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 ب  

الكتدددال الكددد ام  فالددددعوة السدددل ال عدددي الددددعوة امسدددالمال الرانمدددل علدددى المصدددد ان ال ناسدددان 
والسددنل النبواددل الم،دد فل، ب لددم السددلم الصددالة  مددن الصددحابل  الكدد ام، نولددي  ال  دد  وامامددان ومددن 

نال  ،ننه ال تزا  طان ل مدن اممدل امسدالمال علدى الحد  يلدى اادام  السداعلومعلوم .  تبعلم  بإحسان
 .وعي طان ل السلم من نع   السنل والجماعل

للدد ه اممددل المسددلمل مددن اجدددد للددا نمدد  دانلددا علددى   ن  كدد    -تعددالى   –واددد بعدد  اهلل 
د الوعددال ومعدده وكددان مجدددد الردد ن الشدداني ع،دد  اللجدد ا ،ددا  امسددالم اممددام  محمددد  بددن عبدد ،ادد ن

ومعلمدددا  شلدددل مدددن  الددددعاة   -فردددام امشندددان   - حملمدددا  اهلل   -امماددد  العامددد  محمدددد بدددن سدددعود  
المددنمنان المجاعدددان بالدددعوة يلددى امسددالم  الحدد ، وتصدد ال التوحاددد  مددن ال،دد   والبددد ، ومحا بددل 

   كدد  منلمددا  بالدددعوة يلددى واددام نبندداح ونح دداد وتالمدد ة  ونتبددا .العدداداو والسددلوكااو الجاعلاددل السدداندة
وآتدو عد ه الددعوة امسدالمال  . وتبصا  الجاعلان ب فد  ،ومجاعدة  المناونان بصد  ،اهلل  دان الح 

ولم تطبد  امحكدام   ال،د عال،  ولدم  اتحرد   ،السل ال شما عا فرامو دولل التوحاد في الجزا ة الع بال
و لد  ف د  ( امسدالمال السدل ال)ل السدعودال اممن  من  نلم عدام حتدى ا،ن، كمدا تحرد   فدي الدولد

ين دواًل وحكومدداو و،ددعوبًا تعجددز عددن الراددام بددبع  مددا ترددوم بدده : والحدد  ارددا  .اهلل انتادده مددن ا،دداح
مادادًا ومعنوادًا،  ب،دك    ،حكومدل  ادادم  الحد مان ال،د ا ان مدن ادمدل امسدالم، فدي الدداا  والادا  

 .مبا،  وغا  مبا، 

فرددد    ، ،ددادة تعمدد   بصددمو، ونفعاللددا  تتدد جم عددن مبادنلددا  وناواللدداوالحكومددل السددعودال ال
والر ال  والبعاد ننلدا تعمد  لاد   نلدا   لادمدل الددعوة والددعاة، فدي م،دا     ،،لد العدو  والصدا 

وحا  انندي د سدو وتتلمد و علدى  ،ام   ومغا بلا، سااساًا وااتصاداًا واجتماعاًا واعالماًا وت بوااً 
فاني ندعو اهلل تعدالى نن اح ده عد ا البلدد المبدا  ، ونن اجدزا  ،علماح الح مان ال، ا اننادا ننمل و 

والحمددددد هلل  ل  ،وجماددددا مواطنالددددا نحسددددن  الجددددزاح ،ااادتدددده الحكامددددل الك امددددل، وعلماحعددددا امعددددالم
 .العالمان
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 مردمل
 ،اادل لنندداموالصدالة والسددالم علدى سدادنا محمدد  المبعدو  باللد ،الحمدد هلل فدي البددح والاتدام

ون،دلد نن محمددًا عبدده و سدوله  ،الحد  المبدان ،ون،لد نن ال يله يال اهلل وحده ال ، ا  له، لده الملد 
وعن التابعان،  ومن تدبعلم بإحسدان يلدى  ،و  ي اهلل عن الصحابه نجمعان ،الصاد  الوعد االمان

 :نما بعد. اوم الدان

جاعد ، نو بسدوح اصدد جدان  عدن السدل ال فرد كش و في ا،ونه اماا ه امحادا  يمدا بجلد  
وزاد مددن عدد ا . .حتددى صددا و بلدد ه امحادادد  مو ددا ،دد  و ابددل لددد  كشادد  مددن النددا  ،والسددعودال

ال،  ما واا في بع  اماطا  امسالمال وغا عا من نحدا  نسدبو زو ًا وبلتاندًا يلدى دعداة السدلم 
وادد هلمدو السدل ال والسدعودال حاملدل   -ب احة ال نل مدن دم اوسدم علاده السدالم  ،وعم منلا ب اح -

باد ننه ال بد   ،ادامًا وحداشًا هلمًا ،دادًا، من بع  اماا ل وامباعد وامصدااح والجا ان  -لوانلا 
مددن دفددا الهلددم بالحجددل والب عددان  مددا اسددتطعنا يلددى  لدد  سددباال   فددإن نصدد ة الحدد  واجبددل، ومهدداع ة 

 .و ك ه الكاف ونواهلل متم نو ه ول ،نع  الح  نوجل ونوجل

ين الباو كما ارو  العالمل محمد يب اعام ،ر ة  ال اا ل بال نو  والمعاو  التي تعم  فاه 
وبندداح علادده فددال  ،بدد  مددن المسدداما  واموتدداد الصددغا ة التددي تددد  فادده مددن الددداا  ،عدددمم مددن الاددا  

غددي للددم نا ددا نن بدد  انب ،انبغددي نن اعاددل السددل اون علددى مددن احمدد  فددي البدده ال ددتن والبغ دداح للددم
فاصددددلحوعا، فدددد ل  نحدددد   نن اصددددد عددددنلم حرددددد   -ا ت،ددددوا عددددن العاددددول فددددي دااللددددم  ين وجدددددو 

 . الحاادان

 ،عددي دعددوة امسددالم النراددل ال،دداملل العالماددل الشابتددل الكاملددل  -والحدد  ارددا    -ين السددل ال 
ادد اسد  اهلل للد ه و . .،صدالحل ما زمدان نومكدان نو مجدا  نو نمدل ،نصللا شابو وف علا في السدماح

الددددعوة المبا كددددل علدددى مدددددا  التددددا ا  ااددداداو تحمالددددا وتعمددد  للددددا، وعلمدددداح نك ددداح ان،دددد ون الدددددعوة 
من تردم مدن السدلم او مدن : فالسل ال لغل تعني .واحملون عموم الدعاة وادافعون عن حاا  الدان

امولى الم  لل  من كان على عدا من تردم من الر ون الشالشل: واصطالحا  .كان في عم  صالة
 . من السلم الصالة عرادة و، اعل ونهام حااة

لمدا ا ال اكدون فدي اسدتعما  نسدبل ال،دافعال نو الحن ادل :)1ارو  العالمدل محمدد يبد اعام ،در ة 
مددشال مددا ا،ددع  بال  اددل واكددون  لدد  فددي اسددتعما  السددل ال ل فددي حددان ان مددن السددل ال ننمددل المدد اعل 

 وت،م  الزمان كله وام   جماعا ل  ،نو لم تمو بعدوتستغ   نجاااًل وا ونا بادو 

                                           
 11ه، ص  1111، 1مكل المك مل،ط –بل ابن تامال انه  كتال عي السل ال نسبل وعرادة ومنلجًا، مكت 1
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ين العدالم كلده انهد  يلدى السدعودال باعتبا عدا البلدد الوحادد فدي العدالم الد ا اردوم نهدام الحكددم 
ولم اتوان الرادة السعوداون لحهل واحدة عن يا ا  م لوم نن الر آن  .فاه على نسا  مبادئ امسالم
فحان طلبدو عاندل االمدم المتحددة مدن ممشلدي الددو   .ما دستو  البالدالك ام والسنل النبوال الم، فل ع

 حمده اهلل  -تردام نسال الدستو  ال ا اتم بموجبه حكدم الدبالد ن سد  للدم الملد  ال احد  عبدد العزادز 
 -نكددد آندد ا  نجلدده الملدد  فلددد   -تر ابددًا   -وبعددد حددوالي  بددا ادد ن  . نسددال مددن الردد آن الكدد ام  -

 2.لل ن سلا م ا ًا نن ال، اعل امسالمال تن   في المملكل نصًا و وحاً المرو  - حمه اهلل 

 ااددل عالاددل التددم   ،ين  تمسدد  آ  سددعود الكدد ام بالكتددال والسددنل مصددد  ت،دد اا فددي الددبالد
 .حوللا علماح السلم، وعموم المسلمان في بالد الح مان ال، ا ان  المملكل الع بال السعودال

: ى نادددالم مددن دعدداة السددلم  نن نولددى واجبدداو نولادداح اممددو  وادد   العلمدداح ومددن تتلمدد  علدد
اامتلدا، والعمدد  بلدا، وعدد ا مدا احدد ص والة اممد  فددي المملكدل الع باددل  السدل  علددى تطباد  ال،دد اعل واا

 .السعودال على الراام به

ال ارتصدددد  دو  السددددلطاو التن ا اددددل علددددى م اعدددداة ال،ددددعان  امسددددالمال   ،ومدددن جلددددل نادددد  
تح ص علدى العمد  بلدا، واا د اح الطدابا االسدالمي علدى جمادا ب امجلدا واططلدا  فحسل، ب  ينلا

ا اجلا يا اجًا يسالمااً .. .االاتصادال واالجتماعال وامعالمال   .واا

ومددن مواددا المع فددل وامطددال  التددام بلدد ه الدددعوة امسددالمال السددل ال المبا كددل واالاتبددا  مددن 
ال، وتتلمدد و علددى ننمددل وعلمدداح ودعدداة السددلم فددي نو عدا، حادد  انددي تا جددو مددن الجامعدداو السددعود

ومدددن ادددال  عالاددداتي ال،اصدددال بصددداحل السدددمو الملكدددي امماددد    ،الحددد مان ال،ددد ا ان واا جلمدددا
صدلى   -و م،ا كتي نا ًا في مدنتم  نبدي ال حمدل محمدد  -ح هه اهلل  -ممدوح بن عبد العزاز   

امما  سلمان  بن عبد العزاز نما  منطرل وت، في بلراح صاحل السمو الملكي    -اهلل علاه وسلم 
ومعدالي مددا  جامعدل اممدام محمدد بدن سدعود امسدتا  الددكتو  سدلامان بدن  -ح هه اهلل   –ال اا  

عبدددد اهلل ابدددا الااددد ، ومددددن ادددال  عالاددداتي المتانددددل  مدددا االادددوة  نددددا  ونع ددداح الجمعادددل العلماددددل 
واددل مددا زمالنددي فددي الد اسدداو العلاددا ال،دد عال السددعودال للسددنل وعلوملددا فددي ال اددا ، وعالادداتي اما

شدم لكدوني  ندا  عاندل (  نا  مجل  الر اح االعلى )وعلى  نسلم معالي الدكتو  صالة بن حماد 
ولكوني نحد دعاة السل ال في فلسطان من  عردود،  ،امم  بالمع وم والنلي عن المنك  في فلسطان
المال عن السدل ال ونحببدو نن اكدون بحشدي عدن جلدود فرد نحببو الم،ا كل في ع ه الندوة العلمال الع

                                           
فدددي كتدددال السدددل ال لمجموعدددل مدددن الباحشان،معلدددد  19و11لدددي، ص عللددددكتو  نحمدددد (  السدددعودال نمو جدددا)انهددد  بحددد  السدددل ال والسدددلطل  2

 .ه، لبنان1129، 1المعا م الحكمال ط
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سدددالماًا  محلادددًا وع باددداً )المملكدددل الع بادددل السدددعودال فدددي ادمدددل الددددعوة السدددل ال فدددي الدددداا  والادددا    واا
 : واد ا،تم  ع ا البح  على مردمل وفصلان وااتمل (. وعالمااً 

 .تحدشو فالا عن نعمال البح ، واد ،كلو مدااًل  للد اسل: مردمل 

  .تع ادددم السدددل ال لغدددل واصددددطالحاً : امو  : السدددل ال دعدددوة ودعددداة، وفادددده مبحشدددان : ال صددد  امو  
 .دعوة اممام محمد بن عبد الوعال السل ال: الشاني

المبحدد  : وفادده مبحشددان . السددعودال حاملددل لددواح السددل ال، وجلودعددا المبا كددل عالمادداً : ال صدد  الشدداني 
جلدددود السدددعودال فدددي ادمدددل امسدددالم : المبحددد  الشددداني  ،لسدددعودالتدددا ا  المملكدددل الع بادددل ا: االو  

سالماًا وعالمااً   . والمسلمان، محلاًا وع باًا واا

 .وفالا االصل البح  والتوصااو والنتانج: الااتمل 

 .والحمد هلل  ل العالمان

 
 و كتب أبو معاذ محمد بن حافظ الشريدة النابلسي السلفي

 .هي عن المنكر في فلسطينرئيس هيئة األمر بالمعروف والن

 ه2341/ذو القعدة 
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 الفصل األول
 السلفية دعوة ودعاة

 معنى السلفية: المبحث األول

وسددب  مددن الكبد اح وا،بدداح بال  د  وامحسددان والعلددم  ،السدلم فددي اللغددل عدو مددن ترددم: 3السدل ال لغددل 
ي الصددد  امو  مددن مددن تردددم بددالموو مددن  وا ا ابددل امنسددان، واددد سددم: والسددلم كدد ل  .وامامددان

                             .التابعان بالسلم الصالة

فدي العدام الد ا ادب  (   دي اهلل عنلدا) البنتده فاطمدل ( صدلى اهلل علاده وسدلم) اوله: ومنه
  4"ين  نو  نعلي لحواًا بي ونعم السلم ننا ل  "...فاه 

م ومددن تددبعلم بإحسددان، ممددن فلددي مددا كددان علادده الصددحابل الكدد ا:  5امددا  السددل ال اصددطالحاً 
ع فدددوا باممامدددل والعلدددم والتردددو  واالتبدددا  والددددان، وتلردددى الندددا  مدددنلجلم بدددالربو  منلدددم اات دددوا عددددا 

ماتددل البدعددل والدددعوة الددى اهلل( صددلى اهلل علادده وسددلم ) ال سددو   فالسددل ال ب،ددك   .فددي يحادداح السددنل واا
فردد : امدا مدن حاد  الزمدان  .الم سلان عي م عل الصحابل والتابعان المرت ان عدا ساد: ماتص  

وعي الر ون الشالشل امولى  ،استعم  ع ا المصطلة للداللل على اا  النا  والر ون ونحرلا باالتبا 
كما جداح فدي الحددا  ال،د ام (  صلى اهلل علاه وسلم) الم،لود للا بالاا ال من ال سو  ساد الب ال

  6...". ان الونلماا  النا  ا ني شم ال ان الونلم شم ال: " 

نمدددا عدددي فدددي امندددام الددد ان اعا،دددون تلددد   ،ومعلدددوم نن الاا ادددل لاسدددو فدددي الزمدددان كزمدددان واا
وجدددود امنسدددان فدددي  لددد  : مدددا ملاصددده: اردددو  ال،دددا  سدددلام اللاللدددي  .امواددداو الطابددداو المبا كددداو

 عدنلم   دي اهلل -العص  ال اك ي للحكم علاه بمنه على منلج السلم مدا لدم اكدن موافردا للصدحابل 
من بعد  ال د   : ولد ل  ارادد العلمداح عد ا المصدطلة بالسدلم الصدالة  ،في فلم الكتال والسدنل  -

علدى مدن " السدلم " وعكد ا اسدتر  مصدطلة . .ال الل والبد  نطلدو ب نوسدلا فدي تلد  ال تد ة الزمنادل
ونصدحابه  -صدلى اهلل علاده وسدلم  -حافه على سالمل العرادة والمنلج على مدا كدان علاده ال سدو  

 .اب  االاتالم واالفت ا 

                                           
 لسان الع ل البن منهو  امف اري، مادة سلم  1
 2192مسلم تحو  امجزح من حدا  نا جه   1

 فما بعدعا 912سلام اللاللي ص: ، والجماعاو امسالمال 1 اند ملداوا ص : تع ام بالدعوة السل ال  9

 12\1اا  اممام ابن حج  في امصابل انه حدا  متوات    6



 5 

وعدي انتسدال محمدود يلدى مدنلج سدداد، ولدا  ابتددا   ،نسبل يلدى السدلم الصدالة: فالسل ال 
 .7م عل جداد

وال عال على من نهل  م عل السلم وانتسل يلاه واعتز  يلاه، : وارو  اممام ابن تامال 
 .8يال حرافإن م عل السلم ال اكون  ،ب  اجل ابو   ل  منه باالت ا 

عددم الصددحابل والتددابعون وتددابعوعم مددن نعدد  الردد ون الشالشددل امولددى،  سددو  نعدد  : فالسددلم 
 ..البد  وف   ال ال  من الاوا   وال واف  والمعتزلل والرد ال والجلمال

وانتلجون منلج السلم الصدالة كد ل   ،والسل اون عم ال ان اعتردون م عل السلم الصالة
 (.اواًل وعماًل  واعترادًا  في نا زمان نومكان نو مجا )في فلم الكتال والسنل 

لمددا ا نتسددمى بالسددل اان ل ولمددا ا نبتددد  نسددماح جدادددة ل نال اك ددي التسددمي : واددد ارددو  ااندد  
 ل " 9عو سماكم المسلمان من اب  "سالم كما اا  تعالى بام

 ه ال،بلل بما نجال عن ع: واجال عن ع ا التسان  الدكتو  نحمد ف اد فارو  ما ملاصه 
نال اسعنا نن نرو  ان الرد آن : نجال به اممام نحمد بن حنب  يمام نع  السنل والجماعل لما اا  له 

كدان عد ا اسدا مدن كدان ابلندا، نمدا نحدن فدال اسدعنا يال نن نردو  ان الرد آن : كالم اهلل ونسدكو ل ادا  
لدل بالد  الرد آن نن ارولدوا الرد آن فكان اسا المسلمان اب  هلو  بدعدل المعتز  .كالم اهلل غا  مالو 
ولكدددن لمدددا هلددد و بدعدددل الردددو  بالددد  الرددد آن كدددان ال بدددد معددد  الحددد  مدددن نن  ،كدددالم اهلل واسدددكتون

عنددما كدان المسدلمون  ،فكان اك دي المسدلم اسدم امسدالم ،اص حوا  بمن الر آن كالم اهلل غا  مالو 
 . 10السنل للكتال و " يعتراد السلم " جماعل واحدة على اعتراد واحد 

ينه من اعش منكم بعدا فسا   ااتالفًا كشا ًا  : " -صلى اهلل علاه وسلم   -اا   سو  اهلل 
: " وادا  اا دا "  11فعلاكم بسنتي وسنل الال اح ال ا،دان الملدداان مدن بعددا ع دوا علالدا بالنواجد 

ل وسدت ت   نمتدي افت او الالود على يحد  وسبعان ف ال وافت او النصا   على اشنتان وسدبعان ف اد
عدددم : مدددن عدددم ادددا  سدددو  اهلل ل فردددا  : ادددالوا  ،علدددى شدددال  وسدددبعان ف ادددل كللدددا فدددي الندددا  يال واحددددة

 ".عم من كان على مش  ما ننا علاه الاوم ونصحابي "وفي  واال "  12الجماعل

                                           
 912الجماعاو امسالمال ص  7

 111\1مجمو  فتاو  ابن تامال   8
 78سو ة الحج آال    1

 1نحمد ف اد ص. اعد ونصو  دالسل ال او  12
 111\12، والت م ا 162\12، ونبو داود 127\1 واه نحمد  11
 وصححه ووافره ال عبي 2128\1والحاكم  122\1، ونحمد 921\2 واه نبو داود  12
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من اهلل  ،عي ك  من كان على فك  ومنلج ومعترد الجماعدل امولدى: فالجماعل نو السل ال 
فددإن آمنددوا : " جعدد  معترددد الصددحابل الكدد ام عددو المراددا  للعرادددة السددلامل فرددا  تبددا   وتعددالى تعددالى 

 ".  13بمش  ما آمنتم به فرد اعتدوا

فال ا دعى يلى هلو  اسم السل ال من جداد عو ما حد  من افت ا  ع ه اممل، كما نابد  
ومن هلددو  التك ادد  ،كدد ل و مددا حددد  مددن هلددو  البددد   ، -صددلى اهلل علادده وسددلم   -بدد ل  النبددي 

فكان ال بدد معد  الحد  ... .والت جا  والتب ا  والتط م وام جاح، وااتالم المناعج وامعواح وا، اح
نن اتمازوا عن غا عم باسم ومنلج معان وا دة ومعد وم،  فالسدل ال لاسدو اجتلداداو وفلدم عمد و 

ن كان ،ا  االسالم ابن تامال نو   -كما ارولون   -نو زاد  اممام المجددد محمدد عبدد الوعدال نو واا
 .- حملم اهلل  -العالمل المحر  ابن باز نو العالمل ابن عشامان نو ناص  السنل املباني 

فلم وتعلدم ون،د  وتطباد  معتردداو السدلم الصدالة ومنلداجلم، فدي كد  : السل ال بااتصا  
محافهدددل علالددا والددددفا  وال  -فددي نا زمدددان نو مكددان   -،ددنون الحاددداة، فددي  دددوح الكتددال والسدددنل 

 .عنلا

وتددددعو للمصدددد ان ال ناسدددان الكتدددال  ،وسدددتبرى دعدددوة السدددلم ت فدددا  اادددل السدددنل الصدددحاحل
صلى اهلل علاه   -ارو  ال سو    .والسنل،ب لم السلم الصالة، يلى نن ا   اهلل ام   ومن علالا

م حتى امتالم نم  اهلل ال تزا  طان ل من نمتي على الح  هاع ان ال ا  عم من ا لل: "   -وسلم 
 ". 14وعم ك ل 

 للمملكددل الع باددل السددعودال،وادد اسدد  اهلل تعددالى  انمددل الحدد مان ال،د ا ان،  والراددادة الحكامددل 
والعلمددداح امجدددالح  ل فدددا  اادددل الددددعوة السدددل ال ون،ددد عا، والددددفا  عنلدددا بدددالحوا  اللدددادئ، وامسدددلول 

 .للانوالمنط  ال صان،  والمجادلل بالحكمل وا ،الحكام

ين امامان لامز  يلى المدانل كمدا تدمز  الحادل يلدى (:" صلى اهلل علاه وسلم) اا   سو  اهلل 
وع ا اعنى نن الح مان ال،د ا ان سدابراان  دا  امسدالم " ال عج ة بعد ال تة : " واا  نا ا " جح عا

ن بدالنبي صدلى اهلل اماما) وامامان، و دا  سنل ودعوة يلى ااام الساعل، كما  ك و  ل  في بحشي 
 .في منتم  نبي ال حمل، ال ا عرد في  اا  الع وبل وامسالم،  اب  فت ة وجازة( علاه وسلم 

                                           
 117سو ة البر ة آال  11
 1921 \1ومسلم  7111مت   علاه،  واه الباا ا حدا   11
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وال معنى لمنلا  بال طان ل وال  ،وعي منلا  ودعوة ،فالسل ال عي الطان ل المنصو ة الهاع ة
ة السددددلم وادددد   مدددن صدددد ل الطان لالمنصدددو ة كدددد  مدددن تجمددددا علدددى غادددد  عرادددد. طان دددل بددددال منلدددا 

  15 .نو ف عال دانال او دناوال ،ومنلاجلا، كمن اجتمعوا على السااسل
 16دعوة اإلمام محمد بن عبد الوهاب السلفية

 انددة الددعواو (  حمه اهلل )تعتب  دعوة ،ا  امسالم اممام المجدد، محمد بن عبد الوعال 
لدى العدالم امسدالمي فدي زمدن يبان التالم والجمود ال كد ا الد ا  ان ع  -امصالحال التي هل و 

  -نن النبددي   -  ددي اهلل عنلمددا -غ بددل امسددالم اماادد ة   ف ددي الحدددا  الصددحاة عددن ابددن عمدد  
ين امسدددالم بددددنغ ابًا وسددداعود غ ابدددًا كمدددا كدددان، وعدددو ادددم ز بدددان :" ادددا    -صدددلى اهلل علاددده وسدددلم 

واجتمددا بع ده يلددى بعدد   نا نن امامددان ان دم يلالمددا،" 17المسدجدان كمددا تدم ز الحاددل فددي حج عدا
واد نادو ع ه الدعوة امسالمال السل ال النرال بدال جو  يلدى عددا السدلم الصدالة فدي جمادا   .فالما

نه لمن اماطاح ال،انعل تسماتلا بالوعابال  فلي دعوة للعودة يلى امصو  والمندابا . ،نون الحااة واا
لعبدداداو مددن البددد  والا افدداو، فلددي لاسددو وتنراددل التوحاددد مددن ال،دد  ، وتنراددل اامسددالمال الصددافال، 

نمددا عددي امتددداد لدددعوة السددلم امولددى وتجداددد للددا بت سددم اطاعددا  ،مدد عبًا جدادددًا نو ط ارددل مبتدعددل، واا
النراددل، والسددا  علددى منددوا  مددن سددا  علالددا مددن السددابران امولددان وتددابعالم بإحسددان،  يمتشددااًل  لرولدده 

 ان وامنصدددا  والددد ان اتبعدددوعم بإحسدددان   دددي اهلل عدددنلم والسدددابرون امولدددون مدددن الملددداج: " تعدددالى 
  18"و  وا عنه ونعد للم جناو تج ا تحتلا امنلا  االدان فالا نبدًا   ل  ال وز العهام 

 :19لمحات من حياة اإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب

ماملدددا و،ددداالا، ولدددد ببلددددة  ال( السدددل ال ) عدددو علدددم الددددعوة امسدددالمال  عااندددل  المعاصددد ة  واا
وح دده   - حمدده اهلل   -وتلرددى علومدده امولددى علددى اددد والددده   ،ه 1119الر ابددل مددن ال اددا  عددام 

شدم سداف   ،و عدل يلدى مكدل المك مدل حاجدًا، ود   علدى علمانلدا .الر آن الكد ام وعمد ه ع،د  سدنواو
ة السندا والعالمل يلى المدانل النبوال المنو ة، لازداد من العلوم ال، عال،  والترى بالعالمل محمد حاا

شدم توجده يلدى العد ا ، فماد   ،وعاد يلى العاانل ،ال،ا  عبد اهلل بن يب اعام النجدا، ونا  عنلما العلم

                                           
، والسدددل ال فدددي المجتمعددداو المعاصددد ة لمحمدددد فتحدددي  611لعددددنان بدددن محمدددد آ  ع عدددو  ص : ملدددا صددد او الطان دددل المنصدددو ة وم اعا 19

 الكواو \ه دا  الرلم 201121عشمان، ص  فما بعدعا ط
الندددوة  -ه، النا،دد  دا  الندددوة العالماددل1118، 1ا،دد ام د مددانا الجلنددي ط: انهدد  الموسددوعل الماسدد ة فددي امداددان والمدد اعل المعاصدد ة  16

 161 \1ال لل،بال االسالمي العالم

 12ه ص1121، 1ف   المدانل لعبد المحسن بن حمد العباد، دا  الم تي السعودال ط:  واه مسلم ننه   17
 122سو ة التوبل آال  18
 (بتص م) 172 -169 \1المصد  الساب ، الموسوعل الماس ة في امداان والم اعل المعاص ة   11
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لدى  ،عن علماح البصد ة وبغدداد والموصد  وبعدد منداه او  وجدد واجتلداد فدي الددعوة يلدى اهلل تعدالى واا
بعد اادام بعد  علمانلدا علاده يلدى  ،غاد  البص ة –صلواو اهلل وسالمه علاه  –كتابه وسنل  سوله 

وفالدا بددن ان،د  الددعوة  ،شم يلى حد امالح، حاد  انترد  يلالدا والدده الد ا كدان اعمد  اا دااً  ،امحساح
 .لكنه غاد عا بسبل منام او الس لاح ،يلى التوحاد

ولكندده الددل لدده هلدد  ،شددم توجدده يلددى العاانددل وعدد    دعوتدده علددى نما عددا  فربللددا فددي البداال
مرد  يمدا ة آ  سدعود  ،فتوجده ال،دا  بعدد  لد  يلدى الد عادل  ،عد  لد ، ونعد   عدن نصد تلاالمجن ب
وعاعدده  ،واد علم امما  محمد بن سعود بمردم ال،ا  فمتاه م حبًا بده، مجداًل  لعلمده ودعوتده ،الك ام

للحد  فدال بدد ( ين اهلل ادز  بالسدلطان مدا ال ادز  بدالر آن:)على حمااته ونص ته، وكما جاح في امش  
ولمدا  ،من اوة تحماه،  فم ى ال،ا  وامما   في ن،د  الددعوة فدي  بدو  نجدد، واامدا بلدا حد  الرادام

ال دده ابندده عبددد العزاددز لاتددابا مناصدد ة الدددعوة    - حمدده اهلل  -ه   1171تددوفي اممادد  محمددد عددام 
 .ه1226ما ال،ا  اممام ال ا توفاه اهلل تعالى  في الد عال عام 

كتددال التوحاددد فامددا اجددل مددن حدد  اهلل : دادددة نكش عددا فددي التوحاددد منلددا ولل،ددا  مصددن او ع
وآدال الم،دددي الدددى الصدددالة،  وماتصددد  السدددا ة  ،ومسدددان  الجاعلادددل ،علدددى العبادددد،  وكتدددال امامدددان
 .......... .النبوال، وماتص  زاد المعاد

 ،د بن عبد العزازوسعو  ،نوالده   يب اعام وحسان وعلي وعبد اهلل: ونعم تالم ة ال،ا  اممام 
نما نعم علماح الدعوة السل ال في الجزا ة الع بال بعدد ،دا  امسدالم مدن .. .ومحمد بن سعود وغا عم

وحسددان بددن غنددام وعبددد العزاددز الحصددان وحمددد بددن  ،عبددد الدد حمن بددن امددا : غادد  مددن  ك نددا فلددم 
بددن عتادد  ناصدد  وعبددد الدد حمن بددن حسددن بددن محمددد بددن عبددد الوعددال وسددلامان بددن سددمحان وحمددد 

م تددددي  المملكددددل الع بادددددل السددددعودال  و نددددا  الر ددددداح   -(  آ  ،ددددا )والعالمددددل محمددددد بددددن ابددددد اعام 
والعالمددل ال رادده امصددولي المحردد  ابددن  ،و،ددا  االسددالم فددي عصدد نا عدد ا اممددام ابددن بدداز ،-السدداب 
صدددا  اممددام ال،ددوكاني والصددنعاني و : وممددن تددمش  بدددعوة اممددام محمددد بددن عبددد الوعددال  .عشامددان

 .حسن اان واملوسي وجما  الدان الراسمي ومحمد ب،ا  السلواني

 مذهبه وفكره ومعتقداته 

 .كان ال،ا  محمد بن عبد الوعال حنبلي الم عل لكنه كان ارم ما الدلا  ولو االم الم عل 1

 . نكد على   و ة ال جو  يلى الكتال والسنل، واعتماد منلج نع  السنل والجماعل في فلم الدلا 2
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دعا الى تنرال التوحادد ممدا  ان علاده مدن ال،دوانل، ونكدد علدى يشبداو امسدماح والصد او مدن دون  1
ومحا بدل  ،و كز على عبدادة اهلل وحدده واجتندال الطداغوو ،ت،باه وال تعطا  وال تح ام وال تموا 

 ...البد  والا افاو والعاداو الجاعلال

 ...للن   والك ا  وال،اطان: سان بالجنان والسام والل: يحااح ف ا ل الجلاد  1

عدي امتدداد  -السدل ال ال الوعابادل  -ان دعدوة ال،دا  محمدد بدن عبدد الوعدال  : والح  اردا  
لما كان علاه سلم اممل والرد ون الم  دلل امولدى، وعدي فدي الواادا دعدوة يلدى اتبدا  تعدالام الكتدال 

الدعوة امصالحال الوحادة في العصد   وعي... .والسنل وف  منلج السلم الصالة بالحكمل وامانا 
 .الحدا  التي نجحو في تمسا  دولل تحكم بامسالم في كافل نواحي الحااة

 تاريخ المملكة العربية السعودية

 20( :ه2144 -2241)الدولة السعودية األولى 

وادد اسدتر  مرد ن فدي  ،انتسل آ  سعود الك ام يلى  جدعم امما  سعود بن محمد بدن مرد ن
علددى  دد ام وادا حنا ددل، واددد ع فددو بعددد  لدد  ( دا اددن) واددد جدداح مددن بلدددة  .حنا ددل بنجددد منطرددل

شددم جدداح ابندده اممددام   ،م1729 -ه  1117وبدددن سددعود بتوسدداا يما تدده، واددد تددوفي بحدددود  ،بالد عاددل
محمد بن سعود منس  الدولل السعودال امولى وال ا هل  في علده اممام المجددد محمدد بدن عبدد 

حددل اممادد  محمددد بدددعوة ال،ددا  اممددام وعاعددده علددى نصدد ته وحمااتدده، وعمددال معددًا علددى الوعددال ف  
واسدتطاعو نن ت دم جلداو فدي الجزاد ة  ،وب ل  اامو الدولل السدعودال امولدى ،ن،  الدعوة السل ال

فاتسدعو  اعدو الدولدل  ،وواصد  امماد  عبدد العزادز بدن محمدد بدن سدعود مدا سدا  علاده نبدوه ،الع بال
حاد  ،دملو ( سعود الكباد ) حتى بلغو ناصى اتسا  للا في علد سعود بن عبد العزاز في علده 

بإاعداز مدن امتد ا   ،وفي نلاال علده بدن  والدي مصد  محمدد علدي.... .كافل مناط  الجزا ة الع بال
العشمانان ا س  حمالته العسك ال للساط ة على الجزا ة الع بال،  وتمكدن مدن  لد  فدي علدد عبدد اهلل 

  .ه  وا ى على الدولل السعودال امولى1211و  حا  دالو جاو،ه الد عال عام ام

 21( :ه 2121 – 2143) الدولة السعودية الثانية

واكت دوا بوجدودعم فدي الحجداز بانمدا انسدحبوا مدن  ،بدن الوجدود المصد ا ات داح  فدي الجزاد ة
وتدددولى حكدددم   ،ه 1212نجدددد، شدددم ن غمدددو الجادددوش المصددد ال علدددى امنسدددحال مدددن الحجددداز عدددام 

ون،دل  ،بانما تولى حكم نجدد اممد اح السدعوداون  ،الحجاز نس ة ام، ام التابعان لنت ا  العشمانان
                                           

-219\2لتددا ا  االسددالمي ي،دد ام الدددكتو  ااسددم ابدد اعام ومحمددد صددالة وتردددام الدددكتو   اغددل السدد جاني انهدد  الموسددوعل الماسدد ة فددي ا 22
 مص  –م منسسل اا ن الراع ة 2227، 7ط( بتص م ) 218

 .المصد  الساب  ن سه بتص م  21
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،را  بان امم اح  فاستغ  آ  ابن ال ،اد  ل  مما ند  يلدى االسدتاالح  علدى نمالكلدم،   بامندا لجدم 
  .نتلو الدولل السعودال الشانالوب ل  ا  ،من بري من امس ة السعودال يلى آ  الصباح  في الكواو

  22( :ه2421") المملكة العربية السعودية الحديثة " الدولة السعودية الثالثة

 :الملك عبد العزيز الثاني رحمه اهلل

تطلا امما  عبد العزاز الشاني بن عبد ال حمن بن فاص  آ  سعود يلى استعادة مل  آبانده 
وبدددن اممادد   ،زادد ة آندد ا  موزعددل بددان العشمدداناان وامنجلاددزوكانددو سدداادة الج ،وم كددزعم  فددي الجزادد ة

بددداللجوم علدددى ال ادددا  واسدددتطا  انتزاعلدددا مدددن آ  ابدددن  ،ددداد، وكاندددو بداادددل اادددام الدولدددل السدددعودال 
الحداشل الشالشل، على  نسلا المنس  المل  عبد العزاز آ  سعود، ال ا  مد ن و ه يلى امحسداح عدام 

و دددم يلاددده يمدددا او عسدددا  التدددي كدددان احكملدددا  ،ه 1112ام وتمكدددن مدددن  دددم حانددد  عددد ،ه1112
ه من المل  عبد العزادز امن دمام الدى  1111واد طلل نما  امدا سه عام  .امدا سل وآ  غان 

 -حكدددام الحجددداز  -وكدددان الصددد ا   علدددى ن،دددده بدددان آ  سدددعود وام،ددد ام  .دولتددده فوافددد  علدددى  لددد 
ه نعلددن 1191وفددي عددام  ،و ددم الحجدداز يلددالم ون،ددبو الحدد ل بانلمددا وانتلددو بإنتصددا  السددعوداان

  - حمدده اهلل   -ه تددوفي الملدد  عبددد العزاددز 1171عددن ااددام المملكددل الع باددل السددعودال، وفددي عددام 
الدد ا كلددم عدددة مدد او  23شددم الملدد  العهددام فاصدد   ،- حمدده اهلل  –وتددولى بعددده يبندده الملدد  سددعود 

  العلمداح واممد اح تولاتده، وفدي علدده تمسسدو بت،كا  الوزا ة، وهل  ت واه فدي يدا ة الدبالد حتدى اد  
جامعل الدو  الع بال،وكانو السعودال نحد منسسالا، وكان للمل  فاصد  مكاندل كباد ة علدى الصدعاد 

واتجه يلى التصناا كي ال اكون البت و  عدو المصدد  الوحادد  ،المحلي والع بي وامسالمي والعالمي
وكددددان لدددده دو  كبادددد  فددددي حدددد ل العا،دددد  مددددن  ،جامعدددداوونن،ددددم الكشادددد  مددددن المدددددا   وال ،لإلادددد اداو
 .وتملم المسلمون في العالم ل رده ،ه 1119عام  - حمه اهلل   -واغتا  .... . م ان

ه 1122وتولى الحكم من بعده ،راره المل  الصالة  االد بن عبد العزاز ال ا تدوفي عدام 
  ،ادددز ادددادم الحددد مان ال،ددد ا انوتدددولى الحكدددم مدددن بعدددده الملددد   فلدددد بدددن عبدددد العز  ،- حمددده اهلل   -

  - حمدده اهلل تعددالى    -ومن،ددىح مجمددا الملدد  فلددد لطباعددل المصددحم ال،دد ام،  و تددم فددي علددده 
وادد تدولى الحكدم مدن  ،وعم  على  فعل البالد وتطوا عدا وازدعا عدا ،توسعل  كبا ة للح مان ال، ا ان

لاردود مسدا ة   -ح هده اهلل و عداه   -بعده  اادم الح مان ال، ا ان  الملد  عبدد اهلل بدن عبدد العزادز 
و اعمدد  مددا ياواندده مددن العلمدداح واممدد اح علددى ادمددل  ،المملكددل واعمدد  علددى  زاددادة  فعتلددا و اادتلددا

                                           
 المصد  الساب  22
 المصد  الساب  21
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ترب  اهلل تعالى منده  لد  و عداه بعنااتده   –امسالم والمسلمان والسل ال في م،ا   ام   ومغا بلا 
-. 

 عودية في خدمة الدعوة السلفية محليًا وعربيًا  وعالميًا جهود المملكة العربية الس: المبحث الثاني

نحببو فدي عد ا البحد  نن ا كد  علدى وجده االاتصدا  جلدود المملكدل الع بادل السدعودال فدي 
اسج  بماح  ،ادمل امسالم والمسلمان على الصعاد المحلي والع بي والعالمي،  فوجدو كالمًا  انعاً 

اتحدد  عدن   - حمده اهلل  -ممدام العالمدل المحرد  ابدن بداز ال عل ل،ا  امسالم في ع ا العصد  ا
 :ع ا المو و  فلاصته في ع ه الكلماو 

اا  اهلل تعالى لإلسالم من  علد ال سالل يلى الاوم علماح مصلحان نرلوه يلى النا  وباندوا 
الوادانا نحكامه ونافحوا عنه وعالجوا به ا ااا النا  و،نونلم  واسدتنبطوا امحكدام لكد  مدا جدد مدن 

وكددان للددنالح العلمدداح المصددلحان نشدد عم البددا ز فددي ترواددل واز  الدددان لددد  النددا   ،التددي ال نددص فالددا
زالل ال،بلاو وال،كو  عنه ) ومحا بل المعاصي والبد ، ودعوة النا  يلى ما كان علاده ال سدو   ،واا

 لد  ممدا ندتج عنده ادوة  وكان للنالح الدعاة نشد عم الردوا فدي ،ونصحابه الك ام( صلى اهلل علاه وسلم 
  .المجتما المسلم وتردم المسلمان واجتما  كلمتلم

ومن نب ز عنالح الدعاة المصلحان اممام ال،ا  محمدد بدن عبدد الوعدال مجددد الرد ن الشداني 
الددد ا وفرددده اهلل للرادددام بددددعوة يصدددالحال عهامدددل نعدددادو لإلسدددالم فدددي الجزاددد ة اوتددده  ،ع،ددد  اللجددد ا
 .اهلل الجزا ة من ال،   والبد  والجل ، وعداعم بده يلدى الصد اط المسدترامفطل  به  ،وص احه ون و ه

وامتددددو عددد ه الددددعوة المبا كدددل يلدددى نجدددزاح كشاددد ه مدددن العدددالم امسدددالمي وتدددمش  بلدددا عددددد مدددن العلمددداح 
والمصددلحان، وكددان مددن ناددو  نسددبال نجدداح عدد ه الدددعوة نن عاددم اهلل للددا حكامددًا آمنددوا بلددا ونصدد وعا 

،  لكدددم عدددم الحكدددام مدددن آ  سدددعود الكددد ام بدددحًا مدددن اممدددام المجاعدددد محمدددد بدددن سدددعود وآز وا  دعاتلددا
 . منس  الدولل السعودال شم نوالده ونح اده من بعده

 ،وعدد ه الدددعوة  الم تبطددل بمدد عل السددلم الصددالة السدداب  للددا،  والتددي تسددا  علددى اطدداعم
اددد  مدددن الندددا  ال ادددزا  اجلددد  من الكش ،تسدددتح  المزادددد مدددن الد اسدددل والعناادددل وتبصدددا  الندددا  بلدددا

  -بعد الرد ون الم  دلل امولدى  -واد نشم و شم او عهامل لم تحص  على اد مصلة ابله. حرارتلا
لما ت تل على  ل  من ااام مجتما احكمه امسالم، ووجود دولل تنمن بل ه الدعوة وتطب  نحكاملا 

كام والعاداو والحدود واالاتصاد والسااسل تطبارًا صافاًا نراًا في جماا نحوا  النا  في العراند وامح
وغا   ل ، مما جع  بع  المن اان اردو  ين التدا ا  بعدد علدد ال سدالل وال ا،ددان لدم ا،دلد التزامدًا 

التدددي ناددددو عددد ه الددددعوة  ،بمحكدددام االسدددالم كمدددا ،دددلدته الجزاددد ة الع بادددل فدددي هددد  الدولدددل السدددعودال
 .ودافعو عنلا( السل ال)
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تدددنعم بشمددد او عددد ه الددددعوة نمندددًا واسدددتر ا ًا و غددددًا فدددي   -بحمدددد اهلل   -د وال تدددزا  عددد ه الدددبال
 .العاش، وبعادا عن البد  والا افاو التي ن  و بكشا  من البالد امسالمال التي انت، و فالا

وتح ص ،الملددا نمدد  المسددلمان فددي العددالم كلدده(حكامددًا وعلمدداح )والمملكددل الع باددل السددعودال 
ومدن عندا فدإن الدولدل السدعودال  .بو  الددناا لتدنعم بده كمدا تدنعم بده عد ه الدبالدعلى ن،  امسالم في   

من  اااملا وحتى ا،ن تتحان ال د ص والمناسدباو لبادان حراردل عد ه الددعوة التدي تعتمدد علدى الكتدال 
واد فتحو المعاعد العلمال شم الكلااو شم الجامعداو التدي ا جدو الكدم   .والسنل ب لم السلم الصالة

  .  من دعاة السلم مما كان له امش  الكبا  في نل ل الدعوة امسالمال في الداا  والاا  الغ ا

ونص  بلدا  ،وفرلا اهلل لما فاه   اه  -ين حكومل المملكل الع بال السعودال السنال السل ال 
 ،تددعم كدد  عمد  ادندا يلددى  فعدل امسددالم وادمدل المسدلمان فددي م،دا   اال   ومغا بلددا  -الحد  
ن ن،دد  كتدل السددلم والعنااددل   - حمده اهلل   -مدن جلودعددا المبا كدل مندد  علدد الملدد  عبدد العزاددز  واا

 .بلا وتد اسلا، ومعاونل الجماعاو وامف اد ال ان التمون بلا واح صون على انت،ا عا

ن لل ناسل العامل مدا او البحو  العلمال والددعوة وام ،داد  جلدودًا   -بحمدد اهلل تعدالى  -واا
وت،ددا كلا فدي  لدد    ،م،دكو ة فددي ماتلدم الدبالد امسددالمال والدبالد التدي فالددا نالاداو مسدلملعهامدل 

 ابطددل العددالم امسددالمي وبعدد  الدددو  والمنسسدداو امسددالمال المدعومددل مددن حكومددل اددادم الحدد مان 
 ال،د ا ان، فردد اامدو يدا او البحددو  العلمادل بمواصدلل ن،دد   سدالل امسدالم فددي  بدو  يف ارادا ونو وبددا
ونم اكاا وآساا ونست الاا،  ماصا  كلمل الح  والدان يلدى الندا ، بمدا تن،د ه  مدن مصداحم وم اجدا 

وما اعردون من محا  او وندواو ود و   ،بوساطل الدعاة والم ،دان والعلماح ،وكتل ومطبوعاو
 مددن اددال  المسدداجد والمدددا   والجمعادداو والمنسسدداو ،ولردداحاو ل،ددتى الطبردداو وماتلددم الشرافدداو

امسددالمال التددي تدددعملا وتسدداعم فددي تمساسددلا وبنانلددا بواسددطل دعاتلددا المنت،دد ان فددي سددان  ن جدداح 
 .اال  

فال ناسل العامل لإلفتاح توجه ن،اطاتلا فاما ار ل من امسان بلدًا في اف ارادا لوحددعا، وللدا 
د والمجتمعداو اكش  من نلم داعال عنال  ابلغون كلمدل امسدالم،  واددعون يلدى دادن اهلل فدي المسداج

واددد ن ددا اهلل بلددم وبجلددودعم، وآشددا    .فددي ماتلددم المناسددباو وارومددون بالتددد ا  والددوعه واال ،دداد
 .نعماللم هاع ة بادال بحمد اهلل تعالى،  حا  نسلم على نادالم الجم الغ ا  ممن ن اد اهلل عدااتلم

ن جلدود ناد   بإ سدا  فردد اامدو ال ناسدل ب  د  اهلل  دم ،نما في نم اكاا ونو وبدا ونسدت الاا
العدادددد مدددن الوفدددود عندددا ، و لددد  لمعاا،دددل عددد ه امالاددداو المسدددلمل، وترصدددي الحردددان  عدددن نو دددا  
اجدداد الحلددو  المناسدبل لمددا اعت  ددلم  المسدلمان عنددا ، وتردوام نعمدداللم ومع فددل مدا اسددتجد ب،دمنلم، واا

 .من م،كالو، وباان ما انرصلم وما احتاجونه في عمللم امسالمي
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عن  ل  ي سا  الكشا  من الددعاة والمد سدان يلدى البلددان المحتاجده التدي اوجدد  واد تما 
مدددا  ،ودعدددم الجمعاددداو والم اكدددز امسدددالمال فدددي بنددداح  من،ددد تلا مادادددًا ومعنواددداً  ،فالدددا نالاددداو مسدددلمل

: نمدا فدي ادا ة آسداا  ،تزوادعم بالمصاحم و بمملاو الكتدل والم اجدا العلمادل والنصدة وام ،داد للدم
ال ناسل بدعم من الحكومل ال ،ادة  بتوفا  عدد ال بم  به من الدعاة  فدي البلددان التدي اوجدد فتروم 

فالا نالااو يسالماه لن،  الدعوة امسدالمال،  كمدا و دعو مكاتدل وم،د فان لمتابعدل نعمدا  الددعاة 
وبحدد  مددا فادده نا مصددلحل لدددعم الجمعادداو  ،يلددى اهلل تعددالى  وتددوزاعلم حسددل حاجددل تلدد  البلدددان

 ،امسالمال المع وفل بسالمل امتجاه والعرادة والمرصدد،  ومع فدل حداجتلم للكتدل امسدالمال المعتبد ة
 .  ومن شم الكتابل يلى المنسساو التعلامال في المملكل لتزوادعم بالمر  او المد سال

كمددا ترددوم بالمسدداعمل فددي يكمددا  م،دد وعاتلم التددي تعددود علددى امسددالم والمسددلمان بددالن ا فددي 
وتوشادد  المنسسدداو  ،لم ودنادداعم   كالمسدداعمل فددي بندداح المسداجد وت ماملددا وتزوادددعا بالمصدداحمدادن

و لدد  بإعطددانلم توصددااو  ،امسددالمال لإلطمننددان علددى سددالمل عرادددة الرددانمان علددى العلددم وصدددالم
لمسدداعدتلم علدددى الاادد ،  واا سدددا  الوفددود مدددن ال ناسددل العامدددل لت رددد نحدددوا   ،ااصددل لمحبددي الددددعوة

وكدددد  مددددا  كدددد  آن ددددا مددددن عمدددد  ال ناسددددل العامددددل ودعملددددا  ،لادددداو امسددددالمال ومع فددددل احتااجدددداتلماما
للجمعااو والم اكز امسالمال واا سا  الدعاة وغا   ل  من نعمدا    ينمدا تدم وادتم ب  د  اهلل تعدالى 

 .24شم ب    الحكومل السعودال ال ،ادة وعلى  نسلا اادم الح مان ال، ا ان ح هه اهلل و عاه 

ادددد  ،تجددد  ام،ددا ة يلددى نن ملددام ال ناسددل العامددل مدا ة البحددو  العلماددل والدددعوة وام ،ددادو 
 .ه 1111نصبحو من ملام وزا ة ا ل،نون امسالمال وامواام والدعوة وام ،اد من  ين،انلا عام 

وناتم ع ا البح  المتوا ا ب ك  االصل بحشي عن جلود المل  ال اح  المل  عبد العزادز 
الر ددال ال لسددطانال مددن اددال  اتصدداالته بالحكومددل : آ  سددعود فددي ادمددل ا ددال المسددلمان امولددى 

 .25الب اطانال

ين موام المملكدل الع بادل السدعودال مدن الر دال ال لسدطانال ادام علدى ااعددة عهامدل صدلبل 
ومعلوم نن ا ال فلسطان عي ا ال المسلمان امولى اال  المانل  ،(العرادة امسالمال )انل عي مت

وعدي ن    ،وعدي موند  الطان دل الهداع ة المنصدو ة ،ف لسدطان ابلدل المسدلمان امولدى ،عام الما ال
تسددم واددد ا .وفالددا المسددجد االاصددى المبددا   شالدد  المسدداجد الكبدد   فددي امسددالم ،امسدد اح والمعدد ا 

بالو دوح والصدد  وامماندل والصد احل   -من  هلدو  م،دكلل فلسدطان   -موام الحكومل السعودال 
                                           

لإلمدددام عبدددد العزادددز بدددن عبدددد اهلل بدددن بددداز، جمعادددل يحاددداح التددد ا  : عدددلمجمدددو  فتددداو  ومرددداالو متنو : انهددد  كتدددال ماتدددا او مدددن كندددال  21
 111 -18ه، ص 1918، 1الكواو، ط –االسالمي 

جلددود الملدد  عبددد العزاددز فددي ادمددل الر ددال ال لسددطانال للباحدد  امسددتا  الدددكتو  محمددد حددافه ال،دد ادة مردددم لرسددم التددا ا  بكلاددل ا،دال  29
 م1118 -1129السعودال فلسطان : طان بمناسبل انعراد المنتم  العلمي بجامعل النجاح الوطنال بنابل  فلس
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واتاددد و المملكدددل السدددعودال منددد  تمسساسدددلا علدددى ادددد الملددد  ال احددد    .وال،دددجاعل والمنطددد  والوااعادددل
عو ترددام جاللل المل  عبد العزازآ  سعود   حمه اهلل  اتا و اطًا واحدًا تجاه ا ال فلسطان، نال و 

اردو  المدن ا العالمدل الكاتدل ال،دلا  اادد    .كد  ن،دكا  الددعم المدادا والمعندوا لل،دعل ال لسدطاني
ارددو  عددن   ،-وعددو الدد ا عاصدد  الر ددال ال لسددطانال،  والزم الملدد  عبددد العزاددز   -الدددان الز كلددي 

  عبد العزادز ال لرد نلم النا  امعالن عن نعماللم،  وكان المل: ) صر  الجزا ة بالح م الواحد 
لددى حكومتدده فددي  ،اعلدن عددن  لدد  وند  عدد ا فددي بعد  امحاددان يلددى اددوا   مددن النردد وجلددو يلادده واا
وادد  فدد  (.   فكددان اردو  نحدن ال نعمدد  للندا   نحددن نعمد  لم  داة  ل النددا   ،بعد  الصدحم

سدت لاني عبدا ة عدن ملادون جناده ا) العاع  السعودا المل  عبد العزاز ب،دة نا   ،وة مدن ب اطانادا 
ين مدددا طلبددده :"وعدددا عدددو  ا اردددو  بصددد احل !  مرابددد  الموافردددل علدددى تدددوطان الالدددود فدددي فلسدددطان (  

وال نسدتطاا ام عدان نو  ،ينده اااندل هلل ول سدوله وللمسدلمان ،ت، ت،  ال اتعلد  بمسداعداتنا لب اطانادا
 (!يتاا  نا اطوة في ع ا المجا  

سدبااًل اعتدد  يلاده، يال سدلكه لددفا الكا شدل عدن ين المل  عبد العزاز لم اتد   : والح  ارا  
واابدد  اماطددال  ،فرددد بدد   المددا  وال جددا ! نندددل  المسددلمان فددي الردد ن الع،دد ان   ال،ددلادة فلسددطان

و اسدللم ومدو   -وعلدى  نسدلم دعااندل السااسدل الب اطداناان   -ممن بمادالم زمام السااسدل العالمادل 
وللسااسدل ن ن  ،ولكدن ادد  اهلل نافد  ال محالدل ،كد  ماددان وجا  معلدم فدي ،يلالم بصداااو وعالااو

 !صماح وال ا   الحداد يال الحداد 

،دددبه الجزادد ة الع باددل فددي علدددد : فرددد اصددص العالمددل الز كلدددي فددي كتابدده ال،ددلا  : وبعددد 
الملدد  عبددد العزاددز نكشدد  مددن مانددل صدد حل للحدددا  عددن جلددود الملدد  عبددد العزاددز فددي ادمددل الر ددال 

 !ن اال  اتصاالته بزعماح ب اطاناا ونم اكا، ولكن اد  اهلل ناف  المحالل ال لسطانال م

واسددد  اهلل ممتندددا مددن اعادددد للدددا مجددددعا التلادددد بدددالعلم وامامدددان  ، حددم اهلل الملددد  عبدددد العزادددز
 .ينه سماٌا مجال ،والسام والر آن

  :كالم حكام الدولة السعودية في طلب الطريقة السلفية، واإلنتماء إليها

ن نصددد  النددا  مواطنددل عددم والة اممدد ، منلددم عددم المعناددون بالح دداه علددى كدد  مددا احردد  ي
اممددن والطممنانددل للددوطن ونعلدده، وتحرادد  كافددل المصددالة الم جددوة، واددد  سددم والة اممدد  فددي المملكددل 

سدددل ال )ينمدددا ادددام نساسدددلا علدددى ( الوطنادددل السدددعودال)الع بادددل السدددعودال نو دددة صدددو ة فدددي بادددان نن 
فد   ل  على مد  الت ابط بان السل ال كمنلج داني وكواجل وطني، وسمنر  من كالم والة  (المنلج

 .امم  في ع ه البالد ما اد  على ع ا امص 
 :من كالم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود : أوال
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 حدج ، اوم عاد ام دحى، فدي في الاطال ال ا نلراه في منى  - حمه اهلل تعالى  -  اا 
نل نم،ي بمرت اعا علدى الكتدال والسد ينني  جٌ  سل ي، وعرادتي عي السل ال التي »: ه1169عام 
». 

والحرارددل نننددا سددل اون محددافهون علددى ( ل وعابادد) ارولددون يننددا  »: واددا  فددي الاطددال ن سدده
 ،وبددان المسددلمان يال كتددال اهلل وسددنل  سددوله  ، ولددا  باننددا داننددا، ونتبددا كتددال اهلل وسددنل  سددوله

 : ولرد صد  الران

 26«فلاو ال ا باني وبان  عام                وباني وبان العالمان ا ال

ندددي علددى شرددل»: واددا  فددي نصددداحل لدده نادد   نن  ،بددمن ادد   كددد  صدداحل ينصدددام ،تامدددل واا
ولكدد  مسددلم، منددي مسددلم محددافه علددى  من نوجدده عدد ه النصددانة ل،ددعبي المحبددول، ،واجبددي ادددعوني

مرتدد بمد عل { صدلى اهلل علاده وسدلم}بده محمدد  لدى ع باتده، متبدا لمدا جداحيسالماته، ع بي غادو  ع
 .  27ةالسلم الصال

وعراددددة السدددلم الصدددالة عدددي ة، نندددا داعادددل لعراددددة السدددلم الصدددال» :وادددا  فدددي مدددوطن آاددد 
ال ا،دان، نما ما كان غا  موجود فالا، فم جا  التمس  بكتال اهلل وسنل  سوله وما جاح عن الال اح

ننددا مسددلم، ونحددل جمددا كلمددل ن، منلددا مددا فادده صددالح للمسددلما ادد  اددوا  امنمددل ام بعددل فب،ددمنه يلددى ن
ندي  المسلمان، ولا  نحل عندا من نن تجتمدا عنددا كلمدل المسدلمان ولدو علدى ادد عبدد حب،دي، واا

 28« ن سي ونس تي  حال في سبا   ل ال نتما  عن تردام

، واسدمون مد عبنا بالوعدابي باعتبدا  بالوعداباان اسموننا »: واا  في اطبل له بمكل المك مل
نحدن  ، عن الدعاال الكا بل التي كدان ابشلدا نعد  امغد ا ننه م عل ااص، وع ا اطم فاحش، ن،م

الوعدال بالجدادد، فعراددتنا عدي  عرادة جدادة، ولم امو محمد بن عبدد لسنا نصحال م عل جداد، نو
نحدن ة، ومدا كدان علاده السدلم الصدالالتي جاحو فدي كتدال اهلل وسدنل  سدوله  عرادة السلم الصالة

محت مدون فدي  امنمدل ام بعدل، وال فد   بدان امنمدل مالد  وال،دافعي ونحمدد ونبدي حنا دل، كللدم نحتد م
  29«نه نا

  :من كالم الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود: ثانيا

                                           
26

 .116-119المصحم والسام، ص  
27

 .287المصد  الساب ، ص  
28

 216الوجاز في سا ة المل  عبد العزاز للز كلي ص  
29

 111المصد  الساب  ص   
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 : ادا اطابه بمناسبل افتتداح الددو ة امولدى لمجلد  الدوز اح فدي الفي  اا   حمه اهلل تعالى
، وسدنل من  تولانا مرالاد اممو ، نن نعتصم بكتال اهلل ونلتدا بلدا  سدو  اهلل  لرد كان عمنا،» 
 30نمن السلم الصالحا انهال 

ال،د اعل المحمدادل، فامدا بدان الالد  مدن حردو   الد ا نوصداكم بده عدو اتبدا » :وادا  نا دا
 31« كاوااتالم وم،

مدا ... ينندا» : ك   العا، ة لجلوسه على الع شاطابه يلى ،عبه بمناسبل الواا  نا ا في 
 عدداملان علددى تصدد ام ،ددنون الددبالد، ملتدددان بكتددال اهلل وسددنل  سددوله والسددلم الصددالة، فلدد  زلنددا

والعدد  فدي  عنا  مبادئ ندان بلا في عالااتنا، وتحكم سلوكنا، نسمى من امسالم الد ا امشد  الحد 
 32«ان و  صو عم

نعهدددم عددد ه »: ان بمناسدددبل حلدددو  ،دددل  الصدددوم المبدددا  ندددداح يلدددى المسدددلمفدددي  وادددا  نا دددا
 ، واعترداد مدا اعتردده السدلم الصدالة، الد ان تع فدونوسدنل نباده  المبدادئ عدو التمسد  بكتدال اهلل،

 33«لما الم، واد نالوا العزَّ والك ام

                                           
30

 .م1191مارس  12املوافق  1171رجب  7يف  1926أم القرى العدد صحيفة  
31

 ه نقال عن كتاب ال سعود المحد علي ص 1171رمضان  18ن كتابه للشعب م  
32

 م 1161نوفمرب  19ه املوافق 1181مجادى االخرة  28يف  1116صحيفة ام القرى عدد   
33

 .م1191مايو  11املوافق  1171رمضان  11يف  1919أم القرى العدد صحيفة   
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 آل سعود  زمن كالم الملك فيصل بن عبد العزي: ثالثا

ناامتدددده الملكددددل يلازابادددد  الشاناددددل بلندددددن فددددي  فددددي الح دددد  الدددد ا - حمدددده اهلل تعددددالى  -اددددا  
نن نتمسددد  بعراددددتنا امسدددالمال، ونن نوحدددد صددد وفنا   -جماعدددا-ينندددا اجدددل علاندددا  » :م1/9/1167

مددن مرومدداو العددد  والدددفا   -وهلل الحمددد-،دد اعتنا امسددالمال فالددا  لادمدل داننددا ونمتنددا ووطننددا، من
شباو  تلردي نوالوالبنداح فدي جمادا المجداالو، مدا اغناندا عدن الحردو ، والح ادل، والترددم،  عن الح ، واا

 34«م االستما  يلى نا تاا او تتجا ل العال
 .من كالم الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود: رابعا

دادنلم الد ا ا ت دى  نن َمكََّن للدم: من نعم اهلل على ع ا البلد ونبنانه»: اا   حمه اهلل تعالى
، ولدد ل  كددان الردد آن الكدد ام، اً ،ددان ، وعبدددوه وحددده ال ا،دد كون بددهللددم، وبدددللم مددن بعددد اددوفلم نمنددا

الحكددم والت،ددد اا فدددي عددد ه الدددبالد، حتدددى اددد   اهلل  وكانددو السدددنل النبوادددل المطلددد ة، ومدددا زاال مصدددد 
وعمدال نجاحندا وفالحندا و ااندا وترددمنا  بمن في التمس  بلما اوال ام   ومن علالا  ماماننا الكام 

توحادد عد ه  بنعمدل - حمده اهلل-ومند  نن َمدنَّ اهلل علدى جاللدل الملد  عبدد العزادز  .وازدعا ندا وتطو ندا
ياامدددل : و دددا نصدددل عاناددده" محمدددد  سدددو  اهلل ال يلددده يال اهلل"المملكدددل، وجمدددا ،دددتاتلا، تحدددو  اادددل 

نلدج ال سدو  العهدام، والسدلم الصدالة   العد ، ون،  اممن وال ااح، والدعوة يلدى اهلل، والسدا  علدى
 35«في سباله ونص ة كلمته على يامانه باهلل، والجلاد: في  ل  معتمدا
 :من كالم الملك فهد بن عبد العزيز آل سعو: خامسا

في كلمل نلراعا في جامعدل الملد  سدعود ادوم الامدا  مدن ،دعبان  - حمه اهلل تعالى  -اا  
ندددافا  وسددوم نحددن فددي عدد ه الددبالد، ن تادد  ونعتددز نننددا متمسددكون بعرادددتنا امسددالمال، »: ه1121

تنهاماتندا فدي ماتلدم  عنلا بدالن   والن دا ، وسدوم نجعللدا عدي الرددوة، سدواح كدان فدي ،د اعتنا نو
 –حاجاتنددا للتنهددام، نو فددي حااتنددا الاوماددل نو ال،ددل ال نو السددنوال، فلدد ل  المملكددل الع باددل السددعودال 

إلسددالم والمسددلمان فددي نا واجبدداو كبادد ة بالنسددبل ل علالددا واجبدداو، وللددا واجبدداو، علالددا - بالدد او
نن ارددد وعا  منلددا ال تلت ددو ل،دديح، وال تددنهم يال مددا تردد ه  مكددان كددان، وللددا واجبدداو علددى المسددلمان

اجتنبه  يال ونبانته، ولم تت   ، ا يال ونبانته، حتى اً العرادة امسالمال لم تت   اا  ، العرادة امسالمال
عمومددا، لددا  فرددط  سددالمال، ونتددو فددي مصددلحل الب،دد العرادددة امسددالمال االصددل للعرانددد ام. المسددلم

مكدن ن المدامر اطال نو ح ادل مد عنا  نعترد نن الالدامر اطال نو الح ال،  َادَُّعونَ ال، في اممل الع ب
. مش  ما في العرادة امسالمال  من ح ال ودامر اطادل و نفدل و حمدل وادوة بالاا  تعود على الب، نن 

                                           
34

 .1م، ص1167مايو  12هـ، املوافق 1187صفر  1، الصادر يف 2172أم القرى، العدد الرقم صحيفة   
35

 .1171سبتمرب  28املوافق  1111ذو القعدة  7يف  2712أم القرى العدد صحيفة   
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بعراددتنا،   ، وتبعدد امنسدان عدن جمادا ال  اند ، لد ل  نحدن فادو ونعراددة تجمدا جمادا ال  دان عدي
ن ادد امنصدام يال  وسدوم نلتدم حوللدا، ونبردى مددافعان عنلدا، ملمدا كاندو الهد وم وامسدبال، ال

ا اددد نن اعكدد  صدد و العرادددة  مددن  لا العددزة والجددال ، ولكننددا ال نلددتم بددما حددا  مددن امحددوا ، بمددن
 36«الع بال السعودال في ع ا الوطن، نا المملكل امسالمال، نو ص و التماس 

 : من كالم الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود: سادساً 

 »: فددي كلمتدده التددي نلراعددا فددي افتتدداح دو ة مجلدد  ال،ددو   -ح هدده اهلل تعددالى و عدداه -اددا  
م عددن سددلم، اهلل عدد ه الدولدل  منلددا نعددزو داددن اهلل، وسدا و علددى نلددج شابددو، اتوا شده الدد لردد نعددز

 .اهلل ما دامو ت فا  اال التوحاد، وتحكم ،  : وسوم تبرى عزازة ال ا  عا من عاداعا

العدد  بدان الندا ، ال ن د   بدان ادوا  ين منلجندا امسدالمي ا د   علاندا ن،د : نالدا امادوة
، فدال عنددنا حاجدل نحدد، فالندا  سواسدال ال نحتجدل عدناو دعام، ونن نعطدي كد   ا حد  حرده، و 

 .هب نب اكب  يال بعمله، وال اصغ  من اصغ  يالاكب  من 

يلدى ت سدا   وابدط  -بدإ ن اهلل-وسدوم نسدعى  ين داننا امسالمي اعلمنا نن المنمنان ياوة،
المسدددلمان، وتتوحدددد صددد وفلم، واعدددودوا ادددادة للح دددا ة و  ملدددان نن تجتمدددا كلمدددل العددد لآعددد ه امادددوة، 

 .زبعزا وللب، ال، وما  ل  على اهلل

الطابل مبنانه، وسبالنا يلى تحرا   لد  عدو  ين امسالم ادعو يلى توفا  الحااة :اوةنالا ام
لددى اسدتكماللا، متلمسددان ااد  المددواطن وسدعادته، آملددان ي -بدإ ن اهلل-التنمادل ال،دداملل التدي سنسددعى 
لعددال ، وبراددل الادددماو والم افدد ، وسددنح ص علددى وا والعمدد  والتعلددام نن نحردد  لدده نسددبال السددكن

 واالعتمدام بالمنداط  التدي لدم تحصد  علدى نصدابلا مدن التطدو ، وفردا لاطدط التنمادل  ر ،مكافحل ال

 .لالمد وس

بدإ ن -حولندا اتغاد ، ومدن عندا سدوم نسدتم   ينندا ال نسدتطاا نن نبردى جامددان، والعدالم مدن
الددوطني، وتح ادد  االاتصدداد، ومحا بددل ال سدداد، والر دداح  فددي عملاددل التطددوا ، وتعمادد  الحددوا  -اهلل

العمدد  الحكددومي، واالسددتعانل بجلددود كدد  المالصددان العدداملان مددن  جددا   الدد وتان، و فددا ك دداحة علددى
فدددي يطدددا  التدددد   المعتدددد  المتم،ددي مدددا  غبددداو المجتمدددا المنسدددجم مدددا ال،ددد اعل  ونسدداح، وعددد ا كلددده

 .امسالمال

واممدان، وللد ا فدنحن نجددد  وتعلمدون نن التنمادل ال امكدن نن تتحرد  يال فدي جدو مدن اممدن
العزم على الر اح على ال نل ال الل من ام عاباان الرتلل، ومكافحل ال ك  التك ا ا، بال ك  السلام، 

                                           
36

 .هـ1126رجب  12الرياض االثنني  صحيفةوليد شرية، ب: السرية العطرة للملك الراحل للكاتب: من مقال  
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نمدل وسدط، بعادددة عدن امفدد اط  -وهلل الحمددد-فدنحن ! للتطدد م فدال مكدان فددي بدالد الحد مان ال،دد ا ان
 .والت  اط

ن، كمدا ع فتمدوني، عد فتكم ادال  السدنا لردد: نادو  لكد  مدواطن ومواطندل: نالا امادوة الكد ام
مالصدا لدداني شدم  -ين ،داح اهلل-للعلدد، وسدتجدوني  واد كنتم على الدوام مالصدان صداداان نوفاداح

للعلدد، سدتجدوني معكدم فدي السد اح وال د اح، نادا ونبدا، وصددارا صداداا،  لوطني، صاداا معكم، وفاا
 37«طن فعل الو نعم  لبانكم في المسا ة الواحدة ن فا كلمل امسالم، و  وسمكون

فدددي كلمتدده التددي نلراعدددا ناابددل عندده سدددمو اممادد  االددد ال اصددد  فددي افتتددداح دو ة واددا  نا ددا 
المملكددل الع باددل السددعودال، الزملددا  عااددل العلددم ونعلدده،  نلددج ين »: المجمددا ال رلددي التاسددعل ع،دد ة

 عبدد العزادزالعلماح وال رلاح، فمن  نن تّم توحاد المملكل، على اد المنسد  الملد   واالست ادة من علم
وعددم الدددعاة يلددى  وبالدنددا مسددتم ة فددي العمدد  بلدد ا الددنلج، فالعلمدداح عددم فرلدداح العرادددة، - حمدده اهلل-

علمدداح اممددل، واددد نحسددنو  معكددم ومددا -ين ،دداح اهلل-الصدد اط المسددترام، وسددوم تواصدد  تعاونلددا 
ن، مددن نجدد  متابعددل والم كدد ان المسددلما امسددالمي، فددي ياامددل الملترددى العددالمي للعلمدداحلم  ابطددل العددا

ن المملكل ستدعم ع ا الملترى ال ا امش  علماح اممدل  ا ااا اممل، وما تتعّ   له من تحّدااو، واا
االست ادة من و شل امنبااح، وتعلمون نن دستو  ع ه البالد، ادانم علدى  لنلجلا في اً امسالمال، تحرار

 38«ال، اعل والعم  بلا، وال نرب  المسا  بلا من نحد تحكام

وآبددداني،  عددد ه دعدددوة نعلدددي،»: فدددي كالمددده معدددالي عسدددا  عنددددما دعدددوه لزادددا تلمنا دددا  وادددا 
اواني، ونبناني، وك  باو مدن بادوتكم عدو بادو لدي، ونندتم  -جادد، ونبدا   ما داكم -وهلل الحمدد-واا

ن ،داح اهلل –ونندا  -ين ،داح اهلل-ودعدوتكم عد ه بااادل  نندتم ونبندانكم علدى سدا ة السدلم الصدالة، -واا
 39«لكم اً و،ك  . المملكل الع بال السعودال نعزكم، ونعز ك  ابن من نبناح -واهلل

م،ددا كل مددا الملدد  فلددد بددن عبددد العزاددز فددي كلمددل وجلاعددا يلددى حجددا  باددو اهلل واددا  نا ددا 
نسدوة حسدنل، والتمسد   لداكن لندا فدي  سدو  اهلل »: ه1129الح ام في عاد ام حى من حج عام 

 40«السلم الصالة من ع ه اممل ن الملداان، واتبا  آشا بسنته، وسنل الال اح ال ا،دا

العزيـز آل سـعود  األميـر سـلطان بـن عبـد سـلطان الخيـر صـاحب السـمو الملكـيمـن كـالم : سابعاً 
 : ، -وأجزل له العطاء  اهلل تعالى رحمه -ولي العهد ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام 

                                           
37

 .1187العدد  2226ابريل  2هـ  1127ربيـع األول  1األحـد " الشرق األوسط" صحيفة  
38

 .12968العدد  2227نوفمرب  1هـ  1128شـوال  21األحـد " الشرق األوسط" صحيفة  
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40
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نحدن محسدودون  »: اعدا نمدام ادادة الردواو المسدلحلفدي كلمدل نلر  - اهلل تعالى  حمه - اا  
ونو ة امما  سلطان نن بدالده  ،"ومحا بون على نعمل اهلل التي نعطاعا لنا وك   ا نعمل محسود

 مالسددلم الصددالة عدد" :واددا  مدددافعا ،"السددل ال"مددا تعددده ،دد فا للددا وعددي اتواجدده ح بددا فددي دانلددا وتددتلم ف
 41«با السلم الصالةي ا كنا سل اان فنحن نت و.لنا الردوة

  النائـب الثـاني ووزيـر الداخليـة العزيز صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبدمن كالم : ثامناً 
 : وولي العهد واسد السنة و السلفية

مدا لدم َتَندَه  -نمدل واادادة-ينه ال ، م للد ه الدبالد  »: -و عاه وسدد اطاه ح هه اهلل -اا  
اممد ،  عد ا والتدي تحرد ن الدولل عي التي تردوم علدى عد ا العمد ، المنك ، وتمم  بالمع وم، واا  عن

محمدد بدن سدعود،  ب  ينه مند  نن اامدو الدولدل علدى ادد المصدلة! وتعم  من نجله، وع ا لا  بجداد
 .وحتى الاوم

نن اممددد  بدددالمع وم والنلدددي عدددن  -المملكدددل نو اا جلدددا دااددد  –اجدددل نن اعددد م الجمادددا 
ناواداح  اجل نن نش  ننندا ...واك ي نن نما  من ع ا االسم معناه الم،المنك   كن نساسي لدولل امس

عدد ه الددبالد بكتددال اهلل  ننَّ اهلل ،دد فنا فددي: بامسددالم، ومددا المنددا عددو نن اكددون امسددالم باادد ، ونكدد  
ولكدن نعدداحنا ال ا اددون للد ه الدولدل نن تردوم . صدحاحلٌ  ، واامو على  ل  دولٌل سل الٌ وسنل نباه 
 .دون للا وجو نو نن اك

سالمنا ادعو دانما يلى الروة والتماس ، ونحن في وسط  .هع ا العالم باا ه و،   واا

، فلدددي دولدددل امسدددالم، وتطبددد  كتدددال اهلل وسدددنل  سدددوله  نن بالدندددا ومنلدددا: ولددداعلم الجمادددا
ه وعنا  مدن ا اددون عددم عد ، فلند   جماعا نننا مستلدفون في ك  نمو نا، ع ا العالم المستلدفل في

كددان للغدد ل عدددو نو ، وعددي ال،دداوعال، وننلوعددا، : عنددا  مددن اددا  الدولددل، وت تاددو ،ددمللا، حتددى نن
 !ملشان  وعو امسال لنا عدو: واالوا

نحددن مسددتلدفون فددي العرادددة، والددوطن  لدد ل  دافعددوا عددن : وبكدد ا جددد   –نمددام العلمدداح-ناددو  
لنددا سددلمونا اممانددل سددلامل، واجددل نن فمددن عددم اب! وعددن امجاددا  الرادمددل داددنكم، ووطددنكم، ونبنددانكم،

 42«اجل نن تبرى دولتنا سل ال... الرادمل، وال نت كلم لل،اطان نسلملا لنجاا 
 :وزير الدفاع–العزيز آل سعود صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدمن كالم : تاسعاً 
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ح ددداه الرددد آن فدددي افتتاحددده للح ددد  السدددنوا للجمعادددل الاا ادددل لت -ح هددده اهلل تعدددالى  - ادددا  
من اا  نو من نتى بكلمل واحددة فلاطلعندي علالدا نن  ،دعوة تسمى الوعابالالرو  مترولون ا»: الك ام

يلدى  «ال،ا  عبد الوعال اا  كلمل واحدة تاالم كتدال اهلل نو سدنل  سدوله نو نلدج السدلم الصدالةل
 ه الددعوة ومناعجلدا وكد  مدن اتبدا عد ،ب  عي دعوة والحمدد هلل علدى نلدج السدلم الصدالة» :اا نن 

 43«او مغالطن اال مكاب  ياع م  ل  

تدد  علدى نن اادادتلم للدوطن ُبنادو علدى  العهمداح الردادةعدنالح العبا او النا او من ان ع ه 
معهمون لط ارل السلم، سان ون علالا، زادعم اهلل من ف دله ( سل اون)انتلا  منلج السلم، وننلم 

 .لسنل، ونص عما بلموشبتلم على الح ، ونص عم بالكتال وا

( وطناددتلم)لددم تُدد عل ( سددل ال العلمداح)كمددا نن ( سددل اتلم)لددم تُد عل ( وطناددتلم)وفدي  لدد  نن 
 .كما تردم في  ك  مراالتلم من كتل نصو  االعتراد

وعدد ه ابادداو مددن اصددادة فددي مدددح عرادددة السددلم نهملددا الباحدد  الدددكتو  محمددد بددن حددافه 
 .ال، ادة ال لسطاني

 الدددددددددددددددددددشرالنالكددددددددددددددددددون نهلدددددددددددددددددددم نالددددددددددددددددددا 
 

 مددددددددددددن سددددددددددددوح مددددددددددددا فعلددددددددددددو اددددددددددددد الطغاددددددددددددان 
 

 ال تسددددددددددتما اومددددددددددًا مصددددددددددحال اللددددددددددو 

 

 فلمددددددددددددددددددو لعمدددددددددددددددددد ا مددددددددددددددددددن  وا البلتددددددددددددددددددان 

 

 نعادددددددددددددتلم ا،شدددددددددددددا  عدددددددددددددن فلدددددددددددددم للدددددددددددددا

 

 فاسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتبدلوا ا، اح بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالر آن 

 

 ادددددددددددا طالدددددددددددل العلدددددددددددم ال،ددددددددددد ام بلمدددددددددددل

 

 عدددددددددددددددددددددد ا وصددددددددددددددددددددددال ناصددددددددددددددددددددددة معددددددددددددددددددددددوان 

 

 العلددددددددددددددددددم اددددددددددددددددددا  اهلل اددددددددددددددددددا   سددددددددددددددددددوله

 

َ  امامدددددددددددددددددان   ادددددددددددددددددا  الصدددددددددددددددددحابل ادددددددددددددددددا نا   

 

 ماالددددددددددددان نصدددددددددددب  للادددددددددددالم جلالدددددددددددل

 

 بددددددددددددددددددان الحدددددددددددددددددددا  ومدددددددددددددددددد عل السددددددددددددددددددلطان 

 

 ماال ردددددددددددده نصددددددددددددب  للاددددددددددددالم سدددددددددددد اعل

 

 بدددددددددددددددددددان الحددددددددددددددددددددا  ومددددددددددددددددددد عل النعمدددددددددددددددددددان 

 

 فمنمددددددددددددددددددل ال رلدددددددددددددددددداح اددددددددددددددددددالوا حكمددددددددددددددددددل

 

 ادددددددددددددددد صدددددددددددددددغتلا ،دددددددددددددددع ا بسدددددددددددددددح  باددددددددددددددداني 

 

 ال،دددددددددددددددافعي ومالددددددددددددددد  ونبدددددددددددددددو حنا دددددددددددددددل

 

 وابددددددددددددددددددددددددن عبددددددددددددددددددددددددد البدددددددددددددددددددددددد  وال،دددددددددددددددددددددددداباني 

 

 ين صددددددددددددحو ا،شددددددددددددا  فددددددددددددات   اولنددددددددددددا

 

    سددددددددددددددددددددددولنا العدددددددددددددددددددددددناناددددددددددددددددددددددو : الرددددددددددددددددددددددو  

 

 ال تعبدددددددددددددددددد المدددددددددددددددددولى بددددددددددددددددددون ندلدددددددددددددددددل

 

 فالددددددددددددددددان نرددددددددددددددد  عدددددددددددددددن نولدددددددددددددددي الع فدددددددددددددددان 

 

 واحددددد ص علددددددى عددددددا النبددددددي وصددددددحبه

 

 اادددددددددددددددد  الردددددددددددددددد ون بدددددددددددددددد ا نتددددددددددددددددى الوحاددددددددددددددددان 

 

 مدددددددددددددا ناسددددددددددددد  امسدددددددددددددالم لدددددددددددددو االدددددددددددددو

 

 مددددددددددددن الترلاددددددددددددد  نو مددددددددددددن منطدددددددددددد  الاونددددددددددددان 
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 مدددا ناسددد  امحكدددام لدددو تالدددو مدددن البدددد 

 

 نالتددددددددي عددددددددي فددددددددي الحرارددددددددل م تددددددددا ال،دددددددداطا 
 

 ياددددددددددددددددا  وامعددددددددددددددددواح وال دددددددددددددددد   التددددددددددددددددي

 

 الجعدددددددددددددددددددد والصددددددددددددددددددد وان: اامدددددددددددددددددددا علالدددددددددددددددددددا  

 

 ع ددددددددوا علددددددددى سددددددددنن اللددددددددد  بنواجدددددددد 

 

 ودعدددددددددددددددددددددوا بناددددددددددددددددددددداو الط اددددددددددددددددددددد  الشددددددددددددددددددددداني 

 

 شددددددددددددم الصددددددددددددالة علدددددددددددددى النبددددددددددددي وآلددددددددددددده

 

 مدددددددددددددددددددا دا و امفددددددددددددددددددددال  فددددددددددددددددددددي الملددددددددددددددددددددوان 

 

 

 (نسأل اهلل حسنها)خاتمة البحث 

ولدددان وا،اددد ان واددداتم امنباددداح والصدددالة والسدددالم علدددى سددداد ام ،الحمدددد هلل حمدددد ال،ددداك ان
 .و  ي اهلل عن الصحابل والتابعان، ومن تبعلم بمحسان يلى اوم الدان ،والم سلان

فلدد ه االصددل عدد ا البحدد  العلمددي المتوا ددا الم كددز عددن جلددود المملكددل الع باددل : نمددا بعددد 
لمولى عز وج  نن اوفد  السعودال في ادمل المسلمان والدعوة السل ال محلاًا وع باًا وعالماًا ساناًل ا

 .الجماا لما احل وا  ى ينه سماا ا ال

تعدالام الكتدال الكد ام وصدحاة السدنل ( : عراددة و،د اعل ونهدام حاداة )السل ال عي امسالم ن سه  .1
ننمل الر ون الم  لل امولى من الصحابل والتابعان وتابعالم   وان )المطل ة ب لم السلم الصالة 

 (اهلل علالم

عي دعدوة التوحادد والك د  بالطداغوو وعدي الحنا ادل السدمحل، وال طد ة السدلامل التدى  والسل ال
وعي موافرل لك  عص   و مص ، وصالحل لك  ا ال ونم ، وتسدرط  .فط  اهلل تعالى النا  علالا

 .عن نتباعلا  واسل البد  والجل  وا افاو الب، 

جماددددا دعددددواو امصددددالح واددددد اتادددد و  ،وعرادددددة السددددلم  ن  الدددددان وعمددددوده و  وة سددددنامه
 .المعاص ة منلا م تكزًا معادة المسلمان يلى مصد  عزعم وسعادتلم في الدا ان

واد هلمدو السدل ال اددامًا وحدداشًا مدن امعدداح والمست،د اان والمسدتغ بان والجللدل والمبتدعدل 
 ......وال واف  وف   ال ال  وغالة التط م من التك ا  والت جا  وام جاح والتب ا 

يال نن اددددتم نددددو ه ولددددو كدددد ه الكدددداف ون والم،دددد كون والمنددددافرون وال ددددالون   -تعددددالى  -اددددمبى اهلل   .2
حاددد   ،والمتط فدددون والم  طدددون والمبطلدددون والمنتحلدددون والجدددافون وال دددالون والحااددددون والمبتددددعون

ا فدي نا زمدان نو مكدان،  مدن اعاددع -اا  نمل نا جو للنا    -اس  اهلل عز وج  لل ه اممل   
يلى جادة الصوال واللد  واالسترامل، فالطان دل المنصدو ة هداع ة علدى مدن ناوحعدا يلدى اادام السداعل 

والباطدد  نعددو ،  والن ددا  اددتلجلج،  والجاعدد  نعددو ، وللددا ا كانددو دعددوة  ،ددا  امسددالم  ،والحدد  نبلددج
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ح داده وتالم تده وكدان نبندانه ون ،اممام محمد بن عبد الوعال نب اساً ا يح لنمل امسالمال الط اد 
 (.ط ا  الدعوة السل ال ) وتالم تلم عم اا   فا  على الط ا  

تعان  المصحم ما السام حان الترى ،دا  االسدالم المجددد محمدد بدن عبدد الوعدال مدا االمدام  .1
امماددد  المجاعدددد محمدددد بدددن سدددعود الددد ا تحمددد  عددد ه الجامعدددل الع اردددل اسدددمه و تحت دددن عددد ه النددددوة 

وادددد تعاوندددا وتعاعددددا علدددى نصددد ة امسدددالم والمسدددلمان بالجندددان واللسدددان والسدددنان،   .العالمادددل المبا كدددل
ومعلدم  ،لن،  تعالام السنل والر آن، وادام نح داد عد ان اممدامان مدن ننمدل آ  ال،دا  ونمد اح آ  سدعود

واامددو دولددل التوحاددد فددي الجزادد ة  ،كافددل المالصددان والعلمدداح امجددالح بمجمدد  عمددوم الدددعوة والدددعاة
.... ملد امسالم ومنبعه الصافي تدعو يلى امسالم بحكمل و ف  وتدافا عنه بحد  وصدد  ،بالالع  

والدولدل السددعودال السددل ال المعاصد ة عددي الوحادددة حاملدل لددواح امسددالم  والمدافعدل عندده ماداددًا ومعنواددًا 
 .وداالاًا واا جاًا في ن جاح العالم كله

احتدددا  ( فدددي الدددداا  والادددا   ) ادملالددددعوة السدددل ال ين جلدددود المملكدددل الع بادددل السدددعودال فدددي  .1
 :، حلا وباانلا لعدة  سان  دكتو اة ولكنني نجمللا فاما امتي

 (على مدا  الساعل )عما ة و عاال الح مان ال، ا ان والم،اع  المردسل  .ن

 (على مدا  السنل)ادمل الحجا  والمعتم ان والزوا   .ل

المنددددداعج التعلامادددددل فدددددي المددددددا   والمعاعدددددد والكلاددددداو (   ي ا صدددددة التعباددددد)نسدددددلمل ونسدددددل ل   . 
 .والجامعاو والمنسساو ال سمال وال،عبال والجمعااو الاا ال

 .تد ا  الطلبل وابتعا  الدعاة على حسال حكومل اادم الح مان ال، ا ان .د

 .بناح المساجد في ،تى ننحاح العالم والم اكز امسالمال  .دع

 تعلدددى اللدددادا للب،ددد ال، وطباعدددل ون،ددد  الكتدددل والمطبوعددداو الدانادددل طباعدددل ون،ددد  كتدددال اهلل. و
 .(و ابطل العالم امسالمي ،مجما المل  فلد لطباعل المصحم)

 .المجل  امعلى العالمي للمساجد .ز

 .مجما ال ره امسالمي. ح

 .الندوة العالمال لل،بال امسالمي  .ط

 .التوعال امسالمال في الحج  .ا

 .ن امسالمال وامواام والدعوة وام ،ادوزا ة ال،نو  . 

 .البن  امسالمي للتنمال . 
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 .المنتم  امسالمي العالمي .م

 .وجانزة سمو امما  ناام العالمال –جانز المل  فاص  العالمال  .ن

 .توزاا لحوم ام  احي على ال ر اح المسلمان في العالم  . 

 .(المصالحل ال لسطانال )م  مكل المك مل ومنت( المصالحل اللبنانال )منتم  الطانم  . 

الجامعدداو امسددالمال  بالمدانددل المنددو ة ونم الردد   بمكلالمك مددل  واالمددام محمددد بددن سددعود فددي  .م
  .ال اا 

 .مناص ة الر ااا امسالمال ومسلمي العالم وعلى  نسلا الر ال ال لسطانال .ص

ى  نسددلا ي اعددل الردد آن الكدد ام وال  ددانااو وسددان  امعددالم المسددموعل والم ناددل والمردد وحة  وعلدد . 
 .امسالمال السل ال

  .ياواح المطا دان من الدعاة يلى اهلل من الح كاو امسالمال . 

عرد المنتم او العلمال الدانال في الجامعاو السعودال وكدان مدن اعملدا مدنتم  نبدي ال حمدل   .ش
 .ال ا ت، فو بالم،ا كل فاه( صلى اهلل علاه وسلم ) 

 .دعم الجمعااو والمنسساو واللاناو الاا ال والشرافال وامجتماعال في العالم .و

 .مساعدة امالااو امسالمال في العالم ماداًا ومعنوااً  . 

 .فتة امم اح نبوابلم للمواطنان و الوافدان  .ا

علدد عمد  بمدا لدم ت،دلده مند   ،وتحرا  اممن في الجزاد ة ،ياامل الحدود كما ن اد اهلل تعالى  . 
 .حتى ا،ن(  حمه اهلل )بن عبد العزاز 

 .و ين البنان اعجز عن الباان ،ع ا غا  من ال ا 
 : التوصيات والمقترحات 

عرد منتم  يسالمي سدنوا فدي يحدد  الجامعداو السدعودال للحددا  عدن عمدوم الددعوة والددعاة و  .1
 .عن نعالم الدعوة  السل ال على مدا  التا ا  امسالمي

ل نو ين،اح جامعل يسالمال في السعودال بإسم الجامعل السدل ال نو جامعدل اممدام ابدن تامادل تسما .2
نو جامعددل اممددام محمددد عبددد الوعددال نو جامعددل اممددام ابددن بدداز نو اممددام ابددن عشامددان نو اممددام 

 .ابن جب ان نو اممام ابن حماد نو اممام بك  بن عبد اهلل نبو زاد
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د لطباعدل وت جمددل ون،د  كتددل السدلم علددى غد ا  مجمددا مصدحم الملدد  ين،داح مجمدا آ  سددعو   .1
  .فلد في  اا  الع وبل وامسالم

ين،اح مجلل اسبوعال سل ال بماتلم لغاو العالم توز  مجانًا تتحد  عن مبادئ السل ال وجلدود   .1
  .المملكل في ادمل الدعوة والدعاة

المنطددد  واماندددا  والحدددوا  اللدددادئ والمجادلدددل اسدددتم ا  محا بدددل ال كددد  المتطددد م بالحجدددل والعلدددم و  .9
  .بالتي عي نحسن

 

 .واهلل الموفق والهادي إلى سواء السبيل

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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