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ملحق ()1
قاطع آل هندي في الصقور و سوقهم و قاطع الصقور آل هندي و سوقهم و استمر القطاع
(المنع) مدة طويلة  ،والقطاع حكم صارم في األسواق التي هي شريان الحياة بالنسبة للناس .
فما سبب القطاع ؟
ومتى بدا القطاع ؟
ومتى انتهى القطاع ؟
وثيقة سوق آل الهندي األولى
( حضروا المذكورين من آل الهندي جميع ثم أنهم قطعوا من القرن حدود سوق الصقور إلى
الحنقه بعد ابن شامان ومن قتل بعده ....حتى يقول إال رجل يخارج مخارج القتل في ابن شامان
وال من فعل بعده  .و أستثنى من القطاع في دحظة آل نصيف و آل عثمان * وهم هللا اعلم ممن
يمتهن التجارة و ليسوا من رجال الصقور
وثيقة سوق آل الهندي األولى تاريخها 1244هـ

* ال رجالهم و ال مالهم
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ملحق ()2
وردت حاشية في وثيقة سوق آل الهندي الثانية تقول الحاشية ........يا من اظهر
بظاهره وإال ظم ظمه في دحظة فكأنه قصد ( أي حشم أهل السوق ) إال شي ما
دخل في القطاع ( وضمت تسعة من الشهود )
ويقول قبل ذلك ( آل نصيف وال عثمان ما دخلوا في القطاع ال حالهم وال مالهم )..
فمنهم آل نصيف وال عثمان المستثنين من قطاع دحظه ؟
ومع مراجعة انساب الصقور وفروعها لم نجد ال آل نصيف وال آل عثمان ذكر ..
والذي أميل إليه أن آل نصيف وال عثمان المستثنين من القطاع ممن يمتهن
التجارة وهم قطرا عند الصقور
فهل هم آل نصيف وال عثمان الوارد ذكرهم في وثيقة سوق آل الهندي األولى أم
هم غيرهم ؟
ثم هل هذا القطاع مستجد أم هو القطاع السابق ؟ والذي تم إلغائه بإرادة خمسين
شاهد من أعيان آل الهندي وستة وثالثين شاهد من أعيان الصقور بعد حادثة ( بن
شامان ) فإذا كان مستجد فما هي أسبابه ؟
 1الفقرة مجهولة التاريخ .
 2مجهولة األسباب .
 3وهل في استطاعة تسعة أنفار أن يحدثوا قطاعا ؟
 4أو هل في استطاعتهم أن يجددوا قطاعا ؟
واألكيد أن الفقرة أو الحاشية تنقل من وثيقة إلى وثيقة و مع تكرارها اسقط منها
التاريخ فقد تكون منقولة من وثيقة قديمة قبل رفع القطاع
إذا فال قطاع إال القطاع األول الذي بسبب ابن شامان فلما هب خمسون من أعيان
آل الهندي وستة وثالثون من أعيان الصقور واتفقوا على رفع ذلك القطاع ثم
اتفقوا على تامين سبلهم وأسواقهم وحدودها وجعلوا ذلك األمان ثريا وثرا ( أي
لهم ولذرا ريهم ابد اآلبدين )

3

الضمناء والكفالء من الطرفين آل الهندي والصقور ( على أمان أسواقهم )
ضمنا وكفال آل الهندي

ضمنا وكفال الصقور

 1حسن بن حمد بن منف
 2محمد بن حمد بن قريشة
 3جعمل بن عمي
 4مهدي بن هذلول
 5عبد الرحمن
 6منصور بن منصور
 7هادي بن عمي
 8حسن بن سعيد
 9علي بن مرعي
 10محمد بن حمد
 11صالح بن حسين
............. 12
 13علي بن محمد
 14علي بن زايد
 15محمد بن علي
 16محمد بن جمعة
 17صالح بن علي
 18سالم بن حمد
 19ناصر بن حمد
 20محمد بن علي
................ 21
 22حسون
 23صالح بن طراد
 24حمد بن دبّا
 25محمد بن حمد
 26علي بن صالح
 27حسن بن فارس
 28محمد بن صالح
 29قدري
 30مرعي
 31حسن بن ظرفان
 32حسن بن محمد
 33خالد بن سعيد
 34جفيش بن حمد
 35محيرث
 36حسن بن هيله
 37ناصر بن علي

 1عزان بن حسين بن بنيان
 2سالم بن حفشان
 3عنكيص .............
 4حسين بن فراس
 5مهدي بن علي
 6حسين بن ظبية
 7ناصر بن عبد هللا
 8مهدي بن معيض
 9راشد بن علي
 10ناصر بن مهدي بن قذيلة
 11فهد بن ناشر
 12حمد بن حميد
 13عامر بن علي
 14علي بن عجيم
....................15
 16عزان بن سيار
 17محمد بن هادي
 18مانع بن مدان
 19علي بن علي
 20عيران بن حندك
 21صبيعة .........
 22حسن بن سعيد
 23حمد بن حمد
 24عائض بن علي
 25مانع بن علي
 26حسين بن عبد هللا
 27فرج بن علي
 28صالح بن غانم
 29محمد بن ناصر
 30محمد بن علي بن مهران
 31حفشان بن علي
 32حمد بن مبخوت
 33حمد بن عامر
 34علي بن عامر
 35ناصر بن منصور
 36محمد بن سالم
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 38حسن بن علي
 39عسكر بن شيبان
40هادي بن راكان
 41حمد بن صالح
 42محمد بن عتران
43غاصب
 44حسن بن حسين
 45سعيد بن حسين
46عنكيص بن علي
47حمد بن مبخوت
48حسن بن الزحوف
49محمد بن حسن بن مسفر
50سعيد بن صالح
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ملحق ()3
صدر حديثا كتاب دخول نجران في العهد السعودي ولنا على الكتاب بعض
المالحظات وخصوصا لفظة ( لجؤ ) ومخالفاتها للفظة ( ميول ) ووجهنا
إلى المؤلف خطاب يتضمن ذلك وبعض الوثائق المخطوطة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا نص الخطاب والوثائق  :ـــــ
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نا

حظر الشيخ سلطان بن حنن بن ف ينل ههلنشي الشنيخ سنالط بن سنلطان هحظنر
الشيخ صالح ب حيشر ب فلحل حظر المذكور جميعا هكفلوا على الشاعي علي بن
فحن شبام هالم صوب حني ب حمش المكرفي هف تابعهط رجال جشط هال عبنا
هف تابعهط ف هالد عبش هللا إنه ن جمع هللا كلمة رجال نام هالنشاعي هف صنوبه بمنا
بيض الوجيه ه صون القواعش حنب شرحها فكنان شنور الجمينع....إن الشنيخ سنلطان
هف رهنه فعه فكفنا ي فن الجمينع لقطنع ي جمينع ي الحجند الحاد نة بني رجنال نام
ههمشان هسحار هجماعة ههائلة فيما شملته القواعنش هفني ريرهنا بحننب فنا تكنون بنه
المراجعنة بين هط هبنني ا"فننام ي ننشي هللا ي هان كن هالعينناج بنناض تايننب هجننوي ال ننم ا
ه هننا اوسننوام فيمننا شننملتهط عليننه القاعننشت التنني بيننش ا"فننام ي ننشي هللا ي فكانن هجننوي
الثال ة الملزهفي عال هذا فلو ه لإلفام ي شي هللا ي بما نمفر بنه علنيهط هعلنى لبنائلهط
المننذكور فيمننا ننرا ه بننيض هجننوهط فنني فن عثننر فن فكرفنني ه ننافي بصننشم فن هط
ههفاء لهط ف ا"فام ي شي هللا ي فا لزم عليه هإجا كنان الوفناء فن النشاعي هف صنوبه
هف إليه للشنيخ سنلطان هفن إلينه فني هنذا النرلط كنان لنه علنى ا"فنام ي نشي هللا ي فنا
تراجع به ا"فام هالشاعي بواسطة المذكر ه فنا إجا لفنا النشاعي هف صنوبه فمنا بقنى
له علقة على ها الوجوي هف إليهط هعلنى ا"فنام ي نشي هللا ي هال عتنب هكنان الوعنش
لرجوع ا"فادت سلخ فحرم 1349هـ.
إن شاء هللا هلش صح اوف هاوفان بي سحاري ههمنشاني ههائلني ههادعني هعمناري
هبنني ننام إلننى سننلخ فحننرم ربيننع اوهل  1349هننـ حنننب اوف ن هاوفننان الننناب فنني
القواعش التي بيش ا"فام ي شي هللا ي هبيش الشاعي إلى هجوي الشيخ سنلطان ههلنشي الشنيخ
سالط ب سلطان هالشيخ صالح ب حيشر بح ور الشهود على كا فا جكر .
ح ننر الشننيخ عبننش هللا ب ن حننافو العننوجري هسننيشي ...حننني ب ن فحمننش بننو الننب
القاضي العزي فحمش ب إسماعيا لاضي ههللا خير الشاهش هحرر بتار خ  23شنهر
رجب االصب 1348هـ.
جننرم فننا جكننر حنننبما فنني هننذي القاعنشت ) فنني فولننل حافا...هننذي القاعننشت إلننى نننا ر
الشام ليكون ف ه اهرت.
المحرر في هذي القاعشت ف بعش هصول صورت حنبما رلط هلش لر اوف هاوفان.
عتمش فا حرري القاضي ..الوجيه عافاي هللا  24شهر رجب 1348
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الشننياان االكمننالن هالمحبننان اوجننالن سننلطان ب ن حن ن ب ن ف يننل ههلننشي سننالط ب ن
سلطان صلح هللا شمنهما هرفع بطاعته لشرهما هفكانهما هالننالم التنام هرحمتنه علنى
الشهام صشهرهما ع حوال جميلة ه اد ف رب ا جز لة ه هجبهنا اننه لمنا هصنا إلي نا
المش نا خ ف ن لبننا لكط كننان االتفننام بي ننا هبي ن هط هالمراجعننة ف ن جميننع اوفننور هانتقننا
الكننالم إلننى المنننملة العظيمننة التنني اننب ن تكننون سننببا للشننرهر هعلقننة لكننا فحننذهر
هآخر فا ب ي ا عليه نح هالمشا خ بعنش ن علم ناهط بننوء عالبنة الشنقام هاالفتنرام ن
الالزم صالح الشمن ه حر ف جا لش برد هنح راضون با"صالح الشمن هلطع الفت نة
هلو بغرافة فكان الب اء على لب المشا خ صالح ب حيشر ب فلحل هجابر بن فنانع
ب جابر هجابر ب حني ب جابر هانتط هر ا نا ال ننتغ ي ع ح نور الم صنوب
الشرفي حني ب حمش فطلب اي فنع الجمينع الن لنه خبنرت كافلنة هل نا فنا كبينر عظنيط
في صالح الشان ههصنول الجمينع إلنى المنراد فن هنذا القصنش ال نافع هالبنش ن كنون
نشنناء هللا فصننا فنننملة العننوجري هفنننائا االخننتالو بنني همننشان هخننوالن هبنني ننام
بمفور فرت اي هصنورت حنن ة فعقولنة بحنول هللا سنبحانه هال بغني ن تتنمخرها عن
فثا هذا فقش حررننا هنذا إلنيكط ليكنون هصنولكط فنع الواصنلي هلنش كتب نا إلنى المشنا خ
جميعا هإلى الشاعي هالم صوب ه هضح ا المراد هعول ا علنيهط هعلنى الم صنوب فني
الوصول هلطيبة نفو الجميع فقافهط في جهابهط هإ ابهط هفنشت إلنافتهط ه ن ال مخنذها
ف ا إال فا رت ونه ه وافقون عليه دليا المراد "صالح الشنمن هليكنون فنا حنرر إلنى
الجميع في خط هاحش كذلك نفيشكط بان لكط اوفنان فثنا اهلكنام هفثنا هنذا ال تحتاجوننه
هالبش ف المراجعة في كا شيء كون الاتام جميال ن شاء هللا فبادرها بالوصول فنع
الواصلي هحثوا عليه هرربوا الجميع فيه هلش جعل ا الوعش للوصول في نصنل فحنرم
هالطر ف صعشي فاعتمشها هذا ...
 24جه القعشت 1348هـ

الاتط ب صل الو يقة
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خطاب آخر يتضمن اتفاق بين اإلمام يحي وبعض مشايخ نجران اآلخرين
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موجب ذلك ومقتضاه أن السادة المكارمة وأهل نجران يام بادية وحاضرة اتفقوا جميع رؤسائهم
منهم حسين بن أحمد المكرمي وسلطان بن حسن بن منيف وجابر بن مانع وجابر بن حسين بنن
نصيب ومهدي بن محمد بن قعوان وجابر بن دكام وغيرهم من أعيان يام وأرسلوا بالنيابة عنهم
وفداً مولفا ً من إبراهيم بن حسين المكرمي وصحبته من طرف عقال يام الشيخ حسنين بنن حيندر
وناجي بن مهدي بن قعوان ومحمد بن محيريق واخوياهم  .ولما كان ينوم الخمنيا الموافنق 20
من الشهر الجاري وصل الوفد المنذكور إلنا ايمينر عبند الع ين بنن عبند ه العسنكر وتخنابروا
معه وقدموا ورقة اعتمنادهم المورخنة فني \14شنعبان سننة 1350هن منن رؤسنا ينام المنذكورين
أعاله وظمنوها الشروط الواجبة منن حسنن الجنوار و الصنداقة بنين ينام وبنين جاللنة الملنك عبند
الع ي بن عبد الرحمن آل فيصل وطوارفه بكنف ايذ عنن المسنلمين وردل كنل جاهنل القومنة
التامة علا المفسدين بين الطرفين وأمان السبل وحقن الدماء وعالوة علا ذلك إقنرار واعتنراف
الوفد المذكور بما ذكر عن رضا وقبول وترابطا ً بذلك وتظمنا ً بتقوية الكفاالت والوجيه علا كنل
قبيلة حسب ما شرحوه بورقة اعتمادهم  .وأما منن جهنة إبنراهيم ايسنلومي ومنن معنه فقند التن م
الوفد المذكور من طرفنه بنرمرين امنا يصنير ايسنلومي دربنه درب رجنال ينام فيمنا اتفقنوا علينه
والت موا فيه لجاللة الملك أيده ه ومناصيبه وال فهم ورؤسناء ينام ملتن مين متكفلنين بقطعنه منن
مسابلة ايسواق ودخول ايوطان خصنو نجنران وتوابعنه وإعنالن قوامتنه حتنا يصنير دربنه
دربهم في كل حال فبموجب ذلك أجا ايمير عبد الع ي العسكر مطلوب يام واالتفاق معهم بعد
حصول الموافقة من الملك أيده ه وصدور أمره العنالي بنرجراء التنبينه علنا جمينع رعايناه عنن
التعدي ومخالفة المعاهدة المذكورة مع يام حاضر وبادية .فعلا هذا صنار االتفناق وااللتن ام بنين
الوفنند المننذكور المحننررة أسننمائهم أعنناله وبننين ايميننر عبنند الع ين العسننكر وكننان ذلننك بحضننور
الشيخين الكرام سليمان وناصر وشهادة جماعة من المسنلمين مننهم الشنيخ ناصنر بنن ناصنر بنن
م بخوت وأحمد بن مفرح وغيرهم منن حنواه مجلنا ايمينر منن الخندم وغينرهم وكتبنه عنن أمنر
الطرفين شاهد به عبد ه بن علي مسفر ليكون معلوما ً عند من يراه وصلا ه علا محمد وآلنه
وصحبه وسلم حرر في  25شعبان سنة  1350ه .
الختم
إبراهيم حسن المكرمي
الختم
الشيخ ناصر بن جار ه
الختم
الشيخ سليمان بن جمهور
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حسبما ذكر أعاله كان بحضور المذكورين أعاله واتفاقا ً منا مع الوفد المذكور لذا يحق التصديق
الختم
عبد ه العسكر

1350\8\25ه

وثيقة عدم اعتداء بين منصوب الملك عبد العزيز وبين مشايخ نجران
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هفي الاتام الحمش ض رب النموات هاورض نحمشي هنشكري هنث ي
عليه هصلى هللا على المبعوث
رحمة للعالمي هعلى آله
الغر الميافي هعلى
هلي اوفر في كا
عصر هحي
آفي
آفي
ــــــــ
تط هبالاير عط هالشكر
للملهط
عز
هجا
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الشكر لكل من ساهم يف هذا العمل
باليد
أو الرآي
أو قدم وثيقة يعتدهبا
أو كتاب يستند عليه
حتى ظهر هذا الكتاب مبظهرة الذي قد ال خيلو من األخطاء الغري مقصودة
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