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  مقدمة الكتاب  
حيام، وِإجنازام، وأثرهم يف جمتمعام أو : عد الكتابة عن عظماء التاريخ اِإلنساينت

شعوم، أو يف الفكر اِإلنساين عامة، عمال شاقا، وهو يف مشقته تلك، أشد على الكاتب 
من حترير أحداث التاريخ، ووقائعه يف عصر معني، أو جمتمع بذاته؛ ألن أحداث التاريخ 

  . ر احلدث، فيسهل تقوميه، واحلكم عليهواقع، وكذلك أث
وذلك خالف سري العظماء، من امللوك والرؤساء والعلماء وأصحاب الفكر، 
فاألحداث فيها تتصل بأشخاصهم اتصال املسبب بالسبب، أو اتصال الفكر بالعمل، 
واملؤثر باألثر، ناهيك عن أن سري العظماء تكتب للتاريخ، كما تكتب للنظر واالعتبار، 

كتب كذلك اعترافا بالفضل وِإشادة بصاحبه، وقد تكتب على خالف ذلك، ِإنكارا وت
  . للفضل، أو خبسا لصاحبه

 السيما ما ورد عنها يف - عليهم الصالة والسالم -وفيما عدا سري الرسل واألنبياء * 
يف القرآن الكرمي، والسنة املطهرة، فِإن سري عظماء التاريخ ختتلف فيها الوقائع واألحداث 

النسبة واألثر، وهي يف التقومي والتحليل أكثر اختالفا؛ لدخول العامل الشخصي يف ذلك، 
  . وأهم عنصر يف ذلك التقومي، هو معيار العظمة ذاا

فالعظمة اِإلنسانية، وهي مبعىن التميز والتفرد والتفوق، ختتلف فيها املعايري، وتتعدد 
  . فيها املوازين

لناس عن متيزهم، وتفردهم، وتفوقهم يف جمال معني، مثل ِإن الكثريين ممن يتحدث ا
جمال احلكم، والسلطان، والقوة، أو العلم، أو جمال العمل واإلصالح، أو جمال الفكر 
اِإلنساين بعامة، قد جيردهم البعض من صفة التفرد أو التفوق، حبسب موازينه ومعايريه يف 

ثر مما يستحقون، حبسب ما يأخذ به من النظر والتحليل والتقومي، وقد مينحهم البعض أك
  . معايري وموازين تسود يف جمتمع بذاته، أو عصر بعينه، ناهيك عن العاطفة واهلوى

فاملعيار أو امليزان الذي توزن، وتقوم به األعمال وأثرها، وحيكم يف شأن شخص من 
واحلكام األشخاص ليس واحدا يف كل األزمنة واألمكنة، فقد عاش الكثريون من امللوك 
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والسالطني، ومن أصحاب الفكر اِإلنساين عامة، ودعاة اِإلصالح وأهل العلم يف اتمعات 
اِإلنسانية، عصرهم، ومتتعوا فيه بالتقدير البالغ والشهرة الذائعة، وأسبغت عليهم أوصاف 
العظمة والتفرد والتميز، مث جاء عصر بعد عصرهم كشف عن حقيقتهم، وأبان خطأ 

 افت الفكر، أو غرور القوة، أو زيف االدعاء والشهرة، وهو أمر يدعو ِإىل العامل، أو
 عند دراسة سري -حماولة التعرف على ميزان ومعيار ِإنساين شامل، يتعرف من خالله

 على العناصر -امللوك والعظماء، وأصحاب الفكر اِإلنساين، ودعاة الرشاد واِإلصالح
ميز والتفوق يف ِإنسان، حبيث تبقى سريته على توايل احلقيقية اليت يتحقق ا التفرد والت

األجيال صادقة يف حقيقتها، وحافظة لقيمتها، ومعربة عن تفوقـها، ومتيزها وتفردها، 
  . حبسب ذلك امليزان العادل واملعيار اِإلنساين الشامل

 فوجود امليزان واملعيار، هو الذي يؤكد التفوق والتفرد؛ فِإن بعض كتاب السري، أو
بعض املؤرخني ِإذا صادفهم حدث أو واقعة أو صفة ثابتة فيمن يكتبون عنه، أو يؤرخون 

العظمة ال " له، وال جيدون هلا نسبة يف عناصر التفرد والتميز والتفوق اِإلنساين، تعللوا بأن 
ا منهم أم يدفعون بذلك القول التقومي احلقيقي، واحلكم العادل يف ظن" ختضع لقانون 

ك احلدث، أو تلك الصفة فيمن يكتبون عنه، مع أن العظمة والتفرد والتفوق، ال شأن ذل
  . بد أن يؤكدها املعيار وامليزان القومي

 العلي - كما وصف نفسه- فهو سبحانهUِإن العظمة املطلقة، هي عظمة اهللا 
 الذي يبني - سبحانه-العظيم، وال بد من وجود مقياس لكل عظيم من البشر، وهو

ن يف الفطرة اإلنسانية، ويف السنن االجتماعية للناس، ويف القيم األخالقية، وموازين املوازي
األعمال واملقاصد يف أحكام الشرع، وحني تقاس عناصر التفرد والتميز والتفوق اِإلنساين، 
على أساس فطرة اهللا، وسننه االجتماعية، والقيم األخالقية، وموازين الشرع، تبقى تلك 

 أصدق تعبري عن العظمة اِإلنسانية، وتظل على توايل األجيال، واختالف العناصر معربة
األزمنة واألمكنة، باعتبار أن أصحاا مثل ِإنسانية عامة، يف تفردهم ومتيزهم وتفوقهم يف 
جمال احلكم والسلطان، أو جمال اِإلصـالح االجتماعي، أو الفكر اِإلنساين عامة يف كل 
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  . فروع العلم واملعرفة
ن اختاذ امليزان الصحيح يف اكتشاف عناصر التفِرد والتميز والتفوق، يعين أن تظل ِإ* 

ا الذي وزنت به، ال يتغري، وال تلك العناصر وامليزات نرباسا دائما أمام األجيال؛ ألن ميزا
يتقادم به العهد، أو تستبعده األهواء أو الظروف واألحوال، فقد غري التاريخ واملؤرخون 

ىل كثري من األحداث، والعديد من األشخاص من عظماء التاريخ، حني تغريت نظرم ِإ
قيم اجتماعية عديدة على مر األزمان، وزالت ظروف وأحوال كانت تعطي األحداث أو 
األشخاص أمهية زائفة أو بطولة كاذبة، ومل يبق من أمهية احلدث أو أثره أو سرية 

تقرير أمهية األحداث وميزات األشخاص، الشخص، غري ما يفرض بقاءه ميزان سليم يف 
  . وقد حاول كتاب كثريون اكتشاف ذلك امليزان يف سري العظماء واملصلحني

حماولة " البطولة واألبطال "ويف كـتاب توماس كـاراليل األمريكي عن * 
 موازين حمكومة بزماا ومكاا - بال شك-الكتشاف موازينها وعناصرها، ولكنها

كما أن مايكل . ا الذاتية لألمور، وهي ليست حاكمة، وليست شاملةوثقافتها، ونظر
الذي صدر منذ " اخلالدون مائة أعظمهم حممد " هارت، وهو كاتب أمريكي يف كتابه 

يف جمتمعه، أو يف شعب، " العظيم " سنوات، جعل األمهية كلها لألثر الكبري الذي خلفه 
  . ديثأو دولة، أو العامل كله يف القدمي، أو احل

 رسول اهللا وخامت النبيني، هو أول املائة الذين rويف الكتاب حقيقة ناصعة بأن حممدا 
اختارهم املؤلف، وهي حقيقة بكل املوازين، حىت لدى غري املسلمني، وهي يقني لدى 

y7̄R {:  الذي وصفه اهللا تعاىل بعظمة اخللق فقالrاملسلمني يف إميام بعظمة الرسول  Î) ur 

4í n? yès9 @,è=äz 5OäÏàtã ÇÍÈ{ )م بأن شريعته هي اخلامتة، الصاحلة لكل ) . ٤القلم  ()١ويف ِإميا

زمان ومكان، وأنه ال جيوز أن يعبد اهللا بغريها ِإىل قيام الساعة، ويف ضخامة األثر الذي 
   . rليت محلها ِإىل الناس رسول اهللا حممد أحدثته الرسالة اإلهلية اخلامتة، رسالة اِإلسالم، ا

                                                
  . ٤:  سورة القلم آية )١(
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 ومع اختالف األزمنة -لقد فرض هذا األثر الذي أحدثه اِإلسالم يف بين اِإلنسان عامة
 أن يكون اِإلسالم مببادئه أعظم ما تأثر به العامل يف حياته من عقائد وقيم ومثل -واألمكنة

 r للنبوات والرساالت حممد، عليا وأحكام تنظم شؤون البشر، وأن يكون الرسول اخلامت
أعظم الناس خلقا، وأطهرهم سرية، وأبقاهم ذكرا على مر الزمان، وِإىل أن تقوم الساعة، 

 من دائرة التاريخ، فتظل قدوة دائمة أمام املسلمني على مر rوأوجب اهللا أن خترج سريته 
ول ووقائعها العصور واختالف الديار، فليس بني املسلمني من يعترب أحداث حياة الرس

وسنته، بل وكل تصرفاته القولية والفعلية، تارخيا، كما هو الشأن بالنسبة لكل العظماء من 
  . بين اِإلنسان

 وما فيها من وقائع وأحداث وأقوال وأفعال، تبقى دائما أمام rِإن حياة حممد 
 -قه بعد أن سجلت بأوىف ما سجلت به حياة ِإنسان وأد-املسلمني حية يف نفوسهم، وهي

هنا جند أعظم األثر ِإىل جانب . املثل األعلى الذي ال يدرك أمام آالف املاليني من البشر
  . أطهر السري

لقد تناول بعض الكتاب سري الكثريين من عظماء التاريخ اإلنساين وفق مناهج 
متعددة، وحبسب نظرم ِإىل حياة الشخص الذي يكتبون عنه، وما متيزت به حياته، أو 

  . ن أحداث وآثارصفاته م
اليت " بالعبقريات "ومن ذلك ما كتبه األستاذ عباس حممود العقاد يف كتبه املعروفة 

 رضي -عرض فيها حلياة عظماء يف التاريخ اِإلنساين، كأيب بكر، وعمر، وكبار الصحابة
 كـما عرض حلياة شخصيات ِإسالمية عظيمة القدر يف جماالت تفردها -اهللا عنهم

 وهو يف منهجه ينحو ِإىل التحليل، ومعرفة ما مييز tخالد بن الوليد، وتفوقها، مثل 
ومن بني امليزات العديدة والصفات احلميدة اليت جتمعها هذه . الشخصية اليت يتحدث عنها

الشخصية اليت تنتمي ِإىل أعز فترات اِإلسالم، عصر الصحابة، خيتار األستاذ العقاد صفة أو 
لى سائر امليزات يف حياة تلك الشخصية الرفيعة القدر يتفرد ميزة تظهر متفردة وبارزة ع

ا، ولكنها ال ختفي سائر امليزات، وال بقية الصفات اليت تكون يف جمموعها ما أمساه 
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امتازت ا، وتفوقت تلك الشخـصية يف " عبقرية "- رمحه اهللا-األستاذ عباس العقاد 
  . عصرها وآثارها على غريها من األفراد واألقران

لقد أشرنا ِإىل طرق ومناهج متعددة ومتنوعة يف الكتابة عن عظماء التاريخ * 
اِإلنساين، وهي كـتابات قد ال يقصد ا جمرد التاريخ حلياة ِإنسان أو أحداثها اجلسام؛ 

  . ألن كتابة التاريخ، هلا ضوابط وموازين، قد ال تتقيد ا الكتابة عن هؤالء العظماء
 من مصادرها، والتحقق من سالمتها فقط، هو األمر احلاسم، وليس جتميع الوثائق

السيما حني تكون الكتابة عن شخصية معاصرة كتب عنها يف حياا الكثري، وعرف 
الناس أحداث حياا كتابة ومشافهة، وقد يكون من األحياء من عاصر الشخص، وعرف 

وىاتمع الذي عاش فيه، صفاته، وتأثر به، وقد تكون آثار هذه الشخصية وأثرها يف مست
  . وعلى املستوىاِإلنساين، ظاهرة مل تغري منها الظروف واألحوال

عندئذ تكون الكتابة عن هذه الشخصية أقرب ِإىل الصدق، وأكثر داللة على احلقيقة 
حىت يف التقومي والتحليل، فحياة صاحبها الشخصية كانت ظاهرة أمام الناس، وأحداث 

أما األثر الذي خلفته هذه الشخصية . ، بل رمبا شهدها بعض األحياءهذه احلياة قريبة منهم
فهو واقع يعيشه الناس، مل يغري منه تقادم العهد، أو مرور الزمن، ورمبا تتغري صورة الواقع 
الذي يعيشه الناس يف جمتمع معني دون أن يتغري جوهره، ويبقى ارتباط هذا الواقـع حبياة 

 ماثال يف أذهان الناس، وهنا يتـصل الواقع بالتاريخ، -ه هو الذي أسسه وأقام-ِإنسان
ويكون أكـرب دليل على صدقه وسالمته، وجند ذلك ظاهرا ال حيتاج ِإىل ِإثبات يف سرية 

  . امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل آل سعود، رمحه اهللا
ن سالمة قد يكون للمؤرخني واملتخصصني يف الكتابة التارخيية، منهج علمي يضم* 

روايتهم لألحداث، وتقوميهم لألشخاص، السيما حني يؤرخون ألحداث مضى على 
وقوعها قرون، أو يكتبون سرية أشخاص مضى على وفام مئات أو آالف السنني، ولكن 
الكتابة عن أحداث قريبة تتصل بالواقع املعيش، أو عن حياة أشخاص مازال بعض شهود 

يقها، ويف تقومي أحداثها ِإىل جهد كبري، وِإمنا تكون احلاجة حيام أحياء، ال حيتاج يف توث
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أشد ِإىل التحلي بروح اِإلنصاف والعدل يف الرواية، وِإىل احليدة والرتاهة يف التحليل 
والتقومي، السيما حني تكون الكتابة عن أحداث يعيش املؤرخ أو الكاتب آثارها، أو عن 

 يف حيام منهجا خلقيا وسلوكيا، له يف فكر حـياة أحد عظماء التاريخ الذين التزموا
املؤرخ أو الكاتب أعظم التقدير، هنا تبدو احلاجة ِإىل التخلي عن دواعي امليل الشخصي، 
وهو أمر وارد حبكم ارتباط الكاتب أو املؤرخ بواقعه، وتأثره مبشاعره حنو شخصية حيس 

  . حنوها باِإلجالل والتقدير
 يصلح املنهج العلمي يف - رمحه اهللا- عبد العزيز يف الكتابة عن سرية امللك* 

الكتابات التارخيـية، وما يورده من ضوابط الكتابة عن األحداث واألشخاص، ويصلح 
كذلك منهج اكتشاف امليزات واخلصائص والصفات يف الشخصية اليت يكتب عنها، 

 خلفتها هذه كما أن معرفة اآلثار اليت. ومعرفة عوامل التفرد والتميز والتفوق فيها
 تصلح ميزانا للتقومي واحلكم - العريب واِإلسالمي والدويل-الشخصية يف جمتمعها الكبري
  . على األحداث واألشخاص

 جند حياة اململكة العربية السعودية؛ ألن - رمحه اهللا-ويف حياة امللك عبد العزيز 
به الباكر، ويندر أن نرى تارخيها هو تارخيه، ونشأا احلديثة املعاصرة، هي نشأته منذ شبا

مملكة يف العصر احلديث، ارتبطت يف قيامها وتوحيدها وبداية ضتها مبلك أو زعيم أو 
  . رئيس، مثل ارتباط اململكة العربية السعودية بامللك املؤسس عبد العزيز آل سعود

 ثالثة ومخسني عاما، ومل تكن مدة حكمه جمرد زمن يقاس به - رمحه اهللا-لقد حكم
كم والسلطان وامللك فحسب، ولكنه كان زمنا لقيام امللك واململكة، ولتوحيد دولة احل

فرقتها احلروب والرتاعات القبلية، وللتصدي لقوى داخلية وخارجية يف سعيها ِإىل الوقوف 
ضده، وكذلك لبدء ضة عامة للمملكة، نقلتها من البداوة إىل احلضارة، ومن التخلف 

تقدم العلمي واحلضاري، وجعلت مكاا يف عاملها العريب املادي والفكري ِإىل ال
واِإلسالمي، مكافئا ومساويا لقدرها احلقيقي، وحبسب ما اختصها اهللا به من ظهور 

  . اِإلسالم فيها، ووجود احلرمني الشريفني على أرضها
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 وجوانب حياته كلها، يستدعي - رمحه اهللا -ِإن احلديث عن امللك عبد العزيز 
ن شبه اجلزيرة العربية اليت انبثق منها نور اِإلسالم، وتوحدت أول مرة يف تارخيها احلديث ع

 حني أقام دولة اِإلسالم يف األرض، اليت rيف ظل اِإلسالم، وعلى يد خامت النبيني حممد 
  . مجعت خري أمة أخرجت للناس
يسة يف  ظلت حب- بعد توحدها أول مرة يف ظل اِإلسالم -ولكن شبه اجلزيرة العربية 

الصحراء قرونا طويلة، ساد فيها التخلف الديين والدنيوي، وعادت القبلية، واشتعلت 
احلروب والرتاعات، وتداعت عليها الدول تدعي الوالية على أرضـها، والسـيادة على 

  . أهلها، مع انصراف عن تعمريها، أو ِإصالحها
ال يف أشهر احلج، ومل تكن وظلت شبه اجلزيرة مئات السنني ال تلفت أنظار الناس ِإ

الرحلة ِإىل احلرمني الشريفني مأمونة العواقب؛ الختالل األمن، وتفرق الناس حكاما 
وحمكومني، ومل يكن لشبه اجلزيرة العربية أثر ذو بال يف عامل السياسة على مستوىالعامل 

يث تدرس فقد كانت الدول الكربى والقوى األجنبية يف العصر احلد. العريب أو اإلسالمي
أحوال شبه اجلزيرة، وتنقب فيها عن مصاحلها وأطماعها، وتصل هذه القوى ِإىل مبتغاها 
بسبب تفرق احلكام واألمراء، وشيوع الرتاعات واحلروب بينهم، ومل تكن مثة دعوة ِإىل 

  . توحيد شبه اجلزيرة يف ظل الدين
يف ظل اِإلسالم، وذلك ولكن اهللا هيأ لشبه اجلزيرة يف العصر احلديث، بداية مشرقة * 

 ١١٥٧ يف الدرعية عام - رمحه اهللا-منذ أن استقر ادد الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
 وأكد له أنه سينصر دعوته - رمحه اهللا-فأكرمه أمريها حممد بن سعود ) م ١٧٤٤(هـ 

مة األمر اليت ترمي ِإىل ِإقامة شريعة اِإلسالم، وتنقية التوحيد مما شابه يف ذلك العصر، وِإقا
  . باملعروف والنهي عن املنكر، وكان ذلك بداية للدولة السعودية يف شبه اجلزيرة

قام حممد بن سعود بنصر العالمة حممد بن عبد : " - رمحه اهللا-قال الشوكاين 
الوهاب الداعي ِإىل التوحيد، املنكر على املعتقدين يف األموات، ومازال جياهد من خيالفه، 
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   . )١("  قد غلبت عليها أمور اجلاهلية، وصار اِإلسالم فيها غريبا وكانت تلك البالد
قامت الدولة السعودية يف شبه اجلزيرة يف ظل الدين، وحتت راية التوحيد، وعلى * 

كانت تلك هي البداية، وهي البداية الوحيدة اليت تصلح . هدي القرآن، وبقوة السلطان
المية ِإىل آخر الدهر، هذه البداية هي األساس منهاجا لدولة ِإسالمية، ولكل األمة اِإلس

املتني للدولة السعودية منذ قـامت، وظل األساس قويا، حىت مت توحيد اململكة على يد 
امللك املؤسس عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود، رمحه اهللا، يف القرن الرابع عشر 

  . اهلجري
رمني الشريفني، ومسو ويل عهده واستمر األساس قويا ِإىل هذا العهد، عهد خادم احل

األمني، أعزمها اهللا بطاعته، ونصر ما دينه، وذلك بفضل اهللا ومنه، مث جبهاد أبناء امللك 
  . عبد العزيز، واستمرارهم على ذات املنهاج املتني الذي قامت عليه الدولة السعودية

 سعود، والذي لقد وضع األساس األمري حممد بن سعود، أول من لقب باِإلمام من آل
 هـ، ولد من ١٢٩٣ويف عام ).  م١٧٦٥( هـ ١١٧٩انتقل ِإىل رمحة مواله عام 

أحفاده امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود، فتوىل ِإقامة البناء فوق أساسه املتني، 
واكتمل يف عهده املبارك توحيد اململكة يف عصرها احلديث، وغدا مستقبلها املشرق بِإذن 

  . ة غالية يف يد أبنائه وخلفائهاهللا أمان
 متثل ملحمة من الكفاح والنضال، خاضها، - رمحه اهللا-ِإن حياة امللك عبد العزيز * 

لقد كان نضاله كله منذ . وقادها امللك الصاحل عبد العزيز آل سعود يف شبه اجلزيرة العربية
ا لوحدة باعتبارها هدفًبدأ يف شبابه الباكر حتت راية التوحيد، باعتباره فريضة شرعية، وا

  . سياسيا لشبه اجلزيرة العربية
وخالل أكثر من نصف قرن من حكم اِإلمام عبد العزيز ارتفعت منارة التوحيد، 
وقامت الوحدة يف اململكة، وعرفت طريقها ِإىل التقدم والنمو واالزدهار يف مجيع جماالت 

                                                
  . هـ١٣٩١ طبع دار القلم بريوت ١١الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز، خلري الدين الزركلي صل ) ١(
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ية يف نفوس أبنائه العظام، وما حياا، وخالل حياة امللك ترسخت قيم ومبادئ، ما تزال ح
  . تزال آثارها ماثلة أمام الناس يف شبه اجلزيرة

 قد جنح يف توحيد اململكة حتت راية - رمحه اهللا-وِإذا كان امللك عبد العزيز * 
التوحيد، وأقام مملكة ينظر ِإليها املسلمون باعتبارها منوذجا صحيحا للدولة اِإلسالمية 

جاح مل يأت طفرة يف حياة امللك عبد العزيز، بل سبقه من اجلهد املعاصرة، فِإن ذلك الن
  . واجلهاد ما ينبغي أن يعرف لألجيال احلاضرة، والقادمة من شباب األمة اِإلسالمية كلها

 ومن أجل االعتبار - رمحه اهللا-من أجل الوفاء حبق امللك عبد العزيز آل سعود * 
  . مبسريته، نقدم هذا الكتاب

  عبد احملسن التركيعبد اهللا بن 
وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

  .واإلرشاد
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  شبه اجلزيرة العربية قبل اإلسالم 
وشبه . يطلق اسم شبه اجلزيرة على األرض اليت حتيط ا املياه من جهات ثالث* 

اجلزيرة العربية مساحة واسعة من األرض، تشمل الصحاري، والوديان، والسهول، 
  . واجلبال

ويشغل جند أكرب مساحة يف شبه اجلزيرة العربية، وهو يشمل األراضي املمتدة من 
قريات امللح مشاال ِإىل وادي الدواسر جنوبا، ومن حدود األحساء شرقا ِإىل حدود احلجاز 
غربا، وخيتلف املناخ يف هذه املساحة الشاسعة حرارة وبرودة، ويغلب على جند اجلفاف، 

  . ه اجلوفية يف بعض املناطق، مثل منطقة الرياض، ومنطقة القصيموتكثر اآلبار وامليا
والطبيعة يف بعض األماكن من جند قاسية، ولعل شدا كانت سببا يف كثرة احلروب 

  . والرتاعات بني القبائل قبل قيام الدولة السعودية
 الواقع وجند بالد فسيحة تتركز قبائلها يف األماكن اليت ا عيون وآبار، وقد فرض هذا

ا مميزا يف جند قبل توحيد الدولة السعودية هلا؛ ِإذ اجلغرايف الفردية السياسية اليت كانت طابع
كان نظام احلكم قبليا، يتمتع فيه شيخ القبيلة بالسلطة األبوية على أفراد قبيلته، وكان 

ملؤسسات، للعرف والتقاليد أكرب األثر يف توفري السلطة لشيخ القبيلة، فلم يكن لديه من ا
  . وال من القوة املادية ما حيكم به، وِإمنا هي سطوة األعراف والتقاليد

وتعترض الباحث يف تاريخ جند صعوبات كثرية، يف مقدمتها ندرة ما كتب 
عنها، وخباصة يف الفترة من منتصف القرن اخلامس اهلجري، إىل قيام الدولة 

   . )١(السعودية األوىل 
                                                

، حملمد بن عمر الفاخري، مقدمة حمققه معايل الدكتور عبد اهللا بن  كتاب األخبار النجدية-:  ينظر يف هذا)١(
  . وما بعدها، طباعة جامعة األمام حممد بن سعود اإلسالمية١٩يوسف الشبل ص

حبث تاريخ ابن عباد، للدكتور عبد اهللا بن يوسف الشبل، املنشور يف جملة مركز البحوث اإلسالمية، يف جامعة - 
  . وما بعدها٩٧سالمية، العدد الثاين ص اإلمام حممد بن سعود اإل

 وما ٣ عثمان بن بشر، منهجه ومصادره، ملعايل الدكتور عبد العزيز العبد اهللا اخلويطر، التمهيد واملقدمة ص- 
  . هـ١٣٩٥بعدها، الطبعة الثانية 



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ١٣

اجلزيرة العربية قبل اِإلسالم، ينبئ عن أن معظم القبائل فيها والتاريخ الديين لشبه * 
. كانت على الوثنية، وكانت عبادة سكاا ألصنام مسوها بنات اهللا، واختذوها زلفى ِإليه

فقد كانت قبائل بين كلب ومرة تعبد ودا، وهو صنم كان يف دومة اجلندل، وكانت قبيلة 
ينة الطائف، وكانت العزى شجرة قدمية ثقيف تعبد الالت، وهي صخرة بيضاء يف مد

قدسها العرب يف بلدة خنلة الشامية قرب مكة وِإىل مشاهلا، تعظمها قريش وبعض القبائل، 
وِإىل جانب ذلك عظمت كنانة وهذيل صنم سواع يف دار قريبة من مكة، بينما كان صنم 

ثريون من األوس يغوث من األصنام اليت تعبد يف مشال اليمن، وكان صنم مناة يعبده الك
واخلـزرج وسكان املدينة قبل اِإلسالم، إىل غري ذلك من األصنام اليت كانت موجودة يف 

   . )١(مواضع كثرية من شبه اجلزيرة قبل ظهور اِإلسالم 
كان الغالبية من سكان شبه اجلزيرة من البدو أو من أنصاف احلضر، قبائل صغرية * 

تدخل يف أحالف مع بعضها، كحلف متيم أو غطفان أو كبرية تنقسم ِإىل أفخاذ وبطون، و
أو هوازن، ومل تكن ختلو العالقات بني القبائل من احلروب فيما بينها، ولكنها كانت 
تتساند يف محاية ِإقليمها من الدخالء، وهكذا كان عداؤها لِإلسالم يف بداية أمره، ولكن 

اِإلسالم، استسلمت القبائل ملا دخلت القبائل الكربى، مثل غطفان وهوازن ومتيم يف 
  . األخرى، ودخلت اِإلسالم

كانت طرق التجارة تربط بني القبائل، وتيسر حياا فيما حتتاجه من زاد ومرية، * 
وكانت هذه الطرق تربط بني القبائل والعامل اخلارجي، فلم تنقطع القبائل العربية قبل 

  . اِإلسالم عن االتصال بالعامل اخلارجي
 أن يكون أول بيت وضع للناس للعبادة يف أرض شبه اجلزيرة Uهللا لقد قضى ا* 

  : العربية، قال تعاىل

                                                
 وما بعدها، الطبعة ٧٦السرية النبوية البن هشام، حتقيق مصطفي السقا وزميليه، القسم األول، اجلزء األول، ص) ١(

  . هـ١٣٧٥الثانية ص 
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} ¨b Î) tA ¨rr& ;Møät/ yì ÅÊãr Ä¨$̈Y=Ï9 ìÏ%©# s9 sp©3t6Î/ % Z.uë$ t7ãB ìYâèd ur tûüÏJ n=» yè ù=Ïj9 ÇÒÏÈ  ÏmäÏù 7M» tÉ#uä ×M» uZÉièt/ 

ãP$s)̈B zOäÏdºtç ö/Î) ( t̀Bur ¼ ã&s# yzyä tb%x. $ YYÏB#uä 3{ )٩٧ و ٩٦ -آل عمران  ( )١ .(  

 ومل تكن أرض شبه اجلزيرة لتلفت أنظار الناس لوال مـا سبق يف الكتاب من فضل
  . اهللا عليها وعلى أهلها

 أن يسكن ذريته يف أرض شبه اجلزيرة، يف واد غري - عليه السالم-وحني أراد ِإبراهيم 
 ِإىل ذلك - وكان رضيعا- وزوجه هاجر، وابنه ِإمساعيل - عليه السالم-ذي زرع، توجه

  : الوادي القريب من بيت اهللا احلرام، وقال
} !$uZ/§ë þíÎoTÎ) àMZs3óôr& Ï̀B ÓÉLÉÍhëèå >ä#uqÎ/ Îéöçxî ìÏå ?íöëyó yâYÏã y7ÏF÷èt/ ÇP§çysßJø9$#{ )٣٧إبراهيم  ()٢ .(  

  : ودعا ِإبراهيم ربه
} ö@ yè ô_ $$ sù Zo yâ Ï« øù r& öÆ Ï iB Ä¨$ ¨Z9 $# üì Èq ök sE öN Ík öé s9 Î) N ßg ø% ãó öë $# ur z` Ï iB ÏNº tç yJ ¨W9 $# óO ßg ¯= yè s9 

tbr ãç ä3 ô± oÑ ÇÌÐÈ{ )٣٧إبراهيم ( )٣ .(  

  :  القواعد من البيت- عليهما السالم-كرمة رفع إبراهيم، وِإمساعيل ويف مكة امل
} øåÎ) ur ßìsù öç tÉ ÞO¿ Ïdºtç ö/Î) yâÏã#uqs)ø9 $# z̀ ÏB ÏMøèt7 ø9 $# ã@äÏè»yJ óô Î) ur{ )١٢٧البقرة  ()٤ .(  

 بسبب وجود البيت احلرام على أرضها، وهو أول بيت -إن شبه اجلزيرة العربية * 
حظ شبه اجلزيرة، ومل ينل يف التاريخ الديين، ومل ت مكانة -وضع للناس يف األرض للعبادة

أهلها يف تاريخ احلضارة أو العمران ما نالته مناطق أخرى وشعوب وأمم عديدة يف التاريخ 
  . القدمي، مثل املصريني واِإلغريق والفرس والروم، من مكانة يف التاريخ اِإلنساين

تتكون من صحاري شاسعة، ليس وكان جلغرافية شبه اجلزيرة أثر كبري يف ذلك، فهي 
                                                

  . ٩٧ ، ٩٦: سورة آل عمران آية ) ١(
  . ٣٧: سورة إبراهيم آية ) ٢(
  . ٣٧: سورة إبراهيم آية ) ٣(
  . ١٢٧: سورة البقرة آية ) ٤(
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فيها أار، والزراعة الالزمة لالستقرار وبدء احلـضارة ال تعتمد على األمطار أو اآلبار 
 األنظار، ومن - يف غري تارخيها الديين -فقط؛ ولذلك مل تلفت شبه اجلزيرة العربية 

  . املعروف أن اهلجرة كانت تنبعث منها ِإىل ما حوهلا
تا الفرس والروم نفوذمها ِإىل أطراف شبه اجلزيرة قبل اِإلسالم، وقد مدت ِإمرباطوري

  . فقامت فيها دولة املناذرة ودولة الغساسنة
الوضع الديين يف شبه اجلزيرة بذلك، فكانت املسيحية منتشرة بني قبائل تأثر وقد 

 العرب اليت سكنت بالد الشام ومشايل شبه اجلزيرة، مثل قبائل كلب وبكر وتغلب، وأكرب
القبائل النصرانية كانت قبيلة غسان، وما تبعها من قبائل، وكانوا يسمون نصارى العرب، 

  . أو عرب الروم
على أن املسيحية اليت عرفها العرب يف شبه اجلزيرة كانت سطحية، ِإذ مل يعرف هلا 
كنائس أو أحبار أو قساوسة، وِإن كانت هناك كنائس صغرية كانت تسمى قليس أو 

   . )١ (EEEccccccllleeesssiiiaaaيب للفظ قلس، وهو تعر
ذلك ما كان عليه العرب وقبائلهم قبل اِإلسالم يف شبه اجلزيرة العربية يف النصف * 

  . الثاين من القرن السادس امليالدي
ومن الناحية السياسية مل يكن يوجد سلطة سياسية واحدة، وال نظام للحكم واضح 

ى ختوم شبه اجلزيرة وأطرافها، املعامل، كما كان يف اِإلمرباطوريات اليت سيطرت عل
  . وأقامت ممالك تابعة هلا

كان احلكم قبليا، ومل يكن هناك ما يوحد هذه القبائل، بل مل يكن هناك من 
يستشرف الوحدة بينها، فكانت املنازعات والغارات متبادلة، ومل تساعد شدة احلياة 

 اجلزيِرة، السيما يف وقسوا على نشوء حضارة عمرانية ِإال يف مناطق قليلة من شبه
أطرافها، وكانت الكلمة هي معلم احلضارة البارز، شعرا يف الغالب، وقليال من احلكمة يف 

                                                
  . هـ١٤٠٧ الطبعة األوىل ١١٠أطلس تاريخ اإلسالم، للدكتور حسني مؤنس ص) ١(
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األقوال، نتيجة التجربة يف احلياة، والنظر والتأمل واملرياث الديين املمتد عرب التاريخ القدمي 
  . يف شبه اجلزيرة

بية واحدة يف أهدافـها يف شبه وال يستطيع أحد أن يزعم أنه كانت هناك أمة عر* 
اجلزيرة، تلك املساحة الشاسعة من األرض، احملاطة بالبحار من جوانبها الثالثة، فلم تكن 
القبائل املتفرقة يف وسطها أو نواحيها، واليت كانت تتبادل فيما بينها العداوات واألحالف 

الوحدة، أو حبسب الظروف، حتس بأن أمة واحدة جتمعها، وال كانت تستشرف هذه 
تعمل من أجلِها، مع أنه كانت هناك ِإمرباطوريتان كبريتان حتدان شبه اجلزيرة مشاال 
وشرقا، مها دولتا الفرس والروم، كما كان هناك دولتا الغساسنة واملناذرة، ودولة محري يف 
اليمن، وكانت دولة الفرس الساسانيني ذات سلطان وقوة ونظام، لعراقتهم يف نظام 

مما أعطاهم خربة كبرية يف شؤون اِإلدارة واحلرب، وعلى رأس الدولة ملك يسميه الدولة، 
بالفارسية، ومعناه امللك أو السلطان، " خسرف " العرب كسرى، وهو تعريب للفظ 

وهي تقوم على عبادة النار، ومساها العرب " الزرادشتية أو املزدكية" وكانت ديانتهم وثنية 
  . جموسية

لفارسية قبيل البعثة احملمدية، قد تدهورت، أو آلت ِإىل السقوط، ومل تكن الدولة ا
ولكن هزميتها أمام العرب كانت بسبب أم واجهوها باِإلسالم، وهو أعظم قوة يف 

ا وبالسالح نفسه أيض. األرض، فاستطاع يف ِوقت قصري القضاء عليها، وحتـرير أهلها
لى أيام هرقل ضعيفة أو متدهورة، غلب العرب الروم البيزنطيني، ومل تكن دولتهم ع

فعندما هاجم العرب الشام، كانت دولة الروم يف أوج قوا، ولكن االنتصار كان بفضل 
  . اِإلسالم

  . وهي العربة الباقية والدائمة للمسلمني على مر األيام
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  اإلسالم وتوحيد شبه اجلزيرة العربية 
ة العربية مل يبدأ ِإال باِإلسالم، وأن ميكن القول بأن التاريخ السياسي يف شبه اجلزير* 

  . اِإلسالم هو أعظم عامل من عوامل التأثيـر يف شبه اجلزيرة العربية على امتداد تارخيها
ِإن اِإلسالم هو الذي أعطى شبه اجلزيرة مكانتها التارخيية، وهو الذي جعل من أهلها 

  . حالل أو التحريفأول أمة ِإسالمية، وهو الذي حفظ لغتها من الضياع أو االضم
 اليت - بعد دعوة التوحيد - دعوة للوحدة rوكان اِإلسالم منذ عهد النيب حممد 

بعث من أجلها حممد بن عبد اهللا رسول اهللا وخامت النبيني، كما بعث من قبله كل الرسل 
للهدف نفسه، وال نستطيع أن حنصي أثر اِإلسالم يف شبه اجلزيرة العربية على أرضها 

ِإن :  املتفرقة، وعلى أهلها وعقائدهم، وعلى لغتها وتارخيها كله، ويكفي القولوقبائلها
 بعقيدته -اِإلسالم أعطى شبه اجلزيرة مكانتها يف تاريخ األمم والشعوب، ووضعها 

  :  يف موضع اخلريية بني األمم، ويف مقام الشهادة على الناس، يقول اهللا تعاىل-وشريعته
} öN çGZ ä. ué öç yz >p ¨B é& ôM y_ Ìç ÷z é& Ä¨$ ¨Y= Ï9 tbr âê ßD ù' s? Å$r ãç ÷è yJ ø9 $$ Î/ öc öq yg ÷Y s? ur Ç` tã Ìç x6Z ßJ ø9 $# 

tbq ãZ ÏB ÷s è? ur «! $$ Î/ 3{ )١١٠آل عمران  ()١ .(  

  : ويقول سبحانه
} y7Ï9ºxãx.ur öNä3» oYù=yè y_ Zp̈Bé& $ VÜyô ur (#qçRqà6 tG Ïj9 uä!#yâpkà í n? tã Ä¨$ ¨Y9 $# tbqä3tÉur ãAqßô §ç9$# öNä3øã n=tæ 

#Yâã Îgx© 3{ )١٤٣البقرة  ()٢ .(  

ة الوحدة يف املدينة يف ظل دعوة التوحيد اليت انبعثت يف مكة املكرمة، قامت دول
النبوية، أول دولة لِإلسالم، واستشرفت أن توحد العرب وقبائلهم املتفرقة يف ظل عقيدة 

  . التوحيد، وحتت راية اِإلسالم وحده
ملا : "  أنه قال- رضي اهللا عنهما -روى ابن جرير الطربي بسنده عن ابن عباس 

                                                
  . ١١٠: سورة آل عمران آية ) ١(
  . ١٤٣: سورة البقرة آية ) ٢(
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ِإنا هللا وِإنا ِإليه راجعون، ليهلكن، أخرجوا نبيهم، :  من مكة قال أبو بكرrأُخرج النيب 
 )١( }U } tbÏåé& tûïÏ%©#Ï9 öcqè=tG»s)ãÉ öNßḡRr'Î/ (#qßJÎ=àß 4 ¨bÎ)ur ©!$# 4ín?tã óOÏdÎéóÇtR íçÉÏâs)s9 ÇÌÒÈفـأنزل اهللا 

    .)٢(" فعرفت أنه سيكون قتال : ، قال أبو بكر)٣٩احلج (
 وِإفراده وحده سبحانه بالعبادة، ومن أجل Uوقد كان اجلهاد من أجل توحيد اهللا 

  . وحدة شبه اجلزيرة على ذلك
تعد معركة بدر من أشهر معارك التاريخ اِإلسالمي، وهي من أعظم انتصارات * 

 من ١٣٠٠حنو (املقاتلني فيها اِإلسالم، ومن أهم معاركه الدينية، على الرغم من قلة عدد 
 وبعد )٣(، ومل تزد فيها ساعات القتال على أربع ساعات، أو مخس على األكثر )اجلانبني

ذلك معركة أُحد، وقد كانت قريش تريد االنتقام هلزميتها يف معركة بدر، واضطرب أمر 
م، مث ثبت  بأال يتركوا مواقعهrاملسلمني يف املعركة ملا خالف الرماة أمر رسول اهللا 

 حىت متت هزمية الشركني، ومالحقتهم ِإىل محراء األسد يف اليوم التايل، فوقع rالرسول 
  . الرعب يف قلوب املشركني وبدو الصحراء، وأسرع املشركون بالعودة ِإىل مكة

وجاءت غزوة اخلندق، وهي معركة أحزاب املشركني حني اتفقوا على مهامجة مدينة 
ا حول املدينة حيجز عنها املشركني م، فأقام املسلمون خندقً وقاعدة اِإلسالrالرسول 

وأحزام، وجيعلهم يف العراء، وتصدى املسلمون ملن كان يعرب اخلندق من املشركني، 
  . وأراد اهللا أن تكون هزمية املشركني بالعواصف اليت شتتت مشلهم

  : يقول تعاىل
} $ pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#rãç ä.øå $# spyJ ÷è ÏR «! $# ö/ ä3øã n=tæ øå Î) öNä3ø? uä!% ỳ ×äqãZã_ $uZù=yô öë r'sù öNÍköé n=tã $\tÜÍë #YäqãZã_ ur 

öN©9 $yd ÷rtç s? 4 tb% ü2 ur ª! $# $ yJ Î/ tbqè=yJ ÷è s? #·éçÅÁt/ ÇÒÈ{ )٩اب األحز . ( )٤ .(  
                                                

  . ٣٩: سورة احلج آية ) ١(
  . ، الطبعة الثالثة١٧٢ص  / ١٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أليب جعفر الطربي، اجلزء ) ٢(
  .  مصدر سابق٦٢٥ / ٢السرية النبوية البن هشام ) ٣(
  . ٩: سورة األحزاب آية ) ٤(
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كانت قريش قد مجعت أعواا ملواجهة حامسة مع اِإلسالم وأهله، فتحالفت مع يهود 
بين النضري، ومع قبيلة غطفان، وبين أسد، وبين سليم، وسارت مع قريش األحابيش، وأهل 

ذكر ابن ِإسحاق أن عدم . امة، فـصاروا يف مجع عظيم مساهم اهللا تعاىل األحزاب
  :  وكانت النتيجة كما ذكر اهللا تعاىل)١(كانت عشرة آالف 

} ¨ä uë ur ª! $# tûïÏ%©!$# (#rãç xÿx. öNÎgÏàøã tó Î/ óOs9 (#qä9$ uZtÉ #Zéöçyz 4 í s" x.ur ª! $# tûüÏZÏB÷sßJ ø9 $# tA$ tF É)ø9 $# 4 öc% x.ur ª! $# 

$ áÉÈqs% #YìÉÍïtã ÇËÎÈ{ )٢٥األحزاب  ()٢ .(  

 أن ميهد أمر مشال احلجاز ِإىل الشام - صلوات اهللا وسالمه عليه -وقد رأى الرسول
 يعلم أن يهود خيرب أغنياء، ورأى من صدق عزمية rبعد أن عقد صلح احلديبية، وكان 

 وحيرم قبائل املؤمنني بعد صلح احلديبية، أن يؤمن مراكز العمران يف مشال شبه اجلزيرة،
البدو وأعاريب جند من املراكز املدنية اليت حيتمون ا يف مواجهة اِإلسالم، فكانت هدنة 
احلديبية فرصة أمام املسلمني لتصفية هذا اجليب اليهودي املمعن يف عداوته لِإلسالم، ويف 

ديبية، سورة الفتح ِإشارة ِإىل مغامن للمسلمني، وقد نزلت السورة يف طريق العودة من احل
  : قال اهللا تعاىل

} * ôâs)©9 ö_ÅÌ uë ª! $# Ç t̀ã öúüÏZÏB÷sßJ ø9 $# øåÎ) öÅtRqãè ÎÉ$ t7ãÉ |MøtrB Íotç yf¤±9 $# zNÎ=yè sù $ tB í Îû öNÍkÍ5qè=è% 

tA tìR r'sù spuZäÅ3¡¡9 $# öNÍköé n=tã öNßgt6» rOr&ur $[s ÷G sù $Y6ÉÌç s% ÇÊÑÈ  zOÏR$ tó tBur ZouéçÏVx. $ pktXräãè{ ù'tÉ 3 tb% x.ur ª! $# #¹ìÉÌì tã $VJã Å3ym 

ÇÊÒÈ  ãNä.yâtã ur ª! $# zOÏR$ tó tB ZouéçÏVü2 $pktXräãè{ ù's? ü@ ¤f yèsù öNä3s9 ¾ÍnÉã» yd £#x.ur yìÏâ÷Ér& Ä¨$ ¨Z9 $# öNä3Ytã tbqä3tG Ï9 ur 

ZptÉ#uä tûüÏZÏB÷sßJ ù=Ïj9 öNä3tÉÏâôgtÉur $ WÛºuéÅÀ $ VJã É)tFó¡ïB ÇËÉÈ  { )٢٠، ١٩، ١٨الفتح  ()٣ .(  

@ü { :قال جماهد يف تفسري قوله تعاىل ¤f yèsù öNä3s9 ¾ÍnÉã» yd{ )١( يعين فتح خيرب )٤( .   

                                                
  . ٢٢٠ - ٢١٩ /٣املصدر السابق ) ١(
  . ٢٥: ورة األحزاب آية س) ٢(
  . ٢٠ ، ١٩،  18: سورة الفتح آية ) ٣(
  . ٢٠: سورة الفتح آية ) ٤(
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 دخل، rوكان من شروط صلح احلديبية أن من شاء الدخول يف حلف مع النيب * 
 ودخلت rعة يف عهد حممد فدخلت قبيلة خزا. ومن أراد الدخول يف حلف قريش دخل

بكر يف عهد قريش، وقد حدث بعد حنو مثانية عشر شهرا من الصلح أن اعتدت بكر على 
خزاعة بليل، ظنا منها أن الرسول لن يعلم ذا العدوان والنقض للعهد، وأمدت قريش 

 فأمر rبكرا يف عداوا حقدا على اِإلسالم واملسلمني، فاستنجدت خزاعة بالرسول 
 حىت - سليما وأشجع وأسلم وغفار - باجلهاد، واستنفر القبائل اليت حول املدينة الرسول

بلغ جيش املسلمني حنو عشرة آالف، ومل يتخلف أحد من املهاجرين واألنصار، وخرج 
املسلمون يف رمضان سنة مثان من اهلجرة، وقد اتفق أهل السري واملغازي أنه خرج يف 

   . )٢( عشرة ليلة خلت منه العاشر من رمضان، ودخل مكة لتسع
 مكة من أعالها من جهة كداء خاشعا - صلوات اهللا عليه وسالمه-دخل الرسول* 

 كما أراد -شاكرا يقرأ سورة الفتح، كما روى البخاري يف صحيحه، وكان فتح مكة 
من : " األمان ألهل مكة قائالr يوم مرمحة ال يوم ملحمة، وأعطى الرسول -اهللا ورسوله
أيب سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل املسجد فهو دخل دار 

اذهبوا فأنتم  " rوحني خاطبه أهل مكة يف أمرهم بعد الفتح، قال رسول اهللا . آمن
   . )٣(" الطلقاء 

ومنذ فتح مكة استقر سلطان اإلسالم واملسلمني على أرض البيت احلرام ِإىل يومنا 
  . ِإن شاء اهللاهذا، وإىل يوم القيامة، 

 صلوات اهللا عليه -وتال فتح مكة غزوتا حنني والطائف، وقد ثبت الرسول* 
 مع فئة قليلة من أصحابه حني ضاقت األرض مبا رحبت على املسلمني، وولوا -وسالمه

 أثر كبري يف rمدبرين يف اجلولة األوىل من القتال يف غزوة حنني، وكان لثبات الرسول 

                                                                                                                                       
  . ، مصدر سابق٨٩ / ٢٦جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ١(
  .  الطبعة األوىل٥٦٠السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية، للدكتور مهدي رزق اهللا أمحد، ص ) ٢(
  .  مصدر سابق٤١٢ / ٣ن هشام السرية النبوية الب) ٣(
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 وكروا على الكفار، فهزموهم، rه، حني ناداهم العباس عم النيب اجتماع املسلمني حول
ومل يثبت املشركون يف اجلولة الثانية، ففروا، وخلفوا وراءهم قتالهم وغنائم كثرية، وقال 

 حني أرسل رجال؛ ليستطلع خرب القوم من أعـدائه قبل املعركة بيوم، وحكى rالرسول 
تلك غنيمة املسلمني غدا، ِإن  {: م وِإبلهمله الرجل عن خربهم وعددهم وعدم وخيله

   . )٢( )١( }شاء اهللا تعاىل

 من تعقب الفارين توجه ِإىل - صلوات اهللا عليه وسالمه-وبعد أن انتهى الرسول
لطائف، فحاصرها الطائف؛ لكي يقضي على ثقيف اليت فرت من حنني، وحتصنت با

الرسول، مث دعا هلا باهلداية، وتركها، وبعد فترة وجيزة وبعد عودة الرسول من تبوك، جاء 
  . وفد ثقيف معلنا ِإسالمه

 وهي وسراياه اليت بعثها جلهاد املشركني rلقد أشرنا ِإىل أهم غزوات الرسول * 
 بنصر - ألا كانتمبثوثة يف كتب السري واملغازي، أشرنا إىل هذه الغزوات الكبار؛

  .  أول جناح لوحدة شبه اجلزيرة بعد دعوة التوحيد- لرسولهU اهللا
وميكن تقسيم مراحل سيطرة أمة اِإلسالم ودولته على شبه اجلزيرة كلها ِإىل مراحل 
حبسب السرايا والغزوات، وما أدت ِإليه من دخول قبائل ومناطق عديدة يف اِإلسالم، ومن 

سلمني على املدينة ومنطقتها، مث السيطرة على بقية احلجاز والقضاء أهم املراحل سيطرة امل
على اموعات اليهودية الكربى، مث السيطرة على جند، وانفتاح الطريق ِإىل شرقي 
اجلـزيرة وجنوـا الشـرقي، وبسط سلطان الدولة اِإلسـالمية على الشعيبة، ميناء 

 tتح فيها اليمن على يد علي بن أيب طالب احلجاز وامة، مث املرحلة األخرية اليت ف
وبذلك خـضـعت شـبـه اجلزيرة كلها لِإلسالم يف السنة احلادية عشرة للهجـرة 

  ). م٦٣٢يوليو سنة (

                                                
  .  وما بعدها، مصدر سابق٥٦٠ / ٤السرية النبوية البن هشام ) ١(
  .  وما بعدها، مصدر سابق٥٦٠ / ٤السرية النبوية البن هشام ) ٢(
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ومل يكن من الضروري أن يفتح اِإلسالم جبيشه كل شبه اجلزيرة، ولكن فتح * 
ة كلها يف العهد النبوي، احلواضر الكربى فيها كان كافيا؛ لكي يعم اِإلسالم شبه اجلزير

فالسيطرة على مكة واملدينة والطائف وخيرب وتيماء وتبوك والبحرين وصعدة وصنعاء، 
كان كافيا للسيطرة على شبه اجلزيرة كلها، وأن يسود اِإلسالم بني أهلها، ومل يكن 

 نتيجة قتال أو حروب فحسب، بل كان ِإلسالم rتوحيد شبه اجلزيرة يف عهد الرسول 
  . من القبائل وتسليمها للرسول أثر كبريكثري 

 وفود كثرية حىت مسي عام rففي العام التاسع للهجرة الشريفة وفدت على الرسول 
الوفود، ومنها وفد بالد الشاطئ من حضرموت، وأقر الرسول وائل بن حجر الكندي 

روم ِإىل على ِإمارته، كما وفد من اليمن وفد محري، وكتب فروة بن عمرو اجلذامي عامل ال
 بإسالمه، فلما علم الروم بذلك سجنوه وقتلوه، كما وفدت على الرسول rالرسول 

   . )١(وفود بين متيم، وبين حنيفة، وقـحطان، وثقيف، وأسد، وغسان، وجنران، وغريهم 
  . وتبدت وحدة شبه اجلزيرة يف عهد اخللفاء الراشدين* 

بائل، وكان للقبلية أثرها يف  حـدثت الردة من بعض القtويف أوائل عهد أيب بكر 
ذلك، ِإذ أيدت بعض القبائل مثل كندة وأهل اليمامة املرتدين، ولكن اخلليفة أبا بكر 

 وقف من تلك الفتنة الدينية والسياسية موقفا حازما، فحارب مانعي الزكاة tالصديق 
 tوليد واملرتدين، ومن أشهر القواد الذين أسهموا يف ذلك الصحايب اجلليل خالد بن ال

وكتب اللًه أليب بكر النصر على املرتدين، وعلى الفرقة السياسية اليت بدأت تطل برأسها، 
  . ودد وحدة شبة اجلزيرة

مكة، والطائف، وصنعاء، : وقـسم أبو بكر اجلـزيرة العـربيـة ِإىل واليات
وحضرموت، وخوالن، وجنران، وجرش، والبحرين، وعني على هذه الواليات والة من 

  . لهقب

                                                
  .  وما بعدها، مصدر سابق٥٦٠ / ٤السرية النبوية البن هشام ) ١(
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ويف هذا تأكيد لواقع احلياة السياسية يف اجلزيرة العربية، وصورة واضحة لوحدا 
  . اِإلقليمية
كانت تلك الوحدة السياسية أول وحدة ضمت شبه اجلزيرة العربية، وأول لبنة يف * 

بناء األمة اِإلسالمية، فقد توسع امتداد اِإلسـالم يف القـرن األول اهلجري، بعد أن 
 بتوحيد شبه - صلوات اهللا عليه وسالمه -ولة اِإلسالمية يف عهد الرسول قامت الد

  . اجلزيرة حتت راية اِإلسالم
ِإن ذكر توحيد شبه اجلزيرة أول مرة يف تارخيها على يد رسول اهللا وخامت النبيني * 
 ومراحل هذا التوحيد وما استدعاه من جهد وجهاد، - صلوات اهللا عليه وسالمه-حممد 

 عمل وجهد للقضاء على الفرقة واالنقسام والقبلية يف شبه اجلزيرة حتت راية جيعل كل
 يف الدعوة ِإىل اهللا، ويف - r -اِإلسالم وعلى هداه، طاعة هللا ولرسوله، واقتداء بسنته

  . توحيد أمر املسلمني
 وهي القدوة يف عمل أصحابه rتلك هي األسوة احلسنة اليت تظهر يف سنة الرسول 

لراشدين من بعده، وهي أيضا العربة يف عمل التابعني هلم بِإحسان من امللوك واخللفاء ا
  . واألمراء
وِإذا كان توحيد شبه اجلزيرة يف العهد النبوي من أعظم أفضال اِإلسالم على أهل * 

اجلزيرة العربية، فقد حدث ذلك من خالل معارك خاضها املسلمون يف العهد النبوي، 
ِإلبطال الشرك والوثنية، فاقترنت الدعوة ِإىل اهللا يف اجلزيرة  وUللدعوة لتوحيد اهللا 

العربية بالوحدة السياسية، وقد ورد يف القرآن الكرمي ذكر أهم املعارك يف العهد النبوي، 
كما . فرتلت آيات يف غزوة بدر، أول صدام بني عصبة اِإلميان وأهل الكفر وعباد األصنام

غزوة األحزاب، وغزوة حنني، وبني اهللا للمسلمني نزلت آيات يف شأن غزوة أحد، ويف 
العربة يف أحداث تلك املعارك وما جرى فيها، ومل يفصل يف القرآن وقائع تلك الغزوات 

  . تفصيل أحداث، ولكن بني احلكمة والعربة اليت تدل عليها األحداث
قبيل غزوة لقد بني اهللا يف القرآن الكرمي أن املسلمني كـانوا يودون غري ذات الشوكة 
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بدر، ولكن اهللا أراد أن ميتحن املسلمني يف أول صدام بني اِإلسالم والكفر، فكانت 
ويف غزوة أحد سيقت العربة يف هزمية املسلمني بعد . املعركة، وكان غوث اهللا للمسلمني

ويف غزوة األحزاب كانت العربة يف أن  . rأن الح هلم النصر على أثر خمالفة أمر النيب 
  . ىل هزم اجلمع، ونصر املسلمني بعد أن زاغت األبصار، وبلغت القلوب احلناجراهللا تعا

هكذا ورد يف القرآن العربة يف ذكر املعارك؛ ألن األحداث تزول مبضي الزمن ومرور 
  . األيام، ولكن احلكمة والعربة تبقى أبد الدهر

ما تناولناه يف وأعظم األسـوة واملثل يف البـيـان هو القرآن الكرمي؛ ولذلك فـِإن 
هذا الكتاب مل يكن فيه تفصيل لألحداث والوقائع، بقدر ما كان فيه بيان العربة، وِإلقاء 

  . الضوء على مسرية توحيد اجلزيرة العربية يف العصر احلديث
متَ ِإن توحيد شبه اجلزيرة توحيدا سياسيا، قد مت يف عهد النبوة والرسالة اخلامتة، ولقد 

 وكان للوحدة السياسية rد بالوحدة السياسية يف حياة النيب حممد اقترنت دعوة التوحي
أثرها الكبري يف بسط سلطان اِإلسالم على شبه اجلزيرة كامال وتاما، ولعل ذلك من بني 

رواه  ()١( }ربال جيتمع دينان يف جزيرة الع{: املعاين اليت تظهر يف احلديث الشريف

  ). مالك وأمحد
 عن وجود دين آخر غري اِإلسالم rِإا املنطقة الوحيدة يف األرض اليت ى الرسول 

فيها، ِإا أرض اِإلسالم، ومرتل الوحي، ومقر احلرم املكي، واملسجد احلرام، واملسجد 
 يف حقيقته -م النبوي، فال يتصور أن يكون فيها ِإىل جانب اِإلسالم دين آخر؛ ألن اِإلسال

 هو املصدق ملا سبقه، وهو املهيمن عليه، ولقد كان -اليت تظهر جلية على هذه األرض
 توجيها دائما لكل ِإمام من أئمة rتوحيد شبه اجلزيرة سياسيا على يد النيب حممد 

  . املسلمني يف شبه اجلزيرة أن يقيم على أرضها التوحيد اخلالص، والوحدة الكاملة

                                                
  . صدر سابق وما بعدها، م٥٦٠ / ٤السرية النبوية البن هشام ) ١(
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  ودية الدولة السع
جاء مانع بن ربيعة املريدي، جد ) اخلامس عشر امليالدي(يف القرن التاسع اهلجري * 

آل سعود بأسرته من مكان قرب القطيف ِإىل وادي حنيفة، حيث منازل قبيلته، وهي 
إحدى قبائل ربيعة العريقة، وهي قدمية يف املنطقة، منذ ما قبل اِإلسالم مبا يزيد على مائيت 

   . )١(اضر املنطقة الواقعة على ضفاف وادي حنيفة سنة، وحتكم حو
ويستمد آل سعود تسميتهم من اسم جدهم سعود بن حممد بن مقرن، الذي بىن * 

. دارا لِإلمارة يف الدرعية، مت مد نفوذه ِإىل ما جاورها، فحق له أن تسمى اِإلمارة بامسه
 تاريخ اجلزيرة العربية كلها، وبتويل األمري حممد بن سعود ِإمارة الدرعية بدأ عصر جديد يف

فهذه أول مرة منذ قرون يقوم فيها بيت عريب أصيل من أهل احلكم القادرين، وأهل 
اإلميان الصادقني، يتطلع أفراده ِإىل توحـيد اجلزيرة حتت لواء اِإلسالم الصايف البعيد عن 

  . اجلهل، والبدع، واملمارسات اليت تنشأ عن اجلهل، والفقر، والظلم
 بداية الدولة السعودية تعد معىن جليال يكاد يكون عامليا، فقد كان العامل اِإلسالمي ِإن

يف القرن الثاين عشر اهلجري يعاين من الضعف فكريا وعسكريا، ويف الوقت نفسه كان 
 -  الدول الغربية بالذات، مثل بريطانيا، وفرنسا، وأملانيا، وِإيطاليا -العامل غري اِإلسالمي 

 عصر النهضة الذي بدأ قبل ذلك بنحو قرن أو يزيد، كانت النهضة األوربية قد انطلق يف
قد بدأت فكريا، واستطاعت أن تكون بذرة احلضارة الغربية اليت يعيشها العامل اآلن، واليت 

 - ومنها شبه اجلزيرة العربية -تطغى مبفاهيمها وبقيمها، بينما كانت دول العامل اِإلسالمي
  . ينها، وبصد العدوان عليها من الداخل، ومن اخلارجمشغولة بالرتاعات ب

ِإن تأسيس الدولة السعودية بداية خري لشبه اجلزيرة العربية كلها، وبشري تقدم 
وحضارة يف موطن العرب ومبعث النبوة اخلامتة، ودليل وحدة سياسية لشبه اجلزيرة العربية 

ن حيققوا أحيانا جناحا لقد كتب على السعوديني أن يصارعوا يف عدة جبهات، وأ" 
                                                

 مصدر ٦٠ واألخبار النجدية ص -.  نشر مكتبة الرياض١٦ / ١عنوان الد يف تاريخ جند، لعثمان بن بشر ) ١(
  . هـ١٤١٨ الطبعة الثامنة ٨٠ / ١سابق، وتاريخ اململكة العربية السعودية للدكتور عبد اهللا العثيمني 
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معجزا، وترتل م أحيانا هزائم قاصمة، ولكنهم بقوا، وانتهى اآلخرون، وامتد ملكهم ِإىل 
اململكة احلجازية، واِإلمارة الرشيدية، واِإلمارة اِإلدريسية، وِإمارة آل عـائض، تلك 

   . )١(" اِإلمـارات اليت ختلفت باجلـزيرة عن عـهـد األتراك العثمانيني 
نستطيع بداللة التاريخ أن نعترب عصر ضة شبه اجلزيرة العربية احلديثة، هو بداية * 

تأسيس الدولة السعودية اليت اقترن فيها التجديد الديين بالتقدم حنو الوحدة السياسية، 
  . وامتزج فيها منو الفكر باتساع الدولة

 للفكر احلر يف شؤون الدين ولقد كانت احلضارة األوربية الغربية يف بداية نشأا مدينة
والدنيا، والذي ظل يؤثر يف شعوب الغرب منذ القرن السابع عشر امليالدي، ولكننا جند يف 
شبه اجلزيرة العربية، يف بداية ضتها، جتديدا ألمر الدين، وتنقية أصوله يف العقيدة 

لة قوية قادرة، والشريعة مما شاا، وجند بداية لتوحيد شبه اجلزيرة سياسيا، وتأسيس دو
وذلك على يد األئمة من آل سعود، فخرجت شبه اجلزيرة من ختلف الفكر الديين ِإىل سعة 

وبدأ تقدم . اِإلسالم الصحيح، ومن نزاعات القبيلة وحروا ِإىل أمن الوحدة واستقرارها
، وسطع شبه اجلزيرة العربية مبنجزاا يف العصر احلديث يف العلم والعمل، ويف الدين والدنيا

  . جنمها يف املنطقة العربية، واِإلسالمية، وعلى اتساع العامل املعاصر
ِإن املوازنة هنا ليست للمشاة أو للماثلة، ولكنها للتذكري بأن القرن الثامن عشر امليالدي 
كما محل ِإىل الغرب رياح ضة فكرية ومادية، محل ِإىل األمة اِإلسالمية يف شبه اجلزيرة 

ديدا ألعظم ما متلكه هذه األمة، وهو هدي اِإلسالم، الذي قامت عليه الدولة العربية جت
  . السعودية منذ نشأا األوىل، وظلت وفية له حىت استقام هلا أمر الدنيا دي الدين

كلمة حق وتاريخ صدق يف نشأة الدولة السعودية، جتمع صفات الدولة منذ قيامها، * 
، وعلى يد أهل احلكم القادرين، وحتت راية التوحيد فقد قامت على هدي الكتاب والسنة

أقامت وحدة شبه اجلزيرة، وشقت طريق التقدم منذ نشأا، فكان اِإلصالح الديين باإلسالم 

                                                
  . ، الطبعة اخلامسة١٤٠موسوعة التاريخ اإلسالمي، للدكتور أمحد شليب ص ) ١(
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الصايف البعيد عن البدع واخلرافات، وكان ِإصالح حال املسلمني مبحاربة اجلهل والفقر 
 رمحه -ىل عهد امللك عبد العزيز آل سعود والظلم، وما تزال صفات الدولة هذه منذ نشأا ِإ

 الذي أمت ِإقامة الوحدة، وبدأ النهضة يف عصره، وحىت عهود أبنائه العظام ممن خلفوه ِإىل -اهللا
  . اليوم يف عهد خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود، حفظه اهللا
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  الدولة والدعوة 
، وظهرت )م١٧٢٦( هـ ١١٣٩ارة الدرعية يف عام توىل األمري حمـمد بن سعود ِإم

  . ِإىل الوجود يف الفترة نفسها أهم دعوة من دعوات التجديد الديين
ففي بلدة العيينة اليت تقع ِإىل الشمال الغريب من الرياض ولد الشيخ حممد بن عبد 

، وكان أبوه قاضيا، فتعلم على يديه، ) م١٧٠٣( هـ ١١١٥الوهاب، رمحه اهللا، سنة 
  . ودرس يف املدينة النبوية، ويف غريها على أيدي العلماء الذين التقاهم

 ذكيا طموحا، صادقا يف رغبته يف - رمحه اهللا-وكان الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
ختليص املسلمني من حوله مما يعانون من فقر يف الدين، وشقاء يف الدنيا؛ ِإذ هال الشيخ 

ب عن اِإلسالم وعقيدته الصافية، ومتسكهم خبرافات ابتعاد املسلمني يف شبه جزيرة العر
  . وأباطيل تقرم من الشرك باهللا، وهم أهل التوحيد اخلالص يف حقيقة دينهم

 يف دعوته بالقرآن الكرمي، والسنة املطهرة، وما كان - رمحه اهللا-واستمسك الشيخ
  . عليه السلف الصاحل من هذه األمة، فعرفت دعوته بالسلفية

 رمحه -الشيخ حممد بن عبد الوهاب يصعب حصره يف هذا املقام، فقد بدأوجهاد * 
 دعوته يف حرميالء، عندما كان والده قاضيا فيها، ومل تكن أحوال البلدة مهيأة -اهللا

وبعد وفاة والده انتقل ِإىل العيينة، واستأنف دعوته وجهاده يف بلدة العيينة، . للدعوة
نصرا يكفي ِإلظهار الدعوة ونشرها، فانتقل الشيخ ِإىل ووجد من أمريها ترحيبا، ومل جيد 
 وكان أمريا صاحلا يبتغي نصرة اِإلسالم، - رمحه اهللا-الدرعية مقر األمري حممد بن سعود 

وِإصالح أحوال أهله، فرحب األمري الصاحل بالشيخ ااهد، وتعاهدا على نصر الدعوة، 
 هو األساس الذي قامت عليه الدولة وكان هذا العهد بني قوة السلطان وهدي القرآن،

  . السعودية منذ نشأا ِإىل اليوم
 مث باِإلمام حممد بن Uومل تكن الدعوة ِإىل جتديد معامل اِإلسالم، املؤيدة بعون اهللا 

سعود متضي يف طريقها دون عقبات، فقد كـانت األباطيل واخلرافـات متأل أذهان 
شى معظم شبه اجلزيرة، وكان ال بد للدعوة أن الكثري من الناس، والتـخلف احلضاري يغ
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تواجه حشدا من األعداء، أظهروا العداوة للدعوة وصاحبها، ومنهم على سبيل املثال أمري 
. الرياض دهام بن دواس، وأمري األحساء عريعر بن دجني، وغريهم من احلكام واألمراء

عداوات من  - مع انتـشـارها ووضوح أمرها-وِإىل جـانب ذلك القت الدعوة
اخلارج؛ ِإذ مل تكن الدولة العثمانية اليت كانت تسيطر على احلجاز، لترضى بأن يتسع 
نطاق الدعوة مبا حتمله من إصالح حال املسلمني يف شبه اجلزيرة يف دينهم ودنياهم، 
ناهيك عن خوفها من زوال سيطرا على شبه اجلزيرة كلما اتسع سلطان آل سعود، 

 توحيد شبه اجلزيرة، وقد أصبحت الدولة السعودية منذ نشأا مركز الذي كان يتجه ِإىل
  . األحداث فيها

 -١١٥٧يف الدولة السعودية األوىل يف عهد اِإلمام حممد بن سعود، رمحه اهللا * 
تصـدى اِإلمـام لكل من حاول أن يقف يف طريق ) م١٧٦٥ -١٧٤٤(هـ ١١٧٩

ابع خلفاؤه من بعده الدفاع عن الدعوة، الدعوة، السيما أمري الرياض دهام بن دواس، وت
وعن توحيد شبه اجلزيرة، فقد استطاع اِإلمام عبد العزيز بن حممد بن سعود، رمحه اهللا، 

 أن يضم - وكان ِإماما مهاما كوالده-)  م١٨٠٣ -١٧٦٥( هـ ١٢١٨ -١١٧٩
دية، فلما الرياض، وغريها من املناطق، واملدن يف شبه اجلزيرة العربية ِإىل الدولة السعو

 -١٢١٨خلفه ابنه اِإلمام سعود بن عبد العزيز )  م١٨٠٣( هـ ١٢١٨استشهد عام 
فأمت ضم احلجاز وجنران وعسري، وأجزاء من اليمن، ) م١٨١٤ -١٨٠٣(هـ ١٢٢٩

  . فوحد شبه اجلزيرة العربية
يف العهد األول للدولة السعودية، اليت قامت بتجديد أمر الدين، وإصالح حال * 
 غالبا ِإىل توحيد شبه اجلزيرة، بدءا من مؤسس الدولة  نرى يف أئمة آل سعود ميالاملسلمني

فـقد كانت شبه اجلزيرة حمط .  وكل خلفائه- رمحه اهللا -اِإلمام حممد بن سعود 
أنظارهم يف كفاحهم من أجل توحيدها، وختليصها مما تعانيه من الفرقة واالحنطاط، 

ميهد لتطورها وتقدمها، وكان األئمة من آل سعود يف والتبعية، وِإقامة حكم صاحل فيها 
هذه الفترة من تاريخ شبه اجلزيرة يواجهون دعاة الفرقة واالنقسام والتشتت والقبلية يف 
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شبه اجلزيرة، كما يواجهون يف الوقت نفسه سيطرة الدولة العثمانية اليت كانت تنبسط 
الثاين ِإىل االستعانة بواليه على مصر، على احلجاز، وذلك ما دعا السلطان العثماين حممودا 

حممد علي باشا؛ لكي يواجه توسع الدولة السعودية، وانتشار نفوذها، وانبساط سلطاا 
  . على أجزاء كثرية من شبه اجلزيرة، حىت وحدا يف عهد اإلمام سعود بن عبد العزيز

غايتها يف  على نبل مقاصدها وشرف -واجهت الدولة السعودية يف عهدها األول* 
 قـوى معادية، أصرت على وأد -جتديد أمر الدين، وتوحيد املسلمني يف شبه اجلزيرة 

األمل يف جتديد الدين، وِإصالح حـال املسلمني، وختليصهم يف شبه اجلزيرة من سيطرة 
العثمانيني، فقد أرسل وايل مصر حممد علي باشا محلة الستعادة احلجاز بعد أن بسط 

بد العزيز سلطانه عليه، وقد تصدى ابنه األمري عبد اهللا لتلك احلملة عام اإلمام سعود بن ع
ِإال أا متكنت من االستيالء على مكة واملدينة، والطائف، ولكنها ) م١٨١١(هـ ١٢٢٦

واجهت مقاومة عنيفة، فارتدت ِإىل جدة، مث أرسل محلة أخرى بقيادة ابنه ِإبراهيم باشا 
 هـ ١٢٣٣ على عدد من مدن جند، ويف سنة فاستوىل)  م١٨١٦( هـ ١٢٣١عام 

دخل الدرعية، ونِقلَ اِإلمام عبد اهللا بن سعود بن عبد العزيز ِإىل مصر ومعه ) م١٨١٨(
عدد من األمراء واألنصار جمربين، مث أرسلوا ِإىل اآلستانة عاصمة الدولة العثمانية، فلم ترع 

  . فيهم ِإال وال ذمة، وعجلت بقتلهم بغيا وعدوانا
يف هذه الفترة اليت نفذ فيها وايل مصر أمر الدولة العثمانية يف التصدي للدولة * 

  . السعودية، ونتيجة ملا حدث من معارك وحروب، ضعفت الدولة السعودية
كان اِإلمام تركي بن عبد اهللا بن حممد بن سعود، ِإماما شجاعا مهاما، قاتل الترك ومن 

جدية يف طاعته، وحكم منذ استيالئه على الرياض دخل يف طاعتهم، وأدخل أكثر البالد الن
هـ خلفه ابنه اِإلمام فيصل بن تركي الذي كان ١٢٤٩تسع سنوات، فلما استشهد سنة 

حمتجزا يف مصر، وجنح يف اِإلفالت والعودة ِإىل الرياض، وانتظم له األمر ِإىل أن تويف سنة 
م اِإلمام عبد الرمحن والد ، وخلف اِإلمام فيصل أربعة أبناء، منه) م١٨٦٥( هـ ١٢٨٢

 وبعد وفاة اِإلمام فيصل بدأت شبه اجلزيرة تعيش حالة - رمحهم اهللا-اِإلمام عبد العزيز 
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من الشقاء باحلروب، واملعارك بني احلكام فيها، معارك بني أمراء القبائل، ومعارك بينهم 
م للقضاء على وبني آل سعود، ومعارك بني آل سعود وبني العثّمانيني، ومن استعانوا 

  . الدولة
وِإذا كان لكل مرحلة من تاريخ الدول رجاهلا وأبطاهلا، فِإن نظرة الصدق تكشف لنا 
بوضوح عن أن الدولة السعودية، قامت منذ نشأا على دعوة التوحيد اخلالص، ومن أجل 
 توحيد املسلمني يف شبه اجلزيرة، وِإصالح دينهم ودنياهم، وأن معاركها كانت من أجل

خدمة اِإلسالم، وِإصالح أمره، وتوحيد شبه اجلزيرة حتت سلطان أهلها، وذا يتميز 
الرجال واألبطال يف دورات التاريخ بشرف الغايات، ونبل املقاصد، ومواجهة التحديات، 

  . وخوض املعارك يف سبيل ذلك
 كانت تلك هي األمة اليت بزغ فيها جنم آل سعود، اِإلمام عبد العزيز بن عبد* 

الرمحن الفيصل آل سعود، رمحه اهللا، أمة شتتها القتال، ومزقتها الفرقة، وتكالبت عليها 
  . قوى الشر من األمراء الطامعني، ومن العثمانيني وأتباعهم

كانت هذه هي احلال وقت أن استوىل على الرياض ابن رشيد، حاكم جبل مشر، 
اِإلمام فيصل بن تركي، عبد اهللا وكان آل الرشيد من أتباع آل سعود، ورجاهلم؛ ِإذ وىل 

وبعد أن توىل ِإمارة حائل ابنه )  م١٨٣٥( هـ ١٢٥١بن علي بن رشيد ِإمارة حائل سنة 
وقوي أمره، ووثق عالقته بالعثمانيني، انتهى به األمر )  م١٨٧٢( هـ ١٢٨٩حممد سنة 

  . ِإىل دخول مدينة الرياض، ووىل أحد رجاله عليها
ـمن والد امللك عبد العزيز وثب على الرياض، واعتقل ولكن اِإلمام عبد الرح* 

 هـ فلم ١٣٠٧عامل ابن رشيد عليها، وبايعه أهل الرياض على اِإلمامة، وكان ذلك سنة 
  . ينس آل سعود على الرغم من الشدائد واحملن عز دولتهم، وال حلم وحدم

لرياض شهرا، فلما أراد ابن رشيد أن يتصدى ملا وقع من اِإلمام عبد الرمحن، فحاصر ا
ثبتت للحصار دعا ِإىل الصلح، ومت الصلح على أن تكون ِإمارة الرياض لِإلمام عبد 

  ). م١٨٩٠(  هـ ١٣٠٨الرمحن، وكـان ذلك سنة 
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ولكن ابن رشيد بعد الصلح حترك لغزو الرياض، ويف طريقه ِإليها فتك بأهل القصيم، 
 ومنهم ابنه -مغادرة الرياض مع أهلهومل يتمكن اِإلمام عبد الرمحن من جندم، فأزمع 

  .  وكان ما يزال صغريا-عبد العزيز 
 للرياض - رمحهما اهللا-كانت مغادرة اِإلمام عبد الرمحن والد امللك عبد العزيز * 

 بعد ذلك، وادخارا لسيف آل سعود Uوالنجاة بأهله من ابن رشيد، متهيدا ملا أراده اهللا 
د االبن ِإىل الرياض، ويبـدأ يف ِإعـادة الدولة يف غمده، حىت يأذن اهللا بأن يعو

  . السـعـودية؛ لكي تبـسط سلطاا على شبه اجلزيرة
لقد خرج اِإلمام عبد الرمحن من ِإمارته بالرياض مكرها، ولكن اهللا أراد لشبه اجلزيرة 
العربية مستقبال مشرقا باألمل على يد االبن الذي خرج مع أبيه على خوف من ابن 

 عاد ِإىل الرياض، واسترد ِإمارا ألبيه، وفتح األب - وهو يف شرخ الشباب-لكنهو. رشيد
  . اإلمام عبد الرمحن أبواب اد البنه، وهو يعرف قدر االبن ومهته

مل تكن الرياض وحدها، هي غاية اِإلمام عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل آل 
دة التوحيد يف اجلزيرة العِربية، وِإقامة سعود، رمحه اهللا، بل كانت الغاية الدفاع عن عقي

  . حكم اهللا فيها، وكان ذلك يعين أن تتوحد اجلزيرة سياسيا
  . وهذا ما جنح فيه، رمحه اهللا، وأجزل مثوبته
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  . ٤١: سورة احلج آية ) ١(

  عبد العزيز
   القائد امللك اإلنسان 
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  صالح النشأة وعظمة املواهب 
  . يف كثري من عصورها حبياة رجل من رجاهلا، وبطل من أبطاهلاترتبط األمم واملمالك 

وعلى الرغم من أن التاريخ الوطين لشعب من الشعوب يفرد صفحات عديدة للكثري 
من الرجال، واألبطال، ورواد التقدم يف حيام، ِإال أن ارتباط األمة، أو الشعب، أو الدولة 

ياة شعبه، يبقى قاصرا على عدد حمدود يف برجل واحد يف حيـاته، وآثاره، وتأثريه يف ح
تاريخ هذه األمة، وقد يفرد التاريخ لواحد بعينه من رجال األمة وأبطاهلا ورواد النهضة 
والتقدم فيها، صفحات عديدة، حىت تربز حياة تتميز بالتفرد، والتفوق، وعظمة اِإلجناز، 

  . وشدة التأثري يف حياة املاليني من البشر
يف حياة امللك عبد العزيز آل سعود يف شبه اجلزيرة العربية، ويف أمته وهذا هو الشأن 
  . العربية واِإلسالمية

وِإذا كانت السنن االجتماعية تقتضي أن يكَون للتميز والتفوق بني األقران أسباب * 
يكتسب أغلبها يف وقت النشأة واِإلعداد، فِإن مثة أفرادا معدودين يف تاريخ كل أمة 

يهم عناصر التميز والتفرد والتفوق، دون أن ترتبط كلها بأسباب معينة وشعب، تظهر ف
وأعمال هؤالء وِإجنازام وآثارهم الباقية، تبدو مستندة ِإىل مواهب . من النشأة أو اإلعداد

خاصة أنعم اهللا ا على عبد من عباده؛ لكي ينفع أمته وشعبه، فاملواهب اليت تظهر من 
ِإجنازاته هي على قدر ما أمته وأجنزه يف حياته، وهو قدر عظيم أعمال امللك عبد العزيز و

  . بكل املقاييس
ولذلك فِإن ِإلقاء الضوء على حياة امللك منذ البداية املبكرة، وتتبع سريته يف أطوار 
حياته، وااللتفات ِإىل خلقه وسريته وتعامله مع أحداث احلياة يف لينها وشدا، يكشف لنا 

لتلك املواهب، وعن خلق جدير مبلك عظيم من ملوك املسلمني يف عن الظهور املبكر 
  . العصر احلديث

ومن جمموعه ما متيز به امللك، من اإلميان باهللا والثقة به، والتوكل عليه، واالستمساك 
بالعروة الوثقى، ومن اهلمة العالية واألخالق السامية، اليت ظلت توجه سلوكه يف املواقف 
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  . لرجل، كان أمة يف مواهبه وخصائصهكلها يتبني لنا أن ا
وال نستطيع أن نتبني تلك املواهب واخلصائص، إال ِإذا حتدثنا عن سرية امللك * 

وحنن نتحدث عنه هنا بوصفه ِإنسانا . وأحواله يف جوانب مهمة من جوانب حياته املختلفة
هي اليت  - باعتباره ِإنسانا عربيا مسلما-قبل كل شيء، فقد كانت خصائصه، ومواهبه

 لتلك املواقف، فكان أمـريا وسلطانا وملكا، تبـعـا لتلك - بتوفيق اهللا وفضله-هيأته
اخلصائص واملواهب اليت أنعم اهللا ا عليه، ومل يكن امللك والسلطان هو الذي أعطاه تلك 

  . املواهب واخلصائص
د ولد لِإلمام عب) م١٨٧٦( هـ ١٢٩٣يف الصباح الباكـر يف يوم من أيام عام 

الرمحن بن فيصل آل سعود، وزوجته سارة، وليد مسياه عبد العزيز، ووالده اِإلمام عبد 
الرمحن أحد أحفاد اِإلمام حممد بن سعود الذي أنشأ دولة كربى يف شبه اجلزيرة، توحد 

  . أبناؤها يف ظلها
نشأ امللك يف قصر أبيه، ويف كنف أمه سارة بنت أمحد السديري، وكانت األم * 
وية ذات حسب ونسب وأخالق عالية، كشأن النساء ذوات العفاف والدين، كان امرأة ق

ا يتصف بالورع والتقوىالبيت الذي آوى عبد العزيز يف طفولته الباكرة بيت .  
وبعد تربية األم لطفلها سلمه أبوه ِإىل مـعلم من أهل اخلـرج، هو عبد اهللا اخلرجي، 

ا من القرآن الكرمي، وتلقى بعض الدروس فتعلم مبادئ القراءة والكتابة، وحفظ سور
  . الشـرعيـة على يد الشيخ عبـد اهللا بن عبد اللطيف آل الشيخ، رمحه اهللا

ويف مرحلة الصبا كان أبوه اِإلمام عبد الرمحن جبانبه يعلمه؛ ِإذ كان األب تقيا، 
  . حصيف الرأي، وكان ال يعرف يف الدين هوادة

 والورع، ومنا جسده كما منا علمه مبا تعلمه من فنشأ امللك عبد العزيز على التقى
معلميه، وما تلقاه من أبويه، وقد كان حاد الذكاء، متوقد الذهن، كما تعلم ركوب 
اخليل، واستعمال السالح، وهو يف سن الصبا، وفـضال عن ذلك فقد أحاط مبا حوله من 

عبد الرمحن من مشكالا، ظروف احلياة اليت كانت يف شدا، ورأى ما يعاجله أبوه اِإلمام 
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وتعلم على يديه أول دروس السياسة اليت يلزم احلكام واألمراء والسالطني تعلمها 
  . وممارستها

حاول اِإلمام عبد الرمحن أن يقاوم ابن رشيد، لكنه مل يتمكن، فأعد العدة للرحيل * 
عه  هـ ِإىل مضارب البدو، وم١٣٠٨عن الرياض، ورحل يف منتصف شهر رمضان عام 

ويف صحراء الدهناء كـانت القافلة تسري حىت وصلت ِإىل قبائل . أهله وابنه عبد العزيز
 فأرسل اِإلمام عبد الرمحن أهله ِإىل البحرين، )١(العجمان حيث أجارم على استحياء 

  . حىت جينبهم املكاره، ومشاق العيش يف جوار ال يستريح ِإليه، وال يرغب فيه
 كانت احلياة خشنة، ولكن عبد العزيز تعود عليها، -ئل بدو وهي قبا-ويف بين مرة 

وأكسبه ذلك شدة البأس، وصالبة العود، واالعتماد على النفس، وتلك خصال كان هلا 
  . أثرها الكبري فيما واجه امللك من خطوب

  . وأخريا استقدم اإلمام عبد الرمحن أهله من البحرين، واستقر م املقام يف الكويت
يت كان عبد العزيز يعيش حياة قاسية وحافلة بالصعوبات، ولكنها عامرة يف الكو* 

بشوق عبد العزيز ِإىل داره وسلطانه يف الرياض، عاش يف الكويت حياة فتية العرب، 
  . يستمع ِإىل الناس، وخيتلط مبن هم يف سنه ويف مداركه

لة مبارك وحني حكم مبارك الكويت بدال من أخيه الشيخ حممد بعد قتله، اشتدت ص
بآل سعود، وأصبح عبد العزيز من أصفيائه الذين حيب أن جيلس ِإليهم، وقد أفاد من 
صحبة أمري الكويت مبارك، وتعلم من جمالسه، والتقى الكثريين من ضيوفه، ومن جيالسونه 
من عرب وأجانب، وأعان عبد العزيز على اِإلفادة من حياته يف الكويت ذكاء فطري، 

 ينتظر منه، ورغبته الظاهرة يف أن يعود ِإىل الرياض مقر حكم آبائه، ووعي بواجبه الذي
  . وأجداده ظافرا

                                                
   ٢١ -١٩وعاهل اجلزيرة العربية، لعبد الرمحن نصر ص.  مصدر سابق١٨الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز ص) ١(
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  إميان امللك عبد العزيز وتقواه 
 حق املعرفة يدرك أنه كان قـوي اِإلميان - رمحه اهللا-من يعرف امللك عبد العزيز * 

ع فوق باهللا وحده ال شريك له، وأن قوة ِإميانه جـعلته يف بعض املواقف يرتف
  . مستوىاألبطال من الرجال، حني كان اعتماده على اهللا وحده، وثقته يف نصره

حني أراد عبد العزيز أن يسترد الرياض، وانتهى به املسري ِإىل قرب أبواب املدينة * 
وملا مل . على مسرية ساعة ونصف منها، سار يف مقدمة أصحابه، وكان معه ستون رجال

خصومه ـذا العدد القليل، فقد انفرد هو مع نفر قليل من يكَن يف نيته أن يهجم على 
  :  واستخلف على بقية رجاله أخاه حممدا، وأوصاه)١(أصحابه، عدم سبعة رجال 

 "ا، واعلم أننا قد ذهبنا يف اهلالكني، وال ِإذا مل تأتك من الغد أنباء مين، فعد مسرع
  ". حول وال قوة ِإال باهللا 

 معركة حياة أو موت، ال يقوهلا ِإال مؤمن باهللا شديد التوكل كلمات قبل الدخول ِإىل
عليه، يعرف خطورة ما يقدم عليه، فال يتردد يف اِإلقدام، وحياول أن حيفظ من وراءه من 

  . ِإخوانه
  : ويف حياة امللك اليومية، يقول عبد احلميد اخلطيب* 

بدأ عمله بالتوجه ِإىل ِإن امللك كان يستيقظ من نومه كل يوم قبيل صالة الفجر، في
ِإن لسانه كان دائما رطبا بذكر اهللا ِيف مجيع : اهللا، وتالوة القرآن، وِإقامة الصالة، ويقول

ا ألحد من الناس ِإال بدأه األوقات، فيكثر من محده يف السراء والضراء، ال يكتب خطاب
   . )٢(بذكر اهللا، وبشكره على جليل نعمه 

يف التاريخ اِإلسالمي بعد الصدر األول من يتميز بتقوى ويندر من امللوك واحلكام * 
  . اهللا، وخشيته، وِإظهار الذل له، مثل امللك عبد العزيز

                                                
 مصدران سابقان، ومعارك امللك عبد العزيز املشهورة للدكتور عبد اهللا ٤١ وعاهل اجلزيرة ص٢٦الوجيز ص) ١(

  . هـ١٤١٥، الطبعة األوىل ٤٦، صالصاحل العثيمني
  .  وما بعدها، طبع شركة ومطبعة مصطفى احلليب مبصر، بدون تاريخ٥٠، ٤ / ٢اإلمام العادل ) ٢(
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 -  كـما شهد خاصته واملقربون ِإليه، واملوكلون خبدمته، وحراسته-فقد كان امللك
ذن يستريح ِإىل ما قبل الفجر، ويأخذ القرآن الكرمي، ويبدأ بالقراءة والصالة حىت يؤ

املؤذن، وبعد الصالة يعود ِإىل قراءة القرآن والذكر حىت تطلع الشمس، فيستريح، مث ِإذا 
  . ارتفعت الشمس صلى ركعات

مل يكن غريبا أن تكون كلمات امللك، وتوجيهاته، وخطبـه يف املناسبات العامة 
نابة إليه، معربة أصدق تعبري عن شخصيته اليت ميلؤها اإلميان باهللا، والتوكل عليه، واِإل

وكان امللك ال يتردد يف نصح شعبه، وتوجيه املوعظة ِإليهم، فقد آتاه اهللا حظا وافرا من 
  . العلم بالدين والدنيا

، )م١٩٢٧( هـ ١٣٤٥خطب يف أهل مكة يف شـهـر ذي القـعـدة سنة 
فذكرهم بوجوب شكر النعمة، حىت ال يكون حاهلم ومآهلم كحال عاد ومثود، اليت مل 

رسل، ونبه الناس ِإىل أن النعمة احلقيقية اليت ال تزول، هي نعمة االعتقاد بأنه ال ِإله تتعظ بال
  : ِإال اهللا، مث يقول امللك يف خطابه ِإىل الناس

مث " حنن ما جئنا ِإىل هنا لطمع، أو للتنعم بنعمة امللك، فنحن نربأ ِإىل اللًه من ذلك " 
أعمال، وكل ذلك يذهب ماخال األعمال، لِإلنسان مال وولد وأقارب و: " يقول للناس

   . )١(" واألعمال حتتاج ِإىل النية واِإلخالص، واتباع كتاب اهللا وسنة رسوله 
وما { r فزاده اهللا رفعة، تصديقا حلديث الرسول Uوهذا قـول ملك تواضع هللا 

، كما كان امللك يفسر بعض )رواه مسلم وأمحد ()٢( } اهللاتواضع أحد هللا إال رفـعه

   . )٣(آيات القرآن الكرمي يف خطبه وكلماته يف بعض املناسبات 
ومن جممل خطبه وكلماته، يظهر اهتمامه البالغ بترسيخ عقيدة التوحـيد اخلـالص، 

                                                
  . ١١٤ / ٢املصدر السابق ) ١(
مالك اجلامع ، )٢/٣٨٦(أمحد ، )٢٠٢٩(الترمذي الرب والصلة ، )٢٥٨٨(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٢(

  ). ١٦٧٦(كاة الدارمي الز، )١٨٨٥(
  . ١٢٠-١١٤ / ٢املصدر السابق ) ٣(
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اغض بني واحلض على اِإلخـالص هللا يف األقـوال واألعمال، والتحذير من الفرقة والتب
  . الناس، وال يصدر ذلك ِإال عن ملك يتحدث بقلب سليم ِإىل أبناء شعبه

 )١(وال نستطيع أن حنـصر كلمات امللك، وال توجيهاته، ونصائحه، ومواعظه للناس 
  . وهي مسة متيز امللك الصاحل عن كل ملوك عصره، وحىت ما قبل عصره

بشكل مل يعهد يف كالم امللوك ويتميز خطاب امللك ِإىل شعبه بظهور عاطفته حنوه 
يقول يف املنشور . والرؤساء، وحىت منشوراته وتوجيهاته ال ختلو من ظهور هذه العاطفة

  : ألهل احلجاز)  م١٩٤١( هـ ١٣٦٠الصادر سنة 
لقد تكلمت لكم مرارا أنين أحب هذا البلد، وأحب أهله، وأستأنس بالبيت احلرام، " 

   ". rوبقرب مقر هجرة رسول اهللا 
  : مث ينبه املنشور الناس ِإىل ثالثة أمور

   . )٢(" النصيحة: املخافة من اجلبار، واحلجة علينا مبا أعطانا اهللا من النعم، والثالث" 
  . وحيض امللك شعبه على ِإتيان الطاعات وترك املعاصي

 يقول Uهذا امللك الذي كان له ورد بالليل يقرأه تقربا ِإىل اهللا تعاىل، وتواضعا له 
  : ن نفسهع

أنا عريب، ومن خيار األسر العربية، ولست متطفال على الرئاسة وامللك، وِإن آبائي " 
مـعروفون منذ القدم بالرئاسة وامللك، ولست ممن يتكئ على سواعد الغري يف النهوض 

   . )٣(" والقيام، ِإمنا اتكايل على اهللا، مث على سواعدنا يتكئ اآلخرون، ويستندون، ِإن شاء اهللا 
  .  وهو بعد ذلك يعرف نفسهU فهو من العارفني باهللا - رمحة اهللا عليه-لقد صدق

وقد يظن البعض ممن يبحث يف سري امللوك والعظماء من الرجال أن إميام وتقواهم، * 
 أمر خاص م وحدهم، وما أشد خطأ هذا القول؛ فِإن Uوخشوعهم، وخضوعهم هللا 

                                                
  . ٢١٨ - ٢١٤املصدر السابق، والوجيز ص: يرجع يف ذلك) ١(
  . ١٥٦ / ٢اإلمام العادل ) ٢(
  .  م١٩٨٠، طبع دار اللواء ٣٧٣امللك الراشد، لعبد املنعم الغالمي ص) ٣(
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لقد كانت سجايا . ، وتوجهها، وكل ميسر ملا خلق لهسجايا اِإلنسان تطبع أعماله وأقواله
عبد العزيز، وأوهلا وأعالها، شدة اِإلميان باهللا وااللتزام حبكمه، كان هلا أثرها يف شعبه كله 
ِإىل اليوم، ِإميانا باهللا ال خيالطه الشرك، والتزام الدولة حبكم اهللا فيما جل أو دق من 

، مما جنب شعب اململكة املسلم جتارب غريه املؤملة أمورها، واعتزازا باإلسالم والعروبة
  . والفاشلة يف عصر عبد العزيز، وما بعده

 على دين - كما يقال - دين امللك، فصلح شعبه، والناس- تعاىل-لقد أصلح اهللا
  . ملوكهم
 - رمحه اهللا -مثة مسألة أخرى رمبا مل تلفت نظر الكاتبني عن امللك عبد العزيز * 

، وهي أنه كان يفهم اِإلسالم فهما صحيحا، ما أحوج الكثريين ِإليه يف هذا بالقدر الكايف
لقد جترأ بعض اجلهلة وأهل . العصر وبعد عشرات السنني من حكِم امللك عبد العزيز

ضة األهواء، فزعموا كذب تانا أن امللك مل يراع بعض األحكام الشرعية فيما استدعتها و
اا مع غريها، مع أن امللك يف حقيقته كان خادما للحرمني بالده، من ِإصالحات، وعالق

ا واحلجاز، وفيه مرتل الشريفني، وكان ِإماما للمسلمني يف عصره، وكان وقتذاك حيكم جند
 وكان حريصا على االلتزام بالكتاب والسنة، rالوحي والبيت احلرام ومسجد الرسول 

  . واتباع السلف الصاحل
 حيتكم إىل الشرع يف كل ما يتصل بأمور الدين، وكان كـان من دأب امللك أن* 

من فهمه للدين أنه مل يكن مينع التقدم، وحتديث البالد ونفع أهلها، ومل حيظر استخدام ما 
جيعل حياة املسلمني حكاما وحمكومني ميسرة، ومن أمجع كلمات امللك يف هذا الشأن 

  : قوله
"م، فينبغي هلم أن يتسلحوا باألسلحة لقد أخذ املسلمون اليوم يستيقظون من سبا

سالح التـقوى وطاعة أوامر اهللا، : اليت أصبحت يف منال أيديهم، وهي نوعان
، ولذلك مل يتردد امللك يف استخدام "األسلحة املادية من سيارات وطيارات : وثانيـهما

  . هذه األسلحة، وكان ذلك مما أغضب البعض جهال، أو انتهازا للفرص
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  ك الدينية ثقافة املل
وحىت تكتمل الصورة عن امللك، وعن فكره اِإلسالمي وثقافـته الشرعية، ال بد أن * 

نتناول بالذكر اجلانب الشخصي يف سرية امللك، يف أقواله وأفعاله، اليت تظهره بكل 
 وال يتوفر - مع مضاء سيفه- وداعيا ِإىل اهللا بالكلمة- مع سلطانه-وضوح، ِإماما يف تقواه

  . احلكام والسالطنيذلك لكل 
يبدو اهتمام امللك عبد العزيز بالدين، وعنايتـه به يف أحـواله ومواقفه كلها، ويف * 

ضبط عالقاته مع الناس، فامللك يعترب الدين ركيزة كربى يف حياة اِإلنسان وأساسا حلياة 
 مل يصل أن امللك حبس أحد أبنائه الصغار وقتا؛ ألنه: يذكر عبد احلميد اخلطيب. اتمع

 هكذا وصل حرص امللك على تنشئة أبنائه على الصالح والتقوى، )١(الصبح مع اجلماعة 
وكان امللك نفسه من الدعاة ِإىل . وهو جانب قلما يهتم به امللوك يف العصر احلديث

التوحيد، وِإىل التمسك بأحكام الشريعة، وقـيم اإلسالم، وآدابه يف كلماته ِإىل الناس، 
  . ه، بل ويف عالقاته مع أقرانه من القادة، والزعماء، والرؤساءوِإىل معاوني

خطب أحد الناس أمام امللك يف عيد األضحى، فأشاد بفضله يف حتقيق األمن يف ربوع 
البالد، ومع أن ذلك مقبول ومعمول به عند كل امللوك والقادة، فإن امللك عبد العزيز يف 

  : ه، فقالورعه وتقواه أراد أن يرد األمر إىل حقيقت
} $tBur |Møã tBuë øåÎ) |Møã tBuë  ÆÅ3» s9 ur ©! $# 4ítG uë 4{ )إن هذا إال : " مث يقول ) ١٧األنفال  ( )٢

  ". نعمة من اهللا أنعم ا على أهل مملكيت 
) م١٩٢٦( هـ ١٣٤٥بـه يف مكة املكرمـة سنة ويف خطاب امللك لشعـ* 
 النعم، وهي ليست من عمل املخلوق، وإمنا هي من نعم - وهللا احلمد-تكاثرت: "يقول

  ". اهللا جل وعال 

                                                
  .  مصدر سابق٥٠ / ٢اإلمام العادل) ١(
   .١٧: سورة األنفال آية ) ٢(
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  : ويضيف امللك يف خطابه
هناك نعمة حقيقية ال تزول، وخزينة ال ينضب معينها، هي االعتقاد بأن ال إله ِإال " 

عة يف كل مكان، ولكنها هلذه البقعة املباركة ألزم؛ ألن احلسنات اهللا، وهذه النعمة مشرو
   . )١(" والسيئات تتضاعف فيها 

  ): م١٩٢٧( هـ ١٣٤٦ويقول امللك يف خطابه ألهل املدينة سنة 
ِإنين خادم يف هذه البالد العربية لنصرة هذا الدين، وخادم للرعية، ِإن امللك هللا "

ا، فإذا مل ننصف ضعيفهم، ونأخذ على يد ظاملهم، وحده، وما حنن ِإال خدم لرعايان
وننصح هلم، ونسهر على مصاحلهم نكون قد خنا األمانة، إننا ال يهمنا األلقاب واألمساء، 
وِإمنا يهمنا القيام حبق واجب كلمة التوحيد، والنظر يف األمور اليت توفر الراحة واالطمئنان 

   . )٢(" لرعايانا 
رها بعض العبارات، اليت وردت معانيها من قبل يف أعز يف قول امللك تسطع بنو* 

ِإنصاف الضعيف، واألخذ على يد الظامل، : عصور اِإلسالم، عصر اخللفاء الراشدين، وهي
  . وأن امللك خادم لرعاياه

  : ومن أقوال امللك* 
أنا مبشر بدين اِإلسالم ونشره بني األقوام، أنا داعية لعقيدة السلف الصاحل، وعقيدة "

 وما جاء عن اخللفاء الراشدين، rلسلف الصاحل، هي التمسك بكتاب اهللا، وسنة رسوله ا
أما ما كان غري موجود فيها فـأرجع بشأنه ِإىل أقوال األئمة األربعة فآخذ منها ما فـيه 

   . )٣(" صالح املسلمني 
   . )٤(" أنا مسلم، وأحب مجع كلمة اِإلسالم واملسلمني : " ويقول امللك

                                                
  . ١١٣ / ٢املصدر السابق ) ١(
  . ١٢٢ / ٢املصدر السابق ) ٢(
  .  مصدر سابق٢١٦الوجيز ) ٣(
  .  مصدر سابق٢١٦الوجيز ) ٤(



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ٤٣

   . )١(" أنا عريب، وأحب قومي والتآلف وتوحيد كلمتهم  " :ويقول
  : ويقول رمحه اهللا

 فِإما حياة سعيدة على ذلك، وِإما rدستوري وقانوين ونظامي وشعاري دين حممد " 
   . )٢(" موتة سعيدة 

  : ويقول يف خطبة له مبكة املكرمة
هب خامس، وهذا خطأ يسموننا بالوهابيني، ويسمون مذهبنا الوهايب باعتبار أنه مذ" 

فاحش، نشأ عن الدعاية الكاذبة اليت كان يبثها أهل األغراض، حنن لسنا أصحاب مذهب 
جديد أو عقيدة جديدة، ومل يأت حممد بن عبد الوهاب باجلديد، فعقيدتنا هي عقيدة 
السلف الصاحل اليت جاءت يف كتاب اهللا، وسنة رسوله، وما كان عليه السلف الصاحل، 

مالك، والشافعي، وأمحد، وأبو حنيفة، :  األئمة األربعة، ال فرق بني األئمةوحنن حنترم
   . )٣(" كلهم حمترمون يف نظرنا 

 الكثري - رمحه اهللا -وقد أوردت الكتب، واملصادر اليت حبثت يف سرية امللك * 
والعديد من خطبه وأقواله، وال نستطيع يف هذا املقام حصرها، وال ذكرها كلها، لكنها 

ثل يف نظرنا فكر ملك عريب مسلم، ملك عليه اِإلسالم شغاف قلبه، وامتألت نفسه مت
ويكفي أن خنتار من أقواله ما يعرب بصراحة ووضوح عن فكره . باالعتزاز بالعروبة

  . اِإلسالمي العريب، وعن خلقه وسجاياه باعتباره ملكا مسلما
 مل يسمع املسلمون من - وقبل عهد امللك عبد العزيز -ومنذ بداية العصر احلديث

ملوكـهم حـديثـا يف شـأن الدين، كـمـا حتـدث امللك عبد العزيز، ولو مجعنا 
ما قاله عن اِإلسالم، وعقيدته، وشريعته، وقيمه العليا، ملوك البالد العربية واِإلسالمية، 

مللك وزعماؤها وقادا يف عهد امللك عبد العزيز، ملا عد شيئا مذكورا ِإىل جانب أقوال ا

                                                
  .  مصدر سابق٢١٦الوجيز ) ١(
  .  هـ١٣٦٩ / ١٠ / ٤ يف ١٣٢٠جريدة أم القرى، العدد ) ٢(
  . ، مصدر سابق١٣٦ / ٢اإلمام العادل ) ٣(



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ٤٤

الذي تفرد بني امللوك، والقادة ذا اِإلدراك، والوعي ألمهية الدين، وعقيدة التوحيد يف 
بينما كان غالب ملوك العرب وقادم . توحيد املسلمني، وِإصالح شأم، وبناء مستقبلهم

  . وزعمائهم يف عهد امللك عبد العزيز، يتطلعون ِإىل الغرب قبلة هلم يف السياسة واالجتماع
ان امللك عبد العزيز يستمد فكره من أقدس ما لدى املسلمني وأعز ما ميلكون، كان ك

عقيدة وشريعة، وكان الدين عنده عبادة وسياسة، : فكره كله مستمدا من اإلسالم
اعتزازا بالقيم والتقاليد اليت أقرها اِإلسالم، : وِإصالحا للمجتمع، وكانت العروبة

  . ورسخها
ض األقوال للملك عبد العزيز الساطعة بنور ِإمياا وقوة منطقها ميكن لنا أن نذكر بع* 

  : وسالمة فكرها
ِإنين واهللا ال أحب ِإال من أحب اهللا حبا خالصا من الشرك والبدع، أنا واهللا ال "

أعمل ِإال ألجل ذلك، واهللا، مث واهللا ِإين ألفضل أن أكون على رأس جبل آكل من 
ى أن أكـون ملكا على سائر الدنيا، وهي على عشب األرض، أعبد اهللا وحده، عل

   . )١(" حالتها من الكفر والضالل 
  : ويقول عن قتاله لألتراك

ال ال ال، " عبيد أمري املؤمنني "بأننا : مل يقاتلونا ِإال ألننا امتنعنا أن نقول للسلطان"
$ {: لسنا عبيدا ِإال هللا تعاىل tB ur (#q ßJ s) tR öN åk ÷] ÏB Hw Î) b r& (#q ãZ ÏB ÷s ãÉ «! $$ Î/ ÍìÉ Íï yè ø9 $# Ïâã ÏJ ptø: $# ÇÑÈ{ )٢( 

    .)٣(). ٨الربوج ( 
  : - رمحه اهللا-ويقول

ِإين واهللا أحب السلم، وأسعى ِإليه، فِإذا بليت صربت، حىت ِإذا مل يبق يف القوس " 
عن الدين والوطن فعلت، وهنا ال يكون إال إحدى احلسنيني، مرتع، وحان وقت الدفاع 

                                                
  . ١٢٩ / ٢املصدر السابق ) ١(
  . ٨: سورة الربوج آية ) ٢(
  . ١٣٠ / ٢املصدر السابق ) ٣(



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ٤٥

   . )١(" ِإما السعادة، وِإما الشهادة، وكالمها نعمة من اهللا 
  : وخياطب امللك كرباء الناس وقادم* 
جيب عليكم أن ترفعوا ِإيلَّ كل ما يتظلم الناس منه، وترشدونين ِإذا رأيتموين ضللت "

لوا ذلك فأنتم املسؤولون، فو اهللا ِإذا رأيت احلق أتبعه، ألنين عن طريق احلق، وِإذا مل تفع
   . )٢(" مسترشد، وأما من رأى شيئا وكتمه، فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني 

  : ويقول امللك
   . )٣(" لقد فتحت هذه البالد، ومل يكن عندي من العتاد سوى قوة اِإلميان وقوة التوحيد " 

  : ويقول
املسلمون فيما بينهم على العمل بكتاب اهللا، وسنة نبيه، ومبا جاء فيهما، ليتفق "

والدعوة ِإىل التوحيد اخلالص، فإين حينذاك أتقدم ِإليهم، وأسري وِإياهم جنبا ِإىل جنب يف 
كل عمل يعملونه، وكل حركة يقومون ا، واهللا إنين ال أحب امللك وال أته، وال أبغي 

   . )٤(" دعوة ِإىل توحيده ِإال مرضاة اهللا، وال
وحني طلبت األمم املتحدة من الدول اليت يف عضويتها أن ترسل ِإليها بنسخة من * 

 وكفي )٥(دستورها، أجاب امللك بأن القرآن الكرمي هو دستور البالد، وقـانوا الوحيد 
  . بذلك دليال على ِإخـالصه هللا، ودعوته إليه، واعتزا زه باِإلسالم

ر احلديث، مل يكن احلديث عن اِإلسالم مبثل هذا االعتزاز والفخر ويف العص* 
والتمسك به يف كل شؤون احلـياة، يصدر ِإال عن العلماء املنقطعني للعلم، والدعاة 
املتحمسني لِإلسالم، ومل حيدث أن صدر عن ملك أو زعيم أو رئيس مثل ما قدمناه من 

وال . د، وعن الدعوة ِإىل تطبيق الشريعةحديث امللك عبد العزيز عن الدين، وعن التوحي
                                                

  . ١٣٤ / ٢املصدر السابق ) ١(
  . ١٣٤ / ٢املصدر السابق ) ٢(
  .  مصدر سابق٣٧٠امللك الراشـد ص ) ٣(
  .  مصدر سابق١٣٨ - ١٣٧ / ٢اإلمام العادل ) ٤(
  .  مصدر سابق٣٨٢امللك الراشد ص) ٥(



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ٤٦

غرو يف ذلك، فـهو ملك داعية، وملك معلم لشـعبه، وملك يقدم القدوة اِإلسالمية 
ألفراد شعبه وألمته، لقد دعا بنفسه، وأكرم العلماء والدعاة، ونشر الكتب الدينية، وليس 

اء من شغل نفسه يف معاصري امللك عبد العزيز من امللوك واألمراء والرؤساء والزعم
بالدين، علما وعمال ودعوة وِإرشادا ونصحا، كما فعل امللك عبد العزيز، حىت ميكن أن 

ِإنه كان يف عصره، بل يف العصر احلديث كله، ظاهرة متفردة بني امللوك والقادة : يقال
  . والزعماء

 طويلة  مل ينفق سنوات- رمحه اهللا-ولكن أعجب ما يف األمر، أن امللك عبد العزيز * 
من عمره يف تعلم الدين، فقد كان يف صباه يتحمل مع أبيه اِإلمام عبد الرمحن عنت احلياة 

ويف شبابه الباكر شغل عبد العزيز نفسه بتوحيد اململكة ومجع مشلها، وكان . ومشقاا
باكورة جناحه وبداية فتحه ونصره استرداد الرياض، ومل يكن لديه منذ استرداد الرياض 

 جهد ينفقه يف غري الدفاع عن الدين، وعن وحدة شبه اجلزيرة العربية، فما السر وقت، وال
يف تلك احلكمة اليت تبدو يف أقواله، وهذا اإلدراك ملقاصد الشريعة الذي يبدو يف خطبه 

  . وتوجيهاته، حىت كأنه جلس سنوات طويلة حيصل العلم من الكتب والعلماء؟
اليت وهبها اهللا له، فعقل امللك أكرب من علمه السر يف نظري يكمن يف قوة العقل * 

 بينما العلم حتصيل من الناس والكتاب، وهو يف ذاته Uبكثري، والعقل نعمة وهبة من اهللا 
اكتساب، ولذلك تعلم امللك من أيام حياته ومن جمالسته للعلماء، وأعمل عقله الكبري فيما 

ت احلكماء، ويهدي اهللا لنوره من تعلمه، فظهر يف قوله وفكره وعمله علم العلماء، ومس
  . يشاء

وقد كانت البيئة اليت نشأ فيها امللك عبد العزيز، وهي بيت آل سعود، بيئة عرف 
عنها الفقه يف الدعوة ِإىل اهللا، واالهتمام باِإلسالم واملسلمني، فكان هلا أثر واضح يف امللك 

  . عبد العزيز، رمحه اهللا
 بداللة أقواله وأعماله، - رمحه اهللا -، وهو أن امللكأمر آخر ال بد أن يلفت النظر* 



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ٤٧

?̈(qà#) {: ا لقوله تعاىلكان رجال صاحلا تقيا، فأنار اهللا فكره بالعلم واملعرفة، مصداقً $#ur ©! $# ( 
ãNà6 ßJ Ïk=yè ãÉur ª! ، وقد عمل امللك مبا علمه أبوه يف صباه، وما  )٢٨٢البقرة  ( )١( }3 #$

استفاده من جمالسة العلماء، واستقبل ما علمه بعقل كبري، ونفس زكية، فامتأل قلبه 
  . باِإلخالص هللا ولدينه، وانطلق لسانه باحلكمة واملوعظة احلسنة

                                                
  . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ١(



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ٤٨

  امللك عبد العزيز االبن واألب واألخ 
 منذ صباه، ويف مطلع شبابه، متوقد الذهن، عايل اهلمة، ويف كان امللك عبد العزيز

ِإقامته يف الكويت مع أبيه مل ينس ساعة أنه خرج من الرياض مـقـر آبائه وأجـداده، 
فكان يلح على أبيـه يف الوثوب على الرياض، وكان هذا اِإلحلاح أحيانا خيرج االبن عن 

   . )١(هدوئه يف خماطبة أبيه 
ب اِإلمام عبد الرمحن من علو مهة ابنه، وحسن تدبريه، وقوة ِإميانه، أذن ومبا يعرفه األ

 - يا عبد العزيز -ترى: " له يف االنطالق إىل الرياض، وقال البنه، وهو خيرج من الكويت
ليس يل قصد أن أقف أمام ِإقدامك، ولكن موقفنا وحالنا يقضيان باستعمال احلكمة يف 

  ". أسأل اهللا لك العون والظفر إدارة أمرنا، أما وقد عزمت، ف
  . ذا ودع األب ابنه، وأخلص يف نصحه، ودعا له

ولقي األب من االبن كل بر، فقد استدعى االبن البار أباه من الكويت بعد أن استتب 
ِإن آلل سعود فيما بينهم : "ويقول خري الدين الزركلي. له أمر الرياض، فحـضر الوالد
   . )٢(" ا، وهي أن صغريهم يتأخر ملن هو أكرب منه ِإذا حضر سنة ال يكادون ينحرفون عنه

فلما حضر األب ِإىل الرياض بادره عبد العزيز بأن اِإلمارة معقودة له، وأنه جندي يف 
. خدمته، ولكن الوالد ملا يعرفه من مهة االبن، وصالحه، وقدرته أىب أن تكون اِإلمارة له

 عبد العزيز اِإلمارة، وشرط أن يكون لألب وبعد أن تدخل العلماء، وذوو الرأي قبل
  . اإلشراف الدائم على عمله، وِإرشاده حني حيتاج األمر ِإىل النصح واِإلرشاد

وتسلم عبد العزيز ِإمارة الرياض على مشهد من الناس، وأعلن األب نزوله عن 
 ١٣٢٠حقه يف اِإلمارة، وأهدى ابنه سيف سعود الكبري، ومتت البيعة لعبد العزيز سنة 

وختلى األب عن قصر آل سعود؛ لكي يقيم فيه االبن حاكم الرياض ) م١٩٠٢(هـ 
  . عبد العزيز

                                                
  . ، مصدران سابقان٢٠ -١٩، وعاهل اجلزيرة ص١٨الوجيز ص) ١(
  . ، مصدر سابق٢٣الوجيز ص) ٢(



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ٤٩

وقد حيـار املرء يف داللة بر االبن، ويف عطف األب، ولكن بر الولد ألبيه هو 
Èû {: سجية االبن، وقبل ذلك خلق اِإلسالم، وأمره، لقول اهللا تعاىل øï t$ Î!º uq ø9 $$ Î/ ur 

$ ·Z» |¡ ôm Î) 4{ )وهو كذلك معرفة حبق األب يف اِإلمارة اليت كانت )٢٣اإلسراء  ( )١ ،

له واليت عمل االبن على استعادا له، أما عطف األب يف ذلك املقام، فهو من طبيعة 
 ِإدراك من األب -  ذلك املوقف بالذات يف الوقت نفسه، ويف- البشر، ولكنه

لقـدرات ابنه، وِإقـرار منه بأحقيته للحكم، وأن االبن خبصائصه ومبا حققه، هو 
  . جنم آل سعود الصاعد يف شبه اجلزيرة العربية

وقد ظل األب ٍإىل جانب ابنه يشري عليه، ويبذل له النصح، ويدله على اخلري، وكان 
لواء املتشددين، وقادرا على جمادلة املنتسبني للدين، ال سيما تقيا ورعا قديرا على ختفيف غ

املخدوعون منهم، فكان له سلطان على النفوس، وكان امللك عبد العزيز يبالغ يف توقري 
فقد قصد . أبيه، ويذهب يف الرب به ِإىل ما يعد مثال ألمراء املسلمني، بل لعامتهم أيضا

م، وكان مريضا، فبادر ابنه امللك، ومحله على كتفيه، اِإلمام عبد الرمحن ِإىل املسجد احلرا
وهو يدخل من باب السالم، وسار به ِإىل مصاله يف املسجد، ومل يول امللك ذلك أحدا 

   . )٢(من خدمه ومواليه 
 هـ ١٣٤٦وقـد مـات األب اِإلمـام عـبـد الرحـمن يف ذي احلـجـة 

 عطوفا ومرشدا وناصحا وخبريا، ، ودفن يف الرياض، ففقد االبن امللك أبا) م١٩٢٧(
  . يستعني به يف كثري من املهمات

كان امللك على حزمه وعزمه وقوة شكيمته رقيقا حني ينتابه احلزن، ِإذ فقد ابنه * 
، كما فقد زوجه األمرية اجلوهرة بنت ) م ١٩١٧(  هـ ١٣٣٦البكر األمري تركي عام 

 رحم اهللا اجلميع، وكان هلا يف قلبه مساعد بن جلوي، والدة األمري حممد وامللك خالد،

                                                
  . ٢٣: سورة اإلسراء آية ) ١(
  .  مصدر سابق٤٩ / ٢اإلمام العادل ) ٢(
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مكانة كبرية؛ ألا كانت ابنة عمه، وهي أمرية كبرية يف آل سعود، وأم امللك هي اليت 
زوجته ا، وقد قضت، وهي يف شباا، وظل امللك حمزونا عليها فترة من الوقت، وأكرم 

  . ا يف القصرمن كان خيدمها يف حياا، ومل يأذن لغري أخته نورة بأن تدخل حجرا
وكان امللك حيب أخته نورة، ويعتز ا، وكانت تشاركه مهته العالية، حىت ِإنه كان 

  ". أنا أخو نوره : " يعتز ا يف أثناء اخلطوب، فيقول
كان سعد أخو امللك يف البـادية يف أطراف جند، ) م١٩١٢(هـ ١٣٣٠ويف سنة * 

فرحل . عض القبائل ضد ابن سعودوأوعز األتراك ِإىل الشريف حسني، أن يستميل ب
احلسني ِإىل بادية عتيبة، وأسر سعدا؛ ليساوم امللك عبد العزيز عليه، ويقول خري الدين 

  : الزركلي
ِإن امللك عبد العزيز اضطرب، وترك كل شيء إال سعدا، وزحف جبيشه غرب "

 احلجاز، الرياض، وكتب ِإىل شيوخ عتيبة ينذرهم ِإن تركوا الشريف حسينا يغادر ِإىل
ومعه سعد، فِإن احلرب بينهم ال حمالة، وعندئذ تنبه شيوخ عتيبة لتحذير امللك وإنذاره، 

يستطيع أن " ورقة"وطلب الشريف حسني من عبد العزيز بواسطة الشريف خالد بن لؤي 
جيامل ا السلطان العثماين، وال تضر ابن سعود، وافق ابن سعود على أن يكتب تعهدا 

املال للدولة العثمانية سنويا، ووصف ذلك بأنه قصاصة ورق، ولكنه حفظ بدفع مبلغ من 
   . )١(" أخاه الذي عاد حممال باهلدايا 

                                                
  .  مصدر سابق٥٢الوجيز ص ) ١(
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  امللك عبد العزيز مع أعوانه ورعيته 
 وأسلوب تعامله مع أعوانه - رمحه اهللا-كتب كثريون عن سجايا امللك عبد العزيز 
نا يف جمال سرد ما كتب، وهو كثري؛ ألنه واحمليطني به، والذين يثق فيهم من خاصته، ولس

ولكن العربة يف الكثري مما . يتعلق حبياة امللك اليومية، ومواقفه ِإزاء األحداث واألشخاص
رواه شهود العيان، أو سجلته الكتب، هي يف بيان سجايا امللك اليت انتظمت على وترية 

وسارت عليه حياته أمريا واحدة طوال حياته املديدة، تكشف عن خلق طبعه اهللا عليه، 
وسلطانا وملكا عربيا مسلما، يف تعامل امللك مع أعوانه من خاصته وعماله، أو يف معاملته 
مع أقرانه من األمراء أو امللوك، أو يف تعامله مع ذوي املصاحل، تبدو سجاياه اليت توجه 

مع يف امللك ا أن جتتتصرفاته، واليت هي يف جمموعها سجايا ملك عريب مسلم، ليس غريب
ولكن الغريب عدم توفر بعضها، أو أكثرها فيمن عاصره من امللوك . عبد العزيز، رمحه اهللا
وذا متيز امللك عبد العزيز عن معاصريه من ملوك املسلمني . واألمراء املسلمني

  . ورؤسائهم، وأمرائهم
ذاتية، فإن وِإذا كان امللك والسلطان واِإلمارة حتتاج ِإىل مؤهالت شخصية وسجايا 

 هم الذين يوسع هلم التاريخ يف صفحات - وهم قلة يف كل زمان ومكان-من ميتلكوا
اد، واخللود بني ملوك املسلمني، ومن هؤالء يف متيزهم وندرم، امللك عبد العزيز، وقد 

  . كان ملكا وِإماما يف شعبه
ر اِإلخوان من أهم ما عرف به امللك من سجايا، معرفته بالناس، وحسن اختيا

واألعوان، وذلك مما يلزم امللك واألمراء، فهم يف حاجة ِإىل من يقوم خبدمتهم وعوم 
وقد كان اختيار امللك عبد العزيز ألعوانه واخلاصة منهم مثال يف . بإخالص وأمانة وكفاية

حسن االختيار، فال يتأثر يف اختيار األعوان بعاطفة أو هوى، كانت األمانة والقوة على 
  . لعمل هي املعيار، ومل يقيد نفسه يف االختيار بقرابة قريبة، وال بسن متقدمة دون الشبابا

بل ِإن امللك جتاوز ذلك ِإىل عدم اعتبار اجلنسيات يف اختياره ألعوانه، لقد عمل مع 
امللك مستشارون، وخرباء، وسفراء عرب ومسلمون، من اململكة، ومن دول عربية 
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، واملصري، واللييب، والعراقي، والتركي، والسوري، وغريهم، أخرى، عمل معه اللبناين
ولوال قدرته على تكييف مستشاريه حبسب ظروف مملكته وتطلعاا وأهدافها ملا جنح 

   . )١(هؤالء يف بالط امللك 
ومل يكن أعوان امللك وخاصته بعيدين عنه، أو كان يكتفي هو بِإصدار تعليمات * 

نت مشاورم، واالجتماع م، وحضورهم جمالسه هي وتوجيهات عامة هلم، بل كـا
  . السمة العامة يف العمل مع أعوانه، واِإلشراف عليهم، وتقومي عملهم

كانت هناك االجتماعات اخلاصة لدراسة القضايا السياسة الكبرية، وكان حيضرها 
لعشائر والده اِإلمام عبد الرمحن، وبعض العلماء، ومستشارو امللك، وكان حيضر رؤساء ا

جملس امللك أحيانا قبل أن يكتمل التنظيم اِإلداري للمملكة، وذلك فضال عن االجتماعات 
   . )٢(العامة اليت تضم مئات األشخاص من العلماء واملستشارين واألعيان وأمراء املدن 

. وكان امللك يثق فيمن يعينهم على أمور البالد يف بعض الشؤون بعد حسن االختيار
  : ليت تدل على احلكمة يف التعامل مع األعوان واملستشارينومن أقواله ا

ال أريد أوهاما، بل حقائق، أريد رجاال يعملون، فِإذا اجتمع أولئك املنتخبون، " 
  . )٣(" وأشكل علي أمر من األمور رجعت ِإليهم يف حله، وعملت مبشورم 

ندما أزمع على كان حسن اختيار األعوان سجية يف امللك منذ شبابه الباكر، وع
استرداد الرياض كان معه أربعون رجال من آل سعود، واملوالني هلم، وحنو عشرين من 
األتباع، وقد تفقدهم قبل أن يترك واحة يربين، وأخربهم بكتاب أبيه له بالنصح 
ىل الكويت، وخريهم بني االستمرار معه يف املهمة اليت اضطلع ا، وبني  بالعودة ِإ

لدعة واألمن والسالمة، ولكنهم مجيعا احنازوا ِإليه، وارتضوا قيادته الرجوع للراحة وا

                                                
  . ، مصدر سابق٣٨ - ٣٥ / ٢اإلمام العادل ) ١(
  . ، مصدر سابق٢١٠- ٢٠٨الوجيز ص ) ٢(
  . ١٦١ املصدر السابق ص)٣(
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  . وال عجب، فقد اختارهم، ورضيهم أعوانا)١(والسري حتت لوائه 
وكان امللك على رأس أعوانه يف اخلطر، وأوهلم يف العمل ومواجهة العدو، وليس كل 

  . اس واألمراء والوالةامللوك والقادة كذلك يف سنن احلياة، وما يكون من عمل بني الن
ومل يكن شيء مينع امللك من ِإحقاق احلق من قرابة أو مرتلة، فـقد اتصل بعلمه أن 
أمانة بلدية مكة املكرمة قصرت يف أداء بعض واجباا، فاستدعى جملس الشورى، والم 
 األعضاء على سكوم جماملة ألحد األعيان الذين هلم مرتلة عند امللك، وعزل املسؤول عن

   . )٢(التقصري، وِإن كان مقربا منه، ووىل غريه 
كان احلزم من صفات امللك مع أخذ األمور باحلكمة، ومن أمثلة ذلك أن فريقا من 
أهل احلجاز شكوا ِإىل امللك بعض أطباء وزارة الصحة، واتصل خرب الشكوى باثنني من 

لك يف أواخر سنة  وذ- رمحه اهللا-وكان امللك فيصل (مستشاري نائب امللك ِإذ ذاك 
وأرادا أن خيفيا أمر الشكوى، وأن يتسلماها من صاحبها، فأىب )  م١٩٢٨( هـ ١٣٤٦

الرجل، وملا عرف امللك حقيقة األمر فصل املستشارين، لرغبتهما يف كتمان أمر الشكوى، 
   . )٣(وأمر بعزهلما وحرماما من خدمة الدولة 

 رمحه - والرشاد، ويروى أن امللككان امللك مع خلصائه وأعوانه على سنة العدل
 كان جيلس بني حاشيته، ويف الس أحد وجهاء سوريا، وأثري النقاش يف مسألة -اهللا

اختلف فيها رأي امللك عن رأي اجلالس معه ضمن حاشيته، وعلى الرغم من تأثر امللك 
في اليوم  فلم تأخذ امللك األنفة أو العزة بامللك، ف- مع اختالف الرأي-بأسلوب النقاش

التايل كـان يتحدث مع من خـالفه الرأي بكل مودة، وهذا نادر من امللوك، السيما 
   . )٤(حني يقع اخلالف بني امللك، وأحد أعوانه على مأل من حاشيته 

                                                
 من مطبوعات دائرة ٤٧، وامللك عبد العزيز وفتح الرياض، لعبد الواحد حممد راغب، ص٢٥املصدر السابق ص) ١(

  . امللك عبد العزيز
  . ، مصدر سابق٦٢ / ٢اإلمام العادل ) ٢(
  . ٥٥ / ٢املصدر السابق) ٣(
  . ٥٨ / ٢املصدر السابق ) ٤(
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وقد كان حزم امللك، وعدله خريا للرعية، فقد ألزم قضاة حمكمة الطائف الشرعية * 
ومعامالم القضائية، واستعانت به امرأة مسنة وقفت أن يتعجلوا يف ِإجناز مـصاحل الناس 

   . )١(على باب قـصره، فتابع قضيتها حىت حكم فيها 
 يف - رمحه اهللا-وهذه األمثلة وغريها كثري، يصعب حصره، مما يدل على رغبة امللك 

أن يكون مشرفا ومراقبا لكل ما ميس مصاحل رعيته، مهما كان شأن صاحب املصلحة، 
  . كر مبسلك الراشدين من خلفاء املسلمني، ووالة أمورهموهو أمر يذ

حينما نتحدث عن حياة امللك عبد العزيز مع الناس بعامة، ومع رعيته خباصة، ال * 
نتحدث عن ماض بعيد، فقد عاش امللك عبد العزيز حياته كلها بني أهله وعشريته وشعبه، 

حياته يف أحواهلا ظاهرة للناس، فلم وبني ِإخوانه وأعوانه، وبني أصدقائه وأعدائه، وكانت 
حيتجب عنهم أمريا، وال سلطانا، وال ملكا؛ ولذلك فِإن املصادر اليت نستمد منها أحداث 
حياته عديدة ومتنوعة، تستند ِإىل رؤية العني وشهادة اللسان، وِإىل السجل املكتوب، وال 

 اليت م كتاب التاريخ نقصد التأريخ حلياته ملكا، وما فيها من أحداث كربى، فاألحداث
  . واملهتمني به، هي األحداث الكربى اليت تؤثر يف حياة األمم والدول

أما وقائع احلياة اليومية اليت تتصل بالناس فقد ال تنال ما تلقاه أخبار املعارك 
واالنتصارات أو اهلزائم من اهتمام، لكن تلك الوقائع اليومية يف حياة اِإلنسان، هي اليت 

وهذه السجايا وتلك . دق وأمانة عن سجاياه احلقيقية وخلقه األصيلتكشف بص
  . األخالق، هي املؤهالت احلقيقية لكل ما حيقق العظيم من ِإجنازات كربى يف حياته

وال ميكن للباحث املنصف أن يعرف امللك عبد العزيز آل سعود معرفة كافية عند 
 على الرياض، واستردها ألهلها -شباب وهو أمري يف مقتبل ال-املرحلة اليت استوىل فيها

لقد كـانت الشجاعة والبطولة والفداء واحتمال املشاق وحسن التوجيه . وأصحاا
ولكن ِإقامة مملكة واسعة األرجاء، . والقيادة، أسبابا قائمة مهدت لذلك النجاح، وحققته

                                                
  . ٦٤ / ٢املصدر السابق) ١(
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يا، وبعث هذه متينة األساس، موحدة سياسيا، هلا حضورها القوي، عربيا وِإسالميا، ودول
ا على يد امللك عبد العزيز، حيتاج ِإىل كـل أخـالقـه وأعظم سجـاياه اململكة حضاري

اليت وهبـها اهللا له، وهي األخـالق والسجايا اليت تعامل ا امللك عبد العزيِز مع الناس، 
  . أمريا وسلطانا وملكا، وقبل ذلك ومعه، ِإنسانا عربيا مسلما

 عامرة باجلود على الناس، وكان الكرم - رمحه اهللا- العزيز كانت يد امللك عبد* 
والقليل من الناس من . سجيته مع ما كان من أمر قلة املال يف يده يف صباه وشبابه الباكر

تغلب سجيته تقلبات زمانه، فاحتمل امللك قلة املال وخشونة العيش زمنا كان يسعى فيه 
استرد امللك، وأقام اململكة، ظلت فسجيته وحني . لغاية أشرف وأعظم من حتصيل املال

  . العربية وخلقه اِإلسالمي يف الكرم واجلود، حىت ظهرت ساطعة حني أفاء اهللا عليه
 حبب الضيوف وِإكرامهم، فقصده الناس، السيما الفقراء - رمحه اهللا-واشتهر

وأصحاب احلاجة راجني معونته، ويندر أن ترى ملكا أو حاكـما قصده الناس كما 
قصدوا امللك عبد العزيز، فضيوفه كانوا يتجاوزون اآلالف يوميا، وكان يقدم لكل ضيف 
عند مغادرته قصره هدية من طعام أو لباس أو مال، وكان امللك قد أعد بيتا يف الرياض 

  . للضيافة يقصده الناس يوميا من أبناء شعبه وغريهم من احملتاجني
 حني نشبت احلرب -رزق أن طمأموقد بلغ من حرصه على كفاية الناس من ال

 أنه سوف يشاطرهم ما لديه من مال وأرزاق، وقد مشل جوده أهل البادية -العاملية
 ال ينسى العاملني لديه من رجال الدولة، فيهبهم ما - ِإىل جانب ذلك-وكان. واحلضر

  . يعينهم يف حيام زيادة على رواتبهم
و خيطئ أحيانا فيعطي السائل ذهبا بدل ويف كرم امللك ومساحته طرائف تروى، فه* 

الفضة، فال يسترد ماله منه، وخيطئ يف كتابة املبلغ الذي يقصد أعطاه لشخص، ويكتب 
مبلغا أكرب، فال يصحح خطأ القلم إذا تسلم الشخص املال حبجة ذكرها ملن راجعه، وهي 

من املال ما تعجز أكرم منه، ويسري بدعوة عجوز، فيهبها " القلم " أنه ال يريد أن يكون 
  . عن محله



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ٥٦

رمحه اهللا، فقد كان يف كرمه عربيا خالصا، وما يروى عنه يذكرنا مبا حيكى عن 
   . )١(الكرم، وأصحاب اجلود من العرب على امتداد القرون 

                                                
  . ٧٢ -٦٩ / ٢املصدر السابق ) ١(
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  استرداد الرياض بداية التأسيس والتوحيد 
و استرداد الرياض، وبقية أجزاء بالده من أهم عمل يشغل بال امللك عبد العزيز، ه* 

  . يد من تسلط عليها
كان اخلروج من الرياض أشد ما آمل األمري الشاب، وكان مقامه يف الكويت على أمل 
العودة ِإىل الرياض بعد أن يأخذ العدة، فلما وجد بغيته يف عشرات من الرجال من 

وي، ِإىل جانب قتال الشيخ مبارك اِإلخوان واألعوان، أظهرهم ابن عمه عبد اهللا بن جل
  . شيخ الكويت البن رشيد

ملا وجد عبد العزيز ذلك توجه ِإىل الرياض على غري رغبة من أبويه، خوفا عليه، 
وِإشفاقا من اهلزمية، أما أخته نورة فقد شجعته، وكانت ذات مهة عالية، تعرف أخاها حق 

  . املعرفة
له، ومل تكن العدة كبرية، وال الرجال كثرا، خرج عبد العزيز ِإىل الرياض بعدته ورجا

وال كان على رأس جيش كبري، فكان أعظم ما أعده الثقة باهللا، مث مضاء العزم، وشدة 
  . اِإلقدام
وليس من أهداف هذا الكتاب تفصيل القول يف مسرية امللك عبد العزيز ِإىل * 

روب دامت أياما، وال الرياض، فلم تكن معركة استرداد الرياض، موقعة من معارك احل
كانت يف . قتل فيها املئات أو اآلالف، وال وضعت هلا اخلطط احلربية املعقدة الكبرية

جمملها معركة عبد العزيز قائدا، وصحبه من العدد القليل جنودا، وكان الفكر والتدبري 
يها النصر وِإذا كانت معارك اجليوش الكبرية يقودها القادة، وحيقق ف. واِإلقدام لعبد العزيز

اجلنود، فِإن معركة استرداد الرياض، خطط هلا، وقادها، وحقق فيها النصر القائد واألمري 
واجلندي عبد العزيز مع ثلة من ِإخوانه وأعوانه شاركوه، فلم يكتف مبهمة القائد أو 

  . األمري، ولكنه كان مع إخوانه وأعوانه، وكان قبلهم يف مواطن اخلطر ومواقع الرتال
ريه ِإىل الرياض واجهته حمن وشدائد؛ لكنه عزم أن يدخل الرياض، فجمع يف س* 

رجاله، وأنبأهم حباله وبشدته، وجدد أمامهم عزمه، فلم يبق معه إال أشداء القلوب، 
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عشرات ال جياوز عددهم الستني أعطوا العهد البن سعود على الصمود معه ِإىل النهاية، 
ولزم عبد العزيز رجاله يفكر ويدبر، وخيطط، مع ولزم القوم مكام يتسقطون األخبار، 

  .  هـ١٣١٩شدة احلياة من حوهلم مجيعا، وكان ذلك يف شهر رمضان من عام 
تبدو اهلمة العالية والشجاعة الفائقة يف خطة األمري عبد العزيز القتحام معقل عامل * 

 بعشرات ابن رشيد يف الرياض، ومل يكن معقوال أن يهجم على معقل عامل ابن رشيد
الرجال، وهو يف معقله حيرسه املئات، ويندفع معه وقت اهلجوم جنوده، فاختار امللك عبد 
العزيز خطة، حتمل فيها مع نفر قليل من أعوانه كل اخلطر وكل املغامرة حبيام، يف هذه 
 اخلطة مل يكن أمريا وال قائدا، يعطي األوامر جنوده، بل كان األمري والقائد، وأول اجلنود،

  . وأقرم ِإىل موقع اخلطر والرتال
قرب الرياض أبقى عبد العزيز ثالثني من رجاله حتت ِإمرة أخيه حممد، وتقدم مع * 

   . )١(سبعة من أعوانه، واقتحم معقل وايل ابن رشيد عجالن مع رجاله القليلي العدد والعدة 
بن رشيد على عمل ينم عن الشجاعة واجلرأة بأوسع معانيها، أن يقتحم حصن وايل ا

من فيه من اجلنود واألعوان واحلراس املسلحني مع قلة العدد والعدة، ومن يتتبع خطوات 
  . هذا االقتحام اجلريء يدهشه من امللك عبد العزيز كل ما فعل

وصل ِإىل بيت الوايل عجالن من البيتني ااورين له، بعد أن حتدث مع رجل من أهل 
له باب البيت، ومن حسن حظ امللك، ورعاية اهللا له أنه البيت األول تردد قبل أن يفتح 

حني دخل بيت الرجل عرفته ِإحدى ابنتيه، فأدخلته، وهرب أبوها من البيت، مث أغلق عبد 
العزيز البيت على من فيه، وقفز مع رجاله ِإىل بيت جياور بيت عجالن، وأغلق على 

زوجة عجالن : ن، فوجد فيه امرأتنيامرأتني وجدمها بالبيت باما، مث نزل ِإىل بيت عجال
  . وأختها، فعرف منهما مكان زوجها الذي كان حمصنا يف قصره

ويف الروايات اليت تفصل هذا االقتحام، ما يفيد رباطة جأش امللك ورجاله، لقد ناموا 
                                                

 / ١ مصدر سابق، وصقر اجلزيرة، ألمحد عبد الغفور عطار ١٣٧ - ١٣٦امللك عبد العزيز وفتح الرياض، ص ) ١(
  .  هـ١٣٩٩ الطبعة اخلامسة ٢٤٤ - ٢٤١
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قليال، ورمبا تناوبوا النوم، وطعموا قليال من التمرات، وصلوا الصبح، مث انتظروا خروج 
  . معه خـدمه وحراسه، يقصدون البيت الذي اختبأ فيه عبد العزيز ورجالهعجالن، و

وحني خرج عجالن يف الصباح فوجئ باهلجوم، وحاول الفرار، وهرب رجال 
عجالن من حوله، كان مع عبد العزيز بندقية، ومع عجالن سيف سقط من يده بعد أن 

  . أطلق عبد العزيز عليه النار
أو باب صغري، فأمسك به عبد العزيز، وحتمل ضربته حاول عجالن اهلرب من فتحة 

له، ومل يتركه حىت دخل رجاله، وفتحوا الباب، وقتل ابن جلوي عجالن، فتم النصر، 
  . بأن امللك هللا، مث لعبد العزيز بن عبد الرمحن: وعال صوت أهل الرياض

ىل أبيه، وطلب املدد بعد أن انتصر على حا*  مية أرسل عبد العزيز بالبشارة ِإ
ابن رشيد، وكان يوما مشهودا يف حياة امللك عبد العزيز، بل يف حياة كل مواطن 

 هـ ١٣١٩من أبناء اململكة العربية السعودية، يوم اخلامس من شهر شوال سنة 
  ). م١٩٠٢ / ١ / ١٥املوافق (

 عمال من أعمال اهلمة العالية، والعزمية - وهو يف شبابه-كان ما فعله عبد العزيز * 
اضية، والشجاعة الفائقة بكل املقاييس، عمال يكاد يكون شخصيا، تبدو فيه الذاتية يف امل

  . التخطيط، والتوجيه، والعمل، كأصدق ما تكون
لقد اقتحم هو بيت خصمه، وقاتله وحتمل ضربته، فلم يكن أمريا يقود جيشا، وال 

 وقد فعل، ولكنه فعل قائدا يوجه جندا، ولكنه كان أمريا يطلب ِإقامة دولة، وتوحيد أمة،
  . ذلك بعدد قليل، وعدة أقل، وجرأة نادرة، وشجاعة يف املواجهة

كان معه وقتذاك عدد قليل من اِإلخوان واألعوان، ولكن يبقى أن عبد العزيز كان 
 ِإال -معهم مفكرا وخمططا ومدبرا ومنفذا، وكان أوهلم حني واجه اخلطر الذي ال يواجهه

ـوادها يف املعارك الكربى، اليت تتصادم فيها اجليوش، وختتفي  أمراء اجليوش، وق-نادرا
  . فيها شجاعة الرجال، مع سعة الصدام، وكثرة العدد، وقوة العدة والسالح

هذه الليلة التارخيية تعد بداية رائعة لعمل كبري، وهو بناء دولة، وِإقامة مملكة، وقد قام 
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  . ذا طوال أيام حياته ابتداء من تلك الليلة
 هـ يوما من أيام التاريخ ايدة يف حياة عبد العزيز، ١٣١٩ شوال سنة ٥كان يوم 

ويف حياة اململكة اليت أقامها وميكن لنا ِإذا عرفنا أن ذلك اليوم كان ختاما ملرحلة من 
مراحل حياة امللك البطل عبد العزيز آل سعود، أن ندرك يف الوقت نفسه أنه كان بداية 

ل، وأبقى على مر الدهور، لقد انتصر يف ذلك اليوم على ابن لعمل آخر أعظم، وأج
رشيد، واسترد الرياض اليت خرج منها صغريا مع والده اِإلمام عبد الرمحن، لكن مهته 
العالية، وعزميته املاضية مل يكن مداها الرياض وحدها، وِإمنا كانت غايتها أعظم وأجل 

  . وأبقى
ا من أيام التاريخ حقا، كان يوما له ما  هـ يوم١٣١٩ شوال سنة ٥لقد كان يوم 

بعده، فقد كان انتصار عبد العزيز على خصمه يف الرياض هو بداية االنتصار احلاسم فيما 
اململكة العربية ( بعد، وكان هو األساس، وحجر الزاوية يف إقامة الدولة السعودية الثالثة 

ومملكة موحدة، والذي وضع اليت مشلت غالب شبه اجلزيرة العربية، دولة ) السعودية 
  . شعب شبه اجلزيرة على خريطة العامل احلديث

مل يكن االستيالء على الرياض نتيجة معركة، وال كانت غزوا باجليوش وصداما 
 على - بعد نصر اهللا عز وجل-بالسالح بني قوتني، وِإمنا كان عمال بطوليـا اعتمد 
نه، استوىل به على مقر السلطان شخصية من قام به مع نفر قليل من ِإخوانه وأعوا

خلصومه، وتغلب على رجاهلم يف الرياض، ومل يكن العمل ليتم ذه السهولة يف التدبري 
والتنفيذ لوال توفيق اهللا، مث ملا ألسرة آل سعود من سابق احلب، وقدمي االحترام والتقدير 

  . لدى الناس
ا، فقد كان اِإلمام عبد أرضها وأهله: كانت أسرة آل سعود غري بعيدة عن الرياض

الرمحن والد امللك عبد العزيز حاكما هلا، ظفر بتقدير الناس وحبهم له وطاعتهم، بسبب 
  . ما متيز به من علم، وفـضل، ورأي، وسرية حسنة يف احلكم

إن الدليل على ذلك قائم، وظاهر يف أحداث الليلة اليت استوىل فيها ابنه عبد العزيز 
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  .  أو مبعىن آخر استرد احلكم والسلطان الذي كان ألبيه من قبلعلى مقر ِإمارة خصمه،
   )١(لقد قال امللك عبد العزيز فيما رواه عنه فؤاد محزة عن ليلة االستيالء على املصمك 

ِإن احلراس مل يكونوا حيرسون املدينة، بل مقر حاكمها فقط، فيحصرون أنفسهم ليال 
كروهني من أهل البلد، بل كان أهل الرياض يتمنون يف القلعة، مما يستنتج منه أم كانوا م

عودة حكم آل سعود، ويف رواية امللك عبد العزيز، أن صاحب البيت الذي كان جماورا 
ملقر عجالن أمري الرياض كان له بنات يعرفن امللك، وأن ملا فتح أبوهن باب املرتل 

 دون أن -تقول الرواية كما -، الذي هرب"جويسر " أمام أبيهن " عمنا عمنا : "صرخن
أن زوجة األمري كانت تعرف امللك؛ ألا من : ويف الرواية أيضا. يكشف سر املهامجني

   . )٢(أهل الرياض، وعمل أبوها وعمها يف خدمة آل سعود 
كان استرداد الرياض عمال بطوليا من امللك عبد العزيز، ملعت فيه شخصيته أمريا * 

شجاعة وفداء قل أن يكون له نظري، وقائدا فذا ملهما عايل اهلمة، بعيد الغور، صاحب 
ولقد استطاع استرداد الرِياض بأقل قدر من . يستمد شجاعته وقدراته من ثقته باهللا تعاىل

اخلسائر يف األرواح واملمتلكات، فلم يكن يقود جيشا، وال كان يواجه جيشا، وكان من 
أسرة آل سعود بني أهلها؛ ولذلك بني عناصر النجاح حكم أبيه السابق للرياض، ومقام 

  ". امللك هللا مث لعبد العزيز بن عبد الرمحن : " فرح أهايل الرياض حني مسعوا املنادي
لقد كان ذلك مرحلة مهمة يف حياة امللك عبد العزيز، لكنها جمرد عالمة وبشارة ملا 

  . بعدها
 مع - البطولةلقد كان استرداد الرياض جمازفة كربى، وبطولة عظيمة، ولكن هذه* 
وهذه .  ال تستطيع أن ختفي بقية سجايا امللك، وخصاله اليت صاحبتها وتلتها-قدرها

السجايا واخلصائص الشخصية للملك، هي اليت أهلته بعد استرداد الرياض، لكل األعمال 
اجلليلة واِإلجنازات العظيمة يف تاريخ العروبة واإلسالم، هذه السـجايا اليت ظهرت يف 

                                                
  . ، مصدران سابقان٥٤، ومعارك امللك عبد العزيز املشهورة ص١٠٤امللك عبد العزيز وفتح الرياض ص) ١(
  .  مصدر سابق١٠٨ -١٠٧، ٢٧الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز ص) ٢(
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 الناس تستحق أن تذكر؛ ألا سجايا وخصال، وهبها اهللا للملك عبد العزيز، سريته مع
  . فإن امللك مهما كان عظيما لن مينحها ملن حرم منها

إن من حق القارئ، ومن حق اجليل الذي خلف عبد العـزيز آل سعود، ال سيما * 
و عبد العزيز آل من شباب اململكة العربية السعودية، واألجيال اليت بعده، أن تعرف من ه

  . سعود؟
لقد عرفه الناس أمريا ذا مهة عالية، وعرفه الناس سلطانا، وعرفوه ملكا أقام دولة 

لقد . مترامية األطراف، موحدة اجلوانب، يرفرف عليها علم التوحيد، وتظلها راية الوحدة
  . عرف الناس امللك عبد العزيز أمريا، وسلطانا، وملكا

سلطان، وامللك، كانت يف عبد العزيز اِإلنسان وعبد ولكن خصائص اإلمارة، وال
العزيز العريب املسلم، ومن حق الناس أن يعرفوه كما كان، وأن تعرف فيه مواهب اِإلنسان 

  . وأخالقه، اليت أهلته للملك والسلطان
وسوف حناول أن نتعرف يف الصفحات التالية على اهلدف العظيم الذي يسعى 

حتقيق التوحيد هللا سبحانه وتعاىل، يف : ز رمحه اهللا، أال وهولتحقيقه امللك عبد العزي
ربوبيته، وِإهليته، وأمسائه وصفاته، وأن يعبد اهللا مبا شرع، وأن تطبق شريعة اهللا يف شبه 

  . جزيرة العرب، وأن حتقق الوحدة اليت جتمع أبناءها
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  التوحيد والوحدة يف نظر امللك عبد العزيز 
 لعاصمة الدولة السعودية هو البداية، - رمحه اهللا-د العزيز كان استرداد امللك عب* 

ومل يكن انتصاره يف الرياض سوى اجلولة األوىل يف ملحمة امتدت عشرات السنني، وما 
كان يف استطاعة أحد من الناس أن يسرب غور امللك وقت أن تنازل أبوه اِإلمام عبد الرمحن 

ِإىل ظهور أمري قوي يناجزهم على ما حتت عن ِإمارة الرياض، ولعل خصومه قد تنبهوا 
أيديهم من البالد، ومن حتت سلطام من العباد، ولكنهم كانوا عاجزين عن تصور مدى 

  . التغيري الذي ميكن أن حيدثه هذا األمري القوي يف شبه اجلزيرة العربية
ذ، لقد كانت شبه اجلزيرة العربية، تزخر بأمراء يتقاتلون على األرض، وعلى النفو

وعلى الغنائم، ويتنافسون على كسب ود القوى الكربى اليت كانت تسيطر على شبه 
اجلزيرة امسا، أو فعال يف بعض أرجائها أو أقاليمها، مل يرفع أحدهم راية للتوحيد الديين أو 

  . الوحدة السياسية، ولو فعل ملا صدقه الناس يف شبه اجلزيرة، وقد عركوا هؤالء األمراء
راء ال ترتفع مهـتهم عن األرض اليت حتت أقدامـهم، يبسطون عليها رأى الناس أم

سلطام، ويستأثرون خبرياا، ويتحكمون يف أهلها بقوة السالح، أو املال، أو سطوة 
  . االدعاء، أو مساندة األجنيب

 أن يرفع راية، أو - بعد استعادة الرياض مباشرة-ومل يكن بوسع امللك عبد العزيز 
عمل يف ظله؛ ألنه مل يكن أحد يصدق أن تتجرد نية أمري؛ لكي يعمل من يعلن شعارا ي

أجل التوحيد اخلالص هللا، والوحدة يف السياسة، ولكن امللك عبد العزيز كان يتمثل اهلدف 
الكبري، ويعمل من أجله دون أن يرفع راية أو يطلق شعارا، وكان الناس يتمثلون اهلدف 

  . را يف اجتاه التوحيد الديين، أو الوحدة السياسيةشيئا فشيئا كلما حقق امللك انتصا
لقد كان منهج امللك عبد العزيز يف ذلك، سابقا لعصره بعشرات السنني، وسابقا 
خلطط أقرانه وخصومه رمبا بأكثر من ذلك، وكلما حتقق للملك جانب من نصر وضحت 

  . الرؤية أمام الناس، وبدت الراية ظاهرة
 منذ أن استعاد الرياض يف عمل يف دائب، وجهد متصل - رمحه اهللا-لقد كان امللك
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طوال عشرات السنني، مل يرتل فيها الفارس عن صهوة جواده؛ لكي خيلد ِإىل الراحة، أو 
وحينما ينظر املرء ِإىل . يكتفي بالسلطان على أرض حيوزها مثل غريه من أمراء شبه اجلزيرة

تذكر على الفور أن هذه اِإلجنازات مل ِإجنازات امللك عبد العزيز آل سعود ينبغي أن ي
تتحقق بالنصر يف معركة، أو بضربة حظ، أو مبساعدة أجنيب، ولكنها حتققت بفضل اهللا، 
مث جبهد موصول، وجهاد قائم ودائم لعشرات السنني، جهاد يف ساحة قتال، وجهاد 
بكلمة حق وصدق تقال، وجهاد أكرب وأعظم وأشق يف االحتمال، وهو اجلهاد ضد 

جلهل، والتخلف، واألهواء، واألغراض، والعقبات اليت كانت تواجه امللك يف كثري من ا
  . األحيان من العدو، والصديق على السواء

ورمبا حيار الباحث حينما خيتار أهم القضايا اليت واجهها امللك، فقد واجه عشرات * 
 رمحه - عبد العزيز القضايا واملشكالت الكبرية يف حجمها وأثرها، ولكن اهتمامات امللك

  .  تظهر لنا بوضوح يف ترتيب األولويات-اهللا
لقد اهتم امللك بالقضايا الكربى للعامل العريب واِإلسالمي، واهتم بالقضية الكربى 
لِإلنسان املسلم العريب، ِإن األولويات هنا ال تعرب عن أمهية القضية أو عدم أمهيتها، ولكنها 

لذي بذل من أجل حتقيق اهلدف، وتعرب كذلك عن تعرب بصدق عن اجلهد واجلهاد ا
  . شخصية امللك ومهوم نفسه، وعن فكره وعن مشاعره جتاه أمته العربية واِإلسالمية

 يعربون عن أنفسهم - يف اختيارهم ألهداف حيام ورسالتهم جتاه شعوم-فالعظماء
سجاياه، وفكره، بأمانة وصدق، وما حققه امللك عبد العزيز يف حياته يعرب عن خلقه، و

ولو وضعنا ِإجنازاته اليت حققها ألمته وشعبه يف صفحة لظهرت . ومشاعره، ومهوم نفسه
  . شخصيته، ونفسيته، وفكره، ومشاعره يف الصفحة ذاا للقارئ اللبيب

 رجال صاحلا نشأ يف بيت صاحل، فكان بدهيا أن ميثل الدين - رمحه اهللا-كان امللك* 
لقد تلقى امللك يف صباه، أصول العقيدة . وانب حياتهيف فكره ومشاعره أعظم ج

  . وأساسيات الشريعة
وحياته باعتباره أمريا فذا من األسرة السعودية اليت مل تنس ماضيها ايد، كانت 
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 -تقتضي منه أن يصرف جهده، وطاقاته كلها يف استعادة ملك آبائه وأجداده، ومع ذلك
 استطاع أن خيدم العقيدة، والشريعة، ومذهب -كما سنرى، وبسبب عمق مشاعره الدينية

  . السلف يف فهم اِإلسالم واحلياة
كان امللك ينتمي ِإىل أسرة عريقة يف عروبتها، أقامت يف شبه اجلزيرة العربية * 

على يد اِإلمام حممد بن سعود أمري )  م١٧٤٤ هـ املوافق ١١٥٧(دولتـها األوىل 
  . الدرعية وقتذاك

 منذ صباه الباكر أن اِإلمام سعودا الكبري حفيد -شك  وال - ويعرف امللك 
 -  هـ ١٢١٨(مؤسس الدولة السعودية األوىل، قد استطاع أن يوحد يف عهده 

شبـه اجلـزيرة، وسعود الكبري من أعظم )  م١٨١٤ -  م١٨٠٣ هـ املوافق ١٢٢٩
رجاالت البيت السعودي العريق، مشلت الدولة السعودية يف عهده بادية الشام، 

ىل شواطئ الفرات، ومن و معظم شبه اجلزيرة العربية، وامتدت الدولة يف عهده ِإ
ىل البحر األمحر   . اخلليج ِإ

 يعرف عراقة األسرة، ودولتها اليت امتدت، - والشك-كان امللك عبد العزيز 
واتسعت حىت وحدت معظم شبه اجلزيرة، ويذكر باالعتزاز والفخار أن جده اإلمام فيصل 

حد أجزاء كبرية من شبه اجلزيرة، مشلت منطقة جند كاملة، ومعظم منطقة بن تركي قد و
اخلليج، ويعرف أن هذه الوحدة تتطلب عزما ماضيا ومهة عالية، وكان ميلك املؤهالت 

  . واملزايا اليت جتعل قضية الوحدة يف نظره أمال يسعى من أجل حتقيقه
دين عند امللك عبد العزيز،  هي قضية ال- جوهر اِإلسالم-لقد كانت قضية التوحيد* 

التوحيد اخلالص هللا مبعناه الشامل والكامل، كـما تلقاه وكما رسخ مفهومه الصحيح 
أسالفه الكبار حني أقاموا الدولة السعودية األوىل يف القرن الثاين عشر على هدي القرآن 

  . الكرمي، وبقوة السلطان
قضية السياسة عند امللك  هي - وهي جوهر العروبة-وكذلك كانت قضية الوحدة* 

عبد العزيز، الوحدة اليت حققها فعال أجداده من قبل، ولكنها زالت بسبب الرتاعات 
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واحلروب، وعادت اجلزيرة العربية ِإىل التشرذم واالنقسام، كعادا اليت دأبت عليها منذ 
   . )١(قرون 

دولة املوحدة، ويف عصر امللك عبد العزيز توحدت معظم شبه اجلزيرة، وقامت فيها ال
  . أرضا وشعبا ونظاما وحكما

  . وهذه الوحدة تعد مثال فريدا يف العصر احلديث كله أمام البالد العربية، واِإلسالمية
لقد تقامست شبه اجلزيرة قبل امللك عبد العزيز قوى عديدة، كانت القوى األجنبية 

وال شعب واحد، وال تباشر نفوذها، وتعزز مصاحلها فيها، ومل تكن هناك سلطة موحدة، 
  . دولة واحدة

لكن امللك عبد العزيز حقق ذلك كله بتوفيق اهللا، مث جبهده وجهاده، أمريا وسلطانا 
وملكا، وحقق بذلك أقـصى غاية أسالفه العظام، ووصل جبهده وجهاده إىل النهاية يف 

ألمته آماهلم، وهي جعل اململكة العربية السعودية دولة موحدة، وشعبا واحدا، ينتمي 
  . اِإلسالمية والعربية

خاض امللك عبد العزيز معارك وحروبا غري جديدة على جند وما حوهلا، فقد كانت * 
الرتاعات القبلية قائمة، واألمراء ومشايخ القبائل متفرقني، والسيطرة على األرض ال تعين 

يت حتددها فكانت الوالءات واالنتماءات تتغري، واحلدود ال. رسم احلدود وال قيام دولة
ولقد ورث امللك عبد العزيز عن أسالفه عربة التجارب، وكانت له . املعارك تزول بتغريها

 وكان له من قوة الشخصية، وذكاء الفطرة، Uجتاربه اليت حالفه فيها توفـيق اهللا 
وِإخالص القصد ما جيعل مهته تعلو على مطالب األمراء يف عصره يف نزاعهم، واقتتاهلم 

ن األرض، يوسـعون ا إمارم، أو يزيدون ا غنائمـهم، كـان فكر على مساحة م
امللك عبد العزيز، وطموحه جياوز ما عليه األمراء ورؤساء القبائل، وكانت نظرته أعمق 
وأدق ِإىل شبه اجلزيرة كلها، واتسعت هذه النظرة؛ لتشمل شبه اجلزيرة حاال ومآال، ولكي 

                                                
  .  مصدر سابق٧- ٦عاهل اجلزيرة ص) ١(
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، وتعرف ما يهدده من أخطار الفرقة واالنقسام، وسيطرة تشمل شعبها كله بقبائله املتفرقة
  . األجنيب على األرض، وبسط سلطانه على الناس

 وبعد أن حقق عبد العزيز ما يصبو ِإليه بوصفه أمريا من أمراء آل -يف هذه الفترة
 بدأ ميد بصره ِإىل آفاق أبعد، وآمال أرحب، ومصاحل أكرب، ومل يكن مالئما -سعود 

فريدة، وذكائه الفطري، وآماله اِإلسالمية والعربية أن يكتفي بسلطانه على لشخصيته ال
 من أرض شبه اجلزيرة، لقد فرضت شخصيته وطموحه - ولو كان كبريا ومتسعا-جانب

وجناحه، أن يفكر يف الدولة املوحدة يف شبه اجلزيرة العربية، ومل يكن األمر قاصرا على 
لقد كان توحيد شبه اجلزيرة يف ظروف . تدبرياآلمال والطموحات، وال التفكري وال

العصر، ويف عامل يسوده االضطراب مع خصوم متعددين، ومع قوى عاملية تتربص باملنطقة 
كلها، ومع قلة العدة السيما من السالح، ومع انفتاح أبواب الفنت أحيانا يف داخل شبه 

 كفيال بأن يزرع -لعربية  يف توحيد شبه اجلزيرة ا-اجلزيرة العربية، كان التفكري وحده
  . اليأس يف قلب من يسعى ِإليه

ومن هنا ندرك قدر ما متتع به امللك عبد العزيز من فكر مجع بني اِإلخالص هللا، 
واالعتزاز باِإلسالم واملسلمني، وبقومه العرب، ومن مهة عالية ال تنال منها الصعاب، ومن 

عامل مع اخلصوم، والتعامل مع ذوي شجاعة وِإقدام يف خوض املعارك، ومن حكمة يف الت
األهواء وأهل الفنت من حوله، فلم يكن طريق التوحيد مفروشا بالورود، وال كان يعتمد 
على دعوة تبثها أجهزة اِإلعالم القوية القادرة على مجع الناس حوهلا، لكي يكون حتقيقها 

وحدة شبه اجلزيرة ميسرا، بل كان الطريق حمفوفا باملخاطر، يتربص به شرا كل من دد 
العربية ِإمارته، أو نفوذه، أو مصاحله، أو طموحه، أو مكاسبه، فقد كان االنقسام، 

ا ملصاحلهم، وحمققا والتشتت، والرتاع بني القبائل، ووجود األجنيب مفيدا للبعض، وحامي
  . ألطماعهم

، ومع يف ذلك الزمن خاض امللك عبد العزيز آل سعود معاركه يف القتال أو السياسة
  . كل اخلصوم واألعداء يف الداخل واخلارج
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وليس أدل على شجاعته، وحكمته، وقدراته، ومواهبه اليت يتمتع ا من الواقع الذي 
  . فرضه على األرض، مث شهادة أهل احلق له مبا حققه للعرب وللمسلمني
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  توحيد اململكة 
 دخول الرياض -رمحه اهللا -سبقت اِإلشارة ِإىل أنه مل يكن هدف امللك عبد العزيز * 

فقط، بل كان هدفه أمسى، وغايته أكرب، ِإذ كان يتطلع ِإىل الوحدة الشاملة، اليت تنتظم 
مجيع مناطق اململكة، تلك املناطق اليت مشلها حكم أسالفه، وتوحدت حتت راية اإلسالم، 

تأنف كان يتطلع ِإىل احلكم بالشريعة يف شبه جزيرة العرب، وِإىل أن تس. وحكمت به
الديار املقدسة رسالتها جتاه اِإلسالم واملسلمني، تلك الرسالة اليت جاهد يف سبيلها آباء 

  . امللك عبد العزيز، وأجداده، رمحهم اهللا
 -ِإذن فدخول الرياض مل يكن ِإال بداية الرحلة العظيمة، اليت يأ هلا امللك عبد العزيز 

  . اية وعقد العزم على قطعها ِإىل النه-رمحه اهللا
مل يقض امللك عبد العزيز وقتا طويال، ال يف حتصني الرياض من هجوم يقع عليها، وال 
يف االستعداد ملواجهة خصومه، الذين أسهموا يف تفتيت وحدة البالد، وجرها ِإىل 

  . نزاعات، وفنت أكت أهلها
 وعدد وقد أسهم النجاح املذهل لألمري الشاب يف االستيالء على الرياض بعدة قليلة،
  . قليل يف انعطاف الناس ِإليه، ورغـبتهم فـيه، وِإحساسهم بعودة ملك آل سعود

بدأ امللك عبد العزيز يف ضم املناطق اـاورة للرياض، ومل متض سنوات قالئل حىت 
  . ضمها كلها ِإليه، وتقلص نفوذ ابن رشيد منها

جاياه ومزاياه، وهنا مل يقدر ابن رشيد قوة امللك عبد العزيز، وال عرف خصائصه وس
  . يبدو الفارق الكبري يف عبقرية القيادة، وحكمة السياسة، وموهبة الزعامة

مل تكن قوة العدد، وكثرة العدة لدى كل خصم، هي املعيار الوحيد للنصر، لقد 
 كامنة يف مواهب امللك عبد العزيز، - وتوفيقهU بعد مشيئة اهللا -كانت أسباب النصر
فتحسمها لصاحله، ودون دخول يف تفاصيل املعارك والتحركات اليت تظهر عند املعارك، 

 وخصومه، ودون دخول يف الفنت الداخلية - رمحه اهللا-كانت تقع بني امللك عبد العزيز 
 -  رمحه اهللا-يف املناطق اليت تقع حتت سلطانه، وجماته هلا، وما كان يعامل به امللك
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 أعاد غالب جند ِإىل حظرية الدولة - رمحه اهللا- مثرييها، دون الدخول يف ذلك كله، فِإنه
   .السعودية، وقضى على دعاة الفرقة، وأصحاب املصاحل والنفوذ، وانتهت سلطة ابن رشيد فيها

وأصبح عبد العزيز آل سعود سلطان جند دون منازع، بايعه العلماء، والناس على 
  . ذلك

 ينظر ِإىل جزء غال من بالده - رمحه اهللا-ويف الوقت نفسه كان امللك عبد العزيز 
يسيطر عليه األتراك، أال وهو األحساء، وكان ذلك يف أواخر عهد الدولة العثمانية، اليت مل 

  . يكن بوسعها أن تقاوم تصميم امللك عبد العزيز على توحيد بالده
ِإىل مدينة اهلفوف اليت ) م١٩١٣(هـ ١٣٣١ يف سنة - رمحه اهللا-لقد اجته امللك

حامية تركية، فاستسلمت املدينة وحاميتها التركية، ومسح هلم امللك عبد العزيز كانت فيها 
  . باخلروج دون سالح، فأحبروا ِإىل تركيا

وبذلك أصبحت األحساء حتت سيطرة سلطان جند، ومل يكن ذلك ِإثر معارك ضارية، 
ن وال بعد تضحيات جسيمة، بل حتقق بفضل اهللا، مث حبسن القيادة، وحكمة التصرف م

  . امللك عبد العزيز، ففي أقل من شهر ضم األحساء ِإىل سلطانه
مل يكن لدى األتراك ) م١٩١٤( هـ ١٣٣٢وحني اندلعت احلرب العاملية األوىل سنة 

من الفراغ، أو القوة ما جيعلهم يفكرون يف استعادة ما ضاع منهم، بل ِإم قدروا لعبد 
  . مكرمني من بالدهالعزيز آل سعود أنه مسح خبروج جنودهم أحياء 

تبدو عبقرية امللك عبد العزيز، وحنكته يف أسلوب ضم األحساء، فقد خرج ِإليها، * 
وهو يتظاهر بأنه يؤدب القبائل اخلارجة عليه يف جند، وملا شك األتراك يف نيته بأنه 
يقصدهم أزال شكوكـهم بعودته ِإىل الرياض مع ترك جيشه قريبا منهم، مث فاجأهم 

استسلموا، واجتذب عبد العزيز أهل األحساء ِإىل جانبه بتأمينهم يف مدينتهم، باهلجوم، ف
وكان أعيام قد كتبوا للملك عبد العزيز، يطلبون منه ضم األحساء، لينهي معانام مما 
كانوا يعيشونه من مصاعب اقتصادية وسياسية، كما استطاع أن جيتذب أهل القطيف 
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   . )١(النسحاب ِإليه، فآثرت احلامية التركية ا
 *ا، مما جعل لقد وطد ضم األحساء مكانة عبد العزيز، وكفل له خطا ساحلي

الربيطانيني يعيدون حسابام حنوه، كما قوى أمله يف دولة الوحدة، اليت ال خيفي نياته يف 
أقامته يف مملكته، فقد منا لديه الشعور بقرب النصر على مجيع اخلصوم، وأن مملكته سوف 

الب شبه اجلزيرة العربية، ومل يكن هذا الشعور ِوليد رغبة يف التوسع والسلطان، تشمل غ
بقدر ما كان ِإدراكا واعيا، واعتزازا أصيال مبكانة العرب، وعراقة أمتهم، وحقهم يف أن 

  . يكون هلم مكان حتت الشمس يف ظل الدين اخلامت، والعروبة األصيلة
يت كانت تتفيؤها كل منطقة تدخل يف حكم ورغبة يف تفيؤ ظالل العدل، واألمن، ال

امللك عبد العزيز، فقد سلم أهايل حائل، وزعماؤها ووجهاؤها، املدينة للملك عبد العزيز 
بعد أن أمنهم على أرواحهم وأمواهلم، )  م١٩٢١نوفمرب (هـ ١٣٤٠ / ٢ / ٢٩يف 

   . )٢(وأعراضهم، كـما استسلم أمريهم بعد أن أمنه امللك على حياته 
 منطقة عسري، يف اجلنوب الغريب من اململكة، شكا أهل املنطقة من أوضاعهم ويف

املتردية، وكـان نظرهم يتجه ِإىل الرياض، وِإىل امللك عبد العزيز، وانتهى األمر ببسط 
  ). م١٩٢١( هـ ١٣٤٠سلطان امللك عبد العزيز على املنطقة يف عام 

  . كما مت بسط سلطانه على منطقة جنران وجيزان
 ينظر ِإىل مكة املكرمة واملدينة النبوية، نظرة - رمحه اهللا-ن امللك عبد العزيز كا

  . خاصة، ملكانتهما الدينية
 ِإن هذه rففي مكة أول بيت وضع للناس لعبادة اهللا، ويف املدينة مسجد رسول اهللا 

ىل يف األماكن املقدسة وي ِإليها أفئدة املاليني من املسلمني، يستقبلون بيت اهللا تعا
صلوام، ويؤدون يف مكة مناسك احلج، الركن اخلامس لِإلسالم، ويزورون مسجد 

 يدرك - رمحه اهللا- رغبة يف مزيد األجـر واملثوبة من اهللا سبحـانه، وكانrرسول اهللا 
                                                

  .  هـ١٣٨٠ وما بعدها، الطبعة األوىل ٩٨ذلول، صتاريخ ملوك آل سعود، لألمري سعود بن ه) ١(
  . ١٣٥املصدر السابق ص ) ٢(
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ضرورة استتباب األمن يف كل شبه اجلزيرة، وعلى وجه اخلصوص يف احلرمني الشريفني، 
قة يف تيسري سبل احلج، والعمرة، والزيارة، واختاذ األسباب اليت وأمهية بذل اجلهد، والطا

  . تعني املسلمني على أداء نسكهم
 يدرك ذلك كله، ويعترب حتقيقه واجبا دينيا، ونوعا من أنواع اجلهاد - رمحه اهللا-كان

يف سبيل اهللا، ويدرك أن أسالفه قد حققوا ذلك، وأن البالد املقدسة وما جاورها كانت 
اليا من الدولة السعودية، وأن ضمها ِإىل األجزاء األخرى؛ لتنعم مبا نعمت به، جزءا غ

  . مطلب مواطين تلك البالد، ومطلب املسلمني كافة
لقد أمجعت املصادر اليت تناولت سرية امللك عبد العزيز، ونشأة اململكة، أن امللك مل * 

  . سلميةيقم حبرب ِإال وهو مضطر هلا، وبعد استنفاد كل الوسائل ال
 أنعم عليه باحللم والصرب، حىت يتاح له أن حيقق ما يريد - تعاىل-ويف اعتقادنا أن اهللا

بأيسر السبل وأقل اخلسائر، فلم يكن يندفع ِإىل معركة، وال كان مبقدور أحد أن 
يستدرجه ِإىل قتال، وِإىل جانب ذلك كان خطابه ِإىل خصومه عفيفا، حىت ينتهي األمر 

ي املعركة عن منتصر ومهزوم، وما كان يغريه النصر، أو ينهار أمام هزمية بسالم، أو تنجل
  . يف معركة

مل ميض وقت طويل حىت صارت مكة حتت حكم امللك عبد العزيز آل سعود، * 
فدخلها حاسر الرأس، خاشعا هللا يف لباس ِإحرامه، ومعه قادة جيشه، ومل ميض وقت طويل 

آل سعود سلطان جند حيكم احلجاز كله، وذلك يف بعد ذلك حىت كان امللك عبد العزيز 
وقد أمن أهله، وأبقى على جهازه اِإلداري الذي كان يعمل ) ١٩٢٥( هـ ١٣٤٤عام 

  . من قبل، وسعد الناس حبكم عبد العزيز آل سعود
م نادى به علماء ١٩٢٦ هـ املوافق لشهر يناير سنة ١٣٤٤يف مجادى اآلخرة سنة * 

جاز، وأصبح عبد العزيز آل سعود سلطانا على جند، وملكا مكة، وأهلها ملكا على احل
على احلجاز، وهكذا اكتمل توحيد البالد، وأذاع امللك على أهل احلجاز بالغه، وقال 

  : فيه
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 إن -أبشركم حبول اهللا وقوته، أن بلد اهللا احلرام يف ِإقبال وخري، وأمن، وراحة، وِإين" 
  ".  البالد املقدسة، وحيل الراحة واالطمئنان ا  سأبذل جهدي فيما يؤمن-شاء اهللا تعاىل

وأوصى الناس بتقوى اهللا، واتباع مرضاته، وأن هلم النصيحـة، احترام الدماء 
   . )١(واألعراض واألموال ِإال حبق الشريعة، وأن املرجع هو الكتاب والسنة 

ك ابنه األمري وبعد ذلك بدأت حركة اِإلصالح يف احلجاز يف مجيع ااالت، وأقام املل
  .  نائبا عاما يف احلجاز- رمحه اهللا-فيصال 

وكان حكم آل سعود حكما عربيا خالصا دون تبعية ألحد من خارج اجلزيرة 
  . العربية، أو من غري املسلمني، وكان حتت راية اإلسالم وحدها

وهكذا أصبحت خمتلف مناطق اململكة تابعة لسلطان واحد، وملك واحد، وِإمام 
اهد ِإلعالء كلمة اهللا فيها، ولتوحيد أرضها وشعبها، فتحقق بذلك ما كان واحد، ج

  .  هـ١٣١٩ منذ دخوله مدينة الرياض يف عام - رمحه اهللا-يسعى ِإليه امللك عبد العزيز 

                                                
  . ، مصدر سابق٣٩٧صقر اجلزيرة ص) ١(
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  اململكة العربية السعودية 
يسريا على القارئ له، ولكن " اململكة العربية السعودية : " قد يكون فهم العنوان* 

ام هذه اململكة مل يكن يسريا، وال هينا على من أقامها، لقد ذكرنا من قبل كيف بدأ قي
يضم ِإليـها مناطق ) م١٩٠٢(هـ ١٣١٩امللك عبد العزيز بعد دخوله الرياض سنة 

ومـدنا، كـانت تتـبع خصومه، ناهيك عن قبائل تتغري والءاا، وانتماءاا من حني 
األهواء، ومل يكن امللك قد بدأ حـربا، أو قتاال آلخر، حبـسب الظروف واألحـوال و

دف توسيع ِإمارته، أو زيادة نفوذه، فحسب، وِإمنا كانت األوضاع تفرض عليه أن 
يدافع عن سلطانه ضد من يهامجونه، فينتصر عليهم، أو يبادر هو ِإىل محاية نفسه منهم، 

ة والسياسة بديال عن فينتصر عليهم بالقتال، أو حبكمته وسياسته، مىت كانت احلكم
  . السيف

من خالل املعارك العديدة اليت خاضها امللك يف بداية كفاحه ونضاله، وبسبب ما 
يتمتع به من بعد النظر، وعلو اهلمة، وعمق االنتماء الديين واِإلحساس الوطين، اجته فكر 
م عبد العزيز آل سعود ِإىل توحيد اململكة، وتعمق لديه هذا اهلدف، كما وضح أما

خصومه، حبيث مل تعد املعارك اليت تنشب بينه وبينهم جمرد نزاع على منطقة، أو خالف 
على توسيع رقعة األرض اليت يبسط سلطانه عليها، كما كان الشأن حني كانت شبه 

 -اجلزيرة مقسمة بني القبائل واألمراء والقوى األجنبية، بل أصبح عبد العزيز آل سعود 
 من أجل هدف أمسى، وهو الوحدة اليت جتمع القبائل  يقاتل-حىت يف نظر خصومه

واملناطق واألراضي اليت ختضع للنفوذ األجنيب، حىت وِإن كان من خالل الشيوخ أو 
األمراء، ولذلك قاتل عبد العزيز األمراء الذين كان التشتت، والتشرذم يضمن مصاحلهم، 

 شبه اجلزيرة، وقاتل عمالء وقاتل األتراك دف التخلص من سيادم على بعض املناطق يف
ا كاناألجنيب أي .  

وبقدر ما كـان اهلدف دينيا وطنيا كـانت املعارك اليت خـاضها عبد العزيز آل 
سعود، وكانت سياسته يف التعامل مع اخلـصوم الذين كانت مصاحلهم تتفق مع الفرقة 
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فرض هذا الواقع، والتجزئة والتشرذم يف قبائل ومناطق، والذين كانت تبعيتهم للغري ت
  . وتنميه، دف احلفاظ على موقعهم، أو نفوذهم يف شبه اجلزيرة

 يف -واجه امللك صورا من العصيان والتمرد والنكث بالعهود من البعض، ولكن ذلك
 كان من اليسري على عبد العزيز آل سعود أن يقضي عليه، على الرغم من شدة -نظرنا

مستقرا، وكان يف هذه املواجهات يفرض األمن يف املواجهة أحيانا، لقد كان سلطانه، 
املناطق اليت يبسط عليها سلطانه، ويتوىل مسؤولية رعاية أهلها وضمان أمنهم، وكان يف 

 يقوم - وبواسطة التشدد يف فرض األمن يف كل منطقة يبسط عليها سلطانه-الوقت نفسه
تناثرة واملتنافرة واليت تعيش بأهم ِإصالح اجتماعي يف شبه اجلزيرة، وهو حتويل القبائل امل

على الغارة والسلب والنهب فيما بينها، أو على اآلخرين، ِإىل جمتمع مدين موحد، قابل 
  . للنمو والتقدم

لقد كانت هذه فكرة امللك من ِإنشاء جتمعات لالستقرار واحلرث والزرع، حىت ال 
  . نهبيكون عيش القبائل اعتمادا على قدرا على الغارة والسلب وال

لقد خاض امللك معارك عديدة يف أحناء شبه اجلزيرة يف الشرق والشمال واجلنوب * 
والغرب، وأصبح سلطانا على جند، وضم األحساء وحائل وعسري وجازان وجنران، وصار 

  . ملك احلجاز، وبذلك تكونت جغرافيا وسياسيا اململكة العربية السعودية
وحدة واالستقالل عن النفوذ األجنيب، كانت بينما كانت اململكة تنشأ يف ظل ال* 

بالد العرب يف العشرينيات من القرن امليالدي العشرين تعاين من فقد االستقالل، ومن 
سيطرة األجنيب الربيطاين والفرنسي يف الغالب، كانت مصر حتت احلماية الربيطانية، 

ِإلدارة الفرنسية، والعراق حتت ِإدارة عسكرية بريطانية، ووضعت سوريا ولبنان حتت ا
  . وفلسطني، وشرق األردن حتت اِإلدارة الربيطاين

وكـانت ِإمـارات اخلليج العـريب، وجنوب اجلـزيرة، والكويت، والبحرين 
  . ومسقط، خاضعة للنفوذ الربيطاين، وليست الدول العربية يف مشال ِإفريقيا بأحسن حاال

بقيادة ) م١٩١٦(هـ ١٣٣٥وعلى الرغم من ثورة العـرب ضـد األتراك سنة 



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ٧٧

الشريف حسني، طمعا يف استقالل البالد العربية، فِإن بريطانيا وفرنسا تقامستا هذه 
ووضعت االتفاقية ) م١٩١٦(هـ ١٣٣٥البالد مبقتضى اتفاقية سايكس بيكو سنة 

بعد انتهاء احلرب، ويف مـؤمتر الصلح ) م١٩١٨(هـ ١٣٣٧موضع التنفيذ يف سنة 
قـرر أن تقـوم الدول القائمة باالنتداب بالعمل على ت) م١٩٢٠(هـ ١٣٣٩سنة 

تنفيذ وعد بلفور بِإنشاء وطن قومي لليهود يف فلسطني، بعد أن أعطى من ال ميلك 
  . وعدا ملن ال يستحق

كانت اململكة املستقلة املوحدة اليت أقامها امللك عبد ) م١٩٣٠(هـ ١٣٤٩يف عام * 
زيرة، وكانت من أكرب الدول العربية مساحة،  تشمل غالب شبه اجل- رمحه اهللا-العزيز 

تضم كيانا بشريا متميزا، وأصبحت أقوى الوحدات السياسية القائمة يف شبه اجلزيرة 
العربية، ويف جنوب غرب آسيا، ويف اململكة صور من املناخ ومن التـضاريس متنوعة 

  . ومتباينة، ويف أرضها مناطق للزراعة وللتعدين
كة اليت أقامها امللك عبد العزيز بفضل اهللا، مث جبهده وجهاده، أكرب وبِإجياز كانت اململ

دولة مستقلة وموحدة يف البالد العربية، وبذلك كان جهد امللك حمققا لالستقالل، فضال 
  . عن الوحدة السياسية يف شبه اجلزيرة

وبعد سنوات الكفاح الطويلة واملريرة، وبعد معارك عديدة، وانتصارات، * 
 واجهها امللك عبد العزيز آل سعود حبزم وعزم، مت له النصر بفضل اهللا، ونكسات،

، وصدر "اململكة العربية السعودية : " واجتمع الرأي على اختيار اسم موحد للدولة، هو
، )م١٩٣٢ / سبتمرب / ١٩( هـ ١٣٥١ مجادى األوىل سنة ١٧بذلك أمر ملكي بتاريخ 

  . لبعيدة يف العامل العريب، واِإلسالميوبدأ عصر جديد يف اململكة، له أصداؤه ا
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  األصول الكربى يف السياسة الداخلية للملك عبد العزيز 
استقر األمر للملك عبد العزيز آل سعود يف اململكة اليت أقامها بعد سنوات طويلة * 

  . من اجلهاد، مت له خالهلا توحيد أرضها وشعبها حتت راية التوحيد
حلكم والسياسة على مجيع املستويات، قبل أن يعلن اسم وقد بدأ امللك يف ممارسة ا

 هـ ١٣١٩ة بعشرات السنني، وذلك منذ أن دخل الرياض سنة ـاململكة العربية السعودي
، وقد اكتسب خربة يف املبادأة، واملواجهة من خالل املعارك اليت خاضها مع ) م١٩٠٢(

لة وكثرية، استغرقت من خصومه يف جند ومع األتراك وصنائعهم، وكانت املعارك طوي
جهده الكثري، ولكنه تعلم منها ما مل يتعلمه ملك أو رئيس أو حاكم معاصر له، فقد 
حارب، وقاتل العديد من اخلصوم على اختالف قواهم وأسلحتهم والقوى اليت تساعدهم، 

  . كما واجه الفنت الداخلية
مع بني كفاية ومن خالل معاركه تلك مع خصومه اكتسب حنكة سياسية كبرية، فج

  . القائد يف ميدان القتال، وحنكة السياسي وكياسته يف جمال السالم
لقد أكسبته عشرات السنني من الكفاح، وتعدد القوى اليت واجهها، وتنوع اخلصوم 
أمامه خربة باحلكم والسياسة مل جتتمع ألحد من احلكام يف وقته، بل ومنذ عهد اِإلمام 

ؤسس الدولة السعودية الذي أخذ بيد دعوة التجديد اليت  م- رمحه اهللا-حممد بن سعود 
 ومل يتهيأ ألحد من أئمة آل سعود - رمحه اهللا-قام ا الشيخ ادد حممد بن عبد الوهاب 

  . من التجارب يف احلكم والسياسة والقتال ما يسره اهللا للملك عبد العزيز آل سعود
ض اليت حكمها آباؤه وأجداده، ومل  باسترداد الريا- وهو يف بواكري شبابه-فقد قام

ينقطع جهاده، ومل تضعف مواجهته لكل القوى اليت تصدت له، وظل جنمه يف سعود 
 توحيد اململكة العربية - بفضل اهللا وتوفيقه-وصعود طوال عشرات السنني، حىت مت له

 السعودية، وأصبح سيد معظم شبه اجلزيرة دون منازع، واستقر ملكه الواسع، وجتمعت يف
عقله وقلبه ونفسه خربة التجارب اليت واجهها، وعبقرية املواهب اليت أنعم اهللا ا عليه، 
هكذا بدأ عبد العزيز آل سعود امللك، فأصلحه اهللا به، بعد أن أقامه، فلم تكن تنقصه 
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  . جتربة، وال كان عاطال عن موهبة
ة السعودية، فسوف جند وِإذا حتدثنا عن امللك عبد العزيز آل سعود ملك اململكة العربي

 تعدل ِإجنازاته يف النضال والكفاح - وهو ملك استقر ملكه، واتسعت دولته-أن ِإجنازاته
من أجل توحيد اململكة، وسوف جند أنه استطاع أن يضع أصول السياسة الداخلية 
واخلارجية للملكة، واألصول واملبادئ والقيم اليت تستند ِإليها تلك السياسة داخليا أو 

ارجيا، وهذه عبقرية امللك عبد العزيز آل سعود، فلم تكن سياسته يف الداخل أو اخلارج خ
آنية ترتبط بزماا أو مكاا فحسب، ولكنها كانت سياسة أصيلة ومستقرة، تصلح 
لعصره يف أساليبها وممارساا، وتصلح للمملكة بعد عصره يف قيمها ومبادئها اليت تقوم 

  . عليها
ز، وكل الوضوح، كانت سياسة امللك عبد العزيز يف الداخل ويف وبكل اِإلجيا* 

اخلارج، ِإسالمية يف االلتزام، عربية يف األولوية واالهتمام، ِإنسانية التوجه خلدمة املسلمني 
  . والبشر يف كل مكان
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  . ٤٤: سورة املائدة آية ) ١(
  . ٤٥: سورة املائدة آية ) ٢(
  . ٤٧: سورة املائدة آية ) ٣(
  . ٤٩: سورة املائدة آية ) ٤(

    اإلسالميةحتكيم الشريعة
} t̀Bur óO©9 Oä3øtsÜ !$ yJ Î/ tA tìR r& ª!$# y7Í´ ¯» s9 'ré'sù ãNèd tbrãç Ïÿ» s3ø9 $# ÇÍÍÈ{ )١(   

   ) ٤٤املائدة ( 
} t̀Bur óO©9 Nà6øtsÜ !$ yJ Î/ tA tìRr& ª! $# y7Í´ ¯» s9 'ré'sù ãNèd tbqßJ Î=» ©à9 $# ÇÍÎÈ{ )٢(   

   ) ٤٥املائدة ( 
} t̀Bur óO©9 Nà6øtsÜ !$ yJ Î/ tA tìRr& ª! $# y7Í´ ¯» s9 'ré'sù ãNèd öcqà)Å¡» xÿø9 $# ÇÍÐÈ{ )٣(   

   ) ٤٧املائدة ( 
} Èbr&ur Nä3ôm $# Næh uZ÷èt/ !$yJ Î/ tA tìR r& ª! $# üwur ôì Î7®Ks? öNèd uä!#uq÷d r&{ )٤(   

  ) ٤٩املائدة ( 
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منذ أن أقام امللك عبد العزيز اململكة العربية السعودية، وهي تتميز خبط واضح يف * 
نظامها ويف تشريعها، ويف مسرية حياا، فهي دولة ِإسالمية متمسكة بالعقيدة والشريعة يف 
كل جماالت حياا وعملها، عربية املوطن والقوم واللسان، وأرض اململكة هي أرض 

 يقوم احلرمان - حرسهما اهللا-اِإلسالم األوىل، فـفي مكة املكرمة واملدينة املنورة 
والشعب السعودي كله وعن بكرة أبيه شعب مسلم . كي واحلرم املدينالشريفان، احلرم امل

عريب، وال خيفى االرتباط القائم بني اِإلسالم والعروبة، ِإذ شرف اهللا العرب بأن يكون 
كتابه بلغتهم، وأن يكون خامت أنبيائه ورسله منهم، وأن يكون ذكرهم يف كـتاب اهللا 

كونوا نواة أمة اِإلسالم، وهي بنص القرآن الكرمي حافزا هلم على االرتفاع بأنفسهم، حىت ي
  . خري أمة أخرجت للناس

 على ترسيخ االلتزام باِإلسالم عقيدة وشريعة - رمحه اهللا-لقد عمل امللك عبد العزيز 
  . يف حياة اململكة

ويف كل مملكة تقام خيتار الناس دستور حيام فيها، وهذا ما كان عليه احلال يف كل 
بالد يف العصر احلديث، ومازال، ولكن امللك عبد العزيز على الرغم من ِإدراكه املمالك وال

ملتغريات العصر اليت نالت البالد اإلسالمية كلها تقريبا، واليت حولت اجتاهها إىل املعاصرة 
والتحديث يف دساتريها وما تنص عليه، كان يؤمن بأن بالده هلا دستور قائم ودائم 

 وأن هذا الدستور وحده هو الذي يضمن بقاءها، rوسنة رسوله وخالد، هو كتاب اهللا، 
وكان إميانه بذلك ِإميان احلاكم القوي واملؤمن القوي، ولقد كان لذلك . ومنوها، وتقدمها

أثره الكبري يف شعب اململكة، فقد محاه اهللا من التردد بني اختيارات عديدة يف حياته 
يد فكر الشعب وتوجهاته، حبيث ظل على السياسية واالجتماعية، وأسهم ذلك يف توح

توجهه اِإلسالمي الوحيد، آخذا بشريعة اِإلسالم، وقيمه اخللقية واالجتماعية، وكان ِإلميان 
امللك، وتصميمه على أن يكون كتاب اهللا، وسنة نبيه دستور اململكة الدائم، أعظم األثر 

كة حبركة التغريب اليت انتشرت يف يف استقرار اململكة سياسيا واجتماعيا؛ ِإذ مل ختدع اململ
البالد اِإلسالمية يف القرن الرابع عشر اهلجري، وسادت يف كثري من البالد اِإلسالمية 
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مظاهرها الثقافية واالجتماعية، مما كان له أثر سيئ يف حياة اتمعات اِإلسالمية وهويتها 
 يف تلك اتمعات ِإىل جانب األصيلة، وأدى يف كثري من األحيان ِإىل تغلغل الغزو الثقايف

الذي يتعلق مبظاهر السلوك، اليت خيل الكثري منها " الغزو االجتماعي "ما ميكن أن نسميه 
  . مبنظومة القيم اخللقية اِإلسالمية

 شعب اململكة من التردد بني - بسبب جهاد امللك عبد العزيز -لقد محى اهللا* 
رت يف القرن الرابع عشر اهلجري على التجارب السياسية واالجتماعية، اليت انتش

املستوىالعاملي، وتأثرت ا كثري من البالد اإلسالمية اليت جعلت الغرب قبلتها، ومصدر 
 رمحه -ثقافتها، وقدوا يف التحضر والنمو، وجنحت اململكة بفضل اهللا، مث بتصميم امللك

ا، وشريعتها، وقيمها ا حضاريا لدولة ِإسالمية حتفظ عقيد على أن تكون منوذج-اهللا
  . االجتماعية املستمدة من اِإلسالم، ومن تراث العروبة الذي أقره اِإلسالم

وذا وضع امللك عبد العزيز األساس القوي واملتني للدولة يف نظامها وتشريعها 
  . ومبادئها، وقيمها االجتماعية واحلضارية

هلم ا صلة، غري أننا جند يبدو ذلك مسلما لدى شعب اململكة، ولدى الكثري ممن * 
 هلذه احلقائق، - رمحه اهللا-من املناسب أن نورد ما يدل على ِإدراك امللك عبد العزيز 

وتصميمه على أن يوجه بالده الوجهة الصحيحة، وأن يظل انتماؤها اِإلسالمي، هو 
ا، على مر القرونوجهها احلقيقي الظاهر عقديا، واجتماعيا وثقافي .  

  : ك يف ِإحدى خطبه يف املدينة النبويةيقول املل* 
وِإن خطيت اليت سرت، والزلت أسري عليها، هي ِإقامة الشريعة السمحة، كـما أنين "

أرى من واجيب ترقية جزيرة العرب، واألخذ باألسباب اليت جتعلها يف مصاف البالد 
   . )١(" الناهضة، مع االعتصام حببل الدين اِإلسالمي احلنيف 

  :  له مبكة املكرمةومن خطبة* 

                                                
  . ، مصدر سابق١٢٢ / ٢اإلمام العادل ) ١(
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أنا بذمتكم، وأنتم بذميت، ِإن الدين النصيحة، أنا منكم وأنتم مين، هذه عقيدتنـا " 
يف الكتب اليت بني أيديكم، فإن كان فيها ما خيالف كتاب اهللا فردونا عنه، واسألونا عما 

  .  )١(" يشكل عليكم فهمه، واحلكم بيننا كتاب اهللا وما جاء يف كتب احلديث والسنة 
أن القرآن : "وقد أوضح امللك عبد العزيز يف أول بالغ رمسي وجهه ِإىل أهل احلجاز* 

الكرمي والسنة النبوية، وما أقره علماء اِإلسالم بطريق القياس، أو اِإلمجاع ستكون مصادر 
  ". التشريع 

  ). م١٩٢٤( هـ ١٣٤٣ / ٥ / ١٥وقـد نشـر ذلك يف جـريدة أم القـرى يف 
ِإىل توحيد مصادر األحكام بتوحيد املذهب، وذلك بعدة خطوات، كما سعى امللك 

وعقد اجتماع للعلماء من جند ومكة املكرمة، واتفق فيه على وقف العمل بالقوانني اليت 
   . )٢(ختالف الشرع 

وكان امللك يدرك ما هو مسلم من أن مذاهب املسلمني املعتربة ترجع مجيعا ِإىل الكتاب 
 احملاكم فترة معينة على عدم التقيد مبذهب واحد، بل تقضي احملاكم والسنة، وظل العمل يف

حبسب ما يظهر هلا من أي املذاهب كـان، وال فـرق بني مذهب وآخـر، مث صـدر 
على أن جمرى القضاء يف مجيع احملاكم ) م١٩٢٨(هـ ١٣٤٧ / ٣ / ٢٤أمـر ملكي يف 

را لسهولة مراجعة كتبه، والتزام منطبق على املفىت به من مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، نظ
أما إذا وجد مشقة يف تطبيق احلكم على املذهب احلنبلي، أو . املؤلفني من بعده بذكر األدلة

   . )٣(كان يف خمالفته مصلحة عامة، نظر يف املذاهب األخرى 
وقد جاء اعتماد امللك عبد العزيز الشريعة اِإلسالمية أساسا حلكمه، سبيال ِإىل أقوم * 

 )٤(طرق، وأصلحها حلكم البالد، فأراحها من التخبط يف األنظمة احملدثة اليت ختبط فيها غريه ال

                                                
  . ، مصدر سابق٨٩١صقر اجلزيرة ص) ١(
  . هـ١٤١٤، الطبعة األوىل ٢٢٢تنظيمات الدولة يف عهد امللك عبد العزيز، للعقيد الدكتور إبراهيم العتييب، ص) ٢(
  . ٢٢٥املصدر السابق ص) ٣(
  . هـ١٤١٨، الطبعة األوىل ٤٧يوم وملك، للدكتور عبد العزيز اخلويطر ص) ٤(
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من القادة أو الزعماء الذين حاولوا تقليد الغرب يف نظمه السياسية واالجتماعية، فكان أن 
  . ابتعدوا عن اِإلسالم، وفشلت جتارم كلها على مستوىالعامل العريب واِإلسالمي

انت اِإلمامة رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق باخلاصة والعامة يف مهمات وِإذا ك* 
 فِإن امللك عبد العزيز طبق )١(" غياث األم " الدين والدنيا، كما ذكر اجلويين يف كتابه 

  . ذلك يف سرية حياته كلها
، وبويع باِإلمامة )م١٩٠٢( هـ ١٣١٩فقد بويع باِإلمارة منذ استعادته الرياض سنة 

طانا على جند، مث متت له البيعة ملكا على احلجاز، وذلك يف اجتماع حاشد يوم اجلمعة سل
، وتليت بيعة امللك على الناس بعد صالة ) م١٩٢٦( هـ ١٣٤٤ مجادى اآلخرة سنة ٢٣

 هـ ١٣٤٥اجلمعة قرب باب الصفا، وقبلها امللك، وبعد ذلك بعام، أي يف سنة 
 وأعيان البالد وزعماء القبائل، ورجوا من ، اجتمع عدد كبري من العلماء)م١٩٢٧(

ملك احلجاز وجند وملحقاا، فقبل ذلك، : سلطان جند وملك احلجاز، أن يكون لقبه
وصدر " اململكة العربية السعودية : " وتقرر فيما بعد دمج الكلمتني يف االسم حيث أصبح

 هـ ١٣٥١ق  هـ املواف١٣٥١ مجادى األوىل سنة ١٧ أمر ملكي يف - كما سبق-بذلك
   . )٢(يوما ِإلعالن توحيد اململكة )  سبتمرب٢٣(الذي يوافقه األول من امليزان 

ويف مجيع مراحل حياة امللك منذ أن مت له دخول الرياض، كان يبايع باِإلمارة واِإلمامة 
 بالزعامة العامة - ملا حباه اهللا به من ميزات-العامة، وكان ِإىل جانب ذلك حيظى دائما

  . للناس
وهكذا أسس عبد العزيز آل سعود ِإمارته، وِإمامته، وسلطانه، وملكه على قواعد 
الشريعة وأحكامها، دون أن يقلد أي نظام من النظم اليت سادت يف البالد العربية 

  . واِإلسالمية اليت ابتليت باالستعمار الغريب، والغزو السياسي، والثقايف، واالجتماعي

                                                
  . ١٥ص) ١(
 / ٥ / ٢٢ يف ٤٠٦م واإلدارة يف اململكة، حملمد توفيق صادق، نقال عن جريدة أم القرى، العددتطور احلك) ٢(

  .  هـ١٣٥١
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 جتعل - أقامها امللك عبد العزيز آل سعود ِإىل اآلن منذ أن-ومازالت اململكة* 
الكتاب والسنة دستورها، والشريعة اِإلسالمية قانوا األساسي، وقد استقر ذلك يف نفوس 
حكامها وشعبها، فاستقرت سياستها العامة يف مجيع شؤوا، ومتتع جمتمع اململكة 

 ما مييز اململكة عن غريها من باالستقرار االجتماعي والثقايف منذ عشرات السنني، وهو
$ {: البالد اِإلسالمية والعربية حىت اآلن، مصداقا لقول اهللا تعاىل ¨BÎ* sù Nà6̈ZtèÏ? ù'tÉ ÓÍh_ÏiB ìWâèd 

Ç ỳJ sù yì t7 ©?$# yì#yâèd üxsù ë@ ÅÒtÉ üwur 4í s+ô±oÑ ÇÊËÌÈ{ )١٢٣طه  ( )١ .(   

                                                
  . ١٢٣: سورة طه آية ) ١(



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ٨٦

  

                                                
  . ١٢٦: سورة البقرة آية ) ١(

  األمن 
} øåÎ) ur tA$ s% ÞO¿ Ïdºtç ö/Î) Éb>uë ö@ yè ô_ $# #xã» yd #µ$s# t/ $YZÏB#uä ø-ãóöë $#ur ¼ ã&s# ÷d r& z̀ ÏB ÏNºtç yJ ¨V9 $# ô t̀B z̀ tB#uä Nåk÷] ÏB «! $$ Î/ 

ÏQöquã ø9 $#ur Ìç ÅzFy$# ({ )١٢٦البقرة  ( )١ .(  



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ٨٧

ِإذا كان األمن مطلبا ضروريا لكل جمتمع ِإنساين، ولكل نظام سياسي، فِإنه يف * 
اململكة العربية السعودية ضرورة حلياة شعبها، واستقراره، ورغده، ويف أرض احلرمني 

رام، ولضمان سالمتهم الشريفني واجب ديين، لتسهيل وصول احلجاج ِإىل بيت اهللا احل
  . وراحتهم، حىت يؤدوا مناسكهم، ويعودوا ِإىل بالدهم

وقد كان امللك عبد العزيز آل سعود يدرك ذلك، ويعيه منذ دخوله الرياض، وكان 
ذلك املفهوم اِإلسالمي الصحيح، غامضا أو غائبا عن أمراء عصره من خصومه الذين 

 أو غاية ألتباعهم الذين واجههم امللك عبد ناجزهم، ومل يكن حتقيق األمن هدفا خلصومه،
  . العزيز يف معاركه العديدة

لقد كانت الغارة، والسلب، والنهب من وسائل العيش، وكسب الرزق لدى كثري من 
القبائل اليت تعيش يف اجلزيرة العربية، ومل يكن األمن متوفـرا يف أرض احلرمني الشريفني، 

م، وكان اختالل األمن مسة من مسات العيش، وخطرا ألهلها، وال حلجاج بيت اهللا احلرا
  . من خماطر أداء فريضة احلج

  : - رمحه اهللا-يف منشور صادر عن امللك عبد العزيز * 
ِإن البالد ال يصلحها غري السكون، ِإنين أحذر اجلميع من نزغات الشياطني، "

ديار املقدسة، فِإنين ال واالسترسال وراء األهواء اليت ينتج عنها ِإفساد األمن يف هذه ال
   . )١(" أراعي يف هذا الباب صغريا وال كبريا 

وكان من أهم األعمال اليت اهتم ا امللك يف بداية حكمه يف احلجاز تنظيم الشرطة 
بتكوين جلنة هلذا الغرض، وضعت قواعد لعمل الشرطة، وتنظيـمـها، ومـحـاسبة 

  ).  م١٩٢٥ / ٨ / ٢( هـ ١٣٤٤ / ١ / ٢٩جنودها، صدرت يف 
وتعترب هذه التعليمات أقدم تنظيم رمسي ألعمال الشرطة يف عهد امللك عبد 

 و ١٣٤٥العزيز، وتطور نظام الشرطة مبقتضى مراسيم، وأوامر ملكية أعوام 

                                                
  .  مصدر سابق٩٠الوجيز ص) ١(



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ٨٨

   . )١(هـ ١٣٤٩ و ١٣٤٦
 ٣٥٩٤مبقتضى األمر امللكي ذي الرقم ) م١٩٥٠( هـ ١٣٦٩وقد استحدث يف عام 

 مادة، وهو نظام شامل ٤٢٢ظام للشـرطة، يتكون من  هـ ن١٣٦٩ / ٣ / ٢٩يف 
ومفصل، يتضمن حتديد الواجبات، واإلجراءات بكل وضوح، مما يقلل من وقوع 

  . األخطاء، أو التجاوزات
مدرسة للشرطة مبكة املكرمة، مث نقلت إىل )  م١٩٣٥( هـ ١٣٥٤وأُنشئت سنة 

   . )٢(ة وحتـولت ِإىل كليـة للشرط) م١٦٩٥( هـ ١٣٨٥الرياض سنة 
ومما تقدم يتضح أن تنظيم الشرطة يف اململكة قد استكمل بنيانه يف عهد امللك عبد 
العزيز، مما يدل على اهتمام امللك بأول ما كان يهم املواطن، والزائر لبيت اهللا احلرام من 
حاج أو معتمر، وقد كان األمن هو الشاغل األول حلجاج بيت اهللا، وللدول اليت يقدمون 

  . بل عهد امللك عبد العزيزمنها ق
يقول .  ملفهوم األمن واسعا وسابقا يف عصره- رمحه اهللا-لقد كان ِإدراك امللك * 

  ): م١٩٣٢( هـ ١٣٥١امللك يف ِإحدى خطبه مبدينة الطائف سنة 
  : أحذركم من أمرين" 

 يف اِإلحلاد يف الدين، واخلروج عن اِإلسالم يف هذه البالد املقدسة، فواهللا ال أتساهل
هذا األمر أبدا، ومن رأيت منه زيغا عن العقيدة اِإلسالمية، فليس له من اجلزاء ِإال أشده، 

  . ومن العقوبة ِإال أعظمها
السفهاء الذين يزين هلم الشيطان بعض األمور املخلة بأمن البالد، : واألمر الثاين

   . )٣(" وراحتها 
كار، واملذاهب، والنظريات كـان عـصر امللك زاخرا بالعديد من اآلراء، واألف

                                                
  . ، مصدر سابق٤٢٩تنظيمات الدولة يف عهد امللك عبد العزيز، ص) ١(
  . ٤٣٥املصدر السابق ص) ٢(
  .  مصدر سابق١٣٥ / ٢اإلمام العادل ) ٣(



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ٨٩

 يتسع - يف ِإدراك امللك، ومفهومه -وكان األمن. السياسية واالجتماعية واالقتصادية
حلماية البالد من ضرر هذه األفكار، واملذاهب اليت تتعارض مع األساس املتني الذي قامت 

اهللا اململكةّ، عليه اململكة، وهو اِإلسالم وشريعته، وبسبب هذا املفهوم الواسع لألمن محى 
وشباا من الوقوع يف دائرة التخبط، والتفرق، واالنقسام املذهيب والفكري والثقايف، وهو 
األمر الذي حدث يف كثري من بالد املشرق، واملغرب العريب يف ثقافتها وحياا 

  . االجتماعية
 *لك الذي ا عن امللك عبد العزيز، فقد كان جيش املومل يكن الدفاع عن اململكة غائب

يعتمد عليه يف معاركه، مكونا أول األمر من أتباعه املخلصني، من ااهدين الذين كانوا 
  . على والء كامل للملك من احلاضرة والبادية

بدأ امللك بوضع األسِس ِإلنشاء ) م١٩٢٥ / ١٢ / ٢٢(هـ ١٣٤٤ / ٦ / ٦ويف 
ناَء على املستحدث يف قواعد القوات النظامية العسكرية، فتكونت القوات الربية واجلوية ب

وأنشئت رئاسة . احلروب احلديثة، وتوحدت مجيع الدوائر العسكرية حتت رئاسة قائد عام
ووحـد الزي العـسكري، وأنشـئت وزارة )  م١٩٣٩( هـ ١٣٥٨األركان عام 
وقد تشكلت قوات الطريان ). م١٩٤٣/  ١١/  ١٠(هـ ١٣٦٢ / ١١ / ٥الدفـاع يف 

، وتطورت ِإدارة خفر السواحل؛ لتصبح القوات ) م١٩٢٥( هـ ١٣٤٤بأمر ملكي سنة 
   . )١(البحرية 
 يتضح أن الدفاع عن اململكة، ومحايتها من - على إجيازه الشديد-مما تقدم * 

األطماع كان شاغال للملك عبد العزيز، وأنه استطاع بتوفيق اهللا، مث حبكمته يف ِإدارة 
  . ملكة من قوات برية، وجوية، وحبريةشؤون البالد، أن يضع األساس جليش امل

ولقد كان ِإنشاء اجليش يف هذا الوقت املبكر، ومع توحيد اململكة له أثره االجتماعي 
الكبري؛ ِإذ حتول االنتماء من القبيلة ِإىل اململكة بنظامها اِإلسالمي القائم على كتاب اهللا 

                                                
  . ٤٢٢ -٤٢١املصدر السابق ) ١(



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ٩٠

 فضال عن التزام الدولة بكل  مما أسهم يف توحيد الوالء،rسبحانه وتعاىل، وسنة رسوله 
  . نفقات املقاتل، وبكل ما يستلزمه تسليحه، وتدريبه من نفقات

شك أن االنتقال من عصر استقالل املقاتل بنفسه ِإىل عصر اجليوش احلديثة وما  وال* 
توفره من انضباط، ووالء، وقدرة عسكرية حتمي اململكة، قد استغرق جهدا عظيما، 

  . أنه مت بيسر وسهولة يف عصر امللك عبد العزيز، رمحه اهللاولكن مما يلفت النظر 
 كان عهد أمن للمواطن يف - رمحه اهللا-ال ينكر أحد أن عهد امللك عبد العزيز * 

  . اململكة، وحلجاج بيت اهللا احلرام، وزوار احلرمني الشريفني
د لقد كتب الكثريون عن األمن، وكيف حتقق يف ربوع اململكة يف عهد امللك عب

العزيز، فلم يعد هناك طوائف من الناس، تتعيش بالغارة والسلب والنهب من غريها، أو 
  . من حجاج بيت اهللا

لقد كانت يد الدولة قوية ِإىل احلد الذي غريت فيه من سلوك جمتمع بأسره، كان 
يعترب البعض منه الغارة، والسلب، والنهب، سبيال ِإىل االرتزاق واملغامن، وهو جمتـمع 

 بتوفيق اهللا، مث جبهد امللك، - القبائل بعاداا، وأعراقـها وتقاليدها، والذي صاربعض
 جمتمع القرية واملدينة، حيث يكون العمل وسيلة لكسب العيش، -وفكره السابق لعصره

  . والعمل الصاحل وسيلة للرقي االجتماعي
مللك عبد وال نريد أن نفصل يف ذكر حال األمن قبل أن تتوحد اململكة يف عهد ا

العزيز، وعلى يده، وجبهده، فِإن اضطراب األمن، وكثرة العدوان والسلب والنهب قبل 
  . عهده، أمور ليست يف حاجة ِإىل دليل

 أن حيول عادات التقاتل والغارات والسلب والنهب ِإىل - رمحه اهللا-استطاع امللك
مد امللك ِإىل حتضري فروسية وجندية يف مملكة موحدة، ومل يكن ذلك أمرا يسريا، فقد ع

البدو، وحثهم على االستقرار، ويسره هلم مبا قدمه من أدوات الزراعة ووسائل الري، 
وأكرم شيوخ القبائل، حىت يبثوا يف الناس املفاهيم اجلديدة اليت أراد امللك أن ينقلوها 

  . إليهم



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ٩١

 كم اقتضاه ذلك وهذا قليل من كثري مما فعله امللك عبد العزيز، وال يعلم ِإال اهللا وحده
  . من عمل وجهد، جزاؤه عند اهللا وحده



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ٩٢

  

                                                
  . ٣٨: سورة الشورى آية ) ١(

  الشورى 
} öNèd ãç øBr&ur 3ìuëqä© öNæh uZ÷èt/{ )٣٨الشورى  ( )١ (   



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ٩٣

وي، كان هو الدافع األساسي  حبس ِإسالمي ق- رمحه اهللا-متيز امللك عبد العزيز * 
لكل أعماله الكربى وِإجنازاته، ومل تكن الشورى بعيدة عن فكره باعتباره حاكما لدولة 
ِإسالمية وملكا مسلما، وامليزة اليت انفرد ا امللك عن سائر حكام املسلمني يف عصره، أن 

بية اليت سادت يف فكرة الشورى ظلت ِإسالمية األصل، فلم ختتلط عند امللك باألنظمة الغر
  . البالد اِإلسالمية األخرى
يف كثري من البالد اِإلسالمية، ولدى حكامها، " الدميقراطية " لقد كانت كلمة 

ا، وذوي الرأي فيها، كلمة رائجة وذائعة، أيا كان حظها من التطبيق الفعلي، وقاد
  .  والرواجولكنها يف اململكة مل تكن على ذلك القدر من الذيوع، واالنتشار،

لقد كانت الشورى هي األصل الذي متسك به امللك عبد العزيز دون أن يبحث عن 
 ِإىل - يف أي قاعدة من قواعد احلكم يف اململكة-بديل، والشك أن فكر امللك مل يتجه

  . االستمداد من غري الكتاب، والسنة
  : وقد وردت الشورى قاعدة ِإسالمية يف موضعني يف القرآن الكرمي

آل  ( )öNèdöëÍr$x©ur íÎû ÍêöDF{$# ( #såÎ*sù |MøBzïtã ö@©.uqtGsù ín?tã «!$# 4{ )١ {: ول يف قول اهللا تعاىلاأل

öN {:  والثاين يف قول اهللا تعاىل )١٥٩عمران  èd ãç øB r& ur 3ì uëq ä© öN æh uZ ÷è t/ $ £J ÏB ur öN ßg» uZ ø% yó uë 

tbq à) ÏÿZ ãÉ ÇÌÑÈ{ )٣٨الشورى  ( )٢ .(   

 مبقتضى الشورى، وحثه على ذلك، rكما وردت أحاديث تدل على عمل الرسول 
  . غزوة أُحد ِإىل rكما يف غزوة بدر، وقصة خروجه 

وليس اال هنا للتحدث عن الشورى باعتبارها أساسا من أسس احلكم يف اإلسالم، 
يتميز عن سائر النظم اليت ابتدعها البشر، وِإمنا احلديث عن الشورى يف عهد امللك عبد 

  . العزيز
                                                

  . ١٥٩: سورة آل عمران آية ) ١(
  . ٣٨: سورة الشورى آية ) ٢(



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ٩٤

لقد كانت شخصية امللك، وسجاياه مؤهلة لكي يكون عامال حبكم الشورى منذ * 
  . ته، وسلطانه، وملكهبداية ِإمار

كان أبعد ما يكون عن االستبداد بالرأي، وأقرب ما يكون إىل االستعانة مبشورة 
  . املخلصني له من عماله وأتباعه، وأحرص ما يكون على ِإقامة العدل بني الناس

ومن كانت هذه سجاياه، فِإن الشورى عنده تعد عونا على اخلري، وطريقا ِإىل 
امللك عبد العزيز ملكه على الشورى، حىت قبل أن تقوم لذلك الصواب، ولذلك أقام 
  . مؤسسات وهيئات

وحينما توىل األمر يف احلجاز اختار أشخاصا من ذوي الدين والسمعة الطيبة؛ ليؤلف 
أطلق عليه الس االستشاري برئاسة ) م١٩٢٥( هـ ١٣٤٤منهم جملسا استشاريا سنة 

وهو الس الذي تعدل امسه فيما بعد ِإىل )  اهللامللك فيصل رمحه( نائبه األمري فيصل 
   . )١()  م١٩٢٦( هـ ١٣٤٥جملس الشورى سنة 

وقبل أن يقوم جملس الشورى، وتتحدد اختصاصاته، كان العمل يف عهد امللك عبد 
العزيز جيري على املشورة اليت يطلبها ويل األمر من مستشاريه، وكثريا ما كون امللك جلانا 

أو للتحقيق يف ظالمة فردية من أحد رعاياه، وكان امللك كثري االستشارة لبحث موضوع، 
 جيمع ذوي الرأي واملشورة، وأهل احلل - رمحه اهللا-للعلماء فيما ينوب من أمور، وكان

والعقد يف املناسبات املهمة، بل ويغضب امللك ِإذا مل جيد يف هؤالء ما يتوقعه من جرأة 
  . ةوصدق يف ِإبداء الرأي واملشور

يروي أحد خواص امللك أنه خالف رأي األغلبية الذين استشارهم امللك، فأخذ امللك 
برأيه، ولكنه حني تبني له أن الصواب يف رأي أغلبية الس، مل يسـتنكف امللك أن 

   . )٢(يرسل ِإىل الس بالعـدول عن رأيه األول 
يف دورته اجلديدة،  هـ ١٣٤٩وقد افتتح امللك عبد العزيز جملس الشورى عام * 

                                                
  . ، مصدر سابق١٦٢الوجيز ) ١(
  .  مصدر سابق٦١ / ٢اإلمام العادل ) ٢(



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ٩٥

وكان الس قد تأسس مبقتضى التعليمات األساسية للمملكة الصادرة يف بداية عام 
وكان قوام الس مثانية أعضاء، مث ارتفع عدد أعضائه، ووسعت ) م١٩٢٦( هـ ١٣٤٥

ثالثة عشر عضوا ونائبني )  م١٩٥٠( هـ ١٣٦٩اختصاصاته، فكان قوامه يف عام 
  .  والسكرتري املساعدللرئيس؛ عدا السكرتري

بأا القيام مبا عليه : وقد نبه نائب امللك ِإىل اختصاصات الس يف خطاب االفتتاح
من توجيهات، وإقرار ما يلزم لتقدم األمة، ومراقبة ما ينفذ وما ال ينفذ، ومالحظة ما 

االت تقصر عنه األنظمة والقرارات، وبسط نائب امللك أمام الس سياسة احلكومة يف جم
١(ا عملها، وأنشطتها داخليا وخارجي( .   

وعلى الرغم مما كـان ميتاز به امللك عبد العزيز من أصالة الرأي وعمق التجربة، * 
   . rفإنه كان يستشري ذوي الرأي واحلكمة، عمال بكتاب اهللا، وسنة رسوله 
ل األمور العامة، ومل يكن ِإنشاء جملس الشورى ِإال استجابة ملا درج عليه امللك يف تناو

وقد كانت اختصاصات الس حبسب األمر الصادر بإنشائه عديدة ومتنوعة، تشمل 
مصاحل البالد كلها، فهو ينظر يف ميزانية دوائر احلكومة والبلديات واملرافق العامة، ويعطي 
الترخيص للعمل يف املشاريـع االقتصادية والعمرانية، وينظر يف نزع امللكية للمنفعة 

امة، ويضع األنظمة، ويقر استخدام األجانب، وينظر يف العقود مع الشركات والتجار الع
ملستلزمات احلكومة، ومييز مقررات جملس التأديب والصكوك الصادرة من احملاكم 

  . التجارية
ويتفرع عن الس جلان عديدة، مثل جلنة األنظمة، وجلنة النظر يف الشؤون املالية، 

  . ون اِإلدارية، وجلان أخرى حتددت اختصاصااوجلنة النظر يف الشؤ
والناظر ِإىل الس حبسب ما ذكرناه من اختصاصاته وجلانه، يدرك أنه مل يكن جمرد 

 جملسا جيمع بني اختصاصات عديدة، بعضها - على األرجح-جملس استشاري، بل كان
                                                

 وما بعدها، ٣٥، وتطور احلكم واإلدارة يف اململكة ص١٢٧ / ٢لعادل ، واإلمام ا١٤٩تنظيمات الدولة ص) ١(
  . مصادر سابقة
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  ٩٦

واألداء احلكومي تنفيذي، وبعضها قضائي، فضال عن النظر يف األنظمة، ومراقبة التنفيذ 
واِإلداري، وهي اختصاصات واسعة، تتجاوز ما درج عليه العمل يف النظم الغربية، ورمبا 

 كـان يتجـه ِإىل االستمداد من - رحـمه اهللا-يرجع ذلك ِإىل أن امللك عبد العزيز 
 ومل يلتفت ِإىل ما درجت عليه غالب - الكتاب الكرمي والسنة والنبوية-الشرع اِإلسالمي

بالد اِإلسالمية ِيف عصره، من النظر ِإىل التجارب السياسية يف الغرب، واعتبارها معيارا ال
للصواب، ونرباسا يف العمل، وقد كان ذلك واضحا يف خطاب افتتاح امللك لس 

  : ، فقد ذكر امللك بكل صراحة ووضوح) م١٩٣٠( هـ ١٣٤٩الشورى عام 
 العمل به، قبل أن يعرض على جملسكم لقد أمرت أال يسن نظام يف البالد، وجيري" 

   . )١(" من قبل النيابة العامة، وتنقحوه مبنتهى حرية الرأي 
  : ويقول امللك يف نفس خطاب االفتتاح

 . )٢( " rالضرر كل الضرر يف السري على غري األساس الذي جاء به نبينا حممد " 
). م١٩٥٠(هـ ١٣٦٩و ) م١٩٤٨( هـ ١٣٦٧وجند يف خطاب افتتاح دورات الس عام 

  : برئاسة نائب امللك، املعاين نفسها اليت أشرنا ِإليها، واليت تفيد حقيقتني
أن اِإلطار العام يف النظام السياسي، وسلطات الدولة كلها، هو الشرع : أوالمها
  . اِإلسالمي

أن اختصاصات الس، وما ينظر فيه، تكفي متاما لتحقيق مبدأ الشورى، : وثانيتها
ختصاصاته ال متلكها االس التشريعية يف النظم السياسية املعاصرة، ويف عصر وبعض ا

 مما يؤكد أن اململكة يف عهده كانت تستمد أنظمتها، - رمحه اهللا-امللك عبد العزيز 
وأحكام مؤسساا من قواعد الشريعة، دون اتباع غريها، أو تقليد سواها من النظم 

  . املعاصرة

                                                
  . ، مصدران سابقان١٢٧ / ٢، واإلمام العادل ١٥٣تنظيمات الدولة ص) ١(
  . ١٢٧ / ٢اإلمام العادل) ٢(
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  ٩٧

  

                                                
  . ٣٤: سورة إبراهيم آية ) ١(

  لك عبد العزيز التنمية يف عهد امل
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  ٩٨

ملكة العربية السعودية، صورة دقيقة ملا ال يعرف كثري من هذا اجليل من شباب امل* 
كانت عليه بالدهم قبل عشرات السنني، فالصورة الرائعة اليوم قد ال تدع جماال الستدعاء 
تلك الصورة اليت حتمل أكرب قدر من املعاناة وصعوبة العيش، واليت كانت تنال مشقاا 

قـادوا اململكة بل نالت أولئك األبطال الذين . كل من يعيش على أرض اململكة
  . عشـرات السنني ِإىل فجر ضتها بعد ليل طويل

لقد كانت صعوبة العيش، وقسوة احلياة قدرا أصاب أهل شبه اجلزيرة العربية، عاىن 
منه اآلباء واألجداد أشد املعاناة، وأثر يف العقول والنفوس واألبدان، ومل تتغري هذه الصورة 

من فضل اهللا أن أشرق فجر النهضة على يد امللك ِإال منذ عشرات السنني فحسب، وكان 
  . عبد العزيز، رمحه اهللا

ويف الكتب واحملـفـوظات وثائق عـديدة تكشف عن زهد امللك، وقناعته، 
  . وعدله، وفيما يتناقله كبار السن ممن عاشوا تلك الفترة الكثري من صور املعاناة وألواا

بد العزيز من مشقات احلياة اليت أصابته، لن نفصل يف ذكر ما كان يالقيه امللك ع* 
 مع أبيه اِإلمام عبد - الرياض -وهو يف ميعة الصبا، خارجا من مقر ِإمـارة آبائه وأجداده

الرمحن الفيصل آل سعود، الذي عاش سنوات يف الكويت بعد فترة قضاها، يبحث عن 
  . مكان آمن له وألسرته وابنه األمري عبد العزيز

ىل الكويت، عاش عبد العزيز  حياة البادية على ما فيها من مشقة، مث انتقل ِإ
مـارة آبائه وأجـداده يف الرياض، وكان  وهو يف مطلع شـبـابه، ومل ينس ِإ
ليها، وقد عاد يف يوم أغر يف اخلامس من شوال سنة  مهه وشاغله وأمله أن يعود ِإ

  ).  م١٩٠٢ / ١ / ١٥هـ ١٣١٩(
 ما يغري بالراحة - حىت بعد دخوله الرياض -يز مل يكن يف حياة امللك عبد العز* 

والدعة والتمتع باِإلمارة والسلطان، ومن فـضل اهللا على امللك أن سجاياه كانت تأىب 
هذا النمط من احلياة، كما أن مهته العالية، ونفسه الكبرية كانت تصرفه دائما عن صغائر 

لكة خالل عشرات السنني، ويف األمور، وقد ظل كفاح امللك ونضاله، حىت مت توحيد املم
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  ٩٩

أثناء هذا الكفاح والنضال املستمر، واجه امللك من مشاق احلياة وقسوا، ما يعجز عن 
حتمله أحد من رعايا مملكته الواسعة يف حياته على صورا اليوم، وهي احلياة اليت أشرق 

  . فجرها على يد عبد العزيز آل سعود
ململكة كلها عن الثروة، ومل يشغل نفسه ا، مل يبـحث امللك بعد أن دانت له ا* 

ولكنها أتته فضال من اهللا ونعمة؛ ِإذ كان امللك يظن أن بالده ليس فيها الكثري من منابع 
اخلري، ولقد رحب بأن يعطي امتياز كشف الزيت يف املنطقة الشرقية ألحد املغامرين، وهو 

، وكان )ألفي جنيه ذهيب(مبلغ زهيد امليجور هوملز من نيوزلندة، ملدة سبعني عاما، لقاء 
ولكن من حسن احلظ أن الرجل، ومن وراءه مل يهتموا . امللك يظن أنه ربح يف الصفقة

االهتمام الكايف بالتنقيب عن الزيت، وتوقفوا عن العمل، بينما مل يدفعوا ما التزموا بدفعه 
ل ذلك كـان من ولع. ثالث سنوات، وانتهى األمر، وتوقـفوا عن العمل عند هذا احلد

  . فضل اهللا على امللك، واململكة
وكان امللك يف حاجة ِإىل املال، وهو يشرع يف النهوض ببالده، وبناء مملكته، * 

، وعرض عليه صفقة الكشف عن )تشارلز كرين ( واتصل به أحد األمريكيني الكبار 
د، واألحساء، الزيت، وانتهى األمر بأن أعد تقريرا عن وجود الزيت يف الظهران، وجنـ

 مع أن من اكتشف وجود - بتوجيه من امللك-وعـرض التقرير على احلكومة الربيطانية 
  . الزيت من األمريكيني
وحصل  . )١(ِإن الربيطانيني مل يهتموا بالعرض، ويعلل ذلك بالغباء : ويقول حممد املانع

  .  ومفاوضاتاألمريكيون على امتياز التنقيب عن البترول يف اململكة بعد مداوالت
وكان أول ما بدأت به الشركة األمريكية يف املنطقة الشرقية نظري مبلغ ثالثني ألف 
جنيه ذهيب يف دفع مقدما، وعشرين ألفا تدفع خالل مثانية عشر شهرا، فضال عن ِإجيار 
سنوي مقداره مخسة آالف جنيه، ومشل االتفاق غري ذلك من الشروط، ووقع يف شهر 

                                                
  . هـ١٤٠٢بعة األوىل ، ترمجة الدكتور عبد اهللا العثيمني، الط٣٠١توحيد اململكة ص) ١(
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  ١٠٠

، وبدأ عصر الزيت السعودي، الذي مازال بفضل ) م١٩٣٣و سنة ماي( هـ ١٣٥٢حمرم 
  . اهللا ممتدا وموصوال، خلدمة اململكة، وخدمة األمة اِإلسالمية كلها

 يف الثروة اليت بدأت تتدفق من البترول أداة - رمحه اهللا-لقد وجد امللك عبد العزيز * 
  . يسرها اهللا له للتنمية والتحديث يف اململكة

ك شغله الشاغل، وخاض معارك عديدة من أجله، لقد توحدت اململكة، لقد كان ذل
وتوحد شعبها، وبدأ تأثريها ونفوذها بني العرب وعلى املستوىالدويل، وتنمية اململكة 

وعلى قدر ما وفق اهللا امللك عبد العزيز يف . أصبحت الرسالة األوىل واألهم بعد توحيدها
  . ة، كان توفيق اهللا له يف معركة التنمية والبناءمعاركه مع خصومه من أجل توحيد اململك

كان امللك قد أسس اململكة، وأقام الدولة، ولكنه بعد تدفق الثروة بدأ التنمية 
  . ا ملنهجه الثابت، منهج اِإلسالموالتحديث، وفقً

بعد توحيد اململكة يف دولة واحدة كان الشاغل األكرب للملك عبد العزيز، هو * 
وقد كانت مكانة اململكة . ك اململكة حىت تنال مكاا حتت الشمسالسري قدما بتل

بوضعها الديين املتفرد يف العامل، وبوصفها بالد احلرمني الشريفني يف العامل اِإلسالمي 
  . واضحة يف فكر امللك

 العناية باحلرمني الشريفني مبكة - بعد أن ويل أمر احلجاز -وكان يف صدر اهتماماته
 رمحه -نة املنورة، وإصالح بيوت اهللا، وتطوير املشاعر، وتعمريها، فقد أمراملكرمة واملدي

بإصالح مساجد مكة وتعمريها، وإصالح ما يتعرض )  م١٩٤٣( هـ ١٣٦٢ سنة -اهللا
للخراب منها، كما قام بتعمري املساجد والطرق يف عرفات ومىن واملزدلفة، على نفقته 

   . )١(اخلاصة 
 وراء تلك اإلصالحات ِإىل تيسري فريضة احلج، ورعاية  يرمي من- رمحه اهللا-وكان

  . حجاج بني اهللا احلرام

                                                
  . ، مصدر سابق٨٥ / ٢اإلمام العادل ) ١(
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  ١٠١

كما أمر امللك ِإثر دخوله احلجاز بأن تكون كسوة الكعبة من صنع اململكة، 
، وصنعت الكسوة يف مكة )م١٩٢٧(هـ ١٣٤٦وأسس مـصنعـا لذلك سنة 

 هـ ١٣٦٦ سنة  من ذي احلجة١٥املكرمة، وصنع باب للكعبة، وضع يف مكانه يف 
   . )١(حبضور ويل العهد امللك سعود، رمحه اهللا ) م١٩٤٧ / ١٠ / ٣٠(

وكان من خدمته لشعبه، ووفود املسلمني ِإىل البيت احلرام للحج، أو العمرة ِإيصاله 
املاء من عيون وادي فاطمة بواسطة األنابيب ِإىل جدة، وقـد مت ذلك يف اخلـامس من 

، وأنشئ يف عهد امللك، ) م١٩٤٧رب سنة  نوفم١٨(هـ ١٣٦٧حمـرم سنة 
وبتوجيهه، خزانات ضخمة للمياه، فتيسرت السقيا للناس، مما ساعد على تعمري مدينة 
جدة اليت أصبحت يف عهد امللك مدخال ِإىل البيت احلرام، وميناء ِإسالميا خيدم 

    .)٢(اململكة، وشعبها 
ـدمة امللك عبد ويف سـبـيل تنميـة اِإلنسـان وِإصالحـه كـانت خ* 
ىل اهللا تعاىل، حيث تعترب من أهم عالمات عهده -  رمحه اهللا- العزيز   للدعوة ِإ

ص. وأشرف منجزاته  - لقد دعا امللك بالقدوة، وهي من أعظم الوسائل، فحِر
قامة واجبات الدين، وكان سلوكه العملي ظاهر- رمحه اهللا ا أمام الناس مبا  على ِإ

الق اِإلسالم، وقيمه ومثله، وحياته اليومية كانت تبدأ فيه من التزام الشريعة، وأخ
بصالة الفجر، وتنتهي بصالة العشاء، ويف أسفاره كان يتوقف وقت الصالة، 

 يؤدي السنن الرواتب والنوافل، ويقرأ قبل املغرب وردا، ويدعو -  رمحه اهللا- وكان
ويزيد لنفسه ووالديه بالرمحة واملغفرة عقب كل صالة، مما يشرف كل مسلم، 

 يف ذكر تدينه -  رمحه اهللا- شرفا وعزة كل ملك وسلطان، وقد أفاض معاصروه

                                                
  . املصدر السابق) ١(
توحيد اململكة العربية السعودية، وأثره يف االستقرار الفكري والسياسي واإلجتماعي، للدكتور حممد بن عبد ) ٢(

  . هـ١٤١٦ الطبعة األوىل عام ٨٥اهللا السلمان ص
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   . )١(وحرصه على أداء العبادات 
 حيث العلماء على وعظ الناس، وتعليمهم أمور الدين، ويدعو - رمحه اهللا -وكان 

ظ الناس إىل اجللوس يف جمالس الوعظ واِإلرشاد، كما كان يأمر بنسخ ما يعجبه من املواع
   . )٢(وأقوال أهل العلم، ويأمر بتوزيعهـا بني املسلمني 

وقد أمر امللك بطبع كثري من كتب العلم والفقه، كما كان حيتكم ِإىل الكتاب والسنة 
  . فيما يقرره، أو يأمر به

 من كانوا ال جييزون استخدام آالت وأدوات مما أنتجته احلياة - رمحه اهللا-وقد جادل
ف والالسلكي، وكان جداله باليت هي أحسن، سواء يف خطاب العامة املعاصرة، مثل اهلات

  . أو العلماء
 بأمور الدعوة أنه كان من أجلّ الدعاة ِإىل اهللا، وليس - رمحه اهللا-وبلغ اهتمام امللك

 يف - رمحه اهللا-يف ذلك أدىن مبالغة، فعلى الرغم من مشاغل السلطان وامللك، فقد كان
توجيهاته ِإىل عماله يعظ الناس، ويذكرهم بالتوحيد، وأداء أقواله وخطبه ونصائحه، و

  . الفرائض، واِإلقبال على الطاعات، واالبتعاد عن املعاصي
وكان يف بعِض األحيان يصدر منشورات ورسائل ملكية، تتضمن وعظا، وِإرشادا، 

موتعليما للناس، وتذكريا هلم مبا ينفعهم يف دنياهم وآخر .  
ىلومثال ذلك املنشور ِإخواننا احلجازيني والنجديني، :  امللكي الصادر من امللك ِإ

 من ٣١املوافق ( هـ ١٣٦٠ من ذي القعدة سنة ٣وقد نشر يف جريدة أم القرى يف 
ىل شعبه عن نعمة اِإلسالم )م ١٩٤١نوفـمبـر سنة  ، ويف هذا املنشور حتدث امللك ِإ

ظهار هذه النصيحة اليت تدوم بدوام التمسك بالكتاب والسنة، وأن ما دفع ىل ِإ ه ِإ
للناس ما رآه من الفساد يف الزمان وأهله، وما اقترف فيه من آثام تستوجب من 
ىل اهللا، وحتدث امللك يف منشوره عن املعاصي والذنوب، وحذر منها،  الناس التوبة ِإ

                                                
  . ، مصدر سابق٥١- ٤٦/  ٢اإلمام العادل : ينظر مثال) ١(
  . ، مصدر سابق٣٨٧ - ٣٨٦امللك الراشد ص) ٢(



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ١٠٣

أن واجبه يدعوه ألن يوجه هذه : " ومن مظاهر الشرك باهللا، وذكـر يف اية املنشور
  ". ائح لشعبه احملبوب، ولكل مسلم النص

وهذا بال شك عمل دعوي، وهو ليس بغريب علِى مهمة الدعاة، لكنه يزداد قيمة 
ا حني يصدر عِن ملك عريب يف العصر احلديث وأثرا حني يصدر عن ملك، ويزيد قدر

 يف  رمحه اهللا مثال فريدا ال جند له مثاال بني امللوك والسالطني-بالذات، ولقد كان امللك
  . القرن الرابع عشر اهلجري

 ِإىل من يتوسم فيهم اِإلخالص واحلماسة للعمل يف - رمحه اهللا-وقد عهد امللك* 
خدمة اململكة ببدء حركة عمرانية، مشلت توسعة الطرق، وِإصالح طريق املدينة النبوية، 

يف وتعبيد شوارع مكة، وفـتح طرقات عديدة للحجاج يف عرفات، وِإنشاء ميناء بري 
جدة، وِإنارة مدينة جدة ومكة املكرمة بالكهرباء، وِإصالح مساكن للحجاج، وِإنشاء 
مظالت للحرم الشريف، واستحداث مطار باملدينة، وأنشئت حمطة ِإذاعة للقرآن الكرمي، 
وسائر ما يهم الناس من أخبار ومعارف، وزاد عدد اجلسور والطرقات املمهدة، 

كة ومىن، حىت ال تسبب خملفات الذبائح يف مواسم احلج واستحدثت جمازر يف مكة املبار
   . )١(مشكالت صحية للناس، أو للحجاج 

وما ذكرناه من ِإصالحات كان من مثرات توحيد اململكة، ومن آمال امللك اليت وفقه 
اهللا ِإىل حتقيقها، وما ذكرناه جانب من تلك اِإلصالحات اليت استدعت عمالة مكثفة 

  . وما ومعارف شيت، كان ال بد من توفريها وفق سياسة حكيمةوخربات متنوعة وعل
لقد مت توجيه اململكة وشعبها حنو التقدم والرقي يف شىت مناحي احلياة، وبدأت مسرية 

 إىل معركة البناء بعد أن أظفره اهللا يف املعارك - رمحه اهللا-التقدم على قدم وساق، واجته
اليت كانت الباب الواسع للعمران والتقدم يف اليت خاضها عشرات السنني، تلك املعارك 

اململكة العربية السعودية بعد فترات من التخلف رانت بأثقاهلا على شبه اجلزيرة، وشعبها 

                                                
  . ، مصدر سابق٦٨ -٨٢توحيد اململكة العربية السعودية ص) ١(



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ١٠٤

  . قبل عصر امللك عبد العزيز
وال نستطيع أن حنصر اِإلصالحات اليت متت يف عهد امللك، ويكفي أن نقول عن * 

  . ن والتحديث يف اململكةِإنه عهد بداية العمرا: ذلك العهد
لقد بدأ ربط مناطق اململكة بالطرق، ووسائل االتصال احلديثة، كالالسلكي 
رساهلا يوم عـرفـة مـن سنة  واهلاتف والربق، وبدأت حمطة اِإلذاعة يف ِإ

 وبدأ الناس يف استخدام وسائل االنتقال )١() م١٩٤٩ / ١٠ / ١(هـ ١٣٦٨
ىل جانب الدواب، ووضعت أنظمة - طارات السيارات والطيارات والق- احلديثة  ِإ

ىل وسائل االنتقال احلديثة، حىت تضمن العدل،  للسري، حيث اشتدت احلاجة ِإ
وحتقيق املصاحل للحجاج وغريهم، ومن يقومون بتقدمي خدمات النقل يف مواسم 

نشاء ميناء جتاري بالدمام على -  رمحه اهللا- احلج وغريها، كما أن امللك  أمر بِإ
ىل الرياض عاصمة اململكةاخلليج    . العريب، ومد خط السكك احلديدية ِإ
 أويت من سعة - رمحه اهللا-ومثة أمر ينبغي التنبيه ِإليه، وهو أن امللك عبد العزيز * 

  . األفق يف سياسة العمران، ما جعله يبدأ بإصالح مل يفكر فيه أحد قبله
لوحدة بني أجزاء اململكة، وقد رافق هذأ اِإلصالح اجلوهري معارك امللك من أجل ا

بل كان ِإحدى عالماته البارزة، لقد كان امللك يوقن بأن التنمية الكاملة، وهي تنمية 
اِإلنسان واملكان، تتطلب استقرار البشر؛ ولذلك بدأ بِإنشاء اهلجر اليت كان عدم استقرار 

اة يتصف ا يف انقسامهم، ومنو أعراف، وعادات اجتماعية وأسلوب حيالبشر فيها سبب
  . بالبداوة، والتخلف املادي والفكري

 أن بدء اِإلصالح، والتعمري يف - بثاقب ذهنه، وسعة خربته وجتاربه-لقد عرف امللك
املكان، وعلى األرض، يتطلب ِإصالح حياة اإلنسـان، ونقله من البداوة ِإىل احلـضارة، 

لك ِإىل حتديد مصادر املياه يف ومن االنتقال الدائم ِإىل االستقرار على األرض، لقد وجه امل

                                                
  . ٨٨املصدر السابق ص) ١(



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ١٠٥

مناطق عديدة، مث ساعد الناس على بناء املساكن، وعلى ممارسة الزراعة، وسائر أوجه 
. العمل املثمر، فهجر الناس حياة البداوة، وبدؤوا يف ممارسة حياة القرى متهيدا حلياة املدن

للة لكل  يف ذلك سديدا وسابقا، وكانت جهوده مذ- رمحه اهللا-وكان فكر امللك
  . الصعاب والعقبات اليت واجهت تنفيذ هذا الفكر الطموح

) م١٩١٣( هـ ١٣٣٠كانت أول اهلجر هجرة األرطاوية اليت وضع أساسها سنة 
 وبدأ امللك ِإنفاذ فكره )١(وبلغ عدد اهلجر اليت خططها امللك يف جند مائيت هجرة أو مدينة 

دد اهلجر والقرى حنو ألفني، لقد كان يف منطقة احلجاز، ويف مدة مخسة عشر عاما بلغ ع
فكر امللك وعزمه وتصميمه، ومتابعته وراء انتقال شعب اململكة من حياة البداوة ِإىل حياة 

  . احلضر والعمران
 من حتديث وعمران - رمحه اهللا-ويلفت النظر يف شأن ما بدأه امللك عبد العزيز * 

عارف الدينية، أصبح قبل عهد امللك يف  للعلم وللمالللمملكة، أن احلجاز الذي كان موِئ
كثري من مدنه مثل غريه من بالد شبه اجلزيرة العربية فقريا ِإىل العلم واملعرفة، فلما ويل أمر 

 اجنلت غشاوة اجلهل، وأنشئت املدارس، وبدأ - رمحه اهللا-احلجاز امللك عبد العزيز 
ها، واستقدام املعلمني من مصر ِإرسال البعثات العلمية من أبناء اململكة ِإىل مصر وغري

 )٢() م١٩٢٧( هـ ١٣٤٦والدول األخرى، وكانت أول بعثة دراسية ِإىل مصر سنة 
وختـرج عـشـرات من شـبـاب اململكة يف اجلامعات، وشقوا طريقهم يف خدمة 
العلم واملعرفة بني شعب اململكة، وتواىل ِإرسال البعثات، كما استقدمت بعثات علمية من 

دة، وافتتحت يف اململكة ألول مرة كلية للشريعة يف مكة املكرمة، وذلك يف عام بالد عدي
كانت نواة جلامعة أم القرى فيما بعد، كما أنشئت املعاهد ) م١٩٥٠( هـ ١٣٦٩

 ١٣٧٣، وكلية الشريعة يف الرياض سنة )م١٩٥١(هـ ١٣٧٠العلمية يف اململكة سنة 
حممد بن سعود اِإلسالمية، وأنشئت اليت كانت نواة جلامعة اِإلمام ) م١٩٥٤(هـ 

                                                
  . ، مصدر سابق٣٨٣ -٣٧٧تنظيمات الدولة ص) ١(
  .  مصدر سابق١٧١الوجيز ص) ٢(



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ١٠٦

 وعمل بعض أفاضل الناس على فتح مدرسة دار التوحيد، ومدارس منوذجية يف الطائف،
   . )١(املدارس ِإسهاما منهم يف نشر العلم باململكة 

 بتوسعة املسجد النبوي، اليت بدأت يف عام - رمحه اهللا-وقد اعتىن امللك عبد العزيز 
 وكان ذلك بداية )٢(ك اعتىن باحلرم املكي إعمارا، وصيانة ، وكذل)م١٩٥١( هـ ١٣٧٠

ملا مت يف عهد أبنائه الربرة، سعود وفيصل وخالد رمحهم اهللا، واليت بلغت ذروا يف عهد 
خادم احلرمني الشريفني، امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود، حيث ِإن التوسعة واإلعمار 

  . يف عهده بلغا مبلغا مل يكن من قبل
 بالزراعة؛ ألا قرينة االستقرار، والزراعة حتتاج ِإىل املاء، - رمحه اهللا-قد عين امللكول

وِإىل أيدي الرجـال، وأمر بأن توزع البذور وأمثان املواشي واآلالت على من يباشرون 
الزراعة، فـضال عن ِإقطاع أراٍض واسعة ملن يظهر اهلمة يف ذلك األمر، فأنشئت املزارع 

اخلرج والقصيم وغريها من األحناء، تنتج ما حيتاج ِإليه الناس من احلبوب يف الرياض و
واخلضر واأللبان ومنتجاا، وأنشئت ألول مرة مديرية للزراعة تعىن بأمورها، وتعني الناس 
باستقدام اخلرباء، واسترياد اآلالت الرافعة للمياه، وبِإنشاء السدود، وتعمري العيون، وإرشاد 

  .  )٣(املزارعني 
وحنن نشري ِإشارات جمملة ِإىل ما مت ِإجنازه يف جماالت اِإلصالح والتحديث، قاد ذلك 
كله حبكمة واقتدار ملك وضع بالده على أبواب التقدم والتحضر والعمران، يعاونه نفر 
ممن أخلصوا هللا، وحققوا ثقة امللك املؤسس فيهم، وأمساء الكثريين منهم معروفة لدى 

 لقد بدأت التنمية يف عهد امللك عبد Uؤهم مع قائدهم، عند اهللا شعب اململكة، وجزا
  . العزيز، ومازالت بفضل اهللا تعاىل، تسري خبطى ثابتة، ترعاها أيد أمينة، وللًه احلمد واملنة

                                                
  .  مصدر سابق،٧٤ -٧٢توحيد اململكة العربية السعودية ص) ١(
  . ، مصدر سابق٢٢٩الوجيز ص) ٢(
  . ٣٢٠ -٣١٧، والوجيز ص١٠٥ -١٠٣ / ٢اإلمام العادل ) ٣(



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ١٠٧

  
  

                                                
  . ٦١ ، ٦٠: سورة األنفال آية ) ١(

  امللك عبد العزيز والسياسة اخلارجية 
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  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ١٠٨

على قدر املعارك اليت خاضها امللك املؤسس عبد العزيز آل سعود، وانتصر فيها يف * 
ساحات القتال، جند له معارك سياسية كتب اهللا له النصر فيها بغري السيف، بل بقوة 

  . احلق، وسالمة املنطق، وحسن السياسة
عل كثري من فلم حيمل امللك سيفه فقط؛ لكي يتوسع ملكه، وميتد سلطانه، كما يف

امللوك واألباطرة، واحلكَام، وِإمنا كان امللك يدافع يف كل معاركه عن معىن أجل وأعظم 
من جمرد التوسع، وامتداد النفوذ والسلطان، لقد استرد عاصمة دولة آبائه وأجداده عام 

وأخذ يف توحيد مملكته، ولكن خصومه، ومن كـانوا يعاونوم، ) م١٩٠٢( هـ ١٣١٩
ألمري الشاب يف دولة آبائه، وأجداده ينعم بالسالم؛ ألم كانوا حيرصون على مل يتركوا ا

التوسع، واكتساب املزيد من األرض والنفوذ واملغامن، فاضطر امللك ِإىل مقاتلتهم، دفاعا 
عن وطنه وشعبه، وكان يعلم أن أسالفه قد وحدوا شبه اجلزيرة، فكان أمل الوحدة حيدوه 

  . يف كل معاركه
 أن نشري ِإليه أن امللك مل يشهر السيف يف وجه اخلصوم ِإال بعد أن أعيته وما نود

احليل والسياسة، فاضطر ِإىل منازلتهم، وكتب له النصر يف ساحة القتال، ويف ميدان 
  . السياسة
جند يف املعارك اليت خاضها امللك عبد العزيز مع ابن رشيد مثال ملا نقول، لقد كان * 

صعود جنم امللك عبد العزيز، واسترداد الرياض، يسيطر على جند، ابن رشيد قبل بداية 
ويستعني بالقوى اخلارجية، ومنذ ظهر عبد العزيز آل سعود يف ساحة األحداث، بدا أنه 
خيتلف عنه، وعن غريه من أمراء عصره، ويتميز بأنه سليل آل سعود، الذين توحدت شبه 

) م١٨١٨ -١٧٤٤هـ ١٢٣٣ -١١٥٧(ىل اجلزيرة على أيديهم يف الدولة السعودية األو
وكانت سجايا األمري الشاب وشجاعته، وعراقة أسرته توجهه ألن يتطلع ِإىل ما حققه 

  . آباؤه من قبل
ورمبا كـان ذلك غائبا عن ِإدراك أمراء عصره وسواهم ممن كان هلم سلطان على 

  . نطقة بأسرهاأرض شبه اجلزيرة، أو نفوذ فيها من القوى الكربى اليت كانت تم بامل
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قدم خصوم امللك عبد العزيز لسنوات طويلة فرصا كبرية للملك؛ لكي ينتصر * 
عليهم بالسيف أو بالسياسة، فبعضهم قدم االندفاع ِإىل معركة خاسرة، وبعضهم كان 
يتظاهر باملودة لعبد العزيز، وحماباة أعدائه يف بعض األحـيان، والقوى الكبـرى يف 

والربيطانيني كانوا يسعون للسيطرة والنفوذ والسلطان، دون هدف املنطقة، كـاألتراك 
  . ظاهر خيدم أهل شبه اجلزيرة العربية

ختلى امللك عبد العزيز يف مراحل حياته، منذ ظهر جنمه أمريا على الرياض، عن * 
األنانية، والرغبة يف السيطرة على الناس لذات السيطرة، وحتصيل املكاسب واملغامن، وختلى 

ا عن اإلعجاب بالنفس والزهو باالنتصار، وحتلى بكل ما جيذب ِإليه الناس يف شبه أيض
 والسماحة يف القول، Uاجلزيرة من البدو واحلضر، من الكرم والسخاء، والتواضع هللا 

وتقدير الناس، حىت ولو كانوا خصوما له، وحتلى بالعفو عند املقدرة، والعودة ِإىل العفو، 
 للعهد واملواثيق، واختذ احللم والصرب وسيلة للتدبري والتفكري وانتظار حىت بعد ظهور اخليانة

  . الفرج
بينما اندفـع بعض خصومه يف العداوة، وازدهاهم الغرور أحيانا، ولذلك كانت 

  . معارك عبد العزيز السياسية أعظم أثرا من معاركه يف ساحات القتال
لك عبد العزيز على خصومه، ويف ساحة القتال وميدان السياسة تكامل انتصار امل

  . وعلى القوى الكربى يف شبه اجلزيرة
لقد أشرنا من قبل ِإىل بعض من املعارك اليت خاضها امللك يف ساحات القتال مع * 

خصومه من أمراء العصر، ومع بعض القبائل الِيت كانت تغري والءاا، وتنقض عهودها مع 
ه اجلزيرة وشعبها، والتعامل معهم هو ِإقرار ا كانوا من أهل شبامللك، ولكن هؤالء مجيع

للحق، وفرض لألمن، وردع للخروج على السلطان، وخطوات يف الوصول ِإىل التوحيد 
  . السياسي للمملكة العربية السعودية

وأما سياسة امللك مع القوى اليت كانت تسيطر على بعض األحناء يف شبه اجلزيرة، * 
مهم من السياسة اخلارجية، أو هي من معارك السياسة أو متارس نفوذا فيها، فهي جانب 
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  . يف عهده
من أمهها عالقة امللك عبد العزيز مع األتراك، اليت انتهت بتركهم لشبه اجلزيرة * 
وعالقـة امللك عبد العزيز مع الربيطانيني، اليت استفاد فـيها الربيطانيون بظهور . العربية

لك من هذه العالقة، الستكَمال مسرية الوحدة حاكم قوي يف شبه اجلزيرة، واستفاد امل
  . اليت حققها بالسيف والسياسة

 هي أعظم - رمحه اهللا-كانت تلك اِإلجنازات السياسية للملك عبد العزيز * 
ا يف عصرهاِإلجنازات السياسية العربية أيض .  

 أقام امللك عبد العزيز دولة موحدة مستقلة يف ظل ظروف احلرب العاملية األوىل
 هـ ١٣٦٤ -١٣٥٧واحلرب العاملية الثانية ) م١٩١٨ -١٩١٤( هـ ١٣٣٧ -١٣٣٢

  ).  م١٩٤٥ -١٩٣٩(
ومع انتشار التشرذم، واالنقسام بني أحناء شبه اجلـزيرة العربية بسبب القوى الكربى 

وأهم من ذلك أنه جنح يف إقامة تلك الدولة اِإلسالمية . العاملية ومصاحلها وصنائعها
حدة، مع قلة املوارد، وضعف املساندة من البالد العربية اليت كانت مشغولة املستقلة املو

  . بقضاياها الوطنية الكربى
ويف تقديرنا أن اهللا تعاىل أنعم على اململكة بالثروة بعد أن وحدها عبد العزيز آل 
سعود رمحه اهللا، جزاء له على اِإلخالص هللا، والعمل بكتابه، وسنة رسوله، والعدل بني 

  : ناس، وحتقيقا لوعد اهللا مبرياث األرض لعباده الصاحلنيال
} ôâs)s9 ur $ oYö; tFü2 íÎû Íëqç/̈ì9 $# . Ï̀B Ïâ÷è t/ Ìç ø.Ïe%!$# ûcr& uÚ öë F{$# $ ygèOÌç tÉ yìÏä$t6Ïã öcqßs Î=» ¢Á9 $# ÇÊÉÎÈ  ¨bÎ) 

Ü Îû #xã» yd $ Zó»n=t7 s9 BQöqs)Ïj9 öúïÏâÎ7» tã ÇÊÉÏÈ{ )١٠٦ - ١٠٥األنبياء  ( )١ .(   

 لشعبه يف اململكة - رمحه اهللا-ويف جانب اِإلجناز الكبري الذي حققه امللك عبد العزيز 
، يف ِإقامة الدولة العربية اِإلسالمية املوحدة العربية السعودية وألمته العربية واِإلسالمية

                                                
  . ١٠٦ ، ١٠٥: سورة األنبياء آية ) ١(
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فقد عاصر امللك بداية حمنة شعب فلسطني حني بدأت الصهيونية العاملية يف . املستقلة
  . اغتصاب أرضه ووطنه

كانت بداية احملنة وسط أجواء عاملية تنذر بوقوع الكارثة، فقد كانت الدول العربية 
من االحتالل وسطوة النفوذ االستعماري، وكانت يف مجلتها يف املشرق واملغرب تعاين 

مشغولة بالسعي واجلهاد من أجل حتقيق استقاللنا، ومما ساعد على تلك احملنة خروج 
احللفاء من احلرب العاملية الثانية منتصرين، وهم أكثر الناس ارتباطا بالقوى الصهيونية، 

 حني يتعلق األمر حبقوق وأشدهم حرصا على حتقيق مصاحلها، وتأييد مظاملها، السيما
  . العرب أو املسلمني

كان للملك عبد العزيز موقف من قضية شعب فلسطني مشهود أمام العامل العريب * 
، وهو موقف جدير بأن يذكره، ويشكره - بِإذن اهللا-واِإلسالمي، وهو يف ميزان حسناته

  . كل فلسطيين، وعريب، ومسلم
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  مع األتراك 
العزيز بن عبد الرمحن حينما استطاع بقوة قليلة العدد ظهر جنم آل سعود، عبد * 

) م١٩٠٢ / ١ / ١٥( هـ ١٣١٩والعدة أن يسترد الرياض يف اخلامس من شهر شوال 
ا يف حياة امللك عبد العزيز، كان يوما له ما بعده، كان بداية وكان ذلك يوما معروفً

  . لكفاح، ومعارك امتدت عشرات السنني
ثمانية ِإىل خطورة ذلك عليها، وقد كانت تسيطر على أجزاء ولقد تنبهت الدولة الع

من جزيرة العرب، يف داخل ِإطار الدولة العثمانية اليت كانت قد ضعفت ضعفا شديدا، 
فيما بدأ جنم عبد العزيز آل سعود يظهر يف مساء اجلزيرة العربية، وكانت سياسة الدولة 

ية منذ قيامها يف عهد أسالف امللك عبد العثمانية ترمي ِإىل القضاء على الدولة السعود
العزيز، وحينما أيد ابن رشيد اخلالفة العثمانية اعتربه العثمانيون سندا هلم، وندا آلل 
سعود، وأمد األتراك العثمانيون ابن رشيد بالسالح حملاربة عبد العزيز آل سعود، ويف 

كان طرفاها ابن ) م  ١٩٠٤ / ٦ / ١٤(  هـ ١٣٢٢معركة البكريية يف أول ربيع اآلخر 
رشيد، ومعه أحد عشر صفا من جنود الدولة العثمانية وقبائل شىت، والطرف اآلخر عبد 

   . )١(العزيز آل سعود 
وتالقى اجليشان يف سهل البكريية غريب القصيم، كان جيش ابن رشيد، والدولة *

ريية، واستمرت العثمانية أقوى عددا وعدة، وانتهت املعركة بظفر ابن سعود، ودخوله البك
بعد ذلك املناوشات، واملنازالت حنو ثالثة أشهر، مث كانت املعركة احلامسة اليت انتصر فيها 

 هـ ١٣٢٢ رجب سنة ١٨ابن سعود، وغنم غنائم كثرية، وذلك يف وقعة الشنانة يف 
  .  وبعد هذه املعركة استقر حكم ابن سعود يف معظم جند)٢() م١٩٠٤سبتمرب (

ة مفاوضات بني ابن سعود، وبني األتراك، آخرها ما كان بينه وبني تلت تلك املعرك* 
سامي باشا الفاروقي الذي مل حيسن خماطبة امللك عبد العزيز؛ ولذلك واجهه امللك بأن 

                                                
  .  مصدران سابقان٣٦٣ -٣٦٠ وما بعدها، وصقر اجلزيرة ص٨٨معارك امللك عبد العزيز املشهورة ص ) ١(
  .  مصدران سابقان٩٦ -٩٥، وما بعدها، ومعارك امللك عبد العزيز املشهورة ص٧٢تاريخ ملوك آل سعود ص) ٢(
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العرب ال يطيعون صاغرين أبدا، وهم الفاروقي حبرب عبد العزيز مستندا ِإىل ابن رشيد، 
 وأنذره بِإبعاد جيشه، فرضي رغما عنه بذلك ولكن عبد العزيز آل سعود حذره من ذلك،

  . ومسح عبد العزيز للجنود األتراك باالنسحاب ساملني
األمري اخلطري والزعيم "وأرسل السلطان عبد احلميد اخلليفة العثماين وقتذاك يشكر 

على معاملته لعساكر الدولة العثمانية، وطلب السلطان " الكبري عبد العزيز باشا آل سعود 
حلميد من عبد العزيز آل سعود أن يرسل وفدا من رجاله ِإىل اآلستانة، وأرسل عبد عبد ا

   . )١(العزيز الوفد، فقوبل حبسن الضيافة، وأنعم عليهم السلطان باأللقاب والنياشني 
كان عبد العزيز آل سعود يعرف األتراك حق املعرفة، بينما مل يكونوا يعاملون * 

  . العرب املعاملة احلسنة
 نصح عبد العزيز أحد الوالة العثمانيني على البصرة حينما ذكر له شقاق العرب، لقد

  : ونزاعهم مع الدولة، فقال له
  ". ِإنكَم مل حتسنوا ِإىل العرب، وال عاملتموهم معاملة العدل " 

  : وقال امللك يف مشورته
كنتم إنكم املسؤولون عما يف العرب من شقاق، فقد اكتفيتم بأن حتكموا، وما مت"

حىت من ذلك، وفـاتكم أن الراعي مسـؤول عن رعيته، وأن صاحب السيادة ال يستقيم 
  ". أمره ِإال بالعدل واِإلحسان 

وملا توطد سلطان عبد العزيز يف معظم جند كان األتراك يف األحساء والقطيف، * 
   .ومن الطبيعي أن ميتد بصر ابن سعود ِإىل ما يف يد األتراك لتحرير بالده منهم

هدد باختراق جند بطابورين من "وملا استبد الغرور بوايل بغداد السفاح مجال باشا 
   . )٢(" سنقصر لكم الطريق ِإن شاء اهللا " فرد عليه امللك بأدبه وحلمه " جنده 

دخل امللك عبد العزيز األحساء ) م١٩١٣(هـ ١٣٣١ مجاد األوىل سنة ٥ويف 
                                                

  .  مصدران سابقان٣٦١ وما بعدها، وصقر اجلزيرة ص٨١تاريخ ملوك آل سعود ص) ١(
  . ، مصدر سابق٣٦١صقر اجلزيرة ص) ٢(
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  . عبد العزيز، وخرجت بسالحها من األحساءوانسحبت حامية األتراك بعد أن أذن هلا 
كان ابن رشيد مع ) م١٩١٤( هـ ١٣٣٢وملا نشبت احلرب العاملية األوىل سنة * 

الدولة العثمانية ضد الربيطانيني وحلفائهم، باعتباره تابعا للدولة العثمانية، وكان الشريف 
هم أو عهودهم له، حسني قد طرح سلطام، وثار ضدهم ملصلحة الربيطانيني، نظري وعود

وكان عبد العزيز حبكمته السياسية، وحبسه العريب األصيل يريد أن جينب العرب ويالت 
   . )١(حرب، ال ناقة هلم فيها وال مجل 

لقد استطاع امللك عبد العزيز أن حيتفظ حبياده بني الفرقاء املتحاربني، ومع ذلك * 
فة املسلمني ِإذا هو قاتل الترك معهم، لكنه ظفر باحترام الربيطانيني له، حىت ِإم منوه خبال

  . حبسه اِإلسالمي العريب أىب أن يكون تابعا يف حرب، كما فعل غريه

                                                
  . ، مصدر سابق٥٩الوجيز ص) ١(
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  مع بريطانيا وقضية فلسطني 
 ميوج بأحداث عاملية كربى، ومل تكن - رمحه اهللا-كان عصر امللك عبد العزيز * 

  . حداثاملنطقة العربية مبعزل عن التأثر والتأثري يف تلك األ
 كانت احلرب العاملية األوىل، واحلرب العاملية الثانية، - رمحه اهللا-ففي عصر امللك

وكالمها حرب عاملية جرت على اِإلنسانية ويالت كربى يف أحناء املعمورة، وعندما 
اشتعلت احلرب العاملية األوىل كانت املنطقة العربية يف معظمها، املشرق العريب واملغرب 

 سلطان االستعمار العاملي، الربيطاين والفرنسي يف الغالب، بينما كانت بعض العريب، حتت
الدول، مثل أملانيا تتطلع ِإىل االستفادة من املغامن من منطقة اخلليج، ومن شبه اجلزيرة 

كان امللك عبد ) م١٩١٨( هـ ١٣٣٧وعندما انتهت احلرب العاملية األوىل سنة . العربية
ملكة، ومقاومة قوى التشرذم، والتشتت فيها، ِإىل جانب مقاومة العزيز مشغوال بتوحيد امل

النفوذ األجنيب، ممن كان هلم مصاحل قائمة، أو حمتملة يف شبة اجلزيرة، وكان األمر حيتاج 
من امللك ِإىل سياسة حكيمة يستفيد منها يف حتقيق أهدافه الكربى اليت شغلت حياته 

مة شريعة اإلسالم، والعمل على وحدة اململكة، كلها، وهي محاية عقيدة التوحيد، وِإقا
ولذلك مل يشغل امللك نفسه مبواجهة الربيطانيني، وكان هلم نفوذ يف املنطقة، إذ كانوا 
يسيطرون على مصر والعراق، والكويت، وغريها من ِإمارات اخلليج، وميارسون نفوذهم 

أو العداوة، واحتاج ذلك يف هذه املناطق، ومل يكن من احلكمة أن يبادرهم باملواجـهة 
من امللك ِإىل احلكمة والصرب والذكاء معا، فقد كان الربيطانيون يطمعون يف أن يقف ِإىل 

كما فعل ) م١٩١٨ -١٩١٤(هـ ١٣٣٧ -هـ ١٣٣٢جانبهم يف احلرب العاملية األوىل 
الشريف حسني، ولكن امللك اختذ سياسة أرشد وأحكم، فلم يدخل جندا، أو املناطق اليت 

يطر عليها يف أتون احلرب، وال أغرته الوعود مثل غريه، وكان وقت احلرب مشغوال يس
برخاء مواطنيه، وحتقيق كفايتهم من حاجات احلياة، بينما كان العامل يف احلرب مهموما 

  . مبآسيها، وكوارثها لعدة سنوات
لنائبه وبعيدا عن التفصيل واِإلطالة، ميثل سياسة امللك الرشيدة ما ورد يف خطبة * 
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  ): م ١٩٤١(  هـ ١٣٥٩ يف موسم احلج عام - رمحه اهللا-امللك فيصل 
ال جيهل أحد ما فيه العامل اليوم من نكبات وحمن، حىت البالد اليت مل تشترك يف " 

احلرب ال ختلو من أزمات اقتصادية وغريها، أما حنن فلله احلـمد من أسـعد الناس، 
  ".  الشكر  اليت تستوجبUوهذا الشك من نعم اهللا 

كان ما يشغل امللك أهم وأبقى، وهو حال البالد العربية واملسلمني، وِإنقاذهم مما 
  ): م١٩٤١(هـ ١٣٥٩يعانون، يقول امللك عبد العزيز يف خطبة له مبكة سنة 

كل ما ندعو ِإليه هو مجع كلمة املسلمني واتفاقهم، ليقوموا بواجبهم قبل رم وقبل " 
واننا السوريني، وأمر ِإخواننا الفلسطينيني، وأمر ِإخواننا العراقيني، بالدهم، يهمنا أمر ِإخ

: وِإخواننا املصريني، وأخاطب ِإخواننا يف مصر، والعراق، وسوريا، وفلسطني، فأقول هلم
   . )١(" ِإن املصلحة واحدة، والنفوس واحدة 

، يرجع كان الربيطانيون منذ بزغ جنم عبد العزيز آل سعود، حيرصون على صداقته
ذلك ِإىل ِإعجام بشخص امللك، وتوقعهم علو شأنه، وثقتهم يف قدراته لزعامته العربية، 
وقد زاره يف بالده بعض كبار الربيطانيني، وأبدوا ِإعجام بشخصه، كما أرسل امللك ابنه 

واستقبل هناك استقباال يليق ) م١٩٤٣(هـ ١٣٦٢فيصال ِإىل بريطانيا يف شهر شوال سنة 
 ال يتردد يف االعتراف مبا - شأن املسلم الصادق-قام أبيه، وكان امللك عبد العزيز به، ومب

وحينما طلب . قدمه له الربيطانيون من املساعدات يف أثناء كفاحه لتوحيد اململكة
الربيطانيون من امللك أن ينسحب جبيوشه من اخلرمة بعد االنتصار على جيش الشريف 

 متخذا يف ذلك )٢( بادر امللك بالعودة ِإىل الرياض )م١٩١٩( هـ ١٣٣٧حسني يف عام 
سياسة احلكمة، حىت أذن اهللا بأن يعود ِإىل احلجاز كله، وذلك من بعد النظر، وحتاشي 
اخلطر، وجتنب االصطدام، واصطناع األعداء، يف وقت كان امللك فيه ميلك الكفة 

  . الراجحة، وختدمه أيام نصره وتوفيقه
                                                

  . ، مصدر سابق٢٥٠الوجيز ص) ١(
  . ، مصدر سابق٤٤٢صقر اجلزيرة ص) ٢(
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 الربيطانيني وبني امللك، عالقة تقوم على االحترام، يدفع هكذا كانت العالقة بني
الربيطانيني ِإليها الرغبة يف حفظ مصاحلهم، ويدفع امللك ِإليها جتنب عداوم، واالستفادة 

ولكن ذلك مل مينع امللك فيما بعد، حني تتعرض مصاحل املسلمني، أو . من مساعدام
  . ءالعرب للخطر من املواجهة حىت مع األصدقا

كان هاري سانت جون فليب الرحالة الربيطاين على عالقة وثيقة بامللك عبد العزيز، * 
رمحه اهللا، والسيما بعد أن اعتنق اِإلسالم، وترك خدمة احلكومة الربيطانية، واستقر يف 
اململكة، وكان يزور امللك يف مكة ويف الرياض، واصطحبه امللك يف بعض رحالته 

 بعض األمور اخلارجية، ولكن مع ذلك حني حاول فليب التوسط وأسفاره، واستشاره يف
يف قضية فلسطني، وكانت األمور ال تزال يف بدايتها أخفق يف وساطته، وكان سبب 
اِإلخفاق أن امللك عبد العزيز مل يكن ليقبل ما ميس حقوق العرب واملسلمني، ونصح 

 األخري من حماوالت ِإلثارة فليب بأال يتطرق ِإىل هذا املوضوع، على الرغم مما بذله
   . )١(اهتمام امللك 

 من الذكـاء، واحلنكة السياسية، والتجارب اليت مرت - رمحه اهللا-لقد كـان امللك
 ِإىل شيء ال يرضاه للعرب -به أكرب من أن يستميله أحد حىت لو كان من مستشاريه

  . ملستشاريه وخاصتهواملسلمني، فاملعروف عن امللك أنه كان مصدر املعرفة، والتوجيه 
وقد التقى امللك عبد العزيز رئيس وزراء بريطانيا السري ونستون تشرشل، كـما 

 ١٣٦٤التقى رئيس الواليات املتحدة األمريكية روزفلت، يف الثاين من ربيع األول سنة 
، وأُعجب الرئيس األمريكي أشد اِإلعجاب بشخـصية )م١٩٤٥ فرباير سنة ٥(هـ 

وتدل الرسائل املتبادلة بني امللك، وبني الرئيس األمريكي .  ذلك صراحةامللك، وعرب له عن
 مقتنع بالظلم الذي وقع على شعب فلسطني من جراء استيالء - رمحه اهللا-على أن امللك

 مقتنع حينما حتدث ِإىل الرئيس األمريكي - رمحه اهللا-اليهود على أرضهم ودورهم، وأنه

                                                
  . ١٨٠توحيد اململكة العربية السعودية ص) ١(
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   . )١(عتز بِإسالمه واملدافع عن العرب واملسلمني بشأن ذلك حديث الواثق باهللا، امل
  : ويف هذه الرسائل يبدو أمران على جانب عظيم من األمهية

أن ما توقعه امللك من اضطراب األحوال يف املنطقة، بسبب عدوان : األول
اليهود، واعتدائهم على حقوق الشعب الفلسطيين، واِإلضرار مبصاحل بريطانيا، 

ىل اليهود، قد حدث حبذافريه بعد وفاة امللك، وأمريكا يف املنطق ة، بسبب االحنياز ِإ
  . ومازال حىت اآلن حيدث كل يوم

أن كتب امللك ورسائله ِإىل الرؤساء من الربيطانيني واألمريكيني، تناولت : الثاين
املسألة من جذورها، وأبطلت كل احلجج اليت تذرع ا الغرب ملساندة العدوان على 

ا مسلما،  كان يف رسائله حول املشكلة عربي- رمحه اهللا-يين، وأن امللكالشعب الفلسط
 عما ظهر من طابع ِإنساين يف تناوله الضومدافعا كبريا عن مصاحل العرب واملسلمني، فَ

للمشكلة، وهو طابع ال جيعل من حل القضية كارثة على طرف منها، وفائدة حمققة بال 
  . مثن، وال مسوغ للطرف اآلخر

 رسائل امللك ِإىل كبار الساسة واملسؤولني الربيطانيني واألمريكيني، تعد حىت اليوم، ِإن
  . أفضل األساليب، وأقواها، وأقومها عند مناقشة املشكلة مناقشة موضوعية تتصف بالعدل

ولكن يبدو أن العامل مل يعد يهتم بالعدل أساسا، وأن املصاحل واملغامن أيا كانت وسيلة 
  . لها، هي األساس يف التعامل مع قضية شعب فلسطنيحتقيقها وحتصي

                                                
، ومن منشورات املكتبة العصرية بلبنان، بدون ١٩٤ابن سعود وقضية فلسطني، ألمحد عبد الغفور عطار، ص) ١(

  . تاريخ
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  شهادات معاصري امللك عبد العزيز 
لقد حتدث الكثريون من معاصري امللك عبد العزيز عنه، وال نبالغ حني نصفه بأن * 

كان أمة وحده، يف ميزاته، وخصائصه، وخصاله وسجاياه، وما طبعه اهللا عليه من دين 
  . وخلق

ات اليت حتدثت عن امللك، والعشرات ممن عاصروه، والتقوه، وهناك عشرات الدراس
حتدثوا عن جوانب شخصيته الغنية باملواهب، وال يستطيع الباحث أن يعرض ذلك كله، 
وِإمنا نعرض منه كلمات صادقة تعرب عن شخصية هذا امللك، باعتباره من أعظم ملوك 

 وأصحاب الرأي، وكبار عصره، وخنتار من الكلمات ما شهد به العلماء واملفكرون،
الرجال والساسة، فالشهادة يف نظرنا توزن قبل أن تعد، وِإذا مل يكَن يف األمكان حصر ما 
شهد به املعاصرون للملك، فحسبنا أن نورد بعضها، مما يوزن بقدره، وبصدقه، وبقدر 

  . الشاهد فيه
لذين كتبوا عنه  شهادات أبنائه واملقربني منه من أبناء شعبه، ا- عن قصد-لقد تركنا

مؤلفات، وأحباثا، ودراسات، وأعماال ِإعالمية وثقافية خالل قرن من الزمن؛ ألن : الكثري
ذلك معروف ومعيش يف اململكة العربية السعودية، وفضلنا أن تكون هذه الشهادات من 

ا، أم غري عربغري أبناء اململكة، سواء أكانوا عرب .  
قومه ويف شعبه وأمته ويف عامله اِإلسالمي، لقد كانت عظمة امللك، وزعامته يف 

معلومة مشهورة ال حتتاج ِإىل دليل أو برهان، يقول األستاذ عباس العقاد املفكر املصري 
  : املعروف يف هذا املعىن

ابن سعود من أولئك الزعماء الذين يراهم املتفرسون املتومسون، فال حيارون يف " 
   . )١(" طرين أن يسألوا ملاذا كان هؤالء زعماء أسباب زعامتهم، وال جيدون أنفسهم مض

وسنورد شهادات من العرب واملسلني، مث نعقبها بشهادات من األجانب غري العرب، 

                                                
  . ٨٩ هـ ص١٤١٥وىل امللك عبد العزيز، رؤية عاملية للدكتور ساعد العرايب احلارثي، الطبعة األ) ١(
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ال للدليل أو الربهان، ولكن للتذكرة واالعتبار بسرية امللك العريب املسلم عبد العزيز آل 
  . سعود، رمحه اهللا تعاىل

  
   شهادات العرب واملسلمني: أوال

يقول األستاذ عبد الرمحن عزام الذي كان أمينا عاما للجامعة العربية عندما أنشئت 
  : م١٩٤٥هـ ١٣٦٤عام 

عرفت جاللة امللك عبد العزيز آل سعود، وعرفين قبل أن نلتقي ببضع سنني، فلما " 
م، وأتيح يل أن أتشرف بلقائه، وأنزل ضيفا يف ساحته، ١٩٢٨ هـ ١٣٤٦كان حج سنة 

مثال للعروبة يف حالتها النظرية، تتجلى فيه املعاين اليت ظهرت يف حياة العرب يف رأيت فيه 
جاهليتهم، وِإسالمهم، وأول هذه املعاين العزة والثقة يف النفس، وما ينطوي عليه ذلك من 
عقيـدة يف مسو القوم الذين ينتسب إليهم، فكل شيء يف نظره هو دون املستوىالذي 

طره، وامللك عبد العزيز يف ذلك مثل كل عريب مل تلوثه ترسـمـه العروبة يف خـا
   . )١(احلضارة الغربية، يعتقد أن العزة هللا مث له 

وهو قول يلمس جانب النفس العربية األبية اليت فطر عليها امللك، وما تتميز به من 
  . شعور عميق بالعزة، اليت وهبها اهللا له، باعتباره مسلما عربيا

لرحياين الكاتب واألديب املعروف، وقد قابل أمراء العرب ويشهد للملك أمني ا
  : وملوكهم يف عصره، يشهد للملك بتفوقه عليهم يف املواهب واخلصال، فيقول

لقد قابلت أمراء العرب كلهم، فما وجدت فيهم أكرب من هذا الرجل، إن الرجل فيه "
 رجل كبري القلب أكرب من السلطان، ومهما قيل يف ابن سعود، فهو رجل قبل كل شيء،

والنفس والوجدان، عريب جتسمت فيه فضائل العرب ِإىل حد يندر يف غري امللوك الذين 
زينت آثارهم شعرنا وتارخينا، رجل صايف الذهن والوجدان، خلو من االدعاء والتصلف، 

                                                
  . ٨٧ -٨٦املصدر السابق ص) ١(
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   . )١(خلو من التظاهر الكاذب 
 واألمراء، والرؤساء يف شهادة حق جديرة باالعتبار والتدبر، بل جديرة باتباع امللوك،

كم يكون . البالد العربية واِإلسالمية، لألخالق والسجايا اليت حفلت ا هذه الشهادة
امللك أو الرئيس عظيما ِإذا كان كبري القلب والنفس والوجدان، خلوا من االدعاء 

  . والصلف والتظاهر الكاذب
 عريب مصري ومسلم، ويلفت النظر شهادة األستاذ عباس حممود العقاد، فهو مفكر

يعرف عنه االعتزاز بالنفس، والصدق يف القول، وهو صاحب الدراسة النفسية يف 
شخصيات التاريخ العريب واِإلسالمي يف العبقريات، يلفت النظر ِإىل أنه يلمس جانب 

  : السجية، والطبع يف شخصية امللك عبد العزيز، فيقول
يف شخـصه صفاا ومزاياها على أمتها بطل األمة من األمم هو الرجل الذي يتجمع "

وأوضحها وأقواها، فهو مرشح بالفطرة حلكمها وقيادا، وهي يف هذه احلالة إمنا حيكمها 
   . )٢(" بنفسها، ومبحض إرادا حني حيكمها بأبرز صفاا وأقوى مزاياها 

عقاد، رمحه والنتيجة هلذه الصفات واملزايا العربية األصيلة يف امللك، أنه كما يقول ال
  : اهللا

بطل اجلزيرة العربية غري مدافع، أو هو العريب األكرب يف بالده؛ ألن جيمع يف شخصه "
تلك الصفات واملزايا اليت اشتهرت ا أمة العرب من قـدمي الزمان، فـيدين له رعاياه؛ 
ألم يدينون ألنفسـهم، أو يدينون لصفام ومزاياهم، ويقوم حكمه على الطاعة 

   . )٣(تيار ذا املعىن األصيل من معاين الطاعة واالختيار واالخ
مل أجد تعليال النتصارات امللك عبد العزيز وجناحه يف توحيد أمة العرب يف شبه 
اجلزيرة أفـضل مما سبق ذكره، لقد دان الناس له على شدم، وقسوم، وحبهم للزعامة 

                                                
  . ١١٥ -١١٤املصدر السابق ص) ١(
  . ١١٩املصدر السابق ص ) ٢(
  . املصدر السابق) ٣(
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عامة، وأحرصهم على اتباع شرع اهللا، والسيطرة يف قبائل العرب الكثرية؛ ألنه أقواهم ز
وأمجعهم لكل ما تتميز به العروبة من صفات؛ ولذلك مل يشعروا أم يدينون بالطاعة 
لقرين، أو مثيل، أو ند هلم، بل دانو بالطاعة لكل ما حيبونه وجيلونه من الصفات واملزايا، 

  . وقد مجعها عبد العزيز يف أمتها، وأقواها، وأوضحها
ستاذ عباس العقاد خصيصة أخرى لدى امللك، جتعله يف عداد من ويعرف األ* 

حياجون يف مسائل الشريعة، فقد وجد يف زمان امللك عبد العزيز من ينكر استعمال كل 
جديد، ويصف ماال يدرك طبيعته، وكيفية عمله بأنه من باب السحر، أو االستعانة 

ريها من املخترعات احلديثة، بالشياطني، كاستخدام التليفون، وأجهزة الالسلكي، وغ
ولكن امللك الذي عرف كيف يتعامل مع شعب وأمة بأكملها، ال يعجز عن التعامل مع 

  : هؤالء النوع من الناس، يقول األستاذ عباس العقاد
ِإن امللك نصح هؤالء بأن ال يرتلوا عن مكانتهم، وهم فوق الرؤوس بأن يغضبوا ويل "

 ما مينع من استخدام rلماء، هل وجدوا يف كالم الرسول مث يسأل امللك الع. األمر فيهم
املخترعات احلديثة ؟ فلما أجاب العلماء بالنفي، انكشفت احلقيقة الشرعية، ولكن امللك 
من ذكائه، وسعة حيلته، جـعل العلماء يسـمعون القرآن الكرمي من أجـهزة الراديو 

ميكن أن يكون شيطانا، وهذا برهان من والتليفون، فتيقنوا أن الذي ينقل القرآن الكرمي ال 
   . )١(" أقوى الرباهني ملثل هؤالء 

وكان للملك من سعة الصدر، واالستماع ِإىل الرأي، ما يسع قول البدوي اجلاهل، * 
ويسع أيضا جدال العامل، ويف احلالني يرد امللك على كل منهما مبا يناسب عقله وِإدراكه، 

بامسه جمردا؛ ألنه يعرف عن أخالقهم وعادام أكثر مما فال يغضب ملن يناديه من البدو 
يعرفه غريه، ومل يعجز عن خماطبة العلماء، وأهل الرأي وفق علمهم وثقافام، مبثل ما 

  . حياجون به ويستندون ِإليه

                                                
  . ٣١٩املصدر السابق ) ١(



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ١٢٣

ويعرف أحد كبار الزعماء والساسة واملفكرين قدر امللك عبد العزيز، وعظمة 
عروبة، فيقول األستاذ حممد حسني هيكل املؤرخ والسياسي ِإجنازاته، وأثره يف تاريخ ال

  : املصري
تاريخ البالد العربية بعد يقظتها جدير بالعناية، والتأمل الطويل يف تطور احلوادث "

تطورا صاغه امللك ابن سعود حبكمة، وحزم، وحسن سياسة، كان هلا أثرها يف ِإقرار 
النهضة يف تلك األرجاء توجيها صاحلا يبشر السالم يف شبه اجلزيرة العربية، ويف توجيه 

   . )١(خبري النتائج 
ومثة شهادة ألحد علماء اِإلسالم، ودعاته، وهو الشيخ حممد رشيد رضا، يقول * 
  : فيها

صارت جند يف أيامه ِإمارة كبرية، أحسن ِإدارا، وحفظ األمن فيها، ونظم الدعوة " 
 هلا، كما نظم فيها القوة املقاتلة تنظيما كافيا لنشر الدين واحلضارة يف قبائلها ااورة

حلفظها من اعتداء أحد ااورين هلا، فعل كل هذا عبد العزيز بن سعود، وليس هذا 
بالقليل، حىت على مثله من امللوك والسالطني يف هذا الزمن القصري، وهو مع هذا يف منتهى 

ده وغريهم، مل جتنِح نفسه التواضع يف معيشته، وحكمه ومعاشرته للناس من أهل بال
ا، وال للعظمة والكربياء، للترف والنعيم، وال للزينة والزخرف غري املعتاد أو احملظور شرع

وال للتمتع باأللقاب الفخمة، وال تسمية أعوانه بالوزراء واحلجاب، وال لِإلنعام عليهم 
ليت يبتغيها ألهله، بالرواتب وشارات الشرف، وقد سخر اهللا له كثريين يعملون للمصلحة ا

   . )٢(" فأغناه اهللا عن استئجار األقالم املنافقة
كم حنتـاج ِإىل هذه الشـهـادة، لكي يتـدبرها امللوك، واألمراء، والزعماء، 
والقادة يف البالد العربية واِإلسالمية، وكم حيتاج ِإليها رجال اِإلعالم وأصحاب األقالم يف 

  . هذا العصر
                                                

  . ١٢٦املصدر السابق ص) ١(
  . ١٨١- ١٨٠املصدر السابق ص) ٢(



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ١٢٤

  : كيب أرسالنويف شهادة األمري ش
كنت أقرأ كثريا من األحاديث، واألجوبة اليت يفضي ا ابن سعود ِإىل بعض " 

الصحافيني، سواء كانوا عربا أو أجانب، فلم أجد هذا امللك ور مرة واحدة ِيف حديث، 
ا جزما تام ا، فهي اليت يرى أنه ال حييد أو تكلم بكالم يؤخذ عليه، وأما األمور اليت جيزم

ا واليت يعدها قاعدة سياسته الداخلية واخلارجية، ال يبايل أغضب من أجلها من عنه
   . )١(غضب، أو رضي من رضي 

  : ويقول األستاذ أمحد حسني، وهو أحد زعماء األحزاب يف مصر
ِإذا حتدثت عن الكرم وِإجابة املطالب فلست أعين ا ناحية املال وحده، بل وناحية "

د ال يقتل عدوا، يطلب منه أن يبقي عليه، حىت ولو كان هذا العفو والصفح، فابن سعو
العدو قد فعل به األفاعيل، وكم من الثوار والبغاة حتدوا ابن سعود، فأظفره اهللا عليهم، 
فعفا عنهم، ووصلهم، وأسبغ عليهم من النعم ما نعده يف حسابنا من اِإلسراف، مث عادوا 

   . )٢( فيطلبون الصفح فيمنحه لالنتقام والتمرد عليه، فظفر م ثانية،
  : وعن امللك يقول حافظ وهبة، أحد مستشاريه املقربني

متواضع طيب العشرة، كثري الشبه مبعاوية بن أيب سفيان، يف حلمه، وبعد نظره، "
   . )٣(وحسن حيلته يف تصريف األمور 

ن ويف كـتاب ملوك املسلمني املعاصرين ودوهلم، يقول املؤلف أمني حممد سعيد ع
  : امللك عبد العزيز

تغلب عليه الوداعة واملرونة، مع شدة وقسوة عند احلاجة، فهو يعرف كيف يضع " 
السيف، كما يعرف كيف يضع الندى، وهو متسامح مع خصومه وأعدائه، واسع الصدر، 
كرمي اليد، فِإذا جاؤوه تائبني نادمني عفا عنهم، ورحب م، وأجزل هلم العطايا، وأنزهلم 

                                                
  . ١٩٥ - ١٩٤املصدر السابق ص) ١(
  . ١١٧املصدر السابق ص) ٢(
  . ٢٠٥املصدر السابق ) ٣(



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ١٢٥

نازل، ويكون انتقامه شديدا ممن ينتقض عليه، أو حياربه بعد أن يكون قد دخل أحسن امل
   . )١(يف طاعته 

  . ا لواقع شهدوه من امللك الذي عرفوهلقد ذكر الناس هذه الصفات وصفً
ولكن ما ينبغي ذكره هو ما تدل عليه هذه الصفات، فالعفو تقابله شدة العقوبة عند 

 واِإلعراض عن ترف Uيد وسخاء النفس، والتواضع هللا اخليانة وعظم الذنب، وكرم ال
الدنيا ونعيمها، وجتنب كـبرية الكرب، واصطناع العظمة أمام الناس، كل هذه الصفات 
الرفيعة اليت أكدا تلك الشهادات املوثقة، هي يف حقيقتها فضائل ِإسالمية وفق اهللا امللك 

مواقفه كلها طبقا هلا دون أن يكون يف عبد العزيز ِإليها، فكانت سجيته اليت يتصرف يف 
 -ذلك مشقة أو كلفة عليه، وهذا الذي نقوله هو ما ذكره األستاذ عباس حممود العقاد 

  : ِإذ قال يف جملة املصور املصرية) م١٩٤٦(هـ ١٣٦٦ عن امللك يف سنة -رمحه اهللا
ة على ِإن هذا الرجل مطبوع على الصراحة، ووضوح املزاج، مل تشتمل نفسه القوي"

جانب من جوانب الغموض اليت حيدث منها اختالف احلاالت وتناقض العادات، فهو يف 
أخالقه وأعماله ومألوفاته ميضي على وترية واحدة، ال يواجه عارفيه يف حاليت رضاه وغضبه 

   . )٢(" خبليقة مل تكن هلم يف احلسبان 
من رجـال الصحـافة إن طبائع امللك عبد العزيز وسجاياه قد رت معاصريه، حىت 

واإلعالم، الذين يكتبون غالبا عن عظمة امللوك، وأعماهلم، وسطوم، فنجد أن بعض أعالم 
الصحافة العربية يف عصر امللك عبد العزيز يكتبون عنه، فيذكرون خلقه وطباعه الشخصية، 
ها ويركزون عليها قبل أن يذكروا سعة امللك، وعظمة السلطان، وسطوة احلكام، فهذه كل

 أن نرى - يف العصر احلديث-لكن من العسري. وأكثر منها ميكن أن حيوزها امللوك مجيعا
ملكا، أو رئيسا يطاول امللك عبد العزيز آل سعود يف محيد صفاته، ومجيل مشائله، يقول 

) م١٩٣٥( هـ ١٣٧٣األستاذ حممد التابعي، أحد كبار الصحفيني املصريني عن امللك سنة 
                                                

  . ٢٠٧املصدر السابق ص) ١(
  . ١٩٤املصدر السابق ص) ٢(



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ١٢٦

  :  املصريةيف جملة آخر ساعة
لقد اكتشف البترول يف أراضي مملكته املترامية األطراف، ويسيل الذهب األسود، " 

ويبقى أسد اجلزيرة ومؤسس هذا امللك الغين الواسع عبد العزيز آل سعود على زهده وتقشفه 
وورعه وتقواه، يقوم مع الفجر يصلي، ويتلو القرآن، ويبكي خشية بني يدي اهللا، ويستغفر، 

ويقنع يف طعامه بالتمر واللنب والثريد، وجيري األرزاق على أصحاب احلاجة، وعلى ويتوب 
البيوت اليت أخىن عليها الدهر، ولو كانت بيوت أشد خصومه وأعدائه، وما من هامشي من 

   . )١("  أحس باحلاجة إال أسرعت يد عبد العزيز ِإليه باملعروف rنسل رسول اهللا 
العزيز، وِإجنازاته منذ صدر شبابه، لتخفى على العامل يف ومل تكن أعمال امللك عبد * 

عصره، وقد كان مليئا باألحداث الكربى، وكانت فيه شبه اجلزيرة العربية منطقة تظفر 
باالهتمام، وتثور فيها الفنت، وتثري لدى القوى العاملية الكربى املطامع يف السيطرة على أهلها؛ 

ذلك جند امللك عبد العزيز قبلة أنظار الساسة، واملفكرين، لالستفادة من خرياا وميزاا؛ ول
ورجال اِإلعالم، واملهتمني باملنطقة العربية كلها عامة، وبالد احلرمني خاصة، وقد لفت هو 
األنظار منذ شبابه الباكر باسترداد الرياض عاصمة ملك آبائه وأجداده يف مغامرة أشبه 

كد هلم أم أمام شخصية فريدة من أعالم القادة، باألساطري، وحني تابع الناس أعماله تأ
  . واحلكام، والساسة يف العصر احلديث

                                                
  . ٢٢٩املصدر السابق ص) ١(



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ١٢٧

  ثانيا شهادات غري العرب 
 -  رمحه اهللا-تلكم الصورة اليت رسـمها العرب، واملسـلمون للملك عبد العزيز 

 لفتت أنظار غري العرب إىل خصال عربية كانت ختفى على األوربيني واألمريكيني؛ ولذلك
جند كثريا منهم ممن التقوا امللك، أو تابعوا جالئل أعماله، أو أسعدهم احلظ بصحبته 
 -ومعرفة حياته الشخصية، قد عرفوا العروبة واِإلسالم من خالله، وذلك مما حيسب للملك

فقد كانت صورة امللك العريب املسلم ظاهرة أشد .  يف ميزان حسناته بِإذن اهللا-رمحه اهللا
  . ال غري العرب، وغري املسلمني ممن عرفوا امللك، أو عاصروه، وشهادامالظهور يف أقو

وخنتار من تلك الشهادات واألقوال أيضا ما يوزن قبل أن يعد، لقد حتدث العشرات 
من الساسة واملفكرين، واملهتمني بشبه اجلزيرة العربية، ورجال اِإلعالم عن امللك الذي 

  . صر احلديثرم شخصيته، وِإجنازاته يف الع
كان الرحالة الربيطاين فيليب قريبا من امللك وأحداث حياته منذ شبابه الباكر، وقد 

  : يقول عن امللك" العربية السعودية"رأى، ومسع، وألف مما رآه، ومسعه، وفهمه، كتابه 
جندي ناجح، ومصلح أصيل، تقي كل التقى، صريح حازم، ذكي متواضع، وال "

ما غريه تتحدث معه رعيته مبثل احلرية اليت تتحدث ا رعية عبد أعلم أن يف العامل حاك
   . )١(العزيز معه، وذلك ِإىل جانب ما تكن له من ِإكبار وِإخالص عظيمني 

كان امللك ظاهرة ِإسالمية عربية يف العصر احلديث، لفتت أنظار املستشرقني خاصة، 
ر ِإال يف مواسم احلج، ولكنها فقد ظلت شبه اجلزيرة العربية مئات السنني ال تكاد تذك

ا يف عهد امللك عبد العزيز؛ ولذلك كان االهتمام بامللك عبد عرفت جغرافيا وسياسي
 من جانب علماء، ومفكرين، ومستشرقني، ورجال ِإعالم، أعظم - رمحه اهللا-العزيز 

عهد بكثري مما يلقاه، أو يسعى ِإليه ملوك عرب ومسلمون، ورؤساء دول ِإسالمية عاشوا 
امللك عبد العزيز، ولكنهم مل يتفردوا مثله بِإقامة دولة، ومل يتميزوا خبصال اِإلسالم، 

                                                
  . ١٠٥املصدر السابق ص) ١(



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ١٢٨

  . - رمحه اهللا-وخصائص العروبة يف أقوى صورها وأوضحها، كما كان عبد العزيز 
  : يقول أرمسترونج

كان ابن سعود سخي اليد، كبري القلب، يتمتع بصرب ال حدود له، وكان يعلم طريقة "
مل مع رجال القبائل، وكيف يشبع كربياءهم، ويتجاهل نفسه، كان يتمتع التعا

   . )١(" باخلصائص اليت يعجب ا العرب 
كلمات صادقة يف وصف امللك، تؤكد السبب الذي ذكرناه يف شدة االهتمام به، 

  . وااللتفات ِإليه من جانب الغربيني عامة
يشان، يف أن امللك اكتسب كوافيه ذي هوت ملوك، وبنوا م: ويتفق اثنان، مها

وهو قول له نصيب كبري من . شهرته ومكانته استنادا ِإىل الزعامة الدينية، والزعامة احلربية
الصدق يف حياة امللك عبد العزيز، وميثل الصدق كله ِإذا وسعت الزعامة الدينية كل 

لعروبة اليت خصال اِإلسالم اليت كان يتمتع ا امللك، ووسعت الزعامة احلربية سجايا ا
  . الشجاعةّ، واحلرص على الكرامة، والشرف: منها

  : واملستشرق اري جرمانوس يقول عن امللك
ِإنه بطل مبا تسعه الكلمة القصرية من معان، وِإن امللك كان شديد التأثري فيمن يعرفه "

   . )٢(" أو يلقاه 
ىل درجة ويصف جرمانوس تأثر شخصية فيليب بامللك، وأن هذا التأثر وصل إ

اِإلعجاب، والتقدير الكبريين من جانب فيليب، وكان له أثره يف مواقفه اليت أيد فيها امللك، 
  : واحناز ِإليه ضد حكومته الربيطانية، ويضيف جرمانوس

امللك الذي جرد السيف يف سبيل دينه وعقيدته، جيمع بني روح احلرب، وروح " 
وإمنا حيارب اجلهل، ويقاتل اجلمود، ويكافح السلم، ال يقاتل الناس، وال يعتدي عليهم، 

                                                
  . ٧٤املصدر السابق ص) ١(
  . ٨٢املصدر السابق ص) ٢(



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ١٢٩

ويف اللحظات واألوقات اليت جالس فيها امللك كان له تأثري شديد على  . )١(التأخر 
  : جرمانوس، حىت ِإنه يقول

استروحت يف أحاديثه للعواطف اليت تصدر عن أب حييط ابنه جبليل سجاياه، حىت " 
داللة قوية على أنين أجلس ِإىل رجل عريب يتأثر ا، وحيتذيها، وكانت هذه األحاديث 

التفكري، مع ما هو مفطوِر عليه من ِإغراق يف رعاية اجلانب الديين، وتسويده على مشاعره 
ا، وهكذا مستين وأنا أصافحه تلك الرهبة اليت متس العارف بأقدار األبطال حني مجيع

   . )٢(تكَون يده ملء يد البطل 
لك، وهو حديث عن ملك فريد بني امللوك، جيمع بني هكذا يتحدث املستشرق عن امل

أمجل خصال اِإلنسان، وأكمل خصال امللوك، ولذلك اكتسى حديث املستشرق نربة 
  . عاطفية، فيها احلب ِإىل جانب التقدير واِإلكبار

  : فقال" رسائل ِإىل ابنيت "ووصفة الزعيم اهلندي جواهر الل رو يف كتابه 
كى من احلسني، فقد استطاع أن يقنع اِإلجنليز باالعتراف أثبت ابن سعود أنه أذ"

باستقالله، وأن يبقى على احلياد، وبعد أن جنح ابن سعود كجندي وحمـارب كرس كل 
، لقد أراد القفز ا من حياة القبلية ِإىل ةجـهوده لبناء بالده على أسس عصرية حديث

ىل حد كبري، وأثبت أنه رجل حياة العصر احلديث، ويظهر أن ابن سعود جنح يف ذلك ِإ
   . )٣(سياسي قدير بعيد النظر 

ويتـفق ثالثة من الكتاب الغربيني غيـر املسلمني، على أن امللك عبد العزيز أقام 
احلكم يف دولته ومملكته اليت أنشأها، على أساس القرآن الكرمي والسنة النبوية، وجعل 

  :  ِإس تويتشلأساس احلكم فيها الشريعة اِإلسالمية، فيقول كي

                                                
  . ٨٣املصدر السابق ص) ١(
  . ٨٣املصدر السابق ص) ٢(
  . ٩٨ -٩٧املصدر السابق ص) ٣(
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  ١٣٠

   . )١(ِإن القرآن هو مصدر التشـريع والقـانون يف البـالد العـربيـة السعودية "
  : ويقول موريس جارنو

ِإذا كان ابن سعود قد جنح يف مل شعث اجلزيرة العربية حتت لوائه، فِإن مرد ذلك إىل "
   . )٢(أرقى عوامل الترامي والتماسك، أي التقيد الشديد بأحكام القرآن 

  : ويقول جورج أنطونيوس
 "ا، يف نواحيها بدل ابن سعود شكل احلياة يف غرب اجلزيرة تبديال أساسي

ليه من فهم الواجبات  اخلاصة والعامة مبا أوجده من نظام للحكم، وما ذهب ِإ
املدنية، فقضى على العادات الشائعة منذ قرون، كما أنه جعل الشرع اِإلسالمي 

  ". ري أمور الدولةله املقام األول يف تسي
  : ويضيف عن هذا التطور

   . )٣(عسى أن تثبت األيام أنه أنفع تطور حدث يف اجلزيرة منذ الدعوة ِإىل اإلسالم " 
لقد صدق توقع الكاتب الذي ال يدين باِإلسالم، لقد كان حتكيم امللك عبد العزيز آل 

حدث فيها، وأنفعه منذ مئات سعود للشريعة اِإلسالمية يف شبه اجلزيرة العربية، أهم تطور 
السنني، ولقد صاا ذلك العمل اجلليل من السقوط يف التغريب الذي مل تنج منه دولة 
ِإسالمية يف املشرق أو يف املغرب، ولقد صان جتربة التنمية يف اململكة يف حياته من الفشل، 

هلذا العمل أثره نتيجة التقليد واخلضوع ِإليديولوجيات واردة من الشرق أو الغرب، وكان 
يف شعب اململكة وأسلوب حياته، لقد عرف اجلمـيع أن الشريعة هي املرجع الوحـيد، 
واألساس للدولة، وللشعب، وللحكومة، وللمواطنني، وعندما يتِوحد املرجع، ويكون 

تمع موحدا يف أهدافه وطاقاته، وهو مـا بقي التمسك به نابعا من القلب يصبح ا
 أعظم ما قـدمـه امللك عبد العزيز آل سعود - بِإذن اهللا-ظلحـىت اآلن، وسـي

                                                
  . ٣٠٩صدر السابق صامل) ١(
  . ٣٠٨املصدر السابق ص) ٢(
  . ٣١٠املصدر السابق ص) ٣(
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  ١٣١

لشعبه وألمته، فضال عن أن ترسيخ حكم الشريعة يف اململكة، وِإقامة الدولة على أساسه، 
يعد أعظم جتربة سياسية لِإلسالم يف العصر احلديث الذي نشأت، واستقرت، وسادت فيه 

  . النظم السياسية العلمانية
 من العرب، ومن - رمحه اهللا-ة من كتب عن امللك عبد العزيز ونعتقد أن كثر* 

الغربيني، ومن املسلمني وغري املسلمني، يرجع ِإىل اتساع جوانب حياته، وتعدد مواهبه، 
وظهورها يف عصره بني ملوك العصر وقادته، فهو ليس من القادة أو امللوك أو الزعماء 

الك، وغريوا اتمعات، وهو ممن أجادوا فحسب، ولكنه ممن أقاموا الدول وأنشأوا املم
استخدام السيف، ووضعوه يف موضعه، ِإىل جانب احلكمة اليت ميزت تصرفاته، سواء يف 

  . ميدان املعركة، أو يف احلوار مع حلفائه، أو خصومه
لقد كان لتعدد مواهب امللك، وثراء حياته باألعمال الكبرية منذ فجر شبابه، وامتداد 

اململكة أثر كبري يف ِإقبال عشرات الكتاب واملفكرين والساسة ورجال فترة حكمه يف 
  . اِإلعالم على الكتابة عنه

الزعماء السياسيون يف الشرق األوسط املعاصر " يقول برنارد لويس يف حبثه املعنون 
   . )١(" ومشال أفريقيا 

 القوية املنظمة ِإن خلفية امللك عبد العزيز السياسية، جعلته يفهم أن الدول الكبرية"
هي وحدها اليت سوف تبقى بعد احلرب؛ ولذلك بدأ بتغيري األسس والتنظيمات يف 

  ". اململكة، واكتسب صورة من يبنون اِإلمرباطوريات بسيوفهم 
  : ويتحدث كنت وليمز عن امللك عبد العزيز الرجل واملصلح، فيقول

حمدود، كما يصف ، ويصف كرمه بأنه غري "ِإنه كان رجل دين، عميق الورع "
ِإنشاءه للهجر، لتحويل اتمع ِإىل جمتمع مستقر، بأنه من أعظم ِإصالحاته، كما أنه قاد 
ِإصالح التعليم، وعني وزيرا له، واستقدم املدرسني من الدول ااورة اليت تتكلم العربية، 

                                                
  . ، النص اإلجنليزي، الطبعة األوىل١٨ص) ١(
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  . كمصر وسوريا، كما أنه اهتم أشد االهتمام بصحة احلجاج ِإىل بيت اهللا
ِإن األساس : " ث الباحث عن إدارة امللك للعدل على أساس الشريعة، فقالوحتد

   . )١(" الذي قاد ِإىل ذلك كله، هو حتقيقه لألمن املطلق، والنظام يف اململكة 
عن كرم امللك، وأن " ابن سعود مؤسس مملكة" ويتحدث ليزيل ماك لوغلن يف حبثه 

خازن اليت يعطي امللك منها هداياه، ويكرم تباعه، وكان أمينا على املأا، وهو أحد شلهوب
 وقـد ظن شلهوب أن امللك وضع نفسه يف مأزق بسبب -ضيوفـه، قال عن امللك

  : -كرمه
   )٢(" كل ملك يف العـامل ميده شـعبـه باملال، ولكن أهايل جنـد ميدهم امللك "

أن يكون ويصف امللك بأنه كان متقدما عن مواطنيه، حبيث كان يدفعهم إىل ما جيب 
يف دائرة اهتمامام، وكان عدد من يعاونونه يف تسيري أمور احلكومة قليال من السوريني، 

  . وبعض املصريني، ومن جند واحلجاز
ومن الكتاب األجانب من غري العرب وغري املسلمني، من نبه ِإىل حقيقة مازالت * 

اِإلسالمية، تلك هي التزام حىت اليوم أعظم ما مييز اململكة العربية السعودية يف البالد 
اململكة بتطبيق الشريعة، واعتبارها دستورا هلا، وقانونا ينظم كل شؤوا، ويف شهادة 

  : تويتشل. ِإس. موجزة يقول كي
 )٣(" ِإن القرآن هو مصـدر التشـريع والقـانون يف البـالد العـربيـة السعودية "

  : وتقول الكاتبة الفرنسية برتاجورج غوليس. 
   . )٤(" ابن سـعود ال خيـرج يف أعمـاله عن قـواعد القرآن، وسنة الرسول و" 
يف كل األقوال واآلراء اليت تقدمت عن غري العرب وغري املسلمني، جند اِإلنصاف * 

                                                
  . لكنث وليمز، ترمجة كامل صموئيل مسيحة) ابن سعود سيد جند وملك احلجاز( ينظر يف ذلك كله كتاب ) ١(
  . م١٩٩٥بعة األوىل  الط١٥٨حممد شيا، ص. ابن سعود مؤسس مملكة، ترمجة د) ٢(
  . ٣٠٩امللك عبد العزيز رؤية عاملية، ص) ٣(
  . ٣١٠املصدر السابق ص) ٤(
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  ١٣٣

مللك عريب مسلم، وقبل اِإلنصاف جند احلقيقة اليت يدركها أشد الناس حبا للملك، وال 
ا، ظاهرا عند اجلميع مسلم تقي، خيشى اهللا أوال وأخرييستطيِع ِإنكارها اخلصوم، فامللك 

 وهو ملك حازم يضع السيف rوباطنا، وهو مسلم يتمسك بكتاب اهللا، وسنة رسوله 
يف موضعه بعد أن خيترب اللني والعفو أوال، وهو حاكم موفق يف ميدان املعركة، ويف 

الكتاب : الوضوحمـؤمترات السلم والصلح، وهو يسـيـر على ج واضح لديه أشـد 
الكرمي، والسنة النبوية، يقيس على أحكامهما تصرفاته ومواقفه، ويلزم غريه اتباع 

  . حكمهما، وعدم اخلروج عليهما
هذه الشهادات تذكرنا بشهادات مماثلة أدىل ا كثري من غري املسلمني عن شخصيات 

 وشـغلت أروع ِإسالمية ظهرت عرب القرون، وفرضت نفسها على التاريـخ اِإلسالمي،
 وعمر بن عبد العزيز، وصالح الدين األيويب، رمحهما tصفحاته، مثل عمر بن اخلطاب 

  . اهللا، ِإن هذه الصفحات متتد لترتبط ا صفحة امللك عبد العزيز يف العصر احلديث
 حفل بشخصيات إسالمية من ملوك - يف املشرق واملغرب-ِإن التاريخ اِإلسالمي

 وخلفائهم وقوادهم، وكان ذلك واضحا وظاهرا يف عصور النشأة املسلمني، وأمرائهم،
  . واالزدهار يف دولة اِإلسالم

ولكن يف القرن الرابع عشر اهلجـري، ومع تراجع املد احلضاري اِإلسالمي، ووقوع 
معظم أجزاء العامل اِإلسالمي يف قبضة االستعمار الغريب األوريب، مل يظهر يف الساحة 

مية على امتدادها من امللوك، واألمراء، والسالطني، من يقارن بالسابقني العربية، واِإلسال
من اخللفاء وامللوك يف عصور االزدهار واالنتصار، عدا امللك عبد العزيز آل سعود، رمحه 

  . اهللا
كانت الزعامات العربية، أو اِإلسالمية تظهر؛ لتقاوم االحتالل أو التسلط األجنيب، 

من قوى االستعمار، وأدت واجبها حسبما اقتضته الظروف وكانت مطاردة ومالحقة 
  . واألحوال

 كانت أوسع وأرحب، عمل من أجل شعبه، - رمحه اهللا-ِإن مهمة امللك عبد العزيز 
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وكانت قضاياه اليت عمل . وأمته قبل أن يعمل ضد أحد، كانت مهته أعلى، وأهدافه أعظم
لدنيا، وقضايا اِإلسالم والعروبة، من أجلها، وجاهد يف سبيلها، هي قضايا الدين وا

وقـضايا التقدم والتنمية، وهي قضايا اِإلنسان املسلم والعريب يف كل زمان ومكان، ويف 
الوقت الذي كانت فيه البالد العربية واِإلسالمية تكافح، وتناضل من أجل الدفاع عن 

العزيز يعمل من أجل كان امللك عبد . كياا، واحلفاظ على االستقالل يف أرضها وِإرادا
أهداف أكثر مشوال وأعظم بقاء، وأشرف غاية، حتت أعلى راية عرفها العامل العريب 

  . واِإلسالمي، راية التوحيد يف الدين، والوحدة بني العرب واملسلمني
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  ١٣٥

  وفاة امللك ورثاؤه 
 - وِإذا كـانت كل نفـس ذائقـة املـوت، فـِإن وفـاة امللك عبد العزيز * 
 أثارت يف نفوس العرب واملسلمني يف البالد العربية واإلسالمية حزنا عميقا؛ -رمحه اهللا

ألنه كان ميثل بالنسبة ِإليهم امللك العريب املسلم يف العصر احلديث، وكان ميثل يف مشائله 
طرازا من حكام العرب واملسلمني، ممن نعدهم يف اِإلسالم من التابعني بِإحسان، ومازال 

  . حينون ِإىل ذلك الطراز من امللوك ِإىل يومنا هذاالعرب واملسلمون 
لقد بعث امللك عبد العزيز هذه الصورة؛ ولذلك أحبه العرب واملسلمون بوصفه مثال 

  . للملك العريب املسلم، وهو مثال ندر منذ قرون
 وهو يف حال الرتع األخري بعد أن - رمحه اهللا-كان ِإىل جانب امللك عبد العزيز * 

 ويف سكرات املوت كان يرمق - رمحهما اهللا-املرض ولداه سعود وفيصل اشتد عليه 
  : ابنيه، وحيضهما على التعاون معا، وآخر ما مسع منه
ال حول وال قوة ِإال باهللا، احلمد هللا، : فيصل أخاك سعودا، سعود أخاك فيصال، وكرر

حى اإلثنني الثـاين من أشهد أن ال ِإله ِإال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، مث أسلم الروح ضـ
  . م١٩٥٣ / ١١ / ٩  هـ املوافق١٣٧٣ربيع األول من سنة 

بكته اململكة العربية السعودية اليت كـافح طوال حياته يف سبيل دينها، ووحدا، 
  . وعزا، وكرامتها، ويف سبيل أمن شعبها، ورغد عيشه

فاجتهوا ِإىل رم بالدعاء بكته اململكة رجاال ونساًء، وشيبا وشبابا، عظم مصام فيه، 
له حبسن املثوبة، وعظيم اجلـزاء، رثوه بالدموع، وبالشعر وبالنثر، وبكل ما يرثى به زعيم 

  . مؤمن خملص
  . وعزاؤهم ِإميام برم، ونصره ملن نصر دينه، وأقام شرعه

وعزاؤهم ما خلفه امللك عبد العزيز من دولة ضخمة آمنة مستقرة، قائمة على أسس 
  . ة من الدين والعدلمتين

وعزاؤهم أبناؤه، وِإخوانه، وأعوانه الذين تربوا على يديه، وجاهدوا معه، وعاهدوا 
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  . اهللا، مث عاهدوه على الصدق واِإلخالص
تسلم أبناؤه الراية زعيما بعد زعيم، وبطال بعد بطل، حىت استقرت يف يد ابنه البار 

بد العزيز آل سعود، أعزه اهللا، وحفظه، خادم احلرمني الشريفني امللك املفدى فهد بن ع
ونصر به دينه، وأعلى كلمته، هـو وعضده وويل عهده األمني صاحب السمو امللكي 
األمري عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود، ونائبه الثاين صاحب السمو امللكي األمري سلطان 

يف سبيل حتقيق بن عبد العزيز آل سعود، الذين على درب امللك عبد العزيز سائرون، و
أهدافه العظمى جماهدون، هم وِإخوام وأبناؤهم، حفظهم اهللا، ومكن هلم، وحفظ 

ا من كل سوء؛ لتظل راية اِإلسالم خفاقة، ولتكون درعا اململكة قيادة وشعبا وأرض
  . للمسلمني، وعونا هلم يف كل مكان

عبد العزيز، وال عجب أن يبكي شعب اململكة رجاال ونساًء كبارا وصغارا امللك 
ويرثوه بالدموع والدعاء والشعر والنثر، فهو املكافح يف سبيل أمنهم، ورقيهم، وتوحيد 

  . كلمتهم على كتاب اهللا وسنة رسوله
  . ولكن املثري أن يبكيه الناس يف مشارق األرض، ومغارا

لقد بكى الناس يف كل مكان القيم اليت كان ميثلها امللك عبد العزيز، ويعيش من 
لها ملك عريب مسلم، يقول األستاذ حممد حسنني خملوف مفيت مصر األسبق حني بلغه أج

  : نبأ وفاة امللك
مات امللك التقي، مات امللك الصاحل، مات اإلمام العادل، مات عبد العزيز بن "

عبد الرمحن الفيصل آل سعود الذي سجل له التاريخ بطولة ال تعدهلا بطولة، وشجاعة 
قامة العدل، وِإحياء سنن اِإلسالم، وِإماتة البدع اليت أوهنت املسلمني فذة يف احلق، وِإ

   . )١(" منذ أزمان 
ويتحدث عنه ِإىل األمة العربية واِإلسالمية األستاذ أمحد حسن الباقوري، وكان * 

                                                
  . ٥٥٠املصدر السابق ص ) ١(
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استأثرت رمحة اهللا باِإلمام العظيم عبد العزيز آل سعود : "ا لألوقاف يف مصر، فيقولوزير
ا، طاملا أرهقه العمل اجلاد، وأكه كة العربية السعودية، فكان بذلك جسدا فانيملك اململ

الكفاح املظفر، أقام دولة نفت عن األرض املقدسة ب الناهب، وفساد الفاسد، وِإخافة 
املخيف، بسطت للحجيج أخيمة األمن، فأحسن اهللا ِإليه بقدر ما أحسن ِإىل الناس، 

   . )١(" لذين أنعم اهللا عليهم من الصديقني والصاحلني وأفسح له جواره مكانا مع ا
  : ويذكر مآثره أحد رجال الصحافة واألدب البارزين األستاذ كامل الشناوي، فيقول

ا، جزعت لوفاة امللك عبد العزيز آل سعود، فقد كان رجال قبل أن يكون ملكً"
د العزيز ملكه واستطاع أن يظل رجال بعد أن أصبح ملكا، عاش عظيما، لقد بىن عب

بيديه، بناه بكفاحه، وِإميانه، وصدق شعوره بالواجب، وقدرته على االضطالع 
باملسؤولية، كان متمسكا بالدين، وكان يعيش يف الدنيا، وعرف كيف يالئم بني دينه 

   . )٢(" ودنياه، فأراد لذاته الزهد والبساطة، ولبالده القوة والغىن 
  : ويقول

، أبكي فيه زعيم أمة، وقائد شعب، وصاحب رسالة، أبكي فيه ِإين أبكي عبد العزيز" 
   . )٣(" امللك الرجل 

ومن مصر والعراق، ولبنان، ومن البالد العربية واِإلسالمية، ويف أقوال علمائها 
ومفكريها وصحفها، تأيت كلمات الرثاء تعرب عن احلزن يف وداع امللك العريب املسلم عبد 

  . العزيز آل سعود
 ِإىل البالد العربية واإلسالمية يف العصر - دون غريه-يم والرسالة اليت محلهاتبكي الق
  . احلديث

                                                
  . ٥٥٢املصدر السابق ص) ١(
  . ٥٥٦ -٥٥٥املصدر السابق ص) ٢(
  . ٥٥٦-٥٥٥املصدر السابق ص) ٣(
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  اخلامتة 
عند الكتابة عن عظماء التاريخ اِإلنساين أو اِإلسالمي، تكون الصعوبة يف تقدمي * 

صورة كاملة عن حياة أولئك األبطال، راجعة ِإىل ثراء الشخصية، يف تعدد مواهبها، وقدر 
ا، وبقاء أثرها، ويف الكتابة عن امللك املؤسس عبد العزيز آل سعود رمحه اهللا، جتتمع عطائه

العناصر السابقة كلها، لتجعل من العسري على كاتب واحد، أو كتاب أن يلموا جبميع 
جوانب العظمة يف حياة امللك اِإلمام، وجهاده وِإجنازاته، وأثره يف اململكة ويف العامل العريب 

  . واِإلسالمي
ويكفي يف كـتابنا هذا أن نعطي القارئ صـِورة واضحة املالمح والقسمات عن 

ا من أمراء آل سعود، وِإماما للمسلمني يف اململكة العربية أمري: شخصية امللك عبد العزيز
السعودية، وجماهدا، ومؤسسا لدولة قامت على توحيد اهللا وحده، وعلى وحدة شبه 

ترة من التشتت والتفرق والتخلف، وملكا أقام أركان مملكته، اجلزيرة العربية، وذلك بعد ف
  . ووضع األسس، ومهد الطريق، لنهضتها وتقدمها

حيتاج كل جانب من جوانب هذه احلياة الثرية والغنية باملواهب واملواقف والعطاء 
  . اِإلسالمي والعريب ِإىل العديد من الكتب

ضحة لشخصية كبرية يف التاريخ ولقد حاولنا يف هذا الكتاب أن نبني سرية وا
اإلسالمي على امتداد القرون، وأن نلقي الضوء على عطاء امللك لشعبه، وأمته العربية 
واِإلسالمية، وهو عطاء يسبق يف موازين احلكم، والسياسة، عطاء أقرانه من امللوك، 

  . والقادة املسلمني يف عصره، بل يف العصر احلديث كله
 تتناول حياة امللك وشخصيته العظيمة، ومراحل حياته يف صفحات الكتاب اليت* 

كلها، تتجلى املواهب اليت أنعم اهللا ا عليه، وتظهر املواقف اليت تنبئ عن شخصية متميزة 
  . ومتفردة، بني الشباب، والرجال، واألمراء، والقادة
لك يف ا صغريا، وعاىن امل شاب- الرياض-لقد ترك امللك عاصمة ملك آبائه، وأجداده

غربته ما يعانيه أصحاب اهلمم العالية من امللوك والقادة، حني يتركون ديارهم ومكانتهم 
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ولكن مل ميض وقت طويل حىت كان األمري عبد العزيز يقتحم مقر ملكه، وملك . قهرا
أجداده، كان على رأس أنصاره، وأتباعه يف القتال، حىت ِإذا أعاد حكم آل سعود ِإىل 

سلم اِإلمارة لوالده اإلمام عبد الرمحن، وهي عفة )  م١٩٠٢(هـ  ١٣١٩الرياض عام 
  . عند املغنم مل تعرف يف كثري من امللوك والفاحتني

 كان يـدرك أن آمال آل سـعود، وجهود - اإلمام عبد الرمحن -ولكن األب
 وتكتمل على - بإذن اهللا-آبائـه وأجـداده يف سبيل توحيد شبه اجلزيرة، سوف تتحقق 

  . مري عبد العزيز، فرد اِإلمارة ِإليه، وبايعه الناس إماما وأمريا على الرياضيد األ
ِإىل أن وحد ) م١٩٠٢( هـ ١٣١٩يف حياة امللك عبد العزيز منذ دخل الرياض * 

معظم شبه اجلزيرة، عالمات بارزة وأيام مشهودة، أشرنا ِإىل الكثري منها، وتشهد الوقائع، 
ة، واملواقف النبيلة للملك مع األصدقاء واخلصوم، وتتجلى واألحداث على املواهب اجلليل

يف معاركه اليت خاضها شجاعة املقاتل، وحكمة القائد، وتدبري اإلمام، وتظهر قدرته على 
احتمال الشدائد، ومواجهة اخلطوب، فلم يكن يسريا أن حيقق ما عجز عن حتقيقه، أو 

ومل . وقبائل متفرقة يف شبه اجلزيرة. حىت عن التفكري فيه، أمراء وحكام وقواد يف مناطق
يتحقق له النصر بالسيف وحده، وِإن كان السيف يف كثري من األحيان أنفع أدواته وآخر 
وسائله؛ ألن توحيد املناطق، والقبائل بعد سنوات من التفرق، والتشرذم، وحياة البداوة، 

  . ل اِإلمامحيتاج ِإىل شجاعة املقاتل، وحكمة القائد، وحنكَة السياسي، وعد
ِإىل أن ) م١٩٠٢( هـ ١٣١٩يف جهاد امللك املؤسس منذ دخل الرياض عام 

، يكفي أن نتذكر )م١٩٣٠(هـ ١٣٤٩توحدت أجـزاء اململكة حتت ملكه عـام 
عالمات بارزة يف تلك املرحلة من جهاد امللك، ومعاركه اليت كانت بني كر وفر، 

 ما يبطن حنوه، ومناوأته للقوى ومفاوضته أمراء وحكاما، كان بعضهم يظهر خالف
  . اخلارجية اليت كانت تسيطر على نواح من شبه اجلزيرة، أو تطمع يف مد نفوذها وسلطاا

ولكن اهللا تعاىل أيد عبد العزيز آل سعود، رمحه اهللا، بالنصر يف ساحات القتال، وأنار 
  . بصريته يف التعامل مع القوى اخلارجية واملكائد الداخلية
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 امللك يف سبيل توحيد اململكة من خـصوم اِإلسالم واملسلمني، ومن أمراء لقد عاىن
  . السوء، ومن اجلهلة بالدين

ومما يزيد من قدر امللك املِؤسس رمحه اهللا، أنه كان حيقق النصر، مع قلة يف العدد 
ا، وناصحا حلاشيته وأتباعه ومستشاريه، مع ما والعدة أحيانا، وكان امللك معلما، ومرشد

  . متيز به من حسن اختيار الرجال، وتوجيه األنصار واألتباع
يف صفحات هذا الكتاب وسطوره، يظهر جانب من أهم جوانب احلياة لدى * 

اِإلنسان، ولو كان ملكا، وهو جانب قد ال يوليه املؤرخون حقه حني يؤرخون لعظماء 
ولة، جيب أن نضعه يف الرجال، ولكننا يف التاريخ اِإلسالمي، ويف مقاييس العظمة والبط

موضعه، ونقدره حق قدره، وهو أن عظمة اِإلنسان ال تكتمل ِإال بكمال أخالقه علِى 
  . هدي اِإلسالم

y7̄R {: ا بعظمة األخالق مقترنrوقد جاء وصف العظمة يف الرسول  Î) ur 4í n?yè s9 @,è=äz 

5OäÏàtã ÇÍÈ{ )٤ القلم ( )١ .(   

فالعظيم يف الناس من تعظم أخالقه وسجاياه، وال نعيد أو نزيد عما ذكرناه يف 
صفحات الكتاب عن خلق امللك عبد العزيز رمحه اهللا وسجاياه، وأوهلا وأمهها خشية اهللا، 
واخلوف منه، والتوكل عليه، واِإلنابة ِإليه يف األمور كلها، وكـان يزين خلقه 

هد، واجلود، وحب العدل واِإلنصاف، والرأفة بالضعفاء من الشـجاعة، والوفاء بالع
  .  والعفو عند املقدرة، والصرب على الشدائد، واحتمال املكارهUالناس، والتواضع هللا 

 يف ملكه - مع أخالق اِإلسالم -كان، رمحه اهللا، يتحلى بأخالق اِإلسالم، ويستلهم
  . نيوِإمامته، تاريخ خلفاء املسلمني الراشدين والصاحل

خلت صفحات الكتاب من املقارنة بني امللك عبد العزيز، وملوك البالد اِإلسالمية * 
  . والعربية، وأمرائها يف عصره

                                                
  . ٤: سورة القلم آية ) ١(
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هـ، املوافق للنصف األول من ١٣٧٣ -هـ ١٣١٩ففي عصر امللك عبد العزيز 
كانت بالد املشرق واملغرب العريب حتت ) م١٩٥٣ -١٩٠٢(القرن امليالدي العشرين 

ألجنيب ونفوذه، وخباصة االحتالل الغريب، وكان اهلدف األول للشعوب العربية يف سيطرة ا
  . املشرق واملغرب، أن تتخلص من التبعية واالحتالل، وأن تشق طريقها للتقدم، واالزدهار

ولسنا يف جمال املقارنة حني نذكر كلمة حق، أو مقالة صدق، عن امللك عبد العزيز * 
الد املشرق، أو املغرب العريب يف ذلك الوقت من أقام ملكه جبهاده رمحه اهللا، فلم يكن يف ب

ا وكفاحه، سوى امللِك عبد العزيز، الذي مل خيضع يف مراحل حياته لقوة أجنبية، فكان ند
  . لكل قوة يف شبه اجلزيرة يف ساحة القتال، أو يف ميدان السياسة
، يف عصر كانت تقام فيه ولقد كان فكره يتجه ِإىل الوحدة العربية واِإلسالمية

  . الكيانات القطرية يف بالد املشرق واملغرب العريب حتت سيطرة األجنيب
وبينما كانت معظم البالد العربية حتاول اكتشاف طريقها للتقدم على املثال األوريب 

  . والغريب، اختار امللك عبد العزيز طريق اِإلسالم وحده، وأقام حكم الشريعة يف بالده
تلفت النظر يف موقف القوى األجنبية من امللك، أنه كان حمل التقدير ومما يس

واالحترام البالغ منها، يظهر ذلك يف أقوال رؤساء تلك الدول، وقادا، كما يظهر يف 
  . شهادات أصحاب الرأي، ورجال اِإلعالم

ة، لقد كان ما حققه امللك عبد العزيز يف شبه اجلزيرة، وألمته العربية واِإلسالمي* 
خالل عشرات السنني، عميق األثر يف عصره، عرفه له األنصار واخلصوم، ويكفي أنه عرب 
بشعب اململكة، من حياة البداوة ِإىل حياة التحضر واالستقرار يف سنوات معدودة، وتلك 

 ِإىل سنوات - لوال توفيق اهللا، مث مهة امللك وجهده وثقته يف شعبه-نقلة كانت حتتاج 
  . طويلة

اده طوال حياته يف سبيل حتقيق أهم ما يشغل األمة العربية واِإلسالمية، وكان جه
  . وهي قضية التوحيد، جوهر الدين وعقيدة املسلمني

كان خطابه الديين يعرب عن تاريخ األسرة السعودية اليت رعت منذ نشأا يف عهد 
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دعوة )  م١٧٦٥ -١٧٢٦(هـ ١١٧٩ -١١٣٩اِإلمام حممد بن سعود رمحه اهللا، 
صالح الديين اليت قـادها اـدد الشيخ حممـد بن عبد الوهاب رمحه اهللا، فظلت اِإل

دعوة اِإلصالح الديين يف محاية أئمة آل سعود، حىت توحدت اململكة يف عهد امللك عبد 
  . العزيز على هدي القرآن والسنة، وحتققت الوحدة اليت تتطلع ِإليها األمة اِإلسالمية

ز جهاد آبائه وأجداده يف سبيل توحيد اململكة وِإقامتها على شرع تابع امللك عبد العزي
وكان خطابه السياسي طوال حياته يعرب عن إميانه بوحدة . اهللا، حىت مت ذلك على يديه

األمة العربية واِإلسالمية، وقد عمل من أجل مجع الشمل، واالهتمام بقضايا املسلمني، 
  . ألرضوالدفاع عن املستضعفني منهم يف أحناء ا

ويف صفحات الكتاب ما يلقي الضوء على جهاده الديين يف سبيل عقيدة التوحيد، 
  . وجهاده من أجل توحيد األمة اِإلسالمية، ومجع مشلها

ومل ينقطع عمل امللك عبد العزيز وجهده مبوته رمحه اهللا، فقد بقي أثر هذا العمل * 
  . ونتائج هذا اجلهد يف األجيال اليت تلت عصره

ستوىالقيادة توىل امللك بعده أبناء له، تابعوا جهاده، وترمسوا خطاه، بعد أن على م
  . تلقوا عنه، وتعلموا منه

وعلى مستوىالوطن كان امللك عبد العزيز قد وضع األسس، وحدد املنهاج، واختار 
  . الطريق

كان األمن قد )  م١٩٥٣( هـ ١٣٧٣وعندما انتقل امللك إىل الرفيق األعلى عام 
يف اململكة، األمن الشامل ملن يقيم على أرضها، ومن يفد ِإليها من احلجاج استتب 

والعمار، وكان ذلك أمال للمسلمني يف أحناء األرض، وكان اتمع السعودي قد وضِع 
قدميه على طريق التحضر، واِإلحساس باالنتماء الوطين واِإلسالمي، بديال عن البداوة 

   . rدولة واتمع يقوم على كتاب اهللا، وسنة رسوله واالنتماء القبلي، وكان نظام ال
لقد وضع امللك عبد العزيز األسس اليت قامت عليها اململكة، مما جيعل عبارة امللك 

  . املؤسس، حني نتحدث عن امللك، وصفا لواقع أكثر منها صفة لشخص



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ١٤٣

، ومرورا بدأ امللك مسرية التقدم يف حتديث اململكة، بدءا من خدمة احلرمني الشريفني
بنشر التعليم، وتيسري وسائل النقل واالتصال، وِإنشاء نواة اجليش السعودي، وتأسيس 

  . قوى األمن، وتشجيع الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والطرق والنقل
وال بد هلذا اجليل من أبناء اململكة حني يستشعرون نعمة األمن الشامل واستقرار 

قبل أبنائهم يف ظل رعاية الدولة للمواطنني، ال بد هلذا اجليل حيام، واالطمئنان على مست
أن يعرف أن علو البناء يرجع ِإىل قوة أساسه، وأن املكانة اليت بلغتها اململكة على 
املستوىالعريب واِإلسالمي والدويل، مل تبدأ يف الظهور ِإال حني توحدت اململكة يف عهد 

الح وتنمية يف كل مناطق هذه اململكة، ويف مجيع امللك عبد العزيز، وأن ما جيري من ِإص
ااالت، ِإمنا هو امتداد للنهج الذي بدأه عبد العزيز، رمحه اهللا، وسار عليه من بعده أبناؤه 
العظام، فكانوا بفضل اهللا، مث بوالء املواطنني وحبهم وعملهم، أبر األبناء، وخري خلف 

  .  الرمحن آل سعود رمحه اهللا، وأكرم مثواهلسلفهم العظيم، اِإلمام عبد العزيز بن عبد
ال تكفي صفحات هذا الكتاب للوفاء حبق امللك عبد العزيز، وِإا لتقصر عن الرؤية * 

  . الكاملة لصفات هذه الشخصية التارخيية الفريدة، يف حياا ومواقفها وِإجنازاا وأثرها
  . آله وصحبه، وسلم. وصلى اهللا على سيدنا حممد، وعلى



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ١٤٤

  قائمة بأهم املصادر واملراجع 
األخبار النجدية، حملمد بن عمر الفاخري، حتقيق معايل الدكتور عبد اهللا * 

مام حممد بن سعود اِإلسالمية   . بن يوسف الشبل، طباعة جامعة اِإل
  .  هـ١٤٠٧أطلس تاريخ اِإلسالم، للدكتور حسني مؤنس، الطبعة األوىل سنة * 
يد اخلطيب، طبع شركة ومطبعة مصطفي البايب اإلمام العادل، لعبد احلم* 

  . احلليب مبصر، بدون تاريخ
ابن سعود سيد جند وملك احلجاز، لكنث وليمز، ترمجة كامل صموئيل مسيحة، * 

  . الطبعة األوىل
  .  م١٩٩٥، الطبعة األوىل ١٥٨ابن سعود مؤسس مملكة، ترمجة، حممد شيا * 
فور عطار، من منشورات املكتبة ابن سعود وقضية فلسطني، ألمحد عبد الغ* 

  . العصرية بلبنان، بدون تاريخ
  .  هـ١٣٨٠تاريخ ملوك آل سعود، لألمري سعود بن هذلول، الطبعة األوىل * 
تاريخ اململكة العربية السعودية، للدكتور عبد اهللا الصاحل العثيمني، الطبعة * 
  . ١٤١٨الثامنة 
 للعقيد الدكتور ِإبراهيم العتييب، الطبعة تنظيمات الدولة يف عهد امللك عبد العزيز* 
  .  هـ١٤١٤األوىل 
توحيد اململكة العربية السعودية، حملمد املانع، ترمجة الدكتور عبد اهللا العثيمني، * 

  .  هـ١٤٠٢الطبعة األوىل 
توحيد اململكة العربية السعودية، وأثره يف االستقرار الفكري والسياسي * 

  .  هـ١٤١٦ بن عبد اهللا السلمان، الطبعة األوىل عام واالجتماعي، للدكتور حممد
  . جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لِإلمام أيب جعفر الطربي، الطبعة الثالثة* 
  . هـ١٣٥١ / ٥ / ٢٢ يف ٤٠٦جريدة أم القرى، العدد * 

الزعماء السياسيون يف الشرق األوسط املعاصر ومشال أفريقيا، لربنارد * 



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ١٤٥

  . جنليزي، الطبعة األوىللويس، النص اِإل
  .  هـ١٣٧٥السرية النبوية، البن هشام، حتقيق مصطفى السقا، وزميليه، الطبعة الثانية * 
السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية، للدكتور مهدي رزق اهللا أمحد، الطبعة * 
  . األوىل
  .  هـ١٣٩٩صقر اجلزيرة، ألمحد عبد الغفور عطار، الطبعة اخلامسة * 
  .  عاهل اجلزيرة العربية، لعبد الرمحن نصر، بدون تاريخ*
عثمان بن بشر، منهجه ومصادره، ملعايل الدكتور عبد العزيز اخلويطر، الطبعة الثامنة * 

  .  هـ١٣٩٥عام 
  . عنوان اد يف تاريخ جند، لعثمان بن بشر، نشر مكتبة الرياض* 
ويين، حتقيق الدكتور مصطفى حلمي، غياث األمم يف التياث الظلم، أليب املعايل اجل* 

  .  م١٩٧٩والدكتور فؤاد عبد املنعم أمحد، ط دار العلوم سنة 
  . جملة مركز البحوث، يف جامعة اِإلمام حممد بن سعود اِإلسالمية، العدد الثاين* 
معارك امللك عبد العزيز املشهورة، للدكتور عبد اهللا الصاحل العثيمني، الطبعة األوىل * 
  .  هـ١٤١٥
  .  م١٩٨٠امللك الراشد، لعبد املنعم الغالمي، طبع دار اللواء عام * 
امللك عبد العزيز، رؤية عاملية، للدكتور ساعد العرايب احلارثي، دار القمم لِإلعالم، * 

  . هـ١٤١٥الطبعة األوىل 
امللك عبد العزيز وفتح الرياض، لعبد الواحد حممد راغب، من مطبوعات دارة امللك * 
  . لعزيز، بدون تاريخعبد ا

  . موسوعة التاريخ اِإلسالمي، للدكتور أمحد شليب، الطبعة اخلامسة* 
الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز، خلري الدين الزركلي، طبع دار القلم ببريوت عام * 
  .  هـ١٣٩١

  . هـ١٤١٨يوم وملك، ملعايل الدكتور عبد العزيز اخلويطر، الطبعة األوىل * 



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ١٤٦

 

ياتفهرس اآل
  ١٨..................................أذن للذين يقاتلون بأم ظلموا وإن اهللا على نصرهم لقدير

  ٣٣...................الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف
  ١٤...............................إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعاملني

  ١١٠.......................................................إن يف هذا لبالغا لقوم عابدين
  ٥٧...........................................ذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدونإن ه

  ٨٠............................إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم ا النبيون الذين أسلموا
  ١٤...........................ربنا إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع عند بيتك احملرم ربنا

  ٥٧..............................فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم
  ٩٣....................ليظ القلب النفضوا من حولكفبما رمحة من اهللا لنت هلم ولو كنت فظا غ

  ٤١...................فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى وليبلي
  ١٤.........................فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على الناس

  ٨٥......................قال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مين هدى فمن
  ١٧.............ن باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنونكنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرو

  ٥٧...........................................لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفال تعقلون
  ١٩....................لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة فعلم ما يف قلوم
  ٩٧.......................وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها إن اإلنسان

  ٨٦..................... آمنا وارزق أهله من الثمرات منوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا
  ١٤...........................وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل ربنا تقبل منا إنك

  ١٠٧..................وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا
  ٩٣، ٩٢.............والذين استجابوا لرم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم

  ٨٠.......................ا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوكوأن احكم بينهم مب
  ١٠٧...................وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على اهللا إنه هو السميع العليم

  ٥٧...........................................وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون
  ١٤٠، ٥..........................................................وإنك لعلى خلق عظيم

  ٥٧.............................................وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ١٤٧

  ١٩............................لوا خريا وكفى اهللا املؤمننيورد اهللا الذين كفروا بغيظهم مل ينا
هللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض   ٢..............وعد ا

  ١٩................وعدكم اهللا مغامن كثرية تأخذوا فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم
  ٤٩....................وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك

  ٨٠.........................النفس والعني بالعني واألنف باألنفوكتبنا عليهم فيها أن النفس ب
  ١٧.............وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم

  ١١٠...................ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصاحلون
  ٨٠............................وليحكم أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا

  ٤٤.......................................ال أن يؤمنوا باهللا العزيز احلميدوما نقموا منهم إ
  ١٩..........................................ومغامن كثرية يأخذوا وكان اهللا عزيزا حكيما

  ٤٧.......................ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب
  ١٨.......................ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ١٤٨

  هرس األحاديثف
  ٢١............................................. إن شاء اهللا تعاىلتلك غنيمة املسلمني غدا،

  ٢٤.......................................................ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب
  ٣٨.....................................................وما تواضع أحد هللا إال رفـعه اهللا

 



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ١٤٩

 الفهرس
  ٣.........................................................................مقدمة الكتاب

  ١٢........................................................قبل اإلسالمشبه اجلزيرة العربية 

  ١٧....................................................اإلسالم وتوحيد شبه اجلزيرة العربية

  ٢٥......................................................................الدولة السعودية

  ٢٨.......................................................................الدولة والدعوة

  ٣٣....................................................... القائد امللك اإلنسان عبد العزيز

  ٣٤......................................................صالح النشأة وعظمة املواهب

  ٣٧.......................................................إميان امللك عبد العزيز وتقواه

  ٤١.................................................................ثقافة امللك الدينية

  ٤٨.................................................امللك عبد العزيز االبن واألب واألخ

  ٥١..................................................امللك عبد العزيز مع أعوانه ورعيته

  ٥٧......................................................امللك عبد العزيز وتوحيد اململكة

  ٥٨.............................................استرداد الرياض بداية التأسيس والتوحيد

  ٦٤............................................التوحيد والوحدة يف نظر امللك عبد العزيز

  ٧٠....................................................................توحيد اململكة

  ٧٥............................................................اململكة العربية السعودية

  ٧٨..................................األصول الكربى يف السياسة الداخلية للملك عبد العزيز

  ٨٠...........................................................شريعة اإلسالميةحتكيم ال

  ٨٦............................................................................األمن

  ٩٢..........................................................................الشورى

  ٩٧.....................................................لعزيزالتنمية يف عهد امللك عبد ا

  ١٠٧...................................................امللك عبد العزيز والسياسة اخلارجية

  ١١٢.......................................................................مع األتراك

  ١١٥........................................................ع بريطانيا وقضية فلسطنيم

  ١١٩...................................................شهادات معاصري امللك عبد العزيز

  ١٢٠...................................................شهادات العرب واملسلمني: أوال

  ١٢٧..........................................................ثانيا شهادات غري العرب



  د أمة يف رجلامللك عبد العزيز آل سعو
 

  ١٥٠

  ١٣٥...................................................................وفاة امللك ورثاؤه

  ١٣٨..............................................................................اخلامتة

  ١٤٤..........................................................قائمة بأهم املصادر واملراجع

  ١٤٦.......................................................................ياتفهرس اآل

  ١٤٨....................................................................فهرس األحاديث

  ١٤٩............................................................................الفهرس

 


