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 عالقات قبائل نجران بالدول المجاورة

 

المحيطةة بهةا  السياسةيةقبائل نجران كانت تعيش ككيان مستقل بذاته صامدة أمام المتغيرات  ان
هذا القسةم بعةض النمةاذج  فيرد وساعدها على ذلك عالقاتها المتميزة مع الدول المجاورة ،ونو

 لمعاهدات الصداقة وعدم األعتداء.

 
مةن   التاريخ والبعض اآلخر وجد بصورة مخطوطةات نحةاول كتبهذق النماذج مؤرخ في  بعض

 للباحثين وحفاضا للتاريخ من االندثار. خدمةخالل هذا الموقع تقديمها 
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 ل الحرث .تحالف )حلف( بين رجال يام وبعض قبائ وثيقة -هــ1218

 

 ض الرحمن الرحيم بسم

ان ه  لهمشيخ جابر بن مانع بانه ملتزم للشيخ حسن بن منيف ولليحي امعلي وطرح وجهه  حضر
صديقهم  وصديقلهم يده وبلده ومن اصحبه من الحرث انه لهم وانه منهم بيده وانه عدو عدوهم 

 ب الداو وايلي فكان ماله ف ي عداهم من بال ده اوطردهم خوالني اواسحاري اودوهمي  ومن ....
 الح رثالحرث ممشا وال وزاء وال صاحب ومن خرج من المذكورين من يام ان مال ه ف ي ب الد 

 منمدخل وال مخرج وال ملفا وكان صاحبهم صاحبي وعدوهم عدوي وكان ماجاء من المصالح 
مانع  بنجابر ليحي امعلي ربع وحسن بن منيف ربع و ،البالد واالمن مجباء اوغيره فكان ارباع

وك ان  م ارادوربع ولمن ادخل وا م ن مواج د رب ع وك ان الم ذكورين يبن ون بي ت حج ر قلع ه اي ن 
م ن  ادرك تو رتبته ا ف ي الوس ط وكان ت ش وفت الجمي ع وله م ض عل ى فيم ا  (1)خسارتها ريس ي

 وكان يوم البالدالمصالح انه على ماذكر في القواعد وكان خسارت القلعه ورتبتها مماحصل من 
انه مم ا حص ل  مانعيحصل خير من البالد فكان ماخسر الشيخ حسن بن منيف والشيخ جابر بن 

 .ماذكروحضر ض على   هــ1218من البالد . بتاريخ الفطر االولى سنة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(
1
 شراكة مرؤسة   (
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 (1)بن تركي . فيصلصداقة وعدم اعتداء مع اإلمام  معاهدت  -هـ 1279

 
بين اإلمام فيصل وأهل نج ران ب ل ن رى العالق ة ت زداد  العالقةالح بن حثلين .. لم تعكر حادثة ف

النج رانيين م انع ب ن عل ي ب ن ج ابر وع زان ب ن حس ين ب ن  الزعيمينمتانة ، حيث بعث كل من 

هما حسين بن مانع بن جابر وحس ن ب ن حم د ب ن مني ف ث اني أكب ر  الرياضبنيان بمندوبين إلى 

حلف بينهما وبين اإلمام فيصل  ةجران كافة بطلب توقيع معاهدأهل ن منزعيم نجراني بتفويض 

 15اإلمام فيصل لما طلبه أهل نجران ووقع على وثيق ة التح الف بت اريخ  إستجاببن تركي وقد 

 هـ ونصها مايلي :1279 سنةشهر شعبان 

 

 بسم ض الرحمن الرحيم

 

حم ة ض وبركات ه أم ا بع د الف ا عل يكم ور الس المفيصل بن تركي إلى من يرأ هذا الكتاب بعد  من

و ع زان ب ن حس ين ب ن بني ان أنه م   ب ن ج ابر م انععلينا حسن ب ن حم د ب ن مني ف وحس ين ب ن 

وطلب وا من ا يك ون الح ال من ا  ح الهم هحال  ال ذيمفوضين عن أنفسهم وع ن رف اقهم أه ل نج ران 

م وطلب وا من ا ع دو وم ن بغ ا عل يه له مومنهم واحد على طاعة ض ورسوله وأن حنا م ا نص ادق 

والصديق واحد وعطين اهم عل ى ه ذا  واحدالنفعه ما ندخرها عنهم بجنود المسلمين وصار العدو 

ش اء ض األك رام والع ز والقي ام ب واجبين وم ن  أنعهد ض وامانه وض على ذلك كفيل ولهم علينا 

م وص لى ض عل ى له م م ا له م وعل يهم م ا عل يه المس لمينحاله حالهم وطوارفهم أمن ه ف ي بل دان 

 هـ .1279 سنةشعبان  15محمد وآله وصحبه وسلم 

 الختــــــــم

 بامر ض فيصل

                                                 

(
1
 (173) عسير في عهد عبدالعزيز ص    (
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 ورد في كتاب تاريخ المملكة العربية السعودية ةوبصيغة مختلف

 للكاتب : صالح الدين المختار
 عهد اإلمام فيصل  لنجران

 
لفتنة االهيلة في نجد على يد وقد ظل اليامية في عسير على والئهم إلل سعود إلى أن حصلت ا

محمد على باشا والي مصر بدافع من الحكومة العثمانية  ودخلت القوات لتركية  والمصرية 
البالد  وحينما قام اإلمام فيصل بن تركي جد الملك عبد العزيز آل سعود رحمه ض  باألمر 

ه تجديد عهد اإلمام سعود واستعاد أكثر البالد التي ألجداده اقبل عليه أهل نجران وطلبوا من
) من فيصل بن تركي   الكبير وتأكيده  فحرر لهم عهدا يحتفظ به اليامية إلى أالن  وهذا نصه :
 إلى من يرى هذا الكتاب  بعد السالم عليكم ورحمة ض وبركاته  أما بعد : 

اب ( من مانع ألفا ) قدم ( علينا حسن بن حمد بن منيف وحسين بن مانع بن جابر  وبأيديهم ) كت
بن علي بن جابر  وعزان بن حسين بن بنيان وأنهم مفوضينهم عن أنفسهم وعن رفاقهم أهل 
نجران إللى حالهم حالهم وطلبوا منا  يكون الحال منا ومنهم واحد على طاعة ض ورسوله وان 
( ما  حنا ) نحن (  ما نصافي لهم عدو ومن بغى ) اعتدى ( عليهم وطلبوا النفعة ) المساعدة

ندخرها عنهم بجنود المسلمين وصار العدو واحد  والصديق واحد  وأعطيناهم على هذا عهد ض 
وأمانه وض على ذلك كفيل ولهم علينا إنشاء ض اإلكرام  واإلعزاز  والقيام بواجبهم ومن حاله 

ليهم  وصلى ض حالهم وطوارفهم  ) قوافلهم ( آمنة في بلدان المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما ع
 على محمد واله وصحبه وسلم  

 هـ 1279شعبان  12الختم  فيصل بن تركي    
 
 

 وهذا نص الوثيقة الخطي 

 
 

 
 

 



209 

 

 
 وهذا خطاب إلى زعماء يام الكبار يؤكد ما سبق 
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 حميد الدين . يحيىمع اإلمام  اعتداءمعاهدة صداقة وعدم  -هـ 1348

الش يخ س لطان ب ن مني ف وول ده الش يخ س الم ب ن س لطان وحض ر أيض اً  حضر –حده الحمد هلل و

ملح  ف الم  ذكورين وكفل  و عل  ى ال  داعي عل  ي ب  ن محس  ن ش  بام  ب  نالش  يخ ص  الح ب  ن حي  در 

ومن تابعهم م ن رج ال جش م وآل عب اس وم ن ت ابعهم م ن  المكرميوالمنصوب حسين بن أحمد 

وال  داعي ومنص  وبه لم  ا يب  يض الوج  وه ويص  ون  كلم  ة رج  ال ي  ام ضول  د عب  دض أن  ه ان يجم  ع 

الجمي  ع ...... الش  يخ س  لطان وم  ن يرون  ه مع  ه مكف  ايين م  ن  ش  ورالقواع  د حس  ب ش  رحها فك  ان 

ما بين يام وهمدان وسحار وجماعه ووائله فيما شملته القواعد وفي  الحادثهالجميع لقطاع الحجج 

ده ض وأن يكن والعياذ باهلل تخيب وجوه تكون به المراجعة بينهم وبين اإلمام أي ماغيرها بحسب 

الثالث ة  وج وهوآه ل األس واق فيم ا ش ملتهم علي ه القاع ده الت ي بي د اإلم ام أي ده ض فكان ت  الضمنا

الم ذكورين وفيم ا ي رأ  قب ائلهمالضمنا على هذا ملوث ه لمم ام أي ده ض بم ا ي امر ب ه عل يهم وعل ى 

له م م ن اإلم ام أي ده ض م ا  ووف اءبصدق منهم  ويبيض وجوههم في من عثر من مكرمي ويامي

إليه للشيخ سلطان ومن إليه في هذا ال رقم  ومنالوفاء من الداعي ومنصوبه   يلزم عليه واذا كان

اإلمام والداعي بواسطة المذكورين واما اذا أقفا ال داعي  بهكان له على اإلمام أيده ض ما يتراجع 

هل الوج وه وم ن إل يهم و عل ى اإلم ام أي ده ض وال عت ب س وا آ علىوالمنصوب فما بقى له علقه 

ه  ـ وق  د ص  ح األم  ن واآلم  ان ب  ين س  حاري 1349س  لخ مح  رم س  نة  اإلف  ادةك  ان الوع  د لرج  وع 

األم ن   حس ب ه ـ1349ربيع األول س نة  سلخووائلي ووادعي وعماري وبين يام إلى  وهمداني

 وبيد الداعي إلى وجوه الش يخ س لطان والش يخ اإلمام أيده ض بيدفي القواعد التي   واآلمان سابق

على كلما ذكر وحس م الش يخ عب دض ح امس الع وجري وس يدي  الشهودصالح بن حيدر بحضور 

والقاضي العزي محمد ب ن إس ماعيل قاض ي وض خي ر الش اهدين  طالب.... حسين بن محمد أبو 

 هـ.1348 سنةشهر رجب  22بتاريخه 

______ 

قاضي .... الوجيه عافاه ض حس بما ُزب ر وق د األم ن واألم ان المح رر ف ي ه ذه حرره ال ما يعتمد

 .بذلكمن بعد وصول صورة هذه القاعدة إلى ناظرة الشام ليكون منه الظاهرة  القاعدة

 الختـــم

 يحيى المتوكل على ض
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الشيييخان امكمييان والم بييان الطييان سييل ان بييف حسييف بييف منييي  وولييد  سييالم بييف 

 ان أصلح هللا شأنهما ورفع ب اعته قدرهما ومكانهما والسيام التيام ورحمتيه علي  سل

الدوام صدورهما عف أحوال طميلة وأياد مف ربنا طزيلة وأوطبهيا انيه لميا وصيي الينيا 

المشييايخ مييف قبييايلكم كييان امتايياي بيننييا وبييينهم والمراطعيية مييف طميييع المييور وانتقييي 

ي يخييأ أن تكييون سييبباو للشييرور وعلقيية لكييي م يي ور الكييام اليي  المسييألة العليميية التيي

وآخر ما بنينا عليه ن ف والمشايخ بعيد أن علمنياهم بسيوا عاقبية الشيقاي وامفتيراي أن 

الازم صاح الشأن وأحر مف ذا قد برد ون ف راضون باإلصاح الشأن وق ع الاتنية 

طابر بيف ميانع ولو بغرامة فكان البناا عل  طلب المشايخ صالح بف حيدر بف مل   و

بف طابر وطابر بف حسيف بف طابر وانتم ورأينا أنا م نستغني عف حضيور المنويو  

الشرفي حسيف بف أحمد ف لبنا  ميع الممييع من ليه خبيرم كاملية ولنيا أميي كبيير علييم 

في صاح الشان ووصيول الممييع الي  الميراد ميف هي ا القويد النيافع ومبيد أن يكيون 

عييوطرو ومسيياالي امخييتاه بيييف همييدان وخييومن وبيييف يييام أنشيياا هللا فوييي مسييألة ال

بأمور مرتضا  وصيورم حسينة معقولية ب يول هللا سيب انه وم ينبغيي أن تتيأخروا عيف 

مثي ه ا فقد حررنيا هي ا الييكم ليكيون وصيولكم ميع الواصيليف وقيد كتبنيا الي  المشيايخ 

المنويو  فيي طميعاو وال  الداعي والمنوو  وأوض نا المراد وعولنا علييهم وعلي  

الوصول ول يبة ناوس المميع مقامهم في ذهابهم وايابهم وميدم اقيامتهم وأن م يأخي وا 

منا ام ما يرتضونه ويوافقون عليه دليي المراد إلصاح الشيأن وليكيون ميا حيرر الي  

المميع في خط واحد ك لك نايدكم بان لكم الميان مثيي اولكيام ومثيي هي ا م ت تاطونيه 

طعة في كي شيا يكون الختام طمياو أن شاا هللا فبادروا بالوصول ميع ومبد مف المرا

الواصليف وحثوا عليه ورغبوا المميع فيه وقد طعلنا الوعد للوصول في نوي  م يرم 

 وال ريق مف صعد  فاعتمدوا ه ا ...

 هـ1348ذو القعدم  24

 

 الختم بنو  الوثيقة
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 مشايخ نجران اآلخرينخطاب آخر يتضمن اتفاق بين اإلمام يحي وبعض 
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 والملك عبدالعزيز.  معاهدة صداقه وحسن جوار بين يام -هـ 1350

موج  ب ذل  ك ومقتض  اه أن الس  ادة المكارم  ة وأه  ل نج  ران ي  ام بادي  ة  –ال  رحيم  ال  رحمنض  بس  م
جمي ع رؤس ائهم م نهم حس ين ب ن أحم د المكرم ي وس لطان ب ن حس ن ب ن مني ف  اتفق واوحاضرة 
وجابر بن حسين بن نصيب ومهدي بن محمد بن قعوان وجابر بن دكام وغيرهم  مانعوجابر بن 
وأرسلوا بالنيابة ع نهم وف داً مولف اً م ن أب راهيم ب ن حس ين المكرم ي وص حبته م ن  ياممن أعيان 
يام الشيخ حسين بن حيدر وناجي بن مهدي بن قعوان ومحمد بن محيريق واخوياهم  عقالطرف 
 األمي  رإل  ى  ذكورم  م  ن الش  هر الج  اري وص  ل الوف  د ال 20مواف  ق ك  ان ي  وم الخم  يس ال ولم  ا. 

ش عبان \14المورخ ة ف ي  اعتم ادهموق دموا ورق ة  مع ه  اعبدالعزيز بن عبدض العسكر وتخ ابرو
و  الم ذكورين أع اله وظمنوه ا الش روط الواجب ة م ن حس ن الج وار ي اممن رؤسا  هـ1350سنة 

ز ب ن عب دالرحمن آل فيص ل وطوارف ه بك ف األذى المل ك عب دالعزي جاللةالصداقة بين يام وبين 
القوم ة التام ة عل ى المفس دين ب ين الط رفين وأم ان الس بل وحق ن  جاه لعن المسلمين وردع كل 
إقرار واعتراف الوفد المذكور بما ذكر عن رضا وقبول وترابطاً ب ذلك  ذلكالدماء وعالوة على 

ما شرحوه بورقة اعتمادهم . واما من جهة الكفاالت والوجيه على كل قبيلة حسب  بتقويةوتظمناً 
 األس لوميطرف ه ب أمرين ام ا يص ير   األسلومي ومن مع ه فق د الت زم الوف د الم ذكور م ن ابراهيم

ي  ام فيم  ا اتفق  وا علي  ه والتزم  وا في  ه لجالل  ة المل  ك أي  ده ض ومناص  يبه وال فه  م درب  ه درب رج  ال 
خص وص نج ران  األوط انواق ودخ ول ورؤساء يام ملت زمين متكفل ين بقطع ه م ن مس ابلة األس 

أج  از األمي  ر  ذل  كوتوابع  ه واع  الن قوامت  ه حت  ى يص  ير درب  ه دربه  م ف  ي ك  ل ح  ال فبموج  ب 
أي ده ض وص دور  المل كعبدالعزيز العسكر مطلوب يام واألتفاق معهم بعد حص ول الموافق ة م ن 

الم ذكورة م ع ي ام  ةالمعاه د ومخالف ةالي باجراء التنبي ه عل ى جمي ع رعاي اه ع ن التع دي عأمره ال
 وبين. فعلى هذا صار االتفاق وااللتزام بين الوفد المذكور المحررة أسمائهم أعاله وباديةحاضر 

 جماع ةاألمير عبدالعزيز العسكر وكان ذلك بحض ور الش يخين الك رام س ليمان وناص ر وش هادة 
 مجلسحواه من المسلمين منهم الشيخ ناصر بن ناصر بن مبخوت وأحمد بن مفرح وغيرهم من 

معلوم اً  ليك ونعبدض بن علي مسفر  هاألمير من الخدم وغيرهم وكتبه عن أمر الطرفين شاهد ب
 هـ 1350شعبان سنة  25عند من يراه وصلى ض على محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 

 الختم
 المكرميحسن  إبراهيم
 الختم
 ضناصر بن جار  الشيخ
 الختم
 جمهورسليمان بن  الشيخ
 أعاله واتفاقاً منا مع الوفد المذكور لذا يحق التصديق المذكورينذكر أعاله كان بحضور  بماحس
 الختم

 هـ1350\8\25        العسكر عبدض
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 (1)تجديد المعاهدة مع الملك عبدالعزيز . -هـ 1351

 

ابع ه الم ذكورة الرحيم من يراه موجب ذلك ومقتضاه بانا يا يام اه ل نج ران وتو الرحمنض  بسم
 ون ائبينش م المكرم ي باالص الة ع ن انفس نا اأدناه حضرنا بمركز أبها برفق حس ن ب ن ه أسماؤنا

 لتمك  ينع  ن عش  ائرنا حاض  رة وبادي  ة وذل  ك لمواجه  ة االمي  ر عب  دالعزيز ب  ن مس  اعد ب  ن جل  وي 
صل أيده آل في عبدالرحمنالصداقة بالطاعة والنصح واالمتثال هلل ثم لجاللة الملك عبدالعزيز بن 
ك ل جاه ل والقوام  ة  وردعض ولجمي ع طوارف ه بحس ن المواص الت وك  ف االذى ع ن المس لمين 
ذلك نعترف ونلتزم ي ا رج ال  علىعلى المفسدة واالجتهاد في أمان السبل وحقن الدماء، وعالوة 
الت ي ش رطها علين ا األمي ر  المس لمينيام عموماً بخمس ة ش روط لجالل ة المل ك ولجمي ع ط وارف 

 لعزيز بن مساعد وهي كما ياتي :عبدا

 ممتمثلين بالصدق والنصح مع والية المسلمين . نحن)اوالً ( 

 .بطوننابعدم أحد يعتدي منا على المسلمين ال من تباعتنا والمن  نلتزم)ثانياً ( 

 .المسلمينما يتعدنا عدو على  أنه) ثالثاً( 

لمين إل ي وران ا مث ل الص عير وده م من غزا م ن المس لمين ووطان ا يري د ع دو المس  أن) رابعاً( 
 جميع غزوات المسلمين أمنين منا في مغزاهم ونكوفتهم . أنوغيرهم 

أب راهيم االس لومي حس ب طلب ه ق د ص در ل ه االم ان م ن جالل ة المل ك وم ن  بخصوص)خامساً( 
على سابقات اليوم وأنه يصير دربه دربنا وفي كل حال فإنه كان ما  مساعدبن  يززعبدالعاألمير 

يام عموماً ملتزمين في االسلومي بأحد أمرين اما نقبض ه وال نح ن المتكفل ين  رجالقبل فنحن يا 
وأن  الشروطفي جميع أمر يبدر منه على المسلمين. فبموجب أعترافنا والتزامنا بهذه  والمسؤلين

ا عل ى وعلين ا م  للمس لمينجاللة المل ك عب دالعزيز أعطان ا أم ان ض ث م أم ان جاللت ه وأن لن ا م ا 
منصوب عب دالعزيز وض س بحانه  يدالمسلمين فقد القينا عهد ض وميثاقه على ما ذكر اعاله على 

جماعة من المسلمين منهم الشيخ فيصل  وشهادةوتعالى على ما نقول شاهداً كفيالً وكان بحضور 
ب ن مش بب  وعب دض ب ن دل يم اب و لعث ه وعل ي لعث هبن عبدالعزيز آل مبارك وس عيد ب ن دل يم أب و 
بن ضاوي، والشيخ قاسم بن أسعد من أهل  ومحمدوأحمد بن مفرح ، والشيخ ناصر بن مبخوت 
هـ من هج رة النب ي ص لى ض علي ه 1351سنة  ذالقعدةفيفاء وحرر ذلك بتاريخ خامس من شهر 

 وسلموآله وصحبه 

 فاطمة آل أعيان

 بن مانع حسينبن  جابر

 جابربن  وحسين

 حمدبن  ومحمد

                                                 

(
1
 (303عبد العزيز ص عهد) عسير في    (



217 

 

 سرار حسينبن  وعلي

 عبدالرحمنبن  رفعان

 المهان وذئب

 أمحيريق  ومحمد

 جشم أعيان

 بن منيف سلطانبن  أحسن

 قريشة بنبن زيد  حسن

 قريشة حمدبن  محمد

 بن هتيلة حمدبن  حسين

 المكرمي شماهبن  حسن

 مواجد أعيان

 بن نصيب حسينبن  يحيى

 زيدبن  محمد

 ناجيبن  يحيى

 حمران الرحمنعبد  محمد

 دالعه شهود

 أعالهذكر  كما

 دليمسعيد بن           مبارك بنفيصل  الشيخ

 مشببعلي بن                  دليمبن  عبدض

 مبخوتبن  ناصر                مفرحبن  أحمد

 أسعدقاسم بن                 ضاويبن  محمد
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 رسالة من الملك عبدالعزيز إلى أهل نجران . -هـ1352

 

آل فيصل إلى من ي رأ ه ذا الكت اب بع د  عبدالرحمنمن عبدالعزيز بن  –حيم ض الرحمن الر بسم
الف ا علين ا ج ابر ب ن حس ين ب ن م انع آل ج ابر وبي ده  فق دالسالم عليكم ورحمة ض وبركاته وبع د 
وطلب منا عليها واعطيناه على ما فيها ومن حاله ح الهم  ضورقه من جدي اإلمام فيصل رحمه 

ض ما نرضى فيهم من جميع الحاالت كلها وال ندخر نفعتهم في  شاءنا أن من أهل نجران وأن ح
والعمدة على ما تقرر بينهم وبين طوارفنا ابن عسكر وغي ره أن ش اء  االمكانجميع ما يلزم قدر 

 هـ1352سنة 15والسالم  معلومض يكون 
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 .رؤساء يام  إلىرسالة الملك عبدالعزيز  –هـ 1352

الكرام سلطان بن حسن ب ن مني ف  االخوانعبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل إلى جناب  من
وكافة رجال يام سلمهم ض تعالى السالم  مانعوالشيخ جابر بن حسين بن نصيب والشيخ حمد بن 

ض ف  يكم طلب  وا من  ا ج  ابر ب  ن حس  ين تبي  ين م  ا ف  ي  ب  اركعل  يكم ورحم  ة ض وبركات  ه بع  د ذل  ك 
في نجران وأن طماعتنا السكون والرحمة للمس لمين  طماعةرنا من طرفكم وتعرفون مالنا خواط

ام ور االول أن ا م ا نحملك م عل ى م ا يخ الف كت اب ض وس نة  علىوأنا اعطيكم وجهي وأمان ض 
وأنا النطال ب م نكم غي ر تحك م ش ريعة محم د ص لى ض علي ه وس لم  وسلمرسوله صلى ض عليه 

أنتم عليه سابقاً انكم عليه ال نرضا فيكم وال عليكم من جميع أحد وأن ال  وماوأمراكم وأن بالدكم 
ض  د م  ا ام  نكم علي  ه وانك  م أمن  ين م  ن جمي  ع األم  ور كله  ا إال أنس  ان يتب  ين ع  داوة  غ  دريج  يكم 
 المشروعوال نجد من يقوم عليه من رفاقته وقبيلته حتى يكف اذاه ويمشي على طريق  المسلمين

م ا ل زم تعريف ه  ه ذاليكم ض وأمان ض فيما ذكرنا لكم من جميع شيء تحاذرون منه وغير ذلك ع
 هـ.1352جماد أول 13والسالم 
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