
 
 

 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 يا علماء األمو الكرام!

 إن قول الحق ال يُقرب من أجل وال يُباعد من رزق
 )مًتجم(

 . )أبو داود والًتمذي(«اء  ي  ب  ن  األ   ةُ ث  ر  و   اء  م  ل  عُ ال   ن  إ  »قال:  ن رسول اهلل أعن أيب الّدرداء )رضي اهلل عنو(، 
وضعها اهلل سبحانو وتعاىل على عاتقكم، فقد قررنا أن خناطبكم، على أمل أن  دلا ذلذه ادلرتبة العالية وادلسؤولية اليت

 نكون من الذين يقفون على احلق، وال خيشون أحًدا إال اهلل سبحانو وتعاىل.

 :اإلخوة والعلماء األفاضل
كن أين ىم العلماء إن العلماء ورثة األنبياء يف اإلميان والعلم واألفعال، وادلواقف الشجاعة من أجل قول احلق. ول

 يف ىذا العصر؟ أين ىم ورثة األنبياء اليوم؟
ن كبار علماء ادلسلمني يف ماضينا اشتهروا لعلمهم الوفري والفهم العميق للّدين، وما جعلهم عظماء حًقا إيف حني 

 ىي مواقفهم الشجاعة من أجل احلق وحتديهم الثابت لألخطاء يف وقتهم، مثل:

 هلل عنو، وقف صارًما ضد اخلوارجرضي ا عبد اهلل بن عباس 

 رضي اهلل عنو، وقف بشجاعة ضد طغيان احلّجاج بن يوسف سعيد بن جبير 

 طلب رضي اهلل عنو، رفض حىت دلس رسالة من ىارون الرشيد ألنو يعتقد أهنا جاءت من ظامل. و  سفيان الثوري
: "ختصاراب"ألمري ادلؤمنني"، وقال قلب الرسالة والكتابة على ظهرىا: "إىل ىارون" وليس "بأحد مرافقيو  من

 ".لتعامل بأموال ادلسلمني كما تشاء، لذلك أنت ظامل، وسوف أشهد ضدكا"أنت قد قررت بنفسك 

 عن قيادة ادلنصور بشكل عام. وقالت لو والدتو يف يوم من األيام عندما   اض  رضي اهلل عنو كان غري ر  أبو حنيفة
". فة مل تنفعك إال لضربك وسجنك، وىذا يكفي ألن تتخلى عنهاكان يف السجن، "يا نعمان، إن ىذه ادلعر 

أنين أحافظ  سبحانو وتعاىلفأجاهبا: "يا أماه، إذا رغبت العامل لكنت حققت ذلك، ولكين أردت أن يعلم اهلل 
 ".على العلم الذي أعطاين، ومل أسلم نفسي معها للجحيم

 ادلعتصم.  لرأيلسجن، باالمتناع عن ادلعارضة علنا و عمو، عندما كان يف ارضي اهلل وقد حثّ  أحمد بن حنبل
 "فأجاب: "إذا كان العلماء ال يقولون احلق، وبالتايل فإن الناس يتجاىلونو، فكيف بعد ذلك سيعرف احلق؟
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ىذه ليست سوى القليل من مواقف علماء ادلسلمني العظماء يف ادلاضي، فأين ىم علماء ادلسلمني العظماء اليوم؟ 
إن فساد الناس ىو "فكم من قضايا األمة احلالية؟ ما ىو موقفكم بشأن قول اإلمام الغزايل رضي اهلل عنو ما ىي مواق

و إ ذ ﴿ :ما ىو موقفكم بشأن أمر اهلل سبحانو وتعاىل ؟بسبب فساد احلكام، وفساد احلكام ىو بسبب فساد العلماء"
ي ِّن ُ   ؟﴾ن ُو ل لّناس  و ال ت كُتمون وُ أ خ ذ  الل ُو ميثاق  ال ذين  أوُتوا الك تاب  ل ُتب  

فريسًة سهلًة لشياطني اإلنس واجلن. وبالتايل، فإن وجود العلماء  نإن الناس دون العلماء ضائعون يف جهل ويكونو 
ىي نعمة من اهلل سبحانو وتعاىل للناس على وجو األرض، وىم الفوانيس يف الظالم، وأئمة اذلدى، والدليل على وجود 

األفكار اخلاطئة، وتزول غيوم الشك من قلوب وعقول الناس. وقد  د  ر  وتعاىل يف األرض. من خالذلم، ت   اهلل سبحانو 
ت د ى ب ه ا » :بالنجوم عندما قال شبههم رسول اهلل  ف ي ظُُلم ات  إ ن  م ث ل  ال ُعل م اء  ف ي األ ر ض  ك م ث ل  ُنُجوم  الس م اء ، يُ ه 

اةُ  ُك أ ن  ت ض ل  ال ُهد  ر ، ف إ ذ ا ان ط م س ت  النُُّجوُم يُوش   (أمحد) «ال ب  رِّ و ال ب ح 
نو ميكنكم اتباع خطى أكلفكم هبا اهلل سبحانو وتعاىل، نذكركم، بصفتنا إخوانكم   ويف ضوء ىذه ادلسؤولية اليت

 العلماء الكبار من أجل:

 مهم ادلباشر لألمة، أئالسيسي العتدا مكان ذلك طغيان األسد أأسواء  إلسالمي:محاسبة الحكام في العالم ا 
 اخليانة. هاحلكومة السعودية بشن غارات تقصف إخواننا وأخواتنا يف اليمن، وجيب أن يعلو صوت العلماء ضد ىذ

 يوين، دونالد ترامب، : مع انتخاب جنم الربنامج الواقعي التلفز كشف مخاطر القوى االستعمارية لألمة واإلنسانية
فقد سهل اهلل سبحانو وتعاىل لنا فضح فساد النخبة العلمانية الليربالية وسياساهتا. وحنن نرى أن القوى االستعمارية 

تقوم بالتآمر يف العلن ويف اخلفاء ضد ىذه األمة على وجو التحديد، وضد  -الواليات ادلتحدة وبريطانيا وروسيا  -
استمرار التدخل يف العراق  مكان االعتداء على ادلواطنني يف والية ساوث داكوتا، أأواء اإلنسانية بصفة عامة؛ س

ىل الكثري من الفقر وادلشاق للبشرية واحليوانات والبيئة. إوسوريا، وأدت السياسات االقتصادية والسياسية والعسكرية 
 نسانية إىل احلق؟إذا مل ينكر العلماء ىذه السياسات، فمن الذي سيقوم بتوجيو األمة واإل

ب ُة » :، كما ورد يف احلديثونود أن خنتم ىذه النصيحة بالتذكري بقول حبيبنا رسول اهلل  ن  ع ن  أ ح د ُكم  ر ى  أ ال  ال  ي م 
ُه، ف إ ن ُو ال  يُ ق رُِّب م ن  أ ج ٍل، و ال  يُ ب اع ُد م ن  ر   ، أ ن  ي  ُقول  ب ح قٍّ إ ذ ا ر آُه أ و  ش ه د  ز ٍق، أ ن  ي  ُقول  ب ح قٍّ أ و  يُذ كِّر  الن اس 

 (بن ماجوا بن حبان،اأمحد، ) «ب ع ظ يمٍ 
 خوة وأخوات يف جنات الفردوس.إنسأل اهلل العظيم أن يثبت أقدامنا وأن يبعثنا ك
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