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ّ
َ
من املسؤول عما جرى لسورية؟

د .عبد اهلل الشامي

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا ونبيّنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
إ ّن نزول النكبات واألهوال بالناس هلومصيبة ،ولكن ما هوأعظم من ذلك ،أن تكون هذه
الشك إىل عقيدة املسلم؛ ذلك أ ّن مصائب
النكبات سبباً لفتنة اإلنسان يف دينه ،وباباً يتسلّل منه ّ
للصرب عليها ،كانت ك ّفارة
ال ّدنيا مهما كانت عظيمة فإ ّن هلا هناية ،وإذا وفّق اهلل تعاىل اإلنسان ّ
لذنوبه ورفعاً لدرجاتهّ ،أما مصيبة الدين فهي زيادة يف اإلمث ،وقد تكون سبباً لشقاء أبدي ال هناية له.
وإ ّن ما نراه اليوم يف سورية احلبيبة هلوابتالء عظيم ،ومصيبة من أعظم املصائب يف تاريخ ّأمتنا،
ونسأل اهلل تعاىل أن جيعل ما كان فيها من النّقص يف األموال واألنفس والثمرات زيادة يف اليقني ،وأن
عما كان فيها من نقص األمن سبباً لألمن يوم ال َفَزع األكرب.
ِّ
يعوضنا ّ
بصحة عقيدتنا،
وقد كتبت هذه األسطرّ ،
ألبني من خالهلا ،أن ما جيري ينبغي أن يزيدنا يقيناً ّ
ملحة؛ ال سيّما
احلق ،الذين هم أهل ُّ
وقناعة بصواب منهج أهل ّ
السنّة واجلماعة؛ فاحلاجة إىل ذلك ّ
أن كثرياً من املسلمني ساهم يف إيقاد نار هذه الفتنة ،وسعى يف طريقها باسم الغرية على ال ّدين
حيملون اإلسالم ذاته مسؤولية هذه املصيبة اليت حلّت
الضالل ِّ
والدِّفاع عنه  ..وإ ّن هذا ما جيعل أهل ّ
بنا ،ومن هذا الطّريق ينادون ويعملون من أجل الكيد لإلسالم ،إلقصائه والقضاء عليه.
أبني زيف دعوى هؤالء ،ببيان أ ّن ما جرى مل يكن اإلسالم سبباً فيه ،ولكنه حدث من
وها أنا ّ
جراء خمالفة تعاليم اإلسالم ،وأبدأ كالمي بسوق هذا املوقف التارخيي املشهود -الذي ذكره اخلالّل
ّ
أئمة املسلمني ،هواإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل ،إبّان حمنة خلق
يف كتاب السنة -إلمام من أعظم ّ
القرآن ،اليت ناله فيها األذى الشديد وذاق بسببها العذاب األليم ،فقد جاءه علماء وفقهاء غيارى،
وأخربوه عن عزمهم على اخلروج على احلاكم ،وطلبوا منه أن يكون معهم يف هذا اخلروج ،وكان من
حجتهم أ ّن احلاكم قد أفرط يف َجوره ،فلقد محل الناس قسراً على عقيدة فاسدة ،وأنزل العذاب
ّ
حيرك فيهم نيّةَ اخلروج
بالعلماء الذين مل يستجيبوا لباطله  ..وكانت غرية هؤالء العلماء صادقة ،فلم ِّ
لكن اإلمام أمحد هناهم عن ذلك بعد أن ناظرهم ،مثّ قال هلم:
سوى االنتصار لدين اهلل تعاىل  ..و ّ
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عليكم بالنّك رة بقلوبكم ،وال ختلعوا يداً من طاعة ،وال تسفكوا دماءكم ودماء املسلمني معكم ،انظروا يف
عاقبة أمركم ،واصربوا حتى يسرتيح بَرٌّ أويُسْرتاح من فاجر  ..وقال هلم أيضاً :إنّ هذا – أي نزع أيديهم من
طاعة هذا اإلمام اجلائر -خالف اآلثار اليت أُمرنا فيها بالصّرب  ..وقال هلؤالء الذين عزموا على اخلروج:
سبحان اهلل! الدِّماء الدِّماء! ال أرى ذلك ،وال آمر به ،الصّربُ على ما حنن فيه خريٌ من الفتنة ،يُسْفَك فيها
الدِّماء ،ويُستباح فيها األموال ،ويُنتهك فيها املَحارم؛ أما علمت ما كان الناس فيه(يعني أيام الفتنة)؟ قيل
له :والناس اليوم ،أليس هم يف فتنة يا أبا عبد اهلل؟ قال :وإنْ كان ،فإنّما هي فتنة خاصّة (أي هي على
العلماء فقط) ،فإذا وقع السّيف عمَّت الفتنة ،وانقطعت السُّبل.
وال بأس أن أنقل كالماً البن تيمية رمحه اهلل يف هذا؛ ذلك أ ّن كثرياً ممّن هيّج ويهيّج هلذه الفتنة

ي ّدعي االنتساب إليه ،قال يف منهاج السنة " :391/3املشهور من مذهب أهل السُّنّة :أنّهم ال يرون
اخلروج على األئمّة وقتاهلم بالسّيف ،وإن كان فيهم ظلم ،كما دلّت على ذلك األحاديث الصّحيحة
املستفيضة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ ألنّ الفساد يف القتال والفتنة أعظمُ من الفساد احلاصل بظلمهم
بدون قتال وال فتنة ،فليُدْفع أعظم الفسادَيْن بالتزام أدنامها .ولعلّه ال يكاد يُعْرَف طائفة خرجت على ذي
بالصرب
سلطان ،إالّ وكان يف خروجها من الفساد ما هوأعظم من الفساد الذي أزالته" وكذلك أمر رمحه اهلل ّ

أئمة اجلَور باألموال واملغامن -وهنى عن مقاتلتهم ومنازعتهم األمر مع
على استئثارهم –أي استئثار ّ
ظلمهم؛ أل ّن الفساد الذي ينشأ عن الفتنة أعظم من فسد ظلم والة اجلور.
أكتفي بذكر هذين القولني ،ومها موافقان ألقوال اآلالف املؤلَّفة من علمائنا وفقهائنا.
األئمة ،ونشاهده واقعاً ،ها هي أهنار الدِّماء جتري يف سوريا،
وها حنن نعاين ما ح ّذر منه هؤالء ّ
السبل حىت
بعامة الناس حىت مل يسلم منه أحد ،وانقطعت ُّ
وها هي احلرمات تُنتهك ،وقد نزل البالء ّ
قارة
قارة إىل ّ
أقل من مسافة القصر -أش ّد من االنتقال من ّ
صار االنتقال من بلد إىل بلد -بينهما ّ
أخرى ،وأصعب من اجتياز احمليطات واألرض املسبِعة.
ُ
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بالسيف والقتال ،والناس مل يفعلوا
ورّّبا قال قائل :إ ّن األقوال اليت ذكرهتا إّّنا تنهى عن اخلروج ّ
ذلك ،بل خرجوا خروجاً سلمياً ،واحلاكم هوالذي بدأ بالقتل ،فاضطر الناس للدِّفاع عن أنفسهم ..
نقول يف اجلواب على هذا اإلشكال –على فرض التّسليم بأ ّن ما قالوه صحيح :-إ ّن اإلمام أمحد
قال الكالم السابق للفقهاء ،يف وقت كانوا فيه ساكتني ،وكان احلاكم جيربهم على التكلّم ّبا يوافق
الضرب األليم ،وقال هلم اإلمام رمحه اهلل:
هواه وخيالف العقيدة ،وكان يسجنهم على ذلك ويضرهبم ّ
قال النيب صلى اهلل عليه وسلّم" :وإن ضربك فاصرب".
فأمروا
وكذلك يَُرد على هؤالء ،بأ ّن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :إذا كنتم ثالثة يف سفر ِّ
يرض عليه الصالة والسالم أن يكون ثالثة من أمته
السفر اجتماع عارض ،ومع ذلك مل َ
أحدكم" و ّ
السكك،
الشوارع و ِّ
يف سفر ليس عليهم أمري ،فأين هوأمري هذه األمم اليت خرجت إىل الساحات و ّ
مع أهنا كانت تسعى يف أمر خطري ج ّداً؟ ..أليس هذا خمالفاً خمالفة صرحية هلديه عليه الصالة
ِ َّ ِ
ين
الربّاين[ :فَليَح َذر الذ َ
والسالم؟ وإذا خالف الناس أمره كان طبيعيّاً أن يقعوا حتت طائلة التهديد ّ
ِ
صيب هم فِت نَة أَو ي ِ
ِ
صيبَ ُهم َع َذاب أَلِيم] ..وها حنن نرى الفتنة ،ونرى العذاب
ُخيَال ُفو َن َعن أَم ِرهِ أَن تُ َ ُ
ُ
األليم ،ونسأل اهلل السالمة والفرج العاجل ،ونعوذ به ممّا ختبّئه لنا قادمات األيام.

ذرةً من مسؤولية ما
يتحمل ّ
من أجل هذا نقول :جيب أن يعلم الناس مجيعاً أ ّن اإلسالم ال ّ
احلق (أهل السنة
جيري اليوم يف سوريا وال يف غريها ،وحاشا دين اهلل تعاىل ،وحاشا منهج أهل ّ
واجلماعة) أن يز ّج بالناس يف مثل هذا التّيه اخلانق ،واألتون احلارق  ..إ ّن هذا الذي جيري إّّنا هو
بسبب االحنراف عن املنهج احلق ،فمن ذلك تولّدت املشكلة ،مثّ تفاقمت مث تضاعفت ،إىل أن
بسرطان خبيث ،يتم ّدد فوق رقعة البالد
ّ
حتولت إىل هذا الداء العضال ،الذي هو أشبه ما يكون ّ
كلّها ،وينتشر يف ّقوة بُركان هائج يقذف بُ َممه ذات اليمني وذات الشمال ،حىت يوشك – والعياذ
باهلل -أن ميت ّد هليبه ليحرق كل ما حييط بنا من اجلوار القريب والبعيد.
أال ،ما كان أغنانا عن هذا اهلول الفظيع والفتك ال ّذريع الذي جلبناه على أنفسنا ،لو أنّنا اتّبعنا
الربّانيّني.
تعاليم ديننا ،واستهدينا ّبواقف العلماء ّ
لن فات أوانه ،فإنّين مل أكتب هذه الكلمات ألوقف هبا
من أحد هبذا الكالم ،وال تقو ّ
يترب ّ
ال ّ
ألحصن هبا العقيدة  ..على أ ّن بداية العالج وأساسه هومعرفة سبب ال ّداء ،وال تقولوا:
الفتنة ،ولكن
ِّ
ويستمر
كرر التذكري
قد ذُِّكرنا هبذا  ..إذ ما قيمة تذكري ال يكون معه ذكرى واعتبار  ..ال ب ّد أن يُ َّ
ّ
حىت يتح ّقق االنتفاع به.
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واألمر الثاين الذي جيب الوقوف عنده ،هوموقف هؤالء الذين أسهموا يف إيقاظ هذه الفتنة من
بتحركه اإلصالح ودفع الفساد ..
حيث ال يدرون ،ومشى كثري منهم يف سبيلها بنيّة حسنة ،وقصد ّ
اخذون شرعاً؟.
هل عليهم مسؤولية ،وهل هم مؤ َ
أقول يف اجلواب على هذا السؤال :النيّة احلسنة وحدها ال تشفع لصاحبها ،بل الب ّد مع ذلك من

وعرض نفسه لسخط اهلل؛ أل ّن شرط القبول هو
العلم واألهليّة ،فمن اجتهد فيما يجهله كان آثماّ ،

الصواب ،أي موافقة الكتاب والسنّة ،وال يتأتّى ذلك إال للعامل  ..وكيف يكون معذوراً
اإلخالص و ّ
أقل منه بكثري جلمع له
يف سعيه يف هذا األمر العظيم على غري هدى ،ولو عرض لسيّدنا عمر ما هو ّ
أهل بدر رضي اهلل عنهم ،وملا صدر فيه عن رأيه فقط؟!.
أهم عربة ميكن أن جننيها من هذه الكارثة اليت نزلت بساحتنا،
ولكن ما ينبغي أن نذهل عن ّ
وهي أن نعلم أنّه كما ينبغي أن نسعى إىل الغايات اليت ح ّددها الشرع ،فإنّه جيب علينا أن نتّبع
املشرعة
الوسائل املشروعة لبلوغ تلك الغايات ،وأ ّن الشرع كما وضع لنا الغايات وضعنا أمام ُّ
السبل َ
إليها ،وألزمنا هبا ،ومل جيعلنا أحراراً يف ِّاختاذ ما نشاء من الوسائل.
بالشجاعة فنُ ِ
كل من
نصف من أنفسنا ،وذلك بأن يعرتف ُّ
مث جيب علينا كذلك ،أن نتحلّى ّ
يسموهنا (الربيع العريب) أن يعرتف
أسهم يف هتييج الناس هلذه احلَراكات ّ
الشعبية الغوغائية اليت ّ
يكف عن الكالم يف املسائل اليت هي أكرب من عقله.
بضعف رأيه ،وقصور مداركه ،وأن ّ
ِ
نسمي األشياء بأمسائها الصحيحة اليت تتطابق مع
مث علينا أن ن ُك ّ
ف عن خداع أنفسنا ،وأن ّ
املدمر).
الربيع العريب) ،بل نقول ّبلء أفواهنا( :اإلعصار العريب اهلائج ِّ
حقيقتها ،فال نقولّ ( :
واحلمد هلل رب العاملني
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