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كتب امللك عبدالعزيز اإلى ال�شيخ 
املرفق  الــكــتــاب  �شليمان  بــن  عثمان 
�ــشــورتــه بــتــاريــخ 1360/10/17هــــــــــ 
ملكانته ومنزلته عنده، وذلك عندما 
اإقــامــة مـــدرج يف  ن�شب خــاف على 
املجمعة  اأوديــــة  اأحـــد  الكلبي  وادي 
وتنازل ال�شيخ عبداهلل العنقري عن 

حقه يف ذلك.
والــ�ــشــيــخ عــثــمــان بـــن اإبــراهــيــم 
بـــن حمــمــد الــ�ــشــلــيــمــان مـــن اأ�ـــشـــرة 
الــ�ــشــلــيــمــان اإحــــــدى اأ�ـــشـــر املــجــمــعــة 
ال�شخ�شيات  اإحــدى  وهــو  القدمية، 
منت�شف  �شدير  منطقة  يف  الــبــارزة 
الـــقـــرن املــا�ــشــي، ولـــد عـــام 1283هـــــ 
تـــقـــريـــبـــاً وتـــعـــلـــم عـــلـــى يــــد عــلــمــاء 
بن  عثمان  ال�شيخ  ومنهم  املجمعة 
العتيقي  اإبــراهــيــم  وال�شيخ  مر�شد 
اأحمد بن عي�شى ثم ال�شيخ  وال�شيخ 
عـــبـــداهلل الــعــنــقــري، عــمــل مــر�ــشــداً 
دينياً واإماماً جلامع حرمة، ثم عينة 
املــلــك عــبــدالــعــزيــز عـــاملـــاً لـــاإخـــوان 
الأرطاوية،  الدوي�ش يف  عند في�شل 
اأواخـــــــر الأربـــعـــيـــنـــيـــات مـــن الــقــرن 
م�شت�شاراً  فــكــان  املــا�ــشــي  الــهــجــري 

ومرجعاً دينياً عند الإخوان.
بعد ذلك عّينه امللك عبدالعزيز 
قا�شياً يف بلد الكهيفّية، ثم الأ�شفر، 

ثم احلي�شّية مبنطقة حائل.
ال�شيخ  كــلــف  1352هـــــــ  عــــام  ويف 
عـــثـــمـــان بــــن �ــشــلــيــمــان مــــع الــ�ــشــيــخ 
عـــبـــداهلل بـــن زاحــــم مـــن قــبــل املــلــك 
الوعظ  مبهمة  للقيام  عبدالعزيز، 
ـــــاد يف اجلــيــ�ــش الــ�ــشــعــودي  ـــــش والإر�
املــــرابــــط مبــنــطــقــة عــ�ــشــر، وذلـــك 
بـــطـــلـــب مـــــن الأمـــــــــر فـــيـــ�ـــشـــل بــن 

عبدالعزيز.
اأ�ــشــنــد قا�شي  عـــام 1354هــــــ  ويف 
�ــشــديــر الــ�ــشــيــخ عـــبـــداهلل الــعــنــقــري، 

وثيقة امللك عبدالعزيز لل�سيخ عثمان بن �سليمان 
ب�ساأن �سد وادي الكلبي باملجمعة

الإ�ــشــراف  �شليمان  ابــن  ال�شيخ  اإلــى 
على التعليم يف بلدان �شدير – قبل 
وذلــك   ،- النظامي  التعليم  دخـــول 
عندما األزم ال�شيخ العنقري بتوجيه 
بلدان  امـــراء  عبدالعزيز  امللك  مــن 
�شدير واأهاليها بتعليم اأبنائهم عند 
بلد،  كل  يف  قررهم  الذين  املعلمني 
املوؤرخة ب�شنة  وكما جاء يف الوثيقة 

1354هـ.
هذا وجتدر الإ�شارة اإلى اأن لهذه 
القدمي  التعليم  يف  اإ�شهاماً  الأ�ــشــرة 
فــمــنــهــا الــ�ــشــيــخ �ــشــالــح بـــن حممد 
ال�شليمان، وال�شيخ حممد بن �شالح 
الــ�ــشــلــيــمــان، الـــذيـــن كـــان لــهــمــا دور 
امللك  جامع  مدر�شة  يف  التعليم  يف 
اأحمد  ال�شيخ  ومدر�شة  عبدالعزيز، 
الــ�ــشــانــع، ثـــم الــ�ــشــيــخ عـــبـــداهلل بن 
حممد ال�شليمان الذي قام بالتعليم 
الـــقـــدمي ثـــم يف الــتــعــلــيــم الــنــظــامــي 
بعد دخوله املنطقة عام 1356هـــ، يف 
الــ�ــشــعــوديــة ثــم يف مدر�شة  املــدر�ــشــة 
املــلــك عــبــدالــعــزيــز، وكــذلــك ال�شيخ 
اأحمد بن عثمان ال�شليمان الذي قام 
حرمة  ملدر�شة  مــديــراً  ثــم  بالتعليم 
التعليم  جمــال  ويف  افتتاحها،  بعد 
الــنــ�ــشــائــي، مــا قــبــل الــنــظــامــي، كــان 
وفاطمة  ال�شليمان،  نــورة  للمعلمة 
بــنــت حمــمــد الــ�ــشــلــيــمــان، واملــعــلــمــة 
دوراً  ال�شليمان،  حممد  بنت  ح�شة 

م�شكوراً يف هذا الباب.

ابـــن �شليمان  الــ�ــشــيــخ  كـــان  وقـــد 
�ـــشـــاعـــراً جمــــيــــداً لــــه الـــعـــديـــد مــن 

الق�شائد يف اأغرا�ش ال�شعر.
�شليمان  بن  عثمان  ال�شيخ  تويف 
رحــمــه اهلل عـــام 1363هــــــ، بــعــد ذلــك 
املـــ�ـــشـــوار الـــطـــويـــل يف خـــدمـــة ديــنــه 
ووطنه وقيادته، هذه نبذة خمت�شرة 
التي  الـــفـــّذة،  ال�شخ�شية  هـــذه  عــن 
تلك  يف  الأدوار  من  بالعديد  قامت 
بادنا  تاريخ  من  احلا�شمة  الفرتة 

العزيزة، واهلل ويل التوفيق.

ن�ص الوثيقة:
)مـــــــــــــن عـــــــبـــــــدالـــــــعـــــــزيـــــــز بــــن 
الأخ  جناب  اإلــى  ي�شل  عبدالرحمن 
�شليمان  بــن  عثمان  ال�شيخ  الــكــرمي 

�شلمه اهلل تعالى.
الـــ�ـــشـــام عــلــيــكــم ورحــــمــــة اهلل 
اأحوالكم،  عن  ال�شوؤال  مع  وبركاته 
كــــّرم اهلل جميلة  اأحــوالــنــا مــن  اأمــــا 
ومــــن طــــرف خــطــابــكــم و�ـــشـــل كــان 
اإيل  اأ�ــشــرمت  مــا  فخ�شو�شاً  مــعــلــوم 
مــــن طـــــرف مـــ�ـــشـــاألـــة اأهــــــل حــرمــه 
والـــ�ـــشـــيـــخ الـــعـــنـــقـــري، فـــقـــد تـــنـــازل 
الــ�ــشــيــخ عـــن دعــــــواه ونـــحـــن كــذلــك 
وقد  للع�شكر  اإم�شاءنا  عن  تنازلنا 
لبدكم  مكتوب  يف  اجلماعة  عرفنا 
وفيه  اهلل  �ــشــاء  اإن  عــلــيــه  مــ�ــشــرفــني 
كفاية هذا مايلزم تعريفه وال�شام 

1361/10/17هـ(.


