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حينما يصدع العالم بالحق وينطق بالصدق

بسام ناصر

) من برنامج «الشريعة والحياة»، بعنوان: «الثورة فتنة أم رحمة؟»، مع11/9في حلقة ا�حد الماضي (

البرنامجالشيخ الدكتور يوسف القرضاوي بعد تعافيه من أزمته المرضية ا�خيرة، والتي جاءت بعد توقف 

المتAحقة، العربية  الثورات  أحداث ووقائع   في تلكلفترة طال أمدھا، بسبب تركيز الجزيرة على تغطية 

تسمت بالجرأةالحلقة قدم الشيخ محمد أبو الھدى اليعقوبي ـ المدرس في المسجد ا�موي بدمشق ـ  مداخلة، ا

يان الحقالعلمية، حيث رفع صوته عاليا جاھرا بالحق، وصادعا به، عمA بما أوجبه R على العلماء من ب

وإعAنه في الناس رضي من رضي وسخط من سخط.

 في أمريكاالشيخ اليعقوبي قامة علمية ودعوية ذات نشاط وفاعلية، له جوUت دعوية وعلمية كثيرة وعديدة

يم فيوأوروبا، وھو من بيت علم وصAح ودين، أخذ العلم على طريقة المتقدمين، من حفظ القرآن الكر

م في علومالصغر، وسماع كتب الحديث النبوي، وحفظ المتون في سائر الفنون، ما يكسب العالم رسوخ القد

الشريعة، والموسوعية في التلقي والبحث والدراسة.

تصاماتمداخلة الشيخ اليعقوبي تركزت على بيان ا�سس الشرعية الموجبة للمشاركة في المظاھرات واUع

الظلم واUستبداد والفساد  التي تمارسھا الشعوب في حراكھا ضد  السلمي  (وكانوسائر مظاھر اUحتجاج 

الخروج علىكAمه منصباً على الحالة السورية بالتحديد)، فقد جاء تقريره مرتكزا على ا�دلة التي تجيز 

ا العادل، أما  إنما تنصرف ل_مام  إذ أن وجوب الطاعة ل_مام مطلقا  الجائر (الظالم)،  `مام الكافرالحاكم 

عليه درءافيجب عزله با`جماع، أما ا`مام الفاسق فقد نقل ا`مام النووي ا`جماع على عدم جواز الخروج 

 عزله ولوللفتنة، فلم يبق إU ا`مام الجائر الذي إذا عم جوره ولم يرعِو عن ذلك، ولم يرجع عنه، وجب

وابن والتفتازاني  كالجويني  العلم  أئمة  بالنقل عن  رأيه  مدعما  الحروب،  وإقامة  السAح،   عابدينبشھر 

وغيرھم.

باغيا، يسمى   U بحق  ا`مام  من خرج على  أن  مداخلته:  اليعقوبي في  الشيخ  التي ذكرھا  ا�صول  من 

ل ثاٍن:فالخوارج ھم الخارجون على ا`مام الحق بغير حق، فمن خرج بحق U يكون خارجيا وU باغيا، وأص

أنزلهمن خرج لظلم لحق به U شبھة فيه وجب على الناس معاونته، ووجب عزل ا`مام لھذا الظلم الذي 

ستثنائية، بلبالناس، ثم أنزل ھذه ا�صول على الحالة السورية، حيث أن الظلم ھناك ليس حالة فردية، أو ا

، وأنھو ظلم شامل، مؤكداً أننا نتحدث عن شعب يقتل، ومساجد تقصف، وأعراض تنتھك، وظلم وقتل عام

طة يغتفرالرئيس اعترف بوقوع أخطاء عديدة في ھذا السياق، مشيرا إلى أن ھذه ا�خطاء ليست أخطاء بسي

م بالناس�صحابھا، بل ھي أخطاء شنيعة وعظيمة وبشعة، توجب العمل لعزل ا`مام الجائر الذي أنزل الظل

بأبشع صوره، وأفظع ألوانه.

ھم وطغيانھم،حول مواقف العلماء والفقھاء الذي وقفوا في خنادق الظالمين، وتولوا الدفاع عن ظلمھم وبطش

مبينا أننا Uأكد الشيخ اليعقوبي أن الساكت معذور، �ن القھر والضغط والظلم يمارس بصور قميئة وشديدة، 

جرائم القتلنعذر كل من يؤيد ھذا النظام في ظلمه، فالذي يعينه على ظلمه وقتله ھو شريك له في الظلم و

خبرا أرسلفيديورواقمحرابالقدسوفياتطقسقرب عنرياضةسياسة ب�منوعاتديرتناحولناتماسالرئيسية
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اقتباس

معاقبة منوالتعذيب وانتھاك الحرمات، مؤكدا أن ھذه ا�فعال U تسمى خطأ، وإنما تسمى جرائم حرب، يجب 

يقترفھا ويقوم بھا.

ر ا�خ الشيختعقيب الدكتور يوسف القرضاوي كان مؤيداً لكAم الشيخ اليعقوبي، حيث قال: «أوU أود أن أشك

gقة وفيھا علم ودين وينبغي أن تؤيgدة وموثgد وأن يأخذ الناس بھا».اليعقوبي على فتواه ھذه وبيانه، وھي فتوى مؤي

المظاھرات واUع المشاركة في  إلى وجوب  الحلقة ھو كذلك متجھاً  القرضاوي في  الشيخ  تصاماتوكان كAم 

ي الظالمين، وأمرھملمقاومة الظلم واUستبداد، مستدU با�دلة الشرعية الواردة في مواجھة الظلم، وا�خذ على أيد

بالمعروف ونھيھم عن المنكر.

د، ويتفننيعجب المرء حقا وھو يرى النظام السوري، يمارس القتل اليومي، ويقصف المدن، ويحاصر المساج

لفقھاء من يدافعجنوده ورجال أمنه في تعذيب أبناء الشعب السوري بطرق وحشية ودموية، ثم تجد من العلماء وا

أن يكون عوناعنھم، ويقف في صفھم، ويتخندق في خنادقھم، فأي دين ھذا الذي يجيز للعالم، ويسوغ للفقيه، 

لظالمين وا�خذللظالمين، وظھيرا للمجرمين؟ فھل ھؤUء يمثلون دين ا`سAم بحق الذي يأمر أتباعه، بالتصدي ل

على أيديھم، ومنعھم من ممارسة ظلمھم، وأمرھم بالمعروف ونھيھم عن المنكر.

سف القرضاوي،من يمثل ا`سAم بحق في ھذا المقام، ھم أمثال الشيخ محمد أبو الھدى اليعقوبي، والدكتور يو

ختاروا موقفوغيرھم من علماء ا�مة الربانيين، الذين صدعوا بكلمة الحق، ونطقوا بواجب الوقت عليھم، وا

 تكون في الطليعة،العزيمة، ولم يلذوا بالصمت وإن كان يسعھم ذلك، فھذه روح العلماء الربانيين المتوثبة لئن

أنفسھم لشياطينوالمتطلعة لتقدم الصفوف، Uستشعارھا عظم المسؤولية التي تضطلع بھا، U كأولئك الذي باعوا 

آن عن أمثالھمالسلطة، وطمعوا في مناصبھم، وسال لعابھم كي يحظوا بفتات عطائھم، مثلھم بحق كما ذكر القر

ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن. َوَلْو ِشْئَنا لََرَفْعَناهُ ِبفي قوله: }َواْتُل َعَلْيِھْم َنَبأَ الgِذي آََتْيَناهُ آََياِتَنا َفاْنَسلََخ ِمْنَھ gَھاا َفأَْتَبَعُه الش

َبَع َھَواهُ َفَمَثلُُه َكَمَثِل اْلَكْلِب إ gَْرِض َوات�ُه أَْخلََد إَِلى اْ gذَوَلِكنgيَنِْن َتْحِمْل َعَلْيِه َيْلَھْث أَْو َتْتُرْكُه َيْلَھْث َذلَِك َمَثُل اْلَقْوِم ال ِ

ُروَن{ (ا�عراف:  gُھْم َيَتَفكgُبوا ِبآََياِتَنا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعل g176 - 175َكذ.(

ظام الدموي،ما نشاھده من صور التعذيب الوحشي، ونراه من مشاھد ا`ذUل اليومي، الذي تمارسه عصابات الن

فكيف يرتضيه قومبحق أبناء الشعب السوري، U يمكن أن يرتضيه ويقبل به إنسان يتمتع بأدنى مشاعر ا`نسانية، 

قبل الطغاة، ولتسقطينتسبون إلى العلم الشرعي، ويتبجحون بألقاب السماحة والفضيلة، أU فليسقط أولئك العلماء 

لدرع الواقيالشعوب عمائمھم قبل إسقاطھا لعروش الظالمين، فإنھم وR أشد ضررا، وأخطر جرما منھم، فھم ا

لھم، واللسان الناطق باسمھم، والمدافع عن جرائمھم وبوائقھم.

ممن ينطبق عليھمأليس أولئك العلماء والفقھاء، الذي رضوا �نفسھم أن يكونوا في صفوف الطغاة الظالمين، ھم 

ُه َقاَلحديث النبي عليه الصAة والسAم انطباقا كامAً، َعْن أُمv َسَلَمَة َزْوِج النبيv صلى R ع gأَن vليه وسلم َعِن النبي

 َفَقْد َبِرَئ َوَمْن أَْنَكَر َفَقْد َسلَِم، َوَلِكْن َمْن رضَي َوَتاَبَع».«إِنgُه ُيْسَتْعَمُل َعَلْيُكْم أَُمَراُء َفَتْعِرفُوَن َوُتْنِكُروَن، َفَمْن َكِرَه

ِ أUََ ُنَقاِتلُُھْم َقاَل «Uَ َما َصلgْوا» (رواه مسلم وأبو دا gR ود والترمذي وغيرھم)؟َقالُوا َيا َرُسوَل

الذي يلحقھم جراء للعار   متابعتھم لھم،فبئس الموقف موقفھم حينما يرضون بما يفعله الظلمة المجرمون، ويا 

سھم في مقاعده، بلوتبريرھم لجرائمھم المخزية. فليس ھذا بالمقام الذي يليق بأھل العلم وحملته أن يضعوا أنف

 (سيد الشھداءمواقفھم التي تحمد لھم، وتسجلھا صحائف ا�رض والسماء ھو ما عبر عنه سيدھم وقدوتھم بقوله:

حمزةُ بن عبد المطلب ورُجٌل قام إلى إمام جائٍر فأمرهُ ونھاهُ فقتلُه).

 تعليقات

 
08:43 16-09-2011 ثائر — بالصدق وينطق بالحق العالم يصدع حينما: رد #1

، 1 بارك 2 فيھمھكذا ھم العلماء الثائرون 1 تأخذھم في 2 لومة 1ئم، ليس مثل علماء السطان، وفقھاء القصور

 

تحديث التعليقات

أضف تعليق

 مسؤولية عنھا و1 يتبناھا بالضرورة.التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن آراء أصحابھا فقط، و1 يتحمل موقع صحيفة السبيل أي
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موقع السبيل القديم

JComments

شروط نشر التعليق

* ا1لتزام باVداب العامة المعروفة وا1بتعاد عن المفردات غير المناسبة.

ظمات.* ا1لتزام بعدم القدح في الشخصيات العامة وا1عتبارية وعدم تجريح الھيئات والحركات والمن

* ا1بتعاد عن العنصرية والمذھبية والطائفية.

* سيتم حذف أي تعليق بغير اللغة العربية أو ا]نجليزية.

* ]دارة الموقع الحق بحذف وعدم نشر أي تعليق 1 يلتزم بما ورد أع^ه

اUسـم 

العنوان 
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