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 انعزبى املهخص
 َانعفُ املقذرة بني عبذانعشيش املهك سياست

 فقج ، اإلندانية السبادئ بتأصيل -هللا رحسو - عبجالعديد السمظ اىتع
 بيا وفاضت جػانحو بحلظ وامتؤلت ، الخيخ وعذق الشاس حب عمى تخبى
 عغ يرفح أن يحب الدخيخة نقي رحيسا العفػ كثيخ فكان ، الصيبة نفدو

 بالبذاشة قابميع معتحريغ خرػمو جاءه وإذا لشفدو، يشترخ لع ، خرػمو
 التقجيخ مغ مشازليع ويشدليع ومعخوفة بخه ويسشحيع ويبلشفيع، بيع مخحبا

 . اإلندان عبجالعديد السمظ ىػ ىحا واالحتخام

 -: انذراست ٌذف
ــات تػضــيح  -1 ــادة فعالي ــة القي ــج الذخرــية وعبقخي ــظ عش  السم

 مــغ الذخرــية تكامــل – االســتقامة - االعتــجال:  مشيــا عبــجالعديد
 التعامـل فـي القـجرة يعكـذ مسـا الحات ومخاقبة الشفدي التػازن  حيث
 . األفخاد مع

 . واإلدارة الحكع في عبجالعديد السمظ وسياسة مشيج بيان -2

 السمــــظ شخرــــية فــــي ميــــع جانــــب عمــــى الزــــػء تدــــمي  -3
 . السقجرة عشج العفػ وىػ -هللا رحسو - عبجالعديد

 األخـخ مـع الحـػار شخيقة في عبجالعديد السمظ مقجرة إضيار -4
 .أصجقاء أو خرػم سػاء

 السمـــظ سياســة مــغ السدــتػحاة والعبــخ الــجروس اســتخخاج -5
 ســػاعج إلــى بــل أصــجقاء إلــى وتحــػيميع أعــجاءه لكدــب عبــجالعديد

 . وتشاصخه بجانبو تقف
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 : َاملكاويت انشمىيت انذراست حذَد
 عبـجالعديد السمـظ شخرـية عـغ ميسـا جانبـا سـيتشاول السػضـػ  إن بسا
 مشـح ىـي الدمشيـة الحـجود سـتكػن  الجولـة إدارة في ومشيجو سياستو ومعخفة
 ىــ،ٖٖٚٔ األول ربيـع فـي وفاتو حتى ىـٜٖٔٔ شػالٜٔ الخياض استخداد

 فـي الدـعػدية العخبيـة لمسسمكـة الجغخافيـة الحـجود فيـي السكانيـة الحـجود أما
 .التػحيج ممحسة أعقاب
 : انذراست مىٍج

 حتـى والسخاجـع السرادر وتتبع األحجاث استقخاء مشيجية الباحثة اتبعت
 . عخضيا ثع ومغ الدسة ىحه استجبلء يتع

 التػفيق وباهلل
 والسعاصخ الحجيث التاريخ أستاذ

 القخى  أم بجامعة
 مذاح َصفي عهي أمرية/ د.أ
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Summary of Research 

The Policy of King Abd EL-Aziz 

Between 

Potency and Amnesty 

 King Abd EL-Aziz – may Allah mercy him – 

concerned with the human principles. He was brought up 

on the love of people and goodness. He had a very good 

soul. He was merciful. He liked to pardon his enemies. He 

was always cheerful to them. He was truely a human. 

The study objective:- 

1- the study aims at showing the leader ship and the 

genious personality of King Abd EL-Aziz such as: 

modesty – straightness – the personality 

completeness through the psychological balance 

and self – control that reflects the potency in 

dealing with individuals. 

2- Showing the method and policy of King Abd EL-

Aziz in ruling and management. 

3- Spotting on an important side of the character of  

King Abd EL-Aziz – may Allah mercy him – 

forgiveness when having potency. 

4- Showing the ability of King Abd EL-Aziz in 

conversation with his enemies and friends. 
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5- Getting out the lessons and morals from the policy 

of King Abd EL-Aziz for winning his enemies and 

changing them in to friends and supporters. 

* The study borders in time and place:- 

 The subject deals with an Important  side in King 

Abd EL-Aziz personality and knowing his policy and 

method of management the country. The time borders 

were since 19 Shawal 1379 H from the return of Riad till 

his death in Rabia Alawal 1373 H. the place borders were 

the geographic borders of the Saudi – Arabia Kingdom in 

the sequence of Tawheed Battle. 

* The study Methodology:- 

 The researcher has followed the method of events 

rereading and following the sources till reaching these 

characteristics them showing the results. 

May Allah help us 
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 انخمٍيذ :
، ج العديد يجج نفدو في حيخة ودىذةن الستأمل في حياة السمظ عبإ

السفكخ أو السؤرخ أو األديب فتذجه إليو ، تجحب نطخًا لكثخة الجػانب التي 
فق  مغ ًا تشاول جانبأذلظ عشجما تأممت في حياة ىحا القائج، وأردت أن  كان

لخأي عشج الجانب اإلنداني وىػ واستقخ بي اجػانب شخريتو الستعجدة، 
العفػ عشج السقجرة ، وذلظ ألن ىحا الجانب يختمف عغ غيخه مغ الجػانب ، 

يذّج ويجحب القمب والعقل معًا ، فسع أنو قادر عمى إيقا  أشج  جانب   فيػ
العقاب، فالحاكع السميع  مىؤثخ العفػ عالعقاب عمى خرػمو إال أنو كان ي  

و بسحبة وريادة ال يدتصيع أن يكػن معو ولو إاّل إذا كان الحي يقػد شعب
، وعمى أسذ مغ اإلندانية ، وعمى خمق سجاة التػاضع عمى قاعجة ومبجأ 

ة ، وبحلظ يدتقخ ـفي مػضعو ولحستو الجيغ الحي عمى أركانو تقػم العجال
ويشفح بعجلو وكخمو إلى الجسيع ، إنيا قيادة القمػب التي  حكسو في القمػب

جشجل خرسو ، لع يدتل سيفو ليفتظ يججيخة بديادة الذعػب ، فعشجما ىي 
و مزى عمى ـبيحا الخرع، ولع يحصسو عمى غيخ ىجى وغيخ بريخة ، لكش

قػلو تتجمى في جسيع ترخفاتو متسثبل بىجى القخآن والدشة الشبػية التي 
ک  ک    گ  گ  گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  چ تعالى :

 [.ٖٗسػرة فرمت، آية : ] چڱ
وقج رسع سياستو ومشيجو في ىحا الجانب قائبل : )) إني جعمت 

وأشيل الربخ عمى مغ ، ، بل أصبخ عميوبالعجوان بجأاسشتي ومبجئي أاّل 
بجأني بالعجاء وادفع بالحدشى ما وججت ليا مكانًا ، وأتسادى في الربخ 



 

 

 

033   

 شي القخيب والبعيج بالجبغ والخػف، حتى إذا لع يبق لمربخ مكانيحتى يخم
 . (ٔ)ضخبتي وكانت القاضية (( ضخبت  

التي تتزح مغ خبلل نحغ أمام شخرية متفخدة السدايا والدسات 
أقػالو وأفعالو وال أذىب إلى ىحا مغ مشصمق أنشا نكتب عغ شخرية نحبيا 

،  ثاجحونقجرىا ونعتد بيا ، إنسا نقيذ ىحه الذخرية أواًل بسيدان األ
وبقجر ما حفختو ىحه الذخرية في ذاكخة التاريخ وما تخكتو مغ مآثخ 
وإنجازات ، كسا نقيذ ىحه الذخرية بسيدان إيسانو وأخبلقو وأقػالو وأفعالو 
فيػ القائل : )) إنشي وهللا ال أحب إال مغ أحب هللا حبًا خالرًا مغ الذخك 

شي أن أكػن ممكًا أو يسوالبج  ، وأنا وهللا ال أعسل إال ألجل ذلظ ، وال ي
 . (ٕ)فقيخًا ((

فاإليسان ىػ الحي يسيد شخريتو ويديصخ عمى أخبلقو وأفكاره 
إني ألفزل أن أكػن عمى  : ))وهللا ثع وهللا،نيتو وىػ القائل أيزاً وإندا

كل مغ عذب األرض، وأعبج هللا وحجه مغ أن أكػن ممكًا عمى رأس جبل آ
بو إيسانو إلى حج أن يقػل ذلظ ججيخ رجل يبمغ  (ٖ)سائخ الجنيا وما فييا((

 أن يتبػأ أسسى درجات اإلندانية .

                                                           

: السمــظ الخاشــج جبللــة السغفــػر لــو عبــج العديــد آل ســعػد ،  عبــج الســشعع الغبلمــي (  ٔ)
 . ٕٖٙم ، صٜٓٛٔىـ/ٓٓٗٔ، دار المػاء ، الخياض ،  ٕط

 نفذ السخجع والرفحة . (  ٕ)
عبــــج العديــــد شــــخف ، ب إبــــخاىيع شــــعبان : عبــــج العديــــد آل ســــعػد وعبقخيــــة  (  ٖ)

ة ، ، دار السعـــــــارف جسيػريـــــــة مرـــــــخ العخبيـــــــ ٔالذخرـــــــية اإلســـــــبلمية ، ط
 .ٙ٘ٔم ، صٖٜٛٔىـ/ٖٓٗٔ
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 ٌذف انذراست َأٌميخٍا :
إن اليجف األساس مغ ىحه الجراسة تتبع جانب مغ جػانب إندانية 

يا السغفػر لو السمظ عبج مؤسذ السسمكة العخبية الدعػدية ، وباني وحجت
وىػ معاممتو مع   –رحسو هللا   –بغ عبج الخحسغ آل سعػد العديد 

السػاقف التي تذيج وذلظ مغ خبلل  العفػ عشج السقجرة ةخرػمو وسس
 بحلظ .

العفػ عشج فالكتابة عغ بعس سسات ىحه الذخرية وخاصة جانب 
أمخ في غاية األىسية لسا ليحه الذخرية مغ دور فاعل في السقجرة 

كبج  السؤرخػن صشاعة التاريخ وبشاء دولة واسعة األرجاء، وقج أصاب 
أن تاريخ السسمكة العخبية الدعػدية ال يسكغ أن يكتب  الحقيقة عشجما رأوا

تشاول اإلندان، فكيف بشا والسػضػ  في مجسمو يدون الشطخ لسؤسديا 
قجرتو وعفػه مع  ىحه الذخرية أال وىػ مغ جػانب إندانية اً ميس اً جانب

 خرػمو.

مقى الزػء عمى ىحه الدسة البارزة فالسػضػ  عبلوة عمى أنو سي  
عصيو شيئًا مغ حقو الذخري واإلنداني وي –هللا  رحسو –في شخريتو 

، فإنيا الجانب الحي أبج  فيو أيسا إبجا مجى فاعمية ىحا  إبخازمغ خبلل 
ترب في الػقت نفدو في ميدان حدشاتو ومجى تسدكو بأىجاب الذخيعة 

ة كانت بعج تػفيق هللا لو ليا الفزل اإلسبلمية، باإلضافة إلى أن ىحه الدس
 .الرف، وإقامة دولة ثابتة الجعائعووحجة  الذسل   في لع  

دراسة مدتقمة  ، أنيا تعج  سية ىحه الجراسةمغ أىا يديج سولعل م
و ، ألن أكثخ السرادر والسخاجع ـعغ تعامل السمظ عبج العديد مع خرػم
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أتت بيحه الدسة ضسغ مػضػعات عالجت جػانب الذخرية العطيسة مغ 
، تتعمق بيابأنو ال تػجج دراسة مشفخدة  –وحدب عمسي  –مختمف الدوايا 

أىسية ىحه الجراسة السشاسبة مسا يديج لحا سأتشاول ىحا الجانب ، ولعل 
التاريخية التي قامت بيا جامعة السمظ سعػد بالخياض وتحت مطمة رجل 

ريخ صاحب الدسػ السمكي األميخ سمسان بغ عبج العديد آل سعػد التا
وعشايتو بكخسي سسػه لمجراسات التاريخية والحزارية لمجديخة العخبية. وذلظ 
بالشجوة العمسية التي سيعقجىا الكخسي عغ الجػانب اإلندانية واالجتساعية 

هللا  سورح -والتي كانت ضسغ محاورىا تعاممو في تاريخ السمظ عبج العديد 
 مع خرػمو. -

 مُظُع انذراست:
يخى أن كل الفزائل اإلندانية تشبع وىػ عاش السمظ عبج العديد 

بالعخوة الػثقى  –رحسو هللا  –مغ الجيغ الحشيف ، فبل عجب إذا تسدظ 
لتػجيو دفة الحكع وفخض الشطام في ببلده ، وأن يتخح مغ كتاب هللا وسشة 

ع والحياة ، وأثبت أن القيادة اإلسبلمية تشصمق في كرسػلو دستػرًا لمح
أن مغ يتخمق بيحه الثػابت اإلسبلمية ، فكان مغ الصبيعي  مغأصالتيا 

األسذ وىحه الفزائل تتجمى فيو معاني اإلندانية ويتستع بدسة العفػ 
والتجاوز والميغ وسعة الرجر التي يبيخ بيا خرػمو السيدوميغ ، إذ كان 

قبل ي  و ب عميو وىدمو ، وإنسا يخد إليو اعتباره ويكخمو تغم  سغ يال يتذفى ف
في الحكع  –هللا  رحسو –ففمدفتو  وإلى صفػفدتألفو فيشزع عميو حتى ي

والتي سار عمييا ، تكسغ في أن غدواتو تفتح الببلد وتأسخ الخجال في 
لكشو كان يعسل بعجما يتع لو الشرخ السادي عمى خرػمو  –مياديغ الحخب 

، ب أولئظ الخرػم ، كسا فتح ببلدىعجسيع مػاىبو وقػاه لفتح قمػ  بتدخيخ
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باذاًل كل جيجه الحي يأسخ بو نفػس أعجائو كسا أسخ قمػبيع ، فدياستو 
مبشية عمى م ثمو وأخبلقو وقيسو التي يفزل أن يشترخ عمى أفئجة خرػمو 

نترار ، إيسانًا مشو بأن اال  معشػيًا عمى أن يشترخ عمييا عدكخياً أخبلقيًا و 
العدكخي يجعل الزغائغ والبغزاء كامشة متػارية في صجور األعجاء ، 
وبحلظ يكػن العجو في رأي السمظ عبج العديد، تطل عجاوتو متػارية ما لع 
يقع الغالب بأعسال أخبلقية تشديو العجاوة ، فيشقمب مغ عجو لجود إلى 

 .(ٔ)صجيق حسيع

شخيقة الحػار مع اآلخخ بأصػليا  –رحسو هللا  –كان يدتعسل 
وضػابصيا فيحل السذكبلت التي تػاجيو بالدمع أواًل ، ويعالج شؤون 
الجولة بالحكسة واألناة ، وال يمجأ إلى الذجة حتى يدتشفح ىحه الػسائل 
وذلظ بسا آتاه هللا مغ عقل راجح وعمع بأصػل الجيغ ، وفيع اكتدبو مسا 

كبار العمساء في ذلظ العرخ، والبيئة  تجارسو مغ الكتاب والدشة عمى يج
الرالحة التي نذأ فييا ، فقج تخبى عمى كخيع األخبلق وتعاليع الجيغ 

 الحشيف ، ونبل الخرال.

 نذا أجذ أن انذراست سُف حخعزض نهىقاط انخانيت :
  هللا  رحسو –تػضيح فعاليات عبقخية القيادة عشج السمظ عبج العديد

القجرة في التعامل  –االتدان  –التي تتعمق بالسػضػ  مثل العجل  –
 .مع اآلخخ

                                                           

،  ٖٖٕ، ص ٔم ، جٜٚٛٔىـ/ٜٖٛٔ،  ٔفيج السارك : مغ شيع السمظ عبج العديد ، ط (  ٔ)
ٕٜٗ . 
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  مغ خبلل إندانيتو بيان مشيج السمظ عبج العديد في الحكع
 .ومقجرتو وعفػه

 . إضيار مقجرة السمظ عبج العديد في شخيقة الحػار مع اآلخخ 

  تدمي  الزػء عمى مػاقف إندانية لمسمظ عبج العديد تبيغ مقجرتو
 ى العفػ .عم

  الخاتسة : استخخاج الجروس السدتػحاة مغ إندانية السمظ عبج
  العديد في كدب الخرػم وتحػيميع إلى سػاعج تقف بجانبو .

 مىٍجيت انذراست :
اعتسجت الباحثة في ىحه الجراسة عمى فحز أغمب السرادر 

وىي  –هللا  رحسو –والسخاجع التي اىتست بذخرية السمظ عبج العديد 
كثيخة لتجعميا محػر ليحه الجراسة، واستقخاء ما كتب في ىحه السرادر 
والسخاجع بسا يخز السػضػ  ، لحا ستقػم الجراسة باستجبلء ىحه الدسة 

إقشا  الخرػم قف وقجرة السمظ عبج العديد عمى وعخضيا مغ خبلل السػا
 .باستخجامو ضػاب  الحػار مع اآلخخ

 اويت :حذَد انذراست انشماويت َاملك
ة ، ومعخفة بسا أن السػضػ  سيتشاول جانبًا ميسًا لذخرية عطيس

، ستكػن الحجود الدمانية مشح استخداده لمخياض في مشيجو في إدارة دولتو
 ىـ .ٖٖٚٔفي ربيع  -هللا  رحسو -ىـ حتى وفاتو ٜٖٔٔشػال 

أما الحجود السكانية فيي الحجود الجغخافية لمسسمكة العخبية 
 الدعػدية في أعقاب ممحسة التػحيج .
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 :يت انقيادة عىذ املهك عبذ انعشيشعبقز
 القجرة في التعامل مع اآلخخ. –االتدان  –العجل 

إن العبقخية ىي أن يبمغ أي عسل ما حجًا قج يرل إلى أقخب درجة 
ة لؤلوصاف ـأن نرف السمظ عبج العديد بالعبقخيمغ الكسال وىشا ندتصيع 

ات التي ضيخت في تكػيشو وجعمتو مدتعجًا لتمظ األعسال الجدام .. ـوالدس
وقج رأى القجامى أن قياس العبقخي يعتسج عمى فخاستيع أو خبختيع فإذا رأوا 
إندانًا أو سسعػا عغ صفتو ودلتيع فخاستيع عمى أنو رجل مستاز حقًا 

قخي، أما السحجثيغ: فيع يدتشجون في معخفة العبقخي إلى حكسػا بأنو عب
مقاييذ عسمية ، فإذا تحققت في شخز وصفػه بالعبقخية .. وىحه 

 –وجيذان العاشفة  –الييبة  –العفػ  –الخحسة  –السقاييذ ىي العجل 
عمى  –غيخ عادية  –شاقة فصخية فيي  والحذ القػي  –وقػة الحاكخة 

 .(ٔ)األصيل أو االبتكار أو االكتذاف خيمي أو الفكخاإلبجا  الت

وعمى ضػء التعخيف الدابق وما وضعو القجماء والسحجثػن مغ 
هللا  رحسو –معي أن السمظ عبج العديد  اييذ العبقخية ، فإني أرى وكثيخ  مق
لع يكغ عبقخيًا في جانب واحج كسا ىػ في أغمب العباقخة .. ولكغ كان  –

بقخيًا في عبلقتو ، عبقخيًا في سياستو .. ع جػانب حياتو عبقخيًا في كلّ  
تو الخارجية والجاخمية .. وىحا ما جعل العقاد ا.. عبقخيًا في عبلقمع شعبو 

يقػل: "ابغ سعػد مغ أولئظ الحيغ يخاىع الستفخسػن الستػسسػن فبل 
يحارون في أسباب زعامتيع، وال يججون أنفديع مزصخيغ أن يدألػا لساذا 

                                                           

، دار  ٔعبــج الــخحسغ بــغ عبــج العديــد العثســان : عبقخيــة التجخبــة الدــعػدية ، ط (  ٔ)
 . ٖٗم ، صٜٜٛٔىـ/ٜٔٗٔالبيان العخبي ، ججة ، 
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دلة الدعامة في ـلسشألن اإليسان باستحقاق ىؤالء  ء ؟كان ىؤالء زعسا
 .(ٔ)أقػاليع أسيل كثيخ مغ الذظ في ذلظ االستحقاق "

 انعذل :
لخياض و والجه عشج خخوجو الستخداد احإن عبج العديد قج سم
حه الشرائح التي وجييا ـ، فكانت أولى ىبشرائح تػزن بسيدان مغ ذىب
: "اسسع يا عبج عبج العديد عبارات قاليابشو االػالج اإلمام عبج الخحسغ إلى 

في كتابو  –عد وجل  –العديد، إن العجل أساس السمظ، وقج أمخ هللا بو 
ػ كان الحي أخحت مكانو ـول چچ  چ  چ  ڇ   ڇچ العديد

عاداًل لسا تسكشت مغ أخح مكانو ، ولسا أيجك الشاس وآزروك عميو ، فإذا 
أردت أن تبقى حاكسًا فأحخص عمى العجل ، وإياك والطمع ، وتسدظ دائسًا 

وأعمع أنظ محاسب عغ كل فخد مغ األمة سػاء كان واليًا أم مغ بتقػى هللا 
عمى عباده مشظ عمى أبشائظ،  غيخةً  عامة الشاس ؛ ألن هللا عد وجل أشج  

 .(ٕ)"مال وال سمصان وال جاه وال بشػن  ذكخ دائسًا اليػم الحي ال يشفعظ فيواو 

ػة يديخ عميو يغحيو قجعل السمظ عبج العديد ىحه الشريحة نبخاسًا 
عمى  ألنو يكخه الطمع، فعجلو غيخ خاف؛ عياً يإيسانية باهلل ، فعجلو كان شب

( فبل يجوم السمظ بجون السثل فيقال )عجل ابغ سعػدمزخب أحج، بل كان 

                                                           

، دار األدب ، بيـخوت  ٔعبقخية عسخ ، عبقخيـة خالـج ، ط عباس محسػد العقاد : (  ٔ)
 . ٕٙم ، صٜٙٙٔ، 

عبـــج الكـــخيع غـــدال : السسمكـــة العخبيـــة الدـــعػدية أمـــام قـــجرىا الكبيـــخ ، السصبعـــة  (  ٕ)
 . ٖٓٔالتعاونية ، دمذق ، ص
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والتي يخددىا السذاة والخكبان  (ٔ)عجالة، فكانت أحج الذعارات األثيخة لجيو
 .(ٕ)في كل مكان يستج فيو حكع السمظ عبج العديد

استصا  السمظ عبج العديد أن يقيع العجل، ويشذخ األمغ بأمخيغ: 
 .(ٖ)ال يعخف التخدد وال التسيد التسدظ بالجيغ وتصبيق أحكامو تصبيقاً 

، ىـٜٖٔٔ/ٙ/ٖٕعجدىا الرادر بتاريخ نذخت جخيجة عكاظ في 
حجيثًا لدسػ األميخ فػاز بغ عبج العديد عغ والجه جاء فيو: "كان مخبيًا 
كبيخًا، ضخبشي ألني تعجيت عمى أحج الجشػد، وقال لي: ىحا الجشجي يدػاك، 

أنكع وحجكع أوالدي، أنتع وأوالد  وكحلظ أي مػاشغ في الذار ، ال تعتقجوا
الذار  متداوون عشجي، وال يسكغ أن تكػنػا مغخوريغ، أو أي شيء مغ 

 .(ٗ)ىحا الشػ  ألنكع أبشائي، ىؤالء أبشائي مثل ما أنا أبػكع"

، فيػ عادل ، مع الكبيخ والرغيخالجسيع سػاء أمام عبج العديد ، 
 هللا عبج العديد . وغزبو رحعالغشي والفقيخ كسا ىػ عادل في رضاه 

  

                                                           

 ٔ، طب السانع : تػحيج السسمكة العخبية الدعػدية ، تخجسة : عبج هللا الرالح العثيسيغ  (  ٔ)
 .ٕٖٚم ، صٕٜٛٔىـ/ٕٔٗٔ، 

ــة ، ط (  ٕ) ــببلد العخبي ــة فــي ال ــػك العــخب ، رحم ــل ،  ٛأمــيغ الخيحــاني : مم ، دار الجي
 . ٚ٘٘، ص ٕبيخوت ، ج

 . ٓٙ٘، ص ٕأميغ الخيحاني : ممػك العخب ، ج (  ٖ)
ب سالع العػفي : جػانب مغ شخرية السمظ عبج العديد ، ضسغ دراسات وبحػث تاريخ  (  ٗ)

 . ٚٛٔ، ص ٖىـ ، جٕٛٗٔالعخبية الدعػدية في مائة عام ، الجارة ، الخياض ،  سسمكةال
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 : االحشان
ال يخخج عغ  –رحسو هللا  –إن ما يتحجث بو السمظ عبج العديد 

حجود ما يخيج، إذا يأتي حجيثو مػزونًا يرجر مشو عغ روية تجعل حجيثو 
في محمو ، وفي مأمغ مغ مدالق القػل وىفػات المدان، ويبمػر األستاذ 
ب السانع ىحا السشحى حيغ قال : " كان ابغ سعػد متحجثًا ومجاداًل بارعًا ، 

نفدو مغ القػة بحيث ال  كسا كان بميغًا في خصبو ، وكانت سيصختو عمى
، ولع أعخف ي غيخ محميا أو زائجة عغ السقرػدذكخ أبجًا أنو تكمع بكمسة فأ

، وكان كبلمو العادي مميئًا بالسجازات مى قػلو فيسا بعج أنو قال شيئًا نجم ع
الحكية والحكع واألمثال التي تجعل سامعو يػد لػ أنو ال يتػقف عغ الحجيث 

 حافل بسػاقف كثيخة في نيجو الدياسي الستدن  -هللا  رحسو -فتاريخو  (ٔ)"
ذيخ إلى ذلظ الشيج الحي كان مثار ، وتعاممو مع القزايا السختمفة ي

إعجاب خرػمو قبل أصجقائو يقػل عبج هللا فمبي : " وججت ابغ سعػد 
.. وىػ رجل ذو مػاىب عسمية وذو إلسام شيب  وال يسلّ  رجل عسل ال يكلّ 

فيػ يتستع  (ٕ)ى عمع تام بسذاكل الدياسات العخبية "بذؤون العالع ، وعم
بفكخ سياسي نيخ رحب اآلفاق بعيج األغػار في شؤون  –رحسو هللا  –

الدياسة الجاخمية والخارجية ، ولو في ىحا السجال نطخات صائبة يدجدىا 
عقل يخص  ويجبخ بحكسة واتدان . كسا أنو كان عمى فكخ واٍ  بأحػال 

حيغ تعامل معيع فيسا ىػ محي  بو مغ قخى وىجخ إبان القبائل والخجال ال
بحدب ما شسميا، فيػ يعصي كل مػقف  تأسيذ الجولة وتػحيجىا ولعّ 

                                                           

 . ٖٖٔ،  ٖٖٓب السانع : تػحيج ، ص (  ٔ)
، مصبعــة  ٔعبـج هللا فمبــي : الـحكخى العخبيــة الحىبيـة ، تخجســة : مرـصفى كســال فايـج ، ط (  ٕ)

 . ٛٚاالعتساد ، مرخ ، د.ت ، ص
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يحتاج مغ الميغ والحمع والتدامح أو الذجة والحدم، أشار ابشو السمظ فيرل 
م حيغ تحجث عغ ٜٚٗٔىـ/ٖٚٙٔإلى ىحا الشيج في حجيث قجيع لو عام 

الثة ىحه السدايا حكستو وأناتو في معالجتو ألمػر مدايا والجه فقال: "وث
، كسا أنو متدامح مع ػ يتػخى حل السذاكل بالدمع أوالً دولتو، وى

، واسع الرجر ال يجخخ وسعًا في استخجام السخونة ووسائل الميغ، وـخرػم
ذكخ أنو لسا وقع الخبلف أوال يمجأ إلى الذجة حتى يدتشفح ىحه الػسائل، و 

بدبب شمب االمام ضع مشصقة بيشو وبيغ اإلمام يحيى إمام اليسغ الدابق 
لع يتعجل الذجة، وجعل يحاول حل السخبلف الدميساني )جازان( الى ممكو 

، حتى كجنا نحغ أبشاؤه ورجال دولتو قع بيشيسا مغ خبلف بالميغ والحمعما و 
ر في شخيقو إلى الحج الحي ال مبلم خميو بالزعف، فمع يعبأ بشا، وسانأن 

، وعشجما تػس  سادة العخب بيغ عشجه لبلئع، ثع اضصخ إلى الديف اضصخاراً 
السمكيغ كان سخيعًا إلى الكف عغ القتال، وقج تع بفزل سياسة الحكسة 
والحدم التي يديخ عمييا في الببلد الػاسعة إقخار األمغ فييا عمى مشػال 

حزارة ومجنية ، فاشسأن الشاس عمى أرواحيع  غيخ معخوف في أكثخ الببلد
 .(ٔ)وأمػاليع حتى نجر وقػ  الحػادث العادية "

البخاعة أنو كان يخاعي أحػال مغ  –رحسو هللا  –ولقج بمغت بو 
و حاليع، فكان ـيتحجث إلييع ويعصي كل فئة مغ الحجيث بحدب ما يتصمب

كل جساعة بسا يشاسبيا، ألىل األمرار لغة، وألىل البادية لغة، يخاشب 
                                                           

، بيـخوت ،  ٕشبو الجديخة فـي عيـج السمـظ عبـج العديـد ، طخيخ الجيغ الدركمي :  (  ٔ)
؛ عبج هللا عبج الـخحيع عدـيبلن : معـالع  ٖٕ،  ٕٕ، ص ٔم ، جٜٚٚٔىـ/ٜٖٚٔ

الثقافــة والفكــخ فــي شخرــية السمــظ عبــج العديــد ، بحــػث ودراســات تــاريخ السسمكــة 
 .ٜٖٚ، ص ٖىـ ، جٕٛٗٔة ، الخياض ، العخبية الدعػدية في مائة عام ، الجار 
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ولذيػخ العمع لغة، ويجعع كل أقػالو بسا يحفظ مغ آيات هللا واألحاديث 
 . (ٔ)الشبػية

 انخعامم مع اآلخز :
، فجشج حياتو  ومحجدةً  لقج كانت أىجاف السمظ عبج العديد واضحةً 

ذلظ أنو ال يػجج سمػك بجون  ،يت بجورىا سمػكو في الحياةلتحقيقيا فػجّ 
ىجف ، ومغ ىشا نذأت شخرية عبج العديد اإلندان التي تجسع إلى 
العطسة القجرة، فتعمع كيف يشطخ إلى األشياء عمى أساس معاييخ الجساعة 
التي عاش فييا، وأصبح عزػًا كامبًل في ىحه الجساعة ، وىكحا تدشى لو 

 . (ٕ)تسعأن يترل ويتعامل مع غيخه مغ األفخاد والسج

بسعشى الكمسة، مخبيًا تجتسع  اً إندان –رحسو هللا  –كان عبج العديد 
جػانحو بعسق اإليسان  تستمئفيو جسيع صفات اإلندان السدمع التي 

وتعاليع الذخيعة الدسحاء ، ففخض احتخامو عمى اآلخخيغ ، بل أعجب بو 
  .كل مغ التقى بو

في مػاقف الحدم والقػة يػحي لكل  اً وحازم اً ، قػياً كان حجيثو صافي
مغ يتحجث إليو بالثقة الكاممة في كل كمسة ، كانت لو ميابة ، يتأثخ بيا 
كل مغ يتحجث إليو أو يجالدو، كسا كان ثاقب الفكخ يشفح إلى سخائخ 
الخجال، حتى يقخأ أفكارىع ويتابع ما يجػل بخػاشخىع، وإن حاولػا ستخه 

 اً ، ولع يكغ يجامل أحجنفػسيع ما تبصغ بترخفات أو أقػال ضاىخة تخالف
                                                           

 . ٖٙٓٔ، ص ٖالدركمي : شبو الجديخة ، ج (  ٔ)
عبـــج العديـــد شـــخف ، ب إبـــخاىيع : عبـــج العديـــد آل ســـعػد وعبقخيـــة الذخرـــية  (  ٕ)

 . ٖٓٗاإلسبلمية ، ص
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في الحق، بل كان يجابو الخجل ميسا عبل مخكده أو ارتفع مشربو بالحقيقة 
 .(ٔ)الدافخة ، وبخأيو الرخيح فيو وفي ترخفاتو وأقػالو دون تخدد أو مدايخة

لو قجرة عجيبة عمى احتػاء  –رحسو هللا  –كان السمظ عبج العديد 
، فيػ متحجث مقشع ات واالنتساءات والخمفيات اآلخخيغ مغ شتى الثقاف

أخزع فقج ، باستصاعتو أن يدتػلي عمى أفئجة الدامعيغ ببيانو الفريح 
 االصلالخيحاني المبشاني اميغ البجو بذيامتو وسخائو ورجػلتو ، بايعو 

وىػ مؤلف كتاب تاريخ نجج وكتاب ممػك العخب وكانت األمخيكي الجشدية 
، وفمبي وثيقة وصجاقة تبادال خبلليا مخاسمة كثيخةعبلقتو بالسمظ عبلقة 

الحي اصبح مقخبا مغ السمظ وقج استسخت عبلقتو عجة  مسثل بخيصانيا
، وتبلميح ب عبجه واألفغاني وغيخىع مغ الدعساء واعتبخه السشقح عقػد

الخػف  . لقج استصا  بعبقخيتو أن يحخر البادية مغ(ٕ)لمعالع اإلسبلمي
، عامل مغ تدم  رئيذ العذيخة عمى عذيختولدمب، و والغدو والشيب وا

خجمو بإندانية ورفق ، يرغي إلى الكبيخ والرغيخ مغ شعبو، يدتسع إلى 
أحاديثيع، ويذارك السدخور مشيع سخوره، ويتػجع أللع السحدون ، 

 .(ٖ)يجي )ممظ( وال يذعخون إال بأنيع بيغ يجي أبفيشدػن أنيع بيغ 

                                                           

العبلقــات األســـخية لمبيــت الدــعػدي ، ضـــسغ  نــػرة خالــج الدـــعج : سػســيػلػجية (  ٔ)
بحػث ودراسات تاريخ السسمكة العخبية الدعػدية في مائة عام ، الجارة ، الخيـاض ، 

 . ٖٕ٘، ص ٖىـ ، جٕٛٗٔ
ب جــــبلل كذــــظ : الدــــعػديػن والحــــل اإلســــبلمي ، مــــػدى جخافيــــظ ، لشــــجن ،  (  ٕ)

 . ٖٗم ، صٜٔٛٔىـ/ٔٓٗٔ
 . ٕٗٙ، صنػرة الدعج : سػسيػلػجية  (  ٖ)
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لو قجرة عمى جحب جشػده أيزًا ففي أثشاء مػاجيتو البغ الخشيج 
في حائل خاشب جشجه: أنا واحج مشكع ومثمكع، أنتع ماشػن وأنا ماشي، أنتع 
حفاة وأنا وهللا ال انتعل، وىحا نعمي، وىحا ذلػلي، فسذى أماميع حافيًا، 

 . فعخف كيف يتعامل معيع(ٔ)ومذػا وراءه متحسديغ، فتحقق ليع الشرخ
 حدغ معاممتو وتػاضعو وقجرتو في التعامل مع اآلخخ.بوجحبيع إليو 

يقػل األميخ سمسان بغ عبج العديد: "السمظ عبج العديد معخوف 
السكتػبة والسدسػعة و السعخوفة عشو أنو يؤلف القمػب وفي سيختو الحاتية 

مغ أىع مسيدات أجسع و في العالع بل في كل أنحاء الببلد ما يجل عمى ذلظ 
ه، اءعجأوال أقػل  وأن خرػم –وىي كثيخة وهلل الحسج  –مظ عبج العديد الس

ْقّمبو إلى أقخب الشاس إليو، وىحا واضح في كل سيختو  .(ٕ)أقػل: خرسو ي 

خمو يحدغ التعامل مع اآلخخ، وكان يأسخىع بك -رحسو هللا  -كان 
والذيء  –أصبح معطسيع أنرارًا مخمريغ ويكدب مػدتيع وثقتيع حتى 

خرػم أو  –السعجد حقًا أن السمظ عبج العديد وىػ يتعامل مع اآلخخ 
وىػ ابغ البادية الحي لع يتمق تعميسو في جامعات عميا إال أنشا  –أصجقاء 

نججه يدتخجم ضػاب  وآداب الحػار مع اآلخخ دون دراسة ليا وإنسا ىي 
فيػ ، برخ الحكيع ة والحذ القيادي الستـالفصخة الدميسة، والتشذئة اإليساني

                                                           

ب ســالع بــغ شــجيج العــػفي : جػانــب مــغ شخرــية السمــظ عبــج العديــد ، ضــسغ  (  ٔ)
بحػث ودراسات تاريخ السسمكة العخبية الدعػدية في مائة عام ، الجارة ، الخيـاض ، 

 . ٛٚٔ، ص ٖىـ ، جٕٛٗٔ
 . ٕٙٔنفذ السخجع ، ص (  ٕ)
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، وعمسشي اختبلشي تعمع في مجرسة بل عمستشي التجاربالقائل: "إني لع أ
 .(ٔ)بالخجال ، وسساعي الكثيخ مغ أخبار عطساء التاريخ"

: الرجق والػضػح ،  –رحسو هللا  –عشجه فسغ ضػاب  الحػار 
واألخح بالميغ، والبعج ( ٕ)واإلخبلص وحدغ االستسا  لآلخخ، وتجشب المجد

 .(ٖ)التدامح، والربخ، العجل عغ العشف ومجاوزة حج االعتجال

فالرجق ديجنو، فبل سسعة وال جاه وال مال، بل قػة هلل وإخبلص 
الشية لو وإفخاغ القمب مغ كل ما يذػب صفاء القرج، يقػل الدركمي : " أن 

ما إال عقمو كان يدبق لدانو، وأنو يشدى العاشفة أمام السشصق ، وال يقػل 
 .(ٗ)"يعتقج

فأحاديثو وراءىا عقل ناضج ، ومفكخ يسمظ مغ السػاىب 
والسعمػمات والبخاىيغ ما يسكشو مغ إقشا  السدتسع ، واستيعاب ما يخيج 

                                                           

 . ٜٗٙنػرة الدعج : سػسيػلػجية العبلقة ، ص (  ٔ)
ــى  (  ٕ) ــخأي إل ــج ال ــال مــغ تأيي ــجال ، واالنتق ــف ومجــاوزة حــج االعت ــجد : الذــجة والعش الم

التشجيج والتيكع والدخخية . انطخ : ماجج ب الساجج : الحػار بيغ األديـان ضـػابصو 
م ، ٕٛٓٓىـــ/ٜٕٗٔوآدابــو ، ضــسغ بحــػث الســؤتسخ اإلســبلمي العــالسي لمحــػار ، 

 .ٖٕ٘رابصة العالع اإلسبلمي ، مكة ، ص
عبــج الــخحسغ بــغ عســخ الســاحي : الحــػار فــي ضــػء السبــادئ اإلســبلمية لمعبلقــات  (  ٖ)

م ، ٕٛٓٓىــ/ٜٕٗٔالبذخية ، ضسغ بحػث السـؤتسخ اإلسـبلمي العـالسي لمحـػار ، 
 . ٖٚٚرابصة العالع اإلسبلمي ، مكة ، ص

 . ٕٕ٘، ص ٕالدركمي : شبو الجديخة ، ج (  ٗ)
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سمظ عبج العديد إيرالو لو مغ خبلل أحاديثو معو ، وسخ القػة في حجج ال
 . (ٔ)غ في صجقو وإخبلصوسكوإقشاعو ي

مغ الثشاء، أن أذكخ أن عبج يقػل الدركمي: "ليذ مغ السبالغة وال 
العديد كان عجبًا في سخعة الخاشخ إذا تحجث، وفي قػة الحجة إذا أراد 

 .(ٕ)اإلقشا "

خف عغ السمظ عبج العديد أيزًا حدغ اإلنرات والتجاوب وقج ع  
قخأ عميو والتفاعل معو بالتعميق إن لدم األمخ ، فحدغ االستسا  مع ما ي  

السحاور الفخصة كاممة حتى يتع كبلمو مع استيزاح يتزسغ إعصاء 
كانت الدسة السسيدة لكل حػار ، فيحه  (ٖ)غسػض فيسا يعخض مغ أفكارال

 . مع خرػمو 

هللا  رحسو –العفػ في سيخة السمظ عبج العديد  ومتى استقخأنا دوافع
ألن أشج الشاس مع خرػمو وأصجقائو لػججناىا أكثخ مغ أن تحرى ،  –

الصبع وغمطة في القػل ال يسمظ إال أن يميغ وأن يتأثخ إزاء جفافًا في 
مدتسع صبػر عصػف يمػذ بالرست إذا أخح محجثو الغزب ، يذيخ 

مسغ )شيخ قبيمة العجسان ( مع أحج شيػخ القبائل  والخيحاني إلى مػقف
وكانػا في حخب لدشيغ  –هللا  رحسو –كانػا مشاوئيغ لمسمظ عبج العديد 

و بعج عشت ومجالجة، وحجث أن زار شيخ القبيمة الخياض، تػا بعجيجة، ثع أ

                                                           

 . ٓٓٗص،  ٖعديبلن : معالع الثقافة ، ج (  ٔ)
 . ٕٔ٘، ص ٕالدركمي : شبو الجديخة ، ج (  ٕ)
 . ٖٚٚالساحي : الحػار ، ص (  ٖ)
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وأقام في ضيافة السمظ أيامًا ، وعشج الػدا  قال الذيخ لمسمظ: "قالػا لي أنظ 
 .(ٔ)سحار يا عبج العديد، صجقػا وهللا لقج سحختشي"

ىحا السقػلة تذيخ إلى عقمية الحاكع الستبرخ الػاعي الحكيع ، ذلظ 
اإلندان الحي يفيع شبائع القبائل ويعمع أسباب العجاوة فيدل أسبابيا، ىشا 
يتحػل العجو إلى حميف وصجيق ، والدبب في ذلظ قجرة ىحا الحاكع عمى 
إدراك مكشػنات العبلقات البذخية وشخيقة تحػليا بحدب الطخوف 

بلبدات .. ومغ ىشا فإن شيخ القبيمة لع يجج تفديخًا ليحا الدمػك سػى والس
أن يشدبو إلى الدحخ، وىشا يمتقي سحخ سياسة الخجال مع سحخ البيان 

. فقج وىبو هللا عقبًل ومشصقًا يقيخ الخرػم بالحجة وال يزيق (ٕ)والحػار
ذي مغ بالشقاش بل يصمبو، وقج يشتقل في مشاقذة إلى مشاقذات ولكشو ال يؤ 

، ويشع نقاشو عغ عجم التكبخ ويكخه التعقيج ، فيػ أمغ مغ في حساةويشاقذ
 وال يجج غزاضة في الدؤال عسا ال يعخفو.

  

                                                           

 . ٛٚ٘الخيحاني : ممػك العخب ، ص (  ٔ)
عبج هللا ب الغحامي : صػرة السمظ عبج العديد مغ خبلل كتابـات أمـيغ الخيحـاني  (  ٕ)

عـام ، الـجارة ، ، ضسغ دراسات وبحػث تاريخ السسمكـة العخبيـة الدـعػدية فـي مائـة 
 . ٖٖٗ-ٕٖٗ، ص ٖىـ ، جٕٛٗٔالخياض ، 
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مىٍج املهكك عبكذ انعشيكش حل ا كك  مكه خكال تو كاويخً 
 : َمقذرحً َعفُي

 .ى الذيء والتسكغ مغ فعمو أو تخكوإن السقجرة : تعشي القػة عم
رة : أي   . (ٔ)اقتجاره عميو وجسعو وأمدكووقجرة ومقج 

يقػل العقاد في العبقخيات : القجرة نرف الخجل بالقجرة أي أنو 
 . (ٕ)مقتجر عمى بمػغ مقرجه واحتجان مشافعو واإلضخار بغيخه

 .  (ٖ)والعفػ : أي لو ذنب وصفح عشو وتخك عقػبتو

وىػ شعػر نفدي نبيل يتختب عميو التدامح والتشازل عغ الحق 
ميسا كان السعتجي ضالسًا وجائخًا .. شخيصة أن يكػن السعتجي عميو قادرًا 

، ومقجسات اإلسبلم  يكػن االعتجاء عمى كخامة الجيغعمى االنتقام ، وأن ال
سعشى وإال .. كان العفػ ذلة وميانة واستدبلم وخزػعًا .. والعفػ بيحا ال

وىحه الذخوط خمقية أصيمة تجل عمى إيسان راسخ ، وأدب إسبلمي رفيع .. 
فبل عجب أن نخى القخآن العطيع يأمخ بو ، ويحس عميو في أكثخ مغ 

 . (ٗ)آية

                                                           

لبشـــــان ، حـــــخف القـــــاف ،  –، دار الذـــــخق ، بيـــــخوت  ٗالسشجـــــج األبجـــــجي ، ط (  ٔ)
 .ٛٛٚص

 . ٖٙالعقاد : العبقخيات ، ص (  ٕ)
 . ٘ٓٚالسشجج ، ص (  ٖ)
ــت ، ج (  ٗ) ــة ، الكػي ــال ندــتثسخ العفــػ ، سمدــمة تخبػي ــد السصــػ  : تع ــج العدي ،  ٔندــيبة عب

 . ٖٗص
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فالسمظ عبج العديد قجيخ وال ريب ، ونحغ نحىب إلى ىحا انصبلقًا 
بباعث مغ بلق .. فعبج العديد كان يعسل ـوميدان األخ ثاجحمغ ميدان األ

، وكان السخؤة والعخف الستبع في األخبلقالغيخة الجيشية، وبباعث مغ أحكام 
ية اشتيخ بيا وأسشج قيعسل كحلظ بسا وىبو جل شأنو مغ مػاىب عقمية وخم

ألن العفػ ضخورة حياتية  . (ٔ)إلييا السؤرخػن ما اسشجوا مغ أسباب نجاحو
ومغ غيخه يكػن االترال بيغ عشجه وىػ بمدع العبلقات اإلندانية الدػية 

 الشاس غيخ فعال . 

فاإلندان يسمظ بأخبلقو وصفاتو الكخيسة ، وآرائو الدجيجة ما لع 
يسمظ قمػب  –رحسو هللا  –يسمكو بذػكتو وسمصانو ، ىكحا كان عبج العديد 

مػاششيو والسجتسعيغ إليو بأخبلقو وحدغ سسعتو وسساحة نفدو مغ 
القائل في محكع وىػ بكتاب هللا عد وجل مشصمق إيسانو العسيق وتسدكو 

] سػرة  چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ چ آياتو :
فخرػمو  ؟فيل يصمب أجخ أكثخ مسا يصمب مغ هللا ، [ ٓٗالذػرى، آية : 

الحيغ ناصبػه العجاء مخات ومخات وقج أيجه هللا عمييع بالشرخ والقػة عفا 
عشيع، بل أحدغ إلييع وقخبيع مشو رغع قجرتو ومقجرتو عمى إيقا  أقدى 

خ الرفح الجسيل والعفػ عغ ـالعقػبة بيع، وال يبلم في ذلظ، لكشو آث
صا  إلى ذلظ السديء، ومعاممتيع بالسعخوف واستسالتيع بالحدشى ما است

گ  گ  گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ     ک  ک  چ: سبيبل

 [ . ٖٗ]سػرة فرمت ، آية :  چڱ

                                                           

 . ٖٗ٘عبج العديد شخف : عبج العديد ، ص (  ٔ)
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فكان إذا امتمظ رقاب الشاس شفعو بامتبلك قمػبيع ، فمع يتبع 
قصع رؤوس الخرػم في أول فخصة متاحة ، فعفػه شسل بالقجيسة  العادة

عبج العديد زاىجًا في أولئظ الحيغ تآمخوا عميو لمشيل مشو شخريًا ، فقج كان 
سفظ الجماء والبصر ، كسا كان حخيرًا كل الحخص عمى كخامة مغ اختمف 

ف بيا مغ يأمغ خرسو ، يثق خ  وإياه في الخأي فيحه صفات وأخبلق ع  
ولمسمظ  . لحلظ ما أكثخ مغ استدمع مغ خرػمو لو شػ  اختيارىع ؛بعفػه 

يا الخيخ عمى ، وتغمب في ج العديد مػاقف تجمت فييا إندانيتوعب
، يغزب ، وإذا غزب أسخ  وحاسب نفدوإندان  لكشو كان كأيّ  (ٔ)االنتقام
 .بديػلة وإذا وثق لع تتدلدل ثقتو وال يثق

كان عبج العديد يقيذ قجرتو بجقة ، فيستمظ بحلظ الحذ الدميع 
ان ـفإذا كسا يخى صادقًا مع نفدو واآلخخيغ ، والتقجيخ الرحيح ، مخمرًا في

الذعػب أىع وواجب ،  الشاس؛ فإنو بالشدبة لسغ يقػد لجسيع الحمع ميساً 
ر ـو سيادة ضاىخية ، تقػم عمى البصـفأما الحي يدػد بغيخ حمع فديادت

 خ وليدت سيادة .ـوالتجبخ فيي قي

إن الرفحة البيزاء مغ حياة السمظ عبج العديد تػضح أنو رجل 
، فمع يعخف  لصاعة ربو ، لقج عسخ ما بيشو وبيغ هللاعخف كيف يعير 

                                                           

، بيــخوت ،  ٕعبــج العديــد عبــج السحدــغ التــػيجخي : ســخاة الميــل ىتــف الرــباح ، ط (  ٔ)
 .ٗ٘ٙم ، صٜٜٚٔرياض الخيذ ، 
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ع فجيششا في الذيصان إلى قمبو سبيبل ، فكان يقػل: "شالسا لجيشا القخآن الكخي
 .(ٔ)"أمان وشخفشا في أمان

 ؟ميع كيف استصا  أن يدتعسل قجرتو نشفح مغ ىحا كمو إلى سؤال
 وكيف وشج حكسو ؟

 التعدف ،ال يخيج الحكع لمتدم  أو الديصخة و  –رحسو هللا  –إنو 
، لمعجالة ورد  الطمع .. والسػضػ  أنو بعج أن لكشو لمقػة التي يخيجىا

استذخى الطمع وأبخز األعجاء قػتيع وتسادوا في شصصيع، وأرادوا الرػلة 
واستغبلل التفخقة والذتات وأن يريجوا في الساء العكخ ، فجخد فكخه قبل 

خف الخحسة فابغ سعػد : عجّو ال يع .(ٕ)سيفو، واستعسل الخأي قبل الديف
ما دامت مقاومة الخرع مدتسخة، أما في ساعة الطفخ ، فيػ مغ أكثخ 

 .(ٖ)العخب إندانية في التاريخ 

ن يقخأ شخرية السمظ عبج العديد وقج استصا  أميغ الخيحاني أ
وأن يكذف أسخاره اإلبجاعية في معاممتو لذعبو ويشقميا ومشيجو في الحكع، 

السختارة، وعبخ تفديخه لؤلحجاث وتعميقو إليشا عبخ مخوياتو مغ األخبار 
ا ، فيخوى لشا أنو قج وجج بعس األبيات مكتػبة عمى صجر رواق ـعميي

 السجمذ العام في قرخ الخياض :

                                                           

ــا : (  ٔ) ــة الدياســية ، ضــسغ بحــػث  ب نرــخ ميش ــي التشسي ــد ف ــج العدي ــظ عب جيــػد السم
، ة اإلمام ب بغ سعػد اإلسبلميةالسؤتسخ العالسي عغ تاريخ السمظ عبج العديد ، جامع

 . ٕٙٓ، ص ٔ، مجمج  ٙٓٗٔربيع األول  ٖٕ-ٜٔالخياض ، 
 . ٚالرالح : جػانب ، ص (  ٕ)
 . ٜٔٚ، ص ٕالدركمي : شبو الجديخة ، ج (  ٖ)
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 إذا خانكَ األدنى الري أنت حِزِبَهُ  ***    فوا عجبا أنِ ساملتكَ األباعــدُ

نات غ الخيامفيقف الخيحاني ىشا أمام البيت مدتجعيًا صػرًا 
والغجر، وعغ كػن الخجل الحي يرشع الفعل يقع في شبكة مغ العبلقات 

، فراح عشيا عبخ وسائل غيخ مباشخةلئل اً السعقجة ، التي يجج نفدو مزصخ 
ويكػن البيت عمى مجخل الخواق في ىحه الحالة رسالة دالة ليؤالء 

في الجاخميغ الحيغ سيججون رنيغ كمسات البيت عمى رؤوسيع تحكخىع بأنيع 
قرخ رجل ال يجيل أفعال الخجال، وال يجيل مػقع قجمو بيغ الشاس .. فإذا 
ما رأى نرًا يتصابق مع رغبات ىحه الخوح بادر إلى كتابتو عمى رؤوس 
األبػاب ومجخل القرخ لكي يتكمع القرخ بمدان صاحبو ، ولكي يحسل 

، وتكػن شخرية القرخ مصابقة و السكان صػرة معبخة عغ صاحب
 . (ٔ)ل القرخلذخرية رج

بالعجاء، ولكشو كان يشحرىع كان السمظ عبج العديد ال يبادئ خرػمو 
بأال يصسعػا بحمسو وسساحتو ؛ وتجاوزه وصبخه الصػيل عمييع إذا ما تسادوا 
في غييع وعجوانيع ، يقػل: " إني جعمت سشتي ومبجئي أال أبجأ أبجًا 

بالعجاء، وادفع بالعجوان ، بل أصبخ عميو وأشيل الربخ عمى مغ بجأني 
بالحدشى ما وججت ليا مكانًا ، وأتسادى في الربخ حتى يخميشي القخيب 

                                                           

، يد مغ خبلل كتابات أميغ الخيحـانيعبج هللا ب الغحامي : صػرة السمظ عبج العد  (  ٔ)
دراسات وبحػث تاريخ السسمكة العخبية الدعػدية في مائة عام ، الـجارة ، الخيـاض ، 

 . ٖٗٗ، ص ٖىـ ، جٕٛٗٔ
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والبعيج بالجبغ والخػف، حتى إذا لع يبق لمربخ مكان ضخبت ضخبتي 
 . (ٔ)وكانت القاضية "

الحقج واالنتقام والتذفي التي يتبعيا يتخفع عغ  –رحسو هللا  –كان 
استبجل ذلظ بالعصف والدساحة والخحسة ، و غيخه مغ الحكام مع أعجائيع 

 والميغ وسعة الرجر التي كان يطيخىا تجاه أعجائو السيدوميغ .

،  أن يعسق األحقاد ، ويػرث الثأر وىحا دىاء الحكيع الحي ال يػد
، كان يتػخى حل السذكبلت التي تػاجيو بالدمع أواًل ، ءويديل الجما

والسخونة، وال يمجأ إلى الذجة حتى ويعالج شؤون الجولة بالحكسة واألناة 
يدتشفح ىحه الػسائل وإذا غزب أو احتج فإنو يعتحر ويكخم مغ أصابو 

 .(ٕ)غزبو

وفي رسالة بعث بيا رجل األعسال األمخيكي )تذارلد كخيغ( في 
م إلى الخئيذ األمخيكي ) روزفمت ( قال عغ السمظ عبج ٜٖٜٔ/ٔ/ٕٔ

مبلتو عمى الحمع وما تبعو مغ العديد: "أنو رجل حكيع ، ويعتسج في معا
ده ، وكانت ىحه الرفات ىي صفات فبالحمع واألخبلق كان يجيخ شؤون ببل

في معامبلتو مع أبشاء شعبو .. ولقج التقيت ببعس خرػم السمظ نيجو 
الدابقيغ فػججتيع اآلن مغ أكبخ أعػانو، ومغ أكثخ السصيعيغ والسؤيجيغ 

                                                           

 . ٕٖٙالغبلمي : السمظ الخاشج ، ص (  ٔ)
عذـــخيغ ، شبعـــة مشقحـــة ، القـــاىخة ، حـــافظ وىبـــو : جديـــخة العـــخب فـــي القـــخن ال (  ٕ)

؛ أحسـج سعج الـجيغ شـخابييغ : السمـظ عبـج العديـد ، شخرـيتو  ٖٕٛم ، صٜٙ٘ٔ
ومشيجـــو فـــي الحكــــع واإلدارة ، ضـــسغ بحـــػث ودراســــات تـــاريخ السسمكـــة العخبيــــة 

 .ٕٚ، صٖىـ ، جٕٛٗٔارة، الخياض ، الدعػدية في مائة عام ، الـج
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الشيج واألسمػب الحي كان  ػوى ،ما تحمى بو مغ حمعلو، ويعػد ىحا إلى 
كان يقػل: إن يعامل بو خرػمو بعج انيداميع أو استدبلميع .. إن السمظ 

ىجفي ىػ مرالحتيع والتػافق معيع ، وكمي أمل في أن يعيذػا في جػ 
، وىحا األسمػب الدياسي يختمف تسامًا عسا جاء  شسئشانمغ الدعادة واإل

. فقج لخز  (ٔ)في معاىجة فخساي التي غمبت عمييا روح الديصخة "
 .في اإلدارة والحكع في أسصخ قميمة)تذارلد( نيج السمظ عبج العديد 

أنو يحسل في جػارحو قمبًا شغػفًا ومذاعخ إندانية وادعة كانت 
ى مغ شيجوا مػاقفو السذخفة فيػ القائل مثار اإلعجاب والجىذة البالغة لج

: " يعمع هللا أن كل جارحة مغ جػارح الذعب تؤلسشي .. وكل شعخة مشو 
عمى مغ ال  ىزفيسديا أذى تؤلسشي ولكغ السرمحة العامة تزصخني أن أ

 . (ٕ)يرغى لمشرح واإلرشاد ، وأن أتجخ  ألع ذلظ حفطًا لدبلمة السجسػ  "

ع بسا كانت عميو حال شبو الجديخة وليذ يخفى عمى الجارس السم
الحاكع أن يخكغ إلى الحدم لدبلمة  عخبية آنحاك مغ فػضى واضصخاب ت مدمال

 البشاء ، وضسانًا إلزاحة الرعاب .

خيخ الجيغ  أوردىا ساعج الحارثي عمى لدانوىشاك شيادة أخخى 
الدركمي وىػ مغ رجال السمظ عبج العديد السقخبيغ إليو بحكع مخالصتو لو 

شارات ميسة وعسمو في ببلشو ، فقج كان لريقًا بو، فدجل في كتاباتو إ

                                                           

، دار القســـع  ٔالسمـــظ عبـــج العديـــد رؤيـــة عالسيـــة ، طســـاعج العخابـــي الحـــارثي :  (  ٔ)
 . ٕٓٓم ، صٜٜٗٔىـ/٘ٔٗٔلؤلعبلم ، 

عسـخ أبـػ زالم : عبـج العديـد آل سـعػد ، العبقخيـة فـي التحخيـخ والتػحيـج والحزــخ  (  ٕ)
 . ٔٗالسخكد الحزاري ، د.ت ، د.ن ، ص
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في شخرية السمظ عبج العديد استذفيا ووعاىا  وألقى الزػء عمى جػانب
حا العبقخي أكثخ مغ غيخه فيجسل ويػجد مع تحميل عسيق فيقػل: "إن ى

الحي سبق عرخه بأجيال، لع تكغ مػاىبو عدكخية فحدب، تتسثل في 
مغامخاتو التي استخد بيا عاصسة األمارة، وحخوبو التي أخزع بيا القبائل 

، وإدارية اىب سياسيةذلظ مػ  بيا األقاليع، ولكشيا كانت إلى جانب وفتح
وتصػيخ مجتسع،  ة،ـادة شعب، وبشاء دولـواجتساعية جعمتو شخاز فخيج في قي

وتحقيق معجدة .. لع تفتشو االنترارات التي حققيا في حخوبو مع القبائل، 
، ولكشو حخص عمى ػامل الثأر تغمي بيا صجور أعجائوولع يتخك األحقاد وع

ار اليديسة في نفػسيع فحفظ ليع أقجارىع، وارتب  مع خرػمو ـأن يسحػا آث
وكان ليع مغ جاه السمظ نريب  بالسراىخة فكان لو مشيع األبشاء والبشات ،

 . (ٔ)وبحلظ تبجلت دماء الثأر بجماء الشدب ، ومذاعخ الحقج بالسػدة والػالء

انخي مزث باملهك عبذ َانشُاٌذ ملُاقف َو خعزض نبعط ا
  :حربس مست انعفُ عىذ املقذرة َانخي انعشيش 

 عشدة في بادية الذام ولة في قبيمة خ كان نػري الذعبلن، أحج مذايخ ال
اض ، ما زار السمظ عبج العديد في الخي، في الثسانيغ مغ عسخه ، عشج

و : " أتعخف ػ يذيخ إلى بعس مغ كانػا في مجمدفقال لو السمظ وى
ىؤالء يابغ شعبلن ، فقال : فييع فبلن ، قتمت أباه بيجي ، وىحا فبلن 

، وىحا فبلن جاء في يػم كحا مغ ورائي يخيج  ىالقيتو جخيحًا أمام فخس
، وإخػانيىع كميع اليػم وهلل الحسج مغ رجالي ، فقال عبج العديد: قتمي 
، قال عبج العديد : ما أردت نػري : سيفظ شػيل يا شػيل العسخ قال

                                                           

 . ٖٕٔالحارثي : السمظ عبج العديد ، ص (  ٔ)
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اصصشاعيع ، وإنسا أحممتيع في السكانة التي كانت ليع أيام سمصانيع، 
 . (ٔ)عػد "أنيع بيغ آل سعػد كآل س

 رغع الخرػمة التي كانت بيشو وبيشيع إال أنو عامميع كسا (ٕ)آل الخشيج ،
عامل األقخباء واألصجقاء، فقال ذات مخة آلل الخشيج: "يا آل الخشيج 
ا ـاعمسػا أنكع عشجي بسشدلة البشيغ، وأنتع في الخياض ىشا تعيذػن كس

، وخيمكع مثل أكمشا، وأكمكع مثل ع مثل ثيابشا، ثيابكديأعير أنا وأوال
، فيل فيكع مغ يذظ في ذلظ ؟ فتأثخ آل الخشيج تأثخًا خيمشا وازيغ

العديد أكثخ فأكثخ ولع يجخخوا شجيجًا، وازدادت شاعتيع القمبية لعبج 
كفاح مع آل سعػد جشبا إلى جشب مغ أجل تػحيج شبو الفي  جيجاً 

بالجعاء  الخشيج .. يختفع حيث كان صػت كبيخ آل. (ٖ)الجديخة العخبية
 .(ٗ): "أدامظ هللا وأدام بظ وحجتشا "قائبلً 

 حي سق  شقيقو قتيبًل ـأميخ حائل عبج هللا بغ متعب آل الخشيج ال وىحا
ارك )روضة ميشا( قال ذات ليمة في إحجى السشاسبات: ـفي إحجى مع

فكان  (٘)"لػ أن في األجل ما يسشح لسشحت عبج العديد قدصًا مغ أجمي"

                                                           

 . ٙٙٚ، ص ٕ،  ٔديخة في عيج السمظ عبج العديد ، طالدركمي : شبو الج (  ٔ)
ــجة ، مــغ شــسخ ،  (  ٕ) ــة ، مــغ عب ــخ ( مــغ ربيع ــافخة ) آل جعف آل الخشــيج : مــغ الجع

وعخف أبشاؤه وأحفاده بآل الخشيج ، وكانت ليـع إمـارة واسـعة سـيصخت عمـى بـبلد آل 
 . ٕٕٕ، ص ٖسعػد . انطخ : خيخ الجيغ الدركمي : اإلعبلم ، ج

 . ٘ٚٔالعػفي : جػانب مغ شخرية السمظ عبج العديد ، ص (  ٖ)
كسال الكيبلني : صػر مغ حياة عبج العديد يخوييا األميخ شبلل بغ عبج العديد ،  (  ٗ)

 . ٕٛم ، صٜٜٓٔىـ/ٔٔٗٔ، دار الذػاف ، الخياض،  ٔط
 . ٔٚ،  ٓٚالكيبلني : نفذ السخجع ، ص (  ٘)
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يبادل عبج هللا بغ متعب آل رشيج حبًا بحب حتى أنو السمظ عبج العديد 
كسا قام ابغ سعػد بتبشي األشفال األيتام . (ٔ)عشج مػتو يبكيو بكاًء مؤثخاً 

مغ آل الخشيج بعج دخػل حائل حيث تخبػا مع أوالده، وتدوج ابغ سعػد 
وبعس قػاده مغ نداء آل الخشيج، ولع يكغ ذلظ بقرج تزسيج الجخاح 

تقاليج البجوية؛ فيسا يتعمق مسغ يقتل عائل األسخة ولكغ مخاعاة لم
فيربح لدامًا عميو تحسل مدؤولية الدوجة واألشفال الحيغ ىع عمى قيج 

 . (ٕ)الحياة

 لمعفػ كان مثاالً ، حيث بحائلمػقفو مغ رجال آل الخشيج وأعػانيع  وكحا 
 –م بعج أن قزى عمى خرسو ٜٙٓٔىـ/ٕٖٗٔعشج السقجرة ففي عام 

كة روضة ميشا، قج آتتو في معخ  –ج يشر  لآمتعب بغ عبج العديد 
ي )السجسعة( قاعجة مشصقة سجيخ وعمى رأسيع عبج هللا بغ الػفػد ف

خ يقػل لمسمظ ـوالعدك ةصيعوىػ في القريع راغبة م( ٖ)إبخاىيع العدكخ

                                                           

 . ٕٔٗ، ص ٔالسارك : مغ شيع ، ج (  ٔ)
جػن حبيب : قخاءات في التاريخ السعاصـخ ، إسـيام األخـػان فـي تػحيـج السسمكـة  (  ٕ)

العخبية الدـعػدية ) رؤيـة غخبتـو (، تعخيـب : عبـج هللا مرـمح الشفيعـي ، الخيـاض ، 
 . ٕٔٔم ، صٜٜٙٔىـ/ٙٔٗٔمكتبة السمظ فيج الػششية ، 

ابعيا ، كان والؤه البغ عبج هللا بغ إبخاىيع بغ سميسان العدكخ: أميخ السجسعة وتػ  (  ٖ)
الخشــيج آنــحاك، وكــان رجــل بعيــج الشطــخ، لــع يرــجر عشــو مػاقــف متيــػرة ضــج أحــج، 
مــتحفظ كثيــخًا، قػتــو مساثمــة فــي شخرــيتو، ضــل وأىــالي السجسعــة محــافطيغ عمــى 
والئيــع لحائــل ، بيشســا كانــت القرــيع وبمــج الدلفــي ومشصقــة ســجيخ كميــا قــج أعصــت 

جما جاء الػقت السشاسب إلعبلن الػالء، ذىـب أعيـان والءىا لمسمظ عبج العديد، وعش
أىل السجسعة إلى السمظ عبج العديد وىػ فـي القرـيع، وشمبـػا مشـو أن يسـشعيع ذلـظ 
== 



 

 

 

003   

أنت الحاكع وأنا السحكػم . وقج جاءت إليظ السجيشة كميا : عبج العديد 
فاستقبمو وأكخمو وأعصى الػافجيغ مغ الجػائد ما يسثميا أعيانيا ، 

لسشصقة وشكخه عمى وفائو وقال لو عبج هللا العدكخ عمى ا ثع أمخ  ، أغشى
و السذيػرة والسعخوفة )مغ وفى لغيخنا وفا لشا( ولع يدل مع عبج ـكمست

 . (ٔ)العديد مغ أبخز رجالو وقػاده وذوي الخأي فييع

  كيبل البغ الخشيج في دمذق وكان و ، ومػقفو مغ رشيج الشاصخ
ووسيصًا لو مع العثسانييغ يسجه بالسال والدبلح، قال لو السمظ عبج 

، يػى، وما أنا بشادم عمى ما فعمتالعديد ، بساذا أعاقبظ ؟ قال: بسا ت
قال : لقج أخمرت في خجمة صاحبظ ، وزال صاحبظ ، وما يدال فيظ 

مخمرًا لعبج  يبقدمذق وأنت وكيمي بيا ، و  حدغ اإلخبلص، فعج إلى
 .(ٕ)العديد إلى أن تػفاه هللا

  وىشا مػقف آخخ نخى فيو الحكسة في القيادة والبعج عغ اليػى والخغبة
في إصبلح الببلد والعباد، وأنو ال يدتعسل القػة إال في مػضعيا، وذلظ 

م كان لع يدال لؤلتخاك ٜٙٓٔ-ٜ٘ٓٔىـ/ٕٖٗٔ-ٖٕٖٔأنو في عام 
، ىػ اآلخخ لجيو نفذ القػة والسشعةجشػد وقػة ومشعة وابغ الخشيج 

العديد قادر عمى أن يعتخض ىؤالء وأولئظ مسا يتيح إراقة والسمظ عبج 
الجماء .. إال أنو يكخه إراقة الجماء، ولحا تفاىع مع العثسانييغ وكان 

                                                                                                                                    

== 

ىــ أميـخًا عمـى عدـيخ فأحـل األمـغ ورد ٕٖٗٔالعفػ، وعيشو السمظ عبج العديـد عـام 
 . ٜ٘ٙىـ . انطخ : التػيجخي: سخاة الميل، صٜٖٗٔالطمع وتػفى في السجسعة 

 . ٜالرالح: جػانب، ص (  ٔ)
 . ٘ٚٔالعػفي : جػانب مغ شخرية السمظ عبج العديد ، ص (  ٕ)
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( وبعج نقاش شػيل وشخوط ىع في ذلظ الػقت )سامي الفاروقيقائج
رفزيا السمظ باباء وشسع، ولكشو رغع امتبلكو القجرة العدكخية والقػة 

عمييع إال أنو قال: ليذ ليع مػشئ في ىحه السشصقة، في قصع الصخيق 
ورضخ الػفج العثساني بعج تفكيخ، فالتدم ليع السمظ عبج العديد بإيرال 
جشػد العثسانييغ ومعجاتيع سالسة إلى السجيشة السشػرة، وذلظ بتكميف 
شيػخ قبيمة حخب بحسميع إلى ىشاك سالسيغ، أليدت ىحه إندانية 

ىػ قادر عمى إراقتيا، إذن ما كان عبج العديد ورغبة في حقغ الجماء و 
 .(ٔ)متدمصًا وال ييػى الحكع إاّل لئلصبلح

  أىميا السمظ عبج العديد، اعتحر أحج قـادة  ةبايعموبعج ضع الحجاز و
ق لو فقـال : " قاومشاكع في الساضي "فقاشع عبج بالجير الحجازي الدا

حر عغ الساضي، فأني العديد كبلمو وقال لو: "ال تحاول يا ولجي أن تعت
أقجر لكع عمى كل حال ثباتكع مع أمخائكع الدابقيغ فسغ انزع إليشا 

عشا بديػلة، ومغ ثبت مع غيخنا ثبت  ىخمتبديػلة ال يدتعبج أن ي
 .(ٕ)معشا أيزًا إلى الشياية"

  ومسغ وفػ مع حكاميع الدابقيغ وعفا عشيع السمظ عبج العديد وأسشج
ب الصػيل الحي كان وزيخًا لمخسػم في إلييع مشاصب عميا في دولتو، 

، عيشو السمظ عبج العديد ناضخ لعسػم ج الذخيف عمي بغ الحديغعي
الجسارك في اإلحداء ومشحو أرضًا زراعية واسعة، وشاىخ الجباغ الحي 

                                                           

 . ٜالرالح : جػانب ، ص (  ٔ)
يانغ يان ىػنغ رشجي : شخرية السمظ عبج العديـد فـي عبقخيتـو ، ضـسغ بحـػث  (  ٕ)

ـــاض ،  ــــجارة، الخي ـــة عـــام، ال ـــة الدـــعػدية فـــي مائ ـــاريخ السسمكـــة العخبي ودراســـات ت
 . ٜٗٔ، ص ٖىـ ، جٕٛٗٔ
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كان وزيخ لمسالية في عيج السمظ عمي بغ الحديغ عفا عشو وعيشو 
، وغيخىع (ٔ)قبل إنذـاء الػزاراتالسمظ عبج العديد مجيخًا عامًا لمسعارف 

 كثيخ.

  ومػقف آخخ مع أحج ضباط جير الذخيف عمي بغ الحديغ وىػ
لدعػدي، وىػ يتدمع إبخاىيع الصاسان سألو أحج العخفاء في الجير ا

 –ط جير الذخيف ما اسسظ؟ قال: إبخاىيع الصاسان اباألسمحة مغ ض
فقال لو العخيف، والمعشة،  –وكان معخوفًا بالذجة في قتال الدعػدييغ 

وعمت األصػات، وصل الخبخ لمسمظ  فخد عميو إبخاىيع الصاسان بالسثل
عبج العديد، فمسا أ دخل عميو عخف فيو اإلخبلص فقال لو قػلتو 
الذييخة: "مغ وفى مع األول يفي مع الثاني، ومغ خان لظ خان بظ " 

 .(ٕ)دعػديفعيشو مجيخًا لمصيخان ، فرار مغ كبار ضباط الجير ال

  شمب بعس أحفاد الذخيف عػن الخفيق أميخ مكة السكخمة في العيج
 –في مرخ  نوكانا يقيسا –العثساني وىسا الذخيف عبج الحسيج وأخيو 

الحزػر إلى مكة إلدارة شؤون أمبلكيع الخاصة ، فأذن ليسا جبللة 
السمظ بحلظ وأكخم مثػاىسا ، حزخوا إلى الحجاز وأخحوا يترمػن بخجال 

بادية سخًا لمقيام بثػرة داخمية تؤدي إلى قمب نطام الحكع وقتل السمظ ال
وبعج اكتذاف السؤامخة أمخ بإحزارىسا في  –حدب ما يترػرون  –

                                                           

 . ٜٚٔ،  ٛٚٔ، ص ٔفيج السارك: مغ شيع عبج العديد ، ج (  ٔ)
 . ٚٙٚ، ص ٔالدركمي: شبو الجديخة ، ط (  ٕ)
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عمى فعميسا، وأمخ  الخياض، ولسا مثبل بيغ يجيو عفا عشيسا وأنبيسا
 .(ٔ)، ثع أعادىسا إلى مرخ مكخميغليسا بجػائد قيسة

  السمظ عبج هللا بغ الحديغ دخل أحج األشخاف السعخوفيغ  اغتيلولسا
لتيشئة السمظ عبج العديد باغتيالو، فشيخه السمظ، وقال: ال يذست في 
السػت إاّل خديذ جبان، إن السػت مريخ كل حي ، وإن حادث اليػم 
ل عخبي فإن روح االغتيال يأباىا اإلسبلم ، ويأباىا  ليكجرني ويكجر ك 

 .(ٕ)الفػضى " ىحه الخوح الخبيثة ال تشتج إالّ  أنالعقل الدميع و 
 فسغ السػاقف  (ٖ)أما مػقفو مع إمام اليسغ اإلمام يحيى حسيج الجيغ

التي يذار ليا بالبشان ، وتجل عمى سسػ أخبلقو وتخفعو عغ االنتقام 
، عفػ إال عداً بألن العفػ مغ أخبلق الشفذ السصسئشة وما زاد هللا عبجًا 

التي حاول فييا إمام اليسغ تحخيس بعس  (ٗ)ثة السصافدفخغع حا
رجالو لقتل السمظ عبج العديد إال أنو عشجما ثار عبج هللا بغ أحسج 

؛ شائووغجر بإمام اليسغ يحيى بغ ب وقتمو مع عجد مغ أب (٘)الػزيخ
                                                           

 ٖٖٚ؛ الغبلمـي : السمـظ الخاشـج ، ص ٜ٘ٔالعػفي: جػانب مغ شخرـية السمـظ عبـج العديـد ، ص (  ٔ)
. 

 نفذ السخجع والرفحة . (  ٕ)
حسيــــج الــــجيغ الحدــــشي العمــــػي ، مــــغ أئســــة الديجيــــة ولــــج عــــام يحيــــى ب بــــغ يحيــــى  (  ٖ)

ىــ . األعـبلم ، ٕٕٖٔم تػلى اإلمامـة بعـج أبيـو ٜٛٗٔىـ/ٖٚٙٔم وقتل ٜٙٛٔىـ/ٕٙٛٔ
 . ٕ٘ٔ، ص ٜج

، الجديخة في عيج السمظ عبج العديدتفريبلت ىحه الحادثة في خيخ الجيغ الدركمي : شبو  (  ٗ)
 . ٜٔٙ، ص ٕج

عبج هللا الػزيخ : ثائخ مغ دىاة اليسـغ ، مغ أسخة عمػية وىػ مغ عمساء الديجية مغ أىل  (  ٘)
،  ٗصـــشعاء ، كـــان مدتذـــار لئلمـــام يحيـــى حسيـــج الـــجيغ وثقاتـــو . انطـــخ : األعـــبلم ، ج

 . ٜٗٔص
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بشو سيف اإلسبلم أحسج حتى أوقف السمظ عبج العديد إلى جانب 
أنو ىػ الحي دبخ لو حادثة  اً ياستصا  أن يدتعيج ممظ والجه متشاس

الدعػدية ضج  –، وأنو ىػ الحي قاد الجير اليسشي في حخوبو السصاف
 .(ٔ)، في الحخب الدعػدية اليسشية مٖٜ٘ٔىـ/ٖٖ٘ٔعام 

، مغ السػقفيغ الدابقيغ نبلحظ أنو ال يحب جخح إحداس خرسو
لتي تؤذي خرسو في ، وال نبلحظ عميو تمظ الكمسات اأو يغس  مغ فزمو
غ واألشخاف في مكة نحػ إمام اليسترخفو ، ولصالسا رأيشا حزػره أو غيابو

جاز، إاّل إنو يعتخف بلىع عغ الحوىع الحيغ حاربػه وحاربيع وأجأدب  جع 
، فيػ (الػالج)بأنيع سادة وأنيع أشخاف وال يخاشب الذخيف حديغ إال بمقب 

 .(ٕ)وتمتػاضع صبػر إال فيسا يجخح كبخياءه أو كبخياء أم

 عغ إندانية السمظ عبج العديد عشجما عفا عغ يحكي ب أسج  وىحا
السخأة التي حاولت قتمو ، وأدرك أنيا كانت ضحية مؤثخات ال قبل ليا 

  . (ٖ)بيا عمى يج أفخاد عائمتيا

  ،إن العفػ ضخورة حياتية لعبلقات إندانية سػية آنية ومدتقبمية
اآلخخيغ ت سكغ العافي مغ قيادة  وقيادة الحات لمتغافل عغ أخصاء

قف االسػ ىحه قف لرالحو وامتبلك قمػب اآلخخيغ ليكػن سيج االسػ 
كسا قيل: "مغ عفا ساد " فسغ إيجابيات العفػ إيجاد أسباب وحجة 

عة ، ليغخز السجتسع لقجرة العفػ عمى تخصي الدمبيات بيغ الجسا

                                                           

 . ٕٔٙ-ٜ٘٘، ص ٕتفريبلت ىحه الحخب في الدركمي : شبو الجديخة ، ج (  ٔ)
 . ٕٖٚ: السمظ الخاشج ، ص الغبلمي (  ٕ)
 . ٕٕٓساعج العخابي الحارثي : السمظ عبج العديد رؤية عالسية ، ص (  ٖ)
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تسخدىع بعج أن ، فمػ نطخنا إلى حخكة األخػان و محبة ومػدة واندجاماً 
كانػا سػاعج قػية مع السمظ عبج العديد، ومػقفيع عشجما أغاروا عمى 
الحجود إلحخاج مػقف السمظ عبج العديد مع القػى األجشبية، فمػال 
سيصخة وقيادة السمظ عبج العديد عمى حخكة األخػان الندلقت الحخكة 
 بذجة مثيخة لمفػضى ليدت عمى الحجود بل أيزًا في الجاخل مسا
يحصع الكثيخ إذا لع تكغ إنجازاتيا، فابغ سعػد بفصشتو واستخجامو 

شاس، استصا  لحشكتو الدياسية ونفاذ بريختو وقجرتو عمى حكع ال
ػرط في أي عسل مدمكي تجل ـخػان عغ التعج اإلرغع الرعػبات أن يب

الحدابات أنو قج يفزي إلى كارثة ، تزعف الػحجة الجاخمية 
قال لمسمظ عبج العديد أحج الحزػر، لساذا ال  لحلظ عشجما . (ٔ)لمجولة

ولتصػرات  ؟تتخكيع عمى ما ىع عميو ، لتدمع مغ سػء فيسيع لظ
ب السمظ عبج العديد غز –اقتخاح شخحو عميو أحج رجالو  –العرخ 

، وقال: "كيف تجخؤ عمى قػل ىحا الكبلم عشجي؛ أتخيج غزبًا شجيجاً 
الذعب إلى األخصار أن أرمييع إلى التيمكة، وأعخض وجػد ىحا 

، سبلحشا بشجقية، وسبلح بخيصانيا ؛ إنيع لحع وعطعوالتبجد والتػز 
وفخندا بل الغخب أجسع قبل  مغ الحجيج في األرض، وفي الدساء 
قشابل السػت والجمار، تخيج مشي أن أضحي بإخػاني، وفئة مغ شعبي 
ال تجرك حقائق العرخ ومختخعاتو، أعػذ باهلل مشظ ومسا قمتو !! 
ليكغ في عمسظ وعمع سػاك أنشي قبل أن أخخج مغ الكػيت أفخغت 

                                                           

 . ٕٓٔجػن حبيب : إسيام األخػان ، ص (  ٔ)
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ة، نفدي لقخاءة ما أمكششي قخاءتو مغ تاريخ دولتشا األولى والثاني
  .(ٔ)، وكيف سقصتا عمى يج آخخ"وكيف كانتا ؟ وكيف صانيسا رجل

مــغ قــػة عميــو ىـحا ىــػ عبــج العديــد فـي وعيــو وتعاممــو مــع مـا ىــػ 
ــو و وإندــانية  ــو مــا زال حخيرــًا رغــع مــا ســببو ل األخــػان مــغ مذــاكل إال أن

التـي ( ٕ)بقائيع في سبلم وأمغ، حتى في معخكة الدبمةعمييع وحخيرًا عمى 
وقــج حــاول السمــظ عبــج العديــد فــي خاضــيا األخــػان ضــج السمــظ عبــج العديــد 

بادئ األمخ أن يحل الشدا  حـبل سـمسيًا بقصـع دابـخ الفتشـة وحقـغ الـجماء، إاّل 
مـغ جيـج فـي ىـحا الدـبيل، إاّل أنيـع بقـػا معانـجيغ وبصشـػا قجر مـا بـحل بأنو 

وكـــان الجـــدء الحاســـع فـــي السعخكـــة ىـــػ . (ٖ)ة، فاضـــصخ لقتـــاليعـســـػء الشيـــ
دــــاعة األخيــــخة التــــي كــــان مــــغ الػاضــــح فييــــا أن األخــــػان ال الالشرــــف 

يدــتصيعػن كدــب السعخكــة وقــج استدــمع بعزــيع بعــج ســاعة حيــث انتيــت 
لـحي جـخح جخاحـًا خصيـخة، ا( ٘)وفيرل الجوير( ٗ)الحخب تسامًا، وفخ ابغ بجاد

                                                           

 . ٜٗٔرشجي : شخرية السمظ عبج العديد ، ص (  ٔ)
. الدبمة : روضة الدـبمة تقـع قـخب جبـل شػيـق وتبتعـج عـغ الدلفـي حـػالي أربعـة أميـال  (  ٕ)

، الخيـاض ،  ٔانطخ : ب مشيخ البجيػي: الستػكـل عمـى الـػدود عبـج العديـد آل سـعػد ، ط
 . ٕٙٔم ، صٜٚٚٔىـ/ٜٖٚٔ

ب بــغ عبــج العديــد دغيثــخ : كشــت مــع عبــج العديــد ، السجمــج األول ، السيخجــان   (  ٖ)
 . ٖٖٚم ، صٜٛٛٔىـ/ٛٓٗٔالػششي الخابع لمثقافة والتخاث ، الخياض ، 

سمصان بغ بجاد : رئيذ قبيمة عتيبة ، ىجختيع الغصغـ  بـالقخب مـغ الخيـاض ، شـارك فـي معخكـة  (  ٗ)
ىـ ، كـان شـيخًا عشيـجًا يتشكـخ لتدـامح السمـظ عبـج العديـد مـع ٖٖٗٔتخبة وشارك في حرار الصائف 

 . ٜٔأىل الحجاز. انطخ: خيخ الجيغ الدركمي: الػجيد في سيخة السمظ عبج العديد، ص
جوير : فيرل بغ سمصان مغ ) الجوشان ( أصحاب الخئاسة فـي مصيـخ، فيرل ال (  ٘)

وىػ أول مغ أجاب دعػة اإلمام عبج العديد إلنذاء اليجخ ، فاختصػا األرشاوية فـي 
== 
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وفــي اليــػم التــالي أرســمػا وفــج لصمــب العفــػ والرــفح، وقــج وعــج ابــغ ســعػد 
باإلبقاء عمى حياتيع، لكغ عمييع الخزػ  لسا يحكـع بـو الذـخ ، وقـج سـسح 
ــة نطــخًا لجخاحــو  ــالخجػ  إلــى األرشاوي ــد لفيرــل الــجوير ب ــظ عبــج العدي السم

، أمـا ابـغ بجـاد نفدو في الخيـاض لـػ تـع لـو الذـفاء دمعالخصيخة عمى أن ي  
فمع يدسح لو بالجخػل إلـى معدـكخ ابـغ سـعػد ألن الجـير غاضـبًا عميـو ، 

نفدــو أمــا فــي الخيــاض أو فــي فخــاف السمــظ عمــى حياتــو فــأمخه بــأن يدــمع 
 . (ٔ)شقخاء

قسة اإلندانية أن يدسح لمخرع الجخيح بالعػدة إلى أىمو لمعبلج 
عمى أن يدمع نفدو بعج الذفـاء، وخػفو عمى ابغ بجاد  ،أيزاً ويثق فيو 

ليبعجه مغ غزب الجير عميو، فأمخ أن يدمع نفدو في الخياض أو شقخاء 
 .عغ خصخ الجير 

ىشا يطيخ الفخق بيغ العفػ والحل، أن العفػ إسقاط حقظ جػدًا 
ان وكخمًا وإحدانًا مع قجرتظ عمى االنتقام ، فتؤثخ التخك رغبة في اإلحد

ومكارم األخبلق بخبلف الحل فإن صاحبو يتخك االنتقام عجدًا وخػفا وميانة 

                                                                                                                                    

== 

جشــػب القرــيع ، تــػلى فيرــل زعامــة مصيــخ بعــج أبيــو ، فيــػ مــع بجاوتــو وشخاســة 
خيغ قخابــة وندــب . خمقــو داىيــة مــجبخ لفتشــة األخــػان، وكانــت تخبصــو ببقيــة الستــأم

 .  ٘ٙٔانطخ: البجيػي:  الستػكل عمى الػدود، ص
لبلســتدادة عــغ ىــحه السعخكــة. انطــخ: أميــخة عمــي مــجاح: معخكــة الدــبمة مقــجمتيا  (  ٔ)

ـــاىخة ،  ـــة األزىـــخ، الق ـــة جامع ـــب ٖٕ٘-ٕٗٔىــــ ، صٖٕٗٔونتائجيـــا، مجم ؛ جي
 . ٜٜٔ-ٖٛٔإسيام األخػان ، ص
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]سػرة  چۀ  ہ     ہ    ہ  ہ  ھچ  نفذ ، متسثبًل قػلو تعالى :
 [.ٜٖلذػرى، آية : ا

  ويرف لشا حافظ وىبو مػقفًا مؤثخًا بيغ السمظ عبج العديد وفيرل
  –غ ثاروا ضج السمظ عبج العديد ـأحج رؤساء األخػان الحي –الجوير 

فيقػل: "ففي الساضي كان فيرل الجوير يجخل كخجل عطيع، ذو 
مغ أتباعو، وكان يجمذ بجػار  ٓ٘ٔعالية، وبرحبة حػالي مكانة 

السمظ عبج العديد، وعشجما يخجع إلى ىجختو )األرشاوية( يجيده السمظ 
عجما فعل األفاعيل دائسًا بالدبلح والحخيخة والسؤن والصعام، أما اآلن ب

مام السمظ الحي أكخائغ  وثار ضج السمظ فيػ يقف مػقف خدي 
مشكع كان ممكًا عمى  يدألو: ىل تخيج أن تربح ممكًا ؟ ولكغ كبلً 

مشصقتو، أي مشكع أفزل مشي ؟ الكسال هلل وحجه !! أي مشكع لع أخحه 
بالديف، ال يػجج واحج مشكع إال وقتل أبػه أو أخػه ولع يخزع إاّل 

فزل هللا، وأنا أمشحكع كل ما تخغبػنو، ولقج أصبحت مخىقًا أعسل ب
ألع تكغ تخاف هللا عشجما كتبت  ليل نيار مغ أجل سعادتكع وراحتكع ،

تخيج الخحيل إلى العخاق ، وتكػن مغ أتباعو ، ىل  إنظ (ٔ)مػبلج
رد عميو فيرل  ؟تعتقج أنظ ستكػن في وضع أعمى مسا لػ بقيت معي

                                                           

غمػب ، فيػ معخوف باسع غمػب باشـا ، ولقبـو  جمػب : ىػ الديخ جػن ياغػن  (  ٔ)
-ٜٖٜٔأبػ حشيظ ، ضاب  بخيصاني ، عـخف بـالجير العخبـي األردنـي بـيغ عـامي 

م ، خـجم غمـػب فــي فخندـا أثشـاء الحــخب العالسيـة األولـى ، ثــع تـع نقمـو إلــى ٜٙ٘ٔ
م ، حيــث كانــت العــخاق تحــت االنتــجاب البخيصــاني فــي ذلــظ الػقــت ، ٕٜٓٔالعــخاق 

شاء عبلقات مع القبائل حتى الحجود الدعػدية وقام بجور ميع في شكل عسل عمى ب
 العبلقات البخيصانية العخبية في تمظ السشصقة. انطخ : ويكبيجيا السػسػعة الحخة . 
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الجوير: يعمع هللا يا عبج العديد أنظ لع تكغ رخيرًا لجيشا وكل ما 
فعمت يجل عمى عطستظ ، نحغ الحيغ قابمشا الخيخ بالذخ، وىخبشا مشظ 
لمكفار الحيغ أرجعػنا لظ بصائختيع ، يكفي اآلن شعػري بسجى صغـخي 
أمام األخػان خاصة بعج كخمظ معشا ، ولعشة هللا عمى الذيصان الحي 

سثل ىحا السػقف الحي نقف فيو اآلن، سعج ابغ سعػد بخزػ  قادنا ل
مغ اآلن فراعجًا سشحيا حياة : "األخػان ولخز شعػره في قػلو

في حػاره مع خرسو ، فيقتشع  –هللا  رحسو –نخى شخيقتو  (ٔ)ججيجة "
 الخرع ويعتحر في خزػ  ونجم .

، تمظ السقابمة بيغ الستسخديغ السشيدميغ، (ٕ)وقج سجل ديكدػن 
والذفقة، حيث كانت الجمػ  تديل عمى  الخأفةغمب عمييا بأنيا تثيخ يي توال

وجو ابغ سعػد وىػ يدسح لمستسخديغ بتقبيل أنفو حدب العادات البجوية ، 
. فيقػل ب السانع متخجع السمظ عبج (ٖ)رغع أنيع ثاروا عميو أكثخ مغ مخة

لستكبخيغ يأتػن إلى العديد : ولقج رأيت في مشاسبات كثيخة رؤساء القبائل ا
مجمدو في حالة مغ العجاء الرخيح، ثع ال تمبث شخريتو أن تصغى 

                                                           

؛ جـػن حبيـب  ٜٕٓ-ٕٛٓحافظ وىبو : جديخة العخب فـي القـخن العذـخيغ ، ص (  ٔ)
 . ٕٓٓ: إسيام األخػان ، ص

ريتذارد باتخك ديكدـػن ، سياسـي بخيصـاني ومـؤرخ ألـف عـجة  ديكدػن : ىارولج (  ٕ)
كتــب عــغ الكػيــت والجديــخة العخبيــة ، عســل فــي الذــخق األوســ  فــي الفتــخة مــا بــيغ 

م ثع تقاعج وأصبح مسثبًل محميًا أعمى لذخكة نف  كػيتيـة . انطـخ : ٜٓٗٔ-ٕٜٓٔ
 ويكبيجيا السػسػعة الحخة .

 . ٕٓٓجػن حبيب : إسيام األخػان ، ص (  ٖ)
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. فالعفػ شعػر نفدي نبيل (ٔ)عمييع، فيكدبيع بابتدامتو وجاذبيتو األخاذة
، ميسا كان السعتجي ضالسًا وجائخاً يتختب عميو التدامح والتشازل عغ الحق 

ألن العفػ شيسة خمقية أصيمة تجل عمى إيسان راسخ، وأدب إسبلمي رفيع، 
بالعفػ االتداني كقػة تجعع وتقػي القمػب مغ أي  –رحسو هللا  –فقج تحمى 
ف ولع الذسل رفي مخضاة هللا أواًل ثع حخصًا مشو عمى وحجة ال عصب؛ أمبلً 

صف وشان مغ قبيمة مصيخ ناليع حظ مغ عجحتى بعس أسخ ونداء ال
وإندانية السمظ عبج العديد فكانػا يتقاضػن معاشات شيخية بالخغع مغ 
كػن رجاليع تسخدوا مختيغ ضج ابغ سعػد، كسا تخك األرشاوية ليحكسيا 

الحي حسل شخريًا رسالة ابغ بجاد  (ٕ)بغ خثيمة ججبعس رجال القبيمة وما
 السثيخة عذية معخكة الدبمة سامحو ابغ سعػد وأصبح وزيخًا لمثخوة
الحيػانية؛ وواحجًا مغ أخمز مدتذاري السمظ حيث صحبو إلى مرخ 

ة الحخبية التي كانت جعشجما ذىب لسقابمة الخئيذ فخنكميغ روزفمت في البار 
 .(ٖ)راسية عمى الذػاشئ السرخية في أثشاء الحخب العالسية الثانية 

                                                           

 . ٖٖٓالسانع : تػحيج ، ص (  ٔ)
ىــ ، اترـل بالسمـظ عبـج العديـد بعـج ٖٔٓٔ: ولـج فـي باديـة نجـج  ماجج بغ خثيمة (  ٕ)

اســتعادة الخيــاض ، واشــتخك معــو فــي معخكــة جــخاب والبكيخيــة ، كــان ضــسغ جــير 
اإلخـــػان الـــحي دخـــل الحجـــاز ، واتخـــح جانـــب زعيســـي اإلخـــػان ابـــغ بجـــاد وفيرـــل 

د ىــ وىـػ الخسـػل الـحي أرسـمػه لمسمـظ عبـج العديـٖٚٗٔالجوير في معخكة الدبمة 
قبيــل السعخكـــة . انطــخ : عبـــج الـــخحسغ ســبيت الدـــبيت : كشـــت مــع عبـــج العديـــد ، 

 . ٗٔ٘-ٖٔ٘ص
 . ٕٕٔجػن حبيب : إسيام األخػان ، ص (  ٖ)
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  إن أي قمب يحسل الحقج واالنتقام ال يسكغ أن يصػل أجل سيادتو عمى
قػمو ، وإن سادىع بقػة الديف فإنيا سيادة ال تحسج عقباىا وما تمبث 

عيجىع مع السمظ عبج العديد  (ٔ)أن تدول ، فقج نكث الدادة األدارسة
مختيغ بعج السعاىجة التي عقجىا الديج ب بغ عمي اإلدريدي مع 
السمظ عبج العديد، لكغ الديج الحدغ اإلدريدي الحي خمف والجه عمى 

كث بيحه السعاىجة وتحالف مع الخارجيغ عمى السمظ في الحكع ن
الحجاز لسشاىزتو السمظ ، ولسا اكتذف أمخىع عشج السمظ فخوا إلى 
اليسغ ، فصمب إمام اليسغ العفػ عشيع فعفا، وشمب ليع رواتب 
ومخررات شيخية، فمع يزغ عمييع بحلظ ، ثع نكثػا عيجه مخة أخخى 

السمظ عبج العديد في الحخب  بانحيازىع إلى جانب إمام اليسغ ضج
الدعػدية اليسشية، والتي انتيت بسعاىجة الصائف عام 

ع األدارسة، يدمتم وكان ضسغ شخوط ىحه السعاىجة ٖٜٔٔىـ/ٖٔ٘ٔ
مسػا فعبًل لؤلميخ فيرل في م ٖٜٔٔىـ/ٖٔ٘ٔصفخ  ٕٕوفي  س 

                                                           

األدارسة : أصميع مغ السغخب ، وصمػا إلـى صـبيا جشـػب الجديـخة العخبيـة وارتـب   (  ٔ)
العثســاني  األىــالي بيــع نتيجــة لســا كــانػا يتعخضــػن لــو مــغ متاعــب خــبلل الحكــع

لببلدىع ، ونجـح أحسـج اإلدريدـي فـي تـجعيع نفـػذ أسـختو الدياسـي وتشطـيع األمـػر 
ىشاك وتسكغ مغ إقامة إمارة مدتقمة كسا نجح ب بغ عمي اإلدريدـي فـي مػاجيـة 
ــة العثسانيــة إلــى عقــج معاىــجة معــو ، ومــج نفــػذه إلــى  العثســانييغ؛ فاضــصخت الجول

ي ضعفت اإلمارة وانقدست األسخة ، حـاول اإلمـام عديخ أيزًا ، وبػفاة ب اإلدريد
يحيى اسـتغبلل ىـحه الفخصـة لسـج نفـػذه عمـى بعـس السشـاشق ، ثـع فزـل األدارسـة 

ىــ. ٖٖٙٔاالنزسام نيائيًا إلى حكع آل سـعػد شبقـًا لبلتفـاق الـحي تـع بيشيسـا عـام 
 ، دار القــاىخة،ٔانطــخ: أميــخة مــجاح: السخــبلف الدــميساني تحــت حكــع األدارســة، ط

 م .ٕٚٓٓ
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الحجيجة ، فسا كان مغ السمظ عبج العديد إال أن شيب خاشخىع وحسج هللا 
متيع ، وأمخ بإرساليع إلى مكة ، وكتب ليع يقػل : " أنشا عمى سبل

نعفػ عشكع عسا فات بارك هللا فيكع ، ما فعمتع معشا شيئًا إنسا فعمتع 
بأنفدكع، والحقيقة أنشا نأسف عمى ما حرل وليثبت لجيكع ثبلث أمػر؛ 
األول: أنشا نذفق عمى كل عخبي، والثاني: أن الرجاقـة التي بيششا 

ثة: ع ب ما نشداىا لػ لع يبق مشكع إال امخأة واحجة، والثالوبيغ والجك
ومقامشا فإنشا نشدى ، وتأتػن إلى محمشا لػ أنكع فاعمػن جسيع األفعال

 .(ٔ)ما فعمتع، وال تخون مشا إال اإلكخام عاجبًل وآجبًل إن شاء هللا"

 وتغمب فييا الخيخ  ج العديد مػاقف تجمت فييا إندانيتوولمسمظ عب
جسعة سفسػقفو مغ الذاعخ ابغ ىػيجي شاعخ ال، والعفػ عمى االنتقام

بحائل ، وىحا الذاعخ معخوفًا بالجخأة وقػة الحجة ومسا يؤسف لو أن 
ىحا الخجل أسخف في معاداتو لؤلسخة الدعػدية ، وبذكل ال يتحسمو 

، رغب  ىمياعفػ ، فعشجما دخل السمظ عبج العديد السجسعة وصالحو أ
، الحي أسخف في تحخيس حائل عمى الخياض في أن يخى ىحا الذاعخ

، فقيل لمسمظ عبج العديد : ما دمت مجعػا عشج )عسخو( مغ الشاس 
ج بغ ىػيجي في شخيقظ إلى بيت ىحا الجاعي ، ـلمقيػة ، فإن بيت محس

وألنو كبيخ الدغ قج يذق عميو الحزػر إليظ، ىل تخى أن تحزخه؟ 
في بيتو، ال: ال تذقػا عميو، سػف أزوره أنا ... وقج زاره األمخ لكع؟ فق

، وحّياه، فدألو ابغ ىػيجي: أغاضب  هعاوىػ في شخيقو إلى مغ د
يسكغ أن تعفػ عشي أعمي أنت يا عبج العديد ؟ ما أضل  الذاعخ !! 

                                                           

 . ٘ٓٔ-ٖٓٔ، ص ٕفيج السارك : مغ شيع ، ج (  ٔ)
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وتدامحشي عغ كل ما صجر مشي ؟ فخد عميو السمظ عبج العديد : لػ لع 
 ثعحظ هللا وعفا عشظ ومّتعظ بالرحة !! زرتظ ، سامأسامحظ لسا 

التفت إلى رئيذ بيت السال في السشصقة وقال لو : أجخ  لو قاعجة مغ 
عير وتسخ سشػيًا ما دام حيًا ، فبكى العجػز وقال : الحسج هلل الحي 
متعشي بالرحة حتى رأيتظ وقج استعجت دولة آبائظ وأججادك وأقست 

. فاإلحداس بالذفقة عمى السخصئ ىػ قػة نفدية  (ٔ)الذخيعة بالحق
عطيسة حيث يدتذعخ العافي بفزل هللا كػنو فزمو سبحانو وتعالى 
بشعسة معخفة الحق عمى حيغ اآلخخ قج حخم مشيا ليكػن عمى جادة 
الخصأ . وبعجىا كتب السمظ عبج العديد إلى أميخ السجسعة آنحاك يقػل : 

ل ضالع ، عغ كل معاٍد لي حتى ـك عغ األمػال، عغو عفػت عغ الخقاب 
مغ عاداني بالكمسة ، فيحه نفديتو الخيخة مبعثيا القجرة عمى مدح 
الدمبيات عغ القمب ومشيا كطع الغيظ الحي يعتبخ عبادة وتقخبًا إلى هللا 

ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  عد وجل:

ا زاد هللا فس [،ٖٗٔ: ، آية] سػرة آل عسخان چٿ   ٹ  ٹٹ 
 .بعفػه إال عداً عبجًا 

  وقجرتو وإصبلحو يخويو لشا األستاذ عبج العديد  همػقـف آخخ يطيخ عفػ
لدان أحج األشخاص السعخوفيغ  ، عمى(ٕ)التػيجخي في كتابو سخاة الميل

ب يخّ بجخأتيع عمى الرحخاء وعمى السخاشخة؛ قال كشت وبعس رفاقي ن  
بشادق خفيفة وسجائخ، وكشا متجيسيغ بيا ومعشا مغ الكػيت إلى نجج 

                                                           

 . ٚ٘ٙ-ٙ٘ٙالتػيجخي : سخاة الميل ، ص (  ٔ)
 القرة بترخيف . ٜٙٙ-ٚٙٙالتػيجخي : سخاة الميل ، ص (  ٕ)
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ة، وبيشسا ىع في الرحخاء إذا فاجأتيع سيارة فييا أربع ـلمستاجخة الخفي
الديارة السمظ عبج العديد فاعتخضتيع، وضيخ مغ الحجيث أن في ركاب، 

مع بعس رجالو، فخمػا أسمحتيع خائفيغ وذىبػا يصمبػن الخحسة 
، قال: تعالػا يا أبشائي وال والرفح فمسا رآىع السمظ خائفيغ ضحظ
ب، وقال: الحلة هلل والخػف ـتخافػا. قالػا أردنا تقبيل قجميو فغز

والخجاء مشو. قال السمظ عبج العديد لساذا أنتع خائفػن ؟ قمشا: ألنشا 
ميخبػن لسا ىػ محطػر، فقال: إن التيخيب عشجي لو حل، ولكغ بذخط 

هللا لكع سعة ا، وفي رزق أن تعاىجوني عمى أال تعػدوا إليو وأن تكفػ 
: نعع قبمشا فقال كع قيسة ما معكع ؟ أضيفػا إلييا مغ السخاشخة. قمشا

ربحكع الحي جعمكع تغامخون مغ أجمو؛ وسأدفع لكع القيسة والخبح، 
واستمع ما معكع بذخط أن تعاىجوني عمى أن تجػزوا عغ مثل ىحه 

ب في سبيمو، السخاشخة التي قج تزخ بكع، ورزقكع عمى هللا، وكل يحى
أن في  ػن الذباب مػجة شجيجة مغ الفخح، وما كانػا يعخف غذىف

اإلندان مرادر كيحه لمفخح والحدن والخػف في مػقف واحج، إذ 
بالفخح حتى كادوا ىحا الخػف ثع بجد ، حاصخىع الخػف بذكل رىيب

 !!يفقجوا تػازنيع

باستبلم ما مع الذباب ودفع ليع القيسة  –رحسو هللا  –أمخ السمظ 
التي حجدوىا وأضاف عمييا إكخامية ليع جسيعًا .. وفي نفذ الػقت أحخق 
الجخان ألنو مزّخ. ولقج صجق أولئظ الذباب عمى ما عاىجوا السمظ عميو 
وتػجيػا إلى العسل الذخيف بجل السغامخة، وذلظ بفزل هللا ثع بفزل 

الخيخ في  فأيقظظ عبج العديد ضخوفيع ، الصخيقة التي عالج بيا السم
نفػسيع واالنزباط فمع يفكخ السمظ عبج العديد بحكستو إال في لحة التدامح 
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ومحاولة إصبلح شباب مشجفع وراء لقسة العير . فسغ عادة الكخيع إذا قجر 
  غفخ، وإذا رأى ذلة ستخ.

ىحا غيس مغ فيس فالسػاقف اإلندانية عغ عفػه كثيخة ججًا ال 
الحب  ، وزر ه أذاب القمػبغ حرخىا في بحث صغيخ كيحا، فعفػ يسك

والتقجيخ، فسا دخل أحج عميو بقمب إاّل وخخج بقمب آخخ، وإذا قابمو ويحسل 
ولع تكغ قجرتو عمى كدب ود ،  يمبذ أن يغادره وىػ يحسل الخضاالحقج ال
، محافطًا عمى ودىع، ويسيل إلى فق  وإنسا كان وفيًا مع أصجقائو الخرػم

ألنو ال يزسخ حقجًا ألحج  (ٔ)استخضاء الشاس وكدب ودىع ميسا كمفو ذلظ
  يشيخ الذاكي ويؤنبو أشج التأنيب.وال تؤثخ فيو الػشايات ، وكثيخًا ما 

ويقػل حافظ وىبو: كثيخًا ما سسعت أن بعس السبغزيغ لي كتبػا 
إليو أشياء ندبػىا إلي، أو أرسمػا إليو بعس القراصات مغ الرحف 

تحتػي عمى أشياء يعتقجون أنيا قج تػغخ صجره، فخد عمييع ردًا زاجخًا التي 
، فإذا كانت كاذبة عاقب يقمعػن عغ ىحه الػشايات الدخيفة لعميع

السفتخي، وإن كان صادقًا عاقب السديء العقػبة الخادعة ، فقال عبج 
العديد: إذا حققشا في ىحه السدائل كف الشاس عغ الكتابة إليشا، ولكغ لشا 
عقػل نسيد بيا الرجق مغ الكحب والحق مغ الباشل، ونحغ كثيخًا ما نعخف 

 .(ٕ)الجافع ليحه الػشايات
ع مشدلة في قمبو فيبادليع حبًا بحب ـوأصجقاء السمظ عبج العديد لي

وإخبلص بإخبلص، خاصة مغ ناصخوه، ووقفػا بجانبو، وىع الخعيل األول، 
ال تكػن ىحه اليفػة تسذ فإذا ىفا مشيع أحج يغفخ لو ىفػتو شخط أن 

                                                           

 . ٕٕٛحافظ وىبو : جديخة العخب في القخن العذخيغ ، ص (  ٔ)
 . ٓٗحافظ وىبو : خسدػن عامًا في جديخة العخب ، ص (  ٕ)
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ليع مغ جسيل  ع يأبى عميو أن يتشكخ لو بسا يحسموحجود هللا، فخمقو الكخي
رجالو السقخببغ السخمريغ لو في العسل مذخف، وىشاك األصجقاء مغ 

يدتصيعػن في ضب  أمػر دولتو واألخح بيا لمديخ في لو  والسشاصخيغ
ويدور مخضاىع، ويبكي السشحى الرحيح الحي يخضاه، ىؤالء يقف بجانبيع 

لسػتاىع ويحكخىع برالح أعساليع، ويكخميع، ويقبل عثخاتيع، ويحكخ جسيل 
كل مشيع، وال يشداه، وكأنسا صشعو معو قبل لحطات، بل لع يشذ صشيع 

فيػ ال يثق بديػلة وإذا وثق تدلدلت الجبال،  ،(ٔ)أحج ميسا كانت مشدلتو
  . (ٕ)ولع تشدل ثقتو، فيػ ححر، يألف ويؤلف

ابغ بيخك أميخ رابغ صجيقًا لجبللة السمظ مغ قبل وعشجما دخل  فيحا
السمظ  بغ بيخك إلى رجالاالسمظ مكة، وضل جيذو يحارب حػل ججة، بادر 

بسا يدتصيع مغ األرزاق واألمػال وسيل لو الدبيل لبلترال بالخارج مغ 
السشدلة القرػى وصار يقجم لو كل فظ السمظ ىحا الجسيل وأندلو ميشائو، فح

 .شػال حياتوما يحتاج وكل ما يخيج مغ مال 
الحقيقة إن رجال السمظ عبج العديد وأصجقاءه كانػا شجيجي 
اإلخبلص والتفاني ، فكان الػاحج مشيع مدتعج أن يفجي السمظ بشفدو، 
 –والدخ في ذلظ يكسغ في أمخيغ، األول: جبمة ونبػغ أوججىسا الخالق فيو 

فيػ كسا يقػل مغ قابمو أن لجيو نطخة فاحرة  عشجما يشطخ إلى  –هللا  حسور 
الخجل؛ يدتصيع أن يخى فيو مبلمح الخجػلة، والكفاءة واإلخبلص، واألمخ 
اآلخخ: ثقافة  واسعة بتاريخ العخب خاصة مشاشق السسمكة، يعخف رجاالتيا 

ي ال يشزب في وأندابيا ، وكثيخ مغ تخاثيا، كانت ىحه السعخفة السعيغ الح

                                                           

 . ٖٕٙنػرة الدعج : سػسيػلػجية ، ص (  ٔ)
 . ٜٕ٘نفذ السخجع ، ص (  ٕ)
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مجاه بسعارف كثيخة تعيشو عمى االختبار الرحيح، عمى أن أمخًا ميسًا في 
ىحا الدياق البج مغ التشبيو إليو ىػ أسمػب السمظ في إدارة الخجال يجعل 

كان مبعػثًا بخيصانيًا  ويتفانػن في عسميع . فعبج هللا فمبيالخجال يحبػنو 
ح بخيصانيا، لكغ بعج مجة انجحب لجى السمظ عبج العديد ، وكان يعسل لرال

لمسمظ وأصبح يعسل لرالحو، ثع استقال مغ ارتباشو الدابق ببخيصانيا، 
واختار أن يبقى مدتذارًا مخمرًا لمسمظ فأوكل لو الذؤون األوروبية 

. فقجرة الدابقة وبقى معو حتى تػفى السمظواألمخيكية بحكع نذأتو وخبختو 
خ فييع بحدغ خمقو وحدغ معاممتو السمظ في استخبلص الخجال والتأثي

وإدارتو لمخجال، والتي الحطيا كل مغ قابمو مغ الدياسييغ والرحافييغ 
أن السمظ عبج العديد مجرسة فكخية يطيخ فييا  االعخب والغخبييغ، عخفػ 
 الكفاءة والبريخة الشافحة.



 

 

 

032   

 اخلامتت

لقج جاءت ىحه الجراسة محاولة متػاضعة إلبخاز جانب مغ جػانب 
، فقج حكع  –شيب ثخاه و رحسو هللا  –شخرية السمظ عبج العديد الستعجدة 

فائقة عمى تيحيب  لو قجرةاد فأتقغ . ىحا ىػ عبج العديد فأحدغ وق
، وتأليف القمػب ، وتحػيل العجو إلى صجيق، لقج فتح القمػب قبل الشفػس

الببلد، واستشصق ألدشًا استعرى نصقيا أمام غيخه مغ الحكام ، فذيج لو 
الجاني والقاصي فدصخت األجيال أبمغ وأرو  وأصجق كبلم عغ تمظ 

 .فخدةالذخرية القجيخة العطيسة ، شخاز نادر وشخرية مت

لحا أجج أنو البج أن نخخج مغ ىحه الجراسة بجروس مدتفادة تكػن 
، ألن السقرػد مغ تعمع التاريخ  تيا، إلنعاش ذاكخ ة القادمنبخاسًا لؤلجيال 

ليذ مكانتو الساضية وإنسا السقرػد استخخاج الجروس والعبخ مغ ىحا 
 فسغ ىحه الجروس :الساضي 

  أىسية التحمي بأخبلقيات القيادة السدمسة التي تقػم عمى اإليسان
باهلل وتشسية السيارات الدمػكية التي تحجدت في كتاب هللا وسشة 

مغ حيث االعتجال واالستقامة والتػازن الشفدي، ومخاقبة  رسػلو 
الحات والرجق واألمانة واإلخبلص والربخ والخمق الصيب، مسا 

، وبشاء العبلقات مى القجرة في التعامل مع األفخادعكذ ذلظ ع
 الصيبة مع اآلخخيغ .

 رحسو  –شخرية السمظ عبج العديد  اإن ميدة العفػ التي تسيدت بي
أعصت لشفدو قػة ىائمة مارسيا بذكل اتداني ، لع تبعجه عغ  – هللا

جادة العصاء ، بل زاد مغ تييئة البيئة الشفدية البلزمة لو ، ألنو 
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استقاىا مغ اإلسبلم الحي يخكد في شسػليتو عمى إعجاد اإلندان 
العامل بإتقان بكل شاقتو ، والعفػ االتداني يكػن بيغ قصبيغ : أن 

وأن يكػن عشج السقجرة والقػة وليذ ، عمى الجيغ  ال يكػن االعتجاء
الحل . عشج ذلظ يكػن العفػ االتداني قػة نفدية تعسل كسداحة 
لمدمبيات الشفدية في القمػب مغ حقج وحدج وغزب ورغبة في 
االنتقام ، وبحلظ تقػى القمػب مغ أي عصب مدتقبمي لتكػن 

 .سػية بيغ اإلندان وأخيو اإلندان جدػر

  وأناتو  –هللا  رحسو –اسة أنو لع تكغ حكسة عبج العديد أضيخت الجر
شجاعتو التي كانت مزخب  وإيثاره الدمع والتدامح يشقز مغ

السثل ومعقج األمل ، ولكشيا شجاعة تقتخن بالذيامة والشبل 
تقام وىػ قادر واإليسان باهلل، ولعل أعطع مطاىخىا التخفع عغ االن

 مع أصجقائو يحافظ عمى ودىع . عميو ، كسا أنو وفيّ 

  عمى التعامل مع اآلخخ، فقج  –رحسو هللا  –بيشت الجراسة قجرتو
كان عشيجًا مع األقػياء، متػاضعًا مع الزعفاء، كان يدسع الخأي 

مغ الحق والذخيعة إمامًا اآلخخ، فإذا اقتشع رجع إليو، ألنو اتخح 
عغ أخصائيع،  ، وكان يعخف أن األقػياء ىع الحيغ يخجعػن وحاكساً 

 والزعفاء ىع الحيغ يتسدكػن بيا.

 أن اإلندان إذا قجر عمى عجوه، جعل ، بخخج مغ ىحه الجراسةن
العفػ عشو شكخًا لمقجرة عميو، ألن العفػ مغ شبا  الشفذ السصسئشة 

عشج السقجرة وىي مبلزمة لو  بدسة العفػوالسمظ عبج العديد معخوفًا 
دائسًا يدجل ستار و اتو ، مشح فجخ حياتو لع يذح عشيا حتى وف
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لو مدكغ  ويييئ خرسو الرفح الجسيل ، ولع يكتف  بحلظ بل يكخم
 ويجخي عميو السال الػفيخ .

 في  سمظ عبج العديد يخى أىسية الشذأةإن السصمع عمى سيخة ال
مخارة  –رحسو هللا  –تشسية الفزيمة وتحسل السدؤولية، فقج ذاق 

الحخمان والبعج عغ الػشغ ، ومع ذلظ لع يتدمل الحقج إلى قمبو، 
غيخه بخيقيسا، وذاق يثع رأى الحىب والفزة تحت قجميو فمع 

 .عديستو ثع ذاق الشرخ فمع يغتخ بواليديسة فمع تزعف 

  قج التدم  –هللا  رحسو –أضيخت الجراسة أن السمظ عبج العديد
لتخوي واألناة في معالجة األمػر، بسشيج قيادي ميع وىػ الحكسة وا

فقج كان يعصي كل مػقف بحدب ما يحتاج إليو مغ الميغ والحمع 
 والربخ والتدامح أو الذجة والحدم .

 ب البحث والشقاش في كل ما يعخض كان السمظ عبج العديد يح
( أي الشاس مغ قػليع )الذيػخ أبخز عميو، ويكخه ما تعارف عميو

دائسًا نحغ بذخ نخصئ ونريب، فبفصختو ، فكان يقػل الحكام أعمع
خبختو الحياتية استصا  أن بالدميسة وبجون دراسة نطامية و 

فيسغ  –رحسو هللا  –يدتخجم ضػاب  وأصػل الحػار . فقج أثخ 
حػلو حتى أنذأ مجرسة متسيدة في الفكخ الدياسي ، فقج جعل مغ 
م السخونة الدياسية أسمػبًا لخجمة الثػابت، فكان يكدب كل يػ 

أصجقاء ججد، والحقيقة أن كدب الشاس مغ أىع السػاىب التي 
تسيد الحاكع الشاجح، السيسا إذا كان ىحا الحاكع ال يكدب الشاس 
بالتشازل عغ السبادئ واألصػل، فقج كدب السمظ عبج العديد الشاس 

 مى عغ مبجأ ثابت.خبقجرة عجيبة دون أن يت
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مغ القمب، تسيد  تمظ ىي الذخرية السميسة، نسػذج إنداني قخيب
بسسيدات عجة؛ الربخ، القجرة، التدامح، عفة الشفذ، كخاىية الغجر والخيانة 
وسفظ الجماء، شخرية تحسل الخيخ لكل الشاس، ىي شخرية عبج العديد 

 .. –شيب هللا ثخاه  –بغ عبجالخحسغ آل سعػد 

 عوانا أن احلمد هلل رب العاملنيوأخر د
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 املصادر َاملزاجع
، شخريتو ومشيجو في الحكع لجيغ شخابييغ: السمظ عبج العديدأحسج سعج ا .ٔ

كة العخبية الدعػدية في مائة واإلدارة ، ضسغ بحػث ودراسات تاريخ السسم
 .ٖ، جىـٕٛٗٔارة، الخياض، ، الجعام

أميخة مجاح: الدبمة مقجمتيا ونتائجيا، مجمة جامعة األزىخ، القاىخة،  .ٕ
 ىـ .ٖٕٗٔ

اني تحت حكع األدارسة وجيػد السمظ عبج .......... : السخبلف الدميس .ٖ
(، دار العخبية الدعػدية)مشصقة جازان العديد لزع السخبلف لمسسمكة

 م .ٕٚٓٓالقاىخة، مرخ، 

، دار الجيل، ٛ، طأميغ الخيحاني: ممػك العخب، رحمة في الببلد العخبية .ٗ
 . ٕبيخوت، د.ت ، ج

جػن حبيب: قخاءات في التاريخ السعاصخ، إسيام اإلخػان في تػحيج  .٘
السسمكة العخبيـة الدعػديـة، ) رؤية غخبية (، تعخيب: عبج هللا مرمح 

 م .ٜٜٙٔىـ/ ٙٔٗٔالشفيعي، الخياض، مكتبة السمظ فيج الػششية ، 

حافظ وىبو : جديخة العخب في القخن العذخيغ ، شبعة مشقحة، القاىخة،  .ٙ
 م .ٜٙ٘ٔ

فى ، مصبعة مرصٔ، ط...........: خسدػن عامًا في جديخة العخب .ٚ
 .مٜٓٙٔىـ/ ٖٓٛٔالحمبي، مرخ، 

قامػس تخاجع ألشيخ الخجال والشداء مغ  خيخ الجيغ الدركمي : اإلعبلم ، .ٛ
، ٗج ،ٔط العخب والسدتعخبيغ والسدتذخقيغ، بيخوت، دار العمع لمسبلييغ،

 . ٜج
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، دار العمع ٗ، طالسمظ عبج العديد ..................: الػجيد في سيخة .ٜ
 ىـ .ٖٗٛٔلمسبلييغ، بيخوت، 

، بيخوت، ٕط ..........: شبو الجديخة في عيج السمظ عبج العديد،........ .ٓٔ
 .م ٜٚٚٔىـ/ٜٖٚٔ

، دار القسع ٔسمظ عبج العديد رؤية عالسية، طساعج العخابي الحارثي: ال .ٔٔ
 م .ٜٜٗٔىـ/ ٘ٔٗٔلؤلعبلم ، 

، دار األدب العخبي، بيخوت، ٔ، طالعبقخيات: عباس محسػد العقاد .ٕٔ
 م.ٜٙٙٔ

، دار ٔعبج الخحسغ بغ عبج العديد العثسان: عبقخية التجخبة الدعػدية، ط .ٖٔ
 م.ٜٜٛٔىـ/ٜٔٗٔ، ، ججةالبيان العخبي

عبج الخحسغ بغ عسخ الساحي: الحػار في ضػء السبادئ اإلسبلمية  .ٗٔ
ي لمحػار، رابصة لمعبلقات البذخية، ضسغ بحػث السؤتسخ اإلسبلمي العالس

 .مٕٛٓٓىـ/ٜٕٗٔ، ، مكةع اإلسبلميالعال

عبج الخحسغ سبيت الدبيت: كشت مع عبج العديد، السجمج الخابع، السيخجان  .٘ٔ
 م.ٜٛٛٔىـ/ٛٓٗٔالػششي الخابع لمتخاث والثقافة، الخياض، 

، ٕ، طعبج العديد بغ عبج السحدغ التػيجخي: سخاة الميل ىتف الرباح .ٙٔ
 م .ٜٜٚٔبيخوت، رياض الخيذ، 

سعػد وعبقخية  عبج العديد شخف، ب إبخاىيع شعبان : عبج العديد آل .ٚٔ
، دار السعارف ، جسيػرية مرخ العخبية ،  ٔ، طالذخرية اإلسبلمية

 م .ٖٜٛٔىـ/ٖٓٗٔ

عبج الكخيع غدال: السسمكة العخبية الدعػدية أمام قجرىا الكبيخ، السصبعة  .ٛٔ
 التعاونية، دمذق، د.ت .
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عديبلن: معالع الثقافة والفكخ في شخرية السمظ عبج عبج هللا عبج الخحيع  .ٜٔ
في مائة عام،  العديد ، بحػث ودراسات تاريخ السسمكة العخبية الدعػدية

 . ٖىـ ، جٕٛٗٔ، الخياض، الجارة

، ٔكسال فايج، طعبج هللا فمبي: الحكخى العخبية الحىبية، تخجسة: مرصفى  .ٕٓ
 ، مرـخ ، د.ت .مصبعة االعتساد

حامي: صػرة السمظ عبج العديد مغ خبلل كتابات أميغ غعبج هللا ب ال .ٕٔ
 الخيحاني، ضسغ بحػث ودراسات تاريخ السسمكة العخبية الدعػدية في مائة

 . ٕ، جىـٕٛٗٔعام، الجارة، الخياض، 

لعديد آل عبج السشعع الغبلمي : السمظ الخاشج جبللة السغفػر لو عبج ا .ٕٕ
 م .ٜٓٛٔىـ/ٓٓٗٔ، الخيـاض ، ، دار المػاء ٕسعػد، ط

عسخ أبػ زالم : عبج العديد آل سعػد ، العبقخية في التحخيخ والتػحيج  .ٖٕ
 والتحزخ السخكد الحزاري، د.ت، د.ن .

م، ٜٛٚٔىـ/ٜٖٛٔ، د.م ، ٔ، طفيج السارك : مغ شيع السمظ عبج العديد .ٕٗ
 . ٕج

كسال الكيبلني : صػر مغ حياة عبج العديد يخوييا األميخ شبلل بغ عبج  .ٕ٘
 ، الخياض، دار الذػاف، د.ت .ٖ، طالعديد

ماجج ب الساجج: الحػار بيغ األديان ضػابصو وآدابو، ضسغ بحػث  .ٕٙ
م، رابصة العالع ٕٛٓٓىـ/ٕٚٗٔالسؤتسخ اإلسبلمي العالسي لمحػار، 

 اإلسبلمي، مكة.

هللا الرالح ب السانع : تػحيج السسمكة العخبية الدعػدية، تخجسة: عبج  .ٕٚ
 م .ٕٜٛٔىـ/ٕٔٗٔ، ٔالعثيسيغ، د.م ، ط
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ب جبلل كذظ: الدعػديػن والحل اإلسبلمي، مػدى جخافيظ، لشجن،  .ٕٛ
 م .ٜٔٛٔىـ/ٔٓٗٔ

: جػانب مغ شخرية السمظ عبج العديد، ضسغ بحػث ب سالع العػفي .ٜٕ
ودراسات تاريخ السسمكة العخبية الدعػدية في مائة عام، الجارة، الخياض، 

 . ٕىـ ، جٕٛٗٔ

، ٔ، طكل عمى الػدود عبج العديد آل سعػدب مشيخ البجيػي: الستػ  .ٖٓ
 م .ٜٚٚٔىـ/ ٜٖٚٔالخياض، 

: جيػد السمظ عبج العديد في التشسية الدياسية، ضسغ ب نرخ ميشا .ٖٔ
بحػث السؤتسخ العالسي عغ تاريخ السمظ عبج العديد ، جامعة اإلمام ب بغ 

 .ٔىـ، مجمجٙٓٗٔربيع األول،  ٖٕ-ٜٔالخياض،  سعػد اإلسبلمية،

 ، دار الذخق، بيخوت، لبشان .ٗ، طالسشجج األبججي .ٕٖ

، نديبة عبج العديد السصػ : تعال ندتثسخ العفػ، سمدمة تخبػية، الكػيت .ٖٖ
 ، د.ت .ٔط

نػرة خالج الدعج: سػسيػلػجية العبلقات األسخية لمبيت الدعػدي، ضسغ  .ٖٗ
بحػث ودراسات تاريخ السسمكة العخبية السسمكة العخبية الدعػدية في مائة 

 . ٖىـ ، جٕٛٗٔم، الجارة، الخياض، عا

 ويكبيجيا السػسػعة الحخة . .ٖ٘

يانغ بان ىػنغ رشجي : شخرية السمظ عبج العديد في عبقخيتو ، ضسغ  .ٖٙ
بحػث ودراسات تاريخ السسمكة العخبية الدعػدية في مائة عام ، الجارة ، 

 ىـ .ٕٛٗٔالخياض ، 
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