
 

 مقدمة بحث عن يوم التأسيس

في الثاني والعشرين من شهر فبراير/ شباط تم تسميته يوماً لتأسيس المملكة السعودية األولى التي قام بإنشائها اإلمام 

إقامة دولة إسالمية سعودية من خالل الحكم بالشريعة محمد بن سعود، حيث عمل مع األقارب واألصدقاء على 

اإلسالمية، وقد استطاع استقطاب الكثير من علماء المسلمين للمشورة في الحكم وسن القوانين، وقد كان ذلك تحت 

أعين المستعمر التركي الذي لم يكن ليرضى، لوال إصرار اإلمام محمد بن سعود، وكذلك تقديمه التضحيات الجسام، 

ل هذه الغاية الرفيعةألج . 

 pdf بحث عن يوم التأسيس

لقد أراد المحتل التركي إزالة وتدمير دولة اإلمام محمد بن سعود، فقاوم كل أشكال القوة المستخدمة من االحتالل 

صمةً للحكم، ونشر العدالة والمساواة في أرجاء دولته، وعم السلم العثماني ضده، وعمل على اتخاذ مدينة الدرعية عا

واألمن في أرضه، ولكن تآمر بعض القبائل ضده مع العثمانيين جعلهم يشكلون قوة ضاربة، حيث قامت تلك القوة 

بمحاصرة الدرعية والهجوم عليها بشكل وحشي غاشم أدى إلى خسارة المعارك والحرب، فدخل المستعمرون وأزالوا 

 .الحكم، وقاموا بتدمير الدرعية العاصمة

 pdf بحث عن الملك سلمان بن عبدالعزيز وأهم انجازاته :شاهد أيًضا

 ما هو يوم التأسيس الوطني

تثبيت دعائم الحكم، والعمل على تقوية جيش في ظل استقرار ونهوض المملكة العربية السعودية، وكذلك في ظل 

البالد، وازدهار االقتصاد، وكذلك بلوغ المملكة مرحلة التطور في كل مناحي حياتها، ووفق هذا الحد من القوة 

واالستقرار، عمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إصدار المرسوم الملكي بتثبيت 

من كل عام، حيث يشهد هذا اليوم على قيامة الحكم بقيادة عائلة آل سعود منذ  3/ 22في المملكة بتاريخ  يوم التأسيس

 .ثالثة قرون من الزمن

 متى تأسست السعودية األولى

لقد قام اإلمام محمد بن سعود باالتفاق مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب على وثيقة تنص على قيام الوحدة السياسية 

ميالدي، وتم إنشاء الدولة السعودية األولى، حيث كانت إمارة نجد هي مركز  1744في منطقة نجد بتاريخ  والعسكرية

تلك الدولة التي تتبع لها العديد من اإلمارات الصغيرة، وتمت تسمية الدرعية هي العاصمة السياسية، وتم اتخاذ 

على هذا األساس، ولكن الدولة لم تسلم من الحرب مع الشريعة اإلسالمية دستوراً لذلك الحكم، فنّظمت شؤون اإلمارة 

 .األتراك فزالت اإلمارة النجدية، لتعود وتتبع في حكمها للعثمانيين

 متى تأسست السعودية الثانية

، بعد سقوط 1818تم تأسيس الدولة السعودية الثانية على يد األمير تركي بن عبد الرحمن آل سعود في العام الميالدي 

عودية األولى، واول ما قام األمير بصنعه تسمية الرياض هي العاصمة عوضاً عن الدرعية المدمرة، واتخذ الدولة الس

من نظام الحكم الشكل الملكي، فعمل الملك تركي على توسعة المملكة في منطقة نجد، وضم إليه الكثير من بالد 

التي صعدت بقوة ضد األتراك، ولكن بسبب  الحجاز، كما عمل على تقوية الجيش والمؤسسات لتثبيت دعائم الدولة

   االنقسام والخالف على الحكم بين أبناء

اإلمام فيصل بن تركي بن عبد هللا آل سعود تم إضعاف الدولة وتصدع كيانها السياسي، فسقطت على يد إمارة حائل 

ميالدي 1891من آل الرشيد إبراهيم باشا العثماني في العام  . 
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عربية السعوديةمتى تأسست المملكة ال  

الخامس   ، وهو التاريخ الذي يوافق1319تأسست الدولة السعودية الثالثة بتاريخ الخامس من شوال في العام الهجري 

ميالدي، وتعتبر هذه الدولة هي الوريثة للدولتين السعوديتين  1902ر/ كانون الثاني في العام عشر من شهر يناي

لى يد الملك عبد العزيز آل سعود، هذا الملك الذي لم يتوانى عن محاربة األولى والثانية، حيث كان تأسيسها ع

العثمانيين وآل الرشيد الذين اغتصبوا الحكم وُملك البالد، فقضى على آل الرشيد، وأقام إمارة الرياض، ثم توسع ليضم 

لحديثة، هذه الدولة التي صارت ا  لها اإلحساء، ومن ثم ضم نجد ووّحدها مع الحجاز ليقْيم المملكة العربية السعودية 

 .اليوم على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في أوج التقدم واالزدهار والقوة والمنعة

 الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني

والدة الدولة السعودية األولى إن يوم التأسيس يختلف عن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، فيوم التأسيس يعني 

ميالدي، وقد استمرت هذه  1727على يد اإلمام محمد بن سعود بتاريخ الثاني والعشرين من شهر فبراير في العام 

للميالد، أما اليوم الوطني فهو يرمز لتوحيد إمارتي نجد والحجاز وإقامة المملكة العربية  1818الدولة حتى العام 

، واتخاذ الرياض العاصمة السياسية 1932لث والعشرين من شهر سبتمبر في العام الميالدي السعودية بتاريخ الثا

  للدولة الحديثة على يد المؤسس

 .خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

2023يوم التأسيس السعودي   

ني والعشرين من شهر فبراير هذا العام وكل عام بيوم يحتفل الشعب والقيادة في المملكة العربية السعودية في يوم الثا

التأسيس، هذا اليوم الذي يرمز للتضحيات التي قام بتقديمها األجداد من أجل قيام المملكة، فهذا اليوم محط التقدير 

لمان والحب واالحتفال على سائر األراضي، ألنه تمت تسميته بيوم التأسيس على يد خادم الحرمين الشريفين الملك س

 .بن عبد العزيز آل سعود ضمن مرسوم ملكي

 بحث عن البيعة الثامنة للملك سلمان جاهز للطباعة :شاهد أيًضا
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بحثنا الذي قدمناه أّن يوم التأسيس، هو اليوم الذي يدل ويشهد على قيام اإلمام محمد بن سعود على وهكذا نجد في نهاية 

إنشاء الدولة السعودية األولى، ومن ثم قيام الدولة السعودية الثانية، وكذلك الدولة السعودية الثالثة المعاصرة والحديثة، 

سعود وخاصةً الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود هذه الدولة التي قامت على قوة الشعب والملوك من آل . 
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