




























































 

الوطن، وباألخص من شارك في توحيد هذه البالد، المترامية األطراف، المتعددة 

طيب  - وطالما كنت وسأبقى من المعجبين بسيرة كل من أخلص النية قوالً وعمالً إلى جانب المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

فقد كان الفقيد العم عبدهللا من أولئك الرجال المخلصين الذين عاشوا في كنف بيت اشتهر باألمجاد والجهاد، جده ناصر بن 
وبقي الفقيد قريباً من الملك عبدالعزيز حتى وفاته وقد 

إن هللا جلت عظمته خلق هذا الشخص ليكون سبباً 
رحمة هللا عليه  - وقال لي واحد من أهل الرياض من طلبة العلم اسمه صالح بن ريس إن عبدالعزيز 

 - اإلمام عبدالرحمن  - لما انتهيت من إجراءاتي قبل دخول األحساء دخلت لمشاورة الوالد 
وكان . يجب أن نستشير الشيخ عبدهللا بن عبداللطيف

الشيخ صديق البن ثاني وأخشى أن يعلم 
ال، : قال اإلمام. الشيخ ابن ثاني ثم تفسد خطتنا ألننا قد ال نستطيع أن ندخل األحساء في يوم أو يومين لكن األحسن أال تعلمه

أنا معك يا عبدالعزيز . أنا معك: عندما أعلم الوالد الشيخ قام الشيخ وحذف بشته ومشى على ركبه وقال
كأن العلماء كانوا يرون أن بقاء األتراك في األحساء هضماً لهم، قال رحمة 

. ثم قال لي ان من رأيه أن نرسل البن ثاني والبن صباح لنعلمهما بهمتنا
 .(٢"(وتقدمنا ويسر هللا أمرنا وتم دخول األحساء

 ١٤٠٣٢العدد  - م ٢٠٠٦نوفمبر 

صل بن فرحان آل سعود دهللا بن ف  األم ع

 
 تركي بن طالل بن عبدالعزيز

 
 

الوطن، وباألخص من شارك في توحيد هذه البالد، المترامية األطراف، المتعددة ال شك في أن سير الجيل األول من أبناء هذا 
 .القبائل، تشكل مصدر إلهام وفخر واعتزاز لنا نحن األجيال الصاعدة

وطالما كنت وسأبقى من المعجبين بسيرة كل من أخلص النية قوالً وعمالً إلى جانب المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

فقد كان الفقيد العم عبدهللا من أولئك الرجال المخلصين الذين عاشوا في كنف بيت اشتهر باألمجاد والجهاد، جده ناصر بن 
وبقي الفقيد قريباً من الملك عبدالعزيز حتى وفاته وقد . فرحان من الشجعان الذين رافقوا عبدالعزيز في ملحمة استرداد الرياض

إن هللا جلت عظمته خلق هذا الشخص ليكون سبباً . ما من شك في أن ظهوره عائد إلى القدرة اإللهية
وقال لي واحد من أهل الرياض من طلبة العلم اسمه صالح بن ريس إن عبدالعزيز 

 .(١"(في أمتنا مثل طالوت في بني إسرائيل

لما انتهيت من إجراءاتي قبل دخول األحساء دخلت لمشاورة الوالد : "ه سمع الملك يقول
يجب أن نستشير الشيخ عبدهللا بن عبداللطيف: فلما أخبرت اإلمام قال. ومن عادتي أني أخبره بعد أن انتهي من كل شيء

الشيخ صديق البن ثاني وأخشى أن يعلم : جل فيه خير ولكن قلت يا طويل العمرالشيخ عبدهللا صديقاً لقاسم بن ثاني وقاسم ر
الشيخ ابن ثاني ثم تفسد خطتنا ألننا قد ال نستطيع أن ندخل األحساء في يوم أو يومين لكن األحسن أال تعلمه

 .يجب أن نقول له، ثم عاد اإلمام الشيخ عبدهللا رحمة هللا عليه وأعلمه

عندما أعلم الوالد الشيخ قام الشيخ وحذف بشته ومشى على ركبه وقال
كأن العلماء كانوا يرون أن بقاء األتراك في األحساء هضماً لهم، قال رحمة  - هذا هو الجهاد وهذا هو الشيء الذي يراه العلماء 

ثم قال لي ان من رأيه أن نرسل البن ثاني والبن صباح لنعلمهما بهمتنا. زال الشيء الذي في خاطري
وتقدمنا ويسر هللا أمرنا وتم دخول األحساء: قال الملك عبدالعزيز إنه أرسل للطرفين ثم قال

  

  

 تاريخ وحضارة .١

نوفمبر ٢٤ -هـ ١٤٢٧ذي القعدة  ٣الجمعه   

 "الفارس العابد"

صل بن فرحان آل سعود دهللا بن ف األم ع

ال شك في أن سير الجيل األول من أبناء هذا 
القبائل، تشكل مصدر إلهام وفخر واعتزاز لنا نحن األجيال الصاعدة

وطالما كنت وسأبقى من المعجبين بسيرة كل من أخلص النية قوالً وعمالً إلى جانب المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
 .- هللا ثراه

فقد كان الفقيد العم عبدهللا من أولئك الرجال المخلصين الذين عاشوا في كنف بيت اشتهر باألمجاد والجهاد، جده ناصر بن 
فرحان من الشجعان الذين رافقوا عبدالعزيز في ملحمة استرداد الرياض

ما من شك في أن ظهوره عائد إلى القدرة اإللهية" - طيب هللا ثراه  - قال عنه 
وقال لي واحد من أهل الرياض من طلبة العلم اسمه صالح بن ريس إن عبدالعزيز . لما حصل عندنا من النعم

في أمتنا مثل طالوت في بني إسرائيل

ه سمع الملك يقولومما ذكره أن
ومن عادتي أني أخبره بعد أن انتهي من كل شيء

الشيخ عبدهللا صديقاً لقاسم بن ثاني وقاسم ر
الشيخ ابن ثاني ثم تفسد خطتنا ألننا قد ال نستطيع أن ندخل األحساء في يوم أو يومين لكن األحسن أال تعلمه

يجب أن نقول له، ثم عاد اإلمام الشيخ عبدهللا رحمة هللا عليه وأعلمه

عندما أعلم الوالد الشيخ قام الشيخ وحذف بشته ومشى على ركبه وقال: ال الملك عبدالعزيزق
هذا هو الجهاد وهذا هو الشيء الذي يراه العلماء 

زال الشيء الذي في خاطريعندما اقنعني : هللا عليه
قال الملك عبدالعزيز إنه أرسل للطرفين ثم قال



غامة وحرب اليمن وأحداث الريث، كما تولى بعدة مهام لعل أبرزها مشاركته في حرب الر - رحمة هللا عليه  - وقد كلف الفقيد 
وتولى إمارة القصيم مدة  - رحمه هللا  - في أوائل عهد الملك سعود  - الحرس الوطني  - أيضاً رئاسة جهاز اإلخوان المجاهدين 

 .ثالثة عشر عاماً 

كان من عقالء الرجال الذين يوثق  رحمة هللا عليه فقد: "- حفظه هللا  - قال لي والدي األمير طالل  - طيب هللا ثراه  - وعن سيرته 
 ."بهم

وقد عاش زاهداً عابداً يقرب الصالحين ال يقبل النميمة في مجالسه، كما عرف عنه حب الخير والرقة في معاملة المحتاجين 
 .والضعفاء

 ."يما يوكل إليهلقد كان متزناً في أقواله وأفعاله ذا خلق رفيع مخلصاً ف: "- حفظه هللا  - كما قال لي عمي األمير سلمان 

ه عندما كلف الفقيد ١٣٧٦وعن شجاعته وإقدامه ذكر لي بَيّن الشيباني والذي رافق والده في أحداث الريث في الجنوب عام 
 ."بأنه تميز بالشجاعة واإلقدام مما جعلنا نفتخر بقيادته"بقيادة القوة العسكرية إلخماد الفتنة 

كان عبدهللا بن فيصل من المتعلقين بالفروسية من "الشهداء من آل سعود  وقد ذكر األخ عبدالرحمن الرويشد في كتابه
 .(٣"(صغره

في بداية تأسيس الحرس  - رحمه هللا  - وهو أحد الذين عملوا معه  - من كبار مدينة جالجل  - كما قال لي الشيخ سويد السويد 
 ."أيما تقديركان ال يرضى بالكذب ويحب الرجل األمين، ويقدر أبناء ا لحمايل "الوطني 

عن كثب إال أنني كلما زرته وهو على فراش المرض كنت استحضر مكانة  - رحمه هللا  - لم يسعفني القدر فأعرف العم عبدهللا 
هؤالء الرجال وبطولتهم في تلك األيام البعيدة والليالي العسيرة التي مرت عليهم والذين تمكنوا بفضل هللا عليهم وبإيمانهم القوي 

 .الصعاب وتحقيق اإلنجازمن تخطي 

وقد ربطتني عالقة أخوة ومحبة بأبنائه فيصل وفهد وعبدالعزيز وعبدالرحمن وسعد وفواز وسعود، والذين أكرمهم هللا ببره 
وطاعته في حياته وبالخلق الرفيع، وادعو هللا أن يجعلهم ذلك الولد الصالح الذي يدعو له وأن يجعل للفقيد حظاً من اسمه فقد كان 

 داً، فاصالً بين الحق والباطل، فرحاً بتقديم الخير للناس مبتغياً بذلك وجه هللا تعالى، زاهداً في هذه الدنيا الفانية، متزوداً خيرعاب
ه، وقد صلينا عليه في محراب مسجد اإلمام تركي ١٤٢٧شوال ٢٩الزاد للقاء ربه إلى اليوم الذي وافته فيه المنية مساء االثنين 

 .نفس المكان الذي ولد فيه قبل مئة سنة ونيفبن عبدهللا في 

 .رحمة هللا عليك رحمة واسعة ولجيل الرواد الذين شاركوا في قيام هذه الدولة العظيمة

صدق هللا "} يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي{: قال تعالى
 .(٤"(العظيم

 :نص الوثيقة

﷽ 

 .من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب اإلخوان الكرام علي بن هديب وكافة اإلخوان سلمهم هللا تعالى

 ..السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الشريعة والقصد  بعد ذلك نعرفكم أننا وّمرنا ولدنا عبدهللا بن فيصل في القصيم وأطرافه وأوصيناه بما يلزم من تقوى هللا وتنفيذ
في ذلك أننا نشوف الناس تهاونوا بأمر هللا وأمر الوالية وعرفناه يثبة على الناس بجميع ما يلزم ال في مصالح دينهم وال في 

دنياهم وان كل إنسان يخالف أمر هللا ثم أمر الوالية ال يامن العتب وال يلوم إال نفسه وباقي إلى في الخاطر ال بد يجيكم تعريف 
بدالعزيز بن مساعد وعن عبدهللا بن فيصل بتفصيل ما عندنا ومن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها نجد أن هللا تعالى ينصر عن ع

 .دينه ويعلي كلمته ويذل أعدائه هذا ما لزم تعريفه والسالم
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 ٢٣٢٤٠ العدد - ٧٤ السنة - ٢٠٠٨ كانون الثاني ١٧ الخميس

 

  أٌخ في اإليمان ونظيٌر في الخلق

 في ظالم دامس، وان نقرأ في وسط هذا التيه من التعصب آراء فيها مننلمح ضوء شمعة  من المفيد احيانا ان
مقال االستاذ سمير عطاهللا  القاعدة المنطقية ما يهيئ ارضية للقاء وللحوار معها حرارة وحيوية، وهذا ما لمسته في

ية ورأس طروحات األنبا شنودة بابا االسكندر ، عندما عرض٩/١/٢٠٠٨بتاريخ " النهار"المنشور في جريدة 
قراءة واعية للتاريخ في هذه المنطقة وخصوصا تاريخ الكنيسة وموقعها من  الكنيسة القبطية والتي تميزت برؤية فيها

 .مسيرة طويلة تضرب في عمق التاريخ االحداث عبر
ه كانسان الذي تناوله المقال خطورة الفتنة وهي ان يفقد االنسان دور ولعل اهم ما استوقفني في هذا الكالم الثمين

 .القيمة بتحوله اداة غرائزية تحكمها روح القطيع ويتنازل عن هذه
الدينية عن حماية افرادها من هذا الفخ المميت وبالتالي حماية اوطانها بكل  وتحدث عن مسؤولية المرجعيات

 .الثقب الذي ال يشبع من ذلك حيث يتحول هذا الفخ الى ثقب اسود يبتلع الجميع وال يستفيد منه، اال ذلك مكوناتها
حساسية ادوارها وعيا يتناسب مع مهماتها وواجباتها،  ومن هنا تتعاظم مسؤوليات هذه المراجع التي تفرض عليها

المعجزات، وقصورها واخطاؤها وتشنجها قد تحدث تأثيرا مدمرا،  فحكمتها وموضوعيتها وصوابها تصنع
 مقابل هذه التناقضات والى معرفة تامة بما تقدمه" الرؤيةوضوح في "المراجع تستند الى  ومشروعية اي من هذه

من عمق انسانية شاملة،  االديان التي تمثلها المرجعيات من رؤية مصلحية عالية ليست من منطلق فئوي فحسب، بل
في حين فشلت مرجعيات اخرى فكانت مراكز  وهذا ما نجحت فيه مرجعيات فكانت عوامل استقرار وتعايش بناء

من ان تُحصى وهذه هي المعيارية الحقيقية للمشروعية لدى هذه  وشواهدها في التاريخ اكثر. تن ومذابحتوتر وف
 نجري مقارنة بسيطة بين اداء النجاشي في الحبشة تجاه المسلمين المهاجرين وبين موقف ودعونا اآلن. المراجع

 .القائمين على محاكم التفتيش في االندلس، وكالهما مرجعية مسيحية
االميركية في  اسقف كانتبري وهو يتخذ موقفا شجاعا وحكيما نابعا من نصرانية حقيقية من المذابح كذلك االمر بينو

 .العراق وبين قس اميركي كان ينادي بقصف مكة بسالح نووي
ائي خطاب انتق لنا ان نناقش هؤالء جميعا حول مشروعيتهم كمراجع لوجدنا ان كل المتعصبين يستندون الى ولو اتيح

مكتوبة من التراث ويكون هذا  من نصوص دينية مع تفسيرات قسرية لتلك النصوص وتوليفة من آراء ظرفية
القطيع االجتماعي وليس الى االنسان الواعي، وبالتالي يبني  الخطاب موجها دائما الى الغرائز وليس الى العقل، والى

كارثية كالحروب الصليبية مثال، بينما يكون خطاب شعبوي غالبا ما تكون نتيجته  خطابهم مشروعيته على اساس
 .دائما مكونا من تفسير موضوعي لمجموع النصوص المتعلقة بقضية واحدة اآلخرين

عقلة  الفرنسي لسوريا، وفي احدى الثورات القى الفرنسيون القبض على احد المجاهدين هو الشيخ ابان االحتالل



الضباط الفرنسيين الكبار  على ما اظن، وفي المحكمة خطابه احدالقطامي، وهو زعيم نصراني من جبل العرب 
نعم : انت ونحن مثلك مسيحيون؟ فأجابهم الشيخ القطامي انا افهم ان يقاتلنا هؤالء المسلمون، ولكن لماذا: "قائال

م فهل كان القطامي يحارب مسيحية الفرنسيين ام كان يحارب الظل". غسان احاربكم النني عربي وعروبتي في
 ."واالحتالل؟ واالعتداء

على طريق مصلحة الجميع لمجتمع انساني هي  هذه الرؤية الثاقبة والوعي الشمولي لفلسفة التاريخ واللقاء في هللا
 .ام هيئة اعتبارية او مركزا تقليديا تعطي المشروعية لمن يتصدى للشرعية فردا كان

الهادف كعادتك وكعهدنا بك، فانا اتمنى ان تصبح مسلما على مقالك  في الختام، وانني اذ اهنئك يا عزيزي سمير
العربي المسلم،  وانا" فقط لكي اقبلك"كما احبه لنفسي، ولكن ال اريد منك ان تتحول الى االسالم  الني احب لك الخير

مبين، ليأتي قبول اآلخرين بك فهذا خسران  فان دخلت في دين دمحم لقناعتك به فنعّما هي، اما ان تتحول عن دينك
يأخذ المصادقة على مواطنته من صدق والئه وحرصه على مصلحة هذا  انت وانا وكل شريف في هذا الوطن الكبير

  .وطوائفه، ومن صدق شعوره بانسانيته وانسانية اآلخرين وليس لشيء آخر الوطن باختالف الوانه

       تركي بن طالل بن عبد العزيز
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