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 بن حيىي النجمي حفظه هللا تعاىل تقريظ العالمة الشيخ أمحد 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه  
 أما بعد  

فقد عرض علي الشيخ العالمة أمحد بن عمر بن سامل ابزموول وفقوه هللا ابابوه اىسومى 
ى اىملكووة العربيووة السووعودية و وود ااوور ا  وواا الكبووا   نووام ابلوودرر السوونية ا  نووام العلمووام علوو

أربعووة عشوور عاىوواا علووى اىملكووة العربيووة السووعودية و وود اسبشوو د اىهللالوو  وفقووه هللا  وون  وور  هللا 
ُ أَنهُه ال إِلَوَه ِإاله ُ وَو َواَلَمالِئَكوُة َوأُولُوو اَلِعَلوش ادهتم بش ادته وش ادة اىالئكة فقال  ِم َشِ َد اَّلله
 .   َاِئماا اِبَلِقَسِط ال إَِلَه ِإاله ُ َو اَلَعزِيُز احلََِكيمُ 

وإ  ش ادة  هللاالم العلمام  وي شو ادة ابحلول الوارت يعو ك بوه اوو منصو  ويل و  بوه  
 .او لسا  ما عدى ألسنة الشواا اىفبونني خوارج الزما  

رمني اىكووووي وإ  أردت معرفووووة احلقيقووووة فسوووورع نظوووورض ا البعلوووويم والق ووووام وعمووووارة احلوووو
واىدين وعمارة سائر اىساجد وتعمري اىد  وبنام اال بصاد وتووفري اممون وتسو يو اىعيشوة اوو 
الووو وهووريل فعلبووه ببوفيوول موون هللا وتيسووري منووه مسووبابه فجووزى هللا الدولووة خوورياا علووى مووا  وودم  

 نوام عوا ر وتقدم من مرافول اصصوالع وجوزى هللا العلموام السولفيني خورياا علوى موا سوجلول مون 
على الدولة السعودية وفق ا هللا وجزى هللا اىهللال  خرياا على ما مجع وصولى هللا علوى نبينوا   

 وعلى آله وصحبه 
 
 

  و92/29/2191وابب  اا ا 
 أمحد بن حيىي النجمي
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 تقريظ العالمة الشيخ زيد بن   اىدخلي حفظه هللا تعاىل
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

وصلى هللا وسلم على عبدل ورسوله   بن عبد هللا وعلى آله وصحبه ومون  احلمد هلل 
 .ا بدى هبدال 

فإنوه  وود   ال اال والى علوى الرسوالة اىوسووومة ابلودرر السونية ا  نوام العلمووام أموا بعود  
علووى اىملكووة العربيووة السووعودية موون إعووداد أخينووا صوواحب الف وويلة الشوويخ أمحوود بوون عموور بوون 

وفقووه هللا ىووا فيووه رجووال فوجوودهتا رسووالة  يمووة روو  احلاجووة إىل نشوور ا ال سوويما ا سووامل ابزمووول 
 ال امايم اليت اثر في ا النيو من حكومبنا الرشيدة من شااا اخللل وأصحا  البعامل من  نا 
و ناض حمبة من م للفسواد ا امرض وووول النعموة إىل فبنوة ونقموة   وحبو هللا وولوه و وتوه إال 

دولبنووووا دولووووة البوحيوووود والوووودعوة وال وووواد ا سووووبيو هللا وعلما  ووووا وأصووووحا  شووووعب ا  أ  تبقووووى
ولقووود أعجبوووا اووو موووا ابوووب ا  وووال الرسوووالة . اموفيووام علوووى الووون   القوووومل والمريوول اىسوووبقيم 

عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز يرمحه هللا خصوصواا والوارت / عموماا وما ابب عن اصمام اجملدد 
 " . العداء للدولة السعودية عداء للحق وعداء للتوحيد:"  رية منه عبارته الش

وااتب  ال امحرك الفقري إىل عفو ربه يقول بقول  اا اصمام بو ويقول بوه حسوب 
علمي او سلفي عرك معىن السلفية علماا وعمالا وعقيودة ومن جواا وأااور أين  لو  ا بعو  

 :نوات  صائد ديواين وأان أص  مهللالفاا من مهللالفايت  بو س
 نثرت نصائحاً فيه احتساابً    ألجل شبيبة ابلنصح أحرى
 غذاها منهج من صنع قوم     لتنتقض بيـعة  وتثري  شراً 
 وأيىب هللا أن ترضى بالدي    بالد الشـرع  إمياانً  ونثراً 

 بن   وافد أجحى خمرياا      ليمحل  صاحلاا وحيو نكراا 
نظراا ىسي  احلاجة إىل حمبوايهتا وهللا اهلادرت إىل وخباماا فإنا أ  ع  بع  ال الرسالة 

 .سوام السبيو 
  و1/22/2191 اله واببه 

 زيد بن   بن  ادرت اىدخلي عفا هللا عنه
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إ  احلمد هلل حنمدل ونسبعينه ونسبغفرل ونعوا ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من ي دل هللا فال م و له ومن ي لو فال  ادرت له وأش د أ  ال إله إال هللا وحدل ال 

 .شريو له وأش د أ   اا عبدل ورسوله 
  تُوَقاتِِه َوال َرُوُتنه ِإاله َوأَنَوُبَم ُمَسِلُمو َ  اَي أَيوَُّ ا الهِايَن آَمُنوا اتوهُقوا اَّللهَ َحله

(2) . 
  وا َزَوَجَ وا َوبَو ه َ اَي أَيوَُّ ا النهاُس اتوهُقوا َربهُكُم الهِارت َخَلَقُكَم ِمَن نَوَفٍ  َواِحوَدٍة َوَخلَوَل ِمنوَ

ُ َما رَِجاالا َاِثرياا َوِنَساما َواتوهُقوا اَّللهَ الهِارت َتَساَملُ  وَ  ِبِه َواَمََرَحاَم ِإ ه اَّللهَ َااَ  َعَلَيُكَم َرِ يباا ِمنوَ
(9) . 

 َلُكوَم أََعَمواَلُكَم َويَوَغِفوَر َلُكوَم . اَي أَيوَُّ ا الهِايَن آَمُنوا اتوهُقوا اَّللهَ َوُ وُلوا  َوَوالا َسوِديداا َْ ُيَصوِل
فَوَوزاا َعِظيماا ُانُوَبُكَم َوَمَن يُِمِع اَّللهَ َوَرُسوَلُه فَوَقَد فَاَز 

( ) . 
أال وإ ه أصوودا الكووالم اوووالم هللا وخووري اهلووودرت  وودرت   وشوور امموووور حموود هتا واوووو 

 .حمد ة بدعة واو بدعة جاللة واو جاللة ا النار 

 :أما بعد 
ف ووووال رسووووالة تبصوووورة مجعوووو  في ووووا بعوووو  أ وووووال أ ووووو العلووووم واص ووووا  ا الثنووووام علووووى        

 .لعربية السعودية ودولب م امَبِية الُسنِ ية نصرة للحل وإبماالا للبا و آل سعود حكام اىملكة ا
 . "الدرر السنية يف ثناء العلماء على اململكة العربية السعودية": مسيب ا 

والوا ووع أ ه اىملكووة العربيووة السووعودية يشوو د بف وول ا ومكانب ووا لسووا  احلووال ويصوود ه 
   فموا أصودا اللسوانني   وموا أعودهلما   و وال الوبالد لسا  اىقال من  هللاالم العلمام الرابنيني

 . الميبة يش د بف ل ا وبف و حكام ا او منصٍ  عرك احلل وش د به 

                                                 

 ( . 209: آل عمرا  )  ( 2)

 ( .2:سامالن) (9)
 ( .02-00:امحزا )   ( )
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ومود هللا  -و د  رر جمل   يئة ابار العلموام ابصمجواى أ ه اىملكوة العربيوة السوعودية 
ع أحود مون رفوع تالمبوه إىل وكم شرى هللا واحملاام الشرعية منبشرة ا مجيع أرجائ ا وال  ن -

 ال ات اىخبصة ا احملاام أو ديوا  اىظامل ا و
و د ش د العدو  بو الصديل  كانة احلكومة السعودية اما  ال الدابور   بن عبد 

لقوود تووو امموون يرفوورك ا ربوووى الدولووة السووعودية موون أ صووا ا إىل أ صووا ا   : القووادر  نووادرت 
وانبقوووال الواليووة إىل أبنائووه مووون بعوودل   و وووم  -رمحوووه هللا تعوواىل  -بعوود وفوواة اىلوووو عبوود العزيووز 
حــك نـان عهــد اــادم اشــرم  الشــري    -رمح وم هللا تعوواىل  -اىلوو سووعود وفيصوو وخالوود 

وحقيقــة األمــن الــه عاشــتها الدولــة  -ح ظــه هللا ورعــا   –امللــف فهــد بــن عبــد الع يــ  
  ولقود شو د خو ام  اهل أو حاسـد أو حاقـدالسعودية ، وال ت ال تعيشها ال ينكرها إال ج

اممن ومفكرو م بنعمة اممن العظيموة الويت يونعم هبوا النواس علوى أرض  وال الدولوة اصسوالمية 
 .  و ا أان اا أنقو ش ادات نمل هبا  هللاالم 
أرت  -مل يكووون  ووواع ابووون سوووعود " : يقظوووة العووور "يقوووول جوووورج أنمونيووووس ا ابابوووه 

رة مملكبوه يقوو عون  احوه ا احلور  والسياسوة   فوإ ه م موة تو يود ا إدا -اىلو عبد العزيوز 
اممن ونشر العدل ووجع أس  البقدم اان  شا ة ا تلوو اىسواحة الواسوعة مون الوبالد الويت 
فبح ا   لقد بمل  عادة الغزو ومل تعد القبائو تعرك معىن اصاتوة وأصبْ من النادر اليوم أ  

 .اا يبعرض أحد ىسافر أو يسرا حاج
إ ه اىملكووة العربيووة السووعودية  وود بلغوو  ا حفووظ امموون درجووة  وود : وال نبووالإ إاا  لنووا 

 .تفوا دول العامل اافة وال يسبثىن من الو أعر  ا ا احل ارة 
و ووووال درت جووووانريو ا النوووودوة العلميووووة لدراسووووة تمبيوووول البشووووريع النووووائي اصسووووالمي ا 

ابعبباررت رئيسواا للجنوة امموم اىبحودة :  و 21 2 مكافحة الر ة اليت عقدت ا الرايض سنة
أ ه : إ ه اىملكوة العربيوة السوعودية  ود أوجوح  لنوا و حو  ا الوو : ىكافحة الر وة أ وول 

الشريعة اصسوالمية  وادرة بدرجوة ابورية جوداا علوى مكافحوة الر وة أو علوى ام وو توسويع مودى 
المووة واحوودة  ووي أ  اىملكووة العربيووة السووعودية امموون   وأ ه  ووال اى مووة  كوون أ  تلخوو  ا  

 . د  ح  ا افاح ا  اا   لكي وصو على اممن بمريقة إجيابية و انونية ا بالد ا 
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وا اىهللارر الثاين والثمانني لر سام الشر ة ا العامل الارت عقد ا مدينة ميامي بوالية 
العربيووة السووعودية شوو ادة رمسيووة تسووجو فلوريوودا ابلوووالايت اىبحوودة اممريكيووة   تلقوو  اىملكووة 

وا أاثور تلوو البلودا   احلقيقة الوا عة من أ ه اىملكوة  وي أ وو دول العوامل ا و ووى الورائم   وأثه
 ا و (2)أمناا 

واجوووة إىل شووو ادهتم موووع  نوووام  وووهللاالم العلموووام السووولفيني  -ومووود هللا تعووواىل  -ولسووونا 
 .ما ش دت به امعادرت احلل : الكبار على  ال الدولة ولكن من اب  

ف ووال بعوو  أ وووال ابووار أ ووو العلووم اىو وووا هبووم ا علم ووم وديوون م وورع ووم وتقووووا م 
أتمل ا وتدبر ا وال ت ر  هبا عرض احلائط ؛ م وال أهمار سف ام امحالم أحداث امسنا  

وا و ال ام وال من م إمجواى علوى أ ه اىملكوة العربيوة السوعودية  وي بوالد البوحيود والسو.  نة وأثه
 .بالد تمبل الشريعة اصسالمية ا او مرافق ا 

 ال الوبالد  لوب اصسوالم وحورزل :  -حفظه هللا تعاىل  – ال الشيخ صاحل اللحيدا  
و وي بودو  شوو أف وو حكوموة علوى ]تنعم أبمور اثرية من اممن ال يوجد هلا نظري ا العامل 

أحد إثا ااملة بو هلا أخمام ولنا أخمام     اص الا ا  ال الدنيا   وال يعا  اا وال يقول
خري حكومة على وجه امرض وهلاا جيب على او مسلم  -أرت احلكومة السعودية –ولكن ا 

والسوبب  (9) [ا داخو البالد وخارج ا أ  يدعو هللا هلا ابلثبات والقوة ا احلل ونصرة اىظلووم
ا اب ية على عقيدة البوحيد الصافية   وأثا ت  . ( )قيم حدود هللا إاا توفر موجب إ امب اأثه

حكووووام  ووووال الووووبالد ال يشووووو منصوووو  ا الوووودنيا موووون اىسوووولمني وهووووري اىسوووولمني [و]
 .يشو أ  والة  ال البالد خري والة ا بالد العامل  ال

ال يشـــف أحـــدك يف  لـــف إال مـــن نـــان  ا هـــوى ال إنصـــا  عنـــد  أو نـــان جـــاهالً 
 .ا و  (1)ف و هللا جو وعال على  ال البالدو اا من  يدري عن أحوال الناس ال

                                                 

 ( .29)تمبيل الشريعة اصسالمية  (2)
 . و 2191صفر عام 29ملحل الرسالة جبريدة اىدينة المعة  (9)
 .مف وم احلكم ابلشريعة اصسالمية   ( )
 (  . العال ة بني احلاام واحملكوم) (1)
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 .فإ ا تقرر ما سبق فإنَّ َمْن طعن يف حكام هذ  البالد فهو مبتدعك ضال 
إ  علووى شووبابنا أ  يعلموووا أننووا ا تووو حكومووة إسووالمية  ووي معقووو اصسووالم امخووري 

 .جيب علي م أ  حيافظوا على  اا اىعقو وأ  ال يبخاالوا عنه 
يقو  شوبابنا علوى أ ووال أ وو العلوم  وال مو و   الوب احلول ومريود وأرجو من هللا أ  

 اخلري 
وهللا اسأل أ  يوفل حكام  ال البالد ىا حيبه ويرجوال وأ  حيفظ وم مون اوو سووم وأ  
حيمووي م موون اووو شوور وأ   وود ا أعمووار م ويبووارض ا أو وواهتم ويعيوون م ىووا فيووه صووالع اصسووالم 

 .واىسلمني 
ا   وعلى آله وصوحبه وسولم   وآخور دعوواان أ  احلمود هلل وصلى هللا وسلم على نبين

 .ر  العاىني 
 
 
 

 اببه
 أبو عمر

 أمحد بن عمر ابزمول
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 :  -رمحه هللا تعاىل  -قال 
نصوروا  وال الودعوة    وهللاالم هلوم اليود المووىل ا نصور  -جزا م هللا خورياا  -آل سعود 

ا   فالواجوووب حمبوووب م ا هللا   والووودعام هلوووم سووواعدوا   نصووورو  -جوووزا م هللا خووورياا  - ووواا احلووول 
ابلبوفيووول   حمبوووب م ا هللا   حمبوووة الشووويخ   وأنصوووارل مووون آل سوووعود وهوووري م   والووودعام هلوووم 
ابهلدايووة والبوفيوول ومناصووحب م   والوودعام مسووالف م ابخلووري واهلوودى واىغفوورة والرمحووة   و كوواا 

 . صيحة مع البوجيه احلاجرو  يَُدَعى هلم ابلبوفيل واصعانة مع الن
النوواس واجووة الوودعوة   ا حاجووة إىل اىسوواعدة واىناصوورة   ا حاجووة إىل النصوويحة   
َمَن فعو اخلري جيوب الودعام لوه وجيوب االعو اك بف وله   والواجوب أ  يسواعد ا  ريول اخلوري 
و ريووول احلووول سووووام اوووانوا مووون آل سوووعود أو هوووري م   مووون دعوووا إىل هللا ونصووور احلووول جيوووب أ  

اعد ا أرت مكا  ا الشوام أو ا مصور أو ا العوراا أو ا أمريكوا أو ا الويمن   َموَن  وام يس
ابهلل جيب على أ و اصسالم أ  ينصرول وأ  يساعدول وأ  يعرفوا له ف له وأ  يكونوا عوانا له 
ال جوودل   جيووب أ  يكونوووا عوووانا لووه يسووعو  ا نصوور الوودعوة ابىووال والوونف  واللسووا  والكبابووة 

موون  ووام هبووا موون عوورم أو عجمووي موون أمووري أو هووريل   َمووَن نصوور الوودعوة فيجووب أ  يسوواعد مووع 
 .وأ  حيب ا هللا وأ  يساعد ا دعوته ؛ منه دعوة حل دعوة الرسو

ا و بووه وأبنوا ل وأنصووارل وأعوانوه موون آل سووعود  -رمحوه هللا  -و ود  ووام هبوا الشوويخ   
محة   وأ  يساعد مبوأخر م اموا وجوب أ  يسواعد وهري م   فوجب أ  يدعى هلم ابىغفرة والر 

مبقووودم م   فاحلاجووور مووون م جيوووب أ  يسووواعد علوووى احلووول وأ  يووودعى هلوووم ابلبوفيووول واهلدايوووة   
  أرت دولة تقووم ابلبوحيود ا   مون حولنوا  فالعداء هلذ  الدولة عداء للحق ، عداء للتوحيد

م شووريعة هللا وي وودم القبووور الوويت مصوور   الشووام   العووراا   موون يوودعو إىل البوحيوود آال  وحيكوو: 
 (2)تعبوود موون دو  هللا َمووَن ه أيوون  ووم ه أيوون الدولووة الوويت تقوووم هبووال الشووريعة ه هووري  ووال الدولووة

                                                 

 .أ  اىملكة العربية السعودية ال وكم بشرى هللا :  -ااابا وزوراا -أتمو  اا القول جيداا  و ارنه  ن يزعم  (2)
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اسووأل هللا لنووا وهلووا اهلدايووة والبوفيوول والصووالع ونسووأل هللا أ  يعين ووا علووى اووو خووري ونسووأل هللا 
هلوووا ابلبوحيووود واصعانوووة والبسوووديد  أ  يوفق ووا ؛ صزالوووة اوووو شووور واوووو نقووو  علينوووا أ  نووودعو هللا

 .( 2)والنصْ هلا ا او حال
 : -رمحه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 

تسووووبحل اىزيوووود موووون  -رمحووووه هللا  -أرت دعوووووة   بوووون عبوووود الو ووووا   - ووووال الوووودعوة 
وووا  الدراسووة والعنايووة وتبصوووري النوواس هبوووا ؛ م ه الكثووري موون النووواس ال يووزال جوووا الا حقيقب ووا ومثه

مثوورات عظيمووة مل وصووو علووى يوود مصوولْ  بلووه بعوود القوورو  اىف وولة   والووو ىووا ترتووب  أمثوورت
ووجــود دولــة تــهمن دــذ  الــدعوك وتابــق أحكامهــا علي ووا موون  يووام جمبمووع حيكمووه اصسووالم 

تابيقـــاً صــــافياً نقيــــاً يف ليــــع أحــــوال النــــاس يف العقائــــد واألحكــــام والعــــادات واشــــدود 
إ ه البوواريخ اصسووالمي :   اىووهللارخني هلووال الوودعوة يقووول ممووا جعووو بعوو واالقتصــاد وغــري  لــف

بعد ع د الرسالة والراشدين مل يشو د البزامواا اتمواا أبحكوام اصسوالم اموا شو دته الزيورة العربيوة 
 .ا تو الدولة السعودية اليت أيدت  ال الدعوة ودافع  عن ا 

أمناا واسبقراراا ورهداا ا  تنعم بثمرات  ال الدعوة -واحلمد هلل  -وال تزال  ال البالد 
العيش وبعداا عن البدى واخلرافات اليت أجرت بكثري من البالد اصسالمية حي  انبشورت في وا 

واىملكة العربية السعودية حكاماا وعلمام ي م م أمر اىسولمني ا العوامل الوه وحيرصوو  علوى . 
 .نشر اصسالم ا ربوى الدنيا لبنعم  ا تنعم به  ال البالد 

وفق ووا هللا ىووا فيووه  - وإين علــى يقــ  كن حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية الســنية
لن تبواىن ا دعم ما خيدم اصسالم واىسلمني اما  ي عادهتا ا  اا  -رجال ونصر هبا احلل 

نشر ابب السول  والعنايوة  -رمحه هللا  -الشأ  وإ ه من ج ود ا منا ع د اىلو عبد العزيز 
 -سوووو ا ومعاونووووة الماعووووات وامفووووراد الوووواين ي بمووووو  هبووووا وحيرصووووو  علووووى انبشووووار ا هبووووا وتدري

وممـــا تشــكر عليـــه هـــذ  مشوو ورة معلومووة لووودى اخلوواو والعوووام والووو موون ف وووو هللا علي ووا   
 . (9)الدولة اله قامت على مذهب السلف وطبقته يف جمتمعها

 
                                                 

 ( .فباوى علمام احلرمني ا الماعات) (2)
 ( . 9 -90 /2)جمموى الفباوى واىقاالت  (9)
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 : -رمحه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 

 ابلبزام ا ابلبوحيد ودين اصسالم على يدرت اصمامني العظيموني  ال البالد أارم ا هللا
شوويخ اصسووالم   بوون عبوود الو ووا  واصمووام اممووري   بوون سووعود تسوواعدا علووى إ امووة احلوول : 

والدعوة إىل سبيو احلل   و كاا سار أوالدمهوا وأنصوارمها ا  واا السوبيو   ا الودعوة إىل هللا 
سوبقامة عليوه واحلكوم  وا أنوزل هللا  فالواجوب علوى أوالد امموري   وإرشاد الناس إىل احلل واال

أ  يسلكوا  واا المريول والسوبيو العظويم وأ  ينصوروا احلول وأ  يسوبقيموا عليوه وأ  جيا ودوا ا 
سوبيله والواجوب علوى العلمووام مون اتبواى الشوويخ   مون اتبواى أ وو السوونة والماعوة مون علمووام 

أ  يعلمووا ا النواس وأ  يسوبقيموا عليوه وأ  يسواعدوا الدولوة ا الوو السنة أ  ينشوروا العلوم و 
 . (2)ويعاجدو ا ا الو حىت يقوم احلل وحىت ينبصر احلل

 : -رمحه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 
جام هللا ابىلو عبد العزيز ونفع به اىسولمني ومجوع هللا بوه الكلموة ورفوع بوه مقوام احلول 

ر ابىعوروك والن وي عون اىنكور وحصوو بوه مون العلوم العظويم والونعم ونصر به دينه وأ ام بوه اممو
الكثرية وإ امة العدل ونصر احلل ونشر الدعوة إىل هللا سبحانه وتعاىل ما ال حيصيه إال هللا عوز 
وجو مث سار على الوو أبنوا ل مون بعودل ا إ اموة احلول ونشور العودل واممور ابىعوروك والن وي 

ونصور هبوا الودين ومجوع  لسـعودية دولـة مبارنـة نصـر هللا دـا اشـقوهذ  الدولة ا. عن اىنكور 
هبا الكلمة و  ى هبا على أسوبا  الفسواد وأمون هللا هبوا الوبالد وحصوو هبوا مون الونعم العظيموة 
مووا ال حيصوويه إال هللا وليسوو  معصووومة وليسوو  ااملووة اووو فيووه نقوو  فالواجووب البعوواو  مع ووا 

ى سود اخللوو ابلبناصوْ والبواصوي ابحلول واىكاتبوة على إامال النق  وعلوى إزالوة الونق  وعلو
الصاحلة والزايرة الصاحلة ال بنشر الشر والكا  وال بنقوو موا يقوال مون البا وو بوو جيوب علوى 
من أراد احلل أ  يبني احلل ويدعو إليوه وأ  يسوعى إىل إزالوة الونق  ابلمورا السوليمة وابلمورا 

يوول اىووهللامنني و كوواا حكووم اصسووالم و كوواا الميبووة وابلبناصووْ والبواصووي ابحلوول  كوواا اووا   ر 
 . ريل من يريد اخلري هلال اممة 

                                                 

 ( .ملحل برامة الامة) (2)
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  اىسوووووعررت وسوووووعد الفقيوووووه وأشوووووبا  ما مووووون انشوووووررت  -ا    -أموووووا موووووا يقووووووم بوووووه 
الوووودعوات الفاسوووودة ال ووووالة ف وووواا بووووال شووووو شوووور عظوووويم و ووووم دعوووواة شوووور عظوووويم وفسوووواد ابووووري 

عودم البعواو  مع وم ا أرت شويم يودعو والواجب احلار من نشراهتم والق ام علي وا وإتالف وا و 
 .إىل الفساد والشر والبا و والفنت 

 وال النشورات الويت تصوودر مون الفقيوه أو موون اىسوعررت أو مون هريمهووا مون دعواة البا ووو 
ودعووواة الشووور والفر وووة جيوووب الق وووام علي وووا وإتالف وووا وعووودم االلبفوووات إلي وووا وجيوووب نصووويحب م 

ونصـيحه للمسـعري وال قيـه وابـن الدن ي اوول وإرشاد م للحل وواير م من  اا البا وو و 
وليــع مــن يســلف ســبيلهو أن يــدعوا هــذا الاريــق الــوايو وأن يتقــوا هللا و ــذروا نقمتــه 

 .(2)وغضبه وأن يعودوا إىل رشدهو وأن يتوبوا إىل هللا مما سلف منهو
 : -رمحه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 

وتقوووويم احلوووودود الشوووورعية و وووود أنشووووأت السووووعودية وموووود هللا وكووووم الشووووريعة ا شووووعب ا 
 . (9)احملاام الشرعية ا سائر أحنام اىملكة وليس  معصومة ال  ي وهري ا من الدول

 : -رمحه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 
ال ريووب أ  بووالدان موون أحسوون الووبالد اصسووالمية وأ وم ووا بشووعائر هللا علووى مافي ووا موون 

 . ( )نق  وجع 
 : -عاىل رمحه هللا ت -وقال أيضاً 

حنوون وموود هللا ا دولووة إسووالمية أتموور ابىعووروك وتن ووى عوون اىنكوور وتوودعو إىل هللا عووز 
 .(1)وجو ووكم شرعه

 

                                                 

 ( .200-2/20)جمموى الفباوى واىقاالت  (2)
 ( . 9/91)جمموى الفباوى واىقاالت  (9)
 ( .1/219)واىقاالت  جمموى الفباوى ( )
 ( .01 /0)جمموى الفباوى واىقاالت  (1)



 

06  

 

 : -رمحه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 
وإمنــا الــذي يســتبيح  ووال الدولووة وموود هللا مل يصوودر من ووا مووا يوجووب اخلووروج علي ووا 

يكفورو  اىسولمني ابلوانو  ويقواتلو  أ وو  الواين اخلروج على الدولة ابملعاصي هـو اخلـوارج
 .(2)اصسالم وي او  أ و امو  

 : -رمحه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 
اي  إاا اا  والة اممور حريصني على إ امة احلل وإ امة العودل ونصور اىظلووم [و] 

وردى الظوووامل واحلوووورو علووووى اسووووبببا  امموووون وعلوووى حفووووظ نفوووووس اىسوووولمني وديوووون م وأمووووواهلم 
أعراجوو م فيجوووب البعووواو  مع ووم علوووى اخلوووري وعلووى تووورض الشووور وجيووب احلووورو علوووى البناصوووْ و 

 .(9)والبواصي ابحلل حىت يقو الشر ويكثر اخلري
 : -رمحه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 

والواجب على الرعية مساعدة الدولة ا احلل والشكر هلا علوى موا تفعوو مون خوري [فو] 
 م معاونووة الدولووة ا إصووالع اموجوواى فيمووا  وود يقووع فيووه والثنووام علي ووا بووالو امووا جيووب علووي

شوويم موون اخللووو ابمسوولو  الميووب والكووالم احلسوون ال ابلبشوو ري وااوور العيووو  ا الصووح  
وعلوى اىنووابر ولكوون ابلنصويحة وابىكاتبووة والبنبيووه علووى موا  وود خيفووى حوىت تووزول اىشووااو وحووىت 

النوواس مون حودوث الونقم وال سووبيو إىل  حيوو حمل وا اخلوري واصصوالع وحووىت تسوبقر الونعم ويسولم
 . ( ) اا إال ابلبناصْ والبواصي ابخلري

 : -رمحه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 
حكومووة إسووالمية ترعووى أموور الوودين : إ ه موون ف ووو هللا ورمحبووه أ  َوىله أموور  ووال الووبالد

ن وى عموا ثوى هللا والدنيا وأمر اممن واممر ابىعروك والن وي عون اىنكور ووكويم شوريعة هللا وت
 . عنه ورسوله 

                                                 

 ( .20-1/92)جمموى الفباوى واىقاالت  (2)
 (.2/21)جمموى الفباوى واىقاالت  (9)
 ( .2 2-0 0/2)جمموى الفباوى واىقاالت  ( )
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 وو امصوو الوارت  –ومود هللا  -وال شو أ   ال من نعم هللا العظيموة و واا اممور 
درجووو  عليوووه  وووال الدولوووة وأسوووالف ا ودرج عليوووه علموووام اىسووولمني ا  وووال الوووبالد منوووا ع ووود 

فالودعوة - رمحوه هللا -وع ود اصموام   بون سوعود  -رمحوه هللا  -الشيخ   بن عبود الو وا  
إىل هللا وإىل توحيوودل والبواصووي ابحلووول والصوو  عليووه  وووو موون    ووال الدولوووة وأسووالف ا ومووون   
علمائ ووا ا الشوودة والرخووام ا مجيووع امحوووال فالواجووب شووكر هللا علووى  ووال الوونعم والبواصووي 

 .ابلثبات علي ا والدعوة إلي ا بني العلمام واممرام وامهنيام والعامة واخلاصة 
ْ يكو  ابمسلو  احلسن والكبابة اىفيدة واىشواف ة اىفيودة ولوي  مون النصوْ فالنص

البشوو ري بعيووو  النوواس وال ابنبقوواد الدولووة علووى اىنووابر وحنو ووا لكوون النصووْ أ  تسووعى بكووو مووا 
يزيوو الشور ويثبوو  اخلوري ابلمورا احلكيمووة وابلوسوائو الوويت يرجوا ا هللا عوز وجووو وحنون ا نعمووة 

 . (2)ونعمة اممن ونعمة الصحة والعافية عظيمة نعمة اصسالم
 : -رمحه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 

احلموود هلل اووو موود  اىملكووة  يبووة   لكوون أحب ووا إلينووا مكووة مث اىدينووة مث الوورايض  ووال 
 .(9)أحسن ما ا اىملكة

 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 ( .22 -20 /0)جمموى الفباوى واىقاالت  (2)
 ( .1 /9)جمموى الفباوى واىقاالت  (9)
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 : -رمحه هللا تعاىل  -قال 
نووا ال أَعلووم َأ  ا امرض اليوووَم موون أشوو د هللا تعوواىل علووى مووا أ ووول وُأشوو دام أي وواا أَ 

 . -اململكة العربية السعودية : أعا  -يمبل شريعة هللا ما يمبقه  اا الو ن 
و اا بال شو من نعمة هللا علينا فلنكن حمافظني علوى موا حنون عليوه اليووم بوو ولونكن 

مووال وأننووا ا مسووبزيدين موون شووريعة هللا عووز وجووو أاثوور ممووا حنوون عليووه اليوووم منووا ال أدعووي الك
مون  -واحلمود هلل  -القمة ابلنسبة لبمبيل شريعة هللا ال شو أَننا خنو بكثري من ا ولكننا خوري 

 .ما نعلمه من البالد امخرى 
إننا ا  ال البالد نعيش نعمة بعد فقور وأَمنواا بعود خووك وعلمواا بعود ج وو وعوزاا بعود 

وأ لوول م وواجع م يبمنووو  زوال مووا ال بف ووو البمسووو هبوواا الوودين ممووا أوهوور صوودور احلا وودين 
حنووون فيوووه وجيووودو  مووون بيننوووا ولهسووو  مووون يسوووبعملونه هلووودم الكيوووا  الشوووامخ بنشووور أاب ووويل م 

خُيَرِبُوَ  بُوُيوتَوُ َم أِبََيِديِ مَ  ووسني شر م للناس
(2). 

ولقوود عجبوو  ىووا اُاوور موون أ  أحوود ال لووة  وودال هللا وردل إىل صوووابه يصووور النشوورات 
رج البالد اليت ال ختلو من الكيد والكوا  ويملوب توزيع وا مون بعو  الشوبا  اليت ترد من خا

 . ويشحا مهم م أب  حيبسبوا امجر على هللا 
سبحا  هللا  و انقلب  اىفا يم ه  و يملب رجى هللا ا معصيبه ه  و البقور  إىل 

 هللا حيصو بنشر الفنت وزرى الفر ة بني اىسلمني ووالة أمور م ه 
 .(9)َأ  يكو  االومعاا هللا 

                                                 

 ( .9:احلشر)  (2)
 ( .12)وجو   اعة السلما  للعريا  (9)

 

  -رمحه اهلل تعاىل  -دمد بن اا ح بن عييدمن حم: الشيخ العالمة
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بالد وكوم ابلشوريعة اصسوالمية والق واة ال حيكموو  إال  -وهلل احلمد  - ال البالد 
 ابلشريعوة اصسالمية والصيام  ائم واحل   ائم والدروس ا اىساجد  ائمة 

 .إمنا من حصو منه تالفة أو خشي منه فبنة ف اا ال بد أ   نع الشر وأسبا  الشر 
ىل بوالدان وإاا  وو لوي   نواض بنوام علوى القبوور وال  وواك ا القبوور وال مث إاا نظران إ

الوو خفيوة   : بدى صوفية أو هري ا تا رة  ود يكوو  عنود النواس بدعوة صووفية أو موا أشوب ه 
 -واحلمود هلل  - ال او جمبمع البد أ  يكو  فيه شيم من الفساد إاا نظران إىل  واا و واران 

يوجوود ا بعوو  الووبالد : خوورى القريبووة منووا وجوودان الفوورا العظوويم بووني  ووال اىملكووة والووبالد ام
القريبووة منووا جوورار اخلموور علنوواا ا امسووواا تبوواى واىموواعم تفووبْ ا ثووار رم ووا  حباووو اصنسووا  

أ  الوواين حبتووو  إىل : ويشوور  علووى مووا يريوود بووو يوجوود البغووااي علنوواا حووىت حوود ا بعوو  النوواس 
والعيوواا ابهلل  -من اىموار جيود عنودل الفبيوات والفبيوا   بع  البالد للسياحة من حني ما ينزل

اإلنســان  ــب أن ينظــر إىل واقــع -سووبحا  هللا  -مووااا ختبوووار أفووىت أم فبووواة علنوواا : يقووول  -
حكومتــه وواقــع بــالد  وال يــذهب ينشــر املســاويء الــه قــد يكــون اشــانو فيهــا معــذور 

يـة ممـة وال نـان اشكومـة عنـدها شـيء لسبب أو لغري  مث يعمى عن املصـا  واملنـافع عما
اَي أَيوَُّ وا الهوِايَن آَمنُووا ُاونُووا  َوووهاِمنَي   اا لي  من العدل يقول هللا عوز وجوو  !من اخلري اطالقاً ؟

لبوهَقَوى َّللِِه ُشَ َداَم اِبَلِقَسِط َوال جَيَرَِمنهُكَم َشَنآُ   َوَوٍم َعَلى َأاله تَوَعِدُلوا اَعِدُلوا ُ َو أَ َوَرُ  لِ 
(2 ) (9). 

 : -رمحه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 
بووالدان امووا تعلمووو  مووا  ووي بووالد صووغرية   بقعووة صووغرية   في ووا ماليووني اىاليووني بووالد 

منَّـا علينـا عمـع الكلمـة علـى يـد  -عـ  وجـلَّ  -لوال أنَّ هللا شاسعة مبفر ة  بائو تبلفوة   
 . نعبد الع ي  بن سعود ننا مت رق  يتناحرو 

أثم اانوا ا رم وا  ال خيرجوو  للو اويْ إال واوو واحود : ا  اا البلد حيد ا اباران 
 .حامو سالحه من اخلوك وسط البلد 

                                                 

 (9: اىائدة )  (2)
 ( .احلادث العجيب)ملحل  (9)
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 ! أمن ما تنكم لو تغري شيم ال  در هللا  -احلمد هلل  -ا   
  و سيبقى  اا اممن ه 

والسوويارة عنوود مرمووى ا   خيوورج وسوويارته مملووومة ابخلووريات وإاا أا  اىغوور  نووزل وصوولى 
 . احلجر أو أ ر  ما خيشى إال هللا 

 ىااا ال نقدر  اا اممن ه 
 .ىااا ال نعلم أ  القلو  إاا تنافرت تنا ر اممن وررد الناس 

 .نسأل هللا هلم اهلداية : حىت لو منعوا أشر ة فال  وفال  ؛ ما ي م نقول 
مووام أمحوود ي وور  وجيوور ابلبغلووة و ووو حنوون أعلووم وأديوون وأفقووه موون اصمووام أمحوود اووا  اص

لوو أعلوم أ  ال دعووة مسوبجابة لصورفب ا : وي ر  ابلسياط حىت يغمى عليه ومع الو يقول 
للسولما  واوا  يودعو اىوأمو  أبمووري اىوهللامنني واىوأمو  يودعو لبدعووة عظيموة للقوول  لول القوورآ  

والة أموووران مثووو وحنوون  ووو رأينووا موون  -القووول  لوول القوورآ   -حووىت جعلووول يوودرس ا اىوودارس 
الوووو ه  وووو علموووبم أثوووم دعووووا إىل بدعوووة و وووالوا مووون جوووادان في وووا فسووووك نقبلوووه أو حنبسوووه أو 

 !ن ربه ه أان ال أعرك

 ! إ ِ  اصخوة الاين يثورو  ا مثو  ال اممور ال خيدمو  إال العلمانيني 
 ه  العلمانيو  ا    و تظنو  أثم حيبو  أ  تبقى الدولة

دو  اصسووالم يريوودو  دولووة إحلاديووة يسووبورت في ووا الي ووودرت والنصووراين يريوو ال ؛ مثووم ال
 . والو ا واىسلم واو أحد 

أ  الدولووة تبسوولط علوويكم  ثووو  ووال النعوورات حووىت  -أرت العلمووانيو   - ووم يفرحووو  
تق ي عليكم مث يق و  على الدولة ؛ م ه النواس العاموة إاا نفورت  لووهبم ار ووا الووالة و روا 

 . -ال  در هللا  -قمو م ابلقوة ف م يبولو  احلكم بعد م علي م وأس
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مووااا حوودث للنوواس  ووو انبقلوووا  (2)وانظووروا إىل الثووورات ا   ا مصوور والعووراا والشووام
من سيم إىل أحسن أم من سيم إىل أسوأ ف هللاالم الشبا  الاين يثورو  ا مثوو  وال امموور 

 .(9)خيدمو  العلمانية خدمة جمانية هري مباشرة 
 : -رمحه هللا تعاىل  -قال أيضاً و 
جر وة مون أبشوع الورائم   لكون ووول هللا إنوه ال يفلوْ الظواىو  سووك [ تفجري العليوا]

لكن الواجب على طالب العلـو أْن يبينـوا أنَّ هـذا املـنهج يعثر علي م وحبخاو  جزام م ؛ 
 . املشرن   منهج ابيث منهج اخلوارج الذين استباحوا دماء املسلم  ون وا عن دماء

ووم ال  ( ) [جووا لو ]ف ووم : وأ ه  ووهللاالم إمووا جووا لو  وإمووا سووف ام وإمووا حا وودو   ؛ مثه
واحلمود  -يعرفوو  الشرى   الشورى حبمور ابلوفووام ابلع وود وأون ديون ا الع ود  وو ديون اصسوالم 

 . -هلل 

هللا   وووم سوووف ام أي ووواا ؛ منوووه ي توووب علوووى  وووال احلاد وووة مووون اىفاسووود موووا ال يعلموووه إال
إمنوا حنون مصولحو  بوو  وم اىفسودو  ا : ليس   ال وسيلة إصالع حىت يقولووا . وجو  عز

 .الوا ع 

بالداً تن ـذ مـن  -وهلل اشمد  -ال نعلو أو حا دو  على  ال البالد وأ ل ا ؛ مننا 
  .اإلسالم مثل ما تن ذ  هذ  البالد اآلن 

ألووي  في وا بيوووت الوودعارة !   هللا هألوي  في ووا القبووور تعبود موون دو : الوبالد اصسووالمية 
ألوي  حكام وا ! ألي  في ا اخلمر علناا ا امسواا ه! ألي  في ا اللواط ه! ألي  في ا الزان ه

 يصرحو  أبثم حيكمو  بقوانني ال بكبا  وسنة ه

                                                 

 . اا من فقه الوا ع ف و من فقيه للوا ع  (2)
 ( . اعة والة اممور) (9)
 ( .جا لو : )والسياا يقب ي ( حا دو : )ا امصو  ( )
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 ما ا يريدون من فعلهو هذا أيريدون إصالحاً ؟ 
ينوا أ  نعورك ايو  يوا ب ولكون عل.  إهنو مل سـدون! ما هو مبصلح   -وهللا  -

  (2) هه!الميش والغرية اليت  ي ه ة وليس  هرية إىل  اا احلد 
 :  -رمحه هللا تعاىل  -وسئل 

 ! جرى بيا وبني أحد اصخوة اىبحمسني االم ويسبعرض اىنكرات 
 .أحسن من هريان  -وهلل احلمد  -إننا : فقل  له 

 !! لي   اا صحيْ   بو حنن أسوأ من هريان: فقال 
 فما تعليل ف يلبكم على الو ه

 : -رمحه هللا تعاىل  -فأجا  
 .الظا ر أ   اا ما فقه الوا ع إىل ا      اا ممن فاته فقه الوا ع 

اخورج إلي وا وانظور لكون  وو لوو : ال نسبميع أ  نعني أو حندد دولة من الدول ونقول 
اع افوواا ال ينكوور فيووه أ  أصووغى بنصوو  أانووه ليسوومع مووا يكووو  ا الوودول اصسووالمية العوو ك 

 .خري بالد اىسلمني على ما فينا من نق  ا رعيبنا ورعاتنا  -وهلل احلمد  -بالدان 
  و رعيبنا رشي على صوا  ا او شيم أو  م ال م  شو  على صوا  ه 

. لوي  الكوو  شوي علوى صوووا    ولوي  مون مشوى علووى صووا   شوي ا اوو شوويم
لكوووا  موجوووود   الغوووش موجوووود   واحلسووود موجوووود   والغيبوووة ا: عنووودان خلوووو اثوووري ا رعيبنوووا 

 .موجودة وعدم النصْ للوالة موجود  اا خلو 
وََاوووَاِلَو نوُوووَوالِ  بَوَعوووَ  الظهووواِلِمنَي  وامموووة إاا تلمووو  سووولط علي وووا الووووالة  وووال تعووواىل 

بَوَع اا ِ َا َاانُوا َيَكِسُبو  َ 
(9) . 

وحنون علوى  واا ! اوا  عليوه أبوو بكور وعمور   ىااا نريد من والتنا أ  يسبقيموا على ما
 الوجعه

                                                 

 ( .بيباحلادث العجيب ا البلد احل: خمبة ) (2)
 (292:امنعام)  (9)
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وََاووَاِلَو نوُوووَوالِ   َمووَن أراد الوووو فووإ   ووواا ا احلقيقووة مل يعووورك حكمووة هللا وسووونة هللا 
 . (2)بَوَعَ  الظهاِلِمنَي بَوَع اا ِ َا َاانُوا َيَكِسُبو َ 

نق   حنن شعبنا يقصر ال شو   والتنا عند م تقصري أي اا ما  م ااملني عند م 
 .اثري والشعب عند م نق  اثري 

فوونحن ال شووو أ  عنوودان نقصوواا وتقصوورياا وتفريموواا ال رعيبنووا وال رعاتنووا ولكوون إاا نظووران 
 . إىل من حولنا وجدان أ  بيننا وبين م فر اا ابرياا  -وهلل احلمد  -

 ! وينظر -وال يبعد  -ولي   اا القائو خيرج 
مية مون يعلون شور  اخلمور ا امسوواا وال يقوال أمل تعلموا أنه ا بعو  الوبالد اصسوال

محوود شوويم   ال تقووام احلوودود وال تهللاخووا احلقوووا   وموون أراد اال ووالى فليبقوودم  لوويالا يسووافر 
وينظر لكن ال يعا  اا أين أ ول  اا اإبرة تدرة   حنن نريود حواالا أحسون مون  واا وال نريود 

نسووبة للرعيووة   نريوود أ  نبقوودم ؛ م  أ  نوو دى   اووو موونكم ا نقوو  ابلنسووبة للحكووام أو ابل
أين يبوجه الناس ا صالهتم ه إىل الكعبة ا بلد م !  ال البالد  ي وج ة البالد اصسالمية 

 وووال الوووبالد  وووي أم اصسوووالم ومكوووة  وووي أم !ا حيووواهتم إىل الكعبوووة   بعووود ممووواهتم إىل الكعبوووة 
 .القرى 

ل عون  وال الوبالد و ود اعبودى أ   اا امخ  د تلم نفسوه فيموا  وا: وخالصة جوام 
على أ و  ال البالد وعلى البالد أي اا   وأرى أ ه عارل ا الو أنوه مل يفقوه الوا وع ا الوبالد 

 .امخرى ولو فقه لعرك الفرا بني بالدان والبالد امخرى 
ال نقبصوور علووى  وواا عنوودان ! أنووه ينبغووي أ  نقبصوور علووى مووا حنوون عليووه : فووأان ال أ ووول 

 .(9) الواجب علينا أن نتقدم إىل ما نان عليه سل نا الصا  بلتلم اثري   

                                                 

 ( .292:امنعام)  (2)
 ( .الو يعة ا أعراض العلمام واممرام) (9)



 

11  

 

 
 

 
 : -رمحه هللا تعاىل  -قال 

اعلم أ ه ال ال لقلة علم م وسوم ف م م وشدة بغ  م للكبا  والسنة جيعلوو   ود 
اليمامووة وأ ل ووا موون إخوووا  البوحيوود والدولووة السووعودية العربيووة واتباع ووا زاد ووم هللا عووزاا وشوورفاا   

 (2)" د يملع من ا  ر  الشويما  :" مصدا اا لهحادي  اليت جام في ا اار  د مثو حدي  
وملئوووا  ( )وحنومهووا موون امحاديوو  الوويت توودل علووى ام  وود العووراا (9)" نوواض الووزالزل والفوونت " و

أ  آل سوعود واتبواع م  وم  ور  الشويما  وأصوحا  الفبنوة : الدنيا بدعايب م الكاابوة الفواجرة 
أمبووه عوون اتبوواع م وأخوو  عوون بغووي م وفسوواد م ا امرض  ل و ووم الوواين أنووار النوو  وال ووال

منوووا  وووال القووورو  اىبماولوووة وأو الووودعام ا حق وووم ابل اوووة حوووني دعوووا للشوووام والووويمن موووع أ  
و اا لعمررت من تسويالهتم الزاحفة وابماثم احلول . (1)وا  دان اي رسول هللا: الصحابة  الوا 
 . رمبا بدائ ا فانسل  :  و وإ   اا إال اما  يو ا اىثو السائر وتلبيس م ابلبا

الوا عووة ا ج ووة  (1) وود العوووراا  وود اليمامووة  ووط ؛ وإمنووا ام النوو   ومل يووام النوو  
اىشوورا موون اىدينووة موجووع الكوفووة والبصووورة و ووي مملووع  وور  الشيموووا  وموجووع الفوونت الكبووار 

                                                 

( و نووورت 9201ر وم 29/19)ومسولم ا الصوحيْ ( و فوبْ 0021ر وم 11/ 2)أخرجوه البخواررت ا الصوحيْ  (2)
 .من حدي  ابن عمر رجي هللا عن ما 

 .من حدي  ابن عمر رجي هللا عن ما ( فبْ و0 20ر م  9/190)أخرجه البخاررت ا الصحيْ  (9)
 .لهلباين( 110- 1/11)البن ام ري وسلسلة امحادي  الصحيحة ( 11-20/12)جامع امصول: انظر  ( )
( و نووورت 9201ر وم 29/19)ومسولم ا الصوحيْ ( و فوبْ 0021ر وم 11/ 2)أخرجوه البخواررت ا الصوحيْ  (1)

 .من حدي  ابن عمر رجي هللا عن ما 
 ووورا : بعوود أ  خووورج  ووورا احلووودي  وتببع وووا ( 1/111) ووال العالموووة   انصووور الووودين املبووواين ا الصوووحيحة  (1)

العووراا امووا ا : البحديوود  إمنا  ي اىشرا  و ي على احلدي  مب افورة على أ  ال وة اليت أشوار إلي ا الن  
الفنت اا  مون  بوو اىشورا فكوا  الوو  ؛ فإ  أول بع  الرواايت الصرحية   فاحلدي  علم من أعالم نبوته 

 .سبباا للفر ة بني اىسلمني واالو البدى نشأت من تلو ال ة ابدعة البشيع واخلوارج وحنو ا ا و 
= 

 

  -رمحه اهلل تعاىل  -حكيم حمدمد أشرف سندهو : الشيخ العالمة 
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  - د اليمامة مسكن أ و البوحيد من آل سوعود واتبواع م  والزالل العظام ومبدأ االببداى ال
اموا يوزعم بعو  ال وال أ   ود   -اثور هللا سوواد م ووفق وم خلدموة الودين اموا حيوب ويرجوى 

مل يوودى هلووا ابل اووة بووو أخوو  الصووحابة حووني  السووعودية اسووبحق  اللعنووة والموورد ؛ م  النوو  
وجيعلووو  ". نت والووزالل ومن ووا يملووع  وور  الشوويما أ  هبووا الفوو: وا  وودان اي رسووول هللا :  ووالوا 

النجوود السووعودية مصوودا اا هلووال امحاديوو  ولكووو حوودي  ورد ا ام  وود العووراا ويريوودو  موون 
ابرض هللا في م ووفق م ىا  - لوى  ر  الشيما  أسرة آل سعود وإخوا  البوحيد من أ و  د 

 .حيب ويرجى  
والوا عات السالفة فال هورو أ  إخووا  البوحيود  إ  صْ أ  الباريخ يعيد امايم اىاجية

من أ و  د اليمامة أعا أسرة آل سعود واتباع م اثر هللا تعواىل سوواد م أعوادوا توااار مثاموة 
 :سيد أ و اليمامة مثو ما حبيت 

أ  أ و البوحيد رفعوا علم البوحيد وعملوا ابلكبوا  والسونة ودعووا النواس إىل العموو   -2
 م و ووووة إ ووواثم ومل خيوووافوا ا تبليوووإ الووودين اخلوووال  مووون الكبوووا  هبموووا بثبوووات جأشووو

والسنة الصحيحة لوموة الئوم بعود موا بودل النواس ديون نبوي م واخبواروا عبوادة اىشوايخ 
والقبور على  اعة هللا و اعوة رسووله وأحبووا البودى والعقائود الكفريوة الشوراية واختواوا 

مثامة بن أ ل  بوو أربعوة عشور  ورانا  اصسالم ورام م ت رايا اما فعو أخو م وسيد م
 .حي  أعلن اعبنا ه اصسالم بني أيدرت اىشراني ا مكة اىكرمة

أ  إخوووووا  البوحيوووود نشووووروا شوووورائع اصسووووالم ورفعوووووا منووووارل وأعالمووووه ونشووووروا الكبووووب - 9
اىشوووبملة علوووى البوحيووود واتبووواى الرسوووول الداعيوووة إىل سووولو الصوووحابة والبوووابعني هلوووم 

: " حووني  ووال د  لوووو إ وواثم وصوودا  وواعب م رسووول هللا إبحسووا  الوواين شوو 
النا يووة عوون ال وواللة والبوودعات اىنكوورة الوويت . (2)"خووري القوورو   وورين مث الوواين يلوووثم

 .اعباد ا ال ال من اىسلمني واشربوا ا  لوهبم حب ا

                                                                                                                                           

او من أمعن النظر ا  را احلدي  و ف الا عن جمموع ا ؛ يعلم يقيناا أ  ( : 20/9/021)و ال ا ال عيفة 
إمنوا  وي ج وة اىشورا و وي علوى البحديود العوراا والوا وع يشو د "   نوا: " بقولوه ال ة اليت أشار إلي ا النو  

 .أثا منبع الفنت  د اا وحديثاا ا و 

 :مل أجدل هباا اللفظ  (2)
= 
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و ووود صووون   وووهللاالم الكووورام اببووواا ا البوحيووود ونشوووروا ابوووب ابوووار امئموووة مووون السووول  
مثو شيخ اصسالم ابن تيمية وابن القيم وهوري م مون أجلوة مشوا ري اصسوالم وأرسولو ا  واخلل 

إىل ا فوواا جموواانا ا جوووا   ووهللاالم ال لووة الوواين أجوولوا الوودنيا ببسووويالهتم البا لووة وأتويالهتووم 
الزاحفة أثم و ابيو  ال دين هلم دعوا الناس إىل أ  يعرفوا أ  الو ابيني  م اىبمسكو  ابلدين 

أ  إخووووا  البوحيووود  وووم :   وووهللاالم ال وووال الووواين ال ديووون هلوووم فات وووْ اممووور موال امبصوووار ال
البابعو  للكبوا  والسونة ال  وهللاالم ال وال و كواا اوا  مثاموة  وال ا جووا   وريش حوني  والوا 

 . (2)ال وهللا ولكن أسلم  مع رسول هللا : له صبأت ه  ال 
نوووع اىووورية عووون م وألوووأ م أ  يلوووواوا إىل  وووا ع افوووار مكوووة وأعلووون م اموووا أ ه مثاموووة 

 ووالبني أ  يشووفع عنوودل وحبا  ومووو اىوورية إلووي م اووالو أعلوون إخوووا  البوحيوود  رسووول هللا 
احلر  جد الكفر والشرض ومواسم البدعة احملبوبة لودى ال وال حوىت خرجووا  وال امشويام مون 

 .حدود دولب م 

ول اإلسـالم األاـرى قاطبـة بتن يـذ إنَّ الدولة السعودية العربية ان ـردت مـن بـ  د
واخلل ـــاء  أحكـــام الكتـــاب والســـنة يف بالدهـــا نمـــا نانـــت انفـــذك يف عهـــد رســـول هللا 

وحصوو في وا مون اممون وسوالمة النفووس واممووال  الراشدين بعـد  ورضـيت دمـا دسـتوراً هلـا
ا الدولوة وامعراض موا ال يوجود نظوريل ا العوامل الوه ومل حيصوو  واا اممون الوارت حصوو ا   

السووعودية إال زموون اخللفووام الراشوودين حووني اووا  دسووبور اصسووالم جووارايا ا بووالد اىسوولمني امووا 
مل أر وووا و ووود : ه   لووو  " تعووورك احلووورية: " حوووني  وووال لعووودرت بووون حوووا   بشووور بوووه النووو  

فوالووارت نفسووي بيوودل ليووبمن هللا  وواا امموور حووىت ختوورج الظعينووة موون احلوورية : " ووال . مسعوو  هبووا 

                                                                                                                                           

 .لل يثمي (  20/9)وجممع الزوائد ( 119   110ر م 919 91/922)وانظر اىعجم الكبري للم اين 
ر ووم 2 21/2)ومسوولم ا الصووحيْ ( و فووبْ 1199 ر ووم22/911)واحلوودي  أخرجووه البخوواررت ا الصووحيْ 

 " .خريام  رين:"بلفظ  من حدي  عمرا  بن حصني ( و نوورت 1 91
و  2011ر وم29/291)ومسولم ا الصوحيْ ( و فوبْ 09 1ر وم9/90)احلودي  أخرجوه البخواررت ا الصوحيْ  (2)

 . من حدي  أم  ريرة ( نوورت
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فورأى الوو عودرت ا حياتوه و وال ف وال الظعينوة .(2)"تموك ابلبي  مون هوري جووار أحودحىت 
 .خترج من احلرية حىت تموك ابلبي  من هري جوار أحد 

أال إ  الزما   د اسبدار هباا اممن ا الدولة السعودية حىت إ  الرجو ليسوافر وحودل 
ومالووه ال خيوواك سووار اا وال  ا حوودود ا موون  موور إىل  موور موون انحيووة إىل أخوورى آمنوواا ا نفسووه

 ا ع  ريول وال ان بواا وال هاصوباا يقموع اىفواوز وجيوو  الصوحاررت لويالا وثواراا ال خيواك إال هللا 
و اا اممن ال يوجود ا أرت دولوة أخورى ا العوامل الوه م موا اانو  را يوة مبمدنوة ا ح وارهتا 

 .ىببدعو  هاية القصوى هري الدولة السعودية اليت مل يرض عن ا ال ال ا
أموووا تعلوووم أي وووا القووواررتم أ  الوووبالد العربيوووة نفسووو ا اانووو   بوووو الدولوووة السوووعودية مملوووومة 
تلموواا وجوووراا وعوودواانا وفسوواداا وبغيوواا وعنوواداا يشوور  اخلمووور ويسووفو الوودمام وينب ووو وينب ووب 
ري القوافو ويقبو احلجاج ومل يكن أحد آمناا ا نفسه وال ا مالوه ومل يكون محود أ  يسوافر بغو

دليوووو وال رفقوووة  ويوووة منيعوووة حوووىت اوووا  الرجوووو إاا اببعووود عووون المريووول  لووويالا ولوووو لق وووام حاجوووة 
 .اصنسا  مل يرجع إىل رفقائه ساىاا واا  يفقد ماله أو يفقد ماله ونفسه الي ما 

مل جتب وووود الدولووووة السووووعودية ا أتمووووني المريوووول وسووووالمة امموووووال وامعووووراض والنفوووووس 
 :الواسعة ا او انحية من نواحي احلياة  فحسب بو تقدم   مواهتا

 .أعلن  احلر  جد ال الة وامسقام البدنية واممراض الروحانية  -2
 .وعمم  العلم ا مجيع أ راف ا حبخا منه من شام وما شام  -9

 .أسس  اىسبشفيات يعاجل ويداوى في ا اىرجى جماانا  - 

 .عام والكسوة جماانا صباحواا ومساما وبن  بيواتا للمسااني يدار علي م في ا الم -1

 .وسعي ا ا ترفيه الميع سعياا مشكوراا مل يع د له نظري منا  رو  ود ور  -1

اىام اثري وافر ا أماان احل  اليت اا  اىام في ا  بو الو اندر الوجود   -1
 .االك ي  اممحر 

                                                 

 ( .و فبْ 121  مر 1/120)احلدي  أخرجه البخاررت ا الصحيْ  (2)
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ب البا ظوة الوويت ولبشوجيع النواس علوى احلو  وتسو يله علووي م ألقو  مجيوع ال ورائ -0
وهذا األمر الذي فعلته الدولة .أ قل  اا و احلجاج منا ع د القراممي الظوامل 

السعودية مل تقدر عليه الدولة العثمانية أيضاً مع أهنا نانت حمياة عميع أحنـاء 
العامل ونانت ا ائنها مملوءك ابلـذهب وال ضـة وهلـذا تـرى اشيـاج يرجعـون إىل 

لثناء عليها وصدورهو مملوءك بعواطف اشب والوفاء أوطاهنو وألسنتهو رطبة اب
 .هلا 

أعووادت ا بالد ووا أايم اخللفووام الراشوودين أايم امموون والسووالمة يعمووو بكبووا  هللا  -9
اممووووري . وال يلبفوووو  إىل  ووووول أحوووود وال إىل  يوووواس أحوووود ورأيووووه  وسوووونة رسوووووله 

جد م عووامرة إاا نووودرت للصووالة توورى مسووا واىووأمور ال ووم يميعووو  هللا ورسوووله 
ابىصلني في م اممري واحلكام والند والعامة ال يقدر أحد أ  يسبخ  ودود هللا 
تعاىل ودين الدولة دين اصسالم ونظام ا نظام اصسالم حىت السولما  عبود العزيوز 

أرسووو إىل الدولووة اممريايووة نسووخة موون القوورآ   ووائالا  وواا  ووو  -رمحووه هللا تعوواىل  -
نمووا  لبوو  أمريكووا موون اووو دولووة ا العووامل أ  ترسووو إلي ووا الدسووبور عنوودان فقووط حي

 .اليت تصدر ا بلدة لكنا  " الصدا الديد "دسبور ا اما جام ا جريدة 

 وود عنيوو  بمبووع ابووب السوول  الصوواحلني   ابووب احلوودي    والبفاسووري الوويت تعلووم  -2
كفوور وديوون أصووحابه ونشوورهتا ا مجيووع العووامل جموواانا وأخرجوو  ال النوواس ديوون   

والشوورض والبدعووة موون حوودود ا حووىت رجووي عن ووا اووو موون اووا  لووه إىووام ابلوودين هووري 
 .ال ال واىببدعني 

والارت نفسي بيدل إ  تنفيا الدولة السعودية دسبور اصسالم والعمو ابلكبا  والسنة 
ز  إ  الودين ليوأرز إىل احلجوا:"  ا  اا الزما  اىملوم افراا وإحلاداا تصديل لقوول رسوول هللا 

 . (2)"اما أترز احلية إىل جحر ا 

                                                 

و  210ر ووم9 9/9)ومسوولم ا الصووحيْ ( و فووبْ 2901ر ووم 1/2)احلوودي  أخرجووه البخوواررت ا الصووحيْ  (2)
 .  من حدي  أم  ريرة ( نوورت
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ومل وصوووو  وووال السوووعادة ا العوووامل اصسوووالمي الوووه إال هلوووال الدولوووة واتباع وووا وإخووووا  
ال توزال  ائفوة مون أمويت  ائموة أبمور هللا :"  البوحيد من أ و  ود فوإثم  وم اىصوداا لقولوه 

 .(9)"  (2)ال ي ر م من خاهلم وال من خالف م حىت حبيت أمر هللا

                                                 

و  0 20ر وم22/ 2)ومسولم ا الصوحيْ ( و فبْ 29 0ر م 92/ 2)احلدي  أخرجه البخاررت ا الصحيْ  (2)
 .  من حدي  معاوية ( نوورت

 ( .12-20)لبيا  أامو ا (9)
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 : -رمحه هللا تعاىل  -قال 
سالمة العقيدة   اممون وامموا  واالسوبقرار   : أنبم تبمبعو  بنعم ال يبمبع هبا هريام 

والصلة الميبة بينكم وبني والة اممر  البعليم اجملاين واممور ميسرة ا البعليم والعالج وا او 
 ووال النعموووة ف وور  بع وووكم  مووا وبوواجو   وووال أمووور ربووازو  هبوووا و وود حسوودام هوووريام علووى

 .ببع  انبب وا هلال الفبنة 
والسياسووة الووويت نووودعو إىل دراسوووب ا مث العموووو هبووا بعووود الدراسوووة  وووي السياسوووة الشووورعية 

 .والسياسة اليت ننكر ا  ي السياسة العصرية اىخالفة لبعاليم اصسالم 
جوحو عليوو ر ا :ال تسبغر  ! وحنن ومد هللا يسوسنا حكامنا ابلسياسة الشرعية 

أنووووبم تعيشووووو  ووووو  احلكووووم الفووووردرت حيكمكووووم فوووورد واحوووود ور ووووا مسوووووا : بعوووو  النوووواس  ووووالوا 
 الداباتورية ه 

ال نعوويش ووو  حكووم مج وووررت برىوواين : حنوون ا  وواا البلوود : خوواوا جووواابا شووافياا  نووا 
تبعووودد فيوووه امحوووزا  وال نعووويش وووو  حكوووم دابووواتوررت حيكوووم ابلسوووالع وال حيكمنوووا فوووورد وال 

 .مجاعة 
 ما الارت حيكم جمبمع  اا البلد ه

شريعة هللا   حكام  واا البلود يعبو و  السولمة البنفيايوة فقوط ليسووا سولمة تشريعيووة   
ال توجود عنودان السولمة البشوريعية   وال ينبغوي أ  توجود   بوو ال جيووز لودى اوو اىسوولمني أ  

شورى هللا و واا شويم يعرفوه  حيكمنوا ا  واا البلود. توجد السلمة البشريعية الويت تشورى موع هللا 
حىت رجوو السووا يعلوم الوو إاا جوبم  النايوة ايو  يوبم تنفيوا احلكوم تبودأ اصجورامات مون 
عند الشر ة إىل احملكمة رر مراحو اثرية ا احملاام فيدرس احلكام الق واة فيفحصوو  فحصواا 

لشوورى حيكووم علووى جوووم الكبووا  والسوونة  ووال النايووة  ووال الر ووة ويبخوواو  في ووا صووكاا أب  ا

 

  -رمحه اهلل تعاىل  -حمدمد أمان اجلامي  : الشيخ العالمة 
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إىل آخوور   امحكووام ترفووع  ووال … علووى زيوود بوون عموورو ابلقصوواو أو بقمووع اليوود أو   أو 
امحكام إىل وال اممر فيدرس فيأمر ببنفيوا حكوم هللا ا زيود بون عمروالوارت  بوو الونف  بغوري 

 . حل
 َمن الارت حكم إا  وأمر ابلبنفيا ه 

 َمن الارت حكم هف جع اىعاملة إىل الداخلية فينفا حكم هللا   إا  
 مااا فعو احلكام ه. هللا ا ابابه 

 .ن ذوا سلاة تن يذية افهموا جيداً 
 و و جمبمع ا اا وشعب ا اا يقال له حيكمكم فرد أو حكم داباتوررت ه 

 .(2)وكمنا شريعة هللا و هللاالم هلم الف و وهلم الشرك ا أ  ينفاوا حكم هللا. ال 
 : -رمحه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 

حقوووا اصنسووا  ال ت وويع حيوو  تمبوول الشووريعة اصسووالمية   إا  إ  حقوووا اصنسووا  
مكفولة ا اىملكة العربية السعودية ؛ مثا تمبل الشريعة اصسالمية و اا  و وا ع وا   الوا وع 
الارت يش د به الكافر  بو اىسلم   واو من احبو هبوهللاالم الوافودين علوى  واا البلود امموني   

نيا   يسمع مون م ويورى موا يوثل  الصودر مون الثنوام علوى  واا البلود امموني وأمنوه من أ مار الد
إ  السووعودية بلوود  ووورت   وفيووه أمووا  وليسوو  فيووه : واسووبقرارل ويقووول  ووائل م ابلعبووارة الصوورحية 

 .مشااو 
 .ويسبورت ا  اا البصريْ اىسلم وهري اىسلم  اا ما أ بب  البجربة لدينا 

سووائو اصعووالم امجنبيووة موون أ  حقوووا اصنسووا  م وودرة ا وأمووا مووا يبووبجْ بووه بعوو  و 
البالد اصسالمية عامة وا اىملكة العربية السعودية  اصة   فوإ  الوو مرجعوه احلسود واحلقود  
امووا ال خيفووى علووى ارت بصوورية فحيثمووا يقووع الظلووم واالجووم اد علووى أرت مسوولم ا أرت مكووا  

                                                 

 ( .سبعة وعشرو  سهللااالا ا الدعوة والسلفية) (2)
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فيوو  الظلووم عنووه   وامخووا بيوودل واحملافظووة فالسووعودية  ووي ا خوواة بزمووام اىبووادرة صسووعافه وخت
 .على حقو ه   و اا أمر يعرفه العدو والصديل على حٍد سوام 

مو فاا مشرفاا يع ك بوه الميوع مو و  السوعودية مون مسولمي [  د و ف  السعودية]و
 .(2)البوسنة واهلرسو و و مو   ال حيباج إىل دليو إال إ  احباج الن ار إىل دليو

 : -رمحه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 
 -وال ت يع حيو  تمبول الشوريعة اصسوالمية   -حقوا اصنسا   -وال هتدر احلقوا 

ال هتودر حقووا اصنسوا  وال ت ويع حيو  تمبول  - ال  اعودة جيوب أ  يوهللامن هبوا اوو مسولم 
 .الشريعة اصسالمية 

 .و ي  اعدة صاد ة مائة ا اىائة فيجب تصديق ا واص ا  هبال القاعدة 
احلقوووا مكفولووة ا اىملكووة العربيووة : فانمال وواا موون  ووال القاعوودة نقعوود  اعوودة أخوورى 

 .السعودية وهري جائعة ال لكوثا سعودية بو لكوثا تمبل الشريعة اصسالمية 
 اا ما جيب أ  يعبقدل او مسلم منص  سووام اوا  سوعودايا أو هوري سوعودرت ؛ م  

 .(9)الق ية إسالمية ال سعودية
 : -رمحه هللا تعاىل  - وقال أيضاً 

: من النبو أ  تعد معايبوو   النبيوو العا وو [أما وجود أخمام ا جمبمعنا فكما  يو] 
موون تعوود معايبووه فووال  فيووه عيووب اوواا واوواا واوواا إاا اووا  ا والة أمووورام وا علمووائكم عيووو  
ن تعووددوثا علووى أصووابع ؛ فلبعلموووا أ  هووري حكووامكم موونغم  ا تلووو العيووو  ومعرجووني عوو

شريعة هللا ومسبوردين شورائع وأحكوام و ووانني مون هوري دور اصسوالم ويبحواامو  إلي وا اتراوني 
 . ( )شريعة هللا

                                                 

 ( .أ/ حقوا اصنسا  ا اصسالم ) (2)
 ( .أ/2حقوا اصنسا  ا اصسالم )  (9)
 (.  /9الدين النصيحة )  ( )
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 : -رمحه هللا تعاىل  -قال 
 . (2) و فوا الااام بو  و عبقررت -رمحه هللا  -اىلو عبد العزيز آل سعود 

 : -رمحه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 

وم فلوم  ود دولوة تمبول اصسوالم ومبمسوكة بوه وتودعو إليوه إال  وال حنن فبشنا العامل الي
 . - (9)السعودية: يعا  -البالد 

 : -رمحه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 

من أواخر الدولة العباسية إىل زمن  ريوب والودول اصسوالمية علوى العقيودة امشوعرية أو 
ت العقيوودة السوولفية عقيوودة السوول  عقيوودة اىعبزلووة وهلوواا نعبقوود أ   ووال الدولووة السووعودية نشوور 

 . ( )الصاحل بعد مدة من االنقماى والبعد عن ا إال عند  لة من الناس
 : -رمحه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 

 . (1)إ  اىملكة العربية السعودية دولة سلفية
 : -رمحه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 

شورت علوم السول  ا الوداخو إ   ال الدولة هلا ف و ابري على العلم والعلمام و ود ن
فلووو اسووبعرض اصنسووا  العووامل اليوووم مووا وجوود موون خوودم العلووم مثل ووا . واخلووارج فجزا ووا هللا خوورياا 

فأفريقيوووا أ ل وووا ا الغالوووب أشووواعرة االبيوووة   واهلنووود أحنووواك ماتريديوووة   والووويمن معبزلوووة زيديوووة 

                                                 

 ( .9/121)اجملموى  (2)
 ( . 9/12)اجملموى  (9)
 ( .9/121)اجملموى  ( )
 ( .0 9/1)اجملموى  (1)

 

  -رمحه اهلل تعاىل  -محَّاد بن حمدمد األنصاري  : الشيخ العالمة 
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بنصوويب امسوود ا الكثوورة  وامحنوواك اىاتريديووة أخوواوا. و ووهللاالم الثال ووة  ووم أاثوور النوواس اليوووم
والعلوم ومنوه العقيودة يببوع  -يعوا زمون الدولوة العثمانيوة  -واالنبشار ؛ مثوم اوانوا  وم احلكوام 

الدولووة وبوودو  دولووة فووال علووم وإ  السووبب ا احنووراك النوواس عوون العقيوودة السوولفية  ووو  ووهللاالم 
ببحري  العقيدة السلفية  الفرا   إ  امحناك ىا تولوا الق ام ا عصر الدولة العباسية  اموا

وإبعاد وووا عووون اجملبموووع وإبوووداهلا بعقيووودة اىعبزلوووة ال ميوووة واانووو  العقيووودة  وووبل م  وووي العقيووودة 
 . (2)السلفية الصافية

 : -رمحه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 
 . (9) ال الدولة السعودية  ي البا ية اليوم خلدمة العلم والدعوة السلفية

 : -عاىل رمحه هللا ت -وقال أيضاً 
 .  ( ) ال اىملكة العربية السعودية  ي اليت بقي  خلدمة اصسالم والدعوة السلفية

 : -رمحه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 

 . (1)او الدول اليوم أعدام للدعوة السلفية ا  ال الدولة السعودية
 : -رمحه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 

اا الزمووا  بنشوور العلووم وعلوويكم ابلوودعام هلووا إ  الدولووة السووعودية هلووا احلووظ اموفوور ا  وو
 . (1)ابلنصر على مجيع امعدام

 : -رمحه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 

عينوو  ( العلوووم الشوورعية)و( الصوولبية)الدولوة السووعودية ىووا رأت أ  أاو  مدرسووبني مهووا 
 . (1)هلما مدرسني سلفيني

                                                 

 ( . 9/19)موى اجمل (2)
 ( .9/101)اجملموى  (9)
 ( :9/191)اجملموى  ( )
 ( .9/120)اجملموى  (1)
 ( .9/199)اجملموى  (1)
 ( .2/121)اجملموى  (1)
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 : -رمحه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 

اصورفوا : ة  د عمل  بشيم من  وول عمور بون عبود العزيوز لعمالوه  ال الدولة السعودي
 . (2)الرواتب على العلمام حىت يشبغلوا ابلعلم وهللا أعلم

 : -رمحه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 

 وووال الدولوووة تدرسووو م وتعلم وووم جمووواانا  والنووواس ا موووا عووودا  وووال الوووبالد يبعلموووو  بعووورا 
 . (9)جبين م

 : -اىل رمحه هللا تع -وقال أيضاً 
إاا اووا  والة امموور منعوووا بعوو  النوواس موون الوودعوة وحنو ووا  فعلووي م أ  يلزموووا بيوووهتم ؛ 

مسعاا و اعة للسلما    و ال الدولة ال : مث  ال . مثم ال يسبميعو  أ  يغريوا الوا ع ابلقوة 
 .( )أتمر  عصية

                                                 

 ( .9/110)اجملموى  (2)
 ( .9/109)اجملموى  (9)
 ( .9/101)اجملموى  ( )
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 : -رمحه هللا تعاىل  -قال 
 وواا اىوجوووى الووارت سووأتكلم فيووه مث بعوود الووو انوو  موو دداا موون زموون ا الكووالم ا 

 . ورت العزم وإ  ان  مري اا فإنا أخشى أ  أموت ومل أبرأ اميت ا  اا 
 د عرض علي هري مرة أنا يسبأا  ال من اممري أمحد انئوب وزيور الداخليوة ا احلو  

 .والعمرة 
ال وأان أنا ال أدخوو و  ال:وا نفسي . ال حاجة ال ا الو : فقل  لإلخوة 

مث  در هللا سبحانه وتعاىل أ  مرج    -واحلمد هلل  -مس يْ ا بلودرت وبني  والم 
وتعال  ا مسبشفى الثورة بصنعام وبعد ا  رر ام بام الرحيو إىل اخلارج و ال  ائل م 

 .ابلا ا  إىل السعودية ؛ فإثا مبقدمة ا المب : ننصحو 
  ا أشر ٍة   ا هري ما شريط في م وأا ب إىل السعودية بعد أ  تكلم[وسو]

[ و]من الا ا  إىل أعدام اصسالم  خرير  -على ما بيا وبين م  -فوافق  على الو ف م 
رمحه هللا تعاىل  -بعد  اا اسبهللاا  ال وشفع ف يلة الشيخ العالمة   بن صاحل بن عثيمني 

من السفارة السعودية   تنجزت أموران  -واحلمد هلل  -و بل  شفاعبه ا دخوال للعالج  -
جزا م هللا  -وبعد  اا وصلنا إىل الرايض فاسبقبلنا من مسئولني اتبعني لوزارة الداخلية    

جزا م هللا خرياا  -واسبأجروا لنا فند اا ما انا نبو ع الو أارموان هاية اصارام        -خرياا 
 .وعجلوا ا دخولنا اىسبشفى  -

واحلمد  -ا الشيم الكثري اا  جيبمع إخووا  عنوودان     وبعد أ  رأي  من تكر  م لن
لسنا ممن  -ومد هللا  -فنبحدث ا دروس علمية لي  هلا دخو هباا وال ااض وإننا  -هلل 

إخواننا حبتو  ويسألو   -فنحمد هللا  -ابلسيئة وال من يقابو البكرمل ابصسامة  يقابو احلسنة

 

  -رمحه اهلل تعاىل  -الوادعي  مقبل بن هادي : الشيخ العالمة 
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مث أدخلنا اىسبشفى وبقينا فيه حنو عشرة أايم . عن أحادي  واسأهلم عن ا أي اا االو 
 . الرحيو إىل اخلارج اي أاب عبد الرمحن : و الوا 

-فجووزى هللا  -و وودمنا إىل جوودة واسووبقبلنا ا فنوودا احلموورام  -إ  شووام هللا  -خوورياا 
 . -فجزا م هللا خرياا  -خرياا وأارمنا هاية اصارام  األمري انيف وزير الداالية

جلسة ممتعـة جلسـة مـع رجـل عاقـل وإن  -فاحلمود هلل  - لب  مقابلبه وبعد الو 
أرت : بعود  واا يقوول ال  -فاحلمود هلل  -  انرته يف العلو وجدت عند  حصيلة ال كس دا

 ثيأ لو اممور  نالو ه -إ  شام هللا  -دولة ترهب في ا فنحن 
 .فاخبار أمريكا . أن  ختبار : أان ال خ ة ال هباا  ل  

 .إثا مبقدمة ا عالج الكبد   مل يسبق ا أحد ا الو نعم 
بعد  اا أعجب  عند أ  نقل  إىل مكة ان  ا اليمن عند البا  حنو أربعة حوراس 

وأان ا فنودا دار امز ور  كوة بعو  الليواال  -ومع  اا فلسنا آمنني ا بيبنا ال ليالا وال ثواراا 
حوودرت أشووعر بنعمووة وراحووة ولوواة لووي  هلووا نظووري ال حبتيووا نوووم فووأخرج إىل احلوورم نصوو  الليووو و 

وأا ووب وأ وووك وأصوولي وأبقووى مووا اسووبمع  مث أا ووب  -واحلموود هلل  -لووي  أخوورج وحوودرت 
ف اا اممن الارت ما ش دته ا بلد إ ه سببه  و االسبقامة على ابا  هللا وعلى . إىل البي  

. ثوووري مووون أ وووو البلووود سووونة رسوووول هللا صووولى هللا عليوووه وعلوووى آلوووه وسووولم مووون اىسوووئولني ومووون ا
َوَلَو أَنوهُ وَم أَ َواُموا البوهوَورَاَة وصدا ربنا عز وجو إا يقول ا ابابه الكرمل ا شأ  أ و الكبا  

ِووَم َمََالُوووا ِمووَن فَوووَوِ ِ َم َوِمووَن َوَووِ  أََرُجِلِ وومَ  يووَو َوَمووا أُنَووزَِل إِلَووَيِ َم ِمووَن َرهبِ  َواَمِ َِ
ويقووول سووبحانه  (2)

َلَو َأ ه أََ َو اَلُقَرى آَمنُووا َواتوهَقوَوا َلَفَبَحنَوا َعلَوَيِ َم بَورََاواٍت ِموَن السهوَماِم َواَمََرضِ وَ وتعاىل 
و وال  (9)

َأَوملََ يَوَرَوا َأانه َجَعَلَنا َحَرمواا آِمنواا َويُوَبَخمهوُ  النهواُس ِموَن َحوَوهِلِمَ سبحانه وتعاىل
فواممن نعموة . ( )

                                                 

 ( .11:اىائدة)  (2)
 ( .21: امعراك )  (9)
 ( .10:العنكبوت)  ( )
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نعمووة عظيمووة موون هللا سووببه االسووبقامة علووى ابووا  هللا  -نه وتعوواىل سووبحا -عظيمووة موون هللا 
 .وعلى سنة رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

مكن هللا هلم مع أننا نسأل هللا سبحانه وتعاىل  -ومد هللا  -ىا اسبقام   ال البلد 
لبا ووو وأ  حيرصوووا أ  يوورز  م البمانووة الصوواحلة وأ  يعيووا م موون جلسووام السوووم الوواين يزينووو  ا

 ــب امووا أنووه   -سووبحانه وتعوواىل  -فينبغووي أ  حنموود هللا . علووى جمالسووة أ ووو اخلووري والف ووو 
فوووإ  في وووا أانسووواا ر وووا يكونوووو   - ســـبحانه وتعـــاىل -علـــى أهـــل هـــذ  البلـــد أن  مـــدوا هللا 

أيو  ا ش وانيني يمالبو  أبشيام من اصابحية وهري ا   ولكن جزى هللا اىسئولني خورياا فقود ر 
 . لب منه ترشيْ اىرأة  -حفظه هللا تعاىل  -أ  اممري اني  : جريدة 

 . اا أمر ال واولوا فيه. ال !! أتريدو  أ  يبقى الرجو ا بيبه و ي خترجه: فقال 
 و لب منه االنبخاابت ه

رأينا ا ليس  انجحة ا البلدا  اجملاورة فإ  الارت ينجْ في ا  م أ و النفوا : فقال 
 .امموال  وأ و

 . ي واردة من أعدام اصسالم  -أي اا  -مث بعد الو . وصدا 
 اسبقبل ا اثري من الناس على ما في ا من اماب يو ىااا ه : مجعية حقوا اصنسا  

م  معنووال احلوودود وحشووية ومعنووال تعميووو الكبووا  والسوونة وإدخووال امنظمووة موون  بووو 
اسوووبقبلب ا بشووورط أ  تكوووو   -هللا لكوووو خوووري  وفق وووا -احلكوموووة السوووعودية . أعووودام اصسوووالم 

إ امو  احلودود   وإ امو  احلودود اموا  -أي واا  - كاا . خاجعة لإلسالم وللكبا  والسنة 
َوَلُكووَم ِا اَلِقَصوواِو َحيَوواةر يقووول ربنووا عووز وجووو ا ابابووه الكوورمل 

القبووو  ليووو ا  وواا البلوود  (2)
  بيبووو وال حبتي ووا السوورا وال شوويم واووالو السوور ة ت ووع سوويارتو عنوود اىسووجد أو عنوود اب.

وا بلوودا  أخوورى ت ووع ا وختوورج وال ترا ووا بووو ر ووا ين بوثووا علووى الشووخ  و ووو ا سوويارته ؛ 
ف كوواا السووارا إاا علووم أنووه سووبقمع .  -فجووزا م هللا خوورياا  -ف وواا  ووو بسووبب إ امووة احلوودود 

                                                 

 ( .202:البقرة)  (2)
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رمووى إاا اووا  حمصووناا   يوودل فيكوو  عوون سوور به والووزاين إاا علووم أنووه سوويجلد إاا اووا  بكووراا أو ي
 .خ ه الو   ال أ ول إنه ال يوجد لكنه خي  الو 

ركوووني  يئوووة اممووور ابىعوووروك والن وووي عووون اىنكووور فقووود رأينوووا ا  -أي ووواا  -مووون الوووو 
أنوبم  يئوة : أعمى حنو  المثائة سويارة و وال هلوم  -حفظه هللا تعاىل  -أ  اىلو ف د : جريدة 

 .أمر ابىعروك وحنن  يئة جبط 
 . أحسنوا ا  اا إىل بلد م وإىل أنفس م وإىل دولب م  -فجزا م هللا خرياا  -

إنه جيب على او مسلم ا مجيع ام مار اصسالمية أ  يبعاو  مع  ال احلكوموة ولوو 
ابلكلمووة الميبوووة فوووإ  أعوودام ا اثووورير مووون الووداخو ومووون اخلوووارج و نوواض شووو وانيو  إابحيوووو  مووون 

فيجوب علوى اوو مسولم  -واحلمود هلل  - ال الدولوة اىباراوة  الداخو ولكن هللا ابب م ببمكني
 .أ  يبعاو  مع  ال احلكومة 

علووى اجملبمووع  -سووبحانه وتعوواىل  -فالقصوواو أو هووري الووو موون احلوودود نعمووة موون هللا 
و ووال احلوودود . يعيبووو  علينووا إاا أ منووا حووداا موون حوودود هللا و ووم يسووحقو  الشووعو  سووحقاا 

ي للفرد افارة اما ا الصحيحني من حدي  عبادة بون الصوام  مصلحب ا للفرد واجملبمع ف 

و ي للمجبمع حمافظة على أمواهلم ودمائ م وأعراجو م ختورج إىل الشوا يم أو إىل هوريل  (2)

 .أو إىل أرت مكا  ترى الرجو وامرأته ال خيشى على نفسه من أحد 
أ ل وووا عووون و وووال احلووودود مصووولحة ىهوووا عملووو  ا اثوووري مووون الوووبالد اصسوووالمية عجوووز 

مكافحوووة السووور ة وعجوووز أ ل وووا عووون مكافحوووة الر وووة وعجوووز أ ل وووا عووون مكافحوووة اىسوووكرات 
 .والسبب ا  اا  و عدم إ امة احلدود وهللا اىسبعا  . واىخدرات 
إنوووه : أعلووون و وووال  -حفظوووه هللا تعووواىل  -وجوووام ا بعووو  الرائووود أ  امموووري سووولما  ]

 . وإ  ه ب من ه ب جلد أربعة من ال يمانيني سنمبل شرى هللا

                                                 

 ( .و نوورت 2002ر م21 /22)ومسلم ا الصحيْ ( و فب1091ْر م29/91)أخرجه البخاررت ا الصحيْ  (2)
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فلله درل ودر م على  واا اص ودام ا حوني إ  اثورياا مون احلكوموات ختواك مون إااعوة 
 -جريوودة عاىيووة و وووهللاالم : إااعووة عاىيووة وختوواك مووون جريوودة احليوواة ويقولووو  : لنوود  ويقولووو  
 [.(2)فأسأل هللا أ  حيفظ م وأ  حيفظ بالد م. يقيمو  شرى هللا  -جزا م هللا خرياا 

بنووام اىسوواجد ا الووبالد اصسووالمية وا هري ووا إال أننووا ننصووح م أثووم إاا  -أي وواا  -و
بنووووا مسوووجداا أ  يسووولمول م وووو السووونة ف وووم إاا سووولمول لصووووا سيسوووب م وخيموووب المعوووة ا 

سيسبغله للحزبية فننصح م أ  يسلموا  وال اىسواجد  -أي اا  -سب م و م إاا سلمول حلزم 
 .ل احلكومة وللقائمني علي ا م و السنة احملبني هلا

ومسووألة بنووام اىسبشووفيات فقوود رأينووا مووا يسووران ا اىسبشووفيات و ووو أ  اىسبشووفيات ]
ا اووو دور مسووجد ور ووا يكووو  مسووجد للرجووال ومسووجد للنسووام   فيشووكرو   -وموود هللا  -

 . -فجزا م هللا خرياا  -على  اا اال بمام 
ىت فقد با ا بوالدان الويمن مسبشوفى ابوري بنام اىسبشفيات ا بلدا  ش -أي اا  -و

نعوم العووالج جموواانا واصنشووامات . ا صوعدة امسووه مسبشووفى السووالم وبوا بعوودل مسبشووفى آخوور 
والعلميات فيشكرو  على  اا وهلل جيزي م خرياا على  اا العمو الليو الارت يقومو  بوه وهللا 

 [(9)اىسبعا 
كوالم ا امشر ووة فقود أمورت امخ الوارت ومسألة الكبابة  د سئل  عن وا هوري مورة وال

يمبوووع ابووو  أ  ال يبقوووي شووويئاا فيوووه اوووالم علوووى السوووعودية وهللا سوووبحانه وتعووواىل يقوووول ا ابابوووه 
َحَسا ُ الكرمل  َحَساِ  ِإاله اَمِ َ َو َجزَاُم اَمِ

فقد أحسنوا إلينوا وأارمووان هايوة اصاورام فونحن  ( )
 .ف و هللا سبحانه وتعاىل لسنا ممن يقابو اصحسا  ابصسامة من 

ــه  ــه بــل مــن ن ســي أرى أن أان أقــول هــذا مل يــدفعو أحــد ومل يلــ مو أحــد كن أقول
  نعم تكلم  وأان أرى أنا أخرج  من اىملكوة مظلومواا فوال إلوه إال هللا   يل مو براءك لذمه

                                                 

 .ت مني من االم الشيخ ا نف  الكلمة  (2)
 .ت مني من االم الشيخ ا نف  الكلمة  (9)
 (10:الرمحن)  ( )
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افرة إثووا ليسوو  بكوو: اووم أبقووى ا خصووام مووع الوواين يكفوورو  احلكومووة السووعودية وأان أ ووول 
عفووو عنووا فوونحن   -جووزا م هللا خوورياا  -وانوو  أدرس ومل أموو  بشوويم لكوون الصوو  والعفووو و ووم 

 . االو 
ا بمام م أبمر احلجي  وتوسعة احلرمني والرسول صلى هللا عليه  -الو أي اا  -ومن 

ا بمووام م أبموور .  (2)"لووه مثلووه ا النووة  موون بووىن هلل مسووجداا بووىن هللا:" وعلووى آلووه وسوولم يقووول 
ىوووا اثووور احلريووول  -أي ووواا  -جوووي  واحملافظووووة علوووى أمووون م البفبووويش ا أبووووا  احلووورم واوووالو احل

المووائرة وحنوون ا مووىن رشووي : اسووبأتوا  يووام ال تووهللا ر في ووا النووار فجووزا م هللا خوورياا هايووة اال بمووام
 .على مىن من أجو احملافظة على احلجي  فجزا م هللا خرياا على  اا اال بمام 

نو إاا  رأت ا ابب اىبقدمني وتواريخ مكة ترى نبط القرممي  د  بوو إ: وأان أ ول 
ا احلووورم وا مكووووة وجووووواحي ا حنوووو  ال ووووني ألفوووواا وإنوووو جتوووود ا بعوووو  امعووووام منووووع احلجووووي  
اىصررت وا بع  امحوال منع احلجي  العرا ي وا بع  امحوال منع احلجي  اليما ولكن 

حمووافظو  علووى العوودو والصووديل ويعبوو وثم  -موود هللا و -عنوود أ  ركنوو  احلكومووة السووعودية
وإثووم ليشووكرو  علووى الووو ومووا يسووبميع  -فجووزا م هللا خوورياا  -جوويوك الوورمحن مث جوويوف م 

 .  (9) ائمو  -جزا م هللا خرياا  -أحد من احلكومات ال ا أ  يقوم هباا لكن  م 
                                                 

موون ( و نوووورت   1ر ووم1/90)لم ا الصووحيْ ومسوو( و فووبْ 110ر ووم2/111)أخرجووه البخوواررت ا الصووحيْ  (2)
 . حدي  عثما  بن عفا  

 لقد نفات اىملكة العربية السعودية احلدود   فاسبقر :  ال الشيخ   اخلا ر مفيت الداير اىصرية سابقواا  (9)
ا احلدود من اممن واسببب   وأمن الناس على أمواهلم وأعراج م   والنا يعرك ما اا  يال يه احلجي   بو تنفي 

 ترويع وخوك واعبدام على النف  واىال   وما اسبقر إال من بعد تنفيا ا ا و
 ( .   نادرت/د(291)تمبيل الشريعة اصسالمية : نقالا عن ابا  )

على ج ود اىملكة العربية السعودية اىبعلقة ابحلو  فقوال  –رمحه هللا تعاىل  -وااا أ ىن العالمة اىعلمي :  ل  
مل يزل عدد اىسلمني يزداد  منا بع  هللا تعاىل نبينا   ( : 0 )ا رسالبه مقام إبرا يم  -ه هللا تعاىل رمح -

عاموواا فعاموواا  وبووالو يووزداد احلجوواج والعمووار  ومووع الووو فقوود توووفرت ا  وواا العصوور أسووبا  زاد مجل ووا عوودد 
 .احلجاج والعمار زايدة عظيمة 

 .ة السريعة اىرحية حدوث وسائط النقو اممين: من ا 
 .اممن والرخام اللاا  ال ع د هلال البالد هبما ولالو زاد عدد السكا  واىقيمني زايدة ال ع د هبا : ومن ا 

امعمووال العظيمووة الوويت  اموو  هبووا احلكومووة السووعودية ىصوولحة احلجوواج   ووا في ووا تعبيوود الموورا  وتوووفري : ومن ووا 
دينوة احلجواج جبودة   واىظوالت  وىن ومزدلفوة وعرفوة وتووفري اىيوال  واوو موا وسائط النقو  والعمارات اىرحيوة  ام

الووارت   وو  بووه احلكومووة  -حيبوواج إليووه احلجوواج ا اووو مكووا  وإ امووة اىسبشووفيات العديوودة  واحملجوور الصووحي 
= 
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واحلمود هلل  مون م  - فجوزا م هللا خورياا  -العساار مبثو و  اىسوهللالو  اوالو مبثو وو  
موون  ووو البوو  لباسوواا رمسيوواا وموون م موون  ووو البوو  لباسوواا هووري رمسووي موون أجووو مالحظووة أحوووال 

 .الناس واحلمد هلل  ال نعمة من هللا سبحانه وتعاىل على  هللاالم احلكام 
رمحووه هللا  -تكوور  م للعلمووام فقوود أوصووا م والوود م عبوود العزيووز  -أي وواا  -وموون الووو 

ولكن هناك علماء سوء يتكلمون جيلو  العلمام ويقدروثم هاية البقدير  بالو ف م -تعاىل 
مووون اوووا  علوووى : فينبغوووي البمييوووز بوووني أ وووو العلوووم .  يف اشكومـــة الســـعودية ورمبـــا يك روهنـــا

اش بيـة عقيدهتم أرت على عقيدة البوحيد فينبغي أ  يكرم   ومن اا  على العقائد البدعية أو 
يئون أن سهو للوثوب على الدولة مك متكنـوا   فينبغـي أن ال ههالء اش بيون شرك ، هو يه

  الل وم إال إاا اوا  مون اب  البوألي  إاا علوم  ميكنوا من شـيء وأال يسـاعدوا علـى ابطلهـو
إ ه إاوورام م م ووو العلووم يعبوو  منقبووة هلووم وإحسوواانا إىل دولووب م وإىل والوود م . أثووم سووريجعو  
لقوووود اسووووبقبلوان هايووووة االسووووبقبال .  -فجووووزا م هللا خوووورياا  - رمحووووه هللا تعوووواىل -تنفيووووااا لوصوووويبه 

 -وأارموان هاية اصارام و اموا إبا  هللا تعواىل بكوو م موة هتمنوا ا عالجنوا وفيموا حنبواج إليوه 
واسأل هللا أ  يبارض هلوم وأ  حيفوظ دولوب م وأ   كون هلوم   يصولح م  -فجزا م هللا عنا خرياا 

اَي أَيوَُّ وا الهوِايَن آَمنُووا ال تَوبهِخوُاوا لصواحلة فوإ  هللا عوز وجوو يقوول ويورز  م البمانوة ا -أي اا  -
ووَواِ ِ َم َوَمووا ختَُ  ِفووي ِبمَانَووةا ِمووَن ُدوِنُكووَم ال حَبَلُوووَنُكَم َخبَوواالا َودُّوا َمووا َعنِووبَُّم  َووَد بَووَدِت اَلبَوَغَ وواُم ِمووَن أَفوَ

ُصووووُدورُُ َم َأَابَووووورُ 
انووووة الصوووواحلة وأ  يقووووي م جلسووووام السوووووم فووووإ  فنسووووأل هللا أ  يوووورز  م البم (2)

مثو اللي  الصاحل وجلي  السوم   احامو :" الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يقول 
اىسووو وانفووخ الكووري فحامووو اىسووو إمووا أ  حيووايو وإمووا أ  تببوواى منووه وإمووا أ  جتوود منووه رحيوواا 

 . (9)"اا منبنة  يبة وانفخ الكري إما أ  حيرا  يابو وإما أ  جتد منه رحي

                                                                                                                                           

والعمووارة العظمووى  –السووعودية علووى مووا اانوو  بعوو  الوودول تبعلووو بووه ىنووع رعااي ووا عوون احلوو  أو تصووعيبه علووي م 
للمسجد النبورت  و البوسعة الك ى الارية ا   للمسجد احلرام وهري الو مما زاد ا رهبوة اىسولمني مون مجيوع 

 .البالد ا احل  ا و 
 (229:آل عمرا )  (2)
 : حدي  صحيْ  (9)

 .  من حدي  أن  ( 1992ر م1/211)أخرجه أبو داود ا السنن 
= 
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ننصح م ابحلرو على اللسام الصاحلني الاين يريدو  هلوم اخلوري وللوبالد اصسوالمية 
فقود فبحووا  -وإنا أمحد هللا  - فإن هذ  البالد تعترب معقل للمسلم  ومليا للمسلم ؛ 

 .وهللا اىسبعا   -فنحمد هللا سبحانه وتعاىل  -صدور م لكثري من ا تني من بلدا  شىت 
بقي أننا اما  لنا احلامو لنا على  ال الكلمة  و أنه نورى أنوه واجوب علينوا أ  نقوول 

أان  -وأي واا  -احلل و اا  و الواجوب وإال فووو هللا مل تودفعا مووادة ومل يودفعا أحود إىل الوو 
لس  ممن يغ  ابم وال ولكن أان أأت ر من امفعال ورأي  أفعاالا محيودة جميودة  -ومد هللا  -
 . اا الارت أت رت به وهللا اىسبعا   -جزا م هللا خرياا  -

 . اا ونسأل هللا أ  يوفقنا وإايام ىا حيبه ويرجال 
أنكووم  وودمبم لكبووا  ا تكفووري الدولووة للمقدسووي : يوجوود مقولووة :وجووه للشوويخ سووهللاال 

 وأنكم اار   اا ا اىقدمة له فما صحة  اا ه
 :بقوله  -رمحه هللا  -أجا  

 إاا ان  من اىدينوة وبعود السوجن ا اىدينوة وا الورايض خرجو  وأان  اا اا  وأان
ال أافوور احلكوموووة السووعودية   فكيووو  أافر ووا فوووإ  الرسوووول صوولى هللا عليوووه وعلووى آلوووه وسووولم 

فوال جيووز لنوا أ  نكفر وا و وي دولوة  (2)"مون  وال مخيوه اي اوافر فقود ابم هبوا أحودمها :" يقول 
 .(9)مسلمة وهللا اىسبعا 

 
 
 
 

                                                                                                                                           

 ( .291/ )وصححه املباين ا صحيْ سنن أم داود 
مون ( و نووورت 10ر وم9/11)ومسولم ا الصوحيْ ( و فوبْ 1201ر وم20/121)أخرجوه البخواررت ا الصوحيْ  (2)

 .حدي  عبد هللا بن عمر رجي هللا عن ما 
 .و ي مشا داته ا السعودية .   و 21/2/2199المة اان  يوم اخلمي  ( برامة الامة) (9)
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 : -ح ظه هللا تعاىل  -قال 
إ ه هللا من ف له وارمه مونه علوى  وال الوبالد بونعم عظيموة   أجل وا وأا  وا وأعظم وا 

 .نعمة اصسالم   فاحلمد هلل الارت  داان لإلسالم وما انا لن بدرت لوال أ   داان هللا 
الورام لينظر وجع  وال إ ه اىبأمو هلاا البلد   إ  اىبأمو محواله ومن يرجع  ليالا إىل 

البالد  بو  ال الودعوة الصواحلة   وينظور حاهلوا بعود الوو لوريى الفورا العظويم والنعموة الكبورية 
 .هبال الدعوة الصاحلة 

فمنووا منبصوو  القوور  الثوواين عشوور  يووأ هللا دعوووة صوواحلة هلوواا البلوود و يووأ هللا رجووالا موون 
ابلعلووم النووافع و وودال المريوول اىسووبقيم فقووام رجاهلووا   أانر هللا  لبووه   وشوورع صوودرل   وموونه عليووه 

داعيوووواا إىل هللا داعيوووواا إىل توحيوووود هللا وإخووووالو الوووودين هلل فقوبووووو امووووا  وبووووو موووون سووووبقه  وبووووو 
ابلبكووايب واصنكووار وجتا ووو مووا جووام بووه موون احلوول ؛ م  اجملبمووع إا ااض يسوويمر عليووه البا ووو 

كوووايب   و وبوووو ببجا وووو دعوتوووه   وختووويم عليوووه الو نيوووة علوووى اخوووبالك  بقاهتوووا   فقوبوووو ابلب
وُسِعي ا  بله   وإبعادل ولكن هللا  يأ له من أوال ونصرل وتقبو  ال الدعوة وا بنع هبا   و وام 

 .جما داا محاية هلا حىت وفل هللا الميع 
ووووول أ ل ووا موون  -وهلل احلموود  -فمووا زالوو  الوودعوة تنمووو إىل أ  عموو   ووال الزيوورة 

  دى ومن تفرا وتناحر إىل اجبمواى الموة ووحودة صو  ومون ج و إىل علم ومن جالل إىل
بُوَعٍد عن اهلدى إىل سلوض المريول اىسوبقيم فعواذ  واا اجملبموع حيواة  يبوة ورهوم موا َموره بوه مون 

 .أحداث إال أ   ال العقيدة ال تزال صلبة  ببة وال يزال رجاهلا يدافعو  عن ا
و ووي ال تووزال تقوويم حوودود  -صوواحلة موون تلووو الوودعوة ال -وهلل احلموود  -و ووال الووبالد 

هللا وال يووزال  ادهتوووا حيكموووو  شوورى هللا وال يوووزال علموووام اصسووالم هلوووم في وووا الكلمووة النافووواة موووع 

 

  -حفظه اهلل تعاىل  -عبدالعزيز آل الشيـــخ   : الشيخ العالمة 
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 ووادهتم تعووواوانا علوووى الووو  والبقووووى وتعووواوانا علوووى اخلووري وحرصووواا علوووى مجوووع الموووة امموووة و ل وووا 
 . وحرصاا على اىسار الصحيْ على من   ابا  هللا وسنة   

منه هللا على  اا البلود بنعموة اصسوالم مث اممون واالسوبقرار مث تورادك الونعم بعود الوو 
فالواجوووب علوووى الميوووع شوووكر هللا علوووى موووا أنعوووم بوووه وتف وووو بوووه وليبفكووور الميوووع ا حوووال . 

ا خرين وليبفكروا ويعب وا  ا تنقو هلم امخبار من حال أمم خاج  ا دمائ ا يقبو بع  ا 
تسوووولط بع ووو م علوووى بعوووو   -والعيووواا ابهلل  -بع ووو ا بع وووواا ال هلووودك ولكووون  بع ووواا وجيووو 

ف وواع  الوووبالد وجووواع  مقوودراهتا نبيجوووة للفووونت والصوووراعات السياسووية واىا بيوووة الووويت فر ووو  
 . ل م وجعلب م أحزاابا وشيعاا 

يقبووو بع ووو م بع ووواا وجيووو  بع ووو م بع ووواا وتنقسوووم بعووو  الوووبالد إىل دويوووالت صوووغرية 
 اا جد  اا و اا جد  اا وفبحوا أبوا  بالد وم إىل امعودام ليبحكمووا فوي م   االا وجنوابا 

وا مصوووري م تلوووو نبيجوووة الفووونت والصوووراعات السياسوووية الووويت ال ختووودم  ووودفاا وإمنوووا وموووم امموووة 
 .ويكو  الرجال واخلريات و وداا لبلو احلرو  والفنت 

وحدة الص  وإا منه هللا علينا  لو وإا منه هللا علينا جبمع الكلمة وإا منه هللا علينا ب
بوووالدان مووون أحوووزا  و وائووو  ونزاعوووات ؛ فإثوووا نعموووة عظيموووة مووون هللا فلنشوووكر هللا علوووى  وووال 

 .النعمة ولنعلم أننا ا نعمة حمسودو  علي ا 
إ  أعوودام اصسووالم يغوويظ م مووا يشووا دو  ا  ووال الووبالد موون نعمووة واسووبقرار وتعوواو  

 و إ  الوو شوجناا ا حنوور أعودام اصسوالم حيواولو  مون اوو وتساعد واتفاا المة واجبماى 
 ريوووب حيووواولو  بكوووو أسووولو  عسوووى أ  جيووودوا منفوووااا ينفووواو  بوووه إىل صوووفوفنا ولكووون حبم هللا 
علي م الو بف له وارمه ولكون واجوب علينوا أ  نبمسوو بشورى هللا وأ  نعموو بودين هللا وأ  

 . و هللا وارمه نسبقيم على  اعة هللا لبدوم لنا  ال النعمة بف
إ  اىصووغي لإلعووالم اخلووارجي ومووا يبثووه موون مسوووم ومووا ينشوورل موون أااايووب وأراجيوو  
ليكووو  علووى يقووني أ   وواا اصعووالم لووي   دفووه اصصووالع ولووي   دفووه جموورد نقووو خوو  ولكوون 

 . دفه تفريل  و اممة وإجياد الثغرات بني صفوف ا وتفريل المب ا وجر  بع  ا ببع 
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يصووووغي لووووالو اصعووووالم وليحووووار وساوسووووه وأراجيفووووه ولوووويعلم أ   فليحووووار اىسوووولم أ 
اصعالم اخلوارجي اثوري منوه موجوه جود اىسولمني جود أمون م واسوبقرار م   اوم أشوعو إعالم وم 
فبنوواا ه واووم فوورا أمووة ه واووم أحوودث الووبالم ه فليحووار اىسوولم منووه ولوويعلم أ  الصوودا ا القووول 

لووى الكوووا  والوودجو والبا ووو واالفووو امات لووي   ووو مووون اصعووالم اخلووارجي فوووإعالم م مبووا ع
 !! الزائفة فليكن اىسلم على حار من م   إثم يصورو  بالد م أبثا ومي حقوا اصنسا  

ويعلووم هللا أ  حوول اصنسووا  إمنووا حيميووه حموواام شووريعة هللا واممووة وكووم بشوورى هللا وتقوويم 
 امرض فسوواداا ويصوونعو  ديوون هللا ف ووي الوويت ومووي حوول اصنسووا  ال أولئووو الوواين يسووعو  ا

 .أسلحة الدمار لي ر  اممة بع  ا ببع  ويبمكنوا من ا بصاد ا وخرياهتا 
فليعلم اىسلم أ  اصعالم اخلارجي إعالم خمري جم ز لكي ي و اممة ويفكوو  ل وا 

 وو يقوول الموة البا وو . فلنحار من وساوسه وال نصغي إليه وال نعبقد أنه يقول الموة احلول 
حول فإمنوا يبوىن عليوه مئوات الكووا  فلنحوار الوو ولنسوبقم علوى  اعوة هللا ولنشووكر وإ  جوام 

 .هللا على نعمبه وف له علينا 
أدام هللا علوى الميووع ف ووله ونعمبووه نعوووا ابهلل مون زوال نعمبووه وموون وووول عافيبووه وموون 

 .(2)فجامت نقمبه

                                                 

- رمحه هللا تعاىل  -للشيخ   أما  الامي ( حقوا اصنسا )جزم من خمبة مجعة ملحقة بو (2)
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 : -ح ظه هللا تعاىل  –قال 
 . ا هللا و ا حنن فيه من أمن ورخام ورهد وعيشأاار إخواين  ا عليه دولبنا أيد 

اي أخووواين إ  دولبنووا دولووة مسوولمة وكووم شوورى هللا ا حماام ووا وتقوويم ديوون هللا : فووأ ول 
ا وا ع ووا وتعلووم البوحيوود موون أول يوم ووا و  وو  علووى مظووا ر الشوورض ا مجيووع سوولماثا تقوويم 

معووروك ا الووداخو واخلووارج الصووالة وختصوو  اىكافووآت لهئمووة واىووهللاانني وتعمووو اووو خووري و 
 .وله ليات اىسلمة ا او مكا  

واووالو مووا تقوووم بووه الدولووة موون إصووالحات ا اىشوواعر اىقدسووة وسوو ر علووى مصوولحة 
احلجووي  واحملافظووة علووي م وإرشوواد م واحملافظووة علووى سووالمب م إىل هووري الووو موون اصصووالحات 

 .اليت ال حيصي ا ديوا  
مون : "  ما فعل  ه أمل تسمعوا  ول رسوول هللا فما الارت تنقمو  من ا و د فعل  

من خلع يداا من  اعة :" و وله . (2)"خرج من السلما   يد ش  فمات مات ميبة جا لية
 .(9)"ومن مات ولي  ا عنقه بيعة مات ميبة جا لية : جام يوم القيامة وال حجة له 

 لكثرية هأين أنبم أي ا النا مو  من  ال امحادي  الصحيحة الصرحية ا
أت او  أوامر الن  الكرمل الارت أوجب هللا عليكم  اعبه ورتوب علي وا حمببوه وتميعوو  

 من لي   عصوم من اخلمأ والزلو ه

                                                 

( و نووورت 2912ر وم 9  /29)ومسولم ا الصوحيْ ( و فوبْ  001ر وم1/ 2)أخرجوه البخواررت ا الصوحيْ  (2)
 .من حدي  ابن عباس رجي هللا عن ما 

موون حوودي  ابوون عموور ( 9/00)وأمحوود ا اىسووند ( و نوووورت 2912ر ووم    /29)أخرجووه مسوولم ا الصووحيْ  (9)
 هللا عن ما  رجي

 

  -حفظه اهلل تعاىل  -أمحد بن حييى النجدمي  : الشيخ العالمة 



 

18  

 

اَي أَيوَُّ ووا الهووِايَن آَمنُوووا اَسووَبِجيُبوا َّللِِه َولِلرهُسوووِل ِإَاا أيوون أنووبم اي عبوواد هللا موون  ولووه تعوواىل 
َدَعاُاَم ِلَما حُيَِييُكمَ 

نَوةر َأَو ومن  وله تعاىل (2) فَوَلَيَحَاِر الهوِايَن خُيَوالُِفوَ  َعوَن أََمورِِل َأَ  ُتِصويبَوُ َم ِفبوَ
ُيِصيبَوُ َم َعَاا ر أَلِيمر 

(9 ). 
الوارت حوارام موون  أتميعوو  ر سوامام ا منازعوة اممور أ لوه   وتعصوو  رسوول هللا 

وأ  ال ننازى اممر أ له إال أ  :" م  منازعة والة اممر أمر م اما ا حدي  عبادة بن الصا
 .( )"ترو افراا بواحاا معكم من هللا فيه بر ا  

ف و رأيبم عند اىسئولني ا دولبنا إسالماا ووكيماا للشوريعة وحكمواا هبوا أو رأيوبم افوراا 
ة بواحاا وترااا للصالة ه أي ا الناس امحودوا هللا واشوكرول علوى موا أنوبم فيوه وأنوبم ا نعموة عظيمو

 .يغبمكم علي ا وحيسدام هبا القاصي والداين 
لَِئَن َشوَكَرُ َ َمَزِيوَدنهُكمَ  اعلموا أ  هللا يقول 

ِإ ه اَّللهَ ال يُوغَوريِ ُ َموا ِبَقوَوٍم َحوىته ويقوول(1)
ُوا َما أِبَنَوُفِسِ مَ  يُوَغريِ 

(1) . 
ي وووا اانووو  وال حنووون نعلوووم وكوووم موووا اانووو  عليوووه اىملكوووة سوووابقاا والحقووواا أ  الدراسوووة ف

 زال  على اىن   السلفي الارت حيرم اخلروج على الوالة فما الارت حولكم عنه ه
ألي  البخميط السررت الر يب الارت هسو أدمغبكم و لب أفكارام رأساا على عقوب 

 .(1)!فحصو ما حصوه
 : -ح ظه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 

و  الدولوة السوعودية دولوة أثوم يبغ و -أرت اصخووا  اىسولمو   -والعجيب من أمر م 
البوحيد اليت  ام  عليه من أول يوم ا و ي الدولوة الوحيودة الويت تودرس البوحيود ا مدارسو ا 

                                                 

 ( .91: امنفال )  (2)
 ( . 1: النور )  (9)
 . من حدي  عبادة بن الصام  ( و نوورت 2002ر م21 /29)أخرجه مسلم ا الصحيْ  ( )
 ( .0: إبرا يم )  (1)
 ( .22: الرعد )  (1)
 ( .90)اىورد العا  الزالل  (1)
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ومعا د ا والياهتا وال توجد هبوا  بوور وال أجورحة وال مشوا د يراتد وا اىشوراو  وحبتوو  إلي وا 
ة الشووورض والكفووور مووون اوووو مكوووا  يملبوووو  مووون أصوووحاهبا موووا ال يملوووب إال مووون هللا وحيبوووو  دولووو

 .(2)وجيعلوثا  ي الدولة اىسلمة الوحيدة -أرت إيرا   -واصحلاد 
 : -ح ظه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 

أرت  -بالدان من أ صا ا إىل أ صوا ا [ و] (9)دولة عادلة -واحلمد هلل  -الدولة [ إ ]
ني  وووادة تووودين ابىووون   السووولفي حووواامني وحمكووووم: وووو  احلكوووم السوووعودرت  -بوووالد احلووورمني 

 .( )ورعية ااوراا وإان ا صغاراا واباراا 
 : -ح ظه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 

إ ه الدولوووة السوووعودية جتوووو علمام وووا   وتوووبجل م ووووو م م    وووا مل يكووون ا دولوووة مووون 
ولقـد زار : الدول   وال ا بلد من البلدا   ط  حىت إ  رئي  الدولة ليزور ابار م ا بيووهتم 

الشــيا ابـن ابز ، وزار امللــف فهـد بــن   عبــد  -رمحــه هللا  -ن عبــد الع يـ  امللـف االــد بـ
ابـــن عثيمـــ  يف بعـــض الســـنوات حـــ  زار القصـــيو ونـــذلف و   -ح ظـــه هللا  -الع يـــ  
فيما أاار ومع الو فالدولوة وكوم شورى هللا ا حماام وا ووكوم  يئوة   -ح ظه هللا  -العهد 

ة وأتخا  ا وج  م ابار العلمام إليه من شرى هللا عز ابار العلمام ا بع  اممور اىسبعصي
 .(1)وجو

 : -ح ظه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 
مون منوا . (1)"امسع وأ ع وإ  جر  ت ورض وأخوا مالوو :"   ال رسول هللا [ و د]

 .اليوم جر  ت رل بدو  حل أو أخا ماله بدو  حل 
                                                 

 ( .292)اىورد العا  الزالل  (2)
 ( . 2)الفباوى اللية  (9)
 ( .29)اىورد العا  الزالل  ( )
 ( .10)الفباوى اللية  (1)
( و نووورت 2910ر وم99 /29)ومسولم ا الصوحيْ ( و فوبْ 0091ر وم1 / 2)أخرجوه البخواررت ا الصوحيْ  (1)

 . من حدي  حايفة بن اليما  
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حنون ا أمون ورهود عويش تغبمنوا تعمينوا وال أتخوا منوا بوو  -وهلل احلمود  -إ  دولبنا 
 عليه مجيع اممم   فما  و الداعي للعن والة اممور وسب م ه 

أموووا اىنكووورات ف وووي  ووود و عووو  ا أهبوووى العصوووور وأف ووول ا اعصووور اخللفوووام الراشووودين 
وعصوور بووا أميووة وأول دولووة بووا العبوواس الوويت  ووي العصووور اىف وولة فووا ر وا البوواريخ وانظووروا مووا 

السل  الصاحل وامئمة اىببوعني ااصمام مالو والشافعي وأمحود بون حنبوو  جتدو  فيه ا زمن
. 

موا أ واموا . ال: "أفال ننابوا م ه  وال : مصحابه والة الور  الوا  وىها وص  الن  
ال إال أ  توووروا افوووراا :" وا حووودي  آخووور  وووال. (2)"فووويكم الصوووالة ال موووا أ ووواموا فووويكم الصوووالة 

 . (9)"فيه بر ا بواحاا عندام من هللا 
تقوويم الصووالة وتقوويم احلوودود ووكووم شوورى هللا ووكووم بووه ا  -وهلل احلموود  -وإ  دولبنووا 

حماام وا وتشووجع علووى العلووم وتعووني عليووه وتعووني علوى امموور ابىعووروك والن ووي عوون اىنكوور و وود 
 . ري  -واحلمد هلل  -رصدت له موازنة وللدعوة والدعاة ف ي ال زال  

كام السعوديني ا  اا البلد لينظر ا حكام اىعموورة أمجوع  وو جيود فقو ىن يلعن احل
بوووو إ  الفووورا ابوووري والبوووو  شاسوووع فليبووول هللا  وووهللاالم وليعوووودوا إىل !! مثوووو احلكوووام السوووعوديني ه

وحنن ال نقول إ ِ  احلكوام ا  واا البلود معصوومو  مون اخلموأ أو . رشد م  بو أ  يعا ب م هللا 
و بشوور خيمووىم وال بوود   ولكوون الووو ال يوجووب سووباا وال لعنوواا وال أثووم مالئكووة ال خيمئووو  فكوو

خروجاا عن الماعوة موا دامووا ملبوزمني ابلشورى ا أهلوب أموور م علوى أنفسو م وعلوى مون وو  
 . ( )أيدي م

 

                                                 

 . من حدي  عوك بن مالو ( و نوورت 2911ر م10 /29)أخرجه مسلم ا الصحيْ  (2)
من ( و نوورت 2002ر م 21 /29)ومسلم ا الصحيْ ( و فب0011ْر م1/ 2)رجه البخاررت ا الصحيْ أخ (9)

 . حدي  عبادة بن الصام  
 ( .929)اىورد العا  الزالل  ( )
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  : -ح ظه هللا تعاىل  -قال 
 ائمو   ا جيب علي م والعلمام أي اا  -جزا م هللا خرياا  -والة اممور عندان  ائمو  

 ووا جيووب علووي م مووا جيووب علووي م حنووو والة اممووور ؛موون الوودعام هلووم ومناصووحب م   ممبثلووو  أموور 
اَي أَيوَُّ وووا الهوووِايَن آَمنُووووا َأِ يُعووووا اَّللهَ َوَأِ يُعووووا الرهُسووووَل وممبثلوووو  أمووور هللا حيووو  يقوووول  الرسوووول 

َوأُوال اَمََمووِر ِمووَنُكمَ 
يبقبلووو  موون العلمووام ويس شوودو  هبووم    - واحلموود هلل -والة أموووران .  (2)

 . واممور العامة لهمة يسألو  عن ا العلمام 
ُمووو  شوورى هللا  -أي وواا  -مث  اووو بلوود جتوود فيووه  اجووياا    اجوويني    ال ووة   وواة . حُمَكِ 

ووالة اممور موا هلوم علوي م سولمة . وبع  البلدا  إىل عشرين  اجياا ال م حيكمو  بشورى هللا 
سوبحانه  -وحيكمو   ا يورو  أنوه احلول   ور وا خيمئوو  ا اجب واد م بشورى هللا    بو يق و 

 .و م اغري م هري معصومني   والعصمة منبيام هللا ورسله  –وتعاىل 
إاا جوووام أمووور حيبووواج سوووهللاال العلموووام سوووألو م   لكووون ال يوووالزم أ  : مث إ  والة امموووور 

 .ا   ال ينبغي إشاعة  ال اممور يبينوا للناس أننا سألنا العلمام وأجابوان بكا
والة امموووور يسوووألو  وجيوووابو    والعلموووام أي ووواا إاا رأوا شووويئاا تكلمووووا مع وووم سوووراا  ووواا 
واجوب العلموام   النصويحة تكوو  سوراا   مووا تكوو  أموام النواس   ينصوحو  بلمو  ولووني ووالة 

أ  الواجووب علينووا :  الناحيووة الثانيووة.  ووال انحيووة . يقبلووو  اووو  وواا  -وهلل احلموود  -اممووور 
 .  لوالة اممر الدعام هلم واىدافعة عن م اما أمران هللا به   وأمران رسوله 

                                                 

 ( .12:النسام)  (2)

 

  -حفظـه اهلل تعاىل  -حمدمد السبيل  : الشيخ العالمة 
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اَي أَيوَُّ ووا الهووِايَن آَمنُوووا َأِ يُعوووا اَّللهَ َوَأِ يُعوووا الرهُسوووَل َوأُوال اَمََمووِر ِمووَنُكمَ  ووال تعوواىل 
(2) 

 . فاهلل أمران بماعة وال اممر 
يتكلمون يف والك األمور ويسبوهنو ويتكلمون  -لعيا  ابهلل وا -وعندان انس 

 .كشياء غري صحيحة وال فعلها والك األمور،ويتكلمون بظنون  والظن أنذب اشديث 
امسووع وأ ووع وإ  جوور  ت وورض : " وأي وواا جيووب السوومع والماعووة لوووالة اممووور  ووال 

أحود جور  ت ورل بودو  سوبب ه و و . ( )" إال أ  ترو افراا بواحاا " و ال (9)" وأخا مالو
حيفظوو  النواس مون بع و م   ولووال هللا  –واحلمود هلل  –و و أحد أخا ماله ه بو والة اممر 

. مث والة اممر لرأي  الشور الكثوري   والعودوا  العظويم علوى امعوراض وعلوى النفووس واممووال 
 :اما  ال اصمام عبد هللا بن اىبارض 

 ل     ونان أضع نا هنباً ألقواانلوال اخلالفة مل أتمن لنا سب
يقولوووو  لووو اووا  لنوووا دعوووة مسووبجابة لصووورفنا ا : و ووو الووارت يقووول وهوووريل موون امئمووة 

 . (1)للسلما  ؛ منه بصالحه تصلْ الرعية   وينك  الشرى والفساد عن اممة 
أحورو النواس  -واحلمود هلل  - وم !!  و ترض وال اممر الصالة وأمور النواس ب ا وا ه

مثووو مووا توورو  مووا  ووام بووه خووادم  -جووزا م هللا خوورياا  –صووالة وأاثوور موون يعموور اىسوواجد علووى ال
مووون عموووارة احلووورمني الشوووريفني  اوووو مووون جوووام تعجوووب من موووا    –جوووزال هللا خووورياا  -احلووورمني 

َوا يَوَعُموُر َمَسواِجَد اَّللِه َموَن آَموَن اِبَّللِه وَ واالو ا أاثر البلدا   وام ببنوام مسواجد في وا  اَليَووَوِم ِإمنه
اَ ِخرِ 

 .عمارة اىساجد في ا ف و عظيم ودليو اص ا   (1)

                                                 

 (12:النسام)  (2)
 . من حدي  حايفة بن اليما  ( و نوورت2910ر م99 /29)أخرجه مسلم ا الصحيْ  ( 9)
مون ( وو نووورت2002ر وم21 /29)ومسلم ا الصحيْ (  و فب0011ْر م1/ 2)أخرجه البخاررت ا الصحيْ   ( )

 . حدي  عبادة بن الصام  
 ( .21- 2)ابا  السنة ا ما يبعلل بوال اممة : انظر  ( 1)
 ( .29:البوبة)  (1)
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 -فووالة امموور  وائمو  . (2)"من بىن هلل مسجداا بىن هللا له بيبواا ا النوة :" و ال 
 .بعمارة اىساجد ابلصالة في ا وبعمارهتا للناس  -وهلل احلمد 

ا نعموة لكون اثورياا مون النواس  حنون!! ا أرت بلد مون البلودا  نسومع مثوو والة أمووران 
ال يشوووكرو  النعموووة   النعموووة يب وووايقو  من وووا  لوثوووا   اىسووولم ينبغوووي أ  يشوووكر  وووال النعموووة 

: إال ابلودعام لووالة امموور  -اموا ا احلودي    -ويدعو لوالة اممور وال حيقل اصنسا  إ انه 
هـو يسـهرون زي م عنوا اوو خوري   أ  هللا ي دي م وأ  هللا يوفق م ويرز  م البمانة الصاحلة وجيو

 . يف مصا  األمة ويدافعون عن األمة
 !!الدولة ااا   والدولة في ا ااا   وصنع  وفعل  : و هللاالم الناس يبكلمو  

امسووع : "بقولوه أنوو  خالفو  أموور هللا وأمور رسوووله ! أنو  أي ووا اىوبكلم مووااا عملو ه
السوومع والماعووة : السوونة والماعووة   السوومع والماعووة واجبووة   و ووال موون عقيوودة أ ووو " وأ ووع

وال يدعو لوالة اممور إال مبمسوو بدينوه وول ؛ م  النو  . لوال اممر إال أ  ترو افراا بواحاا 
  لكن اثوري من الناس ا  لوهبم هووو . (9)"  الث ال يغو علي ن  لب رجو مسلم :" يقول
 .ُسَلمة إما حيسدو  والة اممور على اىال أو حيسدوثم على ال: 

وحنوووون نوووودعو أ  هللا  كوووون والة أموووووران موووون  ووووال السوووولمة وأ  هللا يعيوووون م ويسوووودد م 
 .يدفعو  عنا شروراا   شرور ما ندررت عن ا حنن 

إخووووالو العمووووو هلل :  ووووالث ال يغووووو علووووي ن  لووووب رجووووو مسوووولم :"  و ووووول النوووو  
اعوووة ولوووزوم يوجوووب علوووى اوووو مسووولم السووومع والم". ومناصوووحة والة امموووور   ولوووزوم مجووواعب م

 .مجاعب م 

                                                 

 :حدي  صحيْ  (2)
.  عن جابر ( 2929ر م9/912)الصحيْ  وابن خز ة ا( 9 0ر م2/109)أخرجوه ابن ماجوه ا السنن 

 ( .102ر م2/992)واحلدي  صححه املباين ا صحيْ سنن ابن ماجه 
 :صحيْ  (9)

 .  من حدي  عبد هللا بن مسعود ( 0 9ر م2/212)وابن ماجه ا السنن( 1/29)أخرجه أمحد ا اىسند 
 ( .299ر م2/21)واحلدي  صححه املباين ا صحيْ سنن ابن ماجه 



 

51  

 

 -أحيوواانا  -الواحوود منووا ينووام  ووو وعائلبووه يغلوول اببووه وينووام : والة اممووور حق ووم ابووري 
 .ينسى يغلل البا    ومراتع على عرض أ له   مراتع على ماله   مراتع على نفسه 

 .مث والة اممور امعني السا رة  -سبحانه وتعاىل  -هللا : من احلافظ ه احلافظ 
بيبو مراتع جومريض    وم يبعبوو  بلويل م وثوار م مون امموور الويت عنود م ا أن  ا 

الداخو ومن اممور اخلارجية   وال ا يعالوثا ابحلكمة اليت يقودرو  علي وا والويت أعموا م هللا 
جيووب علينووا السوومع والماعووة   والوودعام  -والة اممووور –فمثووو  ووهللاالم .  -سووبحانه وتعوواىل  -

  وأ  هللا ينصووووور م   وأ  هللا يعوووووز م   وأ  هللا خيوووووال أعووووودام م    ووووواا هلوووووم أ  هللا حيفظ وووووم 
عليوه  -الواجب علينا أي وا امخووة    واا مقب وى الشورى    واا مقب وى أمور هللا وأمور رسووله 

  ولكوون ا اووو زمووا  يوجوود منوواوئني لوووالة اممووور ويوجوود انس يبكلمووو   -الصووالة والسووالم 
ينقمعووو  بقوووة والة اممووور   فنسووأل  –وأحيوواانا  -شووواة  حيصووو هلووم -أحيوواانا  -فووي م ولكوون 

هللا أ  يقورت والة اممور   وأ  هللا حيفظ م من او شر   ويال أعدام م وخيال او من يريد 
 .هلم سوماا   وحيفظ م وحيفظ اصسالم هبم 

 نوا بلوود آمون  ووي م وور   -والعيوواا ابهلل  -انظوروا البلوودا  امخورى مووااا حيصوو في ووا 
  َمنه علي م برهد العيش ؛ بسبب ما اموا به مون حفوظ أمووال النواس وأرواح وم و يوام م  اىثو

ام ينفل على  ال الامعات اليت يبعلم الناس في ا ما  ال هللا و ال ! أبمر هللا ونشر م للعلم 
 . وما بينه العلمام من معاين االم هللا واالم رسوله  رسوله 

موا دامو   وال  -ة فأعدام اصسوالم يورو  أ  اصسوالم حمسود -أي اا  -و ال الدولة 
ما يقدرو  عليه    م حياولو  تشبيب ا   فكي  نكو  حنون مون الوداخو مع وم  -الدولة  وية 

   اا ال ينبغي للمسلم فإ  أول من يب رر  م أولئوو السواعو  ابلفسواد    -والعياا ابهلل  -
واحوود منووا يب وورر ا نفسووه ويب وورر  واووو فوورد منووا يب وورر لووو حصووو علووى الدولووة شوويم   اووو

 .أب له ويب رر  اله ويب رر بكو شيم من أمورل 
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فووووالل م احفووووظ أئمبنووووا ووفق ووووم هلووووداض   واجعووووو عمل ووووم ا رجوووواض   الل ووووم اابوووو  
 .(2)أعدام م وأعدام اصسالم   الل م امجع م واحفظ م وفظو اي أرحم الرامحني

                                                 

 . و  219اللقام اىفبوع ا دورة اصمام   بن عبد الو ا  عام  (2)



 

56  

 

 
 
 

 : -ح ظه هللا تعاىل  -قال 
على أسرة من احلكام و م آل سعود واانوا حيكمو   رية من القرى ولكن منه  منه هللا

هللا علووى جوود م اصمووام   بوون سووعود فناصوور دعوووة الشوويخ   بوون عبوود الو ووا  وجا وود معووه 
واجبموووع ج ووواد العلوووم وج ووواد السوووي  حوووىت دخلووو  الوووبالد ا أمووون واسوووبقرار وا بووو  عن وووا 

ة وأزيلوو  من وا البوودى واخلرافوات والشوورايات فبوحودت الووبالد العوادات الا ليوة والبقاليوود البا لو
ووو  رايووة ال إلووه إال هللا   رسووول هللا واسووببب امموون وحصوول  امخوووة بووني النوواس واجبمووع 
أ و القرى واىد  علوى دولوة واحودة وأموة واحودة لكون ال تنسووا أ  امعودام ال يزالوو  يريودو  

  البفر ووة بووني  ووال اممووة ا  ووال الووبالد  ووا دسووول موون أ  يفر وووا  وواا االجبموواى  ووم يبثووو  ا 
. مبوووادرتم ومنوووا   هربيوووة ومشوووبو ة تقبل وووا بعووو  الشوووبا  نسوووأل هللا أ  يصووولح م وي ووودي م 

ىووااا اي عبوواد هللا ه ألسوونا مجاعووة واحوودة ألسوونا علووى ديوون . وهللا إثووم ال يريوودو  بنووا إال الشوور 
ممون واالسووبقرار ه موون الووارت يريوود هووري  وواا ه البوحيود وعلووى عقيوودة البوحيوود ه ألسوونا نعوويش ا

ىووااا نقبووو امفكووار الدخليووة واىنووا   اىسووبوردة موون فووال  وعووال  مموون ال يعوورك ال بوودين وال 
يعلم وال يعرك من أين تلقى العلم وال أين درس وال ما  ي عقيدته مث نبلقى موا يقولوه ونببنوال 

 .لصحيحة واىن   السليمون ض ما حنن عليه من الدين الصحيْ والعقيدة ا
احاروا من  اا اي عباد هللا وحاروا إخوانكم وأوالدام حنن مجاعة واحدة وأمة واحودة 

دولوة إسوالمية واحلكوم فينوا بشوريعة  -وهلل احلمود  -وعلى من   واحد وعقيدة واحودة ودولبنوا 
م أ  اممور هللا إننا ال نقوول إننوا اواملو  عنودان نقو  ولكون نقو  دو  نقو  احلمود هلل موا دا

والووبالد ال ووا موون أ صووا ا إىل أ صووا ا بووالد إسووالمية وكووم  فينووا بكبووا  هللا وسوونة رسوووله 
بشريعة هللا والعقيدة واحدة واىن   واحد خل  عن سل  ىااا إااا نقبو  ال اىبوادرتم و وال 

ائفووة امفكوار و ووال اىنووا   اىخبلفووة ه مث اووو  ائفووة منوا أتخووا من جوواا واووو  ائفووة تعووادرت الم
امخرى ون ض اىن   الصحيْ السليم الارت اوا  عليوه آاب ان وأجودادان وعاشو  عليوه أجيالنوا 

 

  -هلل تعاىل حفظه ا -اا ح بن فوزان الفوزان  : الشيخ العالمة 
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 وبوووالدان ألوووي   ووواا نكوووراانا للنعموووةه ألوووي   ووواا افوووراا ابلنعموووة ه ىوووااا ال نبووواار نعموووة هللا ه
وُبَم أََعوَداما فَوأَلهَ  بَوونَيَ  وُ  لُووِبُكَم َفَأَصوَبَحُبَم بِِنَعَمبِوِه ِإَخوَواانا َوااَُاوُروا نَِعَموَ  اَّللِه َعلَوَيُكَم ِإَا ُانوَ

مووا (2)
أشووبه الليلووة ابلبارحووة ومووا أشووبه اليوووم ابمموو  فعلينووا أ  نسووبجلي البوواريخ ونقوورأ السووري ونعوورك 

 . (9)مكاننا ونعرك ما حنن عليه
 : -ح ظه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 

لووارت اووا  عليووه أسووالفه موون وسووار علووى اخلووط ا -رمحووه هللا  -جووام اىلووو عبوود العزيووز 
 -البوحيد ومجع الناس و  المة ال إله إال هللا فعادت للمرة الثالثة هلال البالد دولب ا وعزهتا 

موون اخلووري والبوفيوول واحلمايووة هلووا موون أعوودائ ا  -جووو وعووال  -ونرجووو أ  يزيوود ا  -وهلل احلموود 
 .( )علي م ويشكروا رهبم علي اليعرفوا نعمة هللا  -والة ورعية  -وأ  يوفل هللا  ال الدولة 

 : -ح ظه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 
ا  ووال الووبالد مجاعووة واحوودة وعلووى عقيوودة واحوودة وديوون واحوود  -وهلل احلموود  -حنوون 

و بلوووة واحووودة وأمبنووووا واحووودة نمووور ابىعووووروك ونن وووى عووون اىنكوووور وحنكوووم بشوووريعة هللا فاحملوووواام 
نازعووات ال ا امحووال الشخصووية فقوط امووا ا الشورعية مفبوحوة للحكووم بوني النوواس ا اوو اى

نوووودرس العلوووووم الشوووورعية ا مدارسوووونا وا مسوووواجدان  -وهلل احلموووود  -وحنوووون . الووووبالد امخوووورى 
 .فنحن مجاعة واحدة من الراعي إىل الرعية 

النووا نعلووم الووو فلمووااا نسوومْ هلووال اىبووادرتم أ  توودخو علينووا موون  نووا أو موون  نووا ه 
شوبابنا واونو  أحوزاابا ومجاعوات ه و وال ابدرة خمورية جيوب أ  نبنبوه وىااا نبقبل ا و ود فر و  

هلووا وأ  نصوولْ  وواا البفوورا الووارت حصووو بووني بعوو  الماعووات أو بعوو  الشووبا  والووو أب  
نعيش ا بالد رباز عن بالد العوامل لوي  عون بوالد  -وهلل احلمد  -اي إخواننا حنن : نقول هلم 

 -اي عباد هللا  -از ابالسبقامة والصالع وإ امة الشريعة العر  فقط بو عن بالد العامل اله رب
 حيدث  اا بيننا ه ونقبو االم العدو فينا وحنسن الظن به ه

                                                 

 ( . 20: آل عمرا  ) (2)
 ( .9/19)حماجرات ا العقيدة والدعوة  (9)
 ( .99-9/92)حماجرات ا العقيدة والدعوة  ( )
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أان عووامل أان : فيجووب علينووا أال نقبووو اووو مووا جووام أو اووو مووا مسعنووا أو اووو موون  ووال 
أ  نبوادر  فعلينا. داعية ال نقبو حىت نعرك حقيقبه ونبأمو من جه وندرس حاله ونس  أمورل 

ابلعووودة إىل مووا انووا عليووه موون االجبموواى واحملبووة وإ امووة الشووريعة وموون أراد أ  يبعوواو  معنووا موون 
إخواننوووا فووواهلل جيعوووو فيوووه ال اوووة واخلوووري ومووون أراد هوووري الوووو أو أراد أ  يوووزرى العوووداوة أو أراد أ  

: ول لووه يشووكو ا العلمووام أو أراد أ  يشووكو ا من جنووا أو أراد أ  يشووكو ا دولبنووا فنقوو
 . (2)   عند حدض فنحن أعرك بوجعنا وأدرى  جبمعنا وأعلم أبموران

 : -ح ظه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 
علوووى اجبمووواى ا الكلموووة وصوووالع ا الراعوووي  -وهلل احلمووود  -وحنووون ا  وووال الوووبالد 

 يسري على اىن   الرشيد -وهلل احلمد  -والرعية فمن جنا سليم وعقيدتنا صحيحة فمجبمعنا 
ل : أان ال أ ول  إننا  د املنا من او وجه ولوي  عنودان نقو  بوو عنودان نقو  ولكون إاا  وارانه

 ا عليه البالد امخرى يببني الفرا العظيم فنقصنا  كن إصالحه إبا  هللا إاا تووافرت ال وود 
 .(9)اىخلصة وبال  النصيحة وحصو البعاو 

 : -ح ظه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 
نعوويش ا بووالد  يبووة  اموو  علووى البوحيوود والعلووم النووافع والعمووو  -احلموود  وهلل -حنوون 

 . ( )الصاحل وامخالا احلميدة فعلينا أ  حنافظ على بقام  ال النعمة
 : -ح ظه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 

ختتلــف عــن البلــدان األاــرى مبــا حباهــا هللا مــن اخلــري مــن  -واشمــد هلل  -بــالدان 
زوال الشــرك ومــن قيــام حكومــة إســالمية ةكــو الشــريعة مــن عهــد الــدعوك إىل التوحيــد و 

 . -واشمد هلل  -إىل وقتنا هذا  -رمحه هللا  -دمحم بن عبد الوهاب : اإلمام اجملدد 

                                                 

 ( .29-9/22)حماجرات ا العقيدة والدعوة  (2)
 ( .9/201)حماجرات ا العقيدة والدعوة  (9)
 ( .9/222)حماجرات ا العقيدة والدعوة  ( )
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ال تووزال  ائمووة علووى  -واحلموود هلل  -إثووا ااملووة موون اووو وجووه لكوون  ووي : ال نقووول 
 .د وحكم  ا أنزل هللا اخلري في ا أمر ابىعروك وثي عن اىنكر وإ امة للحدو 

احملووواام الشووورعية  ائموووة واىواريووو  والفووورائ  علوووى موووا شووورى هللا ال يبووودخو في وووا أحووود 
 .(2) الك البالد امخرى
 : -ح ظه هللا تعاىل  -وقال أيضاً 

نوووورى موووون حكومووووة  ووووال الووووبالد  ياموووواا ابلواجووووب حنووووو اصسووووالم  -واحلموووود هلل  -إننووووا 
 . (9)ق  ا الو ونرجو هللا أ  يصلحهووكيماا لشريعبه ولوجد بع  الن

مووا رأرت ف وويلبكم ا بعوو  الشووبا  الوواين يبكلمووو  : -ح ظــه هللا تعــاىل  -وســئل 
 ا جمالس م عن والة اممور ا  ال البالد ابلسب والمعن في م ه

 وووواا اووووالم معووووروك أنووووه اب ووووو و ووووهللاالم إمووووا أثووووم :  -حفظووووه هللا تعوووواىل  -فأجووووا  
 ووروا بغووري م موون أصووحا  الوودعوات اى ووللة الوواين يريوودو  سوولب يقصوودو  الشوور وإمووا أثووم أت

 . ال النعمة اليت نعيش ا 
علووى  قووة موون والة أمووران وعلوى  قووة موون اىوون   الووارت نسووري عليووه  -وهلل احلموود  -حنون 

ولي  معىن  اا أننوا  ود املنوا وأ  لوي  عنودان نقو  وال تقصوري بوو عنودان نقو  ولكون حنون 
 .ابلمرا الشرعية  -إ  شام هللا  -ا سبيو إصالحه وعالجه 

وجد من يسرا ووجد من يزين ووجد من يشر  اخلمر واوا  النو   وا ع د الن  
  يقيم علي م احلدود. 

تقووام عنوودان احلوودود علووى موون تبووني و بوو  عليووه مووا يوجووب احلوود  -وهلل احلموود  -حنوون 
ق    النق  ال بد منوه خري ولو اا   ناض ن -وهلل احلمد  -ونقيم القصاو ا القبلى  اا 

 .؛ منه من  بيعة البشر 

                                                 

 ( .11)امجوبة اىفيدة  (2)
 . -جزال هللا خرياا  -أفادين هباا النقو اممري اني  بن ممدوع ( .  2/12)اىنبقى من فباوى الفوزا   (9)
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ونرجو هللا تعاىل أ  يصلْ أحوالنا ويعيننا على أنفسنا وأ  يسودد خمواان وأ  يكموو 
 .نقصنا بعفول 

أموووا أننوووا نبخوووا مووون العثووورات والوووزالت سوووبيالا لبووونق  والة امموووور أو الكوووالم فوووي م أو 
 .السنة والماعة تبغي  م إىل الرعية ف ال ليس   ريقة السل  أ و 

أ ووو السوونة والماعووة حيرصووو  علووى  اعووة والة أمووور اىسوولمني وعلووى وبيووب م للنوواس 
والكووالم ا والة اممووور موون الغيبووة والنميمووة ومهووا موون . وعلووى مجووع الكلمووة  وواا  ووو اىملووو  

توب أشد احملرمات بعد الشرض ال سيما إاا اان  الغيبة للعلمام ولوالة اممور ف وي أشود ىوا ي  
علي وا مون اىفاسود مون تفريول الكلموة وسوووم الظون بووالة امموور وبعو  اليوأس ا نفووس النوواس 

 . (2)والقنوط
موا نصويحبكم ىون يقوول إ   وال الدولوة ووار  :  -ح ظه هللا تعاىل  –وسئل أيضاً 

 الدين وت يل على الدعاة ه
صووور الووودين الدولوووة السوووعودية منوووا نشوووأت و وووي تنا:  -حفظوووه هللا تعووواىل  -فأجوووا  

وأ لووه ومووا  اموو  إال علووى  وواا امسوواس ومووا تبالووه ا   موون مناصوورة اىسوولمني ا اووو مكووا  
ابىسووواعدات اىاليوووة وبنوووام اىرااوووز اصسوووالمية واىسووواجد وإرسوووال الووودعاة و بوووع الكبوووب وعلوووى 
رأسوو ا القوورآ  الكوورمل وفووبْ اىعا وود العلميووة والكليووات الشوورعية ووكيم ووا للشووريعة اصسووالمية 

جعو ج ة مسبقلة لهمر ابىعروك والن ي عن اىنكر ا او بلد او الو دليو واجْ علوى و 
مناصرهتا لإلسالم وأ له وشجى ا حلووا أ وو النفواا وأ وو الشور والشوقاا وهللا انصور دينوه 

إ   ال الدولة ااملوة مون اوو وجوه ولوي  هلوا أخموام :وال نقول. ولو ارل اىشراو  واىغرجو  
ولووو نظوور  وواا .موون اووو أحوود ونسووأل هللا أ  يعين ووا علووى إصووالع امخمووام  فامخمووام حاصوولة

القائووو ا نفسووه لوجوود عنوودل موون امخمووام مووا يقصوور لسووانه عوون الكووالم ا هووريل وخيجلووه موون 
 .(9)النظر إىل الناس

                                                 

 ( .9/922)حماجرات ا العقيدة والدعوة : وانظر ( 11)امجوبة اىفيدة  (2)
 ( .220)امجوبة اىفيدة  (9)

= 
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 بو ف ة وزى شريط   والشريط يبكلم فيوه أحود  وواد :  -ح ظه هللا تعاىل  –وسئل 
 -عنوودان ا الووبالد السووعودية  -د    يووبكلم عون  يئووة ابووار العلموام إحودى الماعووات ا امر 

والشريط فيه نوى خبي    الام فيما يشوبه اىودع يوبكلم و ودع أ وو العلوم عنودان   ويقوول أموا 
ما يوجد عند م من أخمام ا بع  الفباوى فإمنا صدرت بسبب المغو ات مون والة اممور 

 لقو  ال وم حول  اا ها تلو البالد والشريط وزى فلعلكم ت
احلموووود هلل أنووووه اعوووو ك ابحلوووول وبووووني ف ووووو  ووووهللاالم :  -حفظووووه هللا تعوووواىل  –فأجووووا  

وهلل  -أثم يفبوو  بسبب جغو وات ف و  وول اب وو وعلموام  وال الوبالد : أما  وله . العلمام 
 م و وال فبواوا.  م أبعد الناس عن اجملامالت ف م يفبو   ا يظ ر هلم أنوه  وو احلول  -احلمد 

ومدونة وأشر ب م موجودة فليأتنا  اا اىوبكلم بفبووى واحودة تعمودوا  -وهلل احلمد  -موجودة 
 . في ا اخلمأ  وجب جغط وأثم أج وا على  اا الشيم 

أما الكالم والدعاوى واهتام الناس ف اا ال يعجز عنه أحود اوو يقولوه لكون الكوالم ا 
 . (2)احلقائل

                                                                                                                                           

ومن نعم هللا ( :220) ال احلار ي معلقاا على االم الشيخ الفوزا  السابل اما ا حاشيبه على امجوبة اىفيدة 
 .أنه ال يوجد جريْ يعبد وال يقصد من دو  هللا اما  و احلال ا هري  ال البالد السعودية: علينا

ول الووبالد وعرجوو ا وفووبْ حلقووات لبحفوويظ امووا أ   ووال الدولووة  اموو  بفووبْ مرااووز للوودعوة واصرشوواد علووى  وو
 .القرآ  الكرمل ا بيوت هللا فال ينبغي أ  تغمر  ال ال ود ونلبم  العثرات 

 ووي ت وويل علووى دعوواة ال وواللة واىخووالفني ىوون   : وأمووا وصوو   ووال الدولووة أبثووا ت وويل علووى الوودعاة ؛ فوونعم 
أ  ال يسمْ لكو أحد أ  : من واجب السلما  وإنه . السل  الصاحل فجزا ا هللا عنا وعن اصسالم او خري 

ف ووهللاالم دعوواة الصوووفية و ووهللاالم دعوواة .وإال لفسوودت العقائوود ابخووبالك اىنووا   واىشووار " ي وورك  ووا ال يعوورك"
الرواف  و هللاالم دعاة الببليإ و هللاالم دعاة اصخوا  اىسلمو  و هللاالم دعاة السياسة و هللاالم دعاة البكفري وهري م 

 . هللاالم و هللاالم فمااا عسى أ  تكو  البالد ه نسأل هللا السالمة والعافية فلو مسْ هل.وهري م
 ( .91 / )حماجرات ا العقيدة والدعوة  (2)
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–علوى جووم حودي  حايفوة ف وو للمسولمني :  -عـاىل ح ظه هللا ت -سئل الشيا 

 مجاعة وإمام ه وَمَن  م ه -اليوم
هلوووا مجاعوووة و وووم علموووام البوحيووود وعلموووام  -وهلل احلمووود  -حنووون نعبقووود أ   وووال الوووبالد 

ا  اا البلود الميوب اىبوارض وهلوم إموام ابيعوول علوى ابوا  هللا وعلوى سونة  -واحلمد هلل-السنة 
 . -واحلمد هلل  -والسالم رسول هللا عليه الصالة 

الووودين الصوووحيْ يُوووَدرهُس ا  وووال الوووبالد   العقيووودة الصوووحيحة تُوووَدرهُس ا مدارسووونا وا 
جامعاتنا وا مساجدان واىساجد نظيفة من البدى الشراية وهري ا بينموا البلودا  امخورى تعو  

جيود   نواض فصوو بوني  ابلقبور والشرض والبدى وال الل و ال البالد جامعاهتا نظيفة   البعلويم
 . الرجال والنسام؛ واالخبالط الشنيع موجود ا بلدا  الدنيا ال ا 

ما تُوَقارُِ  شيئاا ا  واا البلود ابلبلودا  امخورى إال وتورى البميوز الكبوري الوارت المناسوبة 
ف ووو توودرس عقوووائد البوحيوود ا بلوودا  الدنيوووا ا اىوودارس ه إال .  بينووه وبووني البلوودا  امخوورى 

 . الدول ال تببىن عقيدة البوحيد  -مسااني سلفيني  -رس السلفية مدا
و ووووال الووووبالد و ووووال احلكومووووة تببووووىن عقيوووودة البوحيوووود عقيوووودة نوووووع وإبوووورا يم وإمساعيووووو 
وإسوووحاا و وووود وصووواحل   تووودرس توحيووود العبوووادة وتوحيووود اممسوووام والصوووفات تووودرس ا  وووال 

 وال هللا  وال رسوول هللا   ولعلكووم :  بووالوبالد أحكوام الشوريعة  حمواام شورعية   الق واة حيكموو 
َووا َجووزَاُم الهووِايَن حُيَووارِبُوَ  اَّللهَ َوَرُسوووَلهُ تسوومعو  عنوودما تقووام احلوودود  مووا  ووال اىووادة الفالنيوووة  ِإمنه

َوووا َجوووزَاُم الهوووِايَن حُيَوووارِبُوَ  اَّللهَ َوَرُسووووَله  والقوووانو  الفووووالين  وووارُِا وَ     (2)ا يوووة ِإمنه وووارَِ ُة َوالسه السه
فَاَ مَُعوا أََيِديَوُ َما 

 . خري اثري   اىعاصي موجودة واىخالفات موجودة  (9)

                                                 

 (  :اىائدة)  (2)
 (9 :اىائدة)  (9)

 

  -حفظه اهلل تعاىل  -ربيع بن هادي املدخلي  : الشيخ العالمة 
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يعارجو  حكومة  ال البالد ويمعنو  ا علمائ ا ويمعنوو   -ا    – هللاالم الاين 
 وهللاالم أاثور م  - هللاالم وا عو  ا شر أاثر وأعمل وأهزر مما يقوع فيوه هوري م-في ا ويكفروثوا 

ى ال يووورو  البووودى الكووو ى مثوووو احللوووول ووحووودة الوجوووود مووون اىنكووورات ال يووورو  سوووب أ وووو بووود 
 واا عميوو  واا : الصحابة شيئاا   ا   ىا تقول الدولة  ال مسلمة وعند ا ابوا  هللا يقوول 

 . جاسوس 
اتقووووا هللا وهللا إنكوووم تُِقووورُّو  بلوووداانا تووودعوا إىل وحووودة امداي  وتووودافعو  عن وووا وتُِقووورُّو  

 .  يبحالفو  مع الشيوعيني ا  بو اىسلمني وأنبم تدافعو  عن م بلداانا 
فنحن اي  ما نبشجع ونقول المة احلل   أنبم وا عو  ا شرور ال أول وال آخور هلوا 

مرجئة مع : يقولو  . اصرجام . اصرجام . اصرجام : انس يقولو  . وا عو  ا اصرجام الغاال 
 !احلكام 

حكوام ال عقيوودة هلوم   وال مون   هلووم وال يمبقوو  شووريعة وال  و وم مرجئوة أمووام احلكوام
ومرجئوة أمووام هووالة أ وو ال ووالل والبوودى ف نوواض . و ووم مرجئووة يروثوا حكومووات راشوودة . شويئاا 

و نووواض موون يقووول ابحللووول ووحووودة . و ووو مقوودس عنوود م  موون يسووب أصووحا  رسووول هللا 
 . الوجود و و مقودس عند م 

سة ال تعورك معروفواا وال تنكور منكوراا وأرت انبكواس أسووأ وشور منبك -وهللا  –فقلوهبم 
وال تغ ب هلم بو بع  امنبيوام ي وانو  ويسوخر  أ  يسب أصحا  رسول هللا : من  اا

من م فال يغ ب هلم ويغ ب مشخاو  ال عقائد م و وال منوا ج م يوالوو  ويعوادو  مون 
 .أجل م 

نسوأل هللا أ  حيفظ ووا وأ   لإلسـالمهــي املعقـل األاــري  -واحلمود هلل  -ف وال الوبالد 
يبصوور ا وأ  يوودفع عن ووا الشوور وأ  يوودفع الغووزو اىسووبمي  موون اووو مكووا   نوواض هووزو فكووررت   
هزو عقائدرت   منا   فاسدة   تغزو  ال البالد لبقبلع  ال العقيدة الويت تقورر  وال احلكوموة 

البوحيود ويريودو  أ  يقيمووا  م ي يقو  ارعاا هبال العقيدة   عقيدة !إثا اافرة : اليت يقولو  
 .على أنقاج ا بدعاا وجالالت 

 !! م ال يرو  للبوحيد  يمة ه
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لعرفوا  در َموَن ينفوا  وال اىنوا   مون علموام وحكوام : لو اا  يعرفو  للبوحيد  يمة 
 .وهري م ولكن البوحيد ما أصبْ له  يمة عند م 

ينكوورو  منكووراا إال مووا أشووربول اثوووري موون اىبوووادرتم  انوو  علووي م ال يعرفوووو  معروفوواا وال 
 ه!!من  وا م 

 ف و أ ول إال المة احلل ه
  رروا فيه البوحيد ه: اا بوا إىل البلد الفالين : أان  ل  لبع  الناس 

 .ما فيه :  ال 
 .ولو امصول الثال ة ؛ ولو ور ة من امصول الثال ة .  يب :  لنا 

وتيسوووري العزيوووز احلميووود إىل آخووورل  أرت بلووود ا   تقووورر لوووو ابوووا  البوحيووود وفوووبْ اجمليووود
 .وصحيْ البخاررت وصحيْ مسلم وسنن أم داود على من   السل  

 َوووورَر . تُوووَدِرُس العقائوووود وامحكووووام واحلووووالل واحلوووورام واوووو شوووويم علووووى عقيوووودة السوووول  
 .البوحيد والسنة ا أرت من  شئ  وأرت مسجد شئ  

موووا تسووووبميع  -وهللا  -د بينموووا البلووودا  امخوووورى موووا تسووووبميع أ  تقوووول الموووة البوحيوووو
 اا ب أرت بلد وتكلم ابلبوحيد ومااا ترى ه

 تن ال عليو النعال ه النعال تن ال على رأسو ه 
 !!نعال أ و البدى وال الل وأ و الشرض واصحلاد 

 .بينما  نا السا يبكلم ابلبوحيد والسنة رافع الرأس ال خيشى أحداا 
  اووا  للبوحيوود واصسووالم والسوونة عنوودام ال تكفروثووا اي انس ؛ إ!  ووال نعمووة عظيمووة 

 .حل و يمة 
فحووافظوا علووى  وواا اخلووري اىوجووود وال تزلزلووول   ال تصوورفوا الشووبا  عوون  وواا اخلووري  ال 

 . (2)هتينوا  اا اخلري ا أعين م وال هتونوا منه
                                                 

 . -رمحه هللا تعاىل  -للشيخ مقبو الوادعي ( برامة الامة)ملحل  (2)
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 : -ح ظه هللا تعاىل  -قال 
لن ا صرحية تا راا واب ناا أب  حنن ا اىملكة العربية السعودية علمام وعقالم وعامة نع

-فهــد بــن عبــد الع يــ " اململكــة العربيــة الســعودية"مللــف الــبالد  يف أعناقنــا بيعــة شــرعية
ونعبوو  الوفووام هبووا واجبوواا شوورعياا بشوور ه بووو ونعبوو  الووو نعمووة عظمووى ومنووة اوو ى  -ح ظــه هللا

 . وجنوابا و االا من هللا العلي امعلى الما أرسلنا النظر إىل دنيا البشر شر اا وهرابا 
نعووم إننووا نعبوو  إمامبووه علينووا رمحووة وواليبووه شوورعية تسووبدعي الصوودا منووا ا الوفووام سووراا 
وعلنواا واب نواا وتووا راا وموا ااض إال ؛ منوه حيوورو علوى االلبوزام ابلكبووا  والسونة وينوادرت بووالو 

لووووبالد ا اووووو مناسووووبة ويفووووبْ حقووووول العلووووم الشوووورعي الشووووري  بكافووووة اىسووووبوايت ا داخووووو ا
 .وخارج ا مما ال حيباج ما إىل إ امة بر ا 

وينفا أحكام الشريعة اصسالمية من فرائ  وواجبات وحدود وشعائر ا شعبه الوارت 
اسبماى  و وأبول وإخوانه من  بله أ  يبسموا أيدي م عليه ويرعوا مصاحله ديناا ودنيا ابصجافة 

حفظوه هللا  - ود خوادم احلورمني الشوريفني إىل نفع م اىبعدرت الارت بلإ أوجه ا ع ود اىلوو ف
حيوو  روو  لووه رعايووة اثووري موون مصوواحل العووامل اصسووالمي ا مشووارا امرض ومغارهبووا   -ورعووال 

اموووا معلووووم وواجوووْ لكوووو ارت عينوووني صووواحب عووودل وإنصووواك الصووواحب إنكوووار للجميوووو 
 .وإجحاك 

الكمووال ا  وحنوون إا نقووول  وواا فإننووا ال نوودعي منفسوونا وال لوووالة أمووران الكمووال   إا
البشر وا دنيا البشر عزيز   بو وال نودعي هلوم العصومة مون الو ووى ا اخلموأ اوال   فكوو ابون 

 .آدم خمام وخري اخلمائني البوابو  
وننصووْ هلووم موون صووميم  لوبنووا ونوودعو هلووم ابلبوفيوول ىووا يرجووي هللا والصووالع ا احلووال 

ابووووا  هللا اىبووووني ورسووووالة الصووووادا واىوووآل ونرجووووى هلووووم أ  يكونوووووا معبصوووومني وبووووو هللا اىبووووني  

 

  -حفظه اهلل تعاىل  -زيد بن املدخلي  : الشيخ العالمة 
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اىصدوا رسول ر  العاىني إا بالو ت أ الامم وتودوم الف وائو والونعم وتودفع الوبالاي واحملون 
 .(2)والنقم

 ( )" من مل يشكر الناس ال يشكر اهلل: "قصيدة بعنوان 
 

 إىل ربنــــــــا املــــــــوىل نــــــــديم  ــــــــراعة 
 

ــا    ـــالا  م ندمـــــ ــكراا  زيـــــ ـــا شـــــ  ليوزعنـــــ
 

ــا     ــي  م ع دم دمـــ ــا أ خ ـــ ــاا يـــ ــكر حقـــ ــه الشـــ  لـــ
 

ــا  ــه النعدمــ ــد بــ ــدما تزيــ ــن الســ ــاا مــ  ء  حيــ
 

 فحدمـــــــــد إلـــــــــه العـــــــــاملن فري ـــــــــة 
 

ــا    ــاللز     دمـــ ــر  بـــ ــكر فـــ ــشا الشـــ  كـــ
 

ـــد      ــي  حـــــ ــ   لربــــ ــم تــــ ــم نعــــ   كــــ
 

 فســـــــبحان ربـــــــي با دايـــــــة أنعدمــــــــا    
 

  مــــن يشـــــكر املعــــر ف للنـــــاس مل يـــــزل   
 

 لشـــــــكر إلـــــــه النـــــــاس أ ىل  ألزمـــــــا    
 

  كـــــم مـــــن نصـــــو    اـــــحي   مســـــند 
 

 ر ايــــــــة حــــــــ  بالر ايــــــــة م رمــــــــا    
 

  ــــــش علــــــى شكــــــــر ب ف ــــــل من ــــــ  
 

  ترشـــــــــد حـــــــــراا للوفـــــــــاء ليعلدمـــــــــا 
 

ــا ـــا    ( ) د ل نــــ ــنعم شعبنــــ ــعى ليــــ  تســــ
 

  حنيــــــا د امــــــاا   أمـــــــان    محــــــى    
 

ـــر     ــيم  مكـــــ ــر الل ــــ ــن شــــ ــ من مــــ   نــــ
 

  مـــــن خـــــافن ي ـــــو  الفســـــاد لي  ـــــا     
 

 ـد ي ــــــدمر ســــــوءة  مــــــن ناكــــــش للع ـــــــ
 

 م مـــــــا  (1)يكيـــــــد بكيـــــــد للجدماعـــــــة  
  

                                                 

 (1/209)امجوبة السديدة  (2)
 .حدي  صحيْ ا و : اىدخلي   ال الشيخ  زيد (9)

وال مووووارت ا السوووونن ( 1922ر ووووم 1/210)وأبووووو داود ا السوووونن ( 9/919)أخرجووووه أمحوووود ا اىسووووند : لوووو 
 .  من حدي  أم  ريرة ( 2211ر م1/929)

 ( .2211ر م12 /9)واحلدي  صححه املباين ا صحيْ سنن ال مارت 
هللا على شرعه اىم ر ومحى هبا حوزة اصسالم وأعز ا  جدل وآدابه  أعا الدولة السعودية ا دور ا الثال   بب ا ( )

. 
أعا ابلماعة  م اىبمسكو  ابلكبوا  والسونة بف وم السول  الصواحل وأ وو السومع والماعوة ىون والل هللا علوي م  (1)

 .من اىسلمني ا حدود شرى هللا الكرمل 
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ــ  ــم مرفـــ ــة   (2) كـــ ــ  رمحـــ ــب أعقـــ  للخـــ
 

  أ ـــــــزل خـــــــباا بالصـــــــال  تبســـــــدما    
 

ـــوالا ــل حقــــــ ــ ا  (9)ت مـــــ ــو   أهلـــــ  للعلـــــ
 

 شفينـــــا نــــا مــــن علــــة اجل ــــل  العدمــــى  
 

ــش     ــالدي نفـــــ ــاا   بـــــ ــل خ والـــــ  ت مـــــ
 

ــا    ــا  ـــ ــ الل   مـــ ــ والا   الـــ ــال ســـ    عدمـــ
 

ــاكم عـــــــدل   ال ببالدنــــــــاأسســــــ ( )حمــــ
 

ــى  ــ  األعلــ ــشا االــ ــا  (1)كــ ـــن حماكدمــ  يعــ
ـــرة       إنــــــا بصــــــو  ارــــــ  نعلــــــن   ـــــ

 
ـــا     ــدين معلدمـــ ـــار للـــ ــز األخيـــ ــا أخـــ  نـــ

 
ــم   ــم إن ـــــ ـــر  العلـــــ ــال  الة األمـــــ  عنيـــــ

 
ــا  ـــاا   بـــــــالدي أخدمـــــ  كــــــــرا   يعــــــ

 
ـــا  هــــــال  كــــــر    ــا أي ــــــا األحبـــــ    يــــ

 
ــا     ــراا  م  ــــ ـــداد فقــــ ـــة األ ـــــ  مصارعــــ

 
 ون نعدمــــــــة  أنــــــ م بــــــال شــــــ  تعيشــــــ

 
  أمنــــــــاا  إرانــــــــاا  شــــــــرعاا حمكدمــــــــا 

 
ــر    ـــا ال ســـــــبيل رصـــــ ـــاا كررـــــ   رزقـــــ

 
 زاد  اهلل م ندمــــــــــا " كــــــــــريم"بع ــــــــــد 

 
   األفـــشا    امللــــ  قبلــــه  (1)"الف ــــد"هـــو  

 
ــدمدما   ـــال  مصـــــ ـــادي بالفــــــ ــلي ينـــــ  فكـــــ

 
ــم مـــــن   ـــــود يبـــــشلون  خدمـــــــة        كـــ

 
ــا    ــا اهلل أنعدمــــــ ــا  ب ــــــ ــل إنعــــــ   الفــــــ

 
 

                                                 

 .ببدائي إىل الدراسات العليا والبخصصات اىبميزة أعا هبا مهللاسسات البعليم وشىت فنونه من حقو اال (2)
أعا هبا المرا اىعبدة اليت ربم  بني  ال البالد وجنوهبا وشور  ا وهرهبوا وجباهلوا وو اد وا الويت أ وزت ا  واا  (9)

 الوودور موون أدوار دولووة آل سووعود وفق ووم هللا وأعوواثم علووى إ وواز مووا فيووه صووالع العبوواد والووبالد علووى سووبيو الوودوام
 .واالسبمرار 

وال ا الدمام وامعراض واممو اىراد هبا احملاام الشرعية اليت حيكم   اهتا بني الناس بكبا  هللا وسنة رسوله  ( )
. 

: اىراد به اجملل  امعلى للق ام الارت ترتبط بوه   وااي شورعية تورد إليوه مون احملواام الشورعية ا اافوة  وال الوبالد (1)
 .اىملكة العربية السعودية 

ح ظه هللا وأمد  بعونه  -فهد بن عبد الع ي  ملف اململكة العربية السعودية : هو اـادم اشرم  الشري    (1)
- . 

سووعود وفيصووو وخالوود و ووبل م الوالوود اىف ووال نصووري البوحيوود اصمووام عبوود : إخوانووه الكوورام : واىووراد ابمفووااا  بلووه 
 . م هللا مجيعاا و العزيز بن عبد الرمحن الفيصو آل سعود و رمح



 

68  

 

  عـــــوداا علـــــى بـــــدء لـــــيعلم عاقـــــل     
 

 ب نــــــــا وــــــــب آمــــــــنن    محــــــــى 
 

ــد  ــة  (2)  أر  ا ــ ــل عيشــ ــد ب ف ــ  رغــ
 

ــدما   ــاالر األر   الســـ ــكرنا فـــ ــال شـــ  ف ـــ
 

ــه    ــاا ألهلـــ ــل حقـــ ــا الف ـــ ــال عرفنـــ   هـــ
 

  أر ـــــــو إ ـــــــي أن رـــــــن تكرمـــــــاا    
 

 ف ـــــافل شـــــ ى مـــــن ميـــــا   اـــــحة     
 

ــا  ــن كـــــرا  ف كرمـــ ــوة خـــــب مـــ   (9) دعـــ
 لنـــا األمـــن  انرـــان مـــن فـــي  قـــادر       

 
ــال ــم  ر ـ ــ    ( ) ث ـ ــدحر ا  ـ ــا  (1)تـ  مرغدمـ

ــدهم     ــاكرين  كيــــ ــر املــــ ــل مكــــ  فيب ــــ
 

ــر  ــا   بنصــ ــل منعدمــ ــاح  الف ــ ــي اــ  إ ــ
 

ــة ــزل   (1) الاففــ ــار  مل تــ ــد بــ  ال وحيــ
 

ــا    ــداا حم دمــــ ـــر  عــــ ـــدة بالنصــــ  مؤيـــــ
 

  (1)يقـــــي  ربـــــي كـــــل حـــــن عصـــــــابة
 

 لكشــــــا ان حــــــال املــــــب لن ليعلدمــــــا 
 

ــن م   ــة مـــــــ ــل أر  لل يـــــــ   مل ختـــــــ
 

ــى اهلل فاف دمـــا      ــ تي مـــا ق ـ ــن يـ  إىل حـ
 

 لقـــــد أعلـــــن الـــــوالي قبـــــول نصـــــيحة  
 

ــنى فـــ   ــا األسـ ــى     ـ ــا  علـ ــ  أهيدمـ  ال تـ
 

ــدنا ـــوار    (0) قافــــ ــن  ـــــ ــ   حنــــ  قلــــ
 

ــا     ـــوز  ن ندمـــ ــي نفــــ ــز  كـــ ــب بعـــ  نســـ
 

  حقــــاا إمـــــا  ا ــــب ســـــعي  ميدمـــــــر   
 

ــرو مســـــدموأ  بالشـــــرأ أحكدمـــــا       أمـــ
 

                                                 

 .أعا اىملكة العربية السعودية وعلى رأس عواصم ا مكة اىكرمة واىدينة اىنورة  (2)
لكو من مشروى اىيال والصحة والدعوة إىل هللا وهري ا من مشاريع اخلري والنمام وزارة تقوم على اافة مشواريع ا  (9)

 .وما أنيط هبا من جليو امعمال 
 .لعلم واحلكم ا  ال البالد أعا رجال ا ( )
 .اخلداى اخلبي  : اخلب  و  (1)
 . ي المائفة الناجية اىنصورة إىل يوم القيامة و ي تقو وتكثر وال يش ط أ  تكو  جمبمعة ا مكا   (1)
مجاعووة موون أ ووو العلووم والنصووْ الوواين يووابو  عوون الكبووا  والسوونة ويووردو  علووى أ ووو ام وووام والبوودى وأصووحا   (1)

ي  على الناس إبيراد الشب ات تبصدى هلم عصابة اخلوري فيز قوو  اب ل وم بنوور احلول اىبوني ويوردو  مكور م البلب
 .وايد م بنصوو السنة الغرام والكبا  اىبني 

 .ملو  ال البالد صاحب الوالية العامة والبيعة الشرعية ا أعناا الرعية : اىراد به  (0)
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ــب عقيـــــــدة      عقيـــــدت  ال وحيـــــد خـــ
 

 حــــدييكم عن ــــا  ليــــــل  قــــد  ــــا     
 

 دمــــــ  فينـــــــا بالشريعـــــــة قــــــافم  حك
 

ـــا     ــا  لننعدمــــ ــا إمـــ ــي يـــ ـــاو إ ـــ  رعـــ
 

ــل خبهــــــــا     ــرا تكامــــ ـــا غــــ  شريع نــــ
 

ــا   ــب  آ ـــ ـــانون أاـــ   مـــــن حكـــــم القـــ
 

  ت ن ـــــة عظدمـــــى تـــــزف لشخصـــــكم    
 

ــا    ــا مكرمــــ ــرار  يــــ ــ  األبــــ     موكــــ
 

ــدكم    ــال ع ـــ ــن نـــ ــاا نـــ ــ كم حقـــ  أهنـــ
 

ــنة ان دمــــــى     ــدقاا  للســــ ــم اــــ   آزركــــ
 

ــد  ــي الع ــ ــال  لــ ــا  (2)عنيــ ـــا  خــ  ل  يرعــ
 

  حيفظـــــــه حفظــــــاا قورــــــاا معدمدمـــــــا 
 

  بالنافـــــ  اليــــــاني تقــــــر عيـــــونكم    
 

ــال خـــــبباا   ارـــــر   مقدمــــــا     عنيـــ
 

 عـــــز ل مانـــــة حافـــــــ     (9)فسل ــــــان
 

ــا    ــد  ـــ ـــافل قـــ ــب للف ــــ ــدار خـــ   مـــ
 

ـــد نا    ــور عـــــ ــوداا   حنــــ ــبه الــــ   يشــــ
 

  يفحـــــم قرنـــــاا بالسفاهـــــــة م رمـــــا    
 

 ســــــيا ل عـــــــادي بــــــاتر ( )  نــــــافا
 

 حبــــــــا  إ ـــــي  نـــــة ا لـــــد م ندمـــــا  
 

ـــة     ــر  مـــ ــاء  فــ ــد  ــ ــافن قــ ــم خــ  فكــ
 

 نــــــــه ربــــــــي تعــــــــاىل  أ دمــــــــا ف مك
 

ـــاا  خـــــــ ة     ــب  ادقـــــ ــ لقى القــــ  فــــ
 

  قدمــــــه للشــــــرأ  العــــــدل مرغدمــــــــا
 

  بعـــــد نفـــــو  اركـــــم أعلـــــن نااـــــحاا  
 

ـــا   ـــزاء ااــــــرمن   أقسدمـــــ ــشا  ــــ   ــــ
 

 لـــــ ن عـــــــاد غ دمـــــري للدمحـــــار  هاتكـــــاا 
 

 ليصــــــلى  ـــــــزاء بالعقوبـــــــة مؤملــــــا    
 

ــم   ــاد  دمـــــع  لكـــ ـــرة األمـــ   باألســـ
 

ــه كـــــريم فاالـــــــر األ   ــدماإلـــ  ر   الســـ
  

ـــة بيـــــنكم    ـــ   ا بـــ ــع  ت نــــ   بالشـــ
 

ــا   ــر    اهلل م ندمــ ــد الــ ــحال ادمــ   أ ــ
 

 (2)  لســــال بنــــاس   قري ــــي  ب ــــشاا   
 

ــا    ــد  ــ ــاد  قــ ــد أفــ ــيالا قــ ــيخاا  لــ   شــ
 

                                                 

 .لعزيز و حفظه هللا و عبد هللا بن عبد ا:  و اممري  (2)
 .سلما  بن عبد العزيز و حفظه هللا و :  و اممري  (9)
 .اني  بن عبد العزيز و حفظه هللا و : و اممري  ( )
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ــدمعاا    ــة مســــ ــو  للخليقــــ ــاد  بصــــ   نــــ
 

ــن حقــــــــاا للعبــــــــاد معلدمــــــــا       أعلــــــ
 

ــ  ال   ــــــــاال  فحــــــــل حملــــــــ ا أزحيــــــ
 

ــى      ــم محــ ــون  ــ ــي تكــ ــ  كــ ــريعة حــ  شــ
 

 فـــــــــشل  عبـــــــــد ل لـــــــــه موفـــــــــ     
 

  مــــــن آل قرعــــــا يــــــا لبيــــــ  ل ف دمــــــا 
 

  آل خيــــــــد مــــــــن ساللـــــــــة يعـــــــــر  
 

  هــــم أاــــله  الــــدين أ ــــا مــــن ان دمــــا  
 

ــه    ــول حياتـــ ــال  الـــ ــا  باناـــ ــد قـــ  لقـــ
 

ــا   ــار   دمــــــ ــاا  املكــــــ ــا مواتــــــ  ف حيــــــ
 

ــر   ـــار  ناشـــــ ــاا للدمكـــــ  فعشـــــــر ن عامـــــ
 

  يســــــعى برشـــــــد يــــــا منيــــــ  لن دمــــــا 
 

ــد      ــا   ـــ ــر كيـــ ــنن العدمـــ ــاقي ســـ   بـــ
 

ــ ــا  مسا ـــــ ــالة معظدمـــــ ــب  للصـــــ  ـد يـــــ
 

 عليـــــه مـــــن الـــــرمحن اســـــب  رمحـــــة     
 

  أعلــــــى نعــــــيم   اجلنــــــان معدمدمــــــا     
 

   ــــــع يــــــا إ ــــــي ر حــــــه   ب يجــــــة 
 

ــا     ــاا  منعدمـــ ــه ل يفـــ ــياا عنـــ ــن را ـــ   كـــ
 

  مـــــن قبلـــــة املف ـــــال فق ـــــاا  دعـــــوة     
 

 قـــد  ـــدد الـــدين معلدمـــا    (9)إمـــا  هـــد  
ــن    ــادة حمســـــ ــريم   العبـــــ   حـــــــ  كـــــ

 
ــب ه ا  ــا  نســــ ــد الوهــــ ــى إىل عابــــ  ن دمــــ

 
  يـــــــدعو بصـــــــدا للخليقـــــــة نااـــــــحاا 

 
ــا    ــ  حمجدمـــ ــن قـــ ــراا مل يكـــ  إىل اهلل   ـــ

 
ــة    ــم حمنـــ ــن أ   ثـــ ــنوفاا مـــ ــى اـــ  فالقـــ

 
 فحالفــــــه ال وفيــــــ   اجلــــــل   عدمــــــى 

 
  أظ ـــــــــر  ربـــــــــي ليظ ـــــــــر دينـــــــــه 

 
  ينشـــــــر  الوعـــــــاا ليحـــــــرز م ندمـــــــا    

 
ــد توا  ــعود قـــــ ــر    آل ســـــ ــلوا بنصـــــ  اـــــ

 
ــدما   ــاجليو   بالـــــــ ــالا بـــــــ   آ    فعـــــــ

 
                                                                                                                                           

اببودام مون عوام .عبد هللا بن   القرعاورت اجملدد ىا اندرس من معامل الدين ا منمقوة النوو  : أعا به الشيخ  (2)
ه ابلواار و رمحوه هللا و ؛ م   وال القصويدة  يلو   ناسوبة خوبم الودورة البعليميوة وخصويب.  وو 92 2 وو و 19 2

 . و 2122لعام " دورة الشيخ عبد هللا بن   القرعاورت :   " الثالثة اىسماة 
  بوون عبوود الو ووا  الووارت أنقووا هللا بدعوتووه  ووال الزيوورة العربيووة بووو وهري ووا موون دام ال ووو :  ووو الشوويخ اجملوودد  (9)

والشورض وال والل  وآزرة اصموام   بون سوعود و رمح موا هللا و وموا دعووة القرعواورت ا جنوو  اىملكوة إال امبوداداا 
 .لدعوته وإَ  بَوُعَد الع د 
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ــدهم      ــان   ــ ــن كــ ــل مــ ــي كــ ــنك  ربــ   يــ
 

 علـــــــــى أ  رأس ها يـــــــــاا  مدمـــــــــدما   
 

ــوة    ــحا  دعــــ ــيخ أاــــ ــا زال آل الشــــ   مــــ
 

ــى     ــم محــــ ــر هم  ــــ ــعود نااــــ   آل ســــ
 

  أســـــــ ل ربــــــــي أن يبـــــــارو ســــــــعينا   
 

  يرعـــــــى إمـــــــا  املســـــــلدمن املعظدمـــــــا 
 

  يرزقـــــــه ال قـــــــو   حســـــــن ســـــــريرة 
 

ــا   ــاا علــــى ا ــــب أحزمــ ــان معوانــ  لقــــد كــ
 

  نوابــــــــه األخيــــــــار   كــــــــل مرفــــــــ  
 

ــاب م  ــا   أثــــــ ــاىل  أكرمــــــ ــي تعــــــ  ربــــــ
 

ــا     ــداء خ امنــــ ــل االب ــــ ــد ميــــ   باردمــــ
 

ــلدما    ــالل  ســـــ ــي    اجلـــــ ــلى إ ـــــ   اـــــ
 

ــيلة    ــل ف ــ ــداعي لكــ ــ فى الــ ــى املصــ  علــ
 

ــا     ــاا  معلدمــــــ ــشيراا هاديــــــ ــباا نــــــ  بشــــــ
 

ــنا     ــدي م نفوســــ ــراا تف ــــ ــشا اًل الــــ  كــــ
 

ــا    ــد  ـــ ــدة قـــ ــ  بالعقيـــ ــل لبيـــ  (2) كـــ
 

 
     

                                                 

وللشوويخ  صوويدة أخوورى ا الثنووام علووى  ووال الدولووة اىباراووة (. 00-9/11)اىنظومووات احلسووا  والووديوا  اىلوويْ  (2)
انظر ا ا اىصدر السابل ". ز وجو مث لدولة آل سعود أسعد م هللا بماعبه ومثوببه المة شكر هلل ع:" بعنوا  

(9/10-19. ) 
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 : - تعاىل ح ظه هللا -قال 
الدعوة ال شو اا  هلا ام ر الكبري ا أمصار اثرية لكن مل يكن هلوا ام ور لووال ف وو 

 .مث مساندة الدولة  -جو وعال أوالا وآخراا  -هللا 
واووو ف ووو ينسووب إىل الوودعوة ال بوود أ  ينسووب  بووو الووو إىل امئمووة موون آل سووعود 

 . (2)الاين أيدوا  ال الدعوة
ال يوجد   -مع عدم اىبالغوة  -ا  ال البوالد ال يوجد  - وهلل احلمد -حنن [ و]

مثال اليوم ا امرض ىثو العال ة ما بني العلمام واممرام ا  ال الدولة ال يوجد مثل ا إال 
 . اىغالط    اا شيم آخر لكن العال ة ال يوجد مثل ا 

أو أ  يكوو  مووا  لكون ال يبصوور أحود أنوه مون شورط امموري أ  يقبوو اوو موا  الوه العوامل
 الوووه العوووامل دائمووواا يكوووو  علوووى الصووووا  وأنوووه يكوووو  ا اىصووولحة مَثه أشووويام منصووووو علي وووا مَثه 
أشوويام هووري منصوووو علي ووا واب  البأويووو واب  االجب وواد خيوووض فيووه النوواس مووا بووني مصوويب 

 . (9)وبني تميم
م القووورآ  بلووود  وووائم علووى أسووواس ديوووا منوووا إنشووائه   و وووو تمبيووول أحكوووا[ و وواا البلووود]

 . ( )فالسعودية متمسكة ابلعقيدك السل ية الصحيحة... والسنة النبوية 

                                                 

 ( . /2) -رمحه هللا تعاىل  -( اصمام   بن عبد الو ا ) (2)
 ( .أ/9) –رمحه هللا تعاىل  -( اصمام   بن عبد الو ا ) (9)
 ( .2 السنة29109 و العدد  90/20/219الثال م )جريدة الرايض  ( )

 

  -حفظه اهلل تعاىل   -اا ح بن عبد العزيزآل الشيخ : الشيخ العالمة
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 الص حة السورك رقمها اآلية

 1  البقرة 202 ولكم ا القصاو حياة

 12 آل عمرا  91  م مالو اىلو تهللايت اىلو من تشام و الل

 1 آل عمرا  209 اي أي ا الاين آمنوا اتقوا هللا حل تقاته

  1 آل عمرا   20 واااروا نعم  هللا عليكم إا انبم أعداما فأل 

 2  آل عمرا  229 اي أي ا الاين آمنوا ال تبخاوا بمانة من دونكم

 1 النسام 2 قكم من نف  اي أي ا الناس اتقوا ربكم الارت خل

 19 النسام 12 اي أي ا الاين آمنوا أ يعوا هللا وأ يعوا الرسول

 21 اىائدة 9 اي أي ا الاين آمنوا اونوا  وامني ابلقسط 

 19 اىائدة    إمنا جزام الاين حياربو  هللا ورسوله

 19 اىائدة 9  والسارا والسار ة فا معوا أيدي ما

 1  اىائدة 11 ا البوراة واص يو وما أنزل إلي مولو أثم أ امو 

 90  22 امنعام 292 يكسبو بع اا  ا اانوا نوال بع  الظاىني واالو 

 1  امعراك 21 ولو أ  أ و القرى آمنوا واتقوا لفبحنا علي م 

 12 البوبة 29 إمنا يعمر مساجد هللا من آمن ابهلل واليوم ا خر

 11 امنفال 91 اسبجيبوا هلل وللرسولاي أي ا الاين آمنوا 

 11 الرعد 22 إ  هللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما أبنفس م

 11 إبرا يم 0 لئن شكر  مزيدنكم

 00 اصسرام 90 واجعو ال من لدنو سلماانا نصرياا 

 11 النور  1 فليحار الاين خيالفو  عن أمرل أ  تصيب م فبنة
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 الص حة السورك رقمها اآلية
 1  العنكبوت 10 أومل يروا أان جعلنا حرماا آمناا ويبخم  الناس 

 12 الروم 10 واا  حقاا علينا نصر اىهللامنني 

 1 امحزا  00 اي أي ا الاين آمنوا اتقوا هللا و ولوا  والا سديداا 

 12 هافر 12 إان لننصر رسلنا والاين آمنوا 
 0  الرمحن 10  و جزام اصحسا  إال اصحسا 

 21 احلشر 9 ربو  بيوهتم أبيدي مخي
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 الص حة الراوي اشديث

 12  11 حايفة بن اليما  امسع وأ ع وإ  جر  ت رض وأخا مالو 

 91 أبو  ريرة إ  الدين ليأزر إىل احلجاز اما أتزراحلية

 92 أبو  ريرة اص ا   ا    واحلكمة  انية

 91 عدرت بن حا  تعرك احلرية
 10 مسعودبن  هللا عبد  الث ال يغو علي ن  لب رجو مسلم

  9 حصنيعمرا  بن  خريام  رين

 12  10 عبادة بن الصام  ال إال أ  تروا افراا بواحاا 
 91 معاوية ال تزال  ائفة من أميت  ائمة أبمر هللا

 10 عوك بن مالو ال ما أ اموا فيكم الصالة 

 2  أن  بن مالو لسوممثو اللي  الصاحل وجلي  ا

 12  9  عثما  بن عفا  من بىن هلل مسجداا بىن هللا له مثله ا النة

 11 عبد هللا بن عباس من خرج من السلما   يد ش 

 11 عبد هللا بن عمر من خلع يداا من  اعة جام يوم القيامة

 10 عبد هللا بن عمر من  ال مخيه اي اافر فقد ابم هبا أحدمها

 19 أبو  ريرة كر الناس ال يشكر هللامن ال يش



 

77  

 

 92 عبد هللا بن عمر  ناض الزالزل والفنت

 92 عبد هللا بن عمر  د يملع من ا  ر  الشيما 

 11 عبادة بن الصام  وأ  ال ننازى اممر أ له

 
 

 فهرس املصادر واملراجع
القرآ  الكرمل  بعة جممع اىلو ف د بن عبد العزيز لمباعة القرآ  الكرمل ابىدينة 

 .ابىملكة العربية السعودية  -لنبوية ا

 :املابوعات 
 .امجوبة السديدة على امسئلة الرشيدة أتلي  زيد بن   اىدخلي  -2

مجوووع ( أجوبوووة العالموووة صووواحل الفووووزا )امجوبوووة اىفيووودة عووون أسوووئلة اىنوووا   الديووودة  -9
دار  ووووو   2129مجووووال بوووون فرحيووووا  احلووووار ي   المبعووووة الثانيووووة عووووام : وعنايوووة وختووووري  

 .السعودية  –السل  

حكووويم   أشووورك : أتليووو  "  ووود  ووور  الشووويما "أاموووو البيوووا  ا شووورع حووودي   - 
 و    بعوة حودي  2109عبد القادر السندرت   المبعة اموىل عام : سند و وقيل 

 .اباسبا   -آاادمي 
تمبيل الشريعة اصسالمية ا العصر احلدي  ومنواج اىملكة العربيوة السوعودية أتليو   -1

 – ووووو    بعووووة وزارة الشووووئو  اصسووووالمية 2122   نووووادرت   المبعووووة اموىل عووووام : 
 .السعودية 

جوووامع امصوووول ا احاديووو  الرسوووول أتليووو  اىبوووارض بووون   الوووزررت اىعوووروك اببووون  -1
بووريوت   المبعووة  -عبوود القووادر امران وط   دارالفكوور :  ووو   وقيوول 101ام ووري ت 
 . و  210الثانية عام

 . و  90/20/219رايض يوم الثال م اىوافل جريدة ال -1
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 . و 29/9/2191جريدة اىدينة يوم المعة  اىوافل  -0
  انصوووور : سلسوووولة امحاديوووو  الصووووحيحة وشوووويم موووون فق  ووووا وفوائوووود ا   أتليوووو   -9

 .الرايض  – و   مكببة اىعارك 2120الدين املباين المبعة اموىل 

 .الرايض  –لباين   مكببة اىعارك   ام: سلسلة امحادي  ال عيفة أتلي   -2

   بن يزيد بن ماجه القزويا : السنن أتلي   -20

عوووزت عبيووود الووودعاس و عوووادل السووويد   : سووونن أم داود السجسوووباين وقيووول  -22
 .بريوت – و   دار احلدي   2 2المبعة اموىل 

 .بريوت  -سنن ال مارت وقيل أمحد شاار   دار إحيام ال اث العرم -29

 أمحد بن عمر ابزمول: ا يبعلل بوال اممة إعداد السنة فيم - 2

 فبْ الباررت= صحيْ البخاررت  -21

  انصووور الووودين املبووواين المبعوووة اموىل   : صوووحيْ سووونن ابووون ماجوووه أتليووو   -21
 .مكبب ال اث 

  انصووووور الووووودين املبووووواين المبعوووووة اموىل : صوووووحيْ سووووونن أم داود أتليووووو   -21
 . و مكبب ال اث 2102

  انصووووور الووووودين املبووووواين المبعوووووة اموىل : أتليووووو  صوووووحيْ سووووونن ال موووووارت  -20
 . و مكبب ال اث 2109

 وووو 2129 وووو المبعوووة اموىل 912صووحيْ مسووولم بووون احلجووواج النيسوووابوررت ت  -29
 .مهللاسسة  ر بة 

 ووو   2129صووحيْ ابوون خز ووة   وقيوول   امعظمووي   المبعووة الثانيووة عووام  -22
 .بريوت  -اىكبب اصسالمي 

( فبوواوى العالمووة أمحوود بوون حيووىي النجمووي)ا   الدعويووة الفبوواوى الليووة عوون اىنوو -90
 .عجما   –حسن بن   الدهريررت   مكببة الفر ا  : مجع وتعليل 

: احلوووافظ ابووون حجووور وقيووول : فوووبْ البووواررت بشووورع صوووحيْ البخووواررت أتليووو   -92
 .بريوت  –اخلميب و تعليل الشيخ ابن ابز    بعة دار اىعرفة 
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نووور الودين علوي بون أم بكور اهليثمووي   : يو  جمموع الزوائود ومنبوع الفوائود أتل -99
 .بريوت  - و    بعة مهللاسسة اىعارك 2101 بعة عام 

عبد العزيز بون عبود هللا بون      عبود : جمموى فباوى ومقاالت مبنوعة أتلي   - 9
 و    بعة 2199  الشويعر   المبعة الثانية عام   : الرمحن بن ابز   مجع وترتيب 

 .السعودية  –لعلمية واصفبام رائسة إدارة البحوث ا

: محواد بون   امنصواررت   أتليو  : اجملموى ا ترمجة العالمة احملدث الشيخ  -91
 . و 2199عبد امول بن محاد امنصاررت   المبعة اموىل عام 

صووواحل الفووووزا    المبعوووة اموىل عوووام : حماجووورات ا العقيووودة والووودعوة أتليووو   -91
 .السعودية  –ث العلمية واصفبام  و    بعة رائسة إدارة البحو 2199

 .اىسند لإلمام أمحد  بعة اىكبب امسالمي  -91

محووودرت السووولفي   الووودار العربيوووة :  وووو وقيووول 10 اىعجوووم الكبوووري للمووو اين ت  -90
 .بغداد  –للمباعة 

علووي احللوو    المبعووة : عبوود الوورمحن اىعلمووي   وقيوول : مقووام إبوورا يم أتليوو   -99
 .الرايض  -اية  و   دار الر 2120اموىل عام 

اىنبقى من فباوى الشيخ صاحل الفوزا    مجع عادل الفريودا    المبعوة الثالثوة   -92
 .الرايض  - و   دار العسو 2122عام 

زيد بن   بون  وادرت اىودخلي   : اىنظومات احلسا  والديوا  اىليْ أتلي   -0 
 . و 2190 بعة عام 

   الدعويووووة موووون العقائوووود اىوووورد العووووا  الووووزالل فيمووووا انبقوووود علوووى بعوووو  اىنووووا -2 
  بووون  وووادرت بووون علوووي : أمحووود بووون حيوووىي النجموووي   تعليووول : وامعموووال   أتليووو  

 .عجما   - و   مكببة الفر ا  2199اىدخلي   المبعة الثانية عام 

: وجووو   اعووة السوولما  ا هووري معصووية الوورمحن بوودليو السوونة والقوورا  إعووداد  -9 
 .السعودية  – و   ممبعة سفري 2121  العريا   المبعة اموىل عام 
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 :التسييالت 
 :الشيا ربيع بن هادي املدالي 

 .ملحل برامة الامة للشيخ الوادعي  -
 :الشيا صا  اللحيدان 

 .العال ة بني احلاام واحملكوم  -
 .مف وم احلكم ابلشريعة اصسالمية  -

 :الشيا صا  بن عبد الع ي  آل الشيا 
 .ا  اصمام   بن عبد الو  -

 :الشيا عبد الع ي  ابن ابز 
 .ملحل برامة الامة للشيخ الوادعي  -

 :الشيا عبد الع ي  آل الشيا 
 .ملحل حقوا اصنسا  للشيخ   الامي  -

 :الشيا دمحم أمان اجلامي 
 .حقوا اصنسا   -
 .الدين النصيحة  -

 .سهللااالا ا الدعوة والسلفية 90 -

 :الشيا دمحم بن صا  بن عثيم  
 .احلادث العجيب ا البلد احلبيب  -

 .ملحل برامة الامة للشيخ الوادعي  -
 .الو يعة ا أعراض العلمام واممرام  -

 :الشيا دمحم بن عبد هللا السبيل 
 . و  219للقام اىفبوع بدورة اصمام   بن عبد الو ا   كة عام ا -

 :جمموعة من املشايا 
 . اعة والة اممور  -

  .وأ ر ا على بالد احلرمني  فباوى علمام احلرمني ا الماعات -
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 الص حة املوضوع

 9-1 اىقدمة

 21-2  عبد العزيز بن ابز: المة الشيخ العالمة 

 90-21   بن عثيمني: المة الشيخ العالمة 

 91-92 حكيم   أشرك: المة الشيخ العالمة 

 92-90   أما  الامي: المة الشيخ العالمة 

 9 -0  محاد بن   امنصاررت: المة الشيخ العالمة 

 10-   مقبو بن  ادرت الوادعي: المة الشيخ العالمة 

  1-12 عبد العزيز آل الشيخ: ة المة الشيخ العالم

 10-11 أمحد بن حيىي النجمي: المة الشيخ العالمة 

 12-19   بن عبد هللا السبيو: المة الشيخ العالمة 

 10-19 صاحل بن فوزا  الفوزا  : المة الشيخ العالمة 

 10-19 ربيع بن  ادرت اىدخلي : المة الشيخ العالمة 

 10-12 بن   اىدخلي  زيد: المة الشيخ العالمة 

 19 صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ: المة الشيخ العالمة 

 90-01 الف ارس

 00-01 ف رس ا ايت

 09 ف رس امحادي 

  9-02 ف رس اىصادر واىراجع 
 91 ف رس اىوجوعات

 


