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مقدمة

أفضل  نبينا محمد عليه  الله،  الله والصالة والسالم على خير خلق  بسم 
الصالة والسالم وعلى أصحابه األعالم ومن تبعهم إلى يوم الدين.

واحدة  كل  وهجره  وقراه  مدنه  بأن  يتميز  المنطقة  أو  اإلقليم  هذا  سدير 
منها لها تاريخ مستقل سواء في تأسيسها ونشأتها أو في مقوماتها من الناحية 
قبل  نشأت  مدن  فهناك  التاريخية،  المؤثرات  وتنوع  واالقتصادية  االجتماعية 
فأصبحت  السديراوية  الجغرافيا  على  نفسها  فرضت  مدن  وهناك  اإلسالم، 

تاريخًا يشار إليه.

وال شك أن اختالف العلماء السابقين في تواريخ نشأة مدن سدير جعل 
اآلراء  فيها  تطرح  حوارات  يخصص  المجمعة  بمحافظة  سدير  مجلس  من 
بأعضائه  يضم  المبارك  المجلس  هذا  وألن  تاريخية،  ثوابت  على  المعتمدة 
أصحاب الخبرة والعلوم التاريخية، لذا ستجد أن ما توصلوا إليه يختلف تمامًا 

عما سجله المؤرخين السابقين.

وبال شك أن الوصول للحقيقة في تاريخ تأسيس المدن سوف يغير كثيرًا 
من المفاهيم السابقة.
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اثنين  يزيد عن  ما  تأسيس  تاريخ  أتركك طال عمرك مع ساعة حوار عن 
وعشرون مدينة، وهي الرؤية التي خرج بها أعضاء هذا المجلس المبارك.

والله الموفق

عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز أبابطين     

المشرف العام على مجلس سدير بمحافظة المجمعة     
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)المجمعة(
1438/2/16هـ

األستاذ عبدالله أبابطين:

بعض  تاريخ  يعرف  ال  البعض  معنا  ربما  الخير..  صباح  عليكم،  السالم 
مدن سدير..

مـا رأيكم أن تكون ساعة الحوار لكل يوم عن إحدى مدنها.. ولنبدأ اليوم 
بقاعدة سدير مدينة المجمعة.

مدينة  أقدم  تختار  المفروض  بينما  المجمعة  اخترت  لماذا  يقول  من  فيه 
تم تأسيسها.. ولم أرد عليه؛ ألن األولى أحق؛ وأما الثانية فتحتاج سؤال أهل 

العلم عن أقدم مدينة سديراوية. 

األستاذ أحمد السلمان:

إن كان األمر شورى وتسأل أخي الفاضل أبا محمد عن األقدم، فالعودة 
تعتبر من أقدم بلدان إقليم سدير بدون منازع، والله أعلم.

الدكتور حمد الدخيل:

إذا كان الحديث عن األقدم فأرى أن أشي ربما تكون أقدم بلدة مسكونة 
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وإقليم  زمنًا ال تخّرصًا،  يثبت جاهليتها  و لدي شعر  في سدير؛ فهي جاهلية 
سدير عموًما من المناطق التي استوطنها اإلنسان منذ آالف السنين.

األستاذ عبدالله أبابطين: 

القصد أن نزداد علًما عن مدن سدير من أساتذتنا الله يحفظهم. 

الدكتور حمد العمران: 

مقارب  الحالية  العودة  بلدة  نشأة  تاريخ  أن  في ظني  البداية،  النظر عن  بغض 
لتواريخ نشأة بلدات سدير األخرى، إنما القدم في البلدات التي بنيت على أنقاضها 
البلدة  تحت  بلدة  وجود  العودة  أبناء  لدى  معلوم  هو  فكما  الحالية،  العودة  بلدة 
الحالية، فدوما يشاهد أبناء العودة ما يدل على وجود آثار لذلك، كما تدل أسوار 
قصر غيالن الصخرية، ومباني مدينة جماز، وآثار مدينة مسافر المتكاملة والمترامية 
األطراف شاهدة على عمق تاريخ هذه البلدة، وهذا ما يشهد به ويفخر أبناء سدير.

الدكتور حمد الدخيل:

هل غيالن هذا هو ذو الرمة غيالن بن عقبة المتوفى عام 117 من الهجرة، 
أو يراد بهذا االسم غيالن آخر لم يحدد زمنه وال شخصه؟ 

الدكتور حمد العمران: 

ال أظن أن لهما عالقة ببعض، وربط األسماء لمجرد التشابه خطأ تاريخي 
غيالن  لقصر  المتبقية  اآلثار  أن  لي  يبدو  والذي  الباحثين،  من  كثير  فيه  يقع 
تدل على أنه قصر ملك حكم المنطقة، كما وجد في مدينة مسافر آثار معبد 

ومحراب باتجاه القدس.
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الدكتور حمد الدخيل:

إذا اتجه المجلس إلى الكتابة عن بلدات سدير فأقترح أن تكون الكتابات 
من  بداًل  للنشر،  صالحة  وتكون  والمراجع،  بالمصادر  موثقة  بحث  أوراق 

التعليقات الهاتفية السريعة غير الموثقة. 

الدكتور حمد الدخيل:

ذو الرمة الشاعر بدوي توفي في أحد أكثبة الهناء، وأرى أنه ليس المعني 
بغيالن العودة والخبر المتوارث ليس خالًيا من تيمة األسطورة. 

األستاذ عمرو الماضي:

لست على علم بالتاريخ لكنني قرأت أن الحسن بن عبدالله األصفهاني 
المعروف باسم األصفهاني عاش في القرن الثالث الهجري ذكر مرورة بمنطقة 
وادي  أعلى  في  تقع  قاره  )وهي  العنبر  بني  قارة  واصفًا  الفقي(  )وادي  سدير 
الفقي بأنها مجهلة ومعنى مجهلة أنها خربة، وهذا الوصف قبل أكثر من عشرة 
قرون فما بالك عندما كانت عامرة مزدهرة كم من الممكن أن يكون تاريخها؟ 

ويقول االصفهاني بالنص في كتابه:

)ثم تسند في عارض الفقي فأول قراه جماز وهي ربابّية ملكانية عدوّية من 
رهط ذي الّرمة ثم تمضي في بطن الفقّي وهو واد كثير النخل واآلبار فتلتقي 
قارة بلعنبر وهي مجهلة والقارة أكمة جبل منقطع في رأسه بئر على مئة بوع 

وحواليها الضياع والنخيل(.
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الدكتور حمد الدخيل:

لقب ذي الرمة أشهر بكثير من اسمه غيالن، وهو عدوي، ويلحقونه ببني 
تميم. وبنو تميم سكنوا في سدير بعد  رحيلهم من الحجاز قبل البعثة بعدة قرون. 

األستاذ عبدالعزيز المشرف:

إن خير ما اخترت أبا محمد، فالعلم بالشىء خير من الجهل به.. بالتأكيد 
ستضيف )ساعه حوار( هذه الليلة معلومات عن المجمعة غير التي مدونة في 

موقع المحافظة.

الشيخ عبدالعزيز الشويعر:

لجميع  ثم  أوالً  لك  أعرب  أن  لي  يطيب  بداية  محمد  أبو  الغالي  أخي 
تجاه  االمتنان  ووافر  التقدير  خالص  عن  األعزاء  اإلخوة  من  المشاركين 
االهتمام بجمع شتاة ما اندثر وغاب من تاريخ المنطقة وإحياء ذكراه، وفيما 
المادية فور  الوثائقي وتكاليفه فيسرني أن أعلن مشاركتي  بالمشروع  يختص 

االنتهاء من الدراسة ومعرفة التكلفة التقريبية إلعداده وفقكم الله.

محبكم عبدالعزيز الشويعر

األستاذ عبدالله أبابطين:

أخي الغالي الشيخ عبدالعزيز الشويعر حفظه الله أنت ممن خدم سدير بل 
أعمالك شملت العديد من مدن بالدنا الغالية وأنت فعاًل فخر لنا ولن ينسى 
أحد أعمالك وكرمك منذ القدم. كثر الله خيرك وزاد الله في مالك وألبسك 
الصحة والعافية وباسم مجلس إقليم سدير نقدم لكم خالص الشكر واالمتنان. 
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األستاذ عثمان العسكر:

وجهة نظر: أرى أنه ال يمكن لباحث استقصاء الحديث عن بلدان سدير 
أيها أول نشأة؛ وذلك عائد إلى أن نزول البلد أو سكناه ال يعني نشأته األولى، 
ولذا ترى المؤرخين ألفاظهم في هذا الباب دقيقة، فحبذا أن نتأنى في فهمها، 
وأسوق من ذلك شاهدا. من قول ابن لعبون حين تحدث عن نزول إبراهيم 
بن حسين بن مدلج في حرمة فقال: )موضع بلد حرمة المعروفة، وهي مياه 
وآثار منازل قد تعطلت، من منازل بني سعيد، من عايذ..( ص 99 وفهم بعض 
الناس أن إبراهيم هذا هو الذي اختطها.. وأنت ترى. دقة عبارة ابن لعبون مما 
ينافي هذا الفهم.. والذي أريد بيانه: أن الحديث عن النزول ال يعني أنه تاريخ 
العمارة.. ومثل هذا يقال في عامة بلدان سدير، فال بد من مراعاة قواعد يكون 
االنطالق منها في هذا الباب؛ ليكون الحديث مؤصاًل، ال أن يكون الحديث 

عن النشأة هو المحكم دون سواه، وإنما يتناول مع وجوه عدة.

األستاذ عبدالعزيز المشرف:

بالجانب  تكفلوا  الله(  حفظهم   ( فالوجهاء  سدير..  ألهل  اليوم  عذر  ال 
المادي.. وبقي الدور على مؤرخي و شباب سدير.. البدار.. البدار. )فالعمر 

يفنى و الليالي بزايد(.

األستاذ إبراهيم المزروع:

ما من شأنه  الخير ولكل  لعمل  مبادر  دائمًا  فهو  أبو زكي  بالشيخ  والنعم 
خدمة سدير وأهلها، وهذا ال يعني حصر أعماله هنا بل تعدت إلى أغلب مناطق 
المملكة وفقه الله وبارك له في عمره وعمله وماله وهذا ليس بمستغرب على 

شخصه الكريم فأياديه بيضاء من أفعال الخير، حفظه الله.
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األستاذ يوسف العتيق:

المبادرة  أبو زكي، وهو بهذه  القدير  التفاعل من أستاذنا  جميل جدًا هذا 
يسن سنة حسنة سيتبعه الكثير من الداعمين لمشروع وثائق سدير، وكل الشكر 
لصاحب الفكرة والمبادرة األستاذ عبدالله أبابطين.. الذي تحمس كثيرًا لهذه 

الفكرة.... والشكر موصول للجميع. 

األستاذ سليمان التركي:

من مآثر المجمعة، أن أول تشكيل لهيئة كبار العلماء في عهد الملك فيصل 
عام 1391هـ شمل )2( من علماء سدير، وتحديدًا من )المجمعة(، وهما: 

الشيخ عبدالعزيز بن صالح المتوفى 1415هـ.

والشيخ محمد بن جبير المتوفى 1422هـ. رحمهم الله أجمعين. 

األستاذ عبدالعزيز المشرف:

التاريخية(.. عمل  أو: )موسوعة سدير  إذن هو: ) مشروع وثائق سدير( 
كبير ستتحدث عنه جميع الوسائل المرئية و المسموعة و المقروءة.. اقترح:

وضع خطة عمل للمشروع.  -1

وضع ميزانية.  -2

دراسة جدوى أولية..  -3

تكوين فريق عمل.  -4

قياس األداء.  -5
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المشروع ذو قيمة تاريخية يؤرخ لحقبة زمنية حساسة لبلد مترامي األطراف.

األستاذ حمود المزيني:

العهد  ومنذ  قديمة،  سدير  بلدان  فجميع  الصحيح،  هو  وهذا  نعم 
تواريخ  ابتدع  من  وأول  الساكنون،  ويتبدل  األسماء  تتغير  وإنما  الجاهلي، 
المتوفى عام 1260هـ، وأخذ عنه  ابن لعبون  بلدان سدير  النشأة لعدد من 

من جاء بعده كابن عيسى.

ابن لعبون يتحدث عن تأسيس بلدان قبل مجيئه بخمسمائة عام، فما هو 
مصدره..؟؟

ومن جهة أخرى فمعظم هذه البلدان مذكورة بأسمائها في مؤلفات القرن 
كمنيخ  الخ.  وياقوت..  واألصفهاني  الهمداني  كمؤلفات  الهجري  الثالث 
وجماز  وجالجل  والحائط  الحازمي  وروضة  وتوم  والخيس  وأشي  وحرمة 

وتمر وتمير ولغاط والزليفات..الخ.

كتب  على  يطلعوا  لم  المتأخرين  والمؤرخين  لعبون  ابن  أن  يعني  وهذا 
األقدمين، ولو كانوا قد اطلعوا عليها ما اخترعوا هذه التواريخ لتأسيس هذه 

البلدان من عند أنفسهم؟! 

األستاذ عبدالله أبابطين:

أن  خصوصًا  والتعليق،  البحث  يستحق  إليه  أشرت  ما  فعاًل  حمود  أخي 
المؤرخين المتأخرين لم يطلعوا على كتب األقدمين.
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األستاذ حسن السلمان:

من قرأ تراث ابن لعبون وابن عيسى علم أنهم اطلعوا على كتب البلدانيات، 
بل ونقلوا عنها كثيرًا، وفي مجموع ابن عيسى صفحات مطولة نقلها عن كتب 

البلدانيات فيما يخص قرى نجد.

ومن األدب مع مؤرخينا أن ال نصفهم باالختراع أو نحوه من األوصاف 
التي تنطوي على اتهام لهم في أمانتهم، ومن نعمة الله فعامة مؤرخي نجد من 
القضاة كالمنقور وابن ربيعة وابن عباد، أو طلبة علم رشحوا للقضاء فامتنعوا 
عنه وكانت لهم مصداقية عند الناس في زمنهم كابن لعبون والفاخري وابن 

بشر وابن عيسى.

ولكن كما نبه األستاذ عثمان العسكر كالمهم كان عن آخر عمارة وسكنى 
لهذه البلدان، وليس عن من اختطها وبدع قلبانها وقسمها.

وال عجب أن تخرب القرى وتخلو من ساكنيها فهذا له أسباب كثيرة.

فمثاًل ذكر ياقوت عن مؤرخ اسمه ابن سيرين أن سكان )قران( وهم من 
بني حنيفة هاجروا للبصرة سنة 310 فراًرا من ظلم بني األخيضر حكام اليمامة 

ذلك الزمان.

فقران  وعليه  خميس،  ابن  الشيخ  ترجيح  حسب  القرينة  هي  وقران 
المسكون من الجاهلية تعرض للخراب لهجرة ساكنيه ثم نزل فيه قوم آخرون 

جددوا عمارته.

النحو، جرى عليها تجديد سكنى  بلدان سدير والوشم على هذا  وعامة 
وعمارة ال ابتداء تخطيط وحفر ونحوه.
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وهذا أسهل على الواردين من البداية من الصفر، ولهذا أرى -والله أعلم- 
أن هذا من أسباب عدم عمارة شعيب أراط )وراط(، فإن الشعيب لما لم يعمر 
في الجاهلية لم يرغب المتأخرون عمارته ابتداًء لمشقة ذلك، وقد تكون هناك 

أسباب أخرى 

األستاذ حمود المزيني:

ما داموا قد اطلعوا على كتب األقدمين كما تزعم.. فلماذا  اخترعوا تواريخ 
متأخرة لتأسيس حرمة والمجمعة والعودة والروضة وسواها..؟

وهم يقرأون أن هذه البلدان موجودة بأسمائها في القرن الثالث الهجري 
وما قبله؟! 

األستاذ حسن السلمان:

هو يعترف أنها معمورة من قبل يقول: وجدوا آثار مساكن بني عايذ بن سعيد. 

األستاذ حمود المزيني:

هذا بشأن حرمة فقط، والكالم البن لعبون.. والبقية؟

أين اطالعهم على كتب األقدمين؟ لو كانوا قد اطلعوا عليها لما وقعوا في 
هذه المزالق. ولما ذكروا تواريخ لتأسيس بلدان سدير ال صحة لها. 

األستاذ حسن السلمان:

ذكر كذلك هذا في التويم، والبلدان التي ذكر هو عمارتها أصاًل ولم يسبقه 
المؤرخون الذي وصلتنا تواريخهم ثالثة: التويم وحرمة والمجمعة فقط.
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األستاذ حمود المزيني:

كتبهم  في  مذكورة  حرمة  القدامى،  كتب  في  مذكورة  توم  ذلك  قال  من 
القديمة  المجمعة  أسماء  وهي  ومنيخ:  المنيخين  الهجري،  الثالث  القرن  في 

مذكورة كذلك..

األستاذ حسن السلمان:

بن  أحمد  عن  نقاًل  الحمداني  عن  نقاًل  العمري  الله  فضل  ابن  ذلك  قال 
عبدالله الواصلي الذي تحدث لهم عن قرى سدير، الخالصة:

للهجرة  تعرضت  بلدانه  وبعض  الجاهلية،  من  معمور  سدير   -
والخراب المؤقت.

أكثر عمارة البلدان النجدية المذكورة في تواريخنا يراد بها التجديد   -
ال االبتداء.

مؤرخو نجد من أهل الديانة واألمانة ولله الحمد، وأعراضهم مصونة   -
من األوصاف التي ال تليق.

وأتوقف عند هذا الحد التضاح المقصود، ولعدم إزعاج األساتذة الكرام. 

األستاذ عبدالله أبابطين:

أشكركم على هذه المداخالت التى تنم عن كفاءات تاريخية، وهذا هو 
الله ساعة الحوار  البلدان ولكن بإذن  مقصدي عندما ذكرت موضوع أقدمية 

لكل مدينة بعد إذنكم تكون كما وردت فى بيان المحافظة.
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الدكتور عبدالله نوفل الربيعة: 

الغاط أال تعتبر من إقليم سدير! 

األستاذ عمرو الماضي:

فعاًل مالحظة وتساؤل في غاية األهمية. 

األستاذ يوسف العتيق: 

الغاط تاريخيًّا وإلى وقت قريب داخلة في سدير إال أنها مؤخًرا خرجت 
في نظام المحافظات الجديد عام 1412 هجري. 
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األستاذ عثمان العسكر:

اإلقليمي واالصطالح  اإلداري واالصطالح  بين االصطالح  تباين  هناك 
الجغرافي.. وربما اكتسب بلد وصًفا واحًدا منها، وافترق في آخر، وقد يتناول 

الثالثة جميًعا.. ويبقى مدلول اللفظ لما تضمنه الوصف، والُخلف يسير.. 

األستاذ عبدالعزيز إبراهيم المنقور:

أودية،  ثالثة  عن  سدير  وشعابها،  أوديتها  حسب  األقاليم  تحدد  تاريخيًا 
أبا  وادي  البلدان،  بعض  حوله  وأقيمت  األكبر  وهو  الفقي،  أو  الباطن  وادي 
المياه، وأقيمت حوله بعض البلدان، والثالث هو وادي أو شعيب وراط ولم 

يقم حوله بلدان نظرًا لضيقه وصعوبة تضاريسه، تاريخيًا هذا هو سدير.

المجمعة لها أوديتها وشعبانها الخاصة بها، وكذلك الغاط والزلفي وتمير 
لكن لقربها لبعضها البعض أصبحت إقليمًا إداريا واحدًا.

األستاذ حمود المزيني:

ولكنهم لم يقولوا: تم إعادة بناء بلد العودة، تم إعادة بناء بلد الروضة.. الخ.

عمران  تاريخ  المجمعة..  عمران  تاريخ  العودة..  عمران  تاريخ  قالوا  بل 
البلدان  هذه  أن  فتوهموا  بعدهم،  لمن  تضليل  فيه  وهذا  وهكذا..  الروضة.. 

حديثة التأسيس.. 

جميع أسامي المناطق وما شابهها تبدأ من اسم قرية أو واٍد.. الخ.

التاريخية  المواصفات  ذي  المترابط  اإلقليم  على  االسم  يعمم  ثم 
والجغرافية الواحدة. 
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األستاذ حمود المزيني:

الغاط إحدى بلدان سدير تاريخيًّا وجغرافيًّا.. وكذلك الزلفي.. وكونهما 
محافظتين مستقلتين اآلن ال يعني أنهما ليستا من سدير..

منطقة سدير اآلن تحوي ثالث محافظات..

أو  مثاًل  الروضة  انفردت  فلو  إشكال.  في  لوقعنا  القياس  هذا  اتبعنا  ولو 
جالجل بمحافظة مستقلة.. فهل نقول بأنها لم تعد من منطقة سدير..؟! 

األستاذ هشام العيفان:

لكن أهل الزلفي عازلين أنفسهم.

األستاذ حمود المزيني:

التاريخ ليس باألهواء، إذا غضبت من بلد معين! قلت بلدي ليس من هذه 
المنطقة! 

األستاذ هشام العيفان:

ال أقصد هذا أستاذي الكريم، لكن هل أهل الزلفي لهم انتماء السم سدير.

الدكتور عبدالله نوفل الربيعة:

الغاط بال شك هي من بلدان سدير عند كبار السن، أما الزلفي ففي ذلك 
السن وكونها محافظة ال  كبار  الكثير من  يذكر ذلك  المراجع  نقاش، خالف 

يلغي انتمائها لسدير.
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األستاذ حمود المزيني:

هذه من الوثائق التي تثبت ذلك..
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األستاذ حمود المزيني:

بين الغاط وبين الزلفي 19 كياًل ثم النفود التي تفصل سدير عن القصيم. 

ومن الشرق الدهناء التي تفصل منطقة سدير عن المنطقة الشرقية. 

الدكتور حمد الدخيل:

ذلك  في  بما  له  التابعة  البلدان  في  وال  إقليم سدير  حدود  في  مشاحة  ال 
الغاط والزلفي. 

األستاذ عبدالعزيز إبراهيم المنقور:

القضية ليست أهواء أو غضب ورضا، كذلك ليست تقسيمات إدارية

تعليم سدير، هل  تعليميًّا إلدارة  يتبع  األيام  يوم من  الباطن كان في  حفر 
لمكتب  يتبعان  والقيصومة  الباطن  ناديي  كذلك  سدير؟  من  أنه  ذلك  معنى 
الزلفي هل نقول أنهم ضمن حدود الزلفي، نادي المحمل بثادق يتبع مكتب 

المجمعة، هل ثادق جزء من سدير؟

نجد  تكون  أن  ودي  والود  وغالون  عزيزون  الغاط  وأهل  الزلفي  أهل 
واسمه  حدوده  تحدد  ما  إقليم  أي  بالواقع،  نتكلم  أن  يجب  لكن  سدير  كلها 

التضاريس الطبيعية.

سدير وادي فإقليم سدير محدد بدايته من بداية الوادي حتى نهايته الغاط 
سدير،  أرض  عن  أرضهم  طبيعة  وتختلف  طويق  جبل  وبينهم  بيننا  والزلفي 

وقلتها قبل بحكم تقارب هذه األقاليم أصبحت إقليمًا إدارّيًا واحدًا.

سدير محدد باألودية الثالثة: الباطن أو الفقي و أبا المياه، و وراط. 
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الدكتور عبدالله الزازان:

أهل  من  أنفسهم  يعتبرون  فإنهم  الغاط  بأهالي  يتعلق  الموضوع  كان  إذا 
سدير وأن سدير تمثل عمقهم الحقيقي، أما أهل الزلفي فإنه في حدود معرفتي 
ال يعتبرون أنفسهم أنهم من أهل سدير يعتبرون أنفسهم من أهل الزلفي ثقافة 
ا لسدير ويرون أنهم في تنافس مع المجمعة.  وتقاليد وعادات ويرون الزلفي ندًّ

األستاذ عبدالعزيز إبراهيم المنقور:

وعلى فكرة حتى لهجة أهل الزلفي تختلف قلياًل عن لهجة أهل سدير لو 
الواحد يركز فيها. 

الدكتور حمد ناصر الدخيل:

اختالف اللهجة ليست مقياًسا؛ ففي سدير اختالف لهجة. 

األستاذ حمود المزيني:

أضيفت مدارس بلدان حفر الباطن إلدارة التعليم بمنطقة سدير مؤقتًا ثم 
انفصلت، وكنت باإلدارة ولم يقل أحد أن الحفر من سدير.

واألندية التي ذكرت وإن تبعت مكتب المجمعة أو الزلفي، بلدانها ليست 
من سدير.

وإذا كان وادي الفقي يقال له وادي سدير، فهو بهذه التسمية منسوب لسدير.

وذلك لكونه واديًا كبيرًا عليه العديد من القرى..
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ولو أخذنا بكالمك فستكون منطقة سدير هي المعشبة والروضة والحوطة 
وقراهما ولم يقل بذلك أحد.

األستاذ عبدالعزيز إبراهيم المنقور:

والله راعي سدير من أي بلد فيها تقدر تطلعه لو كان بين ألف، يبدو أنك 
الثالثة منبعها من  الكلمة، األودية  تجهل بداية هذه األودية واسمح لي بهذه 
في  أخرى  مرة  وتلتقي  كلها،  سدير  بلدان  تسيل  التي  وهي  جالجل،  جبال 
وديان  هذه  العتش،  فيحاء  مزرعة  قبل  الوادي  من  خروجها  بعد  المشرات 

سدير، والتي سمي سدير عليها. 

الدكتور حمد ناصر الدخيل:

هو اختالف يسير ال يلحظه الغريب 

األستاذ عبدالعزيز إبراهيم المنقور:

األقاليم الموجودة في المنطقة: المحمل – المجزل – سدير – المجمعة 
ا وفي  – الزلفي - الغاط كل إقليم له سيله الخاص به، هذا تاريخيًّا، لكن إداريًّ
الوقت الحاضر ولقرب المسافات أصبحت المجمعة القاعدة اإلدارية لثالثة 

أقاليم: المجمعة وسدير ومجزل.

األستاذ حمود المزيني:

شف المجمعة المحروسة، هي عاصمة منطقة سدير الممتدة من: 
وادي العتش جنوًبا حتى نفود السياريات والثويرات شمااًل، التي تفصل 
التي تحدها الدهناء على طول الحد الشرقي  هذا اإلقليم عن إقليم القصيم، 

حتى إقليم الوشم غرًبا.
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هذه هي منطقة سدير وخل عنك الجدل.

واحد من أودية سدير أصبح هو المنطقة بكاملها.. ؟!!!

ولن  وحجمتها  الوادي  هذا  في  حصرتها  إذا  المنطقة  لهذه  تسيء  أنت 
يلتفت إليك أحد.

األستاذ حمود المزيني:

المجمعة قاعدة لمنطقة من العتش حتى مشذوبة بمدنها وقراها وهجرها 
جنوًبا  والغاط  ومليح  والنفود  طويق  بين  ما  محصورة  واحدة  مدينة  والزلفي 

وهي تاريخيًّا وجغرافيًّا من منطقة سدير.

وأمارتها تبع المجمعة حتى عام 1382هـ وقت إمارة محمد بن معمر.

والشيخ العنقري طيلة توليه القضاء في سدير بالمجمعة وهو قاٍض كذلك 
على الغاط والزلفي.

ومدارس الزلفي افتتحتها إدارة التعليم بمنطقة سدير.

والمؤرخون يعدونها من سدير، وقد أوردت أقوالهم في كتابي إقليم سدير.
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)حوطة سدير(
1438/2/18هـ الموافق 2016/11/18م

األستاذ عبدالله أبابطين: 

اسم حوطة سدير هل هو مأخوذ من حوطة بني تميم، أم العكس؟

األستاذ عبدالعزيز المنقور: 

حوطة سدير هي األقدم.

الدكتور حمد الدخيل: 

حوطة سدير هي األقدم، وحوطة بني تميم سميت باسمها، والخبر 
فيه تفصيل.

األستاذ عبدالعزيز المنقور: 

والتسمية جاءت من كلمة الحائط، وهي المدينة المحاطة بسور، وذكرها 
ياقوت الحموي.

وكانت تسمى حائط بني العنبر؛ ألن الذي يسكنها هم بنو العنبر من تميم، 
أما حوطة بني تميم؛ فكان اسمها القديم المجازة.
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وكان سكانها من العبادل من بني تميم، ولكن انتقل لها محمد بن سعود 
تميم نجدة ألبناء  العمروية من  القارة هو وبعض من جماعته  هميالن راعي 

عمهم فيها واستوطنوها بعد ذلك.

اآلن أصبح العمروية هم األكثرية من سكانها، وعلى كل حال العمروية 
والعبادل كلهم عينان في رأس وأبناء عم.       

الدكتور حمد الدخيل: 

الحائط ذكرها الهمداني ت 360 قبل ياقوت ت 626هـ.

األستاذ عبدالعزيز المنقور: 

وهذه قصيدة محمد بن سعود بن مانع هميالن يذكر فيها قصته مع القارة 
وانتقاله للمجازة )حوطة بني تميم(.

اللوامـعدع الهـون للهـزال ضعـاف المطامع بالمرهفـات  للعـا  وشـم 

فربمـا الليالـي  مهمـات  قامـعوصـادم  للـذل  فالعـز  العـا  تنـال 

مواريد خطـرات صعاب المشاسـعمحـا اللـه من ال يـورد النفـس للعا

جـارعومن يّتقـي األخطار خـوف من البا مـاه  مـن  البـد  الزم  فهـو 

الزعـازعومـن يرتجي الطوالت مـن غير هّمة عـداه  فـي  يكّثـر  وعـزم 

طلعـه كان  ولـو  عنهـا  عاجـز  قريًبـا وحظه عـن ذرى المجد هازعفهـو 

المنايـعومن رام صعبـات المعالي على النقا الحبـال  بأرشـية  تعّلـق 

صبـور مـا يهـوى بـه السـقف واقـعومـن رامهـا بالغـدر لـو سـاعفت له
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النوايـعقلتـه ولـي نفـس عـن الظلـم نزهـة الرجـال  لهّمـات  طمـوٍح 

الفنايـعيـا نفـس دوسـي كل خطـٍر مهـّول األمـور  عظيمـات  وقاسـي 

المقانـعال تتقـي األخطـار يا نفس واشـرهي الحريـم  بأعمـار  زاد  مـا 

يفّلـه مـا  الـذي  النفـس  القواطـعنصاحـب  الحديـد  بالـود  صليـب 

صبـور على ضيم العـدى غير جازعصبـور على الهول الـذي تكره الما

بشـّباٍن أمضـى مـن ليـوث الشـرايعسطيت بـ)بصبحا( عقب ما ناموا الما

مرخـص غيـر  ونالهـا  بهـا  إلـى الغيـر بالرخـص لألوطـان بايعسـطيت 

علـى ألـف أو ظني عـن األلف طالععشـرين مع عشـرين عداد سـطوتي

علـى الخـد شـّبان وشـيب صرايـعكثـرت فيهـا ليعـة الحـزن وأصبحـة

إلـى رامهـا غيـري بشـين الخدايـععلـى ما يزين الوجه مـن واضح النقا

يـزوره كيـف  قـال  الـذي  الهيالـعوقـال  الحـرار  قرانيـس  وقبلـه 

مانـع)ربيعـة( المذكور سـقم على العدى السـجّيات  محمـود  وسـيف 

سـاعة غيـر  بهـا  حّلـوا  وال  تاجـوا لنـا بالصلح والـكل خاضعحّلـوا 

برأسـه وحيـد  عنهـا  جـا  وال مثلكم يوري الضديد الضعاضعوهـو 

بأسـه تخافـون  جميـع  بهـا  تخّلون مـن وجاه طيـب المضاجعوأنتـم 

وتوّلف به من أوالد الحباري جمايعنجعـت عنهـا حيـث مالـي بشـونها

بضـرب الهنـادي والرماح الـذوارعمـن ولفهـا رّديـت وأخليـت ربعهـا

حدودهـا صارمـاٍت  هنـٍد  تبـوج مـن خلـف الـدروع المنايـعبسـيوف 
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واهـي غيـر  جـازٍم  صبـور  سـامعبعـزٍم  الردّييـن  ألقـوال  نيـب  وال 

وهّمتـي واٍش  قـال  مّمـا  لهـا شـارق يعلـو النجـوم الطوالـعوخالفـت 

يقـوده بعـزٍم  العليـا  علـى  باضـعأشـرف  المعاديـن  بـأوداج  وفتـٍك 

واضـعوذي هّمتـي وأنـا بمـا قلـت فاعـل لراعيـه  فعـل  بـا  وقـول 

بفخـٍر يّطـري فـي جميـع المواضـعفلكـن أعد الصـدق مع واضـح النقا

لعّلهـا معـاٍن  فـي  وعدنـا  على الزين تطرى في جميع المجامعمضينـا 

المسـامعإلـى ما تناهـا سـالف الدهـر وابتغى إليـه  تصغـي  داعـي  لنـا 

جّدنـا عـم  بنـي  يـا  وينـدب  دهانـا مـن أحـداث الليالـي القوالعينخـا 

لكيدهـم دفًعـا  نحتـال  مـا  دافـعجنديـن  لألجنـاد  البـاري  سـوى  وال 

أمرهـم موّليـن  أحـاٍف  أخـا المجد عثمـان النخى ابـن مانعأظاميـم 

ونخوتـه العوالـي  تـرد  همـة  الـدوارعلـه  العلـوج  تـرد  طولـة  ولـه 

كلنـا ملبيـن  الداعـي  إلـى  كما أشـبال ضرمات األسـود البواتعمضينـا 

نحـث النضا مـن نازح البعد شاسـعرحلنا مـن الوادي سـديٍر علـى النقا

ــا ــع ــي ال ــم ــح ــــــٍة ت القواطـعمــــع الب ببيـض  العليـا  مطلوبنـا 

المناجـعمطلوبنـا ننـزع مـن الضـد مـن عنـا علينـا  بعـدت  ولـو  إلينـا 

لجندنـا يبـرى  الّعـز  وسـار  واسـعسـرنا  المجـد  مـن  بـواٍد  وفضنـا 

ليلـة ألطـراف  نأخـذ  ثاًثـا  إلـى حيث صادمنـا الحريب المنازعسـرنا 

المجامـعضربنـا ببيـض الهنـد هامـات ضّدنا ملقـا  العـز  بـاد  ونزلنـا 
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بّسـق مداليـح  الصفـري  بهـا  المراتـعدار  عـذّي  منهـا  اللحـم  وبيـن 

وعّلهـا النجـوم  مهاريـف  من الوسـم مركوم السحاب الهوامعسـقتها 

قبلنـا كان  والعبدلـي  بهـا  النوايـعنزلنـا  لذيـذ  منهـا  الجنـا  لطيـب 

شـّرهم مـدارة  ألشـراٍر  ومـن َبـّر خـوف الشـر فالبِـّر ضايـعيهديـه 

تابـعشـعفنا بهـا نـار الحـرب عـا النقـا للّضـد  المتبـوع  أذعـن  ليـن 

عاينـوا حيـث  لنـا  مطيعيـن  من ضـرب ما يـروي حـدود النوافعأقفـوا 

الـروع حّسـر مـن  المقانـعخّلـوا عفايرهـم  ذاهـات  خـدٍر  ذوات 

لمثلنـا وحـق  وعّفينـا  إلـى سـعي سـاٍع باإلحسـان شـافعولينـا 

الهنـا مراعـي  فـي  وحنّـا  إلـى عاد مـا نـدري من النـاس وازعنعفـو 

غصـب عـا مـن كان للمـال جامـعوسـكنّا بها سـكنة )قريٍش( حجونها

التوابـعنزيـد بـه فخـر مضـاٍف كمـا مضـى القـرون  ترثـاه  الفخـر  مـن 

الصنايـعبجنـٍد كمـا شـهب العا فـي بروجه مديـر  الشـامي  وقطاميـة 

المنـى غايـة  بهـا  يرجـى  دفعـة  يتابـعلـه  ال  مـن  طـوالت  بهـا  يقّصـر 

عـدد مـا بهـا نـاح الحمام السـواجعتّمـت وصّلـى الله على سـّيد البشـر

الدكتور حمد الدخيل: 

القصيدة من الفصيح، ومن البحر الطويل.
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األستاذ عبدالعزيز المنقور: 
العامي  بين  يجمع  أنه  نجد  الحقبة  تلك  في  والقصيد  الشعر  تتبعنا  إذا 
من  انتقالية  فترة  بداية  في  كانوا  أنهم  ويبدو  المفردات،  حيث  من  والفصيح 

الكالم الفصيح إلى العامي كما هو واقع اآلن.
األستاذ عبدالعزيز المنقور: 

وكذلك تاريخ الشيخ أحمد المنقور الذي كتبه في حياته ودون فيه بعض 
األحداث المحيطة    .

الدكتور حمد الدخيل: 
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الدكتور حمد الدخيل: 



37

األستاذ محمد الفيصل: 
هذا أحد الكتب المهمة عن حوطة سدير.
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الدكتور عبدالله الربيعة: 

سدير؛  حوطة  على  سميت  تميم  بني  حوطة  أن  عليه  المتفق  والمعروف 
حيث استوطنها وعمَرها هميالن محمد بن سعود بن مانع.

األستاذ حسن السلمان:

كالم جميل، وهو حل إلشكال كان قائًما، وهو نسبة الحائط )الحوطة( 
لبني غبر اليشكريين.

األستاذ محمد الفيصل: 

من األحداث التاريخية من نفس الكتاب.

األستاذ حسن السلمان: 

كان  الحائط  أن  يتبين  الفقي(  سوق  )به  الحائط  عن  الحفصي  كالم  من 
المركز التجاري لقرى الفقي.

ومن المعلوم أن العصور المتأخرة )قبل سبعين سنة( كانت الروضة هي 
سوق بلدان الفقي، ثم اآلن رجعت الحوطة لوضعها السابق، واأليام دول.

األستاذ حسن السلمان:

وهذا من معجم اليمامة البن خميس    :
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األستاذ حسن السلمان:

في  تمير وسكنوها  الذين عمروا  أن  بالحوطة من جانب  اتصال  له  ومما 
العصور المتأخرة خرجوا من الحوطة. ولعل األستاذ محمد الفيصل يصحح 

المعلومة إن كانت غير دقيقة.

األستاذ عبدالعزيز المنقور: 

التميمية  العائالت  بعض  استوطنها  ثم  سبيع،  من  للقريشات  كانت  تمير 
التي قدمت من سدير.

والقارة،  العودة،  ذكر  فهو   - الذاكرة  تخني  لم  إن   - للهمداني  بالنسبة 
والحوطة، والروضة، والداخلة، والتويم، وحرمة، وهي التي تعتبر األقدم في 

بلدان سدير.

األستاذ عبدالله أبابطين: 

الذي أود أن أشير إليه أن مدينة الحوطة خطت خطوات رائدة في مشروعات 
الدولة، حفظها الله، وكل يوم نري تقدًما وإضافة من القطاع الخاص.

األستاذ حسن السلمان: 

بل  حديثة،  عمارة  لها  ليست  أنها  يرجح  التي  سدير  قرى  من  والحوطة 
سكناها اتصل - والله أعلم - من قبل زمان علماء البلدانيات، وحتى اليوم بال 
انقطاع يعلم، سوى ما قيل: إن الوادي خال من ساكني حواضره من بني حنيفة 

بعد حروب الردة حتى نزلها بنو تميم، وهو انقطاع يسير.
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األستاذ محمد الفيصل: 

الرواية الشفوية مع الحدث التاريخي تذكر فيها انتقال آل أبي حسين من 
الحوطة - إثر خالفات فيها - إلى تمير.

األستاذ حسن السلمان:

وكذا األصبهاني ذكر أكثر هذه البلدان، وكذلك ذكر جالجل.     
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)جالجل(
1438/2/19هـ الموافق 2016/11/19م

األستاذ عبدالله أبابطين: 

وبجمال  الناهضة  المدينة  جالجل  في  تتجول  وال  سدير  تزور  عندما 
حدائقها؛ فأنت لم تز سدير.

أيهما أقدم: جالجل أم التويم؟.

ومن أول من سكن جالجل؟.

األستاذ إبراهيم المزروع: 

بالنسبة للقدم أعتقد أن العود هو أقدم شيء، وليس التويم المعروف اآلن.

األستاذ عبدالعزيز المنقور:

العود: أليس هو الديرة القديمة في التويم؟

األستاذ إبراهيم المزروع: 

جنوب  سكنوا  سبعان،  ثور  بني  من  الجدعان  جالجل  سكن  من  وأول 
جالجل، وكانوا هم األمراء للحويطان قبل بعث جالجل المعروفة اآلن.
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األستاذ إبراهيم المزروع : 

بالعود معروًفا  كان  التويم،  عليه  يطلق  كان  ما  قديًما  لكن   صحيح، 
ثم تغير االسم إلى عود التويم، واآلن فقط التويم.

األستاذ إبراهيم المزروع: 

للحويطات.

الدكتور حمد الدخيل: 

أذكر من  الهجري، ولن  الثالث  القرن  منذ  اسمها  جالجل حافظت على 
سكنها حتى ال نتورط في األنساب، ذكرت في بالد العرب المنسوب للغدة 
216هـ.  أو   215 عام  المتوفى  لألصمعي  بأنه  يجزم  وبعضهم  األصفهاني، 

واألصمعي ينقل عن أساتذته.

األستاذ عبدالعزيز المنقور: 

هو  التسمية  سبب  هل  الذاكرة            .  تخني  لم  إن  »توائم«  الهمداني  ذكرها 
جلجلة الماء كما سمعنا؟.

األستاذ إبراهيم المزروع: 

الجدعان في العصر الحديث، أما العصر القديم؛ فهو ما ذكرته أخي الفاضل 
 حمد،ويقال: إن امرؤ القيس الذي عاش في العصر الجاهلي ذكرهافي قصيدة له 
دارة جلجل، وقد اختلف؛ هل المقصود جالجل في إقليم سدير أم جالجل 

التابعة لمحافظة جدة.
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األستاذ إبراهيم المزروع: 

نعم المسمى كما ذكرت أخيمن جلجلة الماء. 

الدكتور حمد الدخيل: 

شعره.  في  الرمة  ذو  ذكره  الذي  وهو  الدهناء،  في  آخر  جالجل  هناك 
وجالجل لها عدة معان في اللغة؛ فانظروا منها ما يناسب البلدة.

األستاذ إبراهيم المزروع: 

تتبع أي منطقة أو محافظة؟ هل يوجد لها إحداثيات. 

الدكتور حمد الدخيل: 

قد يكون مورًدا للبادية، ويحتاج لبحث، وأنا بعيد عن مكتبتي.

األستاذ عبدالعزيز المنقور:

تأسيس  نتكلم عن  الزمن. عندما  يقول: البد من صنعاء ولو طال  المثل 
أو أسمائها؛ فالبد أن نعرج على األنساب، لكن في حدود  البلدات والمدن 

ضيقة بسبب أنظمة القروب.              
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 األستاذ حسن السلمان           :

جواًبا عن سؤال أبي محمد:

الله العمري )ت:749هـ(  التي تلت هذه هي إشارة ابن فضل  ]اإلشارة 
ناقاًل عن الحمداني )600هـ تقريًبا( عن أحمد الواصلي أن بني عائذ بن سعيد 
ديارهم حرمة، و»جالجل«، وتوم، وهذا يدل على تبدل ساكنيه، من غير أن 

ُيعلم هل سكناهم متصلة ببني العنبر أم أن البلد هجر وخرب قبل ذلك.

ثم تعرض للخراب - والله أعلم - بعد بني عائذ حسبما قد يفهم من 
عائذ،  بني  بعد  وخربتا  هجرتا  أنهما  وحرمة؛  التويم  عن  لعبون  ابن  إشارة 

وجالجل بينهما. 

بعد ذلك يروى عن بعض أهل جالجل أن أسرة الجدعان هم أول من نزل 
البلد، وفي صحة ذلك وقفة  المعروفة جنوب  جالجل، والمقصود محلتهم 

ونظر، وليس هذا محل تفصيله.

عام  قبل  وذلك  الوادي،  من  القادمون  الدواسر  أيًضا  جالجل  ونزل 
البحث في األمالك وأسمائها وأصحابها األولين،  تبين من  900هـ، حسبما 

مما ال مكان لشرحه وتفصيله هنا.

في  ذكر   - الله  بن خميس - رحمه  عبدالله  الشيخ  أن  إلى  أشير  أن  بقي 
الرواة  يعرفه  ال  وهذا  700هـ،  سنة  كان  جالجل  تأسيس  أن  اليمامة  معجم 
والباحثون من أهل البلد، وليس مذكوًرا في التواريخ التي وصلتنا، وفوق كل 

ذي علم عليم. والله أعلم.
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األستاذ أحمد السلمان: 

ا البد منه. صدقت أخي أستاذ عبدالعزيز، وهذا يعتبر شرًّ

األستاذ إبراهيم المزروع :

تقريًبا   75 %خضري، والبقية نوايع دقل.

الدكتور محمد السويد:

ال  أن  نظري  وجهة  ومن  المصدر.  وذكر  التوثيق  المعلومة  هذه  تحتاج 
يعتمد ما يذكر في هذا الجروب عن جالجل وال غيرها من البلدان، إال بعد 

عرضه على المراجع المدونة والموثقة، ففيها غنية عن االجتهاد.

األستاذ عثمان العسكر: 

للفائدة: يشترك في اسم جالجل في بالد جزيرة العرب عدة مواقع، منها 
بلدة جالجل، وهي من بلدان سدير، ومنها جبل في الدهناء، وهو الذي عناه 

ذو الرمة بقوله:

جاجـل بيـن  الوعسـاء  ظبيـة  سـالم؟أيـا  أم  أم  آأنـت  النقـا  وبيـن 

وَيِهُم كثير من المتأخرين فيظنونه أراد البلدة الشهيرة في سدير.
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حضرموت،  بالد  من  اليمن،  في  بلدة  على  جالجل  اسم  يطلق  وكذلك 
أخي  من  وأفيد  إال،  ليس  مشارك  الباب  هذا  في  وأنا  أوله،  بضم  ويلفظونها 

األستاذ حسن، واألخ إبراهيم، واإلخوة عموًما.

األستاذ إبراهيم المزروع: 

هذه معلومة قد تفيدك يا دكتور، جواًبا عن سؤال أبي محمد:

جالجل كما مر باألمس في كالم األصبهاني في كتابه )بالد العرب( كانت 
بهذا االسم  تميم،  بن  بن عمرو  العنبر  بني  منازل  الثالث من  القرن  قبل  ومن 

المعروف اليوم »جالجل«.

)ت:749هـ(  العمري  الله  فضل  ابن  إشارة  هي  هذه  تلت  التي  اإلشارة 
ناقاًل عن الحمداني )600هـ تقريًبا( عن أحمد الواصلي أن بني عائذ بن سعيد 
أن  غير  من  ساكنيه،  تبدل  على  يدل  وهذا  وتوم،  و»جالجل«،  حرم،  ديارهم 

ُيعلم هل سكناهم متصلة ببني العنبر أم أن البلد هجر وخرب قبل ذلك.

ثم تعرض للخراب والله أعلم بعد بني عائذ حسبما قد يفهم من إشارة ابن 
لعبون عن التويم وحرمة أنهما هجرتا وخربتا بعد بني عائذ، وجالجل بينهما.

بعد ذلك يروى عن بعض أهل جالجل أن أسرة الجدعان هم أول من نزل 
البلد، وفي صحة ذلك وقفة  المعروفة جنوب  جالجل، والمقصود محلتهم 

ونظر، وليس هذا محل تفصيله.

عام  قبل  وذلك  الوادي،  من  القادمون  الدواسر  أيًضا  جالجل  ونزل 
900هـ، حسبما تبين من البحث في األمالك ومسمياتها وأصحابها األولين، 

مما ال مكان لشرحه وتفصيله هنا.
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في  ذكر   - الله  بن خميس - رحمه  عبدالله  الشيخ  أن  إلى  أشير  أن  بقي 
الرواة  يعرفه  ال  وهذا  700هـ،  سنة  كان  جالجل  تأسيس  أن  اليمامة  معجم 
والباحثون من أهل البلد، وليس مذكوًرا في التواريخ التي وصلتنا، وفوق كل 

ذي علم عليم، والله أعلم.

الدكتور محمد السويد: 

هذا يخالف جالجل في معجم اليمامة.

خميس،  بن  محمد  بن  عبدالله  الشيخ  تأليف:  اليمامة،  معجم  في  جاء 
الطبعة الثانية، 1400هـ، الجزء األول، ص276-273: 

جاجل:

من  جلجل  المشابهة  الحركة  من  الثانية،  وكسر  األولى،  الجيم  بضم 
التكثير  أبنية  من  وهي  القرقرة،  من  وقرقر  القلقلة،  من  وقلقل  الجلجلة، 

والمبالغة، قاله ابن األعرابي. 

الماء  المياه، فلعل جلجلة  المعروف هو وادي  قلت: و)وادي جالجل( 
أنقية  نًقا من  البنية تطلق على علمين: أحدهما  به جعلته يسمى بذلك، وهذه 

الدهناء وذكره ذو الرمة في شعره، قال:

جاجـل بيـن  الوعسـاء  ظبيـة  سـالمأيـا  أم  أم  آأنـت  النقـا  وبيـن 

وأنا ال أعرف اآلن نًقا في الدهناء يطلق عليه هذا االسم، وال أشك أنه قد 
اندرس اسمه فيما اندرس من أسماء األعالم.
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وأما الثاني فهو بلد مشهور من بلدان )ُسَدْير(، كان قديًما لبني عوف بن 
مالك بن جندب من بني العنبر من تميم ذكره في )بالد العرب(، إال أنه قال في 
مكان آخر: )...ثم بطن الحريم، وهو واد لبلعنبر بالفقِء ثم زلفة، وهي أيًضا 

لهم ولهم ُجالِجل(.

ملتصق  به)أي  يلبُّ  واٍد  في  وإنما هي  بالفقء،  ليست  قلت: و)جالجل( 
ومجاور له( وال يلتقي معه، هو )وادي المياه(.

وقد أعيدت عمارة ُجالجل في مكانها اآلن وبوضعها عام )700هـ(.

األستاذ حسن السلمان:       

نزل جالجل جماعة من العلماء والقضاة واردين عليها من بلدان أخرى، 
وفي ذلك إشارة إلى ازدهارها، وكثرة سكانها، ومن ذلك:

أشيقر،  من  قادًما  1123هـ(  )ت:  حسين  أبو  عبدالله  بن  حسن  الشيخ 
وإحدى بناته تزوجها رجل من أسرتنا آل سلمان، ولدينا وثيقة بذلك. وكتابات 

الشيخ في جالجل بعضها ال يزال موجوًدا وبخطه.

ومنهم: الشيخ محمد بن عبدالله السويكت )ت: 1140هـ تقريًبا( أيًضا 
قادًما من أشيقر، وكتاباته موجودة، وبعضها بخطه، وتزوج امرأة من أسرتنا آل 

سلمان، ولدينا وثيقة بذلك. وبعض كتابات الشيخ ال تزال موجودة.

وغيرهم كثير يطول المقام بذكرهم.

الدكتور محمد السويد: 

هذاالجواب يزيد ما ذكرت. بعد ذلك يروى عن بعض أهل جالجل 
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أن أسرة الجدعان هم أول من نزل جالجل، والمقصود محلتهم المعروفة 
تفصيله.  محل  هذا  وليس  ونظر،  وقفة  ذلك  صحة  وفي  البلد،  جنوب 

)انتهى النقل(              .

الدكتور محمد السويد: 

نحن نتحدث عن توثيق للروايات حفظك الله أخي أبا عبدالله ووفقك.

األستاذ عبدالعزيز الدريس:

بن  إبراهيم  المؤرخ  ذكر  جالجل  عن  حسن  األستاذ  ذكره  ما  إلى  إضافة 
عيسى انتقال »محدث« من جالجل، و«محدث« هذا كان موجوًدا في القرن 

العاشر الهجري تقريًبا.

الدكتور محمد السويد: 

الجروب  هذا  في  يذكر  ما  يعتمد  أال  ذكرته  ما  على  أؤكد  حال  كل  على 
المدونة  المراجع  على  عرضه  بعد  إال  البلدان،  من  غيرها  وال  جالجل  عن 

والموثقة، ففيها غنية عن االجتهاد.

وليس بعد قرع األجراس إال تنبيه النتهاء ساعة الحوار و حزم األمتعة، في 
رعاية الله.

 األستاذ حسن السلمان              :

آل  أسرة  أسرة علمية سامقة في جالجل، وهي  إلى  اإلشارة  يفوتني  وال 
عبيد، وقد توارثوا العلم والكتابة كابًرا عن كابر، ومن أقدمهم ذكًرا:



56

الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبيد )1060-1130 تقريًبا(، وتوجد 
وثائق بخطه. وابنه محمد )ت1160 تقريًبا(.

وعبدالله بن سليمان بن عبيد، عين قاضًيا في حائل في الدولة السعودية 
األولى إن لم َأِهْم.

وعبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
بن عبيد، وابنه أحمد، وغيرهم كثير.

األستاذ سليمان التركي: 

امتد مجد أسرة آل عبيد حتى إلى الزبير والبحرين، فآل جامع فرع من آل 
عبيد، تولى غير واحد منهم القضاء واإلفتاء واإلمامة والخطابة.

األستاذ إبراهيم المزروع :

نعم، موجود وثائق بخطه وما زالت،وأسرة العبيد لديهم من الوثائق الكثير 
والكثير.

األستاذ عبدالعزيز الدريس: 

ومن وجهة نظري أن »محدث« هذا ربما يكون ذي صلة بالذين ذكرهم 
األصفهاني في كتابه.

األستاذ إبراهيم المزروع: 

وقد نزح من أسرة العبيد إلى القصيم، وهم اآلن معروفون بالشريدة.

الفقر، أيام  جالجل  من  هاجرت  العبيد  من  أسرة  أن  التسمية   وسبب 
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بريدة، وحدثت سيول عظيمة في  ّعم، وسكنوا  قرابة 8 إخوان وأبناء  وكانوا 
بريدة، فتهدمت البيوت وتوفي أسرة العبيد بالكامل، وبقي منهم واحد، فأطلق 
إلى  االسم  بهذا  وعرف  منهم،  نجى  الذي  هو  أي  العبيد؛  أسرة  شريدة  عليه 

اآلن، وهم الشريدة في القصيم.

وقد أفادني أحد كبار السن من أسرة الشريدة أثناء زيارتهم إلى جالجل 
بهذه القصة قبل قرابة 5سنوات.

األستاذ سليمان التركي: 

رئيس  معالي  منهم  »السعيد«،  أسرة  والقديمة  الشهيرة  جالجل  أسر  من 
الهيئات األسبق د. عبدالعزيز السعيد.

ناصر  المملكة،  خارج  منهم  اشتهر  وممن 
بن عبدالمحسن السعيد، وهو من أثرياء ووجهاء 
مبكر  زمن  في  للكويت  انتقاله  ورغم  الكويت. 
فإنه كان وفيًّا ألسرته ومسقط رأسه؛  من حياته؛ 
أسرة  صندوق  تأسيس  عند  ريال  بمليون  فتبرع 
السعيد، وكان له إسهامات في بناء المساجد في 
جالجل، إضافة إلى سجل حافل بالخير في دول 
العالم اإلسالمي. وقد ألف عنه د. عبدالمحسن 
والصور،  بالوثائق  مدعًما  شيًقا  كتاًبا  الخرافي 
وأغلب الظن أنه متوفر في مكتبة سدير الوثائقية.
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 األستاذ حسن السلمان               :

ومما يخص تمر جالجل القول المشهور )يا سلج بجالجل، ويا برد ماء 
القاعية(.

صحيح  في  بليهد  ابن  الشيخ  ذكرها  القول  هذا  حول  قصة  جرت  وقد 
األخبار )208/5(.

األستاذ إبراهيم المزروع :

وإذا ذكر جالجل فإنها ال يغيب عن ذهن كل ذي ُلب ما قدمه الرجل الوفي 
وصاحب األيادي البيضاء عضو هذا الملتقى المبارك أبو زكي، وهو غني عن 
التعريف. ولو حصرنا ما قدمه لجالجل فقط؛ فإن المقام ال يتسع لذكر محاسنه 

ووقفاته حفظه الله.فله مني الشكر أكمله.

األستاذ سليمان التركي: 

- بريدة  في  الكبيرة  -الحمولة  الشريدة  عن  به  تفضلت  ما  إبراهيم   أخي 
ذكره أيًضا الشيخ العبودي في معجمه، وبناء على ذلك فأسرة العبيد بفروعها 

ا. تعتبر كبيرة جدًّ

األستاذ حسن السلمان:    

عن  كتاب  لديه  الفايز  عبدالعزيز  الباحث  بأن  ر  وُأَذكِّ يطول،  والحديث 
جالجل يبلغ أربعة مجلدات تقريًبا، جمع فيه تاريخها وسكانها وكتابها وقضاتها 
وشعراءها وكل ما كان له صلة بها، وهو تحت المراجعة ثم الطبع، إن شاء الله، 
واألستاذ هشام العيفان - وهو معنا هنا - يشرف على ذلك اآلن، والله الموفق.
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األستاذ عبدالعزيز المنقور :

وأسرة العبيد - على ما أعتقد - منهم إمام مسجد قريب من جامع اإلمام 
تركي بن عبدالله في الرياض.

األستاذ إبراهيم المزروع :

ذرية  من  عبيد  آل  أسرة  نتيجة  هذه  وبركاته،  الله  ورحمة  عليكم  السالم 
عبادة بن الصامت على الساللة الكبيرة، رقم العينة: )217718(.

آل عبيد من  وتعتبر  مدينة شقراء،ومدينة جالجل.  في  أسرة كريمة  وهي 
األسر  أكثر  ومن  لألنصار،  المنتسبة  ا  جدًّ القوي  الموروث  صاحبة  األسر 

النجدية وثائق، وهم بيت علم وأدب.

الملك  لدارة  إرسالها  وتم  وثيقة،   1200 األسرة  هذ  وثائق  بلغت  وقد 
بن  سلمان  األمير  والدنا  الملكي  السمو  صاحب  طلبها  أن  بعد  عبدالعزيز 
الوثائق  هذ  أسرته.وستكون  وفي  فيه  الله  بارك  الملك،  سليل  عبدالعزيز، 

موضوًعا لرسالة بإذن المولى جل وعال.

العامة  بالمؤسسة  المالية  الشؤون  مدير  الفاضل  األستاذ  استأذنت  وقد 
النتيجة  هذه  إعالن  عبيدفي  بن  عبدالمحسن  بن  ناصر  بن  عبدالله  للتقاعد 

المباركة،وقد تفضل علي بالموافقة.

ومن هذه األسرة المباركة الفقيه الحنبلي عثمان بن عبدالله بن جمعة بن 
جامع بن عبيد الخزرجي األنصاري.
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األستاذ إبراهيم المزروع:

تأكيد وجود وثائق لدى أسرة العبيد تجاوزت 1200وثيقة.

األستاذ عبدالعزيز المنقور :

جالجل. في  قاضًيا  الشريف  عينه  وقد  الخزرج،  من  جدهم  إن   يقال 
هل هذا صحيح؟                .
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 الدكتور حمد العمران                :

من  وهذه  األنساب،  في  الحديث  بعدم  عبدالله  الشيخ  أشار  أن  سبق 
األحاديث التي ستثير نقاًشا يغضب البعض.

األستاذ إبراهيم المزروع: 

قديًما مع األشراف، وخرج  ارتباًطا  لهم  أن  أعرفه  الذي  أعلم، ولكن  ال 
منهم علماء ومحققون.

األستاذ إبراهيم المزروع :

نعتذر، ولكن القصد هو أن أسرة العبيد وكاتب وثائق جالجل لديهم ما 
يفوق الـ)1200( وثيقة تخص جالجل وعموم سدير.

الشيخ عبدالعزيز الشويعر: 

لطًفا، هل من الممكن معرفة األخ الكريم المتحدث عن أسرة العبيد أهل 
جالجل؟ ومن منهم انتقل للقصيم وحملوا اسم الشريدة؟.

األستاذ عبدالعزيز المنقور :

الحديث ذو شجون ويجر بعضه بعًضا، ونحن والحمد لله لم ننتقص من 
نسب أحد.

األستاذ إبراهيم المزروع :

تفضل شيخنا الفاضل.. أبو زكي معك.
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األستاذ عبدالله أبابطين: 

أية رسالة  يعتبر مخالفة، نستأذن من يرسل أال يرسل  النسب  البحث في 
حتى  اسمه  أعلق  سوف  ومتأسف،  مضطر  أنني  الله  ويعلم  بالنسب،  تتعلق 
بغيضة  أموًرا  سدير  في  لنا  سبب  األنساب  فبحث  للمجلس،  الرجوع  يطلب 
أمام  مسؤواًل  وباعتباري  عداوات،  وأوجدت  جماعات  وفرقت  ومكروهة، 

الجميع فلن أسمح بتجاوز ذلك. عذًرا، ثم عذًرا، ثم عذًرا.

األستاذ حمود المزيني: 

في  قاضًيا  الخزرجي  جدهم  عين  والذي  باألشراف،  ارتباط  لهم  نعم، 
سدير هم األشراف أيام سلطتهم على نجد، وقد بقوا فيها واستقر أكثرهم في 

جالجل.. إلخ. 

وبالمناسبة، وثيقة خراص عيش سدير لعام 1297هـ والتي أوردناها في 
هذا الملتقى المبارك هم مصدرها، لما كانوا على بيت مال سدير.              

األستاذ عثمان العسكر :

تعقيب: ما ذكرُته من بيان إطالقات اسم جالجل، هو الصحيح الذي تدل 
عليه الشواهد التاريخية وأقوال المؤرخين، وبيان ذلك فيما يلي:

فهو  ابن خميس كاماًل؛ وإال  لم يستوعب كالم  تعقبني  الذي  أواًل: أخي 
أراد بيان مدلوالت هذا االسم؛ حيث بين أنه يطلق على أحد أنقية الدهناء، ثم 

قال: )وأما الثاني فهو بلد مشهور في سدير.. إلخ(.

وأما قول ابن خميس عن ذلك النقاء الذي في الدهناء: إنه ال يعرفه، فهو 
يتحدث عن علمه، وقد أحسن من انتهى إلى ما علم.
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ثانًيا: نص األزهري على أن بيت ذي الرمة أراد به جباًل من جبال الدهناء، 
وقد حكى قوله ياقوت في معجم البلدان ولم يتعقبه.

الفقء(،  ناحية  من  )جالجل،  العرب:  جزيرة  صفة  كتاب  في  جاء  ثالًثا: 
بقوله:  الحاشية  في  الجاسر  حمد  علق  ثم  الوادي،  عين  حيث  البلدة  وأراد 
في  الواردة  جالجل  غير  وهذه  سدير،  إقليم  في  اآلن  معروفة  بلدة  جالجل: 

شعر ذي الرمة. 

لحمد  السعودية  العربية  للبالد  الجغرافي  المعجم  في  أيًضا  جاء  رابًعا: 
الجاسر عند الحديث عن اسم جالجل قوله: )أما أشهر المواضع التي يطلق 

عليها هذا االسم فهو أحد حبال الدهناء، الذي كرر ذو الرمة ذكره في شعره.

خامًسا: وال يضير هذه البدة الطيبة: جالجل أال يكون عناها ذو الرمة، فقد 
جاءت في شعر الحطيئة، وهو شاعر مخضرم شهير، ومما قال:

فُجاجلـه أهلـه  مـن  تـوأٌم  فـردَّت على الحي الجميـع جمائله!عفـا 

وأراد بقوله: توأم: بلدة التويم، وأراد بقوله: جالجله: بلدة جالجل.

وأحسب - إن شاء الله - أن هذه النصوص كافية في الداللة على ما أقول.

األستاذ محمد الفيصل: 

منها صرفان  اليمامة ذكر  تمور  الفقيه، وعند ذكر  البلدان البن  في كتاب 
جالجل، ولعل المقصود جالجل سدير.
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األستاذ عبدالله أبابطين: 

أستاذنا: أرى - والرأي لكم - أن تذيل كل مشاركة علمية مؤصلة باسم 
يكون  الوقت  ومع  تأصيل،  ذات  المشاركات  ولتكون  للواقع،  حفًظا  كاتبها؛ 

هناك تواصل معرفي؛ حيث إن العدد المبارك كثير، فهل توافق محبك؟.

األستاذ عبدالله أبابطين: 

رأي أحد أعضاء المجلس، جزاه الله خيًرا.

األستاذ عثمان العسكر: 

وهذ توثيق منقول من المؤرخ ابن عيسى، نقله عنه الشيخ عبدالله البسام، 
يتعلق بفروع أسرة العبيد.

األستاذ محمد الفيصل: 

وعلى طاري جالجل أتوقع أن زوجة الشاعر جرير من جالجل، وسبق أن 
كتبت مقااًل في ذلك، وقد تم نشره.

األستاذ حسن السلمان:    

جواًبا عن سؤال أبي محمد:

جالجل كما مر باألمس في كالم األصبهاني في كتابه )بالد العرب( كانت 
بهذا االسم  تميم،  بن  بن عمرو  العنبر  بني  منازل  الثالث من  القرن  قبل  ومن 

المعروف اليوم »جالجل«.

)ت:749هـ(  العمري  الله  فضل  ابن  إشارة  هي  هذه  تلت  التي  اإلشارة 
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ناقاًل عن الحمداني )600هـ تقريًبا( عن أحمد الواصلي أن بني عائذ بن سعيد 
أن  غير  من  ساكنيه،  تبدل  على  يدل  وهذا  وتوم،  و»جالجل«،  حرم،  ديارهم 

ُيعلم هل سكناهم متصلة ببني العنبر أم أن البلد هجر وخرب قبل ذلك.

ثم تعرض للخراب والله أعلم بعد بني عائذ حسبما قد يفهم من إشارة ابن 
لعبون عن التويم وحرمة أنهما هجرتا وخربتا بعد بني عائذ، وجالجل بينهما.

بعد ذلك يروى عند بعض أهل جالجل أن أسرة الجدعان هم أول من نزل 
البلد، وفي صحة ذلك وقفة  المعروفة جنوب  جالجل، والمقصود محلتهم 

ونظر، وليس هذا محل تفصيله.

عام  قبل  وذلك  الوادي،  من  القادمون  الدواسر  أيًضا  جالجل  ونزل 
900هـ، حسبما تبين من البحث في األمالك ومسمياتها وأصحابها األولين، 

مما ال مكان لشرحه وتفصيله هنا.

في  ذكر   - الله  بن خميس - رحمه  عبدالله  الشيخ  أن  إلى  أشير  أن  بقي 
الرواة  يعرفه  ال  وهذا  700هـ،  سنة  كان  جالجل  تأسيس  أن  اليمامة  معجم 
والباحثون من أهل البلد، وليس مذكوًرا في التواريخ التي وصلتنا، وفوق كل 

ذي علم عليم. والله أعلم.

نزل جالجل جماعة من العلماء والقضاة واردين عليها من بلدان أخرى، 
وفي ذلك إشارة إلى ازدهارها، وكثرة سكانها، ومن ذلك:

أشيقر،  من  قادًما  1123هـ(  )ت:  حسين  أبو  عبدالله  بن  حسن  الشيخ 
وإحدى بناته تزوجها رجل من أسرتنا آل سلمان، ولدينا وثيقة بذلك. وكتابات 

الشيخ في جالجل بعضها ال يزال موجوًدا وبخطه.
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ومنهم: الشيخ محمد بن عبدالله السويكت )ت: 1140هـ تقريًبا( أيًضا 
قادًما من أشيقر، وكتاباته موجودة، وبعضها بخطه، وتزوج امرأة من أسرتنا آل 

سلمان، ولدينا وثيقة بذلك. وبعض كتابات الشيخ ال تزال موجودة. 

وغيرهم كثير يطول المقام بذكرهم.

آل  أسرة  أسرة علمية سامقة في جالجل، وهي  إلى  اإلشارة  يفوتني  وال 
عبيد، وقد توارثوا العلم والكتابة كابًرا عن كابر، ومن أقدمهم ذكًرا:

الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبيد )1060-1130 تقريًبا(، وتوجد 
وثائق بخطه. وابنه محمد )ت1160 تقريًبا(.

وعبدالله بن سليمان بن عبيد، عين قاضًيا في حائل في الدولة السعودية 
األولى إن لم أتوهم.

وعبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
بن عبيد، وابنه أحمد، وغيرهم كثير.

ومما يخص تمر جالجل القول المشهور )يا سلج بجالجل، ويا برد 
ماء القاعية(.

صحيح  في  بليهد  ابن  الشيخ  ذكرها  القول  هذا  حول  قصة  جرت  وقد 
األخبار )208/5(.

الدكتور محمد السويد: 

تفضاًل برابط المقال أخي الشيخ محمد.
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األستاذ محمد الفيصل: 
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األستاذ محمد الفيصل: 

زوجة جرير بين جاجل وتمير: 

عندما نقرأ بعض األشعار القديمة يتبين لنا جوانب من الحياة االجتماعية 
المقال سوف نتطرق إلى جانب من حياة الشاعر  في ذلك الوقت، وفي هذا 

المشهور جرير.

هو جرير بن عطية من بني كليب بن يربوع، شاعر غني عن التعريف، ولد 
في قرية أثيفية إحدى قرى الوشم، حولي 30 للهجرة، من أبوين ينتسبان إلى 

قبيلة كليب بن يربوع من بني حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم.

والمطلع على أشعار جرير يجد العديد من أسماء المواضع التي يحتاج 
بعضها إلى تحقيق وتدقيق، كما يصور شعره جوانب من الحياة االجتماعية في 

ذلك الوقت وغير ذلك من األمور األخرى.

وفي هذا المقال سنتعرض إلى جانب من حياته الخاصة؛ حيث سنتطرق 
إلى حياة زوجته خالدة، ومكان معيشتها، ومكان وفاتها حسب ما توفر لدي 

من معلومات، والتي نأمل أن تكون قريبة من الواقع.

زوجات جرير:

سلمى،  منهن  شعره،  في  ثالًثا  منهن  يذكر  نساء،  بعدة  جرير  تزوج  لقد 
وخالدة بنت سعد أم حزرة، ومنهن أمامة أم حكيم ونوح وبالل.

أوالد جرير:

وحكيم،  ونوح،  وموسى،  وبالل،  وعكرمة،  حزرة،  جرير  أوالد  ومن 
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وسوادة، ومن بناته زيداء، أما حزرة فهو بكر جرير وأكبر أبنائه.

زوجته خالدة:

من أحب زوجاته إليه، وهي أول زوجاته؛ حيث أنجبت له ابنه البكر حزرة، 
ويظهر من خالل شعره أنها كانت تسكن مدينة جالجل في منطقة سدير، وهذه 
المدينة يقطنها في زمن جرير بنو عوف بن مالك بن جندب العنبر بن عمرو بن 

تميم، لكن زوجته قريبة منه؛ فهي من كليب بن يربوع.

واسمها خالدة بنت سعد بن أوس بن كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك 
بن زيد مناة بن تميم.

قال جرير حول سكن زوجته في بلد جاجل:

بِــُجــاِجــل لها  ــًة  ــزَل ــن َم ُه األحــبــاُروكـــأنَّ  ــدُّ ــج ــوِر ُت ــّزب ــُي ال وح

وفي رواية: َتُخطُُّه.

عاشت زوجته خالدة معه ورزق منها ابنه البكر وسماه حزرة، وبه كنيت 
تنقالته في األمصار والفلوات؛ حيث  أنها عاشت معه في  بأم حزرة، ويظهر 
من  عبيًدا  أن  يطلب  أن  به  حدا  مما  كثيرة؛  إبله  كانت  فقد  اإلبل،  يرعى  كان 
الخليفة عبد الملك بن مروان؛ لكي يساعدوه في رعي اإلبل، فأعطاه ثمانية 
تمير  مدينة  شمال  الواقعة  المنطقة  وكانت  إبله،  له  يرعوا  لكي  الرعاة؛  من 
حيث  السيول؛  وتكثر  األمطار  تسقط  عندما  خاصة  الرعوية،  المناطق  من 
العرفج، والضعة،  للرعي، ومنها  الصالحة  المختلفة  بالنباتات  الرياض  تنبت 
والخزامى، واألقحوان، والحوذان، والقرضي، وغيرها من النباتات األخرى.
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ومن الرياض المعروفة في هذه المنطقة روضة المقعر، وروضة الحقاقة، 
أن  ويظهر  األخرى،  الرياض  من  والعديد  نورة،  وروضة  ضاحك،  وروضة 
برقة ضاحك، وكانت زوجته خالدة  الربيع قرب  يقطن في فصل  جريًرا كان 

ترافقه في تنقالته مما زاد من محبته لها.

برقة ضاحك:

اليمامة. وبنو عدي والتيم  وبرقة ضاحك كما قال ياقوت لبني عدي في 
من الرباب ومعظم مساكنهم هناك، فتمير للتيم، وتمر المعروفة حاليًّا بتمرية 

لبني عدي.

وضاحك يفترع جبل العرمة مما يلي أعلى وادي الشوكي، وينـزل على 
البطين شمالي روضة أم شقوق، وفيه درب يسمى درب ضاحك؛ وقريب منه 
أبرق رمل يسمى أبرق ابن مبرد، وبالقرب منه روضة تسمى روضة ضاحك، 
يزرعها أهل تمير بعليا بعد نزول األمطار، وبالقرب من هذا األبرق وقع يوم 

من أيام العرب، ويسمى »يوم الجناب« قال أبو جويرية:

ضاحك برقة  ــداة  غ تركن  تشعبولقد  ال  زجاجة  صدع  الصدر  في 

وقال األفوه األودي في ذلك اليوم أيًضا:

وعنهم عــنــا  حــاجــًرا  الجناب فــســائــل  يـــوم  ــك  ــاح ض بــبــرقــة 

قال الشيخ عبدالله بن خميس في كتابه معجم اليمامة عن برقة ضاحك: 
برقة ضاحك على هيئة اسم الفاعل من ضحك، قال في متن اللغة: الضاحك 
اليمامة  ثنايا من  فيه. أهـ. وهو يطلق على عدة  يبدو  أبيض  الجبل: حجر  في 
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تبدو ضاحكة بيضاء من كثرة ما تطسها أخفاف المطي جيئة وذهاًبا، فمن هذه 
وما  مبايض  يلي  مما  البطين  بين  الشمالية  العرمة  جبل  عرض  في  ثنية  الثنايا 
من  ضاحك  درب  ويعتبر  الشوكي.  وادي  يلي  مما  العرمة  ظهر  وبين  حوله، 
الدروب القديمة الموصلة بين مدينة تمير ووادي الشوكي، وهو عقبة تبعد عن 

مدينة تمير قرابة 19 كيلو متًرا.

وفاتها:

بكثير  محاطة  تمير  مدينة  شمال  الواقعة  المنطقة  في  تتنقل  كانت  بينما 
برقة ضاحك أدى  الرياض ومنها روضة ضاحك أصيبت بمرض قرب  من 
إلى وفاتها، ونظًرا لوجود أماكن مرتفعة قرب هذه البرقة؛ فقد تم قبرها فيه، 
وعادة ما يوضع القبر إذا كان في الصحراء في مكان مرتفع حفاًظا عليه كي 

ال تجرفه السيول. 

ولقد حزن جرير على وفاة زوجته خالدة ورثاها في شعره، ومما قال في 
رثائها:

استعبار لعادني  الحياء  ــوال  يــزارل والحبيب  قــبــرك  ـــزرت  ول

نظرة تمتع  ــا  وم نــظــرت  المحفارولــقــد  تمكن  حيث  اللحد  في 

إلى قوله:

ضاحك ببرقة  جدث  صدى  هـــزم أجـــش وديـــمـــة مـــدرارفسقى 

ببلدة استحار  إذا  ــش  أج ــزم  األنــهـــــاره بجـوائها  فكأنما 

قال الشارح:
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الصدى: جثمان الميت وعظامه. والجدث: القبر. وبرقة ضاحك: موضع 
وهزم: أي سحاب هزم؛ أي متشقق بالرعد أو شديد صوت الرعد. أجش: في 

صوته جشة أي بحة والديمة مطر يدوم في سكون بال رعد وبرق.

وبعد هذا ما أحببنا إيراده عن حياة خالدة زوجة جرير. والله أعلم.

األستاذ عثمان العسكر: 

وما يتعلق بزوجة جرير ورثائه لها بقوله:

بجاجل ــا  ــه ل ــة  ــزل ــن م ه األحــبــار!وكــــأن  ــدُّ ــِج ــور ُت ب ــزَّ ــي ال وح

فقد علق الشيخ حمد الجاسر على جالجل عنا وقال: والدهناء من بالد 
تميم، لعامتهم، فال يستبعد أن يكون جرير عنى جالجل الدهناء. 

ينظر: المعجم الجغرافي للبالد السعودية 411/1.

األستاذ حمود المزيني: 

من  أول  عن  محمد  أبي  من  بسؤال  بدأت  جالجل..  عن  جميلة  حلقة 
سكنها. وانتهت ببحوث طيبة حول هذه البلدة الطيبة.

ونستخلص مما أورده األخ حسن السلمان وبقية اإلخوة ما يلي:

ذكره  الجاهلي؛  العصر  من  أي  سدير؛  بلدان  أقدم  من  جالجل  بلد  أن   -
المؤرخون والشعراء القدامى في أشعارهم.

أن أول من استوطن جالجل قبيلة بني تميم، ثم تقاطرت إليها بقية األسر   -



74

من مختلف القبائل على مر القرون.

المؤرخين  أقوال  في  النظر  إعادة  وجوب  من  أردده  كنت  ما  يؤكد  وهذا 
المتأخرين عن نشأة العديد من بلدان سدير..

 بلدان سدير أيها اإلخوة قديمة ولها جذورها التاريخية في قلب منطقة نجد.
وتجاهل  الحقيقية،  غير  بالحداثة  وصفها  المنطقة  ولهذه  لها  اإلساءة  ومن 

تاريخها الموغل في القدم؛ انسياًقا وراء أقوال ينقضها التاريخ.  
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)روضة سدير(
1438/2/20هـ الموافق 2016/11/20م

األستاذ عبدالله أبابطين: 

)وهو  الحازمي  روضة  تسمى  كانت  سدير،  مدن  أقدم  من  سدير  روضة 
عقيد بنى عائذ(، وذلك في القرن الرابع الهجري، ثم عرفت بروضة الخيل، ثم 
روضة الجثجاث، ثم روضة سدير، وفي القرن السابع الهجري قدم مزروع بن 
رفيع التميمي من قفار )حائل( واستوطن الروضة، وقيل: اشتراها وأنجب من 
ا  األبناء أربعة: راجح، وسعيد، وهالل، وسليمان، وكل واحد منهم أصبح جدًّ
ألسرة، واإلمارة في آل ماضي، وفي فترة في منتصف القرن الحادي عشر كان 
األمير والشاعر رميزان التميمي أميًرا لها حتى 1072هـ؛ حيث انتقلت اإلمارة 
للماضي حتى اآلن، وقد بنى هو وجماعته سد السبعين المشهور والموجود 

حتى اآلن.

األستاذ يوسف العتيق: 

كتب ومقاالت عن روضة سدير في قواعد معلومات مركز الملك فيصل.

العنوان: روضه سدير.. اسمها يعرف من رسمها.

المؤلف: عبد الرحمن بن محمد السلمان.
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المصدر: المجلة العربية.

العدد: 170/ربيع األول/1412هـ/أكتوبر/1991م.

الصفحات: 8 - 10.

حاله: مقال.

٭٭٭
العنوان: روضة سدير.

المؤلف: عبدالله بن محمد أبابطين.

 - 1412هـ  الشباب،  لرعاية  العامة  الرئاسة  الرياض،  النشر:  بيانات 
1992م.

الصفحات: 144 صفحة.

حاله: كتاب.

٭٭٭
سعودية:  قرية  على  والمرئية  المسموعة  اإلذاعة  برامج  تأثير  العنوان: 

روضة سدير.

المؤلف: أحمد موسى محمد الضبيبان.

اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  للدرجة:  المانحة  الجامعة 
الدعوة واإلعالم.

مستوى وتاريخ الرسالة: ماجستير، 1405هـ.

مكان الحفظ: مركز الملك فيصل. 
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بن  محمد  اإلمام  واإلعالم، جامعه  الدعوة  كلية  الرياض،  النشر:  بيانات 
سعود اإلسالمية، 1405هـ.

الصفحات: 532 صفحة.
حاله: رسالة جامعية.

٭٭٭
العنوان: آل رحمة في روضة سدير من النواصر من تميم.

المؤلف: خالد بن مشاري آل ناصر.
المصدر: العرب - السعودية.

العدد: 3/4/ رمضان/ شوال/1416هـ/فبراير/مارس/1996م.
الصفحات: 283 - 283.

حاله: مقال.
٭٭٭

العنوان: السياحة في مدينة روضة سدير.
المؤلف: عبدالله بن محمد أبابطين.

بيانات النشر: الرياض، دار الصميعي للنشر والتوزيع، 1432هـ - 2011م.
الصفحات: 40 صفحة.

مصطلح المكنز: صناعة السياحة؛ روضة سدير؛ السعودية.
واصفات مرشحة: السياحة؛ األدلة السياحية.

حاله: كتاب.
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 األستاذ عبد الرحمن الشلفان:         

فيها  يفيض  التي  هي  نجد  أنحاء  كل  في  وكما  الفيضة،  أو  الروضة 
وروضة  نورة  وروضة  خريم  روضة  المثال  سبيل  وعلى  الوادي،  سيل 

السبلة. إلخ.

تلك  استوطن  من  أول  إن  تقول  األجداد  عن  المتناقلة  والمعلومات 
يطلق  وكان   - حاليا  الروضة   - الحزم  في  مسكنهم  كان  أناس  الروضة 
عليهم أهل الروضة؛ أي الذين صاروا يزرعون فيها الداخلة حاليًّا إلى أن 
نسبه  هو  الذي  الداخلة  مسمى  وصار  الروضة،  مسمى  الموقع  هذا  أخذ 
للروضة الداخلة وقد أشار األمير عبدالعزيز بن ماضي بقوله: الروضة في 
األصل هي الداخلة حاليًّا، وذلك أثناء المقابلة التي أجراها معه الدكتور 
عبد الرحمن الشبيلي، إلحدى القنوات الفضائية، وقوله رحمه الله ما كنا 
قد سمعناه من كبار السن من أهل الداخلة وبالنسبة لي - ولتعدد الوثائق 
له  مما  شيء  على  العثور  أتحرى  أزال  ال  فأنا   - الشلفان  بأسرة  الخاصة 

عالقه بذلك.

األستاذ عبدالله أبابطين: 

روضة سدير عروس سدير هي كما وصفها األستاذ عبد الرحمن السماري 
ماربيا سديرهي التي تفخر بالعلماء واألمراء والشعراء ورجال األعمال. 
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األستاذ عبدالله أبابطين: 

محمد  الشيخ  دعوة  قبل  أو  سنة   300 قبل  سدير  إن  نقول  أن  الخطأ  من 
بن عبد الوهاب - رحمه الله - كانت في ظالم دامس، أمامكم كتاب لجدنا 
الشيخ عبد الرحمن أبابطين قبل 350 سنة، أو أكثر، وأّلف كتابًا في الفقه، وقد 
كانت مراجعه تزيد عن 20 مرجًعا )هل تعتبر سدير في جهل وأحد علمائها 
أيامنا هذه 7  النادرة( وكتابه هذا تم في  الكتب  أكثر من 20 من أمهات  لديه 

رسائل لنيل الدراسات العليا من جامعة اإلمام محمد بن سعود.

الدكتور عبدالله الزازان: 

في دراسة علمية قمنا بها عن عائلة المبارك في األحساء، وهي عائلة علمية 
معروفة، قالوا إنهم انتقلوا من روضة سدير إلى األحساء.

 األستاذ عبد الرحمن الشلفان:              

أظن أن الجميع بصدد الولوج في أعماق التاريخ لمعرفة الكيفية في نشأة 
هذا  في  له  شأن  فال  التطور  أما  قديًما،  سكنها  قد  من  كان  ومن  القرى،  تلك 
لعلي  اليوم،  لجيل  سيما  ال  يعرف،  لم  ما  على  التعرف  المطلوب  المجال. 

أصبت القصد.

 األستاذ حسن السلمان:              

البن الروضة الدكتور فهد الدامغ بحث مميز منشور في أحد أعداد مجلة 
الدارة تحدث فيه عن تأسيس بعض البلدان وهي )حرمة، المجمعة، جالجل، 

التويم، الروضة(، وناقش فيه الروايات وخاصة فيما يخص الروضة.
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األستاذ عبدالعزيز المنقور :

متى سكن بنو عائذ الروضة يا أبا محمد؟

 األستاذ حسن السلمان               

المؤرخون، وال  الله توفي سنة )1121هـ( كما ذكر ذلك  جدكم رحمه 
يستبعد أن يكون استفاد من الشيخ سليمان بن علي )ت: 1079هـ( رحمه الله 

لما سكن الروضة، وسكنى الشيخ للروضة قد تكون في أول الستينيات.

األستاذ يوسف العتيق: 

هل تزودني برقم العدد ألوفر المقال هنا للجميع بحول الله؟.

 األستاذ حسن السلمان               

ال أذكر ذلك يا أستاذ يوسف، ولكن اسم البحث: )دراسة نقدية لتاريخ 
أظنه  متميز،  بحث  وهو  النجدية(،  البلدان  بعض  إعمار  إعادة  أو  تأسيس 

بحث ترقية.           

 األستاذ فارس الفارس:              

من المعلوم أن مزروع بن رفيع التميمي - رحمه الله- قد أسس روضة 
المنبجس  الروضة، وخصوًصا موقع  فقد سكنت  منازل أجداده؛  سدير على 
في القرن األول الهجري، وما زالت آثار هذه القرية باقية، وقد عمل لها مسح 
من قبل هيئة السياحة واآلثار، وتم تحديدها بمراسيم، وكذلك تم تسوير مقبرة 

بني العنبر من قبل البلدية.
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وكان سكناهم تحديًدا في عام 14هـ بعد وقعة الحديقة التي قتل فيها عدو 
الله مسيلمة الكذاب.

ثم ولى خليفة رسول الله - ملسو هيلع هللا ىلص - أبو بكر الصديق، وولى سمرة بن عمرو 
اليمامة  بني تميم في  العنبر من  بنو  اليمامة،فنزل  إقليم  التميمي على  العنبري 

وقد نزل بني عدي بن جندب بن العنبر في وادي الفقي.

بن  عدي  بنو  هاجر  فقد  والسياسية؛  المناخية  الظروف  بعض  وبسبب 
جندب من الفقي، ثم عاد مزروع بن رفيع التميمي في عام 630هـ من بلدة 

قفار، وأعاد تأسيس الروضة على ملك آبائه، ثم تداولتها ذريته من بعده.

وكانت الروضة تنقسم إلى أربعة أرباع، فيقال ربع الراجح، وربع البوهالل 
وربع السليمان، وربع البوسعيد.

وكان في وقت من األوقات لكل ربع منها حكمها ومصلى عيدها، إلى أن 
توحدت في بداية القرن الحادي عشر.

ومن آثارها الباقية:

منازل بني العنبر ومقبرتهم.  -1

سد السبعين التاريخي.  -2

مسجد مشرفة.  -3

والله و لي التوفيق.

األستاذ عبدالعزيز المنقور :

لكن لما هاجر بنو عدي التميمي من الروضة، هل خلت البلد من ساكنيها؟.
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 األستاذ حسن السلمان:              

أحلى من الروضة وماها العسالي.. قائل ذلك سليمان بن مشاري بن علي 
- رحمه الله - راعي الداخلة، وهو يصف ماء الروضة بأنه عسل.

 األستاذ عبد الرحمن الشلفان:              

ما الداخلة هماج زين أحلى من الروضة وماها العسالي.

 األستاذ عبدالعزيز المزروع:              

السؤال: متى انتقل سليمان بن مزروع جدنا إلى جالجل؟.

األستاذ عبدالله أبابطين: 

انتشروا في معظم مدن سدير  أكمل حديثي عن الروضة، كان بها علماء 
للشيخ محمد بن عبد  الجد األدنى  المشايخ: سليمان بن على  وغيرها، مثل 
الوهاب، والشيخ محمد بن غنام، والشيخ محمد بن عبدالله الفارس، والشيخ 
والشيخ  عمر،  بن  عبدالعزيز  والشيخ  السويح،  وإبراهيم  جلعود،  بن  عبدالله 
النجدية  الديار  مفتي  أبابطين  الرحمن  عبد  بن  عبدالله  والشيخ  الفياض،  زيد 

زمن الدولة السعودية األولى والثانية.

ومن الشعراء األمراء رميزان بن غشام، وعبدالعزيز بن جاسر بن ماضي، 
الدامغ، وكثير غيرهم.  أحمد  الشاعر  بن ماضي، واألستاذ  فوزان  بن  وتركي 

ومعظمهم لهم دواوين تجدونها في مكتبه سدير.

وال يفوتني العالم الرباني الشيخ الجليل عبد الرحمن بن حماد بن عمر            .

الغالية  بالدنا  مختلف  في  وعملوا  الروضة  أنجبتهم  الذين  األمراء  ومن 
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األمير محمد بن ماضي، وأخوه األمير عبدالعزيز، واألمير عبدالله بن ماضي، 
ومحمد بن حمد بن ماضي أمير الروضة، وتركي وعبدالله وحمد الماضي.

الروضة  ويسقي  متر،  مليون   3 وسعته  نجد،  في  سد  أكبر  بها  والروضة 
ومدن سدير. 

األستاذ يوسف العتيق:

جزاك الله خيًرا، وصلت الفكرة.

بقي الوزراء ورجال األعمال من الروضة الذين خدموا التنمية الوطنية.

األستاذ عبدالله أبابطين:

بن  على  بن  سليمان  المشايخ  ومن  عبدالله،  والده  من  العلم  أخذ  جدنا 
مشرف في العيينة، والشيخ عبدالله بن إسماعيل في أشيقر، والشيخ عبدالله 
الرياض، والشيخ عبدالله بن محمد بن سلطان في المجمعة،  بن ذهالن في 

والشيخ عبد الرحمن بن إسماعيل في أشيقر.

 األستاذ فارس الفارس:           

من المشايخ في الروضة، الشيخ الجليل عبدالعزيز بن دامغ - رحمه الله 
- الذي انتقل إلى عنيزة، وهو جد الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - من 

ناحية األم.

من  أول  وهو  الله،  رحمه  رّدام(  )أبو  فارس  بن  عبدالله  الشيخ  وكذلك 
أسس مدرسة للكتاتيب في الروضة، وكانت في الحويش.
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األستاذ عبدالله أبابطين: 

موحد  الرحمن  عبد  بن  عبدالعزيز  الملك  اإلمام  الروضة  استقبلت 
سلمان،  والملك  فهد،  والملك  خالد،  والملك  سعود،  والملك  الجزيرة، 
واألمراء: عبدالله بن جلوي، ومحمد بن عبدالعزيز، والعديد من أبناء الملك 

عبدالعزيز - رحمهم الله.

األستاذ عبدالله أبابطين: 

الجامعة  مدير  برئاسة  الروضة  فيصل  الملك  جامعة  زارت  مني  بدعوة 
ومعه طاقم من األساتذة، وعقدنا معهم ندوة مصغرة عن العمارة في الروضة 
وعملت  سنة،   15 قبل  ذلك  وكان  دراسة،  له  يعمل  ما  أفضل  من  باعتبارها 
من  وحضر  الدراسات،  وبعض  الماجستير،  على  حصل  من  منها  دراسات 

جانب الروضة 40 من حملة شهادة الدكتوراه والمثقفين  .

األستاذ عبدالله أبابطين: 

الروضة بها مركز للتنمية االجتماعية يخدم مدن سدير.

 األستاذ عبدالعزيز الكليبي:              

الفنتوخ،  عبدالله  الشيخ  لهم  المشهود  سدير  روضة  وعلماء  مشايخ  من 
وابن أخيه عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفنتوخ - رحمهم الله.

الدكتور عبدالله الزازان: 

ما ذكرت يا أبا محمد علماء أسرة المبارك في األحساء الذين هاجروا من 
روضة سدير إلى األحساء.
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األستاذ عبدالله أبابطين: 

وآل  وسدير  الروضة  في  عالية  مكانة  لهم  وكان  الفنتوخ،  المشايخ  فعاًل 
مبارك أهل األحساء.

األستاذ عبدالعزيز الدريس: 

روضة سدير لها ذكر ومشاركة كبيرة في تاريخ سدير، ويشهد على ذلك 
ما دونه المؤرخون النجديون عنها، ومن أشهر أعالمها األمير الشاعر رميزان 
بن غشام الذي تربطه عالقة بأشراف الحجاز وأمراء بني خالد في األحساء، 

ولألستاذ محمد الفيصل مقال عن هذه العالقة مع األشراف.

عاقة أشراف مكة بمنطقة نجد في القرن الحادي عشر:

لها  المجاورة  العربية  الجزيرة  مناطق  عن  بمنأى  نجد  منطقة  تكن  لم 
أن  يظن  البعض  يجعل  قد  الماضية  القرون  في  عنها  كتب  ما  قلة  ولكن 
المطلع  ولكن  المناطق،  تلك  بين  أهمية  ذات  ليست  وأنها  مهملة  المنطقة 
على بعض األحداث الواقعة في ذلك الوقت من خالل المصادر المختلفة 
يرى أن للمنطقة أهمية مثلها مثل أي منطقة من مناطق الجزيرة العربية ولعلنا 
في هذا المقال نتحدث عن عالقة أشراف مكة المكرمة بمنطقة نجد خالل 
برز  والذي  ومنه روضة سدير  إقليم سدير  الحادي عشر وخصوصًا  القرن 

منها الشاعر رميزان بن غشام.

فأشعار رميزان في األشراف وتدخل بعضهم في شؤون المنطقة إما بالدعم 
المادي أو الشخصي يدل على أهمية المنطقة بالنسبة لهم وهو ما سنتطرق له 

في هذا المقال.
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فيظهر من خالل قراءة شعر رميزان العالقة الحميمة مع أشراف مكة الذين 
كانوا في زمنه، ومن ذلك:

1- مدحه للشريف أحمد بن عبدالمطلب بن الحسن والذي تولى أمارة 
مكة المكرمة عام 1037هـ إلى ان قتل عام 1039هـ »1« 

وكان رميزان يكنيه بأبي ناصر وذلك في قصيدته التي مطلعها:
المحارم باجتناب  االشياء  المغارممكارم  باحتمال  المعالي  ونيل 

إلى أن قال:
بكم لفت  منا  العشر  سير  بعد  هاشمإلى  بن  نمي  أبو  حسن  بني 
أحمد للمروئات  رأس  أبوناصر مفنى البكار الساجم »2«مجدد 

قصائده  إحدى  في  كما  وفاته،  بعد  الشريف  هذا  رثى  رميزان  أن  ويظهر 
حيث قال:

امانهاأ با ناصر محي الندى عقب ما بقى في  مامونها  الشقا  بدار 
منازل في  البكا  الوصل  يجمع  لكان البكا للوصل شاني وشأنها »3«فلو 

عام  المكرمة  مكة  أمارة  تولى  والذي  محسن  بن  زيد  بالشريف  استنجاده   -2
رميزان  بين  نشأ  الذي  الخالف  إثر  وذلك  1077هـ  عام  وفاته  وحتى  1042هـ 
وخصومه على السيل الذي يسقي مزارع خصومه قبل مزارعه ومزارع أقربائه ولعدم 
قدرة رميزان على مقاومتهم، فقد خرج رميزان يومًا مع اخيه رشيدان من الروضة 
وهو يفكر في طريقة يستطيع بها التغلب على مناوئيه، إذ رأى جيفة تتهاوى عليها 
مجموعة من الغربان، وفجأة ظهر نسر كبير وهجم على الجيفة وطرد الغربان عنها.
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بها  يقهر  عظيمة  بقوة  االستنجاد  من  محالة  ال  أنه  رميزان  أدرك  عندها 
خصومه.

إليه  الذهاب  قرر  فقد  قوية  محسن  بن  زيد  بالشريف  عالقته  كانت  ولما 
واالستنجاد به.

ومما يدل على هذه العالقة القوية مدح رميزان للشريف في عدة قصائد 
منها قوله:

مشى من  خير  يا  زيد  يا  فتى  يا  سوى الرسل  وألقى بالمعالي وسايده »4«أال 

وقوله في قصيدة أخرى:
الغايات زيد بن محسن عرانهابعيد مدى  المعادي  شافات  مكسر 
وتبع كسرى  عصر  من  ما  الله  وال قيصر أنثى غذت من لبانها »5«لك 

وقوله أيضًا في قصيدة مطلعها:
نـزالـهـا مـع  زيـنـتــها  جـمالهـاالـدار  الديــار  أهـل  ومـغـبرة 

إلى أن قال:
همـة لـه  الـذي  محسن  بن  بأمـثالـهازيد  أمـثالـها  تـسـتجد  مــا 

فدعا أخاه رشيدان وأخبره باألمر وأمره بتجهيز أدوات الحفر والبناء من 
مساحي ومحافر وعتل ثم سافر إلى مكة حتى إذا وصل مجلس الشريف لم 
وجلس  فقام  إليه،  الوافدين  الستقبال  يتهيأ  المنزل  داخل  في  كان  ألنه  يجده 

على كرسي الشريف، فجاء الخادم إليه وقال: 
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أديـب كـن  غـريـب  االذلـــييـا  مـنــزلــة  وانــزل 
ذا فـحـقـك  أكـرمـوك  مـحـلـيإن  هـــذا  قـــل  وإال 

لكن رميزان لم يعجبه هذا القول فرد قائال:
اعتبار كل  في  القطام  التعليالحر  عقب  الطمان  ينزل  ما 

وذهب الخادم إلى الشريف واخبره بما جرى مع هذا الرجل الغريب فقال 
الشريف هذا رميزان جاء في حاجة!

الكرسي وسلم على  رميزان من على  نزل  المجلس  الشريف  فلما دخل 
الشريف وجلس الشريف على الكرسي وأشار إلى رميزان بأن يجلس بجانبه.

ودار الحديث في المجلس ولكن رميزان صامت ال يتكلم، فقال الشريف 
لرميزان مداعبًا: ال جسم وال بسم، عندها رد رميزان قائاًل: الجسم للجمال 
له  قدموا  ثم  أشرب.  فقال: ال  إليه  القهوة  بتقديم  الخدم  وقام  للنساء  والبسم 

الطعام، قال ال آكل، عندها قال الشريف: اشرب وكل وسنحقق طلبك.

الشريف  وعده  ما  بعد  فرح  وهو  يتحدث  ذلك  بعد  رميزان  صار  ثم 
بتحقيق مطلبه.

وكان للشريف سبحة من ذهب يحركها يمنة ويسرة أثناء حديثه، وحدث 
يا سيد  انفلتت من يده وسقطت على رميزان فأخذها وقال: تعطي أكثر  أن 
الجميع. عندها لم يقدر الشريف على طلب السبحة ألنه ظن أن رميزان قد 

اعتبرها هدية.
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وبعد ذلك طلب رميزان من الشريف إمداده بـ 70 رجاًل لكي يعملوا معه في 
بناء سد في الروضة. فسهل األمر على الشريف ألنه كان يتوقع طلبًا أكبر من هذا.

فخرج رميزان ورجال الشريف من مكة قاصدين الروضة وقد شرح لهم 
اعترض  فمن  األهالي،  بعض  من  معارضة  سيجدون  وأنهم  الوضع  رميزان 

عليهم فليمنعوه حتى لو وصل األمر إلى حد القتل.

وعند الوصول إلى الروضة كان رشيدان في استقبالهم بأدوات الحفر والبناء 
ثم شرعوا في بناء السد بطريقة فنية لعلها مستمدة من بعض رجال الشريف.

ولقد وجدوا اعتراضًا من بعض الخصوم، مما ادى إلى مقتل 70 منهم من 
قبل العمال.

ضيقًا  يسببون  العمال  صار  العمال  مهمة  وانتهاء  السد  بناء  إتمام  وبعد 
يريدون  كانوا  ان  فسألهم  منهم،  يتخلص  أن  رميزان  فأراد  الروضة  ألهل 
نساء  فيها  فإن  الحمراء  الديرة  إلى  بكم  قال سنذهب  نعم  فأجابوه:  الزواج 

يرغبن الزواج.

فسار بهم على المطايا حتى إذا جد بهم السير وصلوا إلى الدهناء وكان 
ذلك في شدة الحر، ولما جاء الليل أشار إليهم بالراحة، وكانوا قد تعبوا من 
عناء السفر، فناموا نومًا عميقًا حتى إذا تأكد من نومهم قام بشق قرب الماء التي 

على المطايا عدا مطيته ثم سار في ليله عائدًا إلى الروضة.

العمال وبحثوا  استيقظ  الشمس  الصباح واشتدت حرارة  وعندما أصبح 
شدة  من  ماتوا  حتى  الدهناء  في  يهيمون  وصاروا  يجدوه،  ولم  رميزان  عن 

العطش.
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أما رميزان فقد أرسل رسالة إلى الشريف يخبره فيها عن رجاله بأن جو 
البلد تغير على بعضهم وأصيب بمرض فمات والبعض طاب له المقام واستقر 

بعد زواجه.»6«

ويظهر أن العام الذي حصل فيه بناء السد عام 1056هـ والذي حصل فيه 
مقتلة عظيمة وسميت وقعة البطحاء، وذلك لوقوعها في بطحاء سدير والذي 
الهاللي، ولعل  القتلى محمد بن جمعة  بقربها، وكان من مشاهير  السد  شيد 
مقتل محمد بن جمعة كبير آل أبو هالل هو الذي أدى إلى مقتل رميزان ثأرًا 
عام 1079هـ من قبل سعود بن محمد الهاللي، وال أدري هل سعود هذا ابن 

محمد بن جمعة أم ال؟

ومع أن رميزان قد قام ببناء السد إال أنه لقي اعتراضًا قويًا حتى بعد بنائه، 
بقوة  الشريف  يأتي  المرة  مرة أخرى، وفي هذه  بالشريف  يستنجد  مما جعله 
عظيمة يقودها شخصيًا عام 1057هـ ويثبت فيها رميزان على أمارة الروضة 

بالقوة، وهذا يدل على مواالة رميزان للشريف.

3- كما مدح رميزان سعد بن الشريف زيد والذي تولى األمارة بعد وفاة 
والده عام 1077هـ في قصيدة مطلعها:

نفيدهـا الدامـرات  بالـديار  سيدهاقف  بطلعة  بشرى  لها  بشرى 

إلى قوله:
وعـاش على الرضــاع بديدهـا »7«سعد بن زيد سعد من حملت به أنثى
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القريبين كانوا  أبناء عمومته  أن  إال  بالشريف  استنجد  قد  أن رميزان  ومع 
معه في بناء السد وهم من بني العنبر بن عمرو بن تميم، وهو ما أشار إليهم في 

قصيدته:
جدودهاوكـم منزل ممـا يلي القـوم مخطر رفــاع  بصـبيـان  نـزلنـا 
القسا على  عمرو  روس  من  مدودهاعنابر  قاطي  وبالشدة  تجود 
حمـلته ثقـيل  حمل  كـم  عن الضيف أو عن جارها من فيودها »8«حمايل 

وبعد.. هذا ما وددت إيراده حول عالقة أشراف مكة بمنطقة نجد، والله أعلم.
محمد بن عبدالعزيز الفيصل، ص.ب 151191، الرياض 11777.

الهوامش
1 مرآة الحرمين إلبراهيم رفعت باشا.

2 البحث عن أعراب نجد ومايتعلق بهم لسليمان الدخيل.
3 المصدر السابق.

4 رميزان بن غشام لألستاذ أحمد العريفي ص 138.
5 البحث عن أعراب نجد مصدر سابق.

6 الرواية الشفوية للقصة من العم فهد بن عبدالله الفيصل.
7 الشعر النبطي ذائقة الشعب وسلطة النص د. سعد الصويان ص 412.

8 المصدر السابق ص 472.

األستاذ عبدالله أبابطين: 

أول من أدخل الكهرباء للروضة محمد بن عسيالن )ننحي( الله يرحمه.



93

األستاذ عبدالله أبابطين: 

أفضل وأنقى المياه مياه الروضة.   -

وأقدم حملة للحجاج كانت للعسيالن.  -

وأكبر معدل إنتاج للتمور كان في الروضة.  -

عبدالله  بن  أحمد  واألديب  الشاعر  الفقي  وادي  عن  كتب  من  وأكثر   -
الدامغ - رحمه الله  .
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األستاذ عبدالله أبابطين: 
ومن أوائل من كتب عن اللغة العربية عبد اللطيف أبابطين سنة 1254      هـ.

األستاذ محمد الفيصل: 

تأسست بلدية روضة سدير عام 1395هـ.  -

 األستاذ عبدالله بن أحمد الدامغ:              

روضتنا  بموضوع  المشاركة  لعدم  وعذًرا  المباركة،  الكوكبة  لهذه  شكرا 
الحبيبة بسبب متطلبات العمل.
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لقد أعطى والدي - رحمه الله - الكثير من وقته في الكتابة عن الروضة: 
نشأتها وتاريخها وحاضرها، في كتاب له.

العموم،  وجه  على  وسدير  الروضة  بشعراء  اهتمامه  جل  أيًضا  وأعطى 
ويسجل  الشعراء  من  يجمع  سدير  بلدان  في  يتنقل  وهو  طوياًل  وقًتا  وأمضى 

لهم، ويحقق بعض األبيات والقصائد.

الروضة وسدير في عدة  كبلدة ومدينة، ووثق لشعراء  الروضة  كتب عن 
أجزاء في كتابه: »الشعر النبطي في وادي الفقي«.

الزائر لروضة سدير يندهش من منظر سد السبعين وشموخه حتى هذا الوقت، 
عالوة على ما يحكى عنه من حكايات تبدو للسماع كأنها ضرب من الخيال.

األستاذ عبدالله بن أحمد الدامغ:

وهذه قصيدة لوالدي عن السبعين. 
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)األرطاوية(
1438/2/21هـ الموافق 2016/11/21

األستاذ عبدالله أبابطين: 

جمال وتنسيق مدخل مدينة األرطاوية يعطي انطباًعا أن هناك جهوًدا تبذل 
ألجل أن تصبح من أفضل المدن؛ فشكًرا لمن خلف هذا اإلنجاز.

األرطاوية تنتظر تكريمكم لها فى مجلسكم.

األستاذ يوسف الرخيمي: 

المراكز  العديد من  ويتبعها  مراكز سدير،  أكبر  األرطاوية من  الله..  بإذن 
األخرى والقرى؛ ما يقارب 20 قرية ومركًزا. نتطلع برفع فئة البلدية إلى )ب(؛ 

 لنتمكن من خدمة هذه المنطقة الغالية من منطقتنا  .

األستاذ عبدالله أبابطين: 

هل من الممكن معرفة تاريخ اإلنشاء؟ وكم عدد سكانها؟

وأذكر في آخر زيارة لها كانت تطالب بناٍد رياضي، فهل تم شيء؟.
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األستاذ محمد الفيصل: 

أنقل لكم أحد مقاالتي والتي نشرت يوم األحد 24 شعبان 1419هـ في 
جريدة الجزيرة.

كتب محمد بن عبدالعزيز الفيصل: »توطين البادية في عهد المؤسس«.

األرطاوية أول هجرة أنشئت في عهد الملك عبدالعزيز. مما الشك فيه 
أن من الجهود العظيمة التي حدثت في عهد الملك عبدالعزيز توطين البادية؛ 

حيث تم استقراراهم في أماكن سميت هجًرا.

واستقر معظم أبناء البادية في تلك الهجر، وطلبوا العلم والرزق، وهجر 
العديد منهم حياة الترحال الدائمة عدا االنتقال في أوقات المواسم طلًبا للكأل 

ألنعامهم.

ولقد أشارت معظم المصادر التي ينقل بعضها عن بعض أن أول هجرة 
أنشئت هي هجرة األرطاوية عام 1330هـ، فقد ذكر فؤاد حمزة )ت 1371هـ( 

في كتابه قلب جزيرة العرب:

أنشئت الهجرة األولى على آبار األرطاوية الواقعة على الطريق بين الزلفي 
ثم  حرب،  من  مثيب  بن  سعد  وسكنها  )1912م(  1330هـ  عام  والكويت 
أعطيت لفيصل الدويش وجماعته من مطير، وأصبحت خالل بضع سنوات 

مدينة عامرة فيها من السكان ما يزيد على العشرين ألًفا)1(.

انظر الكتاب ص 389.  )1(
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وفي تتمة تاريخ نجد لأللوسي والتي كتبها الشيخ سليمان بن سحمان 
قراها  أكبر  فمن  وأما مطير  قال:  وأمرائها،  الهجر  تعداد  في  )ت 1349هـ( 
كثيرون،  بادية  ولهم  شمر،  من  وقبائل  كثير،  عدد  وفيها  األرطاوية  بلدة 
سنة  عمارتها  ابتدأ  وكان  الموهة،  من  الدويش  سلطان  بن  فيصل  وأميرهم 

ثالثين وثالثمائة)1(.

والمجد  السعد  مخطوطة  في  نجد  األرطاوية  في  التوطين  كيفية  وحول 
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر فيها:

مختارين  الدين،  في  راغبين  ومطير  حرب  من  جماعة  حرمة  بلد  قدم   -
الحضارة وتعلم أصول اإلسالم وشرائعه، ومن أعيانهم سعد بن مثيب، 
وعياله،  األشقر  وجلوي  الحربي،  فايز  بن  وصالح  راضي،  وأخوه 
ومحمد بن فهيد وجماعته من مطير، وغيرهم، ثم لم يزالوا يزيدون إلى 
ما مالوا إليه من محبة الدين والخير وساعدهم في ذلك جماعة من طلبة 

العلم من الحاضرة حتى بلغوا نحًوا من خمسين رجاًل.

الماء  يختطون  أنهم  أوجبت  أهل حرمة مخالفات  وبين  بينهم  ثم حصل 
المعروف باألرطاوية وتكون وطنًا لهم، فاختطوها وبنوا فيها قصًرا وأقاموا فيها 
جمعة، ثم انتشرت دعوتهم في البادية، وصار لهم ذكر عند القبائل، فصاروا 
يهاجرون إليها من كل أوب، واإلمام أيده الله لم يزل يحثهم على االستقامة 
والمصاحف،  المساجد،  وبناء  المعلمين،  من  إليه  يحتاجون  بما  ويساعدهم 

انظر الكتاب ص 132.  )1(
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والكتب، واألطعمة وغير ذلك)1(. 

إال  إنشائها،  وتاريخ  هجرة  أول  تأسيس  بدأ  كيف  لنا  يتضح  سبق  ومما 
أننا نرى في مصدر آخر مخطوط، وهو كتاب »تحفة المشتاق في أخبار نجد 
والحجاز والعراق«، لمؤلفه الشيخ عبدالله بن محمد البسام )ت 1346هـ( 
نشأة  تاريخه  في  ذكر  فقد  الهجر،  بعض  نشأة  تواريخ  في  أخرى  أخباًرا 
األرطاوية، لكنه حدد بداية نشأتها كهجرة عام 1328هـ، ثم ذكر هجًرا أخرى 

نشأت بعدها.

قال: في عام 1328هـ: ابتدأت عمارة األرطاوية وسكانها وأكثر سكانها 
علوى من مطير)2(.

بلد  مطير  من  بريه  من  الصعران  عمروا  وفيها  1329هـ:  عام  في  وقال 
فريثان وسكنوه.

عمرها  من  وأول  الفطفط،  عمارة  ابتدأ  وفيها  1330هـ:  عام  في  وقال 
وسكنها آل حمدة من برقا من عتيبة.

وقال في عام 1331هـ: وفيها ابتدأ عمارة بلد الداهنة ومبايض وساجر، 
لقد ذكر ابن بسام في تاريخه ابتداء عمارة كثير من البلدان، ومنها الهجر التي 

تأسست في عهد الملك عبدالعزيز.

وردت في عام 1330هـ، وانظر مجلة مصادر تاريخ الجزيرة العربية عام 1399ه بقلم الدكتور عبد   )1(
الفتاح أبو علية ص306.

الورقة 181 من المخطوط وما بعدها.  )2(
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وقد يتساءل البعض: متى تأسست أول هجرة في عهد الملك عبدالعزيز؟ 
هل هو في عام 1330هـ كما ذكره معظم المؤرخين؟ أم في عام 1328هـ كما 

ذكره ابن بسام؟. 

األقرب  هو  األخرى  الهجر  نشأة  تواريخ  في  بسام  ابن  ذكره  ما  ولعل 
قد ال  مما  الهجر األخرى،  ابتداء عمارة بعض  لتاريخ  ذكره  للصواب بحكم 

يوجد في غيره من المصادر التي عاصر مؤلفوها نشأة هذه الهجر.

إنه مما يؤسف له وجود مخطوطات تخص تاريخنا لم تحقق بعد، وهي 
وممن  غيرهم،  من  الواقع  لمعرفة  أقرب  وهم  الوطن،  هذا  علماء  تأليف  من 
عبدالكريم  لألستاذ  الحديث  العصر  في  الجزيرة  مؤرخي  كتاب  على  اطلع 
بعد)1(،  تظهر  ولم  ُأّلفت  التي  التاريخية  المخطوطات  من  عدًدا  يجد  الحقيل 
فبقيت في أدراج المكتبات العامة والخاصة، ولعله يأتي اليوم الذي تنكشف 
تاريخنا  معالم  من  المزيد  على  خاللها  من  لنتعرف  المخطوطات  هذه  فيه 

وحضارتنا الماضية.

األستاذ سليمان التركي: 

المصادر  في  تناواًل  سدير  بلدات  أكثر  من  تعد  األرطاوية  بلدة  أن  أعتقد 
ورغم  توحيدها،  بعد  المملكة  تاريخ  في  المتخصصة  واألجنبية  الحديثة 
بالملك  وعالقتهم  اإلخوان  قضية  لمناقشة  ربما  لكن  حديثة،  بلدة  تعتبر  أنها 

عبدالعزيز - رحمه الله - صار له نصيب كبير في هذه الكتب.

انظر الكتاب وجريدة الرياض الجمعة 1418/11/1هـ، بقلم األستاذ علي السعيد.  )1(
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كما أشير لدور أسرة آل عبدالكريم الَحْرِميَّة الكبير في هذه البلدة في جميع 
النواحي الدينية واالقتصادية واالجتماعية.      

الدكتور حمد الدخيل: 

سبق أن ذكرت أن سليمان الدخيل )ت1364هـ( كتب بحًثا عن األرطاوية 
ونشره في مجلة لغة العرب البغدادية.

 األستاذ عبدالله الخرجي                 :

أظن أن رئيس المجلس البلدي باألرطاوية من أول المبادرين لالنضمام 
إلى هذا المجلس المبارك. وهذا يوم األرطاوية.

الدكتور حمد الدخيل:

األرطاوية لم تأخذ نصيبها من الحديث.

األستاذ عبدالله أبابطين:

الشيخ عبدالله الماضي - حفظه الله - زود مكتبة سدير الوثائقية بالعديد 
من مؤلفاته، ومنها كتاب »األرطاوية«.

لو كان هناك مسابقة ألجمل مدخل مدينة في اعتقادي األرطاوية لها السبق.

األستاذ سليمان التركي: 

هذا كتاب عنها بقلم الشيخ عبدالله الماضي وكيل وزارة الداخلية سابًقا، 
وقد نشأ فيها، وهو من أهل حرمة كما هو معلوم.  



102



103

)تمير(
1438/2/22هـ الموافق 2016/11/22م

األستاذ محمد الفيصل: 

تاريخ تمير في الماضي:

كانت تمير مورد ماء لعدي والتيم من الرباب من بني تميم، وبعد بعثة النبي 
محمد - ملسو هيلع هللا ىلص - دخلت كثير من القبائل في اإلسالم وشاركت في الفتوحات 
اإلسالمية، واستقرت قبائل كثيرة حول مواردها، ومن تلك القبائل قبائل التيم، 
حيث استقرت في تمير، وعلى إثر ذلك تحولت تمير من مورد ماء إلى قرية. 

رضي   - الخطاب  بن  عمر  الخليفة  عهد  في  الكوفة  مدينة  إنشاء  وبعد 
حجر  مدينة  بين  ما  يصل  طريق  هناك  فكان  تمير،  أهمية  ازدادت   - عنه  الله 
المسافرون، وكانت  يرتاده  الطريق  الكوفة، وهذا  باليمامة ومدينة  )الرياض( 
أشجارها  تحت  يستظلون  حيث  عليها؛  يمرون  التي  القرى  ضمن  من  تمير 
ويأكلون من رطبها، ويشربون من موارد المياه فيها، قال الحسن بن عبدالله 
األصفهاني )ت310( في ذلك: )وإن أردت ورد تمر وتمير وردتهما، وهما 
ماءان لعدي والتيم، عليهما نخيل ومياه بين أجبال، ويرى أحدهما من اآلخر، 

وبين تلك األجبال خبروات من السدر(.
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وهناك ذكر لمدينة تمير من مؤلفين أتوا بعد الحسن بن عبدالله األصفهاني، 
منهم الحسن بن أحمد الهمداني من أهل القرن الرابع الهجري، توفي عام 334 
هـ، في كتابه )صفة جزيرة العرب(، وياقوت الحموي من أهل القرن السابع 
توفي عام 626هــ، في كتابه )معجم البلدان( والحسن بن محمد الصاغاني 
من أهل القرن السابع، توفي عام 650 هـ، في كتابه )التكملة والذيل والصلة 
لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية(، ومحمد بن يعقوب الفيروز أبادي من أهل 

القرن التاسع الهجري، توفي عام 817 هـ، في كتابه )القاموس المحيط(.
األستاذ محمد الفيصل: 

لمزيد من المعلومات عن تمير يوجد كتاب عن تمير ضمن سلسلة هذه 
من  1434هـ،  عام  طبع  آخر  وكتاب  تأليفي،  من  1423هـ،  عام  طبع  بالدنا 

تأليف الشيخ علي العثمان.
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األستاذ حمود المزيني: 

قرية بسدير في  العهد،  إلى هذا  بهذا االسم  باقية  بليهد: وتمير  ابن  وقال 
وادي من أودية المجزل.

الشيخ  عنها  قال  منها،  الشرق  إلى  تمير  ضواحي  من  قديمة  قرية  تمرية: 
ابن خميس في المعجم: قال عنها ياقوت: تمر بالتحريك قرية باليمامة لعدي 

التيم، وإلى الشمال من تمير بلدة: وسيعة تمير في أحضان جبال المجزل.

ويتبع قطاع تمير العديد من القرى الحديثة التي قامت أثناء توطين البادية. 
والشحمة،  رجوم،  وأم  والشعب،  وبوضاء،  قديم،  ماء  مورد  على  كمبايض 
المجزل  جبال  من  الجنوبي  الجزء  على  يمتد  قطاع  عام  بشكل  تمير  وقطاع 
البطين  الممتدة من شمال سدير جهة جراب، وينتهي عند جبل خزة، وعلى 

وجبال العرمة إلى الشرق حتى الدهناء.

أو  الجاهلي،  العصر  منذ  بقية مدن سدير، موجودة  تمير كأخواتها  وهذه 
وأن  منطقة مهجورة،  يريدون جعل سدير  من  فأين  اإلسالمي.  العصر  أوائل 
بلدانها إلى ما قبل ستمائة عام،وكأن ليس لها عراقة وماض موغل في القدم؛ 

استناًدا إلى أوهام فردية!. 



107

األستاذ صالح العويد:

يصيبها  لنقل:  أو  تنام،  ال  َأْعُينًا  للتاريخ  أن  حمود،  الكريم  أخي  يا  يبدو 
األرق كما هو حال أعُيننا اآلن!.

على أية حال، أتفق معك أن تاريخ سدير ُموغل في القدم، وال ينكر ذلك 
إال جاحد.
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)حرمة(
1438/2/23هـ الموافق 2016/11/23م

األستاذ محمد الفيصل: 

 من المصادر القديمة لذكر »حرمة« ما ورد في بالد العرب لألصفهاني،
وسأرفق الصور من المصدر األصلي لمن أراد توثيق البحث.
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األستاذ يوسف العتيق: 
الماضي،  عبدالمحسن  بن  عبدالله  للشيخ  الزمن«،  من  »ذاكرة  كتاب: 
مدينة  عن  معلومات  أراد  لمن  مهم  كتاب  الداخلية،  بوزارة  األسبق  الوكيل 

حرمة تحديًدا، وسدير بشكل عام، أنقل لكم بعض المعلومات منه. 
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األستاذ يوسف العتيق: 

وثيقة تضمنت خطاب من الملك عبد العزيز وفيها اإلشارة إلى صالح بن ماضي 
راعي حرمة.
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األستاذ يوسف العتيق: 

الدخيل  حمد  أستاذنا  الدكتور  إلى  إشارة  الهامش  وفي  بحرمة  تعريف 
العضو  في هذا المجلس.
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األستاذ يوسف العتيق: 

وثيقة مهمة عن مكانة أهل حرمة عند اإلمام فيصل بن تركي.
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األستاذ يوسف العتيق: 

الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - يفصل في الخالف بين أهل 
حرمة والشيخ العنقري - رحم الله الجميع.
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األستاذ يوسف العتيق:

ابن ماضي يشير إلى مقال مهم للدكتور عبدالله العسكر عن سدير.



120

األستاذ يوسف العتيق: 

بيان أسر وعوائل حرمة جميًعا مرتبين بحسب حروف الهجاء، وعددهم 
173 أسرة.



121



122

األستاذ محمد الفيصل: 

تعداد عن حرمة، من كتاب )بلدان نجد قبل 100 عام(.
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الدكتور حمد الدخيل: 

المعلومات كثيرة، ولكنها متفرقة، واألستاذ يوسف أَلمَّ بمعظمها، وكذلك 
ما كتبه وصوره الزمالء الكرام. 

األستاذ عبدالعزيز الدريس: 

تأسيس  وانطالقة  الله(  )إخوان من طاع  اإلخوان  منشأ  بلدة حرمة  تعتبر 
الهجر )هجر اإلخوان(، يقول عنهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر )ت1390هـ( 

في تاريخه: »عنوان السعد والمجد«:

)وفيها قدم بلد َحْرمة جماعة من حرب ومطير، راغبين في الدين مختارين 
الحضارة وتعلم أصول اإلسالم وشرائعه، ومن أعيانهم سعد بن مثيب وأخوه 
فهيد  بن  ومحمد  وعياله،  األشقر  وجلوي  الحربي  فايز  بن  وصالح  راضي، 
وجماعة من مطير وغيرهم، ثم لم يزل يزيدون إلى ما مالوا إليه من محبة الدين 
والخير، وساعدهم على ذلك جماعة من طلبة العلم من الحاضرة حتى بلغوا 
نحًوا من خمسين رجاًل، ثم حصل بينهم وبين أهل َحْرمة مخالفات أوجبت 
انهم يختطون الماء المعروف باألرطاوية وتكون وطنًا لهم، فاختطوها وبنوا 
فيها قصًرا وأقاموا فيها جمعة، ثم انتشرت دعوتهم في البادية، وصار لهم ذكر 

عند القبائل، فصاروا يهاجرون إليها من كل أوب(.
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األستاذ سليمان التركي:

من أعالم حرمة في الكويت: الشيخ محمد بن سليمان بن عبدالله الجراح

من  عدد  وله  الكويت،  في  الحنابلة  شيخ  الكويت«،  بـ»عالمة  الملقب 
المؤلفات المطبوعة والمخطوطة. توفي رحمه الله عام 1417هـ.

نزح جده )عبدالله( من حرمة إلى الزبير ثم الكويت وفيها ُولد الشيخ. وال 
يزال أبناء عمومته موجودين في المملكة. 

هذه ترجمة موسعة عنه في أكثر من )500( صفحة.

هذه صورته رحمه الله
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بن  اللطيف  عبد  بن  خالد  الشيخ  الزبير:  في  )حرمة(  أعالم  من  كذلك 
1325هـ(،   - )1314هـ  الزبير  حاكم  المدلج  أسرة  من  فرع  والعون  عون. 

وقد وصف بعضهم عهده باالستقرار واألمن وانتعاش التجارة.

وله أخت اسمها )منيرة(، وهي التي تبرعت بقطعة األرض الكبيرة التي 
أقيمت عليها مدرسة النجاة األهلية الشهيرة.

هذه صورته توفي 1325هـ.
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بن عون.  بن محمد  التاجر ضاحي  الهند:  في  أعالم )حرمة(  كذلك من 
كانت له تجارة واسعة في الهند، وتوفي في بومباي عام 1260هـ.

المعروف  تاريخه  لعبون  بن  حمد  الشيخ  المؤرخ  عمه  ابن  كتب  وقد 
استجابة لطلب ابن عمه ) ضاحي( كما أشار لذلك في مقدمة الكتاب.

ولضاحي هذا ابن اسمه )أحمد(، كتب فيه الشاعر محمد بن المؤرخ حمد 
بن لعبون بعض قصائد المدح.

كذلك من أعالم )حرمة( في الكويت: الشيخ د. عبد الرحمن بن حمود 
السميط، 1366هـ - 1434هـ، رائد العمل الدعوي واإلغاثي، ووالدته أيًضا 

من سدير من آل عمران أهل العودة.

وهذا كتاب عنه في )600( صفحة، وهناك كتب أخرى تحت الطبع.
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األستاذ سليمان التركي: 

ومن أعالم )حرمة(: معالي العم الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، 
وسيرته معلومة مشهورة. 

لكن من لطائف سيرته التي قد تخفى على البعض: أن الشيخ حفظه الله 
هو أول سعودي يحصل على )الدكتوراه( من )مصر(.

 األستاذ صالح العويد:           

أبنائها  أشهر  بأحد  واإلشادة  اإلشارة  دون  الحديث عن حرمه  يكتمل  ال 
الكرام، أال هو شيخ المؤرخين النجديين العالمة »حمد بن محمد بن لعبون 

المدلجي الوائلي«. 

1257هـ، عام  بعد  ووفاته  1181هـ،  عام  قبل  األرجح  على   والدته 
مما يجدر ذكره أن الملك عبدالعزيز - يرحمه الله - أمر بطباعة تاريخه على 
سنة  في  القرى  أم  مطبعة  في  نشره  تم  ما  أول  تاريخه  وكان  الخاصة،  نفقته 
الحنبلي«. وال  النجدي  لعبون  بن  بن محمد  »تاريخ حمد  بعنوان:  1357هـ 

يزال مرجًعا موثوًقا معتمًدا. 

وتفاصيل  سرد  في  نوعية  نقلة  لعبون  ابن  كتابات  أحدثت  وقد 
األحداث التاريخية، وتكُمن أهمية تاريخ ابن لعبون في معاصرته للدولة 
السعودية األولى والثانية، وتبوئه فيها مناصب مهمة، كما تميزت كتاباته 
باألمانة العلمية، كما حدث عندما أصاب حرمة ما أصابها وُأجلي ومن 

معه منها.
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كتابه  في  البسام  الرحمن  عبد  بن  عبدالله  الشيخ  المؤرخ  عنه  قال  وقد 
التواريخ،  »علماء نجد في ستة قرون«: »إن تاريخ ابن لعبون يعد من أحسن 

وال يزال مخطوًطا، وأكثر ما فيه لم يذكره مؤرخو نجد«. 

انظر البحث المرفق )ندوة حول تاريخ حمد بن محمد بن لعبون(، الذي 
استضافته مكتبة أبابطين المركزية بالكويت .   



130

وأم  والقاعية،  الجماجم،  وأم  وجراب،  )الفروثي، 
رجوم، ومشاش عوض(

1438/2/24هـ الموافق 2016/11/24م

األستاذ محمد الفيصل: 

بالنسبة لجراب سبق أن كتبت مقااًل عن نشأتها القديمة، وهذا رابطه من 
بجريدة الجزيرة بعنوان »جراب.. نشأتها القديمة«:

واللغة  والبلدان  األنساب  كتب  في  المختلفة  النصوص  دراسة  عند 
لنا  يتكشف لنا جانب من صور الحياة االجتماعية في منطقة نجد.. وتتبين 

بعض الخفايا واإلشكاليات. 

ومما يشكل على بعض القراء عند دراسة البلدان قديمًا أن تجد نصوصًا 
تنسبها إلى قبائل معينة وفي مصادر أخرى تنسب إلى قبيلة أخرى مما يعتقد 
البعض أنها مواضع متباعدة ومختلفة ومع حدوث التشابه في بعض األحيان 

إال أنه ال بد من دراسة النصوص من مصادر مختلفة. 

وسوف نتحدث في هذا الموضوع عن نشأة جراب قديمًا وما ورد فيها من 
أحداث، وجراب أحد البلدان الموجودة في الشمال الشرقي من بلد الزلفي 
شرقي نفود الثويرات.. وقد ذكر الشيخ حمد الجاسر -رحمه الله- أن أراب 
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القديمة هي جراب الحالية. 

التاريخية  المصادر  حسب  تصل  جدًا  قديمة  تاريخية  أحداث  ولجراب 
واألنساب إلى أكثر من 15 قرنًا. 

سكنى أراب قديمًا: 

في كتاب بالد العرب للحسن األصفهاني قال: أراب متياسر عن الجفر 
مصعدة في شق رمل يسكنها بنو عمرو بن جندب وأخالط معهم وفي موضع 

آخر قال ماء لبني العنبر. 

وقال نصر ماء من مياه بني العنبر كانوا ينازعون فيه. 

لبني  البلدان: أراب ماء  أما ياقوت الحموي فقد أوضح في كتابه معجم 
رياح بن يربوع بالحزن كما أشار إلى غزو الهذيل التغلبي لبني رياح في يوم 

أراب مما يعني أنهم قد سكنوا فيها. 

ومع دراسة النصوص من مصادر مختلفة تبين لنا نشأة أراب قديمًا. 

حفر بنو العنبر ركية أراب: 

هذا  في  ركية  بحفر  قاموا  أراب  تميم  بن  عمرو  بن  العنبر  بنو  نزل  عندما 
الموضع، والركية البئر جمعها ركي وركايا وقد نهلوا من ماء هذا المورد فترة 

من الزمن ثم نزحوا عنها فترة طويلة من الزمن. 

قدوم بني رياح بن يربوع إلى أراب: 

لما هجرت بنو العنبر أراب قدم إليها أناس من بني رياح بن يربوع من بني 
حنظلة من تميم ونزلوا فيها وكان وجود الماء من أسباب نزولهم فيه 
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إغارات بنو رياح وتغلب على بعضهم البعض: 
على  بعضها  القبائل  لغارات  أصبحت مسرحًا  أراب  في  الماء  توفر  بعد 
بعض لذا وقع فيها يوم من أيام العرب ُسمي بأراب حيث أغار جزء بن سعد 
عن  الرجال  غياب  أي  خلوف  وهم  وائل  بن  بكر  على  يربوع  ببني  الرياحي 
سبيهم  فأصاب  السن،  وكبار  والصبيان  النساء  وبقاء  للرعي  سواء  القبيلة 
وهم  يربوع  بني  على  التغلبي  هبيرة  بن  الهذيل  أغار  ذلك  بعد  ثم  وأموالهم 
خلوف فأصاب سبيهم وأموالهم فالتقيا على أراب، فاصطلحا على أن خلى 
جزء بن سعد ما في يديه من سبي بكر بن وائل وأموالهم وخلى الهذيل بن 
الماء فسقى خيله  الهذيل وبين  بين  يربوع وأموالهم، وخلوا  بني  هبيرة سبي 

وإبله وشرب هو وأصحابه. 

وفي هذا اليوم يقول الشاعر الشهير جرير: 
ورهطه  حصن  ابن  تداركنا  األراقم ونحن  يوم  السبي  منعنا  ونحن 

وفيه يقول الفرزدق: 
بدت  إذا  الهذيل  رايات  العقبان وكأن  كواسر  الخميس  فوق 
وائل  من  بجحفل  أراب  األركان وردوا  ضبارك  العشي  لجب 

       ومعنى ضبارك أي شديدة وضخمة

       رجوع بني العنبر إلى أراب

عاد بنو العنبر إلى أراب فوجدوا بني رياح قد استقروا فيها، وقد حصل 
من  بد  ال  كان  والنزاع  الخالف  ولدرء  له،  أراب  أن  يدعي  كل  بينهم  خالف 

عرض القضية على محكم من العرب. 
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المحكم يبت في موضوع الخاف 

كان المحترب بن أوس من بني حرثان بن ثعلبة الضبي ممن يقضون بين 
العرب في خالفاتهم وكانت له كلمة مسموعة. 

اختصم عنده األعور بن بشامة العنبري عن بني العنبر ضد بني رياح بن 
يربوع وقد بين أن أراب كانت ركية قد احتفرها قومه.. أما بني رياح فقد ذكروا 
أنهم وجدوا بئرًا مهجورة فسكنوا بجانبها وأصلحوا فيها، فكر المحترب في 

القضية وقرر الحكم التالي: 

• إعادة أراب ألصحابها األصليين وهم بنو العنبر بن عمرو بن تميم. 	

• يدفع بنو العنبر إباًل تعويضًا لبني رياح بن يربوع عما أصلحوه عند هذه 	
الركية. 

لم يرق الحكم إلمرأة من بني رياح 

فقالت: 
مـــــرة  لـنــا  أراب  العنبر وكــانـت  لبني  أراب  فــأضحت 

ومن هنا يتبين لنا صحة من قال إن أراب لبني رياح بن يربوع وكذلك من 
قال إن أراب لبني العنبر. 

هذا ما أحببت إيضاحه والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
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المراجع: 

1 - أنساب اإلشراف للبالذري. 

2 - النقائض ألبي عبيدة التيمي. 

3 - بالد العرب للحسن األصفهاني. 

4 - معجم البلدان لياقوت الحموي. 

5 - معجم اليمامة لعبد الله بن خميس. 

األستاذ حمود المزيني: 

هذه نبذة عن الفروثي، من كتابي: »إقليم سدير«:
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األستاذ حمود المزيني: 

وأقصاها  المجمعة،  لمحافظة  التابعة  األرطاوية  تلك مجموعة من هجر 
شمااًل بلد جراب، فبنهاية مجزل، ويفصله عن القصيم نفود الثويرات؛ حيث 

بلدة قبة، ويبعد عن المجمعة حوالي 140 كياًل.

وأقصى قرية إلى الغرب في هذا القطاع بلدة مشرفة، إحدى مراكز محافظة 
المجمعة، وتطل على روضة السبلة من الشرق.
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)عشيرة سدير(
1438/2/25هـ الموافق 2016/11/25م

األستاذ عبدالعزيز الدريس:

نشأة بلدة ُعَشْيَرة سدير:

ُعَشْيَرة: بضم العين، وفتح الشين، وإسكان الياء، وفتح الراء، تأتي بلفظ 
تصغير العدد من العشرة، وتأتي بتصغير نبتة الُعَشر وهو األقرب لكثرة نبات 

الُعَشر في هذه البلدة.

نشأتها األولى:

كانت عشيرة بلدة عامرة قائمة على أصولها في صدر اإلسالم، وتعد من 
أقدم بلدان سدير، حيث تشير بعض النصوص المتقدمة إلى ِقَدِم ُسْكنى هذه 
البلدة وعمارتها، وكذا بعض اآلثار والمعالم بها، ولها ذكٌر في كتب التاريخ 
والبلدان المتقدمة كما سيأتي، ولعل هذا األمر يعد أمًرا جديًدا على كثير من 

المهتمين بتاريخ نجد، عدا ما ذكره الشيخ زيد بن فياض - رحمه الله)1(.

انظر مجلة الجزيرة السنة األولى ع 4 صفر 1380هـ ص22 )إقليم سدير في التاريخ(.  )1(
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البلدان« نقاًل عن  قال ياقوت الحموي المتوفى عام 626هـ في »معجم 
)2( ُعَشيرة، وهو نخل و محارث،  اليمامة: )َخِليُف  الحفصي)1( في كتابه عن 

وعشيرة َأَكَمٌة لبني َعِدّي التَّْيم( )3(. أ. هـ، واألََكَمُة: التل )4(.

التَّْيم  َعِدّي  لبني  وَمَحارٌث  نخٌل  ُعَشْيَرَة  )وَخِليُف  نصه:  ما  ياقوت  قال 
نواحي  َأَكَمة أحسبها من  قرية عند  أيًضا: )والُعَشْيَرة  )5( وقال  َأَكَمة(  وعشيرة 

اليمامة وهي لَتْيِم َعِدّي عن الحفصي( )6(. 

أخذه  وقد  اليوم،  سدير  عشيرة  بلدة  على  تماًما  ينطبق  الوصف  وهذا 
ياقوت الحموي عن محمد بن إدريس بن أبي حفصة عالم اليمامة ومؤرخها 
كانت  وأنها  عشيرة،  بلدة  ِقَدم  على  يدل  وهذا  الهجري،  الثاني  القرن  في 
عامرة في صدر اإلسالم، وهي ال تزال كما وصفها العلماء تقع على َأَكَمة 

وهي التَّل.

مؤلفاته  من  الهجري،  الثاني  القرن  في  ومؤرخها  اليمامة  عالم  حفصة  أبي  بن  إدريس  بن  محمد   )1(
»مناهل العرب«، )معجم البلدان:11/1(.

ريُق بين الجبلين؛ وقيل: الوادي بين الجَبلين؛ لسان العرب )مادة خلف(. الَخِلِيُف: الطَّ  )2(
َعدي وَتْيم أخوان هما أبناء عبد مناة بن أد، وهما ابنا عم تميم، وال ُتذكر َعدي إال مقرونة بَتْيم،   )3(
كذلك َتْيم ال ُتذكر إال مقرونة بَعدي، فيقال َعدي َتْيم، وَتْيم َعدي، الرتباطهما القوي، ولتمييزهما 

لمن يشابههما في االسم من القبائل األخرى.
اأَلَكَمُة التي أشار إليها هي التي ُأنِشئت عليها المنازل السكنية في عشيرة في نشأتها الثانية.  )4(

المشترك وضًعا، ص 159.  )5(
المرجع السابق ص 310.  )6(
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الفقي  وادي  أن  البلدان  وعلماء  المؤرخين  عند  المتقرر  المعروف  ومن 
َباب وَضبَّة  الرَّ بني عمهم  تميم ومن  أفناء من  أطرافه  )سدير( كان يسكن في 
المتوفى  األصفهاني  عبدالله  بن  الحسن  ذلك  إلى  أشار  وممن  وغيرهم، 
ما  قال  حيث  )سدير(؛  الفقي  في  العنبر  بني  لمنازل  تعداده  في  310هـ  عام 
اُن )2(  نصه:)َواْلَفَقُء في الُكْرَمِة، الُكْرَمُة )1( بالَيَماَمِة، ويجاورهم في اْلَفَقِء ِحمَّ

، وَتْيٌم، وغيرهم)3(. وُعْكٌل، وَضبَُّة، وَعِديٌّ

ثم إنه مع مرور الزمن خلت بلدة عشيرة من أهلها بني َعِدّي بني عمومة 
بني تميم، وأصبحت أثًرا بعد عين، وَمْجَهَلة بعد أن كانت عامرة.

وما زال موضعها معروًفا عند العلماء ال يشتبه بغيره، قال الفيروز آبادي 
المتوفى عام 817هـ: )والُعَشْيَرُة قرية بالَيَماَمِة()4(.

بلدة  ُمَصّغًرا:  )والُعَشْيَرُة  في  1205هـ  عام  المتوفى  الزبيدي  قال  وكذا 
بالَيَماَمِة()5(.

الُكـْرَمة: قال عنها ياقوت في معجم البلدان )من نواحي اليمامة(.  )1(
ان من كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم )جمهرة النسب( ص 231. ِحمَّ  )2(

بالد العرب ص 253.  )3(
القاموس المحيط مادة )عشر(.  )4(

تاج العروس مادة )عشر(.  )5(
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نشأتها الثانية:

وكانت بدايتها أن مانًعا التميمي جد المنيعات قدم إلى المنطقة للصيد، 
األرشية)1(  حبال  ضرب  آثار  األحجار  بأحد  وجد  للراحة  توقفه  وأثناء 
وفي  معالمه،  وأخفى  الحجر  وغطى  فقام  مدفونة)2(  بئًرا  هناك  أنَّ  فأيقن 
اليوم التالي َقِدَم هو وأبناؤه وأهله وحفروا البئر، وبعثوها من جديد، وهذه 
المنيعات)4(  البلدة وعمروها)3(، وتوارث  الـُموفِية، واستوطنوا  البئر هي 
الكريمة  األسر  من  جملة  فيها  جاورهم  ثم  جيل،  بعد  جياًل  الـُمْوفِية 
وعاشوا في إخاء ووئام في ظل حكومات آل سعود المتعاقبة، وما زالوا 

إلى هذا العصر الزاهر.

جغرافية عشيرة سدير:

هي إحدى بلدان منطقة سدير، تقع شمال مدينة الرياض على بعد حوالي 
للقادم  وواجهته  سدير  لمنطقة  الشرقي  المدخل  وتعتبر  كيال،  وثالثين  مائة 

األرشية: هي الحبال التي كانت تستخدم الستخراج المياه من اآلبار.  )1(
وجود آثار بئر مدفونة في هذه المنطقة يؤيد ما جاء في النشأة األولى للبلدة بأنها كانت عامرة وقائمة.  )2(
هذه الرواية ينقلها كبار السن من المنيعات منهم حمد بن محمد الحماد العشري – رحمه الله -   )3( 
وعشري بن دريس الدريس العشري، وهديب بن عبدالمحسن الهديب العشري، وحماد بن 
غير  من  البلدة  أبناء  عند  ومتواترة  مستفاضة  هي  كذلك  وغيرهم.  العشري،  الحماد  عبدالله 

المنيعات.
يعتبر أقدم ذكر للمنيعات في الوثائق المحلية الوثيقة التي كتبها الشيخ العالمة سليمان بن علي بن   )4(
مشرف قاضي روضة سدير في منتصف القرن الحادي عشر والمتوفى عام )1079هـ(، مما يدل 

على وجود المنيعات قبل هذه الفترة.
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سدير  أودية  من  المياه()1(  )أبا  وادي  ضفاف  على  وهي  الرياض،  مدينة  من 
المشهورة، وهي شمال وادي الفقي)2( المشهور والمعروف بوادي سدير.

مجموعة  بين  والمتوسط  المتميز  الجغرافي  موقعها  سدير  ولعشيرة 
المفالي  من  العديد  لها  جعل  والذي  والرياض،  والشعاب  األودية  من 

والمتنزهات.

الدكتور حمد الدخيل:

الكرمة تمتد لتشمل األراضي التي يخترقها وادي المشقر.

الدكتور حمد الدخيل: 

معلومات ثمينة.

الدكتور حمد الدخيل: 

محارث بضم الثاء دون تنوين؛ ألنها ممنوعة من الصرف.

الدكتور حمد الدخيل:

ال يمكن أن يكون هذا كالم زيد بن فياض بنصه؛ ألن فيه أخطاء.

للمزيد انظر ص 27.  )1(
الرياح  مهب  قبل  من  اليمامة  عارض  طرف  في  واد  الَفْقُي...   ( البلدان:  معجم  في  ياقوت  قال   )2(
الشمالية..( وقال أيًضا: )الُفَقيُّ بلفظ تصغير األول، وما أظنه إال غيره...، وقال الحفصي في ذكره 

نواحي اليمامة: الَفقّي بفتح الفاء، ماء يسقي الروضة...(.
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األستاذ عبدالعزيز الدريس:

أشكرك د. حمد على التفاعل.

األستاذ عبدالعزيز الدريس: 

هذا ليس كالم الشيخ زيد الفياض.

األستاذ عبدالله الخرجي: 

الملك عبدالعزيز  منها مرور  الزيارات، كان  بعدد من  حظيت عشيرة 
على عشيرة في وقت أميرها محمد بن صالح في عام 1337هـ، وكان في 
ركب من 25 من أصحابه، وقد استقبله بن صالح في مزرعته )المظل(، ثم 
دعاهم إلكرامهم في منزله. وهناك قصه يتداولها األهالي وأكدها حفيده 
األمير  دعا  لما  أنه  وذلك  الصالح،  محمد  بن  عبدالعزيز  بن  ناصر  الشيخ 
والطعام،  الفرش  من  يلزم  ما  بعض  إلحضار  سبقهم  منزله  إلى  الملك 
وتأخر قلياًل؛ بحيث وصل الملك إلى الدار قبل عودة األمير، فوجدوا باب 
الباب  مجلس الضيوف مغلًقا، فما كان من الملك عبدالعزيز إال أن رفع 
وأسنده جانًبا، ودخلوا واستقروا في المجلس إلى أن حضر األمير واعتذر 

وقام بإكرامهم.
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بقيادة  اليمن  مغزى  في  عشيرة  أهالي  من  عدد  اشترك  1352هـ  عام  في 
مقام  قائم  السديري  الرحمن  عبد  سرية  في  وكانوا  )األمير(،  فيصل  الملك 
وإبراهيم  الخرجي،  الحبيش  بن دخيل، وحمد  بعد، ومنهم متعب  فيما  جدة 
العبودي، ومحمد بن علي الناصر، ومحمد بن صبيح، وقد وثق الشاعر متعب 

هذه المشاركة بقصيدة تقول:    



149

األستاذ عبدالعزيز الدريس: 

ومن أهم معالم ومفالي ورياض عشيرة سدير اآلتي:

ة: جبل بارز ململم أسمر، في الجانب الشرقي من عشيرة، يقع  قارة َخـزَّ  -1
في براح من األرض ُيبِرزه ويجعله ُيرى من بعد، جنوبه العتك ومدافع 
في  يوجد  الملتهبة)1(،  العبلة وشرقه سهول  أودية سدير، وشمال غربه 
أعاله آثاٌر قديمة وبقايا أبنية حجرية، وُيعتبر من أهم المعالم البارزة في 

عشيرة سدير.

وقد تغنّى به شعراء عشيرة، منهم الشاعر إبراهيم بن هديب آل عشري في 
إحدى قصائده، عندما قال:

ــرادي ــطَّ ال كثير  ــزة  خ ــعــْت  َجريرهَطــاَل فــي  العشا  َيْلقى  ِذْيبها 

والشاعر علي بن عثمان آل خميس، عندما قال:

ثمنهـا َمغـْا  بالبيـع  ديـرة  وطنهـالي  وقبلـي  خـزة  شـرقيهـا 

ِميزاْن كل  لها  َيْرجح  خاطري  وديـانفي  بالمساييـل  يسمـى  واٍد 

بطن  شمال  المْلَتِهَبة  صحراء  في  شاخص  فارد  جبل  بـلـيـبـيـل:  قارة   -2
العتك األعلى، شرق قارة خزة وغرب األفيلق )ُأفيلق الملتهبة()2(، وفي 

الجهة الشرقية من عشيرة.

األشكال  المختلفة  والحصى  الحجارة  من  مبني  َعة(:  )الُمَربَّ المرقب   -3

معجم اليمامة:381/1.  )1(
معجم اليمامة: 175/1.  )2(
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واألحجام، مربع الشكل، مصمت، طول ضلعه 3.6 م ويبلغ ارتفاعه 
بالرجم، ويختلف عن  إلى أعاله، وهو أشبه  الصعود  3.7 م، ويمكن 
يقع على جبل يطل على وادي  المألوفة في سدير،  األبراج والمراقب 

)أبا المياه()1()2(.

آبار  أقدم  من  وتعتبر  سدير،  عشيرة  في  البارزة  المعالم  من  الُمْوفية:)3(   -4
المنطقة، تسقي أرض َجبرة )4(، وتقع شرق جامع البلدة القديمة. 

على  تطل  مرتفعة  هضبة  على  وتقع  القديمة  البلدة  وهي   )5( الـَقـارة:   -5
وتقع  الودي،  ووادي  المياه(  )أبا  وادي  أبرزها  أودية  مجموعة  ملتقى 

شمال غرب الموقع الجديد للبلدة.

ع  تجمُّ من  أعاله  في  يتكون  للوادي،  تصغير  والُودي  الـُودي:  شعيب   -6
للمياه في الفايج والعميا - من مفالي عشيرة شمال غرب عنها- يجتاز 
)أبا  وادي  إلى  يفضي  يمألها  أن  وبعد  باسمه،  المسماة  الودي  مزارع 

المياه( جاعاًل القارة يمينه.

مجلة أطالل: ع 16 /249، 1421هـ.  )1(
وكان يوجد في السابق مرقٌب مبنٌي من الطين يعتبر المرقب األول واألساسي في البلدة، وموقعه   )2(
َيْبَق منه  البلدة القديمة، قد تهدم بفعل تقادم الزمن في حدود 1392 هـ، ولم  بالقرب من جامع 

سوى األساسات
لمزيد من المعلومات انظر ص 21.   )3(

انظر وثيقة رقم )1( ص 94.  )4(
القارة: وهي دون الجبل )لسان العرب البن منظور (، وهي بخالف قارة بني العنبر المعروفة بقارة   )5(

صبحا في سدير.
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من  الشرقي  الشمال  في  العبلة،  في  واسع  منتزه  ـَبـْيـب:  الـلُّ شعيب   -7
أشجار  بعض  وبه  الربيع  فصل  في  الجميلة  بالنباتات  يزدان  عشيرة، 

الطلح، يفضي إلى )أبا المياه(، وهو َمـْبـعل)1(.

مرتفعة  يقع على هضبة  بناء ضخم حصين،  آل عشري:  الدريس  قصر   -8
بناه  عشري،  آل  الدريس  أسرة  تسكنه  كانت  الودي،  مزارع  على  تطل 
في حدود عام 1190هـ  العشري  مانع  بن  بن حمد  عبدالله  بن  فوزان 
تقريًبا، وقام بتجديده وترميمه عبدالعزيز بن دريس بن حسين العشري 

في حدود عام 1321هـ تقريًبا، وما زال قائًما حتى اآلن. 

وادي أبا المياه )وادي المياه(: من أشهر أودية سدير وأكبرها، قال ياقوت   -9
اليمامة قال: وأول ما  البلدان: )وذكره الحفصي في نواحي  في معجم 
يسقي جالجل وادي المياه...(، يتكون أول ما يتكون من عدة شعاب 
َلم، ووادي النََّخل،  ّماري، ووادي السَّ فوق جالجل وهي: الجزر، والسَّ
وعنقود، والُقعّير، وكل منها له روافد، وبعد أن يتكون من هذه الشعاب 
يجتاز جالجل ثم يمر بالتويم إلى عشيرة جاعاًل القارة يمينه، ثم يلتقي 

أخيًرا مع وادي الفقي في مفائض ورياض()2(.

الِعـْبـَلـة: وهي اسم لكل أرض منبسطة ظاهرة، تجللها حجارة صغيرة   -10
بيضاء في الغالب )مرو(، تقع في الجانب الشمالي من عشيرة، ويحدها 

من الجنوب وادي )أبا المياه( ومن الشرق جبال المجزل.

البعل: وهو الزرع الذي يعتمد المزارعون في سقيه على المطر.  )1(
معجم اليمامة: 431/2.  )2(
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في  يقع  الحرمل،  شجر  فيه  يكثر  واسع  شعيب  الَقَات(:  )أبا  شعيب   -11
الرياض  القديم - طريق  الطريق  للمار مع  الغربي من عشيرة  الجنوب 
المياه  مصاب  من  مجموعة  أعاله  في  وتوجد  الجنوب  باتجاه  سدير- 

المعروفة، ويفضي سيله إلى شعيب العودة ومنه إلى )أبا المياه(.

وَبـص: من مفالي عشيرة، يقع في الجنوب الغربي منها، بالقرب من غار   -12
مقحم، وهو أيًضا َمبْعل ألهل عشيرة.

الُعبيد  جبل  أعلى  في  وجميل  وسيع  رملي  وادي  الـعـنـّيـب:  شعيب   -13
شمال عشيرة في العبلة، وبه شجر العنّيب المعروف.

روضة عشيرة: تقع جنوب جبل خزة، وإلى الجنوب الشرقي من عشيرة،   -14
يكثر  وخصبة  كبيرة  روضة  وهي  المياه(،  )أبا  عشيرة  وادي  بها  ويسيل 

فيها شجر العشر، وهي َمـْبـعل ألهل عشيرة.

جنوب  تقع  العشري)1(  فوزان  بن  عبدالله  إلى  نسبة  فوزان:  ابن  روضة   -15
وراط  واديي  سيل  بها  يلتقي  عشيرة،  روضة  من  بالقرب  البلدة  شرقي 

وسدير بـ )أبا المياه(، وهي من مباعل أهل عشيرة. 

َبحا(: روضة من رياض )الَعْتك األعلى( في أسفله،  روضة الِمْشَراة )الذُّ  -16
شماله  يتركها  ة،  َخزَّ هضبة  يحاذي  أن  قبل  الشمال  طريق  حذاءها  يمر 
َبحا( - جمع ذبيح - ألنه حصل  للمصعد... وسميت أخيًرا روضة )الذُّ

بها وقعة، قتل بها قتلى)2(، وهي أيًضا َمـْبـعل ألهل عشيرة.

معجم اليمامة: 135/2.  )1(
القبور  آثار  تزال  وال  عشيرة  أهل  من  السن  كبار  يتناقلها  الوقعة  وهذه   .269/2 اليمامة:  معجم   )2(
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رياض الُعـَبـْيـد: رياض منقادة متجاورة تقع بين طريق سدير وبين جبل   -17
شمال  يقع  أسود  هنالك  بجبل  الُعَبْيد  رياض  وسميت  شماليه،  خـزة 
ُعَبْيًدا.  العرب يسمون كل جبل أسود مفرد  عشيرة يسمى هكذا كعادة 

يسيل في هذه الرياض العتك ووادي العودة وما حول ذلك)1(.

غار أبو قاطور: في الشمال الغربي من عشيرة، فيه مجمع للمياه، يقصده   -18
المتنزهون لصيد الطيور - ومنها الحجل- التي ترد إليه للشرب من مائه 

واالحتماء بظله من حرارة الصيف الحارقة.

)أبا  شعيب  من  بالقرب  عشيرة،  من  الغربي  الجنوب  في  ِمْقِحم:  غار   -19
القالت( يقصده المتنزهون في فصل الشتاء لدفئه.

مسمى  شعيب  وهناك  عشيرة،  من  الغربي  الجنوب  في  دبـيـس:  غار   -20
باسمه، يقصده المتنزهون في فصل الصيف والربيع لبرودته.

األستاذ عبدالله الخرجي: 

في مجال التعليم طالب األهالي بفتح مدرسة في عشيرة، وتصدى للمطالبة 
عام  في  طلًبا  المعارف  لمعتمد  وكتب   - الله  رحمه   - حماد  بن  سند  الشيخ 
1371هـ ضمنه حاجة البلد إلى التعليم النظامي بدال من الكتاتيب المنتشرة في 
نجد وغيرها، وهو أسلوب مشابه لتحفيظ القرآن في المساجد حاليًّا، وبالفعل 
ا للجنة  تم فتح المدرسة عام 1374هـ، وقد اختيرت مدرسة عشيره لتكون مقرًّ

موجودة في الروضة. )المؤلفون(.
معجم اليمامة: 511/1.  )1(
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مدارس، عدة  جمع  تم  بحيث  1380هـ،  عام  االبتدائية  الشهادة   اختبارات 
وكانت إدارة تعليم المجمعة تضم مدارس سدير والزلفي بدليل بيان العشرة 

األوائل الذي ضم طالبًا من مدرسة الزلفي.

وفي عام 1382هـ تشرفت عشيرة بزيارة الملك فهد وإخوانه بدعوة من 
األهالي عندما كانوا يستعدون لحضور مناسبة في الروضة، وكان في مقدمة 
مستقبليهم أمير عشيرة آنذاك سعد بن فالح وكبار أهالي عشيرة، وحضر الحفل 
والشيخ  بن ماضي،  والشيخ عبدالعزيز  التويجري،  الشيخ عبدالعزيز  كل من 

محمد بن ضاوي وعدد من وجهاء سدير.
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دخيل  متعب  الشاعر  وهذا  المناسبات،  في  حضور  لهم  عشيرة  وأهالي 
يرثي الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه:

البال  غضب  لفى  علم  يا  آه  باهاقلت  مــن  دمعها  هلت  والعين 
الال  شهب  با  ضائع  كني  سماها  غديت  مــن  خدها  أميز  ــاد  ع مــا 
زال  قد  الفي  كما  اللي  دواها عبدالعزيز  صعيب  عميت  وإن  والعين 
إنشال  الطائف  من  اللي  ذكرت  ماها إلى  كــل  قطرت  عيوني  تبكي 
وعيال  ــوان  إخ طياره  في  وراها  شالوه  األخرى  في  واحد  معه  أحد 
وجهال  عاقل  وصاح  المطار  غطاها طب  فراقه  من  شقت  ونسوان 
األزوال  بين  ســيــارة  فــي  عزاها شــالــوه  من  بكت  اللي  العيون  وأبكى 
هطال  األعيان  ودمــع  عليه  بكاها  صلوا  تزايد  بالمسجد  والناس 
الجال  منور  وهو  قبر  في  لقاهاحطوه  لنفسه  الجنة  ــن  م نــور 
األثقال  حمال  وصار  سعود  وفاهاخلف  عهود  عاهد  من  وجميع 
تبدال  في  ما  العهد  ولي  خطاهاوفيصل  من  الخطا  بان  ال  حلحيل 
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األستاذ عبدالله الخرجي: 

مدخل عشيرة من الشرق باب السليل.
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األستاذ عبدالله الخرجي: 

وفي عام 1392هـ حظيت عشيرة بزيارة الملك سلمان، وكان أميًرا لمنطقة 
الرياض، وقبل وصول الموكب طلب الشيخ عثمان الصالح من القائمين على 
ذلك  تال  ثم  باألمير،  ترحيًبا  جميلة  أبياًتا  ليلقي  الشباب  أحد  إحضار  الحفل 

كلمة األهالي، فقصيدة للشاعر ناصر عبدالله الشايقي.
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الدكتور عبدالله الربيعة :

رصد جميل وجيد لألحداث ونحتاج إلى تحقيق بعض التواريخ لجميع 
القريبة  األحداث  أما  توثيق،  بال  سرًدا  يكون  ال  لكي  وتوثيقه؛  هنا  يرصد  ما 
تاريخ  ولعل  والدراية.  الخبرة  أهل  من  االستفادة  فباإلمكان  والمعاصرة، 
النهضة والتعليم  الذين واكبوا  القدماء  عشيرة حظي بمجموعة من المعلمين 

النظامي التي عاشتها وتعيشها مملكتنا لم يحظوا باالهتمام حتى تاريخه.

اإلمامة  تولى  مغيصيب  ابن  وفاة  بعد  سدير  عشيرة  جامع  إمامة  أن  كما 
عثمان بن عبدالله النوفل الربيعة لمدة عامين وهذه معلومة مدونة.

قصيدته  في  عليهم  وأثنى  عشيرة  أهل  الشويعر  حميدان  الشاعر  ومدح 
المشهورة: 

ــات ــع ــي ــن ـــرة م ـــــل عـــشـــي الــظــهــرهأه ــك  ــذي ب رجــــال  اوي 

األستاذ عبدالله الخرجي: 

وتنسب  وترصده  الحدث  توثق  التى  والقصائد  األحداث  بعض  شواهد 
إلى شعراء معروفين.

األستاذ حمود المزيني:

التعليم  على  وتشرف  سدير.  بمنطقة  التعليم  إدارة  اإلدارة:  اسم  كان 
بمختلف منطقة سدير، من الحسي حتى القصيم. والزلفي والغاط من ضمن 

هذه المنطقة.
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األستاذ محمد الفيصل: 

تقارير مهمة في هذه الحلقة عن مدينة عشيرة. شكًرا لكم على إثراء أخبار 
وتاريخ إقليم سدير بهذه المعلومات          .

الدكتور عبدالله الربيعة :

هناك بعض القصائد الجميلة لبعض المناسبات في عشيرة للشاعر متيعب 
لعشيرة  تاريخية  ألحداث  يوثقون  وشعراء  العليان،  عليان  والشاعر  الدخيل، 

مثل قصيدة عبدالله بن فهد عند غزو عنزة فيما أظن.

مطلعها يقول:
يعود عله  مضى  )ن(  يوم  يا  أطفالهاالله  تشيب  الخطه  يوم )ن( على 
بــالــورود نــوانــا  الفطيماني  ــوم  حالهاي محتمينن  انــا  درى  ما  هو 

إلى آخر القصيدة.
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الدكتور عبدالله الربيعة: 

رجالها:

األستاذ حمود المزيني: 

الجاهلي وصدر اإلسالم، العصر  منذ  األخرى  مدينة عشيرة، هي   وهذه 
من  يا  التاريخ،  في  الضاربة  وجذورها  المنطقة  هذه  عراقة  على  يدل  ما  وهو 

ينساقون وراء أقوال واهية بأن بلدانها منذ القرن السابع والثامن الهجري.

األستاذ عبدالله العشري:

إطالق  عند  العشري  الفايز  عبدالله  بن  فايز  عمي  قالها  القصيدة  وهذه 
المناسبة،  بتلك  واحتفال  رسمي  محفل  في  هذا  وكان  عشيرة،  في  الكهرباء 

وتبين مدى الترابط والتالحم بين أهالي عشيرة. 
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قشرهـا  عنها  طــار  ياللي  قـارهعيني  راس  علـى  حس)ن(  شاقها 

بصرهـا  ــدت  م ــوم  ي شـارهوارجهنت  منه  الـرجم  براس  شـافت 

حضرها  بشهم)ن(  عشيرة  دارهفرحت  والـــــدار  وآهليـن  مـرحـبا 

بخبرهـا  سمع  ــوم  ي ماضي  ــن  البشـارهاب وأعطى  بالمشروع  فرح 

قمرهـا  القوايل  في  تغاضي  نهـارهلو  بتالـي  يطـلـع  سـيرته 

سـطرها  جـدد  ــراى  ال سديد  كــارهيا  الضـد  بهـا  يقرأ  قـصة 

ذكرهـا  كـلن  بالطيـب  الخـسـارهالبتي  تهـون  ديرتها  دون 

نحرهـا  فـي  صوغها  زرارهلبسوها  تـلمـس  يوم  من  كـهرباء 

بحرهـا  غزيـر)ن(  اللي  تجاره النفوس  الـمـعـزه  غيـر  ماتبي 

الدكتور عبدالله الربيعة: 

الرياض  لمنطقة  أميًرا  كان  األمير سلمان عندما  زيارة  في  متيعب  قصيدة 
والتي يقول في مطلعها: 

افرحي يا عشيرة جاك سلمان 

والبسي يا عشيرة ثوبك الثاني

وافصخي ثوبك اللي ضيق جيبه

إلى آخر القصيدة.
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الدكتور عبدالله الربيعة 

كما أن آخر الزيارات التي حظيت بها عشيرة من أصحاب السمو الملكي 
زيارة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض خالد بن بندر بن عبدالعزيز 

قبل عامين أو ثالثة.

الدكتور عبدالله الربيعة :

األيام  من  القادم  في  عشيرة  في  الحديث  التعليم  رجال  أول  سأدون 
بمشيئة الله.

األستاذ عبدالله الخرجي :

في 1418/11/24هـ تشرفت عشيرة بزيارة األمير سلطان بن عبدالعزيز 
كلمة  وفي  عالجية،  رحلة  من  عودته  بعد  ذلك  وكان  األهالي،  من  بدعوة 

الترحيب أشار عريف الحفل بقوله: 

وسها ــًا  أه عبدالعزيز  ابــن  ــورايا  ــب وح ــة  ــح ص ــه  ــل ال زادك 

نجد ـــان  ـــك س ــــر  وس ـــا  ـــرن وعسيراس والــحــســا  ــاز  ــج ــح وال

سقم بعد  مليكنا  تشافى  األمــيــراأن  ــاج  ــع ال بعد  وتــعــافــى 

األستاذ عبدالعزيز الدريس: 

ارخيَّة: وثيقة جبرة والشَّ

في حدود سنة 1050هـ أوقف مانع وربيعة آل عشري أماكهما وهي:

)َجْبرة( ببلدة عشيرة سدير بما فيها بئر اْلُموفَِية.  -
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)الشارخية( وهي أرض زراعية مجاورة لبلدة الجنيفي بسدير.  -

على  الشتمالها  النجدية؛  الوثائق  نفائس  من  العتيقة  الوثيقة  هذه  وتعتبر 
مآثر نادًرا ما تجتمع في غيرها من الوثائق النجدية، وأهم هذه المآثر:

قدم هذه الوثيقة، حيث تعتبر من أقدم الوثائق المحفوظة في منطقة  أواًل: 
سدير.

كاتب هذه الوثيقة علم من أعالم نجد الكبار، وهو الشيخ العالمة مفتي  ثانًيا: 
الديار النجدية الشيخ سليمان بن علي المتوفى سنة 1079هـ جد الشيخ 
كان  عندما  سليمان  الشيخ  كتبها  وقد  الوهاب.  عبد  بن  محمد  اإلمام 

قاضًيا ببلدة الروضة بسدير.

جت هذه الوثيقة بتجديد ثلة من مشاهير علماء نجد وأكابرهم، وهم: ُتوِّ ثالًثا: 

الشيخ العالمة أحمد المنقور المتوفى سنة 1125هـ.  -

الشيخ العالمة أحمد بن غنام الحنبلي قاضي بلدة روضة سدير عام 1170هـ.  -

الشيخ العالمة عبدالله أبابطين المتوفى سنة 1282هـ.  -

وآخر من قام بتجديدها عالمان من علماء نجد، هما:

عبدالله  العالمة  الشيخ  بأمر  كتبها  زاحم،  بن  عبدالله  العالمة  الشيخ   -
العنقري قاضي سدير.

الشيخ عثمان بن عبدالله بن عمر إمام وخطيب جامع بلدة العطار مدة   -
خمسين سنة.
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أني  مضمونه  الرحيم...  الرحمن  الله  )بسم  الوثيقة:  نص  هو  وهذا 
بما  الله  رحمه  علي  بن  سليمان  كتب  صحيحة  وثيقة  تبنان  سنة  رأيت 
على  بيانهما  اآلتي  عقاريهما  وقفا  العشري  ومانع  ربيعة  أن  حاصلها 
قرية  أسفل  في  الذي  العقار  أحدهما  المذكوران  والعقاران  أوالدهما، 
الجنيفي المسمى بالشارخية ما خال قطعة فيها معلومة ذكر أنها آلل حمد 
المذكور،  الوقف  في  تدخل  فلم  ذكرنا،  لمن  ملًكا  تكن  لم  عشري  بن 
والعقار اآلخر هو المسمى بجبرة في قرية عشيرة، وشهرة كل من العقارين 
وطوع  وبدن  من عقل  صحة  في  جرى  ذلك  أن  وذكر  حدهـ،  تغني عن 
وأن  المذكورين،  الواقفين  من  الوقف  حين  بالموقوف  ومعرفة  واختيار 
ذلك وقف صحيح شرعي الزم مرٍض، وذكر أنه حضر على ذلك جماعة 
من المسلمين منهم العدول وغيرهم، ثم ذكر أنه شهد به وأثبته وكتبه فقير 
عفو ربه العلي سليمان بن علي بن محمد بن مشرف، وذلك بعد تحققه 
ومعرفة خطه معرفة يقينًا ال شك فيه وال مرية، قال ذلك وشهد به وكتبه 
وأثبته أحمد بن محمد المنقور، ونقله من خط الشيخ أحمد المنقور حرًفا 
بحرف بعد المعرفة به يقينًا فقير عفو ربه العلي أحمد بن غنام الحنبلي، 
الرحمن  يقينًا عبدالله بن عبد  ونقله من خط أحمد بن غنام بعد معرفته 
ونقله  وسلم.  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  أبابطين. 
من خط الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن أبابطين رحمه الله وعليه ختمه 
بعد معرفته يقينًا حرًفا بحرف لموجب شرعي، وهو تلف األصل المنقول 
منه عثمان بن عبدالله بن عمر وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 

وسلم 2 ص سنة 1341هـ(.
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)التويم(
1438/2/26هـ الموافق 2016/11/26م

األستاذ عبدالله أبابطين:

من أوائل من استوطن مدينة التويم قبيلة عائذ الجنبية من عبيدة قحطان 
ورد  وقد  الحازمي،  له  يقال  القوم  عقيد  وكان  اآلن،  إلى  موجودة  وآثارهم 
في كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني المولود سنة 280هـ، قارة الحازمي 
حائط  الحائط.  فترد  الفقي  بطن  في  تصعد  ثم  بقوله:  الحازمي،  إلى  منسوبة 
بني غبر قرية عظيمة فيها سوق، وكذلك جماز سوق في قرية عظيمة أيًضا، ثم 
تخرج منها إلى الروضة روضة الحازمي، وبها نخيل وحصن منيع، ثم تمضي 
النخيل والزروع واآلبار  العنبر وأنت في  قارة  الحازمي، وهي دون  قارة  إلى 

طول ذلك، ثم توم، ثم أشي، ثم الخيس، ثم تنقطع الفقي.

األستاذ يوسف العتيق: 

نبذة عن التويم كتبها أحد أبنائها، ونشرت في صفحة وراق الجزيرة.

نبذة تاريخية مختصرة عن بلدة التويم الواقعة في محافظة سدير، فايز بن 
إبراهيم المفيز.

الموقع:
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تقع بلدة التويم في وسط منطقة سدير على خط طول 85 إلى 45 شرًقا، 
وعلى خط عرض 11 إلى 25 شمااًل، ويمر بها الطريق العام القديم الذي يربط 
الرياض- سدير- القصيم، على بعد 170 كم من الناحية الشمالية الغربية عن 
مدينة الرياض، وكذلك يمر بالقرب منها، وعلى مسافة 9 كم الطريق السريع 

الذي يربط أيًضا الرياض- سدير- القصيم.

نشأته:

التويم في تأسيسها من أقدم بلدان سدير؛ حيث تم عمارتها عام 700هـ 
من قبل مدلج بن حسين الوايلي وبنيه وعشيرته بعد رحيلهم من أشيقر حسبما 
وتاريخ  لعبون،  بن  حمد  تاريخ  ومنها  القديمة،  النجدية  بالتواريخ  موثق  هو 
ابن بشر، والفاخري، وابن عيسى، وغيرهم من المؤرخين القدماء، ومن ذرية 
مدلج بن حسين الباقية ببلدة التويم، هي: أسرة آل مفيز، وأسرة آل زامل، وآل 

حزيمي، وآل رخيص، وآل لعبون.

ومن بلدة التويم نزحت أسر كثيرة قامت بتأسيس بلدان عديدة، كما هو 
موثق في تاريخ ابن عيسى:

بلدة حرمة أسسها عام 770هـ إبراهيم بن حسين بن مدلج بعد رحيله  أ   - 
من التويم. صفحة )31(.

بن  حسين  وزير  الشمري  عبدالله  820هـ  عام  أسسها  المجمعة  بلدة  ب- 
مدلج في التويم، وذلك بعد رحيله من التويم صفحة )32(.

الهزاني  مسعود  بن  رشيد  1040هـ  عام  وغرسها  بناها  الحريق  بلدة  ج - 
الوايلي صفحة )51(.
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بلدة حريمالء بناها عام 1045هـ علي بن سليمان آل حمد وأسرته بعد  د  - 
رحيلهم من التويم صفحة )52(.

والسديس،  التواجر،  التويم:  من  انتقلت  التي  المشهورة  األسر  ومن 
الله،  نصر  وآل  والقريشي،  والزغيبي،  والحصيني،  والقصارى،  والشويهي، 
والعدوان، وأسر كثيرة إلى الزبير والكويت، وتعتبر أحداث التويم وأخبارها 

األكثر ذكًرا في التواريخ النجدية القديمة اآلنف ذكرها.

بلدة  عن  )بلجريف(  الرحالة  كتبه  ما  بعض  ألورد  الفرصة  هذه  وأنتهز 
طبًقا  ساكن  ألف   15 إلى   12 بين  ما  السكان  تضم  كبيرة  مدينة  هي  التويم: 
للتعداد المستخدم هنا، والذي سوف أتبعه لعدم وجود ما هو أفضل منه، وهي 
تعتبر أقل تميًزا، في موقعها من حيث الري، من المجمعة، كما أنها أكثر برودة 
السهل األول،  ارتفاعها، ليس من  تقع على علو شاهق في  في طقسها، ألنها 
وإنما من الثاني، كما أنها محاطة بأكوام غير منتظمة من السلسلة الثالثة واألكثر 
قد  الذي  الفعلي  الحاكم  يكن  لم  قليلة،  بمسافة  عنها  تبعد  أنها  رغم  ارتفاًعا، 
نسيت اسمه، قد أظهر مياًل طيب المعشر بأي حال، وقد تجولت أنا وأبو عيسى 
جيئة وذهاًبا عبر شوارع المدينة الضيقة بحًثا عن أحد التابعين لكي يبلغ معاليه 
بوصولنا، دون أن نعثر على أحد، وعندما كانت الرسالة قد بلغت إليه أخيًرا، كان 
ترحيبه بطيًئا في وصوله، وقد ظل باب القصر مغلًقا، مما يؤكد بأن الحاكم كان 
نافًرا أو مشمئًزا من استقبالنا في الداخل، وسواء كان يخشى مشاهدتنا الفتقاره 
أو وفرته، فهذا ما ال أستطيع تحديده، وفي نهاية المطاف قام بتوزيعها لإلقامة 
وسط المساكن المخصصة لتابعيه، وقد تم وضع النائب ومرافقيه في أحد تلك 
الخواءات أو القهوات المحلقة، ونحن في آخر، والمكاويين في ثالث، وكان 



169

أبو عيسى يغدو جيئة وذهاًبا بينها، كان مضيفنا بالوكالة رجاًل مسلًما ذا طبيعة 
خشنة، ويتمتع بروح مرحة، وقد عاملنا بصورة جيدة، إال أن الزقاق الذي كان 
تناول  فبعد  وعليه،  خانًقا،  الهواء  وكان  وضيًقا،  مغلًقا  كان  عليه  واقًعا  منزله 
القهوة وأكل القليل من التمر من النوع األصفر الطويل الذي يعتبر غريًبا على 

نجد تقريًبا، تسللنا أنا وبركات خارجين لرؤية المدينة.

وكانت المنازل بلدة هنا مشيدة بصورة متالصقة، من طابقين في الغالب 
األعم، وأحياًنا ثالثة، وقد كان ارتفاع الغرف السفلى يبلغ أحياًنا خمس عشرة 
أو ست عشرة قدًما، والعلوية عشر أو اثنتي عشرة قدما، بينما كان السطح نفسه 
محاًطا في أغلب األحيان بجدار مصمت يبلغ ارتفاعه ست أقدام أو أكثر، إلى 
العديد من مساكن )لندن(،  ارتفاًعا يكون مساوًيا الرتفاع  يبلغ في مجمله  أن 
أو  القليل  إال  يبذل  فلم  ذلك  رغم  المهابة،  إلى  مفتقًرا  مجمله  في  يكون  وال 
أي  مراعاة  تتم  لم  بالكاد  الداخلية،  بالزينة  يتعلق  فيما  المحاولة  من  شيء  ال 
تناسق بين المنزل واآلخر، عدا ما يمكن أن تكون مجرد ظروف المصادفة قد 
حددته، كانت الشوارع ضيقة ومتعرجة مجرد أزقة في الغالب، ولم تكن إقامة 
جمعية لتهوية المدينة من األمور الضارة، ولست بحاجة ألن أقول إن الشوارع، 
بحاجة  هي  وال  مرصوفة،  كانت  ما  نادًرا  الممطر،  غير  الطقس  هذا  مثل  في 
في  السوق  باحة  كانت  المحددة،  الحاالت  بعض  في  بالتأكيد، عدا  ذلك  إلى 
التويم واسعة كالعادة، كانت ميداًنا كبيًرا للغاية، وكانت من خالل ترتيب نادر 
المدينة، وليست  الداخلي من أسوار  الجانب  الحدوث واقعة على مقربة من 
إلى  إضافة  والمستودعات،  المتاجر  من  العديد  هناك  كان  المدينة،  وسط  في 
في  الدينية  المنشآت  يحرم  والقباب  المآذن  انعدام  كان  لكن  ضخم،  مسجد 
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نجد من المميزات الخارجية المتعلقة بالمظهر الذي تمتلكه في أماكن أخرى، 
كان مسجد التويم )ويعني حرفيًّا مكان السجود( يشبه محطة ضخمة للسكك 
لم  أنه  في  األخيرة  يختلف عن  كان  أنه  إال  آخر،  أي شيء  من  أكثر  الحديدية 
البارد، وهو  الجانبي المخصص للماء  المبنى  يكن يضم غرفة منعشات، عدا 
منيعة  المدينة  بوابات  الوضوء، كانت  ماء  يطلق على  أن  الذي يستحق  اللقب 
حالة  في  األسوار  وكانت  ليال،  وإغالقها  نهاًرا  حراستها  ويتم  للبلدة،  بالنسبة 
جيدة ومعقولة من الصيانة، ومحاطة بخندق خارجي عميق، خاٍل من المياه، 
عند اقتراب الشمس من الغروب خرجنا من المدينة إللقاء نظرة على الحقول 
والبساتين، كانت التربة في المنطقة المجاورة جيدة إال أن المياه كانت شحيحة، 
ورغم ذلك فقد كانت التمور ممتازة، بينما كنا نجلس فوق رابية صغيرة تطل 
إلى  المارة،  من  العديد  مع  للتحدث  واسعة  فرصة  لنا  أبيحت  الطريق  على 
داخل وخارج المدينة، حيث كانت هناك تجمعات كثيفة من القرى على كل 
األطراف، وبالتالي كانت البلدة تعتبر، طبًقا للمقاييس العربية، كثيفة السكان، 
استفدنا من الفصاحة المحلية واللهجة التقليدية للسكان، خاصة أبناء المدينة، 
الحقيقية، وكانوا في حقيقة  ميولهم ونزعاتهم  بوسعنا إلبراز  ما  أقصى  وبذلنا 
تركي(  بن  فيصل  )اإلمام  ويقصد  لفيصل  ومخلصين  أصليين،  وهابيين  األمر 
األمير  هو  الوقت  ذلك  في  أميرها  أن  أوضح  أن  وأحب  وروًحا،  قلًبا  وأسرته 
عثمان بن محمد المفيز تعقيًبا على ما أورده الرحالة )بلجريف( بأنه نسى اسمه.

المؤرخ حمد  التاريخ  تاريخ وشعر، ومن أعالم  برز أعالم  البلدة  ومن هذه 
آنذاك في عهد  التويم  إمام وخطيب مسجد جامع  الذي كان  اللعبون  بن محمد 
الفاخري،  محمد  والمؤرخ  زامل  الشيخ  وابنه  مفيز  بن  محمد  بن  فوزان  األمير 
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والشيخ فوزان الحزيمي وابنه سعود، والشيخ عبدالعزيز العيبان المشهور بالرقية 
الشرعية، وغيرهم من مشايخ فضالء ال يسع المقام لذكرهم، ومن الشعراء الشاعر 
المشهور إبراهيم بن جعيثن الذي قال قصيدة تعتبر من أروع قصائد النصح وهي:

ناصح ــة  ــي وص مــنــي  ــع  ــام س ــا  بها ي ــو  دري ما  الناس  بعض  أظــن 

بالطاعة مــجــهــٍد  ــر  ص ذنوبهااألولــــة  وزن  جاحد  ــى  إل تفرح 

به اعمل  الرسول  هدي  محبوبهاوالثانية  لقا  فــي  نفسك  تستر 

لسانك اجــروح  ــذر  اح طبوبهاوالثالثة  تسر  ــا  م ــه  ــروح ج تــرا 

الغافل ــرض  ع احـــذرك  اعيوبهاالرابعة  واعرض على نفسك جميع 

جــارك تــؤذي  لياك  بــدروبــهــاوالخامسة  للنساء  ــوقــف  ت وال 

ضيفك تجفى  لــيــاك  جوبهاالــســادســة  وما  حقوقها  الرجال  أعط 

جاهل اللي  على  احلم  اعيوبها السابعة  للصديق  تكثر  وال 

متواضع للقريب  صــر  اصعوبهاالثامنة  اطبوع  عن  ذلول  له  صر 

عالم أو  جاهل  ــذر  اح اخطوبها التاسعة  عليك  وردت  إلــى  إال 

ــازم أم للرجال  صــر  تجروبها الــعــاشــرة  ــرا  ت مــا  مــن  لــك  يبين 

احفظها للرجال  وصاتي  مثيوبهاهــذي  يا  البيض  اوصات  واسمع 

وله قصيدة أخرى يفتخر فيها بمكانته عند أشراف القوم في منطقته:

عزيز وصاحبه  ماضي  بين  ــا  ولــزيــزأن ـــادر  ن فيها  ـــــرار  واألح

منتزح أبالجود  فضل  من  وأنا  مفيزقلته  آل  ســـنـــام  بـــــــذوروة 



172

ويعني ذلك مكانته عند آل مفيز وأصحابهم آل ماضي بروضة سدير.

الملك  جاللة  بايعت  التي  سدير  بلدان  أوائل  من  التويم  بلدة  وتعتبر 
عبدالعزيز - رحمه الله - وكان أميرها في ذلك الوقت عبدالعزيز بن محمد 
أو  وثائق  لديه  من  أن  المطاف  نهاية  في  أنوه  أن  وأحب  المفيز.  ملحم  بن 
مخطوطات تختص بهذه البلدة العريقة أن يزودني بها، وعنواني موجود لدى 

جريدة الجزيرة. وفي الختام تقبلوا تحياتي.

 األستاذ عبدالعزيز المنقور               :

مدلج بن حسين أعاد عمارتها، فهو بعد أن نزح وجماعته من أشيقر نزل 
التويم، وقد خربت فنزل بها، واستصلح بيوتها ومزارعها.

األستاذ يوسف العتيق:

شكًرا على اإلضافة.

 الدكتور عبدالله الربيعة:               

وهذه األوراق أيًضا عن نشأة بلدة التويم العريقة.      
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 األستاذ حسن السلمان               :

تعليقات يسيرة على هذه النبذة:

ابن لعبون شكك في صحة التاريخ المذكور لتأسيس التويم وهو 700،   -
الحزيمي ومحمد  الباحثين سعود  ما جعل   - أخرى  قرائن  مع  وهو - 
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المفيز يرجحان أن إعادة إعمار التويم المتأخرة كانت في النصف الثاني 
من القرن التاسع يعني 850 تقريًبا.

إلى  رحلة بلجريف كتب عنها كثيرون، وفيها أشياء تشكك في قدومه   -
ولخص  زارها،  أنه  ذكر  التي  نجد  بلدان  من  كثير  وإلى  أصاًل  سدير 

الباحثان تعليقهما على كالمه عن التويم.

األستاذ يوسف العتيق: 

كاتب  إلى  الله  بحول  تصل  ولعلها  اإلضافة،  على  حسن  أستاذ  شكًرا 
الموضوع.

 األستاذ حسن السلمان:               

العفو أستاذي               .
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التويم  أهل  من  سدير  شاعر  قصيدة  وأهلها  سدير  في  قيل  ما  أجمل  من 
إبراهيم بن جعيثن والتي منها:

المعاميـل إال  مالـه  لـو  جمالـهرجالهـم  يسـوي  ضيفـه  مـع  البـد 

مواصيـل وحنـا  جـادوا  ومـن مـات يظهـر مـن عيالـه بدالـهجدانهـم 

مـن المنـي فيهـم عسـى الشـر فالـهربعـي وأنـا معهـم كثيـر المداخيـل

اهبالـهيسـتاهلون المـدح جيـل بعـد جيـل مـن  فهـو  ايماريهـم  اللـي 

للضيـف راعـي اسـدير خلـه لحالـهيـا كثـر مـا مدحـوا ويامـا بهـم قيـل
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األستاذ حمود المزيني: 

 مدينة التويم:هذا البلد من بلدان سدير القديمة، وليس كما ذكر الكاتب؛
قال ياقوت: توم بالتحريك موضع باليمامة به روضة. عن الحفصي.

قارة  إلى  تمضي  ثم  قال:  تميم  بني  بالد  في  العرب  بالد  صاحب  وذكره 
طول  واآلبار  والزروع  النخيل  في  وأنت  العنبر.  قارة  دون  وهي  الحازمي. 

ذلك. ثم توم. ثم أشي. 

وكما ذكر األستاذ عبدالله أبابطين، فقد تعاقبت عليها أسر من تميم، وبنو 
عائذ من قحطان... إلخ.

وتواريخ التأسيس للمؤرخين المتأخرين الذين مصدرهم المؤرخ ابن لعبون. 
لبلدان سدير ال يعتمد عليها؛ لجهلهم أواًل: بما كتبه المؤرخون األوائل، ولو اطلعوا 
 على ذلك ما استطاعوا تخمين تواريخ التأسيس هذه التي قبل وجودهم بقرون،
ثانًيا: ما ذكروه ما هو إال تاريخ بروز أسر في بلدان يسرها أن يقال: هي من 
البلدان، ولذلك فهي أحرص ما يكون على طمس ما سبقها من  أسس تلك 

وجود وتاريخ لتلك البلدان.

أطالل  على  الفالني  البلد  أسست  اضطروا:  إذا  يقولون  تجدهم  ولذلك 
وآثار باقية؟!.

أن  بإمكانه  وكان  الكاتب،  ذكر  كما  سدير  باسم  محافظة  هنالك  ليس   -
يتحاشى ذكر المجمعة بقوله: التويم في إقليم سدير. أو في منطقة سدير.
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 المهندس مساعد الضاوي :              

باع طويل في  النقاش مع أساتذة لهم  السالم عليكم، ترددت في دخول 
العلم وأنا معلوماتي قليلة وغير متخصص، وتخونني الذاكرة.

لكن قرأت عدة أبحاث حول تاريخ تأسيس بلدان سدير )أحدها للدكتور 
عبدالله العسكر - رحمه الله - وآخر لباحثْين في مجلة الدارة( كلها تتجه إلى 

عدم صحة تاريخ التأسيس الذي أورده ابن لعبون ونقله اآلخرون عنه.

من المبررات:

تسلسل النسب، فورود قصة البواردية والبنادق لم تصنع إال بعد ذلك التاريخ. 

ما أورده ابن فضل الله العمري من وجود بني عائذ في التويم وحرمة في 
القرن الثامن وهو معاصر لهم. وهو ما ُذِكر أنه تاريخ تأسيسهما.

وقد الحظت في تاريخ ابن لعبون وثيقة ملفتة للنظر لعلي أصورها وأعّلق 
عليها برأيي.

األستاذ حمود المزيني: 

وهذا رأي الشيخ حمد الجاسر عالمة الجزيرة في مقولة التأسيس لبلدان 
سدير، نقلها األستاذ أعاله، ولم أطلع على ذلك من قبل، رغم اشتراكي في 

مجلة العرب ألكثر من عشرين عاًما.
كله يدعم قولي بإعادة النظر في هذه التواريخ التي طالما كرسناها بدون 

تدبر أو تمحيص. 

إلى  نفسه تسيء  الوقت  متين، وفي  إلى ركن  تستند  الحقيقة ال  وهي في 
رصيد هذه المنطقة الضارب في التاريخ.      
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األستاذ محمد الفيصل: 

في  المنشور  الفيصل  ومحمد  المطروشي  علي  األستاذ  ملحوظات 
مجلة العرب، عام 1416هـ بعنوان )تاريخ عمران بعض بلدان سدير(.
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األستاذ عبدالعزيز الدريس: 

التويم  في  المولود  الفاخري  بن عمر  الشيخ محمد  التويم  أعالم  من 
سنة 1186هـ والمتوفى سنة 1277هـ من أشهر مؤلفاته تاريخه الذي كتبه 

وتم تحقيقه.

سميت التويم )المربوعة( وذلك سنة 1120 هـ، يقول الشيخ عثمان بن 
ألحدهم،  والية  يستقم  فلم  األربعة:  رؤسائها  بين  الخالف  على  معلًقا  بشر 
فقسموا البلد أرباًعا، كل واحد شاخ في ربعها، فسّموا المربوعة أكثر من سنة.
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)عودة سدير(
1438/2/28هـ الموافق 2016/11/28م

األستاذ يوسف العتيق: 

في  سدير  عودة  تجربة  بامتياز  نجحت  لماذا  لكم؛  أسوقها  نظري  وجهة 
القرية التراثية؟.

التراثية وغيره  القرية  سؤال مهم.. لماذا نجحت عودة سدير في مشروع 
رأسه  بمسقط  الجديد  الجيل  ارتباط  في  كبير  دور  لها  التي  المشروعات  من 

عودة سدير؟.

في تقديري أن العودة وفقت في عدة جوانب جعلت منها أنموذًجا للعناية 
بالبلدة القديمة.

الجانب األول: أن أهالي العودة كانوا على قلب رجل واحد في عملهم، 
وهذه الكلمة ليست لالستهالك المحلي، فانظر في اللجان والعاملين من أهل 

العودة تجد أنهم يمثلون كل شرائح أهل العودة دون استثناء.

ويلفت النظر حين تزور إحدى الديوانيات والمجالس هناك، فإن صاحب 
المكان يتحدث عن جاره بحماسة كبيرة، فحين تزور ديوانية أبي حيمد، فإنه 

يطلب منك أن تزور متحف العيسى ومجلس الضويحي، والعكس صحيح. 
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وأتذكر حين زار أمير القصيم العودة التراثية بدعوة من الشيخ عبد الرحمن 
أبو حيمد، فإن سموه زار كل مناشط العودة التراثية والمجالس والديوانيات 

بتنسيق من أبي حيمد نفسه، مما يدل على أنهم أسرة واحدة.

تخاطبها،  معروفة  شخصيات  له  العودة  في  العمل  أن  الثاني:  الجانب 
ولديهم عمل مؤسساتي، فهناك كبير لهم يقف من جميع أهالي العودة المسافة 
نفسها دون النظر ألي جانب آخر، ولدي شواهد على هذا الجانب، إال أنني ال 

أريد أن ننشغل باألسماء على حساب المعلومة والفكرة األساسية.

الجانب الثالث: توفر الدعم المالي المنضبط، فأهل العودة استفادوا من 
الموسرين من أبناء العودة في عمل مؤسساتي منظم، فعندهم جائزة وعندهم 

عمل ثقافي وخيري واجتماعي منظم.

الجانب الرابع: إشراك الشباب مع الشيوخ والكبار في كل نشاط يقومون به.

العام  طول  مفتوحة  فمجالسهم  والسخاء،  الكرم  الخامس:  الجانب 
بحول  للتوفيق  سبب  وهذا  والماء،  والشاي  القهوة  مثل  األساسية،  بالضيافة 

الله؛ ألن السخي قريب من الله قريب من الناس.

فعاليات  يذكر  وكلنا  العامة،  المناشط  في  الحضور  السادس:  الجانب 
العودية في قريتهم التراثية بمناسبة اليوم الوطني، وكيف أنها جذبت أكثر من 

خمسة عشر ألف زائر في يوم واحد.

هذه خواطر في ذهني عن العودة، أنقلها بشكل مختصر، وفي تقديري أن 
العودة تستحق هذا وأكثر.
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األستاذ عبدالله أبابطين: 

تجربة  بل هي  لكافة مدن سدير،  يحتذى  مثال  قلت، وهي  فيما  صدقت 
الغالي  أخي  معالي  مع  تحدثت  وكلما  واحدة،  كأسرة  رجال  من  ناجحة 

عبدالرحمن أبو حيمد كبر فى نظري بما لديه من أفكار ومشاريع.

األستاذ يوسف العتيق: 

العودة  أهل  من  كوكبة  ومعه  حيمد  أبو  الرحمن  عبد  فالشيخ  صدقت.. 
يقومون بجهد كبير جعل العودة األولى في سدير من وجهة نظري الشخصية 

في العناية بمدينتهم.

األستاذ محمد الفيصل: 

من المؤلفات التي ذكر فيها عودة سدير:
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األستاذ أحمد أبو حيمد: 

القرية  في  سدير  عودة  تجربة  عن  ذكرته  ما  حول  يوسف  أخي  أشكرك 
التراثية فكفيت ووفيت، بوركت يا أبا محمد.

األستاذ عبدالله أبابطين: 

هناك مقولة تتردد عندنا في الشرقية: »من لم يزر العودة فهو لم يزر سدير«.

األستاذ يوسف العتيق: 

أهالي  وكل  النجاح  هذا  أعمدة  أحد  وأنت  الرحمن،  عبد  أبا  يا  سلمت 
العودة الكرام.

 الدكتور حمد العمران             

تعني في  النخلين، وجماز  قديًما- بجماز، وذات  سميت عودة سدير - 
العربية: سرعة العدو، وهي صيغة مبالغة على وزن فعال. والجماز البعير الذي 

يركبه المجمز، قال الراجز:

ــى جــمــاز ــل ــي ع ــاش ــج ــن ـــا ال ارتــجــازيأن عــن  حسان  ــن  اب ــاد  ح

ذكر ذلك ابن منظور في لسانه.

يرتبط  التمر والنخل والجميز، مما  الجمزان: ضرب من  أن  وقد أضاف 
ونحو  األقط  أو  التمر  من  الكتلة  هي  الجمزة  ألن  النخلين،  ذات  وبين  بينه، 

ذلك، والجميز والجميزى ضرب من الشجر.
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ألحد  بالعودة  سدير  إقليم  أهل  عليها  أطلق  فقد  أمر،  من  يكن  ومهما 
األسباب المحتملة التالية:

األول:

لكثرة غزوات أهلها، وتمرسهم في القتال، فالمعيد هو الفارس قد أبدأ في 
غزوة وأعاد، أي: غزا مرة بعد مرة.

الثاني:

حاذًقا.  أي:  معيد،  رجل  شمر:  قال  باألمور،  وبعلمهم  أعيانها،  لحذق 
واستشهد بقول كثير:

به قَذفْت  الرجا  إلي  المِعيِد  ُجموُمَعــْوَم  المكاِن  داويــُة  الُّلجِّ  في 

الثالث:

بلدتهم  من  سدير  أهل  هجرة  عن  وعرف  اشتهر  فقد  إليها،  أهلها  لعودة 
مرتين بسبب القحط والجفاف والفقر.

الزبير، ومنهم من  في  والعراق وتحديًدا  الكويت  إلى  نزحوا شمااًل  وقد 
غادرها إلى األحساء شرًقا طلًبا للرزق، والبحث عن حياة كريمة. وقد كانت 

آخرها سنة 1135 للهجرة.

المثل:  وفي  رجع.  وعوًدا:  عودة،  يعود  إليه  وعاد  الجوهري:  ذكر  وقد 
العود أحمد. وأنشد لمالك بن نويرة:

وجئنـا بمثـل البـدء والعـود أحمـدجزينـا بنـي شـيبان أمـس بقرضهـم
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الرابع:

أهل  بها  ينتخي  التي  النخوة  ذلك  يعزز  مما  ولعل  تاريخيًّا،  البلدة  لقدم 
الرجل  األعرابي: عود  ابن  قال  العود«،  »أوالد  أو  العود«  العودة، وهي »الد 

تعويًدا: إذا أسن، وأنشد:

ــودا ع ــد  ق أو  ــرا  ــص اق ــد  ق فقلن 

أي: صار عوًدا كبيًرا.

قال ابن األثير: وعود البعير أو الشاة إذا أسنا وبعير عود، وشاة عودة. وهو 
ثابت عند أهل بلدات سدير أن العودة أقدمها تاريخيًّا.

الخامس:

قد تعني الطريق القديم العادي. قال بشير بن النكث:

أول ــــوام  عـــود ألق عــلــى  بالعمـلعـــود  ويحيـا  بالتـرك  يمـوت 

فيقصد بالعود األول الجمل المسن، ويقصد بالعود الثاني الطريق القديم.

األستاذ محمد بن عبدالله أبابطين: 

كتب تتحدث عن عودة سدير متوفرة في مكتبة سدير الوثائقية   :
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 األستاذ عبدالعزيز المنقور             :

وقيل إن كلمة العودة تأنيث لكلمة العود؛للداللة على قدمها، وليفرقوها 
عن العود )التويم(.

أستاذ محمد الفيصل: 

 Geoffrey King Traditional Najdī Mosques تأليف  كتاب بعنوان 
ومطبوع عام 1978م. به صورة لجامع عودة سدير مصورة قبل 40 عاًما.

 الدكتور حمد العمران             :

اإلمارة في عودة سدير:

حمد بن سلطان: تولى اإلمارة من عام 1160هـ إلى عام 1163هـ.  -

علي بن علي: تولى اإلمارة من عام 1163هـ إلى عام 1165هـ.  -

عبدالله بن سلطان: تولى اإلمارة من عام 1165هـ إلى عام 1169هـ.  -

عثمان بن سعدون: تولى اإلمارة من 1169هـ إلى عام 1181هـ.  -

منصور بن عبدالله بن حماد: تولى اإلمارة من عام 1181 هـ إلى عام   -
1191هـ. 

حسين بن سعيد: تولى اإلمارة من عام 1191هـ إلى عام 1194هـ.  -

سلطان بن حسين: تولى اإلمارة عام 1194هـ.  -

حسين بن سلطان الحسين.  -

محمد بن حسين الحسين.  -
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حمد بن علي بن سعود بن شويش.  -

علي بن سعود بن علي الشويش: تولى إمارة العودة لمدة طويلة تقدرها   -
أسرة الشويش بخمس وعشرين سنة.

عبدالله بن سلطان الضويحي: تولى اإلمارة من عام 1335هـ إلى عام   -
1359هـ حيث طلب من الملك عبدالعزيز إعفاءه بعد أن فقد بصره.

زيد بن محمد الحسين: تولى اإلمارة عام1359هـ.  -

محمد بن راشد بن ناصر الدباس: تولى اإلمارة من عام 1360هـ إلى   -
عام 1365هـ. 

عبدالله بن سلطان الضويحي: تولى اإلمارة عام 1365هـ للمرة الثانية.  -

سلطان بن عبدالله الضويحي.  -

فهد بن محمد القريني.  -

عبد الرحمن بن حسين المسعري.  -

رجاء بن محمد الخامسي القحطاني.  -

محمد منور العتيبي )1412هـ - 1438(.  -
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األستاذ سليمان التركي: 

من رجال )عودة سدير( الذي خدموا الوطن المهندس يوسف بن عبدالله 
الحماد - رحمه الله.

كان وكياًل لوزارة الكهرباء والصناعة في عهد الملك خالد وما بعده.  -

له جهود تأسيسية مشكورة في التنمية وإيصال الكهرباء لمختلف المناطق.  -

ا مجهواًل في الوزارة،  كان الساعد األيمن للقصيبي - رحمه الله - وجنديًّ  -
مع نزاهة ونظافة يد.

تم تكريمه بعد وفاته، ووافقت الدولة على إطالق اسمه على معهد الكهرباء.  -

من  لكثير  وأشار  جهوده،  وذكر  كتبه،  بعض  في  القصيبي  د.  أنصفه   -
ذكرياته معه.

- رثاه القصيبي بقصيدة جميلة - رحمهما الله رحمة واسعة.
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معهد المهندس يوسف بن عبدالله الحماد للتدريب والتطوير
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األستاذ سليمان التركي: 

نزاهة م. يوسف الحماد - رحمه الله.
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األستاذ سليمان التركي:

رثاء د. القصيبي في المهندس الحماد - رحمهما الله.
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األستاذ عبدالله أبابطين: 

نعم سمعت عنه الكثير في وفائه لوطنه وبالده ونزاهته - رحمه الله.

 الدكتور حمد العمران:        

أحداث مهمة في تاريخ عودة سدير:

في عام 1124هـ وقع وباء في العودة مات فيه خلق كثير. )ابن ربيعة:   -
81، الفاخري: 94، ابن بشر: 2 /359، ابن عيسى: 90(.

في عام 1136هـ عم القحط والغالء، ولم يبق في العودة ماء، وأجلي   -
عدد كبير من أهلها إلى البصرة والزبير والكويت. )الفاخري: 98، ابن 

بشر 2/ 365، ابن عيسى: 95(   .
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)العطار(
1438/2/29هـ الموافق 2016/11/29م

األستاذ يوسف العتيق: 

العشرة األوائل في سدير سنة ) 1380 هــ ( ثالثة منهم من أبناء العطار. 
مع مالحظة أن طالب الزلفي من ضمن طالب سدير.

العشرة األوائل في منطقة )سدير( من الطلبة في امتحان الشهادة االبتدائية 
سنة 1380هـ:

العطار، - 1 المدرسة:   ،492 الجلوس:  رقم  الشايع،  عبدالعزيز  بن  سعد 
العمر: 16.7، الدرجات: 280.

عشيرة - 2 المدرسة:   ،564 الجلوس:  رقم  الخرجي،  عبيد  بن  عبدالله 
العمر: 15، الدرجات: 277.

عبدالمحسن بن عبد الرزاق الزكري، رقم الجلوس: 470، المدرسة: - 3
حوطة سدير، العمر: 15.11، الدرجات: 275.

المدرسة: - 4  ،463 الجلوس:  رقم  القديري،  عبدالله  بن  الرحمن  عبد 
العطار سدير، العمر: 22.7، الدرجات: 275.

حسين بن راشد التمامي، رقم الجلوس: 467، المدرسة: عودة سدير، - 5
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العمر: 18، الدرجات: 270.

عبدالله بن محمد المنيع، رقم الجلوس:،503 المدرسة: عودة سدير، - 6
العمر: 18، الدرجات: 270.

علقة - 7 المدرسة:   ،538 الجلوس:  رقم  الفهد،  محمد  بن  عبدالعزيز 
بالزلفي، العمر: 15.10، الدرجات: 267.

محمد بن محمد البدر، رقم الجلوس: 481، المدرسة: جنوبية سدير، - 8
العمر: 17.8، الدرجات: 267.

عبدالعزيز زامل الزامل، رقم الجلوس: 484، المدرسة: روضة سدير، - 9
العمر: 16.2، الدرجات: 265.

العطار - 10 المدرسة:   ،461 الجلوس:  رقم  القديري،  عبدالله  بن  حماد 
سدير، العمر: 17.7، الدرجات: 263. 

المصدر: الباحث األستاذ عبدالعزيز الفايز. 

األستاذ يوسف العتيق:

مركز القديري في العطار، لماذا ال يستفاد منه؟ 

علمي  كإثراء  الثقافي  القديري  إبراهيم  مركز  بسدير  العطار  في  أقيم 
واجتماعي -حوطة سدير - ناصر العريج:

العطار.. بلدة من بلدان سدير اشتهرت مثلها مثل باقي بلدات منطقة سدير 
مائة  العاصمة  الرياض  تبعد عن  فيها،  النخيل  بساتين  بالزراعة وكثرة  ومدنها 
وأربعين كيلو متًرا تقريًبا شمااًل، وفي جولة للجزيرة بهذه البلدة كانت لنا إطاللة 
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 على أحد المشاريع الخيرية هناك، وهو مشروع مركز إبراهيم القديري الثقافي.
فمن هو إبراهيم القديري؟.

هو إبراهيم بن عثمان القديري، من مواليد العطار بسدير في الخمسينيات 
الهجرية، من أسرة كريمة من أسر العطار القديمة، التحق بالكتاتيب في عمر 
القرآن  وتعلم   - الله  رحمهما   - العمر  الشيخ  آنذاك  البلدة  معلم  عند  مبكر 

الكريم والعلوم الشرعية، وغيرها من العلوم النافعة.

تأسيس  مع  النظامي  التعليم  نشأة  بداية  منذ  التعليمي  بالسلك  التحق 
وزارة المعارف عام 1373هـ، وذلك عبر مدرسة العطار االبتدائية معلًما 

ثم مديًرا.

ومعلًما  فاضاًل  مربًيا  سنة  أربعين  من  أكثر  دام  الذي  عمله  خالل  كان 
مخلًصا في عمله وتعليمه، إال أنه أحيل إلى التقاعد عام 1415هـ، وقد كان 
- رحمه الله - قد بقي زمنًا طوياًل إلى أن توفي إماًما وخطيًبا لجامع العطار 

معلًما للقرآن الكريم فيه. 

من  للكثير  معروف  قلم  ذا  وكان  بـ»الثقة«،   – الله  رحمه   - عنه  عرف 
الناس، ويقوم بكتابة العقود والوثائق والوصايا، وله إسهامات خيرية عديدة، 

فكان مصلًحا موفًقا.

وقد أقام له مدير مدرسة العطار األستاذ سليمان البريه ومعلمو ومنسوبو 
التقاعد بعد 42 سنة في  إلى  المدرسة واألهالي حفل تكريم بمناسبة إحالته 

خدمة العلم والتعليم.
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مركز  إنشاء  فكرة  القديري  الشيخ  تالمذة  من  األول  الرعيل  تبنى  وقد 
يحمل اسمه، فكان األستاذ عبد الرحمن العثمان مدير عام التعليم للبنات 
إقامة  فكرة  صاحب  حاليًّا  الشورى  مجلس  وعضو  المكرمة  مكة  بمنطقة 
يوم  في  وتقدم  بسدير«  بالعطار  الثقافي  القديري  عثمان  بن  إبراهيم  »مركز 
حفل التكريم بدعم مالي كبير تاله تبرعات كريمة مالية وعينية، وبإشراف 
إنشاء  االنتهاء من  ثم  القديري،  بن عبدالعزيز  ومتابعة مستمرة من عبدالله 
المبنى تم الرفع لمعالي وزير المعارف ليكون المركز تحت مظلة الوزارة، 
وتقديًرا من معاليه لمكانة الشيخ وخدمته الجليلة في التعليم ألكثر من أربعة 

عقود من الزمن.

صدرت الموافقة بضم المركز لوزارة المعارف تحت اسم »مركز إبراهيم 
العامة  اإلدارة  إشراف  تحت  بسدير«  بالعطار  الثقافي  القديري  عثمان  بن 

للمكتبات بالوزارة.

 80 لقرابة  تتسع  بمسرح  مجهزة  محاضرات  قاعة  من  المركز  يتكون 
شخًصا، ومكتبة، ومكتب لإلدارة، ومكاتب الموظفين، وقريًبا مكتبة للطفل، 

وقسم للحاسب اآللي، ومكتبة سمعية وبصرية.

أنشطة المركز:

قام المركز بإصدار نشرة تحت اسم »دعوة للقراءة« كما أقام مسابقة الثقافة 
األولى من مصادر مكتبة المركز، وهو بصدد إقامة مسابقة البحوث، وبحث 

هذا العام تحت عنوان »الذكرى العشرون لبيعة خادم الحرمين الشريفين«.
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كما نظمت على مسرح المركز مسابقة ثقافية أقامها المركز الصيفي بنادي 
نجد بحوطة سدير، إثر زيارته في صيف هذا العام 1422هـ حضرها المشرف 
على تأسيس المركز األستاذ عبدالله القديري، وعدد من منسوبي نادي نجد، 

وجمع من رواد المكتبة بالمركز.
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)جنوبية سدير(
1438/3/1هـ الموافق 2016/11/30م

األستاذ يوسف العتيق: 

مقاالن مهمان لألستاذ عبدالله بن حمد العسكر عن أعالم الجنوبية.

أعام من جنوبية سدير:

الشيخ حسين الضبيب )ت 1110هـ(.  -1

عبدالله بن حمد بن محمد العسكر:

تقديم: 

األعمال  من  تعتبر  منهم  )العلماء(  خاصة  األعالم،  تراجم  أن  شك  ال 
الجليلة التي تركها أصحابها لمن يأتي بعدهم، وهي تدعو إلى السير على نهج 
السلف واالقتداء بهم وبأعمالهم الصالحة امتداًدا لسير التابعين والصحابة - 

رضي الله عنهم - إلى سيرة نبينا محمد - ملسو هيلع هللا ىلص - واألنبياء عليهم السالم.

الذين  ومن خالل هذه اإلطاللة نستطلع ترجمة وبحًثا عن أحد األعالم 
والمصادر  المعلومات  غياب  ظل  في  وأخبارهم  آثارهم  تنطمس  أن  كادت 
الكافية عنهم، لوال أن هيأ الله وسهل في الوقوف على خيط يقود لما ال غنى 
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الله - أحد أعالم  عنه من فائدة حوله، وهو الشيخ حسين الضبيب - رحمه 
بلدة جنوبية سدير الواقعة بمنطقة سدير التي تقع شمااًل عن منطقة الرياض في 
وسط نجد بالجزيرة العربية، وهي بلدة حافلة باألحداث التاريخية والرجاالت 

التي تستحق منا العناية والبحث إن شاء الله تعالى.

اسمه ونسبه:

هو حسين بن علي بن إبراهيم بن علي الملقب )الضبيب( من آل شبرمة 
من الوهبة من بني تميم، و)آل شبرمة( تفرع منها أسر كثيرة ومشهورة في نجد 
مثل: أسرة )أبي حسين( وأسرة )المانع( وغيرهم، وقد ذكر أسرة )الضبيب( 
المؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيسى )1270- 1343هـ( - رحمه الله - في 
كراس له عن أنساب األسر في نجد، وذلك بعد أن عدد األسر المتفرعة من 
)آل شبرمة( بقوله: )ومنهم... آل ضبيب في جنوبية سدير، وهم غير آل ضبيب 
المعروفين في المجمعة وفي الزبير.(، وجاء ذكرها أيًضا في عدة نبذ كتبها ابن 

عيسى في األنساب نقاًل عن بعض العلماء وفي نفس المعنى. 

في  )أشيقر(  بلدة  تسكن  سدير  في  نزولها  قبل  )الضبيب(  أسرة  وكانت 
القديمة  الوثائق  بعض  وتدل  تميم،  بني  من  الوهبة  مقر  حيث  الوشم،  منطقة 

هناك على ملك زراعي يدعى: )فيد الضبيب( نسبة إليهم.

مكان وتاريخ مولده:

الشيخ حسين - رحمه  الجزم والتحديد لمكان وتاريخ مولد  ال يمكن 
أثر خطي له  الله- نظًرا لعدم توفر مصدر يفيد بذلك، وأيًضا لم أقف على 
يساعد في تحديد مكان مولده على األقل، كما هو الحال مع بعض من وجد 
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كتاًبا وكتب عليه  رأينا من تملك  أو نسخ لكتاب؛ حيث  له ذلك في تملك 
اسمه، وساق نسبه ومكان مولده، وأصل المنطقة التي منها عشيرته، وذلك 

في نص واحد!.

وإذا عرفنا مما سبق أن أصل أسرة الضبيب من بلدة أشيقر؛ فال نستطيع 
الوثائق وغيرها من هو  يتبين من خالل  لم  بأن مولده كان هناك؛ ألنه  الجزم 
الذي نزح من أشيقر إلى سدير، هل هو: حسين المذكور، أم: أبوه، أو: جده؟. 

وهذا وحده قد تحدده وثيقة واحدة، أو ربما سطر منها لو ظهرت. 

وفاته  بتاريخ  والمقارنة  والتوقع  االحتمال  على  فيبنى  مولده  تاريخ  أما 
قدرنا  فإن  الهجري،  عشر  الثاني  القرن  من  األول  العقد  نهاية  )1110هـ( 
أو  1020هـ  بحدود سنة  مولده  تاريخ  يكون  عاًما  تسعين  أو  بثمانين  عمره 
1030هـ، ومن األفضل اعتباره من مواليد النصف األول من القرن الحادي 

عشر الهجري.

أخباره في المصادر:

كان أول من ذكر الشيخ حسين من المؤرخين النجديين هو الشيخ أحمد 
بن محمد بن منقور )1067- 1125هـ( - رحمه الله - وهو من أهل حوطة 
حسين  الشيخ  ذكر  وقد  الكبار،  نجد  علماء  ومن  للجنوبية،  المجاورة  سدير 
مرة واحدة في تاريخه مؤرًخا لوفاته عام )1110هـ( بقوله: )... وفيها وجبة 
عمر  بن  محمد  المؤرخ  ذلك  أرخ  وقد  الضبيب(،  حسين  وموت  الجنوبية 
الفاخري في تاريخه نقاًل عن المنقور، ولم أجده مؤرًخا في مصدر آخر ومعنى 

كلمة )وجبة(؛ أي وقعة.
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أعماله:

المصادر  في  حسين  الشيخ  وأحوال  أعمال  عن  معلومات  أية  تتوفر  لم 
التي  التراجم  ترجمة في كتب  له  رأينا  ما  والحديثة، ولذلك  القديمة  التاريخية 
ترجمت لعلماء نجد، وعلى وجه الخصوص كتاب: »علماء نجد خالل ثمانية 
قرون«، للشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البسام - رحمه الله - وهو الذي عرف 
بحرصه على الترجمة ألي عالم أو طالب علم من نجد، مهما بعد أو قرب زمانه، 
وهو معذور - رحمه الله - في ذلك مع مثل الشيخ حسين الضبيب؛ نظًرا لعدم 
تطرق السابقين من المؤرخين النجديين بإشارة عنه، عدا خبر وفاته الذي مر بنا 
في تاريخ ابن منقور - رحمه الله - ولم يزد على خبره بفائدة تبين ما هي أعماله 
التي قام بها رغم معاصرته له، وليس غريًبا عليه في تاريخه الختصاره الشديد 

فيه، بخالف كتابه الفقهي )الفواكه العديدة( حيث توسع في مسائله وزاد.

كما أن الشيخ إبراهيم بن عيسى - رحمه الله - رغم شدة حرصه وتقصيه 
من  عليه  اطلعت  فيما  أجد  لم  فإنني  نجد؛  أهل  وتراجم  وأنساب  تاريخ  في 
مؤلفاته ومدوناته ما يتعلق بالشيخ حسين - رحمه الله - ولعل عذره اختصار 

من قبله )المنقور( فيه.

وبعد سؤالي لكبار السن وأهل المعرفة باألخبار من أهل جنوبية سدير 
حسين  الشيخ  أن  على  قبلهم  عمن  منهم  كثير  أجمع  حسين،  الشيخ  عن 
كان إماًما لجامع )قارة سدير( قبل خرابها وانتقال السكان منها خاصة إلى 
)الجنوبية(، مع العلم أن خراب القارة كان بعد سنة 1086هـ نتيجة للحروب 
والنزوحات الجماعية التي شهدتها، وقد نزل الشيخ حسين في جنوبية سدير 
التي كانت تضم مزارع ودوًرا ألهل القارة ومنهم: أسرة الضبيب؛ حيث إنها 
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تملك مزارع وعقارات كثيرة هناك، ومن تلك األمالك: )فيد حسين الضبيب( 
و)الضبيبة( وغيرها.

بمسجدها  اإلمامة  تولى  سدير  جنوبية  في  حسين  الشيخ  استقرار  وبعد 
امتداًدا إلمامته السابقة في جامع القارة، كما أنه كان كاتًبا شرعيًّا ألهل البلد.

كتاب بخط الشيخ حسين كتبه عام 1109هـ:

حين زيارتي للشيخ حمد بن ناصر الضبيب - حفظه الله - وهو من ذرية 
الشيخ حسين - رحمه الله - وأحد أعيان جنوبية سدير، وذلك قبل سنوات 
مضت، أطلعني على وصية لجد أبيه: عبدالله بن محمد بن حمد بن حسين بن 

علي بن إبراهيم بن علي الضبيب.

وقد كتب الوصية وعلق عليها الشيخ عثمان بن عبدالعزيز بن منصور -رحمه 
الله - )ت 1282هـ(، وأشار في تعليقه إلى كتاب كتبه الشيخ حسين مؤرخ في 
عام 1109هـ، وذلك بقوله: )هذه وصية عبدالله بن محمد بن حمد بن حسين 
بن علي بن إبراهيم بن علي الضبيب لقًبا، والوهبية نسًبا، والقارة بلًدا ومولًدا، 
وقد ذكر حسين بن علي المذكور في النسب في كتاب كتبه سنة 1109هـ تسع 

سنين تزيد على المائة واأللف(. وهذا التاريخ كان قبل وفاته بنحو عام.

ولم يوضح ابن منصور - رحمه الله - ما هذا الكتاب، وهل هو )كتاب( 
القدماء  عند  العادة  جرت  وقد  )وثيقة(،  بذلك  يقصد  أنه  أم  الظاهر،  بمعناه 
إطالق مسمى كتاب على الوثائق المفردة خاصة )الرسائل(، وإذا كان المراد 
بذلك كتاًبا بعينه، فما هو عنوانه وموضوعه؟ وهل هو موجود اآلن؟ )أرجو 

ذلك وأن يظهر قريًبا( إن شاء الله.



216

 أما قول ابن منصور - رحمه الله - بعد ذكره السم ونسب عبدالله بن 
بالقارة  فيعني  ومولًدا(  بلًدا  )والقارة  الوصية:  صاحب   - الضبيب  محمد 
وثيًقا.  ارتباًطا  بها  ومرتبطة  القارة  متفرعة عن  إنها  حيث  )جنوبية سدير(؛ 
الشيخ  وأبناء  الله في معرفتي لسلسلة نسب  بعد  الوثيقة فضل  لهذه  وكان 
إنشاء شجرة أسرة  ا في  الله - وُتعد مرجًعا مهمًّ الضبيب - رحمه  حسين 

الضبيب.

األحداث الحاصلة في عصره:

والخالفات  باألحداث  مليًئا  حسين  الشيخ  فيه  عاش  الذي  العصر  كان 
في  بلدان سدير، وقد جاءت  في  والرئاسة  الزعامة  متنازعة على  أطراف  بين 

المصادر التاريخية بعض من تلك الحوادث وهي:

أواًل في القارة:

سنة 1041هـ: مقتل آل تمّيم في مسجد القارة من بلدان سدير)1(.  -

بلدان  وأهل  سدير  قارة  أهل  بين  وقعت  التي  الحرب  1044هـ:  سنة   -
التميمي،  الحديثي  الرحمن  عبد  بن  عثمان  بن  محمد  فيها  قتل  سدير، 

وكان أمير بلد القارة، وغيره)2(.

سنة 1076هـ: هدمت شمالية القارة المعروفة في سدير)3(.  -

تاريخ الشيخ أحمد بن محمد المنقور- تحقيق د. عبدالعزيز الخويطر )ط2، 1419هـ، ص57(.  )1(
تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد، إبراهيم بن صالح بن عيسى )ط2، 1419هـ، ص45(.  )2(

المصدر السابق )ص45(.  )3(
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سنة 1086هـ وسنة 1087هـ: حدرة مانع للحساء - المنقور)1(.   -

قال  1087هـ  عام  الحدرة  تلك  وردت  بشر  وابن  الفاخري  تاريخ  وفي 
القارة  أهل  وذووه  حديثة  آل  رئيس  عثمان  بن  مانع  فيها  وجال   ... بشر:  ابن 

المعروفة في سدير، وقصد األحساء)2(. 

سنة 1098هـ: وفيها عجة )ريح عاصف( جاءت القارة والروضة، طاح   -
منها ألف نخلة - المنقور)3(.

ثانًيا في الجنوبية:

على  جماز  آل  سطوا  )وفيها  تاريخه:  في  المنقور  قال  1103هـ:  سنة 
الجنوبية وقتلة آل ابن غنام()4(.

وقد علق المؤرخ إبراهيم بن عيسى على هذا الحدث في النسخة األصلية 
من )تاريخ المنقور( قائاًل: آل جماز المذكورون منهم آل جماز أهل ملهم، وآل 
هبدان أهل الخيس، وآل رشيدان أهل الجنوبية، كلهم من بني العنبر بن عمرو بن 
تميم، ثم قال: الظاهر أن آل ابن غنام من العناقر، ثم أنه أكد ذلك في تاريخه)5(.

وفيها  الجنوبية،  على  )الوقعة(  الوجبة  حصلت  وفيها  1110هـ:  سنة   -
توفي الشيخ حسين الضبيب - كما مر بنا - ولم ترد في المصادر أسماء 

المصدر السابق )ص50(.  )1(
تاريخ المنقور، مصدر سابق، )ص45(.  )2(

)ط1،  المنيف،  عبدالله  األستاذ  تحقيق  بشر،  بن  عثمان  نجد،  تاريخ  في  المجد  عنوان  سوابق   )3(
1423هـ، ص96(.

تاريخ المنقور، مصدر سابق، )ص51(.  )4(

تاريخ المنقور، مصدر سابق، )ص54(.  )5(
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األطراف التي حصلت بينها تلك الوقعة، ومن المؤسف أن هذا الحدث 
عن  نقله  الذي  )الفاخري(  عدا  النجديين  المؤرخين  بقية  عند  يرد  لم 
وموت  الجنوبية،  وجبة  1110هـ  سنة  وفي  بقوله:  بغموضه  المنقور 

حسين الضبيب في الجنوبية)1(.

ذريته وعقبه)2(:

للشيخ حسين - رحمه الله - ذرية ما زالت في جنوبية سدير حتى وقتنا 
الحاضر، ومنهم من انتقل قديًما إلى الزبير، ومنها للكويت، وبعضهم سكن 

في دولة البحرين والمنطقة الشرقية من المملكة.

سدير  جنوبية  في  أدوار  لهم  ومشاهير  أعيان  حسين  الشيخ  ذرية  ومن 
بالماضي نذكر منهم:

محمد بن حمد بن حسين الضبيب.- 1

عبدالله بن محمد بن حمد الضبيب.- 2

لفترة - 3 الجنوبية  إمارة  تولى  الضبيب.  محمد  بن  عبدالله  بن  عبدالعزيز 
قصيرة في زمن اإلمام فيصل بن تركي - رحمه الله.

ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله الضبيب: شارك في كثير من المعارك - 4
رشيد  آل  حكم  وفترة  الثانية  السعودية  الدولة  زمن  في  والغزوات 

على نجد.

تاريخ ابن عيسى، مصدر سابق، )ص61(.  )1(
تاريخ الفاخري، تحقيق: د. عبدالله الشبل، )ط2، 1419هـ، ص111(.  )2(



219

األستاذ يوسف العتيق:

المقال الثاني عن األمير عبدالله بن زامل 

أعام من جنوبية سدير:

األمير عبدالله بن زامل )ت 1344هـ(.  -2

عبدالله بن حمد العسكر:

كلمة البد منها:

هذه  تأتي  سدير(  )جنوبية  وأعالم  تاريخ  عن  البحث  في  لعملي  امتداًدا 
 - زامل  بن  عبدالله  األمير  وهو  عصره،  في  البارزين  أعالمها  ألحد  الحلقة 
رحمه الله - حيث كنت قد أفردت في الحلقة السابقة ترجمة للشيخ حسين 
 - الترجمة  تلك  لقيت  وقد   - الله  رحمه   - 1110هـ  عام  المتوفى  الضبيب 
بفضل الله سبحانه - استحساًنا وتشجيًعا عند كثيرين من أهل البلد وغيرهم، 
وكذلك عند عدد من اإلخوة الباحثين الذين طالبوا وألحوا علي بالمزيد من 
سلسلة التراجم؛ إدراًكا منهم ألهميتها في حفظ جوانب مهمة من تاريخ القرى 

والبلدان في نجد عامة ومنطقة )سدير( خاصة.

اسمه ونسبه:

هو عبدالله بن محمد بن علي بن محمد بن سليمان بن زامل من أسرة آل 
زامل من آل عثمان من عائذ من قحطان.
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نبذة عن أسرته:

تعد أسرة آل زامل من األسر التي استوطنت جنوبية سدير خالل الفترة 
الهجريين،  الثالث عشر  القرن  الثاني عشر وأوائل  القرن  بين أواخر  ما  التي 
وكان قدومهم إلى سدير من بلد الدلم؛ حيث مقر عشيرتهم آل زامل الذين 
في  مشهورين  أمراء  عدة  منهم  وبرز  الماضي،  في  الدلم  إمارة  لهم  كانت 
مثل:  األولى،  السعودية  الدولة  زمن  وفي  الهجري،  عشر  الحادي  القرن 
زمن  الدلم  أمير  زامل  بن  زقم  واألمير  الخرج،  أمير  عثمان  بن  زامل  األمير 
وذكر  1196هـ(،  )ق  زامل  بن  زيد  واألمير  األولى،  السعودية  الدولة  قيام 
ابن بشر مقتله سنة 1197هـ، واألمير زامل بن زيد بن زامل )ق 1199هـ(، 
واألمير براك بن زيد بن زامل )ق 1199هـ(، واألمير تركي بن زيد بن زامل 
)ق 1199هـ(، واألمير زقم بن زيد بن زامل - رحمهم الله - وهناك غيرهم 

من األمراء واألعالم.

عشر  الثالث  القرن  من  األخير  الثلث  خالل  سدير  جنوبية  في  ولد  وقد 
التي ما بين عام  الفترة  الثالث عشر  القرن  بالثلث األخير من  الهجري، ويراد 
1266هـ إلى عام 1299هـ، وال نستطيع تحديد التاريخ من هذه الفترة؛ لعدم 
أنه قد ترجح  إال  توفر معلومات دقيقة عن عمره وسنة وفاته عام 1344هـ، 

عندي بأنه قارب الثمانين عاًما حين توفي - رحمه الله.

الله - فهي شما بنت األمير  أما والدة األمير عبدالله بن زامل - رحمها 
عثمان بن محمد بن زامل.
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إمارته على الجنوبية:

مرت اإلمارة في جنوبية سدير بعدة أطوار منذ نشأتها وحتى نهاية القرن 
الثاني عشر الهجري؛ حيث تعاقب على إمارتها عدة أسر وأشخاص لم تسعفنا 
تلك  فمن  عنهم،  الغامضة  اإلشارات  من  بالقليل  سوى  التاريخية  المصادر 

اإلمارات السابقة نذكر:

إمارة آل أبي غنام من العناقر.- 1

إمارة آل جماز من بني العنبر.- 2

إمارة عدة أشخاص من تلك األسرتين، وكذلك من أسر أخرى، وذلك - 3
خالل فترة عدم االستقرار التي مرت بها البلد.

أما إمارة )آل زامل( أسرة المترجم له؛ فإنها تعود إلى النصف األول من 
عهد  في  منهم  عدد  الجنوبية  إمارة  تولى  حيث  الهجري؛  عشر  الثالث  القرن 
اإلمام تركي بن عبدالله - رحمه الله - )ت 1249هـ( وعهد ابنه اإلمام فيصل 
بن تركي - رحمه الله - )ت 1282هـ(، ومن الذين تولوا إمارة الجنوبية من 

آل زامل أذكر:

األمير عثمان بن محمد بن زامل، تولى إمارة الجنوبية في عهد اإلمام - 1
تركي بن عبدالله.

عهد - 2 في  الجنوبية  إمارة  تولى  زامل،  بن  عبدالله  بن  عبدالكريم  األمير 
اإلمام فيصل بن تركي وابنه عبدالله، وقد جاء ذكره أميًرا على الجنوبية 

في وثيقة مؤرخة عام 1289هـ.
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األمير محمد بن علي بن زامل، وهو والد األمير عبدالله )المترجم له(، - 3
وقد تولى إمارة البلد لفترة قصيرة خلفه بعده ابنه المذكور.

وكان األمير عبدالله بن زامل - رحمه الله - قد تولى إمارة الجنوبية في 
زمن اإلمام عبدالله بن فيصل بن تركي، ولم أقف على تحديد لتاريخ واليته، 
الله -  الفيصل - رحمه  إمارته في زمن اإلمام عبدالله  الوثائق أكدت  أن  إال 
الذي تولى الحكم بعد وفاة والده اإلمام فيصل - رحمه الله - عام 1282هـ 

وتوفي عام 1307هـ.

أعام ومشاهير من أسرته:

برز من أسرة آل زامل في جنوبية سدير عدد من األعالم خالل قرنين من 
الزمان أذكر منهم هنا:

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زامل - رحمه الله - تولى اإلمامة في - 1
جامع الجنوبية، وكان من الكتاب الشرعيين المعتمد خطهم في سدير، 
كما أنه تولى أعمال الجباية لبيت المال في سدير في زمن اإلمام تركي 

بن عبدالله، وفي زمن اإلمام فيصل بن تركي.

عندما  الفاخري  تاريخ  من  1237هـ  سنة  حوادث  في  ذكره  جاء  وقد 
سطا عليه )محمد بن ربيش( وحاول قتله، وتشير بعض الروايات بأن الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن زامل قد تولى اإلمارة في الجنوبية أثناء تلك السطوة 

بعد مقتل أميرها السابق )ابن مانع( على يد األتراك.

الشيخ عبدالله بن محمد بن زامل إمام مسجد )لبده( في جنوبية سدير - 2
 )المعروف حاليًّا بمسجد القّوعه( وكان الشيخ عبدالله - رحمه الله - 
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من الكتاب الشرعيين المعتمد خطهم في سدير، وله دور بارز في التعليم 
)الكتاتيب( في جنوبية سدير قديًما.

)الزاملية(  بن عبدالله وقصة  تركي  باإلمام  الجنوبية  أهل  آل زامل  عالقة 
التي استضافت اإلمام تركي تعود العالقة بين آل زامل في جنوبية سدير والدولة 
السعودية الثانية بشكل خاص إلى عهد مؤسسها اإلمام تركي بن عبدالله بن 
محمد بن سعود )ت 1249هـ( - رحمه الله - حيث تروى عدة روايات حول 
تلك العالقة وكيف بدأت، وخالل بحثي عن جنوبية سدير وتاريخها خالل 
ومن  الرواة  عن  والحوادث  األخبار  بعض  توثيق  حاولت  الماضية  السنوات 

نقل عنهم من أهل البلد ألهميتها بالنسبة لتاريخ البلد بشكل عام.

وحول عالقة اإلمام تركي بن عبدالله - رحمه الله - بالجنوبية وآل زامل 
فقد اشتهرت رواية هامة مضمونها وتفاصيلها تعود إلى الفترة التي كان اإلمام 
تركي بن عبدالله يسعى إلعادة تأسيس الدولة السعودية الثانية بعد نهاية الدولة 
السعودية األولى عام 1233هـ، وكانت لإلمام تركي جوالت وتنقالت سرية 
بين بلدان وقرى نجد؛ نظًرا لكثافة البحث عنه من قبل قوات إبراهيم باشا التي 
قضت على الدولة السعودية األولى، وكذلك الغزاة الذين كان يرسلهم محمد 
بعد، وكان لإلمام تركي مقاومة وتصدٍّ استمر وتتابع  إلى نجد من  باشا  علي 
)الدرعية(،  الدولة  مقر  تدمير  من  باشا  إبراهيم  قوات  تمكنت  أن  بعد  حتى 
وكانت جوالته السرية بين قرى نجد تحضيًرا لقيام دولته الجديدة والتي مرت 

هي األخرى بمحاوالت فاشلة للقضاء عليها.

شواهد  من  جاورها  وما  سدير  قرى  في  السن  كبار  روايات  تخلو  وال 
البلدان  تلك  بأعيان  قوية  عالقة  تربطه  وكانت  تركي،  اإلمام  بها  مر  وأماكن 
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والقرى التي استمرت فيما بعد معه، فمن ذلك عالقته بالجد حمد بن سليمان 
بن إبراهيم العسكر - رحمه الله - )ت 1261هـ( أحد رؤساء المجمعة زمن 
الدولة السعودية األولى والثانية، وهو من المعمرين، وكانت تربطه عالقة قوية 
مراسالت  توجد  إذ  األولى؛  السعودية  الدولة  حكام  وكذلك  تركي،  باإلمام 
ولقاءات سابقة معهم، وكان الجد حمد - رحمه الله - من الذين استضافوا 

وساندوا اإلمام تركي - رحمه الله - في تلك الفترة الهامة من حياته.

ونعود لعالقة اإلمام تركي بالجنوبية وآل زامل، إذ روى لي كثير من أعيان 
الجنوبية أن اإلمام تركي بن عبدالله - رحمه الله - مر في إحدى سفراته متخفًيا 
عن عيون الحمالت التي أرسلها محمد علي باشا بعد تدمير الدرعية؛ ألجل 
ضبط بلدان نجد ومالحقة المعارضين أو المقاومين ألعماله، وقد مّر اإلمام 
تركي في تلك الفترة ببلدان سدير، ووافق أنه كان حول جنوبية سدير في وقت 
متأخر من الليل، فدخل إحدى مزارعها عبر فتحة للسيل في حامي البلد )أي 
عراص تحت السور(، ووافق أنه دخل لمزرعة المرأة عجوز تقيم فيها مع أبنائها 
وأحفادها، وقد أكرمته وأحسنت استقباله وإقامته في طرف من بيت المزرعة 
الذي تقيم فيه مع أوالدها لمدة أيام دون أن يعلموا من يكون هذا الزائر الغريب، 
وكانت كثيًرا ما تقدم له مع الغداء طعاًما مطبوًخا بقرع )اليقطين( وهي الثمار 

المعروفة وتعد من عناصر الطعام الرئيسة عند أهل نجد.

وبعد أن استقرت األوضاع وقامت دولة اإلمام تركي - رحمه الله - أراد 
مكافأة وشكر الذين وقفوا معه وساندوه من الذين عرفوه والذين لم يعرفوه 
ممن  وكان  بذلك،  يبلغهم  من  إليهم  وأرسل  به،  مرت  التي  المحنة  أيام  في 
شملهم هذا تلك المرأة وأبناءها، ولم يكن اإلمام تركي قد تعرف على اسم 
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أن  غير  زامل(،  بن  عبدالله  لألمير  وجدة  زامل  آل  أسرة  من  )وكانت  أسرتها 
اإلمام تركي قد وصف لرسوله مكانهم وحالهم وزاد عليه في حالة االشتباه أو 
عدم االستدالل عليهم في الجهة التي وصفها له بأن يسأل عن )القرعان( كنية 
بالقرع الذي كانت تقدمه تلك المرأة بكثرة في طعامه حين استضافته، ووافق 
أن رسول اإلمام تركي سأل عنهم بشكل خاص باالسم الذي ذكره له، فصار 
هذا االسم لقًبا لعائلة المرأة المذكورة، ويعتبرون الفرع الرئيس في آل زامل 

أهل جنوبية سدير.

عاقته بالحكام واألمراء في عصره:

بالحكام  واسعة  الله - عالقات  زامل - رحمه  بن  عبدالله  لألمير  كانت 
واألمراء الذين أدركهم قبل وبعد توليه إمارة جنوبية سدير، ومن خالل بحثي 
عن تاريخ الجنوبية وقفت على عدة وثائق ومراسالت له مع الحكام واألمراء 

في مواضيع مختلفة وسوف استعرض هنا بعًضا منها:

1- اإلمام عبدالله الفيصل:

عاصر األمير عبدالله بن زامل - رحمه الله - عهد اإلمام عبدالله بن فيصل 
أبيه عام 1282هـ  وفاة  بعد  الحكم  تولى  والذي  الله -  تركي - رحمهم  بن 
بشكل  ارتبطت  التي  باألحداث  حافاًل  عهده  ويعتبر  1307هـ،  عام  وتوفي 
للتنافس  نتيجة  خاصة؛  سدير  ومنطقة  عامة  نجد  في  والبلدان  بالقرى  خاص 
الكبير على الحكم بين اإلمام عبدالله وأخيه سعود )ت 1291هـ( - رحمه 
الله - من جهة واستغالل األمير محمد بن عبدالله بن رشيد )ت 1315هـ( - 
رحمه الله - لهذا الصراع بأن بسط نفوذه على بلدان نجد وبالذات )منطقتي 

القصيم وسدير( من جهة أخرى.
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سدير  جنوبية  وأهل  الفيصل  عبدالله  باإلمام  تتعلق  التي  الوثائق  ومن 
وأميرهم عبدالله بن زامل رسالة فيها أمر من اإلمام عبدالله على أهل الجنوبية 
بأن يدفعوا لألمير عبدالله بن زامل 200 وزنة تمر و100 صاع عيش مساعدة 
له في مصاريف اإلمارة )حيث إنه ال مقررات كانت تصرف من قبل الحكام، 
البلدان( وقد نقلها من أصلها الشيخ علي بن ناصر بن سند   وإنما من خراج 

- رحمه الله - عام 1300هـ وكان نص الوثيقة ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم، من عبدالله بن فيصل إلى جماعة أهل الجنوبية، 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

خرجوا على عبدالله بن زامل مائتي وزنة ومائة صاع عونة له في اإلمارة إن 
شاء الله، وال تعوقونه والسالم. نقله من بروة عبدالله بعد تحقيق مهره عليها 

وعند تلفها علي بن ناصر بن سند يبلغ الناظر إليها السالم. سنة 1300هـ.

2- الملك عبدالعزيز:

المملكة  تأسيس  بدايات  الله -  زامل - رحمه  بن  األمير عبدالله  عاصر 
 - ثراه  الله  طيب   - عبدالعزيز  الملك  يد  على  وتوحيدها  السعودية  العربية 
عبدالعزيز  الملك  مع  مشاركة  الجنوبية  وأهل  زامل  بن  عبدالله  لألمير  وكان 
في المراحل األولى لتوحيد البالد كحال بقية األمراء والبلدان في نجد؛ حيث 
شارك األمير عبدالله بن زامل مع الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في كثير من 
غزواته ومعاركه، وكان األمير عبدالله بن زامل يرأس غزو أهل الجنوبية الذي 

يشارك فيه كثير من أعيان البلد القادرين على الحرب.

هو  الجنوبية  وأهل  زامل  بن  عبدالله  لألمير  المبكرة  المواقف  من  وكان 
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الدعم المالي لتغطية مصاريف الحرب )الجهاد( في بدايات تأسيس المملكة؛ 
حيث حصلت على رسالة موجهة من الملك عبدالعزيز - رحمه الله - إلى 
وفي  1323هـ،  سنة  القعدة  ذي   6 بتاريخ  مؤرخة  زامل  بن  عبدالله  األمير 
هذه الرسالة طلب من الملك عبدالعزيز من أمير الجنوبية وأهلها أن يسلموا 
لمندوبه مبلغ مائة ريال فرنسي مساهمة منهم في نفقة الحرب، وقد دعا لهم 
الملك عبدالعزيز بأن يخلف الله عليهم، وأن من كان في عون أخيه كان الله 

في عونه، وأنه شيء مخلوف.

وهذا نص الرسالة كامًا: 

بسم الله الرحمن الرحيم، من عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل فيصل إلى 
السالم  آمين،  تعالى  الله  سلمهم  وجماعته  زامل  بن  عبدالله  األمير  جناب 

عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ذلك:

تعرفون أن أبرك ما إلينا راحة المسلمين وكف عن أموالهم ال شك هذي 
ويعلي  دينه،  وينصر  ويريحهم  بالمسلمين  يلطف  الله  أن  نرجو  عمت،  فتنة 
مشو  نجد  أهل  وجميع  يخفاكم،  ماال  الخساير  من  المسلمين  وطال  كلمته، 
على  صعب  األمر  شفنا  شك  بال  أنتم  نحثكم  وحنا  مرتين،  ومصارف  جهاد 
تعاونونهم  أنكم  وأحبينا  مصارف  وشوق  جهاد،  مشت  ألي  البلدان  بعض 
بالمصارف لجل من كان في عون أخيه كان الله في عونه، أيًضا إنشاء الله أنه 
شيء مخلوف وحطينا عليكم معاونة ماية ريال إنشاء الله تنجزونها، نرجو أن 
الله يعينا وإياكم ويخلف على المسلمين باألجر والبركة وخادمنا واصلكم إن 
بالمذكور هذا ما لزم تعريفه يكون معلوم والسالم. 6 ذي  الله تنجزونه  شاء 

القعدة سنة 1323هـ. )الختم(.
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مرضه وتنازله عن اإلمارة:
أواخر حياته بمرض  الله - في  بن زامل - رحمه  أصيب األمير عبدالله 
لم يستطع معه االستمرار بإمارة البلد، خاصة وأنه قد بلغ من العمر سنًّا كبيًرا، 
قد  الجنوبية  على  إمارته  مدة  وكانت  اإلمارة،  عن  يتنازل  أن  الحال  فاقتضى 
جاوزت األربعين سنة، ويعد بذلك من أشهر أمراء سدير في زمنه؛ لطول فترة 

إمارته ومعاصرته لكثير من األحداث التي مرت بها المنطقة.

عدة  قبل  من  بالوكالة  اإلمارة  عمل  بقي  الجنوبية  إمارة  عن  تنازله  وبعد 
أشخاص من أسرته حتى استقر الحال عند أهل البلد، بعد ذلك على ترشيح 
أحد أعيان جنوبية سدير أميًرا عليهم، وهو األمير إبراهيم بن عبدالله البراهيم 
- رحمه الله - وكان من أكثر األشخاص مالزمة لألمير عبدالله بن زامل - 
رحمه الله - وله مكانة كبيرة عند أهل بلده، وتم الرفع بهذا الترشيح إلى األمير 
عبدالله بن إبراهيم العسكر )ت 1350هـ( - رحمه الله - والذي كان حينها 
رحمه   - عبدالعزيز  الملك  إلى  بذلك  ورفع  فأقره  سدير،  منطقة  على  أميًرا 
ابنه  خلفه  ثم  وفاته،  الجنوبية حتى  أميًرا على  إبراهيم  ابن  استمر  وقد   - الله 
آل  إلى  البلد  إمارة  بعد ذلك  فعادت  اإلمارة،  تنازل عن  أن  إلى  الرحمن  عبد 
زامل فتوالها األمير سعد بن عبدالله بن زامل - رحمه الله - وهو ابن األمير 
السابق، وقد أفردت لألمير إبراهيم بن عبدالله البراهيم - رحمه الله - ترجمة 

خاصة ضمن هذه السلسلة إن شاء الله.
وفاته:

وأنهكه  الصحية  زامل  بن  عبدالله  األمير  حالة  ساءت  1344هـ  عام  في 
المرض الذي أصابه قبل تنازله عن اإلمارة، فكانت وفاته خالل عام 1344هـ 
حسب ما تبين لي من وصيته وأوراقه الخاصة التي اطلعت عليها عند أحفاده، 



229

وكان األمير عبدالله بن زامل - رحمه الله - محبوًبا عند أهل بلده، فكان حسن 
السيرة والسريرة، كريم السجايا واألخالق، وله عالقات وثيقة وحسنة مع كثير 
من أمراء منطقة سدير والمناطق المجاورة لها، وكثيًرا ما تروى عنه األخبار 
والذكريات الطيبة من قبل كبار السن في سدير، وقد حصلت له مواقف طريفة 
في قضايا مخيفة دبرت له من قبل خصومه، لكنه تخلص منها بنفس مرحة ال 

حقد فيها وال كره.

إبراهيم  بن  عبدالله  األمير  العم  مع  وثيقة  صداقة  عالقة  تربطه  وكانت 
العسكر - رحمه الله - )ت 1350هـ(، والذي تولى إمارة المجمعة وسدير، 

ثم منطقة عسير، وقد وقفت على مراسالت ومكاتبات بينهم.

عقبه وذريته:

خلف األمير عبدالله بن زامل - رحمه الله - من األبناء سبعة أوالد وهم:

دولة - 1 في  اآلن  يقيمون  ذرية  وله  يكنى  وبه  عبدالله  األمير  أبناء  أكبر  زامل: 
الكويت.

فهد: رحل إلى كثير من بلدان الخليج وعمل بالغوص وكانت وفاته - - 2
رحمه الله - في البحرين عام 1342هـ، وقد انقطع عقبه.

سعد: سافر في شبابه إلى الزبير والبحرين والكويت، وعمل هناك مدة - 3
في  الجنوبية  أهل  غزو  رأس  الذي  وهو  الجنوبية،  إلى  عاد  ثم  طويلة، 
عام  سدير  جنوبية  إمارة  تولى  الذي  وهو  1351هـ،  سنة  اليمن  حرب 
وقد  اإلمارة،  عن  البراهيم  الرحمن  عبد  األمير  تنازل  بعد  1362هـ 

استمر - رحمه الله - أميًرا حتى عام 1391هـ.
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عبد الرحمن: لم أقف على معلومات عنه.- 4

عبدالعزيز: لم أقف على معلومات عنه.- 5

عبدالكريم: شارك في كثير من المعارك والوقعات، وهو من شعراء الجنوبية.- 6

زيد: وهو والد األمير محمد بن زيد بن عبدالله بن زامل - رحمه الله - 7
- الذي تولى إمارة الجنوبية خلًفا لعمه األمير سعد بن عبدالله بن زامل 
حين تنازل عنها له عام 1391هـ، وقد استمر أميًرا على الجنوبية حتى 

توفي - رحمه الله - عام 1415هـ، وله عدة أبناء أذكر منهم:

الدكتور زيد، وهو حاصل على ماجستير ودكتوراه من بريطانيا في وظائف 
األعضاء، واألستاذ فهد مدير المعهد الفني للتدريب الصحي بالرياض، وهو 
من رجال التربية والتعليم، حيث تولى إدارة المدرسة السعودية بجنوبية سدير 
في السابق، واألستاذ ماجد الذي تولى إمارة جنوبية سدير خلًفا لوالده - رحمه 
قرب  عن  عرفتهم  وقد  سلف،  لخير  خلف  خير  وهم  1415هـ،  عام   - الله 
ورثوا هم وإخوانهم - حفظهم الله - من آبائهم وأجدادهم المروءة والخصال 

الكريمة بل هي مجبولة فيهم، وفقهم الله لما فيه الخير.

األستاذ عبدالله أبابطين: 

أخي عبدالعزيز البدر، جزيت خيًرا، هذا سوف يتم تدوينه ويكتب ضمن 
من  يصدر  عندما  خصوًصا  إليه،  الحاجة  أمس  في  ونحن  المجلس،  تاريخ 

األستاذ الفاضل عبدالله العسكر.
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الدكتور حمد الدخيل:

إبراهيم بن صالح بن عيسى من ألصق الناس بتاريخ ابن بشر، وأعرفهم به، 
ولوكان هناك جزء ثالث لما كتب تاريخه عقد الدرر، ومعلوم أنه أدرك 20 سنة 

من آخر عمر ابن بشر.

األستاذ حسن السلمان: 

من أين أتى اسم )الجنوبية( مع أن في سدير قرى جنوبية تأتي بعدها في 
المكان، ولعلها قبلها في الزمان؟

لها  تتبع  القارة  القارة(، وكانت  بها )جنوبية  الجنوبية كان يقصد  أن  أظن 
من  الشمالي  الحي  اليوم  تعتبر  التي  الحصون  وربعة  كالحصون  أماكن؛  عدة 
بالنسبة  فالجنوبية  الربعة(،  )حي  ليبقى  الحصون  اسم  منه  وحذف  الحوطة، 
واستقالل  القارة  وبعد خراب  ولعله  فعاًل،  )جنوبية(  الشمالية  القارة  ألمالك 
سدير،  )حوطة  األخرى  سدير  قرى  كباقي  لسدير  االسم  أضيف  )الجنوبية( 

عودة سدير، خطامة سدير. إلخ( والله أعلم.

األستاذ عبدالعزيز المنقور: 

لم يحذف منها شيء، واسمها الربعة قديًما وحديًثا        .

األستاذ حسن السلمان: 

منك أستفيد يا أستاذ عبدالعزيز، وأنت أعلم ببلدتك، وما ذكرته أنا فهو ما 
سمعته من بعض كبار السن، والعهدة على الراوي.
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األستاذ محمد الفيصل:

كان عمره 20 سنة عند وفاة ابن بشر.

األستاذ عبدالله أبابطين: 

رجاء تفضلوا علينا بأخبار جنوبية سدير  

األستاذ محمد الفيصل: 

الجنوبية في خريطة أجنبية رسمت عام 1827م:
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األستاذ عبدالعزيز المنقور : 

بالنسبة للجنوبية؛ فهي أقرب ما تكون جنوب الحوطة وغرب القارة.

قراءاتي  من  استنجته  ما  البحتة ومن خالل  الشخصية  نظري  ومن وجهة 
ومن استماعي لبعض كبار السن؛ فأنا أرجح أن نخيل الجنوبية كان ألهل القارة 
روايات  هناك  أن  كما  المساء،  إذا حل  للقارة  النهار ويرجعون  في  له  ينزلون 
كثيرة تذكر أن هناك جسًرا على الوادي يربط الجهتين، وبعد خراب القارة يبدو 
بناء  المستعمل في  الحجر  أن  الجنوبية، علما  نزل وبنى  أهلها  بقى من  ما  أن 

أساسات بيوت الجنوبية القديمة كله منقول من حجر القارة كما سمعنا.

األستاذ محمد الفيصل: 

أستاذنا الفاضل، إفادة مهمة عن وجود جسر، هل باإلمكان معرفة مكانه؟ 
فهذا يدل على التطور العمراني في سدير.

األستاذ عبدالعزيز المنقور: 

الجسر ليس له أثر اآلن، لكن قد يكون في أقرب مسافة بين الضفتين.

األستاذ حسن السلمان: 

تعتبر  الشمالية  القارة  ألمالك  بالنسبة  الجنوبية  إن  قلت  ولهذا  صحيح، 
)جنوبية(، أما بالنسبة للقارة نفسها فهي - كما تفضلت - غربها.

األستاذ حسن السلمان: 

للجنوبية،  المجاورة  حمار(  )أم  يخص  فيما  عبدالعزيز  أستاذ  رأيك  وما 
وسورها العريض؟
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األستاذ عبدالعزيز المنقور: 

أم حمار أسفل الحوطة.

األستاذ حسن السلمان: 

بينها وبين الجنوبية الشعيب.

الدكتور محمد النصار: 

كالم جميل عن جنوبية سدير عن بلدة جميلة. األستاذ عبدالعزيز واإلخوة 
سدير،  جنوبية  عن  الحديث  يرد  عندما  كثيًرا  تذكر  شخصية  يوجد  الفضالء، 

ويكنى )جمريش( هل من معلومات عن هذه الشخصية؟.

الدكتور عبدالله الزازان: 

معلومات قيمة ومفيدة أوردتها أخي يوسف عن الجنوبية، وبما أنك أخي 
الكريم على اطالع بتاريخ الجنوبية، فقد سمعت أن هناك إمارة آلل غنام، أو 

َر الجنوبية آل غنام، هل لديك معلومات حول ذلك              ؟. أن أول من عمَّ

األستاذ أحمد السالمة: 

هذا من كشف رسائل الجنوبية. 

األستاذ أحمد السالمة: 

تميم،  من  العناقر  من  الغنام  منها،  الجنوبية  في  ذكر  لها  جاء  وأسر 
والفريح  تميم، والظاهر،  بني حديثة من  والمانع من  العناقر،  والجماز من 

الفطاي، والرشيدان.
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األستاذ عبدالعزيز المنقور: 
بعض األوراق الموجودة لدى أسرتنا تفيد أن ابن غنام كان اسمه محمد 
بن غنام المنقور، لكنه اشتهر بابن غنام. وعليه المثل اللي يقول: جال الركية 

وال جال بن غنام.
الدكتور حمد الدخيل: 

لكل مثل قصة فما قصة هذا المثل؟. 
األستاذ أحمد السالمة: 

هذااسمه عبدالعزيز عثمان السالمة )جمريش(، يذكر عنه قصص أقرب 
تزويدنا  استطاع  إذا  المحترم  العسكر  األخ عبدالله  أتمنى من  إلى األساطير، 

بمعلومات تحصل عليها في بحثة عن جنوبية سدير.
الدكتور محمد النصار: 

نعم ليت األستاذ عبدالله يفيدنا عنه. إن أمكن.

األستاذ عبدالعزيز المنقور :

يقولون: كان عند ابن غنام عبد مملوك يكرف من يصبح لين يمسي، فرمى 
نفسه في القليب منتحًرا معتقًدا أن الموت راحة له من هذا العمل الشاق.

األستاذ عبدالعزيز المنقور :

وفي الجنوبية أيًضا كان هناك شاعر من فحول الشعراء سواء في المحاورة 
أو النظم، وكان لقبه »غزالن«، وهو من أسرة الزامل العزيزة، لكن ال أعرف 

اسمه األول، ولعل اإلخوان من أهل الجنوبية يفيدوننا باسمه الكامل.
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ولي تعقيب ولو كان متأخًرا عن الشيخ حسين الضبيب، فهو من الشبارمة، 
وما  في حائل،  إلى سميرا  نزحوا  ذلك  وبعد  الجنوبية،  إلى  أشيقر  من  نزحوا 
زالوا على اسمهم القديم، أما الذي بقي في الجنوبية فتسموا بالضبيب، ويبدو 
للعائلة، وما زالت  اسًما  بعد ذلك  الذي بقى وأصبح  لقًبا لجدهم  أنها كانت 

هناك أمالك يطلق عليها الشبارم حتى وقتنا الحاضر.
األستاذ أحمد السالمة: 

غزالن اسمه عبدالله بن سليمان الزامل            .
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)الخيس(
1438/3/2هـ الموافق 2016/12/1م

األستاذ يوسف العتيق: 

في  مؤرخة  وثيقة  خالل  من  سدير  في  الخيس  بلدة  بالدنا  تاريخ  من 
1138هـ، لزميلنا في هذا المجلس األستاذ إبراهيم الحقيل أبو سعد:

من تاريخ بادنا

بلدة الخيس في سدير من خال وثيقة مؤرخة في 1138هـ

ابراهيم بن سعد الحقيل

توطئة

تعرضت نجد لمراحل مجهولة من تاريخها مما جعل كثيرا من التخرص 
والتوهم ينتشران حول تاريخ بلدانها، ومرد ذلك انعدام األخبار التاريخية التي 
الضعف  وكذلك  البلدان،  تلك  من  لكثير  النجدية  التواريخ  بطون  في  سطرت 
بالحياة  مساس  ماله  بتوثيق  ُعنيت  التي  التاريخية  الوثائق  متون  في  الشديد 
االجتماعية واالقتصادية لساكني تلك البلدان. لذلك تحيط بالباحث استفهامات 
كثيرة، عندما يكتب عن واحدة من تلك البلدان، وخاصة التي لم تكن مسرحا 
البلدان  العجالة على واحدة من  الضوء في هذه  نلقي  ألحداث مدونة. ونحن 
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النمو واالزدهار، لكن  تاريخي متصل، ولكن لم يحالفها حظ  امتداد  التي لها 
اإلشارات التاريخية المتباعدة حفظت لنا االسم في ذاكرة التاريخ.

االسم والموقع
الخيس بكسر الخاء وسكون الياء وجمعها أخياس، وهو اسم لكل مكان التف 
الغرس فهو خيٌس.  النخل حديث  العامة كل بستان من  الشجر والنخل. وعند  فيه 

ومنه قول الشيخ احمد المنقور:...الوباء الكثير ثم العنقر في الخيس.اهـ
وتقتات  الصغيرة  النخلة  جذع  إلى  تدخل  الحشرات  من  دويبة  والعنقر 
عليها فتجف النخلة شيئا فشيئا حتى تموت. وأظنه مما فات المعاجم العربية 
إثباته في مادة )خيس(. وبلدة الخيس بلدة صغيرة من بلدان نجد ثم سدير ثم 
التقسيم اإلداري الحديث فهي من مراكز محافظة المجمعة.  منيخ. وحسب 
تقع في الجزء الشمالي الغربي من سدير، وتبعد عن المجمعة خمسة وعشرين 
العمار  بلدتي  بين  وتقع  الشمال.  إلى  منحازة  الغربية  الجهة  في  تقريبا،  كيال 
منها  الشمال  إلى  ويقع  الخيس.  رويضة  فيقال:  إليها  تضاف  التي  والرويضة 
المكاني  القرب  معها بحكم  ترتبط  التي  الغاط،  بلدة  كيال  بنحو خمسة عشر 

بصالت وثيقة وقديمة.
الذي  الخيس(  )شعيب  يسمى  الذي  واديها  ضفاف  على  الخيس  وتقع 
يصب سيله في وادي المشقر وتحديدا في سد وادي المشقر. وتقع بين جبلين 

األول الجبل الشمالي والثاني الجبل الجنوبي.

الذي  بين جبال وتالل ذات حجارة صلدة صلبة، وذلك  الخيس  وتقع 
دعا حميدان الشويعر أن يصفها فيقول: والخيس بويليد مسقى ضبيب الجي 

له بوعرة.
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والبويليد تصغير بالود وهو الحديد بالفارسية، ومسقى أي أن الحديد 
ال  فأهلها  وقوة.  صالبة  ليزداد  النار  على  عرضه  بعد  الماء  في  غمس 
يستطيعون التوسع في الغرس والسكنى. والضب الذي لجأ إلى مكان وعر 
يحفر فيه جحره تكلُّ أضفاره، وتخور قواه وهو يحفر، فيكون جحره قريب 
المورد، لكنه صعب المأخذ. وهكذا أهل الخيس في بلدهم. ورغم صعوبة 
تضاريسه ووعورة أرضه وبعده عن الطرق إال أنه بقي مأهوال، والسبب في 
ذلك توفر الماء، فماؤه قريب المأخذ ال ينضب عند القحط وتتابع الجدب. 
أهون  وهو  الحياة،  عصب  فالماء  خلق،  بعد  خلق  يرتاده  منزال  بقي  لذلك 

موجود واعز مفقود.

الخيس في المصادرالقديمة

ظنت المصادر التاريخية النجدية بأي ذكر لهذه البلدة، ولعل ذلك راجع 
لموقعها البعيد عن مواقع التدوين واألحداث، وكونها لم تكن مكانا ألحداث 
تاريخية تدون وتسير بها الركبان. لكن كتب البلدانيات ذكرتها ذكرا عابرا دون 
تفصيل. فقد ذكرها لغدة فقال: ثم حرمة ثم الخيس وهي كلها بالكرمة.اه وقال 
الفيروزآبادي: والخيس موضع باليمامة.اهـ وقال ياقوت: الخيس بالكسر من 

نواحي اليمامة.اهـ

استيطانه
القبائل  تلك  منازل  تتبع  جعل  مما  مختلفة  قبائل  نجد  بالد  على  تعاقب 

القديمة وربطها بما بعدها أمر عسير.

وقد نص لغدة على أن الخيس من منازل الرباب. وكان لهم منازل كثيرة 
المواضع. والشك أن  الخيس كما تركوا غيره من  في سدير، ولكنهم تركوا 
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آثار  بعض  األقوام  هؤالء  من  لنا  وبقي  الخيس  استوطنوا  قد  كثيرين  أقواما 
فهو  الخرطوم،  يشابه  ألنه  ذلك  ولعل  َخرءَطم  يسمى  موضع  ومنها:  ظاهرة 
يمين  على  وهو  الشمالية،  الوادي  ضفة  على  ويقع  الجبل  تجويف  في  ممتد 
البناء عليها فقد  الذاهب إلى الخيس اآلن. ورغم صغر المساحة التي يمكن 
الحجارة على  أكوام  البيوت. وتدل  الطرق ورصوا  إلى أن ضيقوا  أهله  عمد 
آخر  موضعا  أهله  سكن  هل  نعرف  وال  نعرفه  ال  لسبب  هجر  قديم  منزل  أنه 
مقابال  ويقع  َخربة،  تصغير  َخَريءبة  يسمى  موضع  هجروه؟  أم  الخيس  في 
من  فسحة  في  يقع  موضع  وهو  باقية.  وأثاره  الوادي  بينهما  ويفصل  لخرطم 
األرض أتاحت ألهله قربا من مزارعهم واتساعا في مساكنهم، وقد أحيطت 
البلدة بسور محكم مركن بأبراج للحماية والمراقبة، واتصل ذلك السور بكثير 
المنازل واضحة  البلدة وكثير من  للبلدة. وال يزال جامع  القريبة  المزارع  من 
المعالم تنبئك عن أزمان غابرة عانى فيها األجداد شظف العيش وقسوته. وال 
سيل  داهمهم  حتى  طويلة  مدة  أهله  به  فيه،وأقام  البناء  تم  متى  تحديدا  نعلم 
فانتقلوا منه إلى موضع أحصن وأحفظ من السيل،  البلدة،  عظيم فدخل إلى 
وسموه برزانا لبروزه على سفح الجبل، وكان ذلك في حدود سنة 1350هـ. 

وهو الموقع الذي تحتله البلدة اآلن.

والخيس ال يساعد موقعه وتضاريسه على التوسع في العمران واالستيطان 
المواقع  حجم  في  ذلك  ويظهر  الموارد،  محدود  السكان  قليل  بقي  لذلك 

االستيطانية التي تم رصدها.

القديم منها والمعاصر يرد ذكر الخيس فمن  وفي اإلحصاءات السكانية 
ذلك ما ذكره لوريمرحيث اثبت سكان الخيس يوم أن كانوا في موضع خريبة 
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فقال: به 40 منزال، 14 من بني تميم، 10 من عنزة، 10 من سبيع، 5 آخرون.

ونالحظ أن المعلومات التي استقاها لوريمر مغلوطة، فليس في الخيس 
إلى  تنتمي  أسر  تقريبا  1330ه  قبل  كتابه  فيها  وضع  التي  السنوات  تلك  في 

قبيلتي عنزة أو سبيع، بل جل أهله من بني تميم وبني خالد وشمر.

أما المؤرخ إبراهيم بن عيسى فقد قدر رجال الخيس بنحو خمسين رجال.

أما اآللوسي فقد ذكر أن عدد منازل الخيس 100منزل. والشك أنه رقم 
مبالغ فيه، بدليل عدد المساكن التي في موقع خريبة. وقد جاءت نتائج التعداد 

السكاني الذي أجرى سنة 1425ه كما يلي:

عدد المساكن المشغولة: 30 مسكنا.

السكان السعوديون: 260 نسمة.

غير السعوديين: 20 نسمة.

المجموع: 280 نسمة.

أما األسر التي تسكن الخيس فهي كثيرة، منها أسر انقرضت وبادت، وأسر 
أخرى انتقلت منه. ومن األسر التي تسكن الخيس مرتبة على حروف المعجم:

الروساء من آل حديثة من بني العنبر من تميم.

الرويس من الروسة من عتيبة.

السيف من آل حميد من بني خالد.

الشنيفي من آل حميد من بني خالد.
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الضعيان من آل حميد من بني خالد.

الهبدان من الجماز من بني العنبر من بني تميم.

الوليعي من عبدة من شمر.

ومن األسر التي انتقلت من الخيس:

البديوي من الظفير وقد سكنوا الخيس إلى حدود 1250هـ ثم انتقلوا إلى حرمة.

أهل  سيف  آل  منهم  الذين  سندلي  واحدهم  السنادلة  من  وهم  السنتلي 
الخيس من آل حميد من بني خالد. واسم السنتلي األكثر نطقه قديما في وثائق 
السنادلة بالدال، وقد ورد بالتاء في بعض الوثائق منها وثيقة مدونة في الغاط 

سنة 1270ه. وانتقلوا من الخيس إلى عنيزة ثم استقروا في عيون الجواء.

الخيس في كتب الرحالة

مر بالخيس من الرحالة األجانب: وليم بلجريف سنة 1862م وقد وصف 
موقعها دون ذكر اسمها. كما ذكرها الرحالة باركلي رونكيير في رحلته سنة 

1912م. 

وقد ذكرها لويمر فقال: قرية عادية من قرى سدير.

الموقعان  الخيس  في  التي  المعالم  من  الخيس  في  ومواضع  معالم 
دوائر  الشمالي  الجبل  أعلى  في  توجد  كما  وخريبة.  خرطم  وهما:  القديمان 
حجرية قديمة، كالتي نراها منتشرة في كثير من المواضع في نجد. وهي تدل 
على االستيطان المبكر. وقد تم مسحها من قبل فريق اآلثار التابع لوكالة اآلثار 
والمتاحف. مرقب الخيس ويقع في أعلى الجبل الشمالي. وكان يرصد جميع 
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التحركات خارج البلدة حماية لها وإنذارا عن أي خطر يداهم البلدة وأهلها. 
القريان واحدها قري وهي من مراعي ومفالي أهل الخيس.

حاضر الخيس

مثله مثل كثير من البلدان الصغيرة والبعيدة عن المدن الكبيرة فقد انتقل 
كثير من أهله إلى المدن القريبة وخاصة المجمعة بحكم القرب وتوافر فرص 

التعليم والتوظيف

ابتدائيتان  به مدرستان  و  المجمعة  تابع لمحافظة  به مركز  اآلن  والخيس 
واحدة للبنين افتتحت سنة 1378هـ وأخرى للبنات افتتحت سنة 1405هـ.

وهذا مقال آخر لألستاذ عبدالله بن حمد العسكر بعنوان: أعالم من بلدة 
الخيس في سدير:

بلدة الخيس:

الجزء  في  وتقع  سدير  منطقة  من  منيخ  ناحية  في  القديمة  البلدان  من 
الشمالي الغربي من سدير وهي بلدة صغيرة محاطة بمزارع وشعاب تبعد عن 
المجمعة قاعدة سدير مسافة 25كم وعلى دائرة العرض 10- 52- 25وخط 
الجغرافية  المصادر  في  )الخيس(  ذكر  جاء  وقد   45  -06  -25 الطول 
والبلدانية القديمة والحديثة، ولعل من أقدم الذين ذكروا الخيس هو الحسن 
بن عبد الله األصفهاني المعروف ب لغدة األصفهاني وهو من علماء القرن 
الثالث الهجري وذلك في كتابه »بالد العرب« حيث قال في تعداده لمياه تيم 

والرباب:.. ثم حرمه ثم الخيس ثم الطرقين ثم المظلومة.
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األول  النصف  علماء  من  الهمداني  أحمد  بن  الحسن  الخيس:  ذكر  كما 
من القرن الرابع الهجري في كتابه »صفة جزيرة العرب« حيث قال في تعداده 
لبلدان وقرى وادي الفقي )سدير( والقرى المجاورة لها:..... ثم تَوم )التويم( 

ثم أشي ثم الخيس.

626هـ(  )ت  الحموي  لياقوت  البلدان«  »معجم  في  الخيس  ذكر  وجاء 
وقال إنه من نواحي اليمامة حيث قال: الخيس: بالكسر: من نواحي اليمامة.

وقد علق الشيخ محمد بن عبدالله بن بليهد - رحمه الله - )ت 1377هـ( 
في كتابه »صحيح األخبار عما في بالد العرب من اآلثار« على كالم ياقوت فقال:

قال ياقوت )الخيس( بالكسر من نواحي اليمامة.

نواحي  من  وهو  العهد  هذا  إلى  اسمه  يتغير  لم  )الخيس(  المؤلف  قال 
الرويضات  النطق  في  نجد  أهل  عند  والمعروف  ياقوت،  ذكره  كما  اليمامة 
والخيس، وهي التي في اليمامة، وعناها ياقوت وهناك موضع ثان يسمى بهذا 
االسم واٍد في شرقي العرض )عرض ابني شمام( يقال له )الخيس(واألودية 
ثالث  واد  وهناك  وداحس،  وأبومروة  والسديري  )الخنقة(  أسفل  منه  القريبة 
يملكه المؤلف يقال له: وادي الخيس يصب سيله على بلد القراين ذات غسل 

والوقف وهو منهل معروف ترده األعراب.

وقال في موضع آخر من كتابه: وأما الرويضات )الرويضة( والخيس فهي 
تابعة لبلد المجمعة.

الشعيب )شعيب  تطل على  ربوة  فوق  تقع  القديمة  الخيس  وبلدة  قلت: 
والنخيل من جهات  بالمزارع  بينما هي محاطة  الشمالية  الجهة  الخيس( من 
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الجنوب والشرق والغرب ومقام عليها سور ال زالت بعض أجزائه موجودة 
وتلتقي  الجنوبية  القديمة  بالمزارع  تحيط  أخرى  أسوار  وهناك  اآلن  حتى 
بسور البلدة من جهتيه الشرقية والغربية ويتخللها عدة مقاصير )أبراج مراقبة( 
ويتوسط بلدة الخيس من جهة الغرب المسجد القديم والذي ال تزال بعض 

أطالله باقية تحدد مكانه.

وقد ذكر الخيس الشاعر حميدان الشويعر - رحمه الله - في قصيدته التي 
وصف فيها بعض بلدان سدير وأهلها فقال عن الخيس:

والخيس بويليد مسقى ضبيٍب الجي له بوعره

المحول  مثل  بالخيس  )مبادل جالجل  قولهم:  العامية  األمثال  وجاء في 
من الدرجه( ولهذا المثل قصة تاريخية ويطلق على من استبدل الشيء الغالي 

والثمين بما هو أقل منه ثمنًا وأهمية.

وأبرز سكان الخيس في الماضي هم: آل هبدان وآل حديثه من بني العنبر 
بن عمرو بن تميم وآل حديثه المذكورين تفرع منهم: آل روساء في المجمعة 
وآل غديان في الزلفي، والمعروف أن آل حديثه منهم أمراء القارة سابقًا والذين 

من بقيتهم اآلن آل نحيط أهل الحصون وحرمه.

اسمه ونسبه:

بني  من  جماز  آل  من  هبدان  آل  من  هبدان  بن  الرحمن  عبد  بن  نافع  هو 
العنبر بن عمرو بن تميم.

وأسرة آل هبدان من األسر القديمة في بلدة الخيس وتولوا إمارتها وكانوا 
قد نزحوا إليها من منطقة قارة سدير الواقعة جنوبي حوطة سدير اليوم حيث 
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منطقة عشيرتهم آل جماز من بني العنبر بن عمرو بن تميم بل إن منطقة )القارة( 
هي مركز بني العنبر بن عمرو بن تميم منذ القدم.

عيسى  بن  صالح  بن  إبراهيم  النسابة  الشيخ  كتبها  حاشية  في  جاء  وقد 
تاريخ  من  1103ه  سنة  حوادث  على   - الله  رحمه   - 1343هـ(   -1270(
الذي  1125هـ(   -1067( - الله  - رحمه  المنقور  محمد  بن  أحمد  الشيخ 
بخط يده عند قوله: وفيها سطو آل جماز على الجنوبية وقتلة آل ابن غنام. إفادة 
عن آل جماز المذكورين واألسر التي تنتمي لهم حيث قال إبن عيسى معلقًا: 
آل جماز المذكورين منهم.. آل جماز أهل ملهم وآل هبدان أهل الخيس وآل 

رشيدان أهل الجنوبية كلهم من بني العنبر بن عمرو بن تميم.

ومن هذه اإلفادة يتضح لنا كما أسلفنا أن آل هبدان نزحوا من جنوبية سدير 
المذكورين بزمن لم  الخيس بعد تفرعهم عن آل جماز  بلدة  إلى  أو )القارة( 

تحدده المصادر التاريخية والشفوية والله أعلم.

ومن الوثائق المهمة عن نسب آل هبدان والصلة بينهم وبين آل مانع وآل 
رشيدان أهل جنوبية سدير وثيقة كتبت في أواخر القرن الثالث عشر الهجري 
ورد فيها إفادة تروى عن أهل الخبرة في األنساب من أهل الجنوبية وتفيد بأن 
جد آل هبدان وجد آل رشيدان وجد آل مانع الثالثة اخوان وهذا نص ماجاء 

عن ذلك في الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عيسى بن قاسم إلى من يراه من علماء المسلمين بعد السالم 
عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فالموجب إبالغ السالم وغير ذلك سألني 
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عبد العزيز بن رشيدان عن قرابته مع بن مانع فأجبته عما نقلته عن محمد بن 
جميع  يالمانع  وجدنا  الرشيدان  جد  ورشيدان  هبدان  بن  عبدالله  يقول  مانع 
الثالثة اخوان هذا ما نقلته عن محمد بن مانع لفظه بلسانه يقينا ال إشكال فيه 

كتبه عن أمر بن قاسم علي بن ناصر بن سند يبلغ الناظر له السالم.

بن  محمد  بن  إبراهيم  األمير  الماضي  في  هبدان  آل  أسرة  أعالم  ومن 
الرابع عشر  القرن  الله - الذي تولى إمارة الخيس في أوائل  هبدان - رحمه 
الهجري وكان عالمة باألنساب واألخبار روى عنه المؤرخ إبراهيم بن صالح 
بن عيسى - رحمه الله - في كتابات له عدد من الروايات واألنساب المتعلقة 
بكثير من األسر في سدير وغيرها ومن تلك الروايات روايته عن نسب الفداغم 
والقويفل حيث جاء في مجموع ابن عيسى )ص 235( قوله: ذكر لي إبراهيم 
بن هبدان راعي الخيس أن فدغم وقويفل اخوان وانهم من آل أبو حسين أهل 

حوطة سدير من بني العنبر بن عمرو بن تميم.

وكذلك روايته عن نشأة بلد الغاط وأوردها في مجموعه، كما روى عنه 
العنبر  بني  من  أسر  أنساب  عن  متفرقة  أوراق  في  عليها  وقفت  روايات  عدة 

بشكل خاص وأيضًا عن أسر من قبائل أخرى في بلدان سدير.

أعماله:

كان الشيخ نافع بن هبدان - رحمه الله - من طلبة العلم ورحل في طلبه 
لبلدان عدة في سدير حيث رحل إلى المجمعة وأقام بها مدة من الزمن وأخذ 
العزيز بن  الشيخ عبد  الجبار )ت 1242هـ( وابنه  الشيخ عثمان بن عبد  عن 
التراجم  وكتب  التاريخية  المصادر  تسعفنا  ولم  1273هـ(  )ت  عبدالجبار 
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رأيت  قد  إني  إال  بها  قام  التي  أعماله  وعن  عنه  بمعلومات  الشديد  لألسف 
وفي  الخيس  بلده  في  حررها  التي  الشرعية  الوثائق  مثل:  مختلفة  كتابات  له 
الرويضة والغاط والمجمعة،وكذلك وقفت على مراسالت وشهادات له مع 
نافع  الشيخ  تولى  وقد  حسنا،  خطه  وكان  سدير  في  زمنه  أهل  من  معاصريه 

اإلمامة في مسجد الخيس.

من آثاره الخطية:

ومن أهم اآلثار الخطية التي وقفت عليها للشيخ نافع بن هبدان - رحمه 
الله - رسالة إخوانية بعثها إلى الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن عبيد إمام جامع 
منه  ذلك  يعهد  لم  وانه  عنه  بالصدة  عليه  فيها  يعتب   - الله  رحمه   - جالجل 
ويعتذر هو أيضًا عن قلة المكاتبة بسبب مرض اصابه ويشير إلى معرفة صديقه 
محمد بن عامر بحاله بعد الله وأن صحته تعافت بعد دخول شهر رمضان وقد 
تضمنت الرسالة عبارات محبة وشوق إلى االلتقاء بالشيخ ابن عبيد وقد ختم 
رسالته في طلب تبليغ السالم إلى الشيخ المؤرخ عثمان بن بشر - رحمه الله 
جالجل  أمير   - الله  رحمه   - علي  بن  سويد  واألمير  1290ه(   -1210  (  -
ويبلغه بسالم أخيه محمد وأبناء عمه وكاتب الرسالة الذي أمالها عليه محمد 

بن أحمد بن عامر وقد مهر الرسالة بختمه الذي يحمل اسمه: نافع بن هبدان.

وهذا نص الرسالة كاملة:

بسم الله الرحمن الرحيم

من نافع إبن هبدان إلى حضرة أخينا المكرم الشيخ عبدالرحمن ابن محمد 
ابن عبيد سلمه الله تعالى:
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سالم عليكم وحمة الله وبركاته

حالك  عن  إال  يسأل  وال  بخير  الحمد  لله  أخيك  حال  عن  سألت  وان 
إنك  إبراهيم كلها الظنيناها بك وال عهدناها منك وإن كان  أبو  يا  وهالصدة 
محمد  أخينا  ثم  المطلع  الله  فياخي  المكاتبه  طرف  من  الشره  بعض  ملحقنا 
ابن عامر إني في صخونة وهي في زيادة علي إلى دخول رمضان وبعد دخول 
رمضان ولله الحمد وأنا في زيادة عافية وأرجوا أن الله يعافينا وإياكم من جميع 
الشرور كذلك الشوف داني ما احق الورقة إال الكتابة الزينه واال المحبة األوله 
خطيط  لنا  تذكر  إنك  رءيت  إن  تغيرة  ما  المرسل  محمد  وحق  إبراهيم  أبو  يا 
ومحبتكم  شوق  مذهبة  ماهيب  أكثرها  لو  وخطوطي  األحوال  عن  تخبرنا 
ولي نية إن شاءلله أني إلى استصحيت أصلكم اشوفكم وغير آمر عليك بلغ 
سالمنا عثمان إبن بشر وعلى األمير سويد ومن طرفنا أخوي محمد وبني أخينا 
والجماعه وكاتبه محمد إبن عامر الجميع ينهون السالم ثم أنت في حفظ الله 
بن  أحمد.عبدالله  اإلبن  على  لنا  سلم  كذلك  والسالم  رعايته  وحسن  وأمانه 

حمد العسكر.

األستاذ حمود المزيني: 

هذه نبذة مختصرة عن الخيس في كتابي »إقليم سدير«:
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)الحصون(
1438/3/3هـ الموافق 2016/12/2م

األستاذ محمد الفيصل:

مرقب الحصون من خال صورة قديمة:

ترجع أهمية الصورة القديمة والصورة بشكل عام إلى أن الصورة الواحدة 
أو محاضرة  يقوله في صفحات  أن  متحدث  أو  كاتب  يستطيع  ما  تعرض  قد 
حيث إن حاسة البصر ذات أهمية كبرى بالنسبة لشعور اإلنسان ودرجة فهمه. 
المضمون  إيصال  على  وتساعد  االنتباه  تجذب  أنها  الصورة  أهمية  تنبع  لذا 
من المقال إلى القارئ كما أنها تصبغ بعدًا آخر على الشيء الذي يراد نشره 
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كمعرفة شكل تضاريس المكان ومعالم البنيان وأشكال الزي ومدى التغيرات 
التي حدثت خالل فترات الزمن وغير ذلك من األبعاد المختلفة.

مصدر الصورة: وردت الصورة في كتاب A Handbook of Arabia - المجلد 2 المطبوع 
عام 1917م

مصور الصورة

الدنمركي  المصور  أنه  أعتقد  كنت  وإن  المصور  معرفة  من  أتمكن  لم 
والذي  جمل  ظهر  على  العربية  الجزيرة  عبر  كتاب  مؤلف  رونكيير  باركلي 
مر المكان يوم السبت 4-4-1330هجري وذكر من ضمن بلدانه الحصون 

وسماها واحة صغيرة مع أن الصورة غير موجودة في كتابه المترجم.

وقد قمت بنشر هذه الصورة قبل 8 سنوات في أحد المنتديات ولكنها لم 
تكن واضحة ولما عثرت على صورة أوضح من مكتبة قطر الرقمية أردت أن 
أقارنها بصورة حديثة من نفس الموقع وقد أمدني األخ عبدالله البسيمي بذلك 

فله جزيل الشكر

موقع الصورة

الصورة في بلد الحصون في منطقة سدير وهي بلد قديم وأقدم خبر تاريخي 
لها عام 983هجري عندما قدم أناس من آل تميم من بني خالد إلى أمير القارة 
العنبر وطلبوا غرس الحصون فاتم لهم ذلك كما طلبوا  من آل حديثة من بني 
زيادة الغرس عام 1015 هجري وبلغ عدد النخيل المغروسة في الغرسة األولى 
الجبل  قمة  في  الحصون  مرقب  الصورة  في  ويظهر  نخلة  آالف  عشرة  والثانية 
والذي مازال صامدا كما في الصورة الحديثة كما أن الوادي الذي يحاذي الجبل 

لم يتعرض لعوامل التغيير كالزراعة والسكن كما في بعض األودية األخرى.
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الدكتور عبدالله بن نوفل الربيعة:
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األستاذ محمد الفيصل: 

جميل يا دكتور عبدالله، وإضافة مهمة، وهو ما كنت أتوقعه في مقال سابق 
قبل 13سنة، ولعلك دكتورنا الفاضل تحيلنا للمصدر.

األستاذ محمد الفيصل: 
عثمان بن نحيط من أمراء وشعراء سدير

عثمان بن نحيط: من أمراء وشعراء سدير محمد بن عبدالعزيز الفيصل.
عند البحث عن بعض األعالم في الماضي نجد للبعض معلومات وفيرة 
حول حياتهم والبعض اآلخر قد التجد عنه سوى االسم فقط والبعض اآلخر 
هذه  وفي  الخطأ  وتحتمل  الصواب  تحتمل  وتلميحات  إشارات  تجد  قد 
العجالة سنتحدث عن عثمان بن نحيط أحد شعراء وأمراء بلد الحصون البلد 
المعروفة في منطقة سدير ومما تجدر اإلشارة إليه في هذا المقال وجود بعض 

االحتماالت والتي منشأها قلة المصادر والمعلومات المقتضبة في بعضها.
بلد الحصون

الحصون  هذه  وتستخدم  فيها  حصون  وجود  نتيجة  بالحصون  تسميتها  سبب 
آلل  ملك  وهي  خصبة  زراعية  أرضًا  أرضها  وكانت  األعداء  من  المنطقة  لحماية 
حديثة أهل القارة وهم من بني العنبر بن عمرو بن تميم وتصادف أن قدم أناس من 
آل تميم من بني خالد على أمير القارة وطلبوا منه غرس الحصون وكان ذك بشروط 
تمت بينهما وكان عام 983 هـ بداية عملية الغرس وهي الغرسة األولى وقد وجد آل 
تميم مصلحة كبيرة وفوائد جمة من النخيل التي غرسوها وبعد 32 سنة من المغارسة 
األولى طلب آل تميم مغارسة ثانية فوافق صاحب القارة على عقد المغارسة الثانية 
وكان ذلك عام 1015هـ وبلغ مجموع ما غرس من النخيل في المغارسة األولى 



255

والثانية عشرة آالف نخلة »1« مما يدل على سعة المساحة المغروسة والتي تقارب 
مليون متر مربع ولقد حصل صراع بين آل تميم وأهل القارة حول الحصون ويظهر 
قد  والذي  المغارسة  انتهاء عقد  بسبب  كان  الطرفين  بين  الذي حصل  الخالف  أن 
تكون مدته 50 عاما مما أدى إلى حدوث النزاع والذي تدخلت فيه أطراف أخرى 

ما بين مؤيد وبين معارض مما جعل المنطقة تعج بالفتن والصراعات الداخلية.
عثمان بن نحيط

اسمه ونسبه:
هو عثمان بن نحيط بن مانع بن عثمان بن عبدالرحمن الحديثي من آل أبو 

حسين من بني العنبر بن عمرو بن تميم.
مولده ونشأته:

ليس هناك تاريخ دقيق لمولده ويظهر انه ولد في القارة عام 1065هـ تقريبا 
لهم  المجاورة  القرى  أهل  وبين  أهله  بين  حدثت  التي  الصراع  فترة  في  ونشأ 
في زمن كانت السيادة فيه للقوي على الضعيف وتوتر العالقات بين األقرباء 
بسبب التنافس على اإلمارة وعلى األمالك ولقد كان جده مانع بن عثمان قد 
انتهاء  منها  يكون  قد  تماما  واضحة  غير  ألسباب  تميم  ال  من  الحصون  انتزع 
عقد المغارسة، مما حدا بال تميم طلب النصرة من أمير جالجل لمساعدتهم 
في االستيالء على الحصون ففي عام 1084هـ وبالتحديد في الرابع عشر من 
شهر شوال سار إبراهيم بن سليمان بن حماد الدوسري أمير جالجل وآل تميم 
من  كل  والد  الحديثي  عثمان  بن  مانع  منه  واظهروا  الحصون  على  واستولوا 
سعود ونحيط وقد أدى هذا النزاع إلى مقتل نحيط بن مانع والد عثمان وسيطرة 

آل تميم على البلد وتولى اإلمارة منهم عدوان بن سويلم آل تميم »2«.
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وفي عام 1086هـ جال مانع بن عثمان الحديثي وجماعته ومن ضمنهم 
حفيده عثمان بن نحيط إلى األحساء والذي تزوج في جالجل قبل أن ينتقل 
إلى األحساء وقد يكون عمره في ذلك الوقت 20 عامًا تقريبا ويظهر انه لما 
ابن بشر  بقيا عند والدتهما في جالجل وعلى رواية  بابنيه مانع وسعود  رزق 
بأنهما قبضا على والدهما بعدما كبرا وأخرجاه بتدبير من صاحب جالجل كما 
ذكر حميدان الشويعر قد يكون بسبب كونهما عاشا في جالجل وتأثرا بأميرها 
عند رحيل والدهما إلى األحساء وسوف نتعرض لعالقة حميدان بعثمان قبل 
نهاية المقال وان المقصود في شعر حميدان ليس عثمان بن نحيط وقد كان 
بين آل حديثة وبين آل غرير»3« أمراء األحساء عالقة قوية يدل عليها الروايات 
الشفوية وقصائد بعض شعراء آل حديثة فيهم وزواج أحد أمراء آل غرير من 
ميثاء بنت سعود بن مانع الحديثي وعلى ذلك يحتمل أن عثمان بن نحيط قد 

طلب النصرة منهم على مناوئيه في الحادثة التي وقعت عام 1111هـ.
والية عثمان على الحصون

لقد قدم عثمان بن نحيط من األحساء ومن معه لكي يثأر من مقتل والده 
ويستولي على الحصون ووجد عونا من آل مدلج أهل التويم حينما استولوا 
على الحصون في شهر ذي الحجة عام 1111هـ وملكوه بعدما اخرجوا منه 

آل تميم وولوا فيه عثمان بن نحيط»4«.

تفاهم  سوء  عثمان  أخيه  وبين  بينه  حصل  فايز  اسمه  أخ  لعثمان  وكان 
فخرج فايز مغاضبا ألخيه ونزل قارة صبحا وكان هذا الخالف بسبب وشايات 
األعداء وتدخلهم في أمورهم فأراد عثمان استرضاء أخيه فأرسل له قصيدة 
يعتذر فيها فأجابه فايز بمثلها وصلحت الحال بينهما لما عرف كل منهما ما 
الحصون طموح توسعي حيث  إمارة  توليه  بعد  لعثمان  عند اآلخر»5« وكان 
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استولى فيما يبدو على بلد الجنوبية عام 1114هـ.

ففي تاريخ ابن منقور ذكر في أحداث عام 1114هـ قوله: اخذت عثمان 
الجنوبية  بلد  على  سطوا  قد  فايز  وأخاه  عثمان  أن  يظهر  فايز  وقتل  الجنوبية 
فايز ومع ذلك كان لعثمان  بينهم وبين أهلها قتال أدى إلى قتل أخيه  ونشب 
على  سطوته  في  عثمان  اعترضوا  الذين  أن  ويظهر  النهاية  في  عليها  السيطرة 
الجنوبية هم آل تميم والذين قتل منهم في هذه الحادثة سليمان آل تميم ولما 
صارت لعثمان السيطرة على الجنوبية ولعدم رضى صاحب جالجل بسيطرته 
عليها وخشيته من اتساع ملك عثمان وحيث أن ابنيه قد عاشا في جالجل فقد 
تأثرا برأي صاحب جالجل في عزل والدهما عن اإلمارة بالقوة حيث دبر لهما 

المكيدة وخدعهما في القبض على والدهما كما في رواية ابن بشر.
على  االستيالء  خميس  بن  آل  من  وهو  جالجل  صاحب  حاول  ولقد 
سدير  وادي  باطن  عبر  تنتقل  سطوته  كانت  وبينما  1116هـ  عام  الجنوبية 
سطوتهم  يعترض  جاسر  بن  ماضي  الروضة  بأمير  فإذا  الجنوبية  إلى  متجهة 

وحصل بينهم قتال قتل فيه من أهل جالجل عامر بن مبارك »6«.

عثمان  لوالية  ذكر  أشيقر»7«  بمدينة  الخاصة  الوثائق  أحد  في  ورد  كما 
على  تحوي  التي  الوثيقة  من  يظهر  فيما  ولى  حيث  الحصون  على  نحيط  بن 
علي  السويكت   »8« عبدالله  بن  محمد  جالجل  قاضي  ولى  عديدة  أسماء 
بن عبدالله لقصورهم وكونهم في واليته  محمد واخته عويش ولدي أحمد 
الوثيقة الشيخ المؤرخ أحمد بن محمد  زمن واليته على الحصون.. وكاتب 
الثالثاء 11 جمادى االخرة  المنقور قاضي حوطة سدير ومبدأ االجارة نهار 
سنة 1128هـ »9« ويظهر من قول المنقور زمن واليته على الحصون انه قد 

تولى على الحصون ثم لم يعد واليا عليها.
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وفاته

التي  المصادر  كامال حسب  باسمه  نحيط  بن  عثمان  وفاة  تتحدد سنة  لم 
اطلعت عليها عدا إشارة في تاريخ المنقور في حادثة يظهر منها أن المقصود 
به عثمان بن نحيط وليس مؤكدا ولكن من خالل إشارة أخرى للمنقور عن 
عام 1114هـ بقوله »واخذت عثمان الجنوبية.. وشاخ عثمان القعيسا« وقوله 
في عام 1118هـ »فيها سطوة أم حمار وقتل فيها عثمان وعثمان وابن فوزان« 
يظهر ان احد العثمانين عثمان بن نحيط واآلخر عثمان القعيسا وبذلك يترجح 

أن عثمان بن نحيط توفي عام 1118هـ.

حميدان الشويعر وابن نحيط

نحيط  بن  عثمان  في  حميدان  شعر  نسب  من  أول  بشر  ابن  أن  المالحظ 
وهذا مما يدل على عالقته مع شعراء وقته ومع ما ذكر عن حميدان من كلمات 
غير الئقة فلعل ذلك مما أحدثه البعض وتقوله على لسان حميدان وإال لماذا 
أن  أرى  كنت  وان  شعره  في  لهم  تعرض  ممن  حميدان  على  رد  أي  نجد  لم 

بعض مفردات شعر حميدان حصل فيه تحريف ونحل.

قال حميدان الشويعر في ابن نحيط:

مهذب جواب  اسمع  نحيط  عنوانهايابن  ــح  واض صديق  مــن  جــا 

لك وقال  القدام  اباك  حارب  صدقانهامن  من  ــاك  واي انــا  باصلح 

مهلك قليب  ــك  ل عــابــي  ـــراه  صيحانهات في  يرميك  ال  ــذراك  ح

دارس ــم  ــدي ق ــن  م جـــدك  ازمانهاعـــدو  ــول  ط بغضاك  متجرع 
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وقد بلغ ابن نحيط مكانة عالية في نفس حميدان مما حدا به بعد أن حل 
الشيب وكبر سنه في حميدان بأن يثني عليه بقصيدة مطلعها:

عرضائي في  والح  المشيب  صبائيبان  المشيب  بعد  من  ونعيت 

مضى ماض  في  كان  خل  ــوزاءونعيت  ــج ال ـــوارح  ب عليه  ــت  الح

إلى أن قال:

الثنا كساب  نحيط  ابــن  الدنيايممتها  أول  مــن  الشيوخ  ورث 

البة مــن  والـــذي  الحديثي  ــد  العلياءول ــه  ــروع وف تميم  ــه  ــرث ت

عيله مــن  لــي  الــلــه  نحيط  ــواءيــابــن  رج في  الوشم  في  خليتهم 

خير من  ارتجي  ــا  وان يمنائييرجونني  في  ــدواك  ن من  والفضل 

ورد بعض النقاش حول قصيدة حميدان الشويعر في عثمان بن نحيط »10« 
ومما يجدر اإلشارة إليه حول بعض األحداث التاريخية البن نحيط ما يلي:

إبراهيم  بن  عبدالله  بن  محمد  جالجل  راعي  ملك  1141هـ  عام  في 
الدوسري الحصون وولى فيه ولد ابن نحيط »11«.

وفي عام 1165هـ قتل فيها هزاع بن نحيط في بلد الحصون»12«.

* هل شعر حميدان في عثمان بن نحيط أم في ابن نحيط آخر؟

نحيط . 1 ابن  في  فهي  الشويعر  لحميدان  أنها  يؤكد  القصيدة  سند  مادام 
ولكن ليس في عثمان وذلك الن عثمان متقدم على حميدان والظاهر 
عام 1165هـ  المتوفى  نحيط  بن  هزاع  في  أنها  أظن  فيما  القصيدة  أن 
كما ذكرنا سابقا والذي يحتمل انه تولى إمارة الحصون عام 1141هـ 
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من قبل راعي جالجل محمد بن عبدالله بن إبراهيم الدوسري وخاصة 
ان حميدان قد الح فيه الشيب أي أن حميدان قد قالها بعدما كبر سنه 
وحيث أن وفاة حميدان ما بين 1160 هـ و1200 هـ ومتوسط الروايتين 

عام 1180هـ فهذا يدل على أن الشعر في هزاع وليس في عثمان.

شعر عثمان بن نحيط

ما من شك أن لعثمان قصائد غير القصيدة الوحيدة التي أوردها األستاذ 
وكذلك   319 ص  األسالف  شعر  من  اإلتحاف  ديوان  في  العماري  مبارك 
الدكتور سعد الصويان في كتابه »الشعر الشعبي ذائقة الشعب« وسلطة النص 

ص 543 وعدد أبياتها 59 بيتا.

وقد قال هذه القصيدة لما حصل بينه وبين أخيه فايز سوء تفاهم كما ذكرنا 
سابقًا وسنشير إلى بعض أبيات هذه القصيدة إشارات خاطفة منها:

في بداية القصيدة يتحدث الشاعر عن ركن من أركان اإليمان وهو اإليمان 
بالقدر خيره وشره وهذا يبين لنا الحالة الدينية للشاعر بعيدا عن التسخط والجزع 

وانه ال مفر من المصائب والبد للمرء ان يلجأ إلى الله سبحانه حيث يقول:

منجاة العرش  وال  مقادير  عن  ماتما  ومن  الدنيا  على  حي  كل  من 

وال يكون  ــر  أم من  الله  ــدر  ق شوفاتما  موالك  يشا  ما  عن  يمنعك 

الناس وان منهم من يصادقك مادمت غنيًا  ثم يتطرق إلى بعض أصناف 
وإذا لم يكن له حاجة عندك تركك.

النعم له  دامت  من  خان  هاتالناس  أهل  لكن  هاك  بأهل  هم  ما 
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القدماء  الشعراء  نهج  على  القارة  في  أخيه  مقر  إلى  السير  خط  يوجه  ثم 
مفضى  إلى  يصل  حتى  الحصون  جنوب  من  طريقها  ويصف  الناقة  فيصف 
الجويفا. والجويفا شعيب يصب في وادي الفقي يأتي لبلد الجنوبية من جهة 

الغرب »13« وحدها دار العرينات وهي بلد العطار حيث يقول:

منجدل فوق  من  المرتحل  ايها  سبرتاتيا  كنه  جمالية  حــمــرا 

انجذبت دلو  تشبه  الراس  مهاياتخفاقة  الجمه  إلى  القي  كف  من 

إلى قوله:

وعصاتسرها جنوب من المسمى الحصون إلى الروع  يوم  المناعير  دار 

العريناتمفضى الجويفا وما بين القارتين إلى دار  حدها  الفقي  جزع 

بقت لين  الضد  نحينا  كم  لنا  معفاتدار  برجاله  الجال  بية  ما 

دار  وحدها   »13« الغرب  يقول:  فايز  اخيه  إلى  المرسول  يصل  وعندما 
العرينات وهي بلد العطار حيث يقول:

وانشده بالقيل  فايز  لي  مخاتاختص  ليته  فيضه  كلمة  عــن 

أولنا  في  معروفة  تكن  لم  القطيعة  أن  ويذكر  قلبه  مافي  له  يبدي  حيث 
ويستعيذ بالله منها.

ثم يبدي انتسابه إلى عمرو بن تميم ويفخر بهم بقوله:

ننتسب الجود  عمرو  نور  سنا  مناصاتإلى  رقيناها  تميم  عليا 
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ثم يتطرق إلى حاله اآلن وكيف تكالب عليهم االعداء والوشاة وان ماذكر 
لك يا فايز عني غير صحيح ويتساءل كيف لي أن اقطع يدي اليمنى وهي اشارة 

إلى اخيه ساعده األيمن الذي يحتاج إليه عند الضيق والشدة.

ولعثمان سعة اطالع على التاريخ ويظهر ذلك جليا في ذكره لبعض الحكام 
الذين أفناهم الدهر ومنهم شيوخ االجود والذين ملكوا هجرا والخط وبالد 
اخرى بعيدة حتى سيقت اليهم الهدايا من بالد نجد وشيوخ آل عجل وشبيب 

أبو علي والزير بدر والضياغم أهل سعيدة وغيرهم حيث يقول:

المرواتوين الساطين هل المنشا الكرام على بذل  واهل  اليالي  عسر 

بعيداتوشيوخ االجود وين هم بعدما ملكوا ــاد  وب الخط  مع  هجر 

وال النفود  بطن  غربوا  سيقت لهم من حمى نجد الهدياتماكنهم 

وراياتوين آل عجل ووين غدت ممالكهم وجموع  االقبال  عقب  من 

دولته ــن  وي شبيب  علي  وشيماتوابــو  الجودا  فتى  بدر  والزير 

وجهوا وين  أسألك  الضياغم  هيهاتوين  الناس  ووين  سعيدة  أهل 

افاتدارت عليهم صروف النايبات وكم كل  من  امثالهم  على  دارت 

إلى آخر القصيدة.

وبعد.. فهذا ما أردت إيراده حول الشاعر عثمان بن نحيط والله اعلم.
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»1« تاريخ مخطوط غير معروف مؤلفه ضمن مجموعة من المخطوطات النجدية.
أحداث  في  الفاخري  وتاريخ  1084هـ  أحداث  في  المنقور  تاريخ   »2«

1083هـ وقال: وقيل بعدها بسنة، وأحداثا أخرى بعدها.
ابناء  هم  عريعر  وآل  عريعر  آل  انهم  يذكرون  الشفوية  الروايات  بعض   »3«
قد  شهرتهم  ان  حيث  غرير  بن  محمد  بن  سعدون  بن  دجين  بن  عريعر 

غلبت على سابقيهم.
»4« تاريخ ابن بشر وغيره في أحداث 1111هـ.

»5« تاريخ مقبل الذكير في عام 1111هـ.
»6« تاريخ ابن لعبون وتاريخ الفاخري في أحداث 1116هـ.

بسام  بن  عبدالله  األخ  وتأليف  جمع  اشيقر  في  والكتاب  العلماء   »7«
البسيمي ج1 ص77 من آثار علماء اشيقر جمع وإعداد الشاعر سعود بن 

عبدالرحمن اليوسف ص411.
»8« الشيخ محمد بن عبدالله بن غانم السويكت ولد في اشيقر وتولى قضاء 
البسام  عبدالله  للشيخ  قرون  ثمانية  خالل  نجد  علماء  راجع  جالجل 

ج6ص140.
»9« ورد تاريخ الوثيقة المنقولة من خط الشيخ المنقور سنة 1128هـ وهذا 
مبدأ  كان  إن  إال  1125هـ  عام  توفى  المنقور  الشيخ  الن  صحيح  غير 

اإلجارة قد حدد مستقبال في هذا التاريخ.
»10« رئيس التحرير حميدان الشويعر للدكتور عبدالله الفوزان ص 210 وما 

بعدها.
»11« تاريخ ابن ربيعة في عام 1142هـ وفي ابن بشر عام 1143 إال انه قال 

وجعل فيه ابن نحيط اميرا.
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)العمار(
1438/3/4هـ الموافق 2016/12/3م

األستاذ حمود المزيني: 

هذه نبذة عن قرية العمار، مستمدة من كتابي: »إقليم سدير«. 
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)الداخلة(
1438/3/5هـ الموافق 2016/12/4م

األستاذ يوسف العتيق: 

فإنني  »الداخلة«؛  الغالية  اليوم عن  الحديث  أن  بما  بالخير..  الله  مساكم 
أضعكم أمام هذه المعلومات عنها:

أبرز معالم الداخلة هو جامعها التاريخي، وهذه دراسة كتبتها عنها آمل أن 
تعجبكم.

جامع الداخلة بسدير اللؤلؤة التي اتفق على أهميتها باحثو اآلثار وعلماء 
التاريخ، المسجد عمره قرون وطريقته منفردة في المساجد النجدية.

جامع الداخلة بسدير اللؤلؤة التي اتفق على أهميتها باحثو اآلثار وعلماء التاريخ 

المسجد عمره قرون وطريقته منفردة في المساجد النجدية 

يستكمل  أن  العربية(  الجزيرة  )وسط  نجد  تاريخ  في  الباحث  يستطيع  ال 
فقرات حديثه دون الوقوف عند الدور الريادي والمهم للمسجد فأدواره كثيرة 
ال تقف عند أداء الصالة وسماع الخطبة بل كان له دوركبير إذ إنه الملتقى الرئيس 
والجوامع  المساجد  وفي  متعددة،  ومناسبات  كثيرة،  مواقف  في  البلدة  ألهل 

سابقا كانت تتلى األوامر والقرارات التي تأتي من اإلمام في الرياض. 
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وليست بلدان سدير بخارجة عن النص في هذا المجال ففي كل بلدة من 
سدير يؤدي المسجد الدور المهم والمطلوب منه، كما أن المسجد يختلف 
دوره من بلد إلى بلد بحسب طبيعة هذا البلد وأهله، وكذلك الطراز المعماري 

للمسجد قد يختلف من بلد إلى آخر. 

ومن المساجد التي تميزت بشكلها المعماري وتميزت بقدم بنائها جامع 
بلدة الداخلة بسدير )محافظة المجمعة حاليًا( فقد وصف هذا المسجد غير 
واحد من علماء اآلثار بأنه مسجد متميز ليس على مستوى سدير فحسب بل 

على مستوى منطقة نجد بأكملها. 

ال يوجد له مثيل في نجد!! 

وقبل أكثر من خمس عشرة سنة قام فريق من الباحثين والمختصين باآلثار 
وجاء  لها،  التابعة  والمراكز  المجمعة  محافظة  في  اآلثار  عن  تقرير  بإعداد 
العاصمة  الرياض  غرب  شمال  يقع  الذي  سدير  وادي  يعد  التقرير:  أول  في 
واألثرية  الطبيعية  المعالم  أبرز  من  الفقي  وادي  باسم  قديما  والمعروف 
والتاريخية في محافظة سدير ففي كتب الجغرافيين العرب األوائل إشارات 
واضحة ونصوص صريحة تدل على أهمية هذا الوادي وعلى األشجار التي 

نمت على ضفافه والبلدان التي نشأت حوله. 

األكاديمية  المجلة  أطالل  مجلة  نشرته  الذي  التقرير  هذا  في  وجاء 
لهذا  المتوفرة  الصورة  عشر:  السادس  عددها  في  اآلثار  في  والمتخصصة 
شكله  إن  حيث  فريد  المعماري  طرازه  أن  على  توضح  منه  بقي  وما  الجامع 

وتصميه ال يوجد مثيل له في سدير وربما في نجد كلها. 



267

إنما يؤسف له هو هدم أجزاء من الجامع بواسطة البلدوزر، فقد هدم بيت 
الصالة والجزء الجنوبي من المسجد تمامًا. 

وبعد ذلك قدم الباحث سعود الشويش رسالة علمية بجامعة الملك سعود 
تحت عنوان المساجد القديمة في وسط المملكة العربية السعودية، »دراسة 

أثرية معمارية« وجاء فيها عن جامع الداخلة هذا: 

يقع هذا الجامع في القطاع الشرقي من البلدة وإلى الغرب منه يقع قصر 
اإلمارة، أو ما يعرف بقصر الحكم وبهذا الجامع مئذنة دائرية الشكل ومنفصلة 

عن التكوين المعماري له. 

والجامع عبارة عن مبنى مستطيل الشكل تحيط به ثالثة شوارع من الناحية 
منازل  عدة  فهناك  الشمالية  أما  الغربية  والناحية  الشرقية  والناحية  الجنوبية 
مالصقة له ولهذا الجامع ثالثة مداخل رئيسة، األول يقع في الضلع الشرقي 
الضلع  في  يقابله  والثاني  للجامع،  الشرقية  الشمالية  الزاوية  في  وبالتحديد 
الغربي أي في الزاوية الشمالية الغربية، والثالث يقع أيضًا في الضلع الشرقي 

وبالتحديد في الزاوية الجنوبية الشرقية. 

وجميع حوائط هذا الجامع مبنية من الطوب اللبن والطين وبعضها مغطى 
هذه  أساسات  في  الحجر  استخدم  وقد  والجص  الطينية  اللياسة  من  بطبقة 

الحوائط وفي األعمدة وكمرات العقود. 

وصف الجامع من الداخل 

يتكون هذا الجامع من أربعة أروقة يتوسطها صحن مكشوف تبلغ مقاساته 
والغربي  17.10م  والشرقي  8.40م  والجنوبي  10.00م  الشمالي  الضلع 
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بالطتين  من  يتكون  الذي  الصالة  بيت  رواق  األروقة  هذه  وأكبر  19.00م 
موازيتين لجدار القبلة، يفصلهما عن الخلوة حائط من الطوب اللبن والمغطى 

باللياسة الطينية وبهذا الحائط أو الجدار ثالثة أبواب من الخشب. 

أما بالنسبة لحوامل المصاحف وهي عبارة عن قطع من األحجار الرقيقة 
التاج  وتحت  العمود  بدن  في  توضع  الشكل  منتظمة  غير  صفائح  شكل  في 

مباشرة وتغطى بطبقة من اللياسة الجصية. 

الرواق الجانبي الشمالي 

يبلغ  القبلة  جدار  على  عمودية  واحدة  بالطة  من  الرواق  هذا  ويتكون 
تبلغ 48.5م وهي  عرضها 2.50م وطولها 19.40م أي بمساحة إجمالية 
على  المطلة  األعمدة  من  وصف  للجامع  الشمالي  الحائط  بين  محصورة 
السرحة يبلغ عددها ستة أعمدة، ويفصل هذا الرواق عن رواق القبلة جدار به 

شباك مستطيل الشكل لإلنارة والتهوية. 

الرواق الجانبي الجنوبي 

يبلغ  القبلة  جدار  على  عمودية  واحدة  بالطة  من  الرواق  هذا  ويتكون 
عرضها 2.00م وطولها 8.40م أي بمساحة إجمالية تبلغ 16.8م. 

الرواق الخلفي الشرقي 

3.00م  وعرض  23.30م  بطول  واحدة  بالطة  من  الرواق  هذا  يتكون 
أي بمساحة إجمالية قدرها69.90م وهذه البالطة موازية لرواق القبلة وهي 
محصورة بين جدار الجامع الشرقي وصف من األعمدة المطلة على السرحة 

ويبلغ عددها اثني عشر عمودًا. 
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السرحة )الصحن( 

وهو  اتجاه  كل  من  األربعة  األروقة  به  تحيط  مكشوف  فناء  عن  عبارة 
الشمالي  الضلع  كالتالي  أضالعه  أطوال  مقاسات  تبلغ  حيث  مستطيل  شبه 
والضلع  17.10م  الشرقي  والضلع  8.40م  الجنوبي  والضلع  10.00م 
الغربي 19.00م وطول أوتار الصحن من الزاوية الشمالية الغربية إلى الزاوية 
الجنوبية الشرقية 19.00م ومن الزاوية الشرقية إلى الزاوية الجنوبية الغربية 

19.50م. 

حيث  والشتاء  الصيف  أوقات  في  للصالة  الصحن  هذا  استخدم  وقد 
والرياح  األمطار  بأسباب  متآكل  صغير  منه  الغربية  الجهة  في  محراب  يوجد 
مبني من الطوب اللبن والطين ويقع أمام العمود السادس المطل على الصحن 
من رواق بيت الصالة الرئيسي وخلف هذا المحراب في اتجاه الشرق جدار 
أثناء  المصلين  لظهور  كمسند  مبنى  2.70م  وطول  0.40م  ارتفاعه  صغير 

انتظار إقامة الصالة. 

ويوجد في هذا الصحن أحجار مصفوفة إلى جوار بعض في خط مستقيم 
وتأخذ لونين األولى سوداء والثانية بيضاء وهكذا بالتناوب وتستخدم مزولة 
الصحن أي في  الذي في  المحراب  يقع خلف  الخط األول  الوقت،  لمعرفة 
زاويته الشمالية الغربية ويمتد باتجاه الشمال الشرقي ويستخدم لمعرفة دخول 
الذي  الحائط  الثاني فيقع خلف  أما الخط  أوقات الصالة في فصل الصيف، 
باتجاه  ويمتد  الغربية  الجنوبية  زاويته  في  المصلين  لظهور  كمسند  يستخدم 

الشمال الشرقي وذلك لمعرفة أوقات الصالة في فصل الشتاء. 
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الخلوة: 

 × 6.50م  مقاساته  وتبلغ  القبلة  رواق  يتقدم  الشكل  مستطيل  مبنى 
من  غيرها  عن  ويميزها  131.62م2  تبلغ  إجمالية  بمساحة  أي  20.25م 
المساجد المجاورة في نفس اإلقليم أنها غير محفورة في األرض، وإنما بنيت 
بنفس مستوى الجامع وربما كانت تستخدم في صالة الجمعة في فصل الشتاء 
وفي فصل الصيف، وتندمج مع ما خلفها من تكوين معماري بحيث تصبح 
قاعة الصالة الرئيسة حيث تفتح األبواب كلها ويتم االتصال وسماع صوت 
اإلمام عن طريقها وتتكون مساحة هذه الخلوة من بالطتين موازيتين لجدار 
فوقها  تحمل   8 عددها  يبلغ  األعمدة  أساطين  من  صف  بينهما  يفصل  القبلة 
تسعة عقود مدببة ويالحظ في أضالع هذه العقود المدببة االنبعاج قلياًل وذلك 

ناتج من قصر الكمرات. 

ويالحظ في صف األعمدة التي تفصل بين البالطتين وجود حوائط في 
أطرافها حيث يبلغ طولها من الناحية الشمالية 2.00م وغير ملتصقة بالحائط 
بتحرك  لتسمح  وذلك  0.40م  اتساعها  يبلغ  فتحة  بواسطة  عنه  ومفصولة 
المرور من  أمامه دون  الذي  إلى  األشخاص من خاللها واالنتقال من صف 
يوجد محراب ومنبر  الغربي  الجامع  القبلة حائط  المصلين، وفي جدار  أمام 
اتساع  وعرض  2.10م  المحراب  ارتفاع  يبلغ  حيث  والطراز  الشكل  غريب 
فتحته من المنتصف 0.80م في األسفل 0.92م ويضيق االتساع في األعلى 
عن  والمفصول  المنبر  أما  1.10م  عرضه  ويبلغ  0.30م  إلى  يصل  حتى 
المحراب تماما فإنه في األسفل يبلغ عرضه 0.50م ويبلغ اتساع فتحته في 
المنتصف 0.70م وفي األعلى 0.50م ويبلغ ارتفاعه 1.33م ويتكون هذا 
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المنبر من ثالث درجات من الحجر المشذب ويحيط بهذا المحراب والمنبر 
إطار من اللياسة الجصية الخشنة. 

وفي زاوية هذه البالطة من الناحية الجنوبية أي على يسار المصلين مبنى 
مربع الشكل صغير ويقع في الزاوية الجنوبية الغربية للجامع وبه باب صغير 
يفتح إلى الناحية الشرقية وتبلغ مقاساته: االتساع 0.50م وارتفاعه 2.10م 
وفرش  للمصاحف  صغير  كمخزن  يستخدم  أنه  سابقًا  الجامع  إمام  أفاد  قد 

للمسجد الذي كان يستعمل في ذلك الوقت. 

األسقف في جامع الداخلة: 

من  تتكون  جميعها  أن  لنا  يتضح  الجامع  هذا  في  األسقف  تفحص  بعد 
بالنسبة لرواق  القبلة  أخشاب األثل الذي يوضع في اتجاه رأسي على جدار 
بيت الصالة والخلوة والرواق الخلفي وذلك ألن سالسل العقود تتجه موازية 

لجدار القبلة. 

والشمالي  الغربي  الثالثة  لألروقة  بالنسبة  األسقف  هذه  مياه  وصرفت 
والجنوبي على السرحة بواسطة ميازيب خشبية مصنعة من خشب األثل، أما 
الشارع مباشرة بواسطة ميزاب  إلى  الشرقي فإن مياه األمطار تصرف  الرواق 
خشبي طويل مائل إلى األسفل لتجنب إيذاء المارة من مياه األمطار في الشارع. 

السالم في جامع الداخلة: 

وحركة  اتصال  عناصر  تعد  حيث  ساللم  ثالثة  الداخلة  جامع  في  يوجد 
في هذا الجامع وجميعها تؤدي إلى سطح رواق القبلة الذي يعد أكبر سطوح 
المغرب  الصيف في وقت  فيه في فصل  الجامع حيث كان يستخدم للصالة 
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في  ويقعان  الجامع  داخل  في  تقع  الساللم  هذه  من  واثنان  والفجر  والعشاء 
زاوية بالطة المسجد المطلة على السرحة حيث يقع األول في زاوية البالطة 
من الناحية الشمالية الشرقية، واآلخر يقع في زاوية البالطة الجنوبية الشرقية 
يخترقان  ألنهما  البالطة  هذه  بناء  على  سابقين  السلمين  هذين  أن  ويالحظ 
سقفها وأيضًا اقتطاعًا من مساحة البالطة نفسها في الزوايا، أما السلم الثالث 
فإنه يقع خارج المسجد في الضلع الغربي ويؤدي إلى سطح المسجد مباشرة 

من خالل الشارع الغربي للجامع. 

المئذنة 

إلى جوار جامع الداخلة مئذنة دائرية الشكل وهي مخروطية حيث يكون 
البناء في بدن المئذنة  قطرها واسعًا من أسفل ويقل هذا االتساع كلما ارتفع 
إلى أعلى، وهذه المئذنة مفصولة عن الجامع بواسطة شارع وتقع إلى الغرب 
منه وبالتحديد مقابل الركن الشمالي الغربي لتكوين الجامع، وبنيت على حافة 

جبل يقابل هذا الجامع من الناحية الغربية. 

ويقع بابها في الجهة الغربية منها ولم نستطع أخذ مقاساته ألنه مغلق بواسطة 
الرديم وذلك نتيجة الدمار والتهدم الشديد الذي أصابها وأصاب ما حولها من 
المباني الطينية القديمة وكان هذا التهدم بسبب اإلهمال بعد انتقال األهالي إلى 

المخططات الجديدة من البلدة فأتلفت العوامل الطبيعية المباني القديمة. 

وفي هذه المئذنة من الداخل سلم )درج( من الحجر يؤدي من أسفلها إلى 
أعلى قمتها وربط بينه وبين حجارة العمود بواسطة مونة جصية وقد وضع في 
بدن هذه المئذنة نوافذ لإلنارة والتهوية لمن يقوم باستخدام هذا السلم ليؤدي 
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وظيفة المؤذن عندما يدخل في بدنها محاوالً الصعود إلى األعلى ففيها ثالث 
نوافذ مستطيلة الشكل من الناحية الجنوبية ذات أعتاب حجرية 

المدرسة 

الجنوبية  الناحية  من  الداخلة  لجامع  المعماري  التكوين  زاوية  في  يقع 
الغربية مبنى رباعي الشكل نوعًا ما فيبلغ ضلعه الغربي 4.00م وطول ضلعه 
الجنوبي  ضلعه  وطول  5.70م  الشمالي  ضلعه  وطول  2.50م  الشرقي 
5.60م وفي الضلع الغربي باب في الزاوية الشمالية الغربية لهذا المبنى يبلغ 

اتساعه 0.80م وارتفاعه 2.03م. 

البناء  في  األسلوب  ونفس  الجامع  مونة  نفس  فيه  استخدم  المبنى  وهذا 
حيث بنيت األساسات من الحجارة غير المشذبة والمربوط فيما بينها بواسطة 
المونة الطينية باالرتفاع والسقف فيها يتكون من أخشاب األثل ويعلوه طبقة 
من الحجارة المسطحة )الفرش( ثم غطي بطبقة من المونة الطينية يبلغ سمكها 

في بعض األماكن 0.22م. 

وهي تعد المكان الذي يدرس فيه الطالب القرآن الكريم وكانت تعرف 
في وسط نجد باسم الكتاتيب إضافة إلى العلوم األخرى. انتهى النقل باختصار 

من رسالة الباحث الشويش حال الجامع بعد هذه القرون. 

ومن الطبيعي وبعد هجرة أهالي الداخلة مع سنوات الطفرة إلى العاصمة 
إلى  من ذهب  ومنهم  الرزق،  بحثا عن  الكبرى  المدن  من  غيرها  أو  الرياض 
المخططات الحديثة، فمن الطبيعي والحالة هكذا أن يتناقص عدد المصلين 
األمطار  وتعاقب  األيام  مرور  ومع  المسجد،  في  الصالة  تتوقف  ثم  ومن 
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وعوامل التعرية أن يؤول هذا المبنى التاريخي للسقوط أو بعض أجزائه، وهذا 
ما حصل في جامع الداخلة فالذي يراه في السنوات األخيرة يأسف حين يقرأ 

تاريخه ويستذكر من مر به من المصلين والمعتكفين. 

محاولة  في  األهالي  بعض  بدأ  )1432هـ(  الماضي  العام  أواخر  وفي 
للترميم بعضًا من جنبات هذا الجامع العريق، وهي خطوة طيبة إال أنها توقفت 

بعد وضع أساسات للمسجد وعناية ببعض أطرافه. 

هذا  إلى  يلتفت  بأن  بأكملها(  المحافظة  )بل  الداخلة  أهالي  يؤمل  واآلن 
المعلم العمراني المهم وبعض ما جاوره من المباني والمساكن وبخاصة أنها 
قليلة جدا أسوة ببعض المدن التي قام أهاليها بخطوات مشابهة كان أثرها كبيرًا 
على أهالي البلدة بل وزائريها، وكانت محل تقدير الهيئة العامة للسياحة واآلثار. 

ويناشد أهالي هذه البلدة كل صاحب قرار وإمكانات بخدمة هذا المعلم المهم 
وهم  تقدير،  أقل  على  السبعة  القرون  تجاوز  عمره  أن  في  اثنان  يختلف  ال  الذي 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  في همة  ثم  وتعالى  الله سبحانه  في  ثقتهم  يضعون 
سلطان بن سلمان الذي يقف على رأس الهيئة العامة للسياحة واآلثار والتي يشاهد 
في كل شبر من  التاريخية  وآثاره  السياحية  الوطني  معالم  في كل  لمساتها  الجميع 
وطننا العزيز. فاالهتمام بهذا الجامع وما جاوره مطلب مهم لكل أبناء سدير الغالية. 

العناية بالجامع وما حوله مطلب األهالي 

ومع فرح الجميع بهذه الخطوة الطيبة المتمثلة في البدء بترميم الجامع إال 
عند  الوقوف  عدم  المجمعة(  )محافظة  سدير  وقرى  بلدان  أهالي  من  المتوقع 
هذه الخطوة فحسب بل ال تكتمل الصورة إال بترميم المنطقة المحيطة بالجامع. 
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معنى  ال  أنه  المطلق  الله  عبد  بن  مطلق  الشيخ  يرى  للوراق  حديث  وفي 
والمباني  بالخرائب  يكون  أشبهما  المباني  من  حوله  وما  الجامع  لالهتمام 
المتهدمة، ويؤكد المطلق على أهمية االهتمام بالمسجد وما حول المسجد من 
المباني وبخاصة أن عددها قليل ومساحتها صغيرة جدًا، ومن الممكن النهوض 
بالبلدة كاملة إذا ما اهتم األهالي ومحبو التراث من أبناء المنطقة وتحت المظلة 

الرسمية التي لن تقصر في خدمة ممثل هذه المشروعات الوطنية. 

الرحمن  عبد  األستاذ  كتبه  الجامع  بهذا  للعناية  يدعو  مهم  مقال  وهذا 
الشلفان أبو أنس. 

الخدمات اإلسامية- مسجد الجامع القديم في بلدة الداخلة سدير:

مسجد الجامع القديم في بلدة الداخلة سدير

بعد أن تحول ذلك الجامع الكبير الذي يزيد عمر إنشائه على سبعمائة عام 
إلى ركام بفعل عوامل التعرية أثر انتقال سكان قرية الداخلة للحي الجديد... 
تبرعوا  ممن  الخيرين  جهود  بفضل  عليه  كان  مثلما  ليكون  بناؤه  أعيد  الذي 
الفارس  إبراهيم  وهم  الداخلة...  شباب  من  البعض  قام  مثلما  بنائه  إلعادة 
ويوسف العتيق وخالد المشاري بمتابعة مراحل بنائه واإلشراف عليه... وألن 
تتأثر حين هطول  الكبير  المسجد  بناء ذلك  منها  يتكون  التي  الطين  مكونات 
األمطار مما يتطلب أن يكون هناك متابعة وعناية لصيانة ما قد يتضرر منه جراء 
واآلثار  للسياحة  العامة  بالهيئة  المختصة  الجهة  تتواله  أن  نأمل  لذا  ذلك... 
عناية  من  البد  الذي  التراثي  الطابع  ذات  بالمنشآت  وعنايتها  متابعتها  بحكم 

الجميع به...
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* )فضيلة حبذا لو تفضل أحد الخيرين بأحيائها(

مما كان يميز هذا الجامع عبر تاريخه الطويل توفير وجبة اإلفطار والعشاء 
للصائمين طوال شهر رمضان الكريم من كل عام... ولعل ما يدركه البعض 
من المخضرمين أن ذلك مما كان يقوم عليه إمام ذلك الجامع عبد العزيز بن 
مشاري - رحمه الله - الذي كان يأتي تأسيًا على طريقة من كانوا قبله ولما 
الكثيرين ممن  أنها سوف تستقطب  الفضيلة من أهمية وقيمة وال سيما  لهذه 
يقيمون بالقرب من مكان ذلك المسجد ممن يقيمون بالروضة والدخلة إضافة 
العمالة ممن سوف يعتادون على  بها أعداد كبيرة من  التي  المزارع  إلى تلك 
الالزمة  التجهيزات  كل  فيه  وفرت  الذي  الجامع  بهذا  الصالة  على  المواظبة 
القيام  في  الكثيرين  برغبة  يقين  على  ونحن  وإمام  لمؤذن  حاجته  بقيت  وأن 

بإحياء تلك الفضيلة طلبًا لألجر والمثوبة.

من بين 27 ألف صورة من 104 دول حول العالم صورة جامع الداخلة 
للمصورة السعودية نجالء الخليفة تحصل على وسام تقديري في نيويورك: 

على  تحصل  الخليفة  نجاء  السعودية  للمصورة  الداخلة  جامع  صورة 
وسام تقديري في نيويورك 

نالت صورة جامع الداخلة ببلدة الداخلة بسدير )محافظة المجمعة( التي 
التقطتها المصورة السعودية نجالء الخليفة وسامًا تقديريًا في محور التصوير 
المعماري فئة المباني التراثية في مسابقة التصوير الدولية )2014م( بنيو يورك 
والتي  العالم  في  الضوئي  التصوير  مسابقات  أبرز  أحد  المسابقة  هذه  وتعتبر 
الصور من  العام 2002م. وفازت هذه  الخيرية في  اللويس  أطلقتها مؤسسة 
بين الحجم الهائل لعدد الصور المقدمة في الدورة الثانية عشرة من المسابقة 
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حول  دولة  وأربع  مئة  من  مقدمة  صورة  ألف  وعشرين  سبعة  عددها  والبالغ 
من  العديد  في  شاركت  الخليفة  نجالء  المصورة  أن  بالذكر  جدير  العالم. 
من  بالعديد  وفازت  مرات  عدة  وكرمت  والخارجية،  الداخلية  المعارض 

الجوائز المحلية والخارجية.

وألهل الداخلة والؤهم العالي لوالة األمر، ودعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب اإلصالحية؛ حيث إن بعض األهالي يشركون في ضحيتهم آل سعود 

وآل الشيخ.

وهذا مقال موثق يؤكد ذلك:

سدير، في  الداخلة  أهالي  من  مشاري  بن  عبدالله  الشيخ   كتب 
وثيقة عمرها 100 سنة أوصى فيها بأضحية للشيخ محمد بن عبد الوهاب - 

رحمه الله - وآل سعود وآل الشيخ.

دراسة خالد بن مشاري التميمي: 

كتبها الشيخ عبدالله بن مشاري من أهالي الداخلة في سدير

وثيقة عمرها 100 سنة أوصى فيها بأضحية للشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله وآل سعود وآل الشيخ

دراسة: خالد بن مشاري التميمي

أوالً: أنقل للقارئ الكريم نص الوثيقة: حيث قالت:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصالة على من ال نبي بعده، 
وصى الحر الرشيد عبدالله بن مشاري

الله  الله وأن عيسى عبد  الله وأن محمدًا رسول  إله إال  بعد ما شهد أال   )1(
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ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار 
حق والساعة آتية ال ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وصى بنيه أن 

يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم إن كانوا مؤمنين، وصى بالحوش.

)2( خارج البلد قادم فيه مدي.

)3( البن السبيل ال يمنع كائنًا من كان حاضرًا أو بادي إال القطين فال.

)4( والفاضل منه في أعمال بر، والوصي على ذلك الصالح من الذرية آل ابن 
علي.

)5( وإن لم يكونوا صالحين عياذًا بالله من ذلك فالصالح من أهل البلد.

)6( وفيه أيضًا ضحية واحدة للشيخ محمد.

نة. )7( وآل سعود وآل الشيخ، وفيه أيضًا قربة تعلق في مجبب الُمديِّ

يقسم في رمضان،  ملح  أيضًا حمل  وفيه  المعروف وتعلق في رمضان،   )8(
وفيه أيضًا عسيبين فحل غنم وبقر، ويصرف من غلة ثلث مال أهلي ماية 
وزنه قواما له حتى يغل فإذا أغل سقطت الماية، وثالثين صاع أيضًا من 
ثلث أهلي عونة لصاحبه حتى يغل، ويصرف جميع غلته أعمال بر كما 
فيه بيت وطرق وال غيرها،  أبد وال يحدث  به  ينبنى  ذكر في أعاله، وال 
واللي بين المشراق وحامي النخل يجعل حوش للبعارين وللغنم وبيوت 

اُره. يسكنها ُعمَّ

)9( ولإلمام أعني إمام الجامع.

)10( فيه بيت إن استقام، وأثله قادم فيه عمارة مسجد الداخلة، والفاضل على 
مساجد الروضة أو على مساجد سدير.



279

الله على محمد وعلى آله  بالله شهيدًا وصلى  )11( هذا ما أوصى به وكفى 
وصحبه وسلم، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن 

الله سميع عليم.

حرر في 15 ربيع اآلخر سنة 1328هـ.

ثانيا: تفسير الوثيقة وتوضيح مضامينها:

)1( هو الشيخ عبد الله بن مشاري آل ابن علي الناصري التميمي إمام جامع 
الداخلة في وقته توفاه الله قبل عام 1360 هـ وله أحفاد كثيرون أكبرهم 
اليوم األستاذ عبدالرحمن بن عبدالكريم بن عبدالله المشاري مدير معهد 

االتصاالت سابقًا.

)2( الحوش: مكان معروف في بلد الداخلة بسدير.

للدواب  الشرب  ماء  فيه  الميم والدال - حوض يجمع  المدي - بكسر   )3(
والبهائم.

)4( القطين - بفتح القاف - هم البادية الذين ينزلون حول البلد صيفًا فهؤالء 
نصت  وقد  لهم  كفايته  وعدم  لكثرتهم  الموقوف  الماء  في  لهم  حق  ال 

الوثيقة على أن الماء البن السبيل بدويًا كان أو حضريًا.

الحارث  بني  من  النواصر  من  الموصي  أسرة  علي  ابن  آل  بنعلي:  آل   )5(
علي  بآل  وبعضهم  مشاري  بآل  اليوم  أكثرهم  يعرف  تميم  بن  عمرو  بن 
الموصي  منهم  الشرقية  والمنطقة  والدرعية  والرياض  الداخلة  في  وهم 
في  منديل  آل  مسجد  إمام  الله  رحمه  مشاري  بن  علي  األوسط  وأخوه 
اليوم األستاذ عبد  أكبرهم  له أحفاد كثيرون  الذي  العليا في وقته و  قرية 
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الخدمة  بوزارة  حاليا  الموظف  المشاري  علي  بن  الرحمن  عبد  بن  الله 
المدنية بالرياض وأما أخو الموصي األصغر فهو الشاعر الكبير سليمان 
بن مشاري ابن علي الناصري التميمي والذي له أحفاد كثيرون أكبرهم 
اليوم والدي الشيخ عبدالله بن مشاري بن سليمان المشاري وهو عميد 

األسرة وإمام وخطيب جامع بلد الداخلة حاليًا حفظه الله.

والمتابع  الحوش  وقف  على  القائم  أن  على  الله  رحمه  الموصي  نص   )6(
من  ثم  علي  ابن  آل  أسرته  من  الصالحين  من  يكون  أن  بجب  لشؤونه 

الصالحين من أهل البلد أي بلد الداخلة على الترتيب.

الله، والنواصر  الوهاب رحمه  المجدد محمد بن عبد  الشيخ اإلمام  )7( هو 
معروفون بتأييدهم للدعوة السلفية ولألئمة من آل سعود وآل الشيخ منذ 
من  الداخلة  بلد  أن  الله  بشر رحمه  ابن  المؤرخ  ذكر  وقد  الدعوة،  بداية 
قواعد الدعوة السلفية، وقد ورد ذكرها في أكثر التواريخ النجدية, كما أن 
الداخلة هي أول بلد انتصر فيها الملك عبدالعزيز رحمه الله وذلك عام 
الكبير سليمان  الشاعر  إلى ذلك  أشار  , وقد  الرياض  فتح  قبل  1318هـ 
بن مشاري ابن علي الناصري التميمي في قصيدته التي تبلغ أبياتها أكثر 
ابنه األكبر عبدالرحمن بقوله عن  بيتًا وهي في رثاء  من مئتين وخمسين 

الداخلة وهو يخاطب الملك عبدالعزيز رحمهم الله جميعا:

ــــا راعـــــي الــقــريــة الــلــي ــاِنأن ــط ــح ــا ق ــه ــي ــل ـــوا ع ـــذت خ

ــو ــرت ــه ظ ـــار  ـــه ـــظ م ــد هــــــذاك الــــزمــــاِنأول  ــج ــن ل

ـــيواســـســـتـــوهـــا واســتــقــرت ـــان ـــي األم ـــرس عـــلـــى ك

الموحش جــانــبــهــا  ــانخــلــيــتــوا  ــرح تــرعــى شــاتــه مـــع س
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نة - بضم الميم وياء مشددة مكسورة - تصغير َمدينة وفي الداخلة  )8( الُمديِّ
معروف  وموقعها  اندثرت  وقد  حمرون  ابن  نة  ُمديِّ األولى  نتان  ُمديِّ
بيوت مثل بيت آل  فيها  تزال  المعروفة حاليًا والتي ال  نة  الُمديِّ والثانية 
مهنا الدخيِّل أمراء الداخلة من النواصر من بني الحارث بن عمرو بن 
الداخلة قبل آل دخيِّل  التميمي أمير  الناصري  ابن بحر  تميم وهي دار 
وآل بحر هؤالء ال زالوا موجودين في الكويت، وهم أسرة معروفة وقد 
زار عدد منهم بلد الداخلة قبل عدة سنوات وتجولوا فيها واطلعوا على 

مبانيها ومعالمها األثرية.

اره: هم الذين يقومون على عمارة الوقف وتنميته. )9( ُعمَّ

عمره  نجد  منطقة  في  الجوامع  أقدم  من  وهو  الداخلة  جامع  الجامع:   )10(
أكثر من ألف سنة وقديمًا كان في الداخلة جامع آخر في الجهة الشمالية 

وكالهما كانت تؤدى فيهما صالة الجمعة وقت كثرة سكانها حينذاك.

)11( هذه العبارة تدل على االرتباط الوثيق بين الداخلة والروضة وباقي بلدان 
الخير وبناء وإصالح ما  الله على فعل  الموصي رحمه  سدير وحرص 

يتهدم من المساجد في بلده والبلدان المجاورة.

جامع  أئمة  وهم  علي،  بن  مشاري  آل  أسرة  الداخلة  في  به  نفتخر  ومما 
الداخلة منذ أكثر من مائتي سنة - بحمد الله - حتى هذا اليوم، وهم يتوارثون 
العلم والفضل واإلمامة، واليوم خطيب جامع الداخلة هو فضيلة الشيخ عمر 
بن عبدالله بن مشاري بن )سليمان بن علي( وسليمان هذا هو أديب الداخلة 
الكبير وواجهتها الثقافية وصاحب القصائد الشهيرة، وترجم له أحمد الدامغ 

- رحمه الله - في كتابه: »من شعراء وادي الفقي«. 
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عتيق،  بن  إبراهيم  ألبي  جدي  أن   - األسطر  هذه  كاتب   - أتشرف  وأنا 
وجدي ألمي عبدالعزيز بن عتيق كان لهم شرف رفع األذان من هذا المسجد 

- رحمهما الله رحمة واسعة. 

ومن أهل الداخلة المشاهير الشيخ ناصر بن عمر الشلفان، وقد كتب عنه 
شيخنا عمر المشاري مقااًل جمياًل، هذا نصه: أعالٌم عرفتهم.. منهم: الشيخ 

ناصر بن عمر الشلفان )1339 - 1435هـ(.

أعاٌم عرفتهم .. منهم: الشيخ ناصر بن عمر الشلفان )1339 - 1435هـ(

أكتُب عن عَلٍم من األعالم، عرفُته عن قرب، توثيقًا لسيرته، وبيانًا لما 
الصادقين  الرواة  من  وهو  وأقاربه،  معارفه  بين  رفيعٍة  منزلٍة  من  به  تمتَّع 
اآلباء  أجيال  من  مضوا  من  لتأريخ  الحافظين  واألثبات  الثقات، 
واألجداد، خصوصًا أهل بلده، ويجيب من يسأله في ذلك، ويفيد جليسه 
بالمعلومات والفوائد، فهو من نوادر الرجال، تجلَّت فيه الصفات الطيِّبة، 
ثكم عن  فأحبَّه ألجلها القريب والبعيد من أقاربه ومعارفه وجيرانه، أحدِّ
سيرته بعد وفاته، لما كان يتمتع به من صالح وتقوى وخلق حسن، فإن 
ُعدَّ الُعبَّاد والزهاد فهو منهم، وإْن ذكرت ِسَيُر النبالء في هذا العصر فيأتي 

متهم.  في ُمقدِّ

ة،  عزَّ في  متواضعًا  زاهدًا،  عابدًا  حياته  عاش  فقد  األخيار،  من  عرفُته 
باُبه مفتوٌح لضيفه، عفيَف  ليِّنًا في حزٍم، كريمًا مضيافًا، مع عدم سَرف، 
اللسان، كثير الذكر، صادق اللهجة، رأيُت منه السماحة، ودماثة األخالق، 
بشاشة وجهه ال تفارق محيَّاه، ذو دعابٍة لطيفٍة تزيد من يجالسه أنسًا به، 
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حتى إنَّ تعامله مع األطفال تعاماًل فريدًا، لما أوتي من رفٍق ولطٍف وعطٍف 
بالصالح،  له  يشهدون  يعرفونه  ممن  بهم  التقيُت  من  وكل  بهم،  ورحمٍة 

ويثنون عليه خيرًا. 

حرصُت على الترجمة له؛ لتعريف الجيل الحاضر، بأنَّه ال يزال فيه من نوادر 
الحسنة،  وأخالقهم  الطيِّبة،  بأفعالهم  قدوات  هم  الذين  وخيارهم  الرجال، 
وأسأل الله التوفيق واإلعانة. اسمه: ناصر بن عمر بن عبدالعزيز بن ناصر بن 

محمد بن ناصر بن عبدالرحمن بن حمد ابن شلفان. 
ولد في بلدة الداخلة في سدير، في بداية عام 1339هـ، مات والده وهو ابن 
ستة أشهر، فنشأ في كنف والدته، منيرة بنت عبدالله بن عبدالرحمن الزكري 
أرضعته  الرجال، وقد  مبلغ  بلغ  أْن  إلى  تربتيه،  رعايته، وأحسنت  تولت  التي 
هيلة العلوان، والدة ناصر، وسليمان الصوينع، وكذلك أرضعته مضاوي بنت 
ذو  وأخالقه:  صفاته  المهيدب.  وسليمان  مهيدب،  والدة  النصرالله،  محمد 
وأخالٍق   ، جبليٍّ وكرٍم  ووقاٍر،  وسمٍت  وزهٍد  وتقوى،  وصالٍح  وعبادٍة  ديانٍة 
ة نفٍس، وصدق لهجة، وسالمة قلب، وديمومة بشاشة،  ساميٍة، وتواضٍع في عزَّ
بمختلف  الناس  مع  التعامل  في  تميٍُّز  في  ويؤلف،  يألُف  وأناة،  وحلم  ورفق 

أعمارهم صغيرهم وكبيرهم. 

بن  عبدالكريم  بنت  فاطمة  الصالحة:  المرأة  هي   - والده  -أمُّ  ألبيه  ته  جدَّ
حمد ابن علي -رائدة العمل االجتماعي في الداخلة- والتي أنجبت في بيتين 
من بيوت الداخلة، فقد تزوجها جدُّ المترجم له: عبدالعزيز الشلفان وأنجبت 
له أربعة أبناء وهم: ناصر، ومحمد، وعبدالله، وعمر، ثم مات عنها. فتزوجها 

عبدالكريم المعجل، وأنجبت له ابنيه حمد، وعبدالرحمن. 



284

رة لطيفة بنت علي المشاري -رحمها الله- تذكر  وكنُت أسمع خالتي المعمَّ
ة، ومما  سيرتها بكثرة، وتثني عليها خيرًا، حيث إنها أدركتها، وتعرفها معرفًة تامَّ
ها فاطمة بنت عبدالكريم: )أنَّها تكثر من فعل الخير، من  ُتكثر قوله عن ابنة عمِّ
الصدقات، وسدِّ حاجة المحتاجين، إضافة إلى صدقة السر، فقد كانت تأمر 
خادمة لها، بوضع بعض الصدقات أمام أبواب بيوت المحتاجين المتعففين 
في آخر الليل في بعض الليالي، ولم يعلم أولئك عنها إال بعد انقطاع الصدقة 

عنهم بعد وفاتها، ومن ثم تصريح خادمتها بذلك(. 
ومما قالت لي خالتي أيضًا عنها: )إنَّها من نوادر النِّساء في زمنها، وممن 

لهنَّ كلمٌة مسموعة في الداخلة، فقد كانت ذات رأي سديد(. 
وكنُت أسمع حفيدها المترجم له، يكثر من إيراد سيرتها الطيِّبة، وكذلك فقد 
سمعُت الجد، والوالد، والعم علي، يثنون عليها كثيرًا، في صالحها، وحزمها، 
وحسن رأيها، ورجاحة عقلها، مما اطلعوا عليه، وعرفوه من أخبارها، والذي 

يظهر من كالمهم عنها، أنها ذات مكانٍة رفيعٍة في الداخلة، حينذاك. 

في  الكتَّاب،  في  العلوم  ومبادئ  الكريم،  القرآن  له-  -المترجم  تعلَّم 
ًة من الزمن، ثم انتقل إلى الكتَّاب  روضة سدير، على يد الشيخ ابن فنتوخ مدَّ
الغربية؛  الجنوبية  الجهة  من  للجامع  المالصقة  المدرسة  وهي  الداخلة:  في 
لمواصلة الدراسة على يد الجد الفرضي الشيخ مشاري بن سليمان ابن علي. 

كما أنَّه جالس أمير الداخلة عبدالعزيز بن مهنا ابن دخيِّل، وأفاد منه في علم 
األنساب، وذكر لي أخي خالد أنَّ المترجم له، انفرد بذكر بعض أسر الداخلة 
التي انتقلت منها قديمًا، ولم يذكرها غيره من كبار السن، وقد روى عنه ذلك 
األخ خالد في أول بحث ُكتب عن بلدة الداخلة، ونشره العالمة الشيخ حمد 

الجاسر في مجلته الوثائقية )العرب( في عام 1415هـ، انتهى ما ذكره. 
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كما كان المترجم له يحفظ كثيرًا من قصائد الشعراء، وخصوصًا قصائد الجد 
بعلم  إلماٌم  لديه  أنَّ  كما  رواة قصائده،  ابن علي، وهو من  بن مشاري  سليمان 
الفرائض، ومعرفة تامة بأمالك آبائه وأجداده، وُيرجع إليه في تمييزها ومعرفتها. 

وفائه  وعظيم  وأقاربه،  ألرحامه  صلته  حسن  له،  المترجم  به  تميَّز  ومما 
ة  لهم، وتربطه بأخيه عبدالعزيز رابطة قوية، فقد الزمه المترجم له مالزمة تامَّ
ه  عمِّ منزل  في  الزمه  حيث  شديدًا،  مرضًا  مرض  عندما  ونصف،  سنة  لمدة 
ينتقل إلى مكان  أْن  المعالج  الطبيب  الشلفان بوسط الكويت، ورأى  عبدالله 
بري الستكمال عالجه، فانتقل -المترجم له- مع أخيه إلى منطقة الفنطاس 
بالكويت، ولم يفارقه إلى أْن شفاه الله، واستقر أخوه عبدالعزيز في الكويت 
وتبوأ مكانًة مرموقًة فيها، فهو من وجهائها، عاش فيها كريمًا، مضيافًا إلى أْن 

مات فيها -رحمه الله-. 

بن  محمد  بنت  الجوهرة  ه  عمِّ ابنة  األولى:  امرأتين:  له  المترجم  تزوج 
اه -عمر- لكنَّه مات  عبدالعزيز الشلفان، ثم طلقها، وقد أنجبت له ولدًا، سمَّ

في صغره. 

الشيخ  أخت  الزكري،  إبراهيم  بن  صالح  بنت  الجوهرة  بعدها:  وتزوج 
صالح بن سليمان الزكري -رئيس مركز حوطة سدير السابق- من جهة األم، 
وكانت الجوهرة الزكري زوجة المترجم له، من خواص جيران والدتي، عندما 
إخواني  وبعض  زرناها  إذا  وكنَّا  )البرقيَّة(  بالرياض  جبرة  حي  في  نسكن  كنَّا 
في طفولتنا قبل أكثر من ثالثين عامًا تهدي إلينا الحلوى، مما ُيدخل السرور 
علينا، فأحببناها في طفولتنا، ودعونا لها كبارًا، في حياتها وبعد مماتها، وكانت 

والدتي تحبُّها وتثني عليها كثيرًا، لما بينهما من الصداقة وحسن الجوار. 
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وأبناء المترجم له وبناته من زوجته الجوهرة الزكري هم: عمر، كان يعمل 
في الهيئة الملكيَّة بالجبيل ثم تقاعد، ويسكن حاليًا في مدينة الجبيل. وعبدالله، 
ويعمل مشرفًا تربويًا في وزارة التربية والتعليم بالرياض. وخالد، ويعمل في 

وزارة الشئون البلدية والقروية بالرياض. 

وبناته  بالرياض،  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  في  ويعمل  ومساعد، 
رحالته:  ومنتهى.  والبندري،  ودالل،  ونورة،  وفاطمة،  منيرة،  وهن:  ستٌّ 
ومكث  عامًا،  عشر  سبعة  آنذاك  وعمره  الكويت،  إلى  الداخلة  من  رحل 
ه عبدالله، الذي كان وجيهًا فيها، وصاحب رأي سديد، وبيته منصا  عند عمِّ
لمعارفه من أهل نجد في زمنه، حدثني عنه المترجم له، وكان مما قال عنه: 
كان  فقد  كبيرة،  مكانة  الكويت  في  الله-  -رحمه  الشلفان  عبدالله  )للعم 
محلَّ ثقة من يعرفونه، ونال محبَّة الناس، ويستشيره كثير من الناس هناك، 
لما له رأي سديد، كما أنَّه يسعى في اإلصالح بين المتخاصمين، ومجلسه 
وجهاء  من  وهو  الوقت،  ذلك  نجد،  أهل  من  للقادمين  ومنصا  مفتوح، 

الكويت وأعيانها...(. 

وذكر كثيرًا من محاسنه ومناقبه، واصل -المترجم له- تعليمه في المدارس 
النظاميَّة هناك، لمدة سنٍة ونصٍف تقريبًا، تعلَّم فيها الكتابة والحساب، وحصل 
على شهادٍة تعادل الخامس االبتدائي، ثم عاد إلى بلده الداخلة، ورحل أيضًا 
من مسقط رأسه بلدة الداخلة في نجد إلى الكويت، ومنها إلى العراق، ومنها 
إلى بيت المقدس في عام 1364هـ، بصحبة اثنين من أصحابه وهما: عبدالله 
ة إقامتهم في  وناصر ابنا عبدالعزيز السريع، من أهل روضة سدير، وكانت مدَّ
ة،  ام، وكانوا ُيصلُّون في المسجد األقصى تلك المدَّ القدس أكثر من عشرة أيَّ
وكانت رحلتهم بواسطة السيارة، والتي استغرقت قرابة شهرين، ثم عاد إلى 
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وزاول  الرياض  مدينة  في  للسكن  انتقل  1384هـ  عام  وفي  الداخلة،  بلده 
العمل فيها بالتجارة، واستقر فيها إلى أْن توفاه الله. 

والدته،  مع  )الركايب(  الجمال  على  حجَّ  عندما  أولها  مرات،  ثالث  حجَّ 
في  ومكثوا  قدميه،  على  مشيًا  سيره  أكثر  وكان  عامًا،  عشر  اثنا  حينها  وعمره 
الطريق من سدير إلى مكة قرابة خمسة وعشرين يومًا، وقد اعتمر مراٍت متعددة، 
أبنائه، عبدالله، وخالد،  الماضي 1434هـ، برفقه  العام  آخرها في شهر صفر 
الحرام،  المسجد  في  ُصلِّي  تلك،  عمرته  في  أنَّه  المصادفات  ومن  ومساعد، 
السريع.  المقدس، عبدالله بن عبدالعزيز  على جنازة صاحبه في رحلته لبيت 
العم الشيخ عبدالله بن مشاري بن  ولقد سألته عن عدٍد من األعيان، ومنهم: 
حمد ابن علي فأكثر من الثناء عليه خيرًا، في صالحه، وزهده، وعلمه، وذكر لي 
ة في بيته بدعوة من المترجم له، ففرح  فوائد من سيرته، وذكر لي أنَّ العم زاره مرَّ
لمقدمه، وحدثني عنه حديث المحب، فكان مما قال عنه: )كنُت أسمعه يذكر 
الله في طرقات الداخلة، لقد كان كل وقته ذكر لله(. كما أنَّه كان كثير الثناء على 
الجد الشاعر سليمان بن مشاري ابن علي، ويذكر من حسن تعامله معه ومع 
مهما في المجلس،  بتقديٍر واحترام، ويقدِّ أخيه عبدالعزيز، وأنَّه كان يعاملهما 
ومما قال لي: )جدك سليمان يعاملني وأخي عبدالعزيز معاملًة طيِّبة، ولقينا منه 

منا في المجلس، لقد كان يعاملنا كأننا أبناؤه(.  التقدير، واالحترام، وُيقدِّ

كما كان صديقًا محبًَّا لجدي الفرضي مشاري بن سليمان المشاري، فكان 
يتعاهده بالزيارة، ويأنس به، كما كانت عالقة والدي بالمترجم له، عالقة طيِّبة 
ا مرض  يسودها الحبُّ والتقدير واالحترام، فقد كان والدي كثير الصلة له، فلمَّ
والدي، وتمَّ تنويمه في المستشفى العسكري بالرياض زاره المترجم له على 
أيما  بعيادته  فرح، وأنس  أيما  به  والدي  ففرح  لكبر سنِّه،  المتحرك؛  الكرسي 
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ا مات  أنس، وتهلل وجهه بشرًا به، لما بينهما من عظيم المحبَّة والتقدير، فلمَّ
والدي جاء إلينا معزيًا فيه، ومما قاله لما شكرناه على تعزيته: )هذا عبدالله بن 
إْن قلت صديقًا فهو صديق، وإْن قلت أخًا فهو أخ، وإْن قلت ولدًا  مشاري، 
في  للمسجد  المالزمين  الزهاد  الُعبَّاد  من  له  والمترجم  عبادته:  ولد(.  فهو 
الصلوات الخمس، فمن حين يسمع األذان أو قبل أْن يؤذن بقرابة ربع ساعة، 
ينصرف إلى المسجد، ولو كان في مجلسه ضيوف، حرصًا منه على أدائها في 
األذان،  قبل  الذهاب  العتياده  المسجد،  باب  مفتاح  معه  كان  كما  الجماعة، 
تطبيقيًَّا، لمن حوله  يعطي درسًا عمليًَّا، ونصحًا  الطاعات  إلى  بمسابقته  وهو 
بأْن يحذوا حذوه، وقد ذكر لي بعض أبنائه: أنَّه يقوم ثلث الليل األخير، صالة 

ام.  وقراءة قران ودعاء، وأنَّه يختم القرآن كاماًل من ثالثة إلى خمسة أيَّ

إليكم  نقلتها  الله-  -رحمه  فقهه  على  داللٌة  فيها  التي  وصيته  كتب  وقد 
العالمين،  رب  لله  الحمد  الرحيم  الرحمن  الله  بسم  وصيَّته:  نصُّ  ها.  بنصِّ
آله  وعلى  محمد  نبينا  والمرسلين،  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة 
وصحبه أجمعين، وبعد: فهذا ما أوصى به الفقير إلى عفو ربه، ناصر بن عمر 
المعتبرة شرعًا، من كمال  ناصر بن شلفان، وهو في حالته  بن  بن عبدالعزيز 
عقله، وسالمة إدراكه، وأوصى وهو يشهد أْن ال إله إال الله وحده ال شريك 
له، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، وأنَّ عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى 
، وأنَّ الساعة آتيٌة ال ريب فيها، وأنَّ  مريم وروح منه، وأنَّ الجنة حقٌّ والنار حقٌّ
الله يبعث من في القبور، أوصى ذريته، وأهل بيته وأقرباءه بتقوى الله وطاعته، 
والمكره،  والمنشط  والعالنية،  السر  في  نواهيه  واجتناب  أوامره،  وامتثال 
التقاطع،  وعدم  والترابط  والتراحم  الخمس،  الصلوات  على  والمحافظة 
والثبات  اإلسالم،  بدين  والتمسك  الرحم،  وصلة  وفعله،  بالخير  والتواصي 



289

ماله،  بثلث  إْن وجدت. وأوصى  ديون  ما عليه من  بقضاء  يبادروا  وأْن  عليه، 
وهو ثلث ما خلَّف من العقار في سدير، وجعله في شماليَّة الوسطى، وجعل 
منها أضحية واحدة دوامًا عنه، وعن والده عمر بن عبدالعزيز بن شلفان، وعن 
والدته منيرة بنت عبدالله بن عبدالرحمن بن زكري، وعن زوجته الجوهرة بنت 
صالح بن زكري، وعن أخيه عبدالعزيز بن عمر بن شلفان، وما زاد عن قيمة 
ة ذكورًا وإناثًا، وإذا توفيت بناته يرجع  األضحية، فيصرف على الفقير من الذريَّ
ة محتاٌج فيصرف في أعمال  ة الذكور، وإذا لم يكن في الذريَّ الفاضل إلى ذريَّ
البر على نظر الوكيل. وللناظر تقديم ما يراه من أعمال البر التي تنفع الموصي 
الزمان  ظروف  ذلك  في  مراعيًا  المسلمين،  على  بالنفع  وتعود  وفاته،  بعد 
والمكان وتغيرات األحوال، وإْن وجدت حاجٌة الستصالح أصل الثلث فهي 
مقدمٌة على ما ليس بمهمٍّ مما ذكر في هذه الوصية، وال حرج على الناظر أْن 
يجتهد في هذا الثلث رأيه في طريق تنميته وأوجه صرفه، ضمن حدود الشريعة 
اإلسالميَّة المطهرة، كذلك ال حرج عليه أْن يأخذ من غلَّته عن أتعابه ما جرت 
العادة بأخذه على األوقاف في زمنه، فإن تبرع بالنظر في الوقف محتسبًا ثوابه، 
فأجره على الله، وله عند عجزه أْن يقيم ذا كفاءٍة لذلك، ليحل محلَّه من حيث 

ة.  التصرف. والوكيل الحاضر االبن عبدالله، ومن بعده الصالح من الذريَّ

 ) الروابي  منزل  البرقيَّة،  )بيت  الرياض  في  العقار  ثلث  إلى  بالنسبة  ا  أمَّ
وثلث المال، واألسهم فيجعل في مسجد. وال تنفذ هذه الوصيَّة إال بعد موت 
التصرف،  أنواع  وسائر  التغيير،  أو  بالتبديل،  حياته  في  الحق  وله  الموصي، 
شهيدًا،  بالله  وكفى  عليه،  أشهد  كما  ذلك،  على  لله  وأشهد  بذلك،  أوصي 

وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الموصي: ناصر بن عمر بن عبدالعزيز بن شلفان. كتبه وشهد عليه االبن: 
عبدالله بن ناصر بن عمر الشلفان. شاهد: خالد بن ناصر الشلفان. 

شاهد: مساعد بن ناصر الشلفان. 

بتاريخ: 22- جماد ثاني- 1429هـ. 

الله بعد مرٍض ألزمه السرير لمدة أربعة أسابيع في مستشفى  اه  وفاته: توفَّ
رعاية الرياض بحي الروابي، وجاءنا نبأ وفاته صبح الخميس 9-2-1435هـ، 
النسيم  مقبرة  في  ودفن  الراجحي،  جامع  في  العصر  صالة  بعد  عليه  وصلي 

بالرياض، وصلَّى عليه وشيَّعه إلى المقبرة كثيرون. 

فأسأل الله أْن يغفر له، وأْن يرحمه، وأْن يجبر مصابنا، ومصاب أبنائه وبناته 
وأقاربه ومعارفه ومحبيه، وأْن يجمعنا به مع والدينا وأحبابنا في الجنة، آمين. 

عمر بن عبدالله بن مشاري المشاري - خطيب جامع بلدة الداخلة في سدير. 

ومن أبناء الداخلة البارزين في خدمة الديرة األستاذ خالد بن عبدالعزيز المشاري 
)ولد مطوع الداخلة( الذي له جهود تذكر فتشكر، وله كتابات جيدة في هذا المجال، 

ومنها: حمد المعجل ابن الداخلة، وتاجر الشرقية، الشاعر والمحسن!!.

حمد المعجل ابن الداخلة وتاجر الشرقية...الشاعر والمحسن!!

خالد عبدالعزيز المشاري

من الله على هذه البالد برجال أفذاذ ساهموا في بناء هذا الوطن وتطويره 
وأموالهم  أنفسهم  من  وبذلوا  والتشييد  البناء  عمليات  في  الدولة  وشاركوا 
الشيء الكثير حتى أصبحت أعمالهم وبصماتهم شاهدة لهم ومن هؤالء حمد 

بن عبدالكريم المعجل رحمه الله تعالى.
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نشأته وتعليمه:

هو حمد بن عبد الكريم بن محمد بن سلطان المعجل.

ولد في بلدة الداخلة إحدى بلدان سدير عام 1310هـ تقريبا وتلقى فيها 
الكريم  عبد  بنت  فاطمة  الصالحة  المرأة  هي  والدته  هو  والده  تعليمه.  بداية 
بن حمد آل ابن علي من أهل الداخلة بسدير كانت رائدة العمل االجتماعي 
في بلدتها وقد كتب عنها العم/عبد الله المشاري نبذة مختصرة في صحيفة 
الجزيرة قبل وفاته بأيام بعنوان فاطمة بنت عبدالكريم آل ابن علي رائدة العمل 

االجتماعي في بلدة الداخلة في العدد 13156.

نبذه عن بلدته:

مدينة  عن  تبعد  قديم  تاريخ  لها  سدير  إقليم  بلدان  إحدى  الداخلة 
 ً وغربا  الحصون   ً وشرقا  التويم  شماالً  يحدها  شماال  كم   180 الرياض 
شملتها  وقد  سدير  روضة  لمدينة  مجاورة  وهي  سدير  ًروضة  وجنوبا 
النهضة التنموية من قبل حكومتنا الرشيدة حفظها الله ورعاها كغيرها من 
مدن وبلدان المملكة في جميع المجاالت والخدمات البلدية والتعليمية 
هي  كانت  والتي  بالزراعة  قديمًا  أهلها  اشتغل  والشبابية،  واالجتماعية 

المصدر الرئيسي لهم ولمعيشتهم.

بلدة  إلى  الهجرية  الستينات والسبعينات  أواخر  أهلها في  الكثير من  انتقل 
)قرية( التي كانت ملتقى لقوافل كثير من التجار والكويت لطلب الرزق والتجارة 

والبعض منهم انتقل إلى الرياض للدراسة والعمل وكذلك المنطقة الشرقية.
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تجارته ونشاطه التجاري:

يعتبر حمد بن عبدالكريم المعجل من أوائل من اشتغل بالتجارة من أسرته 
المعيشة  لطلب  عمره  بداية  في  )الداخلة(  بلدته  من  انتقل  فقد  بلدته  وأهالي 
عبد  أخيه  بمشاركة  بدايته  وكانت  التجاري  المجال  في  العمل  فبدأ  والرزق 
الرحمن فبدأ بممارسة نشاطهم التجاري في شقراء حيث كانت مقر للقوافل 
ومركز لتجمع التجار في ذلك الوقت بعد ذلك انتقل هو وأخوه عبد الرحمن 
في  الرحمن  عبد  بأخيه  المقام  واستقر  والهند  والعراق  ونجد  الخليج  بين 
الكويت أما حمد فاستقر به المقام في المنطقة الشرقية في الجبيل في أوائل 

األربعينات الهجرية مزاوال مجاله التجاري فيها.

عاقته باألمير سعود بن جلوي:

يتمتع  ولما  جلوي  بن  سعود  باألمير  خاصة  عالقة  المعجل  لحمد  كان 
أختاره  فقد  وفطانة  تصرف  وحسن  لألمور  ثاقبة  ونظرة  ودراية  حكمة  من  به 
األمير سعود بن جلوي رحمهما الله أمير المنطقة الشرقية في وقته أن يكون 
ًوكان يستشيره في كثير من األمور وكان من المالزمين  من المقربين له جدا 
التعليمي في  لألمير سعود بن جلوي واختير رئيسًا للتجار ورئيسًا للمجلس 

مدينة الجبيل في وقته.
انتقاله للدمام واستقراره فيها:

التجاري  الدمام واستمر في مزاولة نشاطه  انتقل إلى  العام 1371هـ  في 
فيها واختير رئيسًا للمجلس البلدي ورئيسًا للغرفة التجارية إلى أن تقاعد عن 

العمل في أواخر التسعينات الهجرية.
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حمد المعجل مدرسة تخرج
على يديه الكثير:

موجهًا  ويعتبر  الكثير  يديه  على  تخرج  مدرسة  المعجل  حمد  يعتبر 
ومصدرًا من مصادر رعاية وتعليم وتوجيه ألبنائه وأبناء عمه حيث ذكر رجل 
األعمال/ سعد بن محمد المعجل رحمه الله في مقابلة معه أنه قدم للمنطقة 
الشرقية من حوطة سدير وهو صغير في السن برفقة عمه عبد الرحمن وكان 
عمه حمد بن عبدالكريم المعجل قد سبقهم وقد وجهه عمه حمد بأن يلتحق 
بأحد المدارس األهلية في الجبيل ليتعلم الخط الحساب ومسك السجالت 
والدفاتر لمدة ستة أشهر وبعد تخرجه من المدرسة قام أعمامه بإقراضه مبلغا 
من المال ليبدأ نشاطه التجاري به وفي نهاية السنة يكون المكسب بالنصف 
وبعد مرور العام كان الربح كبيرا ًووفيرا ًجدا ً فأراد سعد المعجل أن يسدد 
رأس المال ويقسم الربح بينهما لكن عمه/ حمد المعجل أخذ رأس المال 
قيمة  وتدرك  التجارة  نعلمك  أن  نريد  إال  هذا  عملنا  ما  وقال  الربح  وترك 
وقع  المعجل  حمد  من  التصرف  لهذا  وكان  منه  المرجوة  والفائدة  العمل 
كبير في نفس سعد المعجل ورفع لروحه المعنوية. وبعد ذلك ارتبط سعد 
سبحانه  الله  بعد  فيها  الفضل  يعود  سنه  صغر  رغم  أخرى  بأعمال  المعجل 
وتوفيقه لعمه/ حمد بن عبدالكريم المعجل رحمهما الله تعالى وكانت منها 

االنطالقة ً لمرحلة حافة باإلنجازات.

تكفله بإنشاء خزان الماء ألهالي بلدته وإيصال الماء لهم:

تجارته وابتعاده عن بلدته )الداخلة( لم يبعده عن شعوره وحنينه لها فقد 
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الماء  بإنشاء خزان  قام  الماء وفي عام 1378هـ  بمعاناتهم عند جلب  شعر 
ألهالي بلدته وبتركيب الماكينة على البئر لجلب الماء إلى الخزان وكذلك 
المعدنية عن طريق شبكة متكاملة لجميع  الماء عبر األنابيب  تكفل بتمديد 
المنازل في بلدته ويذكر إبراهيم سليمان الصوينع - رحمه الله تعالى - بقوله 
إني كنت ووالدي رحمهما الله نقوم بتمديد الشبكة وإيصال الماء لكل بيت 
من بيوت البلدة وتذكر لي والدة عبدالرحمن الناصر أنه أثناء تركيب شبكة 
عودتها  وعند  الرياض  في  األقارب  زيارة  في  كانت  األنابيب  وتمديد  الماء 
في  ذلك  أثر  وقد  بيتهم  إال  الماء  قد وصلها  البلدة  أهل  بيوت  كانت جميع 
خاطرها وفي تلك األثناء كان/ فهد عبدالله الدامغ رحمه الله في زيارة لهم 
وسمعها تبكي )وهي صغيرة( فسألها عن سبب بكائها فقالت له جميع بيوت 
بيتنا ألننا كنا مسافرين للرياض للزيارة فقال  الماء إال  الداخلة وصلها  أهل 
فهد بن دامغ بأن حمد بن معجل قد أمر بإيصال الماء لجميع المنازل ولن 
يأتي المساء إال والماء في بيتكم وفعال تم إيصال الماء لبيتهم في تلك الليلة.

ثقافته وشاعريته:
كان رحمه الله تعالى منذ صغره مطلعا على الكثير من الكتب والمؤلفات 
في مجاالت الدين واألدب والتاريخ والشعر وكانت له نظراته الخاصة التي 
انعكست في الكثير من أشعاره، ويغلب على شعره النصح والتوجيه واإلرشاد 
من  الكثير  وله  الفكاهة  طابع  له  منها  والبعض  والمشقة  المعاناة  وتصوير 
األشعار والقصائد إال أنها لم تحفظ وتدون وقال البعض منها بعد أن كبر سنه 
وضعف و تعكس شعوره بالمعاناة لفقدان النشاط والحيوية والقوة له العديد 

من القصائد نذكر بعضًا منها.
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1348هـ  عام  الله  رحمه  عبدالعزيز  للملك  موجهة  طويلة  قصيدة  له 
يقول فيها:

ــه ــي ــم ــل ــــــداد وع ـــت ش ـــي منقّيةدن ــوش  ــي ج مـــن  ــرا  ــم ح

ــى بــالــي ــل ــي ع ــل ـــي طــلــّحــيــةواكـــتـــب ال ــــو تـــركـــي ف ألب

تــعــجــلــهــا ال  ـــا  ـــه ـــب ـــاراك الرمحيةي ــي  ف وتــمــســي  ـــوم  ي

ــح اتــنــوخ فــي ديــرة ــب ــص ــةوال ــالــشــرعــّي ــا ب ــه ــل ــم أه ــك ح

ــط ــل ـــوخ واق ــة تــلــفــي ن ــاع ــةس ــري ـــــــرج بـــعـــلـــوم ط واه

ــخ وقــلــه ــي ــش ــى ال ــل مبغّيةســّلــم ع ــي  ــاغ ــط ال يــعــطــي  ال 

ــا ــه ــع ــواب ـــم نــجــد وت ـــاك ـــي عــطــّيــهح ـــا ه ــدي م ــن ــه ــال ب

ــارم ــص ــم الــســيــف ال ــالــلــه ث ــةب ــرّي ــب ـــه ج واســتــطــاعــت ل

إلى أن ختمها بقوله:

إحسانه على  للمحسن  سّيهجــت  عــنــهــا  ــه  ــســي ال وراعــــي 

ــي ــراع ال ــــت  وأن ــة  ــي رع ــةذي  ــّي ــول ــئ ــس ــم ال مـــن  بـــد  ال 

قاموا الــلــي  بالخير  ــر  ــذك ــةون ــّي ــم ديـــــن وواجـــــــب وح

عسيلة وأهــــل  ــر  ــم ع ــر  ــذك ــةن ــي ــن قــــامــــوا قــــومــــات دي

ــه ــون ــق ــل ــــوا مـــقـــام ي ــــام بغيةق ــــاه  ت الـــبـــاغـــي  ــــوم  ي

ــلــه ــــاة ال ــي ص ــل ــي ـــةوآخـــــر ق ـــرّي ـــب ـــى رســــــول ال ـــل ع

ــه ـــا ب ـــن ـــدي ـــت ـــــــول اه ــةرس ــي ــف ــي ــن ــح ـــــن ال ـــى دي ـــل ع
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الهرم  وأعياه  الشيخوخة  منه  تمكنت  أن  بعد  قصائده  إحدى  في  ويقول 
متذكرًا النشاط والحيوية أيام شبابه:

الشخانيبأمس الضحى في عالي الرجيم عديت طويل  رجٍم  في  عديت 

وجريت لي  مضى  عصر  من ضامري ونة عطيب المصاويبمتذكٍر 

تعليت النجايب  فوق  ما  طول  الذيبيا  سرية  كما  البيدا  مع  اسري 

العراقيبويا طول ما سندت وأقبلت واقفيت حرش  بّيت  ما  طول  ويا 

تتقيت ما  ــٍب  واج لي  عنا  ــى  المراقيبوال روس  فوق  ربعي  قدام 

البيت ذرى  في  طايٍح  عوٍد  ويش الحول في الحال يا منقع الطيبواليوم 

ومليت  حياتي  باقي  في  بالمواجيبوزهدت  قايٍم  ماني  ــاد  الع

الله،  ومما قاله عند زيارة عبدالكريم بن جويعد مع الملك سعود رحمه 
وأضاع سيفه في بيت محمد بن سعد المنصور كبير مرافقي سعود بن جلوي 

رحمهما الله جميعًا:

ـــي مـــنـــا ضـــيـــع ســيــفــه ـــل ـــدهال ــــه جـــري ــــدال يــعــطــى ب

ــع الــلــيــف ــط ــق ـــا ي ــف م ــي ـــه حــــد كــــل حـــديـــدهس ـــال م

خيفه ــل  ــث م ــســيــف  ال ــــرى  ـــا يــفــيــدهوت ــد الــــلــــزوم م ــن ع

أبناؤه:

رزق رحمه الله 6 من الذكور اتصفوا بصفات والدهم في العطاء والكرم 
والرأي السديد وهم على الترتيب:
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1- عبدالعزيز أكبرهم عمل في التجارة متعنا الله وإياه بالصحة والعافية، 
األعمال  رجال  كبار  ومن  الشرقية  المنطقة  مجلس  في  عضو  محمد   -2
تخصص  الدكتوارة  شهادة  حملة  من  عبدالله   -3 والخليج،  المملكة  في 
الرياضيات عمل محاضرا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن له العديد 
لمنظمة  العام  األمين  منصب  المنشورة، وشغل  واألبحاث  المحاضرات  من 
الخليج لالستشارات الصناعية بقطر وقد توفي في حادث مروري رحمه الله 

تعالى، 4- عبدالكريم، 5- خالد، 6- أحمد.

وفاته:

عليه  وصلى  الدمام  مدينة  في  1408هـ  عام  في  تعالى  الله  رحمه  توفي 
جمع غفير وبوفاته فقدت المملكة واحدا من رجالها المكافحين والمخلصين 
الذي أعطى الكثير لدينه ووطنه ويعتبر مضرب المثل في كثير من المواقف. 
وذكره  سيرته  نخلد  أن  واجبًا  كان  شخصية  عن  لذكره  المجال  تسع  ما  هذا 

لألجيال القادمة.

ومطوع الداخلة لقب تشريفي كبير للشيخ عبدالعزيز بن مشاري - رحمه 
قرابة  الجامع  هذا  في  إماًما  كان  حيث  )1417هـ(،  سنة  المتوفى   - الله 

الخمسين عاًما.

الداخلة حتى ولو كانوا خارجها؛ فإن  الداخلة أن أهل  ومن مفاخرنا في 
الكويت  أبناء  الجد، فهذا أحد  الحفيد كما هو في  الداخلي يلحق في  العرق 
التشجيع والدعم  الداخلة في بادرة وجدت  بناء ديوانية جده في  الكرام يعيد 

من الجهات الرسمية واألفراد. 
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فها هو رجل األعمال الكويتي فهد المعجل يفتتح ديوانية جدة التراثية في 
مسقط رأس أسرته:

في بادرة وجدت التشجيع والدعم من الجهات الرسمية واألفراد 
رجل األعمال الكويتي فهد المعجل يفتتح ديوانية جدة التراثية في مسقط 

رأس أسرته 
بحضور جمع من األهالي والمهتمين، افتتح الشيخ فهد بن عبدالرحمن بن 
عبدالكريم المعجل صباح السبت )2-2-1437هـ( ديوانية جده/ عبدالكريم 

المعجل -رحمه الله- في بلدة الداخلة القديمة بسدير )محافظة المجمعة(.

الديوانية،  داخل  تجّول  االفتتاح،  شريط  المعجل  قص  أن  فبعد 
مقرًا  لتكون  الديوانية  إنشاء  فكرة  أن  خاللها  من  أوضح  كلمة  ألقى  ثم 
إلقامة  وكذلك  البلدة،  وخارج  داخل  من  والضيوف  الوفود  الستقبال 
التراث واآلثار. وأكد رجل األعمال  الندوات والمحاضرات في مجال 
المعجل أن إنشاء الديوانية ما هي إال بداية لترميم بلدة الداخلة، ولم ينس 
مشيدا  الطيب،  المشروع  هذا  إلتمام  تعاون  من  كل  يشكر  أن  المعجل 
بالدور الكبير لألستاذ خالد بن عبدالعزيز المشاري في بناء هذه الديوانية 
للشاعر  بالمعجل  ترحيبية  إلقاء قصيدة  ذلك  تال  ذلك.  واإلشراف على 
األهالي  عن  نيابة  سلمه  وعرفان،  شكر  درع  تسليم  ثم  الحماد،  محمد 

األستاذ عبدالرحمن الشلفان.

جامع  رأسها  وعلى  القديمة،  الداخلة  بلدة  في  ومرافقوه  الشيخ  وتجّول 
وفي  المناسبة.  بهذه  المعد  الغداء  طعام  الجميع  تناول  ذلك  بعد  الداخلة، 
النشاط االجتماعي  المعجل عن دعمه لمركز  الشيخ فهد  الزيارة أعلن  نهاية 
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قرابة  وصل  للمركز  دعما  والحضور  األهالي  من  عدد  قّدم  كما  بالداخلة، 
150.000 ألف ريال.

هذه  ثّمنت  الوطني  والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  أن  بالذكر  جدير 
المباني  األثر في دعم  أكبر  لها  التي سيكون  المعجل،  الشيخ  الخطوة من 
يمثلون  الخليج  أبناء  كل  إن  حيث  الخليجي،  التواصل  وتعكس  التراثية، 

أسرة واحدة.

وكتب األستاذ عبد الرحمن الشلفان مقاال يثني على ما قام به الشيخ فهد 
المعجل.وللرجال الخيرين واجب الشكر واالمتنان.

وللرجال الخيرين واجب الشكر واالمتنان

للقرى،  التفاتهم  الخيرين،  األعمال  رجال  من  للبعض  يحسب  مما 
للبعض  النشأة  وأماكن  وأجدادهم  آبائهم  مواطن  كانت  التي  تلك  السيما 
منهم قبل أن تأخذهم الحياة الجديدة وموجبات النهوض والتطور إلى غير 
الكويتي  الحياة. ومن هؤالء، رجل األعمال  أنواع  كانوا عليه في شتى  ما 
الخيرية  المساهمات  صاحب  الكويت  دولة  في  الصيت  بذيوع  المعروف 
الشيخ فهد بن عبدالرحمن بن عبدالكريم المعجل، الذي أبى إال أن يولي 
بلدة آبائه وأجداده وأسرته الكريمة )الداخلة سدير( جل عنايته واهتمامه، 
بناء  المشكور والمقدر إلعادة  فعله  مثلما  لها  المتكررة  زياراته  ومن ذلك 
بعد  ليكون  الهدم،  إلى  التعرية  عوامل  بفعل  تعّرض  الذي  عائلته  منزل 
ذلك مقرا لمرتادي تلك القرية الجميلة من أبنائها في المناسبات، السيما 
تلك  وأهالي  لشباب  واالجتماعية  الثقافية  واللقاءات  األعياد  مناسبات 
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البلدة وما حولها، مما يستحق إزجاء الشكر له على كرمه وعلى هذه اللفتة 
وأن  والعافية  الصحة  وموفور  العمر  طول  له  متمنين  والمقدرة،  الكريمة 

يديم له التوفيق والسداد.
المهنا  إبراهيم  الدكتور  بهم  نفخر  الذين  الكرام  الداخلة  أهل  ومن 
مستشار وزير البترول، وقد كان سابًقا أميًرا على بلدة الداخلة، وحين سافر 
إلى أمريكا مبتعًثا كتب عن الداخلة مقااًل نشر في إحدى الصحف األمريكية؛ 

عن الداخلة وأهلها. 

وفي الداخلة لجنة للتنمية األهلية أقيمت حديًثا، وهي تحاول أن تخطو 
خطوات طيبة في خدمة الداخلة وأهلها.

عبر  اللجنة  لهذه  أبابطين  محمد  بن  عبدالله  األستاذ  بشكر  سعدنا  وقد 
صفحته في تويتر على ما قامت به في مشروعها الطيب في جمع المصاحف 

الممزقة وإعادة تأهيلها 
ومن أدباء الداخلة الكبار الشيخ عبدالله بن مشاري - رحمه الله - وقد 

كتبت عنه هذا المقال:
»ومات أصمعي الداخلة!!«

يوسف بن محمد العتيق

فال  نثرًا  منه  أكثر  شعرًا  عليه  الكالم  يسهل  الرجل  هذا  إن  لكم  قيل   
مطولة  خطبة  يرتجل  أن  يستطيع  الرجل  هذا  إن  لكم  قيل  ولو  تستغربوا)!( 

بالسجع والعبارات الراقية غير المتكلفة فال تستغربوا.

هذا هو األديب والشيخ عبد الله بن مشاري بن سليمان بن علي، المولود 
هـ(   1429 العام  هذا  من  رمضان  آخر  في  والمتوفى  هـ   1360( العام  في 
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وشهرة جده سليمان بن علي سارت مسير الشمس في رائعة النهار.

وبإمكان أي قارىء الرجوع إلى كتاب شعر وادي الفقي ألستاذنا القدير 
أحمد الدامغ ليعرف شيئًا من سيرته ومسيرته.. وأما صاحبنا الشيخ عبد الله 
بن مشاري فهو أديب وشاعر وخطيب وإمام للمصلين توارثت أسرته اإلمامة 

في مسجد الداخلة بسدير من عقود إن لم يكن قرونًا.

أبو خالد -رحمه الله- يشتكي بالشعر ويتحدث شعرًا وسجعًا كما يتحدث 
اآلخرون نثرًا تأخرت عليه صحيفة الجزيرة وهو أحد المشتركين فيها، فأرسل 

قصيدة ألستاذنا خالد المالك مطلعها:

عزيزتي  صفحة  عبر  وُنشرت  مشتهر،  أنت  بالحزم  مالك  بن  خالد  يا 
الجزيرة.. ولما جاء الحدث المؤلم الذي اهتزت له القلوب واألفئدة بسدير 
حين توفي ثالثة من أبناء الشيخ عبد الرحمن السويح في حادث مروري وهم 
من خيرة شباب سدير وفي سن الزهور كتب فيهم مرثية سارت عبر األوراق 

والجوال ومواقع النت بشكل غير مسبوق.

على  مرموقة  أدبية  أسرة  ومن  كبير،  تراثي  وباحث  نهم  قارئ  خالد  أبو 
مستوى الوطن قدمت أنموذجًا مشرفًا لألدب الراقي.

أحدنا  يعرف  كما  والحديثة  القديمة  سدير  في  والمعالم  المواقع  يعرف 
غرف منزله وحين يكون الحديث عن مسقط رأسه الداخلة بسدير فهو ياقوت 
ملفتة  بطريقة  بيت  كل  سكن  من  ويحدد  بيتًا  بيتًا  شبرًا  شبرًا  يعرفها  الحموي 
لالنتباه، وهو مهتم يحفظ حدود ومعالم هذه القرية الجميلة لكي ال تندرس 

وُتنسى مع مرور األيام.
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وحين يكون الحديث عن األدب والشعر والرواية فأنت أمام راوية العرب 
الكبير األصمعي يتحدث وكأنما يغرف من بحر وبأسلوب شيق وابتسامة ال 

تفارق محياه.

حظيت هذه الصفحة بمتابعة دائمة منه واهتمام واستفسار وقبل وفاته بأقل 
من شهر أرسل مقاالً للنشر فيها ها هو يعانق القراء -بإذن الله- مع رثائه، مما 

يجعله محل موافقة البيت القديم الذي يقول:

قد كنت تكتب في التاريخ مجتهدا 

حتى رأيناك في التاريخ مكتويا

الخير والصالح والسير  بن مشاري، وجعل في عقبه  الله  الله عبد  رحم 
على خطاه.

 وفي العصر الحديث للداخلة مطالب تنموية تحتاجها مثل أي مركز في سدير،
إال أن تداخل الداخلةالعمراني جعل المطالب واحدة تقريًبا.

ومن أبرز المطالب هي العناية بجامع الداخلة كونه معلًما عمرانيًّا يستحق 
االهتمام على مستوى نجد بأكملها.

األستاذ عبدالله أبابطين:

أخي يوسف، متى بنى هذا الجامع الكبير؟.

األستاذ حسن السلمان:

الجامع  للجامع، وعموًما طراز  األول صور  بالمقال  ألحق  لو  كان جيًدا 
فعاًل غريب على نجد، وهو في أروقته يشابه الجامع األموي بدمشق.
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األستاذ يوسف العتيق: 

سنة  الجامع  هذا  المعارف  وزارة  من  وفد  زار  حين  محمد،  أبا  أستاذي 
1416هـ،وكانت اآلثار وقتها تابعة لوزارة المعارف أفادت تقاريرهم أن عمره 

يتجاوز السبعة قرون.

المكي،  للحرم  مشابه  وهو  الله..  بحول  الصور  ترون  اآلن  لك..  شكًرا 
وهنا السؤال؛ كيف أتى هذا النظام في البناء إلى الداخلة؟.

األستاذ يوسف العتيق: 

شكًرا أستاذ حسن السلمان.

األستاذ حسن السلمان:

صدقت أستاذي أبا محمد، نعم يشابه الحرم المكي أيًضا.

األستاذ عبدالله أبابطين: 

ومن كان يحكم الداخلة في هذه الفترة؟.

األستاذ يوسف العتيق: 

حقيقة الموضوع مثار في كتب البلدانيين والجغرافيين، وهناك من ينسب 
المنطقة بشكل عام للحازمي، وهناك من يجعل هذه المناطق تتبع بني تميم، 

والموضوع - بكل صراحة - لم يبحث - مع األسف - بشكل جيد.    
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األستاذ يوسف العتيق: 

هذا بعض مما لدي عن الداخلة وتاريخها، وفي الحقيقة البد من شكر كل 
من وقف مع الداخلة وأهلها لتصل إلى هذه الدرجة الطيبة بحمد الله.

وتتمة للحديث مع األستاذ أبابطين؛ فإني أذكر أننا نشرنا قبل الحج مقااًل 
الفترة  تلك  في  الداخلة  أن  فيه  رجح  الفايز،  عبدالعزيز  لألستاذ  الداخلة  عن 
كانت تحت إدارة الحازمي عقيد عائذ؛ إال أنه لم يأِت بأدلة مقنعة بحسب رأي 

باحثين آخرين.

األستاذ عبدالله أبابطين: 

يكفي الداخلة شرًفا أن الشيخ العالم العضيب - رحمه الله - من أبنائها 
وكان من أوائل علماء القصيم.

بمسابقة  المصورون  بها  شارك  الداخلة،  لمسجد  منوعة  صور  وهذه 
التصوير التي قام متحف أبابطين التراثي بعملها:
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األستاذ يوسف العتيق: 

شهادتك بشهادتين يا أبا محمد؛ ألنك مؤرخ، وألنك من أهل الروضة.

األستاذ حسن السلمان:

قال الهمداني )المولود سنة 280(: »ثم تخرج منها إلى الروضة؛ روضة 
وهي  الحازمي  قارة  إلى  تمضي  ثم  منيع،  وحصن  النخيل،  وبها  الحازمي 
ثم توم  ثم  ذلك،  طول  واآلبار  والزروع  النخيل  في  وأنت  العنبر،  قارة   دون 
الروضة روضة سدير، والقارة هي الداخلة، وقارتها معروفة عند أهلها باسم 
)المَدّينة( تصغير مدينة، وال يستبعد أن تكون الداخلة لم تخل من السكان من 

ظهور اإلسالم إلى اليوم.«

ونسبة الحازمي هذا إلى عائذ أيًضا محل بحث، فحسب معرفتي القاصرة 
ال توجد وثيقة ذكرت ذلك، وال مؤرخ قديم معتبر. والله أعلى وأعلم  .
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األستاذ حسن السلمان:

أبا محمد: من ذكر أن الحازمي عقيد فرقة من عائذ؟  فضاًل منك وكرًما 
ألن بين الهمداني وبين كالم ابن فضل الله العمري نحو أربعمائة سنة، وهذا 

وقت طويل يتبدل فيه الساكنون.

جالجل  إلى  حرمة  من  ديارهم  عائذ  بني  أن  فيه  الله  فضل  ابن  وكالم 
والتويم، أما الداخلة والروضة فلم يذكرها من منازلهم.

األستاذ يوسف العتيق:

إن كان السؤال لي؛ فجوابي أحاديث عامة، وليس هناك حسب اطالعي 
كالم دقيق، وأتمنى من الشيخ أبابطين أن يتحدث في هذا الموضوع ألنه 

معني به    .

األستاذ محمد الفيصل: 

جهاد أهل بعض بلدان سدير مع الملك عبدالعزيز عام 1346هـ.
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األستاذ عبدالله أبابطين: 

للمؤرخين، ولكن  ما يكتب، والرأي  أنقل  إنما  التاريخ،  ال أجاريكم في 
يثبت  مالم  الهجري  السابع  القرن  حتى  عائذ  بنو  يحكمها  المدن  هذه  تبقى 
عكس ذلك، ويبقى الحازمي عقيًدا وحاكًما مالم يثبت غير ذلك. والظاهري 

له كتاب عن عائذ ولألسف ليس لدي نسخه منه.

األستاذ محمد الفيصل: 

تعداد سكان الداخلة قبل قرابة 100 عام:
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األستاذ إبراهيم المزروع: 
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األستاذ إبراهيم المزروع: 

علي، ابن  آل  عبدالكريم  بنت  فاطمة  العمة  عن  وكتبته  جمعته   مما 
ودورها ومشاركتها في الجانب االجتماعي في بلدة الداخلة، وشرح وصيتها 
المكتوبة بتاريخ 1321/10/1 هـ، ولقائي مع حفيدها الشيخ ناصر الشلفان:

صحيفة الجزيرة ليوم األحد 1434/9/26هـ - صفحة وراق الجزيرة 
ص25 - خالد عبدالعزيز المشاري.

األستاذ حسن السلمان:

هذا من تواضعك أبا محمد، واألمر مطروح للمباحثة ليس إال  .
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)خطامة سدير(
1438/3/6هـ الموافق 2016/12/5م

األستاذ عبدالعزيز الدريس: 

اسمها قديًما )الخطامة(، وتم تعديل االسم مؤخًرا في اللوحة اإلرشادية 
إلى )خطامة سدير(، وما كتب عنها قليل، لعل أن يكون في هذه الساعة مزيد 

معلومات عنها.

األستاذ حمود المزيني: 

ومن آثار الخطامة:

مرقب البلد وسورها، ومسجد قديم وبجواره بئر، ومقصورة، وجادة مرصوفة. 

من كتابي: »إقليم سدير«.
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األستاذ حمود المزيني: 

مثلها مثل  التسمية  لها في  فالخطامة ال شبيه  التعديل،  ينبغي هذا  ما كان 
العودة والتويم. 

وإنما ينسب لسدير من البلدان ما كان اسمه مشترًكا؛ كالحوطة، والروضة، 
وعشيرة، لوجود بلدان في أماكن أخرى بهذا االسم، فالبد من التخصيص. 

الشيخ علي العثمان:

وما المانع والمحذور من تسميتها خطامة سدير؟ فهي إضافة إلى إقليم أو 
مدن سدير. حفظك الله.

األستاذ عبدالعزيز الدريس: 

قال ياقوت في معجم البلدان:

الخطامة من قرى اليمامة، روي عن الحفصي، وهذا من أقدم النصوص 
عن الخطامة.
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األستاذ حمود المزيني:

ليس هنالك محذور، وإنما أتت النسبة في بعض البلدان للضرورة، كما 
أشرت، وهذا أمر منطقي.

سدير  في  أنها  فمعروف  الخيس؛  أو  حرمة،  أو  الخطامة  قلت:  إذا  بينما 
ينصرف  فقد  لسدير؛  تنسبها  ولم  مثاًل،  الحوطة  قلت:  إذا  نسبة، ولكن  بدون 

ذهن السامع إلى أنك تقصد حوطة بني تميم.

األستاذ عبدالعزيز الدريس:

هذه  ومثل  القديم،  اسمها  على  بقيت  التي  اإلقليم  بلدان  من  الخطامة 
يفترض  بل  تغيير،  دون  عليه  كانت  ما  على  تبقى  القديمة  الجغرافية  األسماء 

المحافظة عليها؛ ألن تغييرها يعرضها لالندثار والنسيان.
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األستاذ حمود المزيني: 

ومن قال إنه يحسن تغيير اسمها؟!.

الشيخ علي العثمان:

المملكة  في  الناس  كل  فليس  الخيس؛  حرمة،أو  أو  الخطامة،  قلنا:  إذا 
يعرفونها،وبإضافتها إلى منطقة سدير - مع مرور السنين - تكون معروفة أنها 

من مدن منطقة سدير   .

الشيخ خالد الحميد:
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األستاذ محمد الفيصل: 

خطاب للشيخ أبابطين فيه ذكر شعيب الخطامة:

الشيخ علي العثمان: 

القارة، وقد غارس  بلدان  الخطامة من ضمن  أن  المصادر  بعض  ذكرت 
آل مغيرة  بين  نزاع  ثم وقع  بني الم،  آل مغيرة من  القارة، غارسوا  عليها أهل 

وابن نحيط أمير الحصون، وأبعدوهم عنها. والله أعلم.
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)الجنيفي(
1438/3/7هـ الموافق 2016/12/6م

األستاذ محمد الفيصل: 

من كتاب »لسراة الليل«:
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األستاذ حسن السلمان:

الترابط المكاني بين العطار والجنيفي؛ حيث إن الفاصل  بداية ال يخفى 
بينهما شعيب، والترابط النسبي؛ حيث إن غالبية أسرهم ترجع لجد واحد من 
دون حاجة للتفصيل في النسب، لكن هذا يوحي بأن نشأة البلدتين بينها ترابط.

نجد،  تواريخ  في  ذكرها  ولقدم  لشهرتها،  أقدم  العطار  أن  أظن  وكنت 
مقارنة بالجنيفي، لكن أحد جامعي الوثائق من أهل سدير أخبرني بأن الذي 
ظهر له هو أن الجنيفي أقدم؛ وذلك ألنه وجد وثائق قديمة تخص أهل العطار، 
وفيها أوقاف لهم على جامع الجنيفي، فأخذ من هذا أن العطار كأنها توسعة 

للجنيفي، والله أعلم بحقيقة الواقع.

وفيما يخص العطار؛ فقرية رغبة في المحمل، والبكيرية في القصيم، عامة 
أسرها القديمة خرجت من العطار، ومنهم رئيس مجلس القضاء األعلى السابق 
صاحب المعالي الشيخ صالح اللحيدان، وفضيلة عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء 

السابق العالمة عبد الرحمن البراك، كما يخبران هما بذلك عند سؤالهما.

األستاذ عبدالعزيز الدريس: 

أقدم ذكر لبلد الجنيفي ورد في هذه الوثيقة:  
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األستاذ محمد الفيصل: 

إضافة مفيدة أستاذ حسن، لعل صاحبك جامع الوثائق يتحفنا ولو بوثيقة 
أو  سحارات،  في  محبوًسا  زال  ما  الذي  تاريخنا  خاللها  من  نستقرئ  واحدة 

أكلت األرضة أجزاء منه.
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)المعشبة(
1438/3/8هـ الموافق 2016/12/7م

األستاذ عبدالله أبابطين:

رحم الله أخي وصديقي وحبيبي األمير أحمد بن سعد السريع، كان يقول 
لي: إن مدينة المعشبة لها أكثر من 280 سنة.

األستاذ حسن السلمان:     

الثالث عشر  القرن  الثلث األول من  إلى  المعشبة  تأسيس مركز  يعود 
الدوسري،  الرجباني  الهادي  عبد  نزلها  لما  1233هـ(،   - )1201هـ 
قوية  وأحفاده صلة  وألبنائه  له  وكان  والسيف،  السريع  أسرتي:  وهو جد 
بجالجل وروضة سدير، وقد سكنها بعضهم، فابنه تركي بن عبد الهادي له 
ذكر متكرر في وثائق جالجل في المبايعات والوصايا، وذلك في 1260هـ 
الحزيم في  بن سيف كان من سكان حي  ونحوها، ولعله سكنها، وعلي 

روضة سدير.
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األستاذ يوسف العتيق: 

إذا كان عمر المعشبة 280 سنة، كما ذكر ابن سريع - عليه رحمة الله - 
وهو صادق، وربما أقدم أيًضا.

النجدية؟  التواريخ  كتب  المدينةفي  هذه  أخبار  نجد  ال  لماذا  فالسؤال: 
أين الخلل ومن المقصر أن مدينة بهذا العمر لم يوثق مؤرخونا تاريخها؟. 

مجرد سؤال.

األستاذ حسن السلمان:   

المرتكزة  بدايات وادي سدير، فهي من قرى سدير  أنها تقع في  ومعلوم 
عليه، ووقوعها في طرف سدير الغربي جعلها معبًرا للطرقية، ورغم قلة ذات 
ولسعد  األجواد،  الكرماء  سجل  في  أسماءهم  بكرمهم  سجلوا  أنهم  إال  اليد 
والد أحمد السريع - رحمهما الله - قصيدة معبرة عن رغبتهم في الكرم مع 
قلة ذات اليد التي قد تصل إلى أن ال يكون عندهم أي شيء يقدمونه للطارق.

األستاذ عبدالله أبابطين:

وساًما  أعتبرها  التي    - الله  رحمه   - السريع  أحمد  الشيخ  كلمات  من 
أتشرف به:

أسعد الله صباحك بكل خير أخي الفاضل، أنت شرف لسدير كله عند كل 
رجل يقدر جهودالطيبين مثلك، أكثر الله من أمثالك، وال يستغرب هذا منك. 

دمت لنا ولسدير.
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وهذا بعض ما قاله - رحمه الله - في سيدتي الوالدة الجوهرة بنت األمير 
محمد بن ماضي أطال الله في عمرها    :

محمد حميد السجايا ما اختفى طيبهسام يا الجوهرة يا بنت بن ماضي

الماضي بوقتنا  عزيز  أبوي  بهصديق  تدري  سدير  كل  أبوي  مع  طيبه 

بهيا الله عساهم مع محمد باألحواضي يدعي  يــوم  يمينه  كتابه  كل 
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األستاذ عبدالله أبابطين: 

عبدالله  الفاضل  الشيخ  الله:  رحمه  السريع  أحمد  الشيخ  كلمات  ومن 
محمد أبابطين، لنا وعد قديم عندك يا حبذا لو تعطينا وعد أنت والعيال ومن 
يعز عليك من األسرة وعد خاص، واألرض ربيع والجو جميل، إذا تكرمت 

حدد لنا موعًدا. أخوك: أحمد بن سعد السريع.

األستاذ عبدالله أبابطين:

هذه القصيدة قالها الشاعر: سعد بن سريع راعي المعشبة - رحمه الله - 
في صديقه الشيخ عبدالكريم بن عيسى راعي الداهنة:

يـم بـن عيسـى رفيـق لـي ويغلينـيال ضاق صدري مشـيت من الثماميه

زود على الطيب رجلن حافظ الدينيراعـي داللـن علـى المجمـار مركيه

بالموازينـيعبدالكريـم بن عيسـى محتمي الهيه رجـح  الهـرج  الوقـف 

المرسل أحمد بن سعد السريع.

األستاذ عبدالله أبابطين:

ومن كلمات الشيخ أحمد السريع رحمه الله: إهداء لألستاذ عبدالله بن 
محمد أبابطين بمناسبة أنوار قصره العامر غرب روضة سدير، أرجو من الله 

أن يكون عامًرا بوجود أهله.
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شرق شـعيب الفقي مما قف الجاليقصر زمالي بضلع السـدير بـا أنواره

لـزواره دراويـزه  شـرع  قدامـه التمـر معـه الـدالل ورجالـيراعيـه 

حرش العراقيب مع طليان وأشكاليالصحـون تقلـط عليهـا كنهـا القاره

أنهـاره جنـة  فـي  خلفـه  مـن  وظالـي.لعـل  ظـل  عليهـم  نعيـم  جنـة 

األستاذ عبدالله أبابطين:

الله يجمعنا به فى الفردوس األعلى.

األستاذ يوسف العتيق:

آمين.

توثيق جميل. 

األستاذ عبدالله أبابطين:

آخر تغريدة للشيخ أحمد السريع - رحمه الله:
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األستاذ محمد الفيصل: 

المعشبة من دليل الخليج:
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المهندس معاذ أبابطين:

بسم الله الرحمن الرحيم، السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

المعشبة:

للمعشبة - تلك القرية الجميلة التي أخذت نصيب القلب من جبال طويق 
الكرام، وعلى  أهلها  أثر  من  قلبي  في  كبير  أثر   - المتميز  الجغرافي  لموقعها 
رأسهم العم: أبو مساعد السريع، رحمه الله وأسكنه الجنة، وأبناؤه وإخوانه 
الكرام، كان كريم اليد، وكريم النفس، شاعًرا وأديًبا، كما سمعت منه العديد 

من القصص النادرة.

وأذكر محاورات شعرية عديدة بيني وبينه أسكنه الله الجنة، ومن ضمن 
ما قلت له حينما شاهدت صورة له وهو في جالس في أحد الفياض الموجودة 

في المعشبة أيام الربيع، قلت: 

 وفـي طلتك؟ زايـد حاهـا وخيرها مـتخـالــٍط زهـر المعشـبـة وأميرها

 تصعب على عيني وصوفك ويحيرها بينـك وما بيـن النفل؟ يقـف الحكي

ورد عليه ابنه الكريم فهد بقوله: 

مسـيرهاقريـت لـي بيتيـن واوحيـت غيرهـا              بكمـل  بتعنينـي  واللـي 

بهـا واللـه يخلـي لـي المعشـبة وأميرهـاوأقـول صـح لسـان مـن غـرد 
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وأيًضا أذكر أبياًتا أرسلها لي العم أحمد رحمه الله يقول فيها:

من المعشـبة إليكم في الخبر سروتهسـام يـا معـاذ بـن عبداللـه أبابطين

غربّية الوشـم والروضة على شـرقتهمن غرب وادي الفقي شرق الـمدّرة يمين

يقـوم الشـخص ال جاله علـى غفوتهالشعر هاجوس في الخاطر يجيله حنين

ويخّلي الشـيخ لك ويمـّد في صحتهعطنا جديدة عسى الله يمدله بالسنين

ورددت عليه بقولي: 

وأشرح من الضايق اليا فّرجت: كربتهساٍم أجمل من خضاب اللمى فاليدين

وأعذب من الما شرْبه الظامي بصفوتهوسام ممزوج بالجوري مع الياسمين

مـن شـاعٍر يسـعد الخّفاق فـي طّلتهيا حّي مرسول جاني. . فالمحّبة يبين

عانّيتـهأبو مساعد نسل أهل اللحى الغانمين واّل  نّيتـه  علـى:  صافـي 

المضطهـد ال زبـن فيكم لقـى منوتهأبو مسـاعد يا ريف اللي جنا يا عوين

وما يوم شافو العرب فأرض الوغى كبوتهالشعر خيٍل جموٍح، في رسنكم؟ يلين

مـع أن ما به ثمن نشـري بهـا غلوته! نشري غاكم وفي غالي الشـعر سايمين

من شـاعٍر ينثر الجـزالت من طنختههذا جوابي، يجي لك من سمين و ثمين
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أسأل الله أن يسكنه الفردوس، وأعتذر عن اإلطالة التي أرجو أن تكون 
إطناًبا، وليست إسهاًبا، خفيفة ليست ثقيلة. أخوكم معاذ بن عبدالله أبابطين.

العميد عبد العزيز السيف:

صورة للمعشبة عام 1972م:

األستاذ سليمان التركي:

السعد  أسرتي:  منهم  أذكر  والكويت  الزبير  وصلوا  الكرام  المعشبة  أهل 
)السرّيع(، والعبد الهادي.
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)الحاير(
1438/3/9هـ الموافق 2016/12/8م

األستاذ حمود المزيني: 

هذه نبذة عن بلدة الحاير، من كتابي »إقليم سدير«:
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األستاذ محمد الفيصل: 

من التواريخ القديمة لذكر الحاير كان في عام 919 هـ؛ حيث صبح عنزة آل 
نبهان من آل كثير في حاير المجمعة، وأخذوهم وقتل من الفريقين عدة رجال.

األستاذ يوسف العتيق:

لم  لذا  فيها؛  للحاير هو وقوع معارك وقتال  ما ذكره مؤرخو نجد  أغلب 
تكن أخبارها مناسبة للنقل في هذا المجلس الكريم

األستاذ محمد الفيصل: 

المقصد القدم في التاريخ ليس إال.

األستاذ يوسف العتيق: 

أحسنت.. نعم.. قصدك واضح.
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)ُأشّي(
1438/3/10هـ الموافق 2016/12/9م

األستاذ محمد الفيصل: 

قال أسامة بن منقذ:

بـاِرَدًة يـُح  الرِّ ُتْمِسـي  حيـن  ُهُضـُموحبـذا  بـه  وفِْتيـاٌن  ُأَشـيَّ  واِدي 

َغْيُرُهـُم َجـرَّ  مـا  إِذا  علـى الَعِشـيرِة والكاُفـوَن مـا َجَرُمواالواِسـُعوَن 

َشـآِمَيًة َهبَّـْت  إِذا  ِصـَرُمواْلُمْطِعُمـوَن  ُصّواِدهـا  ِمـن  اْلَحـّي  وباَكـَر 

األستاذ عبدالعزيز الدريس:

وردت بلدة أشي - منسوبة لمنيخ - في وثيقة مبايعة كتبها الشيخ عبدالله 
بن ذهالن سنة 1066هـ، والوثيقة نقلها الشيخ إبراهيم بن عيسى في مجموعة 

المخطوط، وهذا نصها:

)أقر محمد بن علي بن فرهود أنه باع نصيبه، وهو سدس شايع من قرية 
بخمسمائة  البكري  عبدالله  بن  محمد  على  منيخ  قرى  من  المعروفة  ُأشي 
الشيخ  بن  عبدالله  بن  عيسى  بذلك  شهد  بالتمام،  قبضها  عراض،  محمدية 
وكتبه  اإلمام،  رشيد  بن  محمد  بن  عيسى  بن  وعبدالرحمن  بسام،  بن  أحمد 

وأثبته عبدالله بن محمد بن ذهالن(. 
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األستاذ حمود المزيني: 

 بارك الله فيك.. وال تزال أشي إحدى قرى أو ضواحي منيخ - المجمعة - 
وحتى يكتمل التوثيق ليتك يا أستاذ ترفق صورة الوثيقة المشار إليها.

األستاذ محمد الفيصل: 

هذه الوثيقة يا أبا مازن موجودة.

األستاذ عبدالعزيز الدريس: 

وردت الوثيقة في »المجموع« ص19، شاكر لك تفاعلك يا أبا مازن.
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