


 

 





 تاريخ األمري
 حممد بن عبدالعزيز بن ماضي

 

 من روضة سدير إىل مرافقة امللك عبد العزيز
 

 

 ترويه ابنته
 اجلوهرة بنت حممد بن ماضي

 
 يكتبه خادمها ابنها

 عبداهلل بن حممد أبابطني
 

 هـ1440 – الطبعة األولى
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 المقـدمـــة

  

 ةـدمـمق

بسم اهلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وعىل آله وصحبه، ومن 

 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

بن  عبدالعزيزعندما أروي تاريخ والدي احلبيب: األمري حممد بن 

جارس بن مايض، فإن العربات تسبقني، ومهام بكيت عليك يا والدي فأنت 

ل والقدوة الصاحلة لألب املحب واحلنون، ومع ااملث -وال تزال  -كنت 

د وملَّ شتات  البعد عنا يف خدمة وطننا الغايل بقيادة اإلمام وامللك الذي وحَّ

 -طيب اهلل ثراه  -الرمحن آل فيصل عبدالعزيز بن عبدهذه البالد: امللك 

فقد كنت أمرًيا يف غرب هذه البالد ويف رشقها، وكنت خري َمن يقوم هبذا 

العمل، لقد زرعت يف أبنائك وبناتك خصااًل أنت حتلَّيت هبا، فأصبحت 

 نرباًسا لنا.

من  ابعًض  تيا غالينا، وأرجو أن يكون يف روايرمحك اهلل يا والدنا وي

 تارخيك املجيد نفٌع لألجيال.

 ابنتك اجلوهرة                                                                                      
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
  

 إهــــداء
 

 بنت حممد بن ماضي إىل مقام سيدتي والدتي اجلوهرة
 

رشف عظيم أن أكون من ينفذ أمرك الغايل بالكتابة عن والدك األمري 

وهذه مكرمة ووسام عز ورشف ، ♫حممد بن عبدالعزيز بن مايض 

ت يف حق والدك  خلادمك وأرجو العذر يا غاليتي ويا مهجة قلبي إن قّصر

األمري الغايل، فهذا جهدي وما حصلت عليه من معلومات كان البني حممد 

حفظه اهلل اجلهد يف البحث معي حتى وصل كالنا إىل هذا الكتاب، والذي 

 نعترب أنفسنا مقّصين يف إعداده.

وأرجو أن نحصل يف املستقبل عىل . ذر ثم العذر منك يا سيديت.فالع

معلومات أكثر حتى نويف والدك األمري الغايل حقه، فقد كان من 

له بإذن اهلل  رالشخصيات املهمة يف فرتة توحيد هذه البالد عىل يد املغفو

امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن الفيصل، كام أنه من رجاالت سدير الذي 

 خيه بامء الذهب.سجل تار

حفظك اهلل يا والديت الغالية وأطال يف عمرك عىل طاعته وجعلنا من 

ين بك، فأنِت نور عيوننا وسعادتنا.  البارر

 اللهم صلِّ عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

 ابنك خادمك                                                                                      

عبداهلل بن حممد أبابطني 



 

 

 

 

 

 

 
 األولالفصل 

 حياة األمري حممد اخلاصة والعامة
 

 أواًل: حياته اخلاصة
 ثانًيا: حياته العامة
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 حياة األمير محمد الخاصة والعامة

 

 أوالً: حياته اخلاصة

 

 :ونشأته مولده
العزيز بن جارس بن مايض ُولد يف عبدوالدي وحبيبي األمري حممد بن 

العزيز بن جارس عبدوالده األمري  وكانهـ تقريًبا، 1318روضة سدير سنة 

أمرًيا عىل بلدته روضة سدير، والتي كانت إمارهتا آلبائه وأجداده منذ قدوم 

متيم،  منبني عمرو  منجدنا األعىل مزروع بن رفيع بن محيد بن محاد 

 وذلك من قفار بحائل.

 :محيدان الشويعريقول الشاعر 

 إىل ابنننن منننا  لثيننن  ال ننننا
 

 من ذلين  عمنرا النندف مة نرة 
 

تعلم القراءة والكتابة وعلوم الدين عىل بعض علامء روضة سدير، 

وكان حمبًّا للقراءة واقتناء الكتب، ووالدة والدي السيدة الفاضلة هيا بنت 

املحسن عبدالرمحن بن جارس أبابطني، تربَّت يف ِحْجر عمها حممد بن عبد

هـ، 1329ُتويفِّ يف العزيز بن جارس الذي عبدألمري اأبابطني، وزوجها 

برتبية  'العزيز ولطيفة ومنرية، وقامت عبدو وأنجبت جارس وحممد

 خري قيام. أبنائها
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
 

 

 قرص األمالة براض  سدير
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 حياة األمير محمد الخاصة والعامة

 

 :وأبنائهزوجاته 
 

العزيز بن عيسى، عبدتزوج والديت حصة بنت  ♫وأما والدي 

كان أمرًيا يف مدينة الثقبة باخلرب، وله  الذي، ♫العزيز عبدوأنجبتني وأخي 

اهلل أمري عبدمن األبناء حممد ومنذر، ثم تزوج منرية الشبانة، وأنجبت أخي 

 ♫وفهد  ♫، وله من األبناء حممد وتركي ♫روضة سدير 

الرمحن، عبدوسعود وماهر و)رئيس مركز روضة سدير( النارص وخالد عبدو

، وكان من كبار موظفي ♫د ، وأنجبت أخي محيثم تزوج فاطمة السلم

ثم  اجري،مخيسة اهل، ثم تزوج رشكة أرامكو، وله من األبناء إياد وحممد

وهلا من ) نورةتي اجلبار، وأنجبت أخعبداهلل بن عبدتزوج سلطانة بنت 

ة( رـوفيت صغيـت) مويضأختي و (، ورياض وراكان ♫د ـاألبناء رائ

 .)تويف صغريًا( وأخي عثامن

 

 

 

                                                 

مالحظة : ممكن الرجوع إىل الشجرة التي أعدها ابني فهد بن حممد أبابطني وفيها أسامء  (1)

 الزوجات واألبناء والبنات واألحفاد.
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، الظهرانجازانحممد بن ما ، أمري لاض  سدير، ضبا، القنةذة، األمري 
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 حياة األمير محمد الخاصة والعامة

 

 ♫ يطال  إحدف الصحف أثناء لحلته العالجي  يف لبنان
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
 

 
 

  (زاجاته اأبنائه ابناته اأحةاده) شجرة عائل  األمري حممد بن ما 

 
 

 

                                                 

املعلومات أخذهتا من أخي محد رمحه اهلل ومن أختي نورة حفظها اهلل وقام بإعدادها االبن فهد  (1)

 بن حممد أبابطني
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 حياة األمير محمد الخاصة والعامة

 ô   أبناء األمري حممد بن ماضي
 

 
 

 

كان أمرًيا يف مدين   :عبدالعزيزأخي الشيخ 

يوم األحد  ♫تويف  ال قب  باخلرب،

 هن19/5/1437

 

 

 
ألك ر  أمري لاض  سدير :أخي الشيخ عبداهلل

يوم األلبعاء  ♫، تويف اعامً  50من 

 هن7/6/1434

 
 

 
 

 .من كبال موظةي ألامكو :أخي الشيخ محد

 هن21/11/1434اخلميس  يوم ♫تويف 
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
  

 أعماله بني أسرته وأحبابه:
 املهتم بمصلحة إخوانه وأخواته  كان نعم األب احلنون، واملوجه

ه بوالدته التي قامت برتبيته وتوجيهه،  بنائه وبناته، وفوقأو ذلك مجيًعا برُّ

كان نعم االبن الصالح للمرأة الصاحلة، والتي كانت بمثابة والدة جلميع 

للسالم عليها ؛ ألهنم يف مناسبات األعياد ال بد أن يأتوا روضة سديرأهل 

 ومعايدهتا، بل تعدى ذلك إىل بقية مدن سدير.

  ال خيرج عن طوعها ورأهيا يف كل أموره، حتى وصل  ♫كان

اسمح "العزيز عندما أراده امللك يف مهمة معينة: عبداألمر أنه قال للملك 

 ."الوالدةيل طال عمرك  أشاور 

  (اجلنيهات) أعطاها بعض النقود ♫من الطرائف اجلميلة أنه 

للّصف منها، فقامت بوضعها يف الغابية )وهي صندوق صغري ضمن 

نسيت هذه النقود فقالت:  '، ربام أهنا «(السحارة»صندوق السيسم 

، فقام بإرسال بديل عنها، وبعد فرتة وجدت "يا حممد، قضت الدراهم"

أنا عارف يا ". قال: "يا حممد، لقيت الدراهم"الدراهم فقالت:  '

 )أم األمري(. '. وكان يطلق عليها "بيت أقول لكلكن ما ح أميمتي،

  من فرحته وشكر اهلل سبحانه وتعاىل إذا كثرت  ♫كذلك كان

رميزان بن غشام أمري روضة سدير األمطار وصبت السبعني )سد قديم بناه 

هـ(، يأمر بذبح اخلرفان ويدعو أهل الروضة وينادي 1074يف حدود سنة 

 اهلل. كحيا لحم،يا باغي الشحم وال :املنادي
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 حياة األمير محمد الخاصة والعامة

كذلك نحن يف البيت مع اخلدم نقوم بعمل احلنيني )وهي وجبة تؤكل 

والزبد(، كل ذلك رسوًرا وابتهاًجا  يف الصباح مكونة من التمر والرب

 باألمطار. 

  املحسن أبابطني عبدالعزيز بن عبدكان من أصدقائه املقربني الشيخ

إمام  الفنتوخالعزيز عبد، وكذلك الشيخ ↓زوجي حممد  والد

 ،اهلل بن زيدعبدوالشيخ الرمحن بن جارس أبابطني، عبد، واجلامعمسجد 

ومحاد وأخوه  العمر وحممد بن زامل )أبو زيد(، العزيز الفياضعبدو

ا ملزرعتنا وبعد كل عّص يروحون مجيعً  ،وحسن بن سلامن ،اهلل العمرعبد

بزراعتها، وذلك يف حدود  ♫العزيز عبد العميس( التي قام مع )اخل

 يلبس اخلاتم وعليه اسمه. ♫هـ، كان 1356سنة 

  بعد كل عّص جيلس بجانب قّص اإلمارة، ويأيت إليه أهل  ♫كان

واحرتام وتقدير، وبدون مبالغة  وحمبة، وكان هلم مكانة عالية روضة سدير

يف  كنا مع اخلدم نتعب من كثرة الوالئم، فقد يكون يف بعض األيام وليمتان

 العّص، وضيوف بعد املغرب. ، ضيوف بعداليوم الواحد

  ا عىل أهل الروضة وكافة ♫كان أهل سدير، وال  حريًصا جدًّ

يتأخر يف مساعدة من حيتاج، سواء باملال أو اجلاه، وال يزال الكثري من أهل 

الروضة وسدير ويف مجيع املناطق التي كان أمرًيا هبا يذكرونه بأفعاله وكرمه 

 وتواضعه وحمبته لفعل اخلري.
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
  

 اجتم : لبنان،  يف هن 1370 عام التقطت صولة

  -)اأمامه ابنه(  عبداهلل بن ناث  بن ثضيل    - األمري حممد بن ما 

  بونيانأعبداهلل  - حممد بن خ يله   
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 حياة األمير محمد الخاصة والعامة

 

 من طرائفه اجلميلة:
 عندما اشرتى قامش صوف زاد منه حوايل مرت ونصف قال يل : 

اهلل كاتب هذه الرواية(، عبد)ابنها  اهللعبديا اجلوهرة، خيِّطيه للشيخ "

حيث كانوا يف السابق من أجل طلب العلم ) "تهلكب دجعلنا نجلس عن

 .(جيلسون بجانب ركب العلامء تقديًرا هلم ولسامع علمهم

  حمبًّا ألهل الروضة وكافة مدن سدير، وكان إذا أراد احلج  ♫كان

، "السيارةمن يرغب يف احلج يأيت بفراشه وشنطته ويركب "نادى املنادي: 

 .♫وكل ما يلزمه من مّصوفات يلتزم به 

  العزيز بن مايض موقًفا عن أخيه ورفيق عبداألمري  العموقد أورد

العزيز، علاًم بأن عبدالعزيز بن مايض مع امللك عبددربه األمري حممد بن 

 املواقف كثرية، وهذا واحد منها.

 ♫مرة كانوا قائمني من عىل مائدة الطعام، فاألخ حممد ": يقول

العزيز بطن أخي حممد وقال: كرب عبد ، فرضب امللكياًم كان رجاًل جس

اهلل من البحر  بطنك يا ابن مايض. قال: إذا ما كرب اليوم يوم املنتهى بحمد

إىل البحر )يقصد اخلليج العريب والبحر األمحر( أجل يكرب يوم أنك تقول: 

اظهروا علينا كل ساعة )يف املغازي كلمة معروفة يعني إذا استحسوا 

)شعروا( بعدو قالوا: نادوا علينا يعني تأهبوا للحرب(، مثل الذين 
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
 

ا، نهروا عليرب قال: كل يوم تقول: اظيصفرون للجنود لالستعداد للح

 ♫العزيز عبدفعجب امللك  !هاحلني وقت كرب البطن يا طويل العمر

 ."واسترسَّ بمداعبته ورسعة بدهيته

  قال لوالدي  ♫العزيز عبدوأنا أذكر شبيه هذا الكالم، أن امللك

يا كرب بطنك يا حممد. قال: طال عمرك، يوم أنا عند أمي كان ": ♫

وأنا عندك ليش ما يكرب بطني وقد بطني أخرض )من قلة األكل(، واليوم 

 ؟!"دانت اجلزيرة لك يا طويل العمر

  حممد بن إن األمري "العزيز بن هديب: عبداهلل بن عبديقول الشيخ

فهم، وإنه قال لعياله: ال تطالبوا أحًدا وال مايض يعطيهم دراهم ويسلر 

تشتكوا أحًدا، إن أعطاكم أحد شيًئا من السلف فخذوه، وإن ما عطاكم 

 ."ه ويبيحهلشيًئا اهلل حيل

 بنة جلوهرة بنت حممد بن مايض، وهي االوتصف سيديت الوالدة ا

إن والدي األمري حممد رغم قّص مدة حياته التي مل "الكربى من أبنائه: 

منذ صغره كانت بوادر القيادة والذكاء وتتجاوز الستني سنة، إال أنه 

العزيز عبدأمر من امللك ب روضة سديروالفطنة تعيش معه، وقد توىل إمارة 

 من عمره، وقام بعمله خري قيام. ةوهو مل يبلغ اخلامسة عرش ♫
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 حياة األمير محمد الخاصة والعامة

 

 ثانًيا: حياته العامة

 مسرية فخر واعتزاز:
 

  العزيز عالمات عبد، رأى امللك ـه1334بعد وفاة عمي جارس سنة

وأصدر أمره بأن يكون أمرًيا عىل  ♫الفطنة والذكاء عىل والدي 

ه، حيث إنه كان يف حدود مخس عرشة روضة سدير رغم صغر سنر 

 سنة، وقام بعمله خري قيام.

  ذكاء هذا الشاب وحبه للعمل  ♫العزيز عبدوعندما رأى امللك

أصدر أمره الكريم بنقله من روضة سدير إىل أن يكون أمرًيا عىل 

الغربية من اململكة العربية السعودية، مقاطعة ضبا يف املنطقة الشاملية 

 هـ.1352وذلك سنة 

  من  العزيز أمره الكريم بنقلهعبدهـ أصدر امللك 1354ويف سنة

هي إحدى أكرب حمافظات منطقة مكة ، إمارة ضبا إىل إمارة القنفذة

  عىل ساحل البحر األمحر ااملكرمة. تطل غربً 

  مقاطعة جازان، وهي هـ نقله من القنفذة إىل إمارة 1355ويف سنة

املقاطعة الكبرية املشهورة يف اجلزء اجلنويب الغريب من اململكة العربية 

 السعودية.
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
 

  أمره  ♫العزيز عبدهـ أصدر امللك 1358ويف ذي احلجة سنة

بنقل والدي من إمارة جازان إىل مقاطعة الظهران من املنطقة 

الرشقية، فقام خالل هذه التنقالت بام يلزم من األعامل اإلدارية خري 

العزيز لرفقة عبدقيام، ونال سمعة طيبة، ويف شبابه اختاره امللك 

العزيز آل سعود، فكان عبدصاحب السمو امللكي األمري حممد بن 

اصح، وكان األمري حممد يزور والدي يف روضة سدير خري رفيق ون

 يف كل فرتة.

  هـ صدر األمر بإقالته من الوظيفة بناء عىل طلبه 1364ويف سنة

بسبب مرضه، فمكث عندنا يف روضة سدير وهو يعاين املرض حتى 

 العزيز مروًرا بالكويت إىل دولة لبنانعبدسافر بالطيارة ومعه ابنه 

هـ، ومكث يف لبنان حتى توفاه اهلل يف 1370للعالج، وذلك سنة 

هـ، حرض الصالة عليه يف لبنان الشيخ 1372شهر رجب سنة 

 ، رمحه اهلل وأسكنه فسيح جناته.الطبييشالرمحن عبد
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 حياة األمير محمد الخاصة والعامة

 

 غزواته:
 

  ةن مايض أخيه ورفيق دربه يف مقابلالعزيز بعبديقول عنه العم األمري  

ُأذيعت بالتلفزيون السعودي بتاريخ  الرمحن الشبييلعبدله مع الدكتور 

هي  ♫العزيز عبدأول غزوة غزاها مع امللك "هـ: 14/1/1397

العزيز، عبدغزوة فتوح األحساء، واستمر يف كل غزوة يرافق امللك 

يكون امللك فيصل و العزيز عىل رأسهاعبدوالغزوة التي ال يكون امللك 

 ."وقد رافقه مرتني يف محلة تأديب يف وسط نجد ويف غزوة أهبا ♫

 

 
 

 ♫العم األمري عبدالعزيز بن ما  
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
 

 

 

 
 

 غزااتيف عدة م  امللك عبدالعزيز  األمري حممد بن ما  شالك
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 حياة األمير محمد الخاصة والعامة

 

 

 

يف  قريًبا من صاحب السمو امللكي األمري حممد بن عبدالعزيز اشالك معه ♫كان 

 هذه البالدعدة غزاات أيام توحيد 
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
 

 

 وفاته:
 

بسبب مرضه، فمكث ته وظيفطلب اإلعفاء من هـ 1364ويف سنة 

ومعه ابنه  بالطائرةعندنا يف روضة سدير وهو يعاين املرض حتى سافر 

، يف مصح ظهر الباشق للعالج عبدالعزيز مروًرا بالكويت إىل دولة لبنان

رافقه يف لبنان  نخو،هـ، وأرشف عىل عالجه الدكتور 1370وذلك سنة 

الذي كان يعالج يف بن محد املزروع  حممد والشيخ بالغنيمسليامن  الشيخ

نفس املستشفى، ومكث يف لبنان حتى توفاه اهلل يف شهر رجب سنة 

، رمحه اهلل الطبييشهـ، حرض الصالة عليه يف لبنان الشيخ عبدالرمحن 1372

 وأسكنه فسيح جناته.

 هل هذه البالد، فقد ترك عماًل ُيذكر وكان لفقده أثر كبري يف نفوس أ

 به وُيشكر حتى أيامنا هذه، لقد أهنى حياة حافلة بالعطاء، وشارك مع 

قائد هذه األمة يف توحيد هذه البالد، وكان خري من ُيوَثق به يف املهامت 

 الصعبة.
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 حياة األمير محمد الخاصة والعامة

 

ويف سيدي الوالد يوم اجلمعة الساعة تُ (: لجب 5 – آذال 20اجلمع  )"

ده اهلل برمحته وأسكنه فسيح جناته، وأهلمنا ثلث صباًحا، تغمَّ نة إال مثاال

 ."ينا عليه يف اجلامع الكبري يف بريوتوصلَّ  الصرب والسلوان.

 ♫هذه الكلامت كتبها شقيقي الغايل عبدالعزيز بن حممد بن مايض 

وأسكنه فسيح جناته يف لبنان والصالة  ♫يوضح تاريخ وفاة والدي 

وجعل  ♫عليه يف اجلامع الكبري ببريوت، وقد ُدفن يف بريوت 

 الفردوس األعىل مسكنه.

وكان يرافقه يف سفره للعالج إخواين عبدالعزيز وعبداهلل ومحد، رمحهم 

 اهلل وأسكنهم فسيح جناته.
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
 

 

 

 ♫ ألمري حممد بن ما ا
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 حياة األمير محمد الخاصة والعامة

 

 

 

 ♫ ألمري حممد بن ما ا
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
 

 

 

 

 

 توضح املدن ااملقاطعات التي توىل إمالهتا اململك  خريط 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أعدها حفيدي حممد بن عبداهلل أبابطني.

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 األشعار التي قيلت يف
 األميـر حممـد بن ماضي
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 األشعار التي قيلت في األمير محمد 

 
 بن ماضي ألشعار التي قيلت يف األمري حممدا

 

 قصيدة لصاحب العظم  الشيخ سلامن بن محد آل خلية . -1

 قصيدة للشيخ حممد بن عيسى آل خلية . -2

 خلية .اهلل بن عيسى آل عبدقصيدة للشيخ  -3

 قصيدة للشاعر إبراهيم القبييل. -4

 قصائد للشاعر ماجد بن عضيب. -5

 العزيز السيف.عبدقصيدة للشاعر  -6

 قصيدة للشاعر العجيمي. -7

 .محد العيسىللشاعر قصيدة  -8

 .سعد الرسي للشاعر قصيدة  -9

 عاذ بن عبداهلل أبابطنيالشاعر مقصيدة االبن  -10
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
  

 القصيدة األوىل

حاكم سلامن بن محد آل خلية  قصيدة لصاحب العظمة الشيخ 

يها يمتدح األمري حممد بن مايض، وهكذا عظامء الرجال يأيت البحرين، وف

الثناء عليهم من حكام البحرين، وفيها من الوصف هلذا الرجل ما يستحقه 

 :وأكثر

 حنني اخلطننويل الننيل لةتنننا باألشننعال
 

ى ضنننمريه   ترحينننب اداد مصنننةه
 

 يا مرحًبنا ينا حني مرسنول األخينال
 

 رهنل املطينعداد ابأد احلىص انع 
 

 اأعداد ما غنت باألشنجال األطينال
 

 بمصننريهعننداد حجننا   نند أا 
 

 بكتنناو ااثننني الةعايننل ااألشننبال
 

 الننيل  ننم بننني املننال طيننب سننريه 
 

 عاممنني الننيل يف املننال كننالهم كننال
 

 ديرات ثكنر  كنل مننهم شنويره 
 

 جهنالهم عمديت يف حنال ي  ااأل
 

 يف األمننول اخلطننريهاهننم عنندة    
 

 هيا نديبي من قبنل اقنت األسنحال
 

 اع البحنول الززينرهمن ثنو  قط ن 
 

 يةننو  الننريح ااملننو  إىل ثننال لننن   
 

 اقبل الةجر ينبنا  طناا اجلزينره 
 

 اساع  يبني الصبح اينزين األسنةال
 

 ي مسريهنث رع  نه مسناا اللوبيننط 
 

                                                 

ن آل خليفة امقة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمن كتاب )روضة الشعر( املطبوع عىل نف (1)

 .خالد بن حممد أبابطني ابنيأمري دولة البحرين، وقد حصلت عىل هذا الكتاب من 
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 األشعار التي قيلت في األمير محمد 

 عننام قليننل أيوصننلك بننر األخيننال
 

 اغننريه نجنند   دال امللننك سننلطان 
 

 اال حننال اغنرو   شنيخ ملننك     
 

 يننديره الأ    بالسننيف منن  ثكننر   
 

ننال  حيلننم عننن اجلننار اللجننرم غة 
 

 ريهطامن عانده ثله السنيوا الشن 
 

 عطايننناه اغنننزال شنننيخ عمنننيامت  
 

 اأمنه غشى األقىص امن هو جويره 
 

 يف ذا الزمن منا كنان م لنه اال صنال
 

 نصننال لالسننالم لاعنني بريننره 
 

 يالقينك ببنندالال جينت بنن منا  
 

 لننديرهمعن ننى إىل أعزمننك قننل لننه  
 

 الاعننذ   ستسننمحه ثهنننه سننمول  ا
 

 ايف قبض سمته منا تنوار مسنريه 
 

 إىل سننال بنندل بصنندل أبيننوك عجننل  
 

 أال هنننالك االظهننر يف النجننريه 
 

 احده عىل ذيك الصحاصح ااألقةنال
 

 و نةسننك املسننت ريهحتننى يطننرِّ  
 

 تلةي هل الكنالاقبل الزراو أب مس 
 

 عاممنني أهننل املعرثنن  االبصننريه 
 

 بنننواليف لاضنن  القيصننوم تزهننى 
 

 عشننب عننىل أال ثزتننه يف حمننريه 
 

 بلنننال سنننالم   بلطنننف اتوقنننال
 

 عننىل اجلمينن  اجلسننه مسننتديره 
 

 سالم أحىل منن لنبن صنةر األبكنال
 

 اأطيب من املسك امل لن  عبنريه 
 

 ثهن كأهنم يطران هاذيك األخضنال
 

 اكن خبريهنك األمناذينهبي ننةس 
 

 الجيامنننا مشنننيناها بشنننامي اشنننن
 

 ادجنننا هبننا االننربد زاينند سننبريه 
 

 اد  بسري النرب منن عقنب األمطنال
 

 امن عقب ما تنشف ندااة غنديره 
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
 

 اأهنند خطننواه أشننقر يلحنن  أطيننال
 

لنننت مسنننتديره   إىل رضهبنننا حو 
 

 ايطيب منا الكيف من عقب مظهنال
 

 قةنريهب بألض الصداا  االشعيِّ  
 

 اعقننب التهنندد نرمنني الننرب   ننال
 

 انلح  انطرل ااحلبنالف كسنريه 
 

 اإىل ضننوينا صننةهم شننا  األنظننال
 

 االكننل منننا معجبننه ثعننل طننريه 
 

 يف القةننر مننار بصننبال    عننن داجنن
 

 حيث القنص ما ليت م لنه نظنريه 
 

 ك ننريات اكبننال اأ تننني أشننزال  
 

 اأمننول مننا عةننى علننيكم ك ننريه 
 

 لو العننرال ال بنند معبننال ثننهن لاد
 

  مننن  شنننملنا كلننننا بالسنننتريه 
 

 هننذا اصننلينا عننىل سننيد األبننرال
 

 نبيننننا النننيل يف امل نننالي  خنننريه 
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 األشعار التي قيلت في األمير محمد 

 

 القصيدة الثانية

، وفيها الثناء الطيب الذي حممد بن عيسى آل خلية قصيدة الشيخ 

 :♫يستحقه األمري حممد بن مايض 

 خذ منا تنراه اخنل مكتنوم األيال
 

 كتاو الشنيخ ننول العشنريه انظر 
 

 قنل ينا هنال بننه عند منا الل اأننندال
 

 مسنننتديره    بننندل السنننام يف قبننن 
 

 أا عنند مننا هلننت االيننل األمطننال
 

 عسننريه أا عنند مننا حيننا عشننري   
 

 يننا مرحبننا ينناليل لةانننا باألخبننال
 

 سلامن هات اخل  اأكتنب نظنريه 
 

 سننلامن هننل كرلتننوا الننبن ببهننال
 

 يننندال يف لاض يةنننول عبنننريه 
 

 عليهننا الةنننا دال اع تننوا بحيشننان  
 

 االشنننوازن ك نننريه بةنننرار دلع   
 

 الطننري يننذبح االتةنن  حشننوها نننال
 

 احقت عىل سود املعالا كسنريه 
 

  نم كننال قننرام  منن  علننوم  اطابنت 
 

 ابننر  احلبننال  يف املننزال  ن ننريه 
 

 سلامن ساعدر عنىل بعنض األثكنال
 

 سننعريه  القلننب ثيننه مننن الصننباب 
 

 عنن أاطنال اأطنوالأخو  ذكنرر 
 

 ابعننض املعننار يف كتابننه غزيننره 
 

 ذكنر ا نوف مننا ثينه عننند املنال عننال
 

 لاعي الشو  يضب  مسريه كان إن 
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
 

 نكنننالاأقنننول ذا ااحلننن  منننا ثينننه 
 

 قلبنني حيننب القننايض املسننتذيره 
 

 اأخننالا ذا يننا معننتيل ثنننه أاشننال
 

 أنجلهنننا يطربنننك لننننه  ينننره 
 

 أيل من البحرين االطنل منا طنال
 

 غننرو اتلقنناه الوجيننه السننةريه 
 

 ألف إبن ما  مكرك الضيف ااجلال
 

 علومنننه شنننهريه حنننر ييمننني   
 

نن جابننه لنننا سننلطان نجنند    الانص 
 

 دين احلنيف اسنول كنل اجلزينره 
 

 زبننن الطرينند الننيل تدالتننه األخطننال
 

 حامي محى اإلسنالم يف كنل دينره 
 

ننناهلل عسنننى عمنننره   ر بتكنننراليعم 
 

 يزمننر الننناه خننريه احييننا عزيننز   
 

 ااصنل مسننريه يعجبنك سننري بكننال
 

 االعرص جد عديت حزم النجنريه 
 

 اقبل العشا تدعيك هاذينك األننوال
 

 يف لاضنن  القيصننوم ي  نننويره 
 

 تلةى صليب النرأ  مقندام األخينال
 

 ثننرز الننوغى لطننام اجننه املزننريه 
 

 أخو  ذخر  يف الشندايد ااألكندال
 

 ل قصننريهالشننيخ عبننداهلل منندل   
 

 يا شنيخ هيضنت امل اينل ااألشنعال
 

 ريرهنعيل اأبديت النذ  بالسن 
 

 ذكرتنننني ااحلنننر للحنننر ذكنننال
 

 امن كان م لك ليس ينسى نصريه 
 

 مننا تنةنن  النندنيا اال نننول اإلبصننال
 

 إن كان منا ترعنى بعنني البصنريه 
 

 نصننيتني االشننيخ سننلامن األسننطال
 

 اجننه الةننالل أا  ااهلل ذخننريه 
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 األشعار التي قيلت في األمير محمد 

 اجلننال االنندالأبننو خليةننه مسننعد 
 

 ى ب ريهنليل غشى األدنى ااألقصا 
 

 طلنن  يف هامتننه زام اأسننتال حننر  
 

 لنيل يندا  هنديرهاش  الةنرات  
 

ننإحنننا   الىل ناديننت يف احلننال حض 
 

 رهنر سهيننالنو أن النواظن نرس  
 

 لبيننك يننا ثننرع الننندف ي اجهننال
 

 بزنننريهكنننالم منننا يبننندل هنننذا  
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
 القصيدة الثالثة 

، وفيها يمدح األمري حممد بن اهلل بن عيسى آل خلية عبدقصيدة الشيخ 

 العزيز بن مايض بصفات جبل عليها يف الكرم واألخالق والشهامة:عبد

 يا زيند لنو شنطت بننا عننكم الندال
 

 ال حتسب إن القلنب ينسنى عشنريه 
 

 اىل جا النهال انسال ثكنر  باألقةنال
 

 اإىل ضننوار الليننل جتننني سننعريه 
 

 حسبي عىل طنول اللينا  ااألثكنال
 

 مننا يسننايح القلننب مننن ذا املريننره 
 

 يا زين لو ك رت من الناه األشنوال
 

 مشننريهتولنن  بننك  ننالف  قلننب   
 

 ما انني غنريك النو جنا النو سنال
 

 ذخننريهأنننت الننذ  للشننف عننند   
 

 إال الننذ  ال جننا الشنندايد  ننم كننال
 

 ىل تعنننازاا ينطحنننون املزننننريهإا 
 

 ذخر  اىل جات األخطنالالك هم ذا
 

 بننني خليةننه نعمهننم مننن عشننريه 
 

 هننذا ايننا عننار مننن احلةننر بأسننطال
 

 يعجبننك مسننريه إخننتص لننك ثننرد   
 

 اإىل تعننديت النندبادو ااألشننجال
 

 جتيننك ليضننان اخلبننال  غزيننره 
 

 حذل عىل الساي  ترف السنيل حةنال
 

 اإحذل من العنرث  شنامل النجنريه 
 

 األاعالترك محض يمناك عن دلو اا
 

 امننن الننوبري  سننكتك مستسننريه 
 

 اإىل نقنننري    حنننذلاك تنننندال
 

 ريهسمأأنيص اجلبيل اال يعوقك  
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 األشعار التي قيلت في األمير محمد 

 اإىل قطعتننوا دال سننلطان األمصننال
 

 شننيخ كننل اجلزيننره بننن سننعود  ا 
 

 عبنندالعزيز الننيل لنندين ا نندف ثننال
 

 حننامي محننى التوحينند ااهلل نصننريه 
 

 ثكنالليت العرو حيذان حنذاه باأل
 

 اجلزينننره كلهنننا مسنننتنريهكنننان  
 

 ي عىل املرشاع بالرس اجهالنمشني
 

 اسننريه اسننمت   امعننراا   ديننن   
 

 يتعبننك إىل منننك اصننةته باألشننعال
 

 النننيل ثعنننل عجنننز عننننه غنننريه 
 

 بحنالقرو األ اتلةي بن ما  نازل  
 

 عنننز اهلل إننننه يف املطنننالي  خنننريه 
 

 ىل ثنننر ينننندالإ بننندل عنننىل لنننن   
 

 مسننريهتسننم  هبننا م ننل الرعنند يف  
 

  لننك النندالتبننني   مقنندال ثنجننال  
 

دالنا خري ديره نىصا   املحر  
 

 تلةنني حممنند اأخننربه كننل األخبننال
 

 اسريه ىل جيته بسمت  إأبرش  
 

 هننو منننوة الطننالال اىل منننه إحتننال
 

 أمننندلل ضنننيةه امزننننى قصنننريه 
 

 ليته حرضنا يوم جول احلرب طال
 

 ايشوا لاض أطويمنات النظنريه 
 

 عن بعض األثكالحتى يطيب الكيف 
 

   مسريهنرؤينرنا بنر خاطننايس 
 

 اقننل لننه ترانننا يننا ذل  اجلننال سننيال
 

 أنيص الرثاع تشوا شنيخ العشنريه 
 

 اليل ضةا خريه عنىل بعنض األمندال
 

 بعيد النناه اأدننى العشنريهيعطي  
 

 ال تصننعبن األشننوال  أبننو خليةنن
 

 ىل مننننه تراخننني مشنننريهإ صنننلب   
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
 

 ذاخنالاليل عىل الشندات منا هنوو 
 

 يف املراجننل شننهريه ذخننره لجننال   
 

 سننلم عليننه اخننربه بالننذ  صننال
 

 خلنننريه حننننا قنصننننا شننناكرين   
 

 االيوم طاو الكينف االةكنر منندال
 

 ر عشننريهتننذك   عقننب القنننص كننل   
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 األشعار التي قيلت في األمير محمد 

 

 القصيدة الرابعة

األمري حممد بن مايض يف مع كان يعمل الذي  إبراهيم القبييل للشاعر

طالًبا اإلذن بالسفر إىل بلد نطاع التي  ةالظهران، وقال هذه القصيدمقاطعة 

 :سبق وأقام هبا ما يزيد عىل ستني عاًما

 يا اجنود القلنب منني ينا اجنوده
 

 التوجنند طلبننه العننى العديمننه 
 

 ت لعنودهاحيت املزن حن نأكل ما 
 

 حن قلبي ااسمرت عينى ابزيمنه 
 

 ينذكر حنداده جعل الجا طنالال  
 

 نظيمننه ىل خشننم  إمننن الاء غننراء  
 

 دهننار مننن لقننوده ال يننا ليننل  
 

 خصني بالسهر من اجلوهر نظيمنه 
 

 يف مهننوده حطننني لننه م ننل الع  
 

 ال عطننف ديننده اال دلننه ثطيمننه 
 

 سننهومه طننرادهحطننني للهننم ا
 

 بني باه اياه ااثاله احريمنه 
 

 ال بزيننت النننوم دقتننني عمننوده
 

 اان هنضت اجلةن الاننى عظيمنه 
 

 عجنز يننهض زننوده من لدا حن   
 

مننه البننا بريمننه  د 
 اخللننل بننه مننن قا

 

 كل ما طالبنت حظني هنو اثنوده
 

 صال هو لاعي القندا ااهلل عليمنه 
 

 ااحلكننى مننا اننني ك ننره ازاده
 

 ا ننر  بننبالال مالننه عننني قديمننه 
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
 

 من طلب حقنه اال قبلنوا شنهوده
 

 مةلو  ال طالنب خصنيمه مصبح   
 

 ادهعذنمد ني االكبنر الكنا يسنم
 

 د السليمهني بالكبنر الكنضناال ي 
 

 ودهنعناله ينبنعظم جنالكرس بال
 

 االكرس بالقلب ما ينرب  قصنيمه 
 

 لاكب اليل ما شكى زاله عضنوده
 

 عظامنه جسنيمهمبهم النذلعان ا 
 

 سنننوده ز بالرمننل يننا طنني  مننا يزننرِّ 
 

 ادف باخلريمهنمناال يبنرش ال ت 
 

 يسب  اليل طلعه الشنمس مهنداده
 

 مننا تننرال الطننايرة منهننا سننليمه 
 

 الننيل لنندر للرامنني خننداده أا كننام
 

 عقب ما اخطاه السهم قاد الزيمنه 
 

  يقنننننودهلنننننيلِّ  دو  أمتننننن دالو  
 

 د اىل شنند الشننكيمهيننيف ينند القا 
 

 دهوما ثرد منن جنو سنكره االعمن
 

 اال لت  بالقيند يف جنو الرصنيمه 
 

ننيِّ منن  نيننا   ش   خ الةنناطر بننذادهمر
 

 مننا داه الريمننه بالصننبخ اا ننرم 
 

 دال الصنننامن االصنننب انةنننوده
 

 اان حدل للطف اامحيض النعميه 
 

 يعننوده عنناا لزمنناً  اكننل جننو  
 

 يبعد الةاطر عنن الندال الوخيمنه 
 

ننره مننن حنن  مننا جننود بجننوده  نح 
 

 املراجننل مسننهج  يننوم الزيمننه 
 

 حقننه الننوايف احنن  الننالال زاده
 

 ماخذه غصب  احيذف مننه شنيمه 
 

 منن  اثننودهل نننوعننند بننن مننا  
 

 زيت القرص ااال انزال اب يمهبن إ 
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 األشعار التي قيلت في األمير محمد 

 كل أهل عوص النضا م لك تراده
 

 يمهنقنم رين  نرل اعشنتس رة  نبنخ 
 

 ال برك نضوك قبنل جتعنف بنداده
 

 ايمنننه جننناك للتقلننني  خننندام   
 

 أدخلننوك أبمجلننس شننهره قعننوده
 

 علف املجرم عنن انكنال اجلريمنه 
 

 يف ينند م كننل مصننقول حننداده
 

 الزنالم إىل ااجنه غريمنهعف ضي 
 

 مننند  لنننه خطنننى اال تتننننا لداده
 

 من يد  ليديك اىل يمننى كريمنه 
 

 بننس مننا بنناخل  دام اهلل اجننوده
 

 مننا معننه علننم يننزاد بتعليمننه 
 

 بننس أر لخصننه ليننا  امعننداده
 

 من ثضل سيد  اال هينه إبديمنه 
 

 إن حصل اإال السعاده من سنعوده
 

 خدم  جتيل عنن القلنب ا ضنيمه 
 

 الردف يندخل ايظهنر من  قنراده
 

 ال يصنناثيني اال أر لننه حشننيمه 
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
  

 القصيدة اخلامسة

قام بعدة مهامت  ♫العزيز بن جارس بن مايض عبداألمري حممد بن 

رسمية وتقلب يف عدة مناصب رئيسية هامة، وقد بلغت ثقة حكومة امللك 

إىل توليته إمارات يف العديد من  ♫الرمحن آل فيصل عبدالعزيز بن عبد

بالكرم احلامتي، وُشهد له هبذه  ♫مناطق بالدنا الغالية، وقد ُعرف 

الصفة وُعرف هبا، وهو إذا جاء الروضة يف إجازة سنوية أو زيارة لوالدته 

وأقاربه وذويه ومجاعته أقام وليمة كبرية يدعو إليها مجيع أهل بلده، وقد 

قرى املجاورة للروضة، ويف إحدى هذه املناسبات متتد الدعوة إىل أعيان ال

 :ماجد بن عضيبقال الشاعر 

 

 سالم يا أمري لةى عقنب األلمناه
 

 لكابنهاأنا أمحد اهلل ينوم جنت بنه  
 

 انومنناه بعننز  قبننل احننر شننهر ا
 

 عننز الرثينن  اكننايف العنندا مننا بننه 
 

 ننا البنال منحناهأأقول أنا هنذا ا
 

 جابنه اأشكي عليك احلال من ش   
 

 يا ليف األنضا يوم األلينا  يبناه
 

 ال مننا يلقننا بننهاليننوم أن النند النن 
 

 االيوم عنند أمريننا شنبعوا النناه
 

 مننناد  االننذ  مننا دعننى بننهالننيل  
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 األشعار التي قيلت في األمير محمد 

 شننبعوا الداا للمزنناليف بطينناه
 

 ثننو  الصننيار م ننل الد اللهابننه 
 

 اصالة لر عند منا هنب نسنناه
 

 مطنر سنحابهأعىل النبي أعداد منا  
 

 

 األمري حممد بن مايض: وله أيًضا يف
 

 يا هل الركناو النيل  ننه شنديد 
 

 عجنالت يننبزن العشنااين ملةنناه 
 

 ه جنديد ان ننو  نب ر  نصند قننري
 

 م ننل اجلنندف كننل يدلننه اينصنناه 
 

 ملحمننند املنننا  ينننذكر بعيننند 
 

 ىل حننل طرينناهإكننل ينننعم لننه  
 

 سننديد  أ   ال النند شننيخ   شننيخ  
 

 اعند امللنوك مقلطنه ثعنل يمنناه 
 

 السعد داينم بوجهنه يزيند عسى 
 

 اما أنة  عىل كل الضعاثني يلقناه 
 

 اخل  جعلنك تةيند  كعريامن دا
 

 ألمريننننا حممننند اىل جننناه يقنننراه 
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
  

 

 القصيدة السادسة

زان بعد أن صدر أمر يوفيها يصف ج، العزيز السيفعبد للشاعروهي 

بتعيني األمري حممد بن مايض أمرًيا عىل مقاطعة  ♫العزيز عبدامللك 

 :ههـ، ومما قال1358الظهران سنة 
  

 هبالقلنننب مكتن ننن    ااهلل منننن علننن
 

 بني الضلوع املحنار جرحهنا خنايف 
 

 هطالت ليا  اسنبوعي منا اقندل اكن ن
 

 حالبت زاد  اننومي يناهلل الكنايف 
 

 هيا ليل طولك ما تقرص البعض من  
 

 غننايف ى سنناع   يرتننال قلننب املشننق   
 

 هخطر ان ن.. ليل اصبح   ..لييل هنال 
 

 اانننا اثتكننر ااتننذكر االقنندل كننايف 
 

 هيا لسل هات القلم ااحلنرب اسنجل  
 

 أقول االسم اصوا اسم النندا النوايف 
 

 كننالم أغننىل مننن الينناقوت يف حلننه
 

 قسم الزمرد اخص اجلوهر الصنايف 
 

 هض حصيل الصدل ما اكن  ثي  ألوال  
 

 ينزع  الزنايف بحس شني ال صع   
 

رر  نه   منن ننايف القن نه من شان حر ش 
 

 اكةننه تقننل خطننايف اشننقر صننيود   
 

 هاقةننى بننه اللننن  االتنن  البلنند من نن
 

 االكل يشكي ايبكني يناهلل الكنايف 
 

 هااهلل ااهلل لو النننننرال ااجلن ننننن
 

 اطه اياسني االزخنرا ااألعنرايف 
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 األشعار التي قيلت في األمير محمد 

 ان الضحى صنال م نل اللينل الكننه
 

 انول الشمس بنه خنايفخسف قمرنا  
 

 جننازان عقبنن  لجننف االقننول ينعنننه
 

 اابننو عننريل تتلقننل اانقلننب لايف 
 

 حتى املضنايا تصنيح اتنزع  الوننه
 

 اء ينردا ألدايفلضا احلقنو جناصبيا  
 

 تبكنني قنننا االبحننر اجتننر بالونننه
 

 عقب ابن ما  بوايف الزنبن تسنتايف 
 

 هن االريث حلقننه االدلو م  بيل
 

 اطعس الرمل جاء سايفاهراو تنعى  
 

 اثيةننا اطننبالن االقمحنن  ينوحنننه
 

 االعالضننه يننوم قةننى جنناه لجننايف 
 

 يننا سننو  عيبننان لننو خننربتكم عن ننه
 

 عةت الكرف ما ذكر به سناع  غنايف 
 

 ااال الشننقري  بننه العننربات مكتنننه
 

 ااجلهو من شد ما به يوجنف ااجنايف 
 

 حتى ضنمد ااحلسنيني سنايلوا عن نه
 

 العننني ذلايف االواصننيل هننل دمنن  
 

 جلننت ثراسننان اقصننوله  ننا حن ننه
 

 قةى ابن ما  اقامت ترجف ألجايف 
 

 االةني منن صنلف هنزه منا حيملننه
 

 هاثت عراشه اطاحن تقل صةصايف 
 

 عننىل السنناحل يعزنننه مننن كننرب يننوم  
 

 قننايف مننن يننوم قةننى حممنند معطنني   
 

 خننال ديننال الننيمن يقننرع هبننا شنننه
 

 ايفنه السنره يسةا بنر االديناالقص 
 

 ينوحننننه يتنننام  أاشنننيبان ا اعجنننز  
 

  اباخلننايفتبكنني اتننندو بننه البننني   
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
 

 يننا سننامطه االقرايننا لننو تعرثنننه
 

 اهلل حلننند، كنننان يبنننتن تعطنننايف 
 

 عليهننننه ممنننالتلاعننني صنننحون 
 

 امةحطنننات علينننه السنننمن ذلايف 
 

 بصننال يرعنننهقةننى ثتننى اجلننود ااأل
 

 االدم  من حجر عيني هلتنه صنايف 
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 األشعار التي قيلت في األمير محمد 
 

 السابعةالقصيدة 

 :العجيميلشاعر ويقول ا

 من عندنا ثو  مطموه الكةنر لاكب  
 

 جمريننننه بالرسننناله ينننوم سنننال 
 

 رنوعنو االنل هن  السهني منمشني
 

 اال يدال  من شن انيب الظهنال 
 

 ايشنننهر بننناخلرب  ينحنننر الراضننن
 

 يربك عند ابن ما  حتنت اجلندال 
 

 ينننذبح اخلرثنننان االةطنننر ث نننر
 

 النجننالايقلنن  ا  ثوقهننا م ننل  
 

 منننا حصنننل    بننن  منننن النهنننر
 

 يننا عجايننب يننوم جيننت غننال 
 

 كينننف ثنننور منننا يندينننه البحنننر
 

 اال حصل   من قامشه ينوم حنال 
 

 ييمننني منننا تبنننول ااهلل إننننك ينننا
 

 مال أنا النيل حظني خنان ر ابنال 
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
  

 الثامنةالقصيدة 

 :↓ يف األمري حممد بن مايضمحد العيسى ويقول اخلال 

ننيامت األشننجال يننا اهلل يننا شا  حمينني ه 
 

 يننا غنناثر الننزالت تعلننم بحننا  
 

 يننا لاكننب الننيل ثيهننا نبننت األقةننال
 

 محًرا يسو  هبنا احلقنب االبطنار 
 

 محننًرا عليهننا كولهننا صننن  بيطننال
 

ل بننني اجلننوار   مننا حنناا اجلننام 
 

 تلةنني املنهننو داهننل  شننبت النننال
 

 حميننني هشنننان اخلنننال مرحبنننار 
 

 اجلود االكنالتلةي ابن ما  مدهل 
 

 ذب ننال حيننل يف املعنناي سننامر 
 

 سننلِّم عليننه بحةننوة  اانننت مننرال
 

 ثننم اطلننب الرخصننه بعلننم  بيننار 
 

 يننا أمننري جننابتني بعينندات األخبننال
 

 قصنند  سننالم ازالة للمكننار 
 

 حصلتوا النومناه يف كنل األقطنال
 

 من سيف جده لني سيف ابن ثنار 
 

 أقننول ذا االننناه يننألدان األخبننال
 

 حصلوا الطوالت الند ا ندار ما 
 

 مننني صننالة حممنند سننيد األخيننال
 

 ثننم اطلننب املعبننود االعمننر ثننار 
 

  



 

   53 

 

 

 األشعار التي قيلت في األمير محمد 

 

 التاسعةالقصيدة 

 سليامن بن سعد الرسي :يقول الشاعر و

مبارشة، القصيدة يف األمري حممد بن مايض، وقد أخذهتا من الوالد  ههذ

 :يف األمري حممد مايض - سعد بن يي  -يقول الوالد 

 قنال النذ  يف ننايف النرجم عنداه
 

 منناهوو مسننتانس اال ب تينناله 
 

 ظنينت يف لبعنني عننن القننل مضنناه
 

 يقضننون حاجننايت بليننا خسنناله 
 

 صنناع  بصنناع اثاعننل اخلننري يلقنناه
 

 ااال العطاء ما يعطي اجلنال جناله 
 

 يننا حيسننةا يننا دم اجننه  دثقننناه
 

 عىل اجينه أهنل النندف ااخليناله 
 

 عرضنناهعىل أهنل املعنراا حننا 
 

 قننالوا سننةاه اكننل هرجننه عينناله 
 

 منننا ثمننننوه اقنننالوا إننننا دنيننناه
 

 احنن   علينننا شننيبهم لننه اقنناله 
 

 ينا طيننبهم يف أهنل املننراات طيبنناه
 

 ي خان ساسنه جندالهظمال ان ح 
 

 واهنبدعن ا نبن منمرس  ال وه لو
 

 ااهلل مننا يرجنن  بصنندله عبنناله 
 

 الضعوا اكل من جاه بنداه غيث
 

 بيهنا جتناله أما قنال يف الصنندا   
 

 هني سندير بنه كنل منا جناه اا ال
 

 هنني ممحننالت  ديننالهو يرجنن  النن 
 

 هنندا  تننيام كننل مننن الده اسننقاه
 

 اليل سنلف االنيل تلنف يف  اله 
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
 
 يننوم دعننواه لننواله عي نننت غنناز 

 

 إن كان يف املصمك جتنيكم خبناله 
 

 االزامنند  يننوم انننه اغننا بنندااه
 

 اخنذ ثينه ثناله لوال ابنو عبنداهلل 
 

 يننا تعننداهااملن وءيننا هلل عسننى سنن
 

 اعسنناه يف حةنن  اإللننه اجننواله 
 

 االيل مكنذبني عسنى الندم يزشناه
 

 م نناله صننليف   مننن كننف بننالاد   
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 األشعار التي قيلت في األمير محمد 

  

 العاشرةالقصيدة 
 

 :معاذ بن عبداهلل أبابطني الشاعراالبن يقول و

 

 ينننا بننننت النننيل تعنننىل  مقامنننه
 

 ابننر  الطيننب يف يديننه نننا  
 

 الننننيل تننننوىل الزعامنننن أبننننوك 
 

 عسنننى لر عنننىل أبنننوك لا  
 

 عننننىل األجمنننناد قامنننن  اهامنننن 
 

 اتشنننهد لنننه ثجنننو  األلا  
 

 سنننننالم اهلل سنننننالمه سنننننالمه
 

 عننىل أمنني اجلننوهرة بنننت مننا  
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 
 

 الفصل الثالث

 أقوال األدباء واملؤرخني
 عن األمري حممد بن ماضي
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
  

 كتاب )عقد الدرر فيما وقع يف جند من احلوادث واحملن( من 
 إبراهيم بن عيسى :تأليف الشيخ

يف السنة الرابعة واألربعني بعد الثالث مائة واأللف، وفيها أمر اإلمام 

العزيز( عىل ابنه حممد أن يسري إىل املدينة عبد)يقصد امللك  -حفظه اهلل  -

 -املنورة، وأمره أن حيارص نفس املدينة، وأن ال ينال أهلها بمكروٍه، فسار 

هر ربيع الثاين، باجلنود وذلك هنار ثالث وعرشين من ش -حفظه اهلل 

العزيز بن مايض أمري أهل عبدوصحبه مجاعة من األعيان، منهم حممد بن 

 بلدة روضة سدير وغريه.

 

 :كتبه الشيخ إبراهيم بن عيسى وهذه صورة ما
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 األمير محمدأقوال األدباء والمؤرخين عن 

وهذه املخطوطة من كتاب )عقد الدرر فيام وقع يف نجد من احلوادث 

 :عرشيف آخر القرن الثالث عرش وأول الرابع  واملحن(

 

 

 
                                                 

 .تأليف املؤرخ الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى، النسخة األصلية لدى رشكة أرامكو (1)
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
  

 (كتابه )من شيم العرب قصة يرويها األستاذ فهد املارك يف

 [224اجلزء الثاني، الصفحة ]

سمعني حممد بن مايض حادثة يقول: عندما كنت والًيا من قبل أ

احلكومة السعودية عىل مدينة ضبا املتامخة للحدود األردنية، وردت إيلَّ 

األغنام إىل اخلارج، وأمرت العزيز بمنع تصدير عبدأوامر من امللك 

الدوريات بأن يضاعفوا جهودهم بالتحري عمن حياول هتريب املوايش إىل 

اخلارج، وقرب احلدود األردنية وجدت الدورية عدًدا كبرًيا من األغنام 

يسوقها صاحبها نحو احلدود األردنية، وقبل أن يدخل احلدود ألقي عليه 

مايض وأودع املسئول عنها يف  القبض، وسيقت األغنام إىل أمريهم ابن

السجن، وبينام األمري سابح يف جلة رسوره بغنيمته هذه وإذا به يسمع من 

أحد جنوده اساًم يكنى به من أهل بريدة حمبًبا إىل نفسه، وهو ما يدعى بـ 

)ابن رشيدة(، قال ابن مايض للجنود: وملاذا مل ختربوين أهنا البن رشيدة؟! 

رضوه إيلَّ وأكدوا عىل وكييل بعدم التّصف يف أطلِقوا رساح الرجل وأح

 األغنام، وهاأنذا ذاهب ألقدم إىل الرجل اعتذاري.

يقول فهد املارك: قاطعته قائاًل: ما رس هذا التناقض؟! قال: عندما 

بأن حممد  ♫عرفت أن الغنم البن رشيدة قفز إىل ذهني حديث والدي 

منذ أربعني سنة، كان بن رشيدة عميد هذه األرسة أسدى إليه معروًفا 
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 األمير محمدأقوال األدباء والمؤرخين عن 

م ابن رشيدة لوالدي عبدوالدي يف زيارة ملدينة بريدة مع امللك  العزيز، قدَّ

مبلًغا من املال، قال له: هذه النقود خذها، إن شئت فهي قرض، وإن شئت 

فهي هبة، واستعن هبا عىل نوائب الدهر. ومن أجل هذا املعروف حتملت 

رشحت له مجيع تّصفايت، ومل يأِت العزيز، حيث عبداملسئولية أمام امللك 

  العزيز أدنى مالمة.عبدإيلَّ من املرحوم امللك 
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
 

 

 

 

 

 

 م1937عام  -تصوير ثيلبي  -صولة األمري حممد بن ما  يف جازان 
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 األمير محمدأقوال األدباء والمؤرخين عن 

 

 

األمري حممد بن ما  يف املنتصف م  ابنه عبدالعزيز )يمني( االشيخ حممد بن محد 

 ô املزلاع )يسال(
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
  

من كتاب )الكويت وجاراتها(، تأليف: هـ. ديكسون )املعتمد السياسي 
 العزيزعبدوالدي مع امللك الربيطاني يف الكويت(، يذكر هذه القصة عن 

 

)الكويت وجاراهتا( و)الكويت كانت منزيل( كتابان مهامن للغاية فيام 

يتعلق بالكويت ودول اخلليج العريب األخرى، خصوًصا للباحثني يف 

مناطق رشق اجلزيرة العربية،. والكتابان من تأليف املعتمد السيايس 

الربيطاين يف الكويت هـ. ديكسون وزوجته، حيث كان من نصيبه الكتاب 

وهي الكتاب الثاين مع مشاركة هلا حمدودة يف )الكويت وجاراهتا(.  األول،

والكتاب األخري حوى الكثري من املعلومات والتفاصيل حول مناطق رشق 

اجلزيرة العربية وسكاهنا، وباخلصوص منطقة األحساء والقطيف التي 

زارها ديكسون يف كونه أحد منفذي وصناع السياسة الربيطانية يف منطقة 

ج، حيث كان له موقع مهم يف جنوب العراق املحتل تًوا أثناء احلرب اخللي

العاملية األوىل، كام أنه توىل املعتمدية السياسية الربيطانية يف البحرين، قبل 

أن يغادرها إىل الكويت، وقد عارص ديكسون األحداث الكثرية واخلطرية، 

العزيز عىل عبدومن بينها قيام احلرب العاملية األوىل، واستيالء امللك 

األحداث، حيث كان أول من التقى امللك بعد ذلك احلدث، كام أن ما كتبه 

ديكسون عن حركة اإلخوان )نشأة وهناية( وبالتفصيل، سواء يف كتابه 

)الكويت وجاراهتا( أو يف تقاريره العديدة التي حفلت هبا وثائق وزارة 

 يتعلق باملوضوع. اهلند الربيطانية تعد أهم تقارير عىل اإلطالق فيام
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 األمير محمدأقوال األدباء والمؤرخين عن 

من هنا تنبع أمهية كتاب )الكويت وجاراهتا(، سواء من ناحية املادة 

التارخيية السياسية، أو من الناحية الثقافية واالجتامعية، حيث حوى 

الكتاب كثرًيا من القصص واحلكايات واألساطري التي كانت سائدة بني 

 رد.القبائل، والتي كانت تشكل الذهنية وتصوغ حتركات الف

 هنا حماولة القتناص بعض ما له عالقة برشق اجلزيرة العربية.

 أنقاض مدينة قدمية:
م ُدعيت وزوجتي لزيارة نائب رئيس رشكة 1942ان سنة يف أوائل نيس

النفط العربية األمريكية ومديرها العام يف الظهران، فسافرنا بسيارتني برفقة 

قود سياريت بنفيس سامل املزين وحممد بن طاهوس من عجامن، وكنت أ

وتّصفت كمرشد، وكان أثناء وجودي يف الظهران أن أخربين القصة التالية 

 من مدينة اخلرب القريبة. مايضبن األمري حممد 

منذ سنة أو سنتني كان امللك متوجًها لقضاء عمل "ألمري حممد: قال ا

الرياض، وكانت معه سيارة واحدة، أما  –يف منطقة نائية عىل طريق مكة 

 السيارات املرافقة فقد أمرت بأن تتبعه فيام بعد.

فنزل منها واسرتاح ت عجالت سيارة امللك بالرمل، زوحدث أن غر

رطا(، فيام أخذ مرافقوه حياولون أن خيرجوا السيارة من أيف ظل شجرية )

 الرمل.

 الظل، وسأله امللك وتوجه بدوي عابر سبيل نحو امللك املسرتخي يف
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
 

الرجل بأنه يود مقابلة اإلمام الذي يمتدحه مجيع  ، أجابهعن رس هلفته

 الرجال، والذي يقال عنه إنه يغدق العطاء عىل املسلمني.

وأضاف البدوي قائاًل: إن امللك يعطي قلياًل لألشخاص الذين 

يقابلونه وسط مجهور الناس، ولكنه عندما يقابل الفقراء يف اخلالء يعطيهم 

 عرشين ريااًل، وأحياًنا ثالثني ريااًل.كثرًيا، ويقال إنه يعطيهم مخسة و

وأجابه امللك قائاًل: يا صديقي، إذا كنت تّص عىل معرفة احلقيقة فإن 

اإلمام سبقنا، أما نحن الذين ترانا هنا فلسنا سوى خدامه وسنلحق به حاملا 

 نخلص من هذه الورطة.

غب يف وقال له أيًضا: إنه )أي امللك( لكونه مسلاًم تقيًّا خياف اهلل وير

عمل الصاحلات، فإنه سيعطيه مخسة وعرشين ريااًل من جيبه، ومبلًغا مماثاًل 

 باسم امللك الذي يعمل يف خدمته.

وأرشق وجه البدوي فجأة، ثم أمسك بيد امللك وانحنى وقبله يف أنفه 

العزيز، اآلن عرفت أنني أخاطب اإلمام عبدوقال: السالم عليكم يا 

 !"نفسه
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 األمير محمدأقوال األدباء والمؤرخين عن 
 

من كتاب )شخصية املنطقة الشرقية من اململكة العربية السعودية يف 
 تأليف: حممد علي الشرفاءالتاريخ واجلغرافيا(، 

 

يت بـ )إمارة مقاطعة 1359يف عام  هـ تأسست أول إمارة باخلرب وُسمِّ

الظهران(، وعندما انتقل سمو األمري سعود بن جلوي إىل الدمام عام 

املنطقة الرشقية، وحتول اسم )إمارة مقاطعة هـ تأسست إمارة 1370

الظهران( إىل )إمارة اخلرب(، وأحدثت إمارة يف الظهران وإمارة يف الثقبة، 

هـ، حيث تأسست 1370وكانت إمارة الثقبة مرتبطة بإمارة اخلرب إىل عام 

فيها إمارة. وفيام ييل ندرج أسامء األمراء الذين تعاقبوا عىل إمارة اخلرب، 

 دة التالية أسامؤهم:وهم السا

 هـ1364 –هـ 1359 األمري حممد بن عبدالعزيز بن مايض  -1

 هـ1366 –هـ 1364 األمري خالد السديري  -2

 هـ1368 –هـ 1366 األمري حممد اخلويطر  -3

 هـ1368 –هـ 1368 األمري مبارك بن نمشان  -4

 هـ1375 –هـ 1368 األمري عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن مايض  -5

 هـ1388 –هـ 1375 عبدالرمحن بن عيسى الرميحاألمري   -6

 هـ1395 –هـ 1388 األمري سعود الشويعر  -7

 هـ1397 –هـ 1395 األمري عبداهلل بن نمشان  -8

 إىل اآلن –هـ 1397 األمري إبراهيم الثنيان  -9
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
 

 أما األمراء الذين تعاقبوا عىل إمارة الثقبة فهم:

 هـ1373 -هـ1370 األمري عبدالعزيز بن حممد بن مايض  -1

 هـ1376 –هـ 1373 األمري سعود املبرييك  -2

 هـ1397 –هـ 1376 األمري مطلق السعيد  -3

 هـ1404 –هـ 1397 األمري محد بن حميميس القحطاين  -4

هـ توحدت إمارتا اخلرب والثقبة حتت اسم إمارة 1/4/1404وبتاريخ 

 اخلرب وتوابعها.
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 األمير محمدأقوال األدباء والمؤرخين عن 

 

 (اجلنوب العربي يف التأريخ  ـ من كتاب )املخالف السليماني
  تأليف: حممد بن أمحد العقيلي

 (موجز تاريخ أمراء املنطقة)الفصل الثالث عشر 
 

 

 :ماضيالعزيز عبدحممد بن 
له ميوله املعروفة للمطالعة واقتناء كتب التاريخ واألدب، بارش أعامل 

افتتحت أول  هـ1356هـ، ويف عام 1355إدارة املنطقة يف شهر رجب 

العزيز مجيل( عبداملالية آنذاك ) مدرسة ابتدائية يف جازان، وقد أسهم مدير

بمساع مربورة يف لفت أنظار )املراجع( إىل ذلك، وتىل ذلك افتتاح 

 مدرستني يف كل من صبيا وأيب عريش.

 ويف عهد ابن مايض تأسست أول إدارة رشطة يف )جازان(.

لالتفاق )بابن  ية )ابن مايض( إىل ميدأمري املنطقويف تلك السنة توجه 

الوزير( الذي انتدب من ِقبل جاللة )اإلمام حييى( يف القضايا املتعلقة بني 

احلكومتني، ومنها ختطيط احلدود ووضع الرتتيبات العملية للجان التي 

ثالثة أيام عاد إىل )جازان(  يرش التخطيط. وبعد أن أقام يف ميدسوف تبا

ن الوزير( الذي حلَّ ضيًفا عىل احلكومة زهاء أسبوع أهنى اهلل بعبدوبرفقته )

 يف خالله مع أمري املنطقة مهمتهام املشرتكة وعاد إىل اليمن.
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
  

هـ 1358استمر ابن مايض عىل إمارة منطقة جازان، ويف هناية عام 

 .ايضاحلمد املحممد  عمهتوجه إىل الرياض وأناب عن عمله ابن 

 

 

 
 

  املا الشيخ حممد بن محد 



 

   71 

 

 

 األمير محمدأقوال األدباء والمؤرخين عن 

 

 )تاريخ آل ماضي(من كتاب 

  األمري تركي بن حممد بن ماضيتأليف: 
 

 :العزيز بن ماضيعبدحممد بن 
العزيز وكان أخوه حممد صغري السن، فصدر األمر عبدجارس بن  تويف

بتعيينه أمرًيا بعد أخيه جارس، فقام  ♫العزيز عبدمن جاللة امللك 

بالعمل وهو مل يتجاوز اخلمسة عرش سنة من العمر، ولكن كانت عالئم 

الذكاء والنجابة تبدو عليه منذ صغره، وال يتخلف عن الغزو، وكان ذا 

جرأة وشجاعة وفصاحة ومكارم أخالق مجة، وله مواقف محيدة وآراء 

مو األمري حممد بن سديدة، وله اتصال خاص بحرضة صاحب الس

الرمحن آل فيصل، وحيتل عنده املكانة العليا؛ ملا له من عبدالعزيز بن عبد

 .♫رأي سديد 

هـ صدر األمر امللكي بتعيينه أمرًيا عىل مقاطعة ضبا يف 1352ويف سنة 

هـ ُنقل من إمارة 1354املنطقة الشاملية الغربية من هذه اململكة، ويف سنة 

هـ نقل من القنفذة إىل إمارة جازان، 1355ويف سنة  ضبا إىل إمارة القنفذة،

وهي املقاطعة الكبرية املشهورة يف اجلزء اجلنويب الغريب من اململكة العربية 

هـ نقل من إمارة جازان إىل مقاطعة 1358السعودية، ويف ذي احلجة سنة 

الظهران من املنطقة الرشقية، فقام يف خالل هذه التنقالت بام يلزم من 
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
 

هـ صدر األمر 1364ل اإلدارية خري قيام ونال سمعة طيبة، ويف سنة األعام

بإقالته من الوظيفة بناء عىل طلبه؛ بسبب مرض عضال أقعده عن العمل، 

فمكث يف الروضة مدة يعاين أمراًضا شديدة، ثم سافر إىل لبنان للمعاجلة 

هـ، ومكث 1370هناك عىل حساب احلكومة وذلك يف مجادي الثانية سنة 

 .♫هـ 1372لبنان ثم توفاه اهلل يف شهر رجب سنة  يف
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 األمير محمدأقوال األدباء والمؤرخين عن 

 

  )التِّْبر املسبوك يف تاريخ معرفة امللوك(من كتاب 

 174ي اهلامشي، صازانعمر بن أمحد اجل :تأليف
 

 :العزيز بن ماضيعبداألمري حممد بن 
 هـ.1356اهلل بن عقيل سنة عبدتوىل إمارة منطقة جازان بعد الشيخ 

 واصًفا أعامله يف التنظيامت اإلدارية واملالية وإصالحاتهيقول عنه املؤلف 

االجتامعية: فكانت البالد أمنة مطمئنة، وقد أعطاه اهلل من مكارم األخالق 

ورزقه اهلل حلاًم وتواضًعا، وكان يصدع باحلق وحسن أخالقه وطالقة 

ايمينه جودً  وجهه وندى ، وفراسة يدرك هبا طبائع الناس، وحنكة ا وبرًّ

ا، فكان تنبيك عنه أنه صعب املراس، وأرق الناس حواًسا، وأظرفهم إيناًس 

ود يف أيامه من كل اجلهات تقصده لكرمه فلت الوظكرياًم جواًدا سمًحا، و

 املشهور.
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
  

 العزيزعبدامللك  األمري حممد بن ماضي من روضة سدير إىل مرافقة

 اهلل بن حممد أبابطنيعبدبقلم: 
 

شاء اهلل سبحانه وتعاىل أن يكون هذا الشاب الصغري أمرًيا منذ نعومة 

أظفاره، كيف ال وهو ابن ساللة أمراء روضة سدير من أرسة آل مايض منذ 

العزيز بن جارس العمروي عبدما يزيد عىل مخسامئة سنة، األمري حممد بن 

هـ، وكان والده أمرًيا 1318التميمي، والذي ولد يف روضة سدير سنة 

 .هـ1329سنة  ♫عليها، والذي ُتويفِّ 

العزيز أن يتوىل حممد إمارة الروضة بعد وفاة أخيه عبدوأمر امللك 

هـ، وعاش بعد وفاة والده يف رعاية وتربية أمه الفاضلة 1334جارس سنة 

الرمحن أبابطني، والتي حرصت عليه وإخوانه أن يكون يف بدعهيا بنت 

مصاف الرجال، وكان هلا مكانة خاصة بني أهايل روضة سدير، بل معظم 

للسالم عىل )أم  مايضآل مدن سدير، وال تأيت مناسبة إال واحلضور لقّص 

العزيز أن هذا الشاب يتصف بالنجابة عبدحممد(، لقد رأى امللك  األمري

لفطنة، ورأى امللك بثاقب بصريته أن مكانه أن ينضم مع أقرانه والذكاء وا

 يف توحيد هذه البالد، خصوًصا أهنا يف بداية نشأهتا. 

د أن يكون حممد بن  ومن هناك أعز من االبن، فقد رأى امللك املوحِّ

العزيز، فكان نِعم الصديق الويف، وقد عبدمايض رفيًقا البنه األمري حممد بن 
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 األمير محمدأقوال األدباء والمؤرخين عن 

استمرت صداقتهام رغم بعد املسافات، وكان األمري حممد ابن األمام 

العزيز يزور صديقه يف روضة سدير بني وقت وآخر، وهكذا تتم عبد

الزيارات وتبادل األحاديث، خصوًصا أن األمري حممد بن مايض مغرم 

بقراءة التاريخ واألنساب ويروي قصص وأخبار املتقدمني، فأخذ األمري 

 قه ابن مايض الكثري من هذه العلوم.حممد من صدي

 

 

 األمري حممد بن ما  يف الظهران
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
  

 :(794ص  -  )من سوانح الذكريات الشيخ محد اجلاسر يف كتابهعنه  يقول
 

إن األمري حممد بن مايض لديه ميل إىل البحث يف التاريخ، وخاصة فيام 

بذلك، وخاصة فيام يتعلق  ةر العرب وأنساهبم، وله عناية خاصيتعلق بأخبا

 بأنساب املتأخرين.

من األفذاذ القالئل الذين يتصفون بقوة  ♫كان ابن مايض 

 لشخصية وباالعتزاز بكرامة النفس.ا

 

يــذكر قاســم بــن خلــف الــروي) يف كتابــه )رشــدي ملحــ) مــن نــابل) إىل   و
 :(39ص   - الرياض

 

أن هناك كتاًبا بعنوان )جمموع األنساب( حيوي هذا املجموع عدًدا من 

العزيز بن مايض، عبدالكتب، أهداه أحد علامء اليمن إىل األمري حممد بن 

وقام رشدي بإرساله إىل رشكة أرامكو لتصويره، ويذكر اجلارس يف كتابه 

م ، املجلد الثاين( أن رشدي ملحس قدَّ 750، 749)سوانح الذكريات، ص

اهلل بن اإلمام حييى محيد عبدأصل هذا املجموع إىل ويل عهد اليمن األمري 

 الدين.
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 األمير محمدأقوال األدباء والمؤرخين عن 
 

يف كتابـه )مرتفعـات اجلزيـرة العربيـة، اجلـزء      ، اهلل فـيل  عبديقول عنه 
 :وذلك عن زيارته جلازان الثاني(

 

لقد كان األمري حممد بن مايض رجاًل عظياًم ذا سامت مستبرشة، وهو 

سوًفا، وكثري الشفقة جتاه الفقري والضعيف، ويبلغ يلف ل عمل أكثر منهرج

بل عىل ضبا التي تقع عىل الثني عاًما وقد كان حاكاًم من قمن العمر سبعة وث

 ساحل احلجاز الشاميل.

لقد كانت فطرته السليمة يف احلكم عىل األشياء مثرية للعجب، وقد 

كان كرمه خارج إطار اللوم، ولقد كنت أعجب ملا عليه ترتيب أموره املالية 

يصل  -حسب ما أستطيع من تأكيد له  -مع احلكومة، إذ إن مرتب احلاكم 

ا، حوايل )1600إىل ) ( ثامنني جنيها 80( ألف وستامئة رياٍل شهريًّ

إسرتلينيًّا، والذي عليه أن يتحمل منها التكاليف املالية حلاشيته التي ترتاوح 

  .رجاًل  30 – 20عدادها من 
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
  

 ( عام 100أمراء القطيف خالل ) 

 ♫خالد بن حممد الفرج  :بقلم الشاعر األديب
 

اهلل آل سويلم فتح القطيف من الرتك يف عبدالرمحن بن عبداألمري 

هـ، وتعنيَّ أمرًيا هلا، ويف الوقت نفسه تعني يوسف بن عمر 1331سنة 

 ،ـه1335السويلم ابن عمه وكياًل لبيت املال بالقطيف إىل أن ُعزل سنة 

الرمحن إىل الرياض عدة مرات، وأناب عنه يف إمارة عبدوسافر األمري 

هـ، وأخاه سلطان 1337اهلل الذي توىف باألنفلونزا سنة عبدالقطيف ابنه 

 هـ،1342هـ، ثم ابنه األمري حممد سنة 1340اهلل السويلم سنة عبدن ب

هـ، 1348هـ، وبقي أمرًيا بالوكالة إىل سنة 1345وابنه حممد ثانية سنة 

الرمحن يف ربيع األول فجأة، وتوىل اإلمارة األمري عبدإذ ُتويفِّ األمري 

هـ، فحج وأناب 1349الرمحن باألصالة إىل شوال سنة عبدحممد بن 

اهلل بن عبدهـ، فعزل وتوىل اإلمارة 1349سنة العزيز عبدنه أخاه ع

 ،ـه1350حممد بن ثنيان آل عبيكان من أول حمرم إىل سلخ رمضان سنة 

الرمحن بن سعدي بن خري اهلل من عبدفاستقال وعني خلًفا له األمري 

هـ، فاستقال ويف أثناء إمارته سافر 1354سنة  1موايل آل سعود إىل ج

العزيز بن عبداء مرتني لزيارة أهله، وأناب عنه يف اإلمارة إىل األحس

 غنيم.
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 األمير محمدأقوال األدباء والمؤرخين عن 

اهلل بن بتال املطريي إىل هناية عبدوبعد استقالته توىل اإلمارة حممد بن 

هـ، فعزل وعني بدله سليامن بن إبراهيم بن ثنيان إىل سنة 1355سنة 

، فعزل وعني نارص بن ثنيان، وعزل يف آخر السنة وخلفه محود هـ1358

 ها حممدهـ، وصارت مقاطعة أمري1359سنة  2البقعاوي وكياًل إىل ربيع 

بن  مشاريالعزيز بن مايض وإقامته يف اخلرب، وعىل القطيف أخوه عبدبن 

 .بن مايض العزيزعبدهـ، وأمر بدله أخوه 1363مايض، فُتويف فجأة سنة 

هـ تعني خالد بن أمحد بن حممد بن أمحد السديري يف 1364ويف سنة 

هـ، 1365اهلل السديري إىل أول سنة عبدقاطعة، وعىل القطيف نارص بن امل

اهلل عبدسعود بن  سمو األمريفتوىل اإلمارة مبارشة حاكم والية األحساء 

هـ حال 1365نة بن جلوي، وتعني محود البقعاوي أمرًيا عليها يف شعبان س

 .كتابة هذه السطور
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
  

 (هلا من أخبار وآثارمغاني الديار وما : تاريخ اليمامة)

 اهلل بن حممد بن مخي)عبد :الشيخ تأليف

 م1987 – ـه1407، 1ط، اجلزء الرابع
 

 :حممد بن ماضي
العزيز بن مايض من أرسة آل مايض األرسة التميمية عبدهو حممد بن 

ه مل سدير، عني أول ما عني أمرًيا عىل الروضة وسنر  روضةاملعروفة يف 

باألرسة السعودية،  اتصالتتجاوز اخلامسة عرشة، وكان منذ نشأته عىل 

ُعني أمرًيا عىل  ـه1352العزيز. ويف سنة عبدخصوًصا األمري حممد بن 

نقل  ـه1355هـ ُنقل منها إىل إمارة القنفذة، ويف سنة 1354ضبا، ويف سنة 

ة الظهران، نقل إىل إمار ـه1358، ويف سنة جازانمن القنفذة إىل إمارة 

صدر األمر بتقاعده ملرض أمل به، ومل يزل هذا املرض  ـه1364ويف سنة 

أديًبا حافًظا  ♫، وكان ـه1372معه حتى توىف يف شهر رجب سنة 

عارًفا، وكان يمأل الندى بأحاديثه الشيقة ورواياته ومعرفته، خصوًصا 

من  ♫ملعرفة رجاالت أهل نجد وأرسهم وأنساهبم وأحواهلم، وكان 

 األفذاذ الذين يضن هبم الزمن، ال سيام يف املجاالت التي حتدثنا عنها.
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 األمير محمدأقوال األدباء والمؤرخين عن 

 

   حممد بن عبدالعزيز بن جاسر املاضي 

 بقلم: عبدالعزيز بن أمحد العمران

أعرف عن األمري حممد بن عبدالعزيز املايض  نيف سنوات مضت مل أك

رئيس    عبداهلل بن حممد املايض  إال أنه والد سعادة الشيخ   

ولكن رحلتي روضة سدير وأنه ينتمي إىل عائلة كريمة، مركز بلدنا اجلميل 

كانت  اعامً ثالثني إىل منطقة جازان يف مقتبل حيايت العملية قبل ما يزيد عىل 

، وكان اكانت مدة الرحلة أربعني يومً .. نقطة حتول جتاه هذا األمري البطل

 دن وقرى املنطقة لتحديدمقر السكن يف مدينة صبيا ومنها ننطلق إىل م

املسافات وتعيني احلدود بينها وتقدير عدد املنازل .. خرجنا من صبيا إىل 

 .يف شامل املنطقة جازانأحد أودية 

برتحاب  صبيا مركزرئيس استقبلنا  هـ 1405 عاميف أحد أيام صيف 

من اإلمارة ملساعدتنا يف مسح الوادي ( يشكر عليه.. وأوفد معنا )خوي

رجل  إلمارته.. وأثناء سرينا يف عمق الوادي ملحنا عىل جانب الطريقالتابع 

سمعت الكهل ( بالوقوف إليصاله، أشار إلينا )خوي اإلمارة.. هلك

 حترك الكهل من مكانه أجبته أنا من سدير، :من أين أنتميتحدث ويسألنا 

 فردر  ..ه: من الروضةبتأجف ؟وضع يده عىل كتفي وقال من أي سديرو

  :بعفوية

 .هو أمري ا.. أااه.. هذا ملك م. من ديرة حممد ابن ما .آهاه
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
 

يف قلبي.. ولكم أن تتصوروا  اهذه الكلامت مؤثرً  وقعهلل .. كم كان يا ا

التي أسمع فيها شهادة ألحد  مدى الفرحة التي غشتني يف تلك اللحظات

 .رجال قريتي يف أقىص جنوب اجلزيرة

 

رسخ يف ذهني اسم األمري حممد بن مايض..  املوقفاملهم أنه بعد هذا 

حفظه اهلل عن ما سمعته بحق  وعند عوديت إىل سدير حتدثت مع والدي

.. فأخذ والدي زمام احلديث وأكمل بمشهدين آخرين   أمرينا حممد 

 :وكان مما قال.. الشخصية املتميزة هلذه

 

 ا:عاش اليتم صغرًي

عبد العزيز رمحه اهلل وأسكنه فسيح جناته بتوحيد وطننا  امللكأثناء قيام 

والد املعني بالسرية األمري  مايض الغايل وحني قرر األمريعبدالعزيز بن

هيا بنت  اقرتب من زوجتهالعزيز يف أحد معاركه، حممد مرافقة امللك عبد

الوالد  وودعهم، لتوديعها هي وابنه حممد ' عبدالرمحن أبابطني

.. وتم تسمية يف تلك املعركة   استشهد عبدالعزيز ولكنه مل يعد حيث 

باسم والده فكان الرجل  االدنيا باسم عبدالعزيز تيمنً  ابنه الذي خرج إىل

رمحهم اهلل  عبدالعزيز بن عبدالعزيز املايض الذي يليق بحمل هذه االسم

 . امجيعً 
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 األمير محمدأقوال األدباء والمؤرخين عن 

 :مهمة فتح املدينة املنورة
حممد بن  األمريكان  :حةظه اهلل االد  الااه أيًض  موقف آخر

 ،ذين شاركوا يف توحيد هذه البالدمع رجال امللك عبدالعزيز ال مايض

رافق صاحب السمو امللكي األمري حممد بن عبدالعزيزآل سعود يف  حيث

عبدالعزيز وقتها يقيم يف قّص السقاف  وكان امللك ،مهمة فتح املدينة املنورة

أهايل  املكرمة وقد انتدب مع ابنه األمري حممد مخسة من كبار السن منبمكة 

 . قرار ن يتخذ أيياض وقد أوصاه بأن يستشريهم قبل أالر

حصار حول  بفرضاألمري حممد بن عبدالعزيز ورجاله وقام سمو 

يستسلم من بداخلها.. ولكن فرتة احلصار طالت  املدينة املنورة لعل وعسى

وهنا .. استمرارهام الزال الرجال اخلمسة يّصون عىل ومتلمل الرجال بين

تقدم األمري حممد بن مايض ومهس يف إذن صاحب السمو بأنه إن كان يريد 

يف  اأن يعيد الرجال اخلمسة إىل والده وليميض قدمً  فعليهاملنورة فتح املدينة 

السمو فقام  اقتحام سور املدينة.. وقد وجد هذا الرأي قبوالً  لدى صاحب

ثم اقتحم املدينة فكان النّص املبني الذي أفرح  اخلمسةإعادة الرجال ب

ابن مايض أن يكون هو من يبرش امللك  اجلميع.. فطلب األمري حممد

 .العزيز هبذا االنتصار فكان له ذلكعبد

فقد عادوا غاضبني إىل امللك عبدالعزيز  :اخلمسة الرجالأما ما كان 

وكان خرب فتح املدينة مل يصل أغضبه ) وشكوا ابن مايض عليه األمر الذي
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ابن  من الرجال بالتوجه إىل املدينة املنورة وإحضار اثنني، فأمر (بعد

مايض.. ويف طريقهم لتنفيذ هذه املهمة قابلهم ابن مايض يف منتصف 

عليهم وتناول معهم الغداء وبرشهم  الطريق وكان يعرف أحدهم فسلم

 يني نحرضك لعبد العزيز لكن ما شةتنا)حنا جابالنّص.. وعندها قالوا له: 

اال شةناك.. كمل دلبك ابرش اإلمام عبدالعزيز احنا نكمل دلبنا انبالك 

 . (لولده حممد

حممد بن مايض طريقه إىل مكة املكرمة وحني  األمريوبالفعل واصل 

)أبرش يف اهلواء وهيلل ويكرب ويردد  أقبل عىل قّص السقاف أخذ يطلق النار

 :متسائاًل  فنهض اإلمام عبدالعزيز (.. أبرش يا عبدالعزيز يا عبدالعزيز

 خري.. خري يابن مايض وش عندك؟

 . املدينة املنورة بكل تفاصيله املفرحة بافتتاحوزف إليه اخلرب السعيد 

 ..فسيح جناته وأسكنهمرحم اهلل اجلميع 
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 األمير محمدأقوال األدباء والمؤرخين عن 

 

  براض  سديرصولة من مزلع  األمريان حممد اعبدالعزيز بن ما  )اخليس( 
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 العزيز بن ماضياألمير محمد بن عبدتاريخ 
  

 األمري حممد بن ماضيرحم اهلل 

 بن حممد أبابطني فهدبقلم: 
 

ا عم الرجل، كان سندً األمري حممد بن مايض، فقد كان نِ  جديرحم اهلل 

ا عند النوازل؛ لذلك نال ثقة األرسة احلاكمة يف وطننا يف الشدائد، ومعينً 

روضة سدير وعمره مل ا عىل الغايل، وكان ذلك يف بداية شبابه، فقد كان أمريً 

 إمارة العديد من اإلمارات قبل طوال حياته توىلَّ يتجاوز اخلامسة عرشة، و

أن يطلب إعفاءه من العمل بسبب مرضه، وكانت حياته حافلة باألعامل 

 اجلليلة التي نعجز عن حّصها.

عىل روايتها هلذا ، حممد بن مايض جلوهرة بنتوأشكر سيديت الوالدة ا

ألحد أهم  الذي يعترب مرجًعا مهامًّ اهلام عن والدها، و الكتاب الوثائقي

تعلمنا مبادئ الكرم والعطاء وحب الناس رجاالت امللك عبدالعزيز، و

، وغريها من الشيم اجلليلة التي غرسها فينا والوطن والعطف عىل املساكني

 والدي حممد رمحه اهلل.

هذا الكتاب جهده الكبري إلخراج عىل عبداهلل ووالدي وأشكر ألخي 

الذي حيكي لنا تاريخ صاحب السرية العطرة األمري حممد بن مايض، فلوال 

حرصه الشديد ما كان هلذا الكتاب أن يرى النور، بارك اهلل فيه، وجعل هذا 

  العمل العظيم يف ميزان حسناته إن شاء اهلل.
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 األمير محمدأقوال األدباء والمؤرخين عن 

 

 ماضي بنحممد الشهم الكريم األمري                                         

 بن حممد أبابطني خالدبقلم:                         
 

ال تتوقف سريته العطرة عند معاملته مع امللوك واألمراء وأصحاب 

 حفظها اهلل بنت حممد بن مايض اجلوهرةكانت سيديت الوالدة النفوذ، فقد 

هيا بنت عبدالرمحن  أمه األمري حممد معوالدها قف حتكي لنا بعض موا

ا عىل ه مع أصدقائه، وكم كان حريًص قفمواا هبا، و، وكيف كان بارًّ أبابطني

ا د إليهم، وكذلك معاملته للخدم يف بيته، لدرجة أهنم كانوا يعدونه أبً التودُّ 

من األفذاذ القالئل الذين يتصفون  ♫كان و هلم من شدة عطفه عليهم،

وكان ذا شجاعة وفصاحة  ،النفسوباالعتزاز بكرامة  لشخصيةبقوة ا

 مواقف أخرى كثرية يضيق املقام عن حّصها.، وله ةومكارم أخالق مجر 

، أبابطني عبداهللالفاضل م بجزيل الشكر وعظيم االمتنان ألخي أتقدَّ و

الصفحات القليلة أن جيمع  يف هذه صاحب فكرة هذا الكتاب، فقد حاول

، بن مايض، التي متأل صفحات الصحف حممدالشهم ا من حماسن األمري جزءً 

، رسة احلاكمة يف اململكةه وبني األالرسائل امللكية التي كانت بينهبا وتشهد 

 .له بحسن السريةوكل من تعامل معه من أبناء الوطن أو من خارجه يشهد 

 



 

 



 

 

 

 

 

 
 

 الرابعالفصل 

شر يف الصحف
ُ
 ما ن

 عن األمري حممد بن ماضي
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 ما نشر في الصحف عن األمير محمد

 

شر يف الصحف
ُ
 عن األمري حممد بن ماضي ما ن

 

  أقدم خرب صحفي عن األمري حممد بن  (صحيفة أم القرى)أوردت

هـ، حيث كان ضمن الوفد الذي 17/6/1343مايض، وذلك بتاريخ 

 .♫العزيز عبدقابل امللك 

 

  

 3صةح   – 4العدد  -هن 17/6/1343يوم اجلمع   –أم القرف صحية  
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
 

  وهي (جريدة أم القرى)حسبام نرشت  -ومن املهام التي قام هبا ،

أن األمري حممد بن عبدالعزيز بن مايض أمري  -اجلريدة الرسمية للدولة 

قد حرض اجتامع  ♫بأمر من امللك عبدالعزيز  ♫روضة سدير 

هـ، وذلك ضمن وفود 22/5/1347اجلمعية العمومية يف نجد بتاريخ 

 حوارض املدن.

 4صفحة  – 208العدد  -هـ 6/7/1347يوم الثالثاء ونرش اخلرب 
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 ما نشر في الصحف عن األمير محمد
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
 

 

 4صةح   – 208العدد  -هن 6/7/1347يوم ال الثاء  –صحية  أم القرف 
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 ما نشر في الصحف عن األمير محمد

  هـ 4/3/1352بتاريخ  (صحيفة صوت احلجاز)كذلك نرشت

 صدور األمر امللكي بتعيني حممد بن مايض أمرًيا ملقاطعة ضبا.

 

  

 2الصةح   - 63العدد  -هن  4/3/1352بتاليخ    -صحية  صوت احلجاز 
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
 

 

 هن25/1/1355اجلمع   –صحية  أم القرف  -حممد بن ما  يف التربعات مشالك  األمري 
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 ما نشر في الصحف عن األمير محمد

 هـ15/10/1355نرشت صحيفة صوت احلجاز بتاريخ  كذلك 

يف  جازان( يفتتح املدرسة األمريية بجازانبن مايض )أمري  حممدألمري ا خرب

 أربعامئة شخص من الوجهاء.     400حفل كبري أقامه يف داره بحضور 

 

 

 

 2صةح   – 238العدد  -هن 15/10/1355ال الثاء  -صحية  صوت احلجاز 
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
 

  هـ 2/11/1355يوم اجلمعة  (صحيفة أم القرى)كذلك نرشت

األمري وأمري احلديدة بني السيد عبداهلل الوزير  ةخرًبا مفاده: تبادل الزيار

  .جازانأمري حممد بن مايض 

 

 
 

 5الصةح   632العدد  -هن 2/11/1355اجلمع   –صحية  أم القرف 
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 ما نشر في الصحف عن األمير محمد

  هـ 2/2/1356بتاريخ  (صحيفة صوت احلجاز)كذلك نرشت

وإعادة بناء املسجد  جازانخرًبا مفاده: تعويضات ملكية ملنكويب حريق 

حممد بن مايض بدفع تعويضات  جازانبري، وصدور األمر امللكي ألمري الك

ملنكويب احلريق الذي قىض عىل بعض الدور واألمالك، وإعادة بناء 

 مسجدها الكبري. 

 

 
 

 3صةح   - 252العدد  -هن 2/2/1356ال الثاء  –صحية  صوت احلجاز 
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
 

  هـ 10/6/1356بتاريخ  (صحيفة صوت احلجاز)كذلك أوردت

حممد بن عبدالعزيز بن مايض بمبلغ  جازانتربع أمري يف رسالة جازان: 

ا لتالميذ مدرسة 36)  األمريية. جازان( ريااًل سعوديًّ

 

 
 

 2صةح   - 270العدد  -هن 10/6/1356ال الثاء  –صحية  صوت احلجاز 
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 ما نشر في الصحف عن األمير محمد

 فيام  -وجتارها وأعياهنا  جازان، قرر أهل ازانويف وقت إمارته جل

فرض رسم اختياري عىل كل فرد  -بينهم وبمحض رغبتهم واختيارهم 

منكويب  ميدخل بالدهم ومجيع ما ينتج من ذلك إلرساله إىل إخواهن

 فلسطني.

 

 
 

 5صةح   - 733العدد  -هن 9/11/1357اجلمع   –صحية  أم القرف 
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
 

  اهـ خربً 17/7/1358صحيفة أم القرى بتاريخ كذلك أوردت 

 لدار األيتام. جازانأهايل و جازانأمري ربعات مفاده ت

 

 
 
 

 5صةح   - 768العدد  -هن 17/7/1358اجلمع   –صحية  أم القرف 
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 ما نشر في الصحف عن األمير محمد

 تربع الشيخ عبدالعزيز بن مايض وأبناء الشيخ حممد بن مايض خرب :

، عام كبري بمقاييس تلك الفرتة بمبلغ)عبدالعزيز وعبداهلل ومحد( 

 .بعد وفاة والدهم األمري حممد بن مايض بسنتنيهـ.. 1374

 

 1873العدد  - هن25/10/1374اخلميس  – البالدصحية  



  

104 

 

 

 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
 

  هن1361لبي  األال  19أالدت صحية  الوس  البحريني  يف: 
 

أبرق امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل سعود ألمري اخلرب باملنطقة 

مايض )وكان مندوبه يف البحرين(  الرشقية حممد بن عبدالعزيز بن جارس آل

وهو متيمي من أمراء روضة سدير وكانت اخلرب قاعدة املنطقة الرشقية 

)الظهران( قبل الدمام، أبرق له بشأن تنظيم الدعاوى بني رعاياه ورعايا 

البحرين وذلك التباع الطريقة واملراسالت املناسبة بني أمري املنطقة الرشقية 

ن جلوي( وحاكم البحرين الشيخ سلامن بن محد )أمري احلسا وهو سعود ب

م( للنظر يف الدعاوى املرفوعة 1961-1942بن عيسى بن عيل آل خليفة )

 .بني رعايا البلدين يف أرايض اململكة العربية السعودية
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 ما نشر في الصحف عن األمير محمد

 

أثناء احلرو العاملي   (جمل  الواح )م يف 1941/ نوثمرب/ 19اجاء تقرير يف 

  .ل. هن إىل ازير احلكوم  يف ا ندال اني  من املقدم دبليو. أ

هبطنا يف مطار صغري يف اخلرب، حيث للرشكة رصيف ميناء،  يقول ثيه:

، وهو إما األمري أو ممثل احلكومة السعودية يف هذا مايضواستقبلنا حممد 

القطيف، ولكنه انتقل إىل اخلرب اجلزء من الساحل، كان مقره يف السابق يف 

قبل حوايل سنة، ويقوم شقيقه اآلن مقام نائبه يف القطيف، لقد نشأت يف 

اخلرب مدينة صغرية، حيث مل يكن فيها أي يشء سوى أكواخ قليلة إىل عهد 

م عاملنا األمري بكل لطف وسقانا القهوة والشاي 1939قريب، ويف عام 

ولكنه مل يكن كثري الكالم، ومن  والعصري )الرشبت(، وذلك يف مقره،

 املحتمل أنه كان يفكر بخصوص دوافع زيارتنا.

يف طريق عودتنا من رأس تنورة إىل الظهران سلكنا الطريق الساحيل 

عرب القطيف والدمام، وهو طريق ضيق وملتٍو،. إن عدد النفوس يف هذه 

كون ( مائة ألف نسمة، تت100.000الواحة القطيفية كام قيل يقرب من )

رة قديمة مع ميدان واسع، يقع بينها وبني البحر  القطيف من مدينة مسوَّ

سوق )بازار( واسع إىل حد ما خارج السور وإىل اجلنوب منه، وحتيط 

بامليدان إىل اجلنوب بنايات حكومية واسعة، بينام يقع بيت اجلامرك صوب 

 البحر، حيث يوجد رصيف يؤدي إىل حوض صناعي.
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
 

شقيق أمري اخلرب، وقدم لنا  ايضاملمشاري األمري كي دعانا عىل نحو مل

عدًدا ال حيىص من الشاي والقهوة وعلب الفواكه، إنه رجل حسن االطالع 

ا، وبعده اجتهنا إىل الظهران، ويف منتصف النهار هيَّأ لنا أمري اخلرب  جدًّ

الغداء، كان عدد الضيوف ال يزيد عن اثني عرش ضيًفا، غري أن الطعام 

( صحنًا جانبيًّا 250ز تضمن ستة ِخراف مشوية بكاملها، وأكثر من )املجهَّ 

 )بام يف ذلك جراد جمفف(.

 

         

 ♫بن ما   مشال العم األمري 
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 ما نشر في الصحف عن األمير محمد

 

كان يصاحبني يف هذه الوليمة املسرت بريقرام توماس، ويف هناية الوليمة 

ترحيًبا  حبانا األمري كلينا بسيفي رشف، ودَّعت األمري يف بيته، وقد القيت

ا للغاية من ِقبل السلطات السعودية يف اخلرب والقطيف والدمام.  وديًّ
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
 

وهذه صورة من برقية العقيد الطيار هارس من القيادة احلربية 

وضيافته  األمري حممد بن مايضم، يشكر فيها 1942الربيطانية يف سنة 

 الكريمة واملساعدات التي قدمها هلم، وقدم هدية عبارة عن سيف ودرع.
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 ما نشر في الصحف عن األمير محمد

 

 ارــتذك
 

ول تويدل األ من العقيد هارس يف القوة اجلوية الربيطانية والعقيد ماين والرئيس

 الطيار كتيل ولاأل يف فرقة اهلندسة امللكية والنائب العريف بورتر واجلندي

 إىل 

 أمري اخلرب       األمري حممد بن ما  

 وعىل وجه خاص يوم هبوط الطائرة االضطراري ،وكرمه هللطف اتقديرً 

 م1942كانون الثاين  7يف 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذه الوثيقة أحرضها االبن حممد بن محد املايض.
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هذه الوثيقة أحرضها االبن حممد بن محد املايض
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 ما نشر في الصحف عن األمير محمد

 

 حممد بن عبدالعزيز بن ماضي :من رجاالت امللك عبدالعزيز األوفياء
 

 عبداهلل بن حممد أبابطني :بقلم

 15480 العدد -هـ 26/4/1436 - اجلزيرةصحيفة 
 

عند احلديث عن األمري حممد بن عبدالعزيز بن جارس بن مايض 

فإن ذلك يفتح باًبا من أبواب التاريخ اقرتن بمؤسس كيان هذه  ،♫

، فال شك أن ♫البالد امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل فيصل 

الشاب ابن األرسة الكريمة والذي مل يتجاوز عمره مخسة عرش عاًما يتصف 

عىل بلدة آبائه وأجداده روضة  بالذكاء والقيادة وحسن اإلدارة يصبح أمرًيا

الذين يعتمد عليهم يف  الرجاللذا فإن امللك يعرف كيف ومن هم  سدير،

 توحيد وإدارة هذه البالد. 

هـ يف روضة سدير، والده األمري عبدالعزيز بن جارس 1318 ولد سنة

هـ كان عمره تقريًبا أحد عرش 1329 بن مايض، وعندما تويف والده سنة

األمري جارس بن عبدالعزيز عاًما، وتوىل إمارة روضة سدير بعد وفاة أخيه 

، وكام أرشنا مل يتجاوز مخسة عرش عاًما، ووالدته ـه1333 بن مايض سنة

السيدة الفاضلة هيا بنت عبدالرمحن أبابطني، من بيت علم وجاه والتي 

ذات رأي سديد وشفقة  'قامت برتبيته وإخوانه خري قيام، وكانت 

 بالضعفاء واملساكني.
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
 

غزوات أيام توحيد هذه البالد حتت راية  عدةولقد شهد األمري حممد 

اإلمام عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل فيصل، وعندما رأى منه امللك 

عبدالعزيز النجابة والذكاء واملعرفة بالقبائل واألرس فقد واله إمارة مقاطعة 

هـ، ثم إمارة مقاطعة جازان سنة 1354هـ، ثم إمارة القنفذة 1352ضبا 

 مر بنقله أمرًيا عىل مقاطعة الظهران سنةهـ، وبعد ذلك صدر أ1355

بسبب مرضه، ومكث يف روضة  العملهـ، إىل أن طلب اإلقالة من 1358

هـ، وبعدها سافر للعالج يف لبنان، 1370 إىل سنةهـ 1364سدير من سنة 

  هـ.1372 يف لبنان يف شهر رجب ♫وتويف ودفن 

قريًبا من امللك عبدالعزيز وأبنائه، وبالذات صاحب السمو  ♫كان 

، وكان اجلميع يكنُّ له االحرتام ♫امللكي األمري حممد بن عبدالعزيز 

والتقدير، وكان حلديثه وفهمه وذكائه جيعل الكل يصمت عندما يتحدث، 

فهو ذو اطالع وأسلوب شيق ومعرفة بالتاريخ واملغازي، وقد سجل له 

يف كتابه )من شيم امللك عبدالعزيز( قصة مجيلة  ♫املارك األستاذ فهد 

تروي مدى حرصه ووفائه إىل جانب عرشات القصائد التي قيلت فيه، منها 

قصيدة حاكم البحرين الشيخ سلامن بن محد آل خليفة، والتي وردت يف 

كتاب )روضة الشعر( يمتدح امللك عبدالعزيز ثم يذكر األمري حممد بن 

 : مايض يقول فيها

 شيخ ملك    اغنرو اال حنال
 

 بالسننيف منن  ثكننر الأ  يننديره 
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ننال  حيلننم عننن اجلننار اللجننرم غة 
 

 يف ذا الزمن ما كان م لنه اال صنال
 

 امن عانده ثله السنيوا الشنجريه
 

 نصنننال لالسنننالم لاعننني برينننره
 

 حممد بن مايض:  األمريعن  ♫ثم يقول 

 ال جيت بن ما  أيالقينك ببندال

 اعننذال أستسننمحه ثهنننه سننمول
 

 إىل أعزمننك قننل لننه أمعنننا لننديره 

 ايف قبض سنمته منا تنوار مسنريه
 

 بن عيسى آل خليفة يقول فيها:  حممدوقصيدة أخرى للشيخ 

 ألف إبن ما  مكرك الضيف ااجلال

 جابننه لنننا سننلطان نجنند انصننال
 

 شنننهريهاعلومنننه  حنننر ييمننني 

 دين احلنينف اسنول كنل اجلزينره
 

 :آل خليفةويقول الشيخ عبداهلل بن عيسى 

 عبنندالعزيز الننيل لنندين ا نندف ثننال
 

 ليت العرو حيذان حذاه باالثكنال
 

 اتلةي بن ما  نازل قرو االبحال
 

 حامي محنى التوحيند ااهلل نصنريه 
 

 كنننان اجلزينننره كلهنننا مسنننتنريه
 

 عنننز اهلل إننننه يف املطنننالي  خنننريه
 

 من قصيدة له:  ♫ويقول الشاعر ماجد بن عضيب 

 األلمناهسالم يا أمري لةى عقنب 

 حننر شننهر ااقبننل ابعننز انومنناه
 

 اأنا أمحد اهلل يوم جنت بنه ألكابنه  

 عننز الرثينن  اكننايف العنندا مننا بننه
 

 

هـ من قصيدة له 1358سنة  ♫ويقول الشاعر عبدالعزيز بن سيف 
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 عندما نقل األمري حممد بن مايض من إمارة مقاطعة جازان: 

 جازان عقب  لجف االقنول ينعننه
 

 اتنزع  الوننهحتى املضايا تصيح 
 

 تبكنني قنننا االبحننر اجتننر بالونننه
 

 اابننو عننريل تتلقننل اانقلننب لايف 
 

 اصبيا )لاضا احلقو( جاء ينردا ألدايف
 

 عقب ابن ما  بوايف الزنبن تسنتايف
 

 

 ♫يقول عنه الشيخ عبداهلل بن مخيس يف كتاب )تاريخ الياممة(: كان 

، وكان يمأل الندى بأحاديثه الشيقة ورواياته متحدًثاأديًبا حافًظا عارًفا 

ومعرفته، خصوًصا بمعرفة رجاالت أهل نجد وأرسهم وأنساهبم 

من األفذاذ الذين يضن هبم الزمن، ال سيام يف  ♫وأحواهلم، وكان 

 املجاالت التي حتدثنا عنها. 

بن محد النارص من قصيدة طويلة مادًحا األمري حممد  عثامنيقول الشاعر 

 يض:ما بن

 ابن ما  عريب اجلد من  خالنه

 نسل مزلاع لنه سنمعه ايعننا لنه
 

 مننن عنننابر يننيم اعمننرا جنند لننه 

 القو  االضعيف أسداه ثضنل لنه
 

 : العجميويقول الشاعر 

 ينحننر الراضننه ايشننهر بنناخلرب

 ااهلل إنننك يننات ييمنني مننا تبننول
 

 يربك عند ابن ما  حتنت اجلندال 

 مال أنا النيل حظني خنان ر ابنال
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 امللكيـة موجهـة لألمـري حممـد بـن  الرسـائلمـن  أن هنـاك العديـدكام 

من اإلمام عبدالعزيز بن عبـدالرمحن آل فيصـل، ومـن امللـك  ♫مايض 

سعود بن عبدالعزيز، ومن امللك فيصل بن عبدالعزيز، ومن األمري حممد بـن 

، ومـن األمـري عبـدالعزيز بـن عبـدالعزيزعبدالعزيز، ومن امللك خالـد بـن 

خطـاب موجـه مـن حـاكم البحـرين  وكـذلك ،ôمساعد بن جلـوي 

الشيخ سلامن بن محد آل خليفة يوضح مـدى العالقـة القويـة ودور وأمهيـة 

األمري حممد بن مايض عندما كان أمرًيا ملقاطعة الظهران، وكذلك مـا ورد يف 

من احلوادث واملحـن(، كتاب تاريخ ابن عيسى )عقد الدرر فيام وقع يف نجد 

هــ أمـر اإلمـام 1344وفيها يوضح الشيخ إبراهيم بن عيسـى أنـه يف سـنة 

عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل فيصل ابنـه حممـد أن يسـري إىل املدينـة النـورة، 

وأمره أن حيارص نفس املدينة، وأن ال ينال أهلها بمكروه، فسار باجلنود هنـار 

هــ، وصـحبه مجاعـة مـن 1344ة ثالث وعرشين من شهر ربيع الثـاين سـن

 األعيان ومنهم حممد بن عبدالعزيز بن مايض أمري أهل بلدة روضة سدير. 

 بن مايض وجعل مثواه الفردوس األعىل من اجلنة( حممد)رحم اهلل اجلد 
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 31صةح   – 15480العدد   -هن 26/4/1436 –صحية  اجلزيرة 
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 للحروب مع امللك عبدالعزيز اومعاصًر اكان شاهًد

 حممد بن ماضي .. القيادي
 

  18372 العدد -هـ 3/2/1440 -الرياض  صحيفة - صالح الزامل :بقلم
 

شخصيتنا هذا األسبوع هي من أرسة املايض أمراء روضة سدير، وقد 

من أخبار وحوادث هذه األرسة،  اذكرت املصادر التارخيية النجدية طرفً 

ومنهم املؤرخ ابن عيسى وكذلك املؤرخ ابن برش، حيث أنجبت هذه 

، فاإلمارة كانت اوحديثً  األرسة نخبة من الشعراء واألعيان والوجهاء قدياًم 

فيهم يف الروضة منذ أكثر من ثالثة قرون ومنهم شخصيتنا األمري حممد بن 

هـ يف بلدة روضة 1318ولد سنة عبدالعزيز بن جارس بن مايض الذي 

يف بيت اإلمارة ونمت رعاية  ♫سدير، وهي بلدة آبائه وأجداده، عاش 

 .والده أمري البلدة األمري عبدالعزيز بن مايض

ويذكر املؤرخ األستاذ عبداهلل بن حممد أبابطني يف نبذته عن األمري حممد 

هـ، ثم توىل 1329عىل الروضة وتويف عام  ابن مايض أن والده كان أمريً 

اإلمارة األخ األكرب وهو األمري جارس بن عبدالعزيز بن مايض، حيث أمر 

امللك عبدالعزيز أن يتوىل ذلك بعد والده، وكان عمر األمري حممد بن مايض 

 .اعامً  "15" ♫

تلقى حممد بن مايض العناية والرعاية يف صباه وطفولته من قبل والدته 
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 لدة كانت ذات عقل رزين وتدبري وهي من أرسة أبابطني، وهذه الوا

 .ومن سيدات جمتمعها يف ذاك الزمن القديم

وتزامن نشوء ابن مايض مع ظهور امللك املؤسس عبدالعزيز، فانضم 

من عمره إىل جيش امللك عبدالعزيز،  أكربهذا الشاب الذي كان عقله 

هـ وكان 1331وكانت أول غزوة يشارك فيها هي فتح األحساء العام 

، ثم استمر مع امللك عبدالعزيز يف غزواته وحروبه طيلة اجدًّ  اريً عمره صغ

حُيسن وُيتقن جمالسة امللوك  امن املؤسس، وكان جليًس  اشبابه، وكان مقربً 

واألمراء، وقد شارك كذلك مع امللك فيصل يف بعض غزواته، وكان 

يتصف بالشجاعة واإلقدام، وكذلك متيَّز بالقيادة واإلدارة، فهو قيادي منذ 

 .أن نشأ، لذلك توىل مناصب قيادية يف سن صغرية

 :مرجع تارخيي

نجابة وقوة شخصية  -طيب اهلل ثراه  - عبدالعزيزعندما شاهد امللك 

البنه صاحب السمو  اوجليًس  ااألمري حممد بن مايض أمره أن يكون رفيقً 

امللكي األمري حممد بن عبدالعزيز، فكان األمري حممد بن مايض عند حسن 

ظن امللك عبدالعزيز، حيث استمر مدة طويلة وهو جليس ونديم لألمري، 

ؤرخ عبداهلل أبابطني يف ترمجته بل تطورت إىل صداقة متينة وقوية كام يذكر امل

السمو امللكي األمري حممد بن  صاحبحممد بن مايض، وكان  لألمري

 عبدالعزيز يزوره يف بلدته الروضة. 

يف التلفزيون  ♫ويف مقابلة قديمة مع الشيخ عبداهلل بن مخيس 
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السعودي روى قصة طريفة جتمع بني صاحب السمو امللكي األمري حممد بن 

واألمري حممد بن مايض، مما يدل عىل عمق الصداقة والصلة بينهام، عبدالعزيز 

وقد كانت شخصية األمري حممد بن مايض فيها كثري من اجلاذبية، بحيث إنه كان 

من القصص  اكبريً  اسيد املجلس، فيأخذ زمام احلديث؛ ألنه كان يمتلك خمزونً 

 .يرة العربيةواألشعار واألخبار وتاريخ الغزوات وأيام البادية يف اجلز

وقد روى أخوه الوجيه أمري اخلرب عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن مايض 

مع امللك  ايف اللقاء الذي أجراه معه األستاذ عبدالرمحن الشبييل خربً 

رواها للملك عبدالعزيز يف  اعبدالعزيز يف إيراد األمري حممد بن مايض أبياتً 

جملسه، وهلذا كان األمري حممد بن مايض يصحب سمو األمري حممد بن 

، يروي ما لذ وطاب من القصائد ومن املسامرات احللوة، عبدالعزيز ندياًم 

فهو مرجع يف األدب الشعبي والتاريخ املحيل، وشاهد عيان ومعارص 

جع تارخيي ومدونة للحروب والغزوات مع امللك عبدالعزيز، فهو مر

يف املستشفى  ♫شعرية، ولذلك عندما زاره األديب املؤرخ فهد املارك 

يعالج أخذ عنه بعض القصص وذكر عنه أنه مصدر  اببريوت وكان مريًض 

 .من مصادر التاريخ القصيص يف كتابه من شيم العرب

 :مناصبه ووظائفه

يف  من إمارة بعض املدن اعددً  ♫مايض  بنوتوىل األمري حممد 

هـ ففي هذا التاريخ أصدر امللك 1352اململكة وذلك بداية من العام 
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عىل مقاطعة ضبا، ومكث فيها عامني، ويف  ابتعيينه أمريً  اعبدالعزيز قرارً 

إىل  اوبعدها بسنة واحدة نقل أمريً  ،هـ نقل إىل إمارة القنفذة1354العام 

ف كثريً  عىل هذه املنطقة وعرف تارخيها وأعياهنا،  امنطقة جازان، وقد تعرر

 .هـ نقل إىل إمارة الظهران باملنطقة الرشقية1358ويف العام 

يمتلك موهبة القيادة واإلدارة  ♫ولقد كان األمري حممد بن مايض 

وحسن التدبري يف املشكالت التي تواجهه، أو القضايا املعقدة، لذلك 

وقوي  امُحدت سريته يف مجيع املدن التي توالها، ومع أنه كان حازمً 

عىل الفقراء واملساكني ويبذل هلم املساعدة  االشخصية إالر أنه كان عطوفً 

هـ طلب اإلعفاء من إمارة الظهران حيث 1364املادية واملعنوية، ويف العام 

أصيب ببعض األمراض والعلل وتوجه إىل مسقط رأسه الروضة واستقر 

هلذا  امقاومً  اجلدً  افيها مع املعاناة من املرض ومع هذه العلل فقد كان صابرً 

 .األمل

 اهـ سافر إىل لبنان للعالج وجلس هناك مستشفيً 1370ويف العام 

ج، لكن الرحيل كان قد دنا والعمر قد انتهى عامني وهو يتلقى العال

هـ، وعفا 1372يف رجب العام  ♫واألجل قد حان، ففاضت روحه 

، اومخسني عامً  اعنه وجعل مستقره جنات النعيم، وكان عمره ملا تويف أربعً 

، وهو الذكر اوخالدً  اكبريً  اوراءه إرثً  اقضاها يف خدمة قيادته ومواطنيه خملفً 

سنة والشهرة الطيبة، وهذه هي احلياة الثانية الباقية التي الطيب والسمعة احل
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هي احلياة التي يرجوها كل حي عاقل، وهكذا كان األمري والراوية الشيخ 

 .♫حممد بن عبدالعزيز بن مايض 

 :أديب ومتحدث

يقول الشيخ عبداهلل بن مخيس عن األمري حممد بن مايض يف كتابه تاريخ 

أي »، وكان يمأل الندى امتحدثً  اعارفً  احافظً  اأديبً  ♫الياممة: كان 

بأحاديثه الشيقة ورواياته ومعرفته، خاصًة ملعرفة رجاالت أهل « املجلس

، ولقد احتل األمري حممد -انتهى كالم ابن مخيس  -نجد، وكان من األفذاذ 

بن مايض هذه املكانة االجتامعية بكفاءته وقدرته وعصاميته، وهو كام قال 

 :الشاعر القديم

 امننا املننرء إال  حيننث  عننل نةسننه
 

 ثكن طالًبا يف الناه أعىل املراتنب 
 

وقد تربع األمري حممد بن مايض أعىل املراتب ليس فقط يف القيادة بل يف 

به، ومن سمع عن أخباره ومواقفه، واجلدير بالذكر  والعارفنيقلوب حمبيه 

أنه كان مرافًقا مع صاحب السمو امللكي األمري حممد بن عبدالعزيز العام 

 .هـ يف االستيالء عىل املدينة املنورة1344

يف كتابه  ♫يقول عنه الرحالة واملؤرخ العالمة عبداهلل فلبي 

وهو األمري  -بل أمريها مرتفعات اجلزيرة العربية عندما زار جازان وقا

ذا  عظياًم  لقد كان األمري حممد بن مايض رجاًل : »قائاًل  -حممد بن مايض 

، وكثري الشفقة جتاه اسامت مستبرشة، وهو رجل عمل أكثر منه فيلسوفً 
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، ويضيف فلبي «االفقري والضعيف، ويبلغ من العمر سبعة وثالثني عامً 

كانت فطرته السليمة يف احلكم لقد : »متحدًثا عن شخصية ابن مايض قائاًل 

، وهذه «عىل األشياء مثرية للعجب، وقد كان كرمه خارج إطار اللوم

شهادة من فلبي تثني عىل األمري حممد بن مايض، مع أن فلبي قليل املدح 

 .كثري النقد ورصيح يف كالمه ال جيامل

 :قوة الشخصية

يف ذكرياته السوانح قائاًل: إن األمري  اجلارسوروى املؤرخ اجلغرايف محد 

حممد بن مايض لديه ميل إىل البحث يف التاريخ، خاصًة فيام يتعلق بأخبار 

من  ♫العرب وأنساهبم وله عناية خاصة بذلك، وكان ابن مايض 

األفذاذ القالئل الذين يتصفون بقوة الشخصية وباالعتزاز بكرامة النفس، 

ا ابن عمه الوجيه واملؤرخ فيقول عنه يف كتابه  ♫تركي بن مايض  وأمر

تاريخ آل مايض: كانت عالئم الذكاء والنجابة تبدو عليه منذ صغره ومل 

يتخلف عن الغزو، وكان ذا جرأة وشجاعة وفصاحة ومكارم أخالق مجة 

 .وله مواقف محيدة وآراء سديدة

بن مايض كام يروي عنها ابنها املؤرخ  حممدوقالت ابنته اجلوهرة بنت 

كل من يف علينا وعىل  اوعطوفً  ااهلل أبابطني: كان والدي حممد حنونً عبد

بوالدته بشكل كبري، ومن وفائه وحمبته كان  اقّص اإلمارة، وكان بارًّ 

 .«أبوي»اخلادمات يطلقن عليه كلمة 
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 :وقصائد أبيات

 :وهذه بعض القصائد التي ِقيلت عن األمري حممد بن مايض

 اسلامن بن محد آل خليفة يقول فيها مادًح  الشيخقصيدة حاكم البحرين 

 :امللك عبدالعزيز ثم األمري حممد بن مايض

 شيخ ملك    اغرو اال صنال

 حيلننم عننن اجلننار اللجننرم غةننال
 

 بالسنننيف يف ثكنننر الأ  ينننديره 

 امن عانده ثله السيوا الشنجرية
 

 :مايض بنثم يذكر األمري حممد 

 ال جيت بن ما  إيالقينك ببندال

 ثهنننه سننمول اعننذالاستسننمحه 
 

 إىل أعزمننك قننل لننه أمعنننا لننديره 

 ايف قبض سمته منا تنوار مسنريه
 

 :بن عضيب من أهل روضة سدير ماجدويقول الشاعر 

 سالم يا أمري لةى عقنب األلمناه

 حننر شننهر اأقبننل بعننز انومنناه
 

 اأنا أمحد اهلل ينوم جنت بنه لكابنه 

 عننز الرثينن  اكننايف العنندد مابننه
 

من قصيدة له  -هـ 1358العام  -بن سيف  عبدالعزيزويقول الشاعر 

 :عندما نقل األمري حممد بن مايض من إمارة مقاطعة جازان

 جازان عقبه لجت االقنول ينعاننه
 

 يف املضننايا تصننيح اتننزع  ألوانننه
 

 اأبننو عننريل تقلقننل اأنقلننب لايف 
 

 اصبيها الضا احلقو جاء ينردا الدايف
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
 

 تبكنني قنننا االبحننر اجتننر بالوانننه
 

 عقب ابن ما  بنوايف العنني تسنتايف
 

 

 :ماضي أسرة آل

من الشعراء، ومنهم الشاعر  اوقد أنجبت أرسة آل مايض عددً 

عبدالعزيز بن جارس بن مايض، والشاعر محد بن حممد بن مايض، والشاعر 

تركي بن فوزان بن مايض، والشاعر حممد بن محد بن مايض، ومنهم املؤرخ 

وطبعت « تاريخ آل مايض»عن أرسته  اكتابً ف تركي بن مايض الذي ألر 

 .مذكراته بعد وفاته

وللسيدة اجلوهرة بنت حممد بن عبدالعزيز آل مايض كتاب خمطوط عن 

 .«حممد بن مايض األمريتاريخ »أبيها وبروايتها بعنوان 

أبابطني  حممدوأخرًيا، الشكر والتقدير لألستاذ واملؤرخ عبداهلل بن 

ات الثرية عن جده ألمه حممد بن عبدالعزيز بن الذي زودين هبذه املعلوم

 .مايض، فجزاه اهلل كل خري وسدد خطاه ووفقه للخري

 



      

 

 

 

 
 
 

 الفصل اخلامس
 

 املراسالت امللكية
 اخلاصة باألمري حممد بن ماضي
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
  

 

 اخلاصة باألمري حممد بن ماضي املراسالت امللكية
 

 :الوثيقة

 
 

 
 

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .♫  -أمري روضة سدير  – هذه الوثيقة من أخي األمري عبداهلل بن حممد بن مايض
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 المراسالت الملكية الخاصة باألمير محمد  
  

  :نص الوثيقة
 

 اهلل الرمحن الرحيمبسم 

ل ثيصل إىل جناو األر املكرم حممد بن آمن عبدالعزيز بن عبدالرمحن 

 ل ما  سلمه اهلل تعاىلآعبدالعزيز بن جاي 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته عىل الدوام مع السؤال عن حالكم 

الزلتم بخري أحوالنا بحمد اهلل مجيلة اخلط املكرم وصل وما عرفت كان 

من طرف ها املنقوصني فهذوال  من قبل ما أرشت إليه اخصوًص  معلوم

شك متعرضني اخلطر من الذي أمرهم يظهرون كان يوم بغو يظهرون وال

هم قادمني  وال كان تعرضهم أحد ولكن هذا يش )النفييس(أخذو خط من 

ومن لدينا  نا سيدي الوالدمولعيال لالسالم وإبالغ  تعريفهعليه هذا ما لزم 

 العيال يسلمون والسالم.

 

 ختم اإلمام عبدالعزيز

 هن1342مجادف األال  15
 

 :التعليق
 

 حرص امللك عبدالعزيز عىل استقرار األمن، وعدم التعرض للخطر.
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
  

  :الوثيقة

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .♫  -أمري روضة سدير  – هذه الوثيقة من أخي األمري عبداهلل بن حممد بن مايض
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 المراسالت الملكية الخاصة باألمير محمد  
  

 :نص الوثيقة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

حممد بن  من عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل ثيصل إىل جناو األخوان الكرام

 راض  سلمهم اهلل تعاىلالا  اكاث  أهل م

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بعد ذلك بارك اهلل فيكم تفهمون أن 

عليكم ومشيت باقتداري مع إقراري بالتقصري اهلل سبحانه وتعاىل والين 

المن قبل األمر الذي يلزمني من قبل اهلل وال من قبل حقوقكم عيل وما 

كنت فعلته من صواب فمن اهلل وتوفيقه، وما كنت فعلته من خطأ فمني 

ومن الشيطان وأستغفر اهلل وأتوب إليه، وبام أن النصح واجب للمسلمني 

ضاء املحتوم كائن ال حمالة وابن آدم يف حمل اخلطر يف دينهم ودنياهم وأن الق

وكلمته هي العليا  اوبام أنني إن شاء اهلل أحب أن يكون دين اهلل منصورً 

ودينه هو الظاهر وأن اهلل تعاىل يديم علينا وعليكم نعمة التوحيد وتقويم 

 نرجو أن اهلل تعاىل جيعلنا وإياكم ممن يقوم فيها وجياهد فيها ،هذه الرشيعة

وال خياف يف اهلل لومة الئم وذلك كله اليكون إال باهلل ثم بالوالية فبموجب 

نصحي وحمبتي ملا ذكرت أعاله ولراحة املسلمني مع ما قد أشاروا به عيل 

علامء املسلمني ورؤساؤهم الذين فيهم إن شاء اهلل غرية عىل دينهم ودنياهم 
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
 

ت من أثق به وعزمت أنه ال بد من ويل عهد فاستخرت اهلل يف ذلك واسترش

نرجو أن اهلل تعاىل يوفقه ملا حيبه  ،أن يكون ويل العهد من بعدي االبن سعود

ويرضاه وجيعله من أنصار الدين، أحببت إخباركم بذلك حتى تتوكلون 

عىل اهلل وتبايعون أمريكم لسعود بوالية العهد حتى إن شاء اهلل يطمئن قلب 

وال واهلل أعلم موجب ذكري هذا كل مسلم حيب ويعز اإلسالم واملسلمني 

من األسباب إال النصح واجلزم بوعد اهلل الصادق، أحببت  اأن له شيئً 

من األسباب،  اأو أن له شيئً  اتطمني خواطركم لئال تظنوا بشخيص شيئً 

ل اهلل لنا ولكم التوفيق ملا حيبه ويرضاه وجيعلنا وإياكم من أنصار دينه أنس

حيبه اهلل ويرضاه ويدمر أعداء الدين وال حول ويلم شمل املسلمني عىل ما 

 .وال قوة إال باهلل العيل العظيم

 .وعىل آله وصحبه وسلم حممدوصىل اهلل عىل نبينا 

 

 ختم امللك عبدالعزيز

 هن1352 رمحم 20

 

 

 



 

   131 

 

 

 المراسالت الملكية الخاصة باألمير محمد  
  

 :التعليق
 

التحضري إلعطاء صفة  -طيرب اهلل ثراه  – امللك عبد العزيز قرر

عىل  اململكة العربية السعودية رشعية لبالده وحكمه. فبدأ بإطالق اسم

دها وإعالن ذ ثم تبع  هـ،1351 مجادى األوىل 17 لك يفاألجزاء التي وحر

البنه سعود بعد أن استوىف كافة  والية العهد هذه اخلطوة باإلعداد إلعالن

عد أن أثبتت األحداث دوره األوصاف الرشعية الواجب توفرها، وب

بأن  افأصبح جديرً  ،القيادي فيها ومعاجلته احلكيمة والشجاعة لألحداث

 يكون خليفته الرسمي الستالم زمام األمر من يديه عند اللزوم، مواصاًل 

جهاده وكفاحه لتحقيق وحدة صف األمة والنهوض هبا عىل املنهج واخلطة 

وتم اإلقرار عليها باإلمجاع من أفراد ، لوالية العهد التي رسمها. فرشحه

، وهذه الوثيقة من امللك دين والعلامء وغريهمورجال ال العائلة واملشايخ

عبدالعزيز لألمري حممد بن مايض وكافة أهل روضة سدير بعزيمته أن يكون 

  للعهد، ومبايعته. اوليًّ  ابنه سعود

 
 
 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
  

 :الوثيقة
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 .♫  -أمري روضة سدير  – هذه الوثيقة من أخي األمري عبداهلل بن حممد بن مايض
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 المراسالت الملكية الخاصة باألمير محمد  
  

 :نص الوثيقة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 صل إىل جناو املكرم حممد بن ما من عبدالعزيز بن عبدالرمحن الةي

 سلمه اهلل

فقد وصل إلينا كتابكم املؤرخ  وبركاته وبعد اهللالسالم عليكم ورمحة 

بام ذكرتم به، قد أرسنا سكون األحوال  هـ وأحطنا علاًم 15/4/1357يف 

لديكم نحن من فضل اهلل بأتم الصحة وأخبارنا مرسة من كل جهة نحمد 

 .اهلل عىل ذلك ونرجوه دوام نعمه ومزيدها هذا ما لزم بيانه والسالم

 

 ختم امللك عبدالعزيز

 هن6/6/1357

 :التعليق

األحوال استقرار كتب للملك عبدالعزيز عن األمري حممد بن مايض 

 ذلك ورجائه دوام النعم. رد امللك عىل كتابه برسوره من، وجازانيف 
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
  

 :الوثيقة
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 .♫  -أمري روضة سدير  – هذه الوثيقة من أخي األمري عبداهلل بن حممد بن مايض
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 المراسالت الملكية الخاصة باألمير محمد  
 

 

 :نص الوثيقة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

املكرم  األر ثيصل إىل جناو عبدالرمحن ال عبدالعزيز ابن بن سعودمن 

 سلمه اهلل ما عبدالعزيز ابن بن احممد األحشم 

عىل الدوام مع السؤال عن أحوالكم اهلل وبركاته  ورمحةالسالم عليكم 

أحوالنا من كرم اهلل مجيلة خطكم املكرم وصل وما عرف جنابكم كان 

حة أحوالكم احلمد هلل رب العاملني اإلفادة عن طيبكم وص امعلوم خصوًص 

وعن تعزيتكم لنا يف الوالد اإلمام فاهلل يتقبل دعاكم ويغفر له ويرمحه 

ويسكنه اجلنة هذا شأن الدنيا  ومصري كل حي هذا ما لزم تعريفه مع إبالغ 

 السالم للعيال ومن لدينا العيال يسلمون والسالم.

 

 ختم سعود بن عبدالعزيز

 هن1347حمرم  6

 :التعليق

اإلمام جده وفاة تعزيته ب يفاألمري حممد بن مايض امللك سعود يرد عىل 

 .   يصلعبدالرمحن الف
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
  

 :الوثيقة
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 .♫  -أمري روضة سدير  – هذه الوثيقة من أخي األمري عبداهلل بن حممد بن مايض
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 المراسالت الملكية الخاصة باألمير محمد  
 

 
 

 :نص الوثيقة
 

 الرحيمبسم اهلل الرمحن 

املكرم  األر ثيصل إىل جناو لآعبدالرمحن  عبدالعزيز ابن بن سعودمن 

 منيآتعاىل  اهلل مسلمهامجاعته  ما عبدالعزيز ابن بن احممد 

عىل الدوام بعد ذلك تعلمون أن وبركاته  اهللالسالم عليكم ورمحة 

اإلمام قدم إىل رمحة اهلل وال نحب يلحقه يشء من التبعات الوالد سيدي 

حنا من فضل اهلل مقتدرين عىل وفاه باحلارض بارك اهلل فيكم من كان يدعي 

عليه بيشء قليل أو كثري فيبينه لنا وحنا نوفيه بالتامم وال أبيح أحد يكتم يش 

يدعي به وبعد ذكرنا لكم هذا إبراء ذمة احلي وامليت نرجو أن اهلل يوفقنا 

 وإياكم للخري هذا ما لزم والسالم.
 

 عبدالعزيز ختم سعود بن

 هن1347صةر  24

 :التعليق

 –أمري روضة سدير  –لألمري حممد بن مايض  يكتبامللك سعود 

 ومجاعته يف إبراء ذمة اإلمام عبدالرمحن الفيصل. 
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 :الوثيقة
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 .♫  -أمري روضة سدير  – هذه الوثيقة من أخي األمري عبداهلل بن حممد بن مايض
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 المراسالت الملكية الخاصة باألمير محمد  
 

 

 :نص الوثيقة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

املكرم  األر ثيصل إىل جناو لآعبدالرمحن  عبدالعزيز بن بن سعودمن 

 منيآتعاىل  سلمه اهلل ما عبدالعزيز بن حممد بن 

عىل الدوام مع السؤال عن أحوالكم السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

مجيلة خطكم الكريم وصل وما عرف جنابكم كان أحوالنا من كرم اهلل 

هتنئتكم لنا باسم اململكة العربية السعودية فا اهلل يبارك  امعلوم خصوًص 

خبار ما جرى ما جيب فيك نرجو أن اهلل يوفقنا وإياكم للخري من طرف األ

رفعه إليكم سوى اخلري والعافية هذا ما لزم تعريفه مع إبالغ السالم العيال 

 سيدي الوالد والعيال يسلمون والسالم.من لدينا 

 

 ختم سعود بن عبدالعزيز

 هن1351مجادف ال ار  17

 :التعليق

يف يف السؤال عن األحوال ولألمري حممد بن مايض  يكتبامللك سعود 

 .اسم اململكة العربية السعوديةيف اختيار هتنئته 
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
 

 

 الوثيقة:
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .♫  -أمري روضة سدير  – هذه الوثيقة من أخي األمري عبداهلل بن حممد بن مايض
 



 

   141 

 

 

 المراسالت الملكية الخاصة باألمير محمد  
  

 نص الوثيقة:
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املكرم حممد بن ةيصل إىل جناوالعبدالرمحن  عبدالعزيز بن بن سعودمن 

 تعاىل اهلل مسلمهاكاث  مجاع  أهل لاض  سدير  ما 

مع السؤال عن أحوالكم أحوالنا من  وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهلل 

خطكم الكريم وصل وما عرف جنابكم كان معلوم  كرم اهلل مجيلة

معاهدتكم لنا بوالية العهد بارك اهلل فيكم نرجو أن يوفقنا وإياكم  اخصوًص 

للخري وأن جيعلنا وإياكم من أنصار دينه هذا ما لزم تعريفه مع إبالغ السالم 

 مون والسالم. العيال من لدينا العيال يسل

 

 ختم سعود بن عبدالعزيز

 هن1352 صةر 21

 
 التعليق:

ا عىل هتنئته ومعاهدته بوالية العهدلألمري حممد  يكتبامللك سعود   .ردًّ
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
  

 :الوثيقة
 
 

 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .♫  -أمري روضة سدير  – هذه الوثيقة من أخي األمري عبداهلل بن حممد بن مايض



 

   143 

 

 

 المراسالت الملكية الخاصة باألمير محمد  
  

 :نص الوثيقة
 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

املكرم  األر ثيصل إىل جناو لآعبدالرمحن  عبدالعزيز بن بن سعودمن 

 تعاىل سلمه اهلل ما عبدالعزيز بن حممد بن 

عىل الدوام مع السؤال عن أحوالكم  وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهلل 

جنابكم كان أحوالنا من كرم اهلل مجيلة خطكم الكريم وصل وما عرف 

األخبار أحسنتم اإلفادة ال زلتم تفيدون بام اإلفادة عن  امعلوم خصوًص 

يرس من طرف ركايب اخلدام الذي روحتوا وصلتنا بارك اهلل فيك والذي 

الطيبة بارك اهلل فيك  قومتكمجاهبا سنعنا له أجرته من طرف اجتهادكم و 

 .هذا ما لزم تعريفه والسالم

 

 ختم سعود بن عبدالعزيز

 هن1351شعبان  16

 :التعليق

 -أمري روضة سدير  –إشادة من امللك سعود لألمري حممد بن مايض 

 عىل حسن األحوال واألخبار السارة. 
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
  

 

 :الوثيقة
 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .♫  -أمري روضة سدير  – هذه الوثيقة من أخي األمري عبداهلل بن حممد بن مايض



 

   145 

 

 

 المراسالت الملكية الخاصة باألمير محمد  
 

 

 :نص الوثيقة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                                      

من سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرمحن الةيصل إىل جناو املكرم حممد بن 

 ما  سلمه اهلل تعاىل

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته عىل الدوام مع السؤال عن أحوالكم 

كرم اهلل مجيلة كتابكم املكرم املؤرخ  الزلتم بخري ورسور أحوالنا من

اإلفادة عن  اهـ وصل وما عرف جنابكم كان معلوم خصوًص 14/3/1355

صحتكم احلمد هلل رب العاملني وعن األخبار أحسنتم اإلفادة ال زلتم تفيدون 

توجيهاتنا اإلفادة سوى اخلري ما )...( زوايد أخبار طرفنا  خرب عن كل

يع نعمه ونرجوه دوام نعمه ومزيدها عىل اجلميع والعافية نحمد اهلل عىل مج

هذا ما لزم تعريفه مع إبالغ السالم العزيز لديكم ومن لدينا سيدي الوالد 

 .والعيال يسلمون واهلل حيفظكم

 ختم سعود بن عبدالعزيز

 هن1355 صةر 11

 :التعليق
واسـتقرار حرص األمري حممد بـن مـايض عـىل اإلفـادة عـن األخبـار 

 له.امللك سعود األحوال وشكر 
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
  

 :الوثيقة
 

 
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .♫  -أمري روضة سدير  – هذه الوثيقة من أخي األمري عبداهلل بن حممد بن مايض



 

   147 

 

 

 المراسالت الملكية الخاصة باألمير محمد  
 

 

 :نص الوثيقة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

من ثيصل بن عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل ثيصل إىل جناو األر املكرم 

 ما  سلمه اهلل تعاىل آمنياألث م حممد بن 

بعد مزيد من السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته عىل الدوام ثم وصلنا 

 اكتابكم وتلوناه مرسورين بدوم صحتكم وما ذكرتوا كان معلوم خصوًص 

ما ذكرتوا عن أخبار طرفكم أحسنتم اإلفادة ال زلتم تفيدون بام يرس أخبار 

ا يوجب الذكر مجيع األمور ترسكم طرفنا من فضل اهلل ساكنه ومل يستجد م

وعىل ما حتبون يف كافة الوجوه أوزعنا اهلل وإياكم شكر نعمه ورزقنا مزيدها 

ودوامها إنه عىل كل يشء قدير هذا ما لزم تعريفه مع إبالغ السالم العيال 

 روسني والسالم.لديكم اليل معنا يسلمون ودمتم حموالعزيز 
 

 ن عبدالعزيزختم ثيصل ب

 هن1348شوال  5

 التعليق:
امللك فيصل يشكر األمري حممد بن مايض عىل اإلفادة عن األخبار 

 واستقرار األحوال، وشكر اهلل عىل النعم.
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
  

 :الوثيقة
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .♫  -أمري روضة سدير  – هذه الوثيقة من أخي األمري عبداهلل بن حممد بن مايض



 

   149 

 

 

 المراسالت الملكية الخاصة باألمير محمد  
 

 

 :نص الوثيقة
 

  1191 الرقم                                      العربي  السعودي  اململك 

   هن22/5/1355التاليخ                                                        ديوان نائب جالل  امللك

 ........................التواب                                                           الئيس جملس الوكالء

 

 حرضة املكرم حممد ابن ما 

 ، بداًل ازانجل احيث صدرت إرادة جاللة امللك املعظم بتعيينكم أمريً 

واستالم أعامل األمارة  من عبداهلل ابن عقيل. فيقتىض التهيؤ للسفر حااًل 

منه وبعث نسخة من كشوف الدور والتسليم إلينا مع العلم أننا قد أبلغناه 

ذلك وأمرنا حممد السليامن الرتكي وعبدالعزيز مجيل بحضور عملية الدور 

 والتسليم بينكام وملا ذكر حرر.
 

 توقي  ثيصل بن عبدالعزيز

 نائب جالل  امللك

 

 :التعليق
 .جازان ملقاطعة ااألمري حممد بن مايض أمريً أمر ملكي بتعيني 
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
  

 :الوثيقة
 

 

 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .♫  -أمري روضة سدير  – هذه الوثيقة من أخي األمري عبداهلل بن حممد بن مايض



 

   151 

 

 

 المراسالت الملكية الخاصة باألمير محمد  
 

 

 :نص الوثيقة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

األر املكرم من حممد بن عبدالعزيز بن عبدالرمحن الةيصل إىل جناو 

 األث م حممد بن عبدالعزيز بن ما  املحام دام بقاءه آمني

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته عىل الدوام مع السؤال عن أحوالكم 

ء اهلل الزلتم بحال خري ورسور أحوالنا بحمد اهلل مجيلة بعد ذلك إن شا

موجب نبيك تصوم رمضان أبد  تريضال حال وصول اخلط إليك تقبل 

ندنا هذا ما لزم تعريفه مع إبالغ السالم األخ والعزيز لديكم منا سيدي ع

 الوالد واألخوان يسلمون.

 

 ختم حممد بن عبدالعزيز

 هن1346شعبان  24

 

 :التعليق
يسأل عن حال  )أمري املدينة املنورة آنذاك(  األمري حممد بن عبدالعزيز

 األمري حممد بن مايض ويطلب منه صيام شهر رمضان لديه.
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
  

 :الوثيقة
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .♫  -أمري روضة سدير  – هذه الوثيقة من أخي األمري عبداهلل بن حممد بن مايض



 

   153 

 

 

 المراسالت الملكية الخاصة باألمير محمد  
  

 :نص الوثيقة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ثيصل إىل جناو األر املكرم  عبدالرمحن المن حممد بن عبدالعزيز بن 

 األث م حممد بن عبدالعزيز بن ما  املحام دام بقائه آمني

بعد السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته عىل الدوام مع السؤال عن 

أحوالكم ال زلتم بحال خري ورسور أحوالنا بحمد اهلل مجيلة وكتابكم 

سوى اخلري  حيدثعرفته كان معلوم أخبار طرفنا مل السابق وصل وما 

شكرها من  اوالعافية ربنا يديم علينا وعليكم سوابغ نعمه ويرزقنا مجيعً 

قد جاز  طرف فرس االبن فهد وصلت كثر اهلل خريك عىل مايف اخلاطر وال

من اخليل الذي جتينا إال هي هذا ما لزم تعريفه مع إبالغ السالم األخ له 

خوان واالبن ديكم منا جاللة موالي الوالد واألويا والعزيز لمشاري واخل

 .فهد يسلمون والسالم
 

 ختم حممد بن عبدالعزيز

 هن1352 مجادف اآلخر 23

 :التعليق
 

يسأل عن يشكر األمري حممد بن مايض،  األمري حممد بن عبدالعزيز

  وحيمد اهلل عىل دوام النعم. هحال
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
  

 :الوثيقة
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .♫  -أمري روضة سدير  – هذه الوثيقة من أخي األمري عبداهلل بن حممد بن مايض



 

   155 

 

 

 المراسالت الملكية الخاصة باألمير محمد  
  

 :نص الوثيقة
 

من خالد بن عبدالعزيز بن عبدالرمحن ال ثيصل إىل جناو األر املكرم حممد 

 ابن عبدالعزيز ابن ما  سلمه اهلل تعاىل آمني

وبركاته عىل الدوام ال زلتم بأتم الصحة  السالم عليكم ورمحة اهلل

ما  رفتوا كان معلوم من طرف األخباروالعافية اخلط الرشيف وصل وماع

عىل ذلك بعد من طرف ضده اهلل املحمود  صدر بالزيادة سوى اخلري وعدم

ن كان مافيه معاجلة عند ادختور افتوجه العابد معكم من طرف أ مرة حممد

وحنا مسافرين الرياض هذا ما لزم تعريفه مع إبالغ الثنني ا يومإن شاء اهلل 

 .السالم للعزيز لديكم ومن عندنا الشيوخ والعيال يسلمون والسالم

 

 بن عبدالعزيزتوقي  خالد 

 هن1350لمضان  22

 :التعليق
امللك خالد )نائب امللك فيصل يف احلجاز آنذاك( جييب األمري حممد بن 

 .سؤاله عن األحوالمايض يف معاجلة أحد املرىض، مع 
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
  

 الوثيقة:
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .♫  -أمري روضة سدير  – هذه الوثيقة من أخي األمري عبداهلل بن حممد بن مايض
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 المراسالت الملكية الخاصة باألمير محمد  
  

 نص الوثيقة:
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 سلامن بن محد آل خلية 

 حاكم البحرين

 هن1363لبي  ال ار  3يف  احتريرً 

 

بن محد آل خلية .. إىل جناو األجل املكرم األر العزيز حممد بن  من سلامن

 عبدالعزيز املا  أمري القطيف املحام

 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته عىل الدوام. دمتم يف خري ورسور 

وصل ورسنا دوام صحتكم  2/4/1363كتابكم املكرم املؤرخ رقم 

رسور من كل الوجوه نحمد واعتدال أوقاتكم وحنا وهلل احلمد يف خري و

اهلل ونشكره عىل ذلك وعام ذكرتم يف كتابكم أنكم قد أبرقتم جلاللة امللك 

تطلبون السامح لزيارته وزيارة الوالده والوطن وقد أوردكم من جاللته 

جواب يتضمن لكم باإلجازة للذهاب. يؤسفنا مغادرتكم هذا الطرف غري 

ده اهلل فهذا مما يرس اخلاطر ويرشح أننا مرسورين بزيارتكم جلاللة امللك أي

البال وأما عن زيارة والدتكم فهذا من واجب الدين عليكم نرجو اهلل أن 

يبلغكم مأربكم ويصحبكم الصحة والسالمة يف أنعم وأكرم هبذا الرجل 
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
 

املخلص إننا دائاًم نشكركم عىل ما قمتم به نحو حمبكم من أجل األعامل 

بدالعزيز عىل والئه وإخالصه نحو حمبكم املجيدة بل ونشكر حرضة األخ ع

وإننا ال ننساكم أبًدا نرجو اهلل أن يطرح فيكم الربكة والتوفيق إنه عىل كل 

يشء قدير وجيعل عودتكم برسعة. هذا ويف اخلتام إبالغ سالمي جاللة 

امللك عبدالعزيز وأنجاله الكرام واألخ عبدالعزيز ومن يعز عليكم. كام منا 

ن هيدونكم أطيب حتية وخالص االحرتام هذا ما لزم األعامم واإلخوا

 ودمتم ساملني والسالم.

 

 ختم سلامن بن محد آل خلية 

 هن1363لبي  ال ار  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   159 

 

 

 المراسالت الملكية الخاصة باألمير محمد  
 

 

 التعليق:
 

خطاب موجه من حاكم البحرين الشيخ سلامن بن محد آل خليفة 

كان يوضح مدى العالقة القوية ودور وأمهية األمري حممد بن مايض عندما 

 .أمرًيا ملقاطعة الظهران
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
  

 :الوثيقة
 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .♫  -أمري روضة سدير  – هذه الوثيقة من أخي األمري عبداهلل بن حممد بن مايض
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 المراسالت الملكية الخاصة باألمير محمد  
  

 :نص الوثيقة
 

 ه اهللند بن عبدالعزيز املا  حرسنحرضة األجل األجمد األر العزيز حمم

عليكم ورمحة اهلل وبركاته عىل الدوام مع السؤال  بعد السالم

واالستفسار عن صحتكم الغالية ال زلتم بأتم الصحة والرسور. رسنا خرب 

وصولكم اخلرب متعكم اهلل بالصحة والرسور ورعاكم يف الرتحال واإلقامة 

وهذا ما لزم مع إبالغ سالمي األخ عبدالعزيز املايض الذي أوصيك به خري 

ه ينام يف بعوض القطيف وإبالغ سالمي لكل عزيز لديكم ومنا بأن ال ترتك

 اجلميع وهلل احلمد بأتم صحة وعافية ودمتم والباري حيفظكم.

 

 امل لص

 خلية  بن حممد آل خلية 

 هن1364حمرم  1
 

 

 :التعليق
الشيخ خليفة بن حممد آل خليفة )قائد الرشطة يف البحرين( يسأل عن 

 عودته من السفر إىل مدينة اخلرب. صحة األمري حممد بن مايض عند
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
  

 الوثيقة:

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .♫  -أمري روضة سدير  – هذه الوثيقة من أخي األمري عبداهلل بن حممد بن مايض
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 المراسالت الملكية الخاصة باألمير محمد  
  

 نص الوثيقة:
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

املكرم األمري من عبداهلل بن عبدالعزيز العنقر  إىل جناو عا  اجلناو األر 

 حممد ابن عبدالعزيز ابن جاي سلمه اهلل تعاىل

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وغري ذلك خطك الرشيف وصل 

أوصلك الوايل خري وخط اإلمام اهلل يسلمه وصل وهو من قبل االستسقى وهو 

ياصلكم مضمونه وها قد قدمت لكم وكافة أهل سدير خطوط عىل يد 

لالستسقى عىل وعد اإلمام وهو هنار االثنني املوافق تاسع اجلريوي مواعدينكم 

وصلت فهو املطلوب واال ختلوه من يميش بخطنا الذي من  فإن كانربيع آخر 

لك خط ألهل مبايض وخط ألهل األرطاوية من صقبل االستسقى وبعد يا

اإلمام من قبل االستسقى تدفعهى إن شاء اهلل هلم هذا ما لزم من تعريف جنابك 

يف وبلغ السالم أخوانك وعبداملحسن ومومحد بن إبراهيم وابن فنتوخ الرش

 .والسالم وأنت ساملومن لدينا العيال واحلمولة طيبني ويسلمون 
 

 ختم الشيخ عبداهلل بن عبدالعزيز العنقر 

 التعليق:
 –قايض سدير  –رسالة من الشيخ عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري 

 لألمري حممد بن مايض، يف تأدية صالة االستسقاء بروضة سدير. 
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 الوثيقة:
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .♫  -أمري روضة سدير  – هذه الوثيقة من أخي األمري عبداهلل بن حممد بن مايض
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 المراسالت الملكية الخاصة باألمير محمد  
  

 نص الوثيقة:
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

حرضة األمري املكرم االولد الةاضل من عبداهلل بن عبدالعزيز العنقر  إىل 

 املكرم األحشم هبي املكالم االشيم حممد ابن عبدالعزيز ابن ما 
 

ال زال يمتطي من املجد أعىل ذراه ويتمسك من الدين بأوثق عراه آمني 

سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وأزكى وأرشف حتياته عىل الدوام واملوجب 

عن صحتكم وأحوالنا بحمد اهلل عىل ما  إبالغكم جزيل السالم مع السؤال

حتبون ومكتوبكم الرشيف وصلكم اهلل بحبل الرسور ورصف عنا وعنكم 

مجع الرشور وعزكم من قبل سؤالكم من قبل أعرض الذي معي وهو إن 

جزيل األجر والثواب الشفا ونرجو من اهلل لنا ولكم  خافشاء اهلل تعاىل 

هلل تعاىل وقدومه عليكم نرجو من اهلل هم افوعرفتم عن حممد ابن ).....( خو

رجو أن التقطعونا من أخباركم السارة واخلط التوفيق هذا وامللنا ولكم وله 

شارخ فأنت وكيل عىل املساقات عليه ما مدي ابن  بل).......( ومن قِ 

إبالغ السالم عبدالعزيز ومشاري  فيه فأنا ممضيه وملزمه به والرجاء مضيت

واخلال عبداملحسن املطوع مع العاز لديكم ومن العيال براهيم إوحممد بن 

    .واحلمولة بخري ويسلمون وأنت يف أمان اهلل )...( وحسن رعاية والسالم

 ختم الشيخ عبداهلل بن عبدالعزيز العنقر 

 هن1341
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 التعليق:
 –قايض سدير  –رسالة من الشيخ عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري 

لألمري حممد بن مايض، وثقة الشيخ العنقري هـ موجهة 1341كتبت عام 

 له بوكالته عىل املساقات يف مدي ابن شارخ.



 

 
 
 
 

 الفصل السادس
 

 قصر آل ماضي )األمارة( 

 بروضة سدير
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 قصر آل ماضي بروضة سدير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شرفه ملوك الدولة السعودية.. واألمنوذج النجدي  (قصر آل ماضي)
 يف البناء والعمارة

 

  15907 العدد -هـ 10/7/1437 -اجلزيرة  صحيفة -عبداهلل بن حممد أبابطني  :بقلم

 :    بنت األمري حممد بن مايض اجلوهرةقالت سيديت الوالدة 

 .(عبداهلل سوف أحدثك عن هذا القّص )قّص أبوي وعمي وأهيليا 

 ô هذا القّص الذي زاره العديد من أئمة وملوك آل سعود

وكذلك العلامء ورؤساء القبائل وأهايل الروضة وسدير، وكانت تعقد به 

الكثري من أمور إقليم سدير منذ إنشائه قبل ما يزيد عىل مائة ومخسني سنة، 

كانت بدايته يف اجلهة الغربية من حزم روضة سدير يف وقت كان جدي 

ة عىل الروضة ثم التوسع ااألمري عبدالعزيز بن جارس بن مايض أمريً 

 .األخرية وهي التي تعرفها وكانت والدتك هبذا القّص

أما البناء األول كان يف اجلهة الغربية من حزم الروضة وهو مكون من 

جملس ومقلط )ساحة لألكل( وخدمات الغرف لضيوف األمري وكذلك يف 

 .الدور األعىل غرف العائلة

لة عىل وأما التجديد األخري الذي تم يف حدود مائة سنة فإن له إطال

وله باب ال يستطيع محله إال عدد  ا( مرتً 80حزم الروضة بطول ال يقل عن )
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
 

من الرجال، وكانت )الركايب( اإلبل واخليل تدخل مع هذا الباب متجهة 

 .إىل ساحة مساحتها حوايل ألف مرت

، امرتً  60وقد بني للضيوف مخس غرف مساحة كل واحدة حوايل 

ر كبري يدخل معه الضيوف، ويف وعند املدخل الرئييس هناك باب آخ

مرت وبجانبه مساحة كبرية لألكل، أما  200املقدمة جملس مساحته حوايل 

( 200األدوار العليا فقد عمل جملس مطل عىل حزم الروضة ومساحته )

مرت، وبه نوافذ عالية ومتقنة الصنع كل واحدة طوهلا حوايل مرت ونصف 

مميز، وأما الغرف فهي وبجانبه مقلط للضيوف وبشكل معامري نجدي 

متعددة ال تقل عن عرشين غرفة أمهها الغرف اخلاصة بجديت هيا بنت 

عبدالرمحن أبابطني )أم األمري حممد وعبدالعزيز( فقد كانت ذات رأي 

سديد وحكمة وحمبة للفقراء والعناية بالضيوف وقت غياب أبنائها، ويطلق 

وهلا جلسة يف الصباح عىل مكاهنا )القطيرع( وبجانبه جملس خاص باجلدة 

 .وبعد العّص واملغرب وتأيت النساء للسالم عليها
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 قصر آل ماضي بروضة سدير

 

 

 

 قرص األمالة براض  سدير
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
 

وقد زارها العديد من األمراء والوجهاء وكان ممن زارها األمري 

عبداهلل بن فيصل وقال هلا أنت األمرية وأم األمري، وكان من عناية ابنها 

ا قبل ستني سنة ينقل املاء من خرسانيًّ  اخزانً األمري عبدالعزيز هبا أن عمل هلا 

املزرعة إىل أماكن تواجدها، كذلك قام برتكيب الكهرباء اخلاصة هبذا 

تقوم بخدمتها ورعايتها واالهتامم  ' القّص، وقد كانت ابنتها لطيفة

 .باملحتاجني وضيوف والدهتا

ومجيعها ال وأما بقية الغرف فكانت موزعة عىل الدور الثاين والثالث 

، ويف اعتقادي ارتفاع املبنى يف حدود اتقل مساحة الواحدة عن مخسني مرتً 

، يتضمن الدور األريض وارتفاعه ثامنية أمتار واألول اثامنية عرش مرتً 

وارتفاعه مخسة أمتار والدور الثاين وارتفاعه ثالثة أمتار ثم السطح وهو 

أعىل القّص زخرفة مزخرف بالرشف ومكسو باجلبس األبيض ويف جوانب 

 .الرشف ولكن بحجم أكرب

لقد شهد هذا القّص يف مراحله املختلفة العديد من املناسبات التارخيية 

بضيافة أمراء آل سعود يف خمتلف أطوار الدولة السعودية وآخرها كان يف 

ثم أنجاله امللك سعود واألمري حممد بن  ،   عهد امللك عبدالعزيز

الدي وامللك خالد بمناسبة خاصة باألرسة وهو لو اعبدالعزيز وكان صديقً 

 زواج أختي نوره، حرض هذه املناسبة سبعة من أبناء امللك عبدالعزيز

وامللك  ،ô وكان منهم امللك فهد واألمريان سلطان ونايف ،  
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 قصر آل ماضي بروضة سدير

سلامن أدام اهلل عزه، وممن زار هذا القّص قبل فرتة األمري عبداهلل بن جلوي 

  . 

قبائل فذلك بصفة أسبوعية، وأذكر )يا ولدي( أن أما العلامء ورؤساء ال

 .قدور املطبخ ال تتوقف ليل هنار من كثرة الضيوف

وأما أهايل سدير وأهل الروضة فكان هلم مكانة عالية عند أبوي 

ويف مجيع مواقع عملهم التي رشفهم هبا امللك  ô وعمي، وكانوا

ومقاطعة الظهران ووادي الدوارس  جازانعبدالعزيز يف ضبا والقنفذة و

 .والقطيف واخلرب، كان يعمل معهم العديد من أهايل الروضة وسدير

يقومون باإلمارة  ô وكان إخواين عبدالعزيز وعبداهلل ومحد

عىل الروضة قبل  امكان )أبوي وعمي( حتى تم تعيني أخوي عبداهلل أمريً 

اده يف استقبال حوايل ستني سنة، واستمر عىل عادة أبيه وعمه وأجد

الضيوف وإكرامهم واالهتامم بأمور الروضة ومشاريعها حتى أصبحت 

 من أفضل البلدان، وأذكر يا ولدي أن أبوي يبارش عمله يف كل وقت لياًل 

وينظر يف أمور الناس وإكرام الضيوف، وبعد تطور الروضة ترك  اوهنارً 

اين وأبناء عمي هذا القّص وهتدمت جوانبه ولكن بحمد اهلل اتفقنا مع إخو

عىل مراحل  اعىل إعادة بناء هذا القّص كام كان يف السابق ليكون شاهدً 

تارخيية هامة كان حضورها ملوك آل سعود ووجهاء بالدنا الغالية، فقد 
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باإلرشاف منذر ه ووأخقام االبن حممد بن عبدالعزيز بن حممد بن مايض 

 ام.فيهوبارك اهلل  ااهلل خريً  افجزامه ،وإعادة البناء

 

 

 تران يف الصولة بعد إعادة البناءكام 
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 قصر آل ماضي بروضة سدير
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أبابطني حممدبقلم االبن عبداهلل بن 
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 شكر وتقدير

 

 
 

 

بحمد اهلل انتهيت من اجلزء األول من كتايب عن والدي األمري حممد بن 

عبدالعزيز بن مايض، وأميل بإذن اهلل أن يتم إصـدار اجلـزء الثـاين عـن هـذا 

 أن يوجد مثله.األب الغايل واألمري الذي قلر 

ويف هذا املقام أقدم شـكري وتقـديري إلخـواين عبـدالعزيز وعبـداهلل 

داهلل وإخوانه وحلفيدي حممـد بـن عبـداهلل أبـابطني، ومحد ونورة والبني عب

ولكل من زودنا بأي معلومة حتـى اكتمـل واالبن حممد بن محد بن مايض، 

 الكتاب.

اهلل الكريم أن يتقبل هذا العمل، وأن يرحم والـدنا األمـري  وأرجو من

 حممد بن مايض وأن يسكنه فسيح جناته.

محافاًل ملوليبقى هذا الكتاب سجاًل  والدنا يف خدمة دينه ووطنـه  ها قدر

 وأرسته.
 

 وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم

 

 اجلوهرة بنت حممد بن ما 

 



 



 

 
 
 
 
 
 

 مراجع الكتاب
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 مراجع الكتاب
 

 –امللـك فيصـل  –امللـك سـعود  –امللك عبـدالعزيز  وثائق ملكية ) -1

 (. األمري حممد بن عبدالعزيز –امللك خالد 

 سمو الشيخ سلامن بن محد آل خليفة )حاكم البحرين(. -2

الشيخ املؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيسى )من كتاب : عقـد الـدرر  -3

 فيام وقع يف نجد من احلوادث واملحن(.

 األمري تركي بن حممد بن مايض )من كتاب : تاريخ آل مايض(. -4

 –الشيخ املؤرخ محد اجلـارس )مـن كتـاب : مـن سـوانح الـذكريات  -5

 (.794صفحة 

اجلـزء  –الشيخ املؤرخ عبداهلل بن مخيس )من كتاب : تـاريخ الياممـة  -6

 (.311صفحة  -الرابع 

عبـداهلل فيلبـي )مـن كتـاب : مرتفعـات اجلزيـرة الرحالة املسترشق  -7

 اجلزء الثاين( –العربية 

 –اجلـزء الثـاين  –األستاذ فهد املارك )من كتاب : من شـيم العـرب  -8

 (.224صفحة 
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 تاريخ األمير محمد بن عبدالعزيز بن ماضي
 

ــت  -9 ــاب : الكوي ــن كت ــون )م ــاين ديكس ــيايس الربيط ــد الس املعتم

 وجاراهتا(.

األديب حممد بـن أمحـد العقـييل )مـن كتـاب : املخـالف السـليامين  -10

 –الفصـل الثالـث عرشـ  –اجلزء الثاين  "اجلنوب العريب يف التاريخ"

 (.370صفحة 

التِّـرْب املسـبوك يف تـاريخ معرفـة األديب عمر اهلاشمي )من كتاب :  -11

 (.174صفحة  – امللوك

األديب حممد بن عيل الرشفاء )من كتاب : شخصية املنطقة الرشـقية  -12

 واجلغرافيا(.من اململكة العربية السعودية يف التاريخ 

األديب خالد بن حممد الفرج )مـن كتـاب : أمـراء القطيـف خـالل  -13

 عام(. 100

 صحيفة أم القرى -14

 صحيفة صوت احلجاز -15

 صحيفة اجلزيرة -16

 صحيفة الرياض -17
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