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حسين بن جواد الرمضان  –سليسل العظيم   نهر  

 المقدمة: 

 رحيم الرحمن ال هللابسم 

األنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا    أشرفوالصالة والسالم على  الحمد هلل رب العالمين،  

   .. المنتجبين  آله الطيبين الطاهرينمحمد وعلى 
 

أخص األحساء  أقليم  أقليميعتبر  وأنهاره،    ب  عيونه  كثرة  بسبب  العرب،  جزيرة  في 

 ١٣١٨ووفرة محاصيله الزراعية وتنوعها، وقد ورد في سالنامة والية البصره لعام  

هجرية عن األنهر في األحساء ما نصه )وفي اللواء من األنهر الصغيرة والكبيرة قدر 

ق الهفوف التي نهر تقريبا، ومنابع القسم الكلي منها من الرفعة الواقعة في شر  ٨٠٠

هي مركز اللواء( ويعتبر نهر سليسل أكبر و أعظم وأشهر األنهر في األحساء وأكثرها 

)نهر سليسل العظيم(   ـتفرعا على اإلطالق، لذى عرف و اشتهر عند أهل األحساء ب 

من  سليسل  اسمه  النهر  هذا  اكتسب  في    وقد  فهو  وكثرة ا)السلسلة(  وتشعبه  متداده 

ما   أشبه  ببعضها تفرعاته  مرتبطة  حلقات  من  تتكون  التي  الطويلة  بالسلسلة  يكون 

، وفي عيون األحساء وأنهرها المتعددة يقول العم األديب المؤرخ الحاج محمد البعض

 بن حسين الشيخ علي الرمضان من قصيدة نظمها في األحساء:  

ا  جـ   فـ   ونـــ  ـي ـع ور  ـه ـط اـل ــهـــا  أرضـــ  رت 
ــع   ــب ن فـــاض  ــم  ك ــن  ــي ــج ــل ال  ويـــذوب 

يــ يــكـــاد  نــبــع   ونــبــعبــيــن   غــلــي 
ــذا   هــ ر  ــ  ــجــ فــ ــه  اإللــ ــفن  ــكــ  فــ
ــاب    ينســــ ــة  الخصـــــيب ــة  الترب  وعلى 
ــاة  ــيـ وحـ ــة  ــجـ ــهـ بـ ــا   ــنـ ــلـ لـ ــو   هـ
جـــيـــاد ا   بـــل  جـــداوال   أراهـــا   ال 
ــه  ا اللــــــــ ة ســـــلـه ا صـــــقيـل  وســـــيوفـ 

ــا ا  ؤتـل  أحســـ ت حســـــنـ  ا شــــــا ا كـم  ـن
ــع    ــريـ مـ ــل   ــقـ وحـ ــع   ــانـ يـ ــر   ــمـ  ثـ
ــوا  ــقـــال ف ــوم   ق ــجـــابل  َع أثـــارت  ــم   ك
ــويـــداء   الســـ ي  ـف نـــا  وـب ـل ـق ن  ـم هـــا  ـب  ـح

 

ــاد    ل صـــ اء وارتوى ـك التقى الـم  ـف
واـلوهـــاد اـلرـبى  ـفي  اـلـخـير   ـينشـــــر 
اد  ور  ـل ـل يـــل  ـــب ــلســـ الســـ ــكـــب   يســـ
بـــراد   مـــن  وذا   ــيـــم  جـــحـ  عـــن 
واد   كـــل  فــي  الــحــيـــاة   لــنــثــر 
ــاد   ازديـ ــي  فـ ــروة  وثـ ــاء  ــفـ  وشـــــ
ــاد   اإلســـــع ــة  ــاح ســــ في  ــارى   تتب
ــالد  ج ــي  ف ــزل  ت ــم  ل ــر  ــق ــف ال ــع   م

اد    الــرو  فــتــنـــة  الــعــيــن   نــزهـــة 
شـــــــاد    وطـــيـــر   جـــار    ومـــعـــيـــن  
ــاد    عـ ــنـــة  جـ ــيـــان  ــلـــعـ لـ ت   بـــرزل
ــواد   بـــالســــ ــنـــا  ــون ــي ع ــهـــا  ــي ــق  وت
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               :طوله وعرضهو نهر سليسل عمق

ويبلغ عمقه أربة أقدام   ا(  متر    ١٢  -  ٩ا أ  ما بين )قدم    ٤٠و    ٣٠يبلغ عرضه ما بين  

 ا( أما عن طوله فيبلغ خمسة عشر كيلو متر بدون فروعه. متر   ١.٢٠)

 

 : قرى األحساء المستفيدة من مياه نهر سليسل

غالبية القرى المستفيده من نهر سليسل هي قرى األحساء الشرقية وهي )بني معن، 

 المزاو ، العقار، الساباط، الجفر، الجبيل، الشهارين، المنيزلة، بني شافع، الفضول،  

القارة، الدالوة، التيمية، غمسي، )قرية مصبوب الدارسة(، ) قرية   الجشة، الطرف،

 مدينة العمران بقراها المتعددة.  ،جرانة الدارسة(
 

 

 مصدر مياه نهر سليسل: 

كيلو متر شــرق مدينة الهفوف على مقربة من عين  1عين الحقل، وتقع على بعد   -1

الخدود، وتعد من أكبر ينابيع المياه في واحة األحســـاء، والثانية من حيف وفرة المياه  

در بحوالي   ة، َذ يـق ابيع الواـح ا األعظم بين يـن اهـه دفم مـي ا، ويعتبر ـت  22500وقوتـه

تســـقي كبيرة جد ا عند منبعها وعند بداية جريانها، وتشـــكل بحيرة جالون في الدقيقة، 

ا من البساتين المحيطة بها  ا كبير           : يستة أنهر ه  هايتفرع منومياهها جزء 

 
 

هـ.1350عين الحقل عام   
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 : نهر المازني: وتتفرع منه السواقي التالية -1

ــيب، و ــاقية الس ــاقية المحدف ، وس ــاقية البويرد ، وس ــقي قرية الموازن جميعها س تس

 الجنوبية التي بها مسجد جويخ.  

 نهرالحريثي : ويسقي نخيل طرف الشهيبي.      -٢

 نهر البدن : ويسقي نخيل طرف الموازن وطرف العمار وضويغط.  -٣

ــيف ونهر غزو   ــالت نهر البدن والحريثي في نهرين هما نهر الخسـ ــب فضـ وتصـ

                      ويسقيان طرف الشهيبي.

 نهر الخريمة: ويسقي نخيل طرف العمار -٤

 نهر الدباغي : ويسقي ايضا نخيل طرف الشهيبي .    -5

مســكين والدويد  ونعيســان وهم    نهرفي  وتصــب فضــالت نهر الخريمة والدباغي

 يروون بساتين ونخيل طرف الشهيبي.

 نهر السقوفي: يسقي نخيل طرف الحقل.          -6

 

 

 

 

ا.  نهر عين الحقل قديم   
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 عين الخدود:  -2

يزيد    تقع شرق مدينة الهفوف،  وتعد واحدة من أهم وأكبر ينابيع المياه في األحساء،

ا، وقدر بعض الخبراء كمية المياه المتدفقة منها في   عرض مجراها على عشرين متر 

ا من البساتين المحيطة بها ،  جالون  20000الدقيقة الواحدة بـ   ا كبير  تسقي مياهها جزء 

                       ستة أنهر:ها يتفرع من و

 

 

 

 

 

 

 

 

      

القواضي ، وطرف نهر النقبة : ويسقي أجزاء من طرف الطريف، وطرف  -1

 وطرف الشهارين .                      وطرف الزبدا بمدينة الهفوف، وطرف بني نحو،، سودة

 ونهر حديد : ويسقي أجزاء من طرف بني معن .                         -٢

 ونهر العباسي ويسقي نخيل وبساتين طرف الخدود. -٣

ــمه )الجاز ( من الجاز  :   نهر -٤ ل أرز توجد في بلدة بني معن  حقوواكتســـب اسـ

تعرف ـبالـجاز ، ويســـــقي ـهذا النهر أجزاء من الطرف الزراعي لبـلدات بني معن و 

 الجبيل والشهارين والطريبيل .                

 نهر بني نحو : ويسقي جزء من طرف بني نحو الزراعي .      -5

 نهر ضويغط ويسقي جزء من طرف ضويغط الزراعي.  -6

 عين الخدود بمدينة الهفوف 



حسين بن جواد الرمضان  –سليسل العظيم   نهر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كثر من خمسة و أربعين عينا صغيرة هي:     أ وبالقرب من عيني الخدود والحقل توجد 

                  .عين السواقط-٤                  .عين بو هالل-٣         .عين شبيب -2                   . عين الحويرة-١

عين أم سريويل -٥
ن باسم والمعروفة اآل
 (.)عين جداد

                 .عين التعاضيد-٨                  .عين فريحة-٧ . عين أم سيف- ٦

عين غصيبة -٩
ن باسم والمعروفة اآل

                      .عين )راسبية(-

 عين الحميد                 -١2 عين الكساو                -11 عين العظيمي                -١٠

عين العماير -١3
ن باسم والمعروفة اآل

 . عمارة عين

 عين مغيصيب           -16 عين المحاريج.          -15 عين الصباحية        -14

 عين برابر.                 -20      عين بسيتينات.     -19 عين أبي مدلى          -18 عين الصباخ.               -17

 عين قطوة.                 -24 عين الثعالب             -23 عين مانع.                  -22 عين اللويمي.           -21

 عين الزعابلة.             -28 عين الجابرية.             -27 عين بهجة.                -26 عين أم الليف.      -25

عين   -٣2 عين ام الخي .         -31 عين الشميطية.         -30 عين ام خنور           -29
 النصيرية           

 عين المنسفية.          -36 عين القويعيات.        -٣5 عين أم جمل.            -٣4 عين الجزار .              -٣3

 عين البطيني.             -40 عين الهملة.                -39                    .عين ابو لوزة -38 الخثعمية.                -37

 المخولية.                -44 عين الظليمي.             -43 عين البدع.                -42 عين الجنوبية.           -41

هـ1365نهر عين الخدود بمدينة الهفوف، عام   
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نهر  في  الخدود والحقل مع جزء من مياهالصـغيرة العيون  هذه ويتجمع جزء من مياه 

حتى ينقســم َلى نهرين في موضــع يقال له   يمتدالذ   ،  العظيم  نهر ســليســل هوواحد 

 .غزالة

ويمتد هذا النهر حتى يصـل َلى مفترق  ويفخذ ثلف الماء   اسممه الدواانيالنهر األول  

الجـسيم وينقـسم َلى نهرين نهر الحياد  والنهر اآلخر يبقى عليه نف  االـسم الدوغاني 

ــرق ا فيتفرع منه نهر يعرف بالجامود ،  ــقي الذ  يمتد شـ نهر الدوغاني بفرعيه ويسـ

ــهارنخيل طرف الجبيل و بني مالحياد  والجامود    ــول والعقار يعن والشـ ن والفضـ

، وتصب فضالت نهر الدوغاني في نهر يعرف والساباط و الميزاو  والجفر والجشة

                      بإسم دري .

ســليســل الذ  يمتد حتى يصــل َلى   اســميفخذ ثلثي الماء و يســتمر عليه   والنهرالثاني

 :                         برزهامن أنهر  األ مجموعة من َلىليتفرع  ،موضع اسمه التغامه

 ويسقي نخيل الجبيل.                     وهو نهر صغير    :الجرواني  نهر -١

 يسقي بعض نخيل بلدتي الجبيل والحليلة.          وهو نهر كبير  :  النعيلي  نهر -2

 وهو من األنهر الصغيرة ويسقي نخيل بلدة الجبيل .      :الحد  نهر -3

،  وأكثرها أهميةالمتفرعة من نهر ـسليسل   األنهر أكبروهو من :  نهر ابي الثيران -٤

ــم الزهير  ( ويمتد   ــقي جزء من نخيل بلدة الجبيل ) ويطلم عليه أهل الجبيل اس ويس

ــقي نخيل بلدتي الدالوة  ــل َلى جنوب جبل القارة ليسـ ويتفرع هنا  َلى   تيميةوالليصـ

 عدة أنهر منها :                      

                       .ويسقي نخيل بلدة الدالوة والتيمية  :  نهرالخريمة الخبيصية -١

يسقي نخيل بلدة التيمية والدالوة و غمسي و بلدة : وهو نهر كبير الزبيني -٢

 ة العمران.                             مصبوب الدارسة و بلدة جرانة الدارسة و قرى مدين

ويتفرع من نهر الخريمة الخبيصية ، ويسقي هذا النهر كال من بلدة  :نهر كنيديج -٣

 غمسي و مصبوب الدارسة.

 ويسقي نخيل بلدة التيمية وغمسي.: نهر األردب -٤



حسين بن جواد الرمضان  –سليسل العظيم   نهر  

 ويسقي نخيل بلدة غمسي. :لذةنهر   -٩

 .وغمسي ومصبوب وجرانه ويسقي نخيل بلدة والتيمية  :نهر زويد -ه

 .ويسقي نخيل بلدة التيمية  :نهر خريان -٦

 ويسقي نخيل بلدة التيمية. :نهر المحدث -٧

يســقي نخيل بلدة القارة والتويثير ، وبلدتي ابو ثور و وهو نهر كبير   :نهر األبابي -٨

 يعرف بـ )أبي الصنابيح(.  ، ويتفرع منه نهر العمران الشمالية في مدينة العمران

 خيل وبساتين بلدة غمسي.ن ويسقي  :نهر قنان -٩

 ويسقي نخيل بلدة غمسي.  :نهر الضلع -10
 

 ا من نخيل بلدة الجبيل .              وهو من األنهر الصغيرة يسقي قسم    :نهر ابن راضي -٥

الطريبيل وبلدة يســقي قســما من نخيل بلدة الجبيل و هو نهر كبيرو  :نهر السمميا  -٦

ــة ــافع الدارسـ ــول ة،المنيزل، وبني شـ ــم المويلح  والفضـ ، ويتفرع منه نهر يعرف باسـ

 ويسقي بساتين بلدة الجشة.

ــيايرة والرميلة والمركز وبلدة  : وهو نهر كبيرنهر محمد  -٧ ــقي نخيل بلدة السـ يسـ

 وينقسم َلى نهرين :                  ،الكثيب الدارسة

والسـيايرة   والمزاو  والعقار والسـاباط  سـقي نخيل بلدة الرميلةاألول نهر األسـود وي 

ــ  والكثيب )مغيصيب( يسقي جزء من  نخيل وبساتين بلدة  ، ويتفرع منه نهر يعرف بــ

                            الرميلة.  

ــيايرة  ــاباط والس ــا بلدة الرميلة والمزاو  والعقار والس ــقي أيض والثاني الخوي  ويس

 والكثيب.               

يســـــقي قســـــم من نخـيل بـلدات الجبـيل و الطريبـيل    وهو نهر كبير:  نهر كليبوه  -٨

 والتيمية والمزاو  و العقار والساباط .

                            ويسقي قسما من نخيل بلدة الجبيل.     :  نهر األبيض -٩



حسين بن جواد الرمضان  –سليسل العظيم   نهر  

 .ويسقي قسم من نخيل بلدة الجبيل ، والشهارين والفضول  نهر المنجى: -١٠

 ويسقي جزء من نخيل بلدة الجبيل والطريبيل والشهارين.   نهر الرقيع: -١١

ويسقي جزء من نخيل بلدة الجبيل والطريبيل و التيمية وغمسي  نهر البديع: -١٢

 ومدينة العمران وقراها ، والمزاو                     

 وهو من األنهر الصغيرة ويسقي جزء من نخيل بلدة الجبيل.   :نهر الطعيم  -١٣

 يسقي جزء من نخيل بلدة القارة. نهر صغير وهو  نهر الدرابج: -١٤

 يسقي جزء من نخيل بلدتي القارة والتويثير.هو نهر صغير و  :نهر حزين -١٥

 يسقي جزء من نخيل بلدة القارة هو نهر صغير و نهر طبيع: -١٦

 يسقي جزء من نخيل بلدة القارة.هو نهر صغير ونهر الوصيفر:  -١٧

 يسقي جزء من نخيل بلدة القارة. هو نهر صغير و المخانيث(:نهر )أبا  -18

 وهو نهر صغير يسقي جزء من نخيل وبساتين بلدة القارة.  : ينهر الكالب -19

 

ــل ب ــليسـ ــقي جزء كبير من قريتي القارة والتويثير، اويحتفظ نهر سـ ــمه ويمتد ليسـ سـ

د  وبع  وتعتبر بلدة التويثير أخر محطة يصـل َليها نهر سـليسـل بمسـماه )نهر سـليسـل(

اتين بلدة التويثير،   يتحد مع نهر األبابي ليـشكال نهرين جديدين هما نهر  أن يتجاوز بـس

يســـقيان نخيل وبســـاتين مدينة العمران بقراها المتعددة،  والنجو ، أبو جنيب و نهر  

ــافة َلى هذين النهرين هنا  ــقي قرى مدينة العمران    مجموعة من األنهر  وباإلضـ تسـ

األحيمر، العجيمي، خيبان( وال أعلم على الرويـضي،   هي )الـساب، الحاثي، الـشنيني،

 وجه الدقة من أين تتفرع هذه األنهر.  
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 *طوايح نهر سليسل*

ح نهر سليسل واألنهر المتفرعة منه نهر يعرف بالشيباني الذ  يتفرع َلى اتشكل طوا

والكالبية، ونهر يـسقي نخيل القارة والتويثير  والحليلة   نهرين، نهر يـسقي نخيل المقدام

 َلى نهرين هما : في بلدة التويثير  ...ويتفرع  

ة والمركز،  -١ قي نخيل بلدة الكثيب الدارـس نهر التويثير ويتفرع منه نهر حواش ويـس

 والمزاو  والساباط والعقار والفضول .          

ويتفرع منه نهر خديد ويســـقي نخيل بلدة  بن عبيد هللا ويســـقي نخيل الجبيل  ونهر -2

 والفضول . بني شافع الدارسة والمنيزلة والشهارين،

 

ــماة   ــهورة المسـ ــل بفروعه المتعددة َلى البحيرة المشـ ــليسـ ــالت نهر سـ وتنتهي فضـ

ــاحة هذه البحيرة ثالثة   ــرقية، وتبلغ مس ــاء الش باألصــفر الواقعة في آخر قرى األحس

 ا، قال األزهر  وبها سميت بالد البحرين بـالبحرين.أميال طوال  وثالثة أميال عرض  
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القناة الرايسية التي تنقل مياه الصرف الزراعي التي تتجمع في موقع شرق مدينة العمران 

 مكونة بحيرة األصفر.

 

 

 

 

 

 

 

 

هذه البحيرة من مياه الصرف الزراعي حيف تسير قنوات الصرف    بحيرة األصفر وتتكون

نة    الجميلة. بحيرةهذه اللتتجمع في القناة الرايسة، مكو  
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 إزالة الرواسب والطحالب عن نهر سليسل 

 

تعرف عملية تنظيف مجار  األنهار في األحـساء من الـشوااب والرواـسب والطحالب  

ــ )الضـراب( ، فيها  والطمي لتـسهيل عملية جريان الماء  وهو مصـطلح درج على بــــ

استخدامه الفالحون، وهو مفخوذ من ضرب األرض بالمعاول إلزالة الطين المترسب  

ا مزارعهم،   ار التي يســـــقي الفالحون منـه ال  يعرف  وفي مجرى العيون واألنـه العـم

اـلذين يقومون بعملـية التنظيف ـهذه ـبالضـــــراـبة، وأجورهم ـتدفع من قـبل أصــــــحاب 

لتي تســـــقي وترو  من هـذه األنهر، ولكون الزراعـة هي العمود الفقر  المزارع ا

ــاء ــاد في األحس ، كانت عملية الضــراب للعيون واألنهار محل اهتمام الجميع  لالقتص

ــه: )أن  من أمراء وعلماء وعمد وفالحين، فقد جاء في كتاب مدينة الهفوف ما ملخص

الزراعة والمزارعين الـشيء   الـشيخ موـسى بن عبد هللا بوخمـسين رحمه هللا كان يمنح

الكثير من اهتمامه وتوجهه ومن ذل  أنه كان يعطي عملية الضــــراب متابعة كبيرة، 

وعادة ما يقوم المســتفيدون من النهر وغير المســتفيدين بالمشــاركة في هذا المجهود  

ضـراب الجماعي الذ  يدعوهم الـشيخ بالتفكيد والتوصـية على ضـرورته، وتتم عملية  

ــيخ   مجرى النهر ــد فتحة مجرى الماء القادم من العين بجذوع النخل، وكان الش بعد س

يتابع هذه المهمة بشـــديد من الحرو، والترقب، والحذر، فقد كان يتابع األخبار أوال  

بفول، خاصــة  منها ما يتعلم بمنســوب الماء، ومن حرصــه على ذل  أنه طالما كان 

فوهة مجرى الماء قبل َكمال   يضــطر َلى َصــدار توجيهاته برفع جذوع النخيل عن

ه حتى ال تنعمي العين، أ  حتى ال تبحـف  عملية الضراب، وكان يعلل   ذـل  بقوـل

ل المـاء المحبو  على المنبع(   وممـا   ،  (1)العين عن مجرى طبيعي آخر، وذـل  لثـق

مؤرخة في الثالف  ورد في رسـالة ما   يؤكد دور العمد في عملية ضـراب نهر سـليسـل

ــ بعف بها 1345عام   من ربيع األول من العبد المحسن  السيد علي بن السيد صالح هـ

ــ َلى1367عمدة القارة المتوفى سنة   عمدة   السيد عبد هللا بن السيد َبراهيم الهاشم هــ

 ورد فيها: )......... وتعلم أنه سـليسـل حلم، وأهل األحسـاء كلهم شـراكة فيه،   الجبيل

______________________ 

 هـ.1431 –، الطبعة األولى، بيروت 251( الدكتور الشيخ محمد جواد الخر ، مدينة الهفوف، و1)



حسين بن جواد الرمضان  –سليسل العظيم   نهر  

 

تقيم عليه بيت مال،  نة ما ضـرب، تلفت األمال ، وهذا أمر ال يـس وأمال ، وقد بقي ـس

حال النا  ويهل  ـسليـسل وتهل  العالم، فيكون تعرفنا فممن المنع عن الـضراب حتى 

والنا  في ذمتنا أنا وأنت ومـسؤولين عند هللا وعند ولي األمر،  ننهي األمر َلى أهله،

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته(
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علي بن الســيد صــالح العبد المحســن َلى الســيد   عمدة بلدة القارة  رســالة من

ــم تبين مدى اهتمام عمد   ــيد َبراهيم الهاش ــيد عبد هللا بن الس عمدة الجبيل الس

 األحساء بعملية ضراب نهر سليسل.
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 اتفاقيات تقسيم مياه نهر سليسل :

نظرا  ألهمية نهر سليسل ودوره الكبير في ر  مساحات شاسعة من المناطم الزراعية 

في األحساء ، ولتجنب حدوف نزاع وصدام بين أصحاب النخيل والبساتين التي ترو  

اقيات  تنظم توزيع المياه بين القرى  من هذا النهر بفروعه المتعددة ، كانت تجر  اتف

المستفيدة ، ويمثل كل قرية عمدتها في هذه االتفاقية ، وتصادق هذه االتفاقيات من قبل 

وتكون هذه االتفاقيات ملزمة المحكمة الكبرى في مدينة الهفوف عاصمة األحساء ،  

 لجميع األطراف بدون استثناء ، ومن أشهر هذه االتفاقيات : 
 

حررت بمحضر قاضي األحساء الشيخ أبو بكر بن عمر المال، الذ  تقلد   اتفاقية  -1

  ( مابين عامي  األحساء  في  هذه 1152-1130القضاء  وتنو  ( وعليها ختمه،  هـ 

االتفاقية على أن لنهر النعيلي الخم  من مياه نهر سليسل وأربعة اخما  الماء لباقي 

اقية، محمد بن ناهض الجبيلي و األنهر المتفرعة من سليسل، وقد شهد على هذه االتف

 علي بن ناصر بو قناو .  
 

الشيخ حسين    اتفاقية  -2 الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن  عليها ختم قاضي األحساء 

هـ( وتوفي عام 1185-1165العدساني الذ  تولى القضاء في االحساء مابين عامي ) 

وتنو على ان يكون لنهر هـ ، وتلغي هذه االتفاقية الجديدة االتفاقية التي قبلها،  1185

النعيلي ربع الماء ولباقي األنهر المتفرعة من سليسل الثالثة أرباع ، وقد حررت هذه 

هـ ، وقد شهد عليها علي بن حسين بن الشيخ َبراهيم العدساني، 1182االتفاقية عام  

وسليمان بن عبدهللا بن جغيمان، ومبار  بن أحمد الخطيب، والسيد حسين بن السيد  

 سالم. 
  

اتفاقية ومصالحة عليها ختم قاضي األحساء عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد بن   -3

هـ ، وقد أنهت هذه االتفاقية النزاع بين علي بن 1304محمد الوهيبي المتوفى سنة  

محمد القطان عن نفسه وبوكالته عن أخيه عبد هللا بن محمد القطان والشيخ حسين بن 

اء نهر الرقيع المتفرع من نهر السليسل، وقد شهد  محمد الممتن على حصصهم من م

وعبد   ود ،  بن  العزيز  عبد  بن  وأحمد  بن شويش  عيسى  من،  المصالحة كال  على 

القطان،  وناصر  العارضي،  وسليمان  بن ظاعن،  اللطيف  بن عمار، وعبد  المحسن 
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ني وصالح القطان، وحسين بن عبد هللا بن رضا، وقد حررت هذه االتفاقية في ربيع الثا

 هـ.1287من عام 
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مياه نهر الرقيع المتفرع من نهر سـليسـل بطرف الجبيل  قسـيم  تعلم بتاتفاقية ت

بين طرفين متنازعين، وهي متوجة بختم قاـضي األحـساء الـشيخ عبد الرحمن  

 هـ.1304بن عبد هللا الوهيبي المتوفى سنة 
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 سليسل في التراث الشعبي

  :سليسل هدولعبة 

 بقية أحد عن يبحف أن عليه منهم، واحدا عدا ألطفالا يختبئ حيف اللبيده، لعبة وهي
 ليكون آخر؛ طفل عن بدوره هو ليبحف و اللعب، في محله ليحل المختباين؛ األطفال
 اللعـبة ـهذه في الراغبين األطـفال يجتمع ففيـها اللـعب، طول وهـكذا علـيه اللـعب دور
ا، يتخلف من وقليال ه من على ويقترعون عنـه ا  علـي ة افتـت البحـف اللعـب  أحـد عن ـب

 أما عليه، ظهورهم مســـندين الجدران أحد بجوار يصـــفون االقتراع وفي المختباين،
 للقيادة صــالحا يكون من فهو البحف، دور عليه من إلخراج الالعبين عد يتولى الذ 
م يكون طفولية، نزاعات تبدو وهنا فيهم، د وقوة تارة، الـسن كبر فيها الحاـس  تارة الجـس
 المدى في له يـسبم  لم لمن الراي  يكون أن منهم المنـصفين عند تنتهي وأحيانا أخرى،
 القيادة، ومناســبة الشــخصــية، قوة تبدو العد دور أثناء وفي الدور، بهذا قام أن القريب

  .صدورهم على أو أكتافهم على يدق  وأحيانا َليهم، يشير وهو يقول، فبدوره

 

ــرة، عد ربي، قلي بقرة، عقرة،  َلى يصــل حتى» ...أربعة ثالثة، اثنين، واحد، العش

 ويوضـع رأسـه يؤخذ وبعدها الدور، عليه يقع العشـرة دور َلى يصـل ومن » العشـرة

  كلمة كل عبارة بعد يقولون واألطفال التالية، العبارات يردد وهو اللعبة، قااد حجر في

 (( :هدوه))

 

 هــدو سليســل هــدوه
 طيـــر خثـــاكم هـــدوه

 

ــاكم   ــراه جـــــ  تـــــ
ــاكم ــل عشـــ  وأكـــ

 

ــدوه((   ))هــــــــــــــــ
ــدوه((  ))هــــــــــــــــ

 
  .ال خلفه من ولوايق ...... و تخافون  ال األبيض  كلب جاكم َذا

 .ال خلفه  من ولوايق...... و التخافون األحمر كلب جاكم َذا

 .ال خلفه من ولوايقو ........تخافو ال األصفر كلب جاكم َذا
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 اللجوء للجميع الفرصــة يعطي حتى ويقوله، َال كلب لون يدع ال وبالمناســبة بعضــهم

  .بالبحف الدور ليهع من قبل من همعلي العثور يصعب بشكل فيه، ونيختبا مكان َلى

 

  :يقول الختام أراد وإذا

 وقع فإذا فيه، يلبد المخبف منهم كال باحثا ينصــرفون وهنا خوفوا المقابر كلب جاكم َذا
 اللعبة قااد حجر في رأـسه ليـضع اآلخر هو يفتي أن عليه أحدهم، على البحف عليه من

  (.1)ة اللعب طيلة وهكذا سبقه، لمن قاله عليه ما ليرد
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