
 بسمِ اِهللا الرمحنِ الرحيمِ

 األنبياءورثة .. العلماءإىل 
 ِإال الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّْبِر  نَساَن َلِفي ُخْسٍرِإنَّ اِإل  َواْلَعْصِر: قال تعاىل

 .»والنصح لكل مسلمالزكاة  وإيتاءقام الصالة إعلى  اهللا سول بايعت ر«: عن جرير بن عبد اهللا قالو
 

 ...األفاضلالعلماء  ،الشيوخ الكرام
 إىليف تونس وامتـدت  شرارا اليت تعصف يف بالد املسلمني واليت بدأت  األحداثتشاهدون وتسمعون  أنكمشك ال
 منرب رسول اهللاإىل اء وحتملتم أمانة االرتق، ألنبياءلورثة علم  مبا آتاكم اهللا منم ملا كنتو، كالنار يف اهلشيم اإلسالميةباقي البالد 
،  كما كان رسول اهللا  ،والصدع به البد لكم من بيان احلقكان  وصحابته من بعده، ومن مث علماء األمة العاملني، فلنا

 ونيبصر، فغريهمأقوى من تغيري للاحلاجة وم بفساد الواقع إحساسهالدعوة أن يكون  ةلفيهم أسوة حسنة، فحري بالعلماء ومح
 .جادة الصواب إىلبيدها وا األمة ويأخذوا هوراء اجلدار لينبما 

 

املطالب اليت خيرج املسلمون من  أن يبينوا لألمة أنّة ودعالمحلة والواجب الشرعي حيتم على مجيع العلماء إن فمن هنا 
اْلُمطَِّلِب، َوَرُجٌل َقـاَم ِإَلـى    َسيُِّد الشَُّهَداِء َحْمَزُة ْبُن َعْبِد« : قوله؛ لأجلها هي الشك شرعية وتدخل يف باب حماسبة احلكام

ـ فالظلم وانتـهاك احلرمـات، و   ،بل هي أعراض ملرض خطري، ليست أمراضاًإال أا  ،»َفَقَتَلـهُ  ِإَماٍم َجاِئٍر َفَأَمَرُه َوَنَهـاهُ  وع اجل
ذي يطبق على املسلمني يف مجيع مرافق راض نتجت عن النظام الفاسد العأإمنا هي ، وسوء اخلدمات وسرقة املال العام ،والبطالة

احلكم، واالقتصادي، واالجتماعي، والتعليم، والسياسـة الداخليـة   (: تعاىل احلنيف بنظمه اخلمسةشرع اهللا  إقصاءاحلياة بعد 
محلـة  فعلينا كعلماء و ،يَشًة َضنكًا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمـى َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِع: قال تعاىل ،)واخلارجية

ـ و شرع اهللا مغيب، يف حني أن ذه املطالب العرضيةهلاالستجابة رضى بتفال  اجللل، األمرهلذا  األمةأن ننبه  ،ةودع  ات اهللاحرم
لنا إال  ال جناة" :اًشعار األمة رفعفت، ياها احليوية واملصرييةحتديد قضاثها إىل ، وحنالباصرةاألمة عيون فنكون بذلك  ،تنتهكتعاىل 

¡ "تعاىل بإقامة اخلالفة الراشدة علـى منـهاج النبـوة    حتكيم شرع اهللاونظامه الفاسد احملتل وإسقاط الكافر بالتحرر من هيمنة 
 .بدل الشعارات اجلزئية

 
 ...العلماء األفاضل ،الشيوخ الكرام

ـ واملنتفعني،  ةالسياسجتار ن نفضت أيديها من أألنكم موضع ثقة األمة، بعد كم، إلي قدمهان ناهذه نصيحت  أنعلـى اهللا   تمىنن
 .أحسنهتبعون فيمن الذين يستمعون القول  نكون مجيعاً

 .ا هو عليهمم خرياًاألمة  مستقبل حال ضيه وجعلير امل وإياكموفقنا اهللا 
 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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