صفحة جديدة للفتاوى المستجدة
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

سؤال  :1هل يفرق يف العذر ابجلهل بني املسائل الظاهرة واخلفية ،فقد ادعى البعض أنكم ال
تفرقون  ..بوركت جهودك الطيبة؟
شارع فيما قد وقع
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .مناط العذر ابجلهل؛ العجز عن إدراك مراد ال ّ
فيه اجلهل ،مع بذل اجلهد على دفع ذلك العجز ،قدر املستطاع  ..وال شك أن املسائل كلما كانت خفيّة،

ش ارع يف تلك املسائل ،وكان العجز أقرب ملن خفيت عليه تلك املسائل ،من
كلما صعبت معرفة مراد ال ّ
املسائل الظاهرة املعلومة للخاصة والعامة ،واليت يسهل معرفتها ملن يطلبها ،وبقليل من اجلهد ،وابلتايل من
هذا الوجه نعم يوجد فرق بني املسائل اخلفية ،واملسائل الظاهرة فيما يتعلق ابلعذر ابجلهل  ..وال يصح
النقل عنَّا خالف ذلك.
أمر نسيب ،فما هو ظاهر يف زمان قد يكون خفياً يف زمان آخر ،وما يكون
لكن الظهور واخلفاء ٌ
خفيا عند ٍ
قوم أو يف مص ٍر من األمصار ،قد يكون ظاهراً عند آخرين ،ويف مص ٍر آخر ،ومن يريد أن خيوض
ً

يف حتديد خفاء املسائل وظهورها ،وتعليق العذر ابجلهل ـ أو عدمه ـ عليها ،ال بد له من أن يتفطّن هلذا
املعىن ،وهللا تعاىل أعلم.
سؤال  :2هل يشرع قصر الصالة للسجني ،إذا كان السجن يبعد مسافة القصر عن مدينته ،وهل
هناك فرق بني ما قبل احملاكمة وبعدها ،مع العلم أنه قد ينقل بني عدة سجون  ..وابرك هللا فيك؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .نعم؛ يشرع للسجني القصر واجلمع ،إذا كان السجن يبعد مسافة
القصر عن مدينته ،إىل أن يظهر له بقرينة أو حكم مقدار الفرتة الزمنية اليت سيقيمها يف السجن ،فيصلي
ٍ
حينئذ صالة املقيم ،على اعتبار أن السجن قد أصبح ابلنسبة له دار إقامة.
والسفر ،واألايم
كذلك عند االنتقال والسفر من سجن إىل سجن؛ جيمع ويقصر فرتة االنتقال ّ
األوىل من االنتقال ،إىل أن تستقر إقامته يف السجن اجلديد.
كذلك إذا كان السجني مسجوانً عند العدو ،جيوز له أن جيمع ويقصر طيلة فرتة التحقيق اليت
يتعرض فيها للفتنة والتعذيب ،واالستدعاء املفاجئ ،حىت لو مل يكن السجن يبعد عن مقر إقامة السجني
ّ
مسافة القصر ،فالقصر واجلمع هنا ،لعلة اخلوف من أن تفوته الصالة يف مراحل وأجواء التحقيق ،والفتنة،
والتعذيب ،قال تعاىل [:وإِذا ضربْـت ْم ِيف األ ْر ِ
الصالةِ إِ ْن ِخ ْفت ْم أن
اح أن تـ ْقصرواْ ِمن َّ
ض فـل ْيس عل ْيك ْم جن ٌ
يـ ْفتِنكم الَّ ِذين كفرواْ إِ َّن الْكافِ ِرين كانواْ لك ْم عد ّواً ُّمبِيناً ]النساء .101:فعلة التقصري؛ الضرب والسفر،
واخلوف من فتنة العدو ،فيجوز اجلمع والقصر لعلة واحدة منهما ،كما جيوز للعلتني معاً ،وهللا تعاىل أعلم.
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س :3هل جيوز للزوجني أن حيتفال نمناسبة يوم زواجهما ،أو حيتفل بيوم ميالد مولود ،وحنو ذلك من
املناسبات اجلميلة  ...وجزاكم هللا خرياً؟
يقرب البعيد ،ويزيد من املو ّدة واحملبة بني األحبة،
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .أميا احتفال ّ
واألقارب والرحم ،واألصدقاء الصاحلني ،وجيدد العهد فيما بينهم؛ كاالحتفال نمناسبة يوم زواج ،أو ميالد
مولود أو طفل ،أو جناح ،أو انتصار ،وحنو ذلك من املناسبات اجلميلة ،هو جائز ،بثالثة شروط:
أوهلا :أن ال يتخلل االحتفال منكر.
سمى املناسبة عيداً.
اثنيها :أن ال ت ّ
اثلثها :أن ال تعطى املناسبة الصبغة الدينية ،ويرتَّب عليها وعد ووعيد ،وهللا تعاىل أعلم.
س :4ما حكم املشاركة السياسية يف األنظمة احلاكمة املعاصرة ،وجزاكم هللا خرياً؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .املشاركة السياسية أقسام وأنواع ،ولكل قسم منها حكمه:
قسم جيد نفسه بيده القرار ،ولديه القدرة والصالحيات على اإلصالح وإحداث التغيري إىل
األحسن  ..فاملشاركة هنا جائزة ،بل واجبة.
وقسم يفتقد الصالحيات ،والقدرة على اإلصالح والتغيري إىل األحسن ،وأن مشاركته ستكون عوانً
للظاملني على ظلمهم ،وتكثرياً لسوادهم ،وابطلهم  ..وهذا النوع من املشاركة ال جيوز ،وصاحبها يطاله نفس

وزر من يشاركهم من الظاملني.

وقسم يكون شريكاً لغريه يف اختاذ القرار ،ونسبة قدرته على اإلصالح وإحداث التغيري ،%00

فتتساوى نسبة املصاحل واملفاسد من املشاركة  ..وهذا مورد اجتهاد ،جيوز فيه التَّقدم ،كما جيوز التأ ّخر،
والتأخر أسلم وأشرف لصاحبه يف دينه ودنياه.

وميكن القول كذلك :كلما زادت النّسبة عن  ،%00كلما كانت املشاركة أوىل ،وأقرب للجواز،
وكلما نقصت النسبة عن  %00كلما كانت املشاركة أقرب للحرمة وعدم اجلواز ،ومرد تقدير النُّسب
الصريح ،والدراية اجليدة بواقع املشاركة ،واألنظمة اليت يراد املشاركة فيها ،وهللا
للنّقل الصحيح ،والعقل ّ
تعاىل أعلم.
الساعة يـ ْق ِسم الْم ْج ِرمون ما لبِثوا غ ْيـر ساع ٍة
س :0كيف نفهم هذه اآلية الكرمية [:ويـ ْوم تـقوم َّ
مرت
كذلِك كانوا يـ ْؤفكون ]الروم .00:حيث حيتج هبا البعض على إنكار عذاب القرب ،فيقولون ":هل َّ

عليهم سنوات عذاب القرب ودهوره وكأهنا ساعة واحدة ،أم أهنم كانوا يف حالة رقاد وسبات ال يدركون؟".

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .قد دلّت أدلة الكتاب والسنّة ،على أن عذاب القرب ،وكذلك نعيمه

حق ال مرية فيه ،وقد أمجع على ذلك السلف الصاحل ،ومل يشذ عنهم يف هذا االعتقاد إال أهل األهواء
والبدع ،كاملعتزلة من قبل ،وحزب التحرير يف زماننا املعاصر ،وهؤالء ال يلتفت هلم فيما قد خالفوا فيه.
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أما كيف نفهم اآلية الكرمية الواردة يف السؤال ،وكيف نوفق بينها وبني األدلة الدالة على عذاب
القرب ..؟
أقول :ال تعارض بينهما وهلل احلمد ،فاألدلة الدالة على عذاب القرب حمكمة يف ثبوهتا ودالالهتا ،وما
يفيد التعارض يف داللته مع هذا احملكم ،يفهم ويفسر على ضوء احملكم من األدلة ،وبيان ذلك ،أن قوهلم[:
ما لبِثوا غ ْيـر ساع ٍة ]؛ يشمل حياهتم يف الدنيا قبل املمات ،ويف القرب بعد املمات  ..فإذا افرتضنا ـ كما ورد
يف السؤال ـ أهنم كانوا يف القبور " يف حالة رقاد وسبات ال يدركون " ،فهل كانوا يف حياهتم الدنيا " يف حالة

رقاد وسبات ال يدركون " ..؟!

ٍ
ِ
وهو كقوله تعاىل [:قال ك ْم لبِثْـت ْم ِيف ْاأل ْر ِ
اسأ ْل
ض عدد سنِني  .قالوا لبِثْـنا يـ ْوماً أ ْو بـ ْعض يـ ْوم ف ْ
الْعا ِّدين ]املؤمنون 112:ـ  .113فهم سئلوا عن مكثهم يف احلياة الدنيا ـ ومل يكونوا يف رقاد وال ثبات ـ
فكان جواهبم [ لبِثْـنا يـ ْوماً أ ْو بـ ْعض يـ ْوٍم ] ،فأجابوا نما أجابوا به لشدة هول وعذاب جهنم ،فأنساهم
عيشهم ،وكم عاشوا يف احلياة الدنيا ،وكذلك يقال يف عذاب القرب؛ لشدة الفارق بينه وبني عذاب جهنم،
يعتربون أنفسهم أهنم كانوا يف قبورهم يف رقاد ،كما يف قوله تعاىل [:قالوا اي ويْـلنا من بـعثـنا ِمن َّم ْرق ِدان هذا ما
الر ْْحن وصدق الْم ْرسلون ]يس .02:وقد نقل عن بعض السلف كابن عباس وغريه ،أنه يتوقف عنهم
وعد َّ
عذاب القرب ما بني النفختني ،فيكونون خالل هذه الفرتة يف رقاد ،فلما بعثوا ،وشاهدوا ما كانوا جيحدونه يف
احلياة الدنيا ،يقولون مقولتهم [:اي ويْـلنا من بـعثـنا ِمن َّم ْرق ِدان ].
يوضح هذا املعىن احلديث الذي رواه مسلم يف صحيحه ":يؤتى ِ
الدنيا من أ ِ
أبنعم أ ِ
هل ُّ
هل النَّا ِر يوم
قط فيقول ال َِّ
ِ
قط ،هل َّ ِ
نعيم ُّ
القيامة فيصبغ يف النَّا ِر صبغةً مثَّ يقال اي ابن آدم هل رأيت خريا ُّ
واَّلل اي
مر بك ٌ
ً
رب " .فهذا رغم أنه كان أنعم أهل األرض من أهل النار ،إال أنه عندما يشاهد عذاب جهنم ،ويغمس فيها
ِّ
غمسة واحدة ،ينسى ما كان فيه من نعيم ،ويقول :ما رأيت يف حيايت خرياً ،وال نعيماً قط  ..فهذا كذاك؛
فهذا أنسته أهوال يوم القيامة ما كان فيه من نعيم ،وذاك أنسته كم مكث يف األرض عدد سنني.
س :6عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":اصربوا فإنه ال
أييت زمان إال والذي بعده شر منه حىت تلقوا ربكم "البخاري .فهل زمن النصر والتحرير الذي سيعقب
املرحلة شر من هذه املرحلة ،وهل زمن النصر الذي حققه صالح الدين األيويب رْحه هللا شر من املرحلة
اليت سبقته ،أم كيف نفهم احلديث ؟ ابرك هللا فيكم.
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .احلديث ال يفيد أن كل جزئية يف هذا الزمان ،خري من كل جزئية
تقابلها يف الزمان التايل ،أو كل شخص يف هذا الزمان خري من كل شخص يف الزمان التايل ،وإمنا يفيد أن
جمموع هذا الزمان خري من جمموع الزمان الذي يليه.
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ويقال كذلك :ليس كل زمن يتحقق فيه النصر أو شيء من النصر واخلري ،خري من الزمن الذي
جر بطراً وكرباً ،وفسوقاً ،ونسياانً ،فيكون العهد الذي قبله الذي يتسم ابلشدة،
قبله ،فكم من نصر وخري ّ

وخيلو من تلك االحنرافات ،خري من الزمن التايل الذي حتقق فيه ذلك النصر أو اخلري مع تلك االحنرافات،
كما قال تعاىل [:ت ْدعونه تض ُّرعاً وخ ْفيةً لَّئِ ْن أجناان ِم ْن ه ِـذ ِه لنكون َّن ِمن َّ
اَّلل يـن ِّجيكم ِّم ْنـها وِمن
الشاكِ ِرين  .ق ِل ّ
ك ِل ك ْر ٍ
ب مثَّ أنت ْم ت ْش ِركون ]األنعام 63:ـ  .64فهؤالء يف مرحلة الشدة وهم يدعون هللا تضرعاً وخفية خري
ّ
مما هم فيه ـ بعد الظفر والفرج ،والنجاة ـ من الشرك ،والفسوق ،والنسيان.
وحنوه قوله تعاىل [:ول ْو رِْحْناه ْم وكش ْفنا ما هبِِم ِّمن ض ٍّر لَّل ُّجوا ِيف طغْياهنِِ ْم يـ ْعمهون ]املؤمنون.50:

وهؤالء يف زمن الشدة قبل النصر والرْحة ،خري مما هم فيه بعد النصر واخلري والرْحة الذي يعقبه أو يتخلله

الطغيان والفجور والنسيان!
فاخلريية ال تقاس بزمن النصر واخلري من عدمه ،وإمنا بزمن االستقامة على الطريقة من عدمها ،وهللا
تعاىل أعلم.

قال تعاىل [:ونـ ْبـلوكم ِاب َّ
لش ِّر و ْ
اخل ِْري فِ ْتـنةً ]األنبياء .30:ويف كثري من األحيان يكون بالء اخلري
والسعة والرخاء والظفر ،أشد فتنة من بالء الشدة  ..نسأل هللا تعاىل العفو والعافية.
السنيَّة " ،على اعتبار أن الكتاب سبب الغلو
س :5هناك من يطالب حبرق وإتالف كتاب " ال ّدرر َّ

والتكفري يف األمة  ...فما قولكم ،جزاكم هللا خريا؟

السنيَّة " ،حيوي على جمموعة من املقاالت واألحباث
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .كتاب " ال ّدرر َّ

للشيخ دمحم بن عبد الوهاب ،وأحفاده ،وعلماء جند ممن جاؤوا بعده ،ويف مواضيع متعددة وخمتلفة ،على
مدار أكثر من مائيت سنة  ،نما يتناسب مع احلوادث والنوازل املستجدة اليت حتاكي وتناسب بيئتهم وظروفهم
 ..وإنزال اجلميع ،ومجيع ما كتبوه عرب تلك العقود ،والسنني ،منزلة واحدة من اجلرح أو التعديل ،عمل
خاطئ ،ال يقول به ابحث منصف  ..فالتجريح املطلق ابطل ومرفوض ،كما أن التعديل املطلق أيضاً ابطل

ومرفوض.

والقول الوسط الذي نراه :أن الكتاب كغريه من كتب املتأخرين ،فيه خري كثري ،وخريه راجح ،كما
فيه اجتهادات خاطئة ،وإطالقات متشاهبة ْحّالة أوجه وتفاسري ،جتنح للغلو ،من ال حيسن تفسريها ،وردها
للمحكم من أقوال أصحاهبا ،قد يفهم منها الغلو ،والتشدد ،وينتهي به احلال إىل الغلو ،وخباصة إن مل يكن

متمرساً يف املطالعة ،متمكناً من علوم اآللة اليت تعينه على فهم ما يقرأ ،لذا من كان مبتدائً يف الطلب ،غري
ابتداء ،فكم
متمكن من علوم اآللة اليت تعينه على فهم ما يقرأ ،والتوفيق فيما يقرأ ،ال ينصح بقراءة الكتاب
ً

من كتاب آفته يف فهم قارئه ،ال فيما قد سطّر فيه!
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لكن هذا اجلانب الذي يؤخذ على الكتاب املشار إليه أعاله ،ال يربر القول حبرقه وإتالفه ،وإال ملا
سلم لألمة كتاب من كتب ع لمائنا األوائل؛ إذ ما من كتاب إال له وعليه ،يؤخذ منه ويرد عليه ،خيطئ
ويصيب  ..فليس ألي خطأ يرد يف هذا الكتاب أو ذاك نسرع يف التنادي إىل حرقه وإتالفه ،ال يفعل ذلك
إال جاهل سفيه ،أو حاقد انقم!
ولإلنصاف من خالل قراءيت يف الكتاب ،وجدت إطالقات وتقريرات للشيخ دمحم بن عبد الوهاب
رْحه هللا ،هي يف االجتاه املعاكس للغلو يف التكفري ،يقتات منها الطرف املقابل من أهل اإلرجاء ،والتفريط،
نما يتالقى مع أهوائهم  ..من هذه اإلطالقات والتقريرات عدم تكفريه ملن يسجد ويعبد الصنم ،العتبار مانع
عبد الق ِ
اجلهل ،حيث يقول ":وإذا كنا ال نكفر من عبد الصنم الذي على قرب ِ
والصنم الذي على قرب
اد ِرَّ ،
أْحد البدوي وأمثاهلما ،ألجل جهلهم ،وعدم من ينبِّههم ،فكيف نك ِّفر من ال ي ْش ِرك ابهلل !"ا -هـ .وابلتايل

فإن إظهار الشيخ دمحم بن عبد الوهاب على أنه من دعاة الغلو يف التكفري ،جيانب احلقيقة والصواب ،وفيه
كثري من التحامل ،وملن يريد أن يتص ّدى لكتب الشيخ ،وكلماته ،ومذهبه يف التكفري ،ونشد الدقة
واإلنصاف ،ال بد له من أن ينظر يف جمموع مقاالت وكلمات الشيخ يف التّكفري ،وحيسن التوفيق فيما بينها،
ٍ
حينئذ إال خرياً ،وهللا تعاىل أعلم.
ورد املتشابه منها إىل احملكم من قوله ،ولن جيد
حترمون العمليات املسماة ابالستشهادية ،وهناك من يستدل على
س :8قد ع ِرف عنكم أنكم ّ
جوازها ابلقاعدة اليت تقول ":الضرورات تبيح احملظورات " ،فهم ميارسوهنا ،ويفتون هبا ،حتت عنوان وذريعة

الضرورة  ..ومل جند يف ردك على شبهات املخالفني ،رداً على هذه الشبهة أو االستدالل؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .ال تـزال الضرورة الصغرى بضرورة أكرب وأعظم منها ،فضرورة

تتعرض النفس
احلفاظ على النفس ضرورة عظمى هتون يف سبيلها مجيع الضرورات األخرى  ..وعندما ّ
للهلكة ،ويكون اخليار بني املوت أو تناول اخلمر ،أو أكل حلم اخلنزير ،أو ارتكاب أي حمظور آخر ،جاز
للمرء تناول اخلمر ،وحلم اخلنزير ابلقدر الذي يدفع عن نفسه املوت واهللكة ،بل جيوز له لضرورة احلفاظ
على النفس أن يتلفظ ابلكفر حتت اإلكراه ،إن كان التلفظ ابلكفر ،يدفع عنه املوت واهللكة.
وابلتايل استدالل املخالفني ،بقاعدة " الضرورات تبيح احملظورات " ،هو عليهم ،وليس هلم ،وهللا
تعاىل أعلم.
س :9هناك من يستخدم كلمة " أدجلة ،ومؤدَل " ،بصيغة الذم والتنفري ،ويقول :نريد جيالً أو شباابً
غري مؤدَل ،فهل هذا االستخدام أو اإلطالق صحيح  ..وجزاكم هللا خرياً؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .كلمة " أدجلة ،ومؤدَل " ،مشتقة من كلمة " أيديولوجيا "؛ وهي

كلمة أعجمية أصوهلا يواننية ،وتعين جمموع األفكار ،والعقائد ،واملفاهيم ،والقيم الدينية ،واالجتماعية،
واالقتصادية ،والسياسية اليت حتدد نظرة اإلنسان وسلوكه يف احلياة ،واجملتمع ،وطريقة تعامله مع اآلخرين ..
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وهي هبذا املعىن ال تعين خرياً وال شراً ،إال إذا أضيف إليها معىن آخر يوضح هوية وصفة " األيديولوجيا "؛

فيقال :أيديولوجيا الباطل ،أو أيديولوجيا احلق  ..أيديولوجيا اخلري ،وأيديولوجيا الشر  ..أيديولوجية
اإلشرتاكية ،أو الرأمسالية  ..أو األيديولوجية اإلسالمية ،وحنو ذلك  ..وعليه ال جيوز ذمها على اإلطالق،
كما ال جيوز مدحها على اإلطالق إال ابعتبار ما يضاف إليها ،فيقال :هذه أيديولوجيا خاطئة ،وهذه
أيديولوجيا صائبة ،وصحيحة.
والقول أبننا نريد جيالً أو شباابً غري مؤدَل ،كمن يقول :نريد جيالً وشباابً فاقداً للمناعة ،فارغاً من

األفكار والعقائد ،والتصورات واملفاهيم اليت حتدد مساره وسلوكه يف هذه احلياة  ..وهذا قول خاطئ مردود
عليه ابلنقل ،والعقل ،وهو غري ممكن وال واقعي؛ إذ لكل إنسان يف هذه احلياة أيديولوجيته ،وتصوراته،
وعقيدته ،وأفكاره اخلاصة به ،بغض النظر هل هي على حق أم على ابطل.
س :10شيخنا أان سين من إيران وعندان جمموعات دعوية ،لكن مجعاً من اجلهال يفتون الناس
وجييبون أسئلتم من دون علم شرعي ،وقد نصحناهم لكن رفضوا ،ماذا نفعل وما هي وظيفتنا؟ مث ما هي
نصيحتكم لنا (أهل السنة يف إيران) ،جزاكم هللا خرياً.
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .من أعظم الذنوب وأكربها التوقيع عن هللا تعاىل ورسوله بغري علم،
ال يتجرأ على الفتيا بغري علم إال من رق دينه ،ونقص عقله ،وهانت عليه آخرته ،وهو ضرب من الكذب
على هللا تعاىل ،وعلى رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ،وكان السلف الصاحل يفرون من اإلفتاء ،ويلوذون فيما أشكل عليهم من
املسائل بـ " ال أدري " خشية أن يقولوا شيئاً بغري علم على هللا تعاىل وعلى رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ،وكان علي بن أيب
طالب هنع هللا يضر ـ وهو هو ـ يقول ":اي بردها على الكبِد؛ إذا سئل ِ
عما ال يعلم ،أن يقول :هللا أعلم ".
العامل َّ
حرها على الكبد؛ إذا
وهؤالء من عنيتهم يف سؤالك ،ومن كان على شاكلتهم ،وهم كثر :يقولون اي ّ

سئل أحدهم فقال :ال أدري ،هللا أعلم  ..وهؤالء ينصحون ،ويبني هلم خطورة ما هم فيه من ضالل ،فإن مل
ينتصحوا ،ومل ينتهوا ،يعتزلوا ،وينصح ابعتزاهلم واجتناهبم ،وحتذير الناس منهم ومن سؤاهلم ،والرجوع إليهم
يف مسائل الدين ،فليس كل من طالت حليته ،وقصر ثوبه أصبح مفتياً ومرجعاً ،يرجع إليه املسلمون!

نوصيكم ،وشباب اإلسالم يف إيران ،بطلب العلم ،والرفق يف الدعوة إىل هللا ،فما كان الرفق يف

شيء إال زانه ،وما نزع من شيء إال شانه ،وهللا تعاىل رفيق ،حيب الرفق ،ويبارك فيه ،وجيازي عليه ما ال
جيازي على العنف والشدة  ..وعليكم ابالعتدال وانتهاج التوسط والوسطية يف الدين ،فالشر كل الشر يف
اإلفراط أو التّفريط ،يف الغلو أو اجلفاء ،ومها منهجان فاسدان ال يبايل الشيطان أبيهما يظفر  ..حفظكم
هللا ،وشباب اإلسالم يف إيران ،ومجيع بالد املسلمني ،من كل ٍّ
شر.
شر ،وذي ّ
س :11يستدل البعض هبذه اآلية يف تکفري کل من لبس لباس اجلنود أو الشرطة [:إِ َّن فِ ْرع ْون
وهامان وجنودمها كانوا خ ِ
اطئِني ]القصص .8:فهل هذا اإلستدالل صحيح أم ال؟ مث إهنم يقولون کل من
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مسي جندايً أو شرطيأ فهو بنص هذه اآلية کافر خارج من امللة ،وأيضأ کل من عمل عمأل فيها نصرة هلم،

ولبقاء سلطتهم فهو کافر؟

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .هذا االستدالل غري صحيح ،فليس كل من تسمي جندايً أو
شرطياً ،أو لبس لباسهما يكون كافراً ،من دون االلتفات والنظر يف املوانع والشروط ،فالتكفري ال يقوم على
األمساء ،وال على جمرد اللباس ،وإمنا على األوصاف ،واألعمال واألقوال ،واالعتقادات واإلرادات.

وملن يستدلون بظاهر هذه اآلية الكرمية ،يرد عليهم آبية أخرى ،ال تعارض بينهما ،وهي قوله
اَّلل وق ْد جاءكم ِابلْبـيِن ِ
تعاىل [:وقال رجل ُّم ْؤِم ٌن ِّم ْن ِ
آل فِ ْرع ْون ي ْكتم إِميانه أتـ ْقتـلون رجالً أن يـقول رِّيب َّ
ات ِمن
ّ
ٌ
َّربِّك ْم ]غافر .28:فهذا رجل ليس من جند فرعون وحسب ،بل هو من آله وحاشيته ومستشاريه املقربني،
يستطيع أن يدخل على فرعون يف األوقات احلرجة ،كان يكتم إميانه ،ملانع اإلكراه والتقية  ..ومع ذلك مساه
هللا تعاىل " رج ٌل ُّم ْؤِم ٌن " ،وكذلك فتية أصحاب الكهف ،على الراجح أهنم كانوا من املقربني من حاشية
وبالط طاغوت وإمرباطور الروم يف زماهنم ،وإال ملا متكنوا من الدخول عليه ،والقيام والوقوف أمامه ،والصدع
ابحلق يف حضرته ووجهه ،وعلى املأل  ..ومع ذلك مساهم هللا تعاىلِ [:ف ْتـيةٌ آمنوا بِرّهبِِ ْم وِز ْدانه ْم ه ًدى
]الكهف .13:وكذلك يقال عن صالح الدين األيويب رْحه هللا ،مل يكن جندايً يف الدولة الفاطمية وحسب،

بل كان وزيراً من وزرائها  ..خالصة القول :أن التكفري له شروط ،وله موانع ،وضوابط ـ ليس منها جمرد
اللباس واملسميات ـ هي اليت حتدد من يكفر ،ومن ال يكفر  ..قد بيناها يف كتابنا املفصل " قواعد يف
التكفري " ،و كتاب " العذر ابجلهل " ،وكتاب " مسائل هامة يف بيان حال جيوش األمة " ،فلرياجعها من
شاء.
س :12اي شيخنا کلنا نعلم أن أي وظيفة يف مؤسسات الدولة هلا أثر تقويه علی بقاء احلکومة ،يف
بعض الوظائف يزيد هذا األثر وفيها تفاوت من حيث األثر ،فمثأل لو أن الذين يعملون يف قسم التعليم يف
دولة ما ،کلهم يرتکون عملهم لرنما فشلت وسقطت هذه احلکومة کليأ فهل لنا أن نقول :إن کل معلم کافر؟
وهل کل نصرة هلم کفر؟
ضابط للعمل اجلائز عند الکافر ـ الطاغوت ـ والعمل غري اجلائز؟ وما صفة عمل املکفر عند
وما ال ّ

الطاغوت ،کثري من إخواننا يف إيران حيتاجون جلواب کاف وشاف هلذا السؤال ،وجزاکم هللا خرياً.
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .ليس كل وظيفة أو عمل يستفيد منه العدو ،يصبح ابطالً أو كفراً،
أو حمرماً ،فتحرمي األعمال ال ينعقد على هذا األساس؛ فاحلق يستفيد منه الناس كل الناس ،مسلمهم
وكافرهم ،وكذلك العدل ،يستفيد منه املسلم وغري املسلم ،وليس لكون غري املسلم يستفيد من العدل أو

احلق يصبح العدل حمرماً ،واحلق ابطالً  ..فهذا ال يقول به نقل وال عقل ،فنبينا ملسو هيلع هللا ىلص بعث رْحة للعاملني،
مجيع اإلنس واجلن ،كما قال تعاىل [:وما أ ْرسلْناك إَِّال ر ْْح ًة لِّلْعال ِمني ]األنبياء .105:ورْحته تصيب الناس
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كل الناس ،مؤمن هم وكافرهم ،على قدر قرهبم منه ومن دعوته ،ودخوهلم يف طاعته؛ سواء كانت طاعتهم
طاعة إميان ،أم طاعة ذمة ،وعهد ،وأمان.
عندما عمل يوسف عليه السالم عند ملك مصر ،كر ٍاع ومدير خلزائن مصر ،مل يكن تفكريه ومهه كم
ٍ
حينئذ كافراً ـ فامللك يزول وميوت ،ولكن تبقى البالد ،ويبقى العباد ..
سيستفيد امللك من عمله ـ وكان
وإمنا كان تفكريه ومهه ،كم سيحيي الناس من عمله إبذن هللا ،وكم ستستفيد دعوته كنيب مرسل ،وكم

سيستفيد أتباعه املؤمنون من وراء عمله.
عندما يقيّم عمل من األعمال ،ال جيوز أن ينظر إليه من زاوية كم سيستفيد منه الظاملون وحسب،

وإمنا أيضاً كم سيستفيد منه الناس ،واإلسالم ،واملسلمون ،مث يكون الرتجيح بني املصاحل واملفاسد ،فيق ّدم

من ترجح مصلحته على مفسدته ،وتدفع أكرب املفسدتني أبقلهما مفسدة وضرراً.
إننا يف زمان ولألسف اختلطت فيه املصاحل ابملفاسد ،اختالط الناس بعضهم ببعض  ..فهذا واقع
نعايشه ،وعندما ال ميكن دفعه ،يكون الفقه والنظر يف األعمال اليت ترجح مصاحلها على مفاسدها ،ونفعها
على ضررها ،فنقدمها ونقوم هبا.
ذكرت مثالً " التعليم ،واملعلمون "  ،فقلتم لو اعتزل كل املعلمني مهنة التعليم لسقطت حكومة
الباطل  ..وهذا افرتاض يصعب حتقيقه واالجتماع عليه ،الختالف مشارب ،وأهواء ،ومصاحل الناس ،ولكن
على افرتاض وقوعه وحصوله قد ينتج عنه جتهيل جيل بكامله ،وإيقاع العباد والبالد يف مستنقع اجلهل
والتخلف ،وانفراد املعلمني السيئني نمهمة التعليم وتربية األجيال ،فينتج عندان جيل بكامله من املفسدين،
واملخربني  ..وهذه مفسدة أعظم بكثري من مفسدة قيام املعلمني الصاحلني بوظيفتهم ومهنتهم ،على افرتاض
وجود املفسدة!
من أكرب األخطاء اليت وقع هبا كثري من املسلمني يف العقود املنصرمة ،هجر خدمة الناس ،وهجر
وظائف ومواطن التأثري اليت من خالهلا يقدرون على خدمة البالد والعباد ،واإلسالم واملسلمني ـ وكأن البالد
مل تعد بالدهم ،واجملتمعات ليست جمتمعاهتم ،والناس مل يعودوا انسهم وأهلهم وذويهم ـ حتت زعم عدم إفادة
الطاغوت وحكومته  ..فكانت النتيجة مزيداً من الظلم والفساد ،ومزيداً من تسلط الظاملني واملفسدين
واجملرمني على أنفاس ومقدرات البالد والعباد!
قد يصعب أن حندد يف أسطر أو صفحات األعمال اجلائزة ،من غريها  ..ولكن ميكن أن نقول ـ
كضابط ومعيار ـ كلما كان العمل أقرب للطاغوت وظلمه وفساده ،وأكثر نفعاً له ،وأقل نفعاً للناس،
وجملتمعاهتم ،كلما كان العمل أقرب للحرمة ،واحلظر واملنع  ..وكلما كان العمل أقرب ملصاحل البالد والعباد،
ْرب
ولإلسالم واملسلمني ،وجملتمعاهتم ،كلما كان أقرب للجواز ،ورنما للوجوب ،قال تعاىل [:وتـعاونواْ على ال ِّ
والتَّـ ْقوى وال تـعاونواْ على ا ِإل ِْمث والْع ْدو ِ
ان ]املائدة.2:
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كفر؟

املعني ،معرفة حقيقة اعتقاده ،وقصده ،ونيته فيما قد ظهر منه من
س :13هل يشرتط عند تكفري ّ

اجلواب :احلمد هلل رب العاملني .إن كان هذا الذي ظهر منه كفراً حمْكماً بواحاً ،لنا فيه برهان من
ٍ
حينئذ لتحري القصد ،والنيات ،وما استقر عليه القلب
كتاب هللا تعاىل ،ومن سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص  ..ال حاجة
ٍ
فحينئذ
واالعتقاد ّ ..أما إن كان هذا الذي ظهر منه كفراً متشاهباًْ ،حّال أوجه وتفاسري ،ويقبل التأويل ..
نعم جيب التحري عن مراده وقصده ونيته فيما قد ظهر منه.
هذا التفصيل والتفريق هو املنهج الوسط ،والفيصل بني املرجئة ،واخلوارج الغالة؛ فاملرجئة قالوا
مهما كان الكفر بواحاً وحمْكماً ،ولنا فيه برهان من كتاب هللا تعاىل ،ومن سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ،جيب أن نتحرى

عن قصد ونية واعتقاد صاحبه ،هل فعله معتقداً ومستحالً له ،أم ال  ..ألن اإلميان عندهم تصديق القلب،
فيكون الكفر عندهم تكذيب القلب ،وحسب!

واخلوارج الغالة ،على خالفهم ،قالوا :كل من أظهر كفراً ،ولو كان حمتمالً ومتشاهباً ،حيتمل ويقبل
التأويل ،فهو كافر ،وح ّكموا سوء الظن بفاعله ،بل ك ّفروا أبموٍر وأعمال مل تـر ْق هلم ،هلا مستساغ ومستند

شرعي ،تقبل الرأي واالجتهاد!

واحلق الوسط الذي عليه أهل السنة واجلماعة ،ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة ،هو التفصيل
الذي قدمناه يف اجلواب الوارد أعاله ،واحلمد هلل رب العاملني.
س ... :14يتبع إن شاء هللا

عبد املنعم مصطفى حليمة
" أبو بصري الطرطوسي "
www.abubaseer.bizland.com
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