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األمر الملكي
الرقم :أ371/
1443/6/24ه (2022/1/27م)

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد االطالع عىل النظام األسايس للحكم ،الصادر باألمر املليك رقم (أ )90/بتاريخ 1412/8/27هـ.
واعتـــزازا ً بالجذور الراســـخة لهذه الدولـــة املباركـــة ،وارتباط مواطنيهـــا الوثيق بقادتها منـــذ عهد اإلمام محمد بن ســـعود
قبـــل ثالثة قرون ،وبداية تأسيســـه يف منتصف عـــام 1139ه (1727م) للدولة الســـعودية األوىل التي اســـتمرت إىل عام 1233ه
(1818م) ،وعاصمتهـــا الدرعيـــة ودســـتورها القـــرآن الكريم وســـنة رســـوله محمد ﷺ ،وما أرســـته من الوحـــدة واألمن يف
الجزيـــرة العربيـــة ،بعد قرون من التشـــتت والفرقة وعدم االســـتقرار ،وصمودها أمـــام محاوالت القضـــاء عليها ،إذ مل ميض
ســـوى ســـبع ســـنوات عىل انتهائها حتى متكـــن اإلمام تريك بـــن عبدالله بـــن محمد بن ســـعود عـــام 1240ه (1824م) ،من
اســـتعادتها وتأســـيس الدولة الســـعودية الثانية التي اســـتمرت إىل عام 1309ه (1891م) ،وبعد انتهائها بعرش سنوات ،قيض الله
امللـــك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل ســـعود عام 1319ه (1902م) ليؤســـس الدولة الســـعودية الثالثة ويوحدها باســـم
اململكة العربية الســـعودية ،وســـار أبنـــاؤه امللوك من بعـــده عىل نهجه يف تعزيـــز بناء هذه الدولـــة ووحدتها.
ومبـــا أن منتصف عـــام 1139ه املوافق لشـــهر فرباير من عـــام 1727م هو بدء عهد اإلمام محمد بن ســـعود وتأسيســـه للدولة
السعودية األوىل.
أمرنا مبا هو آت:
أوالً :يكون يوم ( 22فرباير) من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية ،باسم (يوم التأسيس) ويصبح إجازة رسمية.
ثانيا ً :يبلغ أمرنا هذا للجهات املختصة العتامده وتنفيذه.

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

تأسست فيه الدولة السعودية
التي حققت الوحدة واالستقرار

الدرعية
العاصمة ومركز الدولة

توحد فيها الناس وازدهروا
وانتشرت الثقافة والعلوم

 ٢٢فبراير
بدأ عهد اإلمام محمد بن سعود بتوليه الحكم في الدرعية وتأسيس الدولة السعودية األولى
في النصف الثاني من عام 1139هـ ويوافق(1727/2/22م).

تاريخ الدولة السعودية
الدولة
السعودية األولى

الدولة
السعودية الثانية

1139هـ | 1727م

1240هـ | 1824م

1233هـ | 1818م

1309هـ | 1891م

الدولة السعودية الثالثة
المملكة العربية السعودية
1319هـ | 1902م

اليوم الوطني
 23سبتمبر

يوم التأسيس
 22فبراير
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شعار يوم التأسيس
الرمز :العلم السعودي ،والنخلة ،والصقر ،والخيل العربية ،والسوق ،خمسة عنارص جوهرية
تعكس تناغامً تراثياً حياً ،وأمناطاً مستمرة ،هي رموز شعار يوم التأسيس.
النص :استلهم خط الشعار من منط الخط التاريخي الذي كتبت به إحدى املخطوطات
التاريخية التي تؤرخ أحداث الدولة السعودية األوىل.

النخلة

العلم السعودي

الصقر

الخيل العربية

السوق
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النخلة يف عرص الدولة السعودية األوىل

عندما ترتاءى لك شبه الجزيرة العربية ألول مرة وترى تلك النخيل السامقة يف أرضها
ستعلم يقيناً بأنك مل ِ
تضل الطريق ،رضبت النخلة جذورها يف أرض الدولة السعودية
واحتلت مكان ًة مرموقة استطاعت بها أن تكون جز ًء أساس ّياً من الهوية والثقافة والرتاث
السعودي وكذلك مصدرا ً من مصادر الدخل مبا تنتجه من متو ٍر بأنواع مختلفة.
مل يقترص عطاء النخلة عىل مثرة التمر وسد رمق العيش فحسب ،بل أمدت أجدادنا وآباءنا
من سعفها وجريدها وجذوعها ليصنعوا كثريا ً من املستلزمات الرضورية ملعيشتهم ،كامل َ ْنسف
والحصرية واملهفة والسفرة واملربد والزنابيل والسالل والقفاف (جمع قُفة) واألبواب
واألقفال (املُجرا) وغريها كثري ،تلك هي النخلة الفارعة الطول واملمتدة القامة واملتجذرة
يف غياهب األرض املعطاءة والسخية.
والتمور هي مثرة النخلة وسيدة السفرة ومصدر الضيافة الرئيس يف البيت السعودي ،إذ ال
يكاد يخلو بيت يف وسط الجزيرة أو شاملها أو رشقها أو جنوبها أو غربها من مترة الكرم
ورمز العطاء ،ويبقى االختالف يف األنواع املنتجة ،إذ إن نخلة الشامل تنتج نوعاً ال تنتجه
نخلة الرشق ،ونخلة الوسط تنتج ما ال تنتجه نخلة الغرب ،وهكذا فالنخلة كرمية متنوعة
العطايا أينام حلت ت ُعطينا من الثمر أطيبه.
يف الدرعية -حارضة الدولة السعودية األوىل ومبتدأ أمجادها املتوالية -تبهرنا النخلة
بكرمها وسخائها وتعدد أنواعها ،إذ نجد من التمور الخرضي واملكفزي ونبتة سيف ،وعندما
نذهب شامل غرب الدرعية باتجاه القصيم نجد كرم نخيلها يساقط علينا أنواعاً من لذيذ
مثرها ،كالرشودي والقَطار املعروف بحالوته ولذته حيث ورد ذكره يف إحدى قصائد
شاعر من القرن الثاين عرش يف ٍ
وصف بديع:
من مزنة كنه شخانيب قـــــاره
سالم عد مأمور االمطار
مني ٍ
ال جابه الخ َراف وسط الغضارة
ألذ وأزين من مراطيب قطار
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أما رشقاً فترشق لنا األحساء بتاريخها املمتد ومبزارع نخيلها الوارفة وبتمورها الشهية،
وأشهرها متر الخالص الذي أصبح رمزا ً من رموزها إىل يومنا الحارض ،ثم نذهب شامالً
فترتاءى لنا الجوف بحلوتها التي تغنى بها الشعراء وكتب عنها الرحالة ،حيث تغنى بها
أحد الشعراء قائالً:
من حلوة الجوف نقلط قدوعه
يل جالك اليل يشتهون التعاليــل
يطرب مناها يف عوايل فروعه
حلوة هل الجوف مناها هو اليك
ال ذاقهــا الجيعان يضيع جوعه
أحىل من الشهد املصفى محاليل

أما إذا توجهنا إىل الغرب اتجاه مدينة رسول الله ﷺ املدينة املنورة نجد النخيل الباسق
الذي شهد قصصاً شتى عىل مر التاريخ ينتج لنا مترة أطعم منها رسولنا الكريم وهي
العجوة ،حيث يروي الصحايب الجليل سعد بن أيب وقاص ريض الله عنه عن رسول الله ﷺ
ٍ
مترات عجوة مل يرضه ذلك اليوم س ٌّم وال سحر".
أنه قال" :من تصبح سبع
ولجني التمر آنذاك قصص تُروى وترتبط مبا يسمى موسم القيظ وهو شدة الحر ،ولذلك
اشُ تق منها اسم املقياظ وهو املوسم املتعارف عليه لجني التمور من النخل ،بل هو موسم
جني كثري من املحصوالت الزراعية يف منطقة نجد ،ومن أهمها نخيل التمور ،وقد ارتبط
هذا املوسم بالتفاعل االجتامعي والنشاط االقتصادي الدائب .وسمي القيظ لوقوعه يف
أيام موسم الحر الشديد "من األول من شهر أغسطس حتى الخامس عرش من شهر
سبتمرب" .ولذلك يسمى شهر يوليو "ط َّباخ اللون أو ط َّباخ التمر" وذلك لشدة الحر فيه إذ
تصطبغ فيه التمور باللونني األصفر أو األحمر حسب أنواعها.
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الخيل يف عرص الدولة السعودية األوىل
الخيل والعريب يف صحراء الجزيرة العربية ،عالقة ذات جذور عميقة منذ القدم؛ حيث
املهد األول للخيل يف الجزيرة العربية كام أثبتت االكتشافات األثرية الحديثة باململكة
العربية السعودية ،وعىل أراضيها استؤنست الخيول ألول مرة يف تاريخ العامل ،ويعود ذلك
إىل  9آالف عام مضت من تاريخ البرشية.
ارتبطت الخيول العربية باألصالة منذ القدم ،وكان أول من ركب الخيل قبل اإلسالم
من العرب ،هو سيدنا إسامعيل بن إبراهيم الخليل عليهام السالم .وبعد اإلسالم وردت
يوم
يف الخيل أحاديث نبوية تعزز من مكانتها فـ" ُ
ري إىل ِ
الخيل َمعقو ٌد يف نواصيها الخ ُ
ِ
كالباسط ي َده بالصدق ِة" ،فزادت العالقة ما
القيام ِة ،وأهلُها ُمعانون عليها ،واملن ِف ُق عليها
بني العريب والخيل إىل حد أن أوىص النبي صىل الله عليه وسلم بأن ينقّي صاحب الخيل
الشعري لها.
وقد ارتبط حضور الخيل والفروسية بتاريخ الجزيرة العربية ،وخلّد املؤرخون والشعراء
أسامءها وسالالتها وفرسانها وأوصافها وأفعالها ،ومل تنفك عن الذكر منذ تأسيس الدولة
السعودية األوىل حتى وقتنا الحارض ،حيث حرص األمئة عىل اقتناء نجائب الخيل واحتكار
بعض أنواعها ،وهو ما أعطاها قيمة معنوية ومادية أكرث من ذي قبل ،ويذكر ابن برش يف
كتابه "عنوان املجد يف تاريخ نجد"" :أن االمام سعود بن عبدالعزيز كان ميلك يف مرابطه
ألفاً وأربعمئة فرس ،هذا غري الذي ميلكه أبناؤه وأتباعه".
وكان الهتامم أمئة الدولة السعودية األوىل مبرابط الخيل والخيول العربية األصيلة
وعنايتهم بها دور يف إنقاذها وتكاثرها يف املنطقة .كام انترش كثري من املرابط لدى
القبائل واألرس الكبرية يف أنحاء البالد السعودية ،لتسهم يف تحسني سالالت الخيول
العربية األصيلة وحفظها يف الجزيرة العربية.
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وقد كان اإلمام سعود بن عبدالعزيز عظيم االهتامم بأصايل الخيل ،وكان ميتلك أفضل
املِهار العربية ،ومنها ألف وأربعمئة فرس ،منها ستمئة فرس يركبها رجال انتقاهم من
شجعان البوادي .وكان ينفق عىل الخيل الغايل والنفيس ،وقد اشرتى أكرثها بأمثان باهظة
جدا ًُ ،عرِف عنه أنه دفع مبل ًغا يساوي خمسمئة وخمسني أو ستمئة جنيه إسرتليني مث ًنا
لفرس واحدة .وكان يبقي منها ثالمثئة أو أربعمئة يف الدرعية دامئًا ،وبقيتها يف منطقة
األحساء ،لوجود األعالف املناسبة لها .وكان لديه فرس مفضلة اسمها (كريعة) يركبها دامئًا
يف حمالته العسكرية حتى أصبحت مشهورة يف جزيرة العرب كلها .وقد سمح اإلمام سعود
لكل واحد من أبنائه باتخاذ حاشية تتكون من  150خ ّياالً وكان لدى عبدالله يف حياة أبيه
نحو  300خيال.

الصقارة يف عرص الدولة السعودية األوىل

تعد رياضة الصيد بالصقور من الرياضات والهوايات الشهرية يف مجتمع الجزيرة،
العربية وهي إحدى أصناف علم "البيزرة " املعروف يف تراثنا العريب .وقد ط ّوع اإلنسان
الجوارح من أجل الصيد الذي كان لسببني :األول من أجل أن يجد لقمة عيشه ،واآلخر
ترفيهي لقضاء وقت ممتع .وارتبط الصيد بالعرب منذ القدم ،وقد كان ينظر لرياضة
الصيد بالصقور عىل أنها رياضة للملوك والزعامء واألعيان ،وتحدث الرحالة األجانب
يف زيارتهم ملناطق الجزيرة العربية عن هذه الرياضة .وقد كان أفضل أنواع الصقور
التي كان لها شعبية كبرية الحر والشاهني والوكري .وكل أنواع الصقور تأيت مهاجرة إىل
الجزيرة العربية حيث تصاد فيها أو يؤىت بها مستوردة من مواطنها األصلية ،وذلك فيام
عدا الوكري وشاهني الجبل املتوطنة يف الجزيرة العربية.
إبان فرتة الدولة السعودية األوىل ،كانت الصقور من الهدايا التي تهدى بني شيوخ القبائل
رمزا ً للصلح يف حال الخالفات بينهم.
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كام اشتهرت بعض القبائل بالصيد بالصقور ،وقد تحدثت املصادر عن اهتاممهم بهذه
الرياضة وشغفهم الكبري بصيد طري الحبارى .وهذا الطري من الطيور املهاجرة التي تأيت
إىل الجزيرة العربية من أواسط آسيا إىل منطقة الخليج العريب فيتمركز وجودها يف شامل
رشق الجزيرة العربية ورشقها حتى أطراف الربع الخايل.

السوق يف عرص الدولة السعودية األوىل
السوق دكاكني أو موائد مبسوطة عىل األرض ،تُع َرض عليها البضائع ،وال تزال مثل هذه
األسواق ت ُقام إىل يومنا هذا يف القُرى ،أو يف األرياف .ومن هذه األسواق ما يَنعقد كل
أسبوع ،ومنها ما ال ينعقد إال مر ًة يف الشهر ،أو مر ًة يف السنة ،ومنها ما ينعقد مرة يف
بضعِ سنني ،وقد شهدت الدولة السعودية األوىل يف عهد أمئتها أوج اتساعها الجغرايف
والسيايس ،وبلغت أقىص قوتها ومجدها ،وتعددت مصادر الدخل وثروات سكان مركز
الدولة يف الدرعية ،وانعكس ذلك عىل األسواق التجارية ،والقصور السكنية ،والرقعة
الزراعية ،وتوافد ذوي الخربات والصناعات من داخل الدولة وخارجها إىل الدرعية ،ونتج
عن ذلك متتع الناس يف الدرعية بحياة اقتصادية جيدة.
كان كثري من مواطني الدولة السعودية األوىل يعملون يف مهنة التجارة التي متثل مور ًدا
أساس ًّيا ألهل البلدة إىل جانب الزراعة والفالحة ،وكان منط أسواق الدولة السعودية
األوىل عىل شكل دكاكني تصطف يف الشوارع الواسعة بجوار القرص واملسجد ،حيث تتسع
للمتسوقني وبضائعهم ودواب النقل التي ترد إىل السوق لنقل البضائع أو لعرضها للبيع.
هذه األسواق كانت تسمى امل َ ِ
وسم ،وهي لهجة محلية تعني موضع البيع والرشاء ،وال تعني
املواسم املؤقتة للبيع ،بل هي دكاكني دامئة مملوءة بالبضائع ،يزدحم بينها املتسوقون
واملارون بها .واشتهرت الدولة السعودية األوىل بأسواقها العامرة ،يف نجد والحجاز وتهامة.
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ال َعلَم يف عرص الدولة السعودية األوىل
العلَم رمز للوحدة واالنتامء والوطنية ،وترفع األعالم يف املعارك لرفع روح الوطنية واالنتامء
للمحاربني ،كام أنها ترفع يف الدور الحكومية واملناسبات.
للعلم عدة أسامء منها :الراية ،واللواء ،والبريق.
العلم السعودي الحايل ما هو سوى امتداد لعلم الدولة السعودية األوىل ،وقد مر العلم
السعودي بعدة مراحل حتى وصوله إىل شكله الحايل ،وكانت أول تلك املراحل يف عهد
املؤسس اإلمام محمد بن سعود ،وكان علامً أخرض مشغوالً من الخز واإلبريسم ،ويكون
جزؤه القريب من الحامل أبيض ،واللون األخرض يرمز إىل النامء والعطاء والرخاء،
وتتوسطه كلمة التوحيد (ال إله إال الله محمد رسول الله) ،وقد استمر هذا العلم حتى
الدولة السعودية الثانية.
يف عهد امللك عبدالعزيز -رحمه الله -اتخذ علم الدولة السعودية األوىل مع إضافة سيف
تحت كلمة (ال إله إال الله) .واعتمد شكل العلم السعودي وهو علم أخرض مع كتابة كلمة
التوحيد باللون األبيض متوسطة العلم ويف أسفله السيف املسلول الذي يرمز للقوة موازياً
لكلمة التوحيد.
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أرض عاصمة التأسيس
تقــع الدرعيــة عاصمــة الدولــة الســعودية األوىل يف وســط الجزيــرة العربيــة ،وتحديــدا ً
فــي إقليــم اليمامــة الــذي يحتــل مســاحة كبيــرة مــن الجزيــرة العربيــة ،حيــث يبلــغ طولــه مــن
الشــمال إلــى الجنــوب مــا يزيــد علــى  1000كــم وعرضــه  500كــم ،وتتوســطه سلســلة جبــال
طويــق الشــهيرة التــى تغنــى بهــا الشــعراء.
وتشــمل الياممــة عــددا ً مــن األقاليم من أشــهرها "العــارض" و"الوشــم" و"ســدير" و"الفرع"
و"األفــاج" و"وادي الدواســر" ،وعـرات األوديــة التــي تخــرق ســهولها وجبالهــا .كــا أن فيهــا
عــددا ً مــن العيــون الشــهرية ،ومــن أشــهرها "الخـراء" و"هيــت" ،وقــد كانــت الياممــة تســمى
"الخـراء"؛ لخصوبــة تربتهــا وكرثة أشــجارها.
يعــد "وادي حنيفــة" مــن أهــم أوديــة الجزيــرة العربيــة؛ إذ يحتــل موق ًعــا اســراتيج ًيا يف
إقليــم الياممــة ،إذ ميثــل هــذا الــوادي منطقــة جــذب لالســتقرار البــري ومحطــة مهمــة وســط
الجزيــرة لقوافــل الحــج والتجــارة عــى مختلــف الحقــب التاريخيــة.
وتقع الدرعية عىل ضفاف "وادي حنيفة" الذي كان يعرف قدمياً باسم "وادي ال ِع ْرض".
قــال األصمعــي" :أخصــب ذلــك ال ِعـ ْرض وأخصبــت أعــراض املدينــة وهــي قراهــا التــي يف
ـب مــن
أوديتهــا" ،وقــال يف ذلــك أبــو عبيــد الســكوين" :عــرض الياممــة ،وادي الياممــة ،ينصـ ُّ
ـب الجنــوب مــا يــي القبلــة ،فهــو يف بــاب الحجــر ،ومــا حولــه
ـب الشــال ويفــرغ يف مهـ ّ
مهـ ّ
مــن القــرى تسـ ّمى الســفوح ،والعــرض كلــه لبنــي حنيفــة إال يشء منــه لبنــي األعــرج مــن بنــي
ســعد بــن زيــد منــاة بــن متيــم".
وقال الشاعر يحيى بن طالب الحنفي:
َ
جنوب
تهــب
يل
يُ ُ
ُ
الشوق من كان ُمص ِعــدا ً ويرتـا ُع قلبــي أن ّ
هيج ع ّ
غريـب
ســل الهــ َّم عنــي فإنني مع الهـ ِّم محزون الفؤا ِد
رب ِّ
فيــا ِّ
ُ
يطيــب
يطيب مع ال ّنــوى ولكنــه بال ِعــ ْرض كــان
ُ
ُ
ولست أرى عيشاً ُ
19

ويف زمــن "طســم" و"جديــس" ،والفــرة اإلســامية املبكــرة متيــز وادي حنيفــة
بالخــرة والنــرة ،وكــرة امليــاه الجاريــة مــن ميــاه األمطــار واألنهــار والعيــون .ويف
ذلــك يقــول ابــن خلــدون بــأن "طس ـاً وجديس ـاً كانــوا مــن ســاكني الياممــة ،وهــي إذ
ذاك مــن أخصــب البــاد وأعمرهــا ،وأكرثهــا خــرا ً ومثــارا ً وحدائــق وقصورا ً" ،ويســتطرد
ابــن خلــدون يف حديثــه فيقــول" :بقيــت الياممــة بعــد طســم يباب ـاً ال يــأكل مثرهــا إال
عــوايف الطــر والســباع حتــى نزلهــا بنــو حنيفــة".

إقليم اليمامة
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وتعــد جبــال طويــق أو جبــل طُويــق أو جبــال العــارض أو عــارض الياممــة ،مــن أهــم
املعــامل الجغرافيــة يف إقليــم الياممــة ،وهــي سلســلة جبليــة تكـ ّون هضبــة ض ّيقــة ،تقع يف
قلــب نجــد .ومتتــد جبــال طويــق عــى مســافة  1100كلــم ،حيــث تبــدأ مــن صحــراء نفــود
ـول إىل مشــارف صحــراء
الثويــرات يف منطقــة القصيــم ،مــرو ًرا بــوادي الــدوارس ،وصـ ً
الربــع الخــايل.
را لـــ "طَــوق" ،حيــث تبــدو مرتفعاتهــا عىل
ُســميت السلســلة الجبليــة بـــ "طُ َويــق" تصغـ ً
شــكل طــوق ،تنتــر عــى أطرافهــا املســتوطنات البرشيــة التــي يعــود وجودهــا إىل مــا
قبــل التاريــخ ،وميــر مــن خاللهــا طريــق مرصــوف بالحجــارة عربتــه القوافــل قدميًــا
ألغــراض الحــج والتجــارة.

وادي حنيفة
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عــاوة عــى مكانتهــا التاريخيــة ،شــغلت جبــال طويــق حي ـ ًزا مــن الشــعر القديــم
واملعــارص ،وأشــار إليهــا ويل العهــد األمــر محمــد بــن ســلامن يف أثنــاء كلمتــه يف
قائــا:
ً
مؤمتــر مبــادرة االســتثامر يف الريــاض عــام 1440هـــ (2018م)،
"همة السعوديني مثل جبل طويق".
متثــل جبــال طويــق األيقونــة الرســمية ملــروع مدينــة الق ّديِّــة ،أحــد أكــر املرشوعــات
الرتفيهيــة والرياضيــة والثقافيــة ضمــن رؤيــة اململكــة  ،2030فعــى أحــد ســفوحها التــي
تبعــد  50كلــم عــن العاصمــة الريــاض يســتقر مــروع مركــز مدينــة القديــة ،حيــث يصــل
ارتفــاع الجبــل إىل  600مــر عنــد منطقــة املــروع.

جبل طويق
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جذور التأسيس
انتقال بني حنيفة إلى اليمامة
كان أول مــن قــدم مــن بنــي حنيفــة إىل الياممــة "عبيــد بــن ثعلبــة بــن يربــوع بــن
ثعلبــة بــن الـ ّدؤل بــن حنيفــة" مرتحـاً بأهلــه ومالــه مــن الحجــاز ،حتــى نــزل مبوضــع
يقــال لــه "قَــا َرات" ،بالقــرب مــن (حجــر الريــاض) ،فأقــام بهــا أيّا ًمــا .ثــم إن راع ًيــا
لعبيــد خــرج حتــى أىت َح ْجـ ًرا ،فــرأى القصــور والنخــل فعــرف أ ّن لهــا شــأناً ،فرجــع حتى
أىت عبيــدا ً ،فأخــره وقــال :رأيــت آطا ًمــا طــواالً ،وشــج ًرا حســاناً ،وهــذا حملــه؛ وجــاء
بتمــر نخيلــه وجــده منتــرا ً تحــت النخــل ،فــأكل منــه عبيــد ،فقــال :هــذا واللــه الطعــام،
وأصبــح فأمــر بجــزور فنحــرت ،ثــم قــال لبنيــه ومــن كان معــه :احــرزوا حتــى آتيكــم.

هجرة بني حنيفة من الحجاز إلى نجد
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ـا رآها
فركــب فرســه ،وارتــدف الغــام خلفــه ،وأخــذ رمحــه حتــى قــدم إىل َح ْجــر ،فلـ ّ
عــرف أنّهــا أرض لها شــأن ،فوضع رمحه يف األرض ،ثــم دفع الفرس ،فاحتجر عىل ثالثني
دارا ً وثالثــن حديقــة ،فسـ ّميت حجريتــه َح ْجرا ً ،فهي َح ْجــر اليَ َم َمة .وقال يف ذلك شــعرا ً:
		
حللنا بدا ٍر كان فيها أنيسهــا
		
فصاروا قطي ًنا للفال ِة بغرب ٍــة

فبادوا وخلّوا ذاتَ شيد حصونها
رميم ورصنا يف الديا ِر قطينهـا
ً

َ
ويسكن عوض سهلها وحزونهــا
فسوف يليها بعدنا من يحلّها
ثــم ركــز عبيــد رمحــه يف وســط َح ْجــر ،ثــم رجــع إىل أهلــه فاحتملهــم إليهــا ،ونــزل
هــو وولــده يف القصــور ب َح ْجــر.
ونتيجــة لوفــرة ميــاه وادي حنيفــة وخصوبــة أرضهــا اســتقرت بهــا تجمعــات برشيــة،
وتكونــت القــرى التــي وصــف "الهمــداين" بعضهــا بأنهــا قــرى ذات نخيــل وحصــون
عاديــة وغــر عاديــة .ومــن أشــهر األبيــات الشــعرية التــي جــاءت يف وصــف الياممــة
وأجملهــا ،تلــك التــي قالهــا "عمــرو بــن كلثــوم" يف معلقتــه املشــهورة:
فَأَع َر َض ِت اليَام َم ُة َواِش َم َخ َّرت كَأَ
ٍ
سيــاف ِبأَيـدي ُمصلِتينـا
وذكر "األعىش" آطام َج ّو بقوله:
فلمــا أتـت آطـام َج ٍّو وأهله أنيخت فألقت رحلها بفنائكا
واآلطام هي القصور ،والحصون التي بنيت من الحجارة.
وال تــزال يف الياممــة آثــار حصــون وآطــام عاديــة ،تعــود إىل مــا قبــل اإلســام بأمــد،
وكانــت حاميــة ومنعــة للســاكنني حولهــا ،وتُشــاهد آثــار الســكن يف أطرافهــا ،وآثــار آبــار
امليــاه ،وآثــار زرع واملــزارع .فــكان يف " َملْ َهــم" حصــون كان يتحصــن بهــا بنــو يشــكر،
ونجــد يف قــرى أخــرى عــى وادي حنيفــة حصونًــا بنيــت كلهــا لــدرء النفس مــن األخطار.
ويف الياممــة حصــون متفرقــة ونخــل وريــاض ،وأشــجار متدليــة مثارهــا ،ويرجــع أهــل
األخبــار زمانهــا إىل "طســم" و"جديــس" ،وذكــروا أن طــول بعضهــا خمســمئة ذراع.

24

االستقرار
أســس بنــو حنيفــة عــددا ً مــن مراكــز االســتقرار التــي امتــدت عــى ضفــاف "وادي
العــرض" الــذي أصبــح "وادي حنيفــة" ،حيــث تحولــت الياممــة إىل إقليــم تحت نفــوذ بني
حنيفــة .وعندمــا ظهــر اإلســام كان ملــك الياممــة هــو "مثامة بــن أثال الحنفــي" صاحب
القصــة الشــهرية مــع النبــي ﷺ ،وهــذا يبــن مــدى االســتقرار والقــوة يف هــذا اإلقليــم.
عدم االستقرار
خــال العــر األمــوي والعبــايس وبعــد انتقــال العاصمــة مــن املدينــة املنــورة
إىل خــارج الجزيــرة العربيــة ،أهمــل إقليــم الياممــة ،وعــاش ردح ـاً مــن الزمــن طــي
النســيان ملــا يزيــد عــى األلــف عــام ،وتأسســت الدولــة األخيرضيــة يف منتصــف
القــرن الثالــث الهجــري واتخــذت مــن الخرضمــة (يف الخــرج) عاصمــة لهــا ،وهــذا
مــا أثّــر يف مدينــة حجــر التــي كانــت مدينــة كبــرة شــبيهة بالكوفــة والبــرة مــن
حيــث الحجــم والتخطيــط ،وســيطر األخيرضيــون عــى املنطقــة ،واتبعــوا سياســة
قاســية أدت إىل هجــرة بعــض الســكان ،إضافــة إىل القحــط الــذي أصــاب املنطقــة.

وادي حنيفة
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الدرعية
أسســت عشــرة "املــردة" مــن "الــدروع" مــن بنــي حنيفــة مدينــة رشقــي الجزيــرة
العربيــة عــى ســاحل الخليــج العــريب ،أطلقــوا عليهــا اســم "الدرعيــة" نســبة إىل
العشــرة ،وذلــك بعــد أن انتقلــوا مــن وســط الجزيــرة العربيــة يف القــرن الرابــع
الهجــري لظــروف عــدم اإلســتقرار آنــذاك ،ونتيجــة لعــودة عشــائر بنــي حنيفــة إىل
حجــر الياممــة بعــد عــودة االســتقرار إليهــا تلقــى مانــع بــن ربيعــة املريــدي الحنفــي
وهــو يف بلدتــه الدرعيــة رشق الجزيــرة العربيــة دعــوة ابــن عمــه حاكــم مدينــة حجــر
يف الياممــة وهــو ابــن درع للقــدوم بالعشــرة واالســتقرار يف منطقــة أجــداده وأســافه.

الدرعية
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رسم يدوي للدرعية ووادي حنيفة في عام 1808م للفرنسي جون باتست روسو

انتقــل "مانــع بــن ربيعــة املريــدي الحنفــي" وأفــراد عشــرته مــن الدرعيــة يف رشق
الجزيــرة العربيــة إىل وســطها لتأســيس الدرعية الجديــدة عام 850هـــ (1446م) ،وقد عرب
خــال رحلتــه من رشق الجزيــرة العربية رمال الدهناء القاحلة مؤمناً بشــخصيته املســتقلة
الراغبــة يف تأســيس دولة واســعة تحقق األمن واالســتقرار ،وهو ما أورثــه ذريته من بعده.
اســتقبل ابــ ُن درع ابــ َن عمــه وعشــرته يف وادي حنيفــة ،وأقطعــه موضعــي
"غصيبــة" و"املليبيــد" اللذيــن يقعــان شــال غــرب مدينــة حجــر ،فجعــل مانــع
"غصيبــة" مقــرا ً لــه ولحكمــه وبنــى لهــا ســورا ً ،وجعــل "املليبيــد" مقــرا ً للزراعــة.
ويعــد هــذا الحــدث أبــرز أحــداث الجزيــرة العربيــة يف العــر الوســيط ،فقــد كان
قــدوم مانــع اللبنــة األوىل لتأســيس أعظــم دولــة قامــت يف املنطقــة يف تاريــخ الجزيــرة
العربيــة بعــد دولــة النبــوة والخالفــة الراشــدة.
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طريق الرحلة من الدرعية شرق شبه الجزيرة العربية إلى الدرعية في وادي حنيفة

المليبيد وغصيبة
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غصيبة

وكان حلــم بنــاء دولــة يف جزيــرة العــرب يــراود بعــض العقــاء ،وذلــك ملــا
اعــرى هــذه املنطقــة الجغرافيــة مــن اإلهــال الــذي اســتمر عــدة قــرون ،ولســيطرة
أعــراق أخــرى عــى بعــض أجــزاء األرايض العربيــة ،وعــى شــعوبها ومقدراتهــا.
وعنــد دراســة ظاهــرة مدينــة الدرعيــة التــي أسســها مانــع املريــدي يف منتصــف
القــرن التاســع الهجــري (الخامــس عــر امليــادي) ،ومــا نتــج بعــد ذلــك ،يتبــن
لنــا مــن معطيــات عــدة أنــه أســس الدرعيــة لتكــون املدينــة الدولــة القابلــة للتوســع
مــع األيــام ،ونستشــف مــن مواقــف أمــراء الدرعيــة منــذ األمــر مانــع أن هنــاك
دســتورا ً عائلي ـاً للحكــم ركّــز عــى فكــرة الدولــة ،وعــى العنــر العــريب ،وهــذا مــا
جعــل هــذه املدينــة ال تقــوم عــى عصبيــة قبليــة ،وإمنــا عــى أســاس دولــة عربيــة.
حــن نتأمــل يف املوقــع الجغــرايف ملدينــة الدرعيــة يتضــح لنــا أنــه موقــع إســراتيجي
لعاصمــة دولــة كــرى ،فمــن أبــرز املقومــات لذلــك وقوعهــا عــى واحــد مــن أهــم
األوديــة يف نجــد وهــو "وادي حنيفــة" ،عــدا أنهــا تقــع عــى أحــد أهــم الطــرق التجاريــة
القدميــة ،ذلــك الطريــق الــذي تعــد الدرعيــة يف قلبــه ،والــذي يــأيت مــن جنــوب شــبه
الجزيــرة العربيــة مــرورا ً بنجــران ثــم يتجــه شــاالً إىل الياممــة ثــم الدرعيــة حيــث يتجه
إىل الشــال نحــو دومــة الجنــدل وإىل الــرق نحــو العــراق وإىل الغــرب نحــو الحجــاز.
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ويعـــد هـــذا الطريـــق هـــو طريـــق الحـــاج القـــادم مـــن فـــارس والعـــراق
ووســـط آســـيا ،الذيـــن كانوا يواصلون ســـرهم عـــر الدرعيـــة إىل مكـــة املكرمة.
وازدادت أهميـــة هـــذا الطريق بعد تأســـيس الدرعية عىل يد مانـــع املريدي الذي
ســـعى هو وأبناؤه وحفدتـــه إىل تأمينه وخدمته.
وبتأســـيس اإلمام محمد بن ســـعود للدولة الســـعودية األوىل أصبح هـــذا الطريق
مـــن أبـــرز الطرق التـــي متر بهـــا قوافل التجـــارة والحـــج ،نتيجة لسياســـة اإلمام
محمـــد ابن ســـعود بتأمني هذا الطريـــق واالرتبـــاط بعالقات مع القبائـــل التي مير
مـــن خـــال مناطقها ،واالتفـــاق معها عـــى ضبط األمـــن وتقديم الخدمـــة الالزمة
للمســـتفيدين منه.
وكان الســـائد يف بلـــدات املنطقة أن تكـــون البلدة يف أول تأسيســـها خاصة بأرسة
واحدة ،وبعد مرور عقود من الســـنني تســـمح هـــذه األرسة ألفـــراد أو عوائل محددة
باالنتقـــال إىل بلدتهم بنا ًء عىل اتفـــاق بينهم .وهذا ما ال نالحظـــه يف الدرعية ،فمنذ
نشـــأتها وهي موئل للعرب اآلخرين الذين هاجـــروا إليها من أنحـــاء الجزيرة العربية
وخارجهـــا  ،فأقام فيهـــا أو زارها كثريون مـــن مناطق مختلفة مـــن جزيرة العرب.
واملتابـــع لدولة املدينـــة "الدرعية" يالحظ أنها تتوســـع وتضيق بحســـب االســـتقرار
الســـيايس فيها ،وهـــذه األمور والـــدروس والتجـــارب املرتاكمة الطويلـــة فهمها اإلمام
محمـــد بن ســـعود ،الذي -بفضـــل الله ثم بفضـــل عبقريتـــه  -انتقلت دولـــة املدينة
يف "الدرعيـــة" إىل مرحلة الدولـــة ،التي تعـــارف املؤرخون عىل تســـميتها بـ "الدولة
الســـعودية األوىل" .وكانـــت الدولة الســـعودية منذ تأسيســـها حتى يومنـــا هذا دولة
عربيـــة خالصة بحكامها وشـــعبها.
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ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎم

850
ﻫﺠﺮﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

اﻟﺪرﻋﻴﺔ

1446م

ﺗﻜﻮﻧﺖ

ﺗﺄﺳﺴﺖ

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

ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻣﻦ ﻏﺼﻴﺒﺔ واﻟﻤﻠﻴﺒﻴﺪ.

اﻋﺘﻨﺖ

اﺗﺴﻌﺖ

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

ﻓﻲ أﺣﻴﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺘﻲ وادي ﺣﻨﻴﻔﺔ.

ﺗﺄﻟﻔﺖ

ﺗﻬﻴﺄت
ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰاً ﻟﻠﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.

ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻀﺮﻳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن.

ﺗﻮاﻓﺮت

ﺗﻀﻤﻨﺖ

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

ﻣﻨﻄﻘﺔ زراﻋﻴﺔ ﻧﻈﺮاً ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ وادي
ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﺨﺼﺐ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻔﺎﺋﺾ
ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪن واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻤﺠﺎورة.
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أبرز أمراء إمارة الدرعية
1139 - 850ه (1727-1446م)

مانع المريدي

ربيعة

موسى

محمد

مرخان
مقرن

إبراهيم

 850هـ 1446/م

محمد
سعود

 1139هـ 1727/م

مانع المريدي

أنشأ الدرعية عام  850هـ وأسس إمارة فيها

ربيعة بن مانع

واصل إكمال تأسيس إمارة الدرعية

موسى بن ربيعة

زاد من نفوذ إمارة الدرعية

إبراهيم بن موسى

أم َن طرق الحج والتجارة التي تمر بالدرعية
َّ

مرخان بن إبراهيم

زاد من نفوذ إمارة الدرعية

مقرن بن مرخان

وسع إمارة الدرعية
ّ

سعود بن محمد

زاد من قوة إمارة الدرعية ،وتنسب إليه نخوة (خَ َّيال ابن مقرن)

محمد بن سعود

مؤسس الدولة السعودية األولى
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فارس من فرسان الدولة السعودية األولى من رسم الفنان الفرنسي
(إيميل بريس دافين
)
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فارس من فرسان الدولة السعودية األولى حسب رسم أحد الفنانين
الفرنسيين في باريس

34

قصر سلوى في الطريف بالدرعية

ﻏﺼﻴﺒﺔ

اﻟﻄﺮﻓﻴﺔ

اﻟﻘﺼﻴﺮﻳﻦ

اﻟﺴﻬﻞ

اﻟﻄﺮﻳﻒ

أحياء الدرعية التاريخية
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المؤسس
اإلمام محمد بن سعود
ولــد اإلمــام محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن عــام 1090هـــ (1679م) .ونشــأ
وترعــرع يف "الدرعيــة" واســتفاد مــن التجربــة التــي خاضهــا يف شــبابه حــن عمــل إىل
جانــب والــده يف ترتيــب أوضــاع اإلمــارة ،وهــو مــا أعطــاه معرفــة تامــة بــكل أوضاعهــا.
شــارك اإلمــام محمــد بــن ســعود يف الدفــاع عــن "الدرعيــة" عندمــا غزاهــا ســعدون
بــن محمــد زعيــم بنــي خالــد باألحســاء ،واســتطاعت الصمــود ودحــر الجيــش املعتــدي.
ُعــرف عنــه صفــات متعــددة ،كالتديــن ،وحــب الخــر ،والشــجاعة ،والقــدرة عــى
التأثــر .كان محمــد بــن ســعود امتــدادا ً لتاريــخ أســافه الذيــن بنــوا الدرعيــة وحكموها،
وانتقــل بهــا مــن دولــة املدينــة إىل دولــة واسعـــة.
تــوىل اإلمــام محمــد بــن ســعود الحكــم يف أوضــاع اســتثنائية يف منتصــف عــام
1139هـــ (فربايــر 1727م)؛ فقــد عانــت الدرعيــة قبيــل توليــه الحكــم من ضعف وانقســام
ألســباب متعــددة ،منهــا النــزاع الداخــي عــى إمــارة الدرعيــة بني ع ّمــه األمــر مقرن بن
محمــد واألمــر زيــد بــن مرخــان ،وكذلــك حملــة الدرعيــة عــى العيينــة ،ومقتــل األمــر
زيــد بــن مرخــان ،ومنهــا كذلــك انتشــار مــرض الطاعــون يف جزيــرة العــرب خــال تلــك
الفــرة وتســببه يف وفــاة أعــداد كبــرة مــن النــاس .ومــع كل هــذه التحديــات اســتطاع
اإلمــام محمــد بــن ســعود أن يتغلــب عليهــا وأن يتخطاهــا وي ّوحــد الدرعيــة ،وأن يســهم
يف نــر االســتقرار يف منطقــة العــارض.
كان اإلمــام محمــد بــن ســعود حاك ـاً حكي ـاً وفي ـاً ،تــرىب يف بيــت عــز وإمــارة
وتعلــم السياســة وطــرق التعامــل مــع اإلمــارات املجــاورة والعشــائر املتنقلــة ،وقــد كان
لــه أثــر كبــر يف اســتتباب األوضــاع يف اإلمــارة قبــل توليــه الحكــم ،يف الوقــت نفســه
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تحــى اإلمــام محمــد بــن ســعود برؤيــة ثاقبــة ،فقــد درس األوضــاع التــي كانــت تعيشــها
إمارتــه واإلمــارات التــي حولهــا بشــكل خــاص ووســط الجزيــرة العربيــة بشــكل عــام،
وبــدأ منــذ توليــه الحكــم التخطيــط للتغيــر عــن النمــط الســائد خــال تلــك األيــام،
فأســس ملســار جديــد يف تاريــخ املنطقــة متثــل يف الوحــدة والتعليــم ونــر الثقافــة
وتعزيــز التواصــل بــن أفــراد املجتمــع والحفــاظ عــى األمــن .وقــد كان لــه مــن األبنــاء
أربعــة ،وهــم :عبدالعزيــز ،وعبداللــه ،وســعود ،وفيصــل.
كان مح ّب ـاً للخلــوة والتأمــل والتفكــر ،وهــو مــا يــدل عــى شــخصيته يف االســتقراء
والتــأين والرؤيــة املســتقبلية.
ذكــر الثقــات مــن املخربيــن عــن شــأن محمــد بــن ســعود أنــه كان رجــاً كثــر
الخــرات والعبــادة ،وكان أبــوه ســعود وجــده محمــد أمرييــن عــى إمــارة الدرعيــة،
وهــا أكــر قومهــا .وكان جــده محمــد كريــم الطبيعــة ،ميــر الــرزق ،لــه أمــاك
كثــرة مــن نخــل وزروع .قيــل مــن ســخاء اإلمــام محمــد بــن ســعود أن الرجــل كان
يأتيــه مــن البلــدان يطلــب منــه شــيئاً كثــرا ً لوفــاء ديــن عليــه ،فــإذا عــرف أنــه محــق
أعطــاه إيــاه ،حتــى إنــه يف إحــدى الســنني وفــد عليــه رجــل مــن أهــل بريــدة اســمه
نــارص بــن إبراهيــم ،وكان تاجــرا ً ،لكنــه أفلــس ،حيــث كان يشــتغل ببعــض أمــوال النــاس
فرصفهــا يف مهــات نفســه ،وكان الــذي عليــه أربعــة آالف ذهبـاً ،فلــا وصــل الدرعيــة
أبــدى األمــر ملحمــد ابــن ســعود؛ فأعطــاه أربعــة آالف ذهبــاً .فقــال لــه أوالده غــر
عبدالعزيــز :أتعطــي رج ـاً ال تعرفــه إال باالســم هــذا املبلــغ؟ فقــال :نعــم .يــا أوالدي،
ـر منهــم ذو الــرف إذا َّ
ذل ينبغــي إعانتــه
الدنيــا إمنــا جعلــت لكرامــة بنــي آدم ،فالخـ ِّ
مبــا ميكــن لئــا يزدريــه الســفلة ،ونــارص بــن إبراهيــم قــد ســمعتم بــه أنــه رجــل كان ذا
مــال ورشف ،وقــد اضطــره الزمــان ،فعــى النــاس الكــرام إبــداء الخــر ملثلــه.
وكان املعهــود مــن اإلمــام محمــد بــن ســعود أنــه ال يــرى شــابّاً مــن أهــل بلدتــه
وجامعتــه غــر متــزوج إال ســأل عــن حالــه .فــإذا قيــل لــه :ال ميلــك شــيئاً مــن جهــاز
ج َّهــزه ،وأمــره بالــزواج .وإذا امتنــع أحــد أن يعطــي ابنتــه لشــخص خطبهــا وهــو كفــؤ إال
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ســار بنفســه إليــه ،وعاتبــه يف ذلــك .ورمبــا اشــرط عــى نفســه أن زوجــوا هــذا فالنــة،
فــإن أصابهــا منــه رضر مــن كســوة أو متــاع أو ســكن ،فأنــا ضامــن بــه .وكان كذلــك
يفعــل حيــث وقــع الــرط ال محالــة ،وذلــك لحســن ســرته ورسيرتــه ،ورغبتــه يف التئــام
جامعتــه وكــرة خريهــم بالتناســل والتعاضــد .وكان يحــب الخلــوة .قيــل :إنــه كان يــأيت
البيــت ،فيجلــس وحــده ،وال يريــد أحــدا ً مــن أوالده أو نســائه أن يدخــل عليــه .وكان ال
يــرىض الحــرب مــع أحــد ولــو عيــل عليــه ،ويأمــر جامعتــه بإطفــاء الفــن دامئـاً.
تــويف اإلمــام محمــد بــن ســعود عــام 1179هـــ (1765م) بعــد أربعــن عام ـاً مــن
القيــادة والتأســيس.

بناء على وصف المصادر التاريخية
رسم تخيلي لإلمام محمد بن سعود ً
رسم وتصميم (شركة مانجا لإلنتاج)
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أبرز أعمال اإلمام محمد بن سعود
تم تأسيس الدولة السعودية األوىل وتوحيدها وبناؤها يف عهد اإلمام محمد بن سعود
عىل مرحلتني:
األوىل خالل الفرتة (1158 -1139هـ 1745-1727 /م) وكان من أبرز أحداثها ما يأيت:
توحيــد شــطري الدرعيــة وجعلهــا تحــت حكــم واحــد بعــد أن كان الحكــم متفرقـاً يف
مركزين.
االهتامم باألمور الداخلية وتقوية مجتمع الدرعية وتوحيد أفراده.
تنظيم األمور االقتصادية للدولة.
بنــاء حــي جديــد يف ســمحان وهــو حــي الطرفيــة ،وانتقــل إليــه بعــد أن كان حــي
غصيبــة هــو مركــز الحكــم مــدة طويلــة.
نرش االستقرار يف الدولة يف مجاالت متنوعة.
االســتقالل الســيايس وعــدم الــوالء ألي
قــوة ،يف حــن أن بعــض بلــدان نجــد
كانــت تديــن بالــوالء لبعــض الزعامــات
اإلقليميــة.
إرســاله أخــاه األمــر مشــاري إىل
الريــاض إلعــادة دهــام بــن دواس إىل
اإلمــارة بعــد أن تــم التمــرد عليــه بنــا ًء
عــى طلــب دهــام املعونــة مــن الدولــة
الســعودية األوىل.
منــارصة الدعــوة اإلصالحيــة التــي
نــادى بهــا الشــيخ محمــد بــن
ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
عبدالوهــاب الــذي اختــار الدرعيــة
الحمالت المناوئة للدولة السعودية
لقوتهــا واســتقاللها وقــدرة حاكمهــا
األولى في عهد اإلمام محمد بن سعود
عــى نــرة الدعــوة وحاميتهــا.
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التواصــل مــع البلــدات األخــرى لالنضــام إىل الدولــة الســعودية ،وقــدرة اإلمــام
الكبــرة عــى احتــواء زعاماتهــا وجعلهــم يعلنــون االنضــام للدولــة والوحــدة.
بنــاء ســور الدرعيــة للتصــدي للهجــات الخارجيــة القادمــة إىل الدرعيــة مــن رشق
الجزيــرة العربيــة.
واملرحلة الثانية من التأسيس خالل الفرتة (1179 -1159هـ 1765-1746 /م) وأبرز ما فيها:
بدء حمالت التوحيد ،وتوليه قيادتها.
توحيد معظم منطقة نجد وانتشار أخبار الدولة يف معظم أرجاء الجزيرة العربية.
القدرة عىل تأمني طرق الحج والتجارة فأصبحت نجد من املناطق اآلمنة.
النجــاح يف التصــدي لعــدد مــن الحمــات التــي أرادت القضــاء عــى الدولــة يف
بدايتهــا.

رسم تخيلي لجانب من الدرعية في عهد اإلمام محمد بن سعود
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أﺑﺮز إﻧﺠﺎزات

اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد

ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺪرﻋﻴ ــﺔ ﲢ ــﺖ ﺣﻜﻤ ــﻪ
واﻹﺳﻬﺎم ﰲ ﻧﺸﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار

اﻻﺳﺘﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ
وﻋــﺪم اﻟﺘﺒﻌﻴ ــﺔ ﻷي ﻧﻔـ ــﻮذ

ﺑﻨ ــﺎء ﺣـ ــﻲ اﻟﻄﺮﻓﻴ ــﺔ ﺑﺠﺎﻧـ ــﺐ
ﻏﺼﻴﺒﺔ

ﺗﻨﻈﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮارد
اﻟﺪوﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑﺎﻷﻣــﻮر اﻟﺪاﺧﻠﻴ ــﺔ
وﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪرﻋﻴﺔ

ﻣﻨﺎﺻــﺮة اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺻﻼﺣﻴ ــﺔ
وﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ـ ـ ــﺎ

اﳊـ ــﺮص ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ اﻻﺳﺘﻘ ـ ـ ــﺮار
اﻹﻗﻠﻴﻤـ ـ ـ ــﻲ

ﺗﻮﺣﻴ ـ ـ ــﺪ ﻣﻌﻈـ ـ ــﻢ ﻣﻨﻄﻘـ ـ ـ ـ ــﺔ
ﳒـ ـ ـ ــﺪ

دﻋـ ــﻮة اﻟﺒﻠـ ــﺪات ﻟﻼﻧﻀﻤـ ـ ـ ــﺎم
إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳊﻤ ــﻼت
ﺿـ ــﺪ اﻟﺪوﻟ ـ ــﺔ

ﺑﻨﺎء ﺳــﻮر اﻟﺪرﻋﻴ ــﺔ ﻟﻠﺘﺼـﺪي
ﻟﻠﻬﺠﻤﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ

ﺗﺄﻣﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻃـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮق اﳊـ ـ ـ ـ ـ ــﺞ
واﻟﺘﺠ ـ ـ ــﺎرة

ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪء ﺣﻤـ ـ ــﻼت اﻟﺘﻮﺣﻴ ـ ـ ــﺪ
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أﺑﺮز أﺣﺪاث اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
١٠٩٠ﻫـ | ١٦٧٩م

وﻻدة اﻹﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد

١١٥٩ﻫـ | ١٧٤٦م

وﻗﻌﺔ
ﻓﻴﻀﺔ ﻟﻦﺒ

١١٥٩ﻫـ | ١٧٤٦م

وﻗﻌﺔ
اﻟﺸ ّﻴﺎب

١١٦٤ﻫـ | ١٧٥١م

وﻗﻌﺔ
اﻟﺮﻳﺎض

١١٦٤ﻫـ | ١٧٥١م

وﻗﻌﺔ
اﻟﺰﻟﻔﻲ

١١٧١ﻫـ | ١٧٥٨م

وﻗﻌﺔ
أم اﻟﻌﺼﺎﻓﺮﻴ

١١٧١ﻫـ | ١٧٥٨م

وﻗﻌﺔ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

١١٧٨ﻫـ | ١٧٦٤م

وﻗﻌﺔ اﻟﺤﺎﺋﺮ ﺑﻦﻴ ﻗﻮات اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻷوﱃ وﻗﻮات
ﺣﺎﻛﻢ ﻧﺠﺮان

١١٧٨ﻫـ | ١٧٦٤م

ﺣﻤﻠﺔ ﺣﺎﻛﻢ اﻷﺣﺴﺎء ﻋﺮﻳﻌﺮ ﺑﻦ
دﺟﻦﻴ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺪرﻋﻴﺔ
وﻓﺸﻠﻬﺎ

١١٣٩ﻫـ | ١٧٢٧م

١١٣٣ﻫـ | ١٧٢١م

ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ
ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻌﻴﻴﻨﺔ

ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪرﻋﻴﺔ
ﰲ ﻋﻬﺪ واﻟﺪه

١١٥٥ﻫـ | ١٧٤٢م

١١٥٧ﻫـ | ١٧٤٤م

ﻣﻨﺎﴏة اﻟﺪﻋﻮة
اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ وﺣﺎﻤﻳﺘﻬﺎ

إرﺳﺎﻟﻪ ﺣﻤﻠﺔ إﱃ اﻟﺮﻳﺎض
ﻟﺘﺄﻣﻦﻴ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻴﻬﺎ

١١٦٠ﻫـ | ١٧٤٧م

١١٦١ﻫـ | ١٧٤٨م

وﻗﻌﺔ
دﻟﻘﺔ

١١٦٣ﻫـ | ١٧٥٠م

١١٦٥ﻫـ | ١٧٥٢م

وﻗﻌﺔ
اﻟﺮﺷﺎ

١١٧٢ﻫـ | ١٧٥٩م

١١٧٢ﻫـ | ١٧٥٩م

ﺣﻤﻠﺔ ﺣﺎ ﻛﻢ اﻷﺣﺴﺎء ﻋﺮﻳﻌﺮ ﺑﻦ
دﺟﻦﻴ ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻷوﱃ وﺻﺪﻫﺎ

وﻗﻌﺔ
اﻟﻘﺼﺐ

١١٧٥ﻫـ | ١٧٦٢م

١١٧٧ﻫـ | ١٧٦٣م

وﻗﻌﺔ
ﻗﺬﻟﺔ

وﻗﻌﺔ
ﻣﻘﺮن

١١٧٩ﻫـ | ١٧٦٥م

١١٧٩ﻫـ | ١٧٦٥م

وﻓﺎة اﳌﺆﺳﺲ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺳﻌﻮد وﺗﻮﱄ اﺑﻨﻪ اﻹﻣﺎم
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

وﻗﻌﺔ
اﻟﺼﺒﻴﺤﺎت
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١١٦١ﻫـ | ١٧٤٨م

١١٦٢ﻫـ | ١٧٤٨م

١١٧٠ﻫـ | ١٧٥٧م

وﻗﻌﺔ
اﻟﺮﻳﺎض

ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺷﻄﺮي اﻟﺪرﻋﻴﺔ

١١٦١ﻫـ | ١٧٤٨م

وﻗﻌﺔ
ﺣﺮﻤﻳﻼء

١١٧٠ﻫـ | ١٧٥٧م

١١٣٩ﻫـ | ١٧٢٧م

وﻗﻌﺔ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷوﱃ

١١٦٦ﻫـ | ١٧٥٣م

وﻗﻌﺔ
ﻋﻔﺠﺔ اﻟﺤﺎﻳﺮ

ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺪرﻋﻴﺔ
وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻷوﱃ

وﻗﻌﺔ
اﻟﺨﺮﻳﺰة )ﺻﻴﺎح(

وﻗﻌﺔ
اﻟﺤﺒﻮﻧﻴﺔ

وﻗﻌﺔ
اﻟﺒﻄﺤﺎء

١١٣٩ﻫـ | ١٧٢٧م

وﻗﻌﺔ
اﻟﺒﻄﻦﻴ )ﺛﺮﻣﺪاء(

١١٦٨ﻫـ | ١٧٥٥م

وﻗﻌﺔ
اﻟﺪار

١١٦٩ﻫـ | ١٧٥٦م

وﻗﻌﺔ
ﻣﻨﻔﻮﺣﺔ

١١٧٢ﻫـ | ١٧٥٩م

ﺑﻨﺎء
ﺳﻮر اﻟﺪرﻋﻴﺔ

١١٧٣ﻫـ | ١٧٦٠م

وﻗﻌﺔ
اﻟﺮﺜﻣﺎﻧﻴﺔ

لوحة اإلمام عبدالله بن سعود ضمن معرض تاريخي تضمن  200صورةألكثر الشخصيات شهرة في التاريخ المعاصر
نشرت في باريس في عام 1839م (1255ه) باسم مجموعة نابليون من دار بينار في فرنسا
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رسم لإلمام عبدالله بن سعود عام 1234ه (1819م) ألحد الرسامين الفرنسيين المعاصرين
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مجتمع التأسيس
كانــت منطقــة وســط الجزيــرة العربيــة مــن أقــل مناطــق الجزيــرة العربيــة تأثــرا ً مــن
حيــث اختــاط العنــارص األخــرى بالســكان املحليــن؛ ألنهــا بعيــدة نســبيّاً عــن مواطــن
االمتــزاج الســكاين ،وألنهــا منعزلــة يف وســط الجزيــرة العربيــة .ولهــذا فــإن األغلبيــة
العظمــى مــن أهلهــا كانــت تنتمــي إىل قبائــل وأرس مختلفــة .وكانــت النظــرة االجتامعيــة
لــدى ســكانها بصفــة عامــة نظــرة تتســم باالنتــاء للمــكان والقبيلــة واألرسة ،وخصوصـاً
يف بعــض األمــور كالــزواج ومزاولــة بعــض األعــال والحــرف.
أمــا مــن حيــث طريقــة املعيشــة ،فــإن مجتمــع وســط الجزيــرة العربيــة كان منقسـاً
إىل قســمني :الحــارضة ،وهــم ســكان البلــدات والقــرى ،والباديــة وهــم القاطنــون يف
الصحــراء والذيــن يتنقلــون بنــاء عــى توافــر املــاء والعشــب والــكأل.

مجتمع الدرعية

وفــد إىل مجتمــع الدرعيــة خــال فــرة الدولــة الســعودية األوىل كثــر مــن الذيــن
أصبحــوا جــز ًءا مــن الدولــة الســعودية األوىل ،ســواء كانــوا مــن التجــار أو مــن طلبــة
العلــم .وكان هــؤالء الوافــدون مــن طبقــات مختلفــة ،ومــع مــرور الوقــت ازداد عــدد
ســكان الدرعيــة ازديــادا ً كبــرا ً ،وتوســعت رقعــة مســاحتها ،وأصبحــت مقصــد طــاب
العلــم ،وقبلــة أربــاب التجــارة ،وموئــل الباحثــن عــن الــرزق.

العالقة بني األمئة واملجتمع

كان أمئــة الدولــة الســعودية األوىل متصفــن بصفــات العــرب النبيلــة ،كالكــرم
واملــروءة والشــجاعة والوفــاء والحلــم .وكان مجلــس اإلمــام مفتوحـاً الســتقبال املواطنــن
يدخلــون عليــه يوم ّي ـاً.
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وكان األمئــة كثــري العطــاء والصدقــات للمحتاجــن والوفــود وأهــل العلــم وطلبتــه
ومعلمــي القــرآن واملؤذنــن وأمئــة املســاجد .وكانــوا يرســلون القهــوة ألهــل القيــام يف
رمضــان .وكان الصبيــان مــن أهــل الدرعيــة إذا خرجــوا مــن عنــد املعلــم يصعــدون إىل
األمئــة بألواحهــم ،ويعرضــون عليهــم خطوطهــم ،فمــن استُحســن خطــه منهــم أعطــوه
جزي ـاً ،وأعطــوا الباقــن دونــه .وكان عطاؤهــم للضعفــاء واملســاكني كثــرا ً.
يقول ابن برش عن اإلمام سعود بن عبدالعزيز:
"قــام إليــه أهــل الحوائــج مــن أهــل الشــكايات مــن البــوادي وغريهــم ،وكان كاتبــه
عــن يســاره ،فهــذا قــاض لــه حاجتــه ،وهــذا كاتــب لــه شــكايته ،وهــذا دافعــه وخصمــه
إىل الــرع .فيجلــس يف مكانــه ذلــك نحــو ســاعتني حتــى ينقــي أكرثهــم ،ثــم ينهــض
قامئـاً ويدخــل القــر ،ويجلــس يف مجلســه يف املقصــورة ،ويصعــد إليــه كاتبــه ويكتــب
جوابــات تلــك الكتــب التــي رفعــت إليــه يف ذلــك املجلــس إىل العــر ،وينهــض للصــاة".
وكان اإلمــام ســعود يخــرج لضيفــه كل يــوم خمســمئة صــاع مــن الــر واألرز،
وكان املضايفــي املــوكل بالضيــوف يدعــو أضيافــه للعشــاء مــن بعــد الظهــر إىل مــا بعــد
العشــاء اآلخــرة .وأمــا الغــداء فمــن طلــوع الشــمس إىل اشــتداد النهــار عــى مراتبهــم
يف العشــاء .وكان إذا دخــل رمضــان ســار مســاكني أهــل نجــد وقصــدوا الدرعيــة ،فــكان
ســعود كل ليلــة يدخلهــم لإلفطــار عنــده يف القــر مــع كرثتهــم ،ويعطــي كل رجــل منهم
"جديــدة" (العملــة المحليــة آنــذاك) .فــإذا دخلــت العــر األواخــر أدخلهــم أرســاالً ،كل
ليلــة يكســو منهــم جملــة ،يعطــي كل مســكني عبــاءة ومحرمــة وجديــدة .وكان عــدد أفــراد
بيــت اإلمــام ســعود الخــاص والغربــاء الذيــن يقوتهــم يوم ّيـاً يــراوح مــا بــن أربعمئــة
وخمســمئة نفـ ٍ
ـس .وكان األرز ولحــم الضــأن والجريــش والتمــر هــو طعامهــم.
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الحياة العلمية

كان أمئــة الدرعيــة مهتمــن بدعــم العلــم والتعليــم ،وكانــوا ال ينقطعــون عن مجالس
العلــم يف حلهــم ،وكانــت هــذه املجالــس تبــدأ مــن وقــت طلــوع الشــمس حيــث يجلــس
النــاس مــن أهــل الدرعيــة وغريهــم للــدرس يف (الباطــن) باملوضــع املعــروف باملوســم،
وهــو مــكان الســوق يف بطــن وادي حنيفــة ،فــإن كان يف الصيــف فعنــد الدكاكــن
الرشقيــة ،وإن كان يف الشــتاء فعنــد الدكاكــن الغربيــة .ويجتمــع جمــع عظيــم بحيــث ال
يتخلــف إال النــادر مــن أهــل األعــال .فــإذا فــرغ الــدرس نهــض اإلمــام ودخــل القــر
وجلــس يف مجلــس مــن مجالســه القريبــة للنــاس ،ورفعــوا إليــه حوائجهــم حتــى يتعــاىل
النهــار ويصــر وقــت القيلولــة ،فيدخــل بعــد ذلــك بيتــه .فــإذا صــى النــاس الظهــر
أقبلــوا إىل الــدرس عنــده يف قــره يف موضــع بــن البــاب الخــارج والبــاب الداخــل
عــى نحــو مــن خمســن ســارية جعــل مجالســه ثالثــة طوابــق كل مجلــس فــوق اآلخــر.
فمــن أراد الجلــوس يف األعــى أو األوســط أو الــذي تحتــه أو فــوق األرض اتســع لــه
ذلــك ،ثــم يــأيت إخوتــه وأبنــاؤه وعمــه وبنــو خواصــه عــى عادتهــم للــدرس ويجلســون
مبجالســهم .والعــامل الــذي يجلــس للتدريــس يف هــذا املوضــع املذكــور والوقــت املذكــور
هــو إمــام مســجد الطريــف عبداللــه بــن حــاد .وبعــض األحيــان القــايض عبدالرحمــن
بــن خميــس إمــام مســجد القــر .ويقــرأ االثنــان يف تفســر ابــن كثــر وريــاض
الصالحــن .فــإذا كان بعــد صــاة املغــرب اجتمــع النــاس للــدرس عنــده داخــل القــر
يف ســطح مســجد الظهــر املذكــور .وجــاء إخوانــه وبنوهــم وعمــه وبنــوه وخواصــه عــى
عادتهــم .وال يتخلــف أحــد منهــم يف جميــع تلــك املجالــس الثالثــة إال نــادرا ً .ويجتمــع
جمــع عظيــم مــن أهــل الدرعيــة .ثــم يــأيت اإلمــام عــى عادتــه ،فــإذا جلــس رشع القارئ
يف قــراءة صحيــح البخــاري .وأمــا الصلــوات املكتوبــة فــكان اإلمــام يصليهــا يف قــره،
ويصــي معــه فئــة مــن النــاس ،إال يــوم الجمعــة فإنــه يصــي مــع النــاس يف مســجد
الطريــف املشــار إليــه ،وهــو املســجد الجامــع.
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ونتيجــة ملنــارصة اإلمــام محمــد بــن ســعود الدعــوة اإلصالحيــة وحاميتهــا ،قــام
الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب بنــر العلــم الرشعــي وتهيئــة العلــاء وطــاب العلــم
يف الدرعيــة ،ويف أنحــاء الدولــة الســعودية األوىل.

الطريف
البجيري

وادي حنيفة

موقع الطريف ووادي حنيفة والبجيري
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ثقافة التأسيس
نَ ْخـ َوة العوجــا نخــوة الدولــة الســعودية ،وهــي النــداء الــذي يبــث الحــاس والفخــر
وروح االنتــاء للوطــن ،ويعــر عنهــا أبنــاء الوطــن يف أهازيجهــم الوطنيــة.
ال َّن ْخ َوة النداء املرتبط مبجتمع أو دولة ليبثَّ يف أهلها ال َحامسة والفخر.
العوجا هي ال ِّد ْرعية التي تقع عىل امتداد وادي َحنيفة بطبيعته املتع ِّرجة.
قالت الشاعرة مويض ال َّد ْهالوية:
ِســـ ْر َو َملْف ْ
ِديـــــرة الشيــخ بلّغـــه الســــال ْم
َـــاك للعوجـــا ِم ِسيـــــره
ملفاك :أي قصدك أو اتجاهك.
العوجا :الدرعية.
الشيخ :اإلمام عبدالله بن سعود.
ح َّنا أهل العوجا وحنا اليل نرد الضديد والطَّايلة يحظى بها من عز طاروقها
العرضة السعودية
بــدأت العرضــة قدميــاً يف تفاصيلهــا أو طريقــة أدائهــا إلخافــة األعــداء بإظهــار
الكــرة العدديــة أمامهــم وتخويفهــم بأصــوات قــرع الطبــول ،وشــحذ الحامســة والبســالة
للمقاتلــن ورفــع الــروح املعنويــة لديهــم برتديــد القصائــد الحامســية.
ويف عــام 1178هـــ (1765م) يف عهــد اإلمــام محمــد بــن ســعود يف أثنــاء هجــوم
عريعــر بــن دجــن زعيــم األحســاء ومعــه دهــام بــن دواس أمــر الريــاض عــى الدرعية،
واشــتداد األمــر عــى قــوات الدولــة الســعودية ،الذيــن أحســنوا البــاء يف الصمــود
والتصــدي ،عــزم األمــر عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود عــى رفــع معنويات الفرســان
املقاتلــن ،فأمــر يف آخــر مطلــع النهــار بإقامــة العرضــة خــارج الســور ،فأثــار ذلــك
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روح الحامســة والشــجاعة يف نفــوس املقاتلــن ،فقُلبــت بذلــك موازيــن القتــال ،وأصبــح
النــر حليف ـاً لهــم وألحقــوا باملعتديــن رش هزميــة.
وللعرضــة تأثــر فعــال يف إثــارة روح الحامســة والشــجاعة يف نفــوس الفرســان
املقاتلــن ،فكانــت تقــام قبــل التوجــه إىل ســاحة املعركــة يف نقطــة تجمــع يلتقــي فيهــا
املقاتلــون مــع قائدهــم الــذي يســتعرض جنــده ليتفقدهــم ويتأكــد مــن جاهزيتهــم
لخــوض غــار املعركــة وليبعــث فيهــم روح االعتــزاز والحميــة ،وتقــام بعــد ذلــك العرضــة
يف صفــوف ذات أداء مهيــب متــزن يثــر العزائــم ويحيــي مشــاعر الشــجاعة والتفــاين
يف نفــوس املقاتلــن ،كــا كان لهــا حضــور بعــد عــودة املقاتلــن منترصيــن ،فتقــام مــن
أجلهــم العرضــة احتفــاالً واعتــزازا ً بنرصهــم.
فالعرضــة يف األصــل مــا هــي إال رقصــة حربيــة ت ُثــر عزائــم املقاتلــن ،وهــي
صــورة مــن صــور التالحــم بــن القائــد وشــعبه ،يؤديهــا الفرســان أمامــه مظهريــن
بذلــك حبهــم ألرضهــم ومــدى انتامئهــم واعتزازهــم بهــا ووفائهــم وإخالصهــم لقائدهم،
حيــث تضمنــت العرضــة القصائــد البطوليــة التــي تعــرض أمجــاد القــادة وإنجازاتهــم،
وتضحيــات اآلبــاء وبطوالتهــم واستبســالهم للدفــاع عــن أراضيهــم والتغنــي باالنتصارات.
ِم ِّني عليكم ياهـل العوجــا ســالم
يا شيخ باح الصرب من طول املقام
ارضب عىل الكايـد وال ت َسمع كالم
لو ان ِط ِعت الشَّ و َر ِ
يالحـ ِر ال َقطَام

واختـص ابو تركـي َع َمعيـن الحريب
يا حا ِمــــي ال َونْـ َدات يا ِريْف ال َغ ِريْـب
الصلِ ْيــــب
العز بال َقلْطَــات والـــ َّراي ِّ
ما كان ِحشْ ت الدار َواشْ ِق ْيت ال َحرِيـب

وكان الفــارس يشــارك يف أداء العرضــة مــن خــال عرضــه عــى صهــوات الجيــاد،
وتســمى بالحــدوة ،ويعــود اســمها يف األصــل إىل حــداء الخيــل ،حيــث ينفــرد الفــارس يف
بــدء العرضــة وهــو يحــدو عــى صهــوة جــواده بهــدف تعريــف نفســه متجاذبـاً األصــوات
مــع الفرســان اآلخريــن بفخــر وحامســة ،ويطلــق عليــه الحــادي ،ثــم ينضــم بعــد ذلــك إىل
صفــوف العرضــة ويشــاركهم وهــو عــى صهــوة جــواده ،وتســمى أيضـاً "عرضــة الخيــل".
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تســتهل العرضــة ،بالحوربــة ،وهــو النــداء لبــدء العرضــة ،ويطلــق عليها كذلك البيشــنة
أو الشــوباش ،حيــث ينــادي أحــد مــؤدي العرضــة (يطلــق عليــه املحــورب) بصــوت مرتفع
ويكــون محمــوالً عــى أكتــاف الرجــال ،ليصــل مــدى صوتــه مســامع الجميــع مسرتسـاً
ببيــت أو بيتــن وال تزيــد عــى ثالثــة أبيــات مــن الشــعر الحــايس يســتحثهم عــى عــى
الحضــور مخــرا ً إياهــم ببــدء العرضــة.
ومبجــرد ســاع الحــوراب وارتفــاع النــداء معلن ـاً بــدء العرضــة ،يبــدأ املشــاركون يف
العرضــة بتنظيــم الصفــوف مشــكلني صفــن متقابلــن ،ويكــون متوســط عددهــم مــن
عارضــا ،ويكــون الصــف متزنـاً ال يســوده أي خلــل متامســكني بأيــدي بعضهــم
 40إىل ً 50
بعضـاً ويقومــون (بالنــز) وهــو التاميــل واالهتــزاز ميينـاً وشــاالً ،ويســتمرون إىل حــن
نــزول املحــورب وإلقائــه الشــطر األول مــن البيــت ،ومــن ثــم يــردده الصــف الــذي مــن
خلفــه بالتنــاوب مــع الصــف اآلخــر ،ثــم يلقــي الشــطر الثــاين مــن البيــت ويــردد كل
صــف البيــت الشــعري ترديــدا ً جامعيـاً موحــدا ً وتســتمر هكــذا عــى النســق نفســه ،ومــن
ثــم يبــدأ قــرع الطبــول وترتاقــص الصفــوف بثنــي الركــب ميين ـاً وشــاالً حاملــن يف
أيديهــم الســيوف متاميلــن بهــا .وحينــا يُســمع بيــت يتضمــن الفخــر والحامســة يرفــع
أصحــاب الصــف ســيوفهم أعــى مــن مســتوى الــرأس مصحوبـاً ذلــك برفــع الصــوت إىل
أقــى مــا ميكــن ،وتــارة يضعــون الســيوف عــى أكتافهــم ،ويجــري ذلــك وفــق اتســاق
جامعــي تــام فيــا بينهــم.
ويتوســط أهــل الصــف حامــل الرايــة التــي تعــد زمــرا ً وعالمــة الجتــاع املقاتلــن
وثباتهــم يف أثنــاء املعركــة ،ويُعهــد بحملــه لشــخص معــن يســمى (حامــل البــرق) ،وقــد
كانــت تلــك املهمــة تســند إبــان الحــروب واملعــارك إىل أقــوى الرجــال بنيــة ،وأكرثهــم
صالبــة للحفــاظ عــى الرايــة مرفوعــة خفاقــة يف حومــة املعركــة ترفــرف معهــا قلــوب
مهــاً يف تشــكيل الجيــش ،ويف العرضــة تحديــدا ً؛
الجنــود ،وال تــزال الرايــة عنــرا ً ّ
فــا ينشــد يف العرضــة مــن أشــعار ال يخلــو مــن ذكــر الرايــة (البــرق) والفخــر يف
االســتظالل بهــا ،يحملهــا فــوارس كــاة ،ويتــوارث حمــل الرايــة الســالة نفســها مــن
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آبائهــم وأجدادهــم ،ويورثونهــا كذلــك إىل أبنائهــم مــن بعدهــم؛ ملــا يف ذلــك مــن رشف
وعــزة ومنزلــة يحظــى بهــا حاملــو الرايــة ،ويســتوجب للرايــة قيــاس معــن يبلــغ عرضهــا
ثلثــي طولهــا وبرأســها حربــة ورمانــة ،وتجمــل بالسالســل.
وتختــم العرضــة بـ(الزميــة) حيــث يتجــه مــؤدو العرضــة نحــو القائــد رافعني ســيوفهم
مردديــن أبياتًــا معينــة تتضمــن الــوالء والنــرة لــه ،ومــع مــرور الزمــن وتوحيــد أطــراف
الجزيــرة العربيــة تحــت حكــم امللــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود-طيب اللــه
ثــراه -عــام 1351هـــ (1932م) واســتتباب األمــن واألمــان يف البــاد تحــت رايــة التوحيــد
مل تندثــر العرضــة بــل ظلــت باقيــة ،فلــم تعــد إقامتهــا تقتــر عــى وقــت إعــان
الحــروب وتتويــج النــر ،بــل أصبحــت تقــام يف مناســبات عــدة ومختلفــة ،كاألعيــاد،
واســتقبال امللــوك والرؤســاء ،ويف املناســبات الوطنيــة ،واالحتفــاالت الرســمية والشــعبية،
وهكــذا ظلــت العرضــة رمــزا ً للشــجاعة والبســالة ،وبقيــت ِس ـ َمتها الحربيــة قامئــة يف
قصائدهــا البطوليــة الحربيــة الحافلــة بالحامســة مســطرة أمجــاد القــادة واألجــداد
واآلبــاء وتضحياتهــم وبطوالتهــم.

الملك عبدالعزيز وهو يؤدي العرضة السعودية
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
يشارك في العرضة السعودية التي تُردد فيها قصائد ترتبط بنخوة الوطن،
مؤس ِ
ِ
سيه
وإنجازات
ّ
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التأسيس في كلمات الملوك وولي العهد
الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

ـت هــذه البــاد التــي هــي تحــت ســلطتي
" لقــد ملكـ ُ
باللــه ثــم بالشــيمة العربيــة ،وكل فــرد مــن شــعبي
هــو جنــدي ورشطــي ،وأنــا أســر وإياهــم كفــرد
واحــد ،ال أفضــل نفــي عليهــم وال أتبــع يف حكمهــم
غــر مــا هــو صالــح لهــم حســبام جــاء يف كتــاب
اللــه وســنة رســوله ﷺ".

الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود

"تولينــا حكــم اململكــة العربيــة الســعودية...معتزين
بهــذا الــراث املجيــد الــذي ورثنــاه كابــرا ً عــن كابــر،
والــذي أســس عــى تقــوى اللــه وطاعتــه ،دســتوره
القــرآن الكريــم ،وعــاده ســنة محمــد ﷺ ،فعــى
أسســه نحــن ماضــون" .
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الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

"إن إميــان هــذا الشــعب باللــه ،ومتاســكه وتفانيه يف
خدمــة وطنــه والكفــاح يف ســبيل اســتقالله وحريتــه
هــو الســبيل الــذي أوصــل هــذا الشــعب وهــذا البلــد
الكريــم إىل ماهــو عليــه اآلن".

الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود

"اســتطاع امللــك عبدالعزيــز وبفضــل اللــه أن يؤســس
هــذا الكيــان الكبــر ،ليعيــد لــه األمــن مبعايــر يعــز
عــى اآلخريــن الوصــول إليهــا ،ويحقــق لشــعبه أفضل
مســتويات الحيــاة اإلنســانية املرفهــة واملســتقرة،
حتــى أصبحــت بالدنــا مــرب األمثــال يف العــزة
والكرامــة والتقــدم واالزدهــار".
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الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود

" قامــت الدولــة الســعودية األوىل منــذ أكــر مــن
قرنــن ونصــف عــى اإلســام ،وعــى منهــاج واضــح
يف السياســة والحكــم والدعــوة واالجتــاع".

الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

" إن بالدنــا وللــه الحمــد شــهدت منــذ تأسيســها عــى
يــد املوحــد امللــك عبدالعزيــز -يرحمــه اللــه  -نهضــة
حضاريــة شــاملة ،اســتهدفت اإلنســان الســعودي يف
عيشــه وعملــه وأمنــه وصحتــه وتعليمــه".
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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

"إن هــذه الدولــة التــي قامــت منــذ ثالثــة قــرون
تقريبــاً أو أكــر هــي دولــة التوحيــد التــي قامــت
عــى أســس ثابتــة مــن الكتــاب والســنة".
"لقــد كان توحيــد اململكــة الواســعة األرجــاء يف كيــان
واحــد تســوده املســاواة والعدالــة والثقــة كأول منــوذج
ثابــت األركان يف العــر الحديــث يف منطقتنــا".

صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

"لدينــا عمــق تاريخــي مهــم جــدا ً موغــل بالقــدم
ويتالقــى مــع الكثــر مــن الحضــارات.
الكثــر يربــط تاريــخ جزيــرة العــرب بتاريــخ قصــر
جــدا ً ،والعكــس أننــا أمــة موغلــة يف القــدم".
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