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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 د.عبدالعزيز بن سعد الدغيثر 

 م2022/ 10/ 4  -هـ 1444/ 3/ 8

 

امة وسط الجزيرة العربية، وقد على ضفاف وادي حنيفة في العارض من بالد اليم يقع لدب الدرعية

تاريخها في    بدأ  املعروفة 850سنةالحديث  الدروع  بلد  من  املريدي  ربيعة  بن  مانع  قدم  حيث  هـ 

بالدرعية من نواحي القطيف على ابن درع وذلك عندما حل ببلده وباء وحمى وكان ابن درع رئيسا  

أو لطائفة منهم  عه فأقطعه ابن عمه ابن درع  . وكان مع مانع املريدي أوالده ورجاله وأتبا1للدروع 

املليبد وغصيبة وما بينهما وهي منطقة ضيقة ال تتجاوز مساحتها خمسة أكيال في عرض الوادي.  

النمو  فأخذ  والولد  املال  في  ملانع  فبورك  بشر  ابن  يقول  كما  قبوال  صادفت  الهجرة  هذه  ولكن 

. وبسبب  2عقد هذا الواديوالتطور يزدادان يوما بعد يوم حتى أصبحت الدرعية الجديدة واسطة 

 .3هذا التطور كثر جيران املردة من املوالفة وغيرهم 

خ حمد الجاســـر رحمه هللا  قال الشـــياملنطقة قبل ذلك ثم قل عددهم،  وقد كان آل يزيد يســـكنون  

آل يزيد من أقدم من عرف في العصــــور اةخيرة من بقايا ســــ ان وادي حنيفة القدماء. واســــتدل بما  

ـــم  غائط بل: يزيد قال  نخل وروض باليمامة، نقله عن ابن   ذكره الحموي في معجم البلدان في رســـــــ

ـــــة ـــــمه محمد بن  در   من أهل اليمامة ا4أبي حفصـــــــ ـــــة واســـــــ لخبيرين بها  ذ أن له . وابن أبي حفصـــــــ

 .5مؤلفا عنها، فلعلها سميت نسبة  ليهم

ــــــ ـان وادي حنيفـة وهم فرع من قبـائـل آل يزيـد الحنفيين، يمل ون واد هم ـكامال و  قـال فلي:  وـكان ســـــــ

ــــــي ــيـــة حتى الخر ، وقـــد تنـــازلوا ال بن درع قبـــل زيـــارة مـــانع بمـــدة قصـــــــ ــــ رة عن بعض من ممر الحيســـــــ

 .6أمالكهم
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ـــــــ العيينة لحسـن بن  وق جد آل معمر. فقال الفاخري  في 850وذكر املؤرخون أنهم باعوا سـنة    هــــــــ

ـــــــــــ ا ـــــمر  حســـــن بن  وق جد آل معمر العيينة850ســـــنة   من آل يزيد الحنفيين أهل الوصـــــيل  7هــــــــ

 . 10من بعدهورحل من ملهم ونزلها وعمرها وتداولها ذريته    9ومن ذريتهم آل دغيثر  8والنعمية

قـال فلي:  ولم يبب  لل يزيـد  ال جزء من الوادي يمتـد من  ـــــــــــــمـايي غصـــــــــــــيبـة حتى الجبيلـة، وـكانـت  

. وقال ابن عيس ى " وكان ما فوق املليبد وغصيبة لل يزيد من  11منا   سكناهم الوصيل والنعمية

ين  
 
ــــــمحــــة لل يزيـــد ومن الجبيلــــة  يى اةبك ــيــــل ممــــا فوق ســـــــ ــــ الجبلين  بل: حنيفــــة وـكــان جميع الوصـــــــ

ــــــبــب هــذه اعجراءا  من تنــازل عن جزء كبير من أمالكهم البن درع وبيع العيينــة و   .12املعروفين" ســـــــ

لحســــــــن بن  وق فقد ي ون الســــــــبب أمراضــــــــا فتكت بكيير منهم مما صــــــــعب معه القيام بالعمل في 

ــاســــــعة، أو بســــــبب حرو   احن ــ : الشــــ ــنة  .هذه اةراضــــ بيعة  قدم مانع بن ر   ه(850) وفي نف  الســــ

 كما تقدم.املريدي  

أن  و   رادة ابن درع أن يتكثر ببل: عمـه من الـدروع.املريـدي  ابن عمـه مـانع  ابن درع مع    منحوأســـــــــــــبـا   

ـــــيل وما فوق ه من وادي حنيفة بينما يجعل بل: عمه درعا واقيا له من آل يزيد الذين يمل ون الوصـــــــ

 .13يملك ابن درع حجر والجزعة وما فوقهما  يى محاذاة آل يزيد

ثم تويى ربيعة بعد أبيه مانع فرغب في توسيع منا   نفوذه فوقعت وقائع بينه وبين آل يزيد بسبب  

ذلك. ثم  ن موســـــــــ ى بن ربيعة بن مانع املريدي اســـــــــتلم الحكم من والده بالقوة ف جأ والده  يى حمد 

ــــــبـب مقـاومتـه   ــــــن بن  وق رئي  العيينـة فبقي عنـده وعـال  مـا لح  بـدنـه من جراحـا  بســـــــ بن حســـــــ

لولده. وما زال موس ى بن ربيعه يزداد قوة فرغب في توسيع نفوذه فبدأ  سلسلة من الهجما  على 

، ولم 14آل يزيـد وجر  في  حـداهـا جراحـا   ـــــــــــــديـدة، ثم هـاجمهم باتـة بعـد  ـــــــــــــفـائـه ومعـه املوالفـة

 
 .5/125ذكر ابن خمي  حدودها في تاريخ اليمامة  7

ـــــر     8 ـــ ـــ ـــــعــان في الوادي1/17قــال ابن بشــ ـــ ـــ ـــــر في الجمهرة  أعلى الــ   -أي وادي حنيفــة  -  موضــ ـــ ـــ   ويقعــان بين 2/836درعيــة، وقــال الجــاســ

 الدرعية والجبيلة.

آل يزيد أهل الوصـــــيل والنعمية لم يب  منهم  ال عائلة واحدة وهم آل دغيثر، مع أنه يوجد عوائل من آل يزيد ســـــاكنة في   يقال بأن  9

ـــــر آل يزيــد في آل ـــ ـــ ـــــيــأيي. وهــذا مــا جعــل املايري يقصــ ـــ ـــ دغيثر حيــث قــال  آل يزيــد بطن من حنيفــة    الريــاض قبــل هــذه الحوادس كمــا ســ

 .422بقاياهم آل دغيثر املوجودون الن. املنتخب/

 .35، وتاريخ ابن عيس ى املتمم لتاريخ ابن بشر/60تاريخ الفاخري/ 10

 .5-4فلي:/  11

 9/36"مجموع في التاريخ النجدي" ضمن الخزانة التاريخية البن بسام  12

 .4/31يمامة  تاريخ ال  13

املوالفة لفظ مأخوذ من التآلف والتعاون والتناصـر وليسـوا فخذا مسـتقال حيث أننا لم نجد لهم ذكرا في كتب التاريخ بعد هذه  14

ـــــبــا  املوالفــة لل يزيــ  ـــ ـــ ـــــبحهم صــ ـــ ـــ ــــــة، فهم أحالف من بعض الــدروع واملردة وغيرهم، ولهــذا قــالوا في امليــل  صــ ـــ ـــ د، فجعلوا جميع القصــ

مين من املوالفة، وهذا يؤيد ما ذكر، فما ذكره الشيخ حمد الجاسر رحمه هللا في املعجم بعيد، بداللة أنه ذكر أن آل مديرس  املهاج

، ونقل عن ابن لعبون في تاريخه قوله  واملوالفة الذين بقاياهم آل ســعود وآل و بان وجميع الدروع وآل 800من آل يزيد في صــفحة  
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. قال ابن عيســـــــــ ى " وهي الوقعة الت:  15يزيد ســـــــــال  فقتل منهم ثمانين رجال ونجا الباقون يكن مع آل  

".  قال فلي:  فلم يرد لهم 16يضـر  بها امليل في نجد فيقال  صـبحهم فالن صـبا  اللموالفة لل يزيد

   هـ1139. وقد قتل موس ى بن ربيعة بالعيينة سنة  17ذكر بعد ذلك التاريخ  ال عائلة الدغيثر

ــــــــــ ه 1139  مارة الدرعية فيمحمد بن ســــعود   تويىوقد  زيد بن مرخان   ، بعد مقتل أميرهام1727 / ــــــــ

يى وهو يوم ، وأســـــــ   مارة أصـــــــبحت فيما بعد انطالقة لتأســـــــي  الدولة الســـــــعودية اةو بن و بان

بعد  م1818 - 1744 / هـــــ  1233 - هـــــ  1157) قامت الدولة السعودية اةويى في الفمرة ثم  .سي التأ

أن كانت  ـــــــبه الجزيرة العربية في أوائل القرن الياني عشـــــــر الهجري املواف  لليامن عشـــــــر امليالدي  

ســـــــتقرار الســـــــياســـــــ :  يعيش حالة من التفكك وانعدام اةمن مما أوجد حالة من الفوضـــــــ ى وعدم اال 

د هــــذا اةمر لعمــــل تحــــالف بين أمير   البــــدع والخرافــــا ، فمهــــ  ـــــــــار  ــافــــة  يى انبشـــــــ ـــــــ واالجتمــــاإي،  ضـــــــ

 رحمهم هللا.  محمد بن عبد الوها  وبين محمد بن سعود الدرعية

 بدأ الشـــيخ ممحمد بن عبد الوها ع دعوته في الدرعية بعد اتفاقه مع اةمير ممحمد بن ســـعودع،و 

 باتفاق الدرعية عام )
ً
ــــــــــــــ/ 1157الذي ُعرف تاريخيا م(، كما قام اةمير ممحمد بن ســـــــــعودع 1744هــــــــ

بقي الشـــــــيخ عامين يدعو و بالمركيز على اســـــــتببا  اةمن ونشـــــــر الدعوة اعصـــــــالحية داخل الدرعية.  

ــلـــة العلمـــاء واةمراء يـــدعوهم فيهـــا لقبول دعوتـــ  ــــ ــا  يى التوحيـــد الخـــالس، فقـــام بمراســـــــ ه  النـــاس فيهـ

اعصــــالحية، واالنضــــمام  يى اةمير ممحمد بن ســــعودع، وابتدأ بأهل نجد ف اتب علماءها وأمراءها،  

ــاء وعلماء الحرمين الشــــــريفين، وكذلك كاتب العلماء من خار  الجزيرة، علماء   وكاتب علماء اةحســــ

ــام والعراق والهند واليمن ــ ــر والشـــــــ ــ ــــدقوا دعوتهو   .مصـــــــ ــم الكيير ممن صـــــــ ــ بلدة الُعيينة،   ميل، انضـــــــ

ــــــقراء، والحو ــــة،  وحريمالء، وبلــــدة منفوحــــة، وبلــــدان العــــارض ميــــل العمــــاريــــة، والقو عيــــة، و ـــــــ

، معارضـة االنضـمام للدرعية البلدان  وأعلن بعض  .واملحمل، وثادق، والقصـب، والفرعة، وثرمداء

 .معظم بالد الجزيرة العربية تحت لوائها فجابهها أمير الدرعية بجيو ه حتى دخلت

وبســـــــبب التوســـــــع الكبير حاربت الدولة العيمانية الدولة الســـــــعودية وســـــــعت عســـــــقا ها ففشـــــــلت  

 1233 / م1818 عام  قادما من مصــر  براهيم با ــا   ســل القائد الشــهير  بداية، ثم أر الحمال  في ال

ـــــــــــ    -رحمه هللا  - عبد هللا بن ســـــعود اةمير  بهدم أســـــوارها، وعمل على أســـــر  وأمر يى الدرعية    wg,,هــــــــ

 
ــــــيو    ــــــفحة مديرس وآل عبدالرحمن  ــ ــــــرماء فقتلوا آل يزيد قتال ذر عا ..." وانظر تاريخ ابن لعبون صــ ، فجعله آل مديرس من 31ضــ

 املوالفة مع أنهم من آل يزيد أهل الرياض يدل على أن املوالفة مجموعة أحالف وليسوا فخذا مستقال.

 .5-4فلي:/ 15

 وآل دغيثر، وهو خطأ.  آل يزيد 31في كتا  الدولة السعودية للدكتور عبدالرحيم عبدالرحمن/ 16

ــويان / 17 ــيل  422، املنتخب/5،تاريخ فلي: /20تاريخ ابن ضـ ــم الذي في الوصـ . وهذا يؤكد ما ذكر، من أن آل يزيد قســـمان وأن القسـ

 قرضوا ولم يب  منهم  ال عائلة آل دغيثر.نوالنعمية ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/1139_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1727
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1157_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1233_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1744
https://ar.wikipedia.org/wiki/1818
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1818
https://ar.wikipedia.org/wiki/1233_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1233_%D9%87%D9%80
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 ى.وبذلك انتهت الدولة السـعودية اةوي وعدد كبير من عائلته وأنصـاره بعد حصـار دام سـتة أ ـهر،  

 لرياض.لتنتقل العاصمة بعد ذلك  يى ا

منظمـــة اةمم املتحـــدة للعلوم والمربيـــة عالن  ام بـــ وتو  هـــذا االهتمـــ رعيـــة  وقـــد اهتمـــت اململكـــة بـــالـــد

  وذلــك خالل اجتمــاع لجنــة المراس    .أن حي الطريف في مــدينــة الــدرعيــة موقع تراس عــاملي واليقــافــة

في بــــــال رازيــــــل  برازيليــــــا  مــــــدينــــــة  في  املنعقــــــد  واليالثين  الرابعــــــة  دورتــــــه  في  ــــــ و  بــــــاليونســـــــ  29 العــــــاملي 

ليصــبح ال ي املوقع الســعودي الياني الذي يتم يهــجيله في قائمة المراس العاملي بعد  .م2010 يوليو

ـــــجيل موقع ال جر ـــــال ، و  ) اعتماد يهـــــــ ـــــم ر    20في مدائن صـــــــ املنظمة العربية   اختار   2021ديســـــــ

لتصــــــــــبح ثاني    2030الدرعية عاصــــــــــمة لليقافة العربية للعام  للمربية واليقافة والعلوم )اةلكســــــــــو(

 .م2000مدينة سعودية يتم اختيارها بعد الرياض في عام 

 أهم اةحياء اةثرية في الدرعية   و 

كم  ـــمال حي املليبيد، ويتميز حي غصـــيبة   3أعلى وادي صـــفار على بعد  في، ويقع  حي غصييي    .1

ذا امليلث  بموقعه االســـمراتياي الحصـــينق  ذ يقع على رأس جبل فيما يشـــبه رأس ميلث. يطل رأس ه

من جهـة الجنو  على التقـاء  ـــــــــــــعيـب قليقـل في وادي حنيفـة ثم يـأخـذ في التوســـــــــــــع عنـد االتجـاه  يى 

املردة في البداية ثم انتقلوا  يى حي الطريف، وســــكنه بعدهم وقد ســــكنه    .الشــــمال نحو  هرة نا رة

 آل دغيثر.

ــــــلو    وفيه  ،حي الطريف .2 ــــــر ســـــــ ــــــعودية اةويي، كقصـــــــ معظم املباني اعدارية في عهد الدولة الســـــــ

ــــؤ  ــــر الهجري، وكانت تدار منه  ـــــــ ــــاقه أواخر القرن الياني عشـــــــ ــــعودية الذي تم  نشـــــــ ون الدولة الســـــــ

اةويى، وكذلك جامع اةمام محمد بن ســـــعود، وقصـــــر ســـــعد بن ســـــعود، وقصـــــر ناصـــــر بن ســـــعود، 

وقصـر الضـيافة التقليدي الذي يحتوي على حمام  ريف، ويحيط ب ي الطريف سـور كبير وأبرا   

 .كانت يستخدم ةغراض املراقبة والدفاع عن املدينة

الي ييي ي    .3 الـوهـــــــا  الشـــــــــــــيـخ  نكـ ســـــــــــــ   فـيـــــــهو   ،حيي  عـبـــــــد  بـن  اعمـــــــام مـحـمـــــــد  لـــــــه  بـن  وبـلـى  مـحـمـــــــد 

   ســــــــــعود
ً
 كبيرا

ً
وصــــــــــار منارة علمية للتعليم الديل: واللاوي في وأماكن عقامتهم،  ولتالميذه مهــــــــــجدا

 حي الطريف  ، مقابللوادي حنيفة على الجهة الشرقية ذلك العهد، وموقعه

ْيِبْيد .4
َ
ل
ُ
يقع في الجهة املقابلة ملصـــــــب وادي صـــــــفار بوادي حنيفة وذلك في أســـــــفل الدرعية    حي امل

  .من جهة الجنو  باتجاه عرقة

(  36المراثية، يقدر عددها ) يبشــــــــــ ل حي ســــــــــمحان من عدد من املباني الطينية، حي سييييييييي     .5

 ،مبلى ذا   اب  أو  ابقين

فا وقد اعتلى املؤرخون ب فراد الدرعية بمؤلفا  خاصة، فمن 
َ
     أبرز املؤلفين واملؤل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%81
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بن الدرعية املؤر  ( ال الدرعي  الع صيييييييييي   ا    )كتا     أقدم الكتب املفردة عن الدرعية   (1

 ، وهو كتا  مايع بأسلو  رائع وسرد مشوق.  -رحمه هللا-اةديب الشيخ عبدهللا ابن خمي  

ملحمد العيس ى    (ق عدة الد ل  السعودي  ا      الدرعي )أصدر  مكتبة العبي ان كتا    (2

 .  ويتميز بحسن اعخرا  وجودة الصور وهو مختصر يناسب القارئ الذي يعش  املختصرا 

اكتــــا  ) (3 لــــه هــــذا ( لالييييدرعييييي  ورييييييييييييييي ة   طور  لمؤر  الــــدكتور عبــــدهللا العييمين رحمــــه هللا 

ــــــع على كتـــب التـــاريخ العربي والكتـــب املؤلفـــة بــاعنجليزيـــة   الكتـــا ، ويتميز الــدكتور بــا العــه الواســـــــ

 للرحالة وزوار املنطقة.

ــــــوينع كتـــب عن الـــدرعيـــة هـــذا الكتـــا  الرائع   (4  ييي   العييي صييييييييييييبعنوان )الـــدكتور عيمـــان الصـــــــ

مطابع الفرزدق،  وصــدر عن   .  والذي ينم عن ا الع واســع(  الت ريخي  للدعوة السييلةي  لالدرعي ل

  ،  م1999هـ/ 1420الرياض، الطبعة اةويى، 

عبد الرحمن العبد للباحث  ،  من أصيي ل  امل يييلع العريل  ار  مليير الديد للدرعي كتا    (5

 وفيه معلوما   ضافية.  .م1996الرياض، الطبعة اةويى،  قد صدر فيو  اللطيف،

 ا (6
ً
   خرا  رائع نبيجة الستقراء واسع بًعا  ناف  اوكتابً   امايعَ   املؤر  عبدالحكيم العواد أخر  بحي

 ( . الدرعي  ب   ب ب س      ب ب سل   ، عنوانه )

ــــــريفين وفقـــه هللا ل خير، للمؤر  النبيـــل   (7   الـــدكتور كتـــا  فخم بتقـــديم خـــادم الحرمين الشـــــــ

  ، ويتميز بوثائ  مهمة (   ريخ املس جد  ا  ق ف القدي   في بلد الدرعي بعنوان )را د العساكر،  

. 

صـــــــمود وهـــــــجاعة أهل الدرعية ضـــــــد الحملة القادمة من مصـــــــر بقيادة الســـــــفا   براهيم   (8

 ، ومنها    كانت محال للبحوس اةكاديمية -أخزاه هللا-با ا  

 ، للباحية فا مة القحطاني .  ح ل  إبراهيم ب ش  عل  الدرعي   سقوطه  −

 .، تأليف الدكتور محمد السلمان    بطوالت  ق ئع معرك  الدرعي  ارخ لدة −

، للباحث  الت صييي   ت ارخ رجي  الدي عي  للدرعي  إب   عهد الد ل  السيييعودي  ا       −

 سليمان الشهري .

ــة   (9 ـــــ ، للبــاحــث عبــدهللا   (ا      عهييد الييد ليي  السييييييييييييعودييي مي ع الييدرعييي  في  )  بعنواندراســـــــ

  .  وفيه فوائد مهمة.م2003هـ/ 1424رياض،  الجمعية التاريخية السعودية، الاملطوع ، 

10)  

 ، منها    ؤر كتب من  صدار جها  ح ومية وهي للزائر والسائح وليست للمبعض ال (11

 امتداد قصر سلوى  قصر ع دهللا بن سعود . −

اق  ار  ملر . −  الدرعي  أص ل  امل يلع  إشر

 ح  م الطريل  مل ق  ه . −
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 ، لويليام فيس : .   الدرعي   الد ل  السعودي  ا     −

بعنوان  ، ل الشــــــــبيبعمشــــــــاالباحية  لهجة أهل الدرعية كانت محال للدراســــــــة والبحث من   (12

 .  حث لاوي رائعبوهو  ( ،  ألة ظ لغوي  في لهد  أهل الدرعي ظواهر  )

 .  ميل  الدرعي     همة عن الدرعيةاملبحوس  من ال (13

ميت ع  )كتا     الدرعية  من الكتب الت: يســـتح  القراءة وتتعل  بتاريخنا الو ل:، وخاصـــة (14

 .املطوع  عبدهللا للدكتور   (الدرعي  في عهد الد ل  السعودي  ا    

ع  للدكتور ع دار كيم ع دالغن  الد ل  السيييييييييعودي  ا     ع صييييييييي  الدرعي   )وأما كتا    (15

  كتور عبدالحكيم العواد بأنه كتا  ضعيف.وقد كتب عنه املؤر  الد (مدبو يمكت      –ق سم  

ــــــتح   وال زالـت الـد ــأل هللا العون رعيـة يســـــــ ــــ ــا  مـا هو جـديرة بـه، وأســـــــ ــــ كتـا   على كتـابـة   من الـدراســـــــ

  امل مناسب للمرجمة للاا  الحية تناسب توجه اململكة في جعل الدرعية بلدة جاذبة للسياحة.


