
سريعة .. وردود متفرقة مسائل
عشرة: أرقام الخامسة الصفحة

.375  إلى351 من السئلة
   الرحيم الرحمن الله بسم

الكمبيوترات أجهزة بيع يجوز : هل351س
ًا بها والتجارة للكافرين بيعها يجوز .. وهل عموم
ًا أمور في يستخدمها قد الكافر أن العلم .. مع خصوص
 ..؟ محرمة

وبيعها بها التاجار يجوز العالمين. نع رب لله الحمدالجواب: 
قد أنه يعني محرمة أمور في يستخدمها قد .. وكونه وغيره للكافر

للظن خاضعة المور دامت .. وما محرمة أمور في يستخدمها ل
بيع بحرمة القول يلزم بالحرمة .. والقول بها والتاجار البيع جاز

لحاتمال والطهي الطبخ .. وأواني والزبيب والشعير، العنب، الكافر
يمكن ل مما ذلك .. وغير الخنزير ولحم والميتة الخمر بها يطبخ أن

ُيستخدم أن يمكن كما الخير في ُيستخدم أن يمكن .. مما إحاصاؤه
تاعالى .. والله أعلم ما بحسب أحاد به يقل لم .. وهذا الشر في

أعلم. 
 * * *

نهار ليل الطواغيت عن ُيدافع من حكم : ما352س
ُيجادل ُيصبغ تصرفاتهم، لهم ويبارك عنهم، .. و عليها و
خوارج ويسميهم التوحيد، أهل في .. ويطعن الشرعية
.. الخ؟!  وضالين وخبثاء،
يلزم .. وهل منهم المعين تكفير لي يجوز هل ثم

ً عليهم الحجة قيام لذلك أقيمت حال .. وفي ل أم أول
.. أم بأعيانهم تكفيرهم من أتمكن .. هل عليهم الحجة
حال يعلم الشخص هذا هل أعرف بأن مطالب أنني

ُيرجى ل .. أم وكفره الطاغوت الله وجزاكم إفادتنا .. 
ًا ؟!  خير

عن ُيدافع العالمين. الذي رب لله الحمدالجواب: 
وكافر منهم، فهو وباطلهم، كفرهم وعن عنهم، ويجادل الطواغيت،

الشرعية النصوص لدللة به القول من بد ل عام حاكم .. هذا مثلهم
عليه. 

الحجة قيام ُيشترط .. وهل منهم المعين تكفير أما
 ..؟ ل أم عليه
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عدة إلى النظر من بد ل المسألة هذه في للحكمأقول: 
أو الله كتاب من فيه لنا بواح كفره ذاتاه: هل الطاغوت أمور: منها

ًا يحتمل ل صريح برهان  نبيه سنة ً ول صرف ً يقبل .. ول تاأويل جدال
ًا ول عنده أي ذلك؛ غير أنه .. أم سواء والخاصة العامة .. عند خلف
ّبسّ أن يمكن ما والتقوى بالصلح التظاهر من بعض على به يل

 ..؟!  العباد
عن المدافع المجادل تاكفير صّحالول:  كان فإن
دافعه معرفة .. ول عليه الحجة قيام ُيشترط .. ول بعينه الطاغوت

مبذول والعلم المسلمين، ظهراني بين يعيش كان إن .. وبخاصة
ولغيره..!  له

بعض على به يلبسّ ما الطاغوت عند أيالثانية:  كان وإن
على الحجة قيام أشترط .. كما التكفير في التريث .. أرى العباد

الخطأ ظهر إن .. وبخاصة أحاسن هي بالتي .. والجدال المجادل
بالعلم، ُيعرف ممن شعوبهم على الملبسين الطواغيت بهؤلء

أدلة .. تالزم هؤلء .. فمثل الله سبيل في بلء وسابقة والصلح،
ًا لذلك وجدنا .. ما التأويل في لهم نتوسع بأن الشرع أو مبرر

ًا ًا مستساغ ..!  شرعي
.. والدافع .. وأعذاره المجادل شخص إلى النظرومنها: 

عندما معتبر .. فهذا الجدال .. ونوعية الجدال على حامله الذي
.. وعلى تاقدم كما العباد على به يلبسّ ما عنده الطاغوت يكون
 أعلم. تاعالى .. والله التلبيسّ من عنده ما قدر

التي الدلة بعض لنا ذكرت لو لي: حبذا قلت فإن
..؟!  النتيجة هذه تفيد

التفصيل أردت .. فإن للتفصيل يسمح ل هنا الموضعأقول: 
كتاب " وكذلك الحجة وقيام بالجهل " العذر كتابنا .. فراجع بد ول

 ". العلم الئمة عن الملم رفعشيخنا:" 
ـ بعينه أحدهم تكفير إلى قلبك اطمأن : إنتنبيه ـ

موانع أعملت بعدما  ـ المدافعين المجادلين أحد أي
.. ذلك في النظر أهل من .. وكنت وشروطه التكفير

ل .. لكن تكفره أن عليك يجب .. بل بعينه تكفره أن فلك
ظهر يكون أن .. لحتمال بحكمك غيرك تلزم أن لك يجوز

من يمنع ما لغيرك ظهر .. أو لغيرك يظهر لم ما لك
من  العلم لهل حصل .. كما لك يظهر لم ما التكفير

على الخلف هذا حملهم .. فما الحجاج تكفير حول خلف
أعلم.   تعالى والله البعض، بعضهم تكفير

 * * *
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ًا353س ُيطلقون غيرهم أو الشيوخ بعض : أحيان
أم قولهم، بظاهر عليهم نحكم .. فهل كفرية عبارات

الله .. وجزاكم الكلم من قصدهم نتحرى أن يجب
ًا؟!  خير

ًا القول كان العالمين. إن رب لله الحمدالجواب:  ًا كفر بواحا
ًا ٍذ صريح يريد .. وماذا المتكلم قصد عن التحري ُيشترط ل .. فحينئ

ًا كان إن .. أما كلمه من ً كفر وجه، من الكفر يحتمل .. أي محتمل
ومراد قصد عن التحري يلزم .. فهنا آخر وجه من ذلك غير ويحتمل
أبي بن حااطب ومراد قصد من  النبي تاحرى .. كما الكلم صاحاب

بأن الوليد بن خالد  ألزم وكما قريش، كفار راسل لما بلتعة
أن يريدون كانوا .. حايث قالوا: صبأنا الذين أولئك قصد عن يتحرى

 أعلم. تاعالى .. والله صبأنا فقالوا التعبير، فأخطأوا يقولوا: أسلمنا
شخص .. بحسب وتضيق     تتسع قضية هذه العموم وعلى

على دللته حايث من الفعل أو الكلم وضوح .. ودرجة المتكلم
ًا المعتبرة والظروف العذار .. وبحسب الكفر المحيطة شرع

أعلم.  تاعالى .. والله بالمتكلم
 * * *

التوحيد أهل من عندنا من شباب : يوجد354س
في .. ويتوسعون العلم أهل بعض بأعراض يخوضون

في العثيمين ابن الشيخ على ردك ذكروه .. ومما ذلك
بما يحكم ل من تكفير في الستحلل " اشتراط قضية
الشيخ على .. ترحمك منك يعجبهم لم " .. لكن الله أنزل
حكم السؤال: ما هذا إليك أوجه أن مني طلبوا .. ثم

رحمه .. أو الله للطاغوت: حفظه يقول الذي الشخص
الدعاء؟!   صالح منا .. ولكم الجابة .. نرجو الله

ُيحسنون ل أقوام بال العالمين. ما رب لله الحمدالجواب: 
العلم، أهل تاوقير .. وبين الخلق من الحق إنصاف بين التمييز

..؟!!  فيه أصابوا فيما وإنصافهم
أخطأ ـ الله رحامه ـ : الشيخأقول أزال ول .. قلت نعم

" .. ول الله أنزل ما بغير الحكم"  مسألة في عليه أخذناه فيما
من نتردد ل كما..  غيره .. ومن منه الحق إنصاف في نتردد

فيه! وأخطأوا زلوا قد فيما اتباعهم من الناس تحذير
ًا أنا ـ يمنعني ل كله وهذا الشيخ توقير من ـ شخصي

البارد بالماء رجليه .. وغسل يديه تقبيل .. ومن
الحق وإنصاف شيء فهذا..  ذلك استطعت .. لو المصفى

   آخر! شيء الخلق من
..؟!  وكذا قال: كذا الشيخ قالوا: ولكن
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من .. وعنده وكذا كذا قال كذلك الشيخ ولكنلهم:  نقول
.. سيئاتاه ُعدت .. فعلم إحاصاؤه يمكن ل .. ما وكذا كذا الحسنات

 كثرتاها! على حاسناتاه له ُتاحسب ولم
ًا ُيرسل كان الشيخ أن فاتاهم هل للمجاـهـدين ـمـاله زـكـاة سر

.. أمـثـل ـمـوتاه بـعـد إل عـنـه ذلك ُيعرف ولم وغيرهم، الشيشان في
..؟!!   الله عنه: رحامه ُيقال أن عليه ُيستكثر هذا

ًا للخوان أقول ًا:  ناصح بمثل يبدأ الدين في الغلومشفق
ـ الزمن مع .. ثم ضيقة بصورة ينطلق .. وهو الخاطئ الفهم هذا
يقع أن .. إلى .. ويتسع يتسع ـ نفسه على المرء يستدرك لم إن

ل أو يدري .. وهو وأشد الوائل الخوارج غلة فيه وقع فيما صاحابه
  ..! الحذر .. فالحذر يدري

الله حفظه للطاغوت يقول من حكم سؤالك: ما أما
النفي السؤالين في عليه أجبت .. فقد الله .. ورحمه
 " فراجعهما. 353"   " و352الذكر:" 

  * * *

الذي المسلم حكم .. ما الفاضل : شيخي355س
ًا لليهود أن يعتقد أرٍض على دولة تأسيس في حق

ًا.  الله .. وجزاكم مسلمة خير
ًا لليهود أن يعتقد العالمين. الذي رب لله الحمدالجواب:  حاق

كمن .. هو إسلمية أرض في أو المسلمين بلد في دولة قيام في
كان .. ومن حالل .. والميسر حالل .. والخمر حالل الزنى أن يعتقد
. السلم دائرة من وخروجه كفره في شك ل كذلك

  * * *
النساء، على ُيسلموا أن للرجال يجوز : هل356س
الله .. وجزاكم مصافحة غير من الرجال على والنساء

ًا؟  خير
شاء إن ذلك في حارج العالمين. ل رب لله الحمدالجواب: 

النساء، على ُيسلم كان  النبي أن ثبت فقد الفتنة؛ ُأمنت ما الله
 النبي علينا مّريزيد:"  ابنة أسماء عن داود أبي سنن في كما
ّلم نسوة في البصري الحسن عن ثبت ". وكذلك علينا فس

عن ثابت ". فهذا الرجال على ُيسلمن النساء كّنقوله:" 
الصالح.  السلف

على الفتيات مرت كلما بحيث ذلك في التوسع يعني ل وهذا
.. ل العكسّ .. أو السلم عليهم  ألقين المسلمين من الفاسقين

به: إن نقول الذي .. وإنما ذلك على تادل ل .. والنصوص بهذا نقول

4



ًا السلم تافسر قد التي القرائن ظهرت ًا تافسير من .. أو خاطئ
ًا ُيفهم أن الممكن ًا فهم الحالة هذه مثل في .. فالصواب خاطئ

 أعلم.   تاعالى .. والله السلم على الرد وعدم السلم، عدم
 * * *

ـف الفاضــل : شــيخنا357س مــوالة تكــون .. كـي
ًا المسلم على الكافر ومظاهرة قـتـل أن العلم .. مع كفر

ًا ليس آخر مسلم ِقبل من المسلم وقتال .. وجزاكم كفر
  خيرا؟ الله

الـكــافرين الـعــالمين. ـمــوالة رب لـلــه الحـمــدالجــواب: 
لهـمـا: ـثـالث ل أـمـران مـنـه ُيحتـمـل المـسـلمين عـلـى ومـظـاهرتاهم

ـلمين دين على الباطل دينهم لعلء : موالتاهمأولها . الـحـق المـس
اـلـذين الـكـافرين أن المـسـبق علمه مع يصيبها لدنيا ً: موالتاهمثانيا

ـواليهم ـا المـسـلمين عـلـى ويـظـاهرهم ـي ـدون إنـم ـمـوالتاه ـمـن يرـي
ـاطلهم .. واستعلء اليمان على الكفر استعلء لهم ونصرتاه ـى ـب عـل

وينـصـرهم ـيـواليهم أـنـه .. إل هدفه هذا يكن لم وإن .. فهو الله دين
ّد ..ـلـذا يعـلـم ـلـم أم .. عـلـم أـبـى أم رـضـي الـهـدف هذا على كل ُـعـ

السلم.  عن وخروج تاعالى بالله كفر الموالة من النوعين
ُيـقـاتاله إـمـا .. فـهـو المـسـلم ُيقاتال أو يقتل الذي المسلم بينما

ٍذ أـكـبر كـفـر .. وـهـذا الـحـق ـلـدينه ـ تاأويل غير من ـ ويقتله .. وحاينـئـ
يقتـلـه أو ُيـقـاتاله أـنـه .. وإـمـا وحارمـتـه وـصـفته السلم مسمى يفقد

يرـقـى ل أـنـه إل عظـيـم ذنب .. فهذا دنيوية وأمور شخصية لخلفات
 الكبر الكفر درجة إلى بصاحابه

شـاء وإن عـذبه، تاعالى الله شاء إن المشيئة تاحت يكون .. وصاحابه
عنه.  عفا

 * * *
القـلـوب: أعـمـال ـفـي الـشـرك يكون : كيف358س

أعمال من وغيرها والتوكل، والرجاء، والخوف، كالمحبة،
..؟!  القلوب

ـالمين. ـهـي رب لـلـه الحـمـدالجواب:  ـا ـشـرك الـع ـمـن لنـه
ـادة؛ ـادة أن إذ العـب ـادة العـب ـى ظــاهرة نوعــان: عـب الجــوارح: عـل
ـج، والصوم، والدعاء، والسجود، والركوع كالصلة، ـاد والـح .. والجـه

ذلك.  وغير
والرـجـاء، والـخـوف، : كالمحـبـة،القلب في باطنة وعبادة

أـنـواع أعـظـم ـمـن .. وـهـي القلبـيـة العـمـال من .. وغيرها والتوكل
فـسـدت .. إذا الـظـاهرة العـبـادة عـلـى الباعـثـة ـهـي .. ـبـل العـبـادة
الظاهرة.  العبادة صلحت صلحت وإن الظاهرة، العبادة فسدت
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ـا والشــاهد ـدم مـم ـادة أن تاـق ـا العـب ـي بنوعيـه ـذكر النـف .. اـل
الـظـاهرة العـمـال ـمـن ويرـضـاه تاعالى الله يحبه ما لجميع الشاملة
ـمـن ُـعـد هـنـا .. وـمـن وحـاـده تاعالى لله ُتاصرف أن .. يجب والباطنة
ًا تاـعـالى الـلـه لغـيـر القلبـيـة العـمـال يـصـرف .. وعـبـادة أـكـبر ـشـرك
الغير!  لهذا صريحة

 * * *
حـيـث الـطـبيب، تـعـالى الله أسماء من : هل359س
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تصفح سؤالك ترسل أن : قبلهام     تنبيه
والصفحات الصفحة هذه في الواردة السئلة
تجد أن .. عسى متفرقة مسائل من السابقة
إلّي ُترَسل .. حيث عليه والجواب سؤالك
في عليها أجبت قد مكررة عديدة أسئلة

الله .. وجزاكم السلسلة هذه من عدة مواضع
ًا.   خير

www.abubaseer.com 
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