


 

 

 

 

 

 

 

 

 :إ عــــــــداد

ــ     د. ــ  ا  ي ـ ــ  ععيـ ــبن عـ  رجـ

 أســعبم اعــبعدم اعــر ا عــبري  ا ســ ا  

           عب دينـ  ا نــ ر   اجلبا ـ  ا ســ اي  
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خضعت نجد للحكم التقليدي القائم على العرف والتقاليد 

ولصاحب القوة النصيب األكرب يف تطبيق تلك التقاليد واألعراف، وقد 

أدى ظهور أئمة الدولة السعودية األولى يف تلك المنطقة إلى تغيير األنظمة 

أصبحت الدولة تحكم وفق قوانين وأنظمة مستمدة من كاملة، حيث 

الشريعة اإلسالمية، حيث جاءت األحكام وفقًا لما ورد يف القرآن الكريم 

 .والسنة المحمدية

وكان لتطبيق أئمة الدولة السعودية األولى الشرع المحمدي دورًا   

أفراد بارزًا يف نشر مبادئ الشريعة اإلسالمية، واألمن والطمأنينة بين 

 .الرعية

وقد ساعد تطبيق النظام على ازدهار الجوانب االقتصادية، حيث 

أصبح التجار يتنقلون بين القرى والمدن لبيع تجارهتم دون الخوف من 

 .النهب والسرقة

 :وقد جاءت خطة البحث على النحو التالي  

 :النظام السياسي :أولاً

 اإلمام.
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 .ولي العهد

 .األمارة

 .الشورى

 .الحسبة

 .النظام القضائي انيًا:ث

 .النظام الحربي ثالثًا:

 .النظام المالي رابعًا:

 .ثم الخاتمة

وقد طبق على هذه الدراسة منهج البحث التاريخي الوصفي   

التحليلي، فقد تم جمع المادة العلمية من مصادرها األصلية، ثم قام 

من اصرها عن بعض ثم قام بإعادة تركيبها نالباحث بتحليلها، وعزل ع

أجل الوصول إلى نتائج صادقة وحقيقية؛ مبنية على أدلة علمية بعيدة عن 

 .األهواء

يف مقدمة  ىوتأيت المصادر التي كتبت عن الدولة السعودية األول

المصادر التي اعتمدت عليها هذه الدراسة، وبعدها تأيت المراجع 

 .األخرى
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الدولة أكرب السلطات اإلدارية، حيث تعترب السلطة السياسة يف 

 .ينطلق منها التنظيم الكامل للدولة، وهي المسير لجميع األنظمة الباقية

، يحكمون وفقًا ىمراء نجد قبل قيام الدولة السعودية األولأوكان 

لألعراف والتقاليد السائدة آنذاك، وبعد قيام الدولة السعودية األولى، 

 .(1)ستمد من القرآن والسنة النبوية تغيرت األحكام، حيث أصبحت ت

 :وينقسم النظام السياسي يف عهد الدولة السعودية إلى

ًاإلمام:ً (1

وهو الرئيس األعلى يف الدولة، والمرتبع على قمة النظام 

السياسي، والمسؤول عن تصريف أمور الدولة، تصريفًا مباشرًا أو غير 

 .(2)مباشر، حيث يكون بيده جميع الصالحيات 

                                                 

بدون ناشر، الرياض،  ،1الدولة السعودية األولى، طالشعفي: محمد بن سعيد، تنظيمات  (1) 

 .76هـ، ص1341

، دار المريخ، الرياض، 1أبو علية: عبدالفتاح حسن، محاضرات يف تاريخ الدولة السعودية، ط (2)

، آل فائع، أحمد بن يحيى، دور آل المتحمي يف مد نفوذ الدولة السعودية 141هـ، ص1344

هـ/ 1326، ب.ط، 1م، ط1010-1044هـ/ 1244-1211األولى يف عسير وما جاورها 

 .411م، ص2447
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وتطلق كلمة إمام على من يجمع بين السلطتين: السياسية 

 .(1)والدينية، وتأخذ الدولة صفتها اإلسالمية 

م، بعـد 1633هــ/1116قامت الدولة السعودية األولى عـام 

                       ،(3)الــذي عقــد بــين اإلمــام محمــد بــن ســعود (2)اتفــاا الدرعيــة 

                                                 

، معهد البحوث 2عبد الرحيم: عبد الرحيم عبد الرحمن، الدولة السعودية األولى، ط (1)

 .224م، ص1161والدراسات العربية، 

اتفاا الدرعية: هو االتفاا الذي تم بين اإلمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب  (2)

فبعد ما تحقق لألمير محمد بن سعود معرفة التوحيد، وعلم ما فيه من المصالح الدينية 

والدنيوية، قال له يا شيخ إن هذا دين اهلل ورسوله فأبشر بالنصرة لك ولما أمرت به والجهاد 

ف التوحيد، وقد اشرتط األمير محمد بن سعود على الشيخ شرطين، األول: قال له: لمن خال

ف أن ترحل عنا اإذا قمنا يف نصرتك، والجهاد يف سبيل اهلل وفتح اهلل لنا ولك البلدان، أخ

وتستبدل بنا غيرنا. والثاين: أن لي على الدرعية قانونًا اخذه منهم وقت الثمار وأخاف أن تقول 

هم شيئًا. فأجابه الشيخ: أما األولى: فابسط يدك الدم بالدم، والهدم بالهدم. أما ال تأخذ من

الثانية: فلعل اهلل أن يفتح اهلل لك الفتوحات، فيعوضك اهلل من الغنائم ما هو خير منها، فبسط 

على دين اهلل ورسوله والجهاد يف سبيل اهلل وإعالء كلمة  خمحمد بن سعود يده وبايع الشي

واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة البدع والخرافات. ابن غنام: حسين،  التوحيد،

م، 1113هـ، 1311الشروا، بيروت، ، دار 3تاريخ نجد، تحقيق: ناصر الدين األسد، ط

، تحقيق، عبد 1؛ انظر: ابن بشر: عثمان بن عبد اهلل، عنوان المجد يف تاريخ نجد، ج06ص

  .34-32هـ، ص. ص1342، الرياض، 3يخ، طالرحمن بن عبد اللطيف آل الش

محمد بن سعود: هو محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان، تولى الحكم بعد وفاة  (4)

سعود، وكان ذا قوة ونفوذ عظيم، ظهر يف فرتة دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وتويف عام 

، 1م. ابن هذلول، سعود تاريخ ملوك آل سعود، قدم له محمد العبودي، ط1671هـ/ 1161

 .6ص ،1171هـ/ 1404الرياض، 
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 .(1)والشيخ محمد بن عبد الوهاب 

يثبت الوقت الذي بدأ يطلق فيه لقب اإلمام على حكام الدولة  ولم

السعودية األولى، إال أن المتتبع لتاريخ ابن غنام وهو أحد المؤرخين 

المعاصرين للدولة السعودية األولى، يجد أنه لم يطلق لقب إمام على 

مؤسس الدولة السعودية األول محمد بن سعود، بل كان يخاطب باألمير، 

أحيانًا  (3)بدون لقب، وقد كان سعود (2)م عبد العزيز بن محمدوأورد اس

 .(4)بعد توليه الحكم يسمى باألمير 

                                                 

،المسعود: خليفة 141؛ آل فائع، مرجع سابق، ص 32، المصدر السابق، ص1ابن بشر، ج (1)

هـ/ 1202-1243ابن عبدالرحمن، موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية )

هـ، 1327م( دراسة تاريخية وثائقية، ب.ط، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، 1010-1077

هـ. انظر: ابن 1110غنام أن قيام الدولة السعودية األولى كان عام  ،وقد جاء عند ابن21ص

 .07غنام، مصدر سابق، ص 

م وتولى الحكم بعد وفاة 1621هـ/1144عبدالعزيز بن محمد بن سعود، ولد بالدرعية عام  (2)

، كان إماًما عاداًل، وعالًما ورًعا، وشجاًعا مقداًما، حكم تسعة 1671هـ/ 1161أبيه عام 

ين عاًما، وتويف قتيالً وهو يصلي العصر يف مسجد الطريف يف الدرعية، عام وثالث

؛ ابن خميس، عبداهلل بن محمد، الدرعية،  6م. ابن هذلول، مرجع سابق، ص1044هـ/1210

  .161م، ص 1102هـ/ 1342بدون ناشر، الرياض،  ،1ط

هـ/ 1171عام  سعود بن عبدالعزيز: وهو سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود ولد (4)

م بالدرعية، بويع باإلمامة قبل مصرع أبيه، وكان قائدًا عظيمًا وعالمًا جليالً، وحاكمًا 1612

( 11( عاًما، ومدة واليته )73م، وله من العمر )1013هـ/1221عاداًل، وتويف بالدرعية عام 

  .114؛ انظر: ابن خميس، الدرعية، مرجع سابق، ص0-6سنة. ابن هذلول، مرجع سابق، ص 

  .164، ص1، ط1العثيمين: عبداهلل الصالح، تاريخ المملكة العربية السعودية، ج (3)
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وقد نص عبد الرحمن بن حسن على أن عبد العزيز بن محمد لم 

يكن يسمى إمامًا يف حياته، وإنما حدثت تسميته من تولى إمامًا بعد 

 .(1)وفاته

ولة السعودية األولى، ويبدو أن كلمة إمام أطلقت على حكام الد

بعد اتساعها يف عهد اإلمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، واستمر اللقب 

 .أكثر يف عهد ابنه اإلمام سعود بن عبد العزيز

عاصمة  (2)وقد اتخذ حكام الدولة السعودية األولى الدرعية

للدولة، ومقرًا للحكم، حيث يمارس الحاكم أعماله، ويجتمع يف 

مستشاريه ورجاله، وقضاته وأمرائه، وشيوخ القبائل يف ديوانه داخل مقر 

 .الحكم

واعتمد اإلمام يف حكمه على مبادئ الشرع اإلسالمي، األمر الذي 

يعة جعل الرعية ال تخالف حكم اإلمام، مادام متماشيًا مع أحكام الشر

 .(3)وتعاليمها 
                                                 

 .234هـ، ص1401، الرياض، 2،ط3قاسم: عبدالرحمن، الدرر السنية يف األجوبة النجدية، ج (1)

الدرعية: تقع شمال غرب الرياض بمسـافة عشـرين كـيالً ويشـقها وادي حنيفـة نصـفين، وهـي  (2)

ــة  ــة العربي ــرايف للمملك ــم الجغ ــيس: المعج ــن خم ــرة النخــل واألشــجار. اب ــة كثي ــالد زراعي ب

 .323م، ص 1160هـ/1410، بدون ناشر، الرياض، 1، ط1معجم اليمامة، ج -السعودية

 .111أبو عليه، مرجع سابق، ص (4)
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ً :وكانًلإلمامًمهاٍمًيقومًبهاًمنها

o  ،العمل على إرساء األمن واستقرار البالد، ومحاسبة من يقوم بزعزعته

حتى أصبح الرجل يسير يف ماله من جنوب البالد إلى شمالها ومن 

شرقها إلى غرهبا، ال يخشى أحدًا إال اهلل، وأصبح أصحاب األنعام 

وقت  -المكان الذي ترعى فيه هبيمة األنعام -يرتكوهنا يف المفالي

 .(1)الربيع دون راعي، حتى ينتهي الربيع، أو يحتاجون إليها 

والتساع رقعة الدولة السعودية األولى، َأشرَك اإلمام القبائل يف 

مهمة ضبط األمن، فكل قبيلة مسؤولة عن ضبط األمن يف المكان الذي 

جراء من عمليات السرقة، ألن تقطنه داخل منطقتها، وقد قلل هذا اإل

اللص أصبح مراقبًا من قبيلته التي كان يلجأ إليها يف السابق، وتوقف 

النهب، الذي كان يف يوم من األيام منتشرًا يف الجزيرة العربية، وساد 

األمن، وأصبح التاجر يجول الصحراء يف الجزيرة العربية دون خوف، 

 .(2)والبدو ال يخافون سرقة حاللهم 

                                                 

 .276، ص1ابن بشر، المصدر السابق، ج (1)

، 1بوركهارت: جوهان لودفيج، مواد لتاريخ الوهابيين، ترجمة. عبد اهلل الصالح العثيمين، ط (2)

  .37هـ، ص1341بدون ناشر، بدون مكان، 
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د أورد ابن بشر صور من األمن يف عهد اإلمامين عبد العزيز وق

 :وابنه سعود منها

أن حاجًا قدم من خارج الجزيرة العربية ولما نزل يف مكان يقال له 

سرا منه بعض مستلزماته ويقدر قيمتها بحوالي عشرة  (1)وادي سبيع

فاشتكى لإلمام عبد  -وهو مبلغ يساوي الكثير يف ذلك الوقت-قروش

العزيز، الذي أرسل إلى رؤساء القبائل، ولما حضروا طلب منهم إحضار 

السارا أو إدخالهم السجن والتنكيل هبم. فما كان منهم إال أن طلبوا مهلة 

ارا، ولما قبضوا عليه أرسل لإلمام، الذي بحث عن للبحث فيها عن الس

مال السارا فوجد أنه حوالي سبعين ناقة، فباعها ووضع ثمنها يف بيت 

المال، وعثر على ما سرا من الحاج، الذي سافر إلى وطنه فبعث اإلمام 

عبد العزيز بمبلغ الحاج إلى أمير الزبير، ليتم إيصال المبلغ إلى ديار 

 .(2)الحاج 

                                                 

وادي سبيع: هو المنطقة الموجودة يف أقصى الجنوب الغربي من نجد الجنوبية يحدها من الشرا  (1)

وديان الدواسر، ومن الجنوب بيشة ووادي تثليث، ومن الغرب منطقة الحجاز، ومن الشمال 

منطقة تفصلها عن حزم الراجي، وهو سهل مفتوح توجد فيه الينابيع واآلبار. ج.ج، لوريمر، دليل 

  .2430م، ص1161هـ/ 1411، بدون ناشر، قطر، 7القسم الجغرايف، ج – الخليج

 .270، ص1ابن بشر، المصدر السابق، ج (2)
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ابن بشر أن مجموعة من الناس وجدوا عنز ضالة يف نفود  وينقل

، وكانوا جياعًا وبحاجة ماسة لذبحها وأكلها، فأخذ كل واحد (1)السر

يحث زميله على ذبحها فقال لهم زميلهم: دعوها فإن عبد العزيز يرعاها، 

 .(2)فرتكوها وهم يف حاجة ماسة إليها 

األخماس، وجميع كانت قوافل الحج، وجباة الغنائم والزكاة و

أهل األسفار يأتون من أي مكان إلى الدرعية، وغيرها من األقاليم التي 

تخضع لحكم أئمة الدولة السعودية األولى، ويعودون إلى أوطاهنم، دون 

 .(3)خوف من أحد إال اهلل 

ويظهر أن سبب انتشار األمن يف جزيرة العرب هبذه الطريقة التي 

ر دخل عند بعض رجالها، واشتهرت اعتادت على النهب، وأصبح مصد

بعض األسماء حتى أصبحت القبائل تتناقل أخبارهم، وتدعو إلى أخذ 

                                                 

نفود السر: تالل وكثبان رملية معرتضة من الشمال إلى الجنوب، طرفه الشمالي ينتهي عند  (1)

عبد اهلل،  الشماسية شرا بريدة، وطرفه الجنوبي ينتهي شرا القويعية. ابن جنيدل: سعد بن

، منشورات دار اليمامة للبحث 4المعجم الجغرايف للبالد العربية السعودية )عالية نجد(، ج

 .1271م، ص 1161هـ/ 1411والرتجمة والنشر، الرياض، 

 .271، ص1ابن بشر، المصدر السابق، ج (2)

 .271، ص1المصدر نفسه، ج (4)
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الحذر منهم، يعود إلى صرامة القوانين المطبقة من األئمة، وعدم التهاون 

يف هذا الجانب، وإلزام القبائل بتطبيق ذلك، فانتشر األمن واألمان، وبدأ 

 .وفالناس يسيرون يف الصحراء دون خ

o   اإلشراف على الشؤون المالية، حيث يعترب اإلمام المسؤول األول عن

بيت مال المسلمين، بالرغم من أن أئمة الدولة السعودية األولى كانوا 

يفضون األمور المالية للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه اهلل، وال 

يخرجون عن مشورته، بالرغم من أن األمور المالية تعترب من صالحية 

 .اإلمام

o  بقيادة  -غالبًا -اإلشراف على الشؤون الحربية، حيث يقوم اإلمام

المعارك، وله الحق المطلق يف إعالن الحرب، وهنايتها أو االنسحاب 

من أرض المعركة، ولم يتخلف أئمة الدولة السعودية األولى عن قيادة 

المعارك إال ألسباب واضحة ومعروفة مثل: المرض وكرب السن 

قد كان اإلمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره، و

يشرتكان يف تجهيز الجيوش، وإن لم يشرتكا يف الغزو، فتسند قيادة 

الجيش إلى أحد القادة، ويبقى اإلمام يف مقر إقامته يدير شؤون 
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م 1631هـ/1172. حيث قاد اإلمام محمد بن سعود يف سنة (1)الدولة

إلى الرياض، وحدث فيها رمي بالبنادا، موقعة الحبونية والموجهة 

قتل من أهل الرياض سبعة رجال، وقتل ثالثة رجال من جيش اإلمام، 

م قاد موقعة البطحاء وهي موجهة ضد 1614هـ/1174ويف سنة 

الرياض، وحدث فيها قتاال شديًدا، قتل فيها سبعة رجال من أهل 

 .(2)الرياض، ورجلين من جيش اإلمام 

o التعليم، حيث كان يحضر بنفسه الدروس،  اإلشراف على شؤون

ويشرف على شؤون الطالب، ويحل مشاكلهم، ويساعدهم فيما 

يحتاجون إليه، ويخصص لهم مستحقات مالية، لتحفيزهم على طلب 

العلم، وكان يهتم أيضًا بالبؤساء والفقراء والمساكين من رعايا الدولة، 

مبلغًا من  حيث كان يصرف لهم ما يسد حاجتهم، كما كان يرسل

 .(3)المال إلى النواحي التابعة له، تساعد على حل مشاكل المحتاجين 

 

                                                 

بدون  ،2، الدولة السعودية األولى، ط1العجالين: منير، تاريخ البالد العربية السعودية، ج (1)

 .144هـ، ص1314ناشر، بدون مكان، 

 .70؛ الشعفي، مرجع سابق، ص  11،71، ص 1ابن بشر، المصدر السابق،ج (2)

 .244عبدالرحيم، الدولة السعودية األولى، ص (4)
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 :وليةًالعهد (2

كانت والية العهد يف الدولة السعودية األولى، تعهد إلى االبن 

 .(1)األكرب، حيث تؤخذ له البيعة يف والية العهد يف عهد والده 

 :لعدة أسباب منهاويعود السبب يف أخذ البيعة لالبن يف عهد والده 

  هتيئته لتولي األمور بعد والده، وإكسابه بعض المهارات

 .والمعارف التي يحتاج إليها يف إدارة الحكم

 مساعدة والده يف إدارة شؤون الدولة. 

 أن توكل إليه بعض المهام. 

 المحافظة على استقرار الحكم بعد وفاة اإلمام. 

  فراد األسرةأعدم النزاع بين. 

 هـ/1242البيعة لإلمام سعود بوالية العهد سنة وقد أخذت 

وفيها أمر الشيخ "هـ: 1242ابن بشر يف أحداث سنة  م، فيقول1606

محمد بن عبد الوهاب جميع أهل نجد أن يبايعوا سعود بن عبد العزيز، 

  .(2)"وأن يكون ولي العهد بعد أبيه، وذلك بأذن عبد العزيز فبايعوه جميعا

                                                 

 .114أبو عليه، مرجع سابق، ص (1)

 .172، ص1ابن بشر، المصدر السابق، ج (2)
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ويقوم ولي العهد بقيادة الجيوش نيابة عن اإلمام، كما تتم 

استشارته يف كل األمور التي تخص الحكومة، حيث يعترب الحاكم يف ظل 

 .(1)غياب اإلمام 

  :اإلمارة (3

اتبعت الدولة السعودية األولى، سياسة واضحة يف تعيين أمراء 

الدولة المناطق واألقاليم، وجعلت لذلك شروطًا؛ فبعد اتساع رقعة 

أصبحت بحاجة إلى تفعيل منصب األمير ليسد الحاجة اإلدارية يف ذلك 

 .المكان

وكانت سياستها يف ذلك أن يكون األمير من نفس المنطقة أو 

اإلقليم، لمعرفته ودرايته بشؤوهنا، وألن األهالي سوف يتساعدون معه، 

ارهتا وأن تكون له حظوة ومكانة اجتماعية يف المنطقة، حتى يتمكن من إد

بشكل جيد، وقبل كل هذا يجب أن يكون األمير من الذين اتبعوا دعوة 

الشيخ محمد بن عبدالوهاب، والتزموا بتعاليم الدعوة السلفية، وأخلصوا 

بالوالء للدولة ، فإذا وجدت فيه هذه الصفات والسمات، فإنه يعين أميرًا 

كن كذلك؛ فإنه على اإلقليم الذي يتبع للدولة السعودية األولى، وإن لم ي

                                                 

 .241عبدالرحيم، مرجع سابق، ص (1)
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يعزل من إمارة اإلقليم، ألن األمير هو ممثل اإلمام يف اإلقليم أو 

 .(1)المنطقة

وحرص أئمة الدولة السعودية األولى على عدم تعيين أمراء 

للمناطق واألقاليم من أفراد األسرة السعودية، وإن كان لهم أدوار مهمة يف 

مة الدولة، تعود قيادة الغزوات، وربما كان ذلك ألسباب يراها أئ

 .(2)الستشارهتم وقرهبم من القيادة 

وقد رجح عبد الرحيم عدم تعيين األمراء السعوديين كعمال على 

 :(3)األقاليم يرجع إلى 

o  ،خوف صاحب الدرعية أن يستبد أفراد األسرة السعودية بالحكم

فأما إن يعملوا على االستقالل أو يسيئون للرعية، فيكره الناس 

 .السعوديةحكم األسرة 

o  ،االستفادة من أفراد األسرة يف قيادة الجيوش، واستشارهتم

 .وجعلهم قوة وسندًا لإلمام

                                                 

؛ المسعود: خليفة عبدالرحمن، منطقة الوشم يف عهد الدولة  111أبو علية، مرجع سابق، ص (1)

 .11هـ، ص1310السعودية األولى، بدون طبعة، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، 

 .163أبو عليه، مرجع سابق، ص (2)

 .242،241عبدالرحيم، مرجع سابق، ص  (4)
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ولعل الرأي الثاين أرجح من األول، حيث أسندت قيادة الجيوش 

إلى كثير من أفراد األسرة، واثبتوا جدارهتم وكفاءهتم يف القيادة، األمر 

الدولة لو اسندت له إحدى الذي يجعل حدوث االستقالل من أحد أمراء 

اإلمارات ضئيل جدًا، ألن قيادة الجيش أحيانًا أهم من اإلمارة، فالجيش 

 .قوة يستطيع القائد مجاهبة اإلمام به

أما أمراء البادية؛ فإن حكام الدولة السعودية األولى، كانوا يقرون 

، أو أمراء البادية على إمارهتم، ألن األمير وصل لألمارة عن طريق الوراثة

عن طريق الكرم والشجاعة، ورجاحة الرأي، إال إذا تمرد وخرج عن 

طاعة الدولة، فإنه يتم عزله وتعيين أخوه أو ابن عمه، أو أي فرد من 

أسرته، ألن البدو ال ينقادون إال لكبيرهم، لذلك تعامل حكام الدولة 

 .(1)السعودية األولى مع البدو على هذا األساس 

ات األمير، العمل على تطبيق مبادئ الشريعة وكان من واجب       

اإلسالمية وأوامرها بين أفراد رعيته، وجمع الزكاة من الرعية عن طريق 

                                                 

؛ الريكي: حسن جمال أحمد، لمع الشهاب يف سيرة محمد  126العجالين، مرجع سابق، ص (1)

بن عبدالوهاب، تحقيق: عبداهلل الصالح العثيمين، بدون طبعة، دارة الملك عبدالعزيز، 

 .141هـ، ص1317الرياض، 
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عمال يقومون بمساعدته بذلك، وإعداد الغزاة للمشاركة يف حروب 

الدولة وتجهيزهم، وقد يسند إليه القيام بمحاربة الجهات القريبة منهم، 

ام، ونقل األخبار إلى الدرعية عاصمة الدولة، ت بالنظوتأديبها إذا أخل  

وتلقي األوامر منها، وقد تسند لبعض األمراء قيادة الجيوش مثل: آل 

 .(2) (1)المتحمي، وآل عفيصان، والمضايفي 

وقد يكون من أسباب إسناد قيادة الجيوش لمثل هؤالء بعد      

               ا.ومالسعودية األولى ومنطقة نجد عمالمنطقة عن حاضرة الدولة 

ً:الشورى (4

نظام الشورى من األنظمة التي أقرها اإلسالم، وعمل هبا الرسول 

صلى اهلل عليه وسلم، وقد طبقه حكام الدولة السعودية األولى، منطلقين 

                                                 

هذه األسر كان لها دوٌر بارٌز يف قيادة الجيوش يف عهد الدولة السعودية األولى والمحافظة  (1)

على األمن، فآل المتحمي يف عسير والمضايفيي يف الطائف والعفيصان يف الخرج واألحساء 

،دارالعلم للماليين، بيروت، 17،ط3وغيرها للمزيد انظر الزركلي خير الدين األعالم،ج،ط

 .134، 141؛آل فايع، مرجع سابق، ص 241م، ص 2441

؛ الرتكي: عبداهلل إبراهيم، منطقة 163، ص1ابن عثيمين، تاريخ المملكة العربية السعودية، ج (2)

سدير يف عهد الدولة السعودية األولى، دراسة تاريخية، بدون ناشر، دارة الملك عبدالعزيز، 

 .421،آل فائع مرجع سابق،ص246هـ، ص1321الرياض، 
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  .(1) َّ  ٰى  ين  ىن   ُّ  :من قول اهلل عز وجل

وكان اإلمامان محمد بن سعود وابنه عبد العزيز، يستشيران الشـيخ 

محمـد بــن عبــد الوهــاب يف كــل أمــور الدولــة، وخصوصــًا األمــور الدينيــة 

والماليــة، وكــان للشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب دور كبيــر يف تعيــين ولــي 

العهد، حيث يتبـين ذلـك يف رسـائله الموجهـة إلـى األقـاليم، والتـي يطلـب 

ــى  ــة الســعودية األول ــة الدول ــام أئم ــد، وأيضــًا قي ــي العه ــة ول ــنهم مبايع م

ـــا ـــان موجـــودًا يف باستش ـــة مـــن ك رة العلمـــاء وأصـــحاب الـــرأي؛ خاص

 .(2)الدرعية

ونظرًا التساع رقعة الدولة، أصبحت إدارهتا تحتاج إلى دراية 

وحنكة؛ فاتسعت دائرة الشورى، وخصوصًا يف عهد اإلمامين سعود وابنه 

عبد اهلل؛ فأخذا باستشارة أبناء الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وأهل 

 .(3)الرأي واألمراء ورؤساء البوادي  العلم، وأصحاب

ــام  ــام الشــورى، وخصوصــًا أي ــور نظ ــام ســعود تط ــن اإلم ويف زم

                                                 

 .40سورة الشورى، اآلية:  (1)

 .112أبو علية، مرجع سابق، ص (2)

  .244، 242عبدالرحيم، مرجع سابق، ص.ص  (4)
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الحــرب، فشــكل لــه مجلســًا يتكــون مــن: أمــراء المنــاطق، ورؤســاء البــدو 

الكبار، لمسـاعدته يف تصـريف أمـور الحـرب، وأخـذ أراءهـم، واالسـتفادة 

        .(1)من خرباهتم 

أئمة الدولة السعودية األولى  ومن خالل ما سبق يتضح أن  

حرصوا على االستفادة من أهل العلم والرأي، فالعلماء يستشارون يف 

المسائل العلمية، وأهل الحرب يستشارون يف شؤون الحرب، وأهل 

 .الحكمة والرأي يستشارون فيما يخص ذلك

ً:الحسبة  (5

بعد انتشار الدعوة اإلصالحية يف نجد، عمل قادة الدرعية والشيخ 

حمد بن عبدالوهاب، على إعداد كثير من طالب العلم ليصبحوا دعاة يف م

ادت رقعة البالد، زاد عدد العلماء د، وكلما از(2)الحاضرة والبادية

والدعاة، وألن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب تجمع بين العلم 

الشرعي والعمل، فقد أخذت على عاتقها شعيرة األمر بالمعروف والنهي 

  يه ىه  ُّ عن المنكر، انطالقًا من قول اهلل عز وجل: 

                                                 

 .32، مرجع سابق، صبوركهارت (1)

 .16المسعود، مرجع سابق، ص (2)
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، فكان األمر بالمعروف (1)َّىي مي خي حي جي

 .(2)ن المبادئ األساسية التي تتبناها الدعوةوالنهي عن المنكر م

وعمل الشيخ محمد بن عبد الوهاب على تقوية عمل المحتسب 

)المطوع( الذي كان موجودًا يف الدول اإلسالمية قديمًا، ويسمى صاحبه 

المحتسب، ويعمل على تطبيق قاعدة الدين العظيمة األمر بالمعروف 

 .(3)والنهي عن المنكر 

د بن عبد الوهاب على موضوع الحسبة يف وشدد الشيخ محم

رسائله للعلماء، وأهل البالد، وبين الصفات التي يجب توفرها يف 

المحتسب ومنها: معرفته لألمر الذي يأمر به وينهى عنه، والتحلي بالصرب 

على ما يلحقه يف سبيل ما يقوم به، وعلى المحتسب عدم إثارة الفتنة بين 

ل معين يقوم به المحتسب، وبين الشيخ الناس؛ بسبب عدم تقبلهم لعم

محمد أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على كمال اإليمان، 

وأوضح أن للحسبة مراتب ومنها اإلنكار بالقلب وباللسان وباليد، مثبتًا 

                                                 

 .114سورة آل عمران، اآلية:  (1)

 .214الرتكي، مرجع سابق، ص (2)

 .202، 201العجالين، مرجع سابق، ص ص (4)
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 .(1)أن اإلنكار باليد من صالحية الرجل الذي بيده أمر الرعية 

    وقـد انتشـر األمـر المعـروف والنهـي عـن المنكـر يف مكـة المكرمـة 

ــام  ــام ســعود يف ع ــد اإلم ـــ/1216يف عه ــدخان 1044ه ــال يشــرب ال        م، ف

ـــى  ـــة عل ـــودي بالمواظب ـــواقها، ون ـــةأيف أس ـــة جماع              داء الصـــالة المكتوب

 .(2)يف المساجد

الصـــلح مــع الدولـــة الســـعودية  (3)وعنــدما أراد دهـــام بــن دواس

األولـى، طلــب مــنهم إرسـال معلــم يعلــم النــاس أمـور ديــنهم، وذلــك عــام 

، (4)م، فأرسل لهم الشيخ محمد المعلم عيسى بن قاسـم1613هـ/1176

                                                 

 .10المسعود، مرجع سابق، ص (1)

؛ السكاكر:  12،11، بوركهارت، مرجع سابق، ص 217، ص 1ابن بشر، المصدر السابق،ج (2)

، 2دعوته السلفية،ط -آثاره -محمد بن عبداهلل بن حمد، اإلمام محمد بن عبدالوهاب حياته

 .131هـ، ص1343مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، الرياض، 

هو دهام بن دواس بن عبداهلل بن شعالن من الجالليل وهم من العفسة من دهام بن دواس:  (4)

قبيلة مطير، وهو من أهل منفوحة، وكان والده دواس رئيسًا لبلدة منفوحة. ابن بشر، المصدر 

  .17، ص 1السابق، ج

هـ. الحقيل: عبد الكريم بن حمد 1176عيسى بن قاسم: هو معلم التوحيد يف الرياض يف عام  (3)

، دون 1، ط1هـ، ج13616هـ إلى عام 644إبراهيم، من مشاهير الجزيرة العربية من عام بن 

 .142، تاريخ نجد، ص1؛ انظر: ابن عيسى، ج176م، ص 1117هـ/1316ناشر، الرياض 



                                     

 

 

 الدولة السعودية األوىل يف عهد أضواء على أنظمة احلكم واإلدارة 21

وانضـمت تحـت طاعـة الدولـة السـعودية، أرسـل  (1)وعندما بايعت ثـادا 

 .(3)لسلفية لنشر مبادئ الدعوة ا (2)معهم معلم اسمه حمد بن سويلم 

وكان من أهـم أعمـال المحتسـب باإلضـافة إلـى األمـر بـالمعروف 

والنهي عن المنكر، مراقبة المعامالت الدنيويـة، كـالبيع والشـراء، ومراقبـة 

المكاييل والمـوازين، ومكافحـة الغـش، واإلبـال  مـن أي قاضـي يميـل أو 

لحكـام، يزيغ عن إقامة حدود الشرع، سواء بأخذ رشوة أو غيـره، ومتابعـة ا

 .(4)وإبال  األئمة بذلك 

ويقع على عاتق رجال الحسبة االهتمام بالمشروعات الخيرية أيـًا 

كانــت، ولعــل مــن أبرزهــا االهتمــام بــالفقراء والغربــاء، وكــذلك إقامــة 

الدروس العلمية وإلقـاء المـواعو والخطـب، لتعلـيم الجاهـل أمـور دينـه، 

رات التـي تقـع بـين ويشرتك رجـال الحسـبة يف فـض المنازعـات والمشـاج

 .(5)الناس 

                                                 

ثادا: بلد واقع يف إقليم المحمل من اليمامة، وهو قاعدة اإلقليم، وتقع شمال الرياض  (1)

 .223-221، ص ص1، معجم اليمامة، جكيال. ابن خميس 114بمسافة 

 .144هـ. الحقيل، مرجع سابق، ص1164حمد بن سويلم: هو معلم أصول الدين يف ثادا عام  (2)

 .13؛ الشعفي، مرجع سابق، ص  67و76ص  ،1ج ابن بشر، المصدر السابق، (4)

 .141الريكي، مرجع سابق، ص (3)

 .11، 10المسعود، مرجع سابق، ص ص (1)
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ونظرًا لطبيعة عمل الحسبة التي لم يعتد أغلب الناس عليها، فقد 

كتب عنها أعداء الدعوة والرحالة، ووصفوها بأوصاف سيئة ال تعكس 

حقيقة العمل المناط هبا، فالمحتسبون يقومون بتطبيق مبادئ الشريعة 

العمل يعارضه اإلسالمية الصحيحة، لذلك تجد أن من يعارض هذا 

لمصلحة شخصية، فيقوم بإثارة الناس على المحتسبين، والرتباط عمل 

الحسبة بأمور دينية، نجد أن كثيرًا من الرحالة، يكتبون عنها أمورًا غير 

  .صحيحة، لجهلهم بالدين اإلسالمي وتعاليمه
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ي، فكان القضاء قامت الدولة السعودية األولى على أساس دين

فيها يسير وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية المستمدة من القرآن الكريم 

والسنة النبوية، واجتهادات السلف، وأصبح منصب القاضي من أهم 

المناصب يف الدولة، لطبيعة العمل التي يقوم هبا القاضي، واحتكاكه 

 .(1)المباشر مع مصالح الناس الشخصية والعامة 

ت رقعة المناطق التي تسيطر عليها الدولة السعودية ولما اتسع

األولى، بدأت الدولة بإرسال القضاة إلى تلك المناطق، للفصل يف 

الخصومات بين الناس، وجرت العادة على أن يعينوا يف كل بلدة كبيرة 

 .(2)قاضيًا ومفتيًا، ويف البلدة الصغيرة قاضيًا 

ويشرتط يف تعيين القاضي أن يكون من علماء الشريعة، الذين 

يتصفون بالصفات الحميدة، ولديه خربة يف حل النزاعات بين الناس، 

 .(3)ويتحلى بالصرب، والنزاهة، واإلنصاف 

                                                 

 .117، 111أبو عليه، مرجع سابق، ص ص (1)

 .141، 144الريكي، مرجع سابق، ص ص (2)

 .141أبو عليه، مرجع سابق، ص (4)
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وأول من أرسل القضاة إلى األقاليم هو اإلمام محمد بن سعود، 

حيث اختار مجموعة من رجاله الذين يثق هبم، ويرى أهنم يستطيعون أن 

 .(1)يعدلوا بين الناس 

وعندما يتم تعيين قاضي يف أي بلدة، فإنه يظل فيها سنوات طويلة، 

ي بعد منزلة وال يعزل إال إذا حدث ما يوجب عزله، وتعترب منزلة القاض

 .(2)األمير مباشرة 

وقد جاءت أهمية القضاء بالدرجة الثانية بعد اإلمام واألمير، لتدل 

على أهمية القضاء يف عهد الدولة السعودية األولى، وتأكيدًا لقيام الدولة 

  .على أساس ديني

وكان المذهب الحنبلي هو المذهب السائد يف عهد الدولة 

 نجد، لذلك اتبع القضاة المذهب الحنبلي السعودية األولى، خصوصًا يف

 .(3)يف إصدار أحكامهم 

                                                 

 .240عبدالرحيم، مرجع سابق، ص  (1)

، 23، ع3الرشيد: منصور عبدالعزيز، قضاة نجد أثناء العهد السعودي، مجلة الدارة، )س (2)

 .10ه( ـ، ص1410رجب

 .234، صالرتكي، مرجع سابق (4)
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وقد ذكر العقاد بأنه يجوز لكل قاضي، أن يصدر أحكامه وفقًا لما 

يراه مقاربًا للصواب، بأي مذهب من المذاهب األربعة، األمر الذي أدى 

 .(1)إلى تفاوت األحكام بين قاضي وآخر، يف القضايا المتشاهبة 

حكام كانت تصدر على المذهب الحنبلي، ألنه ويبدو أن األ

المذهب السائد يف المنطقة، والمذهب الذي قامت على أساسه الدولة 

 .السعودية األولى

وكــان الحكــم المنتشــر والمعمــول بــه عنــد القضــاة النجــديين، هــو 

جواز أخذ المال من المتخاصمين يف مقابل الحكـم بينهـا إذا كـان القاضـي 

رًا الختالف الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع العلماء محتاجًا لذلك، ونظ

، فقـد حـدد اإلمـام محمـد بـن سـعود رواتـب (2)النجديين يف هذه المسـألة

        للقضــاة، تصــرف لهــم مــن بيــت المــال، ومــنعهم مــن أخــذ الرشــوة هنائيــًا 

 .(3)أو قبول أي مال أو هدية تعرض عليهم 

                                                 

  .12، ص6العقاد: صالح الدين، حركات اإلصالح السلفي، المجلة التاريخية المصرية، ج (1)

ز، الحياة العلمية يف وسط الجزيرة العربية يف القرنين الحادي عشر يالعز البسام، أحمد بن عبد (2)

عبدالعزيز، والثاين عشر الهجريين وأثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فيها، دارة الملك 

 .474إلى  414، من ص 1327الرياض، 

 .240؛ عبدالرحيم، مرجع سابق، ص  141الريكي، مرجع سابق، ص (4)
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تابــة المبايعــات، ومــن المهــام التــي يقــوم هبــا القاضــي أيضــًا ك

واالتفاقيات التجارية، واألوقاف والوصايا، كما يقوم بإمامـة المسـلمين يف 

 .(1)الصالة 

وكانت عقوبة الجـرائم يف الدولـة السـعودية األولـى، تصـدر وفقـًا 

ألحكام الشريعة اإلسالمية، المستمدة من القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة، 

يدفع الدية حسب حكـم الشـرع، وقـد  فالسارا تقطع يده، والقاتل يقتل أو

أدى تطبيــق هــذه األحكــام إلغــاء نظــام األخــذ بالثــأر، بســبب رضــا الرعيــة 

 .بحكم الشرع سواء القتل أو دفع الدية

وقدرت دية القتل بمئة ناقة، وقدر اإلمام سعود كل ناقة بثمانية 

جنيهات، فأصبحت دية القتيل ثمان مئة جنية، إذا قبل أهل القتيل بقبول 

 .(2)الدية، أو ينفذ فيه حكم القتل 

فضل تطبيق أحكام الشرع، وعدم التهاون فيها يف كل المناطق بو

التي تقع تحت حماية الدولة السعودية األولى، ساد األمن، وقلت 

نه أالجريمة، وعرف الناس أن هناك محاسبة لكل من يخالف األنظمة، و

  .(3)ال يوجد من يحمي المجرم من جزائه 

                                                 

 .142المسعود، المرجع سابق، ص (1)

  .37؛ بوركهارت، مرجع سابق، ص 240عبدالرحيم، مرجع سابق، ص (2)

 .117أبو عليه، مرجع سابق، ص (4)
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من مالمح الدولة السعودية األولى، كثرة الحروب، حيث لم يمر 

م، إلى سقوطها سنة 1634هـ/ 1116عام منذ تأسيسها سنة 

م، إال وفيه حرب أو عدة حروب، ولم تكن تلك 1000هـ/1244

الحروب غريبة على المنطقة، فقد كانت كثيرًا ما تنشب بين القبائل 

بسط األسباب أحيانًا، ولكن بعد قيام الدولة تغيرت والمناطق، وأل

الحروب، فقد زادت يف جميع النواحي، من حيث كثرة الجنود، أو كثرة 

القتلى، وأخذت طابع الجهاد، وكانت سببًا مباشرًا يف توسع الدولة 

 .(1)السعودية األولى 

لم يكن لقيادة الدولة السعودية األولى جيش ثابـت ومـنظم، وإنمـا 

ـــان ـــه يف  ك ـــر وممتلكات ـــدفاع عـــن األمي ـــوم بال ـــاك حـــرس خـــاص، يق هن

 .(2)الدرعية

                                                 

 .167، 161، ص.ص 1ربية السعودية، جالعثيمين، تاريخ المملكة الع (1)

؛ العثيمين، عبداهلل صالح، الدرعية نشأة وتطورًا يف عهد  71بوركهارت، مرجع سابق، ص (2)

الدولة السعودية األولى، كتاب الدارة، الكتاب الثاين والعشرون، دارة الملك عبد العزيز، 

 .31هـ، ص1343الرياض، 
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وعندما يريد اإلمام الحرب فإنه يعلن النفير، ويكون تجهيز 

 :(1) وتكوين الجيش بالطرا التالية

يطلب اإلمام من أمراء المناطق والقرى والقبائل التابعة له،  أولا:

رجااًل يقومون بتبليغ القادة المكلفين، بتجهيز األعداد المشاركة يف 

الحرب، حسب طلب اإلمام، وإعدادهم، وأخذ الزاد الذي يكفي 

المحارب طيلة الحرب، وربما انضم للجيش عدد من المتطوعين 

دينا أو رغبة يف الحصول على نصيبهم من للمشاركة يف الحروب، إما ت

 .الغنائم، خصوصا بعد أن أصبح النصر حليفًا للمعارك السعودية

تحديد المكان والزمان للمشاركين يف الحرب من قبل  ثانيا:

اإلمام، وغالبًا ما يتم تحديد المكان عند ماء معروف ومشهور، بحيث 

 .، قبل الرحيليشرب الناس ويحملون معهم ما يحتاجونه من الماء

يقوم اإلمام بمحاسبة الذين يشاركون بالحرب يف رواحل  ثالثا:

هزيلة، لذلك كان الجميع يحرص على المشاركة بأقوى الرواحل والعدة 

والرجال، وكان اإلعداد يحظى بمتابعة كبيرة من المكلفين يف تجهيز 

 .الجيوش اإلشراف عليها

                                                 

؛  214، 212؛ عبدالرحيم، مرجع سابق، ص.ص  267، ص 1ابن بشر، المصدر السابق، ج (1)

 .14العثيمين، الدرعية نشأة وتطور، ص
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المكان والزمان يخرج اإلمام للجيوش المجتمعة يف  رابعًا:

المحددين مسبقًا، ليقوم بقيادة تلك الجيوش بنفسه، وغالبًا ما كان 

 .يخرج اإلمام بيومي الخميس واالثنين

ويظهر بأن اختيار هذين اليومين يعود إلى أمر ديني عند قادة 

 .الدولة السعودية األولى، ومنها رفع األعمال يف هذين اليومين

ليب التي يعتمد عليها قادة الدولة وكان عنصر المفاجأة من األسا

السعودية األولى، فإذا كانت الحرب موجهة للشرا أظهر الحاكم غير 

...  "هذه الوجهة ليفاجئ العدو، وقد أورد ابن بشر شيئًا عن هذا فقال:

ولما أراد االنصراف ظن المسلمون أنه يقصد ماء قرية فلما ركب صرف 

قلوب الناس من طول الغزا،  وجه راحلته إلى غير وجهتها، فارتاعت

وقالوا للدليل، أشر عليه على اإلمام بقصد ماء قرية، فاعرتض الدليل 

، فسرد عليه (1)فأخذ يالطف سعود حتى أخربه أنه يريد ورد ماء الوفراء

الدليل ذلك الطريق وأنه يصل بلدُه قبل الوفراء، فأبى سعود ذلك وقصدها 

 .(2)بالمسلمين فوردها ثم رحل منها

                                                 

مياه الوفراء: هي بضع آبار يف منطقة الحزيم بالكويت، وتسمى الوفرة قديما الوفراء، وتقع يف  (1)

جنوبي دولة الكويت ليست بعيدة عن حدودها مع المملكة العربية السعودية، وتبعد عن 

،  14. مجموعة من الباحثين، معجم البلدان والقبائل يف شبة الجزيرة العربية، جكم17الكويت 

 .322م، ص 2413هـ/1341، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، 1ترجمة عبداهلل الوليعي، ط

  .170، ص1ابن بشر، المصدر السابق، ج (2)
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إذا اقرتبت الجيوش من الوجهة المقصودة، بعث القائد أمامه و

، لمعرفة أخبار العدو وأحواله، فيتم مباغتته والهجوم عليه، (1)جواسيس 

ويؤدي هذا التكتيك الحربي إلى ارتباك العدو، وهزيمته، كما يعتمد 

 .الجيش سرعة الحركة، والتمويه على الخصوم

ز من نجد إلى الشام خمسة وقد سار اإلمام سعود بن عبد العزي

وثالثين يومًا، دون أن يعرف أحدًا شيئًا عن مسيرهتم، حتى اقرتبوا من 

 .(2)ضواحي الشام 

وعندما يقرتب الجيش من العدو، يقوم القائد بتنظيم الجيش 

وتقسيمه إلى فرا: فمقدمة الجيش الخيالة، وتساندهم الفرقة المكونة من 

وقبل بدء المعركة يوجه القائد كلمة للجنود راكبي األبل، ثم فرقة المشاة، 

المشاركة، يحضهم على الجهاد، ويذكرهم بعقوبة التولي يوم الزحف، 

 .(3)مع التحذير عن التجاوزات المنهي عنها يف الحروب 

                                                 

الجواسيس: )جمع( ومفردها جاسوس، وهو من يقوم بجمع معلومات سرية لجهة معينة.  (1)

، عالم الكتب، دون 1، ط1عمر: أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج

  .463م، ص 2440هـ/1321مكان، 

، عهد اإلمام 4ج العجالين، منير، تاريخ البالد العربية السعودية الدولة السعودية األولى، (2)

 .441هـ، ص1314، بدون ناشر، بدون مكان، 2سعود الكبير، ط

 .64؛ بوركهارت، مرجع سابق، ص213عبدالرحيم، المرجع ال سابق، ص (4)



                                     

 

 

 الدولة السعودية األوىل يف عهد أضواء على أنظمة احلكم واإلدارة 61

طالا إوغالبًا يبدأ القتال يف وقت الصباح، حيث يقوم الجنود ب

يف المعركة على التكبيرات، واالنطالا نحو العدو، ويعتمد النصر 

 .(1)الشجاعة والثبات، فالطرا والخطط يف أرض المعركة بدائية وتقليدية

وقد أضاف اإلمام سعود يف حروبه عنصر الرعب، حيث استخدمه 

بطرا مختلفة منها: إعطاء األمر للمقاتلين أن يقومون بإطالا الرصاص 

م، من بنادقهم دفعة واحدة، إظهارًا، وليبث الرعب يف نفوس الخصو

 .(2) الذين ال يملكون إال االستسالم

وقد استعمل السعوديون أغلب أنواع األسلحة البدائية: كالبنادا، 

والسيوف، والرماح، والخناجر، وكانت البنادا المستخدمة من قبل 

الجيش السعودي ذات فتائل، حيث يتم حشوها بسرعة، وكان المسدس 

 .(3)من ضمن أسلحة الجندي السعودي 

دم السعوديون المدافع يف حروهبم، إال إهنم استفادوا ولم يستخ

                                                 

 .113أبو عليه، مرجع سابق، ص (1)

 .441،ص4العجالين، تاريخ البالد العربية السعودية،ج (2)

األولى وحمالت محمد علي على الجزيرة العربية،  مانجان: فيلكس، تاريخ الدولة السعودية (4)

  .214هـ، ص1323، دارة الملك عبدالعزيز، البقاعيترجمة: محمد خير محمود 
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 .(2)لها (1)منها قليالً، أثناء دفاعهم عن الدرعية وقت حصار إبراهيم باشا

وبعد االنتصار يف المعركة يوزع اإلمام الغنائم على الجيش، حيث 

يضع خمس الغنائم يف بيت المال، واألخماس األربعة الباقية توزع على 

الجيش، فيعطى الفارس سهمان: سهم له وسهم لفرسه، والراجل سهم 

 .(3)واحد، وال تنصرف القوات الغازية حتى يأمر اإلمام بذلك 

... للفارس ثالثة أسهم "تقسيم الغنائم:  ويقول بوركهارت عن

واحد له واثنان لفرسه، ولراكب البعير سهم واحد، ولغير الراكب سهم 

  .(4) "واحد

وال شك أن ابن بشر أقرب للفرتة وأعرف هبا من بوركهارت، 

ولكن يمكننا الجمع بين القولين، فقد يكون التقسيم يختلف حسب رأي 

 .اإلمام

                                                 

م قائد بعيد المطامح من والة 1614ه/1243إبراهيم باشا: هو ابن محمد علي باشا ولد سنة  (1)

األعالم، مرجع سابق، م،للمزيد انظر الزركلي، 1030/ـه1273مصر تولى حكم مصر سنة 

  .64، ص 1ج

 .111، ص1العثيمني، تاريخ الدولة السعودية، مرجع سابق، ج (2)
 .111؛ أبو عليه، مرجع سابق، ص 242ابن بشر، المصدر السابق، ص (4)

 .16بوركهارت، مرجع سابق، ص (3)
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ويف حالة هزيمة الجيش فإن الخسائر التي تلحق تعترب فردية، 

بحيث يخسر الفرد غالبًا أمتعته وسالحه إذا نجا من الموت، وتعترب 

 .(1)الخسائر يف الجيش السعودي قليلة مقارنة بانتصاراته 

وللمحافظة على األمن يف األماكن التي تتبع الدولة السعودية  

، (2)ة، يف الدرعية، والقطيف األولى، أنشئت حاميات عسكري

، وبعد انضمام الحجاز ُأنشئت حاميات يف مكة (4)، والربيمي(3)والهفوف

 .(5)المكرمة، والمدينة المنورة، والطائف 

                                                 

 .211عبدالرحيم، مرجع سابق، ص (1)

حل شرا شبه الجزيرة العربية، وإمارهتا من القطيف: مدينة ذات قرى كثيرة، تقع على سا (2)

؛ انظر: 1441إمارات المنطقة الشرقية. الجاسر: حمد، مرجع سابق، القسم الثاين، ص 

 .1014، مرجع سابق، ص1لوريمر، ج

الهفوف: هجرة صغيرة حديثة، تقع يف أسفل وادي الرين شرا هجرة ابن سعران، تابعة إلمارة  (4)

 .1421، ص 4ا مئة وخمسة كيالً. ابن جنيدل، مرجع سابق، جالقويعية وتبعد عنها جنوبً 

الربيمي: مقاطعة معروفة يف الجنوب الشرقي من المملكة العربية السعودية مما يلي عمان.  (3)

البليهد، محمد بن عبد اهلل: كتاب ما تقارب سماعه وتباينت أمكنته وبقاعه، تحقيق وتعليق: 

 .163دون مكان، ص محمد بن سعد بن حسين، دون ناشر، 

الطائف: مدينة ذات قرى وموارد كثيرة، وإمارهتا من إمارات منطقة مكة المكرمة. الجاسر:  (1)

حمد، المعجم الجغرايف للبالد العربية السعودية، )معجم مختصر(، القسم الثاين، منشورات 

 .011دار اليمامة للبحث والرتجمة والنشر، الرياض، بدون تاريخ، ص 

 .111مرجع سابق، ص  أبو عليه،
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كان األمير محمد بن سعود أمير الدرعية، يأخذ خراج على أهالي 

الدرعية، وقت خرص الثمار، حاله حال األمراء يف تلك الفرتة، وبعد 

اتفاا الدرعية بينه وبين الشيخ محمد بن عبدالوهاب، طلب الشيخ من 

األمير ترك الخراج، واستبداله بنظام الزكاة، واستجاب األمير محمد 

لنظم اإلسالمية، لللدولة السعودية نظام مالي منظم وفقًا  لذلك، فأصبح

ومشاهبًا للنظام المالي للدولة اإلسالمية يف الفرتة المبكرة من تاريخ 

اإلسالم، علمًا أن موارد الدولة يف عهد األمير محمد بن سعود ظلت 

ضعيفة ومحدودة، وبعد انتشار الدعوة، واتساع رقعة الدولة زادت 

 . (1)أصبحت موارد الدولة كبيرةالموارد، حتى 

ومن المؤكد أنه باتساع الدولة وزيادة مواردها، تزيد مصروفاهتا 

  .وأعبائها، فالجيش يحتاج مبالغ، وكذلك الصرف على التعليم وغيرها

 مصادر دخل الدولة ووجوه اإلنفاق

ً:أولا:ًأهمًمصادرًدخلًالدولةًالسعوديةًاألولى

نظام اجتماعي أقره اإلسالم، حيث يقوم الغني بإخراج مقدار  الزكاة: (1

                                                 

 .160؛ العثيمين ؛ مرجع سابق، ص232عبدالرحيم عبدالرحمن، مرجع سابق، ص (1)
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الزكاة الذي أقره اإلسالم على الفقراء والمحتاجين، حيث ُذكَِر يف 

   :تعالىالقرآن الكريم األصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة قال 

 جئ يي ىي ني مي  زي ري  ُّ 
  هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ
الزرع  ، وتجب الزكاة يف(1)َّمج حج مث متهت خت حت

والثمار، والنقدين، والسائبة من هبيمة األنعام، وعروض التجارة وكل 

 .(2)صنف له مقدار معين

وقد كانت الدولة السعودية تعتمد على ما يزكى من الثروة 

الحيوانية، كاإلبل، والغنم، واألبقار، والمحاصيل الزراعية التي بلغت 

 .(3)أوج قوهتا واتساعها يف زمن اإلمام سعود بن عبد العزيز 

ويعود اعتماد الدولة على الزكاة يف الثروة الحيوانية والزراعية 

تمادها االقتصادي على هذه الثروات أكثر من الشتهار المنطقة واع

 .الثروات األخرى

                                                 

 .74سورة التوبة، اآلية:  (1)

 .116؛ أبو عليه، مرجع سابق، ص 234 -232عبدالرحيم عبدالرحمن، مرجع سابق، ص  (2)

 .160، ص1ابن عثيمين، الدولة السعودية األولى، مرجع سابق، ج (4)
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كاة يف عهد اإلمام سعود بقوله: وقد وصف ابن بشر عمال الز

بل، والغنم من بوادي وأما عدد عماله الذين يبعثهم لقبض زكاة اإل"

جزيرة العرب بما وراء الحرمين الشريفين، وعمان واليمن، والعراا 

بوادي نجد، فذكر لي بعض خواصه ممن قد  والشام، وما بين ذلك من

صار كاتبًا عنده قال: كان يبعث إلى تلك البوادي بضعًا وسبعين عاملة، 

كل عاملة سبعة رجال وهم: أمير، وكاتب، وحافو دفرت، وقابض للدراهم 

التي تباع هبا إبل الزكاة والغنم، وثالث رجال خدام لهؤالء األربعة 

 .(1) " ...المقبوضة يف الزكاة وغير ذلك ألوامرهم وجمع اإلبل والغنم

وقد أوردت بعض المصادر أن زكاة الدولة السعودية األولى ربما 

 .(2)وصل إلى أكثر من مليوين ريال 

ومن المؤكد أن هذا المبلغ يكون يف زمن اإلمام سعود الكبير 

الذي وصلت الدولة يف عهده إلى أقصى اتساع لها، األمر الذي جعل 

 .إلى هذا المبلغ الزكاة تصل

 

                                                 

 .413ابن بشر، المصدر سابق، ص( 1)

  .144؛ الريكي، مرجع سابق، ص73بوركهارت، مرجع سابق، ص( 2)
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 :الغنائمً (2

اشتهرت الدولة السعودية األولى بكثرة الحروب والغزوات، فال 

تكاد تمر سنة إال وفيها غزوة أو أكثر، وغالبًا ما كان النصر حليفها يف هذه 

الغزوات، فاستفادت الدولة من الغنائم التي تحصل عليها من الغزوات، 

والباقي يوزع على الجيش  وكانت الدولة تأخذ الخمس لبيت المال،

المشارك، وإذا كانت الغزوة تحت قيادة أحد قادة الدولة السعودية، فإنه يف 

حالة توزيع الغنائم، يعزل الخمس لبيت المال يف الدرعية ويرسله، ثم 

يقوم بتقسيم الباقي، لذلك أصبحت الغنائم مصدرًا مهمًا من مصادر 

الروافد األساسية التي تعتمد  الدخل يف الدولة السعودية األولى، وأحد

 .)1(عليها الدولة

وقد استفادت الدولة من أمالك الذين هربوا وتركوا ديارهم فرارًا 

من الدولة، ولم يرغبوا المبايعة، مثل أهالي الرياض، الذين تركوها عندما 

دخلها اإلمام محمد بن سعود، فأخذت أموالهم وأمالكهم وجعلتها يف 

 .(2)بيت مال المسلمين 

                                                 

 .16وركهارت، مرجع سابق ص( 1)

 .161 -160العثيمين، مرجع سابق، ص ( 2)
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  :العقوباتً (3

كانت العقوبات متنوعة ومتعددة يف عهد الدولة السعودية األولى، 

فمنها: ما يؤخذ على نقض العهد، أو اإلخالل باألمن، أو عدم االلتزام 

 .بالوعد، وتختلف هذه العقوبات حسب ما يراه اإلمام

ويدل هذا على صرامة قادة الدولة السعودية يف هذه الجوانب، كي 

 .واالستقرار يف أرجاء الجزيرة العربية يعم األمن

وإذا قامت قرية بنقض العهد الذي عاهدت به أئمة الدولة؛ فإن 

اإلمام يفرض عليها غرامات محددة، وإذا تكرر هذا النقض، زادت 

الغرامات عليهم، فلربما يصل األمر إلى مصادرة كل األموال والمزارع 

 .(1)إلى بيت مال المسلمين 

هم الموارد التي تدخل بيت مال المسلمين يف ولعل تلك هي أ

عهد الدولة السعودية األولى، وال شك إهنا عماد الجوانب االقتصادية 

التي تحتاجها الدولة يف تلك الحقبة الزمنية، فكل دولة تحتاج إلى المال 

 .لصرفة يف مستحقه لتحقيق الحياة اآلمنة للناس

                                                 

 .11بوركهارت، مرجع سابق، ص (1)
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ً :لةًالسعوديةًاألولىثانيًا:ًوجوهًالنفاقًوالصرفًيفًعهدًالدو

ـــى باإل ـــة الســـعودية األول ـــادة الدول ـــوم ق ـــة، يق ـــى الرعي ـــاا عل نف

نفًا، ويف بدايات التأسـيس كـان آومستلزمات الدولة من الموارد المذكورة 

اإلمـام يستشـير الشـيخ محمــد بـن عبـد الوهـاب يف الصــرف مـن بيـت مــال 

 .(1)المسلمين، وكانت الدولة تنفق على األوجه التالية 

المتطلبات الضرورية للحكم؛ مثل الهدايا والهبات والضيافة،  

ومساعدة السكان المتضررين من الكوارث والنكبات، التي تحل 

 .(2)بالسكان وتؤثر عليهم 

إعطاء المساكين والفقراء وابن السبيل من الزكاة وفقًا لألحكام  

 .الشرعية

وطلبة  صرف مرتبات القضاة، وأئمة المساجد، وحكام األقاليم، 

العلم، وجنود الحاميات السعودية، والعمال الذين يقوم بجباية الزكاة، 

 .باإلضافة إلى ما يخصص لألمراء الذين يقوم بقيادة الجيوش يف القتال

                                                 

؛  111؛ أبو عليه، مرجع سابق، ص 231 -230عبدالرحيم عبدالرحمن، مرجع سابق، ص (1)

 .161، ص1العثيمين، تاريخ الدولة السعودية، ج

 .267، ص1ابن بشر، المصدر السابق، ج (2)
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كانت الدولة تنفق على بناء المساجد، وإقامة الحلقات التعليمية  

 .التي يرتادها طلبة العلم

قيام الدولة باإلنفاا العسكري على الجيوش، وتوفير مستلزماهتا،  

 .حروب التي خاضتها الدولة السعودية األولىالوذلك لكثرة 

وقد وصف لنا ابن بشر هذا اإلنفاا يف عهد اإلمام عبد العزيز بن 

وأخربين كاتبه أن عبد العزيز أخذه يومًا صداع قد عانى،  "محمد فقال: 

 ألهل منفوحة وقال: كتبت صدقة 
 
 (1)ألهل النواحي، فأملى علي

سبعمائة  (3)مثل ذلك، وأهل حريمالء  (2)خمسمائة ريال، وأهل العيينة 

ألف ريال، ومائة ريال ولجميع نواحي نجد على  (4)ريال، وأهل المحمل 

 .(5)"هذا المنوال، فقيمتها تسعون ألف ريال

                                                 

منفوحة، بلدة قديمة، تقع جنوب مدينة الرياض وتبعد عن الرياض مسافة نصف ساعة مشي  (1)

  .17، ص1المصدر السابق، ج على األقدام، ابن بشر،

العيينة: قرية ذات إمارة من إمارات الرياض، تتبعها قرى. الجاسر: حمد، مرجع سابق، القسم ( 2)

 .1442األول، ص 

حريمالء: بلدة يتبعها عدد من القرى، فيها إمارة من إمارات منطقة الرياض. الجاسر: حمد،  (4)

 .341مرجع سابق، القسم األول، ص 

المحمل: قرى وموارد تابعة إلمارة الرياض، وهو إقليم من أقاليم العارض وقاعدته ثادا. الجاسر،  (3)

 .433، ص2؛ انظر: ابن خميس، معجم اليمامة، ج1261حمد، مرجع سابق، القسم الثالث، ص 

 .267، ص 1ابن بشر، المصدر السابق، ج (1)
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ويصف ابن بشر أيضًا توزيع الصدقات يف عهد اإلمام عبد العزيز 

......دعاين عبد العزيز يومًا وأنا يف الدرعية، وأعطاين خمسة  "قائالً: 

 وأهل المحمل وقال لي: إذا مررت (1)أالف ريال صدقة ألهل سدير 

بأهل المحمل فادفع إليهم ألفين ريال، وأدفع لعمالي يف سدير ثالثة 

فرقوهنا على طلبة العلم، وحملة القرآن، والمعلمين، واألئمة، أالف، ي

والمؤذنين، والفقراء، واليتامى، والمساكين. قال وأعطاين خمسمائة ريال 

 .(2) للمرابطين يف قصر المجمعة، وقصر جالل

ويبين لنا هذا اإلنفاا مدى حرص قادة الدولة السعودية األولـى علـى 

حكام الشرعية، وكلما زادت رقعـة الـبالد زاد اإلنفاا على الرعية وفقًا لأل

اإلنفــاا حتــى بلــغ ذروتــه يف عهــد اإلمــام ســعود بــن عبــد العزيــز، فأصــبح 

السكان التابعين للدولة السعودية يتمتعـون برغـد مـن العـيش واالسـتقرار؛ 

وما كان هذا ليحصـل لـوال تمسـك قـادة الدولـة السـعودية األولـى بتعـاليم 

 .أوامره، حسب ما تأسست عليه الدولةالدين اإلسالمي، وتنفيذ 

                                                 

سدير: أكرب أقاليم اليمامة، وقاعدة المجمعة، ويتبعه قرى كثيرة فيها إمارات يف منطقة إمارة  (1)

؛ انظر: الجاسر: حمد، مرجع سابق، 11-10، ص 2الرياض. ابن خميس، معجم اليمامة، ج

 .614القسم الثاين، ص

 .267، ص1ابن بشر، المصدر السابق، ج (2)
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الحمد هلل رب العالين والصالة والسالم علـى أشـرف األنبيـاء 

 :والمرسلين وبعد

 :فقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

تقــع مســؤوليات كبيــرة علــى عــاتق اإلمــام يف عهــد الدولــة 

من ينوب عنـه، السعودية األولى، فعليه قيادة الجيوش بنفسه أو تعيين 

كما يجب عليه متابعة األمـن واالسـتقرار يف المنـاطق التابعـة للدولـة، 

وأيضا على اإلمام مسؤولية نشر العلم وخصوصـًا مـا يتعلـق بـاألمور 

 .الدينية من خالل إرسال الدعاة والقضاة ودعمهم معنويًا وماليًا

جـرت العــادة عنـد حكــام الدولـة الســعودية األولـى أن تؤخــذ 

لولي العهد يف عهد اإلمام، وغالبًا يكون ولي العهد ابن االمام، البيعة 

ــادة الدولــة، ويقــوم بمســاعدة اإلمــام يف إدارة شــؤون  ــأ لقي بحيــث يهي

الدولة، وقيادة الجيـوش، وحرصـت الدولـة السـعودية علـى اسـتقرار 

غالبـًا يكونـوا مـن أصـحاب  أمراءالمناطق التابعة لها، فقد عينت فيها 

 .عند الرعية، وموالين للدولة القرار والنفوذ

عملــت الدولــة الســعودية األولــى علــى تطبيــق أحكــام الــدين 

اإلســالمي وتنفيــذ تعاليمــه، حيــث عينــت عــدد مــن القضــاة والــدعاة 
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يعملون على حل المشاكالت التي تواجه النـاس وإهنـاء الخصـومات 

التي تقع بينهم، كمـا يقـوم القضـاة والـدعاة بـأدوار أخـرى مناطـة هبـم 

ل: التعليم يف المسـاجد وخصوصـا العلـم الشـرعي، وقـد أدى هـذا مث

حكــام التــي نســبة الجريمــة، وقــد تقبــل النــاس األالتعلــيم إلــى تقليــل 

ـــًا مـــنهم بموافقتهـــا لألحكـــام الشـــرعية  تصـــدر مـــن القاضـــي إيمان

 .اإلسالمية

اعتمدت الدولة السعودية األولـى علـى تكـوين الجـيش علـى 

ــذ ــل ال ــاطق والقبائ ــراء المن ــزاة وإأم ــز الغ ــون بتجهي ــالهم ين يقوم رس

لمتفق عليـه، ألنـه ال يوجـد جـيش ثابـت ا للمكان المحدد ويف الزمان

ــة  ــى وخصوصــا يف بداي ــة الســعودية األول ــدى حكــام الدول ــنظم ل وم

لتأســيس، وعنــد االنتصــار يف الحــرب يأخــذ الغــزاة نصــيبهم، حيــث ا

 يعطى المحارب الراجل سهم والمحارب الفارس سـهمان، سـهم لـه

 .وسهم للفرس، ويتزايد الجيش بتزايد رقعة الدولة واتساعها

ــى  ــد يف مصــاريفها عل ــى تعتم ــة الســعودية األول ــت الدول كان

الزكاة التي تؤخذ من المحصـوالت الزراعيـة، ومـن الثـروة الحيوانيـة 

وكذلك من الغنائم والعقوبـات، فقـد كانـت هـذه ركـائز دخـل الدولـة 

 .مور الدولة، وتدير هبا شؤوهناالسعودية األولى التي تسير هبا أ
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o  آل فائع، أحمد بن يحيى، دور آل المتحمي يف مد نفوذ الدولة السعودية األولى

، 1م، ط1010-1044هـ/ 1244-1211يف عسير وما جاورها 

 .م2447ه/1326

o البسام، أحمد بن عبدالعزبز، الحياة العلمية يف وسط الجزيرة العربية يف القرنين 

الحادي عشر والثاين عشر الهجريين وأثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 

 .هـ1327فيها، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، 

o تحقيق، 1ابن بشر: عثمان بن عبداهلل، عنوان المجد يف تاريخ نجد، ج ،

  .م1102هـ/ 1342، الرياض، 3عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ، ط

o اهلل: كتاب ما تقارب سماعه وتباينت أمكنته وبقاعه، البليهد، محمد بن عبد

تحقيق وتعليق: محمد بن سعد بن حسين، بدون ناشر، بدون مكان، بدون 

 .تاريخ

o  بوركهارت: جوهان لودفيج، مواد لتاريخ الوهابيين، ترجمة. عبد اهلل الصالح

  .هـ1341، بدون ناشر، بدون مكان، 1العثيمين، ط

o منطقة سدير يف عهد الدولة السعودية األولى، دراسة الرتكي: عبداهلل إبراهيم ،

  .هـ1321تاريخية، بدون ناشر، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، 

o  بدون ناشر، قطر، 7القسم الجغرايف، ج –ج.ج، لوريمر، دليل الخليج ،

  .م1161هـ/ 1411

o  ،)الجاسر: حمد، المعجم الجغرايف للبالد العربية السعودية، )معجم مختصر
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القسم الثاين، منشورات دار اليمامة للبحث والرتجمة والنشر، الرياض، بدون 

 .تاريخ

o  ابن جنيدل: سعد بن عبداهلل، المعجم الجغرايف للبالد العربية السعودية )عالية

، منشورات دار اليمامة للبحث والرتجمة والنشر، الرياض، 4نجد(، ج

 .م1161هـ/ 1411

o براهيم، معجم مؤرخي الجزيرة العربية يف الحقيل: عبدالكريم بن حمد بن إ

 .م1114هـ/ 1313، الرياض، 1، ط1العصر الحديث، ج

o  1، ط1هـ، ج13616هـ إلى عام 644من مشاهير الجزيرة العربية من عام ،

 .م1117هـ/1316دون ناشر، الرياض 

o 1معجم اليمامة،ج -ابن خميس: المعجم الجغرايف للمملكة العربية السعودية ،

 .م1160هـ/1410اشر، الرياض، ،بدون ن1ط

o م1102هـ/ 1342،بدون ناشر، الرياض، 1الدرعية، ط.  

o  ،الرشيد: منصور عبد العزيز، قضاة نجد أثناء العهد السعودي، مجلة الدارة

 .ه( ـ1410، رجب23، ع3)س

o  ،الريكي: حسن جمال أحمد، لمع الشهاب يف سيرة محمد بن عبدالوهاب

ن، بدون طبعة، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، تحقيق: عبداهلل الصالح العثيمي

 .هـ1317

o بيروت، دار العلم للماليين، ،17ط ،1الزركلي: خير الدين، األعالم، ج 

 .م2441
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o  ،اإلمام محمد بن عبدالوهاب حياتهالسكاكر: محمد بن عبداهلل بن حمد-

 .ـه1343، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، الرياض، 2دعوته السلفية،ط -آثاره

o بدون ناشر، 1الشعفي: محمد بن سعيد، تنظيمات الدولة السعودية األولى، ط،

 .هـ1341الرياض،

o معهد 2عبدالرحيم: عبدالرحيم عبدالرحمن، الدولة السعودية األولى، ط ،

 .م1161البحوث والدراسات العربية، 

o بدون 1، ط1العثيمين: عبداهلل الصالح، تاريخ المملكة العربية السعودية، ج ،

  .اشر، بدون مكان وتاريخن

o  الدرعية نشأة وتطورًا يف عهد الدولة السعودية األولى، كتاب الدارة، الكتاب

 .هـ1343الثاين والعشرون، دارة الملك عبد العزيز، الرياض، 

o الدولة السعودية األولى، 1العجالين: منير، تاريخ البالد العربية السعودية، ج ،

 .هـ1314،بدون ناشر، بدون مكان، 2ط

o عهد اإلمام سعود 4تاريخ البالد العربية السعودية الدولة السعودية األولى، ج ،

 .هـ1314، بدون ناشر، بدون مكان، 2الكبير، ط

o  ،العقاد: صالح الدين، حركات اإلصالح السلفي، المجلة التاريخية المصرية

  .6ج

o دار ، 1أبو علية: عبدالفتاح حسن، محاضرات يف تاريخ الدولة السعودية، ط

 .هـ1344المريخ، الرياض، 

o عالم 1، ط1عمر: أحمد مختار عبدالحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة،ج ،

  .م2440هـ/1321الكتب، بدون مكان، 
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o  تحقيق: "روضة األفكار واألفهام"ابن غنام: حسين، تاريخ نجد المسمى ،

 .هـ1311، دار الشروا، بيروت، 3ناصر الدين األسد، ط

o الرياض، 2، ط3من، الدرر السنية يف األجوبة النجدية، جقاسم: عبدالرح ،

 .هـ1401

o  مانجان: فيلكس، تاريخ الدولة السعودية األولى وحمالت محمد علي على

الجزيرة العربية، ترجمة: محمد خير محمود البضاعي، دارة الملك عبدالعزيز، 

  .هـ1323

o زيرة العربية والعراا مجموعة من الباحثين، معجم البلدان والقبائل يف شبة الج

، دارة الملك 1، ترجمة عبداهلل الوليعي، ط14وجنوبي األردن وسيناء، ج

 .م2413هـ/1341عبدالعزيز، الرياض، 

o  ،المسعود: خليفة عبدالرحمن، منطقة الوشم يف عهد الدولة السعودية األولى

 .هـ1310بدون طبعة، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، 

o 1010/ـه1202-1243) من الدولة السعودية الثانية موقف القوى المناوئة-

دارة الملك عبدالعزيز، الرياض،  م( دراسة تاريخية وثائقية، ب.ط،1077

 .ـه1327

o 1ابن هذلول، سعود، تاريخ ملوك آل سعود، قدم له محمد العبودي، ط ،

 م.1171هـ/ 1404الرياض، 
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