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عبداهلل بن محمد أبابطين

مؤسس المجلس
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إهداٌء البد منه                                         

أبابطين:  محمد  بن  عبداهلل  ابنها  عن  قالت 

وأوصته  يحبه(.  اللي  وأحب  )أحبه 

بالصالة والمحافظة عليها، ودعت اهلل له 

ة  ]مشَّ ألنه  واآلخرة؛  الدنيا  يف  بالتوفيق 

قلبها وحشاها، ومن تتوسد يده[ وهي التي تردد ) اهلل ال يبين حبك يا جنيني ( 

و) اهلل ال يبين غالك(. وتسأل اهلل أن يرحمه إذا وافاه ....

إلى   _ _هنا  عملهم  يهدوا  أن  يسرهم  الكتاب  هذا  عمل  فريق  فإن  ذلك  ألجل 

الجوهرة بنت محمد بن ماضي؛ سليلة بيت الماضي العريق ووالدة المحتفى 

به يف هذا الكتاب... سائلين اهلل لها الصحة والعافية والعمل الصالح المقبول.
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                                               مؤسس المجلس

أكثر  منذ  اهلل  بحمد  نعيشها   زلنا  وال  عشناها   ثرية  تجربة 

)محافظة  سدير  منطقة  أبناء  نخبة  من  مع  عام  من 

ورياضيين  وصحافيين  علم  وطلبة  أعمال  ورجال  دولة  ورجال  علماء  المجمعة( من 

أسسها  آب(  )الواتس  تطبيق  عرب  مجموعة  جمعتهم  حيث  المجتمع،  شرائح  وكافة 

الشيخ عبداهلل بن محمد بن عبدالعزيز أبا بطين يف 1 / 1 / 1438هــ بعدد قارب  المائة 

أخرى. أوقات  يف  عنه  وتنقص  أوقات  يف  العدد  هذا  عن  تزيد  شخصية  وخمسين 

   “ مجلس سدير بمحافظة المجمعة “ هذا هو اسم المجموعة التي اختطت لنفسها هدفا واضحا، 

وهو خدمة هذه المحافظة الغالية علينا جميعًا بمدهنا وقراها ومراكزها حاضرة وبادية. 

   وكان الحادي لهذه المجموعة يف عملها الكلمة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه اهلل: )فاإلنسان إذا لم يكن وفيًا لمسقط رأسه ال 

يكون وفيًا لوطنه(.

   وحتى يقوم هذا المجلس وفريق عمله بما اختطه لنفسه من خدمة سدير؛ وضع له ميثاق 

شرف ال يحيد عنه األعضاء بحال من األحوال، فالحديث يف الجوانب الدينية بدون علم 

والفرق  وتصنيف  بالمذاهب  بتعلق  فيما  سيما  ال  أحمر،   العلماء  خط  إلى  الرجوع  أو 

الوطنية،  اللحمة  إلى  يسيء  مما  ذلك  وغير  عليهم،  الحكم  أو  أساسها  على  المواطنين 

أو  أنساهبم ،  وفق  بينهم  المفاضلة  أو  الناس  وتقييم  األنساب  يف  الخوض  ذلك  ومثل 

انتقاص مدينة أو قرية حتى ولو كان على سبيل المزاح،  التفاخر، أو  القبلية أو  العصبية 
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فهذا مرفوض تمامًا.

هذا  يف  به  مسموح  غير  السياسية  والهموم  الشؤون  يف  الحديث  كان  نفسه  السياق  ويف      

المجلس، فهذا له مكانه، وله أهله.

   فكل هذه الجوانب الثالثة آنفة الذكر غير مرحٍب بالحديث عنها يف المجلس؛ ألجل أن 

يكون  التفرغ  كامالً لخدمة سدير )محافظة المجمعة( وأهلها. 

   وعودًا إلى مجلس سدير بمحافظة المجمعة  فأقول وبكل صراحة ووضوح وللتاريخ:

- لن أزعم أن هذا المجلس كان مثاليًا إلى أقصى درجات المثالية، إال أين أجزم بأنه  قدم 

نتائج طيبة وملموسة على مدار العام المنصرم ولمس بعضها أبناء هذه المحافظة.

- ألخص بعضا من منجزات المجلس هنا بشكل مختصر فمنها:

 )1( أن هذا المجلس يمثل  التجربة األولى  الجتماع  أبناء سدير )محافظة المجمعة(  لتدارس 

شؤون وهموم محافظتهم على مدار اليوم والليلة، بعد أن كانت االجتماعات غالبًا  تعقد 

فيه ممثلون عن كل مدن وقرى  المجلس  أو مركز على حدة، وهذا  قرية  أو  لكل مدينة 

ومراكز وهجر المحافظة.

)2( وجود نخبة مميزة من أبناء المحافظة يف كافة التخصصات، والتزامهم بأهداف المجلس 

الذي وضعه المشرف عليه وتتم إعادة التذكير به بين كل فرتة وأخرى.

)3( مناقشة صريحة وشفافة لكل ما يخدم المحافظة ويرتقي هبا  مع مراعاة المقام وحفظ 

منزلة كل عضو، وال يعني ذلك أن كافة المناقشات مثالية، فمن الطبيعي أن يحصل خروج 

عن جادة النقاش، ولكنها حاالٌت فردية ال تمثل خط سير المجلس.

تنال  المحافظة  مدن  فكل  عنها  الحديث  عند  أخرى  من  أكثر  مدينة  على  الرتكيز  عدم   )4(
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نصيبها من العناية والحديث ولم ُيغفل شرب واحد من سدير دون الحديث عنه.

طبيعة  يف  التدخل  دون  الخيرية  والجمعيات  الحكومية  الجهات  مع  الشراكة  محاولة   )5(

عملها أو القيام بدورها، بل العمل وفق شراكة تكاملية تضمن للجهات الرسمية طبيعة 

عملها، وتتيح لألفراد شرف المساهمة يف خدمة الوطن وتنميته.

)6(  ومما يذكر للمجلس االستمرارية يف الطرح اليومي، وهذا بحد ذاته منجز يجير لهذا المجلس 

وأعضائه الكرام، إذ أنه ال يمر يوم دون أن ُتطرح فكرة أو موضوع أو خرب يحمل الجديد.

عشرات  ناقشت  للحوار  ساعات  يومي  وبشكل  أشهر  عدة  مدى  على  المجلس  قدم   )7(

الموضوعات من حديث عن المدن والقرى ومتطلبات األهالي، وحديث دائم عن العالقة 

مع مدينة سدير للصناعة واألعمال  واألسر المنتجة وكيفية دعمها، وكثير مما يخص أيتام 

المحافظة. ويف رأيي الشخصي أنه لو طبعت ساعات الحوار هذه فإهنا ستكون مصدرًا 

والبعض يف  الساعات طبعت،  بعض  هذه  بأن  المحافظة؛ علمًا  القرار يف  لصانع  مهمًا 

طريقها إلى الطباعة بحول اهلل.

)8( وكتطبيق عملي على ما تقدم فقد قدم المجلس يف هذه الفرتة العديد من المشروعات 

المثمرة، فمنها على سبيل المثال: حملة إلخراج بعض السجناء، وفق ضوابط مدروسة 

بعناية وتنسيق مع الجهات ذات العالقة.  

)9(  كما ال ننسى أن المجلس قدم خطوات مهمة يف مشروعات توثيقية لتاريخ سدير، فسار 

سيرًا حثيثًا يف جمع وثائق أهل سدير، حيث يحتفظ المجلس بأكثر من خمسة آالف وثيقة  

يف مختلف مناحي الحياة فيها. وقريبًا بحول اهلل يكون الجزء األول من كتاب )وثائق من 

سدير( يف متناول القراء، يضاف إلى ذلك مشروع علمي يموله ويرعاه المجلس يف توثيق 

المساجد التاريخية يف المحافظة، وال يتوقف األمر عند ذلك فقط، بل يسعى المجلس إلى 
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توثيق أسماء الرجال الذين كان لهم شرف المشاركة يف معارك توحيد هذه البالد تحت راية 

المؤسس الكبير الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب اهلل ثراه من أبناء سدير.

   ولم يغب الشعر وهو ديوان العرب  عن اهتمام المجلس، فهو يرعى كتابين يف هذا المجال، 

أحدهما يوثق ِسَير شعراء سدير، واآلخر يجمع ما قيل يف سدير وأهلها من قصائد شعرية. 

وغير ذلك من المزايا التي نجدها يوميًا بفضل اهلل يف هذا المجلس.

    وألجل هذا وذاك فقد ارتفعت األصوات والمقرتحات عرب مراسالت المجلس أو عرب 

الخاص والعام ويف اللقاءات التي عقدت بأن يقوم أعضاء هذا المجلس بشكر صاحب 

الفكرة ومؤسس المجلس الشيخ عبداهلل أبا بطين وتكريمه، )وهو مستحق لذلك( وهي 

هو شعور  بل  األعضاء  أحد  هبا  ينفرد  لم  المجلس  هذا  أعضاء  كافة  لدى  جماعية  رغبة 

مشرتك، وإحساس باالمتنان ألبابطين، فكانت الفكرة أن يكون التكريم بعمل توثيقي لهذا 

المجلس وفكرته مع االمتنان لصاحب الفكرة ومؤسس المجلس، حيث أنه بذل خالل 

منذ ساعات  والشهر  واألسبوع  اليوم  مدار  بعمل شاق على  وقام  كبيرًا  العام جهدًا  هذا 

الصبح األولى، وإلى وقت متأخر من كل ليلة، فهو يتابع )كل( ما يطرح، ويعلق على ما 

يجب التعليق عليه، وينبه من يخرج عن مسار المجلس ويعاتبه على العام أو الخاص، 

وإذا وجب األمر فإنه يعلق مشاركاته يف المجلس، ويشكر صاحب الرؤى الطيبة، ويطرح 

موضوعات للنقاش، وكم من مرة ارتفعت حدة النقاش يف موضوعات مهمة فكان األثر 

على صحة ونفسية أبا بطين  بشكل ال يخفى على األعضاء، ويقرأه  الكل فيما بين سطور 

النقاش يف موضوع يرى المشرف أنه يجب التوقف، ويف بعض  حديثه عند طلبه توقف 

األحيان يكون التوقف فوريًا عند النقاش الحاد بين األعضاء، ويف أحيان ولألسف يكون 

التوقف متدرجًا بعد أن يأخذ من جهد )صاحبنا( الشيء الكثير. لكن وكما قال المتنبي:
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َعلى َقدِر َأهِل الَعزِم َتأيت الَعزائُِم        َوَتأيت َعلى َقدِر الكِراِم الَمكارم

    ألجل هذا كله لم نرتدد لحظة واحدة يف أن التكريم يكون بتوثيق الشكر والدعاء واالمتنان 

ثماره  من  شيئًا  الجميع  رأى  حتى  له  المجلس ورعايته  لهذا  تأسيسه  على  الرجل  لهذا 

بحمد اهلل، والقادم أفضل.

الذين شاركوا بكلماته، ويف  المجلس  الشكر والتقدير ألعضاء هذا     وهنا البد من توجيه 

وقت قياسي؛ فليس بين طلب المشاركة ووصولها سوى أيام قليلة جدًا، مما يعكس مكانة 

المحتفى به لديهم، وال أنسى أن أشكر سعادة الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر ومعالي 

تكاليف  من  جزء  بدفع  الطيبة  مبادرهتما  على  حيمد  أبو  إبراهيم  بن  عبدالرحمن  الشيخ 

طباعة هذا الكتاب بناء على رغبتهما وحماستهما الكبيرة لتقدير المحتفى به، وهذا ليس 

بمستغرب عليهما تجاه سدير وتجاه ما قدمه المحتفى به فلهما الشكر مضاعفًا.

  ختامًا: هذا الكتاب لم نطلب أن يشارك بالكتابة فيه سوى أعضاء مجلس سدير بمحافظة 

أبا بطين يف كافة أرجاء  الطلب من جميع محبي ومتابعي جهود  المجمعة، وإال لو كان 

الوطن لكاَن الكتابُ أضعاف أضعافه! فهذا الكتاب له سياٌق محدد وهدٌف واضح.

 واهلل من وراء القصد.

 يوسف بن محمد العتيق

عضو مجلس سدير بمحافظة المجمعة
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من شهادات أعضاء المجلس

في مؤسس المجلس 
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شهادة مستحقة
    عبد اهلل بن عبدالمحسن الماضي )1)                          

  حقيقة يجد المرء صعوبة يف المشاركة بالحديث عن جهود 

األستاذ:  عبداهلل بن محمد  أبابطين، يف خدمة سدير، لما له من 

أياٍد بيضاء يف هذا الشأن!

  تلك الجهود الملموسة والمشهودة يف الشأن العام التنموي الوطني، وتحديدًا فيما يخص 

إقليم سدير وأهله.

    لقد عرفت أستاذنا أبا محمد  منذ عقود، وعرفته عن كثب منذ أكثر من عقدين من الزمن، 

ومشاركاته  المتنوعة،  الصحفية  وكتاباته  اإلعالمي،  ونشاطه  الوظيفي  بعمله  وعلمت 

عامة  وخدمات  بمرافق  ومطالباته  الوطنية،  بالتنمية  يتعلق  ما  بكل  واهتمامه  االجتماعية، 

بتأسيس  قيامه:  وذاك  هذا  ويتوج  عامة..  بصفة  سدير  وإلقليم  خاصة،  سدير  روضة  لمدينة 

مكتبة عامة كبيرة، وتشكيله لمجلس من شباب المنطقة.. ُيْعنى بشأن المحافظة.

ذهابًا  السفر  لعناء  وتكبده  الشرقية  المنطقة  يف  الخرب  بمدينة  إلقامته  نظرنا  ما  وإذا 

جهودًا  يبذل  سعادته  أن  نجد  وإدارته..  المجلس  لنشاطات  والمتابعة  للمشاركة  وعودًة.. 

مضنية، ويتكبد خسائر كبيرة يف سبيل أداء واجباته والتزاماته! وما هذه إال نزعة فطرية لدوافع 

عمل الخير وبذل الغالي والنفيس يف تحقيق ما يصبو إليه، ومما يؤكد حسن انتمائه الوطني 

وحرصه على مجتمعه.. ما يتصف به من طهارة وسلوك قويم انعكس على سلوكيات أوالده 

يف اقتفاء سيرة األب، واألخذ هبذا النهج.. أمدهم اهلل بعونه وتوفيقه.

)1(   الوكيل األسبق بوزارة الداخلية، المشرف على منتدى عبداهلل الماضي الثقايف . 
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ومن خالل هذا المقام ال تسعفني الكلمات التي أعرب من خاللها عما يمكن أن يفيه حقه.. 

وال يسعني إال الدعاء له بوافر من الصحة والسالمة، وأن يأخذ بيده ويسدد على طريق الخير 

خطاه.. إنه جواد كريم.

1439/01/22هـ

2017/10/12م
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جهود تبذل فتشكر

                              عبدالعزيز بن علي الشويعر)1) 

أياٍد  بطين  أبا  محمد  بن  عبداهلل  الشيخ  والصديق   لألخ 

كلها  متعددة  مجاالت  ويف  وأهلها  سدير  خدمة  يف  بيضاء 

الغالية  البقعة  هبذه  والرقي  العام  الصالح  خدمة  يف  تصب 

علينا كسائر وطننا المحبوب المملكة العربية السعودية.

لمجلس  تأسيسه  ـــــ  اهلل  حفظه  ــــــ  بطين  أبا  عبداهلل  للشيخ  الوطنية  المبادرات  مقدمة  ويف 

َي بمباركة وتأييد من سمو محافظ المجمعة رعاه  سدير بمحافظة المجمعة، والذي ُسمِّ

اهلل، وهــو لقــاء يجمــع بيــن شــرائح متعددة من أبناء سدير من علمـاء ورجــال أعمــال 

تحت    ) اب  الواتس   ( تطبيق  وصحفيين عبـــر  ودكــــاترة  ومثقفيـن  دولــــة  ورجــــال 

مسمى ) مجلس سدير بمحافظة المجمعة ( والذي أتشرف أن أكون واحدًا من أعضاء 

هذا المجلس الموقر.

ولك أن تتصور حجم العبء  الذي يحمله يف إشرافه على مثل هذا المجلس ومتابعته وما 

يطرح فيه ليل هنار على مدار الساعة، فهو يقوم وأبناؤه الكرام بجهود كبيرة تجاه الوطن 

والمواطن يف سدير تفوق التحمل والخيال  كان اهلل يف عونه وعون كل المخلصين أمثاله. 

فمثل هذا العمل يتطلب جهدًا ذهنيًا ووقتًا طويالً ومااًل يبذل، وبخاصة أن هذا المجلس 

يقوم اآلن على مشروعات طيبة يف خدمة سدير كمشروع جمع وثائق أهل سدير، والتعريف 

)1(   أبو زكي ، من أميز العاملين يف المجال الخيري واالجتماعي يف محافظة المجمعة ، وكافة الوطن ، 
صدر عنه كتاب ) عطاء ... ووفاء ( يرصد شيئا من أعماليه الخيرية ومسيرته الوطنية .
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بالمساجد القديمة يف سدير وغيرهما من المشروعات المهمة يف التعريف هبذه المحافظه 

التي  المشاريع  بحصر  المجلس  قيام  جانب  إلى  العزيز.  وطننا  أبناء  جميع  أمام  وأهلها 

تحتاجها كل مدينة والرفع عنها للجهات المختصة عن طريق المحافظة ومتابعتها.

ولهذا فإن أبا محمد يستحق وبكل جدارة أن يقدر ويكَرم ويشاد بجهوده. وإن كان ال يتطَلع 

لذلك بل  يعمل ويبذل إكرامًا ألهله وأبناء وطنه.

الطيبة يف  الخيرة ومساعيه  أعماله  المجلس يف  هذا  يستمر  وأن  بالتوفيق  له  اهلل  أدعو  ختامًا 

خدمة سدير وأهلها، وتحقيق تطلعات والة األمر الكرام يف النهوض بكل شرب من بالدنا 

يف ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي 

عهده األمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما اهلل. 

وال أنسى أن أشيد بالدور الكبير لسمو محافظ المجمعة سمو األمير عبدالرحمن بن عبداهلل 

آل فرحان  الذي ال يتأخر يف القيام بكل ما من شأنه رفعة المحافظة وأهلها وتطورها.
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 جمائل أبابطين على سدير

                       عبد الرحمن بن إبراهيم أبو حيمد)1)     

أسدى  من  وتقدير كل  الحنيف على شكر  اإلسالمي  ديننا  يحثنا 

إلينا جميالً، وقد روى أبو هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 

الناس ال يشكر اهلل«  صلى اهلل عليه وسلم قال »من ال يشكر 

الحديث  لهذا  أخرى  رواية  ويف  صحيحه،  يف  الرتمذي  رواه 

ويف  قيس،  بن  األشعث  عن  والطرباين  أحمد  رواه  للناس«  أشكرهم  هلل،  الناس  »أشكر 

حديث آخر قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم » من أتى إليكم معروفا ً فكافئوه، فإن لم 

تجدوا فادعوا له« رواه الطرباين عن الحكم بن عمير، وال نريد أن نسرتسل يف األحاديث 

الموجزة يف  الكلمة  لهذه  أوردهتا كمقدمة  ولكنني  أسدى جميالً؛  إلى شكر من  الداعية 

شكر ابٍن بار من أبناء سدير، وعلم من أعالمه، ورجل من رجاالته، عندما يذكر الرجال 

بأفعالهم ومواقفهم، أخي وصديقي الشيخ/ عبد اهلل بن محمد أبابطين، على الرغم من أنه 

قضى وال يزال يقضي جزءًا مهمًا من عمره خارج سدير، وبالتحديد يف المنطقة الشرقية، 

المنطقة،  أبناء  وآبائه، ومسقط رأسه، وجماعته، وإخوانه  ينَس موطن أجداده  لم  أنه  إال 

وكأنه يقول بصوت مرتفع مجلجل: »أنا هنا، ويف الروضة ويف سدير كلها » هذه الكلمة لم 

تكن صوتًا تذروه الرياح، وإنما كان أفعااًل على األرض، يشهد هبا الداين والقاصي ومن 

هذه األفعال واألعمال:

)1(  وكيل الحرس الوطني ، عضو مجلس الشورى سابقا ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجزيرة للصحافة 
عنه  أكثر  لمعلومات  كتب.  عدة  له  وصدر  متعددة،  واجتماعية  خيرية  مبادرات  له  والنشر،  والطباعة 

ومسيرته ، طالع كتاب “ من جماز إلى اإلنجاز “ . 
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إقامة ملتقى عبداهلل بن محمد أبابطين يف العائذية  بالروضة.- 1

إقامة مكتبة فكرية، )ثقافية وعلمية( زاخرة بأمهات الكتب العربية، وبمصادر البحث، - 2

وبمؤلفات أبناء منطقة سدير )محافظة المجمعة(.

إقامة متحف كبير، غني بالموجودات والمقتنيات الثمينة، والنادرة، التي غطت مرحلة - 3

طويلة من حياة ابن شبه الجزيرة العربية، يف مختلف مراحل حياته، ويف كافة شؤون 

معيشته.

ومناقشاهتا - 4 موضوعاهتا  ُتعنى  التي  واالجتماعات،  والندوات  اللقاءات  إقامة 

بالمحافظة، وأهلها، وتراثها، وماضيها، ومستقبلها.

طباعة عشرات الكتب والمؤلفات التي هتم المحافظة وأبنائها، وتوزيعها مجانا ً على - 5

من يستفيد منها.

استقبال الملتقى للشخصيات البارزة يف المملكة من أمراء، ووجهاء وأعيان، ومشايخ - 6

ومفكرين، واطالعهم على أوضاع المحافظة.

يف - 7 ويجد  يرغب  من  لكل  عضويته  وفتح  المجمعة،  بمحافظة  سدير  مجلس  إنشاء 

نفسه الكفاءة، والقدرة على المساهمة، يف رسم مسار التنمية يف المحافظة واالهتمام 

بشؤوهنا، ومتابعة ما يثار يف هذا المجلس يومياً  من السابعة صباحاً  وحتى الثانية عشرة 

ليال ً، وشكر وتقدير المجدين، وتعديل أي أخطاء ـ قد تقع ـ عن طريق المجلس.

ووجود - 8 الشرقية،  المنطقة  يف  وجوده  من  الرغم  على  المحافظة،  مناسبات  حضور 

أعماله وارتباطاته هناك، وهذا يدل على ما للمحافظة من حب ضارب يف الوجدان.

يف  بتقصيري  اعرتايف  مع  المناسبة،  هذه  يف  ذاكريت  استحضرهتا  التي  األعمال  بعض  هذه 
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المتابعة. وهذه الجهود الكثيرة والمتشعبة تكلف وقتًا ليس بالقليل والقصير، والتزامًا ليس 

بالسهل، وجهدًا شاقًا، وال يقتصر األمر على الجهد النفسي، بل إهنا تتطلب تمويالً سخيًا، 

ال يقدر عليه إال من عود نفسه على الكرم والعطاء يف كل وقت، وكل حين، وال يكفي الجهد 

والمال بل تتطلب التزامًا وتحمالً لمسؤولية ثقيلة، فالملتقى مسؤول عما يطبعه من الكتب، 

كله،  ذلك  تنسيق  عن  مسؤول  وصاحبه  واألحاديث،  اآلراء  من  داخله  يثار  عما  ومسؤول 

وإبعاده عن المهاوي والمزالق، والحنف يف القول والعمل. 

     ال أجد العبارة المناسبة يف الشكر والتقدير لكي أسطرها يف هذه الورقية ألخي / أبي محمد 

الشيخ عبد اهلل بن محمد أبابطين، فكل كلمة شكر لن تعطيه حقه، ولن تفيه ما يستحق، ولكن 

ما ال يدرك كله، ال يرتك كله، فلنبدأ بــ )عرقة أهل سدير( وهي عظيمة المعنى، والمحتوى، 

والداللة، وأجرها عند اهلل عظيم، )جزاك اهلل خيرًا ( أخي عبد اهلل، وجعل ما قدمت وما تقدم 

أنفقت،  عما  وعوضك  الرحمن،  الخالق  عند  الميزان  يف  ثقيلة  حسنات  أعمالك،  ميزان  يف 

من جهد ومال، أضعافًا مضاعفة يف الدنيا ويف اآلخرة، وجعل عملك لمنطقتك ومحافظتك 

وأهلك وجماعتك خالصا ً تبتغي من ورائه رضى اهلل، ثم خدمة المحافظة وأهلها. 

    أدام اهلل عزك، وأمدك بالصحة والعافية والتوفيق والسداد ،،،
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ٌة ال تعرف التسويف وال التأجيل!  ِهمَّ

د . عبداهلل بن محمد الفيصل)1)                             

محمد  بن  عبداهلل  األستاذ  بجهود  اإلشادة  يف  مني  مشاركة     

المقدرة  وإنجازاته  الخيرة  أعماله  أسرد  أال  آثرت  أبابطين 

واالقتصادية  الثقافية  الوجوه  جميع  من  سدير  خدمة  يف 

الشبكة  يف  ومتاحة  ومدونة  مرصودة  فهذه  واالجتماعية؛ 

تكرارًا  أو  األستاذ عبداهلل مدح مجاملة  انطباعايت عن  تكون  أال  آثرت  المعلوماتية. كما 

ْن  لما يقوله اآلخرون من أجل التودد والتقرب إلى الممدوح. وإن كان األستاذ عبداهلل مِمَّ

يشرف محبه وعارفه بالتودد إليه. لكن أريد من إشاديت بسعادته عدة أمور غير ما ذكر، من 

ذلك :-

1- التقدير واالمتنان لجهوده المتميزة يف خدمة منطقته وخدمة أبنائها والمقيمين فيها.

من  وتقدير  الفضل  أولي  بفضل  االعرتاف  يف  الكريم  مجتمعنا  صفات  من  صفة  إبراز   -2

يستحق التقدير، وتسليط الضوء على األعمال الجليلة التي يتبناها أصحاب الهمم العالية.

3- تحفيز القادرين يف أي من مجاالت األنشطة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية على مباراة 

ومجاراة الرواد كاألستاذ عبداهلل ألن المجاراة النبيلة والمنافسة الشريفة تعود بالخير على 

المتبارين والمتنافسين وعلى مجتمعهم .

من  بارز  وعلم  سدير،  منطقة  أبناء  من  بار  ابن  أبابطين  محمد  بن  عبداهلل  األستاذ     

من  اتخذ  وقد  وفضلهم.  أبنائها  بنبل  التاريخ  أعماق  يف  ضاربة  أسرة  من  أعالمها، 

)1(  مؤسس كليات الشرق العربي للدراسات العليا . 
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الشاعر: قول  من  متخذًا  الصعاب  رغم  واإلنجاز  العطاء  على  حافزًا  المقومات  هذه 

إذا كانت النفوس كبارًا     تعبت يف مرادها األجسام 

وقول الشاعر اآلخر :

ومن تكن العلياء همة نفسه                     فكل الذي يلقاه فيها محبب

فرتاه  للمثبطات  االستجابة  وال  التأجيل  وال  التسويف  تعرف  ال  همة  اهلل  منحه  وقد 

يف  النهار  أول  يف  ثقافيًا  أو  اقتصاديًا  أو  اجتماعيًا  نشاطًا  ينجز   - اهلل  شاء  ما   –

المذكورة  المجاالت  بعض  يف  آخر  نشاطًا  وينجز  الخرب،  مدينة  يف  الشرقية  المنطقة 

: الشاعر  قول  يردد  تلك  بنشاطاته  يقوم  وهو  وأجزم  سدير!  منطقة  يف  النهار  آخر 

ولي همة تعلو على كل همة          ولي أمل يعلو على كل آمِل

وتميَّز األستاذ عبداهلل بن محمد أبابطين هبذه الخصال النبيلة التي لم تكن سهلة على غيره، 

وإال لما كان منفردًا بما يستحق اإلشادة والثناء .

لوال المشقة ساد لناس كلهم         الجود يفقر واإلقدام قتال

من  اهلل  يمكنه  وأن  والعافية،  الصحة  وباستدامة  والسداد  بالتوفيق  عبداهلل  لألستاذ  اهلل  أدعو 

تقديم المزيد لخدمة منطقة سدير وأبنائها. 

 وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عبداهلل بن محمد الفيصل

عودة سدير 
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كلمة وفاء وتكريم وتوثيق لرجل مخلص
           عبداهلل بن حمد الحقيل)1)    

عرفت األستاذ عبداهلل بن محمد أبابطين منذ 

سنوات، فالرجل متعدد الجوانب يف قيمه 

واالجتماعية  الثقافية  وأنشطته  اإلنسانية 

المتنوعة. 

ولم  ووقته،  جهده  وبذل  سدير،  لمنطقة  أخلص  حيث  المباركة  جهوده  ألُحيي  وإين 

ولعل  وقيمتها،  وزهنا  لها  معروفة  شخصية  هو   . الوهن  أو  السأم  أو  اليأس  يعرف 

زلت  وما  وطنيته،  وصدق  وفائه  إلى  يعود  سدير  بمنطقة  عبداهلل  األستاذ  اهتمام 

الوطن،  بتاريخ  ومهتم  باحث  لكل  مفخرة  وهي  الوثائقية  سدير  مكتبة  زياريت  أتذكر 

كبير.  ووطني  ثقايف  مشروع  وهي  والوثائق  الكتب  بروائع  حافلة  وجدهتا  وقد 

وقد انربى له األستاذ عبداهلل بحيث توفر هذه المكتبة للباحثين النواحي العلمية والخدمات 

كتب  لما  متخصصة  مكتبة  بحق  فهي  سدير؛  إقليم  عن  والباحثين  للمؤرخين  الثقافية 

ويكتب عن مدن سدير كاملة كما خصص جناحًا لكل مؤلف ولكل مدينة فقد جمع كل 

ما كتب عن سدير قديمًا، وحرص على جمع ما دون حديثًا سواء بشراء الكتب من أهلها 

التملك  الوثائق وصكوك  المؤلفين أو ممن لديهم مكتبات وكذلك  الهدايا من  أو قبول 

والمرسالت وغيرها، فهي بجهوده تشكل مصدرًا للتاريخ.

ويف هذا الكتاب الذي يعده الصديق الباحث يوسف العتيق مشكورًا نحتفي بالجهد الكبير 

)1(  كاتب ومثقف سعودي ، أمين عام دارة الملك عبدالعزيز سابقا صدر عنه كتاب عبداهلل بن حمد الحقيل، 
سيرة أدبية للدكتور عبداهلل الزازان. 
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الذي بذله الشيخ عبداهلل من أجل منطقة سدير يف التوثيق والرصد والمتابعة الجادة لهذه 

المنطقة المشرقة بتاريخها وتراثها بعزيمته الراسخة. وندرك أن كل عمل ال يتم بأعمال 

هبذه  والمهتمين  المختصين  كل  من  جماعية  وبإدارة  بالتعاون  وإنما  فردية  ومبادرات 

المنطقة ومشروعاهتا، ولتكون محل اهتمام الجميع.

راجين  يديه،  على  ونشد  ونشاطه  همته  أبابطين  عبداهلل  األستاذ  لألخ  أبارك  الختام  ويف      

المولى له التوفيق والسداد ودوام العطاء، وأعانه اهلل وجعل النجاح حليفه دائمًا وأبدًا.
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عبداهلل أبا بطين كما عرفته
                                                           أ . د . حمد بن ناصر الدخيل)1)

عرفت الشيخ الفاضل عبداهلل بن محمد أبا بطين  منذ نحو عام  

حينما انضممت عضوًا إلى مجلس سدير بمحافظة المجمعة  

إليه  الذي حدد هدفه بخدمة المحافظة، وتلمس ما تحتاج 

ـ  تسهم  التي  والمقرتحات  اآلراء  وتقديم  مشروعات،  من 

ذلك  قبل  وكنت  المجمعة،  محافظ  سمو  مع  بالتنسيق  وتطورها  ازدهارها  يف  ـ  اهلل  بإذن 

أسمع وأقرأ عن ملتقاه الثقايف يف مزرعته )العائذية( بروضة سدير الذي يشهد إقامة عدد 

من الفعاليات الثقافية  يف مناسبات مختلفة، وعلمت أن المكان الذي تقام فيه الندوات 

ثقافيًا  متكامالً  يزدان بمكتبة كبيرة غنية  الثقافية يضم مركزًا  والمحاضرات واللقاءات 

باإلصدارات القديمة والحديثة والوثائق والصحف القديمة، يسندها متحف أثري غني 

بالمقتنيات القديمة يف سدير وغيرها من المناطق تستحضر حياة األجداد، وكيف كانوا 

المركز  به  امتاز  الذي  والحضاري  الثقايف  والتدوين  التميز   هذا  ومع  ويعيشون،  يحيون 

والملتقى الواسع الذي يتسع لمئات الحضور لم يتح لي زيارهتما إال بعد انضممت إلى 

المجلس، ورأيت فوق ما تصورت، وعلمت أن الملتقى بدأ أولى فعالياته يف 2 من شهر 

صفر 1423 هـ ، وأذكر أن أبا محمد وجه إلي دعوة لحضور الندوة الخاصة التي عقدت 

يف الملتقى بمناسبة رؤية 2030 ، ولم يتح لي تلبية الدعوة لظرف صحي طارئ.

المجال األدبي والثقايف  له نشاط يف  التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،  )1(   عضو هيئة 
الثقافة واإلعالم بوصفه رائدا من رواد تحقيق الرتاث العربي، وكرم يف  وتحقيق الرتاث، كرمته وزارة 

العديد من المناسبات، وحصل على العديد من الدروع وشهادات التميز . 
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أعطاه اهلل من فضله، ولكنني رأيت أنه ال يحرص على اقتفاء المال واحتجازه، بل يجد متعته 

يف إنفاقه يف وجوه الخير واإلصالح ، ويف مقدمة ذلك ملتقاه الثقايف الذي ال يدر عليه ريااًل 

واحدًا، بل يحتاج إلى ميزانية خاصة، إلقامة المنتديات واللقاءات واستقبال المشاركين 

ينفقها  التي  الضرورية  وغير  الضرورية  المصروفات  من  ذلك  يستتبع  وما  والضيوف، 

بسخاء.

حينما انضممت إلى المجلس، وتعددت لقاءاتنا تكشفت لي شخصية أبي محمد واهتماماته، 

ورأيت فيه شخصًا لطيفًا متواضعًا، يستقبلك ببشاشة وترحاب، أريحيًا، يملك موهبة 

استقطاب اآلخرين، وال تملك إال أن تقدره وتوده ألنك تدرك أن مظهره فيما يستقبلك 

الشخصية  وانفتاح  والعفوية  البساطة  يف  صفاهتا  عليه  خلعت  سدير  إقليم  وأن  كمخربه، 

والتلقائية التي تعجبك وتحبب إليك الرجل، وميزة أخرى ال أستطيع أن أوفيها حقها يف 

الموجزة وهي هذا الحب الجارف لسدير مدنه وقراه وأرضه وسمائه حبًا  الكلمة  هذه 

شاغف قلبه؛ من أجله أنشأ هذا المجلس، وفتح العضوية والمشاركة لكل راغب حريص 

إدارة  على  جلدًا  منحه  الذي  هو  الحب  وهذا  المحافظة،  أبناء  من  والتنمية  التطور  على 

ليالً،  الثانية عشرة  الساعة  إلى  الفجر  منذ  آراء ومقرتحات  من  فيه  يطرح  وما  المجلس، 

ثم هذا الصرب العجيب على التوفيق بين اآلراء التي تبدو متناقضة أحيانًا، فيديرها بخربة 

اإلداري المجرب، وصرب الحريص عل مصلحة المحافظة.     

انضم إلى المجلس كوكبة ممتازة من أبناء سدير يف مختلف التخصصات واالهتمامات، وال 

تزال المشاركات تثري المجلس بحسن إدارته وقدرته على استقطاب أكرب عدد ممكن 

من أبناء المحافظة يف المجلس.

   أعانه اهلل وسدد خطاه، وفق اهلل المجلس لما فيه مصلحة سدير وأهله. 
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يوصل الفكرة في أوجز عبارة
                                عبدالرحمن بن سعد العتيق)1)  

عبداهلل بن محمد أبابطين...

ماذا أكتب أو أقول عن ابن سدير البار؟!

هل أتحدث عن هذا الرمز الوطني؟

أم أتحدث عن عبداهلل المثقف األديب؟

أم أتحدث عن اإلداري؟

فهذا الرجل بحق عملة نادرة! إن تكلم فكالمه مرتب؛ يوصل لك الفكرة يف أوجز عبارة!

هذه الكلمات ال تويف بحقه حيث ُطلب مني اإليجاز..

)1(  القاضي بمحكمة االستئناف بالرياض . 
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 قلمه سيال لتطوير سدير 
                                     عبداهلل الفايز العشري )1)  

لو تحــدث امرؤ يعرف الشــيخ عبداهلل بن محمد أبــا بطين فلن 

يوفيه حقه! لكن هــذه كلمات نابعة من قلٍب صادق المحبة 

له - حفظه اهلل - جعل اهلل ما قدمت من علم هو نرباس لك 

وســعادة يف الدارين ...وأن ننهل مما أفاء اهلل به عليك من قلم سيال وجهد وتطوير لسدير 

...فأنــت عــراب الكلمة ورباهنا ...وال ُتجارى فيما ُتقــدم ! كتب اهلل لك األجر والمثوبة، 

مــع عمٍر مديد علــى الطاعة، ورزقني وإياك بــرَّ والدينا ووالدتينا، وأمــد يف عمرهما على 

 الطاعة، ورزقنا صالح النية والذرية، وجعلنا موفقين ومســددين لكل عمل صالح ونافع.

اللهم آمين.

)1(  وكيل محافظة الدوادمي سابقا .
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بره بوالدته سبب قبوله عند الناس 

                                   عبداهلل بن عبيد الخرجي )1)     

عندما يتطلب األمر الحديث عن شخصية مثل شخصية عبداهلل 

بن محمد أبابطين يحتار المرء كيف يبدأ؟ ومن أين يبدأ؟! 

لشخصية  مفتاح  إلى  أنساق  وجدتني  وعناء  تفكير  طول  وبعد 

ذلك الرجل أجزم أنه يفتح آفاقًا واسعة من حياته العامة والخاصة. وتذكرت أن أول من 

يرحب بالضيوف يف مجلس عبدالمحسن أبابطين الكبير رسالة من تلك المرأة الفاضلة 

الجوهرة بنت محمد الماضي والدة الشيخ عبداهلل وعرفت أن بره بأمه ال يسبقه أي أمر 

آخر من اهتماماته. ولذلك فهو يفاخر  بذكر والدته أمام ضيوفه بدءًا من أكربهم من األمراء 

والمشايخ والوزراء، ويرحب هبم باسم والدته ويؤكد أهنا ترحب هبم وتسلم عليهم. فما 

أعظمه من عمل وما أعظمه من رجل! وأكاد أجزم أن هذا الرب سبب من أسباب توفيقه 

وسعة رزقه وصالح أبنائه وقبوله عند الناس. 

أما مآثره وحبه الخاص لبلده الروضة وإقليم سدير عامة، فهو حب يفوق الوصف وأعرف 

ر ويجل كل إنسان يحب بلده ويسعى يف خدمتها وتطورها. ولذلك فقد حرص  أنه يقدِّ

على إنشاء ]ملتقى عبداهلل أبابطين الثقايف واالجتماعي[واستقطب له عددًا من المثقفين 

والمسؤولين  والشعراء  والوزراء  األمراء  من  عددًا  دعا  ،كما  والمحاضرين  واألدباء 

لحضور الندوات التي ُتعقد يف هذا الملتقى. 

العديد  والخارج  الداخل  من  لها  جلب  الثقافية[ التي  سدير  ومكتبة  ]متحف  أنشأ  أنه  كما 

)1(  رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية بعشيرة ، رئيس مجلس إدارة مدارس دريم العالمية .
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الماجستير والدكتوراه لتكون منهالً لكل من يقصد  من الكتب والمخطوطات ورسائل 

هذه المكتبة لالطالع أو البحث والدراسة من قبل طالب العلم. وقد علمت أن المكتبة 

تحتوي على ما يزيد عن مائة ألف كتاب ومخطوط ومجله ودورية .

المائة( يف  )يزيد على  يزيد على سنة  استقطب عددًا من رجاالت سدير ومثقفيها  ما  وقبل 

بمحافظة  سدير   مجلس  سماه  ويراقبه  بنفسه  يديره  آب(  )واتس  تطبيق  عرب  مجموعة 

إقليم  هتم  كثيرة  مواضيع  للنقاش  يطرح  أن  إدارته  وحسن  بحنكته  واستطاع  المجمعة، 

سدير؛ وأي مسالة يتفق المجلس على أهميتها وتحتاجها المحافظة يتصدى لها ويكتب 

للوزراء بضرورة إيجادها أو إقامتها.

تفريج كربة جمع  برنامج  الخير  واستطاع من خالل  بأعمال  اهتم     كما أن هذا  المجلس 

سجن  من  الخاص  الحق  مساجين  من  عدد  وإخراج  مديونية  لتسديد  الكافية  المبالغ 

المجمعة.

والشيخ عبداهلل رغم أنه يقيم قرب والدته يف المنطقة الشرقية؛ إال أنك ال تلحظ ُبْعَد مكانه! 

إلى  يحتاج  شخص  أي  بإمكان  أنه  حتى  عنده  حاجة  له  وقت  لمن  كل  يف  قريب  فهو 

مجلس الشيخ عبدالمحسن البابطين الكبير الذي يتسع لقرابة 500 شخص داخل مزرعته 

)العائذية( بإمكانه استخدام المجلس ومرافقه  ألي مناسبة. 

ومن يعرف الشيخ عبداهلل يجد أنه نذر نفسه وأوالده ومزرعته لخدمة أهالي سدير، وأعلن 

بينهم أن من لديه رغبة يف طباعة كتاب أو ديوان شعر عن المنطقة، فإن مكتبة سدير على 

استعداد لتحمل تكلفة ألف كتاب من المَؤلف.      

   كما أن للشيخ حضورًا يف المناسبات الوطنية، فقد بادر بإدارة ندوة عن رؤية المملكة 2030 

وجمع لها عددًا من المثقفين والمختصين الذين شرحوا وأشادوا برؤية الوطن لمستقبله .
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 وأعرتف أنني غير قادر على تسليط الضوء على جميع أعمال الشيخ عبداهلل ....أواًل لكثرهتا 

وتنوعها واختالف أمكنتها.... وثانيًا أنه ال يحب كثرة اإلطراء والثناء. 

ومقالي هذا من باب من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل. 

دعواتنا للشيخ عبداهلل بالتوفيق والنجاح.

واهلل من وراء القصد. 

عبداهلل عبيد الخرجي -  عشيرة 

aokh129@gmail.com
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فارس الروضة ... روضة سدير ... الشيخ / عبداهلل بن محمد أبابطين          

صالح بن عبداهلل العويد)1)  

  اســم غنــي عــن التعريف، بل هو »َعَلُم يف رأِســِه نــاٌر«  الحديث 

عن إنســانيته وشموخه وشمائله  يستوعب مئات الصفحات، 

فكيــف لــي أن أوفيــه حقه وقــد ُطلب منــي أن أكتــب عنه يف 

صفحة واحدة فقط، وأنا بطبيعتي مياٌل إلى اإلســهاب يف مثل 

هذه األمور! ســيما إذا كان محور الحديث يدور حول هذه القامة السديرية السامقة كقامة 

أبي محمد، الشيخ/ عبداهلل بن محمد أبابطين. 

ولعلي أستهل ببيٍت من الشعر قاله أحمد شوقي يسلط الضوء على ما أنوي الحديث عنه  :

وطني لو شغلت بالخلد عنه      نازعتني إليه يف الخلد نفسي

أبي  حب  يعادل  شيء  فال  أبابطين،  محمد  بن  عبداهلل  الشيخ  عن وطنية  إذًا  سأتحدث 

محمد  لوطنه وحرصه وغيرته على االرتقاء به، وقد تبلورت مشاعره الجياشة تجاه وطنه 

على مر السنين وانعكست إيجابيًا على إيمانه بحجم هذه المسؤولية، مما شكل حافزًا 

الوطن  ما من شأنه خدمة  تم تسخيرها لكل  إبداعية  نفسه طاقاٍت  له، وفجر يف  ووازعًا 

والمواطن على كافة األصعدة .

ولعلي أوفق يف هذه الُعجالة بالرتكيز على إحدى الخصال الحميدة التي يتمتع هبا المواطن 

بالنفع  يعود  فيما  وتفانيه  وإصراره  حبه  أسلفت  كما  وهي  أبابطين  عبداهلل  الشيخ  الشهم 

المشاريع  القاصي والداين، وما هذه  لوطنه ومسقط رأسه، فوطنية أبي محمد يشهد لها 

)1(  رجل أعمال ، المنطقة الشرقية .
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والمبادرات التي بدأ المواطن بجني ثمارها إال أكرب دليل على ذلك!

اسمحوا لي باستعراض بعض األمثلة التي تجسد هذه األعمال والمالمح يف شخصيته الفذة.

رأسه  مسقط  يف  حضاريًا  ثقافيًا  ملتًقى  عامًا  عشر  ستة  منذ  أبابطين  عبداهلل  الشيخ   أسس 

بروضة سدير والذي أصبح منارًة لإلشعاع العلمي والحراك الثقايف يف المنطقة، بعد ذلك 

والجزيرة  المنطقة  لتاريخ  الهامة  األثرية  بالمقتنيات  المـُتخم  الرتاثي  المتحف  إنشاء  تم 

تاريخية متعددة، بحث  تربو على خمسة آالف تحفة من عصور وحقب  العربية، والتي 

عنها الشيخ عبداهلل  وأشرف على انتقائها شخصيًا،  وكان جوهرة التاج يف هذا الصرح 

الثقايف هو تأسيس المكتبة الوثائقية الكربى التي تكتنز أكثر من سبعين ألف من النفائس 

وحجمها  وكِمها  نوعها  من  األولى  هي  المكتبة  أن  بالذكر  الجدير  واللطائف.  والنوادر 

األمراء  السمو  أصحاب  من  الكثير  والمكتبة  والمتحف  الملتقى  زار  وقد  المنطقة،  يف 

والوجهاء واألُدباء وطلبة العلم وأبناء المنطقة، ال ينتهي الحديث عند ذلك، فقد استضاف 

الكثير من  األنشطه  الكثير  تحتها كل هذه  تندرج  التي  المظلة  “ وهي  “ العائذية  صرح 

كما  بالدنا.  وعلماء  أدباء  من  نخبة  فيها  شارك  التي  واللقاءات  والمحاضرات  الندوات 

تم طباعة وتوزيع العديد من الكتب والمطبوعات التي ُتثري الساحة الثقافية يف المنطقة، 

وكثير منها يهدى وال يباع.

أي وطنية تلك التي تغدق بسخاء وتبذل الكثير من المال والجهد والوقت يف تأصيل ثقافتنا 

لألجيال  العظيم  التاريخي  اإلرث  هذا  وتحفظ  تصون  التي  تلك  وطنية  أي  وتراثنا؟! 

القادمة؟! مما يكرس فيهم حب الوالء واالنتماء لهذا الوطن المعطاء، وُيرّسخ فيهم قيم 

المواطنة واألصالة من خالل إدراك واستشعار ما قام به أسالفهم من تضحيات وبطوالت، 

وما أسهموا به يف مجاالت الفكر  واألدب والعلم. 
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البد لي  أيضًا من اإلشارة واإلشادة بأحد المشاريع الريادية الهامة التي قام الشيخ عبداهلل 

من  نخبة  أروقته  بين  يضم  والذي  المجمعة  بمحافظة  سدير  مجلس  وهي  أال  بتأسيسها 

الدوائر  الجامعات  ورؤساء  وأساتذة  واألُدباء  والوجهاء  والمشايخ  الدولة  رجاالت 

فيهم  بما  سدير  أبناء  من  كلهم  واإلعالميين،  الفكر  ورجال  األعمال  ورجال  الحكومية 

كاتب هذه السطور، وهمهم األول واألخير ما يعود بالنفع على المنطقة وأهلها. ويتم  يف 

هذا المجلس وبشكل يومي، وبإشراف وإدارة الشيخ عبداهلل طرح وتداول ونقاش كافة 

األمور ذات العالقة المباشرة بمصلحة سدير اإلنسان، وسدير الزمان والمكان، ومن ثم 

يتم اتخاذ القرارات المناسبة للبت فيها وإنجازها على أكمل وجه. 

وكان من ثمار إنشاء هذا المجلس المبارك أن تفرعت منه  لجان تخصيصية أذكر منها على 

سبيل المثال: لجنة أعالم سدير، ولجنة وسام سدير، ولجنة وثائق سدير، ولجنة تفريج 

ُكربة.

 أي وطنية تلك التي تسخر جهودها ووقتها ومالها يف سبيل رفعة بلدها وخدمة وطنها ووالة 

أمرها.

بين  يوفق  الطاقات كلها لخدمة وطنه؟ وال كيف  للشيخ عبداهلل هذه  أين  أدري من  ولست 

أعماله الخاصة وحياته االجتماعية واألسرية واهتمامته األخرى اإلنسانية، وبين حرصه 

وإصراره على بذل كل ما لديه لالرتقاء بوطنه ومسقط رأسه، ُمتأسيًا يف ذلك بمقولة خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه اهلل:)فاإلنسان إذا لم يكن وفيًا 

لمسقط رأسه ال يكون وفيًا لوطنه(. 
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ولعل من المناسب  أن أختم بالبيتين التاليين :

على قدر أهل العزم تأتي العزائُم       وتأتي على قدر الكرام المكارُم

وتعظم يف عين الصغير صغارها      وتصغر يف عين العظيم العظائُم

 

٢٧ محرم ١٤٣٩
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من رجال سدير األوفياء

       عبداإلله بن عبدالمحسن بن عثمان أبابطين

إقليم سدير يزخر بكثير من الرجال األوفياء الذين ال يألون جهدًا 

كانوا  سواء  وأهلهم،  بلداهنم  سبيل  يف  وسعًا  خرون  يدَّ وال 

من المقيمين يف إقليم سدير أو ممن هم يسكنون ويعملون 

يف أقاليم ومناطق أخرى تبعد قليالً أو كثيرًا عن إقليم سدير بلدهم وبلد آبائهم وأجدادهم.

وأصدقائهم  وأهلهم  آبائهم  وذكرى  صباهم  ومراتع  لبلداهنم  الوفاء  ذلك  إلى  يدفعهم     

وجيراهنم، ويبذلون لبلداهنم يف إقليم سدير الغالي والنفيس من الجهد والمال لتطوير هذا 

اإلقليم، وسد حاجاته وتعزيز مكانته واالهتمام بأهله وشبابه والعمل على تحقيق أمانيهم 

وتطلعاهتم..

البار معالي األستاذ/  العودة  ابن  المثال ال الحصر كلنا نرى ونلمس ما يقدمه  وعلى سبيل 

الروضة  البار األستاذ/ عبدالعزيز الشويعر، وابن  أبو حيمد، وابن جالجل  عبدالرحمن 

البار رجل األعمال الكويتي الشهير/ عبدالعزيز بن سعود البابطين، وكذلك ابن روضة 

سدير البار األستاذ / محمد بن عبداهلل البابطين ) أبو ناصر ( رحمه اهلل.. وابن حرمة البار 

األستاذ / عبداهلل العقيل، وابن تمير البار األستاذ/إبراهيم السلطان، وابن حوطة سدير 

البار األستاذ/ عبدالعزيز العبدالعزيز المنقور رحمه اهلل، وكذلك ابن حوطة سدير البار 

الشيخ/ سعد المحمد المعجل رحمه اهلل..والقائمة تطول..

خدموا  الرجال  من  كثير  وهناك  وجاههم.  بمالهم  سدير  خدموا  من  هم  الرجال  وهؤالء 

كمحمد  الذاتية  بجهودهم  أو  اهلل.  رحمه  الدامغ  أحمد  كاألديب  وأدهبم  بعلمهم  سدير 

الذين  سدير  شباب  من  كثير  مثل  واإلعالمي  الصحفي  بالعمل  أو  اهلل،  رحمه  العسيالن 
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عملوا مراسلين أو محررين يف الصحف المحلية وعلى رأس اإلعالميين )وراق الجزيرة( 

األستاذ/يوسف العتيق...

وجهوده  وأدبه  وعلمه  وجاهه  بماله  بلداهنم  خدموا  الذين  المخلصين  الرجال  هؤالء  ومن 

الذاتية وكتابته يف الصحف ووسائل اإلعالم األخرى ابن العم الكريم األستاذ / عبداهلل 

منها  خرج  أن  منذ  سدير(  )روضة  ومحبوبته  بلدته  هم  يحمل  أبابطين..فهو  محمد  بن 

يف  فدراسته  بلدته  خارج  كانت  وجميعها  وعمالً،  دراسة  الحياة  معرتك  ودخل  صغيرًا 

ودراسته  الرياض،  يف  كانت  الجامعية  ودراسته  الخرب،  مدينة  يف  كانت  العامة  المراحل 

العليا يف الواليات المتحدة األمريكية، وإقامته بعد ذلك يف مدينة الخرب، وعمله يف مدينة 

الدمام. وهو برغم بعده عن سدير يحاول ما استطاع منذ ذلك التاريخ  خدمة بلدته الحبيبة 

وتطويرها ونمائها ويبذل يف ذلك وقته وجهده وماله وجاهه وراحته..

وبعد أن تقاعد مبكرًا من عمله مديرًا عامًا لمصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الشرقية 

تفرغ ألعماله الخاصة، وإلشباع رغباته الواسعة يف خدمة مدينة روضة سدير وإقليم سدير 

عامة .ويف سبيل ذلك أنشأ مزرعة العائذية يف روضة سدير.وهي من أكرب مزارع اإلقليم 

المعنية  الحكومية  الجهات  يف  رسميًا  بتسجيله  قام  ثقافيًا  ملتًقى  فيها  وأنشأ  وأجملها 

ووضع للملتقى خطة عمل ساهمت يف خلق حراك ثقايف يف إقليم سدير.

كما قام برتأس عدد من اللجان والمجالس التي تقوم بأعمال خيرية يف روضة سدير، وخصص 

جزءًا من إنتاج مزرعته للجمعيات الخيرية. كما قام بإنشاء مجمع سكني خيري يف حوطة 

سدير.

والهتمامه بالثقافة والتاريخ أنشأ يف مزرعته العائذية مكتبة وثائقية هتتم وتعنى بتاريخ إقليم 

سدير، وتشجع الباحثين على الكتابة والتأليف فيما يتعلق بإقليم سدير من جميع النواحي: 



36

التاريخية والجغرافية واالجتماعية واألدبية.

كما أنشأ متحفًا تراثيًا جميالً ضم كثيرًا من المقتنيات األثرية الهامة القيمة..

كذلك قام بإنشاء مجلس تراثي )قهوة( يحاكي مجلس جده محمد بن عبدالمحسن أبابطين 

رحمه اهلل كمثال على مجالس آبائنا وأجدادنا رحمهم اهلل اعتزازًا منه بحياة آبائنا وكرمهم 

وطريقتهم وأسلوهبم يف البناء والمعيشة وإكرام الضيف واستقبال الزائرين..

وآخر إنجازاته المشهودة يف خدمة إقليم سدير إنشاؤه مجلسًا يضم عددًا كبيرًا من رجاالت 

سدير الفاعلين ذوي المكانة المرموقة يف مختلف المجاالت من مشايخ وعلماء ومؤرخين 

ورجال أعمال ورجال إدارة وأدباء وشعراء وإعالميين، وتواصل هذا المجلس من خالل 

المقرتحات  وطرح  سدير  إقليم  خدمة  إلى  المجلس  هذا  ويهدف  اب(  )الواتس  تطبيق 

والنماء واالزدهار  بالتطور  إقليم سدير  يعود على  بما  المجاالت  وتدارسها يف مختلف 

إلى  المجلس  يف  عليه  االتفاق  يتم  ما  ورفع  االحتياجات  وسد  المشكالت  ومعالجة 

المسؤولين وعلى رأسهم صاحب السمو محافظ المجمعة .

وقد أسس الشيخ عبداهلل أبابطين هذا المجلس أواخر العام 1437 للهجرة واتفق على تسميته 

بعد أخذ موافقة سمو محافظ المجمعة )مجلس سدير بمحافظة المجمعة(.

)عام  القصير  عمره  خالل  عبداهلل  الشيخ  من  حكيمة  إدارية  بقيادة  المجلس  هذا  أنجز  وقد 

واحد( إنجازات كثيرة كبيرة وال يزال يعمل على تحقيق كثير من األهداف التي رسمها 

ومن أبرزها:

- جمع وتحقيق الوثائق المعرضة لالندثار المتعلقة بإقليم سدير.

- تفعيل حملة إلطالق السجناء حققت نتيجة طيبة.
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- العمل على تأليف العديد من الكتب والموسوعات عن سدير ورجاله.

- العمل على جمع كل ما كتب عن سدير يف الصحافة المحلية..

-العمل على جمع القصائد التي قيلت يف سدير أو التي ورد فيها ذكر لسدير.

- التعاون مع رابطة سدير الخضراء لتشجير صحاري سدير والطريق السريع.

- العمل على تأليف كتاب يجمع األلفاظ الشعبية الدارجة يف إقليم سدير.

- تفعيل حملة للعناية بالمساجد القديمة يف مدن وبلدات سدير.

توفيرها وتحقيق طلبات  إقليم سدير والعمل على  احتياجات كل مدينة وبلدة يف  تلمس   -

األهالي من خالل الكتابة للمسؤولين يف الوزارات والجهات المعنية ومتابعة المعامالت 

الدائرة هبذا الشأن.

- المطالبة بتوفير أرض حكومية لكل بلدة من بلدان ومدن سدير تخصص إلقامة مباٍن لفروع 

األجهزة الحكومية.

- العمل على تأليف كتاب عن كل من شارك من رجال سدير يف حروب توحيد المملكة مع 

الملك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه.

- العمل على توفير الفرص الوظيفية ألبناء وبنات سدير.

- دعم األسر المنتجة، وطرح المقرتحات التي تزيد من دخلهم وتسويق منتجاهتم.

إلى آخر هذه األفكار البناءة التي تشكل غيضًا من فيض مبارك..

بأن  العم أبي محمد  فإنني يف يوم من األيام قبل أكثر من عشرين عامًا كتبت البن  وختامًا 

روضة سدير ستضعه تاجًا على رأسها وذلك بسبب ما يقدمه لها من رعاية واهتمام وبذل 



38

وعطاء وسعي دائب لتطويرها ونمائها..

واآلن وبعد إنشائه لهذا المجلس المبارك وما نراه من نتائج ملموسة وطروحات وطموحات 

كبيرة لمنطقة سدير كافة بتعاون أعضاء هذا المجلس الكريم من أبناء سدير الربرة  فإنني 

ضمن  جبينه  على  تاجًا  محمد  أبا  العم  ابَن  سيضع  كافة  سدير  إقليم  بأن  ثقة  بكل  أقول 

الشخصيات البارزة الهامة التي مرت على اإلقليم يف عصوره المختلفة وأثرت فيه إيجابًا 

..ووضعت لها بصمات خالدة على مر الزمان..

بورك فيك أبا محمد

وبارك اهلل يف أعضاء مجلسك الكريم.

وحقق اهلل ما تسعون إليه من تطوير وازدهار هذا اإلقليم المبارك..

الرياض
األربعاء ١٤٣٩/١/٢8

الموافق ١8/٢0١٧/١0
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من حسناته ... هذا المجلس الفريد
                                                                                علي العثمان)1)                   

شــيخنا الفاضــل عبــداهلل بــن محمــد أبابطيــن من أعيــان أهل 

ســدير. ومن حسناته التي ال تحصر مجلس سدير بمحافظة 

المجمعة؛ ذلك المجلس الفريد من نوعه والذي يضم نخبة 

من الدكاترة والمشايخ واألعيان والمؤرخين من أهل سدير 

واستشارهتم يف أمور شتى فيما يخدم منطقة سدير وأهلها. والشك أن من يسعى يف خدمة 

بلــده يحتاج إلى صرب ومســاندة! وشــيخنا أبو محمد أهل لذلك، بمــا أعطاه اهلل من حنكة 

وَجَلٍد وصرب. وقد خدم سدير بما يستطيع من جهد وبذل مال ال يبتغي بذلك إال وجه اهلل 

تعالى، جعلها اهلل يف موازين أعماله يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم.

المدن  احتياجات  وتلمس  المجلس،  هذا  أعمال  من  جزءًا  إال  للمسؤولين  الكتابة   وما 

سنوات  منذ  يعمل  المجلس  هذا  كان  ولو  المنطقة،  يخدم  فيما  ومطالبات  مشاريع  من 

ألصبحت منطقة سدير من أفضل المناطق. وأملنا يف شيخنا كبير.

 أطال اهلل يف عمره وبارك يف أوالده، وأملنا أن يستمر هذا المجلس حتى يتحقق ما نصبو إليه 

يف جعل منطقتنا من أهم مناطق المملكة. جزاه اهلل عنا خير الجزاء. 

)1(  مستشار شرعي يف وزارة العدل ، سابقا. 
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الكلمة المختصرة تبخسه حقه!

عبداهلل بن إبراهيم الدامغ  

عند الحديث عن أبي محمد الشيخ عبداهلل بن محمد أبا بطين أقول بأن الكلمة المختصرة 

تبخسه حقه! حيث ال أعلم من أين أبدأ وأين أنتهي؟! 

إقامته وإياي  بقرابته ومعرفته. وبحكم  أعتز  بالنسبة لي وقريب وصديق  أكرب  أخ  أبو محمد 

يف المنطقة الشرقية فأنا قريب جدًا منه ومن كل ما عمل ويعمل خدمة لسدير كافة، فكان 

يمثلها ويتحدث عنها يف كل مجلس خاص يجمعه بمسؤول، أو مجلس عام أو صحافة 

وتلفاز. يعتز بسدير ويفاخر هبا وقد ذكرت يف مداخلة سابقة أنه منذ ما يقرب من ثالثين 

عامًا تقريبًا وهذا حسب ـ على األقل ما وعيت ـ بحكم إقامتي يف المنطقة الشرقية وكون 

صحيفة )اليوم( تختص بشكل كبير بأخبار المنطقة إال أنه يكتب عن شؤون سدير كافة 

وال يكاد يمضي أسبوعان أو ثالثة إال وتجد له مقااًل أو مداخلة عن شؤون سدير وأخباره 

الصحيفة  تلك  يف  سدير  عن  مقاالت  من  له  وقرأت  قرأت  وكم   ! مستعرضًا  أو  مطالبًا 

ناهيك عن الصحف األخرى. ويتذكر أبو محمد كم مرة ومرة تواصلت معه وشكرته على 

تلك المقاالت، وكنت كتبت مقااًل عنه هبذا الخصوص شكرًا وإعجابًا. ولكن ولألسف 

الشديد بحثت عنه وال أعلم أين حفظته؟!

والشيخ عبداهلل مؤسس جمعية روضة سدير الخيرية ورئيسها عند تأسيسها، وكرم يف برامج 

الجمعية الكثير ممن كانت لهم أياٍد بيضاء على الروضة يف شتى المجاالت، وما الندوة 

فيصل يف  الملك  اسمها جامعة  الفيصل وكان  عبدالرحمن  اإلمام  أقامها يف جامعة  التي 

ذلك الوقت عن فن البناء يف روضة سدير وزيارة وفد من غرفة تجارة الشرقية بدعوة منه 
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إلى الروضة وسدير بشكل عام بآخر أو أكثر إنجازاته؛ فقد قدم الكثير يف السابق! أما يف 

السنة األخيرة وبالتحديد بعد تأسيس هذا المجلس المبارك فيكفي أنه أوجد رابطة فريدة 

بين نخب من أهل سدير غير مسبوقة على مستوى المملكة هبذا الحجم والكفاءة والقدرة 

مجازًا  التعبير  هذا  صح  إن  ـ   المهجر  يف  ـ  سدير  أهل  ربط  أنه  إلى  إضافة  إدارهتا،  على 

أصبحوا  سدير  أهل  من  نخبة  خاص  بشكل  والكويت  الشرقية  فمن  وأهليهم  بمنطقتهم 

على معرفة وتواصل مع إخواهنم وأهليهم يف سدير، وما كان هذا ليتم لوال هذا المجلس 

المبارك وجهود رئيسه وأبناءه الكرام، فجهودهم واضحة وجلية وماقدموه ويقدمونه من 

أوقاهتم وأموالهم وجهودهم كما أسلفت لم تعد خافية على أحد. فشكرًا من األعماق 

لهم، وعذرًا إن أسهبت يف كلمتي ولكن هذا حقًا بعض مايجيش يف صدري بحق هذا 

الرجل المبارك .
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مجموعة في رجل
                                                       حمود بن عبدالعزيز المزيني)1)

إنه  مجموعة يف رجل.. حباه اهلل دماثة يف األخالق. ورحابة يف 

الصدر. وسجية الكرم والوجاهة ..

بلده  يف  وبقوة  حاضرًا  يكون  أن  من   . السكنى  ُبعد  يمنعه  لم 

الروضة ومنطقة سدير على وجه العموم يف كل مناسبة .

حاضرًا بشخصه وبماله وبجاهه لخدمة هذه المنطقة وأهاليها..

من  اآلالف  تحوي  التي  الوثائقية  المكتبة  تلك  يف  للعيان  ماثلة  والثقافية.  العلمية  مشاريعه 

كل  يف  العلم  وطلبة  للباحثين  مرجعًا  أصبحت  التي  والمخطوطات.  والوثائق  الكتب 

تخصص. وال سيما يف كل مايتعلق هبذه المنطقة . منطقة سدير العزيزة على قلوبنا جميعًا.

ويف ذلك المتحف الذي يحوي يف جنباته كل ما يتعلق برتاث األجداد..مما يساعد الباحثين يف 

هذا الجانب والمهتمين به  فضالً عن العديد من الندوات والمحاضرات واللقاءات التي 

ضمت العديد من المسؤولين وكبار رجاالت الدولة.. حتى أصبحت مزرعته . العائذية . 

مركز إشعاع ثقايف بالمنطقة.. تلك المزرعة المتميزة والتي تحمل اسم تلك القبيلة. )عائذ 

القحطانية( التي كان لها يف ماضي الزمان جوالت وصوالت يف منطقة سدير ..

المجلس  إنشاء  لها مثيالً.. وهي  أن  أعتقد  ببادرة ال  الشيخ عبداهلل ومنذ عام مضى  قام  لقد 

سدير.  منطقة  بلدان  أعيان  ضم  والذي   . المجمعة  بمحافظة  سدير  مجلس   . المبارك 

ونخبها يف كل مجال .  هذا المجلس الذي قرب وجهات النظر . وأزال الكثير من الحواجز 

)1(   كاتب ومؤرخ .
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بين أبناء بلدان المنطقة . ومهد الطريق التحاد الكلمة. والمطالبة لهذه المنطقة بكل ما 

به وفقها اهلل..  الدولة وتقوم  به  تحتاجه من مشاريع واحتياجات تكمل وتتوج ما قامت 

وأعلم كوين من أوائل من انضم لهذا المجلس الكريم. ما عاناه أبو محمد يف سببل قيام 

هذا المجلس واستمراريته وتذليل العقبات التي اعرتضت مسيرته وهي كثيرة وحساسة.. 

فضالً عن  مصابرة الشانئين وأعداء النجاح ..

المشرفة  يف  جهوده  متواصالً  ونجاحًا  دائمًا  توفيقًا  محمد  ألبي  الختام  يف  تمنياتنا    

والمتفردة.
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عبداهلل أبابطين .... روح سدير
                                                                أ.د. عماد محمد العتيقي)1)

أول ما عرفت باسم عبداهلل أبابطين كان من العم عبدالرحمن 

بالفاكس  رسالة  إلي  أحال  فقد  اهلل.  يحفظه  العتيقي  سالم 

واردة من أخيه »عبداهلل بن محمد أبابطين« يف عام 1431- 

عن  واستفسار  معلومة  الرسالة  موضوع  كان  2010م. 

الشيخ سيف العتيقي: تاريخ والدته ووفاته، ومحل مدرسته يف »سدير«. كان ذلك بسبب 

يدير  الرجل  أن  الرسالة  هامش  من  الحظت  وأخبارها.  العائلة  بتاريخ  القديم  اهتمامي 

شركة واسعة االهتمامات متعددة األغراض: مباٍن، وعقار، وميكانيك، وصناعة، ومياه 

الُخرب  يف  إداريًا  مركزًا  للشركة  وأن  بحرية.  وأعمال  زراعية،  وأعمال  صحي،  وصرف 

وفروعًا يف مناطق متعددة يف المملكة العربية السعودية. 

لم يمنع عبداهلل أبابطين تشعب أعماله وكثرة مسؤولياته أن يهتم بعالم من علماء سدير وتتبع 

تاريخ سدير،  الرجل متمكن من  أن  الكاتب وخطه  أسلوب  أخباره. وعلمت من  مظان 

فأجبت عن السؤال بسؤال مضاد لعجزي عن اإلجابة، راجيًا يف تحصيل علم من خزائن 

صاحب الرسالة.

ثم لما ُدعيت إلى مجلس سدير من أحد األصدقاء رحبت بال تردد، يف حين لم أكن أعلم بأبعاد 

استفادة  هناك  تكون  أن  رجوت  وإنما  إنجازات.  من  إليه  يصل  أن  يمكن  وما  المجلس  هذا 

من مشاركة نخبة مرموقة من رجال األعمال والفكر والثقافة يف البلد الذي قدمت منه أسريت 

الفريق  اليسير لتربير وجودي أمام هذا  أن أستطيع تقديم الشيء  بالبعيد، آمالً  منذ زمن ليس 

)1(  رئيس جامعة الشرق األوسط يف الكويت . 
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الخطير. ولكن لم يخطر لي يف الحسبان كمية الطاقة وعظم المسؤولية التي يتحملهما رئيس 

المجلس، وهو تطوعٌي على كل حال مع ما لديه من أعمال خاصة هبذا التشعب واالمتداد، 

آخذًا باالعتبار تعدد مشارب األعضاء وقوة شكيمتهم يف الحجة والحوار. 

لقد سبق لي أن شاركت يف مجموعات تواصل إلكرتوين وما زلت، فرأيت معظمها يبدأ هبمة 

الروح  وفقدان  االهتمام  لعدم  تمامًا  يتوقف  وربما  والرتاخي،  الفتور  يصيبه  ثم  ونشاط 

الدافعة من أعضائه. ولكن ما رأيته من مجلس سدير مختلٌف تمامًا. فهو عمٌل إبداعٌي 

بال منازع وال مثيل، تغذيه روٌح دافعٌة وقوة كبيرة، تشعل وقودها طاقٌة كامنٌة يف قلب أبي 

محمد ال تفرت وال تغيب، انتقل تأثيرها إلى كافة أعضاء المجلس؛ كل يقدم من طرفه ما 

تجود به نفسه، سواء بصفة فردية أو من خالل اللجان المختلفة. وانتقل التأثير إلى الدوائر 

الرسمية واألهلية المختلفة التي يتم التواصل معها يف تناغم وتفاهم مشرتك على خدمة 

سدير والنهوض بحاضرها ومستقبلها استلهامًا من تاريخها التليد. 

والثقافية  الخيرية  األعمال  يف  منسوبيه  نشاط  عن  تعرب  سدير  مجلس  إنجازات  هي  وها      

والهندسية والبحثية. إنه ما من شك بحول اهلل وقوته أن سدير الغد سوف تكون أفضل من 

سدير األمس، وأن النشاط الذي أشعله مجلس سدير سُتقطف ثماره الباهرة يف القريب 

العاجل بإذن اهلل. 

فهل ُأالُم بعد ذلك إذا قلت: لو كانت سدير رجالً لكان عبداهلل أبابطين روح سدير؟!  

   *الكويت
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استمر عطاؤه المتوهج
                            سعود بن عبداهلل الشلهوب)1)  

األستاذ  الوجيه/  تجاه  مشاعري  عن  التعبير  يصعب  حقيقًة 

عبداهلل أبابطين! فهذا الرجل استمر يف عطائه المتوهج حتى 

فاتحًا  المجاالت،  التقاعد، خدمًة لمحافظته يف جميع  بعد 

ما يخدم  المحافظة والرقي هبا  للعمل بكل  الشرقية  المنطقة  أبوابه يف روضة سدير ويف 

واستكمال نواقصها وإيصال جميع مطالبها إلى المسؤولين يف الدولة ومتابعة ذلك ولمِّ 

شمل أهلها وتوحيد مطالبهم.

وهذا العمل الذي يقوم به أستاذنا عمٌل جليل لم نَر له مثيالً على مستوى مملكتنا، وبدأنا وهلل 

الحمد نلمس أثر ذلك! فهو جنَّد نفسه وأبناءه وماله ومزرعته لخدمة المحافظة وأهلها.

له منا جزيل الشكر والثناء والدعاء أن يمتعه اهلل بالصحة والعافية، وأن يطيل يف عمره على 

طاعته ويكثر من أمثاله

مع اعتذاري على التقصير يف حقه.

)1(  رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء.
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نذر نفسه لخدمة سدير
                      عبد الكريم بن عبد المحسن التركي  )1) 

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد

سخروا  لرجال  توفيقه  وعلى  وفضله  نعمه  على  اهلل  نحمد 

العربية  المملكة  الغالي  وطنهم  لخدمة  ووقتهم  جهدهم 

)وفقها  الدولة  مع  تعاونًا  المواطنين  وإخواهنم  السعودية 

اهلل( ممثلة يف اإلدارات المختصة؛ ففي كل منطقة ومحافظة ومركز يربز يف هذا المجال 

رجال أعاهنم اهلل على خدمة وطنهم وعلى األعمال التطوعية والخيرية، وإن من هؤالء 

ابن روضة سدير، ابن األسرة الكريمة المشهورة بالرجولة والعلم الغانم واألدب ومكارم 

األستاذ  سعادة  اهلل(  )وفقهم  األمر  ولوالة  للوطن  البار  ابنها  البابطين،  أسرة  األخالق 

عبداهلل بن محمد البابطين مدير عام مصلحة المياه بالمنطقة الشرقية سابقًا )وفقه اهلل( فقد 

نذر نفسه لخدمة سدير محافظة المجمعة ومراكزها بشكل عام، وبعد تقاعده من عمله 

تفرغ تمامًا لهذا العمل الشريف، بل إنه كلف أوالده أيضًا معه لمتابعة مشاريع واحتياج 

كمؤسسة  وإشرافه؛  برئاسته  بسدير  المجمعة  محافظة  مجلس  وأسس  سدير،  وطلبات 

أهلية تطوعية خدمية استشارية تعاونية لخدمة سدير وأهلها الكرام بالتنسيق التام مع سمو 

محافظ المجمعة لتوجيه سموه بما يراه على ما يعرضه عليه مشرف ورئيس المجلس، 

حيث يضم هذا المجلس ثلة ونخبة من خيرة المواطنين يف سدير من شتى التخصصات 

العلمية والخربة ال يقل عددهم عن مئة وخمسين شخصًا. وقد نفع اهلل هبم خيرًا كثيرًا 

واقرتحوا ودرسوا وتبادلوا المشورة يف الكثير من المنافع، ورفعوا ما يلزم لسمو المحافظ 

)1(  مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية يف الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقًا.
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بخطابات من رئيس المجلس نيابة عن الجميع.

فجزى اهلل سعادة األستاذ أبا محمد وأوالده وجميع أعضاء المجلس خيرًا وزادهم اهلل توفيقًا 

وأمننا  أمرنا  ووالة  ووطننا  ديننا  لنا  وحفظ  ووطنهم.  دينهم  لخدمة  ونجاحًا  وتسديدًا 

المنافقين  وكيد  األعداء  شر  عنا  وصرف  عيشنا،  ورغد  واستقرارنا  وأخالقنا  وأعراضنا 

والحاسدين، وحفظنا من كل سوء ومكروه. آمين.

    وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وباهلل التوفيق

مركز حرمة: محافظة المجمعة.
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مؤشر الوفاء وميزان النصح

                                        د . محمد بن عبدالرحمن العمر

الكثير من الناس يبادر إلى العمل التطوعي والخيري، يبادرون 

واإلصالحية..  واإلنسانية  المجتمعية  سياقاته  يف  إليه 

لكن قلما تجد من أولئك الصامل الصابر طويل النفس!

والتعامل  لذلك  حاضرة  نماذج  مقابلة  فإن  المقام  هذا  ويف 

معهم من قرب، ُيعد سانحة لالستلهام منها والتزود من معين عطائها، وتأمل أساليبها يف 

الراغبة  الطاقات  تنفيذها، وتوظيف  بآليات  المبادرات، مصحوبة  األفكار وطرح  ابتكار 

يف المساهمة، وعون أصحاهبا على تقديم ما لديهم من مهارات وإمكانات.. وإذا تلمسنا 

الفاضل  األستاذ  هو  األفذاذ،  من  واحدًا  سدير  إقليم  يف  نجد  بالدنا،  رجاالت  يف  حولنا 

عبداهلل بن محمد أبابطين، أجد ماثالً يف سيرته ومنهجه ما جاء عليه الذكر يف استهالل هذا 

المقال، وبتتبع تلك السيرة ألبي محمد، نجد أنه رجل مسؤولية وإدارة وفكر، ويحمل هم 

وطنه ومن حوله من أهله وناسه، زادت وتيرة ذلك لديه حين وفق لجملة من المبادرات، 

إقليم  يف  الفتًا  واقعًا  تمثل  باتت  حية  مشاريع  هي  فإذا  عوائقها،  الباري  من  بعون  ذلل 

والفكر  العلم  رجال  من  الراغبين  كل  الستقطاب  رحيبة،  محاضن  أضحت  كما  سدير، 

والقدرات والمواهب المختلفة، منها الملتقى الثقايف، ومركز العائذية وما حوى من مكتبة 

شاملة للرتاث الشرعي والوطني، ومتحف متميز أمضى يف جمع محتوياته النفيسة سنين 

عددا، مما يجسد تاريخ الوطن واإلقليم، وتوج ذلك بمجلس سدير بمحافظة المجمعة، 

الذي أقر يف فرتة  قصيرة من بعد إنشائه.

العشرات من المبادرات والمشاريع يقصر المقام هنا عن سردها، نفذ بعضها وجاٍر العمل 
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على كثير منها، يأيت ذلك يف سياق هادئ ومتوازن، ويلتقي يف ضوء توجيهات والة األمر 

أبو محمد حفظه اهلل، وهو  إليه  يبادر  لما  إثراء جلي  الرائد، يف  مع رؤية بالدنا ومنهجها 

المشرف العام، يسعى حثيثًا وبصرب وبدون ملل، يحث من معه على المضي يف تحقيق 

والرتاثية  والعلمية  والمجتمعية  اإلنسانية  المجاالت  يف  ومناشط،  مشاريع  من  ُأقِرَّ  ما 

والبيئية، يصابر بذلك ثلة من األكارم المثقلين بأعمالهم والتزاماهتم، وقد وجدوا يف جنابه 

ضالتهم، حين وفر لهم بيئة للعمل التطوعي، بذل فيها ولها خربته وعالقاته وجاهه وماله 

بل وأبناءه.

بارك اهلل له يف ذلك كله، وحقق ما يصبو إليه، ومن يشاركه هذه الجهود المباركة، وأجزل له 

الرائدة، وجعلها  المبادرات واألعمال  األجر والمثوبة، وأعان على تحقيق أهداف هذه 

خالصة لوجهه الكريم.. وباهلل التوفيق،،،
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يحمل سدير في داخله
                                                                                 د . عبداهلل الزازان)1)    

  الشيخ عبد اهلل أبابطين غني عن التعريف؛ يحمل منطقة سدير يف 
أصالتها  على  وأقام  حكمتها  وتعلم  تجاربه  أخذ  منها  داخله، 

يستلهمها وينطق باسمها! وأخيرًا أسس مجلسًا باسمها.

وتشكلت  تكونت  ثقافية  عالقة  عبداهلل  بالشيخ  عالقتي  كانت 
من خالل حضوري منتدى عبد اهلل أبابطين الثقايف بروضة سدير، وتكرست وتفاعلت مع 
مجلس سدير. وقد اضطلع الشيخ عبداهلل هبذا المجلس يف وقت دقيق وظروف ال يمكن 
وصفها بأهنا عادية! فقد كان هو الذي تبنى الفكرة وأشرف على تنفيذها، ولذلك ندرك 
حجم اإلنجاز الذي أعطاه هذا الرجل لمجتمع سدير. وكانت هذه البادرة دليالً على بعد 

اجتماعي ووطني.

وإضافة إلى الجوانب المعروفة عن شخصية الشيخ عبداهلل وهي تجربته اإلدارية والقيادية 
واإلنسانية؛ فقد تغيب بعض الجوانب األخرى عن معرفة الكثيرين ولكنها مهمة إلدراك 

تنوع هذه الشخصية وسعة أفقها!

فالشيخ عبداهلل رفيع التعامل جم التهذيب مصقول الخلق كبير الحياء متواضع، ينتزع بمجرد 
وجوده اإلعجاب والثناء من األفواه واألقالم.

   هذا هو الشعور الذي يخالجني، فالذين عرفوه واجتمعوا به واستمعوا إليه وتعاملوا معه عن 
قرب يحثونك عن هذا! والذين رأوا ولمسوا تحركه ونشاطه وحيويته ال يجادلون يف هذا!

   إننا نشعر أن قيم الوفاء واألصالة تقتضي أن نقول شكرًا شيخنا...

)1(   الرئيس التنفيذي لدار الزازان للنشر .
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نماذج من الرجال في العطاء المتدفق!
عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبداهلل الشبانات)1) 

بعد  ماذا  التفكير  يف  الحكومي  العمل  أداء  بعد  اإلنسان  يبدأ 

التقاعد؟! فطائفة من الناس ترى أن عليها أن تكافئ نفسها 

بالجلوس واالستمتاع بالسفر أو ما شابه ذلك من  هوايات 

خاصة. وطائفة أخرى ترى أن العمل  ال ينقطع إال بتوقف 

الحياة؛  وهؤالء هم من ينطبق عليهم » خذ التقاعد .... وابدأ الحياة » 

مدخالً  وأجعله  أستعيره  حيمد  أبو  عبدالرحمن  األستاذ  األخ  معالي  لكتاب  عنوان  هذا 

للكتابة عن هذه الطاقات والخربات المميزة التي أنجزت أعمااًل رائعة يف عملها داخل 

أروقة ودهاليز العمل الحكومي، وهي قطعًا ال يمكن أن تبقى بدون حراك وال ترضى 

بالسكون! وهي تعلم بأن بداخلها براكين من األفكار والمشاريع سواء الخاصة أو العامة 

التطوعية  اإلنساين واألعمال  البعد  ذات  والمشاريع  والخيري،  االجتماعي  الشأن  أو يف 

االجتماعية وكل ما يخدم المجتمع الذي يعيش فيه وينتمي إليه. 

وتحضرها،  رقيها  يف  والمساهمة  مجتمعاهتا  لخدمة  نفسها  نذرت  مميزة  نماذج  لدينا  نعم 

رة لخدمة  وتحقيق تطلعاهتا وجعل ما تملكه من خربات واتصاالت وعالقات كلها مسخَّ

المجتمع واإلنسان، من هذه النماذج الرائعة والودودة والعاشقة للعمل المجتمعي وخدمة 

أفراده يف شتى مجاالته وتلمس حاجاته – وهو غني عن تعريفي له – والناس شهود اهلل 

يف أرضه، وأشهد بأن األستاذ الفاضل أبا محمد عبداهلل بن محمد أبابطين على رأس من 

يشار لهم بالبنان يف هذا المجال! فقد عمل على االنخراط يف األعمال االجتماعية جاعالً 

)1(   صاحب دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع . 
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نصب عينيه خدمة أبناء منطقته )سدير( العروس المبتهجة بأبنائها وهي تتحضر الستقبال 

المشاريع المميزة وتتهيأ ألن تكون مركز جذب لالستثمارات العمالقة لكي تكون من 

أهم مدن المملكة العربية السعودية يف مجاالت عدة؛ يف المجاالت االقتصادية من صناعة 

واستثمار ومزاٍر للرتاث واآلثار ومركٍز ثقايفٍّ مشعٍّ يقدم عرب علمائه وأدبائه ومثقفيه ُمنَتجه 

الثقايف والعلمي واألدبي لبالدنا المملكة العربية السعودية ولكل بلدان العالم العربي.

منطقة  أهالي  من  مميز  جمع  مع  فعمل  األمر  هذا  أبابطين  عبداهلل  القدير  األستاذ  استشعر 

والزمان(  المكان  )سدير  باسم  المعريف  واإلثراء  العطاء  رموز  من  كرمز  ومحبيها  سدير 

فتكون جمع من وجهاء وعلماء ومثقفي سدير لتكوين فرق عمل للنهوض بمكانة سدير 

وأهلها وتحقيق طموحاهتم وتطلعاهتم، وهذا غيض من فيض فله ولمعاونيه أجزل الدعاء 

والعطاء من المولى القدير أن يجعل التوفيق حليفهم يف هذه األعمال التي ال تنسى فتبقى 

أمد الدهر رمزًا للسمو والتضحية والعمل الذي ال ينقطع أجره يف الدنيا واآلخرة. 

أن  على  حرصوا  لمن  والمتدفق  الممتد  العطاء  يف  الرجال  من  رائعة  نماذج  وهذه     

نفعها. وعم  زرعها  فأنبتت  عليها  جرى  أرض  كل  يعم  جاريًا  هنرًا  عطاؤهم  يكون 

فاسلم لمحبيك أنت وصحبك الكرام.

2017/10/15
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أنشأ ملتقى وأسس مجلس
                       عبدالرحمن بن عبدالعزيز العتيق)1)   

أن  إال  يسعك  فال  بطين،  أبا  محمد  بن  عبداهلل  الشيخ  ذكر  إذا 

لوطنه  أخلص  فقد  الرجل  نعم  وتقول:  بالتوفيق،  له  تدعو 

ووالة أمره وقدم زهرة شبابه خدمة للوطن من خالل عمله 

لألعمال  اتجه  الدولة  خدمة  من  ترجله  وبعد  الدولة،  يف 

الخيرية ليواصل عطاءه. 

يف  الثقايف  أبابطين  عبداهلل  ملتقى  فأنشأ  وأهلها  سدير  ولبلده  لوطنه  ووقته  وجهده  ماله  بذل 

روضة سدير مسقط رأسه، والذي كان له أكرب األثر يف الحراك الثقايف الذي تشهده سدير، 

وأنشأ مجلس سدير يف محافظة المجمعة الذي يضم أصحاب الفضيلة والمعالي وأساتذة 

الجامعة ومثقفي سدير .وأعمال خيرية كثيرة ال يسمح المقام لذكرها .

أسأل اهلل أن يبارك له يف عمله ووقته وماله وأن يجعل ما قدم يف ميزان حسناته .... آمين. 

)1(  مختص يف اإلدارة ومهتم بالشأن االجتماعي . 
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عبداهلل بن محمد أبابطين ... مشروعات ثقافية رائدة

                      د . محمد بن عبدالعزيز النصار)1)    

على يقين تام بأنَّ أخي سعادة األستاذ القدير عبداهلل بن محمد 

بربيعها  الخضراء  سدير  روضة  مدينة  يف  المولود  أبابطين 

الكريم  شخصه  عن  بالحديث  لي  يسمح  لن  أهلها؛  وقلوب 

)الخادم  بنفسه  ف  يعرِّ مراًرا  فقد سمعته  بوالدته؛  بره  وال عن 

ث عن كرمه،  للوالدة( متعهما اهلل بالصحة والعافية، وأمدَّ يف عمرهما على طاعته، لن أتحدَّ

وطيب خلقه وتواضعه، وحبه إلقليم سدير، وحرصه على نفع هذا اإلقليم وخدمته بكلِّ ما 

يستطيع فنجده يجتهد مع كلِّ مدينة ومع كلِّ قرية ومع كلِّ هجرة، وال عن وفائه ألصدقائه 

وأحبابه، وقد سمعت مرارًا من كثير ممن ألتقيهم ثناًء وتقديًرا ودعاًء للشيخ عبداهلل بن محمد 

أبا بطين؛ ويف كلِّ مرة أقابله فيها يزداد يقيني بأنَّه يستحق أكثر وأكثر. وسعادة األستاذ القدير 

أبو محمد جمع بين الثقافة واإلدارة فهو يحمل بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال من جامعة 

الملك سعود وماجستير يف تحليل األنظمة من جامعة جنوب كاليفورنيا، وقد مرَّ بالعديد من 

المواقع الوظيفية واالجتماعية، وهو عضو يف العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، 

ويف مسقط رأسه روضة سدير ترأس مجلس إدارة الجمعية الخيرية، وهو أيًضا رئيس للجنة 

يرأسها  التي  المجمعة  بمحافظة  السياحة واآلثار  هيئة  بروضة سدير، وأحد أعضاء  التطوير 

ويف  المجمعة،  محافظة  محافظ  سعود  عبداهلل  آل  بن  الرحمن  عبد  األمير  السمو  صاحب 

تقاعده  وبعد  بطين،  أبا  آل  أسرة  صندوق  مجلس  عبداهلل  األستاذ  ترأس  األسري  المجال 

المبكر اتجه للعمل التجاري والخيري والثقايف واالجتماعي.

)1(  عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
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 سأقتصُر يف حديثي عن علمنا وأستاذنا أبي محمد على ثالثة منجزات ثقافية رائدة وطموحة 

يقف وراءها ويدعمها، ويشرف عليها، األول ملتقى عبداهلل أبابطين الثقايف، والثاين مكتبة 

ا الملتقى الثقايف فقد أنشئ  سدير الوثائقية والثالث مجلس سدير بمحافظة المجمعة؛ أمَّ

بموافقة كريمة من صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب يف 1423/1/3هـ، 

وقد أسهم هذا الملتقى يف دعم الحراك  الثقايف ليس يف إقليم سدير؛ بل على مستوى هذا 

الوطن المعطاء وطن الخير والعطاء والنقاء والصفاء، وقد شُرفُت بالمشاركة يف إحدى 

وسعادة  المجمعة،  جامعة  مدير  المقرن  خالد  الدكتور  معالي  بصحبة  المباركة  فعالياته 

األستاذ عبداهلل بن محمد الماضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وسعادة 

المربي القدير الدكتور عبداهلل الموسى عضو مجلس الشورى، وأدار هذه الندوة األستاذ 

الخلوق محمد بن عبداهلل أبابطين، وكان للملتقى قصب السبق يف تنفيذ أول ندوة علمية 

على مستوى المملكة العربية السعودية عن رؤيتنا 2030 بعنوان: »واجبنا...تجاه رؤيتنا” 

يف محافظتنا الغالية محافظة المجمعة، ويف مدينة روضة سدير يف مزرعة )العائذية( يف يوم 

السبت الثالثين من شهر رجب لعام 1437هـ وكانت هذه الندوة نموذجًا رائعًا جميالً 

عكست قدرة أستاذنا أبي محمد وأبنائه على حسن التنظيم واإلعداد والتنسيق والتنفيذ. 

ذ الملتقى العديد من المناشط الثقافية واالجتماعية والرتبوية؛ منها لقاء مع فضيلة  وقد نفَّ

م الملتقى األديب الشاعر األستاذ  الشيخ عبدالرحمن بن حماد آل عمر رحمه اهلل، كما كرَّ

الطيور  إنفلونزا  مرض  عن  ندوة  الملتقى  ذ  نفَّ كما  اهلل،  رحمه  الدامغ  عبداهلل  بن  أحمد 

ذ الملتقى أمسيًة شعرية  بالشراكة مع وزارة الزراعة والمياه، ويف مجال الشعر والشعراء نفَّ

اليوم  بمناسبة  الحربي  حمد  بن  والحميدي  اهلل  رحمه  الشايع  الناصر  أحمد  للشاعرين 

م الملتقى الشاعر واألديب األستاذ عبدالعزيز  الوطني للمملكة العربية السعودية، كما كرَّ

بن سعود أبابطين برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن عبدالعزيز، 
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وحضر االحتفال العديد من أصحاب السمو الملكي األمراء والوزراء واألدباء، كما شُرف 

صاحب  مثل  المعالي  وأصحاب  األمراء  السمو  أصحاب  من  دة  متعدِّ بزيارات  الملتقى 

السمو الملكي األمير تركي بن طالل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو األمير عبدالرحمن 

بن عبداهلل بن فيصل محافظ محافظة المجمعة، وصاحب السمو الملكي األمير فيصل بن 

مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم. كما استضاف الملتقى معالي وزير العدل ورئيس 

الرئيس  العيسى  عبدالكريم  بن  محمد  الدكتور  الشيخ  السابق  للقضاء  األعلى  المجلس 

الديوان  يف  المستشار  الدخيل  عّزام  الدكتور  ومعالي  اإلسالمي،  العالم  لرابطة  الحالي 

الملكي وزير التعليم السابق، والعديد من الوفود العلمية واالجتماعية، وشارك يف تكريم 

المتميزين يف مجاالت متنوعة،كما شارك الملتقى يف العديد من المناسبات الوطنية، وكرم 

العديد من الشخصيات الفاعلة يف المجتمع يف المجاالت الخيرية والثقافية واالجتماعية، 

وقد أصبح الملتقى معلًما ثقافًيا بارزًا بأنشطته وفعالياته المتنوعة.

صاحب  من  كريمة  برعاية  المفتتحة  الوثائقية  سدير  مكتبة  فهو  الثاين  الثقايف  المشروع  ا  أمَّ

العائذية  مزرعة  يف  سدير  روضة  يف  وتقع  عبدالعزيز،  بن  أحمد  األمير  الملكي  السمو 

ز المكتبة على تاريخ إقليم سدير، وجمع كلِّ ما كتب عن سدير وتصنيفه وأرشفته  وتركِّ

ووضعه يف متناول الباحثين، وقد أعلنت المكتبة أهنَّا على استعداد كامل لطبع ألف نسخة 

من أيِّ كتاب يتحدث عن سدير. وقد ُوِضع لكلِّ مدينة ولكلِّ بلدة يف إقليم سدير قسًما 

مختًصا هبا وبما ُكتب عنها وكذلك الكتب التي ُألِّفت من أهل هذه المدن فتجدها تحت 

قسم المدينة نفسها، علمًا أنَّ إقليم سدير تزيد مدنه وبلداته عن األربعين مدينة وبلدة. 

للحرمين  وقسمًا  للشريعة،  قسمًا  تضم  فهي  األخرى  التخصصات  المكتبة  هتمل  ولم 

الشريفين، وقسمًا يختص بتاريخ الملك عبدالعزيز رحمه اهلل، وقسمًا للتاريخ، وقسمًا 

لإلدارة، وقسمًا للمرأة  والطفل،  وقسمًا لألدب، وقسمًا خاصًا بالمخطوطات وغيرها 
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من األقسام. وتضم المكتبة متحفًا تراثيًا  بأكثر من خمسة آالف قطعة تراثية تتنوع بين 

عمالت ومسكوكات ومقتنيات تراثية نادرة.

وقد شُرَفت ديوانية النصار الثقافية بحوطة سدير باستضافة سعادة الشيخ عبداهلل أبابطين بعد 

بعنوان:  نوعي  لقاء  الديوانية يف  مقر  الجمعة 1437/2/22هـ يف  يوم  العشاء من  صالة 

ث فيه الضيف عن المكتبة وطموحاهتا  “مكتبة سدير الوثائقية... طموح وتحديات” تحدَّ

سعادة  اللقاء  وأدار  واألدباء  والمفكرين  المثقفين  من  جملٌة  اللقاء  حضر  وقد  وآمالها، 

ن  مت الديوانية عددًا ممَّ األستاذ القدير يوسف بن محمد العتيق، وعلى هامش اللقاء كرَّ

ألف عن إقليم سدير.

وأبدعه  والذي أسسه  المجمعة  بمحافظة  فهو مجلس سدير  الثالث  الثقايف  المشروع  ا       أمَّ

تخصصات  من  سدير  إقليم  أبناء  من  كبيًرا  عدًدا  المجلس  ويضم  محمد،  أبو  له  وجمَّ

األمير عبدالرحمن  السمو  بدعم من صاحب  المجلس  دة وحظي  متعدِّ متنوعة وجهات 

تاريخ سدير  الحفاظ على  إلى  المجلس  المجمعة، ويهدف  بن عبداهلل محافظ محافظة 

ووثائقه، كما يسعى إلى تحقيق مطالبه يف جميع مدنه ومراكزه. وقد شكلت يف يوم السبت 

والذي  المجلس  هذا  أمانة  العائذية  مزرعة  ويف  سدير  روضة  مدينة  يف   1438/3/11

المطيري.  الدكتور سلطان  عنه  وينوب  العتيق،  بن محمد  يوسف  القدير  األستاذ  يرأسه 

وتتفرع من هذا المجلس عدد من اللجان من أبرزها لجنة الوثائق لجمع وتصنيف وثائق 

إقليم سدير، وهتدف إلى جمع خمسة آالف وثيقة وتحقيقها وترميمها وطبعها.

هذه ثالث محطات ثقافية رائدة ورائعة يقودها ويهندسها ويدعمها علم من أعالم هذا الوطن 

المعطاء األستاذ القدير أبو محمد عبداهلل بن محمد أبابطين استحقت اإلشادة والتقدير.
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همة الكبار
                           عثمان بن عبدالعزيز العسكر)1)   

تتفاوت الهمم بين الناس يف تحمل المسؤولية والقيام بالواجب  

وفق طاقاهتم وإمكاناهتم التي جبلوا عليها. وفيهم من يرى 

أنه إذا أدلى بدلوه يف ميدان واحد وسعه ذلك، ومنهم من 

ينوء ببابين من أبواب الفضل والمروءة.

وثمة أناس يضطلعون بمناٍح شتى، خدمة ألمتهم وقيامًا بالواجب الذي يرون أنفسهم أولى 

لنفسه  يبني  ممن  العاجل،  الثناء  يرقب  أو  األثرة،  تغلبه  من  تقاعس  حين  به،  يقوم  من 

فحسب، وحديثي عن هؤالء األماجد دون غيرهم فهم العاملون بحق! ولئن تواروا خلف 

أعمالهم الخيرة، فقد حفظ لهم التاريخ شاهد صدق ال يخلق، لما تضمنته نفوسهم من 

حب النفع العام، واحتساب الثواب، والبعد عن الثناء الكاذب، وما أسرع ما يتقضى!

وترى يف هذه النخبة صدارهتا يف أبواب الخير والبناء مما يبقى أثره ويطول نفعه، وال يكون 

الخيرة:  تلك األعمال  نراه من  الكثير، وما  باب غفل عنه  فئة محددة، وهذا  حكرًا على 

تقييمها  يف  الدولة  مؤسسات  مع  والقيام  والبيئي  والثقايف  االجتماعي  بالجانب  العناية 

وتلمس الحاجات والمبادرة إلى توثيق الصلة بالمسؤول، وذلك يف وثاق متين من العقل 

وحسن التصرف.

أبا بطين، وهو المحنك الذي عركته التجربة، مقدرة يف  وأرى يف األستاذ عبداهلل بن محمد 

التعامل مع تلك األبواب الشتى، فهو يدلي بنصيب.

)1(  أكاديمي يف مجال الدراسات الشرعية،  ماجستير يف الدراسات اإلسالمية وله إصدارات تاريخية . 
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    وكان للملتقى الثقايف الذي أنشأه، ثم مجلس سدير بمحافظة المجمعة، وهو الذي يقوم 

وإخوانه.  إقليمه  تجاه  الواجب  يمليها  بمشاريع  القيام  يف  حسنة  بادرة  عليه  باإلشراف 

وشهاديت ألبي محمد جاءت من واقع عشته معه عضوًا يف هذا المجلس فرأيت من همته 

وحسن إدارته، ومقدرته يف تناول مسائل تحتاج مزيدًا من درس وعناية، فكان يصدر فيها 

عن رأي سديد من إخوانه وزمالئه، متجنبا األثرة، وهو يف ذلك يحوطه أدب جم، وخلق 

متين.

وال عجب أن يكون لبلدة الروضة خاصة وإلقليم سدير عامة يف نفس أبي محمد هذه المنزلة، 

آبائه   عرف  فيها  ويجد  كبيرًا،  بعطفه  عليها  انثنى  ثم  يافعًا،  فتى  أحبها  الذي  الرجل  فهو 

ومنابت مكرماهتم، فيأتم هبم.

ولألوطان يف دم كل حر          يد سلفت ودين مستحق
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أحب سدير فبادلته الحب
                                          خالد بن ناصر الحميد)1)  

أجل  من  الكثير  م  قدَّ رجل  أبابطين  محمد  بن  عبداهلل    الشيخ 

هذا الوطن، ويحمل همَّ الوطن وهم إقليم سدير تحديدًا.

وعشقًا  بحب  حبًا  اإلقليم  هذا  فبادله  سدير  إقليم      أحب 

بعشق!

 بذل جهدًا كبيرًا يف تحقيق العديد من المشاريع على مستوى محافظة المجمعة. يحمل 

التنمية،  تقود  التي  هي  الثقافة  أن  يقينًا  يدرك  ألنه  اإلقليم؛  لهذا  ثقافية  مسؤولية 

وهي التي تصنع المستقبل فأنشأ ملتقى عبداهلل بن محمد أبابطين الثقايف وذلك يف 

1423/3/1 هجري.

     ومنذ ذلك الوقت والملتقى يقدم الكثير والكثير من أجل إقليم سدير . كما أطلق جائزة 

ملتقى عبداهلل بن محمد أبابطين الثقافية؛ وقد رصد لها مبلغ مليون ريـال ضمن جهود 

الملتقى الثقايف ومكتبة سدير الوثائقية يف نشر العلوم الشرعية والثقافية، وتكريم المتميزين 

ممن  قّدموا خدمات جليلة للوطن، و لمن يرغب يف تأليف كتاب عن أي مدينة من مدن 

إقليم سدير من حيث تاريخها، والمواقع السياحية وإحداثياهتا، واألنشطة والمشاريع.

    حفظ اهلل سعادة الشيخ عبداهلل وبارك يف جهده وسعيه.

)1(  مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية.
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رمز العطاء والوفاء
                          محمد بن عبدالرحمن أبابطين)1)   

الناس أجناس فمنهم اإليجابي ومنهم ما دون ذلك!

كالدواء  حولنا  وجودهم  فإن  اإليجابيون  األشخاص   أما 

والبلسم؛ نشعر بالتفاؤل والراحة كلما كنا أكثر قربًا منهم. 

متعددة ال  _ واألسباب  _ مع األسف  الحاضرة حاليًا  قلة يف مجتمعاتنا  وهم أصبحوا 

وقت لتفصيلها هنا..

بل  المختلفين  األشخاص  من  نادرة  لنوعية  تفتقد  تكاد  أصبحت  اليوم  مجتمعاتنا  لكن   

الجهة  من  المتدفق  والعطاء  جهة  من  اإليجابية  بين  يجمعون  والذين  والمتميزين.. 

المقابلة..

أي أهنم يجمعون الناحيتين المعنوية وكذلك التفاعلية..

الفاضل  العم  به.. هو  المجروحة  المعاصر رغم شهاديت  أبرز من أعرف يف وقتنا  ولعل من 

)والدنا( الغالي والحبيب عبداهلل بن محمد آل أبابطين  حفظه اهلل ...

هذا الرجل الذي جمع مجد الرجال المؤثرين من جميع النواحي  ..

    فقد عرفت العم منذ طفولتي، كريمًا وفيًا بكل معاين الكرم والوفاء! خلقا وتواضعا وصدقا 

وحمية وبذال بجهده وماله ليس مع أفراد أسرته الصغيرة يف منزله، أو مع أسرته الكبيرة 

أسرة آل أبابطين التي ينتمي لها فقط ..

)1(  بكالوريوس إدارة أعمال ، تخصص تسويق من الواليات المتحدة األمريكية ، متفرغ ألعماله الخاصة  
ومشارك يف العمل التطوعي
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   بل إن هذا العطاء والكرم والوفاء والحماس امتد على نطاق منطقة سدير كافة؛ والتي هو 

واحد ممن تربوا يف ربوعها.  

 وألن العم من نوادر الرجال فقد امتد عطاؤه وبذله ووفاؤه من الناحيتين المعنوية والمادية، 

بل والتفاعلية بامتداد وطن العز والشموخ؛ وطنه الذي عاش به وترعرع المملكة العربية 

السعودية..

الجميع  خاللها  من  له  ومهمة..  شهد  كبيرة  حكومية  مراكز  يف  طوال  لسنوات  العم  خدم 

بالصدق والحرص على رضا اهلل أواًل ثم رضا والة األمر الكرام،  وتقديم كل ما من شأنه 

راحة ورضا المواطن الكريم ..

وحتى بعد أن ترجل العم عبداهلل من العمل الحكومي، بعد كل هذه المسيرة الحافلة بالبذل 

والسخاء؛ وإذا به يمسك بزمام المبادرة لتقديم عطاء من نوع جديد يخدم به وطنه أواًل ثم 

منطقته وأهله وأحبابه..

تسابق  هبا  أفعاله  كانت  والتي  أطلقها  التي  العم  وأفكار  لمبادرات  سرد  بصدد  لست 

أقواله  دومًا..

ألن المساحة المخصصة لي لن يفيها صفحة بل كتاب كامل! فبقدر مبادراته وتفاعله التي 

يشاهدها الجميع  من خالل منطقة سدير ..فإن مبادراته داخل أسرة آل أبابطين وحدها 

مدعاة فخر به كأحد المنتسبين لها وهلل الحمد..

فما بالنا  ال نفخر إذا شاهدنا عطاءه يمتد بامتداد وطننا الغالي..

الغالية وهلل  أسريت  أفراد  من  واحد  أبا محمد هو  العم  أن  أمتلئ غبطة وسعادة  أنني  ال شك 

الحمد والمنة..
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شكرًا ال تفي )والدي( وعمي الغالي أبا محمد على كل هذا البذل والعطاء الالمحدود..

العم سخر نفسه وماله وجاهه بل وحتى أبناءه لمنطقة سدير خاصة وللوطن بشكل عام..

بل وإين أفخر بأن العم أحد الذين أستقي منهم التوجيه والتأكيد على مواصلة العطاء ليس 

ألسرة البابطين وحسب، بل لوطننا الكبير برجاله وأناسه وساكنيه..

بالصحة  النفس  إلى  والقريب  الحبيب  عبداهلل  العم  يمد  أن  عاله  يف  جل  اهلل  أدعو  ختامًا،، 

وأحبابه  وأهله  ووالديه  درجته  يف  رفعة  قدم  ما  كل  يجعل  وأن  المديد،  والعمر  والعافية 

الكثر . وأن نجتمع سويًا معه ووالدينا وكل من نحب يف الفردوس األعلى من الجنة...

ابنك وخادمك /

محمد بن عبدالرحمن بن محمد البابطين

األربعاء  5 صفر ١٤٣٩ للهجرة الموافق ٢5 أكتوبر ٢0١٧ للميالد



65

أبابطين الرجل البار لبلده
                                                محمد الصالح)1)          

وله  سدير،  أهل  أعيان  من  أبابطين  محمد  عبداهلل   الشيخ 

ما  الغالي وخاصة  خدمة وطننا  جليلة يف  عدة مساهمات 

كلل  بدون  يعمل  وهو  فيها  نشأ  التي  سدير  منطقه  يخص 

وكأنه يعمل لمصلحته الخاصة حيث إنني متأكد بأنه يعمل 

أكثر من سبعين يف المائة من وقته الخاص لمصلحة منطقته وهو يف المنطقة الشرقية، وله 

متواجدًا يف  كان  لو  بالك  الشرقية؛  فما  أهل  لجميع  مفتوح  وبابه  الشرقية  مساهمات يف 

منطقته؟! فهو رجل على مستوى عاٍل جدًا من الثقافة والمعرفة، وله إنجازات كثيرة ال 

تحصى يف خدمة الوطن الغالي. ومن خالل متابعتي ألعماله الجليلة فإنني أشاهد رجالً 

متحمسًا جدًا لخدمة منطقته، وَلم أشاهد شخصًا من أبناء المنطقة  يف بره لمنطقته.

وكتب  كتبت  ومهما  والعافية.  بالصحة  ويمده  حياته  يف  يوفقه  أن  الحكيم  العزيز  اهلل  أدعو   

غيرى فلن نويف هذا الرجل الجليل حقه. واهلل يحفظه من كل شر.             

)1(  رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بعشيرة سدير .
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عبداهلل أبابطين كما عرفته

                                  عبداهلل بن إبراهيم الحقيل  

 يقال: إذا أردت معرفة الرجال ومعادهنم فعليك بالسفر  معهم! 

أن  والمراد  مختلفة.  أوقات  يف  قرب  عن  تعايشهم  حيث 

المخالطة والتعامل هو ما يجلي حقيقة اإلنسان وجوهره.

ولقد عرفت عن األستاذ عبداهلل بن محمد أبابطين- ابن سدير 

تتسم هبا  أود معرفته من صفات حميدة وخصال كريمة  ما  الويف- يف فرتة محدودة كل 

المنطقة  يف  الوظيفي  وعمله  الصحفية  مقاالته  خالل  من  أواًل  الطيبة، عرفته  شخصيته 

الوثائقية  به وبأبنائه األعزاء بعد زياريت ملتقى ومكتبة سدير  الشرقية . وتعمقت معرفتي 

اللذين اضطلع - وال يزال - بدور رائد يف نجاحهما، وحضوري العديد من الفعاليات التي 

أقامها الملتقى، حيث تعد مكتبة سدير الوثائقية وما تضمه من نفائس وتحف  ومصادر 

قيمة إحدى المعالم البارزة يف منطقة الرياض. 

ما  واستثمر  الغالي،  وطننا  من  عزيز  كجزء  لسدير  نفسه  – نذر  اهلل  وفقه  محمد-  أبو  أخونا 

يستطيع لخدمة هذا اإلقليم رغم إقامته يف الخرب، وكون مجلس سدير بمحافظة المجمعة 

ومقرتحًا  متابعًا  يزال  وال  عليه  المشرف  هو  وكان  إنشائه،  منذ  الثاين  عامه  دخل  الذي 

من  الكثير  أنجبت  التي  المنطقة  والطموحات ألبناء هذه  اآلمال  يحقق  ما  لكل  وداعمًا 

الرجال والنساء البارزين يف مختلف المجاالت والقيادات والمهن العليا. 

إن هذا المجلس الذي يضم نخبة طيبة يحتاج منا جميعًا إلى التعاون والتكاتف مع المشرف 

المأمولة  الطموحات  لتحقيق  والجهد  الوقت  من  المزيد  وبذل  أهدافه،  لتحقيق  عليه 

وتفعيل المبادرات المقدمة منه.  
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وإن ما خرج به المجلس من مبادرات ومشروعات قيمة لتصب يف مصلحة الجميع، وتحتاج 

منا وقفة تقدير وشكر  ألعضاء المجلس والمشرف عليه بشكل خاص.

وأتمنى أن ُيخِرج المجلس أفكارًا ومقرتحاٍت وبرامَج مدروسة بعناية، تقدم لصاحب القرار 

ليتولى إكمال الالزم وفق األنظمة والتعليمات المرعية.

حفظ اهلل وطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة، وأدام على كل مواطن ومقيم على ثرى هذا الوطن 

المعطاء نعمة األمن واألمان، وجزى اهلل كل من بذل من نفسه وماله ووقته لخدمة بلده 

الغالي خير الجزاء وأجزله. واهلل الموفق. 

  ٢٤محرم ١٤٣٩هـ
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وفاؤه لسدير عامة

   عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن زيد الفياض   

مما يسرين أن أشارك إخواين يف هذا المجلس الموقر 
بن  عبداهلل  الشيخ/  العزيز  أخي  بذكر  وأتشرف 
جميع  يف  يبذلها  التي  والجهود  أبابطين،  محمد 
سدير،  مناطق  جميع  وتقدم  لرفعة  االتجاهات 
وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على حبه ووفائه 

لسدير عامة وأهلها الطيبين، وهذا ليس غريبًا من أبي محمد جزاه اهلل خيرًا، 
فقد عرفت هذا الرجل الطيب بشهامته وكرمه وحسن أخالقه وحبه للجميع. 
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دور كبير في فترة وجيزة
                          محمد بن عبدالعزيز الفيصل)1)       

ال شك أن دور أبي محمد الشيخ عبداهلل أبا بطين خالل هذه 

بدءًا  سدير؛  ببلدان  واهتمامه  حرصه  أثبت  الوجيزة  الفرتة 

من إنشاء مكتبة سدير الوثائقية إلى إنشاء مجلس المجمعة 

بسدير والذي يتكون من كوكبة من األعضاء النشطين يتجاوزون 150 عضوًا من أهالي 

سدير من أرومات واهتمامات ومناصب وبلدان مختلفة! والذي تبني العديد من المشاريع 

ودعمها ماديًا ومعنويًا وإعالميًا، ومخاطبة الجهات الحكومية الرسمية فيما يخدم بلدان 

سدير يف طلب احتياجاته، كما كان لهذا المجلس اهتمام بالجانب اإلنساين والبيئي. وقد 

أدى تالقح األفكار بين أعضاء المجلس إلى أن يصبح حلقة وصل بين أهالي سدير مع 

ما  بعضها ومنها  والتي تحقق  الطموحات،  تحقيق بعض  يساعد على  ما  بعضًا  بعضهم 

سيرى النور مستقبالً بمشيئة اهلل يف وجود الهمم والعزيمة. والذي يرى التظاهرات الثقافية 

واالجتماعية يف مكتبة سدير الثقافية والحضور الكبير من شخصيات مختلفة واالطالع 

على محتويات المكتبة من كتب ومقتنيات يدرك دور أبي محمد ومن يسانده على إنشاء 

منارة علمية يف إقليم سدير تخدم المجتمع يف العديد من النواحي.

  بارك اهلل يف جهوده ووفقه لكل خير.

)1(  مؤرخ ومؤلف كتاب بلدان نجد قبل 100 عام . 
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خدماته شملت سدير
                                أحمد بن عبدالعزيز السلمان  

األوفياء  الرجال  يسخر  أن  وتعالى  سبحانه  اهلل  توفيق  من 

وكل  وأجدادهم،  آبائهم  وموطن  لموطنهم  والمخلصين 

أو  والمال  الجاه  أو  بالعلم  عليه...  اهلل  أنعم  ما  حسب 

بالحكمة والبصيرة الثاقبة والرأي السديد  ...

والشيخ/ عبداهلل بن محمد بن عبدالعزيز أبابطين واحد من هؤالء المخلصين الذين وفقهم 

اهلل، حيث إنه يجمع بين كثير من ذلك.... 

ورغم انشغاله بأعماله الخاصة وارتباطاته العائلية إال أنه يف الواقع ومن خالل متابعتي له فقد 

أولى سدير بكافة بلداهنا كل اهتمامه وتجرد من األنا ولم يقل “أنا ابن الروضة فقط!«

والسعادة وجمع  والفضيلة  المعالي  أصحاب  من  احتواه  بما  المبارك  المجلس  هذا  وما 

غفير من أبناء سدير المخلصين إال ثمرة من ثمار جهود شيخنا أبي محمد.... واضعين 

نصب أعينهم جميعًا النهوض بسدير وبلدانه إلى األفضل يف ظل حكومة خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان وولي عهده األمين. 

»َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اهلُل َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤمِنُوَن«.
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 عبد اهلل محمد أبابطين  عاشق التاريخ والتراث، 

                               أحد قامات هذا البلد الكريم 

 عبداهلل بن أحمد الدامغ

بلدته سدير جميل وفائه وحسن عهده ألهله،  أبناء  له  يحفظ 

سدير..  روضة  هبا  تفخر  التي  الشخصيات  إحدى  فهو 

وإحدى الشخصيات التي خلدت سيرة اآلباء واألجداد .

حرص حفظه اهلل على استعادة تاريخ األجداد،  وتاريخ مدننا وُقرانا سواء يف سدير أو نجد أو 

بقية أنحاء المملكة،  كما حرص على حفظ تاريخ المملكة من االندثار، وأن يبقى عالقًا 

يف الذاكرة وأن يسجل يف الكتب، كما حرص على الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه 

من اآلثار القديمة.

كانت له عدة اقرتاحات متميزة يف الحفاظ على التاريخ والحفاظ على اآلثار؛ ومنها على سبيل 

المثال ال الحصر أال تباع اآلثار القديمة أو تتسرب إلى خارج المملكة، وأن يكون هناك 

متحف للحفاظ على هذه اآلثار يف كل مدينة، وأن ينظر إلى المباين التي يمكن الحفاظ 

عليها فيعاد ترميمها بحيث تبقى شاهًدا على تلك الحضارة وأولئك الرجال الذين أسسوا 

تلك المدن.

عرب  هبم،  واحتفاؤه  واألدباء  واألدب  والعلماء  للعلم  تكريمه  عليه  ويشكر  له  ُيذكر  ومّما 

الملتقى الثقايف الذي أسسه منذ ما يقارب الخمسة عشر عاًما، وال زال هذا الملتقى معطاًء 

بكريم عطاء صاحبه.

أبابطين بروضة  الشيخ عبداهلل بن محمد  الوفاء والتكريم  يف ملتقى  أيام  يوًما من  أنسى  وال 
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سدير وبحضور عدد من رؤساء المراكز يف سدير وجمع من المسؤولين واألدباء ورجال 

أقيم  حفل تكريم ووفاء لوالدي  الفكر والعلم واألعمال وجمع من أهالي سدير حيث 

األستاذ األديب القدير أحمد بن عبداهلل الدامغ – رحمه اهلل - تقديرًا منه لعطاءات والدي 

بين الجمع والتأليف، وقد كان لهذا  الزمن  أربعة عقود من  األدبية والشعرية على مدى 

التكريم  أجمل األثر وأطيبه وأبلغه يف نفس والدي رحمه اهلل ويف نفوسنا جميًعا. 

إن مثل هذه الجهود للشيخ عبداهلل محمد أبابطين يف تكريم أصحاب الفكر واألدب والعلم، 

منارة  أصبح  جاورها،  وما  سدير  منطقة  مستوى  على  واألدب  التاريخ  على  والحرص 

إشعاع ثقايف وأدبي القت االستحسان واألثر الكبير يف نفوس ذوي الفكر واألدب.

فله منّا كل الحّب والتقدير مع )كروة أهل سدير(! فجزاه اهلل عن أهله ومحبيه خير الجزاء.
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جهودكم مشكورة، وأفعالكم مذكورة
                                          حسن السلمان)1)           

هذا البوح قد تكرر لكم سماعه كثيرًا، وهذا مدعاة للسآمة، 

فهو المعنى وإن تغير لفظه.

مشكورة،  )جهودكم  أيضًا  هذا  اليوم  لكم  أقول  لكني 

وأفعالكم مذكورة( 

مثنيًا معها أن دنيانا إن لم نزد فيها فنحن زائدون عليها، ومن 

لم يستكمل رعاية ما بناه أسالفه فحري ببناءه أن يتصدع، ولكم أسالف قد بُعد العهد هبم 

نياهتم، وطيب مقاصدهم،  لكن ال زالت المجالس تحلوا بذكرهم، وما ذاك إال لحسن 

وسالمة قلوهبم، وجمال َخَبِرهم وُخْبِرهم، وبيض أفعالهم وأقوالهم.

احتذى،  طريقكم  وعلى  اقتفى،  هنجكم  على  من  خلفتم  قد  بأنكم  أبشرهم  البوح  هذا  ويف 

فليهنكم ما بارك اهلل يف ذرياتكم من بعدكم.

نحسبك أبا محمد واهلل حسيبك، وال نزكيك على اهلل.

زادكم اهلل توفيقًا وسدادًا ورشادًا، وأسمعنا عنكم دومًا كل ما يسر.

وتقبل مني هذا الفنار الطائف

ودمتم بود

)1(  باحث شرعي بديوان المظالم .
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تكاتف رجال سدير  ...  أمنية وتحققت
                      العميد / فهد بن زيد الدعجاني)1)   

الحراك  سر  هو  األهداف،  وهذا  يحقق  التعاون  الغالب  يف 

نخبة من رجال سدير، من مسؤولين ورجال  يقوده  الذي 

التكاتف  هذا  من  والهدف  خربات،  أعمال  وأصحاب 

وقرى  مدن  أهالي  احتياجات  على  الوقوف  هو  والتعاون 

اإلقليم  هذا  مشاريع  دعم  يف  المساهمة  وأيضًا  سدير، 

بأنه  سدير،  لمجلس  ينظرون  سدير  إقليم  يف  والمواطنة  فالمواطن  قلوبنا،  على  العزيز 

ساهم يف توسيع نافذة األمل من أجل تحقيق رغباهتم المتنوعة وتخليصهم من بيروقراطية 

وكبار  الخاص(  الحق   ( يف  والمساجين  والفقراء  فاأليتام  الخدمية،  المؤسسات  بعض 

السن  وغيرهم، هم الفئات المستهدفة من عمل هذا المجلس المبارك، فهناك عدد كبير 

ُأْطلق سراحهم وسددت ديوهنم، وأيضًا هناك برامج سينتفع  من سجناء الحق الخاص 

منها األيتام والفقراء وأيضًا كبار السن، فاللجان المشكلة لهذا العمل يعملون بجهد كبير 

تعمل يف  التوثيق، ولجان أخرى   تعمل يف مجال  ، وأيضًا هناك لجان  لتحقيق رغباهتم 

مجال التنمية، ويف قادم األيام ستتعدد اللجان والمهام بإذن اهلل، وهذا سينعكس إيجابًا 

هو  من  يقول  تساؤل  وهناك  سدير،  يف  للمواطن  المقدمة  الخدمات  ورقي  تطور  على 

الجندي المجهول الذي يقف خلف هذا الجهد وهذ اإلنجاز؟!  

فبعيدًا عن اإلطراء أو المديح أو المجاملة، أقول إن األستاذ/ عبداهلل بن محمد أبابطين هو 

النهوض  أجل  من  وجهده  ماله  من  الكثير  وبذل  المجلس  هذا  بفكرة  الجرس  علق  من 

)1(   حوطة سدير ، من منسوبي جوازات الرياض . 
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بربامج هذا المجلس، ووضع له الضوابط التي تضمن استمراريته بفعالية، فمهما كتبت 

وسطر قلمي لن أويف أبا محمد حقه، فهو يتكبد عناء السفر من المنطقة الشرقية باستمرار 

ما  كل  عن  الساعة،  مدار  على  المتابعة  عن  ناهيك  المجلس  هذا  برامج  على  للوقوف 

يكتب وُيناقشه أعضاء المجلس، فسعة صدره وأريحيته ساهمتا يف استمرار األعضاء يف 

المجلس، وهذا أكسب الجميع  خربة وفتح لهم مجااًل للمساهمة والعطاء، وأيضًا كان 

لسمو محافظ المجمعة األمير عبدالرحمن بن عبداهلل آل فيصل  حفظه اهلل، دور فعال مع 

هذا المجلس ُمنذ أن كان فكرة حتى تحقق هذا التكامل، وأشرف على سير عمله حتى 

المواطنين، فلسموه  الشكر والتقدير، والشكر موصول لألستاذ/  وصل نفعه لكثير من 

يبذلون جهودًا  الذين  المجلس  الشكر موصول ألعضاء  وأبنائه، وأيضًا  أبابطين  عبداهلل 

كبيرًة لتحقيق أهداف هذا المجلس، فبدوهنم لم ولن يتحقق أي إنجاز. 

أمن واستقرار  نتج عنه  قيادة صالحة ُتحكم شرع اهلل، مما  أنعم علينا  أن  وختامًا نحمد اهلل 

قيادتنا  تنتهجه  الذي  والعدل  االستقرار  نتائج هذا  المجلس من  الناس، وهذا  بين  وألفة 

الحكيمة، فأدعو اهلل أن يوفقهم ويكفيهم شر األعداء.
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لمساته وبصماته ماثلة أمام القاصي والداني
                                   عبدالعزيز المشرف )1)        

يعجز القلم عن ذكر مآثر الشيخ عبداهلل بن محمد أبابطين.. 

يعمل  البيضاء..  األيادي  المبادرات وصاحب  فهو رجل 

ويعمل..ال يكل وال يمل..

ومن نافلة القول أن مبادرة األستاذ الفاضل يوسف بن محمد العتيق )وراق الجزيرة( تنم عن 

وفاء لمن هم أهل للوفاء..

 وإنني ألدعو اهلل - تبارك وتعالى - أن يتقبل عمله هذا وأن يجزل له العطاء، إنه ولي ذلك 

والقادر عليه..

فأما المحتفى به الشيخ عبداهلل بن محمد أبابطين وموضوع هذا التكريم فإن لي معه شأن..

كنا نكتب يف صحيفة اليوم، وكان لنا عمودان أسبوعيًا. هو يكتب يف الشأن العام واالجتماعي، 

الكبار  السبع  )الخطوات  أسميته  كتاب  يف  مقااليت  جمعت  وقد  العقاري  الشأن  يف  وأنا 

للدخول يف سوق العقار(.

كان أسلوب أبي محمد ماتعًا ..جاذبًا يالمس حاجات الناس، لذا كان مريدوه كثرًا! يتبسط 

بالحديث. ال تكلف وال تزلف.. فدخل قلوب القراء بتفوق..

الصحيفة  يجعل  مما  تأخر..  إن  يلومونه  متابعيه  أن  حتى  يوم..  بعد  يومًا  تزداد  شعبيته 

)1(  ناشط اجتماعي وبيئي وصناعي . 
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تضطر  إلعادة مقاالته مرارًا وتكرارًا إرضاء لقرائه واستمرارًا لعموده..

التي زادت  الشرقية  المنطقة  الشهير عن تسمية لوحات شوارع  أدل على ذلك مقاله  وليس 

شعبيته وحب الناس له..

بيرق  ويرفع  يرتجل  به  إذا  الرتحال..  عصا  ويلقي  الراحة  من  قسطًا  يأخذ  أن  قرر  أن  وما 

المبادرات.. لكن هذه المرة من نوع آخر..

لكل إنسان منا حبه وعشقه )وللناس فيما يعشقون مذاهب(.

أن تجدها يف  يندر  لنفسه خاتمة  الراحة والدعة والهدوء راح يرسم  إلى  يركن  أن  فبداًل من 

موقع آخر..

التقنية  طوع  أن  وذلك  القرن(  )مشروع  عليه  أطلقت  وقد  مشروعًا  يتبنى  أن  أصر  بل  قرر 

المجمعة(  بمحافظه  سدير  )مجلس  مجموعة  بإنشاء  وبادر  التواصل(  )وسائل  الحديثة 

مما جعله قريبًا بل لصيقًا من أصحاب القرار وعلى مدار الـ )24( ساعة.. يحاسب نفسه 

قبل اآلخرين.. ويجلدها وبقسوة كلما خفت أو ترهلت..

إن أبا محمد قد اختار مهمة عجزت عن حملها الجبال الراسيات وهي تلبيه رغبات الناس 

ولكن ) رضى الناس غاية ال تدرك (.

لمسات أبي محمد وبصماته ماثلة أمام القاصي والداين! وإحقاقًا للحق هو يستحق التكريم 

ما دام يعيش بيننا ..

واهلل أسأل أن يمد يف عمره على طاعته.
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                       عبداهلل أبابطين في ميزان أبنائه   

                       محمد الحسيني

، والٍد ومعلٍم له،  عندما يشرع إنسان يف الكتابة عن إنسان مربٍّ

فال بد أن تخون الكلمات وال بد أن تقصر العبارات!

السيد الوالد عبداهلل أبابطين ليس أخًا للوالدة فقط، وليس خااًل لنا فقط ، بل هو جمع من 

القائد  الوالد وهو  العالمات جلها ومن السمات دقها وجلها، فهو  المحاسن كلها ومن 

للثقافة عماد وللشعر مهاد وللبالغة  بالعلم مغٍذ، وهو  المربي وهو  المساند، وهو  وهو 

كتاب. وهو الصديق وهو الرفيق الصدوق، فهو عالم من الكتب وبحر من األدب وفيض 

من العلم. 

عندما يتحدث االبن عن والده فال بد أن تخطئ الكلمات، وال بد أن تتعارك المشاعر، وال بد 

أن تقل الجمل، فالعظيم ال تفي حقه الجمل!!

حديث  لكل  يهتم  وكان  وكبيرة،  صغيرة  كل  يتابع  فكان  صالحة،  نشأة  الوالد  الخال  أنشأنا 

نقوله، وكان يعلمنا بأخالق األنبياء، فكان ال يحدد أحدًا عند العتاب بل يقول “ ما بال 

أقوام” 

أثبت الوالد عبداهلل أن أفضل استثمار يعمله كان االستثمار باألسرة فهو مضمون الربح، كان 

الخال والدًا للجميع، وكان والدًا للوالدة خاصة بعد وفاة والدها فكان يسأل عنها كل يوم. 

الخال الوالد لم ينتصر لنفسه قط فهو يرى أن اآلخرة أولى، اهتم الخال عبداهلل بتاريخ سدير 

نفسه  مثله أحد. سخر  ُير  لم  ما  الهمة  فيه من  له  بإحياء سدير فكان  فأحاطه كله، واهتم 

وأبناءه لخدمة مدينة “روضة سدير” فأخذت جل وقته ونجح يف جلب األنظار إليها سواء 
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من التجار أو الحكومة.

    كان وال يزال مضربًا للرب مع جديت الوالدة األميرة الجوهرة بنت محمد بن ماضي فكان 

يتعب لرتتاح ويشقى لتنفيذ طلبها، ويعمل المستحيل إلرضائها، فكان ال ينام إن لم تنم 

وال يرتاح إن لم ترتح.

  أقولها للتاريخ أتعبت من بعدك يا سيدي! 

٢0١-١٧0-١٣
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رجل خطوته بألف ميل!!
                                   محمد بن عبداهلل أبابطين)1) 

ونورها  الحياة  روح  وقدويت،  وجامعتي  ووالدي  سيدي 

المضيء.

واألخ  والقدوة  المربي  الحياة،  أمور  منه  أستقي  الذي  المنبع 

يف  وإلخويت  لي  ومعّلم  موّجه  خير  العين،  ونور  والصديق 

أمورنا العلمية والعملية.

زرع يف نفسي الثقة باهلل ثم بالنفس، ووضعني بموضع المسؤولية منذ الصغر أنا وإخويت.

رجل يتفانى يف أداء عمله المقرون باألمانة والصدق واإلخالص تحققت له طموحاته بتوفيق 

من اهلل.

رجل يقوم بواجباته العملية واالجتماعية وصلة الرحم والرب واإلحسان، يحرص على عيادة 

المرضى وزيارة كبار السن، وحضور المناسبات االجتماعية )رغم مشقة السفر(.

رجل كريم يدرك جيدًا مدى أهمية المساهمة يف األعمال الخيرية، وتوظيف مال اهلل يف خدمة 

تاريخًا تظل  اهلل، يسطر  الناس ال يشكر  أن من ال يشكر  باب  اهلل، وهو تكريم من  عباد 

سطوره مضاءة يف قلوب الناس، وشمعة ال تنطفئ شعلتها بمرور الزمن.

تعامله يف منتهى التواضع والرقي، مجلسه اليومي مفتوح للجميع ويستقبل الضيوف يوميًا 

ويتبادل األحاديث يف لقاءات ال تخلو من الصراحة يف أمور هتم وتخدم الوطن ومناقشة 

القضايا االقتصادية واالجتماعية والثقافية واألدبية والتاريخية.

)1(  المشرف على ملتقى عبد اهلل بن محمد أبا بطين الثقايف.



81

إحسانه للناس من القريب والبعيد، محبته لعمل الخير ابتغاء مرضاة اهلل.

اجتماعية  مقاالت  المحلية  بالصحف  يكتب  ومازال  كان  األولى،  الدرجة  من  وناقد  كاتب 

واقتصادية، صدر له كتاب “أنا والصحافة وربع قرن” من 3 أجزاء.

بتنفيذ  واهتمامه  الشرقية،  بالمنطقة  المياه  لمصلحة  عامًا  مديرًا  كان  عندما  بإنجازاته  أفتخر 

المشاريع من خالل شركات عالمية بأعلى جودة وبدون تأخير، حتى أصبحت من أفضل 

المرافق الحكومية تميزًا، شكره هبا الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه اهلل.

بكونه  أفتخر  الذكريات  أستعرُض شريط  فعندما  عامة وسدير خاصة،  الوطن  لخدمة  سعى 

يقوم بكل هذه األعمال من إقامة المناسبات واللقاءات والندوات، منها تأسيس الجمعية 

الخيرية بروضة سدير، واجتماع 100 من حملة الدكتوراة من أهالي روضة سدير، ومن 

ملتقى  وتأسيس  1412هـ،  عام  سدير  روضة  تطوير  عن  ندوة  يف  فيصل  الملك  جامعة 

الرتاثي،  أبابطين  ومتحف  الوثائقية،  سدير  ومكتبة  الثقايف،  أبابطين  محمد  بن  عبداهلل 

الذي أصبح منارة ثقافية تزخر بالعديد من الندوات المقامة يف محبوبته “روضة سدير” 

واستضافة األمراء والوزراء والشخصيات البارزة يف المملكة، وتحّمله عناء السفر ومشّقة 

الطريق بين الشرقية وسدير.

المجلس  هذا  المجمعة،  بمحافظة  سدير  مجلس  على  إشرافه  الحالية،  أعماله  أهم  ومن 

إلى  المواطن(  )صوت  طلباته  ونقل  وأهله  سدير  خدمة  هبدف  بتأسيسه  قام  اإللكرتوين 

المسؤول، وتأكيد اللُّحمة الوطنية وإبراز دور أهالي سدير قديمًا وحديثًا، هذا المجلس 

االفرتاضي األول من نوعه يف المملكة )وربما يف العالم( الذي يجمع أهل منطقة واحدة 

يف اتحاد الكلمة وحلقة وصل يف المطالبة بكل ما تحتاجه من مشاريع تساهم يف التنمية 

والتطوير، وتحّمله أعباء اإلشراف على المجلس ليل هنار، من المتابعة وطرح المواضيع 
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وتحقيق الغاية، بكل جهد وصرب.

أطلق  التي  ماضي،  بن  محمد  بنت  الجوهرة  “جديت”  والدته  خدمة  يف  وقته  جّل  يخصص 

عليها ويناديها بـ “سيديت” ويضرب أروع أمثلة الرب هبا، وكان ومازال الخادم لها أطال اهلل 

بعمرها، فالدنيا تطيب له بابتسامتها ودعائها، واآلخرة برضاها، وأي رضى، إنه رضى اهلل.

يرى فينا المستقبل والمسيرة التي – بإذن اهلل – سوف تمتد أزمنة عديدة ونرجو اهلل - سبحانه 

- أن نسير على خطاه وأن يمّده بالصحة والسعادة والتوفيق.

  وإن كان حرب قلمي ال يستطيع التعبير عن مشاعري نحوه.. فمشاعري أكرب من أسطرها على 

الورق.

ابنك وخادمك ومحبك

محمد

الخميس ١٤٣٩/١/٢٩هـ
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مكافح بكل ما تعنيه الكلمة   

عبدالعزيز بن عبداهلل أبابطين

بِْسم اهلل الرحمن الرحيم              

)إذا أقبل العبد بقلبه إلى اهلل أقبل اهلل  بقلوب  المؤمنين عليه(

من منطلق اآلية الكريمة  قوله تعالى :ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ    ژ

مهما بحثت يف الكلمات اللتي تتسابق لتنظم عقد الشكر الذي تستحقه لن توفيك حقك سيدي 

الوالد كلمة شكرًا ، إليك يامن كان له الفضل وَلم تنتظر العطاء إال من رب العالمين .

 ، الكثير  الذاتية أو اإلنجازات و الجوائز فقد كتبت و سبقني هبا  هنا لن أتحدث عن سيرته 

حياته ال يكفيها كتاب فكل مرحلة تعترب عنوان لما عاناه يف حياته ، صرب و نال جد و اجتهد 

و حصد ، تعب إلراحة غيره ، رجل مكافح  بكل ماتعنيه الكلمة لخدمة دينه و وطنه 

مخرجًا  له  يجعل  اهلل  يتق  ومن   ( تعالى  قوله  الكريمة  اآلية  وشعاره  الحياة  هذه  يف  قاعدته 

ويرزقه من حيث ال يحتسب ( .

العامة على  المصلحة  يبدي  الظروف  العطاء حتى يف أصعب  البذل و  للخير و نموذج  رمز 

المصلحة الخاصة يف أمور عديدة نشهد هبا نحن أبناؤه و المقربين منه ، سر توفيقه هو بره 

بوالدته سيديت الجوهرة بنت محمد بن ماضي حيث لم أرى أو أقرأ شئ يوازي عمله يف 

خدمة و راحة والدته ومرافقتها و مشورهتا يف كل صغيرة و كبيرة وال يخلو يوم إال و يأتينا 

توجيه يخص خدمة جدتنا حفظها اهلل  ، يجد راحته ومتعته يف البذل و اإلنفاق على الخير . 

قلمه صادق و ال يكتم كلمة الحق وال تأخذه يف اهلل لومة الئم يف كتاباته والنصح يف الخفاء 

للجميع الصغير والكبير ،  كلما كان هناك أمر صعب من أمور الدنيا لجأت له وال أخرج 
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إال براحة نفسية و طمأنينة ينقلني هبدوء إليجابية ال حدود لها .

الرجال   الجميل لمجالس  تعيدنا للماضي  أنظمة  له  ، بل  اليومي ليس كأي مجلس  مجلسه 

بحيث يمنع به استخدام الجوال و األحاديث الجانبية والرتكيز على المادة المطروحة و 

الدرس المفيد ، حقيقة أعتربه مركز إستشارات يف جميع المجاالت بحيث يعترب حفظه 

فكر  وخالصة  خرباته  كافة  له  يقدم  أن  المجلس  لهذا  وزائر  ضيف  أي  حق  من  أن  اهلل 

يسردها بطريقة مشوقة ليخرج بمعلومات تقدم له بطبق من ذهب . أسلوب وفن ومدرسة 

يف اإلدارة فريد من نوعه نال ثقة الجميع بإخالصه وتفانيه يف عمله كيف ال وقد كان أصغر 

مدير عام بالمرتبة الخامسة عشر بالمملكة . 

ال يمر يوم إال و يأتينا توجيه يخص خدمة بلدنا المعطاء ثم خدمة سدير سواء من مراسالت 

أو متابعة ألحد الجهات أو طلبات ومشاريع تصب لخدمة المنطقة ، ثمرة القناعة الراحة 

تردنا تجاه سيدي  التي  الثناء  و  الشكر  ، كلمات  ما كسبه  المحبة وهذا  التواضع  ثمرة  و 

الوالد تحملنا مسؤلية كبيرة للحفاظ على هذا اإلرث العظيم ، و الشكر موصول لكل من 

لم يبخل بشعوره وكلماته تجاه رجل بادلهم المحبة و الوفاء ... 

خادمك 

عبدالعزيز بن عبداهلل أبابطين
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أعطى لنا زوايا اإلبداع!

معاذ بن عبداهلل أبابطين

                                                          بسم اهلل الرحمن الرحيم      

بن  محمد  اهلل  خلق  أفضل  على  والسالم  والصالة  اهلل  بسم 

عبداهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما بعد،،،

ـد رمَّ مــا  ضـو  ه  عـــــزَّ ضــّو 
نحلـم! تـه  عـزَّ مــن  كننــا 

ـد ومــضمِّ للجــرح  بلسٍم 
يسلـم لنـا  زولـــــه  جعـل  يــا 

محمد ــو  أب ــه  وج اهلل  بيض 
نعلـم ال  حيـث  مــن  طيبته 

أشاهده من  ما  أمام  واللسان يصمت،  تعجز،  والكلمات  ينبهر،  والقلب  ينذهل،  العقل  فإن 

أقوال وأفعال تجعلني أفخر وأعتز وأتباهى وأرتفع وأزهو.

اهتمامه البليغ بمجلس سدير بمحافظة المجمعة أعطى لنا عدة زوايا لإلبداع، فهو كالشجرة 

التي نقطف منها ثمرات كل يوم، بل أكثر من ذلك ألهنا ثمرات للعقل!

فمرة نقطف ثمرة التطوير والتجديد، ومرة بعد النظر، ومرة الحرص على الوطن، ومرة ومرة 

وتكثر المرات!

واالمتـيـاز األمـجـاد  ذروة  مـن  الـرابيـة 

ها عـزَّ فأنـا  عــبــداهلل  ظهر  مــن  دامنـي  مــا 

العـزاز للسجايـا  مــالٍذ  يا   .  . ـد  محمَّ أبو 

وتكّزها الصعب  تحزم  اللي  الكرام  نسل 
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 هذا هو رأس مالي الغالي والعالي والدي حفظه اهلل وأطال بعمره، الذي أعتز جدًا بالتذلل 

إليه، والذي يف كل يوم يعطينا من دروس الحياة التي ال تتوفر بالمدارس وال بالجامعات 

من شتى العلوم يف الدين والدنيا. 

ربَّــانــي مــن  عــمـر  ل  يـطـوِّ ـه  الـلَّ

وأعـطانـي نـي  عـزَّ ـه  إنَّ أشهـد  أنـا 

ه ؟ الّلــي أقـوله عنَـّ أبــوي . . أقــل 

ثــانــي لــه  وال  الـدنيــا  عــلـى  ل  أوَّ

بإسمــه ربطـنــي  ــي  اللِّ االرتبــاط 

خــالَّنـي بالـسما  ــه  إنَّ الـّلـــه  عـــزَّ 

اللهم لك الحمد على نعمة والدي، نعمة ال حد وال عد وال مد لها، ذلك الرجل الذي يحمل 

هموم كالجبال ولم تحدب قوته وحزمه، ويشد للعلياء وال يرتخي مسعاه وعزمه.

اللهم بارك عليه، اللهم بارك عليه، اللهم بارك عليه.

طبت يا والدي الكريم، وجعلك اهلل من المشمولين هبذه اآلية الكريمة:
ژ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې    ې  ى   ژ.

مع التحية والتقدير

خادمك

معاذ بن عبداهلل أبابطين

                      



شهادات من داخل دار أبي محمد

وأهل الدار أدرى بما فيه
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ما أن نمى علم هذا الكتاب الخاص باالحتفاء  بأبي محمد الشيخ عبداهلل  أبا بطين ودوره يف  

تأسيس مجلس سدير بمحافظة المجمعة إلى زوجته ) أم محمد ( و شقيقاته الكريمات 

إال بادرن بالرغبة يف  المشاركة يف هذا االحتفاء  وتوثيق مشاعرهن الصادقة تجاه المحتفى  

، بكلمات عفوية تعكس مكانته لديهم وتحمل هذه المشاركات العرفان والتقدير والشكر 

وألجل   ، أسرته  أفراد  جميع  وتجاه  والديه  تجاه   ) محمد  أبو   ( به  قام  ما  تجاه  والدعاء 

هذا فقد رأينا من المناسب أن تكون هذه المشاركات حاضرة معنا يف  الكتاب، مؤكدين 

أن أعظم الشهادات وأهمها ألي صاحب انجاز هي التي تأيت من بيئته الصغيرة ومحيطه 

العائلي ، وهم أكثر الناس تعامال معه فمتى ما شهد لك األهل باإلنجاز فأنت كذلك

. 
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مقال رفيقة الدرب ....أم محمد أبابطين 

عبد اهلل بن محمد أبابطين 

انتماء ال حد له  

يقول اهلل عز وجل :ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ    

ٺ     ٿ  ژ ]سبأ: 1[

الحمد هلل الذي يعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور، والحمدهلل على كل نعمة أنعم هبا اهلل 

علينا، والصالة والسالم على رسول اهلل، النعمة المسداة والرحمة المهداة.

 الحمد هلل جل وعال أن رزقنا أبا محمد رفيقًا محبًا وأبًا حنونًا بارًا بالوالدة الغالية الجوهره 

بنت محمد بن ماضي، وباإلخوان واألخوات واألسرة، يشاركهم يف كل صغيرة وكبيرة 

وكأهنا تخصه شخصيا.

لقد وجدت فيه نموذجًا يف صفاء السريرة وصدق األخوة لجميع من يعرفه، محسنا يف عمله، 

يحمل يف قلبه  وعقله هم الوطن والمواطن.

سدير  وأجداده  روضة  آبائه  وموطن  رأسه  الحقة  بإهتمامه  بمسقط  المواطنة  روح  ويجسد 

خاصة وسدير عامة.

يطالب بالمشاريع التنموية سواء من القطاع العام أو الخاص ويتابع كل التفاصيل.

الثقافية  الندوات  بإقامة  فكري  حراك  و  إشعاع  منارة  الذي  أصبح  الثقايف  وأقام  الملتقى 

والمحاضرات واستضافة رجال الفكر واألدب.

اآلباء  تراث  يخلد  ومتحف  والمخطوطات،  الكتب  بآالالف  تزخر  ضخمة  مكتبة  وأنشأ 

واألجداد بما يحتويه من قطع أثرية نادرة، وأخيرًا أنشأ مجموعة  )مجلس سدير( الذي 
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يضم النخب من أبناء سدير األوفياء. 

وهدفه خدمة هذا الجزء الغالي على قلوبنا من وطننا الحبيب محاوال أن يطرح يوميا فكرة 

أو موضوعًا لمناقشته مع األعضاء ووضع الحلول لكل ما من شأنه أن يكون عائقًا أمام 

تنفيذ هذه المقرتحات وبالرغم من أهنا تأخذ من وقته وجهده الشيء الكثير  إال أنه يجد 

فيها لذه وسعادة ال توصف.

 هنيئًا لك أبا محمد برك بوالدتك وبأسرتك وبوطنك وهنيئًا لي أيضًا فبصحبة الصالحين 

تطيب الحياة.

واتمثل بقول اإلمام الشافعي : 

وأفضل الناس ما بين الورى رجل                    تقضى على يده للناس حاجات

 رفيقة الدرب 

الجوهرة بنت عبداهلل العويد

أم محمد أبابطين 



91

أنت مفخرة وسند لنا جميعا

حق  يف  يحفظك  اهلل  محاسنك،  ذكر  عن  اللسان  يعجز   ...... محمد  أبو  الغالي  أخوي   «

والديك، وحق إخوتك، وأخواتك،وأهل بيتك وأحبابك، فأنت مفخرة وسند لنا جميعًا 

بعد اهلل ،اهلل يحفظك ويسعدك كما أسعدتنا جميعًا .

أختك / لطيفة
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اهتمامك بوالدتك لن يكرره الزمان

ولنا  لوالديك  قدمته يف حياتك  ما  بكل  يليق  تفيك حقك ألنظمها يف نص  كلمات  أجد   ال 

ولوطنك ، فالوفاء الذي تحمله لوالدنا ـ أسكنه الرحمن فسيح جناته ـ مستمرا ال ينقطع 

الصحة  عليها  اهلل  أدام  ـــــ  الغالية  بوالدتنا  ورعايتك  واهتمامك    ، السنين  مضت  مهما 

والعافية لن يكرره الزمان 

أما جهودك االستثنائية  يف حفظ إرث وعراقة روضتنا ) روضة سدير ( سيذكرها األجيال جيال 

بعد جيل .

وسيذكر حرصك على مصلحة وطننا ووفائك الدائم له .

كنت لنا نعم الوالد ونعم األخ الذي يرعى دائما مصالحنا ،والذي هو عونا لنا يف جميع أمورنا 

لكل الشكر لكل أيام الفرح التي كنت سببا لها .

يا أيها الرفيق الغالي واألخ الحنون وذو المكانة الكبيرة يف قلوبنا جميعا .لك حبي وتقديري 

ودعوايت .

أختك فوزية أبا بطين  
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لك قدم السبق في خدمة سدير

أخي الغالي أبو محمد            

تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر  الذي  اليستحقه  إال  أنت  .....اليك 

الغالية سدير  عامة وروضة  يامن كان ومازال لك  قدم  السبق  يف ركب  تطور  منطقتنا 

سدير خاصة  اهدي  عبارات  الشكر  والتقدير  

فجزاك  اهلل  عنا  افضل  ما جزى المخلصين  وبارك  اهلل لك وأسعدك  يف دينك ودنياك 

أختك مريم أبا بطين 
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المحتفى به في سطور 

   من نحن بصدد الحديث عنه واالحتفاء به يف هذا الكتاب ، هو أبو محمد، عبداهلل 
بن محمد بن عبدالعزيز أبابطين من مواليد روضة سدير، وهي تسكنه، وإن لم يكتب 

له السكنى فيها! فهو مقيم يف محافظة الخرب على الساحل الشرقي من وطننا الغالي. 

عام  سعود  الملك  جامعة  من  أعمال  وإدارة  محاسبة  بكالوريوس  أبابطين  يحمل 
1393هـ، وهو حاصل على ماجستير يف اإلدارة وتحليل األنظمة من جامعة جنوب 

كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية عام 1396 هــ.

ويف حياته العملية تسنَّم مواقع قيادية يف العمل الحكومي والتطوعي، فمما  كان على 
بالمنطقة  الصحي  والصرف  المياه  مصلحة  عام  مدير  أنه  سابقًا،  فيه  العمل  رأس 
الشرقية )بالمرتبة الخامسة عشرة(، وعضو هيئة الري والصرف باألحساء )بموجب 
قرار مجلس الوزراء(، عضو جمعية تنقية المياه بدول الخليج العربي، رئيس لجنة 
المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، وعضو يف مجلس األوقاف 

بالمنطقة الشرقية. 



 
مع صاحب السمو الملكي األمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية سابقا

وعلى المستوى العائلي، هو رئيس مجلس إدارة صندوق أسرة آل أبابطين.

سدير،  بروضة  الخيرية  الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  كان  سدير،  روضة  مدينته  ويف 
ورئيس لجنة التطوير بالروضة أيضًا. 

ويف محافظة المجمعة، هو أحد أعضاء هيئة السياحة والرتاث الوطني فيها. 

العامة  )المقاوالت  أبابطين  محمد  بن  عبداهلل  مجموعة  رئيس  هو  الحالية  الفرتة  ويف 
يف  عديدة  بمشروعات  قامت  مقاوالت  مؤسسة  وهي  والصناعة(،  والعقارات 
مختلف أرجاء الوطن من بناء الجامعات والمساجد ومشاريع اإلسكان وغيرها من 

المشروعات التي تخدم البنية التحتية يف بالدنا الغالية.

وأبو محمد رئيس ملتقى عبداهلل بن محمد أبابطين الثقايف:

والملتقى مؤسسة ثقافية تأسست بموافقة الهيئة العامة للرياضة ، بتاريخ 1423/1/3هـ، 
هتتم بكل األمور الشرعية والعلمية والتاريخية واألدبية والشعر، وتكريم المميزين، 
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وطباعة الكتب ذات النفع العلمي، وإقامة المناسبات العلمية والثقافية. وقد حصل 
الملتقى على العديد من شهادات الشكر والدروع التكريمية.

وهذه بعٌض من أنشطة الملتقى الثقايف:
) 1 (  لقاءات مع أصحاب الفضيلة العلماء واألدباء و الشعراء تمت على مدى سنوات عدة.

) 2 ( المشاركة يف مناسبات االحتفال باليوم الوطني.
  ) 3 ( ندوة عن مرض إنفلونزا الطيور برعاية وزارة الزراعة.

  ) 4 ( ندوة تكريم الطلبة المتفوقين.
 ) 5  ( إعادة طبع كتاب )الروض المربع( للشيخ عبداهلل بن عبدالرحمن أبابطين مفتي 

الديار النجدية يف زمنه.
بن  إبراهيم  أبابطين، والشاعر  الشاعر عبدالكريم بن عثمان  إعادة طبع ديوان   )  6 (   

عبدالكريم أبابطين.
وكتاب  البيهقي،  إبراهيم  للشيخ  والمساوئ(  )المحاسن  كتاب  طبع  إعادة   )  7  (

)متفائلون( تأليف األستاذ عبدالكريم القصير.
 ) 8 ( إعادة طبع كتاب )الدروس اليومية( تأليف الدكتور راشد بن حسين العبدالكريم. 
) 9 ( نشر مجموعة من المطبوعات واألشرطة مثل اإلجازة, طلب العلم وفضل العلماء، 
اإلسالم بين اإلفراط والتفريط، الصالة والحج, المسكرات والمخدرات وأضرارها, 

الفيديو وأضراره.  
م الملتقى بالعديد من خطابات الشكر من أصحاب السمو الملكي واألمراء    وقد ُكرِّ
مع  يتواصلون  ومن  والسعادة  المعالي  وأصحاب  العلماء  الفضيلة  وأصحاب 

منجزات الملتقى.
مختلف  من  التقديرية  والشهادات  الدروع  من  العديد  على  الملتقى  حصل  وقد     
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القطاعات الحكومية واألهلية يف مناسبات مختلفة.
سدير  مجلس  تأسيس   مؤخرًا:  أنجزها  والتي  القيمة  بطين  أبا  عبداهلل  الشيخ  مهام  ومن 

بمحافظة المجمعة واإلشراف عليه، وهو ما نحن بصدد الحديث عنه يف هذا الكتاب.

صورة جماعية بعد أحد اجتماعات إحدى اللجان المتفرعة عن مجلس 

سدير بمحافظة المجمعة

 

صورة جماعية للمتحدثين في ندوة رؤية المملكة 2030 م
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 كما قام أبا بطين بتأليف مجموعة من الكتب بعضها مطبوٌع ومتوفر، وبعضها اآلخر 
ينتظر دوره يف النشر. فمن مؤلفاته:  

*  )السياحة يف روضة سدير( وقد طبع يف العام  1432 هــ / 2011 م .

 / هــ   1432 العام  يف  طبع  وقد  والسواك(  والزيتون  النخيل  عن  مختصر  )بحث    *
2011 م.

 *  كتاب )أنا والصحافة وربع قرن( )ثالثة أجزاء( وهو يف طريقه إلى الطبع بحول اهلل.

*  كتاب )العاّلمة القاضي الشيخ عبدالرحمن بن عبداهلل بن سلطان أبابطين( )1050هـ 
- 1121هـ(، وهو كتاب تاريخي توثيقي عن حياة جد أسرة آل أبابطين رحمه اهلل، 

وهو يف طريقه إلى الطبع بحول اهلل.

* كما أنه المشرف على إعداد وتأليف ونشر كتاب )من وثائق سدير( الذي يقوم عليه 
مجموعة من أبناء سدير، وهو عمل وثائقي ُيخرج الوثائق على شكل أجزاء، دفع 

بالجزء األول منه إلى المطبعة.
كما أنشأ أبا بطين مكتبة سدير الوثائقية، ومكتبة المنطقة الشرقية الوثائقية، وتحوي ما 

يزيد عن 100 ألف كتاب.
تراثية، والعدد  الرتاثي، ويحوي 5000 قطعة  أبابطين  وأرفق مع مكتبة سدير متحف 

قابل للزيادة بشكل منتظم. 
ولم يتوقف األمر عند ذلك فقد:

لــــ 500 ضيف،  أبابطين وأبنائه، ويتسع  الشيخ محمد بن عبدالمحسن  أنشأ مجلس 
وخصص لخدمات وأنشطة القطاع العام والخاص )مجانًا(.
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وقد افتتح هذا المجلس صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن مشعل بن سعود 
آل سعود أمير منطقة القصيم.

مع صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم

والمجالت  للصحف  دائمًا  ومعرضًا  والمناسبات،  للوثائق  دائمًا  معرضًا  وأنشأ 
صحيفة  بين  عنوان  األربعمائة  فيه  والمجالت  الصحف  عناوين  جاوزت  السعودية، 

ومجلة ودورية والعدد مرشح للزيادة.

ولمكانة النخل يف وجدانه سواء كان يف سدير أو يف المنطقة الشرقية؛ فقد أنشأ معرضًا 
دائمًا للنخلة ومنتجاهتا وما ُعِمل لها من دراسات.

والتعليق يف مختلف  بالكتابة  اليومية  الصحف  متواصل مع  أبابطين    والشيخ عبداهلل 
المجاالت االجتماعية والعلمية.
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يف  يومه  يقضي  أنه  والتوفيق  القبول  بسببه  اهلل  ويسأل  أبابطين  به  يفتخر  ما  وأميز 
الوقت  لديه  توفر  وإذا  ماضي،  بن  محمد  بنت  الجوهرة  الــوالــدة  السيدة  خدمة 
اهلل.  بحول  ودنياه  دينه  أمور  يف  الخير  فيها  التي   األنشطة  هبذه  يقوم  فإنه  ذلك  بعد 

مع صاحب السمو الملكي األمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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الفهرس

5اإهداء البد منه

6مقدمة

11من �ضهادات اأع�ضاء املجل�س

12�ضهادة م�ضتحقة: عبداهلل بن عبداملح�ضن املا�ضي

14جهود تبذل فت�ضكر: عبدالعزيز بن علي ال�ضويعر

16جمائل اأبابطني على �ضدير: عبدالرحمن بن اإبراهيم اأبو حيمد

19همة ال تعرف الت�ضويف وال التاأجيل: د/عبداهلل بن حممد الفي�ضل

21كلمة وفاء وتكرمي وتوثيق لرجل خمل�س: عبداهلل بن حمد احلقيل

23عبداهلل اأبابطني كما عرفته: اأ.د. حمد بن نا�ضر الدخيل

25يو�ضل الفكرة يف اأوجز عبارة: عبدالرحمن بن �ضعد العتيق

26قلمه �ضيال لتطوير �ضدير: عبداهلل الفايز الع�ضري

27بره بوالدته �ضبب قبوله عند النا�س: عبداهلل بن عبيد اخلرجي
فار�س الرو�ضة ... رو�ضة �ضدير: ال�ضيخ/ عبداهلل بن حممد اأبابطني: 

30�ضالح بن عبداهلل العويد

34من رجال �ضدير االأوفياء: عبداالإله بن عبداملح�ضن بن عثمان اأبابطني

39من ح�ضناته هذا املجل�س الفريد: علي العثمان

40الكلمة املخت�ضرة تبخ�ضه حقه: عبداهلل بن اإبراهيم الدامغ
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42جمموعة يف رجل: حمود بن عبدالعزيز املزيني

44عبداهلل اأبابطني ... روح �ضدير: اأ.د. عماد حممد العتيقي

46ا�ضتمر عطاوؤه املتوهج: �ضعود بن عبداهلل ال�ضلهوب

47نذر نف�ضه خلدمة �ضدير: عبدالكرمي بن عبداملح�ضن الرتكي

49موؤ�ضر الوفاء وميزان الن�ضح: د. حممد بن عبدالرحمن العمر

51يحمل �ضدير يف داخله: د/ عبداهلل الزازان
مناذح من الرجال يف العطاء املتدفق: عبدالعزيز بن اإبراهيم بن عبداهلل 

52ال�ضبانات

54اأن�ضاأ ملتقى واأ�ض�س جمل�س: عبدالرحمن بن عبدالعزيز العتيق
عبداهلل بن حممد اأبابطني ... م�ضروعات ثقافية رائدة: د. حممد بن 

55عبدالعزيز الن�ضار

59همة الكبار: عثمان بن عبدالعزيز الع�ضكر

61اأحب �ضدير فبادلته احلب: خالد بن نا�ضر احلميد

62رمز العطاء والوفاء: حممد بن عبدالرحمن اأبابطني

65اأبابطني الرجل البار لبلده: حممد ال�ضالح

66عبداهلل اأبابطني كما عرفته: عبداهلل بن اإبراهيم احلقيل

68وفاوؤه ل�ضدير عامة: عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن زيد الفيا�س

69دور كبري يف فرتة وجيزة: حممد بن عبدالعزيز الفي�ضل

70خدماته �ضملت �ضدير: اأحمد بن عبدالعزيز ال�ضلمان
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عبداهلل حممد اأبابطني عا�ضق التاريخ والرتاث اأحد قامات هذا البلد 
71الكرمي: عبداهلل بن اأحمد الدامغ

73جهودكم م�ضكورة ... واأفعالكم مذكورة: ح�ضن ال�ضلمان

74تكاتف رجال �ضدير اأمنية وحتققت: العميد/ فهد بن زيد الدعجاين

76مل�ضاته وب�ضماته ماثلة اأمام القا�ضي والداين: عبدالعزيز امل�ضرف

78عبداهلل اأبابطني يف ميزان اأبنائه: حممد احل�ضيني

80رجل خطوته باألف ميل: حممد بن عبداهلل اأبابطني

83مكافح بكل ما تعنيه الكلمة: عبدالعزيز بن عبداهلل اأبابطني

85اأعطى لنا زوايا االإبداع: معاذ بن عبداهلل اأبابطني

87�ضهادات من داخل دار اأبي حممد ... واأهل الدار اأدرى مبا فيه

89مقال رفيقة الدرب ....اأم حممد اأبا بطني

91اأنت مفخرة و�ضند لنا جميعًا 

92اهتمامك بوالدتك لن يكرره الزمان

93لك قدم ال�ضبق يف خدمة �ضدير 

95املحتفى فيه يف �ضطور

103الفهر�س 




