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 بسم اهلل، واحلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه وسلم.

اهلل وفضله، وإيامًنا بأن عىل كل واحد منا مسئولية جتاه أرسته وبحسب  بحمد

 قدرته املالية أو العلمية أو كليهام.

حرصت عىل مجع كل ما ُنرش يف الكتب القديمة واجلديدة، وكذلك ما ُنرش يف 

الصحافة ومجيع ما خيص أرستنا الكريمة، هذه األرسة التي ورثت العلم واملكانة 

رسي املميَّز، ودورنا أن نحافظ عىل هذه املكتسبات ونعلمها لألجيال؛ لذا والرتابط األ

ذن اهلل إ(، وبحمطات يف تاريخ أرسة آل أبابطنيوضعتها ضمن هذا الكتاب وسميته )

سوف يكون عىل أجزاء وبحسب وصول املعلومة لنا، ونكتبها دون النظر ملسألة ترتيب 

عنها يف طيات الكتب ك وال تتعب يف البحث تارخيها أو شخصيتها، املهم أن تكون أمام

ذن اهلل بعد اكتامل األجزاء يتم تصنيفها حسب التواريخ واألحداث إاملتفرقة، وب

 والشخصيات.

وأرجو من أبناء أرستنا الكريمة تزويدنا بام لدهيم من معلومات سبق ونرشت يف 

 .الكتب أو الصحافة أو األعامل املميزة حتى نضعها يف اجلزء الثاين

وأن يتقبله عن  لكريم رب العرش العظيم أن ينفع بام عملته ألرسيت،اهلل اوأرجو 

 .– حفظها اهلل – اجلوهرة يتووالد –رمحه اهلل  – والدي حممد

  اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم وصىل

 حمبكم أخوكم                      

 بدالعزيز أبابطني بن حممد بن ععبداهلل                      
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  داخل اململكة وخارجها. «آل أبابطني»شجرة أسرة 

 .قام جبمعها وتأليفها: العم إبراهيم العبدالكريم أبابطني 

 .رمست وطبعت على نفقة: العم محد العبداهلل أبابطني
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قد تناولته كتب التاريخ  «آل أبابطني»إن تاريخ اململكة العربية السعودية وأرسة 

وذلك من خالل احلديث عن بالد اململكة ونواحيها،  بالبحث والدراسة املتأنية،

والقبائل التي تعيش فيها، وكذلك تطرقت كتب التاريخ إىل األحداث السياسية التي 

مرت هبا اململكة، والنزاعات واحلروب التي دارت قبل مرحلة التأسيس، وكذلك 

حداث التي جهود عدد من األئمة والعلامء الذين كان هلم دور كبري يف كثري من األ

 ويف هذا الفصل سنعرض مقتطفات من هذه القضايا.  دارت يف فرتات خمتلفة،
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 إىل تعود أهنا من واحلديثة القديمة الكتب يف دون مما بأكثر عائذ قبيلة عن أكتب لن

 كتبت التي التارخيية املراجع من بعًضا نورد اإليضاح يف وزيادة القحطانية، عبيدة قبيلة

 :املوضوع هذا عن

 .للهجري والنوادر، التعليقات كتاب .1

 .خلدون البن العرب، كتاب .2

 .كتاب طرفة األصحاب، البن رسول .3

 .معجم البلدان، لياقوت احلموي .4

 كتاب مسالك األبصار، للحمداين. .5

 كتاب قالئد اجلامن، للسيوطي. .6

 ألرب، للقلقشندي.كتاب هناية ا .7

 .محد اجلارسللعالَّمة الشيخ ما ورد من دراسات وبحوث،  .8

عبدالرمحن آل  جمموعة علامء نجد يف ثامنية قرون، لسامحة الشيخ عبداهلل بن .9

 بسام.

 يتضح لنا من هذه املراجع اآلتي:

 من قبيلة عائذ، وعائذ من قبيلة عبيدة، وعبيدة من قحطان. «آل أبابطني». أرسة 1

مل تكن يف يوم من األيام تنتمي إىل حلف أو قبيلة غري قبيلتها  «آل أبابطني»ة . أرس2

 عائذ القحطانية.

 . قبيلة عائذ القحطانية معروفة يف إقليم سدير منذ القرن الرابع اهلجري.3
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( لسان اليمن احلسن بن أمحد بن يعقوب صفة جزيرة العربذكر صاحب كتاب )

)قارة احلازمي(  – هـ344واملتوىف عىل األرجح سنة  هـ،280املولود سنة  – اهلمداين

 حائط بني ُغرب – منسوبة إىل احلازمي بقوله: ثم تصعد يف بطن )الفقي(، فرتد )احلائط(

قرية عظيمة فيها سوق، وكذلك )مجاز( سوق يف قرية عظيمة أيًضا، ثم خترج منها إىل  –

ثم متيض إىل )قارة وهبا النخيل، وحصن منيع،  – روضة احلازمي – )الروضة(

احلازمي(، وهي دون )قارة العنرب(، وأنت يف النخيل والزروع واآلبار طول ذلك، ثم 

 )توم(، ثم )أيش(، ثم )اخلميس(، ثم تنقطع الفقي.

انتقل جزء من قبيلة )عائذ( اجلنبية من عبيدة من قحطان من اليمن، وحلت يف 

ثم انتقل جزء منها إىل نواحي نواحي الرساة جنوب اجلزيرة العربية فاستوطنتها، 

وادي  – ( وادي )الفقي(ی)تثليث(، وبعد ذلك انتقلت فرقة منها إىل وادي )القر

واملرتبع عادة عند العرب املكان جيد  ،فاستوطنت بعض قراه ومرابعه – )سدير( اليوم

 النبت وافر املياه.

رص ونيابة الشام كاتب الرس يف عهد املامليك يف م – ذكر ابن فضل اهلل العمري وقد

( بني عائذ هؤالء مسالك األبصار يف ممالك األمصاريف كتابه ) – هـ(749 – 700)

بقوله: )عائذ  – وادي سدير اليوم – الذين سكنوا بعض قرى وادي )القرى( )الفقي(

ووادي القرى، وليس املعني بالوادي  والتويم،بن سعيد دارهم من حرمة إىل جالجل، 

ويعرف بالعارض، ورماح،  – زادها اهلل رشًفا – رشيفة النبويةاملقارب للمدينة ال

 .– وادي )سدير( اليوم – واحلفر، وهو يقصد وادي )الفقي(

بتاريخ  «اجلزيرة»األستاذ عبدالعزيز الفائز يف مقال له بجريدة  ويذكر

هـ أن أحد معامل بلدة الداخلة جامعها القديم، الذي شيَّده وبناه بنو 14/11/1437

املذكورون حينام وفدوا إىل هذه األماكن املذكورة آنًفا واستوطنوها، وذلك يف  عائذ

العقود األوىل من القرن الرابع اهلجري، وهذا املسجد املبارك ال يوجد له مثيل يف 
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تصميمه املعامري الفريد يف منطقة نجد قاطبة، ويتبع اجلامع دلو وتقع يف اجلهة الرشقية 

يل يأيت متجًها من جهة اجلنوب إىل جهة الشامل، واجلامع قد منه، ويفصلها عنه جمرى س

وقد بنيت رواقات  لصخر،ُبني وُشيِّد عىل حافة صخرة؛ لذا فإن حمرابه قد ُنحت يف ا

 ( يف جهاته األربع حماكاة ألروقة احلرم املكي الرشيف.حي)مصاب

 )ولعل هناك من املؤرخني من يفيدنا بمعلومات عن هذا اجلامع الكبري( 

عت يف خمتلف الديار  ويف اعتقادي أن األرس التي تنتمي لقبيلة عائذ قد توزَّ

النجدية، مثل مدن سدير، واملحمل، والشعيب، والعارض، والوشم، واحلريق، 

وعرقة، والدرعية، والقصيم،  فة،يوحوطة بني متيم، واخلرج، والياممة، واملزامحية، وأث

ورضماء، والربة، وأشيقر، وكذلك  حساء،ألوالسلمية، والغاط، والزلفي، وشقراء، وا

يف هذه املناطق، وتنتمي إىل قبيلة عائذ القحطانية،  شيالكويت، وال تزال هناك أرس تع

كام أن قبيلة عائذ متحرضة، بدليل أن التاريخ أشار لوجود آثار وآبار ُتسقى منها 

 دينةمالبوادي، والصور املرفقة توضح بعض أسوار قبيلة عائذ ومنازهلا يف 

التويم.
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 عائذ ومنازهلا يف مدينة التويم ةأسوار قبيل

 

 التويم مدينة يف ومنازهلا عائذ قبيلة أسوار
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 التويم مدينة يف ومنازهلا عائذ قبيلة أسوار
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به كتا يف ذكر قد اهلجري السابع القرن يف عاش الذي احلموي ياقوت أن كام

 مخس الوشم أن البالد تلك أهل من بدوي أخربنا: الوشم رسم يف (البلدان معجم)

 فيها اجلامعة والقرية عائذ، لبني وزرع نخل وفيها لبن، من واحد سور عليها قرى

 والدهناء. العارض بني وهي واملحمدية، الريش، وأبو شقراء، وبعدها ثرمداء،

 قد التويم بلدة )إن لعبون(:بنمحدخي)تاركتابهيفلعبونابناملؤرخ  ويقول

 بلدة وكانت ا،تقريبً  سبعامئة سنة يف وعشريته وبنوه الوائيل حسني بن جدلم عمرها

إهنم  ثم وحارضة، بادية سعيد بن عائذ بني من ناس استوطنها قد ذلك قبل التويم

 منازل يف استفاض نصه: )والذي ما لعبون ابن يذكر كذلك، ودمرت( عنها رحلوا

حدود الدرعية( إىل العيينة بني ما دارهم أن لعائذينيا
(1)

. 

 الزمن نإ) :(2)عائذعنكتابهيفالعوادعبدالرمحنبنعبداحلكيماألستاذويقول

 ابن حدده الذي للزمن مقارب – السابع القرن – نجد يف عائذ لبني ياقوت حدده الذي

 بسطت قد عائذ قبيلة أن يتضحو الوشم، إىل وتوجهوا التويم عن جلوا إهنم أي لعبون؛

 لفرتة جنوًبا، ولهح وما رجاخل، وشاماًل  والوشم سدير إقليم قرى من جزء عىل نفوذها

 القرن هناية إىل ذكرها قد احلموي ياقوت أن باعتبار اهلجري، السادس القرن من متتد

 .(اهلجري التاسع القرن وهناية – العمري اهلل فضل ابن زمن – الثامن

علامء نجد خالل حة الشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن آل بسام يف كتابه )ويذكر سام

عبداهلل بن عبدالرمحن بن العالَّمة  (، وذلك يف معرض حديثه عن الشيخثامنية قرون

ئذي، امللقب كأسالفه اعبدالعزيز بن عبدالرمحن بن عبداهلل بن سلطان بن مخيس الع

 )أبابطني(.

                                                 

 (.96لعبون )ص بن ( تاريخ1)

 (.44العواد )ص عبداحلكيم ( عائذ: تأليف2)
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نت بلد التويم قد استوطنها أناس من عائذ بن )كا :عيسىوقال الشيخ إبراهيم بن 

سعيد حارضة وبادية، ثم إهنم ارحتلوا عنها ودمرت، وعمرها مدلج وبنوه، وذلك 

 تقريًبا سنة سبعامئة(.

يفأنساب األسر املتحضرة)مجهرةكتابيفاجلاسرمحداألستاذالعالَّمة  قال
 قحطان، من عبيدة إىل تنتسب فروعها وأكثر املتحرضة، القبائل من )عائذ( :(1)جند(

 القبيلة خالط وإن ،قحطان وهي عبيدة، بالد يف سماال هبذا معروفة بقية لعائذ يزال وال

 انتقال أن ويظهر العرب، قبائل من غريها شأن شأهنا أخرى قبائل من فروع عزها إبان

 ممعج) يف ياقوت عن ورد فقد، اهلجري السابع القرن قبل كان نجد بالد إىل عائذ

 مخس الوشم أن البالد تلك لهأ من بدوي )وأخربنا نصه: ما الوشم، رسم يف (البلدان

 لبن(. من واحد سور عليها قرى

 كانوا عايذ بني إن أضاف: ثم، سور قرية كل عىل والصواب اجلاسر:وأضاف

 وقد ،نياهلجري والسابع السادس القرنني يف أي ياقوت؛ زمن يف البالد تلك يف معروفني

 عهده. قبل ذلك يكون

 وابن احلموي كياقوت ،«عايذ بني »أو «عايذ آل»ـب إليهم دائاًم  املؤرخون ويشري

 رغم متفرقة أرس إىل منقسمة تكن مل أهنا عىل يدل مما وغريمها؛ العمري اهلل فضل

ها  .حترضر

يف الفرتة  ولعل هذا ما أكسبها قوة صمدت هبا برهة من الزمن يف وجه مناوئيها

خالل القرون اخلامس والسادس والسابع وجزء من الثامن، وهو الزمن متدت االتي 

الذي ذكرهم فيه ابن فضل اهلل العمري، موضًحا أن ديارهم آنذاك من حرمة إىل 

جالجل، والتويم، ووادي القرى )سدير(، وملهم، وبنبان، وحجر، ومنفوحة، 

                                                 

 بنجد. املتحرضة األرس أنساب مجهرة باختصار، ( منقول1)
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ة، واهلزيم، وصياح، والربة، وعويند، وجو، والبخراء، وسبخة الدبيل، واحللو

فقد أشارت وثيقة  ،قد كانت للعائذيني قوة وسطوة ونفوذ، ووالربيك، ونعام، واخلرج

يف أواخر القرن العارش  «الدمل»بن عثامن كان شيخ قلعة  یسيتركية إىل أن األمري ع

يرشف عىل قوافل احلجيج التي متر بإقليم اخلرج بتكليف من اخلليفة  اناهلجري، وك

 سليم الثاين، إىل جانب حكام السلمية والدرعية وملهم. العثامين السلطان

يف رئاسة دائرة  – كام يذكر األستاذ عبداحلكيم العواد – والوثيقة حمفوظة

، رقم 163، ص23، دفرت مهمة 3174نبول، رقم البحث طاألرشيف العثامين بإس

 .341الوثيقة 

 قد العائذي، نارص نب محد بن نارص األمري وهو عائذ، قبيلة أفراد أحد فإن كذلك

 عىل باشا إبراهيم محلة زمن وذلك سنوات، سبع من تقرب ملدة الرياض إمارة توىل

 .ـه1233 سنة الدرعية

 اجلزيرة شامل إىل انتقلت صغرية أرس إىل تتفكك بدأت الثامن، القرن هناية ويف

 مية،والسل ،اخلرج مثل بلداهنم، حكم يف استمروا من ومنهم نجد، قرى وبعض العربية

 وآل عفيصان، وآل جادي،ب وآل عثامن، آل كأرسة سدير، وجنوبية ،ةوأثيف والدمل،

 زامل.

 وكان األوىل(:السعوديةكتابه )الدولةيفعليةأبوعبدالفتاحالدكتوريقول

 ـه1207 عام رأواخ يف قطر غزا الذي األول السعودي القائد هو عفيصان بن إبراهيم

 معظم عىل االستيالء السعودية القوات واستطاعت م،1793 /ـه1208 عام ومطلع

 البالد. هذه يف بن عبدالوهاب حممد الشيخ دعوة مبادئ تنرش وأخذت قطر، بلدان

 عىل اأمريً  وصار وقراها، القطيف عىل واستوىل بجيشه، صانيعف ابن سار وقد

 عروفامل القرص وأنشأ سعود، بن حممد بن عبدالعزيز اإلمام عهد يف والقطيف األحساء
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 وأصبح البحرين، عىل العفيصان إبراهيم األمري استوىل كذلك باشا، إبراهيم بقرص

 السعودية. للحامية قائًدا عفيصان بن سلامن بن فهد األمري وصار عليها، أمرًيا

 كمقر كبرًيا قرًصا وبنى الربيمي عفيصان بن إبراهيم دخل ،ـه1210 عام ويف

 عليها. اأمريً  وأصبح ،«الصبارة» قرص هو السعودية للقيادة

الدولةعهديفسدير)منطقةكتابهيفالرتكيإبراهيمبند. عبداهللويضيف
 القرن يف وذلك وبادية، حارضة عائذ التويم قوم سكن من أبرز أن :األوىل(السعودية

 عنه. ارحتلوا أن يلبثوا مل ثم اهلجري، السادس

 بن سعيد بني منازل من ندرسةم ومنازل آثار فيها وكان حرمة:بلدةعنويقول

 البوادي. أهل منها يسقى وآبار عائذ،

 اخلرج يف أمراء وكانوا زامل، وآل بجادي، وآل عثامن، آل :»ذعائ آل «ومن

 الشيخ املشهورين: »ذعائ آل «علامء من كذلك، سدير وجنوبية ،ةوأثيف والسلمية،

 كتابه ألف الذي لعائذي(،)ا أبابطني مخيس بن سلطان بن عبداهلل بن عبدالرمحن اإلمام

 جامعة يف العلم طلبة من سبعة وقام ،«الوقوع كثري هو فيام املجموع»الفقه  يف املشهور

 الكتاب. هذا حتقيق يف املاجستري شهادة لنيل رسائل ةسبع بعمل سعود بن حممد اإلمام

 – أبابطني عبدالرمحن بن عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن عبداهلل الشيخ ومن أحفاده 

وكان ابنه الشيخ  – زمن الدولة السعودية األوىل والثانية مفتي الديار النجدية يف

 املال يف القصيم. عبدالعزيز رئيًسا لبيت

ما سبق بيانه: أن عائذ قد بسطت نفوذها عىل جزء من قرى إقليم سدير  وخالصة

لسادس اهلجري، ، واخلرج وما حوله جنوًبا، لفرتة متتد من أوائل القرن اوالوشم شاماًل 

 زمن ابن فضل اهلل العمري – باعتبار أن ياقوت احلموي قد ذكرها إىل هناية القرن الثامن

 وبداية القرن التاسع. –
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 ـه1194) عبداهلل بن عبدالرمحن أبابطني الشيخ العامل والقايض :»ذعائ آل «ومن 

ية، وابنه الشيخ الديار النجدية زمن الدولة السعودية األوىل والثان ( مفتيـه1282 –

عبدالعزيز رئيس بيت املال يف القصيم، والشيخ عبداملحسن بن إبراهيم أبابطني رئيس 

 القضاء بالكويت.

رسائل عدة  والشيخ حممد بن عبداملحسن أبابطني، الذي كان بينه وبني آل سعود

رئيس بيت  – أبابطني توضح مكانته لدهيم، وكذلك ابنه الشيخ عبداملحسن بن حممد

  .وابنه الشيخ عبدالعزيز، وابنه الشيخ حممد بن عبدالعزيز – سدير ال بروضةامل
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 هناية ويف عائذ: قبيلة عن كتابه يف العواد عبدالرمحن بن عبداحلكيم األستاذ يقول

 ضعفها، بعد رةاملجاو القبائل فتنازعتها القبيلة، هذه عىل احلياة سنة جرت الثامن القرن

 اجلزيرة شامل إىل انتقل قد منها جزًءا أن يستبعد وال صغرية، أرس إىل تتفكك وبدأت

ق رساأل هذه من بقي ومن الرغيد، والعيش لألمن طلًبا العربية  أما نجد، قرى يف تفرَّ

 وآل بجادي، وآل عثامن، آل كأرسة بلدته يف كماحل توارث فقد قوته عىل منها حافظ من

 وآل زامل. ،عفيصان

 
  :«عائذ آل» ومن

متيم بني حوطة ويف احلريق، يف إدريس( )آل .1
(1)

. 

 – الياممة أمري – البجادي راشد بن حسن منهم والياممة، اخلرج يف بجادي( )آل .2

ـه1195 سنة املتوىف
(2)

. 

 الرياض. يف بكر( )آل .3

بن )آل خنني( يف الدمل باخلرج، ومنهم العامل املشهور راشد بن حممد بن راشد  .4

خنني العائذي، من الذين عارصوا اإلمام الشيخ حممد بن عبدالوهاب، 

 والشيخ خنني، آل حممد والشيخ حممد بن عبداهلل بن حممد بن عبدالعزيز بن

بن حممد عبدالعزيز بن حممد يزعبدالعز بن حممد بن صالح بن راشد
(3)

. 

                                                 

 .(24/ 1)املتحرضة حلمد اجلارس آل إدريس يف احلوطة  ( انظر مجهرة أنساب األرس1)

 .(39، 38/ 1)( انظر مجهرة أنساب األرس املتحرضة حلمد اجلارس البجادی 2)

 .(237/ 1)( انظر: مجهرة أنساب األرس املتحرضة حلمد اجلارس اخلنني 3)
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يةمح)آل داعج( يف الياممة والعامرية واملزا .5
(1)

. 

الرياض)آل رشود( يف  .6
(2)

. 

عائذ، ، من ، وجنوبية سدير، من آل عثامنة)آل زامل العائذي( يف اخلرج، وأثيف .7

عام  – اخلرجأمري  – وكانت فيهم إمارة اخلرج، من ذرية زامل بن عثامن

زيد بن ومنهم  – أمري بلدة الدمل – ، وابنه زقم بن زامل بن عثامنـه1098

براك بن زيد زامل املذكور يف  ابنهو – ـه1190أمري الدمل عام  – زامل العائذي

زامل، الذي توىل إمارة  ، وأخوه زامل بن زيدـه1198أحداث الياممة عام 

 .ـه1199 الدمل بعد وفاة براك بن زيد عام

، ـه1176 عامومنهم عبدالكريم بن حممد بن راشد بن زامل، قتل يف أثيفة  .8

أثيفة عام  يفومن ذريته: عبداهلل بن سعد بن عبدالكريم بن زامل، قتل 

، وقتل معه عبداهلل بن عبدالعزيز بن عبداهلل الزاملـه1289
(3)

. 

)آل زهريي( يف عرقة والرياض .9
(4)

. 

)آل سامل( يف الرياض والدرعية، وهم من بني محد بن نارص العائذي .10
(5)

. 

 القصيم وهم السدارا.( يف سالمة)آل  .11

سعد آل سليامن،  الشيخ حممد بنوهـ، 1307سليامن العائذي املتوىف عام )آل  .12

 سليامن، ومنهم آل سحيم(.سعد آل والشيخ نارص بن 

 )آل سيف( يف الدمل باخلرج. .13

 )آل شهيل( يف املزامحية والرياض. .14

                                                 

 .(245/ 1)رس آل داعج ( انظر: مجهرة أنساب األرس املتحرضة حلمد اجلا1)

 .(308/ 1( انظر: مجهرة أنساب األرس املتحرضة حلمد اجلارس آل رشود )2)

 .(342 -337/ 1)( انظر: مجهرة أنساب األرس املتحرضة، حلمد اجلارس الزامل 3)

 .(350/ 1) اجلارس الزهريي ( انظر: مجهرة أنساب األرس املتحرضة، حلمد4)

 .(361/ 1)اجلارس آل سامل  املتحرضة، حلمد( انظر: مجهرة أنساب األرس 5)
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 )آل عثامن(  يف اخلرج. .15

من آل عائذ، منهم إبراهيم بن عفيصان املتوىف سنة  )آل عفيصان( يف السلمية، .16

لعزيز، ومن قبلها عىل هـ، وكان أمري عنيزة من قبل سعود بن عبدا1229

 األحساء.

 )آل ُعيّل( يف اخلرج. .17

 )آل عامر( يف املزامحية. .18

 )آل شبانات( يف روضة سدير، واحلريق. .19

 )آل عواد( يف الدرعية، والرياض. .20

 )آل جارس( يف الغاط. .21

 )آل ملحم( يف الزلفي والغاط. .22

 )آل عيسى( يف شقراء واألحساء. .23

 )آل قاسم( يف عودة سدير. .24

 خلرج.)آل كنهل( يف ا .25

 )آل حمسن( يف اخلرج. .26

 ح( يف الدرعية.ل مصب)آ .27

 )آل معتق( يف الزلفي. .28

 )آل معيذر( يف الياممة. .29

 )املفيز( يف رضما والربه. .30

 )آل مقرن( يف اخلرج والياممة. .31

 )آل موسى( يف أشيقر. .32

 

وأقّدم اعتذاري إذا فات علينا ذكر اسم أي أرسة كريمة من عائذ، آماًل تنبيهنا حتى 

 لطبعة الثانية.نضيفها يف ا
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تناول ابن لعبون يف تارخيه بعض املحطات يف تاريخ بالد اململكة العربية السعودية 

 وقبائلها القاطنة فيها، ومما جاء فيه:

كرهم احلمداين، ومل يبني بنو عائذ بن سعيد ذ فقال: «بين عائد»وقد ذكر السيوطي 

من أي عرب هم، غري أنه عائذ بن سعيد، ثم قال: وديارهم من حرمة إىل جالجل، 

 والتويم، ووادي القرى، وقال: وليس بالوادي املقارب للمدينة، ويعرف بالعارض.

 أن بالدهم بالد خصب يلوحدثني عبداهلل بن أمحد الواص قال يف مسالك األبصار:

ية، بقرى عامرة، وعيون جارية، ونَِعم سارحة، وأن ألرضهم وخريات، زرع وماش

ر بيربس اجلاشنكري سلطان مرص همَّ أن يقصد  بذلك الوادي حصانة ومنََعة، وأن املظفَّ

هذا الوادي واللجأة به، واملقام فيه، وأن يكون فيه كواحد من أهله، مرتزًقا من سوائم 

 اإلبل، ثم انثنى عزمه عن ذلك.
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تناول جون فيلبي يف مؤلفه تاريخ منطقة نجد باململكة العربية السعودية، 

 ونستعرض يف السطور التالية مقتطفات من هذا الكتاب، عىل النحو اآليت:

 فقد جاء فيه:

ومن املحتمل أن هذا املكان هو نفس املكان الذي استقبل فيه فيصل أبناء عبداهلل 

فة، شيخ البحرين، وكان هو نفسه قد قام بزيارة ساحل اخلليج ليتقبل فروض بن خلي

 الطاعة والوالء من حكام القطيف وسيهات.

ولدى عودته إىل الرياض، أرسل أحد املوظفني إىل القصيم ليجمع الرضائب من 

 عبداهلل بن عبدالرمحن – بناًء عىل طلب زعامء القصيم البارزين – ، كام أرسلعنزةقبيلة 

أبابطني، أحد الشيوخ املعروفني إىل عنيزة لريعى الشؤون هناك خالل زيارة أراد الشيخ 

 نيأن تكون قصرية، وقد نجح يف مهمته، حتى إن السكان أحلوا عليه أن يأيت ويقيم ب

 ظهرانيهم إقامة دائمة. 

، ليقوم أبابطنيووضع جيش السدير حتت قيادة عبدالعزيز بن الشيخ عبداهلل 

 بعض بطون قبيلة قحطان، بينام كانت قيادة اجليش العليا يف يد عمر بن بحمله عىل

عفيصان الذي قدم إىل الرياض لعقد الصلح مع خالد، بعد أن عاد من الكويت التي 

ا مؤقًتا له  .(1)اختارها منفى اختياريًّ

 

 

                                                 
 .209جون فيلبي: بعثة إلى نجد، ص (1)
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 وجاء فيه:

خ للبحث عقد أمري عنيزة عبداهلل بن سليامن بن زامل مؤمتًرا من الزعامء والشيو

والتشاور فيام جيب عمله، وكان قرارهم باإلمجاع، وجوب مساندة فيصل، فأرسلوا 

لينقل إليه قرارهم هذا ويدعوه للمجيء إىل عنيزة،  أبابطنيعبدالعزيز بن الشيخ عبداهلل 

 .وأبلغه رسالتهالكهفة وكان فيصل قد سار إىل اجلنوب، فقابله عبدالعزيز عند 

 وجاء فيه أيًضا:

عىل استعداد ألن يستسلموا لفيصل، فسار إىل بريدة، بينام فر السحيمي  فصاروا

وتوجه إىل طالل بن رشيد الذي كان آنذاك يف قرارة، ويف طريقه ليساعد فيصاًل ضد 

وعىل ذكر طالل نقول: كان طالل قد خلف والده عبداهلل بن رشيد يف إمارة ، الثائرين

م حني غزا رشيف مكة القصيم، فأخذ 1847ة سن)مايو( حائل بعد وفاة الوالد يف أيار 

ثم عرضوا عىل الشيخ عبداهلل  ،سكان عنيزة يتشاورون فيام جيب عمله يف املستقبل

عىل  ،أَلْيبعد  ووافق عبداهللقايض اإلقليم أن يتوسط لدى فيصل للعفو عنهم،  بطنياأب

ة املحتد يف رشط أن يكفل حممد بن عبدالرمحن بن بسام، زعيم إحدى العائالت الكريم

 املدينة، عدم نكوصهم.

ن وهكذا سويت األمور بسهولة، فدخل فيصل املدينة ليتسلم والء أهلها، بعد أ

 .غفر هلم دورهم يف ثورة اإلقليم

وافق فيصل عىل أن  وبعد أخذ ورد ومباحثات طويلة ووساطة من ذوي النفوذ،

ا لإلقليم عىل أنيتناسى املايض يكون مركزه يف حصن عنيزة  ، ثم عني جلوي حاكاًم عامًّ

العظيم، كي ال تتكرر مثل األحداث السابقة يف املستقبل، خصوًصا يف مثل تلك البيئة 

 .املعروفة بعدم استقرارها، وبني أولئك السكان الذين ال يركن إليهم
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 وجاء فيه أيًضا:

م، اسرتعى انتباه فيصل قيام اضطرابات يف 1854سنة  )مايو( ويف األول من أيار

ه القصيم، فقد ثار أهل عنيزة عىل جلوي وطردوه من املدينة، فلجأ إىل بريدة، ثم حلق ب

من روح املشاكسة والشغب يف أهل اشمأّز بطني الذي االشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن أب

تلك املدينة، فقد اغتصب عبداهلل بن حييي بن سليامن الذي تشتهر عائلته باسم آل 

، وما إن سمع فيصل هبذه األخبار حتى حشد قواته وأرسل سليم، منصب إمارة املدينة

ا إىل بريدة بقيادة عبدالرمحن بن إبراهيم، وهو من مدينة منفوحة، وأصدر إليه  جيًشا قويًّ

 تعليامته لعزل عنيزة وقطع اتصاهلا بالعامل.

أرسل فيصل ابنه عبداهلل إىل شقراء، حيث أصدر األمر ( أغسطس)ويف أواخر آب 

ات اإلقليمية بالتجمع فيها. وبعد قرابة األسبوعني قام بغارة شديدة عىل قرى إىل الوحد

وادي ريام ونخيلها الذي يملكه سكان عنيزة، واستوىل عىل أمالكهم وماشيتهم وقتل 

منهم عرشة رجال، ثم أمر بقطع نخيلهم وإبادته، فخرجت من املدينة قوة حاولت منع 

عركة ضارية انسحب عبداهلل عىل أثرها إىل إبادة النخيل، ونشبت بني الفريقني م

ا مؤقًتا لعملياته احلربية.أُرباعية، و العوشزية، ومن هناك توجه إىل  ختذ منها مقرًّ

ويف رباعية انضم إليه طالل بن رشيد مع قوات حائل، وبدأ عبداهلل مناوراته 

حتى سارع  للقيام هبجوم شديد عىل عنيزة نفسها، ومل تكد تبدأ املناوشات املعهودة،

ره فأرص فيصل عىل حضو ،عبداهلل آل سليم يطلب الصلح والعفو من فيصل مبارشة

ستبق ذلك فبادر إىل العفو عن جرائمه وريض أن يظل يف اشخصيًّا إىل الرياض، إال أنه 

األمر  منصبه حاكاًم يف عنيزة، وعاد عبداهلل وجلوي مع قواهتام إىل الرياض لدى صدور

بطني معهام حتى شقراء مسقط رأسه، وكان هذا سنة اشيخ أببذلك، بينام سار ال

 .(1)م1855

                                                 
 .237جون فيلبي: بعثة إلى نجد، ص (1)
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 وجاء فيه أيًضا:

م كان عبداهلل يف طريقه للحرب يف إقليم األحساء، حيث 1864ويف خريف سنة 

صادف حشًدا من العجامن فهزمهم وأحلق هبم بعض اخلسائر، ويبدو أن السالم قد ساد 

 أرجاء اجلزيرة العربية بعد ذلك.

بطني املشهور يف شقراء، موطنه أغضون هذه السنة أيًضا تويف الشيخ عبداهلل أبويف 

الثاين، وله من العمر مخس وثامنون سنة، فقد ولد هذا الشيخ يف روضة السدير يف 

م، وكان أول منصب شغله هو منصب القضاء يف الطائف؛ 1779ترشين الثاين من سنة 

 .، بعد احتالل احلجازم1805إذ عينه فيه اإلمام سعود نفسه سنة 
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على جند، أعده فيليب دورهام  1872-1871* ملخص حول محلة جند، للحملة الرتكية 
 م:1872 هندرسون، وكيل وزير اخلارجية للحكومة يف اهلند، مارس
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تناول املؤلف جمموعة من األحداث التي مرت هبا بعض البالد العربية، ونضال 

الرجال األوائل املؤسسني للمملكة العربية السعودية، يف أحداث متسلسلة، وذلك عىل 

 النحو اآليت:

 هـ وما بعدها:1121أحداث سنة 

 م(:1709مارس سنة  13هـ )أوهلا يوم األربعاء 1121ثم دخلت سنة 

ها تويف الشيخ العامل عبدالرمحن بن عبداهلل بن سلطان بن مخيس أبابطني وفي

املجموع فيام العائذي يف روضة سدير، وكان له معرفة يف الفقه، وألف فيه كتاًبا سامه )

 ( رمحه اهلل تعاىل.هو كثري الوقوع

 أحداث تالية:

إىل أحد حاول فيصل بن تركي اخلالص من حمبسه يف قلعة إبراهيم باشا، فأرسل 

األمراء فقال له: )إن نجد صارت بيد عبداهلل بن ثنيان فلو أختلص من احلبس وأصل إىل 

نجد أنتزع امللك منه إن شاء اهلل تعاىل، وأصري تابًعا ألفندينا حتت أمره، فوعده بأنه يدبر 

له هذا األمر وأمر بكتامنه، ثم بعد أيام أحرض له ركائًبا وخياًل خفية، ووضعها بموضع 

ا، ب عيد عن مرص واحتال له يف إخراجه من القلعة املحبوس فيها بمواطأة مع البواب رسًّ

فخرج لياًل وصل فيه إىل املحل الذي فيه الركاب واخليل هو وبعض أتباعه، وركبوها 

 وتوجهوا إىل نجد: 
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وبعد يومني بلغ اخلرب إبراهيم باشا فأركب كثرًيا من العسكر رجاء أن يدركوه، 

ركب معهم عباس باشا، فساروا يومني فلم يدركوه فرجعوا، ومل يزل فيصل وكان ممن 

)عبداهلل، وحممد( وأخوه جلوي،  بناهأوصل إىل جبل شمر كام تقدم، ومعه سائًرا حتى 

ا، وملا جاء اخلرب إىل عبداهلل بن ثنيان خرج  فقام معه عبداهلل بن عيل بن رشيد قياًما تامًّ

ض، ونزل عىل )اخلفس( املاء املعروف يف العرمة، فكتب إىل بمن معه من اجلنود إىل الريا

أمراء نجد يأمرهم بالغزو والقدوم عليه بغزوهم يف موضعه ذلك، فقدم أكثر أهل نجد 

عليه يف اخلفس، وأرسل ابن ثنيان املذكور هدية لفيصل وهو إذ ذاك يف بلد حائل مع 

دية عىل فيصل يف حائل فقبلها عيل بن عبداهلل أمري رضما، فقدم عيل بن عبداهلل باهل

 فيصل.

ثم إن ابن ثنيان ارحتل من اخلفس بجنوده وتوجه إىل سدير، فلام وصل إىل أسفل 

سدير وافاه رسول عبدالعزيز آل حممد أمري بلد بريدة يأمره بالقدوم عليه يف بريدة، فتوجه 

بذلك عبداهلل بن عبداهلل بن ثنيان بمن معه من اجلنود إىل بريدة ونزل عليها، فلام علم 

بلد عنيزة أرسل عبدالعزيز بن الشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن  أمري  سلميان بن زامل

أبابطني إىل فيصل بن تركي يأمره بالقدوم عليه يف بلد عنيزة فسار عبدالعزيز املذكور إىل 

 فيصل فوافاه يف الكهفة وأعطاه الكتاب الذي معه من أمري بريدة.

ة وتوجه إىل عنيزة ومعه عبيد بن عيل بن رشيد أخو فارحتل فيصل من الكهف

عبداهلل بن عيل بن أمري جبل شمر يف مائة من أهل اجلبل، فلام قربوا من بلد عنيزة أمر 

فيصل بن تركي أخاه جلوي بن تركي أن يتوجه هو وعبيد بن عيل بن رشيد ومن معه 

مطري، وكان إذ ذاك يف من أهل اجلبل، إىل حممد بن فيصل الدويش أبو عمر شيخ عربان 

احلامدة بالقرب من بلد اجلريفة
(1)

. 

 

                                                 
 .332( عبداهلل البسام: حتفة املشتاق يف أخبار نجد واحلجاز والعراق، ص1)
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 وفاة الشيخ عبداهلل أبابطني:

عبداهلل بن عبدالرمحن بن العالَّمة  وفيها يف سابع مجادى األوىل تويف الشيخ العامل

عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن عبداهلل بن سلطان بن مخيس أبابطني العائذي، كانت وفاته يف 

 هـ.1194، وكانت والدته لعرش بقني من ذي العقدة سنة  – رمحه اهلل تعاىلي –بلد شقراء 

 أحداث تالية:

وملا نشبت احلرب بني الفريقني حصل خيانة من العربان الذي مع حممد بن 

فيصل، فصارت اهلزيمة عىل حممد بن فيصل ومن معه من احلارضة وقتل منهم نحو 

يه حممد وأرسله إىل القطيف فحبس فيه مخسامئة رجل، وقبض سعود بن فيصل عىل أخ

وبقي يف حبسه ذاك إىل أن أطلعوه عسكر الرتك يف السنة التي بعدها إن شاء اهلل، 

واستوىل سعود بن فيصل بمن معه من اجلنود عىل ما كان مع أخيه حممد وأصحابه من 

ه ذلك الركاب والسالح واألمتعة وكان شيًئا كثرًيا، ثم ارحتل سعود بن فيصل من منزل

ورجع إىل األحساء فاستوىل عليها، وملا جاء اخلرب إىل عبداهلل بن فيصل هبزيمة أخيه 

واستيالء سعود عىل األحساء أرسل عبدالعزيز بن الشيخ عبداهلل أبابطني هبدية 

 لصاحب بغداد، وطلب منه النرصة عىل أخيه سعود.

 أحداث أخرى:

 خروج العساكر من البصرة إىل األحساء:

ع آخر توجهت العساكر من البرصة إىل األحساء ومعهم عبدالعزيز بن الشيخ ويف ربي

عبداهلل أبابطني، واستولوا عىل األحساء والقطيف فأمروا بإطالق حممد بن فيصل من 

وأكرموه وأقام عندهم يف  هاحلبس، قد تقدم أنه حبس ويف القطيف بعد وقعة جودة فأطلقو

مري سعود عىل األحساء، وأظهروا أهنم جاءوا األحساء وأخرجوا فرحان بن خرياهلل أ

لنرصة عبداهلل بن فيصل وكتبوا له وهو إذ ذاك مع قحطان عىل رويضة العرض وأمروه 
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بالقدوم عليهم يف األحساء، وأما سعود بن فيصل فإنه رجع إىل الرياض بعد وقعة الربة 

 وأذن ملن معه من أهل النواحي بالرجوع إىل أوطاهنم.

 هـ:1301أحداث سنة 

 هـ: 1301ثم دخلت سنة 

 وقعة أم العصافري:

وفيها خرج عبداهلل بن فيصل من بلد الرياض بجنود كثرية وتوجه إىل بالد الوشم 

وكان عربان عتيبة إذا ذاك يف أرض الوشم، فلام وصل إليهم بمن معه من اجلنود ارحتلوا 

ونزل عبداهلل بن فيصل يف من منازهلم ونزلوا يف احلامدة املعروفة شامل عن بلدة أشيقر، 

الروضة املعروفة هناك املسامة بأم العصافري وكتب إىل أمراء بلدان الوشم واملحمل 

وسدير، وأمرهم بالقدوم عليه بغزو بلداهنم يف ذلك املوضع وكان عزمه النزول عىل 

، وكان سليامن بن سامي أمري بلد ابلد املجمعة بمن معه من اجلنود ومقاتلة أهله

 بلدة بريدة وإىل رية من جهة األمري حممد بن رشيد قد كتب إىل حسن آل مهنا أماملجمع

األمري حممد بن عبداهلل بن رشيد وأخربمها بمسري عبداهلل بن فيصل من الرياض وأن 

قصده حمارصة بلد املجمعة، فلام جاء اخلرب بذلك إىل حممد بن رشيد جتهز للغزو وخرج 

حسن آل مهنا وأمره بالتجهز للغزو فكتب حسن إىل من بلد حائل، وكان قد كتب إىل 

 أمراء القصيم التابعني أن يقدموا عليه بغزو بلداهنم يف بريدة فقدموا عليه.

وملا أقبل األمري حممد بن رشيد عىل القصيم أرسل إىل حسن آل مهنا وأمره 

اجلعلة،  بالقدوم عليه بمن معه من اجلنود عىل اجلعلة واجتمع ابن رشيد وابن مهنا عىل

وكان ابن سامي أمري بلد املجمعة يتابع الرسل عىل ابن رشيد وابن مهنا باإلفادة عن 

منازل عبداهلل بن فيصل وعربان عتيبة فتوجه ابن رشيد وابن مهنا ومن معهام من اجلنود 

احلارضة والبادية، وعدوا عىل عبداهلل بن فيصل، ومن معه فصبَّحوهم يوم االثنني 
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العصافري، وحل بني الفريقني قتال شديد  أمن من ربيع اآلخر يف الثامن والعرشي

وصارت اهلزيمة عىل عبداهلل بن فيصل ومن معه من اجلنود وعىل عربان عتيبة وقتل 

منهم خالئق كثرية، ومن مشاهري القتىل: ولد عبداهلل بن تركي بن عبداهلل بن حممد بن 

يز بن الشيخ عبداهلل أبابطني، سعود، وفهد بن سويلم، وفهد بن سلطان، وعبدالعز

 وعقاب بن شنبان بن محيد من شيوخ عتيبة.

وفيها تويف الشيخ العامل عبدالعزيز بن عبداهلل احلصني النارصي التميمي احلنبيل 

قايض بلدان الوشم، كانت وفاته يف شقراء رمحه اهلل تعاىل، وكان عامًلا زاهًدا ورًعا حلياًم 

بن حممد بن عبداهلل بن الشيخ حممد بن أمحد بن إسامعيل  أخذ العلم عن الشيخ إبراهيم

من بلد أشيقر  –أعني ابن إسامعيل  –من آل بكر من سبيع قايض بلد القرائن وأصله 

وأخذ عن غريه من العلامء، وأخذ عنه العلم الشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن أبابطني، 

لد عنيزة لسعود بن والشيخ إبراهيم بن سيف وأخوه الشيخ غنيم بن سيف قايض ب

 . (1)عبدالعزيز، وأخوه الشيخ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .293( عبدهللا البسام: تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق، ص1)
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 من قضاة سعود يف البالد:

 الشيخ عبداهلل بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب. -1

 عيل بن حسني بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب. -2

 امن بن عبداهلل بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب.سلي -3

 

 قضاة العاصمة الدرعية.

  أمحد بن نارص بن عثامن بن معمر. -4

 إمام القرص وقاضيه. عبدالرمحن بن مخيس. -5

حممد بن سلطان العوسجي، وملا تويف أصبح مكانه  -6

 عبدالرمحن بن نامي.
 قايض األحساء.

 قايض القطيف. ."رسمهاجر من فا"حممود الفاريس  -7

 قايض هتامة. أمحد اخلفطي. -8

 قايض اليمن. الرشيف حسن بن خالد. -9

 قايض الطائف واحلجاز. عبداهلل بن عبدالرمحن أبو بطني. -11

 قايض جبل شمر. عبداهلل بن سليامن بن عبيد. -12

 قايض بريدة وما حوهلا. عبدالعزيز بن سويلم. -13

 ه عبداهلل.غنيم بن سيف ثم أخو -14
قايض عنيزة وما حوهلا من 

 القصيم.

 قايض ناحية الوشم. عبدالعزيز بن عبداهلل احلصني. -15
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 قايض ناحية سدير. عيل بن مساعد. -16

 قايض ناحية منيخ. عثامن بن عبد اجلبار بن شبانة. -17

 قايض حريمال واملحمل. عبدالرمحن أبو احلسن. -18

 قايض ناحية اخلرج. عريني.عيل بن محد بن راشد ال -19

أمحد إلياس اإلستانبويل احلنفي وأمحد بن رشيد  -20

 احلنبيل.
 قايض املدينة املنورة.

 

وأما مكة املكرمة فقد أقر األمري سعود بقاء قضائها، ثم أرسل إليها سليامن بن 

 عبداهلل بن الشيخ حممد بن عبدالوهاب، فأقام فيها بعض الوقت قاضًيا، ثم عاد إىل

الدرعية، وأما غري ذلك من القضاة فكان األمري سعود يبعث إليها القايض ملدة سنة، ثم 

يستبدل به قاضًيا آخر
(1)

. 

 وجاء فيه أيًضا: 

وجعل عىل املحمل ساوي بن حييي بن سويلم، وعىل سدير ومنيخ عبداهلل بن 

قصيم معيقل، ثم عزله وجعل مكانه حممد بن إبراهيم أيب الغنيم، وعىل ناحية ال

حجيالن بن محد، وعىل جبل شمر حممد بن عبداملحسن بن عيل، وأما باقي امللحقات 

 فقد استبقى عليها األمراء الذين عينهم والده األمري سعود.

وكان قضاته عىل الدرعية بالتعاقب: عبداهلل ابن الشيخ حممد بن عبدالوهاب، 

عبدالرمحن بن حسن ابن والشيخ عيل بن حسني ابن الشيخ حممد عبدالوهاب، والشيخ 

الشيخ حممد عبدالوهاب، والشيخ سليامن بن عبداهلل ابن الشيخ حممد عبدالوهاب، 

وعىل األحساء وتوابعها عبدالرمحن بن نامي،  ،والشيخ عبداهلل بن القايض أمحد الوهيبي

                                                 
الدين املختار: تاريخ اململكة العربية السعودية يف ماضيها وحارضها، منشورات دار مكتبة احلياة،  صالح (1)

 .142، 1/141حييي اخلليل، بريوت، 
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وعىل عامن عبداهلل بن عبدالرمحن أيب بطني، وعىل القطيف حممود الفاريس، وعىل اخلرج 

بن محد بن راشد العريب، وعىل احلوطة واحلريق رشيد الرسدي، وعىل إقليم سدير  عيل

الشيخ القايض إبراهيم بن سيف، وكان قبل ذلك قاضًيا يف عامن، وعىل منيخ عثامن بن 

عبداجلبار بن شبانة، وعىل الوشم عبدالعزيز بن سويلم، وعىل جبل شمر عبداهلل بن 

 سليامن بن عبيد.

  وجاء فيه أيًضا:
 القضاة يف األقاليم:

وكان قاضيه عىل الرياض الشيخ عبدالرمحن بن حسن ابن الشيخ حممد بن  -1

 عبدالوهاب.

 الشيخ عبدالرمحن بن حسني ابن الشيخ حممد بن عبدالوهاب عىل اخلرج. -2

الشيخ سعد العجريي عىل حوطة بني متيم، وملا توىف جعل مكانه الشيخ عيل  -3

ل مكانه الشيخ عبدامللك بن حسني بن بن حسني، ثم رجع إىل الرياض وجع

 الشيخ حممد بن عبدالوهاب.

 الشيخ مجعان بن نارص عىل وادي الدوارس. -4

 الشيخ حممد بن مقرن عىل املحمل. -5

 الشيخ عبداهلل الوهيبي عىل األحساء. -6

 الشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن أبابطني عىل الوشم. -7

وفاته نقل إليها الشيخ الشيخ عبداهلل بن سليامن بن عبيد عىل سدير، وبعد  -8

عبداهلل بن عبدالرمحن أبابطني، فكان يقيض شهرين يف سدير ثم يعود إىل 

 مريي.ثمكانه الشيخ عبدالرمحن بن محد الالوشم، ثم جعل 

الشيخ عثامن بن عبداجلبار بن شبانة عىل منيخ والغاط والزلفى، وملا تويف  -9

 جعل مكانه ابنه عبدالعزيز.
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 عىل القطيف. الشيخ قرناس صاحب الرس -10

 الشيخ حممود الفاريس عىل القصيم. -11

يبعث إىل جبل شمر وعامن والقطيف قضاة يقيمون  – رمحه اهلل – وكان اإلمام

سنة أو نحوها، ثم يأذن هلم بالرجوع إىل ذوهيم يف بلدهم
(1)

. 

 وجاء فيه أيًضا: 

ن السعود، وكان حممد عيل باشا قد قرر مهامجة الديار النجدية جمدًدا بقيادة خالد ب

فأرسل اإلمام أخاه جلوي إىل رئيس مكة أمحد باشا حيمل هدية ثمينة قدمها إليه، وأقام 

جلوي يف مكة ريثام أدى فريضة احلج، ثم رجع إىل دياره، وكان ذلك لكسب بعض 

 الوقت!!

، الواقعة «روضة التنهات»ويف هذه الفرتة علم اإلمام فيصل أن بعض العربان يف 

متنعوا عن أداء الزكاة، فتحرك بقواته نحوهم، وما أن علم رؤساء هؤالء يف الدهناء قد ا

العربان بوصوله حتى توافدوا عليه، فأرسل معهم رسله لقبض الزكاة، وإىل هذا املوقع 

وصل األمري جلوي شقيق اإلمام، فعاد األمري إىل دياره، وأوفد خادمه خرياهلل مملوك 

قبضوا الزكاة من العشائر، ويف مقدمتها عنيزة، سعود وعدًدا من رجاله إىل القصيم، و

ويف هذه األثناء أمر اإلمام بتعيني الشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن أيب بطني قاضًيا عىل هذه 

 البالد ومدرًسا لطلبة العلم.

 وجاء فيه أيًضا: 

وكان خالد بن سعود قد بلغه جمموعة من املظامل وقعت من األمري أمحد 

يتكلم ملصلحة أمحد السديري وبعضهم ضده، فأرسل إليه  السديري، فراح فريق
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مارة سدير، وعزل إاحلملة عن عزل أمحد السديري عن  وأسفرت هذه خالد محلة

أمراء البالد الذين من أعوانه، واستعمل أمرًيا عىل غزو أهل سدير والوشم 

عفيصان عبدالعزيز بن الشيخ عبداهلل أيب بطني، وقدم عليه وهو يف الرياض حممد بن 

قادًما من الكويت، فعينه أمرًيا هلذا الغزو، فقاده عىل آل روق من قحطان وأحذ إبلهم 

 وأغنامهم.

 وجاء فيه أيًضا: 

وملا علم ابن ثنيان بنبأ وصول اإلمام فيصل وصحبه إىل حائل استشار خاصته؛ 

ُقوا بالنصيحة بالنسبة إىل ابن  ثنيان؛ فقد ماذا يفعل حيال هذا األمر الواقع؟ فلم يوفَّ

أشاروا عليه باستنفار األمة، وخرج من الرياض يف يوم اجلمعة ومعه قوات من أهل 

العارض، ونزل هبا يف بيان، وأقام فيها عدة أيام، وورده يف هذه األثناء مراسالت من 

اإلمام فيصل بن تركي، وعلم بعض الرجال من مجاعة ابن ثنيان بأمر هذه املراسالت، 

مر والتحقوا باإلمام، وخيش ابن ثنيان مغبة األمر، فأرسل عيل بن فهربوا إىل جبل ش

عبداهلل أمري رضمى حيمل إىل اإلمام هدية قيمة، وسلمه الرسول املذكور إياها يف اجلبل، 

فأخذها اإلمام ومل يعبأ بقوة ُمْرِسلِها وأهدافِه. ورحل ابن ثنيان من اخلفس ونزل أرض 

حممد رئيس بريدة، وأقطعه املواثيق ليكون بجانبه؛  السدير، فوافاه هبا عبدالعزيز بن

 وذلك بسبب العداء املستحكم بني أهل القصيم وبني ابن الرشيد. 

وقصد ابن ثنيان وجنوده بريدة ونزل بقواته خارج البلدة، وخرج عبدالعزيز إليه 

 وبايعه عىل النرصة. وملا علم رئيس عنيزة عبداهلل بن سليامن بذلك مجع رؤساء بلده

وشاورهم يف األمر، وكان فيهم الشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن أيب بطني، وابنه 

عبدالعزيز، فكان الرأي الغالب يقول بوجوب إرسال عبدالعزيز املذكور إىل اإلمام 

 فيصل ملبايعته وتكليفه باحلضور إليهم. 
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وركب عبدالعزيز فعاًل وقصد اجلبل، فوافاه اإلمام عىل الكهفة، وطلب إليه 

دالعزيز أن يذهب إىل عنيزة؛ ألن أهلها بايعوه عىل السمع والطاعة، فرحل اإلمام من عب

مكانه إىل عنيزة، بينام أوعز إىل أخيه جلوي وإىل عبيد بن الرشيد ومعهام مائة رجل 

بالذهاب إىل حممد بن فيصل الدويش وعربانه، وكان بينه وبني ابن ثنيان عداوة قديمة، 

 الدويش، وقصد اإلمام فيصل بلدة عنيزة ومعه عبداهلل بن وقصد جلوى ومن معه فعاًل 

الرشيد رئيس اجلبل ورجال من قومه، وعبدالعزيز ابن الشيخ يصحبه عدد من 

الرجال
(1)

. 

 وجاء فيه أيًضا:

 فنت ومفاسد جديدة:
هـ قام أهل عنيزة عىل األمري جلوي بن تركي أمري 1270ويف شهر شعبان من سنة 

هـ، فسار 1265ا، وكان أخوه اإلمام فيصل عينه أمرًيا له يف سنة البلدة وأخرجوه منه

جلوي ومجاعته إىل بريدة، وكتب إىل أخيه اإلمام فيصل يعلمه بام حدث، وكان العامل 

عبداهلل بن عبدالرمحن أيب بطني قاضًيا يف عنيزة، وعىل بلدان القصيم، فلام علم بإبعاد 

إىل بريدة، وجعل عبداهلل بن حييي بن جلوي، خرج هو من تلقاء نفسه ومعه حرمه 

 سليم نفسه أمرًيا عىل البلدة.

وملا تلقى اإلمام فيصل هذه األخبار كتب إىل مجيع البلدان باجلهاد، وأرسل 

عبدالرمحن بن إبراهيم إىل بريدة ومعه رسية من أهل الرياض، ورافقه يف اجلهاد مجيع 

نيزة، فتوجه عبدالرمحن وقواته وأغار أهايل رضمى والقويعية، وأمره بقطع سابلة أهل ع

 عىل أطراف عنيزة، وأخذ ما وجده من املوايش، ثم توجه إىل بريدة.
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ويف الثالث من شهر ذي احلجة خرج عبداهلل بن اإلمام فيصل من الرياض إىل 

شقرا فوجد املجاهدين من أهل سدير والوشم ينتظرونه، وذلك يف يوم عيد األضحى، 

 عنيزة، ويف اخلامس والعرشين من الشهر ذاته أغار عىل أهل فسار هبذه القوات إىل

الوادي وأنزل هبم القصاص الذي يستحقونه، ويف هذه األثناء خرج أهل عنيزة ومعهم 

عدد كبري من أهل القصيم ومن عربان البادية، ووقعت بني الطرفني معركة عنيفة، قتل 

فيها من الطرفني عدد كبري بينهم أمري بلدة ثادق
(1)

. 

 وجاء فيه أيًضا:

 سعود حيتل الرياض:

لقد تلقى اإلمام عبداهلل الفيصل خرب انحدار قواته وأرس أخيه حممد الفيصل من 

قبل شقيقه سعود الفيصل باألسف الشديد، وخرج من الرياض حاماًل أمواله ويتبعه 

 رجاله نحو جبل شمر، ومعه عبدالعزيز بن الشيخ عبداهلل أيب بطني، وناهض بن حممد

بن ناهض، ورضب خيامه يف موقع ماء البعيثة املعروف يف العروق، وأرسل عبدالعزيز 

املذكور إىل كل من وايل بغداد، ووايل البرصة، والنقيب حممد، حاماًل إليهم اهلدايا، 

وثالث رسائل يطلب فيها نجدهتم ونرصهتم ومساعدهتم عىل سعود الفيصل، فوعدوه 

 سكرية إىل األحساء والقطيف. بذلك وراحوا جيهزون احلملة الع

ويف شهر شوال من تلك السنة وفد حممد بن هادي بن قرملة ومعه عدد من 

رؤساء قحطان، عىل سعود الفيصل، ويف األحساء، فلم يكرتث هبم، فالتحقوا باإلمام 

عبداهلل الفيصل وهو يف مكانه ذاك وعاهدوه عىل السمع والطاعة، ورحل إىل الرياض 

ذي القعدة، ويف آخر هذا الشهر حترك سعود بن فيصل بقواته نحو فوصلها يف شهر 

الرياض، ويف الطريق بلغه أن أخاه اإلمام عبداهلل قد عاد إىل العاصمة ومعه رؤساء 
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 قحطان فعاد إىل األحساء.

ويف اليوم السابع من مجادى األوىل وصل سعود بقواته إىل الربة ودخل مع قوات 

ركة عاتية، اهنزم فيها اإلمام عبداهلل ومن معه من قحطان، أخيه اإلمام عبداهلل يف مع

وسقط من الطرفني عدد من القتىل، وهنبت مجاعة سعود الربة، وقصد اإلمام ومن سلم 

ونزلوا فيها، وعاد سعود فاستدعى عمه من شقرا وقصد  "الرويضة"معه بلدة 

 الرياض، وسمح لقواته باالنرصاف كل إىل بلده.

 :وجاء فيه أيًضا

لقد بقي عبدالعزيز بن الشيخ عبداهلل أيب بطني عند وايل بغداد ووايل البرصة حتى 

شهر ربيع األول من هذه السنة، وكان رسول اإلمام عبداهلل الفيصل إليهام، حيث 

حتركت القوات من البرصة إىل األحساء والقطيف بقيادة فريق باشا وعبدالعزيز 

حممد بن فيصل شقيق اإلمام، وكان أخوه بصحبته، فاحتلوا البالد وأطلقوا رساح 

سعود حبسه يف القطيف، وأخرجوا فرحان بن خري اهلل من األحساء، وكان سعود 

الفيصل عينه أمرًيا عليها، وأعلن الباشا ومن معه من رؤساء وقادة أهنم جاءوا لنرصة 

مذاك عبداهلل الفيصل والقيام معه بحرب عىل أخيه سعود، وأرسلوا إىل اإلمام وهو يو

مع عشائر قحطان يف رويضة العرض يطلبون حضورهم إليهم، فتوجه بقواته نحو 

األحساء وأكرموه غاية اإلكرام، ولكن إكرامهم هذا كان مكًرا وخداًعا، وأقام اإلمام 

بينهم. أما سعود الفيصل فإنه بعد عودته إىل الرياض والسامح لقواته باالنرصاف، مل يبق 

روب غري خدامهلديه من يعتمد عليه باحل
(1)

. 

 وجاء فيه أيًضا:
وبعدها قام حممد بن سعود الفيصل يصحبه عدد كبري من أهل اخلرج وآل شامر 
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والدوارس وغريهم وشنَّ غارة عىل ابن بصيص ومن معه من عربان برية، وبعد قتال 

عنيف سقط فيه عدد من القتىل بينهم عبدالرمحن بن سعود الفيصل، ومتكن حممد بن 

 احلصول عىل عدد من املوايش واإلبل. سعود من

هـ قام اإلمام عبداهلل الفيصل عىل رأس قوة 1301ويف شهر ربيع األول من سنة 

من رجاله بالسفر إىل شقراء، وأوعز إىل عشائر عتيبة بأن تنزل احلامدة، وكان اإلمام يريد 

د بذلك، كام حماربة أهل املجمعة. وملا علموا به أرسلوا إىل أمري جبل شمر بن الرشي

أخربوا حسن بن مهنا أمري بريدة، فتحرك االثنان عىل رأس قوات كبرية، والتقوا بقوات 

اإلمام ودارت معركة عنيفة عمياء أسفرت عن اهنزام اإلمام عبداهلل وقواته بعد أن قتل 

منهم عدد كبري، ومن مشاهري القتىل من أهل الرياض: تركي بن عبداهلل بن تركي بن 

ود، وفهد بن سويلم، وابن عياف، وفهد بن غشيان، وقتل من أهل شقراء حممد آل سع

عبدالعزيز ابن الشيخ عبداهلل أيب بطني، وحممد بن عبدالعزيز بن حسني، وعبدالعزيز بن 

حممد بن عقيل، وأمحد عبداملحسن السديري أمري الغاط، وقتل من مشاهري عتيبة بن 

شبنان بن محيد
(1)

. 
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 الدولةتناول املؤلف يف كتابه بعض املوضوعات التي تتعلق بمنطقة سدير يف عهد 

السعودية األوىل، ومن ضمن ما تناول املؤلف حديثه عن بعض العلامء يف تلك الفرتة، 

 يظهر ذلك يف السطور اآلتية:ودعوهتم، 

 جاء فيه:

كام أن للمنقور كتاًبا يف مناسك احلج والعمرة والزيارة، وللشيخ عبدالرمحن بن 

املجموع فيام هو "عبداهلل أبابطني باع طويل يف هذا املجال، فقد ألف كتابه املشهور 

ول مجعت فيه املسائل الكثرية الصحيحة األص»وقال يف مقدمته:  "كثري الوقوع

، يتقيد مؤلفه باملذهب احلنبيل، إذ نقل عن «والفروع مما ال بد منه وال غنى للطالب عنه

علامء الشافعية يف بعض املسائل، إال أنه يؤثر التمسك باملذهب احلنبيل يف غالب 

 األحيان.

 يف جمال التاريخ واخلط والنسخ:

جد، مما دفع ذلك مل يكن هناك اهتامم واسع يف جمال كتابة التاريخ عند علامء ن

بعض الباحثني إىل انشغاهلم يف دراسة العلوم الرشعية التي يرجون منها ثواب اهلل، 

وتورعهم عن احلديث والكتابة يف أحاديث مل يتأكد صحتها
(1)

، ومن كتب التاريخ من 

أهل سدير تبًعا لنجد فإنه سلك يف كتابته منهج املدرسة اإلسالمية الذي سلكه 

ن القدماء، حيث اتبع نظام احلوليات، وعدم وحدة املوضوع، حيث املؤرخون املسلمو

                                                 
هـ، 1390، 1( عبدالعزيز اخلويطر: عثامن بن برش منهجه ومصادره، مطابع مؤسسة اجلزيرة، الرياض، ط1)
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جيد القارئ أن احلروب واإلغارات بني احلارضة والبادية، وحوادث القتل، وبعض 

الظروف اجلوية كالعواصف، الربد، واألمطار، كام جيد األسعار، واآلفات التي تصيب 

املحصوالت الزراعية
(1)

. 

 وجاء فيه:

القضاة الذين عينتهم الدولة السعودية األوىل يف منيخ هم من  ويلحظ هنا أن مجيع

أرسة آل شبانة، وهذا يبني ما هلذه األرسة من مكانة علمية مرموقة أهلتها لتكون مصدًرا 

لقضاة املنطقة، كام يلحظ أن أغلب القضاة الذين عينتهم الدولة السعودية األوىل يف 

 م. منطقة سدير استمروا يف مناصبهم حتى وفاهت

وقد انتدبت الدولة السعودية عدًدا من طالب العلم من أهل سدير لتويل منصب 

قضائية يف مناطق خمتلفة من الدولة السعودية األوىل، إذ عينت الشيخ عبداهلل بن 

عبدالرمحن أبابطني من أهل روضة سدير قاضًيا يف احلجاز، كام عينت الشيخ عبداهلل بن 

شمر قاضًيا يف جبل سليامن بن عبيد من أهل جالجل
(2)

. 

 وجاء فيه أيًضا:
وسار علامء املنطقة عىل هنج إمام الدعوة يف التأكيد عىل هذه األصول، ولذا كتب 

الشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن أبابطني رسالة يف وجوب معرفة التوحيد، وأركان 

، ويعتقد اإلسالم بالدليل، وأن التقليد يف ذلك حمرم إال للعامي الذي ال يعرف الدليل

، ويؤمن بالبعث بعد املوت، -صىل اهلل عليه وسلم  – بوحدانية اهلل ورسالة النبي حممد

وباجلنة والنار، فإذا كان يعتقد ذلك اعتقاًدا جازًما فال شك أنه مسلم وإن مل يات 

بالدليل
(3)

. 
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 والواقع أن الشيخ حممًدا حينام أمر أئمة املساجد وطلبة العلم يف البلدان النجدية

بسؤال الناس يف كل مسجد، كل يوم بعد صالة الصبح، أو بني املغرب والعشاء عن 

معرفة األصول الثالثة
(1)

بصورة شبه إجبارية للعامة واألميني، فإنه بذلك قد عمل عىل  

استقرار العقيدة الصافية يف نفوس الناس، وبذلك حترروا من ذل العبودية لغري اهلل، 

عة، وحاربوا اخلرافة، وحتول ذلك عندهم إىل حس عام مميز وأحبوا السنة، وكرهوا البد

حتى عند العامة
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .1/115( ابن برش: عنوان املجد، 1)

 .273( د. عبداهلل بن إبراهيم بن عيل الرتكي: منطقة سدير يف عهد الدولة السعودية األوىل، ص2)
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 املؤلف يف سطور:

  عبداهلل بن حممد بن عبداهلل أبابطني

  مولده: ولد يف روضة سدير عام

 هـ.1360

 ؤهالت العلمية:امل 

تلقى بعًضا من دراسته االبتدائية يف  -

 مسقط رأسه روضة سدير. 

 انتقل إىل األحساء وأتم هبا دراسته االبتدائية. -

 انتقل إىل الرياض وأكمل هبا دراسته املتوسطة والثانوية. -

 هـ.1387التحق بجامعة الرياض وخترج فيها يف عام  -

 يف عدة مصالح ووزارات. مارس احلياة الوظيفية يف وقت مبكر، وعمل -

 م.1975ابتعث إىل الواليات املتحدة األمريكية يف عام  -

حصل منها عىل درجة املاجستري من جامعة بورتالند ستيت احلكومية،  -

 وقطع شوًطا يف مرحلة الدكتوراه، إال أنه قطعها لظروف خاصة.

 له مشاركات ودراسات يف جمال ختصصه. -
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 له الكتب اآلتية:

 – م1917نجد واحلجاز يف الفرتة الواقعة بني عامي  العالقات بني .1

 م.1926

 لنعيد كتابة تارخينا من جديد. .2

ا لدارة امللك عبدالعزيز بالنيابة، ومديًرا  – رمحه اهلل – كان يعمل - أمينًا عامًّ

ا للشئون الفنية هبا.  عامًّ

 بدأ املؤلف كتابه مبقدمتني: 

 املقدمة األوىل:  -
( التي هتدف الرئاسة من ورائها إىل هذه بالدناكتب )يسعدين أن أقدم لسلسلة 

إمداد املكتبة السعودية باملؤلفات الوطنية التي تربز تاريخ الوطن يف سلسلة من الكتب 

العلمية املبسطة، وتعمل عىل تسجيل الرتاث الفكري والفني والعادات والتقاليد يف 

ارضات الذي تقوم بتنفيذه اإلدارة اململكة، هذا باإلضافة إىل كوهنا جتميًعا لنشاط املح

 العامة للنشاطات الثقافية.

ولعلنا هبذا العمل نسهم يف تشجيع البحث والباحثني لربط املايض باحلارض، 

وتسجيل ما طرأ عليه من معطيات العرص احلديث؛ لتكون نرباًسا هادًيا لشباب الغد، 

ام قدمه السلف، وإتاحة وتقديم ما يساعدهم عىل معرفة احلقائق، وجيعلهم يفخرون ب

 الفرصة هلم لصنع مستقبل بالدهم.

ومن حسن حظ الباحث يف هذه األيام وفرة املراجع واملعاجم التي تساعده عىل 

تلمس الطريق، وتوفر له الوقت، وتسهل له مهمة البحث ليصل إىل ما يريد، وذلك 

ؤرخون جيوبون بعكس ما كان عليه احلال يف األجيال القريبة املاضية، حيث كان امل
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البالد من مرشقها إىل مغرهبا يف سبيل احلصول عىل أية معلومات عن تاريخ بالدهم. 

وكثرًيا ما كانوا يأخذون احلقائق من أفواه الشعراء وآثارهم؛ وذلك لندرة املصادر 

 املبارشة التي تتحدث عن أي بلد من البلدان أو موقع من املواقع.

ألمم أن تكتب تارخيها بنفسها عن طريق أبنائها وإنه من األفضل ألية أمة من ا

املخلصني الذين أتيحت هلم فرصة التعليم والوصول إىل أرقى الدرجات العلمية، 

وذلك بالرجوع إىل أمهات الكتب والبحث والتنقيب يف املعاجم
(1)

. 

 املقدمة الثانية:  -
ب الرائعة يسعدين أن أقدم للقارئ الكريم هذا الكتاب ليكون ضمن سلسلة الكت

التي ترشف عليها وتصدرها الرئاسة العامة لرعاية الشباب، هبدف التعريف ببالدنا 

وكب العزيزة، وإبراز ما تم تسجيله عن ماضيها يف كتب األولني، وإظهار موقعها يف امل

وب الزهو واالقتدار، عىل ما حققته من منجزات تفوق ثاحلضاري املعارص، وقد حتلت ب

تصوره العقل، أو ما كان غاية املأمول لدى املخططني للنهوض يف ما كان يمكن أن ي

مجيع املجاالت: اإلنشائية والعمرانية، واالجتامعية، وغريها، وما ذاك إال ثمرة غرس، 

وحصاد جهد متواصل، ورعاية صادقة وأمينة من والة األمر فينا، ونحمد اهلل عىل 

 ذلك.

 "روضة سدير"إحدى قرانا العزيزة وهذه الدراسة ما هي إال تسليط الضوء عىل 

إلبراز تارخيها املايض واحلارض، وما حققته من منجزات، وهي واحدة من آالف 

القرى، والبلدان، الكبرية والصغرية، التي شملتها العناية، والرعاية، واالهتامم، فإذا 

فام  كانت الصور التي سنقدمها يف هذا البحث، هي ما حتقق يف بلدة صغرية إىل حد ما،

                                                 

 .5م، ص2016هـ، 1437حممد بن عبداهلل أبابطني: روضة سدير،  مكتبة سدير الوثائقية، عبداهلل بن ( 1)
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الشأن يف مجيع البلدان والقرى؟! إهنا يف احلقيقة نقلة حضارية بكل األبعاد واملقاييس، 

 تفوق حد اإلعجاز واالنبهار.

ولقد كان منهجنا يف الدراسة هلذا البحث، هو املنهج التحلييل للنصوص 

التارخيية، هبدف الوصول إىل نتائج، أو استنتاجات تؤدي إىل الكشف عن مسائل 

كانت خافية أو غري معروفة، أو حتى يف جمال الشك لدى بعض الباحثني،  علمية،

فانتقلنا هبا إىل مرحلة الرجحان، أو اليقني. وبذلك خرجنا من تلك الدراسة بإضافات 

 جديدة، نأمل أن نكون قد وفقنا اهلل فيها.

در وحقيقة عندما ُعِهَد إيلَّ هبذا البحث، َوَجَف مني القلب يف البداية، فاملصا

التارخيية تكاد تكون منعدمة، والبحث والتقيص فيها، كالبحث عن حبة خردل يف 

فالة، لكنني استعنت باهلل، ومل أجعل اليأس يستكني يف القلب، وبعزمة صلبة 

صادقة، واصلت البحث يف املصادر واملراجع، قديمها وحديثها، ورويًدا رويًدا 

شكلة يف ترتيبها إىل حد ما، وعىل بدأت تتجمع املعلومات، ثم اهنمرت، وكانت امل

الرغم من اجلهد الذي بذل عىل مدى أكثر من عام، فإين ال أدعي أنني وفيت 

املوضوع حقه، وآمل فيمن يرى خلاًل، أو خطأ أن يساهم يف تصويبه، وله من اهلل 

 اجلزاء، وحسن الثواب.

من أبناء بلديت  وإين يف مقام نسبة الفضل إىل أهله، أشكر إخواين، وزمالئي، وأهيل

ومجيع املسئولني اإلداريني هبا عىل ما أمدوين به من معلومات،  "روضة سدير"

 وبيانات، كانت ذات قيمة إلنجاز هذا البحث.

كام أقدم الشكر إىل الرئاسة العامة لرعاية الشباب، حتت قيادة أمري الشباب سمو 

ة املفيدة الرائعة، ووافر األمري فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، الذي يرعى تلك السلسل
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الشكر إىل الشئون الثقافية التي ترشف عىل تلك السلسلة، إليهم مجيًعا أقدم الشكر 

والتنويه واالمتنان، جلهودهم العظيمة، واملتنوعة، والتي منها التعريف ببالدنا، هدانا 

اهلل مجيًعا ملا حيبه ويرضاه
(1)

. 

 

 

 وهو يف حدود مائة مرتسبعني بروضة سدير  لسد الصورة توضح املدى الطويل         

                                                 
 .10، 9عبداهلل بن حممد بن عبداهلل أبابطني: روضة سدير، ص( 1)
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 وهي من أقدم املآذن مئذنة مسجد مرشفة
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 وقد بدا فيه مبنى اإلمارة القديم الشارع املؤدي إىل ميدان احلزم                       

 مكان مرتفع منظر علوي للروضة القديمة أخذ من                               
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 وقد ظهر أحد أسطح املساجد القديمة  منظر علوي جلزء من الروضة القديمة     

 ةوهو من أقدم املنازل يف الروض مسقط رأس املؤلف                            
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 جاء يف هذا الكتاب:

ىل فيصل اجتيازه، ولو انضمت )عنيزة( إىل )بريدة( لظهر بذلك قوة يصعب ع

نيزة عولكن من حسن حظ اإلمام )فيصل بن تركي( أن مظاهر الوحدة بني املدينتني )

وبريدة( مل تكن أيام موقعة بقعا؛ إذ مل يلبث أن زال بعد فرتة وجيزة، وقد حصل ذلك 

حينام اقرتح حاكم بريدة )عبدالعزيز آل أبو عليان( التحالف مع عبداهلل بن ثنيان، فقبل 

نيان ذلك االقرتاح بكل رسور وغبطة، وتقدم بجيشه نحو مدينة )بريدة( وبذلك ابن ث

رمى أمري بريدة ثقله مع ابن ثنيان، وكان ذلك الترصف منه يعود لكراهيته الشديدة 

 لعبداهلل بن رشيد الذي كان عامد قوة فيصل. 

إن رسل أمري بريدة قد وردت إىل ابن ثنيان وهو يف سدير »ويقول ابن برش: 

يستدعيه إليه وأعطاه العهود واملواثيق أنك تقبل إلينا ونحن لك سامعون ومطيعون 

ومعك حماربون، وسبب ذلك أن بني أهل القصيم وابن رشيد العداوة العظيمة والدم 

 . (1) «املنثور

هذا عن موقف بريدة، أما عنيزة فيبدو أهنا فوجئت بالقرار الربدي، لذلك عقد 

سليم( جملًسا للتشاور يف األمر مع كبار رجال البلد، فاستقر  أمري عنيزة )عبداهلل بن

 رأهيم عىل االنضامم إىل فيصل واستدعائه إىل عنيزة، وكان ذلك بتأثري عدة عوامل:

ضمن  -املؤيدين لفيصل -وجود الشيخ )عبداهلل أبابطني( وابنه عبدالعزيزأوهلا:

 جملس شورى عنيزة.

 عنيزة وبريدة.املناقشة التقليدية بني  وثانيها:

                                                 
 .2/130ابن بشر: عنوان المجد، ( 1)
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بداية ظهور مظاهر العداوة بني عنيزة وابن ثنيان، وقد زاد بعد انضامم  وثالثها:

يف حماولة لكسبها يف صفه، وهكذا  بريدة إليه، حتى قيل: إن ابن ثنيان حارص عنيزة

رمت عنيزة بثقلها مع فيصل، وكان فيصل حينذاك معسكًرا مع ابن رشيد يف )الكهفة( 

 .(1)نطقتي جبلعىل احلدود بني م

 وجاء فيه:
ومع نشوب الرصاع بني عنيزة وجبل شمر فإن بريدة وأمريها )عبدالعزيز آل أبو 

عليان( مل يكن هلا دور فيه. اللهم إال دور املشورة والرأي والعاطفة فقط، وهلذا يقول 

 عبيد ابن رشيد خماطًبا ابن سليم أمري عنيزة ومعرًضا بأمري بريدة:

 ك بمهيـافأعمى بريدة ال يكـر
 

 ويتبع بـك الـدلو الرشـا بأسـفل البـري 
 

 شقراء موملها إىل شاف ما عـاف
 

 مـــع الغتـــارة وعـــايب للمصـــادير 
 

وتكاد املصادر جتمع عىل صورة احلادثة التي أشعلت موقعة اجلوي بني عنيزة 

وجبل شمر مع اختالف بسيط يف بعض التفاصيل، وتكاد تكون رواية ابن برش هي 

( أخذ أباًل البن سليم هذا املجال، فهو يذكر أن أمري عنيزة )عبداهلل بن حمور الدائرة يف

رشيد فطلب أن يعيدها إليه لكنه أبى، فأرسل إليه أخاه عبيًدا مع مخسني ومائتي مطية 

ومخسني من اخليل، فأغار عىل غنم أهل عنيزة، وخف إليه أهلها فحصل بني الفريقني 

كمني ابن رشيد فاهنزموا وقتل منهم رجال، وقد  قتال، وعند ذلك خرج عىل أهل عنيزة

عرف عبيد أمري البلدة وإخوانه وبني عمه فقتلهم صرًبا. وبعث منهم رجااًل إىل أخيه 

عبداهلل يف اجلبل، فركب إىل هناك عبدالعزيز بن الشيخ عبداهلل أبابطني وأطلق عبداهلل بن 

هـ1261عام رشيد أولئك الرجال وكساهم بسببه، وكان ذلك يف رمضان 
(2)

. 

                                                 
 .144كتاب معجم أسر عنيزة، ص( 1)

 .156كتاب معجم أرس عنيزة، ص( 2)
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 وجاء فيه:

كل هذا جعل الرشيف يرسل مندوبه عبداهلل بن لؤي إىل فيصل لتقرير الصلح مرة 

أخرى، ويظهر أن الرشيف اشرتط أن يدفع فيصل له خراًجا ماليًّا كل سنة باسم الدولة 

أرسل إليه "العثامنية كدليل عىل التبعية االسمية هلا، وال يذكرها ابن برش بل يقول 

 – بينام اشرتط فيصل "مام هدية سنية من اخليل والعامنيات ودراهم ليست بكثرياتاإل

أن "عدم تدخله يف أمور نجد، سواء يف القصيم أو غريه، وكذلك  – كام يقول ابن برش

 . "يدفع الرشيف ما وصل إليه من مراسالت أهل نجد وخطوطهم

رؤساء القصيم  وهنا يقع ابن برش يف تناقض، ففي أول حديثه يذكر أن بعض

الذين يف مكة زينوا للرشيف غزو نجد، واآلن يذكر أن هناك مكاتيب بني أهل نجد 

والرشيف. وعىل أساس ذلك عاد الرشيف إىل بالده بعد أن أمر فيصل أن يرصف له ما 

عبدالعزيز بن الشيخ  – حينذاك –حيتاجه من بيت مال القصيم والذي كان برئاسة 

خص رأي ابن برشعبداهلل أبابطني، هذا مل
(1)

. 

ويصور أمحد زيني دحالن موقف الرشيف بصورة أخرى، فيذكر أن فيصاًل حينام 

علم بوصول الرشيف إىل القصيم أرسل إىل أهل القصيم أن جيتهدوا يف عقد صلح بينه 

وبني الرشيف، عىل أن يدفع مقابل ذلك خراًجا ماليًّا. وأن ذلك تم مقابل عرشة آالف 

ا، فر جع الرشيف إىل بلدةريال سنويًّ
(2)

. 

ويبدو أن الصورة الصحيحة للوضع هي أن كالًّ من الرشيف )حممد بن عون( 

واإلمام )فيصل بن تركي( كانا حريصني عىل حل مشكلتهام سلميًّا، وسواء كان أحدمها 

                                                 

 .152-149/ 2، ( ابن برش: عنوان املجد1)

 .314( أمحد زيني دحالن، ص2)
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طلب الصلح أو اآلخر فإن النتيجة واحدة، فقد رحل الرشيف إىل بالده بعد أن مكث 

شهرينيف القصيم قرابة 
(1)

. 

 وجاء فيه أيًضا:

 يمكن تلخيص أهم اآلثار والنتائج ملوقعة )اليتيمة( فيام ييل:

كانت هزيمة أهل القصيم فيها كبرية، وفقدت مدينتا بريدة وعنيزة  -1

العديد من القتىل. وبعضهم من كبار زعامئها
(2)

. وبلغ من تأثر أهل القصيم بذلك 

ة عظيمة فظيعة وذبحة شنيعة ال سيام عىل وكانت هذه الوقعة وقع»ما قاله ابن برش: 

أهل بريدة، فإن النساء ملا سمعن هبا وما وقع هبا من الفوت واملوت خرجن 

«حارسات من البيوت ليستغثن ويستخلفن احلي الذي ال يموت
(3)

، ويذكر ابن 

برش أن قتىل بريدة لوحدها بلغ ثامنني رجاًل، وبلغ قتىل القصيم ككل يف املوقعة مائة 

سني رجاًل ومخ
(4)

. بينام يرى مقبل الذكري أن هذا العدد يمثل القتىل من الطرفني مًعا 

  )القصيم وجيش عبداهلل(.

اهنياًرا لثورة أهل القصيم وهناية حلرهبم األوىل ضد  اليتيمةكانت هزيمة  -2

احلكومة املركزية يف الرياض، ذلك أن عبدالعزيز آل أبو عليان اجته بعد هزيمة جيشه 

مة إىل عنيزة، وحاول إثارة أهلها وتشجيعهم للخروج لقتال األعداء من يف اليتي

جديد، ولكن حماولته ذهبت سدى، ويبدو أن هذا بتأثري اهلزيمة النفسية عىل الناس 

                                                 

 .167كتاب معجم أرس عنيزة، ص( 1)

 .136حممد الفاخري: تاريخ الفاخري )خمطوط( ورقة ( 2)

 .2/167( ابن برش: عنوان املجد، 3)

جامعة بغداد بخط املؤلف  -( مقبل الذكري: تاريخ نجد، خمطوط يف مكتبة الدراسات العليا بكلية اآلداب4)

 .77، ورقة 569رقم، 
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من ناحية. ولوجود تيار معاد لفكرة الثورة من أهلها يف عنيزة يتزعمه قايض القصيم 

والذي وقف بشدة أمام  – ه يف عنيزةوالذي كان مقر – الشيخ )عبداهلل أبابطني(

أبو عليان( تلك. فاضطر )عبدالعزيز آل أبو عليان( إىل اخلروج من عنيزة آل ولة )حما

إىل بريدة. أما الرأس الثاين للثورة وهو )نارص السحيمي( فإنه جلأ إىل )طالل بن 

إلمام عبداهلل بن رشيد( والذي كان قد وصل بجيشه إىل القصيم لالنضامم إىل جيش ا

القصيم بدعوة من اإلمام نفسه، فلم يصل القصيم إال وقد انقىض  فيصل ضد أهل

األمر
(1)

. 

 – بطلب منهم -وقد شفع ألهل عنيزة عند اإلمام فيصل الشيخ عبداهلل أبابطني

وبكفالة هلم من )حممد بن عبدالرمحن البسام(. فقبل اإلمام رجوعهم إىل السمع 

لعزيز آل أبو عليان( فقد شفع له أقاربه وأصحابه عند والطاعة وعفا عنهم. أما )عبدا

اإلمام فيصل حتى عفا عنه، وثبته أمرًيا لربيدة فقط، ولكن يبدو أن الثورة واخلوف 

هـ1266متأصالن مع نفسه، فام كادت متيض سنة حتى هرب إىل رشيف مكة عام 
(2)

 

ا طالًبا منه مساعدته عسكريًّ
(3)

قدم إىل بريدة وعني  . وحني علم اإلمام فيصل هبروبه

أخا عبدالعزيز )عبداملحسن بن حممد آل أبو عليان( أمرًيا يف بريدة، أما عبدالعزيز فيظهر 

أنه فشل يف إقناع الرشيف بام يريد، فطلب منه أن يتوسط له عند اإلمام فيصل، ففعل، 

فعفا عنه اإلمام مرة ثالثة وأعاده إىل إمارة بريدة من جديد
(4)

 
(5)

 . 

                                                 

 .169-2/168( ابن برش: عنوان املجد، 1)

 . 180حممد الفاخري: األخبار النجدية، ص (2)

( حول كتاب الدولة السعودية الثانية للدكتور أبو علية، مقال لعبداهلل العثيمني، جملة الدارة، السنة الثالثة، 3)

 .259العدد األول، ص

 .178-173/ 2، ( ابن برش: عنوان املجد4)

 .184، 183كتاب معجم أرس عنيزة، ص( 5)
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 أيًضا: وجاء فيه

مجيع زعامء البلد من مجيع األرس قد اشرتكوا يف هذا احلصار، ويستثنى )دوايت( من 

ا أن يعرض  ذلك أرسة )البسام( التي مل تشرتك مع الثوار عىل أساس أنه من املحتمل جدًّ

فيصل املدينة كلها حلرب كبرية
(1)

 . 

رض املرشوع كله بينام يضيف )وايندر( إىل ذلك أن أرسة البسام كانت ختشى أن يع

جتارهتم للخطر وهيدد ثرواهتم
(2)

 . 

وكان عىل رأس أرسة البسام يف ذلك الوقت )سليامن احلمد البسام( الذي كان له 

دور الواسطة بني جلوي وبني الثوار، ذلك أن خطة الثوار بدأ تنفيذها يف صباح أحد أيام 

ن تركي( يف قرص م، فحارصوا )جلوي ب1853 – هـ1270اجلمعة من شهر شعبان عام 

اإلمارة بعنيزة، وطلبوا منه مغادرة املدينة باحلسنى، ويبدو أن )جلوي( رأى أن يف رفضه 

أو حتى دفاعه معركة خارسة له، وذلك لكثرة عدد الثوار من البلد وتسليحهم. إضافة إىل 

ما يسبب ذلك من إراقة دماء قد يطول حلها. هلذا وافق )جلوي( عىل طلب املحارصين، 

نه اشرتط حضور )سليامن بن حممد بن محد البسام(ولك
(3)

ليتم خروجه بحضوره، كام  

اشرتط خروجه بامله وسالحه، وقد وافق املحارصون عىل ذلك وتم خروج )جلوي( من 

املدينة بسالم. واجته بمن معه من أرسته وخدمه وأمواله إىل بريدة وأرسل إىل أخيه اإلمام 

يرشح له ما فعله أهل عنيزة به
(4)

. 

 

                                                 
(1) doughty op, cit, vol 2/458.  

(2) winder, op, cit, p. 293. 

 .2/342عبداهلل بن عبدالرمحن البسام: علامء نجد، ( 3)

 .16( إبراهيم بن عيسى: عقد الدرر ضمن عنوان املجد البن برش، ص4)
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وتبدو الروايات متناقضة هنا، فبينام يذكر بعضها أن الشيخ )عبداهلل بن عبدالرمحن 

نصح أهل عنيزة بأال خيرجوا )جلوي( هبذه الصفة  – قايض القصيم حينذاك –أبابطني( 

أنا كفيل لكم بأن أركب إىل اإلمام فيصل وأطلب منه أن يعزل أخاه )جلوي( "وقال: 

ه، ولكنهم أبوا إال إخراجه، وهلذا غضب الشيخ )أبابطني( وينصب بدله أمرًيا ترضون

 وخرج بحرمه وعياله إىل )بريدة(
(1)

 
(2)

 . 

 وجاء فيه أيًضا:
ذلك أنه بعد أن تم الصلح وىل اإلمام فيصل إمارة عنيزة )عبداهلل بن حييي 

هـ، حيث خلفه )زامل العبداهلل السليم( 1285السليم( واستمر حتى وفاته عام 

هـ التي قتل 1308القصيم يف عهد )آل رشيد( بعد موقعة املليدا عام  حتى دخول

 فيها )زامل(
(3)

. 

هـ واستمرارها ثامنية أو تسعة 1270نتيجة لبداية تلك احلرب يف شعبان عام 

شهور، فإن ذلك كان له تأثريه الكبري عىل سري احلياة الطبيعية يف نجد كلها، حتى إن 

ه مل حيج أحد من نجد تلك السنة بسبب ذلكاملؤرخ )حممد الفاخري( ذكر أن
(4)

ولعل  ،

 ذلك راجع إىل تركيز حوادث تلك احلرب يف أشهر احلج كلها.

مرتبطة باحلكومة املركزية يف الرياض عن طريق  بقيت عنيزة كام كانت سابًقا

دفعها الزكاة واستمرت حتى وفاة اإلمام فيصل
(5)

، كام أن اإلمام فيصل كان له 

القضاة يف البلد، يدل عىل ذلك أن الشيخ )عبداهلل أبابطني( حينام  صالحية تعيني

                                                 

 .48-47ورقة ( حممد العيل العبيد: النجم الالمع )خمطوط( 1)

 .191كتاب معجم أرس عنيزة، ص( 2)

 .3هـ، ص1385عام  15العدد  -جملة معهد عنيزة العلمي -( عبداهلل الشبل: تاريخ عنيزة السيايس3)

 .182( حممد الفاخري: األخبار النجدية، ص4)

(5) Huber, Journal Dun voyage en Arabie p. 493. 
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غادر عنيزة غضبًا إلخراجهم )جلوي( استشاره بعض أهل البلد يف من يعينون 

للقضاء بعده، فأشار بتلميذه )حممد بن عيل آل راشد( ولكنه رفض، فعني بدله 

زم اإلمام فيصل الشيخ )حممد بن إبراهيم السناين( وملا تم الصلح وانتهت احلرب أل

)حممد بن عيل آل راشد( بتويل منصب القضاء يف عنيزة يف خطاب أرسله اإلمام 

فيصل إليه
(1)

 
(2)

. 

 وجاء فيه أيًضا:

وقد اشتبك سعود وقواته بقوة أمري األحساء من قبل عبداهلل وقواته، ودارت 

هزيمة ساحقة معركة يف )الوجاج( بني الفريقني هزمت فيها قوات عبداهلل بن فيصل 

فلام علم  ،نتيجة خليانة العجامن، فزحف سعود بقواته املنترصة إىل )اهلفوف( وحارصها

أخيه )حممد(، فالتقى اجليشان يف اإلمام )عبداهلل الفيصل( بذلك أعد جيًشا بقيادة 

هـ، هزم فيها )حممد الفيصل( 1287رمضان عام  27يف  – شامل األحساء – «جودة»

خليانة سبيع الذين يف صفه، وانضاممهم إىل فرقة )سبيع( الذين يف  هزيمة منكرة نتيجة

صف أخيه سعود
(3)

وقد أرس سعود أخاه )حممًدا( وسجنه يف القطيف ثم استوىل عىل  ،

 األحساء بدون مقاومة.

وما إن علم اإلمام )عبداهلل الفيصل( بذلك حتى خرج من الرياض هائاًم عىل 

م( أمري عنيزة، ثم من أمري جبل شمر، ففشل يف وجهه فطلب العون من )زامل السلي

ذلك، فاستقر رأيه عىل طلب املعونة من الدولة العثامنية رغم معارضة أكثر علامء 

الدين هلذه الفكرة حينذاك، وعىل رأسهم الشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن بن حسن، 

                                                 

 .2/729عبداهلل البسام: علامء نجد، ( 1)

 .198كتاب معجم أرس عنيزة، ص( 2)

 .31( ابن هذلول: تاريخ آل سعود، ص3)
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كام يفهم من رسائله
(1)

نهم الشيخ ، ولكن وجد من أجاز لعبداهلل بن فيصل ذلك، وم

بن إبراهيم بن عجالن( )حممد
(2)

. 

وعىل كلٍّ فإن )عبداهلل بن فيصل( أرسل رسائل إىل وايل العراق العثامين )مدحت 

ونارص السعدون زعيم املنتفق، ومحل تلك الرسائل )الشيخ  ،باشا( وإىل نقيب البرصة

ضده واستعانته عبدالعزيز بن عبداهلل أبابطني( وقد رشح اإلمام عبداهلل انشقاق أخيه 

باإلنكليز عن طريق القنصل الربيطاين يف اخلليج )لويس بيل( الذي يذكر عبداهلل يف 

إحدى رسائله أنه طلب منه أن يعطيه مراكز حلكومته يف ساحل اخلليج فرفض، لذلك 

هلذا رأى أن يلتجئ إىل الدولة  وقف إىل جانب أخيه ضده وأمده اإلنكليز بالذخائر

 حامية املسلمني ضد اخلطر األورويب. العثامنية بوصفها 

ويبدو أن رسائل عبداهلل لفيصل لقيت استجابة رسيعة من جانب )مدحت باشا( 

وايل العراق الذي كان ينتظر مثل هذه الفرصة ليوسع نفوذه يف ساحل اخلليج، موافقة 

لسياسة دولته يف حماربة النفوذ اإلنجليزي يف اخلليج والتضييق عليه
(3)

عم بينام يز ،

)ميكوش( أن من أهداف مساعدة الدولة العثامنية لعبداهلل بن فيصل ومحالهتا عىل 

األحساء هو القضاء عىل نفوذ إمارة )آل راشد( املتزايدة
(4)

وبذلك أخذ مدحت باشا  ،

يعد العدة إلرسال محالته إىل األحساء معلنًا يف منشوراته أن هدفها إعادة )عبداهلل بن 

أن اغتصب احلكم منه أخوه سعود واستعان عىل ذلك فيصل( إىل احلكم بعد 

باإلنكليز
(5)

. 

                                                 

 .2/69لعبداللطيف بن عبدالرمحن بن حسن يف الرسائل واملسائل النجدية، ط الدار،  11الـ( انظر: الرسالة 1)

 .780، 2/779( عبداهلل بن عبدالرمحن البسام: علامء نجد 2)

. ورجب جرار: الدولة العثامنية وشبه جزيرة العرب، 170فيد، صحممد آل عبدالقادر: حتفة املست( 3)

 . 142ص

 .25( ميكوش: عبدالعزيز آل سعود، ط القاهرة، ص4)

 .184، 183. ومجال زكريا: اخلليج العريب، ص174( مدحت باشا: مذكرات مدحت باشا، ص5)
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أما )عبداهلل بن فيصل( فكان يف تلك الفرتة قد حصل له يشء من االنتعاش بعد 

انضامم )قبيلة قحطان( إليه فتشجع وعاد هبم إىل الرياض، ولكن مل يلبث أن غادر 

ياض يف حمرم عام الرياض بعد أن سمع بمسري أخيه سعود من األحساء إىل الر

ودخل سعود الرياض  – بالفريعية – هـ. وجلأ إىل قبيلة قحطان يف الرويضة1288

 هـ. 1288واستوىل عليها دون مقاومة عام 

ويف هذه الفرتة حل يف بلدان نجد عموًما اضطراب عظيم وفقر شديد، فانترشت 

ومات خالئق  – كام يقول ابن عيسى – املجاعة بني السكان حتى أكلوا جيف احلمري

كثرية جوًعا، ومل متنع تلك احلالة سعود من اخلروج لقتال أخيه عبداهلل بن فيصل عند 

ا وقتل من اهنزم فيها عبداهلل أيًض  – غرب الرياض – قحطان، فحدث بينهام موقعة الربة

أتباع عبداهلل عدة قتىل
(1)

. 

ته ويف هذه الفرتة كان مدحت باشا وايل العراق قد أكمل استعداد محل

م، حتركت احلملة 1871 – هـ1288لالستيالء عىل األحساء، ففي ربيع أول عام 

العثامنية من البرصة بقيادة الفريق )نافذ باشا( ونزلت يف ماء القطيف، حيث أطلقت 

رساح األمري حممد بن فيصل من سجنه، وطردت الوايل املعني من قبل أخيه 

سعود
(2)

 يف املساعدة بحمل جنود احلملة وكان لسفن الغوص الكويتية دور كبري ،

ومعداهتا إىل القطيف
(3)

 . 

ومن القطيف تقدمت قوات احلملة واستولت عىل األحساء دون مقاومة، 

ورفعت الراية العثامنية عىل اهلفوف قاعدة األحساء، ودعوا )عبداهلل بن فيصل( إىل 

                                                 

 .70، 69( ابن عيسى: عقد الدرر، ص1)

(2) philiby, op, cit, p.222. 

هـ، وسيف الدين شمالن: تاريخ الكويت، 1288مجادى األوىل عام  25يف  169ريدة الزوراء عدد ( ج3)

 .125هـ، ص1278ط
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وصاحبت القدوم نحو األحساء، فاستجاب لذلك وقدم إليهم فرحبوا به ظاهًرا، 

عبداهلل اجليوش العثامنية التي خرجت لقتال أخيه سعود يف اخلويرة التي هزم فيها 

سعود، وقتل العديد من جنوده
(1)

 
(2)

. 

 وجاء فيه أيًضا:

وأرسلت املجمعة تستنجد بحليفها حممد بن رشيد، وكذلك حسن املهنا اللذين 

التقوا بجنود عبداهلل بن خرجا بجنودمها من احلارضة والبادية لنرصة أهل املجمعة، ف

فدار  – شامل أشيقر – «أم العصافري»فيصل ومعه عتيبة يف سهل احلامدة يف مكان يسمى 

قتال شديد بني الفريقني هزم فيه عبداهلل بن فيصل ومعه عتيبة، وقتل منهم عدد كبري، 

وذلك منهم عبدالعزيز بن الشيخ عبداهلل أبابطني، وعقاب بن محيد زعيم برقا من عتيبة، 

هـ1301يف ربيع الثاين عام 
(3)

 ومن أهم نتائج املوقعة: ،

إذ وفد عليه رؤساء بلدان الوشم  ،دخول سدير والوشم يف طاعة ابن رشيد -1

وسدير يف احلامدة لتقديم الطاعة له، فعني يف كل بلد من بلدان الوشم وسدير 

 أمرًيا من قبله.

تيالئه عىل باقي نجد ليكون سيدها طمع ابن رشيد بعد هذه املوقعة يف إكامل اس -2

املطاع
(4)

. 

قضت عىل آمال عبداهلل الفيصل يف اسرتداد سلطته عىل الوشم وسدير، فخرج  -3

                                                 

 هـ.1288عام  ،مجادى األوىل 29يف  -5وثيقة رقم  - 7ملف  -( مركز دراسات اخلليج العريب بالبرصة 1)

 .223 - 221كتاب معجم أرس عنيزة، ص( 2)

 .159شتاق، ورقة ( عبداهلل البسام: حتفة امل3)

 .94( ابن عيسى: عقد الدرر، ص4)
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اإلقليامن وانحرس نفوذه يف مدينة الرياض وما حوهلا نمنه هذا
(1)

، بينام بقى 

أبناء أخيه سعود مسيطرين عىل اخلرج جنوب الرياض
(2)

. 

صل حاول اسرتداد إقليمي الوشم وسدير سلميًّا عن ورغم أن عبداهلل بن في

طريق إرسال أخيه حممد بن فيصل إىل حائل للتفاوض مع حممد بن رشيد بشأهنا، 

فأكرمه ابن رشيد ووافق عىل ترك بلدان الوشم وسدير لإلمام عبداهلل ليحكمها 

باسمه
(3)

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) doughty, op, cit, p. 456. 

 .22: تاريخ نجد، ورقة ( مقبل الذكري2)

 .243كتاب معجم أرس عنيزة، ص( 3)
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تناول املؤلف يف هذا املعجم احلديث عن بالد اململكة العربية السعودية بيشء من 

التفصيل، وكان مما تعرض له املؤلف احلديث عن بالد القصيم يف القسم الثاين من 

 الكتاب، فجاء فيه:

كان عدد املساجد يف  – داسنة امللي – هـ التي يسميها أهايل القصيم1308ويف سنة 

مدينة بريدة نفسها ال يزيد عىل ستة مساجد، هي املسجد اجلامع، ومسجد نارص، 

ومسجد عودة، إضافة إىل عودة الرديني الذي توىل اإلرشاف عىل بنائه وكيل حلسن بن 

مهنا الصالح أبو اخليل أمري بريدة وتوابعها، وكان مهندس البناء عبداهلل العوين والد 

 عر املشهور حممد العبداهلل العوين.الشا

وقد عرف هذا املسجد بعد ذلك بمسجد الصقعبي نسبة إىل إمامه حممد بن 

هـ، ويعرف اآلن بمسجد احلميدي، إضافة 1326عبدالعزيز الصقعبي الذي تويف عام 

إىل الشيخ حممد بن صالح املطوع الذي هو إمامه منذ أكثر من ستني سنة، وكان ممن أم 

الشيخ عمر بن سليم قايض بريدة وتوابعها، العالَّمة  لطلبة العلم قبل ذلك فيه وجلس

ثم مسجد أبابطني إىل اجلهة الشاملية الغربية من املسجد اجلامع، وُينَْسب إىل )أبابطني( 

 عبداهلل بن عبدالرمحن أبابطني.العالَّمة  وهو عبدالعزيز ابن الشيخ

هـ 1357خر من آل أبابطني يف عام وهو غري مسجد )أبابطني( الذي بناه رجل آ

 وهو حفيده، ويقع إىل اجلنوب من آخر سور املدينة بريدة.

هـ، 1308ومسجد ابن خضري بناه الوجيه الثري محد بن خضري الذي تويف عام 

 ويقع إىل الشامل الرشقي من اجلامع.
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ومسجد صالح بن عبدالرمحن السكيتي، ومؤذنه فهد بن حممد النصار، وتاريخ 

 هـ.1357ه شهر رمضان عام ئبنا

ومسجد العيريي )أمحد بن عيل العيريي( وإمامه إبراهيم بن عبدالعزيز اجلبييل، 

 هـ.1360وتاريخ بنائه شوال ، ومؤذنه إبراهيم بن حبيب

ومسجد ابن رشيدة )عبدالرمحن بن رشيدة( أول إمام فيه إبراهيم الشاوي، ثم 

بن غنيم، ثم العمري، ثم بعدهم صالح بعده حممد بن نصيب، ثم حممد بن عبدالعزيز 

هـ، فخلف بعده عقال بن موسى احلسني 1359بن إبراهيم بن كريديس، فتويف عام 

ام، ثم ابن عبيد، ثم دحيم مرة ثانية، ثم حممد  ،وهو إمامه اآلن حَّ ومؤذنه كان دحيم الدَّ

يمني، ثم بن رويسان، فخلف بعده صالح الصائغ، ثم بعده ابنه إبراهيم، ثم رشيد العث

 هـ.1313رجع إىل األذان فيه إبراهيم الصائغ وهو مؤذنه اآلن. وتاريخ بنائه عام 

ومسجد أبابطني )عبدالعزيز بن عبداهلل أبابطني( وإمامه حممد العبدالعزيز الغنيم، 

 هـ.1293ومؤذنه عبدالرمحن بن محد، وتاريخ بنائه 

عزيز املقبل، ومؤذنه ومسجد ابن خضري )محد بن خضري( وإمامه صالح بن عبدال

 أخوه عبدالكريم املقبل.

بناه عبدالعزيز احلمود املشيقح، وإمامه الشيخ حممد بن حسني و ،ومسجد العجيبة

أبا اخليل، وإذا غاب للقضاء أو نحوه خلفه عبدالعزيز الفرج، ومؤذنه حممد املبارك 

 هـ.1343الدغريي، وقبله كان أبوه مؤذًنا فيه، وتاريخ بنائه عام 

 ملسجد اجلامع الكبري: وإمامه الشيخ عمر بن حممد بن سليم.وا

منسوب إىل مايض املايض، وهو الذي قام عىل بنائه إمامه سليامن  ،ومسجد مايض

 بن محيد، ثم بعده عيل بن حممد السكاكر، ومؤذنه حممد العيل.

 وإمامه عيل السلامن الضالع، ومؤذنه حممد بن عقيب. ،ومسجد نارص
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هـ، 1350توىل بناءه إبراهيم بن عيل الرشودي، تاريخ بنائه  ،ومسجد محيدان

وإمامه عبداهلل بن حممد العامر، ثم حممد العبدالرمحن البليهي، ثم محيدان العبدالعزيز 

 احلميدان.

بناه الشخ عمر بن حممد بن سليم، وإمامه عيل  ،ومسجد الشيخ عمر بن سليم

 هـ.1357امن البجادي، وتاريخ بنائه عام العبدالرمحن الفقيه، ومؤذنه النغميش، ثم عث

بناه حممد بن إبراهيم بن عبدالعزيز بن الشيخ عبداهلل بن  ،ومسجد أبابطني

عبدالرمحن أبابطني، وإمامه حممد الرشيد الربيش، ومؤذنه حممد بن صالح اليحيى، 

 .(1)هـ1357وتاريخ بنائه عام 

 وجاء فيه أيًضا:
أوالده وترك نساءه وأمواله، فلام علم بذلك وقصد الرشيف ابن عون يف مكة هو و

اإلمام فيصل رحل من مكانه ونزل )بريدة( واستعمل يف بريدة أمرًيا عبداملحسن بن 

حممد )آل أيب عليان( واستعمل يف بيت مال القصيم عبدالعزيز بن الشيخ عبداهلل 

ا كان معه من أبابطني، وأما عبدالعزيز بن حممد فإنه ملا وصل إىل الرشيف أهدى إليه م

 خيل وسالح.

ثم إن الرشيف صار يراسل اإلمام يف عبدالعزيز أمري بريدة، فسمح له فيصل 

بذلك وأن يركب مع ابنه جلوي غازًيا بأهل القصيم بعد قدوم عبدالعزيز من مكة، 

 هـ.1267فسار عبدالعزيز معه، وذلك يف ربيع األول من سنة 

ب اإلمام فيصل بن تركي إىل هـ كت1275ذكر ابن عيسى أنه يف رجب سنة 

عبدالعزيز املحمد أمري )بريدة( أن يقدم عليه، فركب عبدالعزيز املذكور، وقدم عىل 

اإلمام فيصل، ومعه ولداه عبداهلل وعيل وثالثة من خدامه، فأغلظ اإلمام فيصل له 

 الكالم، وجعل يعدد عليه أفعاله، وما حصل منه من الشقاق.

                                                 
محمد بن ناصر العبودي: المعجم الجغرافي للبالد العربية السعودية: بالد القصيم، منشورات دار  (1)

 .500، 498، 496المملكة العربية السعودية، ص -جمة والنشراليمامة للبحث والتر
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العزيز بذلك، وطلب العفو واملساحمة، فأنزله اإلمام قال ابن عيسى: فاعرتف عبد

َر يف )بريدة( عبداهلل  فيصل يف بيت هو وَمْن معه، وأمرهم باملقام عنده يف الرياض، وَأمَّ

 (1)بن عبدالعزيز بن عدوان، وهو من )آل أيب عليان( َعشرية عبدالعزيز آل حممد املذكور

(2). 

 

                                                 
 .18( ابن عيسى، عقد الدرر، ص1)
 .545محمد بن ناصر العبودي: المعجم الجغرافي للبالد العربية السعودية، ص (2)
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استعرضت املؤلفتان بعض املوضوعات التي تتعلق بالدولتني السعوديتني األوىل 

ايل يف الدولة السعودية والثانية، ومن هذه املوضوعات احلديث عن النظام القضائي وامل

 الثانية:

 النظام القضائي:

يستند النظام القضائي يف الدولة السعودية الثانية عىل أساس أحكام الرشيعة 

اإلسالمية، فقد انترشت املحاكم الرشعية يف ربوع البلدان، ووزعت الدولة القضاة عىل 

ويأيت القايض يف  ،جتمعاألقاليم حلل مجيع املشكالت املختلفة التي تنشب بني أفراد امل

 .الدرجة األوىل من حيث الرتبة الوظيفية بعد أمري اإلقليم مبارشة

وللقضاء كلمة مسموعة لدى احلكام وعند الناس، ومركز القايض يكاد يكون 

ض منصب  ثابًتا، فكثري من القضاة خدموا يف سلك القضاء مدة حياهتم، ومل يتعرَّ

ات طارئة وغري طارئ ة؛ ألن هذا املنصب منصب ديني يف الدرجة األوىل، القايض لتغرير

 .ومهمته الفصل يف اخلصومات واملنازعات بني األهايل عىل أساس الرشع اإلسالمي

وقد اشتهر عدد من القضاة يف عهد الدولة السعودية الثانية، منهم: الشيخ 

آل عبدالرمحن بن حسن بن حممد بن عبدالوهاب، والشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن 

الشيخ، والشيخ عيل بن حسن آل الشيخ، والشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن أبابطني، 

والشيخ عبدالرمحن بن محد الثمريي، والشيخ عبدالعزيز بن عثامن بن عبداجلبار، 
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والشيخ حممد بن عبداهلل بن سليم، والشيخ عبداهلل الوهيبي، والشيخ مجعان بن نارص، 

ك آل مبارك، والشيخ أمحد بن مرشف، والشيخ والشيخ عبداللطيف بن الشيخ مبار

نارص بن عيل العريني، والشيخ حممد بن مقرن، والشيخ حممود الفاريس، وغريهم من 

 قضاة الدولة.

 النظام املالي:

الزكاة بكل  كان للدولة السعودية الثانية بيت مال خاص هبا، وأهم وارداته

ا،  265.000تبلغ حوايل  أنواعها، وقد كانت زكاة أقاليم الدولة ومناطقها ريال سنويًّ

ا، باإلضافة إىل الزكاة التي  115.000وكانت زكاة القبائل تصل إىل حوايل  ريال سنويًّ

ا 6.000كانت تؤخذ من مسقط، فقد بلغت حوايل  ريال سنويًّ
(1)

. 

                                                 
ة يف ( د. دالل بنت خملد احلريب، ود. هدى بنت عبداهلل العبدالعايل: أخبار الدولة السعودية األوىل والثاني1)

 .20املوسوعة العربية العاملية، دراسة استقصائية، الدار العربية للموسوعات، ص
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ال شك أن العلامء واألدباء هلم مكانة سامية بني الناس، ولقد حفل تاريخ أرسة 

ز يف احلياة االجتامعية، بالعديد من العلامء واألدباء الذين كان هلم دور بار «آل أبابطني»

باإلضافة إىل إثراء احلركة العلمية واألدبية يف فرتات خمتلفة، مما كان له أكرب األثر يف 

ختليد أسامئهم يف التاريخ، لذا كان لزاًما علينا أن نتعرض لسري هؤالء العلامء واألدباء، 

 لننهل من معني عطائهم الذي قدموه للبرشية. 

 .حياهتمات القادمة مقتطفات من وسوف نتناول يف الصفح
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 معايل الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان

 عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلامء

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 ،«آل أبابطني»أخوالنا أرسة عن  فقد تصفحت هذا التاريخ ..وبعد ..احلمد اهلل

وما حيتويه هذا التاريخ  ،ن أبابطنيز بعبدالعزيحممد بن  عبداهلل بنتأليف حفيد األرسة 

 ، باملعلومات املفيدةا حافاًل فوجدته تارخيً  ،من نامذج املخطوطات املختصة باملوضوع

 فجزى اهلل مؤلفه خري جزاء ونفع بعلمه هذا.

 وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه

 

 كتبه

 صالح بن فوزان الفوزان

 هيئة كبار العلامء عضو

 ـه6/9/1436يف 
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 وآخره حتتية املثناة الياء وسكون املهملة الطاء وفتح املوحدة الباء )بضم أباُبَطنْي 

 عن يزيد فيام والوثائق، واملراسالت، التارخيية، الكتب كافة يف وردت هكذا نون(.

 قرون. أربعة

 وفاة تاريخب مقارنة قرون مخسة عن يزيد ما له )اللقب( هذا أن أعتقد علاًم بأنني

 أبابطني، مخيس سلطان بن عبداهلل بن عبدالرمحن الشيخ الفقيه العامل األرسة جد

 فسيح جناته. رمحه اهلل وأسكنه ،نًاموط النجدي مذهًبا، احلنبيل نسًبا، العائذي

باء اآل ، آخذين تسلسلـه1121 سنة – رمحه اهلل – وفاته قبل ما إىل رجعنا فإذا

لقب أبابطني أن  واألجداد، نجد أن التسمية قبل اجلد مخيس، وهذه داللة واضحة عىل

 .ـه950 فيام قبل

الوثائق وجاء ضمن العديد من كتب التاريخ النجدي  (أبابطني)ولتأكيد أن لقب 

 هذه الكتب والوثائق: والوصايا، أنقل لكم نصوًصا جاءت يف بعض 

 (تاريخ ابن منقور)أورد الشيخ املؤرخ أمحد بن حممد بن منقور يف كتابه  .1

(، وهو ممن عارص شيخنا اجلد عبدالرمحن بن عبداهلل ـه1125 – ـه1067)

عبدالرمحن  مات هـ1121ويف سنة ) بن سلطان بن مخيس أبابطني، قال:

(أبابطني
(1)

. 

 ( يفـه1277 – ـه1186الفاخري ) اهللعبد بن حممد املؤرخ الشيخ أوردو .2

 فيه مات سدير يف وباء وقع )وفيها :ـه1120 سنة (الفاخري تاريخ) كتابه

                                                 

 .(62تاريخ الشيخ أمحد املنقور، )ص (1)
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 التي السنة وقيل أبابطني، مخيس بن سلطان بن عبداهلل بن عبدالرمحن الشيخ

بعدها(
(1)

. 

 (عيسی ابن تاريخ) يف ىعيس بن صالح بن إبراهيم املؤرخ الشيخ ويذكر .3

 العامل الشيخ فيه مات سدير بلدان يف وباء وقع: ( يقولـه1343 – ـه1270)

 روضة يف املشهور العائذي أبابطني مخيس بن سلطان بن عبداهلل بن عبدالرمحن

املجموع فيام هو ا سامه )كتابً  ف يف الفقها، ألَّ كان فقيهً  ،رمحه اهلل تعاىل ـ – سدير

 .(كثري الوقوع

: قائاًل  محن آل بسام إىل عائلة البابطنيويشري سامحة الشيخ عبداهلل بن عبدالر .4

اليوم يشغل  بيت من البيوت القديمة واملمتدة إىل العهد احلارض، واسمهم

املحافل التجارية، ويشار إليهم بالبنان، سواء يف الكويت واململكة العربية 

 السعودية، أو يف النطاق اخلليجي بوجه عام.

إىل أوساط  قد امتد نشاطهم التجاريوالفضل من اهلل ثم مهة رجاهلا الشباب؛ ف

نشاطهم العقاري  عواسَّ جتارية عاملية أخرى كأوروبا وأمريكا، وبمثل ذلك قد و

 واالستثامري.

يف  لع عىل شجرة )أبابطني( جيد هلم نسًبا عميًقا، وجمتمع فروعهمومن يطَّ 

 عبدالعزيز )اجلد( ابن الشيخ عبدالرمحن بن عبداهلل أبابطني.

                                                 

 (.116تاريخ الفاخري، )ص  (1)
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عبداهللبنعبدالرمحنالشيخ اإلماماملشهورالقاضيالعالَّمة  الفقيهسرية
أبابطنيآلأسرةجد أبابطنيمخيسبنسلطانبن

 

 وفاته وأما هجرية، 1050 سنة حدود يف والدته تاريخ وربام سدير، بروضة ولد

 جناته، فسيح وأسكنه اهلل رمحه ـه1121 سنة كانت املؤرخني سجالت يف ذكر فكام

 بن حممد الشيخ أدرك وممن قرون، أربعة عن يزيد ملا «آل أبابطني» أرسة جد وهو

 الشيخ وكذلك ،– الرياض قايض – ذهالن بن عبداهلل والشيخ األشيقري، إسامعيل

 سدير. حوطة يف املنقور حممد بن أمحد

 كثري هو فيام املجموع) أبابطني عبداهلل بن عبدالرمحن الشيخ كتاب عىل واملطلع

 مؤلفات له أن املؤكد ومن اطالعه، وسعة ومعرفته علمه غزارة مدى له تضح( يالوقوع

 إليها. نصل – اهلل بإذن – لعلنا أخرى

 الشيخ ومكانة فضلهم ثم اهلل فضل لوال الذين والعلامء املؤرخني دور ننسى وال

وقبل  ،–ا خمترًص  – تارخيه، وبإذن اهلل سوف نستعرض كتاب الشيخ ملا استطعنا معرفة

عراض الكتاب أود استعراض ما كتبه العلامء واملؤرخون ممن عارص الشيخ أو است

بعده، وهي عبارات خمترصة من الكتب واملخطوطات التي سجلت تاريخ هذا الشيخ 

 اجلليل.

  :منقور ابن تاريخ :واًلأ

 – ـه1076) منقور بن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحدللعالَّمة الشيخ 

ذكر يف كتابه هذه املعلومة:  – من علامء حوطة سدير – اجلليل العامل وهذا (،ـه1125

مات عبدالرمحن أبابطني رمحه اهلل( ـه1121)يف سنة 
(1)

. 

                                                 

 (.62تاريخ املنقور، )ص  (1)
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  لعبون: ثانًيا: تاريخ ابن

( من ـه1257 – ).... للعالمة املؤرخ الشيخ محد بن حممد بن نارص بن لعبون

 اء يف سدير مات فيه الشيخوقع وب ـه1121يقول رمحه اهلل: )وفيها سنة ، علامء حرمة

 عبدالرمحن بن عبداهلل أبو بطني و غريه(.

بطني، ذكر مرة ثانية: )ووقع يف سدير مرض مات فيه الشيخ عبدالرمحن أبو  ثم

 .(الروضةمن  وهو عبدالرمحن بن عبداهلل بن سلطان بن مخيس العايذي عامل جليل

 :تاريخ الفاخري ا:ثالًث

 – هـ1186بن عبداهلل بن حممد بن عمر الفاخري ) الشيخ حممدالعالَّمة  للمؤرخ

(: ـه1126ذكر يف تارخيه )سنة  ،–من مؤرخي مدينة التويم بسدير  – (ـه1277

عبداهلل بن سلطان بن مخيس  وفيها وقع وباء سدير، مات فيه الشيخ عبدالرمحن بن)

أبابطني(
(1)

 وهي سنة السيح، وقيل التي بعدها. ،

  بشر: ابن تاريخ ا:رابًع

 من – (ـه1290 – ـه1210برش ) بن عثامن بن عبداهلل بن عثامنللعالَّمة الشيخ 

يذكر يف تارخيه:  ،تويف يف مدينة جالجل بسدير وقيل – الوشم بلدان عاصمة شقراء

وفيها مات الشيخ العامل عبدالرمحن بن  )ويف سنة إحدى وعرشين ومائة وألف...

ف فيه وكان له معرفة يف الفقه، وألَّ  ،ذيعبداهلل بن سلطان بن مخيس أبابطني العاي

 جمموًعا، وكان موته من وباء وقع يف سدير يف تلك السنة(.

 ا: تاريخ ابن عيسى:خامًس

 – ـه1270الشيخ إبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن عيسی )العالَّمة  للمؤرخ

 ـه1121يقول رمحه اهلل: )ويف سنة  ،، وتويف يف عنيزة– من مواليد أشيقر – (ـه1343

                                                 

 (.116تاريخ الفاخري، )ص  (1)
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وقع وباء يف سدير مات فيه الشيخ عبدالرمحن بن عبداهلل بن سلطان بن مخيس أبابطني 

 العايذي العامل املعروف يف روضة سدير(.

  ا: ما ذكره الشيخ أمحد بن حممد بن عبيد:سادًس

أبابطني  يف آخر صفحة لكتاب الشيخ عبدالرمحن بن عبداهلل ـه1286 سنة

قال مؤلفه الشيخ األجل  (، وأورد النص التايل:وعاملجموع فيام هو كثري الوق)

عبدالرمحن بن عبداهلل بن سلطان بن مخيس، العايذي نسبًا، احلنبيل مذهًبا، النجدي 

 سنة احلجة ذي املحرم اهلل شهر من بقني لست الثالثاء كان الفراغ من تأليفه يوم)بلًدا: 

 الصالة أفضل مهاجرها عىل النبوية اهلجرة من وألف ومائة عرش ثالث - ـه1113

  التالية: الوثيقة يف وارد هو وكام  كالمه. انتهى ،(-والسالم

 

ة بكالم الشيخ أمحد بن حممد بن عبيد يضمن هذه الوثيقة املنتههو واضح وكام 

 – رمحه اهللي – هخطوبهـ 1284شوال  18 األحد يوم
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 امسه ونسبه:
أبو عبدالرمحن عبداهلل بن الشيخ عبدالرمحن بن عبدالعزيز بن الشيخ العالَّمة  هو

عبدالرمحن بن عبداهلل بن سلطان بن مخيس، امللقب بلقب أرسته بـ)أبا ُبَطني(
(1)

بضم  

الباء وفتح الطاء، تصغري )بطن( من عائذ، من عبيدة
(2)

ن قحطان، م
(3)

 القبيلة املشهورة. 

 مولده:
من ذي القعدة عام  20ولد يف بلدة )روضة سدير( من قرى سدير، وذلك يف 

 هـ.1194

 نشأته:

نشأ الشيخ أبابطني يف أرسة ذات دين وعلم ورشف، فوالده الشيخ عبدالرمحن بن 

زمانه يف العلم طلبة من أبابطني عبدالعزيز
(4)

ن بن ، ووالد جده الشيخ عبدالرمح

                                                 
ارجها يف الكويت والزبري، وهم آل عبدالرمحن، )آل أبابطني( يف روضة سدير، ومنها تفرقوا يف اململكة وخ( 1)

وآل عبدالوهاب، وآل إبراهيم، وآل عبداهلل، وآل حممد، أبناء عبدالعزيز بن الشيخ عبدالرمحن بن عبداهلل 

أبابطني بن سلطان بن مخيس العائذي من عائذ من عبيدة من قحطان. محد اجلارس: مجهرة أنساب األرس 

 .1/54املتحرضة يف نجد، 

)عبيدة( نسبة إىل أمهم )عبيدة بنت مهلهل بن وائل العدناين( تزوجت يف جنب من قحطان، فكان هؤالء  (2)

 .100من أبنائها. محد احلقيل: كنز األنساب وجممع اآلداب، ص

)قحطان( هي جمموعة قبائل من خوالن ومهدان، وهذه القبيلة من أكرب القبائل العربية، وبالدهم ما بني ( 3)

ا وجنوب نجد، ومنهم سكان احلصاة، وعرجية، وتثليث، والرين، وغريها من أقسام. محد نجران وأهب

 .33احلقيل: زهرة اآلداب يف معرفة أنساب ومفاخر العرب، ص

أن الشيخ عبدالرمحن بن عبدالعزيز أبابطني والد : »1/336ذكر حممد القايض يف: روضة الناظرين، يف ( 4)

 «.ن تالميذ أمحد بن بسامالشيخ عبداهلل من طلبة العلم وم
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أبابطني عبداهلل
(1)

من طلبة العلم وأهل الفقه، قال عنه صاحب مطالع السعود يف  

وفيها تويف الشيخ العامل عبدالرمحن )حوادث عام ألف ومائة وواحد وعرشين هجرية: 

بن عبداهلل بن سلطان بن مخيس العائذي، وكان له معرفة يف الفقه، وألف فيه جمموًعا، 

 .( سدير تلك السنةوكان موته من وباء وقع يف

وفيها تويف )وقال يف حتفة املشتاق يف ذكر حوادث سنة ألف ومائة وإحدى وعرشين: 

الشيخ العامل عبدالرمحن بن عبداهلل بن سلطان بن مخيس أبابطني العائذي يف روضة سدير، 

(املجموع فيام هو كثري الوقوعوكان له معرفة يف الفقه، وألف فيه كتاًبا سامه 
(2)

. 

نا يتضح أن الشيخ عبداهلل عاش يف أرسة علم وفضل وتقى، رباه والده من ه

أحسن تربية، وسعى إىل تعليمه العلم الرشعي منذ نعومة أظفاره، فقرأ عىل والده 

القرآن الكريم، وحفظه عن ظهر قلب، مما كان له أكرب األثر يف إدراك الشيخ وانتفاعه 

 من دراسة العلوم الرشعية.

صالح هذه األرسة الطيبة عىل الشيخ وبقية األرسة فيام بعد، ولقد انعكس أثر 

 حيث كثر فيهم طلبة العلم ممن تولوا القضاء والتعليم والتوجيه.

والشيخ )أبابطني( إىل جانب أنه عاش ضمن أرسة ذات علم ودين وفقه، فقد 

ئذ( من أرسة عريقة ترجع إىل )عا –كام سبق  –كانت أيًضا ذات رشف ورفعة، فإن آباءه 

                                                 

( هو الشيخ عبدالرمحن بن عبداهلل بن سلطان بن مخيس امللقب )أبابطني(، ولد يف روضة سدير وبدأ يف طلب 1)

العلم من علامئها، ثم تتلمذ عىل علامء سدير وغريهم، وقد عارص الشيخ حممد بن إسامعيل، والشيخ 

ليهام، ويعد من أهم الفقهاء احلنابلة يف نجد، وفد ألف عبداهلل بن ذهالن، ولكن ال يعلم أنه قد تتلمذ ع

هـ، وتتلمذ عىل يديه عدد من طالب العلم، تويف يف 1113كتاًبا سامه املجموع وقد فرغ من تأليفه عام 

 .2/392هـ. انظر ترمجته يف: البسام: علامء نجد، 1121الروضة عام 

 .68عبداهلل بن بسام: حتفة املشتاق )خمطوط( ص( 2)



 

 

 91 حمطات يف تاريخ أسرة آل أبابطني

من عبيدة من قحطان القبيلة املشهورة، وأخواله من )آل موسى( من )الوهبة( من قبيلة 

متيم القبيلة األصيلة والكبرية
(1)

. 

 ه:خيمشا

 عن كثري من كبار العلامء، منهم: – رمحه اهلل – أخذ الشيخ عبداهلل

 ـ والده الشيخ عبدالرمحن أبابطني، قرأ عليه يف روضة سدير.1

ه.الشيخ حمم -2  د بن عبداهلل بن طراد الدورسي، قرأ عليه يف روضة سدير حتى تفقَّ

الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل احلصني قايض شقراء، قرأ عليه يف شقراء، وكان  -3

 يعينه عىل القضاء.

 الشيخ العامل عبداهلل بن الشيخ حممد بن عبدالوهاب. -4

 لتميمي.محد بن نارص بن عثامن بن معمر االعالَّمة  الشيخ -5

الشيخ العامل أمحد بن حسن بن ُرَشيد األحسائي، والذي أجازه بسنده املتصل  – 6

، (اإلمداد بعلو اإلسناد)إىل الشيخ عبداهلل بن سامل البرصي يف ثبته الشهري: 

 وهؤالء العلامء الثالثة قرأ عليهم يف الدرعية.

املرتَجم له قاضًيا السيد حسني اجلفري قرأ عليه النحو يف الطائف حينام كان  -7

 هنالك.

 املناصب اليت تقلدها:

هـ، 1220عام عينه اإلمام سعود بن عبدالعزيز قاضًيا عىل الطائف وملحقاته  -1

 مما مكنه من االلتقاء بعلامء احلرم.

                                                 
عبداهلل بن عبدالرمحن أبابطني، مفتي الديار النجدية، العالَّمة  د. عيل بن حممد بن عبداهلل العجالن: الشيخ (1)

 .99، 98ص
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 .)مسقط( عينه اإلمام عبداهلل بن سعود قاضًيا عىل عامن -2

لتدريس عني قاضًيا يف شقراء وعىل مجيع بلدان الوشم وجلس فيها ل -3

 والتعليم.

أضاف إليه اإلمام تركي بن عبداهلل قضاء )سدير( فكان يتنقل بينها وبني  -4

 الوشم.

عينه اإلمام تركي قاضًيا يف عنيزة ومدرًسا لطلبة العلم فيها وملدة تقارب  -5

 العرشين عاًما.

حني عاد اإلمام فيصل بن تركي من األرس يف مرص سأل )هل البيعة له ال  -6

رسل له الشيخ ابنه عبدالعزيز ليستقبله يف الطريق، وتقابل تزال قائمة؟( فأ

اإلمام والشيخ عبداهلل أبابطني جمدًدا وأخذ البيعة من أهل القصيم ومن 

حرض، ثم سار مع اإلمام إىل الرياض يأخذ له البيعة واملشاركة يف بعض 

ي املنازالت، وأقام معه ثالثة أشهر، ثم عاد إىل عنيزة وأمريها جلوي بن ترك

 شقيق اإلمام فيصل.

 أبناؤه: 

 هم: عبدالرمحن، وعبدالعزيز، وإبراهيم، وعمر.

وكان ابنه الشيخ عبدالعزيز من طلبة العلم، وفارًسا، وشاعًرا، مقدًما عند )اإلمام 

هـ مأمور بيت املال يف 1263فيصل بن تركي وابنه عبداهلل بن فيصل( حيث كان عام 

بن فيصل إىل )مدحت باشا( ليفاوض الدولة الرتكية. القصيم، كام بعثه اإلمام عبداهلل 

هـ اعتدى عبيد بن رشيد عىل أهل عنيزة وقتل منهم مجاعة، وأرس 1262ويف عام 

آخرين، وذهب هبم إىل حائل بعد معركة دارت بينهم، ثم إن عبدالعزيز أبابطني ركب 

 .هإىل أمري حائل وشفع يف األرسى فأطلقهم )ابن رشيد( وكساهم تقديًرا ل
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هـ قتل الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل أبابطني وهو 1301ربيع اآلخر عام  28ويف 

دة رشقي شقراء والتي وقعت بني اإلمام عبداهلل ام( يف احلأم العصافريمشارك يف واقعة )

 بن فيصل واألمري حممد بن عبداهلل بن رشيد.

 مؤلفاته:

 ، منها:للشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن أبابطني عدد من املؤلفات

 ن املرشكني. مهلل املوحدين والرد عىل املجادل كتاب االنتصار حلزب ا -1

 كتاب الرد عىل الربدة.  -2

 خمترص أصول الفقه.  -3

 تأسيس التقديس يف الرد عىل ابن جرجيس.  -4

دحض شبهات عىل التوحيد من سوء الفهم لثالثة أحاديث لرسالة حول  -5

 كالم اهلل هل هو خملوق أم ال.

 كتاب التفصيل والبيان يف تنزيه الرمحن يرشح كتاب التوحيد. -6

 رسالة يف جتويد القرآن.  -7 

حوايش وتعليقات عىل كتاب )نواسخ األنوار البهية وسواطع األرسار  -8

 األثرية(. 

 خمترص إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان.  -9

 خمترص بدائع الفوائد.  -10

  وتوحيد العبادة واإلخالص. ثالث رسائل يف توحيد هلل -11

 تعليقات وحوايش مهمة عىل )الروض املربع(.  -12

 حاشية عىل رشح املنتهى.  -13

 جمموعة رسائل وردود وفتاوي )يف العقيدة(.  -14

 ( رسالة شخصية لطلبة العلم.60ويف غري مسائل العقيدة، عدد ) -15
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 مكانته عند أهل عصره:

رمحن أبابطني كلمة مسموعة وإشارة نافذة لدى كانت للشيخ عبداهلل بن عبدال

الكبري والصغري، واخلاص والعام، فقد كان موضع التقدير واإلجالل من ملوك آل 

سعود يف دولتيهم األوىل والثانية، ملا يرون فيه من العفاف والتقى، وملا يعلمون عنه من 

وضع ثقة من علامء الدعوة الكفاءة واملقدرة يف أعامله ومناصبه التي تقلَّدها، كام كان م

 رمحه اهلل – السلفية، حيث عارص شيخها يف وقته الشيخ عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ

ُره، كام كان حمبوًبا لدى العامة وعمدًة هلم يف مكاتباهتم وفتاوهيم  – الذي كان جُيِلره وُيَقدِّ

 ومشاوراهتم، ملا هو عليه من الثقة والكفاءة وسداد الرأي.

 لعلمية وثناء العلماء عليه:مكانته ا

ب الشيخ بـ)مفتي الديار النجدية(، وهذا لقٌب عاٍل ال حيصل  – رمحه اهلل – ُلقِّ

وممن أثنى عليه: املجدد الثاين للدعوة السلفية يف نجد: اإلمام ، عليه إال العلامء األفذاذ

معه عبدالرمحن بن حسن بن حممد بن عبدالوهاب، وذلك يف بعض مراسالته العلمية 

ا عىل  التي كان يناقشه فيها ويسأله عن بعض املسائل العلمية، وطلب منه أن يكتب ردًّ

 من غلط يف معنى )ال إله إال اهلل(.

وكذا أثنى عليه جمموعة من تالمذته ثناًء عظيام، ممّا يدل عىل علو مكانته العلمية، 

الوابلة ومفتي  ونذكر شيئًا من هذا الثناء وهو قول تلميذه ابن محيد صاحب السحب

عبداهلل بن عبدالرمحن أبابطني »احلنابلة يف احلرم املكي يف زمانه عند ترمجته للشيخ، قال: 

وبموته ُفقد التحقيق يف »، وقال: «فقيه الديار النجدية يف القرن الثالث عرش بال منازع

 «.مذهب اإلمام أمحد؛ فقد كان فيه آية
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 بذله للعلم:

ر أوقاته وشغلها بالتدريس،  – رمحه اهلل – كان الشيخ باذاًل للعلم، قد عمَّ

س  والوعظ، واإلرشاد، واإلفتاء، ال َيَملر وال يضَجُر من الدرس واإلفادة، فدرَّ

التوحيد، وعقائد السلف، والتفسري، واحلديث، والفقه وأصوهلا، والعلوم العربية يف 

سدير، وعامن، والقصيم، ونفع مجيع املناطق التي أقام هبا قاضًيا، يف الطائف، وشقراء، و

ج عىل يديه َخْلٌق من كبار علامء نجد.  اهلل به نفًعا عظياًم، حتى خترَّ

 ه:يذتالم

 جمموعة من التالميذ، نذكر منهم: – رمحه اهلل – كان للشيخ

 الشيخ الفقيه عىل بن حممد آل راشد، وكان ينيبه يف القضاء يف عنيزة إذا سافر. -1

القضاء بعده يف عنيزة ستة أشهر، ثم  السناين، ويلاهيم الشيخ حممد بن إبر -2

 .– رمحه اهلل – تويف

الشيخ حممد بن عبداهلل بن مانع، وكان متزوًجا من ابنة الشيخ، فأنجبت له  -3

 أبناء علامء.

 الشيخ عبدالرمحن بن حممد بن مانع، وقد وىل قضاء األحساء لإلمام فيصل. -4

 يد صاحب السحب الوابلة.الشيخ حممد بن عبداهلل بن مح -5

الشيخ صالح بن عيسى، وكان ينوب عنه يف اإلمامة واخلطابة يف املسجد  -6

 اجلامع عند غيابه.

 الشيخ عبداهلل بن عائض قايض عنيزة. – 7

 الشيخ سليامن بن عىل بن مقبل، قايض بريدة. – 8

 الشيخ حممد بن عمر بن سليم، قايض بريدة. – 9

 اهلل بن سليم، قايض بريدة.الشيخ حممد بن عبد -10

 الشيخ إبراهيم بن محد بن حممد بن عيسى، قايض شقراء. -11
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 الشيخ أمحد بن إبراهيم بن محد بن حممد بن عيسى، قايض شقراء. -12

 الشيخ الفقيه عىل بن عبداهلل بن إبراهيم بن عيسى، قايض شقراء. -13

 ام تركى.الشيخ صالح بن محد بن نرص اهلل قاىض القطيف لإلم -14

 وغري هؤالء كثرٌي من أهل العلم ممن أدرك يف العلم وبلغ فيه شأًوا كبرًيا 

 .- هم اهللرمح -

 وفاته:

أستأذن الشيخ من اإلمام فيصل بن تركي السامح له بالعودة إىل شقراء والتفرغ 

رمحه اهلل  – هـ1282للعلم واإلفتاء والقضاء ملنطقة الوشم وسدير، حتى توفاه اهلل عام 

– رمحة واسعة
 (1)

. 

                                                 

. إبراهيم بن عيسى: عقد الدرر فيام وقع يف نجد من 1/465( انظر ترمجته يف: ابن برش: عنوان املجد، 1)

. عبداهلل بن حممد بن بسام: حتفة املشتاق يف 45 ،44احلوادث يف آخر القرن الثالث وأول الرابع عرش، ص

. حممد بن محيد: السحب الوابلة عىل رضائح احلنابلة، 149أخبار نجد واحلجاز والعراق )خمطوط(، ص

، عبدالرمحن بن 4/97م، 2002، 15الزركيل: األعالم، دار العلم للماليني، ط. 159)خمطوط(، ص

م، 1972-هـ 1392، 1وغريهم، دار الياممة، الرياض، طعبداللطيف آل الشيخ، مشاهري علامء نجد 

. عمر رضا كحالة: معجم املؤلفني، مكتبة املثنى، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 178 -176ص

. د. عيل بن حممد بن عبداهلل 1/54. محد اجلارس: مجهرة أنساب األرس املتحرضة يف نجد، 73، 6/72

بن عبدالرمحن أبابطني، مفتي الديار النجدية، حياته، وآثاره، وجهوده يف  عبداهللالعالَّمة  العجالن: الشيخ

 .100 - 95نرش عقيدة السلف، مع حتقيق رسالة الرد عىل الربدة، دار الصميعي للنرش والتوزيع، ص
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 من الشيخ أمحد بن حسن بن رشيد ، جازة الشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن أبابطنيإ
 هـ.29/10/1253يف ، احلنبلي األحسائيالعفالقي األحسائي 
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 هـ(، 1282عبداهلل أبابطني )ت العالَّمة  منسك شيخ اإلسالم )ابن تيمية( خبط

 :– ا اهللرمحهم – هـ1214نسخة يف شبابه سنة 
 وهي تعد من نوادر املخطوطات املحفوظة بدارة امللك عبدالعزيز بالرياض
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 مصباح الشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن أبابطني )شقراء(

 هـ(1282 -هـ1194مفتي الديار النجدية )

 

 والذي أعاد بنائه الوجيه حممد بن عبداهلل أبابطني )أبو سامي( ،منزل الشيخ عبداهلل
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 عبداهلل بن عبدالرمحن أبابطني، يتناول حياته، وآثاره، العالَّمة  لشيخكتاب عن ا
 وجهوده يف نشر عقيدة السلف
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 مقدمة مؤلف الكتاب: 

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن 

إله إال  سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال

اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، صىل اهلل عليه وعىل آله 

 وأصحابه وسلم.

فإنه من خالل بحثي عن موضوع مناسب لتقديمه لقسم )العقيدة  ..أما بعد

واملذاهب املعارصة( للحصول عىل درجة املاجستري، ظهر يل تلك اجلهود العظيمة التي 

رمحه اهلل وأئمة الدعوة من بعده من  – م املجدد حممد بن عبدالوهاببذهلا الشيخ اإلما

 .– أبنائه وأحفاده وغريهم

تلك اجلهود التي متثلت يف دراسة وبيان عقيدة السلف الصالح والدفاع عنها، كام 

اطلعت عىل طرف من املعاناة التي أصابت هؤالء األئمة نتيجة لقيامهم بالدعوة إىل 

ة الصافية، وما القوه من شدة اخلصومة والعداء من أهل البدع التمسك بتلك العقيد

 واألهواء.

 رمحه اهلل – وإذا كانت اجلهود التي بذهلا اإلمام املجدد الشيخ حممد بن عبدالوهاب

قد عرفها اخلاص والعام، وحتدثت عنها الركبان يمنة ويرسة، وصنفت فيها املصنفات  –

اعه من أئمة الدعوة السلفية املباركة ما زالت بحاجة الكثرية، فإن اجلهود التي بذهلا أتب

إىل مزيد من التعريف واإليضاح، بل إن التعريف هبؤالء األئمة وبيان فضلهم وعلمهم 

 هلو بحد ذاته عمل جليل يستحق االهتامم والعناية.

لذا قمت باختيار أحد أولئك األئمة من الذين كان هلم أثر كبري يف نرش الدعوة 

العالَّمة   نجد والدفاع عنها فرتة طويلة من الزمان، وهو اإلمام الشيخالسلفية يف
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بن عبدالرمحن أبابطني عبداهلل
(1)

ليكون املوضوع  ،)مفيت الديار النجدية يف زمانه(، 

 الذي أحتدث عنه يف هذا البحث بياًنا لعلمه وفضله وجهاده لنرش عقيدة السلف. 

 ولقد كان هلذا االختيار أسباب، منها:

ظهر يل من خالل بحثي عن موضوع مناسب أن كثرًيا من طلبة العلم ال  -1

 يعرفون عن أئمة الدعوة يف نجد إال اليشء اليسري.

قلة الكتابة عن الشيخ أبابطني أو ندرهتا بخالف غريه من أئمة الدعوة من  -2

 .– رمحهم اهلل – أبناء وأحفاد الشيخ حممد بن عبدالوهاب

ي من الكتب والرسائل ومتيزه يف قوة الرد عىل اخلصوم كثرة إنتاجه العلم -3

وجمادلتهم باإلضافة إىل عنايته بالتعليم والتدريس حيث خترج عليه تالمذة كثريون نفع 

 اهلل هبم البالد والعباد.

ا يف نجد يف زمانه، حيث لقب )بمفتي الديار يصارت إليه اإلمامة والفت -4

 النجدية(.

السلفية يف طبع كتبهم استمرار أعداء الدعوة -5
(2)

وترويج باطلهم وإثارة  

 الشبهات التي سبق أن رد عليها أبابطني وغريه من أئمة الدعوة.

                                                 

املعروف أن )أبا( اسم من األسامء الستة، وهو يعرب باحلروف بداًل من احلركات إذا أضيف إىل غري ياء ( 1)

ملتكلم، لكنه ملا أصبح علاًم جاز فيه وجهان: األول: اإلعراب باحلروف كام كان قبل العلمية. والثاين: ا

لزوم حالة واحدة، األلف أو الواو عىل احلكاية. انظر: عباس حسن: النحو الوايف، دار املعارف، مرص، 

 .115، 1/114، 15ط

بع الكتب التي ترد عىل دعوة الشيخ حممد بن ( ومن ذلك ما تقوم به )مكتبة احلقيقة برتكيا( من ط2)

 عبدالوهاب وأتباعه.

كلها « »تشطري الربدة« »صلح اإلخوان من أهل اإليامن« »أشد اجلهاد يف إبطال دعوى االجتهاد»نحو: 

 «.ألمحد دحالن»الدرر السنية يف الرد عىل الوهابية »للزهاوي، « الفجر الصادق»، «البن جرجيس
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تأييده ومساندته لألئمة الذين قاموا بمنارصة الدعوة من )آل سعود( يف  -6

 الدولة السعودية األوىل والثانية وظهور دوره يف عهد اإلمام )فيصل بن تركي(.

باب وغريها تم إعدادي هلذا البحث، وذلك منذ أكثر من عرش سنوات هلذه األس

ليسد خلة دراسية كنت حمتاًجا إليها، ومل أرغب أن أعود إليه مرة أخرى باملراجعة 

واإلضافة ذلك أن اإلنسان حينام يعود إىل عمل قد فرغ منه حيس أنه حمتاج إىل تغيري 

 العمل.وإضافة أمور كثرية منه، قد تذهب بمالمح هذا 

ورغم أنه قد مىض عىل فراغي من هذا البحث مدة طويلة كانت سبًبا يف فتوري 

عن القيام بطبعه ونرشه إال أنه قد دفعني وشجعني عىل طبع هذا الكتاب عدد من 

وكذا عدد من أحفاده، وأخص منهم  – ممن يعرفون هلذا اإلمام فضله وعلمه – مشاخينا

لعزيز بن عبداهلل بن إبراهيم أبابطني الذي ألح عيلَّ األخ الكريم األستاذ خالد بن عبدا

سواء منه أو من  – كثرًيا يف طبع هذا البحث وأمدين ببعض املعلومات وامللحوظات

وتابع طبعه وإخراجه  -بعض طلبة العلم من هذه األرسة املباركة )أبابطني( ومن غريها

 وتوزيعه فجزاه اهلل خري اجلزاء.

الح بن فوزان بن عبداهلل الفوزان عضو اللجنة الدائمة كام أشكر فضيلة شيخنا ص

والتقديم له،  ثلإلفتاء وعضو هيئة كبار العلامء عىل تفضله باالطالع عىل هذا البح

ضاعف اهلل له األجر والثواب، ونفع هبذا الكتاب، وجعله خالًصا لوجهه الكريم، 

وصىل اهلل عىل نبيِّنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
(1)

. 

 

                                                 

عبداهلل بن عبدالرمحن أبابطني مفتي الديار النجدية العالَّمة  بن عبداهلل العجالن: الشيخ ( د. عيل بن حممد1)

 .7-4حياته وآثاره وجهوده يف نرش عقيدة السلف، ص
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 يم فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان:تقد

قُْل }احلمد هلل الذي رفع من شأن العلامء العاملني ومدحهم يف كتابه املبني، فقال: 

 [.9]الزمر:  {َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن ََل يَْعلَُمونَ 

 ..والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني وبعد

عبداهلل بن عبدالرمحن أبابطني: العالَّمة  الشيخ»طلعت عىل كتاب بعنوان: فقد أ

من تأليف الشيخ عيل بن حممد بن عبداهلل « حياته وآثاره وجهوده يف نرش عقيدة السلف

العجالن فوجدته كتاًبا قياًم يف موضوعه تناول فيه مؤلفه الشيخ عىل وفقه اهلل حياة عامل 

لدعوة املباركة )دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب التي دعا نحرير من أكرب علامء هذه ا

 «.هبا الناس إىل توحيد اهلل وجدد هبا ما اندرس من عقيدة السلف

الشيخ عبداهلل أبابطني إسهام كبري يف تأييد هذه الدعوة املباركة  وكان لعاملنا

العامل اجلليل،  أن يربز آثار هذا – حفظه اهلل –ونرشها والذب عنها مما حدا بالشيخ عيل 

ويتناول سريته بالبيان والتفصيل ليكون قدوة للعلامء العاملني يف جمال الدعوة خصوًصا 

يف هذا الزمان الذي تعرضت فيه الدعوة إىل اهلل إىل كثري من املعوقات بسبب خمالفة كثري 

ا مما من املنتسبني إىل العمل فيها للطريقة الصحيحة بسبب اجلهل هبا أو عدم االلتزام هب

 عات الدعوية.امنتج عنه كثري من االنقسامات اخلطرية بني اجل

فكان من سرية هذا العامل اجلليل الذي عني الشيخ عىل العجالن ببيان سريته 

وطريقته يف الدعوة إىل اهلل ورصيده العلمي ما يكون علاًم عىل الطريق ومثااًل حيتذيه 

 الدعاة إىل اهلل بصدق.

نرجو أن تتبعها خطوات يف إبراز مآثر علامئنا األجالء وأئمتنا وإهنا خلطوة مباركة 

الفضالء لنقتبس منها النور يف مسار الدعوة وليعلم من خالهلا ما يشرتط أن يتوفر يف 

الشخص الذي يرشح الدعوة وليعلم من خالهلا ما يشرتط أن يتوفر يف الشخص الذي 
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 الفاها ونرجع إىل الصواب فيها.يرشح نفسه من املنتسبني إىل الدعوة اليوم حتى نت

عمل جليل  – أثابه اهلل –إن هذا العمل الذي قام به أخونا الشيخ عيل  أقول

ة عن شخص ما مدحه وإبرازه، وإنام القصد هو باتفليس القصد من الكوجدير بالعناية 

االستفادة من جهوده واالقتداء بسريته واالنتفاع بخربته، وقد اشتملت سرية هذا 

اجلليل الشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن أبابطني عىل الكثري والكثري من هذه النامذج  اإلمام

وتلك لعمر اهلل مقومات  –علاًم وعماًل ودعوة وصدًقا وصرًبا وحكمًة  –العظيمة 

 الدعوة النافعة الناجحة.

م، وأن يثيب أخانا  نسأل اهلل عز وجل أن جيزي إمامنا أبابطني خري اجلزاء عىل ما قدَّ

ليًّا عىل ما كتب، وأن ينفعنا بمآثر علامئنا العاملني وأن يرد إىل الصواب هؤالء الذين ع

تفرقوا شيًعا وأحزاًبا وهم يزعمون أهنم يدعون إىل اهلل لكنهم يضلون الطريق وهم ال 

 .يشعرون

 ىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعنيوصىل اهلل وسلم ع

 

 نكتبه/ صالح بن فوزان بن عبداهلل الفوزا
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 ،من مواليد روضة سدير ،الشيخ عبداملحسن بن حممد بن عبداملحسن أبابطني

واألخري  ،وهو والد الشيخ عبدالعزيز بن عبداملحسن أبابطني ،له من أرسة احلامدواوأخ

وكان يتوىل مهمة كتابة  ،ا يف روضة سدير بالواجهة ومساعدة اآلخرينكان معروفً 

خالقه أسن وكرم حلا لدى اجلميع وكان حمبوبً ، املواثيق واملبايعات ألهل الروضة

عالقة  اد أبابطني فكان ذحممأما والده الشيخ عبداملحسن بن  هم،وعالقته املتميزة مع

وكان كفيًفا ويصيل بالناس يف املسجد اجلامع إىل جانب  ،متميزة مع أئمة آل سعود

 ا من الرسائل: وهذه بعًض  ،يته عن بيت املال بروضة سديرمسئول
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تناول األستاذ حممد إبراهيم الشيباين يف كتابه: )القضاء والقضاة يف الكويت(، 

ء رئيس دائرة القضاء احلديث عن بعض القضاة الذين أثروا احلياة القضائية، ومن هؤال

هـ، 1358 – هـ1357الشيخ عبداملحسن بن إبراهيم أبابطني، قايض الزبري )سابًقا( 

 م، وذلك عىل النحو اآليت:1939 – م1938

 نسبه ونشأته:

هو الشيخ عبداملحسن بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن 

ة، قحطاين األصل، لد واملنشأ واإلقامة والوفاعبداهلل أبابطني، نجدي املنبت، زبريي املو

وآل عائذ بطن كبري من عبيدة من القبيلة املشهورة قحطان، كان موطن ذ، وهو من عائ

يف روضة سدير إحدى بلدان نجد، ومنها تفرقوا يف أنحاء اجلزيرة، ثم  «بابطنيأآل »

هاجرت أرسة الشيخ إىل بلدة زبري
(1)

ابع عرش اهلجري فولد هبا يف مطلع القرن الر ،

م، نشأ يف بلدته نشأة صاحلة، وأخذ مبادئ القراءة والكتابة هبا، ثم 1882 – هـ1300

رشع يف القراءة عىل علامء الزبري الكثريين يف زمانه، ويعد الشيخ عبداهلل بن محود، 

الشيخ حممد بن عوجان، وحممد بن دايل من أشهر املشايخ الذين أخذ عنهم العالَّمة و

حممود شكري األلويس، العالَّمة  م سافر إىل بغداد فقرأ عىل علامئها، وأشهرهمالعلم، ث

ا يف طلب العلم حتى صار من كبار العلامء.  وما زال جمدًّ

                                                 

( تقع الزبري قرب مدينة البرصة احلالية، وهي تبعد عنها أكثر من سبعة أميال، والبلدة واقعة عىل خرائب آثار 1)

، وعىل مقربة من أرض موقعة اجلمل، وكانت حمطًّا لتجمع قوافل التجارة يف البرصة مدينة البرصة القديمة

 إىل الشام واجلزيرة العربية.
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 املناصب اليت تقلدها:

م عني يف قضاء اخلميسية1911 – هـ1329من املناصب التي تقلدها: يف عام 
(1)

 

 القصيمي. بعد وفاة قاضيها الشيخ عيل بن آل بوعليان

م، عني قاضًيا للزبري من قبل حاكمها الشيخ إبراهيم 1916 – هـ1335ويف عام 

بن عبداهلل آل راشد، ويف أيام واليته القضاء كان إمام وخطيب جامع الزبري، وجيلس 

 – هـ1339للقضاء يف املسجد، ويفصل بني اخلصوم، وظل يف القضاء حتى عام 

نجاة األهلية يف الزبري، وظل فيها حتى استقال، م، ثم عني مدرًسا يف مدرسة ال1920

م حج واجتمع يف مكة برئيس القضاة الشيخ عبداهلل بن 1932 – هـ1351ويف عام 

 حسن آل الشيخ، فعرض عليه القضاء يف مكة املكرمة، فلم يقبل.

فلام رأى املجلس الترشيعي يف الكويت من بني ما رأى وجوب إحداث تغيري 

ء، وتوسيع دائرته بحيث يكون منسجاًم مع مفهوم القضاء شامل يف جهاز القضا

الكويتي احلقيقي، طلب احلاكم الشيخ أمحد اجلابر الصباح من رئيس املحاكم الرشعية 

الشيخ عبداملحسن بن إبراهيم أبابطني العالَّمة  أن يكتب لقايض الزبري األسبق

عد امتناع وتردد لبى )بخطاب خطي( حتى يقدم إىل الكويت ليتوىل رئاسة القضاء، وب

طلب احلاكم وحرض إىل الكويت ليتوىل رئاسة القضاء الرشعي يف الكويت عام 

م، فكان قاضيي الكويت يومئذ عبدالعزيز محادة وأمحد عطية 1938 – هـ1357

األثري، فقرر املجلس الترشيعي أن جيعل القايض محادة معاوًنا أواًل، واألثري معاوًنا 

كربوا هلذا التغيري، ولكن األحداث بدأت تتواىل بعد هذا التغيري ثانًيا، فهلل الناس و

فاستقال أبابطني من رئاسة منصب القضاء، ثم أكمل مسرية القضاء معاوناه األول 

                                                 
، وموقعها بني سوق الشيوخ واهلور، وتنسب -سابًقا  -( وهي قرية من أطراف العراق واقعة يف لواء املنتفق 1)

ن أهايل القصيعة، إحدى قرى مدينة بريدة، إىل منشئها عبداهلل بن صالح بن مخيس النجدي، من متيم م

 -هـ 1328وأول من ويل قضاء هذه البلدة الشيخ عيل بن عرفج آل بو عليان القصيمي، وملا تويف عام 

 م، عني الشيخ عبداملحسن أبابطني قاضيًا هلا بداًل منه.1910
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والثاين من بعده، فاجته بعد أن ترك رئاسة القضاء للتدريس يف املدرسة املباركية يف عامي 

 م.1940 – 1939

 تالميذه:

خ عبدالوهاب بن عبدالرمحن الفارس، إمام مسجد الفارس من تالميذه الشي

 بالسوق.

 وفاته:

عاد الشيخ إىل الزبري واشتغل مدرًسا يف البرصة حتى وفاته يوم السبت عام 

م، ولكثرة املشيعني له فقد صىل عليه يف مصىل العيد، وقيل يف 1952 – هـ1373

– يرمحه اهلل – مسجد آل عبداهلل بعد صالة العرص
 (1)

. 

 

 

 القايض عبداملحسن بن إبراهيم أبابطني

                                                 
د إبراهيم الشيباين: القضاء ( عبداهلل بن عبدالرمحن بن صالح البسام: علامء نجد خالل ستة قرون. وحمم1)

 .98، 97والقضاة يف الكويت، ص
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 بلدة الزبري قدياًم، وهي بلد العلم والعلامء النجديني

 

 

 مدرسة املباركية التي درس هبا القايض أبابطني
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 – رمحه اهلل – إحدى وثائق أبابطني الرشعية يف إمارة الزبري وهي من تركة خليل الدهيم 

 



 

 

 115 حمطات يف تاريخ أسرة آل أبابطني

 الشيخ عبداملحسن بن عثامن أبابطني

 مولده:
 هـ.1337ولد يف احلصون يف سدير عام 

 طلبه للعلم:
ملا بلغ العارشة من عمره سافر إىل الرياض وقرأ مبادئ القراءة والقرآن عىل  -1

 الشيخ عىل شاكر والشيخ حممد بن سنان.

ب التوحيد وكشف الشبهات ومبادئ اللغة عىل وقرأ األصول الثالثة وكتا -2

 . – رمحه اهلل – مفتي الديار السعودية الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ

وقرأ عمدة الفقه واألربعني النووية، وأول بلوغ املرام عىل الشيخ حممد بن  -3

 . – رمحه اهلل – عبداللطيف آل الشيخ
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الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل  وقرأ األصول الثالثة وكتاب التوحيد عىل -4

 . – رمحه اهلل – الشيخ

األصول  – رمحه اهلل – كام قرأ عىل الشيخ عبدالرمحن بن عبداللطيف آل الشيخ -5

 الثالثة ومتن األربعني النووية. 

 . – رمحه اهلل – وكذلك عىل أخيه الشيخ عمر بن عبداللطيف آل الشيخ -6

 . – رمحهام اهلل – محيد وعبدالعزيز بن باز كام حرض جمالس الشيخ عبداهلل بن – 7

 :املناصب اليت تقلدها
هـ عاد إىل روضة سدير وتطوع لتعليم أبناء بلدته مبادئ القراءة 1356يف عام  -

 والكتابة، وكان حيث أهلها عىل تعليم أبنائهم وحاول خالهلا نرش العلم. 

 له التجاري. هـ افتتح مدرسة أهلية يف الرياض بجوار حم1359يف عام  -

هـ، ثم مديًرا للمدرسة العزيزية 1362عنيِّ مديًرا لدار األيتام بالرياض عام  -

 بالرياض.

ثم عاد إىل روضة سدير وافتتح أول مدرسة نظامية حكومية، وذلك عام   -

 هـ.1369

 هـ.1374ثم نقل ملدرسة سدوس عام  -

 هـ.1375ثم مديًرا ملدرسة احللل بالرياض عام  -

 هـ.1377ًشا بوزارة املعارف عام ثم مفت -

هـ وذلك يف ملتقى 1439 عامبمحافظة املجمعة تكريمه من جملس سدير  مت -

عبداهلل بن حممد أبابطني الثقايف باعتباره أول مدير مدرسة نظامية افتتحت يف روضة 

 ، واستلم درع التكريم ابنه عثامن.سدير
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 نشره للعلم:
هـ يف شارع امللك سعود، وهي أول مكتبة 1364افتتح املكتبة األهلية عام  -

 هـ.1383أهلية يف الرياض، واستمرت حتى عام 

نرش كثرًيا من الكتب القيمة لعلامء الدعوة اإلصالحية، ال سيام بعض كتب  -

 الشيخان عبدالرمحن بن سعدي وفيصل املبارك.

 عاًما. 46كام عمل يف جمال التعليم ونرش العلم أكثر من  -

 مؤلفاته:

مؤلًفا منها املطبوع ومنها املخطوط، ومنها مشاريع  20لغت مؤلفاته أكثر من ب

 :– رمحه اهللي –كتب مل تكتمل، فألَّف 

للطالب الذين يقوم بتدريسهم يف  "مغني املستفيد يف أحكام التجويد"كتاب  -1

 هـ.1359الكتاتيب عام 

 خمطوط. "املخترص السديد يف علم التجويد" -2
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هـ يف مدارس 1366و 65قرر كامدة مطالعة يف عام  "األدبيةالتالطفات " -3

 الرياض.

 أخالق التلميذ. -4

 نظرات يف الرشيعة اإلسالمية. – 5

 ثمن الكفاح. – 6

 يف سبيل الكفاح. -7

 حاشية عىل متن األربعني النووية. – 8

 هدية الواعظني وتذكرة السامعني. – 9

 عقد اجلامن يف وظائف رمضان. -10

 موعة البهية يف األشعار النبطية.املج -11

 األناشيد املدرسية. – 12

 مادة احلديث للصف اخلامس والسادس االبتدائي، نال به جائزة املعارف. – 13

 وفاته:
 . – رمحه اهلل رمحة واسعة –هـ، 1401/ 11/ 17يف  –رمحه اهلل  –تويف 

 مكتبة الشيخ:
املؤلفات واملخطوطات، وبعضها مكتبة عامرة بكثري من  –رمحه اهلل  –كان للشيخ 

 كان ُمَعًدا للنرش، ولكن وافته املنية قبل ذلك.

مشكورين بإهداء  – هـ1425يف عام  – رمحه اهلل – وقام أبناء الشيخ عبداملحسن

 – حفظه اهلل – مكتبته العامرة خلادم احلرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز

 حفظه اهلل – استقبلهم يف مبنى اإلمارة، تشجيًعا منه)عندما كان أمرًيا للرياض(، والذي 

 للحركة العلمية ورموزها الثقافية. –
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عبدالكريم  الشيخ قام األستاذ عثامن بن عبداملحسن أبابطني بجمع ديوان الشاعر

، وقصائده ناول يف هذا الديوان حياة الشاعرت ، وقد)رمحه اهلل( أبابطني بن عثامن

 الشعرية، وذلك عىل النحو اآليت:

 الشاعر يف سطور:
أبابطني  – امللقب كأسالفه – الشاعر عبدالكريم بن عثامن بن عبدالكريم بن عثامن

هـ يف بلدة احلصون من بلدان سدير، 1337من قبيلة عائذ من عبيدة قحطان، ولد عام 

ة يف )الُكتَّاب( وهي مدارس ذلك الزمان، عىل يد إمام املسجد عبداهلل بدأ حياته العلمي

بن فهيد يف احلصون، وحفظ عنده جزأين من كتاب اهلل، ثم يف التعليم اللييل بروضة 

 هـ، وكان مع ذلك يساعد والده يف الفالحة.1383سدير حتى الصف اخلامس عام 

ا )يقول الشاعر عن حياته العملية:  هـ 1359يف خفر السواحل عام توظفت جنديًّ

ريااًل، ثم توظفت يف مطار الرياض يف رشكة بكتل  22 هـ براتب قدره1368حتى عام 
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هـ حتى 1368رياالت يوميًّا من عام  10رياالت يوميًّا، ثم ارتفع إىل  7براتب قدره 

هـ، حيث انتهت عقود الرشكة مع املطار، ثم اجتهت إىل روضة سدير 1375عام 

يف  23هـ، وتركتها لقلة املاء، ثم توظفت عىل املرتبة 1383لفالحة إىل عام وعملت يف ا

هـ، 1397هـ عىل وظيفة مزارع فني إىل عام 1384وزارة الزراعة، وترسمت عام 

هـ وما زلت 1400حيث ُأحلت إىل التقاعد، وُعيِّنت مؤذن مسجد، ثم إماًما عام 

 .(عليها

هـ، ومل يشجعه أحد عىل قول 1355 وبدأ الشاعر حماوالته مع نظم الشعر عام

الشعر، فقد كان الشعر هواية له، وإن كان قد استفاد مما يسمع من الشعراء الكبار ومما 

حيفظ من القصائد، ومل يكن يتكسب بشعره وال يمدح ألجل العطاء، وكان يقول الشعر 

ملناسبات التي يف املناسبات واملواقف التي حترك ما بداخله من مشاعر، ونادًرا ما تأيت ا

حترك مشاعره فيرتمجها إىل قصيدة، رغم أن عمره يربو عىل الثامنني، ومرت عليه 

ا وقصرية يف الغالب؛ ألنه يرى أن اإلطالة  مناسبات ومواقف، إال أن قصائده قليلة جدًّ

مملة، والذي حيرص عىل كثرة األبيات سيجمع فيها اجليد والرديء، وهو األكثر، فال 

 وية.تكون قصيدته ق

ت ومن أسباب قلة قصائده انشغاله بطلب العيش، حيث كان يأخذ منه الوق

وقد قال يف عدد من موضوعات الشعر: من غزل ، واجلهد، فلم يكن متفرًغا للشعر

عفيف، ومدح، ورثاء وفخر، ووصف، وشكوى، ومداعبات، وعتاب، ولكنه مل يقل يف 

حياته هجا هبا )الفقر( وذلك عام  اهلجاء إال قصيدة واحدة، وهي أول قصيدة قاهلا يف

هـ، ثم قال بعد ذلك يف الشكوى، والرثاء، ثم املدح، والفخر، حتى اجتمع له 1356

هذا الديوان الذي نسأل اهلل أن تكون فيه الفائدة، واهلل املوفق
(1)

. 

                                                 
. 7هـ، ص1420ديوان الشاعر عبدالكريم بن عثامن أبابطني، مجع وترتيب عثامن بن عبداملحسن أبابطني، ( 1)

 هـ.1430وهذا الديوان قد أعيد طباعته يف ملتقى عبداهلل بن حممد أبابطني، 



 

 

 121 حمطات يف تاريخ أسرة آل أبابطني

 

 «هذي فعول جدودنا»قصيدة:  :وهذه بعض قصائد الديوان

فيها بأرسته، وذلك يف أحد األعياد عند ألقى الشاعر هذه القصيدة التي يفخر 

يف صالة أبابطني اخلريية، ويبني فيها ما تتميز به  «آل أبابطني»اجتامع أرسة 

 أرسته من روح التآلف والنجدة واتباع احلق:
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ـــــدينا ـــــمه ب ـــــم اهلل األول وبس  بس
 

ـــداه  ـــه ونب ـــل اهلل نقول ـــا يشء قب  م
 

 نبــــدأ بــــذكر الــــيل رقيــــب علينــــا 
 

ــــا وال  ــــامل رسايرن ــــاه ع  ِش بيخف
 

ــــينا  ــــه تغتش ــــاه ورمحت ــــي عف  نرج
 

 يف املوقف الـيل فيـه نرجـى ونخشـاه 
 

 وســــالم لــــألرسة لــــزوٍم علينــــا
 

ــالٍم أحــىل مــن حليــب املعفــاة   س
 

 وأثنـــــي ســـــالمي ألرسة البابطينـــــا
 

 أهــل الوفــا وأهــل العطــا واملحامــاة 
 

 الــــيل مــــن اجلــــدان متسلســــلينا
 

ـــاه   كـــل عـــىل جـــده ومثلـــه وحلي
 

ـــــــا ـــــــنينا وال تغرين ـــــــدار الس  م
 

 كـــل عـــىل درب أهلـــه مـــا تعـــداه 
 

 والـــىل حصـــل يشء حتوشـــه يـــدينا
 

ــاه  ــن بننس ــا انح ــه م ــار األول في  اجل
 

ـــدينا ـــن ح ـــٍد م ـــرب واح ـــده أق  ونع
 

 ل الرش نحامهـن هـطا عـويف رأس عي 
 

 وإن جــا لــبعض النــاس حــق علينــا
 

 نعطيـــه حقـــه وايف مـــا نقصـــناه 
 

ـــا ـــيهم عفين ـــق عل ـــا ح ـــا لن  وان ج
 

 ر تركنــاهـكثــري ومــا تعســعــن ال 
 

ـــــوح ــــا إىل مـن ــــا بـن ــــيـلـر بـش  ا ـن
 

ــواه  ــه نق ــرب في ــا دام إن الص ــرب م  نص
 

ــــا ــــا يلين ــــاغي وعي ــــد الب  وإن عان
 

ــاه  ــل ناط ــه وبالرج ــىل راس ــاقف ع  ن
 

 هــــذي فعــــول اجــــدودنا األولينــــا
 

ــاه  ــك وال إي ــان مال ــال بره ــول ب  وق
 

 برهاّنــــا التــــاريخ يشــــهد علينــــا
 

ـــل  ـــا يف ك ـــهد لن ـــاه ويش  يشء فعلن
 

ـــامعينا ـــا س ـــار ي ـــىل املخت ـــلوا ع  وص
 

ـــاه  ـــرح بلقي ـــل نف ـــفيعنا لع ش
(1)
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 :«هجاء يف مدينة الظهران»قصيدة 

هـ كان الشاعر مقياًم يف املنطقة الرشقية باخلرب للعمل، وكان ذلك 1361يف عام 

إبان احلرب العاملية الثانية، وكانت اخلرب جمموعة بيوت قليلة وعشش، وأرضها سبخة، 

وجوها رطب وحار يف الصيف، وزاد ذلك أن قام هتلر برضب مدينة الظهران فتذكر 

 نجد وهواءها العليل، فقال شاعرنا هذه القصيدة اهلزلية:

 ديــــرة صــــبخ يالعنبوهــــا بالديــــن
 

ــا  ــق وجاه ــا توه ــو م ــت منه ــا لي  ي
 

 فيهـــا يفـــر القلـــب وتشـــيب العـــني
 

 مــع حرهــا يــا نــاس رطــب هواهــا 
 

 د حيــنيحنــا هبــا متنــا وأهــل نجــ
 

 يــا ليــت هتلــر بالقنابــل رماهـــا 
 

 واال جييهــــا تــــايل الليــــل نجمــــني
 

 تنــزل ومتحــي مــا ارتفــع مــن بناهــا 
 

 وش عاد لـو نابـه فـال انحـن بجـزعني
 

ــا  ــر اهلل وجاه ــا دب نصــرب عــىل م
(1)

 
 

 

 أبابطني وهي أول قصيدة قاهلا الشاعر عبدالكريم بن عثمان )يف جمال الفقر(قصيدة بعنوان 
 ، وقد نشرتها جملة )رسالة األسرة(:(هـ1356عام )

كان الشاعر يف حاجة ماسة لألكل هو وإخوته، وكان أكربهم سنًّا، ومسؤواًل 

عنهم يف غياب والده، وكان ال يملك ريااًل واحًدا ليشرتي به قربة ليحمل فيها املاء؛ 

بل التي ألنه كان يذهب للرب ويبقى فيه عدة أيام، يذهب ليجمع النباتات واحلشيش لإل

كانت تعمل عىل إخراج املاء من البئر لسقي الزرع، فكان حيمل املاء يف تنكة، ومن 

املصائب التي حلت به يف ذلك الوقت سقوط جزء من بيتهم بسبب األمطار الغزيرة 

التي كانت هتطل يف تلك األيام، فقال مصوًرا ما أصاهبم من شدة احلاجة؛ حتى كأن 

 هم ال يفارقه، وما انتهى إليه حاهلم مع الفقر:الفقر قد سكن معهم يف بيت
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ـــامي ـــه خي ـــاين ل ـــدي ب ـــر عن  الفق
 

 ري حــالف مــا يتعــداهـيف َوْســط قصــ 
 

ــي  ــابن احلرام ــي ي ــد عن ــت ش  ال قل
 

ــ  ــك بقص ــاهـمال ــوم تنص ــة ي  ري حاج
 

ــ ــول قص ــي ـيق ــه ثالم ــاح كل  رك ط
 

 وما شفت مثلـك يف التنـك شـايل مـاه 
 

ـــدامي ـــب ع ـــني تكت ـــدقك ل  واهلل ل
 

قفص شـباب مـا عـاد تسـواهحتى  
(1)
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 «بستان الورد يف حديقة نجد»تناول األستاذ حممد بن إبراهيم أبابطني يف كتابه 

األعامل األدبية لوالده الشاعر إبراهيم بن عبدالكريم أبابطني، فقد قال يف مقدمة 

شاعرنا الذي نقدم إنتاجه هو إبراهيم بن عبدالكريم أبابطنيالكتاب: 
(1)

، هو شاعر 

مرهف احلس، ذو جتربة وخربة، صقلته السنون وعرصته األيام، فقدم نتاًجا رائًعا، بدأه 

يف شبابه شعًرا غزليًّا، أوحاه إليه خياله، وقد قيل: إن أعذب الشعر أكذبه، وإال فإن 

قد خال شعره من اإلسفاف، وَسْقط الكالم، وقد أفردنا باًبا شاعرنا كان عفيًفا رشيًفا، ف

ا بام قال شاعرنا؛ غزاًل.  خاصًّ

وبام متيز به شاعرنا من حبه للتواصل واالحتكاك بمجتمعه، فقد واجه عدًدا من 

ا.يف مساجالت رائعة، ورأيت أن أفر الشعراء الذين تبادل معهم الشعر  د هلا باًبا خاصًّ

، قابل شاعرنا كثرًيا من الرجال الذين استحقوا تقديره، فأبى وخالل مشوار حياته

شاعرنا إال أن يثمن مواقفهم ويوثقها، يف عدد من القصائد التي امتدح فيها أولئك 

ا بقصائد املدح.  الرجال بام يستحقون، فكان أن أفردنا باًبا خاصًّ

لفقدهم تأثري وكام هي سنة احلياة، فإن شاعرنا قد فقد عدًدا ممن أحبهم، وكان 

.رثاهم رثاًء صادًقا، رأيت أن أفرعميق عىل نفسه، ف  د له باًبا مستقالًّ

وكان خلربته الطويلة الثرية تأثرًيا واضًحا يف شعره؛ فقدم نصائح رائعة أفردنا هلا 

ا.  باًبا خاصًّ

كام كانت لشاعرنا الكثري من القصائد املنوعة التي طرقت مناسبات خمتلفة رأيت 

  باب مستقل.تصنيفها يف

                                                 
الشاعر إبراهيم بن عبدالكريم أبابطني له يف كل ميدان أثر عدا اهلجاء، فهو يتغزل.. »( قال عنه أمحد الدامغ: 1)

كالت االجتامعية بأسلوب عليه مسحة البساطة وعدم تكلف املعاين يمدح، ويصف ويعالج بعض املش

 . 2/13أمحد بن عبداهلل الدامغ: شعراء وداي الفقي، «. الصعبة
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كام أن شاعرنا أحب األطفال حبًّا عظياًم جعله يتفاعل معهم، ويقدم كثرًيا من 

 لطائفة هلم؛ جتسيًدا هلذا احلب.

ولقد تعود شاعرنا اختبار ذكاء من تعامل معهم؛ فكان أن صاغ ألغاًزا شعرية 

 طرح العديد منها عىل من حوله.

اًظا هلذا النتاج من الضياع، وقد رأيت أن أمجع كل ذلك يف مصنف واحد؛ حف

، وأمد يف عمره، – حفظه اهلل – وحتى يتمكن والدي من اإلرشاف عىل نتاجه بنفسه

 وأحسن له اخلامتة.

وقد استغرق مجع حمتويات هذا الكتاب وتصنيفه وقًتا طوياًل، راجعت فيه الشاعر 

ت تقسيم مرات، ومرات؛ لكي يظهر الكتاب عىل النحو الذي يريض صاحبه؛ ولذا رأي

 الكتاب إىل ثامنية أبواب هي:

 الباب األول: الغزل.

 الباب الثاين: الرثاء.

 الباب الثالث: املنوعات.

 الباب الرابع: املدح.

 الباب اخلامس: املساجالت الشعرية.

 الباب السادس: النصائح.

 الباب السابع: أناشيد األطفال.

 الباب الثامن: األلغاز.

جو أن أكون قد ُوفِّقت يف تقديم ما خيلِّد نتاج والدي، ويوثق واختتم املؤلف قائاًل: أر

أعامله، ومراحل حياته، وتكون فيه الفائدة العظيمة للمتلقي، داعيًا اهلل أن حيفظ والدي، 

وأن يمد يف عمره، وحيسن عمله، وحيسن لنا وله اخلامتة، إنه سميع جميب
 (1)

. 
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 وحممدالشاعر مع أبنائه: عبدالكريم، وعبداهلل، 
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 :وقد تناول مؤلف الكتاب قصة حياة الشاعر على النحو اآلتي 

شاعرنا هو إبراهيم بن عبدالكريم بن عبداهلل بن محد بن إبراهيم بن عبدالعزيز بن 

إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن عبداهلل أبابطني، وكنيته )أبو عبدالكريم(، ولد 

من شهر رجب من العام الثامن والثالثني بعد  الثامن يف روضة سدير، يف يوم االثنني

 الثالثامئة واأللف من اهلجرة النبوية الرشيفة.

بدأ رحلة املشقة والصعاب حينام قرر أن يفارق موطن صباه، ومستقر أهله 

هـ، إىل املنطقة الرشقية يف اململكة العربية 1359وأصحابه؛ روضة سدير، يف هناية عام 

ت املسلحة، وعمل يف وظيفة جندي يف خفر السواحل، السعودية، والتحق بالقوا

وعاش فيها ما يقارب العامني، ثم انتقل إىل مدينة الكويت، وكان ذلك يف عام 

هـ، قابل خالهلا بعض أفراد أرسته، الذين نزحوا من روضة سدير لطلب 1363

وكان ذلك  العيش، ومل يطب له املقام فيها، ثم سافر بعدها إىل مدينة الزبري يف العراق،

هـ، واستقر فيها ردًحا من الزمن، وكان عمله يتطلب تنقله من البرصة إىل 1364سنة 

بغداد، ملزاولة التجارة، والتحق بمدرسة النجاة يف الزبري وحصل منها عىل شهادة تعادل 

 االبتدائية.

هـ شد رحاله إىل أرض 1370وما زال حنني الوطن خيالج نفسه، ففي عام 

ياض، وهو يفكر باالستقرار النفيس واالجتامعي، وهلذا فقد اقرتن الوطن، إىل الر

بإحدى بنات أعاممه، ومنَّ اهلل عليه بستة أوالد وابنتني، حرص عىل تعليمهم 

سة،  وتوجيههم كام أمر اهلل، فكان منهم القايض، واملهندس، واإلمام، واملوظَّف، واملدرِّ

وأربعون حفيًدا، جعلهم اهلل من البارين  وله من األوالد واألحفاد ثامنية وربة املنزل

 بوالدهيم.

كام أنه كان حريًصا عىل إكامل حتصيله العلمي، وبعدها انضم إىل سلك التعليم يف 
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هـ، وعمل مدرًسا يف مدرسة خالد بن 1/5/1376وزارة املعارف، وكان ذلك يف 

، ثم أحيل «تدائيةمرؤ بن قيس االبا» ، وقد تنقل يف مدارس عديدة مثلالوليد االبتدائية

هـ، وخالل رحلته هذه مع مصاعب احلياة وقسوة الزمن، 1/5/1403إىل التقاعد يف 

وحرصه الشديد عىل طلب العلم واملعرفة، ألف كثرًيا من القصائد التي يشار إليها 

 بالبنان.

وقد مرت عىل شاعرنا الكثري من املواقف العصيبة، يروي لنا أحدها قائاًل: إنه 

يعمل يف خفر السواحل، كان أحد األفراد من سكان املنطقة الرشقية يعمل  وبينام كان

معه يف نفس املجال، وقبل أن يقوم بتنظيف مسدسه، وكان متأكًدا من خلوه من 

الرصاص، أراد أن يامزحه، فوجه املسدس إىل رأس شاعرنا، قائاًل له: أأقتلك يا 

م أن املسدس كان فارًغا، فأطلق العيار إبراهيم؟ فرد عليه شاعرنا قائاًل: افعل، وهو جيز

وبدا له أنه كان فارًغا، وبعدها أراد تنظيف املسدس، فإذا برصاصة تسقط منه، فام كان 

ا، ولقد  منه إال أن عاد إىل شاعرنا، وهو يبكي ويقول: كدت أقتلك يا إبراهيم حقًّ

َخت هذه القصة يف نفس شاعرنا إيامَنه بقضاء اهلل وقدره.  رسَّ

شاعرنا قد التقى خالل أسفاره بعدد من أعاممه وأفراد أرسته الذين نزحوا وكان 

إىل الزبري، طلًبا للقمة العيش، وكان بعضهم قد انتقل منها إىل الكويت، وكان يعلم أن 

مفتي الديار النجدية يف زمانه، قد  – رمحه اهلل – الشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن أبابطني

قاضًيا يف القصيم وشقراء، وكانت لوالد شاعرنا وأعاممه انتقل من روضة سدير، وعني 

، فكانت هذه الرشارة –رمحهم اهلل مجيًعا  – عالقات اجتامعية وجتارية بأحفاد الشيخ

التي أوجدت يف صدر شاعرنا جذوة نار متأججة، والبذرة التي غرست يف داخله، 

بعيًدا، بعد أن أكملت  فأنبتت شجرة يانعة أخذت تكرب شيًئا فشيًئا، حتى بلغت شأًنا

 – اجليل التاسع من عمرها، تلكم هي شجرة أرسة آل أبابطني، التي يعود الفضل هلل

، ثم لشاعرنا إبراهيم بن عبدالكريم بن عبداهلل بن محد، يف إظهارها إىل -سبحانه وتعاىل 
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حيز الوجود، حيث قام بجهد جهيد، ومتابعة لسنوات عديدة، وحل وترحال؛ لرتى 

 شجرة النور الساطع، ولتتنفس اهلواء املطلق.هذه ال

كانت الفكرة تراود الشاعر، ومل يبلغ العرشين، وكان حلمه عمل شجرة هلذه 

األرسة، تضم مجيع أفرادها األحياء منهم واألموات، وحيث إن الشاعر كان كثري 

ًدا، األسفار داخل اململكة وخارجها، وكان حبه للتعرف عىل أبناء أعاممه وأقاربه شدي

فقد غرست هذه الفكرة جذورها يف أعامقه، وبدأ بعزم وإرصار حيدوه األمل عىل جعل 

 هذا احللم حقيقة. 

فقد حتول هذا احللم إىل هاجس يومي، وكثريون هم من حيلمون، ومن يفكرون، 

ولكن التاريخ ال خيلد إال الندرة، وال يعرتف إال بمن حييل أحالمه وهواجسه، إىل 

 الواقع.حقائق عىل أرض 

حتى كانت إحدى املناسبات يف منزل أحد أفراد أرسته، وأبناء عمه؛ عبدالرمحن 

، التقى فيها شاعرنا بعمه حممد بن – رمحه اهلل –بن عبداهلل بن عبداللطيف )أبو عبداهلل( 

، نابغة من نوابغ زمانه، وتبادل – رمحه اهلل –عبداهلل بن عبداللطيف )أبو عبدالرمحن( 

ن أخبار أفراد أرسة آل أبابطني املوجودين يف روضة سدير وخارجها، احلديث معه ع

، وأخربه أن –رمحه اهلل  – فكان أن قام بتزويده بالكثري من املعلومات؛ نظًرا لقوة ذاكرته

جد أرسة آل أبابطني جاء إىل روضة سدير قادًما من اخلرج، وبالتحديد من مدينة 

لها إىل عائذ، وعائذ من قحطان، وأن أحد أفراد السلمية، وأن أرسة آل أبابطني يعود أص

العائلة لقب أبابطني
(1)

. 

ثم توجه الشاعر إىل عدد من أفراد األرسة يسأهلم عن أبناء عمومتهم األقربني 

                                                 
 .48هـ، ص1409( محد اجلارس: مجهرة أنساب األرس املتحرضة يف نجد، الطبعة الثانية، 1)
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وأجدادهم، فكان أن وصل إىل العم عبدالكريم بن عثامن بن عبدالكريم، الذي أخربه 

، ثم توجه إىل الشيخ –رمحهم اهلل  – لرمحنعن أبناء جده عبداهلل بن عبدالعزيز بن عبدا

، ومها –رمحه اهلل  – يف شقراء، والشيخ عبداهلل بن حممد – رمحه اهلل – عمر بن عبدالعزيز

، وسأهلام عن بقية أفراد األرسة –رمحه اهلل  – من أحفاد الشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن

ء، ثم ذهب إىل املنطقة التي تسكن مدينة شقراء، فزوداه بجميع ما حيتاجه من أسام

الرشقية والتقى باألخوين إبراهيم وحممد ابني العم عبدالعزيز بن عبداهلل بن سعود، 

الذين استقروا يف مدينة  – رمحه اهلل – ومها من أحفاد الشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن

قلوا بريدة، فأخرباه عن كافة أفراد األرسة الذين سكنوا يف مدينة بريدة، وعن الذين انت

 منها مع العقيالت إىل مرص، ولذلك فقد أرسل رسالة للعم إبراهيم بن عيل بن إبراهيم

يف مرص، فأرسل كافة أسامء أفراد األرسة املوجودين يف مرص والسودان،  – رمحه اهلل –

وبعدها بدأ بجمع بقية أسامء أفراد األرسة والبحث عنهم، وقد استمر يف البحث أكثر 

 من عرش سنوات.

رمحه  –مناسبة أخرى اجتمع الشاعر مع عمه محد بن عبداهلل بن محد )أبو عبداهلل(  ويف

، والذي طالب الشاعر بوضع تصميم للشجرة، حيث أعطيت إىل اخلطاط )الصميت( – اهلل

 وهو من املشهورين يف ذلك الوقت، وكان ذلك قبل ما يربو عىل الثالثني عاًما.

مت الشجرة بمبلغ وقدره  عىل نفقة العم محد بن عبداهلل بن  "ريال 400"وُصمِّ

، ثم رأى الشاعر وجوب تكبري صورة الشجرة، وهلذا فقد سلمت إىل -رمحه اهلل  – محد

 "ريال 600"اخلطاط خالد بوتاري، الذي قام بإعداد تصاميمها اجلديدة بمبلغ وقدره 

حيث تم إنتاج  عىل نفقة العم محد أيًضا، ثم قام الشاعر بطبعها بدار األصفهاين بجدة،

، وجعلها يف –رمحه اهلل  – عىل نفقة العم محد أيًضا "ريال 1000"نسخة بمبلغ  500

 موازين حسناته.
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وقد تم توزيع أول نسخة من هذه الشجرة يف منزل الشيخ عبداهلل بن حممد بن 

، وكانت الطبعات الثالث األوىل باألسود –رمحه اهلل  – عبداهلل بن عبدالرمحن

ألبيض، وقد طبعت باأللوان ألول مرة يف طبعتها الرابعة، حيث قام الشيخ وا

، باإلرشاف عىل – رمحه اهلل –عبداملحسن بن عثامن بن عبدالكريم )أبو عبداإلله( 

، والطبعة اخلامسة والسادسة –رمحه اهلل  – طباعتها عىل نفقة العم محد بن عبداهلل بن محد

 سعود بن عبدالعزيز يف الكويت. عىل نفقة ابن العم عبدالعزيز بن

ثم توىل صندوق أرسة آل أبابطني طباعتها يف عدة طبعات متالحقة، وأضيفت 

 املواليد اجلدد يف الطبعتني السابعة والثامنة.

وهكذا فقد حتقق اإلنجاز وسجل باسمه وباسم كل من أسهم فيه بجهد، لريى 

فة أفراد أرسة آل أبابطني، جعل اهلل النور، ولتتوارثه األجيال، ولتزين الشجرة منازل كا

ذلك اجلهد املميز يف موازين حسنات كل من وضع يف البناء لبنة ليكتمل
(1)

. 

  :ثم تناول مؤلف الكتاب جمموعة من أعمال الشاعر، على النحو اآلتي 

 مرثيته يف عمه محد بن عبداهلل أبابطني، نسأل اهلل له الرمحة:  -

ن إبراهيم، وهو عم الشاعر، وعرف عنه الشهامة هو محد بن عبداهلل بن محد ب

ودماثة األخالق، واملسارعة لباب اخلريات ملن يعرفه ومن ال يعرفه، واشتهر بكرمه 

 وصلة رمحه، وحرصه عىل مل شمل األرسة، نسأل اهلل له الرمحة واملغفرة.

ــــام ــــاس ني ــــت والن ــــة وني  البارح
 

ــي  ــه عالج ــى ل ــا لق ــريض م ــة م  ون
 

ــام ــف األيت ــا ري ــهور ي ــا املش ــك ي  علي
 

ــي  ــمريي رساج ــع يف ض ــك مول  حزن
 

ــرام ــبس ح ــني ال ــاك ل ــا بنس ــم م ــا ع  ي
 

 ى املعـاليق الجـيـحبك جلى يف أقصـ 
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ــه مــا أنــالم ــو قلــت ذا في  عمــي محــد ل
 

ــاجي  ــار ن ــى الن ــن لظ ــه م ــا اهلل لعل  ي
 

ــام ــن ع ــع زوده ــام م ــام وع ــتني ع  س
 

ــاجي  ــا ابته ــيهن لقين ــك ف ــنا مع  عش
 

ــد  ــا أع ــامم ــك األي ــك يف ذي ــن يبكي  م
 

ــي  ــري راج ــك والغ ــن يرجي ــاك م  بك
 

 مثلـــك فـــال نلقـــاه يف نجـــد والشـــام
 

 وما ظنتي مثلـك عـىل األرض داجـي 
 

 أنـــت الـــذي ربيـــت يف بيتـــك أيتـــام
 

 بكـــوك يـــوم إنـــك لربـــك تنـــاجي 
 

ــام ــا يض ــد منن ــا أح ــي م ــت ح ــوم أن  ي
 

ــازدواجي  ــايش ب ــك م ــك ومال  جاه
 

 حـاموما أحد هنج هنجك يف وصـل األر
 

ــاجي  ــت يف ذاك ت ــذي بيس ــت ال  وأن
 

ــام ــة ع ــو مي ــاقي ل ــرك ب ــت عم ــا لي  ي
 

ـــياجي  ـــة س ـــك والقبيل ـــى لبيت  تبق
 

 وصـــالة ريب عـــد مـــن صـــايم صـــام
 

ــاجي  ــه ين ــيل لرب ــول ال ــىل الرس ع
(1)

 
 

من شهر مجادى األوىل  14املتوفى يف  – رمحه اهلل – مرثيته يف عبدالرمحن حممد أبابطني – 
 هـ:1417سنة 

اعر بوفاة العم عبدالرمحن بن حممد بن عبداهلل بن عبداللطيف، حيث تأثر الش

كان يكن له حمبة وتقديًرا كبرًيا، شأنه شأن الكثريين الذين عرفوا العم عبدالرمحن، 

فقد ُعِرف عنه من دماثة اخللق والتواضع، وحمبته للخري، حيث كان يسارع يف بذل 

د، كام اشتهر بالكرم، وكثرًيا ما كان جيمع املساعدات املالية واملعنوية للقريب والبعي

أرسة آل أبابطني يف مناسبة وغري مناسبة للم الشمل، وحل املشاكل األرسة التي 

تواجهها، جعلها اهلل يف موازين أعامله وشمله برمحته، وأسكنه فسيح جناته، إنه سميع 

 جميب.
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ـــل ـــه بت ـــو يف هواجيس ـــن ه ـــال م  ق
 

ــالل  ــه الظ ــان ب ــبح ب ــور الص ــني ن  ل
 

 هلـــت العـــربات والـــدمع اهنمـــل
 

ــال  ــه جم ــدي ل ــاد عن ــا ع ــي م  واحلك
 

ـــش العمـــل ـــع وي ـــا الرب  أخـــربوين ي
 

ــال  ــل الرج ــار حلحي ــي أخب ــوم جتن  ي
 

ــل ــه خل ــا ب ــر ج ــدري والفك  ضــاق ص
 

ــالل  ــا ذا اجل ــا ي ــف بن ــف الط ــا لطي  ي
 

ــل ــت بعج ــك جي ــل وش عجل ــا أج  ي
 

ـــؤال  ـــال س ـــاد ب ـــلك رب العب  أرس
 

ــــل ــــي مه ــــا يعط ــــدر ال ورد م  الق
 

ـــالح  ـــا جم ـــا فيه ـــود م ـــة املعب  كم
 

ــــل ــــك يل أم ــــا اهلل حيث ــــك ي  طالب
 

ـــؤال  ـــاه الس ـــك وإن ج ـــه رمحت  متنح
 

 يـــا ســـفابك يـــا أبـــو عبـــداهلل أجـــل
 

ـــــدال  ـــــا ج ـــــا بلي ـــــة أقوهل  كلم
 

ـــل ـــد األه ـــدنا وعن ـــاقي عن ـــت ب  أن
 

ــال  ــف العي ــا ري ــاك ي ــد بينس ــا أح  م
 

ـــل ـــي أم ـــا تعط ـــت م ـــا لي ـــة ي  قول
 

ـــامل  ـــي الش ـــا راع ـــد قاهل ـــة ق  كلم
 

ــــة ا ــــللعيل ــــاهبا ش ــــوبطني ص  لب
 

ـــتامل  ـــده اح ـــاد عن ـــا ع ـــمها م  جس
 

ـــل ـــاب جل ـــاس مص ـــا ن ـــاهبا ي  ص
 

ـــامل  ـــن اجل ـــوي م ـــيله الق ـــا يش  م
 

ــــل ــــبه للجب ــــرب يش ــــاحلجم والك  ب
 

 والـــوزن وزنـــه ثقيـــل مـــن اجلبـــال 
 

 نحمـــد اهلل مـــا بنـــا أحـــد جهـــل
 

صـــابرين بحكمـــة اهلل بـــالكامل 
(1)
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وقاهلا يف  – رمحة اهلل عليه – ابطنيقصيدته اليت ميدح فيها عبدالرمحن احملمد أب -
 حياته:

ــه ــن يمين ــزه ع ــط خ ــن ح ــي م  وهن
 

 نــــاحر ســـــدير الم النــــور بـــــاين 
 

ــه ــل اهلل يعين ــرواح جع ــوى امل  مــن ن
 

ـــاين  ـــدوف الزم ـــن ص ـــه ريب م  حيفظ
 

ــفينه ــبه س ــا يش ــوق م ــن ف ــب م  راك
 

ـــط زاين  ـــوم اخل ـــاه ي ـــو ممش ـــا حل  ي
 

 شـــفر ليـــت تـــو أهيلـــه مشـــرتينه
 

اش لبع  ــــرَّ ــــوة الط ــــاينمن ــــد املك  ي
 

ـــه منتوينـــه  ـــداهلل ربوع ـــو عب  ألب
 

 طيبـــه املشـــهور مـــا قالـــه لســـاين 
 

ــــه ــــى يدين ــــوا حت ــــو قبل  ال لفيت
 

 حــــايز الطيــــب يف كــــل املعــــاين 
 

 مكـــرم للضـــيف يف وقتـــه وحينـــه 
 

 مــــا يــــذبح للضــــيوف إال الســــامين 
 

ـــه ـــه خابرين ـــه وإال ربع ـــا أقول  أن
 

 مـــدهل للطيـــب مـــا بـــه قـــول ثـــاين 
 

ــ ــكت يس ــا مس ــهراه ـم ــه بيمين  ينفق
 

ــواين  ــو بمت ــا ه ــب م ــل الطي ــد فع  عن
 

ـــنينه ـــدد يف س ـــود يم ـــب املعب  أطل
 

ــــم يف املكــــاين  ــــا اهلل داي  واجعلــــه ي
 

ــه ــيح كنين ــن ب ــال م ــدكم ق  وإن نش
 

ــــاين  ــــني يل مع ــــان ب ــــي القيف  راع
 

ــه ــك ظنين ــكي ل ــراهيم يش ــوا إب  قول
 

 نــــايب الــــردفني يف حبــــه رمــــاين 
 

 صاحبي زين غطى أهل الـزين زينـه
 

ــــود  ــــاينم ــــع مرمه ــــب املول  ع قل
 

ــــنينه ــــيالت س ــــغري قل ــــوه ص  ن
 

ــــامينـأقــــم عشــــ   ر ثــــم زودهــــا ث
 

ــه ــو بالدفين ــا ه ــدير م ــاحبي بس  ص
  

ــاين  ــرج وال بالنعج ــكن يف اخل وال س
(1)
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 قصيدته يف أبابطني مبناسبة وضعهم الصندوق: -

 قــــال الــــذي قــــال ولقولــــة جميــــب
 

 أبــدي بــذكر الــيل عــىل العــامل رقيــب 
 

ـــ ـــيل خل ـــبحانه ال ـــهس ـــالكون كل  ق ه
 

 وخصـص جلميــع الكاينـات نصــيب 
 

 يل البـــة أفتخـــر هبـــا حـــني ذكرهـــا
 

ــب  ــد عري ــاليل ج ــن س ــايل م  أص
 

ــــد ــــراي واح ــــوا اب ــــوا واتفق  جتمع
 

ـــب  ـــم غري ـــا هب ـــيل م ـــابطني ال  الب
 

 جتمعـــــوا للعـــــز والشـــــور بيـــــنهم
 

ــب  ــدهم والقري ــن بعي ــا م ــدوا هب  وب
 

ــــم ــــق راهي ــــذا حتق ــــد ه ــــن بع  وم
 

 يبأن جيعلــــوا أليتــــامهم نصــــ 
 

 بوضـــع صـــندوق للجميـــع مرشـــع
 

ـــيب  ـــبان وش ـــرهم ش ـــون ذك  حيي
 

 رجــــال كــــرام أرخصــــوا بــــام هلــــم
 

ــب  ــه جيي ــه ومال ــد حال ــىل ق ــل ع  وك
 

 لكــن وصــف أمــواهلم يــوم حــدرت
 

 ســـيل حتـــدر مـــن فـــروع شـــعيب 
 

ـــا ـــزهم والبق ـــوىل ع ـــن امل ـــب م  أطل
 

 أهل الرجا والـيل رجـاهم مـا خييـب 
 

ــــدهم ــــان ج ــــيل وقحط ــــرع أص  ف
 

  مـن كـان جـده عريـبوال يزكي إال 
 

ـــــا ـــــة ودي أقوهل ـــــاطري كلم  يف خ
 

 من قبل ما هـي عـن خـاطري تغيـب 
 

 أبـــذكر الــــيل فكـــروا بــــه وراحــــوا
 

ــيب  ــد نص ــة اخلل ــم يف جن ــى هل  عس
 

ــــد ــــداهلل املحم ــــداهلل وعب ــــد العب  مح
 

ـــه برتتيـــب   كـــّل عـــىل حقـــه نجيب
 

 وأشكر اليل عقبهم يـوم راحـوا سـعوا بـه
 

ــب  ــه طي ــلوا ب ــامى حص ــال نش  رج
 

 لبــــابطني أهــــل الوفــــا واحلميــــها
 

 الكــل مــنهم مــا لقــي بــه عيــب 
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ـــــملهم ـــــت ش ـــــأين مجع ـــــز ب  وأعت
 

ــ  ــة خض ــبـيف دوح ــنها رطي  را غص
 

 وتبنيتهـــــا والكـــــل عنهـــــا غافـــــل
 

ـــالم مصـــيب  ـــد كبـــري والك  جه
 

ــه ــره ومال ــاهم بفك ــن س ــل م ــكر ك  وبش
 

 وهلـــا الطريقـــة مرخـــي اجليـــب 
 

ــم ــر هب ــا ونفتخ ــت ربوعن ــل الكوي  وأه
 

ــزوم   ــد الل ــبعن ــيل يغي ــنهم ال ــا م  م
 

 ومـــن الكويـــت روح جنـــوب وحـــدر
 

 ألهل الدمام وأهل اخلرب وأبا اهلضـيب 
 

ــريهم ــيم وغ ــل القص ــقرا وأه ــل ش  وأه
 

ــب  ــيل مــاهلم طلي ــاض ال  وأهــل الري
 

 مجيــــع مشــــاكلهم تنحــــل بيــــنهم
 

 ومــا مــنهم الــيل رايــح مســرتيب 
 

ـــرفهم ـــال ع ـــا ع ـــيَلْ م ـــا ع ـــيل أن  أه
 

ــب  ــوي ربي ــا ت ــوم إين أن ــرفتهم ي  ع
 

 هـــم عـــزويت روضـــة ســـدير بالدهـــم
 

 مشــهورة مــن بــني ذيــك الشــخانيب 
 

ـــق والضـــلع حـــدها  تقـــع شـــامل طوي
 

 بوادي الفقي من دوهنا طنّـب الـذيب 
 

 تـــــارخيهم مشـــــهور كـــــّل يعرفـــــه
 

ــيب  ــا اخلص ــني أب ــيام ب ــل ت ــن جب  م
 

 بالطيـــب واملعـــروف والعـــز والثنـــا
 

ــب  ــد منادي ــيف جن ــم للض ــو داي  ه
 

ـــ ـــىل نبين ـــلوا ع ـــا ص ـــدوختامه  ا حمم
 

مـا غــرد القمـري بعــايل املراقيــب 
(1)
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 قصيدته يف حممد العبداهلل أبابطني )أبو سامي(:  – 

هذا الرجل له مواقف محيدة يشكر عليها مع كل أفراد األرسة، وهو يستحق أكثر 

من ذلك، ولكن هذه التي جادت هبا قرحية الشاعر، وهو يشكر له مواقفه وشهامته 

 ورجولته.

ـــ ـــو س ـــم أب ـــدوري ـــينا ح  امي مش
 

 مــــن فــــوق مــــا يقطــــع الــــوادي 
 

ــــور ــــوقه ج ــــايقه ال تس ــــا س  ي
 

 ســـــوقه وخلـــــه عـــــىل اهلـــــادي 
 

 عشــــان مــــا يتعــــب املــــاطور
 

ـــــادي  ـــــو متق ـــــا ه ـــــدرب م  ال
 

ــدور ــلك ال ــامي وص ــو س ــال ألب  ق
 

ــــادي  ــــات األهن ــــوق غض ــــا ش  ي
 

ـــهور ـــا مش ـــن بينن ـــذي م ـــت ال  أن
 

ــــوادي  ــــل األج ــــا نس ــــب ي  بالطي
 

ـــور ـــه قص ـــا علي ـــىل م ـــك ع  طيب
 

 وأنـــت الـــذي كنـــت بـــه بـــادى 
 

 نصــــبت خيــــام تشــــابه قــــور
 

 مـــــن بعـــــد للضـــــيف يتنـــــادي 
 

ــــــدور ــــــفر وق ــــــا دالل ص  بق
 

ـــــــزادي  ـــــــالبن وال ـــــــوح ب  تف
 

ــــ ــــدى مس ــــد ب ــــم واح  رورـك
 

ــــــزدادي  ــــــك بي ــــــاف طيب  ال ش
 

 الصــــقر عيالــــه جتيــــك صــــقور
 

والبــــوم يقعــــد عــــىل احلــــادي 
(1)
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أصدرت األمانة العامة ملؤسسة أبابطني 

الثقافية كتاًبا عن الشاعر عبدالعزيز أبابطني؛ 

وهذا الكتاب عبارة عن بطاقة تعريفية هبذا 

 الشاعر الكبري.

 جاء يف مقدمة هذا الكتاب: -

هذا التعريف املخترص بالشاعر اإلنسان 

عبدالعزيز سعود أبابطني حماولة يف السري عىل 

فهو ال حيب املديح وال املبالغة،  حبل مشدود،

 وهناك فرق دقيق ال يسهل تبيرنه 

 بني قول احلقيقة من جهة، والتضخيم واملبالغة من جهة أخرى؛ لذا فقد جلأنا إىل 

الدقة واحلذر يف وضع هذا املصنف القارص عن بلوغ كامل املرام، وكان قد تصدى له 

، واألستاذ حممود -رمحه اهلل  – ز حممد مجعةالباحث يف األمانة العامة األستاذ عبدالعزي

 البجايل.

أما بعد.. فإن أمجل وأدق ما يمكن أن يوصف به عبدالعزيز سعود أبابطني )مع 

 حفظ األلقاب( هذه األبيات التي تنسب إىل اإلمام الشافعي 

 َوَأْفَضُل النَّاِس ما َبنْيَ اْلَوَرى َرُجٌل 
 

اَجاُت ُتْقىَض َعىَل َيِدِه للنَّاِس َح  
(1)

 
 

                                                 
( مقدمة كتاب: عبدالعزيز سعود أبابطني، بطاقة تعريفية، إعداد األمانة العامة ملؤسسة أبابطني الثقافية، 1)

 .3ص
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 ثم تناول الكتاب سطوًرا من حياة الشاعر عبدالعزيز أبابطني، على النحو اآلتي: – 

  هو شاعر ومن رجال األعامل املعروفني يف الكويت، وله نشاط جتاري

وصناعي بارز يف أوروبا، وأمريكا، والصني، والرشق األوسط، وله استثامرات متنوعة 

 يف عدد من الدول العربية.

  م.1995عام  «بوح البوادي»ديوانه األول أصدر 

  م.2004عام  «مسافر يف القفار»أصدر ديوانه الثاين 

 .عضو اللجنة الوطنية الكويتية لدعم التعليم 

 .عضو رابطة األدباء يف الكويت 

 .عضو جملس أمناء املجمع الثقايف العريب يف بريوت 

 .عضو مجعية فاس سايس الثقافية يف املغرب 

 مع اللغة العربية يف دمشق.عضو مراسل بمج 

  وأحد مؤسسيها.«مؤسسة الفكر العريب»عضو جملس أمناء ، 

 عضو جملس أمناء جامعة اخلليج العريب يف البحرين 

 جامعة الكويت.ب عضو جملس أمناء كلية اآلداب 

 الرئيس الفخري جلمعية املكتبات واملعلومات الكويتية 

 انية.عضو جملس املانحني يف جامعة أكسفورد الربيط 

 عضو جملس املانحني يف جامعة ستريلنغ احلكومية اإلسكتلندية
(1)

. 

 

                                                 

وموقع مؤسسة عبدالعزيز سعود أبابطني  .6، 5بطاقة تعريفية، ص كتاب: عبدالعزيز سعود أبابطني، (1)

 .http://www.albabtainprize.org/Default الثقافية عرب اإلنرتنت، رابط:
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 األومسة الرفيعة واجلوائز اليت حصل عليها:  -

حصل الشاعر عبدالعزيز سعود أبابطني عىل العديد من األوسمة الرفيعة 

والدروع واجلوائز تقديًرا ملا قام به من جهد يف ميدان الثقافة يف املحافل العربية 

 لدولية، ومنها:وا

وسام االستحقاق الثقايف من الصنف األول من فخامة رئيس مجهورية تونس  -1

 م، تقديًرا ملا قام به من جهد يف امليدان الثقايف.18/6/1996يف 

وسام االستقالل من الدرجة األوىل من جاللة ملك اململكة األردنية اهلاشمية   -2

حلركة الثقافية والشعرية يف الوطن العريب يف تقديًرا لدوره املتميز يف دعم وتشجيع ا

 م.6/2/2001

نال جائزة الدولة التقديرية من املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  -3

 م.2002بدولة الكويت عام 

 م.2004نال وسام األرز برتبة ضابط من فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية  -4

يم عريب ويمني، حيث منحته م كان موضع حفاوة وتكر 2/12/2004يف  -5

الوسام الذهبي »املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلسكو( جائزهتا الذهبية 

أثناء انعقاد اجللسة اخلتامية للمؤمتر الرابع عرش لوزراء الثقافة العرب يف القرص  «املمتاز

ة وأجنبية، اجلمهوري بصنعاء، وبحضور وزراء الثقافة العرب ووفود إعالمية عربي

 وهو أول رجل أعامل عريب يمنح هذا الوسام.

م قلَّده سمو الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح رئيس 14/6/2005يف  -6

جملس الوزراء )آنذاك( يف دولة الكويت نيابة عن حرضة صاحب السمو أمري البالد 

تقديًرا  «وىلوسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة األ»الشيخ جابر األمحد اجلابر الصباح 

لدوره يف دعم ونرش الثقافة العربية يف جماالت األدب والثقافة والتعليم يف العديد من 

 الدول واملحافل الثقافية والفكرية العربية والدولية.
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نال جائزة رئيس مجهورية السودان التقديرية للعلوم واآلداب والفنون،   -7

برئاسة اجلمهورية يف اخلرطوم « ذهبيوسام العلم واآلداب والفنون ال»حيث تقلَّد 

م، وهو أرفع األوسمة التي تقدمها رئاسة اجلمهورية يف 2005/ 12/ 31بتاريخ 

 السودان، تقديًرا ألعامله اجلليلة يف ميدان الرتبية والتعليم والعلوم والفنون.

منحه فخامة الرئيس جورجو نابوليتانو رئيس اجلمهورية اإليطالية وساًما  -8

 م.9/2/2009برتبة فارس، تقديًرا جلهوده يف جمال الثقافة وحوار احلضارات يف  رفيًعا

منحه جاللة ملك إسبانيا خوان كارلوس وسام االستحقاق املدين من املرتبة  -9

م، تقديًرا جلهوده الثقافية يف األندلس، والتي كان من نتائجها 7/12/2009العالية يف 

 العربية يف مدارسها.قرار حكومة األندلس بتدريس اللغة 

من جامعة قرطبة يف « جائزة توما األكويني للثقافة»حصل عىل  -10

م، التي متنحها اجلامعة للشخصيات املتميزة حول العامل، تقديًرا ملا قدمه 27/1/2010

 من خدمات علمية للجامعة وحلضارة إقليم األندلس.

م 24/3/2010ن يف قلَّده سمو الشيخ محيد بن راشد النعيمي حاكم عجام -11

وساًما رفيًعا، تقديًرا ملا قدمه من خدمات جمتمعية يف جمال التعليم والثقافة واإلبداع 

 الشعري.

م وسام جامعة رساييفو 2010أكتوبر  21منحته جامعة رساييفو بتاريخ  -12

الذهبي، وهو ثالث شخصية حيصل عىل هذا الوسام، بعد مهاتري حممد رئيس وزراء 

بق، ورجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا، تقديًرا له عىل جهوده يف ماليزيا السا

 حوار احلضارات.

منحه الدكتور إكليل ظنني رئيس مجهورية القمر املتحدة وسام الرشف برتبة  -13

 م.19/10/2011يف « الكوماندوز من نوع اهلالل األخرض القمري»
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ادة رئيس الربملان السيد منح وسام الربملان املالطي من سع 2011يف العام  -14

 مايكل فريندو.

منحته كلية وولدنربج الدولية الربيطانية وسام التميز رفيع املستوى عىل  -15

 م.28/5/2012النطاق الدويل يف 

وسام دولة »منحه فخامة الرئيس حممود عباس رئيس دولة فلسطني  -16

م تقديًرا 13/3/2014)مستوى اإلبداع( بتاريخ « فلسطني للثقافة والعلوم والفنون

إلبداعاته األدبية والشعرية الراقية، ومبادراته التي أسهمت يف إثراء الثقافة العربية، 

 وتثمينًا إلسهاماته اخلرية يف دعمه للشعب الفلسطيني ونرصة قضيته العادلة.

بإيطاليا جائزة السالم العاملية لعام  «مؤسسة البحر األبيض املتوسط»منحته  -17

لتي حصل عليها يف السنوات املاضية عدد من الشخصيات العاملية احلاصلة م، وا2015

عىل جائزة نوبل يف املجاالت املختلفة
(1)

. 
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 يف احلقيقة – ، وهذا االهتامم«آل أبابطني»اهتم اإلعالم بكافة جوانبه بأبناء أرسة 

 ًرا بارًزا يف جماالت احلياة املختلفة.ال يأيت من فراغ؛ فإن ألبناء األرسة دو –

وال شك أن اللقاءات اإلعالمية التي جترى مع أبناء األرسة تكون مثمرة؛ نظًرا 

 لتطرقها إىل العديد من املوضوعات التي هتم القارئ.

من هنا، فإننا قد آثرنا أن نعرض جانًبا من هذه اللقاءات مع عدد من رموز 

 األرسة.
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 جريدة الندوة: 

 ألف دوالر تشجيًعا للشعراء العرب.  100جائزة أبابطني تصل إىل  -

بابطني: والدي كان رفيق دربي أيام الدراسة، وجعلين أنكب بنهم على العبداللطيف  -
 الرتاث.

جال األعامل بابطني أحد رالندوة( بأن الشيخ عبداللطيف سعود ذكرت جريدة )ال

الكبار، ويشكل هو وإخوته اآلخرون منظومة متكاملة عىل املستوى التجاري، ولكن ذلك 

مل يكن التوجه األوحد، حيث إن له اهتاممات واسعة وكبرية يف جماالت أخرى، قل أن تدور 

يف فلك العديد من رجال األعامل، ومنها التوجه الكبري لعمل اخلري يف أكثر من موقع، 

 لشديد والثقافة، ومتابعة ومالحقة املخطوطات.واحلب ا
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 احلوار التالي:دة )الندوة( مع الشيخ عبداللطيف سعود البابطني وقد أجرت جري

 عرف عنكم حبكم للرتاث واقتناء الكتب، فماذا عن ذلك؟ -

حبي للرتاث ورغبتي يف اقتناء الكتب ليس له حدود، فقد أحببت الكتب من كل 

ل ما هو نفيس منها، حتى إنني اشرتيت مكتبات كبرية بكاملها، قلبي، وأخذت أقتني ك

ذة ومثقفني أورثوها ألبنائهم حتى جتمع لديَّ كثري من كتب الرتاث، وإىل تكانت ألسا

جانب ذلك مل أغفل عن اقتناء املخطوطات، وقد فكرت يف إنشاء مركز يضم هذا 

ت الكتب ا حيتويه من خمتاراالرتاث القيم الذي ال أظنه يوجد يف مكتبة خاصة فردية مل

، مثل األوربية واهلندية والبوالقية واملريية وغريها من املطبوعة عىل ورق الكتاب

الطبعات النادرة، كام يوجد ضمن مكتبتنا حوايل ألف ومخسامئة دورية بعضها من 

 الدوريات النادرة تساوي بقيمتها املخطوطات.

والرتاث القيم والدوريات القديمة وملا جتمع هذا الرتاث من الكتب النادرة 

تقدمت إىل اجلهات املسؤولة وأبديت رغبتي يف إنشاء مركز عىل نفقتي اخلاصة، يضم 

 هذا الرتاث وجتهيزه بام يكون نواة لفتح مراكز ثقافية أخرى يف بالدنا احلبيبة.

 عرف عنكم حبكم الكبري لعمل اخلري بعيًدا عن وهج اإلعالم، فماذا عن ذلك؟ -

ا مكتوًما، إال أن األعامل  إذا كان العمل خالًصا لوجه اهلل فأحرى به أن يكون رسًّ

اخلريية الكبرية غالًبا ما تكون ظاهرة للعيان رغم التكتم عليها، وليس يف استطاعة 

القائمني عليها إخفاؤها، وهذه إرادة اهلل التي شاءت إظهارها لتكون قدوة ووسيلة 

 ألعامل اخلري.
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بطني عمل توثيقي رائع، فهل سيحظى باالستمرارية والتجديد؟ وما الذي دعاكم معجم أبا -
 للقيام بهذا العمل؟

نعم، إن معجم أبابطني للشعراء العرب عمل موسوعي يستحق التقدير، وسيتلوه 

معجم أوسع منه حيوي شعراء القرنني املاضيني يف الدول العربية واألفريقية، وسيكون 

 لسد حاجة املولعني بالشعر العريب. سفًرا جلياًل ومفيًدا

كام قام األخ عبدالعزيز بإقامة عدة دورات يف عواصم خمتلفة من الوطن العريب، 

م، ثم دورة أيب القاسم الشايب 1989حيث أقام دورة الشاعر حممود سامي البارودي يف 

د بن محظبي، ثم دورة الشاعر  بويف فاس، ودورة الشاعر الكويتي أمحد العدواين يف أ

لعبون يف الكويت، وأخرًيا دورة األخطل الصغري بشارة اخلوري يف لبنان، وذلك إحياء 

 وذكرى للشعر العريب.

 ماذا عن جائزة أبابطني؟ -

هناك جلنة مؤلفة من شعراء وأدباء مثقفني، وهذه اللجنة ختتار من يفوز باجلائزة، 

والر، وذلك تشجيًعا للشعراء وتبدأ قيمة اجلائزة من عرشة آالف دوالر إىل مائة ألف د

نارصوه يف هذا الزمن،  –مع األسف  –والشعر العريب، وإحياء هلذا الرتاث الذي قل 

إىل الشعر الذي  –مع األسف  –وأعني به الشعر العريب، حيث اجته معظم الشعراء 

مع  –يسمونه الشعر احلر أو الشعر املنثور الذي ليس له معنى غري كلامت متقطعة، وهذا 

 يعتربونه تدمرًيا وطمًسا للشعر العريب الفصيح والذي عرف باسمه. –األسف 

 إذا الشــعر مل هيــززك يوًمــا لوزنــه 
 

ــعر  ــه ش ــال ل ــأن يق ــا ب ــيس خليًق  فل
 

 كيف ترون مساهمة املرأة يف اململكة واخلليج يف التجارة؟ -

قد من املعروف واملعلوم أن املرأة هي نصف املجتمع، والشق الثاين للرجل، و

خرًيا  –صىل اهلل عليه وسلم  – كرمها اهلل يف كتابه العزيز، وأوصانا هبا رسولنا الكريم
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بعد أن كانت مهانة وسلعة تباع يف اجلاهلية، وملا جاء اإلسالم أعزها وأكرمها، فلها 

 احلق يف الدخول معرتك احلياة والعمل بحشمة ووقار يف جمال التجارة وغريها.

 وزارة املعارف، ماذا عنه؟تعاونكم األخري مع  -

جاءنا ترخيص املركز بواسطة وزارة املعارف من صاحب السمو امللكي األمري 

سلامن بن عبدالعزيز أمري منطقة الرياض، وتوصية من صاحب السمو امللكي األمري 

أمحد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية باملوافقة عىل إنشاء مركز سعود أبابطني اخلريي 

والرتاث، وبتوجيه من وزير املعارف الدكتور حممد بن أمحد الرشيد الذي للثقافة 

شجعنا وبارك لنا إنشاء املركز، وقد تم توقيع العقد مع الرشكة املنفذة إلنشاء مركز 

سعود أبابطني اخلريي بحضور وزير املعارف ويف مقر الوزارة وحضور مجيع املثقفني 

ـه1420رجب  15واألدباء وذلك يوم األحد 
(1)

. 

                                                 
م، العدد رقم 2000يناير  18 -هـ 1420شوال  12جريدة الندوة، أجرى احلوار: حممد عابس، بتاريخ ( 1)

(12532.) 
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 س لدمام يوضح: نتطلع لشرف الفوز بكأجريدة اليوم: فهد أبابطني مدير بيت الشباب با
 .أمري الشباب يف أهم مسابقة بتاريخ البيوت

ذكرت جريدة )اليوم( بأن األستاذ فهد إبراهيم أبابطني مدير بيت الشباب بالدمام 

رتام نظري اخلدمات اجلليلة الشباب السعوديني الذين حيظون باملحبة والتقدير واالحمن 

 لتي يوفرها دائاًم وأبًدا لشباب هذا البلد.ا

ال تسعه الفرحة والسعادة عندما  فالشاب فهد أبابطني يتفجر محاًسا وعطاء ووفاء

 يقدم خدمة ولو بسيطة لشباب هذا البلد.

ه وعمله الدؤوب أن جيعل من بيت الشباب استطاع بجده ونشاطه وإخالص

 بالدمام بيًتا مميًزا، وأن يقوده للفوز وملرات عديدة يف جائزة البيت املثايل.

وقد التقى قسم اليوم الريايض باجلريدة مع األستاذ فهد أبابطني وأجرى معه 

 حواًرا، وكانت إجاباته عىل النحو اآليت:
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 ية، وما هي أهدافها؟متى تأسست اجلمعية العربية السعود  -

هـ برئاسة صاحب السمو امللكي الرئيس العام 1389تأسست اجلمعية عام 

 لرعاية الشباب األمري فيصل بن فهد ونائبه سلطان بن فهد.

ومن أهم أهدافها تنمية ودعم حركة بيوت الشباب باململكة، وتنمية املعارف 

ة بالدهم والبالد العربية لدى الشباب، وتعويد الشباب عىل الرتحال والسفر ملعرف

اإلسالمية والعادات والتقاليد بتلك الدول، وشغل أوقات الفراغ للشباب فيام يعود 

 عليهم بالنفع التام.

 وما هي كيفية االشرتاك يف بيوت الشباب؟  -

اإلجراءات سهلة، فقط تعبئة استامرة طلب العضوية، مع إحضار تعريف من 

شخصية، أو اإلقامة لغري السعوديني، باإلضافة إىل جهة عمله، وصورة من البطاقة ال

ريااًل للسعودي الناشئ،  61ثالث صور شمسية، وعالوة عىل تلك الرسوم الرمزية 

ريال للبطاقة اجلامعية لألندية واهليئات ملدة ثالث  900ريااًل للسعودي الراشد، و 91و

 سنوات.

 ب؟ما هي املميزات والدوافع لالشرتاك يف بيوت الشبا  -

حرصت عىل خدمة شباب اململكة الرشيفني احلقيقة أن حكومة خادم احلرمني 

إلجياد هذه املنشأة الفخمة وبأسعار رمزية من أجل توفري اجلو املناسب هلؤالء الشباب 

 لصقل مهاراهتم ومواهبهم لشغل وقت الفراغ.

 ما هي األنشطة اليت يقدمها بيت الشباب لألعضاء املشرتكني؟  -

 سنوية نقوم بإعدادها وتشتمل عىل عدة أنشطة: هناك خطة

املجال االجتامعي والكشفي، ويشمل ثالث رحالت داخلية للتعرف عىل  أواًل. 
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ربوع اململكة، ومعسكرات داخلية عىل شاطئ نصف القمر وسواحل املنطقة الرشقية، 

 وبحوًثا اجتامعية متنوعة.

الطبية والدينية بالتعاون مع املجال الثقايف ويشمل إقامة املحارضات  ثانيًا. 

اجلهات احلكومية األخرى مثل مراكز الدعوة واإلرشاد باملنطقة الرشقية ووزارة 

الصحة، ومرور ورشطة املنطقة الرشقية. باإلضافة إىل إقامة املسابقات الثقافية املتنوعة 

واملعارض الفنية من صحف حائط مكتبة، باإلضافة إىل مجاعة هواة الطوابع حيث 

ا ملدة مخسة شهور.ي  وجد لدى البيت مركز هوايات عملية يتم تشغيله سنويًّ

املجال الريايض ويشمل إقامة الدورات الرياضية واملسابقات الرياضية  ثالثًا.

سباحة؛  –أسكواش  –كرة قدم  –كرة سلة  –كرة طائرة  –بلياردو  –)تنس الطاولة 

 حيث يوجد يف البيت مسبح أوملبي متكامل.

 ا يقدم بيت الشباب لألندية الرياضية واهليئات؟ماذ  -

 –حيرص بيت الشباب دائاًم عىل تقديم أفضل خدمة للنزالء تشمل )السكن 

 املواصالت( وبأسعار رمزية. –اإلعاشة 

 ماذا يعين شعار بيت الشباب؟  -

شعار بيت الشباب مثلث متساوي األضالع بداخله سيفان ونخلة، ويعني ذلك 

رم ضيفك، كام هو من عادات العرب القديمة، ووجود ديوانية خاصة اعرف بلدك، وأك

 يف كل بيت إلكرام الضيف، مما يدل عىل الكرم العريب األصيل.

 كم عدد بيوت الشباب باململكة، وما هي فئاتها؟  -

بيًتا، وجيري العمل عىل افتتاح بيت الشباب رقم  19بيوت الشباب باململكة تبلغ 

 يف القريب العاجل. يف حمافظة القطيف 20
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الرياض،  –جدة  –أما من حيث الفئات، فهي ثالث فئات رئيسية، وهي: الدمام 

وبيوت داخل املدن، وبيوت مستأجرة قد تم توفريها من حكومة خادم احلرمني 

 الرشيفني خلدمة شباب هذا البلد املعطاء.

 ما هي اجلوائز اليت حصل عليها بيت الشباب بالدمام؟  -

لبيت عىل املركز األول لعدة مرات يف املسابقة التي تنظمها إدارة تم حصول ا

اجلمعية العربية السعودية لبيوت الشباب عىل مستوى اململكة، ونحن مقبلون عىل أهم 

مسابقة يف تاريخ أعضاء بيوت الشباب خالل شهر رمضان املبارك هلذا العام، وهي 

لرئيس العام لرعاية الشباب، املسابقة العارشة عىل كأس صاحب السمو امللكي ا

ورئيس اجلمعية العربية لبيوت الشباب، باإلضافة إىل حصول البيت عىل املركز األول 

يف بطولة اهليئات والرشكات يف تنس الطاولة هلذا العام التي نظمها املكتب الرئييس 

 لرعاية الشباب باملنطقة الرشقية، وكذلك حصول عضو البيت أمحد خليفة احلامدي عىل

املركز األول يف مسابقة مجعية أم املؤمنني بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف كتابه: 

املسجد ودوره يف اإلسالم، وأيًضا مشاركة العديد من األعضاء يف امللتقيات العلمية 

ا.  التي تنظمها دول جملس التعاون اخلليجي سنويًّ

 من هم أعضاء جملس إدارة بيوت الشباب بالدمام؟  -

عضاء جملس اإلدارة هم: األستاذ صالح حممد الراشد، واألستاذ حممد أ

املرزوق نائب الرئيس، واألستاذ سليامن موسى العامر أمني الصندوق، واألستاذ 

سعد اهلدلق عضو املجلس، وأنا سكرتري املجلس، علاًم بأن أعضاء املجلس يعتربون 

ا، ويكون دورهم اإلرشاف واملتابعة خلط سري  من خرية العاملني واملثقفني تربويًّ

 البيت.
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 الشباب؟ تهل ميكن لإلخوة غري السعوديني )املقيمني( باململكة االشرتاك يف بيو  -

نعم، وقد وفرت حكومة خادم احلرمني الرشيفني مبدا إتاحة الفرصة للمقيمني 

ومساواهتم باإلخوة السعوديني، حيث يمكنهم احلصول عىل عضوية ملدة سنة ميالدية 

 ىل النحو اآليت:ع

 ريااًل. 21سنة فقط  20سنة حتى  16بطاقة عضو ناشئ من   -

 ريااًل. 31سنة فام فوق فقط  20بطاقة عضو راشد من   -

أيًضا هناك بطاقة ترحيب ملن مل يقض سنة باململكة، وحيق له استخدام ومزاولة   -

 األنشطة بالبيت أسوة باإلخوة السعوديني.

 بطاقة خارجيًّا؟هل ميكن استخدام ال  -

كام هو املعروف بأن اجلمعية العربية السعودية عضو فعال باالحتاد الدويل، لذا فإن 

حاميل بطاقات بيوت الشباب السعوديني السكن يف مجيع بيوت الشباب بالعامل، أما 

 –تونس  –البحرين  – اجلمعيات العربية واألعضاء باالحتاد الدويل فهي )اإلمارات

 املغرب( بجانب اململكة العربية السعودية. –مرص  –ليبيا  –قطر  –ودان الس –اجلزائر 

 ما هي اخلدمات املميزة على املستوى الدولي اليت تقدمها بيوت الشباب؟  -

من تلك اخلدمات: استقبال الوفود الشبابية لضيوف اململكة، وإعداد برامج 

لنهضة الشاملة هبا، وتزويد زيارات هلم وتزويدهم باملعلومات الالزمة عن اململكة وا

 االحتاد الدويل لبيوت الشباب بالدليل السنوي للجمعية باللغتني: العربية واإلنجليزية.

ومن النشاطات املتميزة لالحتاد العريب التي تقدمها اجلمعية املشاركة يف دورة 

 تقييم ومتابعة بيوت الشباب بالقاهرة التي ينظمها مركز تنمية حركة بيوت الشباب

املشاركة يف املسابقة الثقافية التي تنظمها مجعية أم املؤمنني بإدارة عجامن بدولة اإلمارات 
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العربية، واملشاركة يف اللقاء اخلليجي ملنسويب بيوت الشباب بدولة البحرين الشقيقة، 

 وأيًضا استقبال الرحالة العريب خالل زيارته باململكة.

 لبيت؟ما هي الصعوبات اليت تواجهكم يف ا  -

احلقيقة ال توجد أي صعوبات أو مشاكل نواجهها سوى من بعض األندية التي 

تيسء اختيار اإلداري املرافق مع الفرق كام هو معروف، فكام هو معروف بأن اإلداري 

املرافق يعد مهزة الوصل بني البيت واألندية لتسهيل مهمتهم، لذا أمتنى أن يتم اختيار 

ة املرافق للفرق، كام أن هناك بعض األندية حترض للبيت دون اإلداري املناسب يف األندي

حجز مسبق، مما يربك حركة العمل لدينا، لذا أمتنى من األندية السعودية إرسال احلجز 

 مسبًقا، ونحن عىل أتم االستعداد لتلبية طلباهتم، وتأدية اخلدمة هلم عىل أكمل وجه.

 هل من كلمة أخرية تود توجيهها للشباب؟  -

البداية أنتهز الفرصة لتقديم التهنئة خلادم احلرمني الرشيفني، وسمو األمري  يف

فيصل بن فهد، ونائبه سلطان بن فهد، ومجيع الشباب السعودي والالعبني بمناسبة 

تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم لكأس العامل بفرنسا، كام أحث مجيع الشباب 

ت لكي يستفيدوا من وقت فراغهم لتعود السعودي باالنخراط واالنضامم لعضوية البي

الفائدة عليهم، وعىل املجتمع من حوهلم، وأيًضا أشكر جريدة )اليوم( عىل هذه الفرصة 

الطيبة منهم ملعرفة أمهية بيوت الشباب باململكة، وما مدى االستفادة منها
(1)

. 

                                                 
م، 1997نوفمرب  30 – هـ1418رجب  30جريدة اليوم، أجرى احلوار: صالح عبدالواحد، بتاريخ ( 1)

 (.8934العدد رقم )
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 مع شخصية من الشخصيات يف حوار هادف ولقاء حمبة: رسالة األسرة: لقاء الرسالة جملة 

مالزم طيار  «آل أبابطني»أجرت جملة )رسالة األرسة( حواًرا مع أحد أبناء أرسة 

 منصور بن عبداهلل بن عبدالعزيز، وجاء احلوار عىل النحو اآليت:

كر بام فوقها حتى تستطيع )عندما تشعر أنك وصلت إىل القمة ال تفكر هبا، بل ف

 تلك الكلامت كانت عنواًنا وشعاًرا لتفوق أحد أبناء أرسة .. الثبات عىل القمة(

مالزم طيار منصور بن عبداهلل بن عبدالعزيز، وتلك الكلامت التي سمعها  «آل أبابطني»

منصور من أحد قادته عقيد طيار ركن بدر العثامن كانت حقيقة حياول منصور جتسيدها 

وله: إن ما حتقق بعد توفيق اهلل ما هو إال بداية الطريق وخطوة يتبعها املزيد واملزيد بق

 بإذن اهلل.
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يرسنا يف هذا اللقاء الرسيع أن نأخذكم يف رحلة قصرية يقودها ابن العم منصور، 

كلية امللك فيصل اجلوية، برتبة مالزم طيار، ومل يكتف بالتخرج بل إنه  منوالذي خترج 

تفوًقا جعلنا نفخر به مجيًعا، وذلك بتحقيقه للرتتيب الثاين عىل مستوى  أضاف إليه

الكلية، كام أنه حقق جائزتني، مها الرتتيب األول يف العلوم العسكرية، وكذلك جائزة 

 سالمة الطريان، ال أود اإلطالة أكثر من ذلك، وأدعوكم للتحليق مع ابن العم منصور.

نت تتقدم مجيع زمالئك مرتني متتاليتني بتحقيقك بادئ ذي بدئ، صف لنا شعورك وأ  -
 جلائزتي التفوق؟

يف احلقيقة ال أبالغ إذا قلت لك إنني مل أكن أشعر بام يدور حويل، ومل أكن أفكر 

ومل يكن مصدر  –نعم كانت عيناي مركزة عىل موقع جلوس والدي  –سوى بوالدي 

 عبدالعزيز أبابطني. شعوري بالفخر والغبطة إال أنني أحد أبناء عبداهلل بن

مجيل أن يتذكر املرء األيام األوىل للدراسة، ال سيما وقد أنهى دراسته بتفوق واحلمد هلل،   -
 هل لك أن تذكر لنا بأي شيء كنت تفكر عندما دخلت الكلية يف تلك األيام؟

 اسمح يل أن أعود للوراء قلياًل؛ أي: قبل انضاممي إىل الكلية، فأنا أتذكر جيًدا أنني

قمت بزيارة للكلية عندما كنت يف املرحلة الثانوية لشدة شغفي بتعلم الطريان وعلومه، 

كام أتذكر أنني قبلت يف كلية اهلندسة يف جامعة امللك سعود، وكذلك كلية امللك فهد 

األمنية، ولكنني كنت أبحث عن الطريان وال يشء سواه، وعندما قدمت مجيع أوراقي 

من لالزمة للتسجيل يف كلية امللك فيصل اجلوية، كان أول وقمت بجميع االختبارات ا

بن عبداملحسن بن حممد، وأما عن تفكريي يف بداية  دأبلغني بقبويل هو ابن العم فه

دخويل للكلية فلم يكن يشغلني سوى أن أخترج من هذه الكلية برتبة مالزم طيار وال 

 يشء غريه.
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 الطريف ومنها احملرج، هل تذكر لنا بعًضا منها؟ الشك أنك مررت بالعديد من املواقف، منها  -

بالنسبة للمواقف املحرجة أو الصعبة، فاحلمد هلل مل أواجه أي مواقف من هذا 

ا إىل كلية امللك  النوع، ولكن كان يل صديق عزيز منذ أيام الدراسة الثانوية، وتقدمنا سويًّ

سة، وقد سبقته يف إهناء دراسة فيصل اجلوية، وتم قبولنا يف الكلية، وقضينا بداية الدرا

اللغة اإلنجليزية يف فرتة قصرية، مما جعلني أهني دراستي وأخترج قبله بستة أشهر، فذه 

 موقف سبب يل بعض الضيق ألنه صديق عزيز.

أما بالنسبة للمواقف الطريفة فهي كثرية، ولكنني أحب أن أذكر مصادفة طريفة 

ن يف نفس الغرفة التي كان يسكن فيها ابن وغريبة يف نفس الوقت، وهي أنني كنت أسك

العم مالزم طيار خالد بن عبداهلل بن حممد، والذي كان يسبقني بسنتني، كام أنه عندما 

خترج انتقلت يف آخر سنتني إىل نفس الغرفة التي كان يسكن فيها، والطريف كذلك أن 

ة الطيبة التي كان كثرًيا من الطلبة والضباط كانوا ينادونني باسم خالد، وذلك للسمع

يتحىل هبا يف الكلية، وهبذه املناسبة أحب أن أشهد بالسمعة احلسنة التي عرف هبا أبناء 

األرسة الذين خترجوا من الكلية، وهم فهد بن عبدالعزيز بن عبداهلل بن عثامن، وخالد 

 بن عبداهلل بن حممد، مما أفادين كثرًيا يف تعاميل مع الطلبة والضبط، واحلمد هلل.

كان كبرًيا فيما حتقق لك من جناح وتفوق، هل لك أن  – بعد اهلل – ال شك أن فضل والديك  -
 توجه كلمة خمتصرة هلما؟

من دعم وحتفيز،  – بعد اهلل – واهلل إن لساين ليعجز أن يذكر ما قدمه يل والدي

أي  مل يتحقق يل وال إلخويت –بعد توفيق اهلل  –وقبل ذلك كله الدعاء، والذي لواله 

، وهو أن الدافع الرئيس يل يف مواصلة  نجاح أو تفوق، وأحب أن أوضح أمًرا مهامًّ

ا مما قدمه يل والدي أنا ومجيع إخويت، إهنام  وال  –دراستي هو حماولة رد جزء يسري جدًّ

النرباس الذي أضاء يل الطريق وعىل توفيق اهلل ثم دعائهم سأواصل الطريق  –شك 

 بمشيئة اهلل.
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كثريون أن يتعرفوا على أمور كثرية تتعلق بتأدية عملية الطريان، هل لك أن تذكر لنا يود ال  -
 أهم األمور املتعلقة بالطريان؟

بالنسبة لعملية الطريان، فهي تبدأ باالستعداد املبكر لكل رحلة، وذلك عن طريق 

معرفة نوع الرحلة، هل هي عبارة عن تدريب عادي، أو تدريب حريب، أو جولة عىل 

بقراءة بعض  –كام ذكرت  –عض املناطق املحددة، وتبدأ عملية االستعداد املبكر ب

األمور املتعلقة بالرحلة، ومن ثم يقوم املدرب بسؤال الطيار عن الرحلة، وبعد ذلك 

جيب عىل الطيار أن يستعد بالزي الرسمي للطريان خالل مدة قصرية، ومن ثم يكون يف 

هييئ فيها نفسه، ويتأكد من سالمة الطائرة، وتشغيل  دقيقة 15الطائرة قبل اإلقالع بـ

األجهزة هبا، ثم تبدأ عملية الطريان، وفيها نقوم بتغطية نقاط معينة، وتكون مدة 

الرحالت يف العادة بني الساعة إىل الساعتني تقريًبا، ونقوم يف بعض الرحالت بعمل 

الظروف الطارئة يف أي بعض احلركات الالزمة التي جتعلنا عىل استعداد تام جلميع 

 وقت كان.

باإلضافة إىل والديك تعلم أن هناك العديد ممن ساهموا يف تفوقك وجناحك، وذلك   -
بتوجيهك، أو إسداء النصيحة لك، سواء من داخل الكلية، أو خارجها، هل نعرف بعًضا منهم، 

 وماذا تقول هلم؟

اصل، ولكن يأيت عىل كان اجلميع مشجعني يل بإسداء النصيحة أو التشجيع املتو

رأسهم إخواين مجيعهم؛ حيث كانوا يوفرون يل كل ما أحتاجه دونام تأخري، كام ال أنسى 

شخًصا كان ذا أمهية كربى؛ ألنه أكثر من وجهني داخل الكلية وحتى خارجها، بعد 

والدي، وهو ابن العم مالزم طيار خالد بن عبداهلل بن حممد، ذلك أنه بنى سمعة ممتازة 

ا  عن أبناء األرسة يف داخل الكلية وخارجها. جدًّ



 

 حمطات يف تاريخ أسرة آل أبابطني

 

164 

أظن أن مجيع ركاب هذه الرحلة )رحلة الكلمة( معك قد استمتعوا برحلة أنت قائدها، وهم   -
 يهمون بتوديع هذه الرحلة القصرية، هل من كلمة تود توجيهها جلميع أفراد األسرة؟

نت وال زلت أفتخر أود يف هناية هذا اللقاء أن أشكر مجيع أفراد أرسيت التي كا

بأنني أحد أبنائها، وأحب أن أطلب من اجلميع الدعاء يل وجلميع أبناء وبنات األرسة 

بالتوفيق حتى يتسنى لنا أن نواصل حتقيق الطموحات، وأن نواصل النجاح والتفوق 

واملجد الذي هو عنوان أرسة آل أبابطني الكريمة
(1)

. 

                                                 
، جملة )رسالة األرسة(، العدد الثامن، رجب طيار: منصور بن عبداهلل بن عبدالعزيزحوار مع مالزم  (1)

 .5، 4هـ، ص1418
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جريدة الوطن: ماجد أبـابطني: البنـوك السـعودية تسـتقبل العـام اجلديـد باحتياطـات أكثـر         
 أمًنا:

قال خبري مراقبة البنوك واإلدارة التقنية البنكية، املهندس ماجد أبابطني إن البنوك 

بداية العام اجلاري  «smart card» السعودية سوف تصدر بطاقات الرصاف الذكية

 .كثر أماًنا ودقة من بطاقات الرشيط املمغنط املستخدم حاليًّا يف البطاقاتنظًرا لكوهنا أ

عنرص  700أن الرشيط املمغنط حيتوي عىل  «الوطن»وذكر أبابطني يف ترصيح إىل 

، ويمكن ألي شخص أن حيصل عىل هذه األرقام من خالل قراءة «حروف وأرقام»مميز 

كامريات رخيصة تصل قيمتها إىل الرشيط املمغنط والرقم الرسي عن طريق تثبيت 

 .ريااًل ضمن أجهزة الرصاف اآليل 120

وأضاف: أن املوظفني املعنيني بنقاط البيع ضمن املراكز التجارية قد يقومون 

برسقة الرقم الرسي ورقم بطاقة الرصاف اآليل، حيث يمكن للبائع احلصول عىل رقم 

خلاصة بالبيع، وكذلك الرقم بطاقة الرصاف من خالل اإليصال الذي تصدره اآللة ا

الرسي الذي يدخله العميل مبارشة أمام البائع. وبذلك يكون البائع حصل عىل 

 .متطلبات إنشاء هاتف مرصيف، والقيام بإجراء التحويالت دون معرفة العميل

وأوضح أبابطني وجود أنواع من االحتيال اإللكرتوين، مثل إنشاء موقع 

ك املعني باالحتيال مع اختالف بسيط بعنوان البنك، إلكرتوين مزيف حيمل اسم البن

وبعد ذلك يقوم املحتال بإرسال رسائل نصية دعائية باهلاتف اجلوال ملنتجات بنكية 

جديدة أو طلبات حتديث بيانات العمالء عىل املوقع اإللكرتوين، وبعد ذلك يطلب 

العمليات من العميل إدخال رقم احلساب والرقم الرسي حتى يتمكن من إجراء 
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من خالل املوقع، ثم يستويل املحتال عىل تلك البيانات ليجري العمليات املرصفية 

 .البيانات احلقيقية للعميل التي يريدها، مستخدًما

هي زرع ملفات جتسس متكنهم من اخرتاق  «اهلاكرز»وأضاف: أن أحد طرق 

ن االطالع عىل جهاز العميل، إىل جانب إشعارهم بدخوله إىل اإلنرتنت، ومتكينهم م

 .مجيع البيانات الرسية، ومنها البيانات البنكية، وذلك أثناء الدخول إىل موقع البنك

ورشح أبابطني بعض احللول املقرتحة لتفادي االحتيال اإللكرتوين، ودخول 

معظمها حيز التنفيذ حاليًّا مثل تفعيل اهلاتف املرصيف واإلنرتنت عن طريق آلة الرصف 

دام بطاقة الرصاف اخلاصة بالعميل ورقمه الرسي، وكذلك تفعيل اآليل فقط باستخ

اسم الشخص املستفيد من حوالة مالية أو تسديد فاتورة خدمات عن طريق الرصاف 

يضفي  «token»  اآليل للمرة األوىل. وأضاف: أن استخدام ميزة الرمز الرسي املتغري

جديد يرسل عىل جوال  مزيًدا من األمان عىل التعامالت، وهي تقنية إصدار رقم

العميل أو الربيد اإللكرتوين يف كل مرة يريد املستخدم فيها إجراء عملية مرصفية عىل 

اإلنرتنت، وعند طلب العميل للدخول عىل حسابه يطلب منه إدخال اسم املستخدم 

اخلاص به وكلمة املرور التي بحوزة العميل وكذلك إدخال الرمز الرسي املتغري
(1)

. 
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جمموعة من اإلبداعات األدبية القيِّمة، ما بني شعر  «آل أبابطني»ألبناء أرسة 

منظوم، وكتاب مؤلَّف، ومقال مكتوب، والقيمة األدبية هلذه األعامل العظيمة ألبناء 

رسة األرسة تأيت من خالل تركيزها عىل عدد من املوضوعات التي هتم الفرد واأل

كجزء ال يتجزء من هذا  – والوطن، وهذا يأيت من إيامن أبناء أرسة آل أبابطني بأهنم

 عليهم أن يكونوا مشاركني يف حركة اإلبداع التي تتبناها مملكتنا احلبيبة.  – الوطن

أرسة وسنعرض يف الصفحات القادمة جانًبا من تلك اإلبداعات األدبية ألبناء 

 .«آل أبابطني»
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد 

 وعىل آله وصحبه أمجعني:

باًبا أفذاًذا أن قيض هلذه األرسة الكريمة ش – سبحانه وتعاىل – فإن من نعمة اهلل

سبحانه  – يقودهم رجال هم رموز األرسة وأعالمها، هدفهم األسمى حتقيق قول اهلل

. [6، األحزاب: 75]األنفال:  {بَِبْعضٍ َوأُولُو اْْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم أَْولَٰى } :– وتعاىل

«َرِحمٍ اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة َقاطُِع : »– صىل اهلل عليه وسلم – وجمانبة لتحذير النبي
(1)

. 

ومن هذا املنطلق نلتقي اليوم لنجني ثمرة من ثامر اجلهود املباركة يف ظل مدنية 

تكالبت علينا بنظمها وتعقيداهتا وزمخها وأتعاهبا، مما شكلت عائًقا جليًّا وواضًحا جتاه 

حتقيق صلة األرحام وفق الصورة التقليدية املاضية، فاقتضت املصلحة االجتامعية، 

رضورية، وضع برنامج منظم كفيل بتحقيق الرتابط األرسي، والوئام واحلاجة ال

 .العائيل، حتت منظومة )مجيًعا لنصل أرحامنا(

فربزت عىل الساحة ظاهرة اجتامعية صحية تتمثل يف لقاءات دورية عامة ما بني 

شهرية ونصف شهرية، وسنوية ونصف سنوية، الغرض منها حتقيق التجانس والتقارب 

راد األرسة بعضهم مع بعض يف ظل هذا التنامي املتزايد يف أعداد هذه األرسة فيام بني أف

الكريمة، ذلك أن صلة األرحام تتنوع يف صورها وأنامطها، فمرة تكون بالزيارة 

                                                 

(. 5984متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: األدب، باب: إثم القاطع، حديث رقم: )( 1)

لصلة واآلداب، باب: صلة الرحم وحتريم قطيعتها، حديث رقم ومسلم يف صحيحه، كتاب: الرب وا

(2556.) 
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واملشاهدة، ومرة تكون باملهاتفة واملخابرة، وتارة باملراسلة واملكاتبة، وأكمل صورها 

 .هذه الصورة التي نعيشها اليوم

ذا فإنني أؤكد القول إن من تقاعس عن حضور مثل هذه اللقاءات العامة فإن ول

عليه مراجعة نفسه جتاه مصداقية انتامئه هلذه األرسة، وحرصه عىل الرب وصلته لرمحه، 

ذلك أن كثرًيا من األرس والعائالت تتلهف وتتطلع إىل أن يكون لدهيا مثل هذه 

 .اللقاءات املنتظمة

متنوا لو كانوا جزًءا  ىن قلت إن هناك أفراًدا من أرس أخروال أجانب الصواب إ

ا يف ظل  من هذه األرسة الكريمة، إذ إن وجود مثل هذه اللقاءات يعترب عماًل إنجازيًّ

هذه املدنية املعارصة، ولذا فإنني أقدم الشكر اجلزيل مع اإلعجاب والتقدير لرجاالت 

بذلوا ماهلم وديارهم وأجهدوا هذه األرسة ورموزها دون ختصيص أو حتديد، ممن 

 .أنفسهم لتحقيق هذه اإلنجازات وإنجاح هذه اللقاءات

وأخص بالذكر هنا حلقة الوصل وقناة الربط املتمثلة يف صندوق األرسة بأعضائه 

وعظيم الدعاء هلم باألجر  روالقوى املساندة له، فللجميع مني وافر الشكر والتقدي

اللقاءات، بارك اهلل يف اخلطى، وسدد اجلميع لكل  والثواب، ونتمنى مزيًدا ملثل هذه

 هدى. 

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا املصطفى
(1)

 

 

 

                                                 
مقال بعنوان: مجيًعا لنصل أرحامنا، بقلم: األستاذ حممد بن عبدالرمحن بن عبداللطيف، جملة )رسالة ( 1)

 .1هـ، ص1418األرسة(، العدد الثامن، رجب 
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ية من اهلل تعاىل هلذه األمة، ونعمة امتن اهلل هبا علينا، وهي إن شهر رمضان هد

َحرّية منا بالشكر والثناء عىل اهلل سبحانه وتعاىل، حيث إن هذا الشهر تغمره مكارم 

 عظيمة.

قيامه،  – صىل اهلل عليه وسلم – فرض اهلل علينا صيامه، وسن لنا رسول اهلل

أن يبارك لنا يف  – عز وجل – و اهللفحري بنا ونحن عىل مشارف هذا الشهر أن ندع

 رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان.

َريبِّ َوَربرَك اهللُ، »إذا رأى اهلالل قال:  – صىل اهلل عليه وسلم – ولقد كان من هديه

ْساَلِم َواأْلَْمِن َواأْلََما اَلَمِة َواإْلِ ُه َعَلْينَا بِالسَّ «نِ ِهاَلُل َخرْيٍ َوُرْشٍد، اللَُّهمَّ َأِهلَّ
(1)

. 

وإن شهر رمضان يطلب منا جتديد التوبة إىل اهلل تعاىل من كل املعايص واآلثام، 

أن يصقلها بنوره ويشملها  –عز وجل  –وأن نستقبله بالقلوب املؤمنة، وأن نسأل املوىل 

وحسن أولئك رفيًقا بعفوه، وأن يتقبلها يف عليني، مع األنبياء والشهداء والصاحلني
(2)

. 

 

 

                                                 
املرء إذا رأى اهلالل أول ما يراه، حديث  بنحوه أخرجه ابن حبان يف صحيحه، باب األدعية: ذكر ما يقول( 1)

 (. 888رقم: )

مقال بعنوان: وأما بنعمة ربك فحدث، بقلم الشيخ الدكتور/ أمحد بن حممد أبابطني، جملة )رسالة ( 2)

 .2هـ، ص1418األرسة(، العدد الثامن، رجب 
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حرصت جملة )رسالة األرسة( عىل أن تقدم لقرائها املؤلفات التي قام بتأليفها أحد 

 أبناء العائلة، وهاهو األستاذ عثامن بن عبداملحسن يقدم لنا مؤلفني، ومها:

صرة: إعدادها ومسؤوليتها يف الدعوة، تأليف الشيخ الكتاب األول: بعنوان: املرأة املسلمة املعا
 الدكتور: أمحد بن حممد بن عبداهلل أبابطني.

( صفحة تقريًبا من القطع الكبري، وطبع أول مرة عام 650يقع هذا الكتاب يف )

له الشيخ الدكتور صالح  مهـ، وهو يف األصل رسالة لنيل درجة الدكتوراه، فقد1411

وجدته بحًثا قياًم وافًيا يف موضوعه، قد سد »ل عن الكتاب: بن فوزان الفوزان، وقا

 «.فراًغا واسًعا يف املكتبة اإلسالمية

وقد بني مؤلفه يف مقدمته سبب تأليفه واختياره للموضوع. ويشتمل الكتاب عىل 

وإن األمل يف اهلل قوي بأن يأخذ هذا اجلهد )أربعة فصول، ثم اخلامتة التي يقول فيها: 

لتطبيق يف حياة األمة، وأن تتضافر جهود األمة برجاهلا ونسائها، وعلامئها طريقه إىل ا

وطالب العلم فيها، وحكامها وحمكوميها، للقيام هبذه املسؤولية العظيمة، مسؤولية 

 الدعوة إىل اهلل، كل حسب طاقته وإمكاناته العلمية واملادية(.

ليف الدكتور أمحد بن حممد بن عبداهلل الكتاب الثاني: بعنوان: املرأة املسلمة يف منزهلا، تأ
 أبابطني.

صفحة تقريًبا، وهو مستخلص من الكتاب سابق  60وهو )كتيب جيب( يقع يف 

 الذكر، ليسهل االنتفاع به، ويدخل كل بيت بسهولة وبدون تكلفة.
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إن صالح املسلمني لن يكون إال بعودهتم إىل اإلسالم الصحيح )يقول يف مقدمته: 

وعقيدته السليمة، لقيموا عليه كل أمور حياهتم، سواء كانت يف  بقيمه ومناهجه

االجتامع، أو السياسة، أو االقتصاد، وأساس بناء املجتمع هو األرسة املسلمة، وحمضن 

األرسة هو املنزل والرتبية فيه، وعامد هذه الرتبية هو املرأة املسلمة، وهذا ما دعاين لكتابة 

(قد قدمت فيه ما هيم املسلم هذا البحث، وإين ألرجو أن أكون
(1)

. 

 

 

                                                 
 .2هـ، ص1418جملة )رسالة األرسة(، العدد الثامن، رجب  (1)
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تأيت أمهية الوثائق فيام حتويه من معلومات، فكثري من األحداث التارخيية مل نعلمه 

لوثائق، ولذا فقد اهتم هبا الكتاب واملؤرخون قدياًم وحديًثا، وكلام تقدم إال عن طريق ا

 .عمر الوثيقة زادت أمهيتها

ومن هذا الباب فقد عنيت بالوثائق اخلاصة بتاريخ األرسة، وكل وثيقة فيها ذكر 

ألحد أفراد األرسة ألي سبب كان، ولذا فهي تشمل املكاتبات والرسائل الشخصية 

اف، ومعنا اليوم أحد أهم الوثائق التارخيية التي اطلعت عليها يف والوصايا واألوق

تاريخ األرسة، حيث تذكر أحد أفراد األرسة وهو )حسني بن حممد أبابطني( وتأيت 

م وفاته، حيث تويف عام  أمهيته من عدم وجود اسمه يف شجرة األرسة، ومن تقدر

 هـ.1257

 :ونستخلص عزيزي القارئ من هذه الوثيقة ما يلي

 هـ.1257أن وفاته كانت عام  -

 أن أخواله هم )السيف(. -

أنه مل يرزق بذرية؛ حيث مل ينسب له أحد من أفراد األرسة، ومما يستأنس به يف  -

 ذلك إيصاله لبنت خاله، مما يؤكد هذه القضية.

وتبقى هناك إشكالية، وهي: )إىل من ينتسب حسني بن حممد أبابطني(، وقبل 

 ف بأمور:حتليل القضية أعرِّ 
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جعلت أساس األرسة اجلد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرمحن أبابطني، املتوىف  -1

 هـ.1158عام 

 -عبدالوهاب –جعلت اجليل األول لألرسة أبناءه اخلمسة وهم: )عبدالرمحن  -2

 حممد(. –عبداهلل  –إبراهيم 

بعة جعلت اجليل الثاين لألرسة أبناء اجليل األول، وهكذا...، وعددهم أر -3

 عرش رجاًل.

هـ( وابنه 1121حتليل القضية: بالنظر إىل وفاة الشيخ عبدالرمحن بن عبداهلل )

هـ( نجد أن حسني 1282هـ(، وحفيده عبداهلل بن عبدالرمحن )1158عبدالعزيز )

هـ( ال يمكن أن ينسب إال أحد اجليلني )األول أو الثاين(، وبالتتبع 1257املتوىف عام )

ملون اسم والده ومها )حممد بن عبدالعزيز( وهو من اجليل األول، ال نجد إال اثنني حي

و)حممد بن عبداهلل بن عبدالعزيز(، وهو من اجليل الثاين، فهو واهلل أعلم ال يمكن أن 

 ينسب إال إىل أحد هذين الرجلني.

  وهذا نص الوثيقة:

بأن بسم اهلل الرمحن الرحيم، يعلم من يراه بأنه شهد عندي عثامن بن معيوف )

حممد بن سليامن بن عضيب دعاين ودخلت أنا وهو عىل حسني بن حممد أبابطني وسأله 

حممد عن نصيبه يف فيد بن سيف... فقال له حسني: أنا معطيه بنت خايل محد بن سيف، 

سمي هكذا، شهد عندي عثامن املذكور، قال ذلك كاتبه عبدالعزيز عبداجلبار، وصىل 

 .(هـ1257رجب سنة  9م، يف اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسل

وأنا أترك للباحث االطالع عىل هذه املسألة والبحث عام يفيد فيها مما يستجد من 

 .وثائق، ويكتب يف ذلك رأيه
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ومن هنا فإنني أطالب اجلميع بزيادة العناية واالهتامم هبذه الوثائق مهام كان شأهنا 

تراث األرسة، ومنه الوثائق،  وتارخيها، ونخرب اجلميع بأننا قائمون عىل مرشوع جلمع

فنرجو التعاون يف هذا املجال، وإرسال ما يقع عىل أيديكم من هذه الوثائق أو صورة 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .منها، بارك اهلل يف اجلهود
(1)

 

                                                 
الوثائق يف تاريخ األرسة، ضمن سلسلة دراسات عن األرسة، بقلم األستاذ خالد بن مقال بعنوان: ( 1)

 .3هـ، ص1418عبدالعزيز بن حممد أبابطني، جملة )رسالة األرسة(، العدد الثامن، رجب 
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وم تطالعنا الصحف بام تقدمة األيادي البيضاء، األيادي السخية، األيادي يف كل ي

 .التي تزرع اخلري ليقطف ثامره املواطنون ويسعد به مرىض ومعوقون ومسنون

هذا الشعور الصادق وهذا اإلحساس اإلنساين النبيل الذي يتجىل يف عطاء أهل 

ة العربية السعودية يفرض علينا الفضل يف كل ميدان يف كل جزء من وطننا العزيز اململك

مجيًعا االعرتاف باجلميل من أهله، وتقديم الشكر لكل من يسهم بالعطاء ويدفع من 

 (.ماله ما يقدمه آلخرته وقديام قيل )ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس

وجمموعة البابطني ممثلة يف شيخها عبداللطيف بن سعود البابطني وأخوانه: التي 

يف املسامهة يف أكثر من ميدان فقد سبق أن أخرجت موسوعة البابطني  رضبت أروع مثل

للشعراء العرب املعارصين، والتي استغرق إخراجها زمنًا وجهًدا ومادة ال تقدر قيمتها 

وقررت جائزة سنوية ترصدها لإلبداع الشعري العريب وليس آخر ما قدموا ولن يكون 

د إلنشاء مركز جلراحة القلب يف مستشفى األخري تربعهم بثالثني مليون ريال أو تزي

 .الدمام املركزي

وليس املبلغ بعرشين مليون ريال كام رددت الصحف اخلرب، وقد توىل نقل التربع 

حلرضة صاحب السمو امللكي األمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز، أمري املنطقة الرشقية، 

أبابطني مدير مصلحة املياه  الشيخ عبدالوهاب أبابطني ومعه األستاذ عبداهلل بن حممد

 .والرصف الصحي باملنطقة الرشقية والذي صحح يل اخلرب

وما ذكرته ليس إال مثاالً وليس عىل طريق احلرص فلهم أيادي مجة ليس يف اململكة 
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وحدها بل يف اخلليج ويف البالد العربية كلها أليس هذا دليل عىل توفيق اهلل هلذه األرسة 

 .هلل من خرية وسيزيد بإذن اهللالكريمة التي زادها ا

 .سلو اهلل معي أن جيزل هلم الثواب وأن جيعل ما قدموا يف موازينهم

 (يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم)

وابتهلو إىل اهلل عز وجل أن جيعلهم قدوة حسنة ملحبي عمل اخلري يف هذا البلد 

ريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون( و)إنا ال األمني بقيادته احلكيمة )وقل اعملوا فس

 نضيع أجر من أحسن عمال( صدق اهلل العظيم.
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بعض رجال األعامل ال حيتاجون إىل من يذكرهم بواجبهم جتاه وطنهم، إهنم 

 .ال يلقون فيه حجًرا كام يفعل غريهم يرشبون من النهر لكنهم

بعض الذين أنعم اهلل عليهم باملال يعرفون كيف يصلون املحتاجني وحيسون 

بآالمهم ومشاعرهم يف وقت يعتسل البعض هبذه األموال عىل شواطئ نيس وكان 

وماربيا، وبعض رجال األعامل يبادرون من أنفسهم إىل توظيف جزء من أمواهلم يف 

 .لبلدهم بينام يتفرغ فئة منهم لالستحامم يف محام من ذهب مشاريع نافعة

 باألمس القريب تربع األخوة عبداللطيف وعبدالعزيز وعبدالوهاب سعود

مليون ريال لصالح إنشاء وجتهيز مركز جراحة القلب بمستشفى الدمام  25البابطني بـ

 .املركزي وكان قلب الوطن أكثر عافية

جتهيز كانو بسبعة ماليني ريال إلنشاء و وعبدالعزيز ومؤخًرا تربع األخوان عبداهلل

مركز أمراض الكىل باملنطقة الرشقية، وحني يتذكر رجل األعامل دوره يف ختفيف معاناة 
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 .املرىض تشعر أنك متسك يف الصباح تعيد للبحر زرقته

وقبل وقت قريب خصص عبداللطيف اجلرب وأخوانه مخسة ماليني ريال إلنشاء 

 .األحساءمركز الكىل ب

رد اجلميل هلذه األرض خيرج الشجرة من وراء أسوار اخلريف وجيعلها تبتسم 

 .للربيع

إن الذروة الفعلية لإلنسان هي التي تنبع من داخل وجدانه ومبادئه وأخالقياته 

ونحن سعداء إذا تذكر رجال األعامل أن حب الوطن ال يتعامل باألصفار واألرقام 

 .وحسابات البنوك

 .الذين ختترص مواقفهم النبيلة املسافات مهام طالت شكًرا لكل

 سليامن العمري
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 االقتصاديةصحيفة                                                                                              

 هـ23/8/1429                                                                                             

هللة ورحل عن الدنيا خمرًجا جياًل من شباب  100خرج من روضة سدير ويف جيبه 
 املال واألعمال

 حممد البابطني .. سائق الـ )شيول( الذي أسس أحد أكرب الشركات 
 الصناعية خليجيا

 

ا ا، ومل يكن إنسانً ديً ن رجاًل عاإن الراحل الشيخ حممد بن عبداهلل البابطني مل يك    

ا كأي شخص كان، بل هو تاريٌخ مرشٌف يف حد ذاته، حكاية مسطرة بمداد الكفاح عابرً 

والصرب واحلكمة، لقد أسهم الفقيد يف بناء وطنه إسهاما فاعال، وقد برز يف زمن قّل أن 

نجد فيه مثل هذا الطموح واإلرصار والتحدي.. رمحك اهلل يا أبا نارص وأسكنك فسيح 

   نانه.ج
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ا وراءه تارخيا جتاريا مرشفا يفخر به كل ا تاركً عامً  77لقد رحل حممد البابطني عن 

رجل أعامل سعودي، رحل ومل ترحل أفكاره فهي باقية وستبقى عزيمته تعيش يف 

يتجىل يف طموحاهتم وعزيمتهم  ااملتواصل، واقعً دواخل أبنائه وأحفاده بالعمل والعطاء 

 .مسريته التجارية جياًل بعد جيل ملواصلة

 

رجل استمرت مسريته الناجحة حتى آخر أنفاسه بعد رصاع طويل مع املرض، 

 حيث وافته املنية يوم السبت األول من أيلول )سبتمرب( اجلاري. 

هـ، وسمي حممد عىل 1351ولد حممد بن عبداهلل البابطني يف روضة سدير عام 

اؤه، فإنه حتدث عن هذه التسمية أكثر اسم جده ألمه حممد بن عمران، وحسبام يروي أبن

 . "السلطة كانت ألمي آنذاك"من مرة بقوله مازحًا: 

إن الشيخ "أما عن بدايته يف جمال العمل التجاري فهو يقول ـ حسب الراوي ـ 

كنت أساعد والدي يف جمال التجارة "حممد البابطني بدأ بريال واحد فقط، حيث يقول: 
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اليوم بمعناها احلقيقي، لذا دفعني طموحي للسفر إىل  التي مل تكن كام هي التجارة

 . "هلله( 100الرياض ومل يكن معي سوى ريال واحد )

عمل حممد البابطني يف بداية حياته يف أصعب املهن، حيث عمل يف وظيفة سائق 

يف رشكة بكتل األمريكية، ثم عمل فيها يف وظيفة كهربائي ومن ثم  "شيول"نقل ثقيل 

عمل يتكون من مخسة عامل، ثم مراقب عامل، إىل أن ترك العمل يف رشكة رئيسًا لفريق 

بكتل ليعمل حلسابه اخلاص يف جمال التمديدات الكهربائية للمنازل واملساجد مع 

دخول الكهرباء إىل السعودية وهي الفرتة التي شهدت فيها اململكة بداية النهضة التي 

 ا. تعيش ثمرهتا حاليً 

 

بابطني ـ رمحه اهلل ـ أحد رجال األعامل الذين يقدرون دور يعد الشيخ حممد ال

ا ا ثقافيً ين يسعون خلدمته، حيث أنشأ مركزً العمل الثقايف وأمهيته لنهضة البالد ومن الذ

وقلعة  اا ثقافيً د منربً فقط بصحيح العبارة، بل شيّ  اا ثقافيً حيمل اسمه، وهو مل يشيد مركزً 

املبدعني يف شتى أنواع األدب والعلوم عىل مستوى تقدم خدماهتا للثقافة واملثقفني و

 املنطقة. 
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وقد أصبح مركز البابطني الثقايف الذي يقع عىل مساحة إمجالية تقدر بنحو 

ال تقف مهامه عند حدود روضة سدير ـ مسقط  ا حضاريً ا معلاًم ا مربعً مرتً  16360

ككل، كونه حافظات واملنطقة رأس مؤسسه ـ بل أصبح يؤدي دوره عىل مستوى امل

 جتاوز اهلم الثقايف إىل باقي األنشطة العامة التي تقام يف اململكة.  اا عرصيً ا ثقافيً مركزً 

ويضم املركز عددًا من املنشآت املهمة واحليوية أمهها: املكتبة العامة، املسجد، 

املرسح، معمل كمبيوتر للكبار وآخر لألطفال، قاعة لكبار الزوار، وقاعة للنساء، 

لألطفال، إضافة إىل صالة لتخزين الكتب يف أرفف خاصة، كام تم تزويد مبنى ومكتبة 

 املركز بإذاعة داخلية.
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 الشيخ حممد البابطني يف سطور

 

الشيخ حممد البابطني هو رئيس جملس إدارة جمموعة رشكات البابطني، يعده 

لدى عدد من  الكثريون نموذجًا فريدا من رجال األعامل، بدأ حياته العملية يف العمل

الرشكات العاملية يف جمال الكهرباء واملاء، والتي من أمهها رشكة بكتل األمريكية، 

ملجموعة من العامل، ويف  االسلم الوظيفي إىل أن أصبح رئيًس وتدرج يف ، ورشكة بيكر

 رشكة كوفانكو أتيحت له فرصة التدريب عىل أعامل التمدايدات الكهربائية. 

يف أكرب  اة أن يشق طريقه وجيد لنفسه مكانً بالكفاح واملثابر استطاع حممد البابطني

املنظومات التجارية، أسس جمموعة رشكات البابطني مع أخويه محد وإبراهيم ـ يرمحهم 

اهلل ـ وتطورت هذه املجموعة لتصبح من أكرب املنظومات الصناعية والتجارية يف 

شاريع التنموية الكبرية التي السعودية واخلليج. استفادت جمموعة البابطني من امل

شهدهتا اململكة، لتسهم بذلك يف تطوير الصناعة الوطنية لتصبح من أفضل الصناعات 

 التي تتمتع بجودة عالية وأسعار منافسة
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 شركة سعودية100جمموعة شركات البابطني ضمن أكرب 

 

لثالثة تأسست جمموعة رشكات البابطني منذ أكثر من أربعني عامًا عىل يد اإلخوة ا

 أبناء عبد اهلل البابطني: محد، إبراهيم، وحممد ـ رمحهم اهلل. 

وكانت بداية املجموعة بسيطة جدًا حسب اإلمكانات املوجودة يف ذلك الوقت، 

وأصبحت املجموعة بعد التطور الذي شهدته اململكة من أقدم وأعرق الرشكات 

 .اإلحصاءات الرسمية رشكة سعودية حسب100العاملة يف جمال الكهرباء ومن أكرب 

وتتألف جمموعة رشكات البابطني من عدة رشكات رئيسية هي: رشكة البابطني 

 للمقاوالت، رشكة البابطني للتجارة، رشكة البابطني للصناعة، رشكة البابطني لبالنك. 

كام تضم مصانع البابطني يف رشكة البابطني للصناعة: مصنع األعمدة والصوراي 

ارة ولوحات التوزيع، مصنع األبراج واهلياكل املعدنية وحمطة اختبار اجللفنة، مصنع اإلن

األبراج، مصنع القوالب للعدد وقطع الغيار، مصنع األجهزة املنزلية، مصنع املراجل 

 البخارية، ومصنعا للكرتون. 
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ألف مرت مربع ويعمل فيها  150وتقوم هذه الرشكات ومصانعها عىل مساحة 

ن خمتلف التخصصات، وقد اختذت جمموعة البابطني ثالثة آالف عنرص برشي م

وسياسات حمددة ملواكبة النهضة  النهضة الصناعية يف اململكة مسارً التجارية منذ بداية ا

والرقي إىل مصاف الرشكات األُول، وتعتمد يف هذه السياسات عىل جمموعة من 

 العنارص احليوية واملهمة التي جعلتها يف مصاف كربيات الرشكات.
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عىل عاتقها أن يكون هلا دور بارز يف عدد من  «آل أبابطني»أخذت أرسة 

األنشطة الثقافية واالجتامعية؛ إيامًنا منها بأن الوطن ال يمكن له أن يرتقي إال إذا 

ون به – كان أبناؤه  هلم حركة فاعلة يف بناء مستقبله. – البارر

اًقا أوسع، فإىل جانب أنشطة األرسة بل إننا نجد أن أنشطة األرسة أخذت نط

 املوجودة يف اململكة، نجد عدًدا من األنشطة األخرى يف البالد العربية واألوربية.

آل »ويف الصفحات التالية نعرض لبعض األنشطة التي تتوالها أرسة 

 يف اململكة وخارجها. «أبابطني
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 املؤسسة: أهداف
إثراء حركة الشعر العريب ونقده،  تتلخص أهداف املؤسسة بصورة رئيسية يف

وتشجيع التواصل بني الشعراء واملهتمني بالشعر العريب، وتوثيق الروابط بينهم من 

  خالل:

ويف نقده مرة واحدة كل سنتني ضمن  إقامة مسابقة عامة يف الشعر العريب -1

 املجاالت. عني يف هذهدورات املؤسسة، وتكريم املبد

  إصدار سلسلة )معاجم أبابطني( لشعراء العربية املعارصين والراحلني. -2

تتضمن:  إصدار مطبوعات عن شعراء دورات املؤسسة بالتزامن مع إقامتها -3

 دواوينهم، وأعامهلم اإلبداعية األخرى، وأبحاًثا عن سريهم وأدهبم.

شاعرها، وتتضمن أبحاًثا عن بعض إقامة ندوة أدبية مصاحبة للدورة عن  -4

قضايا الشعر ونقده، باإلضافة إىل أمايس شعرية تشارك فيها نخب خمتارة من شعراء 

 الوطن العريب.

إقامة ملتقيات شعرية نوعية وفًقا ملا يقرره جملس األمناء، كملتقيات  -5

 النبطي، أو ملتقيات أخرى خارج نطاق دورات املؤسسة. الشعر

املركزية للشعر العريب، والدراسات األدبية، والنقدية،  أبابطني إنشاء مكتبة -6

 والتارخيية، املتصلة بالشعر والشعراء.

إنشاء املكتبة السمعية للشعر العريب من خالل تسجيالت صوتية ومرئية  -7

ملختارات من قصائد شعراء العربية القدامى واملعارصين، وبأصوات فنانني 

 وإذاعيني.
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قات مع الروابط واجلمعيات واالحتادات األدبية والشعرية عىل تدعيم العال -8

 مستوى الوطن العريب. 

اجلامعات العربية، وأقسام  االتصال بأساتذة أقسام اللغة العربية يف -9

معهم يف ما هيم الشعر العريب  االسترشاق يف اجلامعات األجنبية، وإجياد فرص للتعاون

إبداًعا ونقًدا ودرًسا
(1)

. 

 

 أبابطني يعلن أمساء الفائزين باملسابق الشعرية للدورة السادسة «اليوم» جريدة جاء يف :
 عشرة.

أعلن الشاعر عبدالعزيز أبابطني، رئيس مؤسسة أبابطني الثقافية، عن أسامء 

الفائزين باملسابقة الشعرية للمؤسسة يف دورهتا السادسة عرشة، واملخصصة ألفضل 

لفئتي الشباب والكبار، إىل جانب اجلائزة  ديوان وأفضل كتاب يف نقد الشعر،

التكريمية، وذلك من خالل مؤمتر صحفي عقده يف القاهرة األربعاء املايض، بحضور 

 سفري دولة الكويت لدى القاهرة، وعدد من اإلعالمني واملثقفني واملهتمني.

 – خاصة إذا ما كنا هنا يف قلب العروبة النابض – وقال أبابطني: نستحرض مًعا

صة البدايات يوم أن جئت إىل القاهرة، العاصمة األبدية للثقافة العربية، كام أحب أن ق

أراها وأن أسميها، حاماًل يف يدي حلاًم عاش يف صدري منذ الطفولة بأن أقدم إلخويت 

م 1989من الشعراء والنقاد العرب ما حيفزهم عىل اإلبداع والتألق؛ معلنًا من هنا سنة 

زة عبدالعزيز سعود أبابطني لإلبداع الشعري، واحلقيقة التي ال عن إنشاء مؤسسة جائ

تنسى أن اإلعالن عن نشأة املؤسسة يف القاهرة كان حمل ترحيب كبري يف وطني 

                                                 

 موقع مؤسسة عبدالعزيز سعود أبابطني الثقافية عرب اإلنرتنت، رابط: (1)

 http://www.albabtainprize.org/Default. 
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الشيخ جابر األمحد  – املغفور له بإذن اهلل – الكويت، ويعرف الكثريون كيف استقبل

 عىل اختيار القاهرة مركًزا الصباح هذا املوقف بالتقدير والتثمني لدرجة أنه شكرين

 للمؤسسة.

احلقيقة التي ال تنسى كذلك أنني وجدت يف األخ الكريم  :وأضاف أبابطني

فاروق حسني وزير الثقافة األسبق خري معني يل عىل حتقيق هذا احللم الكبري؛ حيث 

رعى الدورات الثالث األوىل للمؤسسة التي عقدناها بالقاهرة قبل أن تنطلق املؤسسة 

 تجوب ربوع الوطن العريب من حميطه إىل خليجه، ثم خترج بعد ذلك إىل آفاق العاملية.ل

بعد ذلك أعلن الشاعر عبدالعزيز أبابطني عن أسامء الفائزين قائاًل: لقد خلصت 

اللجان اخلمس املشكلة لتحكيم اجلائزة يف فروعها اخلمسة املعلن عنها يف هذه الدورة 

 إىل النتائج اآلتية:

أفصل قصيدة للشباب، وفاز هبا الشاعر عمر الراجي من اململكة جائزة  -

 دوالر. 5000، وقيمتها «بريد النور»املغربية عن قصيدته: 

جائزة أفضل ديوان للشباب، وفاز هبا الشاعر عبداللطيف بن يوسف املبارك  -

 دوالر. 10000، وقيمتها «رؤى»من اململكة العربية السعودية، عن ديوانه: 

قصيدة، وفازت هبا الشاعرة مروة حالوة من سوريا، عن  جائزة أفضل -

 دوالر. 10000، وقيمتها «زلفى إىل النفس»قصيدهتا: 

جائزة أفضل ديوان، وفاز هبا الشاعر أمحد عنرت مصطفى من مرص، عن ديوانه:  -

 دوالر. 20000، وقيمتها «هكذا تكلم املتنبي»

ة كل من الناقد الدكتور جائزة اإلبداع يف جمال نقد الشعر، وفاز هبا مناصف -

، والناقد الدكتور «النص الشعري ومجاليات التلقي»فوزي عيسى من مرص، عن كتابه: 

 .«فتنة التأويل.. املتنبي.. من النص إىل اخلطاب»عبدالرمحن حممود من مرص عن كتابه: 

أما بخصوص اجلائزة التكريمية فقد ُمنحت للشاعر الراحل الكبري فاروق  -
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ا خالهلا أن ينال شوشة، الذي را فق جملس أمناء املؤسسة قرابة عرشين سنة؛ كان مستحقًّ

 50000هذه اجلائزة الرفيعة لوال أْن حاَل موقُعه من جملس األمناء دون ذلك، وقيمتها 

 دوالر.

وتابع أبابطني: نحمد اهلل عىل ما حققته جوائز مؤسسة عبدالعزيز سعود أبابطني 

من تقدير، وهذا بفضل ما أعاننا اهلل عليه من االستمرار الثقافية من مكانة، وما نالته 

ومواصلة الطريق رغم الصعوبات واملعوقات والتكاليف
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 م. 2017أكتوبر  27هـ، املوافق 1439صفر  7كتبت: هالة ياقوت، القاهرة، جريدة اليوم، بتاريخ  (1)
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 :عن اجلائزة نبذة تارخيية  -

 ذاألستا للتفوق العلمي بمبادرة كريمة من «آل أبابطني»تأسست جائزة أرسة 

هـ، حيث 7/9/1420عبداهلل بن حممد بن عبدالعزيز أبابطني، وذلك يوم األربعاء 

 طرح هذه الفكرة وشجع أبناء األرسة عىل إنشائها ودعمها.

عبداهلل بن حممد أن أرسل إىل صندوق األرسة بتاريخ لألستاذ وقد سبق 

قدمه وبعد استعراض  هـ من أجل توزيعها ونرشها عىل أفراد األرسة،28/8/1420

عن فكرته ومقرتحاته حول هذه اجلائزة، وحسب الورقة املقدمة لكل  -حفظه اهلل  -

فرد من املجتمعني أيد اجلميع هذه الفكرة الطيبة
(1)

. 

 

 للتفوق العلمي:« آل أبابطني»أهداف جائزة أسرة   -

تشجيع أفراد األرسة عىل التفوق العلمي والتحصيل الدرايس واإلبداع  -

 املجاالت العلمية واألدبية. والتميز يف مجيع

رعاية املوهوبني واملتفوقني من أبناء األرسة، وذلك باعتبار األرسة جزًءا أصياًل  -

 من املجتمع.

ترسيخ صلة الرحم وتعزيز الروابط االجتامعية بني أفراد األرسة -
(2)

 . 

                                                 

 .http://www. Familyalbabtain.com :، رابطعرب اإلنرتنت« آل أبابطني»أرسة موقع  (1)

 .3م، ص2001 -هـ 1422للتفوق العلمي، « آل أبابطني»دليل جائزة أرسة ( 2)
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 ذ حممد بن عبداهلل أبابطنيالسرية الذاتية لألستا  -

 .االسم: حممد بن عبداهلل أبابطني 

  هـ.1358املولد: شقراء عام 

  .احلالة االجتامعية: متزوج 

  هـ، جامعة 1384حصل عىل الشهادة اجلامعية من كلية اللغة العربية عام

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

 .عمل رئيًسا ألحد أقسام ديوان املراقبة العامة 

  ا ألمانة مدينة الرياض.عمل  مديًرا عامًّ

 .عمل وكياًل مكلًفا إلمارة منطقة القصيم 

 .عمل وكياًل مكلًفا ألمانة مدينة الرياض حتى استقال 

 وهو رجل أعامل معروف. 
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 بذة عن ندوة َأَحِدية أبابطني.ن  -

 :وقت الندوة  

 مساء كل يوم أحد.

  :الفكرة والبداية 

، «آل أبابطني»وم جيتمع فيه بعض أفراد أرسة هـ بدأت األحدية كي1431يف عام 

 ومن رغب من األقارب واألرحام واألصدقاء.

 :أهدافها 

كان اهلدف من قيامها أن يكون ضيف الرشف من أصحاب السلطة يف الدولة 

واحلكم، ومن بعض رجاالت السلك الدبلومايس، ومن أصحاب الفضيلة العلامء 

ء والصيادلة املتفوقني، ومن أطباء الطب والدكاترة واألدباء، وكذلك من األطبا

 احلديث.

 :مكانها 

 منزل حممد بن عبداهلل أبابطني بالرياض، حي اهلدا.

 :طريقتها 

التواصل ومد اجلسور بني شعراء اللغة العربية الفصحى، وبني شعراء النبط، وبني 

 احلضارات، والتخاطب مع اآلخرين.
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 :أبرز روادها 

  سطام بن عبدالعزيز نائب أمري منطقة الرياض. صاحب السمو امللكي األمري -1

 صاحب السمو األمري سعد بن خالد.  -2

 صاحب السمو األمري عبداهلل بن سلامن بن حممد.  -3

فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون اإلسالمية  -4

 واألوقاف والدعوة واإلرشاد. 

 فضيلة الشيخ إبراهيم الدويش.  -5

 فضيلة الشيخ عبدالعزيز املقحم.  -6

 الدكتور الشيخ إبراهيم الفارس.  -7

 الدكتور توفيق علوان.  -8

 السفري الصيني باململكة.  -9

 السفري الكويتي الشيخ جابر الصباح. -10

 الدكتور حممد بن سعد بن حسني.  -11

 الشيخ عبداهلل البليهد، الدكتور أمحد السامل.  -12

 البدراين. األستاذ فايز  -13

 اللواء حممد املرشف.  -14

 الدكتور خالد أبا حسني.  -15

 الدكتور صالح النسومي.  -16

 . اقبالطرالدكتور عبدالعزيز  -17

  .الدكتور عبداهلل بن محد العوييس -18

 األستاذ فهد الرسيع.  -19

 األستاذ حممد النجيمي.  -20

 املهندس طارق القصبي.  -21

 زيز اللعبون. الدكتور عبدالع -22
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 الشيخ عبدالرمحن بن حممد السدحان.  -23

 األستاذ عبداهلل الشايع.  -24

 الدكتور عبداحلكم بن عبداملحسن أبابطني.  -25

 الدكتور صالح بن سليامن الوهبي.  -26

  .خ أبو عبدالرمحن بن عقيل الظاهريالشي -27

 الدكتور حممد األمحري.  -28

 بدر. الدكتور بدر بن نارص ال -29

 الدكتور نارص الرشيد.  -30

 األستاذ عيسى بن عبداهلل.  -31

 معايل الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة.  -32

 وزير العمل. فقيهمعايل املهندس عادل  -33

 سعادة سفري مملكة البحرين. -34
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 عىل وافق الشباب، لرعاية العام الرئيس امللكي السمو صاحب من كريمة بموافقة

 .ـه3/1/1423يف  وذلك ،الثقايف أبابطني حممد بن عبداهلل ملتقى إنشاء

 أن الكريم اهلل أرجو الذي الثقايف املرشوع هذا إنجاز يف بارشنا الوقت ذلك ومن

 به. ينفع

 

 ومن بعض إجنازاته:

 كأول ،– اهلل رمحهي –عمر  آل محاد نب عبدالرمحن الشيخ فضيلة مع حمارضة .1

 بتاريخ وذلك الثقايف، أبابطني عبداهلل ملتقى وفعاليات برامج

 ـ.ه4/2/1423

 للوطن. خادمات قدموا الذين »أبابطني آل «أرسة من األعامل رجال تكريم .2

 من ويعترب ،– اهلل رمحه –الدامغ  عبداهلل بن أمحد األستاذ الشاعر األديب تكريم .3

 ـ.ه20/11/1423 يف وذلك ا،كتابً  ثالثني تأليفب وقام واألدب، رالشع رواد

 .واملياه الزراعة وزارة طريق عن الطيور انفلونزا مرض عن ندوة .4

 بمناسبة اجلريب محد بن واحلميدي الشايع النارص أمحد للشاعرين شعرية أمسية .5

 األربعاء مساء احلفل قيمأُ  السعودية، العربية للمملكة الوطني اليوم

 .هـ5/8/1424

 .اللحيدان سعد بن صالح الشيخ لفضيلة ندوة .6

 .شفلوت بن ذيب بن مناحي الشيخ تكريم .7

 .املتفوقني الطلبة تكريم ندوة .8

 الدكتور الشيخ للقضاء األعىل املجلس ورئيس العدل وزير معايل استضافة .9

 العيسی. عبدالكريم بن حممد

 25 مرور بمناسبة نيالبابط سعود عبدالعزيز األستاذ واألديب الشاعر تكريم .10
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 الشعري، لإلبداع البابطني سعود عبدالعزيز جائزة مؤسسة إنشاء عىل عاًما

 وحرض عبدالعزيز، بن أمحد األمري السمو امللكي صاحب من كريمة وبرعاية

 والوجهاء والوزراء األمراء امللكي السمو أصحاب من العديد االحتفال

 ثامنامئة عن يزيد بام السعودية يةالعرب اململكة مدن خمتلف ومن سدير وأعيان

 .التكريم ودروع الشهادات احلفل خالل وقدم ،مشارك

 .عبدالعزيز بن طالل بن تركي األمري امللكي السمو صاحب زيارة .11

 بن سعود بن مشعل بن فيصل الدكتور األمري امللكي السمو صاحب زيارة .12

  .القصيم منطقة أمري عبدالعزيز

 حمافظ سعود، آل فيصل بن عبداهلل بن بدالرمحنع األمري السمو صاحب زيارة .13

 .املجمعة

 .عبدالرمحن بنت ةنور األمرية جامعة من املستوى رفيع وفد زيارة .14

 وزير امللكي، الديوان يف املستشار الدخيل، حممد بن عزام الدكتور معايل زيارة .15

 .السابق التعليم

 اهليئة رئيس ود،سع آل ثنيان بن عبداهلل بن سعود األمري السمو صاحب زيارة .16

  .وينبع للجبيل امللكية

 .عبدالعزيز امللك دارة من املستوى عايل وفد زيارة .17

بني إدارة التعليم وملتقى  ما ، ومناقشة التعاوندارة تعليم املجمعةزيارة إ .18

 .حممد أبابطني الثقايف عبداهلل بن

نويات حفل تكريم املدارس املتميزة والطالب املميزين عىل مستوى التعليم بثا .19

  .أبابطني الثقايف جائزة ملتقى عبداهلل بن حممد إقليم سدير، برعاية

 زيارة وكيل اهليئة العامة للرياضة األستاذ عبداإلله الدالك، ومناقشة التعاون ما .20

 .واهليئة العامة للرياضة بني امللتقى الثقايف
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زيارة صاحبة السمو األمرية نورة بنت حممد آل سعود، حرم صاحب السمو  .21

 .بندر بن عبدالعزيز أمري منطقة الرياض امللكي األمري فيصل بن

، (2030واجبنا جتاه رؤيتنا ) بعنوان 2030إقامة أول ندوة لرؤية اململكة  .22

والتي أقرها خادم احلرمني الرشيفني  2030اململكة  ا لرؤيةنطالقً إوالتي تأيت 

  .عبدالعزيز حفظه اهلل امللك سلامن بن

ألمجل صور  (مسابقة تراث سدير بعدستك) رتاثيحفل متحف أبابطني ال .23

م 2016سدير، بمناسبة اليوم العاملي للمتاحف  األماكن الرتاثية بإقليم

اخلاصة باهليئة العامة للسياحة  بحضور املهندس سعيد القحطاين مدير املتاحف

 .والرتاث الوطني

 (فرحة وطن) أبابطني الثقايف للتصوير، بعنوان مسابقة ملتقى عبداهلل بن حممد .24

  .للمملكة 87 بمناسبة اليوم الوطني

ومكتبة  عبداهلل بن حممد أبابطني الثقايف برنامج زيارات مدارس سدير مللتقى .25

أبابطني الرتاثي، لتسهيل البحث العلمي للطالب،  سدير الوثائقية ومتحف

يزيد عن  العام الواحد ما وترسيخ االنتامء الوطني جليل الشباب، وبلغ زوار

 .طالب 400

( 77، وعدد الوفود )ا( زائرً 1442م )2017بلغ عدد زوار امللتقى الثقايف عام  .26

 وفًدا.

 

 بطباعة جمموعة من الكتب، منها:كما قام امللتقى الثقايف 

 الديار مفتي أبابطني عبدالرمحن بن عبداهلل للشيخ (املربع الروض) كتاب .1

 .زمنه يف النجدية

 .يقالبيه اهيمإبر للشيخ (ئواملساو املحاسن)كتاب  .2
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 .القصري عبدالعزيز بن عبدالكريم لألستاذ (متفائلون) كتاب .3

 .العبدالكريم حسني بن راشد لألستاذ (اليومية الدروس)كتاب  .4

 أيوب. بن سليامن بن أمحد لألستاذ (اإلسالم يف املظاهرات حكم) كتاب .5

 .(بطني أبا عثامن بن عبدالكريم الشاعر ديوان)كتاب  .6

 .أبابطني عبدالكريم بن إبراهيم للشاعر (نجد حديقة يف الورد بستان) كتاب .7

 بجمعه الثقايف امللتقى يف قمنا والذي ،(والسواك والزيتون النخيل) كتاب .8

 .وإعداده

والذي قمنا يف امللتقى الثقايف بجمعه  (،يف مدينة روضة سدير السياحة) كتاب .9

 وإعداده.

 أبابطني. ن حممدلألستاذ عبداهلل ب (روضة سدير هذه بالدنا ..)كتاب  .10

 (.بن عبداهلل السعيد الشاعر نارص ديوان)كتاب  .11

 .، للشيخ عبداهلل بن محد احلقيل(املجمعة حارضة إقليم سدير)كتاب  .12

القايض الشيخ عبدالرمحن بن عبداهلل العالَّمة )املخترص يف تاريخ كتاب  .13

 .بن حممد أبابطني لألستاذ عبداهلل (ـه1121 – ـه1050) (أبابطني

عبداهلل بن حممد  جملدات( لألستاذ 3) (نا والصحافة وربع قرنأ) كتاب .14

 .أبابطني

 (تطلعات املستقبل مكتبة سدير الوثائقية ومتحف أبابطني الرتاثي..)كتاب  .15

  .أبابطني إعداد حممد بن عبداهلل

من املطبوعات، مثل: اإلجازة، طلب العلم وفضل العلامء، اإلسالم  جمموعة .16

املسكرات واملخدرات  لصالة واحلج، حصن املسلم،ا ،بني اإلفراط والتفريط

 وأرضارها.
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والذي قمنا يف امللتقى الثقايف بجمعه (، 2030واجبنا جتاه رؤيتنا )كتاب  .17

 .وإعداده

 .للدكتور حممد بن سعد الشويعر (تصحيح خطأ تارخيي حول الوهابية)كتاب  .18

  .لألستاذ يوسف بن حممد العتيق (والية العهد)كتاب  .19

 يف واملشاركة الكتب وطباعة الندوات إقامة جتاه مهامه يبارش امللتقى يزال وال

 يف الفاعلة املشاركة ووطني، ومهه اجتامعي نشاط كل يف واملشاركة الوطنية، املناسبات

 ،واملخطوطات الكتب وتأمني ،الندوات وإقامة ،املباين عىل باإلنفاق متثلت املسئولية

القديمة  واألسلحة والعمالت النادرة واخلرائط قالوثائ من املتحف مستلزمات وتأمني

 والرتاثيات.

 الغايل. الوطن هذا خلدمة جعلناها ريال، مليون مخسني تكاليفها جمموع وبلغت

 
 درًعا تكريميًا)رمحه اهلل(  الدامغ  األديب الشاعر أمحد تسليم 
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 مناحي بن ذيب بن شفلوتتكريم الشيخ 

 عاًما 25 عبدالعزيز سعود البابطني بمناسبة مرورتكريم الشاعر واألديب األستاذ 

 عىل إنشاء مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

اجتامع أرسة البابطني باملنطقة  ـه2/1/1402بعون اهلل وتوفيقه تم يوم اخلميس 

ية من أجل تأسيس صندوق ألرسة البابطني للرصف منه عىل أوجه الرب املختلفة الرشق

 يت:واتفقوا عىل اآل ،ألرسة البابطني

 .باملنطقة الرشقية 2/1/1402تأسيس الصندوق بتاريخ  .1

اًل ااتفق عىل اشرتاك سنوي لكل فرد باألرسة الذكر واألنثى مبلغ عرشون ري .2

 د يف بداية كل سنة هجرية.سدَّ ت

 .«صندوق أرسة أبابطني»سم احساب يف أحد البنوك السعودية بفتح  .3

 نسأل اهلل العيل القدير أن حيقق اخلري ملا حيبه ويرضاه

 وسلموعىل آله وصحبه وصىل اهلل عىل حممد 

 

 )االجتامع تم يف منزلنا بمدينة اخلرب(
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

رسة البابطني باملنطقة أاجتامع  هـ7/2/1402ون اهلل وتوفيقه تم يوم اخلميس عب

رسة البابطني للرصف منه عىل أوجه الرب املختلفة ألالوسطى من أجل تأسيس صندوق 

 واتفقوا عىل اآليت: ،ألرسة البابطني

 هـ.1/1/1402ا من تأسيس صندوق أرسة البابطني اعتبارً  .1

 اًل اعرشون ريد باألرسة الذكر واألنثى مبلغ راتفق عىل اشرتاك سنوي لكل ف .2

 .د يف بداية كل سنة هجريةتسدَّ 

 .«صندوق أرسة أبابطني»فتح حساب يف أحد املصارف السعودية باسم  .3

 نسأل اهلل العيل القدير أن حيقق اخلري ملا حيبه ويرضاه

 وسلموعىل آله وصحبه وصىل اهلل عىل حممد 

 

 

 (– اهلل رمحهي –)االجتامع تم يف منزل العم عبدالرمحن بن حممد أبابطني 
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 التقرير األول:  -

بمدينة الرياض، وبحمد   – رمحه اهلل –العم عبدالرمحن بن حممد أبابطني بمنزل 

هـ، وعمل حمرض مشابه ملا تم 7/2/1402اهلل، تم عقد االجتامع يوم اخلميس املوافق 

بمدينة اخلرب، ومجعت بعض املبالغ وفتح هلا حساب بالرشكة اإلسالمية لالستثامر 

كلمة أبابطني  ، وقد ألقى الشيخ أمحد املحمد«صندوق أرسة آل أبابطني»ليجي باسم اخل

 طيبة تستحق أن تلخص يف هذا التقرير.

إن احلمد اهلل نحمده ونستغفره، ونستعينه ونستهديه، ونؤمن به ونتوكل عليه، 

يضلل  ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن

فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده 

 ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعىل آله وأصحابه وسلم تسلياًم كثرًيا، أما بعد..

فإن من نعم اهلل عىل أرستنا أن ألف بني قلوب أفرادها وجعلهم جيتمعون بني 

ل التي تنوب اإلنسان يف هذه احلياة، جيتمعون من وقت احلني واحلني، رغم كثرة املشاغ

آلخر، حيث جيمعهم الشعور الواحد، واإلحساس الواحد، واألمل الواحد، فرحهم 

واحد، وحزهنم واحد، وهم أعضاء يف هذا املجتمع املسلم الذي قال رسول اهلل صىل 

ِهْم، وَ »اهلل عليه وسلم فيه:  َتَرامُحِِهْم، َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اجْلََسِد إَِذا َمَثُل امْلُْؤِمننَِي يِف َتَوادِّ

ى َهِر َواحْلُمَّ «اْشَتَكى ِمنُْه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر اجْلََسِد بِالسَّ
(1)

. 

وإذا كان لالجتامعات السابقة والالحقة معاٍن طيبة ورائدة ومفيدة، فإن هلذا 

ا ومعنى فريًدا، ول كنه عىل كل حال نتيجة فعلية وثمرة طيبة االجتامع اليوم طابًعا خاصًّ

                                                 

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: األدب، باب: رمحة الناس والبهائم، حديث رقم:  متفق عليه،( 1)

(. ومسلم يف صحيحه، كتاب: الرب والصلة واآلداب، باب: تراحم املؤمنني وتعاطفهم 6011)

 (.2586وتعاضدهم، حديث رقم )
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من ثامر االجتامعات السابقة املفعمة باأللفة واملحبة والصفاء، والتعاون عىل اخلري والرب 

ثِْم }مصداًقا لقول اهلل سبحانه:  َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِر ِ َوالتَّْقَوٰى ۖ َوََل تَعَاَونُوا َعلَى اْْلِ

َ َشِديدُ اْلِعقَابِ  َواْلعُْدَواِن ۚ َواتَّقُوا َ ۖ إِنَّ َّللاَّ  .[2]المائدة:  {َّللاَّ

 حمضر اجتماع اهليئة العامة للصندوق:  -

م اجتمعت اهليئة العامة 19/6/1988هـ املوافق 5/11/1408يف يوم األحد 

عبداللطيف بن سعود بن عبدالعزيز بالرياض ملناقشة  العملصندوق األرسة بمنزل 

نتخاب أعضاء جملس اإلدارة، وقد افتتح اجللسة األخ عبداهلل نظام ولوائح الصندوق وا

 – بن حممد بن عبدالعزيز بن عبداملحسن بحمد اهلل والثناء عليه، والصالة عىل رسوله

، ثم شكر احلضور لتلبيتهم الدعوة وحتدث عن أهداف -صىل اهلل عليه وسلم 

ودعمه لتأدية اخلدمات وأغراض الصندوق مبدًيا رغبة اجلميع يف استمرارية الصندوق 

املرجوة منه، ثم تقدم بالشكر اجلزيل لإلخوة الكرام عبداللطيف السعود وإخوانه: 

 .عبدالعزيز، وخالد، وعبدالوهاب، وعبدالكريم، لتربعهم السخي البالغ مليوين ريال

حممد بن عبداهلل بن عثامن بقراءة نظام لوائح الصندوق ومتت  األخبعد ذلك قام 

يها دون اعرتاض أي من احلضور، وبعد ذلك طلب من احلضور التقدم ملن املوافقة عل

 يرغب لعضوية جملس اإلدارة وتقدم كل من اإلخوة اآلتية أسامؤهم:

 عبداهلل بن حممد بن عبدالعزيز بن عبداملحسن. -1

 عبدالعزيز بن عبداللطيف بن عبدالوهاب. -2

 عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز. -3

 مد بن إبراهيم.خالد بن إبراهيم بن حم -4
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 حممد بن عبداهلل بن عثامن بن حسن. -5

 عبداهلل بن عبداملحسن بن عبدالكريم بن عبداهلل.  -6

 عبداملحسن بن حممد بن عبداهلل بن عبداللطيف. -7

 سعود بن حممد بن سعود بن عبدالوهاب. -8

 عادل بن أمحد بن إبراهيم بن عبدالرمحن. -9

 إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم بن عبدالرمحن. -10

 بن إبراهيم بن عبداهلل بن حممد.فهد  -11

 أمحد بن عبدالوهاب بن عبداهلل. -12

 عبداهلل بن إبراهيم بن عبداهلل بن عبداللطيف. -13

 عبدالعزيز بن منصور بن عبدالعزيز بن عبداملحسن. -14

وبعد ذلك متت عملية االنتخاب وأرشف عىل فرز األصوات وإعالن النتيجة جلنة 

ة كل من عبداهلل املحمد، وعبدالرمحن برئاسة األخ عبدالعزيز السعود، وعضوي

العبدالعزيز، وإبراهيم العبدالعزيز وفهد إبراهيم وسلطان العبداهلل، وكانت نتيجة 

 التصويت كاآليت:

 صوًتا( 62)حصل عىل  عبداهلل بن حممد بن عبدالعزيز بن عبداملحسن  -1

 صوًتا( 58)حصل عىل  حممد بن عبداهلل بن عثامن بن حسن  -2

 صوًتا( 48)حصل عىل  دالكريم بن سعود بن عبدالعزيزعب  -3
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 صوًتا( 40)حصل عىل  عبدالعزيز بن عبداللطيف بن عبدالوهاب  -4

 صوًتا( 40)حصل عىل  عادل بن أمحد بن إبراهيم  -5

 صوًتا( 30)حصل عىل  عبداهلل بن إبراهيم بن عبداهلل بن حممد  -6

 صوًتا( 23)حصل عىل  فهد بن إبراهيم بن عبداهلل بن حممد  -7

 صوًتا( 22)حصل عىل  عبداهلل بن عبداملحسن بن عبدالكريم  -8

 صوًتا( 18)حصل عىل  أمحد عبدالوهاب بن عبداهلل  -9

 صوًتا( 17)حصل عىل  إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم  -10

 صوًتا( 15)حصل عىل  عبداملحسن بن حممد بن عبداهلل  -11

 صوًتا( 15)حصل عىل  بن حممد بن إبراهيمخالد بن إبراهيم   -12

 صوًتا( 15)حصل عىل  سعود بن حممد بن سعود بن عبدالوهاب  -13

 أصوات( 7)حصل عىل  عبدالعزيز بن منصور بن عبدالعزيز  -14

 

وقد تال النتيجة األخ عبدالعزيز السعود، وهنأ اإلخوة الستة الذين فازوا بأكثرية 

م التوفيق، وبعد ذلك ناقش احلضور موضوع مقدار األصوات، ومتنى احلضور هل

االشرتاك السنوي للفرد، ورأوا أن يكون مائة ريال للفرد الذكر يف السنة مؤقًتا، عىل أن 

يعرض املوضوع عىل اهليئة العامة يف اجتامعها القادم لبحثه والبت فيه، واختتمت 

 عاملني.اجللسة بمثل ما بدأت به، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب ال
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 م:30/6/1988 املوافق  هـ15/11/1408املبالغ والتربعات اليت تلقاها الصندوق حتى  -

كان إمجايل املبالغ التي حتت ترصف إدارة الصندوق حتى هذا التاريخ عىل النحو 

 اآليت:

 البيان املبلغ

202181 

34602.18 

96000 

1750 

1650 

100 

39120 

375.403.18 

 مية.مستثمر بالرشكة اإلسال

 م.30/6/1988أرباح املبلغ أعاله حتى 

 مستثمر برشكة طيبة لالستثامرات العقارية.

 نقًدا برشكة الراجحي للتجارة واالستثامر.

 نقًدا بالبنك األهيل التجاري.

 نقًدا بالصندوق.

 برشكة الراجحي للرصافة والتجارة باخلرب.

ة اإلمجايل ثالثامئة ومخسة وسبعون ألًفا وأربعامئة وثالث

 رياالت وثامنية عرشة هللة.

 

وهبذه املناسبة وتقديًرا ووفاء لإلخوان عبداللطيف وعبدالعزيز السعود وإخواهنم 

الذين كان هلم الدور الكبري يف استمرارية عمل الصندوق نتقدم كأعضاء املجلس أصالة 

ية أو عن أنفسنا ونيابة عن األرسة بالشكر اجلزيل ملا بذلوه من جهود، سواء كانت ماد

معنوية، ولنا وطيد األمل بمسامهة بقية اإلخوان الذين منَّ اهلل عليهم باملعرفة واملال، 

وليكن هذا الصندوق رمًزا حيتذى به، وكلٌّ عىل قدر استطاعته، فهو منكم وإليكم، كام 

 واحلمد هلل رب العاملني. ،نتقدم بالشكر جلميع من تكلف عناء السفر وعقد االجتامعات
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لقد يرس اهلل تعاىل قلوًبا مفعمة باحلب، حترص عىل مل شمل األرسة، وكان 

االجتامع السنوي أحد الثمرات التي غرسها كبار هذه األرسة، وكان لصندوق األرسة 

نة أجدادهم )روضة سدير( إال رشف اإلرشاف عىل تنفيذها، وما اجتامع األرسة يف مدي

 نتاًجا طيًبا لتلك اللقاءات.

وقد بدأت قوافل أبناء األرسة تتوافد عىل روضة سدير يف صبيحة يوم اخلميس 

العارش من مجادى األوىل من الرياض، وبريدة، وشقراء، واملنطقة الرشقية التي حرض 

ندوق بتكاليف منهم عدد كبري يف إحدى حافالت النقل اجلامعي، حيث تكفل الص

الرحلة ذهاًبا وإياًبا، وبعد صالة الظهر كان هناك حفل السالم وتناول القهوة والشاي 

واملرطبات، وعند الساعة الثانية والنصف توجه املدعوون إىل موائد الغداء التي أعدت 
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للضيوف الذي قارب عددهم الثالثامئة فرد، وقد شاركهم عدد من أعيان روضة سدير 

ذه املناسبة، نظًرا للمكانة املتميزة التي تتمتع هبا األرسة، والعالقة املتينة الذي دعوا هل

 التي تربطهم ببقية أرس مدينة روضة سدير.

وبعد صالة العرص أقيم حفل تضمن مسابقة ثقافية قدمت فيها جوائز عديدة: 

حب عىل عينية ونقدية، وتم خالله توزيع جوائز املسابقة الثقافية الكربى، واختتم بالس

أرض سكنية يف مدينة روضة سدير قدمها ابن العم عبداهلل بن حممد بن عبدالعزيز، وفاز 

 .العم بدر بن عبداملحسن بن حممد هبا ابن

مت جوائز املسابقة الثقافية الكربى وجوائز هذا احلفل من عدد من دوقد ق

 رشكات ومؤسسات أبناء األرسة، وهم:

 ه.رشكة عبداللطيف السعود وإخوان  -

 جمموعة رشكات أبابطني.  -

 ميالمني أبابطني.  -

 مؤسسة الزهراء.  -

 أبابطني للمشاريع التجميلية.  -

 املكان للخياطة واملالبس الرجالية.  -

 رشكة نادك.  -

وقدم حممد بن خالد بن حممد بن عبدالعزيز جوائز نقدية، وبعد صالة املغرب 

املقيمني يف سدير لتناول القهوة  توجه املدعوون إىل بيوت بعض أفراد األرسة

واملرطبات، وهم: العم حممد بن عبداهلل بن عثامن، وابن العم عبداهلل بن عبدالعزيز بن 

 عبدالوهاب، وابن العم حممد بن عبداهلل بن حممد.

وبعد صالة العشاء توجهت املجموعة إىل مزرعة ابن العم عبداهلل بن حممد بن 

كرة القدم بني فريق منطقة الرياض وفريق املنطقة الرشقية  عبدالعزيز، وأقيمت مباراة يف
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الذين استفادوا من نظام االحرتاف حني استعانوا بخدمات بعض الالعبني من منطقة 

الرياض، وقد سلمت امليداليات للفريقني، يف حني فاز بالكأس صندوق األرسة الذي 

 نجح يف تنظيم هذا اللقاء الرائع.

كأس وامليداليات( من ابن األرسة البار حممد بن مساعد وقد قدمت اجلوائز ) ال

بن سعود حممدبن 
(1)

. 

 
 

 

                                                 
عبداهلل بن عبدالرمحن بن  مقال بعنوان: االجتامع السنوي ألرسة آل أبابطني يف مدينة )روضة سدير( بقلم( 1)

 .6هـ، ص1418حممد، جملة )رسالة األرسة(، العدد الثامن، رجب 
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 كلمة القائمني على املسابقة:  -

اجلوائز قيمتها املعنوية الكبرية مهام قل ثمنها، وإذا كانت من قريب لك أو عزيز 

ليك، فإن قيمتها تكرب، وإذا حصلت عليها عن جدارة بني إخوانك وأبناء عمك، فهي ع

أكرب من قيمتها بكثري، فكيف إذا كانت قيمة بذاهتا، كل هذه الصفات اجتمعت يف 

 جوائز املسابقة الثقافية الكربى للحاصلني عىل املراكز األوىل.

 ق األرسة، إال أن نقدم وال يسعنا نيابة عن القائمني عىل املسابقة وعن صندو

وافر الشكر واالمتنان، والتقدير والعرفان ملن قدموا جوائزها هذه السنة والسنوات 

 املاضية.

وال شك أن هذا نابع من وصلهم لألرسة، وحرصهم عىل دعم كل مرشوع يؤدي 

 إىل تكاتف األرسة وصلة الرحم بينهم وترابطهم، وهم:

 وإخوانه.رشكة عبداللطيف السعود أبابطني  -1

 جمموعة رشكات أبابطني. -2

 رشكة نادك. -3

 ميالمني أبابطني. -4

 مؤسسة الزهراء. -5

 أبابطني للمشاريع التجميلية والصيانة. -6

 املكان للخياطة واملالبس الرجالية. -7
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 أمساء األوائل يف املسابقة الثقافية الكربى:  -

من املشاركني، حيث شارك عدد القت املسابقة الثقافية الكربى هذا العام قبواًل 

ا من الرجال والنساء بالنسبة لألعوام السابقة، فقد كان عدد املشاركني من  كبري جدًّ

( مشاركات، ونطمع يف املزيد يف املسابقات 104( مشارًكا، ومن النساء )85الرجال )

 القادمة بإذن اهلل، وقد حاز عىل املراكز اخلمسة األوىل من الرجال:

 بن عبداهلل بن عبدالكريم بن عبداهلل. محد األول:

 غسالة + كوبون الزهراء + طقم أقالم.

 سعد بن حممد بن عبداهلل. الثاين:

 منقي هواء + كوبون الزهراء + حافظة.

 نارص بن عبدالكريم بن عثامن. الثالث:

 كرتون جبن. –خروف + كرتون حليب 

 عبداهلل بن حممد بن عبداهلل بن عثامن. الرابع:

 صيانة حديقة. – مكنسة

 عبدالرمحن بن إبراهيم بن عبداهلل. اخلامس:

 مكنسة.

 وأما أمساء الفائزات من النساء:

 األوىل: هيا بنت حممد بن عبداهلل املقحم.

 R 300 ثالجة ماركت انديست

 رشيفة بنت عبدالرمحن بن إبراهيم أبابطنيالثانية: 
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 R 300 ثالجة ماركت انديست

  بن عبدالكريم بن أبابطنيالثالثة: منى بنت عبداهلل

 WN 421 ثالجة ماركت انديست

 الرابعة: نوال بنت سليامن بن عبداهلل العواد

 WN 421 ثالجة ماركت انديست

 اخلامسة: دالل بنت عبدالعزيز املهنا

TV 7700 تلفزيون سيارة ماركة
(1)

. 

 حلول املسابقة الثقافية الكربى:

 جواب السؤال األول:

ْنَساَن بَِواِلدَْيِه ُحْسنًاَوَوصَّ }قال تعاىل:  وردت هذه اآلية يف سورة  ، {ْينَا اْْلِ

 (.8العنكبوت اآلية رقم )

هل يمكن أن جيزي ولد والده بام عليه من احلق؟ نعم، بأن جيده مملوًكا فيشرتيه 

 فيعتقه.

 جواب السؤال الثاني: 

 ألقاب السور: 

 بنو إرسائيل )اإلرساء(. -

 القتال )حممد(. -
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 الطويلتني )األعراف(. أخت -

 اجلامعة )الشعراء(. -

 املنافقون الكربى )التوبة(. -

 الكافية )الفاحتة(. -

 جواب السؤال الثالث:

 رتب املعارك حسب تاريخ وقوعها ومن قوادها؟

 مل تصلنا إجابة نموذجية هلذا السؤال.

 جواب السؤال الرابع:

 من مؤلف:

 (.– محه اهللر – الرسطان األمحر )د. عبداهلل عزام -

 النررشة )الشيخ عبدالعظيم بن إبراهيم بن عبدالكريم أبابطني(. -

 اإلسالم والعرص احلديث )وحيد الدين خان(. -

 (.– رمحه اهلل – خمترص إغاثة اللهفان )الشيخ عبداهلل أبابطني -

 هذا الدين بني جهل أبنائه وكيد أعدائه )حممد الوكيل(. -

 ة )د. أمحد بن حممد أبابطني(.املرأة املسلمة املعارص -

رمحه  –هدية الواعظني وتذكرة السامعني )الشيخ عبداملحسن بن عثامن أبابطني  -

 (.– اهلل
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 جواب السؤال اخلامس: من القائل:

 قائله بيت الشعر

 بشار بن برد كفى املرء نباًل أن تعد معايبه من ذا الذي ترىض سجاياه كلها

 أبو الفتح البستي من رسه زمن ساءته أزمان ًداال حتسبن رسوًرا دائاًم أب

 مثل عقد اللؤلؤ املنتظم مجعكم مجع كريم مفرح
ماجد بن عبداملحسن 

 بن عثامن أبابطني

 برمحتك ورضاك فيها سواعيد يا هلل عسى اليل خلفوه اجلناين
العم عبدالكريم بن 

 عثامن أبابطني

 تضيقولكن أخالق الرجال  لعمرك ما ضاقت بالد بأهلها
عمرو بن األهتم 

 السعدي

 من فروع طويق إىل حد النظيم مرحًبا وأعداد ما هل املطر
العم إبراهيم بن 

 عبدالكريم أبابطني

 جواب السؤال السادس:

 ( يف متاين ساعات، 2×2×2حفرت حفرة طوهلا وعرضها وعمقها مرتان ) -أ

( ساعة 27)فكم نحتاج من الوقت لنحفر ثالثة أمتار؟ اجلواب: نحتاج إىل 

(3×3×3=27 .) 

رجل يرتدي مالبس سوداء ونظارات سوداء، وحذاء أسود، وقفازين يف  -ب

وسط الطريق، ومجيع األنوار مطفأة، وسيارة منطلقة برسعة، وقبل أن تصل السيارة 

ملوقع الرجل انحرفت عنه ومل تدهسه، ملاذا؟ اجلواب: ألنه كان يسري يف النهار
(1)

.  
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 «رسالة األسرة»دار جملة إص -8

وهي جملة ربع سنوية  «رسالة األرسة»جملة  «آل أبابطني»يصدر صندوق أرسة 

طريق اللجنة الثقافية، وهي جملة ثقافية هتتم بنرش املقاالت  عن يصدرها الصندوق

القيِّمة، وقصائد الشعر، وقد عرضنا هلذه املقاالت واألشعار سابًقا، كام هتتم هذه املجلة 

  ا ببعض املوضوعات األخرى، منها:أيًض 

  ملتقى الصغار»صفحة»: 

بالرباعم الصغرية؛ فهم مستقبل الوطن وعامده،  «رسالة األرسة»اهتمت جملة 

لذلك أفردت هلم صفحات داخل املجلة لتوعيتهم باملبادئ التي ينبغي أن يكونوا عليها 

إليها، ومن هذا  يف حارضهم ومستقبلهم، وكذلك بمعلومات وتدريبات هم يف حاجة

 ما يتضح يف الصور اآلتية:
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  أخبار األسرة»ركن»: 

ركنًا يف صفحاهتا؛ الستعراض أهم األخبار التي  «رسالة األرسة»خصصت جملة 

 تتعلق بأرسة آل أبابطني، ومما جاء فيها:

 هذه األخبار: «جاءتنا من مندوب فرع )عثمان بن عبدالكريم

ر املاضية عدد من املواليد، جعلهم اهلل من عباده أطل عىل األرسة خالل األشه

 الصاحلني، وأقر هبم عيون والدهيم.

 فقد رزق ابن العم عبداإلله بن عبداملحسن بن عثامن بمولود سامه )أمحد(. -

 وزرق ابن العم عبدالرمحن بن عبداملحسن بن عثامن بمولود سامه )حممد(. -

 ثامن بمولود سامه )خالد(.ورزق ابن العم وليد بن عبداملحسن بن ع -

 ورزق ابن العم عثامن بن عبدالكريم بن عثامن بمولودة سامها )منرية(. -

 ورزق ابن العم نارص بن عبدالكريم بن عثامن بمولودة سامها )إيالف(. -

 ورزق ابن العم عبدالرمحن بن عبدالكريم بن عثامن بمولود سامه )يارس(. -

 ر التالية:وجاءتنا من صندوق األسرة األخبا

 متاثل للشفاء العم حممد بن عبداهلل )أبو سامي(. -

 كام متاثل للشفاء العم عبدالعزيز بن عبداهلل بن إبراهيم )أبو خالد(. -

ابن العم عبداهلل بن عبدالعزيز أجريت له فحوصات طبية دقيقة متهيًدا إلجراء  -

 عملية جراحية يف املستشفى العسكري، نطلب منكم الدعاء له.

العم حممد بن عبداهلل بن حممد بن عبداهلل يرقد منذ فرتة طويلة عىل الرسير  -

 األبيض، ونطلب منكم الدعاء له.
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 460أقيم حفل نسائي مع بداية هذا العام الدرايس، وكان احلضور أكثر من  -

مشاركة، ومل نر أي تقرير عنه من بنات العم
(1)

. 

 مقتطفات» ركن»: 

 وحكم قيِّمة، ومنها: وهذا الركن عبارة عن عظات

 الناس يف اخلري أربعة أقسام: -

منهم من يفعل اخلري ابتداًء، ومنهم من يفعله اقتداًء، ومنهم من يرتكه حرماًنا، 

ومنهم من يرتكه استحساًنا، فأما من يفعله ابتداًء: فهو كريم.. ومن يفعله اقتداًء: فهو 

 حساًنا فهو دين.حكيم.. ومن تركه حرماًنا فهو شقي.. ومن تركه است

 ومنها:

والذي ال حيفظ احلرمة وال يشكر النعمة، وال جيتنب اخليانة، وال يعتقد األمانة،  -

 فال تصحبن من هذه صورته، وال تستبطن من هذه جادته.

 ومنها:

من أمىض يومه يف غري حق قضاه.. أو فرض أداه.. أو جمد أثله.. أو محد  -

سه.. فقد عق يومه.. وظلم نفسهحصله.. أو خري أسسه.. أو علم اقتب
(2)

. 

                                                 

 .14هـ، ص1418جملة )رسالة األرسة(، العدد الثامن، رجب  (1)

 .10هـ، ص1418ة )رسالة األرسة(، العدد الثامن، رجب جمل (2)
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من منطلق حرصها عىل مل شمل أبناء األرسة، وحرًصا عىل صلة األرحام، فقد 

بإصدار دليل هلواتف وعناوين أفراد األرسة؛ حتى يمكنهم  «آل أبابطني»قامت أرسة 

 التواصل فيام بينهم.

 آل أبابطني»لثاني من دليل هواتف وعناوين أسرة اإلصدار ا»: 
 متهيد:  -

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبيه ورسوله الصادق األمني، وعىل 

 من اهتدى هبديه إىل يوم الدين، وبعد،،

أن يقدم لكم دليل هواتف  «آل أبابطني»بكل احلب واملودة، يرس صندوق أرسة 

ة بكافة أعامرهم، بعد أن بذل القائمون عليه كثرًيا من الوقت وعناوين أفراد األرس

واجلهد، لتجميع معلوماته بعد حتديثها أكثر من مرة، وألن النقص مالزم ألعامل البرش، 

أو ابن(،  –أو أخ  –أو ابن عم  – فإننا نعتذر سلًفا لكل فرد من أفراد األرسة الغالية )عم

املتعلقة به عىل خالف ما يريد، ونعده بتصحيح  إن سقط سهًوا أوردت بعض املعلومات

 أي خطأ يف الطبعة الالحقة، التي ننوي إصدارها الحًقا إن شاء اهلل.

وقبل اخلتام البد من توجيه الشكر، لكل من ساهم يف إصدار هذا الدليل، من 

أبناء العم مندويب الصندوق، أو الذين بادروا إىل االتصال بالصندوق لتحديث 

م، راجني أن يستمر هذا التواصل بيننا، فالصندوق بدأ بكم ولكم، وسيسعد معلوماهت

 بسامع اقرتاحاتكم، وحتقيق رغباتكم.

 واهلل نسأل أن يوفقنا مجيًعا، الستمرار التواصل عىل ما حيبه ربنا ويرضاه.

 اهلل وبركاته،،،، والسالم عليكم ورمحة

 العضو العضو
عزيز بن مهندس/ عبدالعزيز بن منصور بن عبدال

 عبداملحسن )أبو سارة(

 عبداهلل بن حممد بن عبداهلل بن عبدالعزيز 

 )أبو باسل(

 العضو العضو
مهندس/ عبدالعزيز بن حممد بن عبداهلل بن حممد 

 )أبو حممد(

مهندس/ عبداهلل بن عبدالرمحن بن حممد بن عبداهلل 

 )أبو خالد(

 رئيس جملس اإلدارة 

 
 يف بن عبداهلل عبداهلل بن حممد بن عبداللط

  )أبو وائل(
 هـ1/1/1419
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 مقدمة

 احلمد هلل والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني، أما بعد،،

 سلمهم اهلل. –أبناء العم األفاضل  –األعمام الكرام 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

آل »ناوين أرسة يرسنا أن نقدم بني أيديكم اإلصدار الثاين من دليل هواتف وع

والذي هو امتداد لبذرة بذرها العم/ حممد بن عبداهلل بن عثامن بن حسن )أبو  «أبابطني

هـ، 1409عبداهلل( الذي قام مشكوًرا بإعداد ومجع الدليل السابق والذي صدر يف عام 

وقد استغرق مجع الدليل احلايل حتى يظهر هبذا الكم من املعلومات قرابة اخلمس 

تم تسجيل مجيع املعلومات التي ترد إىل إدارة الصندوق، وتم توزيع سنوات، حيث 

قناعتنا بصحة  مالعديد من استامرات التحديث يف مجيع املناسبات األرسية، ونظًرا لعد

تلك املعلومات يف ذلك الوقت، فقد تم تعيني مندوب لكل جمموعة من األرسة، وتم 
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ذلك باالتصال عىل مجيع أفراد تكليفه بمراجعة املعلومات وتصحيح األخطاء، و

جمموعته، ومراجعة الفرع اخلاص به من الشجرة، وبعد ذلك تم تسليمها البن العم 

املهندس/ عبداهلل بن عبدالرمحن بن حممد بن عبداهلل بن عبداللطيف )أبو خالد( والذي 

 قام مشكوًرا بمراجعته وتنقيحه ليخرج هبذه الصورة، ورغم ذلك فإننا نعلم أنه يوجد

العديد من األخطاء والنقص والتي تم تاليف بعضها وتعديلها حتى آخر ساعة من 

 الطباعة.

ونعتذر مسبًقا عن كل من سقط اسمه سهًوا، أو تم تسجيل معلومات خاطئة أو 

 قديمة عنه، ولذا نرجو من اجلميع التعاون معنا كالتايل:

تامرة املرفقة إذا كان هناك خطأ يف أي معلومة، يرجى تعديلها يف االس -1

 (.1نموذج رقم ) ،)استمارة تصحيح وتعديل يف دليل األسرة(

إذا كان هناك اسم غري مسجل هنائيًّا يف الدليل أو رغبت يف إضافة أحد  -2

)استمارة إضافة اسم غري مسجل نهائيًّا يف األبناء، يرجى تعبئة االستامرة اخلاصة بذلك 

 (.2نموذج رقم ) ،دليل األسرة(

والتي ستصدر قريًبا إن شاء  –كم اإلضافة والتعديل يف شجرة األرسة كام يمكن

)استمارة وذلك بتعبئة االستامرة اخلاصة بذلك  –اهلل واملوجودة حاليًّا حتت الطباعة 

 (.3نموذج رقم ) ،تسجيل اسم يف شجرة األسرة(

ويوجد أيًضا نموذج يف حالة إيداع أي مبالغ يف احلساب اخلاص بالصندوق رقم 

 شركة الراجحي املصرفية لالستثمار( –بشارع األحساء  289فرع رقم  4/2200)
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ل من خالل  (.4نموذج رقم ) ،)إشعار إيداع أو تسديد( وحتديد نوع املبلغ املحوَّ

كام نرفق لكم الطلب اخلاص بقرض الزواج، والذي حيق جلميع أبناء العم 

 نموذج  ،)طلب سلفة زواج( االستفادة منه إذا توافرت فيهم الرشوط، وذلك بتعبئة

 (.5رقم )

ونرى أنه من املفيد تزويدكم بأسامء مجيع املندوبني وأرقام هواتفهم، والذي من 

خالله تستطيع استالم مجيع األخبار ورسائل األرسة التي تصدر بصفة دورية ومواعيد 

 االجتامعات واحلفالت.

يف إعداد هذا الدليل، إال أن نشكر مجيع من ساهم معنا  ويف اخلتام ال يسعنا 

ونعدكم بتصحيح ما ورد فيه من أخطاء، وذلك يف الدليل القادم الذي سيصدر قريبًا 

ا إن شاء اهلل   .)دليل اجليب(جدًّ

 ولكم حتياتنا،،،

 املدير التنفيذي

 مهندس/ أمحد بن حممد بن عبداهلل بن 
 عبدالعزيز أبابطني )أبو راكان(

 هـ1/1/1419 



 

 حمطات يف تاريخ أسرة آل أبابطني

 

240 

 

 



 

 

 241 حمطات يف تاريخ أسرة آل أبابطني

يف جيزان وتوابعه راعي  اخلبتلنا مراسالت مع كبار أهل األشيقر  احأنا وأبد

أنا أرسل يل إنك جتي، عندي جاريتني أيب ابيعها جيت  الزهرة )من كبار أهل اليمن( إيل

( ةهيج )راعي الزهر ي)أمحد طاهر هاد تبليك ومن أجل حيرضون كبار أهل اخلع

من ملك صنعاء إنه حيط اليد عىل خايفني مخسة رؤساء  حنا :قرية وشعيب. وقال ةالزهر

م )شعيب يدك يف البحر( ؛جيزان وبني كبار أهل  هبين درييسواإل ،ألن قوته يف املُوسَّ

ما َأسلَّم جيزان وتوابعه إال لعبدالعزيز بن عبدالرمحن  درييسإين يا إل ،اتفاق تاخلي

 .وكتبوا خطوط وعطوين إياها ،الفيصل

بداح يف اليمن ووصلت مخيس قسيط فيه يل ذلول أوجيت من جيزان وإىل 

 ة.طيب ةوقام من املرغنى يف )املوسم( قوم ة،جاري 17معه  حيداوقعدت احترى أل

مما ميل  درييسمعه اإل سافرأنه وصل إىل اخلميس و حبداأرش ببوجاين البشري أ

رمحه اهلل  – وعطاه خطوط للملك عبد العزيز ،ن يشيلون العبيدارزاق علشأعطاهم 

 .ال تفوت املسألة ةحيثه عىل العجل – عليه

القرص يف  خوياه يفإيل هو ويقععىل فهد القايمني ري سويوم جينا يف اخلميس إذا ع

م يف اخلميس يستنجد أهل تثليث أهل جامش وخيَّ  ،لني من القرص بسالحهووحم ،أهبا

ت وولده مرتك بن شغلوت معه وشغل بنجاه عشق  ،ه وال جاه أحدشقحطان وأهل بي

 بداج باجلوان. أويوم جاء  ل فقطارج 50وجاه من أهل تثليث حوايل  ،لاأربعني رج

جمون علينا يف اخلميس ما هنا قوة تقف يف : حنا خايفني يا أبداح هيوقلت

نحورهم. قال: أيب أشرتي باكر عيش وذرة ونطحنها ثم نميش، وعلينا خوف، ولكن 
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عبدالرمحن اميش عىل ذلولك من اخلميس ومعك اخلطوط للملك عبدالعزيز من 

اإلدرييس ومن كبار أهل اخليت، ومشيت من اخلميس حلايل وطبيت بيشة ولقيت 

ل وامرحت عندهالدرويش بن ج  .الَّ

ويوم أصبحت مشيت عىل الذلول ويوم تطرفت يف أطراف بيشة، وال ودي أظهر 

يف البياح من اخلوف، أبو ساق يكون عىل أباعر أهل نيشة ورينة، والرشيف يف حمايل 

وجيي منهم قوة ويغريون يف علو شعيب رينة، وإىل الذلول تضلع وكريتها ألمه التي فيها 

 .رهصة

وبركت وعافاها اهلل ورسيت عليها يف الليل ويوم جيت املفرق الذي  ويوم عرقت

يروح لرينة بغيتها تروح بني اجلبال وال طاعت وقلت: خري إن شاء اهلل، وخليت اجلبال 

عىل يمناي وحولت عىل شعيب بيشة وحددت معه لرينة مع طلوع الشمس وجلت يف 

 .رينة أنتظر أبداح

ويوم ، وصلنا رينة وجلسنا يف رينة يوم واحد ويوم جاء أبداح وأصبحنا وامنني

جاء قبالة الليل وأركب عىل ذلويل لوحدي وأحدد وأميش مع اهلضب حتى وصلت 

موعل يف علو القرتني قلت: عطوين اخلرب وين فيصل؟ قالوا: خييم يف املزامحني بيى بجاد 

ألرض ردية وال يف الغطغط وغريه من العربان يغزون معه لليمن، وقالوا: سلفنا ردية وا

 .نقدر نغزي

ويوم إين جيت ونو خت عىل فيصل  يف املزامحني اهلل يرمحه وطلعت بيه يف روشن 

فوق ومعه الشيخ عبداهلل بن حسن وأخوياه وقال يل فيصل: بني نصيل صالة القرن 

وأنت راكب عىل ذلولك عازمنا بن بجاد عىل العشاء ونبيك تروح معنا وجينا البن 

يه وقلطنا عىل العشاء وخذوا علوي وأخربهتم عند اجتامعنا عىل العشاء بجاد ونوخنا عل

ويف بيوت كبارهم عند القهاوي عن الدروب وأخربهتم أنه طيب واخلميس شعبانه ما 
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الهم يوهطون الوهط وأجد فيها شبه والعلف والقشع كثري يوم فظت عىل اهلضب و

 .عتيق وماجد بن ضعلةومشينا عىل قهاوي كبار أهل الغطغط والشيخ بن قشع، 

ويوم سمعوا كالمي عن الدروب دمرهم اهلل واعزموا عىل الغزا مع فيصل وقال 

وح به له يف الرياض ورست يل فيصل اهلل يغفر له: أيب اكتب خط ألبوي واعطيه إياه تر

 من عنده.

ويوم جيت بن مقيل وال الذلول تعبانة وأنا تعبان وعقلتها واسرتحت قلبل وبان 

وجيت الرياض وعىل طول وصليت ومسيت منها طالع مع القدية، مت الفجر وق

رحت ملقابلة امللك عبدالعزيز اهلل يرمحه وسلمت عليه وعطيته اخلطوط وقال تعال صل 

معنا األخري، وقال البن مجيعة: قل لعبدالرمحن إن حنا انشغلنا بآل صباح، ولكن يصيل 

الذي يف املقصورة، وعنده واحد من معنا الفجر وبعد الصالة رقيت عليه يف املجلس 

وأنا ما أدري وين يل: كلك بركة يا ولدي ثالث مرات،  الكتاب يوم جلست عنده قال

جتني هالربكة، وقال يل إن األفران معينني يغزون يدعون إن سلفهم ردية من خيل وإبل 

 وغريها، ويوم علمتهم بالطريق اعزموا عىل املعزا..

ه الشيخ ووقد سبقه أخ ـ،ه19/8/1411لرمحن يوم الشيخ عبدا تويف استدراك:

- رمحهام اهلل رمحة واسعة واسكنهام الفردوس األعىل ومجيع أموات املسلمني - ،عبداهلل

 واهلل املستعان.، 

 ،هو عبدالرمحن بن حممد بن عبدالرمحن بن الشيخ عبداهلل أبابطني ترمجة خمتصرة:

إنني رأيت  :بنه حممد يقولاولكن  ـ،ه1320تاريح ميالده حسب حفيظة النفوس عام 

فإن تاريخ ميالد  ـ،ه1315ي الشيخ عبداهلل عام عمِّ ورقة مكتوٌب فيها أن تاريخ ميالد 

 .ـه1317الوالد هو عام 
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ا يوم السبت بنه( هاتفيًّ ااألستاذ حممد بن عبدالرمحن بن حممد أبابطني ) هذا ما أماله عيلَّ 

 .واهلل أعلم ـ،ه15/6/1428

 ا وسمتً بداهلل وعبدالرمحن من أخيار الرجال علاًم وخلًقا وفضاًل ن عاوالشيخ

 .راءقومها من روؤس الرجال وهلام مكانتهام عند مجاعتهم أهل ش ،وصدًقا ومروءةً 

فالشيخ  ،ي أحًدا عىل اهلل(زكِّ ث وال حرج )وال نُ ك بأهدابه فحدِّ ا الدين والتمسر أمَّ 

واهلل  ..له غبار شقر ال يُ  ةجمزاع ن تاجر وقطَّ والشيخ عبدالرمح ،يدعبداهلل طالب علم جُم 

 .أعلم

 

 كتبه

 سعود بن عبدالعزيز بن صالح املقرن

 ـه17/6/1428
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 249 حمطات يف تاريخ أسرة آل أبابطني

وهدى بنت عبداهلل العبدالعايل: أخبار الدولة  دالل بنت خملد احلريب،  .10

السعودية األوىل والثانية يف املوسوعة العربية العاملية، دراسة استقصائية، الدار 

 العربية للموسوعات.

 م.2001 – هـ1422دليل جائزة أرسة آل أبابطني للتفوق العلمي،   .11

ن بن ديوان الشاعر عبدالكريم بن عثامن أبابطني، مجع وترتيب عثام  .12

 هـ.1420عبداملحسن أبابطني، 

 رجب جرار: الدولة العثامنية وشبه جزيرة العرب.  .13

 م.2002، 15الزركيل: األعالم، دار العلم للماليني، ط  .14

 –م 1917هـ/ 1337 – هـ1336سانت جون فيلبي: بعثة إىل نجد   .15

 م.1918

 هـ.1278سيف الدين شمالن: تاريخ الكويت، ط  .16

ريخ اململكة العربية السعودية يف ماضيها صالح الدين املختار: تا  .17

 وحارضها، منشورات دار مكتبة احلياة، حييي اخلليل، بريوت.

 .15عباس حسن: النحو الوايف، دار املعارف، مرص، ط  .18

عبدالرمحن بن عبداللطيف آل الشيخ، مشاهري علامء نجد وغريهم، دار   .19

 م.1972-هـ 1392، 1الياممة، الرياض، ط

يطر: عثامن بن برش منهجه ومصادره، مطابع مؤسسة عبدالعزيز اخلو  .20

 هـ.1390، 1اجلزيرة، الرياض، ط

عبداهلل بن إبراهيم بن عيل الرتكي: منطقة سدير يف عهد الدولة السعودية   .21

 األوىل، )دراسة تارخيية(.

 عبداهلل بن عبدالرمحن بن صالح البسام: علامء نجد خالل ستة قرون.   .22



 

 حمطات يف تاريخ أسرة آل أبابطني

 

250 

لعزيز البسام، حتفة املشتاق يف أخبار نجد واحلجاز عبداهلل بن حممد بن عبدا  .23

 والعراق، تقديم وحتقيق: غسان داود الناصري.

عبداهلل بن حممد بن عبداهلل أبابطني: روضة سدير، مكتبة سدير الوثائقية،   .24

 م.2016هـ، 1437

عبداهلل بن عبدالرمحن العالَّمة  عيل بن حممد بن عبداهلل العجالن: الشيخ  .25

تي الديار النجدية، حياته، وآثاره، وجهوده يف نرش عقيدة السلف، أبابطني، مف

 مع حتقيق رسالة الرد عىل الربدة، دار الصميعي للنرش والتوزيع. 

عمر رضا كحالة: معجم املؤلفني، مكتبة املثنى، دار إحياء الرتاث العريب،   .26

 بريوت.

نة العامة كتاب: عبدالعزيز سعود أبابطني، بطاقة تعريفية، إعداد األما  .27

 ملؤسسة أبابطني الثقافية.

 حممد آل عبدالقادر: حتفة املستفيد.  .28

 حممد الفاخري: األخبار النجدية.  .29

 حممد بن إبراهيم أبابطني: بستان الورد يف حديقة نجد.  .30

حممد بن إسامعيل البخاري: صحيح البخاري، املحقق: حممد زهري بن   .31

لطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد نارص النارص، دار طوق النجاة )مصورة عن الس

 هـ.1422عبدالباقي(، الطبعة: األوىل، 

حممد بن نارص العبودي: املعجم اجلغرايف للبالد العربية السعودية: بالد   .32

اململكة العربية  -القصيم، منشورات دار الياممة للبحث والرتمجة والنرش

 السعودية.

 مدحت باشا: مذكرات مدحت باشا.  .33



 

 

 251 حمطات يف تاريخ أسرة آل أبابطني

ج: صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبدالباقي، دار مسلم بن احلجا  .34

 بريوت. –إحياء الرتاث العريب 

 معجم أرس عنيزة.  .35

 موسوعة تاريخ التعليم يف اململكة.  .36

 ميكوش: عبدالعزيز آل سعود، ط القاهرة.  .37

 ثالًثا. اجلرائد واجملالت:

 م.2001يناير  13هـ، املوافق 1421شوال  10جريدة الثقافة، بتاريخ  .1

 هـ.1288مجادى األوىل عام  25يف  169يدة الزوراء عدد جر .2

م، العدد رقم 2000يناير  18 – هـ1420شوال  12جريدة الندوة، بتاريخ  .3

(12532.) 

 م.2011جريدة الوطن، بتاريخ  .4

م، العدد رقم 1997نوفمرب  30 – هـ1418رجب  30جريدة اليوم، بتاريخ  .5

(8934.) 

 م.2017أكتوبر  27املوافق هـ، 1439صفر  7جريدة اليوم، بتاريخ  .6

 هـ.1418جملة )رسالة األرسة(، العدد الثامن، رجب  .7

كتاب الدولة السعودية الثانية جملة الدارة، السنة الثالثة، العدد األول، حول  .8

 للدكتور أبو علية، مقال لعبداهلل العثيمني.

هـ. مقال تاريخ عنيزة 1385عام  15العدد  -جملة معهد عنيزة العلمي .9

 ، لعبداهلل الشبل.السيايس



 

 حمطات يف تاريخ أسرة آل أبابطني

 

252 

 رابًعا. املخطوطات:

 حممد العيل العبيد: النجم الالمع. .1

 حممد الفاخري: تاريخ الفاخري. .2

 حممد بن محيد: السحب الوابلة عىل رضائح احلنابلة. .3
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 ا. الكتب باللغة األجنبية:خامًس

1-doughty op, cit. 

2-Huber, Journal Dun voyage en Arabie. 

3-philiby, op, cit. 

4-winder, op, cit. 

 سادًسا. املواقع اإللكرتونية:

 رابط:  ،أرسة آل أبابطني عرب اإلنرتنتموقع  -

http://www. Familyalbabtain.com. 

 رابط:  د أبابطني الثقافية عرب اإلنرتنت،وموقع مؤسسة عبدالعزيز سع -

http://www.albabtainprize.org/Default. 

http://www.albabtainprize.org/Default
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 ديوانية البابطني بمدينة الرياض.موقع  -

 صندوق األرسة.موقع  -

 جائزة التفوق العلمي.موقع  -
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