
  

 

 اختاذ القرآن الكرمي

  واحلكم يف اململكةأساسا لشؤون احلياة 
  
 
 إعداد

 د صالح بن غانم السدالن:أ
 أستاذ الفقه بالدراسات العليا

  الرياض–كلية الرشيعة 



   أساسا لشؤون احلياة واحلكم يف اململكةاختاذ القرآن الكرمي 

  2

  مقدمة البحث
احلمد هللا الذي يقول احلق وهو يهدي السبيل، والصالة والسالم على عبده ورسوله، 

إىل ربه بأقوم برهان وأصدق دليل، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه نبينا حممد الداعي 
  :أما بعد، بإحسان إىل يوم الدين

فإن اإلسالم دين البشرية الرشيد، املنظم لطرق عبادا لرا واملخطط لسلوكها، مبا 
  .حيدد العالقة بني العبد وخالقه، وبني الفرد والفرد، والفرد واجلماعة، واجلماعة واجلماعة

قد أقام اإلسالم مقرراته يف ذلك على أحكام الكتاب والسنة، ومن أجل ذلك و
امتزجت الناحية الدينية يف اإلسالم بالناحية الدنيوية؛ فغدت الشريعة يف مصدريها 

 على هديها ينظم املسلمون شؤون الدين :األصيلني الكتاب والسنة هي مصدر األحكام
تشريعا محكما، ومنهجا دقيقًا : بنور القرآنوالدنيا معا؛ مستهدين يف مجيع شؤوم 

  !!عادلًا، وحكما رفيقًا هادئًا، ال عنف فيه، وال ظلم، وال إجحاف 
  :إن مفتاح سعادة األمة اإلسالمية مطوي يف هذا الكتاب العزيز: نعم

فهو كلية الشريعة، وعمدة امللة، وينبوع احلكمة، وآية الرسالة، ونور األبصار 
 طريق إىل اهللا سواه، وال جناة بغريه وال متسك بشيء خيالفه، أنزل اهللا فيه كل والبصائر ال

علم وبين فيه كل شيء، وما نزلَت بأحد من أهل دين اهللا نازلة إال ويف كتاب اهللا تعاىل 
الدليل على سبيل اهلدى فيها فقد كان وال يزال هو املرجع األول جلميع مصادر التشريع 

$  {: عاىليف اإلسالم قال ت uZø9 ¨ì tR ur öÅøã n=tã |=» tG Å3ø9 $# $ YZ» uã ö; Ï? Èe@ ä3Ïj9 &äóÓx« ìYâèd ur ZpyJ ôm uë ur 3ìuéô³ç0ur 

tûüÏJ Î=ó¡ßJ ù=Ï9 ÇÑÒÈ { )1() 89: النحل(.  

 أكملها وأحكمها وأعدهلا وأقومها كما وهو بني الكتب والتشريعات اليت سبقته
$!  {: وصفه اهللا جل وعال بقوله uZø9 tìR r&ur y7øã s9 Î) |=» tG Å3ø9 $# Èd,ysø9 $$ Î/ $]%Ïdâ|ÁãB $ yJ Ïj9 öú÷üt/ Ïm÷ÉyâtÉ z̀ ÏB 
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É=» tG Å6 ø9 $# $ ·YÏJ øã ygãBur Ïmøã n=tã ( Nà6 ÷n$$ sù OßgoY÷èt/ !$ yJ Î/ tA tìR r& ª! $# ( üwur ôìÎ6®Ks? öNèd uä!#uq÷d r& $ £J tã x8uä!% ỳ z̀ ÏB Èd,ys ø9 $# 4 
9e@ ä3Ï9 $ oYù=yè y_ öNä3ZÏB Zptã ÷éÅ° % [`$yg÷YÏBur 4 { )1() 48: املائدة(.  

ود مرفوعة وقد ظلت األمة اإلسالمية حقبا طويلة من الزمن؛ عزيزة اجلانب، صلبة الع
الرأس قوية الشكيمة؛ قد كتب اهللا هلا العز والتمكني والنصر، فكانت حبق خري أمة 
أخرجت للناس؛ وما ذاك إال ألا أقبلت على هذا الكتاب العزيز، واهتدت ديه 
واستضاءت بنوره، وسارت على دربه، وعنيت به حفظًا، وفهما وتدبرا، وتعليما، وتعلما، 

ونفذت أحكامه وجعلته مصدر شريعتها وسبيل هدايتها وعصمتها من وعملت مبا فيه 
  !!األهواء وشفاءها من األدواء 

واملطلع على تاريخ اإلسالم واملتتبع لسرية املسلمني منذ أشرق هذا الفجر على الدنيا 
 واخللفاء الراشدين وسرية السلف الصاحل من هذه األمة كانت rجيد أن سرية النيب 

 وإقامة دعائم حيام على أسس متينة األركان ال ،املسلمني ذه السياسةدف إىل أخذ 
يتسرب إليها ضعف، وال يداخلها وهن ما قامت فيها شرائع اإلسالم؛ فلما أن ضعف 
شأن املسلمني، وتفرقت وحدم، وقلت هيبتهم، ووهنت عزميتهم، نال منهم أعداؤهم 

  .كل منال
نجلي وللصبح أن ينقشع؛ بدت يف األفق أثار مباركة وملا أذن اهللا هلذا الليل أن ي

 )اململكة العربية السعودية(لصحوة راشدة محل لواءها وقاد حركتها وأضاء مشعلها 
  .حرسها اهللا ووفق قادا لكل خري

فمنذ أن قامت اململكة العربية السعودية قلب اجلزيرة العربية النابض ومهبط الوحي، 
ني الشريفني، وقبلة املسلمني يف كل أحناء املعمورة، كان ومأرز النبوة، وأرض احلرم

حنن دولة تقوم على كتاب اهللا وسنة (منهجها واضحا وغايتها حمددة يؤكد قادا دائما 
وبفضل من اهللا ظلت يف )  نناهض كل ما يتعارض مع ذلك، أو خيرج بنا عنهrرسوله 
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يع شؤوا تستند إىل ما جاء يف  ويف مج، ويف كل أحكامها،كل أدوارها وعلى مر تارخيها
 وما أمجع عليه سلف هذه األمة وأئمتها؛ فلم تِحد عن هذه ، والسنة املطهرة،القرآن الكرمي

اجلادة قيد أمنلة رغم كل األحداث، واملتغريات والتقلبات السياسية، والتيارات، واملذاهب 
ال ينبئ عن املستقبل ويف اليت هبت على هذا العامل قدميا وحديثا، وال شك أن واقع احل

الوقت ذاته يعد املاضي صفحة مفتوحة نستقرئ فيها أحداث املاضي ونستنبط الدروس 
والعرب؛ ذلك ألن التاريخ حكم حمايد حيتفظ يف طياته ومنعطفاته بتطورات األحداث مهما 

يخ وذا الفهم تتكشف أمامنا الصور املضيئة لتار. دقت، أو عظمت دون جماملة أو حماباة
  .اململكة العربية السعودية العريق الذي قادها حثيثًا إىل احلاضر الزاهر

  :نعم إن احلقيقة اليت ال مراء فيها
أن احلكم يف اململكة يقوم على أصول أساسية متماسكة أشد ما يكون التماسك ال 
يستقل منها أصل دون أصل وال يغين منها أصل عن أصل سواه، مترابطة بوشائج الترابط 

  .حلسي، واملعنوي، على امتداد تارخيها، وتتابع أطوارهاا
فاحلكم " الشريعة اإلسالمية " وألن نظام احلكم فيها يستمد مبادئه وجوهره من 

السعودي واحلاكم السعودي مقيدان متاما بأحكام هذه الشريعة الغراء؛ تقيدا جيسد 
 اإلسالم، تطبيقا عمليا يف مسؤولية احلاكم يف حفظ الدين، وحراسة امللة، ويطبق شرائع

يف العقيدة، والعبادة، واآلداب، : كل مناحي احلياة، ومجيع أوجه النشاط اإلنساين
والسلوك، واألخالق، والعادات، والتقاليد، واالقتصاد، واالجتماع والثقافة، والتربية، 

، والدوائر والتعليم، والصحافة واإلعالم، واألجهزة الرمسية والشعبية، واملصاحل احلكومية
  .واملؤسسات واهليئات، والوزارات، واإلدارات، وسائر املرافق

وذا اإلميان الراسخ وبذلك التمسك القوي بأحكام الشريعة شاد حكامها على 
اختالف أطوارها وتتابع أدوارها بنيانا صلبا، وصرحا شاخما؛ يكتسب قوته من الكتاب 

ن أمن وأمان، يسودان أرجاء البالد على والسنة، ويفتخر مبا حققه األجداد واألباء م
  .اتساع أرضها وترامي أطرافها
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وهي تطبق أحكام القرآن، وتنفذ شرائعه، وتوليه جل  اململكة العربية السعودية إن
عنايتها واهتمامها، لتدرك جيدا أنه ليس هناك ما يستحق الرعاية واالهتمام يف حياة األمة 

الذكر احلكيم، والنور املبني واهلداية : اهللا تعاىلاإلسالمية، أكثر مما يستحقه كتاب 
والرمحة، والنور والشفاء ملا يف الصدور، وما هذه الندوة اليت تعقد اليوم يف هذا امع 

على تراب طيبة الطيبة إال مثرة من " جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف: "املبارك
الدولة، وتوحيد أجزائها وملّ شتاا، مثار يانعة وجهود مباركة بذلت يف سبيل تأسيس 

وأعمال مضنية استغرقت وقتا طويال، ووجهت مبصاعب توهن العزائم وتفت من عضد 
ßâÉÌç  { : لكن العزم وقوة اإلميان كانت أصلب وأشد قال تعاىل،الرجال çR ur b r& £ ß̀J ¯R í n? tã 

öúïÏ%©!$# (#qàÿÏè ôÒçG óô $# Ü Îû ÇÚ öëF{   .)5: القصص ()1( } #$

إن القرآن الكرمي قد حسم احلكم يف قضية التشريع، ومل جيعل مكانا للمماحكة يف 
هذا احلكم اجلازم وال حملاولة التهرب والتحايل والتحريف؛ فشريعة اهللا هي اليت جيب أن 

، وهي اليت جيب أن يتحاكم إليها الناس، وهي اليت جيب أن يقضي تحكَّم يف هذه األرض
ا األنبياء وِمن بعدهم احلكام، وهذا هو مفرق الطرق بني اإلميان والكفر، وبني الشرع 

 فاملؤمنون هم الذين حيكمون مبا ،واهلدى، فال توسط يف هذا األمر وال هدنة وال صلح
 والكافرون والظاملون والفاسقون ،، وال يبدلون منه شيئاأنزل اهللا، ال يحرفون منه حرفًا

هم الذين ال حيكمون مبا أنزل اهللا ألنه إما أن يكون احلكام قائمني على شريعة اهللا كاملة 
فهم يف نطاق اإلميان، وإما أن يكونوا قائمني على شريعة أخرى مما مل يأذن به اهللا فهم 

اس كل الناس إما أن يقبلوا حكم اهللا وقضاءه يف الكافرون والظاملون والفاسقون، والن
وإال فما هم مبؤمنني وال وسط بني هذا الطريق وذاك، وال حجة  أمورهم فهم املؤمنون،
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zNõ3ßs  { :وال معذرة sùr& Ïp̈äÎ=Îg» yf ø9 $# tbqäó ö7tÉ 4 ô t̀Bur ß |̀¡ôm r& z̀ ÏB «! $# $VJ õ3ãm 5Qöqs)Ïj9 tbqãZÏ%qãÉ ÇÎÉÈ { )1( 

  .)50: املائدة(
فشريعة اهللا اليت جاء ا القرآن الكرمي جاءت لتكون هي املرجع النهائي للبشرية 
مجعاء، ولتقيم املنهج الذي تقوم عليه احلياة البشرية يف شىت شعبها ونشاطاا، لقد جاءت 

ول ـوتتحول إىل ثقافة يف الكتب تسود ا القراطيس؛ يقف وتدرس، ليحكم ا، ال لتعر
uZø9tìRr&ur y7øãs9Î) |=»tGÅ3ø9$# Èd,ysø9$$Î/ $]%Ïdâ|ÁãB $yJÏj9 öú÷üt/ Ïm÷ÉyâtÉ z̀$!  { :اىلـاهللا تع ÏB É=»tGÅ6ø9$# $·YÏJøãygãBur Ïmøãn=tã 

( Nà6÷n$$sù OßgoY÷èt/ !$yJÎ/ tAtìRr& ª!$# ( üwur ôìÎ6®Ks? öNèduä!#uq÷dr& $£Jtã x8uä!%ỳ z̀ ÏB Èd,ysø9$# 4 { )2() 48: املائدة(.  

 وجيب التسليم التام ،إن هذه القضية جيب أن تكون واضحة وحامسة يف ضمري املسلم
 يستقم للمسلم ميزان، وال يتضح له منهج ولن خيطو خطوة مبقتضى هذه احلقيقة، وإال ال
  .واحدة يف الطريق الصحيح

 يف أيامنا هذه مل يتبوأ املكانة السامية أو املرتلة -ولألسف الشديد-إن القرآن الكرمي 
املرموقة بنحو كاف بني أنصاره وأتباعه، فهو ليس للتربك، وال للتالوة على أرواح 

تعازي، أو التالوة اليومية من حفظته وعشاقه فقط، وإمنا هو دستور األموات، ومناسبات ال
 ومناهج السلوك واألخالق، فإن اهللا تعاىل ،للعمل والتطبيق، وتصحيح للعقيدة والشريعة

أوجب بنص قاطع على عباده أن يتدبروا آياته، ويعملوا بنحو شامل ال يقبل التجزئة 
«=ë {: بشرائعه وأحكامه، كما قال سبحانه tG Ï. çm» oYø9 tìR r& y7øã s9 Î) Ô8tç»t6ãB (#ÿrãç /£âuã Ïj9 ¾ÏmÏG» tÉ#uä tç ©.xãtF uäÏ9 ur 

(#qä9 'ré& É=» t6ø9 F{   .)29: ص ()3( } #$

ا ساعة من إنه لو أتيح لكثري من احلكام حظ من التعقل واإلنصاف ولو جتردو
شهوام؛ الستمدوا التشريع من معني القرآن دستور احلياة األقوم، وحلكموه يف مجيع 
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شؤوم بإميان واثق ميأل النفوس والقلوب واملشاعر واألفئدة، وينري جوانب احلياة كلها 
ضياُء اإلسالم ونور القرآن؛ هنالك تزدهر احلياة وتسعد الرعية ويستشعر العطشى إىل حياة 

 وذلك من خالل االستجابة ،ئة سعيدة بأن القرآن هو طريق السعادة وسبيل النجاةهان
 ، وااللتزام الدقيق بتطبيق شرعته وحتكيم شريعته يف واقع البشرية مجعاء،ألوامر اهللا تعاىل

فاللهم حقق النفع وسدد اخلطى وعلِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا مبا علمتنا، وزدنا علما، والعاقبة 
  .للمتقني

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
  راجي عفو ربه

  صاحل بن غامن بن عبد اهللا السدالن
  هـ1421/ 3/ 16الرياض يف 
  م2000/ 6/ 18املوافق 
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  الباب األول
  اختاذ القرآن الكرمي أساسا لشؤون احلكم يف اململكة

  ضرورة التشريع اإلهلي لكل زمان ومكان
شريع لصالح احلياة اإلنسانية أمر ال خالف فيه، فاحلياة اإلنسانية ال إن ضرورة الت"

تصلح إال بنظام ترجع إليه وتشريع حتتكم إليه، ومن أخطر مشكالت اإلنسان اليت 
يواجهها يف طريق حبثه عن السعادة واألمن واالستقرار مشكلة التشريع الذي يرجع إليه يف 

 والضوابط اليت يلتزم ا يف عالقاته مع عناصر ،ه والنظام الذي حيكمه يف تصرفات،نشاطه
 النبوية السنة و، هو املصدر األعلى اجلامع ألصول التشريعالقرآن الكرمي و،الوجود كله

هي املصدر الثاين من مصادر التشريع وهي تالية للقرآن الكرمي يف مرتلة املصدرية ورتبتها، 
 والتطبيق العملي لنصوص ،لقه، حمققة لشرطهوجتيء مبينة مله، مفسرة ملبهمه، مقيدة ملط

الكتاب والسنة ووضع هذه النصوص موضع التنفيذ هو التطبيق الواقعي املستقيم ملقاصد 
 وهو التطبيق الذي جرى عليه اخللفاء الراشدون وعلماء الصحابة يف فتواهم ،الشريعة

 سنتهم وسار على وأمراء الواليات والفتوحات واجلهاد يف سياستهم وأحكامهم ومن اسنت
  . )1(" درم إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها 

وقد تنوعت أحكامه فلم تقتصر على األسس والقواعد الواجبة التطبيق يف جمال معني 
لكي : ذلك.. وإمنا تضمنت األحكام اخلاصة بالعقيدة والشريعة والعبادات واألخالق

ام يف تكوين اتمع الفاضل وإعداد تتكامل شخصية املؤمنني به وتتآزر خمتلف األحك
الشخصية املسلمة وتربية األمة تربية إسالمية تؤهلها لوصف اهللا إياها بأا خري أمة 
أخرجت للناس، إننا لن نسهب يف بيان أن القرآن الكرمي كتاب إهلي أوحاه اهللا تعاىل إىل 

له ريب يف كلمة أو  ونقل إلينا بطريق القطع الذي ال يدخrرسوله خامت النبيني حممد 
حرف منه، نقال متواترا، مل تتخلله فترة من حلظات الزمن منذ أنزله اهللا تعاىل على رسوله 

                                                
، ط دار األرقم بالكويت ط  " بتصرف"   ، وما بعدها  15، ص د عارف خليل أبو عيد:   القرآن شريعة اتمع) 1(

  .  هـ1405األوىل 
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 وتلقاه عنه أصحابه وكتبوه وحفظوه يف صدورهم آية آية، وسورة سورة، على rحممد 
الوضع الذي هو عليه يف صدور حفظته من عشرات األلوف من قراء اإلسالم، يف كل 

  .ر من أمصار اإلسالمعصر ومص
ذلك ألن هذا النحو من البحث إمنا يكون من الذين يلحدون يف آيات اهللا عنادا للحق 
ومكابرة لواضح الربهان، وقد أشبعه العلماء حبثًا، وأطنبوا فيه حديثا، حىت جعلوه ملن 

  .شرح اهللا صدره لقبول احلق مكان الشمس يف ضحوة النهار ليس دوا سحاب
 إىل احلديث عن القرآن باعتباره منبع اهلداية وموئل احلكمة ومبعث العدالة وإمنا نقصد

 rوالرمحة، واملصدر األعلى للتشريع اإلسالمي على ما جاء يف حديث الترمذي عن النيب 
ب اهللا فيه نبأ ما كان قبلكم وخرب ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو كتا { :أنه قال

الفصل ليس باهلزل، من تركه من جبار قصمه اهللا، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهللا، 
وهو حبل اهللا املتني، وهو الذكر احلكيم، وهو الصراط املستقيم، هو الذي ال تزيغ به 

يشبع منه العلماء، وال يخلَق على كثرة الرد، وال األهواء، وال تلتبس به األلسنة، وال 
@ö  {: تنقضي عجائبه، هو الذي مل تنته اجلن إذ مسعته حىت قالوا è% zÓÇrré& ¥í n< Î) çm̄R r& yìyJ tG óô $# Öç xÿtR 

z̀ ÏiB Çd Å̀gø:$# (#þqä9$ s)sù $ ¯RÎ) $oY÷è Ïÿ xú $ ºR#uäöç è% $Y7 pgxî ÇÊÈ üìÏâökuâ í n< Î) Ïâô©îç9 ، من قال به )2،1: اجلن( )1( } #$

صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه فقد هدي إىل صراط 

  . )2( }...مستقيم 

انية والتاريخ الصادق ال يتردد يف أن القرآن الكرمي قد عاصر أحداث تطور اإلنس
سياسيا وفكريا واجتماعيا، وعاصر املد احلضاري يف العصور املختلفة ومل حيظ كتاب مبثل 

                                                
  .  2 ، 1:  سورة اجلن آية) 1(
قرآن باب ما  كتاب فضائل ال173،  172، ص 5، جـ سنن الترمذي أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة) 2(

هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه :   قال أبو عيسى رمحه اهللا- 2906جاء يف فضل القرآن ج رقم 
  .  وإسناده جمهول ويف احلارث مقال
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ما حظي به القرآن العظيم من العناية يف تلقيه وحفظه وضبطه ونقله وروايته جيال بعد 
  .جيل، وقبيال إثر قبيل

 فهو الكتاب الفذ الذي حفظ يف صدور قرائه من مجاهري املسلمني يف مشارق* 
األرض ومغارا، ومشاهلا وجنوا تالوة وحفظا وإتقانا وجتويدا وحذقا ال يفوم منه 

  .حرف من كلمة أو آية
  . فلم يفقد منه حرفrوهو الكتاب الفذ الذي كتب كله يف حياة رسول اهللا * 
وهو الكتاب الفذ الذي أمجع املسلمون جبميع فرقهم ومذاهبهم على شرط التواتر * 

  .قله سورة سورة، وآيه آية، وكلمة كلمةالقائم يف ن
 حىت انفرد r بالكتابة بأمره rوهو الكتاب الفذ الذي انفرد يف عصر النيب * 

بالتواتر واشتهر بالعرفان لدى اخلاصة والعامة فال يشتبه بغريه ألول وهلة وإن كان بأسلوبه 
أخرجه مسلم من حديث البياين اخلاص ال ميكن فيه االشتباه عند أدىن تأمل، روى األئمة و

ال تكتبوا عين ومن كتب عين غري القرآن  {: rقال رسول اهللا : أيب سعيد قال

  . )2() احلديث... )1( } فليمحه

يه ذلك ألن القرآن منذ نزوله آية آية، وسورة سورة، كان له تاريخ مشهود، يف تلق
ونقله بالتواتر القاطع، وحفظه يف الصدور، وكتابته يف الصحف واملصاحف، فلم يعرف 
التاريخ القرآين أنه يف وقت من األوقات أو حلظة من حلظات الزمن فقد املسلمون سورة 
من سوره، بله آية من آياته، بله القرآن كله، وكانت خصيصة القرآن يف تلقيه ونقله 

 ا من التحريف أو التغيري أو التبديلالتواتر القطعي، فهوذا يكون حمفوظًا تام.  

                                                
  .  )450(، الدارمي املقدمة  )3/21(، أمحد   )2665(، الترمذي العلم  )3004(مسلم الزهد والرقائق ) 1(
صحيحه يف) 2( مسلم يف  كأخرجه  ب.     زهد  ل لعلم.   ا ا ة  ب ا وحكم كت ث  حلدي ا يف  بت  ث ت ل ،   ا

  .   )3004( ج رقم 2298 / 4جـ



   أساسا لشؤون احلياة واحلكم يف اململكةاختاذ القرآن الكرمي 

  11

${ :نعم إن القرآن الكرمي حيمل بني أحضانه برهان حفظه فاهللا تعاىل يقول فيه ¯RÎ) ß ø̀twU 

$ uZø9 ¨ì tR tç ø.Ïe%!$# $ ¯R Î)ur ¼ çms9 tbqÝàÏÿ» ptm: ÇÒÈ { )1( )9: احلجر.(  

بيد أن احلفظ قد ختتلف وسائله وتتعدد طرائقه ومن مظاهرها يف املتعارف بني الناس 
هو تيسري األمة إىل العناية به عناية تفوق كل عناية وذه النظرة الفاحصة وذا االعتبار 
 املشرق كان القرآن الكرمي هو املرجع األول جلميع مصادر التشريع يف اإلسالم، والدستور
اجلامع لتلك التشريعات نصا وتفصيال، أو داللة وتأصيال، وهذا عند مجهور املفسرين 

${اىل ـه تعـولـوالفقهاء وهو معىن العموم يف ق ¨B $ uZôÛ§ç sù í Îû É=» tG Å3ø9 $# Ï̀B &äóÓx« 4 { )2( 

  ).38: نعاماأل(
$ {: فالكتاب عندهم هو القرآن بداللة قوله تعاىل uZø9 ¨ì tR ur öÅøã n=tã |=» tG Å3ø9 $# $ YZ» uã ö;Ï? Èe@ä3Ïj9 

&äóÓx« { )3() ألن املرتل على رسول اهللا ) 89: النحلr ا لكلشيء هو القرآن  تبيان

  .الكرمي بال منازع
فليست ترتل بأحد من أهل دين اهللا نازلة إال ويف (... يقول اإلمام الشافعي رمحه اهللا 

: كتاب اهللا تعاىل الدليل على سبيل اهلدى فيها وأخرج عنه ابن جرير وابن حامت أنه قال
 عما بين لنا يف أنزل اهللا يف هذا القرآن كل علم وبني فيه كل شيء ولكن علمنا يقصر

  . )4() القرآن
وهذا كالم يدل على نفاذ بصرية وتعمق يف فهم القرآن، وفقه معانيه، ألن القرآن 
احلكيم هو املعجزة اخلالدة للنبوة اخلامتة، فلو مل يكن فيه من العلوم واملعارف ما تقصر 

                                                
  .  9:  سورة احلجر آية) 1(
  .   38:   سورة األنعام آية) 2(
  .  89:  سورة النحل آية) 3(
  .  ، لبنان  مطابع دار الكتب العلمية بريوت20، ص الرسالة لإلمام حممد بن ادريس الشافعي) 4(
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تحدي به على مر العقول عن اإلحاطة به يف عصر من العصور ملا حتقق استمرار إعجازه وال
  .العصور واألجيال، وإعجازه قائم ال تزال األيام تكشف منه كل يوم جديدا

وإن نظرة واحدة إىل ما شرعه اهللا يف القرآن من أصول وقواعد، وما دعا إليه من (
آداب وسلوك، وسنن قومية جتعل املرء يؤمن من أعماق قلبه أن اإلسالم جعل هذه األمة، 

س، تقودهم إىل اخلري، وتوجههم إىل الغاية املثلى وتدهلم على خري أمة أخرجت للنا
  . )1() السعادة احلقيقية

_öNçGZä. uéöçyz >p̈Bé& ôMy{: وصدق اهللا تعاىل إذ يقول Ìç ÷zé& Ä¨$ ¨Y=Ï9 tbrâêßD ù's? Å$rãç ÷è yJ ø9 $$Î/ öcöqyg÷Ys? ur 

Ç t̀ã Ìç x6ZßJ ø9 $# tbqãZÏB÷sè? ur «! $$ Î/ 3 { )2() ...110: آل عمران(.  

ولسنا اآلن بصدد تفصيل كل ما سنه اإلسالم من شرائع إلصالح احلياة، وذيب كل 
ناحية فيها، وتأمني الناس حىت ال يبغي بعضهم على بعض، وال يأكل أحد مال أحد أو يِلغُ 

  .يكشف ِستره أو يهتك حرمته، فذاك أمر يطول احلديث فيهيف عرضه أو 
ولكن دعنا أخي القاري الكرمي نقتطف زهرة فواحة من بعض النواحي، وفيها غنية 
لكل عاقل يالزمه النظر الصحيح واإلدراك السليم، وداللة أبلغ داللة على أن اإلسالم دين 

د بربه ويصل اإلنسان بأخيه ودولة أدب وسياسة، عبادة ومعاملة، وتشريع يربط العب
اإلنسان، صلة كرمية ال بغي فيها وال عدوان؛ فمن حيث عموميته ومشوله فإنه تشريع 
حمكم وعام وخالد أتى باألسس التشريعية واخللقية اليت تسمو باإلنسان إىل أعلى درجات 

اعتبار اإلنس واجلن وموجه إىل الناس كافة، ب: الكمال، أنزله رب الربية عاما للثقلني
حيقق مصاحلهم يف كل عصر ومصر، ويفي : إنسانيتهم اليت ميزم عن سائر احليوان

حباجتهم وال يضيق ا وال يتخلف عن أي مستوى عال يبلغه أي جمتمع من اتمعات، 
ومع عمومية التشريع اإلسالمي فإنه شامل كذلك لكل جوانب احلياة ومناحي االجتماع 

                                                
حتقيق "  بتصرف"  42:  33، جـذ   ، للدكتور الشيخ حممد الصادق عرجون  وسوعة يف مساحة اإلسالمامل) 1(

  .  م1984= هـ 1404، طبع ونشر الدار السعودية الطبعة الثانيه   أمحد شاكر
  .   110:  سورة آل عمران آية) 2(
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 إال ذكر فيها خربا أو مشلها حكما أو أدرجها حتت أصل أو فلم يترك شاردة وال واردة
  .قاعدة

فقد وسع بقواعده العامة وأحكامه الفرعية مجيع شؤون احلياة واستوعب حاجات 
$  {: قال تعاىل... اإلنسان ووفق بني مقاصده وبني حتديد الغاية من خلقه tBur àMø)n=yz £ Å̀gø:$# 

}§R M}$#ur ûwÎ) Èbrßâç7 ÷è uã Ï9 ÇÎÏÈ { )1() 56: الذاريات(.  

@ö  {: وقال تعاىل è% þí ÎoTÎ) ßNöç ÏBé& ÷b r& yâç7 ôã r& ©! $# $TÁÎ=øÉèC çm©9 tûïÏe$!$# ÇÊÊÈ ßNöç ÏBé&ur ÷b L{ tbqä.r& tA ¨rr& 

tûüÏHÍ>ó¡ßJ ø9 $# ÇÊËÈ { )2() 12، 11:الزمر (.  

 uqèd{: وتناولت بيان وظيفته يف احلياة ومركزه يف هذا الكون الفسيح قال تعاىل

Nä.r't±R r& z̀ ÏiB ÇÚ öë F{$# óOä.tç yJ ÷è tG óô $#ur $pké Ïù çnrãç Ïÿøó tF óô$$ sù ¢OèO (#þqç/qè? Ïmøã s9 Î) 4 ¨b Î) í În1uë Ò=ÉÌç s% Ò=ã ÅgíC ÇÏÊÈ { )3( 

  .)61: هود(
@uqèd ìÏ%©!$# ü  {: وقال تعاىل yèy_ ãNä3s9 uÚ öë F{$# Zwqä9 så (#qà±øB$$ sù í Îû $ pkÈ: Ï.$ uZtB (#qè=ä.ur Ï̀B ¾ÏmÏ%øóÍhë ( 

Ïmøã s9 Î) ur âëqà±ñY9 $# ÇÊÎÈ { )4() 15: امللك(.  

واإلميان به ينحصر يف اإلميان بوجود اهللا ووحدانيته، واإلميان باملالئكة والرسل الكرام، 
تسمو عما نشاهده يف  وبالكتب اإلهلية املرتلة، وبالقدر خريه وشره، وعناصر هذه العقيدة

اليوم من عقائد باطلة وفلسفات مشوهة، فهي عقيدة حترر اإلنسان من املخاوف عامل 
والقلق واالضطراب، وتشعره بعزته وكرامته وأمهية وجوده يف احلياة، حيث إنه مستخلف 

                                                
  .  56:  سورة الذاريات آية) 1(
  .  12،  11:  سورة الزمر آية) 2(
  .  61:  ة هود آيةسور) 3(
  .  15:  سورة امللك آية) 4(
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يف األرض وهو املنوط به إعمار الكون، وتقدم احلياة البشرية، وإحراز السبق املدين 
  .واحلضاري

د العقل وسيلة اإلقناع، واحلكمة أسلوب الدعوة إليها، والعلم إن عقيدة القرآن تعتم
  .ميزانا ومأوى، وطريقًا لبناء الفكر واحلضارة

:  فهي ترمجان صادق حسي للعقيدة، وال بد منها؛ ألن اإلميان: العبادة يف اإلسالمأما
ر ما وقر يف القلب وصدقه العمل، وهي باإلضافة لذلك طريق لغرس رقابة اهللا يف الس

والعلن يف القلوب املؤمنة، وتلك الرقابة مصدر دافع لكل خري ومبعد ناء عن كل شر، 
فهي ذب النفس واملشاعر اإلنسانية، وترشد إىل الفضيلة ومقاومة الرذيلة، وتدعو إىل 
اخلري العام واخلاص، وتؤدي إىل توثيق الروابط والصالت االجتماعية واإلنسانية واألسرة 

 متضامنة مترابطة غري مفككة، جتمع بني أفرادها احملبة واملودة والرمحة قوية يف اإلسالم
والعطف بني الكبري والصغري، ويعتز املسلمون ببقاء رابطة األسرة قوية غري مفككة خالفًا 

  .ملا يف الغرب أو الشرق؛ ألن األسرة حمكومة بضوابط وآداب وسلوك قرآنية يف اإلسالم
تمع متكافل متراحم متعاون، واألمة اإلسالمية صاغها أيضا جمواتمع اإلسالمي 

القرآن الكرمي وجعلها أمة واحدة، واملؤمنون إخوة، واجلماعة رمحة والفرقة عذاب، ويد 
اهللا مع اجلماعة، واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض، يرعى القوي الضعيف، والغين 

  .الفقري، والصحيح املريض
لذي جيمع أبناء هذا اتمع، واتمع اإلمياين هو قاعدة الدولة يف واحملبة نسيج اإلميان ا

سلمها وحرا، ويف دعم أزماا املالية ورفدها بكل ما حتتاج إليه حلماية وضمان املصاحل 
العامة الداخلية واخلارجية، وأبناء اتمع القرآين بناة املدنية واحلضارة الروحية واملادية معا، 

قق الصاحل العام واألهداف الكربى، وميتنعون عن كل ما يوهن األمة يعملون مبا حي
  .ويضعف اتمع املعاصر، وإبقاء مظاهر التخلف واجلهل والفقر واملرض

يف منهج القرآن بني أبناء اتمع كلها مدنية، ال شكليات وال واملعامالت أو العقود 
ئمة على حفظ احلقوق وإقامة احلق تعقيدات فيها، وهلا ضوابطها وقواعدها الشرعية القا
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والعدل واملساواة ومنع املنازعات ومقاومة كل أشكال الكسب غري املشروع الناجم عن 
الغش والغنب واالستغالل والطيش البني واهلوى اجلامح واخلداع والقمار والربا أو فوائد 

فكل املسلم على املسلم  {القروض والبيوع، ومجيع حاالت أكل أموال الناس بالباطل، 

  . )1( } .دمه وماله وعرضه: حرام

تعد مؤيدات وكوابح حلماية نظام الشريعة األصلي واحترام أصوهلا العامة، والتعازير 
  .وغايتها حتقيق األمن واالستقرار واألمان وزرع الثقة فيما بني الناس

ليست ذات غاية نفعية، وإمنا هي حمترمة مصونة لذاا، ق يف املنهج القرآين واألخال
وألا جزء من العقيدة والدين، وهي حمل عقاب وجزاء يف الدنيا واآلخرة؛ يشعر كل 
مسلم أنه بالتزامه اجلانب األخالقي يرضي اهللا به، وحيس يف أعماق نفسه بضرورة 

 بالعهد والوعد وإتقان العمل، واإلخالص، األخالق احلسنة من صدق وأمانة ووفاء
واحللم، واجلود، والرفق والرمحة، والصرب والعفة، واحلياة واإلخاء واالحتاد، والكرامة وعزة 

  .النفس، والشجاعة واإلقدام واالنتفاع التام بالوقت، وغري ذلك ليسعد الناس ويهنأ اتمع
دل، والشورى، واملساواة، يقوم على أسس احلق والعونظام احلكم يف اإلسالم 

واحلرية يف إطار الدين الذي مينع اجلموح والشذوذ ومصادمة القيم الكربى والنظام األمثل 
 أساس التكافل األديب األمر باملعروف والنهي عن املنكر وسعادة اإلنسان نفسه، ويعد

صاحل اخلاص، والثقايف واالجتماعي، كما أن التضحية والعمل للصاحل العام املقدم على ال
  .وبناء مستقبل األمة والتعاون والتكافل، كل ذلك من قواعد احلكم القرآين

                                                
، النسائي  )1134(، الترمذي النكاح  )2564(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )4849(البخاري النكاح ) 1(

  .  )2/277(، أمحد  )2172(، ابن ماجه التجارات   )3443(، أبو داود البيوع  )3239(النكاح 
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 ?üwur (#þqè=ä.ù's  { :ويدعو القرآن كذلك إىل احملافظة على األموال فيقول جل شأنه* 

Nä3s9º uqøBr& Nä3oY÷èt/ È@ ÏÜ» t6ø9 $$Î/ (#qä9 ôâè? ur !$ygÎ/ í n< Î) ÏQ$ ¤6çtø:$# (#qè=à2 ù'tG Ï9 $ Z)ÉÌç sù ô Ï̀iB ÉAºuqøBr& Ä¨$ ¨Y9 $# ÉOøOM}$$ Î/ óOçFRr&ur 

tbqßJ n=÷è s? ÇÊÑÑÈ { )1() 188: البقرة(.  

üwur (#qè=çF  { :وحيرص أشد احلرص على صيانة الدماء فيقول عز من قائل*  ø)s? }§øÿ̈Z9 $# 

ÓÉL ©9$# tP §çym ª! $# ûwÎ) Èd,ys ø9 $$Î/ 3 { )2() 33: اإلسراء(.  

@t̀Bur ö  {: وقوله تعاىل*  çF ø)tÉ $ YYÏB÷sãB #YâÏdJ yè tG ïB ¼çnät!#tì yf sù ÞÖYygy_ #V$Î#» yz $ pké Ïù |=ÅÒxî ur ª! $# Ïmøã n=tã 

¼ çmuZyè s9 ur £âtã r&ur ¼ çms9 $ ¹/#xãtã $VJä Ïàtã ÇÒÌÈ { )3() 93: النساء(.  

öNä3s9  {: ويشرع القصاص فيقول سبحانه* ur í Îû ÄÉ$|ÁÉ)ø9 $# ×o4quäym í Í< 'ré'̄» tÉ É=» t6ø9 F{ $# öNà6 ¯=yè s9 

tbqà)G s? ÇÊÐÒÈ { )4() 179: البقرة(.  

ويدعو إىل الوفاء بالعقود واحترام العهود حىت مع املعاهدين ومن دخلوا يف ذمة * 
«ûwÎ) öúïÏ%©!$# Nõ?âyg  {: املسلمني tã z̀ ÏiB tûüÏ.Îéô³ßJ ø9 $# §NèO öNs9 öNä.qÝÁà)ZtÉ $ \«øã x© öNs9 ur (#rãç Îg» sàãÉ öNä3øã n=tæ 

#Yâtnr& (#þqëJ Ï? r'sù öNÎgøäs9 Î) óOèd yâôgtã 4ín< Î) öNÍkÌE£âãB 4 ¨b Î) ©! $# è=ÏtäÜ tûüÉ)G ßJ ø9 $# ÇÍÈ { )5() 4: التوبة(.  

وهكذا جند يف كل ناحية تشريعا حمكما ونظاما دقيقا وحكما هادئا رفيقا، ال عنف * 
فيه وال قسوة وال ظلم وال إجحاف، وال يشعر أحد مبا يشق عليه أو جيد فيه عسرة مادام 

  .يؤدي واجبه ويقوم بتبعاته
  دهور؟فهل بعد هذا تشريع حيفظ كيان اتمع من التهدم ويصونه من االحنالل والت

                                                
  .   188:   سورة البقرة آية) 1(
  .  33:  سورة اإلسراء آية) 2(
  .  93:  سورة النساء آية) 3(
  .   179:   سورة البقرة آية) 4(
  .  4:  سورة التوبة آية) 5(
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وهل بعد هذا التشريع املهذب السمح تشريع ميكن أن يأخذ به الناس وتسري عليه * 
اجلماعات ويصلح به شأن الدنيا؟، فإذا صح عزم املرء وصدقت نيته يف التوجه إىل اهللا فإن 

«br&ur #xã¨{: يف أحكام القرآن وشرائعه دليلًا له إىل معامل الصراط املستقيم yd ëÏÛºuéÅÀ 

$ VJä É)tG ó¡ãB çnqãèÎ7 ¨? $$ sù ( { )1( .. اآلية)153: األنعام(.  

كما أن التحدي به قائم حيمله يف أحضان آياته فال مير عصر من األعصار إال ويظهر * 
 يكن معروفًا للعصور اليت سبقته متشيا مع يف القرآن من مظاهر اإلعجاز بكل صوره ما مل

  .تقدم الفكر البشري وتقدم العلوم واملعارف
أيف هذا عربة ملن حتدثهم نفوسهم أن اإلسالم دين ليس له شأن يف الدولة؟، وعبادة * 

ال تتصل بالسياسة؟، إنه ادعاء مريض وتفكري سقيم، ونظر كليل، ال يعرف احلقائق 
والسماحة حتفل به صحائف التاريخ من جمد أثيل وجاه عريض، الدامغة، وال يبصر ما 

: يف تكاليف اإلسالم وشرائعه من أهم خصائص التشريع القرآين، قال اهللا تعاىلواليسر 
}  ßâÉÌç ãÉ ª! $# ãNà6 Î/ tç ó¡ãäø9 $# üwur ßâÉÌç ãÉ ãNà6 Î/ uéô£ãè ø9 ومبدأ السماحة ) 185: البقرة ()2( } #$

واضح يف العبادات واملعامالت حيث يسر اهللا أداءها وراعى الظروف االستثنائية 
االضطرارية واحلاجية كالسفر واملرض واإلكراه واالضطرار، وراعى مبدأ الظروف الطارئة 

  .يف العقود وغريها
ض املرء مظاهر التشريع القرآين ويتأمل فيما أنزله اهللا على واخلالصة إنه حني يستعر

 من أحكام وآداب؛ يرى أن اإلسالم وضع الدواء الناجح لكل داء والبلسم الشايف rنبيه 
يقول ...... لكل جرح، وعاجل كل مشكلة ميكن أن تصيب اجلماعة بالتصدع وااليار

                                                
  .  153:   سورة األنعام آية) 1(
  .   185:   سورة البقرة آية) 2(
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$!{: شيخ اإلسالم ابن تيمية يف قوله تعاىل uZø9 tìR r&ur y7øã s9 Î) |=» tG Å3ø9 $# Èd,ys ø9 $$ Î/ $ ]%Ïdâ|ÁãB $ yJ Ïj9 öú÷üt/ 

Ïm÷ÉyâtÉ { )1( .. اآلية)48: املائدة(.  

اليوم اآلخر، إن القرآن الكرمي قرر ما يف الكتب املتقدمة من اخلرب عن اهللا، وعن : (قال
وزاد ذلك بيانا وتفصيلًا، وبني األدلة والرباهني عن ذلك وقرر نبوة األنبياء كلهم ورسالة 

ومن تأمل ما تكلم به األولون ... املرسلني، وقرر الشرائع الكلية اليت بعث ا الرسل كلهم
لسياسات واآلخرون يف أصول الدين والعلوم اإلهلية وأمور املعاد والنبوات واألخالق وا

والعبادات، وسائر ما فيه كمال النفوس وصالحها وسعادا وجناا مل جيد عند األولني 
واآلخرين من أهل النبوات، ومن أهل الرأي كاملتفلسفة وغريهم إال بعض ما جاء به 

وهلذا مل حتتج األمة مع رسوهلا وكتاا إىل نيب آخر وكتاب آخر فضلًا عن أن ... القرآن
  ..)2() يء ال يستقل بنفسه غريهحيتاج إىل ش

إذا كان القرآن قد أبان أصول االعتقاد املنجي بني يدي اهللا تعاىل، ووضح للبشرية 
طريق العبادة الصحيحة، وأحل احلالل النافع، وحرم احلرام الضار، ووضع منهج املعامالت 

قة ورشوة املشروعة، فأحل البيع، وحرم الربا، ومنع أكل أموال الناس بالباطل من سر
وغصب وب وغش وخديعة وغنب واستغالل، وأقام دعائم احلكم على أساس من احلق 
والعدل والشورى واحلرية واملساواة، ونظم العالقات الدولية على قاعدة من إيثار السلم ال 
احلرب، واألمان ال اإلرهاب والرعب واخلوف، والوفاء بالعهد، والرمحة والفضيلة 

ة الكرمية، وشرع اجلهاد لدحر العدوان وقمع الظلم، وإنقاذ واألخالق واإلنساني
املستضعفني، ومحاية املضطهدين، ومنع الفتنة يف الدين، والدفاع عن ديار املسلمني 
ووجودهم وكيام وحرمام وحقوقهم، والقيام بواجبهم يف تبليغ رسالة اإلسالم ودعوة 

  .اهللا إىل الناس كافة
                                                

  .  48:  سورة املائدة آية) 1(
وزيع الرئاسة العامة لشئون احلرمني  ط ونشر وت45،   44 / 17، جـ  فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية) 2(

  .   الشريفني
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اللتزام مبا شرع اهللا، وامتثال ما أمر به اهللا، واجتناب ما ى فما على أهل القرآن إال ا
عنه، وهذا هو التدين الصادق الذي يقف بصاحبه يف العقيدة والعبادة، واحلل واحلرمة عند 
حدود اهللا وشرعه، والتبديل والتغيري، أو الزيادة والنقص، أو اإلمهال والتقصري، أو تلمس 

راف عن دين اهللا، وابتداع شرع جديد مل يأذن به اهللا، احللول يف غريه، هو بعينه االحن
: ه وراء ظهرهـوى ذلك وطرحـته ونبذ ما سـواملسلم مأمور بتطبيق وحي اهللا وشريع

}  * tíuéü° Nä3s9 z̀ ÏiB ÈûïÏe$!$# $tB 4Óú» ur ¾ÏmÎ/ % [nqçR { )1( .. اآلية)13 :الشورى(.  

                                                
  .  13:  سورة الشورى آية) 1(
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  التوجهات األساسية يف بناء الدولة السعودية
  :إذا كان املؤرخون يعتمدون تقسيم تاريخ الدولة السعودية إىل ثالثة أدوار وهي(

= هـ 1233م حىت سنة 1744= هـ1157الدولة السعودية األوىل من سنة 
  .م1817

= هـ 1309م حىت سنة 1818= هـ 1234 الدولة السعودية الثانية من سنة
  .م1891

 3/ 13م حىت وقتنا احلاضر 1902= هـ 1319الدولة السعودية الثالثة من سنة 
  .)1() م2000/ 6/ 15= هـ 1421/

فإن وجه الشبه بني هذه العهود هو حرص احلكام والعلماء يف مجيع أدوارها وأطوارها 
 والنفيس يف سبيل نشر الدعوة السلفية على األسس والقواعد اإلسالمية وتقدمي النفس

  .واختاذ الشريعة الغراء منهجا للحكم وأساسا لشؤون احلياة كلها
فاألساس العقدي الذي بنيت عليه الدولة السعودية احلديثة هو نفسه األساس الذي 
أنشئت عليه الدولتان السعودية األوىل والثانية منذ ذلك االتفاق التارخيي الذي مت بني 

مام حممد بن سعود والشيخ حممد بن عبد الوهاب على حتكيم شرع اهللا والعودة إىل اإل
  .أصول اإلسالم احلنيف

يف الكلمة اليت قدم -وقد أكد ذلك خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز 
 هذا التواصل يف املنهج -هـ27 /8 /1412ا ألنظمة احلكم والشورى واملناطق يف 

لقد سعد املسلمون بشريعة اإلسالم حني حكموها يف : ( الدولة السعودية قائلًابني مراحل
  .حيام وشؤوم مجيعا

ويف التاريخ احلديث قامت الدولة السعودية األوىل منذ أكثر من قرنني ونصف على 
اإلسالم حينما تعاهد على ذلك رجالن مصلحان مها اإلمام حممد بن سعود والشيخ حممد 

اب رمحهما اهللا قامت هذه الدولة على منهاج واضح يف السياسة واحلكم بن عبد الوه
                                                

  .   ط مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع بالرياض502 / 17، جـ  املوسوعة العربية العاملية) 1(
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والدعوة واالجتماع، هذا املنهاج هو اإلسالم عقيدة وشريعة، وبقيام هذه الدولة الصاحلة، 
سعد الناس يف هذه البالد حيث توفر هلم األمن الوطيد واجتماع الكلمة فعاشوا إخوة 

 وإذا كانت العقيدة والشريعة هي األصول )1() قةمتحابني متعاونني بعد طول خوف وفر
الكلية اليت ضت عليها هذه الدولة فإن تطبيق هذه األصول متثل يف التزام املنهج اإلسالمي 
الصحيح والعقيدة والفقه والدعوة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويف القضاء ويف 

  .العالقة بني احلاكم واحملكوم
بني اإلمام حممد بن ) باتفاق الدرعية( مت يف االتفاق املعروف جند مصداق ذلك ما(

هـ 1157سعود رمحه اهللا تعاىل والشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل سنة 
، وهو األساس الذي قام عليه بناء الدولة السعودية حىت اآلن واحلمد هللا وقد )م1744(

والشيخ يف أول لقاء بينهما حيث قال اإلمام ظهر ذلك جليا يف احلوار التارخيي بني اإلمام 
 وأبشر بالعز واملنعة، فقال ،أبشر ببالد خري من بالدك: حممد بن سعود رمحه اهللا تعاىل

من متسك ا وعمل ا ) ال إله إال اهللا(وأنا أبشرك بالعز والتمكني، وهي كلمة : الشيخ
ل ما دعت إليه الرسل من أوهلم ونصرها ملك ا البالد والعباد، وهي كلمة التوحيد، وأو

 مث إن حممدا بسط يده وبايع الشيخ على دين اهللا واتباع رسوله واجلهاد يف ،إىل آخرهم
  .)2() سبيل اهللا، وإقامة شرائع اإلسالم، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

 يف وعلى هذا األساس قامت هذه الدولة فنصرها اهللا نصرا مؤزرا، وكتب هلا التمكني
  .األرض، وما زالت ولن تزال بإذن اهللا على ما كانت عليه

وألن العقيدة والشريعة هي األصول الكلية اليت ضت عليها هذه الدولة، فإن تطبيق 
هذه األصول يتمثل يف التزام املنهج اإلسالمي الصحيح يف العقيدة والفقه والدعوة واألمر 

  .ويف العالقة بني احلاكم واحملكومباملعروف والنهي عن املنكر، ويف القضاء، 

                                                
  .   ونشر دار اإلسراء بالرياض1414 ط األوىل 29الشريعة اإلسالمية حتكم د منري هارون ص) 1(
  .  33،  32"  مرجع سابق"   عنوان اد يف تاريخ جند لقمان بن عبد اهللا بن بشر)2(
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وبذلك كانت الدولة السعودية منوذجا متميزا يف السياسة واحلكم يف التاريخ السياسي 
  .احلديث

وقد استمر األخذ ذا املنهج يف املراحل التالية مجيعا، حيث ثبت احلكام املتعاقبون 
. عمليا يف مجيع مناحي احلياةعلى تطبيق شريعة اإلسالم واختاذها أساسا للحكم وتنفيذها 

 أن خلق اهللا ال ميكن أن يصلح هلم أي نظام - بثاقب نظره-فقد أدرك امللك عبد العزيز 
  .حكم غري النظام الرباين

  .)1(وكان لذلك اإلدراك األثر الكبري يف جناح مجيع أموره يف شبه اجلزيرة 
لدين احلنيف كانت وعندما شرع امللك عبد العزيز يف تأسيس دولته على مبادئ ا

صورة احلكم اإلسالمي مهتزة يف أذهان بعض الناس ألم نظروا إىل اإلسالم من خالل 
  .واقع املسلمني وأعماهلم وما ارتكبوه من أخطاء

وكانت محالت التشكيك يف قدرة الشريعة على مواكبة احلضارة احلديثة والوفاء 
انساق وراء هذا الوهم طائفة من زعماء  وقد ،مبتطلبات احلياة العصرية املتطورة حمل طعن

  .املسلمني وقادم فطبقوا القوانني الوضعية يف بالدهم واتبعوا أنظمة بعيدة عن الدين
أما امللك عبد العزيز فلم يصِغ إىل ذلك ألنه يؤمن باإلسالم عقيدة وشريعة ونظاما 

الشريعة وتطبيق فسارع إىل إنفاذ . للحياة، وأن التمسك باإلسالم يعصم من الضالل
ومل يتعلل بعدم وجود فقه تفصيلي، ومل خيف من نتائج تطبيق الشريعة ألنه ال (أحكامها 

    .)2() خياف هذه النتائج إال من نوى الظلم والفساد يف األرض
فلم يبتدع نظاما ومل يشرع قانونا بل ما عمله يف هذا السبيل هو أنه أحيا سنة القرآن 

فوس وازع اإلميان ففجر فيها القوة يف التضحية واالنضباط يف التزام  وأيقظ يف الن،الكرمي
  .ما شرعه اهللا لعباده

                                                
  .   لسليمان بن علي الشايع38،  امللك عبد العزيز وأثره يف التاريخ املعاصر) 1(
 1405املنعقد بالرياض يف ربيع األول سنة ) 23:  19(حماضرات املؤمتر العاملي عن تاريخ امللك عبد العزيز ) 2(

  .  طابع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياضم
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مادى األوىل سنة ـالعزيز مكة املكرمة يف السابع من ج وعندما دخل امللك عبد
إين مسافر إىل مكة ال للتسلط عليها بل لرفع املظامل واملغارم : (هـ قال قبل سفره1343

 إين مسافر إىل حرم اهللا لبسط أحكام الشريعة وتأييدها فلن ،د اهللاليت أرهقت كاهل عبا
  .)1() يكون هناك بعد اليوم سلطان إال للشرع
 rإن كتاب اهللا ديننا ومرجعنا وسنة رسوله : (وأوصى العلماء ورجال القضاء فقال

دليلنا وفيها كل ما حنتاجه من خري ورشاد، وحنن من جانبنا سنحرص إن شاء اهللا كل 
  .)2() حلرص على إقامته واتباعه وحتكيمه يف كل أمر من األمورا

وهكذا اختذت اململكة العربية السعودية منذ عهد امللك عبد العزيز كتاب اهللا وسنة 
رسوله دستورا تعمل مبوجبه وتطبيق أحكام شريعته السمحة يف مجيع أحناء اململكة حىت 

  .يومنا هذا

                                                
  .  38:  حالة األمن يف عهد امللك عبد العزيز لعبد املنعم غالمي) 1(
  .   املرجع السابق) 2(
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  تطبيقاا العملية يف اململكة العربية السعوديةأسس احلكم وركائزه يف اإلسالم و
لنشأة الدولة أسباب ومسببات، يهيئها اهللا سبحانه، فهو سبحانه مسبب األسباب 

 È@è% ¢Oßḡ=9$# y7Î=»tB Å7ù=ßJø9$# íÎA÷sè? öÅù=ßJø9$# t̀B âä!$t±n@ äíÍî\s?ur  {: اىلـول تعـواملوفق للعمل، يق

öÅù=ßJø9$# £̀JÏB âä!$t±n@ ñìÏèè?ur t̀B âä!$t±n@ ëAÉãè?ur t̀B âä!$t±n@ ( x8ÏâuäÎ/ çéöçyÇø9$# ( y7̈RÎ) 4ín?tã Èe@ä. &äóÓx« ÖçÉÏâs% ÇËÏÈ { )1( 

  ).26:آل عمران(
اليت يقوم عليها البيت، فإن كانت وقيام الدولة ال بد له من ركائز تثبته، كالعمد 

 أما إن كانت ضعيفة وهشة، ،الركائز قوية وثابتة قويت الدولة وطال أمدها ومتكن عزها
  .فإن نفوذها يتقوض، ومداها يقصر

 ،والشريعة اإلسالمية هي األصول الكلية اليت أقيمت عليها اململكة العربية السعودية
 املنهج اإلسالمي يف العقيدة والفقه والدعوة واألمر وقد متثل تطبيق هذه األصول يف التزام

  .باملعروف والنهي عن املنكر ويف القضاء ويف العالقة بني احلاكم واحملكوم
وقد قدم القرآن الكرمي والسنة النبوية للمسلمني مبادئ عامة للحكم وتِرك اال 

 ولكل عصر حبسب فسيحا لصياغة النظام املفصل املستمد منهما واملناسب لكل جمتمع
  .اختالف األحوال، ووفقًا ألسس وقواعد الشريعة اإلسالمية الغراء

وقد اجتهد فقهاُء املسلمني يف استنباط األسس العامة اليت تتصف ا دولة اإلسالم 
  .)2(: واليت ميكن مع توافرها وصف احلكومة بأا حكومة إسالمية وهذه األسس

  .الكرمي والسنة النبوية يف واقع احلياة االلتزام بتطبيق أحكام القرآن -1
  . البيعة لإلمام-2
  . العـدل-3
  . الشورى-4

                                                
  .  26:  سورة آل عمران آية) 1(
دار  مطابع 163:   145، ص  د صاحل الغامن السدالن:  وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية يف كل عصر أ) 2(

  .  هـ1417بلنسية بالرياض ط األوىل 
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  . املساواة-5
وفيما يلي تفصيل هلذه األسس وقياس تطبيقاا يف اململكة العربية السعودية على ما 

  .قررته أحكام الشريعة اإلسالمية
  ة السعودية القرآن الكرمي والسنة النبوية دستور اململكة العربي:أولًا

هـ بعد أن مت فتحها قال امللك عبد 1343قبيل دخوله إىل مكة املكرمة يف عام 
  :العزيز آل سعود يرمحه اهللا

إين مسافر إىل مكة املكرمة ال للتسلط عليها بل لرفع املظامل واملغارم اليت أرهقت (
كون هناك بعد  إين مسافر إىل حرم اهللا لبسط أحكام الشريعة وتأييدها، فلن ي،عباد اهللا

 إن الذي أبغيه من هذه البالد أن تعمل مبا يف كتاب اهللا وسنة نبيه ،اليوم سلطان إال للشرع
  .)1() يف األمور األصلية، أما يف األمور الفرعية فاختالف األئمة فيه رمحة

ومنذ ذلك التاريخ سارت املمارسة السياسية يف اململكة العربية السعودية على أساس 
  . الكرمي والسنة النبوية مها دستور هذه البالدأن القرآن

وقد جاءت نصوص النظام األساسي للحكم لتوثيق هذه احلقيقة حيث نصت على (
اململكة العربية السعودية دولة عربية إسالمية ذات سيادة تامة، دينها اإلسالم، )أن

الكرمي والسنة ومن منطلق املرتلة الرفيعة للقرآن ) rودستورها كتاب اهللا وسنة رسوله 
النبوية يف حياة الدولة اإلسالمية فقد حرص النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية 

 وذلك ،السعودية على ترمجة املادة األوىل اليت تنص على أن القرآن والسنة دستور اململكة
ر الدساتري من خالل املواد التالية يف النظام اليت أبرزت املكانة اخلاصة هلذا الدستور عن سائ

بوصفه حاكما على أمور الدولة واملواطنني ومصدرا لكل السلطات ومرجعا لكل 
  .املمارسات واألنظمة يف الدولة

                                                
= هـ 1407 ط دار العمري للثقافة جبدة 60التطورات السياسية يف اململكة العربية السعودية ألمني ساعايت ص) 1(

  .  م1987
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يستمد احلكم يف اململكة العربية السعودية سلطته من كتاب اهللا : (ومن هذه النصوص
قوم احلكم يف ي"تعاىل وسنة رسوله، ومها احلاكمان على هذا النظام ومجيع أنظمة الدولة 

  ".اململكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى واملساواة وفق الشريعة اإلسالمية
وتلك هي القيم السياسية الثالث يف الفكر اإلسالمي على حنو ما سريد مفصال قريبا 

  .)1() إن شاء اهللا تعاىل
  .وهكذا نظمت مجيع سلطات الدولة يف خمتلف مناحي احلياة فيها

  يا البيعةثان
وشيجة الدين، هي أقوى رابطة توحد القلوب املتنافرة وجتمع الشتات املتفرق، (

ومتكن احملبة بني احلاكم واحملكوم، فاحلاكم يتواضع وخيضع ألوامر اإلسالم، واحملكوم 
يسمع ويطيع وخيلص مع الوالية وهذه مسات البيعة بني احلاكم واحملكوم ويف بادئ األمر مل 

هـ لطريقة اختيار 1345ليمات األساسية للمملكة احلجازية الصادرة عام تتعرض التع
 ولكن فيما بعد صدرت قرارات مشتركة لس الشورى ،امللك وتويل مسؤولياته

والوكالء حتدد ذلك كما جرى العمل واقعيا باململكة العربية السعودية على أن يتوىل امللك 
  .سلطاته من خالل انعقاد البيعة

حكام النظام األساسي للحكم لتنص على حنو حمدد على هذه الطريقة حيث وجاءت أ
يبايع املواطنون امللك على كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله : (نصت املادة السادسة على أن

  .وعلى السمع والطاعة يف العسر واليسر واملنشط واملكره
  :وذا النص حدد النظام

  .ن خالل البيعة أن طريقة تويل اختيار امللك تكون م-1
 أن مبايعة امللك تتم من خالل املواطنني، وليس مؤسسة سياسية أو اجتماعية -2
  .أخرى

                                                
  .   بتصرف56:  43ص "  مرجع سابق"   السعودية النموذج األفضل للحكم اإلسالمي) 1(
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الكتاب :  أن املبايعة تتم على أسس تعاقدية واضحة بني امللك واملواطنني هي-3
والسنة امللزمان للطرفني مث السمع والطاعة من قبل املواطنني لويل األمر يف كل األحوال 

 هو عقد - أيا كانت تسميته -واختيار رئيس الدولة " سر واليسر واملنشط واملكرهيف الع"
  . )1() بينه وبني األمة
  :آثار البيعة

بتمام البيعة بني األمة واخلليفة أي بني رئيس : االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية* 
ت يف جانب كل من  تنعقد اخلالفة اليت ينتج عنها التزاما- أيا كانت تسميته -الدولة 

  .اخلليفة واألمة
 rفاخلليفة، يتعني عليه أن يلتزم يف حكمه وسياسته، بكتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله (

وأن يقيم العدل بني الناس، ويرفع الظلم عنهم، وحيرس الدين ويقيم شعائره وحدوده، 
  .ويدافع عن دار اإلسالم

 وأن تبذل اجلهد يف سبيل السمع والطاعة واإلخالص،: أما األمة فواجب عليها
  .)2() مساندة اخلليفة يف القيام بأعباء احلكم

واجب طاعة أوىل األمر، قررته نصوص عديدة، منها قوله تعاىل : السمع والطاعة* 
}  $ pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qãèã ÏÛr& ©! $# (#qãèã ÏÛr&ur tAqßô §ç9 $# í Í< 'ré&ur ÍêöD F{$# óOä3ZÏB ( b Î* sù ÷Läêôã tì» uZs? í Îû &äóÓx« çnrñä ãç sù 

í n< Î) «! $# ÉAqßô §ç9 $#ur b Î) ÷LäêYä. tbqãZÏB÷sè? «! $$ Î/ ÏQöquã ø9$#ur Ìç ÅzFy$# 4 y7Ï9ºså ×éöçyz ß |̀¡ôm r&ur ¸xÉÍrù's? ÇÎÒÈ { )3( 

   .)59: النساء(

                                                
نحل البن حزم الظاهري مطابع دار املعرفة للطباعة والنشر بريوت لبنان ط الثانية الفصل يف امللل واألهواء وال) 1(

،  79،   78، د منري هارون ص الشريعة اإلسالمية حتكم:  م وانظر اململكة العربية السعودية1975عام 
80   .  

  .  م1969 - 1968 كلية احلقوق جامعة القاهرة -، د أمحد اهلريدي   حماضرات ألقاها) 2(
  .  59:  سورة النساء آية) 3(
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من أطاعين، فقد أطاع اهللا، ومن عصاين فقد  { أنه قال rوروي عن الرسول 

  .)2( )1( } عصى اهللا، ومن أطاع اإلمام، فقد أطاعين، ومن عصى اإلمام، فقد عصاين

 r مبايعة امللك على كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله حق كل مواطن يف: احلقوق* 
  .وعلى السمع والطاعة يف العسر واليسر واملنشط واملكره

 وعلى السمع rحق امللك يف أن يبايعه املواطنون على كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله 
  .والطاعة يف العسر واليسر واملنشط واملكره

مع والطاعة لوالة أمور املسلمني ففيهما وأما الس (-يقول احلافظ ابن رجب رمحه اهللا
سعادة الدنيا وما تنظيم مصاحل العباد يف معاشهم وا يستعينون على إظهار دينهم وطاعة 

  .)3() رم
وواجب على امللك أن يلتزم يف كل تصرفاته بكتاب اهللا تعاىل وسنة : الواجبات

سر واليسر واملنشط  واجب أيضا على كل مواطن السمع والطاعة يف العrرسوله 
امتثال أوامر اهللا تعاىل وابتدار طاعته فِإن : واملكره ومن فوائد السمع والطاعة لويل األمر

$  {: من أطاع باملعروف فقد أطاع اهللا pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qãèã ÏÛr& ©! $# (#qãèã ÏÛr&ur tAqßô §ç9 $# íÍ< 'ré&ur 

ÍêöD F{$# óOä3ZÏB ( { )4( ... اآلية)وبطاعة ويل األمر باملعروف تنتظم أمور )59: النساء ،

الدولة وتتحد كلمتها وتقوى الصلة بني أفرادها ويعم األمن واالستقرار ربوع البالد 

                                                
، ابن ماجه اجلهاد  )5510(، النسائي االستعاذة  )1835(، مسلم اإلمارة  )2797(البخاري اجلهاد والسري ) 1(

  .  )2/387(، أمحد  )2859(
 / 2 جـ2859، مطابع دار الفكر العريب احلديث برقم  سنن ابن ماجه القزويين بتحقيق حممد فؤاد عبد الباقي) 2(

459   .  
، مطابع دار   117 / 2جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم البن رجب احلنبلي جـ) 3(

  .  م1988، لبنان  الفكر
  .  59:  سورة النساء آية) 4(
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الرهبة أمام األعداء ويستقر األمن وتتفرغ األمة وتظهر األمة املسلمة مبظهر اهليبة والقوة و
  .للبناء والتعمري وحتقيق أهدافها التنموية لبناء اإلنسان املسلم

ومن مقتضى البيعة يف اإلسالم النصح لويل األمر والدعاء له بالتوفيق واهلداية * 
ان هذه وصالح النية والعمل وصالح البطانة، وقد حرص أئمة أهل السنة واجلماعة على بي

وال نرى اخلروج على أئمتنا  (-رمحه اهللا-احلقيقة وتأكيدها، يقول أبو جعفر الطحاوي 
ووالة أمورنا وإن جاروا وال ندعو عليهم وال نرتع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من 

-  ويقول مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز )1()  فريضة ما مل يأمروا مبعصيةUطاعة اهللا 
لدعاء لويل األمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة هللا ا (-رمحه اهللا

اللهم أهد دوسا وأت م، يدعى للناس :  ملَّا قيل له إن دوسا عصت قالrولعباده والنيب 
باخلري، والسلطان أوىل من يدعى له، ألن صالحه صالح لألمة؛ فالدعاء له من أهم الدعاء 

 للحق وأن يعان عليه وأن يصلح اهللا له البطانة وأن يكفيه اهللا شر ومن أهم النصح أن يوفق
نفسه وشر جلساء السوء، فالدعاء له بأسباب التوفيق واهلداية وبصالح القلب والعمل من 

  . )2() أهم املهمات ومن أفضل القربات
يستمد احلكم يف اململكة العربية السعودية سلطته من (: حدود البيعة وضوابطها

ومها احلاكمان على هذا النظام ومجيع أنظمة الدولة، وتتفق . اهللا تعاىل وسنة رسولهكتاب 
هذه املادة مع جوهر الشريعة اإلسالمية اليت يمن على نظام احلكم اإلسالمي فالشريعة 

èpyJ  {اإلسالمية تؤكد أن  Î=ü2 ur «! $# öÜÏf $ uã ù=ãè ø9   .) 40: التوبة اآلية ()3( } 3 #$

                                                
،  العقيدة الطحاوية أليب جعفر الطحاوي احلنفي بشرح ابن أيب العز وشرح أمحد وحممد شاكر رمحهما اهللا) 1(

 40،  39د سليمان احلقيل ص:  انظر متطلبات احملافظة على نعمة األمن واالستقرار يف بالدنا أ (379ص
  .  هـ1468مطابع التقنية بالرياض 

 لسماحة الشيخ ابن باز رمحه اهللا 30مراجعات يف فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسنة ص) 2(
  .  هـ الرياض1418،   ، ط دار بلنسية وآخرين

  .  40:  سورة التوبة آية) 3(



   أساسا لشؤون احلياة واحلكم يف اململكةاختاذ القرآن الكرمي 

  30

وكلمة اهللا العليا هي اسم جامع لكافة كلماته سبحانه وتعاىل، وبكلماته ترتلت (
 وشريعة اهللا ال متيز بني طبقة خاصة دون طبقة، وال مجاعة دون أخرى، إذ )1() شريعته

 إىل إقامة العدل املطلق بني الناس مجيعا حكاما - دائما -دف الشريعة اإلسالمية 
  .وحمكومني

وجوهر الشريعة اإلسالمية يتمثل يف احلكم بأحكام القرآن الكرمي والسنة النبوية 
U :}  Èbالشريفة، لقوله  r&ur Nä3ôm $# Næh uZ÷èt/ !$ yJ Î/ tA tìR r& ª!$# üwur ôìÎ7 ®Ks? öNèd uä!#uq÷d r& öNèd öë xã÷n$#ur b r& 

öÇqãZÏF øÿtÉ . t̀ã ÇÙ÷è t/ !$tB tA tìR r& ª!$# y7øã s9 Î) ( b Î* sù (#öq©9 uqs? öNn=÷æ$$ sù $ uK̄R r& ßâÉÌç ãÉ ª!$# b r& Nåkz:èÅÁãÉ ÇÙ÷è t7 Î/ öNÍkÍ5qçR èå 3 
¨b Î) ur #ZéçÏW x. z̀ ÏiB Ä¨$ ¨Z9 $# tbqà)Å¡» xÿs9 ÇÍÒÈ { )2() ويقول سبحانه) 49: املائدة :}  $pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# 

(#þqãYtB#uä (#qãèãÏÛr& ©! $# (#qãèã ÏÛr&ur tAqßô §ç9$# í Í< 'ré&ur ÍêöD F{$# óOä3ZÏB ( bÎ* sù ÷Läêôã tì» uZs? í Îû &äóÓx« çnrñä ãç sù í n< Î) «! $# ÉAqßô §ç9$#ur 

b Î) ÷LäêYä. tbqãZÏB÷sè? «! $$Î/ ÏQöquã ø9 $#ur Ìç ÅzFy$# 4 y7Ï9ºså ×éöçyz ß |̀¡ôm r&ur ¸xÉÍrù's? ÇÎÒÈ { )3() 59: النساء( .  

كما أنه من حق كل مواطن أن تكون سلطات احلكم كافة مستمدة من كتاب اهللا * 
  .rتعاىل وسنة رسوله 

كة العربية السعودية أن ال تتجاوز سلطام احلدود املقررة واجب على حكام اململ* 
  .rألوىل األمر يف كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله 

 مبا فيها النظام -وواجب أيضا على حكام اململكة أن ال تتجاوز أنظمة الدولة كافة * 
ي  فإذا متت البيعة على الوجه الشرعrكتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله -األساسي للحكم 

الصحيح فإنه جيب على اإلمام أن ينفذ األحكام على أساس من العدل والشورى واملساواة 
وفق الشريعة اإلسالمية، ويالحظ أن اإلسالم مل يتعرض يف ميدان احلكم، للمبادئ 
التفصيلية أو اجلزئية أو األساليب اليت حتقق احلكم اإلسالمي، إذ إن صالحية الشريعة 

                                                
 1971السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا مطابع دار الشعب مبصر ) 1(

  .    وما بعدها37ص 
  .  49:  سورة املائدة آية) 2(
  .  59:  سورة النساء آية) 3(
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كان، يتطلب ذلك لتراعي فيها كل أمة ما يالئم حاهلا وتقتضيه اإلسالمية لكل زمان وم
  . )1() مصاحلها

فاإلسالم إمنا جاء يف ميدان شؤون احلكم باألسس والدعائم اليت تعد ركنا أساسيا يف (
بناء الدولة اإلسالمية فقرر العدل والشورى واملساواة وهي قيم سياسية عليا واجبة االتباع 

ة وهي ذات أثر كبري يف صياغة التصور اإلسالمي للدولة ووظيفتها يف الدولة اإلسالمي
وخصائص نظام احلكم فيها وتعد دينا يف عنق األمة اإلسالمية جيب عليها تنفيذها والعمل 
ا إن هي اختذت من احلكم اإلسالمي شعارا هلا وطريقًا تسلكه إىل مرضاة را، أما ماعدا 

فإن فيها متسعا لوالة أمر املسلمني أن يضعوا نظمهم هذه األسس من النظم التفصيلية 
  : وإليك ثالث األسس اليت يرتكز عليها احلكم يف اإلسالم)2() ويشكلوا حكومتهم
  ثالثًا العـدل

  : إمنا هو عدل مطلق-والعدل الذي يأمر به اإلسالم 
فهو يشمل النفس والوالدين : فالعدل مطلق من حيث من نلتزم جتاههم بأدائه

قربني، ويشمل املسلم يف عالقته مع أخيه املسلم، ومع غري املسلم، بل أكثر من ذلك واأل
üw  {: يشمل األعداء أيضا؛ إذ يقول اهللا تعاىل ur öN à6 ¨Z tB Ìç ôf tÉ ãb$ t« oY x© BQ öq s% #í n? tã ûw r& 

(#q ä9 Ïâ ÷è s? 4 { )3() 8: املائدة( .  

والعدل مطلق من حيث نطاقه، فهو مطلوب على مستوى العالقات الفردية، 
  .والعالقات الدولية على حد سواء، كما هو مطلوب أيضا قضائيا وسياسيا واجتماعيا

                                                
:  78، ص ، د منري عبداحلميد هارون شريعة اإلسالمية حتكمال:  اململكة العربية السعودية:   انظر يف هذا) 1(

، ط  40:  38، ص ، د حممود صاحل العاديل النموذج األفضل للحكم السعودي:  السعودية"   بتصرف"   81
  .  ع.  م.  ج:   جامعة األزهر-هـ طنطا 1415األوىل 

  .  لقاهرةحماضرات ألقاها د أمحد اهلريدي على طلبة كلية احلقوق جامعة ا) 2(
  .   8:  سورة املائدة آية) 3(
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والنصوص اليت تقرر مبدأ العدل يف اإلسالم كثرية، ونكتفي هنا ببعض األيات القرآنية 
  .حاديث النبويةواأل

  :فمن اآليات القرآنية
!© (bÎ¨ *  {: يقول عز من قائل $# ãç ãBù'tÉ ÉA ôâyè ø9 $$Î/ Ç`» |¡ôm M}$#ur Çõ!$ tGÉÎ) ur ìÏå 4Ün1 öç à)ø9 $# 4ësS÷ZtÉur 

Ç t̀ã Ïä!$ t±ós xÿø9 $# Ìç x6YßJ ø9 $#ur ÄÓøö t7ø9 $#ur 4 öNä3ÝàÏè tÉ öNà6 ¯=yè s9 öcrãç ©.xãs? ÇÒÉÈ { )1() 90: النحل (.  

b¨ *  {: ويقول سبحانه وتعاىل Î) ©! $# öNä.ãç ãBù'tÉ b r& (#rñä xsè? ÏM» uZ» tBF{ $# #í n< Î) $ ygÎ=÷d r& #så Î) ur OçF ôJ s3ym 

tû÷üt/ Ä¨$ ¨Z9 $# b r& (#qßJ ä3øtrB ÉA ôâyè ø9 $$Î/ 4 { )2() 58: النساء (.  

  :ومن السنة النبوية
روي عن عائشة رضي اهللا عنها يف حديث املرأة املخزومية اليت امت باستعارة املتاع 

إمنا هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف  { : قالrوجحده، أن الرسول 

تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت حممد 
وحتقيق العدل يف اململكة العربية السعودية من االختصاصات  ()4( )3( } لقطعت يدها

  : س الدولة فمن مهامه السياسيةالسياسية لرئي
  .اإلشراف على إقامة العدل بني الناس* 
  .تنفيذ األحكام بني املتشاجرين وقطع اخلصام بني املتنازعني* 
وإقامة احلدود لتصان حمارم اهللا عن االنتهاك وتصان حقوق عباده عن أي إتالف * 

  ). يف البالدواستهالك ومعىن ذلك أن رئيس الدولة هو رأس السلطة القضائية
                                                

  .  90:  سورة النحل آية) 1(
  .  58:  سورة النساء آية) 2(
، أبو داود احلدود  )4898(، النسائي قطع السارق  )1430(، الترمذي احلدود  )1688(، مسلم احلدود  )3526(البخاري املناقب ) 3(

  .  )2302(، الدارمي احلدود  )6/162(، أمحد  )2547(، ابن ماجه احلدود  )4373(
،   7، جـ حممد بن علي الشوكاين:  نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار للغمام) 4(

  .  م1987، ط ونشر مكتبة التراث مبصر   131
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العدل يف البيعة بني احلاكم : والعدل هو القيمة الكامنة وراء مجيع أساسيات النظام
  . )1() واحملكوم والعدل يف التوازن بني األسرة والفرد واتمع يف احلقوق والواجبات

  رابعا الشورى
رف وهي ركن أساسي للحكم اإلسالمي والشريعة اإلسالمية ال تقر نظام حكم ال يع(

الشورى، فالشورى أساس من األسس اليت حرصت الشريعة اإلسالمية على تأكيدها 
والدعوة إليها، بل وألزمت املسلمني بضرورة العمل ا، يف أعماهلم وأمورهم كافة، ملا 

 هي - بال جدال -فالشورى . تتضمنه الشورى من ألفة وترابط ألفراد األمة اإلسالمية
  . )2() من الدعائم اليت يرتكز عليها احلكم اإلسالميأساس احلكم السليم ودعامة 

  :الشورى يف تاريخ اململكة العربية السعودية
 على - دائما-من يطالع التاريخ السعودي جيد أن نظام احلكم السعودي حرص ... 

األخذ مببدأ الشورى، فقد سجل التاريخ للملك عبد العزيز آل سعود، أنه أخذ مببدأ 
  .الشورى
هو :((- متحدثا عن امللك عبد العزيز آل سعود -: هذا يقول أحد الباحثنيويف... 

احلاكم العريب الوحيد الذي أحاط به مستشارون من معظم اجلنسيات العربية، وكان 
ديوانه آخر جملس حكم منذ الدولة العباسية وجد فيه املصري والسوري واللبناين واللييب 

ع أن يكون منهم جمموعة متناسقة تعمل وفق إرادته، ولكنه استطا... والعراقي والفلسطيين
مل يستطع مستشار مهما كانت مكانته، ومهما بالغ يف الظن بأمهية ويف إطار ما خيطط، 

  .)3() نفسه، أن يفرض عليه خطًا سياسيا ال يرضاه، أو أن يزج به يف قضية إقليمية على هواه
للحكم اإلسالمي وإىل أن نقل واستمر األخذ مببدأ الشورى يف النموذج السعودي (

هذا املبدأ العظيم إىل نصوص نظام الشورى الذي أصدره خادم احلرمني الشريفني امللك 
                                                

 دار األنصار مطابع.   نظام الدولة اإلسالمية يف الشؤون الدستورية واخلارجية واملالية للشيخ عبدالوهاب خالف) 1(
  .  20 ص1977بالقاهرة 

  .  163:   145، ص ، د صاحل السدالن وجوب تطبيق الشريعة االسالمية يف كل عصر) 2(
  .   هـ1402 مطابع دار الزهراء بالرياض 71:  69، من  علي الربماوي:  قلعة اإلسالم ومؤسسها العظيم) 3(
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 يف -حيفظه اهللا-هـ، ولقد بلور هذه املعاين املتقدمة 1412فهد بن عبد العزيز يف شعبان 
ا نظام جملس أم: (كلمته مبناسبة صدور األنظمة اجلديدة للحكم، والشورى واملناطق بقوله

.. ز وجلـول اهللا عـالشورى فإنه يقوم على أساس اإلسالم مبوجب امسه وحمتواه، استجابة لق
}  tûïÏ%©!$#ur (#qç/$yftGóô$# öNÍkÍh5tçÏ9 (#qãB$s%r&ur no4qn=¢Á9$# öNèdãçøBr&ur 3ìuëqä© öNæhuZ÷èt/ $£JÏBur öNßg»uZø%yóuë tbqà)ÏÿZãÉ ÇÌÑÈ { )1( 

  .)38: الشورى(
yJ$  {: وقوله جل شأنه Î6sù 7pyJ ôm uë z̀ ÏiB «! $# |MZÏ9 öNßgs9 ( öqs9 ur |MYä. $ ààsù xáã Î=xî É=ù=s)ø9 $# (#qëÒxÿR ]w 

ô Ï̀B y7Ï9 öqym ( ß#ôã $$ sù öNåk÷] tã öç ÏÿøótG óô $#ur öNçl m; öNèd öë Ír$ x©ur í Îû ÍêöD F{ $# ( #så Î* sù |MøBzïtã ö@ ©.uqtG sù í n? tã «! $# 4 ¨b Î) ©! $# è=ÏtäÜ 

tû, Î#Ïj.uqtG ßJ ø9 $# ÇÊÎÒÈ { )2() 159: آل عمران(.  

 إليه وفقًا للتوجهات األساسية للحكم وقد نشأ جملس الشورى ومارس مهامه املوكولة
ملتزما بكتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله ملتزما مبصادر التشريع اإلسالمي حمافظًا على روابط 
اإلخوة والتعاون والرب والتقوى خدمة للصاحل العام وحفاظًا على وحدة اجلماعة وكيان 

:  جاحد أو مكابر معاند أن واحلقيقة اليت ال مياري فيها إال)3() الدولة ومصاحل األمة
اململكة العربية السعودية تقف يف عامل اليوم مثالًا فريدا للدولة اإلسالمية األوىل اليت تقيم 
كياا مبؤسساته على قاعدة احلكم اإلسالمي واملنهج اإلسالمي فيه وهو الشورى، يقول 

دعوة إليه تتحد سياستنا من منطلق اإلسالم وال (:خادم احلرمني الشريفني أعزه اهللا بطاعته
يف الداخل يف مجيع املرافق وااالت وأمهها على اإلطالق أسلوب احلكم وطريقته واحلكم 
يف اإلسالم شورى يتلمس فيه احلاكم آراء أهل احلل والعقد ويطلب فيه مشورم 

  .)ويستعني م يف إدارة دفة احلكم فهذه سياستنا وعليها سار أسالفنا

                                                
  .  38:  سورة الشورى آية) 1(
  .   159:  سورة آل عمران آية) 2(
:   اململكة العربية السعودية"  مرجع سابق"   السعودية النموذج األفضل للحكم السعودي للعاديل:  انظر يف هذا) 3(

  .   275،   83، ص  ، د منري هارون الشريعة اإلسالمية حتكم
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ع العالقة القائمة بني احلاكم واحملكوم يف اململكة العربية السعودية وإذا نظرنا لنو
لوجدنا منوذجا فريدا يندر أن جند له نظريا يف دول العامل ويف كثري من الدول اليت تتشدق 
بالدميوقراطية احلديثة وهو منوذج كرسه حكام هذه البالد منذ أسسها امللك عبد العزيز 

الشورى تطبيقا عمليا دقيقًا فقد كان رمحه اهللا ال يقضي يف أمر رمحه اهللا فقد طبق جملس 
د أن يعرضه على العلماء ـحىت وإن انتهى فيه إىل قرار اقتنع به يف قرارة ضمريه إال بع

والفضالء من أهل الرأي أو املشورة سواء كان ذلك يف جملس امللك أو يف مؤمتر أكرب 

öNèd  { :اىلـوله تعـوأوسع عملًا بق ãç øBr&ur 3ìuëqä© öNæh uZ÷èt/ { )1() 38: الشورى(.  

ويف املؤمتر الذي عرف باسم اجلمعية واشترك فيه عدد كبري من العلماء والزعماء 
هـ قال 1347األوىل يف عام وانضم إليهم من كبار أهل الرأي واملشورة يف مجادى 

ابدوا ما بدا لكم وتكلموا مبا مسعتموه ومبا يقوله الناس من نقد (امللك عبد العزيز رمحه اهللا 
ويل أمركم أو من نقد موظفيه املسؤول عنهم وأنتم أيها العلماء اذكروا أن اهللا سيوقفكم 

سلمون، فأبدوا احلق يوم العرض وستسألون عما سئلتم عنه اليوم، وعما ائتمنكم عليه امل
يف كل ما تسألون عنه اليوم، وعما ائتمنكم عليه املسلمون، فأبدوا احلق يف كل ما تسألون 
عنه ال تبالوا بكبري أو صغري وبينوا ما أوجب اهللا للرعية على الراعي، وما أوجب للراعي 

 معصيته، على الرعية يف أمر الدين والدنيا وما جتب فيه طاعة ويل األمر وما جتب فيه
وإياكم وكتمان ما يف صدوركم يف أمر من األمور اليت تسألون عنها، ولكل من تكلم 
باحلق عهد اهللا وميثاقه أنين ال أعاقبه، وأكون مسرورا منه وأنفذ قوله الذي يجمع عليه 
العلماء، وإياكم أيها العلماء أن تكتموا شيئًا من احلق، أظهروا احلق وبينوه وتكلموا مبا 

  .)2() كمعند

                                                
  .  38:  سورة الشورى آية) 1(
جملة الفكر ( العربية السعودية حممد خشان تطبيق الشريعة اإلسالمية مصدر األمن واالستقرار يف اململكة) 2(

  .  85:  81 من ص 1405 رجب 4) اإلسالمي لبنان
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مبثل هذه الدعوة الصرحية الواضحة للشورى مل يضع امللك عبد العزيز رمحه اهللا قاعدته 
السياسية إلدارة احلكم فحسب، بل أبان عن مدى حرصه الصادق على حقوق مواطنيه 
من احملكومني ومن أهل الرأي واملشورة يف املشاركة يف مسئولية احلكم وأداء أمانته 

  . وتبادل اآلراء وإظهار احلق دون خوف من مساءلة أو حساببالنصيحة والتناصح
واحلق أن جتربة املمارسة العملية لسلطة احلكم على أساس منهج الشورى يف اململكة 
أفرزت وجودا دوليا وإنسانيا فريدا، كما قدمت منوذجا مثاليا لنجاح احلكم مل حيلم به 

وجناحا يف جمايل إدارة سلطة احلكم، وتقدير أكثر فالسفة األنظمة الدميقراطية تفاؤلًا 
مبا يتجاوز ما نراه اليوم من بريق الشعارات اليت ينادي ا الغرب " احملكوم"حقوق اإلنسان 

  .املسيحي حبقوق اإلنسان، إىل جوهر املعاين والدالالت لتلك احلقوق
يف اململكة ويف تأكيد منهج العالقة بني احلاكم واحملكوم على ضوء قاعدة الشورى (

إن : (العربية السعودية يشري امللك فهد حفظه اهللا إىل ما قاله والده العظيم رمحه اهللا فيقول
العالقة بني املواطنني ووالة األمر يف هذه البالد قامت على أسس راسخة وتقاليد عريقة من 

ة اجلذور يف احلب والتراحم والعدل واالحترام املتبادل والوالء النابع من قناعات حرة عميق
وجدان أبناء هذا الوطن والعالقة بني احلاكم واحملكوم أولًا وأخريا بشرع اهللا كما جاء به 

 والنظام األساسي للحكم استلهم هذه املبادئ وهدف إىل rكتابه الكرمي وسنة نبيه 
تعميقها يف العالقة بني احلاكم واحملكوم وااللتزام بكل ما جاء به ديننا احلنيف يف هذا 

 وأما نظام الشورى فإنه يقوم على أساس اإلسالم مبوجب امسه وحمتواه، )1() الصدد
$/U  :}  tûïÏ%©!$#ur (#qçاستجابة لقول اهللا  yf tG óô $# öNÍkÍh5tç Ï9 (#qãB$ s%r&ur no4qn=¢Á9 $# öNèd ãç øBr&ur 3ìuëqä© öNæh uZ÷èt/ 

$ £J ÏBur öNßg» uZø%yóuë tbqà)ÏÿZãÉ ÇÌÑÈ { )2() 38: الشورى(.  

                                                
، ط األوىل   حقائق واقع وصور حياة للطيب شبشة:   عالقة احلاكم واحملكوم يف اململكة العربية السعودية) 1(

  .   115 ص، خلري الدين الزركلي) الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز(هـ نقال عن كتاب 1415
  .  38:  سورة الشورى آية) 2(
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$  {: وقوله تعاىل yJ Î6sù 7pyJ ôm uë z̀ ÏiB «! $# |MZÏ9 öNßgs9 ( öqs9 ur |MYä. $ààsù xáã Î=xî É=ù=s)ø9 $# (#qëÒxÿR ]w ô Ï̀B 

y7Ï9 öqym ( ß#ôã $$ sù öNåk÷] tã öç Ïÿøó tG óô$#ur öNçl m; öNèd öë Ír$ x©ur í Îû ÍêöD F{$# ( #så Î* sù |MøBzïtã ö@ ©.uqtG sù í n?tã «! $# 4 ¨b Î) ©! $# è=ÏtäÜ 

tû, Î#Ïj.uqtG ßJ ø9 $# ÇÊÎÒÈ { )1() 159: آل عمران(.  
  )2(خامسا املساواة 

 كما أفصحت عن -عليها احلكم يف اململكة العربية السعودية من األسس اليت يرتكز 
ذلك املادة الثامنة من النظام األساسي للحكم هو املساواة وقد نصت املادة الثامنة من نظام 

يقوم احلكم يف اململكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى : (احلكم على أن
. عن اإليضاح أن بني العدل واملساواة صلة محيمةوغين ) واملساواة وفق الشريعة اإلسالمية

  .بل إن البعض يقرر أن املساواة أساس احلكم. فال عدل بال مساواة وال مساواة بال عدل
وقد ساوى اإلسالم بني الناس أمام القضاء، فلم يعرف يف عهد الرسول وال يف عهد 

كمة اخلاصة، اليت ختتص مبحاكمة اخللفاء الراشدين فكرة احملاكمة االستثنائية وال فكرة احملا
حيث جاء .  أليب موسى األشعري يف القضاءtبعض الناس دون بعض ومن وصية عمر 

  :فيها
آس بني الناس يف وجهك وجملسك وقضائك، حىت ال يطمع شريف يف ضعفك وال "

  ".ييئس ضعيف من عدلك
م من صياغتها وجلي مما تقدم أن املادة الثامنة من النظام األساسي للحكم على الرغ

  .يف كلمات معدودة إال أا حتوي الكثري من احلقوق والواجبات
  :ومن هذه احلقوق اليت يتمتع ا املواطن السعودي

                                                
  .   159:  سورة آل عمران آية) 1(
 و أسس احلكم يف 53:  51ص "   مرجع سابق"  السعودية النموذج األفضل للحكم السعودي:  انظر يف هذا) 2(

= هـ 1414ط األوىل "   بتصرف"  26:  22الشورى والعدل واملساواة د صاحل السدالن :  اإلسالم
 82، ص ، د عبدالناصر توفيق العطار دار بلنسية بالرياض و دستور لألمة من القرآن والسنةم ط 1994

  .  م1989، ط دار الفكر لبنان  ومابعدها
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. واحلق يف الشورى، أي أن يكون نظام احلكم مبنيا على الشورى. احلق يف العدل
ملدنية كاحلق يف التوظف املساواة أمام القضاء وتعين املساواة السياسية وا: واحلق يف املساواة

واحلق يف االشتراك يف بيعة احلاكم واحلق يف املساواة أمام األعباء العامة واخلدمة 
  .اخل..... العسكرية

فإنه غين عن البيان أن تلك احلقوق املتقدم ذكرها، هي يف ذات : ومن الواجبات
 الوفاء ا من الوقت واجبات تقع على عاتق السلطات باململكة العربية السعودية جيب

مع مراعاة أن تلك احلقوق املشار إليها آنفًا تفترض قيام املواطن . احلاكم واحملكوم
املسامهة يف إقامة العدل كواجب : السعودي بواجباته املتصلة ذه احلقوق، وذلك مثل

 الشهادة أمام القضاء، وواجب املسامهة يف بيعة اإلمام، والسمع والطاعة لويل األمر يف غري
  .اخل.... معصية واملسامهة يف أداء الواجبات العامة للدولة
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  املنوط به تطبيق الشريعة اإلسالمية يف الدولة
  القاضي الذي يفصل يف اخلصومات

  . القاضي الذي يفصل يف اخلصومات-1
  . احلاكم الذي حيكم بينهم-2

ات بني أما القاضي فقد روي بطريق التواتر أن القضاة الذين يفصلون يف اخلصوم
 حىت اية اخلالفة الراشدة حسب أحكام الشرع الشريف يف rالناس منذ عهد الرسول 

مجيع أمور احلياة، أما تطبيق احلاكم لإلسالم فإنه يتمثل يف التطبيق العملي ألحكام الشرع 
  .املطهر

  :وإليك البيان
  القاضي الذي يفصل يف اخلصومات

  :أصول القضاء يف الشريعة اإلسالمية) أ(
القضاء يف شريعة اإلسالم يرجع إىل أصول وركائز مستقاة من وحي الشرع ومشكاة (

  :الرسالة، ولعل من أبرز هذه األصول واألسس ما يلي
Èb  {قال اهللا تعايل .. مرجع األحكام يف األقضية إىل الشريعة: األول r&ur Nä3ôm $# Næh uZ÷èt/ 

!$ yJ Î/ tA tìR r& ª! üxsù y7În/uë  {:  وقال سبحانه،)49: املائدة ()1( } #$ ur üw öcqãYÏB÷sãÉ 4Ó®L ym 

x8qßJ Åj3ys ãÉ $ yJä Ïù tç yf x© óOßgoY÷èt/ §NèO üw (#rßâÅgsÜ þíÎû öNÎhÅ¡àÿRr& %[ t̀çym $£JÏiB |MøäüÒs% (#qßJÏk=|¡çÑur $VJäÎ=ó¡n@ ÇÏÎÈ { )2( 

  .)65: النساء(
مدار احلكم والقضاء على إقامة العدل وإظهار احلق حيث هو الثمرة املرادة : الثاين

املقصودة من عمل القضاء، على ذلك مدار احلكم والفصل يف عموم اخلصومات 

                                                
  .  49:  سورة املائدة آية) 1(
  .  65:  سورة النساء آية) 2(
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b¨ *  {واملنازعات مبدلول قول اهللا جل شأنه  Î) ©! $# öNä.ãç ãBù'tÉ br& (#rñä xsè? ÏM» uZ» tBF{ $# #í n< Î) $ ygÎ=÷d r& #så Î) ur 

OçF ôJ s3ym tû÷üt/ Ä¨$̈Z9 $# b r& (#qßJ ä3øtrB ÉA ôâyè ø9 $$Î/ 4 { )1() 58: النساء(.  

b÷  {: وقوله سبحانه Î) ur |MôJ s3ym Nä3÷n$$ sù Næh uZ÷èt/ ÅÝó¡É)ø9 $$ Î/ 4 { )2() 42: املائدة(.  

¼U  :}  ßäوقوله  ãr#yâ» tÉ $ ¯R Î) y7» oYù=yè y_ Zpxÿã Î=yz í Îû ÇÚöë F{$# Läl ÷n$$ sù tû÷üt/ Ä¨$̈Z9 $# Èd,ptø:$$ Î/ üwur ÆìÎ7 ®Ks? 

3ìuqygø9 $# y7̄=ÅÒãäsù t̀ã È@ãÎ6yô «!$# 4 ¨b Î) tûïÏ%©!$# tbqù=ÅÒtÉ t̀ã È@ã Î6yô «!   .)26: ص( اآلية )3( } #$

والقسط بني الناس وإقامة العدل يف حكومام ومنازعام ركيزة فاحلكم باحلق 
  .)4() للقضاء يف الشريعة، وأصل من أصوله يتوجب العناية به والنظر يف حتقيقه بكل حال

  :نبذة عن القضاء عرب العصور اإلسالمية مع ذكر أهم مساته) ب (
 غلب فيها اجلهل والظلم أشرقت أنوار الرسالة احملمدية يف ربوع اجلزيرة العربية وقد(

والبغي والعدوان يف مناحي احلياة كلها، فال سيادة لنظام منصف، وال حكم لشرعة عدل، 
بل السيادة والريادة لألقوى، والشرعة احلاكمة ملا استحسنه عرف القبيلة وسانده كرباؤها 

 الربية وبعد أن حكمت الشريعة اإلهلية جمتمع اجلزيرة العربية مببعث خري.. وزعماؤها
 وتوليه هذه املهمة العظيمة أرز الناس إليه يف خماصمام ومنازعام rوأزكى البشرية 

حيث رأوا يف واقع التطبيق عدلًا يف احلكم ونصفة يف القضاء ما مل يكن له نظري فيما 
  . )5() عرفوه يف سالف حكومام وأقضيتهم

                                                
  .  58:  سورة النساء آية) 1(
  .  42:  سورة املائدة آية) 2(
   . 26:  سورة ص آية) 3(
،   ، د فتحي الدريين طبع ونشر مؤسسة الرسالة 407، ص  خصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكم) 4(

  .  م1982، ط األوىل   بريوت لبنان
، وزارة العدل السعودية   30،  29، ص   مبادئه-مؤسساته :  تارخيه:  القضاء يف اململكة العربية السعودية) 5(

  .   هـ1419سم الصف الضوئي بالوزارة عام الصف واإلخراج واملونتاج بق
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  :القضاء يف عهد النبوة) جـ (
أصول القضاء يف شريعته اخلامتة للناس، وتوىل صلوات اهللا  rأسس النيب الكرمي (

وسالمه عليه هذا العمل اجلليل بنفسه فكان هو املرجع يف فصل اخلصومات وقطع 
املنازعات، وقد جاءت نصوص الشريعة موضحة لركائز احلكم وضوابطه، وأبان املصطفى 

rحى من سريته  واقعها التطبيقي يف أقضية متعددة، وأبرز األسس اليت تستوr يف 
  :القضاء ما يلي

: Uاء حلكم الشريعة العادلة مبدلول قوله ـاألصل يف احلكم واملرجع يف القض: أولًا

}  ÷b Î)ur |MôJ s3ym Nä3÷n$$ sù Næh uZ÷èt/ ÅÝó¡É)ø9 $$ Î/ 4 { )1() 42: ئدةاملا.(  

Èb  {: وقوله سبحانه r&ur Nä3ôm $# Næh uZ÷èt/ !$ yJ Î/ tAtìR r& ª!   .)49: املائدة ()2( } #$

احلكم بني الناس مبناه على إقامة العدل والقسط من غري ميل أو حيف أو هوى : ثانيا

så#  {: قال جل وعال Î) ur OçF ôJ s3ym tû÷üt/ Ä¨$ ¨Z9 $# br& (#qßJ ä3øtrB ÉA ôâyè ø9 $$ Î/ 4 { )3() 58: النساء.(  

¼ßä  {: ويقول عز شأنه ãr#yâ» tÉ $ ¯RÎ) y7» oYù=yè y_ Zpxÿã Î=yz í Îû ÇÚ öë F{$# Läl ÷n$$ sù tû÷üt/ Ä¨$ ¨Z9 $# Èd,ptø:$$ Î/ üwur 

Æì Î7®Ks? 3ìuqygø9 $# y7̄=ÅÒãäsù t̀ã È@ã Î6yô «!$# 4 ¨b Î) tûïÏ%©!$# tbqù=ÅÒtÉ t̀ã È@ãÎ6yô «! $# öNßgs9 Ò>#xãtã 7âÉÏâx© $ yJ Î/ (#qÝ¡nS 

tP öqtÉ É>$ |¡Ïtø:$# ÇËÏÈ { )4() 26: ص(.   

التحاكم من الناس واجب إىل شرع اهللا وحكمه دون غريه من أحكام : ثالثًا
öNs9  {: الطواغيت، يقول تعاىل r& tç s? í n< Î) öúïÏ%©!$# tbqßJ ãã ÷ì tÉ öNßḡR r& (#qãYtB#uä !$ yJ Î/ tA ÌìR é& y7øã s9 Î) !$ tBur tA ÌìRé& 

                                                
  .  42:  سورة املائدة آية) 1(
  .  49:  سورة املائدة آية) 2(
  .  58:  سورة النساء آية) 3(
  .  26:  سورة ص آية) 4(
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Ï̀B y7Î=ö6s% tbrßâÉÌç ãÉ b r& (#þqßJ x.$ yÛ tF tÉ í n< Î) ÏNqäó» ©Ü9 $# ôâs%ur (#ÿrâêÉD é& b r& (#rãç àÿõ3tÉ ¾ÏmÎ/ ßâÉÌç ãÉur ß`» sÜ øã¤±9 $# br& öNßḡ=ÅÒãÉ 

Kx» n=|Ê #Yâã Ïèt/ ÇÏÉÈ { )1() 60: النساء(.  

 حلكم اهللا والرضا به واالنقياد له أمر حتم الزم ملن آمن، والنكوص عن التسليم: رابعا
üxsù y7În/uë  {ذلك بأية صورة مناف ملقتضى اإلميان وحقيقته، يقول اهللا تعاىل  ur üw 

öcqãYÏB÷sãÉ 4Ó®Lym x8qßJ Åj3ys ãÉ $yJä Ïù tç yfx© óOßgoY÷èt/ §NèO üw (#rßâÅgsÜ þí Îû öNÎh Å¡àÿR r& % [ t̀ç ym $£J ÏiB |MøäüÒs% (#qßJ Ïk=|¡çÑ ur 

$ VJä Î=ó¡n@ ÇÏÎÈ { )2() 3() 65: النساء(.  

   :-رضوان اهللا عليهم-القضاء يف عهد اخللفاء الراشدين ) د (
 وإن rية للمسلمني بعد نبيهم القضاء يف عهد اخلالفة الراشدة يعد أول جتربة قضائ(

متيز عهد النبوة بالوحي الذي هو مصدر التشريع، فإن عهد اخللفاء الراشدين هو املرحلة 
التطبيقية للقضاء تأسيسا على نصوص الشريعة، وتأصيلًا ألحكامها على ما فهم من سنن 

ة الصحيحة  يف هذا الباب من بعده، كما يظهر يف هذه املرحلة الطريقrالرسول الكرمي 
  .للنظر واالجتهاد يف أعيان احلوادث املستجدة يف واقع الناس

 باتباع سنته وسنة اخللفاء rويف أمره : (-رمحه اهللا- قال احلافظ ابن رجب -
الراشدين بعده وأمره بالسمع والطاعة لوالة األمور عموما دليل على أن سنة اخللفاء 

  .)4()  من والة األمورالراشدين متبعة كاتباع سنته، خبالف غريهم
وميكن أن نستجمع أهم مميزات عهد اخلالفة املبارك ومساته يف اال القضائي مبا 

  -:يلي

                                                
  .  60:  سورة النساء آية) 1(
  .  65:  سورة النساء آية) 2(
، موسوعة مساحة اإلسالم للشيخ حممد   33:  30ص) مرجع سابق(القضاء يف اململكة العربية السعودية ) 3(

  .   هـ الدار السعودية للنشر والتوزيع1404 الطبعة الثانية 390 / 1، جـ الصادق عرجون
  .  121 / 2جـ) مرجع سابق(جامع العلوم واحلكم للحافظ ابن رجب احلنبلي ) 4(
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 إىل -رضي اهللا عنهم-املرجع يف األقضية واألحكام يف قضاء اخللفاء الراشدين : أولًا
من  حبيث يعد النص rوحي الرسالة مبا ورد يف كتاب اهللا تعاىل وصح من سنة الرسول 

املشرع هو األساس املعترب املنتهى إليه يف كل حكومة يرام فصلها والقضاء فيها اهتداء مبا 
  .ورد من نصوص الكتاب والسنة املوجبة هلذا االعتبار

 يف أحكامه وأقضيته، واتباع سبيله فيها، rاحلرص على تطبيق سنة الرسول : ثانيا
 والبحث والنظر، وهذا من السمات والسؤالوقائعها بالتتبع  وحتقيق صحة ،والعناية جبمعها

  .)1( يف حكومام وأقضيتهم - رضي اهللا عنهم -الظاهرة يف عمل اخللفاء الراشدين 
  مسات القضاء يف عصور ما بعد اخلالفة الراشدة

  :مسات القضاء يف عصور ما بعد اخلالفة الراشدة) هـ(
فة الراشدة من بعد السنة تتابعت عصور املسلمني ودوهلم بعد عهد النبوة واخلال(

األربعني من اهلجرة وللعمل القضائي قواسم مشتركة بني عموم الفترات واملراحل الزمنية 
  .املتعاقبة
إن عمل املسلمني يف قضائهم عرب عصورهم املتعاقبة ودوهلم املتتابعة جار على : أولًا

لك فهو واجب حتكيم شرع اهللا املطهر وإعمال أحكامه وإقامة حدوده وال غرو يف ذ
مقطوع به يف أصل الدين، ومل حيصل إخالل به يف جممل أقضية املسلمني عرب تارخيهم حىت 

  .عصرنا املتأخر الذي ظهرت فيه املنابذة حلكم الشريعة واستبدال بالقوانني الوضعية ا
إن عمل القضاء من وظائف اإلمامة العظمى، وقد كان والة األمة يف الصدر : ثانيا
تولونه بأنفسهم، وبعد توسع الفتوحات وتعدد البلدان واألقاليم ظهرت احلاجة إىل األول ي

  .)2() بعث القضاة يف خمتلف األقطار

                                                
اإلسالم) 1( يف  ة  احلسب م  أصول  إما لدين  ا د حممد كمال  ص  ،  ب  59،  ة ، مطا ي هلدا ا ار  ع د

لقاهرة ا األوىل   ب   .   هـ1406، ط 
اإلسالم) 2( يف  ة  احلسب م  أصول  إما لدين  ا د حممد كمال  ص  ،  ة   59،  ي هلدا ا ار  ، مطابع د

لقاهرة ا األوىل   ب   .   هـ1406، ط 
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  -:تاريخ القضاء اإلسالمي يف الدولة السعودية وتطبيقاته العملية) و (
قامت الدولة السعودية املباركة منذ بواكريها يف قلب اجلزيرة العربية، حتمل رسالة (

سالم، وحتكم بشريعته يف سائر شؤون احلياة ونشاطاا البشرية املختلفة، فقد تأسست اإل
 أمري الدرعية -رمحه اهللا-الدولة السعودية األوىل بعد لقاء األمري الفذ حممد بن سعود 

 وتعاقدمها على القيام بنصرة دين اهللا -رمحه اهللا-بالشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب 
هـ 1157وحيد اخلالص هللا رب العاملني، واجلهاد يف سبيل ذلك يف عام ونشر عقيدة الت

 إليها قادما من بلدة -رمحه اهللا-يف بلدة الدرعية بعد ورود الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
العيينة، فكان لقاًء تارخييا مباركًا عمت خرياته أرجاء اجلزيرة العربية، فقد ض اإلمامان 

وكانت أمناط القضاء يف . حتكيم الشريعة ونبذ أعراف اجلاهليةبالدعوة إىل التوحيد و
  :اجلزيرة العربية إبان قيام الدولة السعودية الثانية تنقسم إىل قسمني

  .منط قضاء البادية) 1(
  .منط قضاء احلاضرة) 2(

وكان من أبرز اجلهود اليت بذلت يف العهود األوىل للدولة السعودية يف جانب القضاء 
تأسيس القضاء حبكم الشريعة وتوحيد قضاء الناس على ذلك وهذا العمل هو تأصيل و

اجلليل يعد من أهم الركائر يف القضاء واحلكم قبل النظر للجوانب الشكلية والتنظيمات 
 -ويف الدولة السعودية الثالثة كان مما عين به املؤسس األول امللك عبد العزيز . اإلجرائية
حتديد مصادر األحكام، حيث أوضح يف خطابه املنشور يف  يف جانب القضاء -رمحه اهللا 

هـ أن أحكام اإلسالم هي 1344/ 1/ 16 يف 32جريدة أم القرى بعددها رقم 
الركيزة األساس للحكم، وستظل السراج املنري اليت يهتدي ديها السائرون، ويستضيء 

نيا واآلخرة، وأن من بنورها املدجلون، وأن اإلسالم دين جاء ملا فيه صالح الناس يف الد
أراد سعادة الدارين من األفراد واجلماعات فما عليه إال أن يفهم حقيقة اإلسالم وأحكامه، 

  .ويسعى للعمل ا حىت يكون يف هناء وسعادة ورفاه
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ويف عصرنا احلاضر ومتشيا مع القاعدة العامة اليت أقيمت عليها اململكة العربية 
 فيها تتم طبقا للشريعة اإلسالمية، نص على ذلك أيضا السعودية يف أن القضاء واألحكام

) 48( نصت املادة -: هـ حيث1412/ 8/ 27النظام األساسي للحكم الصادر يف 
منه على أن تطبق احملاكم يف القضايا املعروضة أمامها أحكام الشريعة اإلسالمية وفقا ملا دل 

تتعارض مع الكتاب والسنة، عليه الكتاب والسنة وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال 
  :ومعىن ذلك أن تطبيق الشريعة اإلسالمية يتم من خالل مصدرين مها

 اعتماد القاضي على نصوص الشريعة اإلسالمية مباشرة يف الكتاب والسنة واستنادا - أ
  .إىل كتب الفقه املعروفة واحملددة

  .سالمية األنظمة اليت يصدرها ويل األمر وهي مستمدة من الشريعة اإل- ب
من النظام األساسي للحكم على أن العقوبة شخصية وال ) 38(وقد نصت املادة 

جرمية وال عقوبة إال بناء على نص شرعي أو نص نظامي وال عقاب إال على األعمال 
  .الالحقة للعمل بالنص النظامي

وهكذا فقد أناط احلكم يف اململكة العربية السعودية مهمة كربى للقاضي يف تطبيق 
.  مث من خالل النصوص اليت تلتزم بالشريعة اإلسالمية،أحكام الشريعة اإلسالمية مباشرة

وهذا التطبيق هو ما مييز مهمة القاضي يف اإلسالم عن مهمة القاضي يف التنظيم السياسي 
  .املعاصر الذي تقتصر مهمته على تطبيق القانون فقط

التاريخ والفقه اإلسالمي ومصادر كما أن حصانة القضاة من أكثر املبادئ رسوخا يف 
الفقه اإلسالمي حافلة بالنصوص اليت تركز على استقالل القضاة وعدم التدخل يف 

 من النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية 46شؤوم، وقد نصت املادة 
ة على أن القضاء سلطة مستقلة وال سلطان على القضاة يف قضائهم لغري سلطان الشريع

اإلسالمية واألنظمة املرعية وليس ألحد التدخل يف القضاء ومعىن هذا أن األحكام اليت 
يصدرها القاضي ملزمة ومقصورة على أحكام الشريعة اإلسالمية وليس ألحد التدخل يف 
سلطام فردا أو مسؤولًا أو مؤسسة أو غريها، كما أن مبدأ تعدد درجات التقاضي من 
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الة وهلذا اشتمل نظام القضاء يف اململكة على التمييز بني أنواع أربعة أهم مبادئ حتقيق العد
احملاكم اجلزئية والعامة وحمكمة التمييز وجملس القضاء األعلى : من احملاكم الشرعية وهي

وتأكيدا للقاعدة اإلسالمية يف استقالل القضاة وحصانة القضاة فقد وفرت األنظمة لكفالة 
ساواة بني املواطنني أمام القضاء فالكل سواسية أمام حكم الشرع نزاهة القاضي وعدالته امل

وحق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنني واملقيمني على حد سواء وهناك أيضا ديوان 
املظامل واهليئة العامة للرقابة والتحقيق وكلها تكفل ضمان احلقوق وأداء الواجبات والعدل 

  .)1()  اإلسالمية سواءواإلنصاف فالكل أمام أحكام الشريعة

                                                
 السعودية النموذج األفضل للحكم اإلسالمي العادل 57:  55، ص القضاء يف اململكة العربية السعودية:  انظر) 1(

، مطابع  ، د عبد احلكيم العيلي  و احلريات العامة يف الفقه والنظام السياسي يف االسالم50ص) مرجع سابق(
  .  276هـ ص1403دار الفكر العريب بالقاهرة 
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  الباب الثاين
  اختاذ القرآن الكرمي أساسا لشئون احلياة يف اململكة وآثار ذلك

)1 (  
  متهيد

إن الذين يعرفون هذه املنطقة قبل مائة عام مثال، مث تابعوا مسرية هذه البالد منذ (
ن واالستقرار وحدها امللك عبد العزيز رمحه اهللا وحىت اليوم يدركون حقيقة أسباب األم

الذي تنعم به، بل وجيدون تعليلًا منطقيا سهلًا للسالم النفسي واالجتماعي الذي خييم على 
ربوعها ومييز حياة شعبها عن الكثري من الشعوب القلقة وغري املستقرة، أو البائسة واليائسة 

عدم التزامها بفعل حياة اخلوف واهللع والدمار واالضطرابات، نتيجة البعد عن أوامر اهللا و
  .بتطبيق شريعته اخلالدة

 فإن نظرة سريعة إىل األنظمة واملمارسات العامة داخل هذه ؟أما كيف حتقق كل هذا
البالد توفر إجابة دقيقة عن الكثري من التساؤالت اليت تبحث عن أسباب النعم الكثرية اليت 

  .الوافد إليهاحتياها اململكة العربية السعودية ويتمتع ا املواطن واملقيم و
فاحملافظة على القيم اإلسالمية، وتطبيق شريعة اهللا وترسيخها ونشرها، والدفاع عن 
الدين والوطن، واحملافظة على األمن واالستقرار االجتماعي للبالد كلها دعامة التنمية يف 

  .اململكة ومنبع االستقرار فيها
ليه يف سياستنا التعليمية هو أما السياسة التعليمية يف اململكة فإن أهم شيء حنرص ع

تنشئة األجيال على األسس الدينية الصحيحة والتاريخ اإلسالمي ايد، ويكفي أن نشري 
اآلن إىل أن لدينا مثان جامعات تركز ثالث جامعات منها على الدراسات اإلسالمية 

بن سعود اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، وجامعة اإلمام حممد : والشريعة وتلك هي
اإلسالمية يف الرياض، وجامعة أم القرى يف مكة املكرمة، فضلًا عن التخصصات العلمية 
املماثلة يف بقية اجلامعات األخرى، وكذلك عشرات املعاهد والكليات املنتشرة يف خمتلف 

  :كما تلتزم السياسة اإلعالمية باألهداف واملبادئ واملنطلقات نفسها حيث. أحناء اململكة
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 هذه السياسة من اإلسالم الذي تدين به األمة عقيدة وشريعة ودف إىل ترسيخ تنبثق
احلضاري والوجداين :  يف نفوس الناس والنهوض باملستوى الفكريUاإلميان باهللا 

للمواطنني وإىل تعميق فكرة الطاعة هللا ولرسوله وأويل األمر، كما تستمد األنظمة املالية 
ملكة مضامينها من الشريعة اإلسالمية اخلالدة يف إدارا والتجارية واالقتصادية يف امل

  .ملسئولياا ووضها مبختلف النشاطات
هـ 1412/ 8/ 27وجاءت أنظمة احلكم والشورى واملناطق الصادرة بتاريخ 

لتؤكد تصميم اململكة العربية السعودية على استمرارها، يف متسكها الشديد بالعمل يف 
  rنبيه الكرمي ضوء شريعة اهللا، وهدي 

إن دستورنا يف اململكة العربية السعودية هو : (يقول خادم احلرمني الشريفني أيده اهللا
 الذي rكتاب اهللا الكرمي الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وسنة رسوله 

ال ينطق عن اهلوى، ما اختلفنا يف شيء إال رددناه إليهما ومها احلاكمان على كل ما 
 على اإلسالم، نتواصى بذلك - حبول اهللا وقوته-إننا ثابتون ... دره الدولة من أنظمةتص

 -، وستظل اململكة العربية السعودية بإذن اهللا تعاىل )جيلًا بعد جيل وحاكما بعد حاكم
تعيش كل صور األمن واألمان واهلدوء واالستقرار والتالحم بني قيادا وشعبها لتواصل 

 الصالح واهلداية والنور والعرفان ولتؤكد للعامل أن اإلسالم يقدم احللول مسريا يف طريق
املثلى الستقرار الدول وطمأنينة الشعوب، وأن كل ما يلصق باإلسالم واملسلمني من جهل 
وعنف وتطرف وخروج على الوالء والطاعة ألولياء األمر ومترد على اتمعات وعزلة عن 

ق رؤية يف التحليل وخطأ يف التفسري وصعوبة يف اإلدراك البشر وضحالة يف التفكري وضي
  .، إمنا تعكس فهما خاطئًا لإلسالم"القوة"ونزوع إىل 

إن اململكة العربية السعودية كانت ومازالت وسوف تستمر بإذن اهللا تعاىل دولة قيم 
ومبادئ أخالقية إنسانية، ومنوذج عدل وسالم وحمبة ووئام، وهو ما جعلها باستمرار 
مرشحة للمزيد من التفوق والنهوض واالستقرار؛ ألا ال تعاين من اختالل يف املوازين 
واملقاييس، كما أا تنطلق يف ممارستها من ج واضح وقومي، وليس بإمكان أي أحد أن 
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يزايد عليها فيه، أو يدفعها إىل اخلروج عليه، أو العمل بعيدا عنه ويف الوقت نفسه فإا ال 
ة واحدة يف مراجعة أنظمتها، وجتارا واالستفادة من كل معطى إنساين أو تتردد حلظ

حضاري ينسجم مع ثوابتها ويوفر هلا فرص العيش يف قلب العصر بكل خصائصه املفيدة 
  .)1() واملثمرة والبناءة بإذن اهللا تعاىل

يف مملكتنا واآلن مع املظاهر واآلثار احلميدة الختاذ القرآن الكرمي أساسا لشؤون احلياة 
  :احلبيبة

                                                
 والتزام الدولة حبماية 15:  9، من ص  األنشطة الدعوية يف اململكة العربية السعودية بقلم د صاحل السدالن) 1(

،   21،  19،  12، ص ، د حممد بن حممد شتا أبو سعد وفقا للنظام األساسي للحكمعقيدة اإلسالم 
  .  ، مطابع دار الكتاب العريب مبصر 87، ص  واإلسالم واألنظمة السياسية بأقالم عشرة من الكتاب
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)2 (  
  من آثار اختاذ أحكام القرآن أساسا لشؤون احلياة ومظاهر ذلك

  الدين واقع يومي معاش -أ
إن القول بأن الدين اإلسالمي يشمل جوانب احلياة كافة يف اتمع السعودي قول (

ا فيه، طاملا أن الدين اإلسالمي يؤلف العامل األول الذي انبثق اتمع يف ضوئه ليس مبالغ
إضافة إىل ذلك فإن حمورية . وساهم يف استقراره وصهر كافة شرائحه يف بوتقة واحدة

الدين اليت اتضحت لنا من خالل الوقوف على أثره يف السلطة والنظم االجتماعية املختلفة 
فبإجياز شديد . كافة ميكن الوقوف عليها جبالء يف انعكاس الدين على الواقع اليومي املعاش

فمجريات األمور . كن القول أن هذا الواقع، ليس مستقلًا عن تلك البنية الدينية األساسيةمي
اخلاصة والعامة تتقاطع بصورة واضحة مع مواعيد وأوقات وفترات أداء الواجبات الدينية 
من الصلوات والصيام والعمرة واحلج، كما أن عادات امللبس واملأكل واملشرب وكذا 

كما أن . اسبات العامة ال ميكن فهمها بعيدا عن املعاين واملقاصد الدينيةمراسم الزواج واملن
فأمساء األشخاص يغلب . لغة احلياة اليومية يتخللها العديد من املفاهيم ذات اجلذور الدينية

الرمحن إضافة إىل أمساء األنبياء والصاحلني واألمساء اليت هلا دالالت  عليها عبد اهللا وعبد
كل ذلك يؤكد بصورة قوية أن ثقافة اتمع ذات الطابع الديين . أو تارخيياإسالمية دينيا 

واإلسالمي تنعكس معىن أو قيمة أو داللة دينية على حياته اليومية، األمر الذي يؤكد أن 
املعايشة اليومية للحياة يف اتمع السعودي قد حتددت وتشكلت يف ضوء البناء الديين 

  .)1() للمجتمع
   ذو مرجعية دينيةاتمع -ب

إن اتمع السعودي ذو مرجعية دينية عميقة تؤلف بنيته األساسية، كما متثل اجلانب 
املستقر واجلوهري من النظام االجتماعي الذي تزعمه اإلمامان حممد بن سعود وحممد بن 

                                                
،  هـ1417، ط  ، قسم االعالم اخلارجي ، ط ونشر وزارة االعالم ربية السعودية مسرية وبناءـاململكة الع) 1(

  .   49،   48:   ص
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عبد الوهاب، كما أن قيام الدولة السعودية يف مرحلتها الثالثة مل يتم بعيدا عن هذه 
ومما يؤكد ذلك أيضا، أن البنية الدينية للمجتمع السعودي، قد . رجعية األساسيةامل

انعكست على سائر اجلوانب األخرى من النظام االجتماعي من سياسية وتنظيمية 
واقتصادية واجتماعية؛ إذ اكتسبت هذه اجلوانب الشرعية االجتماعية الالزمة هلا لتؤدي ما 

القرآن :  كيف أن أحكام الشريعة اإلسالمية مبصدريهاهو مطلوب منها، وقد اتضح لنا
والسنة قد أضفت الشرعية على السلطة، وهو أمر بالغ األمهية من النواحي القيادية 
والتنظيمية فما يصدر عن اإلمام أو امللك بوصفه املمسك بزمام السلطة يلقى القبول 

 تكونت للسلطة من خالل واإلذعان من لدن األوساط الشعبية نتيجة لتلك الشرعية اليت
محلها للواء اإلصالح االجتماعي من منظور الدين اإلسالمي، وملا يؤكد عليه الدين 

  .اإلسالمي ذاته من وجوب طاعة والة األمر القائمني على أمر اهللا يف أرضه يف غري معصية
  االستقرار واألمن الذي يعيشه اتمع -جـ 

)تمع السعودي قد انبثقت من ذلك الطابع التوازين إن ظاهرة االستقرار واألمن يف ا
بني طريف هذه الثنائية، أي التطابق أو التالقي بني اجلانب التجريدي العقدي الذي ميثل 
الرؤية اإلسالمية للكون واحلياة، واجلانب اإلجرائي أو التنفيذي الذي ميثل ما حيتوى عليه 

  .بنية التجريدية العقديةاتمع من متغريات ووسائل وآليات تعكس تلك ال
ويف ضوء ما تقدم، فقد اتضح لنا أن الدين اإلسالمي يف اتمع السعودي كان وال 
يزال عاملًا مهما ليس يف فهم مظاهر االستقرار والتوازن والتنمية والتكامل فحسب، بل يف 

 وإطارا ومن ذلك تتبني مدى أمهية الدين اإلسالمي بناًء. استيعاب مظاهر التغري والصراع
مرجعيا ليس فقط يف مسألة تأسيس اتمع ومتاسكه، بل أيضا يف إضفاء الشرعية على 

  . )1() الكثري من األمور التنظيمية واالجتماعية والتنموية املختلفة يف الواقع املعاش

                                                
د مصطفى :   ، أ أوضاعه وخصائصه يف ضوء الكتاب والسنة:   أهدافه ودعائمه:  اتمع اإلسالمي) 1(

هـ وأثر تطبيق الشريعة اإلسالمية يف حل 1389 مطابع دار التأليف مبصر 45،  44، ص عبدالواحد
  .  ، ط األوىل 1415كان  مطابع العبي30،  29، ص  املشكالت االجتماعية و إبراهيم اجلوير
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الوهاب إال داعية، هداهم من  وما ابن عبد: (يقول الكاتب الشامي حممد كرد علي
م إىل الدين السمح، وإذا بدت شدة من بعضهم، فهي ناشئة من نشأة الضالل، وساقه

البادية، وقلما رأينا شعبا من أهل اإلسالم يغلب عليه التدين والصدق واإلخالص مثل 
هؤالء القوم، وقد اختربنا عامتهم وخاصتهم سنني طويلة، فلم نرهم حادوا عن اإلسالم 

  .)1()  أصل لهقيد أمنلة، وما يتهمهم به أعداؤهم فزور ال
مل خيل قرن من القرون اليت كثرت فيها البدع من : (ويقول األستاذ حممد رشيد رضا

علماء ربانيني، جيددون هلذه األمة أمر دينها بالدعوة والتعليم، وحسن القدوة، وعدول 
ينفون عنه حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني، كما ورد يف األحاديث، 

 من هؤالء العدول اددين، قام - النجدي -الوهاب  كان الشيخ حممد بن عبدولقد 
يدعو إىل جتريد التوحيد وإخالص العبادة هللا وحده مبا شرعه يف كتابه وعلى لسان رسوله 

  .)2()  وترك البدع واملعاصي، وإقامة شعائر اإلسالمrخامت النبيني 
كان العامل ): (لعامل اإلسالميحاضر ا: (ويقول استيوارد األمريكي مؤلف كتاب

اإلسالمي قد بلغ من التضعضع أعظم مبلغ، ومن االحنطاط والتديل أعمق درك، فاربد 
وأما الدين فقد غشيته غاشية : جوه وطبقت الظلمة كل صقع من أصقاعه، إىل أن قال

سوداء، فألبست الوحدانية اليت علمها صاحب الرسالة الناس سجفًا من اخلرافات وقشور 
الصوفية، وخلت املساجد من أرباب الصلوات، وكثر عدد األدعياء اجلهالء، وطوائف 
الفقراء واملساكني خيرجون من مكان إىل مكان، حيملون يف أعناقهم التمائم والتعاويذ 
واملسبحات، ويؤمون الناس بالباطل والشبهات، ويرغبوم يف احلج إىل قبول األولياء، 

فاعة من دفناء القبور، وغابت عن الناس فضائل القرآن، فصار ويزينون للناس التماس الش
  .املسلمون غري مسلمني وهبطوا مهبطًا بعيد القرار

                                                
،  السعوديون واحلل اإلسالمي:   ، د خالد العنربي نقال عن كتاب حممد جالل كشك ماذا ينقمون من ابن باز) 1(

  .  459،  458ص
  .   هـ1333 ط األوىل - مطابع املنار مبصر 87:   85، ص الوهابيون واحلجاز الشيخ حممد رشيد رضا) 2(
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فلو عاد صاحب الرسالة إىل األرض يف ذلك العصر، ورأى ما كان يفعله من يدعي 
اإلسالم لغضب لذلك، وفيما العامل اإلسالمي مستغرق يف هجمته، ومدجل يف ظلمته، إذا 

 يدوي من قلب صحراء شبه جزيرة العرب مهد اإلسالم، يوقظ املؤمنني، بصوت
  .ويدعوهم إىل اإلصالح والرجوع إىل سواء السبيل والصراط املستقيم

فكان الصارخ هلذا الصوت هو املصلح املشهور الشيخ حممد بن عبد الوهاب الذي 
ىل كل زاوية من زوايا أشعل نار الدعوة اإلسالمية، فاشتعلت واتقدت، واندلعت ألسنتها إ

العامل اإلسالمي، مث أخذ هذا الداعية حيض املسلمني على إصالح النفوس وإعادة اد 
وقد ترسم أبناء امللك عبد العزيز الذين تسلموا القيادة (، )1() اإلسالمي القدمي والعز التليد

يف بناء الكيان من بعده خطا املؤسس األول فطبقوا مبادئه القوية القومية، كل يضع لبنة 
الكبري فيعلو الصرح يوما بعد يوم والتزال اململكة تعمق املفهوم الوحدوي التضامين الذي 

  .وضع امللك أسسه، وأثبت علم السياسة احلديث أمهيته السياسية واالقتصادية
- وعلى درب أبيهم املؤسس رمحه اهللا حكم امللوك الراحلون سعود وفيصل وخالد 

الدرب نفسه حيكم اآلن خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد  وعلى -رمحهم اهللا 
 إذ يؤكد يف كل وقت وكل مناسبة أن التمسك بالعقيدة هو سر احلل -وفقه اهللا-العزيز 

العملي ملعادلة بناء الدولة وفتح كل طرق التقدم والتطور وبناء اتمع وحتقيق رغباته 
ادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز ومن أفضل ما يذكر خل. وتوفري احتياجاته

حنمد رب العزة واجلالل، ونشكر اهللا العلي الكبري املتعال الذي جعل : يف هذا املعىن قوله
آتانا وأورثنا القرآن العظيم وسنة .  نبيا، وآتانا ما مل يؤت أحدا من العاملنيrفينا حممدا 
 اليت هي عقيدة األنبياء واملرسلني وعباد اهللا  ورزقنا عقيدة السلف الصاحل،rاملصطفى 

الصاحلني يف كل زمان ومكان، ووهبنا من لدنه نعمة احلياة، واجلوار والزوار من أعظم 
مسؤولياتنا وأمساها وأشرفها، ورزقنا الوحدة والتماسك واألمن واالستقرار، والرخاء 

ر وحنن نتفتح على العامل ووفقنا إىل الثبات على املبدأ واحلفاظ على األصول واجلذو
                                                

  .   )مرجع سابق (87ص) الوهابيون واحلجاز:  نقال عن كتاب(بول استيوارد :  حاضر العامل اإلسالمي لـ) 1(
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لالستفادة من أحسن ما فيه، وحنن نطور جمتمعنا لننميه يف عصر استخدام قضية التطوير يف 
  .هدم األصول والتفريط يف اجلذور

 أن يشترك معنا يف هذا الفخر واالعتزاز - يف هذا العامل-فإن من حق كل مسلم 
فع راية التوحيد، وطبق شريعة اإلسالم، باعتبار امللك عبد العزيز زعيما إسالميا عامليا ر

وجدد مسؤولية وجغرافية كربى على أساس اإلسالم، وض بواجب النداء واحلق يف 
بل من حق كل . سبيل وحدة العامل اإلسالمي، وبىن مملكة إسالمية ظليلة للمسلمني كافة

زعيما إنسانيا إنسان أن يشترك معنا يف هذا الفخر واالعتزاز باعتبار امللك عبد العزيز 
عامليا، أقام دولته على أسس اإلسالم، واحترام حقوق اإلنسان، والتعاون اإلنساين الصادق 

 غفر اهللا له، وأثابه لقاء ما قدم ،يف سبيل حياة إنسانية أكثر تقدما وأمنا، وأقل ختلفًا ورعبا
إنه ويل ذلك والقادر هلذه األمة، وجعل اخلري موصولًا يف عقبه، وأدام علينا نعمة اإلسالم، 

  .)1() عليه
  الدفاع عن الدين وحماربة األفكار اهلدامة واملذاهب الفاسدة -د

ال شك أن إقامة اتمع على شريعة اإلسالم وأسس التقوى هي اخلطوة األوىل يف بناء 
إال أن األهم من ذلك هو . الدولة اإلسالمية وهي خطوة هامة لسالمتها واحملافظة عليها

  .وذلك يتجلى يف واجب حراسة الدين والدفاع عنه. ه واالستقامة عليهاستدامت
حفظ الدين على أصوله : (واملقصود حبفظ الدين والدفاع عنه كما بينه املاوردى بقوله

فإن جنم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له احلجة . املستقرة وما أمجع عليه سلف األمة
 احلقوق واحلدود، ليكون الدين حمروسا من خلل وبني له الصواب، وأخذه مبا يلزمه من

  .)2() واألمة ممنوعة من زلل

                                                
 مركز امللك فيصل - وزارة اإلعالم بالرياض -خدمة اإلسالم والسالم :  دولة يف قائمة الشرف العاملية) 1(

  .  104764 / 273894للبحوث والدراسات اإلسالمية برقم 
 مطابع مصطفى 7،  5، ص  ية للماوردي الشافعي على بن حممد بن حبيباألحكام السلطانية والواليات الدين) 2(

  .  هـ1386، ط االوىل  احلليب بالقاهرة
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ومنها إزالة املفاسد واملنكرات من اتمع كما يقضي به اإلسالم إذ ال : (وقال أيضا
ميكن االدعاء حبفظ الدين مع ترك املفاسد واملنكرات بال إنكار وال إزالة مع توفر القدرة 

  .)1() على ذلك
إلمام إذن أن يشرف على األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويعني يف كل فواجب ا

بلد من خيار أهله األمناء األقوياء األتقياء من يقوم ذه املهمة ويكون هلم خري معني 
  .فإن ذلك من أهم وظائف األمة وأئمتها إذا مكنوا يف األرض. ونصري

tûïÏ%©!$# b  {: قال تعاىل Î) öNßg» ¨Y©3̈B í Îû ÇÚöë F{ $# (#qãB$ s%r& no4qn=¢Á9 $# (#âqs?#uäur no4qü2 ¨ì9$# (#rãç tBr&ur 

Å$rãç ÷è yJ ø9 $$Î/ (#öqygtR ur Ç t̀ã Ìç s3ZßJ ø9 $# 3 ¬! ur èpt6É)» tã ÍëqãBW{ $# ÇÍÊÈ ÄNó¡Î/ { )2() 41: احلج(.  

 وهو حراسة الدين -ومن أهم الركائز اليت تتحتم على ويل األمر لتحقيق هذا املقصد (
وحفظه وقطع صلة اتمع املسلم باتمعات الكافرة والفاسقة ومنع بث أفكارهم 
وعادام وما ميت إليهم بصله بني املسلمني وقد كان من مظاهر حراسة الدين والدفاع 

  .عنه
كلمة اإلخالص هللا سبحانه، وإفراده بالعبادة فال شريك وال  الدعوة إىل حتقيق -1

معني معه، وتصحيح أمور الدين، باإلبانة واإليضاح عن هدف هذه الدعوة، وإمنا حيصل 
إمنا هو سبب استجابته ألمر اهللا، وإال فالضرر إن هو عاند لإلنسان من خري لنفسه وجمتمعه 
öqs9ur ¨br& ü@÷dr& #ìtçà)ø9$# (#qãZtB#uä (#öqs)̈?$#ur $uZóstGxÿs9 NÍköén=tã ;M»x.tçt/ z̀  {وكابر، جزاء وفاقا يقول سبحانه  ÏiB 

Ïä!$yJ¡¡9$# ÇÚöëF{$#ur Å̀3»s9ur (#qç/¤ãx. Mßg»tRõãs{r'sù $yJÎ/ (#qçR$ü2 tbqç7Å¡õ3tÉ ÇÒÏÈ { )3() 96: األعراف(.  

  . تنقية البالد من األمور الداخلية على طهارة اإلسالم وصفاته-2

                                                
  .   املرجع السابق) 1(
  .   41:   سورة احلج آية) 2(
  .  96:  سورة األعراف آية) 3(
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 إزالة البدع والضالالت املنافية للدين يف نقاوة جوهره، وتعليم الناس ما جيب -3
  .عليهم يف أمور دينهم

 بن  لعليr هدم القباب والبنايات املقامة على القبور، واألخذ بأمر رسول اهللا -4
  . بأال يدع قربا مشرفًا إال سواهtأيب طالب 

 ألن طاعته r إقامة حدود اهللا اليت أمر ا سبحانه يف كتابه، وأمر ا رسوله -5
  .واجبة
  . إزالة الضرائب عن الناس، واالستعاضة عنها جبباية الزكاة الشرعية-6
  .مور وعظائمها األمر باملعروف والنهي عن املنكر، والتشاور يف صغائر األ-7
 الدعوة لدين اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة، وإيضاح ما جيب على الناس اتباعه -8

  .بالبيان والنصح واملكاتبة والتبليغ
 وأصحابه من بعده، ومن r جماهدة من ال يستجيب، كما عمل رسول اهللا -9

  .تبعهم بإحسان يف فهم داللة شرع اهللا، وما جيب على عباد اهللا فيه
 الردود ونقض الشبهات املطروحة، وجالء احلقيقة فيما ألصق من م أو تان، -10

حيث حيرص املغرضون على جتسيمها لغايات ومقاصد، كما يظهر من رسائل الشيخ حممد 
  .بن عبد الوهاب وردوده القوية على املغرضني واملثبطني

قاصد الشريعة  حلقات العلم، وجلسات املشايخ إلنارة العقول، والتبصري مب-11
اإلسالمية، يف أمور الدين والدنيا، حىت يكون املرء على بينة من أمر دينه، فهما واستقصاًء 

  .وتوثيقًا
 مرجعا يف كل أمر، وعدم حتكيم غريمها يف r جعل كتاب اهللا وسنة رسوله -12

كل شأن من شؤون احلياة، وتوضيح ذلك للناس حىت يعظما يف النفوس، وتطمئن إليهما 
  .قلوبال
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 احلماسة يف كل هذه األمور، محية هللا ونصرة لدينه، وقد وعد اهللا من ينصر -13
ûcÎ) ©!$# ßìÏùºyâãÉ Ç *  {: يف األرض، قال تعاىلدينه، بالنصر والتمكني  t̀ã tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä 3 { )1( 

ûc  {: ، وقال سبحانه وتعاىل)38: احلج( ué ÝÇZ uä s9 ur ª! $# ` tB ÿ¼ çn çé ÝÇY tÉ 3 ûc Î) ©! $# :î Èq s) s9 

îìÉ Ìì tã ÇÍÉÈ { )2() 40: احلج(.  

د لإلسالم مكانته وألحكامه  االجتهاد يف أن تكون الدولة دولة إسالمية، تعي-14
االهتمام بالتطبيق، وللحدود مهابتها بالتنفيذ، يتساند يف هذا مهابة السلطان ونفوذه، مع 
حجة العامل وبيانه يف توضيح احلق، ودحض احلجة، ورد الشبهة، آخذين القدوة، من 

كني أركان طريقة سلف هذه األمة، يف القرون الثالثة املفضلة، يف بناء دولة اإلسالم، ومت
  .الدعوة إىل دين اهللا، ألا أقوى دعائم احلكم

ليس بكثرة الضالل . واحلق أن اإلسالم يواجه يف هذا العصر أعظم خطر فكري* 
ولكن بوجود الوسائل الناقلة له اليت تبث يف وقت واحد املادة الواحدة يف . وتنوع مشاربه
صني األمة اإلسالمية من موارد لذلك كانت حماربة الغزو الفكري وحت. ماليني البيوت

الضالل وعفونات اجلاهلية الفكرية من أهم الواجبات املنوطة بوالة األمر من السالطني 
والعلماء بل ومن عامة األمة، وخاصة يف هذا الوقت الذي اشتدت فيه اهلجمة وأثرت 

ربة املواد تأثريا خطريا يف أفكار املسلمني وسلوكهم، فواجب ترشيد وسائل اإلعالم، وحما
واخلالصة أن قيام والة األمر بتنفيذ الدين وإقامة . املفسدة والقضاء على الوسائل الباثة هلا

وباملقابل الدفاع عنه . شعائره وشرائعه وأحكامه وحدوده وآدابه والصرامة يف تطبيق ذلك
وحراسته من كيد املفسدين يف الداخل واخلارج، والضرب على أيدي املبتدعني 

                                                
  .   38:   سورة احلج آية) 1(
  .   40:   سورة احلج آية) 2(
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ين، من األسباب الواقية بإذن اهللا للمجتمع املسلم من األفكار املنحرفة والوسائل واملفسد
  .)1() اخلبيثة وسائل الشرور واملفاسد

  محاية العقيدة مثرة من مثار جتسيد مسؤولية احلاكم يف حفظ الدين والدفاع عنه -هـ
 الدين ال شك أن محاية العقيدة ونقاءها وصفاءها يعد مثرة من مثار الدفاع عن(

واحملافظة عليه وهلذا كان اإللزام بذلك وااللتزام به واضحا جليا يف النظام األساسي للحكم 
وهو إلزام يبني دور ويل األمر يف وجوب متابعة أحوال املسلمني، لكي ينهض بسياسية 
األمة وحراسة امللة؛ فأمور املسلمني هي اهلم األول من مهوم ويل األمر، وهي تتسع لبحث 

وال الناس وأوضاعهم حبثا مباشرا، ينبثق من تعاليم الدين، ويدور يف فلك تقوى اهللا، أح
فال يشغله عن ذلك شاغل، وال ينسيه إياه طارئ، فالناس هم العنصر اجلوهري يف أمة 

  .اإلسالم، والبحث عن مشكالم وحلها هو أول معامل صالح النظام
م األساسي للحكم على أا مسؤولة عن وال شك أيضا أن الدولة اليت تنص يف النظا

محاية العقيدة جتعل احلكم تكليفًا عقديا ال تشريفًا دنيويا، واجلانب الشرعي يف ذلك هو 
الذي حيكم الضمائر، ويصون األفئدة، فما من إمام للمسلمني إال ودار واجبه يف فلك 

  :أمرين أساسيني
تكفل استقرار حياة كل من يعيش يف سياسة اتمع اإلسالمي سياسة عقدية، : أوهلما

  .حميطه
  .حراسة الدين من أي حماولة للنيل منه: وثانيهما

                                                
من البحوث املقدمة .  حممد بن سعد الشويعر:   معايل الدكتور34:  31السعودية نشأة الدولة :  انظر يف هذا) 1(

، و الدعوة يف عهد   هـ1420-1419عام :   احملور األول-ملؤمتر اململكة العربية السعودية يف مائة عام 
  .  263،  103،   100،  199،   1، د حممد بن ناصر الشثري جـ امللك عبد العزيز رمحه اهللا



   أساسا لشؤون احلياة واحلكم يف اململكةاختاذ القرآن الكرمي 

  59

  ولكن ما صفات العقيدة اليت حتتاج إىل محاية؟
إن العقيدة اليت حتتاج إىل محايتها والدفاع عنها هي عقيدة التوحيد اليت ال يتطرق إليها 

 أو rا أي وجود يف عهد رسول اهللا دعاوى الفرق اهلدامة، أو الطرق اليت مل يكن هل
  .اخلالفة الراشدة

وهذه احلماية ضرورة ألا سبيل ضة األمم، وارتقاء احلضارات، وإعالء 
األخالقيات، ونبذ اجلهل والتخاذل والتواكل، وكل هذا ال ميكن أن حيدث يف ظل إسالم 

املرتزقة إذ ليس يف مشوه، دمه الفرق الضالة، ومتزقه الطرق املبتدعة من املتصوفة و
اإلسالم سوى فرقة واحدة هي الفرقة الناجية اليت تتمسك بالكتاب والسنة، وليس يف 
اإلسالم طرق سوى طريق الكتاب والسنة، فالدولة عندما حتمي عقيدة التوحيد فإا حتمي 
حق اإلنسان يف االطمئنان إىل عدل الديان، وشكر املنعم، وعدم الركون إىل متع احلياة 

لدنيا، والتوكل على اهللا وابتغاء رمحته واالرتقاء يف مدارج كماالت التوحيد، حيث األمن ا
من كل خوف، وسكينة النفس، واستراحة اخلاطر، وصحو الضمري وصفاء السريرة 
واستقامة العزمية وزوال القلق واإلنابة إىل اهللا، وحيث تتحقق بالصالة، الصلة الكاملة بني 

ون الزكاة إقرارا ثابتا حبق الفقري يف مال الغين يف إطار اإلميان بأن العبد وربه، وحيث تك
اهللا وحده هو الرزاق ذو القوة املتني، وحيث جيسد الصوم اإلخالص املطلق يف العبادة، 
وحيث يؤكد احلج كل معاين التوحيد وحقائقه، وصوال إىل حقيقة اإلميان ومتسكا حببل 

لديان، وحيث يكون اإلحسان جزًءا ال يتجزأ من ضمري اهللا املتني الذي يؤكد وحدانية ا
  .)1() اإلنسان

 تلتزم الدولة يف اململكة - ال يتسع له هذا اال احملدود -هلذه املعاين وغريها كثري 
  .العربية السعودية حبماية العقيدة اإلسالمية

                                                
،  19، ص ، د حممد شتا أبو سعد التزام الدولة حبماية عقيدة اإلسالم وفقا للنظام اإلسالمي للحكم:  ظران) 1(

حممد قطب عبدالعال مؤسسة املدينة للطباعة ) بتصرف (173:  163:  واقعنا املعاصر) مرجع سابق(،   20
  .  275،   272،   269، جـ  ت والدعوة يف عهد امللك عبد العزيز الشثري÷1407والنشر 
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  حةااللتزام بتطبيق الشريعة اإلسالمية من مستلزمات محاية العقيدة الصحي -و
إن احلكم بشريعة اهللا أمر وثيق الصلة بعقيدة التوحيد، فمن آمن باهللا واعتقد أنه وحده 
اخلالق الرزاق، وأنه وحده مدبر هذا الكون، جيب عليه أن يؤمن بأن اهللا وحده هو 
املختص بالتشريع، ورسم املنهج الذي تقوم عليه شؤون احلياة، وكل هذه األمور وجوه 

  .هللا وتؤكد قيوميته على أمور خلقهخمتلفة تربز سلطان ا
كذلك فإن احلكم بغري ما أنزل اهللا هو احتكام إىل املخلوق فيما هو من حق اخلالق، 
ولذا أىب النظام أن يتم االحتكام إىل غري شرع اهللا، ألن ذلك احتكام إىل الطاغوت، 

دة للفطرة اليت  ومعانrوحتاكم إىل الباطل، وامتناع عن طاعة اهللا تعاىل، وعن رسوله 
  .تقتضي التمسك بشريعة هذا الدين القيم

ويعين متسك النظام األساسي بتطبيق شريعة اهللا، أن أي نظام أو الئحة أو قرار أو 
 ومعىن ذلك أن اهليمنة )r ()1تعميم ال جيوز أن يصدر باملخالفة لكتاب اهللا وسنة رسوله 

هو ما شرعه اهللا ورسوله، (م ابن تيمية هي لدين اهللا تعاىل؛ فالدين كما يقول شيخ اإلسال
 وهو الشرع الذي جيب على والة rوليس ألحد أن خيرج عن شيء مما شرعه الرسول 

األمر إلزام الناس به، وجيب على ااهدين اجلهاد عليه وجيب على كل واحد اتباعه 
  .)2() ونصره

علمانية، وال تطبق ومعناه أن اململكة ال تفصل الدين عن الدولة كما تفعل الدول ال
الشريعة تطبيقًا جزئيا كبعض الدول اليت تزخرف دساتريها بلفظ اإلسالم كمظهر شكلي 
خال من كل مضمون عقدي وإمنا تطبيق الشريعة اإلسالمية هو من مستلزمات توحيد 

  .اإلهلية وليس جمرد واجهة لدعوات شكلية
  ن شوائب الشرك واخلرافات الدعوة إىل العلم الشرعي الصحيح لتنقية العقيدة م-ز

                                                
 أثر اإلميان يف حتصني األمة اإلسالمية 23،  21، د حممد شتا أبو سعد ص التزام الدولة حبماية عقيدة اإلسالم) 1(

  .   466،  465، ص   اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة-، د عبد اهللا عبد الرمحن اجلربوع  ضد األفكار اهلدامة
 نشر وتوزيع الرئاسة 372 / 35ترتيب ابن قاسم العاصمي النجدي جـفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية مجع و) 2(

  .  العامة للبحوث العلمية واإلفتاء بالسعودية



   أساسا لشؤون احلياة واحلكم يف اململكةاختاذ القرآن الكرمي 

  61

تدل النصوص الرمسية على أن اململكة العربية السعودية قد سعت إىل صياغة العملية (
التعليمية بكاملها من منطلقات إسالمية من حيث األسس العامة اليت يقوم عليها التعليم 
وكذلك أهدافه وغاياته ووسائله ومناهجه ومؤسساته ويتفق هذا مع ما نصت عليه 

 ،ياسة التعليمية يف البالد حيث أكدت أن غاية التعليم فهم اإلسالم فهما صحيحاالس
 وتنمية روح الوالء لشريعة اإلسالم والنصيحة بكتاب ،وغرس العقيدة اإلسالمية ونشرها

 وحتقيق اخللق القرآين يف املسلم وتربية املواطن تربية صحيحة ليكون rاهللا وسنة رسوله 
وحيدثنا . أمته مع بيان التمازج التام بني العلم والدين يف شريعة اإلسالملبنة صاحلة يف بناء 

التاريخ أن العناية بالعلم وخباصة العلم الشرعي كانت ديدن احلكام والعلماء منذ طالئع 
  .)1() التاريخ املبارك هلذه الدولة الفتية

ن سعود واإلمام حممد اإلمام حممد ب(ففي العام نفسه الذي مت فيه االلتقاء بني اإلمامني 
، )هـ1744(هـ، 1157فبعد اتفاقهما على مناصرة الدعوة يف عام ) بن عبد الوهاب

أصبحت الدرعية حمطًا لألنظار، ومنبعا للعلم، الذي تنطلق به الدعوة، وتقوم معه الدولة 
فقد امتألت البالد يف السنة : (على بصرية وثبات، يصف ابن بشر تلك البداية بقوله

عة واخلمسني بعد املائة واأللف، وهاجر إليها أصحاب الشيخ الذين بايعوه يف العيينة، الساب
منهم بعض رؤساء املعامرة املعاكسني لعثمان بن معمر فتزايد املهاجرون من كل بلد، ملا 
علموا استقرار الشيخ، وأنه يف دار منيعة، وقد كان هذا هو املنهاج األساس الذي سلكه 

ز رمحه اهللا يف بناء اتمع اإلسالمي السليم فقد جعل نشر العلم واملعرفة امللك عبد العزي
وسيلة رئيسة يف القضاء على اجلهل والتخلف وواسطة لالنفتاح على منجزات العصر 

 بني -رمحه اهللا-احلديث واألخذ بأسباب التقدم والتطور، وذا ربط امللك عبد العزيز 
ومما .  التوحيد مبفهومها املعريف والسياسي للجزيرة العربيةدعوة التوحيد مبعناها الديين دعوة

مييز الفكر التربوي اإلسالمي يف اململكة أنه يوجد توازنا بني العلوم الشرعية والعقلية وقد 
حرص املسلمون يف العصور الزاهرة يف اإلسالم على العناية بكال النوعني باعتبار أن 

                                                
  .  )مرجع سابق" ( بتصرف"  114:  111، ص  الشريعة اإلسالمية حتكم:  اململكة العربية السعودية) 1(
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لم وبنائه الفكري والعقلي على حنو خيدم الفرد تكاملهما كفيل بتكوين املواطن املس
واألسرة واتمع املسلم وتبدو اململكة العربية السعودية مبقوماا العقدية واالجتماعية 

  .)1() والسياسية أكثر االجتماعات انسجاما مع هذا التوازن
  تأصيل القيم اإلسالمية يف اتمع -ح

ل اإلسالم ألنه حيث على حسن اخللق، ويدعو ال عقيدة وال دين تتأصل به القيم مث(
إىل مكارم األخالق ويهتم جبميع القيم اإلنسانية اليت تفيد النفس البشرية، ويترابط ا 

من صحة وآداب وتآلف وحمبة، وتربية وحسن سلوك، وتطهري للفكر من كل : اتمع
ليت تتوق إليها النفوس، دخيل، يقلق النفس، أو يورث عداوة، وال تتأصل القيم واملثاليات ا

  .ويلتئم ا الشمل إال بوالية قوية تم بالتطبيق والعمل
وقد حرصت القيادة يف الدولة السعودية، أن تبين الفرد، وتؤصل املبادئ يف اجلماعة، 

احلكم الشرعي، : من هذه القاعدة األساسية، وسلكت يف هذا األمر حمورين أساسيني
لطة اإلدارية قوا من احلكم الشرعي، لتنفذ أمر اهللا يف واحلكم اإلداري، وتستمد الس

احلدود وغريها علنا، وبال تردد، وبذا تستقيم أحوال الرعية، وتنتظم مجيع أمورها، ألن 
العدل أساس امللك، ولذا اتسعت الدولة، وذاع صيتها يف فترة زمنية قصرية، وتعد الدولة 

اا قامت يف اجلزيرة العربية بعد الدولة السعودية هذه أول دولة إسالمية منظمة بكي
  . وخلفائه الراشدينrاإلسالمية يف عهد رسول اهللا 

اإلمام حممد بن سعود واإلمام : ولذا نرى أن من أبرز مناهج الدعوة منذ عهد اإلمامني
حممد بن عبد الوهاب تأصيل القيم يف اتمع، مث سار على جهما قادة هذه الدولة، 

 األخالق، ويهتمون بقيم اإلسالم، ويأخذون من منهج القرآن الكرمي يؤصلون مكارم
 قدوة وأسلوبا يف النفس، وتوضيحا للرعية، rتعليما وطريق عمل، ومن سنة رسول اهللا 

                                                
 من مطبوعات دارة امللك عبد العزيز 16، ص د اهللا صاحل العثيمنيـ، د عب  خ حممد بن عبدالوهابـالشي) 1(

:    وعبدالعزيز آل سعود122،  121، ص  الشريعة اإلسالمية حتكم:  هـ واململكة العربية السعودية1403
  .  42، ص ، لعمر أبو زالم 42، ص  العبقرية يف التحرير والتوحيد والتحضر
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: حانهـاحلة بعد التطبيق وحسن االختيار يقول سبـألن أمكن أساليب التعليم القدوة الص
}  ôâs)©9 tb%x. öNä3s9 íÎû ÉAqßôuë «!$# îouqóôé& ×puZ|¡ym ỳJÏj9 tb%x. (#qã_öçtÉ ©!$# tPöquãø9$#ur tçÅzFy$# tçx.såur ©!$# #ZéçÏVx. ÇËÊÈ { )1( 

  .)21: األحزاب(
يت نشرت يف عهد امللك عبد العزيز وإن من يقرأ جمموعة الرسائل واملسائل النجدية ال

وهو الدور الثالث من أدوار الدولة السعودية، ليدرك متاما، أن األفكار اليت قامت عليها 
الدولة السعودية األوىل، هي ذاا اليت امتدت إىل الدور الثالث من أدوار هذه الدولة وال 

 والطرق احلكمية يف تزال، وهي مستمدة من السياسة الشرعية واحلسبة البن تيمية،
  .)r ()2السياسة الشرعية البن القيم، وكلها مستمدة من كتاب اهللا وسنة رسوله حممد 

   إظهار شعائر اإلسالم-ط
الدين اإلسالمي، فرضه اهللا على عباده، وهو سبحانه أعلم مبا تصلح به أحواهلم يف (

ه كاملة، ولكل شعرية دنياهم وأخراهم، وهذا الدين ال يستقيم أمره، إال بإقامة شعائر
والدولة السعودية منذ قيامها، قد حرص . جانب تربوي للنفوس، وتأثري يف بناء اتمع

قادا على تصحيح أعمال الناس يف دينهم اإلسالمي، ألن اهللا قد جعلهم محاة له، وذلك 
فية من عملًا واهتماما، وتأصيل شعائره تعليما وترغيبا ودعوة، لتكون صا: بإثبات أصوله

ويربز هذا يف الزكاة والصالة، واألمر باملعروف، والنهي . الشوائب، نقية من األمور احملدثة
عن املنكر، وإقامة احلدود الشرعية، وغريها من شعائر اإلسالم، اليت ميثل االهتمام بأدائها، 

كام من ح: كما فرضت ويف أوقاا مكانة للدولة، ورعاية أوامر هذا الدين، فكان قادا
ه، امتثالًا ـه، وتطبيق أحكامـوعلماء حريصني على تعظيم شعائر اإلسالم والدعوة إلي

y7Ï9ºså t̀Bur öNÏjàyè  {: حانهـر اهللا سبـألم ãÉ uéÈµ ¯» yè x© «! $# $ yḡR Î* sù Ï̀B î uqø)s? É>qè=à)ø9 $# ÇÌËÈ { )3( 

  .)32: احلج(
                                                

  .  21:  سورة األحزاب آية) 1(
  .  )مرجع سابق (41،  39،  38يعر ص، للشو نشأة الدولة السعودية) 2(
  .   32:   سورة احلج آية) 3(
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اليت هي سبب للود واحملبة بني طبقات الشعب، وبركة للمال بإخراج حق : يف الزكاة
اهللا منه، واحلرص على دفعه ألحد مستحقيه الثمانية، الذين حددهم اهللا يف سورة التوبة، 

  .وال يقوم على هذا ويهتم به إال من أعطاه اهللا سلطة الوالية
الم اخلمسة، فكان حكام الدولة السعودية يهتمون وألن الزكاة ركن من أركان اإلس

جباية وإنفاقًا ووضعا يف مكاا الذي أمر اهللا به، وضربا على يد من يتهاون بأمرها، : ا
بركة هلم يف املال، وأمانا يف السبل، وحصنا عن : فكان هلذا العمل صدى يراه الناس

  .الضياع
حملافظة عليها، ألا الركن الثاين من أركان اليت أمر اهللا بإقامتها وا: ويف الصالة

اإلسالم، بعد شهادة التوحيد، حظيت باهتمام كبري من والة األمر يف الدولة السعودية 
عمارة للمساجد، وإكثارا منها يف كل مكان، وحمافظة على أدائها يف : ذه الشعرية

أل عنه اإلنسان بعد موته، أوقاا، ومتابعة من يقصر فيها أو يبخسها، ألا أول عمل يس
وبصالحها يصلح عمله، وألن شأا يف اإلسالم عظيم، فكانت مرتلتها عند والة األمر 

  .نصحا ودعوة ومتابعة، كبريا: عالية، واهتمامهم ا
: ومن تعظيمهم هلذه الشعرية، أم كانوا يتعهدون املساجد يف كل موقع من البالد

ة العلم ليؤموا الناس يف الصالة، ويعلموهم القرآن، ويفقهوهم إصالحا وتعمريا، وبعثًا بطلب
يف أمور دينهم، وحيرصوا على إيقاف األعمال اخلريية على املساجد، وإعادة املكانة 

 وصحابته الكرام، كما كانوا يأمرون بإيقاف rللمسجد مثلما كان يف عهد الرسول 
ة، ومنع البيع والشراء، وإغالق املتاجر األعمال عند مساع النداء للصالة، يف أوقاا اخلمس

واحلوانيت يف األسواق، لتتوقف احلركة، حىت ال ينشغل الناس يف وقت الصالة بغريها، 
وحىت يعينوا على أداء هذا العمل التعبدي الذي هو عالقة مع اهللا سبحانه، بقلوب فارغة 

  .من أعمال الدنيا، ألن املصلي ميثل أمام ربه ويناجيه
تنظيما وبناء : د النفوذ إىل احلرمني الشريفني، كانت العناية ما متواصلةوملا امت

من حجاج وعمار : ورعاية، وتوفريا للخدمات العديدة املرحية للوافدين إىل بيت اهللا احلرام
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 يستهينون يف هذا السبيل اجلهد واملال، عالوة على تيسري rوزوار ملسجد رسول اهللا 
 احلرمني، وتبصري الوافدين إليهما بأمر دينهم وخباصة العقيدة، حلقات جمالس العلماء يف

وهذا االمتداد متواصل حىت اليوم، حيث حظي احلرمان الشريفان بعناية وتوسعة عظيمتني 
مل يشهد التاريخ مثلهما، عالوة على ما يوليه خادم احلرمني من اهتمام باملسجد يف داخل 

  .يف كل بلد إسالميالبالد وخارجها، مما هو بارز للعيان 
وهكذا بقية شعائر اإلسالم، حيث يرى قادة الدولة السعودية أن واجبهم العناية بكل 

عقيدة ودعوة، وعملًا وتذكريا، ونصحا وترقيقًا للقلوب، حىت ال تثقل : شرائع اإلسالم
النفوس وتتكاسل، وحىت يؤدوا أمانة اهللا جتاه الدين، الذي حرصوا على محايته والدفاع 

  .عنه ونشره
أما يف أنفسهم، فإم ميثلون القدوة باالستجابة للصالة، وألداء الشعائر يف أوقاا، 
ومع الناس يف مساجدهم، حيث يرى فيهم املواطن واملقيم، والوافد والغريب القدوة 
الصاحلة، يف العمل، ويف النصح والتعليم، وتتمثل فيهم بساطة اإلسالم، وعدم التفرقة بني 

 يف العبادات، مهما اختلف املنصب، أو كربت املكانة االجتماعية، ويربز هذا يف أبنائه
فكان هلذا أثر كبري يف التواضع .. صالة اجلماعة، واجلمعة ويف العيدين، واالستسقاء

والترابط بني الراعي والرعية، ويف التأثري لدى من مسع منهجهم يف الدعوة، حيث اتسع 
  .)1() كل مكان الداعون ملنهجها يف أحناء املعمورةمداها يف اآلفاق، وكثر يف 

  األمر باملعروف والنهي عن املنكر -ي
حرص والة أمور املسلمني يف العصور األوىل من تاريخ اإلسالم، أن حيكموا بني (

الناس مبا أمر اهللا من العدل، ورفع الظلم، ويسوسوم بالرفق وتفقد أحوال الرعية، يف 
 واالهتمام باألسواق يف البيع والشراء، واألمر rعة رسول اهللا إقامة أمر اهللا، وطا

قد ) وفقهم اهللا(والدولة السعودية منذ قامت، ووالة أمرها . باملعروف والنهي عن املنكر

                                                
انتشار دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب حممد كمال مجعة حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم مفترى عليه ) 1(

  .  مسعود الندوي
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أولوا هذا اجلانب أمهية كبرية، ألم عرفوا من تشريع دينهم، ما حصل لألمم السابقة من 
 اليت يتوىل رجاهلا األمر باملعروف والنهي عن املنكر، نتائج عندما قصروا يف أعمال احلسبة

فقد كان العقاب العاجل لبعضهم كالذين كانوا قردة وخنازير، ودمر قراهم وأهلكهم اهللا 
مجيعا، فكانوا عربة من آيات التاريخ، وأجل العقاب إىل يوم اجلزاء لفئات أخرى، 

. öÆÏèä9 tûïÏ%©!$# (#rãçxÿü2  {: انهواستحق اللعن والطرد من رمحة اهللا أقوام، فقال سبح Ï̀B 

û_Í_t/ ü@ÉÏäÂuéó Î) 4ín?tã Èb$|¡Ï9 yä¼ãr#yä Ó|¤äÏãur Ç ö̀/$# zOtÉöçtB 4 y7Ï9ºså $yJÎ/ (#q|Átã (#qçR%ü2̈r öcrßâtF÷ètÉ ÇÐÑÈ { )1( 

  .)78: ائدةامل(
فالدولة السعودية قامت على عقيدة اإلسالم، وجتديد مكانته، فكان ال بد من أخذ 

 منهج عمل، تقوم به النفوس، ويرىب عليه اتمع، لتسوس rكتاب اهللا، وسنة رسوله 
فكان عمل احلسبة الذي قام بادئ األمر باهتمام .. الدولة الرعية على دربه الصحيح

ره وظيفة رمسية من الدولة، ألجل احلث على اخلري، وتقومي املعوج، ومحاسة، وبدون اعتبا
حذرا من ظهور املعاصي يف اتمع، ألن التساهل يف الصغائر جير إىل الكبائر، ومن باب سد 
الذرائع، كان ال بد من احليطة، وتوعية أبناء اتمع، بأمهية األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 

  .)2() هتمني ذا األمر احلكام يطبقونه على أنفسهم وعلى من حوهلموكان يف مقدمة امل
هـ 1223ود، يف حوادث عام ـه سعـالعزيز وابن ول ابن بشر عن اإلمام عبدـيق

وفشا األمر باملعروف والنهي عن املنكر مبكة، فال : بعدما امتد احلكم إىل مكة) (م1808(
صالة إذا دخل الوقت، فكان إذا أذن يشرب التنباك يف أسواقها ووجد من يأمرهم بال

  .)3() اخل ما قاله ابن بشر.... الصالة الصالة: املؤذن، دار النواب يف األسواق
وألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر، من األسس اليت قامت عليها الدولة (

ة السعودية، فقد انتدبت هلذه املهمة رجالًا يف أطراف البالد، وأوجدت فيها بعد أجهز
                                                

  .  78:  سورة املائدة آية) 1(
   . 45،  44ص) مرجع سابق(نشأة الدولة السعودية للشويعر ) 2(
  .  296 / 1عنوان اد يف تاريخ جند ) 3(
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أنيطت ا هذه املهمة، ووقف والة األمر جبانبهم، يعاضدوم ويعينوم على أداء األمانة، 
ليأخذوا على يد السفيه، ويأطرونه على احلق أطرا، خمافة أن خيالف اهللا بني القلوب بترك 

وال ريب فإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر أصل من أصول الشريعة . هذا األمر
ل ومدار األديان السماوية وخباصة دين اإلسالم اخلامت لألديان ومن هنا حرص اإلسالمية ب

والة األمر على حتقيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأن تكون العبادة هللا وحده ال 
شريك له وقد كان وال يزال حبمد اهللا تعاىل ركيزة من أهم ركائز نظام الدولة السعودية 

ن الثاين عشر اهلجري ومرورا بأدوارها الثالثة، فقد توىل الشيخ منذ نشأت يف منتصف القر
الوهاب وطالبه ومؤيدوه إبان تأسيس هذه الدولة يف دوره األول إىل جانب  حممد بن عبد

أعمال اإلفتاء والقضاء والتعليم القيام بأعمال احلسبة ومتابعة هذا الدور الكبري على خري 
 احلكام واألمراء خلفًا عن سلف يف إقامة شرع اهللا وجه وقد ض ذه املهمة الشريفة

واستمرت والية احلسبة فترة من الزمن حىت أنشئت هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
ه ـولـنها قـوهي حتمل هذا العنوان املتكامل مقتبسا من نصوص قرآنية كرمية م

_öNçGZä. uéöçyz >p̈Bé& ôMy  { :اىلـتع Ìç ÷zé& Ä¨$̈Y=Ï9 tbrâêßD ù's? Å$rãç ÷è yJ ø9 $$Î/ öcöqyg÷Ys? ur Ç t̀ã Ìç x6ZßJ ø9 $# 

tbqãZÏB÷sè? ur «! $$ Î/ 3 öqs9 ur öÆtB#uä ã@ ÷dr& É=» tG Å6 ø9 $# tb% s3s9 #Zéöçyz Nßg©9 4 ãNßg÷ZÏiB öcqãYÏB÷sßJ ø9 $# ãNèd çésY ò2 r&ur 

tbqà)Å¡» xÿø9 $# ÇÊÊÉÈ { )1() 110: آل عمران(.  

وقد نالت هذه اهليئة حظًا وافرا من الدعم واملؤازرة من لدن خادم احلرمني الشريفني 
وويل عهده األمني وفقهما اهللا توج ذلك صدور األوامر السامية الكرمية بتطوير هذا اجلهاز 

تعاىل أن يتواصل عطاؤها ويقوى جانبها فتساير اهلام ودعمه ماديا ومعنويا نسأل اهللا 
العصر وتواكب التطور إذ إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من األمور الفاعلة 
للمحافظة على نعمة األمن واالستقرار يف بالدنا وهذه الشعرية العظيمة مبثابة صمام أمان 

                                                
  .   110:  سورة آل عمران آية) 1(
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ن واإلحن والقالقل والفنت للمجتمع املسلم من أن يتطرق إليه االحنالل والفساد وامله
  .)1() واالضطرابات ميت مت القيام ا يف ضوء الكتاب والسنة

  إقامة احلدود وأثر تطبيقها عمليا يف اململكة العربية السعودية -ك
مهابة احلاكم لدى رعيته، تأيت من قوته وصرامته يف قطع دابر اجلرمية، وأقوى رادع (

ذ املتعدي بالرأفة والرمحة، ألن اهللا الذي أنزل  فال يؤخrهو حكم اهللا، وحكم رسوله 
األحكام أرحم بعباده، وهو سبحانه أعلم مبا يصلحهم ويصلح جمتمعهم، وقد جاء يف 

  .)2( } اإقامة حد يف األرض، خري ألهلها من مطر أربعني صباح {: احلديث الصحيح

 حيث قرن اهللا rواالهتمام باحلدود من احلاكم، إقامةً لشرع اهللا، وطاعةً لرسول اهللا 
طاعة رسوله بطاعته سبحانه، وويل أمر املسلمني عندما حيرص على إقامة احلدود، وتنفيذ 
أمر اهللا يف املعتدي على حرمات اهللا، إمنا هو مطيع هللا ولرسوله، ذلك أن كل أمر منكر 

يعة اإلسالم، قد جعل اهللا له حدا مياثله، ويردع فاعله كي ال تستشري اجلرائم يف شر
  .وحتفظ حقوق الناس وأعراضهم من التعدي واالستهانة

 ألمته طريقة تطبيق احلدود الزاجرة، وحذر من الشفاعة يف rوقد أبان رسول اهللا 
بني اهللا تعاىل، ما حد من حدود اهللا، حىت ال يقام احلد على الضعيف، ويعفى القوي، ي

كتب على األمم قبلنا فنكصوا وعدلوا يف شرع اهللا، وبدلوا حسب أهوائهم بقوله 
$  {: سبحانه oYö; tF x.ur öNÍköé n=tã !$ pké Ïù ¨b r& }§øÿ̈Z9 $# Ä§øÿ̈Z9 $$ Î/ öú÷üyè ø9 $#ur Èû÷üyè ø9 $$Î/ y#R F{ $#ur É#R F{ $$ Î/ öcèå W{$#ur 

Èb èåW{ $$Î/ £ Å̀b¡9 $#ur Çd Å̀b¡9 $$Î/ yyrãç àf ø9 $#ur ÒÉ$ |ÁÏ% 4 ỳJ sù öX£â|Ás? ¾ÏmÎ/ uqßgsù ×ouë$ ¤ÿü2 ¼ã&©! 4 t̀Bur óO©9 Nà6 øtsÜ 

!$ yJ Î/ tA tìR r& ª! $# y7Í´ ¯» s9 'ré'sù ãNèd tbqßJ Î=» ©à9 $# ÇÍÎÈ { )3() 45: املائدة.(  

                                                
  .   )بتصرف (193:  190، ص ، د صاحل السدالن األنشطة الدعوية باململكة العربية السعودية) 1(
  .   رواه النسائي) 2(
  .  45:  سورة املائدة آية) 3(
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$U }  ä-Íëويقول  ¡¡9$#ur èps%Íë$ ¡¡9 $#ur (#þqãè sÜ ø%$$ sù $yJ ßgtÉÏâ÷Ér& Lä!#tì y_ $ yJ Î/ $ t7 |¡x. Wx» s3tR z̀ ÏiB «! $# 3 ª! $#ur 

îìÉÍïtã ÒOäÅ3ym ÇÌÑÈ { )1() ستهني حبرمات اهللا، أو ، فاإلسالم ال يرأف مبن ي)38: املائدة

  .جياهر بالفواحش، وخييف اآلمنني يف أنفسهم وأمواهلم وديارهم
وملا كانت الدولة قد قامت على ركائز اإلسالم تطبيقًا وعملًا، فإن شرائع اإلسالم ال 
ينفصم بعضها عن بعض؛ لذا اهتم ا والة األمر، وحرصوا على تطبيق احلدود، وأقاموا 

ليت حتكم بشرع اهللا يف عباد اهللا، فمن قتل اقتيد منه قصاصا، أو أخذت احملاكم الشرعية، ا
منه الدية حبسب ما يظهر أمام احلاكم الشرعي، ومن قطع الطريق، وحارب اهللا، نفذ فيه 
حكم اهللا بآية احلرابة، ومن زىن رجم إن كان حمصنا، أو جلد إن كان غري حمصن، ومن 

 وهكذا سائر احلدود اليت فصلها الفقهاء يف سرق قطعت يده، ومن شرب اخلمر جلد،
  .كتبهم بأدلتها

ولذا اتسم الوضع العام يف الدولة السعودية، باستتباب األمن، واطمئنان النفوس، 
  .وصون األموال واحلرمات

  :احلدود الشرعية
شرع اإلسالم وسائل كثرية للحد من اجلرمية وعالج االحنراف، مل تصل إليها كل 

 يقف عند حد التربية األولية، بل بدأ العالج يف وقت مبكر، باختيار الزوجة الشرائع، فلم
الصاحلة، واألسرة الصاحلة، وهكذا يف احلمل وبعد الوالدة، تعاهده التشريع وأبعد عنه كل 
دواعي االحنراف؛ فإذا وقع منه بعد ذلك فقد جتاوز األمر بالتوجيه إىل الردع والزجر له 

  .)2( )ولغريه فشرعت احلدود

                                                
  .  38:  سورة املائدة آية) 1(
 14 / 1الشهري بالعز بن عبدالسالم جـ(يف مصاحل األنام عبد العزيز بن عبدالسالم الشافعي قواعد األحكام ) 2(

د فهد الرومي من البحوث املقدمة :  هـ تطبيق احلدود الشرعية وأثره على األمن أ1400بريوت ط الثانية 
  .  )بتصرف)،   24،   22،  209،   19،   13ملؤمتر اململكة العربية السعودية يف مائة عام ص
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  :أثر تطبيق احلدود يف اتمعات
وينبغي أن نعلم أن تطبيق احلدود ليس إال عاملًا واحدا من عوامل كثرية، شرعها (

اإلسالم لبناء اتمع اإلسالمي وسالمته واستقراره وأمنه، فهناك التربية اإلسالمية، وأصوهلا 
لتربية بالعبادات اإلسالمية، فالصالة واإلميان، وتقريره يف النفوس، وأثره يف األمن وثيق مث ا

تنهى عن الفحشاء واملنكر، وكذا أمور العبادة األخرى، واألمر باملعروف والنهي عن 
  .)1() املنكر ونصوص الترغيب ونصوص الترهيب وغري ذلك
  :أثر تطبيق احلدود يف اململكة العربية السعودية

ة باألمن يف الدول األخرى فهو بني لن نذهب يف املوازنة إىل موازنة األمن يف اململك(
  .ال خيفى، يدركه القادم سريعا ويراه يقينا
 ترسل مع رعاياها من -العزيز رمحه اهللا احلجاز  وكانت الدول قبل تويل امللك عبد

احلجاج قوات مسلحة لتأمني سالمتهم، ودرًءا لالعتداء عليهم، ومع ذلك مل تكن هذه 
جازية قادرة على إعادة األمن، وكبح مجاح العصابات، القوات اخلاصة وال القوات احل

ومنعها من قطع الطريق، وسلب احلجاج أو املواطنني احلجازيني، وخطفهم والتمثيل م، 
وظل محاة األمن يف احلجاز على عهد األشراف عاجزين عن محاية اجلمهور، حىت طبقت 

عزيز، فانقلبت احلال غري ال الشريعة اإلسالمية، وأقيمت حدودها على عهد امللك عبد
وساد األمن بالد احلجاز، وانتشرت الطمأنينة بني املقيمني واملسافرين، وانتهى عهد . احلال

اخلطف والنهب والسلب وقطع الطريق، وأصبحت اجلرائم اليت كانت ترتكب يف عهد 
ناس األشراف أخبارا تروى فال يكاد يصدقها من مل يعاصرها أو يشهدها، فبعد أن كان ال

يسمعون أشنع األخبار عن اإلجرام يف احلجاز، أصبحوا يسمعون أعجب األخبار عن 
استتباب األمن واستقرار النظام، فهذا يفقد كيس نقوده يف الطريق العام فال يكاد يذهب 

  .إىل دار الشرطة ليبلغ حىت جيد كيسه، كما فقد منه، معروضا للتعريف عليه
                                                

من البحوث املقدمة ملؤمتر الفقه االسالمي "   ومابعدها247أثر تطبيق احلدود يف اتمع للشيخ حممد خاطر ) 1(
  .   هـ1396املنعقد جبامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية سنة 
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شارق األرض ومغارا على اختالف جنسيام ومن هنا يكاد جيمع الكتاب يف م
ولغام وتفاوت مشارم وتباين منازعهم على أن األمن واالستقرار اللذين نعمت ما 

العزيز واللذين أصبحا مضرب األمثال يف  اململكة العربية السعودية على عهد امللك عبد
المية وتنفيذ أوامر الشرع مجيع األوساط الدولية كانا نتيجة لتطبيق أحكام الشريعة اإلس

لقد أثبت تطبيق أحكام الشريعة يف اململكة، أثره الفعال، ودوره اإلجيايب يف . احلنيف
استتباب األمن واستقراره، وإشاعة الطمأنينة يف النفوس، واحلفاظ على األخالق والقيم، 
ومحاية وحدة اتمع السعودي، وهذه كلها أمور مشاهدة وحمسوسة وملموسة يف 

  .اململكة
كذلك كان لتطبيق احلدود وفق الشريعة اإلسالمية يف اململكة أثره احلاسم يف منع 
تكرار اجلرمية، وإجبار ارم على التفكري مئات املرات قبل أن يقدم على فعله، ألنه يعلم 

  .مقدما احلكم الذي سيرتل به ومدى فاعليته
قتل والسرقة بصفة خاصة وأثر ذلك ومما يدل على أثر تطبيق هذه احلدود يف جرمييت ال

يف القضاء على هاتني اجلرميتني يف اتمع السعودي من أن اإلحصاءات الرمسية أثبتت أخريا 
من مرتكيب جرائم القتل والسرقة يف اململكة من اجلاليات العربية، وبعض % 93أن نسبة 

تعرف مدى تطبيقه، اجلنسيات األخرى الوافدة واليت مل تترب على هذا النظام، ومل 
  .)1() فارتكبت جرمية يف جمتمع نتيجة تربية منحرفة يف جمتمع آخر

وقد ضرب الشيخ حممد خاطر مفيت مجهورية مصر العربية حالة األمن يف اململكة مثلًا 
وما لنا نذهب بعيدا يف الرد على هؤالء الذين : (للرد على منكري تطبيق احلدود فيقول

ود يف العصر احلديث يتناىف مع مدنيتهم الكاذبة وال يالئمها، وال إن تنفيذ احلد: يقولون
يأيت بالنتيجة املطلوبة، وأمام أعينهم من املشاهد امللموس احملسوس ما يقضي على كل ما 
يزعمون، فلقد نفذت اململكة العربية السعودية احلدود فاستقر األمن، واستتب، وأمن 

                                                
مرجع (33:  30ص،   د إبراهيم مبارك اجلوير:  ، أ أثر تطبيق الشريعة االسالمية يف حل املشكالت االجتماعية) 1(

  .  112حالة األمن يف عهد امللك عبد العزيز رابح لطفي مجعة) سابق
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عرف ما كان يالقيه احلجيج قبل تنفيذ احلدود من الناس على أمواهلم وأعراضهم، وكلنا ي
ترويع وخوف واعتداء على النفس واملال، فما استقر إال من بعد تنفيذها، وإنك لترى 
بعينيك أصحاب املتاجر واحلوانيت يتركوا مفتحة األبواب دون حراس، ويذهبون ألداء 

  .العبادة والصالة وهم يف غاية االطمئنان
 اململكة مل حيدث يف جمتمع متقوقع، انعزل بنفسه وأهله عن العامل مث إن هذا األمن يف

  .)1() واحلضارة، بل بلغ يف احلضارة شأوا مع األمن واألمان

                                                
  .  )مرجع سابق( ومابعدها 247، حممد خاطر ص  أثر تطبيق احلدود يف اتمع) 1(
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)3 (  
  السعودية النموذج اإلسالمي يف أنقى صوره

 وحافظ عليها اخللفاء الراشدون rبعد الدولة اإلسالمية األوىل اليت أسسها الرسول (
ا يف رقعتها بالفتوحات اجلديدة ايدة، ويف أعقاب العصور الزاهية اليت من بعد، وزادو

شهدت املد اإلسالمي وسارت هذه البالد على النهج القومي، مع بزوغ فجر الدولة 
 وعلى خطاه مضى اخللف موطدين - رمحه اهللا -السعودية اليت أسسها امللك عبد العزيز 

فأصبحت اململكة العربية السعودية بذلك الدولة ركائز الدولة على هدى الكتاب والسنة، 
.. الوحيدة، يف عامل اليوم، اليت تطبق الشريعة اإلسالمية كاملة يف مجيع مناحي احلياة

مقدمة للعامل .. وتدي ا يف توجهاا السياسية وعالقتها وتفاعلها مع اتمع الدويل
خري برهان على صالحية هذا الدين اإلسالمي يف أنقى صوره النابعة من مصادره األصلية 

  .للتطبيق يف كل عصر ومصر
والشك أن واقع احلال ينبئ عن املستقبل، ويف الوقت ذاته يعد احلاضر صفحة مفتوحة 
نستقرئ فيها أحداث املاضي ونستنبط الدروس والعرب، ذلك ألن التاريخ حكم حمايد 

 أو عظمت، دون جماملة أو حيتفظ يف طياته ومنعطفاته بتطويرات األحداث، مهما دقت
ذا الفهم ملغزى ودالالت احلاضر والوصول للماضي عرب استقراء الواقع، تتكشف . حماباة

أمامنا الصور املضيئة لتاريخ اململكة العربية السعودية العريق الذي قادها حثيثا إىل احلاضر 
 مثرات حنكة السلف فهذا الكيان الكبري الذي صار حمط أنظار العامل هو مثرة من. الزاهر

ويقظته ووعيه ومعرفته الدقيقة حبيثيات وأحداث التاريخ وهذا جيرنا إىل احلديث عن سر 
  .)1() الثبات على هذا املنهج الوضاء الذي شهد له األعداء قبل األصدقاء

                                                
  .   13،   11ص) مرجع سابق(دولة يف قائمة الشرف ) 1(
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)4 (  
  الثبات على املنهج والصمود يف وجه املفاسد واملغريات وحماربتها

يان، أمام عاديات الدهر، وتقلبات األحوال، والدولة إذا قوي األساس ثبت البن
السعودية، اليت قامت منذ نشأا على قاعدة راسخة يف اهلدف والغاية، وسلكت طريقًا 
مستقيما يف الدعوة واإلصالح والتوحيد، سار عليه قادا يف أدوارها الثالثة من عام 

الدور : ضع سنوات، وإىل اآلن، يفصل بني كل دور ودور ب)م1744(هـ 1157
أمسك بزمام احلكم منهم أربعة، والدور الثاين توىل القيادة فيه مخسة، والثالث : األول

هـ، وقد توىل منهم 1319 شوال 5الذي بدأه امللك عبد العزيز مستعيدا السلطة يف 
حىت اآلن مخسة خالل قرن من الزمان، ويف الفترة بني األول والثاين توىل منهم أفراد مل 

  .تقم أمرهم خالهلايس
بصمودها أمام " النخلة"هذه الدولة يف تطورها التارخيي، شات شجرة بيئة البالد 

األحوال اجلوية، فتميل مشالًا وميينا، ولكنها تبقى شاخمة وصابرة على األحوال اجلوية، وقد 
öNs9  { :وصف اهللا هذه الشجرة بقوله سبحانه r& tç s? y#øã x. z>uéüÑ ª! $# WxsW tB ZpyJ Î=x. Zpt6ÍhäsÛ ;otç yf t±x. 

Bpt7 Íhã sÛ $ ygè=ô¹r& ×MÎ/$ rO $ ygãã öç sùur í Îû Ïä!$ yJ ¡¡9 $# ÇËÍÈ { )1() 24: إبراهيم(.  

 واملعيشية، فإن وإن تغريت جمريات األمور يف أحوال الناس، وأوضاعهم االجتماعية
التطور التارخيي للحكم يف الدولة السعودية، مل يزدد مع األيام، ومر السنني إال ثباتا 

الوهاب أقدامهما  حممد بن سعود وحممد بن عبد: ومتسكا باملبدأ الذي وضع اإلمامان
عليه، والعقيدة اليت تصافحت يدامها متعاهدتني على تصحيحها وتنقيتها من الشوائب اليت 

نصرة لدين اهللا احلق وتنقية له من األمور احملسة فيه، بقصد إفساد جوهره، : أحلقت ا
فهم سنيون يف العقيدة، ويف . وحتويل العبادة إىل غري مسارها احلقيقي، اليت أرادها اهللا

أصول الدين، ينتهجون مذهب أهل السنة واجلماعة، وينبذون ما نبذه علماء السلف 

                                                
  .  24:  سورة إبراهيم آية) 1(
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ومل يرضها الصحابة . rعبة، مل يأذن ا اهللا، وال أمر ا رسوله الصاحل من مذاهب متش
أما آل سعود فإن سر ثبام على منهج مل . وال العلماء يف عصور اإلسالم الثالثة املفضلة

يتغري، قد جاء من االعتقاد الراسخ بأن تعاليم اإلسالم ثابتة يف كل عصر ومصر، ألن الذي 
ه أحوال البشر يف كل شأن من شؤون حيام، إىل أن يرث أنزهلا سبحانه يعلم ما تصلح ب

 هو خامت األنبياء واملرسلني، فكان هذا هو rورسول اهللا حممد . اهللا األرض ومن عليها
  .)1() اعتقادهم، وعلى منواله سيروا أعماهلم

ومن هذا املنهج يدرك املهتم ملاذا ثبتوا على هذا الدين وملاذا انطلقوا ملهمة التبليغ 
والدعوة، اليت جعلها اهللا قائمة إىل يوم القيامة، وتواصوا ذا األمر، واحدا بعد اآلخر، وما 
ذلك إال أن املهمة اليت حتملوا ما هي إال رسالة عظيمة، ال حيمل عبأها إال من آتاه اهللا 

$  {: قدرة على الثبات، وصربا وحتملًا، يقول سبحانه tBur !$ yg9 ¤)n=ãÉ ûwÎ) tûïÏ%©!$# (#rçéy9|¹ $ tBur !$ yg8 ¤)n=ãÉ 

ûwÎ) rèå >eáym 5OäÏàtã ÇÌÎÈ { )2() 35: فصلت.(  

هذه الدولة، رغم الرياح اليت تعصف، واملؤثرات اليت تأتيها ميينا ومشالًا، فإن كل إمام 
 مصارعة أحداث تارخيية، أعانه اهللا على اخلروج منها بصالبة منهم توىل قيادا قد عاىن

فإن اهللا يهيئ بعده من ينهض بقوة، ليوصي السابق من : وقوة، وإن كبا كما يكبو اجلواد
بعده مبواصلة املسرية، يف منهج اإلسالم وبناء اتمع، على األسس الثابتة نفسها، اليت آمنوا 

 اهللا بقلوم، ويتفهمون مدلوهلا بعقوهلم، ويعملون مبعناها يف ال إله إال: ا، ألم يقولون
عبادام، ومبقتضاها يسوسون الرعية، بالشرع الذي هو دستور حيام، ومصدر 
توجيهام، وبه تدار أعماهلم فال يأمرون إال بأوامر الشرع، وال ينهون إال عما اهم عنه 

  .شرع اهللا املطهر

                                                
  .   49ص ) حبث(يعر نشأة الدولة السعودية للشو) 1(
  .  35:  سورة فصلت آية) 2(
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)5 (  
  )1(ذه الدولة وحكامها تؤكد ما قلناه مناذج من خطب قادة ه

أما حنن فال عز لنا إال : " الطائف قال-رمحه اهللا-عند زيارة امللك عبد العزيز 
باإلسالم، وال سالح لنا إال التمسك به، وإذا حافظنا عليه حافظنا على عزنا وسالحنا، 

لبه منكم هو ما وإذا أضعناه أضعنا أنفسنا وبؤنا بغضب من اهللا، وإن الذي أريده وأط
ذكرته لكم من التمسك بدين اهللا، وهذه طريقيت اليت أسري عليها واليت ال ميكن أن أحيد 
عنها مهما تكلفت، وإين أحب أن أردد عليكم هذا االعتقاد أنه كاملطر إذا تكرر نزوله 

  .على األرض أنبتت وأمثر نباا
 سعود وفيصل وخالد وفهد وسلك أبناؤه من بعده هذا املنهج، فكان أبناؤه من بعده

يعلنون ذلك يف كل حمفل، ويطبقون الشريعة، ويلتزمون بأحكام الدين، وينفذون احلدود 
 بال هوادة، ويقيموا بصرامة، ال يأون بنقد احلاقدين، وال دعاة احلضارة الزائفة، وال

ها، وال جمال ألم يدركون أن هذه األحكام ربانية ال مساومة يف تطبيق. املنظمات املريبة
  .ملناقشتها أو تفضيل املذاهب البشرية عليها

وتزداد قناعتهم حني ينظرون وينظر املسلمون معهم إىل نتيجة هذا االلتزام، وعاقبة 
هذا احلزم من انتشار لألمن يف هذه البالد، وحني يلتفتون مينة ويسرة، فريون اخلاضعني 

ريبة، وما جنت عليهم أحكامهم وأنظمتهم اخلانعني هلذه الدعوات الزائفة، واملنظمات امل
  .من قوة للمجرمني وضعف للمساملني، واضطراب لألمن، وانتشار للجرمية

ال ميكن لنا بأي حال من : "فهذا امللك سعود بن عبد العزيز رمحه اهللا تعاىل يقول* 
ذاهب األحوال أن نستبدل دين اإلسالم بأديان أخرى، أو أن نستبدل الشريعة اإلسالمية مب

  .وشرائع وقوانني ما أنزل اهللا ا من سلطان مهما كانت األسباب واملسببات

                                                
األئمة من آل سعود :   ، 101، ص  ، مجع وإعداد حميي الدين القابسي املصحف والسيف:   راجع يف هذا) 1(

  .   هـ1418، وما بعدها ط األوىل  49، ص  والنهج اإلسالمي الفريد لفهد بن عبد العزيز الكليب
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إننا حني ندعو إىل التمسك بكتاب اهللا وسنة : "وقال امللك فيصل رمحه اهللا تعاىل* 
: ويقول"  فإمنا ندعو أنفسنا إىل سلوك السبيل الذي نأمل به خري الدنيا واآلخرةrرسوله 

 حبول اهللا وقوته خداما -ريف قد عاهدنا اهللا على أنفسنا بأن نكون إننا يف هذا البلد الش"
لشريعة اهللا، داعني إىل اهللا متعاونني مع كل إخواننا املسلمني يف أقطار األرض ملا فيه نصرة 

  .هذا الدين، وحتكيم شرع اهللا، وخدمة شعوبنا بل ويف نشر العدالة يف العامل أمجع
إن تطبيق الشريعة اإلسالمية هلو من أول : "تعاىلوقال امللك خالد رمحه اهللا * 

الواجبات اليت جيب علينا وعليكم تطبيقها، والتمسك بعراها يف كل شؤون حياتنا فهي 
  .فيها النجاح والفالح لنا ولكم ولإلسالم وللمسلمني

وسار خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز حفظه اهللا تعاىل على املنهج * 
حنن يف هذه البالد نفتخر ونعتز أننا متمسكون بعقيدتنا اإلسالمية "، وأكد ذلك مرارا نفسه

وسوف ندافع عنها بالنفس والنفيس، وسوف جنعلها هي القدوة سواء كان يف تشريعاتنا 
أو تنظيماتنا يف خمتلف حاجاتنا للتنظيم أو يف حياتنا اليومية أو األسبوعية أو الشهرية أو 

  ".السنوية
إن اإلنسانية اليوم تعيش يف عصر مادي مظلم يتنكر " ل وفقه اهللا إىل كل خري وقا

للدين ومبادئه، ويسخر من القيم الروحية والفضائل اخللقية، عصر مليء بالشبه اإلحلادية، 
تسوده الشحناء والبغضاء واإلسالم وهو دين اهللا اجلامع ألصول شرائع األنبياء واملرسلني 

  .ية على تقدمي العالج اإلصالحي ألمراض العامل وأسقام اإلنسانيةأقدر النظم التشريع
والفضل يف هذا كله "وقال أيضا بعدما حتدث عن ما تنعم به اململكة من نعم كثرية 

إمنا يعود إىل متسكنا بتعاليم ديننا احلنيف، وحرصنا على اتباع ما أمر اهللا به، واجتناب ما 
  ".مبعث رخاء معيشتناى اهللا عنه، وهذا هو سر أمننا و

ونصوص قادة هذه البالد وعبارام من تأسيسها إىل يومنا هذا أكثر من أن حتصى، 
تعلن أن هذا األمن وهذا الرخاء الذي نعيشه يف بالدنا إمنا هو نتيجة لتطبيق الشريعة وتنفيذ 

  .احلدود
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ال بل ويؤكدون يف كل حني إصرارهم على التزام هذا املنهج، وحزمهم يف ذلك ب
  .هوادة مهما تكلم األعداء وشكك املتربصون
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  اخلامتة وأهم النتائج
  -:لكل عمل حصيلة ولكل جهٍد مثرة، وتربز أهم مثار هذا البحث ونتائجه فيما يلي

القرآن الكرمي هو كلية الشريعة وعمدة امللة وآية الرسالة أنزل اهللا فيه كل علم : أولًا
قرراته يف ذلك على ضوء أحكامه حىت غدت وبني فيه كل شيء وقد أقام اإلسالم م

  .الشريعة هي مصدر األحكام وامتزجت الناحية الدينية يف اإلسالم بالناحية الدنيوية
احلكم يف اململكة يقوم على أصول أساسية متماسكة مترابطة بوشائج الترابط : ثانيا

  .احلسي واملعنوي على امتداد تاريخ اململكة وتتابع أطوارها
القرآن الكرمي قد عاصر أحداث تطور اإلنسانية سياسيا وفكريا واجتماعيا : ثالثًا

وعاصر املد احلضاري يف العصور املختلفة ومل حيظ كتاب مبثل ما حظي به القرآن العظيم 
من العناية به حفظًا وضبطًا ورواية ونقلًا وعلما وعملًا فقد وسع بقواعده العامة وأحكامه 

ياة واستوعب حاجات اإلنسان ووفق بني مقاصده ووضح له الغاية الفرعية مجيع شئون احل
  .من خلقه
قامت اململكة العربية السعودية منذ أكثر من قرنني ونصف على منهاج واضح : رابعا

يف السياسة واحلكم والدعوة واالجتماع وقد حرص احلكام والعلماء يف مجيع أدوارها 
 وبذل النفس والنفيس يف سبيل نشر الدعوة وأطوارها على األسس والقواعد اإلسالمية

  .السلفية واختاذ الشريعة الغراء منهجا للحكم ونرباسا للحياة
حمور ارتكاز احلكم يف اململكة يقوم على أسس وأعمدة ثابتة يتخذ من القرآن : خامسا

 الكرمي والسنة النبوية دستورا ومن السمع والطاعة للحكام ديدنا ومن العدل والشورى
واملساواة أساسا واحلاكم السعودي واملواطن السعودي مقيدان متاما بأحكام الشريعة 

  .اإلسالمية
من نعم اهللا تعاىل على اململكة أا حماطة بأسوار إميانية حتميها بفضل اهللا تعاىل : سادسا

عض من األخطار الداخلية واخلارجية فالرابطة اإلميانية تشد أفراد اتمع بعضهم إىل ب
بالشعور املشترك يف العبودية هللا وحده والتجمع على آصرة اإلخوة فيه وعلى العمل على 
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نشر الدين والدفاع عنه يف ظل وجود نظام حكم متكامل ميتثل شرائع اإلسالم وحدوده 
وضوابطه وينظم عقد احلياة كلها على وضع حيقق العدالة ويعمق املودة ويعرف كلًا مبا له 

من واجب ويردع بال هوادة من حييد عن طريق اجلادة املستقيمة بتطبيق من حق وما عليه 
  .احلدود والعقوبات املانعة من ظهور الفساد يف اتمع املسلم ودحر دافع الرذيلة

الوحدة الفكرية والنظم االجتماعية واإلعالمية والبنية االقتصادية يف البالد : سابعا
س العقيدة وتتجاوب مع الفطرة وترتكز علي ترتبط مبفهوم التوحيد وتقوم على أسا

التكامل والتكافل والتعاون وتنعدم فيها بوادر الشر واألثرة والضغينة والبغضاء واالستغالل 
. اخل من الصفات الذميمة اليت تزلزل كيان اتمعات من حولنا وتقوض بنياا... والشح

 الرائدة من بني الدول املعاصرة يف واخلالصة أن اململكة العربية السعودية تعد هي الدولة
تطبيق أحكام القرآن الكرمي يف النواحي كافة والقضايا واألحوال املدنية والعسكرية 
والتجارية واالقتصادية واإلعالمية واجلنائية واألحوال الشخصية بفضل اهللا تعاىل مث جبهود 

  .حكامها وعلمائها
نه ويل ذلك والقادر عليه وصلى اهللا واهللا نسأل أن يسدد اخلطا ويعني على الدرب إ

  .وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
  وحرره راجي عفو ربه املنان

  صاحل بن غامن السدالن
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