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  الدفاع عن المملكة العربیة السعودیة واجب شرعي

  دراسة تأصیلیة

  . حسن بن یحیى ظافر الشھري

قسم الدراسات اإلسالمیة ، كلیة العلوم والدراسات اإلنسانیة بالدوادمي، جامعة شقراء 
  .، المملكة العربیة السعودیة 

  hasn5024@gmail.com :لبرید اإللكتروني ا

 : ملخص البحث
ھدف ھذا البحث إلى بیان الواجب الشرعي للدفاع عن المملكة العربیة السعودیة 

وأفعالھم، وقد  من خالل نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة وأقوال السلف الصالح 
ص واالستدالل بھا، وقد استخدم الباحث المنھج االستقرائي واالستنباطي لتتبع النصو

  : رصف الباحث البحث في مقدمة وأربعة مباحث
وجوب الدفاع عن : وجوب الدفاع عن الدین وقیمھ اإلسالمیة، والثاني: األول

األمر  وجوب الدفاع عن والة: الوطن ومقدساتھ اإلسالمیة والمكتسبات اإلنسانیة، والثالث
الدفاع عن المجتمع في المملكة العربیة  وجوب: في المملكة العربیة السعودیة، والرابع

اھتمام القرآن الكریم والسنة النبویة بحمایة : السعودیة، كما خلص البحث إلى نتائج منھا
، ووجوب الدفاع عن )١(المقدسات اإلسالمیة ووجوب الدفاع عنھا وحمایة الدیار والذمار

الدین والعباد والبالد، وقد العلماء واألمراء؛ ألن ذلك یعد دفاعاً عن : والة األمر وھم
في تفسیر اآلیات القرآنیة على أربعة  -بعد استعراض عدد من التفاسیر - اعتمد الباحث

تفسیر القرطبي وتفسیر ابن كثیر وتفسیر القاسمي وتفسیر السعدي، وذلك : تفاسیر ھي
لسھولة األسلوب وقرب المعنى من موضوع البحث، كما أوصى الباحث بضرورة 

قررات الدراسیة وخطب الجمعة والمؤتمرات والندوات العلمیة والبرامج تضمین الم
اإلعالمیة والثقافیة بعض موضوعات الدفاع عن المملكة العربیة السعودیة ووسائل ذلك 

  .وأسالیھ
الدفاع ، المملكة العربیة السعودیة ، الواجب الشرعي ،  :الكلمات المفتاحیة 

  .القرآن الكریم ، السنة النبویة 

                                      
، لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن »كل ما یلزمك حفظھ وحیاطتھ وحمایتھ والدفع عنھ«: الذمار - )١(

 .ھـ١٤١٠، ١، ط٤/٣١١منظور األفریقي المصري، دار صادر، بیروت،
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Defending the Kingdom of Saudi Arabia is a legitimate duty 
An original study 

Hassan bin Yahya Zafer Al-Shehri 
Department of Islamic Studies, College of Sciences and 
Humanities in Dawadmi, Shaqra University, Saudi Arabia. 
E-mail : hasn5024@gmail.com 

  Abstract : 
The aim of this research is to demonstrate the legitimate 

duty to defend the Kingdom of Saudi Arabia based on 
evidence from the Noble Quran and the Sunnah of the 
Prophet and the sayings of the righteous predecessors and 
their actions. The researcher used the inductive and 
deductive approaches in tracking the texts and making 
inferences. The research consists of an introduction and four 
sections: 

The First: the obligation to defend the religion and its 
Islamic values. The Second: the responsibility to defend the 
homeland and its Islamic sanctities and human gains. The 
Third: the duty to defend the rulers of the Kingdom of Saudi 
Arabia. The Fourth: the onus to defend the Saudi society. 

The conclusions of the research comprised: The Noble 
Quran and the Sunnah of the Prophet emphasized the need 
to protect and defend Islamic sanctities as well the lands and 
all cherished possessions. The necessity to defend the rulers 
who are scholars and princes as being essential part of the 
defense of religion, people and the homeland. 

After reviewing a number of Tafsirs (interpretations of 
the Quran), the researcher relied on four Tafsirs, namely: Al-
Qurtubi's Tafsir, Ibn Katheer’s Tafsir, Al-Qasimi’s Tafsir and 
Al-Saadi’s Tafsir, because of their uncomplicated approach 
and the proximity of their meanings to the subject of the 
research.  
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The researcher also recommended that academic 

courses, Friday sermons, academic conferences and 
seminars as well as media and cultural programs should 
include some topics on the defense of the Kingdom of Saudi 
Arabia and the means and methods to accomplish that. 

Key words : Defend , The Kingdom Of Saudi Arabia , 
The legitimate Duty, The Noble Quran, The Sunnah Of The 
Prophet. 
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 املــــقــدمــــــة

إن الحمد � نحمده ونستعینھ، من یھده هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي «
  .)١(»لھ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ّٰ  

  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ

 اك يق ىق يفىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت

   .)٢(ِّ يك ىك مك لك

  .)٣(ِّجي ٰه مه جه هن من خن حنجن مم خم حم  جم هل مل ّٰ 

  أ د

فالدفاع عن المملكة العربیة السعودیة واجب شرعي ینبغي على كل مسلم أن 
یبذل ما في وسعھ لذلك لكونھا قبلة جمیع المسلمین ومحضن مقدساتھم، وفي ھذا البحث 

ھا من النصوص القرآنیة والسنة النبویة، نعرض بعضاً مما یدل على وجوب الدفاع عن
ونبین بعض األحكام الشرعیة المتعلقة بذلك، حیث یتناول البحث وجوب الدفاع عن 

الدین وتشریعاتھ والوطن ومقدساتھ والمجتمع ومكوناتھ : المكونات الرئیسة التالیة
  :اور اآلتیةوالمكتسبات اإلنسانیة في المملكة العربیة السعودیة، ویتبلور ذلك في المح

 .وجوب الدفاع عن الدین وقیمھ اإلسالمیة: المحور األول
وجوب الدفاع عن الوطن ومقدساتھ اإلسالمیة والمكتسبات : المحور الثاني

  .اإلنسانیة
  .وجوب الدفاع عن والة األمر في المملكة العربیة السعودیة: المحور الثالث
  .في المملكة العربیة السعودیة وجوب الدفاع عن المجتمع الـمسلم: المحور الرابع

وجوب حمایة غیر المسلمین المعصومین بالعھد أو الذمة أو : المحور الخامس
  .األمان في المملكة العربیة السعودیة

سائالً المولى أن ینفع بھذا البحث ویجعلھ خالصاً لوجھھ الكریم وأن ال یجعل فیھ 
  . ریاء وال سمعة

                                      
: صحیح مسلم، لمسلم بن حجاج النیسابوري، كتاب الجمعة، باب تخفیف الصالة والخطبة، تحقیق - )١(

، بدون ذكر رقم الطبعة ٢/٥٩٣)٨٦٨(تراث العربي، بیروت، حمحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء ال
  .وتاریخھا

 ).١٠٢(سورة آل عمران اآلیة  - )٢(
 ).٣٨(سورة الحج اآلیة  - )٣(
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 :موضوع في النقاط التالیةتكمن أھمیة ال: أھمیة الموضوع

المخرجة عن طاعة هللا ورسولھ وطاعة والة -فشو االنحرافات الفكریة والسلوكیة -١
األمر والـمبعدة عن العلماء والمسببة في اإلساءة لھم من بعض أبناء المسلمین ومن 
استغلھم من أعداء اإلسالم الحسدة والحاقدین، وتجاوز ذلك إلى اإلجرام الفعلي، 

الجماعات المنحرفة والداعمة لألفكار الضالة، واإلساءة للدین ولھذا البلد  وظھور
  .وأھلھ

أھمیة تفعیل دور الجامعات في التوعیة بواجب الدفاع عن المملكة العربیة  -٢
  .السعودیة

الواجب ضرورة مواجھة الھجمات الشرسة على المملكة العربیة السعودیة وبیان  -٣
  .الشرعي في ذلك

إلى تنمیة الوازع الدیني لدى المسلمین لیمكنھم ذلك من مواجھة الشبھ  الحاجة -٤
التي یثیرھا المغرضون الحاسدون للمملكة العربیة السعودیة كدولة إسالمیة بھا قبلة 

  .المسلمین جمیعاً 
ضرورة التحذیر من التعدي على غیر المسلمین في المملكة العربیة السعودیة  -٥

  .وغیرھا ممن عصمت دماؤھم
  . أھداف البحث 

بیان الوجوب الشرعي : یھدف ھذا البحث إلى تحقیق ھدف رئیس ھو
 :للدفاع عن المملكة العربیة السعودیة وینبثق من ھذا الھدف أھداف منھا

  .  عرض وجوب الدفاع عن الدین وقیمھ اإلسالمیة-١
إبراز وجوب الدفاع عن الوطن ومقدساتھ اإلسالمیة والمكتسبات اإلنسانیة في -٢

  .ء النصوص الشرعیة والبراھین الواقعیةضو
  .بیان الواجب الشرعي للدفاع عن والة األمر في المملكة العربیة السعودیة -٣
  .عرض الواجب الشرعي للدفاع عن المجتمع المسلم في المملكة العربیة السعودیة-٤
  .تحدید ما یجب شرعاً من الدفاع عن غیر المسلمین في المملكة العربیة السعودیة-٥

  .ؤالت البحثتسا
 ما الواجب الشرعي تجاه الدفاع عن الدین اإلسالمي وقیمھ؟ -١
 ما الواجب الشرعي تجاه الدفاع عن الوطن ومقدساتھ اإلسالمیة؟ -٢
  ما الواجب الشرعي للدفاع عن والة األمر في المملكة العربیة السعودیة؟ -٣
ما الواجب الشرعي للدفاع عن المجتمع المسلم في المملكة العربیة  -٤

  السعودیة؟
الواجب الشرعي للدفاع عن غیر المسلمین في المملكة العربیة  ما -٥

  السعودیة؟
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  :أسباب اختیار الموضوع
ظھور الھجمات الشرسة على المملكة العربیة السعودیة للنیل من مكانتھا  -١

اإلسالمیة وإضعاف مواقفھا القویة تجاه القضایا اإلسالمیة العالمیة، حیث 
ین ونصبت نفسھا للدفاع عنھم وخدمتھم وتقدیم كل تبنت قضایا المسلم

العون لھم، مما أثار حفیظة األعداء للنیل منھا، فكان لزاماً على كل مسلم 
 . وجوب الدفاع عنھا والتقرب إلى هللا بذلك

تنوع وسائل وأسالیب اإلساءة للمملكة العربیة السعودیة في استھداف  -٢
وقیمھا األخالقیة ولحمتھا المجتمعیة ثوابتھا الدینیة ومقدساتھا اإلسالمیة 

 .وحدوھا الوطنیة
جھل بعض المسلمین بالواجب الشرعي للدفاع عن المملكة العربیة  -٣

 .السعودیة مما جعل الشبة المثارة ضدھا تجد طریقاً إلى أذھان البعض
قلة المعرفة بجھود المملكة العربیة السعودیة في خدمة  -٤

ح بعض مواقف دول العالم من القضایا اإلسالم والمسلمین خاصة وتصحی
اإلسالمیة، ونشر اإلسالم بصورة ناصعة وعقیدة صحیحة، ودعم مواقف 

  .الدول اإلسالمیة في حمایة حقوقھا خاصة، وحقوق اإلنسان عامة
الحاجة لبیان الواجبات الشرعیة في الدفاع عن المملكة العربیة السعودیة -٤

 .في ضوء القرآن الكریم والسنة النبویة
  :الدراسات السابقة

لم أجد من تناول ھذا الموضوع حسب علمي بدراسة علمیة مخصصة ولكن 
كان تناولھ في مجاالت مختلفة وحسب أحداث معینة، وجمع المتفرق أحد مقاصد 
البحوث العلمیة وھذا العمل من قبیل ذلك؛ لیجلي للمسلمین وجوب الدفاع عن المملكة 

م مصدر الوجوب على المسلمین في ھذا الدفاع؛ العربیة السعودیة، ویثبت للعال
  .فیسلموا بالحق في ذلك وتقوم الحجة بالبرھان

  : اإلضافة العلمیة للبحث
یأمل الباحث أن یجمع األدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدفاع عن 
المملكة العربیة السعودیة ویعرض مبررات وجوب ھذا الدفاع من خالل بیان بعض 

علقة بحق هللا تعالى، وما یتعلق منھا بحق اآلدمیین، ووجوب حمایة الواجبات المت
الدین والمقدسات اإلسالمیة ووالة األمر الذین بوجودھم تحمى بیضة اإلسالم ویأمن 
المعصومون، ویشیر إلى بعض الجھود التي قد تصحح الـمفاھیم المغلوطة تجاه 

تمع المسلم، وحمایة غیر المملكة العربیة السعودیة كما یبین وجوب حمایة المج
المسلمین في المملكة العربیة السعودیة من المعصومین بالمعاھدة أو الذمة أو األمان 

 .من خالل النصوص الشرعیة
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  : نوع البحث ومناھجھ

نظراً إلى أن ھذا البحث من البحوث التأصیلیة النظریة، فإن المناھج التي یرى 
 .الباحث أنھا تناسبھ

  : ائيالمنھج االستقر - ١
  .)١( »تتبع الجزئیات كلھا أو بعضھا للوصول إلى حكم عام یشملھا جمیعاً «: وھو

وھذا المنھج یتناسب مع الدراسات األصولیة، وھو أحد المناھج المستخدمة 
في العلوم الشرعیة، فھو یساعد في الوصول إلى بعض القواعد أو األصول المنھجیة 

، وعلى ذلك فاستخدام الباحث لھ یكون أو الفنیة المھنیة إلنجاز بعض األعمال
باستقراء وتتبع ما ورد في مشروعیة وأھمیة الطاعة الواجبة في القرآن الكریم، فھو 

السنن الكونیة التي أوجدھا الخالق : ذا أھمیة خاصة في اكتشاف العوامل الخفیة، أي
  .)٢( وتتحكم في األشیاء الظاھرة

نھج على الدراسات الشرعیة والقانونیة، ال یقتصر ھذا الم: المنھج االستنباطي -٢
مثل بعض الدراسات المتصلة «فھو یستخدم في دراسات غیر تشریعیة، 

باألسالیب الدعویة اإلقناعیة أو األسالیب األدبیة وأسالیب التعبیر اللغویة 
 .)٣(»وغیرھا

ینطلق من الحقائق العامة أو القواعد العامة المتفق علیھا «: وھو المنھج الذي
ت القوة التشریعیة للوصول إلى المسائل الواقعیة الفرعیة التي تستمد حلولھا من ذا

  .)٤(»تلك الحقائق العامة

                                      
عبد الرحمن بن حسن المیداني، دار القلم، . ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة، د -)١(

عبد العزیز الربیعة، مكتبة الملك فھد،  .البحث العلمي، د: ھـ، وانظر١٤٠٨، ٣، ط١٨٨دمشق، 
  .ھـ ١٤١٨، ١، ط١/١٧٨الریاض، 

، ٧٩سعید إسماعیل صیني، مؤسسة الرسالة، بیروت، . قواعد أساسیة في البحث العلمي، د: انظر -)٢(
 .ھـ١٤١٥، ١ط
 .٧٣سعید إسماعیل. قواعد أساسیة في البحث العلمي، د -)٣(
  .٧١سعید إسماعیل. دقواعد أساسیة في البحث العلمي،  -)٤(
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  املبحث األول

  .وجوب الدفاع عن الدين وقيمه اإلسالمية

  .وبیان آثارھا في تكوین المجتمع المؤمنإبراز محاسن العقیدة الصحیحة  -١
الدفاع عن الدین والحث على التزام الوسطیة من  البعد عن الغلو والتطرف في الدین - ٢

واالعتدال، نحن في عصر استغل األعداء فیھ جھل بعض المجتمع المسلم وركزوا 
على صغار السن وقلیلي العلم والمفتونین بھم لقلة علمھم بالدین فبثوا فیھم روح 

ا عن التطرف والغلو حتى جعلوھم سالحاً فتاكاً لطعن المملكة من داخلھا لما عجزو
الھجوم من الخارج، وھذا دیدن أعداء اإلسالم منذ القدم فلم یبرز المنافقون إال عندما 

 ىل مل خل ّٰ ظھر اإلسالم، وسبب ظھورھم ألن الحقد والحسد یجعل األعداء

 . )١(ِِّّ ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل

 من الدفاع عن الدین؛ ألن في ذلك حفظ لھویة المسلمالبعد عن التشبھ بالكفار  - ٣
اإلسالمیة وحفاظاً على القیم األخالقیة، فالتشبھ بالكفار في الظاھر یورث التشبھ بھم في 

  .الباطن ثم یكون حرب على الدین

 يل ىل مل خل ّٰ : وتدبر قولھ تعالى عدم تصدیق الشبھ المثارة حول الدین - ٤

؛ ألن مخالفة )٢( ِّ من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم

عن الدین والحفاظ على تعالیمھ، وھذا واجب  الذین یریدون المیل عن الحق من الدفاع
كل مسلم، ومن الدفاع عن الدین عدم الركون إلى الذین یستھزئون بھ إلرشاد القرآن 

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض ّٰ : الكریم إلى ذلك قال تعالى

 جن مم خم  حم جمهل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف

لى كل مكلف یستھان بھا، وذلك أن الواجب ع: أي«،)٣(ِّ ِّ هن من خن حن

في آیات هللا اإلیمان بھا وتعظیمھا وإجاللھا وتفخیمھا، وھذا المقصود بإنزالھا، وھو 
الذي خلق هللا الخلق ألجلھ، فضد اإلیمان الكفر بھا، وضد تعظیمھا االستھزاء بھا 

الكفار والمنافقین إلبطال آیات هللا ونصر كفرھم،  واحتقارھا، ویدخل في ذلك مجادلة
  أنواعھم، فإن احتجاجھم على باطلھم یتضمن االستھانة  دعون على اختالفوكذلك المبت

                                      
  )٣٢(سورة التوبة اآلیة -)١(
  )٢٧(سورة النساء آیة -)٢(
  )١٤٠(سورة النساء آیة -)٣(
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على حق، وال تستلزم إال صدقاً، بل وكذلك یدخل فیھ حضور بآیات هللا ألنھا ال تدل إال 

المعاصي والفسوق التي یستھان فیھا بأوامر هللا ونواھیھ، وتقتحم حدوده التي مجالس 
: أي-حتى یخوضوا في حدیث غیره  -ن القعود معھمحدھا لعباده ومنتھى ھذا النھي ع

  .)١( »غیر الكفر بآیات هللا واالستھزاء بھا
من الدفاع عن الدین وتطبیق تعالیمھ سلوكیاً، واالعتزاز  تمثل القیم باطناً وظاھراً، - ٥

بھ، حتى  یشعر من یرید إضعافھ أن أھلھ أقویاء ال یمكنھ المساس بھ، ومن أھم سبل 
لدین ابتعاد الشباب عن تشویھ صورتھ بممارسة السلوكیات التي یمكن أن الدفاع عن ا

 .یستثمرھا أعداء اإلسالم في إلصاق التھم بھ
فھي من أھم عوامل الدفاع عن تعلم العلوم التي تخدم الدین والوطن والمجتمع  - ٦

ب إعجاب الدین، واالنشغال بھا عن توافھ األمور؛ لیقل االنبھار بما عند الكفار الذي یسب
األجیال المسلمة بسلوكیاتھم والتشبھ بھم والتطبع بأخالقھم المخالفة للقیم اإلسالمیة؛ فعلى 
الشباب رسم القدوة الصالحة لألجیال القادمة باالختراعات والتقدم العلمي لیؤكدوا للعالم 

  .أن اإلسالم حقاً ھو دین العلم
لقولھ  فواحش وافساد ذات البینالدفاع عن الدین بحراسة جانب الفضیلة بتجنب ال - ٧

  :تعالى

 يف ىف يث ىث نثمث زث رث  يتىت نت مت زت رت يب ىب ّٰ  

 مم  ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق

  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  ميزي ري ٰى ين ىننن من زن رن

 حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس

 حم جم هل مل خل  حل جلمك لك خك حك جك مق حق مف  خفحف

مؤمن یدعوه إیمانھ إلى التوبة، ثم علق على ذلك الفالح، ألن ال«؛)٢( ِّمم خم

الرجوع مما : ، فال سبیل إلى الفالح إال بالتوبة، وھي ِّمم خمّٰ: فقال تعالى

ما یحبھ ظاھراً وباطناً، ودل ھذا، أن كل مؤمن محتاج : یكرھھ هللا، ظاھراً وباطناً، إلى
ث على اإلخالص بالتوبة في قولھ إلى التوبة؛ ألن هللا خاطب المؤمنین جمیعاً، وفیھ الح

                                      
عبد الرحمن بن . د: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، لعبد الرحمن بن سعدي، تحقیق -)١(

  .ھـ١٤٢٠، ١، ط١/٢١٠معال اللویحق، مؤسسة الرسالة، 
  )٣١-٣٠(یتانسورة النور اآل -)٢(
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ال لمقصد غیر وجھھ، من سالمة من آفات الدنیا، أو ریاء : أي ِّمل خل  حلّٰ: سبحانھ

دب إلیكم داء األمم الحسد : (وقال. )١(»وسمعة، أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة
تحلق الشعر، ولكن تحلق الدین والذي نفسي بیده ال : الحالقة، ال أقول: والبغضاء ھي

تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابوا أفال أنبئكم بما یثبت ذاكم لكم؟ أفشوا 
  .)٢()السالم بینكم

من أبرز عوامل حمایة الدین : االعتصام بحبل هللا وعدم التفرق واالختالف في الدین - ٨

 مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ّٰ : والدفاع عنھ، لقولھ تعالى

  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب

: -یرحمھ هللا-،قال القرطبي)٣(ِّ  ِّ يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث

، فإن بھ زالت العداوة، بتذكر نعمھ، وأعظمھا اإلسالم، واتباع نبیھ محمد-تعالى-أمر«

  يب ىب نب مب زب رب يئ ّٰ  :وقال تعالى ،)٤(»والفرقة، وكانت المحبة، واأللفة

ؤمنین باإلنابة ، وقد أمر هللا الم)٥(ِّ ِّ  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نتمت زت رت

 خف حف جف ّٰ  :إلیھ وعدم التفرق في الدین كما فعل المشركون فقال سبحانھ

 خم حم جمهل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف

-فعن أبى ھریرة، عن االختالف والتنازع في الدین ، وقد نھى)٦( ِّ حن جن مم

 -خرج علینا رسول هللا «: قال ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى أحمر وجھھ -  
  
  

                                      
  . ١/٥٦٦تفسیر السعدي  -)١(
الجامع الصحیح لسنن الترمذي، لمحمد بن عیسى الترمذي كتاب صفة القیامة والرقائق والورع  -)٢(

، دار إحیاء ٤/٦٦٤، )٢٥١٠(أحمد محمد شاكر وآخرون، ح رقم : ، تحقیق٥٦، باب عن رسول هللا
  .األلباني حدیث حسن: یخھا،  قالالتراث العربي، بیروت، بدون ذكر رقم الطبعة وتار

  )١٠٣(سورة آل عمران آیة -)٣(
ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، : الجامع ألحكام القرآن، لمحمد بن أحمد القرطبي، تحقیق -)٤(

 . م ٢٠٠٣/ ھـ١٤٢٣، ٤/١٦٤الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 
  )١٥٩(سورة األنعام آیة -)٥(
  )٣٢-٣١(تانسورة الروم اآلی -)٦(
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أبھذا أمرتم؟، أم بھذا أرسلت إلیكم؟، إنما :(--فقال-تى كأنما فقئ في وجنتیھ الرمانح

   )١(»)ھلك من كان قبلكم حین تنازعوا في ھذا األمر، عزمت علیكم أالَّ تنازعوا فیھ
عن الدین بمنع الخالف فیھ؛ ألن االختالف في الدین یزھد الناس في التمسك بھ فدافع

  .في دینھ وینزع الثقة من قلبھ، ویضعف الوازع الدینيویحدث عند المسلم شك 
وأصحابھ حین - -حیث كان أحد األسالیب التي استخدمھا النبيالدفاع بالدعاء  - ٩

 خم حم جم يل ىل مل خل ّٰ : تكالبت علیھم جیوش الكفر، قال تعالى

 مي خي حي يهجي ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم

فیما تنعم بھ ھذه البالد من بل قد كان الدعاء سبب )٢(ِّ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي

ویتضح ذلك في قولھ -علیھ السالم- خیرات وأمن وحمایة حیث استجاب هللا دعوة إبراھیم 

 حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق ّٰ  :تعالى

فاستجاب هللا (، )٣( ِّهب مب هئمئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن منخن

تھ قدراً ما ھو معلوم، دعاءه شرعاً وقدراً، فحرمھ هللا في الشرع ویسر من أسباب حرم
، فالدعاء )حتى إنھ لم یرده ظالم بسوء إال قصمھ هللا كما فعل بأصحاب الفیل وغیرھم
  .جعل اآلیات الكونیة المرتبط بھا أركان اإلسالم محفوظة دائمة إلى قیام الساعة

وتوضیح الحق وتفنید الباطل ویكون ذلك في البحوث  الدفاع عن الدین بالكتابة -١٠
ة والمؤتمرات والندوات ومواقع التواصل االجتماعي وغیرھا، وینبغي أن یكون العلمی

  . ھذا موكل إلى من یحسن الكتابة والطرح من العلماء والمثقفین الحاذقین
التي ُتظھر أن أھل المملكة العربیة السعودیة على  الرد على االدعاءات الباطلة -١١

ضمن وتفند دعواھم باألدلة الشرعیة خالف الدین الصحیح بإعداد المقاطع التي تت
  .والبراھین العلمیة وبیان الحق

من الدفاع عن الدین؛ لیستنبط  رد األمور والنوازل واألحداث إلى أولي األمر -١٢
العلماء أحكام تلك النوازل من المصادر الشرعیة ویحددون موقف المسلم الصحیح منھا 

 ّٰ  :لم، فقد أرشد هللا إلى ذلك في قولھ تعالىبعیداً عن الخوض في القضایا الحادثة بغیر ع

                                      
صحیح سنن الترمذي، لمحمد بن عیسى الترمذي، كتاب القدر، باب ما جاء في التشدید في الخوض  - )١(

صحیح سنن الترمذي : حدیث حسن، وانظر: ، وقال عنھ األلباني٨/٢٦٤، )٢٢٨٠(في القدر، حدیث رقم
 .٢/٤٣٩)٢٢٨٠(حدیث رقم

 )١٠- ٩(سورة األنفال اآلیتان -)٢(
 )١٢٦(اآلیة سورة البقرة  -)٣(
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 نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث

ِّخئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰىين ىن
 )١(.  

للتحصن ضد الشبھ التي یثیرھا األعداء إلضعاف  تعلم العلوم الشرعیة وتطبیقاً  -١٣
  .الوازع الدیني

دفاع عن الدین تحكیم من أعظم التحكیم الشریعة في جمیع مجاالت الحیاة  -١٤
الشریعة في جمیع مجاالت الحیاة، وقد قامت المملكة العربیة السعودیة على العقیدة 
الصحیحة والمنھج القویم فكانت مثاالً یحتذى وقدوة في إحقاق الحق وتحكیم الشریعة وفق 
 الكتاب والسنة النبویة، فقد اعتمدت ذلك في النظام األساسي للحكم جاء ذلك في األمر

ھـ،  فنصت المادتان السابعة والثامنة من ١٤١٢/  ٨/  ٢٧بتاریخ  ٩٠/الملكي رقم أ
یستمد الحكم في المملكة : المادة السابعة: (النظام األساسي للحكم على ذلك ونصھما

وھما الحاكمان على ھذا . العربیة السعودیة سلطتھ من كتاب هللا تعالى، وسنة رسولھ
یقوم الحكم في المملكة العربیة : ونص المادة الثامنة النظام وجمیع أنظمة الدولة،

، وھذا )٢( )السعودیة على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشریعة اإلسالمیة
جعلھا تتمیز وتكون عصیة على نیل األعداء منھا وترسم مثاالً حیاً لتحقیق الدفاع عن 

  .س والولدالدین ونشره، وعلى ذلك یجب الدفاع عنھا بالمال والنف
، لقد نھى هللا سبحانھ عن سب آلة الكفر لئال البعد عن سب معبودات الكفار -١٥

 :یتخذوا ذلك ذریعة فیسبوا هللا ویسبوا دین اإلسالم وینشطوا في تشویھ صورتھ قال تعالى

 خس حس جس مخ جخ  مح جح مجحج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب ّٰ 

كان جائزا، بل  ینھى هللا المؤمنین عن أمر( ،)٣(ِّ ِّ حض  جض مص خص حص مس

مشروعا في األصل، وھو سب آلھة المشركین، التي اتخذت أوثانا وآلھة مع هللا، التي 
یتقرب إلى هللا بإھانتھا وسبھا، ولكن لما كان ھذا السب طریقاً إلى سب المشركین لرب 
العالمین، الذي یجب تنزیھ جنابھ العظیم عن كل عیب، وآفة، وسب، وقدح، نھى هللا عن 

ة المشركین، ألنھم یحمون لدینھم، ویتعصبون لھ؛ ألن كل أمة، زین هللا لھم سب آلھ
عملھم، فرأوه حسناً، وذبوا عنھ، ودافعوا بكل طریق، حتى إنھم، لیسبون هللا رب 

  .)٤()العالمین، الذي رسخت عظمتھ في قلوب األبرار والفجار، إذا سب المسلمون آلھتھم

                                      
 )٨٣(سورة النساء اآلیة -)١(
  :الموقع الرسمي لھیئة الخبراء بمجلس الوزراء -)٢(

  https://www.boe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx 
 .ھـ ٢٥/٥/١٤٤٢، تاریخ زیارة الموقع في  
 ). ١٠٨(سورة األنعام اآلیة  -)٣(
 .٢٦٨/ ١تفسیر السعدي  -)٤(
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 جم يل ىل مل ّٰ : ن قال تعالىترك الجدال الذي قد یضر بالدی -١٦

 حي جي  يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن  يم ىم مم خم حم

ینھى تعالى عن « :-  رحمھ هللا -، قال السعدي)١(ِّ  ٰذ يي ىي مي خي

  مجادلة أھل الكتاب، إذا كانت من غیر بصیرة من المجادل، أو بغیر قاعدة مرضیة، وأن 
إلى الحق ال یجادلوا إال بالتي ھي أحسن، بحسن خلق ولطف ولین كالم، ودعوة 

وتحسینھ، ورد عن الباطل وتھجینھ، بأقرب طریق موصل لذلك، وأن ال یكون القصد 
منھا مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو، بل یكون القصد بیان الحق وھدایة الخلق، إال 
من ظلم من أھل الكتاب، بأن ظھر من قصده وحالھ، أنھ ال إرادة لھ في الحق، وإنما 

شاغبة والمغالبة، فھذا ال فائدة في جدالھ، ألن المقصود منھا ضائع، یجادل على وجھ الم
ولتكن مجادلتكم ألھل الكتاب مبنیة على اإلیمان بما أنزل إلیكم وأنزل إلیھم، وعلى 
اإلیمان برسولكم ورسولھم، وعلى أن اإللھ واحد، وال تكن مناظرتكم إیاھم على وجھ 

أو بأحد من الرسل، كما یفعلھ الجاھل عند  یحصل بھ القدح في شيء من الكتب اإللھیة،
مناظرة الخصوم، یقدح بجمیع ما معھم، من حق وباطل، فھذا ظلم، وخروج عن الواجب 
وآداب النظر، فإن الواجب، أن یرد ما مع الخصم من الباطل، ویقبل ما معھ من الحق، 

الكتاب، على ھذا  وأیضا، فإن بناء مناظرة أھل. وال یرد الحق ألجل قولھ، ولو كان كافرا
الطریق، فیھ إلزام لھم باإلقرار بالقرآن، وبالرسول الذي جاء بھ، فإنھ إذا تكلم في 
األصول الدینیة التي اتفقت علیھا األنبیاء والكتب، وتقررت عند المتناظرین، وثبتت 
حقائقھا عندھما، وكانت الكتب السابقة والمرسلون مع القرآن ومحمد صلى هللا علیھ وسلم 

د بینتھا ودلت علیھا وأخبرت بھا، فإنھ یلزم التصدیق بالكتب كلھا، والرسل كلھم، وھذا ق
  . )٢(» من خصائص اإلسالم

، فعن التحذیر من المشاركة في الفتنة واإلفساد واالمتناع عن الخوض في ذلك -١٧
 إن بین یدي الساعة لفتناً :(قال رسول هللا : قال -هللا عنھ  رضي-أبى موسى األشعري

كقطع اللیل المظلم، یصبح الرجل فیھا مؤمناً ویمسى كافراً ویمسي مؤمناً ویصبح كافراً، 
القاعد فیھا خیر من القائم، والقائم خیر من الماشي، والماشي خیر من الساعي، كسروا 
قسیكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسیوفكم الحجارة، فإن دخل على أحد بیتھ فلیكن كخیر 

  .)٣()ابني آدم

                                      
 )٤٦( سورة العنكبوت اآلیة -)١(
 .٦٣٢/ ١تفسیر السعدي -)٢(
شعیب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، : صحیح ابن حبان، لمحمد بن حبان بن أحمد التمیمي، تحقیق -)٣(

 .ھـ١٤١٤، ٢، ط١٣/٢٩٧بیروت،
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وتحریم ذلك سواء كان ذلك بحمایتھم أو  عدم دعم المفسدین والمحدثِین - ٥
: أنھ قال عن النبي  فعن علي بن أبي طالب )١(إصدار الفتاوى المنحرفة المؤیدة لھم

لعن هللا من لعن والده ولعن هللا من ذبح لغیر هللا ولعن هللا من آوى محدثاً ولعن هللا من (
قد ُعلَم أن من آوى أھل المعاصي أنھ «:-رحمھ هللا-ابن حجر ، قال)٢( )غیر منار األرض

  .)٣(»یشاركھم في اإلثم؛ فإن من رضي فعل قوم وعملھم التحق بھم
  
  
  

                                      
  :، شبكة األلوكة٢٩للویحق، عبدالرحمن ا. اإلسالم واإلرھاب متناقضان، د: انظر -)١(

 www.alukah.net  
 .ھـ٢٦/٥/١٤٤٢تاریخ زیارة الموقع في 

صحیح مسلم، لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري،كتاب األضحى، باب تحریم الذبح  -)٢(
دار األفاق الجدیدة، بیروت، بدون + وت ، دار الجیل، بیر٦/٨٤، ٥٢٣٩لغیر هللا تعالى ولعن فاعلھ،ح

 .رقم الطبعة وتاریخھا
فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني، دار المعرفة، بیروت،  -)٣(

 .  ھـ١٣٧٩، بدون ذكر رقم الطبعة، ١٣/٢٨١
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  املبحث الثاني

  وجوب الدفاع عن الوطن ومقدساته اإلسالمية

  .واملكتسبات اإلنسانية 

المقدسات الدفاع عن الوطن من أھم الواجبات لما یترتب على ذلك من حمایة 
التي اصطفاھا هللا فیھ ولحمایة أعراض المسلمین والدفاع عن أموالھم، ومن النصوص 

  خي حي جي يه ّٰ  قولھ تعالى: الشرعیة التي ورد فیھا إشارات إلى وجوب ذلك ما یلي

ھو الذي سخر لكم : أي«، )١( ِّ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

من غرس وبناء وحرث، وطرق  األرض وذللھا، لتدركوا منھا كل ما تعلقت بھ حاجتكم،
ویترتب على ھذا وجود التملك في )٢(»یتوصل بھا إلى األقطار النائیة والبلدان الشاسعة

األرض ووجوب دفاع كل فرد عن ملكھ الخاص أو ملك المسلمین العام فترتب علیھ 
، وقد قرن )٣(»من قُِتَل دون مالھ فھو شھید«: قال: وجوب الشھادة لمن قُتل دون مالھ

 رب يئ ّٰ :  هللا تعالى بین الوطن المعبر عنھ في اآلیة بالدیار وبین الدین في قولھ تعالى

  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب

 ري ٰىين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

إنما ینھاكم عن مواالة ھؤالء الذین : أي«: ، قال ابن كثیر)٤( ِّ ىي ني  مي زي

وأخرجوكم، وعاونوا على إخراجكم، ینھاكم هللا عن مواالتھم  ناصبوكم العداوة، فقاتلوكم

 حن جن ّٰ  :، وقد توعد هللا من یرد فیھ بإلحاد بالعذاب فقال تعالى)٥(»ویأمركم بمعاداتھم

  ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن

                                      
 )١٥(سورة الملك آیة -)١(
  ١/٨٧٧تفسیر السعدي -)٢(
. د: ن إسماعیل البخاري، كتاب المظالم، باب من قاتل دون مالھ، تحقیقصحیح البخاري، لمحمد ب -)٣(

  .ھـ١٤٠٧، ١، ط٣/١٧٩، ٢٤٨٠مصطفى دیب البغا، دار الشعب، القاھرة، حدیث رقم 
  )٩-٨(سورة الممتحنة اآلیتان -)٤(
بن سامي : تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، تحقیق -)٥(

  .    م ١٩٩٩ھـ، ١٤٢٠، ٢، ط٨/٩١محمد سالمة، دار طیبة للنشر والتوزیع، 
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یخبر «:- رحمھ هللا -قال السعدي )١(ِّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

كافرون بربھم، وأنھم جمعوا بین الكفر با� تعالى عن شناعة ما علیھ المشركون ال
ورسولھ، وبین الصد عن سبیل هللا ومنع الناس من اإلیمان، والصد أیضاً عن المسجد 
الحرام، الذي لیس ملكا لھم وال آلبائھم، بل الناس فیھ سواء، المقیم فیھ، والطارئ إلیھ، 

لمسجد الحرام، من حرمتھ بل صدوا عنھ أفضل الخلق محمداً وأصحابھ، والحال أن ھذا ا
واحترامھ وعظمتھ، أن من یرد فیھ بإلحاد بظلم نذقھ من عذاب ألیم، فمجرد إرادة الظلم 
واإللحاد في الحرم، موجب للعذاب، وإن كان غیره ال یعاقب العبد علیھ إال بعمل الظلم، 

یده فكیف بمن أتى فیھ أعظم الظلم، من الكفر والشرك، والصد عن سبیلھ، ومنع من یر
، ومما یدل على وجوب الدفاع عن المقدسات )٢(»بزیارة، فما ظنھم أن یفعل هللا بھم؟

 ٰر ٰذ ييىي مي خي حيجي  يه ىه مه جه ين ىن من ّٰ  :أیضاً قولھ تعالى
 

    ِّٰى
، وقد دلت اآلیة الكریمة على وجوب الدفاع عن المقدسات وحمایتھا مما قد )٣(

یقم الحد على الجناة في الحرم لعم لو لم «یوصل إلیھا األذى أو یروع اآلمنین فیھا، و
الفساد وعظم الشر في حرم هللا، فإن أھل الحرم كغیرھم في الحاجة إلى نفوسھم وأموالھم 
وأعراضھم ، ولو لم یشرع الحد في حق من ارتكب الجرائم في الحرم لتعطلت حدود هللا 

ن یحفظھ ویسخر لھذا البلد باألمن وأ  وقد دعا إبراھیم، )٤(»وعم الضرر للحرم وأھلھ

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ّٰ : لھ من المؤمنین من یحمیھ، قال تعالى

، وإذا كان هللا قد اختار أھل ھذا البلد حكومة ومجتمع لحمایتھ )٥( ِّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر

لحمایتھ فإن ذلك لفخر عظیم، ولعظم ھذا البلد أقسم هللا بھ في ما موضع من القرآن 

ِّ يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ّٰ    :الكریم قال تعالى
)٦(

 ّٰ ِّ ُّ ّٰ :وقال تعالى

ّٰ ِّ
، وقد بین هللا سبحانھ في محكم التنزیل أنھ ال یحب الفساد في األرض قال )٧( 

   مت زت ّٰ  :تعالى

                                      
  )    ٢٥(سورة الحج اآلیة -)١(
  .٥٣٦/ ١تفسیر السعدي  -)٢(
  )    ١٩١(سورة البقرة اآلیة -)٣(
محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحیاء الكتب : محاسن التأویل، لمحمد جمال الدین القاسمي، تعلیق -)٤(

  .  ، بدون ذكر رقم الطبعة وتاریخھا٢/٥٨القاھرة، العربیة، 
  )  ٣٥(سورة إبراھیم آیة  -)٥(

  )٢-١(سورة البلد اآليتان  -)٦(

  )٣(سورة التین آیة  -)٧(
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 ِّ يق ىق يف  ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت  نت

، وتدل ھذه اآلیة )١(

على وجوب حمایة الوطن وما علیھ من الحرث والنسل من العبث واإلفساد بدون حق، 
عاماً على بني آدم فھو واجب خاص على المسلمین في ھذا البلد  وإذا كان ھذا واجباً 

المقدس لحمایتھ من الفساد سواء بالمعاصي أو التعدي على الممتلكات أو المعصومین من 
: البشر، وقد بین هللا تعالى أنھ لن یجعل المصلحین في األرض كالمفسدین فقال سبحانھ

وقد  ،)٢( ِّ ِّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ّٰ 

كانت الحكمة من خلق اإلنسان وإنزالھ إلى األرض لـمھمة االستخالف وعبادة هللا وحده 

 خن حن جن  يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰ  :ال شریك لھ قال تعالى

      ِّ  ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من

، كما بین هللا أن الدفاع عن الوطن من أجل حمایة الدیار واألموال والذریة مما )٣(

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰ : یوجب الجھاد في سبیل هللا فقال تعالى

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي جيحي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن

 زت رت يب نبىب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ

 ِّ ىث نث مث رثزث يت ىت  نت مت

)٤(
فقد شرع هللا لھم القتال لحمایة  ،

 كون كلمة هللا ھي العلیاولقد شرع هللا الجھاد في اإلسالم لت، أبنائھم والدفاع عن دیارھم

وللدفاع عن الدیار والذمار
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰ  :كما قال تعالى )٥(

 جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم

ِّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
)٦(

عن الوطن ما روى   ومن صور دفاعھ.

                                      
  )٢٠٥(سورة البقرة آیة  -)١(
  )٢٨(سورة ص آیة  -)٢(
  )٣٠(سورة البقرة آیة  -)٣(
  )٢٤٦(سورة البقرة آیة  -)٤(
  .٤/٣١١لسان العرب، »حفظھ وحیاطتھ وحمایتھ والدفع عنھ كل ما یلزمك« :الذمار -)٥(
  ).٧٥(سورة النساء آیة  -)٦(
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أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أھل المدینة لیلة   كان النبي«: قال أنس
وقد استبرأ الخبر وھو على فرس ألبي طلحة   الصوت فاستقبلھم النبي فخرجوا نحو

وجدناه بحراً، أو : ، ثم قال)لم تراعوا، لم تراعوا:(ُعري، وفي عنقھ السیف، وھو یقول
والشك أن الدفاع عن الدین والنفس واألھل والمال والبالد وأھلھا، « ، )١(»إنھ لبحر: قال

، وقد تعددت وسائل )٢(»ي ذلك وھو مسلم یعتبر شھیداً من الجھاد المشروع، ومن یقتل ف
الدفاع عن الوطن في الوقت الحاضر للمشاركة في الدفاع عنھ، برد الشبھ، وبیان فضلھ 
حبھ وحمایتھ، ومحاربة الشائعات، وسد باب الذرائع، والدفاع بجمع الكلمة وتقویة أواصر 

 خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض ّٰ : اللحمة فیھ، قال تعالى

 من خن حن يمجن  ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ،حق مف

 ِّ ىن
)٣(

.  
  
  

                                      
، ٢٩٠٨صحیح البخاري، كتاب الجھاد والسیر، باب الحمائل وتعلیق السیف بالعنق، حدیث رقم  -)١(
٤/٤٧.  
  على الشبكة العنكبوتیة - رحمھ هللا-الموقع الرسمي لسماحة اإلمام ابن باز  -)٢(

 : http://www.binbaz.org.sa/fatawa/3836  
  .ھـ ٢٨/٥/١٤٤٢تاریخ زیارة الموقع في 

  )٤٦-٤٥(سورة األنفال اآليتان  -)٣(
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  املبحث الثالث

  األمر يف اململكة العربية السعودية والة وجوب الدفاع عن

  
أولو األمر «: -رحمھ هللا-قال الشیخ محمد ابن عثیمین :المراد بأولي األمر
ء یقودونھا األمراء، فال ُبّد لألمة من علما: العلماء، والثاني: صنفان من الناس، أحدھما

تعلیًما وتربیة، وال ُبّد لألمة من أمراء ُیطاعون في غیر : إلى شریعة هللا بیاًنا وإیضاًحا
معصیة هللا، وإذا لم یكن لألمة علماء ولم یكن لألمة أُمراء صارت في جھل عمیق 

في تفسیریھما شمولھ )٣(وابن كثیر)٢(وقد رجح القرطبي)١( »وفوضى شدیدة وفسدت األمة 
واألمراء، والدفاع عن والة األمر لیقوموا بما أوجب هللا علیھم من حمایة الدین ء للعلما

: -یرحمھ هللا-والعباد والبالد وإحقاق الحق وإبطال الباطل واجب شرعي، قال الماوردي
اإلمامة موضوعة لخالفة النبوة في حراسة الدین، وسیاسة الدنیا، وعقدھا لمن یقوم بھا «

، ویجب الدفاع عن العلماء واألمراء في المملكة العربیة )٤(»ماعفي األمة واجب باإلج
السعودیة ألن ذلك یقوي ثقة المجتمع بوالة أمره ویدفع الشرور عن المجتمع ویقوي 

  :والدفاع عنھم یكون بأمور منھااللحمة، 
  

  :التعاون مع والة األمر على البر والتقوى: أوالً 
الة األمر والتعاون معھم على البر لقد جاءت الشریعة بوجوب الدفاع عن و 

 مغ جغ ّٰ  : والتقوى ودلت النصوص من الكتاب والسنة على ذلك حیث قال تعالى

ِّ هل مل خل حل جلمك لك خكحك جك مق  حق مف خفحف جف
)٥(

 

قال العالمة  والتعاون مع والة األمر من أجل البر وانفعھ؛ لما في ذلك من النفع المتعدي،
ى جمیع المسلمین في ھذه المملكة التعاون مع ھذه فالواجب عل«: ابن باز رحمھ هللا تعالى

الدولة في كل خیر، وھكذا كل من یقوم بالدعوة إلى هللا تعالى ونشر اإلسالم والدعوة إلى 
ومن أھم صور الدفاع عن ، )٦(»الحق، یجب التعاون معھ في المشارق وفي المغارب

                                      
 : الرسمي على الشبكة العنكبوتیة - رحمھ هللا-موقع الشیخ محمد بن صالح العثیمین -)١(

https://binothaimeen.net/site/searchadv    
 . ھـ٢٩/٥/١٤٤٢تاریخ زیارة الموقع في 

 ٥/٢٦٠الجامع ألحكام القرآن الكریم للقرطبي  -)٢(
  ٢/٣٠٤تفسیر القران العظیم البن كثیر  -)٣(
، بدون رقم الطبعة ٣األحكام السلطانیة، لعلي محمد الماوردي، دار الكتب العلمیة، بیروت،  - )٤( 

  .وسنتھا
  )٢(ة آیة سورة المائد -)٥(
  :الرسمي على الشبكة العنكبوتیة - رحمھ هللا–موقع الشیخ عبدالعزیز بن باز -)٦(
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ا یتعلق بواجباتھ، وتأییده على االفتیات على ولي األمر فیموالة األمر والتعاون معھم عدم 
الحق والثبات علیھ والدعویة إلیھ ونفع المسلمین والدفاع عن مصالحھم واإلشادة بمواقفھ 
مما یقوي عزائمھ ویشجعھ على اإلخالص واالجتھاد، كما یكون الدفاع عنھ باللسان 

بقول أو  كالنصیحة، وبالقلم والدفاع عنھ وحمایتھ من وصول األعداء إلیھ وعدم إھانتھ
  .)١(»انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً «:  فعل وتنبیھھ إلى تجنب الظلم، لقولھ

  
 رد الشائعات وأخبار المرجفین والمغرضین إلى أولي األمر وأھل العلم: ثانیاً 

 ىل مل يك ىكمك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث ّٰ  :حیث أمرنا هللا بذلك في قولھ تعالى

 ني مي  زي ري ٰىين ىن نن من زن رن  مم ام يل

 ِّخئ حئ جئ يي ىي
)٢(

  

ھذا تأدیب من هللا لعباده عن فعلھم ھذا غیر «: قال السعدي رحمھ هللا تعالى
الالئق، وأنھ ینبغي لھم إذا جاءھم أمر من األمور المھمة والمصالح العامة ما یتعلق 
باألمن وسرور المؤمنین، أو بالخوف الذي فیھ مصیبة علیھم أن یتثبتوا وال یستعجلوا 

أھل الرأي والعلم : دونھ إلى الرسول وإلى أولي األمر منھمبإشاعة ذلك الخبر، بل یر
والنصح والعقل والرزانة الذین یعرفون األمور ویعرفون المصالح وضدھا، فإن رأوا في 
إذاعتھ مصلحة ونشاطاً للمؤمنین وسروراً لھم وتحرزاً من أعدائھم فعلوا ذلك، وإن رأوا 

  .)٣(»تزید على مصلحتھ، لم یذیعوهأنھ لیس فیھ مصلحة أو فیھ مصلحة ولكن مضرتھ 
  
فمما  :تقدیر جھود والة األمر في خدمة الحرمین الشریفین وتطویرھما :ثالثاً  

یوجب الدفاع عن والة أمر المملكة العربیة السعودیة ما أولوه من عنایة كبیرة للحرمین 
بنشر العقیدة الشریفین حیث بلغ ذلك مبلغ لم یبلغھ من قبل وتأمین السبل إلیھما وقیامھم 

الصحیحة فیھما تعلیماً وتعلماً وتطبیقاً عملیاً، ومن شواھد ذلك توسعة المرافق 
وتطویرھا، وجمع المصلین على إمام واحد في الحرمین الشریفین، ولو بقي على ما كان 
علیھ سلفاً لرأینا من االنحرافات والبدع والتناحر واالختالف في عصرنا ھذا ما ال تحمد 

  .عقباه

                                                                                                   
http://www.binbaz.org.sa/article/479#ftn11  

 .ھـ٢٨/٥/١٤٤٢تاریخ زیارة الموقع في 
، ٢٤٤٣لغضب، باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً، حدیث رقم صحیح البخاري، كتاب المظالم وا -)١(
٣/١٢٨. 
 )٨٣(سورة النساء آیة  -)٢(
 .١/١٩٠تفسیر السعدي -)٣(
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یجب الدفاع عن والة األمر نظیر دفاعھم عن قضایا المسلمین في كل : ابعاً ر

وحرصھم على مصلحة البالد والعباد بكل موضوعیة، ونشرھم العلم والدین مكان 
 الصحیح بكل وسطیة واعتدال، وتناولھم القضایا التي تمس الدین والوطن والمواطن

كام شرع هللا المطھر، فال یمكن بحكمة ورأي سدید یدفع الشر ویجلب الخیر وفق أح
  حمایة الدین والمقدسات والبالد والعباد بال والة أمر تقود الناس وتحكم شریعة هللا تعالى، 

وزجر --وولي أمر المسلمین ھو أحق الناس بنصرة دین اإلسالم، وما جاء بھ الرسول
 .، إما لجھل، أو اتباع ھوى)١(من یخالف ذلك، ویتكلم في الدین بال علم

م -بما منحھ هللا من سلطان- فولي األمر في الدولة اإلسالمیة یستطیع أن ُیَقوِّ
حفظ الدین على «اعوجاج أفراد المجتمع، ویأطرھم على الحق أطراً حتى یتمكن من 

أصولھ المستقرة، وما أجمع علیھ سلف األمة، فإن نجم مبتدع، أو زاغ ذو شبھة عنھ 
خذه بما یلزمھ من الحقوق، والحدود، لیكون الدین أوضح لھ الحجة، وبین لھ الصواب، وأ

  .)٢(»محروساً من خلل، واألمة ممنوعة من زلل
  

وسن األنظمة المستنبطة  حمایة والة األمر لحقوق المواطنین والمقیمین :خامساً 
من الكتاب والسنة لحمایة الحقوق العامة والخاصة وتطبیقھا عملیاً وذلك یوجب الدفاع 

الذب عن أعراضھم والتأیید ألعمالھم الموافقة لشرع هللا والبعد عن عن والة األمر و
  .البحث عن ھفواتھم

  
مما یوجب الدفاع عنھم اإلنسان بشكل عام  حمایة والة األمر لحقوق: سادساً 

والوقف معھم، وما األحداث القائمة والتي ترى في الواقع إال شاھد على ذلك، وقد انطلق 
أیا كان جنسھ أو  -اإلنسان في المملكة العربیة السعودیة والة األمر في حمایة حقوق

 مل يك ىك  مك لك اك يق ىق ّٰ  :من قولھ تعالى-عرقھ أو جنسیتھ أو دیانتھ

ِّ ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل
)٣(

، ومن أوضح الشواھد  

على حمایة والة األمر لحقوق اإلنسان عامة موقف حكومة المملكة العربیة السعودیة من 
التعامل مع جائحة كرونا الصحیة حیث أمر خادم الحرمین  حالة الناس الصحیة في

بتقدیم العالج مجاًنا لجمیع المواطنین -حفظھ هللا-الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز
والمقیمین ومخالفي نظام اإلقامة في جمیع المنشآت الصحیة العامة والخاصة في كل ما 

انونیة أو مالیة، وھذا الموقف كفیل یتعلق بالعالج من فیروس كورونا دون أي تبعیات ق

                                      
:  البدایة والنھایة، إلسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، حققھ ودقق أصولھ وعلق حواشیھ: انظر - )١( 

  . ھـ ١٤٠٨، ١، ط٢٧/٣١٤علي شیري، دار إحیاء التراث العربي، 
  .٢٦األحكام السلطانیة، لعلي محمد الماوردي،  - )٢( 
 ) ٧٠(سورة اإلسراء اآلیة  -)٣(
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 مح جح  مج حج ّٰ : بوجوب حمایة والة األمر واالعتراف بفضلھم لقولھ تعالى

ِّ جخ
)١(

  

  

                                      
 ) ٦٠(سورة الرحمن اآلیة  -)١(
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  املبحث الرابع

  وجوب الدفاع عن اتمع يف اململكة العربية السعودية

مما یجب على كل مسلم الدفاع عن فئات المجتمع في المملكة العربیة السعودیة 
فھم إما مواطن  وتحت قیادة تحكم كتاب هللا وسنة رسولھن في بلد اإلسالم ألنھم یعیشو

مسلم معصوم الدم والمال والعرض وإما معاھد أو مستأمن أو ذمي معصومون فالدفاع 
  :فئة على حدةنفرد بیان الدفاع عن كل : عنھم واجب بشرع هللا تعالى وفیما یلي

  :فئات المجتمع التي یجب الدفاع عنھا: أوالً 
لقد رخصت دماء المسلمین عند بعض الناس وھذا مما یوجب : فئة المسلمین- ١

تناول ھذا الموضوع بالتأصیل الشرعي وبیانھ، فیجب الدفاع عن فئة المسلمین؛ لتحریم 

 يك ىك ّٰ : قتل المؤمن بغیر حق وقد نص القرآن الكریم على ذلك في قولھ تعالى

 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل  مل

ِّ زي ري
)١(

فلم یرد في أنواع الكبائر أعظم من ھذا «: -، قال السعدي رحمھ هللا

فھذا الذنب العظیم قد : اإلخبار بأن جزاءه جھنم، أي: الوعید، بل وال مثلھ، أال وھو
انتھض وحده أن یجازى صاحبھ بجھنم، بما فیھا من العذاب العظیم، والخزي المھین، 

، وقد وقال رسول )٢(»الخیبة والخسار وسخط الجبار، وفوات الفوز والفالح، وحصول
یومكم ھذا، في شھركم ھذا في إن دماءكم، وأموالكم حرام علیكم، كحرمة («: هللا 

بلدكم ھذا، أال كل شيء من أمر الجاھلیة تحت قدمي موضوع، ودماء الجاھلیة 
موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربیعة بن الحارث، كان مسترضعاً في 

سعد فقتلتھ ھذیل، وربا الجاھلیة موضوع، وأول ربا أضع، ربا عباس بن عبد بني 
المطلب، فإنھ موضوع كلھ، فاتقوا هللا في النساء، فإنكم أخذتموھن بأمان هللا، واستحللتم 
فروجھن بكلمة هللا، ولكم علیھن أن ال یوطئن فرشكم أحداً تكرھونھ، فإن فعلن ذلك، 

ھن علیكم رزقھن، وكسوتھن بالمعروف، وقد تركت فاضربوھن ضرباً غیر مبرح، ول
؟ )فیكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم بھ، كتاب هللا، وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون

بإصبعھ السبابة، یرفعھا إلى السماء : نشھد إنك قد بلغت، وأدیت، ونصحت، فقال: قالوا
، فھذه النصوص واألقوال )٣(»مرات، ثالث )اللھم اشھد، اللھم اشھد(وینكتھا إلى الناس، 

  .كفیلة بحمایة المسلم ومنع التعدي علیھ بأي حال بل موجبة لحمایتھ والدفاع عنھ

                                      
 ) ٩٣(سورة النساء اآلیة  -)١(
 .١٩٣/ ١تفسیر السعدي -)٢(
 .٤/٣٩،  ٣٠٠٩حدیث رقم- -صحیح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي -)٣(
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  :ما یجب حمایة المجتمع المسلم منھ: ثانیاً 
انحرف عنھ : یقال«: في اللغة : ومفھومھ: الحمایة من االنحراف الفكري: أوالً 

محدود محروم وھو : اَرف بفتح الراء أيو تحرف واحرورف أي مال وعدل، ورجل مح
االنحراف عن «، و)٢(»المیل عنھ: االنحراف عن الشيء ھو« :وقیل ،)١(»ضد المبارك

 . )٣(»یقال انحَرَف عنھ َینحِرف انحرافاً، وحّرفُتھ أنا عنھ، أي عَدلُت بھ عنھ. الشَّيء
: ُعرف مصطلح االنحراف بتعریفات منھا أنھ: االنحراف في االصطالح   

ارتكاب أي فعل نھت الشریعة اإلسالمیة عن ارتكابھ، أو ترك أي فعل أوجبت الشریعة «
 .)٤(»اإلسالمیة القیام بھ، دون أن یكون للفعل أو للترك عذر شرعي معتبر

تفكر إذا ردد قلبھ معتبراً، : تردد القلب في الشيء، یقال«: ھو الفكر في اللغة  
ومنھ قولھ ، )٦(»إعمال النظر في الشيء«: كر،وقیل الف)٥(»كثیر الفكر:ورجل فكیر

  .)٧( ِّ مب هئ مئ ّٰ   :تعالى

تلك القوة : الفكرة قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم، والتفكر« : ھو:الفكر اصطالحاً 
  .)٨(»بحسب نظر العقل

العدول عن الحق في أصول الدین «: قیل ھو :واالنحراف الفكري في االصطالح
بادئھ األساسیة، فكل تفكیر خاطئ فیھ میل عن الحق ھو وقضایاه الكبرى وثوابتھ، وم

  )٩(»انحراف فكري

                                      
محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، : ن أبي بكر الرازي تحقیقمختار الصحاح، لمحمد ب - )١( 

  .ھـ١٤١٥، بدون ذكر رقم الطبعة، ١/١٦٧بیروت،
 .٩/٤١لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري، - )٢( 
، ٢/٤٢عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر، :  مقاییس اللغة، ألحمد بن فارس الرازي، تحقیق - )٣( 

 .ھـ١٣٩٩كر رقم الطبعة، دون ذ
رعایة األحداث المنحرفین في المملكة العربیة السعودیة، لعبدهللا السدحان، مكتبة العبیكان،  - )٤( 

 . ھـ١٤١٧، ١، ط١٤الریاض، 
  .٤/٤٤٦عبد السالم محمد ھارون، : مقاییس اللغة، ألحمد بن فارس الرازي، تحقیق - )٥( 
مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، : وز آبادي، تحقیقالقاموس المحیط لمجد الدین الفیر -)٦(

  .ھـ١٤٢٦، ٨، ط٤٥٨
  )١٨(آیة  سورة المدثر -)٧(
، ٣٨٤صفوان داودي، دار العلم، دمشق،: المفردات في غریب القرآن، للحسین األصفھاني تحقیق -)٨(

  .    ھـ١٤١٢بدون رقم الطبعة،
راسة تأصیلیة، بحث مقدم الستكمال متطلبات نیل درجة التدابیر الوقائیة من االنحراف الفكري، د -)٩(

  .ھـ١٤٢٧، ٣٧الماجستیر، إعداد تمیم بن عبد هللا السلیمان، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، 



  
         ثانيالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 

- ١٣٢٧ - 
 

  
تمثل العقل والفكر معلومات وتصورات :االنحراف الفكري ھو :ویمكن القول

  .یجزم بیقینھا على غیر بصیرة تترجمھا الحواس فیتبین عدم صوابھا
ابقة ونزول إن المتأمل في زوال األمم الس: خطر االنحراف الفكري على المجتمع

العذاب علیھا یجد أن االنحراف الفكري لدى أفرادھا ھو سبب ذلك الھالك، ومن أمثلة 

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ  :ذلك ما جاء في قولھ تعالى

 ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نتمت  زت رت يب

 زيري  ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك

 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي

ِّحت جت هب  مب
بین القرآن الكریم أن فرعون أضل قومھ  ، حیث)١(

بإثارة الشبھ علیھم واالستخفاف بھم لیصدھم عن الحق فحقت علیھم العقوبة بسبب 
انحرافھم الفكري وطاعتھم لفرعون التي حالت دون تفكیرھم السلیم، واألمثلة على تسبب 

ومن أخطر االنحراف الفكري في ھالك األمم كثیرة ال یمكن استیعابھا في بحث كھذا، 
أنواع االنحراف ما یمس العقیدة وقد كان أغلب انحراف األمم الغابرة في العقیدة وذلك 

كما كان ذلك االنحراف سبباً في  -علیھما السالم-بعبادة غیر هللا كقوم نوح وقوم إبراھیم 
وعلى ھذا فخطر االنحراف  وقوع االنحرافات األخالقیة كما حصل في قوم لوط

جتمع كبیر إذا لم یقابلھ مصلحون یبینون الحق ویدفعون الباطل لوقایة الفكري على الم

 حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص  ّٰ  :المجتمع، قال تعالى

 مم خم  حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جكمق حق مف خف

ِّمن خن حن جن
)٢(

،كما أن جمیع االنحرافات مبنیة على االنحراف الفكري 

التفكیر وال یمارس انحراف أخالقي بال  فال یمكن یمارس اإلنسان انحراف سلوكي قبل
االنحراف الفكري یترتب علیھ ما ال یترتب على غیره في حیاة الفرد وآخرتھ، «تفكیر، و

فإن من أخطر صوره االنحراف العقدي المتمثل في الوقوع في الشرك الذي یترتب علیھ 

                                      
  .٥٦- ٥١سورة الزخرف اآلیات  -)١(
 .١١٧،  ١١٦سورة ھود اآلیتان  -)٢(
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  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ّٰ  : ، قال تعالى)١(»حبوط العمل وعدم قبولھ

 ِّ ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق
)٢(

.  
  

  : ومن أبرز صور االنحراف الفكري ما یلي
السعي لزعزعة مصادر المعرفة والعلم الراسخة في وجدان المسلم، وذلك  -١«

باستبعاد الوحي كمصدر للمعرفة أو تھمیشھ وجعلھ تابعاً لغیره من المصادر كالعقل 
أساطیر وخرافات، والسعي لكسر واإلحساس، والسخریة من اإلیمان بالغیب واعتباره 

غلو بعض شباب األمة في التكفیر وما ینتج عنھ -٢الحواجز النفسیة بین اإلیمان والكفر،
  .)٣( »من أعمال العنف والقتل والتخریب

قلة التمسك بنصوص الطاعة الواجبة في القرآن الكریم والسنة النبویة، حیث  -٣
وج على والة األمر ومناكفة العلماء، ظھرت المجاھرة بمعصیة هللا ورسولھ، والخر

وأُستھین بدماء المعصومین وحقوق الوالدین وكثر التمرد على الزوج وقُِصَر في حقوق 
  .بعض الزوجات

والخالصة أن االنحراف الفكري لھ أخطار جسیمة وعواقب وخیمة یمكن 
  :تلخیصھا فیما یلي

  .رةأنھ سبب لھالك األمة وموجب للعقوبة في الدنیا واآلخ-١
أن االنحراف الفكري سبب أولي لحدوث أنواع االنحرافات األخرى كالعقدي -٢

 .والسلوكي واألخالقي وغیرھا
 .أنھ داء عضال إذا سرى في مجتمع تجذر وصعب استئصالھ-٣
أن المنحرف فكریاً قد یصدر منھ أبشع الجرائم كالكفر والقتل واالفساد في -٤

 .األرض
 .وھو معول ھدم في المجتمعالمنحرف فكریاً ضرره متعد -٥

  .ویجب حمایة المجتمع منھ ودفع كل سبب یحدثھ أو یعین على انتشاره

                                      
 الزاید بحث منشور في مجلة البحوث عبدهللا.حمایة المجتمع المسلم من االنحراف الفكري د -)١(

 .٢٣٢ھـ،١٤٢٦صفر- ذو القعدة ٧٧اإلسالمیة العدد
 )١١٦(سورة النساء آیة  -)٢(
عبدهللا الزاید، بحث منشور في مجلة البحوث . حمایة المجتمع المسلم من االنحراف الفكري د -)٣(

 .٢٣٣ه،١٤٢٦صفر- ذو القعدة ٧٧اإلسالمیة العدد



  
         ثانيالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 

- ١٣٢٩ - 
 

  
  : الحمایة من الجھل -ثانیاً 

یجب حمایة المجتمع المسلم من الجھل بدینھ حتى ال یجني علیھ جھل أفراده وال  
ل ومنع یمكن لعالم بالحق صادق التدین أن یخالفھ إلى الباطل ویمكن التصدي للجھ

-وما ھذا البحث إال نزر یسیر مما یجب في ھذا الباب- انتشاره بالعلم  والتعلیم والتعلم
فُیحمى المجتمع بتعلیم أفراده الحكم الشرعي للمنكرات، وبیان فضل ما ترك من 

حدیث : معروف، فقد یكون جاھالً، أو ناسیاً، والبد أن یكون ذلك برفق ولین، ومثال ذلك
حتى إذا فرغ دعا بماء فصبھ ) دعوه(«: ل في المسجد فقال النبياألعرابي الذي با

إن ھذه المساجد ال تصلح لشيء من :(دعاه فقال لھثم إن رسول هللا: وفي روایة)١(»علیھ
، كما یلزم استمرار )٢()والصالة وقراءة القرآن-تعالى-ھذا البول والقذر، إنما ھي لذكر هللا

  مئ خئ حئ جئ يي ّٰ : ، قال عزوجل-تعالى-الوعظ، والنصح، والترھیب من هللا

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حتجت هب مب خب حبجب هئ

 مع جع مظ  حط مض خضحض جض مص خص حص مس خس حس جس

 حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حقمف خف حف جف مغ جغ

ِّخن حن جن مم خم
)٣(

فما : ، وینبغي أن یكون المقال مناسباً للمقام

أدعى للقبول یناسب الجھر یكون جھراً وما یناسب السریة یكون سراً حتى یكون 
من وعظ أخاه سراً فقد نصحھ، وزانھ، «: - یرحمھ هللا–الشافعيوالرجوع إلى الحق، قال 

  .)٤(»ومن وعظھ عالنیة فقد فضحھ، وشانھ
  :  الحمایة من المنكرات:ثالثاً 

لقد نشأ عن اتصال العالم بعضھ ببعض اختالط الثقافات، وتنوع مصادرھا، 
صحاب المنكرات لترویج منكراتھم، وسھل تداولھا وأشكالھا، وأتاح ذلك الفرصة أمام أ

من قبل بعض أفراد المجتمع المسلم، كما ساعد الناس على تعلم ممارسة الجرائم، 
وتنظیمھا، وقد عمل أعداء اإلسالم على توظیف ھذا االتصال في إفساد أخالق المسلمین 

لزوجة على وتعكیر صفو حیاتھم، وذلك بالتعدي على ثوابت قیمھم، حتى أفسدوا ا
زوجھا، واألوالد على والدیھم، والرعیة على الراعي، وال غرابة في ھذا، ألنھم یحسدون 

                                      
والناس األعرابي حتى فرغ من بولھ في  تاب الوضوء، باب ترك النبي صحیح البخاري، ك -)١(

  .١/٨٩، ٢١٦المسجد، حدیث رقم
صحیح مسلم، كتاب الطھارة، باب وجوب غسل البول وغیره من النجاسات إذا حصلت في  -)٢(

  .١/٢٣٦، ١٠٠المسجد، حدیث رقم
  ).١٢٨-١٢٥( اتسورة النحل اآلی -)٣(
مسلم، لیحیى بن شرف النووي، نشر مؤسسة قرطبة، مصر، شرح النووي على صحیح  -)٤(
  .ھـ١٤١٢، ١، ط٢/٣٢
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حیث حازت المملكة العربیة السعودیة  المسلمین على ما ھم فیھ من خیر منھجھم الرباني،
قصب السبق في انخفاض الجریمة بین ترتیب دول العالم لما طبقت الشریعة اإلسالمیة 

 يق ىق ّٰ : -تعالى-، وقد كشف لنا القرآن الكریم ذلك الحسد بقولھ)١( ظمتھافي جمیع أن

   ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك

)٢(  ِّ  هب مب خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي  ني ميزي ري ٰى ين
، 

فلما كثرت الشبھات وتعددت وسائل ترویج الشھوات شكل ذلك خطراً على الفرد، 
رة المسلمة، وكثر التشتت بین أفرادھا، واألسرة، والمجتمع، حتى اختل بذلك أمن األس

وخرج بعض نتاجھا لیكون سھماً یحدث خلالً في صف المجتمع أو یشكل خطراً على 
البالد والعباد، ثم كثر بذلك عدد من یحمل انحرافات في المعتقد، والفكر، واألخالق، 
 فاستحل حرمات المسلمین، واعتدى على الضرورات الخمس، فطعن في الدین، وقتل

النفس المعصومة، وأفسد العقل بعرض المخدرات وتداولھا، وانتھك العرض باالبتزاز، 
رضي هللا -وسرق المال، ولم یبال أولئك بما ُیصلُِح مجتمعاتھم، فعن زینب بنت جحش

ال إلھ إال :(یوماً فزعاً محمراً وجھھ، یقولخرج رسول هللا«: قالت زوج النبي- عنھا
، وحلق )اقترب، فتح الیوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل ھذه هللا، ویل للعرب من شر قد

یا رسول هللا أنھلك وفینا الصالحون؟، : فقلت: بإصبعھ اإلبھام، والتي تلیھا، قالت
، وبھذا یتبین أن كثرة المنكرات یعد خطراً على جمیع )٣(»)نعم، إذا كُثر الخبث:(قال

د لھا من تضافر جھود لمواجھتھا، المستویات، وفي جمیع المجاالت، وتلك الھجمات الب
  .)٤(فیما یساعد على حمایة المجتمع المسلم

                                      
عبدهللا المطوع، دار الحضارة للنشر . آراء المحتسب علیھم في المحتسبین، د: انظر -)١(

  .ھـ١٤٣٠، ١، ط٤٤والتوزیع، 
  ).١٠٩(سورة البقرة اآلیة رقم -)٢(
تراب الفتن وفتح ردم یأجوج ومأجوج، صحیح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب اق -)٣(

  .٨/١٦٦، ٧٤١٨حدیث رقم 
حسن الشھري، دار جامعة نایف .وظیفة االحتساب في تحقیق األمن االجتماعي، د: انظر -)٤(

  .ھـ١٤٣٦، ١، ط١٧٤للنشر، الریاض،
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إن حمایة المجتمع المسلم من  :الحمایة من الفرقة واالختالف في الرأي: رابعاً 

الفرقة واالختالف في الرأي من األھمیة بمكان، وما أھلك كثیر من المجتمعات إال 

 ّٰ  :د نھانا هللا تعالى عن ذلك بقولھ عزوجلاالختالف في الرأي والمشاھد شاھد، وق

 ىن من خن حن جنيم  ىممم خم حم جم يل ىل مل خل

ِّ
)١(

فأخبر أن ائتالف قلوب المؤمنین وثباتھم وعدم  «: -رحمھ هللا–، قال السعدي 

تنازعھم سبب للنصر على األعداء، وأنت إذا استقرأت الدول اإلسالمیة وجدت السبب 
فرق الذي أطمع فیھم األعداء وجعل بأسھم األعظم في زوال ملكھا ترك الدین والت

 ام يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث ّٰ  :، وقال تعالى)٢(»بینھم

 يي ىي ني مي  زي ري ٰىين ىن نن من زن رن  مم

ِّخئ حئ جئ
)٣(

وأنھ . ھذا تأدیب من هللا لعباده عن فعلھم ھذا غیر الالئق«، 

باألمن وسرور ینبغي لھم إذا جاءھم أمر من األمور المھمة والمصالح العامة ما یتعلق 
المؤمنین، أو بالخوف الذي فیھ مصیبة علیھم أن یتثبتوا وال یستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، 
بل یردونھ إلى الرسول وإلى أولي األمر منھم، أھل الرأي والعلم والنصح والعقل 

فإن رأوا في إذاعتھ مصلحة . والرزانة، الذین یعرفون األمور ویعرفون المصالح وضدھا
وإن رأوا أنھ لیس فیھ . لمؤمنین وسرورا لھم وتحرزا من أعدائھم فعلوا ذلكونشاطا ل

 :مصلحة أو فیھ مصلحة ولكن مضرتھ تزید على مصلحتھ، لم یذیعوه، ولھذا قال تعالى

یستخرجونھ بفكرھم وآرائھم السدیدة وعلومھم : أي ِّٰىين ىن نن من ّٰ

في أمر من األمور ینبغي الرشیدة، وفي ھذا دلیل لقاعدة أدبیة وھي أنھ إذا حصل بحث 
أن یولى من ھو أھل لذلك ویجعل إلى أھلھ، وال یتقدم بین أیدیھم، فإنھ أقرب إلى 

وفیھ النھي عن العجلة والتسرع لنشر األمور من . الصواب وأحرى للسالمة من الخطأ
حین سماعھا، واألمر بالتأمل قبل الكالم والنظر فیھ، ھل ھو مصلحة، فیقدم علیھ 

  .)٤(»أم ال فیحجم عنھ؟اإلنسان؟ 

                                      
  ) ٤٦(سورة األنفال اآلیة  -)١(
  .١٢٦/ ١تفسیر السعدي -)٢(
  ) ٨٣(سورة النساء اآلیة  -)٣(
  .١٩٠/ ١تفسیر السعدي -)٤(
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  . حمایة غیر المسلمین: ثانیاً 

 مص ّٰ : األصل في حمایة غیر المسلمین في المملكة العربیة السعودیة قولھ تعالى

 مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض

ِّ  حك جك
)١(

طلب منك أن تجیره، وتمنعھ من الضرر، ألجل أن یسمع كالم : أي«، 

ه حتى یسمع كالم هللا، ثم إن أسلم، فذاك، وإال فأبلغھ هللا، وینظر حالة اإلسالم، فأجر

 يك ىك مك لك اك يق ىق ّٰ : ، وقولھ تعالى)٢(»المحل الذي یأمن فیھ: مأمنھ، أي

 ني مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل

ِّ
فقد استثنى هللا تعالى المعاھدین الذین لم یغدروا ولم یخونوا المسلمین من القتل   )٣(

 خي حيجي  يه ىه مه جه ين ىن من  ّٰ :وقولھ سبحانھوھذا سیاج حمایة منیع، 

ِّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي
)٤(

كما أنھ ال یجوز قتالھم في الحرم إن دخلوه حتى ، 

من قتل معاھداً لم یرح رائحة الجنة وإن ریحھا توجد من مسیرة (: ، وقالیبدوا بالقتال
  .)٥()أربعین عاماً 

م وبین المسلمین ذمة، وھم من بینھ: وغیر المسلمین الذین یجب حمایتھم غیر المحاربین
أو عھد، أو أمان، ولم یفعلوا ما ینقض ذلك، كقتالھم المسلمین أو اإلعانة علیھم، وھذا 

  :یشمل ثالثة أصناف
وھم  )٦(»الذي بینھ وبین اإلمام عھد وھدنة: والمعاھد«: فئة المعاھدین-١

رعایا الدولة غیر المسلمة، والتي بینھا وبین المسلمین عھد وصلح 
وقد جعل هللا سیاجاً لحمایة المعاھد بین المسلمین  لقتال،على عدم ا

  وأوجب تفعیلھ وتوعد من تجاوزه لیلحق 
  

                                      
  )٦(سورة التوبة اآلیة  -)١(
  .٣٢٩/ ١تفسیر السعدي -)٢(
  )٤(سورة التوبة اآلیة  -)٣(
  )١٩١(سورة البقرة اآلیة  -)٤(
صحیح البخاري، كتاب، الجزیة والموادعة، باب إثم من قتل معاھداً بغیر جرم، حدیث رقم  -)٥(

١/١٥١٦، ٣١٦٦.  
. د: غریب ألفاظ المھذب، محمد بن أحمد بن بطال، تحقیق النظم المستعذب في تفسیر -)٦(

  .م١٩٨٨، بدون رقم ط، ١/١٥٦مصطفى عبد الحفیظ، المكتبة التجاریة بمكة المكرمة، 
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من قتل : (ذلك بقولھ األذى بالمعاھد ورتب على ذلك أشد العقوبات وقد بین النبي

 . )١( )معاھداً لم یرح رائحة الجنة وإن ریحھا توجد من مسیرة أربعین عاماً 
وھم رعایة الدولة اإلسالمیة الذین رضوا بحكم اإلسالم  : فئة أھل الذمة - ٢

 خن حن جنمم خم حم جم ّٰ : علیھم فأعطوا الجزیة والتزموا بأحكام أھل الذمة، لقولھ تعالى

 مثهت مت هب مب هئ مئ  هي مي خي حي جي ٰه مهجه هن  من

ِّ  هس مس هث
)٢(

.   

الذین أعطاھم  فھو الذي َیقَدم بالد المسلمین من غیر استیطانھا: فئة المستأمنین -٣
ام المسلمین األمان، أو أحد من المسلمین األمان على نفسھ ومالھ إذا دخل بالد إم

المسلمین حتى یخرج منھا، سواء أكان من أھل الكتاب أم من غیرھم، فحكم كل 
ھؤالء األصناف واحد، وھو أنھم معصومون الدم والمال، فال یجوز سفك دمائھم، 

 مب زب رب يئ ّٰ : ھم لقولھ تعالىوال أخذ أموالھم، ویستحب اإلحسان والقسط إلی

 يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب

 من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق

ِّ ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن
)٣(

   

لدینا معاَھدون «:- رحمھ هللا تعالى-قال العالمة الشیخ محمد بن عثیمین
ومستأَمنون، ومعاھدون معاھدة عامة، ومعاھدة خاصة، فمن َقِدم إلى بالدنا من 

إما معاَھد أو ُمستأَمن، فال یجوز : لكفار لعمل أو ِتجارة، وُسِمح لھ بذلك، فھوا
َمن قتل معاَھًدا، لم َیَرح رائحة :(أنھ قال االعتداء علیھ؛ وقد ثبت عن النبي

ُمحتِرمون لما اقتضى  -عز وجل -، فنحن مسلمون مستسلمون ألمر هللا )الجنة
، فَمن أخلَّ بذلك فقد أساء لإلسالم، اإلسالم احترامھ من أھل العھد واألمان

وأظھره للناس بمظھر اإلرھاب والغدر والخیانة، وَمن التزم أحكام اإلسالم 
 .)٤(»واحترم العھود والمواثیق، فھذا ھو الذي ُیرجى خیره وفالحھ

                                      
  )٢٥٦(سورة البقرة اآلیة  -)١(
، ٣١٦٦دیث رقم البخاري، كتاب الجزیة والموادعة، باب إثم من قتل معاھداً بغیر جرم ، ح صحیح -)٢(
١/١٥١٦.  
  )٩-٨(سورة الممتحنة اآلیتان -)٣(
فھد بن ناصر بن إبراھیم : مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ مجمد بن صالح العثیمین، جمع وترتیب -)٤(

  :المكتبة الشاملة الحدیثة على الشبكة العنكبوتیة رابط الموضوع ٤٩٣ص  السلیمان،
 https://www.alukah.net/sharia/0/69692/#ixzz6iZDyqYTD  

  .ھـ ١٤٤٢/ ٥/ ٢٠تاریخ زیارة الموقع
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 جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض  ّٰ  :ولقولھ تعالى

ِّ مق حق مف خف حف
 مئ خئ حئ ّٰ  :وقال سبحانھ، )١(

 جح مجحج مث  هت مت خت حت جت هبمب خب  حب جب هئ

ِّ حض جض مص خص  حص مسخس حس جسمخ جخ مح
)٢(

–قال سعدي  

أي بما أمروا باإلیمان بھ، قوموا بالزم إیمانكم، بأن تكونوا قوامین � (:-رحمھ هللا
شھداء بالقسط، بأن تنشط للقیام بالقسط حركاتكم الظاھرة والباطنة، وأن یكون 

وأن تكونوا قاصدین  ذلك القیام � وحده، ال لغرض من األغراض الدنیویة،
العدل، ال اإلفراط وال التفریط، في أقوالكم وال أفعالكم، وقوموا : للقسط، الذي ھو

ال یحملنكم بغض : بذلك على القریب والبعید، والصدیق والعدو، وال یجرمنكم، أي
قوم على أال تعدلوا؛ كما یفعلھ من ال عدل عنده وال قسط، بل كما تشھدون لولیكم، 

  یھ، وكما تشھدون على عدوكم فاشھدوا لھ، ولو كان كافراً أو مبتدعاً، فاشھدوا عل
فإنھ یجب العدل فیھ، وقبول ما یأتي بھ من الحق، ألنھ حق ال ألنھ قالھ، وال یرد 

   .)٣( )الحق ألجل قولھ، فإن ھذا ظلم للحق
  
نھى أن یحمل المؤمنین بغضھم «: -یرحمھ هللا-قال شیخ اإلسالم ابن تیمیةو 

ار على أال یعدلوا علیھم، فكیف إذا كان البغض لفاسق، أو مبتدع متأول؟ من أھل للكف
اإلیمان فھو أولى أن یجب علیھ أال یحملھ ذلك على أال یعدل على مؤمن، وإن كان ظالماً 
لھ، فھذا موضع عظیم المنفعة في الدین، والدنیا، فإن الشیطان موكل ببني آدم، وھو 

أصل السنة مبناھا على االقتصاد، «: -حمھ هللا تعالىیر- ، وقال)٤(»یعرض للجمیع
  .)٥(»واالعتدال، دون البغي، واالعتداء

  
  
  
  

                                      
  )٨٣(سورة البقرة اآلیة  -)١(
  )٨(سورة المائدة اآلیة  -)٢(
  .٢٢٤/ ١تفسیر السعدي -)٣(
رشاد سالم، جامعة اإلمام االستقامة، لشیخ اإلسالم أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، تحقیق محمد  -)٤(

  .ھـ١٤٠٣، ١، ط١/٣٨محمد بن سعود، 
مجموع فتاوى شیخ اإلسالم أحمد بن تیمیة، جمع وترتیب عبدالرحمن بن قاسم، طبعة مجمع  -)٥(

  .ھـ١٤١٦، بدون ذكر رقم الطبعة، ٤/١٧٠الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، 
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  الخـــــــــــــــــــاتـمــة

الحمد � كما ینبغي لجالل وجھھ وعظیم سلطانھ أحمده على ما من بھ علّي من نعم  
لذي أسأل هللا أن ینفع عظیمة، ووفقني وأعانني على إتمام ھذا البحث العلمي المتواضع ا

بھ وأن یجعلھ خالصاً لوجھھ الكریم، وذخراً لّي ولوالدي وجمیع من علمني ولكل من 
 :أما بعد    .             أعانني على إتمامھ یوم ال ینفع مال وال بنون

  :فقد خلص ھذا البحث إلى النتائج والتوصیات والمقترحات التالیة
  :أبرز النتائج

 عن المملكة العربیة السعودیة واجب شرعي تجلى ذلك في اآلیات تبین أن الدفاع
 . وأفعالھم القرآنیة والنصوص النبویة وأقوال السلف الصالح

تجلى في البحث مجاالت الدفاع عن الدین وحرص الشریعة على ذلك.  

 أبرز البحث كبیر اھتمام القرآن الكریم والسنة النبویة بحمایة المقدسات اإلسالمیة
  .الدفاع عنھا وحمایة الذمار والدیار ووجوب

 حدد البحث وجوب الدفاع عن والة األمر ألن ذلك یعد دفاعاً عن الدین والعباد
  .والبالد

  : أبرز التوصیات
 یحث الباحث على التأمل الدقیق والتدبر العمیق في كتاب هللا المبین وسنة الرسول

  .ن یأتي وما یذرلمعرفة ما یجب على المسلم وما ینبغي لھ أ األمین

 یوصي الباحث بضرورة بیان وجوب الدفاع عن المملكة العربیة السعودیة لما
-وتحكیم شرع هللا في كل أمر-كالمقدسات-تتمیز بھ من أمور ال تتوفر في غیرھا

 .-وكون اإلسالم بدأ منھا وإلیھا مأزه

ائل یوصي الباحث بتضمین موضوعات الدفاع عن المملكة العربیة السعودیة ووس
ذلك وأسالیھ في المقررات الدراسیة وخطب الجمعة والمؤتمرات والندوات العلمیة 

  .والقنوات اإلعالمیة والبرامج الثقافیة

  :أبرز المقترحات
تتناول ھذا الموضوع بصورة أكبر وتأصیل -یقترح الباحث إعداد دراسة علمیة

  .أعمق

لمیة تتناول تخصیص دروس ومحاضرات وندوات، وإقامة دورات ومؤتمرات ع
 . جوانب ھذا الموضوع بالحوار والمناظرة وعرض الشبھ المثارة حولھ وتفنیدھا

وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین وصلى هللا وسلم على سید المرسلین 
  .وعلى آلھ وصحابتھ أجمعین
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 فھرس المصادر والمراجع

، بیروت، بدون رقم األحكام السلطانیة، لعلي محمد الماوردي، دار الكتب العلمیة.١
 .الطبعة وسنتھا

عبدهللا المطوع، دار الحضارة للنشر .آراء المحتسب علیھم في المحتسبین،د.٢
 .ھـ١٤٣٠، ١، ط٤٤والتوزیع، 

االستقامة، لشیخ اإلسالم أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، تحقیق محمد رشاد سالم، .٣
 .ھـ١٤٠٣، ١جامعة اإلمام محمد بن سعود، ط

عبدالرحمن اللویحق، شبكة األلوكة .ب متناقضان، داإلسالم واإلرھا.٤
www.alukah.net   

سنة -١الریاض، ط-مكتبة الملك فھد-عبد العزیز الربیعة. البحث العلمي، د.٥
 . ھـ١٤١٨

البدایة والنھایة، إلسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، حققھ ودقق أصولھ وعلق .٦
  . ھـ ١٤٠٨، ١علي شیري، دار إحیاء التراث العربي، طعلى حواشیھ 

التدابیر الوقائیة من االنحراف الفكري، دراسة تأصیلیة، بحث مقدم الستكمال .٧
متطلبات نیل درجة الماجستیر، إعداد تمیم بن عبد هللا السلیمان، جامعة نایف 

  .ه١٤٢٧العربیة للعلوم األمنیة، 

سماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إ.٨
 ١٩٩٩ھـ، ١٤٢٠، ٢سامي بن محمد سالمة، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط: تحقیق

  .    م

. د: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، لعبد الرحمن بن سعدي، تحقیق.٩
 .ھـ١٤٢٠، ١عبد الرحمن بن معال اللویحق، مؤسسة الرسالة، ط

أحمد محمد : لسنن الترمذي، لمحمد بن عیسى الترمذي، تحقیقالجامع الصحیح .١٠
شاكر وآخرین، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، بدون ذكر رقم الطبعة 

 .وتاریخھا

سمیر البخاري، دار : الجامع ألحكام القرآن، لمحمد بن أحمد القرطبي، تحقیق.١١
 .م ٢٠٠٣/ ھـ١٤٢٣عالم الكتب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

  

http://www.alukah.net/
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عبدهللا الزاید بحث منشور في .حمایة المجتمع المسلم من االنحراف الفكري د.١٢
  . ھـ١٤٢٦صفر-ذو القعدة ٧٧مجلة البحوث اإلسالمیة العدد

رعایة األحداث المنحرفین في المملكة العربیة السعودیة، لعبد هللا السدحان، مكتبة .١٣
  . ھـ١٤١٧، ١، ط١٤العبیكان، الریاض، 

صحیح مسلم، لیحیى النووي، نشر مؤسسة قرطبة، مصر،  شرح النووي على.١٤
 . ھـ١٤١٢، ١ط

شعیب األرناؤوط، : صحیح ابن حبان، لمحمد بن حبان بن أحمد التمیمي، تحقیق.١٥
 .ھـ١٤١٤، ٢، ط١٣/٢٩٧مؤسسة الرسالة، بیروت،

مصطفى دیب . صحیح اإلمام البخاري، لمحمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق د.١٦
 .ھـ١٤٠٧، ١لقاھرة، طالبغا، دار الشعب، ا

محمد فؤاد عبد الباقي، دار : صحیح مسلم، لمسلم بن حجاج النیسابوري، تحقیق.١٧
 .إحیاء التراث العربي، بیروت، بدون رقم الطبعة وتاریخھا

عبد الرحمن بن حسن . ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة، د.١٨
 .ھـ١٤٠٨، ٣المیداني، دار القلم، دمشق، ط

بشرح صحیح البخاري، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني، دار فتح الباري .١٩
 .  ھـ١٣٧٩المعرفة، بیروت، بدون ذكر رقم الطبعة، 

مكتب تحقیق التراث في : القاموس المحیط لمجد الدین الفیروز آبادي، تحقیق.٢٠
  .ھـ١٤٢٦، ٨مؤسسة الرسالة، ط

، ١بیروت، طسعید صیني، مؤسسة الرسالة، . قواعد أساسیة في البحث العلمي، د.٢١
 . ھـ١٤١٥

لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري، دار صادر، .٢٢
 .ھـ١٤١٠، ١بیروت، ط

مجموع فتاوى شیخ اإلسالم أحمد بن تیمیة، جمع وترتیب عبد الرحمن بن قاسم، .٢٣
طبعة مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، بدون ذكر رقم الطبعة، 

 .ھـ١٤١٦
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، لمحمد جمال الدین القاسمي، تعلیق محمد فؤاد عبدالباقي، دار محاسن التأویل.٢٤
  .إحیاء الكتب العربیة، القاھرة، بدون ذكر رقم الطبعة وتاریخھا

محمود خاطر، مكتبة لبنان : مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي تحقیق.٢٥
  . ھـ١٤١٥ناشرون، بیروت، بدون ذكر رقم الطبعة، 

صفوان داودى، دار : ، للحسین األصفھاني، تحقیقالمفردات في غریب القرآن.٢٦
  .ھـ١٤١٢العلم، دمشق، بدون رقم الطبعة،

عبد السالم محمد ھارون، دار : مقاییس اللغة، ألحمد بن فارس الرازي، تحقیق.٢٧
  . ھـ١٣٩٩الفكر، دون ذكر رقم الطبعة، 

: الرسمي-رحمھ هللا-موقع الشیخ محمد بن صالح العثیمین.٢٨
en.net/site/searchadv https://binothaime   

- رحمھ هللا-موقع سماحة اإلمام ابن باز.٢٩
 http://www.binbaz.org.sa/fatawa/3836:الرسمي

: موقع ھیئة الخبراء الرسمي بمجلس الوزراء.٣٠
https://www.boe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx 

مستعذب في تفسیر غریب ألفاظ المھذب، محمد بن أحمد بن بطال، النظم ال.٣١
، بدون ١/١٥٦مصطفى عبد الحفیظ، المكتبة التجاریة بمكة المكرمة، . د: تحقیق

 .م١٩٨٨رقم ط، 

حسن الشھري، دار جامعة نایف .وظیفة االحتساب في تحقیق األمن االجتماعي، د.٣٢
 .ھـ١٤٣٦، ١الریاض، ط -للنشر
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