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الحمد لله رب العالمین، والصالة والسالم علی عبد الله ورسوله األمین، وعلی آله وصحبه أجمعین، أما بعد:

َوِإْذ َأَخَذ اللَُّه ِمیَثاَق الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِکَتاَب َلُتَبیُِّننَُّه ِللنَّاِس َوَال َتْکُتُموَنُه فلقد أخذ الله- عز وجل- علی العلماء العهد والمیثاق بالبیان؛ قال سبحانه في کتابه الکریم: 
. 

ِإنَّ الَِّذیَن َیْکُتُموَن َما َأْنَزْلَنا ِمَن اْلَبیَِّناِت َواْلُهَدى ِمْن َبْعِد َما َبیَّنَّاُه ِللنَّاِس ِفي اْلِکَتاِب ُأوَلِئَك َیْلَعُنُهُم اللَُّه َوَیْلَعُنُهُم الالَِّعُنوَن  . وقال جل وعال: 

واضطرابات وفتن في أنحاء ُمتفرِّقة من العالم، وإن هیئة العلماء في أوقات الفتن واألزمات؛ إذ ال یخفی ما یجري في هذه األیام من أحداث  ویتأکَّد البیان علی 
ومحکومین، لتحَمد الله سبحانه علی ما َمنَّ به علی الله- عز وجل- لعموم المسلمین العافیة واالستقرار واالجتماع علی الحق حکَّامًا  کبار العلماء إذ تسأل 
وسلم في ظل قیادة حکیمة لها بیعتها اجتماع کلمتها وتوحُّد صفها علی کتاب الله عز وجل، وسنة رسول الله صلی الله علیه  المملکة العربیة السعودیة من 

الشرعیة، أدام الله توفیقها وتسدیدها، وحفظ الله لنا هذه النعمة وأتّمها.

َواْعَتِصُموا ذمَّ َمن ترکه، إذ یقول جل وعال:  من أعظم أصول اإلسالم، وهو مما عظمت وصیة الله تعالی به في کتابه العزیز، وعظَّم  وإن المحافظة علی الجماعة 
ِبَحْبِل اللَِّه َجِمیًعا َوَال َتَفرَُّقوا َواْذُکُروا ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْیُکْم ِإْذ ُکْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْیَن ُقُلوِبُکْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا َوُکْنُتْم َعَلی َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأْنَقَذُکْم ِمْنَها َکَذِلَك

ُیَبیُِّن اللَُّه َلُکْم آَیاِتِه َلَعلَُّکْم َتْهَتُدوَن  .

َفرَُّقوا ِدیَنُهْم َوَکاُنوا ِإنَّ الَِّذیَن  ، وقال جل ذکره:  َوُأوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظیٌم   َکالَِّذیَن َتَفرَُّقوا َواْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلَبیَِّناُت  َوَال َتُکوُنوا  وقال سبحانه: 
ِشَیًعا َلْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء ِإنََّما َأْمُرُهْم ِإَلی اللَِّه ُثمَّ ُیَنبُِّئُهْم ِبَما َکاُنوا َیْفَعُلوَن  .

ید الله وخاصة، مثل قوله علیه الصالة والسالم:  المحافظة علی الجماعة مما عظَّمت وصیة النبي صلی الله علیه وسلم به في مواطن عامة  وهذا األصل الذي هو 
مع الجماعة رواه الترمذي .

من خلع یدًا من طاعة لقي الله یوم القیامة ال حجة له، ومن مات ولیس في عنقه بیعة مات میتة جاهلیة رواه مسلم . قوله علیه الصالة والسالم: 
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إنه ستکون هّنات وهّنات، فمن أراد أن یفرِّق أمر هذه األمة وهي جمیع فاضربوه بالسیف کائنًا من کان رواه مسلم . وقوله علیه الصالة والسالم: 

یترّتب علی فقدها من مفاسد عظمی، یعرفها الکلمة ووحدة الصف إال لما یترّتب علی ذلك من مصالح کبرى، وفي مقابل ذلك لما  وما عظمت الوصیة باجتماع 
العقالء، ولها شواهدها في القدیم والحدیث .

أمرهم تیارات وافدة، أو أحزاب لها منطلقاتها البالد باجتماعهم حول قادتهم علی هدي الکتاب والسنة، ال یفّرق بینهم، أو یشّتت  ولقد أنعم الله علی أهل هذه 
ِمَن الَِّذیَن َفرَُّقوا ِدیَنُهْم َوَکاُنوا ِشَیًعا ُکلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْیِهْم َفِرُحوَن ِإَلْیِه َواتَُّقوُه َوَأِقیُموا الصََّالَة َوَال َتُکوُنوا ِمَن اْلُمْشِرِکیَن،  ُمِنیِبیَن  المتغایرة؛ امتثاًال لقوله سبحانه: 

. 

فإنها لم ولن تسمح- بحول الله وقدرته- بأفکار وافدة الهویة اإلسالمیة، فمع تقدُّمها وتطوُّرها، وأخذها باألسباب الدنیویة المباحة،  وقد حافظت المملکة علی هذه 
من الغرب أو الشرق، تنتقص من هذه الهویة أو تفّرق هذه الجماعة .

الحمد والفضل سبحانه - یناالن الرعایة أهل هذه البالد حکامًا ومحکومین أن شرَّفهم بخدمة الحرمین الشریفین- اللَذین وله  وإن من نعم الله عز وجل علی 
َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِهیَم ُمَصلی َوَعِهْدَنا ِإَلی ِإْبَراِهیَم َوِإْذ َجَعْلَنا اْلَبْیَت َمَثاَبًة ِللنَّاِس َوَأْمًنا  عمًال بقوله سبحانه:  التامة من حکومة المملکة العربیة السعودیة؛ 

َوِإْسَماِعیَل َأْن َطهَِّرا َبْیِتَي ِللطَّاِئِفیَن َواْلَعاِکِفیَن َوالرُّکَِّع السُُّجوِد  .

والمسلمون یؤمُّونها من کل حدب وصوب في موسم الحج الخدمة مزّیة خاصة في العالم اإلسالمي، فهي قبلة المسلمین وبالد الحرمین،  وقد نالت المملکة بهذه 
حجاجًا وعلی مدار العام عمارا وزوارا .

تستشعر نعمة اجتماع الکلمة علی هدي من الکتاب والسنة في ظل قیادة حکیمة، فإنها تدعو الجمیع إلی بذل کل األسباب التي تزید من وهیئة کبار العلماء إذ 
والتفاهم والتعاون علی البر والتقوى، کل األسباب التي تؤّدي إلی ضد ذلك، وهي بهذه المناسبة تؤکِّد علی وجوب التناصح  اللحمة، وتوثِّق األلفة، وتحذِّر من 

والتناهي عن اإلثم والعدوان، وتحذِّر من ضد ذلك من الجور والبغي، وغمط الحق.

السلف الصالح وتابعوهم، وما علیه أئمة اإلسالم الفکریة والحزبیة المنحرفة، إذ األمة في هذه البالد جماعة واحدة متمسِّکة بما علیه  کما تحذِّر من االرتباطات 
وأهمیة اإلصالح علی کل حال الصادقة، وعدم اختالف العیوب وإشاعتها، مع االعتراف بعدم الکمال، ووجود الخطأ  قدیمًا وحدیثًا من لزوم الجماعة والمناصحة 

وفي کل وقت.

النصیحة". قیل: لمن یا رسول الله؟ قال: "لله ولکتابه الدین  للنصیحة من مقام عاٍل في الدین، حیث قال النبي صلی الله علیه وسلم:  وإن الهیئة إذ تقرِّر ما 
ولرسوله وألئمة المسلمین وعامتهم رواه مسلم.

تعبدوه وال تشرکوا به شیئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جمیعًا إن الله یرضی لکم ثالثا: أن  ولّي األمر، حیث قال علیه الصالة والسالم:  ومع أنه من آکد َمن یناصح 
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تعبدوه وال تشرکوا به شیئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جمیعًا إن الله یرضی لکم ثالثا: أن  ولّي األمر، حیث قال علیه الصالة والسالم:  ومع أنه من آکد َمن یناصح 
وال تفّرقوا، وأن تناصحوا َمن وّاله الله أمرکم رواه اإلمام أحمد .

لإلصالح والنصیحة أسلوبها الشرعي الذي یجلب المصلحة، ویدرأ المفسدة، ولیس بإصدار بیانات فیها تهویل وإثارة فتن وأخذ التواقیع علیها، فإن الهیئة تؤکِّد أن 
ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإَلی الرَُّسوِل َوِإَلی ُأوِلي األَْْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذیَن َوِإَذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن األَْْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا  وجل به في قوله جل وعال:  لمخالفة ذلك ما أمر الله عز 

َیْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْوَال َفْضُل اللَِّه َعَلْیُکْم َوَرْحَمُتُه َالتََّبْعُتُم الشَّْیَطاَن ِإالَّ َقِلیًال  .

والنصیحة فیها ال تکون بالمظاهرات والوسائل السعودیة قائمة علی الکتاب والسنة والبیعة ولزوم الجماعة والطاعة، فإن اإلصالح  وبما أن المملکة العربیة 
واألسالیب التي ُتثیر الفتن وتفرِّق الجماعة، وهذا ما قرَّره علماء هذه البالد قدیمًا وحدیثًا من تحریمها، والتحذیر منها .

المظاهرات في هذه البالد، فإن األسلوب الشرعي الذي یحقِّق المصلحة، وال یکون معه مفسدة، هو المناصحة، وهي التي سّنها النبي والهیئة إذ تؤکِّد علی حرمة 
صلی الله علیه وسلم، وسار علیها صحابته الکرام وأتباعهم بإحسان .

وتؤکِّد الهیئة علی أهمیة اضطالع الجهات الشرعیة والرقابیة والتنفیذیة بواجبها کما قضت بذلك أنظمة الدولة وتوجیهات والة أمرها ومحاسبة کل مقصر.

بیننا، ویهدینا سبل السالم، وأن یرینا بالدنا وبالد المسلمین من کل سوء ومکروه، وأن یجمع کلمتنا علی الحق، وأن یصلح ذات  والله تعالی نسأل أن یحفظ 
والة األمر لما فیه صالح العباد باطًال، ویرزقنا اجتنابه، وأن یهدي ضال المسلمین، وهو المسؤول سبحانه أن یوفِّق  الحق حقًا، ویرزقنا اتباعه، ویرینا الباطل 

والبالد، إنه ولي ذلك والقادر علیه،

وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین

هیئة کبار العلماء بالمملکة العربیة السعودیة.
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