
 
 
 
 
 
 
 

  



 الرحيم الرمحن هللا بسم

  :وبعد ،بعده نيب ال من على والسالم والصالة ،وحده هلل احلمد
  :خلدون ابن عند للعصبية األوسع املفهوم
 الاادو  وقياا م   األفكاا خ   باان القاا     االختباا     ذلاا  التاا خي  حلركاا  روناملنظاا    علياا  ديؤكاا    مماا  إن

 الادو  أن ذكار حان مقدمتا  يف خلادون ابان   ذلا  علاى دأك   وقد ،األمم وهن ض   واحلض خات
 أن إال ،للقرابا  النعارة   ها  هل  خلدون ابن تعريف   وفق ك نت وإن والعصبي  ؛   عصبي   على تق م

 واحادة إال للقرابا  العصابي  وما  ،بكثار ذلا  من أوسع   الدو  عليه  تنشأ اليت العصبي  حقيق   
 فكارة علاى االحتا   فها  األوساع   املعاى وأما  ،ه أضاع    تكا ن قاد با  ؛الادو  نشا   أسب ب من

ن   أن تستطيع جذب ذات فكرة :أ  ،ج مع  كان الاذين اخللاق مان الغ ار العاد    ألجله  دُت    ُي 
غ لب ن ، ول  هبم ستتأس   أن   القبليا   بلغات وإذا ،أجلها  مان وأما اهلم أن سهم م نويقد    الن س ي 
 أما  ،عليها  الادو  ستتأسا   أن حينئاذ فايمكن ،هلا  النا س سياتمم   فكارة عليها  نتتكا    أن حد  

 يف للقبيلا  التعصاب كا ن فقاد ؛هلا  ساا مؤس    ال للادو  ه  ماا  يكا ن فقاد للقبيل   اجملر   بالتعص  
قايم أن العصابي  هاذه تساتطع ومل ،العرب جزيرة يف اجل هل  العصر يف  خج ت  أشد     با  ؛ ولا ا  ت 
بت اليت ال حيدة الدول   جممل  أخب خ   ولدين  اجل هل     العصر يف العرب جزيرة يف ه قي م    اتخخيي   ث 
ناادة  ولاا  هاا  عنهاا  ناادة أن ومعلاا م   ، الشاام لي   ك  نياا  قبيلاا  ك   اجلرياارة   وساا  يف وجاا   هلاا  لاايس ُي 
 ؛عساكري  ة  بق    العرب جزيرة ومش   جند يف ن  ذه  من طق حتكم ومل ،عصبي  هل  وليس ،العربي 
د قب ئ    شي خ على سيطرت ب كرة   ذل  ك ن وإمن  ع   عان واألمان العد  متكن يف صوتتلخ   ،م 
 يف والبعاار   الشاا   يعط ناا  ملكااا  علاايهم ياا      أن إلياا  وااللتماا س ،الاايمن ملاا  إىل ال فاا   طريااق
 لكاان   ،اململكاا  بناا   يف ال كاارة هااذه جنماات وقااد .همقاا ي    ماان لضااعي هم احلااق   أيخااذ   أن مق باا 
نااادة ملااا   ختلااا    الكااا   ابلااادو  بعالقااا  م القب ئااا  علاااى االساااتق ا  علاااى همواعتمااا     عنهااا  ك 

 اهنيا خ إىل  أ    العارب وبن بينهم ك ن الذ  العقد أص    انبذين -والبيزنطي  ال  خسي - نذا آ
ر    التغر   هذا ص حب وقد ،الدول  غ   كنادة    ول  انتقلت حيث ،أيض  سرتاتيج اإل فياحلل يف تا 
 الشا عر وها - مل كه  أخر   ينت ع ومل ،رسوال    نالبيزنطي    بن التنق  إىل التب بع  مع ل ه ح   من



 هجد   يست د مل كم  ،عرش  الستع  ة   ابلبيزنطين االستنص خ   مبم والت  -حجر بن القيس امرؤ
 .ال رس إخض   أج  من الزخا شتي  إىل واالنتق     ين   تغيره من عمرو

 كاالم يف هبا  إال الادو  تقا م ال الايت العصابي  ت سر خطأ إىل ال ص     املث   هذا من نريد
 اإلساااالم  التااا خي  إىل تقااادمن  ولااا  ؛ذلااا  علاااى معن هااا  وقصااار القبيلااا  بعصااابي  خلااادون ابااان

 تقام مل ه ساق ط   حاى قي مها  مناذ العا مل يف  ولا    أقا   ها وقت   ك نات الايت األم ي  الدول  ل جدان
 وكاا ن !؟قااري  ماان مناا   عبااد بااي ماان فاار  وهاام  أمياا   لبااي عصاابي  وأ    ،القبيلاا  عصاابي  علااى
 مان كعباا  أعلاى الدينيا  واملك نا  القبلا  الشار  يف هام الذين- من   عبد بي من همعم    أبن    
 ماان جيعلاا ا أن حاا ول ا وقااد ،ساالط هنم عاان خاضااي  قااري  تاا    مل كماا  ؛هلاام مناا وئن -أمياا  بااي

 اساتبدا  وحا ول ا ،أن ساهم نزاخ   خص مهم أو    وك ن ،ذل  يف ي لم ا فلم ،هلم  ا عصبي   النزاخي 
 علااى خائسااتهم ق ماات وإمناا  ؛ي لماا ا فلاام بعااده جاا   وماان يزيااد باان ال ليااد عهااد يف بناازاخ الاايمن

 عثماا ن مظل مياا    همت  خاياا   حتاات االجتماا   قااتحق   الاايت األوىل ال كاارة وك ناات ؛لألفكاا خ العصاابي 
 ماروان  عا   مث ،عنا  هللا خضا  مع ويا   عا   ها  ك نات فقاد ،هأوليا     وكا هنم عنا  هللا خض 
 السي سا  ال ارا  وها  خارآ أمر س عده مروان أن إال   ،املرواين األم   العهد سمؤس    احلكم بن
ة العد  حيث الش م يف د   ؛األمار هباذا للقيا م من  أك أ   ذا  إذ الش م يف يكن مل إذ ،واملنع  والع 
 وصل  بعدم  -يزيد ق ئد  - السك ين منر بن احلصن   الزبر بن هللا عبد على اخلالف    عرض وقد
 ؛العارب خقا ب أملكا  الشا م إىل مع  ائت :ل  وق   ،مك  حص خ على وه  يزيد م ت خ 
 ألن ؛احلصاان باا  نصاا  ماا  -أعلاام وهللا- الاارأ  كاا ن وقااد ،أىب عناا  هللا خضاا  الاازبر اباان لكاان
 يبا يع أن احلكام بان ماروان وأخا  ؛والط عا  السمع أبح  يث والعم  ةالق    جمتمع   ذا  إذ الش م
 ومل ،السي سا  ال را  فتمقق ،أىب عن  هللا خض  لكن  ؛الش م يف اخلط ب بن عمر بن هللا لعبد
 وك نات ،ذخيتا  علاى مث ،النا س علي  ف جتمع ،مروان غر الكلم  علي  ُتتمع من الش م يف يبق
 عااان الدولااا  انغلقااات فلمااا  ،هلااام والط عااا  امللااا  اساااتمراخ يف ساااندهم هااا  واجلهااا   ال ااات  فكاارة
 مان الرضا  وها  ةاملضا     ال كارة خواج أساب ب أعظام مان ذلا  كا ن النا قص بيزياد اباد ا  اجله  

 املعتصاام اخللي اا  خأ  أن إىل ،قباا هلم ومصاادخ نالعب سااي   حكاام معقااد   ك ناات والاايت ،البياات  آ
ظهاار وك ناات ،ل كر اا  مح سااته  وأثبتاات ،الدولاا  عليهاا  ق ماات الاايت  الق مياا   العن صاار تغياار  هلاا  ت 
هاا  اهليباا  ن  ك   حااديث   كاا ن الااذ  الرتكاا  العنصاار إىل ماانهم واالنتقاا   ،وال اارس العاارب وهاام ،وت 



 يعرفاا ن يك ناا ا مل باا  ؛شاايئا  هلاام تعااي الدولاا  عليهاا  ق ماات الاايت ال كاارة تكاان ومل ،إبسااالم عهااد
 لااا احت    أن إال مااانهم كااا ن فمااا  ،هيبتهااا  حي ظااا ا حاااى واحلضااا خي  الدينيااا  ومك نتهااا  الااادو  قيمااا   
 الاايت ابلزيناا  تكاا ن ماا  أشااب  بعااده  العب سااي  الدولاا  بقياات الاايت اهلاادم معاا و  أقاا   إىل سااريعا 
 يااد  باان ك للعااب العباا س بااي خل اا   وجعلاات ،حي  اا  ةمااد   بقياا    جاا هر  أثاار أ  هلاا  لاايس
  .اجلي  غلم ن

يم الاااايت هاااا  لألفكاااا خ ف لعصاااابي  قاااا  ده  الاااايت وهاااا  ،الاااادو  ت  قعاااا   للقب ئاااا  العصاااابي  وأماااا  ،ت 
سااهم فقااد واألعاارا  ساا عد ال لكنهاا  ،النشااأة يف ت   كماا  فكاارة إىل تطاا خت إذا إال ،البقاا   علااى ت 

 عن صااارهم علاااى معتمااادين  امااا ا مااا  الااازوا  خطااار يف يبقااا ن الاااذين أوخواب ملااا   يف احلااا   هااا 
 فيصااابم ن ،احل كماا  األساارة أو احلااا كم هااذا علااى القداسااا  إبضاا    الباا اب يقااا م حااى ،القبلياا 
 احملكا من اساتقط ب يف طريقا  وها  ،فكارة إىل ع ئلا  مان ينقلبا ن :خرآ مبعى ،س مقد   ع ئل 
 عان الكارم القرآن وحك ه  ،الرافدين وبال  سي آ شر  يف القدُي  الشع ب تستخدمه  ك نت
عااد   هناا   لاايس أن يعتقاادون وكثاارون ؛مصاار فرعاا ن وعاان العاارا  مناارو   القدُياا  الظاا هرة هلااذه ب 
 فهاا  ،ذلاا  ماان أبعااد   األماار لكاان ؛احملكاا من ماان وجهااالا  احلاا كم ماان طغياا انا  ك ناا  ماان أكثاار

ل    السي سي  ال كرة فقدان عن تع يض    ماع ابلتعا ون ال را  هذا م   إىل فيعمدون ،للبق   املؤه  
 مناذ السي ساين إ خا  علاى مثا الا  تبقاى فها  الطريقا  هاذه وضا ع  وماع ،احلا كم لتأليا  الكهن 
و  بن   يف لل كرة العصبي  لضروخة العص خ أقدم  .الد 

هماا   مثاا الا  أملاا  ض قااد  م  عاارت  ونياا  النظرياا  هااذه علااى باا  ي  ْلد   فهاام ،املم لياا   ولاا  وهاا  ،اخل 
  ولاتهم بقا   زمان كا ن فقاد ذلا  وماع ،لل كارة للعصبي  ي تقرون كم  القبلي  للعصبي  ي تقرون

 سااان  حاااى هاااا٦٤٨ سااان  مااان) اإلساااالم  التااا خي  يف الااادو  ع شاااته  الااايت األزمااا ن أطااا   مااان
 يف عجيبااا  منطااا  ك ناات املم لياا   ولاا  أن واحلقيقاا  ،بقلياا  قاارون الثالثاا  ماان أقاا  :أ  (هاا٩٢٢
 ك نات أهنا  يعاي ال ذلا  لكان ؛اإلنسا ين السي سا  التا خي  مسات   على الدو  ونش   احلكم
 وحااد   أهليتهماا  وزعاام- والشركساا  الرتكاا  للعنصاارين ف لتعصااب ،العصاابي  غاار علااى ق ئماا ا 
 فكااارة هاا  ك نااات -الصاالييب واملاااد املغاا   املاااد م اجهاا  يف اإلساااالم  العاا مل قلاااب عاان للاادف  
 بزما م سا اهم  ون هموإمس ك   ،العسكر  ابلتأه  هم   ت ر   س عدهم وقد ،نذا آ الدول  تك ين
 وقااع حااى ،أبياديهم احلكاام اساتمراخ يف بياانهم فيماا  العساكري  الرتاتبياا  علاى وحماا فظتهم ،اجلاي 



 علايهم وتزياد ،تهمعصابي   ما تمق     ك     يف معهم تشرت  اليت العثم ني  الدول  وبن بينهم الصرا 
الن كاا ان ينذ  لاا  ال نوالصاا  ي   نالصااليبي   علااى ابالنتصاا خات العهااد وقاارب   التجنيااد حبداثاا  شااك    ي 
  .اإلسالمي   األم   بقلب احملد  اخلطر
 ؟تفشل وكيف ؟الدين جتديد عصبية على الدول   تقوم كيف

من  الايت العصابي  يف خلدون ابن بنظري  يعر  م  أن     يبدو  غادت قاد عنها  احلاديث قاد 
س أن حيساااان مماااا  لكاااان ؛التاااا خي  ت ساااار يف علمياااا  حقيقاااا ا  التاااا خخي     ابلساااا  ْدخ   معرفاااا    الياااا م ياااا 
 م جا  ة األفكا خ إن إذ ؛ ولا  إق ما  يف تانج   عصبي   ال كرة من ُتع  اليت املس عدة الظرو 

 .أثن ئه  ويف وبعده  الدو  قي م قب 
يم أن ُيكنهااااا  ال وحاااااده  ف ألفكااااا خ ،صااااامي  وهاااااذا قااااا  الا  ت  و   القااااا   هلااااا  أت يااااا   إذا إال   
الا  تصااانع أن هلااا  أ خياااد أفكااا خ مااان وكااام ،الضاااروخي  و   ،عليهااا  القااا ئم ن وفشااا  فشااالت أهنااا  إال   
ى   حيااث ،و ماا خ كباار فساا   عنهاا  يناات  ماا  وغ لبااا  باا  تا    و  إلسااق   كشااع خات األفكاا خ تلاا  تا 
 كثاارة شااع خات ذات واحاادة فكاارة وهاا  ،الاادين إق ماا  فكاارة األفكاا خ هااذه أقاا   وماان ؛ق ئماا 
 أكثار املق با  ويف ،الادو  إق م  حم والت يف عف  خ   شع خ أكثر وه  ،ثرأالت ق ي  اجل ذبي  شديدة

 هاااذا ل جااادان اإلساااالمي  الاادو  أقااا   قيااا م اتخيااا    خاجعناا  ولااا  ،النجااا    ون   فشاااالا  الشااع خات
 .أيضا  منه  كثر يف -خئيسا  ليس أو- ومتنميا  منه  كثر يف م ج   غر   الشع خ

 يف نواألماا ي   واأل اخساا  األغ لباا  و ولاا  واإلخشاايدي  والط هرياا  والعب سااي  األم ياا  ف لدولاا 
 ماان هاذه وغاار ،واملم ليا  ،اهلناد يف واملغاا   ،الساالجق  و و  والغزناا ين نوالبا يهي   األنادلس
ن يف جنمت اليت الدو  ك    كرة تكن مل الت   وإن ،عليها  ق مات الايت عصابيته  ها  الادين إق ما  ف 
 تقياايم جماا   يف هناا  فلساان  ،صاا حلا  عمااالا  وعماا  والعلاام الاادين خاادم ماان الاادو  هااذه ماان كاا ن
 تلاا  مؤسساا  عصاابي  عاان السااؤا  واخ  يف ولكنناا  ؛وخدمتاا  الاادين إق ماا  يف الاادو  تلاا  أ ا 

 علاااى أم املنكااار وإنكااا خ الااادين إق مااا  أسااا س علاااى كااا ن هااا  :علااايهم النااا س واجتمااا   الااادو 
 ؟أخر وأفك خ عصبي ت
 و ولااا  ،املااارابطن  ولااا  :ومنهااا  القليااا  سااا   انجمااا  حملااا والت مثااا الا  جناااد ال خمبااا  :وأقااا  
 .اجد   فكثرة الدع   هبذه ال  شل  احمل والت أم  . السع  ي   والدول  ،امل حدين



 بان هللا عباد العا مل ال قيا  الشاي   عا ة علاى ق مات (هــ٥٣٩-هــ٤٣٣) املرابطني فدولة
 يعااد مل حااى الكاا   الصاامرا  يف اناادخس الااذ  الاادين إلحياا   (هااا٤٥١ :ت) اجلاازو  ايساان
 ،  ع تا   يف وصادق  الرجا  ق ة جن ح  ع ام  من وك ن ،الشه  تن إال من  يعرف ن هن   الن س
 وقااا ة ،واجلساااد الااارو  حل جااا ت وتلبيتااا  ،تااا ي     وحيا   ُتدياااده إىل يااادع ن الاااذ  اإلساااالم ساااروي  

 اجلادا  إباراهيم بان حياى :وهم ،والعسكري  السي سي  للقي  ة ايسن ابن اخت خهم الذين األمرا 
 :ت) اللمتاا ين عماار باان بكاار وأباا  ،(هااا٤٤٧ :ت) اللمتاا ين عماار باان وحيااى ،(هااا٤٤٠ :ت)

 املغاارب منطقاا  افتقاا خ هاا و ،مهاام   أماار وهناا  .(هااا٥٠٠ :ت) اتشاا ن باان وي سااف ،(هااا٤٥٣
  ولا  مشا الا  طنجا  حى جن ابا  غ ان من سره أب إفريقي  غرب يف يكن مل إذ ؛ ول  إىل والصمرا 
 ال  ولاا  إىل املنطقاا  ح جاا  معهاا  قتتمقاا   ،قبلياا  إماا خات ك ناات وإمناا  ،للدولاا  احل ضاار ابمل هاا م
 املرابطا  املشرو  جع  م  وهذا ،ال حدة قوحتق    ،امل ق   األمن تصنع ب  ،وحسب الدين تقيم

 أجااا  مااان التضااامي  إىل حب جااا  وج  هااا  ماااع النااا س يشاااعر ال  ولااا  ظااا  يف يقااام مل إذ ؛يااانج 
  ول  إنش   يف فشلت واليت ،اجد   الكثرة احلرك ت يف ُتتمع مل الع ام  وهذه ،اجلديد املشرو 
  .الدين إحي   شع خ حتت

 ع مااد   املضاا     الضاا       عاا ة علااى ق ماات  فإهناا (هـــ٦٦٧-هـــ٥٣٩) املوحــدين دولــة أمــ 
 عن اا ان يف وهاا  املاارابطن ولاا   أسااقطت الاايت وهاا  ،(هااا٥٢٤ :ت) تاا مرت باان حممااد املهدياا 

 جن حها  ع اما  ومان ،ع ما  وثالثان بضع  س   اتش ن بن ي سف وف ة على ُيض ومل ،  ق   
 إحيااا   علاااى  حقااا   عملااا ا املااارابطن أن -املااارابطن وصاااد   عااا اه يف تااا مرت ابااان كاااذب ماااع-

 ،للااادين املخ ل ااا  العااا  ات وأمااا ت ا ،العبااا  ات ومظااا هر والصاااي م الصاااالة مااان الظااا هرة الشاااع ئر
 ةالكبااار احل اضااار ويف ،األصااا  مااا طنهم هااا  الااايت الصااامرا  يف كلااا  وذلااا  ،املنكااارات وقمعااا ا
 أذهلهاام ال اان أهاا  وخ  اخلصاا م وجم هاادة األقطاا خ بت حيااد انشااغ هلم لكاان   ؛إليهاا  وماا  والظاا هرة

 سااي  ة   أبن منهاا   ول جاا   خااال  ماان وأشااعر ،تاا مرت اباان منهاا   خاا   مهماا   ثااال    ثغاارات عاان
 .املرابطن مك ن لتأخذ تؤهله  ح ج ا  تغد   فكرت 

لا  ا با  ،العق ئاد وتصمي  ابلت حيد اإلصالحي   ع  م يف عن يتهم عدم :األوىل الثغرة  وك 
 الظااااا هرة الشاااااع ئر فعااااا  إىل يعيااااادوهم أبن واكت ااااا ا ،إُيااااا هنم سااااا لف إىل كلااااا  ذلااااا  يف النااااا س
 املغاارب قب ئاا  ماان كثاار ك ناات وقااد ،أيضاا  الظاا هرة هللا حاادو   تعااد    عاان وينهاا هم ،ون افلهاا 



ت واألوساا  األقصااى  ماا  بقاا اي ماان اجل هلياا  واخلرافاا ت اإلابضااي  واخلاا اخج املعتزلاا  مبااذهب ناا  ا م ت 
 مااع ،وعلماا ئهم املاارابطن ماان املن سااب  العن ياا  ذلاا  كاا    جيااد فلاام ،الساا بق  الاادو  فاايهم خل تاا 
 يك نا ا مل أهنام إال ،عانهم هللا خض  السلف مذهب على معهم اليت وجي شهم أن سهم يف أهنم

 وال ،البااد  أهاا  ي خ هاا  الاايت الشاابه ت وخ  واإلُياا ن الت حيااد يف الساالف مااذهب أب لاا  يعتناا ن
 .للرتبي  كمنه  ب  يعتن ن

ب   يطااار  تااا مرت ابااان فجااا    القضااا   ومسااا ئ  والصااا  ت األمسااا   يف واألشااا عرة املعتزلااا  شااا 
 للخاا لق وتشاابي  وُتساايم ابهلل شاار  وعلم ؤهاا   ولااتهم علياا  ماا  أن لياا  هم ؛العاا ام أماا م والقاادخ

 يقااا م مث ،واجملااا س اليهااا   قتااا   مااان أوىل وقتااا هلم ،ونمرتاااد   بااا  وهااام ،قتااا هلم ي جاااب ابملخلااا  
 خ  يسااتطيع ن فااال ،اتشاا ن باان ي سااف باان علاا  جملااس ويف باا  ؛الع ماا  أماا م العلماا   رةظمبناا 

 .وإيرا ا م واألش عرة املعتزل  من املتكلمن حبج  ه  وامتالئ  ،ذل  يف لضع هم شبه ت 
 القب ئاااا  إىل  عاااا  م يرساااال ن يك ناااا ا فلاااام ،األماااا  بتعلاااايم العن ياااا  ضااااعف :الث نيــــة الثغــــرة
عاار   مل باا  ؛األو ياا  أعماا   أو اجلباا   أعاا   أو األحاارا  يف الساا كن   يف مشااه  ة حركاا  هلاام ي 
 ي سااف عهاد يف تا ذكر الايت ال حيادة واملدخسا  ،ي تم هناا  الايت احل اضار يف حاى املاداخس إنشا  
 ديتعمااا   تااا مرت ابااان فكااا ن ،(1)بن ئهااا  مكااا ن يعااار  وال ،الصااا برين مدخسااا  هااا  اتشااا ن بااان

 ،وأبساه  بق  ا  املعروفا  القب ئا  تلا  جها  فيساتغ  ،تينما  ك ا   املن طق تل  إىل الذه ب
 دونفيتجنا   ،املعجازات وإظها خ الغياب لاموع   املا تى تكليم   ع  هوا     وحيل  خراف ت  عليهم فيلق 
 .ق ة من أوت ا م  بك     مع 

مرائه  وانشغ   ،الدول  يف االستخب خايت اجل نب ضعف :الث لثة الثغرة  حبساد وصلم ئه  أ 
 حديد من بيد ال تن  ضرب عن أخرهم مم  ؛املل  من تع ىل هللا آاتهم م  على احل كم  األسرة

 وقاااااد إال هلااااا  ي طنااااا ا فلااااام ،اثنياااااا  العساااااكر  واالساااااتب   والعق بااااا  ،أوالا  ابلت عيااااا  ،مهاااااده  يف
 .بعد ومن قب  من األمر وهلل ،مراك  ع صمتهم مش خ  على امل حدين جي   أصبمت
  :الدين وجتديد السعودية الدولة

طلق م  على ق مت اليت للدو  التمثي  معرض يف  ولتن عن حتدثن   مصاطل  وفاق عليا  ي 
م    للااادين؛ العصااابي  :خلااادون ابااان سااا   هااا تن وىلأ   ،"وإحي ئااا  الااادين ُتدياااد فكااارة" هنااا  حنااان ي ون 

 واألخااار  ،املشااارو  يف النسااايب والنجااا   الشاااع خ هاااذا خفاااع يف للصاااد  مثااا الا  ك نااات الااادولتن



  ولااا  أنقااا ض علاااى الدولااا  إنشااا   يف وجنمااات ،الشاااع خ هاااذا خفاااع يف للضاااال  مثااا الا  ك نااات
 فيها  ملا  ؛عليها  نشاأت الايت ت مرت بن حممد أفك خ على احل  ظ يف تنج  مل لكنه  ،املرابطن

ضااري   ولاا  مااع تتن سااب ال الاايت اخلرافاا  ماان  باان يعقاا ب األماار جعاا  الااذ  األماار ،حديثاا  ح 
 إىل ابلناا س ويعاا   ،للدولاا  ال كاار  املؤسااس أابطياا  ماان اكثاارا  يصاام  (هااا٥٩٥ :ت) ي سااف
 .كبر حد إىل والسن  الكت ب
  ولاا    التكاا ين عصاابي  عاان احلااديث عنااد وهاا  ،السااع  ي  الدولاا  فهاا  الث لثاا  الدولاا  أماا 
شاا هبه  ال فرياادة  العصاابي  علااى ق ماات أهناا  وذلاا  اإلسااالم؛ اتخياا  يف ماار مماا   ولاا  يق خهباا  أو ي 
 شااري  ال وحااده هلل العباا  ة إخااال  ف لت حيااد ،لل حاادة والعصاابي  ،للت حيااد العصاابي  :ألماارين

 جنا   يف وسا عد ،واحادة وخايا  كلما  علاى العارب جزيارة أبنا   مان املسالمن مجاع وال حادة ،ل 
ا  سي سااي   فراغااا  وافقاات أهناا  هااا١١٥٧ عاا م نشااأ    وخفعاات ، و ينياا   عقااداي   وضااي عا   أمنياا   واهنياا خا
 واساتق م  ،أمنيا  وقا ة ،سي ساي  وحادةا  با  تساتبد  وأن ،ذلا  لكا  التغيار شع خ وصد  بق ة

 لاذل  العارب؛ جزيارة أبنا   جلمياع  ملما   ح ج ا  منه  جع  الذ  ألمرا ، و يني   عقداي   وخس خا 
ا هل  هللا وت فيق جن حه  ك ن  ك نا ؛ يف تعا ىل هللا لسانن السا برون وق عا  قبا  أ خكا  ، حتميا   أمرا
 أجااا  مااان للمكااام بااا  احلكااام؛ أجااا  مااان لإلصاااال   عااا ةا  تكااان مل أهنااا  نشاااأ   مش ئااا  ومااان

طاالا   ني اي   ليس واإلصال  ،اإلصال  طاالا    ينيا   وال ،الادين مان ع   إصاال  وإمنا  ،الادني  مان ع 
 تصال  مما  فه  الدين أمر إصال  من ك ن فم  ،الدين عن الدني  في  ت رت  ال نب      هن  على
 الادين فهام يف عنادهم ال سايل  ألن ؛الدين ب  يصل  مم  فإن  الدني  أمر من ك ن وم  ،الدني  ب 
 احملاااض ابالتبااا   حمك مااا  ك نااات هلااا  والعمااا  وح ج  ااا  الااادني  تصااا خ يف وال سااايل  تطبيقااا  ويف

 .الراشد  والعصر الرس ل  عصر فرتة وه  ،أبسره الع مل يف احلكم فرتات ألجن 
 واألمان والادع ة اجلم عا  فيها  اختبطت قرون ثالث  عن نتمد  فإنن  عنه  نتمد  وحن
 ،ابن راطهاااا  ذلاااا  كاااا  ان اااارا  اختااااب  كماااا  ،احل كماااا  السااااع  ي  ألساااارةاب واالسااااتقراخ والرخاااا  
 الساااع  ي  الدولااا  عااان للماااديث ُيكااان فاااال ،أبساااب هب  مر نااا  واملسااابب ت ،ن سااا  يعياااد والتاا خي 

 ماااان الاااارأس مبنزلاااا  منهاااا  سااااع   آ  يكاااا ن أن إال هنضااااته  وع اماااا  نشااااأ   وأسااااراخ وفلساااا ته 
 عان احلاديث عان مبعاز  الا طن عان متاتكل   أن املع صارة الادو  مان كثار يف يصا    وقاد ،اجلسد
 .هن  ه يصل  ال ذل  أن   إال ،  م  حك  



 هاا  تكاا ن فكاارة إىل تتماا   قااد احل كماا  راألساا   أبن القاا     ال خقاا  بداياا  يف من قااد   فكماا 
 عان ال طن فص  عن  يتمد   فمن ،يك ن م  أصد  هذا مث لن  يف األمر فإن ،الدول  عصبي 
 .بعض عن بعض  ال طن فص  عن  يتمد   إمن  سع   آ 

 ،وال حادة الت حياد :ألمرين العصبي  على ق مت السع  ي  الدول  إن :قلن  أنن  ذل  وشر 
 .السع  ي  األسرة له فتمث    ال حدة وأم  ،اخل لص ينالد   إىل الدع ة ل فتمث    الت حيد فأم 

 السع    الشعب من األسرة هذه حم    أن   خالل  من ىيتجل   اتخخي     بسر  أنطلق وس  
 ،ساااق  ساااقطت وإذا ،الااا طن مشااا  الع صااام  مشخااات فاااإذا ،األوطااا ن مااان الع صااام  حمااا    هااا 

 فهاااا  ،الشااااعب هااااذا ماااان اخليماااا  كعماااا   وهاااام ،الاااا طن هلااااذا ابلنسااااب  سااااع   آ  هاااام وهكااااذا
 .مدينمت   متم سكن  ام ا م  مدمت   متم س 
 يف قادوات أن ساهم مان ليجعلا ا األسارة هاذه أبنا   علاى ابملساؤولي  يلقا  كما  األمار وهذا
 ساا ئر علااى أيضاا  ابملسااؤولي  يلقاا  فإناا  ،واألخالقاا  الشاارع  وااللتاازام الكلماا  واحتاا   االلتماا م
 .بال ان إلحرا  ك ق   استخدامه  يرا  شع خات أ     ضد   ننحمص   يك ن ا ك  امل اطنن
 :ه وصف   تم  كم  الصورة   يجيل    اترخيي    سرد

 ،العاارب جزياارة أصااق   معظاام أبناا   كلماا  هباا  هللا مجااع الاايت ال حياادة األساارة   هاام سااع   آ 
 ساار   وهاا  ،العقااد  والتصاامي  الااديي   واإلحياا   ،والدولاا  الاادع ة مشاارو    يهاا ل   ت    ذلاا  وساابب
 مشااا خيع تزعمااا ا الاااذين األسااارة هاااذه خجااا الت يف نبماااث وحااان ،الثالثااا  أ واخهااا  يف جن حهااا 
حدوياا  كتااب ومل و  دخ   النجاا   هلاام ي   أسااب ب ماان  مهماا   ج نبااا  :لنقاا  أو- فشاالهم ساابب أن ناا 
ْر    هاا  -فشاالهم  باان سااع   باان خ لااد األماار هلااؤال  مثاا   أوضاا  إن :ولنقاا  ،املشاارو  هااذا تااا 
ا ليمكم عل  حممد أخسل  الذ  سع   بن حممد بن العزيز عبد  ،عنا  تغان فلام ،تركيا  بق ة جندا

 .ها١٢٥٧ سن  أواخر منه  وهرب ،عليه  السيطرة عن وعجز
 ألفكاا خ "طناان" خواياا  يف حك يتاا  يف سااع   باان اإلسااالم ساايف األماار مصاا  خ أعلاام وال
 مبؤلاااف خ صااا  تصاا خات وليسااات صاااميم  إلياا  نسااابته  ك ناات فاااإن ،ئااا وآخا سااع   بااان خ لااد
 كا بن ضاعيف   خصام   أما م سايم  ال ،فشال  يف خئيساا  عا مالا  ك نت أهن  عند  ش    فال القص 
 الكلماا  اجتما   يف خئيساا  عا مالا  كاا ن األسارة هاذه إىل االنتسا ب أن   ديؤكاا    الاذ  األمار ،ثنيا ن



 الت حياد إىل الادع ة وها  ،ساي     أسا س ك نت اليت ال كري  ابلعصبي  مقروان ،البال  هذه يف
ا أضمت قد األسرة هذه وك ن ،وال حدة  .هل  خمزا

 إ خا  علاى  ليا  جناد بال  يف ل  صنيع ا  ليك ن األسرة هذه من لرج  عل  حممد واختي خ
 األساارة هااذه تبااي ضااروخة وهاا  ،األحاادا  ت ساار يف املهاام امللماا  هلااذا -الب شاا  أعااي- الرجاا 
ا؛ حتكم أن ت ريد ق ة أل      عن صار مان خراآل للعنصر فقدان  يف ك نت خ لد إشك لي  لكن جندا

هم يصاا حب الااذين فاا ألترا  ،الت حيااد وهاا  السااع  ي  الدولاا  عصاابي  ا األماار جيشاا   هاام خ لاادا
 حبكام يطيبا ن ال أهنام خ هم وك ن ،جند أه  على الب ش  حيل  تنط    مل ولذل  ؛الت حيد أعدا 
 .(2)األترا 

 إال ،عناده لل قا    اعا  ال الاذ  ابلضاروخة املعلا م مان الكها   عناد تعد   معل م  وهن  
 ،واملساالمن العاارب أكثاار  إليهاا ي تقاار كماا  ،شااب بن  ماان كثاار  إليهاا ي تقاار مماا  الياا م جنااده  أنناا 

 باال  أكثار تكا ن تكا   املب خكا  الدولا  هاذه أتسايس قب  ك نت السع  ي  بال ان أن :هب  وأعي
ا ج عا  األخض ا وخ فا  وفقرا  كتاب مان العدياد علاى االطاال  القا خ  وإبمكا ن ،للساك ن وطر ا
 منا طق يف لاذل  واضاما  مثا الا  فسايجد ،ال ارتة تلا  عن حتدثت اليت الرحالت وكتب الت خي 
 واحملماا  وساادير والع لياا  والقصاايم العاا خض :األو  ه وحمضاان السااع  ي  الدولاا  منشااأ وهاا  ،جنااد

 مساتقال    سي ساي   كيا ان يعتا  منها  كا  ،القار  مئا ت تشام  ك نات ،وغرها  واألفالج واحل ط 
 يف املب خكا  األسارة هاذه خايا  حتات تعا ىل هللا جيمعها  مل فلا  الب ا  ؛ عدا هذا ،مستق  شب  أو

 واقعها  سايك ن كا ن فما ذا -هللا خمح  العزيز عبد املل  املؤسس ط خ خره آو-  الثالث األط اخ
  !الي م؟
 ،مرباع مرتكيلا  مان أقا    علاى يقتتلا ن ،وأخبعا  وثالثا  أماران حيكمها  القر  بعض ك ن ب 

؛ أحسن الب ا   تكن ومل   :األو  ق   كم  ك ن ا ب  ح الا
 أخ ان إال دجن   مل م  إذا أخين  بكر على وأحي انا 

 ك نت اليت والدويالت املن طق وحى ،والنزا  واجل   واخل   ال رق  تس  ه  ش سع  أخض
 و  م  واحلج ز األحس   وه  ،خمتل   نظم وفق للعثم نين ختضع العزيز عبد املل  حكم قب 



 شااعبه  ُياان  وال باا  ،واالجتم عياا  والبني ياا  التعليمياا  العن ياا  أو ابألماان تاانعم تكاان مل ،وعساار
 .العثم ني  الت بعي 
 هبا  تعتي نأ عن فضالا  ،السع  ي  الدول  قب  جند إىل تلت ت اإلسالمي  الع اصم تكن ومل

 للاام    تسااعى  ولاا  فيهاا  نشااأت فكلماا  ،ذلاا  ماان العكااس علااى باا  ح هلاا ؛ إلصااال  تسااعى أو
 .واجل   واخل   ال  ضى من ح هل  لس بق جند وإع  ة إلسق طه  اجلي     إليه   اعث  ب   شعثه 

ا تعر  مل العب سي  ف لدول   هلام فأخسا  ،العارب قب ئا  وبعاض منار بنا   تمتار   حان إال جندا
 الكثارين وسا   ،خجا   أل ا   مانهم وقتا  ،هاا٢٣١ سان  الكبار غا ب   الرتك    الق ئد   ال اثق اخللي    
 مل الاايت العربياا  القبيلاا  تلاا  انااداثخ بداياا    ذلاا  وكاا ن ،ابلسااي   الساار أثناا   جيلاادهم أساار  معاا 
 .الي م وج   هل  يعد

 واألياا بين ،والسااالجق  الباا يهين :اإلسااالم ع اصاام علااى املتع قباا  الاادو  شااأن هااذا وظاا   
 للعلام نشار فاال ،وزانا  ألهلا  يقيما ن وال ،مكا انا  األخض مان الصاقع هلاذا يعرفا ن ال ،واملم لي 

 القاارن يف ح هلاا  عاان خساارو انصاار ق لاا  فيماا  النظاار وُيكناا  ،الاارز  علااى عاا ن وال ،لألماان وال
 على فإن   ،سلط ن أو ح كم الن حي  هلذه "وليس :ق   ،بعده وم  قبل  م  علي  وقس ،اخل مس
اسااي    أو خئيسااا  جهاا  كاا   ، ائاام   حاارب يف وهاام ،والقتاا  الساارق  علااى الناا س ويعااي  ،مسااتقال   دا

 بقلعاا  ماارخان ذلاا  وبعااد .فرسااخا  وعشاارون مخساا  هناا   إىل الطاا ئف وماان ،بعااض مااع بعضااهم
 :ىوتسااام   أك هااا  عناااد نزلنااا  ،قاااال  أخباااع منهااا  فرسااا  نصاااف مسااا ح  وعلاااى ،جاااز  :ىسااام  ت  

 ،هاذه اجلاز  يف محلا  اساتأجران الاذ  العاري وبيات النخيا  مان قليا  وهنا   ،نسار بي حصن
 هاذا عارب مان قا م ولك  ،الطريق يهدين  خ ر معن  يكن مل إذ ؛ي ما  عشر مخس  هن   ولبثن 
 مان كا    ُيسك ن فهم ،يدخله  نأ أجنيب   يستطيع وال ،م شيتهم هب  ترعى  ةحمد   أخض املك ن
 املاروخ يتيسار حى مج ع  ك     من خ ر استصم ب فيلزم ،مع  مم   ون وجير    ، رخ   بغر يدخ 
 إىل جا   نأ  اقات   وقاد ،قالوز الطريق مرشد :أيضا   ن ويسم   ،للمس فر وق ي  فه  ،أخضهم من
 ،البعار بان عابس غا م أب  :وامس  ،س ا  بن  وهم ،طريقن  يف ك ن ا الذين األعراب خئيس اجلز 

ا ف ختاااذانه ا لقااا ا مأهنااا    افظنااا   ،ق مااا  وق بلنااا  ،معااا  وذهبنااا  ،خ ااارا  يرونااا  أجنااايب    كااا  إن   إذ ؛صااايدا
 :اجلملاا  ويف .ألهلكاا ان ذلاا  ولاا ال ،أيااديهم يف  سااق  أ   معناا  خئيسااهم خأوا فلماا  ،صاايدا ىيساام  
 منهما  كا     أجار   ،خ ارين هنا   من أخذان مث ،بن يصم   خ ر معن  يكن مل إذ ؛ زمنا  معهم لبثن 



 ماان الساابعن يف شااي خ العاارب هااؤال  ماان كاا ن وقااد ،آخاارين قاا م باان بناا  ليساارا ؛ انناار عشاارة
 الصامرا  هاذه يف لايس إذ ؛حيا  م طا ا  اإلبا  لان غر شيئا  يذوق ا مل إهنم :  ق ل ا ،عمرهم
 إىل قاا م ماان  أحتاا    وظللاات ،هكااذا العاا مل ن  أ  نيظناا   وكاا ن ا ،اجلماا   أتكلاا  ف سااد لاافع   غاار
ا مك ن ك     يف وأجد ،ق م  .(3)منه " من سل   وتع ىل تب خ  هللا نأ إال ،وخ ف  خطرا

 ،هااا٤٤٤و هااا٤٣٧ ساانيت باان ك ناات جنااد إىل خحلتاا  ألن   خساارو انصاار نااص   ت  ختاار   وقااد
خيضري  الدول  زمن ذل  وك ن  فكياف األخيضر بي  ول    ظ     يف جند ح   هذا ك ن فإذا ،األ 
 ! ول ؟ فيه  ليس زمن يف حب هل 

ا  ولا  حتات جناد قاعت   مل أنا  ابلتا خي  العن يا  أه  يعلم  ومم   وحاى ،األخيضار باي بعاد أبادا
 .(4)وح ضرة اب ي ا  الن س على اإلاتوات فرض   حكمهم يتعد   مل هؤال 

ا تعر  تكن ومل ،العثم ني  الدول  وج  ت  ،ها  اخل       واحتا     ولا    ب ا خ   تأحس   إذا إال جندا
 اخلاا   أزمناا  يف  أماا   ،لغزوهاا  اجلياا   وترساا  ،ومصاار واحلجاا ز العاارا  يف وال اا    ل   ساا  ت   هناا  
ا فكأن   والثمرات واألن س األم ا  ونقص واجل    .اجلغرافي  وخ خج الت خي  خ خج جندا

مااا    ه شااان   الااايت الغااازوات أشاااهر فمااان  الع شااار القااارن يف هبااا  قااا م الااايت تلااا  العثمااا نين ع 
 ،أل ااا  مخساا ن  ق اماا   جااي  يف جنااد  اخاا  لااتوت غ   ،هااا٩٨٦ ساان  مناا  أي باان حساان اهلجاار 
باا   ماان م جهااا   ،فيهاا  روالتمضاا   االسااتقراخ ونشاار لت حيااده  ال ،قتاا  ة بااي ماان العثماا نين والة ق 

ه  ب  وتعق    (5)معك   يف شبيب آ     ول  إلسق   ب   .عثم ن بن حممد خئيس 
 خوكاار   ، مكاا   إىل عاا   مث   ،وأساار وغاانم أهلهاا  ماان وقتاا  ،معكاا الا  مناا    أي اباان ح صاار وقااد
 .ع   مث وأسر وغنم وقت  ،والسلمي  اخلرج إىل ووص  ،ع من بعد أخر  ةمر   الغزو

 وذلا  ،معك   غزا "مث :الغزوة هذه يصف العص م  املل  عبد احلج ز مؤخخ إىل استمع
 ألماا خ   ؛الشاارقي  الاابال  أبقصااى معكاا   غاازو إىل حساان الشااريف ماا الان باارز قريباا  ة  مااد   بعااد أناا 

 (هناا  ه ماان ال تناا   ) :املاا وخة النب ياا  الساان  وحسااب  ،اإلسااالمي  الدولاا  علااى طعاان فيهاا  فعل هاا 
 خص صاااا  ،اإلساااالم لبيئااا  مح يااا ا  ذلااا  يف إليااا  املشااا خ مااا الان فقااا م ،املاااذك خة اجلهااا  إىل وأشااا خ
و   ،احلرام هللا بيت حج ج ه خاوز  د    فيها  وقا تلهم ، اخهام ف صا  ،والساالم الصاالة عليا  حمماد ج 
ا  مجااااع يف -أم نيهاااا  أقصااااى بسااااعده ويبلغهاااا  ،حيميهاااا  تعاااا ىل هللا- اإلسااااالم وعساااا كر ،احتقاااا خا



 خجااا الا  ،الاااداخ أهااا  استأصااا  حاااى فااايهم مق مااا  وطااا   ،أل اااا  اخلمسااان علاااى يزيااادون كاااذل 
 .(6)إل ا " إلي  ك ن من وك  وأم االا 

 إىل ينظارون العصا م  أمث   من العلم   من النخب  ك ن كيف لتدخ  النص   هذا وحسب 
قتاا  ألن إال حمااال   عناادهم فليساات ،جنااد  املشاار  ماان أتيت ال تناا  أن   وهاا  ،واهياا   حبجاا   أهلهاا  ي 
 أجاا  ماان كاا ن احلساان الشااريف ماان اجلاا وت هااذا أبن تلميماا  أماا  النباا  ؛ احلااديث يف كماا 
  آ لكان احلا ج؛ طريق على ليست معك الا  ألن   ، صد   وم  العص م  كذب فقد احل ج   أتمن
 دت حاا    أن املعقاا   ماان كاا ن ،العاارا  وجناا ب اجلزياارة وشاارق  جنااد شاارق  يف إماا خة ناا اك    شاابيب
 .(7)العثم ني  املص حل ي افق ال م  وهذا ،هب  وتنهض األقط خ تل 

 ساااان  ويف ،عاااا   مث جنااااد أطاااارا  احلساااان باااان ط لااااب أباااا  األماااار غاااازا هااااا١٠١١ عاااا م ويف
ا حسن بن حمسن األمر غزا ها١٠١٥  ، ح ليا   شاقرا  من قريب  وه  ،القصب وص  حى جندا

 .ع   مث وهنبه  ،القلي  إال يبق ومل ،أهله  معظم حمسن األمر قت ف
 باان حمساان الشاريف ظهاار الساان  هاذه "يف :(هااا١٣٤٦ :ت) البساا م هللا عباد الشااي  يقا  
 وفعا  ،وهنابهم ال شام باال  مان القصاب بلاد أه  وقت  ،جند إىل من  أي بن حسن بن حسن
 .(8)أهله " وقت  القصب بلد من الرق بي  بلد و مر ،العظيم  األف عي 
ا حمساان باان زيااد غاازا هااا١٠٥٧ ساان  ويف  باان إبااراهيم املااؤخخ قاا   ،ساادير خوضاا  ونااز  ،جناادا
 خب إال يعلماااااا  ال ماااااا  وال ساااااا   القااااااب  ماااااان الروضاااااا  أبهاااااا  "وفعاااااا  :(١٣٤٣ :ت) عيسااااااى
 .(9)العب  "
ا زياد بان سعد غزا ها١١٠٧ سن  ويف  أشايقر عا مل وأفاى ،خمضا ن يف أشايقر ناز  حاى جنادا
 وقاا م ،الغاازاة  هاا يتلق   أن قباا  زخوعهاام ليمصاادوا ؛خمضاا ن هناا خ يف ابل طاار أهلهاا  القصاار أمحااد
 مان طلاب ما  أشيقر أه  وأعط ه ،حسن أاب هللا عبد بن حسن الشي  ومع  حببس   مك   أمر
 .(10)عنهم ف خحت  ،الدني 
 ك ناااتو ،هموأوامااار العثمااا نين خاتلتصااا    اتبعااا  بنجاااد اجلزيااارة أطااارا   و  عالقااا  ك ناااتو
 .وح ضر   جند اب ي  جيمع سي س    كي ن وج   عدم ضم ن إىل فق  ترم  عدائي ا  عالق ا 



 ولايس مكل  اا  العثم نيا  الا الايت إىل جناد ضام   كا ن فلما  املنا ا ؛ هاذا علاى احل   واستمر
 وحاان ،هناا   انشاائ  قاا ة أ     علااى يقضاا ا كاا  مكاا  أماارا  بتساالي  تكت اا  ك ناات ماار و  مناا 

 .يتغر   ومل النم  هذا على األمر جر  السع  ي  الدول  نشأة ب ا خ بدأت
م د   ساعيد بان مساع   مكا  ألمار ذهبيا  لارة ألاف 25 هاا١١٦٣ سان  حمما   السلط ن فق 
 ،الدخعياا  أساا اخ تتجاا وز ال آنااذا  السااع  ي  الدولاا  حاادو  أن مااع ،مهااده  يف عليهاا  ليقضاا 
 رامبكاااا    يشاااعران العثمااا ين   والسااالط ن ذا  إذ مكااا  أمااار جعاااا   ينيااا  فكااارة علاااى قي مهااا  لكااان  
 .التك ر سال  أوالا  ف ستخدم  ،يريدان  ال م  وه  ،اجلزيرة عرب كلم  مجع على دخ  بق  

 ضااد   يسااتخدم ن  وكاا ن ا ،ها   خو   هاام كاا ن ا السااع  ي  الدولاا    باا  يرماا ن الااذ  التك اار ،نعاام
 واساااتمق ق  ابهلل ك اااره هااا  العااادو    هلاااذا حااارهبم سااابب أن   أوالا  يزعمااا ن إذ ؛حي خب نااا  مااان كااا    

ا التك اار سااال  اسااتخدامهم يكاان ومل ،للجهاا    يسااتخدم ن  باا  ،السااع  ي  الدولاا  علااى ق صاارا
غا  العص م  ق ل  م  لذل  مث الا  وانظر خع ايهم؛ من ك ن ل  حى خم لف   ك     ضد    حارب   مسا   

 إىل اهل مشيااا  السااارااي حكااام يف ري السااا   "وهاااذه :م لااا  باااي قبيلااا    منااا  أي بااان احلسااان الشاااريف
 .(11)إنك خ" بال اجمل هد أجر فل  فيه  س خ من ،الك  خ
 ،القتا  مان   أشانع وهاذا بتك ارهم؛ حيكما ن ممان املسلمن نس   سيب   يستجيزون ك ن ا ب 
 فاال ،لتأويا    وإما  ،جلها  إما  فك ارهم ،ابلك ار علايهم احلكام  بصام   جادالا  من سال   ول  فهؤال 
 مناا  أي باان احلساان الشااريف غاازو ساابب   أن العصاا م    أخاا  وقااد ،ونساا ؤهم  ماا ؤهم باا  تباا  
ث ن ال ك هنم زهران قبيل     مان عجبا  ينقضا  ال ولكان ؛ك ار   -يقا   كما - وهذا ،النس   ي خ 
 ،"فق تلهم :العص م  ق   !بسبيهن   ق م الظلم من ن  لتخليصه الشريف غزا ل ايتلا النس   نكْ  
 ن  حرما هن   أولايس .(12)وأط ا هلم" نس ئهم أبسر وف ز ،أم اهلم ن  ئس وح ز ،خج هلم أعظم وقت 
 إال قا ة وال حا   فاال ؟!أزواجهان وقت  أط  هلن واسرتق   سبيهن   من إليهن أحب   املرا  من
 .ابهلل

ك     ك ن ا فإذا  ع ة  عن سيق ل ن فم ذا ،السنن مئ ت   حكمهم حتت الذين خع ايهم روني 
  ؟!السع  ي  والدول  ال ه ب عبد بن حممد الشي 

 ابتااادا  يف كاا ن ا"و :يقاا   ؛(ال ه بيااا  فتناا ) كت باا  يف  حاااالن زيااي أمحااد ذلااا  عاان ثن حيااد   
م ماانهم  ظناا   علماا ئهم ماان مج عاا  أخساال ا أماارهم  ياادخل نو ،احلاارمن علماا   عق ئااد ي ساادون أهناا 



 ما و عق ئادهم احلارمن لعلما   ذكارواو احلارمن إىل وصال ا فلما   ،املانو ابلكاذب الشابه  عليهم
 ، فعها  عان عجازوا الايت ال اهانو احلجا  علايهم أقا م او ،احلارمن علما   علايهم خ    ب  ك اس  مت
قو ت رةمسااتن    كمماار مسااخرةا و ضاامك ا  ووجاادوهم ،ضااالهلمو جهلهاام احلاارمن لعلماا   حتقاا   فاار 

 أقاا م ا أن فبعااد .راتاملك اا    ماان كثاار علااى مشااتمل ا  ف جاادوه  عق ئاادهم إىل ونظااروا ،قساا خة   ماان
ن ،مبكااا  الشااار  ق ضاااى عناااد  حجااا   علااايهم كتبااا ا علااايهم ال هااا ن    بتلااا  بك ااارهم احلكااام تتضااام 
ة يف ذلااا  كااا نو ،اآلخااارو األو  باااذل  فااايعلم ،همأمااار   النااا س بااان ليشاااتهر ؛العق ئاااد  إمااا خة ماااد 
 إىل بعضااااااهم فاااااار  و ،فمبساااااا ا ،ةد  امللماااااا   أولئاااااا  حباااااابس أماااااارو ،سااااااعيد باااااان مسااااااع   الشااااااريف
 .(13)"الدخعي 

 ابحلكمااا   عااا  م حبقيقااا  خيااا  مااان السااال ي  الااادع ة علاااى القااا ئم ن أخسااا  كياااف فااا نظر
 علاااى ابلعااارض ج هبااا ا وكياااف ، حاااالن باااذل  صااار  كمااا  ،أمرهااا  بدايااا  يف احلسااان  وامل عظااا 
 (امللمدة)باااا يصااا هم وهااا   حاااالن غطرسااا  إىل انظااار بااا  ،وحبساااهم بك ااارهم واحلكااام القضااا  
 !ومسخرة ضمك  وجدوهم :ويق  

 مخساان ة  مااد   احلاا     ماان ماانعهم إىل السااع  ي  الدولاا  أتباا   بتك اار القاا     هااؤال  ُتاا وز وقااد
ا لك هنم ؛ع ما   مناع ذكار أن بعاد (الكاالم خالصا ) كت با  يف  حالن زيي يق   ،بزعمهم ك  خا

عا    علاى ولا  ابحلا  هلام اإلذن منا  طلبا ا الاذين ال ه بين ح    مسع   الشريف  :لا  جيعل نا  ج 
 ماان وامتنااع فااأىب ،احلاا  يف يسااتأذن ن مدتاا  يف فأخساال ا ،سااعيد باان مساا عد أخاا ه بعااده "وأقاايم
 أمار أخسا  أمحاد الشاريف أخا ه بعاده دوتقلا   مسا عد الشاريف  ولا  مضات فلم  ...هلم اإلذن
 وجادوهم مكا  علما   اختا هم فلما  ،السا بق  املادة يف أخسا  كما  ،علم ئا  مان مج عا  الدخعي 

 يف هلااام أيذن ومل ،قاااراخ احلااارام البيااات محاااى يف هلااام يقااار   أن فاااأىب ،الزان قااا  بااادين إال ن نيتااادي   ال
 .(14)ك  خ" أهنم األم  علم   عند ثبت بعدم  احل 

 :ت) مساااااع   للشاااااريف خطااااا اب يرسااااا  (هاااااا١١٦٨ :ت) األو  حممااااا   السااااالط ن وجناااااد
 مااان كيساااا  عشااارين لااا  وبعاااث ،ال هااا ب عباااد بااان حمماااد علاااى القضااا   منااا  يطلاااب (هاااا١١٦٥
 أها  ملق تلا  األما ا  أكي س يرس  الذ  السلط ن هذا من والعجب .(15)ذل  ألج  الذهب
ا لكا ن بيانهم األمان وإق ما  وتعليمهم جند أه  ج   لسد    أخسله  أن  ول  ،الدع ة  عناد لا  خارا



 وإمناا  ماانهم؛ الدولاا  تساات يده خااراج لااديهم لاايس اجلزياارة وساا  أهاا  ألن   لكاان خلقاا ؛ وعنااد هللا
 .قتلهم على اإلن    إال عثم ن بي سالطن عند هلم فليس ، نمستمق   هم

 ومحااا  ،الااادع ة هاااذه جناااد ألهااا  ضقاااي   تعااا ىل هللا أن إال راملبكااا    العااادا    هاااذا مااان وابلااارغم
 ،العاي  وخغاد األمان وإف ضا  العقيادة وتصمي  الكلم  مجع يف م اجن   الذين سع   آ  ل ا ه 
 الكلما  اجتم   لكن .اجلزيرة من طق أبن   س ئر أمني  السع  ي  الدول  إىل االنضم م ك ن حى
 أخباااع   عليهااا  للقضااا   أخسااال ا الساااع  ي    عااا   اشاااتد   فمااان ،العثمااا نين قااا  ة عنااا  يااارض مل هاااذا

 وكلهاا  ،احلجاا ز أماارا  ماان محااالت وثااال  ،العاارا  والياا   نظمتهاا ،حبرياا  منهاا  واحاادة ،محااالت
 .شره  هللا وقى

دافع العثم نياااا    الدولاااا  تكاااان ومل  كساااا لف ولكنهاااا  ،كااااال   ،ن سااااه  عاااان احلمااااالت   بتلاااا  تاااا 
  .العرب جزيرة يف الكلم  الجتم   مشرو    أ     على للقض   تسعى عهده 

 الدولا  أبهادا  تلياق ،سالمي ا  بدايا  العارا  ب الة  عالق ت   بدأ حممد بن العزيز عبد ف إلم م
 إىل ابملسااالمن العااا  ة إىل فيهااا  يااادع ه خسااا ل ا  العااارا  وا  ابشااا  ساااليم ن إىل فأخسااا  ، الدع يااا  
 علااى هللا حااق   هاا  الااذ  الت حيااد كتاا ب) ماان نسااخ ا   برساا لت   وأخفااق ،الصاا حل الساالف عقياادة
 أشاااارت   الاااايت محااااالت األخبااااع هاااا  الساااالمي  الرساااا ل  هااااذه علااااى الاااا ا  جاااا اب لكاااان ؛(العبيااااد
 .(16)إليه 

 أن  ون احلماالت تلا  كا    ىتتلقا   أن منها  يريادون الساع  ي  الدولا  ئ نا و  م   أن والعجب
 وال ،علايهم تثرياب فاال املعتادون  وأما   ،معتديا ا   م يا ا  وه بيا ا  ك نات تخ    فاإذا ،خ    منها  يك ن
 الايت الرابعا  احلملا  يف حصا  كما  ،والغدخ واخلي ن  ابمله ن  ملطخا  ك ن ل  حى ،اتخخيهم على

 اإلما م والاده حيا ة يف ساع   األمار ح صاره  وقد ،ها١٢١٣ سن  الكيخي  عل  بقي  ة ك نت
ا وكااا ن ،حمماااد بااان العزياااز عباااد نهم لكنااا  ؛تهمبااارم   علااايهم القضااا   علاااى قااا  خا  إىل وأوصااالهم أمااا 

ع ،مأمنهم  علاى النجاف أها  اعتاد  حينما  العثم نيا  الدول  نقضته  مع هدة الكيخي  مع ووق 
 خجا  ثالمث ئ  وعد هم مجيعا  قتل هم ،الذكر ن  اآل املع هدة مب جب احملمين السع  ين التج خ
 .أم اهلم وسلب ا ،هللا خمحهم



 جلاااارُيتهم وكااااربال  النجااااف أهاااا  وعق باااا  بااااداي م بغاااادا  وا  ماااان سااااع   اإلماااا م وط لااااب
 مشاا   ابلرعاا  السااع  ين للرعاا اي نأيذ   أن فعلياا  الاادايت  فااع الاا ا  أىب فااإن ،العهااد ونقضااهم
  .(17) قبيما  اخ    وخ    ال ا  فأىب ،الدايت  فع عن كبدي  ،ال رات

 ماا  أن   علااى التأكياادو التنبياا  مااع ،بليغاا  عق باا ا  وعاا قبهم ،للمجاارمن جبيشاا  سااع   فخاارج
  اجلاي أبياد  قتلا ا مجيعاا  ليسا ا أهنام كما  ،فيا  مبا ل    القتلاى أعادا  مان املاؤخخن بعض يذكره

 بعادهم و خله  ،املدين  من وخرج ،النه خ من ضم ة إال يبق مل السع      ف جلي  ،السع   
 أبن الشاايع  أماار إيااران شاا ه أن إلياا  أضااف ،السااع    اجلااي  تركاا  ماا  أخااذوا الااذين األعااراب
ا األخض يف يعيث ا  .(18)العثم نين ابل الة نك ي  فس  ا

 محل  :السع  ي  الدول  إلسق   العثم ني  الدول  أبمر احلج ز أمرا  محالت ت الت وبعده 
 مساا عد باان غ لااب ومحلاا  ،هااا١٢٠٥ ساان  مساا عد باان غ لااب ومحلاا  مساا عد باان العزيااز عبااد
 .ها١٢١٦ سن  الرابع  ومحلت  ،ها١٢١٣ سن  الث لث  ومحلت  ،ها١٢١٠ سن  الث ني 

 حكاا م منااع ظاا  يف ك ناات  يااي    أو سي ساا     ساابب أ ىن هلاا  يكاان مل الاايت احلمااالت وهااذه
 بااان غ لاااب عهاااد حاااى هاااا١١٦٣ عااا م مساااع   الشاااريف عهاااد مناااذ احلااا  مااان جناااد أهااا  مكااا 

 .إليه   بضم    احلج ز مع مشكال   إهن   عهده يف السع  ي  الدول  قرخت الذ  مس عد
 ح اضار ملعظام وحادة أو  حصالت هاا١٢١٦ سان  ساع   آ  خايا  حتات احلجا ز وبدخ  

 العاارب خلااي  وماان ،جناا ابا  عماا ن ختاا م وحااى ،مشاا الا  ال اارات ماان ،هاا وب ا ي العاارب جزياارة شااب 
ا الرشادين اخلل ا   بعاد مان ذلا  حيصا  ملو ،غارابا  األمحار البمار حاى ،شرق   خالفا  مان وصادخا
 .الت خي  ذل  يف إال أمي  بي

 وهاذا" :بشار ابان عنا  ق   م  واألمن الرز   ع  وس   الكلم  اجتم   من للجزيرة حص  وقد
 ما  كا  يف واحل ضار البا    مان العبا   قلا ب يف تعا ىل هللا وضاع  شا     اململكا  هاذه يف األمر  

 هاااذا ي جااد ومل ،هاا أهل   عاا    ماان قلاا ب يف العظااايم الرعااب مااع ،اململكاا  هااذه علياا  احتاا ت
 .(19)"عن  هللا خض  اخلط ب بن عمر زمن يف إال األمن

 خؤياا  إال اأباا  أهناام إال ،ابلعثماا نين االحتكاا   األوىل السااع  ي  الدولاا  حكاا م   حت شااى وكاام
ا الدولاا  هااذه  هاا ع     اشااتدا  وحااى ،الدخعياا  يف صااغرة إماا خةا  نشااأ   حاان ماان ،نعاا   بعااد أثاارا



 تلا  اجليا   إخسا   علاى العثما نين إصاراخ ولا ال ،حممد بن العزيز عبد عهد يف جمده  وعظم 
ا إال فيه  وجدوا مل  إلسق طه  اجلي   ا ج خا  .حمم  ا وخ ائا  محيدا

 والايهم باذل   ا اكل   الساع  ي  الدولا  ط ايساق   أن نما   أضاعف   أهنام العثما ني ن أيقن وحن
 ساي ووخ النمسا  مان أعادائهم حارب يف جعل ها  لا  ،عظيما  أبما ا  محالتا  لا اوم    ،مصار على
 عااان فرنسااا  لعجااازت العثمااا نين خدمااا  يف فاااي الاااذ  احلاااري اجلزائااار أساااط   هبااا  جاااد وا ولااا 

 .ها١٢٤٦ سن  احتالهل 
 ممتا زة عالقا ت إىل تكا ن ما  أحا ج   وك نات ،ابألعادا  حم طا ا  العثم نيا  الدول  ك نت ،نعم

 ال أن علاى الع شار القارن مناذ العثما نين لاد  ناملازم   اإلصاراخ هاذا لكن ،السع  ي  الدول  مع
 هاذه يف تساتمر   جعلها  ج ئعها  وتشابع خ ئ ها  نوتاؤم    مشلها  ُتماع  ولا ا  العارب جزيارة يف يروا
 .عليه  وابال ك نت اليت اخل طئ  سرتاتيجي اإل

 احلملاا  هااذه تكااد ومل ،هااا١٢٢٦ ساان  ط ساا ن أمحااد ابناا  بقياا  ة محلاا  علاا  حممااد أخساا 
 كماا   خغاام- هاازُيتهم ساابب اجلاا يت اعااز وقااد ،معركاا  أو  يف هزماات حااى احلجاا ز باار   تاادخ 
 الادين يف مانهم املسالمن فسا   وإىل ،مسالمن غار عسا كرهم أكثار   أن إىل -وعاد م عد هم

 علاى عسا كران وأكثار   النصار   لنا  أيان" :املعركا  شاه   أحاد عان انقاال هللا خمحا  ق   ،واألخال 
 وال ،املساااكرات صااان  يق وصااامبتن  ،ماااذهب  ينتمااا  وال بااادين نيتااادي   ال مااان وفااايهم ، ملااا   غااار

 شااااااع ئر خاااااا طرهم وال ابهلاااااام يف خيطاااااار وال ،فريضاااااا  فياااااا  تقاااااا م وال ،أذان عرضااااااين  يف يساااااامع
 .(20)؟!"الدين
 ،املااااااؤذن نأذ   ال قاااااات  خاااااا  إذا والقاااااا م" :الساااااع    اجلااااااي  واصاااااا   اجلاااااا يت يكمااااا  مث

 ق ئما  واحلارب الصاالة وقات ح ن وإذا ،وخض   خبش   ،واحد إم م خلف ص  فا  وينتظم ن
 وعساكران ،للصاالة أخار  روتتاأخ   ،للمارب ط ئ ا  مفتتقاد   ،اخلا     صاالة  اوصال   ،املاؤذن نأذ  

 .(21)"خؤيت  عن فضالا  ب  يسمع ا مل ألهنم ؛ذل  من ب نيتعج  
 حااى احلجاا ز يف وبقاا  ،ط ساا ن ابناا  ملساا ندة بن ساا  علاا  حممااد جاا   هااا١٢٢٨ عاا م ويف
 وملا  ،الساع  ي  الدولا  مان بينهما  وما  وعسار و  ما  احلجا ز اساتخال  واستط   ،ها١٢٣٠
 .ومع خ  ح ا   بعد هللا عبد اإلم م مع الرس يف هزُيت  بعد ط س ن ابن  اصطل  خجع



 األماا ن جياار  وأن ،الساع  ي  للدولاا  العثم نيا  الدولاا  تتعاارض ال أن الصال  مقتضااى وكا ن
 .بينهم 

 علا  حمماد إىل -مبصار اجلا يت ولقيهم  ،بشر ابن مس   - نجنداي   ع مل ن ابلصل  وذهب
 إما  الصال  إقاراخ أن تبان لكن ،وللسع  ي  العثم ني  للدول  خر في  وك ن ،الصل  فأقر   ،ابش 
 ساارتاتيجي إل املالئاام هاا  وهااذا ،يقباا  فلاام السالط ن فياا  استشاا خ الب شاا  أن أو ،خدعاا  كاا ن أنا 

 .(22)العرب جزيرة مع العثم نين
 االسااتيال  اخلطاا  تكاان ملو ،هااا١٢٣١ ساان  إبااراهيم ابناا  مرسااالا  الصاال  علاا  حممااد نقااض

 وأخضااهم أن سااهم يف احلقاا   ماان ألهلهاا  فيكاا ن ؛العثم نياا  للدولاا  أو ملصاار ه وضاام   جنااد علااى
 آ  والعلماا  سااع   آ  السي ساا  بعم  يهاا  الدولاا  إسااق   اخلطاا  لكاان ،واملصاارين لألتاارا  ماا 

 .حص  م  وه  ،أهله  كبد يف جند وتر  الع  ة مث ،الشي 
 وحياار  ،ويقتاا  روياادم    حي صاار ،جنااد ببلاادات ُياار ،للدخعياا  طريقاا  يف ابشاا  إبااراهيم ومضااى

 األذ  مان -ها١٢٣٣ ع م- تقريبا  ونصف ع من بعد إال الدخعي  يص  فلم ،والزخو  النخي 
 الرح لا  أف ض وقد ،أشهر عدة أهله  وانز  ،الدخعي  وح صر ،الدين ويف األخض يف واإلفس  
 .بنجد الب ش  أوقع  الذ  اخلراب وصف يف س  لر
 علااى الدخعياا  أهاا  ويااؤمن ،للساالط ن يرساال  أن علااى سااع   باان هللا عبااد اإلماا م صاا حل  مث

حاا    ،الصاال  فااتم ،وأماا اهلم وأن سااهم أعراضااهم  إىل الشااي  وآ  سااع   آ  ماان  حياا   بقاا  ماان وخ 
 واخت اى ،الصال  مت حان الدخعيا  مان خارج سع   بن حممد بن هللا عبد بن ترك  وك ن ،مصر
ا الب شا     ظاو ،جناد بلادات بعض يف  األمارا  يقتا  ،ساع   آ  أمارا  بعاض خنا  يف مقيماا  أشاهرا

 وي جار ،البا خو  أقب س على يضعهم أو ،املدافع ف ه ت يف فيجعلهم ،وحشي  بطريق  والعلم  
 .الطريق  هبذه قتل ا من أمس   بشر ابن ذكر وقد ،هبم

 شاارك  ماادير- اهلنااد حكاام يف ال يطاا ين امللاا  انئااب حضااره ،نصاارلاب احت اا الا  الب شاا  وأقاا م
 الدولااا  بساااق   -العااا مل يف آناااذا  الث نيااا  الدولااا  وهااا - فرنسااا  باااتخح   كمااا  ،-الشااارقي  اهلناااد

 .األوخبين النص خ  من ومهندسي  الب ش  جن   من كثر وك ن ،السع  ي 



 هاادمه  ومت ،أهلهاا  وتشااريد الدخعياا  وهاادم العهااد باانقض أبياا  ماان الب شاا  إىل األماار وجاا  
 أسااا اخه  يهاادم ا كاا  جنااد قاار  إىل جناا  ه وأخسااا  ،زخوعهاا  وهاادم ،أهلهاا  بعااض خؤوس علااى

 ال ف ضاى النا س يارت  حاى ؛وأعيا هنم القار  خؤسا   بقتا  أمارهم ابلرحيا  هم وحن ،وقص خه 
 .هلم سراة

 ،ثرمادا يف بيات يف الدخعيا  أها  مان بقا  مان با  حسان خلي تا   حصار الب ش  خح  ومل 
 فلماا  ،شاا  وا بلااد أ  يف ليعيشاا ا هباا  نهميااؤم    أوخاقااا  ليعطاايهم ؛املخت اان جلميااع األماا ن أعلاان مث

 .(23)مجيعا  وقتلهم وأحرقهم اخلي  أوطأهم مك ن ك     من اجتمع ا
ا يان ومل ،هاا١٢٣٤ عا م أواخار يف وع   ،أشهر تسع  جند يف إبراهيم وبق   يازخ  أو جاداخا
 الغاارض يكاان فلاام ،أ خاجاا  عاا   مث ،وخرهباا  مز هاارة آمناا   ولاا  إىل جاا   ،طريقااا  ُيهااد أو فساايل 
 .السع  ي  الدول  قب  ك نت كم  اجلزيرة تر و ،والدم خ اخلراب وإمن  ،اإلعم خ الغزو هذا من

 ،يناا م ال بيتاا  يف الرجاا  وصاا خ" :السااع  ي  الدولاا  سااق   بعااد جنااد عاان بشاار اباان يقاا  
 بان اجل هليا   عا   وظهارت ،األوطا ن يف ال ان شارخ وتطا ير ،البلادان بان األسا  خ وتعذخت
 .(24)"األشه   خؤوس على هب  وتن  وا ،العب  

ت" :(السااع  ي  اتخياا ) كت باا  يف ابساايلييف ويقاا   ثاا  ع   بتغاا ض   واحمللياا  القبلياا  اخلالفاا ت   وب 
 الااابعض يغااازو الااابعض وأخاااذ النزاعااا ت وبااادأت ،اجلاااد  األساااي   ج ناااب مااان مساااترت أو سااا فر
 اخلروج على ونؤيتجر السك ن يكن مل املدن يف وحى ،للخطر الق اف  طر  وتعرضت ،اآلخر
 .سال  بدون الش خ  إىل

 ال  ضااى ح لاا  يف اجلزياارة وساا  إغاارا  يف صتااتلخ   املصاارين سي ساا  وكااأن :انطباا   ونشااأ
  .انبع ث  احتم   وإلغ   ،واخلراب والرك  

 ،النظا م وإحاال  للمركزيا  اإلجيا ي الع م   وخ تلعب ال الصغرة املصري  احل مي ت وك نت
 .والدم خ للنهب أ اة جمر  غدت ب 

رت وقاااد ،األنقااا ض حتااات الساااع  ي  الدولااا  ك نااات هااا  ت ،عسااا كره  ق  ر  مااا    وبااادا ،إ اخ ااا   و  
 الت حيااد قااتمز   قاد ال هاا بين  حاار بعاد عق هلاا  ماان انطلقات الاايت والتجزئاا  تالتشات   قاا   وكاأن



 نصاف قبا  متكنات الايت القا   اجلزيارة سا  أو جمتماع  اخا  بقيات ولكنا  .مذخ شذخ الس بق
 .(25)الدخعي " إم خة وأتسيس ص  ف  خ     من ونيف قرن

 الناا س كلماا  جلمااع حم ولاا  أ    قمااع ساا   ابشاا  إبااراهيم بعااد باا  حساان مهماا  تكاان ومل
 عبااد باان وعماار سااع   باان مشاا خ  مااع فعاا  وهكااذا ،علياا  كاا ان ماا  إىل والاادين األماان وإعاا  ة
 وأ خساا  ،السااجن يف مشاا خ  وماا ت ،الدولاا  وإعاا  ة الدخعياا  بناا   إعاا  ة يف شاارع  حاان العزيااز
 .مصر إىل وأبن ؤه العزيز عبد بن عمر عم 

 ماان فأخااذوا" :بشاار اباان قاا   ماا  إال هاام   هلاام لاايس ،احل اضاار يف حساان عساا كر وت رقاات
 النسا   فا   وما  ،وال ضا  الاذهب مان عندهم م  أخذوا مث ،الدخاهم من عندهم م  أوال الن س
 والرجااااااا   النسااااااا   وحبسااااااا ا ،واألواين وامل اشااااااا  والساااااااال  الطعااااااا م أخاااااااذوا مث ،احللااااااا  مااااااان

 .العثم ني  العس كر  ئعظف من ذكر م  آخر إىل  (26) "...واألط   
 الذ  احلرب من اهلد  :أ - العثم ين اجلي  من للمسلمن القت لي  العقيدة ك نت وقد

بااا   ع  ا أن مااان ابلااارغم هاااذا ،ال هااا بين تك ااار هااا  -اجلنااا   هبااا  أيا   نصااا خ  كااا ن ا اجلنااا   مااان كثااارا
ف وقااااد ،وياااا انن وبن  قاااا  إيطاااا لين شاااا   الصاااا را  وا   يف العثماااا ين اجلااااي  ماااان القتلااااى عاااان ك 
وا د  ج   ،الس يس إىل عس كر وصلت" :ملصر ط س ن محل  ع  ة اجل يت حكى خمت نن؛ غر ف  
 وع ئاادون جم هاادون أبهناام وإشاا خة إعالماا  ؛فضاا  شاالنج ت خؤوسااهم وعلااى ،مصاار إىل وحضااروا

 ط ساا ن إن حااى ،لااداينتهم املخاا ل ن وطاار وا ،احلاارمن بااال  افتتماا ا وأهناام ،الك اا خ غاازو ماان
 .(27)"الغ ز  :ل ظ  امسهم  بعد املراسالت على إمض ئهم  يف كتب  ابش  وحسن

 ،الك ااا خ يقااا تل ن أهنااام إايهااام م  اااا  جنااا  ه ر   سااا  ي   كااا ن علااا  حمماااد أن الااانص هاااذا معاااى
 يف معاا  ابشاا  إبااراهيم اصااطمب وقااد ،بااذل  ي اايت كاا ن ماان األزهاار علماا   ماان فااإن   ولألسااف
 علاااى ح شااايت  يف (هاااا١٢٤١ :ت) الصااا و  دأمحااا الشاااي  ناااص وقاااد ،نهاااريأز نعااا مل محلتااا 
 الصاا و  كااالم حبااذ  املتااأخرين الن شاارين بعااض قاا م وقااد .(28)تك اارهم علااى اجلاللاان ت ساار

 يف املطبااااا   تسااااا يق ابتغااااا   وبعضاااااهم ،للماااااق غااااارةا  بعضاااااهم ،متاااااأخرة طبعااااا ت يف السااااا ق 
 ينتهجا ن كا ن ا كلهام وعلم  ها  العثم نيا  الدولا  أن واقاع يلغا  ال ذلا  كا  ولكان ،السع  ي 
 .السع  ي  الدول  حق يف الدم   واستب ح  التك ر منه 



 الايت الدولا  ليعياد -األو  املؤساس ح ياد- حممد بن هللا عبد بن ترك  اإلم م هللا ضقي   مث
 واجلم عااا  واخلااار األمااان مااان األوىل  ولاااتهم يف كااا ن مااا  إىل بنجاااد ويرجاااع ،الااارت  غااازو قطعهااا 
 .والدين

 واستق م ،يسر وقت يف واألحس   جند على ل  األمر ومت ،ها١٢٣٨ ع م أمره مبتدأ وك ن
 .هللا خمح  ها١٢٤٩ ع م احلكم يف ط معا  أخت  ابن قتل  حى ،واخلر األمن

 اجلزيارة ومشا   األحسا   مان واالها  وما  جند يف اخلر مع  واستمر ،األمر فيص  ابن  وت ىل
 وأعاا  هم إلاايهم خاارج فتناا ا  الباا ا   أو القاار  بعااض ماان أحااس وكلماا  ،عماا ن وخلااي  وعساار
 ابشاا  علااى حممااد مصاار علااى واليهاا  أن إال ،العثم نياا  الدولاا  يااد حتاات ملاا  يتعاارض ومل ،لصاا اهبم

ا يعيد   أن فأخا  ،واألمن االستقراخ إلي  وص  م  يعجب  مل ها١٢٥٢ ع م  عليا  تركها  ما  إىل جندا
ا وكااا ن ساااع   بااان خ لاااد األمااار يصاااطمب ن ،جباااي  ها      قاااا   أحاااد فأخسااا  ،سااان ات قبااا   أسااارا

 آ  مااان البيااات هاااذا مااان لرجااا  إال يساااتقيم ا لااان اجلزيااارة عااارب أن علااا  حمماااد ليقااان ؛عنااادهم
 إىل معاا  أخا  وماان وأهلاا  مب لاا  اخلااروج خأ  األماار هااذا ماان فيصاا  اإلماا م قحتقاا   وحاان ،سااع  

 .احل   إلي  يؤو  م  ولر  ،للدم   حقنا  األحس  
 أهاا  جاا اب فجاا  ه ،لبيعتاا  واحل اضاار الباا ا   إىل وأخساا  ،الاارايض سااع   باان خ لااد ونااز 

 ملان كا ن إن أما  ،والط عا  السامع علاى ابيعن   ل  ك ن إن األمر أبن وااله  وم  احل ط  بلدة
 أها  قتا  علاى وأقسام ، آغ إمس عي  غضب هن   ،ط ع    وال مسع فال الرت  عسكر من مع 
 .(29)ال عل  احل كم ه  أن  فظهر ،اجلي   بتجهيز وأمر ،احل ط 

 استئصا   علاى عا زمن ؛خ لاد ومعا  آغا  إمس عي  بقي  ة تبعهم ومن الرتك  اجلي  وخرج
 أها  ف نتصار ،ذلا  غار شا   هللا أن إال ،هاا١٢٥٣سان  أوائا  واال ا  وما  واحلل ة احل ط  أه 
ا الن حي  تل   ."الدوائر تدوخ الب غ  وعلى" ،قرون منذ مثل  يكن مل إن  :بشر ابن ق   نصرا

 ووقااا ئع فااان وحااادثت ،ساااع   بااان خ لاااد أبس ليقااا   ابشااا  خ خشااايد علااا  حمماااد وأخسااا 
 أن علاى فيصا  اإلما م ماع الارت  اصاطل  هن يتها  يف ،اجلزيارة يف الارت  جناد وجا   جارا  شنيع 
 سااان  ذلااا  فاااتم ،مصااار إىل جلااا   وأخااا ه هااا  يرحااا  أن مق بااا  ،والنااا اح  القااار  أهااا  يؤمنااا ا
 أخااف قادم ولكناا  ،منعا  فاايهم لا  لكاا ن جناد أبهاا  االمتنا   فيصاا  اإلما م أخا  ولاا  ،هاا١٢٥٤



 ايساتطيع  مل العساكر لكان ،وأما اهلم  ما  هم جناد أها  علاى وحي ا  يرح  أن  وه امل سدتن
 بعاض علاى سع   بن خ لد سيطرة خغم االفرتا  إىل فيص  بذه ب جند ع  تف ،البال  أتمن

 ابلعا  ة األوامار ج   ا  اليت عل  حممد ق ات برحي  سلطت  تالشت م  سرع ن لكن  األق ليم؛
  .ملصر

 عاا  ة مااع بساارع  تالشاات ساالطت  لكاان ،مقاارن آ  ثنياا ن باان هللا عبااد ال اارا  ماا   وحاا و 
 .ها١٢٥٩ ع م مصر من ترك  بن فيص  اإلم م

ا أن   واخلالص   وحاى ها١٢٥٢ ع م سع   بن وخ لد آغ  إمس عي   خ   منذ ع شت جندا
 انتاا  فقاار فاارتة ع شاات ،هااا١٢٦٠ عاا م تركاا  باان فيصاا  اإلماا م بيااد أخاار  ماارة احلكاام اسااتقراخ

 ت اا قم ماان زا ت  اخلياا  وف ضااى ،سي سااي  أهلياا  حااروب إليهاا  مضاا فا  ،الضاارائب اشااتدا    عاان
 يف نعمات حاى ذلا  واساتمر   ،اجلم عا  واحناال  ال ن شأن ه  وهكذا ،الرعي  على املص ئب

 ،هااا١٢٨٢ ساان  وف تاا  حااى ،ساان  ٢٠ ماان أكثاار  ام وخاار ابسااتقراخ الث نياا  فيصاا  حكاام فاارتة
 يف ت  صاايله  القا خ  جيااد واقتصا  ي  إ اخياا  ومشاكالت ،اخلاا خجن بعاض لاار   حاروب ختللتها 
 العا م اجلا  لكان ،عليا  أبا  ال تا   لعباد (الث نيا  الساع  ي  الدول  اتخي ) ككت ب الت خي  كتب
 .وأمن وهنض  استقراخ ج    ك ن

 ال  ضااى ماان ح لاا  إىل السااع    احلكاام مناا طق وكاا  جنااد عاا  ت فيصاا  اإلماا م وفاا ة   بعااد
 القب ئا  وبن ،وبعضه  القب ئ  وبن ،احلكم على لالستم اذ اإلم م أبن   بن األهلي  واحلروب
 والثماارات واألن ااس األماا ا  ونقااص واجلاا   اخلاا   وكاا ن ،وبعضااه  احل اضاار وباان ،واحل اضاار

  .سن  أخبعن مدة -غر ال- البال  سيد ه 
 إلساااق   العثمااا ين مرآالتااا عااا  ة :أوهلااا  ،ال  ضاااى هاااذه لعااا  ة عااادة ع امااا  هنااا   وك نااات

 الت حياااااد يف تاااااتلخص والااااايت- عليهااااا  ق مااااات الااااايت الدولااااا  بعصااااابي  الشاااااع خ ضاااااعفو ،الدولااااا 
 احملركا  الارو  هباذه ي ايض فيصا  اإلما م كا ن فقاد ،هللا خمحا  فيصا  اإلما م وف ة بعد -وال حدة
 مل لكان مجيعاا ؛ العارب وخجا الت وأمارا  جنا   مان ح لا  من ك  على ب يضه  وك ن ،واجل مع 

 ماان حااد  ماا  إىل أ   الااذ  األماار ،أبن ئاا  ماان حااى وف تاا  بعااد حيملهاا  ماان الاارو  هااذه ُتااد
 .الدول  وزوا  واالحرتاب االنقس م



 يف هاااا(١٣١٥-هاااا١٢٨٩) الرشااايد هللا العباااد حمماااد لألمااار األمااا خ اساااتقراخ همساااأ ،نعااام
 األحساا   عاادا ماا  السااع  ي  الساالط  حتاات ك ناات الاايت املناا طق يف االسااتقراخ ماان ناا   إشاا ع 
 حيا خب البا ا   حمماد األمر تر  حيث ،احل اضر يف منمصر استقراخ أن  إال ،اخللي  وس ح 
 .امل قف سيد ه  النه ي  يف اخل   لكن ،بعض  بعضه 

 ضاعف ماع ،أبن ئا  بان احلكام إىل الطم   إىل فيص  اإلم م وف ة بعد ال تن  إخج   وُيكن
 يظهار أن مبجار  عانهم يتخلا ن املخلصا ن كا ن ولاذل  ؛الادين وإق م  الكلم  مجع إىل القصد
 بسببه  اليت الشرعي  املق صد على ابحلكم ث خئابالست الشخصي  مصلمت  تغليب أحدهم على

 .أبيهم على الن س اجتمع
 أبايهم علاى النا س قلا ب مجعات الايت األساب ب إبغ  هلم -مجيعا  هللا خمحهم- فيص  وأبن  
 وانقضا ا ،هبام والبعياد القرياب وطماع وال  ضاى للشات ت كلها  جلزيرةاو وأسر م أن سهم عرض ا
 .ط ع  وال مسع  هلم الن س ير فلم ،أبن سهم والط ع  السمع عقيدة

  دم  ق م بني ن ولكن  واحد هل  هلك  قيس ك ن وم 
 ال  ضااى ك ناات تليهاا  ساان  أخبعاان عاان يزيااد وملاا  هااا١٢٨٢ ساان  فيصاا  اإلماا م وفاا ة منااذ
 باادأت جنااد يف االسااتتب ب مرحلاا  إن :نقاا   خمباا  ،امل قااف ساايدة هاا  والتناا ز  األهلياا  واحلاارب

 وها  ،الساي  ة مساأل  حسامت الايت الثال  املع خ  يف الرمحن عبد بن العزيز عبد انتص خ بعد
 .ها١٣٢٤ ع م مهن  وخوض  ها١٣٢٢ ع م والشن ن  البكري  معركت 

 عناا  يناات  مل الااذ  التاادخ  ذلاا  ،اجلزياارة وساا  يف العثماا ين التاادخ  املعاا خ  هااذه أهناات
 تكااان فلااام ،أهلهااا  أو ابلااابال  يرتقااا  أن شاااأن  مااان عمااا  أ  أو طرياااق تعبياااد أو مدخسااا  بنااا  

 كاا ن باا  وحسااب؛ ال  ضااى ومح ياا  اخلااال  لتعزيااز إال املناا خة املديناا  ماان أتيت العثم نياا  احل مياا 
 أساارتن أقاا   باان والشااق   فيصاا  اإلماا م أبناا   باان الشااق   أسااب ب أحااد العثماا ين التاادخ 

 ضاااام العثماااا ني ن قاااارخ فيصاااا  أبناااا   خااااال  وبعااااد ،خشاااايد وآ  سااااع   آ  :جنااااد يف حاااا كمتن
 هلاام متقااد    األحساا   ألن اجلزياارة ابقاا   ايضاام   ومل ،العثم نياا  للدولاا  مسياا ا ولاايس  فعلياا   األحساا  
 ،هلاام خشاايد  آل مسياا اال ابلتبعياا  واكت اا ا ،اخلااراج يسااتهل  اجلزياارة وساا  بينماا  ،ماا  اي   خراجاا 



 إعاا انت أو طاار  أو مااداخس إنشاا   جنااد أهاا  منهاا  يساات د مل للعثماا نين خشاايد  آ تبعياا  لكاان
  .املسلمن بال  خراج من زك ات أو صدق ت ت زيع حى أو ،زخاعي 

 ،اجلزيااارة ت حياااد :العزياااز عباااد مشااارو  أمااا م عقبااا  أكااا  زالااات الشااان ن  م قعااا  يف وهبااازُيتهم
 ،احلمياد عباد والسالط ن اإلما م بان ممت زة عالق ت العزيز عبد واإلم م العثم ني ن أنشأ وبعده 
 األوىل؛ الع مليا  احلارب يف العالق  هذه أثر ظهر ،الكلم  تعني  م  بك  عظيمن الرجالن وك ن
ه وشااع خ األوىل السااع  ي  الدولاا  شااع خ العزيااز عبااد محاا  حيااث  نصاارة :تركاا  باان فيصاا  جااد  

 اخلرافااا  ونباااذ هلل العقيااادة وإخاااال  هللا وشاااريع  الت حياااد كلمااا  علاااى النااا س وت حياااد اإلساااالم
 هلااذه تك يناا  ماادة فك ناات ،اجااد   سااريع  جن حاا ت واحل ضاارة الب  ياا  باان حقااق لااذل  ؛والبدعاا 
 عاااا م الاااارايض  خ لاااا  كاااا ن فقااااد ،فقاااا  ع ماااا  وعشاااارين  ا أخبعاااا الياااا م املعروفاااا  حباااادو ه  الدولاااا 
 مادة أهنا  للتا خي  متا بع   يشا  الو ،ها١٣٤٤ ع م واجلن ب احلج ز ضم واستتم م  ،ها١٣١٩

 ،كثارة ع اما  ذلا  علاى -تعا ىل هللا خمحا - سا عده وقاد ،اجاد   قصارة تعاد   الادو  أتسيس يف
 ماان املقاا   هااذا ابتاادا  يف عناا  حتاادثن  مباا  قيتعلاا   ماا  ومنهاا  ،هللا خمحاا  بشخصاايت  يتعلااق ماا  منهاا 

 الت حياااد عصااابي  وهاا  ،األوىل الساااع  ي  الدولاا  عليهااا  ق ماات الااايت للعصاابي  هللا خمحااا  تسااخره
 .الث لث  للمرة الدول  عليه  وتتك ن ،جديد من األم  عليه  ُتتمع عصبي  لتك ن ؛وال حدة
 ثالثاا  بعااد األو  اإلسااالم  والنصاار اجملااد أهناا  :الث لثاا  السااع  ي  الدولاا  هااذه فضاا ئ  وماان

 ياد علاى للمسالمن هللا ق حق   م  إال اللهم ،االنكس خات س   املسلم ن فيه  يعر  مل ،قرون
 أق م حى االنكس خات إال مث    يكن فلم ذل  عدا م  أم  ،الس بقن ط خيه  يف السع  ي  الدول 
 .املب خك  الدول  هذه هللا

 حتاات املساالمن انكساا خات بعااده وت الاات ،هااا١٢٤٦ عاا م للجزائاار فرنساا  احااتال  مت   فقااد
 نصاار أو  وكاا ن ،للك اا خ  اتماا   خضاا عا  خ ضااع  املساالمن بااال  مجيااع ك ناات حااى ،االسااتعم خ
 اخللااي  ماان ،العربياا  اجلزياارة يف الدولاا  هااذه العزيااز عبااد أتساايس هاا  التاا خي  ذلاا  منااذ إسااالم 

 .الش م خت م إىل اليمن خت م ومن ،البمر إىل
  ولتاا  ق ئااده مااع سيؤساا    السااع    الشااعب وكاا ن ،الشاار   و  سيؤساا    الغاارب كاا ن لقااد
 احلكاام ونظاا م   خريطتهاا  عصاان   الااذ  هاا  والغاارب إال مع صاارة إسااالمي   ولاا  ي جااد فااال ،بن ساا 



شاا خكهم ال ،الدولاا  ألبناا   خ لصاا  صاان ع  فهاا  ،السااع  ي  العربياا  اململكاا  عاادا ماا  ،فيهاا   يف ي 
 .غرب وال شر  ذل 

ا السااع  ي  الدولاا  نشااأة يعتاا  ال مساالم أو عااري وأ    انو فخاارا  إماا  فهاا  أبسااره  لألماا  صاارا
بااا   مااان مااأيت   بااا   مااان أو ،جهلااا  ق    جغرافيااا   يكااان مل الساااع    النصااار فاااإن  خيلتااا ؛ يف ماارض ق 

ا كاا ن باا  وحسااب؛ ا؛مااؤز     ينياا   نصاارا  علمهاا  علااى مسااط خ  ولاا  تنشااأ التاا خي  يف ماارة فااألو  خا
 الراشاادين عهااد منااذ  ولاا  وأو  ،القاارآن  ساات خه  أن تعلاان حديثاا   ولاا  وأو  ،الت حيااد شااه  ة
 ماان اإلسااالم تنقياا  إىل تاادع   ولاا  وأو  ،وفقهاا  عقياادة الصاا حل الساالف ب هاام اإلسااالم تتبااى
عاز الراشادة واخلالفا  الرسا ل   ولا  بعاد التا خي  يف  ولا  وأو  ،والبدع  اخلراف   إنسا ن فيها  هللا ي 
ن ،العرب جزيرة ك    . ووطني   وعسكراي   واقتص  اي    سي سي   ل  وُي  

 مناذ املتع  يا  القب ئا  ائاتال  هبا  قحتقا   اليت اجلم ع  :وأعظمه  كثرة الدول  هذه وأولي ت
 .وتعلمه  ه ر  وحتض   السنن مئ ت
 ،متط ولا  أجيا الا   امات فرقا  بعاد العصر هذا يف إايه  هللا وهبن  نم م   الكلم  اجتم   إن
 .أسب هب  ابستدام  ه ح ظ   وشعبا    ما حك    من   ه وحق  

 لاادع و  االنصااي   وأن ،تعاا   تكاا   ال  ق مااا  ف خقاات إذا هللا نعاام نأ التجاا خب علمتناا  وقااد
عااا ة علااايهم أكثااار ح لنااا ؛ مااان األمااام ُتااا خب يااادين  وبااان ،اشااار   إال يااا خ  ال ال رقااا   الضاااالل    
 ت تا  تازا  ال الايت النكبا ت أعقباتهم طا وع هم  فلم   ،الكلم  ت ريق يف بينهم وسع ا ،ابألم ين

 خاااا  ماااان تعاااا ىل هللا قااااص كماااا  وال رقاااا  ال تناااا  و عاااا ة الشااااع ب تلاااا  فك ناااات وباااابال هم هباااام
ثاا    ﴿ :والك اا خ الشاايط ن م  ذين   ك  ن الاا  م ماا  ه  بل  اب    ذاقاا ا ق ريبااا  قاا  م و  ه  ماار  م أ  هلاا   ذاب   و  لاايم   عاا  ثاا     أ  م   ك 
يط ن   ذ الش  نس ن   ق     إ  إل  ر ل  م   اك   ل  ر   فا  ين   قا     ك  ا  نا    با ر     إ  ين   م  خا     إ  ب   اّلل    أ  من   خ   ﴾العا ل 

 .[١٦ ،١٥ :احلشر]
 ،واملااارض والصااام  ،والضاااعف القااا ة فيهااا  جيااار  فإنااا  ،الااادو  مااان بباااد   ولتنااا  وليسااات
كاااان ابجلم عاااا  وال سااا   ،تق يتاااا  متكااان ابجلم عاااا  ف لضاااعف هااااذا وماااع ،وال ساااا   والصاااال   ُي 
كان ابجلم عا  واملرض ،إصالح   جيا  ال سا  ا؛ إال شا   كا  فيها  يزياد فاال ال رقا  أما  ،بارؤه ُي 
 .فس  ه  يصل  وال ،سقمه  ي أ وال ،كسره 



 هبا ؛ خيا      ما  و خ  ،اجلم عا  ح ا    اإلصاال  أولا ايت أو  فاإن   لإلصال  نسعى كن  إذاف
 جا   كما  بيتا  العباد فيلازم مج عا  مث يكان مل فاإن ،اجلم عا  بلازوم النب يا  األوامار جا  ت لذل 
 علياا  هللا صاالى هللا خساا     يسااأل ن الناا س كاا ن :عناا  هللا خضاا  اليماا ن باان حذي اا  حااديث يف

 يف كناا   إان ،هللا خساا   اي :فقلاات ،ياادخكي أن خم فاا  الشاار؛ عاان أسااأل  وكناات   ،اخلاار عاان وساالم
 وها  :قلات ،»نعـم  :قا   شار؟ من اخلر هذا بعد فه  ،اخلر هبذا هللا فج  ان ،وشر ج هلي 
ن  وفيـ  ،نعـم» :قا   خار؟ من الشر ذل  بعد خـ   يهـدون قـوم  » :قا    خنا  ؟ وما  :قلات ،د 
ْديي بغري  دعـ ة ،نعـم» :قا   شار؟ مان اخلار ذلا  بعاد فها  :قلات   ، وتنكر منهم تعرف ،ه 
ن ،جهــنم أبـوا  إىل  :فقاا   لناا ؟ صاْ هم ،هللا خساا   اي :قلاات ، فيهــ  قـففو  إليهــ  أجــ  م مــ 

 »تلــ م :قاا   ذلاا ؟ أ خكااي إن أتماارين فماا  :قلاات   ، أبلســنتن  ويتكلمــون ،جلــدتن  مــن »هــم
 تلــ  فــ عت ل» :قاا   إماا م؟ وال مج عاا  هلاام يكاان مل فااإن :قلاات ، وإمــ مهم املســلمني مج عــة
  .(30) ذل  على وأنت املوت يدرك  حىت ،شجرة أبصل تعضم  أن ولو ،كله  الفرق
 الاادع ة هاا  خأ  صاا حب أو مثقااف أو  اعياا  عناا   يتمااد   ماا  وألاازم وأهاام    أعظاام ماان إن
 ،للقلاا ب وأتليااف ،للممباا  إشاا ع  ماان ؛عليهاا  أتكيااد فياا  ماا  كاا  وفعاا  وقاا   ،اجلم عاا  للاازوم
 ال ثــ  » :وساالم علياا  هللا صاالى قاا   وقااد ال كيااف ،للشاا ئع ت وتكااذيب ،للعاا خات وساارت
 ولــ وم ،األمــر أويل ومن صــ ة ,وجــل عــ  هلل العمــل إخــ   :مســلم صــدر علــيهن يغــل  
 :أنا  وسالم عليا  هللا صالى نبينا  وخيا  ،(31) ورائهـم من حتيط دعوهتم فإن ؛املسلمني مج عة

  .(32) من  شر بعد  والفي إال زم ن الن س على أييت ال»
زة يف السااع  ي  بااال ان يف الياا م فاانمن  فضااله  عرفناا  فااإن ،مناا  حلكماا    إايهاا  هللا منمناا  هناا 

 والرفاااق واحلكمااا  االمتثااا   مااان الشااار    يقتضاااي  مبااا  خللهااا  وع جلنااا  هااا وج     أبساااب ب كن ومتسااا  
 .خمقتد عزيز أخذ من  أخذه  ن ع  مل وإن ،ش   م  هللا أبق ه 

 نشار مان ؛ونزعها  الانعم إلض    الشرعي  األسب ب عن كثرون موتكل   س بقا  مت  تكل   وقد
 هللا إنعااا م تساااتجلب أساااب ب وهااا  ،ابلااادين وااللتااازام العاااد  وبسااا  الشاااريع  وإق مااا  الت حياااد
 .بس ا  وس ا  مبث  مثالا  ذل  عكس إىل  يؤ     بعكسه  والقي م ،ونصره وأتييده وت فيق 



 أماااار باااا  ؛الشاااار  يغ لهاااا  مل والاااايت- امل  ياااا  األسااااب ب أن   ديؤكاااا    ماملتقااااد    التاااا خخي  والساااار 
م ا :وجا  عز ق   كم  ،اجلم ع  لزوم ه  أعظمه  -فيه  الت ري  عن وهنى بسل كه  صا  اعت   ﴿و 
باااا    يعااااا  اّلل    حب   ال مج  قاااا ا و  ر  روا تا    اذكاااا  ت   و  عماااا  م اّلل    ن  يك  لاااا  ذ ع  م إ  ناااات  عاااادا ا  ك  ف   أ  ل  أ  ن   فاااا  م باااا  ك  لاااا ب   ق 

م مت  صااب  أ  تاا     ف  عم  ن  خاا اانا  ب  م إ  ناات  لااى و ك  ة   شاا    ع  ن   ح  اار  م الناا  خ   ماا  ك  ذ  نقاا  أ  نهاا  ف  ذل     م  ن     كاا  باا  م اّلل    يا  كاا   ل 
م آايت     ك  ل  ع  دون   ل  ت   .[١٠٣ :عمران آ ] ﴾  

 ت فياق فلا ال ،الدولا  هاذه يف ح لن  على احلديث العصر يف علي   تصد   م  أصد    ف آلي 
 أوطاا ان الاا طن هااذا لكاا ن والعقااد  التاا خخي    آابئاا  إخ  ماان حيماا  مباا  العزيااز عبااد للملاا  هللا

نا   ،كثارة  فياا  يانعم وطنا  فأصابمت ،هللا خمحاا  مجعها  ، ولا  ثالثان عان يقاا    ال فيما  اليا م   ولك 
 . األخر األطرا  عليه  ت يض  مب  طر  ك 
 .الع ملن خب هلل احلمد أن  ع اان خرآو
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