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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسوله األمني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعني.
ذر قرن فتنة الشام وأطلّت برأسها،
لدي رغبة شديدة يف كتابته وقوله يوم أن ّ
هذا كالم كانت ّ
لكن الذي منعين من ذلك آنذاك ،هو يقيين أ ّن معظم الناس –حينها -ما كانوا ليعريوه أمساعهم،
و ّ

كثير منهم يعيش حالة حالمة ،ترتاءى له فيها
ومل يكن عندهم أدىن استعداد لتقبُّله ،فقد كان ٌ
األحالم الورديّة اجملنّحة ،فيحسبها حقيقة واقعة ،ويسيح خياله مع األماين اليت تداعبه و تدغدغه،
حىت وقع يف حالة من الغيبوبة الفكرية ،وأصبح رهني نشوة األماين ،فكان حيلم بأن يرى حكماً
حتولت
عادالً ،وال كذلك عدالة سيّدنا عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ،بل كان حيلم بأن ال ّدنيا قد ّ
ٍ ٍ
اخلاصة به ،وقد صدق يف وصف حال هؤالء قول القائل:
إىل جنّة ،حىت صار لكل فرد فرد جنّته ّ
أنا النشوان من خمر األماني

ونشوان األماني ليس صاحي

السكْرة وعادت الفكرة ،أحسب أنّه غدا عند كث ٍري من الناس استعداد
واآلن وقد ذهبت َّ
ليسمع.
وينبغي أن نعلم أ ّن كالمي هذا ليس إليقاف الفتنة ،فإ ّن األمر أكرب من ذلك بكثري ،أل ّن الفتنة
لكن الغرض
وقعت ،وال يستطيع أحد غري اهلل تعاىل أن يوقفها ،ونسأل اهلل تعاىل السالمة والعافية ،و ّ
السنّة ،ليعلم
من كتابة هذه األسطر ،هو العمل على حتصني عقيدة املسلم ،والدِّفاع عن منهج أهل ّ
حيل بغريها والعياذ باهلل تعاىل.
حل بسورية ،ويوشك أن ّ
كل إنسان براءته من هذا الدَّمار الذي ّ
ّ
ورط أهل سورية يف هذه
ال يشك أحد يف أ ّن ما جرى يف تونس ومصر كان الطُّعم الذي ّ
األحداث اليت عصفت بالبالد ،وأوصلتها إىل ما أوصلتها إليه من البؤس وال ّدمار ،وال يرتاب أح ٌد يف
ومن طاشت عقوهلم يقولون يف نشوة بالغة
أ ّن العلماء مل يستشاروا يف ذلك ،بل لقد مسعنا الولدان َ
وتباهٍ عجيب" :لقد تجاوز الناس العلماء"!!! .ورأينا كثرياً من مظاهر قلّة األدب مع العلماء ،أل ّّنم

يردوهم إىل رشدهم ،فلم يكن علماء الشام الذين تعقد
مل يسايروا الغوغاء و ُّ
السفهاء ،بل حاولوا أن ّ
عليهم اخلناصر خمتلفني يف عدم جواز اخلروج يف املظاهرات ،وقد رأيناهم ومسعناهم خيطبون على
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منابرهم ،وحي ّذرون الناس من ذلك ،ومنهم أمساء المعة أصبحت من املعارضة فيما بعد ،وخطبهم
حمفوظة.
وحىت هؤالء الذين أصبحوا معارضني ،مث دعوا إىل اجلهاد ضد احلاكم ،مل يكن سبب ّاّتاذهم
السمع والطاعة للحاكم الظامل يف غري
هذا املوقف ،اختالفاً على أصل املسألة ،اليت هي وجوب ّ
معصية ،وعدم جواز اخلروج عليه ولو كان فاسقاً فاجراً ،ولكن ذلك كان ألسباب أخرى ،ولو أنّك
صرح بأنّه حرام  ..حىت علماء
سألتهم اآلن وقبل اآلن عن حكم اخلروج على احلاكم الفاسق ،ل ّ
الرأي نفسه  ..فنحن حبمد اهلل عهدنا بعلماء الشام أ ّّنم
سورية الذين كانوا خارجها كان هلم ّ
منضبطون مبنهج أهل السنة ،وال خيرجون عليه من حيث االعتقاد على األقل  ..نعم ،قد جتد سلوكاً
خمالفاً ،ومشكلة بني بعض العلماء وبني احلكومة يف حاالت نادرة ،ولكن االعتقاد شيء والسلوك
شيء آخر ،فاالعتقاد هو ما ذكرت ،وليس بالضرورة أن يكون السلوك مطابقاً للعقيدة دائماً ،فكم
نقر بكوّنا معصية  ..وإالّ فهل مسع الناس أحداً من علماء
من املخالفات الشرعية نرتكبها وحنن ّ
السمع والطاعة للحاكم الفاسق ،هل مسعنا أحداً من علمائنا يشكك يف
الشام يشكك يف أحاديث ّ
احلديث الذي يرويه مسلم يف صحيحه ،وغريه كأمحد واحلاكم ،من حديث ح َذيْ َفة بن الْيَ َمان رضي
اخلَْري َشر؟
ول ،اللَّه إنَّا كنا ب َشٍّر فَ َجاءَ اهلل ِبٍَْري فَنَ ْحن فيه ،فَ َه ْل من َوَراء هذا ْ
اهلل عنه ،قلت :يا َرس َ
اخلَْري َشر؟ .قال:
قال :نعم .قلت :هل َوَراءَ ذلك الشَِّّر َخْي ٌر؟ .قال :نعم .قلت :فَ َه ْل َوَراءَ ذلك ْ
اي وال يَ ْستَ نُّو َن بسنَّيتَ ،و َسيَ قوم فيه ْم
نعم .قلتَ :كْي َ
ف؟ .قال :يَكون بَ ْعدي أَئ َّمةٌ َال يَ ْهتَدو َن ِب َد َ
ال ق لوب ه ْم ق لوب الشَّيَاطني يف جثْ َمان إنْ ٍ
ول اللَّه إن أ َْد َرْكت
ر َج ٌ
َصنَع يا َرس َ
س .قال :قلتَ :كْي َ
فأْ
امسَ ْع َوأَط ْع"  ..إىل أحاديث أخرى
ك فَ ْ
ب ظَ ْهرَك َوأخ َذ َمال َ
ذلك؟ قال :تَ ْس َمع َوتطيع ل ْْلَمري؛ َوإ ْن ضر َ
املطهرة.
السنّة ّ
كثرية يف هذا املعىن تطفح ِبا دواوين ّ
هذا .يف حني أ ّن بعض العلماء ،ممّن هلم شهرة -من غري علماء الشام -ش ّكك يف هذا احلديث
الصحيح على شاشات بعض الفضائيات املشهورة ،وحاول بذلك أن ينسف أصالً راسخاً من أصول
أهل السنة واجلماعة ،ليثري يف الناس مزيداً من اهليجان للخروج يف املظاهرات ،بل قد وجدنا من أثر
تشكيكه هذا َمن ي ّردد قوله عليه الصالة والسالم":تسمع وتطيع" بأسلوب ساخر ،ويف استخفاف
وسخرية وقحة.
ويف تلك األثناء حاول بعض أساتذة علم احلديث الفضالء (من أهل الشام) أن ينبّهوا ذلك
ظل على موقفه وتشكيكه ،مع
العامل إىل خطئه ،لعلّه يرجع عنه ،ولكنّه مل يلتفت إىل كالمهم ،بل ّ
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العلم بأنّه ليس بصاحب حديث ،وال له فيه بضاعة ،ومع أ ّن َمن نبّهه من علماء الشام مل يكن على
عالقة طيّبة مع النظام يف سورية.
الربيع العريب ،مل جيرؤ العلماء على البَوح
ومع هذا ،فإنّه عندما بدأت ما ي ّ
سميه البعض بثورات ّ
مبا يف نفوسهم ،حىت ال يثريوا على أنفسهم الغوغاء ،وتلك رخصة قد أخذوا ِبا ،إذ ما فائدة كالم
الضّر لصاحبه  ..ولكن وجد فيهم –مع هذا -من أخذ بالعزمية ،وقام بأداء الفرض
اليسمع ،وجيلب ّ
الكفائي ،فواجه الطّوفان ،وحت ّدى التّيار اجلارف ،ومشخ كالطَّود ،حماوالً أن جيعل من نفسه س ّداً يف
العامة ،بل حىت من
الرعاع و ّ
وجه اإلعصار ،فقوبل بما قوبل به من التخوين والغفلة والتكذيب ،من ّ

اخلاصة  ..وقف هذا املوقف الشجاع العالمةُ الشهيد البوطي رمحه اهلل عن
كثريين ممّن ي َع ّدون من
ّ
علماء الشام كلّهم ،بل عن علماء السنة ،وقبل بكل ما يرتتّب على ِّاّتاذ هذا املوقف ،قبل بالتخوين
صم مبعاداة الشعوب اليت تبحث عن احلرية ،وهو املشفق عليها ،واآلخذ حب َجزها
وهو األمني ،وأن يو َ
الركون إليهم ،وقد
حىت ال تلقي بنفسها يف النار ،ومبماألة الظلمة والوقوف إىل جانبهم يف ظلمهم و ّ
كل عاقل منصف أنّه مل يكن كذلك يف يوم من األيام.
علم ّ
وال ينبغي أن ي ْفهم من كالمي هذا ،أ ّن أهل الشام وحدهم هم احملافظون على منهج أهل

مؤتنون على إرث النبوة ،ال خيتلفون عن أهل
األمة خرياً كثرياً ،فهناك علماء كثر َ
السنّة ،بل إ ّن يف ّ
ّ
يصرحون باحلقيقة مهساً فيما بينهم ،ومل تكن عندهم جرأة
الشام يف هذه املسألة ،ولكنّهم كانوا ٍّ
العالمة الشهيد السعيد حىت يستعلنوا بني املْل مبوقفهم املعارض هلذه احلراكات الطّائشة.
ففي هيئة علمية مشهورة هلا نشاط على الساحة اإلسالمية ،وفيها شخصيات مشهورة وأمساء
الربّانيّني من بعض بلدان املغرب العريب ،له قدم راسخة يف
المعة  ..كان فيهم رجل من العلماء ّ
العلم والتقوى ،قال ألعضاء هذه اهليئة -ملا رأى انسياقهم وراء هذه احلراكات الشعبية :إنّنا اآلن
ّ
خوارج ،أي حنن بتأييدنا هلذه احلراكات متّبعون ملذهب اخلوارج ،الذين يرون اخلروج على احل ّكام
الصرب على احلاكم اجلائر ،مع دعوته إىل
الفسقة ،ولسنا على منهج أهل السنة ،الذين يرون ّ
اجلائرين َ
احلق ،وأمره باملعروف وّنيه عن املنكر باحلكمة واللّني كما أمر اهلل تعاىل ،وقال هلم :إ ّن هذه الثورات
إذا أطاحت بأنظمة احلكم القائمة ،ووصل اإلسالميّون إىل س ّدة احلكم؛ فسوف حتتاجون إىل
عشرين سنةً -على األقل -من العمل الدَّؤوب ،لكي تقنعوا الناس بأن اخلروج عن طاعة احلاكم
منهج أهل السنة ،وإالّ فإ ّن الناس سيثورون على ح ّكامهم
والثورة عليه هو منهج اخلوارج ،وليس َ
اجلدد من اإلسالميّني كما ثاروا على غريهم.
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وأخرياً أسوق لك كالماً الثنني من العلماء ،مها أكرب مرجعني ألولئك الذين ي ّدعون أ ّّنم سلفية،
لتعلم أ ّن هذا هو موقف سائر من ينسب نفسه ملدرسة السنّة ،هذان العاملان مها الشيخ عبد العزيز
بن باز والشيخ حممد بن عثيمني رمحهما اهلل.
يقول الشيخ ابن باز" :ليس من منهج السلف التشهري بعيوب الوالة ،وذكر ذلك على املنابر؛
يضر
السمع والطاعة يف املعروف ،ويفضي إىل اخلوض الذي ّ
أل ّن ذلك يفضي إىل الفوضى ،وعدم ّ
السلطان" ،وقال الشيخ ابن
السلف النصيحة فيما بينهم وبني ُّ
وال ينفع ،ولكن الطريقة املتّبعة عند ّ
السلف الصاحل يف التعامل مع السلطان ،وأن ال تتخذ من أخطاء
عثيمني" :فاهللَ اهللَ يف فهم منهج ّ
السلطان سبيالً إلثارة الناس ،وإىل تنفري القلوب عن والة األمور ،فهذا عني املفسدة ،وأحد األسس
ّ
الشّر والفتنة والفوضى
اليت حتصل ِبا املفسدة بني الناس .كما أ ّن ملء القلوب على والة األمر حيدث ّ
 ...ولْيعلَم أ ّن َمن يثور إّّنا خيدم أعداء اإلسالم ،فليست العربة بالثورة وال االنفعال ،بل العربة
احلج
باحلكمة" وقال أيضاً" :فإنّه جيب علينا طاعة والة األمور وإن كانوا عصاة؛ فنقيم معهم ّ
واجلهاد ،وكذلك اجل َمع ،نقيمها مع األمراء ولو كانوا ف ّجاراً" ،هل جتد يف كالم هؤالء ما خيالف
الكالم الذي كان العالّمة الشهيد البوطي رمحه اهلل جيلجل به على منرب اجلامع األموي إىل يوم
رب العاملني ،وأفضل الصالة والتسليم على سيّدنا حممد وعلى آله وصحبه
وفاته؟ .واحلمد هلل ّ
أمجعني.
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