من تراث
الق�ضاء
وثيقة امللك عبدالعزيز لل�شيخ عثمان بن �سليمان
ب�ش�أن �سد وادي الكلبي باملجمعة
كتب امللك عبدالعزيز �إلى ال�شيخ
عثمان ب��ن �سليمان ال��ك��ت��اب املرفق
���ص��ورت��ه ب��ت��اري��خ 1360/10/17ه���������ـ
ملكانته ومنزلته عنده ،وذلك عندما
ن�شب خ�لاف على �إق��ام��ة م���درج يف
وادي الكلبي �أح���د �أودي����ة املجمعة
وتنازل ال�شيخ عبداهلل العنقري عن
حقه يف ذلك.
وال�����ش��ي��خ ع��ث��م��ان ب���ن �إب��راه��ي��م
ب���ن حم��م��د ال�����س��ل��ي��م��ان م���ن �أ����س���رة
ال�����س��ل��ي��م��ان �إح������دى �أ����س���ر امل��ج��م��ع��ة
القدمية ،وه��و �إح��دى ال�شخ�صيات
ال��ب��ارزة يف منطقة �سدير منت�صف
ال���ق���رن امل��ا���ض��ي ،ول���د ع���ام 1283ه����ـ
ت���ق���ري���ب���اً وت���ع���ل���م ع���ل���ى ي����د ع��ل��م��اء
املجمعة ومنهم ال�شيخ عثمان بن
مر�شد وال�شيخ �إب��راه��ي��م العتيقي
وال�شيخ �أحمد بن عي�سى ثم ال�شيخ
ع���ب���داهلل ال��ع��ن��ق��ري ،ع��م��ل م��ر���ش��داً
دينياً و�إماماً جلامع حرمة ،ثم عينة
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ع���امل���اً ل�ل��إخ���وان
عند في�صل الدوي�ش يف الأرطاوية،
�أواخ�������ر الأرب���ع���ي���ن���ي���ات م���ن ال��ق��رن
ال��ه��ج��ري امل��ا���ض��ي ف��ك��ان م�ست�شاراً
ومرجعاً دينياً عند الإخوان.
بعد ذلك ع ّينه امللك عبدالعزيز
قا�ضياً يف بلد الكهيف ّية ،ثم الأ�صفر،
ثم احلي�س ّية مبنطقة حائل.
ويف ع����ام 1352ه������ـ ك��ل��ف ال�شيخ
ع���ث���م���ان ب����ن ���س��ل��ي��م��ان م����ع ال�����ش��ي��خ
ع���ب���داهلل ب���ن زاح����م م���ن ق��ب��ل امل��ل��ك
عبدالعزيز ،للقيام مبهمة الوعظ
والإر������ش�����اد يف اجل��ي�����ش ال�����س��ع��ودي
امل����راب����ط مب��ن��ط��ق��ة ع�����س�ير ،وذل���ك
ب���ط���ل���ب م�����ن الأم����ي����ر ف���ي�������ص���ل ب��ن
عبدالعزيز.
ويف ع���ام 1354ه�����ـ �أ���س��ن��د قا�ضي
���س��دي��ر ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ال��ع��ن��ق��ري،

�إل��ى ال�شيخ اب��ن �سليمان الإ���ش��راف
على التعليم يف بلدان �سدير – قبل
دخ���ول التعليم النظامي  ،-وذل��ك
عندما �ألزم ال�شيخ العنقري بتوجيه
م��ن امللك عبدالعزيز ام���راء بلدان
�سدير و�أهاليها بتعليم �أبنائهم عند
املعلمني الذين قررهم يف كل بلد،
وكما جاء يف الوثيقة امل�ؤرخة ب�سنة
1354هـ.
هذا وجتدر الإ�شارة �إلى �أن لهذه
الأ���س��رة �إ�سهاماً يف التعليم القدمي
ف��م��ن��ه��ا ال�����ش��ي��خ ���ص��ال��ح ب���ن حممد
ال�سليمان ،وال�شيخ حممد بن �صالح
ال�����س��ل��ي��م��ان ،ال���ذي���ن ك���ان ل��ه��م��ا دور
يف التعليم يف مدر�سة جامع امللك
عبدالعزيز ،ومدر�سة ال�شيخ �أحمد
ال�����ص��ان��ع ،ث���م ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن
حممد ال�سليمان الذي قام بالتعليم
ال���ق���دمي ث���م يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ن��ظ��ام��ي
بعد دخوله املنطقة عام 1356ه��ـ ،يف
امل��در���س��ة ال�����س��ع��ودي��ة ث��م يف مدر�سة
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ،وك��ذل��ك ال�شيخ
�أحمد بن عثمان ال�سليمان الذي قام
بالتعليم ث��م م��دي��راً ملدر�سة حرمة
بعد افتتاحها ،ويف جم��ال التعليم
ال��ن�����س��ائ��ي ،م��ا ق��ب��ل ال��ن��ظ��ام��ي ،ك��ان
للمعلمة ن��ورة ال�سليمان ،وفاطمة
ب��ن��ت حم��م��د ال�����س��ل��ي��م��ان ،وامل��ع��ل��م��ة
ح�صة بنت حممد ال�سليمان ،دوراً
م�شكوراً يف هذا الباب.

وق���د ك���ان ال�����ش��ي��خ اب���ن �سليمان
����ش���اع���راً جم����ي����داً ل����ه ال���ع���دي���د م��ن
الق�صائد يف �أغرا�ض ال�شعر.
تويف ال�شيخ عثمان بن �سليمان
رح��م��ه اهلل ع���ام 1363ه�����ـ ،ب��ع��د ذل��ك
امل�������ش���وار ال���ط���وي���ل يف خ���دم���ة دي��ن��ه
ووطنه وقيادته ،هذه نبذة خمت�صرة
ع��ن ه���ذه ال�شخ�صية ال���ف���ذّة ،التي
قامت بالعديد من الأدوار يف تلك
الفرتة احلا�سمة من تاريخ بالدنا
العزيزة ،واهلل ويل التوفيق.

ن�ص الوثيقة:
(م�������������ن ع�������ب�������دال�������ع�������زي�������ز ب����ن
عبدالرحمن ي�صل �إل��ى جناب الأخ
ال��ك��رمي ال�شيخ عثمان ب��ن �سليمان
�سلمه اهلل تعالى.
ال�������س�ل�ام ع��ل��ي��ك��م ورح����م����ة اهلل
وبركاته مع ال�س�ؤال عن �أحوالكم،
�أم����ا �أح��وال��ن��ا م��ن ك���� ّرم اهلل جميلة
وم����ن ط����رف خ��ط��اب��ك��م و����ص���ل ك��ان
م��ع��ل��وم فخ�صو�صاً م��ا �أ���ش��رمت �إيل
م����ن ط�����رف م�������س����أل���ة �أه������ل ح��رم��ه
وال�������ش���ي���خ ال���ع���ن���ق���ري ،ف���ق���د ت���ن���ازل
ال�����ش��ي��خ ع���ن دع������واه ون���ح���ن ك��ذل��ك
تنازلنا عن �إم�ضاءنا للع�سكر وقد
عرفنا اجلماعة يف مكتوب البدكم
م�����ش��رف�ين ع��ل��ي��ه �إن ���ش��اء اهلل وفيه
كفاية هذا مايلزم تعريفه وال�سالم
1361/10/17هـ).
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