إجابة خمتصرة
عن سؤال حول دخول طالب العلم يف سلك العسكرة
احلمد هلل  ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وعىل آله وصحبه ومن تبع هداه.
أما بعد:
فإن دخول طالب العلم يف العسكرة يتضمن خمالفات تقتيض بعده عن ذلك أشد البعد.
أوالًَّ :
إن رتبة طالب العلم والداعي إىل اهلل تعاىل أرفع من رتبة العسكرة ،مهام علت؛ ألدلة يف فضل
طالب العلم ومنها حديث« :وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بام يطلب.
ثانيًا  :أن األمة بحاجة إىل تأهيل طالب علم رشعي ودعاة صادقني إىل اهلل تعاىل ،أكثر من حاجتهم
إىل عساكر مقاتلني ،ذلك ألن املاار  ،والصاعع ،ويهراما من سائر املسلمني بحاجة إىل العلم وتوعية
صحيحة؛ ولو حصل هلم ذلك ألدوا الغرض يف جتنب الباطل والتصدي له.
ولو ذهب عسكري واحد جلاء يهره أعداد لذلك قد جتد يف البلد الواحد ألوف العساكر ،وال جتد
فيه عاملا مربزا.
وأيضا فإن أهل الباطل تروج فتنتهم يف حال يياب الدعوة إىل اهلل أو ضعفها؛ فالعامل والداعي إىل
اهلل يتصدى هلا قبل رواجها.
ثالثًا :أن العسكرة يف حق طالب العلم والداعي إىل اهلل تعاىل تعترب من احلور بعد الكور ،وقد
استعاذ منه النبي ﷺ ،كام يف حديث عبد اهلل رسجس ريض اهلل عنه قال« :كان رسول اهلل ﷺ إذا سافر
يتعوذ من وعثاء السفر ،وكآبة املنقلب ،واحلور بعد الكور ،ودعوة املظلوم » أخرجه مسلم (.)1343
فطالب العلم إن كاعت عنده حصيلة علمية فهي معرضة للضيا العشغاله بالعسكرة ،وقد قال اهلل
تعاىل ﴿ :ﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ﴾ [األحااب. ]4:
وأيضا العسكري معرض جللساء غري َمن كان جيالسهم من قبل ،فقد كان يف طلبه للعلم

جيالس الصاحلني من السلفيني ،ويف العسكرة أصناف شتى من ذوي األفكار الذين يبلبلون
فكره ،وقد يسلبون عليه استقامته ويقذفون فيه الوهن عن الصالح واإلعناق يف اخلري.
رابعًا :أن الطالب قد يدخل العسكرة لطلب الرزق ،وقد علمتم أن العسكرة راتبها حمدود ،فالذي
حيصل عليه العسكري عندعا يف اليمن ال يكفيه لإلجيار واملاء والكهرباء ،وقد يكون عنده أوالد وأرسة،
فكيف إذا كان يأكل تلك الشجرة اخلبيثة ،شجرة القات ،راتيه ما يكفيه حق القات ،فهو يستعني عىل
تتميم بعض حاجاته ببعض الوسائل إما بالرشوة والنصب واالحتيال واالختالس ،أو التنازل يف دينه
بوسائل خمتلفة لتغطية احتياجاته ،ويف هذه احلال يكون كام قيل:
عرقع دعياعا بتمايق ديننا ** فال ديننا يبقى وال ما عرقع
متحل بالقناعة ،واهلل تعاىل مكرم له ،ورزقه أبرك من رزق يهره وإن ّ
ّ
قل ،وعند
أما طالب العلم فإعه
َس بن مال ِ ٍ
ك قال كان َأ َخ َوا ِن عىل َع ْه ِد النبي ﷺ َفك َ
اما َي ْأ ِِت النبي
َان َأ َحدُ ُ َ
الرتمذي بإسناد صحيح عن َأع ِ َ

ف َأ َخا ُه إىل النبي ﷺ فقال « َل َع َّل َك ت ُْر َز ُق بِ ِه».
ف فشكى ا ُْمل ْح َ ِرت ُ
حي َ ِرت ُ
ﷺ َو ْاْل َخ ُر َ ْ

خامسًاَّ :
أن العسكرة من رشوطها لباس مل يلبسه رسول اهلل ﷺ وأصحابه ،وأعظمة تعرف منها
وتنكر ،عاهيك عن أداء اليمني الدستورية عندعا يف اليمن وما فيها من املخالفة.
سادسًا :أن من مل ُيلام ببعض املخالفات من حلق اللحية ويهرها حاال ،فقد ُيلام به مآال ،أو يمنع
عنه ما تعوده من الراتب فيلجأ إىل التنازل لقصد استمرار الراتب
سابعًا :أعه خيشى عىل َمن ترك طلب العلم والدعوة إىل اهلل تعاىل وذهب إىل العسكرة ،لقصد دعيا أو
منصب أن يدخل حتت عموم قوله تعاىل ﴿ :ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ
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