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مين هديده  ،ومن سيياا  أمماننيا ،ابهلل من شرور أنفسناونعوذ  ،إنَّ احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره
وأشيييدد أن  ا   ،وحيييده ل شيييره  نيييه ،وأشيييدد أن ل إنيييه إل هللا ،ومييين ه يييه  فيييم  يييا   نييه ،هللا فييم م ييي  نيييه

 . مبده ورسونه 
      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ 

( ). 

       ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ

   ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ

( ) . 

      ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

 ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  

( ). 
أصييدا انميييم  ،يييم  هللا، وهيييدمحم اويييدأل  يييدأل  ، وشييير ا ميييور  يييد  ا، و،ييي   د ييي   دمييي ،  أل وإن

 . م  ضمن ، و،  ضمن  يف اننار و،   د
 :أما  عد 

  حمييا  المهميي  انعر ييي  مجعييف فيدييا  عيي  ،همييا –إن شيياهللا هللا اعييا   - خمتصييرم مفيييدمديي ه رسييان  ف
ب وانسين  مهيف فديم انسيهص انصيا  نعم  ابنمتياانيت صرحوا فيدا مبندجدم يف احلمم وانسياس  اب، و ( )انسعو ه 
 ، ونعييير انتوحييييد وانسييين  وانعيييييدم انصيييايا  وانعمييي  انصيييا ، ونبييي  انعييير  اإلسيييممي  تطبييييل انعيييرهع و ،

 . ( )، و ي ،هماٌ  هصدقدا انعم  وانواقع الهموسوالعاصي والنمرا واإلحلا ، وانبدع وان مل ، 
حفظع    وعععا   -قال صاحب السمو امللكي ويل العهد األمري سلطان بن عبد العزيز آل سععو 

 اإلسييممي انعييرهع   أحمييا مهييف  - ،مييا  ييو معييرو   - حلمييم يف المهميي  انعر ييي  انسييعو ه  قييا مٌ ن نظييا  اإ:"  -
                                                           

 ( . 2 :آل ممران) (  )
 ( . :اننساهللا) (  )
 ( . 0-02:ا حزاب) ( )
 . -رمحه هللا اعا   -ا تداهللا  من اله  مبد انعزهز آل سعو  : وقد اقتصر  مهف اندون  انسعو ه  انثانث  ( )
شيدا م ،بيار انعهمياهللا مهيف ذني ، وسيت    عي  : ونسان احلال أ هغ مين نسيان الييال، فمييص إذا ان يم نهييول وانعمي  ( )

 .وم، فانهُدمَّ ابر  يف ولم أمران ووفيدم لا حتبه وارضاه، واصر  مندم ،   مهللا، وَمم ِّْن وم يف ا رض، آمنيأقوا
وما أ دمحم من شبدا  حول ولم أمران يف المهم  انعر ي  انسعو ه ، قد َمنَّ هللا مهيَّ  متا   رسان  يف انير  مهيديا،  عنيوان 

 ."الدارج يف ،عص شبدا  اخلوارج"



 
 
 
 

2 
نَّةَُُِدْوَلةُ  ُاْلَتْوِحْيِدَُواْلسُّ

نظيا  احلميم سيسيتمر  يول هللا اعيا  يف  أننييينن ذني ، ونيد،يد  ؛انسما ، وقد جياهللا اننظيا  ا ساسيي نهاميم 
اغميده هللا  واسييع  - عزهز ميا م  ي ا انميييان الهي  الدسيل مبييدان أرسييف أنمني   ،انتمسي  ابلبيا ا العمييول  يا

 .( )"و،فان  حيوقدم ،والتمثه  يف انعدل وانعورأل والساوام  ني الواطنني - رمحته
ستسيييتمر المهمييي  انعر ييييي  :"  -حفظععع    وعععععا   -األمعععري سعععلطان بعععن عبعععد العزيعععز  أيضعععا   وقعععال

مسدمحمم اننمياهللا وانعطياهللا متمسيم   متياب هللا  ،مدمحم َِّ  ييا م مول  أهده هللا يف مسدمحم ا اخلَ  -إن شاهللا هللا  -انسعو ه  
 .( ) "وسن  رسونه 
وطيين حمييم :"  -حفظعع    وععععا   -األمععري فيعع  بععن عبععد العزيععز امللكععي سععمو ال صععاحب وقععال

 .،  ستورا  حيمم انيول وانفع شرع هللا يف مندجه، واهتار ،تاب هللا، وسن  نبيه 
مهييييف مييييا اوجبييييه انعييييرهع  اإلسييييممي   - اسييييتثناهللا  ون - أسييييل ،يييي  شييييدونه ،إن  يييي ا انييييوطن انطييييا ر

 - وهلل احلميد - مباار   انظهم واجلد  وانفير وأجنز  - ابمتزاز – وقامف ،وايت يه سن  انرسول  ،انسما 
حييأ أصييباف المهميي  يف ممانيي  ال ييا ام مهييف مسيييتوأل  ،مييا اد،ييده انعييوا د فعييم  يف خمتهييص ممييوان  ا ميي 

 .( )"غدمحم ا من ا مم
أم   -إنه ل شر  و ه انبم  ": -حفظ    وععا   -األمري في  بن عبد العزيز أيضا   وقال

ما مل اَيْنَه من النمر، وأتمر ابلعرو ، وإن اندون   ي انيت ايو  مهف   ا انعم ، وان   حييل   ا  –وقيا م 
هد الصهح    ن سعو ، وحأ    إنه من  أن قامف اندون  مهف ! ا مر، واعم  من أجهه، و  ا نيل جبدهد 

 .انيو  
أن ا مر ابلعرو  وانندي من النمر ر،ن  -  اه  المهم  أو هارجدا - جيب أن هعر  اجلميع

 ...أساسيا  ندون  اإلسم ، وهمفي أن أنه  من   ا السم معناه 
نَّ هللا شرفنا يف أ: ، وما هدمنا  و أن همون اإلسم  خبدمحم، وأ،رر جيب أن نثل أننا أقوايهللا ابإلسم 

ونمن أمداؤان ل هرهدون و ه . ، وقامف مهف ذن   ونٌ  سهفيٌ  صايا ٌ   ه انبم   متاب هللا وسن  نبيه 
 . اندون  أن ايو  أو أن همون وا وجو  

ََ إ  انيوم وانتماس ، وحنن  .انعامل خبدمحمه وشره   ا وسط  يف وإسممنا هدمو  ا ما 
فدي الستددف  يف   ا  ،واطبل ،تاب هللا وسن  رسونه ،و هنا  ون  اإلسم   انأن  م: ونيعهم اجلميع 

 . انعامل 
                                                           

 .(11 2 )انعد   220 /   /2 انرآ  هو  ال نني   ( )
 .(  )مه  حنبه : و،ان  ا نباهللا انسعو ه ، وانظر ( )
مين وزارم انعياون اإلسيممي  وا وقيا  وانيدموم واإلرشيا  ( أبحيدا  افجيدمحما  انيرايض)إصيدار هيا  (   )اإلر اب  ( )

 . ي    ما  
 . حملمد ابزمول ( 2 -1)ه  حييي  مندج المهم  انعر ي  انسعو : وانظر 
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 !  فهندر  مجيعا  أننا مستددفون يف ،  أموران 
،ان نهغرب مدو أول، : و نا  من هرهدون  د    ه اندون ، وافتيف مشهدا، حأ أن  نا  من قال

 ؟! ؛ و و اإلسم  ننا مدو  ين: و ي انعيومي ، وأهنو ا، وقانوا
حنن مستددفون يف انعييدم، وانوطن؛ ن ن   افعوا من  هنمم، : و م  ِّ جٍد  –أما  انعهماهللا  -أقول 

فمن  م قبهنا سهموان ا مان  سهيم ، وجيب أن نسهمدا نألجيال ! ووطنمم، وأ نا مم، ومن ا جيال انيا م  
 ...انيا م ، ول نرت،دم نهعيطان 
 .( )"ا سهفي جيب أن ابيف  ونتن

مفيييت انييداير مييا قانييه انعيييم انعمميي  مهييف ،يي  واحييدم مندييا هصييدا انصييافي ، و يي ه انمهمييا  اخلانصيي  
ومعانيدييا ،بييدمحمم، وأ ييدافدا  ،،هميي  جهيهيي  -وهللا  - إهنييا ": -رمحييه هللا اعييا   - ( )مبييد انعزهييز ا يين ابزانسييعو ه  

باب اوم  وانتيد ور يف  ي ه انيدنيا واةهيرم، وايدمو صاحل ، ادمو إ  أسباب انسعا م واننجاح، وحت ر من أس
إ  انتمس  ابنيرآن انمرمي وسن  اننيب ا مني وسن  اخلهفياهللا انراشيدهن، و ي ا وهللا طرهيل انسيعا م وانعيزم ا صيهح 

وجعهميييم مييين هيييدمحم انعيييامهني فيديييا، ومييينَّ مهيييف السيييهمني مجيعيييا   ،فجيييزا،م هللا مييين ذنييي  هيييدمحما  . يف انيييدنيا واةهيييرم
 .( )"بول اننصيا ، واحل ر من أسباب انعياهللا وانف يا  وإنه مهف ،  شيهللا قدهر ي

 :تسمية الرسالة 

 ((.اْلَتْوِحْيِد َواْلسُّنَِّة َدْوَلُة))      :ومسيتدا 

 :  لمملكة العربية السعوديةل اءشهادة العلم

، أبهنيا  وني  حتميم  عيرع انمن أ   انعهيم واإل ي وقد شدد و ه اندون  ،  من هو ل  عهمه و هنه وأمانته
 :( )، وإني   ع  شدا ا مانصا سهص انمهف فدم هللا، وادموا إ  انمتاب وانسن  وانتوحيد، 

ونفيع  يه  ،جاهللا هللا ابلهي  مبيد انعزهيز" : -عمح    تعاىل  -العزيز ابن ابز العالمة عبد قال الشيخ 
 ،وأقا   ه ا مر ابلعيرو  واننديي مين النمير ،هيونصر  ه  هن ،له ميا  احليورفع   ،ه انمهم يومجع هللا   ،السهمني

 سيباانه واعيا  -، ونعير انيدموم إ  هللا ونصر احلل ،وإقام  انعدل ،واننعم انمثدمحمم ،وحص   ه من انعهم انعظيم
عييرو  ا ميير ابلو  ،ونعير انعييدل ،مث سييار مهيف ذنيي  أ نيياؤه ميين  عيده يف إقاميي  احلييل ،ميا ل حيصيييه إل هللا  -

                                                           

 ( .  0)انسن   (1 1  ) ي انعد  0   / 1/ 1 جرهدم الدهن  اترهم  (  )
 . -رمحدم هللا مجيعا   -قاوا معهيا  مهف ،هم  نهمه  سعو   ن مبد انعزهز  ( )
 . نسهمان  ن سعو   ن مبد انعزهز( 11 / )اترهم اله  سعو   ( )
ع  عيي  ،همييا  أ ميي  أ يي  انعهيم يف  يي ا انعصيير، يف انثنيياهللا مهييف المهميي  انعر ييي  انسييعو ه ، وأهنييا هللا مهيييَّ جبميي وقيد َميينَّ  ( )

اندرر انسني  يف  ناهللا انعهماهللا مهف المهم  " م  انتوحيد واطبيل انعرهع ، وأهنا معي  اإلسم  ا هدمحم، يف رسان   عنوان 
 ."انعهماهللا مهف آل سعو مراقي انسعو  يف  ناهللا :"، وأهرأل  عنوان "انعر ي  انسعو ه 
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 ،ومجيع  يا انمهمي  ،ونصير  يا انيدهن ،نصير هللا  يا احليل ،و  ه اندون  انسيعو ه   وني  مبار،ي . وانندي من النمر 
 .( )"وحص   ا من اننعم انعظيم  ما ل حيصيه إل هللا ،وأمن هللا  ا انبم  ،وق ف  ا مهف أسباب انفسا 

 -رمحيييه هللا  -أ   ميييوم    ييين مبيييد انو ييياب  - ييي ه انيييدموم " : -عمحععع    تععععاىل  -وقعععال أيضعععا  
ييا  ،؛  نَّ انمثييدمحم ميين اننيياس ل هييزال جييا م  حيييتدييادراسيي  وانعناهيي  وابصييدمحم اننيياس  ييااسييتال الزهييد ميين ان و هنَّ
مل حتص  مهف هد مصيهح قبهيه  عيد انييرون الف يه ، وذني  ليا ارايب مهيديا مين قييا   تميع  ،أمثر  مثرا  مظيم 

يف  ،واطبل أحمامدا اطبييا  صيافيا  نيييا  يف مجييع أحيوال اننياس ،ووجو   ون  ادمن   ه اندموم ،سم حيممه اإل
إنَّ : وغييدمحم ذنيي  عييا جعيي   عيي  الييدرهني ويي ه انييدموم هيييول  ،انعيا ييد وا حمييا  وانعييا ا  واحلييدو  والقتصييا 
ميا  أبحميا  اإلسيم  ،ميا شيدداه اجلزهيرم انعر يي  مل هعدد انتزاما  ات ،انتارهم اإلسممي  عد مدد انرسان  وانراشدهن

 .يف ظ  اندون  انسعو ه  انيت أهد    ه اندموم و افعف مندا 
ايينعم  ثمييرا   يي ه انييدموم أمنييا  واسييتيرارا  ورغييدا  يف انعييي  و عييدا   -واحلمييد هلل  -ول اييزال  يي ه انييبم  

 . يث انتعر  فيدا من انبدع واخلرافا  انيت أضر   مثدمحم من انبم  اإلسممي  ح
وحيرصيون مهيف نعير  ،هدمدم أمر السهمني يف انعامل ،هه - حماما  ومهماهللا - والمهم  انعر ي  انسعو ه 

 .( )نتنعم مبا انعم  ه   ه انبم  ؛اإلسم  يف ر وع اندنيا
يييو  انعييداهللا ويي ه اندونيي  مييداهللا نهاييل، مييداهللا نهتوحيييد، أ   ونيي  ا :" -عمحعع    تعععاىل  -وقععال أيضععا  

وهديد  انيبيور  ،وحيميم شيرهع  هللا ،مصر، انعا ، انعيراا، مين هيدمو إ  انتوحييد آلن: ابنتوحيد اةن من حوننا 
اسي ل هللا ننيا وويا  ( )؟ أهن اندون  انيت ايو    ه انعرهع  ؟ غدمحم   ه اندون  مْ  ُ  نَ هْ انيت اعبد من  ون هللا َمْن ؟ أَ 

ونسيي ل هللا أن هوفيدييا ؛ إلزانيي  ،يي  شيير و،يي   ، أن هعيندييا مهييف ،يي  هييدمحمونسيي ل هللا ،اوداهيي  وانتوفيييل وانصييمح
 .( )مهينا أن ندمو هللا وا ابنتوحيد واإلمان  وانتسدهد واننصح وا يف ،  حال ،نيص

أشييييدد هللا اعييييا  مهييييف مييييا أقييييول :"  -عمحعععع    تعععععاىل  -وقععععال الشععععيخ العالمععععة   ابععععن ع يمعععع  
: أمييي   -ل أَمهيييم أَن يف ا رض انييييوَ  مييين هطبيييل شيييرهع  هللا ميييا هطبييييه  ييي ا انيييوطن أَنييي   - أه يييا   – وأُشيييدد،م

 . -المهم  انعر ي  انسعو ه  
 ي  ونينمن مسيتزهدهن مين  ،و  ا  م شي  مين نعمي  هللا مهينيا فهينمن  يافظني مهيف ميا حنين مهييه انييو 

ننييا يف انيميي  ابننسييب  نتطبيييل شييرهع  هللا ل وأ ، نيي  ل أ مييي انممييال ،أ،ثيير عييا حنيين مهيييه انيييو  شييرهع  هللا 
 .من ما نعهمه من انبم  ا هرأل  -واحلمد هلل  -ونمننا هدمحم  ،ش  أَننا خن   مثدمحم مندا

                                                           

 ( .22 -9/90) موع انفتاوأل واليال   ( )
 ( . 1 -12 / ) موع انفتاوأل واليال   ( )
وأن  عي  ! أن المهم  انعر ي  انسعو ه  ل حتميم  عيرع هللا :  -، اب  وزورا    -أتمَّ    ا انيول جيدا ، وقارنه مبن هزمم  ( )

 .أل ساهللا ما  هيونون!!!  هللا  احلموما  ا هرأل  ي انيت اطبل شرع
 ".اسجي "فتاوأل مهماهللا احلرمني يف اجلماما   ( )
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 ف يي   ؛ومييزا   عييد ذلٍ  ،ومهمييا   عييد جديي  ،وأَمنييا   عييد هييو ٍ  ،إننييا يف  يي ه انييبم  نعييي  نعميي   عييد فيييرٍ  
وجييدون مين  يننيا  ! هتمنيون زوال ميا حنين فييه ،وأقهل م ياجعدم ،هنعا أوغر صدور احلاقد ،انتمس    ا اندهن

ۈ  ٴۇ    ژ  وحتسييني شيير م نهنيياس ، نعيير أابطيييهدم ؛امميميين هسييتعمهونه وييد  انميييان انعيي - ونألسييص -

ژ  ۋ
 (  )" ( ). 

اسيي ل هللا سييباانه واعييا  أن هييدمي اننعميي  :  -عمحعع    تعععاىل  -وقععال الشععيخ فصععن الععدين األلبععا  
ب انمتيا إاباعمندجنا قا م مهف [و] .( )"مهف أرض اجلزهرم، ومهف سا ر  م  السهمني، وأن حيفظ  ون  انتوحيد

ل هييزال انمثييدمحم ميين أ يي  انعهييم وامتيييد أن انييبم  انسييعو ه  إ  اةن ، ومهييف مييا ،ييان مهيييه سييهفنا انصييا ، وانسيين 
 -رمحيه هللا  -ن ايميي  ل أمحيد  يي ي اإلسيم  يدموم شييم ، ن مثهدممت  رهن مبا أت ران  ه حن، فيدم مهف   ا الندج

اني   ،يان  ، ين مبيدانو ابوسيه  سيبيهدم ،انعييم   ، مهيف ميندجدم مبن سار مث، ا ن قيم اجلوزه  مث اهمي ه
و تفصييي   قيييل حييأ لسييناه يف انصييغار قبيي  انمبييار ل ، يف  ييم  جنييد أو إبحييياهللا  مييوم انتوحيييد نييه انف يي  ا ول 

ومد  إهثار أ  مي  ب مين مي ا ب أ ي  انسين  ا ر عي  مهيف انمتياب ، انسن  إاباع أسل ندموم ما أنه،،  نا 
 إبحيا ييه مييندجامتيييا  ، ،ييان نييه انف يي  انثانييث  عييد انعييي ني ا يين ايمييي  وا يين قيييم اجلوزهيي  يف و ... وانسيين  

، انيدموم البار،ي  مصيره يف نعير  ي ه نيه انف ي  يف، اإلسيممي  نييا  مث يف انعيامل ، يف انعامل اننجد  أول   انعي ني
يف اونيييد  اإلسيييمميسيييا ر انعيييامل   ييي  يف، نييييل يف جنيييد مث احلجييياز انييييت اهيديييامييين انعهمييياهللا  وقيييد انتزمديييا ،ثيييدمحم

 .( )"وانبا،ستان ويف  م  أهرأل
 ،ميين أواهيير اندونيي  انعباسييي  إ  زميين قرهييب:"   -عمحعع    تعععاىل  - وقععال الشععيخ محععا  األ  ععاع 

وو ا نعتيد أن   ه اندون  انسيعو ه  نعير  انعيييدم  ،اإلسممي  مهف انعييدم ا شعره  أو مييدم العتزن واندول 
 . ( ) عد مدم من النيطاع وانبعد مندا إل مند  ه  من انناس ،مييدم انسهص انصا  ،انسهفي 

اه  واخليارج فجزا يا إن   ه اندون  ويا ف ي  ،بيدمحم مهيف انعهيم وانعهمياهللا وقيد نعير  مهيم انسيهص يف انيد
فهييو اسييتعرض اإلنسييان انعييامل انيييو  مييا وجييد ميين هييد  انعهييم مثهدييا ف فرهييييا أ هدييا يف انغانييب أشييامرم  . هللا هييدمحما  

وا حنيا  الاارهدهي  . و دلهللا انثم    م أ،ثر اننياس انييو  ،وانيمن معتزن  زهده  ،واوند أحنا  ماارهده  ، يَّ  ِّ مَّ ،ُ 
 -وانعهييم  -هعيي  زميين اندونيي  انعثمانييي   -انمثييرم والنتعييار ؛  هنييم ،ييانوا  ييم احلمييا   أهيي وا  نصيييب ا سييد يف

  .و دون  ون  فم مهم ،هتبع اندون  - ومنه انعييدم
                                                           

 ( . :احلعر)  ( )
 ( .9 )وجوب طام  انسهطان نهعره   ( )
 . -رمحه هللا اعا   –مبناسب  حصونه مهف جا زم اله  فيص   –رمحه هللا اعا   -قاوا  ( )
 .ابهتصار واصر   (112)سهسه  اودأل واننور، اسجي  رقم  ( )
 ( . 9 / )اجملموع  ( )
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 .( )وإن انسبب يف احنرا  انناس من انعييدم انسهفي   و  دلهللا انفرا

: هعي   -دمو إنييه إل  ي ه انيبم  حنين فتعينا انعيامل انييو  فهيم جنيد  وني  اطبيل اإلسيم  ومتمسيم   يه واي
 . - ( )انسعو ه 

 .  ( )انسهفي  و  ه المهم  انعر ي  انسعو ه   ي انيت  ييف خلدم  اإلسم  واندموم
 . ( )م  اندول انيو  أمداهللا نهدموم انسهفي  يف   ه اندون  انسعو ه ف

من  نعي   و يي اناصير انيدهن اندون  انسعو ه   ": -حفظ    تعاىل  -وقال الشيخ صاحل الفوزان 
 ،وما اب نه اةن من مناصرم السهمني يف ،  مميان ابلسيامدا  الانيي  ،وما قامف إل مهف   ا ا ساس ،وأ هه

وفييتح العا يييد  ،ومهييف رأسيييدا انيييرآن انميييرمي ،وإرسييال انيييدمام وطبييع انمتيييب ،و نيياهللا الرا،يييز اإلسييممي  والسييياجد
وجعييي  جدييي  مسييتيه  نألمييير ابلعيييرو  واننديييي مييين  ،مديييا نهعييرهع  اإلسيييممي وحتمي ،انعهمييي  وانمهييييا  انعيييرمي 

يف حهييوا أ يي  اننفيياا وأ يي   وشييجف   ،واضييح مهييف مناصيير ا نأسييم  وأ هييه ،يي  ذنيي   نييي ٌ   ؛النميير يف ،يي   هييد
 .( )"وهللا انصر  هنه ونو ،ره العر،ون والغرضون ،انعر وانعياا

اينعم أبميور   ،  ه انيبم  قهيب اإلسيم  وحيرزه:"  -تعاىل  حفظ    -وقال الشيخ صاحل اللحيدان 
و ي  دون ش  أف   حمومي  مهيف اإلطيما يف  ي ه انيدنيا، ول "من ل هوجد وا نظدمحم يف انعامل، ،ثدمحمم من ا 

هيدمحم حمومي   -أ  احلمومي  انسيعو ه  -ونمنديا  ،هع    ا ول هيول أحد إهنا ،امه     وا أهطياهللا وننيا أهطياهللا
وو ا جيب مهف ،  مسهم يف  اه  انبم  وهارجدا أن هدمو هللا وا ابنثبا  وانييوم يف احليل  ،ا رض مهف وجه

يييا ابقيييي  مهيييف ميييييدم انتوحييييد انصيييافي ، وأهنيييا ايييييم حيييدو  هللا إذا ايييوفر موجيييب  ؛(1) "ونصيييرم الظهيييو  وانسيييبب أهنَّ
 .(0)إقامتدا

هعييي  أن ولم  ل - مني وغيييدمحم السيييهمنيمييين السيييه 2 حميييا   ييي ه انيييبم  ل هعييي  منصيييص يف انيييدنياو 
 .انبم  هدمحم ولم يف  م  انعامل  ه 

                                                           

 ( . 1 / )اجملموع  ( )
 ( . 19/ )اجملموع  ( )
 ( . 11/ )اجملموع  ( )
 ( .192/ )اجملموع  ( )
 ( .0  )ا جو   الفيدم  ( )
 . ي     صفر ما    من مهال انرسان  جبرهدم الدهن  اجلمع   -حفظه هللا  -ا مني من ،م  انعيم نفسه  (1)
 " .اسجي "مفدو  احلمم ابنعرهع  اإلسممي   (0)
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هيييدر  مييين أحيييوال  ل هعيي  أحيييٌد يف ذنييي  إل ميين ،يييان ذا  يييوأل ل إنصييا  منيييده أو ،يييان جييا م  ل 
 .ا ي ( )"مهف   ه انبم  - ج  ومم - و  ا من ف   هللا انناس

مهيف سسيمدم  عيرع  -قيد صيدقه انعمي   -  ، نيصحما  المهم  انعر ي  انسيعو هو  ه انمهما  من 
 . انمرا  وأصاا ه  هللا، واطبييدم  حمامه، مهف ما ،ان مهيه اننيب 

عهف شبا نا أن هعهموا أننا يف ظ  حموم  إسممي   ي معي  اإلسم  ا هيدمحم جييب مهييدم أن حييافظوا ف
 .  ا العي  وأن ل هت اذنوا منه مهف

 .مع   ه انمهما  ال يا ، موقص طانب احلل ومرهد اخلدمحمبا نا وأرجو من هللا أن هيص ش
وأن حيميدم مين ،ي   ،وأن حيفظدم من ،  سوهللا ،وهللا اس ل أن هوفل حما    ه انبم  لا حيبه وهرضاه

 .وهعيندم لا فيه صمح اإلسم  والسهمني  ،وهبار  يف أوقا م ،وأن  د يف أممار م ،شر
 . مواان أن احلمد هلل رب انعالني، وآهر ا   ومهف آنه وصابهوصهف هللا وسهم مهف نبين

 
 

ُهُـــــــكتب

َمَرُبِنَُساِِلُُ/دُ ُع  ُبن  َمَرَُُأْْحَد  ْولَأب وُع  ُباْزم 

َرى ُاْلق  ُأ مِّ َُجاِمَعة 

5172ُُ:ُُُصُبُ

ُ

       
                                                           

 ". اسجي "انعمق   ني احلا،م واحملمو   ( )
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 ِكِلَماْلَكِلَمُة              

 دْوُعآل ُسبِن َعْبِد اْلرَّحَِْن  ِزْيِزَعاْل ِدْبَع      

 -ى اَلَعَت اهلُل ُهَمِحَر-         
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 ،،تياب هللا  :أصي  العتييد:"  –ه اهلل تعـا   رحـ   –قال امللك عبد العزيز بـن عبـد الـرحن آل سـعود     
مث مين  عيد م أ مي  السيهمني  ،مث انسيهص انصيا  مين  عيد م ،وما ،يان مهييه أصيااب    ،وسن  رسونه 

، و يو فددلهللا امتييا  م واحيد يف ا صي  ،اإلما  مان  واإلما  انعافعي واإلما  أمحد واإلما  أ و حنيف  :ا ر ع 
 .( )"واوحيد ا مساهللا وانصفا  ،اوحيد انر و ي ، واوحيد ا نو ي : م  أنواع انتوحيد انث

ميين ا يي  انييدهن :"   –رحــه اهلل تعــا    –امللــك عبــد العزيــز بــن عبــد الــرحن آل ســعود   أيضــًاقــال و
اني هن  ،وهرزقنيا إابياع سيهفنا انصيا  ،اسي ل هللا أن هرمحنيا. ، ومن ار،ه ههص ظدره، ه نيه هللاأمانه هللا ،نرباسا  نه

 . - إن شاهللا هللا - أقاموا قسطاس انعدل، فدم أسوانا، و م قدوانا
 .( )"انيت أمعي مبيت ا ا مهف انمتاب وانسن  ؛ ي انسهفي  :، ومييد ( )إن  رج  سهفي

                                                           

 (.1 / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
،هما  قيم  ورا ع  يف  ييان العتييد انصيايح، وقيد قيا    -رمحه هللا اعا   -نهمه  مبد انعزهز آل سعو  

فيتح انعزهيز يف مجيع "جبمعديا يف ،تياب  عنيوان  -ظيه هللا اعيا  حف -أهوان انعيم أمحيد  ين حييل انز يراين 
 ".أقوال و،هما  اله  مبد انعزهز يف انعييدم

 ي ه اننسيب  إ  انسيهص  - فيتح انسيني وانيم  ويف آهر يا انفياهللا  -انسيهفي  ":(  0 / )يف ا نسياب  قال انسيمعاين ( )
 ".وانتاال م  بدم

ميب مهف من أظدير مي  ب انسيهص وانتسيب  ل ": (9  / ) موع انفتاوأل ،ما يف   وقال شيم اإلسم  ا ن ايمي 
 ."إنيه وامتزأل إنيه    جيب قبول ذن  منه ابلافاا فإن م  ب انسهص ل همون إل حيا  

 ".من ،ان مهف م  ب انسهص:  و يانسهف" : (1/  )اننبمهللا يف سدمحم أمم   وقال ان  يب
وأ ميي   انسييهفي  نسييب  إ  انسييهص، وانسييهص  ييم صيياا   رسييول هللا ( :" 1 / )وقانييف انهجنيي  اندا ميي  يف فتاوا ييا 

وانسهفيون مجع سهفي، نسب  إ  انسهص، و م ... ان هن شدد وم رسول هللا ابخلدمحم  اودأل من أ   انيرون ا و  
 ن  أ يي  انسيين  انيي هن سيياروا مهييف منديياج انسييهص ميين إابيياع انمتيياب وانسيين  وانييدموم إنيدمييا، وانعميي   مييا؛ فمييانوا  يي

 ".واجلمام 
 ييم انسييهفيون، ( :" 0 )ميين انفرقيي  انناجييي  ،مييا يف إرشييا  انربهيي   -رمحييه هللا اعييا   -وقييال انعيييم مبييد انعزهييز  يين ابز 

 ".و،  من معف مهف طرهي  انسهص انصا 
: لت هر إ  هو  انييام أ   انسن  واجلمام   م انسهص معتيدا ، حأ ا:"  -رمحه هللا اعا   -وقال انعيم ا ن مثيمني 
 ".وأصاا ه؛ فإنه سهفي إذا ،ان مهف طرهي  اننيب 

 (.0 ، 1)إرشا  انربه  : انظر
 (.1  )، الصاص وانسيص (0  / )الهمي  خمتارا  من اخلطب  ( )

 

- رحه اهلل تعا   –آل سعود  بن فيصل الرحنيز بن عبدامللك عبدالعز
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فرهيل مين السيهمني :"   –رحـه اهلل تعـا      –امللك عبد العزيز بـن عبـد الـرحن آل سـعود     أيضًا قال و

فييي مر إبقامتديييا يف  ،و هنيييم هرهيييدون أن أراميييب الندييييا  !نييي  أ ميييو نعبيييا م هللا مبيييا م هانصييي   ؛هنيميييون مهيييي
 سيتور  . إ يرا يم اخلهيي  مهف مهي  ،  انبم ، ف ان أ رأ إ  هللا من   ه اندموا  انباطه ، وأف ر أبن  سهفي 

 .( )"موا  سعيدموإما  ،فإما حيام سعيدم مهف ذن  . هن    :وقانوين ونظامي وشعار 
نسي ل هللا اعيا  أن :"   –رحـه اهلل تعـا      –امللك عبد العزيز بن عبد الـرحن آل سـعود    أيضًاقال و

هعيز اإلسيم ، وهزهيي  منيا انعير، وأن هوفينييا إ  انعمي  مبيا جييرأل مهييه انسيهص انصييا   رب،ي  هللا، مث  رب،ي  انتعيياون 
 .ب أحد،م  هيه ما حيبه ننفسهوأوصيمم ابنتعاضد وانتساند، وأن حي. وانت نص

هيونون إننا و ا ي ، واحلييي  أننا سيهفيون  يافظون مهيف  هننيا نتبيع ،تياب هللا وسين  رسيونه، ونييل  يننيا 
 .( ) ..."و ني السهمني إل ،تاب هللا وسن  رسونه

 وحيده، نعبيد هللا:"   –رحـه اهلل تعـا      –امللـك عبـد العزيـز بـن عبـد الـرحن آل سـعود         أيضـاً قال و
نطييع هللا ورسيونه، ونتبيع  . ونعبده مبا أمران أن نعبده  ه، فم نزهد مما أمران هللا شياا ، ول ننيص عا أميران  يه شيياا  

مهييمم  سينيت وسين  اخلهفياهللا :" نييول انرسيول  إاباميا   ؛،تاب هللا وسين  رسيونه، وميا ،يان مهييه انسيهص انصيا 
 .( )"( )،تاب هللا وسنيت  :ما إن سسمتم  ه فهن ا هوا أ دا   د ار،ف فيممق"، و( )"انراشدهن الددهني من  عد 

                                                           

 (. 1 )، اله  انراشد (00/ ) الهمي  خمتارا  من اخلطب ( )
نيل  حد أن هنصب نألم   ": ( 1 /2 ) موع انفتاوأل ،ما يف   -  رمحه هللا اعا -قال شيم اإلسم  ا ن ايمي  

هوايل مهيه وهعا   غدمحم ،يم  هللا  ول هنصب وم ،مما  ،  اننيبغدمحم  ،وهوايل وهعا   مهيدا ،طرهيته إ هدمو  ش صا  
هفرقييون  ييه  ييني  أو ،ممييا    يي   يي ا ميين فعيي  أ يي  انبييدع انيي هن هنصييبون وييم ش صييا   ،ومييا اجتمعييف مهيييه ا ميي  ه،ورسييون
 ."هوانون  ه مهف ذن  انمم  أو اه  اننسب  وهعا ون ،ا م 

 (.1  / )الهمي  خمتارا  من اخلطب  ( )
نيسيف انو ا يي  مي  با  هامسيا  ،ميا هزمميه اجليا هون والغرضيون، :"  -رمحه هللا اعا   -قال انعيم مبد انعزهز  ن ابز  

 ".جتدهد لا  رس من معامل اإلسم  وانتوحيدوإمنا  ي  موم إ  انعييدم انسهفي ، و 
 (.0 )إرشا  انربه  : انظر 
 : صايح ( )

( 101 رقييم  / )وانرتميي   يف انسيينن ( 120 رقييم  / )وأ ييو  او  يف انسيينن ( 1  / )أهرجييه أمحييد يف السييند 
 . من حدهث انعرابض  ن ساره  (   رقم  / )وا ن ماجه يف انسنن 

 (.    رقم20 /1)إرواهللا انغهي   واحلدهث صااه ا نباين يف
 :صايح ( )

 . من حدهث أيب  رهرم (  9/ )أهرجه احلا،م يف الستدر  
 (. 01 رقم   / )واحلدهث صااه ا نباين يف انسهسه  انصايا  

 (.   / ) الهمي  خمتارا  من اخلطب ( )
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 !هسيموننا ابنو يا يني:"   –رحه اهلل تعـا     –امللك عبد العزيز بن عبد الرحن آل سعود  أيضًاقال و

انيييت   ،نعيي  ميين انييدمااي  انماذ يي  ! و يي ا هطيي  فيياح . ابمتبييار أنييه ميي  ب هييا  ؛وهسييمون ميي  بنا انو ييايب
 .ان هبثدا أ   ا غراض،

   ن مبد انو اب ابجلدهيد، فعيييدانا  ومل أي ِّ  ،أو مييدم جدهدم ،حنن نسنا أصااب م  ب جدهد
وحنين حنيرت   .وميا ،يان مهييه انسيهص انصيا  ،انييت جياهللا  يف ،تياب هللا وسين  رسيونه ، ي مييدم انسهص انصا 

 ي ه  يي انعيييدم انييت  .يب حنيفي ، ،هديم  رتميون يف نظيرانأول فرا  ني مان  وانعافعي وأمحيد و  ،ا  م  ا ر ع 
 ،و يي ميييدم مبنيي  مهيف اوحييد هللا . قا  شيم اإلسم     ن مبد انو اب هدمو إنيدا، و  ه  ي مييدانا

فعييييدم انتوحيييد  يي ه  ييي انيييت نييدمو إنيدييا، و ييي انيييت انجينييا عييا  ،منز يي  ميين ،يي   دميي  ،هانصيي  ميين ،يي  شييا ب 
 .( )"ن  ن ومصا بحنن فيه م

حنين  ميام إ  انيدهن :"   –رحه اهلل تعـا     –امللك عبد العزيز بن عبد الرحن آل سعود  وقال أيضًا
 .( )"اخلانص من ،   دم ، حنن  مام إ  انعروم انو يف

ان حنين  ميام إ  اإل ي:"   –رحه اهلل تعا    –امللك عبد العزيز بن عبد الرحن آل سعود  أيضًا قالو
 .( )"يف انسر وانعهن ،حنن ندمو إ  ذن  جدد طاقتنا. ، و متاب هللا و سن  نبيهابهلل اعا  و رسونه 

قيد جعهنيا هللا أان :"   –رحـه اهلل تعـا      –امللـك عبـد العزيـز بـن عبـد الـرحن آل سـعود         أيضـاً  قـال و
ص انصييا ، ل نتييييد مبيي  ب  ون ومييا ،ييان مهيييه انسييه ،مبعييرهن ومعهمييني ابنمتيياب وانسيين  :وآاب ييي وأجييدا  

رجعنييا إنيييه وسسييمنا  ييه، وأمييا إذا مل جنييد  ،آهيير، ومييأ وجييدان انييدني  انيييو  يف أ  ميي  ب ميين اليي ا ب ا ر عيي 
 . نيم  قواي  أه ان  يول اإلما  أمحد

 ،و ي ا افسيدمحم ا ين ،ثيدمحم و يو شيافعي ،اني   نييرؤه وشيرحه ا حنيا  ،فد ا ،تاب انطااوه  يف انعيييدم
 ييي  :فاييييي  انتمسيي  ابنييدهن... واابعييوا أ ييواهللا م  ،ن  عيي  السييهمني ار،ييوا سيين  انرسييول وانسييهص انصييا ونميي

ومييا ،ييان مهيييه انسييهص انصييا ، و يي ا  ييو انيي   أ مييو إنيييه، ومييا ،ييان  ،إابيياع مييا جيياهللا  متيياب هللا وسيين  رسييونه
 .( )"خمانفا  و ا انيول فدو ، ب وافرتاهللا مهينا

إني  أممي  جديد :"   –رحـه اهلل تعـا      –عزيـز بـن عبـد الـرحن آل سـعود      امللـك عبـد ال   أيضـاً  قالو
 : ن ن  . وإحمل مييدم انسهص انصا  يف نفوس السهمني وانعرب ،يف سبي  إممهللا ،هم  اندهن ،طاقيت

 .أان مبعر أ مو ندهن اإلسم ، وننعره  ني ا قوا : أول  
                                                           

 (.  )، الصاص وانسيص (  / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 (. 1)وانسيص الصاص  ( )
 ( .2 / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 (.11)الصاص وانسيص  ،( 1/ )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
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 يييي انتمسييي   متييياب هللا وسييين   :يييييدم انسيييهص انصيييا أان  اميييي  نعيييييدم انسيييهص انصيييا ، وم:  نييييا   
فيي رجع  عي هنا إ  أقييوال ا  ميي  ا ر عيي ،  ،أميا مييا ،ييان غييدمحم موجيو  فيدييا. رسيونه، ومييا جيياهللا مين اخلهفيياهللا انراشييدهن

 .ف ه  مندا ما فيه صمح السهمني 
ع ،همييي  ونييييل أحيييب منيييد  مييين أن جتتمييي. أان مسيييهم، وأحيييب مجيييع ،همييي  اإلسيييم  والسيييهمني:  نثيييا  

 ...وإن  ل أأتهر من ايدمي نفسي وأسر  ضاي  يف سبي  ذن  . ونو مهف هد مبد حبعي ،السهمني
 :، وما رفعدم إ  ذن  إل هصهتان ( )إن انسهص انصا   م قدوم السهمني، وهدمحم قدوم

 .انتمس   متاب هللا، وما جاهللا  ه رسول هللا، وانصدا وانت اي  يف سبي  هللا - أ
 .وانعمر مهف انعطاهللا، و،ممها من هللا اعا   -ني اهللاانصرب مهف ا - ب

ونرجيو أن هنبيف نبياات   ،هعيجع ،مهف أن ،  ما نسمعه من السهمني وانعيرب - حنمد هللا - وحنن انيو 
، وانصييييدا وانت يييياي  وانصيييييرب واإلنسييييان انطيييييب  ييييو انيييي   هيتييييد  ابنسييييهص انصييييا  يف مبييييا م ر ييييه. حسيييينا  
 .( ) "...وانعمر

أسيياس أحمامنييا :"   –رحــه اهلل تعــا    –مللــك عبــد العزيــز بــن عبــد الــرحن آل ســعود ا أيضــًا قــالو
 يو انعيرع اإلسيممي، وأنيتم يف اهي  انيدا رم أحيرار يف سين ،ي  نظيا ، وإقيرار انعمي  اني   ارونيه موافييا   :ونظمنيا

انعيرع ل هميون مفيييدا  نصيا  انيبم ، مهيف شييري أل هميون خمانفيا  نهعييرهع  اإلسيممي ؛  ن انعمي  اني    ييانص 
 .( )" و انسدمحم مهف غدمحم ا ساس ان   جاهللا  ه نبينا    ،وان رر ،  ان رر.  حد

 ،مجييع أحميا  المهمي :"  –رحه اهلل تعا    –امللك عبد العزيز بن عبد الرحن آل سعود  أيضًا قالو
 .( )"هص انصا امون منطبي  مهف ،تاب هللا وسن  رسونه، وما ،ان مهيه انصاا  ، وانس

حنين ل ميز ننيا إل :"   –رحـه اهلل تعـا      –امللك عبـد العزيـز بـن عبـد الـرحن آل سـعود        أيضًا قالو
وإذا أضييعناه  .حافظنييا مهييف مييزان، و ييو سييمحنا ؛ول سييمح ننييا إل انتمسيي   ييه، وإذا حافظنييا مهيييه ،ابإلسييم 

 ييو مييا ذ،راييه نمييم ميين انتمسيي   ييدهن  ؛وأطهبييه ميينمم ،وإن انيي   أرهييده. ان  غ ييب ميين هللادْ ضييعينا أنفسيينا، و يُيي
وانيييت ل  ميين أن أحيييد مندييا مدمييا امهفييف، وإين أحييب أن أر   مهيييمم  ،هللا، و يي ه طييرهييت انيييت أسييدمحم مهيدييا

 .نه مهف ا رض أنبتف، وأمثر نبا اإذا امرر نزو  ،لمتيا   أنه ،الطر ؛  ا
                                                           

أبننا سهفيون، : إننا نُتدم:"  -حفظه هللا ورماه  -قال صاحب انسمو الهمي ويل انعدد ا مدمحم سهطان  ن مبد انعزهز  ( )
 ".هفيني فنان نتبع انسهص انصا انيدوم، وإذا ،نا س: وانسهص انصا   و

مين وزارم انعياون اإلسيممي  وا وقيا  وانيدموم واإلرشيا  ( أبحيدا  افجيدمحما  انيرايض)إصيدار هيا  (   )اإلر اب 
 . ي    ما  

 (. 1)، الصاص وانسيص ( 0/ )خمتارا  من اخلطب  ( )
 (. 1)، الصاص وانسيص (  / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 (.   / ) ي، شبه اجلزهرم يف مدد اله  مبد انعزهز     / /  م أ  انيرأل جرهد ( )
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مهييف أميير إل إذا   ُ بِّيييْ ل نيُ  - وهللاِّ  - ر نييا يف وطننييا، وإانأننييا مييا  ههنييا احلجيياز إل  عييد أن حو  :اعهمييون 
 افعنييا ميين  هننييا وأنفسيينا وقوميتنييا ووطننييا في هيي  هللا  يييدان، و يي ا ميين ف يي  هللا  ؛ هينييا فيييه، وإذا  هينييا يف شيييهللا

 ...نامهي
،تييياب هللا   هنيميييون مهيييف ا ييين سيييعو ، واحليييييي  ميييا نيميييوا مهينيييا إل إلابامنيييا ،وإين أرأل ،ثيييدمحما  مييين اننييياس

ف مييا انييدهن فييوهللا ل . ومييندم ميين ميياب مهينييا انتمسيي  ابنييدهن، ومييد  ا هيي  اب ممييال انعصييره . وسيين  رسييونه
 .، ول أابع إل ما جاهللا  ه، ونيغ ب مهينا من شاهللا وأرا أغدمحم شياا  عا أنزل هللا مهف نسان رسونه 

فيينان أنهيي  ا ونعميي   ييا ونسييعف يف  ؛سييم وأمييا ا مييور انعصييره  انيييت اعيننييا وافيييدان وهبيادييا  هيين اإل
فإننييا ننبيي ه، ونسييعف جدييدان يف مياومتييه،  نييه ل طاميي  ل هييوا يف معصييي   ،اعميمدييا، أمييا النييايف مندييا نأسييم 

 .( )" هوأحسن من مدني  اإلسم ، ول مز ننا إل ابنتمس   ،اخلانل، ول مدني  أف  
واجيب مهيف مين ايو  ":  –رحه اهلل تعـا     –ن آل سعود امللك عبد العزيز بن عبد الرح أيضًا قالو

وانرامييي ،ييالطر أحييياان  همييون هييدمحما   .صييهاف انرمييي  ، نييه إذا صييهح انرامييي ؛أن همييون مصييهاا   ،أميير السييهمني
واإلمييا  وا مييدمحم  ،ول هصييهح انراميي إل إذا اابييع ،تيياب هللا وسين  رسييونه ،وأحييياان  هميون  ييمهللا وم ييرم ،مهيف رميتييه

وجيييب أن هفعيي  معدييم مييا جيييب أن  ،ميين رميتييه ل وايل انبيييف جيييب مهيييه أن هعهييم أنييه راع و،يي  راع ومسييدو حييأ
ونيو   ،وانيدهن حييتم مهيي  أن حتيب مين أحيب هللا ، ن اننفوس ل  من أن اوافل مهيف غيدمحم ميا حتيب ؛هفعهوا معه

 ي ه  يي احملجي  انبي ياهللا إن و  ،ونيو ،يان مين أصيدقا   وأحبا ي  ،وأن ابغ  من حييارب هللا ،،ان من أمدا  
 .( )"شاهللا هللا

أمييا ميين انسييهص  ":  –رحــه اهلل تعــا    –امللــك عبــد العزيــز بــن عبــد الــرحن آل ســعود  أيضــًا قــالو
ومين ،يان منيده غيدمحم ذني  هبينيه ننيا حيأ  ،فإننيا نتيبعدم ،انصا  مين اخلهفياهللا انراشيدهن أو ا  مي  ا ر عي  الدتيدهن

 .ايو  احلج 
فيينان مسييتعدون يف مجيييع ا وقييا  سييواهللا ،انييف  ،ه نصيييا  ننييا ميين انمتيياب أو انسيين و،يي  إنسييان منييد

ان هللا أن وقيد أمير  ! ومين أرا ان مهيف خمانفي  شييهللا مين ذني  فيم نيبهيه أ يدا  . من ،بدمحم أو صغدمحم أو جهي  أو حييدمحم
مهينيا إ  ميا  فهيغ يب ،ومين غ يب مهينيا لستمسيا،نا  يدهننا ،أن نع  مهيديا ابننواجي نتبع شرهع  اإلسم ، و 

 .( )"شاهللا
هيييول ،ثييدمحم ميين :"   –رحــه اهلل تعــا    –امللــك عبــد العزيــز بــن عبــد الــرحن آل ســعود    أيضــًا قــالو
جيييب أن نتييد  يف معمييار الدنيي  واحل ييارم، وإن أتهييران انشيان ميين ميد  سييدمحمان يف  ي ا انطرهييل، و يي ا : السيهمني

                                                           

 (. 1)الصاص وانسيص : وانظر(  1/ ) الهمي  خمتارا  من اخلطب ( )
 .(29 -21 )الصاص وانسيص  ( )
 . ( 0)الصاص وانسيص  ( )
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مهف شيري ألَّ هفسيد مهينيا ميا يدان وشييمنا، فيإذا أر ان  ،هيوهناا ماهللا ابط ؛ فاإلسم  قد أمران أبه  ما هفيدان و  
 .( )"انتيد  جيب أن نتبع اإلسم ، وإل ،ان انعر ،  انعر يف إاباع غدمحمه

حنين نرهيد أن نسيدمحم :"   –رحـه اهلل تعـا      –امللك عبد العزيز بـن عبـد الـرحن آل سـعود      أيضًا قالو
ضوهللا انندار، إن رأهنا وامتيا ان وآماننا يف انسيدمحم إ  ا ميا  جييب أن هميون  ومهف ،ونمن أبقدا    ت  ،إ  ا ما 

وما ،ان مهيه انسهص انصا ، فما ،ان موافييا  نهيدهن يف أميور  -مهيه انصمم وانسم   - وفل ما ،ان مهيه نبينا
 ...اندنيا سران مهيه، وما ،ان خمانفا  نهدهن نب انه 

مهف شري أل اميون خمانفي  نهعيرع،  ،وانعم   ا ،باع أوامر احلموم إنه جيب مهيمم إا: وصفوم انيول 
 . ( )"وما مددان  ا أهنا أصدر  أمرا  خمانفا  انعرع قط

جييب أن نتمسي  :"  –رحـه اهلل تعـا      –امللـك عبـد العزيـز بـن عبـد الـرحن آل سـعود         أيضـاً  قالو
وانطبييل أمييوران  ،نميين ،هنييا  مييام هللا ،سسييمنا  يي ن فييإذا  ،أن نتمسيي  مبييا ،ييان مهيييه انسييهص انصييا  بيي  هللا، و 

فعهيف اليرهللا . نعهيه ههطيص  نيا ؛ونيتمهم يف أميوران واقتصيا ايانا مهيف موجيب اييوأل هللا ،مهف ما جاهللاان مين منيد هللا
أن هنظيير يف مانييه وأممانييه، فييإذا وجييد ا مطا ييي  نهعييرع، مهييم أنييه مهييف صييراي مسييتييم، وقييد مييا   ، ومييا  

فيجييب أن . ميدل: واننيار. رمحيي : ابننيار أو اجلني ، واجلني : هبيَل إل انعمي  انيي   همافي  مهييه اإلنسييان ا نبيياهللا، ومل
 ىئ  ىئ  ىئ  ی   نعتصم  ب  هللا اعا  وأن نعم  ابنسيعي، ول سيعي إل  توفييل هللا 

، واحليز  ل هميون ( ) 

 .( )"إل ابنتوحيد
إن احلييام اجملير م مين :"   –رحـه اهلل تعـا      –سعود امللك عبد العزيز بن عبد الرحن آل  أيضًا قالو

انييدهن، وانزاهييرم أبنييواع انيييوم نيسييف حيييام، ،يي ن  مظميي  الهيي  وجربواييه، نيسييف ابحليييام، وإمنييا احليييام انييدهن، 
فاحليام انييت اسيدمحم مهيف أسياس انيدهن  يي انييوم، أميا احلييام انييت اسيدمحم مهيف غيدمحم . وانتمس   ه، وإقام  حدو  هللا

 .فم جيد  ول هثمر  ،ن فدي ،الطر ان   هيع مهف انسب  انده
الهو  وا مراهللا وانعهماهللا إذا اجتنبوا اندهن، وإين أرأل نفسي شيرا  مهيف رميييت  ،وإن شر اخلهل مهف انرمي 

إذا جتنبييييف مييييا جيييياهللا يف ،تيييياب هللا، ومهييييف نسييييان رسييييول هللا، و عييييد ذنيييي  ل أأتهيييير ميييين  مييييو م إ  انتمسيييي  
 .مسف أن هغفر هللا   ن  ذنو نا، و اي سيااانا ، ابنمتاب وانسن

                                                           

 (. 9/ )الهمي   خمتارا  من اخلطب ( )
 (.2 -1 / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 (.11: و  ) ( )
 (.   )الصاص وانسيص  ( )
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، وميين امرتضيينا يف  هننييا ووطننييا قااهنيياه حييأ ،  ييو أسيياس انرقيييإن انييدهن اإلسييممي انصييايح يف نظيير  
و،ييي  جوارحنيييا، ونسييي ل هللا أن  يتنيييا مهيييف اإلسيييم ،  ،وإن اإلسيييم  مهييي  مهينيييا قهو نيييا. ونيييو ،يييان أ ييي  ا رض

 . نا وابلسهمني اإلسم  وحيفظنا ابإلسم ، وحيفظ
فييم قييوم .  ييو انيييوم، وأشييدد هللا أن  يي ا المتيييا   ييو احلييل ،إن المتصييا   متيياب هللا وسيين  رسييول هللا

 .( ) ..."إن   ا أمر مستاي . انفع  م  هن 
إننيا نعتصيم  بي  :" قيال   –رحه اهلل تعا    –امللك عبد العزيز بن عبد الرحن آل سعود  أيضًا قالو

 . اعا ، ومن امتصم ابهلل فدو حسبههللا
حنيين نييدمو إ  ذنيي  جدييد . حنيين  مييام إ  اإل ييان ابهلل اعييا ، و رسييول هللا، و متيياب هللا، و سيين  نبيييه

 .( )"ونيل يف ذن  غ  ول ادنيل. طاقتنا يف انسر وانعهن
 ،إن اجلامعي  احلييييي " :  –رحه اهلل تعـا     –امللك عبد العزيز بن عبد الرحن آل سعود  أيضًا قالو

 . ( )"واإل ان اخلانص ، ي المتصا   ب  هللا ،وهنصران هللا  ا ،انيت  من أن افيدان
 -أن هللا  :افدميون:"   –رحـه اهلل تعـا      –امللك عبد العزيز بن عبـد الـرحن آل سـعود     أيضًا قالو

و يي نعمي  اإلسيم  انييت  ،  جسييم نَّيعمي  مظيمي  ومِّ  ن ،نَّ مهينا ومهيمم يف آهر   ا انزميانمَ  - سباانه واعا 
وانييييا   ييا،  ،وميينَّ مهينييا  نصيير ا -رمحييه هللا  -نَّ هللا  تجدهييد ا مهييف هييد شيييم اإلسييم     يين مبييدانو اب َميي

 . واعبدان   ن  ،وأوجب مهينا رماهتدا ومحاهتدا
ومل أيمير  يه، وأ،ثير  ،  ميا مل هعيرمه هللا اوز يا إ ،ووقيوع اخلهي  فيديا ،ومن أمظم ما همون سيببا  نزواويا

ونبيي  ا وراهللا ظدييره إل انيهييي  ميين اننيياس، وانيهييي  قييد وقييع ميين  ،وانييييا   ييا ،اخلهييل قييد أمييرض ميين  يي ه اننعميي 
 .( )" ع دم من انتجاوز ما همون سببا  ننيصدا

إذا ميا  هغنيا إ  جدي   ":  –رحه اهلل تعا    –امللك عبد العزيز بن عبد الرحن آل سعود  أيضًا قالو
أمييران أ هديييا إبابيياع ،تييياب هللا وسيين  رسيييونه، ومييا حنييين إل  ا ييدون يف سيييبي  هللا، وإن أول شييييهللا  ،ميين اجلديييا 
 ييو  هننييا وطننيا، و يي ان ا مييران ل نيبيي  ، ونيو أ يي  ا رضونعيي  مهييه ابننواجيي ، وحنييارب  ونييه، حنيافظ مهيييه، 

نب ل اننفل واننفيل  وهنما؛  هنما مظيميان منيدان، ول  مين أن نت هيف ول  وا م، إان  ،فيدما قول  ول اصرفا  
 .( )"مندما قيد شعرم، ومن لمنا يف ذن  فهي رب رأسه ابجلدار

                                                           

 (.20 / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 (.2 / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 .(   )الصاص وانسيص  ( )
 (.  / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 (. 1)الصاص وانسيص  ( )
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أان منيد  أميران ل :"   –رحـه اهلل تعـا      –امللك عبد العزيز بـن عبـد الـرحن آل سـعود      أيضًا قالو

 : ونو  ععرم ،اهللا مهف من حياول انني  مندماأ اون يف شيهللا مندما، ول أاواىن يف اني 
وهللا وابهلل  - وسيييهم وابر  مهييييه، إين ، انهديييم صييي  ِّ "  رسيييول هللا" "ل إنيييه إل هللا"،همييي  انتوحييييد، : ا ول 

 . فداهللا و ه انمهم  ل أضن  ه ،و،  آل سعو  ، مي و   أول    ُ د ِّ قَ أُ  - واتهلل
 : وانثيياين 

ُ
  ييه مشيي  انعييرب  عييد انفرقيي ، وأمييز م  عييد ان نيي ، و،ثيير م  عييد انيهيي ، فييإين  انيي   مجييع هللا  ُ ْهيي يي ا ال

 . ل أ هر قطرم من  مي يف سبي  ان و  من حوضه ،، ن 
 أو   ير ،أن هنصرين مهف ،  من أرا   ي ا الهي  ،من ،رمه وف هه - سباانه واعا  -وقد مو ين هللا 

وأطييي  انصييرب مهيف ميين  ييدأين  ، ي  أصييرب مهييه ،ابنعييدوان حييدا  أن ل أ يدأ أ ،ي ،  ين جعهيف سيينيت ومبييدنيه ،يييدا  
حيأ هيرمي  انبعييد وانيرهيب ابجليض وان يعص،  ،وأسيا أل يف انصيرب ،وأ فع ابحلسىن ما وجد  وا مماان   ،ابنعداهللا

ضييير ف ضييير يت فمانيييف انياضيييي ، و،انيييف اةهييي  مهيييف ميييا ميييو ين هللا مييين ف يييهه،  ،نهصيييرب مميييان لَ ْبيييهحيييأ إذا مل 
 .( )"هلل رب انعالني واحلمد

إن السيهمني خبيدمحم إذا :"   –رحه اهلل تعـا     –امللك عبد العزيز بن عبد الرحن آل سعود  أيضًا قالو
، نيتيييد   السييهمون نهعميي   يي ن ، فيتفيييون فيمييا  يييندم مهييف انعميي  هللا وسيين  رسييونه  باافيييوا، وممهييوا  متييا

ذا  أايد  إنييدم ف سيدمحم وإاي يم  ندموم إ  انتوحيد اخلانص، فإن  حني متاب هللا وسن  نبيه، ومبا جاهللا فيدما، وا
وهللا إني  ل أحيب الهي  وأ تيه، ول أ غيي .. إ  جنب، يف ،  ممي  هعمهونيه، ويف ،ي  حر،ي  هيوميون  يا  جنبا  

وا، فيإين أسيدمحم ونيتفيي نيتعا د السهمون فيميا  ييندم مهيف انتمسي   ي ن .. واندموم إ  انتوحيد،  ،إل مرضام هللا
أسييدمحم أان وأسيير  وجيعييي و نييو قييومي، وهللا ..  يي   صييف  هييا    ،ل  صييف  مهيي ، أو زميييم  أو أمييدمحم وقتايي  معدييم

 .( )"مهف ما أقول شديد، و و هدمحم انعا دهن
إننيا ل نبغيي انتجدهيد ":  –رحـه اهلل تعـا      –امللك عبد العزيز بن عبد الرحن آل سعود  أيضًا قالو

 ،و يو انصييره ،ومين مميي  ا تغياهللا مرضييام هللا فديو حسييبه ،، إننييا نبغيي مرضييام هللا   هننييا وميييدانااني   هفييدان
 تعيدوا مين انعمي  مبيا ونييد ا ،وإمنا اعوز م انعو م إ  ما ،ان مهيه انسيهص انصيا  ،فالسهمون ل هعوز م انتجد 

 ييم  ووصييهوا إ  مييا ، يي وم هللا جيي  شيي نهف ،فانغمسييوا يف محيي م انعييرور واة   ،هللا وسيين  رسييونه جيياهللا يف ،تيياب
وليا  ،ليا أصيا م ميا أصيا م مين  ين وآ   ،ونو ،انوا مستمسمني  متياب هللا وسين  رسيونه ،مهيه من ذل و وان

 .( )"أضاموا مز م وف ار م
                                                           

 .(   ،2  ) الصاص وانسيص ( )
 .(1 ) ص وانسيصاالص (  )
 .(  )الصاص وانسيص  ( )
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 ،إن اييد  السيهمني":  –رحـه اهلل تعـا      –امللك عبد العزيز بـن عبـد الـرحن آل سـعود      أيضًا قالو

 ،ول هنيوض نهمسيهمني  غيدمحم انرجيوع إ   هيندم ،إن شياهللا هللا ،وضدم  و من ا ميور انييت ميا  رحنيا نيدمو إنيدياوهن
و يو إفيرا   ،واضح معب يد لين أرا  سيهو،ه ،وانطرهل إ  ذن  ،والمتصا   ب  هللا ،وانتمس   عييد م انصايا 

 نيه ل فا يدم مين قيول  ؛وانعمي  مبيا أيميران  يه انيدهن ،ابنتوحيد اخليايل مين انعير  وانبيدع - سباانه واعا  -هللا 
 .( )" م مم 
فيجيب أن نيتعهم مين ":  –رحـه اهلل تعـا      –امللك عبد العزيز بن عبد الرحن آل سـعود   أيضًا قالو

وجيييب أن نعرفدييا  ،و،هميي  انسييعا م ،و ييي ،هميي  اإلهييم  ،ويف ميييدمتدا معرفيي  ،هميي  انتوحيييد ،انعهييو  مييا هنفعنييا
ل . "واوحيييده ابنعبو هيي  ،ففيدييا إفييرا  هللا ابنر و ييي  ، هنييا ،هميي  جامعيي  خلييدمحم انييدنيا واةهييرم ؛دييا ونعميي   يياونفدم

 .( )"- سباانه واعا  -اثبف نه انعبا م :  "إل هللا"انفي انعبا م من غدمحم هللا :  "إنه
إن السيهمني ل هرقيون ":  –رحه اهلل تعـا     –امللك عبد العزيز بن عبد الرحن آل سعود  أيضًا قالو

واخليييروج ميييين أسييير انبييييدع  ، ييييو انتوحييييد اخلييييانص ،إن سيييبي  رقييييي السيييهمني ،ول هند يييون ابنبدرجييي  وانزهييييار 
 .( )"والمتصا  مبا جاهللا يف ،تاب هللا مهف نسان رسونه انمرمي ،وان مل 
إني  أرأل مين واجييب ":  –رحـه اهلل تعـا      –امللك عبد العزيز بن عبـد الـرحن آل سـعود     أيضًا قالو

ميييع المتصيييا   بييي  انيييدهن  ،وا هييي  اب سيييباب انييييت جتعهديييا يف مصيييا  انيييبم  اننا  ييي  ،ارقيييي  جزهيييرم انعيييرب
 . اإلسممي احلنيص 

 ؛وأنفيوا  يني قهيو مم ،فمونيوا هيدا  واحيدم ،وصيغدمحم،م ا نيا   ،وأوسيطمم أهيا   ،إن  امترب ،بدمحم،م مبنزني  انوانيد
 . ابلدم  الهيام مهف مااينا نتسامدوين مهف انييا 

 . وها   انرمي   ،ننصرم   ا اندهن ؛إن  ها   يف   ه انبم  انعر ي 
 ،مهييف هيييد ظيييالدم حنييين إل اخليييد  نرميياايان، فيييإذا مل ننصييص ضيييعيفدم، وأنهييي ومييا  ،إن الهيي  هلل وحيييده

 .ن قد هنا ا مان  الو وم  إنينانمو  ،ونسدر مهف مصاحلدم ،وننصح وم
واننظيير يف ا مييور انيييت اييوفر  ،وإمنييا هدمنييا انييييا   ييل واجييب انتوحيييد ،ل  منييا ا مسيياهللا ول ا نيييابإننييا 

 . انراح  والطمانان نرماايان
فإذا رأهيتم هطي  مين  ،ومن حينا مهيمم اننصح ننا ،اننصح نمم يف انسر وانعمني  ،إن من حيمم مهينا
فييييد هنيييتم أنفسيييمم  ،فيييإذا مل افعهيييوا ذنييي  ،نننظييير فييييه ؛إنينيييافعهييييمم  رفيييع ذنييي   ،موظيييص أو جتييياوزا  مييين إنسيييان

 .( )"ووطنمم وولهتمم
                                                           

 .( 01)نسرام انهي   ( )
 .(1  )الصاص وانسيص  ( )
 .( 01)نسرام انهي   ( )



 
 
 
 

18 
نَّةَُُِدْوَلةُ  ُاْلَتْوِحْيِدَُواْلسُّ

 
نيد قا  انناس هيهيدون ":  –رحه اهلل تعا    –امللك عبد العزيز بن عبد الرحن آل سعود  أيضًا قالو

فيإذا  ،حزميوا أمير م وإمنا  م قو  ،قهدوان يف شيهللا من   ا مع أهنم ما ،يف انيعور ويف ا هما وانتيانيد ،أورواب
 ،وانتناصيح فيميا  يننيا ،وأن نتاهف ابحلز  ،احتيروان فيجب أن جنتنب ،ثرم انمم  ،مرفوا أننا متفرقون ومتنا  ون

 ."  رسول هللا" "إنه إل هللا ل"وأن نرت  انتفرا ونمون هدا  واحيدم، وجنتمع مهف ،هم  
وأان رجيي  ل أميير  ازوهييل  ،وأنصييامم  ييه ،يو يي ا  ييو اننصييح انيي   أنصييح نفسيي..  يي ه  ييي احلييييي  

وأحيييب أن أؤ   واجيييب اننصيييح  ،وإمنيييا أان رجييي  مسيييهم ، نييي  مل أ يييرج ميييثهمم مييين ميييدارس ؛انميييم  وانميييييه
، جييب أن ننييي أنفسينا، وننييي منديا انيدرن، وننظير يف إصيمح ( )انمهيف غيدمحم فيم ن يع ذنبنيا  ، هواين السهمني

 .( )"هنصر  هنه وهعهي ،همته وهعز اإلسم  والسهمني ، أس ل هللا أنذا   يننا، وننصر هللا فينصران
يف  ييم  انعييرب " :  –رحــه اهلل تعــا    –امللــك عبــد العزيــز بــن عبــد الــرحن آل ســعود   أيضــًا قــالو
وضيير ا يف انصييميم، وإحليياا ا ذأل  ،مهييف اإلضييرار جبزهييرم انعييرب واإلسييم  ،أانس هسييامدون ا جنيييب ،واإلسييم 

 .( )"هنب  اٌ رْ وفينا مِّ  -إن شاهللا هللا  - ونمن نن هتم وم ذن ..   نا
نييد ،نيف ل شييهللا،  ":  –رحـه اهلل تعـا      –امللك عبد العزيز بن عبد الرحن آل سـعود   أيضًا قالو

انعيا ، وجنيواب  انييمن، وغيراب  انبايير  ا  و ير  ،حيييد ا مشيال  انعيراا :وأصيباف انييو  وقيد سييطر  مهيف  يم  شاسيع 
نيييد فتاييف  يي ه انييبم  ومل هميين منييد  ميين ا متييا  سييوأل قييوم اإل ييان، وقييوم انتوحيييد، .  محيير، وشييرقا  اخلهيييجا

 .ومن انتجد  غدمحم انتمس   متاب هللا وسن  رسونه، فنصرين هللا نصرا  مزهزا  
ن ومين انييوم انبعيره ، وقيد أتنيب ا ميداهللا مهيي، ونمي ،نيد هرجف وأان ل أمه  شياا  من حطيا  انيدنيا

 .( )" ف   هللا وقواه اغهبف مهف أمدا ي، وفتاف ،    ه انبم 
ول  ،أان ل أفيت  ":  –رحـه اهلل تعـا      –امللـك عبـد العزيـز بـن عبـد الـرحن آل سـعود         أيضـاً  قـال و

جعييي  ،همييي  هللا  يييي انعهييييا، ول  :ول أرهيييد مهيييوا  يف ا رض ول سيييعا م، إمنيييا هدمييي  يف اندرجييي  انيصيييوأل ،أسيييعف
نييييد حار تنيييا جييييو  جيييرارم يف أ وار . ميييا هعرتضييي  يف انطرهيييل مييين الصيييامب والتاميييب ، يف  ييي ا انعييي نهدمييي 
 -انفعيي  واخلسييران  -رغييم ،ثييرم مييد  ا ومسييمر ا  -منيي  أن قمنييا  يي ه انييدموم البار،يي  فمييان نصيييبدا  ،خمتهفيي 

 . - وهلل احلمد
 ماذا هرهدون من ا ن سعو  ؟ فماذا مم  ا ن سعو ؟

                                                                                                                                                                                

 .(12 )، اله  انراشد ( 010/ )شب  اجلزهرم   ( )
 . ، ونع  ا قرب ما أ بته"مهف غدمحم ا"يف الطبوع  ( )
 .( 1 )اله  انراشد  ،(0  )الصاص وانسيص  ( )
 .(1 )انسيص الصاص و  ( )
 .(  / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
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، أزنييف ،ي  شييبد ، وأقميف ،يي  معييرو ، وهنييف ميين ،ي  منميير، وحجيييت يف  ٌ نَييي ِّ يل واضيا   يَ  ي ه أممييا 
أان . إين أ يرأ إ  هللا مين ،ي   ير  أن أ يايه، وأ يرأ إ  هللا مين ،ي  منمير أن آمير  يه. ذن  ،تاب هللا وسن  رسونه

 ... مهف استعدا  حملاجج  ،  من هرهد  اججيت  متاب هللا وسن  رسونه 
هم ميييريب، رأسيييف قيييومي  عيييد مصيييامب طوههييي ، ول ف ييير يف ذنييي ، واسيييدمحم اةن ورا يييي جييييو  أان مسييي

إن  مييييف  ميييوا، وإن فرحيييف فرحيييوا، وأن أمييير  نزنيييوا مهيييف إرا   . ل ايييي  مييين أر عما ييي  أنيييص ميااييي  ،جيييرارم
بي  هللا، ول و دلهللا  م جنو  انتوحيد، إهيوان مين أطياع هللا، هييااهون وجيا يدون يف سي. وإن هنيف انتدوا. وأمر 

وإن  يي ه انيييوم  ييي موقوفيي  نت هيييد انعييرهع ، ونصييرم .  - جيي  ومييم - هرهييدون ميين وراهللا ذنيي  إل إرضيياهللا انبييار 
اإلسييم  يف انييداير انييييت ولَّين هللا أمر ييا، أمييا   مييين مييا أل هللا ورسيييونه، وأصييا  فيدييا مييين ل هعا هنييا ول هناننيييا 

 .هللا  ي انعهيا، و هنه  و انظا ر وإن  وجند  جنو  يف سبي  جع  ،هم .  سوهللا
 .( )"نس ل هللا أن أيه  أبهدان وهوفينا لا حيبه وهرضاه

 ،أان قيو  ابهلل اعيا  ":  –رحـه اهلل تعـا      –امللك عبد العزيز بن عبد الرحن آل سـعود   أيضًا قالو
ناضيهون وهميافاون يف سيبي  هللا، وسييوفدم أبهيدهدم، ه ،مث  عيعيب، وشيعيب ،هديم ،تياب هللا يف رقيا م ،مث إب اين

ڌ  ڌ  ڎ     إب ييياهنم  -إن شييياهللا هللا  -ونسيييف أ ميييي أهنيييم أقيييوايهللا  عيييد  م أو ميييد  م، ونميييندم أقيييوايهللا 

   ڎ   ڈ  ڈ  ژ
( ).  
ابهلل مث ابنعييييم  انعر يييي ، و،ييي  فييير  مييين شيييعيب  يييو  ،انييييت  يييي حتيييف سيييهطيت ،نييييد مهميييف  ييي ه انيييبم 
ول أابيع يف حممديم غيدمحم ميا  يو صيا   ،،فير  واحيد، ل أف ي  نفسيي مهييدمجند  وشرطي، وأان أسدمحم وإاي يم  

 .نَّ هللا مهينا   ا اله ، مث إب اننا ان   يف صدورانونيد مَ . حسبما جاهللا يف ،تاب هللا وسن  رسونه ،وم
ذا  طيول وحيول قبهنيا، ونمنديا مل اييدر مهيف أتميني انطيرا  ،نيد حممف  ي ه انيبم  حموميا  قوهي 

ف ييم  ميين  يييي  ا مييا،ن، أمييا انيييو  فييإن ا ميين سييا د يف طييول انييبم  ومرضييدا، قييد لسييتموه  ،  وجييدم ييني مميي
وإمنييا نأشييارم إ  أننييا  ،أبهييدهمم وشييا دسوه أبمييينمم، و يي ا ميين ف يي  ريب مهينييا، وحنيين ل نيييول  يي ا نمفت ييار

فييييدهن إ   يييييف هللا احلييييرا  وأ اهللا نسييييعف خليييدمحم السييييهمني، ونتيييي مني راحييي  انوا ،أسييير  وشييييعيب جنييييد مييين جنييييو  هللا
 .( )" ...مناسمدم
نييل ننيا مين الياصيد  ":  –رحه اهلل تعا    –امللك عبد العزيز بن عبد الرحن آل سعود  أيضًا قالو

حنييين أ ييي  . ومل همييين منيييدان ميييال ول رجيييال ،حنييين سيييران يف اجليييا م. وانغيييااي  إل أن اميييون ،همييي  هللا  يييي انعهييييا
وإننيا نين . ونيسيم أمياممم مهيف ذني  ،ونيه انييو  مل همين إل مين  ر،ي  هللا اعيا ، وحنين نعا يد هللااب ه ، وإن ما ار 

                                                           

 .(01/ )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 (.9  :انبيرم) ( )
 .( 1/ )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
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نتنمييب ميين انطرهييل انسييو  مدمييا حتمهنييا ميين التامييب والعيياا؛ فييإن انيي   جيمييع مشهنييا، وهوحييد  يننييا  ييو أميير  
 .( )"ا أمر هللا ورسونهصغدمحم يف حد ذااه، ونمنه ،بدمحم ومظيم، و و النتفا  حول ،هم  انتوحيد وانعم  مب

إن ا ميراهللا اني هن  ":  –رحـه اهلل تعـا      –امللـك عبـد العزيـز بـن عبـد الـرحن آل سـعود         أيضـاً  قالو
،   دلهللا ضهوا انطرهيل؛ إن انعيز نييل   :وانعهماهللا ان هن هعمهون مهف ني  ال رب ،هفتعون من الناصب والرااب

 .( )"وانتمس  ابندهن ،وسن  رسونه ، و إاباع ،تاب هللا: ار  ا طرهيه، انطرهل انيومي نني  انعز وانف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .(10/ )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 (.00)نعا،ر فدا ، مه  حنبه (   )اله  مبد انعزهز سدمحمم ل اترهم  ( )
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 ،أما وقد ق ف مهيي انبيعي  انعيرمي :"   –رحه اهلل تعا    –عبد العزيز آل سعود سعود بن قال امللك 
، ( )سييدمحمم وانييدان الغفييور نييه ،  نصييب مييي انيييت يف منيييي أن أرايييي الهيي ، وأايهييد مسييدوني  احلمييم؛ فييإين سيي جع

                                                           

 . اعا ، نس ل هللا أن هسمنه فسيح جنااه، وأن هتيبهه يف انصاحلني، مع اننبيني وانصدهيني وانعدداهللاإبذن هللا ( )

 

- رحه اهلل تعا   –آل سعود  امللك سعود بن عبد العزيز

 

 ِكِلَماْلَكِلَمُة 

 دْوُعآل ُس ِزْيِزَعاْل ِدْبَعُسُعْوِد بِن 

- ى اَلَعَت اهلُل ُهَمِحَر -
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. واصيييرهص شيييدوهنا، متبعيييا  أحميييا  انيييدهن البيييني، معتصيييما   بييي  هللا التيييني ،وآراهللاه وميييزاايه اجملييييدم يف إ ارم انيييبم  
 .( )"، وس ،افح  وهنما  هساين ومناينوأما د هللا ابنتمس   متاب هللا وسن  رسونه 

إن أول ميا هدمنيا مجيعيا   يو :"   –رحـه اهلل تعـا      –لعزيـز آل سـعود   عبد اسعود بن امللك  أيضًا قالو
مييا  ميين روح انتوحيييد اخلييانص يف قهييوب  ،المتصييا   بيي  هللا التييني، وأن نت يي  ميين انوسييا   يف  اهيي   ييم ان

  هللا يف انيدموم إ ،وسنسيدمحم يف ذني   يد  ،تياب هللا. أفرا  انععب ،اف ، حأ  هص اجلميع انعبيا م هلل وحيده
وسييينار   يييول هللا مهيييف مراقبييي  ذنييي ، . ابحلمميي  والومظييي  احلسييين  يف ،ييي   يييال، ومهيييف ا هييص يف اليييدارس

وحث اننياس مهيف ،ي  ميا أيمير  يه انعيرع اإلسيممي، ومينعدم مين ،ي  ميا هنديف منيه؛  ن يف ذني  هيدمحم  انيدنيا 
 .( )"انعر إل وهنف اإلسم  منه واةهرم، و نه نيل شيهللا من اخلدمحم إل  ما نه اإلسم ، ونيل شيهللا من

نيييد ،ييان مهنييا، منيي  اونينييا :" –رحــه اهلل تعــا    –عبــد العزيــز آل ســعود ســعود بــن امللــك  أيضــًا قــالو
 .( )"ميانيد ا مور، أن نعتصم  متاب هللا وهنتد   د  رسول هللا، وسن  ههفه من انسهص انصاحلني

اني   أوصييمم  يه  يو إابياع :"   –رحـه اهلل تعـا      –ود عبد العزيز آل سـع سعود بن امللك  أيضًا قالو
 .( )"فيما  ني اخلهل من حيوا واهتم  ومعمم  ،انعرهع  احملمده 

حنيين نعهيين مهييف رؤوس :"    –رحــه اهلل تعــا    –عبــد العزيــز آل ســعود  ســعود بــن امللــك  أيضــًا قــالو
أبمواننيا وسييوفنا  ،، ونعا يد هللا أن نعيز  ميوم انيدهنأننا نسنا مهو،ا  فاسيب،  ي  حنين  ميام وي ا انيدهن :ا شدا 
 .( )"وأنفسنا 
ميا زننيا ميامهني مهيف ... إننيا :"   –رحه اهلل تعـا     –عبد العزيز آل سعود سعود بن امللك  أيضًا قالو

مدتيييدهن  متييياب هللا وسييين  رسيييونه وانسيييهص انصيييا ، فدييي   نيييا  مبيييا ا نيييدهن  يييا يف  ،اصيييرهص شيييدون انيييبم 
 .(1)"أمسف من اإلسم  ان    ث  احلل وانعدل يف أروع صورمها ،انا، وحتمم سهو،ناممقا

أمظييم  يي ه البييا ا  ييو :"   –رحــه اهلل تعــا    –عبــد العزيــز آل ســعود  ســعود بــن امللــك  أيضــًا قــالو
 وا انعييزَّ انيي هن اعرفييون ماضيييدم، وقييد اننيي ،انتمسيي   متيياب هللا، وسيين  نبيييه، وامتيييا  مييا امتيييده انسييهص انصييا 

 .(0) ..."وانمرام 
                                                           

 .( 1 / )، اترهم اله  سعو  ( 0 / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 .( 1 / )، اترهم اله  سعو  (00 / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 .(   / )اترهم اله  سعو   ،(01 / )خمتارا  من اخلطب الهمي    ( )
 .(11 / )، اترهم اله  سعو  (11 / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 .( 1 / )، اترهم اله  سعو  (   / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 (.01 / )خمتارا  من اخلطب الهمي   (1)
 (. 1 / )خمتارا  من اخلطب الهمي   (0)
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أ مو السيهمني مجيعيا  نهرجيوع :"   –رحه اهلل تعا    –عبد العزيز آل سعود سعود بن امللك  أيضًا قالو
ويف ،يي   ،،مييا أجييد  يف  يي ا الوقييص .وانظيييص مييييدانا ميين انعيير ، وإهييم  انعبييا م هلل وحييده ،إ   هيين هللا

ننييا هييدمحم  انييدنيا  فْ هَييفَ انيييت جاهللاانييا ميين منييد هللا، وانيييت ،َ  ،هع  الطدييرمانييدموم نهعميي   متيياب هللا وابنعيير  ،موقييص
واةهييييييرم، ورمسييييييف ننييييييا سياسييييييتنا اندهنييييييي  والقتصييييييا ه  والجتمامييييييي  مبييييييا مجييييييز ، وسييييييتعجز منييييييه يف احلاضيييييير 

 .( )"والستيب 
دور،م ،تياب  ني صيدوران وصي:"   –رحه اهلل تعا    –عبد العزيز آل سعود سعود بن امللك  أيضًا قالو

نعمي   يه  ، سيتوران ،فهييمن ،تياب هللا وميا جياهللا فييه -مهييه انصيمم وانسيم   -ان   أنيزل مهيف رسيونه    ،هللا
وهينظم مين شيدوننا، ول هيدمحم يف أمي   يني  ،ونسدمحم يف  داه، فدمحمفع مين شي ننا وهييو  يف مز تنيا، وهوحيد  يني قهو نيا

 .( )"، ول اسدمحم طبيا  لا جاهللا  هأهدهدا ،تاب هللا وسن  رسونه، ول اعم   ما
أذ،ر،م ونفسيي أبنعيم هللا انييت :"   –رحه اهلل تعا    –عبد العزيز آل سعود سعود بن امللك  أيضًا قالو

أن جعهنيا مين  ،( )يف  ي ه اليواطن العيرف أنعمدا مهينا، إذ جعهنا من أاباع  هنيه اني   اصيطفاه نهعيالني، وميزاايه 
صيهوا  هللا  -اني هن ،يانوا مهيف  يد  نبييه  ،إ   هن هللا اخلانص، وإاباع انسهص انصاحلنيحامهي أنوه  اندموم 

أن جعهنييا ميين هييدا   يتييه، ومميين ننييا يف  يي ه انييبم ، ونيي ن  وجييب  - سييباانه –نَّ مهينييا وَميي -وسييممه مهيييه 
وإقاميي  أحمييا  انعييرهع  واجتنيياب مييا هنيياان منييه،  ،يف انفييي  مييا أمييران  ييه - سييباانه واعييا  -مهينييا شييمر نعما ييه 

حيييث قييال  وانفييي  ا مهييف انصييغدمحم وانمبييدمحم، وأل أتهيي ان يف احلييل نوميي  ل ييم، اقتييداهللا  رسييول هللا  ،اإلسييممي 
و يي ا ا ميير واجييب مهينييا يف ،يي  وقييف وحييني، ونمنييه يف  .( )"وهللا نييو سييرقف فاطميي   نييف   نيطعييف هييد ا:"

واسيتبداوا  ،وا قيوال حمليو اإلسيم  ومبا  يه ،ا من انيدمااي   ا انوقف أوجب واجب، فمهمم هعهم ما أحيط  ن
فواجيب انراميي وانرميي  انتنبييه وي ا ا مير، واثبييف  ميا م  ي ا انيدهن يف  ي ا . مببا ا ما أنزل هللا  ا من سهطان

 ،عييرمي فواجييب أمرا نييا انفييي  ا حمييا  ان. انبهييد ا مييني؛  ننييا نييربأ إ  هللا ميين ،يي  مميي   ييانص انعييرع انعييرهص
مهف ،ا ن من همون، وواجب ق اانا احلمم مبا أنزل هللا، والبا رم نوضع احليل وانعيدل يف موضيعه، ،ميا جياهللا يف  

 ... ،تاب هللا وسن  رسونه، وما ،ان مهيه اخلهفاهللا انراشدون
                                                           

 .( 0 / )، اترهم اله  سعو  (21 / )ب الهمي  خمتارا  من اخلط ( )
 (. 0 / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
: أ  انيييرأل، انعييد ) ييي، 12  هطياب جمنيي  الهيي  سييعو  نألمييراهللا واني ييام واوياييا  اندهنييي  يف أحنيياهللا المهميي  يف مييا   ( )

 .( ي12  ذ  احلج    ، يف 1 ، انسن  102 
 . من حدهث ما ع  اهنع هللا يضر( 111 رقم)ومسهم يف انصايح (  2 1رقم)يح أهرجه انب ار  يف انصا ( )
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ميا  هللا، و ياا  ا مر ابلعرو ، أن  تثهوا أوامر هللا؛  ننا مجيعيا  مسيدونون أمهف مجيع أمرا نا وق اانا  
فيمييا نبييدأ ونعيييد، عييا ولان هللا ا ميير فيييه، ول ميي ر  حييد ميين إممييال انفييي  مييا أميير هللا، ،مييا ل ميي ر  حييد يف 

 .( )"حد  ا جتاوز حدو  هللا، انيت
إين أذ،يير ف يي  هللا مهييي :"   –رحــه اهلل تعــا    –عبــد العزيــز آل ســعود ســعود بــن امللــك  أيضــًا قــالو

وسيين  ا نبييياهللا ميين ، ن انسييمن  انيييت اييدمو إ  هللا، متبعييا  يف ذنيي  سيين  أ ينييا إ ييرا يم ومهيييمم، وأن جعهيي  ميي
وههفا ييه انراشييدهن يف انييدموم إ  هللا،  -صييهوا  هللا وسييممه مهيييه  -وسيين  نبينييا    -مهيييدم انسييم   -  عييده

و ي ا انبهيد  ، خبدمي  انيدهنو،ي ن  ،انيف سين  آاب يي اني هن شيرفدم هللا ،( ) ي ا الوسيم انعظييمومهف ا هيص يف 
 .( )"ا مني

أوصييمم ابنتمسي   يدهنمم، :"   –رحه اهلل تعـا     –عبد العزيز آل سعود سعود بن امللك  أيضًا قالو
فييإن سسيييمتم ابنيييدهن اسيييتاوذل مهييف مجييييع انف يييا  ، وا تعيييدل مييين انرذا يي ، فانيييدهن أيمييير،م إبقامييي  شيييعا ر هللا، 

وانييدهن هييدمو،م إ  ممييار  ا هييما نهبسييان  وانعييجام  واإلهييم  . ا مييا هنييف هللاوجتنبييو  ،فتبينييوا مواضييع اخلييدمحم
 .( )"وانطام 

اننيي  انصيياحل  ومبييا م هللا :"   –رحــه اهلل تعــا    –عبــد العزيــز آل ســعود ســعود بــن امللــك  أيضــًا قــالو
و انييرآن وشيرهع  نبينيا    و أساس ،  شيهللا، وقد ما دان هللا أن  ستوران  ي ،واإلهم  نه يف انسر وانعمني 

 وأن نتميااص مهيف ميا فييه ... أن هيره  فييمم ميا هسيرين يف  هينمم و نييا،م  –وأزم  ا ميور  ييده  –، ف رجوه
 .( )"صمح  هننا و نياان

إن السيهمني مل هصيهوا إ  ميا :"   –رحـه اهلل تعـا      –عبد العزيز آل سعود سعود بن امللك  أيضًا قالو
إل ابنعيييدم وانصيدا واإلهيم   ،ونعروا انعدل وانسم  واحلل  يني انعيعوب ،هو  قا وا أمم اندنيا ،وصهوا إنيه

و ييي ه وصيييييت ننفسيييي وإلهيييواين السيييهمني يف ،ييي   ونميييران انييي ا  وانت ييياي  يف سيييبي  اوحييييد ،همييي  السيييهمني،
 ييدفمم يف انسيير وانعهيين فهيييمن شييعاران وشييعار،م و ييدفنا و . ممييان، ومهيدييا ايييو  أسييل ،يي  هن يي  وايييد  وجنيياح

 .(1)"ويف انسراهللا وان راهللا
                                                           

 (.10 / )، اترهم اله  سعو  (1  -0  / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 .  ي  0  أ  موسم احلج، و،ان ذن  يف ما   ( )
 .(11 / )، اترهم اله  سعو  ( 2 / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 .(11 / )اله  سعو  اترهم   ( )
 .(10 / )، اترهم اله  سعو  (1  / )خمتارا  من اخلطب الهمي    ( )
 .(02 / )اترهم اله  سعو   نفدا  شا،ر،(  0 )رحم  يف ميا هن انعم    (1)
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أن  :إن مين  واميي سيرور  :"  –رحـه اهلل تعـا      –عبـد العزيـز آل سـعود    سعود بن امللك  أيضًا قالو

مهيف   شيا،رهن اليو  ،مين اونينيا ميانييد ا ميور يف  يم ان انعزهيزم ،أحتد  إنييمم مبناسيب  انسيمل انعيا  انرا يع
رفعيف مسييتوأل  ،جزههيي  يف  ي ه احليبيي  مين انييزمن، ومهيف مييا وفينيا إنيييه فيديا ميين أمميال شييامه  ميا أولان ميين نعيم

وميييا ،يييان  ييي ا نيتاييييل ننيييا نيييول سسيييمنا . العيعييي   اهييي  انيييبم ، وأحهيييف عهمتنيييا المانييي  انم يييي   يييا يف اخليييارج
 ،سييبيهنا المدييد   رسييونه أب ييداب انييدهن احلنيييص، ،مييا فعيي  آابؤان ميين قبيي ، وجعهنييا ،تيياب هللا  سييتوران، وسيين

مندمييا نسيتمد اوداهيي  مين هللا انعزهييز انييدهر، وابحملافظي  مهييف شيرهعتدما وشييعا رمها، ونرجيو اخلييدمحم  ،و يدفنا السيد 
 . وانسمم  يف اندارهن

وإهيييراج أ،يييرب ميييد  مييين انعهمييياهللا ا هييييار؛ ،يييي هبسيييطوا  ،نييييد أونينيييا مناهتنيييا اخلاصييي  ننعييير مهيييو  انيييدهن
دان   يني اننياس، وهنيدمحموا أفايدم انرميي  ابنعهيو  اإلويي  انوضياهللام، ف سسينا العا يد اندهنيي  يف اليدن، منا ج احلل وانع

و،يييان مييين نعيييم هللا مهينيييا أن هسييير ننيييا اوسيييع  السيييجد اننبيييو  انعيييرهص، مث . وأقمنيييا مسييياجد هللا يف ،ييي   تميييع
 -  ميد هللا -اني هن هتزاهيد ميد  م  ،الباشرم يف اوسع   يف هللا انعتيل؛ ،ي هسيتومب حعيو  حجياج  ييف هللا

ا يف حيال  امفي  ويم انراحي  وانصيا  وانطم نيني ، َ يوْ م  تِّ ،ما  يي ان ويم سيبي  الناسي ؛ ،يي هُ   ، ( )سن   عد سن 
 .( )"عا ،ان نه أطيب ا  ر  ني السهمني يف معارا ا رض ومغار ا 

 ( )أ اهللا  ي ه انفره ي نسيدمحم يف :"   –هلل تعا  رحه ا  –عبد العزيز آل سعود سعود بن امللك  أيضًا قالو
 .( )"ل نزهد مهيه شياا  ول ننيص منه شياا   ،من مند هللا ،مهف ما جاهللا  ه رسول هللا

                                                           

جيياج يف  يي ه سييبب ،ثييرم احل( 2 )يف رسييانته يف ميييا  إ ييرا يم   –رمحييه هللا اعييا   - يَيينيَّ انعمميي  مبييدانرمحن العهمييي  ( )
 .قد اوفر  يف   ا انعصر أسباٌب؛ زا   جهدا مد  احلجاج وانعمار زاي م مظيم  :" انسنني الت هرم  يونه 

 .حدو  وسا ط انني  ا مين  انسرهع  الرحي  : مندا
 . ا  ا من وانرهاهللا انه ان ل مدد و ه انبم   ما، ون ن  زا  مد  انسمان والييمني زاي م ل مدد: ومندا
ا ممييال انعظيميي  انيييت قامييف  ييا احلموميي  انسييعو ه ؛ لصييها  احلجيياج، مبييا فيدييا اعبيييد انطييرا، واييوفدمحم وسييا ط : ومندييا

انني ، وانعمارا  الرحي ، ،مدهن  احلجاج جبدم، والظم  مبىن ومز نف  ومرف ، واوفدمحم الياه، و،  ما حيتاج إنيه احلجاج 
انيي   ق ييف  ييه احلموميي  انسييعو ه  مهييف مييا ،انييف  -انعدهييدم، واحملجيير انصيياي  يف ،يي  ممييان، وإقاميي  الستعييفيا 

وانعمارم انعظمف نهمسجد اننبيو ، وانتوسيع  انميربأل  - ع  اندول اتعه   ه لنع رمااي ا من احلج أو اصعيبه مهيدم 
 .ا ي اجلاره  اةن نهمسجد احلرا ، وغدمحم ذن  عا زا  يف رغب  السهمني من مجيع انبم  يف احلج

اسييعف لييا فيييه مصييها  احلجيياج والعتمييرهن، ومييا  -جزا ييا هللا هييدمحما   -ول زانييف اندونيي  انسييعو ه  إ  هومنييا  يي ا : قهييف
حفظييه هللا  -اوسييع  السييعف اجلدهييدم يف مدييد سيييد  ومييول  هييا   احلييرمني انعييرهفني الهيي  مبييد هللا  يين مبييد انعزهييز 

مين هدميي   -جيزا م هللا هيدمحما   -مير   يه آل سيعو  حميا   ي ه انيبم   إل اسيتمرار ليا -اعيا  مين ،ي  سيوهللا ومميروه 
 . فانهدم اههص مهيدم هدمحما ، وَمم ِّن وم يف ا رض اي ربَّ انعالني . اإلسم  والسهمني  م  وسعدم وطاقتدم

 .( 0 / )، اترهم اله  سعو  (   / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 .  ي 0   ا يف ما  أ  فره   احلج، و،ان      ( )
 .( 0 / )، اترهم اله  سعو  (   / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )



 
 
 
 

26 
نَّةَُُِدْوَلةُ  ُاْلَتْوِحْيِدَُواْلسُّ

 
نبتعييد مين  يي ه اليي ا ب :"   –رحــه اهلل تعــا    –عبــد العزيــز آل ســعود ســعود بــن امللــك  أيضــًا قــالو

 .( )"ان   أنزنه رب انسماهللا البتدم  يف اندهن والجتماع، ونرجع نهمندج
إننيا نعيعر يف قيرارم أنفسينا :"   –رحـه اهلل تعـا      –عبـد العزيـز آل سـعود    سـعود بـن   امللك  أيضًا قالو

وإنييه نيسييران أن نيييو   ميي  ... نهعمقييا  انو هيي  انيا ميي   يننييا و ييني انييدول اإلسييممي  انصييدهي   ؛ابنسييرور انعظيييم
 .( )"يف معارا ا رض ومغار ا ،سهمنيفيه مجع نمهم  اإلسم  وال ،مم 

حنين يف  ي ه انيبم ،  ي ه :"   –رحـه اهلل تعـا      –عبـد العزيـز آل سـعود    سـعود بـن   امللـك   أيضًا قالو
 ،ونرمييف حيييه مسييتعينني  ييه ،انيييت اهتصييدا هللا  تعييرهفه، وجعهدييا مييواطن نعبا اييه، نييييم حييدو  هللا ،انبيعيي  البار،يي 

، ونثيا ر مهيف هم ييه، واقتفياهللا أ ير انسيهص انصيا   نيياان، وأنهي   سينن رسيول هللا و متا ه مهف أمور  هننا و 
يف ،تا ييه ميين أمييره وهنيييه وحمنييه وحرامييه، وا تمييا  لييا جيياهللا   ييه اة ر ميين  ميين  عييده، فنهييز  أنفسيينا مبييا أنييزل 

،ر نيا نيرهيب مين اننياس فيميا أحببنيا أو   ،ول منيي  مين انعيدل ،وانسهص انصا ، ونيو  فيه ابحليل ،رسول هللا 
 .( )"أو نبعيد
نيد   ننا، وميا زننيا نبي ل ،ي  :"   –رحه اهلل تعا    –عبد العزيز آل سعود سعود بن امللك  أيضًا قالو

يف سبي  احملافظي  مهيف  اير السيهمني و،يرامتدم، فواجبنيا  يو محاهي  السيهمني، وانعمي  مهيف رفعي   ،مر ص وغال
وحيافظ مين حيفيظ  هنيه،  ،، وإان موقنيون أن هللا انصير مين هنصيرههللا وسن  رسونه ش هنم، وذن  إباباع ،تاب 

نييا وإاي،ييم لييا حيبييه وهرضيياه، أن هوفي - أهدييا السييهمون -فهنبتديي  إ  هللا  ،ومعيياون ميين أمييان مهييف إابيياع شييرهعته
اوني ، وهيدا  واحيدم، وأ ام وننبتد  إنيه أن جيع  ،همي  السيهمني مجيعيا ، وأن جيعي  مهيو  وزممياهللا السيهمني قيوم متع

 .( )"صاحل  نصا  السهمني و اير م

   

 

 

 
                                                           

  .( 0 / )، اترهم اله  سعو  (21 / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 .( 1 / )، اترهم اله  سعو  (10 / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 (. 0 / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 (.9  / )تارا  من اخلطب الهمي  خم ( )
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 ِكِلَماْلَكِلَمُة 

 دْوُعُسآل  ِزْيِزَعاْل ِدْبَعَفْيَصِل بِن 

- ى اَلَعَت اهلُل ُهَمِحَر -
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 هننييا اإلسييممي  ييو انيييدهن :"   –اهلل تعــا   رحــه    –عبــد العزيــز آل ســعود    قــال امللــك فيصــل بــن     
نييل  ،انيدهن اإلسيمميل مين ههفيه، وننير  مهيف مين هيدمي أبن   ل أيايه انباط  مين  يني هدهيه و ان  ،انصايح

 .( )"ول ار و  ،ول اقتصا   ،فيه انظيم اجتمامي
سيا رون  –وهلل احلميد  -إننا :"   –اهلل تعا  رحه   –عبد العزيز آل سعود فيصل بن امللك  وقال أيضًا
نييا ونيييل نييدهنا أمييور  فييف مهييف أ عييد اننيياس، فسياسييتنا معروفيي ، واجتا  ،نيييل نييدهنا أسييرار ،مهييف  جيي   ي يياهللا

 .واضح
ل ه يدمحمان  ،و ميام  ن هميون  هين هللا ظيا را  مهيف ،ي  شييهللا - سباانه واعيا  -حنن  مام نمهم  هللا 

 .( )"و غدمحم ما أنم  ، غدمحم ما نيصد ،يف ذن  من ايول مهينا
إذا أر ان أن حنيوز مهيف اخليدمحم  :"   –اهلل تعـا   رحه   –عبد العزيز آل سعود فيصل بن امللك  وقال أيضًا

ومييا  ،مهيف نسيان نبييه - سيباانه واعيا  - هنيا  و نييا، فعهينيا أن نتمسي   ي ه انعيييدم، ونتبيع ميا أنزنيه هللا ،هيه 
وقيد  - سيباانه واعيا  -مين هللا  ز  ومِّي ،و،رام  مصيان  ،سنه نبيه، فإننا   ا  من أن ن من  نفسنا حيام طيب 

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ    :- سييييباانه واعييييا  -قييييال 
ھ  ھ  ھ  ے      :ل اعييييا وقييييا ،( ) 

ے   
 ( ). 

 ،ن يمن اننصير -  ونيه اعيا  -فإننيا  ،فيإذا ضيمنا ذني  ،أن نمون مدمنني حييا   ،ونمن الدم يف ذن 
 .( )"ون من انمرام  ننا ونععو نا ،ون من انرهاهللا ،ون من ا من

 ،جدون يف اإلسييم سييت:"   –اهلل تعــا  رحــه   –عبــد العزيــز آل ســعود فيصــل بــن امللــك  وقــال أيضــًا
صيييهوا  هللا  –حينميييا أرسييي  رسيييونه  -سيييباانه واعيييا   -ه يييمن صيييا  انبعيييره  أمجيييع؛  نيييه  ،ميييييدم واعيييرهعا  
 ...وإمنا أرسهه إ  انبعره  أمجع  ،ومل هرسهه نفا  أو نيبيه  أو نععب ،أرسهه نهبعره  أمجع –وسممه مهيه 

                                                           

 .(21 / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 (.   / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 (.  : غافر) ( )
 ( .0 : انرو ) ( )
 (. 9 / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )

 

- رحه اهلل تعا    –امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود 
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واعييرهعنا اإلسييممي،  ،ا حتوهييه مييييدانا اإلسييممي أن ند،ييد ونسييتفيد عيي –حنيين السييهمني  –فييإذن مهينييا  
 .ويف   ا حفاظ مهف مصاحلنا من  هننا و نياان

أو  ،أو انتنظييم الجتميامي ،مثي  انتنظييم القتصيا   ،إن انتعرهع اإلسيممي هنيصيه أشيياهللا :ومن هيول
 .سمميفد ا جا   يف ذن ، فد ا ،هه موجو  يف انتعرهع اإل ،انتنظيم انتعامهي  ني انناس

و ييي ا أنمييي  أن ن يييمن مصيييها   ،فعهينييا أن نسيييعف إ  أن نيييتفدم شيييرهعتنا، وأن نطبيييل ،ييي  ميييا ور  فيديييا
 يو هيانل انبعير أمجيع،  - سباانه واعيا  -يف ،  ما  طر مهف قهب  عر؛  ن هللا  ،شعو نا وأمتنا اإلسممي 

 .( )"و و ان   شرع   ا انتعرهع نعبا ه، و و أحر  مهيدم ومهف مصاحلدم
وأنتم يف سبي   ،ل ه ر،م:"   –اهلل تعا  رحه   –عبد العزيز آل سعود فيصل بن امللك  وقال أيضًا

إن  - وإ  اخلدمحم ،ويف اخلدمحم ،أو هدس مهيمم  ساس، فإن سبيهمم نه دمحم ،أن هعرتض معرتض ،أ اهللا واجبمم
واندامني إ   ،وأنصاره ،هللا  و أنمم من أحفا  أصااب رسول  ،وإذا ،ان ما هعرتض  ه مهيمم -شاهللا هللا 

 -أهدا اإلهوان  - فمفا،م ،فهيعرتض من هعرتض، وني انص من  انص ،انتمس    ا انمتاب وسن  انرسول
 ڦ  ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     فيدم -سباانه واعا -أن امونوا ،ما قال 

( )"( ). 

نيه  ،إن  ي ا انبهيد انطييب:"   –اهلل تعـا   حـه  ر  –عبـد العزيـز آل سـعود    فيصـل بـن   امللك  وقال أيضًا
صيهوا  هللا وسيممه مهييه  -فعهينا أن جند  ماضيه، وأن نستندمحم  يد  مين سينته  ،مهف اجلميع حيوا وواجبا 

 .( )"وأن ندافع منه متعاونني، وأن ننعر  مواه فيما  يننا قب  ،  شيهللا، مث يف أرجاهللا انعامل أبسره -
أن  :إني   رجيو هللا خمهصيا  :"  –اهلل تعـا   رحـه    –عبـد العزيـز آل سـعود    بـن  فيصل امللك  وقال أيضًا

ومييا حتتوهييه  يي ه  ،ونتبصييروا اننيياس مبييا حيتوهييه ،نتمييافاوا يف سييبي   يي ا انييدهن ؛هدييبمم انصييرب وانعييجام  وانيييوم
  إ  صيا   يي أصيهح ميا هميون نهبنياهللا، انبنياهللا اني   هديد ،من ميزااي ومين مميار  ومين أسيل ،اندموم وانعرهع 

وإ   ييد   ،وإ   يد  انمييياان  انبعيره  ،ول هديد  إ  انتزوهيير وإ  انبيدع وال ييهم  ،وإ  هيدمحم ا ميي  ،انبعير
 ... و،  ما  و ،رمي يف    اإلنسان ،ا هما

و تيد   ،وأن نبصر م ابنسيب  انييت ايدول إ  احليل ،ونمن حيتاج إ  أن هند  إنيه انناس ! احلل واضح
 ...فمن أرا  احلل فدو واضح  ،طهب احللوا ،احلل

ميا  يو إل قهيي  عيا جييب  ،ونعير انثيافي  اإلسيممي  ،إن ما نيو   ه يف سبي  نعر انعهيم وانيدموم إ  هللا
ونمين  ييوا  يول هللا  -تامهيه أو هتييدر مهييه  ديو  انبعير مهينا، ونمننيا نسيدمحم حسيب اإلممانييا ، وحسيبما ه

                                                           

 (.22 / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 (.1: انربوج) ( )
 .ميد اجلد ( 12 )ز قا د أم  ورا د جي  فيص   ن مبد انعزه ( )
 .ميد اجلد ( 12 )فيص   ن مبد انعزهز قا د أم  ورا د جي   ( )
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ونتبصدمحم انناس  ه، فمين  ،وخلدم  اإلسم  واندفاع منه ،ننصرم  هننا ؛ا أواينا من قومأننا سا رون  م  م - وقواه 
مث  يييوم  - سييباانه واعييا  -وميين أرا  غييدمحم ذنيي  اسييتعنا مهيييه ابهلل  .فسييبيهه واضييح ،وميين أرا  اخلييدمحم ،أرا  احلييل

نفوسيدم مين ميييد م   يو إ هيال يف ،فإن أهعف ما  عف مهيف السيهمني ،انعييدم واإلصرار مهف انتمس   ا
وأن  ،وإني  أرجيو هللا خمهصيا  أن جيعهنيا وإاي،يم مين أنصيار  هنيه ،ومن  هيندم، و ي ا ميا  عيف مهيف السيهمني منيه

 .( )"وأن هوفينا نسبي  احلل وانصواب ،حيفظنا ابإلسم 
 ، ي  انسعو ه إن المهم  انعر :"   –اهلل تعا  رحه   –عبد العزيز آل سعود فيصل بن امللك  وقال أيضًا

حتتيي  مميياان   امييا  يف انعييامل  ،اعييغ  انيسييم ا ،ييرب ميين اجلزهييرم انعر ييي ، و ييي ف ييم  ميين ممانتدييا يف احمليييط انعييريب
انييييت أفاضيييف مهيييف انعيييامل  ،ومديييبط انيييوحي وانرسيييان  اإلسيييممي  اخلانيييدم ،اإلسيييممي؛  هنيييا منبيييع احل يييارم انعر يييي 

واحلاميييي   ،الدسنييي  مهيييف انيييرتا  اإلسيييممي :انعصييور ر ِّ تبيف مهيييف َميييوسييي ،مبيييا قدمتيييه نيييه مييين ح ييارم واييييد  ،أمجييع
وهيد ون فيديا  ،هسيتيبهون هومييا  قبهتديا ،انيت  وأل إنيدا أفادم ستما   مهييون مين انبعير ، ما،ن اإلسم  اليدس 

 .ر،نا  من أر،ان  هندم
سياسيتدا انييت  ،يي  انسيعو ه اسيتهدم المهمي  انعر  ،ان   ل هن يب ،ومن   ا العني انروحي وانتيهيد 

 .( )"اتفل ومبا ا احلل وانعدان  وانسم  
عبد العزيز آل سعودفيصل بن امللك  وقال أيضًا

( )
 ،مني  نعي    ي ه اندوني :"   –اهلل تعـا   رحـه    – 

م  ا  إذ  عيث ميند ؛فييد شير  هللا انعيرب "  رسيول هللا" "ل إنيه إل هللا"و ي ادمو إ  ،هم  انتوحيد، ،هم  
، ؟   هغو يا لياذا. حيأ  هغيوا معيارا ا رض ومغار يا ،ونيد ،ان و ا انتعرهص أ ره يف هن   انعرب واييدمدم

نييييل . معيييوا مهيييف حيييب هللا وسييين  رسيييول هللانتييييدمي ،تييياب هللا واإل يييان ابهلل واإلهيييم  هلل، ونيجت ؛نيييد  هغو يييا
 ه انرسييان  جعهييف انعييرب يف هدميي   يي ا انييدهن، ونيي ن  نهعييرب ف يي  مهييف أحييد إل  يي ه انرسييان  البار،يي ، و يي

 ...نيوا ما نيوا من إذلل واستعمار وظهم واغتصاب ،وو ه ا سل ،حينما انمر انعرب و ه البا ا
و و انعيامل مبصيا  ههييه،  -سباانه واعا   -إن  ستور اإلسم   و انيرآن، وإن هانل انبعر  و هللا 

صيييهوا  هللا  -سيييان رسيييونه فييييد أنيييزل  ممتيييه  ييي ا انييييرآن مهيييف نونييي ن   ،مونو يييو انعيييامل  مييي  ميييا ،يييان وسيييي
ڇ    ڍ        ول فيير ا  مهييف فيير   ،  مهييف أهييرألينيمييون  سييتورا  نهعييامل أمجييع، ومل هف يي  أميي ؛ -وسييممه مهيييه

 ڍ  ڌ  ڌ
 ( )

. 
                                                           

 .أمني سعيد( 1  )فيص  انعظيم و ميد اجلد ، (  1 )فيص   ن مبد انعزهز قا د أم  ورا د جي   ( )
 .أمني سعيد( 9  )فيص  انعظيم  ( )
 . -دما هللا اعا  رمح -حني ،ان ان با  نهمه  سعو   ( )
 (.  : احلجرا ) ( )
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فهنعييد إ   ؛ واجباانيياوأن نييو   ،وأن نوطيد أر،اننييا ،نرهيد أن نسييتعيد  ييدان - أهديا السييهمون - فيإذا ،نييا 
ل ايزال فاي  مين :" وأصياا ه إذ قيال  أو مهف ا صح ما ،ان مهيه أسمفنا يف أاي  رسيول هللا  ،ما ،نا مهيه

قييي  ميين  ييم اي . ( )"ول ميين هييانص أميير م حييأ ايييو  انسييام  ،ل ه يير م ميين هيي وم ،أميييت مهييف انعدييد منصييورم
 .( )"ةنمن ،ان مهف ما أان مهيه ا:"رسول هللا؟ قال 

وإ  حتمييم شيرهعته،  -سيباانه واعيا   -إننا يف   ه انبم  ندمو إ  اوحييد هللا : أهدا اإلهوم انمرا  
هييييني نيييو أن السيييهمني سييياروا مهيييف  ييي ا انيييندج  وإننيييا نعهيييف. وإ  اإلهيييم  يف ذنييي   نيييي  صيييا ق ، وميييز  أ،ييييد

ممييا  ، تهييص سامييا   ،فتعييوا يف مبييا ا وميي ا ب وأسييلأو ههتفتييوا أو ه ،لييا ،ييانوا يف حاجيي  إ  أن هنظييروا ،انيييومي
 . - صهوا  هللا وسممه مهيه - جاهللا  ه  

 ،وحفيييظ نألمييين ،مييين مدانييي  ومسييياوام ،حيتيييو  مهيييف ،ييي  ميييا ههيييز  انبعييير : - أهديييا اإلهيييوان -إن  هننيييا 
يف معامهيي  انبييا ع  حييأ يف معامهيي  انرجيي    هييه، أو يف معامهيي  اجلييار جليياره، أو ،وإقاميي  نهاييدو  ،وحيي  نهتعاميي 

فييإن شييرهع  اإلسييم  ،فيهيي   ميي   ،؟ إذا ،ييان الييرا   ييو الصييها  نهعييار  وحنييو ذنيي ، فميياذا نرهييد هييم  ذنيي 
أو مل هفدمييوا معنا يييا،  ،مل هيدسييوا انعييرهع  مهييف حيييتدييا - حنيين السيييهمني - مصييها ، أمييا إذا ،ييان  عيي  منييا

 .  ومصدر نهعر ،من احللول مربر نه، وإمنا  و  عيد  ،فد ا نيل من انعرهع 
أهنيييا نيسيييف ممتمهييي   ،نسيييتبدل أسسييينا احلييييييي  أبسيييل أقييي  ميييا هييييال منديييا -أهديييا اإلهيييوم  -فهمييياذا 

 -فيدييا ضيييو   يييف هللا احلييرا  انيييت جيتمييع  ( )يف  يي ه انهاظيي  البار،يي  - نتاييييل سييعا م انبعيير، وأننييا ،انعناصيير
-صيييهوا  هللا وسيييممه مهييييه  - وأن هيتيييدوا  نبييييدم ،هيييندمنرجيييو مييين مجييييع إهواننيييا السيييهمني أن هتفدميييوا أمييير  
فييإن حجتييه  ، ييو حجيير مثييرم يف سييبي  انندييوض اب مييم ،وأصيياا ه، وأن ،يي  ميين حيييتج أبن  يي ا انييدهن احلنيييص

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ      ه يميير و م مهيييه، و ييو معانييد وممييا ر، و يننييا و ينييه ،تيياب هللا وسيين  رسونيي

 ڦ  ڦ  ڄ   

   ...هللا وسن  رسونه و ي ،تاب. ( )
                                                           

ميين حييدهث  (نييوو -0 2 رقييم99/  )ومسييهم يف انصييايح (     رقييم    / )أهرجييه انب ييار  يف انصييايح  ( )
 . ُمَعاوِّهَ َ 

-  9 رقييم 12-90 / )يف انسهسييه  انصييايا   –رمحييه هللا اعييا   -وقييد هييرَّج انعيييم   انصيير انييدهن ا نبيياين  
 . ظ   ا احلدهث مبا ل جتده يف ممان غدمحمهطرا وأنفا(  91 

 : حسن نغدمحمه ( )
رضيي –من حدهث مبد هللا  ن مميرو ( 1  / )واحلا،م يف الستدر  (   1 رقم1 / )أهرجه انرتم   يف انسنن 

 ".ما أان مهيه انيو  وأصاايب:" هفظ  -هللا مندما
 (.  1 رقم)صايح سنن انرتم   واحلدهث حسنه ا نباين يف 

 . ي  1  /  /1مند استيبانه نمبار احلجاج،  مساهللا  -رمحه هللا اعا   -انف   ه انمهم  من اله  فيص  ، ( )
 .( 1: آل ممران) ( )
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 ،جا يييييدهن  ا يييييدهن مييييين شيييييرهع  اإلسيييييم  ،إ  أن هتوفييييياان هللا ،إننيييييا سييييينمون يف هدمييييي   ييييي ا انيييييدهن 
 .( )"أو من م ا ب  دام  ،أو من  مااي  فاسدم ،ممافاني ،  ما هعرتض   ا اندهن من مراقي 

إن اإلسيم   يو  هين احليل، :"   –اهلل تعـا   رحـه    –عبد العزيز آل سعود فيصل بن امللك  وقال أيضًا
ف يييه  ول  لِّ ْبييمل هيُ .  هيين ا هييوم،  هيين انسييم ،  هيين انيييوم، و هيين انعهييم،  هيين انبنيياهللا،  هيين انتيييد ،  هيين انف يييه 

سيييباانه  -رذههييي  إل وحييي ر منديييا، فاينميييا نييييو  أهديييا اإلهيييوم ابنيييدموم إ  هللا  لَ ْبيييممرمييي  إل و ميييا إنيديييا، ومل ايَ 
 .( )"جتاه ر مم وجتاه  هنمم ،فإمنا ند   واجبا  مفروضا  مهيمم ،ا جاهللا  ه ،تا ه وسن  نبيهوإ  إاباع م - واعا 

إن   ا انيدهن احلنييص اني   :"   –اهلل تعا  رحه   –عبد العزيز آل سعود فيصل بن امللك  وقال أيضًا
ند،د انعز  مهيف أننيا  يول هللا ما جيعهنا  ،شرم  نعبا ه، فيه من اخلدمحم ومن احلمم  - سباانه واعا  -جعهه هللا 

ومدميا حا،يه ا ميداهللا  ،مازمون مهف أن نتمس   دهننا مدما ،انف انصعواب ، ومدما امرتضتنا ميبا  ،وقواه
 ييول هللا وقواييه، مث إبهييم   - وجعيي  مدمتنييا صييعب  النييال، إل أننييا ،نتفرقيي  صييفوفنا ؛ميين مييدامرا  و سييا ل

 .( )"ون مهف ،  ما هعرتضنا من صعواب لتغهب - إهواننا السهمني ومز تدم
 ،أول ميا نرغيب فييه مينمم:"   –رحـه اهلل تعـا      –امللك فيصل بـن عبـد العزيـز آل سـعود      وقال أيضًا

وأحمييا  شييرهعته، فدييي أسيياس مييزان، و ييي ميير  حممنييا  ،وانتمسيي   تعييانيم  هنييه -سييباانه واعييا   -ايييوأل هللا 
 .( )"وسر قوانا

أن  :نيدمو إهواننيا السيهمني:"   –اهلل تعـا   رحه   –عبد العزيز آل سعود ل بن فيصامللك  وقال أيضًا
همونيييوا هيييدا  واحيييدم، وأن حيمميييوا ،تييياب هللا وسييين  رسيييونه، وأل ههتفتيييوا    نظيييا ، ول    مييي  ب أو قيييانون 

 .( )"وضعي  انص ما جاهللا يف ،تاب هللا وسن  رسونه
 - مجيعيا   - إننيا جييب مهينيا:"   –اهلل تعـا   رحـه    –ل سـعود  عبد العزيز آفيصل بن امللك  وقال أيضًا

 -خلدمي   هننيا وأمتنيا ووطننيا،  ن شيرهعتنا اإلسيممي  فيديا  ؛أن نتمس   عييدانا اإلسيممي ، وأن نوحيد صيفوفنا
ميييين ميومييييا  انعييييدل وانييييدفاع ميييين احلييييل، وإ بييييا  احليييييوا، واحلرهيييي ، وانتيييييد ، وانبنيييياهللا يف مجيييييع  - وهلل احلمييييد

 .(1)"ما هغنينا من اهيي أو الستماع إ  أ  ايارا  اتجاذب انعامل ،جملال ا
                                                           

 .أمني سعيد( 02 )فيص  انعظيم  ( )
 (.20 / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 (.   / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 (.   / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 (.21 / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 (.   / )خمتارا  من اخلطب الهمي   (1)
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 - سيباانه واعيا  -إن هللا :"   –اهلل تعـا   رحه   –عبد العزيز آل سعود فيصل بن امللك  وقال أيضًا

هللا، ونيت ي  منديا منيارا  فمن أرا  ننفسه هدمحما  فهيتمعن يف   ه انعيرهع  انغيرا. ومبا ه الدمنني ،وأنبياهللاه ،،تا ه  انصرٌ 
 .( )"يف مجيع أفعانه وأقوانه ،هدتد   ه

انتمسي   :مين واجبنيا مجيعيا  :"   –اهلل تعـا   رحـه    –عبد العزيز آل سعود فيصل بن امللك  وقال أيضًا
 ن  يي ا  ييو  ؛و،يي  مز يي  ،و،يي  جييد ، ميي  إهييم  ،وا ييامننا ويهينييا يف  يي ا انسييبي  ،وإ اننييا  ر نييا ، ييدهننا
 .حييل ننا ،  هدمحم يف  نياان وآهراناان   

 ييييو ا سييياس يف نصيييير  -سيييباانه واعيييا   -واإل ييييان ابهلل  ،أن انتمسييي  ابنعيييييدم :وعيييا ل شييي  فيييييه
 .( )" ...واو يل أمور م يف طول حيا م  ،السهمني

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 

 

 

 
                                                           

 (.   / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 (.   / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
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 ِكِلَماْلَكِلَمُة 

 دْوُعآل ُس ِزْيِزَعاْل ِدْبَعَخاِلِد بِن 

- ى اَلَعَت اهلُل ُهَمِحَر -
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: مين نعيم هللا مهيف  ي ا انبهيد وأ نا يه:" –اهلل تعـا    رحـه   –عبد العزيز آل سعود خالد بن قال امللك 
وم  هندم ان   ارا ف وم، و يدوم مين  عيد هيوفدم أمنيا ، ومبيدوه وحيده ل هعير،ون  يه شيياا ، وني ن    نَ مَّ أن مَ 

 ،ان انيرآن انمرمي، و،انف انسن  اننبوه  الطدرم، وما زال مصدر احلمم وانتعيرهع يف  ي ه انيبم ، حيأ هير  هللا
ا رض وميين مهيدييا؛ إل اننييا انماميي  أبن يف انتمسيي   مييا قييول  وممييم ؛ جناحنييا وفمحنييا ورقينييا وايييدمنا واطييوران 

 نعمييي  اوحييييد  ييي ه المهمييي ، ومجيييع  -رمحيييه هللا  -ومنييي  أن َمييينَّ هللا مهيييف جمنييي  الهييي  مبيييد انعزهيييز . واز  ييياران
إقامييي  انعيييدل، ونعييير ا مييين وانرهييياهللا، : وضيييع نصيييب مينييييه"   رسيييول هللا" "ل إنيييه إل هللا"شيييتا ا، حتيييف راهييي  

، مهييف إ انييه ابهلل : وانييدموم إ  هللا، وانسييدمحم مهييف هنييج انرسييول انعظيييم، وانسييهص انصييا ؛ معتمييدا  يف ذنيي 
 .( )"واجلدا  يف سبيهه ونصرم ،همته

اسيدمحم مهيييه المهميي  انيي   :" –اهلل تعــا  رحــه   –عبــد العزيــز آل ســعود خالــد بــن امللــك  وقــال أيضــًا
انييي   أرسيييف قواميييد  ييي ه  -رمحيييه هللا  -انعر يييي  انسيييعو ه ، منييي  مديييد مدسسيييدا الغفيييور نيييه الهييي  مبيييد انعزهيييز 

مهيف أسيل مين  -واحلميد هلل  -، واني   مجيع مشهديا، ووحيد ،ياهنيا المهم ، مهف أسل من ،تاب هللا وسن  
 .( )"وانطم نين انعييدم انصايا ، وا هوم اإلسممي ، وانعدل وا من 

إهنيا نفرصي  طيبي  أن نتي ،ر :"  –اهلل تعـا   رحـه    –عبـد العزيـز آل سـعود    خالد بـن  امللك  وقال أيضًا
ف يي  هللا مهينييا، ونيي ،ر  ييه أ نيياهللاان وأجياننييا احلاضييرم، وأن نعميي   ميي  إهييم ، ونهتييص حييول مييييدانا، ونهتفييف 

مهف أسيل صيايا  مين انعيييدم اإلسيممي ، ومرت يني ار يي  إ  ار ي  أ نا نا؛ نيمونوا مواطنني صاحلني، مدسسني 
إسممي ، سمندم مين انيييا  مبسيدونيا م، ومحي  ا ماني  الهييام مهيف مياايدم يف السيتيب ، فن يمن  ي ن  ااصيال 

 ...الاضي ابحلاضر، وااصال احلاضر ابلستيب  
وإذا  .    متيياب هللا وسيين  رسييونهأن هوفينييا إ  انتمسيي   عييييدانا انسييما ، وانعميي وإنيي  اسيي ل هللا 

،انف ا مم اإلسممي ، مهيدا مسدونيا  ،بدمحمم، جتاه انعييدم اإلسممي ، فيإن مسيدونيتنا أ،يرب؛ حييث قيد شيرفنا 
 .( )"هللا خبدم  احلرمني انعرهفني

                                                           

 .أمحد اندمجاين(    )هاند  ن مبد انعزهز سدمحمم مه  وهن   عهم  ، (1 / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 (.   / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 .(  / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )

 

- رحه اهلل تعا   –امللك خالد بن عبد العزيز آل سعود 
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ل شيي  أن أول مراحيي  :"  –اهلل تعــا  رحــه   –عبــد العزيــز آل ســعود خالــد بــن امللــك  وقــال أيضــًا

، أن نصهح ما أبنفسنا، وأن نهتز   عييدانا، وأن جنع  أمميال سيهص  ي ه ا مي ، نرباسيا  ه يان ننيا انطرهيل، انعم 
 .ونن هصهح آهر   ه ا م  إل مبا صهح  ه أووا. مهف  دأل من ،تاب هللا وسن  نبيه

مهيف  - أول  وأهيدمحما   - ول ش  أن ما ننعيد مين أمين ورهياهللا، وسيع  رزا أو اطمانيان، ل  يد أن هراميز
 ...  ا انتعرهع اإلوي التمام ، ان    و مبا م وسهو ، ونظا  حيام متمام . انعييدم انسمااهللا 
رمحيه هللا  -يف شأ اجملال ، ومن  أن أسل   ه المهم  الهي  مبيد انعزهيز  -وهلل احلمد  -وقد أ بتنا 

 .مهف  دأل من   ه انعرهع  انغراهللا -إن شاهللا هللا  -أننا نتصر   -
: حرصنا مهف اطبيل انعرهع ، وحتميمدا يف مجييع شيدون حياانيا، ومهيف اننطياا اخليارجي: انداه ففي 

،يص هدمو   ا اإلسيم  احلنييص إ  سيعا م : حممف انعرهع  اإلسممي  اعامهنا مع اةهرهن، واا ح نهجميع
 .( )"انبعره 

أصييباف  ييم ان م ييرب :"  –اهلل تعــا  رحــه   –عبــد العزيــز آل ســعود خالــد بــن امللــك  وقــال أيضــًا
 ...ا مثال يف انعزم وانمرام  وانتيد  والز  ار 

إمنيييا  ؟ إن انييي هن هتسييياهللانون مييين أسيييباب انعيييزم والنعييي  وا مييين والسيييتيرار انييييت اتمييييز  يييا  يييم ان انغانيييي 
 .( )"يه احملفوظ وسن  نبيه واطبييدا من همل ،تا  ،جيدون اإلجا   يف شدم سسمنا  عرهع  هللا

وشيرهعتنا  ،ميييدانا انسيما :"  –اهلل تعـا   رحـه    –عبد العزيـز آل سـعود   خالد بن امللك  وقال أيضًا
وانظييم ممقاانيا وسيهو،نا، وانييت  ييان ننيا  ،غني  ابنروافد اخلدمحمم العطاهللام انيت اوفر ننا مصدرا  قو يا  نعيرهعتنا ،انغراهللا

 .( )"، سواهللا أ،انف معنوه  أ  ما ه ومعمم  انبعره  مجعاهللا ،احلهول انناجع  لعممانا
مل همين انطيما انيدموم إ  :"   –اهلل تعـا   رحـه    –عبد العزيز آل سـعود  خالد بن امللك  وقال أيضًا

ونيهيه وميا مين مدياو  اني ل  ،وإفرا ه ابنعبو ه  واخلهو  من انعر  وانو ني  إل انتصارا  نأنسان واإلنسياني  ،هللا
ومناييه انعييي  انيي    يييز  ييه  ييني انغييث وانسييمني  ، يي ا اإلنسييان  َ رَّ َ،يي -ابييار  واعييا   - إ  ذرأل انعييزم؛  ن هللا

معتنييديا انعداني  انييت حتييل نمي   ،ف را  نه انتفيه يف اندهن، واإللا  أبصيول انعيرهع  اإلسيممي  ،وانصا  وانطا 
  .واحلره  والساوام واحملب  وا هوم 

هاصيي  أبميي   ون أميي ، أو وقفييا  مهييف جيينل  ون جيينل،  ،نته انسييامي ومل اميين رسييا ،مل هميين اإلسييم 
،يان وسييظ  نهعيامل أمجيع؛  نيه انيدهن اني   مجيع في ومف، واني   أرا  هللا  يه وي ا اإلنسيان انييوم   ،ونمن اإلسم 

                                                           

 .أمحد اندمجاين(    )، هاند  ن مبد انعزهز سدمحمم مه  وهن   عهم  (12/ )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 .(21 / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 .أمحد اندمجاين(  9 )هاند  ن مبد انعزهز سدمحمم مه  وهن   عهم   ( )
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ي  انييت فاصنه  متا ه انمرمي ان   ل أيايه انباط  من  يني هدهيه ول مين ههفيه، ومنايه انعيرهع  اإلسيمم ،والنع  
 . ل هزهغ مندا إل ضال

قيول  ومميم   -وانسين  الطديرم  ،ابنييرآن انميرمي - ويف ،ي  أميور م ، ا ميا  وأ يدا   -فهو سس  السيهمون 
 .( )"ن هتسه  إ  صفوفدم انو ن أو ان عصلا ،ان  نا   ال   - واطبييا  فعهيا  

نييد ،يان  ي ا  يو انسيبي  :"  –اهلل تعـا    رحـه   –عبـد العزيـز آل سـعود    خالـد بـن   امللـك   وقال أيضًا
انيي   أرسييف  - هرمحييه هللا -منيي  مدييد مدسسييدا الهيي  مبييد انعزهييز  ،انيي   اسييدمحم مهيييه المهميي  انعر ييي  انسييعو ه 

 -واحلميد هلل  - واني   مجيع مشهديا ووحيد ،ياهنيا ،قوامد   ه المهم  مهف أسل من ،تاب هللا وسن  رسيونه 
 .وانعدل وا من وانطم نين  ،وا هوم اإلسممي  ،مهف أسل انعييدم انصايا 

ومل  صييييص نفايييي   ون أهييييرأل، وجيييياهللا فيدييييا اإلهييييم   ،نيييييد جيييياهللا  انييييدموم اإلسييييممي  نهنيييياس ماميييي 
ونييل نفير  مين ا فيرا ، فجعي  انعبو هي  هلل وحيده، وأمير ابإلهيم  يف انتوحييد وانيييا م  ،والستسم  هلل وحده

فدمحمافيع ابإلنسيان  - سيباانه واعيا  - إ  مسيو الستسيم  هلل ،ن انعبو ه  نألفرا اوحيدا   هص اإلنسان من  را 
 .( )"- سباانه واعا  - ني هد  هللا  ،واإلنساني  من مداو  انعر  وانو ني  إ  أمسف  رجا  انعزم وانرفع 

إ  انعييييدم إن النتميياهللا :" –اهلل تعــا  رحــه   –عبــد العزيــز آل ســعود  خالــد بــن  امللــك  وقــال أيضــاً 
وإمنييا  ييو امهيييص هيت ييي ميين انفيير  أ اهللا واجبييا  حنييو  هنييه وأمتييه ونفسييه،  ،نيييل اعييرهفا  فاسييب ،اإلسييممي 

اتعيييا ه يف انبياييي   ،أبنيييه هنتميييي إ  أمييي  واحيييدم ،شيييعور انفييير  السيييهم يف ،ييي  مميييان: وهسيييامد مهيييف حتيييييل  ييي ا 
هندهييون ميين مييور   ،نيياهللا ا ميي  اإلسييممي  مجيييعدمواتما يي  يف انفميير وا حمييا ، وهنصييدر يف  وايدييا أ  ،وانسييهو 

 .وهطبيون مهف ممقا م قوامد معرت،  ،واحد
واييزول أمييا  مبا  ييه الهتمفييا   ،فاإلسييم  وحييدم إنسيياني  اتمشييف يف ظهييه انفييوارا انعرقييي  واإلقهيمييي 

 .( )"واندار أما  مثهه انعهيا انتعصبا  انطبيي  ،انهوني  وانهغوه 
 ،إن المهم  انعر يي  انسيعو ه :"   –اهلل تعا  رحه   –عبد العزيز آل سعود خالد بن ك املل وقال أيضًا

لا جيب أن همون مهيه انتطبيل ا مني  حميا  انييرآن انميرمي  ،انيت أمطف واعطي من ذا ا الث  واننموذج انف 
ر ا ميين وا مييان مهييف اإلنسييان؛ وانعيي ،انيييت اسيياو   ييني انبعيير يف احليييوا وانواجبييا  ،وانسيين  اننبوهيي  انعييرهف 

 .( )"ان فيه إل نهيومنتدر  أن مسدونيا ا اتعاظم يف مامل انيو  ان   ل مم
                                                           

 .أمحد اندمجاين( 91 )هاند  ن مبد انعزهز سدمحمم مه  وهن   عهم   ( )
 .أمحد اندمجاين(  2 )هاند  ن مبد انعزهز سدمحمم مه  وهن   عهم   ( )
 .أمحد اندمجاين( 1  )هاند  ن مبد انعزهز سدمحمم مه  وهن   عهم   ( )
 .أمحد اندمجاين(    )هم  هاند  ن مبد انعزهز سدمحمم مه  وهن   ع ( )
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 :إن مين أ يم مظيا ر انعيمر:"  –اهلل تعـا   رحـه    –عبد العزيـز آل سـعود   خالد بن امللك  وقال أيضًا
أب اهللا ميا فرضييه مهينيا ميين  ، جهييف قدرايهونيييد أميران. واجتنياب مييا هنديف منيه -جي  ومييم  - إابياع ميا أميير هللا  يه

وانتماسي  أو انتدياون يف  ،مين أجي  ا مميال ،ف  اؤ يا يف أوقا يا ،إقامي  انصيمم :وأمهدا  عد انعدا اني ،فرا  
 .أ ا دا م يع  نهدهن

احملافظييي  مهيييف انصيييمم يف أوقا يييا، وأ اهللا  ييييي  انفيييروض ،ميييا  :ونييي ا فمييين أوجيييب انواجبيييا  مهينيييا مجيعيييا  
 .  - سباانه واعا  - فرضدا هللا

واحملافظي  مهيف  ،،ما هنبغي مهينا انتاهي اب هما اإلسممي  انفاضه ، وانتمس   تعانيم  هننا احلنيص
 .( )"ول إ  ايانيدان  صه  ،عا ل  ف إ   هننا ،ارا نا وايانيدان اإلسممي ، ونب  انتيانيد الستور م من اخلارج

 -إن شيياهللا هللا  - حنيين:"   –اهلل تعــا  رحــه   –عبــد العزيــز آل ســعود   خالــد بــنامللــك  وقــال أيضــًا
 .( )"وانييا   نصرم أ   احلل، وه لن أ   انباط  ،حرهصون مهف إممهللا ،هم  هللا، وحتميم شرهعته

ل شي  أنميم اعهميون، قبي  :"   –اهلل تعـا   رحـه    –عبد العزيز آل سعود خالد بن امللك  وقال أيضًا
أول مييييا جيييييب أن هتمسيييي   ييييه ،يييي  مسييييهم، ومييييا هنبغييييي أن هيييييو   ييييه  ييييو انتييييزو  ميييين معييييني انعييييييدم  غييييدمحم،م، أن
ومين  نيا هغيدو مين أول واجباانيا أن نتثييص ابنثيافي  . وانعرهع  اإلسيممي   عميل وفديم وحسين ابصير ،اإلسممي 

 .( )" هنا احلصن احلصني ؛اإلسممي ، وأن نتمعن يف اعرهعا ا
أن همرمنيييا مجيعيييا   نعمييي  اإلابييياع، وأن هبعيييدان مييين ال تيييداع انييي    - اانه واعيييا سيييب - إنييي  اسييي ل هللا

 .( )"اإلسم  انص ،تاب هللا وسن  رسونه، وأن هوفينا نمستيام  مهف مندج 
نن ايو  وي ه ا مي  قا مي  إل  ":  –اهلل تعا  رحه   –عبد العزيز آل سعود خالد بن امللك  وقال أيضًا

 .( )"دهن اإلسممي، وطبيته و مف إنيه، واب ر  إ  نعره واندموم إنيهإذا سسمف ابن
،تياب هللا انييرآن انميرمي قيد  :"  –اهلل تعـا   رحـه    –عبد العزيز آل سعود خالد بن امللك  وقال أيضًا

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ   ،  فظيه –سيباانه واعيا   -احليل امف  هللا 
احليل ، ،تياب هتمفي  (1)

،تياب ل أياييه انباطي  مين  يني هدهيه ول مين ههفيه، ومين  نيا أت،يد إ  هيو  انيدهن،    فظيه –باانه واعيا  س -
و سيين  رسييول هللا  ،و يييي  ور اإلنسييان انيي   هسييعد ،همييا سسيي  ابنمتيياب -واحلمييد هلل  -أن الصييدر  فييوظ 

                                                           

 .أمحد اندمجاين(  1 )هاند  ن مبد انعزهز سدمحمم مه  وهن   عهم   ( )
 .أمحد اندمجاين( 92 )هاند  ن مبد انعزهز سدمحمم مه  وهن   عهم   ( )
 .(0 / )الهمي  خمتارا  من اخلطب  ( )
 .(1 / ) الهمي  خمتارا  من اخلطب ( )
 .(0 / )  الهمي خمتارا  من اخلطب ( )
 (. 9: احلجر) (1)



 
 
 
 

39 
نَّةَُُِدْوَلةُ  ُاْلَتْوِحْيِدَُواْلسُّ

 
،  ارافعنييا وسييدان انعييامل، و،همييا  ؛انسييامي قيول  وممييم  واطبييييا ، و ميي ا حنيين السييهمني ،همييا سسييمنا  يي ه انييييم

  .( )" ...أ ر،نا انو ن وان عص  ؛ا تعدان من  هننا
ل ش  أن ميا ،يان هتمتيع  يه  :"  –اهلل تعا  رحه   –عبد العزيز آل سعود خالد بن امللك  وقال أيضًا

،انييف ميين   ،م  نييي ميين صييدا وصييرب وإ ييان وصييمح مييييدم وسييم ،الهيي  مبييد انعزهييز - ( )جمنيي  الغفييور نييه -
،يان   ، ا يدا  يف سيبيهه ،مهتزما   عيرهعته ،صا قا  مع ر ه - رمحه هللا - انعوام  انيت أسدمف يف جناحه، فيد ،ان

 .( )"هسعف ننصرم هللا فنصره هللا
نييل  نيا  أ  اسيتيرار إل  ":  –اهلل تعـا   رحـه    –عبد العزيز آل سـعود  خالد بن امللك  وقال أيضًا

 .( )"وانسدمحم مهف  دهدا ،انيت ل فمح ننا إل ابنتمس   ا ،عرهع  اإلسممي  تطبيل ان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .(  / ) الهمي  خمتارا  من اخلطب ( )
 .إبذن هللا اعا ، انهدم اسمنه فسيح جناا  ( )
 .(  / ) الهمي  خمتارا  من اخلطب ( )
 .(19/ ) الهمي  خمتارا  من اخلطب ( )
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 ِكِلَماْلَكِلَمُة 

 د ْوُعآل ُس ِزْيِزَعاْل ِدْبَعَفْهِد بِن 

- ى اَلَعَت اهلُل ُهَمِحَر -
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  ،نيد انتزمف المهم  انعر ي  انسعو ه:"  –رحه اهلل تعا    –عبد العزيز آل سعود فهد بن قال امللك 
أميييرا  ابلعيييرو  وهنييييا  مييين النمييير، وأ اهللا  ،ميييوم واعهيميييا  و  ،حمميييا  وق ييياهللا ،يف خمتهيييص مراحهديييا ميييندج اإلسيييم 

 .نععا ر هللا 
 .انتز  انولم   ن ، وانتزمه الساونون يف اندون ، وانتزمه انععب يف اعامهه وحيااه 

أو أمجيييع مهيييييه  ،فاإلسيييم   يييو مييييندج احلييييام، ول افييييرهط فيميييا جيييياهللا يف ،تييياب هللا، و بييييف مييين رسييييونه
 .سهمونال

 المهميي  انعر ييي  انسييعو ه   ييو ،تيياب هللا انمييرمي انيي   ل أيايييه انباطيي  ميين  ييني هدهييه ول إن  سييتوران يف
ميا اهتهفنيا فييه مين شييهللا ر  انه إنيدميا، ومهيا احلا،ميان . اني   ل هنطيل مين اويوأل مين ههفيه، وسين  رسيونه 

 ....مهف ،  ما اصدره اندون  من أنظم  
مهتزمييي   عيييرع هللا، اطبييييه  مييي  حييير  وحيييز  يف مجييييع  –،ميييا يف ماضييييدا   -إن المهمييي  يف حاضييير ا 

 ..    ن ، حرهص  مهيه أشد احلر  مهتزم –وقواه  هللا  ول –وسو  اظ   ،شدوهنا انداههي  واخلارجي 
مهيف اإلسيم ، نتواصيف  ي ن  جييم   عيد جيي ، وحا،ميا   عيد حيا،م،  – يول هللا وقوايه  –إننا   تون 

  .( )"ومد هللا ل ه ران من هانفنا، حأ أي 
وانعييهللا  ،إن انسيبب ا سياس:"  –رحـه اهلل تعـا      –عبد العزيز آل سـعود  فهد بن امللك  وقال أيضًا

نصييا  وروحييا ،  ،اعييو  إ  أن  يي ا انبهييد هتمسيي  ابنعييييدم اإلسييممي  ،مدمحم َِّ انيي   انطهيييف منييه  يي ه النطمقييا  اخلَيي
 .( )"  انسام  متمسما   ا حأ ايو  - إن شاهللا هللا - وسو  هبيف

 ،نييد جياهللا موحيد  ي ه اجلزهيرم:"  –رحـه اهلل تعـا      –عبد العزيز آل سـعود  فهد بن امللك  وقال أيضًا
رمييز  ، ولععة الحوحيععد والشععنيعة ا سععالمية والععدعو  السععلفيةنييييم  - رمحييه هللا -الهيي  مبييد انعزهييز  ،وجييامع مشهدييا

ن ابنييدنيا، واسييدمحم ا ميي  ،هدييا يف طرهييل هللا، طرهييل اجلدييا  حيييث ههييتام انييده ،ومظدييره انعهمييي ،اإلسييم  احليييييي
 ...انصا ا وانعم  الثا ر

 يسير  ون منياهللا؛  ن ميييدم اإلسيم   ،انتيي  مين هيد إ  أهيرأل - وميا ايزال - و،انف مسدوني  احلميم
نر يييا وقهو نيييا  ، يييي أسييياس انعيييدل، وانعيييدل أسييياس الهييي ، واحلميييم مبيييا أنيييزل هللا مسيييدوني  وامهييييص نتصيييدأل ويييا

 .( )"هعي  انتيصدمحم ومياب انعهي انمبدمحم ،واجف 
                                                           

 هاند   انيامسي(  1-01)والسدمحمم  لمهم  انعر ي  انسعو ه  انيا دا ،( 0 -02 / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 ( .01 / )خمتارا  من اخلطب الهمي    ( )

 

- رحه اهلل تعا   –امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود 
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نفت ر  ،حنن يف   ه انبم :"  –رحه اهلل تعا   –عبد العزيز آل سعود فهد بن امللك  وقال أيضًا

 ،ونعتز أننا متمسمون  عييدانا اإلسممي ، وسو  ندافع مندا ابننفل واننفيل، وسو  جنعهدا  ي انيدوم
و انظيماانا يف خمتهص حاجاانا نهتنظيم، أو يف حياانا انيومي  أو انعدره  أو انسنوه ، سواهللا ،ان يف شرهعتنا أ

ووا واجبا ، مهيدا واجبا  ،بدمحمم ابننسب   ،مهيدا واجبا  -ابن ا   -فه ن  المهم  انعر ي  انسعو ه  
 اهتفف نعيهللا، ول نأسم  والسهمني يف أ  ممان ،ان، ووا واجبا  مهف السهمني أن هيدرو ا؛  هنا ل

انعييدم اإلسممي  مل ارت  هدمحما  إل وأابنته، ومل ارت  شرا  إل وأابنته، حأ . انظم إل ما ايره انعييدم اإلسممي 
انعييدم اإلسممي  همص  نهعيا د اإلسممي ، وأاف يف مصها  انبعر مموما ، نيل فيط يف . جيتنبه السهم
 ڌ  ڌ ڇ    ڍ  ڍ     ا م  انعر ي  

و نا   .( )"ل ف   نعريب مهف مجمي إل ابنتيوأل"و". ( )
نو أرا  اإلنسان هتهو ا  من امون حتصي  حاص ؛  ن اجملتمع ان   حنن فيه  تمع إسممي،  ،آاي  مدهدم

 .واب هص جامعاانا، والواطن انسعو    طبيع  احلال هدر    ا إ را،ا  متمامم  
مثي   ،  يراطي  أو حره  عمن اعو  مهيف انبعير ابخليدمحم ( )هفيو احلره ، ما أمتيد أن اند يراطي  أ نَ وْ مُ دَّ هَ 

 يييي ميييييدم جتميييع مجييييع انف يييا  ، وابعيييد . مييين حرهييي  و  يراطيييي  ورأفييي  ورمحييي  وقيييوم ؛ميييا يف انعيييييدم اإلسيييممي 
مدمييا   ،مندييا اإلنسييان ميين مجيييع انرذا يي ، نيي ن  حنيين ف ييورون  عييييدانا، وسييو  نهتييص حووييا، ونبيييف مييدافعني

انعييييزم واجلييييمل، ونمننييييا ل هنييييتم أب  حييييال ميييين  ،انييييف انظييييرو  وا سييييباب، ل نرهييييد اإلنصييييا  إل ميييين رب ِّ 
أ  المهميي  انعر ييي   ،أو صييفو انتماسيي  يف  يي ا انييوطن ،مبيين هرهييد أن هعميير صييفو انعييييدم اإلسييممي  ،ا حييوال

 .( )"انسعو ه  
                                                                                                                                                                                

 (.0  ،    / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 (.  :احلجرا  ) ( )
 :صايح ( )

 . من  ع  أصااب اننيب (    / )وأمحد يف السند ( 9  رقم1  )أهرجه ا ن البار  يف السند 
وصيياح إسينا ه ا نبيياين يف انسهسييه  ". ورجانييه رجيال انصييايح ،رواه أمحييد:" (11 / )نزوا يد  مييع اقيال اويثمييي يف 

 (.022 رقم/1)انصايا  
 .أنه ل هوجد هدمحم يف اند يراطي  أو احلره  مث  ما يف اإلسم  من هدمحم نهبعره  -رمحه هللا اعا   -مرا ه  ( )
خمتييارا  ميين اخلطييب الهميييي   ،(9 )آل سييعو  هطييب و،همييا   هييا   احلييرمني انعييرهفني الهيي  فدييد  يين مبييد انعزهيييز ( )

( /  1.) 
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إن المهمي  انعر يي  انسيعو ه  :" –رحـه اهلل تعـا      –د عبـد العزيـز آل سـعو   فهـد بـن   امللـك   وقال أيضـاً 

وإن  ي ه انييوم مل اتاييل إل  ننيا  وني  ايدمن ابهلل، واعمي  مهيف انتمسي   عييدايه انسيما ، . انيو  قوم حييييي 
 .( )"ونسعف إ  نعر انعدل وانسم  والستيرار واحملب ؛  ننا ندمن  رسانتنا اإلنساني  يف انعامل

 ،أسسيف  ي ه انيبم  نفسيدا:"  –رحـه اهلل تعـا      –عبـد العزيـز آل سـعود    فهد بن امللك  وقال أيضًا
وميا رو   ،مبيا ور  يف ،تياب هللا انعزهيز ،مهتزم  انتزاما  ،امم   ،مهف أن امون  ا ما  وأ دا   -إن شاهللا هللا  -وأ بتتدا 

 .( )"ومن صاا ته، من رسونه انمرمي 
 ،إن احلميم يف اندوني  انسيعو ه :   –رحه اهلل تعا    –العزيز آل سعود  عبدفهد بن امللك  وقال أيضًا

حيييام ومييندج  ،وسيين  نبييه  - سييباانه واعيا  -مني  نعيي  ا إسيممي، هيييو   نيانيه مهييف أسياس ميين ،تياب هللا 
وحترسيييه  ييظتديييا انواميييي   ،حميييم، ل ه يييعص ول هنيطيييع، وظهيييف حممييي  انيييييا م ارميييف  ييي ا ا سييياس احلمييييم

 .( )"مين ا 
نَّ هللا مهيف  ي ا انبهييد نييد َمي:" –رحــه اهلل تعـا     –عبـد العزيـز آل سـعود    فهـد بــن  امللـك   وقـال أيضـاً  

،ميا قهيف   -  ينعم ،ثيدمحمم ل حنصييدا ميد ا ، ول شي  أن مين أ يرز أسيباب  ي ه انينعم و وامديا مهينيا ،اةمن وأ هه
ا ، يف ،يي  ا مييور، وأمهدييا أمييور  هننييا و نييياان، وامتثاننييا سسييمنا  عييييدانا اإلسييممي  نصييا  وروحيي:  -وأ،ييرر  ا مييا  

نتعييانيم  هننييا احلنيييص يف ،يي  مييا أميير هللا  ييه وهنييف منييه، ،مييا جيياهللا يف ،تا ييه انعزهييز، وسيين  نبيييه انمييرمي صييهوا  هللا 
 .( )"وسممه مهيه

 - واحلميد هلل - ميا حنين فييه:"   –رحـه اهلل تعـا      –عبد العزيـز آل سـعود   فهد بن امللك  وقال أيضًا
ابنمتيياب هعييو  يف اندرجيي  ا و  إ  انتمسيي   ،يف مجيييع مرافييل  يي ه انييبم  ،ميين رغييد انعييي  وا ميين والسييتيرار

 .وسن  نبيه 
انيييت جعهدييا  ،و يي ه انييبم   تهييص اهتمفييا  ،بييدمحما  ميين أ   هييد يف انعييامل؛  ن فيدييا اليدسييا  اإلسييممي 

 .نطهل انعييدم اإلسممي مدبط انوحي، وم ،انعزم واجلمل رب  
مبيا هصيدر مندييا مين انظييم  ييو  ،إن  ي ه اندونيي  اتمسي  يف مجييع أمور يا انعاميي  واخلاصي  :فعنيدما أقيول

 .مفيد، مبا أابحه هللا وما  ينه رسول هللا 
                                                           

خمتييارا  ميين اخلطييب الهميييي   ،( 0)هييا   احلييرمني انعييرهفني الهيي  فدييد  يين مبييد انعزهيييز آل سييعو  هطييب و،همييا   ( )
( / 9 ). 

 (.21 )ها   احلرمني انعرهفني اله  فدد  ن مبد انعزهز آل سعو  هطب و،هما   ( )
 .(92 )رمني انعرهفني اله  فدد  ن مبد انعزهز آل سعو  هطب و،هما  ها   احل ( )
 .(1  )ها   احلرمني انعرهفني اله  فدد  ن مبد انعزهز آل سعو  هطب و،هما   ( )
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ون ن  جند ا وضاع انيت حنن فيدا اةن، اخلدمحما  انيت ننعم  ا يف   ه انبم ؛  ن انسيبب انير يل  يو  
ونييييل  نيييا  أ   ،متفييييون مهيييف مبيييدأ واحيييد ،مان  ييي ه انيييبم  مشاويييا وشيييرقدا وغر يييا وجنو يييا ووسيييطداأن سييي

 . اهتم ، و و حتميم ،تاب هللا وسن  رسونه 
مفدومييي  ومعروفييي  نيييدأل اليييواطن،  يييي  ،حيييأ اميييون ،ثيييدمحم مييين الصيييا  ،إن أنظمييي  اندونييي  انييييت انظمديييا

 و يي اسيتمد مين ،تياب هللا وسين  رسيونه  ،يف مجيع اجملال واجب من انواجبا ، حأ همون ا مر واضاا  
"( ). 

حنيين  نييا يف المهميي  انعر ييي  :" –رحــه اهلل تعــا    –عبــد العزيــز آل ســعود فهــد بــن امللــك  وقــال أيضــًا
 والنتييزا  الطهييل مبنداجييه قييول  وممييم   ،قييد وضييعنا أمامنييا  ا مييا   ييدفا  سيياميا   ييو محيي  رسييان  اإلسييم  ،انسييعو ه 
 .( )"واطبييا  

واحلميد هلل  - ي ه اندوني   نييف :" –رحه اهلل تعـا     –عبد العزيز آل سعود فهد بن امللك  وقال أيضًا
ومهييف قاميدم أساسيي  نيييل ويا مثييي ، ونين هميون وييا مثيي  إ  أن اييو  انسييام ، و ي ه انيامييدم  ،مهيف انعداني  -

 .وسن  رسونه   ي ،تاب هللا 
ونيييل  نيا  شيييهللا هدهيي  أو هعميي  أو هدسيل أو هت يي  فيييه أ  إجييراهللا إل  عييد  نييل منييدان معييمم ،

وأوضياه  ،مبيا أمير هللا يف ،تا يه انعزهيز ،وهستعرضه طهب  انعهم، مث حتمم فيه احمليا،م ، ميأن استعرضه احملا،م انعر 
 .يف سنته انرسول 

 ؟ مم قانونلاذا نيل نده: ل هنتم  حد هيول ... ويف ضوهللا ذن  حنن ل هنتم  حد 
 . إن ندهنا أمظم قانون و و قانون انسماهللا

ففيدمييا أمظييم انظيييم وجييد يف احليييام حييأ  ،ونيييل  نييا  شيييهللا إل ووجييد يف ،تيياب هللا وسيين  رسييونه 
 .( )" اةن، ونن هوجد أف   عا وجد يف ،تاب هللا انعزهز وسن  رسونه 

إن شياهللا هللا  -  ي ا انبهيد  يو:"  – تعـا   رحـه اهلل   –عبـد العزيـز آل سـعود    فهد بن امللك  وقال أيضًا
انعاميييي  : يف مجيييييع أمييييوره ،هدييييا، سييييو  هبيييييف  ا مييييا  وأ ييييدا  متمسييييما   متيييياب هللا وسيييين  نبيييييه  -  ونييييه وقواييييه

 . فسو  ل هعم   ه أ دا   ،واخلاص ، وما هانص   ه انعييدم من أ  أمر ،ان
بدا يف هدمي  اإلسيم  والسيهمني، ويف هدمي  أن جعي   ي ه انيبم  وشيع ،انعيزم واجليمل ومن ف   رب ِّ 

 . والدهن  النورم  يف هللا احلرا ، ومم  المرم  ومسجد نبيه 
                                                           

 .(21 )ها   احلرمني انعرهفني اله  فدد  ن مبد انعزهز آل سعو  هطب و،هما   ( )
 .( 2 )مبد انعزهز آل سعو  هطب و،هما  ها   احلرمني انعرهفني اله  فدد  ن  ( )
 .(   )ها   احلرمني انعرهفني اله  فدد  ن مبد انعزهز آل سعو  هطب و،هما   ( )
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ومهيف  ي ا ا سياس نين نيتيبل .  تهص من أ   هد آهير ،إذا  طبيع    ه انبم  وواجبا  أ هدا مهيدا 
 ميييا جيييد مييين ا ميييور الفييييدم نأسيييم  أ  مبيييدأ ،يييان مييين البيييا ا انييييت هعيييدوهنا انظيميييي  حلييييا م الجتماميييي  إل

يف ،تا يه انعزهيز، ورسيونه اننييب انميرمي،  ، عري أن ل  تهص أو  انص ما أوضياه رب انعيزم واجليمل ؛والسهمني
 ...وههفاؤه انراشدون وأ م  السهمني

م ونين نيبي  أ  مبيا ا  تهيص ميع انعيييد ،أن ننصياع    مبيا ا ،انيف -  يول هللا - وحنن ل  مين
ويف  ،يف ا ميور انعامي  ،وانتداهللا أب  مواطن ،يان ، دهللاا  من ر يل اندون  ،سواهللا أ،انف اتعهل ابندون  ،اإلسممي 

 .ا مور اخلاص 
 تهيص  و يو ،إنيه مفييد: نيده  يف شييهللا مين ا ميور مدميا قيي   ونن نيب  أب  حيال مين ا حيوال أنمل

 !مع ،تاب هللا وسن  رسونه 
ول نطهيب . ، وميا هنيف منيه انتدينيا منيه، وما أجازه انتزمنا  ههللا وسن  نبيه ،تاب   :حنن أمامنا احلمم

، ول نرهيييد أن خن يييع  حيييد إل رب انعيييزم واجليييمل، ول أمتييييد أن أ  مييين أحيييد شيييياا ، ول نرهيييد إل مييين هللا 
متياب هللا وسين  إنسان نيه ميي  أو هفمير افميدمحما  سيهيما  أي  وهرهيد أن هسييهللا ننيا؛  ن اندوني  سيتظ  متمسيم   

 .( )"نبيه 
منييدما هنظيير اإلنسييان إ  :"  –رحــه اهلل تعــا    –عبــد العزيــز آل ســعود  فهــد بــن امللــك  وقــال أيضــًا

شياا  إل وأوضياف ا مير فييه، إن   فإنه جيد أهنا مجعف هدمحم  اندنيا واةهرم، ومل اُبلِّ  ،ف ا   انعييدم اإلسممي 
مث  ،أو اسييتعمال انيييوم نهييدفاع ميين انعييييدم ،انسييهو  وانسييدمحمم  ييني السييهمني،ييان ميين انحييي  انرأفيي  واحملبيي  وحسيين 

 .اندفاع من انوطن
و هد،م أنعم هللا مهيه مبميان وموقيع هعتيز وهفت ير فييه  ،إن مييدانا اإلسممي  مييدم متمامه   هن و نيا

 .( )"ابحلرمني انعرهفني، و  ا أمظم شيهللا  من أن هنانه مسهم أو هص  إنيه
قامييف  يي ه اندونيي  منيي  :"   –رحــه اهلل تعــا    –عبــد العزيــز آل ســعود  فهــد بــن امللــك  يضــًاوقــال أ
شييرهع  هللا، ورسييان   :ومسييدمحمم را ييدم، حيييث اابعييف مييرب ،يي  مراحيي  اتر دييا ،مهييف منديياج واضييح ،مدو  ييا ا و 

ف صيبح أ ناؤ يا  ،قهو ياواوحد  ،همتديا، وأتنفيف  ،فاجتمع   ا مش  ا م  ،نبيه ا مني، وسدمحمم انسهص انصا 
 .( )"إهواان  جتمعدم روا ط احملب 

إن احلميم يف اندوني  انسيعو ه  :"   –رحه اهلل تعا    –عبد العزيز آل سعود فهد بن امللك  وقال أيضًا
،  سييتور حيييام وسيين  نبيييه  -عييا  سييباانه وا -مني  نعيي  ا إسييممي، هيييو   نيانييه مهييف أسيياس مين ،تيياب هللا 

                                                           

 .(11 )ها   احلرمني انعرهفني اله  فدد  ن مبد انعزهز آل سعو  هطب و،هما   ( )
 .( 1)  ها   احلرمني انعرهفني اله  فدد  ن مبد انعزهز آل سعو  هطب و،هما ( )
 (.   / ) الهمي  خمتارا  من اخلطب ( )
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ل ه عص ول هنيطع، وظهف حمم  انييا م ارمف   ا ا ساس احلميم، وحترسه  ييظتدا انواميي   ومندج حمم، 
 .ا مين 

أتسيييل  ونتييه،  - رمحييه هللا - وميين  يي ا النطهييل، ووفييل  يي ه انييييم انسييامي ، أمهيين الهيي  مبييد انعزهييز
هن، وإميييزاز السيييهمني، إن ف يييران وميييزان ابإلسيييم ، و،ييي  مهيييي موجيييه إلميييمهللا ،همييي  انيييد:" فييييال  صيييدا وجيييمهللا 

ومين  - يول هللا وقوايه  -نديا قييد شيعرم سنبيف مثا رهن أان وأسر  مهف   ه اخلط  إ  ما شاهللا هللا، ونن حنيد م
 ."هللا نس ل انتوفيل واوداه 

العيممني، اني هن وصيموا اندوني  انسيعو ه  و مو يا ابنو ا يي ،  - رمحه هللا - وأجاب اله  مبد انعزهز
إننيا و يا يون، واحليييي  أننيا سيهفيون  يافظون : هيونيون :" ماهللا أبهنا مي  ب جدهيد يف اإلسيم  فييال  يصد اإل 

 .( )"مهف  هننا، نتبع ،تاب هللا، وسن  رسونه، ونيل  يننا و ني السهمني إل ،تاب هللا وسن  رسونه

ل ندمي انتفيوا، ونمني   حنن :"  –رحه اهلل تعا    –عبد العزيز آل سعود فهد بن امللك  وقال أيضًا
ل  ،وميين امتمييد مهييف مييداييه اإلسييممي  انصييايا . أؤ،ييد أن  يي ا انبهييد هعتمييد  عييد هللا مهييف مييداييه اإلسييممي 

ليا فييه هيدمحم مواطنييه يف مجييع  ، من أب  حيال مين ا حيوال إل أن هميون نصييبه ،بيدمحما  جيدا  مين انرقيي والنيدفاع
 .( )"اجملال 

إن اننصير ل هتي اف إل إبميدا   :" –رحـه اهلل تعـا      –عبد العزيز آل سعود هد بن فامللك  وقال أيضًا
اإل يييان ابهلل وحيييده، واوحييييد : انييييوم انييييت أميييران هللا  يييا، وانييييوم ل اسيييتمد إل مييين منيييد هللا، ومييين أ يييرز صيييفا ا

 .( )"انر و ي ، وانتمس   تعانيم  هنه احلنيص
ل شيي  أن أ  اطييور يف  :"  –رحــه اهلل تعــا    –زيــز آل ســعود عبــد العفهــد بــن امللــك  وقــال أيضــًا

 يو مهيف رب انعيزم واجليمل انيي    ،ل  يد وأن هعتميد مهيف ميوار ه، إل أن المتميا  ا ساسييي ابننسيب  ننيا ،انعيامل
 ....  نطهب منه انتوفيل  ا ما  
جيييب أن نييدر   ، همفييهأ  يف ( )سييواهللا أ،انييف يف  يي ا الميان ،أن مييا ل ميين معيروما  :وأو  أن أؤ،يد

،يييص اسييتطيع أن اييد   واجبا ييا   ،أن  يي ه انييبم  جعهييف نصييب مينيدييا :سامييا  أن ا سيياس وانيامييدم يف ذنيي 
 ڦ  ڦ  ڄ   و و انيا ي  يف  ميم ،تا يه ،يف ،  مناسب  ،واعمر رب انعزم واجلمل ،اندهني 

                                                           

 .(11 / )خمتارا  من اخلطب الهمي   ( )
 ( .0  / )خمتارا  من اخلطب الهمي    ( )
 ( .09 / )خمتارا  من اخلطب الهمي    ( )
 . ي20  / /   عد افتتاح مصفام  رتومني ش ، يف  -رمحه هللا  -الرا   ه اجلبي ، و ي ،هم  أنيا ا  ( )
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ونميين أ ييم مييا ذنيي ، ،مييا  يي ه انيبم  اف يير أبشييياهللا ،ثيدمحمم، فهييد ومييدان ر نييا ابخليدمحم، وحنيين حنمييد هللا مهيف  ،( ) 

 . و وجو  احلرمني انعرهفني مهف أرضدا: نف ر  ه
، فت ،يدوا ونيت ،يد ،ي  ، وسن  رسونه إن اخلدمحم  ا ما  هتبع اخلدمحم، وما  منا متمسمني  متاب هللا 

 .( )"إنسان أن   ا انبهد  ا ما  يف منو واطرا 
إن المهمي  أهي   نظامديا  :" –رحـه اهلل تعـا      –عبـد العزيـز آل سـعود     فهـد بـن  امللـك   وقال أيضـاً 

 ،ونييد رأأل صيافيون مين انيدول الشيرتا،ي  وغدمحم يا. مين انعيييدم اإلسيممي ، و ي ا  يو سير جناحنيا ،القتصا  
 ،لجتمامييي انند يي  انمبييدمحمم انيييت حيينا ييا، وامرتفييوا أبننييا أجنييزان انمثييدمحم يف حييل ومعييرهن سيين ، وحيينييا انعدانيي  ا

 .انيت مل حتييدا ا نظم  الشرتا،ي  وغدمحم ا
نطبيييل شيييرهع  هللا، و يييي الصيييدر ا ول  ،إن ذنييي  هرجيييع أساسيييا  إ  أننيييا يف المهمييي  انعر يييي  انسيييعو ه 

 .( )"إلقرار انعدان  يف انعامل، ورفع ش ن انوطن، ورماه  شدون انناس ،وانفرهد
أرهيد أن أوضيح  صيفيت ،هفيف  :" –رحـه اهلل تعـا      –سعود عبد العزيز آل فهد بن امللك  وقال أيضًا

أن امون انعييدم اإلسممي   يي ا سياس  أما د هللا : ان   أان فيه، ف قول ،أو وجد  نفسي يف   ا الر،ز
ا  ول هدمنا من أرا  أن هيول أو هتمهم ،بيدمحما  ،يان أو صيغدمحم  ،وما هانفدا نن هنتم  ه ونن نتبعه ،وانيامدم، والنطهل

 . 
ومن أرا  أن حياججنا فسو  نتغهب مهيه؛  ننيا نعتميد مهيف قيدرم انعزهيز انييدهر،  ،حنن أقوأل ابهلل 
 ... ، وما  يَّنه رسول هللا، وههفاؤه انراشدون، وأ م  السهمنيوما أنزنه مهف نبيه   

تهيص ميع ميا ور  يف ل  طر يف ذ ن أحد أ دا  أن  ي ا انبهيد سيو   يارس أ  أمير مين ا ميور، و يو  
 ... وما  ينه رسونه اننيب انمرمي، وما  ينه اخلهفاهللا انراشدون، أب  حال من ا حوال ،،تاب هللا 

وا مييور  ،ابننسييب  نه ييا  ونهعييا  -أ،رر ييا مييرم أهييرأل  - نتييييد يف مجيييع أمييوران -هلل احلمييد  - وحنيين
ر  ل يف قهيييي  ول يف ،ثيييدمحم إل  عيييد أن هعيييرض اخلاصييي  وانعامييي  ابنعيييرهع  اإلسيييممي ، ول  مييين نهدونييي  أن اتصييي

ل ر ييل  وني  ول ويل مديد انيبم  ول ،بيدمحم ول صيغدمحم نيه  .مهف احملا،م انعرمي ، وهنظير فييه مين انناحيي  انعيرمي 
 ... وسن  نبيه أ  صمحي  أن  رج من انمتاب، ،تاب هللا 

ي ،همتيييه، وجيعهنيييا  يييدام مدتيييدهن، ونرجيييو مييين هللا أن هنصييير  هنيييه، وهعهييي ،حنييين نسيييدمحم يف هيييط مسيييتييم
 .وجيعهنا  ا ما  وأ دا  متمسمني  متاب هللا وسن  نبيه

                                                           

 (.0: إ را يم ) ( )
 ( .11 / )خمتارا  من اخلطب الهمي    ( )
 ( .0  / )خمتارا  من اخلطب الهمي    ( )
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مل هيدمنا يف حاجي   حيد يف  مين ف يهه  - وهلل احلميد -و  ا انتزا  وف ير ومعيزم وي ه انيبم ؛  نيه  
 .( )"مجيع ا مور ،هدا

وفياهللا حميا   يي ه : حيييي  :"  – رحـه اهلل تعـا     –عبـد العزيـز آل ســعود   فهــد بـن  امللـك   وقـال أيضـاً  
 .( )"انبم  إلسممدم يف شأ انظرو  وا حوال

إن أ،يرب مصيدر نعيزم  ي ه  :"  –رحـه اهلل تعـا      –عبـد العزيـز آل سـعود    فهـد بـن   امللـك   وقال أيضـاً 
ننيا ميا حنين و يي مسي  اغبطنيا مهيديا  ول ،ثيدمحمم؛  هنيا جهبيف  ،أهنا اتصدر  هدان انعامل يف اطبييل شيرع هللا :انبم 

 .( )"مهيه من ا من وانرهاهللا والستيرار
 -مبعييا  هللا اعيا   - سينظ  :"  –رحه اهلل تعـا     –عبد العزيز آل سعود فهد بن امللك  وقال أيضًا

 وصيدا هللا حييث هييول  ،متمسمني مببدأ انعييدم اإلسممي ؛  ننا نعر  أن يف ذن  مزانا وسد  ان ونصرانا

چ  چ  چ  چ
 ( ). 

واييوفدمحم وسييا   انرهيياهللا  ،نهتمسيي  ابنعييييدم وإرسيياهللا قوامييد ا ميين ،ميين نعييم هللا أن وفييل  يي ه انييبم  وإنَّ 
 .( )"والستيرار

إن ميييدانا اإلسيممي   ييي  :" –رحـه اهلل تعـا      –عبـد العزيـز آل ســعود   فهــد بـن  امللـك   وقـال أيضـاً  
هطييار انيييت قييد اهييم  نييا، وإن أوضيياع منطيتنييا مندجنييا انيييومي، ومصييدر صييمحنا، وحصييننا ميين ،يي  الصييا ب وا 

انعر ي  انرا ني  اعيدمحم إ  حاجي   ي ه ا مي  إ  انعيو م إ   ي ه انعيييدم، واهميل فيديا اخليم  مين ،ي  انميوار  
مهيييه  - والصييا ب وا زمييا  انيييت سيير  ييا، ومهينييا مجيعييا  أن نتمسيي   متيياب هللا وسيين  رسييونه انمييرمي سيييدان  

 .(1)"وأن نعم  يف إطار انعرهع  انسماوه  انعظيم  -انسم  أف   انصمم و 
 
 

 

   

 
                                                           

 ( .1  / )خمتارا  من اخلطب الهمي    ( )
 ( . 1 / )خمتارا  من اخلطب الهمي    ( )
 ( .00 / )خمتارا  من اخلطب الهمي    ( )
 (.2 : احلج) ( )
 ( .10 / )خلطب الهمي   خمتارا  من ا ( )
 .أمحد  ن مبد انغفور مطار (    )اله  فدد قا د حر،  اإلسم  وانعرو    (1)
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 َكِلَماُت َأْصَحاِب اْلسُُّمو اأُلَمَراِء          

 ِن ــــــَع                              

  بِن َعْبِد اْلَعِزْيِز آِل ُسُعْوِداْلَمِلِك  َعْبِد اهلِل         

 –َحِفَظُهُم اهلُل َأْجَمِعْيَن -                        
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 مللكي األمريصاحب السمو اكلمة 

 –حفظه اهلل تعا   -سلطان بن عبد العزيز آل سعود 

 ولي العهد

ن ا تمامييا  هييا   احلييرمني انعييرهفني الهيي  مبييدهللا  يين مبييدانعزهز وجدييو ه التواصييه  يف رفييع شيي ن إ" 
ن صيدور انم اي  انتنفي هي  ننظيا  اوياي  أر مجيع مدسسا  اندون  نيسف اب مر اجلدهد، وعا ل شي  فييه واطوه

وصدور نظامي اني اهللا و هوان الظامل و صيص ها   احلرمني انعرهفني مبهغ سيبع  مهييارا  رايل لعيروع الهي  
دمحم وانعز ي  انصييا ق  نيدأل هييا   احلييرمني مبيدهللا  يين مبيدانعزهز نتطييوهر اني ياهللا، ،يي  ذني   نييي  مهييف احلير  انمبيي

يف مسييدمحمم انتطييوهر واسييتممال  نيياهللا مدسسييا  اندونيي ، واحلفيياظ مهييف ،يييان  يي ا انييوطن  انعييرهفني يف ال ييي قييدما  
 .( )"واستيراره وممتسبااه واجنازااه احل اره 

 مللكي األمريصاحب السمو ا كلمة

- حفظه اهلل تعا   -سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

 أمري منطقة الرياض 

   ين  ، وقيد قيال ذني  جيد،م اإلميا احلمد هلل حنن يف  هد حيمم ،تاب هللا وهعمي   سين  رسيونه " 
الهيي  مبييد انعزهييز، فهيييد ،ييان قرهبييا   سييعو ، قا ييد السييدمحمم اإلصييمحي ، و عييده أجييدا ،م إ  وانييد،م العظييم الرحييو 

 ".  رسول هللا" "ل إنه إل هللا"راه  حتف  -واحلمد هلل  -من شعبه ووحد   ه انبم  
مث  عييد ذنيي  أهييو،م الرحييو  الهيي   -رمحدييم هللا مجيعييا   -سييعو  وفيصيي  وهانييد : وابعييه يف ذنيي  أ نيياؤه

أن :" منييدما أصييدر اننظييا  ا ساسييي نهامييم، وجيياهللا يف الييا م ا و  ميين اننظييا  ا ساسييي  -رمحييه هللا  -فدييد 
قهييتم يف هطييا مم هييو   -اي هييا   احلييرمني انعييرهفني  -، وأنييتم "وانمتيياب وانسيين  سييتور  يي ه انييبم   ييو انيييرآن 

، ،ميييا ،ييييان إهيييوامم ووانييييد،م "إن  سيييتور  يييي ه انيييبم  ،تيييياب هللا ونعمييي   سييين  رسييييونه:" ا ر عييياهللا  عيييد انبيعيييي  
 . ( )"وأجدا ،م 

 مللكي األمريصاحب السمو ا كلمة

- اهلل تعا  حفظه  -خالد بن الفيصل بن عبد العزيز آل سعود 

- مكة املكرمة -أمري منطقة   
                                                           

 .(11 2 )انعد   220 /   /2 انرآ  هو  ال نني   ( )
 ( .99 )مه  حنبه  (  )
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اي ا ن أيب اندون ، ومن ،ان نه مع اجمليد َصيْوَنٌ  وَجْونَيٌ ، اي ا ين مين اسيتعا  انيرايض، واسيرت  مهي  آاب يه " 
ييَد أرجيياهللا انييبم ، َوملَّ شييتا  انعبييا  مهييف انمتيياب وانسيين ، رغييم  وأجييدا ه، رغييم حتيي هر العييممني، اي ا يين َمييْن َوحَّ

 . ( )"اف ني، اي ا ن َمْن    اندون ، وفرض ا من، ونعر انعهم، رغم جد  اجلا هنيرف  انر 

 مللكي األمريكلمة صاحب السمو ا

- حفظه اهلل تعا   -عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز  

 أمري منطقة املدينة

اهللا، فدييم ميينمم إن أ نيياهللا شيعبمم هبييا نونمم حبييا   يب، وإهمصييا  إبهييم ، ووفياهللا  وفيي: سييد  انمييرمي"
يييَّما أننييا يف  هييد حيمييم  متيياب هللا  -واحلمييد هلل  -وأنييتم مييندم، ميين مدييد اةابهللا وا جييدا  إ   يي ا انيييو   ول سِّ

 . ( )"وهعم   سن  رسونه 
 مللكي األمريكلمة صاحب السمو ا

- حفظه اهلل تعا  -حممد بن فهد بن عبد العزيز 

 أمري منطقة الشرقية 

ميي  وصيدر  انيي   ل هتسيع إل نهاييب وانبنياهللا وانعميي  مهيف  ييد  مين انمتيياب ومل هعجيب اننياس  ه"
 -وانسن  الطدرم، ف ر ف أروع الث ، أنف وأهو  انراحي ، هيا   احليرمني انعيرهفني الهي  فديد  ين مبيد انعزهيز 

 .( )"ابنعفو مند اليدرم -رمحه هللا 
 مللكي األمريصاحب السمو ا كلمة

- حفظه اهلل تعا  - العزيزسعود بن عبد احملسن بن عبد 

 أمري منطقة حائل 

نيد مهمنا منمم صفاهللا انعييدم، واعهمنيا مينمم صيدا الييال، ووضيوح الغيزأل، وشيجام  انطيرح، أميا " 
صفاهللا انعييدم فيد أ بتدا هنجميم قبي  قيونمم، فهيم نسيمع ميوني  ني ، أو طرحيا  أو معيروما  أو مميم  إل و،انيف 

 .  ( ) ..".انعييدم  ي أساسه ونرباسه 
 

                                                           

هللا  ين مبيدانعزهز آل  ي، مند زايرم ها   احليرمني انعيرهفني الهي  مبيد 0   /2 /  و ي ،هم  أنيا ا هو  اخلميل  ( )
 (.9  )مه  حنبه : انظر. مسدمحم  لدهن  –حفظه هللا اعا   -سعو  

 ي، مند زايرم ها   احلرمني انعرهفني اله  مبيد هللا  ين مبيد انعزهيز آل 0   / /  و ي ،هم  أنيا ا مساهللا انسبف  (  )
 (.   )مه  حنبه : انظر. نهمدهن  اننبوه  –حفظه هللا اعا   -سعو  

 ي ، مند زايرم ها   احلرمني انعرهفني الهي  مبيد هللا  ين مبيدانعزهز آل 0   / /  و ي ،هم  أنيا ا مساهللا انسبف  (  )
 (.   )مه  حنبه : انظر. نهمنطي  انعرقي   –حفظه هللا اعا   -سعو  

رهفني الهيي  مبييدهللا  يين مبييد  ييي، منييد زايرم هيييا   احلييرمني انعيي0   / /0 و ييي ،هميي  أنيا ييا مسيياهللا انييثم هللا الوافييل  (  )
 ( .0  )مه  حنبه : انظر. لدهن  حا    –حفظه هللا اعا   -انعزهز آل سعو  
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 ِكِلَماْلَكِلَمُة 

 د ْوُعآل ُس ِزْيِزَعاْل ِدْبَعَعْبِد اهلِل بِن 

- ى اَلَعَت اهلُلَحِفَظُه  -
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إذ أاييو   إنيي : اإلهييومأهدييا  :" –اهلل تعــا  حفظــه  –عبــد العزيــز آل ســعود  عبــد اهلل بــن قــال امللــك 
ل  سياو  ،انعيون مين هللا أسيتمد  ،مظيمي  ا ماني وأن  ،، وأشعر أن احلم   يي ( )انراح  انعزهزالسدوني ،  عد 

ه مدسييل المهميي  انعر ييي  انسييعو ه  نَّ َسييانييندج انيي   يف  ،وم مهييف مواصييه  انسييدمحمأن  نايي  انييي -سييباانه  -هللا 
 . - محدم هللار  -عه من  عده أ ناؤه انمرا  بَ واايَّ  -طيب هللا  راه  - آل سعو  زنعزهمبداانعظيم جمن  اله  

 إحيياا: عياغ ان شيغهيوأن هميون  ،مندجيا   واإلسيم  ا ي  انييرآن  سيتورا  أن :  يد،موأما د هللا مث أما
، وأن مييينمم أن اعيييدوا أزر  طانبيييا   ،إنييييمممث أاوجيييه  ،وهدمييي  اليييواطنني ،افييي   يييم افرقييي  اهللا انعيييدل،وإرسييي ،احليييل

 ،انيبم  أمنديا وأماهنياحيفيظ وي ه ابننصيح وانيدماهللا، وهللا أسيال أن  وأن ل اب هوا مهييَّ  ،مهف مح  ا مان اُعينوين 
 انعظيم، وانسم  مهيمم ورمحي  هللا و ر،اايهإل ابهلل انعهي  حول ول قومول  ،وحيميدا وحيمي أ هدا من ،  ممروه

" ( ). 
نييد أفياض هللا مهيف  ي ه :"   –اهلل تعـا   حفظـه   –عبد العزيز آل سعود عبد اهلل بن  وقال أيضًا امللك

ا ميم، انعير انعيدل  يني  نعم  اإلسم ، وجعهديا أمي  ذا  رسيان  سيامي  وسيطا   :أووا وأمظمدا، ،ثدمحممٍ   ا م   نعمٍ 
وانسم ،  عيدم من مجيع مظا ر انتعصب، وانغهو، يف مبا ا ا، ومعامم ا، ف رسيف  ي ن   ميا م يف انتعياه ، 

 ...نهعامل ،هه وانوائ  مع ابقي ا مم، وجاهللا  ح ار ا، و يافتدا، مندم  
المهميي  انعر ييي   :إلسييم مو يي  انعرو ي  وا ؛أحيد مم ميين  ييم  احليرمني انعييرهفني :أهديا اإلهييوم وا هييوا 

وانتعميدمحم  ،م يرب الثي  نهوحيدم وانصيفاهللا - ميد هللا  -ف صيباف  ؛مهيف احملبي  وانسيم   ْ دَ ح ِّ وُ  انيت ،انسعو ه 
نتعزهيييز روح احملبييي  وانيييوائ ، وا يييميد جراحيييا  مالنيييا انعيييريب  ؛وانبنييياهللا، سيييتظ  اييييو   واجبديييا  مييي  قيييوم وم ييياهللا

حأ هنعم مالنا اب مين والسيتيرار وانرهياهللا، و يو  هيدن  ي ه انيبم   ،سم وحتييل مبا ا انعدل وان ،واإلسممي
 .( ) "-هرمحه هللا  -من  اوحيد ا مهف هد الدسل اله  مبدانعزهز  ن مبدانرمحن آل سعو  

، نييعهم ،ي  ميواطن ،يرمي:"   –اهلل تعـا   حفظـه   –عبـد العزيـز آل سـعود    عبد اهلل بـن   وقال أيضًا امللك
واطهعيياامم  ،نصييب مييي  مهييوممم واضييعا   ،أبنيي  محهييف أمييانيت انتار ييي  جتييا مم :ا انييوطن انغييايلمهييف أرض  يي 

يف ،يي  مييا ميين   تدييدا  . يف ،يي  أميير فيييه مصييها   هيي  مث وطيي  وأ هييي -مهييف هللا  متييو،م   -فعزمييف  ،مييانممآو 
                                                           

 . -رمحه هللا رمح  واسع   -أهاه اله  فدد  ن مبد انعزهز  –حفظه هللا اعا   -هيصد   ( )
 (.2 )، مه  حنبه ( 9 )و،ان  ا نباهللا انسعو ه ، هطب و،هما  اله  مبد هللا   ( )
 . ي 1   /9/9  تارهم " إذام  المهم  انعر ي  انسعو ه "منيول من  (  )

 

 –حفظه اهلل تعا   –امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود 
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هلالج لج  -أميا  اخليانل وشيفيعي  .ن أهطي   فمين نفسييإو  ،ن أصيبف فمين هللا واوفيييه وسيدا هإفي. ش نه هدمتمم 
 . احلرهص مهيدم أ،ثر من حرصه مهف نفسه ، ههاجتدا  احملب  ، مث أماممم -

واطهعاانييا ، ماننييا انواحييدمآميين  واعبييدمحما   ،ومومنييا العييرت،  ل أن همييون افدمييا  إن مييا قمييف  ييه ل هعييدو إ
مين حلمي   ،واإلنسياني   انتوحيد وانوحدم ،ععب لمهم  نعرب فيه مجيعا   - ول هللا وقدراه  - لستيب  زا ر مجيعا  

ميين مميياين  يي ا أمييد،م أبن أسييعف  إنيي  . انصييهب  انوامييدم  عييون ميين هللا واإلرا ماجلسييد انواحييد وانييروح انواحييدم 
 .( ) " نيه أنيبإ او،هف و ه استعنف و   ا ومهف هللا . خلدمتمم يف ،  أمر فيه صمح  هننا و نياان

؛ نييد أميز هللا  ي ه اندوني :"   –اهلل تعـا   حفظه  –عبد العزيز آل سعود بن عبد اهلل  وقال أيضًا امللك
وسييو  ابيييف مزهييزم ل ه يير ا ميين  ،هتوار ييه ههييص ميين سييهص ،وسييار  مهييف هنييج   ييف ، هيين هللا أمييز   هنييا

 .وحتمم شرع هللا ،ما  امف ارفع راه  انتوحيد :ما ا ا
 ،وضيعيص  ل نفيرا  يني قيو  ،عير انعيدل  يني اننياسهفرض مهينا ن ،سممين مندجنا اإلإ :هومأهدا اإل

ول  ،ل  عمهيهإفم همرب مين هميرب  ،فانناس سواسي  ،ول حنتجب من حاج  أحد ،ن نعطي ،  ذ  حل حيهأو 
 .ل   نبهإهصغر من هصغر 

إ  ارسييييم روا يييط  ييي ه  -ذن هللا إب -وسيييو  نسيييعف  ،هيييومإهعهمنيييا أن اليييدمنني  ،سيييممين  هننيييا اإلإ
ومييا  ،وهعييو وا قييا م نها ييارم ونهبعييره  ،واتوحييد صييفوفدم ،متيي مهني أن جتتمييع ،هميي  انعييرب والسييهمني ،هييوما 

 ... ذن  مهف هللا  عزهز
وسييبيهنا إ  حتييييل ذنيي   ييو انتنمييي   ، نا ييهسييم  هييدمو إ  اييوفدمحم احليييام انطيبيي   ن اإلإ:  هييومأهدييا ا 

ن حنييل نيه أسيباب أمهيني آ ،متهمسني هدمحم الواطن وسيعا اه ،إ  استمماوا -ذن هللا إب -انعامه  انيت سنسعف 
وال تميا  ابلنياطل  ،وسينار  مهيف ممافاي  انفيير ،و ييي  اخليدما  والرافيل ،انسمن وانعم  وانتعهيم وانعيمج

 .خلطط انتنمي  الدروس  وفيا   ،انيت مل حتص  مهف نصيبدا من انتطور
يف  -ذن هللا إب - وميين  نييا سييو  نسييتمر ،حوننييا هتغييدمحم وانعييامل ميين ،ن نبيييف جامييدهنأننييا ل نسييتطيع إ

ورفييع ،فيياهللام  ،واني يياهللا مهييف انييرواني ،و ار يي  انفسييا  ،وحترهيير القتصييا  ،واعميييل احلييوار انييوط  ،ممهييي  انتطييوهر
طيار انتيدرج العتيدل إو ي ا ،هيه يف  ،والستعان  جبدو  ،  ال هصني انعامهني من رجيال ونسياهللا ،انعم  احلمومي

 .سممي عي مع رغبا  اجملتمع النسجم مع انعرهع  اإلالتم
وويي ا فيينان جنييد  انعييز  مهييف  ،وا مييانميين ل يف جييو ميين ا إن اتايييل أواعهمييون أن انتنمييي  ل  ميين 

فيم مميان يف  يم   ،ابنفمير انسيهيم ،وممافاي  انفمير انتمفيدمحم  ،انيتهي  اإلر ا ينياني اهللا مهف انفا  ان ان  من 
 ... وانتفرهط اإلفراي عيدم من  ،م  وسطأ -وهلل احلمد  -فنان  !ني نهتطر احلرمني انعرهف

                                                           

، مهييي  حنبيييه (انعزهيييز نهميييواطنني والواطنيييا  ،همييي  الهييي  مبيييدهللا  ييين مبيييد) يييي 0   / /2  ال نيييني" احليييرس انيييوط " (  )
(  0.) 
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وقيد ،نيتم  ،،ميا مرفتميوين  ،نييد ميرفتمم هيمل انسينني :نم  مواطن ومواطني  أقول: انمرا  اإلهوم أهدا 
 ،عميمم صيا قا   ،نيده  مث نيوط  خمهصيا   -شاهللا هللا  إن -وستجدوين  ،نهعدد أوفياهللامهف اندوا  خمهصني صا قني 

وسي ،ون  يينمم يف السيدمحمم انواحيدم  ،صيا قا   وصدهيا   ،وأاب   أها   ،ستجدوين معمم يف انسراهللا وان راهللا ،نهعدد وفيا  
 .( ) "ورفع  انوطن ،اإلسم نرفع ،هم  

هطييب يل أن أميرب مين :"   –اهلل تعـا   حفظـه   –عبـد العزيـز آل سـعود    عبـد اهلل بـن    وقال أيضًا امللك
 ،اهتيييون انيييو  يف  يي ا انبهييد ا مييني ،ومحهيي  انعهييم انعييرمي، ( )ا ميي  وفيداؤ يياأنييتم مهميياهللا و  ،سييرور  ابجتميياممم

 ييييني قا  ييييا ومهما دييييا، حليييي   إ  ا ييييافر اجلدييييو اإلسييييممي  أحييييوج مييييا امييييون اإلسييييم ، وا ميييي  منطهييييل رسييييان  
منديا مين آ ر وميا نيتج  ، ، ومعاجل  ما جد  يف حيا م من ق ااي، واننظر يف التغيدمحما  انعالييمعمم  السهمني

التغيدمحما   ،فييد اسيتومب ميرب انتيارهم  صمحيته نم  زمان ومميان، زإ  ممج، وحيث إن اإلسم  هتميَّ حتتاج 
وايييييدمي احلهييييول وييييا،  ،وفيداؤ ييييا انتعاميييي  معدييييامهميييياهللا ا ميييي  انيييييت طييييرأ  مهييييف حيييييام السييييهمني، وقييييد أحسيييين 

أوجيد  ايوازان  فرهيدا   يني انواجبيا  واحلييوا  ،ميه مهيف وسيطي  أحماان   ايو   ،مستفيدهن من هسر   ا اندهن
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      :السييهم، فصييار  أمتنييا  يي ن  أميي  انوسييط والمتييدال  يف اجملتمييع

   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
( ). 

وح يار ا، وقيد  ،ومهيف  يافتديا ومهف أهمقديا، ،إن  ا م  اواجه محه  شرس  مهف  هندا: أهدا اإلهوم 
نتعيوهه صيوراه انناصيع  أميا   ؛انغيانني، فمانيف انيتدم نأسيم  سبف إ  اإلسم  ما نييل فييه، مسيتغه  احنيرا ن

 . وافرت  مهيه، وممهف مهف اعوهه  مواه ، ا م    ا مم، واطاونف مهف نيب
 ،هومييين حامييي  رسيييانت ،يف انيييدفاع مييين اإلسيييم  ،مدميييتمم جهيهييي  ومظيمييي : وأنيييتم أهديييا اإلهيييوم انعهمييياهللا

  يف حيييام واني ييااي انيييت َجييدَّْ  ، ويف  يييان انصييورم انصييايا  انناصييع  ويي ا انييدهن، ويف  ييث الوضييوما
حيييأ همونيييوا أم ييياهللا  ،ا مييي يف اوجييييه شيييباب السيييهمني، واييييدمي احلهيييول انعيييرمي  ويييا، ابإلضييياف  إ  مدميييتمم 

لعاجليي  اخلهيي   ؛مهييف ميييد مييدسر نهفتييوأل ،انرا طيي سييرين مييز  ونيييد  .- إن شيياهللا هللا - نييدهندم و مييتدم ،صيياحلني
  .يف انيول مهف هللا  غدمحم مهمانفتوأل واجلرأم الرتاب مهف مد  ضبط 
مواقفديا انثا تي  مين و ورا   انسيدا، وسيرانا  ،اإلسيممي نييد ات عنيا مناشيط را طي  انعيامل :أهديا اإلهيوم 

 يافيي  معاصييرم اهيييب حيياجتدم،  - ب ا ميي نعييبا -، وايييد دا ا نمحنييرا  انفميير  انعيياذ، واصييدهدانفايي  ان ييان 
آفي   مييدمتدا دم يف ممافاي  اةفيا  اندهيهي  مهيف اجملتميع اإلسيممي، ويفْسيالمتيدال وانتوسيط، واَ  وايو  مهف

، فا مي  مازانيف  اجي  نهرجيوع مين انعطياهللاإ  الزهيد  -أهدا اإلهوم انعهمياهللا انفيدياهللا  -اإلر اب، وانيو  ندمو،م 
                                                           

 (.   )  ي، وهطب و،هما  اله  مبد هللا0   ر يع ا ول   جرهدم انرايض  تارهم  ( )
 . نرا ط  انعامل اإلسممي واجملمع انفيدي  -حفظه هللا اعا   -،هم  موجد  من اله  مبد هللا  ( )
 (.    :انبيرم) ( )
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 ،اننيياس أبحمييا   يي ا انييدهن و عييرهعتهاإلسييم ، وافييييه محهمييم نرسييان  انيي   ور تمييوه يف  ،ميإ  الييدمحما  اإلسييم 
 . فانعهماهللا ور   ا نبياهللا

ميين مهييم انعهميياهللا وانفيديياهللا، ، والسييتفا م ههزمدييا  رماهيي  انعهييم وأ هييه ،إن هنييج المهميي  انعر ييي  انسييعو ه 
، و يم ان مسيتمرم يف انعمي   ي ا - رمحيه هللا -نعزهيز الهي  مبيد ا مهيف هيد الدسيل ،فمني  أن ل  اوحييد المهمي 

 -إن شياهللا هللا -انعييدم، و يم انيدمام إ  انصيراي السيتييم، وسيو  اواصي  اعاوهنيا  م فيداهللا انندج، فانعهماهللا 
نهعهميياهللا والفميييرهن  يف إقاميي  الهتييييف انعييالي ،معمييم ومييع مهمييياهللا ا ميي ، وقيييد أحسيينف را طييي  انعييامل اإلسيييممي

سيتدمم  ي ا الهتييف انيي   ، وإن المهمي ، مين أجي  متا عي  ق يااي ا مي ، وميا اتعيير ض نيه مين حتيد اي  ،السيهمني
 ،واعهمييون أن  سييتور  يي ه انييبم ميين ور يي  ا نبييياهللا، يف السييتفا م  ثيي  مهميياهللا ا ميي  اإلسييممي ، حتيييييا  نندجدييا 

 .( ) "أحدوانعم   ا، ول نيب  الساس  ا من انعرهع  قا م مهف حتميم 
ا مياين وانطموحيا   إنَّ :"   –اهلل تعـا   حفظـه   –عبد العزيـز آل سـعود   عبد اهلل بن  وقال أيضًا امللك

يي   ل حتييدييا ا حييم ،  يي  اإلرا م انصييهب  وانعز يي  انصييا رم، وانعميي  انيي   ل هعيير  الهيي ، وقبيي  ذنيي  ،هييه انتو، 
اإلقهيمييي  وانعصييبي ، و ييي ا هييوم انيييت اتجهييف مظمتدييا مهيف هللا، وجتهييي ذنيي  يف الواطنيي  انيييت انفيير واعييماز ميين 

 .( )" المهم  انعر ي  انسعو ه  :وانعطاهللا نوطن انتوحيد ،يف انتمس  ابنعييدم اإلسممي 
ا وطييان ل ابنيدييا  إنَّ :"   –اهلل تعــا  حفظــه  –عبــد العزيــز آل ســعود عبــد اهلل بــن  وقــال أيضــًا امللــك

ر  طوههيي   عييد معر،يي  اوحيييد انييبم ، ل ييد أن خنوضييدا نمييي نبيي  انييوطن الثييايل، سييوأل إرا م انرجييال، وأمامنييا معييا
وطيين انرهيياهللا انيي   ل هفتييير فيييه أحييد، وطيين انعييدل انيي   ل هُظهييم فيييه إنسييان، وطيين المتييدال انيي    هييو ميين 

ا واحييدم، يف ،يي  معار،نييا - إبذن هللا -وسييو  همييون اننصيير حهيفنييا . انمرا ييي  وانغهييو   ا، ما منييا هييد   ،وقهب ييا واحييد 
 .( )"متمسمني  عييدانا انسما 
 ،وآاب يي ،  ه  موم أ هيي:"   –اهلل تعا  حفظه  –عبد العزيز آل سعود عبد اهلل بن  وقال أيضًا امللك

وإن  -وأ ييي   ، ماضيييمم جيييد -وهلل احلمييد  -وأنييتم  .و،يي   يييف ميين  يييوامم  ييو  يييف يل ،وأ نييا يوإهييواين، 
 ،أميز،م –وهللا  -وأان –إن شياهللا هللا  -و موامم   ه ابقي   ،سدمحمم انسهص انصا مهف  أنتم وأ ناؤ،م -شاهللا هللا 

 .( )"نمم وشمرا   .وأمز ،  ا ن من أ ناهللا المهم  انعر ي  انسعو ه 
، المهمي  انعر يي  انسيعو ه :"  –اهلل تعـا   حفظـه   –عبد العزيز آل سعود عبد اهلل بن  وقال أيضًا امللك

أمييز،م هللا  تمسييممم  ،وأ نيياؤ،م ، ،موأجييدا ،وآابؤ،ييم ،وأنييتمابنعييييدم اإلسييممي ،  تمسييمدا  أمز ييا هللا ونصيير ا
                                                           

 . ي 1   /2 /  جرهدم  انيو  ، ا حد  ( )
 .  220 /1/ اترهم انعد   19 ه  ،هي  اله  هاند انعسمره  انعد   ( )
 .  220 /1/ اترهم انعد   19نعسمره  انعد   ه  ،هي  اله  هاند ا ( )
 .  220 /1/ اترهم انعد   19 ه  ،هي  اله  هاند انعسمره  انعد   ( )
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 ،ميا  منيا متمسيمني  ي ه انعيييدم ،خبدمحم –إن شاهللا هللا  -وأنتم وحنن  ،نمم زٌ ومِّ اإلسممي ، و و شرٌ  ابنعييدم  
 .( )"هللا نن أياينا إل ،  هدمحم وإن شاهللا

 ،يف انعييييدم إهييواين:"   –اهلل تعــا  حفظــه  –بــد العزيــز آل ســعود  ععبــد اهلل بــن  وقــال أيضــًا امللــك 
مهييف ،يي   انسيين  اننبوهيي  فعييم  . أهييي انهييص مهييف  يي ا انعميي  انييييم انوأ نيي ،أ نييامم :إهييواين ،يف انعميي  إهييواين

  ييارب يف انوقييف - إهييوايناي  -فاإلسييم  . وهطهييب الزهييد ميين انثيافيي  يف انعييييدم اإلسييممي  ،مسييهم أن هدهييد ا
 -.      مي  ميا أوايوا مين قيوم ،أهيما اإلسيم  .أهمقديم ومين، نمن نه أ ناهللا هدافعون مين ميييد مو . احلاضر

فيييإن أنفسيييمم  ،اخلبيثييي  ا نفيييلومدميييا ايييدامف مهينيييا  ،ومدميييا ،يييان - إبذن هللا -أنميييم منتصيييرون  -واحلميييد هلل
أنيييتم ومجييييع أ نييياهللا  ميييا  ميييتم ؛أ يييدا   وميييييدامم نييييل مهيديييا هيييو  أ يييدا   - إن شييياهللا هللا -انطيبييي  ستي يييي مهيديييا 

 ،أ يدا   فيم هيو  مهييه أ يدا   ،وعياامم ،ومين حيياامم ،ومين أهمقميم ،ن نهيدفاع مين ميييداممو اإلسم  موجو 
 . واحلمد هلل

و ي ه ميييدم نين أيايدييا أ  .  عييدايه ميييدم اإلسيم ،ي  مسيهم  تمسيمه   اننفسيي وأ ني انأ نيامم وأ ني
 .   را م انربإب .أ دا   هطر أو أ  حا   أ دا  

هتصيييدأل وييي ه انفاييي   ،هيييد  ،ييي  مسيييهم يف انعييياملومهيييف  ،أ نيييامم وأشيييد مهيييف أهيييدهمم ،إهيييواينوأنيييتم اي 
 ،ونميين انعيييطان حهيييص ال ييانفني ، ع ييدم ميين أ نا نييا -ومييع ا سييص  -  نييه ؛وأان أأتسييص، اوُوَييوأقُ  !ان ييان 

 ،والزهيد مين انتمسي   عيييدامم ،نميم انتوفييلوأرجيو  ،أموان هدمحم -إن شاهللا هللا  -ونمن أنتم . وأصااب انعر
وأ عر،م أنه ل هوجد يف انعامل ،هه أ  ،ا ن ،ان سييتغهب مهيف ميييدامم . وابنثي  ابهلل فوا ،  شيهللا وأنفسمم

 . أ دا   أ دا  
وميييييدامم  ،قبييي  ،ييي  شييييهللا ،وأصيييااب انعيييييدم الدمنيييون  ييير مم ،واإلهيييم وأنيييتم أصيييااب انوفييياهللا 

 .( ) "نمم وشمرا   ،دمحم  نوجه هللا اعا أسىن نمم انتوفيل والزهد من انعم  اخلو  ،وأشمر،م.  ورسونمم
 ي ه انتمسي  فيمم  ي  حَ أُ :"   –اهلل تعا  حفظه  –عبد العزيز آل سعود عبد اهلل بن  وقال أيضًا امللك

مبيد ي ومبيدؤ،م : إهيواين وأهيوا   ... وانتمس  أبهمقمم انعر يي  ا صييه  ،وانتمس   وطنمم انعزهزانعييدم، 
 يفانسييييعو هني سييييواهللا  يفألسييييدا  -وهلل احلمييييد  -و يييي ه . صييييرٌب مث مميييي ٌ  .مث وطيييينٌ  ،هييييه  هيييينٌ  -شيييياهللا هللا  إن -

 .( ) ..." وىف انعماليف انغرب،  أو ،اجلنوب يف أو ،انعرا
آل سعود عبد اهلل بن عبد العزيز وقال أيضًا امللك

( )
 .اننمم اي إهو  شمرا  :"  –تعا  حفظه اهلل - 

 .وشيهللا هزه   ع  انعمو  ،وشيهللا هبدج اخلاطر ،شيهللا طيب ،ما فيه ش  ،ان   مسعته اةن
                                                           

 .  220 /1/ اترهم انعد   19 ه  ،هي  اله  هاند انعسمره  انعد   ( )
 (.  1)به ، مه  حن(  2  )انعد   -  221  هسمرب  1 - ي 0    /  /   ا ر عاهللا -جرهدم انرايض  ( )
 . ي0   /   /   انرايض   –جرهدم انيو   ( )
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   ( )
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 -إن شياهللا هللا  -وأنيتم  ،و يو أ نياؤان و ناانيا ،أمناهللا مهيف أغهيف ميا يف انوجيو  ،أنتم اةن أمناهللا : إهواين  
وأميا   ،مث أما  شيعبمم،  أما  ر مم ،ومسدونيتمم مسدوني  ،بدمحمم جدا  ، وأسىن ذن  ،ن ا مان  إبهم و مد 

 ( )انييرآن وانسين  ل زاي م :ميييدم انسيهص انصيا ونمن مثي  ميا مسعيف انعيييدم  ،ومييدامم أ م شيهللا ، ونتمم
،ميا مسعيف مين  -أنميم  -إن شاهللا هللا -ونمن  !ماذا ممهف -أنتم اعرفوهنا وأنتم أمهم  ا  -اجتدا ا  ، فيدا

ميييا  ! غيييرس حيييب انيييوطن يف أ نيييا مم انتمميييي  :و يييو اا  عيييف شييييونمييين ميييا مس .طرهيييل السيييتييممهيييف ان -  ع ييمم
 .مسعف مطانب فيط و  ه أ م شيهللا ،مسعف   ه منمم ،همم

 :  سمم و ل ان هن وراهللا،م اا  ا شيأمتيد فيد ،أان أحب أن أقول نمم أشياهللا وأشياهللا :إهواين 
ل .. ل ؟ !  أتاينياول هدمي  مبيا ا هارجيي   ،ل هدم  إر ياب .هدم   هن ووطن ل غدمحم :أول شيهللا

أحيب أن  .ونمنيه معيي اةن ،ل أحفظيه يف ذ ي  أان أحيب أن أقيول نميم شيياا   :واي إهيوان. ونين نيبهديا ،نيبهدا
 ي ا شييهللا ميا . ان هن أنتم مسدونون ميندم يف ،ي  منطيي  ،وأسىن أن انتبدوا و ا انعيهللا من معهميمم .أقونه نمم

 أ يدا   ! و و أشيياهللا ل ايبدج اخلياطر أ يدا   ،من أحب أن أشرحه نممون !  نه سيمرب وهت  م ؛أحببف أن أهباه
و يي ه نيييل  ؟؟؟ نمنييه حيييب أن هغطييي قهيييم   ،أبشييياهللا ندهييه مهمييا   - ميين أو مد،ييد أن  -وأمتيييد أن  ع ييمم ! 

و ي ه ل  مين ، ونيل فييه ميزح ،نيل فيه نعب ؟! وقب  انوطن  هن .  ا وطن.   ه حيام أو مو . فيدا  ال
 .و  ه صار  اةن.. انععب انسعو   ،هههيبهدا 
حيييأ  ،نيميييرب وهميييرب ؛يف هييياطر  وأان ل أحيييب أن أ،يييتم شيييياا  .. أان ل أحيييب أن أطيييي  مهييييمم : نييييا   

ومسعتييه أشييرحه  ،وانيي   أان لسييته .أحييب أن انيي   يف هيياطر  أشييرحه نمييمأان . ل. ل حتمييد ميبيياه هصييبح شييياا  
 .أو أنمم ،همم ندهمم هرب. من  ع مم ندهه هربو . وما جاف  ه اةن إل مو يا  . نمم

؛  أنميم امونييون منييد حسين انظيين فيييمموإن شيياهللا هللا. وأمهيي وأميي  مييواطنيمم فييمم قييو . نمييم شيمرا   
ول أحييد يف انعييامل ،هييه ل حيييب اخلييدمحم  ،وأمتيييد مييا فيييه أحييد ميينمم. وأ نييا مم ،ووطيينمم ، ن  يي ه هدميي  نييدهنمم

 .( ) " نمم وأسىن نمم انتوفيل وشمرا   - اهللا هللا من أوومإن ش -وأنتم  ،نوطنه و  نا ه
                                                           

قدوم ننا، اي إهوان،  حنن أ ناهللا اإلسم ، سدمحمم   :"  -حفظه هللا اعا   –قال أه ا  اله  مبد هللا  ن مبد انعزهز  ( )
ول هوجييد أحييد أوىف ميين   سيييدان ونبينييا ! ا أحييد أطديير ميين   قييدوم ننييا ل نرهييد مهيدييا زاي م أ ييدا  أ ييدا ، ل هوجييد فينيي

 . اي إهييوان  مييوان مهييف سييدمحمم أف يي  اخلهييل، أمييا انييزاي م انيييت هرهييد ،يي  واحييد أن ه ييعدا ميين هيياطره أو اجتدييا ه فييم
سيم  ول انعيرهع  احملمدهي   يي أسياس اإل... نرهد ا، وحنن  عير خنطيان نمين سيدمحمم أف ي  اخلهيل،  يي ميا نرهيده ونتمنياه

قاويا حيني  ". ل أ يواهللا ول إغيراهللا ول أوامير ول شييهللا آهير مدميا ،يان إل أمير هللا فيوا ،ي  شييهللا... حنيد مندا أ دا  أ دا  
 (.21 )،ان ونيا  نهعدد ، هطب و،هما  اله  مبد هللا 

انيا ول  يد مين انوقيو  يف وجيه ،ي  أنيتم أمنياهللا مهيف أ نا نيا و نا)نيم  من منتداي  اإلميا  انغيزايل انتعهيميي  حتيف منيوان  (  )
 .    22 جدم واس( فمر منار 

حنين يف أاي  ،ميا :" يف ،هم  نه لنسيويب انرت يي  وانتعهييم  –حفظه هللا اعا   -وقال أه ا  اله  مبد هللا  ن مبد انعزهز 
ونييل … نسيمع . اقممومهيمم مسدوني  ،ربأل؛  ن فه ا  ا ،بيا  أماني  يف أمني. اعرفون، نيسف هافي  مهيمم أ دا  
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عبـد اهلل بـن عبـد العزيـز آل سـعود      وقال أيضًا امللـك 
( )

 -أول   ( ) يي:"   –حفظـه اهلل تعـا     -
 عيد أن  ،هنج هنطهل من مييدم إ اني  راسي  ، يف ميامل أحيوج ميا هميون إ  انعيييدم انسيماوه  –وقب  ،  شيهللا 
 ، سيتورا  وفميرا  وهنجيا   ،نيعم  أ،ثر ممقااه، إهنيا أسيل اعتميد مهيف ،تياب هللا وسين  رسيونه ،ا مامتد طغيان ال

 .( )"نسم  وإنياذ اإلنسان يف انعاملنتاييل انعدل وا ؛وما هيت يه ذن  من ا امن اندول اإلسممي 
عبد اهلل بن عبد العزيـز آل سـعود   وقال أيضًا امللك

( )
ن نرهيد  متنيا حني:"  –حفظـه اهلل تعـا     -

أميييا يف احل يييارم فتنفيييي  ،ففيييي الدنيييي  اطغيييف انسيييهبيا  مهيييف اإلجيا ييييا  ،ل أمييي  مدنيييي  ،أن اميييون أمييي  ح يييارم
 ،ل أمي  مبيد م وي ا انيرتا  ،اإلجيا يا  ،  سهبي ، ن ن  فا م  احل اره   ي  ا ما  أم  معطام نهرتا  اإلنسياين

أميييورا  ايييده  يف ابب  ،عيييي ، وامتبيييار انعيييدام  واننجيييدم وانمييير وجييييب أن نفطييين إ  هطييير اسيييتبدال انن يييوم ابننف
 ،ميا هصيون اهي  انف يا  ، وهنفيي سيهبيا  اجملتميع أف ي : وقد وجدان يف انعيييدمالوازن   ني ا رابح واخلسا ر، 

  وحيييافظ مهييف رسييانتدا احل يياره ، ميين هييمل احملافظيي  مهييف جو ر ييا انيي   وصييفه انعزهييز احلميييم حينمييا قييال

ٺ  ٺ  ٿ  ٺ  ٺ  
 ( ) "(1) . 

عبد اهلل بن عبد العزيز آل سـعود  وقال أيضًا امللك
(0)

إن ميا حوننيا مين :"  –حفظـه اهلل تعـا    -
ميييامل ابر ، ومثيييي  أبمبييياهللا انعيييي وه  و واجسيييدا؛ نيييدمحم ن مهيييف أن  هننيييا  نظاميييه، هنفييير  مييين  يييني ،افييي  ا  اين 

يييه  يني سيهطا  اندوني  وحييوا اليواطن، فنظامنيا ،ميا وشيدون انيروح، واوف ،وا نظم ،  تنسيل  ني شدون اليا م
اعهمون نيل نظاما  سهطواي   وره احلا،م،  ي  إنيه نظيا  إنسياين  يوره اإلنسيان، إنيه نظيا  انوسيطي  وانوسيط، فيم 
                                                                                                                                                                                

إن  -وأنييتم . أن  عيي  انيي هن  فعدييم انعيييطان  يي  ا غهبييي  مييندم طييانعني ميين الييدارس و عيي  العهمييني. منييد  مييراهللاام 
 .و  ا انصايح! ونمن ان هن حتتمم أقول فيدم ش  . ما فيمم ش  -شاهللا هللا 

اي إهوان ان   نيسف فيه خنوم ندهنه  .يف حاج  نم  ش ص منمم فيه هدمحم ندهنه ووطنه -وهلل احلمد  -واةن  هد،م 
 . ووطنه فم هدمحم فيه

صييغدمحم،م و،بييدمحم،م . ،همييم . ور مييم سيااسييبمم مهيدييا. أمانيي  ور مييم هييراقبمم مهيدييا. أنييتم اةن مهيييمم أمانيي  يف رقييا مم
و يي ه مسييدوني  أجيييال ومسييدوني   هيين ووطيين و،راميي  وشيير  وأهييما، و يي ه ،مييا أمتيييد نيسييف هافييي  . وحنيين أونمييم

 (.21 )مه  حنبه .". …يمم أ دا  مه
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   ( )
 .من ا سل انيت ايو  مهيدا المهم  انعر ي  انسعو ه   -حفظه هللا اعا   -قاوا  ( )
 (.   )مبد هللا  ن مبد انعزهز يف صور وسطور  ( )
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   ( )
 .(2  : آل ممران) ( )
 (.9  )، مه  حنبه (   )مبد هللا  ن مبد انعزهز يف صور وسطور  ي،  2  /  /1انسياس  انموهتي   جرهدم (1)
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   (0)
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وانفتيياح مهييف مالنييا، وا هيي   ،اطيير  ول مجييو ، ول مجييوح، ول قعييو ،  يي  استمسييا   رتا نييا، وافاميي   اضييران 
 .( )"ونب  انطا ، وانتصد   عز   الدمن نم  ما  انص جو ر اإلسم   ابنصا 

عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود وقال أيضًا امللك
( )

إن المهمي  افت ير :"  –حفظه اهلل تعا  -
يييون مهيييار وما تييا مه ،،  ييو أهنييا ا ييم  يييف هللا احلييرا ، وانمعبيي  العييرف  انيييت هتجييه إنيدييا( )أبمييز ميين ذنيي  وأ،ييرب

يف الدهني  النيورم، و ي ه الماني  انييت   يف ،  هيو  ونيهي ، ،ميا ا يم مسيجد رسيول هللا -حل مرا   -مسهم 
 .( )"ف ورهن مبا نيدمه من هدم  نأسم  والسهمني –وهلل احلمد  –حتتهدا  م ان جتعهنا 

ــك  ــز آل ســعود   وقــال أيضــًا املل ــن عبــد العزي عبــد اهلل ب
( )

نييدهنا هييط " : –حفظــه اهلل تعــا   -
فيييإن ال ييياطر غيييدمحم وار م، ونيسيييف نيييدهنا شيييدوا   ؛حنييين متمسيييمون  يييه انعيييييدم اإلسيييممي ، وطاليييا: م يييمون 

نهامييم، ول اوجيييد صيييراما   يييني ش صيييا  احلميييم، ونمييي  منيييا  ور يف أتمييني اسيييتيرار  هيييده، وهدمييي  شيييعبه، 
ا  وار، ون ن  نيل  نيا  ميربر نميي ون   ه عُ ورجال احلمم مندان هيَ  ووا  ور إسممي،فههممهم   ور قومي، 

 .(1)"هفري اخلهص مبا صنعه انسهص
عبد اهلل بـن عبـد العزيـز آل سـعود     وقال أيضًا امللك

(0)
احلييام العاصيرم :"  –حفظـه اهلل تعـا    - 

،يراي  معينا ا سيواي  مين مايا  انسينني، فينان مينمم قهبيا  وقانبيا ، ومين مل يدا ا نن ابعدان منمم، ول من ذ  تعي
                                                           

 (.   )، مه  حنبه (   )مبد هللا  ن مبد انعزهز يف صور وسطور  ( )
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   ( )
 ".إنه هغبط المهم ؛ نثرو ا انبرتوني  ان  م :"ا  مهف قول انر يل انصي  مستدر، –حفظه هللا ورماه  –قاوا   ( )
 .(99 )هطب و،هما  اله  مبد هللا ، (   )مبد هللا  ن مبد انعزهز يف صور وسطور  ( )
ف ر أبهنا إن المهم  انعر ي  انسعو ه ، ل ا:" -حفظه هللا اعا   –وقال أه ا  اله  مبد هللا  ن مبد انعزهز آل سعو   

وإمنيا اف ير أبن ويا  يروم أمظيم مين  -،ميا ذ،يرل ف يامتمم   – ون  نفطيي ، وإن انينفط هعيو  مهيديا  ثيروا  مانيي  ،بيدمحمم 
ذن   ي انعييدم اإلسممي ، انيت انتمي إنيدا، ووجو  اليدسا  فيدا، فته   روم حيييي  وأ ده ، و نا  مهييار وما تيا 

هيهييي  إ  قبهيييتدم، ونييي ن  فإننيييا نعتيييز ونف ييير أبن المهمييي  حتت ييين السيييجد احليييرا ، مهييييون مسيييهم، هتجديييون يف انييييو  وان
 . ومسجد نبيه    ن مبدهللا 

أافل معمم يف أن  م ،م  ييه يف امتزاز يا  ي ن ، وأؤ،يد نميم أن  يم   أشيد :" ومند ا ا تسم ف امته، وقال نسموه
 ".امتزازا  إبقام  أو ل انعمقا  وأمسا ا مع  م ،م
 (. 1  )هطب و،هما  اله  مبد هللا  ن مبد انعزهز 

 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   ( )
 (. 1 )مبد هللا  ن مبد انعزهز يف صور وسطور  (1)
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   (0)



 
 
 
 

61 
نَّةَُُِدْوَلةُ  ُاْلَتْوِحْيِدَُواْلسُّ

 - مث  ف يي  اإلسييم ،  ف يي  هللا - وهلل احلمييد -فدييم ذنيي  منييا وهعيييه فهيسييتييظ مهيييه، ،ا نييا  ميين ،ييان، وحنيين ه 
 .( )"ول مزم ننا إل ابهلل مث ابإلسم  ،نسنا أ،اسرم ول أابطرم، أ  نا أ ب اإلسم 

عبـد اهلل بـن عبـد العزيـز آل سـعود      وقـال أيضـًا امللـك   
( )

سييدونيتنا إن م:"  –حفظـه اهلل تعـا     -
 رافعيييني فيييوا رؤوسييينا رااي  انتوحييييد،مييياناني قهو نيييا ابنتييييوأل،  ،وميحتيييتم مهينيييا أن نيييند   عيييبهللا اندمييي ، يانتار يييي

 ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇ  ڭ  ڭ  ۇ  ڭ  ے   ے  ۓ        ۓ  ڭ   : ميييير  هن قونييييه 

( )"( ). 
إن  تمعنيا هسيتمد ،ي  :"   –اهلل تعـا   حفظـه   –عبـد العزيـز آل سـعود    عبد اهلل بن  وقال أيضًا امللك

انيييرآن انمييرمي، وانسيين  الطدييرم، وأ  اعييرض ويي ا اندسييتور اإلوييي، هعيي  : ميومييا  وجييو ه، ميين اندسييتور اإلوييي
 .طعن انوطن يف انصميم

وطنييا   -إن شياهللا هللا  -إن  ي ا انييوطن إميا أن همييون مسيهما  أو ل همييون مهيف اإلطييما، وسيو  هظيي  
 .ع ،  مواطنيه ابنعزم وانمرام  وا مان، ل فرا  ني مواطن ومواطن مر يا  مسهما  حرا  هتمت

إن  أ مو،م وأ مو نفسي إ    ا الندج اإلسممي احلميم، مندج انوسطي  والمتيدال، وميندج انييرآن 
ول هييراو ين أ ىن شي  أنميم سييتمونون ،ميا مديدان،م مييواطنني  - مهيييه انصيمم وانسيم  -انميرمي، وميندج نبينيا 

 .( ) "ني صا قنيصاحل
حنين يف آهير ا مير :" ...   –اهلل تعـا   حفظـه   –عبـد العزيـز آل سـعود    عبد اهلل بن  وقال أيضًا امللك

أ نيياهللا مييييدم، وييا هصوصييي ، هتميييز  ييا  تمعنييا، ووييا نظامدييا، انيي    تهييص ميين انيينظم انوضييعي ، انيييت هبعيير  ييا 
 .(1)"اةهرون

إن  نياهللا اإلنسيان السيهم :"   –اهلل تعـا   حفظـه   –العزيـز آل سـعود   عبـد  عبد اهلل بن  وقال أيضًا امللك
التماميي ،  ييو نيطيي  انبداهيي  يف ،يي  طرهييل، وميين  نييا ،ييان احلييرس انييوط ، حرهصييا  مهييف انتييوازن انروحييي   نا ييه، 
هسييييهادم ابنعييييييدم اإلسييييممي  انصييييايا  انسييييما ؛  هنييييا  ييييي انيييييت حتييييد  اجلوانييييب انثا تيييي  اندا ميييي  يف احليييييام 

 .اجلوانب التغدمحمم التار، ، وادفع  ا إ  مسارا  انتيد  وانرقي وانتنمي  -أه ا   -اإلنساني ، و ي انيت حتد  
                                                           

 (. 1 )مبد هللا  ن مبد انعزهز يف صور وسطور  ( )
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   ( )
 (. 0 - 0 :انصافا ) ( )
 (.   )مبد هللا  ن مبد انعزهز يف صور وسطور  ( )
 (. 2 ،    )مه  حنبه  (  )
 (.   )و،ان  ا نباهللا انسعو ه ، مه  حنبه  (1)
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إن النتزا  ابإلسم  انفعال، وانيبول  ه  وصفه ا ص  انعيا يد ، الوجيه نهييوم الا هي  نهايرس انيوط ،  
نيييرارا  انوامييي ، نييييا م المهميي  انعر ييي  انسييعو ه ، نيييل  يير  مييدمحما  هانييد،  يي   ييو جتسيييد نهرغبييا  انعميييي ، وا

ونععبدا ال هص ندهنه، وح ياراه، وقيا ايه انييت  يب ههفديا، هبي  انمييان انتيار ي انعظييم اني   سثي  يف إقامي  
اندونيي  انعر ييي  انسييعو ه  احلدهثيي ، ورفييع انييدموم اإلسييممي ؛  ن انييدموم و يي ه انعييييدم اإلسييممي ،  ييي انسييمح 

فييإذا اهنيييار  احلصييون مييين .. ل ضييد انغييزو، انييي   هفتيي  ابنيهيييوب وانعيييول قبييي  أن  ييزا ا جسييا  أشيييمهللا ا و 
 .( ) "انداه  يف ا مماا، نن انفع حصون أقيمف يف احلدو  وا طرا 

إن اعهيمنيا هييو  مهييف :"   –اهلل تعـا   حفظـه   –عبــد العزيـز آل سـعود   عبـد اهلل بـن    وقـال أيضـًا امللـك   
ممي ، وإن ،  من هدرس اإلسم  جيد أنه أقا  نظاما   قييا  متمامم  حيمي حييوا انفير ، ول هفيري انعييدم اإلس

 .( )"يف مصها  اجلمام ، هز،ي نفل الرهللا؛ نيظفر  نعيم اندنيا واةهرم
إني  نييانٌع أبن حاضيران :"   –اهلل تعـا   حفظـه   –عبـد العزيـز آل سـعود    عبد اهلل بن  وقال أيضًا امللك

إن انتييارهم مهيييهللا ابنفييرتا  انسييو اهللا، حيييث ،ييان ا  طييال هتصييدون فيدييا نتيييارا  . همييون قييربا    ييا  ماضييينانيين 
إن انرجيييال . ماايييي  مييين انعنيييص وانعييير، و يييا  يييو اإلسيييم  هعيييو   عيييد معيييار  ضييياره  إ  اليدمييي ؛ نيصييينع انتيييارهم

 يييي  يييدون أيس أو غيييرور، وحسيييبنا   ييون، أميييا أممييياوم فتبييييف، وحسيييبنا أن نسيييدمحم مهيييف ضيييوهللا ميييييدانا، وأن من
 .( ) ..."شر  انمفاح وانصمو  
عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود وقال أيضًا امللك

( )
إننا يف  ي ا انيوطن :"  –حفظه اهلل تعا  -

انوطن احلبييب مل حنييل ميا حيينياه مين أمين وأميان ورهياهللا ورفياه إل  ف ي  انعيييدم اإلسيممي ، مث  ف ي  سسيمنا 
وإ اننيييا ابلسييياوام  يييني أ نا يييه، وإن أ  حيييوار مثمييير ل  يييد أن هنطهيييل مييين  يييااني انر،ييييزاني،   وحيييدم  ييي ا انيييوطن،

وهعم  مهف ايوه  انتمس   ما، فم حيام ننا إل ابإلسيم ، ول ميزم ننيا إل  وحيدم انيوطن، ونين نيبي  مين أحيد  
 .،ان نهعبث ابنوحدم انوطني   ،ا نا  من ،ان أن  ل مبا ا انعييدم، ،ما أننا نرف  أن هسعف أحد ،ا نا  من

إن آ اب احلييوار جيييب أن انطهييل ميين مييندج انسييهص انصييا ، انيي   هعتنيييه شييعب المهميي ، وقييد ،ييان 
ل جييا نون إل ابحلممي  والومظي  احلسين ، وهعمهيون  توجييه سييدان ونبينيا  -مهيدم رضوان هللا  -انسهص انصا  

،ميا ،يانوا . ( )"هدمن ابهلل وانيو  اةهر فهيي  هدمحما  أو نيصمفمن ،ان :" -مهيه أف   انصمم وانسم   -  
 ...  ا  و انطرهل انسهيم نهاوار . ،انوا هعتربون سب السهم فسوقا ، وقتانه ،فرا  

                                                           

 ( . 0 )، مه  حنبه(0  )احلرس انوط  ا صان  والسدمحمم  (  )
 (.29 )مه  حنبه  (  )
 .(0  )مه  حنبه  ( )
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   ( )
من حدهث أيب ( نوو -0 رقم  / )ومسهم يف انصايح ( فتح-1 12رقم   /2 )أهرجه انب ار  يف انصايح  (  )

 .  رهرم 
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إن  ييي ا انيييوطن انييي   هتعييير  خبدمييي  احليييرمني انعيييرهفني، وانييي    يييوأل إنييييه قهيييوب السيييهمني مييين ،ييي   
ميين  وا ييف انعييييدم اإلسييممي ، ،مييا أنييه نيين هيبيي  فمييرا  حييير   ممييان، ل  ميين أن ه ييم فمييرا   ييرج قيييد شييعرم

اعيييانيم اإلسيييم ، وهت ييي  شيييعارا  ها مييي ؛ نتربهييير ا  يييدا  انعيييرهرم يف امفيييدمحم السيييهمني وإر يييا م، وإن شيييعبنا 
 .انسعو   ل هرضف  دهم  من انوسطي  العتدن ، انيت ارف  انغهو وانتعصب  يدر ما ارف  الحنمل واإلابحي 

أ مييو هللا أن هرهنييا احلييل حيييا ، وهرزقنييا اابامييه، وهرهنييا انباطيي  ابطييم ، وهرزقنييا اجتنا ييه، إنييه مسيييٌع : تامييا  وه
 .( )"وانسم  مهيمم ورمح  هللا و ر،ااه.  يب

عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود وقال أيضًا امللك
( )

إننا نرحب  عول  :"  –حفظه اهلل تعا   -
ستثمار، ونمننا نرف  مول  انفمر انفاسد، ونرف  مول  الحنرا  ان    تفي حتف أمساهللا انتجارم، و عول  ال

و  ا ل هع  اجلمو  يف احلر، ؛ فصدوران و يوانا مفتوح  نم  جدهد مفيد، ونمندا موصدم يف وجه .  رَّاق 
سيط  اإلسم ، ان   نت   انرايح انيت حتاول زمزم  معتيداانا، وهه ه   تمعاانا، فمندجنا هستمد قواه من و 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ     ا موقفا  معتدل  من انيدمي واجلدهد، مستندمحمهن  متاب هللا، ان   

ڱ
أن سراج انعييدم انسما  ،في  أبن هبني  -إن شاهللا هللا  –، ول هراو ين أ ىن ش  ، و سن  نبيه ( ) 

 .( )"د ا جواهللا ابنغيو ننا انطرهل الستييم مندما اهتبل انطرا، واتهب
إن  نيا  أميرهن ل :"  –حفظـه اهلل تعـا    -عبد اهلل بن عبـد العزيـز آل سـعود    وقال أيضًا امللك

 .( ) " من انتسا   فيدما، ومها شرهعتنا اإلسممي ، ووحدم   ا انوطن
مني  : أهديا اإلهيوم:" –حفظـه اهلل تعـا    -عبـد اهلل بـن عبـد العزيـز آل سـعود      وقال أيضًا امللـك 

خبدمييييي  احليييييرمني  شيييييرفنا هللا  -رمحيييييه هللا  -أتسييييييل المهمييييي  انعر يييييي  انسيييييعو ه ،  يييييييا م الهييييي  مبيييييد انعزهيييييز 
مثيي  امتييزازان خبدميي   وحنيين ل نعتييز  عيييهللا  عييد اإلسييم ،. مز يي انعييرهفني، فعييمرانه، ومحييدانه، وهن يينا  ييا  ميي  

  انييدنيا انزا هي ، وإني  أ مييو هللا نيي  هنيار، أن هعينيي  احليرمني انعيرهفني، و يي ه اخلدمي  ل هعا ويا أ   ييد مين أ يا
 .(1) "مهف انييا   ا، ومهف هدم  انععب انسعو   ا يب

إن اني هن حياونوا :"  –حفظـه اهلل تعـا    -عبـد اهلل بـن عبـد العزيـز آل سـعود      وقال أيضًا امللـك 
انفعي  حهييص ،ي  مين حيياول انيدس يف  اندس  ني اندون  وأ نا دا يف الاضي، فعهوا فعم  ذرهعا ، وسو  هميون

                                                           

 (.21 )، هطب و،هما  اله  مبد هللا ( 2 ، 91 )، مه  حنبه (1 1)حبيب انععب  (  )
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   ( )
 (.  :فصهف ) (  )
 (.19 ،    )، مه  حنبه (   )بد هللا هطب و،هما  اله  م (  )
 (.0  )مه  حنبه  ( )
 (.   )مه  حنبه  (1)
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إن  يي ه اندونيي  قوهيي  إب اهنييا ابهلل، وقوهيي   وحييد ا، وقوهيي   يي ه انصييم  التينيي ، انيييت . -إن شيياهللا هللا  -السييتيب   
 .( )"ار طدا مبواطنيدا

اخليدمحم  ( )مين شيرقي :"  –حفظـه اهلل تعـا    -عبد اهلل بن عبد العزيـز آل سـعود   وقال أيضًا امللك
واننميياهللا، شييرقي  انرجييال انمييرا ، انيي هن أ بتييوا الييرم  عييد الييرم، ولهللا ييم نييدهندم، مث نييوطندم، انيي   أمييزه هللا  وانعطيياهللا

أن  -جيي  ومييم  - عييرمه احلنيييص، مث ابنرجييال ال هصييني أمثييانمم، أحيييي ،يي  مييواطن ومواطنيي ، سييا م  انييرب 
 .( ) "هعين  مهف هدمتدم ورفعتدم
وجديف  ي ه انيبم  :"  –حفظـه اهلل تعـا    -عبد العزيز آل سعودعبد اهلل بن  وقال أيضًا امللك

جيييي  مناهتدييييا؛ نتاييييييل ا ميييين، وفييييل مفدومييييه انعييييام ، وذنيييي  اسييييتنا ا  إ  مييييندج احلمييييم النبثييييل ميييين انعييييييدم 
اإلسممي  انسيما ، واخل يوع ويا قيول  ومميم ، وانتزاميا  إبقامي  احليدو  انعيرمي ، ميع ا مير ابلعيرو  واننديي مين 

نمر، فمان من انطبيعيي أن انيتظم احلييام يف  ي ه انيبم ، وهسيتييم اجلمييع فيديا مهيف ميندج هللا انييومي، وشيرمه ال
احلميم، ف من الواطن، والييم، واحلاج، والعتمر، وانزا ر، مهف  هنه، ونفسه، ومرضيه، ومانيه، وصيدا هللا انيا ي  

ک  ک  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   يف  ميييم ،تا يييه 

ک  کگ   گ  گ  گ   
( )" ( ). 

نييد مهمتنيا انتجر ي  :"  –حفظـه اهلل تعـا    -عبد اهلل بن عبد العزيز آل سـعود  وقال أيضًا امللك
، و ييم هروننييا هييدا  واحييدم وإرا م صييهب  مدمنيي  ،نيين هدييدأ وييم ابل ،أبن احلاقييدهن انمييار ني نييوطن انتوحيييد وانوحييدم

مزهييييزا  شيييياخما ، ونييييو ،ييييره  -إبذنييييه اعييييا   -وسيييييبيف  يييي ا انييييوطن . ل أب هييييهونسييييوا أبن الميييير انسيييييان ل حييييييل إ
 .انمار ون

 يي   هييد اإل ييان، و هييد ال هصييني نييدهندم ووطييندم . ل أحييد هنميير أن  يي ا انبهييد  هييد انعييييدم : إهييواين
 .(1)" هد انعييدم.  هد اإلهم  . ومرو تدم وإسممدم، و  ا انبهد  هد انعرفاهللا 

إن اإلسيم  خبيدمحم، :"  –حفظـه اهلل تعـا    -عبد اهلل بـن عبـد العزيـز آل سـعود     لكوقال أيضًا امل
ونميين اإلسيييم  إبرا م هللا . و ييو هنتعيير سييواهللا يف أمرهمييا أو يف انعييامل ،هييه، مهييف رغييم أن أمييداهللا اإلسييم  ،ثييدمحمون

                                                           

 (.   )مه  حنبه  ( )
 ييي منييد زايراييه اليمونيي  0   / /  و ييي ،هميي  قاوييا مسيياهللا انسييبف . النطييي  انعييرقي  -حفظييه الييو  ورميياه  -هعيي   (  )

 .لنطي  انعرقي  
 (.20 )مه  حنبه  ( )
 .(   : احلج) (  )
 ( . 2 )مه  حنبه  ( )
 (.20 )مه  حنبه  ( 1)
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صيياياا ، ول الدييم حنيين أ نيياهللا اإلسييم  امييون مييييدانا صييايا ، ومبييدؤان . وحييده هنتعيير، ونيين هوقفييه أ  مييا ل 
 .( ) "نتيح    شيطان، أو شبه شيطان، أن هسيطر مهينا، و  ا  و انواجب مهينا

ل : ( )أول شييهللا:"  –حفظـه اهلل تعـا    -عبـد اهلل بـن عبـد العزيـز آل سـعود      وقال أيضـًا امللـك  
الهييي   -الغفيييور نيييه  -انسيييعو ه  مثهميييا اعييير  أنيييف منييي  وقيييف . أحيييد هفيييرض مهيييف انسيييعو ه  شيييياا  أ يييدا ، أ يييدا  

 . انسعو ه  ارامي أول شيهللا هدم   هندا ومييد ا اإلسممي . مبدانعزهز إ  اةن ما فُرض مهيدا شيهللا 
ول هفييرض مهيدييا أ  ،ييا ن ميين  . مصييها  وطندييا ومصييها  انعييامل انعييريب وانعييامل اإلسييممي:  ين شيييهللا

 .( )"،ان يف   ا انمون ،هه ما هرهد أن هعم 
بــن عبــد العزيــز آل ســعود عبــد اهلل وقــال أيضــًا امللــك

( )
 ييني هللا  ييي  :"  –حفظــه اهلل تعــا  -

و ينمم أهدا اإلهوم، ،ي  ،همي  قهتديا أو أجهتديا يف نفسيي إ  حيني اميون مفييدم، ميا أهي  ا مين ممياين انرمسيي 
فيييط، ول ميين قيياموس سياسييي هتممييب اب نفيياظ، وهيي هبدا شييمم   ييم معييىن، ونمنييه اإلهييم  وانييولهللا نييده ، 

 .( ) " ه ا م  انيت أان فر  من أفرا  ا، أضع ،  إمماان  اخلاص  وانعام ، يف هدم  اإلسم  والسهمنيوو
عبد اهلل بـن عبـد العزيـز آل سـعود     وقال أيضًا امللك

(1)
المهمي  انعر يي  :"   –حفظـه اهلل تعـا    -

 .(0) "انسعو ه ،  ون  إسممي   ستورا  وقانوان  
هلل بـن عبـد العزيـز آل سـعود    عبـد ا  وقال أيضًا امللـك 

(1)
جييب مهينيا أن :"  –حفظـه اهلل تعـا    -

ن يييع نصيييب أميننيييا احملافظييي  مهيييف ميييييدانا اإلسيييممي ، وانتمسييي   ندجديييا انييييومي، فدييي ا  يييو أوجيييب انواجبيييا  
مهينا، وما  منا سيا رهن مهيف طرهيل احليل ومتمسيمني  عيييدانا و هننيا اإلسيممي احلنييص، فهين ه يران أ  صيو  

 .(9) "أو مغرض ونن نهتفف    انملحاقد 
                                                           

 (.2  ) ، مه  حنبه 222 اجلزهرم، سبتمرب  (  )
 .ر ا  مهف من زمم أن المهم  ات    ع  قرارا ا   غط من اخلارج -حفظه الو  ورماه  -قاوا  ( )
 (.0 0)مه  حنبه  ( )
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   ( )
 .(  )بد هللا هطب و،هما  اله  م ( )
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   (1)
 .( 1)هطب و،هما  اله  مبد هللا  ( 0)
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   (1)
 .(1  )هطب و،هما  اله  مبد هللا     (9)
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عبد اهلل بن عبـد العزيـز آل سـعود    وقال أيضًا امللك
( )

إن  نيا  شيياني :"  –حفظـه اهلل تعـا    -
مهيييا انعيييييدم وانيييوطن، نييييل فيدميييا أهييي  ول ر ، وجييييب أن هعيييي انيرهيييب : مدميييني ل مسييياوم  فيدميييا أو مهيدميييا

 .( )وانبعيد   ا ا مر
هف  م ان  و ،وهنا حتمم انعرهع  احملمده ، وامتيد جازميا  أنيه نييل يف انعيامل إن سبب حيد احلاقدهن م

 ون  حتمم انعرهع  احملمده  إل  م ،م، و  ا ف ر ومز نمم، وإن شاهللا هللا اعا  منيو  وحنييا مهيف  ي ه انعيييدم 
 .( ) "ومهف حتميم انعرهع  احملمده 
ودعبد اهلل بن عبد العزيز آل سع وقال أيضًا امللك

( )
إن ما اتعرض نيه :" - حفظه اهلل تعا  -

نييه المهميي ، ميين محهيي  شرسيي  يف اإلمييم  انغييريب، مييا  ييو إل نتيياج حيييد  فييني مهييف انييندج اإلسييممي انواضييح، 
 ... وانتزا  المهم   متاب هللا وسن  نبيه، وإن احلفاظ مهف اندهن وانوطن أمر ل مساوم  مهيه 

سييم ، ونعمييا  ،ثييدمحمم حنسييد مهيدييا، وجيييب مهينييا إزاهللا ذنيي  انتمسيي  نعييي  نعميي  اإل -وهلل احلمييد  -إننييا 
 .( ) " عييدانا اإلسممي  انصايا ، وشمر هللا مهف نعمه اجلزهه ، انيت أنعم مهينا، فبانعمر ادو  اننعم

عبد اهلل بن عبـد العزيـز آل سـعود    وقال أيضًا امللك
(1)

أنيتم اعهميون أن :"  –حفظـه اهلل تعـا    -
ممي  ا جنبي ، انيت اعن يف أغهيب أحنياهللا انعيامل مهييمم ضيد  ي ا انيوطن؛  نميم حتمميون انعيرهع  احلمم  اإلم

حتمموهنيييا  -وهلل احلميييد  -ف ييير وميييز نميييم؛  نميييم أنيييتم وآابؤ،يييم وأجيييدا ،م  -وهلل احلميييد  -اإلسيييممي ، و ييي ا 
همقميييييم انعر يييييي  واسييييياندوهنا واعاضيييييدوهنا نعييييييهللا يف  ميييييا مم؛  ن  ييييي ه ميييييييدامم و ييييي ا مبيييييدؤ،م، و ييييي ه أ

 .(0) "واإلسممي 
                                                           

 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   ( )
إن أول شيهللا حنافظ :" حيث قال  –ه هللا اعا  رمح –و  ا ما ،ان هصرح  ه وانده انمرمي اله  مبد انعزهز آل سعو   ( )

 يو  هننيا وطننيا، و ي ان ا ميران ل نيبي  فيدميا قيول   -ونيو أ ي  ا رض  -مهيه، ونع  مهيه ابننواج ، وحنارب  ونه 
، ول اصرفا  ول  وا م، إان نب ل اننفل واننفيل  وهنما؛  هنما مظيمان مندان، ول  مين أن نت هيف مندميا قييد شيعرم

 .( 1)الصاص وانسيص ". ومن لمنا يف ذن  فهي رب رأسه ابجلدار
 (.12 )هطب و،هما  اله  مبد هللا  ( )
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   ( )
 (. 0 )هطب و،هما  اله  مبد هللا  ( )
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   (1)
 (. 1 )هطب و،هما  اله  مبد هللا  (0)
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عبـد اهلل بـن عبـد العزيـز آل سـعود      وقال أيضًا امللـك 
( )

الاميال مهيف :"  –حفظـه اهلل تعـا     -
نن ه ر ا أ  شيهللا، و يي اتمسي  ابنعيييدم، وابإل يان  -وهلل احلمد  -فوا ،  شيهللا، و  ه انبم   انرب 

 .( ) "احليييي، وحتمم شرهع  انرب 
عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود مللكوقال أيضًا ا

( )
المهمي  أمز يا هللا :"  –حفظه اهلل تعا   -

 -وهلل احلميييد  -هللا ابحليييرمني انعيييرهفني، و يييي قبهييي  أ،ثييير مييين مهييييار وميييا يت مهييييون مسيييهم يف انعيييامل،  هيييد ايييدهن 
 .( ) "ابندهن اإلسممي احلنيص واتييد  تعانيمه

زيـز آل سـعود  عبد اهلل بن عبـد الع  وقال أيضًا امللك
( )

حنين يف المهمي  :"  –حفظـه اهلل تعـا     -
مسييتييمون مهيف شييرع هللا، ومتبعيون نصييراطه السيتييم، نهتييز  ذني  يف ممقاانييا  -وهلل احلميد  -انعر يي  انسييعو ه  

 -واراباطاانا وقراراانا، فيد قامف   ه اندون  من  أتسيسدا مهف هد اله  مبد انعزهز  ن مبيد انيرمحن آل سيعو  
مهف انتمس   عرع هللا، واطبيل أحمامه وقواميده يف مجييع ا ميور،  قييديا وجهيهديا، فمي  بنا احليل  -رمحه هللا 

، وقيدوانا يف ذني  اخلهفياهللا انراشيدون، وانصياحلون مين سيهص  ي ه وسن  رسيونه   و ما جاهللا يف ،تاب هللا 
قيييد أمنهيي ، و يي ا مييا نييدهن هللا  ييه، ونعهنييه  ا ميي ، ل ميي  ب ننييا سييوأل ذنيي ، ول نبتغييي منييه  ييدل ، ول حنيييد منييه

مهييف رؤوس ا شييدا ، وحيمييم سياسييتنا  اههيييا  وهارجيييا ، فمتيياب هللا وسيين  رسييونه مهييا احلا،مييان يف  يي ا انبهييد 
 .(1) "مهف ،  ا مور

عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز آل ســعود وقــال أيضــًا امللــك
(0)

منيي  أن  ييدأ  :" –حفظــه اهلل تعــا  -
  ا و ، وحأ   ه انهاظ  واإلسم   و أساس ،ي  انتنظيميا  يف اندوني ، و يو انرسيان  اخلانيدم اندون  انسعو ه

انيت ل اتغدمحم ول اتبدل، ونمن انظرو   تهص وا وضاع ل ادو  مهف حال، و نيا  حتيداي  ومعيا،  جدهيدم  
ميين انثوا ييف انعييرمي ، انيييت  مهييف اطييوهر أنظمتدييا يف خمتهييص اجملييال ، مبييا ل  ييل أاي   حرهصيي ،يي  هييو ، واندونيي  

 ." (1)وسن  نبيه  -هلالج لج  -نستمد ا من ،تاب هللا 
                                                           

 .ونيا  نهعدد  قاوا حني ،ان  ( )
 .( 1 )هطب و،هما  اله  مبد هللا  ( )
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   ( )
 .(29 )هطب و،هما  اله  مبد هللا  ( )
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   ( )
 (. 0 )هطب و،هما  اله  مبد هللا  (1)
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   (0)
 .(9  )هطب و،هما  اله  مبد هللا  (1)
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عبـد اهلل بـن عبـد العزيـز آل سـعود      وقال أيضًا امللـك 
( )

حنين يف المهمي  :" –حفظـه اهلل تعـا    -
،  شيدون أن  داان إ  انتمس   عرمه احلميم، وجعهنا مطبيني و ا انعرع يف   انعر ي  انسعو ه ، حنمد هللا 

احليييام، ويف مجيييع أمييوران انداههييي  واخلارجييي ، وأن  وا ييف  يي ا انييدهن وقوامييده وأحمامييه،  ييي الرجييع ننييا يف ،يي  
انتصرفا ، إنيدا حنتمم ومندا نصدر ومندا نَرُِّ ، و  ا  و مبىن مزانا وأساس ف يران، ومهييه قاميف سياسيتنا مني  

فمتيياب هللا وسيين   -اغمييده هللا  رمحتييه  - يين مبييد انييرمحن  أرسييف  مييا م  يي ه اندونيي  مدسسييدا الهيي  مبييد انعزهييز
رسيييونه مهيييا احلمميييان يف  ييي ا انبهيييد مهيييف ،ييي  ا ميييور، وإن اخليييدمحم ،ييي  اخليييدمحم يف انتمسييي   ميييا، وانعمييي  مبيييا جييياهللا 
فيدما، واندموم إنيدما، ابنيت  ي أحسين، وانعير ،ي  انعير يف انبعيد مندميا، واعطيي  أحمامدميا، وانتايا،م إ  

 .( ) "غدمحممها
عبد اهلل بن عبـد العزيـز آل سـعود    وقال أيضًا امللك

( )
حنين يف المهمي  :"  –حفظـه اهلل تعـا     -

انعر ي  انسعو ه  نهتز  يف ممقاانا واراباطاانا وقراراانا أبحميا  انيدهن اإلسيممي احلنييص، فييد قاميف  ي ه اندوني  
مهيييف انتمسييي   عيييرع هللا،  -رمحيييه هللا  - منيي  أتسيسيييدا مهيييف هيييد الهييي  مبيييد انعزهيييز  ييين مبيييد انيييرمحن آل سيييعو 

 -  -واطبيييل أحمامييه وقوامييده يف مجيييع ا مييور،  قييدييا وجهيهدييا، فميي  بنا احلييل  ييو مييا جيياهللا يف ،تيياب هللا 
، وقييدوانا يف ذنيي  اخلهفيياهللا انراشييدون، وانصيياحلون ميين سييهص  يي ه ا ميي ، ل ميي  ب ننييا سييوأل وسيين  رسييونه 

يييد منييه أمنهيي ، و يي ا مييا نييدهن هللا  ييه، ونعهنييه مهييف رؤوس ا شييدا ، وحيمييم ذنيي ، ول نبتغييي منييه  ييدهم ، ول حن
 .( ) "سياستنا انداههي  واخلارجي  واعامهنا مع اخلا  وانعا 

عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز آل ســعود  وقــال أيضــًا امللــك
( )

نيييمن ننييا يف :"  –حفظــه اهلل تعــا  -
هفياهللا انراشيدهن الديدهني، وإابياع آ ر انسيهص انصيا  مين أسوم حسن ، وانتمس   سنته، وسين  اخل رسول هللا 
 .(1) "  ه ا م 

عبد العزيـز آل سـعود  عبد اهلل بن  وقال أيضًا امللك
(0)
أنيتم رجيال القتصيا ، :"   –اهلل تعـا   حفظـه   – 

 -هلل  ادر،ون ما ،نا مهيه من حيال، وميا وصيهنا إنييه مين اييد  ورقيي يف ،افي  اجمليال ، وحنين ل ننسيب  ي ا إل
، وحمومتيييه انرشييييدم، مهيييف انتدييياج انطرهيييل وفيييل هيييا   احليييرمني انعيييرهفنيونعيييمره مهيييف أن  -سيييباانه واعيييا  

                                                           

 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   ( )
 .( 1 )هطب و،هما  اله  مبد هللا  ( )
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   ( )
 (.2  )هطب و،هما  اله  مبد هللا  ( )
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   ( )
 (. 1 )هطب و،هما  اله  مبد هللا  (1)
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   (0)
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انصييايح نرقييي  يي ا انييوطن، وانعميي  مهييف رفعيي  مواطنيييه، ونييول حتميييم ،تيياب هللا وسيين  رسييونه يف ،افيي  ق يياايان  
"  ما حنن فيه من رهاهللا واستيرارن عنا، ونمن سسمنا  عييدانا اإلسممي   و ا ساس نم  مم ، ونم

( )
. 

عبــد العزيــز آل ســعود عبــد اهلل بــن  وقــال أيضــًا امللــك 
( )
 يي ه انصييفوم ميين :"   –اهلل تعــا  حفظــه  – 

َم مين مهمياهللا و،تياب وأ ابهللا وصيافيني، آمي  ميندم مجيعيا  أن هيد وا واجيبدم حنيو ميييد م اإلسيممي ،  انرجال اخَلدمحم ِّ
نيييل ننييا حنيين انعييرب، مييزم ول : و أمييتدم مجيعييا  اإلسييممي  وانعر ييي ؛  نييه اي إهييوانومييرو تدم وخنييو م ا صيييه ، حنيي

"نصرم إل  عييدانا اإلسممي ، مدما ،نا، ومدما صران
( )

. 
ــك  ــن   وقــال أيضــًا املل ــد اهلل ب ــز آل ســعود عب عبــد العزي

( )
إن ميين هتمسيي  :"   –اهلل تعــا  حفظــه  – 

سياميه من ،  شير، وإن ميا اتعيرض نيه المهمي ، وميا هتعيرض  -واعا  سباانه  -ابنعييدم اإلسممي  فإن هللا 
ونمييييين ل هصيييييح إل ! نيييييه اإلسيييييم  والسيييييهمون مييييين ،يييييم  يف انصييييياص وغدمحم يييييا، اييييييص وراهللاه جديييييا  معروفييييي  

 .انصايح
أنمم مجيعا  مسيتددفون نييل انسيعو ه ، ول انعيراا، ول : ول  د أن اعرفوا! أوصيمم ونفسي  تيوأل هللا

 ... و اإلسم  : ، ول غدمحم ا، الستدد انسو ان
؟   ا شيهللا أ،يد، ونمن أ عر،م أن اإلسم  مزهز، فبانرغم من  ي ه احلميم  !  و اإلسم  : اود 

"أنه ل هما   ر هو  إل و نا  أانس أسهموا: مهينا؛ فإننا جند يف أمرهما نفسدا
 ( )

. 
عبــد العزيــز آل ســعودعبــد اهلل بــن  وقــال أيضــًا امللــك

(1)
السييهمون مهييف ميير :"   –اهلل تعــا  حفظــه  – 

انعصور، رس  رمح ، و مام  داهي  وسيم ، واز  يار واسيتيرار، وصيناع ح يارم، حيمهيون اخليدمحم نهبعيره ، وهسيعون 
ک  ک        ک  گ  گ   گ    لصيييها  اإلنسييياني ، حيفظيييون نأنسيييان ،رامتيييه انييييت اهتصيييه هللا  يييا يف قونيييه 

ڱ  ڱ  ں  ں     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
 (0)

. 

                                                           

 .(   )و،هما  اله  مبد هللا  هطب ( )
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   ( )
 (. 9 )هطب و،هما  اله  مبد هللا  (  )
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   ( )
 (. 1 )هطب و،هما  اله  مبد هللا  (  )
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   (1)
 (.02: اإلسراهللا)  ( 0)
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 يييي ه سييييبي  اإلسييييم ، وطرهييييل الييييدمنني انيييييت جيييييب أن نمييييون مهييييف هيييييني، أنييييه ل مييييزم : أهدييييا اإلهييييوم 
، وانعي  مهيدميا ابننواجي ، نهمسهمني يف   ه اندنيا، ول فمح وم إل ابنتمس   متاب ر م، وسن  رسونه 

"مز اندنيا واةهرم -وهللا  -ف ن  
 ( )

. 
عبد العزيز آل سـعود عبد اهلل بن  لكوقال أيضًا امل

( )
إن انتمياهللاان اإلسيممي :"   –اهلل تعـا   حفظـه   – 

 و أ م ميوما  وجو ان، وقد امتنينا اإلسم ، مييدم هدور مهيدا هيدمحم انيدنيا واةهيرم، وارا ييناه ميندج حييام، 
ي سيوأل مرضيام هللا، وهيدمحم ا مي  و ستور  تمع، ونن نت هف أ دا  من واجباانا اإلسممي ، وحنين يف ذني  ل نبتغي

"اإلسممي 
 ( )

. 
عبد العزيز آل سعودعبد اهلل بن  وقال أيضًا امللك

( )
إن  مييا ان اإلسيممي  :"    –اهلل تعا  حفظه  – 

اإلسيممي  معانيديا انسيامي ، وأ يدافدا اننبيهي ، فهنت ي  مين أمييا ان ونياهللااانيا يف  ي ه ا اي  اجملييدم اخلانيدم، فرصي  
ص، وانيرتاحم وانتسييامح، وانتناصيح فيمييا  يننيا، امتثييال  نمي  مييا ازهير  ييه ميييدانا اإلسييممي ، ميين نهتي هي وانتعيياط

 .اعانيم واضا  جهي ، ادمو مجيعدا إ  سب  اخلدمحم، واوجدنا إ  ،  ما فيه صمح  هننا و نياان
ذني  أ يدا ، فهين ن ي   عيد  -مهيه انصمم وانسيم   -وما  منا متمسمني  د  ،تاب هللا، وسن  نبيه 

"ونس ل هللا أن هيينا شرور أنفسنا، وهصهح ننا ا جيال، وهددهنا إ  سواهللا انسبي 
 ( )

. 
عبد العزيز آل سعودعبد اهلل بن  وقال أيضًا امللك

(1)
أن  إن مين نعيم هللا :"   –اهلل تعـا   حفظه  – 

 .ا مرموق  يف ،  ميدانهط  مهينا   ا انعيد البار ، ومساهللا عهمتمم صافي  من ،  أزم ، وممانتد
ول رهيييب أن انف ييي  يف ذنييي  هعيييو  إ  استمسيييا،نا  يييدهننا، ومييين مَثَّ إ  حممييي  قا يييدان هيييا   احليييرمني 

انعيييرهفني أََميييزَُّه هللا
(0)

، وإ  انتعييياون انو ييييل  يييني اليييواطن واندونييي ، يف ظييي  نظيييا  إسيييممي، ل هييييو  مهيييف حيييا،م 
"ا هتساواين يف السدوني  من ،رام  الواطن، ورفع  انوطنو مو ،    هند  مهف مواطن ومسدول، و،ممه

(1)
. 

   
                                                           

 .(   ) هطب و،هما  اله  مبد هللا (  )
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   ( )
 ( .10 )هطب و،هما  اله  مبد هللا  (  )
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   ( )
 .(   )هطب و،هما  اله  مبد هللا  ( )
 .قاوا حني ،ان ونيا  نهعدد   (1)
 . - راه، وجع  اجلن  مثواه طيَّب هللا  -أهاه اله  فدد  ن مبد انعزهز  -حفظه هللا اعا   -مرا ه  ( 0)
 ( . 2 )هطب و،هما  اله  مبد هللا  ( 1)
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 : مدم  اور، من أ رز ا مهف  ، وانيا م احلمماهللا،هما  الهو  انعظماهللا  اافيف
   انتمس  ابنمتاب وانسن  والمتصا   ما مهف ضوهللا فدم انسهص انصا. 
   رضوان هللا مهيدم  -انتمس  مبندج انسهص انصا- . 
  نعر انتوحيد وانسن  وانعهم انعرمي، و ار   انعر ، وانبدع وان مل  واجلد. 
  اندموم إ   هن اإلسم  ونعره  ني انناس. 
 أن اإلسم  صا  ومصهح نم  زمان وممان، ول هصهح نهناس غدمحمه. 
  حتميم انعرهع  اإلسممي  يف مجيع  ال  احليام. 
 فيه مصها  نأسم  والسهمني مموما   انعم  مهف ما. 
  انعم  مهف ما فيه مصها  احلرمني انعرهفني، والمتزاز   ن . 

  ُرْوا وُمم َِّن ويم يف ا رض، واسيتمر مهمديم؛  سيبب سسيمدم ابنتوحييد وانسين  مهيف انتصرهح أبهنم إمنا ُنصِّ
 . مندج سهص ا م  

 إنيدم رماه  انعهماهللا وال تما   م وايدهر م وانرجوع. 
 ام  شعا ر هللا، من صمم وحنو اوإق ،ا مر ابلعرو  وانندي من النمر. 
  انعمييي  مهيييف اييييد  السيييهمني يف حييييا م ابلسيييتفا م مييين ،ييي  ميييا  يييو جدهيييد مييين ا ميييور انعصيييره  مبيييا ل

 .هتعارض مع شرع هللا 
 وانعم  مهف إمم دا هم  انتوحيد،و م نتمس    ا اندهن،أن انيوأل احليييي ، وانتيد  احليييي  و ا . 

  انعم  مهف ما فيه مصها  نهععب انسعو   هصوصا ، ونم  مسهم مموما  سواهللا ،ان مييميا  أو هيارج
 .المهم 

   احملافظ  مهف انوطن ووحداه، ومد  انتداون يف ذن . 

  اندفاع من اإلسم  مث انوطن . 

  إحياا احلل، وإرساهللا انعدل، وهدم  الواطنني ،اف   م افرق. 
 نتعيياون انو يييل  ييني الييواطن واندونيي ، يف ظيي  نظييا  إسييممي، ل هيييو  حييا،م و مييو ،  يي  هييند  مهييف ا

 .مواطن ومساول، و،ممها هتساواين يف السدوني  من ،رام  الواطن، ورفع  انوطن
 وبيانه قصدت مجعهوهذا آخر ما 

 .وصحبه أمجعنيوصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله ، واحلمد هلل ربِّ العاملني

 

 اخلامتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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 ِرُساَهَاْلَف
 فهرس اآليات القرآنية -1

 فهرس األحاديث النبوية -2

 فهرس املصادر واملراجــع   -3

 فهرس املوضــــوعــــــــات -4
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 اآليات الكرمياتفهرس 

 ال فحة السوع  عقمها اآلية

     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  2  آل ممران   

     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   اننساهللا   

     ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ 02 ا حزاب   

    ۈ  ٴۇ  ۋ   احلعر   

   ىئ  ىئ  ىئ  ی  11  و     

    ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ڌ    9 1  انبيرم 

   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ     انبيرم    

   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   2 9  آل ممران 

   ے   ے  ۓ        ۓ  ڭ  0   انصافا    

 گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ     فصهف    

     ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    احلج    

 گ  گ  ڳ     ک  ک     ک  گ  گ 02 9  اإلسراهللا 

    ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     
 

 احلجرا 
 

 1 ، 1 

  ڦ  ڦ  ڄ  0 2  إ را يم 

 چ  چ  چ  چ   2 احلج    

   ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ    غافر    
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 ال فحة السوع  عقمها اآلية

     ھ  ھ  ھ  ے   ے  0  انرو    

  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   1 انربوج    

     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ 1  0  آل ممران 

   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ 9 احلجر    
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 األحاديث النبويةفهرس 
 
 
 

 ال فحة الناو  احلديث

 9 انعرابض  ن ساره  مهيمم  سنيت وسن  اخلهفاهللا انراشدهن الددهني من  عد 

 9 أ و  رهرم  هوا أ دا  ،تاب هللا وسنيتما إن سسمتم  ه فهن ا ار،ف فيمم

    أ و  رهرم من ،ان هدمن ابهلل وانيو  اةهر فهيي  هدمحما  أو نيصمف

 1  معاوه  ل ازال فا  من أميت مهف انعدد منصورم
 1   ع  انصاا   ل ف   نعريب مهف مجمي إل ابنتيوأل

 0  مبد هللا  ن ممرو نيو من ،ان مهف ما أان مهيه ا
 2  ما ع   نو سرقف فاطم   نف   نيطعف هد اوهللا
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 املصادر واملراجع

ابلمهم  انعر ي   -انيرآن انمرمي طبع   مع اله  فدد  ن مبد انعزهز نطبام  انيرآن انمرمي ابلدهن  اننبوه  
 .انسعو ه  

: و ييرهج ع ومناهيي  مجيي( أجو يي  انعمميي  صييا  انفييوزان)ا جو يي  الفيييدم ميين أسيياه  النييا ج اجلدهييدم  - 
 .انسعو ه   –،  ار انسهص  ي1   نثاني  ما  ، انطبع  امجال  ن فرحيان احلار ي

إرشا  انربه  إ  شرمي  النتساب نهسهفي  و ح  انعبه انبدمي ،  يب مبد انسيم  حسين انر يي،  - 
 .  صنعاهللا – ي،  ار اة ر     انطبع  ا و  ما  

ميييييين وزارم انعيييييياون اإلسييييييممي  ( ا  افجييييييدمحما  انييييييرايضأبحييييييد)إصييييييدار هييييييا  (   )اإلر يييييياب  - 
 . ي    وا وقا  واندموم واإلرشا  ما  

،  ييييي      نهعيييييم   انصيييير انييييدهن ا نبيييياين : هييييي  يف  ييييرهج أحا هييييث منييييار انسييييبي إرواهللا انغ - 
 .  المتب اإلسممي .  ي99  انطبع  ا و  

فدييد  يين مبييد انعزهييز آل سييعو ، إصييدار ميين اإلسييم  يف فميير وهنييج هييا   احلييرمني انعييرهفني الهيي   - 
 . وزارم انعاون اإلسممي 

انطبعييي  . مبيييد هللا انبيييارو  : اييييدمي واعهييييل. انسيييمعاين يب سيييعد مبيييد انميييرمي  ييين   : ا نسييياب -1
 .   ي ي  ار انفمر21  ا و  

 و  سييهمان  يين سيييعو   يين مبيييد انعزهييز، انطبعييي  ا/ اترهييم الهيي  سيييعو   يين مبيييد انعزهييز، نهيييد،تور  -0
 .  ،  ار انساقي  22 ما 

 ".جرهدم انندوم"حصا  اخلدمحم إصدار مدسس  مم  نهطبام  واإلمم   -1

 ييي،  ار 1   حييييي  مييندج المهميي  انعر ييي  انسييعو ه ، حملمييد  يين مميير ابزمييول، انطبعيي  ا و  مييا  -9
 .انيا رم –الستيام  

، هطب و،هميا ،  ارم الهي  مبيد ها   احلرمني انعرهفني اله  مبد هللا  ن مبد انعزهز آل سعو  -2 
 .  ي1   انعزهز، ما  

هييا   احلييرمني انعييرهفني الهيي  فدييد  يين مبييد انعزهييز آل سييعو  هطييب و،همييا ،  ارم الهيي  مبييد  -  
 .  ي    انعزهز، ما  

 . هاند  ن مبد انعزهز سدمحمم مه  وهن   عهم ،  محد اندمجاين  -  

 ي  انسعو ه ،  محد  ين ممير ابزميول، انطبعي  ا و  اندرر انسني  يف  ناهللا انعهماهللا مهف المهم  انعر  -  
 . انيا رم – ي،  ار اإلما  أمحد 1   ما  
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 - يييي، مطيييا ع  ار انمتييياب انعيييريب  0  رحيييم  يف مييييا هن انعمييي ، نفيييدا  شيييا،ر ، طبعييي  ميييا   -   
 .انيا رم

تبيي  مم: انطبعيي  ا و   ييي ،      حملمييد انصيير انييدهن ا نبيياين : سهسييه  ا حا هييث انصييايا   -  
 . ي 99  انطبع  ا و   ، العار  ، انرايض

 .   فدا  مبد انباقي واصوهر  ار انفمر : حتييل . حملمد  ن هزهد انيزوه  ا ن ماجه : انسنن  -1 
 . دمحمو   -سنن انرتم   حتييل أمحد شا،ر ،  ار إحياهللا انرتا  انعريب -0 

انطبعيييي  ا و   . ا ل انسيييييد ميييز  مبيييييد انييييدماس ، ومييي: حتييييييل . انسييينن  يب  او  انسجسييييتاين  -1 
 .  دمحمو  - ار احلدهث .  ي 11  

شييييعيب ا رانؤوي وغيييييدمحمه ، :  ييييي ، حتيييييييل 1 0سييييدمحم أميييييم  اننييييبمهللا ،    ييييين أمحييييد انييييي  يب    -9 
 . ي      دمحمو  ، انطبع  انعاشرم ما   –مدسس  انرسان  

هممهييييني  ييييدمحمو  انطبعيييي  شييييبه اجلزهييييرم يف مدييييد الهيييي  مبييييد انعزهييييز خلييييدمحم انييييدهن انزر،هييييي  ار انعهييييم ن -2 
 .  99 اخلامس  ما  

ميع شييرحه فيتح انبييار  ، ايرقيم   فييدا  مبيد انبيياقي، مصيورم انطبعيي  انسيهفي  ي : صيايح انب ييار   -  
 .  دمحمو  - ار العرف  

ممتيييب .  يييي21  انطبعييي  ا و  .   انصييير انيييدهن ا نبييياين / نهعييييم : صيييايح سييينن انرتمييي    -  
 . انرت ي  

 .قرطب  ي مدسس       ي انطبع  ا و   1 جاج اننيسا ور    صايح مسهم  ن احل -  
طبعيي   ار الوسييوم  انعر ييي  . انييرايض  –مبييد هللا  يين مبييد انعزهييز يف صييور وسييطور، وزارم اإلمييم   -  

 . ي 9   انرايض، ما   –نهنعر 

 يث مل ) فتح انعزهيز يف مجيع أقيوال و،هميا  الهي  مبيد انعزهيز يف انعيييدم،  محيد  ين حييل انز يراين -  
 (.هنعر

 .فتح انعزهز يف  يان مييدم اله  مبد انعزهز،  محد  ن حيل انز راين  -1 

 . ممتب  أوراا نهنعر وا  ا  واإلمم : فمر انيا د، نعبد انعزهز انصوهغ، إصدار -0 

انفديييد مسيييدمحمم مطييياهللا لهييي  اإلنسيييان، نوحييييد محيييزم  اشيييم، إصيييدار اننعييير انعهميييي والطيييا ع جبامعييي   -1 
 .انرايض -اله  سعو 

 . فيص   ن مبد انعزهز قا د أم  ورا د جي ، نعيد اجلد   -9 

 .نع اه، سدمحماه، أهمقه،  يعته، إصمحااه، هطبه،  مني سعيد، انطبع  ا و : فيص  انعظيم -2 

حسا  انيدهن انيدسيي، :  ي، حتييل 120 مع انزوا د ومنبع انفوا د، نعهي  ن أيب  مر اويثمي   -  
 .   انيدسي  ي، ممتب    طبع  ما  
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مبدانرمحن  ن قاسيم انعاصيمي اننجيد  : مجع وارايب: فتاوأل شيم اإلسم  أمحد  ن ايمي  موع  -   
 .   انعام  نعدون احلرمني انعرهفنيطبع حتف إشرا  انرائس -احلنبهي 

ابز ، مجييع مبييد انييرمحن  يين  مبييد انعزهييز  يين مبييد هللا  يين:   مييوع فتيياوأل وميييال  متنوميي  أتنيييص -  
 ييي ، طبعيي  رائسيي  إ ارم انباييو  انعهمييي  واإلفتيياهللا     ، انطبعيي  انثانييي  مييا   انعييوهعر : وارايييب

 .انسعو ه  –

مبييد ا ول  يين محييا  : محييا   يين   ا نصييار ، أتنيييص: ع يف ارمجيي  انعمميي  احملييد  انعيييماجملمييو  -  
 . ي    صار  ، انطبع  ا و  ما  ا ن

 . ي9   ه  مبد انعزهز، انطبع  ا و  ما  خمتارا  من اخلطب الهمي ، إصدار  ارم ال -  

،  ار     الييييدارج يف ،عييييص شييييبدا  اخلييييوارج،  محييييد  يييين مميييير ابزمييييول، انطبعيييي  ا و  مييييا   -1 
 .  اجلزا ر –المتصا  ابنسن  

 . مراقي انسعو  يف  ناهللا انعهماهللا مهف آل سعو ،  محد  ن ممر ابزمول -0 

 ا ييرم  -  ييي    مييا  انطبعيي  ا و  . ننيسييا ور  هللا   ا  يب مبييد: ر  مهييف انصييايانيالسييتد -1 
 .اصوهر  ار العرف  . اوند -العار  انعثماني 

 .  ي انيا رم     انطبع  ا و  : سند نأما  أمحد  ن    ن حنب ال -9 
 .انطبع  انثاني   ار انناصر انرايض ،الصاص وانسيص  ي اندهن انيا سي -2 
مهيييي حسييين :  يييي حتيييييل 11   ييين حييييل العهميييي انيمييياين    مبيييد انيييرمحن :مييييا  إ يييرا يم أتنييييص -  

 . ي0   انطبع  ا و  انرايض،  –احلهيب،  ار انراه  
 .انرايض - ي،  ار انهواهللا 22  اله  انراشد نعبد النعم انغممي انطبع  انثاني  ما   -  

 . اله  مبد انعزهز سدمحمم ل اترهم، نعا،ر فدا  -  

أمحييد  يين مبييد : أتنيييص  ،انعرو يي  يف انيييرن اخلييامل معيير اوجيير الهيي  فدييد قا ييد حر،يي  اإلسييم  و  -  
 . ي     انرايض ما   -انغفور انعطار،  ارم اله  مبد انعزهز 

 ، المتييب اجليييامعي 999 ، خلانييد انيييامسي، طبعيي  مييا  نعر ييي  انسييعو ه  انيا ييد والسييدمحممالمهميي  ا -  
 . اإلسمندره  -احلدهث ا زارهط  

انييرايض، انطبعيي   –إنتيياج مدسسيي  اجلزهييرم نهصييااف  وانطباميي  واننعيير ( يبانمتيياب انيي  )مهيي  حنبييه  -1 
 .  ي1   ا و  ما  

، انطبعيي    انعييره : ن  وانيييران إمييدا  وجييوب طاميي  انسييهطان يف غييدمحم معصييي  انييرمحن  ييدني  انسيي -0 
 .انسعو ه   – ي ، مطبع  سفدمحم     ا و  ما  
 :الحسجيالت 

 :الشيخ صاحل اللحيدان 
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 .   ني احلا،م واحملمو  انعمق - 
 .مفدو  احلمم ابنعرهع  اإلسممي   -

 :جمموعة من املشايخ 
  .فتاوأل مهماهللا احلرمني يف اجلماما  وأ ر ا مهف  م  احلرمني  -
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 فهرس املوضوعات
 
 

 ال فحة املوضوع

 0-  اليدم 

 12-1 انمهما  ال يا  
 1 -1 - رمحه هللا اعا  -،هم  اله  مبد انعزهز آل سعو  

   -9  -رمحه هللا اعا   -،هم  اله  سعو   ن مبد انعزهز آل سعو  

 9 -   -رمحه هللا اعا   -،هم  اله  فيص   ن مبد انعزهز آل سعو  

   -2  -رمحه هللا اعا   -،هم  اله  هاند  ن مبد انعزهز آل سعو  

   -   -  رمحه هللا اعا -،هم  اله  فدد  ن مبد انعزهز آل سعو  

 12-   -حفظه هللا اعا   -،هم  اله  مبد هللا  ن مبد انعزهز آل سعو  

-  ،هما  أصااب انسمو ا مراهللا يف اله  مبد هللا  ن مبد انعزهز
  اخلاس  

  انفدارس 

  فدرس اةاي  

  فدرس ا حا هث

  فدرس الصا ر والراجع 

  فدرس الوضوما  
 

 


