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  املقدمـة 
ـَرٍة ِمـْن الرُُّسـِل بـََقايَـا ِمـْن َأْهـِل اْلِعْلـِم يَـْدُعوَن َمـْن َضـلَّ   إَىل احلَْْمُد هللَِّ الـَِّذي َجَعـَل ِيف ُكـلِّ َزَمـاِن فـَتـْ

ـرُ  ُهْم َعَلى اْألََذى ، َوُحيُْيوَن ِبِكتَـاِب اهللَِّ تـََعـاَىل اْلَمـْوَتى ، َويـَُبصِّ وَن بِنُـوِر اهللَِّ اْهلَُدى ، َوَيْصِربُوَن ِمنـْ
بْلِـيٍس قَـْد َأْحيَــْوُه ، وََكـْم ِمـْن َضـالٍّ تَائِـٍه قَـْد َهـَدْوُه ، َفَمـا َأْحَسـنَ   َأْهَل اْلَعَمى ، َفَكْم ِمْن قَِتيـٍل ِإلِ

ُفــــوَن َعـــْن ِكتَــــاِب اهللَِّ َحتْرِيــــفَ  اْلغَــــاِلَني ،  أَثـَـــَرُهْم َعلَــــى النَّــــاِس َوَمـــا أَقْـــــَبَح أَثـَــــَر النَّـــاِس َعلَــــْيِهْم ، يـَنـْ
ُ َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه  .١َوانِْتَحاِل اْلُمْبِطِلَني ، َوتَْأِويِل اْجلَاِهِلَني  َوَأْشَهُد ، َوَأْشَهُد َأْن َال إَله إالَّ اهللَّ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه  ـًة َعلَـى اْلُمَعانِـِديَن ، َوِخريَتُُه ِمْن َخْلِقِه ، أَْرَسَلُه َرْمحًَة لِْلَعـاَلَمْنيِ ، َأنَّ ُحمَمَّ ، َوُحجَّ
وعلــى آلــه وصــحبه والتــابعني ومــن تــبعهم بإحســان  َتْســِليًما َكِثــريًا َوَحْســَرًة َعلَــى اْلَكــاِفرِيَن ، ، 
   إىل يوم الدين . أما بعد :

إىل اخللـق علـى فـرتة مـن الرسـل ، كـان النـاس يف تشـتت   حممـداً نبيـه  فإن هللا تعاىل ملا بعث
، ومبــا جــاء  وفُرقــٍة وحتاســد وتبــاغض وتــدابر ، فهــدى هللا النــاس بربكــة نبــوة حممــٍد واخــتالف 

هدايـــًة جْلـــْت عـــن وصـــف الواصـــفني ، وفاقـــت معرفـــة العـــارفني ، حـــىت ، مـــن البينـــات واهلـــدى 
وصـفاُء النفـوس ، ، وتقـارُب القلـوب ، وِوْحـدُة الصـف ، اجتمـاُع الكلمـة : حصل هلـذه األمـة 
بعــد ذِّلــة ، وأَِمنــوا ، وعــّزوا  فــامجتعوا بعــد فُرقــة . لــة مــن غــٍل وحســٍد وغريهــاونبــذ األخــالق الرذي

لُـو َعلَـْيِهْم آيَاتِـِه بعد خوٍف  ـْن أَنُفِسـِهْم يـَتـْ ُ َعلَـى اْلُمـؤِمِنَني ِإْذ بـََعـَث فِـيِهْم َرُسـوًال مِّ {َلَقـْد َمـنَّ اهللَّ
   . }٢ َوِإن َكانُواْ ِمن قـَْبُل َلِفي َضالٍل مُِّبنيٍ َويـُزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة 

قع يف أمته بعده من كثـرة االخـتالف يف أصـول الـدين وفروعـه ويف األعمـال يمبا  ولقد أخرب 
املخــرج عنــد هــذا االخــتالف . فــأخرج أبــو داود والرتمــذي  ، مث بــّني واألقــوال واالعتقــادات 

ــا َرُســوُل اهللَِّ  قــال وصــححه مــن حــديث العربــاض مــن ســارية  ــَل  َصــلَّى بَِن ــْوٍم ُمثَّ أَقْـَب َذاَت يـَ
َنــا  َهــا اْلُقلُــوُب ، فـََوَعظََنــا َمْوِعظَــًة بَِليَغــًة : َعَليـْ َهــا اْلُعيُــوُن َوَوِجَلــْت ِمنـْ يَــا : فـََقــاَل قَائِــٌل ، َذَرفَــْت ِمنـْ

نَـا َكَأنَّ َهِذِه َمْوِعَظُة ُمَودٍِّع َفَماَذا تـَعْ : َرُسوَل اهللَِّ  ـْمِع  "فـََقـاَل ، َهُد ِإلَيـْ أُوِصـيُكْم بِتَـْقـَوى اهللَِّ َوالسَّ
فَِإنَُّه َمْن يَِعْش ِمْنُكْم بـَْعِدى َفَسيَـَرى اْخِتَالفًا َكثِـريًا فـََعلَـْيُكْم ِبُسـنَِّىت "، َوالطَّاَعِة َوِإْن َعْبًدا َحَبِشيًّا 

                                                 
  . ١٧٠ينظر : الرد على الزنادقة واجلهمية لإلمام أمحد بن حنبل صـ ١
 .  ١٦٤سورة آل عمران آية رقم :  ٢
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َهـا بِالنـََّواِجـِذ َوِإيـَّاُكْم َوُحمْـَدثَاِت األُُمـوِر  َوُسنَِّة اْخلَُلَفاِء اْلَمْهِديَِّني الرَّاِشِدينَ  َـا َوَعضُّـوا َعَليـْ َمتَسَُّكوا ِ
  ".   ١فَِإنَّ ُكلَّ ُحمَْدثٍَة ِبْدَعٌة وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة 

ــ عنــد االفــرتاق واالخــتالف بالتمســك بســنته وســنة  يف حــديث العربــاض بــن ســارية  أمر ف
يف هــذه الوصــية العظيمــة  ده . وكــان أول مــا وّصــى بــه رســول هللا مــن بعــ اخللفــاء الراشــدين

ا العباد يف الدنيا واآلخرة إذا متسـكوا  أمرين عظيمني جتتمع به مصاحل الدين والدنيا ، وينجو 
ـــًدا َحَبِشـــيًّاـــا : وهـــي قولـــه : "  ـــْمِع َوالطَّاَعـــِة َوِإْن َعْب تـــأمر ". يعـــين  أُوِصـــيُكْم بِتَـْقـــَوى اهللَِّ َوالسَّ

أما التقوى . الدنيا واآلخرة  معان سعادةَ جتهاتان الكلمتان عليكم . قال احلافظ ابن رجب : 
ـا وهـي وصـية هللا لألولـني واآلخـرين ب فهي كافلةٌ  كمـا قـال ،  سعادة الدنيا واآلخرة ملن متسك 

ــْبِلُكْم َوِإيَّــ {تعــاىل  َنا الَّــِذيَن أُوتُــواْ اْلِكَتــاَب ِمــن قـَ ــيـْ وأمــا الســمع }. ٢ اُكْم َأِن اتـَُّقــواْ اهللََّ َوَلَقــْد َوصَّ
ـا ، والطاعة لوالة أمور املسلمني ففيهـا سـعادة الـدنيا  ـا تنـتظم مصـاحل العبـاد يف معاشـهم و و

ــميسـتع إن النــاس ال : "  كمــا قــال علـى بــن أيب طالــب . ينون علــى إظهــار ديــنهم وطاعـة ر
فيهــا إىل  ل الفــاجرُ وُمحــ، ه املــؤمن فيــه ربَّــ عبــد اجراً إن كــان فــ،  أو فــاجرٌ  رٌّ بـَــ صــلحهم إال إمــامٌ يُ 

واجلماعــة والعيــد اجلمعــة :  هــم يلــون مــن أمورنــا مخســاً : "  وقــال احلســن يف األمــراء ". أجلــه 
ــم ، والثغــور واحلــدود وهللا ملــا يصــلح هللا ،  وإن جــاروا أو ظلمــوا، وهللا مــا يســتقيم الــدين إال 

"  وإن فرقتهم لكفـر، -أي للمنافقني –  إن طاعتهم لغيظٌ مع أن وهللا، مما يفسدون م أكثرَ 
  .٣.أهـ بتصرف 

ويف ظل األحداث املتالحقة ، والفنت املتتابعة يف زماننـا هـذا ، فـال خمـرج للعبـد مـن هـذه الفـنت 
ملـا سـأله  لـذلك حذيفـة بـن اليمـان  إال بلزوم مجاعة املسلمني وإمـامهم ، كمـا أرشـد النـيب 

تلـزم مجاعـة :   قـالف؟ يارسول فما تأمرين إن أدركين ذلك "  : حذيفة  عن الفنت ، فقال

                                                 
العلـــم بـــاب يف األخـــذ بالســـنة واجتنـــاب . والرتمـــذي يف )١٤-٥/١٣(أخرجـــه أبـــو داود يف الســـنة بـــاب يف لـــزوم الســـنة  ١

). ١٢٧-٤/١٢٦(. وأمحـــد )١٦-١/١٥(. وابـــن ماجـــه يف املقدمـــة بـــاب اتبـــاع ســـنة اخللفـــاء الراشـــدين )٥/٤٤(البـــدع 
). وقــال الرتمــذي : حســن صــحيح . وصــححه البــزار وابــن عبــدالرب والضــياء املقدســي وابــن ١/٤٤(والــدارمي يف املقدمــة 

 ). ١٥٢-٨/١٥٠(الغليل  رجب واأللباين. ينظر إرواء
 . ١٣١سورة النساء آية رقم :  ٢
 ).١١٨- ٢/١١٦(ينظر جامع العلوم واحلكم  ٣
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". ومــن املعلــوم مــن الــدين بالضــرورة أن ال إســالم إال جبماعــة وال مجاعــة  ١ وإمــامهم املســلمني
وهـذه الـبالد املباركـة ، ومـع تتـابع الفـنت املتالحقـة ،  . ٢إال بإمامة وال إمامة إال بسمع وطاعـة 

تابعة عـرب عقـود متواصـلة ، كانـت سـداً منيعـاً وحصـناً حصـيناً يف وجـه هـذه الفـنت ألزمات املتاو 
هللا تعاىل ، وما ذلك إال واألزمات ، فبقيت بتوفيق هللا تعاىل هلا ثابتة راسخة قوية ، ال ختشى 

علمــــاً وعمــــًال ودعــــوة ومنهجــــاً ، علــــى طريقــــة و  إال بســــبب متســــكها بالكتــــاب والســــنة عقيــــدةً 
  ن هذه األمة احملمدية .الصاحل م السلف

ومــن هنــا يــأيت انعقــاد هــذه النــدوة املباركــة :" الســلفية مــنهج شــرعي ، ومطلــب وطــين "، 
والــذي أشــرف أن أشــارك فيــه بورقــة عمــل يف احملــور اخلــامس مــن حمــاوره القيمــة ، والــذي 

وذلـــك حتـــت العنصـــر بعنـــوان :" الدولـــة الســـعودية واملـــنهج الســـلفي ، نشـــأة وتطبيقـــاً ". 
  .  تطبيق الدولة السعودية للمنهج السلفي علماً وعمالً لث من هذا احملور ، وهو : الثا

ومن هللا تعاىل وحده استمد العون والتوفيق والسداد . وأسأله أن يكون خالصاً لوجه الكـرمي ، 
ا وأمنهـا واسـتقرارها ، ا وقاد  وأن ينفع به عباد هللا املؤمنني ، وأن يدمي على هذه البالد عقيد

–وأن يوفق قادة هـذه الـبالد املباركـة بقيـادة خـادم احلـرمني الشـريفني امللـك عبـدهللا بـن عبـدهللا 
 –، ومســـو ويل عهـــده األمـــني األمـــري نـــايف بـــن عبـــدالعزيز ، وزيـــر الداخليـــة -حفظـــه هللا تعـــاىل
لكــل خــري وأن جيعلهــم هــداة مهتــدين ورمحــة علــى عبــاد هللا املــؤمنني ، وأن  -حفظــه هللا تعــاىل

شـر الفـنت مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن ، إنـه مسيـع  كفي هـذه الـبالد املباركـة ومجيـع بـالد املسـلمنيي
  وصلى هللا سلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني .قريب . 

  
  
  
  

  تطبيق الدولة السعودية للمنهج السلفي علماً وعمالً 
                                                 

). ويف الفـــنت بـــاب كيـــف األمـــر إذا مل ٥٣٠-٢/٥٢٩(أخرجــه البخـــاري يف املناقـــب بـــاب عالمـــات النبــوة يف اإلســـالم  ١
 عنــد ظهــور الفــنت ، ويف كــل حــال ، ). ومســلم يف اإلمــارة بــاب وجــوب مالزمــة مجاعــة املســلمني٤/٣١٧(تكــن مجاعــة 

 ). ١٨٤٧ح  ١٤٧٦-٣/١٤٧٥(وحترمي اخلروج على طاعة ومفارقة اجلماعة 
 ).٩/١١٤(ينظر : الدرر السنية  ٢
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، - هللا هرمحـــ-ب قـــد مـــن هللا علـــى هـــذه الـــبالد بـــدعوة الشـــيخ اإلمـــام حممـــد بـــن عبـــد الوهـــال
هلـذه الـدعوة ، وحصـل بـذلك  ،-رمحـه هللا-هـذه األسـرة اإلمـام حممـد بـن سـعود  ومناصرة جـدِّ 

مــن اخلــري العظــيم ونشــر العلــم واحلــق ، ونشــر اهلــدى ، والقضــاء علــى الشــرك ، وعلــى وســائل 
ن مــا يعلمــه أهــل العلــم واإلميــان ممــ، الشــرك ، وعلــى قمــع أنــواع الفســاد مــن البــدع والضــالالت 

   ر هذه الدعوة ، وشارك فيها ، وناصر أهلها .ـسب
ـــــل يف توحيـــــد هللا  ـــــبالد مضـــــرب املث ـــــدع ، فصـــــارت هـــــذه ال ـــــه ، والبعـــــد عـــــن الب واإلخـــــالص ل

حــىت جــرى مــا جــرى مــن الفتنــة املعلومــة الــيت حصــل بســببها ، والضــالالت ، ووســائل الشــرك 
اية الدولة السعوديالعدوان على هذه الدعوة وأهلها    ة األوىل . وكانت 

ود والـد اإلمـام فيصـل مث مجع هللا الشمل على يدي اإلمـام تركـي بـن عبـد هللا بـن حممـد بـن سـع
هللا على اجلميع ، مث على يد ابنه فيصل بن تركي ، مث على يد ابن ابنه عبـد هللا  ةبن تركي رمح

وكانـت .  مث حصلت فجوة بعد موت اإلمام عبد هللا بن فيصل رمحه هللا، بن فيصل بن تركي 
  اية الدولة السعودية الثانية . 

جمع هللا به الكلمة ، ورفع به مقام احلق فالعزيز ونفع هللا به املسلمني ، فجاء هللا بامللك عبد 
 .ألمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر ، وأقــام بــه اوجاهــد يف هللا حــق جهــاده ، ونصــر بــه دينــه 

، وإقامـة العـدل ، ونصـر احلـق ، ونشـر الـدعوة إىل وحصل به مـن العلـم العظـيم والـنعم الكثـرية 
هللا سبحانه وتعاىل ما ال حيصيه إال هللا عز وجل ، مث سار على ذلك أبناؤه من بعده يف إقامة 

  . ١احلق ، ونشر العدل ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
وعلــى  -رمحــه هللا-يف ثنــاءه علــى امللــك عبــدالعزيز -رمحــه هللا–قــال الشــيخ حممــد بــن إبــراهيم 

هللا عليكم بإمـام واليتـه واليـة دينيـة، وقـد بـذل النصـح لعامـة  وقد منَّ :  منهجه ودعوته وسريته
 املتــدينني، باإلحســان إلــيهم ونفعهــم، وبنــاء مســاجدهم وبــثّ  رعيتــه مــن املســلمني، خصوصــاً 

م. م وجهاال ن أعظم ما ووجود هذا يف آخر هذا الزمان، م الدعاة فيهم، واإلغضاء عن زال
ـا، والقيـام بنصـرته  أنعم هللا به على أهل هذه اجلزيرة، فيجب عليهم شكر هـذه النعمـة ومراعا

  أهـ.٢ وظاهراً  والنصح له باطناً 

                                                 
  )٩٧/  ٩(  -رمحه هللا جمموع فتاوى ابن باز ينظر :  ١
 ).١٣٦- ٩/١٣٥(ينظر الدرر السنية  ٢
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ا حـــىت اآلن ، أخـــذت علـــى عاتقهـــا االلتـــزام بـــاملنهج الســـلفي ،  فالدولـــة الســـعودية منـــذ نشـــأ
  ا . والتمسك به وبنصوص الكتاب والسُّنة والتحاكم إليهم

: مـــا كــان عليـــه الصــحابة رضـــوان هللا علـــيهم ،  أو عقيــدة الســـلف يالســـلفاملنهج املــراد بـــو 
واعيان التابعني هلم بإحسـان ، وأتبـاعهم ، وأئمـة الـدين ممـن ُشـهد لـه باإلمامـة ، وُعـرف ِعظـم 
شــأنه يف الــدين ، وتلقــى النــاس كالمهــم خلفــاً عــن ســلف ، دون مــن ُرمــي ببدعــة ، أو ُشــِهر 

  .١ مرٍض ، مثل اخلوارج والروافض والقدرية واجلهمية بلقب غري
م حممــد بــن عبــد العقيــدة الــيت دعــا إليهــا الشــيخ اإلمــا وهــذه:  -رمحــه هللا-قــال العالمــة ابــن بــاز
: وهــــي عقيــــدة الدولــــة الســــعودية ، وحقيقتهــــا ،  عقيــــدة الســــلفهــــي الوهــــاب رمحــــه هللا 

ــ حســبما ، يف العقيــدة واألحكــام ، ة ة ومــا كــان عليــه ســلف األمــنّ التمســك بالكتــاب والسُّ
ومــا درج عليــه الصــحابة رضــي هللا ،  عليــه كتــاب هللا عــز وجــل وســنة رســوله حممــد  دلّ 

ــا عقيــدة ، العقيــدة الوهابيــة : ويســميها بعــض النــاس  . عــنهم وأتبــاعهم بإحســان وحيســب أ
درج عليهـا  وإمنـا هـي العقيـدة الـيت، ولـيس األمـر كـذلك  .ختالف الكتاب والسنة ، جديدة 

ـذا اللقـب تنفـرياً ،  سلف األمة منهـا ومـن أهلهـا ، وبعـض النـاس فعـل  ولكن األعداء لقبوهـا 
وأن يعـــرف احلقيقـــة مـــن  ، بـــذلك  فينبغـــي لطالـــب العلـــم أال يغـــرتّ  لغـــريه . وتقليـــداً  ذلـــك جهـــالً 

م، ال من أقوال خصومهم ، وما درجوا عليه ، كتبهم    أهـ.٢ وال ممن جيهل عقيد
 املـــنهج الســـلفي علمـــاً وعمـــًال ، دعـــوةً هـــذا رصـــت هـــذه الدولـــة املباركـــة علـــى تطبيـــق ولقـــد ح

عبـدالعزيز اإلمـام  امللـكاملباركة : من مؤسس هذه البالد  وتطبيقاً ومنهجاً ودستوراً ،، اً ميلوتع
، حىت خادم احلـرمني الشـريفني امللـك عبـدهللا بـن عبـدالعزيز -رمحه هللا–بن عبدالرمحن الفيصل 

    عهده األمني األمري نايف بن عبدالعزيز، حفظهم هللا تعاىل .، وويل
ـــذا املـــنهج الســـلفي عـــن عاطفـــة جمـــردة ، بـــل عـــن عقيـــدة راســـخة يف  ومل يكـــن متســـك الدولـــة 
ــا حييــون وعليهــا ميوتــون ، يعلمــون معــىن هــذه العقيــدة  قلــوب الرجــال متأصــلة يف نفوســهم ، 

ا هـي عقيـدة ومـنهج النـيب السلفية ومنهجها البّني الواضح الذي ال  لبس فيه وال إشكال ، أل
 ويف ذلــك يقــول امللــك املؤســس اإلمــام عبــدالعزيز  وصــحابته الكــرام وســلف األمــة األبــرار .

                                                 
  ). ١/٢٠(ينظر لوامع األنوار للسفاريين  ١
 )١٧٩/   ٧( -فتاوى ابن باز  جمموع ٢
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ويعلــم هللاُ أن التوحيـد مل ميلــك علينــا عظاَمنـا وأجســاَمنا فحســب ، بــل :  -رمحــه هللا–الفيصـل 
يــد آلــه لقضــاء مــآرب شخصــية أو جلــّر مغــنم ، ملــك علينــا قلوبنــا وجوارحنــا ، ومل نتخــذ التوح
  .أهـ ١ وإمنا متسكنا به عن عقيدة راسخة وإميان قوي

ــذا املــنهج الســلفي  الوســطي الــذي ال غلــو فيــه وال جفــاء ، وال إفــراط ومـع متســكهم وعلمهــم 
م حيرصـــون علـــى دعــــوة غـــريهم هلـــذا املــــنهج ،  ،توفيــــق هللا هلـــم بـــذلك مـــع ، و وال تفـــريط  فــــإ

تتــابع علــى ذلــك عنــه ، وكشــف الشــبهات واالفــرتاءات املوجــة هلــذا املــنهج الســلفي .  والــدفاع
  امللك املؤسس وأبناءه الربرة . 

 : -رمحــــه هللا –عبــــدالعزيزيقــــول امللــــك هلــــذا املــــنهج الســــلفي والعقيــــدة الســــلفية ، ويف الــــدعوة 
ب خـــاص ، وهـــذا ويســـمون مـــذهبنا " الوهـــايب" ، باعتبـــار أنـــه مـــذه، " بالوهـــابيني"  يســـّموننا

حنـن لسـنا أصـحاب خطأٌ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة اليت كان يبثهـا أهـل األغـراض . 
فعقيـدتنا هـي مذهب جديد، أو عقيدة جديدة ، ومل يأت حممد بن عبدالوهاب باجلديـد ، 

ومــا كــان عليــه الســلف  الــيت جــاءت يف كتــاب هللا وســنة رســوله  عقيــدة الســلف الصــاحل
رتم األئمــة األربعــة وال فــرق بــني مالــك والشــافعي وأمحــد وأيب حنيفــة ،  الصــاحل . وحنــن حنــ

كلُّهم حمرتمون يف نظرنا . هذه هي العقيدة اليت قام شيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب ، 
يدعو إليها ، وهذه هي عقيـدتنا ، وهـي عقيـدة مبنيـة علـى توحيـد هللا عـّز وجـل ، خالصـة 

دعــة ، فعقيــدة التوحيــد هــذه هــي الــيت نــدعو إليهــا ، وهــي مــن كــلِّ شــائبة منـــّزهة مــن كــلِّ ب
. إن املســلمني يف خــري مـا دامــوا علــى كتــاب هللا الـيت تنجينــا ممــا حنــن فيــه مــن ِحمــٍن وأوصــاب 

، وما هم ببالغني سعادة الدارين إال بكلمـة التوحيـد اخلالصـة . إننـا ال نبغـي "  وسنة رسوله 
ا . إننـــــا نبغـــــي مرضـــــاة هللا تعـــــاىل ، وهـــــو ناصـــــرنا . التجديـــــد " الـــــذي يفقـــــدنا ديننـــــا وعقيـــــدتن

. )٢( وإمنـا تعـوزهم العـودة إىل مـا كـان عليـه السـلف الصـاحلفاملسلمون ال يعوزهم التجدد ، 
  أهـ 

                                                 
  ).٤٥-١/٤٤(ينظر : خمتارات من اخلطب امللكية  ١
خطــاب ألقــاه امللــك عبــدالعزيز يف احلفــل الــذي أقــيم يف القصــر امللكــي  ).٤٢-١/٤١خمتــارات مــن اخلطــب امللكيــة ()٢(

  هـ. ١٣٤٧مبكة املكرمة يف غرة ذي احلجة 
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وإحـــالل طـــاقيت يف ســبيل إعــالء كلمــة الــدين ،  أنــا أعمــل جهــد:  -رمحــه هللا–ويقــول أيضــاً 
، لـذلك : أوًال : أنـا مبشـٌر أدعـو لـدين  عقيدة السلف الصـاحل يف نفـوس املسـلمني والعـرب

داعية لعقيـدة السـلف الصـاحل ، وعقيـدة السـلف  أنا اإلسالم ، ولنشره بني األقوام . ثانياً :
، أما ما  ، وما جاء عن اخللفاء الراشدين الصاحل هي التمسك بالكتاب ، وسنة رسوله 

ا إىل أقــوال األئمــة األربعــ نهــا مــا فيــه صــالح ة ، فآخــذ مكــان غــري موجــود فيهــا فــأرجع بشــأ
ملســـلمني ، وخـــري قـــدوة ، ومـــا رفعهـــم إىل ذلـــك إال إن الســـلف الصـــاحل هـــم قـــدوة ا املســـلمني.
، والصـــدق والتضـــحية يف  ) التمســـك بكتـــاب هللا ، ومـــا جـــاء عـــن رســـول هللا ١خصـــلتان :
  أهـ .١العطاء ، وكالمها من هللا تعاىل  ) الصرب على القضاء ، والشكر على٢سبيل هللا . 

بأنـه  ) ميكنـين أن أقـول:  ويقول أيضاً رمحه هللا يف فخره باالنتسـاب ملـنهج السـلف الصـاحل
راحـتهم أحسـن مـن مدنيـة اإلسـالم ، وال يوجـد  وتكفـلُ  البشـرَ  سعدُ ال يوجد يف الدنيا مدنية تُ 

بـري دستور يكفل حقوق الراعي والرعية وحقوق الناس كافة ، ويؤمن باملساواة بني الصغري والك
ـــه مـــن  ، وبـــني امللـــك والصـــعلوك ، وينصـــف املظلـــوم مـــن الظـــامل ، إال القـــرآن الكـــرمي ، ومـــا في

ن ننصـح املسـلمني كافـة ، والعـرب ، لـذلك حنـ اآليات احملكمات ، وما جاء عن نبيه حممـد 
خاصة ، وننصح البشر على اإلطالق للعمل مبا جـاء يف كتـاب هللا ، وعلـى لسـان نبيـه الكـرمي 

وأفخــر بــأنين ســلفي حممــدي علــى ، فــإن الســعادة يف الــدنيا واآلخــرة ال تكــون إال بــذلك ... 
، فإمــا  حممــد ، دســتوري القــرآن ، وقــانوين ونظــامي وشــعاري ديــن  ملــة إبــراهيم اخلليــل

   .أهـ ٢حياة سعيد ، على ذلك ، وإما موتة سعيدة 
تتــابع علــى هــذا املــنهج الســلفي ، والــدعوة الســلفية أبنــاءه الــربرة امللــوك : ســعود : وفيصــل ، و 

. حــىت عهــد خـادم احلــرمني الشــريفني امللــك  –وخالـد ، وفهــد ، رمحهــم هللا تعــاىل رمحـة واســعة 
  .-حفظهم هللا تعاىل -عهد األمني نايف بن عبدالعزيزعبدهللا بن عبدالعزيز ، وويل 

: إخــواين أول مــا أدعــو نفســي ، وأدعــوكم إليــه هــو إخــالص العبــادة هلل  يقــول امللــك ســعودف
ــا نبينــا  ، تلــك كلمــة  وحــده ، دعــوة إبــراهيم ودعــوة النبيــني مــن بعــده ، والــدعوة الــيت جــاء 

ــا متيــز احلــقُّ مــن الباطــل ، ومنهــا متيــز اإلميــان  التوحيــد " ال إلــه إال هللا ، حممــد رســول هللا "  ،

                                                 
 هـ١٣٥١ذي احلجة٤رمحه هللا يف املأدبة امللكية الكربى يف  )من خطابه٧٥-١/٧٤خمتارات من اخلطب امللكية ( ١

  ).٧٨-١/٧٧خمتارات من اخلطب امللكية ( ٢
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ــا ارتفعــت نفوســنا مــن مذلــة الشــرك ، وعلــت علــى أن ختضــع أو تــذل لغــري هللا  مــن الكفــر ، و
    . أهـ١خالق السموات واألرض 

هــــذه الــــدعوة أمســــاء ونعوتــــاً خمتلفــــة ،  لقــــد أطلقــــوا علــــى:  -رمحــــه هللا–ويقــــول امللــــك فيصــــل 
ا بــاألحالف  ، ووصــفوها بالسياســات االســتعمارية ، ووصــفوها بالسياســة الرجعيــة ، ويصــفو

ولذلك تقدمنا إليهم وطلبنا مـنهم أن يشـاركونا يف العمـل يف هـذه الـدعوة ، وأن يـروا بأنفسـهم 
إذا كانت هذه الدعوة موجهة إىل االستعمار ، أو أن هلا أغراضاً أخرى خالف ما هو موجـود 

 -بعـــد هللا–فعلـــيهم أن حياربوهـــا ويطرحوهـــا . وإين أشـــهدكم ،  يف كتـــاب هللا وســـنة رســـوله 
على أننا ال نريد يف دعوتنا هذه إال خري املسـلمني يف كـل أقطـار العـامل ، وحنـن نقـول إلخواننـا 

نَـَنــا {مــن املســلمني املعارضــني هلــذه الــدعوة كمــا قــال ســبحانه وتعــاىل  تـََعــاَلْواْ ِإَىل َكِلَمــٍة َســَواٍء بـَيـْ
ــَنُكْم  ونــدعو إىل حتكــيم القــرآن والشــريعة اإلســالمية . َأالَّ نـَْعُبــَد ِإالَّ اهللََّ َوَال ُنْشــرَِك بِــِه َشــْيئًا}َوبـَيـْ

بصــفته قانونــاً أساســياً ودســتوراً للمســلمني ،ومــن يــدعي أن حتكــيم الشــريعة اإلســالمية ســيكون 
يفهـم مـن الشـريعة  عائقاً أو مؤثراً يف تقـدم الشـعوب، أو الـبالد فهـو بـني اثنـني ، إمـا جاهـل ال

  .أهـ ٢ اإلسالمية شيئاً ،أو أنه جاحد ومعاند
إن أملنا أن يوجه كافـة النـاس وجـوههم جهـة القـرآن الكـرمي :  -رمحه هللا–ويقول امللك خالد  

، إذ ســــيجدون فيــــه حــــًال ملشــــاكلهم ، وعالجــــاً ملتــــاعبهم ، وشــــفاًء مــــن أمراضــــهم ، لتتحقــــق 
مــن فيمــا بــني النــاس ، ولنســتمع ، وتنتشــر الطمأنينــة واأل املســاواة الكرميــة والعــدل االجتمــاعي

ـُبَل فـَتَـَفـرََّق  {مجيعاً إىل قول هللا تبارك وتعاىل  َوَأنَّ َهَذا ِصـرَاِطي ُمْسـَتِقيًما فَـاتَِّبُعوُه َوَال تـَتَِّبُعـواْ السُّ
  .أهـ٣ }١٥٣األنعام {}ِبُكْم َعن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكم ِبِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن 

ويف كلمة عظيمة تقرر ثبات هذه الدولة على هذا املنهج السـلفي ، والتزامهـا بـه ، وتطبيقـه يف 
خـادم احلـرمني يقـول شؤون الدولة ، واحلقائق اليت يستند إليها ثبات الدولة على هذا املـنهج ، 

أكثـر  مـن قـرنني قامت الدولة السعودية األوىل منـذ :  -تعاىل  رمحه هللا–امللك فهد الشريفني 
ونصف على اإلسالم ، حينما تعاهد على ذلك رجالن صاحلان مصلحان مها : اإلمـام حممـد 

                                                 
 هـ١٣٧٨) ألقاه رمحه هللا للحجاج عام ٢٤٢-١/٢٤٢خمتارات من اخلطب امللكية ( ١
).ألقـــــــــاه رمحـــــــــه هللا يف حفـــــــــل مجعيـــــــــة احتـــــــــاد املســـــــــلمني بلنـــــــــدن ٣٤٦-١/٣٤٥خمتــــــــارات مـــــــــن اخلطـــــــــب امللكيـــــــــة ( ٢

 هـ١٣/٢/١٣٨٧اجلمعة
  ).٢/١٠١خمتارات من اخلطب امللكية ( ٣
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بـــن ســـعود ، والشـــيخ حممـــد بـــن عبـــدالوهاب ، رمحهمـــا هللا . قامـــت هـــذه الدولـــة علـــى مـــنهج 
واضــــح يف السياســــة واحلكــــم ، والــــدعوة واالجتمــــاع ، هــــذا املنهــــاج هــــو : اإلســــالم ، عقيــــدة 

ضـــت عليهـــا هـــذه و وشـــريعة .  لـــئن كانـــت العقيـــدة والشـــريعة هـــي األصـــول الكليـــة الـــيت 
الدولـــة ، فـــإن تطبيـــق هـــذه األصـــول يتمثـــل يف : التـــزام املـــنهج اإلســـالمي الصـــحيح ، يف 
العقيدة والفقه والدعوة ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ويف القضاء ، ويف العالقة 

ــذا املنهــاج يف املراحــل التاليــة مجيعــاً ، حيــث  بــني احلــاكم واحملكــوم . ولقــد اســتمر األخــذ 
ثبــت احلّكــام املتعــاقبون علــى شــريعة اإلســالم ، ويســتند هــذا الثبــات املســتمر علــى مــنهج 

األوىل : حقيقــة أن أســاس املــنهج اإلســالمي ثابــت ال خيضــع اإلســالم إىل ثــالث حقــائق : 
). ٩(} احلجـر آيـة ْلنَـا الـذِّْكَر َوِإنـَّا لَـُه َحلَـاِفظُوَن ِإنـَّا َحنْـُن نـَزَّ للتغيري والتبـديل ، قـال تعـاىل { 

ــَن الثانيــة : حقيقــة وجــوب الثبــات علــى املــنهج ، قــال تعــاىل {  ــاَك َعَلــى َشــرِيَعٍة مِّ مثَُّ َجَعْلَن
حقيقـة وفـاء . الثالثـة : )١٨(} اجلاثية آية اَألْمِر فَاتَِّبْعَها َوال تـَتَِّبْع َأْهَواء الَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن 

  .أهـ١حّكام هذه الدولة إلسالمهم يف شىت الظروف واألحوال 
إقامـــة هـــذه الدولـــة علـــى مـــنهج اإلســـالم يف احلكـــم علـــى  -رمحـــه هللا–ولقـــد أكـــد امللـــك فهـــد 

وأصـول عظيمـة،حيث قـال رمحـه هللا ويتلخص هذا املنهج يف إقامة الدولة على ركائز .واجملتمع 
مهمـا كانـت الصـعوبات نهج اإلسالم يف احلكـم واجملتمع،اذ محرص امللك عبدالعزيز على إنف:

  يف إقامة اململكة العربية السعودية على الركائز التالية : نهج هذا املويتلخص والتحديات ، 
، اليت جتعل الناس خيلصون العبـادة هلل وحـده ال شـريك لـه ، ويتحـررون  عقيدة التوحيدأوًال : 

  عزة مكرمني . من اخلُرافة والوهم ، ويعيشون أ
، الــيت حتفـظ احلقــوق والـدماء ، وتــنظم العالقـة بــني احلـاكم واحملكــوم ،  شــريعة اإلسـالمثانيـاً : 

  وتضبط التعامل بني أفراد اجملتمع ، وتصون األمن العام . 
ثالثاً : محل الدعوة اإلسالمية ونشرها ، حيث إن الدعوة إىل هللا تعاىل من أعظـم وظـائف 

  . وأمههاالدولة اإلسالمية 
رابعــاً : إجيــاد بيئــة عامــة صــحية صــاحلة ، جمــردة مــن املنكــرات واالحنرافــات ، تعــني النــاس علــى 

  االستقامة والصالح ، وهذه املهمة منوطة باألمر باملعروف والنهي عن املنكر . 
                                                 

  ).٢/٢٦٤خمتارات من اخلطب امللكية ( ١
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  .أهـ١هذه هي األصول الكربى اليت قامت عليها اململكة العربية السعودية 
 –حفظــه هللا تعــاىل  –م احلــرمني الشــريفني امللــك عبــدهللا بــن عبــدالعزيز ويف كلمــة البيعــة خلــاد

ــذه الثوابــت واألصــول العظيمــة الــيت ترتكــز عليهــا  عاهــد هللا مث عاهــد الشــعب علــى التمســك 
الدولــة وال حتيــد عنهــا قيــد أمنلــة ، فقــال : وأســأل هللا ســبحانه أن مينحــين القــوة علــى مواصــلة 

مؤسس اململكة العربية السـعودية جاللـة امللـك عبـدالعزيز آل سـعود  السري يف النهج الذي سّنه
، وأعاهــد هللا مث أعاهــدكم  -رمحهــم هللا –، واتبعــه مــن بعــده أبنــاؤه الكــرام -طيــب هللا ثــراه  –

أن اختذ القرآن دستوري واإلسالم منهجي ، وأن يكون شغلي الشاغل إحقاق احلـق ، وإرسـاء 
  .أهـ٢تفرقة العدل ، وخدمة املواطنني بال 

صحاب السمو امللكي األمري نايف والتمسك به : بل أكد على التزام الدولة باملنهج السلفي 
ــه ، حيــث يقــول :  -حفظــه هللا -بــن عبــدالعزيز ، ويل العهــد وزيــر الداخليــة أمــا مــا مــّن هللا ب

قيقـي علينا من أمن فهذا ال شك أنه أوًال من هللا سبحانه وتعاىل ، مث لتحكيم دسـتورنا احل
ــذا مهمــا كانــت الظــروف ، فــنحن دولــة  الــذي هــو كتــاب هللا وســنة نبيــه  ، والتمســك 

ية سلفية ، حنافظ على ذلك حبكم قناعتنا الكاملـة ، ألننـا مطيعـون ملـا أمـر بـه سـبحانه نّ سُّ 
يف ســـنته ، ولـــن ننتصـــر أبـــدا إال بالتمســـك بالكتـــاب والّســـنة  وتعـــاىل يف كتابـــه ورســـوله 

  .أهـ٣ املطهرة
ــّنة ، وتفخــر  فهــذه الدولــة املباركــة اململكــة العربيــة الســعودية ، دولــة قامــت علــى الكتــاب والسُّ

ذا املنهج السلفي علماً وعمًال ، بل  محل الدعوة اإلسالمية ونشرها ، حيث إن بتمسكها 
  .  الدعوة إىل هللا تعاىل من أعظم وظائف الدولة اإلسالمية وأمهها

ــا التزمــت وممــا يؤكــد علــى التــزام امل ملكــة العربيــة الســعودية بــاملنهج الســلفي عمــًال وتطبيقــاً ، أ
ا كلهـا ، فهـي  حتـتكم يف شـؤون قضـائها إىل كتـاب هللا بالعمل باملنهج السلفي يف شؤون حيا

وتفتخـر حبمايتهـا للعقيـدة اإلسـالمية ، وتطبيـق الشـريعة ، والـدعوة إىل ،  تعاىل وسنة رسوله 
املعروف والنهي عن املنكر . وأن ال سلطان على القضاء يف قضائهم لغـري هللا تعاىل ، واألمر ب

                                                 
  ).٢٦٦-٢/٢٦٥خمتارات من اخلطب امللكية ( ١
 هـ٢٨/٦/١٤٢٦من خطاب البيعة الذي ألقاه خادم احلرمني الشريفني يوم األربعاء  ٢
هــــ. وينظـــر جريـــدة املدينـــة ، بتـــاريخ ٢٩/٩/١٤٣٢ضـــان املبـــارك كلمـــة القاهـــا مســـوه يف لقـــاءه باعيـــان مكـــة يف شـــهر رم ٣
  هـ١٤٣٢//٢
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بل ومـن .  سلطان الشريعة اإلسالمية ، ومصدر الفتوى هو : كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله 
  أعظم أساسيات التعليم غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوس الناشئة .

ادة األوىل منــــه علــــى مــــا يلــــي : املــــالبــــاب األول : حيــــث نــــص النظــــام األساســــي للحكــــم يف 
اململكــة العربيــة الســعودية ، دولــة إســالمية ، ذات ســيادة تامــة ، دينهــا اإلســالم ، ودســتورها :  

  .  كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله 
ويف البــاب الثــاين مــن النظــام األساســي للحكــم : املــادة الســابعة : َيســتمد احلكــم يف اململكــة 

، ومهـــا احلاكمـــان علـــى هـــذا  كتـــاب هللا تعـــاىل ، وســـنة رســـوله   العربيـــة الســـعودية ســـلطته مـــن
  النظام ، ومجيع أنظمة الدولة . 

ويف املادة الثالثة والعشرين من الباب الثاين من النظام األساسي للحكم : حتمي الدولة عقيدة 
هللا اإلسالم ، وتطبق شريعته ، وتأمر باملعروف وتنهى عـن املنكـر ، وتقـوم بواجـب الـدعوة إىل 

  تعاىل . 
ويف املادة السادسة واألربعني من الباب السـادس : القضـاء سـلطة مسـتقلة ، وال سـلطان علـى 

  القضاة يف قضائهم لغري سلطان الشريعة اإلسالمية . 
ويف املادة اخلامسة واألربعني من الباب السـادس : مصـدر اإلفتـاء يف اململكـة العربيـة السـعودية 

  . رسوله  : كتب هللا تعاىل ، وسنة
ويف املــادة الثانيــة عشــرة مــن البــاب الثالــث مــن النظــام األساســي للحكــم : يهــدف التعلــيم إىل 

  غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوس النشء . 
ويف نظام البيعة ، يستمد النظام يف الدولـة السـعودية سـلطته مـن كتـاب هللا تعـاىل وسـنة رسـوله 

 املــادة اخلامســة : يكــون احلكــم يف ساســي للحكــم ، ، فجــاء يف البــاب الثــاين مــن النظــام األ
أبنـــاء امللـــك املؤســـس عبـــدالعزيز بـــن عبـــدالرمحن الفيصـــل آل ســـعود ، وأبنـــاء األبنـــاء ، ويُبـــايع 

  . األصلح منهم للحكم على كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله 
، وعلــى  ه املــادة السادســة : يبــايع املواطنــون امللــك علــى كتــاب هللا تعــاىل ، وســنة رســولويف 

  . ١السمع والطاعة يف العسر واليسر ، واملنشط واملكر 

                                                 
 . ١٤-٢ينظر فيما سبق من نصوص النظام األساسي للحكم : النظام األساسي للحكم الطبعة احلكومية مصـ ١
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وفعــل أصــحابه رضــوان هللا علــيهم أيب بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي .  وهــذا مســتمد مــن فعلــه 
يف  بيعـــة العقبـــة األوىل والثانيـــة ، وبـــايعوا النـــيب  والصـــحابة رضـــوان هللا علـــيهم بـــايعوا النـــيب 

 َدَعانَـــا َرُســـوُل اهللَِّ :  مـــن حـــديث عبـــادة بـــن الصـــامت  املدينـــة ، كمـــا ثبـــت يف الصـــحيح
َنـــا ، فـََبايـَْعَنـــاُه  ـــْمِع َوالطَّاَعـــِة ِيف َأْن بَايـََعَنـــا : َفَكـــاَن ِفيَمـــا َأَخـــَذ َعَليـْ ، َمْنَشـــِطَنا َوَمْكَرِهَنـــا  َعَلـــى السَّ

َنــا َوَأْن ، َوُعْســرِنَا َوُيْســرِنَا  ــَرْوا ُكْفــرًا بـََواًحــا،  ْمــَر َأْهَلــهُ َال نـَُنــازَِع األَ َوأَثـَــَرٍة َعَليـْ ِعْنــدَُكْم ِمــَن  ١ الَّ َأْن تـَ
،  ، مث بـايعوا عمـر  بايع الصحابة أبا بكر الصديق  ". وبعد وفاة النيب  ٢ اهللَِّ ِفيِه بـُْرَهانٌ 

  .  ، مث علي بن أيب طالب  مث عثمان بن عفان 
ة للنــدوة العلميــة الــيت تنظمهــا جامعــة اإلمــام هــذا مــا تيســر مجعــه يف هــذه الورقــة العلميــة املقدمــ

حممد بن سعود اإلسـالمية برعايـة كرميـة مـن ويل العهـد : صـاحب السـمو امللكـي األمـري نـايف 
بن عبدالعزيز آل سعود ، نائب رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية . سـائًال املـوىل عـز وجـل أن 

ا هذه الدولة املباركـة جيعله خالصاً لوجهه الكرمي ، كاشفاً للحقائق الثا بتة اليت تفخر وتُفاخر 
ا  يف تطبيقهـــا للمـــنهج الســـلفي علمـــاً وعمـــًال . وهللا أســـأل أن حيفـــظ علـــى هـــذه الـــبالد عقيـــد
ــــا واســــتقرارها ، وأن يوفــــق خــــادم احلــــرمني الشــــريفني امللــــك عبــــدهللا بــــن  ــــا وأمنهــــا وآما وقياد

يف أقواله وأعماله، وأن يوفـق ويل عهـده األمـني  عبدالعزيز لكل خري ، وأن جيعله مباركاً مسدداً 
 ملا فيه صالح العباد والبالد ، إنه مسيع قريب .

                                                 
.أهـ ينظر  اعه وأظهرهيريد ظاهًرا باديًا ، ومنه قوله : باح بالشىء يبوح به بوًحا وبئوًحا ، إذا أذ :بواًحا قال اخلطاىب:  ١

  ).٤/٢٣٢٨(أعالم احلديث يف شرح صحيح البخاري للخطايب 
ا ".  أخرجه البخاري يف الفنت باب قول النيب  ٢ ). ومسلم يف اإلمارة باب ٤/٣١٣(:" سرتون بعدي أموراً تنكرو

 ). ١٧٠٩ح  ١٤٧١- ٣/١٤٧٠(وجوب طاعة األمراء يف غري معصية ، وحترميهما يف املعصية 


