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 املقــدمة
إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 

، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له
 . وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

]آل  ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ 
 [.102عمران :

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ژ 

[. 1] النساء: ژڦ      ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ژ 

[. 71-70]األحزاب:  ژڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ    

، وشر األمور حمداثهتا، أما بعد: فإن خري احلديث كتاب هللا، وخري اهلدي هدي حممد 
 :وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار، وبعد

يف شرك وجهالة وظالم وشقاق وفرقة وعذاب، وخاصة  كان الناس قبل بعثة النيب 
، فهم كانوا أشد الناس جهالة املشركون العرب األميون، الذين بعث منهم النيب 

وضاللة وغواية وفرقة، ولكن هللا عز وجل أنعم عليهم، فبعث رسوال  منهم، وهداهم به، 
بني قلوهبم، فصاروا كلهم أمة واحدة على عقيدة ومجعهم على احلق واهلدى، وألف 

واحدة، ومنهاج واحد، وصار اإلسالم هو شعارهم وداثرهم ووسامهم وفخرهم 
  واعتزازهم.

 (1)أيب اإلسالم ال أب يل سواه     إذا افتخروا بقيس أو متيم

                                 
ن (، والشنقيطي يف أضواء البيا1/290هذا البيت نسبه األبشيهي يف املستطرف يف كل فن مستظرف ) (1)

( 2/282، ونسبه سيبويه يف الكتاب )إىل سلمحكان الفارسي -( وغريمها من املتأخرين6/672)
( وابن يعيش يف 19( والزخمشري يف املفصل )ص: 3/1097واملربد يف الكامل يف اللغة واألدب )
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ولكن املسلمون فيما بعد صارت فيهم فرق وأحزاب وطرق ومذاهب ومجاعات كثرية، 
ة األهواء متباينة اآلراء، متضادة متناحرة فيما بينها، ال تتفق واحدة مع األخرى، متعدد

بل كل فرقة ومجاعة هلا تصوراهتا، وعقائدها، وعلومها، ومناهجها، وطرقها، وأهدافها، 
ومقاصدها، ودعواهتا، ومن أجلها توايل وتعادي، وكل واحدة منها تغين على ليالها، 

 أهنا هي اجلماعة الشرعية دون غريها.وتدعى الوصل هبا، وتزعم 
ويف الوقت نفسه هناك من يكفر مجاهري املسلمني حكامهم وشعوهبم، ويزعم أن 

اجملتمعات اإلسالمية صارت جمتمعات جاهلية، وأهنا اآلن داير ردة وكفر وحرب، وأن 
ناء حكام املسلمني اليوم كلهم كفرة وظلمة وجبابرة وطواغيت، وأهنم مجيعا من غري استث

مبنزلة فرعون ومنرود، وأن الذين يتعاطفون معهم ويتابعوهنم ويؤيدوهنم ويدافعون عنهم من 
احلرس واجلنود والشرط ورجال األمن واملوظفني والعلماء واألئمة واملؤذنني بل الرعية  

كلها يف زعمهم من أعوان اجلبابرة وأنصار الطواغيت ومبنزلة أتباع فرعون ومنرود، وأنه ال 
مجاعة شرعية للمسلمني وال جمتمع مسلم وال حكومة إسالمية على وجه األرض، توجد 

وأن الواجب على األمة السعي يف إجيادها، وأن األمة كلها آمثة إال من كان ساعيا يف 
إجيادها، ويدعون إىل العزلة عن اجملتمع وقطع العالقة مع اآلخرين، وأيمرون ابالبتعاد عن 

، وينادون ابهلجرة منها إىل جتمعاهتم واالنضمام إىل منظماهتم اجملتمعات اإلسالمية كلها
ومجاعاهتم، وأيمرون إبعالن اجلهاد اهلجومي على الناس كافة، ومن مل يستجب هلم ومل 

ينضم إليهم حيكمون عليه ابملروق من الدين، واالنسالخ من اإلميان، واخلروج من 
إلجياد مجاعة شرعية، وإنشاء دولة  اإلسالم، والعودة إىل الكفر، ويزعمون أن الطريق

إسالمية، وإقامة حكومة إهلية، وحترير القدس، ورفع الذل واهلوان عن املسلمني، ووضع 

                                                                             
إىل هنار بن توسعة اليشكري، والذين نسبوه إىل اليشكري هم -( وغريهم 2/104شرح املفصل )

  . ق واألقدم، وكذلك هم أهل االختصاص ابللغة واألدب والشعراألسب
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الذل والصغار على الكافرين... مير ابحلرمني الشريفني، وبعواصم الدول اإلسالمية 
 . (1)املوجودة، وإسقاط حكوماهتا، وإاتحة عروشها

املزاعم الفاسدة هي السبب لكثري من البالاي العظيمة واملشاكل وهذه الدعاوى الباطلة و 
العويصة والفنت املدهلمة اليت عانت وما زالت تعاين منها األمة اإلسالمية؛ بل العامل أمجع؛ 

فكم أريقت من أجلها الدماء، وفُِتك ابألبرايء، وقُِتلت األنفس، وأزهقت األرواح، 
ع اآلمنون، وقطعت السبل، وهنبت األموال، وعطلت املساجد، وخربت املدارس، ورو 

وحرقت البيوت، ودمرت املتاجر واملرافق واألمالك العامة واخلاصة، فهي اليت أجلبت 
علينا السيارات املفخخة، واألحزمة الناسفة، والقنابل احلارقة، وخلفت لنا عددا هائال 

لعامل؛ بل يف مجيع أرجاء من القتلى واجلرحى والثكلى واليتامى واألرامل يف خمتلف بقاع ا
 املعمورة.

والدعوة إىل إجياد مجاعة شرعية وإقامة حكومة إهلية وإنشاء دولة إسالمية دعوة براقة 
ينخدع هبا كثري من املسلمني املتحمسني بسرعة، وخاصة الشباب األحداث السذج 

س الغري منهم، فيُ ْقِدُمون على ما ال ينبغي، واألعداء املرتبصون يستغلون هذا احلما
املنضبط، وجيعلوهنم جسرا للوصول إىل أغراضهم الفاسدة، وأداة لتحقيق مآرهبم اخلبيثة، 

ووسيلة لتنفيذ خمططاهتم اإلجرامية جتاه األمة اإلسالمية، وجيعلوهنم يقتلون أنفسهم 
أبنفسهم، وخيربون بيوهتم أبيديهم، وجيعلوهنم حُيرقون وحيرتقون، ويشجعوهنم على هذا 

لدمار، وميدوهنم ابملال والسالح والعتاد، وخييلون إليهم أبهنم جياهدون اخلراب وا
 وحيسنون، وأهنم يسعون إلجياد مجاعة شرعية وإقامة حكومة إهلية...

                                 
انظر على سبيل املثال ما ذكره الدكتور أمحد حممد أمحد جلي عن مجاعة اهلجرة والتكفري، وذلك يف   (1)

(، وما ذكره الشيخ 149-109كتابه: دراسة عن الفرق واتريخ املسلمني: اخلوارج والشيعة )ص: 
(، والشيخ ربيع املدخلي يف فتاواه 41-40يقه على العقيدة الطحاوية )ص: األلباين يف شرحه وتعل

وانظر (، 163-131(، وعبد املالك اجلزائري يف مدارك النظر يف السياسة )ص: 1/524-526)
وانظر أيضا: هفت اقليم للتفصيل: القصة الكاملة خلوارج عصران للشيخ إبراهيم بن صاحل احمليميد، 

  (. 31-29يت ]ابألردية[ )يف ترمجة السيد أيب األعلى املودودي، ص: أتليف: حممد إسحاق هب



 

 
1644 

واإلسالم دين الرمحة والعدل والوسطية واالعتدال والعقل والفطرة، وال ميكن أن جيعل 
وال  لى جثث املسلمني وأشالئهم، سبيل اجتماع األمة وإجياد اجلماعة وإقامة الدين ع

ميكن أن حترر القدس واملسجد األقصى ابستهداف مكة املكرمة والكعبة املشرفة، وال 
 ميكن أن تقام الدولة اإلسالمية على أنقاض املساجد وجثث املصلني... ونبينا حممد 

 األمم، وقد خامت األنبياء واملرسلني، ورمحة للعاملني، وشريعته أفضل الشرائع، وأمته خري
ضمن هللا هلا حفظ دينها، ومن حفظ هللا هلم هذا الدين إبقاؤه سبحانه مجاعة منهم على 

احلق واهلدى ظاهرة منصورة قائمة أبمر هللا تعاىل إىل يوم القيامة، ال يضرهم من خذهلم 
عن هذه اجلماعة يف أحاديث كثرية، ومنها ما جاء  وال من خالفهم، وقد أخرب النيب 

 أميت من يزال ال» :يقول  النيب مسعتبن أيب سفيان رضي هللا عنهما قال:  عاويةمعن 
 على وهم هللا أمر أيتيهم حىت خالفهم من وال ،خذهلم من يضرهم ال ،هللا أبمر قائمة أمة

ال يزال طائفة من أمىت ظاهرين » :قال  عن النيب عن املغرية بن شعبة و  .(1)«ذلك
قال: قال رسول هللا  موىل رسو ل هللا عن ثوابن و  .(2)«م ظاهرونحىت أيتيهم أمر هللا وه

: «هم من خذهلم حىت أييت أمر هللا وهم  ال يضر   ،ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق
لن يربح هذا » :أنه قال عن النيب  رضي هللا عنهما عن جابر بن مسرةو . (3)«كذلك

 .(4)«سلمني حىت تقوم الساعةيقاتل عليه عصابة من امل ،الدين قائما
على  فهذه األحاديث النبوية تدل داللة واضحة صرحية على بقاء طائفة من أمته 

احلق ظاهرين إىل يوم القيامة، وأن األرض ال ختلو منهم، وأهنم يوجدون يف كل جيل من 
، وأهنم يبقون ويستمرون على ذلك إىل يوم القيامة، قال املسلمني منذ عهد النيب 

ويف هذا احلديث معجزة ظاهرة؛ فإن هذا لنووي يف شرح حديث معاوية املذكور: )ا
إىل اآلن، وال يزال حىت أييت أمر هللا  الوصف ما زال حبمد هللا تعاىل من زمن النيب 

                                 
 (.1037(، واللفظ له، ومسلم )ك: اإلمارة ح: 3641أخرجه البخاري )ك: املناقب ح:  (1)

 (.1921(، واللفظ له، ومسلم )ك: اإلمارة ح:7311أخرجه البخاري )ك: االعتصام ح: (2)

 (.1920أخرجه مسلم )ك: اإلمارة  ح: (3)

 (.1922أخرجه مسلم )ك: اإلمارة ح:  (4)
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، وإذا كان األمر كذلك فال تصح دعوى خلو األرض عن (1)(املذكور يف احلديث
ا إىل اجملتمعات اجلاهلية، وال القول بعدم وجود اجملتمعات اإلسالمية، وال دعوى حتوهل

 مجاعة شرعية للمسلمني على وجه األرض. 
وهذه الدعوة الرباقة اخلالبة اليت ظاهرها الرمحة وابطنها العذاب ال بد من بيان زيفها 

وبطالهنا وكشف عوارها، وذلك مسامهة يف بيان احلق وتقريره وأتييده، ومشاركة يف الرد 
إصالحا ونصحا ملن والتحذير منه، وتنبيها وتعليما ملن غاب عنه العلم، و على الباطل 

أخطأ يف الفهم، ودعوة هلم إىل التأمل والتفكر وإعادة النظر، وحثا هلم على االستدراك 
ڤ ڦ  ژوالتوبة واإلانبة والرجوع إىل احلق واهلدى، وعمال وتطبيقا لقوله تعاىل: 

 .[55الذارايت: ]ژ ڦ ڦ ڦ 
لم يف هذا الباب جهود كثرية، وكتاابت متنوعة، وآاثر محيدة، فما هذه أبول  وألهل الع

إثبات شيء وتقريره قد يكون بطريق االعتبار والربهان، وقد كتابة يف املوضوع، ولكن 
والثاين أعظم الطريقني، فال شيء أدل على إمكان الشيء ، يكون بطريق الوجود والعيان

؛ فال شك أن (2)ألزم له من إحضار ما ينفيه وينكرهمن وجوده، وال شيء أقطع للخصم و 
اإلخبار ابملوجود من أحسن احلجج وأقوى الدالئل وأعظم الرباهني، والكتاابت من هذا 
النوع يف هذا الباب شحيحة وقليلة؛ ولذلك رأيت من الضروري واملناسب أن أقدم أمام 

 ماعة الشرعية يف عصران،القوم وأضع بني أيديهم مثاال واقعيا ومنوذجا تطبيقيا للج
ليعلموا ويبصروا وينتبهوا، وال يكونوا كالعيس اليت متوت يف البيداء عطشا، وهي حتمل 
املاء فوق ظهورها، وال يكونوا كاخلفافيش اليت تعمى عن الضياء، وتعجز عن الرؤية يف 

ن ما النهار، وال ترى يف ضوء الشمس، وخترج يف الليل، وختتفي يف النهار، وليعلموا أ
يسعون له موجود وحمفوظ بفضل هللا ورمحته، وأن عليهم أن يدركوا هذه النعمة ويشعروا 

هبا ويقدروها ويشكروا عليها، وأن يكونوا من محاهتا ودعاهتا ورعاهتا وأنصارها وأبطاهلا 

                                 
  (. 8/2632(، وانظر: الكاشف عن حقائق السنن للطييب )13/67شرح النووي لصحيح مسلم )( 1)
  (.7/375انظر: درء تعارض العقل والنقل ) (2)
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وجنودها ورجاهلا، وأن يكونوا من الذين حيافظون عليها، ويدافعون عنها، وينتصرون هلا، 
يدا وعوان هلا، ويقفون معها يف سرائها وضرائها ومجيع أحواهلا، وما ذلك على ويكونون 

 هللا بعزيز، وهللا املوفق واهلادي إىل  سواء السبيل.
وهذه الدولة السنية السلفية العاملة ابلكتاب والسنة وفق فهم السلف الصاحل، واخلادمة 

الصعيد العاملي واحمللي منذ أن للحرمني الشريفني، واملداِفَعة عن قضااي املسلمني على 
قامت ما زال األعداء حياربوهنا بشىت الوسائل واإلمكانيات، ويضللون الناس جتاهها، 
فتارة يزعمون أهنا دولة قامت على أسس تكفريية ودعوة خارجية، واتزة يزعمون أن 

ري دعوة شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب هي منبت اإلفراط والغلو والتكفري والتفج
والتدمري يف عصران، واترة يزعمون أن هذه الدولة راعية لإلرهاب وداعية للفنت، وهذه 

التهم واملزاعم قدمية، وليست وليدة اليوم، ولكنها تثار من وقت آلخر من قبل األعداء 
واملغرضني، وأييت األعداء املرتبصون والصيادون القدامى كل يوم بنعرات وشعارات 

جديدة لصيد الناس وصدهم وإضالهلم عن احلق واهلدى،  وحبائل وشبكات ووجوه
وليصرفوا أنظار املسلمني واملنصفني عن جرائمهم الوقحة وخمططاهتم اإلرهابية ومؤامراهتم 

فال بد من بيان احلق، وجتليته  اخلبيثة ضد اإلسالم واملسلمني بل اإلنسانية مجعاء،
 قوف جبانبها ومالزمتها ومساندهتا.والدفاع عنه، وال بد من بيان اجلماعة احلقة والو 

وهناك كتاب امسه: )املراد الشرعي ابجلماعة، وأثر حتقيقه يف إثبات اهلوية اإلسالمية أمام 
، وهو من -حفظه هللا-عوملة اإلرهاب والفتنة( للدكتور صاحل بن عبد هللا العبود 

وقد طبع عام  مطبوعات عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،
( صفحة، وهو كتاب قيم، وال غبار عليه يف نظري، وقد 68ه ، ويشتمل على )1423

رجعت إليه، واستفدت منه، والعلم رحم بني أهله، وله فضل السبق يف ذلك، ولكن ال 
بد من اإلشارة هنا إىل أمر مهم، وذلك لبيان نوع اإلضافة واجلدة واجلودة واالبتكار يف 

اإلجراءات األكادميية ومتطلبات البحوث العلمية ما ذكرته، وهو أن  حبثي هذا، ولوال
هذا الكتاب فيه عنوان بلفظ: )اململكة العربية السعودية حتقيق واقعي للمراد الشرعي 
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العزيز الرايض ومتكنه من  ، وذكر فيه املؤلف كيفية اسرتداد امللك عبد(1)ابجلماعة(
د املسلمني آنذاك، وأن املسلمني كانوا قد القضاء على الفنت اليت كانت قد عمت بال

فقدوا اجلماعة ابملفهوم املراد شرعا، وال سيما بعد إلغاء اخلالفة اإلسالمية وإعالن 
األتراك العثمانيني على يد زعيمهم مصطفى كمال  أات تورك أبن دولتهم دولة علمانية، 

املسلمني وَشََْلهم، وصارت فأقام هللا ابمللك عبد العزيز دولة التوحيد، ومجع به كلمة 
اململكة العربية السعودية مضرب املثل لألمن واالستقرار منذ ذلك الوقت، وصارت هي 

اجلماعة املراد هبا شرعا منذ ذلك الوقت إىل يومنا هذا، وأان أيضا جعلت عنوان حبثي 
أن  هذا: )اململكة العربية السعودية يف عصران مثال واقعي للجماعة(، ولكن ذكرت فيه

اململكة العربية السعودية دولة سنية سلفية، وأهنا ليست دولة خارجية وال تكفريية، وأهنا 
مل خترج على دولة اخلالفة، وأن إمامها إمام شرعي يقودهم ابلكتاب والسنة وفق فهم 

السلف الصاحل، وأن أهل احلل والعقد قد ابيعوه بيعة شرعية على مدار اترخيها الطويل، 
رعية، وإمامها إمام شرعي، وبينت ذلك كله من خالل النشأة والتاريخ فهي مجاعة ش

هلذه الدولة، ومن خالل أقوال ملوكها وتصرحياهتم، ومن خالل ما جاء يف نظامها 
األساسي للحكم، ومن خالل شهادات العلماء واملنصفني هلا من األقارب واألجانب، 

وع خيتلف عن الذي يف الكتاب ومن خالل الواقع املشاهد امللموس، فتناويل للموض
 املذكور، وإن كان العنواانن متقاربني.   

وهذا ال يقلل من أمهية الكتاب املذكور وقيمته وإفادته، وإمنا ذكرت ما ذكرت دفعا 
للتوهم املخوف أبن عملي هذا جمرد إعادٍة وتدويٍر جلهد ماض وعمل سابق، وأنه من 

، وأنه ال جديد فيه، وال فائدة منه، وأن التقمص بقميص الغري والتشبع مبا مل يعط
الكتاب السابق كاف وشاف، وأنه ال حاجة إىل املزيد يف هذا الباب، وحسيب أين 

اجتهدت وبذلت قصارى جهدي، ومهما يكن األمر، فاملوضوع مهم جدا يف نظري، وال 

                                 
و الفتنة )ص: انظر: املراد الشرعي ابجلماعة وأثر حتقيقه يف إثبات اهلوية اإلسالمية أمام عوملة اإلرهاب  (1)

47-55.) 



 

 
1648 

ة سيما يف وقتنا احلاضر، الذي تكاتفت فيه الفرق الباطلة، وتكالبت على أهل السن
واجلماعة ودوهلم وخاصة على بالد احلرمني، وتناصرت مع األعداء ضدهم، ورمتهم عن 

 ولذلك أحببت الكتابة يف هذه املوضوع املهم. قوس واحدة، 
وجعلت عنوانه )اململكة العربية السعودية يف عصران مثال واقعي للجماعة(، 

 وقسمته يف متهيد، ومخسة مطالب، وخامتة، وهي كما يلي:  
لتمهيد: بينت فيه معىن اجلماعة الشرعية، وذكرت فيه تنبيهات وتوضيحات ا  

 أخرى مهمة تتعلق ابملوضوع.  
 املطلب األول: يف بيان ذلك من خالل النظر يف التاريخ والتأسيس هلذه الدولة

 يف ذلك من أقوال ملوك هذه البالد وتصرحياهتماملطلب الثاين: 
 عن ذلك األساسي للحكمما جاء يف نظامها املطلب الثالث: 
 من أقوال العلماء وشهاداهتم يف ذلكاملطلب الرابع: 

  الواقع امللموس يشهد بذلكاملطلب اخلامس: 
 اخلامتة: وذكرت فيها أهم نتائج البحث والتوصيات 

وقد عزوت اآلايت القرآنية إىل مكاهنا يف املصحف الشريف بذكر اسم السورة ورقم 
نبوية الشريفة وعزوهتا إىل مصادرها األصلية بذكر اسم اآلية، وخرجت األحاديث ال

الكتاب ورقم احلديث، ويف الكتب املرتبة على طريقة املسانيد واملعاجم ذكرت رقم اجلزء 
والصفحة واحلديث. وبينت يف اهلامش املصادر اليت استفدت منها، وضبطت الكلمات 

 رأيتها حباجة إىل الشرح، اليت رأيتها حباجة إىل الضبط، وكذلك شرحت الكلمات اليت
وذكرت بعض التعليقات الضرورية يف اهلامش توضيحا للمسألة وإمتاما للفائدة، وراعيت 
القواعد العامة ملناهج البحث احلديثة قدر املستطاع، وذكرت يف األخري قائمة املصادر 

جوع واملراجع اليت استفدت منها يف هذا البحث، ليسهل على الدارسني والباحثني الر 
 إليها. 
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هذا وأشكر هللا تعاىل على توفيقه إايي لكتابة هذا البحث، وأسأل هللا سبحانه وتعاىل أن 
يتقبل مين هذا اجلهد، وأن يرزقين اإلخالص، وأن يوفقين خلدمة دينه ونشره وإعالء  

 كلمته، وأن يغفر يل ذنويب، إنه غفور رحيم عفو كرمي. 
وصحبه أمجعني، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله 

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
كتبه الدكتور ألطاف الرحمن بن ثناء اهلل                               

 عضو هيئة التدريس بالجماعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
لسعوديةالمملكة العربية ا                                  
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 متهيد
قبل الشروع يف تقرير أن اململكة العربية السعودية مثال واقعي للجماعة الشرعية يف 

عصران وتفصيل القول يف ذلك ال بد من البيان والتنبيه على أمور مهمة تتعلق ابملوضوع، 
 وهي كما يلي:  

دة الصف ومجع أوال: املراد ابجلماعة شرعا: إن هللا تعاىل أمر املسلمني ابالجتماع ووح
الكلمة ولزوم اجلماعة، وهناهم عن االفرتاق والتحزب، وابلنظر يف النصوص الشرعية من 

حنن معشر املسلمني ابلتمسك هبا الكتاب والسنة يتبني لنا أن اجلماعة اليت أمران 
األستاذ الدكتور حممد بن عبد الوهاب وااللتفاف حوهلا مجاعتان ال تضاد بينهما، قال 

 إن النصوص الشرعية دلت على أن اجلماعة مجاعتان، ال تضاد بينهما: العقيل: )
، والتابعون هلم إبحسان إىل يوم األوىل: اجلماعة العلمية: وهم أصحاب رسول هللا 

الدين، فالواجب على املسلم أن يلزم منهجهم، ويتقيد بفهمهم، وال خيالفهم يف شيء 
 هم واحد، ال ميكن أن يتعدد. من أمور الدين أبدا، وهذه مجاعة واحدة، وف

الثانية: مجاعة املسلمني إذا اجتمعوا على أمري وجب عليهم طاعته، وحرم عليهم 
معصيته، ووجب عليهم االلتزام هبذه اجلماعة، وعدم اخلروج عنها، ملا يف ذلك من األمن 

 .(1)والسالمة للفرد واألمة(
وىل ولكن قد توجد اجلماعة ابملعىن واجلماعة الثانية يف احلقيقة راجعة إىل اجلماعة األ

األول دون املعىن الثاين يف بعض البالد كاليت يستوطنها املسلمون ويعيشون فيها ولكن 
حيكمها غريهم، أو يف بعض األزمان لكثرة الفنت وعدم وضوع األمر، ولذلك حسن ذكره 

صلى بنا  :قال العرابض بن سارية مفردا. ومما يؤكد هذا التفصيل والتوجيه ما جاء عن 
ووجلت  ،ذرفت منها العيون ،مث أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ،ذات يوم رسول هللا 

 :فقال ؟فماذا تعهد إلينا ،اي رسول هللا كأن هذه موعظة مودع :فقال قائل ،منها القلوب

                                 
-57( وانظر أيضا: العزلة )ص: 81-80(، وانظر: )ص: 226الفتنة وموقف املسلم منها )ص:  (1)

-3/1246(، واملباحث العقدية يف حديث افرتاق األمم )9/10، وعارضة األحوذي )(59
 (، واألخري أوسع وأَشل.1344
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فسريى  يفإنه من يعش منكم بعد ،أوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا»
وعضوا عليها  ،وسنة اخللفاء املهديني الراشدين متسكوا هبا فعليكم بسنيت ؛فا كثريااختال

 .(1)«وكل بدعة ضاللة ،فإن كل حمدثة بدعة ،وإايكم وحمداثت األمور ،ابلنواجذ
أوصى يف هذا احلديث ابلتمسك ابجلماعة مبعنييها املذكورين، فأوصى ابلسمع  فالنيب 

فهذه هي اجلماعة ابلتمسك بسنته وسنة اخللفاء الراشدين، والطاعة لوالة األمور، وأمر 
اليت جيب التمسك هبا، يف مجيع األحوال واألزمان، وال سيما وقت الفنت، ووجود دعاة 

 الضاللة، وكثرة طرق الغواية والضالل وتشعبها.
مسألة تعدد األئمة واحلكام: األصل يف مسألة اإلمامة واخلالفة التوحد وعدم اثنيا: 

عدد، ولكن إذا دعت الضرورة، وأحلت احلاجة، وتباعدت األقطار، ومل ميكن مجع الت
الناس كلهم حتت إمامة إمام واحد، فقد أجاز أهل العلم تعدد األئمة واخللفاء، قال شيخ 

فإذا فرض  ،والسنة أن يكون للمسلمني إمام واحد والباقون نوابهاإلسالم ابن تيمية: )
فكان هلا ، ية من بعضها وعجز من الباقني أو غري ذلكأن األمة خرجت عن ذلك ملعص

، وقال األمري (2)(عدة أئمة لكان جيب على كل إمام أن يقيم احلدود ويستويف احلقوق
من خرج عن الطاعة، وفارق اجلماعة »: بن إمساعيل الصنعاين يف شرح قوله  حممد

ة اخلليفة الذي وقع طاع :أي ؛«عن الطاعة»: )قوله: (3)«ومات، فميتته ميتة جاهلية
إذ مل جيمع الناس على خليفة يف  ،وكأن املراد خليفة أي قطر من األقطار ،االجتماع عليه

 ،مجيع البالد اإلسالمية من أثناء الدولة العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم أبمورهم
وفارق » :وقوله .إذ لو محل احلديث على خليفة اجتمع عليه أهل اإلسالم لقلت فائدته

                                 
(، وابن ماجه 2676الرتمذي )ك: العلم ح: (، واللفظ له، و 4607أخرجه أبو داود )ك: السنة ح:  (1)

(، 97-1/95(، واحلاكم )ك: العلم 5(، وابن حبان كما يف اإلحسان )املقدمة ح:42)املقدمة ح: 
-8/107وصححه على شرط الشيخني، ووافقه الذهيب، وكذلك صححه األلباين يف اإلرواء )

  (. 2455ح: 109
 (.176-34/175جمموع الفتاوى ) (2)

 .(1848مسلم )ك: اإلمارة، ح:، أخرجه حديث أيب هريرة  جزء من (3)
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 ،خرج عن اجلماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به َشلهم :أي ؛«اجلماعة
 .(1)(وحاطهم عن عدوهم ،واجتمعت به كلمتهم

فاألصل أن يكون األمري واحدا، وأن يكون البقية نوابه، ولكن حبسب واقع العامل 
حاكم، واآلن ال  اإلسالمي تعددت األمراء واألقاليم، وأصبح لكل إقليم إمام، ولكل بلد

جيب على كل إمام أن يقيم احلدود ميكن مجعهم حتت إمارة واحدة، ويف هذه احلالة 
يف بلده، وكذلك جيب على أهل كل بلد وكل إقليم طاعة أمريهم  ويستويف احلقوق

 . (2)ابملعروف وعدم اخلروج عليه
ثال واقعي ومنوذج اثلثا: ال ندعي هلا العصمة والكمال: إن اململكة العربية السعودية م

تطبيقي للمراد الشرعي ابجلماعة، وذلك من حيث األصول والقواعد والضوابط اليت 
متشي عليها هذه الدولة، ومن حيث اجلملة يف تطبيقاهتا، وهذا ال يعين البتة أهنا اتمة مائة 

يها يف املائة، وأهنا كاملة من مجيع اجلوانب، وأهنا معصومة على اإلطالق، وأنه ال يوجد ف
شيء من اخلطأ واخللل والزلل؛ بل فيها نقص، وفيها قصور، وفيها ظلم، وفيها بغي، 

قورن إذا والقصور يف احلقيقة ال يساوي شيئا الظلم وفيها استئثار، ولكن هذا النقص و 
واحد منا إىل ما فيها أن ينظر العدل من الليس و  مبا فيها من العدل واإلحسان واخلري،

أفضل هي ؛ بل هذا من الظلم عليها، و ن الصوابما فيها منيه عيغمض عيمن اخلطأ، و 
، الشريعة ابالد املسلمني تطبيقيف خري ما نعلمه موجود يف هذا الباب، وهي من 

والواجب التعاون معها على إكمال النقص ورفع الظلم وسد اخللل، وذلك ابلتناصح 

                                 
 (.4/76سبل السالم ) (1)

(، والسيل 9/5(، والدرر السنية يف األجوبة النجدية )1/408انظر للتفصيل: اجلامع ألحكام القرآن ) (2)
-226(، والفتنة وموقف املسلم منها )ص: 482-4/481اجلرار املتدفق على حدائق األزهار )

وكتاب: تعدد اخللفاء يف الزمن الواحد، دراسة اترخيية عقدية، للدكتور عبد هللا بن سعد بن (، 227
 حممد أاب حسني.
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لطرق السليمة والقواعد والتواصي ابحلق، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر حسب ا
 .(1)املرعية والضوابط الشرعية

وبعدا هذا التمهيد والتنبيه حيسن بنا أن ننتقل إىل بيان وتقرير أن اململكة العربية 
السعودية مثال واقعي للجماعة الشرعية يف عصران هذا، وإليكم تفصيل ذلك يف 

 السطور القادمة، وابهلل التوفيق. 

                                 
(، ولقاءات الباب املفتوح )القاء الثاين 9/98انظر: جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ ابن ابز )( 1)

  (. 231-2/230والثالثون 
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 ودية يف عصرنا مثال واقعي للجماعةاململكة العربية السع
ال شك أن التمسك ابلكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من 

أئمة الدين هو املنهج احلق، وهو األساس الذي تكون عليه اجلماعة، وقد أنعم هللا على 
ها دولة أهل هذه البالد ووفق قادهتا لذلك توفيقا عظيما، فهذه الدولة من أول يوم

شرعية سنية سلفية حريصة على العمل ابلكتاب والسنة وفق فهم السلف الصاحل، وقد 
اعرتف أهل احلل والعقد إبمامها على مدار اترخيها، وابيعوه على الكتاب والسنة، 

واتريخ هذه الدولة وأقوال قادهتا، ونظامها املعمول فاجتمع فيها معىن اجلماعة بنوعيها، 
شاهد عدٍل على ذلك، -لعلم فيها، والواقع امللموس املشاهد فيها به، وأقوال أهل ا

وبيان ذلك ابلتفصيل والتمثيل فسجل حافل وحبر زاخر وابب واسع جدا ال يسعه املقام 
بل يعجز عنه البيان ويقصر دونه اللسان، ولذلك يف هذه العجالة أكتفي بذكر مناذج من 

تدل على -تطفات من نظامها املعمول به أقوال مؤرخي اململكة وعلمائها وملوكها ومق
املقصود وتفي ابلغرض املنشود هنا، وقد قيل: حسبك من القالدة ما أحاط ابلعنق، 

 ويكون ذلك من خالل مطالب، وهي كما يلي: 

املطلب األول: يف بيان ذلك من خالل النظر يف التاريخ والتأسيس 
 هلذه الدولة 

مامني: حممد بن عبد الوهاب وحممد بن سعود، إن هذه الدولة قامت ابلتعاون بني اإل
وأسست على الدعوة إىل التوحيد اخلالص وترك الشرك والبدع والظلم، والعودة 

وأصحابه، فقد ذكر الشيخ  ابملسلمني يف مجيع شعب حياهتم إىل ما كان عليه النيب 
ومخسني سنة سبع أو مثان حسني بن غنام أن شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب خرج )

ومائة وألف من العيينة إىل بلدة الدرعية، فنزل يف الليلة األوىل على عبد هللا بن سويلم، 
مث انتقل يف اليوم التايل إىل دار تلميذه الشيخ أمحد بن سويلم، فلما مسع بذلك األمري 

حممد بن سعود، قام من فوره مسرعا إليه ومعه أخواه ثنيان ومشاري، فأاته يف بيت أمحد 
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م عليه، وأبدى له غاية اإلكرام والتبجيل، وأخربه أنه مينعه مبا مينع به سويلم، فسل   بن
وما دعا إليه، وما كان عليه  فأخربه الشيخ مبا كان عليه رسول هللا  نساءه وأوالده.

وما هنوا عنه، وأن كل بدعة ضاللة، وما  ،وما أمروا به ،صحابته رضي هللا عنهم من بعده
وجعلهم إخواان. مث أخربه مبا عليه أهل  ،وأغناهم به ،ابجلهاد يف سبيل هللا ،أعزهم هللا به

جند يف زمنه من خمالفتهم لشرع هللا وسنة رسوله ابلشرك ابهلل تعاىل والبدع واالختالف 
فلما حتقق األمري حممد بن سعود معرفة التوحيد، وعلم ما فيه من املصاحل ، والظلم

إن هذا دين هللا ورسوله الذي ال شك فيه؛ فأبشر  !اي شيخالدينية والدنيوية قال له: 
 .(1)(ابلنصرة لك وملا أمرت به واجلهاد ملن خالف التوحيد

فهذه الدولة قامت ابلتعاون بني اإلمامني: حممد بن عبد الوهاب وحممد بن سعود، 
م، وأسست من  أول يومها على التوحيد اخلالص لرب العاملني وترك الشرك والبدع والظل

 وعلى الدعوة إىل دين هللا ورسوله، والعودة ابملسلمني إىل ما كان عليه النيب 
 وأصحابه الكرام.

وهذه الدعوة ظهرت وهذه الدولة قامت يف حمل ومنطقة مل تكن حتت النفوذ العثماين 
الفعلي املباشر وال لدولة من الدول القوية الكربى؛ فإن الداير النجدية اليت هي موطن 

دعوة وحمل نشأهتا كانت يف ذلك الوقت من الناحية السياسية مهملة مهجورة من هذه ال
ورؤسائها، وكانت جمزأة إىل  كانت مرتوكة حلكم مشايخ القبائلقبل الدول العظمى، و 

إمارات صغرية متعادية متفرقة ومتفككة، وكانت احلروب والصراعات والنزاعات بني 
ائمة ومستمرة وحادة، وكان كل شيخ وأمري مستقال يف حكامها وأمرائها وقبائلها وأفرادها ق

إدارة بالده، ومل يكن بينهم تالحم ووفاق؛ بل كان بينهم نزاع مرير وصراع شديد، وكان  
كل أمري ورئيس يرتبص ابآلخر، ويتحني فرص الوثوب عليه، وكانت القرية الواحدة أحياان 

                                 
(، وأثر 47-44عية قاعدة الدولة السعودية األوىل )ص: (، وانظر: الدر 87-86اتريخ جند )ص:  (1)

(، واجلامع خلطب عرفة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن 87-82الدعوة الوهابية )ص: 
 (.220-219و 34-1/33حممد آل الشيخ )
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احد منهم احلكم والوالية والزعامة تتوزع وتتمزق بني أمريين متعادين فأكثر، يدعي كل و 
فيها لنفسه، وينفيها عن غريه وال يسلمها له،  ومل يكن فيها دولة ذات قوة وشأن ونفوذ 

وسيطرة حتكم اجلميع وتضبطهم، ومل تكن حتت النفوذ العثماين أو غريه من الدول القوية، 
فقد جاء يف رسالته اليت ولذلك أمكن للشيخ اإلمام وتيسر له ما مل يتيسر ومل ميكن لغريه، 

: )إن هذا الذي أنكروا فيها آل مزيد رئيس ابدية الشام حيث قال لهأرسلها إىل فاضل 
علي  وأبغضوين وعادوين من أجله إذا سألوا عنه كل عامل يف الشام أو اليمن أو غريهم 

أن  ألجل ؛ولكن ما أقدر أن أظهره يف مكاين ؛وهو دين هللا ورسوله ،هذا هو احلق :يقول
بل ملا عرف  ؛ألن احلاكم يف بلده ما أنكره ؛الدولة ما يرضون، وابن عبد الوهاب أظهره

فهذا يدل على أن حمل دعوته ومنطقة عمله يف ذلك الوقت مل تكن  ،(1)احلق اتبعه(
خاضعة لدولة من الدول القوية الكربى، ال للدولة العثمانية، وال لغريها من الدول، وإمنا  

كم حملي مستقل، وهو مؤيد وموافق له؛ ولذلك أمكن له ما مل ميكن كانت خاضعة حلا 
 لغريه. 

وقال الدكتور عبد هللا الصاحل العثيمني: )إن جندا مل تشهد نفوذا عثمانيا مباشرا عليها قبل 
ظهور احلركة الوهابية، كما أهنا مل تشهد نفوذا يفرض سيطرته على العالقات بني قبائلها 

، وقال  أيضا: )وكانت جند بظروفها اخلاصة أنسب مكان (2)ي جهة(وبلداهنا املختلفة أل
لقيام مثل تلك احلركة وجناحها... وكان بعدها عن متناول أية سلطة مركزية قوية؛ خاصة 
ابلنسبة للدولة العثمانية، مما يهيئ فرصة وقوف احلركة اإلصالحية على قدميها قبل أن 

قال الدكتور صاحل بن عبد هللا العبود: )ومل ، و(3) متتد إليها قوى تقضي عليها يف مهدها(

                                 
مؤلفات الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب ]القسم اخلامس، الرسائل الشخصية، الرسالة  (1)

 (.7/32بعة [)الرا
حبوث وتعليقات يف اتريخ اململكة العربية السعودية ]احلركة الوهابية وحماولة توحيد جزيرة العرب[ )ص:  (2)

 (.41-1/40(، وانظر: اتريخ اململكة العربية السعودية )19(، وانظر: )ص: 13
ولة توحيد جزيرة العرب[ )ص: حبوث وتعليقات يف اتريخ اململكة العربية السعودية ]احلركة الوهابية وحما (3)

 (.19و 13
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وال أتى إليها  ،فما امتد إليها سلطاهنا ،جند على العموم نفوذا للدولة العثمانيةتشهد 
وال جابت خالل دايرها حامية تركية يف الزمان الذي سبق ظهور دعوة  ،والة عثمانيون

 .(1)(الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا
وة ظهرت يف حمل ومنطقة مل تكن حتت الدولة العثمانية وسيطرهتا ونفوذها فهذه الدع

وحكمها الفعلي، فال توصف ابخلروج والتمرد عليها، والشيخ مل خيرج على دولة اخلالفة 
)مل خيرج الشيخ حممد  بن ابز:االشيخ  قط، وإمنا خرج على أوضاع فاسدة يف بالده، قال

، فلم يكن يف جند -فيما أعلم وأعتقد-العثمانية بن عبد الوهاب على دولة اخلالفة 
بل كانت جند إمارات صغرية وقرى متناثرة، وعلى كل بلدة أو  ؛رائسة وال إمارة لألتراك

وهي إمارات بينها قتال وحروب ومشاجرات، … أمري مستقل -مهما صغرت-قرية 
ى أوضاع فاسدة والشيخ حممد بن عبد الوهاب مل خيرج على دولة اخلالفة، وإمنا خرج عل

يف بلده، فجاهد يف هللا حق جهاده وصابر واثبر حىت امتد نور هذه الدعوة إىل البالد 
 .(2)…(األخرى

فشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب خرج ابلتعاون مع األمري حممد بن سعود على 
فلم تكن هذه الدعوة وال األوضاع الفاسدة يف بالده، ومل خيرج على دولة اخلالفة، 

وكتاابت الشيخ ليس يف شيء منها ما يدل على موقف  دولة تكفريية وال خارجية قط،ال
عدائي له ضد الدولة العثمانية؛ فضال عن اخلروج عليها، وفضال عن تكفري رجاهلا 

  وحكامها والقائمني عليها.
وكان الشيخ اإلمام على عقيدة أهل السنة واجلماعة يف مجيع أبواب االعتقاد، وكان 

ىل إقامة التوحيد واتباع السنة وتطبيق الشريعة ونبذ الشرك والبدع واخلرافات، وال يدعو إ
توجد له أي فتوى فيها تشكيك يف شرعية دولة اخلالفة أو تكفري حلكامها أو دعوة 

                                 
 (.1/40عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية ) (1)
ه ، مسجلة على 1402ندوة جتديد الفكر اإلسالمي، ألقيت يف قاعة احملاضرات جبامعة امللك سعود،  (2)

 (.306أشرطة كاسيت، بواسطة كتاب: دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب )ص: 
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للخروج عليها، بل الشيخ مل يكن يكفر عصاة املسلمني فضال عن حكامهم، وكان 
سلمني ما مل أيمروا مبعصية، ولذلك ملا سأله أهل يعتقد وجوب السمع والطاعة ألئمة امل

وأشهدكم أين  ،أشهد هللا ومن حضرين من املالئكةالقصيم عن عقيدته أجاهبم بقوله: )
أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة واجلماعة من اإلميان ابهلل ومالئكته 

 اجلهاد وأرى اإلسالم، ئرةدا من أخرجه وال بذنب، املسلمني من أحدا   أكفر وال...وكتبه
وأرى وجوب جائزة...  خلفهم اجلماعة وصالة فاجرا   أو كان برا   إمام كل مع ماضيا

برهم وفاجرهم ما مل أيمروا مبعصية هللا، ومن ويل  ،السمع والطاعة ألئمة املسلمني
وغلبهم بسيفه حىت صار خليفة وجبت طاعته؛  ،ورضوا به ،واجتمع عليه الناس ،اخلالفة

، وقال أيضا مبينا وجوب السمع والطاعة ألئمة املسلمني: (1)(رم اخلروج عليهوح
أن من متام االجتماع السمع والطاعة ملن أتمر علينا ولو كان عبدا  : األصل الثالث)

حبشيا ، فبني هللا هذا بياان  شائعا  كافيا  بوجوه من أنواع البيان شرعا  وقدرا ، مث صار هذا 
 .(2)(أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به األصل ال يعرف عند

 يرى ويعتقدكان فالشيخ ما كان يكفر املسلمني، وما كان خيرجهم من دائرة اإلسالم، و 
، ومل يكن وجوب السمع والطاعة ألئمة املسلمني بر هم وفاجرهم ما مل أيمروا مبعصية هللا

 .والتأييديكفرهم، ومل يكن يرى اخلروج عليهم بل كان يدعو هلم ابلصالح 
اإلسالم حممد بن عبد الوهاب شيخ ه  أرسل 1185عام يف فقد ذكر ابن غنام أنه 

إىل وايل مكة أمحد بن سعيد الشريف هدااي؛ وكان بن حممد بن سعود عبدالعزيز  اإلمامو 
يبني  ،فقيها  وعاملا  من مجاعتهمإليه أن يرسال  اطلب منهمكان و  ا،وراسلهم ا،قد كاتبهم

حممد بن علماء مكة؛ فأرسل إليه الشيخ ناظر وي ،يدعون إليه من الدينهلم حقيقة ما 
، ومعه  الشيخَ بن حممد بن سعود  عبدالعزيزاإلمام و الوهاب  عبد عبدالعزيز احلصني 

                                 
-7/8مؤلفات الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب ]القسم اخلامس، الرسائل الشخصية، الرسالة األوىل[ ) (1)

11.) 
مؤلفات الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب ]القسم األول، العقيدة واآلداب اإلسالمية، الرسالة الثانية  (2)

 (.1/394عشرة، ستة أصول عظيمة مفيدة[ )
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املعروض لديك؛ أدام هللا ، بسم هللا الرمحن الرحيم)" :هذا نصها، و منهما إليه رسالة
وأعز   ،أعزه هللا يف الدارين-شريف سعيد الشريف أمحد بن ال ةحضر  ،فضل نعمه عليك

م اخلادم، وأتم ل ما فيه من الكالإىل إن الكتاب ملا وصل  -به دين جد ه سيد الثقلني
ة احملمدية عىل هللا بتأييد الشريف؛ ملا كان قصده نصر الشريإ احلسن؛ رفع يديه ابلدعاء

وملا طلبتم من ، ألمورومن تبعها، وعداوة من خرج عنها، وهذا هو الواجب على والة ا
أعزه  –يف جملس الشريف  ، وحيضراصل إليكمو امتثلنا األمر، وهو  انحيتنا طالب علمٍ 

فإن اجتمعوا فاحلمد هلل على ذلك، وإن اختلفوا أحضر  هو وعلماء مكة، -هللا تعاىل
أن يقصد بعلمه وجه هللا ومنهم والواجب على كل  من ا الشريف كتبهم وكتب احلنابلة، 

ھ   ھ  ژ: إىل قوله ژڱ ڱ ڱ ں ں ژ رسوله؛ كما قال تعاىل:  ونصر

، فإذا كان هللا سبحانه قد أخذ امليثاق على األنبياء [81آل عمران :] ژھے 
، فال بد  من اإلميان به، وال !فكيف بنا اي أمته ،على اإلميان ونصرته إن أدركوا حممدا  

اس بذلك وأوالهم أهل البيت بد من نصرته، ال يكفي أحدمها عن اآلخر، وأحق الن
من وأحق أهل البيت بذلك من كان  ،فهم على أهل األرضالذين بعثه هللا منهم، وشر  

أن غلمانك من مجلة اخلدام، مث أنتم  -أعزه هللا -وغري ذلك يعلم الشريف  ذريته 
 ."يف حفظ هللا وحسن رعايته

قب ابلفعر، واجتمع هو وبعض فلما وصل الشيخ عبد العزيز احلصني نزل على الشريف املل
مفيت  -علماء مكة عنده، وهم: حيىي بن صاحل احلنفي، وعبد الوهاب بن حسن الرتكي

السلطان، وعبد الغين بن هالل، وتفاوضوا يف ثالث مسائل، وقعت املناظرة فيها: األوىل: ما 
الثة: إنكار دعوة نسب إلينا من التكفري ابلعموم، والثانية: هدم القباب اليت على القبور، والث

الصاحلني للشفاعة. فذكر هلم الشيخ عبد العزيز أن نسبة التكفري ابلعموم إلينا زور وهبتان 
علينا، وأما هدم القباب اليت على القبور فهو احلق والصواب، كما هو وارد يف كثري من 
تغاثة الكتب، وليس لدى العلماء فيه شك، وأما دعوة الصاحلني وطلب الشفاعة منهم واالس

هبم يف النوازل، فقد نص عليه األئمة العلماء، وقرروا أنه من الشرك الذي فعله القدماء، وال 
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جيادل يف جوازه إال كل ملحد أو جاهل. فأحضروا كتب احلنابلة فوجدوا أن األمر على ما 
هم ذكر فاقتنعوا، واعرتفوا أبن هذا دين هللا،  وقالوا: هذا مذهب اإلمام املعظم، وانصرف عن

 .(1)الشيخ عبد العزيز مبجال معززا(
فهذه الدعوة وهذه الدولة مل تكن تكفريية قط، وبذورها وجذورها وأصوهلا ليست وعيدية 

وال خارجية البتة، وإمنا تلك فرية افرتيت من قبل املغرضني واملناوئني وأعداء الدين وألصقت 
ة كانوا يدعون ابلصالح والتأييد هبا، والقائمون على هذه الدعوة املباركة والدولة الرشيد

ألولئك احلكام األشراف، وكانوا يعدون أنفسهم خداما هلم، بل كانوا يرون أن اإلمامة ال 
تصح يف غري قريش إذا أمكن ذلك؛ فقد سئل اإلمام عبد العزيز بن حممد بن سعود: هل 

يف غري قريش  تصح اإلمامة يف غري قريش؟ فأجاب: )الذي عليه أكثر العلماء أهنا ال تصح
إذا أمكن ذلك، وأما إذا مل ميكن ذلك واتفقت األمة على مبايعة اإلمام أو اتفق أهل احلل 

والعقد عليه صحت إمامته ووجبت مبايعته، ومل يصح اخلروج عليه، وهذا هو الصحيح الذي 
عليكم ابلسمع والطاعة، وإن أتمر عليكم »: تدل عليه األحاديث الصحيحة، كقوله 

 .(3)((2)«ي...عبد حبش
فالقائمون على هذه الدعوة والدولة مل يكن لديهم شيء من نزعات اخلوارج وأهوائها، ومل  

يكن امللك والرائسة نصب أعينهم وغاية ِجدِ هم وجهادهم؛ بل كانوا دعاة ومصلحني، فكانوا 
والذي كان عليه الصحابة  يدعون الناس إىل الدين الصحيح الذي تركهم عليه النيب 

ضوان هللا عليهم أمجعني، وكانوا يدعون إىل نصر التوحيد والسنة ونبذ الشرك والبدعة، وهذا ر 
الذي سعى له ومشى عليه أئمة هذه الدعوة وملوك هذه الدولة على مدار اترخيهم الناصع 

 الطويل، وركزوا عليه يف مصاحلاهتم ومعاهداهتم وتعامالهتم مع اآلخرين.

                                 
 (.136-135د )ص: اتريخ جن (1)
(، وابن ماجه )املقدمة ح: 2676(، والرتمذي )ك: العلم ح: 4607أخرجه أبو داود )ك: السنة ح:  (2)

(، وصححه على 97-1/95(، واحلاكم )ك: العلم 5(، وابن حبان كما يف اإلحسان )املقدمة ح:42
  (. 2455ح: 109-8/107شرط الشيخني، ووافقه الذهيب، وكذلك صححه األلباين يف اإلرواء )

 (.7-9/6الدرر السنية يف األجوبة النجدية ) (3)
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ه  1221ره اجلربيت يف اترخيه يف حوادث شهر صفر عام ومن األمثلة على ذلك ما ذك
أبن الشريف غالب بن مساعد عاهد اإلمام وصلت من الداير احلجازية ن األخبار أ

 اتباع ما أمر هللا تعاىل به يف كتابه العزيزسعود بن عبد العزيز بن حممد بن سعود على )

 وما كان عليه ،صالة والسالمواتباع سنة الرسول عليه ال ،من إخالص التوحيد هلل وحده

ما  وترك ،اخللفاء الراشدون والصحابة والتابعون واألئمة اجملتهدون إىل آخر القرن الثالث
 حدث يف الناس من االلتجاء لغري هللا من املخلوقني األحياء واألموات يف الشدائد

قبيل وت ،وما أحدثوه من بناء القباب على القبور والتصاوير والزخارف ،واملهمات
وعمل األعياد  ،والنذور والذبح والقرابن ،واخلضوع والتذلل واملناداة والطواف ،األعتاب
وابقي األشياء اليت  ،واجتماع أصناف اخلالئق واختالط النساء ابلرجال ،هلا واملواسم

املخلوقني مع اخلالق يف توحيد األلوهية اليت بعثت الرسل إىل مقاتلة من  فيها شركة
وعلى هدم القباب املبنية على  ،فعاهده على منع ذلك كله ،الدين هلل نليكو  ؛خالفها

بعد املناظرة مع علماء  ،ألهنا من األمور احملدثة اليت مل تكن يف عهده ؛القبور واألضرحة
ويل من الكتاب أوإقامة احلجة عليهم ابألدلة القطعية اليت ال تقبل الت تلك الناحية

 ،وسلكت الطرق بني مكة واملدينة ،ك أمنت السبلفعند ذل ،وإذعاهنم لذلك والسنة
وما جيلبه عرابن  ،واحنلت األسعار وكثر وجود املطعومات ،والطائف وبني مكة وجدة

 .(1)(الغالل واألغنام واألمسان واألعسال الشرق إىل احلرمني من
فهذه الدعوة وهذه الدولة من أول يومها تسعى إىل حتقيق التوحيد وإفراد هللا وحده 

واخللفاء  أبنواع العبادة كلها، وتدعو إىل الدين اخلالص، الذي كان عليه النيب 
الراشدون وغريهم من الصحابة والتابعني، فمن بعدهم من أئمة الدين، وال شك أن هذا 

 هو الدين الصحيح اخلالص.
وهذه الدولة دولة مساملة متحملة صبور تتجنب الصدام، وتدفع احلروب إىل أقصى ما 

، والناظر املنصف يف اترخيها واملتصفح ألوراقها بعدل جيد أن هؤالء األئمة وامللوك ميكن

                                 
  (. 9-4/8عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار) (1)
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مل يوسعوا دائرة ملكهم ومنقطة نفوذهم خارج موطنهم وملكهم ومكان دعوهتم، ومل 
خيرجوا عن الداير النجدية وموطن الدعوة إال أبحد سببني وأحد طريقني: إما أن أهل 

انضموا إليهم برضا ورغبة وقناعة، وصاروا من جنودهم تلك املناطق قبلوا دعوهتم، و 
وأنصارهم وأتباعهم وإخواهنم، وصارت تلك املناطق خاضعة للحكم السعودي، وإما 
أهل تلك املناطق وقفوا منهم مواقف عدائية، وعادوهم وحاربوهم وهامجوهم ونصروا 

رك، فخسر خصومهم، وحصلت بينهم وبني أئمة الدعوة وملوك السعودية حروب ومعا
املخالفون املعركة واهنزموا فيها، وغلبهم هؤالء وانتصروا عليهم، وصارت تلك املناطق 
أيضا داخلة يف دائرة النفوذ السعودي، ومل يكن التكفري واهلجوم والبدء ابلغارة يف يوم 

 من األايم من منهج هذه الدولة وأصوهلا. 
ن حيق له ذلك من انحيتني: الناحية وامللك عبد العزيز إمنا استعاد دولة أجداده، وكا

السياسية التارخيية والناحية الدينية اإلصالحية، وكان على عقيدهتم ومنهجهم وطريقتهم 
وسياستهم، ومل خيرج عنها ومل يوسع دائرة نفوذه وملكه إال أبحد الطريقني املذكورين، وملا 

لك م كان امل1918-1914ه /1337-1333وقعت احلرب العاملية األوىل 
العزيز فيها حمايدا، ومل يدخل احلرب مع أحد اجلانبني املتحاربني، ودخلت الدولة  عبد

العثمانية احلرب إىل جانب دول الوسط )أملانية والنمسا(، وشاركت يف القتال ضد 
، والشريف حسني الذي عينته (1)احللفاء )بريطانيا وفرنسا وروسيا وأمريكا من بعده(

كان يتعامل يف هذه الفرتة مع  (2)م1908ه /1326على مكة عام  الدولة العثمانية أمريا
األتراك مبهارة ابرعة وخبث، وكانت بينه وبني بريطانيا عالقات سرية متآمرة على األتراك، 

م، 1916ودخل احلرب رمسيا إىل جانب احللفاء، وأعلن ذلك يف اخلامس من شعبان 

                                 
-2/118(، وأحداث العامل يف القرن العشرين )1/123انظر: حاضر العامل اإلسالمي وقضاايه املعاصرة ) (1)

120 .)  
(، وعصر جديد كي ايك اتريخ 2/13ربية السعودية )(، واتريخ اململكة الع321انظر: حكام مكة )ص:  (2)

ساز شخصيت شاه عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود اور مملكت توحيد سعودي عرب ]ابألردية[ 
   (.98)ص: 
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منها احلامية الرتكية يف التاسع من  وفتح النار على الثكنات العسكرية يف مكة، وطرد
م، وأعلن الثورة العربية واالستقالل عن احلكم 10/6/1916ه /1334شعبان 
ه  أعلنت الدولة العثمانية قبول االستسالم للحلفاء، 1337، ويف أواخر حمرم (1)الرتكي

تنص  ووقعت اتفاقية )الباخرة آغا ممنون( الشهرية بني اجلانبني، وكانت بنودها األوىل
، ويف (2)على ختلي الدولة العثمانية عن مجيع املناطق التابعة هلا خارج حدود تركيا

ه  خرجت املدينة املنورة من احلكم العثماين، ودخلت يف 1337اخلامس من ربيع األول 
، مع أن الثورة يف املدينة ضد الدولة العثمانية الرتكية كانت قد بدأت يف (3)احلكم اهلاَشي

ه  على يد فيصل وأخيه علي أبمر من أبيهما الشريف 1334شهر شعبان الرابع من 
ه  خرجت املدينة 1344حسني، ويوم السبت التاسع عشر من مجادى األوىل عام 

، ويف التاسع من شعبان (4)املنورة من احلكم اهلاَشي، ودخلت يف احلكم السعودي
كة، وأعلن م طرد الشريف حسني احلامية الرتكية عن م10/6/1916ه /1334

ه  تنازل عن امللك 1343، ويف الرابع من ربيع األول (5)االستقالل عن احلكم الرتكي
البنه علي، ومن الغد نودي ابألمري علي ملكا على احلجاز،  ويف السابع عشر من ربيع 

، ويف أول يوم (6)م دخلت مكة يف احلكم السعودي15/10/1924ه /1343األول 
م صاحل امللك علي بن احلسني امللك 1925ديسمرب  17ه /1344من مجادى اآلخرة 

عبد العزيز، وتنازل له عن جدة، وخرج منها يف السادس من مجادى اآلخرة 
م، مث دخلها امللك عبد العزيز، وعامل أهلها معاملة 21/12/1925ه /1344

                                 
  (. 156-2/154(، واتريخ اململكة العربية السعودية )331انظر: حكام مكة )ص:  (1)
  (. 3/79(، والتاريخ الشامل للمدينة املنورة )2/156) انظر: اتريخ اململكة العربية السعودية (2)
  (. 3/83انظر: التاريخ الشامل للمدينة املنورة ) (3)
  (. 3/161(، والتاريخ الشامل للمدينة املنورة )156-2/154انظر: اتريخ اململكة العربية السعودية ) (4)
  (. 156-2/154ودية )(، واتريخ اململكة العربية السع331انظر: حكام مكة )ص:  (5)
-2/154(، واتريخ اململكة العربية السعودية )85-84انظر: الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز )ص:  (6)

  (. 42-3/41(، والتاريخ الشامل للمدينة املنورة )156
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م اجتمع بعض 10/8/1932ه /1351، ويف الثاين عشر من مجادى األوىل (1)حسنة
ولني يف الدولة، واتفقوا على أن يرفعوا إىل امللك عبد العزيز قرارا وضعوه، كبار املسؤ 

وهو الرغبة يف حتويل اسم )اململكة احلجازية النجدية وملحقاهتا( إىل )اململكة العربية 
 . (2)السعودية(، فوافقهم امللك عبد العزيز على ذلك

ماين املباشر، وكان األشراف فالشاهد هنا أن منطقة احلجاز اليت كان فيها النفوذ العث
نواهبم فيها ابجلانب إىل الوالة األتراك أحياان، فهؤالء األشراف هم الذين آتمروا ضد 

دولة اخلالفة، وانقلبوا عليها، وطردوا حاميتهم منها، وأعلنوا الثورة العربية واالستقالل 
ي شيئا فشيئا، عن احلكم الرتكي، مث بعدها بسنوات دخلت هذه املدن يف احلكم السعود

وإذا كان األمر كذلك فال يصح أن توصف الدولة السعودية ابخلروج على دولة اخلالفة 
البتة، بل إن الدولة السعودية هي اليت حوربت من أجل عقيدهتا ودعوهتا، وصدت عن 

الكعبة، ومنعت من أداء فريضة احلج، وقطعت العالقات التجارية معها، ومرة امتد هذا 
، وحرقت بيوهتا ومساجدها، وقتل أهلها، (3)حنو نصف قرن من الزمان القطع واملنع

، (4)وشنق بعض والهتا وحكامها وعلمائها، ومرة دمرت بكاملها من أوهلا إىل آخرها
فكانت يف احلقيقة هي املظلومة واملبغي عليها، ومل تكن هي ظاملة وال ابغية على غريها، 

عظيم وداعية حبق، وكذلك الدولة وشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب مصلح 
السعودية اليت هي مثرة من مثار تلك الدعوة دولة سنية شرعية تدعو إىل الدين الصحيح 

                                 
-2/200(، واتريخ اململكة العربية السعودية )77انظر: الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز )ص:  (1)

(، وعصر جديد كي ايك اتريخ ساز شخصيت شاه عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود اور 201
  (. 105مملكت توحيد سعودي عرب ]ابألردية[ )ص: 

-2/307(، واتريخ اململكة العربية السعودية )158انظر: الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز )ص:  (2)
308 .)  

ه ، ابستثناء 1213اع من قيام الدولة السعودية األوىل تقريبا إىل عام استمر منع األشراف ألولئك األتب (3)
  (. 2/201ه ، انظر: اتريخ اململكة العربية السعودية )1197ه ، و1185عامي 

الدرعية قاعدة الدولة انظر للتفصيل: اتريخ اململكة العربية السعودية للدكتور عبد هللا الصاحل العثيمني، و  (4)
  . ، أتليف: حممد الفهد العيسىالسعودية األوىل
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والصحابة، وهذا أمر واضح جلي  واإلسالم اخلالص، وتدعو إىل ما كان عليه النيب 
 يعرفه العقالء املنصفون حىت من غري املسلمني ويشهدون بذلك.   

اجناس جولد تسيهر: )وإذا أردان البحث يف عالقة اإلسالم السين ابحلركة  قال املستشرق
الوهابية، جند أنه مما يسرتعي انتباهنا خاصة، من وجهة النظر اخلاصة ابلتاريخ الديين، احلقيقة 

التالية: جيب على من ينصب نفسه للحكم على احلوادث اإلسالمية أن يعترب الوهابيني 
والصحابة، فمراد الوهابيني  مية على الصورة اليت وضعها هلا النيب أنصارا للداينة اإلسال

وجاء يف دائرة املعارف الربيطانية:  .(1)وغايتهم: إمنا هي إعادة اإلسالم األول كما كان(
)الوهابية اسم حلركة  التطهري يف اإلسالم، والوهابيون يتبعون تعاليم الرسول وحده، ويهملون 

وقال املؤرخ األمريكي ، (2)لوهابية هم أعداء اإلسالم الصحيح(كل من سواها، وأعداء ا
الدعوة الوهابية إمنا هي دعوة إصالحية صاحلة حبتة غرضها إصالح ): دب ستودار و لوثر 

والتعاليق املتضاربة اليت  ،ونقض التفاسري املختلفة ،وإبطال األوهام ،ونسخ الشبهات ،اخلرق
وعلى اجلملة هي  ،ى، ودحض البدع وعبادة األولياءوضعها أرابهبا يف عصور اإلسالم الوسط

ا االستمساك إمن :ولبابه وجوهره، أي ،واألخذ به على أوله وأصله ،الرجوع إىل اإلسالم
 .(3)(ابلوحدانية اليت أوحى هللا هبا إىل صاحب الرسالة

فهذه الدولة قامت على الدعوة إىل الدين اخلالص والتوحيد اخلالص، قامت على 
إىل العمل ابلكتاب والسنة وفق فهم السلف الصاحل من اخللفاء الراشدين الدعوة 

وغريهم من الصحابة والتابعني فمن بعدهم من أئمة الدين، ومل تكن هذه الدولة وال 
الدعوة تكفريية وال خارجية قط، وإمنا حرصت كل احلرص من أول يومها إىل وقتنا هذا 

هم وعزهم إبفراد العبودية هلل دون غريه، على العودة ابملسلمني إىل جمدهم وكرامت
ومن يرجع إىل كتب شيخ اإلسالم وابلتمسك ابلكتاب والسنة وهدي السلف الصاحل، 

                                 
  (. 269العقيدة والشريعة يف اإلسالم )ص: ( 1)
-43نقال من كتاب: أهل احلديث يف شبه القارة اهلندية وعالقتهم ابململكة العربية السعودية )ص: ( 2)

44 .)  
  (. 1/264حاضر العامل اإلسالمي )( 3)
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الوهاب ورسائله وكتب أئمة الدعوة ورسائلهم ومصنفاهتم، وإىل أحوال  حممد بن عبد
صرحياهتم، ملوك هذه الدولة وسريهم وترامجهم وأعماهلم وأفكارهم ومبادئهم وأقواهلم وت

فهذا هو أساس هذه الدولة  ويتأمل فيها بتجرد وإنصاف يتضح له ذلك متام الوضوح؛
، وقد شهد هلا (1)ونسبها واترخيها، وهذا هو الدين احلق، وهذا هو اإلسالم الصحيح

 بذلك حىت غري املسلمني.  
 ع وضياءُ  بح فيه ترف كالص     نسب أضاء عموده يف رفعة

 (2)والفضل ما شهدت به األعداء     بفضلها دووَشائل شهد الع  

                                 
قيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها يف حيسن الرجوع لالستزادة والتفصيل إىل كتاب: ع (1)

العامل اإلسالمي للشيخ الدكتور صاحل بن عبد هللا العبود، وكتاب: تصحيح خطأ اترخيي حول الوهابية 
للدكتور حممد بن سعد الشويعر، وكتاب: دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب، عرض 

  مد بن علي العبد اللطيف. ونقض للدكتور عبد العزيز بن حم
ه ، انظر: ديوان السري 362من شعر أيب احلسن السري بن أمحد بن السري الكندي الرفاء املوصلي  (2)

  (. 1/264الرفاء )
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 املطلب الثاني: من أقوال ملوك هذه البالد وتصرحياتهم يف ذلك 
إن أقوال املسؤولني يف هذه الدولة الرشيدة وتصرحياهتم الدالة على سريهم يف احلكم وفق 

ؤها وملوكها  الشريعة اإلسالمية كثرية جدا، فكبار املسؤولني فيها وسفراؤها ووزراؤها وأمرا
كلهم يصرحون بذلك منذ أتسيسها إىل يومنا هذا، ويعلنونه يف احملافل الدولية واحمللية على 

رؤوس املأل واألشهاد، بكل فخر واعتزاز دون أي تردد أو ارتياب، وال ميكن ذكر تلك 
ا األقوال كلها هنا، ولذلك أكتفي بذكر مناذج من أقوال ملوك هذه البالد وتصرحياهتم يف هذ

 الشأن، وهي كما يلي: 
أن  تعرفون): -رمحهم هللا تعاىل–قال امللك عبد العزيز بن  عبد الرمحن بن فيصل آل سعود 

مث السلف  ،وما كان عليه أصحاب حممد  ،وسنة رسوله  ،أصل املعتقد كتاب هللا
 ،فعيواإلمام الشا ،الصاحل من بعدهم، مث من بعدهم أئمة املسلمني األربعة: اإلمام مالك

أعاله حنن واملذكورون ...واإلمام أبو حنيفة. فهؤالء اعتقادهم واحد يف األصل ،واإلمام أمحد
وابن  ،بل إنه يف آخر األمر أظهر هللا شيخ اإلسالم ابن تيمية ؛على ما جاء به حممد 

رمحهم هللا تعاىل، ونفع هللا هبم اإلسالم  ،مث من بعدهم الشيخ حممد بن عبدالوهاب ،القيم
أسالفنا موافقتهم يف أقواهلم وأفعاهلم ملا جاء يف كتاب هللا وسنة رسوله  ىاملسلمني، فلما رأو 
 لهمعلى سبي -إن شاء هللا-وأظهره هللا على أيديهم، وحنن  ،وقاموا به ،قبلوا ذلك 

، وقال أيضا: )حقيقة التمسك ابلدين (1)(ومييتنا عليه ،ومعتقدهم، نرجو أن حييينا على ذلك
مي هي: اتباع ما جاء يف كتاب هللا، وسنة رسوله، وما كان عليه السلف الصاحل. اإلسال

، وقال (2)وهذا هو الذي أدعو إليه، وما كان خمالفا هلذا القول فهو كذب وافرتاء علينا(
أيضا: )إن الدين اإلسالمي الصحيح يف نظري هو أساس الرقي، ومن اعرتضنا يف ديننا أو 

كان أهل األرض، وإن اإلسالم مَلَك علينا قلوبَنا وكل جوارحنا، وطننا قاتلناه حىت ولو  

                                 
 (1/26) امللكية اخلطب من خمتارات( 1)

 (115املصحف والسيف )ص:  (2)
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، (1)ونسأل هللا أن مييتنا على اإلسالم، وحيفظنا ابإلسالم، وحيفظ بنا وابملسلمني اإلسالم(
وهذا  ؛ويسمون مذهبنا "الوهايب" ابعتبار أنه مذهب خاص ،يسموننا ابلوهابيني)وقال أيضا: 

لسنا أصحاب  حنن، اليت كان يبثها أهل األغراض ؛كاذبةخطأ فاحش نشأ عن الدعاايت ال
فعقيدتنا هي  ؛عقيدة جديدة، ومل أيت حممد بن عبد الوهاب ابجلديد وأ ،مذهب جديد

وما كان عليه السلف  اليت جاءت يف كتاب هللا وسنة رسوله  ؛عقيدة السلف الصاحل
رسوله، وما هم ببالغني سعادة ...إن املسلمني يف خري ما داموا على كتاب هللا وسنة الصاحل

الدارين إال بكلمة التوحيد اخلالصة...إن املسلمني خبري إذا اتفقوا، وعملوا بكتاب هللا وسنة 
، ليتقدم املسلمون للعمل بذلك، فيتفقون فيما بينهم على العمل بكتاب هللا وسنة رسوله 

نذاك أتقدم إليهم، فأسري نبيه، ومبا جاء فيهما، والدعوة إىل التوحيد اخلالص، فإنين حي
وإايهم جنبا إىل جنب يف كل عمل يعملونه، ويف كل حركة يقومون هبا، وهللا إين ال أحب 

امللك وأهبته، وال أبغي إال مرضاة هللا، والدعوة إىل التوحيد،  ليتعاهد املسلمون فيما بينهم 
زعيم أو أمري بل على التمسك بذلك وليتفقوا، فإين أسري وقتئذ معهم، ال بصفة ملك أو 

بصفة خادم، أسري أان وأسريت وجيشي وبنو قومي، وهللا على ما نقول شهيد، وهو خري 
، وقال أيضا: )والذي منشي عليه هو طريق السلف الصاحل، وحنن ال نكفر (2)الشاهدين(

أحدا إال من كفره هللا ورسوله، وليس من مذهب سوى مذهب السلف الصاحل، وال نؤيد 
على بعضها، فأبو حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل أئمتنا، ومن وجدان بعض املذاهب 

معه احلديث الصحيح اتبعناه، واألصل كتاب هللا وسنة رسوله، ال نفضل أحدا على 
وإحالل عقيدة  ،عالء كلمة الدينإيف سبيل  أعمل جهد طاقيت إنين، وقال أيضا: )(3)أحد(

: أان مبشر أدعو لدين اإلسالم، أوال   لذلك؛ السلف الصاحل يف نفوس املسلمني والعرب
: أان داعية لعقيدة السلف الصاحل، وعقيدة السلف الصاحل هي اثنيا   ولنشره بني األقوام.

                                 
 (138املصحف والسيف )ص:  (1)

 (.217والوجيز يف سرية امللك عبد العزيز )ص: (، 87-85املصحف والسيف )ص:  (2)

 (141املصحف والسيف )ص: ( 3)



 

 
1669 

أما ما كان غري موجود  .التمسك بكتاب هللا، وسنة رسوله، وما جاء عن اخللفاء الراشدين
. وقال (1)(ما فيه صالح املسلمني فيها فأرجع بشأهنا إىل أقوال األئمة األربعة، فآخذ منها

وال أتواىن يف القضاء على من حياول النيل  ،أان عندي أمران ال أهتاون يف شيء منهماأيضا: )
 :ولو بشعرة ،منهما

اللهم صل وسلم وابرك عليه، إين  "حممد رسول هللا ،ال إله إال هللا"األول: كلمة التوحيد 
 (2)ن  ضَ أوالدي وكل آل سعود فداء هلذه الكلمة ال أَ أقدم دمي ودم  ،واتهلل ،وابهلل ،وهللا

 .به
والثاين: هذا امللك الذي مجع هللا به َشل العرب بعد الفرقة، وأعزهم به بعد الذلة، 
 .(3)وكثرهم بعد القلة، فإين كذلك ال أدخر قطرة من دمي يف سبيل الذود عن حوضه(

: )ليس لنا ما نعتصم به إال عفو هللا -رمحهما هللا تعاىل–وقال امللك سعود بن عبد العزيز
ورمحته مبا نقدمه من إخالص العبادة هلل وحده والعمل بكتابه، واتباع سنة نبيه، وسنة 

اخللفاء الراشدين املهديني من بعده(، وقال أيضا: )إذا رجع املسلمون إىل كتاهبم وسنة 
وغ أمسى الغاايت يف رسوهلم وسرية اخللفاء الراشدين وجدوا فيها الرائد الراشد، لبل

التوحيد اخلالص، ويف حياهتم االجتماعية ورفع مستواهم، وجلعلهم األعلني يف كل مكان، 
إخواين! كل ما أدعو إليه هو الرجوع لكتاب هللا وسنة رسوله وسنة خلفائه الراشدين، 

ربأ ننا ن)إنقتفي آاثرهم، وهنتدي هبديهم، ونتناصح فيما بيننا للعمل لذلك(، وقال أيضا: 
فواجب أمرائنا تنفيذ األحكام الشرعية على   ؛إىل هللا من كل عمل خيالف الشرع الشريف

                                 
 (.216(، والوجيز يف سرية امللك عبد العزيز )ص: 75-1/74) امللكية اخلطب من خمتارات( 1)

جم أي: ال أخبل به، يقال: َضِنْنُت ابلشيء َأَضن  به َضن ا ، ورمبا قالوا: َضنَ ْنُت بفتح النون، انظر: مع (2)
 (.3/357مقاييس اللغة )

 (.131أثر الدعوة الوهابية )ص:  (3)
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واملبادرة لوضع احلق والعدل يف  ،كائن من يكون، وواجب قضاتنا احلكم مبا أنزل هللا
 .      (1)(كما جاء يف كتاب هللا وسنة رسوله ، وما كان عليه اخللفاء الراشدون  ؛موضعه

: )ومعىن العبادة هو توحيد هللا -رمحهما هللا تعاىل–صل بن عبد العزيزوقال امللك في
وحتكيم شريعته، هذا لب العبادة. أما أننا نقول: إننا مسلمون، وإننا يف زمرة املسلمني، 

وحنكم غري كتاب هللا وسنة رسوله، فهذا ال يتفق مع احلق، وال يتفق مع العقل وال 
حتكيم القرآن والشريعة اإلسالمية كقانون أساسي املنطق(، وقال أيضا: )وندعو إىل 

ودستور للمسلمني، ومن يدعي أن حتكيم الشريعة اإلسالمية سيكون عائقا  أو مؤثرا  يف 
تقدم الشعوب أو البالد فهو بني اثنني: إما جاهل ال يفهم من الشريعة اإلسالمية شيئا ، 

 . (2)أو أنه جاحد ومعاند(
)كل من يقرأ القرآن الكرمي بفهم  :-رمحهما هللا تعاىل–عزيزوقال امللك خالد بن عبد ال

وتدبر ومتعن؛ فإنه جيد يف آايته تشريعا إهليا عظيما، ودستورا مساواي ال يصل إىل مستواه أي 
تشريع أو دستور وضعي... العمل مبا جاء يف كتاب هللا من أحكام وتشريعات كان 

ى، كما هو احلال يف اجملتمعات اإلسالمية اليت وسيبقى مثاال فريدا إلقامة اجملتمعات املثل
انصهر أفرادها يف بوتقة اإلسالم...األمة اإلسالمية قاطبة من أقصاها إىل أقصاها مطالبة 
أبن حتافظ على حتكيم كتاب هللا وسنة رسوله وتطبيق ما جاء فيهما تطبيقا ينبع من إمياهنا 

م من تعلق أبوضار املادة وبعد عن الدين، الشديد أبن فيهما خالص البشرية مما تعانيه اليو 
وحينما يتم ذلك فإن األمة اإلسالمية تستطيع تنمية جمتمعاهتا، وتعمل على تطويرها وفق 

، وقال (3)أحدث األساليب العلمية مسرتشدة يف كل ما يصدر عنها من الكتاب والسنة(

                                 
 1/172( وانظر أيضا من الكتاب نفسه )258و 238و 1/188) امللكية اخلطب من خمتارات( 1)

 239-235و 231-230و 227و 216-215و 211و 177و 182و 177-176و
 (. 273و 258-257و

(، وانظر أيضا 131-130و 92ز آل سعود )ص: جمموع خطب وكلمات امللك فيصل بن عبد العزي (2)
 (.86و 78-77و 62و 43-42و 23-22من الكتاب نفسه: )ص: 

 (.50-2/49) امللكية اخلطب من خمتارات( 3)
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وأن جنعل أعمال  ،دتناوأن نلتزم بعقي ،ن أول مراحل العمل أن نصلح ما أبنفسناأيضا: )إ
وهللا  ،وسنة نبيه  ،سلف هذه األمة نرباسا  يضيء لنا الطريق على هدى من كتاب هللا

...ففي الداخل حرصنا على تطبيق الشريعة مبا صلح به أوهلاإال خر هذه األمة آيصلح لن 
وحتكيمها يف مجيع شؤون حياتنا، وعلى النطاق اخلارجي حكمت الشريعة اإلسالمية 

ملنا مع اآلخرين، واتضح للجميع كيف يدعو هذا اإلسالم احلنيف إىل سعادة تعا
 . (1)البشرية(

 أما: )-رمحهما هللا تعاىل–وقال خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز 
متماسكا  وأبدا   حبوله وقوته سوف يبقى دائما   -إن شاء هللا- وابلنسبة هلذا البلد فه

، وما خالف هذه العقيدة صةيف مجيع أموره كلها العامة واخلا بيه بكتاب هللا وسنة ن
فضل رب العزة واجلالل أن جعل هذه  ومن، أبدال به مَ عْ من أي أمر كان فسوف ال ي ُ 

البالد وشعبها يف خدمة اإلسالم واملسلمني، ويف خدمة بيت هللا احلرام ومكة املكرمة 
عليها ختتلف  أهلهاة هذه البالد وواجبات طبيع ؛إذا املنورة. واملدينة ومسجد نبيه 
أي مبدأ كان من املبادئ اليت يعدوهنا  سهذا األساس لن نقتب وعلى خر.آعن أي بلد 

 ال  ابشرط  ؛جد من األمور املفيدة لإلسالم واملسلمني إال ما ،تنظيمية حلياهتم االجتماعية
، ورسوله النيب الكرمي، ختتلف أو ختالف ما أوضحه رب العزة واجلالل يف كتابه العزيز

حنن ال هنتم أبدا  أبي حال من األحوال مبن  ؛إذا املسلمني. مةئوأوخلفاؤه الراشدون، 
يريد أن يقول: إن هذا البد بلد متأخر. قيل هذا مع مزيد من األسف من بعض البلدان 

ة نبيه نكون متأخرين أو متخلفني؟ ألننا متمسكون بكتاب هللا وسن ملاذا، العربية وخالفها
! وعلى هذا األساس أريد أن أوضح بصفيت كلفت وهذا عز وفخر نفتخر ونعتز به ،!

أو وجدت نفسي يف هذا املركز الذي أان فيه، فأقول: أعاهد هللا عز وجل أن تكون 
العقيدة اإلسالمية هي األساس والقاعدة واملنطلق، وما خالفها لن هنتم به ولن نتبعه، وال 

                                 
(، وانظر أيضا من الكتاب نفسه: 135امللك خالد بن عبد العزيز آل سعود خطب وكلمات )ص: ( 1)

 (. 205-204و 160-159و 153-152و 126-123و 102-100و 97-96)ص: 
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قول أو يتكلم كبريا كان أو صغريا، حنن أقوى ابهلل عز وجل، ومن أراد يهمنا من أراد أن ي
أن حياججنا فسوف نتغلب عليه؛ ألننا نعتمد على قدرة العزيز القدير، وما أنزله على 

، وقال أيضا: (1)، وما بي  َنه رسول هللا، وخلفاؤه الراشدون، وأئمة املسلمني(نبيه حممد 
من مائتني ومخسني عاما، وتوحدت منذ ما يزيد عن  )إن دولتكم اليت قامت من أكثر

أساسا للحكم وإدارة شؤون البالد،  ، اختذت كتاب هللا وسنة رسوله (2)سبعني عاما
وصبغت ذلك يف تعاملها وعالقاهتا مع الدول املختلفة، وسنظل مبشيئة هللا تعاىل 

وسؤددان ونصرتنا، متمسكني مببدأ العقيدة اإلسالمية؛ ألننا نعرف أن يف ذلك عزتنا 
...إن الواجب [40احلج: ]ژ  چ چ چ چڇژ وصدق هللا حيث يقول: 

ونصرة دينه، فما دمنا نتمسك  علينا هو التمسك بشريعة هللا وسنة املصطفى 
ۇ  ژابإلسالم عقيدة ومنهجا وتطبيقا وعمال، فإن هللا معنا، وصدق الباري حيث يقول: 

 .(3)[(7حممد: ]  ژۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
حنن ) :-رمحهما هللا تعاىل–امللك عبد هللا بن عبد العزيز دم احلرمني الشريفني وقال خا

يف اململكة العربية السعودية حنمد هللا عز وجل أن هداان إىل التمسك بشرعه احلكيم، 
وجعلنا مطبقني هلذا الشرع يف كل شؤون احلياة، ويف مجيع أموران الداخلية واخلارجية، 

 ،واعده وأحكامه هي املرجع لنا يف كل التصرفات، إليها حنتكموأن ثوابت هذا الدين وق
 ،وأساس فخران، وعليه قامت سياستنا ،وعنها نرد، وهذا هو مبىن عزتنا ،ومنها نصدر

تغمده هللا –منذ أرسى دعائم هذه الدولة مؤسسها امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن 
هذا البلد على كل األمور، وإن اخلري   مها احلاكمان يف ،وسنة رسوله ،فكتاب هللا –برمحته

والدعوة إليهما ابليت هي أحسن،  ،والعمل مبا جاء فيهما ،كل اخلري يف التمسك هبما

                                 
 (256-2/255) امللكية اخلطب من خمتارات( 1)

 م 29/6/1998ه /5/3/1419فهد رمحه هللا يف  مللكقاله ا( 2)

(، 387-377خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود خطب وكلمات )ص: ( 3)
 (.34-11و 7وانظر: فهد األجماد ومنهج اإلسالم )ص: 
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بقوله عمال   ،والتحاكم إىل غريمها ،وتعطيل أحكامهما ،والشر كل الشر يف البعد عنهما
ۈ ٴۇ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې ې    ژ تعاىل: 

جل وعال: قوله ، و [65: النساء] ژى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہہ ہ ھھ ھ   ھ ے ے  ژ 

[(، وقال أيضا: )والواجب على املسلمني التمسك بتعاليم اإلسالم 7]احلشر:ژ
وتطبيقها حق التطبيق، والتحلي ابألخالق احلميدة واالتصاف هبا قوال وعمال، وأن 

هلم إال ابتباع صراط هللا يكونوا على يقني أنه ال عزة هلم يف هذه الدنيا وال فالح 
، والعض عليهما ابلنواجذ، فذلك املستقيم، والتمسك بكتابه الكرمي، وسنة رسوله 

وهللا عز الدنيا واآلخرة. أيها اإلخوة الكرام! وحنن يف اململكة العربية السعودية وهلل 
نا احلمد مستقيمون على شرع هللا، ومتبعون لصراطه املستقيم، نلتزم ذلك يف عالقات

وارتباطاتنا وقراراتنا، فقد قامت هذه الدولة منذ أتسيسها على يد امللك عبد العزيز بن 
على التمسك بشرع هللا وتطبيق أحكامه وقواعده يف  -رمحه هللا–عبد الرمحن آل سعود 

مجيع األمور دقيقها وجليلها، فمذهبنا احلق هو ما جاء يف كتاب هللا عز وجل وسنة 
 ذلك اخللفاء الراشدون والصاحلون من سلف هذه األمة، ال ، وقدوتنا يفرسوله 

مذهب لنا سوى ذلك، وال نبتغي عنه بدال، وال حنيد عنه قيد أمنلة، وهذا ما ندين هلل 
به، ونعلنه على رؤوس األشهاد، وحيكم سياستنا داخليا وخارجيا، فكتاب هللا وسنة 

 .(1)رسوله مها احلاكمان يف هذا البلد على كل األمور(
)لقد يسر  :-تعاىل حفظه هللا-بن عبد العزيز سلمان امللك وقال خادم احلرمني الشريفني 

-رمحه هللا–هللا عز وجل هلذه الدولة مصلحا كبريا، هو شيخنا اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

                                 
 384-383مني الشريفني امللك عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود خطب وكلمات )ص: خادم احلر ( 1)

 406-405و 381-380و 282و 227و 133(، وانظر أيضا من الكتاب نفسه )ص: 473و
 (.481و 437و 430و 426و
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ه ، وال تزال 1157، وآزره وشد عضده اإلمام حممد بن سعود، فقامت هذه الدولة عام 
، ومجع الشمل، ووحد البالد -رمحه هللا–د هلل، وعندما قام امللك عبد العزيز مستمرة، واحلم

بتوفيق من هللا عز وجل، وبسط األمن فيها، إمنا أقامها يف سبيل إميانه ابهلل واعتماد كتاب 
هللا الكرمي وسنة رسوله األمني، وما سار عليه سلف األمة الصاحل، والدعوة إليه، وإننا حنمد 

املنهج هو السائد(، وقال أيضا: )والدولة كما هو موجود يف النظام األساسي يف  هللا أن هذا
احلكم دستورها اإلسالم وكتاب هللا وسنة رسوله، هذا دستور الدولة قبل كل شيء، ولذلك 

فإن أي شيء يتناىف مع دستورها ال نقبله إطالقا لكننا يف األمر ابملعروف ويف النهي عن 
، وهي املصدر الثاين الذي أييت بعد كتاب هللا، لنا سنة املصطفى  املنكر جند خري نرباس

فعلينا التأسي بسنة الرسول عليه الصالة والسالم، مث خبلفائه الراشدين، والصاحلني من أئمة 
املسلمني، هذا هو اي إخواُن! املنهج الذي جيب أن ننهجه(، وقال أيضا: )حنن املسلمني 

زان وكرامتنا وتقدمنا ينبع من كتاب هللا وسنة رسوله، ومن جيب أن نعرف معرفة اتمة أن ع
يعتقد أن الكتاب والسنة عائق للتطور أو التقدم فهو مل يقرأ القرآن أو مل يفهم القرآن، إن 
مجيع احلقوق اليت تسعى البشرية إليها من إسعاد البشر، ومن رفع مستوى املعيشة، ومن 

فظ حقوق اإلنسان من كل املقاييس واملعايري اليت الرتاحم بني الناس، ومن الشورى، ومن ح
يدعيها ويقول هبا الناس يف هذا الزمان فهي حمفوظة يف كتاب هللا وسنة رسوله، فإذا كان 

، وقال إثر تقلده زمام (1)هناك تقصري فهو منا كبشر وكمسلمني، وليس من الكتاب والسنة(
وقد شاء هللا أن أمحل األمانة - احلكم يف البالد يف أول كلمة خطابية عامة له: )إين

أتوجه إليه سبحانه مبتهال أن ميدين بعونه وتوفيقه، وأسأله أن يرينا احلق حقا وأن  -العظمى
يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل ابطال ويرزقنا اجتنابه، وسنظل حبول هللا وقوته متمسكني 

لى يد امللك املؤسس عبد العزيز ابلنهج القومي الذي سارت عليه هذه الدولة منذ أتسيسها ع

                                 
 250و 239صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبد العزيز آل سعود خطب وكلمات )ص: ( 1)

 139-138و 43-42و 30و 28و 26-25ر أيضا من الكتاب نفسه: )ص: (، وانظ411و
 (.521و 226و 218و 211و 179و 152و
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، ولن حنيد عنه أبدا، فدستوران هو  -رمحهم هللا–، وعلى أيدي أبنائه من بعده -رمحه هللا–
كتاب هللا تعاىل وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم، أيها اإلخوة! إن أمتنا العربية واإلسالمية هي 

ه البالد اليت شرفها هللا أبن أحوج ما تكون اليوم إىل وحدهتا وتضامنها، وسنواصل يف هذ
اختارها منطلقا لرسالته وقبلة للمسلمني مسريتنا يف األخذ بكل ما من شأنه وحدة الصف 

ومجع الكلمة والدفاع عن قضااي أمتنا مهتدين بتعاليم ديننا اإلسالمي احلنيف الذي ارتضاه 
ال يف كلمته عند افتتاح ، وق(1)املوىل لنا، وهو دين السالم والرمحة والوسطية واالعتدال..(

أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة جمللس الشورى، مبينا ومؤكدا فيها التزام اململكة 
العربية السعودية ابلكتاب والسنة، ومستعرضا فيها سياستها الداخلية واخلارجية، املنطلقة من 

، وتشرفت خبدمة وله مبادئ اإلسالم الثابتة: )لقد قامت دولتكم على كتاب هللا وسنة رس
احلرمني الشريفني وقاصديها، وشهدت منذ أتسيسها حلمة وطنية شهد هبا اجلميع...وسارت 

اململكة يف سياستها اخلارجية على مبادئها الثابتة، امللتزمة ابملواثيق الدولية، املدافعة عن 
واالستقرار يف العامل،  القضااي العربية واإلسالمية، الرامية إىل حماربة اإلرهاب، وحتقيق األمن

الساعية إىل توحيد الصفوف ملواجهة املخاطر والتحدايت اليت حتيط ابألمتني العربية 
 واإلسالمية...إننا جمتمع مسلم جيمعنا االعتصام حببل هللا، والتمسك بكتابه وسنة نبيه 

بذ أسباب عقيدة وشريعة ومنهجا، فالشريعة اإلسالمية تقوم على احلق والعدل والتسامح ون
الفرقة، ولذلك فإن اجلميع يدرك أمهية الوحدة الوطنية ونبذ كل أسباب االنقسام وشق 

الصف واملساس ابللحمة الوطنية،  فاملواطنون سواء أمام احلقوق وااللتزامات 
والواجبات...إن دولتكم ماضية يف دعم اجلهود ملواجهة التحدايت واملخاطر اليت حتيط 

سالمية... إن اإلرهاب آفة عاملية اكتوى بنارها العديد من الدول ابألمتني العربية واإل
والشعوب، فليس له دين وال وطن...لقد عانينا يف اململكة من آفة اإلرهاب، وحرصنا وال 

                                 
(، السنة: احلادية والثمانون، يوم السبت 18903(، العدد: )8جريدة "املدينة" )ص: ( 1)

(، السنة: اخلامسة 5230(، العدد: )6م، وجريدة "الوطن" )ص: 24/1/2015ه /4/4/1436
 م.24/1/2015ه /4/4/1436لسبت عشرة، يوم ا
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زلنا على حماربته والتصدي بكل صرامة وحزم ملنطلقاته الفكرية اليت تتخذ من تعاليم اإلسالم 
ء، وال خيفى أن حماربة اإلرهاب والتصدي له واقتالع جذوره مربرا هلا، واإلسالم منها برا

وجتفيف منابعه مسؤولية دولية مشرتكة، فخطره حمدق ابجلميع، ومن هذا املنطلق جاء 
تشكيل التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب بقيادة اململكة، وأتسيس مركز 

لعسكرية حملاربة اإلرهاب، ولتطوير عمليات مشرتكة مبدينة الرايض لتنسيق ودعم العمليات ا
الربامج واآلليات الالزمة لدعم تلك اجلهود...إن اململكة العربية السعودية حريصة على 

الدفاع عن القضااي العربية واإلسالمية يف احملافل الدولية، ويف مقدمة ذلك حتقيق ما سعت 
وقه املشروعة وإقامة وتسعى إليه اململكة دائما من أن حيصل الشعب الفلسطيين على حق

دولته املستقلة، وعاصمتها القدس...يف سياق حرص اململكة على أداء واجباهتا جتاه الدول 
الشقيقة ونصرهتا جاءت عملية عاصفة احلزم مبشاركة عدد من الدول العربية واإلسالمية، 

منه وبطلب من احلكومة الشرعية يف اليمن إلنقاذه من فئة انقلبت على شرعيته وعبثت أب
واستقراره وسعت إىل اهليمنة وذرع الفنت يف املنطقة، ملوحة بتهديد أمن دول اجلوار، ويف 
مقدمتها اململكة...كما أن موقف اململكة من األزمة السورية واضح منذ بدايتها، وهي 
تسعى للمحافظة على أن تبقى سورية وطنا موحدا جيمع كل طوائف الشعب السوري، 

خيرج سورية من أزمتها، وميكن من قيام حكومة انتقالية من قوى وتدعو إىل حل سياسي 
املعارضة املعتدلة تضمن وحدة السوريني وخروج القوات األجنبية والتنظيمات 

اإلرهابية...وانطالقا من احلرص على حتقيق األمن واالستقرار والعدل يف سورية استضافت 
وانهتا سعيا إلجياد حل سياسي يضمن اململكة اجتماع املعارضة السورية بكل أطيافها ومك

، وقال عند افتتاح أعمال السنة األوىل من الدورة (1)إبذن هللا وحدة األراضي السورية(

                                 
(، السنة: الثالثة واخلمسون، يوم اخلميس 17349(، العدد: )3-2جريدة "الرايض" )ص: ( 1)

(، السنة: 21442(، العدد: )3م، وجريدة "البالد" )ص: 24/12/2015ه /13/3/1437
-4 م، وجريدة "املدينة" )ص:24/12/2015ه /13/3/1437اخلامسة والثمانون، يوم اخلميس 

(، السنة: الثانية والثمانون، يوم اخلميس 19237(، العدد: )5
 م.24/12/2015ه /13/3/1437
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السابعة جمللس الشورى، مبينا ومؤكدا  التزام اململكة العربية السعودية بدين اإلسالم، الدين 
واخللفاء الراشدون من  هللا القومي املتمثل يف الكتاب والسنة، وفق ما كان عليه رسول 

بعده، القائم على الوسطية واالعتدال والتسامح، بعيدا عن كل أنواع الغلو واجلفاء واإلفراط 
، وسخرت إمكاانهتا حلماية والتفريط: )لقد قامت دولتكم على كتاب هللا وسنة رسوله 

دولة اإلسالم، الدين  أمن الدولة واجملتمع وخدمة احلرمني الشريفني وقاصديهما...إن دولتكم
، دين الوسطية والتسامح نعمل به، ونسعى القومي الذي نزل على رسول البشرية حممد 

، واخللفاء الراشدون من بعده رضي هللا عنهم، فهو لتطبيقه على ما كان عليه رسول هللا 
ملصطفى قدوتنا ومثلنا األعلى، وسوف نواجه كل من يدعو إىل التطرف والغلو امتثاال لقول ا

 :»إايكم والغلو يف الدين، فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين«
، وبنفس القدر (1)

 .(2)سوف نواجه كل من يدعو إىل التفريط ابلدين(
غيض من فهذه مجلة من أقوال حكام هذه البالد وملوكها وقادهتا، وهي قليل من كثري؛ بل   

تدل على متسك ملوك هذه الدولة وحكامها  ، وكلهامن حبر متالطمقطرات و  ،فيض مرتاكم
هبذا الدين على النهج الصحيح املأخوذ من الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصاحل، 
وعلى حرصهم البالغ على العمل به وتطبيقه وتنفيذه والدعوة إليه، وتشرفهم واعتزازهم 

املأل واألشهاد من  بذلك، وصدعهم به وإعالهنم له يف احملافل احمللية والدولية على رؤوس
 غري تردد وال خوف وال وجل، فلله درهم، وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء.

                                 
(؛ وابن ماجه 3057جزء من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما، أخرجه النسائي )ك: مناسك احلج، ح:  (1)

  (.2473ح:3/49(، وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة )3029)ك: املناسك، ح: 
(، السنة: التاسعة واخلمسون، يوم اخلميس 18272(، العدد: )3-2يدة "عكاظ" )ص: جر ( 2)

(، السنة: 19594(، العدد: )2م، وجريدة "املدينة" )ص: 15/12/2016ه /16/3/1438
م، وجريدة "الشرق األوسط" )ص: 15/12/2016ه /16/3/1438الثالثة والثمانون، يوم اخلميس 

تاسعة والثالثون، يوم اخلميس (، السنة: ال13897(، العدد: )2
 م.15/12/2016ه /16/3/1438
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 املطلب الثالث: ما جاء يف نظامها األساسي للحكم عن ذلك
كان امللك عبد العزيز كلما سئل عن دستور بالده أجاب بقوله: )دستوران القرآن(، وهو 

، وأول نظام وضع هلا كانت (1)ريعة اإلسالميةيعين بذلك تقيده هو ومملكته أبحكام الش
ه / 1345مادته من إمالء امللك عبد العزيز مبكة املكرمة يف السادس عشر من شهر صفر 

م، وتولت صياغته مجاعة كانت تعرف ابجلمعية العمومية، ونشر يف اجلريدة 1926آب  27
قبل توحيد أجزاء اململكة الرمسية ابسم التعليمات األساسية للمملكة احلجازية، وكان ذلك 

 وتسميتها ابلعربية السعودية بنحو ستة أعوام، )وأهم ما يف هذه التعليمات:
 اململكة مرتبطة بعضها ببعض، ارتباطا ال يقبل التجزئة وال االنفصال بوجه من الوجوه. -1
 الدولة دولة ملكية، شورية، إسالمية، مستقلة يف داخليتها وخارجيتها.  -2
 لدولة: مكة، ولغتها الرمسية: اللغة العربية. عاصمة ا -3
 إدارة اململكة بيد امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل، وهو مقيد أبحكام الشرع. -4
مجيع أحكام اململكة تكون منطبقة على كتاب هللا وسنة رسوله وما كان عليه  -5

 إىل غري ذلك من التعليمات اإلدارية. (2)الصحابة والسلف الصاحل(
وتلتها تعديالت ودراسات وإضافات وتفصيالت، جراي مع األحداث والتجارب، مث 

ه  النظام األساسي للحكم، وهو الذي متشي عليه الدولة اآلن، 27/8/1412صدر يف 
وهي من حيث اجلملة تعمل ابلكتاب والسنة وفق فهم الصحابة والسلف الصاحل؛ فقد 

يف النظام األساسي للحكم فيها: )املادة األوىل: اململكة العربية السعودية دولة جاء 
إسالمية، ذات سيادة اتمة، دينها اإلسالم، دستورها كتاب هللا تعاىل، وسنة رسوله صلى 
هللا عليه وسلم(، و)املادة الثانية: عيدا الدولة، مها عيدا الفطر واألضحى، وتقوميها هو 

                                 
 (.90انظر: الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز )ص: ( 1)

 (.91الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز )ص:  (2)
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، (1)و)املادة اخلامسة: نظام احلكم يف اململكة العربية السعودية ملكي التقومي اهلجري(،
يكون احلكم يف أبناء امللك املؤسس عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل آل سعود وأبناء 

، خيتار امللك األبناء، ويبايع األصلح منهم للحكم على كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله 
(، و)املادة السادسة: يبايع املواطنون امللك على كتاب ويعفيه أبمر ملكي (2)ويل العهد

هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، وعلى السمع والطاعة يف العسر واليسر واملنشط 
واملكرة(، و)املادة السابعة: يستمد احلكم يف اململكة العربية السعودية سلطته من كتاب 

ا النظام ومجيع أنظمة الدولة(، و)املادة هللا تعاىل وسنة رسوله، ومها احلاكمان على هذ
الثامنة: يقوم احلكم يف اململكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى واملساواة 

وفق الشريعة اإلسالمية( وجاء يف املادة التاسعة )...يرىب أفرادها على أساس العقيدة 
يل األمر واحرتام النظام اإلسالمية، وما تقتضيه من الوالء والطاعة هلل ولرسوله وألو 

وتنفيذه(، و)املادة الثالثة والعشرون: حتمي الدولة عقيدة اإلسالم، وتطبق شريعته، وأتمر 
ابملعروف، وتنهى عن املنكر، وتقوم بواجب الدعوة إىل هللا(، و)املادة الرابعة والعشرون: 

                                 
 امللوكية العادلة جائزة يف شريعتنا بال شك، وهي ال تنايف اإلسالم البتة، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )إن (1)

أفضل(  احملضة اخلالفة كانت وإن العدالة، ينايف ال ذلك وأن شريعتنا، يف جائز ابمللك اخلالفة بشو 
(، ومنزلة معاوية بن أيب 35-35/18(، وانظر للتفصيل: جمموع الفتاوى )35/27جمموع الفتاوى )

  (. 325-1/309سفيان رضي هللا عنهما عند أهل السنة واجلماعة )
جواز تعيني اخلليفة القائم من ينوبه وخيلفه األمر من بعده، سواء كان ذلك عند  أمجع أهل العلم على (2)

االحتضار أو قبله، قال اخلطايب: )االستخالف سنة اتفق عليها املأل من  الصحابة، وهو اتفاق األمة، 
(، وقال 3/6ومل خيالف فيه إال اخلوارج املارقة الذين شقوا العصا، وخلعوا ربقة الطاعة( معامل السنن )

 خيتاره إنسان إىل امليت اإلمام يعهد أن وأصحها وأفضلها أوهلا بوجوه: يصح اإلمامة ابن حزم: )عقد
 من املنع على إمجاع وال نص ال إذ موته؛ وعند مرضه يف أو صحته يف ذلك فعل موته، وسواء بعد أماما
 العزيز، عبد بن بعمر لكامل عبد بن سليمان فعل وكما بعمر، بكر أبو فعل الوجوه...كما هذه أحد

 ورفع وأهله، اإلسالم أمر وانتظام اإلمامة، اتصال من الوجه هذا يف ملا خنتاره... الذي الوجه هو وهذا
 وارتفاع األمر انتشار ومن فوضى، األمة بقاء من غريه يف يتوقع مما والشغب االختالف من يتخوف ما

( وانظر لالستزادة والتفصيل: 4/169والنحل ) األطماع( الفصل يف امللل واألهواء وحدوث النفوس
  (. 1261-2/1258منزلة معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنهما عند أهل السنة واجلماعة )
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ية لقاصديهما، مبا تقوم الدولة إبعمار احلرمني الشريفني وخدمتهما، وتوفر األمن والرعا
ميكن من أداء احلج والعمرة والزايرة بيسر وطمأنينة(، و)املادة السادسة والعشرون: 

حتمي الدولة حقوق اإلنسان وفق الشريعة اإلسالمية(، و)املادة الثالثة والثالثون: تنشئ 
الدولة القوات املسلحة، وجتهزها من أجل الدفاع عن العقيدة واحلرمني الشريفني 

تمع والوطن(، و)املادة الرابعة والثالثون: الدفاع عن العقيدة اإلسالمية واجملتمع واجمل
والوطن على كل مواطن(، و)املادة اخلامسة واألربعون: مصدر اإلفتاء يف اململكة العربية 

السعودية كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم(، و)املادة السادسة 
ة مستقلة، وال سلطان على القضاة يف قضائهم لغري سلطان واألربعون: القضاء سلط

الشريعة اإلسالمية(، و)املادة الثامنة واألربعون: تطبق احملاكم على القضااي املعروضة 
أمامها أحكام الشريعة اإلسالمية، وفقا ملا دل عليه الكتاب  والسنة، وما يصدره ويل 

و)املادة اخلامسة واخلمسون: يقوم  األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة(،
امللك بسياسة األمة سياسة شرعية طبقا ألحكام اإلسالم، ويشرف على تطبيق الشريعة 

اإلسالمية..(، و)املادة السابعة والستون: ختتص السلطة التنظيمية بوضع األنظمة 
لشريعة واللوائح فيما حيقق املصلحة، أو يرفع املفسدة يف شؤون الدولة وفقا لقواعد ا

 .(1)اإلسالمية(
فاململكة العربية السعودية دينها اإلسالم، ودستورها كتاب هللا عز وجل، وسنة رسوله 

، وعليهما يبايع املواطنون حكام هذه  البالد على مدار اترخيها، والكتاب الكرمي 
ة، والسنة مها احلاكمان على مجيع أنظمة الدولة، وال سلطان فيها إال للشريعة اإلسالمي

وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو مرفوض مرذول غري مقبول البتة يف قاموس هذه الدولة 
ونظامها، وتطبيق الشريعة والدفاع عن العقيدة والقيام بواجب الدعوة وسياسة األمة وفق 

أحكام الشريعة اإلسالمية من أهم واجبات الدولة، والدفاع عن العقيدة اإلسالمية 
قدم عندها على الدفاع عن اجملتمع والوطن، فما تقوم به هذه الدولة واحلرمني الشريفني م

                                 
 (.14-6ه  )ص: 27/8/1412التاريخ  90النظام األساسي للحكم الصادر ابلرقم أ/ (1)
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املباركة من خدمة الكتاب والسنة وعمارة احلرمني واملساجد واملشاعر ورعاية العلماء 
والدعاة وخدمة احلجاج واملعتمرين وما إىل ذلك من أعمال اخلري والرب واملواقف اإلنسانية 

كلها انشئة من منطلقات الدين وبواعثه، وصادرة من النبيلة يف الداخل واخلارج فهي  
مبادئ اإلسالم وثوابته، ومنصوص عليها يف نظامها األساسي للحكم فيها، فلله درها، 

حرسها هللا ووقاها من كل شر وسوء وفتنة، وكتب هللا هلا مزيدا من الثبات والتوفيق 
والسداد..



 

 
1682 

 

  ذلكاملطلب الرابع: من أقوال العلماء وشهاداتهم يف
لقد شهد أهل العلم املوثوقون املعروفون ابلعلم والفقه والصدق والصالح، واخلري 

والنصح والتدين، والعقل والبصرية، والذين عرفوا هذه الدولة ومنهجها وعايشوها، 
وعرفوا ملوكها وقادهتا، وتعاملوا معهم، ورأوهم عن كثب أبن هذه الدولة شرعية، وأهنا 

سنة وفق فهم السلف الصاحل، وأن إمامها إمام شرعي، وأنه قد قائمة على الكتاب وال
ثبتت بيعته مببايعة أهل احلل والعقد له، وأنه وجبت على الرعية طاعته يف غري معصية، 

وأن وجود إمامة شرعية نعمة عظيمة من هللا عز وجل، جيب علينا شكرها وتقديرها 
وفيما يلي ذكر مناذج لذلك من أقوال  واحملافظة عليها، وأقوال أهل العلم يف ذلك كثرية،

 أجلة علماء اململكة: 
به من  فاشكروا نعمة هللا عليكم مبا من  ه : )1340قال الشيخ عبد هللا بن عبد اللطيف 

وصدقه الفعل من بذل املال  ،إمامة إسالمية، تدعوكم إليه ظاهرا وابطنا مما مسعتم
سوى ذلك، يعرف ذلك من  ال لقصدوالسالح والقوة وإعانة املهاجرين ألجل دينه، 

 .(1)(عرفه، وال جيحده إال منافق فارق بقلبه ونيته ما اعتقده املسلمون وقاموا به
وقال الشيخ حممد بن عبد اللطيف، والشيخ سعد بن محد بن عتيق، والشيخ 

بن عبد العزيز العنقري، والشيخ عمر بن حممد بن سليم، والشيخ حممد بن  هللا عبد
بعد أن ذكروا مجلة من أدلة الكتاب والسنة الدالة  –عبد اللطيف آل الشيخ  إبراهيم بن

: )إذا تقرر ذلك فلُيعلم أن اإلمام -على وجوب السمع والطاعة لإلمام يف غري معصية
العزيز بن عبد الرمحن آل فيصل قد ثبتت بيعته وإمامته، ووجبت طاعته على رعيته  عبد

 لك: فيما أوجب هللا من احلقوق، فمن ذ

                                 
 (.94-9/93الدرر السنية يف األجوبة النجدية ) (1)
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أمر اجلهاد، وحماربة الكفار، ومصاحلتهم، وعقد الذمة معهم، فإن هذه األمور من حقوق 
الوالية، وليس آلحاد الرعية االفتيات أو االعرتاض عليه يف ذلك، فإن مبىن هذه األمور 

 على النظر يف مصاحل املسلمني العامة واخلاصة. 
ه يف ذلك: تقوى هللا، وبذل اجلهد يف وهذا االجتهاد والنظر موكول إىل ويل األمر، وعلي

 النظر مبا هو أصلح لإلسالم واملسلمني، ومشاورة أهل الرأي والدين والنصح للمسلمني. 
وجيب عليه: النصح لرعيته، والشفقة عليهم، والرفق هبم، والنظر يف مجيع ما تنتظم به 

العدل بينهم،  مصاحل دينهم ودنياهم، من محاية حوزة اإلسالم، والذب عنها، وإقامة
 واألمر ابملعروف، والنهي عن املنكر، وأداء احلقوق الالزمة إىل مستحقيها. 

فإن قصر عن القيام ببعض الواجب فليس ألحد من الرعية أن ينازعه األمر من أجل 
بوجوب السمع والطاعة، والوفاء ابلبيعة، إال أن  ذلك، كما ثبتت بذلك األخبار عنه 

 .  (1)م فيه من هللا برهان(تروا كفرا بواحا عندك
 ،فحكومتنا حبمد هللا شرعيةوقال الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ: )

 .(2)(له وصحبه وسلمآوسنة رسوله صلي هللا عليه وعلى  ،دستورها كتاب هللا تعاىل
وقال الشيخ حممد األمني الشنقيطي: )ويف كل موسم حج أتيت وفود احلجيج من مجيع 

طار الدنيا، وكثرة أعدادهم اهلائلة ال خيفى، فيسعهم مجيعا العدل واإلنصاف والرخاء أق
والطمأنينة، وحفظ مجيع ما يهمهم، وذلك كله بفضل هللا، مث بعدالة هذا النظام 

  .(3)السماوي الذي تسري عليه هذه البالد(
بن  إلسالم حممدمبينا حقيقة دعوة شيخ ا -رمحه هللا-وقال الشيخ عبد العزيز ابن ابز 

الوهاب، ومثنيا على احلكام من آل سعود ملناصرهتم هلا ومؤازرهتم إايها، وموضحا  عبد
ما هلذه الدعوة والدولة من اآلاثر الطيبة واخلدمات اجلليلة جتاه اإلسالم واملسلمني، 

                                 
  (. 57-56و 17همة يف ثالث قضااي )ص: نصيحة م (1)
، ضمن فتوى 12/320فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ) ) (2)

  (. 4100فتوى رقم:  12/322(، وانظر أيضا من الكتاب نفسه )4099رقم: 
  (. 1/47نوازل )ذكره عنه تلميذه الدكتور بكر بن عبد هلل أبو زيد يف كتابه: فقه ال (3)
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هي الدعوة  –رمحه هللا–: )إن دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب -رمحه هللا-فقال 
وصحابته الكرام وسلف هذه األمة الصاحل، وهلذا   مية اليت دعا إليها رسول هللااإلسال

جنحت وحققت آاثرا عظيمة رغم كثرة أعدائها ومعارضيها يف العامل اإلسالمي أثناء 
ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين، «:  قيامها، وذلك مصداقا لقول رسول هللا

»لفهم حىت أييت أمر هللاال يضرهم من خذهلم، وال من خا
، وهذه الدعوة وإن كانت (1)

سلسلة دعوة اإلصالح ومرتبطة مبذهب السلف الصاحل، السابق هلا، ومل خترج عنه إال 
أهنا تستحق املزيد من الدارسة والعناية وتبصري الناس هبا، ألن الكثري من الناس ال يزال 

ل على يد مصلح قبله بعد القرون جاهال حقيقتها، وألهنا أمثرت مثرات  عظيمة مل حتص
املفضلة، وذلك ملا ترتب عليها من قيام جمتمع حيكمه اإلسالم، ووجود دولة تؤمن هبذه 
الدعوة، وتطبق أحكامها تطبيقا صافيا نقيا يف مجيع أحوال الناس يف العقائد واألحكام 

ة يقول: إن والعادات واحلدود واالقتصاد وغري ذلك مما جعل بعض املؤرخني هلذه الدعو 
التاريخ اإلسالمي بعد عهد الرسالة والراشدين مل يشهد التزاما اتما أبحكام اإلسالم كما 

شهدته اجلزيرة العربية يف ظل الدولة السعودية اليت أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها. 
تنعم بثمرات هذه الدعوة أمنا واستقرارا ورغدا يف  -واحلمد هلل-وال تزال هذه البالد 

ش، وبعدا عن البدع واخلرافات اليت أضرت بكثري من البالد اإلسالمية حيث العي
انتشرت فيها. واململكة العربية السعودية حكاما وعلماء يهمهم أمر املسلمني يف العامل  

، وقال (2)كله، وحيرصون على نشر اإلسالم يف ربوع الدنيا لتنعم مبا تنعم به هذه البالد(
احلق قائمة يف هذه البالد، وتوجد يف بالد أخرى، ولو كانت  أيضا: )اجلماعة الذين على

                                 
( حنوه، وكذلك اإلمام أمحد 1920، أخرجه مسلم )ك: اإلمارة  ح:جزء من حديث ثوابن  (1)

( وقال: )هذا حديث حسن 2229(، والرتمذي )ك: الفنت ح: 22394ح:  37/78-79)
(، وقال: )هذا حديث صحيح على شرط 450-4/449صحيح(، واحلاكم )ك: الفنت واملالحم، 

رجاه هبذه السياقة(، ووافقه الذهيب، واللفظ الذي ذكره الشيخ مجع فيه بني لفظ اإلمام الشيخني ومل خي
  . «من خالفهم»، وعند اإلمام أمحد بلفظ: «من خذهلم»مسلم وغريه؛ فإنه عند اإلمام مسلم بلفظ: 

  (. 381-1/379جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة )( 2)



 

 
1685 

، وقال أيضا: (1)الدولة فاسدة، فاألقليات املسلمة ولو كانوا عشرة، فرئيسهم إمامهم(
)وهذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر هللا هبا احلق، ونصر هبا الدين، ومجع هبا 

 هبا البالد، وحصل هبا من النعم الكلمة، وقضى هبا على أسباب الفساد، وأمن هللا
العظيمة ما ال حيصيه إال هللا، وليست معصومة، وليست كاملة، كل فيه نقص، فالواجب 

التعاون معها على إكمال النقص، وعلى إزالة النقص، وعلى سد اخللل ابلتناصح 
بنقل ما والتواصي ابحلق واملكاتبة الصاحلة والزايرة الصاحلة، ال بنشر الشر والكذب، وال 

يقال من الباطل، بل جيب على من أراد احلق أن يبني احلق ويدعو إليه، وأن يسعى يف 
إزالة النقص ابلطرق السليمة، وابلطرق الطيبة، وابلتناصح والتواصي ابحلق، هكذا كان 

 .(2)طريق املؤمنني، وهكذا حكم اإلسالم، وهكذا طريق من يريد اخلري هلذه األمة(
ن الدولة السعودية نشرت العقيدة السلفية ن حممد األنصاري: )إوقال الشيخ محاد ب

(، وقال عقيدة السلف الصاحل، بعد مدة من االنقطاع والبعد عنها إال عند ثلة من الناس
أيضا: )إن اململكة العربية السعودية دولة سلفية(، وقال أيضا: )كان شيخ اإلسالم 

فع منار، فهدم أعالمها ونك سها على بن عبد الوهاب يف زمن كان للشرك فيه أر  حممد
مبساعدة من اإلمام حممد بن  األدابر، وأس س دولة على الكتاب وسنة النيب املختار 

ال تزال طائفة «سعود...ونرجو من هللا أن تكون احلكومة هي املعنية ابحلديث املعروف: 
 .(3)(»وم القيامةمن أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم، وال من خالفهم إىل ي

د آمنة بال -وهلل احلمد-حنن يف هذا البلد وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني: )
ومطمئنة، أيتيها رزقها رغدا  من كل مكان، وهي من خري ما نعلمه يف بالد املسلمني 

ائة، بل عندهم قصور  املتطبيقا  للشريعة، وهذا أمر ُمشاهد، وال نقول: إهنا اتمة مائة يف 
، ويوجد ظلم، ويوجد استئثار، لكن الظلم إذا نسبته إىل العدل وجدت أنه ال كثري

                                 
  (. 394-4/393) احللل اإلبريزية من التعليقات البازية (1)
  (. 9/98جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة )( 2)
(، 647-646و 530و 2/495اجملموع يف ترمجة العالمة احملدث الشيخ محاد بن حممد األنصاري ) (3)

  (. 582و 2/576وانظر أيضا من الكتاب نفسه )
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فأقول: إننا ...شيء، ومن الظلم أن ينظر اإلنسان إىل اخلطأ، ويغمض عينيه عن الصواب
وهلل احلمد واملنة، هي خري ما نعلمه يف بالد املسلمني يف  ،يف بالد آمنة -وهلل احلمد-

وأرى أنه  ..ينا أن حنرص على توحيد الكلمة ما استطعناتطبيق الشريعة، فالواجب عل
وال سيما العلماء واألمراء، وأنه جيب إصالح اخلطأ  ،جيب الكف عن نشر مساوئ الناس

(، وقال بقدر اإلمكان، ولكن ابلطريقة اليت حيصل هبا املقصود ونسلم فيها من احملذور
بالد حتكم  -كما تعلمون-لبالد فا -وهلل احلمد-أما فيما يتعلق هبذه احلكومة أيضا )

ابلشريعة اإلسالمية، والقضاة ال حيكمون إال  ابلشريعة اإلسالمية، والصيام قائم، واحلج 
قائم، والدروس يف املساجد قائمة، إال َمن حصلت منه خمالفٌة أو ُخِشي منه فتنٌة، فهذا 

 .(1)(البد أن مُيَْنع دفعا  للشر وأسباب الشر
عزيز بن عبد هللا بن حممد آل الشيخ: )لقد جرى على هذه اجلزيرة وقال الشيخ عبد ال

ما جرى على غريها من جهل وبعد عن منهج هللا، وتنكب للصراط املستقيم، حىت هدى 
، ورأى ما بني واقع جمتمعه هللا رجال من أبنائها، وبص ره هللا يف كتاب هللا وسنة رسوله 

ا عظيما؛ فقام داعيا إىل هللا، إىل كتاب هللا، وإىل وما بني ما دل عليه الكتاب والسنة بعد
، وإىل ما كان عليه سلف هذه األمة من الصحابة والتابعني هلم إبحسان، سنة حممد 

إىل عبادة هللا والتزام هذه الشريعة والعمل مبقتضاها، عرض دعوته على كثري من قومه 
رمحه هللا، فقام اإلمامان العظيمان وأهل زمانه إىل أن هيأ هللا هلا اإلمام حممد بن سعود 

حممد بن عبد الوهاب وحممد بن سعود قيام صدق وإخالص هلل، وتواكب العلم والقوة 
حىت مكن هللا هلذه الدعوة، فنمت، والتحمت اجلزيرة العربية، وتوحدت بعد فرقتها، 

ضل وهلل الف–وعادت إىل احلق واهلدى، واستضاءت بدين هللا، وهذه الدعوة الصاحلة 
مل تقم لتخدم أهدافا معينة، وال ألغراض سياسية؛ ولكنها دعوة صاحلة على  -واملنة

، وانتفع هبا الفئام الكثرية من الناس، فاحلمد هلل رب أساس من كتاب هللا وسنة حممد 

                                 
امن والعشرون بعد املائة ص: واللقاء الث 231-2/230لقاءات الباب املفتوح )القاء الثاين والثالثون ( 1)

6 .)  
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انطلقت من هذا املنطلق،  -وهلل الفضل واملنة–العاملني؛ فإن هذه الدولة السعودية 
، وحتكيم شرع هللا م دولة على أساس من كتاب هللا وسنة رسوله دعوة إىل هللا، وقيا

والعمل بذلك، نرجو هللا للجميع التوفيق والسداد، وأن يوفق هللا قادة األمة اإلسالمية 
 -وهللا الفضل واملنة–، وقال أيضا: )إن هذه البالد (1)للعمل بشرع هللا وحتكيم دينه(

أهلها آمنون مستقرون يعيشون نعمة األمن تعيش يف أمن واستقرار عدمي النظري؛ ف
العظيمة اليت منحهم هللا إايها، وذلك بفضل حتكيم شرع هللا، وتنفيذ حدوده، وإقامة 
شريعة هللا، وحتكيم هذا الشرع يف أرجاء البالد، فصارت هذه البالد مضرب املثل يف 

دوده والتزام األمن واالستقرار...وإمنا حصل هذا األمن بتحكيم شرع هللا وتنفيذ ح
الشرع املستقيم، فهذا األمن حتقق لنا هبذه النعمة العظيمة، فليقتد املسلمون هبذه 

البالد، فإن هذه البالد جربوا هذا الشرع وحكموه مقتنعني به، فصارت آاثره عليهم 
 .(2)واضحة جلية، فاحلمد هلل رب العاملني(

كانت تعيش حالة من الفوضى وقال الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان: )إن بالدان هذه  
واخلوف والتناحر...فلما من  هللا على أهل تلك البالد بظهور دعوة الشيخ حممد بن  

إىل العقيدة الصحيحة والتمسك هبذا الدين واستجابوا لتك  -رمحه هللا-الوهاب  عبد
، الدعوة املباركة وانصروها توفر هلم األمن، وقامت هلم دولة إسالمية حتكم بشريعة هللا

كتب هللا له النصر، ، وقال أيضا: )(3)فكانت وال تزال حبمد هللا مضرب املثل يف العامل(
ولدعوته االمتداد واالنتشار؛ نتيجة جلهاد اإلمامني: حممد بن عبد الوهاب، وحممد بن 

هذا ابحلجة واللسان، وهذا ابلسيف والسنان، وهكذا إذا اجتمع كتاب هللا وسيف  ،سعود
وما هي إال فرتة وجيزة حىت دانت العباد والبالد لدعوة ...احلق واندحر الباطل اجلهاد انتصر

احلق، واستقامت فيها عقيدة الت وحيد، وامتد خريها عرب الزمان واملكان إىل البالد البعيدة 

                                 
  (. 220-1/219اجلامع خلطب عرفة )( 1)
  (. 153و 134و 1/67(، وانظر: )1/31اجلامع خلطب عرفة )( 2)
  (. 451خمتارات من اخلطب املنربية )ص: ( 3)
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وكان من أعظم مثارها: قيام دولة ، واألجيال الالحقة، فال يزال صداها يرتدد، وخريها يتجدد
وهلل احلمد على هذه البالد مهما  -وال تزال -حتكيم الشريعة الغراء، اليت توالتالت وحيد، و 

 .(1)(عارضها من معوقات واعرتض يف طريقها من عقبات
فهذه مجلة من شهادات أجلة علماء اململكة وكبار شيوخها الناصحني لألمة، العاملني 

هذه الدولة مطبقة للشريعة ابلكتاب والسنة، العارفني مبقاصد الشريعة وأحوال األمة أن 
اإلسالمية، وأن إمامها إمام شرعي، فليس ألحد من الرعية أن ينازعه األمر، بل جيب 

يف املنشط واملكرة والعسر  -يف غري معصية هللا تعاىل –عليهم السمع والطاعة له 
يف واليسر، وحيرم التأليب واإلاثرة واخلروج عليه جبميع صوره وأشكاله، وحيرم كل ما ينا

 واجب السمع والطاعة وحق البيعة له.

                                 
  (. 1/10إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد )( 1)
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 املطلب اخلامس: الواقع امللموس يشهد بذلك 
وصحابته منهجا وطريقة  إن علماء هذه الدولة وحكامها يتخذون ما كان عليه النيب 

وأسوة، ويلتزمونه اعتقادا وقوال وعمال ودعوة، ويتشرفون بتطبيق الشريعة اإلسالمية يف 
وفتاوى علمائها ومقرراهتا الدراسية الشرعية مزدانة ها ويعتزون بذلك، مجيع حماكمها ودوائر 

وأهل هذه البالد يبايعون  ، وحمالة ابآلاثر املنقولة عن السلف الصاحل،ابلكتاب والسنة
حكامهم على احلكم ابلكتاب والسنة وتطبيق الشريعة اإلسالمية، ويعرتفون هلم ويعتقدون 

 م ابلوالء والنصح والسمع والطاعة، ويوفون هلم بذلك.بشرعية حكمهم عليهم، ويعلنون هل
اإلسالمية، وحيكم فيها ابحلدود والقصاص والدايت شريعة لحتكم ابوحماكم هذه البالد 

وغريها من أحكام اإلسالم وينفذ ويطبق، وخيضع هلا اجلميع على حد سواء، وتطبيُق 
ة كالنكاح والطالق واملرياث فيها ليس  مقصورا على األحوال الشخصية الفردي ةِ عالشري

وزارة احلج وهيئات األمر ابملعروف والنهي عن كفقط  شرعية الدوائر وحنو ذلك، وال ابل
فيها من حيث اجلملة وحنو ذلك بل الشريعة واألوقاف ووزارة الشؤون اإلسالمية  املنكر

زائرين، يف رعاة ورعية، مواطنني ومقيمني، ووافدين و  حاكمة على اجلميعمرفوعة ومسيطرة و 
 مجيع مناحي احلياة وشعبها. 

هذه الدولة اإلسالم فيها ظاهر جلي قوي، بل ال وجود فيها  لغري اإلسالم البتة، وال و
والسنة النبوية فيها ظاهرة يوجد فيها من بيوت العبادة غري املساجد واملشاعر املقدسة، 

مظاهر الشرك والوثنية،  وال يوجد فيها شيء من ،مقموعةفيها منكوسة والبدعة مرفوعة، 
وال يوجد فيها مكان ظاهر ومعلوم ومصرح به للمعاصي واملنكرات مثل البارات ودور 

السينما ونوادي الدعارة ومسارح خمتلطة وغريها من املنكرات املنتشرة يف دول العامل، بل 
املنكر توجد مكاتب الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات وهيئات األمر ابملعروف والنهي عن 

 واجلمعيات اخلريية وحلقات حتفيظ للقرآن الكرمي ومراكزها يف مجيع مدهنا وقراها وأحيائها.
مها كل ما يتعلق ابإلسالم واملسلمني، وهي تويل عنايتها واهتمامها البالغ هتوهذه الدولة 

جهود مشكورة وأعمال  هلاجلميع قضااي املسلمني يف كل مكان حسب وسعها وطاقتها، و 
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دعم قضااي الدعوة إىل اإلسالم والدفاع عنه، و يف على الصعيد العاملي واحمللي  جليلة
وحل مشاكلهم، وإصالح ذات بينهم، وحل أزماهتم، وجرب مصائبهم املسلمني، 

تعليم وإعانة مؤسساهتم ومدارسهم ومجعياهتم، و ونكباهتم، وتقويتهم ورفع اقتصادهم، 
اهلم إىل أحناء املعمورة يدعون الناس إىل اإلسالم منهم وإرسالدعاة أبناء املسلمني وإعداد 

ابحلكمة واملوعظة احلسنة، ويعلموهنم الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة، املأخوذة من 
الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصاحل من الصحابة والتابعني فمن بعدهم من أئمة 

 نصرة قضااي املسلمني يف الدين، ومواقفها اإلميانية ودورها البطويل الشجاع احلكيم يف
فلسطني وابكستان وأفغانستان ولبنان ومصر والكويت والبحرين واليمن وسوراي 

ومسلمي بورما وغريها من دول العامل غري خافية على كل ذي عينني، وال ينكرها أو 
 يتجاهلها إال جاهل أو معاند.

قائمة وظاهرة، واملسلمون فاإلمارة يف هذه البالد إمارة شرعية، واإلمامة الشرعية فيها 
ملتفون حوهلا وجممعون عليها ومتفقون جتاهها، وقد ابيعوا قائدها وإمامها ورابن سفينتها 

بيعة شرعية على الكتاب والسنة، وأعطوه عهدهم وميثاقهم وذمتهم وزمامهم، فهي 
مجاعة شرعية حقا مبعىن الكلمة، مستوفية جلميع شروط اجلماعة احلقة من اإلسالم 

توحيد واتباع السنة والبيعة الشرعية، ولذلك ال ينطبق حكم االعتزال هنا، وإن كان وال
هناك من يدعي ذلك ويدعو إليه، وقد نبه على ذلك أهل العلم، قال الدكتور 

السالم بن برجس العبد الكرمي: )حنن يف هذا الزمن ال ينطبق علينا حكم االعتزال،  عبد
مد هللا تعاىل، نسأله املزيد من فضله والثبات على وذلك ألن اإلمامة قائمة ظاهرة حب

دينه، وأن جينبنا الفنت ما ظهر منها وما بطن(، وقال أيضا: )ويف هذا الزمن الذي 
تعددت فيه الدول؛ فإن مجاعة املسلمني تتمثل يف احلكومة اإلسالمية اليت حتكم قطرا 

مجاعة املسلمني يف هذا من أقطار املسلمني، فحكومة اململكة العربية السعودية هي 
، وحيرم اخلروج على إمام القطر، جيب أن تطاع يف طاعة هللا تعاىل وطاعة رسوله 

، فمن خرج عليه فقد -وهكذا يقال عن بقية احلكومات اإلسالمية-املسلمني فيها 
خلع ربقة اإلسالم من عنقه، فإن مات فميتته جاهلية، ويلقى هللا يوم القيامة وال حجة 
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. وقال شيخنا األستاذ (1)اؤه يف الدنيا أن يضرب عنقه ابلسيف حىت ميوت(له، وجز 
الدكتور صاحل بن عبد هللا العبود: )وليس زماننا هو زمان االعتزال، كما يروجه اجلهال، 

مجاعة وإماما، ابملفهوم املراد شرعا، هي اململكة  -وهلل احلمد–ألن للمسلمني اليوم 
. وقال شيخنا (2)على يد اإلمام عبد العزيز رمحه هللا( العربية السعودية منذ أتسيسها
الوهاب العقيل: )ومن املعلوم أن حكم العزلة إمنا جيب  األستاذ الدكتور حممد بن عبد

عند فساد األمة آخر الزمان، أما اآلن فإن العزلة ال جتوز بسبب ظهور اجلماعة 
ونسأله احلماية من الفنت  واإلمامة، كما هو احلال يف بالدان، نشكر هللا على ذلك،

 .(3)والسالمة منها(
وقد قامت اململكة العربية السعودية يف أايمنا هذه بتشكيل حتالف إسالمي عسكري 

مت حملاربة التطرف واإلرهاب حتت قيادهتا، وقد انضم إليه حنو أربعني دولة إسالمية، و 
 شرتكةاملعمليات الركز مهي املقر الرئيس، و مدينة الرايض االتفاق بينهم على أن تكون 

احملققة هلذا اهلدف، وهي خطوة مهمة جبارة تدحض كل االدعاءات الباطلة اليت حتاول 
لصق اإلرهاب ابإلسالم واملسلمني عموما، وبدعوة شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

، ومع هذا كله هل يصح أن يقال أبننا نعيش زمن (4)واململكة العربية السعودية خصوصا

                                 
  (. 71، و37-36 األمر بلزوم مجاعة املسلمني وإمامهم )ص:( 1)
 (.62( وانظر: )ص: 12املراد الشرعي ابجلماعة )ص:  (2)

 (.84الفتنة وموقف املسلم منها )ص:  (3)

تشكيل حتالف إسالمي : دولة جبانب السعودية 33مبشاركة انظر: صحيفة عاجل اإللكرتونية، بعنوان:  (4)
 م2015ديسمرب  15 ه /1437ول ربيع األ04، يوم الثالاثء، عسكري حملاربة اإلرهاب مقره الرايض

 10كيان إسالمي بتأييد ، وصحيفة سبق اإللكرتونية، بعنوان:  /http://www.ajel.saوالرابط: 
دولة وقيادة سعودية..  35ب  دول أخرى والرايض مركز لعملياته.. واهلدف ضرب التمويل والتجييش

ربيع األول 4، يوم الثالاثء، بتاريخ لف عسكري لدحر اإلرهاب وإهناء الفوضىالعامل يستيقظ على حتا
، وصحيفة العربية http://sabq.org/Homeم والرابط: 15/12/2015ه /7143

الاثء، ، يوم الثالسعودية تشكل حتالفا  إسالميا  عسكراي  حملاربة اإلرهاباإللكرتونية، بعنوان: 
 .http://www.alarabiya.net/saudi-today.htmlم والرابط: 15/12/2015

http://www.ajel.sa/
http://sabq.org/Home
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وأن الدعوة  تنة واالعتزال، وأنه ال وجود للجماعة الشرعية لدى املسلمني اليوم؟!الف
السلفية هي منبع اإلرهاب والتطرف والغلو، وأن الدولة السلفية هي الداعية إليه 

 والراعية له؟!، كال، وألف كال.
 السيف مأمون الفلول هذاو      ون التشظي مأم ر  وهذا الد  

 (1)إذا احتاج النهار إىل دليل     شيء وليس يصح يف األفهام
فاألمر واضح جلي ابئن لكل ذي عينني سليم النظر والعقل والفطرة، وال ينكر ذلك إال 

 من كان فاقد الشعور والبصر والبصرية؛ فال عربة جبحد اجلاحدين وال إبنكار املنكرين. 
 (2)عن الضياءعاَلمون أيعمى ال    هذا الصبح ليل  ت:قلين وهب

اململكة العربية السعودية مثرة من مثار دعوة شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ف
اإلصالحية املباركة اليت قامت على الكتاب والسنة، ودعت الناس إىل ما دعا إليه 

، وما كان عليه سلف األمة من الصحابة والتابعني فمن بعدهم من أئمة  الرسول
مائها وشعبها اخلري النبيل هتدف وتسعى وتبذل  الدين، والدولة السعودية حبكامها وعل

كل ما يف وسعها لنصر التوحيد، ورفع راية السنة، وإقامة شعائر الدين، وقمع البدع 
واخلرافات، وإزالة مظاهر الشرك والوثنية، ونشر رسالة اإلسالم النقية املأخوذة من 

 ملعمورة.   الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصاحل يف ربوع العامل وأرجاء ا
 تق ود خطاان دولٌة َعز  ركنها     ترى الديَن حنو الشاخماِت سبيال
 سعوديٌة مل يعرف الوهَن عزُمها     ومل تر لإلس الم ق ط عديال

 (3)رخ اء وع ز، منعة وتق دم     تبسم بكرا كالصباح ه طوال  

                                 
 (.343ديوان املتين )ص:  (1)
 (.79ديوان املتين )ص:  (2)
هذه األبيات مأخوذة من حماضرة مسجلة يف شريط بعنوان: )بالدان واحلمالت اإلعالمية( للدكتور عبد  (3)

، وقد نشر ذلك يف جريدة الرايض بعنوان: )اململكة – رمحه هللا – السالم بن برجس العبد الكرمي
(، 12719ه ، العدد: )1424صفر  16اجتمع فيها احلبان: احلب الفطري واحلب الشرعي( بتاريخ 
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العظيمة، ونتفيأ ظالهلا  فاحلمد هلل، حنن يف اململكة العربية السعودية، ننعم هبذه النعمة
وأنكل من مثارها، )فأئمتنا من أهل العلم والدين واالجتهاد يتخذون ما كان عليه النيب 

  وصحابته منهجا وطريقا وأسوة، ويلتزمونه اعتقادا وقوال وعمال ودعوة، وال يرون هلم
مارة والوالية جناة وال فالحا وال سعادة إال ابالتباع وترك االبتداع. وأئمتنا من أهل اإل

والسلطة قد اجتمع عليهم أهل احلل والعقد، حيكمون فينا بشريعة هللا، ويقودوننا 
ابحلكمة والعدل، وال جيدون غضاضة يف أن يعلنوا على كل املأل أهنم يتشرفون بتحكيم 

الشريعة يف مجيع أمور احلياة، بل يرون يف ذلك النصر والظفر والسؤدد، فمن كانت 
، وذلك يستوجب منا مجيعا (1)فهو وهللا يف خري ونعمة وفضل عظيم( حاله مثل حالنا

 تقدير هذه النعمة العظيمة والقيام بشكرها واحلرص على حفاظها وبقائها واستمرارها.  
 (2)وكم نعمة هلل فيها عليكم     فشكرا ونعم هللا ابلشكر تستبقى

                                                                             
 :httpوهو موجود يف الشبكة العنكبوتية يف موقع الشيخ عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي

//www.burjes.com/burjes-article (.13) . 
  (. 1344-3/1343املباحث العقدية يف حديث افرتاق األمم ) (1)
ه ، انظر: 780من شعر أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن علي بن جابر املعروف اببن جابر األندلسي  (2)

 (.131اجلواهر الثمينة يف حماسن املدينة للسيد حممد كربيت احلسيين )ص: 
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 اخلامتة
يف كتابة هذا البحث، واآلن أختمه  أمحد هللا عز وجل، وأشكره على عونه وتوفيقه يل

 بعرض أهم النتائج اليت توصلت إليها، وهي كاآليت:
اجلماعة اليت أمران حنن معشر املسلمني ابلتمسك هبا وااللتفاف حوهلا مجاعتان ال تضاد  ∙

مجاعة املسلمني اليت هلا إمام والثانية: وأصحابه،  كان عليه النيب ما  األوىل: بينهما: 
ا اجتمع املسلمون على أمري وفق الشرع املطهر وجب عليهم طاعته، وحرم شرعي، فإذ

عليهم معصيته واخلروج عليه أو أتليب الناس ضده،  وحرم عليهم كل ما ينايف واجب 
السمع والطاعة وحق البيعة له، ووجب عليهم لزوم هذه اجلماعة وعدم اخلروج عنها، 

 األمن والسالمة والفائدة للفرد واألمة. امتثاال ألمر هللا ورسوله، وملا يف ذلك من 
األصل يف مسألة اإلمامة واخلالفة التوحد وعدم التعدد، ولكن إذا دعت الضرورة  ∙

وأحلت احلاجة، وتباعدت األقطار، ومل ميكن مجع الناس كلهم حتت إمامة إمام واحد،  
األئمة واخللفاء، كما هو واقع املسلمني اليوم ومنذ زمن بعيد؛ فقد أجاز أهل العلم تعدد 

يف بلده، وكذلك  جيب على كل إمام أن يقيم احلدود ويستويف احلقوقويف هذه احلالة 
 جيب على أهل كل بلد وكل إقليم طاعة أمريهم ابملعروف وعدم اخلروج عليه.

اململكة العربية السعودية يف عصران احلاضر ووقتنا احلايل مثال واقعي وتطبيق فعلي  ∙
دولة شرعية سنية سلفية اد الشرعي ابجلماعة، فإهنا من أول يومها وأمنوذج حي للمر 

حريصة على العمل ابلكتاب والسنة وفق فهم السلف الصاحل، وقد اعرتف أهل احلل 
وعلماؤها وحكامها  والعقد إبمامها على مدار اترخيها، وابيعوه على الكتاب والسنة،

ة ودستورا وأسوة، ويلتزمونه وصحابته منهجا وطريق يتخذون ما كان عليه النيب 
اعتقادا وقوال وعمال ودعوة، ويتشرفون بتطبيق الشريعة اإلسالمية يف مجيع حماكمها 

وهذا ال يعين أهنا كاملة من مجيع اجلوانب، ودوائرها، والواقع امللموس يشهد بذلك، 
يضا وأهنا معصومة على اإلطالق، وأنه ال يوجد فيها شيء من اخلطأ والزلل؛ بل فيها أ

يوجد نقص وقصور، وحيصل فيها ظلم وبغي واستئثار ومعاصي، ولكن هذا النقص 
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قورن مبا فيها من العدل واإلحسان إذا والقصور يف احلقيقة ال يساوي شيئا الظلم و 
 ابالد املسلمني تطبيقيف خري ما نعلمه ولكنها أفضل موجود، ومن  واخلري والرب،

إكمال النقص ورفع الظلم وسد اخللل، وذلك ، والواجب التعاون معها على الشريعة
ابلتناصح والتواصي ابحلق، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر حسب الطرق السليمة 

 .والقواعد املرعية والضوابط الشرعية
اململكة العربية السعودية مثرة من مثار دعوة شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب  ∙

ه الدعوة خارجية وال تكفريية، وما دعت الناس إىل دين اإلصالحية املباركة، ومل تكن هذ
إمنا دعت الناس إىل ما جديد أو مذهب جديد أو عقيدة جديدة أو مجاعة جديدة قط، و 

، وما كان عليه سلف األمة من الصحابة والتابعني فمن بعدهم من  دعا إليه الرسول
 أئمة الدين.

ة بضرورة الوقوف جبانب اململكة العربية وأوصي يف هذا املقام مجيع أهل السنة واجلماع
السعودية، ووجوب مساندهتا والدفاع عنها حبق، فإهنا مهبط الوحي ومعقل اإلسالم، 

 ومنطلق الرسالة احملمدية، وحاضنة احلرمني، ودار الكتاب والسنة...
هذا، وإين أمحد هللا سبحانه وتعاىل وأشكره على ما وفقين ويسر يل من إمتام هذا 

، وأساله سبحانه أبمسائه احلسىن وصفاته العليا أن يعفو عين ويغفر يل، وأن البحث
يوفقين ملا فيه احلق والصواب، وأن جيعل عملي كله خالصا لوجهه الكرمي. اللهم أران 
احلق حقا وارزقنا اتباعه، وأران الباطل ابطال وارزقنا اجتنابه، سبحانك رب العزة عما 

 .واحلمد هلل رب العاملني يصفون، وسالم على املرسلني،
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 قائمة املصادر  واملراجع
 أوال: القرآن الكرمي 

 اثنيا: الكتب املطبوعة العربية 
أثر الدعوة الوهابية يف اإلصالح الديين والعمراين يف جزيرة العرب وغريها، أتليف: حممد 

 ه ، حتقيق وتعليق: أمحد بن عبد العزيز بن حممد بن عبد هللا1378حامد الفقي 
  ه ، دار السنة الرايض، اململكة العربية السعودية.1427التوجيري، ط. األوىل 

أحداث العامل يف القرن العشرين، حممد بوذينة، طبع يف مطبعة الشركة اجلديدة للطباعة 
والصحافة والنشر "البراس"، منشورات حممد بوذينة، شارع فيصل بن عبد العزيز، 

 نسية.، اجلمهورية التو 8050احلمامات 
ه . ترتيب: األمري عالء 354اإلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان لإلمام ابن حبان البسيت 

ه . حتقيق: شعيب األرنؤوط. ط. الثانية 739الدين علي بن بلبان الفارسي 
 م مؤسسة الرسالة بريوت لبنان.1993ه /1414

األلباين. ط. األوىل إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل للشيخ حممد انصر الدين 
 م املكتب اإلسالمي بريوت.1979ه /1399

أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن للشيخ حممد األمني بن حممد املختار اجلكين 
ه ، دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع، ابلتنسيق والتعاون مع مؤسسة 1393الشنقيطي، 

 سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريية. 
املستفيد بشرح كتاب التوحيد لإلمام اجملدد الشيخ حممد بن عبد الوهاب، شرحه  إعانة

 الشيخ: صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان، مؤسسة الرسالة، بدون معلومات أخرى. 
األمر بلزوم مجاعة املسلمني وإمامهم والتحذير من خمالفتهم، للدكتور عبد السالم بن برجس 

م، طبع من قبل: اإلدارة العامة للجنسية 2001ه /1422 العبد الكرمي، ط. األوىل
واإلقامة، وزارة الداخلية، دولة اإلمارات العربية املتحدة، ابلتعاون مع مكتبة الفرقان، 

 عجمان، دولة اإلمارات العربية املتحدة. 



 

 
1697 

ل أهل احلديث يف شبه القارة اهلندية وعالقتهم ابململكة العربية السعودية وغريها من الدو 
العربية، مزودة ابلواثئق والرسائل التارخيية، تقدمي: الشيخ عبد هللا بن عبد العزيز العقيل، 

والشيخ حممد بن انصر العبودي، والشيخ حممد إسحاق هبيت، إعداد: صالح الدين مقبول 
م، دار البشائر اإلسالمية، 2014ه /1435أمحد، وعارف جاويد احملمدي، ط. األوىل 

 بريوت لبنان.
وث وتعليقات يف اتريخ اململكة العربية السعودية، للدكتور عبد هللا الصاحل العثيمني، حب

 م مكتبة التوبة، الرايض.1990ه /1411ط. الثانية 
م، 1993ه /1414التاريخ الشامل للمدينة املنورة، الدكتور عبد الباسط بدر، ط. األوىل 

 ، املدينة املنورة.3662الناشر: هو املؤلف، ص.ب. 
ريخ اململكة العربية السعودية، للدكتور عبد هللا الصاحل العثيمني، ط. السابعة عشر، ات

 م  مكتبة العبيكان، الرايض. 2014ه /1435
اتريخ جند، املسمى ب )روضة األفكار واألفهام ملراتد حال اإلمام وتعداد غزوات ذوي 

ن األسد، ط. الرابعة، اإلسالم( أتليف الشيخ حسني بن غنام، حتقيق، الدكتور انصر الدي
 م دار الشروق، بريوت. 1994ه /1415

تصحيح خطأ اترخيي حول الوهابية، للدكتور حممد بن سعد الشويعر، ط. الرابعة 
م الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، الرايض، اململكة العربية 2011ه /1432

 السعودية.
عقدية، للدكتور عبد هللا بن سعد بن حممد تعدد اخللفاء يف الزمن الواحد، دراسة اترخيية 

 م دار قرطبة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان. 2016ه /1437، ط. األوىل أاب حسني
ه ، مطبوع مع 748تلخيص املستدرك، أليب عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب 

 وت لبنان. املستدرك، إشراف:  الدكتور يوسف عبد الرمحن املرعشلي، دار املعرفة، بري 
اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي القرآن، أليب عبد هللا حممد بن 

ه . حتقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، 671بن أيب بكر القرطيب  أمحد
 م مؤسسة الرسالة، بريوت لبنان.2006ه /1424وآخرون معه، ط. األوىل 



 

 
1698 

الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن حممد آل الشيخ، مجعه  اجلامع خلطب عرفة لسماحة
م، 2006ه /1427وأشرف على إعداده: بدر بن حممد بن إبراهيم الوهييب، ط. األوىل 

 طبع ونشر: الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، الرايض، اململكة العربية السعودية.
ه ، نقله إىل العربية: 1950ألمريكي حاضر العامل اإلسالمي، أتليف: لوثروب ستودارد ا

األستاذ عجاج نويهض، مع تعليقات وحواش بقلم األمري شكيب أرسالن، ط. الرابعة 
 م دار الفكر بريوت. 1973ه /1394

للدكتور مجيل عبد هللا حممد املصري، ط.  حاضر العامل اإلسالمي وقضاايه املعاصرة
 األردن.م، دار أم القرى، عمان، 1996ه /1417الثالثة 

حكام مكة، أتليف: جريالد دي غوري، ترمجة: حممد شهاب، تنسيق ومراجعة: حممد 
 م مكتبة مدبويل.2000ه /1420علي سويد، ط. األوىل 

احللل اإلبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، بقلم: أيب حممد عبد هللا بن 
 ، الرايض. م دار التدمرية2007ه /1428مانع الروقي، ط. األوىل 

خادم احلرمني الشريفني امللك عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود خطب وكلمات، ط. 
 ه ، دارة امللك عبد العزيز، الرايض. 1428عام 

خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود خطب وكلمات، ط. عام 
 ه ، دارة امللك عبد العزيز، الرايض. 1423

ل والنقل. أليب العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم املعروف بشيخ درء تعارض العق
ه . حتقيق: الدكتور حممد رشاد سامل. ط. عام: 728اإلسالم ابن تيمية 

م إدارة الثقافة والنشر، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 1991ه /1411
 الرايض. 

للدكتور أمحد حممد أمحد جلي، ط.  دراسة عن الفرق واتريخ املسلمني: اخلوارج والشيعة
ه ،  مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 1988ه /1408الثانية 

 الرايض. 
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الدرر السنية يف األجوبة النجدية. مجع وترتيب: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم 
 م. بدون ذكر الناشر.1995ه /1416ه . ط. اخلامسة 1392القحطاين 

دولة السعودية األوىل، أتليف: حممد الفهد العيسى، تقدمي: محد الدرعية قاعدة ال
 م مكتبة العبيكان، الرايض. 1995ه /1415اجلاسر، ط. األوىل 

دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب، عرض ونقض، للدكتور عبد العزيز 
الرائسة م، طبع ونشر: 2015ه /1436بن حممد بن علي العبد اللطيف، ط. الرابعة 

 العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، الرايض، اململكة العربية السعودية. 
ديوان السري الرفاء، أليب احلسن السري بن أمحد بن السري الكندي الرفاء املوصلي 

م من 1981ه ، حتقيق ودراسة: الدكتور حبيب حسني احلسين، ط. عام 362
 العراقية. منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية 

م 1983ه /1403ه ، ط. عام 354ديوان املتنيب أليب الطيب أمحد بن احلسني اجلعفي 
 دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، لبنان.

ه ، تصنيف: العالمة 852سبل السالم شرح بلوغ املرام. للحافظ ابن حجر العسقالين 
الدين األلباين، ط. ه ، تعليق: الشيخ حممد انصر 1182بن إمساعيل الصنعاين  حممد

 م مكتبة املعارف الرايض. 2006ه /1427األوىل 
ه ، اعتىن به: أبو 275سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين 

 ه ، مكتبة املعارف الرايض.1424عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،  ط. الثانية 
اعتىن به: أبو عبيدة ه ، 279سنن الرتمذي. أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي 

 بن حسن آل سلمان. ط. األوىل  مكتبة املعارف الرايض. مشهور
ه . اعتىن به: أبو عبيدة 275سنن ابن ماجه. أليب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين 

 بن حسن آل سلمان. ط. األوىل  مكتبة املعارف الرايض. مشهور
اعتىن به: أبو عبيدة ه . 303ئي سنن النسائي. أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسا

 مشهور بن حسن آل سلمان. ط. األوىل  مكتبة املعارف الرايض. 
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ه ، حتقيق: حممود 1250، حممد بن علي الشوكاين السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار
م، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، اجمللس األعلى 1988ه /1408د، ط. عام إبراهيم زاي
 سالمية، وزارة األوقاف، مجهورية مصر العربية.   للشؤون اإل

ه ، إدارة الطباعة املنريية 643شرح املفصل، ملوفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي 
 مبصر، لصاحبها ومديرها حممد منري الدمشقي.  

ه  دار 1393ه .  ط. الثانية 676شرح النووي لصحيح مسلم. حيىي بن شرف النووي 
 العريب بريوت، لبنان.إحياء الرتاث 

صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبد العزيز آل سعود خطب وكلمات، ط. عام 
 ه ، دار امللك عبد العزيز الرايض.1434

ه . اهتمام:  256صحيح البخاري. أمري املؤمنني يف احلديث حممد بن إمساعيل البخاري 
الم للنشر والتوزيع، الرايض، م دار الس1997ه /1417املالك جماهد. ط. األوىل  عبد

 اململكة العربية السعودية.
صحيح سنن ابن ماجه، للشيخ حممد انصر الدين األلباين. ط. األوىل 

 م مكتبة املعارف، الرايض، اململكة العربية السعودية.1997ه /1417
ه . ط. عام: 261صحيح مسلم. لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي 

 مكتبة الرشد الرايض. اململكة العربية السعودية. م2001ه /1422
ه ، دار الكبت 543عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي، البن العريب املالكي 

 العلمية، بريوت، لبنان.
عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، أتليف: عبد الرمحن بن حسن اجلربيت، حتقيق: 

م مطبعة دار الكتب 1998الرحيم، ط.  األستاذ الدكتور عبد الرحيم عبد الرمحن عبد
  املصرية القاهرة.

ه ، حتقيق: ايسني حممد السواس، ط. 388العزلة أليب سليمان محد بن حممد اخلطايب البسيت 
 م، دار ابن كثري، دمشق، وبريوت.1990ه /1410الثانية 
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الشيخ  عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها يف العامل اإلسالمي، أتليف:
الدكتور صاحل بن عبد هللا العبود، مراجعة وتصحيح: الشيخ عبد هللا بن علي السديس، 

 ه ، عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.1427ط. الرابعة 
، ط. األوىل العقيدة الطحاوية، شرح وتعليق: حممد انصر الدين األلباين

 بريوت، لبنان.  م املكتب اإلسالمي، 1978ه /1398
م، نقله إىل 1921العقيدة والشريعة يف اإلسالم، للمستشرق اجناس جولد تسيهر 

العربية: الدكتور حممد يوسف موسى، والدكتور علي حسن عبد القادر، واألستاذ عبد 
 العزيز عبد احلق، ط. الثانية   دار الكتب احلديثة مبصر، ومكتبة املثىن ببغداد.

العالمة ربيع بن هادي عمري املدخلي، ط. األوىل فتاوى فضيلة الشيخ 
 م دار اإلمام أمحد للنشر، القاهرة، مجهورية مصر العربية. 2010ه /1431

فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، مجع وترتيب 
مبكة ه ، مطبعة احلكومة 1399وحتقيق: حممد بن عبد الرمحن بن قاسم، ط. األوىل 

 املكرمة. 
الفتنة وموقف املسلم منها لشيخنا األستاذ الدكتور حممد بن عبد الوهاب العقيل، ط. 

 م دار الفرقان، القاهرة. 2013ه /1434األوىل 
ه ، 456الفصل يف امللل واألهواء والنحل أليب حممد علي بن أمحد بن حزم الظاهري 

 .ه  دار املعرفة بريوت لبنان1406/1986ط. عام: 
م مؤسسة 1996ه /1416فقه النوازل، للدكتور بكر بن عبد هللا أبو زيد. ط. األوىل 

 الرسالة، بريوت، لبنان. 
فهد األجماد ومنهج اإلسالم )تنظري دقيق وتطبيق بديع( إعداد: سعود بن عبد هللا بن 
طالب، وكيل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد للشؤون اإلدارية 

 ه ، الناشر: املؤلف نفسه، الرايض. 1422فنية، ط. األوىل وال
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ه ، 1436القصة الكاملة خلوارج عصران أتليف: إبراهيم بن صاحل احمليميد، ط. األوىل 
مكتبة دار الربازي، سوراي، ودار اإلمام مسلم للنشر والتوزيع، املدينة املنورة، اململكة 

 العربية السعودية. 
. أليب عبد هللا حسني بن حممد بن عبد هللا الطييب الكاشف عن حقائق السنن

املفيت عبد الغفار، نعيم أشرف، حمب هللا، شبري أمحد، بديع السيد ه . حتقيق: 743
 ه  إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، كراتشي، ابكستان.  1413اللحام. ط. األوىل 

ه ، حتقيق: الدكتور حممد 285الكامل يف اللغة واألدب أليب العباس حممد بن يزيد املربد 
 م مؤسسة الرسالة، بريوت.1997ه /1418أمحد الدايل، ط. الثالثة 

الكتاب كتاب سيبويه، أليب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب، امللقب واملشهور ب "سيبويه" 
م مكتبة 1988ه /1418ه ، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، ط. الثالثة 180

 اخلاجني، القاهرة. 
الباب املفتوح مع فضيلة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني، أعد هذه اللقاءات:  لقاءات

 الدكتور عبد هللا بن حممد الطيار، دار البصرية اإلسكندرية، مجهورية مصر العربية. 
املباحث العقدية يف حديث افرتاق األمم، للدكتور أمحد سردار حممد مهر الدين شيخ، 

البحث العلمي، اجلامعة اإلسالمية ابملدينة  م عمادة2009ه /1430ط. األوىل 
 املنورة، اململكة العربية السعودية. 

ه ، إعداد: 1395املتوىف  جمموع خطب وكلمات امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود
م دار 2014ه /1435الدكتور انصر بن سعود بن عبد هللا السالمة، ط. األوىل 

 لكة العربية السعودية. الصميعي للنشر والتوزيع، الرايض، املم
جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية. مجع وترتيب: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم 

م، يف جممع امللك فهد لطباعة 1995ه /1416وساعده ابنه حممد. ط. عام: 
املصحف الشريف ابملدينة املنورة. حتت إشراف: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف 

 د، اململكة العربية السعودية.والدعوة واإلرشا
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جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة. للشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن ابز. 
ه . إعداد: حممد سعد الشويعر. رائسة إدارة البحوث العلمية 1421ط. الثالثة 

 واإلفتاء، الرايض.
 -رمحه هللا تعاىل – اجملموع يف ترمجة العالمة احملدث الشيخ محاد بن حممد األنصاري

وسريته وأقواله ورحالته. أتليف: عبد األول بن محاد األنصاري. ط. األوىل 
 م، الناشر هو املؤلف: املدينة املنورة. 2002ه /1422

خمتارات من اخلطب امللكية، صدر مبناسبة مرور مائة عام على أتسيس اململكة العربية 
 عبد العزيز الرايض.  م دار امللك1999ه /1419السعودية، ط. عام 

خمتارات من اخلطب املنربية للشيخ صاحل بن فوزان الفوزان، ط. الرابعة 
 م مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي، الكويت.2009ه /1430

مدارك النظر يف السياسة بني التطبيقات الشرعية واالنفعاالت احلماسية، أتليف: عبد 
م دار 2009ه /1430، ط. التاسعة املالك بن أمحد بن املبارك رمضاين اجلزائري

 الفرقان للنشر والتوزيع، القاهرة. مجهورية مصر العربية. 
املراد الشرعي ابجلماعة وأثر حتقيقه يف إثبات اهلوية اإلسالمية أمام عوملة اإلرهاب 

الدكتور صاحل بن عبد هللا العبود، طبع ضمن فعاليات محلة التضامن والفتنة، لألستاذ 
 ه ، اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة. 1426رهاب، ط. الثانية الوطين ضد اإل

ه ، 850بن منصور األبشيهي  أمحد بن مستظرف أليب الفتح حممد فن كل يف املستطرف
بريوت،  العلمية، الكتب دار ه ، 1986حتقيق: الدكتور مفيد حممد قميحة، ط. الثانية 

 لبنان. 
 حممد بن عبد هللا بن حممد املعروف اببن البيع املستدرك على الصحيحني، أليب عبد هللا

ه ، إشراف: الدكتور يوسف عبد الرمحن املرعشلي، دار املعرفة، 405احلاكم النيسابوري 
 بريوت لبنان. 

ه . حتقيق: شعيب األرنؤوط وغريه. ط. 241مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين 
 ان.م مؤسسة الرسالة بريوت لبن1995ه /1416األوىل 



 

 
1704 

املصحف والسيف، جمموعة من خطاابت وكلمات وأحاديث و مذاكرات امللك عبد 
العزيز بن عبد الرمحن آل سعود، مؤسس اململكة العربية السعودية، مجع وإعداد: حمي 

 الدين القابسي، املطابع األهلية الرايض. 
راغب ه ، طبع وتصحيح: حممد 388معامل السنن أليب سليمان محد بن حممد اخلطايب 

 ه ، مطبعة حممد راغب الطباخ العلمية، حلب. 1934ه /1352الطباخ، ط. األوىل 
ه ، حتقيق: عبد السالم 395معجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي 

 م دار الفكر، بريوت. 1979ه /1399حممد هارون، ط. عام 
بعه: املريزا حممد الشريازي، ه ، ط538املفصل يف النحو أليب القاسم حممود الزخمشري 

 ه ، بدون معلومات النشر األخرى.1306امللقب ب "ملك الكتاب" طبع 
ه ، دار امللك 1431امللك خالد بن عبد العزيز آل سعود، خطب وكلمات. ط. األوىل 

 العزيز، الرايض. عبد
شبهات  منزلة معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنهما عند أهل السنة واجلماعة والرد على

الطاعنني فيه، أتليف: أمري بن أمحد قروي، إشراف: أ. د. سليمان بن سامل بن رجاء 
م دار منار التوحيد للنشر، املدينة املنورة، 2015ه /1436السحيمي، ط. األوىل 

 اململكة العربية السعودية. 
ا: عبد ، صنفها وأعدها للتصحيح متهيدا لطبعهمؤلفات الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب

زيد الرومي، د. حممد بلتاجي، د. سيد حجاب، أمانة املؤمتر ابسم الشيخ حممد  بن العزيز
 بن عبد الوهاب، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. الرايض. 

نصيحة مهمة يف ثالث قضااي، جملموعة من علماء الدعوة، حتقيق: الدكتور عبد السالم 
ه ، دار أهل احلديث الرايض، ودار العاصمة 1413ية بن برجس العبد الكرمي، ط. الثان

 الرايض. 
، وهو موجود ه 27/8/1412التاريخ  90النظام األساسي للحكم الصادر ابلرقم أ/

يف مواقع متعددة من  الشبكة العنكبوتية، منها موقع جملس الشورى 
www.shura.gov.sa . 
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ه ، 1988الزركلي، ط. اخلامسة  الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز، أتليف: خري الدين
 دار العلم للماليني، بريوت، لبنان.

 الورقيةاثلثا: الصحف واجلرائد 
جريدة "البالد" بعنوان: )خادم احلرمني الشريفني يف خطابه الشامل جمللس الشورى( العدد: 

(، السنة: اخلامسة والثمانون، يوم اخلميس 21442)
 م.24/12/2015ه /13/3/1437

رايض" مقال بعنوان: )اململكة اجتمع فيها احلبان: احلب الفطري واحلب الشرعي( جريدة "ال
صفر  16وهو منشور بتاريخ  -رمحه هللا-للدكتور عبد السالم بن برجس العبد الكرمي 

 (.12719ه ، العدد: )1424
وبعنوان: )افتتح أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة جمللس الشورى، خادم 

(، السنة: الثالثة 17349ملواطن هدف التنمية األول...(، العدد: )احلرمني: ا
 م 24/12/2015ه /13/3/1437واخلمسون، يوم اخلميس 

وجريدة "الشرق األوسط" بعنوان: )خادم احلرمني: األزمات الدولية حلها 
(، السنة: التاسعة 13897سياسي...وسنواجه اإلرهاب ودعاة التطرف(، العدد: )

 م.15/12/2016ه /16/3/1438م اخلميس والثالثون، يو 

وجريدة "عكاظ" بعنوان: )خادم احلرمني: سنواجه كل من يدعو للغلو والتطرف...ولن 
(، السنة: التاسعة 18272نسمح ابستغالل أبنائنا لتحقيق أهداف مشبوهة(، العدد: )

 م.15/12/2016ه /16/3/1438واخلمسون، يوم اخلميس 

ادم احلرمني: سنظل متمسكني ابلنهج القومي ولن حنيد عنه جريدة "املدينة" بعنوان: )خ
(، السنة: احلادية والثمانون، يوم السبت 18903أبدا(، العدد: )

 م.24/1/2015ه /4/4/1436
وبعنوان: )امللك سلمان يدعو للحفاظ على الوحدة الوطنية والتصدي لدعوات الشر 

ون، يوم اخلميس (، السنة: الثانية والثمان19237والفتنة(، العدد: )
 م.24/12/2015ه /13/3/1437
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وبعنوان: )اإلسالم دين الوسطية والتسامح...وسوف نواجه كل من يدعو إىل التطرف 
(، السنة: الثالثة والثمانون، يوم اخلميس 19594والغلو(، العدد: )

 م.15/12/2016ه /16/3/1438
بنهج الدولة القومي(،  جريدة "الوطن" بعنوان: )من امللك إىل الشعب: سنظل متمسكني

(، السنة: اخلامسة عشرة، يوم السبت 5230العدد: )
 م.24/1/2015ه /4/4/1436

 املواقع والصحف اإللكرتونية العربية رابعا:
دول أخرى والرايض مركز  10كيان إسالمي بتأييد صحيفة سبق اإللكرتونية، بعنوان:  

وقيادة سعودية.. العامل يستيقظ  دولة 35ب  لعملياته.. واهلدف ضرب التمويل والتجييش
ربيع األول 4، يوم الثالاثء، بتاريخ على حتالف عسكري لدحر اإلرهاب وإهناء الفوضى

 ، http://sabq.org/Homeم والرابط: 15/12/2015ه /7143
تشكيل حتالف : يةدولة جبانب السعود 33مبشاركة صحيفة عاجل اإللكرتونية، بعنوان: 

 ه /1437ربيع األول 04، يوم الثالاثء، إسالمي عسكري حملاربة اإلرهاب مقره الرايض
 ، /http://www.ajel.saوالرابط:  م5201ديسمرب  15

ة السعودية تشكل حتالفا  إسالميا  عسكراي  حملاربصحيفة العربية اإللكرتونية، بعنوان: 
م والرابط: 15/12/2015، يوم الثالاثء، اإلرهاب

http://www.alarabiya.net/saudi-today.html. 
 خامسا: من الكتب املطبوعة يف اللغة األردية

عصر جديد كي ايك اتريخ ساز شخصيت شاه عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود 
ط. عام  اور مملكت توحيد سعودي عرب، أتليف: دكتور مقتدى حسن أزهري،

، 25م، انشر: مؤسسة دار الدعوة التعليمية اخلريية، جامعة نكر، نئي دهلي2008
 اهلند. 

م مكتب  ه قدوس  يه، اله  ور، 2009هف  ت اقل  يم، أتلي  ف: حمم  د إس  حاق هب  يت، ط. ع  ام 
 ابكستان.

http://sabq.org/Home
http://www.ajel.sa/

