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هذا الكتاب

وحدات الكتاب وحدات الكتاب 

علم التاريخ أحد فروع الدراسات االجتماعية، يُعنى بدراسة الماضي، من خالل المصادر التاريخية، كالمتروكات األثرية، والتقاليد، والنقوش، 
والقصص الشعبية، واألعمال الفنية، والكتب والمدونات األخرى، وتحليلها وفق المنهج التاريخي.

ويتضمن هذا الكتاب الجوانب التاريخية للمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها في منتصف القرن الثاني عشر الهجري، وعمَقها الحضاري 
الذي يعود إلى آالف السنين منذ ما قبل التاريخ، وأبرز معالم التاريخ اإلسالمي على أرضهــا.

كما يرمي إلى تعزيز الشخصية الوطنية وبناء الكفاءة المدنية المتمثلة في المعارف والمهارات، وتعلم القيم والمبادئ التي يقوم عليها وطننا، 
ومساعدة الطلبة على تطوير مهارات التفكير العليا، مثل: الفهم والتطبيق والتحليل والتقويم واإلبداع، وتحديد أوجه التشابه واالختالف، 
وإقامة روابط بين المفاهيم واألفكار والموارد ذات الصلة، وتعزيز الخبرات المناسبة، وفهم الروابط القائمة بين األفكار والنظريات وتحليلها 

وتقويمها، وتنمية القدرات من أجل المشاركة في المجتمع بكفاءة وفاعلية.

ويقوم الكتاب على مجموعة من الغايات التربوية؛ للمحافظة على قيم اإلسالم والمجتمع السعودي، واالستفادة من معطيات الثقافات 
األخرى ومنجزاتها، فيصنع متعلماً يعتز بدينه ومليكه وثقافته ويفخر بانتمائه لوطنه، وينافس اآلخرين في مجاالت التفوق والتميز. 

يتكون هذا الكتاب من ست وحدات، هي:

التاريخ الوطني: الدولة السعودية األولى المملكة العربية السعودية: العمق الحضاري                علم التاريخ               

الشخصيات التاريخية    التاريخ الوطني: الدولة السعودية الثانية       التاريخ الوطني: المملكة العربية السعودية       
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علـــم التاريخ أحد فروع الدراســـات االجتماعية، ُيعنى بدراســـة 
الماضـــي البشـــري، فالمؤرخـــون ُيعَنـــون بدراســـة المصادر 

التاريخيـــة؛ الســـتخراج الحـــوادث الماضية منها.
وقد خلَّـــف القدماء كثيـــرًا من اآلثـــار، كالمتـــروكات األثرية، 
والتقاليـــد، والنقـــوش، والقصص الشـــعبية، واألعمـــال الفنية، 

والكتـــب والمدونـــات األخرى.
ولمعرفـــة الحـــوادث التاريخيـــة المتعلقـــة باإلنســـان يدرس 
المنهج  التاريخيـــة ويحللونهـــا وفـــق  المؤرخـــون المصـــادر 
التاريخـــي؛ لـــذا أصبح التاريـــخ مرتبطًا بالحوادث اإلنســـانية.

ة بمنطقة حائل نقوش قديمة في ُجب�



١٤١٥

الوحده األولى

١٤١٥

 أ ـ فكرة التاريخ: 
تقوم فكـــرة التاريخ على أســـاس التدويـــن القصصي 
لمجـــرى التفاعل بين اإلنســـان وبيئته، وما ينشـــأ منه من 
حوادث وإنجازات أســـهمت فـــي صقل مدارك البشـــرية 

تجاربها.  وإثراء 
ب ـ محور التاريخ:

اإلنســـان هو محـــور التاريـــخ، وحوادُث اإلنســـان في كل 
زمان ومـــكان هي موضـــوع التاريـــخ. قال اللـــه تعالى: 
.[٣٠ [البقـــرة  ﴾)  (  '  &  %  $  #  "  !   ﴿
والخالفــــــة فـــي األرض هــــي إعمارها بالعبادة والعمل.

لذا جـــاء التاريـــخ مرتبطًا بحركة البشـــر ومـــا ينتج عن 
العصور. عبـــر  تفاعالتهم 

 ج ـ أهمية التاريخ:
يمثـــل التاريخ جزءًا مهمًا من حياة اإلنســـان، إذ يســـهم 
في بناء شـــخصيته وتشـــكيل ثقافته وتحقيـــق وعيه بذاته، 

لمستقبله.  والتخطيط 
بل إن اإلنســـان تاريخي بطبعـــه طالما أنه يتذكر ما 
مضى مـــن أيامه مثلما يفكـــر فيما هو أمامـــه، ولّما 
كان التاريـــخ هو ذاكرة األمم والشـــعوب ومســـتودع 
خبراتهـــا وتجاربهـــا؛ صحَّ القـــول بأنه ال إنســـاَن بال 

إنســـان.  بال  تاريَخ  وال  تاريخ 
 د ـ مصادر الدراسة التاريخية:

للتاريخ مصـــادر أصليـــة يعتمدها المؤرخـــون فيما 
يتناولونه مــــن موضوعات، ومن أهمهـــا القرآن الكريم 
والســـنة النبوية الشـــريفة، حيـــث ترد فيهما إشـــارات 

إلـــى حوادث تاريخيـــة مهمة. كثيرة 

التـاريـخ:
بحث واســتقصاء للحــوادث التي 
وقعت لإلنسان في الزمن الماضي.

(الحادثـــة) من العناصـــر المكونة 
لفكـــرة التاريخ.

يتأمـــل الطلبة مفهـــوم التاريخ 
العبارة  معنى  منه  ويســـتنتجون 

آلتية: ا
« ال إنســـاَن بال تاريـــخ، وال تاريَخ 

بال إنســـان».

الدرس الرقمي
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١٤١٥

الدرس األول         الوحدة األوىل

١٤١٥

مفهوم التاريخ ومصادره

تتســـم  أخرى  الباحثين مصـــادر  أوســـاط  وفـــي 
بدرجـــة عالية من الوثـــوق، وهو األمـــر الذي يضفي 
علـــى الموضوعـــات المســـتخرجة منها قيمـــة علمية 

ومــــن أهمها: كبيرة، 
١ـ الوثائق:

وُيقصد بهــــا األوراق الرســـمية مــــن سجــــالت 
ومعاهـــدات،  وعســـكرية،  سياســـية  ومســـتندات 
ومراســـالت، وتقارير، ومكاتبـــات، وتملكات، ونحوها. 
وتتبين منزلتها في احتوائهـــا على المادة التاريخية 
األصلية التي يســـتقي منهـــا المؤرخـــون معلوماتهم. 
ولـــذا فـــإن الوثائق تحفظ عـــادة فـــي ُدور الوثائق 

والمتاحف.   والمحاكم  الكتب  ودور  (األرشـــيفات) 
٢ـ اآلثار:

وهي مـــا تركتـــه الحضارات الســـابقة مـــن مبانٍ 
ومقتنيـــات وأدوات ونحـــو ذلك. فهـــي الماضي الحي 
الـــذي نراه ماثًال أمامنا بحيث يســـتفاد منها في إكمال 
األخبـــار الصحيحة وســـّد الفراغ الذي قـــد يكون في 

ثقافيـــًا واقتصاديًا. المكتوبة، واســـتثمارها  المصادر 
٣ـ النقوش (الفنون الصخرية):

وقد ُعثـــر على كثير منهـــا مدونة على الصخــــور 
فـــي الجبال، وتمتاز بصحة تواريخهـــا ودقة معلوماتها، إذ 
يســـتفاد منـهـــــا في توضيح جوانب تاريخية من الحقبة 
التي كتبت فيها؛ لكونها معاِصرة للحوادث التي ســـجلتها، 
كما تبـــرز منزلتها في التحقق من أقـــوال المؤرخين؛ إما 

بإثبات صحتها وإما بالكشـــف عمـــا فيها من خطأ. 

رسالة من الملك عبدالعزيز إلى والده اإلمام عبدالرحمن عام 
١٣٤١هـ يتبين منها االحترام والتقدير وإحاطة الملك عبدالعزيز 

والده بما يحدث

أحد الرسوم الصخرية التي خّلفها اإلنسان في الشويمس بالقرب 
من مدينة حائل وتدل على بعض جوانب الحياة قديمًا

تعد المملكة العربية الســعودية، التي تشــغل أكثر من 
٧٠٪ من أرض شــبه الجزيرة العربيــة، من أغنى دول 
العالــم بالنقــوش والفنون الصخرية التــي تعود إلى 
آالف السنين.  وتنتشر هذه النقوش والفنون الصخرية 
فــي مناطق مكة المكرمــة والمدينة المنــورة وحائل 
والريــاض ونجران وعســير.  ولمكانة هــذه النقوش 
التاريخية وعمقها الحضاري أدرجت منظمة اليونسكو 
الفنــون الصخرية فــي جبة والشــويمس في منطقة 

حائل ضمن قائمة التراث العالمي في عام ١٤٣٦هـ.

www.scth.gov.sa
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٤ـ املسكوكات:
ومن أشـــهرها النقود (الُعْمَلـــة) واألوزان. وتعد بمنزلة 
وثائق رســـمية، فهـــي ســـجلٌّ  لأللقاب والنعـــوت التي 
تلقـــي الضوء علـــى كثير مـــن الحوادث السياســـية، ثم 
إنها تكشـــف جانباً من الحياة االقتصاديـــة واالجتماعية 

والدينية للحقبـــة التاريخية التـــي تنتمي إليها.  
٥ـ الكتب التاريخية:

وهـــي كتٌب مخطوطـــة أو مطبوعة صنفهـــا مؤرخون 
معاصـــرون للحـــوادث المدّونة، أو صنفهـــا قريبون من 

الحوادث. تلـــك  فيه  وقعت  الـــذي  العصر 
ويطلق علـــى هذا النوع مـــن الكتـــب (المصادر) أو 
(المراجـــع األولية األصلية)، وذلك تمييـــزًا لها عن الكتب 
التـــي صنفها مؤرخون جـــاؤوا بعد العصر الذي ســـجلوا 
حوادثـــه بزمن طويل، ويســـمى هذا النـــوع األخير من 

الفرعية).  ـ  الثانويـــة  (المراجع  الكتب 
فيعـــد كتاب ُعروة بـــن الزبير (ت٩٤هـ) في الســـيرة 
النبويـــة، ومرويات أبان بن عثمـــان (ت ١٠٥هـ)، وكذلك 
كتاب الســـيرة النبوية لمحمد بن إســـحاق (ت١٥١هـ) من 
المصادر األولية لحقبة فجر اإلســـالم وعصر الرســـالة.

كمـــا يعد كتاب (تاريخ الرســـل والملـــوك) لمحمد بن 
جريـــر الطبري (ت٣١٠هــــ) من المصـــادر أو المراجع 
األوليـــة للعصـــر النبـــوي وعصـــر الخلفاء الراشـــدين 
وعصر الدولـــة األموية والعصر العباســـي األول. ويجري 
مثل هـــذا التصنيـــف على كتـــاب (عنـــوان المجد في 
تاريـــخ نجد) لعثمان بـــن عبدالله بن بشـــر (ت١٢٩٠هـ) 
فيما يتعلـــق بتاريخ الدولة الســـعودية األولـــى، والدولة 

الســـعودية الثانية. 

عروة بن الزبير بن العوام (٢٣-٩٤هـ):
ــير، وهو مــن أوائل  كان فقيهــًا عالمــًا بالسِّ
المصنفين فــي المغــازي، وكان أحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة. قال عمر بن عبدالعزيز: ما 
أجــد أعلم من عروة بــن الزبير. وقال أحمد 
ابن عبداللــه العجلي: عروة بن الزبير تابعي 
ثقة رجل صالح لم يدخل في شيء من الفتن. 

أبان بن عثمان بن عفان (١٠٥هـ):
األمــوي المدنــي الفقيــه، روى عــن أبيــه 
الخليفة عثمان ، ولي المدينة لعبدالملك 
ابـــن مــروان سـبـع سنيـن، مــن فقـهـــاء 
التـابعيـن وعلمـائهم، وهو أحـد سبعــة مــن 
فصحاء اإلسالم، وهـــــو من أوائـــــل مــن 
كتــب في السيـــــرة النبوية.  كـــان يؤتــى 
بـــه إلــى المسـجد محموًال، توفي بالمدينة.

عثمان بن عبدالله بن بشر (١١٩٤-١٢٩٠هـ):
ن  ولد في جالجـــل بمنطقة الريـــاض، دوَّ
حوليـــات تاريـــخ الدولـــة الســـعودية في 
كتابـــه (عنـــوان المجد في تاريـــخ نجد)، 

الفلـــك واألدب. وله مؤلفـــات في 

دينار أموي سنة ٩٠ هـ
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٦ـ الكتب الجغرافية وكتب الرحالت:
وُتــــعرف قديمًا بـ (تقويم البلدان) لعنايتها باستقصاء 
مالمـــح المـــكان ووصف أحوال الســـكان، حيـــث دّون 
مؤلفوهـــا مشـــاهداتهم الشـــخصية في األقاليـــم التي 
زاروهـــا، كمـــا ســـجلوا كثيـــرًا مـــن جوانـــب الحياة 
االجتماعيـــة واالقتصادية فـــي األقاليم والبلـــدان التي 
اعتنوا بدراســـتها. ومن أمثلة هذا النـــوع من المؤلفات: 
كتـــاب (صورة األرض) ألبي القاســـم بـــن َحْوقل، وكتاب 
(تحفة النُّّظار فـــي غرائب األمصار وعجائب األســـفار) 

وطة. المعـــروف برحلة ابـــن َبطُّ
٧ـ كتب األدب والرواية الشفهية:

األدب هـــو مـــرآة العصـــر؛ إذ يعكس أحـــوال األفراد 
والجماعات ويبّين مشـــاعرهم وآمالهم، وهذا ما يســـاعد 
علـــى فهم األمـــم والشـــعوب واالطالع علـــى تقاليدها، 
ومن ثم يســـهل اســـتيعاب الصورة الكاملـــة لتاريخ أمة 

األمم.  من 
أمـــا الرواية الشـــفهية فقـــد كانت أول وســـيلة لنقل 
الحادثـــة، وتتجلـــى مكانتها فـــي كونها ُتنقـــل عادة عن 
شـــاهد  للحادثة، أو معاصر لها، أو سامع عنها بتفصيالت 

كثيـــرة ال تحويها الوثائق أو المصادر األخــــرى.
٨ـ الصور الفوتوغرافية واألفالم المرئية:

ــرة  ــة كبي ــة منزل ــة واألفــالم المرئي للصــور الفوتوغرافي
ــي  ــخ، وتعــد مــن المصــادر المهمــة الت ــق التاري فــي توثي
تقــدم كثيــرًا مــن المعلومــات المتعلقــة بالحــوادث أو 

ــكان. بالم
وازدادت مكانة الصور واألفـــالم في عصرنا الحاضر؛
لتطـــور التقنية واعتمـــاد الثقافة العامة علـــى المرئيات 

أكثـــر مما مضى.

ابن بطوطة (٧٠٣ - ٧٧٩هـ):
محمــد بــن عبدالله بن محمد بــن إبراهيم

اللواتــي الطنجي المغربــي، المعروف بابن 
بطوطـة.

رحالــة مؤرخ طاف بــالد العالم فــي قارتي 
آســيا وإفريقيا. واتصل بكثيــر من الملوك 

واألمراء، واستـغرقت رحلته ٢٧ سنة.

نموذج لكتب الرحالت:
«.... ثــم نزلنا القادســية حيث كانت الوقعة 
الشــهيرة على الفرس التــي أظهر الله فيها 
دين اإلســالم وأذل المجــوس َعَبــَدَة النار 
فلم تقــم لهم بعدها قائمة واســتأصل الله 
شأفتهم، وكان أمير المســلمين يومئذ سعد 
ابن أبي وقاص ، وكانت القادسية مدينة 
عظيمة افتتحها ســعد  وَخِرَبت فلم يبق 
منهــا اآلن إال مقــدار قرية كبيــرة، وفيها 
حدائق النخل وبها َمشاِرع من ماء الفرات».

رحلة ابن بطوطة

التصوير الفوتوغرافي:
بــدأ التصويــر الفوتوغرافي فــي منتصف 
القرن الثالث عشــر الهجــري، وتعني كلمة 

(الفوتوغرافي) باليونانية الرسم بالضوء.
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نشأة التدوين التاريخي عند املسلمني:
كان العـــرب قبـــل اإلســـالم يتناقلـــون أخبارهم 
وأيامهـــم وما يقـــع لهم مـــن حوادث مـــن طريق 
بينهم على  تداولهـــا  الشـــفهية، فيجـــري  الروايات 
شـــكل أخبار أو أشـــعار، وذلك لغلبة األميـــة عليهم، 
إذ كانـــت ثقافتهم محفوظة في الصـــدور ال مكتوبة 

في الســـطور. 
وكانـــوا يؤرخون ببعض الحـــوادث الكبرى لديهم، 
مثـــل: (بناء الكعبة) و(عام الفيـــل)، أو ببعض أيامهم 
وحروبهم المشـــهورة مثل: (حرب الَبُســـوس) و(يوم 
ذي قار)، فلما ظهر اإلســـالم جـــرى تغيٌر نوعي في 
مفهـــوم التاريخ عند العرب فاتســـع مـــداه الزمني 
ليشـــمل األمم الماضيـــة، حيث دعا القـــرآن الكريم 
إلـــى العناية بأحـــوال الماضين واســـتخالص العظة 
والعبرة مـــن أخبارهم، بل إن الكتاب العزيز أشـــار 
إلى أن اإلســـالم نفســـه له جـــذور قديمـــة وتاريخ 
طويل، فاإلســـالم هو ديـــن جميع األنبياء والرســـل، 

﴾L  K   J  I  H﴿ :قال الله تعالـــى
 ، [ آل عمـــران ١٩]. وهـــو الحنيفية ديـــن إبراهيم الخليل

قال تعالـــى: ﴿¢  £    ¤  ¥  ¦  § ̈   ©     
ª  »  ¬  ® ¯  °﴾ [آل عمـــران: ٦٧]. 

كمـــا ظهرت الحاجـــة إلى العنايـــة بالتاريخ لدى 
المســـلمين عنـــد بنائهـــم دولتهم الجديـــدة؛ وذلك 
بغـــرض اإلفـــادة من تجـــارب األمـــم األخرى في 
اإلدارة والسياســـة الماليـــة، وهو األمـــر الذي دعا 
إلـــى توثيق ذلـــك في مدونـــات وكتب حفظـــًا له.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

نشأة التدوين التاريخي عند المسلمين
الدرس الثاني

بناء الكعبة:
 مع ابنه إسماعيل  بناء إبراهيم الخليل

للكعبة المشرفة.
عام الفيل:

العــام الذي غزا فيــه أَْبَرَهُة الَحَبشــي مكة؛ 
لهدم الكعبة، فأرسل الله عليه طيرًا أبابيل، 

ويوافق بالتاريخ الميالدي ٥٧١م.
حرب الَبُسوس:

حـرب وقـعت - قبـل اإلسالم - بيـن قبيلتي 
َبْكــر وَتْغِلـب. والبسوس اســم امرأة وهـي 
اس بن ُمرَّة، كـانــت لها ناقة فرآها  خالة جسَّ
ُكليب بن وائل في ِحماه فرمى َضْرعها بسهم 
فوثب جساس على كليب فقتله فقامت حرب 
بين بكر وتغلب ابني وائل بســببها، استمرت 

أربعين سنة.
يوم ذي قار:

حرب قامت بيـــن العرب والُفرس، وانتصر 
ُل َيْوم  فيهــا العــرب على الفــرس. وهــو أوَّ
اْنَتَصــَرْت فيه الَعَرُب علــى الَعَجِم. وُذو قاٍر 

موضع شمال غرب البصرة.
ُة: الَحِنيِفيَّ

ُة التي ، وهي: الملَّ ِهـي َشِريـَعـُة ِإْبَراِهيَم
ٌة. ُيَقــال الَحِنيُف:  ليس فيها ِضيٌق وال ِشــدَّ
كلُّ من أْســَلَم لله فلم َيْلَتِو في شــيٍء منه، 
ه َتَحنَّف َعــن األَْدَياِن  والَجْمــُع الُحَنَفــاُء َألنَّ

 . َوَماَل إلى الَحقِّ
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أ- أسبابـه
يمكـــن إجمـــال أســـباب التدويـــن التاريخـــي عند 

فيمـــا  يأتي:  المســـلمين 
١ـ العنايـــة بجمـــع أخبار الســـيرة النبويـــة منذ والدة 
الرســـول ملسو هيلع هللا ىلص، فمبعثه، فهجرته المباركـــة، ثم أخبار 
بعوثـــه ومغازيه إلـــى حيـــن انتقاله إلـــى الرفيق 

األعلـى. 
٢ـ معرفـــة أحوال األمم الماضية التـــي ورد ذكرها في 

الكريم. القرآن 
٣ـ  اتســـاع مســـاحة البالد اإلســـالمية وتضاعف أعباء 
إدارتها؛ وهو ما شـــجع الخلفاء علـــى مطالعة أخبار 
األمـــم األخرى واإلفـــادة من تجاربهـــم في تنظيم 
شـــؤون الحكم وطـــرق تحصيل األمـــوال وحفظها، 

وتدبير الحـــروب ومكايدها. 
٤ـ التمييـــز بين األقاليم المفتوحة ُعْنـــوة والتي ُفتحت 
ُصلحـــًا؛ لمـــا ُيبنى علـــى ذلك من ضبـــط مقادير 
الِجباَيـــة والَخراج، وهـــو ما اســـتدعى جمع أخبار 

الفتوح اإلســـالمية والتدقيق فـــي أزمنتها. 
٥ـ تمجيـــد بعض أبناء المناطـــق المفتوحة من الشـــعوب التي دخلت في اإلســـالم لبالدهم 

وحرصهم على نشـــر تاريخها بين المســـلمين. 
٦ـ  ظهـــور تقويم ثابـــت عند المســـلمين؛ إذ اتفق المســـلمون في خالفة عمـــر بن الخطاب 
 علـــى اتخـــاذ الهجرة النبوية إلى المدينة أساســـًا للتاريخ، فســـاعد ذلـــك المؤرخين 

على تحديد الســـنوات باألرقـــام ال بالحوادث والمعـــارك وغيرها.
 ب- تــطـوره

١ - كتابة السرية النبوية:
لقد كانت ســـيرة النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص محور عنايـــة العلمـــاء والمؤرخين المســـلمين، فهي فاتحة 
التاريخ اإلســـالمي وأول ما ُكــــتب من موضوعاته، إذ بدأت العناية بهـــا عند جمع األحاديث 
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اعتنى األولون بسيرة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص قبل 
تدوينها، وكانوا يحفظونها مثلما يحفظون 

األحاديث النبوية. 
قال إســماعيل بن محمد بن ســعد بن أبي 
وقاص: (كان أبي يعلمنــا المغازي ويعدها 
علينــا، ويقول: يا َبِنيَّ هذه مآثر آبائكم فال 

تضيعوها).

من خالل أحد مصادر البحث يقرأ الطلبة 
عن: نشأة التاريخ الهجري.
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النبويـــة، وحين الفراغ مـــن ترتيب الحديـــث وتبويب 
موضوعاتـــه أفردت الســـيرة النبوية بأبـــواب منفصلة 
ـــَير)، ولذا جـــاءت طريقة  ُعرفـــت بـ (المغـــازي والسِّ
روايـــة أحداث الســـيرة متأثرة بطريقـــة رواية الحديث 

مـــن حيث اعتماد اإلســـناد أساســـًا للرواية. 
ــب  َن وكت ــن َدوَّ ــل م ــن أوائ ــة م ــاء المدين ــد علم وُيع
المدينــة مثــوى  إذ كانــت  النبويــة،  الســيرة  أحــداث 
النبــي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابــه الكــرام، وأهلهــا أعــرف النــاس 
الســيرة:  فــي  علمائهــا  مــن  بــرز  وقــد  بأخبارهــم، 
عثمــان بــن  وأبــان  (ت٩٤هـــ)،  الزبيــر  بــن  ُعــروة 
(ت ١٠٥هـ)، ومن بعدهم محمد بن إسحاق (ت١٥١هـ).  

٢ - أخبار الفتوح وأخبار القدماء واألمم املجاورة:
مـــع اتســـاع الفتـــوح اإلســـالمية اتســـع نطاق 
نـــت أخبار الفتـــوح وأخبار  البحـــث التاريخي فُدوِّ
إخباريون  وظهـــر  المجـــاورة،  واألمـــم  القدمـــاء 
متخصصـــون في جمع أخبـــار الماضيـــن وأحوال 
الجاهليـــة وبـــدء حـــوادث الدعوة اإلســـالمية وما 
صاحبها مـــن فتوحات، فازدادت المـــادة التاريخية 
عند المســـلمين زيـــادة جوهرية، وأمكـــن فيما بعد 
تصنيفهـــا ضمن أربعة أبـــواب؛ هي: أخبـــار األمم 
الماضيـــة، وأحوال العرب قبل اإلســـالم، والســـيرة 
النبويـــة، والحـــوادث التاريخية للدول اإلســـالمية. 

٣ - الرحالت والرتجمة:
بعــد أن هــدأت حركــة الفتــوح، واطمــأن المســلمون 
فــي األمصــار الجديــدة؛ نشــط فريــٌق مــن طلبــة العلم 
ــالد اإلســالمية  ــي أرجــاء الب ــل ف ــة والتنق ــى الرحل إل

محمد بن إسحاق (١٥١هـ):
لبي، من محمــد بن إســحاق بــن يســار المطَّ

مؤرخي اإلســالم المتقدمين. له كتاب (السيرة 
النبوية) هذبها ابن هشام. توفي ببغداد. 

دعـــا القرآن الكريـــم إلى العنايـــة بأحوال 
والعبرة  العظـــة  واســـتخالص  الماضيـــن 

  R﴿ مـــن أخبارهم. قـــال اللـــه تعالى:
 [ Z Y X W V U T S
  c  b  a  `  _  ^  ]\
 i  h   g  f   e  d
 q  p  o   n  m  l   kj

.[٩ [الـــروم:  ﴾s   r

ــَند أو اإلسناد: هو سلســلة الرواة الذين  السَّ
نقلوا الخبر.

المتن: هو الكالم (أو النص) الذي انتهى إليه 
السند.

وقد شــرَّف الله عّز وجّل هذه األمة وأكرمها 
باإلســناد علــى ســائر األمــم، وجعلــه من 
خصوصياتهــا دون الِمَلل األخرى التي ليس 
في أيدي أهلها ســوى صحف قد خلطوا بها 
أخبارهم، وليس عندهم تمييز بين ما جاءهم 
به أنبياؤهم وما ألحقوه بكتبهم من األخبار 
التــي أخذوها عــن غير الثقات. قــال اإلمام 
عبدالله بن المبارك رحمه الله: «اإلسناد من 

الدين، ولوال اإلسناد لقال َمن شاء ما شاء».
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الفســيحة فشــاهدوا عجائــب البــالد وآثارهــا وتحدثوا إلى 
علمائهــا، فــأدى ذلــك إلــى توثيــق الحــوادث التاريخيــة، 
ثــم أســهم ازدهــار حركــة الترجمــة فــي توثيــق التدويــن 
التاريخــي، وذلــك بنقــل عــدد مــن الكتــب التاريخيــة عن 
اللغــات األخــرى األجنبيــة، إضافــة إلــى أنــه  صــار فــي 
اســتطاعة المؤرخيــن أن يســتفيدوا مــن العهــود والوثائــق 

الرســمية الصــادرة مــن دواويــن الدولــة.
٤- تــواريخ املـــدن:

ــث الهجــري ـ ــذ القــرن الثال ــن التاريخــي ـ من ــر التدوي تأث
بالتفــكك السياســي الــذي أصــاب األمــة اإلســالمية وحّولها 
إلــى دويــالت متعددة، فشــاعت ظاهرة التدويــن التاريخي 
ــخ مــدن)  ــة (تواري ــخ محلي ــر الشــامل، وظهــرت تواري غي
ــاب  ــل كت ــم، مث ــاء كل إقلي ــات لعلم ــم وطبق ــب تراج وكت
(تاريــخ بغــداد) للخطيــب البغــدادي (ت٤٦٣هـــ)، وكتــاب 

(تاريــخ دمشــق) البــن عســاكر (ت٥٧١هـــ). 
٥- الُبعد الفلسفي:

عقــب العــدوان الصليبــي علــى البــالد اإلســالمية 
بيــن القرنيــن الخامــس والســادس الهجرييــن، والهجــوم 
ــنة  ــداد س ــي بغ ــية ف ــة العباس ــقوط الدول ــي وس الَمُغول
(٦٥٦هـــ) فــي القــرن الســابع الهجــري؛ ظهــر ُبعــٌد آخــر 

فــي الكتابــة التاريخيــة عنــد المســلمين ينحــو منحــًى فلســفيًا عميقــًا، فيتأمــل الحــوادث ويبحــث 
ــن  ــدى اب ــك ل ــر ذل ــا، وظه ــران فيه ــر العم ــقوطها ومظاه ــل س ــدول وِعَل ــام ال ــباب قي ــي أس ف
َخْلــُدون فــي مقدمتــه الشــهيرة لكتابــه: (الِعَبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي أيــام العــرب والعجــم 

ــر). ــر، ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان األكب والبرب
وهكذا تطور علم التاريخ عند المسلمين وتفرع وازدهر وأثمر.

الخطيب البغدادي (٣٩٢-٤٦٣هـ): 
 أحمـــد بن علي بـــن ثابت البغـــدادي، أحد 
اشـــتغل  المقدمين.  المؤرخيـــن  الحفـــاظ 
على  مصنفاته  فـــزادت  الكتـــب،  بتأليـــف 
الخمسيـــــن كـتــــابًا، مـــن أهمهـــا (تاريخ 

بغـــداد) فـــي أربعة عشـــر مجلدًا.
ابن عساكر (٤٩٩-٥٧١هـ):

الدمشـــقي،  الحســـن بن عســـاكر  علي بن 
المــؤرخ الحافــــــظ. مـــولــده ووفـــاتــه 
في دمشــــــق. لـــه (تــاريـــــخ دمشـــــق 

ابن عســـاكر. الكبيــــــر) يعـــرف بتاريخ 
ابن كثير (٧٠١-٧٧٤هـ):

إســـماعيل الدين  الفداء عمـــاد  أبـــو  هو 
ابن عمـــر. حافظ مؤرخ فقيـــه. من كتبه 
(البدايـــة والنهاية) ١٤ جـــزءًا في التاريخ، 

انتهى فيـــه إلى حوادث ســـنة ٧٦٧ هـ.
ابن خلدون (٧٣٢ - ٨٠٨هـ):

هـــو عبدالرحمـــن بن محمد بـــن خلدون، 
ولـــد بتونـــس عـــام ٧٣٢هــــ، فيلســـوف، 
مـــؤرخ، عالـــم اجتماع، باحـــث، ينحدر من 
أســـرة عربية عريقـــة. اشـــتغل بالتدريس 
العمـــل  ومـــارس  والقضـــاء،  والخطابـــة 
ثـــم تفـــرغ لكتابـــة  السياســـي واإلداري، 

بالقاهرة.  توفـــي  التاريـــخ، 
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تنوعـــت مؤلفات التاريخ اإلســـالمي فـــي الحقبة 
المبكـــرة، إذ بـــرع كثير مـــن المؤلفين المســـلمين 
في تدوين جوانـــب متعددة من التاريخ اإلســـالمي، 

ومـــن أبرز تلـــك المؤلفات: 
َربي (ت ٣١٠هـ) أ ـ  تاريخ الرُسل وامللوك للطَّ

ُيعـــّد محمـــد بن جريـــر الطبري قمـــة من قمم 
المؤرخيـــن، حيث وّضـــَح معالم التدويـــن التاريخي 
(تاريخ  الكبيـــر  التاريخي  ِفـــه  بمؤلَّ المســـلمين  عند 
المســـلمون  المؤرخون  الرُســـل والملـــوك)، وظـــل 
يعتمـــدون كتابه فـــي كل ما يتصل بالقـــرون الثالثة 

األولـــى من تاريخ اإلســـالم. 
ويتألـــف الكتـــاب من قســـمين كبيريـــن؛ أولهما 
يبحـــث في تاريـــخ ما قبـــل اإلســـالم، والثاني في 
تاريـــخ اإلســـالم منذ عهـــد الرســـول ملسو هيلع هللا ىلص حتى عام 

(٣٠٢هـ). 
ثًا  برز فـــي تاريـــخ الطبري أثـــر ثقافتـــه محدِّ
وفقيهـــًا، فأســـلوبه فـــي التدوين جاء علـــى منهج 

علمـــاء الحديـــث من حيـــث الحرص على اإلســـناد، وطريقتـــه في عـــرض الروايات جاءت 
العلمية.  والدقـــَة  الحيـــاَد  ملتزمة 

وقـــد اتبع الطبري فـــي تنظيم مادة كتابه األســـلوب الَحْولـــي، إذ يجيء باألخبـــار ُمرّتبة 
على تعاقب الســـنين، وذلـــك فيما يتعلق بالتاريخ اإلســـالمي، أما في القســـم األول فقد رتب 

الموضوعات.        أســـاس  مادته على 
ب ـ الكامل يف التاريخ البن األثري (ت ٦٣٠هـ)  

من أبـــرز المؤلفـــات التاريخية كتـــاب (الكامل في التاريـــخ)، في عدة مجلـــدات، وهو 
تاريـــٌخ عام منذ بـــدء الخليقـــة حتى عصره. 

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

نماذج مختارة من مؤلفات
المؤرخين المسلمين

الدرس الثالث

الطبري (٢٢٤-٣١٠هـ):
محمد بــن جرير الطبــري، أبو جعفر:

المؤرخ المفسر اإلمام، له (تاريخ الرسل 
والملوك) يعــرف بتاريخ الطبري في ١١

جزءًا، وهو من ثقات المؤرخين.
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التســـجيل الحولـــي، وذكر  اعتمـــد ابن األثيـــر 
الحـــوادث الصغـــرى وبعض الوفيات فـــي نهاية كل 
ســـنة، أما الحـــوادث المهمة فيضـــع عناوينها ضمن 
الســـنة، ثم إنه لم يهمـــل الحـــوادَث المحلية في كل 
إقليـــم، وأخباَر الظواهر الجويـــة واألرضية من غالء 

وأوبئة وزالزل. وقحـــط  ورخص 
ج ـ البداية والنهاية البن كثري (ت ٧٧٤هـ)

صنف ابن كثير مؤلََّفه (البدايـــة والنهاية) فاعتنى 
فيه بنقد الروايات التاريخيـــة وتمييز صحيح األخبار 
ثين، ولعل أجود  من ســـقيمها في ضوء قواعـــد المحدِّ
ما فـــي الكتاب القســـم الخـــاص بالســـيرة النبوية 
وعصر الخلفاء الراشـــدين، وقد شـــغل مساحة كبيرة 

 . منه
اعتمد ابـــن كثيـــر التدوين الحولـــي في عرض 
مادتـــه العلمية بـــدءًا من الهجـــرة النبويـــة، وُيبَدأ 

بالحـــوادث فـــي حولياته وتختتـــم بالوفيات. 
 د ـ تاريخ ابن خلدون (ت ٨٠٨هـ)

انتقـــل عبدالرحمن بـــن خلدون مـــن مؤرخ إلى مفســـر 
للتاريـــخ يتأمـــل الـــدورات الحضاريـــة المتعاقبـــة فيرصد 
مظاهرها، وينظر في أســـباب نشـــأتها وعوامل فنائها، ووضع 
نظريته في العمـــران البشـــري واالجتماع اإلنســـاني ودّونها 
في مقدمته الشـــهيرة لكتابـــه (الِعَبر وديـــوان المبتدأ والخبر 
في أيام العـــرب والعجـــم والبربر ومن عاصرهـــم من ذوي 

الســـلطان األكبر). 
نسخة من مخطوطة تاريخ ابن 
خلدون (العبر وديوان المبتدأ 

والخبر)

ابن األثير(٥٥٥-٦٣٠هـ):
أبو الحسن عز الدين ابــــن األثير: المؤرخ 
اإلمــام، ولد ونشــأ فــي جزيرة ابــن عمر، 
وسكن الموصل وتـوفـي بهـا. من تصانيفه 
(الكامــل في التاريخ) اثنا عشــر جزءًا، بلغ 
فيــه عام ٦٢٩هـــ، وأكثر من جــاء بعده من 

المؤرخين اعتمد كتابه هذا.

نماذج مختارة من مؤلفات المؤرخين المسلمين الدرس الثالث         
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الوحدة األوىل

للمؤرخ عثمان بن بشر عدد من المؤلفات األخرى، منها كتاب في علوم الفلك بعنوان
(اإلشارة إلى معرفة منازل السبعة السيارة) ألفه بطلب من اإلمام فيصل بن تركي في الدولة السعودية الثانية.

(نسخة مخطوطة محفوظة بدارة الملك عبدالعزيز)

هـ ـ  (عنـــوان املجـــد يف تاريخ نجـــد) لعثـــامن بن برش
(ت ١٢٩٠هـ)

وهو فـــي جزأين، ألفـــه المـــؤرخ عثمان بـــن عبدالله 
ابن بشـــر، تبدأ حوادثه بعام ٨٥٠هـ وُتْخَتـــم بعام ١٢٦٧هـ. 
ويرّكـــز الكتاب في حـــوادث الدولة الســـعودية األولى وما 
قبلها، وجـــزٍء كبيٍر من حـــوادث الدولة الســـعودية الثانية.

نماذج مختارة من مؤلفات المؤرخين المسلمين الدرس الثالث         
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عندمــا اشــتغل المســلمون بكتابــة التاريــخ لــم 
يقتصــروا علــى محــاكاة األمــم األخــرى التــي ســبقتهم 
ــزًا مــن  ــدان، بــل قدمــوا إنتاجــًا متمي إلــى هــذا المي
حيــث المــادة أو الطريقــة، فهــم أول مــن ضبــط 
الحــوادث باإلســناد والتوقيــت الكامــل، واســتعملوا 

ــة. ــادة التاريخي ــرض الم ــي ع ــة ف ــج مختلف مناه

من أبرز تلك المناهج في تدوين التاريخ ما يأتي:
أ ـ منهج التاريخ الَحْويل: 

وهـــو عرض الحـــوادث حســـب تعاقب الســـنين مفتتحًا حوادث كل ســـنة بعبـــارة: (ثم 
دخلت ســـنة كـــذا)، وقد أبدع المؤرخون المســـلمون فـــي هذه الطريقة، وســـاعدهم على 

ســـهولة عرضها اســـتمرار العهود اإلســـالمية وتواصُلها.
ب ـ منهج التاريخ حسب املوضوعات: 

عرف المســـلمون منهج التاريخ حســـب الموضوعات، مثل: تاريخ الـــدول، أو العصور، أو 
الخلفاء والســـالطين، كما برعوا في التاريخ حســـب األنساب.

ج ـ منهج التاريخ حسب الطبقات: 
ابتكر المؤرخون المســـلمون منهـــج التأليف حســـب الطبقات، وهو منهـــٌج مرتبط بعلم 

الدرس الرقمي
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منهج تدوين التاريخ عند المسلمين
الدرس الرابع

التدوين الحولي:
أو مـــا يعـــرف بالحوليات، وهو ســـرد 
الحوادث وفق الســـنوات ســـردًا متتابعًا.

مثال منهج التاريخ الحولي:
ثم دخلت ســـنة خمـــس عشـــرة ومئة،

الســـنة غزا معاوية بن هشـــام  وفي هذه
الطاعون  وقـــع  وفيهـــا  الـــروم،  أرض 
بالشـــام، وفيهـــا وقع بخراســـان قحط 
شـــديد، وفيها غـــزا عبدالملك بن قطن 
البشـــكنس وعاد  عامل األندلـــس أرض 

سالمــاً.
كتاب: الكامل في التاريخ البن األثير
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الحديـــث ارتباطًا وثيقـــًا، إذ إن تقســـيم الطبقات 
جاء نتيجـــة طبيعية لفكرة طبقة أصحاب الرســـول 

ملسو هيلع هللا ىلص ثـــم طبقات من جـــاء بعدهم.
د ـ منهج التاريخ الشامل: 

مـــّد المؤرخـــون المســـلمون حـــدود البحـــث 
النطاق اإلســـالمي؛  فلـــم يقتصروا على  التاريخي 
بل نظـــروا فـــي تاريخ ما قبـــل اإلســـالم وكتبوا 
عن تاريـــخ األمم األخـــرى، بل قدمـــوا محاوالت 
الخليقة،  البشـــري وبـــدء  الجنس  تاريخ  لدراســـة 
مســـتلهمين فكرة التاريـــخ العالمي ممـــا ورد في 
القـــرآن الكريم من إشـــارات إلى األمم الســـابقة 

الخليقة.  وقصـــة 
هـ ـ منهج التاريخ الفلسفي: 

ع المؤرخـون المسـلمون التأليـف فـي التاريخ  نـوَّ
من ِسـَير وتراجم، وحوادث عامة وخاصة، وأنسـاب، 
وُنُظـم ونحوهـا، كمـا أنهـم أول من كتب في فلسـفة 
فـي  وكانـوا  التاريـخ،  وتاريـخ  واالجتمـاع  التاريـخ 
ذلـك ملتزميـن مبـدأ الصـدق فـي القـول والنزاهـة 

فـي الحكـم شـرطًا لكتابـة التاريخ.

الطبقات
علــم من علوم الحديــث النبوي يقوم على 
تقســيم الرجال الذين ســمعوا الحديث من 
طبقــة ســابقة لهم ثــم رووه لرجــال من 

الطبقة التالية لزمانهم.

مثال منهج التاريخ حسب الموضوعات 
هــذا تاريخ لطيــف ترجمُت فيــه الخلفاء 
أمــراء المؤمنين القائميــن بأمر األمة، من 
عهــد أبي بكر الصديق  إلى عهدنا هذا، 
على ترتيب زمانهــم األوَل فاألول، وذكرت 
في ترجمة كل منهم مــا وقع في أيامه من 
الحوادث المستغربة، ومن كان في أيامه من 

أئمة الدين وأعالم األمة.
كتاب: تاريخ الخلفاء لجالل الدين السيوطي.

مثال منهج التاريخ الشامل
كان من زمن إســكندر بن فيلبس المقدوني 
اليونانــي، وذلك ألنه لما غلــب على ملك 
الفــرس (دارا بن دارا) وأذل مملكته، وخرب 
بالده، واستباح بيضة قومه، ونهب حواصله، 
ومزق شــمل الفرس؛ عزم علــى أّال يجتمع 

لهم بعد ذلك شمل وال يلتئم لهم أمر.
كتاب: البداية والنهاية البن كثير.
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لقراءة التاريخ وكتابته أســـاليب متعددة، ومناهج 
متنوعـــة، ومـــع مكانة تلـــك المناهج واألســـاليب؛ 
فـــإن هناك أسســـًا عامة تعيـــن القـــارئ للتاريخ 
أو الدارس علـــى فهم األحداث وتوســـيع المدارك 

حيـــال تطوراتها.
ومن هـــذه األســـس المتعلقة بمهـــارات التفكير 

عنـــد قراءة التاريـــخ أو كتابتـــه ما يأتي:
١ ـ األسباب والنتائج

يتضمن فهُم أســـباب الحـــوادث التاريخية عددًا 
من المهارات، مثـــل: تحديد الحـــوادث التاريخية، 
وتحليلها، وتقويـــم العالقة بينها.  لذا فإن الســـبب 
والنتيجة مـــن الجوانب المهمة فـــي قراءة حوادث 
التاريـــخ ومعرفتها.  والمؤرخـــون يعتنون بموضوع 
الســـبب والنتيجة فـــي كتابتهم للتاريـــخ؛ ألن ذلك 
يعطـــي مزيدًا من المعرفة والحكـــم على الحوادث.  

فعلى ســـبيل المثال نجد أن مقتل األرشـــيدوق النمســـاوي فرانز فردينانـــد عام ١٩١٤م 
في سراييفو بالبوســـنة والهرسك كان ســـببًا مباشـــرًا في اندالع الحرب العالمية األولى.  

٢ ـ االستمرارية والتغيري عىل مرور الزمن
ــى  ــن إل ــى مــدى زمــن معي ــر فــي اســتمرار الحــوادث وتغيرهــا عل ــؤدي هــذا التفكي ي
معرفــة حركــة التاريــخ وتحليلهــا.  ومــن مهــارات هــذا النــوع مــن التفكيــر اســتنتاج طبيعــة 
الحــوادث فــي مــدة زمنيــة لتحديــد ظاهــرة االســتمرار والتغييــر.  فعلــى ســبيل المثــال فــإن 
القــارئ لتاريــخ الدولــة الســعودية منــذ منتصــف القــرن الثانــي عشــر الهجــري حتــى اليــوم 
ــة  ــيس الدول ــودة تأس ــي ع ــر ه ــتمرار والتغيي ــق باالس ــة تتعل ــة مهم ــتنتاج حقيق ــه اس يمكن
الســعودية عــدة مــرات.  فعندمــا انتهــت الدولــة الســعودية األولــى عــام ١٢٣٣هـــ عــادت 
مــرة ثانيــة عــام ١٢٤٠هـــ، وكذلــك عندمــا انتهــت الدولــة الســعودية الثانيــة عــام ١٣٠٩ هـــ 

عــادت مــرة ثالثــة عــام ١٣١٩هـــ.  

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

مهارات التفكير في التاريخ
الدرس الخامس

فرانز فرديناند
أميـر نمسـاوي ولـد عـام ١٨٦٣م، تولـى الحكـم 
فـي اإلمبراطوريـة النمسـاوية المجريـة وعمـره 
١٢ سـنة، قتـل فـي سـراييفو علـى يـد عصابات 

صربيـة عـام ١٩١٤م.

يفكــر الطلبة في حوادث كانت نتيجة 
لسبب مباشر.
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تعد اســـتمرارية عودة الدولة السعودية حادثة 
تســـتحق التأمل مـــن المؤرخ والقـــارئ للتاريخ 
من أجل معرفة األســـباب التـــي أدت إلى ذلك، 
لزيادة  واالســـتنتاج  التحليل  مكانـــة  تظهر  وهنا 
التاريخيـــة والخـــروج عـــن ظاهرة  المعرفـــة 
القراءة الســـطحية والعامة التي ال تقدم ســـوى 

ن. ما هـــو مدوَّ
٣ ـ التقسيم التاريخي (التحقيب)

اعتنـــى المؤرخـــون بمســـألة التحقيب، وهي 
تحديد عصـــور تاريخية للحـــوادث وفق تطورها 
وارتباطها؛ مـــن أجل إبرازها مـــن منظور زمني 
وربمـــا مكاني من جهة، وتيســـير فهمها بوصفها 
وحدة واحـــدة عنـــد قراءتها من جهـــة أخرى. 
ـــم إلى عصور، هي:  فالتاريخ اإلســـالمي مثًال ُقسِّ
عصر صـــدر اإلســـالم، وعصر الدولـــة األموية، 
العباســـية، وعصر الدولة األيوبية،  وعصر الدولة 

وعصـــر الدولة المملوكيـــة، والعصر الحديث.
ومـــن المهم أيضًا االســـتفادة من هذا المنهج 
لتقســـيم ِحَقب أقل زمنًا من أجـــل التركيز فيها 

في الدراســـة، مثل تقســـيم تاريخ المملكـــة العربية الســـعودية وفق عهـــود الملوك: عهد 
الملـــك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ســـعود، وعهد الملك ســـعود بـــن عبدالعزيز، وعهد 
الملـــك فيصل بـــن عبدالعزيـــز، وعهد الملـــك خالد بـــن عبدالعزيز، وعهـــد الملك فهد 
ابـــن عبدالعزيز، وعهـــد الملك عبدالله بـــن عبدالعزيز، وعهد خادم الحرمين الشـــريفين 

عبدالعزيز.   بن  ســـلمان  الملك 
٤ ـ املقارنة

مـــن مهارات قـــراءة التاريـــخ وكتابته المقارنة بيـــن الحوادث، ويكـــون ذلك بوصف 
حادثتين تاريخيتيـــن أو أكثر في مدة واحـــدة أو ُمدد مختلفة، ومقارنتهـــا وتقويمها من 

قامت الدولة الســعودية ثالث مرات، يفكر 
الطلبة في أسباب عودتها واستمرارها. 

أشــار المؤرخ الفرنسي فليكس مانجان بعد 
انتهاء الدولة الســعودية األولى عام ١٢٣٣هـ 
- وكان معاصــرًا لذلــك - إلــى أن الدولــة 
السعودية ســوف تعود من جديد برغم مما 
حدث لها من تدمير للعاصمة الدرعية على 
يد األعداء، وتحقق ذلك بعد أقل من ســبع 

سنوات.  
فعلى ماذا يدل ذلك؟

ال شــك أن قــدرة المــؤرخ على االســتنتاج
والتوقــع تبرز فــي الجواب عــن مثل هذا 

السؤال.
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أجـــل معرفة الترابـــط بينها والبحث عن أســـبابها 
بمنظـــور مختلف عن األســـباب المباشـــرة.  فعلى 
ســـبيل المثال عندما نقارن حـــوادَث تاريخية مثل 
اســـتعادة اإلمام تركي بن عبدالله الدولة الســـعودية 
ودخول الرياض وتأســـيس الدولة الســـعودية الثانية 
عام ١٢٤٠هـ، واســـترداد الملك عبدالعزيز الرياض 
عـــام ١٣١٩هـ؛ ســـتتبين لنـــا روابط كثيـــرة بين 
الحادثتيـــن يمكن بهـــا معرفة المزيد عـــن تاريخ 
الدولة الســـعودية، مثل قوة الدولة الســـعودية، وأثر 
الشـــخصيات من األســـرة المالكة (آل ســـعود) في 
الحوادث نفســـها، وتحمل مســـؤولية عـــودة الدولة 

الســـعودية لمصلحة الجميـــع، وكذلك الجانـــب االجتماعي المتمثل فـــي التفاف األهالي 
حـــول اإلمام تركي بـــن عبدالله والملـــك عبدالعزيز، وأثـــر المبادئ التـــي تقوم عليها 

الدولة الســـعودية في عودتها عـــدة مرات.
٥ ـ السياق

مـــن المهـــارات المهمة فـــي فهم النـــص التاريخي معرفة الســـياق العـــام للحوادث 
التاريخيـــة، وال ســـيما معرفـــة موقع حادثـــٍة ما من إطـــار تاريخي عـــام.  واألهم من 
هـــذا هو أن يتمكـــن الباحـــث والقارئ من وضـــع حادثٍة ما في ســـياق أشـــمل وعام 
يرتبـــط بحوادث إقليميـــة أو دولية.  فعلى ســـبيل المثال عندما يقـــرأ الباحث في حادثة 
(ســـنة الرحمة) التي اجتـــاح فيها المملكَة العربيَة الســـعودية عام ١٣٣٧هــــ وباُء الحمى 
اإلســـبانية ومـــات اآلالف في أنحـــاء الوطن، هنا يســـتطيع الباحث والقـــارئ ربط هذه 
الحادثة بما هو أوســـع منها، وهو انتشـــار الوباء نفســـه في أنحاء العالـــم، وكان نتيجة 

العالمية األولى. للحـــرب 
٦ ـ التفسري التاريخي 

فـــي هذه المهارة يســـتطيع الباحـــث والقارئ أن يصـــف ويحلل ويقـــارن الحوادث 
ويصل إلى تفســـير واضـــح لها مـــن تفكيره، بنـــاًء على معطيـــات األدلـــة والمقارنة 
والوصـــف والتحليـــل. والتفســـيُر الذي يطرحـــه الباحث يظـــل رأيًا وال يمكـــن أن ُيَعدَّ 

سنة الرحمة
أصــاب العاَلَم بأســره وباء بعــد نهاية الحرب 
العالمية األولى عام ١٣٣٧هـ (١٩١٩م)، وســمي 
هذا الوباء بالوافدة اإلسبانية، مات على إثرها 
خلق كثير، واستدعى الملك عبدالعزيز بعض 
األطباء من خارج المملكة لعالج شعبه من هذا 
الداء، وخصص منزًال لذلك، وُعولج كثيرون، 
ومــات اآلالف، ومن بينهــم األمير تركي االبن 

األكبر للملك عبدالعزيز.
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حقيقـــة تاريخيـــة؛ ألنه ربمـــا كان لدى غيـــره رأي آخر فـــي الحادثة بقـــراءة مختلفة 
لألدلـــة التاريخيـــة وتحليلهـــا ومقارنتها.  لهـــذا يعد تفســـير الحـــوادث التاريخية من 
األدوات المهمـــة لقـــارئ التاريـــخ وكاتبه، فهو يزيد مـــن المعرفـــة التاريخية ويوضح 

أفضل. إيضاحـــًا  الحوادث 

مهارات التفكير في التاريخ الدرس الخامس       

م الزمن التاريخي إلى عصور تبدأ من ُيقس�
بدء الخلق حتى اليوم

عصور ما قبل 
التاريخ

العصور اإلسالمية العصور  الحديثةالعصور  القديمة

العصور التاريخية

١٢٣٤

العرص الربونزيالعرص الحجري

العرص الحديدي

عرص صدر اإلسالم

العرص األموي

العرص العبايس

العرص األيويب واململويك
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مصادر التاريخ الوطني:
هنــاك عــدد مــن المؤسســات الوطنيــة التــي 
يتوافــر بهــا مصــادر تاريخيــة عــن المملكــة العربيــة 

الســعودية، مــن أبرزهــا مــا يأتــي:
مكتبة الملك فهد الوطنية

ــاج  ــق لإلنت ــال التوثي ــى بأعم ــة ُتعن ــة وطني مؤسس
الوطنــي المعرفــي، وتوفــر بأقســامها المختلفــة مــادًة 

علميــة للباحثيــن.
الشــعب  أراد  عندمــا  تأسيســها  فكــرة  وجــاءت 
الســعودي التعبيــر عــن فرحتهــم بتولــي الملــك فهــد 
ــى  ــذكاري عل ــم ت ــاء َمْعَل ــز الحكــم ببن ــن عبدالعزي اب
نفقتهــم؛ ليكــون تحفــة معماريــة بالتعــاون مــع أمانــة 
مدينــة الريــاض التــي قدمــت األرض واإلشــراف 

ــاري. ــي والمعم الفن
عامــة،  مكتبــة  ليكــون  مصممــًا  المبنــى  وكان 
ــلمان  ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــه خ فوج
ابــن عبدالعزيــز تحويلهــا إلــى مكتبــة وطنيــة للمملكــة 
العربيــة الســعودية؛ للحاجــة إلــى ذلــك، وأســهم 
- حفظــه اللــه - فــي إنشــاء المكتبــة وتجهيزهــا،

الرقم المعياري:
أداة عصريـــة للتعريـــف بكتاب ما، يمكـــن بها معرفة 
عنـــوان الكتـــاب، والـــدار الناشـــرة له، وبلد النشـــر، 
وتاريخ النشـــر، والمعلومـــات الببليوجرافية عنه، وهو 
أقرب إلـــى ما يعرف برقـــم الهوية للكتـــاب، وقد بدأ 
التفكيـــر في ضرورة وجـــود رقم عالمـــي يحمله كل 
كتاب فـــي أثنـــاء المؤتمـــر الدولي الثالـــث ألبحاث 
ســـوق الكتـــاب وتنظيم تجـــارة الكتـــب، المنعقد في 

برلين عـــام ١٩٦٦م.
وفـــي عـــام ١٩٦٨م بـــدأ تطبيـــق نظـــام يعـــرف بـ 
(International Standard Book Number)  ويعرف 
اختصـــارًا بــــ (ISBN) للكتب غير العربيـــة، ويعرف 
عربيـــًا بـ(الرقـــم الدولي الموحد للكتـــاب)، واخُتصر 
إلى (ردمـــك)، واســـُتعمل للمطبوعـــات العربية، وهو 
يتكون من عشـــرة أرقام، مقســـمة إلى أربع مجموعات 

بينها شـــرطات.
ر هذا الرقم عـــام ٢٠٠٧م ليكون من ثالثة عشـــر  وطـــوِّ
رقمـــًا؛ فمثـــًال ُصنف هذا المقرر الدراســـي وُســـجل 
ن فـــي الصفحـــة الداخلية بعد  برقـــم معياري مـــدوَّ

الغـــالف، وهو:
      .٤-٧٠٩-٥٠٨-٦٠٣-٩٧٨

٩٧٨ رمـــز محـــدد مـــن قبـــل الوكالـــة الدولية 
.(ISBN)

٦٠٣ رمز أعطي للمملكة العربية السعودية.
٥٠٨ رمـــز أعطي لدار النشـــر، ويعطـــى للمؤلف 

به. خـــاص  رقم 
٧٠٩ رقم للكتاب يختص بالناشر، أو المؤلف.

٤ رقـــم التحقـــق، وهو رقـــم ُيصـــدره البرنامج 
المدخلة. البيانـــات  مـــن صحـــة  للتأكد 

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الدرس السادس
مصادر التاريخ الوطني

مبنى مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض
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وتأتــي هــذه العنايــة مــن خــادم الحرميــن الشــريفين 
ــه  ــراء معرفت ــة نتيجــًة لث ــة وطني ــراح إنشــاء مكتب باقت

وقراءاتــه الواســعة.
وقــد ُوضــع حجــر األســاس للمكتبــة عــام ١٤٠٣هـــ 
فــي حفــل أقيــم لذلــك، وبــدأت عملهــا فــي تســجيل 
ــز  ــات وفهرســتها، والتجهي ــب والدوري ــر مــن الكت كثي
لتســجيل األوعيــة الســمعية والبصريــة وإيداعهــا عــام 

١٤١٤هـ.
ولمكتبة الملك فهد الوطنية مهمات عدة، منها: 

اقتنــاء اإلنتــاج الفكــري وتنظيمــه وضبطــه وتوثيقــه � 
وتعريفــه.

جمع كل ما ينشره أبناء المملكة داخلها وخارجها.� 
جمع ما ينشر عن المملكة العربية السعودية.� 
العربيــة �  للمملكــة  الحيويــة  الموضوعــات  جمــع 

والمخطوطــات  التــراث  كتــب  مــن  الســعودية 
والوثائــق. والمطبوعــات  النــادرة  رات  والمصــوَّ

تسجيل ما يوَدع لديها وفقاً لألنظمة.� 
الببليوجرافيا الوطنيـــة والفهارس الموحدة، �  إصدار 

وغيرها مـــن أدوات التوثيق.
إنشاء قواعد للمعلومات الببليوجرافية.� 
تقديــم الدراســات المرجعيــة لألجهــزة والهيئــات � 

الحكوميــة.
لألفــراد �  واإلعــارة  المرجعيــة  الخدمــات  تقديــم 

والخاصــة. الحكوميــة  والهيئــات  واألجهــزة 
أبرز مصادر التاريخ التي توفرها المكتبة:

- المخطوطات.         - الوثائق.
- الكتب.                 - الصور.

- الصحف.

ديوي:
يعـــّد نظـــام تصنيـــف ديـــوي العشـــري واحدًا 
الحديثـــة للكتب،  التصنيـــف  ُنُظـــم  أشـــهر  من 
وأكثرها شـــيوعًا واســـتعماًال في المكتبات ومراكز 
المعلومـــات فـــي العالـــم، وال ســـيما المكتبـــات 

األكاديميـــة والعامـــة والمدرســـية.
وقـــد َوضع هذا النظـــاَم األمريكـــيُّ (ملفل ديوي 
يعمـــل مســـاعدًا ألميـــن  ١٩٣١م)، وكان   - ١٨٥١م 
المكتبـــة، واكتســـب من عمله خبرة ســـاعدته على 
ـــم العلوم إلى عشـــرة  اختراع هذا التصنيف، إذ قسَّ
أقســـام رئيســـة يحمل كلٌّ منها رقمًا بالمئات، وكل 
قســـم يتفرع إلى عشـــر ُشـــَعب تحمل كل ُشـــعبة 
منهـــا رقمًا بالعشـــرات، وكل شـــعبة قســـمت إلى 

عشـــرة فروع.
يحمل  الســـعودية  العربية  المملكة  تاريـــخ  فمثًال 
الرقـــم (٩٥٦)؛ فالرقـــم ٩٠٠ هـــو تصنيـــف لعلم 
التاريـــخ والجغرافيـــا، و٥٦ خصـــص للمملكـــة 

الســـعودية. العربية 

الملك  الطلبة موقـــع مكتبـــة  يـــزور 
الخدمات  ويتعرفـــون  الوطنيـــة،  فهد 

التـــي تقدمهـــا المكتبة.

www.kfnl.gov.sa
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دارة الملك عبدالعزيز 
جــاء تأســيس دارة الملــك عبدالعزيــز بموجــب 
ــهر  ــن ش ــس م ــي الخام ــدر ف ــي ص ــوم ملك مرس
شــعبان عــام ١٣٩٢هـــ، وذلــك لخدمــة تاريــخ 
ــا  ــا وآدابه ــعودية وجغرافيته ــة الس ــة العربي المملك
والــدول  العربيــة  الــدول  وتاريــخ  وتراثهــا، 

اإلســالمية بصفــة عامــة.
وتهدف الدارة إلى تحقيق عدد من األهداف، هي: 

توثيـــق المصـــادر والمعلومـــات التاريخيـــة � 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة  المتعلقـــة 
والعالميـــن العربـــي واإلســـالمي بجميـــع أنواعهـــا، 
وجمعهـــا وأرشـــفتها وإتاحتهـــا للجمهـــور، بمـــا 
والمخطوطـــات،  والكتـــب،  الوثائـــق،  فيهـــا 
ــات، والصحـــف،  ــور، واألفـــالم، والروايـ والصـ

ــا. ــة، وغيرهـ ــج الرقميـ ــط، والبرامـ والخرائـ
إعـــداد البحـــوث والدراســـات فـــي مجـــال عمـــل � 

الـــدارة، والقيـــام بأعمـــال النشـــر والترجمـــة، 
ـــم  ـــال ودع ـــذا المج ـــي ه ـــن ف ـــجيع الباحثي وتش

ـــطتهم. ـــم وأنش ـــاتهم وبحوثه دراس
إقامـــة المعـــارض والملتقيـــات، وعقـــد النـــدوات � 

العلميـــة وجلســـات العمـــل فـــي مجـــال عمـــل 
ـــة. ـــة المتبع ـــراءات النظامي ـــا لإلج ـــدارة، وفًق ال

ــخ �  ــن التاريـ ــات عـ ــج والتطبيقـ ــداد البرامـ إعـ
ــالمي.   ــي واإلسـ ــي والعربـ ــراث الوطنـ والتـ

 تنفيـــذ مبـــادرات التواصـــل واإلعـــالم لنشـــر � 
التاريـــخ الوطنـــي والعربـــي واإلســـالمي.

مركـــز الملك ســـلمان للترميـــم والمحافظة على 
التاريخية: المـــواد 

يرمـــي مركـــز الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
والمخطوطات  الوثائـــق  علـــى  المحافظـــة  إلـــى 
الخدمات  مـــن خـــالل  بها،  واالعتنـــاء  القديمـــة 
فـــي  الـــدارة  لمهمـــة  المســـاندة  الفنيـــة 
المختلفـــة والمخطوطـــات  الوثائـــق  حفـــظ 

بـ (التعقيــم والمعالجـــة والترميـــم والميكروفيلم 
والتصويـــر الرقمي والتجليد).

وال يقتصـــر عمـــل المركـــز على حفـــظ مقتنيات 
الدارة فحســـب، بل يتعـــداه إلـــى المحافظة على 
التـــراث الذي لـــدى المواطنين والمكتبـــات العامة 

. لخاصة وا

الملـــك  دارة  موقـــع  الطلبـــة  يـــزور 
التي  الخدمات  ويتعرفـــون  عبدالعزيز، 

الدارة. تقدمهـــا 

www.darah.org.sa

مصادر التاريخ الوطني

دارة الملك عبدالعزيز بمدينة الرياض
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فّعالـــة محليـــة وعالميـــة �  بنـــاء شـــراكات   
ـــادل  ـــتركة، وتب ـــة المش ـــج البحثي ـــر البرام لتطوي
المـــواد التاريخيـــة، وتعزيـــز التواصـــل، وفقـــًا 

ــة. ــة المتبعـ ــراءات النظاميـ لإلجـ
والمتاحـــف �  التذكاريـــة  القاعـــات  إنشـــاء 

وإدارتهـــا، وإدارة القصـــور الملكيـــة التاريخيـــة.
ــع �  ــة بجميـ ــواد التاريخيـ ــى المـ ــة علـ المحافظـ

ــال  ــام بأعمـ ــك القيـ ــي ذلـ ــا فـ ــا، بمـ أنواعهـ
الترميـــم والتعقيـــم والمعالجـــة.

ـــات �  ـــف الجه ـــب لمختل ـــورة والتدري ـــم المش تقدي
ــق  ــا يتعلـ ــراد فيمـ ــة واألفـ ــة والخاصـ الحكوميـ

بالمعلومـــات والمـــواد التاريخيـــة.
أبــرز المصــادر التاريخيــة الوطنيــة 
فــي   عليهــا  الحصــول  يمكــن  التــي 

الــدارة:
� الوثائق التاريخية.
� الكتب والدراسات.
� الصحف التاريخية.

� البحوث والمعلومات.
� التاريخ الشفوي.

� الصور واألفالم التاريخية.
� الخرائط التاريخية.

� المخطوطات السعودية.

مصادر التاريخ الوطني

ُعنيـــت حكومتنا بالمحافظـــة على تاريخ 
أرضنا وآدابهـــا وآثارها، فما ســـبب ذلك؟

َول بالوثائق وترميمها وحفظها،  ُتعَنى الدُّ
فمــا السبــب؟

أرشيف الوثائق التاريخية بدارة الملك عبدالعزيز
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الوثائق:
أوعيـة المعلومـات التـي أنتجهـا الجهاز 
الحكومـي، أو اسـتقبلها لتحقيـق غايـة 
مـا، وال يـزال العمل الرسـمي فـي حاجة 

. إليها
المحفوظات:

أوعيـة المعلومـات التـي أنتجهـا الجهاز 
الحكومـي، أو اسـتقبلها لتحقيـق غايـة 
مـا، وانتهـت قيمتها العمليـة، وثبتت لها 
قيمـة ثقافيـة تسـتدعي حفظهـا حفظًا 

دائمًا.
المخطوطات:

هـي الكتـب المكتوبـة بخـط اليـد قبـل 
الطباعـة. عصـر 

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
ــق والمحفوظــات  ــي للوثائ ــز الوطن أنشــئ المرك
فــي شــوال مــن عــام ١٤٠٩هـــ، ويتولــى اإلشــراف

علــى وثائــق الدولــة حفظــًا وتنظيمــًا وتصنيفــًا 
الوطنــي  األرشــيف  بمنزلــة  والمركــز  وإيداعــًا، 

للمملكــة العربيــة الســعودية.
ــي  ــح الت ــًا لألنظمــة واللوائ ــّد المركــز مرجع وُيع
ــد  ــعودية، وق ــة الس ــة العربي ــي المملك ــدرت ف ص
ــًا للبحــث عــن هــذه  أتــاح المركــز موقعــًا إلكتروني
األنظمــة والوثائــق الرســمية والحصــول على نســخة 
للجوانــب اإلداريــة  منهــا، ويمثــل ذلــك دعمــًا 

ــة. ــة، والعلمي واالقتصادي
أهداف المركز:

إعـــداد اللوائـــح التنفيذيـــة الالزمـــة لنظام � 
إقرارها. بعـــد   الوثائق والمحفوظـــات، وتنفيذها 

للوثائـــق �  ـــد  موحَّ تصنيـــف  دليـــل  إعـــداد 
والمحفوظـــات، ودليـــل ترميز شـــامل ألجهزة 

الدولة.
جمـــع الوثائـــق والمحفوظـــات، وفهرســـتها، � 

وتصنيفهـــا، وترميزهـــا، وحفظهـــا، وصيانتها، 
الوثائـــق  لنظـــام  وفقـــًا  تداولهـــا  وتنظيـــم 

والمحفوظـــات.
الفنية لعمليـــات الحفظ في �  اإلشـــراف والمتابعة 

األجهـــزة الحكوميـــة، والعمـــل لحمايـــة الوثائق 
والمحفوظات.

يـــزور الطلبة موقع المركـــز الوطني 
ويتعرَّفون  والمحفوظـــات،  للوثائـــق 

أبـــرَز أعماله.

www.ncar.gov.sa

مصادر التاريخ الوطني
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جمع األنظمة واللوائح والتعليمات واالتفاقيات والمعاهدات.� 
تحقيــق التنســيق والتكامــل مــع األجهــزة المعنيــة بالوثائــق والمحفوظــات فــي المملكــة، � 

وتبــادل الخبــرات والمعلومــات معهــا.
تحقيق التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات مع األجهزة المختصة دوليًا.� 
ر إتالفهــا بموجــب الالئحــة �  اإلشــراف علــى إتــالف المحفوظــات والوثائــق التــي يتقــرَّ

الخاصــة بذلــك.

أبــــرز مصـــــادر 
التاريـــــخ التــــي 
يمكــن الحصــــول 
عليهـا فـي المركـز:

� لألفراد والمؤسسات: 
الوثائــــق واألنظمـة 

واللوائح.
� للجهات الحكومية:

الوثائق اإلدارية 
والمالية والتخصصية، 

والمحفوظات، 
واألنظمة،  واللوائح.

مصادر التاريخ الوطني
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الموقعالوحدة األوىل الدرس األول         

تقويم
الوحدة األولى



٣٨٣٩

١

٢

٣

٤

ما األساس الذي تقوم عليه فكرة التاريخ؟

يعد التاريخ جزءًا مهمًا من حياة اإلنسان، كيف يكون ذلك؟

تعد من المصادر التاريخية األولية:

الوثائق
الكتب الحديثة

الصحف الرقمية

 ماذا يمثل كتاب عروة بن الزبير في (المغازي والسير) بالنسبة لمصادر تاريخ السيرة النبوية؟
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لتدوين السيرة النبوية نتائج عديدة، ما أبرزها؟

يعلِّل الطلبة تحول التدوين التاريخي عند المسلمين إلى التركيز في تاريخ المدن؟

اســتعمل بعض المؤرخين المسلمين الجانب الفلسفي في كتابة التاريخ منذ القرن الخامس 
الهجري، ما السبب في رأيك؟ مع ذكر مثال لذلك.

يفّسر الطلبة سبب عناية المسلمين بالتدوين التاريخي.٥

من مناهج تدوين التاريخ المبكرة عند المسلمين:
منهج التاريخ الفلسفي
منهج التاريخ الحديث
منهج التاريخ القديم



٤٠٤١

يحدد الطلبة نوع منهج التدوين التاريخي (الحولي – الموضوعي – الفلسفي) للنصوص اآلتية:١٠

نوع منهج التدوين التاريخيالنص التاريخي

«حوادث ســنة ١٢٤١هـ : ثم دخلت الســنة إحدى وأربعين ومئتين 
وألف، وتركي بن عبدالله رحمه الله في الرياض، وبلدان نجد كلها 

سامعة مطيعة، وبايعوه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة».
(عنوان المجد في تاريخ نجد) عثمان بن عبدالله بن بشر

«وفي ســيرة الملــك عبدالعزيز في نصف قرن مضى، ســيرة أمة 
تحولت مــن الركود إلى النشــاط، ومن الفتنة إلــى األلفة، ومن 

نزعات العصبية الجاهلية والفوضى إلى اإليمان والنظام».
(شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز) خيرالدين الزركلي

«أنشــأُت في التاريــخ كتابًا... ســلكت في ترتيبه وتبويبه مســلكًا 
غريبًا، واخترعته من بين المناحي مذهبًا عجيبًا، وطريقة مبتدعة 
وأسلوبًا، وشرحت فيه من أحوال العمران والتمدن وما يعرض في 

االجتماع اإلنساني من العوارض الذاتية».
(المقدمة) عبدالرحمن بن خلدون

تقويم الوحدة األولى
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من خالل دراستك ألهداف دارة امللك عبدالعزيز وأنشطتها، ما أبرز أوعية املعلومات التي 
ميكن االستفادة منها لدى الدارة؟

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ما الذي تشتمل عليه الوثائق الحكومية؟ وما عالقة تأسيس املركز الوطني للوثائق واملحفوظات 
بذلك؟
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الوحدة الثانية

المملكة العربية السعودية:
العمق الحضاري

 الدرس السابع:
الموقع

الدرس الثامن:
اآلثار والمصادر الكالسيكية

الدرس التاسع:
الكتابة والشعر

الدرس العاشر:
أسواق العرب

   الدرس الحادي عشر:
الشخصية العربية

  الدرس الثاني عشر:
الممالك العربية القديمة
   الدرس الثالث عشر:
معالم تاريخية إسالمية



تتميـــز المملكـــة العربيـــة الســـعودية بعمق حضاري بـــارز تمثل 
فـــي كثيـــر مـــن الشـــواهد األثريـــة، والحـــوادث التاريخية، 
والمعالـــم الجغرافيـــة المؤثـــرة فـــي المنطقة والعالـــم، وذلك 
على مـــدى العصـــور المختلفة التـــي تمتد اآلالف من الســـنين.

ولقـــد تنوع هذا العمـــق الحضاري فيما توافر مـــن معلومات عن 
الدالئـــل والمعانـــي التاريخية للموقـــع الجغرافي لشـــبه الجزيرة 
العربية، وأســـواق العرب الثرية بالنشـــاط الحضاري، وتأســـيس 
الممالـــك العربيـــة، والنتاج األدبـــي واالقتصـــادي للمنطقة على 
مـــدى تلـــك العصور القديمـــة، واألهم مـــن هذا كـــون المملكة 
العربيـــة الســـعودية مهبـــط الوحي، وقبلـــة المســـلمين، ومثوى 

النبييـــن محمد  ملسو هيلع هللا ىلص.  خاتم 

المملكة العربية السعودية في قلب العالم



الوحدة الثانية

٤٤٤٥

معظم  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  َتْشـــَغل 
مســـاحة شـــبه الجزيرة العربية، وتقع في الزاوية 
الجنوبيـــة الغربيـــة من قـــارة آســـيا، لتصبح في 
موقع متميـــز جعلها ملتقى لقاّرات آســـيا وإفريقيا 

وأوروبا. 
يتميز هـــذا الموقـــع بأنه جعل شـــبه الجزيرة 
العربيـــة في الماضـــي وإلى اليوم مـــكان اتصال 
ورابطًا حضاريًا بيـــن دول العالم من نواحٍ مختلفة:
شـــبه  أصبحـــت  االقتصاديـــة  الناحيـــة  فمـــن 
الجزيـــرة العربيـــة محـــورًا مهمًا فـــي العالقات 
بيـــن دول هـــذه القـــارات الثـــالث ومجتمعاتها.
ومـــن الناحيـــة االجتماعيـــة كانت شـــبه الجزيرة 
ـــّكان إلى دول أخرى. العربيـــة مصدر هجرات السُّ
ومـــن الناحيـــة الثقافيـــة تمكنت شـــبه الجزيرة 
العربيـــة مـــن التأثـــر بمحيطها الـــذي ترتبط به. 
ومـــن الناحيـــة الدينيـــة أصبحت مصدَر إشـــعاع 
للعالـــم عندمـــا ظهر اإلســـالم فيها وانتشـــر في 

كثيرة. مناطـــق 
ما أسباب مكانة موقع شبه الجزيرة العربية؟

  وجود األماكن المقدسـة فـي مكة المكرمة والمدينة �
المنـورة، واتجـاه جميـع المسـلمين إلـى الكعبة فيها 
فـي صالتهـم، ومجـيء الحجـاج والمعتمريـن إليها 

مـن كل أنحاء األرض.
 التوسط بين ثالث قارات رئيسة، وهي أوروبا وآسيا �

وإفريقيا.

مساحة   شبه الجزيرة   العربية   نحو ٣,٥  ماليين كم٢،
 وتشــغل   المملكة   العربية   السعودية   قرابة   ثلثي

مساحتها،   أي   نحو   مليوني   كيلومتر   مربع . 
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 مرور طرق تجارية كثيرة برية وبحرية من خاللها.�
   الروابـــط البحريـــة مـــن ثـــالث جهـــات، هي: �

البحر األحمر فـــي الغرب، والخليـــج العربي في 
الشـــرق، وبحر العرب المتصـــل بالمحيط الهندي 

فـــي الجنوب.
واليوم تشـــغل المملكة العربية الســـعودية معظم 
مســـاحة شـــبه الجزيرة العربية، وَتِرُث هذه المكانة 
والموقع المهم؛ لتســـتمر في إعمـــار األرض وخدمة 

الديـــن والتواصل مع الشـــعوب األخرى.
مكانة موقع شبه الجزيرة العربية قدميًا:

بســـبب موقع شـــبه الجزيـــرة العربيـــة المتميز 
أصبـــح لها مكانـــة خاصة فـــي العالـــم منذ آالف 
الســـنين وإلى اليوم، مســـتفيدة من محيطها البري 
وإطارهـــا البحري؛ فالمحيط البري واســـع ومتنوع؛ 
من أراضٍ جبلية ورملية وســـهول وسواحل، والمحيط 

البحـــري يتكون من ثـــالث ممـــرات مائية مهمة.  
هذه البحار أســـهمت كثيرًا فـــي تكوين الموقع 
االســـتثنائي لشـــبه الجزيرة العربيـــة، ومكنتها من 

االرتبـــاط المتعـــدد بالحضـــارات األخرى والـــدول والمجتمعـــات في أوروبا وآســـيا 
  . يقيا فر إ و

فالبحـــر األحمر ربط شـــبه الجزيرة العربيـــة وحضارتها بإفريقيـــا وأوروبا، وكذلك 
ربـــط إفريقيا وأوروبا بآســـيا، والخليج العربي ربط شـــبه الجزيرة العربيـــة بالمجتمع 
اآلســـيوي في الشـــمال والجنوب. وَعَرَفت شـــبه الجزيـــرة العربية بســـبب موقعها مروَر 
كثيـــر من الطرق البريـــة والبحرية بها للتجـــارة واالنتقال والحج. ومن أبـــرز هذه الطرق:

ســمي البحر األحمر في المصــادر القديمة بعدة 
أسماء، منها: 

(بحـر الُقْلـُزم) و (بحـر الحبشـة) و (بحـر مكـة) 
و(بحـر العـرب).

ســمي الخليــج العربي فــي المصــادر القديمة 
بأسماء متعددة، منها: 

البحر األدنـى) و(بحرالقطيف ) (النهـر المـر) و
خليـج البصرة)،  ) بحـر البصـرة) و ) العربـي) و
باسـم (خليـج  بلينـي  اليونانـي  المـؤرخ  وسـماه 
العـرب) وهـو أقـدم تسـمية لـه مدونـة فـي كتب 
اسـم  ترسـيخ  الـدول  بعـض  وتحـاول  التاريـخ، 
(الخليـج الفارسـي) نتيجـة النتشـار هـذا االسـم 
فـي المصـادر الغربيـة الحديثـة، وهـي تسـمية 
حديثـة غيـر صحيحـة وال تنطبـق علـى الخليج 
الـذي يحيـط به العـرب من الجانـب الغربي في 
دول الخليـج العربـي، والجانـب الشـرقي الـذي 
كان مكانـًا للعديـد مـن القبائـل العربيـة، ولـم 
تـرد كذلـك فـي التسـميات التاريخيـة، بـل لهـا 

أغـراض مناوئـة للعـرب.

املوقع
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طريق البخـور: 
للبخور طريقـــان: أحدهما بري واآلخر بحـــري، وكان هذا الطريق نشـــطًا في العصور 

القديمـــة لتجارة البخور من جنوب شـــبه الجزيـــرة العربية إلى أوروبا وإفريقيا وآســـيا.
وكان البخور يســـتعمل بكثرة في طقـــوس الرومان واليونان الدينيـــة القديمة، وأصبح 
ـــط هذا الطريق بشـــقيه البري  مـــن أبرز المـــواد التي لها طلب كبيـــر جدًا؛ وهو ما نشَّ
والبحـــري. وكان في نجران والفـــاو في المملكـــة العربية الســـعودية محطتان مهمتان 

في هذا الطريـــق، إضافة إلـــى الموانئ القديمة علـــى البحر األحمر.
الطرق التجارية القدمية:  

تنطلق هـــذه الطرق من جنوب شـــبه الجزيرة العربية وتمر بوســـطها، مثـــل: الدرعية، 
وحجـــر اليمامة (الريـــاض)، والخرج، وقبلهـــا الفاو، ونجـــران، وتتجه نحو الشـــرق إلى 
الخليـــج العربي ثم العراق، أو إلى الشـــمال في اتجاه الشـــام، ثم مصر والبحر المتوســـط 

إلـــى أوروبا. وتربط هـــذه الطرق القديمة مـــا يعرف قديمـــًا بطريق الحرير.

املوقع
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الشويحيطية:
تقع فــي منطقة الجــوف على ُبعــد ٤٥ كم من 
ســكاكا، وتعد أحد المواقع االستيطانية القديمة 
فــي العالــم، وأقدم موقع اســتيطاني في شــبه 
الجزيــرة العربية، ويعــود تاريخها إلى العصر 
الحجري، وعثر الباحثــون على مواقع لتصنيع 
األدوات الحجرية التي اســتعملت لتوفير الماء 

والطعام، وعلى آثار تدل على استقرار اإلنسان.
صفاقة:

تقع جنوب شــرق محافظــة الدوادمي على ُبعد 
٢٨٠ كم من مدينة الرياض، وهي منطقة تحيط 
بها جبال وأودية تنتشر عليها أدوات حجرية تدل 
على حقبة استيطان تعود إلى العصر الحجري.

بنبان:
تقع شــمال مدينة الرياض، وبها آثار تاريخية، 

وعدة مقابر تعود إلى أزمنة قديمة.
آبار حمى:

من أهم مواقع الرســوم الصخرية في المملكة، 
وهي شــمال مدينــة نجــران بمســافة ١٣٠ كم 
تقريبــًا، وتحتوي على رســوم آدميــة وكتابات 
بالخط المســند والثمــودي، وفيها نقش الملك 
يوســف الذي ســجل فيه انتصاره على األحباش 

سنة ٥١٨م.
ُجبَّة:

تقع في منطقــة حائل، وتعّد مــن أهم المواقع 
األثريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، إذ 
تضــم نقوشــًا ورســوماٍت منتشــرة تعــود إلى 
ِحَقب مختلفة، وقد ســجلت فــي قائمة منظمة 
اليونيسكو بوصفها أحد مواقع التراث العالمي. 

تاروت:
قلعة في جزيرة تــاروت التي تبعد عن القطيف 
٦ كم، وهي من المواقع األثرية القديمة، إذ ُعثر 
علــى آثار ُصنفت علــى أنها تعــود إلى حضارة 

الُعبيد قبل ٤٥٠٠ سنة قبل الميالد.

اآلثــار
عثـــر اآلثاريـــون والمؤرخـــون بعـــد الحفريات 
والمســـح األثري على اكتشـــافات لمواقـــع متعددة 
تؤكد أن اســـتقرار اإلنســـان فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية يعود إلى حقبـــة قديمة جــــدًا تصل إلى 
نحو ٧٥٠ ألف ســـنة قبـــل الميالد، وربمـــا أكثر من 
ـــَوْيحطيَّة) الذي يقع شـــمال  ذلك، مثـــل موقع (الشُّ
غـــرب مدينة ســـكاكا فـــي منطقة الجـــوف، وموقع 
(َصّفاقـــة) بالقرب من الدوادمـــي، و(َبْنَبان) بالقرب 
من الريـــاض الذي يقـــدر ُعمـــر األدوات الحجرية 
التي اكتشـــفت فيـــه بنحـــو ٢٣٠ ألف عـــام.  ومن 
المواقـــع العريقة في الِقَدم (آبـــار ِحَمى) في نجران 
التـــي تعود نقوشـــها وأدواتها إلى نحو ٥٠ ألف ســـنة 
قبـــل الميـــالد.  وكذلك (ُجبَّـــة) شـــمال مدينة حائل 
التـــي بها أدلة وشـــواهد على حضارة مـــن العصور 
الحجريـــة القديمـــة الحافلـــة بالرســـوم الصخرية 
المعبرة. وفي المنطقة الشـــرقية في (تـــاروت) أدلة 
كثيرة على حضـــارة الُعبيد في األلف الخامســـة قبل 

. لميالد ا
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كمـا أسـفرت الكشـوف األثريـة عن موقـع قديم 
ووادي  َتْثِلْيـث  بيـن  الريـاض  منطقـة  فـي  جـدًا 
واِسـر، وهـو موقـع (الَمَقـر) الـذي وجـدت فيـه  الدَّ
شـواهد علـى حضـارة يصـل عمرهـا إلى نحو تسـعة 
آالف سـنة، وعلـى أقدم اسـتئناس للخيل فـي العالم.

النقوش والرسوم الصخرية:
من عالمات العمق الحضاري والنشـــاط البشري
القديم أيضـــًا النقوش والرســـوم الصخرية. ويعد 
انتشـــارها الواســـع في أنحـــاء المملكـــة العربية 
الســـعودية دليًال واضحـــًا على كثـــرة الحضارات 
القديمة ونشـــاط اإلنســـان.  ويصل عدد ما اكتشف 
حتى اآلن إلـــى أكثر من أربعـــة آالف موقع أثري 
وألف وخمســـمئة موقـــع فن صخري تعـــود إلى 

قرابة ١٤ ألف ســـنة.
تتميــز الفنــون الصخريــة المنتشــرة فــي أرجــاء 
المملكــة العربيــة الســعودية بتنــوع مضامينهــا؛ مــن 
ــة وهندســية، وبتعبيراتهــا الواضحــة  ــة وحيواني آدمي
التــي تمثــل قصصــًا وحــوادَث باإلمــكان فهمهــا 
ــن  ــة ع ــون الصخري ــا. وتكشــف هــذه الفن ومعرفته
كثيــر مــن جوانــب الحيــاة فــي العصــور الحجريــة 

ــة. القديم

المصادر الكالسيكية:
هي المؤلفات التي كتبت باللغتين اليونانية 
والالتينيــة فــي حقبــة قديمة جــدًا قبل 
اإلســالم، أي مــن القــرن الخامــس قبل 

الميالد حتى القرن الثالث الميالدي.

نقش الخط المدني على سفوح جبال المدينة المنورة

نقش من حمى - نجران
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املصادر الكالسيكية:
ومـــن الدالئـــل على العمـــق الحضـــاري للمملكة
الكالســـيكية  المصادر  الســـعودية ما تضمنته  العربية 
من موضوعات مختلفة عن شـــبه الجزيـــرة العربية.
ومـــن أبـــرز المؤلفيـــن الكالســـيكيين المـــؤرخ 
اليونانـــي (هيروديـــت) الذي كتب كتابـــه في القرن 
الخامـــس قبل الميـــالد بعنوان (االســـتقصاء) ضمنه 
مشـــاهداته للبالد والممالك المجـــاورة لإلمبراطورية 
اإلغريقيـــة وعالقاتهـــا بهـــا. وجـــاء فـــي كتابات 
(هيروديـــت) كثير عن شـــبه الجزيـــرة العربية، ومن 
ذلـــك قولـــه: «إن العرب هـــم أكثر النـــاس احترامًا 
الجنوب  «وإلى  أيضـــًا:  والعهـــود». ويقول  للضمانات 
تقـــع أقصى المناطق اتســـاعًا من بـــالد العرب، وفي 
هـــذه المناطق وحدها ينتج اللُّبان الُمــــّر والكاسيــــا 

والقرفـة».
ويعـــد (إســـترابون) صاحـــب أقدم كتـــاب في 
وله  (الجغرافيـــا)،  بعنـــوان  الكالســـيكية  الجغرافيا 
(مذكـــرات تاريخية) ألفهـــا في العقـــد األخير قبل 
الميـــالد.  وجاء فـــي كتاب (إســـترابون) عن العرب 
في شـــبه الجزيـــرة العربيـــة قوله: «لديهـــم نظام 
َمَلكي طبقًا ألســـبقية الميالد، وعلى أســـاس النََّسب، 

الســـلطات». كل  الملوك  ويتولى 
ومـــن المؤرخيـــن الكالســـيكيين اليونـــان الذين 
كتبوا عن شـــبه الجزيـــرة العربية المـــؤرخ الروماني 
(بلينيـــوس) المعـــروف بكتابـــه الموســـوعي (التاريخ 
الطبيعـــي).  وجـــاء في كتابـــه أن في «بـــالد العرب 
شـــجرة تســـمى كينا/ كونا تصنع المالبس منها، وتشبه 

أوراقها أوراق النخيـــــل».

كتاب هيروديت

هيروديت:
مؤرخ يونانــي، عاش في القــرن الخامس 
قبــل الميــالد، ُنفي من بالده، فــزار كثيرًا 
من البلدان وكتب عنها، اشــتهر باألوصاف 
التي يكتبها عن األماكن التي زارها، والناس 

الذين قابلهم.
إسترابون:

مؤرخ وجغرافــي وفيلســوف يوناني، ُولد 
قبل الميالد بقليل، أجرى رحالت مشهورة، 
وأصدر موســوعة في الجغرافيا مكونة من 

٤٧ مجلدًا.
بلينيوس:

كاتب ومؤرخ وعالم مهتــم بالنباتات، وهو 
قائــد عســكري وبحري، عاش فــي القرن 
األول مــن الميالد، له مؤلفــات كثيرة في 

التاريخ، ويعّد أشهر مؤرخ يوناني.
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المعلقات السبع:
هي قصائـــد طويلة جدًا بليغـــة معانيها 
مشـــهورين  بشـــعراء  وترتبط  وألفاظها، 
بجزالـــــة شعرهـــــم وقـــــوة خيالهــم 
وأســـلوبهم. وكانت هذه القصائد حســـب 
عدد مـــن الروايـــات تعلق على أســـتار 
الكعبـــة فـــي الجاهلية؛ ألنهـــا اختيرت 
الناس؛  عليهـــا  ليطلع  لبالغتهـــا وقوتها 
لـــذا كان الشـــعراء يتبـــارون فـــي نظم 
القصائـــد الطويلة لعلهـــم يحظون بهذا 

الشــرف.

والمعلقات السبع المشهورة هي:
معلقة امرئ القيس، ومطلعها: 
قفا نبِك من ذكرى َحبيب وَمْنِزل

خول فَحْومِل بِسْقط اللَِّوى بين الدَّ
معلقة طرفة بن العبد، ومطلعها:

لَخــولَة أطـــاللٌ ببـْرقــة َثْهـَمـــِد 
َتُلوح كباقي الَوْشم في ظاهِر اليد

معلقة زهير بن أبي ُسْلمى، ومطلعها: 
َأِمْن ُأمِّ أوفــى ِدمنـة لم َتـَكلَّـم

اِج فالُمَتَثـلَّـــــِم رَّ بَحـْومانِة الـدَّ
معلقة عنترة بن شداد، ومطلعها:
ِم هل غـادَر الشعـراُء من ُمتـــردَّ

ـِم أم هـل َعَرْفـَت الـداَر بعـد توهُّ
معلقة عمرو بن كلثوم، ومطلعها:

ـِِك فاْصَبحينــــا أال ُهبِّي بصحن
وال ُتبـقـي ُخمــوَر اَألْنـَدِريَنــا

معلقة الحارث بن ِحلِّزة، ومطلعها:
آَذَنْتنـــــا بَبـْينـهـــا أســمــــــاُء

ُربَّ ثــــاٍو ُيـَمـــلُّ ِمـنــُه الثَّـــواُء
معلقة لبيد بن ربيعة، ومطلعها:

َعَفِت الدياُر َمَحلُّها فُمقامهــــا
َد َغْوُلها فِرجاُمهـــــا بمنى َتَأبَّ

الشعر
اختص الله شـــبه الجزيـــرة العربيـــة بعدد من 
الخصائـــص عالوة علـــى موقعهـــا وثرواتها، ومن 
تلـــك الخصائـــص اإلنســـان العربي الـــذي ُعرف 
عنه حســـن البيـــان واللغـــة واألدب؛ لـــذا تميزت 
شـــبه الجزيرة العربيـــة بتراث ثقافـــي متميز ظهر 
أكثـــره في الشـــعر والرواية. وما يميـــز هذا األدب 
فـــي الحقبة التي ســـبقت اإلســـالم أو ما يســـمى 
بالعصر الجاهلـــي أنه مصدر تاريخـــي للحياة في 
تلك الحقبة يصـــور المجتمع ومعاناتـــه وإيجابياته 
المشـــهورة:  المقولة  انتشـــرت  وحوادثـــه، ولهـــذا 
«الشـــعر ديوان العرب» أي الســـجل الشامل لتاريخ 

. لعرب ا
تميـــز الشـــعر العربـــي باألصالـــة والجزالة وقوة 
التأثير وروعة األســـلوب واإلبداع؛  وقد تنوعت أغراض 
الشـــعر العربـــي في عصر ما قبل اإلســـالم لتشـــمل 
الفخر والحماســـة والغـــزل والهجاء والنقـــد والمديح 
والحكمـــة والرثاء والوصـــف وغير ذلـــك.  ومن أهم 
موروثـــات هذا الشـــعر في ذلـــك العصـــر المعلقات 
الســـبع التي اشـــتهر بها عرب شـــبه الجزيرة العربية، 
وال يماثلهم أحد من شـــعوب العالم فيهـــا، وتدل على 
عراقـــة المجتمع العربي في شـــبه الجزيـــرة العربية. 
وتميز الشـــعر فـــي العصـــر الجاهلي في شـــبه 
الجزيـــرة العربية بـــإرث كبير ومهم؛ لظهور شـــعراء 
كثيريـــن كانت لهم قصائـــد عظيمة، مثل: الَخْنســـاء، 

ْبياني، واألعشـــى، وَلبيـــد بن ربيعة. والنابغـــة الذِّ
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عر الكتابة والشِّ الدرس التاسع

الكتابات العربية القدمية
نشـــأ فـــي شـــبه الجزيـــرة 
العربيـــة كثيـــر مـــن الخطوط 
والكتابـــات؛ وكان ذلـــك مظهرًا 
الحضاري  الجانـــب  مظاهر  من 
التي  العربيـــة  الممالـــك  فـــي 
انتشـــرت فـــي أرجائهـــا.  ومن 

الخطوط: هـــذه  أبـــرز 
خط الُمْسنَد: 

اســـُتعمل هـــذا الخـــط في 
العربية  الجزيـــرة  شـــبه  جنوب 
ويســـمى  ووســـطها،  وشـــرقها 

بالمســـند إلســـناد نصوصـــه على 
ألـــواح حجريـــة أو معدنيـــة فـــي المبانـــي والمعابد.

ويتألف هذا الخط من تســـعة وعشـــرين حرفـــًا ورمٍز عمودي يفصـــل بين الحروف. 
وتمثل هذه الحروف أشـــكاًال هندســـية في دوائر وزوايا.

وتفرعت من الخط المســـند حســـب تطـــور الممالك عدة خطوط، مثـــل: خط الزبور 
أي الكتابة، والخط الصفوي في شـــمال شـــبه الجزيـــرة العربية، والخـــط اللِّْحياني في 

وِلْحيان.  دادان  مملكة 
الخط الفينيقي:   

من الخطوط التي نشـــأت في الشـــام، وانتشـــر في شـــمال شـــبه الجزيرة العربية 
أيضـــًا. ويكتب هذا الخط مـــن اليمين إلى اليســـار، ويتألف من اثنين وعشـــرين حرفاً.

الخط اآلرامي: 
خط مشـــتق من الفينيقي، وانتشـــر مـــع القبائل اآلرامية التي نزحت من جنوب شـــبه 
الجزيـــرة العربية، وتفرعت منه عـــدة خطوط، هي: الخط الســـرياني، والخط الحضري، 

والخط النبطي.

زدخحجثتبأ

غعظطضص

يهـونمل

كقف

نموذج لحروف خط المسند القديم مع ما يقابله من الحروف العربية لإليضاح
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عر الكتابة والشِّ الدرس التاسع

َبِطّي:  الخط النَّ
نشـأ فـي مملكـة األنباط في شـمال شـبه الجزيرة 
العربيـة، ويتألـف مـن اثنين وعشـرين حرفـًا، ويكتب 

مـن اليمين إلى اليسـار.  
الخط العريب: 

هـــذا الخط امتداد للخطـــوط األخرى، وبخاصة 
الخـــط النبطـــي. ونـــزل القـــرآن الكريـــم باللغة 
العربيـــة؛ وهو ما أعطـــى الخط العربـــي أصالته 
وقوته وانتشـــاره إلـــى اليوم. وكانت اللغـــة العربية 
فـــي َأْوج قوتها وبالغتهـــا قبل اإلســـالم، إذ ظهر 
ذلك فـــي الكتابـــات العربيـــة القديمة، والشـــعر 

العربـــي، والنثر العربـــي أيضًا.
ويعـــد الخط المدني مـــن أول الخطوط العربية 
التي نشـــأت في اإلســـالم، إذ ُكتبت بـــه المصاحف 

األولى والرســـائل الصادرة مـــن النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

صفحة من مصحف مكتوب في القرن 
األول الهجري بالخط المدني ومحفوظ 

في مكتبة باريس

نقش بالخط النبطي

نقش إسالمي مبكر بالخط المدني بالقرب من المدينة المنورة
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مـــن المظاهـــر الحضارية في شـــبه الجزيرة 
العربية األســـواق التي كانت تنتشـــر في أرجائها 

القديمة. العصـــور  في 
وكانت األســـواق تقام موســـميًا فـــي عدد من 
األماكـــن؛ لكي يفـــد إليها ســـكان شـــبه الجزيرة 
ألغـــراض متعددة، منهـــا الحصول علـــى البضائع 
والتمويـــن، والتبـــادل التجاري، ومعرفـــة األخبار 
والحـــوادث، والمنافســـات في الشـــعر والخطابة. 
لذا كان ألســـواق شـــبه الجزيرة العربيـــة وظائف 
اقتصاديـــة وثقافيـــة واجتماعية، وهـــي تدل على 
قدرات إنســـان شـــبه الجزيرة العربية على اإلنتاج 

لتســـويق ما يصنعـــه وُيعّده.
ومن أشهر أسواق شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم:

العربية� المملكة  شمال  في  الجندل)  (ُدْوَمة    سوق 
على  بموقعه  ويتميز  الجوف،  منطقة  في  السعودية 

عدد من الطرق التجارية آنذاك.
ر) في شرق المملكة العربية السعودية �   سوق (المشقَّ

في منطقة األحساء.
  سوق (َهَجر) في شرق المملكة العربية السعودية في األحساء. �
  سوق (ُعكاظ) في الطائف، وهو من أهم األسواق في شبه الجزيرة العربية؛ لشموله التجارة �

واألدب والسياسة، ويقام قبل موسم الحج.
  سوق (َمَجنَّة) في وادي فاطمة بمكة المكرمة، ويقام في أواخر شهر ذي القعدة.�
  سوق (ذي الَمَجاز) بالقرب من جبل عرفات في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، ويقام �

في أول شهر ذي الحجة حتى اليوم الثامن قبل مناسك الحج.

سوق ُدْوَمة الجندل:
 مــن أوائل أســواق العــرب، كانت لــه مكانة 
ثقافية واقتصادية كبيرة قبل اإلســالم، وكان 
ُيعقد في أول أيام شــهر ربيــع األول من كل 

سنة، ويستمّر حتى منتصف الشهر.
ر: سوق المشقَّ

 يقام الســوق من أول شــهر جمادى اآلخرة، 
وتبــاع فيــه الســلع الغذائية والمنســوجات 

واألسلحة واللؤلؤ.
سوق َهَجر:

 فــي منطقــة األحســاء، وينعقد مــن مطلع 
شــهر ربيع اآلخر، وكانت تصــل إليه بضائع 
من أماكن مختلفة، ويعد من أشــهر األسواق 

القديمة.
سوق َمَجّنة:

 ســوق جاهلي قديم، ُيعقد بعد نهاية ســوق 
عكاظ في العشــرين من شــهر ذي القعدة، 

ويظل مدة عشرة أيام.
سوق ذي المجاز:

 ســوق جاهلــي مشــهور، يعقد فــي األيام 
الثمانية األولى من شهر ذي الحجة.
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أسواق العرب الدرس العارش

  سوق (ُحَباَشـــة) في الجنوب الغربي من المملكة �
العربيـة السعوديـة.

 سوق (َبْدر) في منطقة المدينة المنورة.�
 سوق (حجر اليمامة) في مدينة الرياض.�

ومـــا يميز هـــذه األســـواق الحضاريـــة لعرب 
شـــبه الجزيـــرة العربية أنهـــا تجذب كثيـــرًا من 
ســـكان الشـــام ومصر والهند والعـــراق وغيرها. 
وكانت تلك األســـواق تمثـــل المكانـــة الحضارية 
لعرب شـــبه الجزيـــرة العربيـــة ووســـيلة اتصال 
شـــبه  خارج  األخـــرى  والحضـــارات  بالشـــعوب 

العربيــــة.  الجزيرة 

سوق حباشة:
 ســوق جاهلي يقام فــي أوائل شــهر رجب، 
ويســتمر مدة ثمانية أيــام، يتبايع الناس فيه 

ويتفاخرون باألشعار.
سوق بدر:

ســوق مشهور، يعقد في األول من ذي القعدة  
إلــى الثامــن منــه، وكانت بدر علــى طريق 

القوافل المتجهة من الشام إلى مكة.
سوق َحْجر اليمامة:

سوق جاهلي قديم في موقع مدينة الرياض 
حالّيًا، ويعقد في شــهر المحرم لمدة عشرين

يومًا.

أبرز مواقع أسواق العرب يف شبه الجزيرة العربية
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تشـــكلت في شـــبه الجزيرة العربية شـــخصية 
متميزة لإلنســـان العربي قوامهـــا: الصبر، والبناء، 

والتواصـــل الحضاري، والدفـــاع عن أراضيه. 
التفاعل والقيم:

تدل الكشـــوف األثريـــة والشـــواهد التاريخية 
على أن شـــبه الجزيرة العربية شـــهدت في آالف 
لالســـتقرار  متعددة  محاوالت  الماضية  الســـنوات 
من حضـــارات مختلفة عنصرها األســـاس العرب. 
فانتشـــرت الحواضر في أرض شبه الجزيرة العربية 
التـــي طمرتهـــا الســـنين الطويلـــة، وبقيت بعض 
شـــواهدها تحفظ جوانـــب من تاريخهـــا. وُعرف 
عن اإلنســـان العربي في شـــبه الجزيـــرة العربية 
ارتباطه بأرضه ومعتقـــده الديني والدفاع عن ذلك. 
كمـــا ُعرف عنه التســـامح والتواصـــل مع اآلخرين 
مـــن خـــارج شـــبه الجزيـــرة العربيـــة، والتأثر 
والتأثير، ولـــم يكن األولون منعزليـــن كما تصوره 
لنـــا بعض كتـــب الرّحالين الغربيين الحديثـــــة.  

ويعد إسهام اإلنســـان العربي في شبه الجزيرة 
العربية عظيمًا بنشـــاطه التجـــاري وتنظيمه للطرق 
العابرة فـــي أراضيه التي يمر مـــن خاللها الناس 
والتجـــار ببضائعهـــم متجهيـــن إلى خارج شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة. كما ُعـــرف اإلنســـان العربي 
بحكمتـــه وثقافتـــه وقيمه؛ مـــن الكـــرم، والوفاء 
بالعهـــد، والحماية، واإلبداع في الشـــعر والخطابة 

والقصة، والفروسيــــــة، والشجاعـــة.

استئناس الخيل:
تعّد حضــارة الَمَقر في وســط نجد من أهم 
االكتشــافات األثريــة فــي المملكــة العربية

الســعودية، إذ هــي من أقــدم االســتيطانات 
البشــرية في العصر الحجــري الحديث، أي 
قبل ٩٠٠٠ ســنة، حيث ُعثــر على ما يدل على 
تفاعل اإلنســان العربي مع الفروسية والصيد 
بالصقــور والتزّيــن بالخنجــر العربي، كما 
ُعثــر علــى ما يدل علــى اســتئناس عدد من 
الحيوانــات، مثل: الماعز، والضــأن، والنعام، 

والخيل، وغيرها.

ثمة حضارات قديمة قامت على أرض شبه 
الجزيرة العربية، ُيعدد الطلبة بعضها.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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ــى  ــل حت ــتئناس الخي ــن اس ــة م ــرة العربي ــبه الجزي ــي ش ــي ف ــان العرب ــن اإلنس وتمك
أصبحــت الخيــل العربيــة رمــزًا لألصالــة يبحــث عنهــا المهتمــون بهــا فــي أنحــاء األرض، 

ــراء والمكانــة. وَيُعـــدون اقتناءهــا رمــزًا للقــوة والث
كما انتفع إنسان شبه الجزيرة العربية ببيئته للعيش فيها، إلى جانب االستفادة مما لدى 
الحضارات األخرى التي عرفها. وُعرف عنه الصبر والقوة متأثرًا بالَجَمل الذي أصبح وسيلته 
األساس في التنقل، وفي رسم صورة القوافل الكبيرة التي تخترق نواحي شبه الجزيرة العربية 

وطرقاتها الطويلة وِفجاجها الرملية والجبلية.
الدفاع عن شبه الجزيرة العربية

نشأت لدى إنسان شبه الجزيرة العربية رؤية خاصة لبالده تتسم بتأسيس الدولة وتوحيد 
اقتصاديًا  مصدرًا  له  وتوفر  إبداعه  وتنقل  إنتاجه  تساند  قوة  ذات  لتكون  منطقته؛  أراضي 
كبيرًا لحياته، ومن أهداف هذه الدولة التي يحلم بتحقيقها اإلنسان العربي في شبه الجزيرة 

العربية الدفاع عن دينه، وأراضيه وثرواته وثقافته.
جعلت  التي  والرومانية  اليونانية  الحمالت  العربية  الجزيرة  شبه  في  العرب  قاوم  لذا 
سيطرة  ومع  وممالكهم.   وطنهم  عن  الدفاع  في  األمثلة  أروع  وضربوا  هدفًا،  أراضيهم 
اليونانيين والرومان على بعض موانئ شبه الجزيرة العربية فإنهم لم يتمكنوا من السيطرة 

على األراضي الداخلية منها؛ بسبب دفاع سكانها.
الجزيرة  شبه  سكان  واجهه  الذي  اآلخر  والعدو 
لشبه  الفرس  الُفرس. وجاء غزو  العربية هو مملكة 
وكان  الَمناِذرة،  دولة  عهد  في  العربية  الجزيرة 
الهدف احتالل مواقع التجارة والبخور وطرد النفوذ 
شبه  جنوب  على  والسيطرة  واألحباش،  الروماني 
الجزيرة العربية. كما نشط البيزنطيون أيضًا لطرد 
الفرس واحتالل الشام ومصر وجنوب شبه الجزيرة 

العربية.

البيزنطيون:
دامت اإلمبراطورّيــة البيزنطّية أكثر من ألف 
عام، وُتعّد من أقوى اإلمبراطورّيات من جميع 
النواحي العســكرّية واالقتصادّية والثقافّية في 
أوروبــا مع مــا أصابها من النكســات وفقداٍن 
لألراضي خصوصــًا في الحــروب البيزنطّية 

العربّية والرومانّية الفارسّية.
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لــذا عاشــت شــبه الجزيــرة العربيــة قبــل اإلســالم 
لليونانييــن  عنيفــة  ومواجهــات  طاحنــة  حروبــًا 
والرومــان واألحبــاش والفــرس والبيزنطييــن. وتمكــن 
ــر  ــى ظه ــم حت ــن أراضيه ــاع ع ــن الدف ــا م أهاليه
اإلســالم بينهــم وترســخت عقيــدة التوحيــد ووحــدة 
المــكان فــي شــبه الجزيــرة العربيــة علــى يــد النبــي 
. محمــد ملسو هيلع هللا ىلص وصحابتــه، ثــم خلفائــه الراشــدين

ومـن تلـك الحـروِب المواجهـُة التـي حدثـت بين 
العـرب والُفْرس قبيل اإلسـالم في المعركـة التاريخية 
فـي  والبصـرة  الكوفـة  بيـن  قـار)  (ذي  المشـهورة 
العـراق فـي عـام ٦٢٤م، والتـي انتصـر فيهـا العـرب 
علـى الفـرس فـي عهـد ِكْسـَرى. واجتمعـت القبائـل 
العربيـة فـي شـبه الجزيـرة العربيـة مثـل: بنـي بكـر 
ابـن وائـل فـي اليمامـة والقبائـل العربية في شـمال 
الخطـر  لمواجهـة  والعـراق  العربيـة  الجزيـرة  شـبه 
الفارسـي، واسـتطاعت هزيمـة الفـرس دفاعـًا عـن 

أراضيهـم.

معركة ذي قار
يــوٌم َهزمت فيــه العرُب الفرَس، وســبُب 
المعركــة أن كســرى غضب مــن النعمان بن 
المنذر ملك الِحيرة، فلجأ النعمان إلى هانئ 
ابن مســعود الشيباني فاســتودعه أهله وماله 
وســالحه، ثم استســلم لكســرى، لكن كسرى 
قتله، وأرســل إلى هانئ يطلب منه أن يســلم 
ودائــع النعمــان، فأبى هانــئ دفعها، فغضب 
كســرى من بني شــيبان وقّرر اســتئصالهم، 
فجهز جيشــًا ضخمًا من الفرس، فبلغ الخبُر 
بني شيبان فاســتجاروا بقبائل بكر بن وائل، 
فتبعهم بعضهــم، والتقى الجميع في بطحاء 
ذي قــار، ودامت المعركة يومين، انتصر فيها 

العرب على الفرس دفاعًا عن أراضيهم.

الشخصية العربية الدرس الحادي عرش
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تــراجـــم

مملكة دادان وِلْحيان
نشـــأت مملكـــة دادان فـــي الُعـــال فـــي 
شـــمال غربي المملكـــة العربية الســـعودية في 
القرن الســـادس قبـــل الميالد فـــي مركز مهم 
ورئيس على طريـــق التجارة المتجه من شـــبه 
الجزيـــرة العربية إلى الشـــمال نحـــو العراق 
والشـــام ومصر. وتـــدل النقوش والمكتشـــفات 
األثرية فـــي الُخَريبة بالُعـــال والجبال المحيطة 
بها علـــى تفاعل هـــذه المملكة مـــع محيطها، 
وعلـــى حضارتها الواســـعة. ثـــم تحولت مملكة 
دادان إلـــى مملكة ِلْحيان في الموضع نفســـه، 
وواصلـــت عطاءهـــا الحضاري فـــي المنطقة. 
وتتميـــز المنطقـــة بشـــواهد أثريـــة غنية تدل 
على الحضـــارة الكبيـــرة لهذه المملكـــة، مثل: 
للمقابر،  الضخمة  والواجهـــات  الَفّخار،  صناعة 

والنقوش.   والمنحوتـــات 
وبنهايـــة القـــرن األول قبل الميـــالد انتهت 

مملكـــة دادان ولحيان.
مملكة األنباط

األنبـــاط هـــم من القبائـــل العربيـــة التي
اســـتقرت فـــي جنوب الشـــام وأطراف شـــبه 
البتراء عاصمة  مـــن  واتخذوا  العربية،  الجزيرة 
لمملكتهـــم. وتعد الِحْجر  شـــمال غربي المملكة 
العربية الســـعودية بالقرب مـــن الُعال مركزهم 

الثانـــي لحضارتهم.  الرئيس 

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

 الدرس الثاني عشر

آثار لحيانية في الُخريبة بالُعال

الِحْجر
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ويتميز موقع الِحْجر بشـــواهد أثرية عظيمة 
تتمثـــل فـــي المقابـــر المنحوتة فـــي الجبال 
بأســـلوب معمـــاري فريد مـــن نوعـــه. امتد 
حكم األنباط في شـــبه الجزيـــرة العربية من 
القـــرن الرابع قبـــل الميالد حتى ســـنة ١١٧م. 

   Y   X  W﴿ :ونـــزل فيهم قول الله تعالـــى
  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z
   k    j   i   h   g   f    e   d   c
[الحجـــر: ٨٠-٨٤]. ﴾s    r  q  p  o  n  m  l

مملكة ِكْندة
ــن  ــن القرني ــدة مملكتهــا بي ــة ِكْن ســت قبيل أسَّ
الميــالدي،  والخامــس  الميــالد  قبــل  الرابــع 
ــي ُعرفــت  ــل) أو الت ــة (ذات َكه ــا قري وعاصمته
باســم (الفــاو) والتــي تقــع فــي منطقــة الريــاض 
ــو ١٠٠ ــر نح ــوب وادي الدواس ــن جن ــد ع وتبع

كيلومتــر. وتقــع (الفــاو) علــى الطــرف الشــمالي 
الغربــي للربــع الخالــي.  ويتميــز موقــع العاصمة 
(الفــاو) بأنــه علــى طريــق التجــارة الرئيــس فــي 

شــبه الجزيــرة العربيــة. وتميــزت حضــارة كنــدة بكثيــر مــن الجوانــب الحضاريــة خصوصــًا 
فــي مجــال الزراعــة، إذ شــق أهلهــا القنــوات وزرعــوا النخيــل وبعــض أنــواع اللبــان والحبوب.

مملكة ُدْوَمة الَجْنَدل
قبل الميالد في منطقة الجوف شمال  قامت هذه المملكة العربية القديمة في القرن السابع
باسم  اآلشوريين  عند  تسمى  التي  الجندل)  (دومة  مدينة  ومركزها  السعودية،  العربية  المملكة 
(َأُدوَماتو). وورد في المصادر العربية أن دومة الجندل سميت على اسم دوماء بن إسماعيل بن 
إبراهيم ، والجندل يعني الصخر.  كما سميت بمملكة َقْيَدار نسبة إلى أحد ملوكها العرب وهو 

لوحة جدارية من الفاو

آثار كندة
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ُكوني. وتقع ُدْوَمة الجندل على  األَُقْيِدر بن عبدالملك السَّ
الطريق التجاري الذي يمر بشبه الجزيرة العربية ويتجه 
المعروف  السرحان  وادي  وعلى  والشام،  العراق  نحو 
بمياهه الغزيرة وأراضيه الخصبة. وتعد المنطقة المحيطة 
بدومة الجندل من مواقع االستيطان الحضارية القديمة، 
َوْيحِطيَّة) الذي يقع على بعد ٤٥ كيلومترًا  مثل موقع (الشُّ
شمال غربي سكاكا، ويمتد عمره الزمني أكثر من مليون 

سنة تقريبًا.
املاملك األخرى

نشـــأ عدد مـــن الممالـــك العربيـــة األخرى في
عصور قديمة جدًا شـــمال شـــبه الجزيـــرة العربية 
وشـــرقها، مثل (مملكة َتْيماء) التـــي ُعرفت بحضارتها 
المميزة. وشـــهدت تيمـــاء الصراعات بيـــن البابليين 
والفرس على شـــبه الجزيرة العربية وطرقها التجارية 
حتى ســـيطر البابليون على تيماء حقبـــًة من الزمن. 
كما نشـــأ في شـــرق شـــبه الجزيرة العربيـــة مملكة 
ُنْوِخّية العربية،  أخرى في (ثـــاج) على يد القبائـــل التَّ
وتركوا شـــواهد كثيرة تدل على عمقهـــم الحضاري. 
وهنـــاك من يســـمي هـــذه المملكة باســـم (مملكة 

الَجْرَهاء).

السياحة  وزارة  موقع  إلى  الطلبة  يرجع 
ويكتبون ملخصًا عن قرية الفاو.

www.mt.gov.sa

دومة الجندل بمنطقة الجوف

كنز ثاج من عصر الَجْرَهاء



الوحدة الثانية

٦٠٦١

تتميـــز المملكة العربية الســـعودية بإرثهـــا الحضاري 
اإلســـالمي العريق، إذ شـــهدت أرض شـــبه الجزيرة 
العربيـــة حوادث التاريخ اإلســـالمي فـــي عهد النبي 
وعصر الخلفاء الراشـــدين ، وأصبحت  محمد ملسو هيلع هللا ىلص
معالم هذه الحـــوادث من مواقـــع ومعلومات جزءًا 
مهمًا مـــن ذلـــك اإلرث. فقد اختص الله ســـبحانه 
وتعالـــى أرض المملكة العربية الســـعودية بخصائص 
عظيمـــة، مثل: أن فيهـــا أول بيت وضـــع للناس في 
مكة المكرمة، وهي مهبط الوحي وقبلة المســـلمين، 
وفيهـــا المســـجد الحرام والمســـجد النبـــوي، وبدأ 

فيها اإلســـالم وانتشـــر منها إلى أنحـــاء العالم؛ وهذا مـــا جعلها متميزة وفريـــــدة.  
 ، وألن حوادث ســـيرة خير البشـــر وخاتم األنبياء محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وِســـَير الخلفاء الراشـــدين
وبعـــض حـــوادث الدولتين األموية والعباســـية كانت على أرض شـــبه الجزيـــرة العربية، فإن 
كثيرًا مـــن مواقعها ومعالمها تحظى بعناية المملكة العربية الســـعودية، بدراســـتها والمحافظة 
عليها وتهيئتهـــا. وُتولي وزارة الثقافة بالمملكة العربية الســـعودية هـــذه المواقع عناية خاصة 
فـــي برنامج (العنايـــة بمواقع التاريخ اإلســـالمي) ضمن برنامج أشـــمل هـــو (برنامج خادم 
الحرميـــن الشـــريفين للعنايـــة بالتراث الحضـــاري)، الذي يقـــوم على توثيق تلـــك المعالم 
والمواقـــع وتأهيلها وتطويرهـــا، وإصدار الدراســـات العلميـــة، وتعزيز جوانبهـــا الحضارية 

والتاريخية.
ومـــن هـــذه المعالـــم التاريخية اإلســـالمية على 

ســـبيل المثـــال ال الحصر:
١- جبل النور

يقع شـــمال شـــرق المســـجد الحرام بمكة المكرمة 
كم.  ٤ مســـافة  على

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

 الدرس الثالث عشر

برنامج العناية بمواقع التاريخ اإلســالمي 
لدى وزارة الثقافة ضمن قطاع اآلثار:

أربعة  في  ويجري  ١٤٣٤هـ،  عام  في  بدأ 
مسارات، هي: 

١- مسار التسجيل.
٢-مسار الدراسات والتوثيق.
٣- مسار التطوير والتأهيل.
٤- مسار التوعية والتعريف.

جبل النور بمكة المكرمة



الوحدة الثانية
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معامل تاريخية إسالمية الدرس الثالث عرش

 وفي قمتـــه (غار ِحراء) الـــذي كان النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص
يتعبد فيه قبـــل البعثة، وفيه نزلت عليه ملسو هيلع هللا ىلص الرســـالة.

٢- األَْبواء
التي وقعت  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي محمد  موقع إحدى غزوات 
في السنة الثانية للهجرة، وهو على الطريق بين مكة 
المدينة  الموقع عن  المنورة، ويبعد  المكرمة والمدينة 

المنورة نحو ٢٥٠ كم.
٣- الُحَدْيِبَية 

ملسو هيلع هللا ىلص محمد  النبي  فيه  نزل  الذي  الموضع  هو 
على  الهجرة  من  السادسة  السنة  في    وصحابته 
مسافة ٢٢ كم من المسجد الحرام، والذي ُيعَرف اليوم 
بـ(الشميسي)، وحدث فيه الصلح بين النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

وقريش بتأجيل أداء العمرة إلى العام المقبل، وكذلك 
شهد هذا المكان بيعة الرِّْضوان التي تمت بين النبي 

محمد ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته  على قتال قريش. 
٤- مسجد الَبْيَعة

شهد هذا الموقع البيعة التاريخية بين النبي محمد 
ملسو هيلع هللا ىلص واَألْوس والَخْزَرج، ويقع في ِمنى على مسافة نحو 
٣٠٠ متر من َجْمَرة الَعَقبة، وقد بني في موضع البيعة 

مسجٌد ُسّمي باسم مسجد البيعة.
٥- َبْدر

هو الموضع الذي دارت فيه أحداث غزوة بدر الكبرى 
في السنة الثانية من الهجرة بين النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص وقريش. 

وهو على مسافة ١٥٠ كم غرب المدينة المنورة.

األبواء

الحديبية

مسجد البيعة

موقع غزوة بدر الكبرى
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٦- أُُحد
جبــل مــن جبــال المدينــة المنــورة المشــهورة، وهو
ــم، ــو ٦ ك ــافة نح ــى مس ــوي عل ــجد النب ــمال المس ش

وشــهد هــذا الموضــع معركــة أُحــد بيــن النبــي محمــد 
ملسو هيلع هللا ىلص وقريــش فــي الســنة الثالثــة مــن الهجــرة، وعنــد 
ــل الرُّمــاة  ــة جب ــة الغربي ســفحه مــن الجهــة الجنوبي
المشــهور ضمــن حــوادث تلــك المعركــة، ومقبــرة 
شــهداء أُحــد . وجبــل أحــد هــو الــذي قــال عنــه 

ــه». نــا ونحبُّ ــٌل ُيحبُّ النبــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص: «إن أُحــدًا جب
٧- بئر ُرْوَمة

هــي فــي الشــمال الغربــي مــن المدينــة المنــورة 
قــرب َأَحــد ِشــعاب وادي الَعِقْيــق، وكان قــد اشــتراها 
الخليفــة عثمــان بــن عفــان  ليشــرب منهــا أهالــي 

المدينــة المنــورة.
٨- طريق الهجرة النبوية

وهــو الطريــق الــذي ســلكه النبــيُّ محمــد ملسو هيلع هللا ىلص
فــي    الصديــق  بكــر  أبــو  الخليفــة  وصاحُبــه 
ــورة. ــة المن ــى المدين الهجــرة مــن مكــة المكرمــة إل

٩- َعْقَرباء
ة فــي  ــرِّدَّ الموضــع الــذي شــهد معــارك حــرب ال
ــى  ــو عل ــق ، وه ــر الصدي ــي بك ــة أب ــد الخليف عه

ــاض. ــة الري ــم شــمال مدين مســافة ٤٠ ك

جبل أحد

بئر رومة

طريق الهجرة النبوية

عقرباء

معامل تاريخية إسالمية الدرس الثالث عرش
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١٠- سوق عكاظ
موضع ألشهر أسواق العرب قبل اإلسالم وفي 
عصر صدر اإلسالم، وهو على مسافة ٤٠ كم شمال 
مدينة الطائف. كان سوقًا للعرب، ومنتدى للشعراء، 

وملتقى اجتماعيًا كبيرًا لقبائل العرب.
١١- درب ُزَبْيَدة

مكة  إلى  بالعراق  الكوفة  من  للُحّجاج  طريق 
في  الرشيد  هارون  زوجة  زبيدة  أنشأته  المكرمة، 
معالم  من  كثيٌر  تزال  وال  العباسية،  الدولة  عصر 

الطريق قائمة؛ من األبراج، والِبَرك، والمباني.
 ١٢- مسجد الخليفة عمر بن الخطاب

يعود بناء هذا المسجد إلى عهد الخليفة عمر 
ابن الخطاب ، وهو في ُدْومة الجندل بمنطقة 

الجوف.
 ١٣- قصر سعيد بن العاص

بناه سعيد بن العاص  أمير المدينة المنورة 
على  وهو   ، سفيان  أبي  بن  معاوية  عهد  في 
جانب وادي العقيق في المدينة المنورة، وال تزال 

بعض أطالله باقية إلى اليوم.

سوق عكاظ

بركة الجميماء في درب زبيدة

 قصر سعيد بن العاص

 مسجد الخليفة عمر بن الخطاب

معامل تاريخية إسالمية الدرس الثالث عرش
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١٤- ُجَواثا
موضع أول مســـجد أقيمت فيه صـــالة الجمعة 
في اإلســـالم بعد المســـجد النبوي، وهو شـــمال 

باألحساء. الهفوف  مدينة  شـــرق 

١٥- ُجَرش
من المـــدن المشـــهورة على طريـــق التجارة 
في عصور ما قبل اإلســـالم وبعده، وتبعد مســـافة 
١٥ كم جنـــوب غرب مدينـــة َخميس مَشـــْيط في 

َعسير. منطقة 

١٦- األُْخدود
موضٌع مشـــهور ورد ذكُره في القـــرآن الكريم 

في ســـورة (البـــروج)، وهو في مدينـــة نجران.

مسجد ُجَواثا

ُجرش

معامل تاريخية إسالمية الدرس الثالث عرش
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تقويم
الوحدة الثانية
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١

٢

٣

تتميز المملكة العربية السعودية بُبعد تاريخي وعمق حضاري، فما أبرز جوانب ذلك؟

من أبرز المصادر الكالسيكية القديمة:

ر الطلبة انتشار النقوش والرسوم الصخرية في بعض مناطق المملكة العربية السعودية. ُيفسِّ

أ-.......................................................................................................................................................................

ب-.......................................................................................................................................................................

ج-.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

تقويم الوحدة الثانية

كتاب ابن خلدون
كتاب هيروديت
كتاب ابن كثير

انتشرت في شبه الجزيرة العربية أسواق موسمية خصصت للتجارة واللغة واألدب والثقافة.٤
ما معنى ذلك بالنسبة لتاريخ شبه الجزيرة العربية؟

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................



٦٨٦٩

٥

٦

من سمات الشخصية العربية قبل اإلسالم في شبه الجزيرة العربية:

يحدد الطلبة مواقع الممالك العربية اآلتية في شبه الجزيرة العربية:

املوقع يف شبه الجزيرة العربيةاململكة العربية

مملكة دادان
. 

مملكة كندة
. 

مملكة دومة الجندل
. 

تقويم الوحدة الثانية

عدم الوفاء
الدفاع عن األرض

النهب والسلب



٦٨٦٩

تحدث عن تطور الخط العربي في شبه الجزيرة العربية.٧

تقويم الوحدة الثانية

ما أبرز الطرق التجارية القديمة التي تمر في شبه الجزيرة العربية، وما أهميتها؟٨

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................



الوحدة األولى

مفهوم علم التاريخ

 الدرس األول:
تعريف علم التاريخ

    الدرس الثاني:
التدوين التاريخي عند المسلمين وتطوره

    الدرس الثالث:
نماذج مختارة من مؤلفات المؤرخين

    الدرس الرابع:
منهج تدوين التاريخ عند المسلمين

    الدرس الخامس:
مهارات التفكير في التاريخ

الوحدة الثالثة
التاريخ الوطني:

الدولة السعودية األولى
 الدرس الرابع عشر:

جذور تأسيس الدولة السعودية: استقرار بني حنيفة
الدرس الخامس عشر:

جذور تأسيس الدولة السعودية: نشأة المدن
الدرس السادس عشر:

إمارة الدرعية
   الدرس السابع عشر:

الدولة السعودية األولى: التأسيس
   الدرس الثامن عشر:

الدولة السعودية األولى: المرحلة األولى لتوحيد البالد
 الدرس التاسع عشر:

الدولة السعودية األولى: المرحلة الثانية لتوحيد البالد
الدرس العشرون:

الدولة السعودية األولى: مواجهة حمالت األعداء
  الدرس الحادي والعشرون:

الدولة السعودية األولى: بعض معارك الدفاع ١٢٢٦-١٢٢٩هـ
   الدرس الثاني والعشرون:

الدولة السعودية األولى: بعض معارك الدفاع ١٢٣٠-١٢٣٣هـ
والعشرون:    الدرس الثالث

الدولة السعودية األولى: نهاية الدولة
   الدرس الرابع والعشرون:

الدولة السعودية األولى: الجوانب الحضارية



يعـد تأسـيس اململكـة العربيـة السـعودية امتـدادًا لتاريـخ عريـق 
املالكـة  األرسة  وإرث  املجتمـع  أسـس  مـن  ونابـع  املنطقـة،  يف 
(آل سـعود) القائـم عـىل إرسـاء دولـة موحدة ومبنية عـىل مبادئ 
إسـالمية واضحـة تخـدم الجميـع وفـق القـرآن الكريـم والسـنة 
ـز هـذا التاريـخ هـو العمق الـذي أسسـته داخل  النبويـة. ومـا مييِّ
املجتمـع واإلنجـاز الـذي حققته، واملبـادئ التي تقـوم عليها؛ وهو 
مـا يجعلها تتجـاوز التحديـات واألعداء والخالفـات لتعود مجددًا 

الظهور. إىل 
ولقد مّر التاريخ الوطني بثالث مراحل، هي:

الدولة السعودية األوىل (١١٣٩-١٢٣٣هـ).� 
الدولة السعودية الثانية (١٢٤٠-١٣٠٩هـ).� 
اململكة العربية السعودية (١٣١٩هـ). � 

حي الطريف فـي الدرعية
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الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

معالم تاريخية إسالمية الدرس الخامس عشر

٧٢٧٣

جذور تأسيس الدولة السعودية:
استقرار بني حنيفة

جذور تأسيس الدولة السعودية: 
الســـعودية  الدولة  جذور  تعود 
إىل األرسة املالكـــة (آل ســـعود) 
التـــي تنتمـــي إىل  بنـــي َحنيفة 
مـــن قبائل بكـــر بـــن وائل من 
شبه  قلب  اســـتوطنت  التي  َربيعة 
ســـت فيها  الجزيـــرة العربية وأسَّ

دولة قويــــة قبــــل اإلســالم.    
من  حنيفـــة  بنـــو  انتقل  فقـــد 
أرضهم يف الحجاز إىل وســـط شبه 
الجزيـــرة العربية بحثًا عـــن َمراٍع 
إلبلهـــم ومواشـــيهم، وعـــن مكان 
يصلـــح الســـتقرارهم، وذلـــك قبل 
اإلســـالم بنحو قرنني مـــن الزمن. 
نقـــل ياقـــوت الَحَمـــوّي يف كتابه 
(معجـــم الُبْلدان) عـــن أيب ُعبيدة 

َمْعَمـــر بن املثنـــى قال:
«خرَجـــْت بنو حنيفة بـــن ُلَجيم 
ابن صعـــب بن عيل بـــن بكر بن 
وائـــل يتبعـــون الريـــف ويرتادون 
الياممة عىل  قاربـــوا  حتـــى  الكأل 
ـــمت الذي كانت عبـــُد القيس  السَّ

ســـلكته ملا َقِدمـــت البحرين...».
وعندمـــا وصلـــت بنو حنيفـــة إىل أطراف الياممـــة نزل أحـــُد زعامئها (ُعَبيد بـــن ثعلبة بن 
يربـــوع الحنفي) يف موضع يقـــال له (قارات الُحَبل) عىل مســـافة تصل إىل نحـــو ٤٠ كيلومرتًا 
عن وســـط مدينـــة الرياض اليـــوم، فأقام بـــه أيامًا. وخـــرج أحُد الرعـــاة لعبيد بـــن ثعلبة 

الدرس الرابع عشر

هجرة بني حنيفة من الحجاز إلى نجد

مدينة حجر اليمامة وضواحيها وقراها

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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حتـــى وصل إىل موضـــع مدينة الريـــاض قدميًا وكان 
يســـمى (خرضاء َحْجر)، فرأى قصـــورًا ونخيًال وأرضًا 
واســـعة، فرجع وأخرب (عبيـــدًا) بذلـــك، وأعطاه مترًا 
وجده منتـــرثًا تحت النخـــل، فأكل منه عبيـــد، فقال: 
هذا والله طعـــاٌم طيِّب. فلام أصبح عبيد ركب فرســـه 
ليســـتطلع املكان الذي أخربه عنه الراعـــي، وملا وصل 
إليـــه عرف أنهـــا أرض لها شـــأن، فوضـــع رمحه يف 
ر االســـتقرار فيها، واحتجـــر عىل ثالثني  األرض وقـــرَّ
دارًا وثالثني حديقة، فُســـمي املـــكان (َحْجر الياممة).

وقال يف ذلك شعرًا:
ذات شيد حصونهـا فبادوا وخلوا  أنيُسهـــــا      فيها  كان  بدار  حللنــا 
َقطيَنهـا الديار  بُغربــــة     رمياًم ورصنا يف  للفالة  َقطينـًا  فصـاروا 
ِعرْضـًا سهَلهـا وحزوَنهــا بعدنا من يحلهــا     ويسكن  يليـها  فسـوف 

من كان يسكن هذا املكان قبل نزول بني حنيفة فيه؟
وماذا يقصد (عبيد بن ثعلبة) بقوله «فسوف يليها بعدنا من 

يحلها»؟
ُيعرف املكان الذي استقرت به بنو حنيفة قدميًا باسم 
(خرضاء َحْجر)؛ لكرثة الخرضة فيه من املزارع والنخيل 
واملياه، وموضعه اليوم هو مدينة الرياض، وهذا املوضع 
جزء من إقليم (الياممة) يف وسط شبه الجزيرة العربية.
كان يسكن هذا املوضع قبل اإلسالم قبيلة (َطْسم)، وهي 
التي عاشت يف عرص قوم  البائدة  العربية  القبائل  من 
مثود، وعارصت قبيلة (َجِديس) التي كانت تعيش بالقرب 

مة).   منها يف منطقة الخرج التي كانت تسمى (الِخْرضِ
وكانت (َطْسم) قبيلة مستقرة وذات حضارة، وهذا ما 
التي  ونخيلهم يف (خرضاء حجر)  بقاء قصورهم  يفرسِّ 

وجدها بنو حنيفة؛ لقوة بنائها وعمق حضارتها.
ل بعض القوى املجاورة؛  وسبب نهاية قبيلَتي (َطْسم) و(َجِديس) هو الحرب القاتلة بينهام وتدخُّ

ماذا يعني بقـــاء مدينة َحْجر الياممة 
عىل مدى هـــذه العصور الطويلة؟

إقليم اليمامة
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وهو ما أدى إىل نهاية القبيلتني وبقاء األماكن التي 
كانوا يعيشون فيها خاليًة يف الرياض والخرج، وجاء 

بنو حنيفة ليعيشوا فيها.
يف  وردت  أسطورية  قصٌص  القبيلتني  ولهاتني 
وهي  الياممة)،  (زرقاء  قصة  أبرزها  ومن  التاريخ، 
امرأة من قبيلة (َجِديس)، وُعرفت بقوة برصها وأنها 
العرُب  وكان  أيام،  ثالثة  مسرية  عىل  اليشء  ترى 
من  «أبَرصُ  فيقولون:  ة برصها  بحدَّ املثل  يرضبون 
الحرب  يف  الياممة)  (زرقاء  نهاية  وكانت  زرقاء». 
بني (َطْسم) و(َجِديس)، حني حذرت قوَمها (َجديس) 
فلم  لحربهم،  ُمقبلني  (َطْسم)  قبيلة  رأت  أنها  من 

يصدقوها.
بني  عهد  يف  الياممة)  (َحْجر  مدينة  ازدهرت 
حنيفة يف الجاهلية، ثم يف صدر اإلسالم، فأصبحت 
العرب  ُوالتها، واتخذها  الياممة، ومقرَّ  إقليم  مركز 
سوقًا من أسواقهم القدمية، َيِفدون إليها من جميع 
أنحاء بالدهم للبيع والرشاء، ويقيمون فيها من اليوم 
عام.  كل  من  الشهر  نهاية  إىل  املحرم  من  العارش 
عىل  النواحي  من  عدد  يف  حنيفة  بنو  انترش  وقد 
لكرثة  باسمهم؛  ي  ُسمِّ الذي  حنيفة)  (وادي  امتداد 
استقرارهم عىل جوانبه، وكان اسمه القديم (وادي 

الِعْرض).
يف  حنيفة  بني  زعامء  أسلم  اإلسالم  ظهر  وملا 
إقليم (الياممة) وأصبحوا مساندين للنبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص، 
فأوقفوا متوين قريش يف مكة املكرمة من الحبوب 
التي كانت تزرع يف (الياممة) وتحديدًا فيام يسمى 
يف  باالستمرار  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وأمرهم  بالخـرج،  اليوم 
متوينهم إشفاقًا عىل الناس من أن يصيبهم الجوع.

وادي حنيفة

مدن وادي حنيفة وقراه

زرقاء الياممة:
اشـــتهرت بوجود عـــروق زرقـــاء يف عينيها، 
وكانت تكتحـــل باإلمثد الذي يســـتخرج من 
نوع مـــن الحجـــارة، لونه أســـود مييل إىل 

ر. االحمرا
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أصبح بنو حنيفـــة من دعائم الدولـــة واملجتمع 
ثون  يف عهد النبي محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص، إذ ظهر منهم املحدِّ
ون. وعندمـــا حدثـــت حركة الـــرِّدة يف  واملفـــرسِّ
الياممة بزعامة (ُمســـيِلمة الكـــذاب) وقفت أجزاء 
كبرية من بنـــي حنيفة مع جيش املســـلمني بقيادة 
خالـــد بن الوليـــد  حتى انترص املســـلمون يف 
معاركهـــم يف (َعْقَربـــاء) بالقرب مـــن (الُجَبْيَلة) 

شـــامل غريب مدينة الريـــاض اليوم.
أصبحت  الراشـــدين  الخلفـــاء  عـــرص  وبعـــد 
(الياممـــة) بعيدة عـــن عناية الدولـــة األموية، ثم 
الدولـــة العباســـية، فُأهملت املنطقـــة وعادت إىل 

فقدان االســـتقرار.
ويف النصف الثاين من القـــرن الثالث الهجري 
- أي يف ســـنة ٢٥٣هـ - اســـتوىل محمد األَُخْيِرض 
َمة) قاعـــدًة مللكه  عىل الياممـــة، واتخـــذ (الِخْرضِ

وتـــداول بنـــوه الحكم منـــذ ذلك العهـــد إىل منتصف القـــرن الخامس الهجـــري. وكان 
لبنـــي األخيرض أثٌر كبـــري يف تهجري بعض ســـكان الياممة من بني حنيفـــة وغريهم، إذ 
يقـــول ابن حوقـــل: «وصادف ذلك دخول محمد بن يوســـف الحســـني األخيرض الياممة 
وانقشـــاع أهلهـــا من َجـــْوِره إىل أرض مرص واملعـــدن يف آالف كثرية». وعـــىل هذا فإّن 
نفوذ بنـــي حنيفة يف (حجر الياممة) بـــدأ باألفول منذ منتصف القـــرن الثالث الهجري.

وبـــزوال األخيرضيـــني مل ُتحكم الياممـــة حكاًم قويـــًا، ومل تقم فيهـــا أي دولة ذات 
شـــأن ليعتني املؤرخون بأمرها، فبقي اســـم مدينة (َحْجر) لشـــهرتها القدمية، واســـتمرت 
تعـــرف بأنهـــا قاعدة الياممـــة عند كل مـــن كتب عن الياممـــة من املؤرخـــني؛ امتدادًا 

لتلك الشهرة. 

الدرس الخامس عشر

أرض املعدن:
هي األرايض الواقعـــة يف جنوب مرص 

املعروفـــة بوجود املعـــادن فيها قدميًا.

املصـــادر  أحـــد  إىل  الطلبـــة  يرجـــع 
سياســـة  عـــىل  للتعـــرف  التاريخيـــة 
األخيرضيـــني يف املنطقة التي اتســـمت 
املحليني. للســـكان  واإليذاء  بالتهجـــري 

جذور تأسيس الدولة السعودية:
نشأة المدن
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ويف القرن الســـادس الهجري ذكـــر اإلدرييس 
الياممـــة وذكـــر من مدنهـــا (َحْجرًا) وأشـــار إىل 
خرابها يف وقتـــه، وخرابها ال يعني زوال اســـمها، 
بـــل مل تـــزل (َحْجر) قاعـــدة الياممة، أي أشـــهر 

مدينـــة فيها.
وألن بـــالد (نجـــد) كلها أصبحـــت مجزأة إىل 
إمـــارات متفرقـــة؛ أصبحت خاضعـــة للدويالت 
الصغـــرية التي حكمت (البحريـــن) - وهي البالد 
التي يطلق عليها اآلن اســـم (املنطقـــة الرشقية) 
- مثل: القرامطة، والعيونيـــني، والَجْربيني الذين 
منهـــم َأْجَود بـــن زامـــل الَجـــْربي. وكل هؤالء 
اتخذوا األحســـاء قاعدة لحكمهـــم الذي امتّد إىل 

نجد.  بـــالد  بعض 
عـــاد بعض بنـــي حنيفـــة واســـتوطنوا مدينة 

َحْجـــر بعـــد زوال األخيرضيـــني، ومـــام يؤيد ذلك مـــا ذكره ابـــن فضل اللـــه الُعَمري
(ت ٧٤٩هــــ) نقـــًال عن الحمـــداين (ت ٦٧٧هــــ) عند حديثـــه عن بني يزيـــد، فعّد من 
ديارهـــم: َمْلَهم، وَبْنبـــان، وَحْجـــرًا، ومنفوحة، وصياحـــًا، وغريها. وبنـــو يزيد من بني 

. حنيفــة
ويف املدة التي بني القرن الســـابع الهجـــري والقرن الحادي عـــرش الهجري، ونتيجة 
لتحســـن األحوال املناخية وأســـباب أخرى؛ شـــهد وســـط شـــبه الجزيرة العربية ازديادًا 
يف حركة الســـكان مـــن حيث هجرة عـــدد من القبائل مـــن الغرب والجنـــوب الغريب، 
وعودة ســـكان الحـــارضة وإنشـــاء  عدد من البلـــدات التـــي أصبحت مدنـــًا أو إعادة 
ْرِعّيـــة، والُعَيْيَنة، وَحْرمـــة، والغاط، واملجمعة، وحرميـــالء، والَحريق،  تعمريها،  مثـــل: الدِّ

وحوطة بني متيـــم، وروضة ســـدير، والحصون، وشـــقراء وغريها.
ومتثـــل هذه الظاهرة من حيث االســـتقرار وإنشـــاء املدن يف وســـط شـــبه الجزيرة 
العربيـــة، وتحديـــدًا يف نجد، تفســـريًا واضحًا لبدء ظهور تأســـيس الدولـــة يف املنطقة؛ 

وهـــو ما هيـــأ للدرعية أن تقـــود ذلك الحقًا وتنشـــئ الدولة الســـعودية األوىل.

جذور تأسيس الدولة السعودية: نشأة املدن الدرس الخامس عشر

زار الرحالـــة ابن بطوطـــة مدينة حجر 
يف ســـنة اثنتـــني وثالثـــني وســـبعمئة 
(٧٣٢هـ) فقـــال يف وصفها: ثم ســـافرنا 
منها إىل مدينة (الياممة) وتســـمى أيضًا 
بـ (َحْجـــر) بفتح الحاء املهملة وإســـكان 
أنهار  ذات  الجيم، مدينة حســـنة خصبة، 
وأشـــجار، يســـكنها طوائف مـــن العرب 
بنـــي حنيفة، وهـــي بلدهم  أكرثهم من 
قدميـــًا، وأمريهـــم طفيل بـــن غانم. ثم 
ســـافرت منهـــا يف صحبة هـــذا األمري 

برســـم الحج.
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ة:  ْرِعيَّ نشأة الدِّ
كان جـــزء من بنـــي حنيفة غـــادر َحْجـــرًا بعد 
قــــدوم األَُخْيِرضيني، واســـتوطن موقعـــًا بالقرب 
ُرْوع  من الَقطيف، وُســـمي بالدرعية نســـبة إىل الدُّ
مـــن بنـــي حنيفـــة الذيـــن استوطنــــوه، ونتيجة 
لألحـــوال الطبيعية القاســـية من جفـــاف وغريه، 
نْي عليهم يف منطقتهـــم، وامتدادًا  وتســــلُّط الَجْربيِّ
لجذورهـــم يف الحكـــم يف وســـط شـــبه الجزيرة 
العربيـــة، وتواصلهـــم مـــع أبنـــاء عمومتهـــم يف 
ر مانـــع املَُرْيدي جـــدُّ األرسة املالكة  الياممة؛ قـــرَّ
آل ســـعود يف منتصـــف القـــرن التاســـع الهجري 
يف عـــام ٨٥٠هـ االنتقـــاَل بأرسته من رشق شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة إىل العارض يف نجـــد بدعوة 
مـــن ابن عمه ابـــن ِدْرع صاحب َحْجـــر والجزعة، 
فمنحهم موضَعـــي (الُمَلْيِبْيد) و(َغِصْيَبة)، فاســـتقرَّ 
فيهـــام مانع بأرستـــه، وأصبحت بعد ذلـــك مناطَق 
عامرة بالســـكان والزراعة، وأنشـــأ فيهام بلدة قوية 
ســـميت (الدرعية) امتدادًا الســـم بلدتهم الســـابقة 
ُرْوع، وأصبحت إمـــارًة قوية تحت  ونســـبًة إىل الـــدُّ
حكم آل ســـعود، وســـعى أمراؤها إىل تأسيس دولة 
واســـعة النفوذ يف املنطقة متبعـــني يف ذلك تاريخ 

أســـالفهم من بنـــي حنيفة. 
عندمـــا وصل مانع املريدي وعشـــريته واســـتقر 
يف (الُمَلْيِبْيـــد) و(َغِصْيَبة) ومـــا بينهام عىل جوانب 

وادي حنيفة، أنشـــأ بلدة الدرعية الجديـــدة، وبدأ يف تعمريها بقصد تأســـيس إمارة ذات 
نفوذ، وازداد ســـكانها من عشـــريته وغريها.

لماذا انتقل مانع المريدي إلى 
نجد عام ٨٥٠هـ؟

املليبيد:
منطقة يف أســفل الدرعية مقابلة ملصب وادي 

صَفار يف وادي حنيفة، وهي حاليًا مزارع.
غصيبة:

منطقة يف شــامل الدرعيــة وأصبحت عامرة 
بالسكان ومقرًا لحكام الدرعية مدة من الزمن، 

وال تزال بعض أطاللها قامئة حتى اليوم.
وادي حنيفة:

مــن أهــم األودية يف وســط شــبه الجزيرة 
العربية، وكان يســمى (وادي الِعْرض) وشــهد 
يف العصور القدمية اســتيطانًا برشيًا متعددًا، 
عــىل جوانبه مــدن، مثل: الريــاض والعيينة 
ومنفوحة، ويصــل طوله إىل نحو ١٢٠ كم من 
أولــه يف حافــة جبل طويق حتــى مصبه يف 

وادي السهباء بالخرج.
معجم الياممة (عبدالله بن خميس)

إمارة الدرعية
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إمارة الدرعية: 
تـــوىل َربيعـــة إمـــارة الدرعية بعد وفـــاة والده 
املؤســـس مانع، وواصل البناء وتوســـيع مســـاحتها. 
ثـــم ازدادت الدرعيـــة اتســـاعًا ونفـــوذًا يف عهد

موىس بـــن ربيعة بن مانـــع املريـــدي. وتوىل بعد 
ذلـــك إبراهيم بن موىس، ثم مرخـــان بن إبراهيم. 
وتشـــري الوثائـــق التاريخيـــة يف القـــرن العارش 
الهجري إىل مـــا كان ألمري الدرعيـــة إبراهيم بن 
مـــوىس بن ربيعـــة من جهـــود بـــارزة يف تأمني 
طـــرق الحج التي متر بالدرعيـــة. وازدادت الدرعية 
قـــوة عندما تـــوىل إمارتها مقرن بـــن مرخان بن 
إبراهيـــم الذي أصبحـــت األرسة تفخر بشـــجاعته 

. وفروسيته
ويف عام ١١٣٢هــــ توىل إمارة الدرعية ســـعود 
ابن محمد بـــن مقرن الذي تســـمى األرسة املالكة 

ُعـــرف  والـــذي  اليـــوم،  باســـمه 
بالشـــجاعة ومتكـــن مـــن مقاومة 
حملة أمري األحســـاء عـــىل الدرعية 

يف عـــام ١١٣٣هـ.
تـــويف األمري ســـعود بـــن محمد 
ابن مقرن يف عـــام ١١٣٧هـ، وخلَّف 
(مؤســـس  محمد  هم:  أبنـــاء،  أربعة 
الدولـــة الســـعودية األوىل)، وثنيان، 

ومشـــاري، وفرحان.
وأصبحــت املنطقــة مهيــأة إلنشــاء 
ــد لشــبه الجزيــرة  دولــة مركزيــة تعي

العربيــة وحدتهــا واســتقرارها. ودخلــت 
الدرعيــة مرحلــة جديــدة عندمــا تــوىل إمارتهــا األمــري محمــد بــن ســعود.

يف منتصف القرن التاسع الهجري شهد وسط 
شــبه الجزيرة العربية نشأة عدد من املدن يف 
مواضع اســتيطان قدمية، فانتقل إليها السكان 
وعمروهــا، وال تزال بعض اآلثــار الدالة عىل 
االســتيطان القديــم يف بعضهــا؛ مــن اآلبار 

والدروب القدمية وبعض املدافن.

شبه  وسط  يف  البلدات  تأسيس  يعني  ماذا 
الجزيـــرة العربيــة قبـــل تأسيس الدولة 

السعودية األوىل؟
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تكونت  تأسست
في األساس من غصيبة والمليبيد.

اتسعت
 في أحيائها على ضفتي وادي حنيفة.

اعتنت 

تهيأت
 لتكون مركزاً للعلم والمعرفة

 والتنوع الثقافي.

تألفت 
من مركز حضري به نسبة كبيرة من السكان.

تضمنت  توافرت 

مدينة
الدرعية

لها أسباب الحماية وممارسة التجارة وحماية 
الطرق التجارية وتأمين االستقرار فيها.

تأسست عام

850
هجريــــــــــــــــــــــة

1446م

على يد األمير مانع بن ربيعة المريدي
الجد الثاني عشر للملك عبدالعزيز.

بطريق الحج لمرور الحجاج من خاللها 
قادمين من الشرق والشمال الشرقي.

وادي  على  لوقوعها  نظراً  زراعية  منطقة 
حنيفة الخصب، حيث تقوم بتصدير  الفائض 
عن حاجتها من الزراعة إلى المدن والمناطق 

المجاورة.



٨٠٨١ ٨٠٨١

التأسيس: 
الدرعية  توىل اإلمام محمد بن سعود اإلمارة يف 
والقوة  النفوذ  من  املزيد  محققاً  ١١٣٩هـ  عام  يف 
منذ  أسالفه  بدأه  الذي  البناء  فواصل  لها.  واالتساع 
مانع املريدي مؤسس الدرعية، ووضع يف خطته أن 
لبناء دولة أكرب وأوسع تحقق  تكون الدرعية منطلقًا 

األمن واالستقرار يف شبه الجزيرة العربية.
  واستطاع أن يقود إمارة الدرعية إىل وضع جديد 
عىل  تسيطر  النفوذ  واسعة  دولة  إىل  فيه  لتتحول 
معظم شبه الجزيرة العربية بسياساته ومواقفه. ويعد 
السعودية  الدولة  تأسيس  بداية  الدرعية  إمارة  توليه 
األوىل وعاصمتها الدرعية، ومن أبرز مظاهر التأسيس 

ما يأيت: 
توحيـــد أجزاء الدرعيـــة وتأمني االســـتقرار فيها،  �
الخـــالف والنزاع مـــع البلدات  وإزالـــة أســـباب
املحيطـــة بها. فكان لسياســـة اإلمـــام محمد بن 
ســـعود تجـــاه العيينـــة والرياض وغريهـــا األثر 
العظيـــم يف متكني الدرعية لتقوم بدور ســـيايس 
كبري يف املنطقة، وتكون مســـتقلة عـــن أي نفوذ 

خارجـي.
• تأمـــني طـــرق التجارة والحـــج التي متر بالدرعيـــة باالتفاق مع كثري مـــن القبائل يف 
املنطقـــة أّال  تتعـــرض لتلك القوافـــل، وأن ُتيّرس مرورها، وهذا زاد مـــن حركة التجارة 

وقوافـــل الحج املـــارة بالدرعية؛ وهو ما أضـــاف إليها مكانـــة اقتصادية خاصة.
• وضـــع نظام اقتصادي يســـاند إدارة الدولـــة بفرض بعض العوائد لبيـــت املال للرصف 

املجتمع. واســـتقرار  الدولة  شؤون  عىل 

اشتهرت الدرعية منذ القدم بزراعة النخيل 
املنتج ألجود أنواع التمور، فانترشت مزارع 
النخيــل يف جوانــب املدينة، عــىل أطراف 

وادي حنيفة.

الدرعية

الدولة السعودية األولى: التأسيس
الدرس السابع عشر

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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وصَف املؤرخون وضع وســـط شـــبه الجزيرة العربيـــة من الناحية السياســـية والدينية 
قبل تأســـيس الدولة السعودية األوىل.

فالناحيـــة السياســـية متثلت يف تعدد اإلمـــارات الصغـــرية والتناحر بينهـــا وفقدان 
االســـتقرار، فقد وصـــف املؤرخ عثامن بـــن برش هذه البلـــدان يف نجـــد بأنها دويالت 

صغـــرية جـــدًا وكل بلدة أو عشـــرية كانت مبنزلـــة دولة.
وأدت هـــذه األوضـــاع إىل النـــزاع وفقـــدان االســـتقرار وضعف البنـــاء االجتامعي 

والحضاري. واالقتصـــادي 
واتســـمت الناحية الدينية بانتشـــار البدع والخرافات، مثل التوســـل بغري الله وإرشاك 

غريه يف العبـــادة وضعف التوحيد.
لـــذا كانت املنطقة بحاجة ماســـة إىل دولـــة مركزية موحدة لتأمني االســـتقرار ونرش 
العقيدة الصافيـــة وتحقيق التطور للمجتمع يف الجوانـــب االقتصادية والعلمية والحضارية 

لجميـــع رعايا الدولة.
أدرك اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود الحاجة املاســـة إىل تغري هـــذا الوضع الســـيايس 

واالقتصـــادي والدينـــي، والعمـــل لتأســـيس الدولة التـــي ميكن أن تحقـــق ذلك.
وأصبحـــت إمـــارة الدرعية مهيأة لقيـــام الدولة املركزيـــة نتيجة لسياســـة اإلمام محمد 

ابن ســـعود يف الجوانب الدينية والسياســـية واالقتصاديـــة واالجتامعية.
وســـاعد عىل ذلك االســـتقراُر ونشـــأُة املدن يف منطقة وســـط شـــبه الجزيرة العربية 

ن االســـتقرار. التـــي أدرك أهاليهـــا رضورة وجود الدولـــة املركزية التي تؤمِّ
وعندمــا أســس اإلمــام محمــد بــن ســعود الدولــة الســعودية األوىل عــام ١١٣٩هـــ، أمىض 
نحــو عرشيــن عامــًا يف تدعيــم التأســيس والبنــاء. ولقــوة املؤســس اإلمــام محمــد بن ســعود 

ــق  ــة عــىل اإلســالم وتحقي ــى أســاس الدول ــذي بن ال
االســتقرار للجميع؛ قرر الشــيخ محمد بن عبدالوهاب 
الــذي بــدأ دعــوة إصالحيــة يف العيينــة إلزالــة البدع 
واملامرســات غــري الرشعيــة، االنتقــاَل إىل الدرعيــة،

قويــة  دولــة  إىل  الدعــوة  بحاجــة  لقناعتــه   
تســاندها بعــد أن مل يجــد مــن حاكــم العيينــة
ــر املســاندة بســبب وقوعــه تحــت  ــن معم ــامن ب عث
ــد  ــه أّال يؤيِّ ــب من ــذي طل ــاء ال ــم األحس ــوذ حاك نف

باالطـــالع عـــىل كتاب عثـــامن بن 
برش،(عنوان املجـــد يف تاريخ نجد)، 
يكتـــب الطلبـــة بحثًا موجـــزًا عن 
قبل  العربية  الجزيرة  شـــبه  أحوال 
تأســـيس الدولة الســـعودية األوىل؟

الدولة السعودية األوىل: التأسيس الدرس السابع عرش



الوحدة الثالثة

٨٢٨٣

ــية. ــباب سياس ــاب ألس ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم ــوة الش دع
التقـــى اإلمام محمد بن ســـعود بالشـــيخ محمد بـــن عبدالوهاب يف  عـــام ١١٥٧ هـ 
وقدم لـــه التأييد الكامل للدعوة التي توائم أهداُفها اإلســـالمية الصحيحة أســـَس الدولة 

السعوديـة األولـى.

الدولة السعودية األوىل: التأسيسالدرس السابع عرش

يوم التأسيس: 
صـــدر األمر امللـــيك الكريم مـــن خـــادم الحرمني الرشيفـــني امللك 
ســـلامن بن عبدالعزيز آل ســـعود - يحفظـــه الله- بأن يكـــون يوم ٢٢
فربايـــر من كل عام يومًا للتأســـيس، وهو اليوم الـــذي يرمز إىل العمق 
التاريخي للمملكة العربية الســـعودية عندما أســـس اإلمـــام محمد بن 

ســـعود الدولة الســـعودية األوىل عام ١١٣٩هـ (١٧٢٧م) .

لماذا
يوم التأسيس؟

بدأ عهد اإلمام محمد بن سعود بتوليه الحكم في الدرعية وتأسيس الدولة السعودية األولى في النصف الثاني من عام ١١٣٩هـ
ويوافق(١٧٢٧/٢/٢٢م).

تأسست فيه  الدولة السعودية 
التي حققت الوحدة واالستقرار

توحد فيه الناس وازدهروا 
وانتشرت الثقافة والعلوم

 الدرعية
 العاصمة ومركز الدولة

 مناسبة وطنية لالعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية، واستذكار  تأسيسها على يد اإلمام محمد بن سعود منذ 
أكثر من ثالثة قرون، وما حققته من الوحدة واألمن واالستقرار، واستمرارها في البناء والتوحيد والتنمية .

٢٢ فبراير

 الدولة
  السعودية األولى 
ـ    |   ١٧٢٧م ١١٣٩ه
ـ    |   ١٨١٨م ١٢٣٣ه

ـ   |   ١٨٢٤م ١٢٤٠ه
ـ   |   ١٨٩١م ١٣٠٩ه

|  ١٩٠٢م ـ   ١٣١٩ه

 الدولة 
 السعودية الثانية 

الدولة السعودية الثالثة
تاريخ الدولة  المملكة العربية السعودية

السعودية

 يوم التأسيس
٢٢ فبراير 

اليوم الوطني
٢٣ سبتمبر 
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نخوة العوجا: 
نخوة الدولة الســـعودية، وهي النـــداء الذي يبث الحامس والفخـــر وروح االنتامء للوطن، 

ويعرب عنها أبناء الوطـــن يف أهازيجهم الوطنية.
ْخَوة النداء املرتبط مبجتمع أو دولة ليبثَّ يف أهلها الَحامسة والفخر. النَّ
جة. ْرعية التي تقع عىل امتداد وادي َحنيفة بطبيعته املتعرِّ العوجا هي الدِّ

ْهالوية: قالت الشاعرة مويض الدَّ
ِســـْر َوَمْلَفـــاْك للعوجـــا ِمِسيـــــره       ِديـــــرة الشيــخ بّلغـــه الســــالْم

ملفاك: أي قصدك أو اتجاهك.
العوجا: الدرعية.

الشيخ: اإلمام عبدالله بن سعود.
ايلة يحظى بها من عز طاروقها      حنَّا اهل العوجا وحنا اليل نرد الضديد      والطَّ

العرضة السعودية
بــدأت العرضــة قدميــاً يف تفاصيلهــا أو طريقــة أدائهــا إلخافــة األعــداء بإظهــار الكــرثة العدديــة أمامهــم 
ــم  ــة لديه ــروح املعنوي ــع ال ــني ورف ــول، وشــحذ الحامســة والبســالة للمقاتل ــرع الطب ــم بأصــوات ق وتخويفه

برتديــد القصائــد الحامســية.

النخلة

العلم السعودي الصقر

الخيل العربيةالسوق

شعار يوم التأسيس:
ميثل شعار يوم التأسيس عنارص وطنية مهمة هي:

 الَعَلُم السعودي         النخلة           الصقر
 الخيل العربية         السوق

خمســـُة عنـــارص تعكس الـــرتاَث الســـعودي العريـــَق، والتاريَخ 
الوطنـــي الـــذي متتد جـــذورُه ألكرث مـــن ثالمثئـــِة عاٍم.
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الدولة السعودية األولى:
المرحلة األولى لتوحيد البالد

الدرس الثامن عشر

توحيد البالد:
عندما أســـس اإلمـــام محمد بن ســـعود الدولة 
الســـعودية األوىل عام ١١٣٩هــــ رشع يف توحيد 

للدولة. املعاديـــة  الحمالت  البالد ومواجهـــة 
ومـــرت الدولـــة الســـعودية مبراحـــل متعاقبة 
يف اتســـاعها، حيث بـــدأت أوًال بتوحيـــد البلدان 
النجديـــة القريبة مـــن الدرعية، واســـتغرق ذلك 
منهـــا أكـــرث مـــن أربعني عامـــًا، بســـبب تأصل 
النزعـــة االســـتقاللية املحلية لدى أمـــراء البلدان 

وزعـــامء القبائل ورفضهـــم الوحـــدة املركزية.
أ- ضم بلدان نجد:

نجحـــت الدولة الســـعودية األوىل يف تلك املرحلة التأسيســـية املهمـــة يف عهد اإلمام 
َالء،  مـــاء، وَشـــْقَراء، وُحَرمْيِ محمد بن ســـعود يف ضم عـــدد من بلدان نجـــد، مثل: َرضَ
والُعَيْيَنـــة، وَمْنُفوَحة، وســـاعدها عىل تلك املهمـــة أنها كانت تواجه قـــوى محلية مفككة. 
واجهـــت الدولـــة يف تلك املرحلـــة املبكرة حمالت عســـكرية من حكام األْحَســـاء من 
ْرعيَّة قد  بني خالـــد بقيادة زعيمهم (عَريِعْر بن دجني) ســـنة (١١٧٢هـ)، إال أنه وجـــد الدِّ
اســـتعدت ملقاومة الحصار ببناء ســـورين حول البلدة، ومل تفلح قواتـــه يف دخول أي من 

البلـــدان يف نجد فاضطر إىل االنســـحاب دون تحقيق انتصـــار عىل الدرعية. 
واجهـــت الدولة يف تلـــك املرحلـــة املبكرة حملة عســـكرية أخرى بقيـــادة زعيم  كما
ْرِعيَّـــة يف الحائـــر، وانتهت املعركة  نْجـــران، إذ زحف إليهـــا بقواته والتقى بجيـــش الدِّ
بهزميـــة القوات الســـعودية. غري أن زعيـــم نجـــران رأى املحافظة عىل مـــا حققه من 
نـــرص واإلرساع يف العودة إىل بالده، فاكتفـــى بصلح بني الطرفني تبـــادال فيه األرسى. 

عَرْيِعر بن دَجنْي بن سْعُدون آل غَرْير:
زعيم بني خالد يف األحساء من عام ١١٧٠هـ،

مرتني فأخفق،  غزا الدولة السعودية األوىل
ويف غزوته الثالثة وافته املنية سنة ١١٨٨هـ.

دَهام بن دّواس:
حاكــم الريــاض وأشــد خصــوم الدولــة 
الســعودية األوىل، قاومها مثانية وعرشين 
عامًا، وخاض ضدها ســبع عــرشة موقعة، 
وحينــام عجــز عــن الصمــود هــرب من 

الرياض سنة ١١٨٧هـ.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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اســـتأنفت الدولة حمالتها لتوحـيــــد 
البــــالد عقــــب تويل اإلمام عبدالعزيز 
ابـــن محمد بن ســـعود مقاليـــد الحكم 
بعد وفاة أبيـه عــام (١١٧٩هـ) فتجــاوز 
نفـــــوُذ الدولة يف السنـوات األولـى من 
وُسَدْير،  كالوْشـــم،  نجد  وسط  حكمــــه 
ذلك  وتـــّوج  الَقِصيم،  بلـــدان  وبعـــض 
بالســـيطرة عىل الرياض سنة (١١٨٧هـ).

أعقب ذلك بسنوات نجـــــاٌح آخـــــر 
حقـقـه قــــادة الدولة السعـودية األولـى 
بضـم (الَخـــــْرج) واملناطق الجنوبية منه

كـ(حْوَطـــة بني متيم)، و(الحـَــِريــــق)، 
و(وادي الّدواِســــر). ثـــم تطلعـــوا إىل 
استكامل ســـيطرتهم عىل شـــامل نجد، 
فتمكن األمري ســـعود بن عبدالعزيز من 
(١١٨٩هـ). ســـنة  كاملًة  القصيـــم  ضم 

ب- ضم شامل البالد:
متكنت الدولة الســـعودية األوىل من توحيد 
ر واملناطـــق الواقعة منه  منطقة جبل َشـــمَّ
شـــامًال، مثل: ُدْوَمـــة الَجْنـــَدل، ويف عام 
١٢٠٨هــــ متكنـــت حملة أخـــرى من ضم 
معظـــم مناطق الجـــوف واملناطق املحيطة 
بها مثـــل َتْيامء وَخْيـــَرب ووادي الرسحان. 

جبــــــــــــال
  

طويــــــــــق

شعيب

شعيب

شعيب

وادي

وادي

وادي
وادي

واديحنيفة

مهديةوادي

األوسط

وادي

نساح

وادي
العني

وادي

العتك

تك
الع الطوقي

الثاممة وادي

سدير

 الركية

 كتادة
أبو

روضة الربكات

روضة أم العصافري

الحمـادة

البطني

عرق بنبان

العرمـة

عليـة
عرق الربعة

التويمجالجل روضة سدير
حوطة سدير

أشيقر
شقراء القصب

أثيثية
مراة

الحيس

حرميالء

الجبيلة
العيينة

عرقة
الدرعية

رضما

حاير سبيع

رماح

ثرمداء

الرياض

القرائن

منفوحة

روضة العتيك

نعجان

من األحساء

١١٧٨

٥٩-١١٧٦

١١٧٨

١١٦٨

١١٧٠

١١٧٢١١٧٨

١١٧٨حملة من نجران

قوات دهام بن دواس
قوات عريعر بن دجني (األحساء) 

قوات الدولة السعودية
قاعدة الدولة السعودية

قوات من نجران
مواقع املعارك

الحمالت املبكرة عىل الدولة السعودية األوىل

َمْنُفْوَحـــة: تقـــع جنـــوب الريـــاض قدميًا، وهـــي اآلن أحد 
الجنوبية. أحيائـــه 

محافظـــة تتبع منطقـــة الرياض، وتقـــع غربها  مـــاء: َرضَ
بنحـــو ٧٠ كم.

َشـــْقَراء: محافظة تتبع منطقة الرياض، تقع شـــامل غربها 
١٩٠ كم. بنحو 

مركز يتبـــع منطقة الرياض، ويقـــع جنوبها بنحو  الحائـــر:
٣٠ كم.

 الَوْشـــم: إقليم شـــامل غرب الرياض، مركزه شـــقراء بنحو 
ُأَشـــْيِقر وَمَراة.  ١٩٠ كم، ومن أهـــم مدنه 

إقليم شـــامل الريـــاض بنحـــو ٢٠٠ كـــم، مركزه  ســـدير:
املجمعـــة، ومن أهـــم مدنه حوطة ســـدير وروضة ســـدير.
محافظـــة تتبع منطقـــة الرياض، وتقـــع جنوبها  الَخـــْرج:

بنحـــو ٨٠كم.
حوطة بنـــي متيم: محافظـــة تتبع منطقـــة الرياض، وتقع 

بنحو١٥٠كم. جنوبها 
محافظة تتبـــع منطقة الرياض، وتقـــع جنوبها  الَحريـــق:

١٧٠كم. بنحو
محافظـــة تتبـــع منطقة الريـــاض، وتقع  وادي الـــدوارس:
جنوبهـــا بنحـــو ٧٠٠كـــم، وهي آخـــر نجد مـــن الجنوب.
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ج- ضم األحساء:
الدولة  قـــادة  فـــرغ  عندمـــا 
الســـعودية األوىل مـــن توحيـــد 
بـــدؤوا  بلـــدان نجـــد؛  معظـــم 
وتوحيد  األَْحَســـاء  لضم  جهودهم 
رشق شـــبه الجزيـــرة العربيـــة، 
األمري  قاد  (١١٩٨هـ)  ســـنة  ففي 
ســـعود بن عبدالعزيـــز حملة إىل 
(العيـــون) القريبة من األْحَســـاء 
ثم قفـــل عائدًا إىل بـــالده، وكرر 
حمالتـــه عىل املنطقـــة يف العام 
الالحـــق، وكان الهـــدف من تلك 

اآلخر  الطـــرف  قـــوة  اســـتطالع  الحمـــالت هو 
والوقوف عـــىل مدى تحصيناته، ثـــم إن األوضاع 
الداخليـــة التـــي كانت متـــر بها األْحَســـاء وقتئذ 
شـــجعت الدولة الســـعودية األوىل عـــىل مواصلة 
حمالتهـــا يف تلـــك النواحي، حيث بلغ االنقســـام 
بني زعـــامء بنـــي خالد ذروتـــه ونشـــبت بينهم 
حـــروب أدت إىل التجـــاء زعيمهم (ســـعدون بن 

رِْعيَّة.   محمد بـــن عريعـــر) إىل الدِّ
واصل قـــادة الدولة الســـعودية األوىل تحركهم 
لضـــم اإلقليـــم، إذ أمـــر اإلمـــام عبدالعزيز بن 
محمد بن ســـعود قائده (ســـليامن بـــن ُعَفْيصان) 

بالتوّجـــه إىل املنطقة. 
ثـــم توّجه إليها األمري ســـعود بن عبدالعزيز ســـنة (١٢٠٧هـ) ومتكن مـــن هزمية زعيم 
ـــيِّط) وعىل إثرها أرســـل مندوبني إىل  بنـــي خالد (بّراك بن عبداملحســـن) يف معركة (الشَّ
األْحَســـاء يدعون أهلهـــا إىل الدخول يف طاعة الدولـــة الســـعودية األوىل، فخرج األهايل 

ملبايعة اإلمـــام عبدالعزيز. 

قــال املــؤرخ عثــامن بــن برش يف 
أحــداث ســنة ١٢٠٧هـ عــن دخول 

األمري سعود األحساء:
وأقــام ســعود قريبًا من شــهر، ورتب أمئة 
املســاجد، وأمرهم باملواظبة عىل الصلوات، 
وإقامــة الجمع والجامعات، ونادى بإبطال 
جميع املعامالت الربوية، وما خالف الرشع، 
ورتب الدروس وجعل عندهم رجاًال علامء 

يعلمونهم التوحيد.

الدولة السعودية األوىل: املرحلة األوىل لتوحيد البالد الدرس الثامن عرش

قرص إبراهيم يف الكوت باألحساء
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توحيد البالد:
بالرغـــم من محاولة بعـــض زعامء املنطقة إثارة املشـــكالت أمام الدولة الســـعودية األوىل 
فإن محاوالتهم فشـــلت،  حيث متســـك األهايل بخيـــار الدولة الســـعودية املركزية ونارصوها 
وازدادت الهيبـــة السياســـية والقدرة العســـكرية للدولة بعد ضم األحســـاء، وصـــار لها منفذ 

بحري جعلهـــا موضع اهتامم القـــوى الكربى. 
واصل قادة الدولة الســـعودية األوىل العمـــل لتوحيد البالد يف بقية مناطق شـــبه  الجزيرة 

العربيــة.
أ- ضم جنوب غرب البالد:

َد وصـــوُل القوات الســـعودية إىل  ففـــي الجنـــوب الغريب من شـــبه الجزيـــرة العربية َمهَّ
(ِبْيَشـــة) ســـنة (١٢١٣هـ) الطريَق لتوحيد َعســـري، ال ســـيام بعد انضامم بعض زعامء اإلقليم ـ 
كعبد الوهـــاب أبو نقطـــة ـ إىل الدرعية، وتبع ذلك دخـــول القوات الســـعودية إىل (املِْخالف 
ـــَليامين) فصـــار هنالك مؤيدون للدولـــة الســـعودية األوىل، ومل يجد أمـــري (أبوَعِريش)  السُّ
(الرشيـــف حمود بـــن محمد أبو مســـامر) أمامه ســـوى الدخول يف طاعـــة الدولة، وحرص 

لها.   والئه  إظهـــار  عىل 
ب- ضم الحجاز:

ــم  ــر، برغ ــمت بالتوت ــد اتس ــعودية األوىل ق ــة الس ــادة الدول ــاز بق ــة أرشاف الحج ــت عالق كان
الجهــود التــي بذلهــا قــادة الدولــة الســعودية األوىل يف إرســال علــامء إىل مكــة املكرمــة إليضــاح 

ــا.  ــا عنه ــا خصومه ــي بثه ــة الصــورة القامتــة الت ــة وإزال ــادئ الدول ــة مب حقيق
ومع ذلـــك فقد منع أرشاُف مكة أتباَع الدولة الســـعودية األوىل من الحج يف مواســـم متعددة، 
 ( ّ ثم تطـــور املوقف إىل العمل العســـكري عندما هاجم الرشيـــف غالب بن مســـاعد إقليم (الرسِّ

ســـنة (١٢٠٥هـ) عىل إثر انضـــامم قبائل تابعة ألرشاف الحجاز إىل الدولة الســـعودية األوىل. 
مل ينجـــح الرشيف غالب يف اســـتعادة نفوذه عىل تلك القبائل،  فجهز حملة عســـكرية ســـنة 

نجد. عالية  إىل  (١٢١٠هـ) 

الدولة السعودية األولى:
المرحلة الثانية لتوحيد البالد

الدرس التاسع عشر
الدرس الرقمي
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 والتقـــت قواته بالقوات الســـعودية يف 
ِنيَّـــة) ودارت بينهـــام معركة مهمة  (الَجامَّ
موقفهـــم  وتحـــول  األرشاف  خرسهـــا 
الدفـــاع،  إىل  الهجـــوم  مـــن  بعدهـــا 
وازدادت أوضاعهم ســـوءًا بدخول قبائل 
أخـــرى يف الحجاز تحـــت طاعة الدولة 
الســـعودية األوىل، فجنح الرشيف غالب 
الســـعودية  الدولة  قيادة  إىل مصالحـــة 
األوىل (١٢١٣هـ) وســـمح لهـــم بالحج. 

لكـــن الصلح مل يســـتقم أمـــره بني 
(عثـــامن  انضـــامم  بعـــد  الطرفـــني 
الســـعودية  الدولـــة  إىل  املضايفـــي) 

ومتركـــزه يف بلـــدة (الُعَبْيَالء)، حيث متكن مبســـاعدة القبائل املؤيدة للدولة الســـعودية 
األوىل من ضـــم الطائف، وحني علم األمري ســـعود بن عبدالعزيز بهـــذه األنباء توجه 
عـــىل رأس قوات كبرية إىل الحجاز وعســـكر خارج مكة إىل حني انتهاء موســـم الحج، 
فقرر الرشيف غالب االنسحاب إىل جدة تاركــــاً أخــــاه (عبداملعني) أميـرًا علـى مكـة، 
وأدرك عبداملعـــني حرج موقفـــه، فأعلن والءه للدولة الســـعودية عـــىل أن يبقى أمريًا 

عـــىل مكة. 
مل يقبل الرشيـــف غالب بالوضع الجديد، فســـار إىل مكة وأجرب الحامية الســـعودية 
فيها عىل االنســـحاب وتســـلم مقاليد األمور فيها بـــدًال من أخيه، لكن اإلمام ســـعودًا 
أمـــر قادتـــه يف الحجاز وعســـري بالتوجه إىل مكـــة ومحارصة الرشيـــف غالب فيها، 
فاضطـــر األخري إىل طلب الصلح ســـنة (١٢٢١هــــ) عىل أن يبقى يف إمارته، ال ســـيام 
بعـــد أن أعلنت املدينـــة املنورة والءها للدولة الســـعودية األوىل عـــام (١٢٢٠هـ)، فأبرم 

االتفـــاق عىل ذلـــك وأصبح الحجاز جـــزءًا من الدولة الســـعودية األوىل.

نية: الَجامَّ
تـــقـع فـــــي عاليــة نجد، شـــــرق محافظة عفيف 
التابعة ملنطقـــــة الــــرياض، وتبعد عنها نحو ٤٧٠كم.

العبيالء:
من قرى محافظة الطائف.

عالية نجد:
العلو، وعكســـها  العـــايل، مـــن  العاليـــة تأنيـــث 
السافلـــــة، وتـــــقع غـــرب نجـــد ورشق الحجاز.

الدولة السعودية األوىل: املرحلة الثانية لتوحيد البالدالدرس التاسع عرش
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الدولة السعودية األولى:الدرس العشرون
مواجهة حمالت األعداء

حققــت الدولــة الســعودية األوىل 
أهدافها الرئيســة يف توحيد البالد يف 
شــبه الجزيرة العربية يف دولة واحدة 
عاصمتهــا الدرعية ألول مــرة منذ أن 
فقدت وحدتها التــي تكونت يف العهد 
النبــوي وعهــد الخلفــاء الراشــدين، 
ويف نرش الديــن الصحيح وفق عقيدة 
التوحيــد. فقد أبىل اإلمــام محمد بن 
سعود، ثم اإلمام عبدالعزيز بن محمد، 
ثــم اإلمام ســعود بــن عبدالعزيز، ثم 
اإلمام عبدالله بن سعود بالًء حسنًا يف 

تحقيق هذه األهداف السامية.
ويف عهد اإلمام سعود بن عبدالعزيز 
بلغــت الدولة الســعودية األوىل أقىص 
اتســاعها من أطراف الشــام شــامًال 
إىل ُعــامن جنوبًا، ومــن الحجاز غربًا 
إىل الخليــج العريب رشقــًا.  وأصبحت 
الدرعية عاصمة لشبه الجزيرة العربية 
جميعها، ومحورًا لطرق التجارة والحج 
والقوافــل، ومنــارًة للمعرفــة والعلوم، 
العامة،  للسياســة والشــؤون  ومركــزًا 
وملتقــى لألعيان واألمــراء من أنحاء 
َريف  شــبه الجزيرة العربية، وكانت الطُّ
مركز الدرعية الرئيس ألن قرص الحكم 

وبيت املال فيها.
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امتداد الدولة السعودية األوىل يف عهد اإلمام سعود بن عبدالعزيز

الدرس الرقمي
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قال املؤرخ ابن برش:
لقـــد رأينـــا الدرعية بعد ذلك يف زمن ســـعود بـــن عبدالعزيز بن 
محمد بن ســـعود رحمهم الله تعـــاىل وما فيه أهلهـــا من األموال 
وكـــرثة الرجال والســـالح املحىل بالذهب والفضـــة وعندهم الخيل 
الجياد والنجايب العامنيات واملالبـــــس الفاخـــرة والرفاهيــات ما 

يعجز عنه اللســـان ويـــكل عن حرصه الَجَنـــان والَبَنان. 
َرْيف: الطُّ

الحـــي الرئيس يف مدينـــة الدرعية ومقـــر الحاكم فيها، أنشـــأه 
اإلمـــام عبدالعزيز بـــن محمد بن ســـعود بعد أن امتـــدت الدولة 
واتســـعت وكانت هناك حاجة للتوســـع، فاختري الطـــرف الجنويب 
الغـــريب للجبل املقابل لحـــي البجريي، وقد عنـــي خادم الحرمني 
الرشيفني امللك ســـلامن بن عبدالعزيز بالطريـــف ضمن مرشوع 
الدرعية التاريخية، فجرى إنشـــاء تســـعة متاحف وإعـــادة ترميم 
عدد مـــن القصـــور فيها، مثـــل قرص ســـلوى وبيت املـــال، كام 
ُأدرج الطريـــف يف عـــام ١٤٣١هــــ ضمن قامئة الـــرتاث العاملي يف 

اليونســـكو تقديرًا لقيمتـــه التاريخية.



الوحدة الثالثة
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خريطة الحمالت ضد الدولة السعودية األوىل

 هذا االتساع الذي بلغته الدولة السعودية األوىل كان نتيجة لألسس التي قامت عليها؛ لتكون 
دولة تنرش األمن واالســتقرار وتســهم يف ازدهار حياة الناس، وتحث عىل املعارف والحضارة 
وتقوم عىل أســس دينية صحيحة ونقية، وعىل التوحيد ومصادر اإلســالم الرئيســة من القرآن 

الكريم والسنة النبوية.
ولتكالب األعداء عىل الدولة الســعودية األوىل نتيجة لقوتها واتســاع نفوذها وسمو رسالتها 
التي وجدت انتشــارًا كبريًا يف شــبه الجزيــرة العربية وخارجها؛ انتهت الدولــة. وتعد الدولة 
العثامنية من أبرز أعداء الدولة الســعودية األوىل التي حرصت وعملت إلنهائها بكل الوســائل 
منذ لحظــة ضّمها الحجاز وتوّليها رشف خدمة الحرمني الرشيفــني خدمة صحيحة، فالدولة 
العثامنية أهملت الحرمني الرشيفني ومل تتمكن من تحقيق األمن يف األرايض املقدسة، فضًال 
عن تعرض الحرمني الرشيفني لعدد من الحوادث من بينها رسقة قطعة من الحجر األســود، 

وعدد من مقتنيات الحجرة النبوية الرشيفة. 

الدولة السعودية األوىل: مواجهة حمالت األعداءالدرس العرشون
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لذا رشعت يف اتخاذ مسارين، هام:
١- الَحَمالت العسكرية:

أ- الحمالت العسكرية من العراق والشام:
أرســلت الدولــة العثامنيــة عددًا مــن الحمالت 
املعتدية عــن طريق واليها يف العــراق، حيث بدأت 
الحملة األوىل بقيادة (ثوينــي العبدالله) من املُْنَتِفق 
يف عام ١٢١١هـ التي ســارت إىل األحســاء وواجهها 
اإلمام عبدالعزيز ابن محمد بكل قوة وأحبطها.  ويف 

عام ١٢١٣هـ أرسل السلطان العثامين حملة ثانية من العراق بقيادة (عيل كيخيا)، وكانت حملة 
كبــرية جدًا خصصت لها خزائن الدولة العثامنية بال حدود، فهاجمت الحملة األحســاء التي 

صمدت فأخفقت الحملة وعادت.
قرر الســلطان العثامين توجيه الحملة املقبلة من واليته يف الشام فطلب من واليه هناك 
(يوســف كنج) القيام بذلك، ولكنه مل يتمكن من القيام به، فاقرتح عىل الدولة العثامنية أن 
يسند األمر إىل الواليات العثامنية يف كل من العراق والشام ومرص.  وقرر اإلمام سعود بن 
عبدالعزيز مواجهة الوايل العثامين يف الشام بحملة قوية ملنع تحركها نحو الدولة السعودية، 
فقاد حملة كبرية يف عام ١٢٢٥هـ وصلت إىل املَُزْيريب يف أطراف الشــام، وحارصها ونزل 

ى، ثم جمع الغنائم وعاد إىل الدرعية.  ُبْرصَ
ب- الحمالت من مرص:

قرر السلطان العثامين بعد إخفاق الحمالت من العراق والشام التوجه إىل الوايل العثامين 
عىل مرص محمد عيل باشــا لتحقيق أهداف الدولة العثامنية للقضاء عىل الدولة الســعودية 
األوىل، وخصص ملحمد عيل ما يشــاء، وُســخرت له إمكانات الدولــة يف كل والياتها. ورأى 
محمــد عيل يف هذا التكليف فرصة له لتحقيق طموحاته يف تأســيس دولة له مســتقلة عن 
الدولــة العثامنية.  لذا اجتمعــت أهداف الدولة العثامنية ومحمد عيل لتشــكل قوة تجاوزت 

حدود القضاء عىل الدولة السعودية األوىل؛ لضخامة ما خصص لها من دعم ومساندة.

الدولة السعودية األوىل: مواجهة حمالت األعداءالدرس العرشون

محمد علي باشا:
ولد محمد علي باشا سنة ١١٨٤هـ من أسرة 
ألبانية، وأرســلته الدولة العثمانية واليًا لها 

على مصر.
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بدأت حمالت محمد عيل العثامنية املعتدية بحملة 
بقيادة ابنه (طوســون) عــام ١٢٢٦هـ التي توجهت 
مــن ينبع إىل املدينة املنــورة والطائف حتى وصلت 
القصيم مستفيدة يف ذلك من وفاة اإلمام سعود بن 
عبدالعزيز؛ وهو ما أضعف الجبهة السعودية قليًال.  
ويف القصيم مل يتمكن (طوسون) من دخولها ووّقع 
صلحًا مع اإلمام عبدالله بن ســعود وعاد إىل مرص 

عام ١٢٣٠هـ.
ويف عــام ١٢٣١هـــ رفض (محمد عــيل) الصلح 
وقاد حملة بنفسه اتجهت إىل الحجاز واستوىل عىل 
مكة املكرمة، بعد أن واجه مقاومة شديدة من قوات 

الدولة السعودية األوىل.
٢- التشويه السيايس والديني:

عملت الدولة العثامنية لتشويه حقيقة الدولة السعودية األوىل ببّث املعلومات غري الصحيحة 
عــن مبادئها، مثل: وصفها بالدولــة الوّهابية، ونرش األكاذيب بأن الدولة الســعودية األوىل 
اتخذت مذهبًا جديدًا؛ وذلك ملا حققته الدولة السعودية األوىل من استقرار وازدهار يف شبه 
الجزيــرة العربيــة، وأمن يف طرق الحج، وخدمة الحرمني الرشيفــني، مام زاد من مكانتها 
وأخبارها يف العامل العريب واإلســالمي، الذي مل يعجب الدولة العثامنية املعتدية فلجأت إىل 

الدعاية السيئة والحرب.

طوسون
هو االبـــن األصغـــر ملحمد عـــيل الوايل 
العثـــامين عىل مرص، أرســـله والده وهو 
يف الســـابعة عرشة من عمـــره عىل رأس 
حملة قوامها مثانيـــة آالف مقاتل للقضاء 

األوىل. الســـعودية  الدولة  عىل 
معركة  الســـعودية يف  القـــوات  هزمتـــه 

عـــام ١٢٣١هـ. تويف  ُتَرَبـــة. 

الدولة السعودية األوىل: مواجهة حمالت األعداءالدرس العرشون
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واجهــت القوات العثامنية املعتديــة حال وصولها 
إىل أرايض الدولة الســعودية األوىل صورًا رائعة من 
الدفاع واالستبســال من قــادة الدولة ومواطنيها يف 
أنحائها كافة.  والدليل عىل هذا تلك الخســائر التي 
أحدثهــا الســعوديون يف القوات املعتديــة املتعددة، 
واملدة التي اســتغرقتها تلك الحمــالت إلنهاء الدولة 
السعودية األوىل، وهي أكرث من مثاين سنوات بدأت 
يف عــام ١٢٢٦هـ وتضمنت عرشات الحمالت ومئات 
األلوف من املقاتلني ذوي الجنسيات املتعددة ومئات 

املدافع.
ومن أبرز معـــارك دفاع الســـعوديني عن أرضهم 

ودولتهـــم ومبادئهم ما يأيت:
ْفراء: ١- معركة وادي الصَّ

ــاع  ــة والدف ــارك املواجه ــن مع ــة م ــة مهم معرك
وادي الصفــراء بالقــرب مــن املدينــة  حدثــت يف
القــوات  تقابلــت  حيــث  ١٢٢٦هـــ،  عــام  املنــورة 
ــون).  ــادة (طوس ــة بقي ــوات العثامني ــعودية والق الس
ــه  ــادة األمــري عبدالل وكانــت القــوات الســعودية بقي
ابــن ســعود بتكليــف مــن والــده اإلمــام ســعود بــن 
ــن  ــعود ب ــن س ــل ب ــري فيص ــه األم ــز ومع عبدالعزي
عبدالعزيــز ومســعود بــن مَضيــان وحبَّــاب املطــريي.  

وضــع اإلمــام عبداللــه بــن ســعود خطــة حربيــة ُمْحَكمــة، حيــث قســم قواتــه إىل قســمني: 
ــق وادي  ــًا يف مضي ــر خندق ــة، وحف ــال املحيط ــم الجب ــم يف قم ــوادي، وقس ــم يف ال قس

ــدة.  جدي

الدولة السعودية األولى:
بعض معارك الدفاع ١٢٢٦-١٢٢٩هـ

الدرس الحادي والعشرون

رسم تخيلي لإلمام عبدهللا بن سعود

وادي الصفراء
واٍد مـــن أكرب أودية الحجـــاز، ينحدر 
وات، ويتجـــه غربًا  َ من جبـــال الـــرسَّ
مـــع ميل إىل الجنوب، وهـــو واٍد كثري 
العيـــون والنخيل، وله أســـامء أخرى.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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بالقوات  (طوســـون)  َقـــِدَم  وعندما 
العثامنيـــة املعتديـــة وَعَرب ممـــر وادي 
جديـــدة واجهتـــه نـــريان كثيفـــة من 
الخندق،  التـــي يف  الســـعودية  القوات 
ه جـــزءًا كبريًا من قواتـــه للصعود  فوجَّ
إىل الجبال إلســـكات تلـــك النريان من 
األعىل، فاســـتقبلتهم القوات الســـعودية 
فدب  فحصدتهم،  الجبـــال  يف  املرابطة 
الخوف والهزمية يف قوات (طوســـون)  
وفـــرَّ مـــا تبقـــى منهـــم منهزمني مع 
املجاورة. البلـــدات  إىل  ولجؤوا  قائدهم 

٢- معركة املدينة املنورة:
وصلـــت القـــوات املعتديـــة بقيـــادة 
(أحمد بـــن نابرت) إىل املدينـــة املنورة 
يف عـــام ١٢٢٧هـ، وحارصتهـــا حصارًا 
شـــديدًا، حيث ســـلطوا عليها مدافعهم 
الضخمـــة، وحفروا رسدابًا تحت ســـور 
قلعتهـــا وملـــؤوه بالبارود وأشـــعلوا فيه 
الســـور ومتكنوا من  تهـــدم  النار حتى 

دخولها. استبســـل الســـعوديون املرابطـــون واألهايل للدفـــاع عن املدينة املنـــورة، ولكن 
ضخامـــة القوات املعتدية ورشاســـتها دون مراعـــاة لحرمة أرض املدينة املنـــورة التي بها 
مســـجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومثواه، أدت إىل استســـالم الســـعوديني برشط تجنب اإلرضار باملدينة 
املنـــورة أو التعرض ألهاليها.  مل تلتـــزم القوات املعتدية العهد، فبعـــد دخولها بدأت ترمي 
باملدافـــع لقتل املزيـــد.  وأورد املـــؤرخ عثامن بن بـــرش تفصيالت هذه املعركـــة موضحًا 
بطولـــة الســـعوديني املدافعني عن املدينـــة املنورة من «عســـري، وأهل بيشـــة، والحجاز، 

وأهـــل الجنوب، وأهـــل نجد».

معركة وادي الصفراء

المدينة المنورة قديمًا

الدولة السعودية األوىل: بعض معارك الدفاع ١٢٢٦-١٢٢٩هـالدرس الحادي والعرشون عرش
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٣- معركة ُتَرَبة:
املعتديــــة  الحملة  اتجهـــت 
بقيـــادة (طوســـون) إىل تربة 
وحارصتها  ١٢٢٨هــــ،  عـــام 
أربعة أيام مـــع رميها باملدافع 
استبســـال  ولكن  الضخمـــة، 
َمَنـــَع  الســـعوديني  أهاليهـــا 
دخولها.   مـــن  القـــوات  تلك 
وظهـــرت يف هـــذه املعركـــة 
التي  البقمية)  (غاليـــة  بطولة 
أخَفـــْت مرَض زوجهـــا حاكم 
البلـــدة حتـــى ال تضعف همم 
بلدتهم،  عن  املدافعني  األهايل 

وفتحت املخازن ووزعت األســـلحة وشـــحذت الهمم ملواجهة العـــدو. ونتيجة لذلك متكن 
الســـعوديون يف تربـــة مـــن االنتصار عـــىل القـــوات املعتديـــة الضخمة.

٤- معركة الطائف:
حـــارصت القـــوات املعتدية يف عـــام ١٢٢٨هـ ويســـاندها الرشيف غالب قَرص َبْســـل 
رشق الطائـــف وفيـــه القوات الســـعودية بقيادة عثـــامن املضايفي أحد رجـــاالت الدولة 

الســـعودية األوىل، ومتكنـــوا مـــن دخوله وهزمية 
القـــوات الســـعودية ثـــم القبـــض عـــىل عثامن 

املضايفـــي وقتله شـــهيدًا رحمـــه الله.
٥- معركة الُقْنُفَذة:

أحرز السعوديون نرصًا كبريًا عىل الحملة املعتدية 
١٢٢٩هـ،  عام  يف  األحمر  البحر  عىل  القنفذة  يف 
من  ومتكنوا  بحرًا  و  برًا  املعتدين  قوات  وواجهوا 
تاركني  سفنهم  إىل  املعتدون  املقاتلون  وفر  صدها، 

وراءهم مدافعهم وُمَؤَنهم من شدة القتال.

موقع تربة والطائف والقنفذة

الدولة السعودية األوىل: بعض معارك الدفاع ١٢٢٦-١٢٢٩هـالدرس الحادي والعرشون عرش

غالية البقمية:
اشـــتهرت بالشـــجاعة والـــرأي وقوة 
الشـــخصية، متكنت من إدارة املواجهة 
ضـــد الحملة العثامنية بســـبب مرض 

البلدة. زعيـــم  زوجها 
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تواصلت معـــارك الدفاع عـــن الدولـــة الســـعودية يف أنحائها ومبشـــاركة مخلصة من 
رجاالتهـــا، ومن تلـــك املعارك:

١- معركة ِحْصن َبْخروش:
حـــارصت القوات املعتدية حصن (َبْخـــروش بن َعّالس) أحد رجاالت الدولة الســـعودية 
األوىل يف عـــام ١٢٣٠هــــ، ومع ضخامـــة القوات املعتديـــة متكن بخـــروش واملواطنون 
الســـعوديون مـــن هزميتها وقتل أكـــرث من ألف مـــن مقاتليهـــا.  ولشـــدة الدفاع وما 
أحدثه بخروش ورجاله من خســـائر يف القـــوات املعتدية، واصلت تلـــك القوات مطاردة 
بخـــروش حتى متكنت مـــن القبض عليـــه وقتله رحمه الله شـــهيدًا من شـــهداء الدفاع 

عن الدولة الســـعودية ضـــد املعتدين.
٢- معركة َطَبب بعسري:

متكـــن (طامي بن شـــعيب) ورجاله يف عســـري 
من مواجهة القـــوات املعتدية للدفـــاع عن دولتهم 
وأراضيهـــم يف عام ١٢٣٠هـ، وألحقوا بهم خســـائر 
القبض  العثامنية  القـــوات  اســـتطاعت  كثرية حتى 
عىل طامي وإرســـاله إىل مرص حيـــث قتل هناك 

اللـه. رحمـه  شهيدًا 
٣- معركة الرَّّس:

ســـارت الحملـــة املعتدية بقيادة (طوســـون) يف 
عـــام ١٢٣٠هـ مـــن املدينة املنورة باتجـــاه الدرعية 

لتحقيق الغرض األســـاس وهـــو القضاء عىل عاصمتهـــا إلنهاء الدولة الســـعودية األوىل.  
ويف الطريـــق واجهت تلك الحملة مقاومة شـــديدة عند حصارها مدينـــة الرس بالقصيم.
فقد استبســـل الســـعوديون لصد تلك الحملة مبا لديهم من إمكانـــات ال تقارن بإمكانات 
األمـــم التي جلبتهـــا الحملة املعتديـــة.  ونتيجة لقوة الدفاع وبســـالة الســـعوديني وافق 

(طوســـون) عىل مصالحة اإلمـــام عبدالله بن ســـعود ورجع إىل مرص.

طبب:
بلدة يف شـــامل غريب مدينة أبها يف 
الدولة  مركـــز  كانت  عســـري،  منطقة 

الســـعودية األوىل هناك.

www.ien.edu.sa

الدرس الرقمي

الدولة السعودية األولى:
بعض معارك الدفاع ١٢٣٠-١٢٣٣هـ

الدرس الثاني والعشرون 
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الدرس الثاني والعشرون 

٤- حصار الرس:
وصلـــت الحملة املعتديـــة إىل القصيـــم يف طريقها إىل تدمري الدرعيـــة عام ١٢٣٢هـ  
بقيـــادة القائد العثامين إبراهيم باشـــا، وواجهـــت دفاعًا وطنيًا باســـًال من أهايل الرس 
الذيـــن متكنوا من تكبيد القوات املعتدية خســـائر كبرية، واشـــتهر فيهم الشـــيخ ِقْرناس 
ابن عبدالرحمـــن بن قرناس الذي توىل قيـــادة الدفاع بعد إصابـــة أمري الرس ومتكن 
هـــو ورجاله من إفشـــال محاولة إبراهيم باشـــا دخـــوَل املدينة من خـــالل حفر نفق 
تحت ســـورها، فأشـــعل أهايل الرس الباروَد فيـــه ومل تتمكن القـــوات العثامنية املعتدية 

من دخـــول الّرّس؛ وهو ما اضطـــر العثامنيني إىل اللجـــوء للمصالحة.
٤- معركة النار:

عندمـــا وصلت قـــوات معتدية جديدة لالعتـــداء عىل الدولة الســـعودية األوىل بقيادة 
(إبراهيـــم باشـــا) بأعداد ضخمة أكـــرب مام دفعت بـــه الدولة العثامنية يف الســـنوات 
الســـابقة نتيجة لقوة صمود الســـعوديني، متكنت من الوصـــول إىل الدرعية بعد مجازر 
وتخريـــب يف املدن التي حارصتهـــا يف الطريق.  ويف أثناء حصـــار الدرعية دارت عدة 
معارك بني قـــوات الدولة الســـعودية األوىل املدافعة وقوات الدولـــة العثامنية املعتدية.  
ويف وســـط وادي حنيفة دارت معركة يف نخل (َســـْمَحة) يف الليل بني الجانبني يف عام 
١٢٣٣هـ استبســـل فيها الســـعوديون مع فارق العدة والعتاد.  ووصـــف املؤرخ عثامن بن 
برش تلك املعركة قائًال: «واشـــتعلت النار يف األرض والســـامء». من كـــرثة الرمي بالقنابل 

واملدافع واشـــتعال النار يف النخيل.
عىل ماذا تدل هذه املعارك؟

ومـــع أن القـــوات املعتدية كانت مكونة مـــن دول مختلفة تجـــاوزت الجيوش العادية، 
ومن عتـــاد ال مثيل لـــه ُجلب مـــن الدولـــة العثامنية ووالياتهـــا وأوروبـــا، ومع طول 
الســـنوات التي مـــرت بها هذه الحمـــالت َوَقَف الســـعوديون موقفًا ُصلبـــًا للدفاع عن 
دولتهم رجاًال ونســـاًء، وعـــن مبادئهم وقيادتهـــم التي قدمت لهم االســـتقرار والوحدة 

واالزدهار.

الدولة السعودية األوىل: بعض معارك الدفاع١٢٣٠-١٢٣٣هـ
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ــه  ــت جيوش ــد أن خاض ــة بع ــة الرئيس ــة املعتدي ــيل الحمل ــد ع ــز محم ــام ١٢٣١هـــ جه يف ع
الســابقة عــددًا مــن املعــارك وواجهــت صالبــة القــوات الســعودية ومتاُســَك الجبهــة الداخليــة. 

لــذا قــرر أن تكــون هــذه الحملــة بقيــادة ابنــه إبراهيــم 
باشــا وأن يكــون جيشــه جيشــًا غــري عــادي.

وتطــور العــدد مــع تقــدم الحملــة بســبب اإلمــدادات
التــي كانــت تصــل إىل إبراهيــم باشــا مــن الجنــود 

ــلحة. واألس
ــة ــرص إىل الدرعي ــن م ــة م ــة املعتدي ــت الحمل توجه

ــة يف  ــرة العربي ــبه الجزي ــا ش ــة مل َتْأَلْفه ــوات ضخم بق
ر اقتصــاد مــرص وشــامل  تاريخهــا املــايض، حيــث ُســخِّ
إفريقيــا والعــراق والشــام وتركيــا لهــا.  وكانــت األســلحة 
متنوعــة مــن املدافــع التــي صنعــت لهــذا الغــرض 

ــات. ــارود والعرب ــادق والب والبن
حـــارص إبراهيـــم باشـــا الدرعية مـــدة تزيد عىل 
ستة أشـــهر، استبسل فيها الســـعوديون مبالحم دفاعية 
عظيمـــة عىل الرغم مـــن ضخامة الجيش واألســـلحة.  
وبعد أن تيقـــن اإلمام عبدالله بن ســـعود  أن الحصار 
ضـــاق عىل النـــاس  قرر االستســـالم مقابـــل حامية 
الناس وترك التعـــرض لهم، ووافق له إبراهيم باشـــا، 
وعندما استســـلم اإلمـــام عبدالله بن ســـعود يف عام 
١٢٣٣هـ أرسله إبراهيم باشـــا إىل مرص ومنها ُنقل إىل 
إســـطنبول حيث ُقتل رحمـــه الله مع عـــدد من رجاله 
رحمهـــم اللـــه، أمام النـــاس بعد التعذيـــب والطواف 
بهم يف الشـــوارع تعبـــريًا عن املوقـــف الحاقد للدولة 

السامية. الســـعودية ورســـالتها  الدولة  العثامنية عىل 
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العثامنية  القـــوات  اقرتبـــت  عندمـــا 
القوات  واجهتها  الدرعيـــة  من  املعتدية 
الســـعودية للدفـــاع عـــن أراضيهـــم. 
فـــدارت معارك يف القصيم ثم شـــقراء 
ويف رضمـــاء التـــي استبســـل فيهـــا 

األهـــايل بكل شـــجاعة .
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مل َيِف إبراهيم باشـــا بوعده فأحرق الدرعيـــة وبلدان نجد من حولهـــا، وقتل العلامَء 
واملشـــايخ وعامة الناس، وأرســـل عـــددًا من أرسة آل ســـعود وَحَفدة الشـــيخ محمد بن 
عبدالوهـــاب إىل مـــرص، حيث بقـــوا هناك مـــدًة حتى عـــادت الدولة الســـعودية إىل 

الظهور مـــرة أخرى بعد نحو ســـبع ســـنوات فقط.
كان ســـقوط الدرعية مريعًا؛ لبشـــاعة القوات املعتدية التي مل تحـــرتم العهود واملواثيق 

برغم االتفـــاق عىل ذلك.  
يقول املـــؤرخ الفرنيس (فيلكـــس مانجان) الـــذي كان معارصًا لألحـــداث وَنَقلَها من 
طريـــق مقابلته لألمراء الســـعوديني الذين ُنقلـــوا إىل مرص آنذاك: «أمر إبراهيم باشـــا 
بالقبض عىل الشـــيخني أحمـــد الحنبيل و صالح بن رشـــيد... فأمر بخلع أســـنان األول، 

ووضـــع الثاين عىل فوهـــة املدفع بعد أن أمـــر برضبه».
وعاشـــت شـــبه الجزيرة العربيـــة بعد ســـقوط الدرعية رعبـــًا وتخريبًا مـــن القوات 
العثامنيـــة املعتدية التـــي وجدت الفرصة للقضاء عـــىل الدولة الســـعودية األوىل معتقدة 

حقـــًا. سينهيهــا  ذلك  أن 
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إبراهيم املشاري

معسكر إبراهيم باشا

فيصل بن سعود

تركي بن عبداهللا

سعد بن عبداهللا

عمر بن سعود

حسن بن سعود

فرج احلربي

فهد بن عبداهللا بن عبدالعزيز بن محمد

شديد اللوح

ابن دغيثر

قوات الدولة السعودية

قوات محمد عيل
مدفع
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حصار الدرعية وبعض معاركها
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تميزت الدولة الســعودية األولى ببنائها الحضاري الموائم ألهدافها ومبادئها التي تقوم على 
نشر االستقرار، وتوحيد البالد، وتطبيق الشريعة اإلسالمية.

الجوانب الحضارية:
أ- اإلمام (الحاكم):

وأصبح  مبايعته،  أو  اختياره  يجري  الذي  (األمري)  هو  الذي  الحاكم  البالد  إدارة  يتوىل 
يطلق عليه (اإلمام) بعد تأسيس الدولة السعودية األوىل. ومن أهم واجبات األمري أو اإلمام 
اإلرشاف عىل شؤون الدولة عامة، من تطوير، وحامية، ومتابعة، وقيادة الجيوش أو اختيار 
من يراه لقيادتها.  ومن أساليب اإلدارة تخصيص اإلمام مجلسًا يوميًا مفتوحًا للعامة، يستمع 
فيه  يجري  واملسؤولني  والعلامء  لألعيان  يوميًا  أحوالهم، ومجلسًا  ويتعرف  فيه إىل طلباتهم 

تدارس األمور.
ويتضمن النظام اإلداري تعيني األمراء عىل النواحي، وتعيني القضاة.  كام كان هناك 
ه مبساعدتهم  (الديوان) املرتبط بالحاكم الذي يرشف عىل بيت املال، ويسجل أسامء من يوجِّ

ورصف رواتبهم، عالوة عىل تدوين الرسائل واملكاتبات واألوامر التي يصدرها الحاكم.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الدولة السعودية األولى:الدرس الرابع والعشرون 
 الجوانب الحضارية



الوحدة الثالثة
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الدرس الرابع والعرشون

ب- والية العهد:
انتهجـــت الدولة الســـعودية األوىل يف نظـــام الحكم 
اختيار ويل العهـــد، ومبايعته، فقد حـــدث ذلك يف عهد 
اإلمـــام عبدالعزيز بن محمد بن ســـعود يف عام ١٢٠٢هـ 
عندمـــا اختار ابنـــه اإلمام ســـعود بن عبدالعزيـــز وليًا 
للعهد، وبويـــع. وأصبحت البيعة جزءًا أساســـيًا من نظام 

الدولة واستمر ذلك إىل اليــــوم.
ج- الجيش:

يقوم عىل أســـاس دعوة اإلمـــام للنواحـــي والبلدان 
لتجهيـــز الجيـــش اســـتعدادًا لحملة معينـــة، ويتوافدون 
بعتادهـــم وعدتهم يف املـــكان املحـــدد، ويتحركون إىل 
ِوْجهتهـــم.  ويكون لـــكل حملـــة قائدهـــا ونظامها من 

حيــــث الُمَؤن والتوزيع. 
د- بيـت املال:

يتـــوىل األمور املاليـــة للدولة بصفة عامـــة، من حيث 
ه بشـــأنها الحاكم.  ومن  مواردهـــا واملصارف التـــي يوجِّ
أبرز مـــوارده الـــزكاة يف الحبـــوب والثـــامر والذهب 
والفضـــة واألنعام، وغنائـــم الحمالت، وغريهـــا، وُتدفع 
مســـاعدات للمحتاجني مـــن بيت املال لدى اســـتقبالهم 

يف (قـــوع الرشيعة).
هـ- الحياة العلمية:

فازداد  واملعرفـــة  للعلـــم  الدرعية مركـــزًا  أصبحـــت 
العلـــامء مـــن داخـــل الدرعيـــة وخارجهـــا، وانترشت 
الكتاتيـــب وحلقـــات العلم، وتوســـعت صناعـــة الِوراقة 
لتدويـــن املخطوطـــات وفنـــون الكتابـــة.  وكانت هناك 
ف عـــىل طلبة العلـــم وخصوصًا  أوقـــاف وَأْســـِبَلة ُتْرصَ
القادمـــني مـــن أنحـــاء البـــالد، مثل: ســـبالة مويض. 

سبالة مويض:
أســس اإلمــام عبدالعزيز بــن محمد 
بــن ســعود هذا الوقــف باســم والدته 
يف الطريــف بالدرعيــة لينفــق عــىل 
املحتاجــني وعىل طــالب العلم، حيث 
تضمــن هــذا الوقــف مقرًا للدراســة 
والصالة والســكن، وال تزال آثاره باقية 

يف الطريف.

قوع الرشيعة:
خصص إمــام الدولة الســعودية مكانًا 
بجــوار القــرص ُعــرف باســم (قــوع 
الرشيعة)، وهو فناء واســع يجري فيه 
استقبال املحتاجني لتزويدهم باملعونات 

واملساعدات من عينية أو نقدية.

بيت المال في الّطريف

الدولة السعودية األوىل: الجوانب الحضارية
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ويدل عىل علـــو مكانة العلـــم يف الدرعية ضخامة 
الكتـــب التي ُنقلت عند ســـقوط الدرعيـــة إىل املكتبة 
وبعـــض مكتبات مرص  املنـــورة،  باملدينة  املحموديـــة 
وإســـطنبول، عالوة عـــىل العدد الكبـــري الذي جرى 

حرقـــه وتدمريه بأيـــدي القوات العثامنيـــة املعتدية.
ما األثر الذي أحدثته الدولة السعودية األوىل؟

هل سوف تعود الدولة السعودية؟ وملاذا يف رأيك؟
اتســمت الدولــة الســعودية بأساســها القــوي واملســتند 
ــخصية،  ــة أو ش ــح عصبي ــامٍ ال إىل مصال ــدف س إىل ه
ــادة أو  ــح دون زي ــن الصحي ــىل الدي ــوم ع ــها تق فأُسس
ــع وفــق الــرشع  ــة للجمي نقصــان، وعــىل تحقــق العدال

ــة.    ــرآن والســنة النبوي ــوارد يف الق اإلســالمي ال
وحــدة  أول  األوىل  الســعودية  الدولــة  وحققــت 
ــا  ــي حققه ــدة الت ــذ الوح ــة من ــرة العربي ــبه الجزي لش
النبــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص عندمــا ظهــر اإلســالم، ثــم الخلفــاء 

. الراشــدون 
ومل يكــن إنهــاء الدولــة الســعودية األوىل ســهًال، بــل حصــل بتكالــب األعــداء وتســخري إمكانات 
وبلــدان وإمرباطوريــات وأســلحة جديــدة وخــربات أوروبيــة وعربيــة وبلقانيــة وتركيــة وإفريقيــة،  
ــًا، حيــث عــادت الدولــة الســعودية إىل الظهــور مــرة ثانيــة؛  ومــع ذلــك كان هــذا اإلنهــاء مؤقت
نتيجــة لقــوة أســاس الدولــة الســعودية األوىل ومنهــج حكامهــا العــادل املبنــي عــىل أهداف ســامية 
عايشــها األهــايل وعرفهــا النــاس يف املنطقــة، مــن حيــث صدقهــا وتحقيقهــا للمصلحــة العامــة 
بــكل عــدل؛ عــادت الدولــة الســعودية إىل الظهــور مجــددًا بعــد ســنوات قالئــل، برغــم هــول مــا 

حــدث لهــا وأدى إىل نهايتهــا يف عــام ١٢٣٣هـــ عــىل يــد قــوات الدولــة العثامنيــة املعتديــة.

هيئة تطوير بوابة الدرعية:
الدرعّيــة  بوابــة  تطويــر  هيئــة  تأسســت 
ــر  ــة إىل تطوي ــي الهيئ ــام ١٤٣٨هـــ، وترم ع
الدرعيــة؛ ملــا لهــا مــن مكانــة تاريخيــة 
متثلــت يف أنهــا عاصمــة الدولــة الســعودية 
األوىل، وترمــي أيضــًا إىل إبــراز مــا متتلكــه 
هــذه املدينــة مــن عراقــة تاريخيــة عمرانيــًا 

ــًا. ــًا ومعرفي وثقافي
ــب  ــر الجوانـ ــة لتطويـــ ــل الهيئـــ وتعمــ
ــة  ــة ملدين ــة واالجتامعي ــة والثقافي التاريخي
املدينــة  هــذه  مــايض  لربــط  الدرعيــة، 
مبعايــري  وذلــك  ومســتقبلنا،  بحارضنــا 
جذورهــا  عــىل  املحافظــة  مــع  عامليــة، 

وأصالتهــا.

الدولة السعودية األوىل: الجوانب الحضاريةالدرس الرابع والعرشون
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تقويم الوحدة الثالثة
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 يرجع تأسيس الدولة السعودية األوىل إىل جذور تاريخية ترتبط بحقبة زمنية طويلة، فام 
أبرز جوانب تلك الجذور؟

ما أهمية موقع الدرعية قبل تأسيس الدولة السعودية األوىل اقتصادّيًا وجغرافّيًا وتاريخّيًا؟

يوضح الطلبة أسباب سقوط الدرعية وانتهاء الدولة السعودية األوىل.
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من معارك الدفاع عن الدرعية التي دارت يف نخل سمحة:٢

معركة الرس
معركة صفار
معركة النار
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تقويم الوحدة الثالثة

يذكر الطلبة أمثلة لثالثة من املواقف الدفاعية البطولية للدولة السعودية األوىل ضد األعداء.٥

يصف الطلبة شخصية اإلمام محمد بن سعود من خالل إنجازاته التاريخية لتأسيس الدولة ٦
السعودية األوىل.

يصف الطلبة معركة وادي الصفراء ويرشحون نتائجها.٧

يصف الطلبة أهمية يوم التأسيس كمناسبة ثقافية وطنية.٨



الوحدة الرابعة

التاريخ الوطني:
الدولة السعودية الثانية

الخامس والعشرون: الدرس
الدولة السعودية الثانية: التأسيس

السادس والعشرون: الدرس
الدولة السعودية الثانية: االستقرار

السابع والعشرون: الدرس
الدولة السعودية الثانية: الدفاع عن الدولة

الثامن والعشرون: الدرس
الدولة السعودية الثانية: نهاية الدولة



لقـــوة جذورهـــا، وســـمو مبادئها التـــي تقوم عـــىل الدين 
اإلســـالمي، والعـــدل، والقيم؛ اســـتمرت الدولة الســـعودية 
يف الظهـــور برغـــم حمـــالت األعـــداء، وتأسســـت الدولة 
الســـعودية الثانية عام ١٢٤٠هـ،  وســـاعد عىل ظهورها أيضًا 
التفـــاف األهايل حولها، ومتســـكهم بهـــا وبقيادتها من أرسة

(آل ســـعود)؛ ملـــا عرفوه عنها مـــن الحكم الرشـــيد، وتوفري 
األمن واالســـتقرار، وتوحيد البالد، وتحقيق االزدهار للجميع.

الواجهة الشمالية لقصر الحكم المطلة على ميدان الصفاة بمدينة الرياض ١٣٥٦هـ
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التأسيس:
تأسســت الدولة الســعودية الثانية يف عام ١٢٤٠هـ 
عــىل يد اإلمــام تريك بــن عبدالله بــن محمد بن 
سعود، أي بعد أقل من سبع سنوات منذ نهاية الدولة 

السعودية األوىل.
وأثناء حصار الدرعية يف عام ١٢٣٣هـ، واستسالم 
اإلمام عبدالله بن سعود لحقن الدماء، قرر اإلمام 
يقع يف  الدرعية حتى ال  تريك بن عبدالله مغادرة 
أرس القوات العثامنية املعتدية، ولجأ إىل جبل (علّية) 
بالقرب من الرياض متخفيًا عن األنظار. مل يقبل 
عن  الدفاع  مواصلة  ورأى  االستسالم،  تريك  اإلمام 

البالد وإخراج املعتدين ألراضيها.
وتضمنت أعامله البطولية شجاعته بسيفه املشهور 
(األجرب) ملواجهة الحاميــات العثامنية املعتدية يف 
الرياض ومنفوحــة وغريها، لطردهم وتوحيد البالد 
مرة أخرى، وتويل الزعامة إلعادة الدولة السعودية.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

التأسيس الثانية: السعودية الدولة
الدرس الخامس والعشرون 

جبل (ُعَليِّة):
أكبــر هضبة في جبــل اليمامــة، وأمنعها، 
وأكثرها أودية، كان يتخذ منذ العهد الجاهلي 
معتصمًا، ويشــتهر بمغاراته ومخابئه. وهو 
جــزء من جبال طويق بالقرب من الرياض 

على الطريق نحو الجنوب.
وتشــتهر المنطقــة بالمواضــع التي تمتأل 
بالمياه داخل الجبال، وتحتفظ بها لفترات 

طويلة.

السيف األجرب غار اإلمام تريك بن عبدالله
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الدولة السعودية الثانية: التأسيس الدرس الخامس والعرشون

ومــن صور التالحم يف ســرية اإلمــام تريك بن 
عبدالله وهو يعيد تأســيس الدولة الســعودية الثانية 
التفــاف األهايل يف املنطقة حوله ملســاندته ومقاتلة 
املعتدين بكل شجاعة، وتضمنت تحركات اإلمام تريك 
بن عبدالله مواجهة محمد بن مشاري بن معمر الذي 

حاول أن يستويل عىل الحكم يف املنطقة.
وكان األمري مشاري بن سعود بن عبدالعزيز ضمن 
عــدد من أفراد أرسة آل ســعود الذيــن أمر إبراهيم 
باشــا بنقلهم إىل مرص، وعندما وصلــوا بالقرب من 
ينبع متكن األمري مشــاري من الفرار واتجه إىل نجد.  
قام األمري مشاري بجمع أنصاره يف القصيم و حائل 

واملحمل وسدير، وتوجه إىل الدرعية حيث بايعه األهايل و محمد بن مشاري بن معمر.  وكان 
اإلمام تريك بن عبدالله يف الدرعية وأيد ابن عمه وسانده، وعني األمري مشاري اإلمام تريك 
ابــن عبدالله أمريًا عىل الرياض. وبدعم من الحامية العثامنية قام محمد بن معمر بالقبض 

عىل األمري مشاري وإرساله للقوات العثامنية املعتدية يف القصيم بقيادة عبوش آغا.
وبــدأ اإلمــام تــريك بــن عبدالله 
تحركاته إلعادة تأسيس الدولة السعودية 
فقبــض عىل ابن معمــر وطلب إطالق 
رساح األمري مشاري وعندما مل متتثل 
الحامية قــام بالقضاء عىل ابن معمر، 
خاصة عندمــا علم أن القوات املعتدية 
قتلت األمري مشــاري ملنع قيام الدولة 

السعودية مرة أخرى.

مشاري بن سعود بن عبدالعزيز:
هو أخو اإلمام عبدالله بن ســعود آخر حكام 
الدولة الســعودية األولــى، وكان أحد الذين 
ُأِســروا عقب نهاية الدولة السعودية األولى 
عــام ١٢٣٣هـــ، ولكنــه تمكن مــن اإلفالت 
مــن الحملة العثمانية المعتديــة، فعاد إلى 
نجد وجمع أنصاره، ثــم اتجه إلى الدرعية 
فدخلها، وحــاول إعادة الدولة الســعودية، 
إال إنــه لم يتمكــن، ألن القــوات العثمانية 

المعتدية قتلته عام ١٢٣٥هـ.

الدرعية
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الدولة السعودية الثانية: التأسيس الدرس الخامس والعرشون 

حصار اإلمام تركي بن عبدالله
واصل اإلمام تريك بن عبدالله مواجهاته للحاميات 
العثامنيــة املعتديــة يف الريــاض ومــا حولهــا عام 
١٢٣٥هـــ، يف قتــال متواصل، وبطولــة عظيمة حتى 
متكن من طردها، وتخليص البالد من الحكم األجنبي 
الذي تأباه. واصل اإلمام تريك حمالته لتوحيد البالد 
املجاورة للرياض يف ســدير والوشم وتقوية العاصمة 

الرياض.
قامــــت القـــــوات العثامنيـــــة املعتدية بقيــــادة 

خليـــل آغا مبحـــارصة اإلمـــام تريك بـــن عبداللـــه يف القـــرص بالريـــاض ومل تنجح 
لبســـالة الســـعوديني املدافعـــني، وجـــاءت قـــوات عثامنيـــة أخـــرى بقيادة حســـني 
بـــك وأخـــرى بقيـــادة عبـــوش آغـــا التـــي حـــارصت اإلمـــام تـــريك ثالثـــني يوما.
ولقلـــة املـــؤن وشـــدة الحصار وطـــول مدته قـــرر اإلمام تـــريك مغادرة القـــرص خفية 
والتوجـــه نحو بلدة الحلوة جنوب الرياض الســـتعادة قـــواه ومواجهة القـــوات العثامنية.  
وبنـــى اإلمام تريك قلعته املشـــهورة الُحْلـــَوة والتهيؤ الســـتكامل خطته الســـتعادة الدولة 

الســـعودية وطرد القـــوات املعتدية من األرايض الســـعودية. 

قلعة اإلمام تريك بن عبدالله

الُحْلَوة:
البلــدة الثانية في حوطة بني تميم، جنوب 

مدينة الرياض، تبعد عنها حوالي ١٨٠ كم.
وتقــع فــي وادي ُبريك، وشــهدت إحدى 
المعــارك البطولية ضد القــوات العثمانية 

المعتدية، التي انتصر فيها السعوديون.
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الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الثانية: االستقرار السعودية الدولة
الدرس السادس والعشرون 

ياض العاصمة الرِّ
انطلق اإلمام تــريك يف عام ١٢٣٨هـ من الحلوة 
متجهــا إىل الريــاض وحــارص الحاميــة العثامنية 
املعتدية فيها، ومتكن من إضعافها ببطوالته ورجاالته 
الذين كانوا معه، ونتيجة لشــدة الحصار طلب رئيس 
الحاميــة العثامنيــة املعتديــة االستســالم ومغادرة 
الرياض، وبذلك يكون اإلمام تريك قد حقق الهدف 
األول لتأسيس الدولة السعودية وهو إخراج املعتدين، 

واستعادة السيطرة عىل املنطقة.
قــرر اإلمــام تــريك أن تكــون عاصمــة الدولة 
السعودية الثانية الرياض، ألن الدرعية تم تدمريها 

عىل أيدي القوات املعتدية، ورشع يف بناء ســور الرياض واملســجد الجامع الكبري، وتجديد 
القرص ووضع أسس الدولة اإلدارية. 

الرياض

ياض: الرِّ
مدينــة تاريخية تعود جذورها إلى ما قبل 
اإلســالم، حيث ســكنها القبائل البائدة ثم 
اســتقر بها بنو حنيفة حوالي قرنين قبل 

اإلسالم وسميت حجر اليمامة.
وســميت الرياض لكثرة نخيلها ومياهها، 

وطبيعتها الخضراء.
ويمر بها واديان عظيمان هما:

- وادي حنيفة.
- وادي الوتر ( البطحاء).
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ونتيجة لعودة االســتقرار يف الرياض وتأســيس 
الدولة الســعودية الثانية عىل يــد اإلمام تريك، عاد 
عدد مــن أفــراد أرسة آل ســعود إىل الرياض من 
ضمنهــم ابنه األمــري فيصل بن تــريك، وابن أخته 

األمري مشاري بن عبدالرحمن. 
واصــل اإلمام تريك حمالته لتوحيد أجزاء الدولة 
الســعودية، فقاد الحملة إىل األحســاء، حيث متكن 
من استعادتها واســتعادة نفوذ الدولة السعودية يف 

مناطق الخليج العريب.

ومتكن اإلمام تريك من نرش االستقرار يف العديد 
من مناطق الدولة السعودية، وقام بعدد من الحمالت 
عــىل بعض القبائل وزعامء البلــدات املناوئني حتى 

انضموا إىل الرياض.

بطولة اإلمام تريك بن عبدالله
يعد اإلمام تريك بن عبدالله من املؤسســني للدولة الســعودية، حيث متكن من تأســيس 
الدولة الســعودية الثانية عىل املباديء ذاتها، ووجد تأييدًا واسعًا من األهايل.  وكانت بطولة 
وشجاعة اإلمام تريك – بتوفيق من الله تعاىل – مع حكمته وهدفه األساس النبيل، وشخصيته 
القيادية، عامًال مهاًم يف تأسيس الدولة السعودية الثانية.  فقد أّرص برؤية واضحة عىل طرد 
املحتلني من أرايض وطنه، والعودة بالدولة الســعودية مرة ثانية لتواصل مســرية االستقرار 
واالزدهار، وتحقيق أهدافها العظيمة.  وكان يســتخدم ســيفه املشــهور باألجرب للدفاع عن 

الوطن، ومواجهة األعداء، وتحقيق الوحدة الوطنية.

قال اإلمام تركي بن عبدالله:
إذكروا نعمة الله عليكم، الذي أعّزكم بعد 
الذلة، وجمعكم بعــد الفرقة، وكّثركم بعد 
ــة، وأّمنكــم بعد الخوف، وباإلســالم  القلِّ

أعطى الله ما رأيتم.

مجالس اإلمام تركي بن عبدالله:
كان اإلمام تركي بن عبدالله يعقد مجالس 
للــدروس وللعامة. ففــي كل يوم خميس 
وإثنين يعقد في قصره جلسة للعلماء يتم 
فيها قراءة الكتب الشرعية، وحديث للشيخ 
عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن 

عبدالوهاب.

الدولة السعودية الثانية: االستقرار الدرس السادس والعرشون
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وفاة اإلمام تريك
يف نهايــة عام ١٢٤٩هـ واإلمام تريك بن عبداللــه خارج من صالة الجمعة يف الرياض 
فوجــيء بهجوم من خــادم البن أخته األمري مشــاري بن عبدالرحمن الــذي أطلق عليه 
الرصاص فقتله غدرًا بتدبري من األمري مشــاري الذي اســتوىل عــىل الحكم. وكان األمري 
فيصــل بن تريك يف األحســاء عىل رأس حملــة لتثبيت الحكم الســعودي يف رشق الدولة 
الســعودية، وعندما علم بالخرب رجع إىل الرياض وحارص األمري مشــاري يف القرص حتى 
متكن منه واستعاد السيطرة عىل الرياض ومتت مبايعته إمامًا للدولة السعودية الثانية خلفًا 

لوالده املؤسس.

الدولة السعودية الثانية يف عهد اإلمام تريك بن عبدالله
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اإلمام فيصل بن تركي:
الحكــم يف  تــريك  بــن  فيصــل  اإلمــام  تــوىل 
الريــاض بعــد وفــاة والــده املؤســس، وواصــل توحيــد 
البــالد، وأخــذت الدولــة الســعودية الثانيــة تزيــد 
نفوذهــا؛ نتيجــة لقــوة شــخصيته، وجهــوده الكبــرية.

عاد وايل مرص العثامين (محمد عيل باشـــا) إىل 
التدخـــل مرة أخرى يف شـــؤون الدولة الســـعودية، 

فجهز جيشـــًا وأســـند قيادته إىل (إسامعيل بك). 
وقـــد حاول اإلمـــام فيصل بن تـــريك أن يتفادى 
مصادمـــة الحملـــة العثامنيـــة املعتديـــة الجديدة، 
فأظهـــر حســـن النية تجاههـــا ملا علم مـــن قوتها 
ولتفـــادي نتائجها عىل الدولة، فلـــم يفلح يف ذلك، 
إذ اســـتمر الجيش يف زحفـــه من املدينـــة املنورة 
إىل الحناكيـــة ثـــم إىل القصيم. وقد حـــاول اإلمام 
فيصل  بن تـــريك مواجهة جيش محمد عيل باشـــا 
يف القصيم ورحل إىل هناك، إال أن اســـتعداداته مل 
تكن كافية أمام حشـــود عظيمة للقـــوات العثامنية 
املعتدية إلنهـــاء الدولة الســـعودية الثانية، فعاد إىل 
الريـــاض ثم غادرها هو وأتباعـــه إىل الخرج ومنها 

األَْحَسـاء.  إلـى 
أمـــا جيش محمد عيل باشـــا فقد ســـيطر عىل القصيـــم وحائل، ثم توجـــه إىل الرياض 
فدخلهـــا، وتحركت حملة بقيادة (إســـامعيل آغا) إىل الخرج والحوطـــة للقضاء عىل املقاومة 
الســـعودية، ودارت معركة قوية هـــي معركة (الحلـــوة) يف عام ١٢٥٣هـ التـــي انهزم فيها 
(إســـامعيل آغا) وجيشـــه، وهي مـــن معـــارك البطولة والشـــجاعة. ونتيجة لتلـــك املعركة 

البطوليـــة عاد اإلمـــام فيصل إىل الريـــاض يف محاولة جديدة لطـــرد املعتدين.

معركة الحلوة:
من أهم المعارك التي خاضها الســعوديون 
ضد قــوات محمــد علي بقيادة إســماعيل 
آغا في عــام ١٢٥٣هـ في الحلــوة التي هي 
اليــوم أحد مراكــز محافظــة حوطة بني 
تميم، ويسمي أهالي المنطقة هذه المعركة 
بمعركة الروم؛ لكثرة القتلى من العثمانيين 
فيها.  وصفها المؤرخ ابن بشــر قائًال: «ثم 
وقعــت الهزيمة العظيمــة التي ما وقع لها 
نظير في القرون الســالفة وال في الخلوف 
الخالفــة علــى عســاكر التــرك وأعوانهم، 

وهلكت تلك الجنود ما بين قتل وظمأ».

وتداعت نجد إىل ظل تريك
        فـــارس الخيــــل والحســام الصــارم 

قــال: فلتصـبــح الـريـاض لـنـــا
       دارًا  وحصنًا تـــأوي إلـــيه الـمـكـارم 

دون أسوارها تالىش األعادي
       وعلـــــى بــابـهــــا تـمـــوت املـظالـم
(بولس سالمة – ملحمة عيد الرياض)

الحناِكّية:
محافظة تتبع منطقة المدينة المنورة وتقع 

شرقها بنحو ١٠٠كم.
َلم: الدِّ

محافظــة تابعــة لمنطقــة الريــاض، وتقع 
جنوبها بنحو ١٠٠كم.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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ــًة عســكرية ثانيــة  وَجــّرد محمــد عــيل باشــا حمل
بقيــادة (خورشــيد باشــا)، وقــد مــال القائــد املعتدي 
الجديــد إىل مهادنــة اإلمــام فيصــل بــن تــريك يف 
ــث  ــاض بع ــام نجــح يف دخــول الري ــر. فل أول األم
ــذره بالحــرب أو االستســالم،  ــام فيصــل ين إىل اإلم
ــدمل)  ــارك عــدة يف (ال فــدارت بــني الطرفــني مع
انتهــت بانتصــار (خورشــيد باشــا)، فاضطــر اإلمــام 
ــا عــىل  ــاء الحــرب، واتفق ــه إلنه فيصــل إىل مقابلت
أن يستســلم اإلمــام فيصــل مقابــل تأمــني األهــايل، 
ــل إىل  ــام فيص ــل اإلم ــنة (١٢٥٤هـــ) فُنق ــك س وذل

مــرص وُســجن هنــاك.
 وهكــذا انتهــت الفــرتة األوىل مــن حكــم اإلمــام 
فيصــل بــن تــريك، ومــع أن (خورشــيد باشــا) متكــن 
مــن االعتــداء عــىل األْحَســاء والجهــات التابعــة 
للدولــة الســعودية يف نواحــي ســواحل الخليــج 
العــريب؛ فــإن ذلــك مل يــدم طويــًال، إذ ُأرغــم وايل 
مــرص العثــامين عــىل ســحب قواتــه مــن شــبه 

الجزيــرة العربيــة مبوجــب معاهــدة لنــدن ســنة (١٢٥٦هـــ)، فغــادر (خورشــيد باشــا) منطقة 
ــرية. ــات صغ ــا حامي ــاركًا فيه ــة ت ــرة العربي ــبه الجزي ــد ورشق ش نج

متكــن اإلمــام فيصــل بــن تــريك مــن الفــرار مــن ســجنه يف مــرص والعــودة إىل الرياض 
ليتــوىل الحكــم للفــرتة الثانيــة حتــى وفاتــه يف عــام ١٢٨٢هـــ.  وهكــذا نجــح اإلمــام فيصــل 
ابــن تــريك يف اســتعادة بعــض أجــزاء الدولــة الســعودية، وأصبحــت الدولــة يف عهــده أكــرث 

ــاعًا.  قوة واتس
وجــاءت مرحلــة أخــرى يف ســبيل إعــادة توحيــد أجــزاء الدولــة، إذ وجــه اإلمــام فيصــل 
ــني  ــد املعرتض ــة ض ــالت تأديبي ــّرد حم ــا، وج ــوذه عليه ــط نف ــاء، فبس ــو األحس ــاره نح أنظ

لقوافــل الحــج.

معاهدة لندن:
قادت طموحات محمد عيل باشــا التوسعية إىل 
أن يستويل عىل الشام وينترص عىل العثامنيني، 
وكاد يســتويل عىل اآلســتانة العاصمــة، إال أن 
روســيا وبريطانيــا وفرنســا حموا الســلطان 
العثامين وأرغم محمد عيل عىل االنسحاب ومل 
يبق معه ســوى سوريا وجزيرة كريت، ويف سنة 

١٢٥٥هـ حارب السلطان العثامين مرة أخرى.
فبــدأت روســيا وبريطانيــا وفرنســا يعملون 
بالتعــاون مع أعدائه لوقف نشــاطه التوســعي 
والعمــل لتقليم أظافره، وتحديــد دائرة نفوذه 
يف والية مرص فقط. وهو أمر نفذته بريطانيا 
مع غريها يف معاهدة لندن عام ١٢٥٦هـ/١٨٤٠م، 
بعد تحطيم أسطوله يف نفارين. ففرضوا عليه 
تحديد أعــداد الجيش، واضطروه إىل ســحب 
جميع قواته مــن املواقع التــي احتلها يف أثناء 
حركة انفصاله، فسحب قواته من شبه الجزيرة 

العربية وبالد الشام.
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 الركا

الخفيسة

قوات الدولة السعودية
قوات محمد عيل املعتدية 

مواقع املعارك 
سفن األعداء

بــك  إســماعيل  حملــة  وصــول  ١٢٥٢هـــ 
واســتولت  علــي  محمــد  أرســلها  التــي 
وتوجــه  نفســه،  العــام  يف  عنيــزة  علــى 
قســم منهــا إلــى جبــل شــمر ثــم توجهــت 
احلملــة إلــى الريــاض ودخلتهــا يف عــام 

١٢٥٣هـ.

إلـــى  فيصـــل  اإلمـــام  حملـــة  ١٢٥٢هــــ 
اخلفيســـة ثم الصريف وعنيزة ورياض 
اخلبـــراء ملواجهـــة قـــوات محمـــد علـــي 

وعودته إلى الرياض.

١٢٥٤هـ 
تعزيزات عثمانية إلسماعيل بك.

١٢٥٠هـ
عــودة اإلمــام فيصــل إلــى الريــاض بعــد 
وفــاة والــده اإلمــام تركــي وتولــي احلكــم 

فيها.

١٢٥٣هـ
هزميـــة قـــوات محمـــد علـــي يف معركـــة 
بالقـــرب مـــن بلـــدة احللـــوة بعـــد وصول 
إمدادات من احلوطة واحلريق وغيرها، 

وعودة فلولها إلى الرياض.

١٢٥٤هـ
اخلــرج  إلــى  فيصــل  اإلمــام  انســحاب 
ونزولــه الدلــم واستســالمه يف رمضــان 

ونقله إلى مصر.

١٢٥٤هـ
حملــة بقيــادة خورشــيد باشــا وصلــت 
عنيــزة وبقيــت فيهــا خمســة أشـــهر، ثــم 

توجهت إلى الوشم  والرياض
و الدلم.

حمالت محمد علي باشا المعتدية على الدولة السعودية الثانية في عهد اإلمام فيصل بن تركي

الدولة السعودية الثانية: الدفاع عن الدولة الدرس السابع والعرشون 
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نهاية الدولة السعودية الثانية:
تـــوىل بعـــد وفــــاة اإلمــــام فيصــــل بــــن تــركــــي

(١٢٨٢هــــ) ابنـــه اإلمـــام عبداللـــه الـــذي  سنـــــة
واصـــل تعزيـــز بنـــاء الدولـــة الســـعودية الثانيـــة. 
ـــد  ـــًا للعه ـــده ولي ـــد وال ـــه يف عه ـــام عبدالل وكان اإلم
ـــي أرســـلها اإلمـــام  ـــدد مـــن الحمـــالت الت ـــدًا لع وقائ

فيصـــل لتعزيـــز األمـــن واالســـتقرار.
بعـــض  وظهـــور  الداخليـــة  للفـــنت  ونتيجـــة 
ـــل   ـــن فيص ـــه ب ـــام عبدالل ـــاول اإلم ـــات ح االضطراب
ـــة.  ـــتقرار للدول ـــادة االس ـــا وإع ـــريك معالجته ـــن ت اب
ـــن  ـــك الفـــنت خـــروج األمـــري ســـعود ب ـــرز تل ومـــن أب
فيصـــل عـــىل أخيـــه اإلمـــام عبداللـــه بـــن فيصـــل 
ومنازعتـــه يف الحكـــم رغـــم أن اإلمـــام عبداللـــه 

بويـــع بالحكـــم مـــن العلـــامء واملواطنـــني.
 مل تهـــدأ  األحـــوال يف الدولـــة الســـعودية الثانيـــة 

ـــن  ـــه ب ـــام عبدالل ـــودة اإلم ـــنة (١٢٩١هــــ)، وع ـــل س ـــن فيص ـــعود ب ـــري س ـــاة األم ـــد وف إال بع
فيصـــل إىل الريـــاض، وذلـــك بعـــد أن فقـــدت الدولـــة جـــزءًا كبـــريًا مـــن قوتهـــا، إذ مل 
ـــة  ـــارض واملناطـــق القريب ـــدان الع ـــن فيصـــل بل ـــه ب ـــام عبدالل ـــيل لإلم ـــوذ الفع يتجـــاوز النف
منهـــا، يف وقـــت كان فيـــه أمـــري حائـــل- أحـــد أمـــراء الدولـــة الســـعودية الثانيـــة عـــىل 

ـــد. ـــلطة يف نج ـــىل الُس ـــتيالء ع ـــتعد لالس ـــيد - يس ـــن رش ـــد ب ـــي محم النواح
ـــه بـــن فيصـــل يف الريـــاض، وتـــوىل الحكـــم  ويف عـــام (١٣٠٧هــــ) تـــويف اإلمـــام عبدالل
اإلمـــام عبدالرحمـــن بـــن فيصـــل بـــن تـــريك. حـــاول اإلمـــام عبدالرحمـــن بـــن فيصـــل إنقـــاذ 
ـــل االســـتحواذ  ـــات زادت مبحـــاوالت أمـــري حائ ـــة، إال أن االضطراب ـــة الســـعودية الثاني الدول
ـــن رشـــيد أن  ـــة الســـعودية. وخـــيش اب ـــاض والخـــروج عـــىل إمـــام الدول عـــىل الســـلطة بالري

معركة املعتىل:
حدثــت عام ١٢٨٣هـ بــني اإلمام عبدالله 
ابن فيصل بن تريك وأخيه اإلمام ســعود 

ابن فيصل بن تريك.
معركة جودة:

من املعارك الضارية بني األخوين عبدالله 
ابن فيصل وســعود بن فيصل، حيث كان 
كثــريون يحرِّضــون اإلمام ســعودًا عىل 
معــاودة الكــرة، واالنتقــام لهزميته يف 
معركة (املعتىل) فأعد جيشًا كثيفًا، والتقى 
الجيشــان عىل ماء جودة عام ١٢٨٧هـ يف 
معركة حامية، ُهزمــت فيها قوات اإلمام 
عبدالله ودخل اإلمام ســعود األحساء ثم 
واصــل زحفه حتــى دخل الريــاض عام 

١٢٨٨هـ.
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ـــاض  ـــاطه يف الري ـــن نش ـــام عبدالرحم ـــتعيد اإلم يس
ـــش  ـــذ خـــرج عـــىل رأس جي ـــه، وعندئ ـــد وفـــاة أخي بع
ـــنة (١٣٠٨هــــ)  ـــل س ـــاض أوائ ـــل إىل الري ـــن حائ م
وعنـــد أســـوار الريـــاض حدثـــت مناوشـــات بينـــه 
وبـــني أهلهـــا، إال أن الريـــاض صمـــدت واســـتمر 
ــه  ــل يف محاوالتـ ــن فيصـ ــن بـ ــام عبدالرحمـ اإلمـ
ــد  ــاح محمـ ــب نجـ ــا. عقـ ــتقرار فيهـ ــادة االسـ إلعـ
ابـــن رشـــيد االســـتيالء عـــىل القصيـــم عـــىل إثـــر 
انتصـــاره يف معركـــة (املُلْيـــَداء)، حتـــى إذا جـــاءت 
ـــام  ـــال اإلم ـــيد لقت ـــن رش ـــه اب ـــنة (١٣٠٩هــــ) توج س
ـــالء،  عبدالرحمـــن بـــن فيصـــل عنـــد بلـــدة ُحَرمْيِ
وانتهـــت معركـــة حرميـــالء بانتصـــار ابـــن رشـــيد 
ـــن  ـــام عبدالرحم ـــادرة اإلم ـــاض، ومغ ـــه الري ودخول
وأرستـــه إىل خارجهـــا وانتهـــاء الدولـــة السعوديــــة 

الثانيــة.
ـــل  ـــن فيص ـــن ب ـــام عبدالرحم ـــف اإلم وكان موق

ـــداد  ـــز لإلع ـــك عبدالعزي ـــم املل ـــه وبينه ـــل بأرست ـــث  انتق ـــاًم حي ـــاض حكي ـــه الري مبغادرت
ــك  ــن امللـ ــدة عـ ــات العديـ ــت الروايـ ــذا نقلـ ــعودية. ولـ ــة السـ ــتعادة الدولـ ــودة واسـ للعـ
ـــذه  ـــام به ـــه للقي ـــد نفس ـــه كان يع ـــه أن ـــع أرست ـــت م ـــه يف الكوي ـــاء إقامت ـــز أثن عبدالعزي

املهمـــة وهـــو مـــا تحقـــق بعـــد حـــوايل ١٠ ســـنوات تقريبـــًا.

معركة املُلْيَداء:
وقعــت بني محمد بن عبدالله بن رشــيد 
وأهايل القصيم فــــي ١٣ من جــمـــادى 
اآلخــــــرة ســنة ١٣٠٨هـ، وقد انهزم فيها 
أهــل القصيــم، وقتــل فيهــا عــــدد من 

رجالهم املشهورين. 
وكان اإلمـــام عبدالرحمن قـــــد خــرج 
لـــنجــدتهـم ففاتته الفرصة بهزميتهم، 

فعاد إىل الرياض. 
استغل محمد بن رشيد الحوادث الداخلية 
يف الدولــة الســعودية الثانيــة وكانت له 
طموحات شــخصية يف حكــم نجد برغم 
أنه من أمراء الدولة الســعودية عىل حائل 
حيــث َعني اإلماُم فيصل بــن تريك والَده 

عبدالله بن رشيد عليها.

الدولة السعودية الثانية: نهاية الدولة الدرس الثامن والعرشون
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تقويم
الوحدة الرابعة
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قال الباحث األمرييك (بييل وايندر): «كان تريك حاكاًم صالحًا يف زمانه، ولكنه كان ميلك 
من الصفات ما يؤهله ألن يكون حاكاًم مميزًا يف أي زمان وأي مكان».  يرشح الطلبة ذلك 

من خالل ما درسوه.
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ما داللة اختيار الرياض عاصمة للدولة السعودية الثانية من الجوانب التاريخية والجغرافية؟
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يذكر الطلبة أسباب تأسيس الدولة السعودية الثانية.
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يرشح الطلبة دالالت عودة الدولة السعودية عىل يد اإلمام تريك بن عبدالله وتأسيس الدولة 
السعودية الثانية.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

يرتب الطلبة تسلسل أمئة الدولة السعودية الثانية حسب توليهم الحكم:

يكتب الطلبة عن أبرز جهود اإلمام تريك بن عبدالله يف تأسيس الدولة السعودية الثانية.
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اإلمام عبدالله بن فيصل بن تريك
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل بن تريك

اإلمام فيصل بن تريك بن عبدالله
اإلمام تريك بن عبدالله بن محمد بن سعود



الوحدة الخامسة

التاريخ الوطني:
المملكة العربية السعودية

 الدرس التاسع والعشرون:
المملكة العربية السعودية: التأسيس

الدرس الثالثون:
المملكة العربية السعودية: توحيد البالد

الدرس الحادي والثالثون:
المملكة العربية السعودية: أسس الدولة

  الدرس الثاني والثالثون:
المملكة العربية السعودية: عهود الملوك

   الدرس الثالث والثالثون:
عمارة الحرمين الشريفين



 أســـس امللك عبدالعزيز بـــن عبدالرحمن آل ســـعود اململكة 
العربية الســـعودية بعـــد انتهاء الدولـــة الســـعودية الثانية، 
مؤكدًا رســـوخ جذور الدولة الســـعودية ومبادئهـــا، وقدرتها 
عـــىل الظهور مـــن جديد، وتحقيق أســـس الدولـــة الحديثة، 
ومواكبـــة التطورات فيام يخـــدم الدين واملجتمـــع والوطن.

وتواصل اململكة العربية الســـعودية اليوم نجاحاتها يف تحقيق 
واملســـلمني،  اإلســـالم  والرخاء واالســـتقرار، وخدمة  التنمية 
ومواصلـــة التطور وفـــق رؤية مســـتقبلية هي رؤيـــة ٢٠٣٠

مدعومـــة بالطموح واإلمكانـــات وجودة التخطيـــط والتنفيذ. 

الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
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انتهت الدولة السعودية الثانية بعد معركة حرميالء سنة 
١٣٠٩هـ، فرحل اإلمام عبدالرحمن بن فيصل هو وأرسته 
إىل الكويت، وكان امللــك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
فيصل آل ســعود إبان إقامتــه بالكويت يتطلع إىل العمل 

إلعادة تأسيس الدولة السعودية للمرة الثالثة.
أ- املحاولة األوىل السرتداد الرياض:

كان امللــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمن بــن فيصل 
-وهو يف الكويت- يرتقب أخبار الرياض من القادمني، 
ويتحــدث إىل من يأيت منها ليعــرف أوضاعها، وعندما 
علم بحملة الشــيخ مبــارك الصباح عىل ابن رشــيد يف 
ْيــف) بالقصيم عام ١٣١٨هـ رآهــا فرصة ملحاولة  (الّرصِ
 ،( دخول الرياض، وســار مع الحملة حتى وصل (الّشويِكْ
فاســتأذن والَده اإلماَم عبدالرحمن بن فيصل الذي كان 
يف الحملة وانفصل برجالــه واتجه إىل الرياض فتمكن 
مــن دخولها ومحــارصة اَملْصَمك، وعندمــا علم بهزمية 

الشيخ مبارك فك الحصار وعاد إىل الكويت.
ب- اسرتداد الرياض:

مل ميــض عام عــىل املحاولة األوىل حتــى تهيأ امللك 
عبدالعزيز إلعادة تأســيس الدولة الســعودية باســتعادة 
الريــاض أوًال، فاســتأذن والَده اإلمــاَم عبدالرحمن بن 
د، إذ كان مشفقًا عىل ابنه من نتائج  فيصل فوافق بعد تردُّ

هذه املحاولة الَجســورة، وعندئذ خرج امللك عبدالعزيز برفقة أربعني شــخصًا من أرسته ورجاله، 
ويف مقدمتهــم أخوه األمري محمد بــن عبدالرحمن وابن عمه األمري عبدالله بن جلوي، فســار 
ْهناء) وقد زاد عدد قواته يف أثناء مســريه  ــاّمن) و(الدَّ بهــم يف عرض الصحــراء مخرتقًا (الصُّ
يف تلــك النواحــي مبن انضم إليه من أهــل البادية فتجاوز ألف رجل مــن القبائل يف املنطقة،

كان امللــك عبدالعزيــز يخرج من منزل 
والــده يف الكويــت يف الليــل ويجلس 
مبفرده فوق مرتفع من األرض يف مكان 
صحراوي بعيد، وعندما ســألوه قال إنه 
يخــرج يف هــذا الجو الصايف لريســم 
الخطة التي يســرتد بها الرياض ويطرد 
ابن رشــيد واألتراك عــن منطقة بالده 
كاملة، عىل الصورة نفســها التي قام بها 

جده اإلمام تريك بن عبدالله آل سعود.
إبراهيم بن خميس، (أسود آل سعود)

يف): معركة (الّرصِ
وقعت يف ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٣١٨هـ، 
بني أمري الكويت الشــيخ مبارك الصباح 
وأمــري حائل عبدالعزيز بــن متعب بن 

رشيد، انترص فيها األخري. 
والرصيف: موضع قريــة صغرية رشق 

بريدة.
ْهناء: الدَّ

صحراء رملية عىل شكل قوس متتد من 
الشــامل إىل جنوب رشق اململكة العربية 
الســعودية، تفصل املنطقــة الرشقية عن 

نجد.
اّمن: الصُّ

هضبة تقع رشق الدهناء.
ْويك: الشَّ

موضــع مــاء يبعد عــن الريــاض نحو 
١٦٠كم شامًال.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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وأخذ يشــن غارات عــىل عدد من القبائــل بقصد زيادة 
أتباعه؛ ليدخل الرياض. وقد َمَنعت الحاميُة العثامنية يف 
األحســاء بضغط من ابن رشيد التمويَن عن القبائل التي 

انضمت للملك عبدالعزيز، فتفرق عنه الناس.
قرر امللــك عبدالعزيز تغيري إســرتاتيجيته إىل مرحلة 
الخطة الرسية، فاختبأ مع رجاله املقربني الذين بقوا معه 
وعددهم ٦٣ رجًال يف رمــال الجافورة يف أطراف الربع 
الخــايل مدًة تقارب الشــهرين، ثم تحــرك نحو الرياض 
بالســري ليًال حتى وصل إىل (ضلع الّشــَقْيب) الذي وضع 

فيه ركائبه وبعض رجاله وعددهم ٢٣ رجًال.
مــىض امللك عبدالعزيز ببقية رجاله حتى وصل مزرعة 
داخل ســور الرياض وترك فيها أخــاه األمري محمدًا مع 
رجاله وعددهم ٣٣ رجًال، ثم مىض مع ستة من رجاله إىل 
بيت (َعْجالن) حاكــم الرياض الذي كان ينام يف حصن 
اَملْصَمــك ويخرج يف النهار. وأصبح يراقب باب املصمك، 
واستدعى أخاه األمري محمدًا ورجاله وانضموا إليه، وبعد 
صــالة الفجر وعند خروج عجالن من القرص هجم امللك 

عبدالعزيز ورجاُله عليه ودارت معركة املصمك املشهورة.
حاول عجالن العـــودة إىل القرص وإغالقـــه للنجاة، 
لكـــن امللـــك عبدالعزيز صارعـــه ليمنعه وأمســـك به 
لكنه تخلـــص، ومتكن األمـــري عبدالله بـــن جلوي من 
اللحاق بعجـــالن داخل القرص والقضـــاء عليه.  وأعلن 
يف أعـــىل املصمـــك: أن الحكم لله ثـــم لعبدالعزيز بن 
عبدالرحمن بن فيصل آل ســـعود، وذلـــك يف الخامس 

١٣١٩هـ. عام  شـــوال  شهر  من 
وانتـــرش الخرب يف الريـــاض، وَقِدَم اإلمـــام عبدالرحمن بـــن فيصل مـــن الكويت وأعلن 
نزولـــه عن اإلمـــارة البنه امللـــك عبدالعزيز، فقـــام الناس وبايعوه عىل ســـنة الله ورســـوله. 

قال امللك عبدالعزيز:
«أخذنا أرزاقنا ورسنا وســط الربع الخايل 
ومل َيْدِر أحد عنا أين كنا، فجلســنا شعبان 
بطوله إىل عرشين مــن رمضان، ثم رسنا 
ة ومل َنِرْد  إىل العارض، كانــت رواحلنا َرديَّ
أبو جفان الواقع عىل طريق الحسا إال أيام 
العيد فعيَّدنا رمضان عليه ورسنا منه ليلة 

ثالث شوال حتى رصنا قرب البلد».
فؤاد حمزة، (البالد العربية السعودية)

ين: َيْربِ
واحــة تقــع جنــوب األحســاء وتــبعــــد 
عنــــها نحو ١٧٥كم، وتقع جنوب شــــرق 

الــــريــاض وتبعد عنها نحو ٢٥٠كم.
املْصَمك: 

املصمك أو «املسمك» يعني البناء السميك 
املرتفــع الحصــني، ُبني يف عهــد الدولة 
الســعودية الثانيــة، وقد تحــول بعد ذلك 
إىل َمْعلم ترايث مــن املعامل التاريخية يف 

اململكة العربية السعودية.

األمري محمد بن عبدالرحمن:
أخو امللــك عبدالعزيز والفارس املشــهور 
بشــجاعته ومســاندته ألخيه يف اســرتداد 
الرياض وعــدٍد من حمالت توحيد البالد.  

تويف عام ١٣٦٢هـ يف الرياض.

اململكة العربية السعودية: التأسيس
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متكن امللك عبد العزيز - رحمه الله - يف الخامس من 
شهر شوال سنة ١٣١٩هـ (١٥ يناير ١٩٠٢م) من اسرتداد 
الرياض واالنطالق نحو تأسيس اململكة العربية السعودية، 
وتوحيد أجزائها وإرساء دعائم الدولة السعودية الحديثة. 
ومل يكــن تحقيق هذا الحدث التاريخي املهم ســهًال، إذ 
قام امللك عبدالعزيز بهذه املهمة بإمكانات ضعيفة وعدد 
محدود من الرجال، وواجــه كثريًا من العقبات، ومتكن 

من تذليلها بفضل الله تعاىل ثم بحكمته وشخصيته وصفاته املتميزة.

تحركات امللك عبدالعزيز السرتداد الرياض ١٣١٩هـ

وادي   الفاوالفليج اجلنويب
وادي

الباطن
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واد
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ــــــــ

الخ

سـدير

الجافــــــــــــورة

األحســــــــــاء

دبـــة
الدب

الدهنـــــــاء

فــــــــارس

نجــــــــــــــــــــــــــــد
البحرين

قطر

حفر العتك

الحفاير

أبو جفان

برئ مراغة
هيت وسيع

آبار حرض
فـــرشة أبو نخيلة

ويسة
الثقبة

الزرنوقة

وبزة
الوقر

الثليام

الحني
الشمس

الجبيل

عرق
شظف

جبل برقان
الصبيحية

وارة املقوعملح
الجهراء
آبار الشامية

حنيذ

الرصارالونان
مليجة
النعريية

آبار النقري
آبار ركبة

النقرية
حمض

نطاع

الدمام

الكويت

ثاج
الحناة

العيينة
القطيف

الهفوف

جودة
متالععريعرة

الجفارة

الرس

بريدة

املذنب

الشعراء
الحفرية

الرفايع عسيالن
نخيالن

الجثجاثية
أبو خيالة

الحريقحوطة بني متيم

البخراءحاير سبيع الخرج

الشقيب
التوضحية

الدمل

املجمعة

الزلفي

عشرية

شقراء

رضما

بنبان

رماح

الرياض

حلبان

تحرك امللك عبدالعزيز-رحمه الله-
إىل العيينة (عوينة كنهر)

الغارة األوىل
الغارة الثانية
الغارة الثالثة

مرحلة التخفي
التوجه نحو الرياض

مواقع املعارك

اململكة العربية السعودية: التأسيس الدرس التاسع والعرشون

يفكــر الطلبــة فــي إســتراتيجية الملك 
عبدالعزيز في استرداد الرياض.
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اخلليج العربي

١

تــحــرك الــمــلــك عــبــدالــعــزيــز بعد 
مــــوافــــقــــة والــــــــــده مـــــن الـــكـــويـــت 

السترداد الرياض.
لقي الملك عبدالعزيز التشجيع 
مـــــــن والــــــــدتــــــــه األمــــــــيــــــــرة ســـــــارة 
ــري وأخــــتــــه نــــــــورة  بــنــت  ــديــ ــســ الــ

عبدالرحمن.

١ من رجب عام ١٣١٩هـ

ــدأ الـــمـــلـــك عـــبـــدالـــعـــزيـــز خــطــتــه  ــ بـ
بجمع الرجال من حوله وبلغ عدد 

رجاله ١٤٠٠ رجل.

٢

٣
ــن رجــــــال الــمــلــك  تـــفـــرق كــثــيــر مــ
الحامية  بعد تضييق  عبدالعزيز 
العثمانية المعتدية في األحساء

٤

عبدالعزيز  للملك  رسالة  وصلت 
مـــن والــــــده يــطــلــب مــنــه الـــرجـــوع 
الـــمـــلـــك  أن  إال  ــه،  ــيــ ــلــ عــ خــــــوفــــــًا 
عبدالعزيز طمـــــأن والـــده  وأبلغـه 
بخطتـه المحكمة لتحقيق حلمه

٢٨ من رجب  عام ١٣١٩هـ

٥
١من  شعبان - ٢٠ من رمضان

 عام ١٣١٩هـ

قـــرر الــمــلــك عــبــدالــعــزيــز االخــتــفــاء 
عن األنظار مع من تبقى معه من 
رجاله وعددهم ٦٣ رجــًال، وأقــام في 
ــًا دون  يـــومـ الـــجـــافـــورة ٥٠  صـــحـــراء 
تحرك وكان ذلك جــزءًا من خطته 

العسكرية

٦

٢٠-٢٩ من رمضان
ــبــــدالــــعــــزيــــز مــن  ــلــــك عــ  ســـــــار الــــمــ
الرياض  اتجاه  في  ليًال  الجافورة 
وصلوا  القليلين حتى  رجــالــه  مــع 
ــالــــقــــرب مــن  إلــــــى (أبـــــــو جــــفــــان) بــ
الــريــاض حيث وضــع خطة دخــول 

الرياض. 

٧
٢ من شوال

ورجاله  عبدالعزيز  الملك  تحرك 
نحو (الشقيب) على مسافة ٦ كم 

من المصمك.

٨
٤ من شوال

ورجاله  عبدالعزيز  الملك  تحرك 
ــن الــشــقــيــب بـــاتـــجـــاه الــمــصــمــك  مـ
حـــيـــث حـــدثـــت مـــعـــركـــة اقــتــحــامــه 

واسترداد الرياض.

 المرحلة األولى لتحركات الملك عبدالعزيز من أجل استرداد الرياض ١٣١٩هـ
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اململكة العربية السعودية: التأسيس الدرس التاسع والعرشون

اقتحام الملك عبدالعزيز ورجاله المصمك واسترداد الرياض في شوال ١٣١٩هـ

٢

قّسم الملك عبدالعزيز رجاله إلى ثالثة أقسام:
األول: في الشقيب خارج مدينة الرياض، وعددهم ٢٣ رجًال.

الثاني: بقيادته ومعه ستة من رجاله ساروا إلى جهة المصمك ليًال.
الثالث: بقيادة أخيه األمير محمد بن عبدالرحمن ومعه ٣٣ رجًال عسكروا في مزرعة بالقرب من السور.

- كـــــــــان هــــــدف المـــــلك عبدالعزيز القضاء على عجالن (حاكم الرياض من ِقَبِل ابن رشيد) في بيته، 
ولكنه لم يجده ألنه كان يحتمي بقصر المصمك ليًال وال يخرج منه حتى طلوع الشمس.

 - استدعى الملك عبدالعزيز أخاه األمير محمدًا ورجاله ليـــــــًال لالنضمــــام إليهم لتنفيذ خطة الهـجوم بعد 
خروج حاكم الرياض من المصمك في الصباح.

- بعد طلوع شمس يوم الخميس ٥ من شوال عام ١٣١٩هـ هجم الملك عبدالعزيز 
ورجاله على عجالن بعد خروجه من المصمك.

إال  بالحصن  ليحتمي  فرَّ  الذي  عبدالعزيز وعجالن  الملك  بين  المعركة  دارت   -
أن الملك عبدالعزيز ورجاله تمكنوا منه وانتصروا عليه  واقتحموا المصمك.

٣

١

الملك عبدالعزيز ورجاله 
عددهم ٦٣ رجًال

عجالن ورجاله
عددهم ٨٠ رجًال
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توحيد المملكة العربية السعودية:
أ- اسرتداد جنوب الرياض:

متكــن امللــك عبدالعزيــز من اســرتجاع املناطق 
الجنوبيــة مــن الرياض، مثــل: الخــرج، والحوطة، 
والَحريق، واألفالج، ووادي الــدوارس،  وحينها قرر 
ابن رشــيد الزحــف إىل الرياض وعســَكَر عىل بعد 
( ٢٥كــم) منهــا يف موضــع (َبْنَبــان)، وكان  امللك 
عبدالعزيز  قد ترك الرياض يف ُعْهدة والده للدفاع 
َلم)، فتبعه ابن رشــيد إىل تلك  عنهــا واتجه إىل (الدِّ
املنطقة سنة ١٣٢٠هـ وعسكر يف (َنْعَجان)، ثم اشتبك 
َلم) وانهزم ابن رشيد، فحقق امللك  الطرفان يف (الدِّ
عبدالعزيز  انتصارًا مهاًم أجرب ابن رشيد عىل مغادرة 

املنطقة.
ب- اسرتداد القصيم:

تطلــع  امللك عبدالعزيز  عقب ذلك إىل اســرتداد منطقة القصيم فهاجم قوة البن رشــيد 
) جنوب القصيم، ثم دخل (ُعَنْيَزة) سنة ١٣٢٢هـ، ثم التقى بجيش ابن  ّ كانت مرابطة يف (الرسِّ
رشيد يف (الُبَكرْيّية) غرب القصيم، فرجحت كفة ابن رشيد يف امليدان، لكن  امللك عبدالعزيز

عقــد العزم عىل معاودة القتال فزحف إىل (الرَّّس) ومنها تقدم إىل (الّشــناَنة) جنوب الرس 
فوقعت هناك معركة حاسمة مع جيش ابن رشيد املدعوم بقوات عثامنية.

متكن  امللك عبدالعزيز  من كســب املعركة وإنهاء االعتداء العثامين يف القصيم. لكن ابن 
إىل  رشــيد عاد مجددًا إىل املنطقة يف إثر ســامعه بتوجه قوات من جيش امللك عبدالعزيز
قطر ملســاعدة حاكمها وتثبيته بسبب نزاع داخيل هناك، وعسكر ابن رشيد يف (روضة مَهّنا) 
ملواجهته والتقى الجيشان يف (روضة مَهّنا) سنة  بالقرب من (ُبَرْيَدة)، فنهض امللك عبدالعزيز
١٣٢٤هـ فحقق امللك عبدالعزيز نرصًا كبريًا، وُقتل يف املعركة عبدالعزيز بن متعب بن رشيد. 

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa


الدرس الثالثون 

قال امللــك عبدالعزيز وهــو يجهز ملعركة 
الدمل:

«أما أنا فكان مىض عيلَّ سبعة أيام ما منت 
ال ليل وال نهار وال أكلت مثل الناس، وكانت 
يل ذلول خفيفة أركبها... وبعد صالة الفجر 
جلبوا يل سمنًا وملحًا ودهنوا به جسدي».

فؤاد حمزة (البالد العربية السعودية)

َبْنَبان:
ماء شامل الرياض يبعد عنها نحو ٢٥كم.

َنْعَجان:
جنوب  يقع  الدمل،  محافظة  يتبع  مركز 

الرياض ويبعد عنها نحو ١٠٠كم.
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ج- اسرتداد األحساء: 
إىل استعادة األحساء، فسار  سعى امللك عبدالعزيز
إليها ســنة (١٣٣١هـ) ونزل بالقــرب من (الَهُفوف)، 
ثم هاجم قلعة (الُكوت) وتســلق هو ورجاله أسوارها 
ليًال بالسالمل املصنوعة من الجذوع والحبال، وحني 
هبطــوا داخل القلعة متكنوا مــن محارصة الحامية 

العثامنية املعتدية. 
وقائد  ثم جرت مفاوضات بني امللــك عبدالعزيز
الحاميــة العثامنية املعتديــة يف الهفوف انتهت إىل 
تسليم الحامية مقابل تأمينهم عىل أنفسهم وترحيلهم 
إىل بالدهم، وأوىف امللك عبدالعزيز بعهده برتحيلهم 
إىل بالدهــم دون أي أذى. وعقــب الســيطرة عىل 
قوة إىل (الَقِطيف)  الهفوف أرســل امللك عبدالعزيز
فدخلتهــا، وخرج َمْن فيها مــن الجند األتراك عىل 

ظهور السفن. 
د- اسرتداد شامل البالد:

فأعد جيشًا من عرشة  البالد،  نجد وشامل  أجزاء  توحيد  إلكامل  امللك عبدالعزيز استعد 
م الجيش  آالف رجل سنة (١٣٤٠هـ) واتجه به إىل حائل متخذًا من القصيم مركزًا له، ثم قسَّ
إىل ثالث فرق، فعهد بقيادة الفرقة األوىل إىل أخيه األمري محمد بن عبدالرحمن، ومهمته 
ابنه األمري سعود بن عبدالعزيز ومهمته  بقيادة  الثانية  الشاملية، والفرقة  الجهات  إخضاع 

التوجه نحو حائل نفسها.
قيادة الفرقة الثالثة التي يف القصيم. ويف أثناء الحصار حرض أمري   وتوىل امللك عبدالعزيز
حائل (عبدالله بن متعب آل رشــيد) إىل معسكر األمري سعود بن عبدالعزيز معلنًا االستسالم، 
لكــنَّ َخَلَفه (محمد بن طالل) أرص عىل مواصلة القتال، فاســتمر الحصار ثم انتهى بدخول 

امللك عبدالعزيز حائل سنة ١٣٤٠هـ. 

اســـرتد امللـــك عبدالعزيـــز األحســـاء 
الســـعودية  الدولة  جـــزءًا من  بصفتها 
األوىل، ولطـــرد الحاميـــة العثامنيـــة 
املعتديـــة منها، ولتخليص الســـكان من  
التعامـــل الســـيئ الذي كانـــوا يعانونه 
مـــن رئيـــس الحاميـــة وأفرادها. ومن 
األســـباب أيضًا إرســـاء األمن وإنقاذها 
إليها  اإلنجليـــزي  النفوذ  من وصـــول 
إنجليزية مع  توقيع معاهـــدة  بســـبب 

الوقت. ذلـــك  العثامنية يف  الدولـــة 

قلعة الكوت:
قرص أثري يف مدينة الهفوف باألحســاء، 
ُبني عام ٩٧٨هـــ، اتخذته القوات العثامنية 
املعتديــة مقــرًا لحاميتهــا، أعيــد مؤخرًا 

ترميمه وتهيئته.

اململكة العربية السعودية: توحيد البالد الدرس الثالثون
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هـ ـ اسرتداد َعسري ونجران:
 يف ســنة ١٣٣٨هـ أرســل امللك عبدالعزيز حملة 
عســكرية بقيادة األمري عبدالعزيز بن مســاعد بن 
جلوي متكنت من اســرتداد عســري ودخــول أبها، 

وكذلك نجران. 
و- اسرتداد الحجاز:

حاول الرشيف (حســني بن عيل) فرض ســيادته 
عىل (ُتَرَبة) و(الُخْرَمة)، بعد انضامم الرشيف (خالد 
ابــن ُلــَؤّي) إىل امللك عبدالعزيــز، فهجم الرشيف 
(عبدالله بن الحســني) عىل تربة واســتوىل عليها. 
ــداء،  لصــّد االعت ــك عبدالعزيــز ــذ هــّب املل عندئ
ــني  ــني الطرف ــت ب ــكرية، ووقع ــوة عس ــل ق فأرس
(معركــة تربــة) يف ســنة ١٣٣٧هـــ، وانتهــت بانتصــار 
قــوات امللــك عبدالعزيــز، فــرّد الرشيــف حســني 
عــىل هزميتــه مبنــع امللــك عبدالعزيــز ورعايــاه مــن 
الحــج، واســتمر هــذا الوضــع خمســَة أعــوام، قــرر 
ــاز  ــو الحج ــرك نح ــا التح ــز بعده ــك عبدالعزي املل
ــل.  ــة آالف رج ــن ثالث ــة م ــل حمل ــرتداده، فأرس الس

متكنـت الحملـة مـن ضـم الطائـف سـنة (١٣٤٣هـ)، وبعـد ذلك بأيـام انترصت عـىل الرشيف 
عـيل بـن الحسـني يف (الَهَدا). 

أدت هـــذه الهزائم املتالحقـــة إىل نزول الرشيف حســـني عن الحكم البنـــه (عيل) ومن 
ثـــم مغادرته الحجـــاز مغادرًة نهائية، يف حـــني اضطر ابنه إىل االنتقال مـــن مكة إىل جدة 
أمام تقـــدم القوات الســـعودية التي دخلت مكة مبالبـــس اإلحرام ســـنة (١٣٤٣هـ) ونادت 

فيها.  لجميـــع من  باألمان 
وصـل امللـك عبدالعزيـز إىل مكـة املكرمـة، وعقـب شـهرين مـن وصولـه إليهـا أمـر بحصـار 
جـدة التـي تحصـن فيها عيل بن الحسـني، وكان امللـك عبدالعزيز يف أثناء حصاره جدة يرسـل 
الرسايـا إىل الجهـات املجـاورة لفتـح الطريـق بينهـا وبـني مكـة ألجـل تيسـري الحـج للقادمني، 

شخصية امللك عبدالعزيز :
مات  تتسم شــخصية امللك عبدالعزيز مبقوِّ

فذة، ميكن إيجازها فيام يأيت:
• كان مؤمنــًا يعتمد عــىل الله تعاىل يف كل 

أمر من أموره.
• كان حكيــاًم ُيعِمل عقلــه يف كل حركة من 

حركاته.
• كان شجاعًا فال يرتدد يف خوض املعارك إذا 

اضطر إليها مهام كانت قوة خصمه.
• كان قائــدًا عســكريًا موهوبًا يجيد رســم 

الخطط الحربية وتنفيذها.
• كان قائــدًا ذا رأي وتوجيه ويستشــري من 

يراه ذا فائدة.
• كان شــديد التمســك بأحــكام الدين، فال 

يتهاون إزاءها وال يهادن.
• كان عمله يشــمل الجميــع، والناس أمامه 

سواسية حتى يبلغ الحق مستقره.
•  كان محبًا للعفو وذا قدرة عىل اســتيعاب 

الخصوم ليكونوا من أخلص رجاله.

اململكة العربية السعودية: توحيد البالد الدرس الثالثون
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علــى  قـواتــه  فسـيطــرت 
(اللِّْيـث) و(الُقْنُفـذة) و(راِبغ) 
و(الُعـال)،  النَّْخــل)  ُبــع  ـْ و(َين
فقـد  املنــورة)  (املدينـة  أمـا 
لألمـري  حاميتهـا  استسـلمت 
محمـد بـن عبدالعزيـز سـنة 
١٣٤٤هــ، ومل يلبـث عـيل بـن 
الحسـني أن أعلن استسـالمه 
يف جـدة، يف السـنة نفسـها، 
عبدالعزيـز.   امللـك  فدخلهـا 
وبعــــد أن استتـــب األمـــر 
فــــي الحجــاز، عمــل امللك 
عبدالعزيــــز لتأميـــن طرق 
د  الحجاج وسـالمتهم، كام وحَّ
الصـالة يف املسـجد الحـرام 
أن  بعـد  واحـد،  إمـام  خلـف 
كانـت الصـالة الواحـدة تقام 
أربـع مـرات حسـب املذاهـب 
األربعـة: الحنفي، والشـافعي، 
واملالـيك، والحنبيل، وكان لكل 

منهـم مقـام خـاص بـه.

قــال امللك عبدالعزيز: إن أول يشء نحافظ عليه ونعض عليه بالنواجذ ونحارب 
دونــه – ولو أهل األرض- هو ديننا ووطننا، وهــذان األمران ال نقبل فيهام قوًال 

وال ترصفًا وال هوادة، إننا نبذل النفس والنفيس دونهام ألنهام عظيامن عندنا.

الّليث:
محافظة تتبع منطقـة مكــة املكرمة، وتقع جنوبها بنحو ١٩٠كم. 

رابغ:
محافظــة تتبـع منطقــة مكــة املكرمة، وتقع شاملها.

الُعال:
محافظة تتبع منطقة املدينة املنورة، وتقع شاملها بنحو ٣٨٠كم.
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الوحدة الخامسة

١٣٢١٣٣

ز- ضم جازان:
كانـت جازان من أجـزاء الدولة السـعودية 
عبدالعزيـز يف  امللـك  بـدأ  وعندمـا  األوىل، 
الحسـن  مـع  االتفـاق  جـرى  البـالد  توحيـد 
اإلدريـيس لضمهـا، وعندمـا حـاول اإلدرييس 
نقـض االتفـاق متكـن امللـك عبدالعزيـز يف 
عـام ١٣٥١هــ من ضم جـازان لتصبـح جزءًا 
مـن اململكـة العربيـة السـعودية كـام كانـت 

أيـام الدولـة السـعودية األوىل.
إعالن توحيد اململكة العربية السعودية:

بعـد اكتـامل توحيد أجـزاء اململكـة العربية 
السـعودية صـدر يف ١٧ مـن جـامدى األوىل 
مرسـوم مليك بتوحيدها باسم اململكة العربية 
السـعودية بدءًا من ٢١ جامدى األوىل (األول 
مـن امليـزان) يف عـام ١٣٥١هـ/ ٢٣ سـبتمرب 
١٩٣٢م، ولهـذا أصبح اليـوم الوطني للمملكة 
العربية السـعودية يف كل عام يف األول من 

امليزان املوافق ٢٣ سـبتمرب. 
البنـاء  مرحلـة  عبدالعزيـز  امللـك  واصـل 
املجـاالت  يف  السـعودية  العربيـة  للمملكـة 
املختلفـة حتـى وفاتـه رحمـه اللـه يف عـام 

١٣٧٣هـ.

اململكة العربية السعودية: توحيد البالد
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١٣٤١٣٥

الوحدة الخامسة

١٣٤١٣٥

اليوم الوطني:
يحتفـل املواطنـون يف اململكـة العربيـة السـعودية باليـوم الوطنـي يف ٢٣ سـبتمرب مـن 
كل عـام إحيـاًء لذكـرى توحيـد اململكـة العربيـة السـعودية عـىل يـد امللـك عبدالعزيـز بـن 
عبدالرحمـن الفيصـل آل سـعود - رحمـه اللـه-. وميثـل هـذا  اليوم مناسـبة وطنية يسـتذكر 
فيهـا السـعوديون مالحـم التوحيـد التـي أدت إىل تأسـيس اململكـة وتوحيـد أجزائهـا، التـي  

أصبحـت تنعـم باالسـتقرار واالزدهـار.
ويتم تخصيص شعار مناسب لليوم الوطني يف كل عام مثل:

(هي لنا دار) لعام ١٤٤٣هـ.� 
(همة حتى القمة) لعامي ١٤٤١هـ و ١٤٤٢هـ.� 
(للمجد والعلياء) لعام ١٤٤٠هـ.� 

اململكة العربية السعودية: توحيد البالد الدرس الثالثون



١٣٤١٣٥ ١٣٤١٣٥

العربية  اململكة  تقــــوم 
السعوديــــة علــى ُأُسس 
أبرزهـــا  ومــن  عديدة، 

يأتــــي: مـــــــا 
١- األساس الديني:

تأسســــــت اململكــــة 
السعوديــــة  العربيـــــة 
املبادئ  أســـــاس  علــى 
اإلســـالمية املعتمدة عىل 
والسنة  الكريم  القـــرآن 
النبويـــة، وعـــىل خدمة 
الرشيفـــني  الحرمـــني 

واإلسالم.
وأكــــد امللك عبدالعزيز 

ابـــن عبدالرحمن آل ســـعود ذلـــك يف ُخَطبه، مشـــريًا إىل أن اململكة العربية الســـعودية 
تتحمل رشف مســـؤولية خدمة اإلســـالم واملسلمني.

وانعكس هذا األساس بوضوح يف النظام األســـــايس للحكـــــــم الـــــذي صــدر فــي 
عام ١٤١٢هـ، والـــــذي تضمــــن أن اململكـة العربيــــة السعوديــــة دولة إسالمية، دينها 
اإلســـالم، ودستورها كتاب الله وســـنة نبيه محمد ملسو هيلع هللا ىلص، ومن مسؤوليتهـــــا خدمة الحرمني 

الرشيفني، وحاميـــــة عقيدة اإلســـالم والدفاع عنها.
٢- األساس التاريخي:

متتد جذور اململكة العربية الســـعودية إىل الدولة الســـعودية األوىل والدولة الســـعودية 
الثانيـــة التي نشـــأت يف شـــبه الجزيـــرة العربية عىل يـــد األرسة املالكة ( آل ســـعود)، 
فلقد عاشـــت البـــالد يف هذه الفرتة وحـــدة سياســـية واجتامعية، واســـتقرارًا وازدهارًا

مل تشهده شبه الجزيرة العربية سوى يف العهد النبوي وعهد الخالفة الراشدة.

الدرس الرقمي
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١٣٦١٣٧

الوحدة الخامسة

١٣٦١٣٧

حـــرص امللـــك عبدالعزيـــز بن 
بالده  تنميـــة  عىل  عبدالرحمـــن 
لذلـــك من  وعمـــل  وتطورهـــا، 

جوانـــب عـــدة، منها:
- الحـــرص عـــىل تأمـــني مورد 
للدولة، فعمـــل إلبرام عقود مايل

مـــع رشكات أجنبيـــة للتنقيب عن 
النفط، حتـــى تحقق له مـــا أراد 

تجارية. وبكميات  باكتشـــافه 
- توطني البادية وإرســـال العلامء 
املدارس واملســـاجد،  إليهم وفتـــح 
فأســـهم ذلك يف توطيـــد األمن 
واالســـتقرار والرقي بشعبه ملواكبة 
املجتمع. الحديثـــة يف  التطورات 

- تشـــجيعه للعلم بفتـــح املدارس، 
واســـتقدام البعثـــات،  وإرســـال 

األكفاء. املعلميـــــن 

هــذا اإلرث التاريخــي اإلســالمي لــألرسة املالكة، 
وتأسيســها دولــة قــادرة عىل توحيــد البــالد، وتأمني 
االســتقرار للجميع، وتحقيق التالحم الحقيقي مع أبناء 
البالد يف كل مكان، يعد أساســاً مهــاًم للمملكة العربية 

السعودية.
٣- األساس التنموي:

عندما قامــت الدولة الســعودية األوىل رشع األمئة 
يف البناء وتنمية املــكان، فامتدت الدولة وانترش األمن 
واالســتقرار يف البالد، ونشــطت الحركــة االقتصادية، 

واستمرت الدولة السعودية الثانية يف ذلك أيضًا.
ويف عهد امللــك عبدالعزيز زاد حجــم البناء، وعمل 
بحكمتــه رحمه اللــه ملواكبة التطــور يف العامل، وجلب 
املســتحَدثات الجديــدة يف النقــل واالتصــال واإلدارة 

واالقتصاد عىل نحو غري مسبوق.
كان امللــك عبدالعزيز يواكب عــرصه برؤيته الثاقبة 
والحكيمــة، وواجه يف ذلــك بعض التحديــات ومتكن 

بتوفيق الله ثم حكمته من تجاوزها.
وتحققــت جوانب كثرية ومهمة يف التنمية يف اململكة 
العربية الســعودية منذ عهد امللك عبدالعزيز إىل اليوم 
يف عهــد خــادم الحرمني الرشيفني امللك ســلامن بن 
عبدالعزيــز، ويعد ذلك من األســس املهمــة التي تقوم 
عليها البالد، خصوصًا من حيث تحقق التنمية عىل أرض 
الواقع وشــمولها مناحي الحيــاة، ومواكبتها للتطورات 

الحديثة.

املتنوعة،  البحث  من خالل مصـــادر 
التنمية  يكتب الطلبة موضوعـــًا عن 

يف عهـــد امللك عبدالعزيز.

اململكة العربية السعودية: أسس الدولة الدرس الحادي والثالثون



١٣٦١٣٧ ١٣٦١٣٧

ملوك المملكة العربية السعودية:
١ - امللك سعود بن عبدالعزيز آل سعود (١٣٧٣ـ ١٣٨٤هـ):

ولد يف سنة ١٣١٩هـ وتلقى تعليمه عىل يد عدٍد من العلامء، 
وقد شارك والَده يف حمالت توحيد البالد، حيث قاد الحملة 
األوىل املتجهة إىل حائل، توىل إدارة شؤون املنطقة الوسطى 
من البالد، وبويع بوالية العهد ســنة ١٣٥٢هـ، وتوىل القيادة 
العليا للقوات املسلحة، ثم ارتقى إىل سدة الحكم عقب وفاة 
والده امللك عبدالعزيز  سنة ١٣٧٣هـ، وقد أصبح امللك فيصل 

بن عبدالعزيز وليًا للعهد.
 شــهد عهده العديد من اإلنجــازات، واملواقف السياســية 
الداعمــة للقضايــة العربية واإلنســانية، مــن أبرزها دعم 
القضية الفلســطينية ومســاندة مرص يف العــدوان الثاليث 

الذي أصابها يف عام ١٣٧٦هـ.
ســار عىل منهج والــده امللك عبدالعزيــز يف حامية البالد 
وصيانة اســتقاللها، واملحافظة عىل مقوماتها، والتعاون مع 
الدول العربية واإلســالمية، والتمســك مبيثاق جامعة الدول 
العربيــة، وتطبيق ميثــاق هيئة األمم املتحــدة، وعني امللك 
سعـــــود بالشــؤون املحلية وتنمية املدن، وبالتعليم فأسس 
املزيد مــن املدارس وبدأ تعليم الفتــاة النظامي يف عهده، 
ووفر أســباب الراحة للحجاج، ووسع املسجد النبوي، ورشع 
ى الجيش وزوده باألســلحة  يف توســيع الحرم امليك، وقــوَّ

الحديثة.
تنازل امللك ســعود بــن عبدالعزيز عن الحكــم ألخيه امللك 

فيصل يف عام ١٣٨٤هـ،  وتويف سنة ١٣٨٨هـ.

مـــن كلـــامت امللـــك ســـعود بن 
عبدالعزيـــز:

« إنني أحمد اللـــه وأثني عليه عىل 
ماخص هذه البالد املقدســـة وسائر 
اململكة من تآلف فيهـــا بني أبنائها، 
والطأمنينة  يشـــملها  الذي  واليرس 
فيها،  تســـودان  اللتني  والســـكينة 
وإحسانه.» الله  بتوفيق  إال  وماذلك 

الدرس الرقمي
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الوحدة الخامسة

١٣٨١٣٩

٢ - امللك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود (١٣٨٤ـ ١٣٩٥هـ):
ولد يف ســنة ١٣٢٤هـ وتلقى تعليمــه عىل يد جده ألّمه 
الشــيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشــيخ، واكتسب من 

والده فنون اإلدارة والسياسة. 
شــارك يف عدد من حمالت توحيــد البالد يف عهد 
والــده امللك عبدالعزيــز، كام قام بالعديــد من املهام 
الدبلوماسية خارج اململكة. أسند إليه منصب نائب امللك 
يف الحجاز ورئيس مجلس الشــورى إضافة إىل الشؤون 
الخارجية يف عهد أبيه، ثم صار وليًا للعهد ورئيسًا ملجلس 
الوزراء يف عهد أخيه امللك ســعود، وبويع بالحكم ســنة 
١٣٨٤هـ وامتازت فرتة حكمه بإنجاز عدٍد من املشــاريع 
الحضاريــة يف البالد، إضافة إىل العناية بقضايا العامل 
اإلســالمي، ومن أهمها قضية فلســطني. قىض أربعني 
عامــًا يعمل يف السياســة، وميارس مســؤوليات اإلدارة 

والحكم؛ فاكتسب خربة طويلة.
اعتنــى عناية فائقة مبجال االقتصاد واملال وشــؤون 
الصناعة والزراعــة؛ وخصوصًا املرشوعــات الزراعية، 
مثــل مرشوع الــري والــرصف، ومــرشوع الرمال يف 
األحســاء، ومــرشوع َحــَرض الزراعي، ومرشوع ســد 
أبهــا، ومرشوع تنميــة الغابات، ومــرشوع تنمية الرثوة 
الحيوانيــة، وغريهــا مــن املرشوعــات الزراعية ذات 
الطابــع االقتصــادي. كام نشــط يف خدمة اإلســالم؛ 
فتبنــى مــرشوع الدعــوة إىل التضامــن اإلســالمي. 

تويف سنة ١٣٩٥هـ.

اململكة العربية السعودية: عهود امللوك الدرس الثاين والثالثون

مـــن كلـــامت امللـــك فيصـــل بن 
عبدالعزيـــز:

الشـــعب بالله،  «إن إميـــان هـــذا 
خدمـــة  يف  وتفانيـــه  ومتاســـكه 
وطنه والكفاح يف ســـبيل استقالله 
وحريتـــه هو الســـبيل الذي أوصل 
هذا الشـــعب وهذا البلد الكريم إىل 

ماهو عليـــه اآلن»

امللك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود



الوحدة الخامسة

١٣٨١٣٩

٣ - امللك خالد بن عبدالعزيز آل سعود (١٣٩٥ـ ١٤٠٢هـ):
ولد يف الرياض سنة ١٣٣١هـ، وتعلَّم القرآن الكريم، 

وتلقى تعليمه عىل يد عدد من العلامء. 
شــارك يف بعض الحمالت العسكرية يف عهد والده 
امللك عبدالعزيز، وترأس الوفد الســعودي املفاوض بني 
اململكة العربية السعودية واليمن يف مؤمتر الطائف سنة 

١٣٥٣هـ. 
ُعــني وليًا للعهــد عقب البيعــة ألخيه امللــك فيصل 
ج ملــكًا عىل البالد بعد وفاة امللك فيصل  بالحكم، ثم ُتوِّ
ســنة ١٣٩٥هـ، وقد شــهدت البالد إّبان حكمه ازدهارًا 
اقتصاديــًا انعكســت آثــاره عىل عدد مــن املرشوعات 
الحضارية التي أنجزتها الدولة. تـابـــع مسيـــرة البنـاء 
املتواصل، وُكلِّل عهـــده بالــرخـــاء االقتصادي العميم 
الذي أسـهـــم كـثيــرًا فــي رقــي الـنهضـة الحضارية 
يف مختلف املرافق؛ فشهدت الـــنهضــــة التعـليميــــة 
فــــي اململكة العربية الســعودية تطـــورًا كبريًا؛ كــــام 
ُعني كثرًيا بالزراعة؛ فُأنشــئت يف عهده صوامع الغالل 
ومطاحن الدقيق؛ وهو ما أســهم يف إنتاج مقادير من 
القمح زادت عىل حـاجـة اململكـــــة العربية السعودية. 
وفــــي عــهـده شـجـع القطــــاع الصناعي، فأنشــأت 
الــدولة وزارة الصنـــاعــة والكهــربــــاء. وُعني امللك 
خــــالد بتطوير الجيش السعودي وأسلحته، إضافًة إىل 
تطوير الحرس الوطني. تويف يف الطائف سنة ١٤٠٢هـ.

اململكة العربية السعودية: عهود امللوك الدرس الثاين والثالثون

امللـــك خالـــد بن  مـــن كلـــامت 
عبدالعزيـــز:

« إذا كان مـــا نصبـــو إىل تحقيقه 
ليس أمراً ســـهًال ويسرياً فيجب أال 
والتخاذل  اليـــأس  إىل  ذلك  يقودنا 
والتقاعـــس، وإمنا ينبغي أن يحفزنا 
إىل العمـــل الجـــاد والجهد املضني 
والجامعـــي الذي نتغلـــب به عىل 

مـــن صعوبات» يواجهنا  ما  كل 

امللك خالد بن عبدالعزيز آل سعود



الوحدة الخامسة

١٤٠١٤١

٤ - امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود (١٤٠٢ـ ١٤٢٦هـ):
ولد يف سنة ١٣٤٠هـ وتلقى تعليمه يف الرياض، ثم يف 

املعهد السعودي مبكة. 
قام بنشاط دبلومايس مكثف يف الخارج، حيث ترأس 
وفد اململكة العربية السعودية يف عدد من مؤمترات القمة 
العربية. توىل وزارة املعارف فور إنشــائها يف عهد أخيه 
امللك ســعود، ثم تقلد وزارة الداخلية، وُعني نائبـــًا ثانيًا 
لرئيــس مجلس الوزراء يف عهــد امللك فيصل. أصبح وليًا 
للعهــد يف عهد امللك خالد، ثم بويع ملكًا للبالد يف ســنة 
١٤٠٢هـــ بعد وفاة امللك خالد. وقد واصلت البالد تقدمها 
إّبان حكمه يف مختلف امليادين، ومجاالت التنمية. افتتح 
مجمــع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف. توىل الحكم 
نحــو ربع قرن شــهد كثريًا من اإلنجــازات يف املجاالت 
السياســية ونرصة القضايا العربيــة، ووصلت التنمية إىل 

أعىل معدالتها يف البالد.
أنشــأ الهيئة الوطنية لحامية الحياة الفطرية وإمنائها 
لدعم البيئة ومؤسساتها. كام اعتنى باالتصاالت الحديثة 
وأنشأ مدينة امللك فهد لالتصاالت الفضائية التي تعد من 

املجمعات الفضائية العاملية.
متت يف عهده وتحت إرشافه املبارش أضخم توســعة 

للمسجد الحرام واملسجد النبوي.
غريَّ لقــب صاحب الجاللة إىل لقــب خادم الحرمني 

الرشيفني. تويف يف الرياض سنة (١٤٢٦هـ).

اململكة العربية السعودية: عهود امللوك الدرس الثاين والثالثون

مـــن كلـــامت امللـــك فهـــد بـــن 
عبدالعزيـــز:

يشء  أبعـــد  التعصـــب  روح  إن   »
ـــن  ـــب م ـــالم، إذ أن التعص ـــن اإلس ع
مســـارات البغضـــاء، ومـــن أســـباب 
التفـــرق والتمـــزق الفكـــري، وقـــد 
حـــرم اللـــه علينـــا مايثـــري البغضـــاء 

ــداوة» والعـ

امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود



الوحدة الخامسة

١٤٠١٤١

٥- امللك عبدالله بن عبدالعزيز  (١٤٢٦ـ ١٤٣٦هـ):
ولد يف سنة (١٣٤٣هـ)، وتلقى تعليمه يف الرياض.

اختاره امللك فيصل لرئاسة الحرس الوطني سنة (١٣٨٤هـ)، 
ثم ُعني نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء يف مستهل حكم 
امللك خالد ســنة (١٣٩٥هـ)، وعندما بويع امللك فهد سنة 
(١٤٠٢هـ) عينــه وليًا لعهده ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء. 

بويع بالحكم بعد وفاة أخيه امللك فهد سنة (١٤٢٦هـ).
أصدر عددًا مــن القرارات التي لقيــت صدى كبريًا، 
منها: التوســع يف برامج االبتعاث إىل الخارج، وتأســيس 

هيئة البيعة.
كام ازداد يف عهده إنشــاء الجامعــات؛ ليصل عددها 
إىل ٢٨ جامعة. ووجه بتحويل كليات البنات بالرياض إىل 
جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن، التي أنشأ لها مدينة 

جامعية حديثة ضخمة. 
أنشأ مؤسســة عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه لإلسكان 
التنموي، كام أمر بإكامل توسعة املسجد النبوي، واملسجد 
الحرام. ودعم مسرية االقتصاد الوطني مبخصصات من 
فائض امليزانية لتحســني خدمات املياه والرصف ومباين 
الجامعات والتعليم الفني واإلســكان الشعبي، ورفع رأس 
مال صندوقي التنمية العقارية والصناعية وبنك التسليف، 
ووجه بإنشــاء الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان. كام افتتح 

مرشوع الخزن االسرتاتيجي االقتصادي.
تويف يف الرياض سنة ١٤٣٦هـ.

اململكة العربية السعودية: عهود امللوك الدرس الثاين والثالثون

مـــن كلـــامت امللـــك عبداللـــه بـــن 
ــز: عبدالعزيـ

ــن أن  ــة الميكـ ــون أن التنميـ «تعلمـ
ــن  ــن األمـ ــو مـ ــق إال يف جـ تتحقـ
واألمـــان، ولهـــذا فنحـــن وللـــه 
الحمـــد أمـــة وســـط بعيـــدة عـــن 

اإلفـــراط والتفريـــط»

امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود



الوحدة الخامسة

١٤٢١٤٣

٦- خــادم الحرمني الرشيفني  امللك ســلامن بن عبدالعزيز 
-حفظه الله- (١٤٣٦هـ): 

توىل الحكم بعد وفاة أخيه امللك عبدالله بن عبدالعزيز، 
وبــدأ عهده باإلصالحات العديدة، وتهيئة اململكة العربية 

السعودية ملرحلة جديدة.
شهدت اململكة العربية الســعودية يف السنوات الست 
األوىل مــن عهــده كثــريًا مــن اإلنجــازات يف املجال 
السيايس، واملجال االقتصادي، واملجال االجتامعي. فقد 
قام بإصالحات إدارية وهيكلة للدولة لتواكب التطورات 
الحديثة. ويف ميدان االقتصاد اتخذ عددًا من القرارات 
املهمة لتحقيق تنويع مجاالت االقتصاد السعودي، وتطوير 

مؤسساته.
ومن إنجازات امللك سلامن بن عبدالعزيز متكني املرأة 
السعودية لتعزيز حقها يف املواطنة واإلسهام يف املجتمع 

وفق مبادئ الرشيعة اإلسالمية.
تابع مســرية البنــاء املتواصل، فبعد مــدة وجيزة من 
تســلمه -حفظه الله- الحكم أصدر أمرًا كرميًا بإعــــادة 
تشكيل مجلس الــــوزراء وإقرار رؤية ٢٠٣٠ التي رفعها 
صاحب السمو املليك ويل العهد األمري محمد بن سلامن 
ابن عبدالعزيز مببادرة من سموه، كام أصــــدر عــــدة 
أوامـــر تتعلق بحياة املواطن ورفاهيته، ومنها: تعديل سلم 
معاشــات الضامن االجتامعي، وإلغاء عدد من املجالس 
وإنشاء مجلسني يرتبطان تنظيميًا مبجلس الوزراء، هام: 
مجلس الشــؤون االقتصادية والتنمية. ومجلس الشــؤون 

السياسية واألمنية.

ــن  ــلامن بـ ــن كلـــامت امللـــك سـ مـ
عبدالعزيـــز:

ــو  ــة وهـ ــة عظيمـ ــن نعمـ «إن األمـ
الشـــعوب  رخـــاء  يف  األســـاس 
ـــر  ـــدوام أظه ـــىل ال ـــتقرارها، وع واس
ـــريا  ـــعارا كب ـــعودي استش ـــن الس املواط
ــه  ــع قيادتـ ــكل مـ ــؤولية وشـ للمسـ
الحاقديـــن  أمـــام  منيعـــا  ســـدا 

والطامعـــني.»

امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود

اململكة العربية السعودية: عهود امللوك الدرس الثاين والثالثون



الوحدة الخامسة

١٤٢١٤٣

ويل العهد صاحب الســمو املليك األمري محمد بن سلامن بن 
عبدالعزيز:

ولد صاحب الســمو املليك األمري محمد بن ســلامن بن 
عبدالعزيز يف الريــاض عام ١٤٠٥هـ، وتلقى تعليمه يف 
مــدارس الرياض وكان من ضمن العــرشة األوائل عىل 

مستوى اململكة يف الثانوية العامة.
حصل عىل البكالوريوس من جامعة امللك ســعود يف 
القانون، وبدأ حياته العملية مستشــارًا خاصًا لسمو أمري 
منطقــة الرياض ثم وزيــرًا للدولة وعضــوًا يف مجلس 

الوزراء.
أصبــح وزيرًا للدفاع يف عام ١٤٣٦هـــ ثم وليًا للعهد 

ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء يف عام ١٤٣٨هـ.
يرأس مجليس الشــؤون االقتصادية والتنمية والشــؤون 

السياسية واألمنية.
عمــل عىل إعداد رؤية اململكــة ٢٠٣٠ وبرامجها املتعددة 
ويــرأس لجانهــا املتخصصة ملتابعة تنفيذهــا بعد أن تم 

إقرارها من مجلس الوزراء.
اعتنى مبكافحة الفســاد ورأس اللجنة العليا لتنفيذ ذلك. 
ومن أولويــات اهتامماتــه متكني الشــباب واملرأة يف 
اململكة، وتطوير قطاعــات الدولة اإلدارية واالقتصادية 

والحضارية.

وقدم الدعم السخي لكثري من الجهات التي تخدم املواطن، ومنها : اإلسكــــان، واألنـديــة 
الرياضية، واألندية األدبية، كام قام بإطالق مرشوعات تنموية كبرية يف مناطق اململكة، مثل: 

مرشوع القدية بالرياض، ومرشوع أماال ومدينة نيوم ومرشوع البحر األحمر غرب اململكة.
انشــأ الهيئة امللكية ملدينة مكة املكرمة واملشاعر املقدســة، وأمر بتوسعة الحرمني الرشيفني، 

وتوسعة املطاف يف املسجد الحرام وعدد من الخدمات املتعلقة بتيسري الحج والزيارة.

ويل العهد صاحب السمو املليك األمري محمد بن سلامن بن عبدالعزيز

مـــن كلـــامت  األمـــري محمـــد بـــن 
ــز: ــن عبدالعزيـ ــلامن بـ سـ

«دامًئـــا مـــا تبـــدأ قصـــص النجـــاح 
برؤيـــة، وأنجـــح الـــرؤى هـــي تلـــك 
التـــي تبنـــى عـــىل مكامـــن القـــوة. 
ونحـــن نثـــق ونعـــرف أن اللـــه ســـبحانه 
ـــن  ـــن م ـــو أمث ـــارًكا ه ـــا مب ـــا وطًن حبان
البـــرتول، ففيـــه الحرمـــان الرشيفـــان، 
ــرث  ــة أكـ ــاع األرض، وقبلـ ــر بقـ أطهـ
ـــا  ـــار مســـلم، وهـــذا هـــو عمقن مـــن مي
ــل  ــو عامـ ــالمي، وهـ ــريب واإلسـ العـ

ــا األول» نجاحنـ

اململكة العربية السعودية: عهود امللوك الدرس الثاين والثالثون
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بــذل قــادة اململكــة العربيــة الســعودية جهــودًا عظيمــة 
يف رعايــة شــؤون الحرمــني الرشيفــني، ومــن األمثلــة 

عــىل تلــك الجهــود مــا يــأيت:
بــادر إىل إنشــاء مظــالت للمســجد  ١- امللــك عبدالعزيــز:
الحــرام واملســعى، وأمــر بتأســيس مصنــع لكســوة الكعبــة، 
ــعى  ــط املس ــوي، وتبلي ــجد النب ــعة املس ــر بتوس ــام أم ك

بالحجــارة.
٢- امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز: أكمل جميــع إصالحات 
املســجد النبــوي، ثــم رصف عنايتــه إىل توســعة املســجد 

الحــرام وتزويــده باملرافــق العامــة. 
اعتنــى بتوســعة  ٣- امللــك فيصــل بــن عبدالعزيــز:
صحــن الطــواف  وتوســعة املســجد النبــوي مــن الجهتــني 

ــة. ــاملية والغربي الش
أكمــل توســعة املســجد  ٤- امللــك خالــد بــن عبدالعزيــز:
ــه،  ــالت في ــة مظ ــة وإقام ــة الغربي ــن الناحي ــوي م النب

ــة.  ــد للكعب ــاب جدي ــع يف عهــده ب كــام ُصن
٥- امللــك فهــد بــن عبدالعزيــز: شــهد عــرصه إنجــازات 
ــن  ــرش صح ــت يف ف ــرام متثل ــجد الح ــة يف املس هائل

الطــواف ببــالط ال تؤثــر فيــه حــرارة الشــمس، وتركيــب ســالمل كهربائيــة. وإضافــة جــزء جديــد 
ــة  ــني إضاف ــاء مئذنت ــة وبن ــة ســاحات خارجي ــة، وإضاف ــة الغربي إىل املســجد الحــرام مــن الناحي
ــرب  ــد إىل الشــامل والغ ــك فه ــد املل ــوي يف عه ــدت توســعة املســجد النب ــآذن الســبع. وامت إىل امل
ــد أنشــئ يف  ــة.  وق ــة املرشف ــم الشــامل للكعب ــده الرتمي ــة، وجــرى يف عه ــق عام ــت مراف وأضيف

املدينــة املنــورة مجمــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف، وافتتــح ســنة (١٤٠٥هـــ). 
أمــر بتوســعة املســجد الحــرام مــن الجهــة الشــاملية، وتوســعة  ٦- امللــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز:
املســعى، وتطويــر منطقــة الجمــرات، ويف املدينــة أمــر باســتئناف مرشوعــات التوســعة يف املســجد 
ــة  ــة والغربي ــر الســاحة الرشقي ــة ســاحات املســجد، وتطوي ــة لتغطي النبــوي وإنشــاء مظــالت حديث

منــه.

مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيــف 
فـي املدينـة املـنــورة

وضع حجر األساس له امللــــك فـــهــــد بن 
عبدالعزيز  عام ١٤٠٣هـ وافتتحـه عام  ١٤٠٥هـ .

له عرشة ماليني نسخة من  ينتج املجمع ما معدَّ
جميع إصداراته التي تجاوزت ( ٧٠ ) إصداراً. 

كــمـا أصــدر املـركز ترجامت معاين القــرآن 
الكـريم إىل أكــثـر مـن ثالثيـن لغة. 

مرشوع اإلفادة من األضاحي:
أنشئ مرشوع اململكة العربية السعودية لإلفادة 
من الهدي واألضاحي عام ١٤٠٣هـ ، وأســندت 
مهمة إدارتــه إىل البنك اإلســالمي للتنمية، 
ويــرشف عىل أعــامل املرشوع لجنــة اإلفادة 
من الهدي واألضاحي املشـّكـــلة من عـدد من 
الجهات الحكومية يف اململكة العربية السعودية.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa


الدرس الثالث والثالثون
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ــك  ــد املل ــة يف عه ــاعر املقدس ــار املش ــئ قط وأنش
عبداللــه بــن عبدالعزيــز لإلســهام يف نقــل الحجاج 
القطــار  ويربــط  حركتهــم،  وتســهيل  وراحتهــم 

ــات. ــة وعرف ــى مبزدلف ــَعَر ِمن َمْش
٧- خــادم الحرمــني الرشيفــني امللــك ســلامن بــن
عبدالعزيــز: اعتنــى بتوســعة الحرمــني الرشيفــني

وأمــر بإكــامل املرحلــة الثالثــة ملــرشوع رفــع الطاقة 
االســتيعابية للمطــاف، وتأهيــل بــرئ زمــزم، وإنشــاء 
الهيئــة امللكيــة ملدينــة مكــة املكرمــة واملشــاعر 
ــف  ــوي الرشي ــجد النب ــي املس ــام حظ ــة، ك املقدس

ــه-. ــه -حفظــه الل ــه ورعايت بعنايت

قطار املشاعر املقدسة 

توسعة  املسجد الحرام مبكة املكرمة

املسعى وتجديد سقفه، � امللك عبدالعزيز الحرام وتوسعة مساحته ألكرث من مرة ونصف، ورصف  املسجــد  مــا يحتاج إىل ترميم يف  تــرمــيــم 
وتوسعة املطاف.

تنفــيـذ مــشـروع التــوسـعــة، فتضــاعفــت مساحـته أكـــرث من خمسة أضعاف، وإزالة املنشآت املحيطة باملسعى.� امللك سعود بن عبدالعزيز

توسعــة املطــاف فيمـــا بيــن املقام والحجر األسود، وتوسعة الجهتني الشاملية والغربية، وتظليلها وتبليطها.� امللك فيصل بن عبدالعزيز

 توسعة الناحية الغربية، وتظليلها وتبليطها. � امللك خالد بن عبدالعزيز

توسعة املسجـــد من الناحية الغربية والشاملية، وإقامة مبنى يتصل باملسجد ويحيط به من الجهتني الشاملية والغربية.� امللك فهد بن عبدالعزيز
امللك عبدالله بن 

توسعة الساحات الشاملية والرشقية والغربية واملسعى، وتطوير منطقة الجمرات.� عبدالعزيز

خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلامن بن عبدالعزيز

إكامل املرحلة الثالثة ملرشوع رفع الطاقة االستيعابية للمطاف.� 
إكامل توسعة املسجد الحرام واملسجد النبوي.� 
تأهيل برئ زمزم. � 

اململكة العربية السعودية: عامرة الحرمني الرشيفني الدرس الثالث والثالثون

أبرز أعامل امللوك يف عامرة املسجد الحرام

اتخذ ملوك اململكة العربية السعودية لقب خادم الحرمني الرشيفني امتدادًا ألسالفهم يف الدولة السعودية األوىل والدولة السعودية 
الثانية، ويف عام ١٤٠٧هـ أمر امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود بتغيري لقب (صاحب الجاللة) إىل (خادم الحرمني الرشيفني)، واستمر 

ذلك إىل اليوم. ويأيت هذا اللقب تعبريًا عن رشف خدمة املسجد الحرام، واملسجد النبوي.
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تقويم
الوحدة الخامسة
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يعلل الطلبة ما يأيت:
أ- إرصار امللك عبدالعزيز عىل اسرتداد الرياض.

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ب- قبول أهل الرياض واملناطق املحيطة بها حكَم امللك عبدالعزيز ومبايعتهم له مبارشة.
....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ج- نجاح امللك عبدالعزيز يف توحيد اململكة العربية السعودية.
....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

يحدد الطلبة املعركة الحاسمة التي تلت دخول امللك عبدالعزيز الرياض مبارشة: 

يفّرس الطلبة األساس التنموي للمملكة العربية السعودية، مع ذكر أمثلة.
....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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معركة حائل
معركة األحساء
معركة الدمل
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وحتى  ١١٣٩هـ  عام  يف  تأسيسها  منذ  السعودية  العربية  اململكة  لتاريخ  موجزًا  الطلبة  يكتب 
توحيدها عىل يد امللك عبدالعزيز يف عام ١٣٥١هـ، عىل أن يتضمن ذلك أبرز األحداث وأهم 

النتائج يف رأي الطلبة.
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الوحدة األولى

مفهوم علم التاريخ

 الدرس األول:
تعريف علم التاريخ

    الدرس الثاني:
التدوين التاريخي عند المسلمين وتطوره

    الدرس الثالث:
نماذج مختارة من مؤلفات المؤرخين

    الدرس الرابع:
منهج تدوين التاريخ عند المسلمين

    الدرس الخامس:
مهارات التفكير في التاريخ

مفهوم علم التاريخ
الوحدة السادسة

الشخصيات التاريخية

 الدرس الرابع والثالثون:
اإلمام محمد بن سعود

الدرس الخامس والثالثون:
اإلمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود

 الدرس السادس والثالثون:
الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

الدرس السابع والثالثون:
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود 
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    الدرس الثاني:
التدوين التاريخي عند المسلمين وتطوره

    الدرس الثالث:
نماذج مختارة من مؤلفات المؤرخين

    الدرس الرابع:
منهج تدوين التاريخ عند المسلمين

    الدرس الخامس:
مهارات التفكير في التاريخ

الوحدة األولى

مفهوم علم التاريخ

 الدرس األول:
تعريف علم التاريخ

    الدرس الثاني:
التدوين التاريخي عند المسلمين وتطوره

    الدرس الثالث:
نماذج مختارة من مؤلفات المؤرخين

    الدرس الرابع:
منهج تدوين التاريخ عند المسلمين

    الدرس الخامس:
مهارات التفكير في التاريخ

مؤسس المملكة العربية السعودية

الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 

ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

قامــت اململكــة العربيــة الســعودية منــذ تأســيس الدولــة الســعودية 
األوىل إىل اليــوم عــىل جهــود شــخصيات تاريخيــة أســهمت 
ــا،  ــعودية وبنائه ــة الس ــيس الدول ــادة تأس ــًال يف إع ــهامًا فاع إس
ــام  ــعود، واإلم ــن س ــد ب ــام محم ــخصيات: اإلم ــك الش ــن تل وم
تــريك بــن عبداللــه بــن محمــد بــن ســعود، وامللــك عبدالعزيــز بن 
عبدالرحمــن آل ســعود، وخــادم الحرمــني الرشيفــني امللــك ســلامن 
ــًا  ــخصيات أمنوذج ــذه الش ــل ه ــعود. ومتث ــز آل س ــن عبدالعزي اب
مميــزًا للمواطــن الســعودي الــذي يعتنــي بوطنــه ومبادئــه وقيمــه.

كـام تأسـَس عـدد مـن املؤسسـات الوطنيـة التـي ُتْعَنـى باملصـادر 
التاريخيـة الوطنيـة، والقيـام عىل خدمتها وإتاحتهـا ونرشها، مثل: 
للوثائـق واملحفوظـات،  امللـك عبدالعزيـز، واملركـز الوطنـي  دارة 

ومكتبـة امللـك فهـد الوطنية.



الوحدة السادسة
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عــام  فــي  األولــى  الســعودية  الدولــة  ــس  مؤسِّ
ــخصية  ــة، وش ــارة الدرعي ــى إم ــا تول ١١٣٩هـــ عندم
ــة. ــي المنطق ــي نشــر االســتقرار ف ــة، أســهم ف حاكم

ولــد فــي الدرعيــة عــام ١٠٩٠هـــ، وبــدأ يحمــل لواء 
ــرت  ــذا تغيَّ ــذ شــبابه؛ ل ــة الســعودية من تأســيس الدول
الدرعيــة فــي عهــده وأصبحــت عاصمــة  أحــوال 

ــى. ــعودية األول ــة الس للدول
اســتمر حكمــه فــي الدرعيــة قرابــة أربعيــن ســنة، 
ــة  ــيس الدول ــرة لتأس ــازات كثي ــاًال وإنج ــهدت أعم ش

ــى. ــعودية األول الس
شخصيته: 

اتســمت شــخصية اإلمــام محمــد بــن ســعود بالقــوة 
ــه عــّز وجــّل فــي  ــًا يراقــب الل ن ــادة، وكان متديِّ والقي
ــط،  ــن التخطي ــة، وحس ــم بالحكم ــا اتس ــه. كم أعمال
والكــرم، ودعــم المعرفــة والتعليــم، وُعــرف عنــه 
ــق  ــر األمــور لتحقي ُحســن الســيرة، والشــجاعة، وتدبي

ــة. ــة العام المصلح
نشأته: 

ــد  ــى ي ــى عل ــادة؛. وترب ــم وقي ــة ُحك ــي بيئ ــأ ف نش
ــِإْرث  ــر ب ــذاك. وتأث ــاء آن ــدى العلم ــم ل ــه، وتعل والدي
ه األعلــى مانــع  أســرته الحاكمــة منــذ قــدوم جــدِّ
ــى المنطقــة فــي عــام ٨٥٠هـــ وإنشــائه  المريــدي إل

ــة. الدرعي

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

اإلمام محمد بن سعود
الدرس الرابع والثالثون

األميــر سعــود بن محمــد:
هــو سعــود بــن محمــد بن مقرن، وتنتسب 
الدرعية  إمارة  تولى  المالكة،  األســرة  إليــه 
تصديه  عند  تجلـت شجاعته  ١١٣٢هـ،  عــام 
لحملـة أميـر األحساء عــام ١١٣٣هـ، توفـي 
عام ١١٣٧هـ، وخلَّف أربعة أبناء، هم: محمد 
وثنيان،  األولى)،  السعودية  الدولة  (مؤسس 

ومشاري، وفرحان.

مانع المريدي:
نجد  إلى  ٨٥٠هـ  عام  قدم  الدرعية،  مؤسس 
ببناء  وقام  درع،  ابن  عمه  ابن  من  بدعوة 
وَحَفَدُته  أبناؤه  وواصل  وتوسيعها،  الدرعية 

البناء والتأسيس.

الدرعية
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اإلمام محمد بن سعودالدرس الرابع والثالثون

جهوده في تأسيس الدولة السعودية األولى: 
أســس الدولــة الســعودية األولــى في عــام ١١٣٩هـ 
وعمــل ألن تكــون الدرعيــة مركــزًا لالســتقرار وتكــون 

قــادرًة علــى توحيــد المنطقة.  
فماذا عمل؟

تولــى تأميــن طــرق التجــارة التــي تمــّر بالدرعية؛ 
فــأدى ذلــك إلــى ازدهــار الحركــة التجاريــة وزيــادة 
النشــاط فــي المنطقــة، كمــا وّثــق العالقــة بالقبائــل 
الخالفــات  علــى  للقضــاء  المجــاورة؛  والبلــدات 
ودعــم  االســتقرار.  وتحقيــق  االضطــراب،  وعلــى 
كذلــك النظــام االجتماعــي واالقتصــادي فــي إمــارة 
الدرعيــة؛ لتكــون قــادرًة علــى اســتيعاب مســؤوليتها 
المســتقبلية التــي كان يراهــا لهــا اإلمــام محمــد بــن 

ســعود.
بــن  محمــد  اإلمــام  أيــد  ١١٥٧هـــ  عــام  فــي 
ــا الشــيخ  ــادى به ــي ن ــة الت ســعود الدعــوة اإلصالحي
محمــد بــن عبدالوهــاب بعــد انتقالــه للدرعيــة، 
وقيامــه بالــدروس العلميــة ونشــر المعرفــة الشــرعية 

الصحيحــة. 
إنجازاته:

ــة  ــه الدول ــد تأسيس ــبابه وبع ــي ش ــعود ف ــن س ــد ب ــام محم ــال اإلم ــج أعم ــرت نتائ أثم
الســعودية األولــى؛ لتقــوم دولــة قــادرة علــى توحيــد المنطقــة. لــذا قــاد اإلمــام محمــد بــن 
ســعود بنفســه المعــارك التــي كان هدفهــا حمايــة الدولــة الناشــئة مــن جهــة، وتأييــد الدعــوة 

الخالصــة للتوحيــد مــن جهــة أخــرى.
وتكونــت النــواة األســاس للدولــة الســعودية األولــى فــي عهــده لُيكَمــَل بناؤهــا فــي عهــد 
ابِنــه اإلمــام عبدالعزيــز وَحفيديــه اإلمــام ســعود بــن عبدالعزيــز واإلمــام عبداللــه بن ســعود.

أثمـــرت جهـــود اإلمام محمد بن ســـعود 
وَبَذَل  الصحيحـــة،  العقيـــدة  نشـــر  في 
أئمـــة الدولة الســـعودية األولـــى جهودًا 
كبيرة في ســـبيل نشـــرها، حيـــث بلغت 
الســـعودية األولـــى فـــي عهد  الدولـــة 
أقصى  عبدالعزيـــز  بـــن  ســـعود  اإلمام 
الشـــام  إلى أطراف  لها، ووصلت  اتســـاع 
األحمر  والبحر  شـــماًال، وُعمان جنوبـــًا، 
غربـــًا، والخليج العربي شـــرقًا، وأضحت 
الدرعية منـــارة للعلم، ومركـــزًا حضاريًا 

والتجارة. للقوافـــل  وملتقـــى  مهمًا، 

البحث  ومصادر  اإلنترنت  شبكة  بتصفح 
اإلمام  أثر  عن  الطلبة  يبحث  األخرى، 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود في توحيد 

شبه الجزيرة العربية.
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 ومــن إنجازاتــه أيضــًا أنــه طــّور أســلوب اإلدارة 
ــات  ــل الخصوم ــاة لفص ــن القض ــة. وعّي ــي الدول ف
ــي  ــًا ف ــوة َحَكم ــد الق ــم َتُع ــق، ول ــاس بالح ــن الن بي
ــة  ــة نعم ــي المنطق ــرف أهال ــك َع ــات، وبذل الخالف

ــدل. ــتقرار والع ــن واالس األم
ــم  ــة التعلي ــار حرك ــًا ازده ــازات أيض ــن اإلنج وم
فــي الدرعيــة وســائر البلــدان التــي انضمــت للدولة، 
فقــد توافــد الطــالب لتحصيــل العلــم فــي الدرعيــة؛ 
ــك  ــطت بذل ــكانها فنش ــدد س ــن ع ــا زاد م ــو م وه
جميــع جوانــب الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة 

فيهــا.

وفاته:
توفــي اإلمــام محمــد بــن ســعود رحمــه اللــه فــي 
عــام ١١٧٩هـــ بعــد أن أمضــى مــا يقــارب األربعيــن 

عامــًا فــي تدعيــم إمــارة الدرعيــة، وتأســيس الدولــة الســعودية األولــى.
ــل  ــا: فيص ــران، هم ــان آخ ــه ابن ــه، ول ــز، وعبدالل ــا: عبدالعزي ــن، هم ــف ابني ــد خّل وق

ــة. ــد الدول ــيرة توحي ــي مس ــه ف ــي حيات ــهدا ف ــعود، اسُتش وس
وتولــى بعــد وفاتــه ابُنــه اإلمــام عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود، ثــم اإلمــام ســعود 
ــه بــن ســعود حتــى  ابــن عبدالعزيــز حتــى وفاتــه فــي عــام ١٢٢٩هـــ، ثــم اإلمــام عبدالل

ــن. ــن العثمانيي ــدي المعتدي ــى أي ــى فــي عهــده عل ــة الســعودية األول ــاء الدول انته
وبقيــام الدولــة الســعودية األولــى يكــون اإلمــام محمــد بــن ســعود قــد أّســس البــذرة 
المباركــة لهــذه الدولــة (المملكــة العربيــة الســعودية) التــي مــا زالــت إلــى اليــوم قائمــًة 
بواجبهــا الدينــي والحضــاري، بالحفــاظ علــى وحــدة أراضيهــا وأمــن مواطنيهــا وســالمتهم، 

ــُد إليهمــا مــن الُحّجــاج والــزّوار. وَتَشــرُِّفها بخدمــة الحرميــن الشــريفين ومــن َيِف

اإلمام محمد بن سعودالدرس الرابع والثالثون

أبرز إنجازات 
اإلمام محمد بن سعود 

تنظيـــــــــــــــــــــــــــــم  مــــــــــــــــــــــــــــوارد
الدولـــــــــــــــــة

االستقـــــــــــــــالل السياســــــــــــي
وعــدم التبعيـــة ألي نفــــوذ 

مناصــرة الدعوة اإلصالحيـــة
وحمايتهـــــــا

توحيـــــــد معظــــــم منطقــــــــــة
 جنــــــــد 

التصدي لعدد من احلمـــالت
 ضــــد الدولـــــة

تأميــــــــــــــن طــــــــــــــرق احلــــــــــــج
والتجـــــــارة 

توحيد الدرعيـــة حتـــت حكمـــه
واإلسهام يف نشر االستقرار

بنـــاء حــــي الطرفيـــة بجانــــب
غصيبة

االهتمــام باألمــور الداخليـــة
وتقوية مجتمع الدرعية 

احلــــرص علــــــــى االستقـــــــرار
 اإلقليمــــــــي 

بـــــــــــــــدء حمــــــالت  التوحيـــــــد 

بناء ســور الدرعيـــة للتصـدي
 للهجمات اخلارجية 

دعــــوة البلــــدات لالنضمــــــــام
 إلى الدولة السعودية 

أبرز إنجازات اإلمام محمد بن سعود
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أبرز أحداث التأسيس 

والدة اإلمام
محمد بن سعود

مشاركته يف الدفاع عن الدرعية
يف عهد والده

مشاركته يف
حملة العيينة

توليه الحكم يف الدرعية
 وتأسيس الدولة السعودية

 األوىل

توحيد 
شطري الدرعية

إرساله حملة إىل الرياض 
لتأمني االستقرار فيها

وقعة
 الشّياب

وقعة
 فيضة لنب

منارصة الدعوة
اإلصالحية وحاميتها

وقعة
 الخريزة (صياح)

وقعة
 البطني (ثرمداء)

وقعة
 الحبونية

وقعة
 دلقة

وقعة
 البنية األوىل

١١٣٩هـ   |  ١٧٢٧م١١٣٩هـ  |  ١٧٢٧م١١٣٣هـ  |  ١٧٢١م١٠٩٠هـ  |  ١٦٧٩م

١١٣٩هـ   |  ١٧٢٧م ١١٥٥هـ   |  ١٧٤٢م ١١٥٩هـ   |  ١٧٤٦م

١١٥٩هـ   |  ١٧٤٦م

١١٥٧هـ   |  ١٧٤٤م

١١٦١هـ   |  ١٧٤٨م ١١٦٠هـ   |  ١٧٤٧م

١١٦١هـ   |  ١٧٤٨م١١٦٢هـ   |  ١٧٤٨م

١١٦١هـ   |  ١٧٤٨م

وقعة
 البطحاء

وقعة
 الرياض

١١٦٣هـ   |  ١٧٥٠م ١١٦٤هـ   |  ١٧٥١م

وقعة
 عفجة الحاير

وقعة
 الزلفي

١١٦٥هـ   |  ١٧٥٢م١١٦٤هـ   |  ١٧٥١م

وقعة
 حرميالء

١١٦٦هـ   |  ١٧٥٣م

وقعة 
منفوحة

وقعة
  الدار

١١٦٨هـ   |  ١٧٥٥م

وقعة 
البنية الثانية

وقعة
 الرياض

وقعة
 أم العصافري

١١٧١هـ   |  ١٧٥٨م

وقعة
 الرشا

١١٧٠هـ   |  ١٧٥٧م

وقعة
 بناء القصب

 سور الدرعية
حملة حا كم األحساء عريعر بن 

دجني عىل الدولة السعودية 
األوىل وصدها

١١٧٢هـ   |  ١٧٥٩م ١١٧٢هـ   |  ١٧٥٩م١١٧٢هـ   |  ١٧٥٩م

وقعة
الرثمانية

١١٧٣هـ   |  ١٧٦٠م

وقعة
 مقرن

وقعة
 قذلة

١١٧٥هـ   |  ١٧٦٢م١١٧٧هـ   |  ١٧٦٣م

وقعة
 الصبيحات

وفاة املؤسس اإلمام محمد بن 
سعود وتويل ابنه اإلمام 

عبدالعزيز

وقعة الحائر بني قوات الدولة
 السعودية األوىل وقوات 

حاكم نجران

حملة حاكم األحساء  عريعر بن 
دجني الثانية عىل الدرعية 

وفشلها

١١٧٩هـ   |  ١٧٦٥م ١١٧٨هـ   |  ١٧٦٤م

١١٧٨هـ   |  ١٧٦٤م

١١٧٩هـ   |  ١٧٦٥م

١١٦٩هـ   |  ١٧٥٦م١١٧١هـ   |  ١٧٥٨م ١١٧٠هـ   |  ١٧٥٧م

اإلمام محمد بن سعودالدرس الرابع والثالثون
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" لقــد ملكــُت هــذه البــالد التــي هــي تحــت ســلطتي 
ــعبي  ــن ش ــرد م ــة، وكل ف ــيمة العربي ــم بالش ــه ث بالل
ــرد  ــم كف ــري وإياه ــا أس ــي، وأن ــدي ورشط ــو جن ه
واحــد، ال أفضــل نفــيس عليهــم وال أتبــع يف حكمهــم 
ــاب  ــاء يف كت ــبام ج ــم حس ــح له ــو صال ــا ه ــري م غ

ــه وســنة رســوله ملسو هيلع هللا ىلص". الل

ــعودية...معتزين  ــة الس ــة العربي ــم اململك ــا حك  "تولين
بهــذا الــرتاث املجيــد الــذي ورثنــاه كابــراً عــن كابــر، 
ــه، دســتوره  ــه وطاعت ــوى الل ــذي أســس عــىل تق وال
ــىل  ــد ملسو هيلع هللا ىلص، فع ــنة محم ــامده س ــم، وع ــرآن الكري الق

أسســه نحــن ماضــون" .

الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

التأسيس في كلمات الملوك وولي العهد

الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود

ــه  ــكه وتفاني ــه، ومتاس ــعب بالل ــذا الش ــان ه "إن إمي
يف خدمــة وطنــه والكفــاح يف ســبيل اســتقالله 
ــعب  ــذا الش ــل ه ــذي أوص ــبيل ال ــو الس ــه ه وحريت

وهــذا البلــد الكريــم إىل ماهــو عليــه اآلن".

"اســتطاع امللــك عبدالعزيــز وبفضــل اللــه أن يؤســس 
هــذا الكيــان الكبــري، ليعيــد لــه األمــن مبعايــري 
ويحقــق  إليهــا،  الوصــول  اآلخريــن  عــىل  يعــز 
ــاة اإلنســانية املرفهــة  لشــعبه أفضــل مســتويات الحي
ــال  ــا مــرضب األمث ــى أصبحــت بالدن واملســتقرة، حت

يف العــزة والكرامــة والتقــدم واالزدهــار".

الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود

ــن  ــرث م ــذ أك ــعودية األوىل من ــة الس ــت الدول " قام
قرنــني ونصــف عــىل اإلســالم، وعــىل منهــاج واضــح 

ــامع". ــوة واالجت ــم والدع يف السياســة والحك

" إن بالدنــا وللــه الحمــد شــهدت منــذ تأسيســها عــىل 
يــد املوحــد امللــك عبدالعزيــز -يرحمــه اللــه - نهضــة 
حضاريــة شــاملة، اســتهدفت اإلنســان الســعودي يف 

عيشــه وعملــه وأمنــه وصحتــه وتعليمــه".

الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود

الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ــة يف  ــة املبارك ــذه الدول ــيس ه ــرى تأس ــّز بذك "نعت
العــام ١١٣٩هـــ (١٧٢٧م)، ومنــذ ذلــك التاريــخ وحتــى 
ــق  ــتقرار وتحقي ــلم واالس ــز الس ــت ركائ ــوم؛ أرس الي

ــدل.  الع
احتفــاٌء  هــو  الذكــرى؛  بهــذه  احتفاءنــا  وإن 
ــام كل  ــود أم ــة، وتالحــم شــعب، والصم ــخ دول بتاري
ــىل  ــه ع ــد لل ــتقبل. والحم ــع للمس ــات، والتطل التحدي

النعــم". كل 

ــدم  ــل بالق ــداً موغ ــم ج ــي مه ــق تاريخ ــا عم "لدين
ــارات. ــن الحض ــري م ــع الكث ــى م ويتالق

الكثــري يربــط تاريــخ جزيــرة العــرب بتاريــخ قصــري 
جــداً، والعكــس أننــا أمــة موغلــة يف القــدم".

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

اإلمام محمد بن سعودالدرس الرابع والثالثون
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ــام  ــي عــ ــة ف ــعودية الثاني ــة الس ــس الدول مؤسِّ
شــجاع،  وفــارس  حاكمــة،  وشــخصية  ١٢٤٠هـــ، 

ومقــاوم وطنــي ضــد المعتديــن.
ولــد فــي الدرعيــة عــام ١١٨٣هـــ تقريبــًا، وتحمل 
ــد  ــعودية بع ــة الس ــيس الدول ــادة تأس ــؤولية إع مس

ــا فــي دورهــا األول. انتهائه
امتــد حكمــه فــي الدولــة الســعودية الثانيــة نحــو 
ــن  ــن م ــرد المعتدي ــي ط ــا ف ــنوات قضاه ــر س عش
ــة الســعودية، وفــي إعــادة التأســيس  أراضــي الدول

للمــرة الثانيــة.
شخصيته: 

اتســمت شــخصيته بالشــجاعة والحكمــة وحســن 
القيــادة والتدبيــر، والوطنيــة، والحــزم، والعــدل 

ــر. ــع، والصب ــن الجمي بي
نشأته: 

ــد  ــى فــي عه ــة الســعودية األول ــَر ازدهــار الدول ــادة، وعاَص ــم وقي ــة حك نشــأ فــي بيئ
ــة  ــب شــبه الجزيــرة العربي اإلمــام ســعود بــن عبدالعزيــز حيــث وصــل نفوذهــا إلــى أغل
وأطــراف الشــام والعــراق.  كمــا كان مــن بيــن المدافعيــن عن الدرعيــة عندما قــدم الوالي 
العثمانــي علــى مصــر محمــد علــي بجيــش ضخــم بقيــادة ابنــه إبراهيــم باشــا، ونتــج عــن 
هــذا االعتــداء انتهــاء الدولــة الســعودية األولــى وتخريــب الدرعيــة وقتــل األبريــاء ونقــل 
عــدد مــن أفــراد أســرة آل ســعود ومــن بينهــم أعمــام اإلمــام تركــي وأقربائــه إلــى مصــر.

جهوده في تأسيس الدولة السعودية الثانية: 
فــي نهايــة حصــار الدرعية في عــام ١٢٣٣هـ، واستســالم اإلمام عبدالله بن ســعود لحقن 
الدمــاء، قــرر اإلمــام تركــي مغــادرة الدرعيــة حتــى ال يقــع فــي األســر ويرنــو بأنظــاره إلــى 
إعــادة الدولــة الســعودية للمــرة الثانيــة. انشــغل اإلمــام تركــي بــن عبداللــه فــي الســنوات 

السعودية  الدولة  الرياض في عهد  قامت في 
الثانية عدة إصالحات، منها:

١- إصالح سور الرياض الذي تهدم على إثر 
الحروب.

٢- بناء قصر كبير ليكون مقرًا للحكم.
اآلن جامع  القصر، وهو  بناء مسجد قرب   -٣

اإلمام تركي بن عبدالله ( الجامع الكبير).
سياسي  دور  عبدالله  بن  تركي  لإلمام  وكان 
إمارة  تولى  األولى، فقد  السعودية  الدولة  في 
القوات  مع  دافع  كما  ١٢٢٥هـ،  سنة  الرياض 

السعودية ضد القوات المعتدية.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الدرس الخامس والثالثون
اإلمام تركي بن عبدهللا بن محمد بن سعود
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الدرس الخامس والثالثون اإلمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعودالوحدة السادسة

الســت بعــد ســقوط الدرعيــة بمواجهــة األعــداء 
ــلحة  ــة باألس ــم المدجج ــن وحامياته ــرد المعتدي وط
ــى  ــذا اســتند فــي تخطيطــه إل ــاد؛ ل والرجــال والعت
إســتراتيجية االختبــاء مــدة مــن الزمــن عــن أنظــار 
العــدو، حيــث اختــار أحــد الكهــوف فــي جبــل ُطَويق 
ــة الريــاض، ثــم بــدأ فــي  األشــم فــي جنــوب مدين
التحــرك ليــًال وضــرب مواقــع العــدو والعــودة فــي 
النهــار إلــى مخبئــه حتــى تمكــن مــن جمــع األنصــار 
ــى  ــل إل ــة، لينتق ــق المحيط ــي المناط ــن ف والمؤيدي
مرحلــة المواجهــة المتواصلــة التــي نتــج عنهــا طــرد 

المعتديــن وتأســيس الدولــة الســعودية الثانيــة.
نهــض اإلمــام تركــي بــن عبداللــه لطــرد المعتدين 
مــن بــالده، والقيــام بمسؤوليتــــه وتولـــي ذلــك 
ــداء  ــى األع ــل للقضــاء عل ــث عم ــكل شــجاعة؛ حي ب
ــعودية  ــة الس ــودة الدول ــل بع ــه النبي ــق هدف وتحقي
علــى المبــادئ التــي قامــت عليهــا الدولــة الســعودية 
ــاء  ــًا أبن ــي مخاطب ــام ترك ــال اإلم ــها. ق ــى نفِس األول
بــالده وهــو يؤســس للدولــة الســعودية الثانيــة معبــرًا 

عــن شــجاعته:
اف      علـــى طــريــٍق نايٍف في ْعَلّيه ْرق كشَّ جلســت فـي غارٍ على الطُّ
وطويــق غرْب وكاشفٍ كل االطـراف      وخذيــت َبْه وقٍت ولــه قاِبِليــه
مــع الخوي االجرب على كل حـّواف      فــي يــد شجـاٍع ما تَهبِّي ضويه
ـــاعٍ  وال  نيــب  خـــّواف     وبدبـــرة الله ما نهــاب المنيـه ـــاع  بتَّ قطَّ

جبل طويق:
هـــو سلســـلة جبـــال تقـــع شـــمال الزلفي 
ويمتد جنوبًا إلى مشـــارف وادي الدواســـر، 
على امتداد يقـــارب ٨٠٠كم تقريبًا، وســـمي 
وق  بطويق نســـبة إلى شـــكله الذي يشبه الطَّ
والقـــوس، أو ألنه يطـــّوق منطقة واســـعة، 
ويســـمى أيضًا بجبال العـــارض، ويقع عليه 

كثيـــر من المـــدن النجدية.

جبل طويق
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اإلمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعودالدرس الخامس والثالثون

ــي  ــام ترك ــا اإلم ــف لن ــات وص ــذه األبي ــي ه وف
ابــن عبداللــه الصــورة الحقيقيــة التــي كانــت عندمــا 

ــة. ــة الســعودية الثاني أعــاد تأســيس الدول
ــد نجــاح اإلمــام تركــي ١٢٤٠هـــ وبع وفــي عــام

ــه فــي إنهــاء االعتــداء األجنبــي وطــرد  ابــن عبدالل
اتخــاذ  قــرر  وأتباعهــم،  العثمانييــن  المعتديــن 
مدينــة الريــاض عاصمــة للدولــة الســعودية الثانيــة، 
معيــدًا بذلــك أمجــاد هــذه المدينــة التاريخيــة التــي 
ــارات  ــي حض ــم ف ــخ القدي ــداث التاري ــهدت أح ش
ــة. ــي حنيف ــس) وحضــارة بن ــم) و(َجدي ــل (َطْس قبائ

إنجازاته: 
عبداللــه  بــن  تركــي  اإلمــام  أعمــال  حققــت 
ــة  ــة مدين ــة، وتهيئ ــعودية الثاني ــة الس ــيس الدول تأس
الريــاض لتكــون مركــز الحكــم فــي شــبه الجزيــرة 
ــى  ــي عل ــام ترك ــدأ اإلم ــة، وب ــد الدرعي ــة بع العربي

ُخطــا أســالفه بإعــادة نفــوذ الدولــة الســعودية فــي المنطقــة والعمــل لتوحيــد شــبه الجزيــرة 
ــد. ــدة التوحي ــى عقي ــم عل ــح القائ ــن الصحي ــر الدي ــة ونش العربي

وفاته: 
توفــي اإلمــام تركــي بــن عبداللــه فــي عــام ١٢٤٩هـــ فــي الريــاض، بعــد أن أســس لعودة 

الدولــة الســعودية للمــرة الثانيــة. وتولــى بعــده ابنــه اإلمــام فيصــل بــن تركــي.

اإلمام فيصل بن تركي:
اإلمـــام فيصل بـــن تركـــي بـــن عبدالله 
ابـــن محمد بن ســـعود، تولـــى الحكم في 
الدولة الســـعودية الثانية بعـــد وفاة والده 

اإلمـــام تركي بـــن عبدالله.
كان رجًال شـــجاعًا وحكيمًا، قـــاد عددًا من 
الدولة  العســـكرية ضد خصـــوم  الحمالت 
فترتين،  علـــى  الحكم  تولـــى  الســـعودية، 
ونجح فـــي األولى منهما فـــي تثبيت نفوذ 
الدولـــة الســـعودية الثانيـــة فـــي األماكن 
فتـــرة حكمه  تســـيطر عليهـــا، وفي  التي 
الثانيـــة، امتد حكمه نحو ثالثة وعشـــرين 
عامـــًا، تمكن فيهـــا من إعادة بنـــاء الدولة 
والسياســـية  االجتماعيـــة  النواحـــي  مـــن 

واالقتصاديـــة؛ توفي عـــام ١٢٨٢هـ. 
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الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن بــن فيصــل 
ــام  ــاض ع ــي الري ــد ف ــعود، ول ــي آل س ــن ترك اب
١٢٩٣هـــ. مؤســس المملكــة العربيــة الســعودية عــام 

١٣١٩هـ.  
شــخصية حاكمــة وقياديــة، أســهم فــي نشــر 
ــد المملكــة العربيــة  االســتقرار فــي المنطقــة، ووحَّ
ــم  ــّل ث ــّز وج ــه ع ــن الل ــوة م ــض بق ــعودية. نه الس
بقــوة ســاِعده ووحــدة هدفــه، ونبــل مقاصــده، 
ــل،  ــعث القبائ ــمَّ ش ــاء، فل ــه األوفي ــاعدة رجال ومس
ووّحــد  والحواضــر،  والبلــدات  المــدن  َق  تفــرُّ َوَ
ــا  ــذي قاده ــو ال ــدة، وه ــة واح ــي دول ــا ف صفوفه

ــة. ــّي والنهض ــق الرُّق ــى طري ــه إل بحنكت
شخصيته: 

اإلرادة،  وقــوة  بالمهابــة  شــخصيته  اتســمت 
السياســة،  والحــزم، والرأفــة، والعــدل، وحســن 
ــن  ــن، وحس ــط، والتدي ــة، والتخطي ــة الثاقب والرؤي

معاملــة اآلخريــن، والعطــف، والكــرم.
نشأته: 

نشــأ فــي عنايــة خاصــة مــن والــده اإلمــام 
ــد  ــت أحم ــارة بن ــرة س ــه األمي ــن ووالدت عبدالرحم
ــن تركــي الســديري، وتلقــى تعليمــه  ــن محمــد ب اب
علــى يــد عــدد مــن المعلميــن والعلمــاء، وكان منــذ 
شــبابه المبكــر يتحمــل مســؤوليات عديــدة لمســاندة 

ــه. ــة  دولت ــده، ولخدم وال

اإلمام عبدالرحمن بن فيصل:
هـــو اإلمـــام عبدالرحمـــن بـــن فيصل بن 
تركـــي بـــن عبدالله بـــن محمد بن ســـعود، 
والـــد الملك عبدالعزيز، وأحـــد أئمة الدولة 

الثانية. الســـعودية 
وتـــرك الريـــاض وغـــادر إلـــى الكويت مع 
أســـرته عام ١٣٠٩ هـ بعدما ســـاءت األحوال 
في نجـــد علـــى إثـــر اســـتيالء محمد بن 

الرياض. على  رشـــيد 
كان الملـــك عبدالعزيـــز يستشـــيره في كل 
أمـــوره، وكان متواضعـــًا زاهـــدًا بعيـــدًا عن 
الترف، وعلـــى جانب من العلـــم. توفي في 

١٣٤٦هـ. عام 

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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جهوده في تأسيس المملكة العربية السعودية:
ــع  ــاض م ــز الري ــك عبدالعزي ــا غــادر المل عندم
أســرته بعــد انتهــاء الدولــة الســعودية الثانيــة قــرر 
أن يتحمــل مســؤولية إعــادة الدولــة الســعودية للمرة 
الثالثــة، لــذا اشــتغل بالتفكيــر والتخطيــط واإلعداد.

خــاض معــارك كثيــرة لتوحيــد البــالد ولــم يلجــأ 
إلــى القــوة إال فــي حــاالت الضــرورة، حيــث اتبــع 
أســلوب الحصــار والتفــاوض واإلقنــاع قبــل الدخول 

ــي أي مواجهة. ف
كان فــي مقدمــة الجيــش عنــد التحــرك، وأصيب 
ــر مــن المعــارك حتــى أن الطبيــب الــذي  فــي كثي
فحصــه قبيــل وفاتــه  تعجــب مــن كثــرة عالمات 
المعــارك وآثارهــا علــى جســمه، وقــال مقولتــه 
المشــهورة: «إنــك تقــرأ تاريــخ المملكــة علــى جســد 

الملــك عبدالعزيــز».   
ــل كان  ــى أحــد، ب ــه ال يحقــد عل ــه أن مــن صفات
ــن  ــراً مم ــى أن كثي ــلوبه األول، حت ــو أس ــو ه العف

ــُه فــي الماضــي وانتصــر عليهــم.  كانــوا حولــه مــن المستشــارين والعامليــن كانــوا خصوَم
ــن  ــع أحــوال المحتاجي ــة ويتاب ــث يعطــي بجزال ــه األساســية حي ــرم مــن صفات ــك الك وكذل
ويكــرم مــن أجــاد فــي عمــل. كان يعتنــي بالنــاس حتــى أنــه فــي األحــوال القاســية قبــل 
اكتشــاف النفــط بســنوات كثيــرة خصــص أماكــن للضيافــة فــي الريــاض لتقديــم الخدمــة 
الالئقــة لمــن يأتــي مــن خارجهــا للســالم عليــه وتقديــم احتياجاتــه. وكان قريبــًا مــن النــاس 
يشــعر بهــم ويتحــدث إليهــم ويســتقبلهم يوميــًا فــي مجلســه بقصــر الحكــم، ويتابع شــؤونهم.
كان الملـــك عبدالعزيـــز ذا شـــخصية تتمتع برؤية مســـتقبلية حيث اســـتقدم الخبراء 
األجانـــب للبحث عن المـــاء والمعـــادن، وأدخل نظم االتصـــاالت الحديثـــة آنذاك مثل 
بـــة بذلك؛ ألن بعض  البرقيـــة وغيرها، وكذلك الســـيارات مع أنه واجـــه مواقف غير مرحِّ

يســـتوعبوها.  لم  الناس 

يقول أمين الريحاني:
العـــرب كلهم فمـــا وجدت  أمـــراء  قابلت 
فيهم أكبـــر من هذا الرجل، لســـت مجازفًا 
أو مبالغـــًا فيمـــا أقـــول، فهو حقـــًا كبير، 
كبيـــر في مصافحته، وفي ابتســـامته، وفي 

نظراته. وفـــي  كالمه، 

الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودالدرس السادس والثالثون

بن  الملـــك عبدالعزيز  أنابـــه  الـــذي  من 
التوقيـــع على ميثاق  ليتولى  عبدالرحمـــن 
هيئـــة األمـــم المتحدة؟ ومتـــى كان ذلك؟
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وكان حليمًا مـــع من خاصمـــه وخالفه أو رفض 
اســـتعمال األدوات الحديثـــة. أّمـــا عندمـــا تكون 
المخاصمة ضـــد الوالية العامة التـــي هي لمصلحة 
الجميـــع ويكون التعـــرض لآلخريـــن ولمصالحهم 

بســـوء فإنـــه يواجههم بكل حـــزم وقوة.
إن التقـــدم الـــذي عمـــل الملـــك عبدالعزيـــز 
لتحقيقه َخَطا فيه في عشـــرات قليلة من الســـنين 
ُخطـــًا تســـتغرق قرونًا طويلـــة، فقد أعـــاد إعمار 
الحرمين الشريفين، وأنشـــأ مبانَيَ جديدة، ومعاهد 
ومستشـــفيات، ومـــّد طرقًا، وبنى موانـــئ وأرصفة، 
ووّفر الماء، ونشـــر الكهرباء، وُعنـــي بأمور الصحة 
والتعليم، ونفذ مشـــروعًا ضخمًا لخط ســـكة حديد 
الريـــاض- الدمـــام، وأصـــدر األنظمـــة الحديثة، 
وابتعـــث المواطنيـــن للتدريـــب والدراســـة خارج 

. لبالد ا
كانـــت سياســـته الخارجيـــة وعالقاتـــه الدولية 
أنموذجًا فـــي الحكمـــة والنجاح، فقـــد تمكن من 
إنقاذ بـــالده من المســـاس بســـيادتها، وتعامل مع 
الدول العظمـــى مثـــل بريطانيا وألمانيا وفرنســـا 
بمبـــادئ واضحة  المتحـــدة األمريكية  والواليـــات 
وأســـلوب دبلوماســـي صحيح اســـتند فيـــه إلى ما 
يحقـــق المصلحـــة للبـــالد، ونجَح في ذلـــك، وقاد 
بالده بـــكل حكمة وذكاء واســـتقالل فريد من نوعه 
في عالـــم السياســـة الدوليـــة، وتجنـــب األزمات 
الدولية، بل اســـتفاد منها لمصلحة بالده، وأصبحت 
لمواقف الشـــرف والدعـــم لقضايا  المملكة ركنـــاً 
العرب والمســـلمين واالســـتقرار للســـالم العالمي.

الملك  سيرة  في  (الوجيز  كتاب  في  ورد 
البرنامج  الزركلي  الدين  لخير  عبدالعزيز) 
كان  الذي  عبدالعزيز،  للملك  اليومي 

يحافظ عليه حتى في أسفاره:
الفجر بنحو ساعة،  أن يستيقظ قبل  «اعتاد 
ويتعبد  الكريم  القرآن  من  سورًا  فيقرأ 
ويتهجد، وكثيرًا ما ُيسمع له َنشيج، ويستمر 
مع  الصبح  فيصلي  الفجر،  يؤذن  أن  إلى 
الصباح،  ِوْرد  ويقرأ  وُيسّبح  (الجماعة) 
الشمس،  تشرق  أن  إلى  فيضطجع  ويدخل 
ثم  ويفطر،  ثيابه  ويلبس  فيغتسل  وينهض 
يخرج إلى المجلس الخاص، فُتعرض عليه 
يأذن  طويلة،  غير  فترة  في  الحكومة  مهام 
الزوار،  لكبار  الخاصة  بالمقابالت  بعدها 
يدخل  حيث  العام،  المجلس  إلى  ينتقل  ثم 
ساعة،  نحو  ويمكث  مقابلته،  يريد  من  كل 
الغداء،  إلى  نهض  الظهر،  اقترب وقت  فإذا 
ومنه إلى القصر فيستريح قليًال، ثم يصلي 
الخاص،  مجلسه  إلى  ويعود  جماعة  الظهر 
العامة  الشؤون  من  تجدد  ما  عليه  فيعرض 
إلخوانه  بعدها  ويجلس  العصر،  صالة  إلى 
وأوالده وأقاربه وكبار الموظفين، ثم يخرج 
بسيارته إلى ظاهر المدينة للرياضة، ويعود 

بعد صالة المغرب.
عام،  شبه  مجلس  في  يجلس  العشاء  وبعد 
من  فصوًال  فيتلو  (القارئ)  يحضر  وهناك 
كتب مختلفة، وبعد قليل يدخل قارئ اإلذاعة 
العربية، فيتلو ما التقط من محطات اإلذاعة 
بعده  ويأتي  األخبار،  متنوع  من  الشرقية 
قارئ اإلذاعات األجنبية، وقد ترجم أهم ما 
الضحى،  في  اإلذاعات  قراء  ويتكرر  أذيع، 

وبعد العصر والهزيع األول من الليل.
(العاشرة  عربية  الرابعة  الساعة  نحو  وفي 
بنهوض  المجلس  ينفّض  مساء  زوالية) 
أن  بعد  القصر،  داخل  إلى  عائدًا  الملك 
الجميع:  بتحية  يختمها  بكلمات  يتلطف 

السالم عليكم».
يسـتخرج الطلبـة مـن النـص السـابق أهـم 
عبدالعزيـز  الملـك  برنامـج  مـن  الفوائـد 

اليومـي.
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لـــذا جاء اختيـــار المملكـــة العربية الســـعودية 
ســـاً لهيئة األمـــم المتحـــدة من بين  عضـــوًا مؤسِّ
٥٠ دولـــة فـــي العالم دليًال على حســـن سياســـته 
ونجاحها. واليـــوم تتحقق رؤية الملـــك عبدالعزيز 
ونتائج سياســـته عندمـــا اختيرت المملكـــة العربية 

الســـعودية ضمن دول مجموعة العشـــرين. 
وفاته: 

توفـــي الملـــك عبدالعزيـــز رحمـــه اللـــه في 
الطائف فـــي عـــام ١٣٧٣هــــ بعد رحلـــة طويلة 
من العمـــل الوطنـــي المخلص وتأسيســـه المملكة 
العربية الســـعودية على أســـس واضحـــة ومبادئ 

وراســـخة. قوية 
وتولى بعد وفاته الملك ســـعود بـــن عبدالعزيز 

الســـعودية. العربية  المملكة  بناء  ليكمل 

يكتب  المختلفة،  البحث  وسائل  خالل  من 
في  النفط  اكتشاف  عن  بحثاً مصغراً  الطلبة 

المملكة العربية السعودية.

مجموعة العشرين:
هو منتدى تأسس سنة ١٩٩٩م بسبب األزمات 
الميالدية. يمثل هذا  التسعينيات  المالية في 
المنتدى ثلثي التجارة في العالم وأيضًا يمثل 
أكثر من ٩٠ بالمئة من الناتج العالمي الخام. 
الممنهج  الجمع  العشرين  مجموعة  هدف 
نقاش  بغية  مهمة  ومتقدمة  صناعية  لدول 

قضايا أساسية في االقتصاد العالمي.
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ولــد خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن
عبدالعزيــز فــي مدينــة الريــاض عــام ١٣٥٤هـــ، وتلقــى 
أيــدي عــدد مــن العلمــاء والمشــايخ،  تعليمــه علــى 
ــس الملــك عبدالعزيــز  واســتفاد مــن عنايــة والــده المؤسِّ
-رحمــه اللــه- بأبنائــه ومتابعتهــم شــخصيًا فــي الدراســة. 
التحــق بمدرســة األمــراء فــي الريــاض مــع إخوانــه 
وتلقــى تعليمــه األساســي فيهــا. واحتفلــت مدرســة األمراء 
بختمــه قــراءة القــرآن الكريــم فــي عــام ١٣٦٤هـــ وُعمــره 

نحــو عشــر ســنوات.
نشأته:

نشــأ الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز فــي كنــف 
والــده الملــك عبدالعزيــز ووالدتــه األميــرة حصــة بنــت

ــي  ــن ترك ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب أحم
الســديري التــي ُعرفــت بعنايتهــا الخاصــة بأبنائهــا مــن 

ــم.   ــى تعليمه ــرص عل ــخصيتهم والح ــل ش ــث صق حي
شخصيته:

اتســمت شــخصية الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
بقــوة التأثيــر والحــزم، والمثابــرة فــي العمــل، والبحــث 
عــن المعرفــة، والقــرب مــن النــاس ومعرفتهــم، وتعــرُّف 
واإلدارة  بالكــرم  تميَّــز  كمــا  وتاريخهــم.  أحوالهــم 
الحاســمة واالنضبــاط الدقيــق جــدًا فــي مواعيــده. 
ــة  ــي معالج ــه ف ــخصيته ذكاؤه وحكمت ــب ش ــن جوان وم
ــا.  ــح مرجــع األســرة المالكــة وحكيَمه ــى أصب األمــور حت
ــن وزيارتهــم فــي بيوتهــم  ــة باآلخري ــه العناي ــرف عن وُع
وُحضــور مناســباتهم واالطمئنــان عليهــم وعيادتهــم فــي 

ــم. ــي له ــارض صح ــدوث ع ــد ح ــفى عن المستش

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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ملك المملكة العربية السعودية

الحرص على خدمة الوطن:
إنني  األيام:  من  يومًا  قلت  لقد   »
وإنما  البراقة  األعمال  إلى  أدعو  ال 
التي  الحقيقية  األعمال  إلى  أدعو 
وتراعي  ومواطنينا،  وطننا  تخدم 
واقعنا، وان تكون مبنية على أسس 
المال  رأس  تشجع  حتى  صحيحة 
الذي  اآلخر  المال  ورأس  الوطني 
في  العمل  على  بخبراته  يشاركنا 

بالدنا»
سلمان بن عبدالعزيز
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ومــن ميــزات شــخصيته ُحســن التخطيــط والمتابعــة 
والمســاندة الدائمــة لألعمــال التــي يتولــى مســؤوليتها.

مسؤولياته:
تولــى المســؤوليات اإلداريــة فــي ســّن مبكــرة؛ 
لنجابتــه وقدرتــه، إذ بــدأ نائبــًا ألميــر منطقــة الريــاض 
فــي عــام ١٣٧٣هـــ وُعمــره لــم يتجــاوز التســعة عشــر 
عامــًا، وكان ســنداً ألخيــه صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر نايــف بــن عبدالعزيــز أميــر المنطقــة. وبعدهــا 
بعــام واحــد أصبــح أميــراً لمنطقــة الريــاض، واســتمرَّ 
فــي إمــارة المنطقــة مــدًة تزيــد علــى خمســين عامــاً، 
أصبحــت الريــاض فيهــا منطقــةً حديثــة ومتطــورة 
تطــوراً تضاهــي بــه مدنــًا كثيــرة فــي العالــم، وفــي عام 
١٤٣٢هـــ أصبــح وزيــراً للدفــاع، ثــم وليــاً للعهــد ونائبــاً

لرئيــس مجلــس الــوزراء فــي عــام ١٤٣٣هـــ، وفــي عــام 
١٤٣٦هـــ تولــى الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز الحكــم 

بعــد وفــاة أخيــه الملــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز.
أبرز إنجازاته:

شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية إّبــان الســنوات 
األربــع األولــى مــن عهــده - يحفظــه اللــه - كثيــرًا مــن 

اإلنجــازات علــى المســتويات اآلتيــة:
المستوى المحلي:

الحكومــي  اإلداري  للقطــاع  رئيســة  إصالحــات 
بتأســيس أجهــزة جديــدة، وإلغــاء أجهــزة أخــرى، ودمــج أجهــزة فــي أخــرى؛ لتحقيــق الكفــاءة. 
كمــا شــمل اإلصــالح تطويــر القطــاع المالــي وآليــات القيــاس والمتابعــة والخصخصــة 
والتنســيق، ودعــم القطــاع الخــاص والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة. كمــا أصــدر عــددًا مــن 

ــك. ــتيعاب ذل ــات الس ــة القطاع ــعودية وتهيئ ــرأة الس ــن الم ــرارات لتمكي الق

الله أن يوفقني لخدمة شعبنا  «أســـأل 
العزيـــز وتحقيق آمالـــه، وأن يحفظ 
لبالدنا وأمتنا األمن واالســـتقرار، وأن 

ومكروه» ســـوء  كل  من  يحميها 
خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزالدرس السابع والثالثون

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  في شبابه
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محليــاً األخــرى  اإلصالحيــة  الجوانــب  ومــن 
ــى  ــظ عل ــي تحاف ــة الت ــن األنظم ــددٍ م ــدور ع ص

ــع. ــة والمجتمــ البيئــ
المستوى السياسي:

ــك  ــد المل ــي عه ــة ف ــة الخارجي ــت السياس أصبح
نتيجــةً ؛  بــن عبدالعزيــز فاعلــةً ومؤثــرةً ســلمان 

لمكانتهــا وإمكاناتهــا ومبادئهــا. فقــد تحــرَّك الموقــف 
ومحاربــة  اليمنيــة،  الشــرعية  لحمايــة  الســعودي 
الدوليــة  الجهــود  ومســاندة  والتطــّرف،  اإلرهــاب 

لدعــم االســتقرار فــي المنطقــة العربيــة.
المستوى اإلغاثي:

لإلغاثــة  ســلمان  الملــك  مركــز  تأســيس  جــاء 
المتواصلــة  للجهــود  تتويجــًا  اإلنســانية  واألعمــال 
ــم  ــن وإغاثته ــة المحتاجي ــي خدم ــلمان ف ــك س للمل

منــذ بــدء حياتــه العمليــة.
محبته للتاريخ والتراث:

قــرأ الملــك ســلمان التاريــخ ووعــاه، وحاكــى فــي 
ــًا  ــح متابع ــه، وأصب ــه الل ــس رحم ــده المؤسِّ ــك وال ذل
ومــدركًا لقضايــاه وجوانبــه، وألــّم بتاريــخ الــدول 
واألســر والقبائــل. ولقــد ذكــر عــدة مــرات أّن أحــبَّ 
ــه عندمــا يتجــه إلــى القــراءة فــي برنامجــه  مــا لدي
ــًة  ــخ. ونتيج ــي التاري ــًا ف ــرأ موضوع ــي أن يق اليوم
ــة  ــه مكتب ــح لدي ــة أصب ــه الواســعة والمتواصل لقراءات

ــا. ــا ومحتوياته ــي موضوعاته ــزة ف ــة ممي خاص
وتبــرز نتائــج عنايــة الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز 
بالتاريــخ والتــراث فــي دعمــه الكبيــر لــدارة الملــك 

يدخـــل الطلبة على الموقـــع اإللكتروني 
لمركز الملك ســـلمان لإلغاثـــة واألعمال 
اإلنســـانية، ويتعرفـــون علـــى األعمـــال 
المركـــز،  يقدمهـــا  التـــي  والخدمـــات 
المركز. ألعمال  المختلفـــة  واإلحصائيات 

www.ksrelief.org

الملك سلمان بن عبدالعزيز يتسلم وسام النيجر

مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بمدينة الرياض

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزالدرس السابع والثالثون
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عبدالعزيــز التــي أصبــح رئيســًا لمجلــس إدارتهــا منــذ 
ــرًا  عــام ١٤١٧هـــ، وشــهدت نتيجــًة لذلــك تطــورًا كبي
حتــى أصبحــت اليــوم مــن المؤسســات الوطنيــة 

ــق أهدافهــا. ــدة فــي تحقي الرائ
ومــن أبــرز إنجازاتها مبادرتــه المعروفــة باالحتفال 
ــة  ــة العربي ــيس المملك ــى تأس ــام عل ــة ع ــرور مئ بم
الســعودية فــي عــام ١٤١٩هـــ، حيــث جــرى ذلــك فــي 
ــع أنحــاء الوطــن، وكان  ــة شــاملة لجمي مناســبة وطني
ــراء  ــي وإث ــخ الوطن ــاء التاري ــا إحي ــرز نتائجه مــن أب
المحتــوى التاريخــي الوطنــي بالدراســات والبحــوث. 
ــي  ــز التاريخ ــك عبدالعزي ــز المل ــاء مرك ــك إنش وكذل
ــى  ــوي عل ــذي يحت ــاض، ال ــع بالري ــي المرّب ــي ح ف
مقــّر دارة الملــك عبدالعزيــز والمتحــف الوطنــي 

ــة. ــز العام ــك عبدالعزي ــة المل ــرع  مكتب وف
ومــن جوانــب عنايتــه بالمعرفــة والثقافــة إســهامه 
ــة  ــد الوطني ــك فه ــة المل ــاء مكتب ــي إنش ــر ف المباش
ــه بتطويــر مبــادرة احتفــاء أهالــي منطقــة  عندمــا وجَّ
الريــاض بتولــي الملــك فهــد بــن عبدالعزيــز الحكــم 
إلــى إنشــاء المكتبــة؛ لحــرص الملــك ســلمان - يحفظه 
اللــه -  علــى تأســيس هــذه المؤسســة الوطنيــة المهمة 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية.   
ــت  ــلمان تمثل ــك س ــا المل ره ــة طوَّ ــادرة مماثل ومب
ــز  ــن عبدالعزي ــر ســلطان ب ــة األمي ــي إنشــاء جامع ف
مــن خــالل عمــل خيــري اشــترك فيــه أهالــي مدينــة 
ــي  ــمو الملك ــب الس ــودة صاح ــاء بع ــاض لالحتف الري
األميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز مــن رحلتــه العالجيــة.

الملك سلمان بن عبدالعزيز يضع حجر األساس 
لمبنى مجمع البر الخيري بالدرعية

مبايعة الملك سلمان بن عبدالعزيز
 عام ١٤٣٦هـ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزالدرس السابع والثالثون
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األعمال اإلنسانية:
ُعــرف عــن الملــك ســلمان عنايتــه الخاصــة 
برامجــه  فــي  وأولويتهــا  اإلنسانيـــة  باألعمـــال 
وخططــه. فقــد اعتنــى ببرامــج رعايــة األيتــام 
قيــن، ومرضــى الفشــل الكلــوي، وزراعــة  والمعوَّ

األعضـــاء، وجمعيـــات البـــر.
ومــن الهيئــات والجمعيــات التــي رأس مجالــس 
إدارتهــا وأشــرف عليهــا عندمــا كان أميــرًا لمنطقــة 
الريــاض: مركــز األميــر ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة 
ولجنــة  بالريــاض،  البــر  وجمعيــة  بالريــاض، 

أصدقــاء المرضــى بمنطقــة الريــاض، والجمعيــة الخيريــة لرعايــة األيتــام بمنطقــة الريــاض، 
وجمعيــة رعايــة مرضــى الفشــل الكلــوي بمنطقــة الريــاض، وجمعيــة األميــر فهــد بــن ســلمان 

ألمــراض الكلــى، ومشــروع ابــن بــاز الخيــري لمســاعدة الشــباب علــى الــزواج.
ــاعدة  ــه لمس ــن حيات ــرًا م ــع؛ خصــص جــزءًا كبي ــر للجمي ــة الخي ــه محب ــن صفات وألّن م
المســلمين فــي كل مــكان مــن طريــق لجــان جمــع التبرعــات وبرامــج إغاثيــة مختلفــة، مثــل: 
رئاســته لجنــة التبــرع لمنكوبــي الســويس عــام ١٣٧٥هـــ،  واللجنــة الرئيســة لجمــع التبرعــات 
للجزائــر عــام ١٣٧٥هـ، واللجنة الشــعبية لمســاعدة أســر شــهداء األردن عام ١٣٨٧هـــ، واللجنة 
الشــعبية لمســاعدة الفلســطينيين عــام ١٣٨٧هـــ، واللجنــة الشــعبية إلغاثــة منكوبــي الباكســتان 
عــام ١٣٩٣هـــ. واللجنــة الشــعبية لدعــم المجهــود فــي مصــر وســوريا فــي أعقــاب انــدالع 
حــرب ١٣٩٣هـــ مــع العــدو الصهيونــي، والهيئــة العامــة الســتقبال التبرعــات لألفغــان عــام 
ري الســيول فــي الســودان عــام ١٤٠٨هـــ، واللجنــة  ١٤٠٠هـــ، واللجنــة المحليــة إلغاثــة متضــرِّ
المحليــة لجمــع التبرعــات لجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية عــام ١٤٠٩هـــ، واللجنــة 
المحليــة لتقديــم العــون واإليــواء والمســاعدة للكويتييــن علــى إثــر الغــزو العراقــي لدولــة 
الكويــت عــام ١٤١٠هـــ، واللجنــة المحليــة لتلقــي التبرعــات للمتضرريــن مــن الفيضانــات في 
بنجــالدش عــام ١٤١١هـــ، والهيئــة العليــا لجمــع التبرعــات للبوســنة والهرســك عــام ١٤١٢هـــ، 
والهيئــة العليــا لجمــع التبرعــات لمتضــرري الزلــزال فــي مصــر عــام ١٤١٢هـــ، واللجنــة العليا 

لجمــع التبرعــات النتفاضــة القــدس بمنطقــة الريــاض عــام ١٤٢١هـــ. 

الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يقلد
الملك سلمان بن عبدالعزيز وسـام فلسطين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزالدرس السابع والثالثون
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التطوير:
 - أصبحــت الريــاض اليــوم - مدينــةً ومنطقــةً
ومتابعة أنموذجــاً ناجحــاً للتطويــر واإلنجــاز برعايــة

خاصــة مــن لــدن الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز؛ 
فلقــد نظــر إلــى الريــاض بعيــون المســتقبل فبهــر 
ــه األمــور اليــوم. وســار فــي  الجميــع بمــا آلــت إلي
وبنــى  ومنّظــم،  مــدروس  نهــج  علــى  التطويــر 
ــاذج  ــت نم ــى أصبح ــك حت ــق ذل ــات لتحقي مؤسس
ناجحــة ومميــزة فــي اإلدارة والتنفيــذ. فمنهجيــة 
تطويــر مدينــة الريــاض - واآلن هيئــة تطويــر بوابــة 
الدرعيــة - تقفــان بــكلِّ شــموخ معالــَم شــاهدة علــى 
شــخصية الملــك ســلمان الثاقبــة والواعيــة بأهميــة 
البنــاء والتطويــر. فعنــد رئاســته لهيئــة تطويــر 
ــن  ــو األربعي ــى نح ــل إل ــدًة تص ــاض م ــة الري مدين
ــرة  ــة كبي ــى تحتي ــذت برامــج إنشــائية وُبن ــاً ُنفِّ عام
ــى  ــاض، حت ــي الري ــة ف ــروعات عمالق ، ومش ــداً ج
أصبحــت الهيئــة أنموذجــاً يحتــذى به فــي التخطيط 

ــذ. ــة والتنفي والدراس
التقدير العالمي والمحلي:

حظــي الملــك ســلمان نتيجــًة لجهــوده وأعمالــه المختلفــة بتقديــر محلــي وإقليمــي وعالمــي. 
ــح  ــة فت ــرًا مــن حرك ــي عــام ١٣٨٩هـــ؛ تقدي ــة ووســامها ف ــى وشــاح العاصف ــد حصــل عل فق
الفلســطينية لجهــوده فــي دعــم الفلســطينيين، ووســام مــرور ألفــي عــام علــى إنشــاء مدينــة 
باريــس مــن الرئيــس جــاك شــيراك فــي باريــس عــام ١٤٠٥هـــ، ووســام الكفــاءة الفكريــة مــن 
ملــك المغــرب الحســن الثانــي فــي الدار البيضــاء في عام ١٤٠٩هـ، ووســام البوســنة والهرســك 
الذهبــي لدعمــه وجهــوده فــي قضيــة البوســنة والهرســك مــن الرئيــس البوســني علــي عــّزت 
ــم عــام  ــار الفقــر فــي العال ــل آث بيجوفيتــش فــي عــام ١٤١٧هـــ، ودرع األمــم المتحــدة لتقلي
١٤١٨هـــ، ووســام القــدس مــن الرئيــس الفلســطيني ياســر عرفــات فــي عــام ١٤١٩هـــ، وأوســمة 

رفيعــة أخــرى مــن عــدد مــن الــدول.

الملك سلمان يرأس اجتماع هيئة تطوير مدينة الرياض

الوسام الذهبي لجمهورية البوسنة والهرسك

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزالدرس السابع والثالثون
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الوحدة السادسة
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يناقش الطلبة دور اإلمام محمد بن سعود يف تأسيس الدولة السعودية األوىل.
....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

السعودية يف  الدولة  تأسيس  التخطيط إلعادة  عبدالله  بن  اإلمام تريك  انتهاج  الطلبة  يعّلل 
دورها الثاين.

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ســـًا لهيئـــة األمم املتحدة؛ نتيجة لسياســـة  أصبحت اململكة العربية الســـعودية عضوًا مؤسِّ
امللـــك عبدالعزيـــز وجهوده، يربهـــن الطلبة عىل صحة هـــذه العبارة.

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

للقراءة  الله- حّبه  امللك سلامن بن عبدالعزيز -يحفظه  الحرمني الرشيفني  ُعرف عن خادم 
الثقافية  املرشوعات  عىل  ذلك  نتائج  أبرز  ما  والرتاث،  التاريخ  كتب  وخصوصًا يف  واالطالع 

واالجتامعية يف اململكة العربية السعودية؟
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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تقويم الوحدة السادسة

يصف الطلبة من خالل ما تعلموه أبرز سامت شخصية خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن 
ابن عبدالعزيز -يحفظه الله-:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

يستنتج الطلبة من خالل ما تعلموه عن الشخصيات التاريخية السعودية يف هذه الوحدة أبرز 
السامت التي يشرتكون فيها:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

يعود الطلبة إىل كلامت امللوك وويل العهد ويستخرجون منها مايدل عىل التأسيس:
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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