
باسم ال الرحمن الرحيم

الدراسة في مدارس الجاهلية رؤية شرعية 

 كتبه العبد الفقير الجديد ابو محمد حفظه ال 

: المقدمة
------------------

الحمُد ل رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوما الّدين ، والّلّ والسلما على أشرف المرسلين، نبّينا محمد وعلى آله
.وصحبه أجمعين

.... أما بعد

إن مسألة دراسة أبناء المسلمين في مدارس الكافرين قد أخذت نّيبًا كبيرًا من الجدل والنقاش وقد ُكتبت فيها بحوث ورسائل ،
وقد حملت الرسائل مابّين محذرّ من خطرها ومابّين مكفرّ لمن ُيرسل أبنائه إليها، وقد خلت هذه البحوث من التأصيل الشرعي

الّحيح إما بتنّزيل نّوص القرءان في غير موضعها وإمابسبب إهمال واقع المدارس ومايدور فيه من خطر جثيم على
دّيانة المسلمين، وبعّ المسلمين يجهل حال حقيقة بعّ الدعوات والمّطلحات والشعارات أويتّورها ّّورا قاصرًا مجاٍف

 :للحقيقة مثل
فالنزاع الحاصل بّين المكّفرين لمن يرسل إبنه إلى مدارس الجاهلية (مفهوما الوطن والوطنية، والوقوف للعلم الجاهلي وّحيته)

.ُمطلقًا وبين من يرسلون أبنائهم إليها جعل الفريقين يجانبوا الحق والحقيقة وذلك بسبب الحوار العقيم

لذا قاما (مركز الطليعة للبحاث الفكرية والتاصيل الشرعي) ببحث هذه المسألة بكل جوانبها بحثًا علميًا أعتمد فيه على دراسة واقع
المدارس اليوما وبحث الرؤية الشرعية الّحيحة التي ّطابق الواقع بدقة وضبط، وذلك ليمان

مركز الطليعة _ أصحابه العميق بأن الحق هو الحجة التى ّقطع نزاع المختلفين وهو السبيل لرضا رب العالمين سائلين المولى _
.ّعالى أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا إّباعه ويرينا الباطل باطًل ويرزقنا إجتنابه إنه ولى ذلك والقادر عليه

❁ــــــ    ــــــ ❁❁ ❁

: بعّ المثلة على العبادّ المحضة التي ل ّكون إل ل وحده

حق إفراد النسك أو الشعائر التعبدية : فكل فعل ، مهما كان ، ُيفعل بنية النسك والتعبد فهو عبادّ محضة ل يفعل إل ل . ومن فعله
 . لغير ال فقد وقع في الشرك الكبر

إفراد ال بالحكم والتشريع المطلق : حق الحكم المطلق والتشريع المطلق ل يكون إل ل ، وهذا الحق هو عبادّ محضة ل يعطى
.إل ل ، ومن صرفه لغير ال فقد وقع في الشرك مهما كان قّده ونيته

إفراد ال بالولية المطلقة : حق الولية المطلقة ل وحده ، وهذا الحق عبادّ محضة ل ّّرف إل ل ومن صرفها لغير ال فقد
 . وقع في الشرك الكبر

حق الطاعة المطلقة ل ّكون إل ل وحده . وهي عبادّ محضة من صرفها لغير ال فقد أشرك الشرك الكبر . فل ُيطاع لذاّه إل
. ال سبحانه

وهذه العبادات التي ّعبدنا ال بها -العبادّ المحضة-هي أكمل صور التذلل والخضوع للله وهي دالة على أن ال هو الله الحق
يشرع لعباده مافيه أّم صور الخضوع والذل،فهذه العبادات فى نفسها هيئات دالة على ّماما الخضوع والذل يتقرب بها إلى ال فمن
صرفها ل سبحانه وّعالى كان عابدًا ل ، ومن صرفها لغير ال سبحانه وّعالى كان عابدًا لهذا الغير قّد عبادّه أما لم يقّد ،لن

.هذه الفعال هى فى نفسها عبادّ امرنا ال سبحانه وّعالى ان نتعبده بها
: الثاني: (العبادّ الغير محضة) وهي كل فعل لم ُيطلق عليه الشرع مسمى العبادّ ومن حيث شكله وهيئته وّنقسم إلى قسمين

القسم الول: أفعال ليست عبادّ فى نفسها ولكن صاحب هذه الفعال قّد التقرب للمعبود مع ركني العبادّ المحضة (الخضوع
والمحبة للمعبود) فتكون شركًا أكبرًا إذا ُصرفت لغير ال، مثل ماشرعه الشيطان على ألسنة أوليائه من طقوس ّعبدية للهة باطلة

: مثل

.أ/ رقص الهنود للهتهم
.ب/ إيقاد النار عند المجوس أو الشموع عند بعّ الطوائف الوثنية

.ج/رقص الزار
.د/ ّقبيل المريد ليد لشيخه ووضع جبهته عليها

.و/ ّحريك اليد يمينًا ويسارًا ثم في إّجاه الراس عند النّاري اليوما

فهذه الفعال لم يأمر ال عز وجل أحد بّرفها إليه وأصبحت شركًا لكون هذه الفعال لُّفعل إل ّعبدًا مع مّاحبة ركني العبادّ



: لها ( الخضوع والمحبة للمعبود) هذا من حيث حقيقة الفعل أما من حيث ّوصيف الفعل في الظاهر فله ضوابط وهي

.أن يكون هذا الفعل قد ُصرف لمعبود من دون ال أو شعارًا أو رمزًا لمعبود /
.أن يكون مّاحًب للفعل قنوًّا ظاهرًا من خشوع وسكون /

.فأيما اجتمع أحد هذين الضابطين في فعل كان فاعله عبادًا لغير ال مشركًا
: الهيئات التى ّظهر الخضوع والذل المطلق

إما أن ّكون باّباع شرع المتقرب إليه أيًا كان ماشرع من هيئات ّعبد عابديه بها مثل ما يدعيه النّارى من ّعظيمهم للّليب-
الذي مات عليه إلههم ! وكما كان المشركون يفعلونه من مكاء وّّدية يتقربون بها إلى آلهتهم بامتثال ماشرع لهم آلهتهم ، ومثل

ذلك يستدل ال به على بطلن ّلك اللهة ببطلن ماشرعوه لعابديهم كما قال ّعالى: ( وماكان صل ّهم عند البيت إل مكاء
وّّدية )

وإما أن ّكون من اختراع العابد ومما سولته له نفسه من هيئات دالة على الخضوع المطلق كما هو في حال المبتدع مالم يشرعه -
ال يتقرب به إليه ، وكحال المشركين في استحللهم الميتة على أن أكل الميتة من ّعظيم ال ، وكحال بعّ الوثنيين من رقص

 . للهتهم وعبادّهم بذلك

.وإما أن ّكون من جنس ماهو مستقر أصله في الفطر من هيئات التعظيم المطلق ومعاملة الله.مثل الدعاء وسجود العبادّ والذبح-

:القسم الثاني : وله حالتان

الولى : أفعال أمر بها ال عز وجل مثل:(بر الوالدين ، إماطة الذى عن الطريق) فإن فعلها المرء طاعة ل كانت عبادّ ل وإن
.ُفعلت رياًء كانت شركًا اصغرًا وإن فعلت لمجرد العادّ فل عقاب على فاعلها ولثواب

.(الحالة الثانية : كل عادّ ُفعلت لجل ال بنية التقرب إليه فإنها ّكون عبادّ كقوله صلى ال عليه وسلم وفى بضع احدكم صدقة

:د/ ّوصيف فعل الوقوف (القياما) وعلقته بالعبادّ

ِّ الِنظر عن المقوما له- إن كان مّحوًبا بالمحِبة مع الّذِل والخضوِع فهو عبادٌّ،فالقياما على سبيل والقيامُا من حيث هو قيامٌا -بغ
238الذل والتعظيم ل ينبغي إل ل ّعالى ، قال ال ّعالى : (َوُقوُموا ِللِ َقاِنِتيَن) البقرّ  .

وأخبر ال ّعالى أنه من عظمته وجلله : ّقوما له أعظم المخلوقات يوما القيامة (الملئكة) ول يتكلم أحد إل بعد أن يأذن ال ّعالى
ْحَمُن َوَقاَل َصَواًبا) النبأ 38له ، فقال عز وجل : (َيْومَا َيُقومُا الّروُح َواْلَمَلِئَكُة َصّفا َل َيَتَكللُموَن ِإلل َمْن َأِذَن َلُه الرل  .

. فمن زعم أن هناك مخلوقًا ينبغي القياما له ّعظيمًا له ، فقد أعطى ذلك المخلوق بعّ حقوق ال ّعالى

بعد أن قررنا ماهية فعل الوقوف (القياما) نأّى لنجيب على السؤال التالى حتى نتوصل للحكم الشرعي الّحيح في مسألة (الوقوف
: أو القياما للعلم) على الهيئة التي نراها والسؤال هو

هل العلم معبود من دون ال ؟؟

أو شعارًا لمعبود من دون ال ؟؟

: الجواب بعون ال يتمحور في الّي

:أوًل : (ّعريف العلم الجاهلي)

علم السودان عبارّ عن راية (قطعة قماش ملونة بألوان مختلفة) وُأّخذت هذه الراية كرمز وشعار وطني ُمقدس، فُيقدس لما يرمز
.إليه وهو (الوطن)

.والعلقة بّين الوطن والفرد من حب وّعظيم وولء ُيطلق عليها (الوطنية)

:ماهية الوطنية

:ا/ معنى كلمة (وطن) في لسان العرب

لقد كُثر في لسان العرب استعمال مادّ (وطن) في معاني عدّ أستعرضها من خلل هذا العرض اللغوي الذي هو أساس بناء
.المعنى الصطلحي

فالوطن: هو المنزل الذي ّقيم به، وهو موطن النسان ومحلله، والجمع: أْوطان_
.َوَطَن فلٌن بالمكان وَأْوَطن: أقاما به، واّخذه محًل ومسكًنا يقيم فيه

والَمْوِطن: المشهد من مشاهد الحرب، والوطن، وكل مكان أقاما به النسان لمر، والمجلس-
نُتها واستوطنُتها: أي اّخذُّها َوَطًنا، وكذلك الّطان؛ وهو افتعال منه .وَأْوطنُت الرض ووطل

. واْلَمواِطن: كل مقاما قاما به النسان لمر.اهـ
.فالوطن في اللغة يعني المكان الذي ولد فيه أو نشأ عليه

:ب/مفهوما الوطنية في السلما



 . وطن المسلم ليس هو المكان الذى ُولد أو نشأ فيه بل وطنه هو رقعة الرض التى ّخضع لسلطان وأحكاما السلما-
فهذا الوطن بمواصفاّه النفة الذكر هو وطن كل مسلم في العالم على اختلف جنسياّهم وألوانهم ولغاّهم .. لهم فيه كامل -

 ..الحقوق والواجبات
.. وهو الوطن الذي يجب الدفاع عنه ـ بكل غاٍل ونفيس ـ وحراسته من أي خطر يتهدده ماديًا كان أما معنويًا-

فحب الوطن والولء للوطن فى السلما يرجع فى الصل لحب ال والولء فيه سبحانه وّعالى فالوطن فى السلما لُيوالي
.ولُيعادى فيه لذاّه وإنما لعقيدّ السلما وأحكاما السلما وشرائعه

:ج/مفهوما الوطنية عند الجاهلية

.مفهوما الوطنية يعني أن الناس سواسية مع مختلف أديانهم ●

. مفهوما الوطنية يعني أن الولء والمحبة لّقوما إل على الوطن ●

. مفهوما الوطنية يعني أن المن والستقرار للوطن●

.مفهوما الوطنية يعني أن كل الناس ويميزهم عن بعضهم بحسب الدين باطل●
.مفهوما الوطنية يعني أنه ليحكم أهل الوطن إل من كان من جنسيتهم●

.فالوطنية دين يوالي ويعادي فيه ويسالم ويقاّل عليه
.فالوطنية ّلغى السلما وّهتك رابطة الولء والبراءّ في السلما إلى الولء والبراءّ في الوطن

مفهوما الوطنية عند الجاهلية يحتم كذلك أن من كان يعيش خارج هذه الحدود الجغرافية للقطر أو ينتمي إلى غيره من القطار ..
ولو كان أّقى أهل الرض وأصلحهم .. فإنه ل ُيعطى أدنى الحقوق والموالّ التي ُيعطاها أكفر وأفجر من يعيش ضمن ّلك

 ..الحدود الجغرافية للقطر أو ينتمي إليه

فالوطن بهذا المفهوما الشائع .. والمعمول به في كل المّار .. وثن ُيعبد من دون ال .. ُيعقد فيه الولء والبراء .. والحب
والبغّ .. والسلم والحرب .. وقد بلغ ببعّ دعاّ الوطنية مبلغًا أن ينسبوا الربوبية صراحة لهذه الوطان .. ويّرفوا إليها

 !!صنوفًا عديدّ من التنسك والعبادات

فانظر مثًل ماذا يقول
:أحمد محرما المّري في وطنه مّر

دمي وفؤادي والجوانح والّدُر ☆فإن يسألوا ما ُحبل مَّر فإنه 

ومرمى رجائي، ل خفاُء ول ُنكُر ☆أخاُف وأرجو، وهي َجهُد مخافتي 

☆هي العيُش والموُت المبغلّ والغنى لبنائها والفقُر والمن والُذعـُر
هي الديُن والدنيا هي الناس والدهُر ☆هي القدُر الجاري هي السخُط والرضى 

☆بذلك آمنا، فيا من يلومنا  لنا في الهوى إيماننا ولك الكـفُر  !!

:ويقول شوقي كذلك

ويا وطني لقيُتَك بعد يأٍس ... كأني لقيُت بك الشبـابا
وكّل مسافٍر سيئوُب يومًا ... إذا ُرزَق السلمة واليابا
ولو أني ُدعيُت لكنَت ديني ... عليه ُأقابُل الحتَم الُمجابا
أدير إليك وجهي قبل البيِت .. إذا ُفهُت الشهادّ والمتابا

:ويقول محمد الفيتوري

.. أنا ل أملك شيئًا غير إيماني بشعبي
.. وبـــــتاريخ بلدي

.. وبلدي أرض إفريقيا البعيدّ
.. هذه الرض التي أحملها مل دمائي

.. والتي أنشقها مل هوائي
.. والتي أعبدها في كبرياء

: ويقول عبداللطيف عبد الرحمن

(منقو قل ل عاش من يفّلنا)
أنت سودانى وسودانى أنا
ضمنا الوادى فمن يفّلنا

نحن روحان حللنا بدنا



منقو قل ل عاش من يفّلنا
قل معى ل عاش من يفّلنا

هاهو النيل الذى أرضعنا
وسقى الوادى بكاسات المنى

فسعدنا ونعمنا ههنا
وجعلنا الحب عهدا بيننا
أيها السودان دما أنت لنا
أيها السودان دما أنت لنا

.. هذه القدسية والعبودية للوطان التي هي شرك أكبر قد انعكست على أخلق الناس، وعقائدهم، وأفكارهم، وسلوكياّهم
حتى أننا نجد من المستساغ جدًا أن يقول أحدهم عن نفسه: أجاهد وأقاّل في سبيل الوطن .. أموت في سبيل الوطن .. أّبرع بمالي
وأبنائي في سبيل الوطن .. أضحي بكل شيء في سبيل الوطن .. الوطن غالي يستحق منا كل غاٍل ونفيس .. فكل شيء في سبيل

 . الوطن يرخص ويهون .. ويقّد من وطنه ّلك الحدود الجغرافية للقليم التي ينتمي إليها،فالوطنية صارت دين لهم

:ويعمل التعليم -من خلل مؤسساّه- على ّنمية النتماء الوطني لدى الطلب بأساليب متعددّ منها

غرس النتماء إلى الوطن لدى الطالب لنه أحد دعائم بناء الفرد والمجتمع، واعتبار الفرد جزءا منه ومعرفة الحداث الجارية في
.الوطن والتفاعل معها إيجابيا

.المشاركة في شؤون المجتمع

.احتراما عادات وّقاليد الوطن وّقدير مؤسساّه واحتراما أنظمته والمحافظة على ثرواّه
هذا هو مفهوما الوطنية عند أهلها الجاهلية، ولشك أن هذه المعاني شركية وثنية ّناقّ دين السلما صراحة

 : د/العلم الجاهلي رمز وشعار للوطنية

ُأّخذ هذا العلم (علم السودان) على هذه الهيئة المعروفة كرمزًا للوطنية ويسمى (العلم السوداني) أو )السلما الجمهوري) ويعد العلم
 من المقدسات الوطنية موافقة للقوانين الوضعية حيث يعتبر رمز لسيادّ الدولة واستقللها

وهو أول ما يتم اللتفاف حوله بعد حّول الدولة على استقللها ثم يتم الّفاق على شعار الدولة

،يتضمن هذا القانون: مواصفات العلم ومقاساّه والغراض التى1993 صدر قانون للعلم ّم ّعديله فى العاما 1967وفى العاما 
يستعمل فيها وأماكن رفعه والوقات التى يرفع فيها وطريقة رفعه وإنزاله وطريقة عرضه فى المواكب والمسيرات والمناسبات

.العامة التى يرفع فيها ،والعقوبات التى ّفرض على من يقوما بإّلفه و المحكمة المختّة بالنظر فى المخالفات المتّلة به

ووفقًا لهذا القانون :يرفع العلم فى النهار من شروق الشمس إلى غروبها ويجوز أن يرفع فى المساء فى العياد الرسمية
والمناسبات القومية ،ول ُيرفع أى علم آخر فى سارية واحدّ معه أو إلى مستوى أعلى منه

كما ل يجوز أن يرفع أى علم آخر من الناحية اليمنى له ، كما ينص القانون على أن يقف كل من يكون حاضرًا عند رفعه او
.انزاله وهو متجه نحوه حتى يتم رفعه أوإنزاله

ويحظر-وفقًا للقانون- إّلف العلم أو إهانته(مما يدل على انه معظم عندهم) فى مكان عاما وفى حالة حدوث ذلك ّكون هناك عقوبة
ّّل إلى السجن مدّ عاما أو الغرامة أو السجن والغرامة معًا ويختص قاضى المحكمة الجنائية الولى بالنظر فى مثل هذه

.المخالفات

:هـ/علم السودان رمز كفرى

إذا كان العلم شعارًا للوطنية والوطنية دين غير دين السلما فالواجب على المسلم الكفر بهذه الوطنية والبراءّ منها ومن شعاراّها
وإجتناب كل موقف يعظم هذا الدين _ الوطنية _ ويحترمه أو يعظم شعاره ومقدساّه ( أَفَغْيَر ِديِن اللِ َيْبُغوَن َوَلُه َأْسَلَم َمْن ِفي

َماَواِت َواْلَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها َوِإَلْيِه ُيْرَجُعوَن( آل عمران  83السل

:و/نشيد العلم ( السلما الجمهورى)

:وُأختير له-أى العلم- نشيد وهو مايسمى (ّحية العلم) وقّته

كان الزعيم إسماعيل الزهري محاضرًا في جامعة الخرطوما في مادّ الرياضيات وكان مكلفًا باختيار نشيدًا ليّبح نشيدًا وطنيًا
ويسمى نشيدًا للعلم وكان من ضمن ّلمذّ الزعيم إسماعيل الزهري البروفسير عبد ال الطيب وقاما الزعيم بطرح موضوع

اختيار النشيد على ّلمذّه داخل الفّل الدراسي فاختار البروفسير عبد ال الطيب ضمن لجنة معتبرّ نشيد السلما الجمهوري
:للشاعر الستاذ أحمد محمد صالح شاعر

(الحرار)

نحن جند ال جند الوطن



إن دعا داعي الفدا لم نخن
نتحدى الموت عند المحن
نشترى المجد بأغلى الثمن

هذه الرض لنا فليعش
سوداننا علما بين المم

يا بنى السودان هذا رمزكم
يحمل العّبء ويحمى أرضكم

اختيرت القّيدّ " نحن جند ال ، جند الوطن " من ضمن قّائد أخرى شاركت في مسابقة عامة حول أعمال شعرية ّشيد بقوّ
 ما، اختيرت1956 ما. وعندما نال السودان استقلله في عاما 1955دفاع السودان (نواّ الجيش السوداني ) عند ّأسيسها في عاما 

البيات التسعة الولى من القّيدّ لتكون نشيدًا وطنيًا. القّيدّ من ّأليف الشاعر أحمد محمد صالح وّلحين الموسيقار العقيد
ما، ويطلق عليه رسميًا اسم السلما الجمهوري( خاصة عند عزفه موسيقيًا) ، كما1958أحمد مرجان من سلح الموسيقي عاما 

 .يسمي اختّارا، نشيد العلم أو ّحية العلم

:ومما قيل في حق العلم الجاهلي ايضًا

علمي أنت رجائي
أنت عنوان الولء

أنت رمز للفداء
يفتديك الوفياء

:ز/(ّحية العلم) ّعظيم لشعار الكفر

:التحية إصطلحًا ّأّى على معنيين●

المعنى الول : ّأّى بمعني التعظيم ول ّكون ّحية التعظيم إل ل كما نقول في ّشهدنا في الّلوات التحيات ل ، أي : جميع●
.التعظيمات ل سبحانه ملكًا واستحقاقًا

المعنى الثاني : ّأّى بمعنى السلما الذي ليس فيه ّعظيم وهذه هي التحية المشروعة بين المسلمين قال ّعالى : (َفَسِلُموا َعَلى●
86 وقال ّعالى : (َوِإَذا ُحِيْيُتم ِبَتِحيلٍة َفَحّيوْا ِبَأْحَسَن ِمْنَها َأْو ُرّدوَها) النساء 61َأنُفِسُكْم َِّحيلًة ِمْن ِعنِد اللِ ُمَباَرَكًة َطِيَبًة }النور   ،

فالسلما إنما يكون بين المسلمين ول يكون السلما على الجمادات والخرق ونحوها لنه دعاء بالسلمة من الفات أو هو اسم من●
.أسماء ال يدعو به المسلم لخيه المسلم عليه ليناله من خيراّه وبركاّه

ويتضح جليًا من معنى التحية أن (ّحية العلم) ماهي إل ّعظيمًا وإجلًل لشعار الكفر وهذا هو المقّود بها الن.ويتضح هذا●
المعنى من الهيئة التى ّؤدى بها هذه التحية من الوقوف بسكون من غير حركة مع وضع اليد اليمنى على الّدر جهة القلب

، والّجاه نحو العلم وّأدية النشيد الوطنى
والتعظيم فى الشرع يكون ل _عز وجل_ ، أو لما أمر ال _سبحانه وّعالى_ بتعظيمه ؛ كما في قول ال _عز وجل_ : "َذِلَك ●

30َوَمن ُيَعِظْم ُحُرَماِت اللِ َفُهَو َخْيٌر للُه ِعنَد َرِبِه"الحج .

:ح/نشيد العلم الجاهلي ألفاظه شركية

:بالنظر إلى مفهوما الوطنية يتضح أن ألفاظ النشيد الجاهلي (ّحية العلم) شركية فقولهم مثًل

(نحن جند ال جند الوطن)
 ۖفالوطن والوطنية دّين يوالي ويعادي فيه والجندية ينبغى أن ّكون ل وحده ل لسواه فال يقول: (اللِذيَن آَمُنوا ُيَقاُِّلوَن ِفي َسِبيِل اللِ

ْيَطاِن َكاَن َضِعيًفا) النساء  ْيَطاِن ِإنل َكْيَد الشل اُغوِت َفَقاُِّلوا َأْوِلَياَء الشل 76 َۖواللِذيَن َكَفُروا ُيَقاُِّلوَن ِفي َسِبيِل الطل
فقول المرء بأنه جند ل وجند للطاغوت أو جند لدين غير دين السلما شرك صراح فيكون معنى هذا البيت معنًى شركيًا لينبغى

.قوله ول الرضى به
: وقولهم

(إن دعا داعي الفدا لم نخن)

:هذا البيت حوى أكثر من معنًى كفريًا

.فيه وعد ُمغلظ بتقديم النفس في سبيل الوطن والوطنية حتى المحن ○
.فيه وصف بالخيانة لمن يتمرد على الوطن وعلى نّرّه وهذا من اقبح الشرك وأفظعه ○

: وقولهم

(يحمل العّبء ويحمى أرضكم)

.فإذا أريد بذلك (الخرقة) فإن هذا من الشرك لنها من الجمادات لّضر ولّنفع



.وإذا أريد به (جند الطاغوت) فهو ولء وّرضية وحب وّضحية وهذا كله شرك صراح

: المسائل الكفرية في المناهج التعليمية وحكم دراستها?
بعد أن انتهينا -بحمد ال- من الباب الول وبيان الُحكم الشرعي في أولى الشكالت التى ّواجه المسلم في دراسته في مدارس

.الجاهلية عمدنا في هذا الباب إلى الكلما عن الشكالت التي ّواجهه في المنهج التعليمي
: الفّل الول : نماذج لبعّ الكفريات من مناهج التعليم السودانية وحكم دراستها ?

:اوًل: نماذج لبعّ الكفريات من مناهج مرحلة الساس⬅
نتعرض فى هذا الفّل لذكر بعّ النماذج من الكفريات الموجودّ فى مناهج مرحلة الساس ،ونكتفى بذكر هذه النماذج القليلة –

.الّريحة فى الكفر- لن المقاما مقاما ّقرير للحكاما ل حّر هذه الكفريات
جاء فى كتاب النسان والكون للّف الرابع الوحدّ الرابعة (النسان يبنى مجتمعه) قال الكاّب فى ّعريفه للسلطة وانها -1-

:ّنقسم إلى ثلثة أنواع
:السلطة التشريعية : وهى هيئة ينتخبها الشعب بمعنى أنها هيئة نيابية وأهم واجباّها

.أ/ وضع قوانيين البلد●
.ب/ وضع دستور البلد والدستور هو مجموعة القوانين والمبادئ والنظريات التى ُّحكم بواسطتها البلد●

 .ج/ الرقابة على السلطة التنفيذية●
: اقول بعون ال⬅

.ولشك أن هذا الكلما كفر صراح وشرك واضح فيكفر من يقرره أو يتلفظ به
فالتقرير قد يكون في شكل جواب على سؤال فإذا سئل الطالب مثًل:(ماهي واجبات السلطة التشريعية ؟؟)

 ✔ .فأجاب : بأنها ّضع قوانين البلد، يكون هذا الجواب منه إقرار بأحقية المجلس التشريعي الذي يشرع مع ال
:  من نفس الكتاب139جاء فى صفحة  -2-

:المؤسسات الجتماعية : وّتكون من المساجد وحلقات القرآن والطرق الّودفية عند المسلمين والكنائس ووظيفتها?
.المحافظة على العقائد -■

.وإقامة الشعائر-■
.والدعوّ للدين-■
: أقول بعون ال?

فهذا الكلما فيه ما فيه من الكفر الّريح وخلط الحق بالباطل وّزييف للحقائق فمن يتلفظ بهذا الكلما فقد أقر بالكفر الّريح
.والعياذ بال

جاء فى كتاب النسان والكون (الرض بيئة الحياّ) -3-
 ،وكان الكلما عن مملكة مروى التى هى امتداد لممكلة نبتة حيث انتقل بعّ افراد السرّ جنوبًا قال140للّف الخامس ص 

:الكاّب
ثم ننظر فنرى على البعد خرافًا من حجر القرانيت ّرمز إلى إله الشمس(آمون رع) معبود أهل كوش . ثم قال (هذه مروى أعظم)

.ما ّرك العالم القديم)
: أقول بعون ال?

هذا الكلما يّور الشرك كأنها حضارّ ورقى فل شك في كفر من ُيقرره وينقله بهذه الّورّ إذن أنها ّحمل في طياّها القرار
.بالشرك والعياذ بال

: قال4وفى كتاب نحن والعالم المعاصر من سلسلة النسان والكون للّف السابع صفحة  -4-
( كان النوبيون يؤمنون بوجود آلهة متعددّ ) )عندما انتقلت العاصمة إلى مروى نشأت حضارّ عظيمة3وقال فى صفحة ( ).

: أقول بعون ال?
ةفهذا الكلما كالذي قبله يّور فيه الكاّب الشرك واليمان باللهة المتعددّ حضارّ عظيم

:ثانّيا: حكم دراسة هذه المناهج?
:أ/حكم التلفظ بكلمة الكفر?

وهل ُيشترط قّد الكفر لتكفير قائل الكفر ؟؟
قول الكفر الّريح كفر، وكذلك فعل الكفر، فكل من قال الكفر أو فعله من المسلمين بغير إكراه ملجئ كان كافرًا والعياذ بال

والدليل على ذلك قوله ّعالى : (من كفر بال من بعد إيمانه إل من ُأكره وقلبه ُمطمئنًا باليمان) فالية لم ّستثنى إل الُمكره يقول
ابن ّيمية فى الّارما المسلول:(وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر يكفر بذلك وان لم يقّد أن يكون كافرا إذ ل يقّد احد

 الكفر إل ما شاء ال.)اهـ
وقال العلمة محمد بن إسماعيل المير الّنعاني :((صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردّ: أن من ّكلم بكلمة الكفر يكفر وإن

 لم يقّد معناها)) اهـ
قال العلمة صالح بن مهدي المقبلي في حاشيته على "البحر الزخار" : ((وظاهر قوله ّعالى { من كفر بال بعد إيمانه} يدل على
كفر المتلفظ وإن لم يعتقد معناه، لنه لم يستثن إل المكره، والكراه ل يكون على الفعال القلبية، فمن كفر قلبه – مكرها كان أو

غير مكره – فهو كافر، ومن كفر لسانه فقط، فإن كان مكرها لم يكفر، وهو المستثنى في الية، وإن لم يكن مكرها، لزما أن يكفر،



 لنه الباقي بعد الستثناء، وبعد بيان حال من كفر قلبه، وهو أعظم الكفر)) اهـ
فمن قال الكفر وّلفظ به في المدارس أو غيرها وإن لم يقّد الكفر فهو كافر ومرسله إلى هذه المدارس بعد علمه بما فيها من?

كفريات يكون كافرًا مثله لن فى فعله رضى واضح بالكفر بل وإعانة عليه لنه من يمد الطالب بالمّاريف ويشجعه على
. الدراسة

:ب/حكم نقل الكفر عن الغير?
هل ناقل الكفر كافر ؟؟●

قاعدّ ناقل الكفر ليس بكافر يعبر عنها أيضًا بالقول أن حاكى الكفر ليس بكافر وهى من القواعد العقدية فى باب التكفير وقد
.ذكرها أهل العلم فى مّنفاّهم

وهي قاعدّ معتبرّ ودليلها ما جاء في القرآن والسنة من حكاية أقوال الكفار كفرعون واليهود والنّارى منسوبة إلى قائليها ،
. وجرى عمل الئمة في كتب العتقاد والفرق والملل والنحل على حكاية القوال الكفرية منسوبة إلى قائليها

وهذه القاعدّ صحيحة فيما إذا كان الناقل يحكي الكفر فقط، أو يحكيه ويرد عليه، وهذا في القرآن والسنة كثير، وأما إذا كان ناقل●
.الكفر ينقله مقرًا له أو موافقًا عليه فهو كافر كالقائل

:أقوال العلماء فى القاعدّ?
حكى الذهبي في ّاريخ السلما شيئا من عقيدّ وحدّ الوجود في ّرجمة ابن عربي الطائي صاحب "الفّوص" قال : " وذكر

 .فّل من هذا النمط ، ّعالى ال عما يقول علوا كبيرا . أستغفر ال ، وحاكي الكفر ليس بكافر " اهـ
وفي "ميزان العتدال" عندما ّرجم للمغيرّ بن سعيد البجلي الرافضي الكذاب ، وذكر شيئا من شنائعه في وصف ال ّعالى■
وّقدس ، قال : "وحاكي الكفر ليس بكافر، فإن ال ّبارك وّعالى قص علينا في كتابه صريح كفر النّارى واليهود وفرعون

 ونمرود وغيرهم "اهـ
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (فقال:" وجميع الملكية والنسطورية أصحاب نسطورس أهل المجمع الثاني، واليعقوبية■

أصحاب يعقوب البرادعي أصحاب المجمع الثالث، يعتقدون هذه العقيدّ ويختلفون في ّفسيرها، وها أنا أحكيها، وحاكي الكفر ليس
 .بكافر، لبث على ما فيها ركة اللفاظ، وكثرّ الكفر والخبال، المفضي بّاحبه إلى النار ذات الشواظ "اهـ

وقال ابن حزما مستثنيًا من ّلفظ بالكفر حكاية أو قراءّ أو شهادّ أو إكراها من لحوق الكفر بهم فقال في الفّل قال أبو■
محمد:وبرهان آخر وهو: أن القرار باللسان دون عقد القلب لحكم له عند ال عز وجل، لن أحدنا يلفظ بالكفر حاكيا وقارئا له

.في القرآن، فل يكون بذلك كافرا حتى يقر أنه عقده
وقال أبو محمد: فإن احتج بهذا أهل المقالة الولى وقالوا: هذا يشهد بأن العلن بالكفر ليس كفرا، قلنا له وبال ّعالى التوفيق:■

قد قلنا إن التسمية ليست لنا وإنما هي ل ّعالى، فلما أمرنا ّعالى بتلوّ القرآن وقد حكى لنا فيه قول أهل الكفر، وأخبرنا ّعالى أنه
ل يرضى لعباده الكفر، خرج القاريء للقرآن بذلك عن الكفر إلى رضى ال عز وجل واليمان بحكايته ما نص ال ّعالى بأداء
الشهادّ بالحق فقال ّعالى { إل من شهد بالحق وهم يعلمون} خرج الشاهد المخبر عن الكافر بكفره عن أن يكون بذلك كافر إلى

رضى ال عز وجل واليمان ولما قال ّعالى { إل من أكره وقلبه مطمئن باليمان ولكن من شرح بالكفر صدرا } أخرج من ثبت
،إكراهه عن أن يكون بإظهار الكفر كافرا إلى رخّة ال ّعالى والثبات على اليمان

وبقي من أظهر الكفر ل قاريا ول شاهدا ول حاكيا ول مكرها على وجوب الكفر له بإجماع المة على الحكم له بحكم الكفر
وبحكم رسول ال صلى ال عليه وسلم بذلك وبنص القرآن على من قال كلمة الكفر أنه كافر، وليس قول ال عز وجل { ولكن من

،شرح بالكفر صدرا } على ما ظنوه من اعتقاد الكفر فقط
بل كل من نطق بالكلما الذي يحكم لقائله عند أهل السلما بحكم الكفر ل قاريا ول شاهدا ول حاكيا ول مكرها فقد شرح بالكفر

 .صدرا " اهـ

:ج/ضوابط حكاية الكفر عن الغير?
":عقد القاضي عياض في " الشفاء " فّل طويل في الحكاية عن الغير فقال●

الفّل الثامن: حكم الناقل والحاكي لهذا الكلما عن غيره
 ،الوجه السادس: أن يقول القائل ذلك حاكيا عن غيره، وآثرا له عن سواه، فهذا ينظر في صورّ حكايته، وقرينة مقالته

:ويختلف الحكم باختلف ذلك على أربعة وجوه
،الوجوب ●
 ،والندب ●

 ،والكراهة●
.والتحريم●

فإن كان أخبر به على وجه الشهادّ والتعريف بقائله والنكار والعلما بقوله والتنفير منه والتجريح له، فهذا مما ينبغي امتثاله ■
.ويحمد فاعله

وكذلك إن حكاه في كتاب أو في مجلس على طريق الرد له والنقّ على قائله، والفتيا بما يلزمه، وهذا منه ما يجب، ومنه ما■
.يستحب، بحسب حالت الحاكي لذلك، والمحكي عنه

فإن كان القائل لذلك ممن ّّدى لن يؤخذ عنه العلم أو رواية الحديث، أو يقطع بحكمه أوشهادّه أو فتياه في الحقوق، وجب على
سامعه الشادّ بما سمع منه، والتنفير للناس عنه، والشهادّ عليه بما قاله، ووجب على من بلغه ذلك من أئمة المسلمين إنكاره،

.وبيان كفره، وفساد قوله، لقطع ضرره عن المسلمين، وقياما بحق سيد المرسلين



وكذلك إن كان ممن يعظ العامة، أو يؤدب الّبيان، فإن من هذه سريرّه ل يؤمن على إلقاء ذلك في قلوبهم، فيتأكد في هؤلء■
.اليجاب لحق النبي صلى ال عليه وسلم، ولحق شريعته

وإن لم يكن القائل بهذه السبيل، فالقياما بحق النبي صلى ال عليه وسلم واجب وحماية عرضه متعين، ونّرّه على الذى حيا■
وميتا مستحق على كل مؤمن، لكنه إذا قاما بهذا من ظهر به الحق، وفّلت به القضية، وبان به المر، سقط عن الباقي الفرض،

... وبقي الستحباب في ّكثير الشهادّ عليه، وعضد التحذير منه
":إلى أن قال

 ،وأما الباحة لحكاية قوله لغير هذين المقّدين، فل أرى لها مدخل في هذا الباب
فليس التفكه بعرض رسول ال صلى ال عليه وسلم والتمضمّ بسوء ذكره لحد، ل ذاكرا ول آثرا لغير غرض شرعي

بمباح.وأما للغراض المتقدمة فمتردد بين اليجاب والستحباب، وقد حكى ال ّعالى مقالت المفترين عليه وعلى رسله في كتابه
.على وجه النكار لقولهم، والتحذير من كفرهم، والوعيد عليه، والرد عليهم بما ّله ال علينا في محكم كتابه

.وكذلك وقع من أمثاله في أحاديث النبي صلى ال عليه وسلم الّحيحة على الوجوه المتقدمة
وأجمع السلف والخلف من أئمة الهدى على حكايات مقالت الكفرّ والملحدين في كتبهم ومجالسهم ليبينوها للناس وينقضوا شبهها
عليهم.وإن كان ورد لحمد بن حنبل إنكار لبعّ هذا على الحارث بن أسد، فقد صنع أحمد مثله في رده على الجهمية والقائلين

.بالمخلوق. وهذه الوجوه السائغة الحكاية عنها
فأما ذكرها على غير هذا من حكاية سبه والزراء بمنّبه على وجه الحكايات والسمار والطرف وأحاديث الناس ومقالّهم✔

في الغث والسمين ومضاحك المجان ونوادر السخفاء، والخوض في قيل وقال وما ل يعني، فكل هذا ممنوع، وبعضه أشد في
 .المنع والعقوبة من بعّ... إلى آخر كلمه رحمه ال"اهـ

وقال ابن ّيمية :" وقد ذكر القاضي عياض قبل هذا: أن يقول القائل شيئا من أنواع السب حاكيا له عن غيره، وآثرا له عن سواه.
قال: فهذا ينظر في صورّ حكايته، وقرينة مقالته؛ ويختلف الحكم باختلف ذلك على " أربعة وجوه " الوجوب، والندب،

 .والكراهة، والتحريم
 ،ثم ذكر أنه يحمل من ذلك ما ذكره على وجه الشهادّ ونحوها مما فيه إقامة الحكم الشرعي على القائل

أو على وجه الرذالة والنقص على قائله؛ بخلف من ذكره لغير هذين. قال: وليس التفكه بعرض النبي صلى ال عليه وسلم
 .والتمضمّ بسوء ذكره لحد ل ذاكرا، ول آثرا لغير غرض شرعي مباح

فقد ّبين من كلما القاضي عياض أن ما ذكره هذا القائل ليس من هذا الباب؛ فإنه من مسائل الخلف، وأن ما كان من هذا الباب
.ليس لحد أن يذكره لغير غرض شرعي مباح ... اهـ

قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه ال ّعالى -: وأما: ناقل الكفر ليس بكافر, فليس بمرفوع, وفي كلما العلماء ما يدل على أن
 المسألة ليست على هذا الطلق؛ بل فيها ّفّيل يتلخص في أن حاكي الكفر عن الغير يختلف حكمه باختلف القرائن؛

فإن كانت الحكاية لغرض شرعي, فالمر كذلك لجماع أئمة الهدى على حكايات مقالت الكفرّ والملحدين في كتبهم التي●
،صنفوها, وبحالهم ليبينوا ما فيها من فساد ليتجنب، وليبطلوا شبهها عليهم

ومن أدلتهم على ذلك أن ال ّعالى قد حكى مقالت المفترين عليه وعلى رسله في كتابه على وجه النكار لقولهم, والتحذير من
كفرهم, والوعيد عليه بالعقاب في الدارين, والرد عليهم بما بينه في حكم كتابه، وكذلك وقع في أحاديث النبي صلى ال عليه وسلم

الّحيحة, وإن كانت الحكاية على وجه الستحسان لمقالة المحكي عنه فل شك في كفر الحاكي واستحقاقه ما يستحق المحكي
 .عنه، وقد عقد القاضي عياض في الشفاء باًبا أطال فيه في بيان هذه المسالة فليراجعه السائل فإن فيهما يقنعه. وال الموفق. اهـ

:خلصة القول في نقل الكفر عن الغير?
.إن نقل الكفر إن كان عن قبول له ورضى به أو استحسان له يكون كفرًا●

.وهذا يكون حسب القرائن الدالة على قّد الناقل
.العلماء الذين جوزوا نقل الكفر وحكايته أشترطوا لذلك أن يكون لغرض شرعي

أما الطالب فى المدرسة ينقل الكفر عن غيره ويكتبه ويمتحن فيه لجل الحّول على الشهادّ المدرسية وليس لجل غرض●
.شرعى فليجوز له ذلك حتى في مذهب من أجاز نقل الكفر وحكايته

وننبه على أنه قد ينقل الكفر ويحكيه من غير أن يعلم انه كفر ، لنه يتلقاه فى المدرسة على أنه حق فهو يذهب للمدرسة لتلقى●
 .العلوما التى ّتضمن الكفر وغيره من المنكرات

:ج/ضوابط حكاية الكفر عن الغير

":عقد القاضي عياض في " الشفاء " فّل طويل في الحكاية عن الغير فقال●
الفّل الثامن: حكم الناقل والحاكي لهذا الكلما عن غيره

 ،الوجه السادس: أن يقول القائل ذلك حاكيا عن غيره، وآثرا له عن سواه، فهذا ينظر في صورّ حكايته، وقرينة مقالته
:ويختلف الحكم باختلف ذلك على أربعة وجوه

،الوجوب ●
 ،والندب ●

 ،والكراهة●
.والتحريم●



فإن كان أخبر به على وجه الشهادّ والتعريف بقائله والنكار والعلما بقوله والتنفير منه والتجريح له، فهذا مما ينبغي امتثاله ■
.ويحمد فاعله

وكذلك إن حكاه في كتاب أو في مجلس على طريق الرد له والنقّ على قائله، والفتيا بما يلزمه، وهذا منه ما يجب، ومنه ما■
.يستحب، بحسب حالت الحاكي لذلك، والمحكي عنه

فإن كان القائل لذلك ممن ّّدى لن يؤخذ عنه العلم أو رواية الحديث، أو يقطع بحكمه أوشهادّه أو فتياه في الحقوق، وجب على
سامعه الشادّ بما سمع منه، والتنفير للناس عنه، والشهادّ عليه بما قاله، ووجب على من بلغه ذلك من أئمة المسلمين إنكاره،

.وبيان كفره، وفساد قوله، لقطع ضرره عن المسلمين، وقياما بحق سيد المرسلين

وكذلك إن كان ممن يعظ العامة، أو يؤدب الّبيان، فإن من هذه سريرّه ل يؤمن على إلقاء ذلك في قلوبهم، فيتأكد في هؤلء■
.اليجاب لحق النبي صلى ال عليه وسلم، ولحق شريعته

وإن لم يكن القائل بهذه السبيل، فالقياما بحق النبي صلى ال عليه وسلم واجب وحماية عرضه متعين، ونّرّه على الذى حيا■
وميتا مستحق على كل مؤمن، لكنه إذا قاما بهذا من ظهر به الحق، وفّلت به القضية، وبان به المر، سقط عن الباقي الفرض،

... وبقي الستحباب في ّكثير الشهادّ عليه، وعضد التحذير منه
":إلى أن قال

 ،وأما الباحة لحكاية قوله لغير هذين المقّدين، فل أرى لها مدخل في هذا الباب
فليس التفكه بعرض رسول ال صلى ال عليه وسلم والتمضمّ بسوء ذكره لحد، ل ذاكرا ول آثرا لغير غرض شرعي

بمباح.وأما للغراض المتقدمة فمتردد بين اليجاب والستحباب، وقد حكى ال ّعالى مقالت المفترين عليه وعلى رسله في كتابه
.على وجه النكار لقولهم، والتحذير من كفرهم، والوعيد عليه، والرد عليهم بما ّله ال علينا في محكم كتابه

.وكذلك وقع من أمثاله في أحاديث النبي صلى ال عليه وسلم الّحيحة على الوجوه المتقدمة

وأجمع السلف والخلف من أئمة الهدى على حكايات مقالت الكفرّ والملحدين في كتبهم ومجالسهم ليبينوها للناس وينقضوا شبهها
عليهم.وإن كان ورد لحمد بن حنبل إنكار لبعّ هذا على الحارث بن أسد، فقد صنع أحمد مثله في رده على الجهمية والقائلين

.بالمخلوق. وهذه الوجوه السائغة الحكاية عنها

فأما ذكرها على غير هذا من حكاية سبه والزراء بمنّبه على وجه الحكايات والسمار والطرف وأحاديث الناس ومقالّهم✔
في الغث والسمين ومضاحك المجان ونوادر السخفاء، والخوض في قيل وقال وما ل يعني، فكل هذا ممنوع، وبعضه أشد في

 .المنع والعقوبة من بعّ... إلى آخر كلمه رحمه ال"اهـ

وقال ابن ّيمية :" وقد ذكر القاضي عياض قبل هذا: أن يقول القائل شيئا من أنواع السب حاكيا له عن غيره، وآثرا له عن سواه.
قال: فهذا ينظر في صورّ حكايته، وقرينة مقالته؛ ويختلف الحكم باختلف ذلك على " أربعة وجوه " الوجوب، والندب،

 .والكراهة، والتحريم

 ،ثم ذكر أنه يحمل من ذلك ما ذكره على وجه الشهادّ ونحوها مما فيه إقامة الحكم الشرعي على القائل
أو على وجه الرذالة والنقص على قائله؛ بخلف من ذكره لغير هذين. قال: وليس التفكه بعرض النبي صلى ال عليه وسلم

 .والتمضمّ بسوء ذكره لحد ل ذاكرا، ول آثرا لغير غرض شرعي مباح

فقد ّبين من كلما القاضي عياض أن ما ذكره هذا القائل ليس من هذا الباب؛ فإنه من مسائل الخلف، وأن ما كان من هذا الباب
.ليس لحد أن يذكره لغير غرض شرعي مباح ... اهـ

قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه ال ّعالى -: وأما: ناقل الكفر ليس بكافر, فليس بمرفوع, وفي كلما العلماء ما يدل على أن
 المسألة ليست على هذا الطلق؛ بل فيها ّفّيل يتلخص في أن حاكي الكفر عن الغير يختلف حكمه باختلف القرائن؛

فإن كانت الحكاية لغرض شرعي, فالمر كذلك لجماع أئمة الهدى على حكايات مقالت الكفرّ والملحدين في كتبهم التي●
،صنفوها, وبحالهم ليبينوا ما فيها من فساد ليتجنب، وليبطلوا شبهها عليهم

ومن أدلتهم على ذلك أن ال ّعالى قد حكى مقالت المفترين عليه وعلى رسله في كتابه على وجه النكار لقولهم, والتحذير من
كفرهم, والوعيد عليه بالعقاب في الدارين, والرد عليهم بما بينه في حكم كتابه، وكذلك وقع في أحاديث النبي صلى ال عليه وسلم

الّحيحة, وإن كانت الحكاية على وجه الستحسان لمقالة المحكي عنه فل شك في كفر الحاكي واستحقاقه ما يستحق المحكي
 .عنه، وقد عقد القاضي عياض في الشفاء باًبا أطال فيه في بيان هذه المسالة فليراجعه السائل فإن فيهما يقنعه. وال الموفق. اهـ

:خلصة القول في نقل الكفر عن الغير

.إن نقل الكفر إن كان عن قبول له ورضى به أو استحسان له يكون كفرًا●

.وهذا يكون حسب القرائن الدالة على قّد الناقل

.العلماء الذين جوزوا نقل الكفر وحكايته أشترطوا لذلك أن يكون لغرض شرعي

أما الطالب فى المدرسة ينقل الكفر عن غيره ويكتبه ويمتحن فيه لجل الحّول على الشهادّ المدرسية وليس لجل غرض●



.شرعى فليجوز له ذلك حتى في مذهب من أجاز نقل الكفر وحكايته

وننبه على أنه قد ينقل الكفر ويحكيه من غير أن يعلم انه كفر ، لنه يتلقاه فى المدرسة على أنه حق فهو يذهب للمدرسة لتلقى●
.العلوما التى ّتضمن الكفر وغيره من المنكرات

 الفّل الثاني

 : شروط دراسة المسلم في مدارس الجاهلية

: النظر إلى واقع المدارس نجد أن الكفريات ّتمحور في ثلث أمور

الول : في الطابور ومايسمى بـ:(ّحية العلم)

.الثاني : بعّ الكفريات في المنهج

.الثالث : حضور حّص الكفر

: عليه نقول : أنه لبد للمسلم أن يجتنب قول وفعل الكفر خارج وداخل المدرسة فليجوز الدراسة في هذه المدارس إل بشرطين●

.الول: عدما حضور المسلم (الطابور) ليجتنب الوقوف الشركي للعلم⬅
.الثاني : أن ليقر وليحضر وليكتب وليردد وليتلفظ بأي لفظ كفري⬅

.وبرهان هذه الشروط كل البراهين التي ّأمر المسلم بأن يجتنب الشرك والكفر قوًل وعمًل وإعتقادًا✔
:وعليه نرى أن من يرسل أبنائه إلى هذه المدارس بغير هذه الشروط يكفر الطالب ويكفر مرسله للّي✔

.الولى: رضاه بالكفر المتمثل في معرفتة لوقوع إبنه في الكفر ومع ذلك أرسله إلى المدارس

.الثانية :إعانة إبنه على الكفر والشرك.والعانة على الكفر كفر

.ثالثًا :أن البن مسؤولية الوالد والراعى لذلك يقع إثمه عليه

 الفّل الثالث : منكرات عامة في المدارس

فى هذا الفّل نتعرض لذكر بعّ المنكرات الموجودّ فى هذه المدارس ،وهذه المنكرات قد ّكون فى ما دون الكفر لكن كان
.لزامًا علينا ذكرها ولو بشئ من الختّار

 طلب العلم الدنيوى والعراض عن العلم الشرعى _1_
فنجد الطالب يقضى جّل نهاره فى المدرسة يدرس فيها العلوما الدنيوية ويذاكر ويجتهد لينجح فى المتحان ويحّل على الشهادّ :

. وفى المقابل نجد التقّير فى طلب العلم الشرعى وهو المأمور بتحّيله

مخالطة المشركين : ول يخفى على أحد من المسملين مافى هذا الخلطة من خطر عظيم على الدين فانظر-هداك ال- إلى هذا_2_
الطفل الّغير الذى يذهب إلى المدرسة كل يوما ويقضى فيها يومه بين المشركين يتعلم منهم ويقتدى بهم ويتخذهم أصدقاء كيف

يتعلم هذا الطفل الدين!!!والنبى صلى ال عليه وسلم يقول : ( الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ) رواه أبو داود وال
سبحانه وّعالى يقول لنبيه الكريم ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداّ والعشي يريدون وجهه ول ّعد عنهم ّريد زينة

28الحياّ الدنيا ول ّطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واّبع هواه وكان أمره فرطا) الكهف 

ّعظيم العلماء الملحدّ الزنادقة أمثال ابن سينا والفارابى وابن رشد: فتظهر المناهج ان هؤلء علماء المسلمين ولهم الفضل _3_
. والسبق فى مجال العلوما فينشأ الطفل على حبهم وّعظيمهم مع ما وقعوا فيه من عقائد فاسدّ

.احتراما المعلم الكافر_4_

إلزاما الدارس برسم ذوات الرواح ويعتبرون هذا من الفن والموهبة،وّعج الكتب المدرسية بمثل هذه الّور بدعوى انها _5_
وسائل ّعليمية وقد قال رسول ال صلى ال عليه وسلم كما فى الّحيحين ( من صور صورّ في الدنيا كلف يوما القيامة أن ينفخ

.الروح وليس بنافخ). وقال صلى ال عليه وسلم:( ل ّدخل الملئكة بيتًا فيه كلب ول صورّ) متفق عليه

الحتفالت الشركية مثل الحتفال بالعياد الوطنية : ●ويطلب من الطالب فى مثل هذه المناسبة أو في حّة التعبير أن يعبر _6_
.عن هذه المناسبة ،وأقل ما فى هذا الباب الوقوع فى مشابهة المشركين وقد امرنا الشرع بمخالفتهم

وقال صلى ال عليه وسلم ( من ّشبه بقوما فهو منهم) رواه ابو داود وقال ابن ّيمية على هذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي●
 ّحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم

 كما في قوله ّعالى : ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم )،●

. المنكرات التى ّعج بها المناهج من دعوّ للغناء والموسيقى وأشعار مبتذلة ونظريات فاسدّ وأفكار ّّادما المنهج السلمى _7_



الباب الثالث
:إعتراضات وردود

.هذه بعّ الردود والتعليقات المختّرّ على بعّ إعتراضات المخالفين في ّقريرنا في حكم الدراسة في مدارس الكفر●

: العتراض الول

جعلكم (للعلم الجاهلى) معبودًا من دون ال أو شعارًا لمعبودًا من دون ال يلزمكم ّكفير كل من يحمله في البطاقة الشخّية أو في
.جواز السفر أو في ّرخيص المرور

:نقول بعون ال

نعم العلم شعارًا للوطن والوطنية الكفرية هذا ثابت وليجادل فيه إل ُمكابر ُمنكر للحقائق والواقع ولكن السؤال هل هو شعارًا
ُمحتمًل أما قطعيًا ؟؟ أي : هل هو مثل الّليب ليدّل إل على معنى واحد ؟؟ أما ّختلف دللته على حسب القرائن ؟؟

: الجواب✔

: دللة العلم على الشرك محتملة و ذلك للّى

: أن مفهوما الوطن والوطنية يحمل في طياّها ُعدّ معاني منها

.. الرض (الرقعة) من طوله وعرضه حسب الخارطة. أي عندما أقول أنا (سوداني) أي أن من ّلك المنطقة والرقعة

....النيل والجمال والخضرّ وعادات أهل البلد وكرمهم وووو

.جيش السودان (القوات المسلحة) وإستبسالهم وشجاعتهم

.. قانون البلد وسياساّها الداخلية والخارجية

فحب النسان للرض التى ولد فيها وعاش فيها طبيعي فربما يفخر بذلك وليخالف ذلك إعتقاده ودينه وهذا يشترك فيه عامة
.الناس مؤمنهم وكافرهم

.فإذا كان مفهوما (الوطن) الذي يُدل عليه (العلم) محتمًل فيكون (العلم) نفسه شعارًا محتمًل

.فقد يحمل (العلم) أحد وّكون دللته أنه سوداني مثلما يفعل الحجاج في موسم الحج

.وقد يحمله الخر ويعني به الولء للنظاما أو محبة جيش السودان
.فلذلك ليلزمنا ّكفير كل من يحمل (العلم الجاهلي) في جيبه أو في لوحة ونمرّ سيارّه

فإن قيل: ولماذا ُّكفرون مايفعلونه الناس ّجاهه في نشيد العلم في المدارس ؟؟●

نقول : الفرق واضح●
وبي

ّ
ن ففي الحالة المذكورّ ّعظيم واضح مع ّخضيع الناس له وّحيته فقد أسهبنا الكلما فيما مضى في ّوصيف هذه الحالة فالفيّل
في المر (القرائن) فإن دلت قرائن مّاحبة للفعل ُّدل على التعظيم (للعلم الجاهلي) ينّرف المر إلى المعنى الكفري وإن ل

.فل

: العتراض الثاني

يلزمكم أن ّقرروا أن إستخراج الجنسية كفرًا لن ّعريفها عند الطواغيت بأنها ( رابطة ولء بين الفرد والدولة) ؟؟

: الجواب

الفرق واضح بين الجنسية وبين الوطنية وإن كان هناك ثمة روابط بين مفهوما كل منهما فالذي ينبغى أن يعمل به كل من يريد●
الحق في المسألة أن يحقق في فعل (مستخرج الجنسية) ل في ّعريفها فالحكاما ُّبنى على الفعال ل على ّعريف الُمّطلح عند

 ،الغير

فمثًل لو قرر الطاغوت بأن خروج الناس من منازلهم إلى أماكن أعمالهم عبادّ له فليظن عاقل ناهيك عن مسلم أنه إن خرج●
!! كان عابدًا له

.أما إن ألزما الناس بالخضوع له وّقديسه فإذا فعل الناس ما أمرهم به كفروا ●

: وعلى ضوء هذه المقدمة للجواب نقول أن إستخراج الجنسية ليس كفرًا للّى●

.أوًل : عدما وجود مناط ُمكفر في الفعل (إستخراج الجنسية)



ثانيًا : عدما وجود مانع شرعي من نسبة المسلم لقومه من ناحية قبيلة وقوما مثل : القول بأني : (سوداني) أو أن بلل رضى ال
.عنه (حبشى) أو أن سلمان رضى ال عنه (فارسى)

ثالثًا: أن المسلم عندما يستخرج الجنسية يستخرجها على أنها وثيقة ّبّين أن قبيلته أستوطنت في هذه الرقعة منذ فترّ والجنسية
.ُّستخرج غالبًا للحتياج إليها في كثير من أمور الحياّ والمعاش

أما من يستخرج الجنسية على أنها : (رابطة ولء بينه وبين الدولة) فهو كافر لم يعرف السلما وذلك للمعنى الكفرى الذي●
.قّده من إستخراجها وليس لذات إستخراجها

.ومن يقول أو يقرر بغير ّقريرنا فليوضح حجته بالدليل والبرهان●

 :العتراض الثالث

أنكم ذكرّم في مبحثكم هذا أن ركني العبادّ هما: (المحبة والخضوع) وأنتم ونحن نعلم أن المسلم ليحب الكفر أو ليحب شعار●
الكفر فكيف يتفق ّعريفكم للعبادّ مع ّكفيركم لمن يحضر الطابور الّباحي بمافيه ّحية العلم ؟؟

: نقول بعون ال
: ّعريف العبادّ من حيث حقيقتها يختلف عن صفتها الظاهرّ فّفتها الظاهرّ أوضحنا علماّها وهي

.أ/ أن يكون الُمعظم معبودًا من دون ال أو شعارًا لمعبودًا من دون ال

.ب/ أن يّاحب الفعل نوع خضوع وسكون وخفّ جناح ظاهر

!! وهذين المرين قد ّحققا في فعل (الوقوف للعلم الجاهلي) فتنبه

وليشترط لتحقق عبادّ غير ال في الظاهر (المحبة القلبية) وقد يحمل الطاغوت الناس على عبادّه بقهر منه كما عرف الماما
الطبري الطاغوت بقوله : (هوكل ذي طغيان على ال ، فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، إنسانًا

 كان ذلك المعبود أو شيطانًا، أو وثنًا، أو صنمًا، أو كائنًا ما كان من شيء. اهـ

:خاّمـة⚡ ⚡

:قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف

وأما حقيقة دعوّ الرسول صلى ال عليه وسلم وما جاء به من الهدى والنور ، فعزيز وال من يعرفها أو يدريها ، والعارف لها
من الناس اليوما كالشعرّ البيضاء في الجلد السود ، وكالكبريت الحمر ، أين العنقاء لتطلب ؟ وأين السمندل ليجلب ؟ لم يبق إل
رسوما قد درست ، وأعلما قد عفت ، وسفت عليها عواصف الهوى ، وطمستها محبة الدنيا ، و الحظوظ النفسانية ، فمن فتح ال

عين بّيرّه ، ورزقه معرفة للحق وّميزًا له ، فلينج بنفسه ، وليشح بدينه ، ويتباعد عمن نكب عن الّراط المستقيم ، وآثر عليه
.موالّ أهل الجحيم ، نسأل ال السلمة والعافية

((منهجنا في التعامل مع هذه المدارس ))

إن منهجنا في التعامل مع هذه المدارس في هذا الوضع الراهن هو هجرانها والسعي الحثيث والجتهاد في ّعليم البناء والنشء
العلم الشرعي عقيدًّ وشريعًة وعبادًّ ومنهجًا وسلوكًا وأخلقًا متعاونين على البر والتقوى كما قال ّعالى :(وّعاونوا على البر

:( الحلل بيٌن والحراما بيٌن وبينهماوالتقوى ولّعاونوا على الثم والعدوان) وّطبيقًا لقول النبي الكريم صلى ال عليه وسلم 
أموٌر مشتبهات..)وعمًل بوصيته عليه السلما (فمن أّقى الشبهات فقد أستبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في

.الحراما)

أما ّّورنا لتعُلم العلوما الحياّية من طب وهندسة وجغرافيا وكيمياء وفيزياء وأحياء لنرى انها من العلوما المباحة فحسب وإنما
من علوما فروض الكفايات وذلك ليماننا العميق بأهمية هذه العلوما في إقامة دين ال عز وجل من إقامة المجتمع المسلم الذي

يستقل عن المجتمع الجاهلي في كل شئ، وهذه العلوما سنسعي ليحّلها بعّ البناء في مراحل متقدمة من السن بعد ّعُلم العلم
الشرعي القدر الواجب عليهم حسب ميولهم ورغباّهم حسب الطرق والمكانات المتاحة، فطرق ّعُلم كل العلوما متاح في ظل هذه

.التقدما العلمي المادي الحديث
هذه هو التّور الذي نرى عبره ّعُلم أبناء المسلمين العلوما الحياّية، فالدارس لها يكون حينها أحد مقومات المجتمع المسلم، لنه

ليدرس لجل أن ينفع نفسه فحسب، أو من أجل المتهان والعيش الرغيد،فهو مساهم في إقامة المجتمع المسلم بوظيفته وعلمه
الذي يحّله ويقدمه للمسلمين، أما إدخال البناء للمدارس الجاهلية – وإن خلت من المنكرات – على هذا النحو كالقطعان بدون

أي هدف إسلمي عاما أو رؤية وّّور إسلمي ُيعد من قتل العمار فيما غير فائدّ وُيدل على فقدان التّور الّحيح لقامة دين
ال في الرض، فالدارس عندما ُيدخل هذه المدارس وهو في سن السادسة ويتخرج من الجامعة في سنة الثانية والعشرون بدون

هدف وّّور إن سلم من الرجوع لدين الجاهلية والتعلق بالمشركين ومحبتهم يكون ّّوره وفكره البحث عن وظيفة مرموقة في
: هذا المجتمع الجاهلي ومن ثم السيارّ الفارهة والعمران الكبير والمراءّ الحسناء الجميلة ولسان حاله

إذا ّوظفت وكُثر مالي *** فأنا الشاب المسلم المثالي

فلّّور صحيح لدين ال ولعمل في إعلء كلمة ال بل يكون حينها النظر إلى العاملين في سبيل إقامة الدين إناٌس من ذوي



.الفهاما الخاطئة والذين يضيعون أعمارهم فيما ليجدي هذا لسان حاله إن لم يكن لسان مقاله ولحول ولقوّ إل بال

والحمُد ل رب العالمين
_____    _____ ❁ ❁❁ ❁


