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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعني  ..أما بعد:
فإين كنت أحد املشاركني يف التفاعل مع ذكرى  3يونيو للروهنجيا ،والذي كانت فيه بداءة شرارة
احلدث األخري يف أراكان مبقتل الدعاة العشرة والتمثيل جبثثهم من قبل البوذيني ،وقد سألين بعض زمالئي
من طلبة العلم عن حكم إحداث مثل هذا اليوم والتفاعل معه؛ فبينت وجهة نظري فيه برؤية شرعية ودراسة
أتصيلية مع اإلشارة إىل اخلالف الوارد بني أهل العلم فيما يشبهه من املسائل ،لكن كان ذلك خاصا بيننا
ومل يظهر لغريان ،واآلن أرى إظهار هذا الرأي لتعم فائدته وتتم دراسته علميا من قبل املختصني.
أقول يف مطلع حديثي يف هذا املوضوع إنه ينبغي لنا قبل الشروع يف احلديث عن املسألة أن منر ببعض
املقدمات:
املقدمة األوىل :أن هذه املسألة ليست من مسائل اإلمجاع ،مبع ى أاها اما وجوز فيه اجاجتهاد ،ويصح أن
يتوفر فيه أكثر من قول من جهة اجملتهدين؛ إ ًذا فال ينبغي لطالب العلم أن يتهم ابلضالل واجلهل من أييت

بقول خيالف ما ذهب إليه هو مادام أنه مقرون أبدلته املعتربة.

املقدمة الثانية :أن كل عامل أو إمام مهما عال شأنه ،وعظم فضله؛ فإنه ليس مبستغرب أن يرد بعض
مسعا وطاعةً".
قوله؛ إجا املعصوم – صلى هللا عليه وسلم ،-فإنه ليس لنا أمامه إجا أن نقول " ً
املقدمة الثالثة :أن القول الصحيح يف مسألة ما جا يؤخذ ابلنظر إىل كثرة أصحابه ،وجا إىل مكانتهم،
وجا إىل مكان وجودهم كمكة أو املدينة أو الكوفة أو البصرة؛ وإمنا يؤخذ ابلنظر إىل قوة أدلته وحججه؛
فلهذا ليس من املنهج العلمي أن نقول إن هذا هو املذهب الصحيح ألن قائله فالن وفالن ،بل يقال ألن
دليله أقوى ،وحجته أقنع.
املقدمة الرابعة :جا ينبغي لطالب العلم أن يكون نقاشه ابلنظر إىل من قال ،بل ينبغي أن يكون ابلنظر
إىل ما قال ،وما ب ى عليه قوله.
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املقدمة اخلامسة :أن املسألة هذه من املسائل الشرعية؛ فيجب أن يكون النقاش فيها نقاشا علميا ،جا
عاطفيا كما يظهر يف حوارات كثري منا.
املقدمة السادسة :ينبغي أن جنعل احلكم يف النقاش هو الدليل والتعليل ،وليس الشخص وعدد
القائلني.
وبعد هذه املقدمات اليسرية نستعني ابهلل  -سبحانه  -يف الدخول إىل موضوعنا الذي حنن بصدد
احلديث عنه ،فنقول:
إنه أشكل على كثري من الناس ،بل على كثري من طالب العلم موضوع حتديد يوم معني يف السنة
لذكرى نكبة الروهنجيا ،وقد دار فيه نقاش وجدل ،وأخذ ورد يف وسائل التواصل اجاجتماعي واجللسات
العلمية؛ اما أوجب علي البحث عن حقيقة هذه املسألة وحكمها الشرعي؛ وذلك ألين – كما أشرت إليه
سابقا  -أحد من تفاعلوا مع هذه الذكرى يف ثالثة يونيو.
وبعد حبثي املتواضع يف املسألة أو يف أمثاهلا وجدت أن هناك كثريا من أهل العلم ذهبوا إىل حترمي اختاذ
مثل هذا اليوم ،وأبرز أدلتهم اليت استندوا إليها يف ذلك ما يلي:
تشبها ابلكفار.
 -1أن فيه ً
 -2أن فيه مضاها ًة لألعياد الشرعية.
تعظيما ليوم معني يف السنة من غري دليل من الشرع.
 -3أن فيه ً
 -4أنه من ابب اإلحداث يف الدين.
 -5أنه يعد من سب الدهر كما صرح به بعض العلماء.
ويف مطلع مناقشة هذه األدلة ينبغي أن نعلم أن "احلكم يدور مع علته وجودا وعدما"؛ فهذه اخلمسة
كلها علل للتحرمي ،فمىت وجدت واحدة منها أو كلها يف مسألتنا فإن احلكم فيها يكون بتحرمي اختاذ هذا
اليوم ،ومىت خلت منها كلها فإن احلكم فيها يكون إببقاء احلكم األصلي ،وهو احلل واإلابحة.
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فنأيت اآلن إىل العلة األوىل ،وهي التشبه ابلكفار.
تعالوا ننظر "هل هذه العلة موجودة يف املسألة ،أم غري موجودة؟ وقبل أن نعرف جواب هذا ينبغي لنا
أن نعرف ما ضابط التشبه ابلكفار؟"
ضابط التشبه ابلكفار هو :فعل املسلم ما هو من خصائص دينهم وعقيدهتم أو عاداهتم وتقاليدهم،
يقول ابن عثيمني – رمحه هللا -يف "الشرح املمتع" " :232/3التشبه ابلكفار حرام ،ولكن جا بد أن نعرف
ما

هو

التشبه،

وهل

يشرتط

قصد

التشبه؟

فاجلواب :أن التشبه أن أييت اإلنسان مبا هو من خصائصهم ،حبيث جا يشاركهم فيه أحد كلباس جا يلبسه
إجا الكفار ،فإن كان اللباس شائعاً بني الكفار واملسلمني فليس تشبهاً ،لكن إذا كان لباساً خاصاً ابلكفار،

سواء كان يرمز إىل شيء ديين كلباس الرهبان ،أو إىل شيء عادي لكن من رآه قال :هذا كافر ،بناءً على

لباسه فهذا حرام ".اهـ

وما شاع بني املسلمني ما كان من خصائصهم من العادات والتقاليد حىت أصبح أمرا من األمور
املشرتكة بني الكفار واملسلمني؛ فإن اإلتيان به جا يعد تشبها هبم ،قال ابن حجر  -رمحه هللا  -يف الفتح:
"وقد كره بعض السلف لبس الربنس؛ ألنه كان من لباس الرهبان ،وقد سئل مالك عنه فقال :جا أبس به.
قيل :فإنه من لبوس النصارى ،قال :كان يلبس ها هنا".أهـ.
ويقول أيضا كما ورد يف الفتح" :وإن قلنا :النهي عنها (أي عن املياثر األرجوان) من أجل التشبه
ابألعاجم فهو ملصلحة دينية ،لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار ،مث ملا مل يصر اآلن خيتص بشعارهم
زال ذلك املع ى ،فتزول الكراهة .وهللا أعلم ".أ.هـ.
ويقول ابن عثيمني – رمحه هللا  -كما يف جمموع فتاويه ورسائله" :مقياس التشبه أن يفعل املتشبه ما
خيتص به املتشبه به ،فالتشبه ابلكفار أن يفعل املسلم شيئًا من خصائصهم ،أما ما انتشر بني املسلمني
وصار جا يتميز به الكفار فإنه جا يكون تشبهاً ،فال يكون حراماً من أجل أنه تشبه ،إجا أن يكون حمرماً من
جهة أخرى ".اهـ.
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واآلن ننظر هل اختاذ يوم يعود يف زمن حمدد أسبوعيا أو شهراي أو سنواي لفعل أمر معني فيه يعد من
خصائص الكفار ،أم أنه أمر مشرتك بينهم وبني املسلمني؟
روى أمحد بسنده عن أنس – رضي هللا عنه  -أنه قال :قدم رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -املدينة
وهلم يومان يلعبون فيهما يف اجلاهلية ،فقال " :إن هللا قد أبدلكم هبما خريا منهما :يوم الفطر ،ويوم النحر
".
بني احلديث هنا أن اليهود اختذوا كل سنة يومني يلعبون فيهما ويفرحون ،والشرع مل يوافق عليهما ،بل
جعل بدجا عنهما يومني آخرين نفرح فيهما ،وبذلك حصل اختصاص املسلمني أبعيادهم ،واختصاص
اليهود أبعيادهم.
لكن لو نظران إىل أصل املسألة فإننا نرى أننا مشرتكون مع اليهود يف اختاذ يوم معني يعود كل سنة نفرح
فيه؛ إ ًذا ،الذي مل يوافق عليه الشرع هو اشرتاكنا مع اليهود يف اليومني الذين خيتصان هبم ،وليس يف أصل
املسألة ،وهو اختاذ يوم معني يف السنة لنفرح فيه؛ وبذلك نعلم أن هذه املسألة ليست اما خيتص به الكفار،
بل هي من املسائل املشرتكة بيننا وبينهم ،ولو كان هناك حمذور شرعي يف اختاذ يوم معني هبذه الكيفية اليت
عليها اليهود يف اختاذ أايم أعيادهم؛ ملا وافق عليه الشرع ،وحلذران منه.
ومن صور وجود مثل هذه املسألة يف ديننا يوم الرتوية يعود كل سنة يف اترخيه احملدد ،وكذلك يوم عرفة،
وكذلك أايم التشريق ،ويوم عاشوراء ،ويوم اجلمعة.
موعدا جاستالم الرواتب ،ويوم
ومن صور وجودها يف عاداتنا وعرفنا أننا جعلنا يوم  25من كل شهر ً
موعدا لإلجازة األسبوعية ،وكذلك بعض الناس وجعلون يوما معينا يف األسبوع أو يف الشهر
السبت واجلمعة ً
موعدا للرحلة أو الزايرة أو التمرين أو لغري ذلك من أمور حياهتم؛ ومل يقل أحد من العلماء إن مثل هذا جا

وجوز؛ ألنه تشبه ابلكفار.
خالصة ما سبق:
أوجا :أن اختاذ يوم معني يعود يف زمن معني ملمارسة عمل معني فيه ،يعد من األمور املشرتكة بيننا وبني
الكفار ،وابألخص أهل الكتاب ،وهو موجود يف شرعنا وعرفنا.
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اثنيا :خمالفة أهل الكتاب حتصل مبجرد تغيري اليوم الذي يفرحون فيه؛ فلهذا جعل لنا الشرع بدل يومي
اليهود يومني آخرين لنفرح فيهما.
ولو افرتضنا أن أصل هذه املسألة من خصائص الكفار لكنه انتشر بني املسلمني؛ فإنه أيضا لن يندرج
حتت مسألة التشبه ابلكفار؛ جانتفاء شرط اخلصوصية يف زمن البيان ،وهو ما بينه احلافظ ابن حجر والعالمة
ابن عثيمني – رمحهما هللا -يف كالمهما الذي سبق ذكره.
وأنيت اآلن إىل اليوم نفسه ،وهو  3يونيو ،هل يقال إنه يوم خاص ابلكفار يؤدون فيه طقوسا معينة؟
اجلواب3 :يونيو يوم خاص ابلروهنجيا ،وليس هناك أي عالقة ابلكفار.
إ ًذ ،مسألة التشبه ابلكفار غري واردة يف موضوعنا جا من حيث أصلها ،وجا من حيث اليوم نفسه،
وبذلك تنتفي هذه العلة من اختاذ يوم ذكرى نكبة الروهنجيا.

العلة الثانية :مضاهاة األعياد الشرعية.
ملعرفة وجود هذه العلة أو عدم وجودها جا بد أن نعرف ما أبرز خصائص األعياد الشرعية؟
األعياد الشرعية عندان ثالثة ،وهي عيد الفطر وعيد األضحى ،وعيد األسبوع ،وهو يوم اجلمعة ،وأبرز
خصائصها أن تشتمل  -إضافةً إىل إظهار الفرح يف العيدين -على عبادات معينة ختتص بتلك األايم؛ فيوم

الفطر من أبرز العبادات اليت ختتص به صالة العيد والتكبريات ،وعيد الفطر من أبرز العبادات اليت ختتص
به صالة العيد وذبح األضاحي ،ويوم اجلمعة من أبرز العبادات اليت ختتص به صالة اجلمعة.
فهل هذه الصفة موجودة يف ذكرى  3يونيو؟
اجلواب ليست موجودةً إطالقًا؛ ألنه أصالً مل خيصص ألداء عبادات وطقوس معينة فيه ،وإمنا للحملة

اإلعالمية ،والتعريف املكثف لقضية الروهنجيا.

وجا يوجد فيه كذلك أي إظهار للفرح والسرور الذي هو من خصائص األعياد الشرعية ،وابنتفاء هذين
عيدا إجا يف العرف اللغوي ،والعرف اللغوي ليس له عالقة
الشرطني ليس هناك أي صفة جتعل يوم النكبة ً
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مبوضوعنا؛ إذ إنه لوحده جا أيخذ به اليوم صفة العيد الشرعي ،واما يدل على ذلك أن يوم عرفة يعود كل
عيدا؛ لعدم توفر شرط إظهار الفرح يف ذلك اليوم ،ومثله يوم
سنة يف اتريخ معني ،ومع ذلك جا يسمى ً
عاشوراء.
إذًا ،عرفنا أن علة مضاهاة األعياد الشرعية غري واردة يف موضوعنا.
قال الشيخ حممد بن حسن الددو الشنقيطي  -رئيس هيئة تكوين العلماء مبوريتانيا  :-إن األعياد
أعيادا ،وإمنا تلقب
الكثرية اليت تستحدث يف بعض الدول ،مثل :عيد األم وعيد الشجرة وغريها؛ ليست ً
أعيادا يف ألقاب الناس؛ إمنا هي مناسبات مثل غريها :مناسبة اليوم الوطين ،ومناسبة يوم التعليم ،ويوم
ً
اجليش ،وحنو ذلك ،فهي مناسبات تستغل ،وإذا اجته اإلنسان فيها إىل ابب الشكر هلل على نعمته فال حرج
يف ذلك( .موقع الفقه اإلسالمي).

العلة الثالثة :تعظيم يوم معني يف السنة من غري دليل.
ملعرفة وجود هذه العلة أو عدمها جا بد أن نعرف ملاذا خصص هذا اليوم؛ هل خصص لليوم ذاته ،أم
جلعله ظرفا لعمل معني فيه؟
اجلواب :جا شك أنه جلعله ظرفا لعمل معني فيه ،وهو احلملة اإلعالمية ،والتعريف املكثف ابلقضية؛
إذًا ،علة تعظيم اليوم ليس هلا أي وجود يف موضوعنا ،هذا أوجا.
اثنيا :كيف للروهنجيا أن يعظموا هذا اليوم ،وهو الذي حصل فيه ما حصل من إهانة للدعاة املسلمني
وتعذيبهم وقتلهم؟!
تقول اللجنة الدائمة" :وما كان املقصود منه تنظيم األعمال مثالً ملصلحة األمة وضبط أمورها ،كأسبوع

املرور ،وتنظيم مواعيد الدراسة ،واجاجتماع ابملوظفني للعمل ،وحنو ذلك اما جا يفضي إىل التقرب به والعبادة
والتعظيم ابألصالة ،فهو من البدع العادية اليت جا يشملها قوله  -صلى هللا عليه وسلم" :-من أحدث يف
أمران هذا ما ليس منه فهو رد" فال حرج فيه ،بل يكون مشروعاً"( .فتوى رقم )53/3 -3443
7

حكم اتخاذ يوم ذكرى نكبة الروهنجيا

إشكال:
يقول البعض :إنكم إن مل تعظموا هذا اليوم – على زعمكم -؛ فلماذا ختصصونه إ ًذا ،وملاذا جا جتعلونه

يف اتريخ آخر غري 3يونيو؟
اجلواب:

أوجا :إن الغالب يف حتديد أي يوم ألمر ما  -سواء يوما أسبوعيا أو شهراي أو سنواي  -جابد أن يكون
هناك دراسة ملعرفة اليوم األنسب مث يكون حتديده ،وهنا كذلك رأوا أن أنسب يوم حيدد إلقامة محلة إعالمية
مكثفة للتعريف ابلقضية الروهنجية هو يوم  3يونيو؛ جارتباطه مبقتل الدعاة الذي بدأت به األحداث
األخرية.
اثنيا :جتارب احلياة علمت أن احلديث عن شيء يف وقته وقعه يف النفوس أكثر من غريه؛ هلذا نرى أن
كثريا من الدعاة واخلطباء وجعلون موضوع كلماهتم وخطبهم وحماضراهتم موافقا للزمن الذي يلقون فيه تلك
الكلمات واخلطب ،مثل احلديث عن احلديث عن قصة موسى وفرعون يف يوم عشرة من حمرم ،واحلديث
عن اهلجرة يف بداءة السنة ،واحلديث عن غزوة بدر يف السابع عشر من رمضان ،وهكذا.
اثلثا :أن ذلك مثل اتجر عنده يوم معني يف الشهر أو السنة يكثر فيه من نشاطه؛ ألنه رأى أن رواج
سلعته يف ذلك اليوم أكثر من غريه؛ وهو إذًا ،مل يقصد بذلك تعظيم اليوم نفسه ،وإمنا قصد استغالله يف
ترويج بضاعته ،وكذلك الروهنجيا إمنا خصصوا هذا اليوم دون غريه؛ ألاهم رأوا أن أتثري احلملة فيه أكثر من
غريه؛ جارتباطه حبدث مؤثر.

العلة الرابعة :إحداث أمر يف الدين من غري دليل.
ليعلم أن هذه العلة تتعلق ابلعبادات ،ومع ى ذلك أاها جا ترد يف غري العبادات ،ويوم النكبة مل خيصص
ألداء عبادات خاصة به ،وإمنا للحملة اإلعالمية والتعريف ابلقضية ،وهي من األمور الدنيوية ،وليست من
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األمور التعبدية حىت يقال إنه من ابب إحداث أمر يف الدين ،وإن كانت النية احلسنة فيها يثاب عليها
صاحبها.
فيعلم من هذا أن علة إحداث أمر يف الدين من غري دليل غري واردة يف موضوعنا.
يقول الدكتور عبد هللا بن بيه" :اليوم الوطين ليس عيداً ،واألعياد اليت جا وجوز إحداثها هي األعياد
الدينية ،وليست التجمعات اليت يتجمع الناس هبا لسبب أو آلخر ،قد حيتفلون ابلزواج ،وقد حيتفلون
ابلوجادة ،وقد حيتفلون أبي شيء؛ فهذا ليس من األعياد الدينية؛ هلذا وجب أن نزيل هذا الوهم ،وهذه
الشبهة اليت يتعلق هبا كثري من الناس ،فيدخلون على الناس حرجاً وشغباً يف دينهم؛ حبيث يصبح املتدين أو

امللتزم يف حرج يشعر وكأنه أييت كبرية وأييت منكراً ،هذا ليس مبنكر ،فاألصل يف األشياء اإلابحة( .املرجع:

موقع الشيخ – أرشيف الفتاوى).
إشكال:

قيل :ملاذا مل يتخذ السلف مثل هذه األايم إن كان ذلك خريا؟
اجلواب:
قلنا إن هذا ليس من أمور العبادات ،وإمنا من أمور الدنيا ،وأمور الدنيا جا يبحث فيها عن فعل
السلف ،وإمنا يبحث فيها عن احلكم الشرعي؛ هل هي جائزة أم حمرمة ،مثل استخدامنا للفيس بوك
والواتساب وغريمها من وسائل التواصل اجاجتماعي؛ جا نقول إنه جا وجوز لنا استخدمها ألن السلف الصاحل
مل يستخدموها.
إشكال آخر:
كيف يقال إنه ليس من أمور الدين ،وقد خصص هذا اليوم لنصرة الروهنجيا ،والروهنجيا مسلمون،
ونصرة املسلمني عبادة؟!
اجلواب:
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إن نصرة الروهنجيا عبادة ،وهي موجودة يف كل وقت وحني ،ولكن هذه النصرة هلا وسائل وطرائق
خمتلفة ،يؤتى هبا يف وقتها األنسب ،واحلملة هذه إحدى تلك الطرق ،ووقتها األنسب 3يونيو.
إذً ،محلة ثالثة يونيو ليست هي النصرة ،وإمنا هي طريقة من طرائق تلك النصرة ،وبناء عليه فإاها ليست

بعبادة ،بل وسيلة من وسائل أداء عبادة من العبادات.

وقد حيتج بعض من جا يفهم قاعدة (الوسائل هلا أحكام املقاصد) أبن هذه الوسيلة عبادة ألاها يتوصل
هبا إىل عبادة ،ووجاب ملثل هذا أبن يقال:
إن القاعدة ليس معناها إن كان ما يتوصل به إىل عبادة فهو عبادة ،وإمنا معناها :إن كان الشيء املباح
الذي يتوصل به إىل مقصد حسن فإنه يكون حسنا ،وإن كان يتوصل به إىل مقصد سيء فإنه يكون سيئا،
وإن كان يتوصل به إىل مقصد واجب فإنه يكون واجبا ،وإن كان يتوصل به إىل مقصد مستحب فإنه
يكون مستحبا ،وإن كان يتوصل به إىل مقصد حمرم فإن يكون حمرما ،وهكذا.
ورد يف قسم مركز الفتوى التابع ملوقع إسالم ويب هذه الفتوى:
قرأت يف كتاب الشرح املمتع على زاد املستنقع جابن عثيمني رمحه هللا مجلة ( الوسائل هلا أحكام املقاصد )
فما مع ى هذه القاعدة؟ وهل من معناها أن الغاية تربر الوسيلة حبيث إذا حل مقصدي فوسيليت إليه حالل
مهما كانت؟
اإلجابــة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ،أما بعـد:
فمع ى أن الوسائل هلا أحكام املقاصد هو :أن املقصد إذا كان سيئا فإن الوسيلة تكون امنوعة ،واملقاصد إذا
كانت حسنة فال وجوز أن يتوصل إليها إجا بوسائل مباحة ،والذي يوصل إىل احلرام يكون حراما مثله؛ فبيع
العنب مباح يف األصل ،لكن عندما يعلم أن املشرتي إمنا يريده ليعصره مخرا فإن بيعه له حيرم ،وكذا احلال يف
بيع السالح فإنه مباح يف األصل ،ولكن جا وجوز أن يباع ملن يستخدمه يف قطع الطريق ،وهكذا ......وقال

01

حكم اتخاذ يوم ذكرى نكبة الروهنجيا

هللا تعاىل :وتـعاونوا على الرب والتـقوى وجا تـعاونوا على اإلمث والعدوان [ سورة املائدة ... ]2 :اخل( .فتوى رقم
.)54302

العلة اخلامسة :سب الدهر.
أوجا :أن هذه العلة يف حال وجودها وصحة اجاستدجال هبا يف موضوعنا أرى أاها تتعلق ابلتسمية،
وليس تعلقها ابليوم نفسه؛ إذ إبمكاننا أن نغري التسمية إىل (يوم استشهاد الدعاة العشرة) ،وما أشبه ذلك
من األمساء اليت جا يفهم منها سب الدهر.
اثنيا :هل هذه العلة موجودة فعال يف تسميتنا لليوم ب ــ(يوم النكبة)؟
لنعرف ذلك ينبغي لنا أن نعرف ما مع ى سب الدهر؟
اإلجابة :مع ى سب الدهر كما يقول الشيخ عبد الرمحن بن انصر الرباك " :وسب الدهر يكون بلعنه
وتقبيحه ،وإبضافة فعل املكروه إليه ،كقول الكفار{ :وما يـهلكنا إجا الدهر} ،ويف معناه :أابدهم الزمان،
ومزقتهم األايم ،ومثل ذلك ما جاء على ألسن كثري من الشعراء ،كقول زهري أيب سلمى:
اي دهـر قـد أكـثرت فجعتنـا *** بسراتنـا وقـرعـت يف العـظـم
وكقول الشريف املرتضى:
قطعت هبا اي دهر حبل وتيين *** فشأنك أين اليوم طوع شؤوين
ويقول أيضا " :وأما وصف الزمان مبا يقع فيه اما يقدره هللا من اخلري والشر ،كقولك :يوم مطري ،ويوم
حنس ،فال يدخل ذلك يف سب الدهر واألايم؛ ألنه خرب حمض عما جرى فيه من قدر
ابرد ،وحارٌ ،
ويوم ٌ
هللا ،قال – تعاىل{ :-فأرسلنا عليهم رحيا صرصرا يف أايٍم حنس ٍ
ات} ،وقال – تعاىل -عن لوط – عليه
ً
ً
يب}"( .كالم الشيخ
السالم{ :-ولما جاءت رسلنا لوطًا سيء هبم وضاق هبم ذر ًعا وقال هـٰذا يـوٌم عص ٌ
من فتوى منشورة يف موقع طريق اإلسالم)
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فعرفنا اما سبق أن سب الدهر لعنه وتقبيحه وإضافة فعل املكروه إليه على أنه هو فاعله ،أما جمرد
وصف ما حصل يف الزمن من األمور املكروهة جا يعد ذلك من سب الدهر؛ وعليه نعرف أن عبارة (يوم
النكبة) ليست من سب الدهر؛ ألن معناها :يوم حصول النكبة فيه ،أي جعل اليوم ظرفا لوقوع النكبة فيه،
ويفهم من هذا أن العبارة جا تعدو كواها وصفا للحدث يف ذلك اليوم وتعريفا لليوم ،وهذا ليس فيه أي سب
للدهر وجا أي حمذور شرعي كما علمت ،وهو كما بينا من ابب (أايم حنسات) ،و(هذا يوم عصيب).
إ ًذا ،علمنا أن هذه العلة غري ورادة يف موضوعنا ،أاها خاصة ابلتسمية ،وليست عالقتها مباشرة ابليوم.
اخلالصة:
علمنا من خالل ما سبق أن اختاذ يوم ذكرى نكبة الروهنجيا ليس فيه أي حمذور شرعا ،وأن كل
التعليالت اليت قيل بتحرميه ألجلها معللة وغري واردة يف هذه املسألة – كما بينا ذلك ابلتفصيل.-
وكل أمر ليس من اجاعتقادات الشرعية وجا من العبادات فإن األصل فيه احلل واإلابحة حىت جند من
األدلة الشرعية ما يصرفه عنه إىل حكم آخر من التحرمي والكراهة.
وقد استدلوا على حترمي اختاذ هذا اليوم ببعض العلل ،وكلها غري واردة فيه ،وهي ما يلي:
 -1علة التشبه ابلكفار ،وهي غري واردة؛ ألن املسألة ليست اما خيتص ابلكفار كما بينا ذلك.
 -2علة املضاهاة لألعياد الشرعية ،وهي غري واردة؛ لعدم توفر شروط األعياد الشرعية فيه ،وهي إظهار
الفرح والسرور ،وأداء عبادات وطقوس معينة ،وجا يوجد شيء من ذلك يف اليوم نفسه.
 -3علة تعظيم يوم معني من غري دليل ،وهي غري واردة؛ ألنه مل خيصص يوم ذكر النكبة لفضل اليوم
نفسه ،وإمنا خصص للقيام ببعض األمور اإلعالمية والتعريف املكثف ابلقضية؛ وهو ليس إجا من ابب
استغالل احلدث والفرصة يف اجملال اإلعالمي.
وجا ميكن أن يعظم اليوم نفسه ألن ما حصل فيه ليس اما يكون سببا لتعظيمه كما هو معلوم لدى
اجلميع.

02

حكم اتخاذ يوم ذكرى نكبة الروهنجيا

 -4علة إحداث أمر يف الدين من غري دليل ،وهذه أيضا غري واردة؛ ألنه ليس هناك أي طقوس دينية
وجا أي عبادة خاصة ابليوم نفسه ،بل الذي يكون فيه هو أمر دنيوي ،وهو القيام ابجلهود اإلعالمية؛ والبدع
الشرعية إمنا تكون يف العبادات والعقائد ،وليست يف األمور الدنيوية.
 -5علة سب الدهر ،وهذه كذلك غري واردة؛ ألن يوم النكبة ليس املقصود به سب الدهر ،وإمنا
املقصود به اإلخبار أبنه يوم حصلت فيه نكبة الروهنجيا ،وشتان بني اإلخبار والسب ،وهو مثلما يف القرآن
(أايم حنسات) ،و(هذا يوم عصيب).
وأيضا أن هذه العلة ليست عالقتها مباشرة ابليوم نفسه ،وإمنا ابلتسمية ،والتسمية سهل تغيريها ،وجا
ينبغي حترمي اختاذ ذكرى اليوم ألجل تسميته إن صح وجود العلة فيها ،لكن الصحيح أن العلة غري واردة
حىت يف التسمية.
أسأل هللا أن يوفقنا مجيعا للحق والصواب يف القول والعمل ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد،
وعلى آله وصحبه أمجعني.
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