَ�شْ ُقُل�ِبُكْم. . َبنْيَ َفاألََّف. اأَْعَداء. ُكنُتْم. اإِْذ. َعَلْيُكْم. . اهلّلِ ِنْعَمَت. {َ�اْذُكُر�ْا.
ِبِنْعَمِتِه.اإِْخَ�انًا})28(.

يِن.})29(. ْخَ�اُنُكْم.يِف.الدِّ َكاَة.َفاإِ اَلَة.َ�اآَتُ�ْا.الزَّ َقاُم�ْا.ال�شَّ {َفاإِن.َتاُب�ْا.َ�اأَ

َتَقاِبِلنَي}.)30(. .اإِْخَ�انًا.َعَلى.�ُشُرٍر.مُّ ْن.ِغلٍّ ُد�ِرِهم.مِّ {�نزعنا.َما.يِف.�شُ
��شيا�شي�ن. م�شت�شرق�ن. َكتب. ما. فكثريًا. الهدف:. عن. قيل. ما. اأّما.
بريطاني�ن،.�كتَّاب.�اأ�شحاب.م�شالح.�مبادئ.من.املنا�ئني.ل�شيا�شة.الإمام.
عبدالعزيز...م�ؤكدين.اأن.فكرة.بداية.تاأ�شي�س.جماعة.ه�ؤلء.الإخ�ان.كانت.

هدفًا.�شيا�شيًا.�مب�جب.تخطيط.م�شبق.

من.البادية.الذين.يقطن�ن.يف.بي�ت.ال�شعر.ب�ش�احي.البلدة. .)26(
ترجمة.خمط�طة.د..عبداهلل.ا.لزيد.�س161. .)27(

�ش�رة.اآل.عمران:.الآية.)103(. .)28(
�ش�رة.الت�بة:.الآية.)11(. .)29(
�ش�رة.احلجر:.الآية.)47(. .)30(



53

هذا.امل��ش�ع.كرث.فيه.احلديث.حتى.جتا�ز.حد.املبالغة،.�املعر�ف.اأن.ما.

ي�شمى.بحركة.الإخ�ان.التي.ن�شاأت.ب��شفها.ن�اة.يف.بلدة.)َحْرَمة(...جاءت.

بدايتها.تلقائية.�اجتهادات.دع�ية.ملجم�عة.من.احلا�شرة.تهدف.اإىل.الأمر.

باملعر�ف.�النهي.عن.املنكر.يف.حميط.البلدة.لي�س.اإل...ثم.ان�شم.اإليهم.عدد.
قليل.من.اأبناء.البادية..

هذه.املجم�عة.اأ�جدت.�شيئًا.من.اخلالفات.مع.اأهايل.َحْرَمة.)التي.متخ�س.

عنها.النتقال.�تاأ�شي�س.هجرة.الأرطا�ية،.�مل.يكن.لها.يف.هذا.النتقال.اأي.

اأطماع.دني�ية.اأ�.قيادية.اأ�.اأهداف.�شيا�شية(،.كان.ذلك.اخلالف.يف.الن�شف.

الثاين.من.العقد.الثالث.من.القرن.الرابع.ع�شر.الهجري...اأي.يف.الن�شف.

الثاين.من.العقد.الأ�ل.للقرن.الع�شرين.امليالدي،.�كانت.ن�اة.�شعيفة.بعيدة.

ما. اإىل. الدع�ة. اإل. مر�ش�م... �شيا�شي. هدف. اأ�. تخطيط. اأي. عن. البعد. كل.

جاء.يف.الكتاب.�ال�شنة...كانت.جمم�عة.منغلقة.تاأمر.بال�شالة.�احلث.على.

تاأديتها.جماعة.يف.امل�شاجد،.�تعاقب.من.يتخلف.عنها،.�من.تف�ته.تكبرية.

الطب�ل. �قرع. الغناء. م. رِّ �حُتَ متها�نًا،. يعترب. اأ�.اأكرث. ركعة. بف�ات. الإحرام.

لإحداثها. الآبار. من. املياه. نزح. عند. )املحال(. ال�ش�اين. عجالت. ��ش�ت.

تلبية. اأ�. لياًل. ال�شهر. بعدم. �تاأمر. �ممن�عة)31(،. م��شيقية.حمرمة. اأ�ش�اتًا.

اأ�. اأ�.حزبي. تعليمي. ن�شاط. لها. يكن. �مل. الخ،. الع�شاء... �شالة. بعد. دع�ات.
مبداأ.يخدم.اأفرادًا.اأ�.جماعات)32(.

اأبناءالبادية. من. �اأعداد. قيادات. حت�ل. نح�. ت�جه. من. حدث. ما. ا. اأمَّ

من. تبعها. �ما. )1333هـ(. عام. جراب. معركة. بعد. �ال�شتيطان. للهجرة.

الأ�ىل. تاأ�شي�شها.مل.تكن.اخلرزة. الأرطا�ية.يف.بداية. اأحداث...فاإن.هجرة.

ترجمة.خمط�طة.د..عبداهلل.الزيد.�س47. .)31(
تكرر.هذا.النهج.يف.بلدة.حرمة.بعد.ب�شع.�شن�ات.من.جمم�عة.من.احلا�شرة. .)32(
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يف.منظ�مة.الهجر.التي.جاءت.تباعًا.بعد.تلك.املعركة...لأن.تاأ�شي�شها.جاء.

عام.1328هـ...يف.حني.جاءت.الدع�ة.ل�شتيطان.البادية.بت�جيه.من.الإمام.
عبدالعزيز.عام.)1334هـ()33(.

الإخ�ان...ق�ل.كرثت. م�ؤ�ش�س.حركة. الإمام.عبدالعزيز.ه�. باأن. �الق�ل.

منها. التي. املفاهيم. هذه. �املفاهيم... الآراء. ح�له. �تباينت. الأحاديث. فيه.

ما.جاء.بكتاب.الإخ�ان.ال�شع�دي�ن...من:.)اأن.ظه�ر.الإخ�ان.قد.�لَّد.�شيئًا.

من.الت�شارب.�احلد�س.ح�ل.الكيان.احلقيقي.لهذه.احلركة،.�قد.قلل.ابن.

�الإفتقار. العزلة. �اإن. الإخ�ان،. لعبه.مع.حركة. الذي. الد�ر. �شاأن. �شع�د.من.

للم�ا�شالت.�الت�شالت.مع.العامل.اخلارجي...جعل.الأخبار.عنهم.م�ش�هة.
ما.بني.مبالغة.يف.الر�اية.�حتريف.عن.ق�شد.اأ�.للتقليل()34(.

�مبا.اأن.هذا.الت�جه.مل.يكن.يف.اأ�شله.حركة.دينية.�شيا�شية...بل.جاء.من.

اأفراد.كن�اة.لُدعاة.غلب.عليهم.طابع.الت�شدد.الديني.يف.الدع�ة.�الإر�شاد...

متباعد�ن. البادية... من. اأفرادًا. ��شملت. مفه�مًا. الن�اة. هذه. تط�رت. ثم.

�متباين�ن.يف.عاداتهم.�تقاليدهم.�ت�جهاتهم...لتت��شع.عددًا.�انت�شارًا.بني.
مقيمني.�بد�.ُرّحل.

�ملا.كانت.اأهداف.احلركة.تت�افق.مع.دع�ة.ال�شيخ:.حممد.بن.عبدال�هاب،.

اإليه.الإمام.عبدالعزيز.-غفر.اهلل.لهما-.فقد.�شار.لها. �هذا.ما.كان.ي�شعى.

�شيء.من.التبعية.لالإمام.عبدالعزيز...ثم.التبني.لها.من.ِقبل.جاللته.لت�شمل.

�شرائح.�شارك�ا.يف.اجلهاد.�الغز�ات،.�بعد.خ��س.جتربة،.�درا�شة.م�شتفي�شة.

لتهجري.البادية...بعث.الإمام.عبدالعزيز.ال�عاظ.�الدعاة.عام.)1334هـ()35(.

انظر.�س555.�هام�س.�س.557،.ال�شع�دي�ن.�احلل.الإ�شالمي،.جالل.ك�شك.ط3.لعام.1402هـ. .)33(
ج�ن.حبيب...�س61. .)34(

ال�شع�دي�ن.�احلل.الإ�شالمي.�س555،.هام�س.�س557.ط3.لعام.1402هـ. .)35(
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لهم. ن�ن. �ُيح�شِّ �ال�شتيطان. للهجرة. يدع�نهم. ل. الرحَّ القبائل. اأبناء. اإىل.

منافعها.�منا�شطها،.�ما.من.�شك.اأن.هذه.الدع�ة.اأ�شبحت.فيما.بعد.حركة.

الت�جه. الت�افق.عن�شر.مهم.يف.دعم.هذا. التزا�ج.يف. �شيا�شية،.�هذا. دينية.

اجلهادي.الذي.ق�امه.م�شاركة.من.مدن.�قرى،.�اأفراد.من.خمتلف.القبائل.

مة. حُلْ لة. ُم�َشكِّ �ط�ائف... �قبائل. مناطق. جتمع. م�حدة. د�لة. لقيام. الرحل،.

�طنية.متما�شكة،.�تنمية.اجتماعية.�شاملة،.�هذا.ما.حتقق.�هلل.احلمد.بقيادة.
الباين.رحمه.اهلل.

اإّبان.فرتة. الأرطا�ية. تقت�شر.على.مهاجري. الإخ�ان.مل. ت�شمية. اأن. كما.

البادية.الرحل.الذين.�شارك�ا. التاأ�شي�س...بل.امتدت.��شملت.جماعات.من.

يف.اجلهاد.مع.الإمام.عبدالعزيز.يف.مطلع.العقد.الرابع.من.القرن.الهجري.

�اإن�شاء. ال�شتيطان. يف. الت�ا�شل. كان. �قد. ا�شتيطانهم،. قبل. ع�شر. الرابع.
الهجر.لأ�شباب.متعددة.منها:

• ��شعيه.	 الرحل،. البد�. ه�ؤلء. ت�طني. يف. عبدالعزيز. الإمام. �شيا�شة.
�الدعاة... ال�عاظ. باإر�شال. البادية،. يف. �تزهيدهم. لإنقاذهم.

ُيرغب�نهم.يف.الدين.�يدع�نهم.اإىل.ال�شتيطان.
• بالهجرة.	 اقتداء. البادية... من. �الهجرة. لال�شتيطان،. الدع�ة. قب�ل.

النب�ية...على.�شاحبها.اأمت.ال�شالة.�الت�شليم)36(.
• ا�شتح�شان.القيادات.القبلية.لال�شتيطان.�لتحقيق.اأكرث.من.هدف...	

منها:.تاأ�شي�س.َهْجرة.تنفرد.بها.كل.قبيلة.حتت.قيادتها.لتحافظ.على.
مكانتها.�هيبتها.

• تلبية.دع�ة.�يل.الأمر.)الإمام.عبدالعزيز(.الذي.كان.هدفه.ال�شتقرار.	

{اأمل.تكن.اأر�س.اهلل.�ا�شعة.فتهاجر�ا.فيها}.الن�شاء.الآية.)97(،.{�من.يهاجر.يف.�شبيل.يجد.يف. .)36(
الأر�س.ُمراغمًا.كثريًا.��شعة}.الن�شاء.الآية.)100(.
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�ت�طيد.اأركان.الأمن،.�الأخذ.باأ�شباب.احل�شارة،.�مق�مات.اإن�شاء.د�لة.

ل.يف.اأمكنة.لت�طينهم.�تثقيفهم. ذات.كيان،.�ح�شر.ه�ؤلء.البد�.الُرحَّ
�تعليم.اأبنائهم.�ت�شهيل.الت�ا�شل.معهم.بدًل.من.التنقل.يف.ال�شحراء.
�معن�يًا. ماديًا. دعمًا. ثراه-. اهلل. -طيب. عبدالعزيز. لالإمام. كان. )�قد.
لفي�شل.الد�ي�س.-اأمري.الهجرة.��شيخ.القبيلة-.�اإر�شاله.�عاظ.�مر�شدين.

بني.فرتة.�اأخرى.اإىل.جانب.القا�شي.املقيم(.

ا.ما.ح�شل.بعد.ذلك.من.غل�.�ت�شدد.يف.الدع�ة.��شق.ع�شا.الطاعة. �اأمَّ
ل�يل.الأمر...فقد.جاء.لأ�شباب.منها:

• بالعل�م.	 ع�ن.معرفتهم. َيدَّ ِقبل.جماعة...ممن. العامة.من. تهييج.ه�ؤلء.
ال�شرعية.�القيام.بالدع�ة.�الإر�شاد.�هم.مل.يبلغ�ا.هذه.الدرجة.

• �ُشعاة.اآخرين.ممن.يرغب�ن.يف.الظه�ر.يف.ال�ش�رة،.�لديهم.القدرة.	
على.التاأثري.�اإثارة.البلبلة.�التحري�س.

• اإيقاظ.فنت.قد.تك�ن.منها:.اأ�هام،.�اأطماع.دني�ية.للقيادات.القبلية...	
هذه.الفنت.��شق.ع�شا.الطاعة.جاءت.بتحري�س.من.قلة.ل.يخل�.بع�شها.
من.هدف،.�هناك.من.يت�شاءل.عما.اإذا.كان.لبع�س.القيادات.القبلية.
املعار�شة.)قبل.�بعد.معركة.ال�شبلة(.اأهداف.غري.املعتقد.الديني.

• الإمام.عبدالعزيز.	 اإدراك.�بعد.نظر. الب�ن.�شا�شع.�الفرق.كبري.بني.
مل�شتقبل.الأم�ر.�النظرة.ال�شيا�شية.الدينية.ال�ا�شعة.التي.مل.تدر.يف.
خلد.ه�ؤلء.القادة.من.الإخ�ان،.�عدم.معرفتهم.مبا.كان.يرمي.اإليه.
كان. ��شيا�شتها...حيث. لها.حد�دها. د�لة.ح�شارية. بناء. الإمام.من.
م�ر�ثهم. ه�. الذي. املادي. �الك�شب. الغز�. اأي. اجلهاد. همهم. اأكرب.

�م�شدر.رزقهم،.�اإن.كان.يف.الأمر.خمالفة.�شرعية.
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عبدالعزيز،. الإمام. مع. النظر. �جهات. تاأجيج.لختالف. ذلك. ت�لد.عن.

��شراعات.�اإثارة.للفنت.التي.كان.لها.تاأثري.�شلبي.اأ�جد.�شجرًا.�تق�ي�شًا...

حتى.ُق�شي.عليها.يف.الن�شف.الثاين.من.العقد.اخلام�س.من.القرن.الرابع.
ع�شر.الهجري،.اأعقبه.حت�ل.اإىل.اأمن.�ا�شتقرار.

نحمد.اهلل.�ن�شكره.على.هذا.التح�ل.من.فنت.��شتات.�ُفْرقة...اإىل.�حدة.

�احتاد،.��شعي.حمم�د.يف.ركب.احل�شارة.�من�.مق�ماتها...بف�شل.من.اهلل.

عز.�شاأنه...ثم.بف�شل.قيادة.�حنكة.القائد.الباين.جاللة.امللك.عبدالعزيز،.
طيب.اهلل.ثراه.

اإن.تعدد.الأقالم.�تباين.الأق�ال.ح�ل.هذه.املدينة.التي.اأمتت.من.عمرها.

اأكرث.من.متحدث. �اأ�جد. ال�ش�رة،. املعل�مة،.��ش�ه. �َشتََّت. الأ�ل...قد. قرنها.
�راٍ�،.�ما.من.�شك.اأنها.اجتهادات.مل.ُتْعَط.العناية.�البحث.�ال�شتق�شاء.

�لعلي.بهذا.الإي�شاح.�مبا.د�نته.باإيجاز.فيما.ياأتي.اأك�ن.قد.اأزلت.�شيئًا.من.

اللب�س،.م�شتق�شيًا.فيما.اأ�ردته.يف.هذا.الكتاب.عن.الأرطا�ية،.��شفًا.لن�اة.

عبداهلل. بن. عبداملح�شن. قائدهم/. �التفافهم.ح�ل. اجلماعة. ه�ؤلء. حركة.

اخلالف. �ن�ش�ء. املتحفزة،. الدينية. النزعة. �عن. التميمي،. عبدالكرمي. بن.

للتاأ�شي�س. �ال�شر�ع. لالنتقال،. ��شعيهم. الهجرة،. �فكرة. َحْرَمة،. اأهايل. مع.

�الن�شاأة.ب��شائل.ب�شيطة،.�التزامهم.الديني.��شل�كهم.النقي.املت�شدد.للفرتة.

الفرتة. تعد. املرحلة. �هذه. 1916م(،. .- .1910( 1335هـ(. .- .1328( من.
الأ�ىل.لن�شاأة.الأرطا�ية.

ثم.جاءت.ب�ادر.م�جة.ا�شتيطان.البادية...اإثر.دع�ة.الإمام.عبدالعزيز.

�تاأثري.الدعاة.�ما.�شاحب.ذلك.من.�شراع.مع.الذات.�جدلية.الق�م،.�ذلك.

باإقدام.ال�شيخ.في�شل.بن.�شلطان.الد�ي�س.)�شيخ.قبيلة.مطري(.على.اتخاذ.
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عام. �ترحاله. حله. يف. له. املالزمني. ع�شريته. من. بع�س. مع. النز�ل. قرار.

)1335هـ=1916م(.�ما.اأ�جده.هذا.النز�ل.من.متغريات.�من�،.�حت�ل.يف.

هجرة. لت��شع. الثانية. املرحلة. ُتعد. �التي. 1348هـ،. عام. اإىل. الهجرة. م�شار.

�ج�لت. ��ش�لت. �فنت،. �ان�شقاق. ا�شطراب. من. �شاحبها. �ما. الأرطا�ية.
��شهرة.�ا�شعة.

الق�شاء. بعد. التي.جاءت. الأرطا�ية. لهجرة. الثالثة. املرحلة. �اأي�شًا.ح�ل.

على.فتنة.في�شل.الد�ي�س.�ما.�شاحبها.من.اأحداث،.�انتقال.الإمارة.اإىل.نايف.
بن.مزيد.الد�ي�س،.�التمتع.بالأمن.�ال�شتقرار.من.عام.1348هـ.)1930م(.

�بلدانهم،. احلا�شرة. اأ�شر. �م�شميات. ال�شكان،. م�شار. يف. التح�ل. �عن.

�عن. الأرطا�ية،. اأبنائها. من. جماعات. ا�شت�طن. التي. القبائل. �م�شميات.

�احلرف. �الرعي،. �الزراعة،. �التجارة،. �التعليم،. �ق�شاتها،. اأمرائها،.

املهنية.�ال�شناعة.املحلية،.�العادات.�التقاليد،.�الرتكيبة.ال�شكانية،.�احلالة.
الجتماعية.�الإح�شاء.ال�شكاين.باأدلة.��ش�اهد.�ر�ايات.م�ثـقة...اإلخ..
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الفصل الثاني
.ن�ضاأة.�لأرطاوية

�ملرحلة.�لأوىل:.1328-1335هـ.
)1910-1916م(
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تعريف األرطاوية
الثالث. الد�ر. بدايات. يف. امل�شتحدثة. الهجر. اأ�ائل. من. الأرطا�ية. بلدة.
للد�لة.ال�شع�دية...تقع.على.�شهل.منب�شط.�دائرة.عر�س.ثانية.)00(.دقيقة.

)31(.درجة.)26(.�خط.ط�ل.ثانية)00(.دقيقة)21(.درجة)45(.

كانت.�شحراء.ابتدع.بها.عدد.من.قبيلة.مطري.بئرًا.ل�شقيا.الإبل.�امل�ا�شي...

�شاأنها.يف.ذلك.�شاأن.م�ارد.�شحرا�ية.اأخرى.ت�شتحدث.�شيفًا.قرب.م�ا�شم.

مبكان. �شن�يًا. �شيفًا. الُرّحل. الب�ادي. نز�ل. تكرار. يعني. ل. �هذا. املراعي،.

ُمعنّي...اإذ.يحكم.ذلك.متابعة.هط�ل.الأمطار.�النباتات.�عند.حل�ل.ال�شيف.
يقطن�ن.ح�ل.اأقرب.م�ارد.مياه،.�هكذا.

فقارة،.�حتيط. �اأب�. الأرطا�ي. �اديان.كبريان.هما. الأرطا�ية.يخرتقها.

احلثاقي،. بتريان،. البترياء،. الطراق،. احلطابات،. منها:. اأ�دية. عدة. بها.

ة،.عزرا،.الرمل،. َدَّ الثنية،.زبدة،.النخيل،.ال�عايل،.ال�شحيمي،.النغيق،.م�شِ
اخلَ�ْير،.احل�شكيات.

�من.املراعي.�الريا�س:.اأم.بع�ل،.زبدة،.البترياء،.الزلعا.ال�شمالية،.زلعا.

اأم.ع�شر،.اأم.احلمري،.املجمع،.اأم.الذيابه،.البخراء،.خربا.ابن.�شرار،.خربا.

اأم.�شفلح،.ر��شة.ابن.جارد،. اأم.ع�اقيل،. اأم.حج�ل،.ر��شة.م�شري،. الفغم،.
الأمغر،.ر��شة.الرحبة،.ر��شة.غيانة.

�عن. كياًل،. .)260( نح�. �شماًل. الريا�س. مدينة. عن. الأرطا�ية. تبعد. .

ا�شمها. ا�شتق. �قد. كياًل،. .)60( عنها. غربًا. �الزلفي. كياًل،. .)70( املجمعة.

من.النبات.ال�شحرا�ي.امل�شمى.)الأرَطى(،.�املدينة.حماطة.ب�ش�ر.ط�يل...

على. ه�شبة. ف�ق. �برجًا. �ب�ابتيهما. �ال�شرقي. اجلن�بي. جزئيه. �شاهدت.

امتداد.ال�ش�ر.ال�شرقي.ي�شمى.)املرقاب(.على.�شكل.دائري.اأ�شط�اين،.�ذلك.
يف.ال�شتينيات.من.القرن.الرابع.ع�شر.الهجري..
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�قد.�شار.لهذه.البلدة.�شهرة.�ا�شعة،.�باتت.حمط.اأنظار.اأ�شحاب.خمتلف.

الت�جهات.�الن�شاطات.)الدينية،.�ال�شيا�شية،.�التجارية(،.�كرث.قا�شد�ها.
�مرتاد�ها.�ع�شاقها.

اأثناء. تزامنت.ن�شاأتها.مع.جهاد.امللك.امل�ؤ�ش�س.عبدالعزيز-رحمه.اهلل-.

ت�حيد.�شتات.هذه.الد�لة.مرتامية.الأطراف.)اململكة.العربية.ال�شع�دية(،.

ببدايات.ب�شيطة...ثم.كان.لها.بعد.نز�ل.الد�ي�س.�بع�س.من.ع�شريته.�شاأن.

كبري.اإّبان.�شن�ات.الت�حيد،.�مرت.مبراحل.مد.�جزر،.نتيجة.ع�امل.جذب.

مرت. كما. التجارة... حركة. �ازدهار. املراعي،. �كرثة. الأمطار. هط�ل. عند.

�انح�شار. الأمطار،. �ندرة. �اجلفاف. اجلدب. �شن�ات. يف. متثلت. مبتغريات.
القت�شاد.املحلي.مبفه�مه.املحد�د.

مب�قعها. الأرطا�ية. مدينة. اأ�شبحت. الزاهر... العهد. هذا. يف. �الي�م.

ال�شرقية،. الق�شيم،. )الريا�س،. مناطق. اأربع. بني. الرابط. ال�شرتاتيجي.

ال�شمالية(،.�مبق�ماتها.احل�شارية.من.عمارة،.�جتارة،.�تعليم،.�خدمات،.

كربيات. ت�شاهي. املجمعة(... مبحافظة. اإداريًا. )�املرتبطة. عامة. �مرافق.

كلها. قرية. .)25( منها. املراكز،. من. عدد. بها. �يحيط. املحافظات،. مدن.
م�شم�لة.بكهرباء.الأرطا�ية...�هذه.املراكز.�هي.ح�شب.احلر�ف.الهجائية:
اأم. ح�مي�شة،. حنيدر،. اجلماجم،. اأم. جراب،. الربزة،. برزان،. البتريا،.
خرجني،.رميثان،.ال�شحيمي،.اأم.�شدرة،.اأم.�شديرة،.�شرف.الزهرة،.ال�شهبا،.
اأم.طليحة،.العقلة،.القاعية،.م�شا�س.ع��س،.م�شذ�بة،.م�شرفة،. اأب�.طلحة،.
م�شلح،.م�شدة،.النخيل،.النغيق...عدد.من.هذه.املراكز.مرتبطة.مبحافظة.

املجمعة.�منها.مراكز.مل.تعتمد.بعد.
��شحية،. )تعليمية،. العامة. �اخلدمات. باملرافق. حافلة. جميعها.
التم�ينية. القاعدة. ال�شرقي. ال�شمال. من. �بج�ارها. اإلخ(... �اجتماعية...

للجي�س.ال�شع�دي.
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منظر فضائي ملوقع األرطاوية

)Google Earth( امل�صدر
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املرحلة األوىل لتأسيس األرطاوية 1328 - 1335هـ )1910 - 1916م(
هي. �شن�ات... �شبع. )1335هـ(. عام. اإىل. )1328هـ(. عام. من. الفرتة.
�شيء. ي�ش�بها. كان. التي. الأرطا�ية. لن�شاأة. الأ�ىل. �املحطة. التاأ�شي�س. مرحلة.
من.ال�جل.�الرتقب.�النفالت.الأمني...اإىل.جانب.�شيق.ذات.اليد.�ت�شاعف.
باإمكانيات. الأرطا�ية. هجرة. تاأ�شي�س. مرحلة. كانت. اإْذ. البناء... متطلبات.
حمد�دة.�بدايات.�شعيفة،.�جلب.م�اد.البناء.من.اأخ�شاب.الأثل.�غريها.من.
بلدات.)َحْرَمة(.�)الزلفي(.على.ظه�ر.الإبل...مما.�َشبَّب.تباط�ؤًا.يف.النم�،.
�مع.املعاناة.�م�اجهة.متغريات.يف.م�شار.حياتهم.الي�مية...اإل.اأن.احلما�س.
اأ�. مادي،. لك�شب. تطلع. د�ن. مبد�ؤهم. كان. اهلل. على. �العتماد. �الحت�شاب.
يغلب. اد. ُعبَّ بقدر.ما.هم. بل. لتحقيق.��شع.معن�ي... �شعي. اأ�. مركز.قيادي،.

عليهم.طابع.الزهد.
�شار.لهم.هذا.العزم.�هذا.الإ�شرار،.�جاء.تزايد.عددهم.ب�شكل.رتيب.
قرابة. )1333هـ(. عام. مطلع. يف. ال�شكان. عدد. اإجمايل. بلغ. اإْذ. �حمد�د...
)400(.اأربع.مئة.ن�شمة.ذك�رًا.�اإناثًا)37(...�ُيْعزى.ذلك.اإىل.عدم.�ج�د.��شائل.
تنم�ية.�عدم.�ج�د.مق�مات.جتارية.اأ�.حركة.جذب.لال�شتيطان...ما.عدا.
م�ارد.مياه.�شحيحة.�حال.من.م�ا�شم.هط�ل.الأمطار.��فرة.املراعي.التي.
اأخرى.يقل.ر�ادها.يف.حالة.اجلدب. �اأحيانًا. اأحيانًا،. البلدة. تزيد.من.ر�اد.

�اجلفاف.�قلة.الأمطار.
بعد.معركة.)جراب(.عام.)1333هـ(.)1915م(.بني.الإمام:.عبدالعزيز،.
�اأمري.حائل:.�شع�د.بن.ر�شيد.�هزمية.الطرفني)38(...اأخذ.عدد.�شكان.البلدة.

لعدد.)90(.رجاًل.من.حملة. �ن�شبته. الرابع.ع�شر،. للقرن. ال�شتينيات. الر�اة.يف. حديث.جملة.من. .)37(
ال�شالح.الذي.مل.يقت�شر.حمله.على.�شن.معني.

عن�ان.ال�شعد.�املجد،.�س.126،.جـ1/.عبدالرحمن.النا�شر،.تاريخ.مل�ك.اآل.�شع�د.لالأمري.�شع�د. .)38(
بن.هذل�ل.�س90.جـ1.ط2.لعام.1402هـ.



65

يتزايد.حتى.بلغ.نح�ًا.ُيقدر.يف.مطلع.عام.)1335هـ(.)1916م(.بـ)700(.
�شبع.مئة.ن�شمة.تقريبًا)39(.

�د�اعي. الإمام.عبدالعزيز.عام.)1334هـ(،. تبناها. التي. للدع�ة. �تبعًا.

الهجرة...بات.ال�شيخ.في�شل.الد�ي�س.�حا�شيته.ط�ال.هذا.العام.يف.�شراع.

مع.النف�س.�م�شا�رات.مع.ق�مه.ح�ل.قب�ل.الهجرة.�النز�ل.يف.الأرطا�ية،.

�عّما.�ش�ف.ت�ؤ�ل.اإليه.احلال.من.تبدل.العي�س.يف.البادية.�متابعة.رعاياهم.

�البعد. الهجرة. ال�شتقرار.يف. اإىل. الدنيا... التي.هي.زينة.حياتهم. )الإبل(.
عن.اأ��شاع.�رث�ها.�األف�ها.يف.حلهم.�ترحالهم)40(.

فقبيلة.مطري.هي.اإحدى.القبائل.الكربى.امل�شه�رة.�املعر�فة.يف.املنطقة..
م�شائخها. �بقيادة. اأفخاذها. بتعدد. متعددة. �كيانات. ��شط�ة. �ش�كة. ذات.

�انتماءاتها.لقيادة.)ال�شمل(.رغم.انت�شارها.يف.اأماكن.متباعدة.

�بئر. الأرطا�ية. مراعي. على. ارتيادها. يقت�شر. مل. مطري. قبيلة. اأن. كما.

الأمطار. هط�ل. مناطق. تتتّبع. كانت. بل. البلدة... ا�شتحداث. قبل. مياهها.

�الدبدبة،. ال�شّمان،. منها:. متعددة. اأماكن. يف. �الكالأ. الرعي. �منابت.

�جهات.اأخرى...�كانت.َترُد.�شيفًا.على.الكثري.من.م�ارد.املياه.مثل:.اللهابة،.

الل�شافة،.�بره،.القرعة،.الأرطا�ية،.�م�ارد.اأخرى...كما.ه�.حال.القبائل.
املنت�شرة.يف.كافة.املناطق.

حديث.جملة.من.الر�اة.يف.ال�شتينيات.للقرن.الرابع.ع�شر،.�ن�شبته.لعدد.)170(.من.حملة.ال�شالح. .)39(
الذي.مل.يقت�شر.حمله.على.�شن.معني.

جالل.ك�شك:.ال�شع�دي�ن.�احلل.الإ�شالمي،.ط3.لعام.1402هـ،.�س557.هام�س..يف.عام.1334هـ. .)40(

)1916م(.اأ�شدر.ابن.�شع�د.اأمره.بانخراط.جميع.القبائل.يف.جند.يف.�شف�ف.احلركة.اجلديدة،.
�ترجمة.خمط�طة.د.عبداهلل.الزيد.�س.54.
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يف.العام.)1335هـ(.جاء.نز�ل.ال�شيخ.في�شل.بن.�شلطان.الد�ي�س.�بع�س.

�ارتفع. ال�شعر،. بي�ت. يف. ي�شكن�ن. اأغلبهم. �كان. )الأرطا�ية(،. اتباعه. من.

عدد.ال�شكان.اإىل.ما.يزيد.على.)2500(.الألفني.�خم�س.مئة.ن�شمة،.�مل.يكن.

اأمامهم.ما.ينتظر�نه.من.م�شادر.العمل.��شبل.ال�شرتزاق...عدا.قطيع.من.

امل�ا�شي.التي.ت�شكل.لهم.م�ؤنة.الرعي.�تاأمني.�شيء.من.الأعالف.يف.فرتات.

ظلت. فقد. الإبل... منهم.ممن.ميتلك�ن. امل�ؤثر�ن. اأ�. الذ�ات. ا. اأمَّ ال�شيف...
اإبلهم.حتت.اإ�شراف.الرعاة...تتنقل.من.مكان.اإىل.اآخر.

مدة. خالل. اأ�شعاف. اأربعة. اإىل. العدد. هذا. ت�شاعف. اأن. �شك. من. �ما.

ق�شرية.اأ�جد.�شيئًا.من.الإرباك،.�حاًل.من.متطلبات.التاأقلم.للقادم.�املقيم،.

�ت�ج�شًا.ملرحلة.قادمة.ي�ش�بها.�شيء.من.القلق.�الغم��س...ظهرت.نتائجها.

الهجرة.من.خالل. �شيئًا.من.ال�شطراب.داخل.جمتمع. �اأفرزت. بعد،. فيما.
م�شاحنات.داخلية،.�مترد.من.القيادة.القبلية.

اأما.عن.الإح�شائية.ل�شكان.الأرطا�ية...فاإن.حا�شية.الد�ي�س.�جماعته.

يف.حلِّهم.�ترحالهم.�الذين.ا�شت�طن�ا.هذه.الهجرة.ل.يعني.بال�شر�رة.اأنهم.

ميثل�ن.جميع.اأق�امه.)قبيلة.مطري(...بل.منهم.اأي�شًا.من.كانت.لهم.كياناتهم.

اأن.غالبية. اأماكن.�مناطق.متباعدة.�متعددة...ثم. يف.حلِّهم.�ارحتالهم.يف.

الذين.كان�ا.ميلك�ن.قطعانًا.من.الإبل.�لديهم.القدرة.على.رعايتها.�حمايتها.

ر.حبهم.للبادية.�مفاخرهم. لهم.مفاخر.�اعتزاز.بالبادية،.�لعل.مما.ي�ش�ِّ
بالتنقل.ق�ل.ال�شاعر:
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ذلــــ�يل َدّنــ�ا. ِقـــــْلت. بالـــي. �شاق. ليا.
�الَقَراميــــــ�س)41( ك�رها. عليها. �ا. ِحطُّ .

�ارخ�شــــــ�الــي كــــ�رها. عليها. ِحُط�ا.
ي.�قتنا.باملطاريـــــــ�س)42( �شِّ .نبي.مْنَ .

نحـُـــ�ِلـــي �اإنت�يــــنــا. ن�يـــــــنــا. حنا.
باملغابيــــ�س)43( الفَرج. اع. َقطَّ ف�ق. من.

احْلُمــــ�لــي ثقيــــل. ـــــاَلة. َنقَّ فـــ�ق. من.
املناطي�س)44( مبعدات. امل�اطي. ِحْر�س.

اإىل.اأن.قال:
اللِّي.نهـــار.الكـــ�ن.مثـــل.الزمـــــ�يل.

ى.مداهـي�س)45( ربٍع.على.امل�ت.امل�شفَّ .

قـــــتــــي.�شتات.الـّنــــــُز�يل. يـا.دار.َفرَّ
القناطـي�س)46( مدلـــِهني. الرباع. هـــــل.

الزمن،. ذلك. يف. �الهجر. القرى. يف. ال�شتقرار. يحبذ�ن. يك�ن�ا. �مل. .

يف. احلال. ه�. كما. اأماكنها... تباعدت. �اإن. ثابت. لقيادتها. القبيلة. �انتماء.

التي. الإح�شائية. �شحة. على. يدلل. ما. �هذا. الأمر،. لزم. اإذا. النداء. تلبيتها.

�شبق.الإ�شارة.اإليها،.�كذلك.ي�ؤكدها.امل�شجد.اجلامع.الطيني.ال�حيد.الباقي.
اإىل.الت�شعينيات.الهجرية.

القرامي�س:.م�ؤنة.ال�شفر. .)41(
املطاري�س.)مطرا�س(:.ال�شفر. .)42(
املغابي�س:.�قت.طل�ع.الفجر. .)43(
املناطي�س:.البعد.املكاين. .)44(

مداهي�س:.ال�شجاعة.�الإقدام. .)45(
القناطي�س:.اأ�شحاب.الأ�شفار،.�قيل:.قليل.من.قطيع.الأبل. .)46(
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الأمن. مق�ماته. من. الذي. ال�شكاين. النم�. باأ�شباب. اأخذنا. ما. �اإذا.

جدد،. م�اليد. يف. ممثاًل. 1348هـ... عام. رحاله. حط. الذي. �ال�شتقرار.

�م�شت�طن.قادم.من.البادية.اأ�.من.اأقاليم.من.�شتى.بقاع.اململكة.خالل.خم�شة.

اإىل. �نظرنا. 1383هـ،. عام. اإىل. 1348هـ. عام. من. بدءًا. �شنة. �ثالثني)35(.

اإح�شائية.الد�لة.لل�شكان.عام.1383هـ.�التي.قدرت.لهجرة.الأرطا�ية.األفني.

�خمــ�س.مئة.�ثمانية.�ثالث�ن.)2538(.ن�شمة...جند.اأن.ما.قيل.�ُا�شيع.من.

ت�شخيم.لعدد.ال�شكان.لي�س.يف.حمله...ثم.اأن.النم�.ال�شكاين.لهذه.الهجرة.

عام.1394هـ. باإح�شائية. �مر�رًا. لعام.1383هـ. الد�لة. اإح�شائية. من. بدءًا.

اأربعة. اإىل. العدد. ��شل. �شنة. ثالثني. بعد. اأي. عام.1413هـ. اإح�شائية. �حتى.

اآلف.��شت.مئــة.�اأربعة.�ت�شعني.)4694(.ن�شمة.�شع�دي�ن...اأي.اأنه.مل.يحقق.
�شعف.الإح�شائية.لل�شكان.

التي. التقديرات. عن. ال�شع�دي�ن()47(. )الإخ�ان. كتاب. يف. جاء. �قد.

تاأتي.جزافًا.عن.عدد.الإخ�ان.يف.كافة.الهجر،.�عن.حملة.ال�شالح.منهم...

اأ�ردتها. التي. التقديرات. اإجمايل. من. .%10 بن�شبة. اأخذ. قد. )فيلبي(. اأن.

امل�شادر.البد�ية،.�هذا.ما.ي�ؤكد.اأهمية.الأخذ.بنظرية.)دا�تي(.التي.تق�ل:.

تق�شي. �التي. عليها،. العتماد. ميكن. ل. لل�شكان. ال�طنية. التقديرات. اإن.
بتخفي�شها.بن�شبة.90%،.�لعل.هذا.خري.دليل.ملا.اأ�شرت.اإليه.

الإخ�ان.ال�شع�دي�ن،.مرجع.�شابق،.�س.133-132. .)47(
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السرية الذاتية للمؤسس الشيخ:
عبداحملسن بن عبداهلل العبدالكريم)48(

عبداملح�صن بن عبداهلل بن عبدالعزيز العبدالكرمي. ال�صـــــــــــــــــــــــم: 
)َحْرَمة(. مكان امليالد: 

يف العقد الثامن من القرن الثالث ع�صر الهجري. تاريخ امليالد: 

ُعرف.منذ.ن�شاأته.بنب�غه...تلك.الن�شاأة.املحاطة.مبجتمع.حمافظ.�قيم.

ملتزمة... ببيئة. �الده.حمف�فًا. كنف. يف. ترعرع. م�ر�ثة،. �عادات.حمم�دة.

من. ��شيء. �احِلَرف. �الرعي. �الزراعة. التجارة. على. مقت�شر. ن�شاطها.
الأ�شفار.للتجارة.�البحث.عن.م�شادر.العمل.يف.ظل.اأ��شاع.اأمنية.م�شطربة.

الكرمي. القراآن. لدرا�شة. الكتَّاب. مبدر�شة. �تعليمًا. تربيًة. �الده. تعهده.

ديني،. �ت�جه. �جاهة،. له. �شارت. حتى. �الكتابة. القراءة. �مبادئ. �عل�مه.

�اأفكاره. هم�مه. اأخذته. �قد. �ن�شاطه،. ب�شالحه. �ُعرف. �ا�شعة،. �عالقات.
اإىل.اآفاق.بعيدة.من.الر�ؤى.�التحديث.يف.م�شار.حياته.

تز�ج.يف.العقد.الأ�ل.من.القرن.الرابع.ع�شر.الهجري.من.ال�شيدة.)منرية.

بنت.اإبراهيم.املدلج(،.�اأجنبت.له.من.الذك�ر:.)عبداهلل.-.عبدالرحمن.-.
عبدالكرمي(،.�من.البنات:.)اجل�هرة،.�ن�رة(.

الدع�ي،. لن�شاطه. �ت��ُشع. اجتماعي. له.ح�ش�ر. �شار. اخلام�س. عقده. يف.

�برز.د�ره.القيادي،.�التّف.ح�له.لفيف.من.الأهايل.�عدد.من.اأبناء.البادية.

حلقات. �النخراط.يف. الدين. يف. َفقـّه. َـّ للتـ الرغبة. دفعتهم. الذين. ال�افدين.
الذكر.�الأمر.باملعر�ف.�النهي.عن.املنكر.

امل�شدر.عدد.من.الر�اة.�اأق�ال.مت�اترة.��شيء.من.الت�ثيق...انظر.�ثيقة.طليحان.الد�ي�س.رقم.)4(.��ثيقة. .)48(
الفاخري،.رقم.)5(.
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الت�شدد. من. �شيء. به. �املحيطني. له. ��شار. الدع�ي. ن�شاطه. تزايد. �ملَّا.

الذي.اعتربه.اأمري.�اأهايل.)َحْرَمة(.جتا�زًا.حلد�د.الن�شاط.املاأل�ف،.�ن�شاأ.

ناحية. الأهايل.من. �بني. ناحية،. �مريديه.من. ال�شيخ. عن.ذلك.خالف.بني.

اأخرى...نتج.عنه.التفكري.يف.الهجرة.�اختيار.م�قع.منا�شب.لالنتقال.اإليه،.
�بعد.تدار�شهم.ل�اقع.حالهم.اختار�ا.م�قع.الأرطا�ية.

عام. الأرطا�ية. م�قع. اإىل. الق�م. له�ؤلء. الهجرة. تبا�شري. بداأت.

التي. الهجرة. تاأ�شي�س. �مت. �الإمارة،. القيادة. له. ��شارت. )1328هـ()49(،.

لهذه. ت�حيده. �بدايات. عبدالعزيز. امللك. جلهاد. معا�شرة. ن�شاأتها. جاءت.

البادية. من. الأرطا�ية. اإىل. الهجرة. �ت�الت. الأطراف،. املرتامية. البالد.

ال�شرية. القراآن.الكرمي.�التز�د.من.عل�م. للعبادة.�تعلم. باأعداد.قليلة.طلبًا.

النب�ية،.�متيز�ا.بت�شمية.)الإخ�ان(،.�بحكم.م�قع.الأرطا�ية.يف.ديار.قبيلة.

ال�شيخ. للت�جه.ال�شتيطاين...نزل.بها. مطري.�لكرثة.من.نزلها.منهم.�تبعًا.

في�شل.بن.�شلطان.الد�ي�س.�بع�س.من.ع�شريته.عام.)1335هـ(،.�كرث.تعداد.
ال�شكان،.�ت��شعت.رقعة.الهجرة.

�بهذا.كانت.�شبع.�شن�ات.من.البناء.�الت�شييد.�املتابعة.�املخاطر.بجه�د.

ت�شتقر. �رفاقه.يف.زمن.مل. بن.عبدالكرمي. ال�شيخ.عبداملح�شن. بذلها. ذاتية.

فيه.الأح�ال.)1328-1335هــ()1910.-.1916م(.حافلة.مب�اقف.��قفات.

�تباين.يف.املفاهيم.�التعامالت...جتا�ز�ها.بثبات.حتى.ا�شتقرت.�شفينتهم.
على.بر.الأمان.بع�ن.من.الباري.عّز.�شاأنه.

انظر.تاريخ.ابن.عي�شى،.�حتفة.امل�شتاق،.ح�ادث.�شنة.1328هـ،.�ذكرها.�شاحب:.�شذا.الند.يف.تاريخ.جند. .)49(
)خمط�ط(.يف.�شنة.1330هـ.
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بن. عبداملح�شن. الأمري:. تنازل. �بعد. )1916م(. )1335هــ(. عام. يف.

احلال. به. ا�شتقرت. الد�ي�س)50(... في�شل. لل�شيخ:. الإمارة. عن. عبدالكرمي.

�تفرغ.للعبادة.حتى.�افاه.الأجل.مبدينة.الأرطا�ية.-رحمه.اهلل-.�ذلك.يف.

التالية،. ال�ثيقة. الثاين.من.عام.)1340هـ(.)1922م(.كما.ت�شري. الن�شف.
عن.عمر.يناهز.نيفًا.��شتني.عامًا.

انظر.�ثيقة.ال�شيخ:.طليحان.بن.مطلق.بن.ماجد.الد�ي�س.رقم.)4(. .)50(
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تاريخ. تبني. لإخ�انهما. الإرث. من. ن�شيبهما. عن. الأختني. تنازل. �ثيقة.
ال�فاة.التقريبي.

الوثيقة رقم )1()51( 

 

امل�شدر:.ال�شيخ.عبداملح�شن.بن.عبدالكرمي.بن.عبداملح�شن.بن.عبدالكرمي. .)51(
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نص الوثيقة رقم )1(
ب�شم.اهلل.الرحمن.الرحيم

�هما. الت�شرف. جائزتني)52(. الرا�شدتني. احلرتني. اأن. ه�. �جه.حتريره.

ح�شرتا. العبدالكرمي. عبداهلل. بن. عبداملح�شن. بنتا. �ن�رة. اجل�هرة،.

عبداهلل. لإخ�انهم. �هبتا. باأنهما. منهما. الإقرار. ج�از. حال. فاأقرتا. عندي.

�عبدالرحمن.�عبدالكرمي.جميع.خملفات.عبداملح�شن.من.الدار.�ما.فيها.

اأبيهما.اجلميع.يف. الدكاكني.�كذا.ن�شيبهما.من. من.�شفر)53(.�كذا.فا�شل.

الأرطا�ية.�اأي�شًا.�هبتا.ن�شيبهما.يف.قيعان.الب�شرة.�غري.ذلك.يف.مارثات.
اأبيهما.�قب�ل.الهبة.فبم�جب.ذلك.�شحت.الهبة.لنتفاء.امل�انع..

بن.عبداهلل. �اأحمد. العبدالكرمي. بن.عبدالعزيز. نا�شر. �شهد.على.ذلك.

��شلى.اهلل.على.حممد. �شليمان.. بن. بن.عثمان. كاتبه.حممد. به. �شهد. �قد.
�اآله.��شلم.

حرر يف ذي القعدة 6 �صـنة 1340

هكذا.يف.الأ�شل،.��ش�ابها:.اأن.احلرتني.الرا�شدتني.جائزتي.الت�شرف...الخ،.�باملنا�شبة.فاإن.جميع. .)52(
ن�ش��س.ال�ثائق.ال�اردة.يف.هذا.الكتاب.نقلت.كما.هي.د�ن.ت�شحيح.

ال�شفر:.اأ�اين.من.النحا�س. .)53(
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َلة.الأمري.عبداملح�شن.بن.عبداهلل.بن.عبدالكرمي.مع.القيادة...ن�رد. �شِ
منها.اخلطاب.التايل:

الوثيقة رقم )2()54(

امل�شدر:.الأ�شتاذ.فهد.بن.حممد.بن.عبداهلل.العبدالكرمي. .)54(
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نص الوثيقة رقم )2(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

من.عبدالعزيز.بن.عبدالرحمن.اآل.في�شل.اىل.جناب.املكرم.عبداملح�شن.

بن.عبداهلل.بن.عبدالكرمي.�شلمه.اهلل.�هداه.اآمني..بعد.مزيد.ال�شالم.عليكم.

بخري. زلتم. ل. اأح�الكم. عن. ال�ش�ؤال. مع. الد�ام. على. �بركاته. اهلل. �رحمة.

��شر�ر..اأح�النا.بحمد.اهلل.جيدة..�اخلط.املكرم.��شل.�ما.عرفت.كان.معل�م.

خم�ش��شًا.من.طرف.�شنع)55(.اهل.النخل.حنا.كتبنا.خط.لكافة.اأهل.مغار�شة.

الثمرة. ناب. ما. معهم. ي�ش�ق�ن)57(. اما. املغار�شه. عمارة)56(. اهل. ان. َحْرَمة..

ما.خر�س. على. منهم. ياأخذ�ن. �ال. الراأ�س. من. اخلارج. �يقا�شم�نهم.عقب.

العمال)58(.�ل.يعا�ن�نهم.يف.�شيء.�هذا.تعريف.لهل.اخلنيفرية)59(.�ا�شلك.
م�جب.ذلك.هذا.ما.لزم.تعريفه.مع.اإبالغ.ال�شالم.كافه.الإخ�ان.�دمتم..
5/ ذ1334/1 )ختم الإمام عبدالعزيز()60(

طريقة. .)55(
القائم.على.اإعمار.املغار�شة. .)56(

يدفع�ن. .)57(
اخلر�س.)التقدير(.العمال.)جباة.الزكاة(. .)58(

اخلنيفرية:.ملك.نخل...تنقلت.ملكيتها.لعدد.من.الأ�شر.بَحْرَمة. .)59(
املراد:.5/.ذا.القعدة./1334هـ. .)60(
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املؤسسون، والتوثيق)61(
أمساء املؤسسني هلجرة األرطاوية:

قبائل. �من. َحْرَمة. حا�شرة. من. الإخ�ان. ه�ؤلء. من. املذك�رة. املجم�عة.

اإىل. َحْرَمة. من. منهم. عدد. ارحتل. الذين. عنزة(،. �شمر،. حرب،. )مطري،.

متعددة(. جهات. من. )قادم�ن. اآخر�ن. بعد. فيما. ��شاركهم. الأرطا�ية،.

بتاأ�شي�س.هذه.الهجرة...نذكر.منهم.على.�شبيل.املثال.ل.احل�شر.من.م�شادر.
ر�اة.�م�شادر.�ثائقية...التالية.اأ�شما�ؤهم:

منها.امل�شتندات.املتمثلة.يف.�ثيقتي:.ال�شيخ.طليحان.بن.حممد.بن.ماجد.الد�ي�س.رقم.)4(�ال�شيخ. .)61(
عبداهلل.بن.حممد.بن.عبداهلل.الفاخري.رقم.)5(.
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اأ�صماء امل�ؤ�ص�صني لهجرة الأرطاوية
.عبداملح�شن.بن.عبداهلل.بن.عبدالكرمي .1
.عبداهلل.بن.عبداملح�شن.العبدالكرمي .2

.عبداهلل.بن.حممد.العبدالكرمي .3
.عبدالرحمن.بن.عبداملح�شن.العبدالكرمي .4

..عبدالرحمن.بن.تركي.بن.عبدالرحمن.الرتكي .5
.علي.بن.زيد.الغيالن.)مط�ع(. .6

ال�شيخ.علي.اإمام.ه�ؤلء.اجلماعة.اإىل.اأن.عني.قا�شيًا.يف.قرية.العليا.ثم.قا�شيًا.يف.
الأرطا�ية.

.�شعد.بن.مثيب.العل�ي.احلربي .7
.را�شي.بن.مثيب.العل�ي.احلربي .8

.�شالح.بن.فايز.العل�ي.احلربي.)اجلنازة( .9
ـة.احلربي .قـ�يـعـد.العـرميِّ .10

.عبداهلل.بن.فايز.العل�ي.احلربي .11
.منا�ر.بن.ر�شا�س.احلربي .12

.مطلق.الأ�شقر.اجلبلي.املطريي .13
.رباح.الأ�شقر.اجلبلي.املطريي .14

.علي.اخلريبيط.اجلبلي.املطريي .15
.�شطام.اأبا.اخليل.اجلبلي.املطريي .16

.�شطام.بن.غنيم.اخل�يطري.املطريي .17
.جل�ي.الأ�شقر.اجلبلي.املطريي .18

.عبدالرحمن.بن.جل�ي.الأ�شقر.اجلبلي.املطريي .19
.عبداهلل.الأ�شقر.اجلبلي.املطريي .20
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الف�شل.الثاين:.ن�شاأة.الأرطا�ية

.مرز�ق.بن.جمادل.الأ�شقر.اجلبلي.املطريي .21
.عيد.اخلريبيط.اجلبلي.املطريي .22
.حممد.بن.فهيد.اجلبلي.املطريي .23
.فهد.الفهيد.اجلبلي.املطريي .24

.حممد.بن.خلف.القح�س.العنزي .25
.رجا.اأب�.ع�شرين.القح�س.العنزي .26

.ملب�س.بن.جربين.ال�شمري .27
.�شع�د.بن.حممد.بن.ط�الة.ال�شمري .28
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ه�ؤلء.�غريهم.ممن.مل.نتمكن.من.معرفة.ا�شمه...مل.يكن.انتقالهم.من.

َحْرَمة.اإىل.الأرطا�ية.دفعة.�احدة...بل.جاء.على.�شكل.جماعات.�اأفراد.خالل.

عدة.�شه�ر.بدءًا.من.�شهر.)رجب.1328هـ(.)اأغ�شط�س.1910م(.�منهم.من.
جاء.�افدًا.من.اأماكن.ُاخرى.

– 1335هـ(. .1328( الأ�ىل. للمرحلة. ن�شاأتها. الأرطا�ية.يف. قامت. �قد.

على.بدايات.ب�شيطة.�مق�مات.فردية.�شعيفة،.�مل.تكن.ذات.�شاأن.�شيا�شي.اأ�.

اإعالمي.بارز،.�غري.معر�فة.باملقارنة.بالقرى.الأخرى.يف.املنطقة.حلداثتها.
�قلة.�شكانها.�انغالقهم.

�شيا�شي. ثقل. ذات. كانت. فقد. – 1348هـ(. .1335( الثانية. املرحلة. ا. اأمَّ

�كان. �نح�ها،. لغز�ات. انطالق. �نقطة. جهادية،. دينية. �حركة. �اإعالمي،.

الد�ي�س. لفي�شل. �م�شاندة. – دعم. ثراه. اهلل. – طيب. عبدالعزيز. لالإمام.
�قيادات.اأخرى.لهجر.مماثلة.

�يف.املرحلة.الثالثة.)1348.– 1373هـ(.خفت.�طاأة.الأرطا�ية.�ن�شاطها.

احلركي.عقب.اإر�شاء.ق�اعد.الأمن.�ال�شتقرار.الذي.عم.كافة.البالد.– �هلل.
احلمد.– حتت.قيادة.امل�ؤ�ش�س.امللك.عبدالعزيز.غفر.اهلل.له.
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هذا. قبل. اإحداثها. �شبق. بئر. عن. )1332هـ(. عام. امل�ؤرخة. ال�ثيقة. هذه.
التاريخ.تبني.اأن.منا�ر.بن.ر�شا�س.ه�.اأحد.امل�شاركني.يف.تاأ�شي�س.الأرطا�ية:

 الوثيقة رقم )3()62(

امل�شدر:.)احلفيد(.ال�شيخ.عبداملح�شن.بن.�شالح.بن.ر�شا�س. .)62(
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نص الوثيقة رقم )3(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

القرار. منه. ت�شح. حال. �ه�.يف. ر�شا�س. بن. منا�ر. ربه. اإىل. الفقري. اقر.

ال�شرعية.باأنه.قدم.يف.قليبه.املعر�فة.يف.حملها.يف.بلد.الأرطا�ية.م�شربا.يريد.

به.ث�اب.اهلل.�اأ�شرك.معه.ز�جته.بر.منه.ل.يف.مقابله.حق.لها.عنده.�قدم.يف.

ريع.القليب.ق�ام.امل�شرب.املذك�ر.فان.ف�شل.منه.ف�شله.فاأ�ىل.به.ذريته.على.

ح�شب.املرياث.فان.ا�شتغن�ا.عنه.اأ�.انقطع�ا.�العياذ.باهلل.فعلى.اإمام.م�شجد.
اجلامع.يف.الأرطا�ية.

�شهد.على.ذلك.عبدالرحمن.بن.علي.بن.زيد.��شهد.به.كاتبه.�الد.ال�شاهد.
املذك�ر.��شلى.اهلل.على.حممد.21/.ذي.احلجة/1332هـ.

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
القادم.يف.ريع.القليب.املذك�رة.امل�شرب.لأنها.م�ق�فة.عليه.فان.كان.فيه.
ف�شل.فيدفع.على.ال�ارث.�ان.كان.ما.يكفي.فال.يكلف.من.ه�.يف.يده.زيادة.
من. �كتبه. العنقري. عبدالعزيز. بن. عبداهلل. قاله.ممليه. الأ�شل.. ريع. على.

امالئه.حممد.بن.عبداملح�شن.اخليال.��شلى.اهلل.على.حممد.��شلم.
 12/�صعبان/1356هـ.
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املستندات
ال�شهادتان.التاليتان.من.امل�شتندات.التي.ت�ؤكد.على.تاريخ.ن�شاأة.الأرطا�ية.
�د�ر.امل�ؤ�ش�س.�تاريخ.نز�ل.ال�شيخ.في�شل.الد�ي�س.لالأرطا�ية.�ق�شة.تنازل.

اأمريها.عبداملح�شن.بن.عبداهلل.بن.عبدالكرمي:

الوثيقة رقم )4(
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نص الوثيقة رقم )4(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

عبداهلل. الأخ/. طلب. على. بناء. الد�ي�س. مطلق. طليحان. اأنا/. نعم.

مطري. �عربان. الد�ي�س. نز�ل. عن. اأعرفه. ما. تد�ين. املا�شي. عبداملح�شن.

الأرطا�ية،.�ق�شة.تنازل.اأمريها/.عبداملح�شن.بن.عبداهلل.بن.عبدالكرمي،.

�بناء.على.ما.لدي.من.معل�مات.�ما.يتحدث.به.الأمري.نايف.بن.مزيد.الد�ي�س.

رحمه.اهلل،.�يتدا�له.كبار.ال�شن:.اأن.الأمري.في�شل.بن.�شلطان.الد�ي�س.�شيخ.

�قيامه. �املرعى،. للكلى. طلبًا. باأق�امه. البادية. رب�ع. يف. يتنقل. مطري. قبيلة.

بعدد.من.الغز�ات.�شاأنه.يف.ذلك.�شاأن.القبائل.الأخرى.يف.ذلك.الزمن..بعد.

امل�ؤ�ش�س. تبعًا.جلهاد. التح�لت. من. تبعها. �ما. 1333هـ. عام. جراب. معركة.

امللك.عبدالعزيز.رحمه.اهلل...نزل.في�شل.الد�ي�س.الأرطا�ية.عام.1335هـ.

باأق�امه.مهاجرًا..حدث.اأن.تقدم.اأحد.الإخ�ان.ب�شك�ى.اإىل.ابن.عبدالكرمي.

��شرفه.طالبًا.تقدمي.�شك�اه.اإىل.الد�ي�س،.�ما.كان.من.في�شل.الد�ي�س.اإل.

لقاء. نتج.عن.ذلك. ابن.عبدالكرمي... الأرطا�ية. اأمري. باأن. قائاًل. اعتذر. اأنه.

بينهما...اأكد.خالله.عبداملح�شن.بن.عبدالكرمي.تنازله.عن.الإمارة..هذا.ما.

لدي.�ح�شب.ما.�شمعته.من.الثقات.اأمثال.الأمري.نايف.بن.مزيد.الد�ي�س...
�اهلل.امل�فق

طليحان بن مطلق الدوي�ص)63(
1424/8/8هـ

ال�شعر. لعي�ن. �حافظ. �را�ي. متحدث. الد�ي�س... املاجد. حممد. بن. مطلق. بن. طليحان. ال�شيخ. .)63(
ال�شعبي.
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�هذه.ال�ثيقة.الأخرى.اأي�شًا.تد�ر.ح�ل.تاأ�شي�س.بلدة.الأرطا�ية:
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الوثيقة رقم )5(



ن�شاأة.الإخ�ان.�ن�شاأة.الأرطا�ية86
الف�شل.الثاين:.ن�شاأة.الأرطا�ية

نص الوثيقة رقم )5(
التاريخ 28 /1426/1هـ

امل�افق 9/3/2005
املا�شي.�شلمه.اهلل. العزيز.عبداهلل.بن.عبداملح�شن. الأخ. ح�شرة.املكرم.

��فقه.اإىل.كل.خري.
ال�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�بركاته.�بعد:

امل�ؤرخ.يف.1426/1/26هـ.ح�ل.رغبتكم.معرفة.ق�شة. اإ�شارة.خلطابكم.
ن�شاأة.الأرطا�ية،.�ما.م��ش�ع.)عبدالكرمي.املغربي(.

عام1325هـ. َحْرَمة. بلدة. م�اليد. من. اأنني. بحكم. اأنه. اأفيدكم. عليه.

�معاي�شتي.لد�ر.امل�ؤ�ش�س.امللك.عبدالعزيز.رحمه.اهلل،.�الأحداث.التي.جرت،.
فاإن.من.�شمن.حمف�ظاتي.�معل�ماتي.عن.هجرة.الأرطا�ية.ما.يلي:.

البادية. اأبناء. من. اأغلبهم. َحْرَمة. بلدة. الإخ�ان.يف. من. تك�نت.جمم�عة.

الت�شدد. عليهم. �ظهر. العبدالكرمي،. عبداهلل. بن. عبداملح�شن. بزعامة.
�التع�شب.الديني.�ذلك.يف.العقد.الثالث.من.القرن.املا�شي.

�مل.يطب.لهم.املقام.يف.َحْرَمة..�راأ�ا.اأن.ينتقل�ا.اإىل.هجرة.يتفرد�ا.بها.

الأرطا�ية. مل�قع. اختيارهم. ��شار. اهلل.. �شبيل. يف. �اجلهاد. الدع�ة. بق�شد.

�رحل�ا.لها.عام.1328هـ..�بداأ�ا.الإعمار.بها.عام.1329هـ.�ُعرفت.الأرطا�ية.

كهجرة.نا�شئة.عام.1330هـ.�اأمريها.عبداملح�شن.بن.عبداهلل.بن.عبدالكرمي..

حتى.نزل.عليهم.ال�شيخ.في�شل.بن.�شلطان.الد�ي�س.�عربانه.من.قبيلة.مطري.

�ذلك.عام.1335هـ.�قد.تنازل.عبداملح�شن.بن.عبدالكرمي.عن.الإمارة.لفي�شل.
الد�ي�س.لأنه.�جماعته.يعترب�ن.الأكرث.عددًا.�الأق�ى.يف.تلك.املنطقة.

اأي.�شخ�شية. الأرطا�ية. املغربي(.ل.ي�جد.يف. اأما.م��ش�ع.)عبدالكرمي.

فهذا. الدر�ي�س... بعبدالكرمي. املق�ش�د. كان. اإذا. اأما. اإطالقًا... ال�شم. بهذا.

رجل.عابر.زاهد.قادم.من.اأفغان�شتان.�مل.يكن.له.د�ر.يف.احلياة.العامة.اإل.
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العبادة.�الزهد.يف.الدنيا.حتى.اأنه.ل.ميلك.بيتًا.اأ�.اأي.عمل.بل.اإنه.كان.يعي�س.

على.مايقدمه.له.اأهل.اخلري.كغريه.من.الغرباء.الذين.يفد�ن.اإىل.الأرطا�ية.

ال�شن. الكثري.من.�شكان.الأرطا�ية.من.كبار. اأ�.غريها..�هذا.معر�ف.لدى.
�من.لديهم.اإملام.بتاريخ.الأرطا�ية.

املعل�مات. بع�س. عن. �عرفتها. عاي�شتها. �م�شاهدات. حال. ل�اقع. �بيان.

احلقيقي. ال�شم. ح�ل. �املغالطات. التداخالت. عن. �خا�شة. الأرطا�ية. عن.

با�شم. �شخ�س. ي�جد. ل. اإنه. الفرتة...حيث. تلك. الأرطا�ية.يف. لأمري.هجرة.

الأرطا�ية. اأهل. لدى. املعر�ف. اأمريها. �اأمنا. اإطالقًا.. املغربي. عبدالكرمي.

�غريهم.من.الهجر.القريبة.من.الأرطا�ية.ه�.عبداملح�شن.بن.عبداهلل.بن.
عبدالكرمي.�الذي.جاء.من.بعده.في�شل.بن.�شلطان.الد�ي�س.
اأرج�.اأن.اأك�ن.قد.ا��شحت.لكم.حقيقة.الأمر.فيما.�شاألتم.عنه.
�اهلل.�يل.الت�فيق.�لكم.حتياتي.�تقديري.�اهلل.يحفظكم.

اأخ�كم 
عبداهلل بن حممد الفاخري)64( 

الت�قيع

احلمد.هلل.رب.العاملني.�ال�شالة.�ال�شالم.على.من.ل.نبي.بعده.اأما.بعد.

فاإن.ال�شيخ/.عبداهلل.بن.حممد.الفاخري.من.الأفا�شل.املعر�فني.لدي.�ه�.

ثقة.فيما.يق�ل.�ينقل.�ل.يق�ل.اإل.حقًا..هذا.ح�شبي.به.�اهلل.ح�شيبه.�ل.اأزكي.

�شبحانه. م�له. ر�ش�ان. �راجي. ربه. عف�. اإىل. الفقري. قاله. اأحدًا.. اهلل. على.
قا�شي.حمكمة.رماح/.عبدالعزيز.بن.اأحمد.الده�س...

اخلتم   الت�قيع 

ال�شيخ:.عبداهلل.بن.حممد.بن.عبداهلل.الفاخري.رجل.اأعمال.�شاعر.�را�ية.�حافظ.لعي�ن.ال�شعر. .)64(
الف�شيح.�ال�شعبي:.�كثري.الأ�شفار.داخل.اململكة.�الك�يت.
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من.امل�شتندات.امل�ثقة.لإمارة.ابن.عبدالكرمي:

الوثيقة رقم )6()65(

نص الوثيقة رقم )6(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

�شهد.عندي.فرج.ابن.مدا��س.الغالم.بلفظ.ال�شهادة.املعتربة.�شرعًا.باأن.

هي. الأرطا�ية. بلد. من. ال�شليل. اأعال. يف. املعر�فة. ز�ير. اأم. امل�شماة. القليب.

�مراعيها.باأنها.ي�م.تق�شيم.الأر�س.على.�قت.اإمارة.عبداملح�شن.بن.عبداهلل.

العبدالكرمي.قبل.ي�شكن.في�شل.الد�ي�س.الأرطا�ية.باأنها.من.ق�شم.عبداهلل.

بن.ه�لن.خا�شة..هكذا.�شهد.عندي.فرج.كتب.�شهادته.من.لفظه.عبدالعزيز.
العلي.ابن.زيد.��شلى.اهلل.على.حممد.

�ص�ال

.امل�شدر:.عبدالرحمن.بن.نا�شر.العبدالكرمي. .)65(
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وقعـــة جـــراب وقصـــة مـــرور اإلمـــام عبدالعزيـــز بهجـــرة 
األرطاوية

.اأ�رد.منها.ما.يلي:

�قعة.جراب.امل�شه�رة.كانت.بني:

من  ثلة  واأق�امه..  اآل في�صل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الإمــــــــــــــــــام: 
احلا�صرة وجمم�عة من البادية.

�صع�د بن عبدالعزيز بن متعب بن ر�صيد واأق�امه.. بادية �صمر  اأمري حائل: 
وحا�صرة اجلبل.

ي�م. �شحى. -جراب-. با�شم. املعر�ف. امل��شع. على. اللقاء. �كان.

حامية. معركة. بينهما. فدارت. )1915/1/22م(... )1333/03/7هـ(.

�كان. �انهزم.كالهما)66(،. الطرفني. قليل.من. فيها.عدد.غري. قتل. ال�طي�س.

الظفر.يف.تلك.ال�اقعة.للبادية...حيث.اأغارت.قبيلة.مطري.على.خميم.ابن.

ر�شيد.��شلب�ه...اأما.بادية.�شمر.�العجمان.فق�شد�ا.خميم.الإمام.عبدالعزيز.
�غنم�ا.بع�س.ما.فيه)67(..

اأن.الإمام.عبدالعزيز.بعث.مند�بني.ل�شراء.امل�شتلزمات.من.الزلفي. ثم.
�املجمعة،.�من.ثم.قفل.راجعًا.

جـ1. )خمط�طة(. ال�شعد. �عن�ان. �س22،. الفره�د. عبدالعزيز. حتقيق. جند... تاريخ. من. اأ�راق. .)66(
عبدالرحمن.النا�شر.�س.126.

اأن. نا�شر..�س:126.)�املت�اتر. الأ�ل/.عبدالرحمن.بن. ال�شعد.�املجد.)خمط�طة(.اجلزء. عن�ان. .)67(

ال�قعة.ي�م.الأحد.1333/3/8هـ.امل�افق.23.فرباير1915م.�هكذا.جاءت.يف.الأطل�س.التاريخي(..
تاريخ.مل�ك.اآل.�شع�د.لالأمري.�شع�د.بن.هذل�ل.جـ1،.ط2،.�س90.
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�جاء.يف.خمط�طة.اإبراهيم.القا�شي.الذي.يذكر.اأن.الك�ن.�قع.�شحى.

ي�م.8.ربيع.اأ�ل.)ابن.�شع�د.يف.منهزمه.ملا.��شل.الأرطا�ية.تريَّع،.�تالف�ا.

نزل. ر�شيد. �ابن. بريدة،. �دخل. الق�شيم،. نح�. �شد. ثم. الق�م. بع�س. عليه.
قبة...اإلخ()68(..

يف. �شلى. اهلل-. -رحمه. عبدالعزيز. الإمام. اأن. ر�ايات. بعدة. جاء. �قد.

الأرطا�ية.ي�م.اجلمعة.)1333/3/14هـ(.امل�افق.)1915/1/29م(.�التقى.
اأمريها.ال�شيخ.عبداملح�شن.بن.عبداهلل.بن.عبدالكرمي.�عددًا.من.الإخ�ان)69(.

�ا�شل.الإمام.م�شريه.اإىل.املجمعة)70(.)يف.طريقه.اإىل.الريا�س(.اإل.اأنه.
راأى.تغيري.خط.�شريه.منها.اإىل.الق�شيم.مر�رًا.بالزلفي)71(.

ا.ما.يقال.من.اأن.الأرطا�ية.كان.لأهلها.م�شاركة.يف.معركة.)جراب(. اأمَّ

فلم.يكن.الأمر.كذلك...لأن.معركة.)جراب(.�قعت.عام.1333هـ.�يف.ذلك.

ال�قت.مل.يكن.الد�ي�س.قد.نزل.الأرطا�ية.�مل.ي�شتقر.بها.بعد،.�اإذا.كان.لنفر.

من.اأهل.الأرطا�ية.م�شاركة.يف.هذه.املعركة.فلم.تكن.متثياًل.لالأرطا�ية.بقدر.
ما.كانت.بحثًا.عن.املكا�شب.الدني�ية.من.املغامن.

خمط�طة.اإبراهيم.القا�شي،.ح�ادث.�شنة.1333هـ.)1915م(.)رّيع:.مكث(،.)تالف�ا.عليه:.�فد�ا.عليه(. .)68(
مر�يات.ال�شيخ:.عبداملح�شن.بن.عبدالكرمي.بن.عبداملح�شن،.�قد.عاي�شت.�شماع.هذه.الر�اية.ردحًا. .)69(

من.الزمن.متدا�لة.يف.املجال�س..
الإمام.عبدالعزيز.يف.ظهرة. اأنه.عند.نز�ل. الت�يجري... النا�شر. ال�شيخ.حممد.بن.عبداهلل. يق�ل. .)70(
ت�جه. �مل. ع�شاء،. ماأدبة. على. ت�يجري. اآل. قبل. من. دعي. املجمعة(... )حرمة،. بلدتي. بني. املاقف.
عبداهلل. الأمري. اأن. اإل. النف�س(... يف. )حلاجة. الع�شكر. عبداهلل. الأمري. املجمعة. لأمري. الدع�ة.
ح�شر.�بعد.ال�شالم.قال.معتذرًا.عن.تاأخره.باأن.مند�ب.الداعني.له.جاء.اإليه.متاأخرًا،.�بعد.خر�ج.
اأخذ.الأمري.عبداهلل.بجمع.مبلغ.من.املال.��شار.اإىل.خميم.الإمام.�بعد.املقابلة.قال:. املدع�ين...
اأنكم.حديث�ا.عهد.باخلر�ج.من.معركة.كان.لها.تاأثري.من.الأعباء.املالية،.�هذه.م�شاهمة.منه.�يرج�.
قب�لها..الأمري.عبداهلل.الع�شكر.ا�شتهر.بحنكته.�دهائة.�بعد.نظره.�عل�.همته،.�قد.كلفه.الإمام.

عبدالعزيز.بعدة.مهام،.�باإمارة.منطقة.ع�شري،.�كان.ناجحًا.�م�فقًا.)رحمهم.اهلل(.
اأ�راق.من.تاريخ.جند.�س79. .)71(



الفصل الثالث
�ملرحلة.�لثانية:.�لتو�ضع.و�ل�ضطر�ب.

..من:.1335-.1348هـ
)1916-.1930م(





93

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

في�صل الدوي�ص
1299-1351هـ

كان.لدع�ة.الإمام.عبدالعزيز.للهجرة.�ال�شتقرار.من.خالل.مبع�ثيه.من.

اأثرًا.بالغًا.�قب�ًل.متخ�س.عنه.اتخاذ.ال�شيخ. الدعاة.�ال�عاظ.عام.1334هـ.

بنز�له. ال�شتيطان. قرار. مطري-. قبيلة. -�شيخ. الد�ي�س. �شلطان. بن. في�شل.

الأرطا�ية.�بع�س.من.اأق�امه...جاء.بعد.حال.من.امل�شا�رات.�الت�جه.الديني.

القيادات. اأحدثت.حت�ًل.يف.م�شار.حياة. التي. املتغريات. �ما.رافق.ذلك.من.

القبلية،.�بالرغم.مما.�شاحب.هذا.التح�ل.من.فقدان.مقام.من.امل�ر�ثات.
التي.األف�ها...اإل.اأن.�اقع.احلال.اأملى.هذا.الت�جه.

)1335هـ(. عام. الأرطا�ية. هجرة. يف. رحالهم. الق�م. حط. اأن. �بعد.

ب�ابة. من. �دخ�لهم. �مت�شائم،. �متفائل. �معار�س،. م�ؤيد. )1916م(بني.
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ت.من.عاداتهم.�جمرى.تاريخ.حياتهم...ف�شار.لهم.منهج.فر�شه.�اقع. غريَّ

اأخذ.�عطاء،. الأنظار،.�م�شدر. اأ�شبحت.حمط. التي. الهجرة. حال.يف.هذه.
�خالف.��شحناء،.��شدة.�غلظة،.يف.الدع�ة.�الإر�شاد.

حدثت. ق�شة. بعد. الد�ي�س. في�شل. لل�شيخ. الأرطا�ية. اإمارة. اآلت. �قد.

خل�شمني،.�زيارة.قام.بها.ال�شيخ:.عبداملح�شن.بن.عبداهلل.بن.عبدالكرمي.
اإىل.الد�ي�س.�تنازله.عن.الإمارة)72(..

�بعدها(. هجرته. )قبل. الد�ي�س. في�شل. يحتلها. كان. التي. املكانة. اإن.

الأرطا�ية. هجرة. اأعطى. البارزين... البادية. رم�ز. من. �رمز. قائد. ب��شفه.

اإىل.جانب.ما.حدث.من. الأخرى... �القرى. الهجر. بقية. �شبغة.مميزة.عن.

متغريات.يف.حقبة.اإمارته،.�ما.عك�شته.من.اآثار.�م�جات.من.املد.�اجلزر،.
��شهرة.اإعالمية.لهذه.املدينة.الفتية.

يف.مطلع.العقد.اخلام�س.)الأربعينيات(.من.القرن.الهجري.املا�شي.اأمر.

في�شل. لل�شيخ:. �ق�شر. م�شجد. ببناء. ثراه-. اهلل. -طيب. عبدالعزيز. الإمام.

)1346هـ(. عام. بنائهما. من. �ُفِرغ. الأرطا�ية. بهجرة. الد�ي�س. �شلطان. بن.

�الهدايا. �الدعم. امل�شاعدات. من. عبدالعزيز. لالإمام. كان. �قد. )1927م(،.

لل�شيخ.في�شل.الد�ي�س.�اأمثاله.من.القيادات.القبلية.الأخرى.ال�شيء.الكثري...
اجلديرة.بال�شكر.�التقدير.

انظر.�ثيقتي.طليحان.الد�ي�س.رقم.)4(،.�عبداهلل.الفاخري.رقم.)5(...اإن.زعامة.ابن.عبدالكرمي. .)72(

لهذه.املجم�عة،.�ر�شمه.خلطط.هذا.الت�جه.الديني،.�اإن�شائه.هجرة.الأرطا�ية...مل.ياأت.من.فراغ،.

م�شاربها. اختالف. على. الق�شايا. من. لعدد. �احت�ائه. نظره. �بعد. بحنكته،. املعر�ف. الرجل. �هذا.

هجرتها. جاءت. قبيلة... زعامة. ��شع. يفر�شه. حال. ل�اقع. اإل. الإمارة. عن. تنازله. �ما. �تن�عها،.
�ا�شتيطانها.جماعة.مكانًا.�زمانًا.
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ل�حة جب�صية تبني تاريخ تاأ�صي�ص بيت الدوي�ص )1346هــ( وعبارة )اللهم اأقم علم اجلهاد واقمع اأهل 
الردة والزيغ والعناد يا من له الدنيا والآخرة واإليه املرجع واملعاد( 

ل�حة.تاريخ.افتتاح.منزل.الد�ي�س.الذي.انتهت.عمارته.عام.)1346هـ(،.

�قد.كرث.الكالم.باأن.النتهاء.من.عمارته.كان.عام.)1336هـ(.�ذلك.لل�شك.

ال�ارد.يف.خانة.الع�شرات.يف.الل�حة.اجلب�شية.لت�شابهه.برقم.)3(،.�لهذا.مت.

اأن. ال�قت.الذي.ي��شح. ال�شائدة.يف.ذلك. التايل.ل�شكل.الأرقام. البيان. ن�شر.
الرقم.ال�ارد.يف.خانة.الع�شرات.ه�.رقم.)4(.

العربية

01235 الهندية

ال�صرقية

الفار�صية والأردية

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

اأروقة وجمل�ص الدوي�ص
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كان.يرتدد.على.الأل�شنة.ق�ل.ال�شاعر.مبنا�شبة.بناء.بيت.لل�شيخ.في�شل.بن.
�شلطان.الد�ي�س:

فــــات �الـــــتـــــبـــــد�ي. الـــــطـــــرب. زّل.
ــه ـــ ــن ـــــــ�م.فـــيـــ�ـــشـــل.بــــنــــى.طــي مـــــن.ي

ــــرا.الـــنـــ�ـــشـــبـــات)73( ل.�هـــنـــي.مـــن.ق
ـــــد.عـــــــرف.ديـــنـــه ـــــٍف.ق ـــــَح ـــــ�ـــــشْ �مْبِ

�ق�ل:.حنيف.بن.�شعيدان
ــجــارة ــت ــال الــــيــــ�م.فــيــ�ــشــل.�ـــشـــاعـــي.ب

ال�ش�ق مع. عليه.احل�شر.مي�شي. �شحك�.

الن�شبات:.احلر�ف.الهجائية.عند.ت�شكيلها. .)73(



ن�شاأة.الإخ�ان.�ن�شاأة.الأرطا�ية98
الف�شل.الثالث:.الت��شع.�ال�شطراب

شواهد، ومشاهد
من مظاهر الفنت واخلالفات، وشيء من املستندات

م�جات.من.ال�شراعات.يفرزها.�اقع.حال.ت�ش�ده.الف��شى.�ال�شطرابات،.

�تباين.يف.الآراء.�الت�جهات،.�بالرغم.من.م�شاندة.الإخ�ان.مل�شرية.اجلهاد.

�ال�شري.حتت.قيادة.الإمام.عبدالعزيز.�النقياد.لأ�امره،.�حتقيق.الكثري.من.

الإجنازات...فقد.�شاحب.هذا.الت�جه.مطامع.�تيارات.خفية.�شاعدت.على.
تق�ي�س.الفرقة.�التباعد،.�التذرع.بحجج.�اأق�ال.لي�شت.يف.ح�شابهم.من.�شيء.
من. ي�شحبهما. �ما. املعل�مة. م�شادر. �تعدد. الأفكار. تباين. اأن. معل�م.
تن�شاأ. التي. �اخلالفات. الفنت. مظاهر. من. مظهرًا. ُيعد. �تاأ�يل... حتريف.
ن�اتها.من.م�شت�شغر.ال�شرر...ثم.تتخطفها.األ�شنة.�شعاة.ال�شر.�مغذ�.الفنت.
�جل�شاء. م�شت�شارين. من. �رم�زها. القبلية. القيادات. �تتبناها. �الن�شقاق،.

حتى.تتفاقم.�تت�شع.ال�شقة.
�ال�ثائق.التالية.ُتعطي.�شيئًا.من.الت�ش�ر.ل�اقع.حال.اخلالفات.التي.تتابعت،.
�ع�شيان.�يل.الأمر.�اإ�شاعة.ال�شقاق...يف.مقدمتها.ال�ثيقتني.التاليتني.رقم.7،.9:
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ال�ثيقة الأوىل الآتية رقم )7(:.حمررة.من.ت�شعة.علماء...ت�شف.ما.
به،.�اأنها.جاءت.على.ثالثة.اأم�ر: جرى.من.الختالف.�كرثة.ال�شُّ

• الجتهاد.�اإيقاع.النا�س.يف.اأم�ر.خملة.يف.دينهم.�دنياهم.بغري.دليل.	
• الأمر.	 لهم. تبني. �ملا. �تع�شب،. �شدة. فيهم. املتقدمني. الإخ�ان. بع�س.

تراجع�ا،.�ا�شتنكر.عليهم.اإخ�انهم...مما.اأ�جد.بينهم.اخلالف.
• ُيْدِخل�ن.على.	 هناك.من.يدعي.طلب.العلم.من.احلا�شرة.�هم.جهال.

بع�س.الإخ�ان.اأم�رًا.م�شتبهة.بني.جمتهد.اأ�.خمالف.لكي.ُيعرف.
• عن.	 للجميع-. اهلل. -غفر. امل�شايخ. له�ؤلء. عبدالعزيز. الإمام. ��ش�ؤال.

الأم�ر. هذه. كل. اأن. اإجابتهم. �كانت. الإخ�ان،. بني. تد�ر. اأ�شياء. عدة.
خمالفة.لل�شرع.
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الوثيقة رقم )7()74(

امل�شدر:.)ل�شراة.الليل.هتف.ال�شباح(.لل�شيخ.عبدالعزيز.الت�يجري،.�س242. .)74(
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نص الوثيقة رقم )7(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

من.عبداهلل.بن.عبداللطيف.�ح�شن.بن.ح�شني.��شعد.بن.حمد.بن.عتيق.

بن. ��شليمان. العنقري. بن.عبدالعزيز. �شليم.�عبداهلل. بن. �عمر.بن.حممد.

�شحمان.�حممد.بن.عبداللطيف.�عبداهلل.بن.بليهد.�عبدالرحمن.بن.�شامل:.

اإىل.كافة.الإخ�ن.من.اأهل.الهجر)75(.�غريهم،.�فقنا.اهلل.�اإياهم.ملا.يحبه.

�ير�شاه،.�جعلنا.�اإياهم.من.حزبه.�اأ�ليائه.اآمني..�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.
�بركاته.�بعد.ذلك:.

تفهم�.ما.مّن.اهلل.به.علينا.�عليكم.من.نعمة.الإ�شالم.�جتديد.هذه.الدع�ة.

�الذي.علينا.�عليكم.�شكر.اهلل.�اأتباع.اأ�امره.�اجتناب.ن�اهيه.�ل.يخفاكم.ما.
به.�هي.على.ثالثة.اأم�ر. جرى.من.الختالف.�كرثة.ال�شُّ

تخل.يف. اأم�ر. يف. النا�س. �ي�قع�ن. �الجتهاد. اخلري. الأكرث.طلب. �ه�. الأ�ل:.
دينهم.�دنياهم.لأنهم.ياأت�ن.ذلك.حمبة.للدين.بغري.دليل..

�الثاين:.اأنه.ل.بد.يف.بع�س.الإخ�ان.املتقدمني.�شدة.�تع�شب.بغري.دليل..

فلما.تبني.له.الأمر.��شاأل.طلبة.العلم.�حتقق.عنده.اأن.تع�شبه.خطاأ.�رف�س)76(.

عن.اأمره.الأ�ل.ا�شتنكر�ا.منه.اإخ�انه.��شار.بينه.�بينهم.اختالف.بغري.�ش�ؤال.
�ل.بتبيني.حقيقة.ما.عنده..

الهجر:.بلدان.الإخ�ان.املن�شاأة.حديثًا. .)75(
�رف�س:.تراجع. .)76(
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�الأمر.الثالث:.اأن.به.اأنا�شًا.من.الذين.يدع�ن.طلب.العلم.من.احل�شر)77(،.

يريد. منهم. اأحد. م�شتبهة،. اأم�ر. الإخ�ان. بع�س. على. ُيدخل�ن. جهال،. �هم.
احلق.�ه�.خمطيه.�اأحد.ق�شده.ُيعَرف.بالأم�ر.املخالفة..

فلما.حتقق.ذلك.عند.�لة.الأم�ر.�عند.العلماء.اأحب�ا.اجتماع.امل�شلمني.

�الغائب. بنف�شه. احلا�شر. �شمع. ح�شر�ا. فلما. اأم�رهم.. ��لة. علمائهم. مع.
نبلغه.بهذا.الكتاب،.��شاأََلنا.الإمام.عبدالعزيز.بح�شرتهم.عن.اأم�ر..

القائمني. دينهم. على. الثابتني. امل�شلمني. بادية. على. الكفر. يطلق. هل. الأ�ل:.
باأ�امر.اهلل.�ن�اهيه.اأم.ل؟.

�الثاين:.هل.يف.لب�س.العقال.�لب�س.العمامة.فرق.تفا�ت.اإذا.كان.معتقدهم.
�احدًا.اأم.ل؟.

�الثالث:.هل.يف.احل�شر.الأ�لني.�يف.املهاجرين.الآخرين.فرق.اأم.ل؟.
�الرابع:.هل.يف.ذبيحة.البد�ي.الذي.يف.�لية.امل�شلمني.�دربه.دربهم.�معتقده.
معتقدهم،.�يف.ذبيحة.احل�شر.الأ�لني.�املهاجرين.فرق.حالل.اأ�.حرام.اأم.ل؟.
ما. الذين. النا�س. على. يتعد�ن. رخ�شة. اأ�. اأمر. للمهاجرين. هل. �اخلام�س:.
هاجر�ا.ي�شرب�نهم.اأ�.يهدد�نهم.اأ�.ي�ؤدب�نهم.اأ�.يلزم�نهم.بالهجرة.اأم.ل؟.
اإما.كفر. اأمر.�ا�شح،. اأ�.ح�شريًا.بغري. اأن.يهجر.اأحدًا.بد�يًا. .�هل.لأحد.
�شريح.اأ�.�شيء.من.الأعمال.التي.يجب.هجره.عليها.بغري.اإذن.�يل.الأمر.اأ�.
احلاكم.ال�شرعي؟.فاأجبناه.بح�ش�ر.احلا�شر.من.امل�شلمني.اأن.كل.هذه.الأم�ر.
ه�ؤلء.قد.يك�ن�ن.جمتهدين،.�لكنه.اجتهاد.اجلاهل،.خلق�ا.م�شكلة.هي.ما.يجب.اأن.تت�شح.لقارئ. .)77(
�اإخ�انه.�رجاله.املخل�ش�ن.يف.طرف. التاريخ.�لأجيالنا..امللك.عبدالعزيز.رحمه.اهلل.يف.طرف،.
اآخر،.جعلتهم.جميعًا.يف.جمابهة..هم.ير�ن.يف.املخرتعات.�شيئًا.مل.حتتمله.معارفهم..زاد.على.ذلك.
اأن.بع�شًا.من.مدعي.العلم.�شار�ا.يتخبط�ن.يف.اأم�ر.يجهل�نها..اإل.اأن.امللك.عبدالعزيز.اآمن.بحقائق.

العلم.��شر�رة.ا�شتخدامها.يف.بناء.د�لته.اقت�شاديًا.�اأمنيًا.��شيا�شيًا.
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خمالفة.لل�شرع،.�ل.اأمرْت.بها.ال�شريعة..�اأن.الذي.يفعلها.ُينهى.عنها،.فاإن.

تاب.�اأقر.بخطئه.فُيعفى.عنه،.�اإن.ا�شتمر.على.اأمره.�عاند.فيجب.عليه.اأدب.

اأ�.ُي�شادق. ُيعانِد. اأ�. اأ�.َينهى.عنه. ظاهر.بني.امل�شلمني..�اأن.اجلميع.يقر.به.

على.غري.ما.اأمرت.به.ال�لية.�ل.حكم.به.احلاكم.ال�شرعي.اأن.الذي.يفعله.

خمالف.لل�شريعة.�طريقته.غري.طريقة.امل�شلمني..�هذا.الذي.ندين.اهلل.به.

�ُن�شهد.اهلل.عليه.نرج�.اأن.اهلل.ي�فقنا.�اإياكم.للخري.��شلى.اهلل.على.حممد.
�اآله.��شحبه.

ذ1337/1هـ=)1919م()ختم()78(
عبداللطـيف بــن. ح�شيـــنعــبــداهلل. بـــــن. �شعد.بن.حمد.بن.عتيقح�شــن.
�شليم بــن. حممد. بــن. �شحمــــانعبداهلل.عبدالعزيز.العنقريعمر. بن. �شليمان.
عبداللطيـــف بــن. بلــيــهــدحمــمــد. بـن. عبدالرحمن.بن.�شـــاملعــبــداهلل.

.ذ1.=.ذ�.القعدة. .)78(
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ن�شيحة. )1919/9/24م(. 1337/12/30هـ. بتاريخ. التايل. اخلطاب.

من.ف�شيلة.ال�شيخ:.عبداهلل.بن.عبداللطيف.اآل.ال�شيخ.اإىل.كافة.الإخ�ان.من.

الإ�شالم،.�التحذير.من. ة.يف. اأهمية.الأخ�َّ اأهايل.الأرطا�ية.�غريهم...عن.

من. �يحذر. �اأهميتها،. الهجرة. على. �ي�ؤكد. �الختالف،. �التفرق. ال�شحناء.

.اهلل. اخلر�ج.عن.الهجرة.اإىل.البادية،.�ُيذّكرهم.ب�شديد.العق�بة،.�مبا.َمنَّ
عليهم.به.من.نعمة.الإ�شالم.

الوثيقة رقم )8()79(

من.حمف�ظات...م..عادل.املنديل. .)79(



105

نص الوثيقة رقم )8(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

اهلل. �شلمهم. �غريهم. الإخ�ان. كافة. اإىل. عبداللطيف. بن. عبداهلل. من.

الآراء. من. �حماهم. ال�ثقى. بالعر�ة. للتم�شك. ��فقهم. الأ�ش�ى. من. تعاىل.
امل�شلة.�الأه�اء...�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�بركاته.

ال�شحناء. عن. �حتذيركم. �تفهيمكم. تنبيهكم. زيادة. اخلط. �م�جب.

�اأنقذكم. له. �هداكم. دينه. عليكم.مبعرفة. اهلل. . َمنَّ ملا. �الختالف. �التفرق.

من.ظلمات.اجلهل.�اله�ى.�ال�شرك.�الردى.�دين.اجلاهلية.الذين.من.عا�س.

منهم.عا�س.�شقيًا.�من.مات.رمي.به.يف.النار.�اهلل.�شبحانه.�بحمده.ما.قطع.

الإخّ�ة.الإ�شالمية.بني.قاتل.ظلمًا.�بني.املقت�ل.مع.�شدة.ال�عيد.بقتل.الظامل...

قال.تعلى.كتب.عليكم.الق�شا�س.يف.القتلى.احلر.باحلر.�العبد.بالعبد.�الأنثى.

بالأنثى.فمن.عفي.له.من.اأخيه.�شئ...ف�شماه.اأخًا.له.�مل.يقطع.هذا.الذنب.

امل�ؤمنني. من. طائفتان. �اإن. تعلى. قال. بينهم. الإ�شالمية. ة. الإخ�َّ العظيم.

التي.تبغي. اإحداها.على.الأخرى.فقاتل�ا. اقتتل�ا.فاأ�شلح�ا.بينهما.فاإن.بغت.

ان. �اق�شط�ا. بالعدل. بينهما. فاأ�شلح�ا. فاءت. فاإن. اهلل. اأمر. اإىل. تفيئ. حتى.

اهلل.يحب.املق�شطني.اإمنا.امل�ؤمن�ن.اإخ�ة.فاأ�شلح�ا.بني.اأخ�يكم،.�مل.يقطع.

الطائفتني. اأحد. �بغى. القتال. بينهم. �قع. �ان. امل�شلمني. الإخ�ة.بني. �شبحانه.

على.الأخرى،.�اأنتم.تهاجرمت.�ت�شاحنتم.على.ما.ه�.د�ن.ذلك.مما.ل.ي�جب.

اهلل. اأعاذنا. الإ�شالم. اأهل. على. ال�شيطان. د�شائ�س. اأعظم. من. �هذه. الهجر.

.عليه.منكم. .اهلل.�شبحانه.�بحمده.على.من.َمنًّ �اإياكم.من.ذلك.�اأي�شًا.َمنًّ

بالهجرة.�ال�شتيطان.�هذه.نعمة.عظيمة.ندب.اإليها.الر�ش�ل.من.اأ�شلم.من.

فاإن. �اجلهاد. الهجرة. اإىل. ادعهم. ُبريدة. قال.يف.حديث. الأعراب.�غريهم.
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فعل�ا.ذلك.فلهم.ما.للمهاجرين.�عليهم.ما.على.املهاجرين.فاإن.اأب�ا.فاأخربهم.

اأنهم.يك�ن�ن.كاأعراب.امل�شلمني،.يجري.عليهم.حكم.الإ�شالم.�ل.يك�ن.لهم.

يف.الغنيمة.�الفئ.�شيء.اإل.اأن.يجاهد�ا.مع.امل�شلمني،.�اأخرب.�شلى.اهلل.عليه.

ة.�شغرى. ِردَّ البادية.فقال. اإىل. ��شلم.عن.رجل.هاجر.ثم.خرج.عن.هجرته.

ملع�ن.من.فعل.ذلك،.�الذي.يبقى.على.باديته.�يح�شن.اإ�شالمه.اأح�شن.عند.

اأهل.الأرطا�ية.نا�س. اأن.من. اهلل.ممن.هاجر.ثم.خرج.عن.هجرته،.�بلغني.

ل. م�شيبة. �هذه. البادية. اإىل. الهجرة. عن. اخلر�ج. �يريد�ن. �بن�ا. هاجر�ا.

دة.الكربى.�يك�ن.ممن.ارتَّد.على.عقبه.من.بعد. ياأمن.من.فعلها.اأن.يقع.يف.الرِّ

ما.تبني.له.الهدى...فاحذر�ا.ذلك.�ا�شرب�ا.�رابط�ا.على.دينكم.�ا�شتقيم�ا.

�اأ�شاأل.اهلل.يل.�لكم. نعمة.اهلل.كفرًا،. تك�ن�ا.ممن.بدل. اأمر.ربكم.�ل. على.
الت�فيق.�الهداية..�ال�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�بركاته.

اخلتم 30/ ذي 1337/12هـ   
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ال�ثيقة الآتية رقم )9( تاريخ 5 �ص�ال 1338هـ:.معدة.من.اأربعة.علماء...

هم.ال�شيخ:.عبداهلل.بن.عبداللطيف،.ال�شيخ:.ح�شن.بن.ح�شن،.ال�شيخ:.�شعد.
بن.حمد.بن.عتيق،.ال�شيخ:.حممد.بن.عبداللطيف.

اإىل.كل.من.ال�شيخ:.عبداهلل.بن.�شليم،.ال�شيخ:.عمر،.ال�شيخ:.عبدالرحمن.
بن.عبداللطيف،.ال�شيخ:.عبداهلل.بن.حمد.بن.عتيق.

الغل�.�الزيادات.يف. البادية.من. .ت�شف.ما.حدث.من.بع�س.اجلهال.يف.

اأم�ر.الدين.باأ�شياء.مل.تكن.باأمر.اهلل.تعاىل،.�ل.اأمر.ر�ش�له.�شلى.اهلل.عليه.

اإل. يبق. �مل. �اتبع�ه. احلق. تبني. حتى. �العلماء... الإمام. به. قام. �ما. ��شلم،.

القليل.من.جاهل.اأ�.�شاحب.ه�ى...اإل.اأهل.الأرطا�ية.تبني.بع�شهم.�جاهر.

منها. �يق�شعر. الفطرة. تردها. اأم�ر. عندهم. ��شار. الن�شيحة،. قب�ل. بعدم.
اجللد،.�خر�جهم.عن.الطاعة،.�ح�شل.منهم.ثالثة.اأم�ر:

• اإدخال.بدع.يف.ال�شريعة.	
• اعتقادهم.اأن.من.خالفهم.فه�.على.غري.احلق.	
• اأن.فيهم.من.يبحث.	 اأمر.امل�شلمني.�علمائهم،.�ظهر. الطعن.يف.�لة.

عن.الرئا�شة.�العل�.لنف�شه.
• �عن.غز�.الد�ي�س.لأطراف.الك�يت.من.د�ن.اأذن.�يل.الأمر،.�تعديه.	

على.من.هم.يف.العهد.�الذمة،.�ي��ش�ن.بالنظر.يف.اأمر.اأهل.الأرطا�ية.
باأن.يكتب.لهم.ن�شائح.�يبني.خطاأهم.



ن�شاأة.الإخ�ان.�ن�شاأة.الأرطا�ية108
الف�شل.الثالث:.الت��شع.�ال�شطراب

الوثيقة رقم )9()80(

امل�شدر:.)ل�شراة.الليل.هتف.ال�شباح(.لل�شيخ.عبدالعزيز.الت�يجري،.�س248. .)80(
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نص الوثيقة رقم )9(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

من.عبداهلل.بن.عبداللطيف.�ح�شن.بن.ح�شني.��شعد.بن.حمد.بن.عتيق.

�حممد.بن.عبداللطيف.اإىل.جناب.الإخ�ان.الكرام.ال�شيخ.عبداهلل.بن.�شليم.

�ال�شيخ.عمر.�ال�شيخ.عبدالرحمن.بن.عبداللطيف.�ال�شيخ.عبداهلل.بن.حمد.
بن.عتيق،.�شلمهم.اهلل.تعاىل.اآمني.

الن�شيحة. الدين. اأن. تفهم�ن. �بعد،. �بركاته. اهلل. �رحمة. عليكم. �شالم.

�بيان.لكم.ما.نحن.عليه.ل.يخفى.عليكم.ما.كان.يف.امل�شلمني.�شابقًا.من.املحن.
يف.اأم�ر.الدين.�ن�شرة.الباطل.�اأهله.

ثم.بعد.ذلك.مّن.اهلل.على.امل�شلمني.ب�لية.الإمام.عبدالعزيز.حفظه.اهلل،.
�ما.جرى.عليه.من.�ش�لة.اأهل.الباطل.�كراهتهم.للدين.�ظه�ره.

�مل.يزل.بحمد.اهلل.يف.زيادة.ظه�ر.حتى.ا�شتقر.الأمر.�ا�شمحّل.الباطل.

ثم.يف.�شمن.ذلك.مّن.اهلل.على.بادية.جند.بالإقبال.على.الدين.�الرغبة.يف.

الإ�شالم.�اجلهاد.�ن�شرة.دين.اهلل.فزاد.من.ف�شل.اهلل.احلق.ظه�رًا.نرج�.

اهلل.�شبحانه.�بحمده.اأن.يحفظ.علينا.�عليكم.�عليهم.ديننا.�يثبتنا.�اإياهم.

على.ال�شتقامة.عليه.�لز�م.ال�شنة.�عدم.اخلر�ج.عنها.اإىل.الغل�..ثم.حدث.

يف.بع�س.جهال.البادية.بع�س.الغل�.�الزيادات.يف.اأمر.الدين.باأ�شياء.مل.تكن.
من.اأمر.اهلل.�ل.اأمر.ر�ش�له.�لي�شت.على.ال�شريعة.

�من.ف�شل.اهلل.قام.الإمام.�العلماء.بالن�شيحة.لهم.�ال�شفقة.عليهم.حتى.

تبني.لهم.احلق.�تبع�ه.�اإن.بقي.�شيء.فه�.قليل.من.جاهل.اأ�.�شاحب.ه�ى،.

حتى. الن�شيحة. قب�ل. بعدم. �جاهر. بع�شهم. )81(.تبني. الأرطا�ية. اأهل. اإل.
اآل.الأمر.اإىل.طلب.ال�شتبداد.�اخلر�ج.عن.الطاعة.

هي.الهجرة.التي.يقطنها.في�شل.الد�ي�س.-.اأي.بلده. .)81(
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الذي.عندهم..��شار.يظهر. العامل. التي.جتيهم.من. الن�شائح. �ل.قبل�ا.
عندهم.اأم�ر.ترّدها.الفطرة.�يق�شعّر.منها.اجللد.

�الثاين:. ال�شريعة.. يف. بدع. الأ�ل:. اأم�ر،. ثالثة. عليه. هم. ما. �حا�شل.

اإل.من.ح�ّشَن.طريقتهم..�الثالث:. اأن.غريهم.ما.هم.على.�شيء. اعتقادهم.
الطعن.يف.�لة.امل�شلمني.�علمائهم.�الأغلب.يف.العلماء.

م�جب. ظاهر. زجرهم. على. �احلث. �البيان. اأمرهم. يف. التبني. �تركنا.

عدم. �الثاين:. بالهداية.. عليهم. �شبحانه.مين. اهلل. اأن. رجاء. الأ�ل:. اأمرين.
قب�لهم.للن�شائح.�الكذب.علينا.خ�شية.اأن.يك�ن.النت�شار.للنف�س.

لنف�شه. �العل�. الرئا�شة. عن. يبحث. من. فيهم. تبني. الأمر. تعاظم. فلما.

من. �شنة. لل�شرع. املخالفة. هذه. الأمر)82(.��شارت. �يل. د�ن. من. �ال�شتبداد.
م�شى.من.اأمثالهم.

فلما.خ�شينا.اأن.يتفاقم.الأمر.�يتفرق.ذات.البني.�يدرك.ال�شيطان.مراده.

ما.اأمكننا.ال�شك�ت.خمافة.على.ذممنا.�على.ح�زة.امل�شلمني،.�لزمنا.البيان.

�ذلك.�اجب.علينا.�على.كل.م�شلم.له.معرفة.�اهتمام.باأمر.الدين.�ال�لية،.
�الك�شف.عن.ذلك.�ا�شح:

غزا.الد�ي�س.على.اأطراف.الك�يت.من.غري.اإذن.اأمر.�يل.الأمر.�ل.مراعاة.

لأمر.ال�شرع.�لز�م.الطاعة،.�تعدى.�غزا.على.عرب.بينهم.�بني.�يل.الأمر.

عهد.�ذمة..�اأي�شًا.ل.بد.يف.�شمن.ذلك.من.بع�س.امل�شاّر.على.ال�لية.لأن.�يل.
الأمر.ما.نبذ.اإليهم.على.�ش�اء)83(.

اأي.امللك.عبدالعزيز. .)82(
اأي.لي�س.بينه.�بينهم.عداء. .)83(
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�الثاين:.اأنه.بعد.ما.غزا.�خم�س.الأم�ال.حط.الأخما�س.يف.اأم�ر.ُتغ�شب.

على. �فّرق�ه. �شرعيًا،. مغزاه. كان. ل�. ذلك،. يف. احلق. له. لي�س. اأنه. مع. اهلل،.

�شه�ات.اأنف�شهم،.اأعط�ها.كل.اإن�شان.يح�ّشن.فعلهم.�م�شاعدهم.�منع�ها.ملن.

انت�شب.للخري.من.اأهل.الأرطا�ية.�اأهل.قرية)84(.�هذا.نتيجة.خبيثة.تدل.على.
ق�شد.خبيث:.غدر.�عدم.اإن�شاف..

�اخلم�س.اأمره.عند.�يل.الأمر..ثم.بعد.ذلك.ملا.جاء.الإمام.اخلرب.ذكر.

لهم.اأين.خادم.�شرع،.�رّ�ح.طار�س)85(.الد�ي�س.مع.خادمه.لل�شيخ.�شعد،.�كتب.

ال�شيخ.فت�ى.لبد.ت�شرف�ن.عليها.اإن.�شاء.اهلل.يف.حترمي.مغزاهم.على.هذا.

ال�جه.�الك�شب،.فال.قبل�ا.الفت�ى.ال�شرعية.��شد�ا.�شد�دًا،.�ل.امتثل�ا.لأمر.

�خط. لل�شرع. خمالفة. �اأفعال. اأق�ال. منهم. ��شدر. الأمر. �يل. اأمر. ثم. اهلل.

الد�ي�س.لالإمام.�شلمه.اهلل.ل.يطري.عليك.الأداء)86(،.ملا.راأينا.ذلك.مل.ي�شعنا.

اإل.بيان.اأمره.لأجل.اأداء.ال�اجب،.�ل.عاد.ي�شعنا.ال�شك�ت.اإذا.مل.ينفذ.اأمر.

بالكلية،. النا�س. �تركنا. بي�تنا. اعت�شمنا.يف. �اإل. الفرقة. خلل. �ي�شد. ال�شرع.

ال�شيخ. فت�ى. �اأي�شًا. نظرية. على. ت�شرف�ن. عبدالعزيز. لالإمام. خطًا. �كتبنا.
�شعد.ت�شرف�ن.عليها.

�امل�شلمني. لالإ�شالم. الن�شح. اإل. عنده. ما. اأن. غايته. تدر�ن. �الإمام.

�الجتهاد.يف.ذلك.بالل�شان.�املال،.لكن.ح�شل.منه.اهلل.ي�شلمه.بع�س.التغافل.

يف.مثل.هذه.الأم�ر.بحثًا.عن.امل�شلحة،.�مثل.هذا.الأمر.ما.جتب.فيه.الأناة.

لأن.خلله.عظيم.من.طرف.تعدي.ال�شرع.�من.طرف.امل�شلمني.�حنا)87(.اإىل.
الآن.ما.بان.لنا.منه.�شيء.�الظن.اإن.�شاء.اهلل.فيه.طيب.من.جهة.هالأمر.

قرية:.بلدة.اآل.�شقري.اأ�لد.عم.الد�ي�س.تقع.يف.ال�شمال.ال�شرقي.من.اململكة. .)84(
�رّ�ح.طار�س:.اأي.اأر�شل.ر�ش�ل. .)85(

اأي.يق�ل.الد�ي�س:.ل.تفكر.يا.عبدالعزيز.اأننا.�شنق�م.بالأداء،.اأي.اأداء.املنه�بات. .)86(
حنا:.اأي.نحن. .)87(
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�كتبنا.لكم.هاخلط)88(.لأجل.اجتماع.امل�شلمني.من.اأجل.اجتماع.امل�شلمني.

بهاملغزى.املرب�ك.اإن.�شاء.اهلل.تبلغ�نهم.�تن�شح�نهم.عن.الإفراط.يف.اأمر.
الدين.�عن.اأمر.اجلهاد..

�غريه،.مما.يتعلق.بالإمام.ما.لأحد.فيه.دخل،.�ل.بد.تبين�ن.لهم.اأمر.الد�ي�س.

�تبلغ�نهم.به.لأن.الإمام.اإذا.ترك.هذه.الأم�ر.اأ�.تها�ن.فيها.العلماء.�شار.فيها.

الإخ�ان. �كبار. الدين،. لأعداء. �حجة. للباطل. �اإعالء. للحق. �قمع. كبري. ف�شاد.

ح�ش�هم.على.منا�شحتهم.اإخ�انهم.�َمْن.حتت.اأيديهم.�لز�م.ال�شرع.�اتباعه،.

يف. الإمام. �مراجعة. تخل،. التي. �املطامع. الرئا�شة. طلب. �ترك. اجلهل. �ترك.

لأنه. املخالف. �ي�ؤدب. اأحد. يد. يف. ال�لية. يهمل. ل. اأن. على. �ح�شه. الأم�ر. هذه.

تبني.لنا.من.اأناته.مداراة.خ�اطر.الإخ�ان.�تنظر�ن.اأنتم.�الإخ�ان.يف.اأمر.اأهل.
الأرطا�ية.ل.بد.يكتب.لهم.ن�شائح.�يبني.لهم.الغ�شب.عليهم.�تبيان.خطئهم.

اأمر. الذين.معكم.عندهم.فرق.يف. الإخ�ان. اأغلب.ه�ؤلء. اأن. نعلم. �نحن.

دينهم،.�معرفة.حق.ال�لية..هذا.الذي.يلزمنا.بيانه،.�اأنتم.الأمر.من.ذمتنا.

يف.ذمتكم.لبد.تبلغ�نهم.الأمر.�جتتهد�ن.يف.اأم�ر.امل�شلمني..�هذي.امل�شاألة.

.خللها.�ِقيم.فيها.اأمت.قيام.اأنتظم.اأمر.ال�شرع.��شار.املعاند.�املخالف. اإن.�ُشدَّ

مدح�رًا..�هذا.الذي.نرج�ه.من.اهلل.فاإن.كانت.الأحكام.على.م�جب.الأه�اء.

يلزمنا.. الذي. �هذا. ذلك.. من. اهلل. اإىل. فنرباأ. الأ�شخا�س. بع�س. �مراعاة.

على. اهلل. ��شلى. �عامتهم. امل�شلمني. �خلا�شة. �لكم. لنا. الت�فيق. اهلل. ن�شاأل.
حممد.�اآله.��شحبه.��شلم.

5/�ص�ال/1338هـ = )1920م( )اأختام(

عبداللطيف بــن. ح�شيــــنعــبــداهلل. ــن. ـــ ب حــ�ــشـــــــــــن.
عتيق بــن. حــمــد. بــن. عبداللطيف.�شعد. بـــن. حمــمــد.

هاخلط:.اأي.هذا.اخلطاب. .)88(
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السمع والطاعة
على. اإجابة. الإمام.عبدالعزيز... ُيخاطب. الد�ي�س... �شلطان. بن. في�شل.
خطاب.�شابق.بخ�ش��س.املغزى،.�ي�ؤكد.ال�شمع.�الطاعة،.�اأنه.�اعد.الإخ�ان.
ي�م.اخلمي�س،.�مل.يبق.يف.الديرة.اإل.الن�شاء.�ال�شبيان.كما.جاء.يف.خطابه.

الذي.�شياأتي.

.هذا.اخلطاب.)�ثيقة.رقم.10(.يع�د.بنا.اإىل.تاريخ.اإن�شاء.ال�شيخ.هايف.

بن.�شقري.الد�ي�س.هجرة.)قرية(.باإذن.من.الإمام.عبدالعزيز.يف.اأ�ائل.عام.

له،. تابعة. )قرية(. اأن. مدعيًا. الك�يت. حاكم. �احتجاج. )1919م(. 1338هـ.

�جتهيزه.�شرية.بقيادة.دعيج.ال�شباح.ليهاجم.ابن.�شقري...لذلك.ا�شتنجد.

الأخري.بابن.عمه.في�شل.الد�ي�س.��شارت.معركة.)حم�س(.�هزمية.دعيج.

��شريته،.�ما.�شار.لذلك.من.تبعات.�عدم.تقيد.الد�ي�س.مبا.ر�شم.له.�ذلك.
بتجا�زه.�الت�غل.يف.القتال.�القيام.بالنهب.�ال�شلب.

ا.مل.ُير�س.هذا.الت�شرف.الإمام.عبدالعزيز...جرى.ح�ار.�جدل.مع. )�لـمَّ
في�شل.الد�ي�س.ح�ل.هذه.احلادثة،.��شر�رة.تاأدية.ما.غنم�ه.�نهب�ه(

�كلف. ي�شتنجده،. ر�شيد. ابن. اإىل. الك�يت. حاكم. كتب. حدث. ملا. �نتيجة.

الأخري.�شاري.ابن.ط�الة.رئي�س.ع�شرية.الأ�شلم.من.�شمر.�رهط.من.ق�مه،.

في�شل. يقابله. اجلهراء... على. الك�يتيني. ح�شد. �جاء. اخلالف،. �جتدد.

الد�ي�س.�اأق�امه،.��قعت.املعركة.بتاريخ.1339/1/26هـ.)1920/10/8م(.
�التي.د�نت.تفا�شيلها.بكتاب.تاريخ.مل�ك.اآل.�شع�د.)89(.

انظر.تاريخ.مل�ك.اآل.�شع�د.لالأمري.�شع�د.بن.هذل�ل،.�س.105-109.جـ1،.ط2،.لعام.1402هـ. .)89(
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الوثيقة رقم )10()90(

ال�شيخ.عبدالرحمن.بن.نا�شر.العبدالكرمي. .)90(
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نص الوثيقة رقم )10(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الإمام. املكرم. الأجمد. ح�شرة. اإىل. الد�ي�س. �شلطان. بن. في�شل. من.
عبدالعزيز.بن.عبدالرحمن.اآل.في�شل.اأيده.اهلل.�ن�شره.اآمني.

اإبالغ. الرقم. �م�جب. الد�ام. على. �بركاته،. اهلل. �رحمة. عليكم. �شالم.

جنابك.ال�شريف.جزيل.ال�شالم.مع.ال�ش�ؤال.عن.�شحتكم.�اأح�النا.بحمد.اهلل.
على.ما.حتب�ن.من.كل.�جه.

�اخلط.��شل.��شلك.اهلل.اإىل.خري.الدنيا.�الآخرة.�ما.َعّرف.جنابك.كان.

عند.حمبك.معل�م.خ�ش��شًا.من.قبل.املغزا.على.ابن.�شباح.�ط�ارف.الك�يت.

�شمعًا.�طاعة.�حبًا.�كرامة،.�حنا.�شاعة.�رد.خطك.نّبينا)91(.على.الإخ�ان.

الأربعاء،. �اآخرها. نردها. �ردة. كل. �ردات... اجلي�س. ��شار. باملغزا. �همينا.

��اعدنا.الإخ�ان.يث�ر�ن.باخلمي�س...نرج�.اهلل.يقدي.حذف.امل�شلمني.�يذل.

كل.عد�،.�من.قبل.الديره.ما.قعد.عقبنا.فيها.اإل.ن�ش�ان.��رعان.ال�شبب.اأن.

الإخ�ان.ي�م.نبينا.عليهم.نبي.اأحد.يرتي�س.قام�ا.يتباك�ن.�ل.ق�ينا.نردهم.

من.طرفه. باآمنني. اأنا. ما. �ال�شمال. اأح�شن،. �شار. معنا. اجتمع�ا. اإذا. �اأي�شًا.

على.حالل.امل�شلمني.اإىل.غز�ا.نرج�.تدبر�ن.�شرّية.من.امل�شلمني.ت�شري.د�ن.

حالل.الإخ�ان.اأما.على.جراب.اأ�.على.قبه.اأ�.على.الذي.ت�ش�ف�ن.�امل�شلمني.

يف.ذمة.اهلل.ثم.ذمتك.�حنا.نبي.ن�شد.�اأنت.اأح�شن.نظر.�احلد�د.الذي.حد.
جنابك.�بينت.لنا.اأن.�شاء.اهلل.ما.نتعداها.

نرج� اأن اهلل ين�صر دينه ويعلي كلمته.
الإمام. ال�شالم. اإبالغ. �الرجاء. ال�شريف. جنابك. تعريفه. لزم. ما. هذا.
ال�الد.�ال�شيخ.�كافة.العيال.�من.عندنا.العيال.�ال�شيخ.�نايف.�كافة.الإخ�ان.

ي�شلم�ن.�اأنت.يف.اأمان.اهلل.�حفظه.�ح�شن.رعايته.�ال�شالم.
5/حمرم/1339

نّبينا.على.الإخ�ان:.اأي.اأبلغناهم.�اأعلنا.لهم. .)91(
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إشعار لنتائج مغزى
�يف.�شاأن.اآخر.في�شل.الد�ي�س...ُيخاطب.الإمام.عبدالرحمن.بن.في�شل،.
ي�م. �شبح�هم. �ق�مه. �اأنه. الدين،. اأعداء. خذلن. من. اهلل. َي�ّشر. �يق�ل:.
الثنني.يف.)كراع.املر�(،.�هم:.مزيد.بن.ماجد،.�نهار.املتلقم،.�ابن.�شليم،.
جماميعهم. اأخذنا. ز�ميل... ابن. كبريهم. ر�شيد... لبن. �حدرة. �املريخي،.

�شبع،.�قتلنا.احلا�شر.من.رجالهم...ما.�شرد.منهم.اإل.اأربعة.خّيالة.

الوثيقة رقم )11()92(

امل�شدر:.ال�شيخ.عبدالرحمن.بن.نا�شر.العبدالكرمي. .)92(
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نص الوثيقة رقم )11(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

من.في�شل.بن.�شلطان.اإىل.جناب.الإمام.املكرم.عبدالرحمن.بن.في�شل.
حفظه.اهلل.باطنًا.�ظاهرًا.اآمني.

�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�بركاته،.�م�جبه.ال�شالم.
ر.اهلل.من.خذل.اأعداء.الدين...�شبحناهم.نهار.الثنني. �نب�شرك.مبا.َي�شَّ
يف.كراع.املر�.جمتمعني.�هم:.مزيد.بن.ماجد)93(،.�نهار.املتلقم،.�بن.�ِشَلّيم،.
جماميعهم. اأخذنا. ز�ميل... ابن. كبريهم. ر�شيد... لبن. �حدره. �املريخي،.
اأربعة. �شبع،.�قتلنا.احلا�شر.من.رجالهم.مع.املذك�رين.ما.�شرد.منهم.ك�د.

خياله،.�احلمد.هلل،.�باقي.اأخبارنا.من.راأ�س.ابن.قن�ر.
نرج�.اأن.اهلل.ين�شر.دينه.�يعلي.كلمته،.�من.لدينا.البن.�نايف.�مطلق.

�الإخ�ان.اي�شلم�ن،.�كاتبه.عثمان.ي�شلم.�ال�شالم.
حرر 1339/4/17هـ

قيل.اأن.ال�شماء.ال�اردة.اأعاله: .)93(
اأ-.مزيد.بن.في�شل.بن.ماجد.بن.احلميدي.بن.في�شل.الد�ي�س.
ب-.م�شلح.بن.�شبنان.بن.م�شف.بن.حمدان.بن.فا�شل.املريخي.

ج-.بندر.بن.قن�ر.
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بشرى بنتائج مغزى
خطاب.من.في�شل.الد�ي�س.اإىل.الإمام.عبدالرحمن.اآل.في�شل.ُيب�شر.مبا.
َي�ّشر.اهلل.من.خذل.اأعداء.الدين،.�اأنه.�ق�مه.�شبَّحهم.ي�م.اجلمعة.�اأخذهم،.
�هم:.�شاري.بن.ط�الة،.�الربازي،.�ابن.غ�شام،.�ابن.الغي�شم،.�املط�طح،.
��شرايد.بني.ح�شني،.�ال�شليالت،.�ع�ازم،.�ابن.�ش�يحي..ما.غري.بيته،.�ل.

�شرد.منهم.اأحد.اإل.الذي.فر.على.فر�شه.

الوثيقة رقم )12()94(

امل�شدر:.ال�شيخ.عبدالرحمن.بن.نا�شر.العبدالكرمي. .)94(
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نص الوثيقة رقم )12 (
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

من.في�شل.بن.�شلطان.الد�ي�س.اإىل.الإمام.عبدالرحمن.اآل.في�شل.حفظه.
اهلل.باطنًا.�ظاهرًا.اآمني.

�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�بركاته.�م�جبه.ال�شالم.
الدين.جمعهم.اهلل.مي.خرزات،. اأعداء. ر.اهلل.من.خذل. َي�شَّ �نب�شرك.مبا.
بن. )�شاري. �هم:. اأخذناهم. ثم. اهلل. �اأخذهم. اجلمعة. نهار. ��شبحناهم.
ط�الة،.�الربازي،.�ابن.غ�شام،.�ابن.الغي�شم،.�املط�طح،.�جميع.�شرايد.بني.
ح�شني،.�ال�شليالت،.�ع�ازم،.�ابن.�ش�يحي()95(.معهم.ما.غري.بيته،.��شّلطنا.
اهلل.عليهم.�ل.�شرد.منهم.ك�د.الذي.نار.على.ظهر.فر�شه،.�احلمد.هلل.على.
ف�شله،.�من.طرف.امل�شلمني.ما.نق�س.منهم.جلد.ك�د.اثنني.فيهم.�ش�اب.هني.
هذا.ما.لزم.�باقي.العل�م.من.را�س.الب�شري،.�كاتبه.عثمان.بن.�شليمان.ي�شلم..

حرر 25/  /1339هـ

ابن.ط�الة،.الربازي،.ابن.غ�شام،.ابن.الغي�شم،.املط�طح،.ابن.�ش�يحي. .)95(
جمم�عة.�شي�خ.�فر�شان.من.قبيلة.�شمر. .
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إشعار وحث
خطاب.في�شل.بن.�شلطان.الد�ي�س...يبلغ.الإمام.عبدالعزيز.اأن.)�شمر(.
�َيُحّث. اأ�.�شلح،. ا.بحرب. اإمَّ �شمر.حركة... لدى. �اأن. ت�شرب.طلحة.اخل�ير،.

على.النه��س.باأهل.الهجر،.�حتديد.مكان.التجمع.يف.دخنه.

الوثيقة رقم )13()96(

امل�شدر:.ال�شيخ.عبدالرحمن.بن.نا�شر.العبدالكرمي. .)96(
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نص الوثيقة رقم )13(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

من.في�شل.بن.�شلطان.الد�ي�س.اإىل.جناب.الأمام.املكرم.عبدالعزيز.بن.
عبدالرحمن.اآل.في�شل.�شلمه.اهلل.تعاىل.اآمني.

ال�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�بركاته.على.الد�ام.
من. �احد. عن. اخلرب. بلغنا. ال�شمال... اأهل. عل�م. من.طرف. ذلك. �بعد.
اأدنا. اأن. يذكر. العل�ات. من. �احد. �اجهني. اأنه. يق�ل. معلث)97(. ابن. �ش�ا�ي.
�شمر.ي�شرب.طلحة.اخل�ير.هايل.مع.اأي�شر.ال�شعيبات.�د�ن.الأجفر،.�هم.يف.
النف�د.يق�ل.له.عنهم.ع�شر.ليايل،.�ابن.ر�شيد.يف.الديرة.�ركب�ا.له.اكبارهم.
. ا.بحرب.�اإلَّ ِيْظهر�نه.ان.اأطاعهم،.�اأنت.تدري.ان.�شمر.بحركة...امَّ يب�ن.
ب�شلح،.�اأّما.اأنا.�شايف.انك.تنف�س.اأهل.الهجر.�ت�اعدهم.دخنه.�اأنت.�األلي.
ت�شبط. ما. املياه. اأن. ال�شبب. الأرطا�ية. ل�.طبيت. الهجر. اأهل. تبي.معك.من.
امل�شلمني.�جه.�احد...هذا.الذي.�رّينا،.�اأنت.نرجي.اأن.اهلل.ي�فقك.للدرب.
الذي.لالإ�شالم.�امل�شلمني.فيه.عز،.�من.طرف.ابن.�شبالن.جاي.يبي.يا�شلك.

�جاء.املغزا.�هاحلني.�ا�شلك.َرّغبه.يف.اخلري.�حّذره.عن.ال�شر.
هذا.ما.لزم.�بلغ.�شالمنا.الإمام.�العيال.�امل�شايخ.�من.لدينا.عبدالعزيز.

طيب.�ي�شلم.�اأنت.�شامل.�ال�شالم.

قيل.ابن.معلث:.ليف.بن.خلف.بن.معلث.الديحاين.املطريي. .)97(
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تلبية نداء
اأن. �ي�ؤكد. له،. على.خطاب. عبدالعزيز. الإمام. ُيجيب. الد�ي�س... في�شل.
جي�شه،.�اخليام،.�البريق،.جاهز.�ينتظر.الت�جيه.املبارك،.�يق�ل:.هذا.ابن.
قن�ر.�ا�شلكم،.�ل.نعذركم.املجيء.اإلينا.�الطالع.على.مكاننا،.�هذا.اجل�اب.
يتعلق.مب�قف.ابن.ر�شيد،.�ا�شتنفار.الإمام.عبدالعزيز.للرعايا.من.الإخ�ان.
حا�شرة.�بادية،.�ما.تبعه.من.ح�شار.)حائل(...كما.ه�.مبني.يف.كتاب.تاريخ.

مل�ك.اآل.�شع�د...لالأمري.�شع�د.بن.هذل�ل.)98(.

الوثيقة رقم )14()99(

تاريخ.مل�ك.اآل.�شع�د.لالأمري.�شع�د.بن.هذل�ل،.ج1،.ط2،.�س.110.لعام.1402هـ. .)98(
امل�شدر:.ال�شيخ.عبدالرحمن.بن.نا�شر.العبدالكرمي. .)99(
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نص الوثيقة رقم )14(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

من.في�شل.بن.�شلطان.الد�ي�س.اإىل.جناب.الأح�شم.املكرم.الإمام.املحرتم.

عبدالعزيز.بن.عبدالرحمن.اآل.في�شل.اأدام.اهلل.جمده.��شع�ده.�كبت.اأعداءه.
�ح�ش�ده.اآمني.

�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�بركاته.�اأزكى.�اأ�شرف.حتياته،.�م�جب.اخلط.

اإبالغ.ال�شالم.�ال�ش�ؤال.عن.اأح�الكم.�اأح�النا.بحمد.اهلل.على.ما.حتب�ن.من.
كل.�جه.

كان.معل�م،.�من.طرفنا.جي�شنا.عندنا. �ما.عرفت. ��شل. املكرم. اخلط.

�زاهبني.�اخليام.�البريق.مربز.�ننتظر.الدبرة.املباركة.منكم.اإن.�شاء.اهلل،.

عليك. طرا. اإذا. �ا�شلك. قن�ر. ابن. �هذا. لكم،. نذكرها. عل�م. علينا. جد. �ل.

قد�م.ِت�َشّبِقه.قدامك.اأ�.حنا.ما.نعذرك.بال.الطبة.علينا.��ش�فة.مكاننا..هذا.

ما.لزم.تعريف.جنابك.ال�شريف..الرجاء.اإبالغ.ال�شالم.البن.�شع�د.�ال�شيخ.

�من.عندنا.البن.عبدالعزيز.�ال�شيخ.�نايف.�كاتبه.عبدالرحمن.بن.مزيد.
اجلميع.يهدي.جزيل.ال�شالم،.�اأنت.يف.اأمان.اهلل.�ح�شن.رعايته.�ال�شالم.

19/ج 1339هـ)100(.

ج.=.جمادى.الآخرة. .)100(
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زيد بن حسني ومهمة تأمني مستلزمات
الإمام.عبدالعزيز. اإىل. العنقري. ال�شيخ.عبداهلل.بن.عبدالعزيز. خطاب.
بن.عبدالرحمن.الفي�شل.ُيْعلمه.عن.مهمة.زيد.بن.ح�شني)101(.يف.الأرطا�ية.
على. �العمل. القرتا�س. اإىل. اللج�ء. بعد. الل�ازم... من. �شيء. تاأمني. �عن.
ال�شتئجار.لنقلها.على.ظه�ر.الإبل.اإىل.كل.من:.قبة،.الأ�شياح،.بريدة،.�تقدمي.

بيان.بامل�شتحق.

الوثيقة رقم )15()102(

اأ�شرة.اآل.ح�شني.من.الأ�شر.امل�شه�رة.�املعر�فة.مبنطقة.�شدير.)الع�دة(. .)101(
امل�شدر:.ال�شيخ.عبدالرحمن.بن.نا�شر.العبدالكرمي. .)102(
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نص الوثيقة رقم )15(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

من.عبداهلل.بن.عبدالعزيز.العنقري.اىل.ح�شرة.الأفخم.الأح�شم.الإمام.

املكرم.عبدالعزيز.بن.عبدالرحمن.اآل.في�شل.ن�شر.اهلل.به.�شريعة.ال�شالم.
�حفظه.بعينه.التي.ل.تنام.امني.

�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�بركاته.�اأمت.�اأعال.�ازكى.�ا�شرف.حتياته.على.

الد�ام.�بعد.مزيد.ال�شالم.التام.�التحفي.عن.ذاتكم.البهية.�الحرتام...ان.

تف�شل.جنابكم.ال�شريف.بال�ش�ؤال.عن.اح�ال.املحب.فه�.بحمد.اهلل.على.ما.
حتب�ن.من.كل.�جه.

ح�شني. بن. زيد. مع. الذي. للخط. رد. خط. ال�شريف. جنابك. اىل. �قدمنا.

يف. خطكم. امكننا. ما. انه. �عرفناك. اهلل،. �شاء. ان. اخلاطر. م�شر�ر. �انت.

الرطا�ية.�زيد.بن.ح�شني.ق�شا.�شغل.ال�شي�خ.الذي.يف.الرطا�ية.بالدراهم.

اللي.معه.�ار�شلنا.له.خط.�شمانه.�ل.�شار.له.متلقي.لجل.ما.فيها.احد.يفهق.

بده. الرطا�ية.ل. له.دراهم.يف. �ار�شلنا. ر. َق�شَّ ما. ابن.ح�شني. �اإل. الدراهم.

معرفكم.ب�شنعها.��شار.لزم.ال�شي�خ.لبد.من.ت�شنيعه،.�ت�شلفنا.من.اخ�ان.

مذك�ر.يف. ه�. ما. الرطا�ية. منها.يف. لزيد. �ار�شلنا. دراهم. املجمعة. لنا.يف.

الكر�ه. تي�شرت. لجل. املجمعة. من. الدراهم. ببقية. �ا�شرتينا. �شياهته)103(،.

فيها.�امل�شرتى...اما.الكر�ه.فكل.ثالثة.امنان)104(.�ربع.بع�شرة.اريل.اىل.قبه،.

اأ�ال�شياح،.اأ�.بريدة.�ان.زاد.رحلة.�را.املذك�ر.فهي.داخله.يف.الكر�ه.املزب�ره.

كي�س. فكل. القيمة. �اما. بح�شابه،. يقي�س. فه�. �شيء. الرحلة. على. زاد. �ان.

ال�شياهة:.ك�شف.ح�شاب. .)103(
امْلَْن:.ربع.طن. .)104(
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�َقب�شناه. ت�شعة.ع�شر،. ريال.اىل. �زنه.من.ع�شرين. �ه�.عباره.عن.خم�شني.

اجلماميل.ب�زن.�اخذنا.عليهم.ا�راق.�شغل.م�شب�ط.�الثمن.�الكر�ه)105(.يف.

بعدما. انه. يعزهم. ال�شي�خ.اهلل. �شاء.اهلل،.�ذكر�ا. اإن. �شياهة.طي.اخلطاب.

عبداملح�شن. �اذا. الدراهم،. تقب�س. مطية)106(. نركب. احل�شاب. ينق�شي.

املذك�ره. الدراهم. يقب�س. ن�كله. �ا�شتحبينا. جنابكم. اىل. مت�جه. الت�يجري.

�راعي.املطية.يبي.اجره.�تركناها.بها.مل�جب..املق�ش�د.ادام.اهلل.�ج�دكم.

لنا. يعجل. حمر�شينه. حنا. لن. الت�يجري. عبداملح�شن. الدراهم. �ن. تقّب�شُ

�العي�س.يا�شلكم.مع.اجلماميل)107(. �شنعها.ان.بغى.يرتّي�س.نعطيها.اهلها،.
على.يد.عبداملح�شن.الت�يجري.حال.التاريخ.

الكر�ة:.الأجرة. .)105(
ُنركب.مطية:.نبعث.مر�ش�ل.على.راحلة.من.الأبل. .)106(

اجلماميل:.قافلة.الأبل.الناقلة.�اأ�شحابها. .)107(
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مع. �جمعناه. ح�شابه. بقية. علينا. �عر�س. ح�شني. بن. زيد. علينا. طب.

�شياهتنا.�ه�.�َشخـَّ�ْس.كل.�شيء.حلاله،.��شنع.اجلميع.كله.يف.يد.عبداملح�شن.

ربيعة. بن. عبداهلل. بن. عبدالكرمي. �ج�دك. اهلل. ادام. كذلك. الت�يجري...

انه.يدفعه.لأن. عنده.هدم)108(.��شا�رنا.يف.دفعه.اىل.جنابكم.�ا�شرنا.عليه.

ال�شي�خ.اهلل.يعزهم.يحتمل�ن.ما.جاهم.خ�ش��شا.يف.هاملحل.�ه�.من.خ�ا�س.

الخ�ان..هذا.ما.لزم.من.تعريف.جنابكم.ال�شريف.�اهلل.امل�ش�ؤ�ل.ان.يدمي.

اهلل. امان. يف. �انتم. لديكم. العاز. ال�شالم. ابالغ. �الرجاء. ��شع�دك. عزك.
�حفظه.�ح�شن.رعايته.�ال�شالم

20/ ب/ 1339هـ )109( اخلتم

الهدم:.اأقم�شة. .)108(
ب.=.رجب. .)109(
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هيجان وغلو
الإمام. عن. باأق�ال. �جتا�ز. �غل�. �ت�شدد. هيجان. من. حدث. ملا. تبعًا.
ال�شيخ:. ف�شيلة. بخطاب. جاء. ذكره... �شبق. �الذي. �العلماء... عبدالعزيز.
ح�ل. الأرطا�ية. اأهل. اإىل. �امل�جه. التاريخ. من. املُْغَفل. العنقري. عبداهلل.
بع�س. على. بع�شهم. �تعدي. �الت�شاحن. التهاجر. من. الإخ�ان. عن. �شدر. ما.

بال�شرب.�الكالم...كما.يت�شح.من.خطاب.ف�شيلته.الآتي:

الوثيقة رقم )16()110( 

امل�شدر:.)ل�شراة.الليل.هتف.ال�شباح(.لل�شيخ:.عبدالعزيز.الت�يجري.�س256. .)110(
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نص الوثيقة رقم )16(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الأرطا�ية. اأهل. اإخ�اننا. كافة. اإىل. العنقري. عبدالعزيز. بن. عبداهلل. من.
اأ�شلح.اهلل.لنا.�لهم.الق�شد.�النية،.�جعلنا.�اإياهم.من.اأتباع.خري.الربية..اآمني.
�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�بركاته.�غري.ذلك.تفهم�ن.اأن.اهلل.مّن.عليكم.

بالإ�شالم.�اأ�جب.عليكم.�شكر.نعمته.بذلك..
�التحاب.يف. الت�دد. منها:. بها. اإل. العبد. اإميان. يتم. ما. له.حق�ق. الإ�شالم.
اهلل.�ائتالف.القل�ب.على.طاعة.اهلل.�طاعة.ر�ش�له.قال.تعاىل:.)�اعت�شم�ا.
بحبل.اهلل.جميعًا.�ل.تفرق�ا(.�يف.احلديث.عن.النبي.�شلى.اهلل.عليه.��شلم.)ل.
تدخل�ا.اجلنة.حتى.ت�ؤمن�ا(.اإذا.عرفتم.هذا.فال.يخفاكم.ما.قد.�شدر.بينكم.
ب�شرب. بع�س. على. بع�شكم. �تعدي. �الت�شاحن. التهاجر. من. اجلهل. اأمر. من.
اأ�.كالم.�نرج�.من.اهلل.لنا.�لكم.العف�.عما.م�شى.�ا�شتقبال.ما.بقي.بالت�بة.
ال�شادقة.�ائتالف.القل�ب.�من.اأعظم.اأ�شباب.ذلك.الَهْجر)111(.�يك�ن.عندكم.
معل�م.اأن.حنا)112(.ما.نرخ�س.لأحد.يهجر.اأحدًا.من.تلقاء.نف�شه.�اجتهاده.اإذا.
راأى.الإن�شان.من.اأخيه.مع�شية.فين�شحه.عليها.فاإن.ارتدع.فه�.املطل�ب..�اإن.
الدين.الن�شيحة.�اإن.اأ�شر.�عاند.فريفع.اأمره.اإلينا.�ترباأ.ذمته.�ننفذ.فيه.اإن.
اأ�.هجر.�اإذا.كان.الإن�شان.ي�شتحق.هجرًا. �شاء.اهلل.احلكم.ال�شرعي.من.اأدب.
اأمرنا.امل�شلمني.يهجر�نه.كلهم.لأن.ذلك.اأبلغ.يف.ردعه،.�األ..يهجر.اأحد.اأحدا.
اأحد. على. اأحد. منكم. يتعدى. ل. �اأي�شًا. املف�شدة. عني. ه�. هذا. لأن. ينهجر. ما.
ينفذ. �الأمري. ال�شرع. اأمر. فيعر�شها.على. له.دع�ى. كان. ب�شرب.�ل.كالم.من.
دع�اه.الثابتة.�من.تعدى.عقب.هاخلط.جنعله.ماأدبه.من.كبري.اأ�.�شغري،.�اأي�شًا.
الذي.يبي.ينتقل.من.الأرطا�ية.مدعي.اأنه.جايَّه.م�شره.من.اأحد.اأ�.يخاف،.فاأما.
الفايت.فدفنه.اإمام.امل�شلمني،.�اأما.امل�شتقبل.فاحلمد.اهلل.رب.العاملني.ما.لأحد.
عذر..هذا.الد�ي�س.يق�ل.يف.�جهي.�اأمان.اهلل.اإنه.لن.يتعدى.اأحد.على.اأحد.بغري.
اأمر.ال�شرع،.�اأنا.ناظرة.على.اجلميع.�املق�شد.بهذا.ن�شيحتكم.�نرج�.اأن.اهلل.

ي�فقنا.�اإياكم.للخري.�ال�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�بركاته.

اأي.اأن.يقابل.الأخ.اأخاه.فريف�س.قب�ل.�شالمه..يرى.يف.ذلك.دينًا. .)111(
حنا:.اأي.نحن. .)112(
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نصيحة الدويش ألهالي األرطاوية
ال�شيخ:.في�شل.بن.�شلطان.الد�ي�س...يتفاعل.مع.ن�شيحة.ال�شيخ)113(.�ُيعد.
اخلطاب.التايل.اإىل.اأهايل.الأرطا�ية.م�ؤكدًا.على.هذه.الن�شيحة،.�اتباع.ما.
نة،.�اأنه.�شيطبق.ما.يق�شي.به.ال�شرع.على.كل.خمالف. جاء.يف.الكتاب.�ال�شِّ

الوثيقة رقم )17()114(

قيل.اإنه.ال�شيخ:.عمر.بن.�شليم،.�الأرجح.اأنه.ال�شيخ.عبداهلل.العنقري...على.اإثر.اخلطاب.ال�شابق. .)113(
امل�جه.اإىل.اأهايل.الأرطا�ية،.�املغفل.من.التاريخ.

من.حمف�ظات.الأ�شتاذ:.عبدالعزيز.ال�شناح. .)114(
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نص الوثيقة رقم )17(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الأرطا�ية. اأهل. من. الأخ�ان. كافة. اإىل. الد�ي�س. �شلطان. بن. في�شل. من.
نة.�القراآن.�حمانا.�اإياهم.من.نزغات.ال�شيطان. �فقهم.اهلل.لأتباع.ال�شِّ

ال�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�بركاته.
كفاية. �فيها. الن�شيحة. هذه. يف. ال�شيخ. ذكره. ما. �شمعتم. فقد. بعد. اأّما.
�ل. �العام. اخلا�س. على. ال�شرعي. بالأمر. قائم. اأين. معل�م. عندكم. �ليكن.
تظن�ن.اأنه.كالم.ما.يتبعه.عمل.فالذي.ق�شده.يرجع.اإىل.اأمر.ال�شرع.�يرتك.
اجلهل.�الأم�ر.املخالفة.لل�شرع.��اجب.علي.�عليكم.الت�بة.من.كل.ما.خالف.
�شرع.اهلل.�دينه.�من.خالف.اأمر.اهلل.فاأنا.بح�ل.اهلل.اأنفذ.فيه.ما.حكمت.به.
ال�شريعة.كائنًا.من.كان.�من.تعدى.فال.يل�من.اإل.نف�شه.�من.اأنذر.فقد.اأعذر.

�ما.ت�فيقي.اإل.باهلل.عليه.ت�كلت.�اإليه.اأُنيب.
18/ ن)115( �صنة 1339هـ

ن:.تعني.�شهر.رم�شان. .)115(
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إشعار بواقع حال
عبدالرحمن. الإمام. يخاطب. العنقري. عبدالعزيز. بن. عبداهلل. ال�شيخ.
الإخ�ان،. �اأعيان. ��شاه�د،. الد�ي�س،. �َمْقِدم. الأرطا�ية،. ب�شاأن. اآل.في�شل.

�اأنهم.متفهم�ن.�يظهر�ن.امل�دة.�الن�شح.لل�لية.

الوثيقة رقم )18()116(

امل�شدر:.ال�شيخ.عبدالرحمن.بن.نا�شر.العبدالكرمي. .)116(
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نص الوثيقة رقم )18(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

من.عبداهلل.بن.عبدالعزيز.العنقري.اىل.ح�شرة.الجمد.الفخم.حميد.

املكارم.�ال�شيم.المام.املكرم.الح�شم.عبدالرحمن.ال.في�شل.ادام.الباري.

�شع�ده.�كبت.اعدائه.�ح�ش�ده.امني...�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�بركاته.�امت.

�اعال.�ازكا.�ا�شرف.حتياته.على.الد�ام.�بعد.مزيد.ال�شالم.التام.�التحفي.
عن.ذاتكم.البهية.�الحرتام.

.اإن.تف�شل.جنابكم.ال�شريف.بال�ش�ؤال.عن.اح�ال.املحب.فه�.بحمد.اهلل.
على.ما.حتب�ن.من.كل.�جه.كذلك.ادام.اهلل.�ج�دك.يف.ِعّز.��شعادة.

من.قبل.اأخبار.طرفنا.�شاكنه.من.ف�شل.اهلل.خم�ش��شًا.الرطا�ية،.الفا.

علينا.الد�ي�س،.��شاه�د)117(،.�اعيان.الخ�ان...كلهم.مق�ش�دهم.ال�شالم.

�يظهر�ن. متب�شرين. اهلل. ف�شل. من. انهم. �نب�شرك. هاملغزا،. عقب. علينا.

امل�ده.�الن�شح.لل�لية.�ي�شكر�ن.اهلل.الذي.ما.اأماتهم.على.حالهم.ال�شابقة...
فلما.حتققنا.ذلك.منهم.احبينا.ب�شارتكم.

املقادير. ال�شي�خ.�ل.�شاعدت. بال�شالم.على. .كذلك.متع.اهلل.بك.همينا.

امل�جب.الربد.�طلب�ا.منا.الرخ�شة.�العيال.�البن.عبدالعزيز.�حممد.حممد.

ي�شلم�ن.على.ال�شي�خ.�يهن�نهم.مبا.َمّن.اهلل.به.�ارخ�شنالهم...املرج�.من.

جناب.ال�شي�خ.ما.يرتفع.نظرهم.عنهم.�ل.يق�شر.جنابكم.لنا.ما.ن�شتغنى.

عن.معر�فكم.متع.اهلل.بك،.نرج�.من.الذي.الم�ر.بيده.ان.يف�شح.يف.اجلك.

ن.بالجتماع.عن.قريب.هذا. �يطيل.عمرك.�ميتع.بك.امل�شلمني.�ان.اهلل.مَيّ

ما.لزم.من.عندنا.العيال.�كافة.الخ�ان.اجلميع.ينه�ن.اليكم.جزيل.ال�شالم.
�انت.يف.امان.اهلل.�حفظه.�ح�شن.رعايته.�ال�شالم.

20 جما 1340هـ )118(  اخلتم

قيل.عن.�شاه�د:.�شاه�د.بن.عبدالعزيز.بن.فدغم.بن.لمي.�شيخ.اجلبالن. .)117(
جما.=.جمادى.الأ�ىل. .)118(
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أهالي األرطاوية واألخبار الكاذبة
ال�شيخ.عبداهلل.بن.عبدالعزيز.العنقري...ُيخاطب.الإمام.عبدالرحمن...
ُيهنئ.بدخ�ل.الع�شر.من.�شهر.رم�شان.عام.1344هـ،.�عن.ر�ؤية.الهالل،.�ما.
�ا.اأخبارًا.كاذبة.من.هال�شمال...اأن.اأبا.حنيك.ُيريد. بلغه.اأن.اأهل.الأرطا�ية.َتَلقَّ

ُيقيم.�شكة.اإىل.احلفر،.�اأن.ف�شيلته.قد.كتب.لهم.ن�شيحة.

الوثيقة رقم )19()119(

امل�شدر:.ال�شيخ.عبدالرحمن.بن.نا�شر.العبدالكرمي. .)119(



135

نص الوثيقة رقم )19(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الأفخم.املحرتم.بهي. العنقري.اىل.ح�شرة. من.عبداهلل.بن.عبدالعزيز.

املكارم.�ال�شيم.الإمام.املكرم.الأح�شم.عبدالرحمن.بن.في�شل.ل.زالت.ط�الع.
ال�شعد.باأن�ار.الت�حيد.مزهره،.��شحائب.الر�ش�ان.على.طلعته.ممطره.اآمني.
�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�.بركاته.�اأمت.�اأعلى.�اأزكى.�اأ�شرف.حتياته.على.
الد�ام..�بعد.مزيد.ال�شالم.التام.�التحفي.عن.ذاتكم.البهية.�الحرتام..ان.
تف�شل.جنابكم.ال�شريف.بال�ش�ؤال.عن.اأح�ال.املحب.فهي.بحمد.اهلل.على.ما.
حتب�ن.من.كل.�جه،.�قدمنا.اىل.جنابكم.املكرم.خط.الأمل.باهلل.اأنه.��شل.اىل.
جنابكم.�انت.م�شر�ر.اخلاطر.كذلك.نهنيكم.قد�م.هذه.الع�شر.جعلكم.اهلل.
ممن.حظي.فيه.باملغفرة.�التقى.من.النار..من.جهة.هالل.رم�شان.فلم.تثبت.
عندنا.ر�ؤيته.ال.بليلة.الثالثاء.�بلغنا.انه.قد.ر�ؤي.قبلنا.�اىل.الآن.ما.��شلنا.خرب.

نعتمد.عليه.ان.راأى.جنابكم.كان.اأنه.ثابت.عندكم.تف�شل�ن.بالفادة.
كذلك.يف.هالأيام.ادام.اهلل.�ج�دك.بلغنا.ان.اهل.الرطا�ية.ان.جايهم.
ي.�شكة.للحفر،.��شار.عندهم. �شِّ اكاذيب.من.هال�شمال.ان.اب�.حنيك.يريد.مِيَ
�ن�شحناهم. لهم.خط. �كتبنا. خمال. منهم. يبدر. �خفنا. هامل�شاألة. يف. حكي.
�شعيب. م�شى. نب�شركم. هاليام. �يف. ميتثل�ن. اهلل. �شاء. ان. انهم. �احلر�ه.
من. الن�شف. �من. طيب. �شيل. �شال. الغاط. كذلك. مرتني. الفحل. املجمعة.
�عز. بالربكة. متب�ع. يجعله. اهلل. من. نرج�. منه... ع�شر. �ل�شبعة. رم�شان.
ال�شالم. ابالغ. �ارج�. ال�شريف. جنابكم. تعريف. من. لزم. ما. هذا. ال�شالم..
ال�شيخ.�شع�د.�البن.حممد.مع.كافة.العاز.لديكم.�من.عندنا.�كافة.الطلبة.

ينه�ن.جزيل.ال�شالم.دمتم.حمر��شني.�ال�شالم.

19/ن 1344هـ )120( اخلتم
كذلك.خطكم.الذي.مع.بن.ركبان.��شل.�ابتهجنا.ب�شحتكم.�حمدنا.اهلل.

على.ذلك.��شاألناه.لكم.بد�ام.ال�شر�ر.ال�شالم.
.ن.=.رم�شان. .)120(
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ابن جباد وموضوع الربقية والقبب
خطاب.ال�شيخ:.�شلطان.بن.بجاد.بن.حميد...اإىل.ال�شيخ:.عبداهلل.العنقري.
ح�ل.القبب.التي.على.بع�س.املقابر.يف.املدينة.املن�رة،.�الربقية.)الال�شلكي(.
التي.بني.الإمام.�الن�شارى،.�اأنه.قد.كتب.ن�شائح.اإىل.الإمام.�اأنه.يخاف.اأن.

يتخذ.الإخ�ان.امل�شايخ.حجة.له.يف.هذه.الأم�ر.

الوثيقة رقم )20()121(

امل�شدر:.)ل�شراة.الليل.هتف.ال�شباح(.لل�شيخ:.عبدالعزيز.الت�يجري،.�س.298. .)121(
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نص الوثيقة رقم )20(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

العنقري.�شلمه. ال�شيخ.املكرم.عبداهلل. اإىل.جناب. من.�شلطان.بن.بجاد.

املنان.�اأعاذه.من.نزغات.ال�شيطان.�جعله.من.اأن�شار.ال�شنة.�القراآن.اآمني...

ال�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�بركاته.على.الد�ام.مع.ال�ش�ؤال.عن.�شحة.حالك.

ذلك. �غري. ال�شاكرين.. من. اهلل. �جعلنا. ماحتب،. على. اهلل. بحمد. اأح�النا.

-نحن. �شد�رنا. م�شيقة. احلجاز. الأم�ر.يف. من.طرف. اأخي. يا. اهلل. �شلمك.

اإخ�انك-.�هي.هالقباب.�هذا.الربقي.بينه.�بني.الن�شارى..�كيف.يا.اأخي.

ن�شائح)122(. له. كتبنا. �من.طرف.حنا. امل�شلمني. �حنا. هالأم�ر. ننكر. ما. ا. اأنَّ

نظائرها.ت�شلك.مع.الربع.ت�شرف.عليهن.�اأنا.يا.اأخي.اأخاف.اأنه.يحطكم)123(.

حجة.يا.اأخ�اننا.امل�شايخ.يف.هذه.الأم�ر.لأنه.ما.يقدر.يقرها.من.نف�شه)124(.

�حنا.يا.اأخي.ما.اأنكرنا.هالأم�ر.اإل.مبا.عّلمنا.به.اهلل.ثم.اأنتم.يا.م�شايختنا،.

�ل.عندنا.اإل.ما.عندكم.�شابقًا.�لحقًا،.نرج�.اأن.اهلل.ميتعكم.�ل.يكلنا.�اإياكم.

ما. �اهلل. �حنا. علينا. منه. عليكم. اأكرب. �شيء. �هذا. اأنف�شنا.طرفة.عني.. اإىل.

ق�شدنا.اإل.ما.ي�شلح.لديننا.�نرباأ.اإىل.اهلل.اأن.يك�ن.لنا.مق�شد.غري.ذلك..

هذا.ما.لزم.تعريفه..بلغ.ال�شالم.كافة.الإخ�ان.من.لدينا.الإخ�ان.ي�شلم�ن.
�ال�شالم.

اأي.اإىل.امللك.عبدالعزيز. .)122(
اأي.يجعلكم.عبدالعزيز.حجة.علينا. .)123(

لها.احتمالن.الأ�ل:.قد.يت�رع.دينًا..الثاين:.اأنه.يخ�شانا. .)124(
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جواب الشيخ العنقري إىل ابن جباد
ج�اب.ال�شيخ.عبداهلل.العنقري...اإىل.ال�شيخ.�شلطان.بن.بجاد.بن.حميد.
الذي.اخت�شره.على.م��ش�ع.القبب.د�ن.الإ�شارة.اإىل.الربقية.)الال�شلكي(،.

�اأن.الإمام.»هام.بهدمها.�قائم.فيه.ق�مة.تامة«.

اأجاب. ال�شيخ. ياليت. بق�له. الت�يجري)125(. عبدالعزيز. ال�شيخ:. عّلق. �قد.
على.م��ش�ع.اخلالف.)الال�شلكي(.

الوثيقة رقم )21()126(

امل�شدر.)ل�شراة.الليل.هتف.ال�شباح(.لل�شيخ.عبدالعزيز.الت�يجري،.�س.303. .)125(
امل�شدر.ال�شابق،.�س.302. .)126(



139

نص الوثيقة رقم )21(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الأخ.املكرم.�شلطان.بن.بجاد. اإىل. العنقري. من.عبداهلل.بن.عبدالعزيز.

��شل،. �خطكم. �بركاته. اهلل. �رحمة. عليكم. �شالم. اآمني.. تعاىل. اهلل. �شلمه.

��شلكم.اهلل.اإىل.خري،.�ما.ذكرت.كان.معل�مًا.خ�ش��شًا.من.قبل.القبب.اّللي.

مق�شدكم. اأن. معل�م. عندنا. خريًا. اهلل. جزاكم. فاأنتم. �غريها. احلجاز. يف.

اخلري،.�من.طرف.هدم.القبب.فه�.احلق.الذي.ندين.اهلل.به..�لكن.الإمام.

اأن.اهلل.يقيم.به.�شرائع.الإ�شالم.�ي�فقه.لكل.خري،.هام)127(.بهدمها. نرج�.

�قائم.فيه.ق�مة.تامة،.�ل.بد.اإن.�شاء.اهلل.يجيكم.عنه.خرب.ي�شركم.�ق�لكم.

ما.لكم.مق�شد.اإل.اتباع.ق�ل.اهلل.��شنة.ر�ش�له.�ما.كان.عليه.م�شايخ.هالدع�ة.

الإ�شالمية.فالذي.هذه.حاله.اإن.�شاء.اهلل.ما.ي�شيع..فالذي.اأ��شي.به.نف�شي.

�اأ��شيكم.به.لز�م.الكتاب.�ال�شنة.�التثبت.يف.الأم�ر.نرج�.اأن.اهلل.يع�شمنا.

�يع�شمكم.من.كل.�شر.�فتنة.�يثبتنا.�اإياكم.على.ال�شراط.امل�شتقيم..هذا.ما.
لزم..�بلغ.�شالمنا.الإخ�ان.�اأنت.يف.اأمان.اهلل.�حفظه.�ال�شالم.

اأي.مهتم.بالأمر. .)127(
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الف�شل.الثالث:.الت��شع.�ال�شطراب

عرض إىل اإلمام: عبدالرمحن
خطاب.ال�شيخ.عبداهلل.بن.عبدالعزيز.العنقري.اإىل.الإمام.عبدالرحمن.
بتاريخ.)10/�ش�ال/1344هـ(.ح�ل.زيارة.الد�ي�س.له.�برفقته.�شجاع.اجللد،.
�معهما.خطاب.من.�شلطان.بن.بجاد.بن.حميد.اإىل.ال�شيخ.العنقري،.�التن�يه.
باأنه.مرفق.لطالع.الإمام.عليه.�على.م�شف�عه.م�ش�دة.ج�اب.ال�شيخ.العنقري.

اإىل.ابن.بجاد.

الوثيقة رقم )22()128(

امل�شدر:.)ل�شراة.الليل.هتف.ال�شباح(.لل�شيخ:.عبدالعزيز.الت�يجري،.�س.320. .)128(
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نص الوثيقة رقم )22(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الإمام. املحرتم. الأفخم. اإىل.ح�شرة. العنقري. عبدالعزيز. بن. عبداهلل. من.

املبجل.املكرم.الأح�شم.عبدالرحمن.بن.في�شل.اأدام.اهلل.الباري.�شعادته.�اأيده.
عزه.��شيادته..اآمني.

�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�بركاته.�اأمت.�اأعلى.�اأزكى.�اأ�شرف.حتياته.على.

اإن. �الحرتام. البهية. ذاتكم. عن. �التحفي. التام. ال�شالم. مزيد. �بعد. الد�ام.

تف�شلت.بال�ش�ؤال.عن.اأح�ال.املحب.فه�.بحمد.اهلل.على.ما.حتب�ن.من.كل.�جه.
�غري.ذلك.اأدام.اهلل.�ج�دك.

خط. معهم. �ش�ال. عا�شر. اجللد)129(. �شجاع. �معه. الد�ي�س. علينا. األفا.

ت�شرف�ن.عليهما.طي. �م�ش�دة.ج�ابه. ي�شلكم.ه�. بجاد. بن. �شلطان. يل.من.

اخلط.�اأنتم.م�شر�رين.�م�شم�ن.ج�ابهم.يق�ل�ن.اإن.ابن.�شع�د.يحتج.علينا.

بكم.اأنتم.يالإخ�ان)130(.�قلنا.لهم.من.قبل.ابن.�شع�د.ه�.�اآبا�ؤه.�اأجداده.ما.

ا�شتقام.هذا.الدين.اإل.على.اأيديهم.�ل.تظن�ا.فيه.�ل.يف.م�شايخه.اإّل.اخلري..

عندهم. احلكي. �كرث. بد�)131(. اأ�شلهم. هذ�ل. �ج�دكم. اهلل. اأدام. املق�ش�د.

�اأنتم.�هلل.احلمد.لكم.معرفة.��شيا�شة.تامة.املرج�.اإن.�شاء.اهلل.تنظر�ن.يف.

الأمر.الذي.ي�شكتهم.هم.�غريهم.اإما.جتمع�نهم.هم.�امل�شايخ.�يقرر.عليهم.
اأمر.ت�شتقيم.به.احلال.�من.حكى.عقبه.ي�شري.مادبه)132(.

في�شل.بن.�شلطان.الد�ي�س.��شجاع.اجللد:.من.اأهايل.الغطغط. .)129(
الإخ�ان:.اأي.العلماء. .)130(

يريد.اأن.يخفف.على.الإمام.عبدالرحمن.�يرد.كل.ت�شرفاتهم.اإىل.البدا�ة.التي.جاء�ا.منها.على.عجل. .)131(
ي�ؤدب. .)132(
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كذلك.من.قبل.القبب.اللي.يف.املدينة.ي�شدر�ن.امل�شايخ.الذي.يف.احلجاز.

عند.الإمام.خط�طًا.على.اأنها.هدمت.حتى.ينقطع.احلكي)133(..املق�ش�د.اأدام.

اهلل.�ج�دك.اأن.هذا.اأمر.ما.ينغفل.عنه،.�اإن.راأيت.تر�ح.خطنا.هذا.لعبدالعزيز.

فنظركم.اأعلى.�اأنا.ما.ر�حت.خطهم.لكم.م�شبة.لهم.�ل.خ�فًا.اأنكم.ت�شك�ن.

فينا.�لكنه.تنبيه.لكم.نرج�.اأن.اهلل.تعاىل.ميتع.امل�شلمني.بعزكم.��شعادتكم.

�يجمع.لكم.كلمة.امل�شلمني..هذا.ما.لزم.من.تعريف.جنابكم.ال�شريف.�الرجاء.

اإبالغ.ال�شالم.البن.حممد.��شع�د.�كافة.العاز.لديكم.�من.عندنا.العيال.�كافة.
اجلميع.يهد�ن.جزيل.ال�شالم.�دمتم.حمر��شني.�ال�شالم.

)ختم( 10/ل/1344 هـ )1925م()134(

م��ش�ع.القبب.�شبق.اأن.�شدر.اأمر.الإمام.عبدالعزيز.باعتماد.هدمها.حتى.ت�ش�ى.بالأر�س،.�ذلك. .)133(
بخطابه.اإىل.ال�شيخ:.عبداهلل.بن.�شليمان.البليهد.تاريخ.1344/9/17هـ.

ل.=.�ش�ال. .)134(
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موقف ورؤى )لفضيلة الشيخ عبداهلل العنقري(
اإمامًا. كان. الذي. العنقري... عبدالعزيز. بن. عبداهلل. ال�شيخ. ف�شيلة. اإن.
�شدير. منطقة. يف. قا�شيًا. 1326هـ. عام. به. �جيء. )ثرمدا(،. بلدته. مل�شجد.
عم�مًا.مبا.فيها.هجرة.الأرطا�ية.بعد.ا�شتحداثها...مل.ياأت.ذلك.الرت�شيح.
من.فراغ...اإذ.ُعرف.ف�شيلته.ب�شداد.الراأي.��شدق.امل�ش�رة.�ق�ة.ال�شخ�شية،.
رًا.�متابعًا.لالأحداث. �هذا.الختيار.مل.يجعل.منه.قا�شيًا.فح�شب...بل.كان.ُمَنظِّ
الق�شايا. من. كثري. �معاجلة. الجتماعية،. الأح�ال. ��شاأن.يف. م�شاركات. �له.
�لعل. بالبنان،. اإليه. ي�شار. �قد.�شار.علمًا. اأ�شرية،. �اأخرى. قبلية. قيادات. مع.
ثقة.�يل.الأمر.جعلته.يت��شع.يف.اأم�ر.لها.اأبعادها.يف.ال�شيا�شة.املحلية...مما.
�ّلد.تف�شريًا.لت�شرفات.بدرت.اعتربت.جتا�زات.ي�ؤاخذ.عليها.ف�شيلته،.�قد.
كان.خلطاب.ال�شيخ:.عبداهلل.)135(.امل�جه.اإىل.الإمام.عبدالرحمن.الفي�شل.
بن. بجاد. بن. �شلطان. خلطاب. �ش�رة. �م�شف�عه. 1344/10/10هـ. تاريخ.
حميد.�ج�اب.ف�شيلته.له)ال�شابق.�ر�دهما(،.�قد�م:.عبدالعزيز.بن.في�شل.
املنطقة. قا�شي. العنقري. ال�شيخ. على. �شيفًا. �نز�له. املجمعة. اإىل. الد�ي�س.
�الحتفاء.به،.���شع.مكان.خم�ش�س)136(.له.بر��شة.م�شجد.اجلامع.ظهر.
ي�م.اجلمعة،.�رد�د.الفعل.لهذا.الحتفاء.الذي.اأ�جد.ت�شا�ؤًل.اأ�حى.للكثري.باأن.
اهتمام.ال�شيخ.العنقري.)الذي.ُيعد.يف.كل.الأح�ال.قا�شي.املنطقة.��شاحب.
ب.ل�جهات.النظر...قد.جتا�ز.تخ�ش�شه.كقا�ٍس.�شرعي. راأي.�م�ش�رة.�ُمَقرِّ
بجاد. بن. �شلطان. مع. جتا�به. �اإىل. املنطقة()137(. يف. �ُم�ِجه. �ناٍه. اآمر. اإىل.
ل�يل. الطاعة. لع�شا. ��شاق. للقيادة. منا�ئ. قبلي. بقائد. �احتفائه. بن.حميد.
الأمر...له.مغزاه.�اأبعاده.الذاتية،.�قد.يك�ن.تعاطفه.مع.الد�ي�س.�ابن.حميد.
�راءه.هدف.)امل�ؤلفة.قل�بهم(...كل.ذلك.اأ�جد.اأكرث.من.عالمة.ا�شتفهام،.
�هذا.ما.كان.يد�ر.على.الأل�شن.يف.تلك.احلقبة.من.الزمن.امل�ش�بة.بالأحداث.

�املتناق�شات،.�لعل.فيما.ياأتي.ما.يدعم.هذا.الت�ش�ر..

باإقليم.�شدير.عام.1326هـ.�حتى.عام.1361هـ،.�ت�يف.عام.1373هـ.)اأخبار.امللك. ت�ىل.الق�شاء. .)135(
عبدالعزيز.ط2،.�س41(.حممد.العلي.العبيد.اآل.حميد.

ر�اية.ال�شيخ.عبداهلل.بن.حممد.الفاخري. .)136(
انظر.ال�ثيقة.رقم.)15(. .)137(
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عتب وتأنيب للشيخ عبداهلل العنقري
بعد.فرتة.تلقى.ال�شيخ.عبداهلل.العنقري.خطابًا.من.الإمام.عبدالرحمن.
�حفا�ته. ا�شتقباله. على. لل�شيخ. �تاأنيب. عتب. فيه. الفي�شل.-رحمهما.اهلل-.

بعبدالعزيز.الد�ي�س.�ما.�شار.بينهما.من.ح�ار.�خطابه.اإىل.ابن.حميد.

انزعج.ال�شيخ.العنقري.من.فح�ى.هذا.اخلطاب،.��شارع.باإعداد.اخلطاب.

املربرات،. �اإبداء. بالعتذار. فيه. ت��شع. عبدالرحمن... الإمام. ملقام. التايل.
�تنا�له.للبادية.ب�شيء.من.النقد.

الوثيقة رقم )23()138(

امل�شدر:.)ل�شراة.الليل.هتف.ال�شباح(.لل�شيخ:.عبدالعزيز.الت�يجري،.�س324. .)138(
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نص الوثيقة رقم )23(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

من.عبداهلل.بن.عبدالعزيز.العنقري.اإىل.ح�شرة.الأفخم.املحرتم.حميد.

اهلل. اأيده. في�شل. بن. عبدالرحمن. الأح�شم. املكرم. الإمام. �ال�شيم. املكارم.

�اأعلى. �اأمت. اآمني..�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�بركاته. �حماه.�حفظه.�ت�له.

�اأزكى.�اأ�شرف.حتياته.على.الد�ام.�بعد.مزيد.ال�شالم.التام.�التحفي.عن.

ذاتكم.البهية.�الحرتام،.اإن.تف�شلتم.بال�ش�ؤال.عن.اأح�ال.املحب.فه�.بحمد.

اهلل.على.ما.حتب�ن.من.كل.�جه،.�خطكم.ال�شريف.��شل.�به.ال�شر�ر.ح�شل.

البن)139(. اع�جاج. �تق�مي. اللطيف. العتاب. من. املكرم. جنابكم. ذكر. �ما.

قبل. من. خ�ش��شًا. بذلك،. اإح�شانكم. �شكرنا. معل�مًا،. عندنا. كان. ال�شعيف.

خطنا.لبن.حميد)140(.فاأنت.تعلم.اأدام.اهلل.�ج�دك.اأين.�شاد.يف.جالجل)141(.

�ل.اأدري.عن.كثري.من.الأخبار.ل�.اأهقا)142(.اأنه.يبي.يجي.منهم.على.ال�لة.

اأقل.قليل.كان.اأبراأ.اإىل.اهلل.اأين.اأر�شاه.�اأقرهم.عليه.�الذي.حنا.نق�له.�شرًا.

اإن. �عالنية.اهلل.املطلع.عليه،.هذا.�ي�شل.جنابكم.لهم.خط.ت�شرف�ن.عليه.
�شاء.اهلل،.�اأنا.ما.بعد.جاء.بيني.�بينهم.مرا�شلة.

�ظنيت.اأين.ل�.اأغّلظ.لهم.اجل�اب.حمل�ين.على.اله�ى.مع.ال�لية.�فعلت.

ما. كان. لكم. ما.ذكرت. ق�شدي. اأن. �ل�ل. لهم. �ا�شتجالبًا. مني. اجتهاد. هذا.

ما. اأنهم. عليه.�من.طرف.اخلر�ج.فبح�ل.اهلل. ت�شرف�ن. لكم. ر�حت.خطي.

اع�جاج:.النحراف.عن.نهج.�يل.الأمر. .)139(
كبري.الإخ�ان.يف.بلد.الغطغط،.قبيلته.عتيبة. .)140(

جالجل:.بلد.من.بالد.منطقة.�شدير. .)141(
اأهقا:.اأظن. .)142(
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خطي. تر�ح�ن. اأنكم. اخلط. يف. اأذكر. �ي�م. اهلل،. �شاء. اإن. بطر�دة)143(. هم.

�اأما.م�شاألة. البال.عن.كرث.احلكي،. اأبيه.يحطهم.على. لعبدالعزيز.ق�شدي.

القبب)144(.�ق�لنا.اإن.هدمها.حق.فهذا.اأمر.اأنتم.اأحر�س.منا.عليه.�ل.عند.

اأ�.غريه.لأن.جنابكم.قائم. اأحد.فيه.�شك.�ل.فيه.لهم.لني.من.قبل.اخلر�ج.

بهدمها.اإن.�شاء.اهلل.�لأجل.اأين.ما.بعد.حتققت.من.هدمها.ما.ق�يت.اأجزم.

فهم. امل�شايخ. �اأما. خرب. ال�شي�خ. من. جاين. ما. لأجل. يرتاهف�ين)145(. خفت.

م�شرفني.على.اإر�شال.ابن.بليهد)146(.�اأنا.ما.اأ�شرفت.عليه.�اإّل.كان.يل.ج�اب.

غري.هذا.�اأي�شًا.��س.م�شلحتي.منهم.اأ�.غريهم.يف.جميع.احلالت.اأما.الدين.
فالف�شل.هلل.ثم.لكم.علينا.�على.جميع.اأهل.جند.

.�اأما.الدنيا.فاأنا.باخل�ش��س.معر�فكم.علّي.كبري.�ل.اأنا.ب�شيء.اإل.باهلل.

ثم.بكم.�اأما.البد�)147(.فال.عندي.اأبغ�س.منهم.�خمالطتهم.�ل.لّينا.اجلانب.

لهم.هال�شنني.��شربنا.على.غثاهم.اإّل.لأجل.ما.ن�ش�ف.من.م�شاحلهم.لل�لية.

بال�شابق.�من.طرف.جميء.الد�ي�س.علّي.ف�اهلل.اأن.اأر�ع.الر�عات.ي�م.نّ�خ.

علي)148(.�لكن.اأنا.رّجال.ا�شتحي.�اإذا.ات�شحت.الأم�ر.�راأينا.منهم.اأمر.فيه.

خلل.على.ال�لة.فال.عاد.هناك.حياء،.اإن.�شاء.اهلل.�حنا.ما.حنا.يف.�شك.من.

طرفكم.حتى.نطا�ع.خفخاف.بد�)149(.ل.معهم.علم.�ل.دين.�ل.اأدب،.�ي�م.

�اأب�ه.كذلك. ��بخناه. الراأ�س. تكلمنا.عليه.من. الد�ي�س)150(. �لد. علينا. الفى.

ما.هم.بطر�دة:.اأي.لي�ش�ا.يف.منعة.عنكم،.هم.يف.قب�شة.يدكم..اجلملة.تهّ�ن.من.�شاأنهم. .)143(
القبب:.ما.يقام.على.قب�ر.ال�شاحلني،.هدمت.خ�فًا.من.اأن.ت�شبح.مع.الزمن.مزارات.للت��شل.بها. .)144(

.الظن�ن. يرتاهف�ين:.يظن�ن.يفَّ .)145(
ابن.بليهد:.من.كبار.العلماء.�اإن�شان.منفتح. .)146(
ال�شيخ.يف.هذا.امل�قف.ي�شعى.لتربير.م�قفه. .)147(

...اأناخ.مطيته. نّ�خ:.نزل.�شيفًا.عليَّ .)148(
خفخاف:.جهلة. .)149(

اأي.زيارة.عبدالعزيز.بن.في�شل.الد�ي�س. .)150(
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�شليمان. بن. عثمان. من. خط. �هذا. الأرطا�ية. لأهل. عامة. ن�شيحة. �كتبنا.

ي�شلكم.من.ِقَبِلَها.�تاأثريها.ت�شرف�ن.عليه..�على.كل.حال.فاملرج�.امل�شاحمة.
من.جنابكم.اإن.كان.هنا.�شيء.غاّرنا.لأن.الإن�شان.حمل.الزلل..

الإ�شالم. �شرائع. بكم. �يقيم. ��شعادتكم. يدمي.عزكم. امل�ش�ؤ�ل. �اهلل. هذا.

�الرجاء.اإبالغ.ال�شالم.كافة.العيال.مع.العاّز.لديكم.�من.عندنا.العيال.يهد�ن.
جزيل.ال�شالم.�دمتم.حمر��شني.�ال�شالم.

)ختم( 17/ل)151(/1344هـ )1925م(

ل:.�ش�ال. .)151(
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بالغ من الشيخ عبداهلل العنقري
بالغ.من.ال�شيخ.عبداهلل.العنقري.اإىل.الإمام.عبدالعزيز.عن.زيارة.ال�شيخ.
في�شل.بن.�شلطان.الد�ي�س.اإىل.ال�شيخ.عبداهلل.العنقري.�ما.ح�لها.من.ت�رية.

ب�شاأن.ما.كتبه.له.ال�شيخ.�شلطان.بن.بجاد.بن.حميد.عن.�يل.الأمر.

الوثيقة رقم )24()152(

امل�شدر:.ال�شيخ.عبدالرحمن.بن.نا�شر.العبدالكرمي. . .)152(
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نص الوثيقة رقم)24(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

لحق خري
اإىل.ح�شرة.الأفخم.املحرتم.الإمام.عبدالعزيز.بن.عبدالرحمن.اآل.في�شل.
اأيده.اهلل.تعاىل.اآمني.�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�بركاته...على.الد�ام..�بعد.
مزيد.ال�شالم.التام.اأح�النا.بحمد.اهلل.على.ما.حتب.من.كل.�جه..كذلك.بعد.
ما.طر�س)153(.من.عندنا.ال�شيخ:.عبداهلل.�ابن.ربيعان...الفى.علينا.في�شل.
الد�ي�س.يذكر.اأنه.�رد.عليه.خط.من.ابن.حميد.�اأن.ما.ه�ب.زين.من.طرف.

ال�لية،.�ه�.ما.جاء.اإل.ق�شد.الزيارة.
دينكم. في�شل. يا. تكف)154(. له. �قلت. ال�لية. طرف. من. يفت�شنا. �يبي.
ما. �اهلل. اهلل،. على. اعتمد. قايل. اأ�. �رعيان،. بز�ر. لعبة. تر�ح. ل. ��ليتكم.
كل. معها.على. ان.حنا. ال�لية. اتفقت�ا.على.خمالف. ما. م�شايخنا. يا. دامكم.
بته،.��شكرناه.على.ذلك.�دع�نا.له...اأحببنا. حال،.�انا.كل.من.تبني.عندنا.اأدَّ
تعجيل.هذا.جلنابكم.الكرمي.�نظركم.اأعلى،.�خطنا.هذا.�شّر.عندكم..نرج�.

اهلل.يحفظكم.بالإ�شالم.�يحفظ.الإ�شالم.بكم.
هذا.ما.لزم.من.تعريف.جنابكم.ال�شريف،.�دمتم.حمر��شني.
7/�ص/1345هـ =)1926م()155(

 حمبكم �صاكر اإح�صانكم
عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري

و�صلى اهلل على حممد واآله و�صلم
 كذلك اأنا جازم يف خاطري ما عنده اإل الزين

طر�س:.�شافر. .)153(
تكفى:.ي�شتثريه.اأن.يتجنب.اخلالف. .)154(

�س:.�شهر.�شفر. .)155(
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إشعار من الشيخ عبداهلل العنقري
خطاب.ال�شيخ.عبداهلل.بن.عبدالعزيز.العنقري.اإىل.الإمام.عبدالرحمن.
اآل.في�شل...يخربه.بق�له:.�شار.عند.اأهل.الأرطا�ية.ر�جان.عل�م.ب�شاأن.مبنى.
ق�شر.ب�شية،.�فتح.طريق.لها.من.اأب�.غار،.�اأن.الد�ي�س.بعث.من.ي�شتك�شف،.

�ي�شاع.عن.عزمهم.على.املغزى)156(.

الوثيقة رقم )25()157(

انظر.تاريخ.مل�ك.اآل.�شع�د.لالأمري.�شع�د.بن.هذل�ل.�س.156.ط2.. . .)156(
امل�شدر:.ال�شيخ.عبدالرحمن.بن.نا�شر.العبدالكرمي. . .)157(
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نص الوثيقة رقم )25(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

معارج. ترقى.يف. من. ح�شرة. اإىل. العنقري. عبدالعزيز. بن. عبداهلل. من.

امل�شلمني. اإمام. هام....................... على. قعد. حتى. �الُنهى. الف�شل.

�حامي.حمى.املّلة.�الدين.الأح�شم.املكرم.عبدالرحمن.الفي�شل.حفظه.اهلل.

من.جميع.املكاره.�رد.عد�ه.بغي�شه.خا�شئًا.كاره.اآمني..�شالم.عليكم.�رحمة.
اهلل.�بركاته.�اأعلى.�اأحلى.�اأ�شرف.حتياته.على.الد�ام.

�بعد.اأهدي.�افر.ال�شالم.الأ�شنى.�التحيات.املباركات.احل�شنى.
ان.تف�شلتم.بال�ش�ؤال.عن.اأح�ال.املحب.فه�.بحمد.اهلل.على.ما.حتبه.من.
ب�شر�ر،. �اأنتم. انه.��شل. الرجاء. املكرم.خط. اإىل.جنابكم. كل.�جه،.�قدمنا.
�ل.جد.من.طرفنا.ما.ي�جب.الأخبار.�ش�ى.د�ام.اخلري.�ال�شعادة.جلنابكم...
�شار.عند.اأهل.الأرطا�ية.رجرجة)158(.من.قبل.فايهة.جتهم.ان.مبني.ق�شر.
ْح. يَّة)159(،.�يبي.مي�شي.لها.�شكة.من.اأب�.غار،.�ِذِكْر.لنا.اأن.الد�ي�س.َر�َّ على.ب�شَ
ركايب.ت�شتخرب،.�ُيف�ه�ن.باملغزا.�ل.بعد.�شار.�شيء.ظاهر.�من.جانا.منهم.
�شرنا.عليه.بال�شك�ن..نرج�.اأن.اهلل.يدمي.عز.الإمام.�يحمي.به.ح�زة.الإ�شالم.
هذا.ما.لزم.من.تعريف.جنابك.ال�شريف،.�الرجاء.اإبالغ.ال�شالم.البن.
�الطلبة. العيال. عندنا. من. لديكم... �العاز. العيال. �كافة. ��شع�د. �ال�شيخ.

يهد�نك.جزيل.ال�شالم..�دمتم.حمر��شني.
 8 �ص 1346 هـ )160(

اخلتم

.رجرجة:.ر�جان.عل�م. .)158(
.ق�شر:.مبنى.على.احلد�د.العراقية. .)159(

�س.=.�شفر. .)160(
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عدم إيواء فيصل الدويش
عبدالعزيز. امللك. من. م�جه. 1346/7/24هـ. بتاريخ. التايل. اخلطاب.
ال�قائع. �شابق.ح�ل. على.خطاب. ردًا. البحرين. الربيطاين.يف. املند�ب. اإىل.
التي.حدثت.من.اأعمال.ال�شيخ.في�شل.بن.�شلطان.الد�ي�س.املتكررة،.�ي�ؤكد.
جاللته.اأن.حك�مته.لي�شت.عاجزة.عن.تاأديب.الد�ي�س.�اأمثاله،.�قد.اأخ�شعت.
جميع.الق�ى.بف�شل.اهلل.ثم.بف�شل.الرتبية.الدينية.�الجتماعية،.�اأنها.قد.
َدت.حكمها.يف.هذه.الديار.ال�ا�شعة.�ن�شرت.النظام،.�لن.ترتك.الد�ي�س. �طَّ
د�ن.تاأديب.�جميع.من.ا�شرتك.يف.الأعمال.معه،.�ما.منع.جاللته.يف.ال�قت.
�ما. الربيطانية،. للحك�مة. كتبه. جمم�عة. يف. اإليه. اأ�شار. ما. اإل. احلا�شر.

ا�شرتطه.اأن.تتعهد.احلك�مة.العراقية.بعدم.اإي�ائها.للد�ي�س.�من.معه.
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الوثيقة رقم )26()161(

من.مكتبة.ال�شيخ:.اأ�رن�س.بن.عقيل.بن.جمالد. .)161(
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نص الوثيقة رقم )26(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

اململكة احلجازية والنجدية وملحقاتها
عدد: م 3 م27/23

يف 24 رجب �صنة 1346هـ
�شريت. امليجر. �شعادة. اإىل. اآل.في�شل. عبدالرحمن. بن. عبدالعزيز. من.

بريت.بالي�ز...د�لة.بريطانيا.العظمى.يف.البحرين.
التحية.�الحرتام:.�بعد.فقد.تلقينا.كتابكم.امل�ؤرخ.يف.15.رجب.1346هـ.
من. ل�شعادتكم. ال�اردة. الربقية. ب�ش�رة. به. تخرب�نا. �الذي. �شري. .14 عدد.
�شعادة.رئي�س.اخلليج.�فيها.ما.اأمرته.حك�مة.بريطانيا.اأن.يكتبه.لنا.�يخربنا.
الربيطانية. احلك�مة. يخرب. اخلليج. رئي�س. ل�شعادة. تربق�ا. اأن. فاأرج�كم. به.
اأعمال. من. الربقية. �شردتها. التي. ال�قائع. اأن. الربقية.. على. الآتي. بج�ابنا.
الد�ي�س.املنكرة.كان.لها.تاأثريها.ال�شيئ.لدينا.�لن.نرتك.الد�ي�س.د�ن.تاأديبه.
�جميع.من.ا�شرتك.يف.الأعمال.معه.�مل.نعلن.عجزنا.يف.�شاعة.من.ال�شاعات.
ال�ا�شعة. البادية. هذه. يف. ن�شاأت. حك�مة. �اأن. غريه. �ل. الد�ي�س. تاأديب. عن.
مت.اإدارتها.بف�شل.الرتبية.الدينية. �اأخ�شعت.جميع.الق�ى.فيها.بق�تها.�نظَّ
حلكمنا. اخلا�شعة. الأرا�شي. �شائر. يف. البادية. فاأ�شبحت. فيها. الجتماعية.
العامل. تعي�س.خا�شعة.لأ�امرنا.خ�ش�عًا.ل.مثيل.له.يف.بادية.بلد.من.بلدان.
�اأ�شدق.�شاهد.على.ذلك.نظام.الأمن.املنت�شر.يف.�شائر.ن�احي.مملكتنا.مما.
نفاخر.به.�نق�ل.باأنه.ل.مثيل.له.يف.بلدان.العامل.حمك�مة...�طدت.حكمها.
بالق�ة.يف.هذه.الديار.ال�ا�شعة.�ن�شرت.هذا.النظام.ل.ميكن.اأن.تك�ن.حك�مة.
يف. الد�ي�س. عن. منعنا. �ما. �اأمثاله. الد�ي�س. تاأديب. عن. عاجزة. �شعيفة.
ال�قت.احلا�شر.اإل.ما.اأ�شرنا.اإليه.يف.جمم�ع.كتبنا.التي.اأر�شلناها.للحك�مة.
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الربيطانية...لقد.ا�شرتطنا.�شرطًا.�احدًا.يف.�شدد.تاأديب.الد�ي�س.�من.التف.

ح�له.�ن��شحه.يف.كتابنا.هذا.�ه�.اأن.تتعهد.لنا.حك�مة.العراق.اأننا.اإذا.اأدبنا.

الد�ي�س.�من.معه.�فر.اأحد.منهم.للعراق.�ش�اء.قبل.التاأديب.اأ�.بعده.فرنيد.اأن.

تتعهد.احلك�مية.العراقية.بطرده.�متتنع.عن.اإي�ائه...فاإذا.تعهدت.احلك�مة.

العراقية.هذا.التعهد.راأيتم.كيف.ن�ؤدب.الد�ي�س.�جميع.من.ا�شرتك.يف.هذه.

الأعمال.املنكرة.معه.تاأديبًا.مينعهم.اإىل.الأبد.بح�ل.اهلل.من.اإحداث.حدثًا.

�تاأدبهم. لتاأديبهم.فتدركهم. الي�م. ق�ة. . ُن�شريِّ كنا. اإذا. اأما. ما.على.احلد�د،.

اأ�.ل.تدركهم.ثم.يفر�ن.اإىل.حك�مة.العراق.فتاأتي.حك�مة.العراق.�تتقبلهم.

العراق. حك�مة. تعهدت. فاإذا. تاأديبنا؟. نتيجة. تك�ن. فماذا. احل�شن. بالقب�ل.

احلا�شر،. احلال. معهم.غري. حال. لنا. كان. اإليها. اإذا.جلاأ�ا. تطردهم. باأنها.

�لقد.تلقينا.با�شتغراب.عظيم.جدًا.جدًا.اأن.يف.نية.احلك�مة.الربيطانية.اأن.

تهاجم.بطيارات.احلك�مة.الربيطانية.احلربية.قبيلة.مطري.يف.منازلها.من.

ترى. فهال. ديارنا،. داخل. يف. رعايانا. من. جماعة. لتاأديب. �اأمالكنا. ديارنا.

على. �اعتداء. ا�شتقاللنا. العمل.خرق.حلرمة. الربيطانية.يف.هذا. احلك�مة.

�شيادتنا.الق�مية.مما.ل.يجيزه.قان�ن.د�يل.�ل.جرى.مبثله.تعامل.بني.الد�ل.

هذا.من.جهة.�من.جهة.ثانية.فاإن.املفا��شات.بيننا.بهذا.ال�شاأن.مل.تنته،.�من.

جهة.ثالثة.فمن.�شيدل.الطيارات.على.املجرمني.لت�ؤدبهم.�من.اأين.للطيارات.

باأن. قال. �من. ل؟. اأم. جماعتهم. بني. مقيم�ن. املجرم�ن. كان. اإن. تعرف. اأن.

الطيارات. اأقدمت. اهلل. �شمح. ل. فاإذا. الأعمال؟. بهذه. ا�شرتكت. كلها. مطري.

على.مثل.هذا.العمل.– الذي.نحب.اأن.جنل.احلك�مة.الربيطانية.عن.مثله.

– فلي�س.اأمامها.من.قبائل.مطري.غري.الربيء.املن�شغل.يف.عبادة.ربه.�بينهم.

الطفل.الر�شيع.�ال�شيخ.القعيد.�الن�شاء.�كل.ه�ؤلء.ممن.ل.ذنب.لهم.�ل.جرم.

اأما.ما.ذكره.�شعادة.رئي�س. مما.حُترم.املبادئ.الإن�شانية.العتداء.عليهم...



ن�شاأة.الإخ�ان.�ن�شاأة.الأرطا�ية158
الف�شل.الثالث:.الت��شع.�ال�شطراب

�امل�شافهة،. بالجتماع. حلها. ي�شهل. احلا�شرة. امل�شاكل. هذه. اأن. من. اخلليج.

فهذا.�شحيح.�ن�افق.�شعادته.عليه.�متى.اأن�شنا.يف.نف�شنا.الن�شاط.ال�شحي.

�زال.ما.معنا.من.اأثر.مر�شي.ف�شنعني.�قتًا.لالجتماع.حلل.هذا.امل�شكل.�ل.بد.

اأن.�شعادته.يك�ن.تلقى.يف.اأثناء.ذلك.التعليمات.الكافية.من.حك�مة.جاللة.
امللك.ب�شاأن.القرتاحات.التي.اقرتحناها.حلل.امل�شكلة.احلا�شرة.
وتف�صل�ا بقب�ل احرتاماتي.

اخلتم
جلاللة امللك عبدالعزيز
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احتجاج على تصريح حكومة العراق
خطاب.جاللة.امللك.عبدالعزيز.بتاريخ.1346/10/5هـ.)1928/3/26م(
اإىل.الك�نيل..ل..بي..ج.بالي�ز...د�لة.بريطانيا.يف.اخلليج...ح�ل.احتجاج.
�تكرار. بالده،. لغز�. بتجهيزها.حملة. العراق. ت�شريح.حك�مة. على. جاللته.
اأ�شفه.للنتائج.التي.ُيقا�شي.من.اآلمها.�اأتعابها.يف.خطة.حك�مة.العراق،.اإىل.
عملها. كان. الربيطانية. الطيارات. اأن. من. خطابكم. يف. ذكرمت�ه. �ما. ق�له.
مقت�شرًا.على.تعقب.الذين.يغز�ن.بالفعل...يف.حني.اأن.احلقيقة.غري.هذا.

�اأن.الذين.غز�ا.العراق.هم.الد�ي�س.�بع�س.نفر.من.مطري،.�قد.خلطت.

احلك�مة.العراقية.بني.املذنب.�الربيء...هذا.الأمر.الذي.كان.له.تاأثري.على.
العالقات.احل�شنة.بني.البلدين.

يف. التفا�شيل. من. الكثري. على. يحت�ي. الذي. اخلطاب. هذا. جاء. لذلك.
�شياقه.التايل:
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الوثيقة رقم )27()162(

من.مكتبة.ال�شيخ:.اأ�رن�س.بن.عقيل.بن.جمالد. .)162(



ن�شاأة.الإخ�ان.�ن�شاأة.الأرطا�ية162
الف�شل.الثالث:.الت��شع.�ال�شطراب

نص الوثيقة رقم )27(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

اململكة احلجازية والنجدية وملحقاتها
عدد م/23/7

يف 5 �ص�ال 1346هـ
من.عبدالعزيز.بن.عبدالرحمن.اآل.في�شل.اإىل.�شعادة.الك�نيل.ل..بي..اأج.

ها�رث.بالي�زد.د�لة.بريطانيا.يف.اخلليج.املحرتم.
التحية.�الحرتام.�بعد:.فقد.تلقينا.ج�ابكم.امل�ؤرخ.يف.20.رم�شان.عدد.
96.�فيه.م�عز.لكم.من.قبل.احلك�مة.الربيطانية.ج�ابًا.على.كتابنا.امل�ؤرخ.27.
�شعبان.�لعل.املراد.به.املر�شل.منا.بتاريخ.7.�شعبان.الذي.�رد.فيه.احتجاجنا.
هذا. يف. �اأننا. ديارنا. لغز�. حملة. بتجهيزها. العراق. حك�مة. ت�شريح. على.
�اأتعابها.يف.خطة.حك�مة. اآلمها. نقا�شي. التي. للنتائج. اأ�شفنا. نكرر. اجل�اب.
العراق.�من.خطة.بع�س.امل�ظفني.الربيطانيني.فيه،.�اأرى.من.العجب.اأنكم.
تذكر�ن.يف.كتابكم.اأن.الطيارات.الربيطانية.كان.عملها.مقت�شرًا.على.تعقب.
الذين.يغز�ن.بالفعل.�اإنذار.الأ�شخا�س.الذي.يهدد�ن.بالغز�.)مع.العلم.اأن.
تعقب.املجرمني.يف.اأرا�شينا.�اإنذارهم.يف.اأرا�شينا.مبداأ.نحتج.عليه.على.كل.
�شيء.�ل.نقبله(.يف.حني.اأن.احلقيقة.غري.هذا.�الذي.يظهر.اأن.اخلرب.الذي.
بلغ.احلك�مة.الربيطانية.عن.منع.طياراتها.غري.�شحيح.فالذي.غزا.العراق.
الد�ي�س.�مل. تتعقب. الطيارات.مل. �لكن. نفر.من.مطري. �بع�س. الد�ي�س. ه�.
قبل. بل.�شربت.حد�دنا.كما.ذكرنا.ذلك.من. ا�شرتك.معه. تق�شده.مع.من.
لكم.– على.ط�ل.اخلط.�خلطت.بني.املذنب.�الربئ.بل.اأنها.األقت.يف.ال�شمال.
الغربي.قنابلها.على.جندنا.ال�شاهر.على.احلد�د.حلماية.العراق.فرنج�.من.
احلك�مة.الربيطانية.اأن.حتقق.يف.هذا.الأمر.الذي.كان.له.اأ�ش�ء.تاأثري.على.
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العالقات.احل�شنة.بني.البلدين.�الذي.زاد.يف.متاعبنا.العظيمة،.�قد.ذكرنا.

نح�. انحدرت. الطائرات. �شرب. ب�شبب. قديه. ع�شائب. اأن. �شابق. كتاب. يف.

العراق.�ذلك.الذي.كنا.نحاذره.فاأ�شدرنا.اأمرنا.ل�شلطان.بن.بجاد.�اأحد.ق�اد.

جي�شنا.للحاق.بالغزاة.�حملهم.على.الرج�ع،.�بعد.�شفره.مل.يطمئن.خاطرنا.

اآل.�شع�د. عبدالعزيز. بن. �شع�د. �ه�. عائلتنا. اأمراء. من. اأمري. اأر�شلنا. فقد.

احلد�د. على. امل�قف. لأهمية. �نظرًا. الرج�ع،. على. بالغزاة.حلملهم. للحاق.

�حراجته.ترجح.لدينا.اأن.نذهب.بعد.اأيام.قليلة.باأنف�شنا.اإىل.جهات.ال�شمال.

لعمل.التدابري.احلازمة.�اإقناع.اأهل.جند.– املجتمعني.على.مقابلة.العد�ان.

مبثله.– بالرتيث.�املهادنة.ريثما.نتمكن.من.اإمتام.املفا��شات.مع.احلك�مة.

اأنه. امللك. جاللة. حك�مة. تتاأكد. اأن. �اأحب. الأم�ر،. هذه. �اإنهاء. الربيطانية.

باإنفاذ. لهم. �عدي. ال�شرب.غري. اأهل.جند.يف. بها. اأقنع. .حجة. لديَّ ي�جد. ل.

كتابنا. الربيطانية.يف. احلك�مة. من. طلبناها. التي. الأربعة. العادلة. املطالب.

امل�ؤرخ.يف.16.رم�شان.رقم.م.23/7.�اأملنا.كبري.يف.اأن.احلك�مة.الربيطانية.

نق�س. يف. �شببًا. كان�ا. الذين. من. اإن�شافنا. يف. لنا. ع�نًا. �شتك�ن. ال�شديقة.

تع�د. حتى. النق�س. ذلك. مثل. تكرر. مينع. حا�شم. ترتيب. ب��شع. العه�د. تلك.

باأن.العه�د.الد�لية.لها.قيمة.حمرتمة..�تف�شل�ا.بقب�ل. الطماأنينة.للنف��س.
فائق.احرتامنا.

اخلتم
جلاللة امللك عبدالعزيز
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مؤمتر األرطاوية)163(
�شفات. لي�شت. العامة... امل�شلحة. �شبيل. يف. �الت�شحية. الأهداف،. �شم�.
�شهلة.املنال.اأمام.د�افع.النف�س.الأّمارة.�مغريات.ال�شلطة.�الأطماع.املادية،.
�ما.يق�م.به.اجلل�شاء.من.تق�ي�س.اخلالف.�اختالق.املربرات.�اإثارة.الفنت.

�اإ�شاعة.الف��شى.
يف.عام.1345هـ.بداأت.تظهر.على.ال�شطح.فتنة.الإخ�ان.بعد.نقمة.في�شل.
نف��س. ا�شتجد.يف. �ما. املن�رة)164(،. املدينة. اإثر.�شرفه.عن.ح�شار. الد�ي�س.
�الفنت،. الأحداث. تت�اىل. �اأخذت. الأخرى،. القبلية. القيادات. من. النظراء.
��شق.ع�شا.الطاعة.على.�يل.الأمر،.�يجيء.يف.مطلع.عام.1346هـ.)1927م(.
م�ؤمترًا.يف. �يقيم�ن. القبائل(. كبري.من.خمتلف. الإخ�ان.)جمع. من. ح�شد.
امل�ؤمتر�ن. اتفاق.)�شري(.قرر.مب�جبه. الأرطا�ية...جاء.من.�شمنه. هجرة.
تق�شيم.بلدان.جند.�احلجاز.�الأح�شاء.�حائل.فيما.بينهم.يت�ازع�ن.مدنها:.

فكان.من.مقرتحاتهم.ما.يلي:

• �ما.	 الق�شيم،. الطائف،. جدة،. املكرمة،. )مكة. عتيبة. قبيلة. ن�شيب.
بينها.من.قرى.��شحاري(.

• العار�س،.	 ال��شم،. املحمل،. �شدير،. )اأقاليم:. مطري. قبيلة. ن�شيب.
اخلرج،.ح�طة.بني.متيم،.احلريق،.�ما.جا�رهن(.

• �ما.جا�رهن.من.	 ينبع،. رابغ،. املن�رة،. )املدينة. قبيلة.حرب. ن�شيب.
ال�شاحل.ال�شمايل(.

• خالد،.	 بني. قرى. القطيف،. )الأح�شاء،. العجمان. قبييلة. ن�شيب.
اجلبيل،.�ما.جا�رهن.من.القرى.�ال�شحاري(.

فايز. حتقيق. اآل.حميد،. العبيد. العلي. حممد. امل�ؤرخ. مذكرات. يف. عبدالعزيز. امللك. اأخبار. من. .)163(
البدراين،.�س202-215،.ط2.لعام.1429هـ.

امل�شدر.ال�شابق.�س199.-.202. .)164(
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• ن�شيب.ابن.م�شه�ر.من.قبيلة.عنزه.)حايل،.اجل�ف،.تيماء،.العال،.	
خيرب،.احلائط.�احل�يط،.�ما.جا�رهن(.

�تعاهد�ا.على.ذلك.

يف.نهاية.م�ؤمترهم.اأ�فد�ا.مند�بهم/.معجب.الغيداين.احلربي.اإىل.امللك.

عبدالعزيز.مبكة.املكرمة...بُكتب.من.ر�ؤ�شائهم.يخرب�نه.بنتائج.اجتماعهم.

اأن. اإل. اأنهم.اأخف�ا.عنه.ن�اياهم.�ذلك.التق�شيم... �مطالبهم.املعلنة...غري.

�شّرهم.انك�شف.لالإمام،.��جه.�ش�ؤاَلً.للمند�ب:.هل.قرر.امل�ؤمتر�ن.ملكًا.لهم.
ير�ش�نه؟...فاأجاب:.لي�س.عندي.عن.هذا.علم،.بل.اإين.حامل.بريد!

اجتمع�ا.يف. )1928م(. 1346هـ. نف�شه. العام. من. القعدة. ذي. �شهر. �يف.

امل�ؤامرات،. من. �شيئًا. �دبَّر�ا. الق�شيم. يف. ال�شما�شية. جن�ب. )الد�يحرة(.
�ذلك.بقطع.الطرق،.�الإغارة.على.�ش�احي.املدن.�ال�ش�ارح.�الق�افل.

�قد.جاء.يف.كتاب.)الإخ�ان.ال�شع�دي�ن()165(.اأن.احتجاج.الإخ�ان.على.

حقيقة. يف. كان. اإلخ،. الغز�ات... من. �احلد. احلديثة،. املخرتعات. اإدخال.

ًا.على.اأم�ر.اأخرى.مل.يرثها.الإخ�ان،.�اأ�شبح.امللك.عبدالعزيز. الأمر.َت�َشرتُّ

مقتنعًا.اأن.الدافع.الرئي�شي.�راء.ت�شرفات.قادة.الإخ�ان.الثالثة)166(.مل.يكن.

ي�ؤيد.ما.�شبق. ال�شخ�شية..�هذا. لل�شلطة. �اإمنا.تطلعًا. الدين،. غريتهم.على.
ذكره.عن.م�ؤمتر.الأرطا�ية.

كان. التي. 1348هـ. .،1347 عامي. بح�ادث. تباعًا. احل�ادث. �تتجدد.

رب. من. بكرم. املرحلة. تلك. �تنتهي. فيها،. م�ؤثر. د�ر. �اإخ�انها. لالأرطا�ية.

العباد.بن�شرة.قائد.هذه.الأمة.جاللة.امللك.عبدالعزيز.طيب.اهلل.ثراه.على.
فل�ل.الإخ�ان،.�انت�شار.الأمن.�ال�شتقرار.�هلل.احلمد.

ج�ن.حبيب:.الإخ�ان.ال�شع�دي�ن،.�س.212. .)165(
في�شل.الد�ي�س.)على.جند(،.�شلطان.بن.حميد.)على.احلجاز(،.�شيدان.بن.حثلني.)على.الأح�شاء(. .)166(
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إجياز عن بواعث االنشقاق
ما.من.�شك.اأن.بريق.ال�ُشلطة.�خ�ش�بة.اأر�شية.اخلالف.�التنافر.�الأه�اء.
ال�شر.�الإ�شالل،. �الأغرا�س...لها.ع�شاقها.�مثري�ها.من.احل�شاد.�حمبي.
�يتمخ�س.عنها.التباعد.بني.اأ�شحاب.ر�شالة.ال�فاء.�املحبة.�الإخاء،.�ت�شري.

فرقة.�عناء.بني.اأٍخ.�اأخيه.�حمب.��شديق.
�تتعدد. �الع�شيان،. �التمرد. ال�شقاق. �يزداد. الأحداث،. تت�اىل. �لهذا.
م�شادر.الفنت.يف.ذلك.الزمن،.�تت�شعب.طرق.املعاجلة.يف.ظل.ظر�ف.قا�شية.
�حال.من.قلة.م�شادر.الدخل،.��شح.يف.الإمداد.�التم�ين،.�تلك.كانت.حقبة.

زمنية.ع�شيبة.
اإن.تباين.الآراء.�ن�ش�ء.اخلالفات.�احل�ادث.التي.جاءت.تباعًا.يف.نهاية.
اإنكار:. الرابع.ع�شر.من. الهجري. القرن. �العقد.اخلام�س.من. الرابع. العقد.
»بالد. اإىل. ال�شفر. )اجلمارك(،. ال�شرائب. التلف�ن،. الربقية،. ال�شيارات،.
بني.عن.البرت�ل،.�عن.القباب. الكفار«،.الق�انني.)الأنظمة(،.�الأجانب.املَنقِّ
التي.على.بع�س.املقابر.يف.املدينة.املن�رة،.�تاأ�شي�س.جي�س.ع�شكري.نظامي،.
لإثارة. مربرات. البع�س. منها. اتخذ. اإلخ،. الأجنبية.... الد�ل. مع. �الت�ا�شل.
البلبلة.�النزاع،.�ما.متخ�س.عن.ذلك.من.اأحداث.كان.لها.اأثر.كبري.اآنذاك.
�قد.جاء.بكتاب.)ال�شع�دي�ن.�احلل.الإ�شالمي(:.)اأما.عن.حت�يل.ال�شكان.
هجرة. خالل. من. يتم. اأن. ميكن. �ل. ذلك. يتم. مل. الزراعة. اإىل. الرعي. من.
الأرطا�ية،.�الد�ي�س.اأكد.يف.ر�شالته.اإىل.الأمري.�شع�د.بن.عبدالعزيز.اأن.الغز�.
ه�.م�رد.رزقه.ال�حيد...فاإّما.اأن.يغز�.امل�شركني.�ياأكل.مما.يغنمه،.اأ�.يغز�.
القبائل.من.ح�له.�يعي�س.على.النهب.�ال�شلب،.�مل.ي�شر.اإىل.الزراعة()167(.

بن. حممد. ال�شيخ. ف�شيلة. �ر�شالة. العلماء،. بع�س. م�قف. يعززها.

اهلل-. -رحمهم. عبدالعزيز. الإمام. اإىل. �اإخ�انه... اآل.ال�شيخ. عبداللطيف.

�س697،.ط3،.لعام.1402هـ. .)167(
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تاريخ.7/.�س.)�ش�ال(/.1339هـ)168(.عن.��شع.الربقية.يف.الريا�س.�غريه.

الفطرة.�عن.�شجر. املفا�شد.�تغيري. من.قرى.جند،.�عما.�ش�ف.جتره.من.
امل�شلمني...اإلخ.

ع�ن.العلم.�املعرفة،.�هيجان.الب�شطاء.�الغ�غاء.�نفر.من. �اندفاع.من.َيدَّ
القيادات.القبلية.�املت�ا�شلني.معهم،.�التي.كان.مرتكزها.هجرة.الأرطا�ية.
.يف.الع�شد.�ي�هن.العزمية،. هذه.الأم�ر.اأثارت.ز�بعة،.�اأ�جدت.تيارًا.يفتُّ
بر�ح. العلماء. من. عدد. مع. املعاجلة. باأ�شباب. عبدالعزيز. الإمام. اأخذ. �قد.
ت. اأق�شَّ الأم�ر. اأن.هذه. �شك. �ما.من. �املجادلة.احل�شنة،. �ال�شرب. املحا�رة.
امل�شجع،.�اأحدثت.قلقًا.ل�يل.الأمر.الإمام.عبدالعزيز.تغمده.اهلل.برحمته،.
�تنقاًل. العلماء،. مع. ت�ا�شاًل. احل�ار... طريق. عن. بنف�شه. مبتابعتها. �قام.
1345/7/25هـ. بتاريخ. الريا�س. مب�ؤمتر. مر�رًا. اأخرى،. اإىل. منطقة. من.
)1927/1/28م(..�انتهاًء.بدع�ته.اإىل.اجلمعية.العم�مية.مبدينة.الريا�س.
في�شل. عنها. تغيب. التي. )1928/10/23م()169(. 1347/05/10هـ. بتاريخ.

الد�ي�س،.��شلطان.بن.بجاد،.�ابن.حثلني..
�قد.قيل.اأن.)الأرطا�ية.ت�شكل.مركزًا.متقدًا،.�قال.عنها.»فيلبي«:.اأنه.اكت�شف.
اأنها.عالمة.فا�شلة.فالتاريخ...فحتى.يف. بالتل�شك�ب. الأرطا�ية. بعد.م�شاهدة.
هذا.ال�قت.»1918م.=.1337هـ«.كانت.مره�بة.يف.ط�ل.البالد.�عر�شها(.

منظرًا. كان. الرعب. من. �شن�ات. ثمان. )�بعد. غل�ب:. عن. ك�شك. �يق�ل.

رجب. �شهر. يف. �اأنه. حمايتنا،. يلتم�ش�ن. الع�شاة. الإخ�ان. اأرى. اأن. مثريًا.

»1348هـ.=.يناير.1930م«.دب.الذعر.يف.جم�ع.الثائرين.�انطلق�ا.هائمني.

يف.ال�شحراء،.�كم.راأيت.مثل.هذا.الذعر.اجتاح.قبائل.العراق.على.يد.ه�ؤلء.
الإخ�ان.الذين.ل.رحمة.يف.قل�بهم.حتى.دار.الزمان()170(.

)ل�شراة.الليل.هتف.ال�شباح(.لل�شيخ.عبدالعزيز.الت�يجري،.�س309. .)168(
انظر:.تاريخ.مل�ك.اآل.�شع�د.لالأمري.�شع�د.بن.هذل�ل،.�س157.جـ1.ط2.لعام.1402هـ. .)169(

ال�شع�دي�ن.�احلل.الإ�شالمي.ط1،.1402هـ،.�س701،.706،.707. .)170(
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السبلة، والفاصل التارخيي

متهيد:
جرت.العادة.اأن.يق�م.امل�ؤلف.مبراجعة.ملا.�شبق.له.تد�ينه.لإجراء.�شيء.من.
التعديل.�الت�شحيح.�احلذف.�الإ�شافة..اإلخ،.�اأنا.كاأحد.ه�ؤلء.قد.ات�شح.يل.
يف.الطبعة.الأ�ىل.من.هذا.الإ�شدار.عام.1431هـ.عدم.�شم�له.للحدث.املهم.
معركة.»ال�شبلة«.�املرتبطة.مكانًا.مبحافظة.الزلفي،.�بالإخ�ان.�الأرطا�ية.
بن. �شلمان. الأمري. امللكي. ال�شم�. �شاحب. من. مهاتفة. بعد. �ذلك. م��ش�عًا،.
الأ�ىل.من. الطبعة. الريا�س...عقب.اطالعه.على. اأمري.منطقة. عبدالعزيز.
الكرمي:. �شم�ه. �ت�شا�ؤل. الأرطا�ية(،. �ن�شاأة. الإخ�ان. )ن�شاأة. الكتاب. هذا.
)ماذا.عن.معركة.ال�شبلة(،.�هنا.اأ�شري.اإىل.ما.ات�شفت.به.هذه.املعركة.التي.
كانت.مف�شاًل.تاريخيًا.�الأ�ىل.حجمًا.�م��ش�عًا.بني.احللفاء...كما.اأنها.ُتعد.
اآخر.كربيات.املعارك.التي.خا�شها.امللك.عبدالعزيز.-طيب.اهلل.ثراه-.خالل.
�ات�شاع. اأحداث. �ما.تالها.من. ال�شع�دية،. العربية. اململكة. لت�حيد. م�شاعيه.
يف.�شقة.اخلالف.مع.ه�ؤلء.احللفاء...متمثلًة.يف.مغاٍز.�معارك.�نهب.��شلب.
مل�الني.ممن.هم.حتت.�لية.�يل.الأمر،.�مطاردة.له�ؤلء.املن�شقني.�جل�ئهم.
ت�شليمهم. مت. اأن. اإىل. �الك�يت... العراق. من. كل. يف. الإجنليزي. للم�شتعمر.
�شعبان.عام.1348هـ.يف.خباري.��شحى..�هنا. نهاية. امل�شتعمر.يف. من.قبل.
اأ�رد.ملخ�شًا.لهذه.الأحداث.�بع�شًا.من.ال�ثائق...ع�شى.اأن.اأك�ن.بذلك.قد.

اأ�شهمت.يف.اإلقاء.ال�ش�ء.على.هذا.احلدث.
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السبلة
�زمانية،.�مد�نة.يف.بط�ن. �شهرة.مكانية. »ال�شبلة«.ذات. كلمة. اأ�شبحت.
الكتب.التاريخية.�تد�ر.على.الأل�شن.ملا.لها.من.اأبعاد.متيزها.من.حيث.الإ�شارة.
الع�شيان. الإيجابي.من.هزمية. �اأثرها. الرفقاء،. بني. الفا�شلة. املعركة. اإىل.
�التمرد،.�انق�شاع.ظلمة.كانت.تهدد.البالد.�العباد،.�م�شاٍع.لت�طيد.اأ�ا�شر.
بقيادة. احل�شارية،. ال�طنية.مبق�ماتها. التنمية. �انعا�س. �ال�شتقرار. الأمن.

امل�ؤ�ش�س.الباين.جاللة.امللك.عبدالعزيز.غفر.اهلل.له.
كياًل... .)15( بعد. على. الزلفي. حمافظة. �شرق. تقع. ر��شة. »ال�شبلة«.
منب�شطة. �شحراء. من. به. تتميز. ملا. �حمبيها. اأهلها. عند. �اعتبار. �شاأن. لها.
�مرتفعات.من.النف�د.الرملية،.�بحرية.�شخمة.ت�شمى.الك�شر...تتك�ن.عند.
لالأهايل. �منتزهًا. )بع�ل(. �زراعة. رعي. م�شدر. �تعترب. الأمطار،. هط�ل.
لهذه. املحبني. �ا�شت�شافة. �املر�ءة،. �الكرم. بال�شجاعة. ات�شف�ا. الذين.

الر��شة.الغناء.من.ال�افدين.من.املناطق.املجا�رة.
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املعركة:
�احتقان. الراأي،. يف. �خالفات. اأطماع. نتيجة. امل�قعة. هذه. ح�ش�د. جاءت.
يف.النف��س،.�م�شادات.يف.املجادلة،.�ع�شيان.ل�يل.الأمر.من.قبل.بع�س.من.
ر�ؤ�شاء.الإخ�ان...د�افعها.يف.الغالب.رغبات.�شخ�شية،.�اأطماع.دني�ية)171(،.
�مربر. ك��شيلة. الرفقاء. ي�شتخدم�نها. �مغالطات... دينية. بحجج. �تذرع.
ملحاربة.م�شتجدات.من.التنمية.الجتماعية.�الظ�اهر.احل�شارية.�املخرتعات.
اإلخ... للكفار.. م�الة. نظرهم. يف. ُيعد. الذي. اخلارجي. �الت�ا�شل. احلديثة،.
جما�رة،. د�ل. من. لأطراف. لغز�اتهم. مباحًا. منهجًا. ذلك. من. ليتخذ�ا.
ال�شيخ:.في�شل.بن.�شلطان. الر�ؤ�شاء.هم. اأبناء.ال�طن،.�ه�ؤلء. �لع�شائر.من.
الد�ي�س.�شيخ.قبيلة.مطري،.�ال�شيخ:.�شلطان.بن.بجاد.بن.حميد.�شيخ.قبيلة.
عتيبة،.�ال�شيخ:.نايف.ابن.حثلني.�شيخ.قبيلة.العجمان...غفر.اهلل.للجميع.

�كان.هذا.التجمع.لر�ؤ�شاء.قبيلتي.مطري.�عتيبة.�ثلل.من.اأق�امهما،.�يف.

املقابل.امللك.عبدالعزيز.�جم�ع.غفرية.من.اأهايل.املدن.�القرى.�اأفراد.من.

قبائل.خمتلفة.مبا.فيها:.مطري.�عتيبة،.�رهط.من.امل�شايخ.العلماء.�ال�جهاء.
�اأعيان.البالد.

)171(.�شعي.لتربير.القيام.بغز�ات.�نهب.��شلب.
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جه�د. �شارت. املعركة... خل��س. ا�شتعدادًا. احل�ش�د. تكثيف. �بعد. قبل.

عبدالعزيز. امللك. قبل. من. �التهدئة. لل�شلح. ��شعي. النظر. �جهات. لتقريب.

العلماء. من. عدد. ق�امها. �مفا��شات. مرا�شلني. ب�ا�شطة. له... اهلل. غفر.
�امل�شت�شارين.�التي.مل.تثمر.بنتيجة.مر�شية.

ال�شيخ. اإىل. عبدالعزيز. امللك. من. امل�جه. التايل. اجل�ابي. اخلطاب.

عبداهلل.العنقري.بتاريخ.1347/10/16هـ.املحرر.قبل.املعركة.بثالثة.اأيام...

بتاريخ. جرت. التي. املعركة. هذه. لتفادي. ة. اخلريِّ امل�شاعي. من. �شيئًا. ُيبني.

1347/10/19هـ.)1929/3/30م(.��شار.الن�شر.فيها.للملك.عبدالعزيز.

الد�ي�س. في�شل. ال�شيخ. ا�شت�شالم. ذلك. تال. املن�شقني... �هزمية. �اأن�شاره.

اأثناء. العف�.عنه. �قد.جرى. املعركة،. اأثر. بليغ.من. كان.م�شابًا.بجرح. الذي.

لقاء.مت.مع.امللك.عبدالعزيز.بر��شة.)زبدة(.قرب.الأرطا�ية.حينما.جيء.به.
حمم�ًل.على.الأكتاف.

ت�الت.خالل. �اأحداث. �غز�ات. �ع�شيان. ذلك.من.مترد. بعد. �ما.جاء.
ثمانية.�شه�ر...ُتَبينه.املرا�شالت.الآتية:
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خطاب امللك عبدالعزيز إىل الشيخ: عبداهلل العنقري

الوثيقة رقم )28()172(

من.حمف�ظات.الأ�شتاذ:.اأحمد.بن.عبداملح�شن.اخليال. .)172(
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نص الوثيقة رقم )28(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

من.عبدالعزيز.بن.عبدالرحمن.اآل.في�شل.اإىل.جناب.الأخ.املكرم.ال�شيخ.
عبداهلل.بن.عبدالعزيز.العنقري.�شلمه.اهلل.تعاىل.
ال�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�بركاته.على.الد�ام.

مكت�بكم.املكرم.��شل.�ما.عرفت�ا.كان.عند.حمبكم.معل�م...خم�ش��شًا.

الن�شيحة. اأهله.من. اأنتم. ملا. �اأراء.كم. �تبعتهم. الغطغط. مراحكم)173(.لأهل.

جزاك.اهلل.عن.الإ�شالم.�امل�شلمني.خري...اأما.اأدام.اهلل.�ج�دكم.هالربع.فال.

ه�ب.خافيكم.اأمرهم.�شابق.�لحق.�ما.اأديت.اأنت.�اإخ�انك.لهم.من.الن�شائح.

اأما.ال�شلح.الذي.على.ه�اهم. اأما.م�شاألة.ال�شلح:. اأثاب.فيهم... �ل.ُقبل.�ل.

هذا.معل�م.ح�شرتكم.اأنه.خمالف.ال�شرع.�العقل،.�اأما.ال�شلح.الذي.تاأمر.به.

ال�شريعة.يف.�شالح.الإ�شالم.�امل�شلمني.فهذا.على.العني.�الرا�س،.�اأما.�شلمك.

اهلل.ي�م.يق�ل�ن.اجلهاد.�نبيه.كما.قرر�ا.امل�شايخ...من.اأين.هم.جايني.منه.

الذي. امل�شايخ.ه�. اأخلف.ما.قرر�ا. الذي. نعهم.من.اجلهاد.من.ه�. ما. الذي.

اأكان)174(.على.امل�شلمني.��شق.يف.ع�شاهم...حنا. اأ�.الذي. اأرخ�س.�ر�شي...

ما.قمنا.عليهم.اإل.بتتميم.ما.قرر�ا.امل�شايخ.�شابق.�لحق...اأما.الآن.�شلمك.

اهلل.ما.به.�شلح.به.حكم.�شرع.فا�شل...ه�.ال�شلح.�اإل.ال�شيف...اأما.�شر�طهم.

اإللي.ي�شرتط�ن...اأما.جميع.ما.اأ�جبه.اهلل.�ر�ش�له.لهم.علي.فعطهم.اإياه.�اأنت.

ماين.�ل.اأبيحك.يف.غريه.�ل.كلمة.�على.هذا.عهد.اهلل.اأين.لأمتم.ما.اأ�جبه.

مراحكم:.ذهابكم. .)173(
اأكان:.غزا. .)174(
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ال�لية. اأ�جبه.اهلل.يل.من.حق. �اأما.ما. اأنت،. اهلل.�ر�ش�له.لهم.علي.�قررته.

من.ال�شمع.�الطاعة.�امتثال.الأمر.�عدم.املنازعة.�ما.اأ�جبه.اهلل.للم�شلمني.

على. ال�شريعة. حُترم. �بغي.�غريه.مما. �اأرقاب. اأم�ال. من. اأداء.حق�قهم. يف.

القيام. علينا. يجب. امل�شلمني.مما. ذمة. يف. �من. بع�س. يف. بع�شهم. امل�شلمني.

به.�ن�شر.املظل�م.من.الظامل.�القب�ل.من.علماء.امل�شلمني.�عدم.خمالفتهم.

�المتثال.بن�شائحهم.�اأحكام.ال�شريعة.�عدم.التداخل.يف.اأمر.ال�لية.�اأمر.

الرعية.مما.يخالف.بني.امل�شلمني.�يف�شد.الرعية.على.الراعي.�يفرق.بينهم.
�غري.ذلك.من.جميع.الأم�ر.التي.ما.تقرها.ال�شريعة.�ل.هي.حق.لهم.

دمائهم. على. اهلل. �اأمان. �جهي. معطيهم. فاأنا. كله. ذلك. اأعط�ك. فاإذا.

�اأم�الهم.�اأعرا�شهم.من.�شفك.اأ�.تعزير.اأ�.�شبي.اأ�.غ�س.باطن.اأ�.ظاهر.اأن.

ل.اأعمل.اإل.بحكم.ال�شريعة.فاإن.قبل�ا.ذلك.فاأقبل.اأنت.�اإياهم.�اأم�س.على.

ذلك.�متمه.�لكن.تراك.مني.يف.حرج.�ل.اأبيحك.اأن.مت�شي.لهم.كلمة.�احدة.

ما.اأ�جبها.اهلل.لهم.علي.�ل.مت�شي.كلمة.�احدة.ما.اأ�جبها.اهلل.يل.عليهم،.

�اأنت.فاهم.اأن.كالمي.هذا.ل.َتَعّنِته.�ل.اأمر.خا�س.نف�شي.امنا.ه�.اأمر.�شرع.

فاإن. تركه. اإل. يف�شدهم. �ل. به. الق�ام. اإل. النا�س. م�جبه.اهلل.علي.ل.ي�شلح.

قبل�ا.ذلك.فاأم�س.يف.الأمر.�احلمد.هلل.ذلك.ما.كنا.نبغي...فاإن.اأب�.�خرج�.
فهذا.الذي.يلزمنا.�ل.ح�ل.�ل.ق�ة.اإل.باهلل.العلي.العظيم.

نرج�.اأن.اهلل.ي�فقنا.�اإياك.�اإياهم.ملا.يحبه.�ير�شاه.�ين�شر.دينه.�يعلي.
كلمته.�يذل.اأعداء.الدين.اإنه.ج�اد.كرمي.
��شلى.اهلل.على.حممد.ر�ش�ل.اهلل،،،.

16 �ص�ال 1347هـ
ختم

جالل امللك عبدالعزيز
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امللك خياطب املعتمد الربيطاني يف الكويت، وخياطب األمري 
نايف بن مزيد الدويش يف األرطاوية

بعد.معركة.ال�شبلة.الفا�شلة.�ا�شت�شالم.ال�شيخ:.في�شل.بن.�شلطان.الد�ي�س.

�شارت. املعركة... اأثناء. اأ�شابه. الذي. اجلرح. من. �شفائه. �بعد. عنه،. �العف�.

للع�شيان.من.خالل.غارات. منه.يف.مطلع.عام.)1348هـ.-1929م(.ع�دة.

البادية. اأبناء. من. �ِفَرق. عبدالعزيز،. امللك. ط�ارف. على. بها. قام. �غز�ات.

امل�شاملة.�امل�الية.ل�يل.الأمر،.�قيام.ابنه.عبدالعزيز.الد�ي�س.ه�.الآخر.�عدد.

من.اأق�امه.بغز�ات.انتهت.مب�قعة.)اأم.ر�شمة(.بقيادة.الأمري:.عبدالعزيز.

قتل. )1929/09/07م(... 1348/04/04هـ. بتاريخ. جل�ي. بن. م�شاعد. بن.
فيها.عبدالعزيز.الد�ي�س.عن.عمر.يناهز.)25(.�شنة...كما.قتل.اأع�انه.

عبدالعزيز. الإمام. بخطاب. جاء. فيما. الع�شيان. ذلك. من. �شيء. يتبني.

.)13/3477( رقم. الك�يت. يف. الربيطاين. املعتمد. اإىل. امل�جه. له. اهلل. غفر.

تاريخ.1348/2/23هـ.ح�ل.منع.املف�شدين.من.دخ�ل.الك�يت.�عدم.ت�شرب.

اأفرادًا. جل�ء. منع. �كذا. اإليهم،. �الذخرية. �الزاد. الب�شائع. من. �شيء. اأي.
اأ�.جماعات.منهم.)�ثيقة.رقم.29(.

خطاب.جاللته.اإىل.الأمري:.نايف.بن.مزيد.الد�ي�س.بتاريخ.1348/3/14هـ.

عليها. �ي�شكره. اتخذها. لنايف. اإيجابية. م�اقف. ب�شاأن. )1929/8/19م(.

�ُيبني.له.بع�س.املخالفات.التي.فندها.جاللته.يف.اأربعة.اأم�ر.كما.يظهر.من.
فح�ى.خطابه.)�ثيقة.رقم.30(.



ن�شاأة.الإخ�ان.�ن�شاأة.الأرطا�ية176
الف�شل.الثالث:.الت��شع.�ال�شطراب

خطاب امللك عبدالعزيز إىل املعتمد الربيطاني يف الكويت

الوثيقة رقم )29()175(

من.مكتبة.ال�شيخ:.اأ�رن�س.بن.عقيل.بن.جمالد. .)175(
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نص الوثيقة رقم )29(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

اململكة احلجازية والنجدية وملحقاتها
عدد: 13/3477

تاريخ: 23 �صفر 1348هـ 
اإىل.�شعادة.معتمد.احلك�مة. اآل.في�شل. من.عبدالعزيز.بن.عبدالرحمن.

الربيطانية.يف.الك�يت.امليجر.دك�شن.املحرتم.
اأما.بعد:.فقد.�شبق.اأن.اأر�شلنا.ل�شعادتكم.ج�اب.كتابكم.من.احلجاز،.�ملا.
هذا. نحمله. اأن. اأحبينا. طرفكم. اإىل. قادمًا. اجلابر. اأحمد. الأخ. ر�ش�ل. راأينا.
الكتاب.ل�شعادتكم.لإفادتكم.اأ�ًل.ب��ش�لنا.الريا�س.عا�شمة.ديارنا.النجدية.
بخري.�عافية.من.ف�شل.اهلل،.�ثانيًا.مل�ا�شلة.املرا�شلة.بيننا.لالطمئنان.عن.
بال�شر�ر. احلجاز. من. اأر�شلناه. الذي. كتابنا. يف. اأخربتكم. لقد. �شعادتكم...
الك�يت. يف. الربيطانية. للحك�مة. معتمدًا. بقد�مكم. لنا. كان. الذي. العظيم.
�قربكم.هذا.القرب.من.ديارنا.�ل.�شيما.يف.مثل.هذه.الأ�قات.التي.تق�شي.
م�شلحة.الفريقني.بالتعا�شد.�التعا�ن.على.دفع.املفا�شد.التي.تهدد.م�شالح.
بالدنا.�م�شالح.البالد.التي.اأخذت.احلك�مة.الربيطانية.على.عاتقها.عهد.
اأنه.قد.بلغكم.ما.كان.بيننا.�بني.احلك�مة.الربيطانية. الدفاع.عنها،.�ل.بد.
من.املفا��شات.�ما.ا�شتقر.عليه.التفاق.يف.�شاأن.املف�شدين.الذين.هم.بج�ار.
الك�يت.من.رعايانا.�الذين.جازيناهم.�جنازيهم.هذه.الأيام.لعتدائهم.على.
�شاهرين. �شتك�ن�ن. �شعادتكم. باأن. ن�شك. ل. �نحن. قبل. �العراق.من. الك�يت.

على.الد�ام.ملنع.ت�شرب.اأي.�شيء.من.الب�شائع.�الزاد.�الذخرية.لهم.
هذين. لأن. الك�يت. جلهات. جماعاتهم. اأ�. اأفرادهم. التجاء. منع. �عن.
الأمرين.من.اأهم.ما.تعهدت.لنا.بهما.احلك�مة.الربيطانية.يف.مقا�مة.ه�ؤلء.
املجرمني.�نحب.اأن.نك�ن.على.ات�شال.دائم.ب�شعادتكم.يف.املرا�شلة.للتفاهم.

�تبادل.الآراء.يف.هذا.ال�شاأن.على.الد�ام.
واقبل�ا فائق احرتاماتنا .

اخلتم
جلاللة امللك عبدالعزيز
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الف�شل.الثالث:.الت��شع.�ال�شطراب

خطاب امللك عبدالعزيز إىل نايف بن مزيد الدويش

الوثيقة رقم )30()176(

من.حمف�ظات.الأ�شتاذ:.اأحمد.بن.عبداملح�شن.اخليال. .)176(
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نص الوثيقة رقم )30(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

من.عبدالعزيز.بن.عبدالرحمن.اآل.في�شل.اإىل.جناب.الأخ.املكرم.نايف.بن.
مزيد)177(.�شلمه.اهلل.تعاىل.ال�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�بركاته.على.الد�ام.
َفَكاك. معل�م.خم�ش��شا.من.جهة. كان. �ما.عرفت. ��شل. املكرم. اخلط.
ا.من. اأمَّ ِمْلِفني.عليكم... اآللي. بها. ال�شيخ. به. راجعت�. �ما. الزلفي. اأهل. اأباعر.
ي.بالأمر. قبل.ِفَكاككم.الأبل.ف�ا.اهلل.اأنه.ي�ش�ى.عندي.�شيء.كثري.امل�جب.�دِّ
فيكم. اهلل. بارك. �اأنتم. احلاكي،. ل�شان. �يقطع. امل�شلمني. عند. يجمّلكم. اللي.
فعلت�ا.الالزم.�بي�س.اهلل.�جيهكم.�ل.ه�.ب.كثري.على.مثلكم،.�من.قبل.ها.
بع.األلي.الف�ا.عليكم.اأنت.تدري.اأن.ما.يل.غر�س.يف.اأحد.�ل.اأدّ�ر.اإل.هداية. الرَّ
النا�س.َ�َرّدهم.لأمر.اهلل.�اأَحْب.�اهلل.ما.يل.اأن.الكبري.�ال�شغري.انهم.�شاكرين.
اهلل.. بيد. الهداية. �لكن. نعمتهم. �اآكلني. دينهم. اأمر. على. �مالزمني. .ربهم.
بع.لنا.عليهم.اأربعة.�شر�ط.هم.�اإخ�انهم.اللي.قبلهم.يف. .اأما.من.طرف.ها.الرَّ

الأرطا�ية.�قد.عرفتك.بها:
�ان.جميعهم. منهم. �الأخذ. العلماء. اتباع. ثم. اهلل. باأمر. الألتزام. الأ�ل:.
الدقيق. يف. �يتناق�ش�ن. �اإياه. هم. �يرتاجع�ن. علمهم. طالب. عند. يح�شر�ن.

�اجلليل.�يلتزم�ن.يف.جميع.اأم�رهم.
الأمر.الثاين:.م�شافات.جميع.امل�شلمني.الذين.قام�ا.باأمر.اهلل.�امتثل�ا.
ن�شائح.علماءهم.�اأمر.�ليتهم.يفد�ن.هم،.�اإّل.هم.اإخ�ان...ما.ي�شري.مثل.

العمل.الأ�ل.اإذا.�شاف.الرجال.اأخ�ه.�شد.عنه.تقل.�شايف.كافر.

نايف.مزيد.بن.ماجد.الد�ي�س. .)177(



ن�شاأة.الإخ�ان.�ن�شاأة.الأرطا�ية180
الف�شل.الثالث:.الت��شع.�ال�شطراب

الأمر.الثالث:....................
لالإ�شالم. الن�شح. هامل�اّد... ثالث. على. ال�شيخ. يعاهد�ن. الرابع:. الأمر.
�امل�شلمني،.�الق�مه.معك.على.من.نا�ا.امل�شملني...فمن.فعل.ذلك.فه�.اأخ�نا.
طاع. اأ�. طاع. ما. اأنه. �ش�ا. ذلك. ْب. َجنَّ �من. علينا. ما. �عليه. اأخ�انه.... �حنا.
بالظاهر.�خالفه.بالباطن.�بالعمل.فال.نقبله.اأبدًا،.�من.طرف.كالمي.هذا.
ر�ا. اأنكَّ �ما. �اأّثِبُت�ه. �ه. فاأقرُّ �ه. اأقرُّ �ما. العلماء. من. تريد. من. على. اإعر�شه.
اأنكر�ه.�اأنف�ه...تعرف.يا.نايف.اأن.ما.عندنا.�شك.يف.ديننا.�ل.يف.علمائنا...
اأن.النا�س.الأ�لني.الذي.قاتلناهم.ما.قاتلناهم.اإل.م�جب.بغيهم.�خر�جهم.
�اأن.النا�س.الثانني.الذي.عمل�ا.ما.عمل�ا.�التج�ا.يف.اأم�ر.ما.عاد.هيب.خافية.
اهلل. بح�ل. الأم�ر. ا�باقي. �شك....... عندنا. ما. اخللق. على. �ل. اهلل. على. ل.
النا�س.�حكايتهم. ِرْحت.مني.عليه،.�عل�م. اأين.على.ما. ثقة. �ق�ته.كن.على.
ما.هيب.عندي.�ل.األقي.لها.بال.�كالمهم.�شهل.عندي.اإذا.�شلحة.العقيدة...
هذا.ما.لزم.تعريفه.مع.اإبالغ.ال�شالم.الأخ�ان.�من.عندنا.الأخ�ان.�العيال.

ي�شلم�ن.�ال�شالم.
اخلتم 14 ربيع الأول/ 1348هـ )3(.  

جاللة امللك عبدالعزيز
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احلد من دخول املنشقني األراضي الكويتية
اخلطاب.التايل...تاريخه.10.ربيع.الآخر.من.عام.1348هـ...من.الك�نيل:.
»دك�شـــ�ن«.ممثل.احلك�مة.الربيطانية.يف.الك�يـــت...م�جه.اإىل.جاللة.امللك.
عبدالعزيـــز...جـــاء.ج�ابـــًا.خلطاب.جاللتـــه.بتاريـــخ.1348/2/23هـ.الذي.
ي�شـــرح.فيـــه.عمـــق.ال�شداقـــة،.�ُيثني.علـــى.م�اقـــف.اإيجابية.لل�شيـــخ:.اأحمد.
ال�شبـــاح.جتاه.امللك.عبدالعزيـــز،.�ُي�شري.اإىل.جمم�عـــة.املن�شقني.من.قبيلة.
مطـــري.بقيـــادة.الد�ي�س،.�مـــن.قبيلة.العجمـــان،.�ابن.م�شهـــ�ر.�حما�لتهم.
ه.لهـــم.اإخطارات.�شديدة.اللهجة. العبـــ�ر.اإىل.الأرا�شي.الك�يتية،.�اأنه.قد.ُ�جِّ
كتابـــًة.�م�شافهًة.من.ال�شيـــخ:.اأحمد.ال�شباح.�منه.�شخ�شيـــًا.ب�شفته.ممثاًل.
للحك�مة.الربيطانية،.�اأنهم.�َشُيطرد�ن.�حتت.�شرب.القنابل.اإن.لزم.الأمر.

كما.اأ�شار.اإىل.املراقبة.ال�شديدة.على.ت�شدير.الأطعمة.�الذخرية.له�ؤلء،.
�اإن.خرج.�شيء.من.الأطعمة.�شرًا.فرمبا.يك�ن.له.�شيء.من.ال�شحة.

�عن.طلب.ابن.م�شه�ر.الت�جه.اإىل.بغداد.ملقابلة.املند�ب.ال�شامي...قال.

اإليه.من.مرجعه.ُيفيد.باأن.طلب.ابن.م�شه�ر.رف�س. اأن.اجل�اب.الذي.��شل.
بالكلية،.�اأنه.نف�شه.قد.اأبلغ.ابن.م�شه�ر.بذلك.�اأن.عليه.الرحيل.حاًل.

الإبل. من. �عددًا. �الر�شايدة. مطري. من. ع�ائل. اأن. اإىل. ُي�شري. �كذلك.

اأن.املاء. برعاية.عبيد.الد�ي�س.قد.عرب�ا.احلد�د.�نزل�ا.ال�شبيحية.بحجة.

�املرعى.كانا.نادرًا.ح�ل.حم�س.�ال�فرة،.�اأن.العمل.جاٍر.لطردهم،.�اأنه.قد.

حلق.بهم.في�شل.الد�ي�س.مع.جميع.ق�اده.من.الإخ�ان،.�حلق.بهم.اأي�شًا.عدد.

من.العجمان،.�اإىل.اأنه.قرر.اأن.يذهب.بنف�شه.اإىل.ال�شبيحية.�ُينذر.الد�ي�س.
بالرحيل،.�قد.جنح.يف.مهمته،.�رحل.اجلميع.ي�م.الأحد.1348/03/27هـ.
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الف�شل.الثالث:.الت��شع.�ال�شطراب

خطاب ديكسون املعتمد الربيطاني إىل امللك عبدالعزيز

الوثيقة رقم )31 ()178(

من.مكتبة.ال�شيخ:.اأ�رن�س.بن.عقيل.بن.جمالد. .)178(
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نص الوثيقة رقم )31(
منره، �صري 533

املعظم. اجلاللة. �شاحب. العزيز. املحب. ال�شيم. حميد. الأكرم. ح�شرة.

اأي.. اآي.. �س.. كي.. اآل.�شع�د. اآل.في�شل. عبدالرحمن. بن. عبدالعزيز. ال�شيد.
ملك.احلجاز.�جند.�ملحقاتها.

�شاحب.اجلاللة:
بعد.اإهداء.�افر.ال�شالم.�تقدمي.�اجب.الحرتام،.يل.ال�شرف.اأن.اعرتف.
ب��ش�ل.مكت�ب.جاللتكم.منره.13/3477.امل�ؤرخ.يف.23.�شفر.1348هـ.�اأن.
اأعرب.عن.�شكري.اخلال�س.جلاللتكم.ملا.ا�شتمل.عليه.مكت�بكم.من.الآراء.

ال�دية.جدًا.
ثم.اأخرب.جاللتكم.اأين.يف.األطف.�شاعة.اأي�شًا.اأخذت.كتابكم.اخل�ش��شي.
ال�شخ�شي.املكت�ب.من.احلجاز.بع�س.ال�قت.قباًل.الذي.فيه.جاللتكم.تكرمتم.
باإظهار.ال�شر�ر.لك�ين.تعينت.يف.الك�يت.كممثل.حلك�مة.جاللته)179(،.لقد.
�شرت.جدًا.ممن�نًا.لهذا.الإعراب.عن.اأخال�س.جاللتكم.قلبيًا.الذي.اأظهر.
ب��ش�ح.اأن.جاللتكم.تذكرمت.الأيام.التي.كان.يل.ال�شرف.يف.اأن.اأك�ن.�شديقكم.
بالهف�ف.�املحادثات.ال�دية.الكثرية.�التي.كانت.فيما.بيننا.يف.ذلك.العهد.
مل. لك�ين. جلاللتكم. التامة. العتذارات. عر�س. يف. رغبتي. �مبنا�شبة.
جمرد. �شببه. كان. ذلك. تاأخري. اأن. اأ��شح. اأن. اأحب. قباًل. مكت�بكم. اأجا�ب.
حقيقة.اأنه.�شار.من.ال�شر�ري.يل.اأن.اأرفع.املكت�ب.نف�شه.�بع�س.نقط.اأخرى.

م�شار.اإليها.فيه.حلك�مة.جاللته.�كل.هذا.قد.ا�شتغرق.�قتًا.

جاللته...جاللة.ملك.بريطانيا...امل�شتعمرة.للعراق.�الك�يت. .)179(
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�يف.خماطبة.جاللتكم.الآن.اأحب.اأ�ًل.اأن.اأق�ل.اأين.عامِل.باملرا�شلة.املتبادلة.

بني.جاللتكم.�حك�مة.جاللته.من.خ�ش��س.اأ�لئك.الث�ار.من.رعاياكم.الذي.
جعل�ا.اجتماعاتهم.بج�ار.الك�يت.

كذلك.اأحب.اأن.اأ��شح.بالتمام.اإىل.جاللتكم.اأن.حمرتم.اجلميع.��شديق.

جاللتكم.�شعادة.حاكم.الك�يت.�اأنا.نف�شي.معًا.قد.كنا.دائبني.يف.جمه�داتنا.

ملنع.التز�يدات.من.طعام.�ذخرية.�غريهما.عن.ال��ش�ل.اإىل.الث�ار.من.ابتداء.

احلا�شر... بال�قت. ملجه�داتنا. مقللني. �جه. باأي. �ل�شنا. ال�شطرابات. هذه.

م�شه�ر. �ابن. �مطري. العجمان. قبيلة. الث�ار.من. اأي.من. عب�ر. اأما.من.جهة.

البد�. من. اأحد. يحا�ل. مل. فقط. لي�س. باأن. جاللتكم. فليطمئن. الك�يت. اإىل.

املذك�رين.اأعاله.عب�ر.احلد�د.ظاهرًا.بل.اأن.ر�ؤ�شائهم.من.في�شل.الد�ي�س.

�نازل.قد.ح�شل�ا.اإخطارات.عدة.�شديدة.اللهجة.من.كل.ال�شيخ.اأحمد.�اأنا.

كتابًة.��شفاهًة.باأنه.اأي.اأحد.من.الإخ�ان.يف.حما�لته.الهر�ب.لتخاذ.ملجاأ.
يف.جهات.الك�يت.فاإنهم.�شيطرد�ن.�شريعًا.�حتت.�شرب.القنابل.اإن.لزم.

�لكن. �شحة. له. رمبا. �شرًا. الث�ار. اإىل. الطعام. من. �شيء. بع�س. اإن.خر�ج.

ب�ا�شطة.املراقبة.ال�شديدة.التي.فر�شها.ال�شيخ.على.ت�شدير.جميع.الأطعمة،.
اأ�شاألكم.اأن.تعتقد�ا.اأن.جميع.هذه.املعامالت.ال�شرية.قد.ُقللت.اإىل.اأ�شغر.نهاية.
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ابن. اأن. 1348/1هـ. ربيع. .17 اأنه.يف. تعلم�ا. اأن. يهم.جاللتكم. اأن. ميكن.

الأمان. �حتت. بغداد. اإىل. يت�جه. لكي. رخ�شة. يطلب. ر�شالة. بعث. م�شه�ر.

اأقرب.من. ياأتي. اأن. له. اأنه.مل.ي�شمح. ال�شامي،.�مبا. �ي�اجه.فخامة.املند�ب.

ق�شر.م�شرف.فقد.راأيته.هناك.�اأبلغت.ملتم�شه.اإىل.حك�مة.جاللته،.فكان.

�اأنه. بالكلية. يرف�س. اأن. يجب. م�شه�ر. ابن. طلب. اأن. ��شلني. الذي. اجل�اب.

م�شه�ر. ابن. اإىل. الر�شالة. هذه. َفَبلَّْغت. حاًل. الك�يت. جهات. يرتك. اأن. يجب.
�ُطرد.املذك�ر.حاًل.يف.18.ربيع.1348/1هـ.�قد.كان.معه.ع�شر.نفرات.

�حادثة.اأهم.اأي�شًا.اأظن.اأنها.هي.التي.تثبت.اأزيد.من.اأي.�شيء.�ش�اها...

ال�شداقة.�ح�شن.النية.التي.ي�شعر.بها.�شعادة.حاكم.الك�يت.اإىل.جاللتكم.

جاللته. حك�مة. تتخذها. التي. ال�شديدة. املراقبة. اأي�شًا. تظهر... �التي.
يف.هذه.امل�شاألة.– 
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.ح�شرة.ال�شيخ.اأحمد. ح�شلت.يف.24.ربيع.1348/1هـ.فبذلك.الي�م.اأُْخرِبَ

ن�شاء. بجميع. م�شح�بة. الد�ي�س. في�شل. عائلة. باأن. اجلن�بية. احلد�د. على.

َعِبيد. رعاية. الأباعر.حتت. �الر�شايدة.معهم.عدد.كبري.من. �اأطفال.مطري.

كان. �الع�شب. املاء. اأن. ال�شبيحية.بحجة. �نزل�ا.يف. الد�ي�س.عرب�ا.احلد�د.

نادرًا.ح�ل.حم�س.�ال�فرة.�بنف�س.ذلك.املاء...بينما.الك�يت.يعمل.الرتتيب.

الإخ�ان. ق�اد. الد�ي�س.مع.جميع. في�شل. باأن. اآخر. لطردهم،.�ح�شل.خربًا.

��شل�ا.ال�شبيحية.اأي�شًا.��شريعًا.تبعهم.جميع.العجمان.مع.عدة.اأ�ل�ف.من.

اأن. حيث. 1348/1هـ. ربيع. .25 �يف. �الأطفال... امل�شنني. �الرجال. ن�شاءهم.

احلالة.كانت.خطرية.�حيث.اأنه.مل.يكن.مرغ�ب.اأن.ُتلقى.القنابل.على.ن�شاء.

اأن. قررت. األ�ف.حا�شرين... عدة. منهم. ي�جد. كان. الذي. الإخ�ان. �اأطفال.

�اإل. اأن.يرحل.حاًل. اأنه.يجب. �اأنذر.الد�ي�س. اإىل.ال�شبيحية.بنف�شي. اأذهب.

الد�ي�س. �قد.�اجهت.في�شل. النتائج،. لي�شت.م�ش�ؤ�لة.عن. فحك�مة.جاللته.

�ق�اد.الإخ�ان.الآخرين.م�شح�بًا.ب�شعادة.ال�شيخ.يف.داره،.�اأ�شكر.اهلل.الذي.

ن�شر. اأن. بد�ن. يرحل�ا. اأن. الإخ�ان. اأقناع. على. اقتدارنا. . اأنَّ مهمتنا،. اأجنح.

اأبداه.يل. اأ�ًل.هلل.�ثانيًا.اإىل.التاأييد.الباهر.الذي. ن�شاءهم.�اأطفالهم.راجع.
ال�شيخ.اأحمد.
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كما.حدث...فقد.رحل.الد�ي�س.يف.فجر.ي�م.الأحد.27.ربيع.1348/1هـ.مع.

جميع.ق�مه.�مل.يبق.رجل.�احد.من.الإخ�ان.اأ�.امراأة.اأ�.جمل.يف.ال�شبيحية.
اأ�.يف.جهات.الك�يت.حلد.م�شاء.1.ربيع.1348/2هـ.

احرتامي. جاللتكم. ر. �اأَذكِّ الفر�شة. هذه. اغتنم. اأن. اأحب. اخلتام. �يف.

الذي.مل.يتغري.�اأن.اأق�ل.اأين.�شاأك�ن.على.الد�ام.م�شر�رًا.لتبادل.الآراء.مع.

احلا�شرة. امل�شكلة. ملعاملة. طريقة. ح�شن. عن. املكاتيب. ب�ا�شطة. جاللتكم.
�كذلك.امل�شائل.الأخرى.املتعلقة.مب�شالح.جاللتكم.�م�شالح.الك�يت.

هذا.ما.لزم.�بالالزم.اأت�شرف.�الباري.يحفظكم...�دمتم.حمر��شني.
1348/4/10هـ

ك�نيل اأ. ج. اآر. بي. دك�صن
ي�متكل اأجنت – كيت
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إشعار بأن الدويش وقومه دخلوا األراضي الكويتية
خطاب.مديرية.ال�ش�ؤ�ن.اخلارجية.يف.مكة.املكرمة.اإىل.املعتمد.�قن�شل.
بريطانيا.يف.جدة.بتاريخ.1348/4/18هـ.)1929/9/21م(.املت�شمن.طلب.
اإخبار.احلك�مة.الربيطانية.اأن.ال�شيخ.في�شل.بن.�شلطان.الد�ي�س.�من.معه.
حك�مة. �اأن. الك�يتية،. الأرا�شي. �دخل�ا. النجدية. الأرا�شي. من. خرج�ا. قد.
جاللة.امللك.عبدالعزيز.ترج�.من.احلك�مة.الربيطانية.اأن.تفي.ب�عدها.بعدم.

دخ�لهم.الك�يت.

�لوثيقة.رقم.)32()180(

من.مكتبة.ال�شيخ:.اأ�رن�س.بن.عقيل.بن.جمالد. .)180(
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نص الوثيقة رقم )32(
مديرية ال�ص�ؤون اخلارجية

مكة املكرمة
الرقم 48/3/14

التاريخ 1348/4/18هـ - 1929/9/22م

ح�شرة.�شاحب.ال�شعادة..معتمد.�قن�شل.بريطانيا.العظمى.بجدة
عزيزي.امل�شرت.ب�ند

عطفًا.على.حديثي.معكم.على.التلف�ن.�شباح.هذا.الي�م.اأ�اكد.ل�شعادتكم.

هنا.ما.كنت.طلبته.منكم.�ه�.التف�شل.باأخبار.احلك�مة.الربيطانية.اأن.في�شل.
الد�ي�س.�من.معه.قد.ترك�ا.الأرا�شي.النجدية.�نزل�ا.يف.اأرا�شي.الك�يت.

�بناء.على.ذلك.فاإن.حك�مة.جاللة.امللك.ترج�.منها.اأن.تفي.بال�عد.الذي.

بتاريخ. .150/33/1164 رقم. �شمن.خطابكم. �شعادتكم. ل�شان. على. �عدته.

يف. ف�رًا. الد�ي�س. في�شل. مهاجمة. �ه�. )1929/6/27م(. 1348/1/20هـ.
حالة.دخ�له.اأرا�شي.الك�يت.

�مبا.اأنني.اعتقد.اأن.ال�شرعة.يف.القيام.بهذا.ال�عد.ت�شاعد.على.الق�شاء.

تتخذ. اأن. اأرج�. فاإنني. معه. الذين. �ال�شقيا. الد�ي�س. في�شل. على. نهائيًا.
التدابري.ال�شريعة.لتحقيق.الغاية.

واقبل�ا حتياتي
املخل�ص

ف�ؤاد حمزة
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سرور باهتمام املعتمد السياسي يف الكويت
1348/4/24هـ. تاريخ. .11/147 رقم. عبدالعزيز. امللك. جاللة. خطاب.
)1929/9/27م(.اإىل.الك�نيل.اج..ار..بي.دك�ش�ن.املعتمد.ال�شيا�شي.حلك�مة.
من. �شر�ر.جاللته. مت�شمنًا. �شابق... الك�يت...ج�ابًا.خلطاب. بريطانيا.يف.
�ثقة. الك�يت،. مع. �ت�ا�شلهم. الع�شاة. التجاء. ح�ل. بذل�ه. الذي. الهتمام.
�شي�شاعف. باأنه. ا�شتعداد. من. اأبداه. �ما. ال�شيا�شي. املعتمد. بجه�د. جاللته.
اهتمامه.�م�شاعيه.ح�ل.عدم.ت�شرب.الب�شائع.�منع.التجاء.الع�شاة،.�قريبًا.
الد�ي�س... في�شل. بن. لغزاة.عبدالعزيز. ما.ح�شل. مثل. لهم. تاأديب. �شيك�ن.

�مزيد.من.التفا�شيل:

الوثيقة رقم )33()181(

من.مكتبة.ال�شيخ:.اأ�رن�س.بن.عقيل.بن.جمالد. .)181(
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نص الوثيقة رقم )33(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

اململكة احلجازية والنجدية وملحقاتها
دي�ان جاللة امللك

عدد 11/147 - 1348/4/24هـ
من.عبدالعزيز.بن.عبدالرحمن.اآل.في�شل.اإىل.�شعادة.الك�نيل.اأج..ار..بي.

داك�شن.املعتمد.ال�شيا�شي.حلك�مة.بريطانيا.يف.الك�يت.
1348هـ.منره. الثاين. ربيع. .10 يف. امل�ؤرخ. ج�ابكم. تلقينا. فقد. بعد... اأما.
التجاء. من. �تبذل�نه. بذلتم�ه. الذي. الهتمام. من. جدًا. �شررنا. �قد. .)533(
لدينا. م�ؤكدة. �م�شاعكيم. هذه. همتكم. �اأن. للك�يت،. �م�شابلتهم. الع�شاة.
�كانت.باعثة.لتقديرنا.�ثنائنا.عليكم.يف.كتبنا.للحك�مة.الربيطانية.�لرئي�س.
اخلليج.�للمند�ب.ال�شامي.حلك�مة.جاللته.يف.العراق..�نحن.�اثق�ن.باأنكم.
الع�شاة. التجاء. �منع. الب�شائع. ت�شرب. ليك�ن.منع. �شت�شاعف�ن.همتكم.هذه.
تامًا.كاماًل.من.�شائر.ال�ج�ه،.�ل.بد.قد.بلغكم.ما.ح�شل.للع�شاة.الذين.غز�ا.
باأمارة.عبدالعزيز.الد�ي�س.من.التاأديب.القا�شي.الذي.اأذهب.ق�تهم.��شعيها،.
يف. منهم. الباقية. البقية. لتاأديب. �شرينا. اهلل. �شاء. اإن. �شيك�ن. جدًا. �قريبًا.
اأطراف.حد�د.الك�يت،.�نحن.ننتظر.من.همتكم.اتخاذ.الحتياطات.الالزمة.

من.الآن.ملنعهم.منعًا.باتًا.من.جميع.ال�شتفادات.من.الك�يت.اأ�.اأطرافها.

واقبل�ا احرتاماتنا الفائقة.
اخلتم

جلاللة امللك عبدالعزيز
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بالغ رمسي من قلم املطبوعات بتاريخ 1348/4/30هـ )1929/10/3م(
ابنه. اأر�شل. القاعية. غز�ه. بعد. الد�ي�س. في�شل. ال�شيخ. اأن. مفاده. بالغ...
.)709( �عددهم. �العجمان. مطري. قبيلة. فر�شان. من. �عددًا. عبدالعزيز.
للغز�.مر�رًا.بـ)لينة(.ثم.احلز�ل)182(،.�التي.كان.عليها.عدد.من.الإبل.ل�شمر.
�عنزة.�بع�س.من.احلا�شرة،.�قد.ا�شت�ل�ا.على.جميعها،.�يف.ع�دتهم.كان.
الأمري:.عبدالعزيز.بن.م�شاعد.�جي��شه.يف.انتظارهم،.��شارت.املعركة.ي�م.
ال�شبت.1348/4/4هـ.امل�افق.1929/9/7م،.�التفا�شيل.يف.البالغ.التايل...
الذي.ي�شف.م�شار.هذا.الغز�.�النهاية.احلتمية.التي.ق�شت.على.فل�ل.الُغزاة.

�يطيب.يل.اأن.اأُ�شيف.��شفًا.ل�شعراء...نقتطف.منه.ما.ياأتي:

�شاعر.�شمري.يق�ل:
طي�ره �شبعة. �املــ�ــشــعــري)183(. ــــَدق. احْلَ

ـــه.�ـــشـــار�ا.اإعــدامــي ـــت ــس.اأُ�لب ــ� ــد�ي �ال
�جاء.رد.املطريي:

ُمُعـــــ�رة بها. مــا. يال�شمــــــــري. ــٍة. َهــيَّ
ــب.��ــشــ�امــي ــ�اهــي ــم.ل ــه ــــ�ك.حــادي َج

ــس.بـــخـــ�.نــــ�رة ــ� ــ�م ــن ــك.ل.ت ــل ــع ِعـــــد.ف
ــس.بـــالإمـــامـــي ــ� ــ�م ــن ت ــك.ل. ــل ــع ِعـــــد.ف

�شمال.حائل. .)182(
احلدق.�امل�شعري.م�قعني.قرب.اأم.اأر�شمة. .)183(
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اأن. ا�شت�شعر. من. بينهم. من. ع�دتهم. بعد. الغزاة. اأن. ذكره... اجلدير.

اأم.اأر�شمة.ل.تخل�.من.�شرية.ل�يل.الأمر،.�اأن.عليهم.تغيري.خط.�شريهم...اإل.

.على.م�شريه.اإىل.اأم.اأر�شمة...مما. رَّ اأن.قائدهم.)عبدالعزيز.الد�ي�س(.اأ�شَ

دفع.ه�ؤلء)184(.�ُيقدر.عددهم.باأكرث.من.مئة.�شخ�س.اإىل.الن�شقاق.�تعديل.
م�شارهم.مما.جنبهم.هذه.ال�اقعة.

بقيادة.كل.من:.في�شل.بن.�شبالن،.�ابن.ع�ش�ان،.�مطلق.ال�ش�ر،.تاريخ.قبيلة.مطري.�س274. .)184(
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الوثيقة رقم )34()185(

من.مكتبة.ال�شيخ:.اأ�رن�س.بن.عقيل.بن.جمالد. .)185(
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نص الوثيقة رقم )34(
بالغ ر�صمي من قلم املطب�عات

اأر�شل.�لده. القاعية. الد�ي�س.بعد.ف�شله.يف.غز�ة. اأن. �حدث.غري.هذا...

�الكفاح. �شائر.رجال.احلرب. الد��شان.�مطري.مع. كبار. ��شائر. عبدالعزيز.

من.مطري.�العجمان.�كان.عدد.اجلميع.�شبع.مئة.�ت�شعة.من.املقاتلني.�ق�شد.

ه�ؤلء.)لينة(.فلم.يلق�ا)186(.عليها.اأحدًا.ف�ا�شل�ا.�شريهم.اإىل.احلز�ل.فلق�ا.

الأبل. فنهب�ا. احل�شر... �لبع�س. �عنزة. �شمر. من. لعرب. كثرية. اأباًل. عليها.

جميعها.�عاد�ا.�قد.علم.الأمري.عبدالعزيز.بن.م�شاعد.اأمري.حائل.بعد�ان.

ه�ؤلء.الأ�شقياء.�كان.خميمًا.بجن�ده.على.ماء.ي�شمى.)قبة(.ف�شار.يف.احلال.

متبعًا.اأثرهم.ف�رد.)الب�ش�ك(.ثم.�شار.اإىل.اأم.اأر�شمة.�اأقام.على.املاء.ثالثة.

اأيام.فلم.يعرث.على.خرب.لالأ�شقياء..�ي�م.ال�شبت.امل�افق.للي�م.الرابع.من.ربيع.

ي�شمى. �بينما.ه�.يف.مكان. قا�شدًا.)لينة(. ابن.م�شاعد. الأمري. �شار. الثاين.

طيارات.اب�شر.عبدالعزيز.الد�ي�س.�من.معه.عائدين.بغنائمهم.من.احلز�ل.

�ىل. ثم. �شاعات. من.خم�س. يقارب. ما. العراك. �دام. ل�شاعته. عليهم. فحمل.

الأ�شقياء.بعدها.الأدبار.فلحقت.بهم.الفر�شان.�ق�شت.على.جم�عهم.�فيهم.

عبدالعزيز.الد�ي�س.��شائر.جماعة.ابن.م�شه�ر.اإل.فرحان.بن.م�شه�ر.نف�شه.
فاإنه.مل.يكن.يف.املعركة.

مل.يلق�ا:.مل.يجد�ا. .)186(
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ثم. نكث�ا... ثم. الإمام. عاهد�ا. اأن. لهم. �شبق. البغاة. ه�ؤلء. لأن. �نظرًا.

لهم. يرجى. ل. لأنه. �نظرًا. غدر�ا،. ثم. عاهد�ا... ثم. نق�ش�ا... ثم. عاهد�ا...

�شالح.بعد.الذي.كان.منهم.�نظرًا.لأنه.ينبغي.اأن.يك�ن�ا.عربة.لغريهم.راأى.

بعد. منهم. بقي. من. فجمع. تاأديبهم. يف. الت�شاهل. عدم. م�شاعد. ابن. الأمري.
النك�شار.يف.املعركة.فاجتمع.ما.يقرب.من.مئتى.رجل.

�قد.كان.لهذه.ال�قعة.�ما.�شبقها.اأبلغ.اأثر.يف.نف�س.من.بقى.من.الفل�ل.يف.

اأ�اخر.ربيع.الثاين.�شي�شري.جاللة.امللك.ب�شائر.الق�ى. اأطراف.احلد�د.�يف.

اأطراف.حد�د. اأمر.من.بقى.من.الع�شاة.يف. اأمرها.بامل�شري.للنظر.يف. التي.

الك�يت.��شتك�ن.هذه.العملية.هي.الأخرية.اإن.�شاء.اهلل.تعاىل.يف.تطهري.هذه.
اجلزيرة.العربية.من.كل.ف�شاد.�اإف�شاد.

30 ربيع الثاين �صنة 1348هـ
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ــــــ  بــالغ رمســي مــن قلم املــطــبــوعــات بــتــاريــخ 1348/5/11ه
)1929/10/13م(

بالنظر.اإىل.رغبة.جاللة.امللك.عبدالعزيز.اتخاذ.بع�س.التدابري.احلا�شمة.

قرية. لل�ش�رى.يف. يعقد.جمل�شًا. اأن. راأى. الع�شاة... من. ال�شالح. األقى. فيمن.

ال�شعراء.يح�شره.عدد.من.العلماء.�الزعماء.�القادة.�من.اأجل.ذلك.غادر.

ُعقد. الثنني.1348/4/27هـ.)1929/9/30م(حيث. ي�م. الريا�س. جاللته.
امل�ؤمتر.�مت.التفاق.على.خم�شة.بن�د...كما.يتبني.من.البالغ.التايل:
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الوثيقة رقم )35()187(

من.مكتبة.ال�شيخ:.اأ�رن�س.بن.عقيل.بن.جمالد. .)187(
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نص الوثيقة رقم )35(
بالغ ر�صمي من قلم املطب�عات

قد.اأمتت.احلملة.التي.يق�دها.�شم�.الأمري.خالد.بن.�شم�.الأمري.حممد،.

�احلملة.التي.يق�دها.خالد.بن.ل�ؤي.�حممد.بن.�شحمي.اأعمال.التاأديب.فيمن.

على. ق�شت. اأن. اإىل. ال�شرايا. �تتبعتهم. �املجرمني. الأ�شقياء. فل�ل. من. بقى.
اآخرهم.�طهرت.البالد.من.�شر�رهم.

اتخاذ. يف. ال�شامية. امللك. اجلاللة. �شاحب. ح�شرة. رغبة. اإىل. �بالنظر.

عهده. بعد. الع�شاة. من. ال�شالح. القى. فيمن. احلا�شمة. التدابري. بع�س.

قرية. يف. بنف�شه. يح�شره. لل�ش�رى. جمل�شًا. يعقد. اأن. راأى. �خذلنه... �نكثه.

)�شعرا()188(،.�من.اأجل.ذلك.غادر.جاللته.الريا�س.ي�م.الثنني.امل�افق.27.

ربيع.الثاين.اإىل.�شعراء.حيث.عقد.م�ؤمترًا.ح�شره.جمع.من.العلماء.�الزعماء.

�القادة.من.عتيبة.�قحطان.�حرب.��ش�اهم.ل�شت�شارتهم.فيما.يعمل.با�لئك.
النفر،.فقرر.امل�ؤمتر.القرارات.الآتية.��شرع.يف.تنفيذها.حاًل:

�شعراء:.اأي.بلدة.ال�شعراء.مبحافظة.الد�ادمي. .)188(
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اأن.حتكم. الفتنة.على. ا�شرتك.يف. بقى.حيًا.ممن. اأم�ال.من. اأ�ًل:.م�شادرة.
ال�شريعة.يف.رقبته.

متهم. كل. من. �البندقية(. �الفر�س. الذل�ل. )اأي. احلرب. �ش�كة. اأخذ. ثانيًا:.
مبمالأة.اأهل.الف�شاد.�بالتخلف.عن.جهادهم.

القبائل. بني. �تفريقهم. الف�شاد. عليها. غلب. هجرة. كل. اأهل. اإخراج. ثالثًا:.
�منعهم.من.الإقامة.يف.مكان.�احد.

رابعـــًا:.مكافـــاأة.املجاهديـــن.ال�شادقـــني.بت�زيـــع.مـــا.ي�شـــادر.مـــن.اأمـــ�ال.
املف�شدين.عليهم.

خام�شًا:.تنفيذ.هذه.املقررات.يف.خالل.ع�شرة.اأيام.
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الق�ات. معظم. اإىل. الكرمية. اأ�امره. اأ�شدر. قد. امللك. جاللة. كان. �قد.

�العجمان. مطري. من. الع�شاة. فل�ل. فيها. التي. املنطقة. قرب. اإىل. بالت�جه.

لأجل.الق�شاء.على.ف�شادهم.�التنكيل.بهم..غري.اأن.اهلل.�شبحانه.�تعاىل.قد.

ي�شر.الأم�ر.قبل.ال�شر�ع.يف.الأعمال.التاأديبية.�شد.اأ�لئك.املجرمني،.�لذا.مل.

يعلم.ماذا.ي�شتقر.عليه.قرار.جاللته.بعد.اأن.�ردت.الأنباء.باأن.الق�ات.التي.

كانت.حميطة.من.َقِبل.بالأ�شقياء.من.كل.جانب.قد.متكنت.من.قطع.دابرهم.
�الق�شاء.عليهم،.�َقَتل.رئي�شهم.في�شل.الد�ي�س.نف�شه.

وبذلك انتهت الأم�ر واحلمد هلل على ح�صب املرغ�ب 
11 جمادى الأوىل �صنة 1348هـ
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خروج امللك عبدالعزيز على رأس قوة
بتاريخ.1348/6/16هـ. رقم.27/147. عبدالعزيز. امللك. خطاب.جاللة.
ال�شيا�شي. املعتمد. دك�ش�ن. بي. اآر.. اج.. الك�نل. اإىل. )1929/11/17م(.
حلك�مة.بريطانيا.يف.الك�يت...مفيدًا.بخر�ج.جاللته.من.الريا�س.على.راأ�س.
ق�ة.ملطاردة.فل�ل.الع�شاة.يف.اأطراف.الك�يت،.�اأنكم.�شتبذل�ن.جهدكم.يف.
�شاأن.امل�شاعدة.عليهم.�طردهم...حتى.ل.تت�شبب.اإقامتهم.يف.م�شاكل.بيننا.

�بني.الك�يت.ثم.مع.احلك�مة.الربيطانية.

الوثيقة رقم )36()189(

من.مكتبة.ال�شيخ:.اأ�رن�س.بن.عقيل.بن.جمالد. .)189(
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نص الوثيقة رقم )36(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

اململكة.احلجازية.�النجدية.�ملحقاتها
عدد 27/147

يف 1348/6/16هـ
من.عبدالعزيز.بن.عبدالرحمن.اآل.في�شل.اإىل.�شعادة.الك�نل.اأج..ار..بي.

دك�شن.املعتمد.ال�شيا�شي.حلك�مة.بريطانيا.يف.الك�يت.
اأما.بعد.فنحب.اأن.نحيط.�شعادتكم.علمًا.اأننا.حال.التاريخ.قد.خرجنا.من.
الريا�س.على.راأ�س.الق�ة.التي.اأمرناها.بالجتماع.لل�شري.اإىل.فل�ل.الع�شاة.
ن�شك. ل. �نحن. اإليهم. ن�شل. تعاىل. �شاء.اهلل. اأن. �قريبًا. الك�يت. اأطراف. يف.
باأن.�شعادتكم.�شتبذل�ن.جهدكم.يف.�شاأن.امل�شاعدة.عليهم.لأن.امل�شلحة.يف.
ذلك.م�شرتكة.�اأن.الأخبار.املحققة.التي.تاأتينا.كل.ي�م.عنهم.ل.يزال�ن.يف.
احلك�مة. لتعهد. تعلم�ن.خمالف. كما. �هذا. فيه. اآمن�ن. �هم. الك�يت. حد�د.
الربيطانية.فرنج�ا.من.�شعادتكم.اأن.تعمل�ا.اجلهد.لأق�شائهم.– �طردهم.
احلك�مة. مع. ثم. الك�يت. �بني. بيننا. م�شاكل. اأقامتهم. يف. يت�شبب. ل. حتى.

الربيطانية.ل.حتمد.عقباها.

واقبل�ا احرتاماتنا الفائقة.
اخلتم

جلاللة امللك عبدالعزيز
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رسالة جوابية من جاللة امللك عبدالعزيز إىل عبداهلل بن 
حممد بن عقيِّل

من. 1930م(. -يناير. 1348هـ. �شعبان. )نهاية. بتاريخ. التايل. اخلطاب.

ج�ابًا. ل. عقيِّ بن. بن.حممد. عبداهلل. اإىل. ثراه. اهلل. طيب. عبدالعزيز. امللك.

من. ��شيئًا. للمن�شقني. مطاردته. م�شار. فيه. له. ي�شف. �شابق... خلطاب.

الأحداث.�امل�شادفات.�ذلك.بقيادة.جاللته،.�ما.اآلت.اإليه.حال.الع�شاة.من.

اللج�ء.اإىل.امل�شتعمر.الإجنليزي.يف.العراق.�الك�يت،.�التفا��س.مع.ممثلي.

��شحى. خباري. �الذي.مت.يف. زعمائهم،. ت�شليم. ح�ل. الربيطانية. احلك�مة.
بتاريخ.1348/8/29هـ.امل�افق.1930/1/28م...كما.ه�.م��شح.اأدناه:

الوثيقة رقم )37()190(

من.حمف�ظات.الأ�شتاذ:.اأحمد.بن.عبداملح�شن.اخليال. .)190(
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نص الوثيقة رقم )37(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

من.عبدالعزيز.بن.عبدالرحمن.اآل.في�شل.اإىل.جناب.املكرم.عبداهلل.بن.
ل.�شلمه.اهلل.تعاىل.اآمني. حممد.بن.عقيِّ

ال�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�بركاته.على.الد�ام.مع.ال�ش�ؤال.عن.اأح�الكم.
اأح�النا.من.كرم.اهلل.جميلة.اخلط.املكرم.��شل.�ما.عرفت.كان.معل�م.بعده.
نعرفكم.اأنه.بعد.�ِشِديدنا.من.الرقعي.ملا.��شلنا.خباري.القرعه.ت�شادفنا.
حنا.�ابن.الأ�شقه.العجمان.�معه.بادية.العجمان.�ابن.لمي.�شفاح.من.بادية.
�شبع.ماية. مقدار. معهم. اجلميع. �الر�شايدة. �املالعبة. �ال�شهبة. اجلبالن.
ع�شا.من.الإبل.�اأخذهم.اهلل.ثم.اأخذناهم.�ذبحهم.اهلل...اأما.من.قبل.باقي.
مطري.�العجمان.عقب.ما.�شمع�ا.بنا.زبن�ا.اجلهرا.�بعد.ذلك.�شكة.عليهم.
م�اتر.الأجنليز.�مدرعاتهم.�طياراتهم.���شر�ا.في�شل.الد�ي�س.�اأبا.الكالب.
�نزلنا.خباري. �شدينا.حنا. �بعد.ذلك. الب�شرة،. اإىل. �اأر�شل�هم. �ابن.لمي.
من.جهة. �اإياهم. حنا. �تكلمنا. الأجنليز. مام�رين.حلك�مة. �ج�نا. ��شحى،.
�حال. لنا. ت�شل�مهم)191(. على. القرار. ��شار. �العجمان. مطري. الأ�شقياء. ها.
التاريخ.�شلم�.لنا.الد�ي�س.�اأبا.الكالب.�ابن.لمي.ما�ش�رين،.�من.قبل.باقي.
مطري.�العجمان.يرحل�نهم.لني.ينزل�ن.يف.املناقي�س.�ن�شت�يل.عليهم.اأن.�شاء.
اهم.على.دمائهم.�باقي.الأم�ر.حتت.ح�شنتنا.��شيئتنا،. نَّ اهلل.�من.قبل.هم.اأمَّ
�ح�شب.الظاهر.اإن.�شاء.اهلل.اأن.حنا.نق�شي.�شغلنا.منهم.من.رابع.رم�شان.

اإىل.�شات.�بعده.اإن.�شاء.اهلل.نت�جه.اإىل.ال�طن.

ت�شليمهم. .)191(



ن�شاأة.الإخ�ان.�ن�شاأة.الأرطا�ية206
الف�شل.الثالث:.الت��شع.�ال�شطراب

�من.طرف.بن.�شباح.�جميع.عائلتهم.الف�ا.علينا.�عل�مهم.طيبة،.�من.

قبل.اأم�رنا.�اأح�النا.ف�ق.ما.ت�ش�ر�ن.من.جميع.اجلهات...اخلد.ربيع.�املاء.
�اجد.�العد�.عاثره.اهلل.�احلمد.هلل.الذي.ن�شر.عبده.�هزم.الأحزاب.�حده.
هذا.ما.لزم.تعريفه.مع.اإبالغ.ال�شالم.العزيز.لديكم.�من.عندنا.الإخ�ان.�العيال.

ي�شلم�ن.
1348هـ )نهاية �صعبان( 

اخلتم جلاللة امللك عبدالعزيز
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متاآلفني،. اأحبة. بني. جاءت. املتناق�شات... مل�ؤها. �شحيفة. انط�ت. �بهذا.
�اأ�شقاء.خمتلفني.

رحم.اهلل.اجلميع.رحمة.�ا�شعة.�َمّن.عليهم.بالعف�.�الر�ش�ان.
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خطاب إىل قاضي األرطاوية الشيخ: حممد اخليال
بعد.ت�شنم.الأمري.نايف.بن.مزيد.الد�ي�س.لإمارة.الأرطا�ية.كتب.القا�شي.
ال�شيخ:.حممد.بن.عبداملح�شن.اخليال.خطابًا.اإىل.امللك.عبدالعزيز.ي�شف.
اجل�اب. ال�شيخ. �تلقى. الأزمة،. انفراج. بعد. الأرطا�ية. العامة.يف. احلالة. له.
مزيد. بن. لنايف. يقدر. 1929/5/7م(. .- )1348/9/9هـ. بتاريخ. التايل.

ه.يف.ال�شيخ.�َيحثُّه.على.املتابعة...الخ. اهتمامه.�ُيثمن.َظنَّ

الوثيقة رقم )38()192(

من.حمف�ظات.الأ�شتاذ:.اأحمد.بن.عبداملح�شن.اخليال. .)192(
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نص الوثيقة رقم )38(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

من.عبدالعزيز.بن.عبدالرحمن.اآل.في�شل.اإىل.جناب.الأخ.املكرم.حممد.
بن.عبداملح�شن.اخليال)193(.�شلمه.اهلل.تعاىل.اآمني.

ال�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�بركاته.على.الد�ام.مع.ال�ش�ؤال.عن.اأح�الكم.
اأح�النا.من.كرم.اهلل.جميلة.

اخلط.املكرم.��شل.�ما.عرفت.كان.معل�م.خم�ش��شًا.من.قبل.الأخبار.

ن.فيك...اهلل.تعاىل.يبارك.فيك،.�لكن.لزم. �مالحظتك.لها.فهذا.ه�.الظَّ

تبّخ�شنا.بجميع.الأم�ر.�هذا.اأمر.لزمك.�اأنت.خابر.اأن.املداهنة.الي�م.يف.

هذا.ما.عاد.تنفع.�امل�شلمني.�هلل.احلمد.ق�يني.باهلل...قم.ق�مة.تامة.حتى.

اأنا.ذكرت.لبن.مزيد)194(.ان.�شفت. .اخلبيث.من.الطيب،.�هذا.الذي. ْ َيَتَبنيِّ

�ِمْنَقْطعة. �ظاهر،. باطن. .)....( الطائفة. خمالفني. اأ�ًل:. ثالث... فيهم.

ا.يذعن�ن.�ي�شري�ن.حتتك.�ُيَبّيُن�ن.اأمرهم. ِجل.بينهم...الثاين:.بينهم.اأمَّ الرِّ

هي. ما. �شدق. تبّيينة. يتبنّي. مزيد. �ابن. َيْنُف�ن،. �اإل. اهلل. اأعداء. حرب. يف.

خربطة.بفعل.�شحيح...اأن.ح�شل.هذا.فاحلمد.هلل...فا.اإما.ح�شل.تفارقهم.

ة.عند.امل�شلمني.�م�ؤثر.به.�هذا. لأن.قع�دك.عندهم.�شلمك.اهلل.حاطينه.حجِّ

ال�شيخ)195(.اهلل.ي�شلمه.راجعه.يف.ها.امل�شاألة...لأن.التلبيد.ما.منه.فايدة.هذا.

الذي.لدّي.�الأمر.يف.ذمتك.�اأنت.قد�ة.لنا.فيهم.اإن.�شاء.اهلل...هذا.ما.لزم.
تعريفه.�من.عندنا.امل�شايخ.�العيال.ي�شلم�ن.�ال�شالم.

9/ن »رم�صان«/1348هـ
اخلتم

جلاللة امللك عبدالعزيز

قا�ٍس.يف.الأرطا�ية. .)193(
ابن.مزيد...نايف.بن.مزيد.بن.ماجد.الد�ي�س. .)194(

ال�شيخ.عبداهلل.العنقري. .)195(
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أمثلة واجتهادات حول التشدد الديين
�مما.ير�ى.من.الطرائف.�امل�اقف.�الجتهادات.اخلاطئة.�التي.تتناقلها.

الأل�شن.ما.يلي:

التهاجر
ُيهجر.بعدم. الك�يت-. اإىل. اململكة.-�كثريًا.ما.يك�ن. امل�شافر.خارج. كان.
عبداهلل. القا�شي. لف�شيلة. كان. �قد. ع�دته،. من. اأيام. ثالثة. عليه. ال�شالم.
العنقري.ت�جيه.يف.عدم.اتخاذ.هذا.امل�شلك)196(...اإل.اأن.ذلك.ا�شتمر.مع.قلة.

من.املت�شددين.اإىل.مطلع.ال�شبعينيات.للقرن.الرابع.ع�شر.الهجري.

صالة معيوف
جماعة. اأّم. قد. )معي�فًا(. اأن. �ه�. ير�ى،. مثاًل. اأ�شبحت. معي�ف. �شالة.
لل�شالة،.�عندما.فرغ.من.ال�شالة.�جد.يف.الطرف.الأي�شر.لل�شف.�شخ�شًا.
مكماًل.قد.فات.عليه.من.�شالة.اجلماعة.ركعة.اأ�.اأكرث...فنظر.لل�شف.الآخر.
��جده.منتظمًا،.فقال.»منا.�هنا.يف.النعيم،.�منا.�هنا.يف.اجلحيم«...فنادى.
»راحت. عليه:. فرد. معي�ف؟«. يا. »�اأنا. بق�له:. املهز�م. الطرف. من. �شخ�س.

على.ما.راحت.عليه«.

ة اجملرَّ
ُيتابع. املزارع. اأحد. يف. كان. اأنه. ير�ى. �شالح... رجل. ال�شعيد. عبدالرحمن.
)ال�ش�اين(.ل�شتخراج.املاء.من.البئر.ر�حة.�جيئة.يف.)املنحاة(.�يقراأ.يف.اإحدى.
ال�ش�ر.غيبًا،.�اإذا.باأحد.الدعاة.يراه.فينكر.عليه.قراءة.القراآن.يف.املجرة)197(.

انظر.ال�ثيقة.)15(. .)196(
املجرة:.طريق.ال�شانية. .)197(
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اجلهاد
عن. بحثًا. ي�م. ظهر. بعد. البلدة. خارج. اإىل. الدعاة. من. جمم�عة. خرج.
�عندما. البلدة،. يف. النز�ل. اأي. )الهجرة(. على. لإرغامهم. الرحل. البادية.
�اٍد. ال�شالة،.�كان�ا.بج�ار. �اأُقيمت. اأحدهم. ن. اأذَّ الع�شر. حان.�قت.�شالة.
.الأمر.�قال. َ فيه.اأ�شجار.كبرية.ي�شتظل.باأحدها.اأحد.الرعاة...فخرج.ِلَيَتَبنيَّ
يف.نف�شه:.ه�ؤلء.جماعة.الإخ�ان.اأهل.الأرطا�ية،.�جاء.لُي�شلي.معهم،.�بعد.
انق�شاء.ال�شالة.اأخذ.الإمام.ي�شاأل.املاأم�مني.�احدًا.تل�.الآخر:.)من.ربك،.ما.
دينك،.من.ه�.نبيك؟(...�ملا.��شل.ال�ش�ؤال.لهذا.الغريب.اأجابه.على.ال�ش�ؤالني.
الأ�لني.�ارتبك.باإجابة.الثالث...فاأر�شده.جاره.خفية...فنطق.ب�ش�ت.مرتفع:.
)حممد(.�شلى.اهلل.عليه.��شلم،.فاأعاد.الإمام.ال�ش�ؤال:.هل.ه�.حي.اأم.ميت؟.
�ل. مري�س. به. )معرفتي. اإجابته:. �جاءت. �اأ�شبح.يف.حرية. يده. ف�ُشِقط.يف.

اأعرف.ما.اإذا.كان.ميتًا.اأم.حيًا(..�اأخذ.ع�شاه.��ىل.هاربًا.

العقـــال
كان.ارتداء.العقال.على.الراأ�س.ُيعد.منكرًا...يتنافى.مع.النهج.الديني،.
ُيلف. التي.هي.ن�ع.من.القما�س. ال�شن.ارتداء.العمامة. .لدى.كبار. َكرُثَ �لهذا.
ح�ل.قمة.الراأ�س.�ينتهي.بطرف.ين�شدل.من.اخللف،.�كان.ارتداء.العمامة.
ُيعطي.انطباعًا.باأن.�شاحبها.اأكرث.التزامًا.دينيًا.�يحظى.ب�شيء.من.ال�قار.

�بالرغم.من.التنبيه.بعدم.ُحرمة.لب�س.العقال.اإل.اأن.اإنكاره.ا�شتمر.حتى.

املناطق. كافة. يف. الدين. رجال. اأغلب. زال. �ل. الهجرية،. ال�شبعينيات. مطلع.
�حتى.الآن.يتحا�ش�ن.لب�س.العقال.ل.حترميًا.بل.ا�شتح�شانًا.
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العمامة
من.طرائف.عدم.ارتداء.العمامة:.جاء.يف.كتاب.الزركلي.)�شبه.اجلزيرة.
م�ؤلف. بنجد(. الإ�شالمية. الإخ�ان. )فرقة. كتاب. م�ؤلف. عن. نقاًل. العربية(.

عام.)1341هـ()1923م(.

قال:.يف.عام.)1337هـ(.)1918م(.كنت.يف.جند.��شاهدت.يف.الأرطا�ية.

اإىل.احلاكم. رجاًل.من.ع�شرية.مطري.يف.نح�.اخلم�شني.من.عمره...ح�شر.

اأنه.التقى.يف.البادية.برجل.من.ع�شرية.الغ�شا�رة.�مل.يَر.على. �ق�س.عليه.

فاأخرج. اجلهالة... لزال.يف. باأنه. فعلم. بالإخ�ان... اخلا�شة. العمامة. راأ�شه.

له.من.جيبه.كتاب.)العقائد(.�دعاه.اأن.يذهب.معه.اإىل.القرية)198(.ليتعلم.

اأم�ر.الديانة...فاأجاب.الغ�ش�ري.ج�ابًا.خ�شنًا.�امتنع.عن.الذهاب...ف�ش�ب.

املطريي.البندقية.اإىل.�شدره....فقال.الغ�ش�ري.)من.عنزة(.�شاأذهب.اإىل.

ته.فانطلقت. القرية.�اأجدد.اإ�شالمي،.�لكنه.اأي.)املطريي(.ا�شرت�شل.يف.ِحدَّ

الر�شا�شة.�قتلت.الرجل،.�كتم.احلادثة.نح�.�شهر.ثم.جاء.الآن.يطلب.حكم.
ال�شرع.فيه.ليتخل�س.من.غ�شب.اهلل!

هجرة.الأرطا�ية. .)198(
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خامتة املرحلة الثانية
من. �بع�س. الد�ي�س. )في�شل. الأرطا�ية. لن�شاأة. الثانية. املرحلة. كانت.
ع�شريته(.من.عام.)1335هـ.اإىل.1348هـ(.امل�افق.)1916م.اإىل.1930م(.
�التي.تبلغ.)13(.ثالثة.ع�شر.عامًا.من.عمر.هذه.الَهْجرة...حافلة.باملتناق�شات.
�املغالطات.�اجلدل،.�اخل�ف.�ال�جل،.�فنت.ل.مربر.لها...رغم.ما.ُبِذل.من.
اإخفاقات. اإّل. الفنت. هذه. �ما. العلماء،. �من. الأمر. �يل. من. �ن�شائح. ح�ار.

�جهل،.�عدم.ا�شتقراء.للم�شتجدات.�ب�اعث.الأحداث.

يق�ل.حممد.جالل.ك�شك

»ل�.�شئلت.عن:..اأعظم.اإجناز.حققه.ابن.�شع�د،.�اأكرب.ف�شل.يف.جتربته،.

�العن�شر.الأ�شا�شي.الذي.قامت.عليه.انت�شاراته،.�اأكرب.ظاهرة.يف.جتربته.

ت�شتحق.اهتمام.الدار�شني،.�الق�شية.التي.تعر�شت.لإهمال.امل�ؤرخني،.�اأكرب.
ت�ش�يه.يف.تاريخ.ال�شع�دية...لأجبت:.

)الهجر(.مع�شكر.الإخ�ان!)199(«

فاإن. املن�شقني... له�ؤلء. �مربرات. �حما�شن. اأ��شاف. من. جاء. �مهما.

احلديث.عن:.اجلدل.امل��ش�عي.�احل�ار.الفكري،.�التخطيط.ال�شرتاتيجي،.

ال�شاأن... لهذا. ت�ش�رًا. لديها. اأن. القبلية. القيادات. من. رم�ز. عن. ُيقال. �ما.

ق�ل.يتنافى.مع.�اقع.احلال،.�فيه.جمانبة.لل�ش�اب،.�اإمنا.كانت.م�اقفهم.

اأ�. اأ�.ذاك،. القائد. اأفكار.هذا. من.خالل.قرارات.ع�ش�ائية.تتخذ.من.بنات.

رًا.اأ�.يف.مقام.امل�شت�شار،.�يف.الغالب.اأن.هذه. ممن.ح�لهم.ممن.ُيعترب.منظِّ

القرارات.كانت.ُتبنى.على.د�افع.�شخ�شية.اأ�.مطامع.مادية.اأ�.بتاأثري.نف�شي.

ال�شع�دي�ن.�احلل.الإ�شالمي.�س551،.ط3.لعام.1402هـ. .)199(
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بدع�ة. ملتزم�ن. دين. دعاة. اأنهم. �شك. �ل. الق�م،. بع�س. من. حتري�شي. اأ�.

اأنه.مل.يكن.يف.مفه�مهم. اإل. ال�شيخ:.حممد.بن.عبدال�هاب.)رحمه.اهلل(،.
ت�طيد.اأركان.د�لة،.اأ�.تثبيت.ق�اعد.اأمن،.اأ�.�شعي.لتنمية.مق�مات.�طنية.

معرفة. من. �قادتها. البادية. اأفراد. من. ن�ادر. ُيجرد. اأن. اأحد. ي�شتطيع. ل.

ا.التخطيط.بعيد.املدى.�الُبعد.التنظريي.لدرا�شة.�اقع.حال.اأ�.�شعي. اآنية...اأمَّ
ل�حدة.�تنمية.�طنية...فه�.اأمر.مل.يكن.يف.قام��س.تلك.القيادات!

اأما.ال�شجاعة.�الكرم.�النخ�ة.�النجدة.�حماية.اجلار...فقد.متيز.رجال.

من.قادتها،.�رم�ز.من.اأبنائها.بهذه.ال�شفات،.��شفات.اأخرى.من.العادات.
املحم�دة.�الأفعال.امل�شه�دة...يتحلى.بها.الكثري.منهم.

اإحدى. اإل. ثراه-. اهلل. -طيب. امل�ؤ�ش�س. جهاد. زمن. يف. املرحلة. تلك. �ما.

الع�ا�شف.اله�جاء.التي.تركت.اأثرًا.تاريخيًا،.�جرحًا.عميقًا.اندمل.يف.حينه،.
�هلل.احلمد.



الفصل الرابع
�ملرحلة.�لثالثة.�لأمن.و�ل�ضتقر�ر.

من:.1348هـ.-.1374هـ.
)1930م.-.1954م(
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بشائر املرحلة الثالثة
من. �ُعتمة. انق�شعت،. الفنت. من. �ُظلمات. اأ�شرقت،. ب�ش�ئها. �شم�س.
امل�افق. 1348هـ. عام. رم�شان. �شهر. اإطاللة. مع. جاءت. اندحرت... ال�شر.

يناير1930م.

.ال�فاق،.�اجتمع.الرفاق. �ذهب.ال�شقاق،.�حلَّ

�جاءت.ب�شائر.ال�شعد.تل�ح.�بعطرها.تف�ح:

ببز�غ.فجر.جديد،.�تطلع.لكل.اأمر.ر�شيد،.�م�شتقبل.زاهر.جميد.

ة.بث�ر.�نت�ءات،.��شيء.من.الجتهادات.اخلاطئة...فاإن. �اإن.قيل.من.بقيَّ

ذلك.كان.ماأل�فًا،.�ال�شيطرة.عليه.مقد�رة...بف�شل.نظرة.عقالء،.�ت�جيه.

علماء،.�اإدارة.ق�شائية،.�اأخرى.تنفيذية،.�ما.ذلك.امل�شار.اإل.حت�ل.من.حال.

�مع. الهجري. ع�شر. الرابع. القرن. من. ال�شابع. العقد. مطلع. ففي. حال،. اإىل.

ا�شتتباب.الأمن،.�حد�ث.حت�شن.طفيف.يف.اإيرادات.الد�لة...كان.ل�يل.الأمر.

ت��شع.يف.الهبات.�املقررات.التي.�شملت.�شرائح.من.علية.الق�م.�من.الفقراء،.

�تدرجًا.يف.اإن�شاء.املرافق.�اخلدمات.العامة،.�ما.تلك.اإل.نقلة.ن�عية.�شملت.
بع�س.املنا�شط...بف�شل.الباري.عز.�جل...ثم.بف�شل.قيادة.حكيمة.ر�شيدة..
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 )املـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة المــــتــــداد مـــديـــنـــة األرطـــــاويـــــة(
إمارة األمري نايف بن مزيد الدويش 1348هـ )1930م(

فيما. خا�شة. �ال�شتقرار. الأمن. مرحلة. ت�شمية. ا�شتحقت. املرحلة. هذه.

بعد.فرتة.خ�ف. النقلة. اإذ.جاءت.هذه. املماثلة... �الهجر. بالأرطا�ية. يتعلق.
��جل.�رعب.�قلق.�معاناة.

الأمري:.نايف.بن.مزيد.بن.ماجد.الد�ي�س...بالرغم.من.قرابته.من.ال�شيخ:.

في�شل.بن.�شلطان.الد�ي�س.�جمال�شته.له...اإل.اأن.له.ر�ؤى.ل.تتفق.مع.اخلط.

الذي.كان.ي�شري.عليه.في�شل،.�اإن.�ُشمع.منه.راأي.فاإن.ر�ؤى.الآخرين.املخالفة.
لراأيه.اأكرث.تاأثريًا،.�اأجدر.حتقيقًا...لت�افقها.مع.مي�ل.النف�س.�ه�اها.

�ملا.يتمتع.به.الأمري.نايف.من.ر�ؤية.�اعتدال.�تق�مي.لالأحداث...�شار.له.

.�لء.�انتماء... �فاء.للعهد.مع.امللك.عبدالعزيز،.�اتخذ.نهجًا.مت�ازنًا،.�ِح�سَّ
�ق�بل.هذا.بال�شتح�شان.�الر�شى.من.�يل.الأمر.

بن. نايف. الأمري. اإىل. الأرطا�ية. اإمارة. اآلت. يف.عام.1348هـ.)1930م(.

مزيد.بن.ماجد.الد�ي�س.باأمر.من.امللك.عبدالعزيز.-طيب.اهلل.ثراه-.�اأُْعِطي.
مطلق.الت�شرف.فيها.�يف.مراعيها.�الآبار.�امل�ارد.املحيطة.بها.

جاء.هذا.الرت�شيح.تقديرًا.مل�اقفه.الإيجابية،.�اأهليته.لالإمارة،.�معرفته.
بخ�شائ�س.ال�شكان.على.خمتلف.م�شاربهم.

الأمري.نايف.بن.مزيد...ذ�.القامة.الفارهة.�الق�ام.الر�شيق...تعل�.حمياه.

هيبة.��قار...ُعرف.بالتزامه.الديني.��شالمة.ت�جهه،.�م�شايرته.لكثري.من.

الق�شايا.الجتماعية،.��شعيه.للحل�ل.املت�ازنة،.�مي�له.لل�شلح.يف.العديد.من.
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الأرطا�ية. اأهايل. من. �الإثارة. البلبلة. من. �شيئًا. �اجه)200(. �قد. اخلالفات،.

بفعل.ن�شطاء...فتفاقمت.اخلالفات.حتى.ظهرت.على.ال�شطح،.�قد.علم.بها.

جاللة.امللك.عبدالعزيز،.�بعث.باخلطاب.التايل.اإىل.اأهايل.الأرطا�ية.الذي.

اإمارته.على. ي�ؤكد.فيه.على.ثقته.يف.الأمري.نايف.بن.مزيد.الد�ي�س،.�يقرر.

الأرطا�ية.�من.بعده.اأ�لده،.�قد.�شارت.الأم�ر.ب�شكل.طبيعي.ما.عدا.خالف.

مع.القا�شي.ال�شيخ:.عبداهلل.بن.عيدان.عام.1366هـ.)1946م(.�شناأتي.على.

ذكره،.�كانت.�فاته.-رحمه.اهلل-.عام.1374هـ.)1954م(.عن.عمر.يقدر.
ب�شبعني.�شنة.

يف.اأ�اخر.عام.1351هـ. .)200(



ن�شاأة.الإخ�ان.�ن�شاأة.الأرطا�ية220
الف�شل.الرابع:.الأمن.�ال�شتقرار

خطاب جاللة امللك عبدالعزيز إىل أهالي األرطاوية
الأرطا�ية. اأهايل. اإىل. اهلل-. -رحمه. عبدالعزيز. امللك. جاللة. خطاب.
بتاريخ.1352/3/17هـ.الآتي...يبني.ما.�شار.من.بع�شهم.من.د�شائ�س.�بلبلة.
�منائم.�ت�ش�ي�س.ح�ل.اأمريهم.نايف.بن.مزيد.الد�ي�س،.�ي�ؤكد.على.تزكيته.
رنا.ابن.مزيد.لثقتنا.به.�باأفعاله.الطيبة،.�اأن.الأرطا�ية. اأمَّ بق�له.)اإننا.قد.

�ط�ارفها.اأمريها.ابن.مزيد.�من.بعده.اأ�لده(.

الوثيقة رقم )39()201(

امل�شدر:.)ل�شراة.الليل.هتف.ال�شباح(.لل�شيخ:.عبدالعزيز.الت�يجري،.�س.466. .)201(
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نص الوثيقة رقم )39(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الأرطا�ية. اأهل. كافة. اإىل. اآل.في�شل. عبدالرحمن. بن. عبدالعزيز. من.
كبريهم.��شغريهم،.د�ي�شيهم)202(.�غريه.�شلمهم.اهلل.تعاىل.

ال�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�بركاته..بعد.ذلك.بارك.اهلل.فيكم.نفهمكم.

للحديث:اأن�شر.اأخاك.ظاملًا.اأ�.مظل�مًا..قال.يا.ر�ش�ل.اهلل.اأن�شره.مظل�مًا.

فكيف.اأن�شره.ظاملًا.قال.متنعه.عن.الظلم،.اأما.اأنتم.�اأمرا�ؤكم.مه�ب.خافيكم.

اأفعالنا.ايل.فعلنا.فيكم.دقيق.�جليل.�اخلا�س.�العام.�ل.ه�ب.خافيكم.مبا.

اإرادته. على. هلل. �احلمد. ق�شاءه. اهلل. �ق�شى. ال�شر. من. كم. بع�شُ به. كافاأنا.

لأحد. اأ�. مل�شلم. ن�شمر. اأن. اهلل. اإىل. �نرباأ. باإح�شان. ال�شيئ. بعد.ذلك.عاملنا.

ال�شريعة. اإل.ندع�ه.للخري.�نح�س.عليه.�نحكم.فيه. بنا.�شرًا. �اثق.باهلل.ثم.

اأمر.دينه.�اأ�ش�ف.تايل.هال�قت.�شار.عند.بع�شكم.خريبيطات)203(. �نعلمه.

اهلل. بح�ل. �اأنا. ثم.يل. فهي.هلل. �اأر�شها. �بلدانها. ال�لية. اأما. �شنع.. لها. ما.

�ق�ته.ما.اأم�شي.اإل.فيما.اأرى.اأنه.�شالح.لالإ�شالم.�امل�شلمني.�الليايل.�لدتنا.

اأ�لدها)204(.�عرفنا.كيف.حالتهم.فبح�ل.اهلل.اأن.املح�شن.�ش�اء.اأنه.حم�شن.

�شابقًا.�لحقًا،.اأ�.اأنه.م�شيء.ثم.تاب.�اأح�شن.اأمره.اأن.نعامله.مبا.ير�شي.اهلل.
�يحفظ.دينه.��شرفه.

د�ي�شيهم:.اأ�شرة.الد��شان.�قرابتهم. .)202(
خريبطات:.اأخطاء.�اأغالط.تثري.البلبلة. .)203(

�الليايل.�لدتنا.اأ�لدها:.اأي.علمتنا.كيف.نتعامل.معها. .)204(



ن�شاأة.الإخ�ان.�ن�شاأة.الأرطا�ية222
الف�شل.الرابع:.الأمن.�ال�شتقرار

فيكم. �شار. فاأنتم. لها.. تبع. �نحن. ال�شريعة. فيه. نحكم. امل�شيء. �اأن.

�احد. اإما. اثنني:. اأحد. اإن. �رمبا. فائدة. فيها. ما. �هنهنات)205(. خريبيطات.

باقي.فيه.بقية. اإن. �اإما.�احد.حر�ة. الدنيا،. �شيئًا.�ل.عرف. �شفيه.ما.يعقل.

من.نفاق.يتكلم.بكالم.حق.يريد.به.باطاًل،.�البهرجة.ما.تنفع.على.اهلل.ثم.
ما.تنفع.علينا..

به. ثم. باهلل. �اثق�ن. نحن. اأمرين:. لأجل. مزيد)206(. بن. اأّمرنا. قد. �نحن.
م�جب.اأفعاله.الطيبة.التي.عرفناها.فيه.

الثاين:.م�جبكم.يا.اأهل.الأرطا�ية.�ط�ارفكم.يا.مطري.ثابت.عندنا.معل�م.

اأنه.يحن.عليكم.ي�شرت.الزلة.�يعني.الطيب.�ل.عندنا.يف.ذلك.اإ�شكال..�اهلل.ل�.

عندنا.مقا�شد.يف.اأفعال.النا�س.كان.حطينا.يف.الأرطا�ية.رتب)207(.كبريهم.

عبد�يجازي.كل.بعمله..لكن.تركنا.الأم�ر.يف.يد.من.ه�.كف�ؤ.لها.�من.اأهلها.
�رحمة.للذي.فيه.خري.��شرت.على.املهب�ل.

خريبيطات.�هنهنات:.النمائم.�الت�ش�ي�س.بني.اجلماعة. .)205(
نايف.بن.مزيد.بن.ماجد.الد�ي�س.ابن.عم.في�شل.الذي.تعني.بدًل.منه.اأمريًا.لالأرطا�ية. .)206(

كان. الّرق.. قبل.حترير. .- اهلل. رحمه. .- عبدالعزيز. من.مماليك. اأي. عبد،. قائدهم. جي�س. رتب:. .)207(

الرقيق.يف.تلك.الأيام.�شيئًا.عامًا.يف.كثري.من.البالد.العربية،.�عند.اآل.�شع�د.لي�س.رقيقًا،.بل.من.

ه�ؤلء.العبيد.من.اأخذ.منا�شب.�قيادات.كبرية.�عرب.عن.رج�لة..�امللك.هنا.يريد.اأن.يق�ل:.ل�ل.

رت.فيكم.�احدًا.منكم.ي�شفق.عليكم.�ه�.نايف.الد�ي�س،.بل.��شعت. اإكرامكم.�الت�شامح.معكم.ما.اأمَّ
جن�دًا.�اأمرت.عبدًا.يهينكم!!



223

اأما.الأرطا�ية.�ط�ارفها.فاأمريها.بن.مزيد.�من.بعده.اإن.�شاء.اهلل.عياله،.

�بن.مزيد.الي�م.ما.يح�شب.من.اأحد.ما.يح�شب.اإّل.من.عيايل.�اإخ�اين.اأما.

الفا�شدة.في�شكن. ال�ج�جة)208(. الراحة.�تارك. امل�شلمني.�يحب. الذي.يحب.
�يحمد.اهلل،.�اأما.الذي.يف.خاطره.�شر.اأ�.يف.قلبه.�شيء.فيفطن.لنف�شه.

�نحن. مناف�شنا،. فه�. ناف�شه. �من. خمالفنا. فه�. مزيد. بن. خالف. �من.

اأمرناه.يحط.النظر.على.مطري.يعرف.طيبهم.�نكافيه.�خبيثهم.ي�شلطه.اهلل.
عليه.اإن.�شاء.اهلل.

�لكن.م�جب.اإن.هذا.الذي.يلزمنا.يف.ديننا.�دنيانا.اأكلفنا.على.بن.مزيد.

�عاَهَدنا.عليه.اأن.ل.مي�شي.يف.النا�س.اإّل.باأمر.�شرعي.يعذره.اهلل)209(.عليه.

فاأنتم.ما.لأحد.حق.يرفع.يف.ابن.مزيد.عني.حتى.يبينه.لل�شيخ.الذي.عندكم.

يتنا�شح.ه�.�ابن.مزيد.ثم.يرفعه.لنا.نرج�.اهلل.تعاىل.اأن.ي�فق.اجلميع.ملا.
يحبه.اهلل.�ير�شاه.هذا.ما.لزم.تعريفه.�ال�شالم.

17/ر1352/1هـ = )1933م()210(

ال�ج�جة:.هي.فعل.رجل.يرك�س.هنا.�هناك.بالإف�شاد.�الد�شائ�س.�الكذب. .)208(
اأمرنا.ابن.مزيد.اأّل.يعاقب.اأحدًا.اأ�.يت�شرف.بحق.اأحد.اإل.بحكم.ق�شائي. .)209(

ر1=.ربيع.اأ�ل. .)210(
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األمري عبدالرمحن بن نايف بن مزيد الدويش وسريته الذاتية
د�ر. �الده. �فاة. بعد. الد�ي�س. نايف. بن. عبدالرحمن. لالأمري. كان. لقد.
على. �الزراعية. ال�شكنية. اأرا�شيها. �ت�زيع. الأرطا�ية. �ش�ؤ�ن. اإدارة. فاعل.يف.
امل�اطنني.م�ؤيدًا.يف.ذلك.من.املقام.ال�شامي.الكرمي.رغم.معار�شة.نفر.كان.
لهم.تاأثري.يف.التاأجيل.�قد.اأخذت.�قتًا.من.مراجعات.الأمري.عبدالرحمن.

متيز.الأمري.عبدالرحمن.ب�شعة.اأفقه.�خربته.�حكمته.�ت�ا�شعه.�جمال.

منطقه.�م�اقفه.الإن�شانية.النبيلة.كرمًا.�مر�ءة.��شفاعة،.رحمه.اهلل.رحمة.
�ا�شعة.
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السرية الذاتية

ال�شـــم:.عبدالرحمن.بن.نايف.بن.مزيد.بن.ماجد.الد�ي�س)211(

تـــاريـخ.امليالد:.1332هـ.)1914م(.تقريبًا

مكـان.املـــيـالد:.البادية.

مكان.الن�شاأة.�الرتبية:.التنقل.يف.البادية.ثم.ال�شتيطان.بهجرة.الأرطا�ية.

ممار�شًا.حلياة.البادية،.�متعلمًا.فن�ن.القتال.�الفر��شية،.�م�شت�عبًا.للعادات.

احلا�شرة. من. الرجال. �ف�شالء. الق�م. كبار. من.خالل.جمال�شة. �التقاليد.
�البادية..

امل�شدر.معاي�شة.�عدد.من.الر�اة.. .)211(
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التعليم والدراسة 
كان.تعليمه.من.خالل.متابعة.�الده.�التلقي.عن.الدعاة.�اأئمة.امل�شاجد.

حتى.اأ�شبح.جميدًا.للقراءة.�الكتابة.�القراآن.الكرمي.�عل�مه.

اخلربات العملية 
• �شاند.�الده.يف.اإدارة.�شئ�ن.الإمارة.�ف�س.منازعات.القبائل.�الأفراد.	

�الده. �فاة. �حتى. لالإمارة. �ممثاًل. )1348هـ(�م�شت�شارًا. عام. منذ.
-رحمه.اهلل-.عام.)1374هـ()1954م(.

• .مت.تعيينه.اأمريًا.لالأرطا�ية.�ت�ابعها.من.املراكز.�امل�ارد.خلفًا.ل�الده.	
عام.)1374هـ(..

• احلادي.	 للف�ج. اأمريًا. )1384هـ()1964م(. عام. تر�شيحه. جرى.
�الع�شرين.باحلر�س.ال�طني.�حتى.�فاته.بتاريخ.)1407/02/26هـ(.
)1986/11/29م(.منتقاًل.خاللها.اإىل.�شمال.اململكة.ثم.اإىل.جن�بها.

اإىل.اأن.ا�شتقر.به.احلال.مبدينة.الريا�س،.رحمه.اهلل.
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صفاته وسجاياه
• يندر.	 كرمية. ��شل�كيات. ب�شفات. الد�ي�س. عبدالرحمن. الأمري. متيز.

�ت�شامح. �ُحلم. ت�ا�شع،. البادية.من:. اأبناء. اأقرانه.من. تت�افر.يف. اأن.

�اإيثار،.�حزم.يف.احلق�ق.�ال�اجبات،.�كرم.�طهارة.يد.�َبَدْن،.�بذل.

ذات. لإ�شالح. ��شعي. �البعيد،. �القريب. �الكبري. ال�شغري. مع. للجاه.
البني،.�حتقيق.الكثري.من.املقا�شد)212(.

• �ي�شت�شهد.	 العقالء. بها. ي�شيد. �ال�ش�ؤدد. النبل. له.م�اقف.متعددة.من.
بها.احلكماء.�يتغنى.بها.الأباعد..

• يتمتع.بجاه.��جاهة.لدى.امل�ش�ؤ�لني.�ِعْلَية.الق�م...�قب�ل.لدى.عامة.	
.�ُبعد.نظر.يف.فن.التعامل.�العالقات. النا�س.ملا.�هبه.اهلل.من.فكر.َنريِّ

العامة..
• �الأحياء.	 اهلل-. رحمهما. .- اثنان. منهم. ت�يف. ت�شعة،. الأبناء. من. له.

الد�لة. يف. مرم�قة. منا�شب. ي�شغل�ن. بال�شحة. اهلل. متعهم. منهم.

اأكربهم.ال�شيخ.حممد.رئي�شًا.للف�ج.)21(.برئا�شة.احلر�س.ال�طني،.
�جميعهم.�شائر�ن.على.نهج.�الدهم.�دربه،.�فقهم.اهلل.

�من.ق�ش�س.حلمه.�حكمته.اأنه.قد.�شار.له.خ�ش�مة.مع.اأحد.م�شايخ.مطري.�اأراد.احلاكم.الإداري. .)212(

ل.اأنفه. اأن.ي�شلح.بينهما...�ملا.مل.يتحقق.ذلك.خرجا.من.املكتب.�كان.خ�شمه.غ�شبانًا.فلحق.به.�َقبَّ

�قال:.ل.تغ�شب.اإذا.جئنا.عند.احلاكم.)كل.ياأخذ.عن.ذراعه(.�اإذا.خرجنا.فاأنا.�اأنت.اأبناء.عم،.

�مب�شادفة.دخل.الأمري.عبدالرحمن.جمل�شًا.مليئًا.باحل�ش�ر.�اأحدهم.خ�شمه.الذي.كان.حا�شرًا.
ل.اأنفه،.�بهذا.امل�قف.زال.ما.بينهما.. فتقدم.اإليه.�حلف.األ.يق�م.�َقبَّ

تنا�ل. ي�شارك.يف. ل. قائمة. �ليمة. ��شادف. اإذا.ح�شر. ال�شيف. اأن. البادية. �شريحة.من. ُعرف.عن. .

الطعام،.�ذات.منا�شبة.كان.الأمري.عبدالرحمن.�جمم�عة.من.مرافقيه.يف.رحلة.اإىل.حفر.الباطن.

�ا�شتاأجر.لهم.�شكنًا.�ذهب.�حده.ي�شاأل.عن.بيت.عنزي.من.اأهل.الأرطا�ية.لعلمه.ب�ج�د.منا�شبة.

ال�شغار. من. �عدد. البيت. �شاحب. اإل. يبق. �مل. الغداء. تنا�ل�ا. قد. ال�شي�ف. �جد. دخل. �ملا. لديه،.

ي�شعب.ح�شرها،. التي. النبيلة. امل�اقف. اأكرث. �ما. دره،. فلله. طعامهم،. ��شاركهم. للمائدة. فتقدم.
رحمه.اهلل.
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تعليم البنني الكـُتـّاب )الَقّراية( يف األرطاوية
الكـُتـّاب.مدر�شة.اأهلية.قر�ية.ُيديرها.املعلم.)املط�ع(/.عبداملح�شن.بن.
اأمام.�اجهة.دكانه.ظهرًا..�يف.ال�شباح.يف. الفهيد...�شيخ.م�شن)213(. دخيل.
ظل.جدار.دكان.جما�ر.على.�شكل.ن�شف.دائرة...كنا.نفرت�س.تراب.الأر�س.
الكرمي. القراآن. على. مقت�شرًا. التعليم. �كان. �الرياح،. �احلر. للربد. عر�شة.

�مبادئ.القراءة.�الكتابة.

كان.التعليم.يف.مراحله.الأ�ىل.ُجّل.��شائله.ل�ح.من.خ�شب.الأثل،.مقا�شه.

)17×25(.�شم،.ندهنه.مبادة.ترابية.بل�ن.رمادي.نح�شل.عليها.من.جمرى.

ال�ادي.قرب.احلاجز.املائي.بعد.ن�ش�ب.املاء،.ت�شمى.)غريف(.اأ�.)الطمي(،.

�عند.��شعها.على.الل�ح.ت�شمى.)َطل�(.اأي.من.الطالء،.�لدى.معلم.الُكتَّاب.

)ال�شن�(. ت�شمى. �الدخان. النار. اأثر. من. ال�شاج. ع�الق. مادتها.من. حمربة.

�ُيكّ�ن.مادة. املاء،. ال�شناج،.ي�شاف.له.ثمر.ي�شمى.)رين(.يخلط.بقليل.من.

دائري. ب�شكل. طرفه. م�شط�ف. اخل�شب. من. ع�د. �ه�. للقلم. املغذية. احلرب.

اأ-.ب-.ت-. الهجاء... اأحرف. الل�ح. املعلم.على. القلم(..يكتب. ي�شكل.)�شن.
ث-.ج-.ح-.خ-.د-.ذ.......اإلخ.

اأي. َاب(. ثم.عند.ت�شكيل.الأحرف...يرتل.الطالب.ب�ش�ت.مرتفع.)َبَن�شَ

باء.مفت�حة،.)ِبَخَفا�س(.اأي.باء.مك�ش�رة،.)ُب�ُرَفاع(.اأي.باء.م�شم�مة،.)اأْب.
جزم(.اأي.باء.�شاكنة....�هكذا.

د�ن.م�شاعد.له.اأ�.بديل.يف.حال.غيابه. .)213(
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ال�شيخ.ما.حفظ.كل. يتل�.كل.مّنا.على. اأي. ع... ُن�َشمِّ ثم. نكرر.هذه.اجلمل.

ح�شب.م�شت�اه.الدرا�شي.منفردًا.عن.زميله،.�بعد.احلفظ.نق�م.بطالء.الل�ح.

بجزء. للقراءة. ننتقل. املرحلة. �عند.جتا�ز.هذه. لذلك،. كلما.دعت.احلاجة.

.نظري...ثم.اجلزء.الذي.يليه...�بعد.ذلك.نت�شلم.امل�شحف،.�هذه.ُتعد. َعمَّ
مرحلة.متقدمة.

.الناجح.حتى. (...يق�م.الزمالء.بزفِّ عند.ختم.اجلزء.الأ�ل.)جزء.َعمَّ

عن. عبارة. �ه�. )احلل�(،. �شراب. اجلميع. �يتنا�ل. )تظاهرة(،. اأهله. بيت.

�شاي.كثري.ال�شكـّر،.�من.ي�ا�شل.�ُيكمل.قراءة.امل�شحف.)نظري(.ُيقال.ختم.

اإىل. ي�شاف. �هنا. اإىل.منزله،. ُيَزّف. اأي�شًا. ثم. اأي.ثالثني.جزءًا.. الثالثني...
ال�شاي.احلل�.�شيء.من.الأقط.اأ�.التمر،.�يندر.اأن.نح�شل.على.طعام.مطهي.

بعد.ختم.الثالثني.بدءًا.من.املع�ذتني.حتى.�ش�رتي.الفاحتة.�البقرة.تاأتي.

حتى. �البقرة. الفاحتة. �ش�رتي. من. امل�شحف. قراءة. اأي. التج�يد... مرحلة.

املع�ذتني..ثم.مرحلة.الغيب.)احلفظ(...ي�شاحبها.قراءة.الأ�ش�ل.الثالثة.

بحلق.امل�شجد.لدى.قا�شي.البلدة،.�من.يريد.اأن.يتعمق.يالزم.القا�شي.�ُيكرث.
من.املطالعة.
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وسائل التأديب والرتغيب
املعلم.يف.الرتهيب.�العقاب.هي:.ثالثة.من. التي.كان.يتخذها. ال��شائل.
مرت. �الثالثة. )3(اأمتار. بط�ل. �الثانية. )4(اأمتار. بط�ل. الأ�ىل. الع�شي...
يعل�ها. اإىل.جانب.)امل�شطعة(.�هي.ع�شا.بط�ل.)50�شم(. املرت... �ن�شف.
قر�س.م�شتدير.بحجم.كف.اليد.حيث.مي�شك.املعلم.باأ�شبعني.من.يد.الطالب.
اليمنى. باليد. �ي�شرب. الي�شرى. بيده. الأ�شفل. اإىل. �اخلن�شر(. )ال�شاهد.
بالقدر.الذي.يراه.منا�شبًا.للعق�بة،.اأما.��شائل.الت�شجيع...فال.�شهادة.تعرف،.

�ل.هدية.تذكر.

من طرائف مدرسة الكّتاب
• الذهاب.	 يقت�شي. لق�شاء.احلاجة...مما. املعلم. ال�شتئذان.من. كرثة.

الطلبة. من. عدد. اأ�ش�ات. ترتفع. امل�شتاأذن. عاد. فاإذا. بالتنا�ب...

اأن.امل�شتاأذن.ال�شابق.عاد...هل.ت�شمح. اأي. )عبداملح�شن...جا.ر�ح(.
يل.بالذهاب...في�شري.اإىل.اأحدهم.بالإيجاب.

• )عبداملح�شن...	 الطلبة. من. البع�س. ينادي. الن�شراف. قرب. عند.
طلياتك.ج�عاء()214(.اأي.ا�شمح.لنا.بالن�شراف.قد.ُجْعنا،.�هكذا.

عبداملح�شن:.املعلم،.طلياتك:.�شغار.الغنم. .)214(
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ِعْبــرة
التي.ح�لت. البالد.هي. اأرخت.بظاللها.على. التي. النقلة.احل�شارية. اإن.
تعي�س. رحل. �بد�. �بلدان،. اأقاليم. جمم�عة. من. ال�شع�دية. العربية. اململكة.
��شح.يف. اأمني،. �انفالت. �اختالف. ي�ش�بها.خالف. دام�شًا... ُفْرقة.�ظالمًا.
تعليمية. كيانات... ذات. كبرية. د�لة. اإىل. �املر�س... للجهل. �مرتع. امل�ارد،.
اخلدمات. يف. �تط�رات. ��شناعية،. �جتارية. �عمرانية. �اأمنية. ��شحية.
�الدعاء. هلل. ال�شكر. ثم. �العتبار... للتاأمل. مدعاة. اإنها. العامة.. �املرافق.

بالرحمة.مل�حد.هذا.الكيان.جاللة.امللك.عبدالعزيز.طيب.اهلل.ثراه.
فهل.يت�ش�ر.�شبابنا.الفرق.بني.ما.هم.فيه.الي�م.�بني.ل�ح.اخل�شب.�قلم.
الدرا�شية. مقاعدهم. بني. الفرق. يت�ش�ر�ن. هل. ال�شناج؟. �حمربة. اخل�شب.
�بني. التقنية،. �م�شتجدات. املدر�شية،. �الكتب. احلديثة،. التعليم. ���شائل.
الكّتاب... �شيخ. كنا.جنل�س.عليها.يف.ظل.جدار.دكان. التي. الرتابية. الأر�س.
فليت�ش�ر�ا.الذهاب.للمدر�شة.حفاة.الأقدام.�بد�ن.ف�شحة،.�مبالب�س.رّثة،.
�ِعراك.��شقا�ة.طف�لة،.�فقدان.العناية.ال�شحية.�الرعاية.الطبية،.�الأد�ية.

�امل�شتح�شرات.العالجية،.�لي�شكر�ا.اهلل.على.ما.اأفاء.عليهم.من.النعم.
املت�شارع. �تط�رها. مبق�ماتها. بداياتها. ع�شنا. التي. احل�شارة. هذه. اإن.
ال�شامل.لكافة.املنا�شط.يف.زمن.قيا�شي...مقارنة.مع.فرتة.�شابقة.متدنية.قد.ل.
يت�ش�رها.�شباب.هذا.الع�شر،.اإل.اأنها.�بالرغم.مما.كان.فيها.من.�شظف.العي�س.
�عناء.الكد.�الكفاح.�فقدان.املق�مات.ال�شحية.�التعليمية...فقد.كانت.مليئة.
باملر�ءات.�النجدة.�الكرم.�النخ�ة.�ال�فاء.�العفة.�الطهارة،.�بر.ال�الدين،.
�العطف.�مكارم.الأخالق...مما.�شح.به.هذا.الزمان.ال�شعب.املليء.باملتغريات.
�الأحداث،.�التفكك.الأ�شري،.�عناء.الرتبية.�اجلح�د.�نكران.اجلميل،.ن�شاأل.
اإنه الأبناء. ��شالح. �الأمان،. �الأمن. �ال�شالمة. �العافية. �العف�. الع�ن. .اهلل.

�شميع.جميب.
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 املعلمون )املطاوعة يف الّقراية( .1
.ال�شيخ:.عبداملح�شن.بن.دخيل.الفهيد-.بامليدان.التجاري. .1

.الأ�شتاذ:.عبداهلل.بن.اإبراهيم.الفايز،.مدة.ق�شرية-.يف.امل�شجد.اجلامع. .2

.قا�شي.البلدة-.يف.م�شجد.الد�ي�س..م�شتقلني.عن.بع�س.�كل.له.�قته. .3

 الطلبة .2
الدرا�شة.يف.الكتَّاب.)1360.-.1370هـ(.)1941-1951م(.لدى.ال�شيخ.
اهلل. )مّتع. بع�شهم. اأ�شماء. اأحفظ. مازلت. �الذين. دخيل. بن. عبداملح�شن.

الأحياء.منهم.مب�ف�ر.ال�شحة،.�رحم.اهلل.الأم�ات.رحمة.�ا�شعة(.
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.عبدالرحمن.النا�شر.العبدالعزيز.العبدالكرمي .1
.عبداهلل.العبدالكرمي.العبداملح�شن.العبدالكرمي .2

.�شعد.املحمد.ال�شعد.الدري�س .3
.حممد.العبداهلل.الأحمد.العبدالكرمي .4
.عبدالعزيز.ابن.ال�شيخ.اإبراهيم.الفايز .5

.حممد.بن.عبداملح�شن.اجلماز .6
.عبداهلل.بن.عبداملح�شن.بن.حممد.املا�شي .7

.زامل.ال�شليمان.الزامل.الدري�س .8
.حممد.العبدالرحمن.العبدالعزيز.الفدا .9

.حمد.املا�شي.املحمد.املا�شي .10
.�شلطان.بن.عبدالرحمن.بن.نايف.الد�ي�س .11
.عبداهلل.العبدالرحمن.الزامل.الدري�س .12

.اإبراهيم.املحمد.املنيع .13
.عبداهلل.املحمد.املنيع .14

.عبدالرحمن.احلمد.العبداهلل.ال�شياري .15
.حمد.املحمد.ال�شعد.الدري�س .16

.فهد.النا�شر.الرباهيم.العبدالكرمي .17
.بدر.بن.�شع�د.بن.عما�س.الد�ي�س .18

.عبداهلل.بن.جعيثن.بن.عثمان.احلربي .19
.عبدالعزيز.العبدالرزاق.ال�شعيد .20

.عبدالرحمن.العبداملح�شن.الدخيل.الفهيد .21
.عبداهلل.بن.علي.بن.زيد.الغيالن .22
..حممد.بن.�شنيتان.ال�شعيب .23

.من�ش�ر.اأب�.حيمد .24
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.�شع�د.الأ�شقر.اجلبلي .25
.�شيهان.اله�لن.املطريي .26
.حممد.احلم�د.العبيد .27

.�شع�د.�شعد.ال�شر�ر.العنزي .28
.�شبيب.بن.مطارد.الفتح .29
..اأحمد.املحمد.الده�س .30

.عبداهلل.العبداملح�شن.اجلماز .31
.عبدالرحمن.ال�شالح.الع�جان .32

.مطلق.بن.جمعان.بن.برج�س.املطريي .33
.�شعد.العبداهلل.اجلميعه .34

.عبدالكرمي.العبداملح�شن.الدخيل.الفهيد .35
.عبدالكرمي.ال�شليمان.ال�شعيد .36
.حممد.العلي.بن.زيد.الغيالن .37

..عبداهلل.بن.عبدالرزاق.امل�شانع .38
.�شع�د.املغيدن.امل�رقي .39
.احلميدي.بن.م�شي�ل .40

.�شع�د.بن.�شبيب.املطبقي .41
.�شه�.بن.مطارد.الفتح .42

.حمدان.بن.مرّ�ح .43
.حممد.بن.ح�شن.النهم.املطريي .44

.حممد.نهار.�شاري.امل�رقي .45
.عبداهلل.بن.غازي.�شاري.امل�رقي .46
.عياد.بن.�شيار.بن.قا�شم.ال�شمري .47
.عبدالرزاق.بن.نهار.العميدي .48
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.حامد.بن.نافع.العطني.احلربي .49
.�شالح.بن.فهيد.البلطيح.العنزي .50
.عبداهلل.بن.حم�د.امل�شع�د.امل�رقي .51

.خلف.بن.حممد.بن.خلف .52
.�شبعان.بن.حممد.بن.خلف .53
.عبيد.بن.نا�شر.بن.حمدان .54
.مطلق.بن.نا�شر.بن.حمدان .55
.عاي�س.بن.زيد.بن.�شمره .56
.عل��س.بن.زيد.بن.�شمره .57

.�شالح.بن.عبداهلل.بن.�شالح .58
.حممد.بن.�ش�يحي.املفلح.امل�رقي .59
.حم�د.بن.�ش�يحي.املفلح.امل�رقي .60
.خلف.بن.فهد.ال�ش�يقي.العار�شي .61
.عبداهلل.بن.�شحاذ.ال�هبي.احلربي .62

.حممد.بن.مقبل.اجلد�ع .63
.عبداهلل.مقبل.اجلد�ع .64

.�شعد.ال�شهيب .65
.�شع�د.ال�شهيب .66
.مطلق.بن.جمادل .67
.�شعد.بن.�شبيب .68

.علي.بن.م�شانع.الرخيمي .69
.ي��شف.بن.�شنيتان.ال�شعيب .70
.عبداهلل.بن.مطلق.ال�شعيب .71

.حممد.بن.ع��س.الك�ز .72
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هذا.العدد.من.الطلبة.مل.يكن.منتظمًا.يف.احل�ش�ر.�مل.يكتمل.قط.ي�مًا.

�شن�ات. ع�شر. الكتاب.خالل. مدر�شة. على. مر�ا. الذين. �ه�ؤلء. الأيام... من.
)ال�شتينيات.الهجرية(.

�من.ه�ؤلء.من.ق�شى.نحبه.�شغريًا.اأ�.يف.ريعان.�شبابه،.�منهم.من.انتقل.

�م�شادر. العمل. عن. بحثًا. الك�يت. �د�لة. ال�شرقية. �املنطقة. الريا�س. اإىل.

�ظيفيًا. مركزًا. حقق. �من. علمي،. تاأهيل. على. ح�شل. من. �منهم. املعي�شة،.

�اأعمال. مقا�لت. اأ�. اإمارة،. مركز. اأ�. عامة،. اإدارة. اأ�. �زارة،. �كيل. بدرجة.
جتارية.�اإدارة.�شركة...اإلخ.
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املدرسة النظامية
�هي.املدر�شة.البتدائية.التي.افتتحت.يف.نهاية.عام.1370هـ.1951م.

كانت.هيئة.التدري�س.مك�نة.من:
.الأ�شتاذ/.عبدالعزيز.بن.نا�شر.العقيل. من.حرمةمديرًا.بال�كالة.1.

.الأ�شتاذ/.حممد.بن.عبدالرحمن.بن.فنت�خ من.ر��شة.�شديرمـــــدر�شـــًا،.2.
.الأ�شتاذ/.عبدالعزيز.بن.علي.الغيالن. من.جالجلمـــــدر�شـــًا،.3.

.الأ�شتاذ/.عقيل.بن.اأحمد.العقيل. من.حرمةمـــــدر�شـــًا،.4.
.ال�شـاب/.عبدالعزيز.بن.�شليمان.ال�شعيد من.جالجلم�شتخدمًا،.5.

مل.تكن.املدر�شة.احلك�مية.النظامية.مقب�لة.من.بع�س.الأهايل.�كذلك.
ُطرق.التدري�س.املخالفة.ملا.اعتاد�ا.عليه.مبدار�س.الكّتاب.

�من.العقبات.التي.�اجهت.الإدارة.م��ش�ع.ا�شتخدام.ال�شافرة.عند.بدء.

احل�ش�س.�اأ�قات.الُف�شح.�التي.كانت.ت�شتخدم.قبل.�ج�د.الأجرا�س.العاملة.

ج.من.ا�شتخدامها.خ�فًا.من.اإنكارها... ب�ا�شطة.الكهرباء،.�كان.هناك.حترُّ

ببدء. اإيذانًا. الف�شل. باب. قرع. ��شيلة. اتخاذ. اإىل. بالإدارة. دفع. الذي. الأمر.

رد�د. من. �شيئًا. �اأ�جدت. ال�شافرة. ا�شتخدام. جرى. مدة. �بعد. الف�شحة،.

الفعل،.�نظم.امل�اطن.حممد.بن.غ�شام.اجلبلي.الق�شيدة.التالية...ي�شندها.
ي�س(: للقائم.باأعمال.هيئة.الأمر.باملعر�ف.�النهي.عن.املنكر.)عَبْيد.بن.غمِّ

ـــــد.يـــا.هـــا.الـــــــــــنــايــــــــب. ـــ قــــــل.لــــــالأمــــــري.الـــ�ـــشـــايـــــــــــــــبيـــا.عــبــيِّ
ــــر.مــــزامــــيـــــــــرهكــــــان.املـــــزمـــــر.مــــاهــــ�.تـــايـــب ــــا.نــــكــــ�ــــشِّ ــــب ن
ـــــب نــايـــ �ل. امـــــري. ل. ــــــــا... �اهـــــلـــــي.فـــقـــ�ـــشـــى.الـــديـــــــرة�ان
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الطلبة
الف�شل. يف. الناجحني. الطلبة. باأ�شماء. ببيانني. م�شف�ع. التايل. اخلطاب.
نا�شر. بن. عبدالعزيز. الأ�شتاذ:. املدر�شة. مدير. معي.من. مر�شاًل. كان. الأ�ل.
العقيل.اإىل.معتمد.املعارف.بنجد.عند.�شفري.اإىل.الريا�س.لاللتحاق.بعمل.

لدى.�شركة.بيكر،.�مل.اأمتكن.من.ت�شليمه.للمعتمدية.

ال�ثيقة رقم )40()215(

حمف�ظات.امل�ؤلف. .)215(
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نص الوثيقة رقم )40(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الرقم 41 املدر�صة ال�صع�دية بالأرطاوية  
التاريخ 1371/4/18هـ 

 املرفقات 3 
ح�شرة.�شاحب.الف�شيلة.معتمد.املعارف.بنجد...امل�قر

بعد.التحية.�الحرتام
اختبار. يف. الفائزين. ك�ش�فات. طيه. من. ل�شعادتكم. اأرفق. باأن. اأت�شرف.
�شفحات. على. التالميذ. اأ�شماء. �ن�شر. عليها. الطالع. راجيًا. ال�شنة. ن�شف.
فائق. بقب�ل. �تف�شل�ا. لهم. �ت�شجيعا. للم�شلحة. حفظًا. املحلية. اجلرائد.

احرتاماتي.�اهلل.يحفظكم.�ال�شالم.
مدير.مدر�شة.الأرطا�ية.بال�كالة...

الت�قيع: عبدالعزيز بن نا�صر العقيل
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بيان.باأ�شماء.الدار�شني.يف.ال�شنة.الثانية.ابتدائي...الناجحني.يف.الختبار.
الن�شفي.يف.مطلع.عام.)1371هـ(

ال�ثيقة رقم )41()216(

حمف�ظات.امل�ؤلف. .)216(
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أمساء الطلبة يف الوثيقة رقم )41(
عبداهلل.بن.عبداملح�شن.بن.حممد.املا�شي  .1

.حممد.بن.عبدالرحمن.بن.عبدالعزيز.الفدا  .2
.عبدالرحمن.بن.عبداملح�شن.الدخيل  .3
.زامل.بن.�شليمان.بن.زامل.الدري�س  .4

.عبداهلل.بن.عبدالكرمي.بن.عبداملح�شن.العبدالكرمي  .5
.�شعد.بن.عبداهلل.اجلميعه  .6

.حمد.بن.حممد.بن.�شعد.الدري�س  .7
.عبدالرحمن.بن.عبداهلل.بن.عثمان.الز�مان  .8

.عيد.بن.حممد.ال�شذي  .9
.حممد.بن.�شنيتان.ال�شعيب  .10

.عبداملح�شن.بن.عبدالعزيز.بن.ح�شن ..11
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بيان.باأ�شماء.الدار�شني.يف.ال�شنة.الأ�ىل.ابتدائي...الناجحني.يف.الختبار.
الن�شفي.يف.مطلع.عام.)1371هـ(

الوثيقة رقم )42()217(

حمف�ظات.امل�ؤلف. .)217(
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أمساء الطلبة يف الوثيقة رقم )42(
1. فالح.بن.مزيد.املطريي

2. عبداهلل.بن.�شعد.بن.�شر�ر
3. حم�د.بن.مرب�ك.املزيد

4. حممد.بن.�شليمان.الزامل.الدري�س
5. حماد.بن.عبداهلل.البعيجان
6. �شعد.بن.عبداملح�شن.الدخيل

7. عبداهلل.بن.حممد.العبداللطيف.العبدالكرمي
8. عبيد.بن.مرب�ك.بن.نامي.الأ�ل.

9. علي.بن.اأمان.بن.م�شي�ل
10. عبداهلل.بن.حممد.بن.غظيان
11. نا�شر.بن.ن�ار.بن.�شمالن
12. م�شاعد.بن.عبداهلل.املزيد

13. .عبداهلل.بن.مطلق
14. حممد.بن.زيد.بن.�شمره

15. عبداملح�شن.بن.عبداهلل.ال�شعيد
16. حممد.بن.ن�ار.بن.�شمالن
17. خالد.بن.�شليبان.بن.حمنا

18. عبداملح�شن.بن.حممد.بن.�شعد.الدري�س
19. عبداملح�شن.بن.�شالح.بن.ر�شا�س

20. علي.بن.رفدان.اجلبلي
21. عيد.بن.زيد.بن.�شمره
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املساجد واآلبار والنخيل
القائمة.يف.ال�شتينيات.�مطلع.ال�شبعينيات.من.القرن.الهجري.الرابع.ع�شر.

امل�صاجد
ج�ار.ال�ش�ق.التجاري.)��شط.املدينة(م�شجد.اجلامع.الأ�ل.ال�حيد

)�شرق(.ج�ار.بيت.الد�ي�سم�شجد.الد�ي�س
)�شرق(م�شجد.ابن.نامي.اخل�يطري

)�شمال(م�شجد.ابن.�شقـّيان
الفلحم�شجد.جعيثن
الفلحم�شجد.رّبيع

الفلحم�شجد.دهيكل
ال��شيطىم�شجد.احلطاب
ال�شليلم�شجد.ابن.فهيد
جن�ب.ال�ش�ق.التجاريم�شجد.العن�ز
الرمثيةم�شجد.ال�ه�ب
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نخيل قليلة العدد والإنتاج
النخيل

عبداهلل.املحمد.العبدالكرمينخل
اآل.اإىل.ما�شي.بن.حممد.املا�شينخل.الربج�شية
عبدالكرمي.بن.عبداملح�شن.العبدالكرمينخل.الذايدية
عبدالكرمي.بن.عبداملح�شن.العبدالكرمينخل.البديعة
م�شري.بن.نايف.الد�ي�سنخل.م�شري

نايف.بن.مزيد.الد�ي�سنخل.اجلبيعية
منا�ر.بن.ر�شا�س.العل�ي.احلربينخل.ابن.ر�شا�س
ي ي.العنزينخل.ابن.مف�شِّ �شالح.بن.مف�شِّ
�شالح.بن.ع�جاننخل.ابن.ع�جان
�شليمان.بن.حمي�شننخل.ابن.حمي�شن
م�شلط.بن.هزاع.القح�س.العنزينخل.القح�س
نافع.بن.العطني.احلربينخل.العطني
فهاد.بن.حطاب.العنزينخل.ال��شيطى
حممد.بن.دغيم.ال�شعريينخل.ابن.دغيم
عبدالرحمن.بن.فهيد.اجلبلينخل.ابن.فهيد
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 الآبار
اأ�ل.بئر.حفرت.يف.الهجرة.)غرب(بئر.ع�شيلة
جن�ب.��شط.الديرةبئر.ال�شبل
قليب.جامع.الأرطا�يةبئر.ال�شبل
�شبيل.قائم.عليها.عبداهلل.بن.عبدالعزيز.العبدالكرميبئر.القرينة

�شليمان.بن.جهيم.اخل�يطريبئر.القرينات.)اجلهيمة(
مغيدن.بن.عبداهلل.امل�رقي.العتيبيبئر.مغيدن

يف.�شعيب.البجيديةبئر.طعيمي�شة
بئر.احلميدي.بن.في�شل.الد�ي�س
بئر.نهار.بن.بداح.امل�يهي.)الفلح(

عبدالرحمن.بن.نايف.الد�ي�سبئر.د�جة
بئر.نايف.بن.مزيد.الد�ي�س

عبداهلل.بن.ه�لن.اجلبليبئر.اأم.ز�ير
بئر.حمدان.بن.ال�ش�يدا.من.ال�شكان.بالفلح

ج�ار.بئر.مغيدنبئر.ال�شعيد

بع�س.هذه.الآبار.كان.بها.نخل.�اأثل.�قد.اندثرت.ب�شبب.اإهمال.ال�شقيا.
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اإلمارة والقضاء

اإمارة الأرطاوية واأمراوؤها

.عبداملح�شن.بن.عبداهلل.بن.عبدالكرمي .1
1328-1335هـ
1910.-.1917م

لتنازله

.في�شل.بن.�شلطان.الد�ي�س .2
1335.-.1348هـ
.1916.-.1930م.

لعتقاله

.نايف.بن.مزيد.الد�ي�س .3
1348.-.1374هـ
1930.-.1955م

ل�فاته

.عبدالرحمن.بن.نايف.الد�ي�س .4
1374-1384هـ
.1955.-1964م

لتعيينه.اأمري.
ف�ج.باحلر�س

.م�شري.بن.نايف.الد�ي�س .5
1384.-.1387هـ
1964.-.1967م

ل�فاته

.�شلطان.بن.عبدالرحمن.الد�ي�س .6
1387.-.1406هـ
.1967.-.1985م

ل�فاته

.عبداهلل.بن.�شلطان.الد�ي�س .7
1406.-1430هـ
.1985.-.2009م

ل�فاته

.م�شري.بن.�شلطان.الد�ي�س .8
1430هـ./.2009م
�حتى.الآن
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الــقــضـــاء
ت�ىل.الق�شاء.بالأرطا�ية.يف.عهد.جاللة.امللك.عبدالعزيز.-.طيب.اهلل.ثراه-.

كل.من:

الق�صاة يف الأرطاوية

.ال�شيخ:.عمر.بن.حممد.بن.�شليم .1
من.بــريــدة

من.بعد.نز�ل.الد�ي�س
)1335.-.1337هـ(

.ال�شيخ:.عبداهلل.بن.ح�شن.بن.علي.اآل.ال�شيخ .2
من.الريا�س

)1337-.1347هـ(

.ال�شيخ:.حممد.بن.عبداملح�شن.اخليال .3
من.املجمعة

)1347.-.1350هـ(

.ال�شيخ:.علي.بن.زيد.الغيالن .4
من.جـالجـل

)1351.-.1360هـ(.ل�فاته

.ال�شيخ:.اإبراهيم.بن.حممد.الفايز .5
من.جـالجـل

)1360.-.1364هـ(.ل�فاته

.ال�شيخ:.عبداهلل.بن.عبدالعزيز.بن.عيدان .6
من.حـرمــة

)1364.-.1367هـ(.)نقل(

.ال�شيخ:عبدالعزيز.بن.عبداهلل.بن.ال�ش�داء .7
من.حرميالء

)1368.-.1373هـ(.ل�فاته

اأثناء. فيها. الق�شاء. اأعمال. �زا�ل�ا. بالأرطا�ية. ا�شتقر�ا. الذين. ه�ؤلء.

اأ�. ا.ما.عداهم.من.امل�شايخ.الق�شاة. اأمَّ حياة.امللك.عبدالعزيز.رحمه.اهلل...
الدعاة...فمنهم.من.جاء.مبهمة.�منهم.من.جاء.داعية.
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خالف بني القاضي واألمري
قبل.اأن.اأختم.احلديث.عن.الإمارة.�الق�شاء.يف.بلدة.الأرطا�ية.اأ�رد.فيما.

يلي.م�جزًا.عن.ق�شة.خالف.�قع.بني.الأمري.�القا�شي.

الأرطا�ية. قا�شي. بني. اخلالف. ا�شتد. )1947م(. )1366هـ(. عام. يف.

ال�شيخ.عبداهلل.بن.عبدالعزيز.بن.عيدان،.�الأمري.نايف.بن.مزيد.الد�ي�س.

امللك. جاللة. من. مقدمة. عينية. م�شاعدات. تق�شيم. على. الأرطا�ية. اأمري.

عبدالعزيز.-غفر.اهلل.للجميع-.اإىل.فقراء.�شكان.الأرطا�ية،.�جرت.منهما.

مرا�شالت.اإىل.جاللة.امللك.عبدالعزيز،.��شم�.�يل.العهد.الأمري.�شع�د...كل.
منهما.ي�شك�.الآخر..

�شعادة.الأمري.كان.يرى.ا�شتحقاق.نفر.من.ذ�ي.املكانة.الجتماعية.على.

اعتبار.اأنهم.اأح�ج.من.غريهم.ملا.يرتتب.عليهم.من.التزامات...يف.حني.كان.
يرى.ف�شيلة.القا�شي.اأن.ال�شعفاء.الذين.لي�س.لهم.م�ارد.هم.الأ�ىل.بذلك.

عبداهلل. بن. حممد. )دكان:. ال�ش�الف. دكان. ت�شمية. جاءت. كذلك.

عيدان،. بن. عبداهلل. ال�شيخ:. ف�شيلة. يرتاده. كان. �الذي. العبدالكرمي(.

حا�شرة. الأعيان. من. �نخبة. العبدالكرمي،. حممد. بن. عبداهلل. �ال�جيه:.

فكان.مبثابة. ُتلقى.جزافًا. التي. �التعليقات. ن�ش�ء.هذا.اخلالف. بعد. �بادية.
ناٍد.اأدبي.
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مل. العمامة. يرتدي. اجل�شم. نحيل. القامة. ق�شري. رجاًل. اأن. امللفت. �من.

)�ُيدعى. ع�اهنه. على. الكالم. لإلقاء. ته. ِحدَّ اأخذته. الكلمة... م�شم�ع. يكن.
اإبراهيم...(.

قال.عنه.ف�شيلة.القا�شي.اأنه.)مي�شي.على.الأر�س.�لالأر�س.منه.اأزيز(.

هذا.اخلالف.مل.يف�شد.لل�د.ق�شية.فالأمري.�القا�شي.كالهما.كان.فا�شاًل.
��شليم.الط�ية...تغمدهما.اهلل.برحمته.

لذلك:.َكـلَّف.امللُك.عبدالعزيز...الأمري.اإبرا.هيم.بن.عبداهلل.بن.عرفج.

�نفرًا.معه.بالذهاب.اإىل.الأرطا�ية،.�ب��ش�له.طلب.من.ال�جيه.عبدالكرمي.

بن.عبداملح�شن.العبدالكرمي.التنبيه.على.اأهل.الأرطا�ية.بامل�شاجد.بعد.�شالة.

الفجر...طالبًا.منهم.احل�ش�ر.يف.امل�شجد.اجلامع،.�جتمع.النا�س.�شحى.يف.

الذي. امللك. خطاب. عليهم. �ُقِرئ. اخلل�ة،. منرب. �شمال. غرب. امل�شجد. به�.

يخَتار�ا. اأن. �اأن.عليهم. الإمارة،. الد�ي�س.عن. نايف.بن.مزيد. بعزل. يق�شي.
اأمريًا.لهم.اأ�.ير�شل.لهم.خادم..

مرة. اخلطاب. قرئ. ثم. اأبنائه... اأحد. اأ�. نايف. نرغب. الأ�ش�ات:. تعالت.

ثانية...مبينًا.اأن.م�شكلة.نايف.من.اأبنائه...تكلم.اثنان.من.غري.اأهل.الراأي.

�امل�ش�رة...نريد.عبدالكرمي.بن.عبداملح�شن،.�كان.عبدالكرمي.�ا�شعًا.راأ�شه.
على.يده.ي�شتمع.�اأخذ.يهز.راأ�شه.م�شتنكرًا..
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ال�جيه.عبداهلل.بن.حممد.بن.عبدالكرمي.�قال:.)العبدالكرمي.يف. قام.

الأرطا�ية.ع�شرة.�اأنا.اأب�هم(...رغبتنا.بنايف.اأ�.اأحد.اأبنائه.اأ�.ما.يراه.�يل.

الأمر..�شاعتها.انف�س.الجتماع،.�بقيت.الإمارة.يف.نايف.�اأبنائه،.�هذا.اأمر.

طبيعي.�نهج.اأخذت.به.د�لتنا.اأعزها.اهلل،.�مت.نقل.ف�شيلة.القا�شي.ال�شيخ.
عبداهلل.بن.عيدان.اإىل.حمكمة.خمي�س.م�شيط.

ال�جيه. اإن. احلكيم... العاقل. الرجل. هذا. من. رائع. �م�قف. ف�شل. ق�ل.

عبداهلل.بن.حممد.العبدالكرمي.-رحمه.اهلل-.كان.�شجاعًا.يف.كلمته.�م�قفه،.
فه�.من.رجالت.ال�طن.الذين.ا�شتهر�ا.ب�شداد.الراأي.�احلكمة.�الإيثار.
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الوثيقتان التاليتان توضحان نشأة اخلالف وتارخيه

ال�ثيقة رقم )43()218(

امل�شدر:.اأبناء.ال�شيخ.عبداهلل.بن.عيدان. .)218(
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نص الوثيقة رقم )43(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

ال�شيخ. املكرم. جناب. اإىل. اآل.في�شل. عبدالرحمن. بن. عبدالعزيز. من.

كتابكم. �بركاته. �رحمة.اهلل. ال�شالم.عليكم. �شلمه.اهلل. بن.عيدان. عبداهلل.

��شل.�ما.عرفت�.كان.معل�م.خم�ش��شًا.معاملة.بن.مزيد.��لده.معكم.فهذا.

�شي.ل.نر�شاه.�قد.كتبنا.له.كتاب.فيه.كفاية.اإن.�شاء.اهلل.هذا.ما.نرى.بيانه.
�ال�شالم.1366/7/3.

 ختم امللك عبدالعزيز
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ال�ثيقة رقم )44()219(

امل�شدر:.اأبناء.ال�شيخ.عبداهلل.بن.عيدان. .)219(
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نص الوثيقة رقم )44(
الأخ. جناب. اإىل. اآل.في�شل. عبدالرحمن. بن. عبدالعزيز. بن. �شع�د. من.
تعاىل. اهلل. �شلمه. عيدان)220(. بن. عبدالعزيز. بن. عبداهلل. ال�شيخ. املكرم.
ال�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�بركاته.خطابكم.املكرم.��شل.�ما.عرفت�.به.كان.
معل�م.خم�ش��شًا.ما.ا�شرت�.اليه.من.قبل.عملكم.يف.ال�شدقه.فهذا.ه�.الأمل.
بكم.بارك.اهلل.فيكم.�ما.ا�شرت�.اليه.من.قبل.م�شري.�اعماله.فقد.عرفنا.نايف.
بن.مزيد.مبا.فيه.كفايه.�اأنت.تالحظ.القيام.مبا.يجب.عليكم.�نظرنا.عليكم.

ان.�شاء.اهلل.يف.جميع.الأم�ر..هذا.مالزم.تعريفه.�ال�شالم..
1366/7/5  ختم 

ال�شيخ.عبداهلل.بن.عيدان.من.م�اليد.)حرمة(.عام.1321هـ.�ت�يف.-رحمه.اهلل-.ي�م.ال�شبت.تاريخ. .)220(

يناهز.�شتة.�ثمانني.عامًا..ُعرف.عنه. امل�افق.)1986/12/20م(.عن.عمر. )1407/04/19هـ(.
-رحمه.اهلل-.قر�شه.لل�شعر.العامي.�الف�شيح،.�قد.كانت.له.ر�ؤى.بعدم.ن�شر.�شعره.
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املوجودة يف هجرة األرطاوية  بيان بأمساء ُأسر احلاضرة 
حسبما  عشر  الــرابــع  القرن  من  اهلجرية  الستينيات  يف 

جادت به الذاكرة

بلدة النتماءال�صمم

َحْرَمةاآل.عبدالكرمي1

َحْرَمةاآل.ما�شــــي2

َحْرَمةالفاخري3

َحْرَمةاآل.دريـــــ�س4

َحْرَمةاآل.تركــــــي5

َحْرَمةاآل.جمــــــاز6

َحْرَمةاآل.عقـــــــيل7

َحْرَمةاآل.ح�شـــــــن8

َحْرَمةاآل.منيــــــــع9

َحْرَمةاآل.عيـــــدان10

َحْرَمةاآل.نــــــــ�ح11

َحْرَمةاآل.دخيــــــل12

ـر13 َحْرَمةاآل.الأُميـــِـّ

ــف14 َحْرَمةاآل.خَريــِـّ

َحْرَمةاآل.ز�مـــــان15

َحْرَمةاآل.�شعيـــــــل16
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َحْرَمةاآل.اجل�يعـــي17

َحْرَمةاآل.عي�شــــــى18

َحْرَمةاآل.حمـــــدان.)امل��شى(19

جالجلاآل.�شعيـــــد20

جالجلاآل.الأحيـــدب21

جالجلاآل.فايــــــز22

جالجلاآل.غيــالن23

�شقراءالب�شريي24

اأُ�شيقراآل.فـــــدا25

اأُ�شيقراآل.اأب�.حيمد26

الزلفياآل.دخيـــل.)الفهيد(27

الزلفياآل.�شياري28

الزلفياآل.�شلمان29

الزلفياآل.الطيار30

الزلفياآل.الغنيم31

الزلفياآل.م�مـي32

الغاطاآل.�شليمان33

الغاطاآل.حفيــر34

الغاطاآل.عي�شى35

الغاطالزيدان36
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الغاطاآل.دميعان37

الغاطاآل.عمران38

املجمعةاآل.الده�س39

املجمعةاآل.ربيعة40

املجمعةاآل.الثمريي41

املجمعةاآل.مقيِّل42

ات43 بريدةاآل.ال�شنَّ

بريدةاآل.حجيالن44

املذنباآل.حمي�شن45

ال�شما�شيةاآل.ال�شعيبي46

ر��شة.�شديراآل.بعيجان47

ثادقاآل.جميعــــة48

الأرطا�يةاآل.دلك49

حرميالءاآل.ال�ش�دا50

حرميالءاآل.�شبيبي51
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بيان بأمساء القبائل اليت سكن بعض أبنائها األرطاوية
قبيلة.مطري1
قبيلة.حرب2
قبيلة.عنزة3
قبيلة.�شمر4
قبيلة.عتيبة5
قبيلة.الد�ا�شر6
قبيلة.بني.هاجر7
قبيلة.جهينة8
قبيلة.بلي9
قبيلة.الظفـيــر10
قبيلة.الأ�شراف.)بني.ح�شني(11
قبيلة.العـ�ازم12
قبيلة.الر�شايدة13
قبيلة.اجلميلي14

بالكرثة. اأ�شماء.ع�ائلهم...لكن.يف.مقدمتهم. القبائل.ي�شعب.ذكر. هذه.

اأفخاذ.من.قبيلة.مطري.الذين.يف.طليعتهم.ق�م.الد�ي�س،.�اأ�شبحت.الأرطا�ية.

تن�شب.اإىل.قبيلة.مطري.بزعامة.الد��شان...متاآخني.مع.القبائل.الأخرى،.�ل.
ف�ارق.تذكر.

�قبيلة.مطري.عم�مًا.�اإن.اختلفت.قيادتها.مع.�يل.الأمر.��شار.منهم.ما.

حدث...ل.ُين�شى.لهم.م�اقف.�م�شاركات.�شابقة.مع.الإمام.عبدالعزيز.)طيب.

�حا�شرة. اأخرى،. قبائل. ه�.حال. كما. الكيان... هذا. تاأ�شي�س. ثراه(.يف. اهلل.
املدن.�الأقاليم.





الفصل اخلامس
�حلالة.�لجتماعية
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وصف احلالة العامة
العقد. اأ�اخر. يف. تاأ�شي�شها. مت. التي. الهَجر. اأ�ل. تعد. الأرطا�ية. اأن. مبا.
بتاأ�شي�شها.ب�شع. ال�شع�دي،.قام. الثالث. الثالث.)1328هـ(.�يف.بداية.الد�ر.
�ع�شر�ن.رجاًل.جاء�ا.من.بلدة.)َحْرَمة(.ل�اقع.خالف.اأجلاأهم.لذلك...ثم.
�الأقاليم.مع.قلة. القرى.�املدن. تزايد.�شكانها.تدرجًا.ب�ف�د.عدد.قليل.من.
َحل...بعد.ذلك.جاء.نز�ل.الد�ي�س.�حا�شيته،.�ما.اأفرزه.هذا. من.البادية.الرُّ
النز�ل.من.اإرباك.�تغري.يف.العادات.للمقيم.�للم�شت�طن.اجلديد،.�اإن.كان�ا.
جميعًا.اأبناء.منطقة.�من.بيئة.متجان�شة...اإل.اأن.هناك.فر�قات.يف.ه�ام�س.
فيها.جتا�رًا. �امتزج�ا. �احدة. بقعة. يف. ان�شهر�ا. �قد. �التقاليد،. العادات.
مهتدين... �دعاة. متاآخني،. اأحبة. ��شار�ا. �احتكاكًا،. �تعاماًل. �اختالطًا.
اآمرين.باملعر�ف.ناهني.عن.املنكر،.�عادًة.ما.يحدث.من.غل�.بني.املحت�شبني.
عن. �النهي. باملعر�ف. الأمر. يف. �التجا�ز. �التع�شف. ال�شدة. تعرتيهم. ممن.
اأ�جد.امتعا�شًا. اأ�.غريهم.من.املجتهدين...مما. املنكر.من.رجال.احل�شبة.
للمعاجلة. �شعي. تبعه. الت�شاد... من. ��شيئًا. املعتدلني. النظراء. من. �تذمرًا.
�الت�جيه.من.�لة.الأمر.له�ؤلء.املت�شددين،.�ن�ش�ء.�شيء.من.اخلالف...�شبق.

الإ�شارة.اإليه.يف.الف�شل.الثالث.من.هذا.الكتاب.

حاٌل من البساطة
الد�ي�س. ال�شيخ.في�شل.بن.�شلطان. اإدراج.�ش�رتني.خلطابي. َ�َجْدت.من.

اإىل.الإمام.عبدالرحمن.الفي�شل.ح�ل:
• طلب.)جاريتني(.ممل�كتني.خلدمة.�الدته.�ز�جته.	
• كذلك.طلب.)د�اء(.لعالج.مري�س.من.الإخ�ان.	

النقاب.عن.حالة.عامة.���شع.كان.قائمًا،.�ب�شاطة. ما.ي�شهم.يف.ك�شف.
متناهية.يف.الأخذ.�العطاء...�هما.فيما.يلي:



ن�شاأة.الإخ�ان.�ن�شاأة.الأرطا�ية264
الف�شل.اخلام�س:.احلالة.الجتماعية

مطلب
اآل.في�شل... الإمام.عبدالرحمن. ُيخاطب. الد�ي�س... �شلطان. بن. في�شل.
بجاد)221(... ابن. لبنت. �اأخرى. �الدته،. خلدمة. جارية. )قينة(. منه. يطلب.
مكررًا.الطلب.لأن.ما.�شبق.اأن.ُعر�س.على.رجاله.من.اجل�اري."مر�شى".

الوثيقة رقم )46()222(

بنت.ابن.بجاد.ز�جة.الد�ي�س. .)221(
امل�شدر:.ال�شيخ.عبدالرحمن.بن.نا�شر.العبدالكرمي. .)222(
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نص الوثيقة رقم )46(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

املكرم. الإمام. اإىل.جناب.عال.اجلناب. الد�ي�س. �شلطان. من.في�شل.بن.

�اأنار. �هداه. اهلل. �شلمه. في�شل. بن. عبدالرحمن. �ال�شيم. املكارم. حميد.
ب�شريته.بالعلم.�حماه.�جعله.من.الفائزين.ي�م.لقاه.اآمني.

الد�ام. على. �مر�شاته. �مغفرته. �بركاته. اهلل. �رحمة. عليكم. �شالم.

اأح�النا. الأح�ال. عن. �ال�ش�ؤال. الإ�شالم.. نعمة. �عليكم. علينا. الباري. اأدام.

ل�الدتي،. قينة)223(. الإمام.معطيني. �شلمك.اهلل. �بعد. من.كرم.اهلل.جميلة..

�ذكر.لل�شبيعي.ي�شرتي.لنا.قينة.جت�ز،.�ل.لقا.ال�شبيعي.�شيء.يج�ز.�عطانا.

خم�س.مئة.ريال.�عًيت.اآخذها.لأين.مايل.نظر.اإل.يف.القينة،.�لقيت.ال�شبيعي.

عند.الإمام.يف.مطرا�شي.التايل.�قال.الإمام.حنا.يجينا.عبيد.من.الطائف.

عبيد. العبيد. ج�. ما. متى. �قال. بجاد. ابن. لبنت. اأبيها. ثانية. قينة. �طلبته.

الباقي،. من. ثنتني. �خذ. عقب. اخرت. فانت. فيهن. اأب�ي. اختار. اإذا. الطائف.

الطائف،.�بعد.�شلمك. �الإمام.عبدالعزيز.ذاكر.خلدامكم.قبل.يجي.عبيد.

اهلل.اذكر.ل�شله�ب.يد�ر.لنا.قينة.مثل.ما.قال.الإمام.عبدالعزيز،.�اإل.املرجع.

اإليك.�شلمك.اهلل.ت�شنعنا.فيه.قينة.من.عندك.ع�شى.اهلل.يط�ل.عمرك..من.

�اأنت.خابر.مالنا.نظر. ِ�َجاَعا. طرف.�شله�ب.عر�س.على.رجاجيلي.قينتني.

يف.ال�َجاَعا)224(،.�ا�شلك.غالمنا.هداج.�شلمك.اهلل.باخلط.��شلم.لنا.على.
العيال.�ال�شالم.

قينة:.جارية.خلدمة.�الدة.الد�ي�س.�اأخرى.لز�جته. .)223(
�جاعًا:.اأي.مر�شى. .)224(
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طلب عالج
اآل.في�شل. هذا.اخلطاب.من.في�شل.الد�ي�س...اإىل.الإمام.عبدالرحمن.
مر�شل.مع.مند�ب.يطلب.فيه.د�اء.من.عند.الإمام...من.اأجل.معاجلة.اأحد.

الإخ�ان.م�شاب.مبر�س.

الوثيقة رقم )47()225(

.امل�شدر:.ال�شيخ.عبدالرحمن.بن.نا�شر.العبدالكرمي. .)225(



267

نص الوثيقة رقم )47(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

من.في�شل.بن.�شلطان.الد�ي�س.اإىل.جناب.الإمام.املكرم.الأفخم.الأ�شيم.
عبدالرحمن.اآل.في�شل.�شلمه.اهلل.تعاىل.

�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�بركاته.على.الد�ام.مع.ال�ش�ؤال.عن.الأح�ال.
اأح�النا.من.كرم.اهلل.جميلة.

بعد.ذلك.�ا�شلك.تركي.الفرحي.من.طرف.د�اء.عندكم.ُيذكر.لنا.نبيه.
ل�احد.من.الإخ�ان.مري�س.�الرجاء.اإن.�شاء.اهلل.تعاىل.اإنك.ِت�َشّنعه.

��شلم.لنا.على.العيال.�امل�شايخ.�من.لدينا.العيال.�ال�شيخ.عمر.�الإخ�ان.
ي�شلم�ن.

هذا.ما.لزم.تعريفه.�ال�شالم.
ختم في�صل الدوي�ص

29/ذو القعدة 1345هـ 
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العادات والتقاليد
للعادات.�التقاليد.د�ر.مهم.يف.حياة.الإن�شان،.�لكل.ع�شر.�م�طن.��شعه.
،.�لهذا.فاإن.احلالة.العامة.ل�شكان.البادية.كانت.تقت�شر.يف.ال�شابق.على. املَُعنيَّ
الرعي.�م�ارد.الآبار.�تربية.امل�ا�شي.من.اإبل.�اأغنام،.مع.�شيء.من.املغازي.
تر�ى �مفاخر. �خ�شران،. ك�شب. منها. �التي. عليها،. اعتاد�ا. التي. .�الغارات.

�شعرًا.�نرثًا.

�ملا.كان.من.ال�شفات.العربية:.النخ�ة،.النجدة،.الكرم،.حماية.اجلار،.

�اإغاثة.امل�شتجري...�اإ�شالح.ذات.البني،.�امل�شاهمة.يف.دفع.الديات،.�اإكرام.
ال�شيف...اإلخ..فقد.كان.للبادية.الن�شيب.الأ�فر.من.هذه.العادات.

�من.جانب.اآخر.يحدث.داخل.القبيلة.اأ�.مع.جما�رين.نزاعات.�خالف.
�اختالف.��شحناء.�قتال.��شجال...كما.ه�.احلال.بني.القرى.�الأقاليم.

.�ملا.جاءت.دع�ة.�جهاد.امل�ؤ�ش�س.امللك.عبدالعزيز.-غفر.اهلل.له-.�حدث.

�شيء.من.التح�ل.التدريجي.للبادية.من.التنقل.يف.ال�شحاري.اإىل.النز�ل.يف.

القرى.�الهجر.بدءًا.من.الن�شف.الثاين.للعقد.الرابع.من.القرن.الرابع.ع�شر.

الهجري.�ما.بعده،.�انخرطت.�شريحة.منهم.على.خمتلف.القبائل.يف.اجلهاد.

مع.جاللته...منهم.من.يرى.اأن.ذلك.ا�شتبدال.للمغازي.يف.ظل.قيادة.�شاملة.

�م�شدر.رزق.�ك�شب.من.الغنائم،.�اإ�شباع.لرغبات.�بط�لت.تذكر،.�منهم.
من.يرى.اأنه.جهاد.يف.�شبيل.اهلل.�مغنم.
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�قد.�شار.منهم.بعد.ذلك.عدة.غز�ات.خمالفة.لت�جهات.�يل.الأمر.�فيها.

مع�شية.له،.�من.اأ�شبابها:.م�شادر.فنت،.�اأطماع...�ت�ش�ر.لهم.اأنها.جهاد.يف.

لى.عليهم.من.قياداتهم.ذات.املفاهيم.املتباينة،.�لعل. �شبيل.اهلل.ح�شبما.مُيْ

من.اأهمها.ما.جاء.من.احلد.من.غز�اتهم.التي.كانت.يف.طليعة.اهتماماتهم.
�م�ر�ثهم.الذي.ُيعد.مك�شبًا.�اإ�شباعًا.لرغباتهم.�مفاخر.تر�ى.

اأما.احلا�شرة.من.�شكان.القرى.�املدن.�الأقاليم.فقد.كان.ُيطلب.منهم.

امل�شاهمة.يف.اجلهاد.يف.كل.منا�شبة...ُتْدفع.نقدًا.مع.امل�شاركة.برجال.���شيلة.

�احلب�ب. التم�ر. حما�شيل. زكاة. من. يقدم�نه. ما. خالف. �م�ؤ�نة... نقل.
�عر��س.التجارة.

�مما.قيل.يف.ذلك.�شعرًا.لالأمري.عبداهلل.بن.اإبراهيم.الع�شكر:
ــر ــَم َح . ــرِّ ـــ ـــ ب الــــزكــــاة.�قـــلـــت.ذا. قــــال.

دراهــمــه)226( �قلت.ذي. قــال.اجلــهــاد،.

اأخبار.امللك.عبدالعزيز.مرجع.�شابق،.�س43،.ط2. .)226(
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املسار اليومي
اأما.امل�شار.الي�مي.لكافة.ال�شكان.فيبداأ.بالنه��س.�شباحًا.ل�شالة.الفجر.
��شبابًا... �شيبًا. الأخرى. الأ�قات. �شائر. يف. احلال. ه�. كما. جماعة. ي�ؤد�نها.
ت�ؤدى.يف.امل�شاجد.املبنية.من.الطني.�التي.كانت.اأر�شيتها.من.الرتبة.الرخ�ة.
)بد�ن.فر�شة(...�كثريًا.ما.كان.امل�شل�ن.ي�شع�ن.اأحذيتهم.اأمامهم.حماذية.
مل�قع.الركبتني.عند.ال�شج�د،.�كذلك.ِع�شيِّهم،.�بعد.انق�شاء.�شالة.الفجر.
كل.مبجل�س. النار. م�اقد. اأ�. )الأ�جرة(. ح�ل. التََّحُلق. ثم. للمنازل... الع�دة.
منزله.مع.اأهله.لحت�شاء.القه�ة.�تنا�ل.�شيء.من.التمر،.�اأحيانًا.مع.�شي�ف،.
م.خاللها. اأ�.من.خالل.دع�ات.تتم.بني.الأقارب.�اجلريان.�الأ�شدقاء،.ُيـقـدَّ
�شيء.من.�شنع.املنزل.من.الرُب.)خبز.-.حنيني.-.فريك.-.م�شابيب()227(...
�عادة.ما.يتكرر.هذا.امل�شهد.كدع�ات.لتنا�ل.القه�ة.عند.طل�ع.ال�شم�س.�بعد.
�شالتي.الظهر.�املغرب،.�نادرًا.ما.يتم.بعد.�شالة.الع�شاء،.�عندما.يت�افد.
الأقداح. اإدارة. يتم. القه�ة،. )فناجيل(. عدد. على. عددهم. �يزيد. احل�ش�ر.
بينهم.بالتنا�ب...كما.ه�.احلال.عند.�شرب.املاء.�اللنب.من.اإناء.�احد.يد�ر.

على.احل�ش�ر.

بعد.�شالة.الفجر.تن�شغل.ربة.البيت.بحلب.الغنم.التي.ل.يتجا�ز.عددها.

اأ�شابع.اليدين،.ثم.التح�شري.لـ)خ�س(.اللنب.�القيام.على.متطلبات.املنزل،.

املرعى. اإىل. بها. يذهب. الذي. الراعي. اإىل. الغنم. اإي�شال. �ال�شبية.مهمتهم.

حتى. للدرا�شة. الكتاب. ُمَعلِّم. اإىل. الأبناء. ذهاب. ثم. ال�شم�س... غر�ب. حتى.

�شالة. بعد. ما. اإىل. ف�شحتهم. لتبداأ. الطالب. حلقة. مكان. جدار. ظل. ز�ال.
الظهر،.ثم.ُت�شتاأنف.الدرا�شة.حتى.اأذان.الع�شر.

اأن�اع.من.الطعام. .)227(
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ق�شار. �حفظ. الكرمي. القراآن. قراءة. يتجا�ز. ل. املعلم. هذا. تاأهيل. كان.

ال�ش�ر.�اإجادة.القراءة.�الكتابة.د�ن.�شبط.للق�اعد.�الإمالء...اأما.الر�ش�م.

الدرا�شية.فكانت.زهيدة.ُتـعطى.عند.حفظ.الطالب.للحر�ف.الهجائية،.�عند.

قراءته.للجزء.الأ�ل.من.امل�شحف.�هكذا،.�مل.تكن.الر�ش�م.�اجبة.ال�شداد.
خ�ش��شًا.اأن.�شريحة.من.ال�شكان.مل.يكن.مبقد�رهم.الدفع.

حى.اأ�.قبل.�شالة.الظهر.�يف.الغالب.يك�ن.من. �عادة.ما.يك�ن.الغداء.�شُ

اللنب.�التمر.اأ�.اأقط.اأ�.جراد،.�نادرًا.ما.يك�ن.طعامًا.مطهيًا...اأما.الع�شاء.

فه�.ب�شكل.ر�شمي.قبل.�شالة.املغرب.اأ�.بعدها،.�يك�ن.�شنفًا.�احدًا.)جري�س،.

ن. ُيَد�شَّ اأ�.قر�شان.�نادرًا.ما.يك�ن.رز.»طبيخ«(. ن.العراق،. اأ�.متَّ اأ�.مرق�ق،.
بقليل.من.ال�شمن.اأ�.)ال�دك(.�ه�.�شحم.مذاب.مع.قطع.منه.مل.تُذب.

العائدة.من. الغنم. النا�س.ل�شتقبال.قطعان. ي�شتعد. املغرب. �بعد.�شالة.

املرعى.ليقتاد.كٌل.ما.يخ�شه.منها.ملنزله.�حلبها...ثم.التهي�ؤ.ل�شالة.الع�شاء...
ثم.اخلل�د.للن�م.عادة.لكافة.�شكان.البلدة.اإل.ما.ندر.

�يتم. الأ�شحى،. عيد. اأيام. اإل. ال�شنة. ط�ال. يت�افر. يكن. فلم. اللحم. اأما.

بامللح. �تغطيته. �جتفيفه. ت�شريحه. بعد. الأ�شاحي. حلم. من. �شيء. تخزين.

�يطلق.عليه.)قفر(...�اللحم.عم�مًا.كان.ل.ي�جد.اإل.مبنا�شبة.قد�م.�شيف.

ذي.مقام،.اأ�.جز�ر.تعر�س.حلادث.اأ�.مر�س،.�يف.النادر.كان.اجلزار.يذبح.
جز�رًا.من.الإبل.يبتاع.منها.امل��شر�ن.
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الوجهاء
لعل.من.مقت�شيات.احلال.اإ�شافة.�شرية.من.�شري.اأحد.الر�اد.من.معا�شري.

املراحل.الثالث.لن�شاأة.الأرطا�ية.

�اأ�شحاب. �ال�جهاء. الرم�ز. من. عددًا. الأرطا�ية. هجرة. �شمت. لقد.

ب�شفات. الزمن.ممن.متيز�ا. ذلك. �بادية.يف. الجتماعية.حا�شرة. املكانة.
حمم�دة.مثل:

الكرم،.ال�جاهة،.املعرفة،.�شداد.الراأي،.اإ�شالح.ذات.البني،.اأ�.متحدث.
�راٍ�.�حافظ.للق�ش�س.�الأ�شعار.

كفتحة. ف�شيلة... من. اأكرث. ه�ؤلء.ممن.جمع. من. ل�احد. اختياري. �جاء.

ة...لإعداد.�شرية.عنه.كمثال...فلعل. الباب.كرمًا.��جاهة.�راأيًا.�م�شاٍع.خريِّ

هذا.الختيار.يك�ن.م�فقًا.عندما.�قع.على.جنل.امل�ؤ�ش�س.لهجرة.الأرطا�ية...

فيه. اجتمعت. الذي. العبدالكرمي... عبداملح�شن. بن. عبدالكرمي. ال�شيخ:.
ف�شائل.كثرية.��ش�اهد.متعددة...غفر.اهلل.له.�اأ�شكنه.ف�شيح.جناته.
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سرية الوجيه:
عبدالكريم بن عبداحملسن العبدالكريم)228(

ال�شم:.عبدالكرمي.بن.عبداملح�شن.بن.عبداهلل.العبدالكرمي.

مكان.امليالد:.)َحْرَمة(.1321هـ.)1903م(.

�من. .)10( الأبناء. من. له. الن�ش�ة... من. اأربعًا. متز�ج. الجتماعية:. احلالة.
البنات.)8(.

امل�افق. الريا�س...اجلمعة.)1411/08/29هـ(. ال�فاة:.مدينة. �تاريخ. مكان.
)1991/3/15م(.عن.عمر.ناهز.الت�شع�ن.�شنة.

ن�شاأ.يف.ح�شانة.�الديه.بهجرة.الأرطا�ية.يف.خ�شم.جمتمع.مت�افد.من.

حل...متزامنًا.مع.م�جات. عدد.من.القرى.�الأقاليم،.�من.اأبناء.البادية.الرُّ

اأك�شبه. امللك.عبدالعزيز.-طيب.اهلل.ثراه-.مما. ال�شراعات.�فت�حات. من.

ثراًء.معرفيًا.�عالقات.مميزة.لختالطه.مبزيج.من.ثقافة.العادات.�التقاليد.
�القيم.ال�شائدة.يف.ذلك.الزمن...ما.بني.حا�شٍر.�باٍد.��افد.

تعلم.مبادئ.القراءة.�الكتابة.على.يدي.عدد.من.امل�شايخ،.��شار.له.احتكاك.

مع.الكثري.من.ق�شاد.الأرطا�ية.�ر�ادها.�عابري.ال�شبيل،.�مالزمًا.لأخ�يه.

اللذين.يكربانه:.عبداهلل.الذي.ُقِتل.مع.في�شل.الد�ي�س.اأثناء.معركة.مع.قبيلة.

)1929/10/5م()229(. امل�افق. )1348/5/3هـ(. بتاريخ. نقري. يف. الع�ازم.

�ُقِتل. بالتجارة. ا�شتغل. الذي. �عبدالرحمن. ابنتني)منرية.�ح�شة(،. خملفًا.

ر�ايات.متعددة.�اأق�ال.مت�اترة.�شمعتها.�عاي�شت.اأ�شحابها. .)228(
�س. 2002م،. ط2،. الك�يت:. اخلرت�س،. فت�ح. ترجمة:. ديك�ش�ن،. هـ.. تاأليف:. �جاراتها(. )الك�يت. .)229(

.332
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ه�.الآخر.يف.ر��شة.ال�شبلة.يف.اأ�ائل.العقد.اخلام�س.من.القرن.املا�شي.متََّهمًا.

به.خ�يُّه.الذي.كان.يرافقه.من.بريدة.اأثناء.رحلته.اإىل.الأرطا�ية.خملفًا.ابنته.
ال�حيدة.)منرية(.

التجارة،. بق�شد. ال�طن. داخل. الرحالت. من. بعدد. )عبدالكرمي(. قام.

��شار.له.د�ر.بارز.�ريادي.ملا.�هبه.اهلل.من.حكمة.�راأي.راجح.�قب�ل.لدى.

البني. ذات. �اإ�شالح. املنازعات. ف�ّس. على. بقدرة. يتمتع. كان. كما. اجلميع،.

�تقدمي.ال�شت�شارات،.�فتح.باب.منزله.كرمًا.��شيافة.�اجتهادًا.يف.م�شاعي.

اخلري.�البذل.�العطاء...�اأ�شبح.ذا.�شهرة.�مكانة.اجتماعية.�عميدًا.لأ�شرة.
اآل.عبدالكرمي.املت�اجدة.داخل.اململكة.�خارجها.

��شرد. املجال�س. حلديث. اإدارته. �ح�شن. �ف�شاحته. ب�جاهته. ُعرف.
الق�ش�س.�الر�ايات)230(.

حفر. اإىل. الهجرية. ال�شبعينيات. اأ�اخر. يف. عبدالكرمي. ال�شيخ. انتقل.

الباطن...ثم.اإىل.مدينة.الريا�س.يف.الثمانينيات.حيث.طاب.له.املقام.�ظل.
مقيمًا.بها.اإىل.اأن.ت�فاه.اهلل.

كان.اجتماعيًا.متحدثًا.�م�شتمعًا.�حما�رًا...يت�شف.باحُللم.�الأناة...كما.

كان.حافظًا.ل�شيء.من.التاريخ.�ال�قائع،.�مع.ما.كان.له.من.هيبة.��قار.كان.
ب�ش��شًا.لطيفًا.مت�ا�شعًا...غفر.اهلل.له.�اأ�شكنه.ف�شيح.جناته.

يف.اإحدى.املنا�شبات.قال.له.ال�شيخ:.عبدالرحمن.بن.ح�شني.الع�شع��س.م�شتح�شنًا.حديثه:.)�اهلل.اإن. .)230(
كذبت.يا.عبدالكرمي.فاإنك.�شادق(.
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التجارة واحِلَرف
القرن. من. �ال�شابع. �ال�شاد�س. اخلام�س. عق�دها. يف. الأرطا�ية. كانت.
الهجري.الرابع.ع�شر.عند.هط�ل.الأمطار.�م�ا�شم.الربيع...ملتقى.�منتدى.
�ال��شم،. اأقاليم.�شدير،. املال.�الأعمال.من. ��ش�قًا.جتاريًا.يق�شدها.رجال.
�مع. فيها.حركة.جتارية،. ال�شرتاتيجي...�شارت. �بحكم.م�قعها. �الزلفي،.
ذلك.فاإن.عددًا.من.اأهلها.�اجه�ا.اآنذاك.�شيئًا.من.الع�ز،.��شع�بة.يف.التاأقلم.

مع.احلياة.

�ل. �م�لداتها،. الكهرباء. م�شابيح. يعرف. ل. ��شابقه. الزمان. ذلك. كان.

الغاز. �ل. الري،. ��شبكة. املاء. �شنب�ر. يعرف. �ل. �الرباد،. �الثالجة. املكيف.

املنازل. يف. �املقاعد. الأرائك. �ل. �جتهيزاتها،. املياه. د�رات. �ل. �م�اقده،.
�املحالت.التجارية.)�اقع.حال.�اأمر.ماأل�ف(.

ال�ص�ق التجاري بالأرطاوية اجلهة ال�صمالية الغربية
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�ص�ق الأرطاوية التجاري اجلهة الغربية اجلن�بية

اجلهة اجلن�بية وال�صرقية
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كانت.احلركة.التجارية.بهجرة.الأرطا�ية.يف.ذلك.ال�قت...�شاأنها.�شاأن.

املدن.�القرى.الأخرى...تدار.داخل.�ش�ق.جتاري.م�شاحة.فنائه.)40×40م(.

حماط.بدكاكني.من.اأربع.جهات...هي.حمالت.جتارية.م�شاحة.ال�احد.منها.
)3×5م(.تقريبًا.

احلب�ب. من. ال�شتهالكية. التم�ينية. امل�اد. يف. التجارة. تنح�شر. �كانت.

�التم�ر،.�الأقم�شة،.�الأ�اين.املنزلية،.�امل�اد.احِلَرفية،.�ما.يتعلق.مبتطلبات.
ذلك.الزمن.

فكانت. املنتجات. من. البادية. اأبناء. يجلبها. التي. الي�مية. العر��س. اأما.

باأن�اعه. احلطب. �كذلك. اأ�ش�اف،. اأقط،. �شمن،. اأغنام،. بني:. ما. تتن�ع.

�عرفج،. متن�عة،. )اأع�شاب. من. �احل�شائ�س. �غريها(،. الرمث،. )الأرطى،.
�ن�شي،.��شبط(.

�ي�جد.�شبه.�ش�ق.ن�شائي.يف.�شارع.م�شجد.اجلامع.مقابل.ال�ش�ق.التجاري...

احلم�س،. �حطب. الن�شائية،. امل�شتلزمات. من. �شيء. معر��شاته:. اأهم. من.

اأثناء. الأخرى. احل�شائ�س. �اأن�اع. النار،. ل�ق�د. الإبل(. )ر�ث. اجللة. �اأكيا�س.
ف�شل.الربيع،.�بع�س.امل�شتلزمات.املنتجة.حمليًا..

الريا�س. من:. ترد. فكانت. اأن�اعها. خمتلف. على. التم�ينية. امل�اد. اأما.

اأ�شحاب. اإىل. الأخرى... الأماكن. �بع�س. الأح�شاء. من. �التم�ر. �الك�يت،.
املحالت.التجارية.لُت�َش�ق.من.قبلهم.من.خالل.دكاكينهم.



ن�شاأة.الإخ�ان.�ن�شاأة.الأرطا�ية278
الف�شل.اخلام�س:.احلالة.الجتماعية

الصناعات احِلَرفية
1. م�شغل.ن�شيج...ي�شمى.)حماك.-.حايك(.لن�شج.بي�ت.ال�شعر،.�امل�شالح،..

من. خي�طها. جتهيز. ال�شت�ية... املالب�س. �بع�س. �الفر�س،. �الق�اطع،.

�ش�ف.ال�شاأن،.��شعر.املاعز،.��بر.الإبل،.)يتم.ت�شنيع.تلك.اخلي�ط.عن.

طريق.الغزل.اليد�ي.الذي.كانت.تق�م.به.الن�شاء(...�هذه.اخلي�ط.يتم.

حت�شريها.ب�ا�شطة.)مغزل(.عبارة.عن.ع�شا.بط�ل.)30�شم(.تعل�ها.

قطعة.خ�شبية.م�شطحة.على.�شكل.حرف.)T(.بط�ل.)10×5�شم(.�يف.

منت�شفها.اإىل.الأعلى.م�شمار.معك�ف.ليتم.خالله.عمل.خي�ط.الن�شيج.

من.ال�ش�ف.اأ�.ال�بر...تق�م.بعمله.املراأة.�يفّرغ.من.املغزل.ُبرمًا.على.

ة(...ثم.جتلب. اأ�.يزيد.�ت�شمى.)ِدجَّ �شكل.كرة.القدم.�بنف�س.حجمها.
لل�ش�ق.لبيعها.

2. م�شنع.بدائي.لرتميم.الأ�اين.�طلي.الدلل.�اأ�اين.الطبخ،.��شناعة..
الزراعي،. �احلرث. الأ�شجار. �اقتالع. الأحجار. لقطع. يد�ية. معدات.

��شناعة.ال�شكاكني.�مق�شات.الأع�شاب.�الزر�ع.�ما.اإىل.ذلك..
3. �ال�شقيا،.. ال(. )املُحَّ الري. �عجالت. الأب�اب،. لنجارة. منجرة.

الإبل.)�شداد،.م�شامة،.احداجة،.ه�دج(،.�ترميم.اخلزائن. �اأ�ِشّدة.
اخل�شبية...اإلخ.

4. �الأغنام...ل�شناعة.. الإبل. للخَرازة...م�اده.اخلام.من.جل�د. م�شغل.
�اأ�عية. اللنب. ��شمالن. �الأحزمة،. �الدلء،. �الِقَرب،. الأحذية،.

ال�شمن.�غريها.
5. �باإمكانات.حمد�دة.يحكمها.. �ال�شاأن،. الإبل. ملحمة.مق�ماتها.حلم.

العر�س.�الطلب.ح�شب.امل�ا�شم.�املنا�شبات.
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6. احِلَرف.املنزلية.مثل.خياطة.املالب�س.ب�ا�شطة.الإبر.اليد�ية.،.غزل..
��شجاد. املفار�س،. من. �شيء. ن�شج. احلب�ب،. �ال�بر،.طحن. ال�ش�ف.
لل�شالة،.��شح�ن.التمر)املطعم(،.�مبارد.القه�ة،.�مرا�ح.)مهاف(.

من.�شعف.النخل.
7. من.. منف�شلتني. طبقتني. عن. عبارة. �هي. )الرحى(. القمح. مطاحن.

)4�شم(. ب�شماكة. )60×60�شم(. قطرها. دائريًا. امل�شغ�ل. احلجر.

�تدار.الطبقة.العليا.يد�يًا.ب�ا�شطة.مقب�س.خ�شبي.مثبت.يف.طرفها،.

�كانت.الرحى.ن�عني:.رحى.للطحن.الناعم،.�اأخرى.للخ�شن،.�كان.
.من.املهن.الن�ش�ية.. الطحن.ُيَعدُّ
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رمضان، واألعياد، واحلج
ال�شه�ر. بقية. عن. مييزها. ما. الأهمية. من. لها. كان. املنا�شبات. هذه.
اأ�جه. يف. �الإنفاق. العبادات،. يف. الجتهاد. حيث. من. الأخرى. �املنا�شبات.
حيث. من. مييزها. ما. �لها. احلمد... �هلل. الآن. احلال. �اقع. ه�. كما. اخلري.
�الكه�ل. ال�شباب. كان. �قد. �الت�ا�شل،. الرحم. ��شلة. �البهجة. �الفرح. املتع.
ما. عادة. �الذي. املبارك،. رم�شان. �شهر. ملقدم. ب�ش�ق. يتطلع�ن. �ال�شي�خ.
الهجرة،. ُيَر.يف.حميط. اإذا.مل. الإبالغ... تاأخري.يف. �خر�جه. دخ�له. يعرتي.
الهجرية... �ال�شتينيات. اخلم�شينيات. املدن.يف. الال�شلكي.يف. انت�شار. �رغم.
ياأتي.اخلرب.يف.الي�م.التايل.ب�ا�شطة.�شيارة.الإمارة،.�اأحيانًا.يعلن.اللتزام.
على. ال�شتعدادات. �ت�ؤخذ. العيد،. خرب. ه�. كما. الظهرية. �قت. بال�ش�م.
�ح�ش�ر. املعتاد،. الي�مي. للر�تني. ك�شر. فيه. ال�شهر. هذا. �كان. ب�شاطتها،.
ال�شغري.�الكبري.ل�جبتي.ال�شح�ر.�الإفطار.اللتني.يتخللهما.التمر،.�مري�س.
الر�حانية،. الأج�اء. مع. �التفاعل. الزمن،. ذلك. م�شر�ب. ه�. الذي. الأقط.
�التهجد،. الرتا�يح. �شل�ات. بح�ش�ر. �اللتزام. العبادة،. يف. �الجتهاد.
التح�شري. الأخرية. الع�شر. اأ�اخر. �يف. �النقدية،. العينية. ال�شدقات. �بذل.
الي�م. �ه�. )اخلبز(. ي�شمى. بي�م. الأطفال. �فرح. الفطر،. زكاة. لإخراج.
الأخري.من.�شهر.رم�شان.لريتد�ا.املالب�س.اجلديدة،.�يذهب�ا.لطرق.اأب�اب.
مرددين �املك�شرات... الهدايا. من. �شيء. العيدية. لطلب. جماعات. .املنازل.

اأهازيج.العيد:
جمراكمخـــــــّبـــــــز�ين...لــــّبــــز�ين يف. القط�. �شاح.

)عط�ين.�اإل.�شقت.احلمرّي(.
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فاإذا.منح�ا.اأن�شد�ا:
ــفــاطــر ــاكــم.�ــشــط.ال ــش ــمــٍن.�ــشــاكــرعــ� ــش ــــه.� ــــدام �اإي

�اإن.مل.يعط�ا.اأن�شد�ا:
ـــارة ـــف �اإيــــدامــــه.�ــشــحــم.حــمــارةعــ�ــشــاكــم.�ـــشـــط.ال

�يف.�شباح.ي�م.العيد.يق�م.اجلميع.بارتداء.اجلديد.من.احُللل.�الذهاب.

اإىل.ال�شالة...ثم.التجمع.يف.اأمكنة.خم�ش�شة.يف.ال�ش�ارع.)املعيَّد(.لتنا�ل.

ياأتي.التناف�س.على. الطعام.مع.اجلريان.�تبادل.التهاين.�التربيكات،.�هنا.

متيز.طعام.الع�ائل.ن�عًا.�طبخًا،.�حم�شنات.اإ�شافية.مثل:.البي�س،.القفر،.

اإناء. بالتنقل.من. �البهارات،.�تذ�ق.احل�ش�ر.لالأطعمة. اجلري�س،.املرق�ق،.

اإىل.اآخر...ثم.القيام.بزيارات.الأقارب.�الأرحام،.�يرتدد.اأن.�شالم.القاطع.

تتبل�ر. �فيه. ال�شت،. ب�شيام. الغالبية. قيام. �ش�ال. �شهر. �خالل. العيد،. ي�م.

تدا�لتهم.ح�ل.احلج.�معرفة.من.يعتزم.القيام.بتاأدية.هذه.ال�شعرية.�ر�شم.
خطة.ال�شري.�تاريخها.�اإعداد.العدة.الالزمة.

��شفر. احلج. مل��شم. تاأهب. قد. اجلميع. يك�ن. القعدة. ذي. �شهر. مطلع. �يف.

يف. املكرمة. مكة. اإىل. لل�شفر. �التجهيز. الإبل. من. الر�احل. ��شراء. احلجاج،.

جماعات،.�من.مل.ي�شتطع.امتالك.راحلة.يذهب.راجاًل.م�شيًا.على.الأقدام،.�قد.
ت�شتغرق.مدة.الذهاب.�الإياب.�مهمة.اأداء.منا�شك.احلج.ما.يقارب.ال�شهرين.
هذا.�مع.ما.يف.ال�شفر.من.اإجهاد.�متاهات.�خماطر.اأمنية.�اأمرا�س...كان.
احلجاج.يعان�ن.من.قلة.يف.م�شادر.املياه،.��شيء.من.نق�س.يف.امل�ؤ�نة،.�كانت.
ع�دتهم.�شاملني.من.رحلة.احلج.متثل.يف.نف��س.الأهايل.فرحًا.�بهجة.عظيمة...

جالبني.معهم.هدايا.لالأهل.�الأطفال،.�ُم�ْشَتْقَبلني.بالرتحاب.�ال�لئم.
�يف.عيد.الأ�شحى.ين�شغل.الغالبية.يف.ذبح.اأ�شاحيهم.من.)��شايا،.�بر(،.
�ت�شكل.لهم.هذه.املنا�شبة.اأهمية.من.حيث.�فرة.اللح�م.التي.يندر.ت�افرها.

ط�ال.العام،.�ما.يحتفظ�ن.منها.)حل�م.جمففة(.لقادم.الأيام.
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مواقف من االلتزام والشدة
الإمام،. ِقبل. ُتعد.من. اأن.خطبة.اجلمعة. الزمن. اأعرف.يف.ذلك. اأكن. مل.
اخلطيب. منه. يقراأ. ُكَتيِّب. من. الإعداد. م�شبقة. تك�ن. اأنها. اأظن. كنت. �اإمنا.
ما.يراه.منا�شبًا،.كما.يفعل.خطيب.جامع.الأرطا�ية.ال�شيخ:.�شليمان.ال�شعيد.
اإمام.م�شجد.الد�ي�س.�خطيب.جامع.الهجرة.ال�حيد.الذي.كان.�ش�ته.مييل.
اإىل.اخل�ش�ع...�كثريًا.ما.كنت.اأ�شمع.بكاء.بع�س.احلا�شرين.اأثناء.اخلطبة،.
�ذات.ي�م.جمعة.كان.النائب.)رجل.احل�شبة()231(.ي�ايل.بكاءه.�خ�ش�عه.حتى.
اأُغمي.عليه،.�اأُقيمت.ال�شالة.�ه�.طريح.يف.مكانه،.��شاهدته.بعد.انق�شاء.

ال�شالة.حمم�ًل.على.النع�س.اإىل.منزله.يف.اإغماءته.

اإن.عددًا.من.ه�ؤلء.امللتزمني.ُعرف�ا.بعز�فهم.عن.الدنيا.�اإقبالهم.على.
الآخرة...جمتهدين.مت�شرعني.اإىل.اهلل.بنيات.�شاحلة.اإن.�شاء.اهلل.

�كثريًا.ما.كان�ا.ينكر�ن.اأي.�شيء.غري.معر�ف.اأ�.ماأل�ف.يف.ذلك.الزمن.

اأي. اأ�. )الك�شاف(،. اليد�ية. �الإنارة. )ال�شيكل(. اله�ائية. الدراجة. كاإنكار.

ت�شرف.غري.ماأل�ف،.�ذات.ي�م.يف.اأ�اخر.)ال�شتينيات(.من.القرن.الهجري.

ما�شي،. للعم. زيارة. يف. )َحْرَمة(. من. قادمًا. عبدالعزيز. اأخي. كان. املا�شي.

�الأحجار. الأتربة. من. تل. على. فعرث. العمر... من. العا�شرة. �شن. �قد.جتا�ز.

اهلل. )رِحم. عبدالكرمي. بن. حممد. بن. نا�شر. بيت. يف. بئر. من. م�شتخرج.

اجلميع(.م��ش�ع.يف.ال�شارع،.�بحكم.ف�ش�ل.الأطفال.�له�هم.راق.لأخي.ر�س.

عدد.من.الأحجار.لي�شنع.منها.مقعدًا.مرتفعًا.عن.م�شت�ى.الأر�س،.�ت�شادف.

مر�ر.رجل.احل�شبة،.ف�شاأله:.ما.هذا؟...فاأجاب:.)جميل�س(،.اأي.جمل�س.على.

�شكل.كر�شي...فما.كان.من.النائب.اإل.اأن.�شربه.�شربًا.مربحًا.د�منا.رحمة.

عبيد.ابن.ِغميِّ�س. .)231(
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اأ�.ه�ادة.منكرًا.عليه.هذا.العمل،.�من.لطف.اهلل.ح�ش�ر.عبدالكرمي.م�ىل.
العما�شية،.�مب�شاهدته.هذا.املنظر.تدخل.لينقذ.هذا.الطفل.اليتيم.الغريب.

�الت�جيه. الدع�ة. العنف.يف. تت�ش�ر.هذا. اأن. الكرمي... القارئ. اأخي. لك.

�الإر�شاد...رغم.اأنه.كان.هناك.عدد.من.الدعاة.�املدركني.لأ�شاليب.الدع�ة.

من.ال�شكان.الذين.ل.ُيقر�ن.مثل.هذا.الت�شرف...لكن.التيار.اجلارف.من.

امل�شم�ع. ال�ش�ت. �اأ�شحاب. الأغلبية. هم. كان�ا. امل�ؤهلني. غري. املجتهدين.

اآنذاك..�لعل.ال�شت�شهاد.مبثل.هذا.امل�قف.�اأمثاله.با�شم.الدع�ة.�الإر�شاد...

ما.جاء.بخطاب.ت�شعة.من.اأ�شحاب.الف�شيلة.امل�شايخ.�خطاب.ف�شيلة.ال�شيخ:.
عبداهلل.بن.عبداللطيف.�ال�شيخ.عبداهلل.العنقري.ال�شابق.اإيرادهم)232(.

املواسم
اأ�شطح. ب�شيانة. يق�م�ن. ال�شكان. كان. الأمطار. م�ا�شم. دخ�ل. عند.
منازلهم.مبادة.طينية.لزجة...مع.ت�شليك.جماري.ال�شي�ل.حت�شبًا.لالأمطار،.
اأن�اع.من. ي�شتعد.جلني. البع�س. الأع�شاب.كان. �ت�افر. الربيع. �عند.م�ا�شم.

النبات.بق�شد.بيعها.اأ�.تخزينها.حتى.�قت.احلاجة.اإليها.يف.ال�شيف.

الطينية. الرتبة. من. مبنية. كانت. القدمية. الأرطا�ية. منازل. اأن. �معل�م.

�مك�نة.من.د�ر.اأر�شي.�احد.منذ.التاأ�شي�س.�حتى.العقد.العا�شر.من.القرن.

التنمية. �شند�ق. �افتتاح. الأ�ىل. الطفرة. مل�جة. امل�شادف. املا�شي. الهجري.
العقارية.عام.)1395هـ(.�انت�شار.اخلر�شانة.الأ�شمنتية.

انظر.ال�ثائق.رقم:.)7،.8،.16(.ال�اردة.يف.هذا.الكتاب. .)232(
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احِلَمى
ِحَمى.املراعي...اأي.حرا�شتها.بعد.هط�ل.الأمطار.للحفاظ.على.النباتات.
�س.عددًا.من.الأهايل.حلرا�شة.املراعي.املحيطة.بالبلدة. حيث.كان.الأمري.ُيجيِّ
البلدة. ل�ش�ارح. منها. لال�شتفادة. ال�شكان. لغري. الرعي. اأ�. فيها. النز�ل. من.
�م�ا�شيها.�الراغبني.يف.جني.النباتات.�تخزينها،.�هذا.النهج.كان.ماأخ�ذًا.

به.يف.كثري.من.البلدان.ال�شع�دية.

النخـيـل
ّر.النخلة.بعدة.مراحل: مع.ب�ادر.طل�ع.ثمر.النخيل.مَتُ

• )اجلرد(.�)التلييف(.اأي.نزع.الأ�ش�اك.�الليف.من.م�ؤخرة.الع�شبان.	
• )اللقاح(.اأي.ت�بري.ثمر.النخل.	
• )الرتكيب(.��شع.العذ�ق.على.اجلريد.	
• )اخلراف(.جني.النا�شج.من.الرطب.للتم�ين.الي�مي.	
• )ال�شرام(.بعد.اكتمال.الن�شج.يقطع.من.قاع.العذق.ثم.مير.مبرحلة.	

�شغرية. غرفة. �هي. )اجل�شة(. يف. ب��شعه. )الكنز(. ثم. التنقية،.

ارتفاع.)1.30م(. نافذة.على. �ب�ابتها. مقا�س.)1.30م×1.30م(.

)مدب�شة(. ُت�شمى. �شغرية. حفرة. الأ�شفل. من. �لها. بثقالت،. �ير�س.

يتجمع.فيها.الدب�س.ال�شائل.من.التمر،.كان.هذا.ه�.ال�شائد.يف.مدن.

�قرى.جند،.�يف.الغالب.اأن.حما�شيل.التم�ر.يف.الأرطا�ية.قليلة.لهذا.
يجري.تخزينها.يف.اأ�عية.من.اجللد.ت�شمى.)َعيَّبه(.

• بعد.ان�شالخ.ال�شيف.يبداأ.حرث.اأح�ا�س.النخل.�اخلدمة.بالأ�شمدة.	
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الزراعة )احلبوب(
الزراعة.بال�شقيا،.�الزراعة.)بعل(.على.الأمطار:

بعلنا ت�شقي. مـــ�لي. يــا. اهلل. �شحايبهيــا. علينا. ميطر. رايــح. من.

عند املوسم متر الغالل بعدة مراحل منها:
• احل�شاد.	
• اإىل.	 ينقل. اجلفاف. �بعد. اأبراج،. �شكل. على. اأي.جتميعه. )الكد�س(:.

6مرت(،. .- .4( من. قطرها. دائرة. �شكل. على. �ُينظم. �شلبة. اأر�س.

احلمري. اأ�. البقر. من. اأربع. اإىل. اثنان. به. مرب�ط. عم�د. يت��شطها.

بالتحاذي.يف.�شف.�احد.حيث.تق�م.بالد�ران.ح�ل.هذا.العم�د.لعدة.
�شاعات.لده�س.�تفتيت.ال�شنبل.��شيقانه...ُت�شمى.)الد�ا�س(.

• ياأتي.بعد.ذلك.)الذري(.اأي.ت�شفية.احلب�ب.�يحتاج.اإىل.�قت.منا�شب.	
يك�ن.اله�اء.فيه.مت��شطًا...ثم.يح�ش�.منه.العامل.بزنبيل.يرفعه.اإىل.
الأعلى.ثم.ي�شكبه.على.الأر�س.لي�شتقر.احَلّب.مبكان.�)التنب(.مبكان.

جما�ر،.�هكذا.
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اجلـــــراد
امل�ا�شم. بع�س. يف. تاأتي. كانت. الربد. ا�شتداد. �عند. ال�شتاء. ف�شل. يف.
ملتابعته.�حتديد.مكان. املتط�عني. العديد.من. اأ�شراب.من.اجلراد،.فيخرج.
ادة(.اجلراد.يف.املكان. هب�طه.لياًل...ثم.ينادي.مناٍد.ب�ش�ارع.البلد:.)يا.َجرَّ
)خيا�س(. يف. ح�ش�ًا. ل�شطياده. الليل. اآخر. جماعات. فيذهب�ن. الفالين...
بع�س. من. ح�ش�ه. عند. يخل�. �ل. للدفء... طلبًا. الأ�شجار. التفافه.ح�ل. عند.
احل�شرات.�ق�ار�س.الرب...ثم.ُيفرغ.يف.قد�ر.على.النار.َيْغِلي.ما�ؤها،.�يز�د.
ن،.�ي�ؤكل.منه.ياب�شًا،. بكميات.من.امللح،.�بعد.الطهي.ُين�شر.�يجفف.ثم.ُيَخزَّ

اأ�.يطبخ.مع.الطعام.

اأنه.كان.من. األ.نغفل. �اإذا.�شّلمنا.بهذه.الفائدة.الغذائية.للجراد.فيجب.

��شائل. انعدام. مع. ل�شيَّما. الزراعية،. �املحا�شيل. للمراعي. املدمرة. الآفات.

مكافحته.يف.ذلك.الزمن،.�تزايد.خماطره.عند.تنا�شله...ف�شغاره.)دبى(.

اإىل. يتح�ل. من�ه. �عند. ال�شي�ل،. تدفق. �شكل. على. الأر�س. على. زحفًا. تاأتي.

طائرًا.ُي�شمى.)خيفان(.يف.�قت.يتزامن.مع.بداية.طلع.النخل،.�من.��شائل.

ُي�شمى. احل�شائ�س. من. ن�ع. جلب. اآنذاك. )اخليفان(. من. البدائية. ال�قاية.

هذا. لدى. رائحًة. �ل. طعمًا. املقب�ل. غري. ال�حيد. النبات. �ه�. )اجلثجاث(.

ُيعد. العمل. مثل.هذا. �كان. النخيل،. ثمر. به. ُيـلف. فكان. الن�ع.من.اجلراد...
جُمهدًا.�ُمكـلفًا.لأ�شحاب.املزارع.
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الزينة النسوية
النقاب

من.الالفت.للنظر.اأن.ن�شاء.احلا�شرة.ل.يرتدين.النقاب.)الربقع(.اأ�ش�ة.

بن�شاء.البادية...بل.ُتغطي.املراأة.كامل.�جهها،.�منهن.الالتي.اأكرث.احت�شامًا.

فريتدين.ف�ق.األب�شتهن.عند.خر�جهن.اأ�.عند.الزيارة.اأ�.يف.املنا�شبات.ث�بًا.

اأن. الل�ن.الأ�ش�د.�اأكمامه.ط�يلة.��ا�شعة.جدًا.لدرجة. ف�شفا�شًا.�ا�شعًا.من.

اأطرافه.ُتْطَرح.على.الراأ�س.اأ�.الكتف.يف.بع�س.احلالت،.�يف.الذيل.اخللفي.

لهذا.الث�ب.ت��شيلة.من.نف�س.القما�س.على.�شكل.ن�شف.دائرة.ت�شحب.خلف.
املراأة.حتت.العباءة.اأثناء.خر�جها.اإىل.ال�شارع.

احلناء.. )خضاب(
�ُيطحن. ُيجفف. الأحمر... بالل�ن. اخلا�شية. ذ�. ال�شجر. نبات. من. �رق.
�اأطراف. الكف. باطن. ُيَغِطي. اأحمر. ل�ن. لإ�شفاء. الن�شاء. اأكف. به. ب. �ُتَخ�شَّ
خ�شاب،. د�ن. بي�شاء. الكف. ترتك. اأن. للن�شاء. �ُيْكَره. اخللف،. من. الأنامل.
�ي�شتعمل.اأي�شا.كزينة.للعر��س.�للمنا�شبات.بظهر.الكف.�القدم.على.�شكل.

مربعات.�مثلثات.�نق��س.

أمحر الشفاه )الروج(
الن�شاء. ل�شفاه. ُحْمَرة. لُيْعِطي. اأ�شجار.)الديرم(. اأع�اد. اء. حِلَ ُي�شتمد.من.
بعد.ترطيبه.�م�الة.م�شح.ال�شفاه.ب�شع.مرات...ي�شتخدم.يف.ذلك.الع�شر،.

�الذي.حل.بدياًل.عنه.اأحمر.ال�شفاه.ال�شناعي.ال�شائد.يف.هذا.الع�شر.
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املشــاط
الراأ�س،. على. �ي��شع. يعجن. ثم. �ُيطحن. ُيجفف. ال�شجر. �رق. من. ن�ع.
الأكتاف،.�ميزته. امل�شبلة.على. ال�شعر.مك�نًا.عددًا.من.اجلدائل. به. ر. فَّ لُي�شََ
�شبعة. اإىل. الراأ�س. على. ��شعه. فرتة. �قد.متتد. متما�شكًا،. ال�شعر. َيْجَعل. اأنه.
اأيام.فاأكرث،.�كان.هناك.متيز.لبع�س.الن�ش�ة.يف.حرفة.امل�شاط،.�يقال.لها.
بها.يف. ي�شتعان. كما. )الك�فريا(،. املنا�شبات. بها.عند. �ُي�شتعان. اطة(. )امل�شَّ
اطة(. احتها.اأمها.�امل�شَّ اب.على.فتاة.الأحالم.�قدميًا.قيل:.)َمـــدَّ اإدلل.اخلطَّ

الكحـل
العني. اأهداب. على. ي��شع. للعني... �زينة. م�شت�رد.مطهر. اأ�ش�د. م�شح�ق.

ليك�ش�ها.ر�نقًا.�جماًل،.�ل.زال.ا�شتعماله.�شائدًا.
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الكماليات األخرى

الكسـاء
يرتديه. يد�يًا... الن�شاء. تخيطه. اخل�شنة. القطنية. املالب�س. من. قما�س.
الرجل.د�ن.رديف.اأ�.بديل.له،.�يف.حال.انتهاء.�شالحيته.�رغبة.�شاحبه.يف.
�شراء.ث�ب.جديد.فاإن.البع�س.يرتديه.حتت.الث�ب.اخللق.بق�شد.ال�قاية.له.

�املحافظة.على.ر�نقه...كما.ه�.حال.الغرتة.�ال�شماغ.
�هذه.احلالة.عادة.ما.تندرج.على.الن�شاء...كما.اأنه.عند.قد�م.رب.العائلة.
كثرية.العدد.من.�شفره.�ه�.مي�ش�ر.احلال.كان.يجلب.معه.)طاقة(.اأي.ط�ل.
من.القما�س.الن�ش�ي.لي�زع.على.اجلميع.�شغارًا.�كبارًا.�ل.حرج.يف.ت�حيد.

الزي.بخالف.احلال.يف.ع�شرنا.احلا�شر.

العباءة
هي.رداء.يتم.حياكته.حمليًا.من.ال�ش�ف.بل�ن.اأ�ش�د.اأ�.اأبي�س،.اأ�.العباءة.
م�شتطيلة. م�شاطر. �شكل. على. �البي�س. ال�ش�د. اخلط�ط. ذات. )الربقاء(.
بعر�س.)10.-.15.�شم(،.�اأُخرى.)درب�جة(.م�شت�ردة.من.الأح�شاء.حمالت.

بالتطريز.)زري(.
�العباءة.)الب�شت(.يتم.ارتدا�ؤها.عند.ال�شالة.�التج�ل.يف.الأ�ش�اق.�يف.
الزيارات.�املنا�شبات.الحتفالية.باعتبارها.�شمة.عامة.للرجل.�مظهرًا.من.

مظاهر.الرج�لة.�الحت�شام.

احلذاء
�يقت�شر. الرتف. باب. من. يعد. )النعلة(. احلذاء. اقتناء. كان. كذلك.
��شغار. �ال�شباب. الن�شاء. اأما. فقط... الرجال. من. امل�شنني. على. ا�شتعماله.
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ال�شن.فلم.يكن.يف.قام��شهم.امتالكه.اإْذ.ل.�ج�د.له.اإطالقًا،.�كانت.اجلزمة.

ال�شائدة.)زرب�ل...جمع.زرابيل(.�شناعة.حملية.من.جلد.البعري.اأ�.ال�شاأن،.

�اجل�ارب.ُتْن�َشج.من.ال�بر.�ُتَثبَّت.�شمن.جت�يفة.اجلزمة.لت�شبح.جزءًا.ثابتًا.
منها.متتد.اإىل.ال�شاق.�تنتهي.برباط.من.اخليط.للتثبيت.

املسواك
جاء.يف.�شحيح.البخاري.اأن.النبي.�شلى.اهلل.عليه.��شلم.قال:.)ال�ش�اك.

مطهرة.للفم.مر�شاة.للرب(
اأ�شجار. عر�ق. من. املاأخ�ذة. ال�ش�اك. اأع�اد. على. يطلق. ا�شم. امل�ش�اك.
باع. الأراك.التي.جُتلب.من.منطقة.احلجاز...ي�شتعمله.كبار.ال�شن.من.باب.اتِّ
الأ�شنان. لنظافة. ال�شعي. منه. ُيْق�شد. �مل. �شالة،. كل. عند. املحمدية. ال�شنة.

��شيانتها.فقط.

اية( وَّ امُلَروَّية )الرَّ
عادة. كانت. التي. البئر. من. للمنازل. املاء. جللب. ُت�شتاأجر. كانت. امراأة.
�شعته. )ِقـْدر(. اإناء. ب�ا�شطة. مرت. .)1000 .- .500( مابني. يرتا�ح. بعد. على.
ارة(،.�هي.عبارة. )20(.لرتًا...ُيْحمل.ف�ق.الراأ�س...حتته.�قاية.ت�شمى.)ك�َّ
عن.حلقة.من.القما�س.قطرها.)12(.�شم.��شماكتها.)2(.�شم،.�يظل.الإناء.
منها:. كان. �املنازل. املبتدئة،. عدا. ما. باليد. اإم�شاك. د�ن. الراأ�س. ف�ق. ثابتًا.
ال�شغري.�املت��شط.�الكبري،.�ترتا�ح.حاجتها.من.املاء.خالل.)24(.�شاعة.

من.)قدرين.اإىل.خم�شة.قد�ر(.
اأّما.ا�شتخراج.املاء.من.البئر...فاإن.بئر.امل�شجد.كانت.مهيئة.بـ.)دل�(.�ه�.
اإناء.من.اجللد.لغرف.املاء.ب�ا�شطة.حبل،.�اإن.كان.من.بئر.اأخرى.فال.بد.من.

اإيجاد.)دل�(.مع.احلبل.)الر�شاء(.
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احلـالق
يحلق. ن(. )املَح�شِّ ا�شم. عليه. ُيطلق. �احد. حاّلق. الهجرة. يف. ي�جد. كان.
�شعر.الراأ�س.بدرجة.�شفر.�ب�شكني.حادة.ل.تعرف.�شيئًا.من.اأن�اع.املطهرات...
اأما.عن.اجلر�ح.َفَحّدث.�ل.حرج،.�لهذا.كّنا.نحن.ال�شباب.نعي�س.حالة.من.
اخل�ف.عند.الذهاب.لذلك.احلالق...اأما.اللحية.فكان.حلقها.من.املمن�عات!

الســراج
قاعدة. من. مك�ن. �ه�. الزمن... ذلك. يف. ال�حيدة. الإنارة. ��شيلة. كان.
النطفاء،. من. اللهب. حلماية. زجاجة. تت��شطه. عل�ي. �غطاء. �قائمتني.
ى.مبادة. �م�شدر.الإنارة.عبارة.عن.خيط.عري�س.من.القما�س.)فتيلة(.ُيَغذَّ
لب.على.ظه�ر.الإبل.ثم.بال�شيارات.الل�ري.باإناء. )اجلاز�لني(.التي.كانت.جُتْ
)تنكة(.يت�ش�ق.منها.اأ�شحاب.املنازل.بقار�رة.ت�شمى.)ُبطل(.اأ�شبه.بقار�رة.

البيب�شي،.�عادة.مل.يكن.ي�جد.يف.البيت.اإل.�شراج.�احد.
�للمنا�شبة.اأذكر.يف.عام.)1368هـ.1949م(.اأنني.كنت.يف.زيارة.ملدينة.
اإىل. ال�شارع.يحمل.على.كتفه.�شلمًا.ي�شنده. الريا�س.�راأيت.رجاًل.مي�شي.يف.
�شع�د)233(. ابن. )ديرة. اأن. َفَتَعّجبت. معلق... �شراج. باإنارة. �يق�م. احلائط.
الع�دة. ال�ش�ارع(...��شار.هذا.حديثي.لأقراين.بعد. ال�شرج.يف. ي�شعل�ن.بها.

اإىل.الأرطا�ية...فهل.من.مقارنة.مبا.�شار.يف.هذا.الع�شر.

املكنسة
يعل�ها.خ��س.من. �شم. بط�ل.)50(. املنزل:.�هي.ع�شا. تنظيف. ��شيلة.
�شعف.النخل.م�شغ�ل.من.طرف.قاعدته،.�الأطراف.الأخرى.مهملة.�بحجم.
)25×25�شم(،.�اأخرى.من.ليف.النخل.ملف�ف.على.بع�شه.برمًا...قاعدته.

حماطة.ب�شلك.م�شغ�ل.من.نف�س.الليف.الطرف.الذي.مي�شك.به..

كلها.ديار.ابن.�شع�د...لكن.هكذا.تعبري.ال�شبا. .)233(
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املهفــة
مبقا�س. عادة. تك�ن. النخيل. �شعف. ن�شيج. من. ال�شكل. مربعة. مر�حة.
)50�شم(... بط�ل. ق�شرية. ع�شا. ج�انبها. باأحد. ُمَثبَّت. )25×25�شم(...
ا�شتداد. عند. اله�اء. من. �شحنات. له. لتجلب. ��شماًل. الرجل.ميينًا. بها. يَلّ�ح.
احلرارة...كان.يكرث.ا�شتعمالها.يف.امل�شاجد.�املحالت.التجارية.�املنازل...

كما.ه�.حال.ن�شيج:.)احل�شري(.فر�شة.املجال�س،.��شفرة.الطعام.

السيارات
بعد... ن�شمع.�ش�ت.حمركها.عن. كنا. الأرطا�ية. اإىل. القادمة. ال�شيارات.
�ننتظر.حتى.��ش�لها.�نلتف.ح�لها.نحن.الأطفال،.�كان.يحدث.اأن.تتعر�س.
بع�س.ال�شيارات.لالعتداء.من.املحت�شبني.�شربًا.بع�شا.اأ�.بحجر.اإذا.�ش�هد.
اأ�. لكائن.حي،. اأي.جم�شم. اأ�. اأ�.�ش�رة.على.�شكل.طائر. �شعار. يف.مقدمتها.

�شماع.�ش�ت.رادي�.داخل.ال�شيارة.

التواصل
الت�شالت.بني.بلد.�اآخر...)مثل.الت�ا�شل.بني.اأقارب.ناأت.بهم.الإقامة،.
�الذين. )خطاب(،. ال�حيدة. ال��شيلة. طريق. عن. تاأتي. ما(... مل�شلحة. اأ�.
يجيد�ن.الكتابة.�القراءة.يف.البلدة.ُيعد�ن.على.ر�ؤ��س.الأ�شابع،.�املرا�شالت.

تت�شمن.ال�شالم.�ال�ش�ؤال،.�اأن.املكاتبة.ن�شف.امل�شاهدة...اإلخ.
�يف.الغالب.يت�افر.ال�رق.اإل.الظر�ف.)الأغلفة(.قد.يندر.�ج�دها،.�لهذا.
ط.اخلطاب.على.بع�شه.�ُيربط.بخيط.ثم.يبحث.عن.م�شافر،.�قد.ي�شل. فَّ ُي�شَ

اأ�.يتعذر.��ش�له.ل�شبب.اأ�.لآخر.
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الزواج وتبعاته
تكاف�ؤ.الن�شب.عن�شر.مهم.�ل.زال.ي�ؤخذ.به.يف.كثري.من.بلدان.جزيرة.

العرب،.�يعد.ُعرْفًا.له.�شاأنه.يف.ال�شرع.

يتم.البحث.�الختيار.من.قبل.اأهل.الز�ج...يتبع.ذلك.اإجراء.)اخلطبة(.

التح�شري. يتم. احلالة. هذه. �يف. القب�ل،. اأ�. بف�اتها. العتذار. ياأتي. اأن. ا. فاإمَّ
لذلك.

كان.املهر.ب�شع.ع�شرات.من.الريالت.�الذي.ارتفع.يف.ال�شتينيات.الهجرية.

اإىل.املئات.التي.ل.تتجا�ز.باأي.حال.من.الأح�ال.خم�س.مئة.)500(.ريال،.مع.

)�شرايا(.عبارة.عن.عقد.��ش�ار.من.الذهب.اأ�.الف�شة،.�قطعة.زل،.اأ�.نح�.
ذلك،.�فرا�س.مزد�ج.للن�م.)د��شق.�ثري(.حم�ش�.بكمية.من.القطن.

حلي العروس
ة،.�نادرًا.ما.يك�ن.بع�شها.من.الذهب.اأ�. كانت.م�اده.من.املعدن،.اأ�.الف�شَّ

طالء.الذهب،.�هي:

• )الفردة...الزمام(.ذات.حلقة.دائرية.مفت�حة...يتدىل.منها.قر�س.	
دائري.مزخرف،.�باأحجام.خمتلفة...ُتعلق.من.خالل.ثقب.باجلانب.

الأمين.لالأنف.
• من.	 فتحة. ب�ا�شطة. بالأذن. تعلق. بالزمام. �شبيهة. اأقراط. )خماخم(.

الأ�شفل.مثبت.بها.حلي.باأ�شكال.�اأحجام.خمتلفة.
• ب�شماكة.	 باملع�شم. ُيحيط. �ش�ار. �شكل. على. )املع�شد(.ط�ق.م�شمت.

اأ�شبع.اليد.�حُملى.ب�شيء.من.النق��س.
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• )القالدة(.جمم�عة.من.اخلرز.منظ�مة.بخيط.ُيحيط.بالعنق.�ي�شكل.	
يف. تتدرج. ثم. كبرية. بخرزة. ال��شط. من. تبداأ. ال�شدر... على. ق��شًا.
الجتاهني.بخرز.اأ�شغر.فاأ�شغر،.�اخلرزة.الكبرية.ُيقال.عنها.)خرزة.

القالدة(،.اأي.�ا�شطة.العقد.
• ة.بنق��س...ت��شع.يف.	 )اْلَ�ّطَيَة(.جم�شم.بحجم.كف.اليد.�تك�ن.حُمالَّ

مقدمة.الراأ�س.
• )اخللخال(.)حج�ل(.حلقة.دائرية.بحجم.اأكرب.من.املع�شد...ُتلب�س.	

التج�يف. �داخل. �حلق،. بف�ش��س. ة. حُمالَّ �تك�ن. ال�شاق... اأ�شفل.
حبيبات.حتدث.عند.امل�شي.اأ�ش�اتًا.مثل.رنني.اجلر�س.

الدخــلـــــة
ليلة.الدخلـــة.تك�ن.يف.منزل.�يل.اأمر.العر��س.حيث.يجتمع.املدع��ن.بعد.
�شالة.الع�شاء.يف.انتظار.مقدم.العري�س.مع.اأقاربه.�حمبيه...جمم�عة.ت�شمى.
)امل�شاة(...�عند.��ش�لهم.منزل.احلفل.ُيغلق.احلار�س)الب�اب(.باب.املنزل.
حتـــى.يطلب.الز�ج.فتحـــه.بعد.ا�شتعداده.بتقدمي.املكافـــاأة،.�من.ثم.يحت�ش�ن.
قهـــ�ة.النب.�ال�شاي،.�يدار.على.احل�ش�ر.عطر.ممـــز�ج.باملاء.يف.علبة.يطلق.
عليها.)مر�س(.نرثًا.على.الر�ؤ��س،.�بعدها.ين�شرف.احل�ش�ر.�تبداأ.مرا�شم.
عقد.الز�اج.ب�ا�شطة.املاأذ�ن.ال�شرعي،.�يتم.العقد.بد�ن.�ثيقة.يحملها.الز�ج.
اأ�.اأي.اإجـــراء.مكت�ب...بل.ُيـكتفى.ب�شهـــ�د.احلال،.�ينتقل.العري�س.اإىل.غرفة.
العر��ـــس.اململ�ءة.بح�شد.مـــن.الن�شاء.مرتديات.العبي.�مـــن.بينهن.العر��س.
�خادمتهـــا.)البّياعـــة.-.الربعية(...�بعـــد.جل��شه.ياأذن.لهـــن.بالن�شراف،.
�يحـــدث.يف.الغالـــب.اأن.يتثاقلـــن.بهـــدف.اختبـــار.�شخ�شية.العري�ـــس،.�بعد.
الن�شـــراف.تبقـــى.العر��ـــس.�خادمتها.التي.يطلـــب.منها.الن�شـــراف.بعد.
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ا�شتعداده.بالإكرامية،.�يف.ال�شباح.الباكر.لليلة.الدخلة.يقدم.الز�ج.لز�جته.
َباَحة(. هدية.ت�شمى.)ال�شّ

ُي�شتعان. التي. ال�ليمة. م�عد. يك�ن. الع�شر. �شالة. �بعد. التايل. الي�م. يف.

لتح�شريها.بعدد.من.الن�ش�ة،.�ي�شتعار.من.اجلريان.�الأقارب.اأ�اين.الدلل.
�الأباريق.�الفناجيل،.�اأ�اين.الطبخ.من.قد�ر.��شح�ن....اإلخ.

�تق�ل.اإحدى.الطقاقات:
ـــــزيـــــن ــــــس.مــــ�ــــشــــلــــح.هـــــــ�.ال عــــــر�

ــــــني ــــــن ـــــة.الث ـــــل ـــــي يــــــــــــ�م.اإنـــــــــــــــه.ل
ــــــا.�اخلـــــــــــــــــــ�ات ــــــكــــــت ــــــش بــــــــــــني.�

مــ�ــشــيــطــرات الــــــــغــــــــ�اري)234(. د�ك.
للثيب... اأيام. �ثالثة. للبكر. كاماًل. اأ�شب�عًا. اأهلها. بيت. العر��س.يف. تبقى.
النتقال. )التح�ال(. اإجراءات. تتم. ثم. �قيل�لًة... لياًل. عندها. الز�ج. يبيت.
كان. اإذا. �فيما. ال�شابقة.. من. اأقل. �ليمة. لذلك. �ُيَعد. �اأهله،. العري�س. لبيت.

العري�س.يقيم.يف.مدينة.نائية...تنتقل.معه.يف.الي�م.الثاين.

اأ�اين.ال�شاي.املحلى.بال�شكر. .)234(
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اإلجنــــــــاب
لتك�ن. اأب�يها. بيت. اإىل. الز�جة. تنتقل. ال�لدة. �دن�. احلمل. حالة. �يف.
قريبة.من.�الدتها.حتى.ال��شع.لتق�م.الأم.اأ�.اإحدى.العجائز.مبهمة.جتهيز.
متطلبات.ال�لدة.�التي.عادة.ما.تك�ن.حت�شري.كمية.من.الرمل.الناعم.جتل�س.
عليه.احلامل.متهيدًا.لل��شع.�ا�شتقبال.امل�ل�د،.�رعايتهما.مدة.النفا�س،.�بعد.

اإكمال.اأربعني.ي�مًا.تع�د.مع.�ليدها.لبيت.ز�جها..�هكذا.

احلبل. بقطع. �ذلك. الرحم. من. خر�جه. منذ. بالطفل. العناية. �تبداأ.

اأ�. اإدرار. عدم. ب�شبب. ذلك. تعذر. �اإذا. الأم... ثدي. من. �الر�شاعة. ال�شري،.

ُع.له.اأخرى،.�بعد.�شه�ر.كان.ي�شتعان.بحليب.املاعز.اإْذ.مل.يكن. مر�س.ُتر�شِ
ثمة.��شائل.اأخرى.مثل.احلليب.املجفف.�اأ�عية.الر�شاعة.

�من.��شائل.العناية.)املهاد(.�ه�.عبارة.عن.لفافة.حتيط.بكامل.ج�شم.

ح�ل. برمًا. ال�شدر. �رباط. جلنبيه،. حماذية. ذراعيه. ذلك. يف. مبا. الطفل.
اجل�شم.�حتى.القدمني.

�شكل. على. ال�شاأن. جلد. من. )جاعد(. عن. عبارة. فكانت. احلفائظ. اأما.
دائرة.قطرها.مرت.�احد.ي��شع.فيها.الطفل.من.اأجل.احلماية.من.الب�ل.

دلة. باإح�شار. الزائرات. بع�س. تق�م. كانت. ما. كثريًا. النف�شاء:. زيارة.
الن�شائي احل�ش�ر. كافة. يحت�شيهما. ال�شاي. من. �اإبريق. القه�ة،. .من.

خالل.الزيارة.

العقيقة.)التميمة(،.اإذا.كان.من.املمكن.ذبحها.يف.الي�م.ال�شابع.لل�لدة.

لدى.اأهل.املراأة،.اأ�.بعد.اأربعني.ي�مًا.يف.منزل.الز�ج،.�اأحيانًا.كانت.تتاأجل.
لأكرث.من.ذلك.
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اخلتـــــان
امل�اليد.عادة.مل.يكن.يتم.ختانهم.اإل.يف.الن�شف.الأخري.من.عقدهم.الأ�ل.
�قليل.منهم.من.يتجا�ز.ذلك،.�عملية.اخلتان.تبداأ.ب��شع.الطفل.على.�شطح.
قدر.مقل�ب.�كانت.املعدات.عبارة.عن:.رقعة.من.جلد.بحجم.)5×5�شم(.
�تتم. برتها،. املراد. اللحمية. الزائدة. ثقبها. من. ُيخرج. ال��شط. من. مثق�بة.
عملية.اخلتان.ب�ا�شطة.�شكني.حادة.مل.متر.على.اأي.معقم،.�يحاط.اجلرح.
�قد. قليلة،. اأيام. اجلرح.خالل. ُي�شفى. �قد. الع�شبية،. املخلطات. من. بب�درة.

يتعر�س.لبع�س.املل�ثات.البكتريية.اأ�.)ال�شمم(،.فتط�ل.مدة.ال�شفاء.

ع...كي.منطقة.البطن.بع�د.من.�شجر.احلم�س. �من.��شائل.ال�قاية.للّر�شَّ

يف.م�اقع.متعددة.�متقاربة،.�يف.مرحلة.طف�لته.ثالث.كيات:.مقدمة.الراأ�س،.
قمة.الراأ�س،.م�ؤخرة.الراأ�س.من.اخللف.)العلباء(..
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احلاالت املرضية
لعل.كرثة.احلركة.الدائمة.�امل�شي.�مزا�لة.بع�س.الأعمال.املجهدة،.�قلة.
اأ�شباب. من. كانت. احلديثة... املل�ثات. من. الأج�اء. �نقا�ة. الأطعمة،. اأن�اع.

ارتفاع.املناعة.�مقا�مة.بع�س.الأمرا�س.�الع�ار�س.ال�شحية.

�فقدان. ال�قاية،. ���شائل. ال�شحي. ال�عي. ثقافة. تدين. ذلك. ُيقابل.

على. �العتماد. اأطباء،. �ج�د. �عدم. الطبية. امل�شتح�شرات. من. العالجات.

ال��شفات.العالجية.��شفًا.من.ق�ل.زيد.اأ�.عمر�...عن.جتربة.اأ�.حديث.ُير�ى،.

�ل.نغفل.اأنه.كان.هناك.عالجات.من.الأع�شاب.الطبيعية.�غريها.متعارف.

ة،.حبة.الربكة،.ال�شرب،.ال�شب،. عليها.مثل:.)احللبة،.الر�شاد،.احللتيت،.املرَّ

بع�شها. عن. �رد. الَكي(،. ال�شع�ط،. العنزر�ت،. القراءة،. الع�شل،. الع�شفر،.

اأحاديث.نب�ية،.�اأُخرى.كانت.خال�شة.جتارب...اإل.اأن.منها.ما.كان.يتعار�س.

مع.بع�س.حالت.املر�شى.الذين.يعان�ن.من.�شغط.الدم.اأ�.ال�شكر.اأ�.اأمرا�س.

اأمرا�س. �هي. �غريها،. �الزائدة... الكبد. ��باء. �احل�شا�شية. �الكلى. القلب.
كان.من.امل�شتحيل.ت�شخي�شها.يف.ذلك.الزمان.�املكان..

ن.اإل.اخللع،.�ل. كما.مل.تكن.لأمرا�س.الأ�شنان.�ت�ش��شها.عالج.�ل.م�شكِّ

يك�ن.اإل.مبعرفة.رجل.ذي.جتربة.بخلع.الأ�شنان.ب�ا�شطة.لقط.حديدي.على.

�شكل.كما�شة.�ق�ة.ع�شلية.لنزع.ال�شن.حمدثًا.خر�ج.كمية.من.الدم.�الذي.

�يك�ن. املعالج. ُيخطئ. �قد. الرماد،. من. ب�شيء. مكانه. تغطية. عالجه. يك�ن.

اخللع.ل�شن.جما�ر...هذا.اإذا.مل.يتحطم.ظاهر.ال�شن.�تبقى.قاعدته.�هنا.
تزداد.امل�شكلة.تعقيدًا.�يط�ل.العبث.لإخراج.املتبقي.منه....اإلخ.

�لهذا.كانت.الأمرا�س.تت�شاعف.�املعاناة.تزداد.بالكثري.من.العلل.�تكرث.
ال�فيات.بني.الأطفال.�ال�شباب.�الكبار.
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�كان.ال�شائد.يف.مفه�م.الغالبية.اأن.اأعرا�س.املر�س.تكمن.يف.�شيئني:

)اجِلّن(:.�ي��شف.هذا.املر�س.عند.البادية.)فالن.م�شاب.بـ.»اأُخيته«.اأ�.

ة(،.�هذا.الن�ع.من.املر�س.كان.له.معاجل�ه.�قرا�ؤه. ي.اأ�.جنيِّ »بالعفينة«.اأي.جنِّ

على.ب�شاطتهم،.�كثريًا.ما.كان�ا.ي�شتعمل�ن.ال�شرب.بق�شد.اإخراج.اجلني...
الذي.كان.يتم.من.خالل.غر�س.اإبهام.قدم.املري�س.يف.الرتاب.

اآيات. �كتابة. قراءًة،. ال�شرعية. الرقية. ت�شتعمل. كانت. �هنا. )العني(:.

ما�ؤه،. �ي�شرب. �يغ�شل. �شحن. باطن. يف. بالزعفران. الكرمي. القراآن. من.

امل�شجد. يف. احل�ش�ر. على. باملر�ر. اأكرث. اأ�. �شاب. يق�م. اجلمعة. �ي�م.
�ي�شرب لُيْغ�َشل. حدة. على. كل. فيه. ينفث. بفنجال. ال�شالة. اإقامة. .قبل.

منه.املري�س.
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الوضع العام للمدينة
الأرطا�ية.�شاأنها.�شاأن.القرى.�الهجر.الأخرى.�ك�نها.حديثة.ال�شتطيان.
�مزيجًا.خمتلطًا.من.قبائل.الب�ادي.�احل�ا�شر.فاإنه.كان.ي�ش�بها.�شيء.من.
التباين.�بع�س.الف�ارق.يف.املفاهيم.�الر�ؤى،.�هذا.اأمر.يفر�شه.�اقع.الهجرة.
اإىل. �الدع�ة. �العبادة. الت�حيد. فيها. يجمعهم. �احدة. ب�تقة. �الن�شهار.يف.
متعددة. م�شاٍع. خالل. من. العي�س. لقمة. �تاأمني. لال�شرتزاق. �ال�شعي. اهلل.

���شائل.خمتلفة.

حى. .�قد.كان.ميدان.ال�ش�ق.التجاري.العامر.باحل�ش�ر.�البيع.�ال�شراء.�شُ

اأ�.بعد.�شالة.الع�شر...يعج.باحلركة.�عر�س.املنتجات.املحلية.ال�اردة.من.

التم�ينية،. امل�شتلزمات. ��شراء. ال�ش�ق.يف.حينها،. ب��شط. تباع. التي. البادية.

متفرقة... جماعات. ج�انبه. على. �اجلل��س. ِللَّقاء. مركزًا. ال�ش�ق. �ُيعد.

الأحاديث. تبادل. يتم. حيث. املنازل. يف.جمال�س. جل�شات. انعقاد. جانب. اإىل.

لعدم. �ذلك. �شبيل... عابر. اأ�. قادم. من. امل�شتقاة. الأخبار. �ن�شر. �الر�ايات.

�جد. من. �يعاقب. اقتنا�ؤه. م. رَّ حُمَ �الرادي�. اآنذاك،. ات�شالت. ��شائل. �ج�د.
لديه...كما.ه�.حال.الدخان.�املدخنني.�حالقي.اللحى.

اأما.الت�ا�شل.�العالقات.الجتماعية.يف.ذلك.ال�قت...فكان.هناك.لِفَرْق.

ه.يف.الدين. متعددة.ت�ا�شل.�ت�اد.�تراحم.��شعي.يف.العبادات.�التز�د.بالتََّفقُّ

لأح�ال. �تفقد. الع�شاء،. �شالة. �قبل. الع�شر. �شالة. بعد. للحديث. �متابعة.

الفقراء.�املع�زين،.�ال�شعي.يف.اإ�شالح.ذات.البني.�مراقبة.امل�ازين،.�الأمر.
باملعر�ف.�النهي.عن.املنكر،.�ُفرق.اأخرى.من�شغلة.يف.ذاتها.

�اأما.احلالة.املادية.من.املمتلكات.فكانت.عبارة.عن.نخيل.�مزارع.ب�شيطة.

اأ�.�شيء.من.املا�شية،.�الرعي.�الحتطاب.�جني.النباتات.�دكاكني.ذات.دخ�ل.
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متدنية،.�يف.الغالب.كانت.الف�ارق.الجتماعية.�املادية.بني.ال�شكان.تكاد.ل.
تذكر.�مظاهر.احلياة.مت�شابهة،.�كٌل.منهمك.يف.عمله.�متابعة.تاأدية.�اجبه.

خالل.املدة.من.)1335هـ.-.1348هـ(.)1916.-.1930م(.كانت.مرحلة.

تاريخية.�قع.خاللها.�شيء.من.التهييج.�الإثارة.�ع�شيان.ل�يل.الأمر.لعدد.

من.الن�شطاء.�اأتباعهم،.�حد�ث.فنت.متتابعة.��ش�لت.�ج�لت.اأ�جدت.�شيئًا.

من.القلق.�الإرباك.بني.ال�شكان،.�قد.متت.ال�شيطرة.عليها.من.خالل.ت�شرف.

�ال�شرد. �التعليقات. الأق�ال. من. الأحداث. اأُ�ْشِبعت.هذه. �قد. قيادة.حكيمة،.
الإن�شائي.من.كتَّاب.مل.يكن.لهم.�شلة.اأ�.ت�ا�شل.بهذه.املنطقة.مكانًا.اأ�.زمانًا.

تلى.هذه.املرحلة.عقدان.من.الزمن.ي�ش�بهما.ا�شرتخاء.�هد�ء،.�قلَّة.يف.
ذات.اليد...ع�جلت.مب�شاعدات.عينية.من.�يل.الأمر.بني.فرتة.�اأخرى.

فر�س. من. م�جة. بعدها. �ما. الهجرية. ال�شتينيات. اأ�اخر. يف. جاءت. ثم.

�شباب. من. عدد. �التحاق. ال�شرقية،. �املنطقة. الريا�س،. من:. كل. يف. العمل.

يف. تدريجي. حت�شن. معها. �شار. �ال�شركات،. احلك�مية. الأعمال. يف. ال�طن.

الأح�ال.املعي�شية.�افتتاح.للمدار�س.�اخلدمات.ال�شحية.�املرافق.العامة.يف.
كافة.اأرجاء.اململكة.

يف.عام.)1395هـ(.بداأت.الطفرة.الأ�ىل.مع.من�.مت�شارع.��شعي.مل�اكبة.

ح�شارة.مدنية.�ثقافية.مل.يكن.لها.�ج�د.يف.ال�شابق...فاأ�شبحت.بالدنا.�هلل.
احلمد.يف.م�شاف.الد�ل.املتقدمة.مبق�ماتها.احل�شارية.
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األمري والقاضي
التجمع. متطلبات. تقت�شيه. �شاأن. �القا�شي. الأمري. �ظيفتي. ل�ج�د. كان.
لهما. مميزتان. �شخ�شيتان. �هما. الأمري،. �ظيفة. �بالذات. احل�شري،.
�التنفيذية،. الت�شريعية. لل�شلطتني. ممثالن. ك�نهما. امل�شه�د. اعتبارهما.
لإدارة. الأزل. منذ. جاءت. �القا�شي. الأمري. �ظيفتي. فاإن. احلال. �بطبيعة.
�رعاية.م�شالح.امل�اطنني،.�ف�ّس.املنازعات،.�حفظ.الأمن.��شيادة.القان�ن،.
�ما.بلدة.الأرطا�ية.اإل.اإحدى.البلدان.يف.منظ�مة.مدن.�قرى.اململكة.العربية.

ال�شع�دية.الفتية.حماها.اهلل.

ال�افدين. اأ�. امل�اطنني. بني. كانت.حتدث. التي. �امل�شاكل. اخلالفات. اأما.

يتم. اأ�. �ت�جيه. تنتهي.ب�شلح. لالأمري. �شفهية. ب�شك�ى. يتقدم. فكان.�شاحبها.

اإحالة.اأمرها.اإىل.القا�شي،.�اإذا.لزم.اإح�شار.اخل�شم.ُيكلِّف.الأمري.خادمه.

القا�شي. �شماع. �بعد. امل�شتكي... على. للخادم. اخلدمة. �تك�ن. باإح�شاره.

اأ�.خمال�شة. املحكمة. ب�شجالت. قيد. د�ن. �شفهيًا. حكمه. ي�شدر. لدع�اهما.

بالأمالك. يتعلق. ما. عدا. ما. الطرفني... لكال. ملزمًا. احلكم. �يك�ن. مكت�بة.

من. باإمالء. م�شهد. بذلك. ُيعد. احلال... تقت�شيه. �ما. اإرث. اأ�.ح�شر. الثابتة.

القا�شي.للكاتب.املعر�ف.خطه.يف.البلد،.�ُي�شدق.عليه.القا�شي.بد�ن.�شبط.
�ل.�شجل.�ل.ملفات.

اأ�. اليد. قطع. اأ�. باجَلِلد. اأحكاٌم. الق�شايا. يف. ت�شدر. كانت. ما. �نادرًا.

ُمعتمد. قبل.رجل. ات.�اجلر�ح.من. ال�َشجَّ تقدير. يتم. كان. الديات،.كما. دفع.
يف.البلدة.
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اأ�. املنازل،. على. القفز. اأ�. �العتداء،. ال�شرقات،. مثل. اجلرائم. �اأما.

ا�س.الأثر. الختالء.بامراأة.اأجنبية،.فكان.يتم.ت�قيف.املتهم.�ُي�شتعان.بـق�شَّ

اإنزال. ثم. �من. احلكم. �تقرير. القا�شي. قبل. من. �النظر. احلال،. ��شه�د.

النا�س،.�من.ثم. العق�بة.الرادعة.جلدًا.يف.ال�ش�ق.التجاري.على.مراأى.من.

يطلق.�شراحه،.�قد.ينفى.من.البلدة..كان.هذا.ال��شع.يف.الغالب.ه�.ال�شائد.
يف.الكثري.من.القرى.�الأقاليم.اآنذاك.
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مستند وطرائف للشيخ علي بن زيد الغيالن

ال�ثيقة رقم )48()235(

نص الوثيقة رقم )48(
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

من.عبدالعزيز.بن.عبدالرحمن.اآل.في�شل.اإىل.جناب.الأخ.املكرم.ال�شيخ.

علي.بن.زيد.الغيالن.�شلمه.اهلل.تعاىل.ال�شالم.عليكم.�رحمة.اهلل.�بركاته.

��شل. املكرم. كرم.اهلل.جميله.اخلط. اأح�النا.من. اأح�الكم. ال�ش�ؤال.عن. مع.

�ما.عرفت.كان.معل�م.بخ�ش��س.من.قبل.بيت.ابن.�شبالن.فمثل.ما.عرفناك.

�شابق.اإن.حنا.م�شنعينه.لك.�ل.لأحد.فيه.�شنع.�درب.ابن.�شبالن.علينا.�كذلك.

�ا�شلك.خط.لبن.�شبالن.معرفينه.مبا.يلزم.هذا.ما.لزم.تعريفه.مع.ابالغ.
ال�شالم.العيال.�من.عندنا.العيال.ي�شلم�ن.

 8/ ربيع2/ �صنة 1355 ختم امللك عبدالعزيز

اأحفاد.ال�شيخ.علي. .)235(
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من طرائف الشيخ علي بن زيد الغيالن رمحه اهلل)236(
الطرفة األوىل

يف. �اأخذ. املقام،. له. يطب. مل. العليا. قرية. بلدة. يف. قا�شيًا. كان. عندما.

اأبرق.جلاللة. الكيل. �بعدما.طفح. له.ذلك،. يتي�شر. �ملا.مل. بالنقل،. املطالبة.

من. معاناته. �يذكر. �اقعه. من. ي�شك�. ثراه-. اهلل. -طيب. عبدالعزيز. امللك.

اإىل. نقله. اإثرها.مت. �على. املخراج(. منها. ��ش�ؤاله. الهماج،. �املاء. )العجاج،.
الأرطا�ية.يف.مطلع.اخلم�شينيات.من.القرن.املا�شي.

الطرفة الثانية
مب�ؤنة،. �التز�د. منتج. جللب. املجمعة. اإىل. راحلتيهما. على. رجالن. قدم.
�نزل.بال�ش�ق.التجاري.ج�ار.م�شجد.اجلامع.اأثناء.خطبة.اجلمعة.�مل.ُي�شليا.
اجلماعة. مع. �شالتهما. عدم. احل�شبة. رجال. عليهما. فاأنكر. اجلماعة. مع.
لهما. القا�شي. مناق�شة. �عند. تاأديبهما،. يف. طمعًا. القا�شي. اإىل. �اأخذاهما.
اأنهما.قد.�شليا.اجلمعة.اأم�س.يف.الأرطا�ية...مما.جعل.القا�شي.يف. اأق�شما.
حرية.من.اأمرهما،.�كتب.اإىل.قا�شي.الأرطا�ية.ال�شيخ.علي.ي�شتطلعه.اخلرب...
اأن.�شالة.اجلمعة.تاأتي. فكتب.قا�شي.الأرطا�ية.اإىل.قا�شي.املجمعة.يخربه.
من.ال�شمال.�اأنها.ت�شل.اإىل.الأرطا�ية.قبل.��ش�لها.للمجمعة.بي�م.�احد...

فاأدرك.القا�شي.باأن.ما.قيل.ه�.حتايل.للتخل�س.من.العقاب.

الطرفة الثالثة
م.الطيب. ُدعي.ال�شيخ:.)علي(.لحت�شاء.القه�ة.لدى.)بركة.الك�ز(،.�َقدَّ
)جا�نية(.معتذرًا.من.عدم.�ج�د.طيب.ع�د.البخ�ر...فرد.ال�شيخ.بق�له:.اإن.

)اجلا�نية(.يف.الأرطا�ية.تق�ل:.)�اغربتاه(.

ال�شيخ:.علي.�لد.يف.مدينة.جالجل.عام.1283هـ،.�ت�يف.يف.مدينة.الأرطا�ية.عام.1361هـ،.عن.عمر. .)236(
يناهز.78.�شنة.
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طرائف أخرى
الطرفة األوىل 

م�شتفٍت.من.البادية.لل�شيخ:.عبدالعزيز.بن.ال�ش�داء.عن.طالقه.لز�جته...

مفيدًا:.اأنه.طّلق.ز�جته.طلقتني.�ن�شف،.�قد.ندم.�يرغب.يف.ردها...ف�شاأله.
ال�شيخ.عن.كيفية.الطالق.

قال:.اإنني.يف.حالة.غ�شب.قلت.لها.)اأنِت.طالق.ثم.طالق.ثم.طا(.ف�شاأله.

ال�شيخ:.هل.كانت.لديك.النية.يف.اإيقاع.الطلقة.الثالثة.فاأفاد.بالإيجاب...فقال.
له.ال�شيخ.لقد.ُطلِّقت،.فاأخذ.يت��شل.لدى.ال�شيخ.بردها.

الطرفة الثانية 
قبل.�شالة.الع�شاء.يف.فناء.م�شجد.اجلامع.�شيفًا...كان.يف.اخللف.�شاب.

يقراأ.على.ن�ر.ال�شراج.�ش�رة.)ي��شف(.

م�شم�ع. ب�ش�ت. يتثاءب. اأخذ. الذي. بن.جم�ل. برج�س. ال�شف. يف. �كان.

من. �يتع�ذ. بيده. فاه. ُيغطي. باأن. ن�شحه. الذي. الفّدا. �شليمان. ميينه. �على.

ال�شيطان...فكان.ج�اب.برج�س.ب�ش�ته.الأج�س.)اهلل.من.الكذب...اهلل.من.
كرب.اجلهم(.فالذ.�شليمان.بال�شمت.غا�شبًا.

بدع�ة. عبداملح�شن. بن. عبدالكرمي. ال�جيه. قام. ال�شالة. انق�شاء. بعد.

برج�س.لحت�شاء.القه�ة،.�بعد.ط�ل.حديث...�شاأل.برج�س.كيف.�قد.ن�شحك.

يق�شد. ل. باأنه. يعتذر. برج�س. فاأخذ. بًا... ُمَكذِّ عليه. ترد. اأن. الإخ�ان. اأحد.

اأكله. اأخاهم. اأن. يدع�ن. الذين. الكذبة. الإخ�ان. )اأ�لئك. يق�شد. بل. �شليمان.
الذئب(!!.رحم.اهلل.اجلميع.

�لك.اأخي.القارئ.اأن.تت�ش�ر.تلك.الب�شاطة.
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شعر: للشيخ عبداهلل بن عيدان

فصيح: 
ا باأننَّ جميعًا. نيا. الدُّ بني. نـحـا�ل.دفــع.ال�شـر.�ال�شر.َهـاجـــُع�اأْبــلــْغ.
�ــشــراره انـتـ�شار. عــنــد. .اخلطَب،.�اخَلطُب.رائُع�نــاألــفــه. بـِعزٍم.يقـ�سُّ

شعيب )هجيين(:
اإمــــام عـبـدالـعـزيـز. مــعــ�شــ�مــــــيمــــــــادام. راعــيـه. فـاحلـق.
الـّلـــ�ام لـ�مـــة. تـــــاأخـــــذه. �يــقـ�مي.مــا. الــحـــق. مـــــع. يـقــعـــد.
ام. خـــــدَّ ــا. ـــ اأن للحــق. هـــد�مـــي.�يـــــقـــــ�ل. يـاخــذ. �شــاحـــبـه. لــ�.
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له أيضًا:
م�شـــــــراف كل. على. حمي�شن. يا. اأراك.

حافــــــي)237( القلــب. م�جــع. الرقيبة. مثل.
ك�شـــــاف البــرق. معقـرب. ل. تخيِّ �اّل.

امتقافـــــــي ــحــ�ل. امل عــقــب. �ــشــرى. مـــزن.
باله�ن.يا.حمي�شن.تـرى.القلب.ميـالف

امتـالفـــــــي عــنــاه. مــن. بــه. مــا. يكفيـــه.
ميهاف كــ�ر. على. �اركــب. قم. حم�د. يا.

الفيافـــــــي)238( تط�ي. حمــ�د. يا. هميلــع.
بالأ��شـــاف مكــة. درب. عليهــــا. �شند.

�شافـــي اجلـــ�د. فتى. يــا. ذهــنــك. ان. حيث.

وله أيضا قصيدة عروس من الشعر نورد مقطعًا منها:
لقــيتـــــــه ــــك. �َشـفِّ بنت... يــا. اأب�شري.

بيــــــــــته اإب. جــالــ�ــٍس. نلقاه. معي. ــي. ــ�ِم ُق
لفـــــــيتـــه �ــشــدري. ل�شاق. جمل�س. يف.

الفنـــــاجـــيل �شقر. فيــــه. . ــريِّ املــ�ــشَ يلقى.
خـافـــي ه�ب. ما. قلت. هــ�... من. تق�ل:.

ال�شنافـــــــــــــي الــفـــــاخــري. عبدالعزيز.
ال�شعــــــــافـــي . ِحــمَّ فــ�ق. بقعا. م�ش�اط.

تنافـيــــــــــل جيـــــــله. عــلــى. ــه. ب تــــرى...

ال�جيه:.عبداملح�شن.بن.عبدالكرمي.العبداملح�شن. .)237(
ال�شيخ.حم�د.بن.عبداهلل.الت�يجري. .)238(
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عــــــــذر�ب فيـــــه. �ل. �نــعــم. قــالــت.
رعبـــ�ب البيــــــ�س. مــن. عــنــده. اإن. اإل.

�حمبـــ�ب حمــب. بــني. فـــرق. مــا. �اهلل.
قيـــــــل اإىل. يــفــرح. اإبــلــيــ�ــس. مــثــل. ــري. �اأ�ــش

�اإّل...فياظـبـــــي.النفايد.�الأطعـــــــــــــا�س
بـا�س)239( فال. له. اأخــــــٍ�. تبـــــغني. كان. اإن.

نــــ�مـــــــــــا�س اأ�. ِعــــّز. لك. فيه. تــرى.
ـــرجـــال.الــدعــابــيــــــــل اأخــــري.مـــن.بــعــ�ــس.ال

كبيــــــرة نف�شـــه. مـار. �نــعـــــم... قالت.
ذخـيــــــره قبعة. ــار�د. ـــ الــبـــ مــن. �اأ�ـــشـــرع.

ق�شــيــــرة من. ما. �اجلــ�د. الكرم. �اّل.
فالليل جـــــاه. �لـــ�. بــه. يـــــفرح. ال�شيف.

عيدان. بن. عبداهلل. ال�شيخ:. ح�ار. اأن. الفاخري. عبداهلل. ال�شيخ:. يذكر.

املطاف. بها. انتهى. �اأنه. )َحْرَمة(. �شكان. مـّر.على.غالبية. العر��س. مع.هذه.
الدخ�ل.على.الأمري.�شعد.بن.حممد.بن.ما�شي،.رحم.اهلل.اجلميع.

ال�شيخ.عبداهلل.بن.حممد.الفاخري. .)239(
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اخلامتة
للتاريخ.يف.احلراك.ال�شيا�شي.�الجتماعي.زمانًا.�مكانًا.د�ر.مهم.��شاأن.
��شلة. �ح�ادث،. �اأحداث. ��ش�اهد،. �بيان.حلقائق. �التاأليف،. التعريف. يف.

�ت�ا�شل،.�م�ر�ث.��ارث،.�تفاخر.يف.الأح�شاب.�الأن�شاب.

�قد.جاء.يف.حمكم.التنزيل:

ن.َذَكٍر.َ�اأُنَثى.َ�َجَعْلَناُكْم.�ُشُع�بًا.َ�َقَباِئَل.ِلَتَعاَرُف�ا. ا.َخَلْقَناُكم.مِّ ا�ُس.اإِنَّ {.َيا.اأَيَُّها.النَّ
.َعِليٌم.َخِبرٌي.}.)240(. َ .اهللَّ .اأَْتَقاُكْم.اإِنَّ ِ .اأَْكَرَمُكْم.ِعنَد.اهللَّ اإِنَّ

اإن.التعريف.بن�شاأة.الإخ�ان،.�ن�شاأة.الأرطا�ية.�ما.اعرتاهما.من.ظر�ف.

�مالب�شات.اأحاطت.م�شارهما.ب�شيء.من.العتمة...جعل.من.الأهمية.مبكان.
��شع.ت�ش�ر.حلقيقة.ن�شاأتهما،.�العمل.على.تنقية.ما.علق.بهما.من.�ش�ائب..

�هجرة. الإخ�ان. حركة. فيها. متيزت. الزمن. من. حقبة. كانت. لقد.

الأرطا�ية.باأحداث.�متغريات.��شيء.من.اإثارة.الفنت.التي.جتا�زت.حد�دها.

مفه�مًا.�مكانًا،.�مع.ذلك.فقد.كانت.جمتمعات.الأرطا�ية.مزيجًا.خمتلطًا.

من.عنا�شر.قبلية.من.البادية،.�اأخرى.من.احلا�شرة،.�اإن.ح�شل.تباين.يف.

املفاهيم.��شل�ك.الغلظة.�ال�شدة.يف.الدع�ة.�الإر�شاد...اإل.اأنه.ُيعطي.خال�شة.

�رها،.�كذا. معاين:.الرج�لة،.�املر�ءة،.�نزاهة.ال�شل�ك.�ال�شرف.يف.اأجمل.�شِ

�احل�ارات،. لالآراء. �تبادل. التاريخية،. الأحداث. ب�شرد. العامرة. املجال�س.

الزلل. م�اطن. عن. �البعد. �ال�قار،. �احل�شمة. الأخالق. مكارم. على. �احلث.
�اإ�شباع.الرغبات...كانت.فرتة.جتلت.فيها.هذه.الظاهرة.

�ش�رة.احلجرات:.الآية.)13(. .)240(
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لقد.كانت.ن�شبة.احلا�شرة.يف.ال�شتينيات.من.القرن.الرابع.ع�شر.الهجري.

األفني. .)2500( قرابة. عددهم. كان. الذين. ال�شكان. جمم�ع. من. .)%20(

�خم�س.مئة.ن�شمة...�كانت.اأعمالهم.ترتكز.على.التجارة.�الرعي.�الحتطاب.

امل�شت�طنني. �غالبية. بالزراعة،. القليلة. �القلة. �احِلرف. النباتات. �جني.

للمرحلتني.الأ�ىل.�الثانية.كانت.هجرة.معظمهم.�رعًا.�تق�ى.�طلبًا.للعبادة.

من. الثانية. اعت�ر. ما. رغم. �ال�شنة. الكتاب. يف. جاء. ملا. طبقًا. الدع�ة. �ن�شر.

جهل.��شل�ك.الغلظة.�ال�شدة،.��شم�لها.على.عنا�شر.ذات.نهج.خفي.خمالف.

�قد.ق�شيت.فيها.خالل.املرحلةالثالثة.زهرة.الطف�لة.�ال�شبا.حتى.اخلام�شة.
ع�شر.من.عمري،.�ل.زلت.مت�ا�شاًل..

كانت.مراحل.حافلة.باجلديد.املفيد.�بالغريب.العجيب.من.املتناق�شات...

لقد.كانت.فرتة.حا�شمة.يف.حياتي...فهي.ل.تتطلب.عقاًل.جديدًا.فقط،.�اإمنا.

قلبًا.�ر�حًا.جديدين.ي�شاعدان.على.الت�شكل.�ال�شياغة.�باخت�شار.فاإن.علي.
اأن.اأ�لد.من.جديد.

�مع.ما.لدّي.من.مراجع.�معل�مات.عاي�شتها.�ا�شتقيتها.ط�ال.�شبعة.عق�د.

من.الزمن...فقد.عر�شت.ب�شاعتي.هذه.على.عدد.من.املخت�شني.�الباحثني.

يف.التاريخ...رغبة.يف.ال�شت�شارة.�ال�شتنارة،.�ال�شعي.لتقدمي.خال�شة.جهد.

�جدت. �قد. م�ثقة،. مقب�لة. حقيقة. اإىل. ال��ش�ل. يف. طمعًا. بذلته. مت�ا�شل.
منهم.التاأييد.�الت�شجيع...اأثابهم.اهلل.
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التاريخ: موروث �سحيق، وبحث وتدقيق، وتدوين وتوثيق.
ومدينة الأرطاوية باعتبارها ذات تاريخ قريب واأول الهجر.. فقد كانت اأحد 
مرحلة  خالل  �سدًى  لها  و�سار  احلديث،  الوطن  تاريخ  يف  الزاوية  اأحجار 
من  لها:  كان  املرحلة  هذه  الأول..  قرنه  اأكمل  الذي  عمرها  من  زمنية 

الإيجابيات امل�ساندة.. ما ُي�سكر، ومن ال�سلبيات املخالفة.. ما ل ُيغفر.
وحديثي عن الأرطاوية مل يتجاوز حدود منطقتها.. خمت�سرًا القول فيما 

ُكتب وُروي 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�ستميحًا القارئ الكرمي عذرًا يف الإيجاز والخت�سار.
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