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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين  
 مد وآله وصحبه أجمعيننبينا مح

 منهج الوسطية االجتماعي  

إن المنهج اإلسالمي مننهج وسنطي يمنوم علنى الوسنطية واالعتندا  بنال 
إفننراط وال تيننريطو فهننو يعننالج الماننايا الشننااتة واالاننطرابا  اليتريننة و ننو 

االعتنندا  مننن السننما  الدينيننة والمنننهج الننسل تسننلته  ننسا الننبالد الحبيبننة  
ح تثير منن المجتمعنا  إلنى الرهنور بهناو تمنا أن األمنة والحاارية التي تطم

 مة الوسط واالعتدا   مية  ي أاإلسال

إن الميادة السعودية تبنّ  منهج االعتدا  الُمستمّد من تتاب هللا وسنة نبيه 
 -عبندالعييي  في تافنة شننونهاو و نسا منا أتندا المااند المنسن  الملن   محمد  

د السل رسم مالمح  سا   -يرحمه هللا   المنهج وسطَّر صوراً عديدة له مننس أن وحنَّ
 سا البالد وجمع شتا  شملها تح  راية التوحيندو وسنار علنى  نسا الننهج منن 
بعنندا أبنننانا حيننم التيمننوا بهننسا المنننهج مهمننا تاننن  الرننروف ومهمننا تعنندد  
الخطوبو فتانوا في ت  شنون الوطن وحتى في نوايله يحتتمون إلنى وسنطية 

وقند ننا النرنام األساسني عتندا  وال يحيندون عنهنا مطلماً المنهج وسياسة اال
 ننن فنني المننادة 1412 8 27وتنناري  90للحتننم الصننادر بنناألمر الملتنني رقننم أ 

األولى:"المملتة العربية السنعودية و دولنة عربينة إسنالمية و سا  سنيادة تامنةو 
وولغتهنا  ني اللغنة        دينهنا اإلسنالمو ودسنتور ا تتناب هللا وسننة رسنوله

 العربية و وعاصمتها الرياض" 

وتنا المادة السابعة :"يستمد الحتم في المملتة العربية السعودية سلطته 
من تتاب هللا وسنة رسنوله و و منا الحاتمنان علنى  نسا النرنام وجمينع أنرمنة 

 الدولة " 

وتنا المادة الثامنة :"يموم الحتنم فني المملتنة العربينة السنعودية علنى 
 والمساوة وفق الشريعة اإلسالمية "  أسا  العد  والشورى

إن منهج االعتدا  في المملتة يمثّ  مرتتياً أساسياً في جمينع التعنامال  
 وعنصراً حااراً في التوجها  السياسية واليترية والثمافية وحتى االقتصادية

من لحرة تأسي   سا الدولة المبارتة على يد المل  عبدالعييي بنن عبندالرحمن 
هللا انطالقاً من منهج ديني ينتد على أ مية االعتدا  والوسطية   آ  سعود رحمه
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وينبس الغلو والتطرف بجميع أشتاله و و المننهج النسل سنار  علينه بالدنناو إس 
نجد التأتيد على الوسطية واالعتدا  حاانراً فني أحادينم وتصنريحا  المينادة 

 السعودية في جميع المناسبا  والمواقف 

 إلسالمي إجماالالوسطية في المنهاج ا

سَلكَ  }  جاء وصف األمة اإلسالمية باألمة الوسطو في قنو  هللا تعنالى: َوتنَ
ا  يًدا َومنَ ُسوُ  َعلَْيُتْم َشهك ةً َوَسًطا لكتَُتونُوا ُشَهَداَء َعلَى النَّا ك َويَُتوَن الرَّ َجعَْلنَاُتْم أُمَّ

نَ ْبلَةَ الَّتكي ُتْنَ  َعلَْيَها إكالَّ لك هك َجعَْلنَا اْلمك بَينْ ُب َعلَنى َعمك ْن يَْنمَلنك منَّ ُسوَ  مك ْعلََم َمْن يَتَّبكُع الرَّ
 َ انَُتْم إكنَّ  َّ يَع إكيمنَ ُ لكيُانك اَن  َّ ا تنَ ُ َومنَ َدى  َّ يَن  نَ سك َوإكْن َتانَْ  لََتبكيَرةً إكالَّ َعلَنى النَّ

يٌم {   )البمرة اآلية    ( 143بكالنَّا ك لََرُءوٌف َرحك

قنا :   يندعى ننوو ينوم الميامنة   شنريفو أن الرسنو   وفي الحديم ال
فيما  له:    بلغ ؟ فيمو : نعمو فيدعى قومهو فيما  لهم:    بلغتنم؟ فيمولنون: 
ما أتانا من نسير وما أتانا من أحندو فيمنا  لننوو منن يشنهد لن ؟ فيمنو : محمند 

ةً َوَسًطا   {   قنا : والوسنط: العند و وأّمتهو قا : فسل  قوله: } َوَتسَلكَ  َجعَْلنَاُتْم أُمَّ
 ( 4487  )رواا البخارل  فتدعون فتشهدون له بالبالغو ثم أشهد عليتم «  

يمو  تعالى إنما حولناتم إلى قبلة   وفي تيسير ابن تثير عند تيسير اآلية :
إبرا يم عليه السنالم واخترنا نا لتنم لننجعلتم خينار األمنم لتتوننوا ينوم الميامنة 

لجميننع معترفننون لتننم باليانن  والوسننط  هنننا الخيننار شننهداء علننى األمننم ألن ا
واألجود تما يما  قريش أوسط العرب نسبا ودارا أل خير نا وتنان رسنو  هللا 
صلى هللا عليه وسلم وسطا في قومنه أل أشنرفهم نسنبا ومننه الصنالة الوسنطى 
التي  ي أفا  الصلوا  و ي العصنر تمنا ثبن  فني الصنحاو و ير نا ولمنا 

ة وسننطا خصننها بأتمنن  الشننرااع وأقننوم المنننا ج وأواننح جعنن  هللا  ننسا األمنن
تبندو وسنطية اإلسنالم واانحة و  191  ا      1تيسير ابن تثينر  ج    (المسا ب

 ورا رةو في منهاجه األعد  واألقوم 

فالمنهاج اإلسالمي الماام على اإليمان باهللو ووحدانيتهو وتنييههو وإفرادا 
ن للبشنر أن يتخلصنوا منن عبنادة سبحانه وتعالى بالعبادةو  و وحدا السل يانم

  ير هللا عي وج  

فهو المنهاج الوسط السل ال إفراط فيه وال تيريطو وال  لنو وال تمصنيرو 
فلم تتخس األمة اإلسالميةو الساارة على صراط هللا المسنتميمو أننداًدا هلل سنبحانهو 

و وأن ولم يصيوا هللا بأوصاف ال تليق بهو تما فعل  اليهودو حين وصيوا باليمر
 يدا مغلولة 
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ولم تا  تما ال  النصارىو السين شبهوا المخلوق بالخنالقو وأانيوا 
 خصااا األلو يةو فغل  فيهو وجعلته شريًتا هلل  -عليه السالم -على عيسى 

إن منهاج األمة اإلسنالميةو  نو المنهناج الوسنط المعتند  فني أنبيناء هللا 
ن أحد منهمو أو ينمصواو أو يمتلنوا ورسلهو حيم آمنوا بهم جميعًاو ولم ييرقوا بي

ْم ُرُساًل  يثَاَق بَنكي إكْسَرااكيَ  َوأَْرَسْلنَا إكلَْيهك أنبياء هللاو تما فعل  اليهود: } لَمَْد أََخْسنَا مك
يمًنا يَْمتُلُنوَن { ) المااندة  سَّبُوا َوفَرك يمًنا تنَ ُتلََّما َجاَءُ ْم َرُسوٌ  بكَما اَل تَْهَوى أَْنيُُسُهْم فَرك

 (   70آلية ا

علينه   -ولم يغلوا في أحد منهمو تما فعل  النصارى معك عيسى ابن مريم  
 وإنما قدَّرو م حق قدر م   -السالم

قا  صلى هللا عليه وسلم:   ال تطروني تما أطر  النصارى ابن مريم؛ 
 (6830 ل فإنما أنا عبداو فمولوا: عبد هللا ورسوله «   )رواا البخار

و نسا اليرقنة الناجينة   : )-رحمنه هللا تعنالى  -ن تيمية  قا  شي  اإلسالم اب
أ   السنة و م وسط في النح  تما أن ملة اإلسالم وسط فني الملن  فالمسنلمون 
وسط في أنبياء هللا ورسله وعبادا الصالحين لم يغلوا فيهم تمنا  لن  النصنارى 

روا إال فاتخسوا أحبار م ور بانهم أربابا من دون هللا والمسيح بن مريم ومنا أمن
وال جيوا عنهم تما جي     ليعبدوا إلها واحدا ال إله إال  و سبحانه عما يشرتون

اليهود فتانوا يمتلون األنبياء بغير حق ويمتلون السين يأمرون بالمسط من الننا  
ب  المنمننون وأنيسهم تسبوا فريما وقتلوا فريماجاء م رسو  بما ال تهوى    وتلما

صننرو م ووقننرو م وأحبننو م وأطنناعو م ولننم آمنننوا برسنن  هللا وعننيرو م ون
تما قا  تعالى ( ما تان لبشر أن ينتينه هللا التتناب يعبدو م ولم يتخسو م أربابا  

والحتم والنبوة ثم يمو  للنا  تونوا عبادا لي من دون هللا ولتن تونوا ربنانيين 
بما تنتم تعلمنون التتناب وبمنا تننتم تدرسنون وال ينأمرتم أن تتخنسوا المالاتنة 

 رتم بالتير بعد إس أنتم مسلمون )والنبيين أربابا أيأم

 

 ومن سل  أن المنمنين توسطوا في المسيح فلم يمولوا  و هللا وال بن هللا

وال ثالم ثالثة تما تموله النصارى وال تيروا به وقالوا على مريم بهتاننا 
وله عريما حتى جعلوا ولد بغية تما يعم  اليهود ب  قنالوا  نسا عبند هللا ورسن

وتسل  المنمننون وسنط فني   ووتلمته ألما ا إلى مريم العسراء البتو  وروو منه
شرااع دين هللا فلم يحرموا على هللا أن ينس  ما شاء ويمحو ما شاء ويثب  تمنا 

سيمو  السيهاء من الننا  منا قالته اليهود تما حتى هللا تعالى سل  عنهم بموله ( 
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وإسا قين  لهنم آمننوا بمنا أنني  هللا وبموله (  ) وال م عن قبلتهم التي تانوا عليها
)  قالوا ننمن بما أني  علينا ويتيرون بما وراءا و نو الحنق مصندقا لمنا معهنم

وال جويوا ألتابر علمااهم وعباد م أن يغيروا دين هللا فيأمروا بما شانا وينهوا 
بنار م ( اتخنسوا أحعما شانوا تما ييعله النصارى تما ستر هللا سل  عنهم بموله  

) قا  عدل بن حاتم راي هللا عنه قل  يا رسنو    ور بانهم أربابا من دون هللا
هللا ما عبدو م قا  ما عبدو م ولتن أحلوا لهم الحرام فأطاعو م وحرموا عليهم 
الحال  فأطاعو م والمنمنون قالوا هلل الخلق واألمر فتما ال يخلق  يرا ال يأمر 

إن هللا يحتنم منا ( ا ت  ما أمنر هللا بنه وقنالواأطاعو يرا وقالوا سمعنا وأطعنا ف
وأمننا المخلننوق فلنني  لنه أن يبنند  أمننر الخننالق تعنالى ولننو تننان عريمننا ( يريند
 371-1370ص   3مجموع الفتاوى  ج (

ووسطية أ   اإلسالم المستميمين على  ديهو تبدو في االعتدا  والتواين 
لعم  لهاو واألخس باألسنباب بين مطالب الدنيا والنررة إليهاو ومطالب اآلخرة وا

المندية إلى سل و دون إفراط أو تيريطو ودون إسراف أو تمتيرو قا  هللا تعنالى: 
ْن َتَما أَْحَسَن  ْنيَا َوأَْحسك َن الدُّ يبََ  مك َرةَ َواَل تَْنَ  نَصك ُ الدَّاَر اآْلخك } َواْبتَغك فكيَما آتَاَ   َّ

ُ إكلَْيَ  {   )المصا اآلية     يمو  اإلمام ابن تثير في تيسنير  نسا اآلينة : (77 َّ
)أل: استعم  ما و ب  هللا من  سا المنا  الجيين و والنعمنة الطاالنة فني طاعنة 
رب و والتمرب إليه بنأنوا  المربنا      وال تنن  نصنيب  منن الندنياو أل: ممنا 
أباو هللا ل  فيها من المآت  والمشنارب والمالبن  والمنناتحو فنإن لربن  علين  

 400 3ج  او ولنيس  علي  حم ا( حم  

فاإلسالم وسط بين من  ال في أمر الدنياو ولم يهنتم بناآلخرةو وبنين منن 
 ال في أمر اآلخرةو ونرر إلى الدنيا نررة ايدراء وابتعاد  و تسا التواين بين 

 مطالب البدن ومطالب الملب 

او أن ثالثنة ر ننطو أراد أحند م أن يصننلي اللين  أبنندً  فمند بلنغ الرسننو  
وأراد ثانيهم أن يصوم الد ر وال ييطرو وعيم الثالنم علنى أن يعتني  النسناءو 
فما  صلى هللا عليه وسنلم :   أننتم قلنتم تنسا وتنسا؟ أمنا وهللا إنني ألخشناتم هلل 
وأتماتم لهو لتني أنا أصليو وأنامو وأصوم وأفطرو وأتيوج النساءو فمن ر نب 

 ( 1401  مسلم -  5063  ارلالبخ - )متيق عليه   عن سنتي فلي  مني «

 ومن سل  االعتدا  في تناو  الطيبا :

هُ  فُوا إكننَّ رك َربُوا َواَل تُسنْ ٍد َوُتلُوا َواشنْ ْنَد ُتّ ك َمْسجك ينَتَُتْم عك } يَابَنكي آَدَم ُخسُوا يك
فكيَن {   )األعراف اآلية  بُّ اْلُمْسرك  ( 31اَل يُحك

 واالعتدا  والتواين في اإلنياق:
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ا } َواَل تَ  طك فَتَْمعُنَد َملُومنً ْطَها تنُ َّ اْلبَسنْ ْجعَْ  يََدَ  َمْغلُولَةً إكلَى ُعنُمكَ  َواَل تَْبسنُ
 ( 29َمْحُسوًرا {   )اإلسراء اآلية 

ا {    َ  قََوامننً ْيَن سَلننك اَن بننَ ُروا َوتننَ ْم يَْمتننُ فُوا َولننَ رك ْم يُسننْ وا لننَ يَن إكسَا أَْنيَمننُ سك } َوالننَّ
 ( 67)اليرقان اآلية 

 :دالية فى السلوتيا االعت

 النسلرسم  الشريعة اإلسالمية طريماً قويماً للسلو  الصنحيح للمسنلم و 
شنتى أحوالنه   حينم وي    فيسلوتياته وأفتارا و ويعتد     فييبتعد عن التشدد  

رواا  الننسلاإلسننالم حمننوق اآلخننرين بمسننط وعنند  و تمننا يواننحها الحننديم 
ن ألبنى الندرداء :" إن لربن  عن أبى حسيية قنا : قنا  سنلما  (1968)  البخارل

و فمنا  : "صندق   هللا    حق حمه " وستر سل  لرسنو   سلت     فأعطعلي  حما   
عن ابن مسعود قا : قا  رسو  هللا (  2670)  صحيحة  فيسلمان "وروى مسلم  

  المتعممننون  أل:  النننوول"  لنن  المتنطعننون " قالهننا ثالثننا   قننا  اإلمننام
لهم   ويالحنر أن  نسا الحنديم جعن  عاقبنة أقوالهم وأفعنا فيالحدود    المجايون
خسنارة أشند منن   وألالهال  و و نو يشنم   نال  الندين والندنيا و     يالتنطع  

 الهال  وتيى به يجرا  

 فنيولمد شدد المرآن التريم وأنتر على أصحاب نيعة المي  إلى التشندد  
التريم )يَا المرآن    فيأخرج هللا لعبادا و فما  تعالى    التيتحريم الطيبا  واليينة  

بُّ  هُ اَل يُحنك فُوا إكننَّ رك َربُوا َواَل تُسنْ ٍد َوُتلُنوا َواشنْ جك ْنَد ُتّ ك َمسنْ ينَتَُتْم عك بَنكي آَدَم ُخسُوا يك
فكيَن ) ْيقك 31اْلُمْسرك َن النّرك يّكبَنا ك منك اك َوالطَّ بَنادك ك الَّتكي أَْخَرَج لكعك ينَةَ  َّ َم يك ( قُْ  َمْن َحرَّ
ينَ  لَّسك َي لك يَاَمةك قُْ   ك ْنيَا َخالكَصةً يَْوَم اْلمك ُ  اآْليَا ك لكمَنْوٍم    آَمنُوا فكي اْلَحيَاةك الدُّ َتسَلكَ  نُيَّصك

يخاطنب الجماعنة المنمننة  المندني  وفنى المنرآن  32و  31يَْعلَُموَن( األعنراف :
 ُ ُموا َطيّكبَا ك َما أََح َّ  َّ يَن آَمنُوا اَل تَُحّرك َ اَل بموله )يَا أَيَُّها الَّسك  لَُتْم َواَل تَْعتَنُدوا إكنَّ  َّ

يَن ) بُّ اْلُمْعتَدك ُ َحاَلاًل َطيّكبًا87يُحك ا َرَيقَُتُم  َّ مَّ هك   ( َوُتلُوا مك تُْم بنك ل أَننْ سك َ النَّ َواتَّمُنوا  َّ
نُوَن( الماادة    88-87ُمْنمك

اإلسنالم و اتان اآليتان التريمتان تبينان للجماعة المنمنة و حميمة مننهج  
سنبب الننيو  أن   فنيبعض األديان   فمند روى    فيوجد    السلمماومة الغلو    في

 فنينمطع مياتيرنا , ونتر  شهوا  الدنيا و ونسنبح   ر طاً من الصحابة قالوا :
األرض تالر بننان , وروى أن رجنناالً أرادوا أن يتبتلننوا أو يحصننروا أنيسننهم 

 ويلبسوا المسوو )مالب  الر بان ( فنيل   

  صنلى هللا علينه وسنلم فمنا :  النبنيبن عبا  : أن رجالً أتنى عن اء  وجا
حرمن  علنى اللحنم و   وإننيأسا أتل  من  نسا اللحنم انتشنر  للنسناء و    إنيهللا  
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 َ ْم َواَل تَْعتَنُدوا إكنَّ  َّ ُ لَتنُ ُموا َطيّكبَا ك َما أَحنَ َّ  َّ يَن آَمنُوا اَل تَُحّرك فنيل  )يَا أَيَُّها الَّسك
يَن( الماادة:الَ  بُّ اْلُمْعتَدك بنن و  تيسنيرا " فني  ستر  سا الروايا  بن تثينر 87 يُحك

 ( وقا  األلباني حسن  ريب 3054وروا ا الترمسل ) "87,88  2تثير ج

ويمتن المو  إن ما جاء به اإلسالم منن أحتنام واانحة ميصنلة , تهندى 
دون تعن  أو  لنو للمسلم    السولإلى الخير والعد  , لهى أ دى طريق للسلو   

 والتينان حيم نهانا الرسو  صلى هللا عليه وسلم عن الغلو و ودعا إلى التيسير  
 النمطة التالية   -من التيصي   بشيء -و سا مما تتناوله 

 :  االعتدالية فى توجيها  الرسو  

مجملهنا تندعو إلنى الرفنق واللنين   فنيجاء  توجيها  الرسنو  التنريم  
عنن أنن  بنن مالن  أن  ( 4904) داود أبنوة فمد روى والتوسط و وعدم المغاال

الرسو  صلى هللا عليه وسلم :تان يمو  "ال تشددوا على أنيستم و فيشدد علنيتم 
و فننإن قومنناً شننددوا علننى أنيسننهم فشنندد علننيهم و فتلنن  بمايننا م فننى الصننوامع 

  315  4والديارا  , ر بانية ابتدعو ا ما تتبنا ا عليهم " " بن تثيرج

صلى هللا عليه وسلم ت  اتجاا يني  إلنى الغلنو   النبي  سل  قاوم  ومن أج
التدين و وأنتنر علنى منن بنالغ منن أصنحابه فنى التعبند والتمشنف و مبالغنة   في

تخرجه عن حد االعتدا   السى جاء به اإلسالم و وواين بنين الروحينة والمنادة 
النرب منن   ,ووفق بياله بين الدين والدنيا , وبين حر الني  منن الحيناة وحنق

 ُخلق لها اإلنسان   التيالحياة و  

وتتاح صور مماومة الرسو  التريم للتطرف بالحسم والحنيم فنى عندة 
 -مواقف نورد بعاا منها :

عندما اجتمع ثالثة من أصحابه يتواصون على أن يرتموا بعبنادتهم علنى 
 أن ينود طاقة اإلنسان فلمنا أخبنروا عنن عبادتنه  صنلى هللا علينه وسنلم تنأنهم
تمالو ا : فما  أحد م إنى سأصوم الد ر و وال أفطر   وقا  الثانى :إننى سنأقوم 
نام   وقا  الثالم : أما أنا فلن أتنيوج النسناء    عندانس خنرج إلنيهم  ٍٍ اللي  وال أٍ

 رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم سألهم " أأنتم

رسنو  السين قلتم تسا وتسا ؟ قالوا _وجلين _ نعنم يارسنو  هللا   فمنا  ال
التريم " اما وهللا إنى ألخشاتم هلل و وأتماتم له و و ولتنى أصوم وأفطر و وأقوم 

رواا البخارل من اللي  وأنام ووأتيوج النساء فمن ر ب عن سنتى فلي  منى "
(5063) 
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إن الصيام والمينام عبادتنان لهمنا فنى اإلسنالم متاننة عالينة و ومنع سلن  
الً مرفواناً و وسا  ينوم والرسنو  منع اعتبر الرسو  مجرد المغاالة فيهنا عمن
الرسو  على أصحابه من وقندة الحنر   خشيوأصحابه فى سير و وتانوا صياماً  

وليح الهجير و فأفطر وننادى فنى أصنحابه بنأن ييطنروا    وامتثن  الصنحابة و  
ألمر الرسو  إال نيراً منهم واص  صنيامه و فلمنا نمن  إلنى الرسنو  صنلى هللا 

وقا  " أولا  العصناة  أولان  العصناة  " فلمنا سنمعوا عليه وسلم نبأ م  اب  
  (1114رواا مسلم )سل  أفطروا   "

إن   عليه الصالة والسالم:"  وياع الرسو  منهجاً قويماً لالعتدا  والمصد فيمو 
 قطع ، و ال ظهرا أبقى"    أرضا ال  المنبت فإن،  برفق  فيههذا الدين متين ، فأوغل 

 2022 الرقم:  - ضعيف الجامع 

وعالقاتنه بأصنحابه وسنناله     لوتيا  الرسنو   وتاع االعتدالية فى س
عنهم و وتوجيهاته المستمرة لهم و وعدله بينهم و و ديهم إلى الصراط المسنتميم 

هنا فى توجيها  الرسو  التريم و فإن  نا  وج  العتدالية  ا وإسا تنا قد عرانا  
فيهننا    فتمننا توجنند اعتداليننة فننى  األخالقننيو و ننو الجانننب  العتداليننةلآخننر 

التشريعا  والسلوتيا  فإن  نا  اعتدالية فى فإن  نا  اعتدالية ووسطية تسل  
 فى األخالقيا  و و سا ما تعرض له النمطة الثانية 

 :خالقيةاالعتدالية فى الجوانب األ

ط وو سا الحد قد ييداد عند بعنض إن ت  صية خلمية لها حد ا من التوس
فهننى صننية  -الننا  فتنملننب  ننسا الصننية الحسنننة إلننى صننية سننياة و فالشننجاعة 

إن  نى إال وسنط   -محمودة وخلق تريم فى ت  األعراف وعند حميع الشنعوب  
بين الطرفين و فنإن  نى جناوي  منيلتهنا  نسا فبلغن  الطنرف األعلنى تانن  

جبنا و وتنال األمنرين و الجنبن والتهنور تهوراً و أو بلغ  الطرف األدنى تان   
و والجود تسل   و و من أج  األخالق وأترمها عند هللا و وعند الننا  و   رسيلة

 ( 27والبخ    )أحمد حسن الباقورى و اإلسرافوسط بين 

و  الرألوتسل  من اعتدا  قوة العم  حسن التدبير و وجودة الس ن وثمابة 
والد اء   وخلق العية يصندر مننه السنخاء ومن إفراطها يصدر المتر والخدا   

والحياء والصبر وميلها إلنى التينريط يحصن  مننه الحنرا والشنرا والوقاحنة 
 ( 26و1984والخبم والتمتير والتسل  لأل نياء  )حسنى محمد بدوى 

تمننا أن خشننو  اإليمننان قنند ينملننب إلننى خشننو  النينناق إسا أفننرط فيننه و 
مهانة قد تنملب إلى التبرو والعلو واالقتصاد والتوااع قد ينملب إلى المهانة ووال

قد ينملب إلى الشح واالحتراي قد ينملب إلى سوء الرن و والهدية قند تنملنب إلنى 
رشوة و والعيو قد ينملب إلى الس  و والرجاء قند ينملنب إلنى التمننى و والتحندم 

http://www.dorar.net/book/3670&ajax=1


8 

 

لمنافسنة الجني  وو ا بأنعم هللا قد ينملب إلى اليخر بها ورقة الملب قد تنملنب إلنى
قد تنملب إلى الحسد وو التوت  قند ينملنب إلنى العجني والمبنادرة قند تنملنب إلنى 

 ( 1975العجلة و واألخبار بالحا  قد ينملب إلى الشتوى  )ابن الميم و الروو و

تلن    فنيو تسا فإن ت  صية لها شق آخر سئ و وسلن  إسا أفنرط المنرء  
 فنيتن  شنئ و والتوسنط    فنيالصية و ولعن   نسا ينتند الحاجنة إلنى االعتندا   

التعبديننة  النننواحي بنناقي فننياألخالقيننة ال يمنن  أ ميننة عننن التوسننط  النننواحي
و وجنيء   اإلسنالميالندين    فني  أساسنيوالسلوتية ووسل  ألن األخالقيا  رتنن  

 لألمة اإلسالمية   الروحيبناء التيان  فيمهم 

 وسطية المجتمع السعودل في المجاال  جميعها:

تة العربية السعودية من الوقو  فني قبانة االسنتعمار لمد حمى هللا الممل
الغربننيو أو التننأثر بحرتننة التغريننب الثمننافي واالجتمنناعيو الننسل سنناد المنطمننة 

 العربية 

وتان سل  راجعًا في الممام األو  إلى فا  هللا سبحانه وتعالى على بالد 
بندًءا منن   الحرمين الشرييينو ثم إلى جهود الدولة السعودية وقادتهنا األشناو و

النسل ناصنر دعنوة اإلمنام المجندد   -رحمه هللا  -اإلمام المجا د محمد بن سعود  
  -رحمه هللا -الشي  محمد بن عبد الو اب 

تلنن  النندعوة التنني ترمنني إلننى إنمنناس المسننلمين مننن الاننال و وتخلننيا 
عمااد م من الشواابو وسلوتهم من االنحنرافو حتنى يعبندوا هللا حنق العبنادةو 

الدينو ويسلموا قياد م لهو ويرجعوا إلى تتابنه التنريمو وسننة نبينه مخلصين له  
 األمين صلى هللا عليه وسلمو وما تان عليه سليهم الصالح 

ا اإليمننان الحننق فنني نيننو  المسننلمينو  فأحينن  تلنن  الدولننة والنندعوة معننً
 وردتهم إلى دين هللا وتطبيق شريعته 

ا د المل  عبند العييني بنن ولمد تُوج  تل  الجهود بما قام به اإلمام المج
في النصف األو  منن المنرن الرابنع عشنر   -رحمه هللا  -عبد الرحمن آ  سعود  

الهجنرلو مننن توحيند للمملتننة العربيننة السنعوديةو رسنن  قواعند ا علننى عمينندة 
اإلسالم وشريعتهو وحمنق لهنا األمنن علنى دينهنا وعروبتهنا وتراثهنا وثمافتهناو 

تي تحت  متانتها في العالم اإلسالميو وعلنى وبدأ  المملتة تمدمها ونهاتها؛ ل
 المستوى الدولي أيًاا 
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 -وعلى  سا األسا  المتين من توحيد المملتة على يد المل  عبد العييي  
ومن ترسي  قواعد ا بحير الدينو ونشر األمن في ربوعهاو وإقامنة   -رحمه هللا

منام أبنناء فرياة األمر بالمعروف والنهني عنن المنتنر فني مجتمعهناو انينتح أ
المملتننة اإلسننهام فنني خدمننة النندين والننوطن علننى مصننراعيه بالنندعوة إلننى هللا 

 والعم  الصالح 

ويسَّر قادة المملتة ت  العمبا  في طريق الدعوة إلى هللاو في عهد الملن  
و ومن َخلَيه منن أبناانه التنرامو حتنى العهند الحاانرو -رحمه هللا  -عبد العييي  

ن المل  فهد بن عبد العييني آ  سنعودو وسنمو ولني عهد خادم الحرمين الشرييي
عهدا األمينو حيرهمنا هللا ورعا مناو ونصنر بهمنا ديننهو وأعلنى بهمنا تلمتنهو 
حيننم أقيمنن  المنسسننا  التعليميننة والدعويننة والتثميييننة لخدمننة أبننناء المملتننةو 
نهم من خدمة دينهم ودولنتهم ووطننهمو واإلسنهام فني سلن   وإعداد م إعداًدا يمّتك

ا يجع  أداء  سا الدولة المبارتنة لرسنالتها اإلسنالمية فني النداخ  والخنارجو بم
ا و وفق األس  التي قام  عليها   أداء قوي ا مستمر 

و سا ينتد عليناو وفي مختلف المناسنبا و أن نبنين منا ينبغني أن يتنون 
عليه شبابناو من صدق في االنتماء للدين والوطنو وطاعنة لنوالة األمنرو وقنوة 

ا  م عليه من الحقو وسالمة فيما يتخسونه من وساا  في التثمينف والندعوةو فيم
واألمر بالمعروف والنهي عن المنترو مستمدين سل  تله من تتناب هللا التنريمو 
وسنة المصطيى صلى هللا عليه وسلمو وما سار عليه سلينا الصالحو ومنا أحيناا 

من اإلمام المجدد الشي  محمد   وجددا علماء الدعوة وأامتها في  سا البالدو بدًءا
وتالمستننهو ومننن تننبعهم علننى سا  المنهنناج  -رحمننه هللا -بننن عبنند الو نناب 

 والطريق 

إن مننن فانن  هللا علننى  ننسا المملتننةو أن أمننور النندعوة فيهننا مننن أو  
ا تماما  أولي األمرو ومن أعرم واجباتهمو وقد قام  على أس  مسنتمدة منن 

معروف والنهي عن المنتر فني الصنورة التني التتاب والسنةو وواع األمر بال
 تحمق الهدف منه 

والباب ميتوو أمام أبنااها لإلسهام في خدمة دينهم ووطنهم بالعلم والعم  
فني جمينع المجنناال و دون  لنو أو تطنرفو أو خننروج علنى منهناج الوسننطية 
ة األقوم واألعد و السل جعله هللا حميمنة  نسا األمنةو التني تمثن  المملتنة العربين
السعودية به اليومو الواقع الحني لهناو حينم تطبنق الشنريعةو وتلتنيم اليانيلةو 
وتنندعو إلننى الخيننر والبننر واإلحسننانو دونمننا شننطط وال  لننو وال تطننرفو وال 

 انتماءا  حيبية أو سياسية 
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ب  تيان الدولة والمجتمعو تيان قاام لإلسالمو وعلى اإلسالمو ومنن أجن  
 رسالة اإلسالم 

أثر أحد من شنبابنا فني المملتنة بمنا حندم فني مجتمعنا  والخشية أن يت
أخننرىو مننن انتمنناءا  مس بيننة أو سياسننيةو تاننن  ُميّرقننة للصننف وُماننعية 

 للجماعة 

ال تما  على  ير ا من الدو  والمجتمعنا و فدسنتور ا   الحرمين  وبالد
التتاب والسنةو ونرام الحتم فيها قام عليهاو التيم بهماو وطبنق أحتامهمناو فنال 

صح فيها وجود التجمعا  أو التتتال و معلَنة أو خييةو ممنا يتعنارض منع منا ي
 قام  عليه الدولةو وما تدعو إليه وتعمله من خال  منسساتها الماامة 

وال يصح أن يسل  أحد من شبابها مسلًتاو يتون له أثر قريب أو بعيد في 
ة منن الوسناا  تيريق التلمةو أو إاعاف تيان الدولنة أو األمنةو أو يتخنس وسنيل

التي ال تتالءم مع الطريق الصحيح للدعوةو واألسلوب األنينع فيهناو فني األمنر 
بالمعروف والنهي عن المنترو وطاعة ولني األمنرو واالقتنداء بالعلمناء الثمنا  
المعتبرينو واحترامهمو والتتلمس عليهمو والنصح هلل وألامة المسنلمين وعنامتهمو 

 ويدرأ المياسد ويتجنبها نصًحا يجلب المصالح ويرعا او 

فنني محااننرته فنني الجامعننة  منننهج االعتنندا  السننعودل لألميننر خالنند الييصنن 
 نن واسنتمع  إليهنا ونشنر  فني صنحيية 1433 1 25يوم الثالثناء    اإلسالمية

 :17773 ن في عدد ا 1433 1 26المدينة يوم األربعاء 

او فهو لمد طرحُ  مصطلح  منهج االعتدا  السعودل« وأنا أعنيه تمامً )
منهج ألنه ثاب و و و اعتدا  بمعنى التنيام العند  األقنومو والحنق الوسنط بنين 

 -ج  وعال  -الغلو والتنطعو وبين التيريط والتمصيرو و و التيسير العملي لموله  
 وتسل  جعلناتم أمة وسًطاو لتتونوا شهداء على النا و ويتون الرسو  علنيتم 

  عليه وسلم الوسط  نا بالعد  شهيًدا   «و حيم فسر الرسو  صلى هللا

ووصنننيُ  االعتننندا  بالسنننعودلو ألن المملتنننة العربينننة السنننعودية قننند 
)انيرد ( على الساحة اإلسالميةو ببناء دولتها على شر  هللا وحدا فني التتناب 

 والسنة 

خناتم الرسناال  السنماويةو قند جناء وسنًطا  -تما  نو معلنوم    -فاإلسالم  
عليه: فهو وسط بين االنجراف في الماديةو وبين   عداًل بين ت  طرفين خارجين

االستغراق في الروحانيةو و نو وسنط بنين منن ألّنه األنبيناءو وبنين منن تنسبهم 
 وقتلهمو وبين من يسيد العم  مطلمًا وحداو ومن يعطلونه تعلما بالو م والخرافة 
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واإلسالم ينتر الر بنةو ويستنتر المغاالة حتى في العبادةو تمنا جناء فني 
د الرسو  صلى هللا عليه وسنلم علنى منن يصنلي فنال يننامو ومنن يصنوم وال ر

ييطرو ومن ال يتيوج النساءو حيم قنا :      أمنا أننا فأصنلي وأننامو وأصنوم 
 وأفطرو وأتيوج النساءو فمن ر ب عن سنتي فلي  مني  

وإسا تان  نا  من يدعو المجتمع المسلم إلى الجمود والمعود واالنسحاب 
فنإن  ننا  فريمًنا آخنر ال يمن  خطنًرا علنى  نسا المجتمنعو يحمن  من العصنرو  

الفتا : تسر الميودو والخروج على المألوفو والحرية المطلمةو ويرتب موجنة 
االنسالخ عنن قنيم اإلسنالمو ويعتمند نمن  النمنوسج الغربنيو دون سنبر جنو را 

طنو وفلسيتهو و سا التيار  و أداة  يوة منرمة منن المتربصنين باإلسنالم والنو
تشجع  سا الخروج وتروج لهو وتبالغ في تتريم أصنحابه والدعاينة لهنمو وبهنسا 

 المغريا  تستمَطب اليراشا  الساعية إلى حتيها نحو شعا  حارق ! 

و سا اليريق يحسو حنسو الندعوة المديمنة فني الغنربو ليصن  الندين عنن 
لنجناو سنببا فني ا -بنيعمهم  -الدولةو التي صاحب  الثورة الصنناعيةو وتانن   

السل حممهو ومن ثم )ينصحوننا( أن نأخس بتجربته حيمنة متتاملنةو دون النرنر 
 باطلة:  -تما تعرفون  -وال ش  أن ت   سا االدعاءا  إلى خصوصيتنا  

أواًل: ألن اإلسالم دين ودنياو لم يمتصر على تنريم العالقنة بنين اإلنسنان 
تهو وأس  لعالقنة الينرد وبين خالمه فحسبو ب  نرم أيًاا ت  التياصي  في حيا

باليردو وعالقته بالجماعةو على نحو ال يشوبه خل  أو قصنورو فلمناسا نسنتورد 
 أفتار الغيرو ولدينا معين ال يناب من اليتر الشام  الراس  والمعصوم؟! 

او  ثانيًا: ألن إنتار خصوصية  سا البالدو باط  وعنار عنن الحميمنة تمامنً
الوحي بنآخر الرسناال و وبلسنانها العربني   فهي بلد الحرمين الشرييينو ومهبط

ني  آخر التتب السماويةو ومنها بُعم خاتم األنبياء والرس  عربيًاو وقند شنرفنا 
بجوار بيته العتيقو ومسجد رسوله التنريم صنلى هللا علينه   -ج  وعال  -المولى  

وسلمو وبخدمة ايوفه من الحجاج والمعتمرين واليوارو لنسل  فنإن  نسا النبالد 
نهاو على رأ  المتليين بتبليغ الرسالة ونشر الدعوةو وتمديم المث  والمدوة وإنسا

 لإلسالم: مواطنًا ودولةو فالخصوصية  نا تشريف وتتليف معًا 

وبرأيي أننه فني خانم األحندام الرا ننة فني النوطن العربنيو والنتنااج 
ن األولية التي تشنير إلنى التوجنه اإلسنالمي فني التثينر منن بلداننهو منا ينتند أ

الثورا  العربية الحاليةو تختلف عن الثورا  األوروبية في العصور الوسطىو 
 حيم قام  الثورا   نا  اد التنيسةو بينما تموم  نا اآلن لصالح المسجد 
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ا للدولننة  و ننسا يحننتم تمننديم  منننهج االعتنندا  السننعودل« نموسجننا ناجحننً
تتسننبا  العلميننة اإلسننالميةو المتمسننتة بننالميم اإلسننالميةو والمنيتحننة علننى الم
 والحاارية للعصرو فيما ال يتعارض مع جو ر اإلسالم وقيمه 

فني مواصنلة نجناو النمنوسج   -قينادة وشنعبًا    -وتبري مسننولية المملتنة  
وتطننويراو عبننر مشننرو  اإلصننالو والتطننوير الننسل يمننودا خننادم الحننرمين 
الشننرييين الملنن  عبنند هللا بننن عبنند العيينني فنني تنن  المجنناال : السياسننيةو 
واالقتصاديةو والعدليةو واإلداريةو والعلميةو والثمافيةو و ير او لير  األنموسج 
األمث و السل يمتن البناء عليه منن قبن  البناحثين عنن نرنام إسنالمي معاصنرو 

 ولع   سا  ي أ م خصوصيا  المملتة العربية السعودية 

لنى ثالثًا: لني  فني اإلسنالم منا يندعو إلنى التخلنفو فهنو الندين المناام ع
و والعم  -ج  وعال    -جناحي استخالف اإلنسان على األرض: عبادة هللا وحدا  

على تطوير الحياة وترقيتهاو ونستطيع أن نمدم التجربنة السنعوديةو تطبيمنا حيًنا 
لهسا النررية اإلسالميةو لندل  على أن التخلف ال دخ  للدين فينهو وأننه محنض 

و وإنمنا  نو دافنع قنول للتمندم صناعة بشريةو فاإلسالم لي  دين تخلنف وقعنود
والتطورو وإسا تان من تمصير فليتحم  الممصنرون وحند م ويراو وليجتهندوا 

 إلصالحهو وال يجيرون مشتلتهم الساتية طعنًا في الدين 

رابعًا: أن العصر اإلسالمي الميد رو قد قدم أو  نرام عنولمي إيجنابيو 
ر والعد و بينما عولمة اليوم وحد البشر في دولة عرمىو ينعم فيها الجميع بالخي

 قد تحم  بعض النيعو لتنها ال تخلو من أثر سلبي في بعض تطبيماتها 

ا خنننارج  ا: أن األفتنننار ال تنمننن  تاألحجنننارو وال تُينننرض فرانننً خامسنننً
مواطنهنناو دون احتننرام للمننيم والخصوصننيا  المتباينننةو ألن المنننتج اليتننرل ال 

 تج المادل يخاع للممايي  نيسها التي تطبق على المن

سادًسا: أن قيم الغرب التي يتغنى بها  نالء منن عند  ومسناواة وحرينة 
وما إلى سل و قد جاء بها اإلسالم قبن  أربعنة عشنر قرنًنا فهني ليسن  اختراعنا 

  ربيًا أو شرقيًا 

لسا فال بد من تعليق الجر و لتال اليريمين الخارجين عن الميم الوسنطية 
و والداعين لالنسالخ عن قيمهو للعودة إلى الطريق في اإلسالم: الغالين في الدين

المويمو قادة لحرتة المجتمعو وسيراء له في العالمو ينافحون عننه اند النناقمين 
 علينا نعمتي األمن والرخاء 
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وقارئ التناري  يندر  أن الدولنة السنعوديةو مننس  الحرتنة اإلصنالحية 
م محمند بنن سنعودو والشني  التجديدية« التي قام  مراحلها األولى بميادة اإلمنا

محمد بن عبد الو ابو قد اعتمند  مننهج االعتندا  السنعودل النسل يند  علينه 
 توصيف الحرتة في المصطلح التاريخيو ولم تحد عنه طوا  مسيرتها 

إلنى تنمينة  -بعد التوحيند  -وعلى  سا األسا و انطلق المل  عبد العييي  
مجتمنع عصنرل متحانرو فبننى البالدو وتطوير المجتمع البسنيط آننسا و إلنى  

الهجرو وحير اآلبنار ليسناعد م علنى اليراعنة والتنوطن واالسنتمرارو وأرسن  
المعلمين والماناة والندعاةو يعلمنونهم المنراءة والتتابنة وأمنور الندينو وبعند ا 
افتننتح المنندار  لتعلننيم منننترمو ثننم أقننام  يتنن  اإلدارةو وأدخنن  اآللننة: السننيارة 

 ا  والراديو والطاارة والمطار والبرقي

وحين عارض أصحاب اليتر المتطرف  نسا التحنديم بندعوى التحنريم! 
ما تان من المل  المنسن  إال أن نرنم حلمنا  نمناش فني طنو  النبالد لدراسنة 
االعتراضو أسير  عن االنتصار لما فع و لتن الرافاين شنرعوا فني وجهنه 

علنى أسنا  السالوو فواجههم بالمث  وانتصر عليهمو وفرض التحديم فرااو  
 منهج االعتدا  السعودل 

ثم إنه حين رأى في الحرم المتي منابر متعددةو وتال يصلي وراء إمامه 
ا للحنرم  حسب مس بهو وحد ا في منبر واحدو وعين شيًخا مصنريًا شنافعيًا إمامنً

 المتي! 

وقب  قيام جامعة الدو  العربية بسنوا و تان المل  عبد العييي قد أس  
ا استشنناريا  اننم نخبننة مننن الميتننرين العننرب إلننى جانننب السننعوديينو مجلسننً

ليتواص  بسل  منهج االعتندا  السنعودلو فنال تعصنب وال تشنددو وال بنأ  أن 
 نستييد من ت  فتر ال يخالف شريعتنا 

لتن اليتر الرافض لم يهنادنو وال  ادنتنه الدولنة أبنًداو فيني عهند الملن  
ر م اعتراض البعضو السين  نم بدأ فتح المدار  للبنا و    -يرحمه هللا  -سعود  

 اليوم أو  من يطالب بإلحاو لتعليم بناتهمو ولم يوقف االعتراض المسيرة 

وبمننوة العتننراض الرافاننينو  -يرحمننه هللا-فمنند تصنندى الملنن  فيصنن  
وواصنن  فننتح منندار  البنننا و وحمايننة الطالبننا  مننن اعتننراض طننريمهن 

 يًاا  وتهديد نو تما أدخ  التليييون ر م اعتراض البعض أ

وتان المد الشيوعي في أوجهو قد  طى معرم السناحة العربينةو وجنر  
محنناوال  نملننه إليننناو لتننن المملتننة  نني الوحينندة التنني صننمد  أمننام الهجمننةو 
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وتمست  بدينها الحنيفو بت  إصرار وعيم وثبا و ر نم الحمنال  اإلعالمينة 
رف الشرسةو التي تصاعد  إلنى الحنرب المسنلحةو وانتصنر فيصن  علنى تطن

الداخ  والخارجو وماى إلى حرتة تطوير شام و باستتما  إنشاء المنسسنا  
الحتوميننة واالجتماعيننة وتنرننيم البنننو و وتحريننر الننرقو فيمننا عننرف حينننسا  

 بالنماط العشر التي طرحها المل  فيص  لتنريم الحتم 

يرحمنه -ولم يستتن التطرفو ب  عاد لمحاوالته في عصنر الملن  خالند  
جهيمانو التي  دد  الطينرة االقتصنادية والتنموينةو التني عاشنتها بحرتة    -هللا

المملتة آنسا و ومرة أخنرى ينتصنر مننهج االعتندا  السنعودلو فيمانى علنى 
 المجموعة التي احتل  الحرمو ومنع  الصالة فيه لعدة أسابيع 

يرحمه -وعاود  جسور اليتر التامنة انطالقها مجدًدا في عهد المل  فهد 
بتنا م عجيب بين تيارين: المتطرفين التتييريين في الداخ و وصندام   ولتن  -هللا

حسين بيترا المتطرف اإللحادلو النسل  نيا التوين  و ندد دو  الخلنيج علنى 
أساسهو و سا التحالف ينتد أن التطرف السل يتيين بعباءة الدين اإلسالمي لي  

لطةو تبنتهنا منه في شيءو وإنما  ي أطما  سياسية تسعى لالسنتيالء علنى السن
ت  الحرتا  المبثوثة في الوطن العربني والشنرق األوسنطو وأسناء  لننا أيمنا 

 إساءة لدى العالم أجمع 

ومرة أخرى ينتصر منهج االعتدا  السعودلو بإصرار الملن  فهند علنى 
الوقوف بحيم في وجه الغنيو الخنارجيو والتينارا  المتطرفنة الداخلينةو حتنى 

اإللحننادلو وااننطر التثيننر مننن قيننادا   تحننرر  التوينن  مننن عنندوان اليتننر
التطرف في النداخ و أن يعلننوا عنودتهم إلنى االعتندا  وتخلنيهم عنن قناعناتهم 

 السابمة 

ثم جاء عهد المل  عبد هللا الياخنر بنالخير والتغيينر منن أجن  التطنويرو 
 على منهج االعتدا  السعودلو و و ينتد  سا المنهج بموله:  

وبعولمة االسنتثمارو ولتنننا ننرفض عولمنة    إننا نرحب بعولمة التجارة
اليتر الياسدو ونرفض عولمة االنحراف السل يختيي تح  أسنماء براقنةو و نسا 
ال يعني الجمود في الحرتة فصدورنا وبيوتنا ميتوحة لتن  جديند مييندو ولتنهنا 
موصدة في وجنه الريناو التني تحناو  يعيعنة معتمنداتناو وخلخلنة مجتمعاتننا 

وته من وسطية اإلسالمو التي نتخس بها موقيًا معتداًل منن المنديم فمنهجنا يستمد ق
 والجديد« 
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ومع سل  عاد التطرف الداخلي أشد عنيًا: تتييريًنا تيجيريًناو يجنند شنبابنا 
ويلوم عمولهمو لييجروا أنيسنهم بنين إخنوانهم المسنلمين والمميمنين فني سمتنناو 

 ويهددون المجتمع ويحطمون متتسباتهم الحاارية 

رة أخننرى ينتصننر منننهج االعتنندا  السننعودلو وتتيننوق المواجهننا  ومنن
األمنية االستباقية على  نالءو وييتح باب المناصحة والتيالة للعاادين منهم عن 

  يهم ألنهم في النهاية أبناء الوطن المغرر بهم 

ولم يتن مستغربا مع ثورة االتصاال  والمواصال  وانيتاو العالم علنى 
سلن  التينار المتطننرف  -علنى الجاننب اآلخنر-هنر لندينا بعانه النبعضو أن ير

المسننتوردو المتننأثر بثمافننة الغننربو تننردة فعنن  للتيننار األو  التتييننرلو وتننال 
 التيارين ال ييتأ يحاو  خطف منهج االعتدا  السعودل 

لتن المملتة ر م  سا التحديا  قد استطاع و بعون هللا تعالىو ثم بحنتة 
عبهاو االنتصنار علنى التطنرف فني جانبينهو والتغلنب وعييمة قادتهاو وإرادة ش

على تن  التحنديا  بمنهجهنا المعتند و النسل حنو  تلن  التحنديا  إلنى فنرا 
 إيجابيةو وحاور سياسي قولو واقتصاد مميي على الساحة الدولية 

لمد تمدم نرامنا في المملتة بما ييوق تثيًرا ما حممته األنرمة التي ابتعد  
تي جمند  علنى حالهنا وتموقعن  فني بينا  طوين و وأثبتن  عن الدينو وتل  ال

 المملتة أن النرام اإلسالمي  و األتثر صموًدا أمام يليا  االقتصاد العالمي,

و د  المملتة العربية السعودية من أفا  دو  العالم تطوراو ال بسنبب 
ي  البترو  تما قد يعتمد البعضو ألن  يرنا لديه البترو  والمياا واليراعة وتار

سابق في الحانارةو ولتننه لنم ينرق إلنى درجنة بالدنناو وحميمنة األمنر أن منا 
وصننل  إليننه المملتننةو تننان نتنناج فتننر ومنننهج وقننيم وحنتننة الميننادة وتجنناوب 

 المواطن وجهدا 

وقد فص  خادم الحرمين الشرييين في  نسا المسنألة بمولنه   نحنن لندينا 
ةو فالعرب لنم تمنم لهنم قاامنة إال أ م من البترو : ديننا اإلسالمو والتعبة المشرف

 باإلسالمو و و ثروتنا الحميمية« 

وفي الوق  السل تتهدد العالم توابع اليليا  االقتصادل وتهتني حتومنا  
الغرب بسببهو وتاج جنبا  وطننا العربي بنيالي  الثنورا  التني تنراق فيهنا 

من والرخناءو نننعم بناأل  -وهلل الحمند والمننة    -الدماءو وتدمر المتتسبا و فإنننا  
ا بتلبينة حاجاتنه وتنوفير  وبالتحالف اليريد بين المواطن وقيادته التي تبنادر داامنً

 العيش الحر التريم له   
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ولننرر إلى ما تحمق لنا من تطور حاارل في ت  مجاال  الحياة حتى 
انتملنا بأمان من حا  المباا  المتيرقةو إلى بلد متحار يتربع على قدم المسناواة 

 الدو  تمدًما في قمة العشرين  مع أتثر

جا نند اآلبنناء واألجننداد واجتهنندوا مننن أجنن  سلنن  ونحننن اليننوم مطننالبون 
بمواصلة مسيرة الخير على سا  النهج و ني أماننة فني عنمننا للجين  الحاانر 

 وأجيا  المستمب  

 أ م تطبيما  منهج االعتدا :

 أواًل: في السياسة الخارجية:

الملن  عبند العييني ويارة الخارجينةو   اتسم  سياسنة المملتنة مننس أنشنأ
وحتننى يومنننا  ننساو بالثبننا  علننى منننهج واحنند عنوانه«االعتنندا «و ومننن أ ننم 

 الدالال  على سل :

أن المملتة ال تسمُح ألحند بالتندخ  فني شننونها الداخلينةو وفني الممابن   .1
 تلتيم بعدم التدخ  في الشنون الداخلية للغير 

تجنينب النبالد وينال  الحنرب   -سنهامننس تأسي-استطاع  قينادة المملتنة   .2
والمغامرا   ير المحسوبةو التي أقدم عليهنا  ير نا منن دو  المنطمنةو 

 على حساب مشروعها التنمولو ب  وعلى حساب سيادتها الوطنية 
شارت  المملتة في تأسي   ياة األمم المتحدةو وجامعة الندو  العربينةو  .3

ن الخليجنيو و ني عانو وتان لها الدور الريادل في قيام مجل  التعناو
في عديد الهياا  والمنرمنا  العربينة واإلقليمينة والدولينةو وقند توجن  

 منخًرا عاًوا في  نادل دو  قمة العشرين« العالمية 
تتبوأ المملتة موقعًا عالميًا مميًياو وتندل دوًرا  اًما في نصنرة المانايا  .4

ليرقناء العنرب اإلنسانية العادلةو تما أنهنا بنسل  مسناعيها للتوسنط بنين ا
والمسلمينو تتلل   البيتها بالنجاوو وقد اتتسب  مصداقيتها في محيطها 

 العربي واإلسالمي ببمااها على مسافة واحدة من ت  أقطارا 
باعتبار ا حجر الياوية فني سنوق الننيط العالمينةو انطلمن  المملتنة فني  .5

جنة سياستها من رفض االحتتارو وواين  دااًما بين مصلحة المننتج وحا
 المستهل  

راادة الدعوة إلى الحوار والتسنامح والسنالمو  -وال تيا   -تان  المملتة   .6
بدأته محليًا بمرتي الحوار الوطنيو السل أسهم في نبس التطرف ومماومنة 
اإلر ابو ثم تبعته بتنريم حوار موسع بنين علمناء الطواانف فني النبالد 

 بنن عبند العييني اإلسالميةو ومنخًرا تم تأسني   مرتني الملن  عبند هللا
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العالمي للحوار بين أتبا  األدينان والثمافنا « فني العاصنمة النمسناويةو 
 ليندل المهمة على النطاق اإلنساني تله 

بيان  مننهج االعتندا و   -منيردة    -استطاع  المملتة العربية السعودية   .7
دينيةو التني اجتاحن  المنطمنة لا  ير  أمام ت  التيارا  اإللحاديةأن تثب   

ربيةو منس مطلع النصف الثناني منن المنرن الماانيو وال تنيا  تطن  الع
 -وحند ا علنى السناحة    -برأسها حتى يومننا الحاانرو ورلن  المملتنة  

قاباة على التتاب والسنةو بمنهج االعتدا  فيهمناو ر نم منا تليهنا سلن  
منن الماصني  -من اتهاما  باطلةو ونعو  استيياييةو ومنامرا  دنيانة 

 نشأتها وإلى يومنا  سا  منس  -والداني 

 ثانيًا: في السياسة الداخلية: 

بتوحيد البالدو استطاع  قيادة المملتة العربية السعوديةو أن تحمق أنجنح 
وحدة عربية في التاري  الحديمو وأن تحافر علنى ديمومتهنا واسنتمرار او منن 

 خال  عدة أمور أ مها:

محاتمهناو وإخانا   تحميق العد : بتطبيق الشريعة اإلسالمية في جمينع .1
ت  أنرمتها لممتاى الشر  الحنيفو ويشهد المااء فني الوقن  النرا ن 
مشروًعا اخًما يتبناا خادم الحنرمين الشنرييين الملن  عبند هللا بنن عبند 

 العييي لتطوير أدااه 
نشر األمن: بتأمين جميع وسااله وأسبابه للمواطن والمميمو وللوافدين من  .2

يعانون شتى أنوا  المخاطر قب  قيام الدولنة ايوف الرحمن السين تانوا  
 السعودية 

بتن    -في الداخ  والخنارج    -ثم إن المملتة واجه  التطرف واإلر اب  
الحيمو انطالقًا من موقيهنا الثابن  النسل أعلننه صناحب السنمو الملتني األمينر 
نايف بن عبد العييي ولي العهد نااب راي  مجل  الويراء ويير الداخليةو في 

ا  لجنة متابعة تنيينس االتياقينة العربينة لمتافحنة اإلر ناب فني تنون  عنام اجتم
مو حين قا :   إننا ننأتي فني طليعنة األمنم والشنعوب التني تنبنس العننف 2000

واإلر اب بتافة أشتاله وأنواعهو وندعو إلى التسامح واإلخاء والمحبةو انطالقًا 
ي  دمناء األبريناءو والتعندل من مبادانا اإلسالمية التي تحرم ترويع اآلمنين وس

 على الحموق والممتلتا و وانتها  األعراض والحريا « 

نشر المعرفة: بتوفير تافة وساالها وآلياتهاو منن خنال  افتتناو المندار   .3
والجامعا و وابتعام ما يييد عن مااة ألف من أبنااها وبناتها إلى أرقنى 

ي يشنهدا جامعا  العنالم لتن  التخصصنا و فني أانخم مشنرو  تعليمن
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وطننا العربي في العصر الحديم  تما شهد  البالد تطوًرا  اًما في التم 
والتيف بميدان اإلعنالمو واألندينة والمنسسنا  الثمافينةو التني أصنبح  

 منارا  تشع العلم والمعرفة في ت  أرجاء البالد 
تمتين المرأة وتعريم دور ا تشري  فاع  في تنمينة بالد ناو والوصنو   .4

 مجال  البلدية ومجل  الشورىو طبمًا للاوابط الشرعية بها إلى ال
التوسع في نرام االنتخاب للمجنال  البلدينةو واألندينة األدبينةو والغنرف  .5

 التجاريةو و ير ا 
التنميننة الشنناملة والمسننتدامة: مننن خننال  خطننط خمسننية بنندأ  العننام  .6

  نو ومخططا  إقليمية طويلة األمد أعد  حديثًا لت  منطمة 1391

دف ت   نسا الخطنط تطنوير شنتى المرافنق والخندما  األخنرى: وتسته
االقتصاديةو والصحيةو واالجتماعية و ير او في واحدة من التجنارب التنموينة 
االستثنااية العالميةو من حيم حجنم الثمنرةو ويمنن النانج والمطناف  وعليهنا 
بند يموم مشرو  طموو يميي عبرا خادم الحرمين الشرييين المل  عبد هللا بنن ع

بالبالد إلى مصاف العالم المتمدمو في حمنى قنيم االعتندا    -يحيره هللا  -العييي  
 اإلسالمي السل انتهجته البالد منس تأسيسها 

 ثالثًا وأخيًرا: فيما يتعلُق برنيتي لحماية  سا المنهج: 

بنأن تن   نسا النجاحنا  التني حممتهنا   -ولعلتنم توافمنونني  -فإنني أعتمد  
سعودية  بمنهج االعتدا  السنعودل« والمتاننة السناممة التني المملتة العربية ال

تبوأتها عالميًا بت  التمدير واالحترامو أ لتها لتتون التجربة األنموسج المعاصرة 
لنجاو النرام اإلسالميو تيف ال و ني الدولنة الوحيندة فني العنالم التني ربطن  

 م وقيمه؟! دستور ا بالتتاب والسنةو وتخاع ت  أنرمتها لتعاليم اإلسال

رايتهننا عبننارة التوحينند )ال إلننه إال هللا محمنند رسننو  هللا( وفيهننا قبلننة 
المسلمين: التعبة المشرفة في البين  العتينقو ومسنجد رسنو  الهندى صنلى هللا 
عليه وسلم فني طيبنة الطيبنةو و ني منن أتثنر النبالد العربينة واإلسنالمية أمنًنا 

 واستمراًرا 

د النندو  الناميننةو وأ لتهننا لتتننون ولننديها متانننة اقتصننادية جنناوي  حنندو
شريًتا منثًرا عالميًاو تما أن لديها برنامًجا تنمويًا ال أعتمد أن له اآلن مثياًل فني 

 المحيط العربي واإلسالمي 

و سا في نررل  و ما جع  الهجمة الشرسة تشنتد وتسنتعرو فني الوقن  
سالمو ممثاًل في الحاار على المملتة من أعدااهاو السين  م في الواقع أعداء اإل

 الدولة الوحيدة التي تطبمه على حميمته 



19 

 

ولهسا فإن ت  من يغارون على اإلسالم في تن  العنالمو ويريندون الخينر 
ن  لهو ويحرصون على أن يواص  النرام اإلسالمي مسنيرة نجاحنهو وأن يحصنَّ

انداو علنيهم أن يوحندوا صنيوفهم   -المتعدد الجهنا   -في مواجهة  سا الهجوم  
ملتة العربية السعوديةو قيادة وحتومة وشنعبًا لنصنرة الندين ونرامنهو ال مع الم

 بالدعوا  والتمنيا  فحسب ب  بالمو  واليع  والعم  

تما أن  سا اللحرة الحاتمة توجب عليننا فني جبهتننا الداخلينةو مواصنلة 
مسيرتنا صيًا خلف قااد اإلصالو والتطوير في بالدناو خادم الحرمين الشرييين 

عبنند هللا بننن عبنند العييننيو وأن ننننايرا بتنن  مننا نملنن  مننن فتننر وجهنند  الملنن 
وإخالا وأمانةو وأن نسد الثغرا  التني ينينس منهنا أعنداننا لمواصنلة حملنتهم 

 عليناو تسبًا تان  أم حميمة  

 إنها فرصتنا جميعًا لنمدم للعالم الوجه الحميمي الناصع لإلسالم   

  إسننالم العنند    والحريننة   الو   والتطننوير   والبننناء صننإسننالم اإل
 والمساواة  

إسالم تن  العصنور   ونشنهد الندنيا بنأن   إسالم الميم اإلنسانية األصيلة  
 (المااد   والمسنو    والمواطن السعودل   أ   لهسا المهمة الجليلة 

 وسطية المجتمع السعودل في المجا  االجتماعي:

 

 ريةووتمييا عن  يرا من التيارا و تتمث  فييموم تيار الوسطية على جملة من الدعاام اليت

 المالامة بين ثواب  الشر  ومتغيرا  العصر   1

 فهم النصوا الجياية للمرآن والسنة في اوء مماصد ا التلية   2
 التيسير في اليتوىو والتبشير في الدعوة    3
 التشديد في األصو  والتليا و والتيسير في اليرو  والجيايا    4
 لمرونة في الوساا   الثبا  في األ دافو وا  5
الحرا على الجو ر قب  الشت و وعلى الباطن قب  الرا رو وعلى   6

 أعما  الملوب قب  أعما  الجوارو  
اليهم التتاملي لإلسالم بوصيه: عميدة وشريعةو دنيا ودينو ودعوة   7

 ودولة  
 دعوة المسلمين بالحتمةو وحوار اآلخرين بالحسنى   8
 ح مع المخاليين  الجمع بين الوالء للمنمنينو والتسام  9
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 الجهاد واإلعداد للمعتدينو والمسالمة لمن جنحوا للسلم    10
التعاون بين الياا  اإلسالمية في المتيق عليهو والتسامح في    11

 المختلف فيه 
مالحرة تغير أثر اليمان والمتان واإلنسان في اليتوى والدعوة    12

 والتعليم والمااء  
 يم واإلفتاء والتغيير  اتخاس منهج التدرج الحتيم في الدعوة والتعل  13
الجمع بين العلم واإليمانو وبين اإلبدا  المادل والسمو الروحيو    14

 وبين الموة االقتصاديةو والموة األخالقية 
الترتيي على المبادئ والميم اإلنسانية واالجتماعيةو تالعد    15

 والشورى والحرية وحموق اإلنسان 
الغيو  تحرير المرأة من رواسب عصور التخلفو ومن آثار   16

 الحاارل الغربي  
الدعوة إلى تجديد الدين من داخلهو وإحياء فرياة االجتهاد من أ له   17

 في محله  
الحرا على البناء ال الهدمو وعلى الجمع ال التيريقو وعلى المرب   18

 ال المباعدة  
االستيادة بأفا  ما في تراثنا تله: من عمالنية المتتلمينو وروحانية   19

 يينو واناباط اليمهاء واألصوليين  المتصوفينو وإتبا  األثر
الجمع بين استلهام الماايو ومعايشة الحاارو واستشراف    20

 المستمب   

ويسننعى النرننام االجتمنناعي السننعودل لتطبيننق الوسننطية حيننم أن 
الحتومة السعودية أخس  على عاتمها نشر الوسطية في محاولة جادة لتنبح 

بننرامج الحننوارا   وانتشننار ا ومحاربتهننا عبننر "أورام التطننرف اليتننرل
تثبيتهنا فني مجنا  التسنامح  اليترينة والمننتمرا  التني تسنعى الدولنة إلنى

  ."وواع حد للتطرف اليترل

فاليتر الوسطي لي  را رة جديدة في الثمافة اإلنسانية وأن االعتدا  يجنب 
والتطرفو وبعيداً عن  أن يحيط بت  أفتارنا وبت  تصرفاتنا بعيداً عن الغلو

  .موقع في السا االنغالق والت

 ياب "الحرية والحموق واألمن االجتماعي وبنروي اليسناد منن الناحينة  أن
  ."للتطرف في أل مجتمع تان التطبيمية مدعاة
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 و السننلطا  السننعودية بنندأ  بتطبيننق اإلصننالحا  مننن خننال  إجننراء

االنتخابا  البلدية ومحاربة اليساد في الحتومة والتي من شأنها تعييي  نسا 
  .الوسطية

ومن خنال  برننامج المناصنحة التني أطلمهنا السنعوديون و نو يهندف إلنى 
األشننخاا سول اليتننر المتطننرف مننن خننال  تصننويب أفتننار م  تأ ينن 

  .في المجتمع المغلوطة عن اإلسالم وإعادة دمجهم

حرا المنسسا  االجتماعية بتوجيها  من الدولة إلى إدماج   21
المية مع الترتيي على المرأة في شراتة اجتماعية وفق الاوابط اإلس

المبادئ والميم اإلنسانية واالجتماعيةو تالعد  والشورى والحرية وحموق 
 اإلنسان  

اتخس  المملتة العربية السعودية منهج الوسطية واالعتدا  منهجاً لها في جميع شنونها و الدينية 
نهنا اإلسنالمي و و واالجتماعية و واالقتصنادية و والسياسنية و ُمسنتمدة منهجهنا الوسنطي منن دي

والسل يدعو للوسطية و ويُحسر من ت  ما يتعارض معها من إفراط و لنو و أو تينريط وتمصنير 
 وجيا  

حيم أن المملتة العربية السعودية منس تأسيسها علنى يند المنسن  الملن  عبند العييني بنن عبند 
 الرحمن آ  سعود قام  على اتخاس تتاب هللا وسنة رسوله دستورا لها  

 وك أربعة أسس قام عليها منهج االعتدال السعودي** وهنا
بمننهج سنديد  -عني وجن   - و التمسن  بتتناب هللا النسل يندعو إلنى إخنالا العبنادة هلل   أولها 

يَرةٍ  اك َسبكيلكي أَْدُعو إكلَى ّ ك َعلَى بَصك وأسلوب حتيم متدرج متنامو مستشهدا بمو  هللا تعالى )قُْ  َ نسك
يَن(و الفتنا إلنى أن المنرآن التنريم أشنتم  علنى أَنَاْ َوَمنك اتَّبَ  تك رك َن اْلُمشنْ عَنكي َوُسْبَحاَن ّ ك َوَما أَنَاْ منك

على رسوله؛ لالتعار والعبنرة ممنا   -عي وج     -العديد من المصا والحوارا  التي قصها هللا  
 جرى لهسا األمم وما وقع  فيه من الييغ والهال  

 تما إن األسا  
صلى هللا علينه  -عتدا  السعودل  و السنة النبوية المطهرة اقتداء بنهج الرسو  لمنهج اال  الثاني
السل تان قدوة وأنموسجا في أفعاله وأقواله وحرتاته وستناته''و وأياا  المصندر الثناني   -وسلم  

للتشريعو وقد تتون األو  للتثير من أحتام الدينو حيم أن  المملتة أول  التتاب والسنة النبوية 
ناية والرعاية واال تمام قوال وعمال وعميدة وفترا ومنهجنا وسنلوتا حتنى أصنبح  مانرب الع

 المث  في االعتدا '' 
تما أن السير على نهج السلف الصالح السين نشروا اإلسالم بأخالقهم ومعامالتهم النا  بالحسنى 

  و األسا  
ْشُد   لمنهج االعتدا  السعودلو ممتدين في سل  بتعاليم المرآن  الثالم  ينك قَد تَّبَيََّن الرُّ )الَ إكْتَرااَ فكي الّدك

َن اْلغَّيك(و   مك
 واألسا  
 يتمث  في العد  السل قام  عليه السموا  واألرض  الرابع

لتة العربية السعودية  تما أن منا ج التعليم التي تُدّر  في المراح  التعليمية المختلية في المم
حافلة " بما يُربي الطالب على التواين والوسطية و وإتبا  الدلي  و وتر  االفتراق واأل واء  
والبد  المحدثة و وقد صان   سا المنا ج نن وطيلة عمود متوالية نن أفتار أبناء المجتمع السعودل  
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وتُدّر  بشت  ُمتثف في جميع  عن الغلو والجياء " و ومواد التربية اإلسالمية مواد أساسية  
مراح  التعليم العام و والتي يتعلم الطالب من خاللها العميدة اإلسالمية الصحيحة و وما يرتبط  

أحتام و وما يترتب عليها من عبادا  وفرااض و فينشأ الطالب منُس نعومة أريارا على   بها من 
راً  المنهج الصحيح و فيتون ُمتبعاً للسنة و ُمبتعداً عن ت  م ا يُخاليها من البد  والشرتيا  و ُمنتك

 لت  ما يار بالمعتمد تالشعوسة والسحر والتهانة والتنجيم و يرا  
والوسطية ترتتي في المملتة على التواين بين ما  و وطني وبين ما  و عربي وإسالمي  وبين 

الشأن النوطني ما  و عالمي  فلت  داارة احترامها وخصوصيتها و ى دواار متتاملة ومتساندة ف
يمتد إلى الداارة العربية واإلسالمية ليييد من قوة تاامنها وتماستها و سا بدورا يييد من قندرة 
المسلمين على مواجهة التحديا  التي تيرض عليهم من قوى أخرى  على أن الدفا  عن العميندة 

دية والتنيام والوطن والمجتمع واجب على ت  مواطن, تما يبنين النرنام أحتنام الجنسنية السنعو
الدولة بتوفير األمنن للمنواطنين والمميمنين, ويحندد النرنام أن العموبنة شخصنية وال جريمنة أو 
عموبة إال بناء على نا شرعي أو نرامي, وال عماب إال على األعما  الالحمنة للعمن  بنالنا 
 النرننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننامي'' 

وفنق نرنام يراعنى وفى المااء الحموق الخاصة والعامة معتبرة والعموبا  يحتم فيهنا الماناء  
حموق الاحية وحموق المتهم ألنه إنسان يل  قدمه والمجتمع مساو  عن إصالحه ودمجنه فني 
الجماعة مرة ثانية  فالنررة متواينة لرا رة الجريمة فال  ي تمي  تعاطيا منع الانحية وتهمن  

   المتهم وال  ي تجام  المتهم على حساب الاحية إنه نرام متواين في الحموق والواجبا
 وفقرا لمرنهج السرعودية العربيرة المملكرة فر  االجتمراع  النظرام فر  الوسريية عناصرر وأهم

 اإلسالم  : الوسيية
 المرونة والتجديد    1

 االعتدا     2

 التيسير    3

 الوسطية    4

 الرخا الشرعية    5

 التدرج في التشريع    6
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 الخاتمة:

مع المسلم مما تمدم يتاح لنا أن الوسطية منهج قويم في الحياة تلها و وأن المجت
في العالمو والمرأة وسط عد  بين المجتمعا  واألسرة المسلمة وسط بين األسر 

المسلمة السعودية وسنط بنين التشندد والتبنس  بنين السنموط والنينور و والنيواج 
وسط بين التبت  والر بانية وبين التيس  واالنحال  و والطالق وسنط بنين منعنه 

 نمطة من النماط و وبين إطالقه و و تسا لو استعرانا ت  

أفراد المجتمع الوعي السليمو والمدوة الرشيدةو ويمعنوا   بعض  حينما ييتمد
فننراا  الصننراعا  النيسننية بننين الحننال  والحننرامو بننين اليطننرة ومسننتجدا  
العصرو يبحثون عنن سنب  وأسناليب أخنرى يجندون فيهنا تعبينراً عنن النرفض 

ينرون أننه ال يعبنر عنن  للصور  ير الممبولة بنالمجتمع ويتمنردون علنى واقنع
حاجاتهم ومتطلباتهم؛ تاللجوء إلى شت  من أشتا  التطرف أو التتيينر و جنرة 
المجتمعو أو الغلنو فني العبنادة أو التعصنب فني األفتنار والممارسنا وأو حتنى 

   ووالتحل  من التمس  الصحيحالتيريط والتهاون في األصو 

ال   حلن  والتغرينب  أو الت  وإن قاية التصدل لرا رتي الغلنو والتطنرف
العمن    وريينةبإحيناء    ووالتمس  الصحيح  بالعلم الصحيح واليهم الرشيد    تتم إال

تل  الروا رو والتعنرف ودراسة الرروف االجتماعية التي ساعد  على تيشي  
 و وسب  مواجهتها العوام  المرتبطة بهاعلى 

 وتعد الوسطية في تن  األمنور منن أ نم مياينا المننهج اإلسنالميو فأمنة
جمينع طاقاتهنا   تييد مننالصراط المسنتميم بمعننى أنهنا تسناإلسالم أمة الوسط و

وجهود ا فني البنناء والعمنران المنادل والتربنول والعلمني والثمنافي منن  ينر 
إفراط وال تيريطو فهي تحمق التواين بين اليرد والجماعةو وبنين الندين والندنيا 

الروحانينة والمادينة و ير نا   وبين العم  والموة وبنين المثالينة والواقعينة وبنين
 والمجتمع السعودل دولة ومجتمعا يسرون على المنهج نيسه و وفق هللا الجميع 

 

 أ د إبرا يم بن مبار  بن موسى آلجوير                         

 

 


