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﷽ 

 :ُمَقدَِّمةٌ 

َحابََه َوَمنح اقح  َدُه، َوَعََل آلََه َوَأصح ََلُم َعََل َمنح ََل َنبَيه َبعح ََلُة َوالسه َدُه، َوالصه  َوحح
َ

ه
َ

ُد ّلِل َمح َتَفى اْلح

هُ  َقى َحده  .َأثََرُه َواته

ُد: ا َبعح  َأمه

َذي ََل إَََلَ إََله ُهوَ  َ اله َُد إََليُكُم اّلِله َمٍة َفَإِّني َأْحح َأُلُه َأنح َيَصَلُكمح َخَطاَِب َهَذا َوَأنحُتمح بََأتَمي نَعح ، َوَأسح

َخَرَة، َوَيَتَقبهَل َجهَ  َيا َواْلح نح َأُلُه َتَعاََل َأنح ُيَباَرَكُكمح َِف الدُّ َسَة َوَعاَفَيٍة، َوَأسح َمَلُكمح َِف َحَرا َتعح ، َوَيسح اَدُكمح

ُكمح ، َوَينح ‘َنبَييَه  ةَ َوُسنه نََه َدي ََعيَ  ُُصَ َداَئَه َأْجح  .َعََل َأعح

، تناولت فيها "اَلجتامع عَل السنة واإلْجاع"أضع بي يديكم رسالة علمية بعنوان: 

موضوًعا شديد األمهية واْلساسية، بل هو األخطر واألهم؛ َلرتباطه الوثيق بكل ما يصان به 
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 واألحكام الرشعية، 
َ
وجتتمع فيه كلمة املجاهدين عَل التوحيد، وتقام به ْجيع حدود األسامء

 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 

كل الذين  األولوية؛ للحفاظ عَل منهجها السليم، ومتاسك ْجاعتها، وقطع الطريق عَل

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؛ 

 خطورة عدم وأذكر فيها عدًدا من التوصيات الَلزمة؛ لتحقيق نفع تلك الرسالة، ثم أنبه عَل

 اَلكرتاث بتلك الرسالة، وهذه النصيحة.

أن يوسع صدوركم، ويوفقكم لقبول ما ِف تلك الصفحات من اْلق،  -تعاَل-فأسأل اّلِله 

، ويعفو عني ما قُصت فيه، أو زللت، إنه ويل ذلك ‘وأن ينُص بكم دينه وسنة رسوله 

حممد، وعَل آله وصحبه أْجعي، والقادر عليه، وصَل اّلِله وسلم وبارك عَل عبده ورسوله 

 ومن اتبعهم بإحسان إَل يوم الدين.

ٌأهمٌاآلثارٌالسلبيةٌالمترتبةٌعلىٌتركٌضبطٌفقهٌاالختالفٌوماٌيترتبٌعليهٌ أوًلا:

ٌمنٌاألحكامٌالسلطانية:

تعدي وَلة األمور عَل حدود سلطان اهلل تعاَل ِف التحريَم والتحليل، والترشيَع  -1

م باْلظَر وا إلباحة؛ بسبب عدم وضوح حدود سلطان األئمة، الذي إذا تعدوه جاوزوا واإللزا
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ا -حد العبودية هلل إَل تسوية أنفسهم فيام يأمرون بَه وينهون عنه باهلل  تعاَل عن ذلك ُعُلوًّ

 ، وهذا عي ما وقعت فيه طواغيت اْلكم.-كبرًيا 

لسوء اجلهلة عَل رقاب حتريف األحكام الرشعيَة وكتامن اْلق، وبالتايل تسلط علامء ا -2

 املجاهدين؛ كام حصل ِف بعض األحيان مما ليس بخاٍف عليكم.

فقدان معية اّلِله تعاَل بحفظه ونُصه هلذه اجلامعة، وبالتايل تسليط العدو عَل اجلامعَة  -3

ن الدنيا واْلخرة.  واستئصاهلا، واستبدال اّلِله هلذه الطائفة، وخرسا

دع، والتفرق ِف الدين، وبالتايل كثرة الرتامي بالتكفرَي والتبديع تفرق اجلامعة، وانتشار الب -4

ر اّلِله -بَل ضابط، ووقوع اَلقتتال الداخيل، وزوال ما تبقى من سلطان هذه الدولة  َل قده

 .-تعاَل

 واألموال بغري حق، وفوق ذلك أن يكون باسم الدين،  -5
َ
فشو الظلم، والتعدي عَل الدماء

ُد فيه اْلقوق، ومقدار مع غياب امليزان الرش ُل واألفعال، وحُتَده عي الذي تنضبط به األقوا

 التعديات.

ٌالتوصياتٌالنافعةٌلتحقيقٌالنفعٌمنٌمحتوىٌرسالةٌ االجتماعٌعلىٌالسنةٌ"ثانًيا:

ٌ:"واإلجماع

عدم اختاذ أي قرار يمس باملسائل الرشعية إَل بعد الرجوع جلهة رشعية متخصصة،  -1

 مبنيًّا عَل قوة الكفاءة العلميَة واألمانة َل غري. يكون اختيار أعضائها



   

 4 

ضبط اجلهات املعنية بالفصل ِف املسائل الرشعية، وذلك بأن تتقيد بذكر مرتبة ما  -2

 تصدره من أحكام بحسب ما هو مفصل ِف الرسالة املرفقة.

ما يصح مراجعة لوائح اْلسبة املعمول هبا؛ للتقيد بام ثبت فيه سنة أو إْجاع، وإحالة  -3

 اَلجتهاد فيه، أو حيتاج للرتجيح إَل اجلهة املختصة.

مراجعة السياسة اإلعَلمية، وضبط كل ما يصدر عن مؤسساهتا مما له مساس بالرشع،  -4

ة اخلائضي ِف املسائل الرشعية  ممن مل تتوفر فيهم الكبار وتشديد الرقابة عَل العاملي فيها خاصه

لبدعَة والغلو، أو مل يعرف هلم مشاركة ِف العلوم الرشعيَة أو األهلية املعتربة، أو عرفوا با

 والقضاء، والدعوة والتعليم، ونحو ذلك.
َ
 جماَلهتا؛ كاإلفتاء

قبة كل من يريد اخرتاق الدولة منهجيًّا من خَلل تغلغله ِف مفاصلها اْلساسة؛  -5 مرا

م الرعيَة واجلند بام َل نص فيَه وَل إْجاع.ليؤثير ِف الق  يادة، فيحملها عَل إلزا

ء من خَلل عقد ندواٍت ودوراٍت  -6 رفع مستوى الكفاءة العلمية لدى طلبة العلَم واألمرا

حول فقه اَلختَلف، ومراتب األدلة، وضوابط تقرير املسائل املنهجية خصوًصا، والرشعية 

 عموًما.

أطلقت عَل بعض الطوائف املخالفة؛ للتحقق من صحتها أوًَل،  مراجعة األحكام التي -7

والوقوف عَل درجة املخالفة التي ُبنَي عليها اْلُكم، والتحقق من أهلية اجلهات التي أصدرت 

 تلك األحكام.
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تفعيل دور الدعوة واملساجد ِف نرش معتقد أهل السنة واجلامعة من خَلل الدروَس  -8

 ياَت وغريها.واملواعَظ واخلطَب واملطو

تفعيل دور طلبة العلم ِف إصَلح كل من انحرفوا عن املنهج، وأودى هبم اَلنحراف إَل  -9

 اَلعتقال ِف السجون األمنية.

تفعيل الرقابة عَل األحكام القضائية؛ وذلك بوضع آلية ُتراَجع فيها كافة األحكام  -10

ا أو إْجاعً   ا.القضائية؛ للتأكد أنه ليس فيها ما خيالف نصًّ

تقوية حركة التأليَف والبحث العلمي ضمن الضوابط الرشعية، والسعي إَل إعداد  -11

مؤلفات ِف أهم املجاَلت التي حيتاجها قادة الدولة، واملجاَلت التي حيتاجها العامة ِف حياهتم 

ا أو إْجاًعا ئها عَل ما خيالف نصًّ ، اليومية، مع مراعاة ضبط تلك املؤلفات من ناحية عدم احتوا

 أو خروًجا عن مذاهب السلف الصالح.

تفعيل دور الرقابة الرشعية املنضبطة؛ وذلك بأن ينحُص دورها باَلحتساب عَل ما  -12

ا أو إْجاًعا ِف خمتلف املفاصل الرشعية مع مراعاة اإلعذار، وحفظ اهليئات،  خالف نصًّ

 بة.واجتناب التعجل، واعتامد النصح والتوجيه والبيان قبل الزجر والعقو

إعداد خمتُص لتلك الرسالة، وطباعته وتوزيعه عَل اجلند، ويراعى أن توضح هلم  -13

 املسائل التي حيتاجوهنا بالوسائل املتاحة.

ٌثالًثا:ٌتنبيهٌمهم:
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ُأنبه عَل أن عدم اَلكرتاث بمحتوى هذه الرسالة، وعدم ضبط سياسة الدولة بالكتاَب 

خل الدولَة اإلسَلميَة وخارجها مع هذه الدولة، والسنة؛ يمثل نقطة مفاصلة بي كل مسلم دا

ر قيادة الدولة عَل ما خيالف الكتاب أو السنة أو اإلْجاع.  وذلك حال ثبوت إرصا

وهذا ما نعيذكم باهلل من الوقوع فيه، ونذب عن وَلة أمورنا ِف الرس والعَلنية إن ُطَعَن 

-ة، وتصحيح اخلطأ إن وجد؛ فإننا فيهم هبذا األمر، ولكن أعينونا عَل أنفسكم بقبول النصيح

 
َ

ئَم وانتكاسات متتالية ليس سببه قلة  -َواّلِله نجزم أن ما أصاب هذه الدولة من خسائَر وهزا

 العدد والعتاد.

فخرسنا املدن  ؛وإن سبب ذلك ذنب؛ أدى لغضب العزيز اجلبار، ونزول نقمته علينا ْجيًعا

تنا  تلو املدن، وعبثت الروافض بأعراضنا، وُهتََكت َدتح من ثياهبن أخوا ستور املؤمنات، وُجري

ًذا بدينهنه وأعراضهن من الكفرَة  العفيفات الطاهرات، ممن هاجرن للدولة اإلسَلمية لوا

 والطغاة، ومع ذلك َل ُينتبه لسبب اخلذَلَن، وموجب اَلستبدال!، واّلِله املستعان.

ذه الساعة؛ إَل ليتاح للصادقي منا وإنني ألرجو من اهلل تعاَل أن َل يكون بقاؤنا أحياء هل

فرصة للتوبة واإلصَلح، وأخذ الكتاب بقوٍة وصدق كام أمر سبحانه، وإَل فالزوال 

 واَلستبدال.

َقُهمح َكَأنهُه ُظلهٌة َوَظنُّوا َأنهُه َواقٌَع هَبَمح ُخُذوا َما آَتيحنَاُكمح بَ }: -تعاَل-قال اّلِله  ََبَل َفوح نَا اجلح ةٍ َوإَذح َنَتقح ُقوه

ُكُروا َما فَيَه َلَعلهُكمح َتتهُقونَ   .[171]األعراف:  {َواذح

َعَذاَب َلَعلهُهمح }: -تعاَل-وقال  َناُهمح بَالح تََها َوَأَخذح رَبُ َمنح ُأخح َوَما ُنَرهيَمح َمنح آَيٍة إََله َهَي َأكح

َجُعونَ   .[48]الزخرف:  {َيرح
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َذيَن آمَ }: -تعاَل-وقال  َا اله ٍم حُيَبُُّهمح َياَأهيُّ ُ بََقوح َف َيأحَِت اّلِله َتده َمنحُكمح َعنح َدينََه َفَسوح نُوا َمنح َيرح

 َوََل خَيَاُفونَ 
َ

ٍة َعََل الحَكافََريَن ُُيَاَهُدوَن َِف َسبَيَل اّلِله َمنََي َأَعزه ُؤح ٍة َعََل املح َمَة ََلئٍَم َذلََك  َوحُيَبُّوَنُه َأَذله َلوح

 يُ 
َ

ُل اّلِله ُ َواَسٌع َعلَيمٌ َفضح تَيَه َمنح َيَشاُء َواّلِله  .[54]املائدة:  {ؤح

ٌوختاًما:

نهَة  أسأل اهلل تعاَل أن يرشح صدوركم ملا فيه الصواب، وأن يعينكم عَل األخذ بالسُّ

والكتاب، وأن ُينبنا وإياكم ِف الدنيا واْلخرة العذاب، وأن يربئ ذمتي فيام أديُت لكم، 

 ونصحُت ِف هذا اخلطاب.

 .وجزاكم اّلِله خرًيا 

 

 :وكتبه

 أبو يعقوب املقديس

 وَلية الربكة

 ـه 1439 رجب 1
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