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مُقَدِّمَةٌ:
َ َ
الس ََل ُم َع ََل َم حن ََل نَبَ هي َب حعدَ ُهَ ،و َع ََل آلَ َه َو َأ حص َحابَ َه َو َم حن ا حق َت َفى
اْل حمدُ هّلِل َو ححدَ ُهَ ،و ه
حَ
الص ََل ُة َو ه
َأث ََر ُه َوا هت َقى َحده ُه.
َأ هما َب حعدُ :
َ
َل إَ هَل ُه َوَ ،و َأ حس َأ ُل ُه َأ حن َي َص َلك حُم َخ َط َاِب َه َذا َو َأنحت حُم بَ َأت يَم نَ حع َم ٍة
اّلِل ا هلذي ََل إَ َ َ
َف َإ يِّن َأ حْحَدُ إَ َليك ُُم ه َ
َ
َ َ
َ
َ َ
و َع َ
َ
اف َي ٍةَ ،و َأ حس َأ ُل ُه َت َع َاَل َأ حن ُي َب َ
اس َة
َ
ار َكك حُم ِف الدُّ حن َيا َو حاْلخ َرةَ ،و َي َت َق هب َل ج َها َدك حُمَ ،و َي حس َت حعم َلك حُم ِف ح َر َ
َ َ
َ ََ
ي.
ُصك حُم َع ََل َأ حعدَ َائ َه َأ حْج ََع َ
دينه َو ُسنهة نَبَ ييه ‘َ ،و َينح ُ َ
أضع بي يديكم رسالة علمية بعنوان" :اَلجتامع عَل السنة واإلْجاع" ،تناولت فيها
موضوعا شديد األمهية واْلساسية ،بل هو األخطر واألهم؛ َلرتباطه الوثيق بكل ما يصان به
ً
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َ
األسامء واألحكام الرشعية ،وجتتمع فيه كلمة املجاهدين عَل
التوحيد ،وتقام به ْجيع حدود
اْلق ،وينضبط به كل مفصل ِف الدولة اإلسَلمية عَل جادة الكتاب والسنة بفهم سلف األمة.
حيث إن ضبط أصول املنهج الرشعي الذي تنتهجه الدولة اإلسَلمية؛ يمثل أعَل درجات
األولوية؛ للحفاظ عَل منهجها السليم ،ومتاسك ْجاعتها ،وقطع الطريق عَل كل الذين
حياولون اختطاف سلطان الدولة ،أو استعامله لبث أفكارهم وتوجهاهتم اخلاصة ،كائنًا من
يكونوا.
وهذه رسالة عاجلة ،أذكر فيها أهم اْلثار السلبية املرتتبة عَل ترك هذا اجلانب من العلم؛
وأذكر فيها عد ًدا من التوصيات الَلزمة؛ لتحقيق نفع تلك الرسالة ،ثم أنبه عَل خطورة عدم
اَلكرتاث بتلك الرسالة ،وهذه النصيحة.
اّلِل -تعاَل -أن يوسع صدوركم ،ويوفقكم لقبول ما ِف تلك الصفحات من اْلق،
فأسأل ه
وأن ينُص بكم دينه وسنة رسوله ‘ ،ويعفو عني ما قُصت فيه ،أو زللت ،إنه ويل ذلك
اّلِل وسلم وبارك عَل عبده ورسوله حممد ،وعَل آله وصحبه أْجعي،
والقادر عليه ،وصَل ه
ومن اتبعهم بإحسان إَل يوم الدين.
أولًاٌ:أهمٌاآلثارٌالسلبيةٌالمترتبةٌعلىٌتركٌضبطٌفقهٌاالختالفٌوماٌيترتبٌعليهٌ
منٌاألحكامٌالسلطانيةٌ :
 -1تعدي وَلة األمور عَل حدود سلطان اهلل تعاَل ِف التحري َم والتحليل ،والترشي َع
َ
باْلظر واإلباحة؛ بسبب عدم وضوح حدود سلطان األئمة ،الذي إذا تعدوه جاوزوا
واإللزام
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حد العبودية هلل إَل تسوية أنفسهم فيام يأمرون َبه وينهون عنه باهلل -تعاَل عن ذلك ُع ُل ًّوا
كبريا  ،-وهذا عي ما وقعت فيه طواغيت اْلكم.
ً
َ
الرشعية وكتامن اْلق ،وبالتايل تسلط علامء السوء اجلهلة عَل رقاب
 -2حتريف األحكام
ٍ
بخاف عليكم.
املجاهدين؛ كام حصل ِف بعض األحيان مما ليس
َ
اجلامعة
اّلِل تعاَل بحفظه ونُصه هلذه اجلامعة ،وبالتايل تسليط العدو عَل
 -3فقدان معية ه
اّلِل هلذه الطائفة ،وخرسان الدنيا واْلخرة.
واستئصاهلا ،واستبدال ه
َ
بالتكفري والتبديع
 -4تفرق اجلامعة ،وانتشار البدع ،والتفرق ِف الدين ،وبالتايل كثرة الرتامي
اّلِل
بَل ضابط ،ووقوع اَلقتتال الداخيل ،وزوال ما تبقى من سلطان هذه الدولة َ-ل قده ر ه
تعاَل.-
َ
الدماء واألموال بغري حق ،وفوق ذلك أن يكون باسم الدين،
 -5فشو الظلم ،والتعدي عَل
األقوال واألفعالُ ،
ُ
وحتَده ُد فيه اْلقوق ،ومقدار
مع غياب امليزان الرشعي الذي تنضبط به
التعديات.
ثانيًاٌ:التوصياتٌالنافعةٌلتحقيقٌالنفعٌمنٌمحتوىٌرسالةٌ"االجتماعٌعلىٌالسنةٌ
واإلجماع"ٌ :
 -1عدم اختاذ أي قرار يمس باملسائل الرشعية إَل بعد الرجوع جلهة رشعية متخصصة،
َ
العلمية واألمانة َل غري.
يكون اختيار أعضائها مبن ًّيا عَل قوة الكفاءة

3

 -2ضبط اجلهات املعنية بالفصل ِف املسائل الرشعية ،وذلك بأن تتقيد بذكر مرتبة ما
تصدره من أحكام بحسب ما هو مفصل ِف الرسالة املرفقة.
 -3مراجعة لوائح اْلسبة املعمول هبا؛ للتقيد بام ثبت فيه سنة أو إْجاع ،وإحالة ما يصح
اَلجتهاد فيه ،أو حيتاج للرتجيح إَل اجلهة املختصة.
 -4مراجعة السياسة اإلعَلمية ،وضبط كل ما يصدر عن مؤسساهتا مما له مساس بالرشع،
خاصة اخلائضي ِف املسائل الرشعية الكبار ممن مل تتوفر فيهم
وتشديد الرقابة عَل العاملي فيها ه
َ
َ
الرشعية أو
لبدعة والغلو ،أو مل يعرف هلم مشاركة ِف العلوم
األهلية املعتربة ،أو عرفوا با
َ
كاإلفتاء والقضاء ،والدعوة والتعليم ،ونحو ذلك.
جماَلهتا؛
 -5مراقبة كل من يريد اخرتاق الدولة منهج ًّيا من خَلل تغلغله ِف مفاصلها اْلساسة؛
الرعية واجلند بام َل نص َ
َ
فيه وَل إْجاع.
ليؤ يثر ِف القيادة ،فيحملها عَل إلزام
ٍ
ٍ
ودورات
ندوات
 -6رفع مستوى الكفاءة العلمية لدى طلبة العل َم واألمراء من خَلل عقد
خصوصا ،والرشعية
حول فقه اَلختَلف ،ومراتب األدلة ،وضوابط تقرير املسائل املنهجية
ً
عموما.
ً
 -7مراجعة األحكام التي أطلقت عَل بعض الطوائف املخالفة؛ للتحقق من صحتها ً
أوَل،
والوقوف عَل درجة املخالفة التي ُبنَي عليها اْلُكم ،والتحقق من أهلية اجلهات التي أصدرت
تلك األحكام.
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َ
الدروس
 -8تفعيل دور الدعوة واملساجد ِف نرش معتقد أهل السنة واجلامعة من خَلل
واخلطب واملطو َ
َ
َ
يات وغريها.
واملواعظ
 -9تفعيل دور طلبة العلم ِف إصَلح كل من انحرفوا عن املنهج ،وأودى هبم اَلنحراف إَل
اَلعتقال ِف السجون األمنية.
ُراجع فيها كافة األحكام
 -10تفعيل الرقابة عَل األحكام القضائية؛ وذلك بوضع آلية ت َ
إْجاعا.
نصا أو
ً
القضائية؛ للتأكد أنه ليس فيها ما خيالف ًّ
َ
التأليف والبحث العلمي ضمن الضوابط الرشعية ،والسعي إَل إعداد
 -11تقوية حركة
مؤلفات ِف أهم املجاَلت التي حيتاجها قادة الدولة ،واملجاَلت التي حيتاجها العامة ِف حياهتم
نصا أو إْجا ًعا،
اليومية ،مع مراعاة ضبط تلك املؤلفات من ناحية عدم احتوائها عَل ما خيالف ًّ
خروجا عن مذاهب السلف الصالح.
أو
ً
 -12تفعيل دور الرقابة الرشعية املنضبطة؛ وذلك بأن ينحُص دورها باَلحتساب عَل ما
إْجاعا ِف خمتلف املفاصل الرشعية مع مراعاة اإلعذار ،وحفظ اهليئات،
نصا أو
ً
خالف ًّ
واجتناب التعجل ،واعتامد النصح والتوجيه والبيان قبل الزجر والعقوبة.
 -13إعداد خمتُص لتلك الرسالة ،وطباعته وتوزيعه عَل اجلند ،ويراعى أن توضح هلم
املسائل التي حيتاجوهنا بالوسائل املتاحة.
ثالثًاٌ:تنبيهٌمهمٌ :
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َ
بالكتاب
ُأنبه عَل أن عدم اَلكرتاث بمحتوى هذه الرسالة ،وعدم ضبط سياسة الدولة
َ
َ
اإلسَلمية وخارجها مع هذه الدولة،
الدولة
والسنة؛ يمثل نقطة مفاصلة بي كل مسلم داخل
وذلك حال ثبوت إرصا ر قيادة الدولة عَل ما خيالف الكتاب أو السنة أو اإلْجاع.
وهذا ما نعيذكم باهلل من الوقوع فيه ،ونذب عن وَلة أمورنا ِف الرس والعَلنية إن ُط َع َن
فيهم هبذا األمر ،ولكن أعينونا عَل أنفسكم بقبول النصيحة ،وتصحيح اخلطأ إن وجد؛ فإننا -
وهزائم وانتكاسات متتالية ليس سببه قلة
خسائر
اّلِلَ -نجزم أن ما أصاب هذه الدولة من
َو ه
َ
َ
العدد والعتاد.
وإن سبب ذلك ذنب؛ أدى لغضب العزيز اجلبار ،ونزول نقمته علينا ْجي ًعا؛ فخرسنا املدن
تلو املدن ،وعبثت الروافض بأعراضناَ ُ ،
وج ير َد حت من ثياهبن أخواتنا
وهتكَت ستور املؤمناتُ ،
َ
الكفرة
بدينهن وأعراضهن من
العفيفات الطاهرات ،ممن هاجرن للدولة اإلسَلمية لوا ًذا
ه
َ
واّلِل املستعان.
والطغاة ،ومع ذلك َل ُينتبه لسبب اخلذَلن ،وموجب اَلستبدال! ،ه
وإنني ألرجو من اهلل تعاَل أن َل يكون بقاؤنا أحياء هلذه الساعة؛ إَل ليتاح للصادقي منا
ٍ
بقوة وصدق كام أمر سبحانه ،وإَل فالزوال
فرصة للتوبة واإلصَلح ،وأخذ الكتاب
واَلستبدال.
اّلِل -تعاَلَ { :-وإَ حذ َن َت حقنَا ح
اجلَ َب َل َف حو َق ُه حم ك ََأنه ُه ُظ هل ٌة َو َظنُّوا َأنه ُه َو َاق ٌع َهبَ حم ُخ ُذوا َما آ َت حينَاك حُم بَ ُق هو ٍة
قال ه
وا حذكُروا ما فَ َ
يه َل َع هلك حُم َت هت ُق َ
ون} [األعراف.]171 :
َ ُ َ
ٍ
َ
َ
َاه حم بَا حل َع َذ َ
اب َل َع هل ُه حم
حرب َم حن ُأ حختَ َها َو َأ َخ حذن ُ
وقال -تعاَلَ { :-و َما ن َُرهيَ حم م حن آ َية إَ هَل ه َي َأك َ ُ
َي حر َج ُع َ
ون} [الزخرف.]48 :
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اّلِل بَ َق حو ٍم ُحيَ ُّب ُه حم
وقال -تعاَلَ { :-يا َأ ُّهيَا ا هل َذي َن آ َمنُوا َم حن َي حرتَده َمنحك حُم َع حن َدين َ َه َف َس حو َ
ف َي حأ َِت ه ُ
ي َأ َع هز ٍة َع ََل ا حلكَافَ َرين ُُي َ
ون َِف َسبَ َ
خيا ُف َ
اهدُ َ
اّلِل َ َو ََل َ َ
ون َل حو َم َة ََلئَ ٍم َذل َ َك
َو ُحيَ ُّبو َن ُه َأ َذ هل ٍة َع ََل ا حمل ُ حؤ َمن َ َ
يل ه
َ َ
َ
َف حض ُل َ َ َ
َ
يم} [املائدة.]54 :
ه
اّلِل َواس ٌع َعل ٌ
اّلِل ُي حؤتيه َم حن َي َشا ُء َو ه ُ
وختامًاٌ :
بالسن َهة
أسأل اهلل تعاَل أن يرشح صدوركم ملا فيه الصواب ،وأن يعينكم عَل األخذ ُّ
أديت لكم،
والكتاب ،وأن ُينبنا وإياكم ِف الدنيا واْلخرة العذاب ،وأن يربئ ذمتي فيام
ُ
ونصحت ِف هذا اخلطاب.
ُ
خريا .
وجزاكم ه
اّلِل ً

وكتبه:
أبو يعقوب املقديس
وَلية الربكة
 1رجب  1439ـه
***
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