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 :الثالثة األسطرالغیر واضحة منقولھ من المخطوطة 
وصار من عبدهللا تضییق على ، وقع الخالف بین اوالد ه عبدهللا بن فیصل وسعود (

، سعود وھرب  ةثم تغانم الفرص، سعود الى حد انھ حبسھ في بیتھ ما یدخل علیھ احد 
ومن ....... لھ العجمان ثم تھیا مراسلة بینھ وبین خوا، وطب البحرین واستقام فیھ 

  )وجاھم على ملح قرب ، قبلھا عبدهللا غزا على العجمان براكان ومن معھ 
  





























































































































































  
  
  
  



  :النص أدناه  منقول من المخطوطة ناقصة من األصل و ١٢١و ١٢٠الصفحة رقم 
  

ل المذكور وطب على الشریف بالھدو واكرمھ الشریف وقبل فلما ركب بن عذ    
ثم طبو شیوخ عتیبھ على الشریف واخبروه في كون بن سعود ، ھدوه واظھر اكرمھ 

على بن محیا وقتلھ عفاس وكثرو الھرج الشین في بن سعود وقالو تراه مكار ویرید 
لك حنا حریبة  ناقضى منا رجع علیك مادام هللا مصخریصحبك الجل یتفرغ لنا واذا 

ھذا : وقال ، ثم استلحق بن عذل ، بن سعود ودخلو علیھ واداروه عن فكره االول 
ً ھدوك ورح الى معزبك    .وال عندي لھ زین ابدا

. لكنھ ما قبل علمھ ، التطاوع ھاالشرار : وقال ، بن عذل عرض علیھ كل علم زین 
عندكم الرجال ال یلعبون : وقال لھم ، ثم بن عذل استلحق من ھو كفو من االشراف  

والشر مافیھ ، مادام ابن سعود وارد وراغب الزین ، فیھ العرایف واشرار البدواة 
وبن سعود ماھو ضعف فیھ تراه اكبر من ، وھذي حالة آتالھا وخیمة ، خیر الحد 
ثم بن عذل اخذ ، وعجزو عن الشریف ما قبل لھم كالم ، لكن حب للزین ، الشریف  

  .ھـ ١٣٣٠على بن سعود في عاشر جماد اول سنة ھدوه ورجع وطب 
وفي وقتھا في خامس جماد ثاني اجتمعو الروقھ على العرایف وعدو ثم سبرو العبادل 

وسبرو شوایا اھل عنیزة وانتذرو فیھم ، الذي على المذنب وانتذرو فیھم وانفھقو 
من القوم فلما اقبلو علیھم انطلق ، وعدو في حرب على الداث  تیاسروثم وانفھقو 
  ،ولحقھم بن محیا یرید یردھم وصار فیھا عناد وقتل بن محیا منھم رجال ، متسرقھ 

ھم ما تھیا كون ثم انكفو العرایف من مكان، ثم تخالفو عتیبھ بینھم عقب قتلت الرجال 
، فرقة البرقاویھ وافقو مدید شمامره ظاھرین من بریدة ، وم فرقتین وغزى من الق، 

......  والروقھ عدو على حرب لما وصلو الخناق، خذوھم وانكفو قدر تسعین بعیر وا
ولما لحقوھم ، ورصدو اثرھم العتبان ، اثر اھل خمسین ذلول من حرب مع بن حماد 

وتكاونو ھم وایاھم وذبحو الحروب على العتبان رجلین وعشر من الخیل وعشرین 
  .واخذھم العتبان وانكفو ، ذلول 

مذكورین لھ على ، ـ ظھر بن سعود یرید العرایف ھ ١٣٣٠في عاشر شعبان سنة 
والعتبان الذي ، والقاه الخبر انھم لما علمو بمظھاره شدو وسندو الى تربھ، الشعب 

علیھ روقھ وشالوا ، معھم انسلحو عنھم ثم عدى في عتیبھ واكان على اھل سجا 
یاض وصار كونھ على الدبش صادفھ وارد وصادر واخذه وانكف الى الر، وسبعان 

من حرب واخذ  العرایف غزو من وادي سبیع واكانو على بن ربیق ومخلط معھ، 
وبن ربیق یزعم انھ ، الحلھ والدبش سلم في عشرین شوال وانكفو على الوادي 

لھ ایام ثم اطلقھ ) الشریف(فلما وصل الیھ حبسھ ، ركب الى الشریف یبي ادا  صدیق
  .وال تھیا لھ ادا 

وصارو یدفعون ، لى الشریف انھ یقصد االدریسي في الیمن ثم ورد من الدولھ امر ا
دفعھم ... وجھزھم مع ولده و .... عقیل .... و.. الیھ العساكر في مكھ وھو یرحلھا 

وصار یجھز جنود ویدفع عل ولده واستقام ، ھـ  ١٣٣٠في جماد اول سنھ الى الیمن 
وبعد رجوعھ  ھـ١٣٣١بالیمن سنھ كاملھ ورجع ما حصل مقصوده ف جماد اول سنھ 

  استقفاه االدریسي وصار یاخذ ما اقفى عنھ من قرایا















































































  
  
  
  

 


