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  الرحيم الرحمن الله بسم

للمم التابعة المنظمات في العمل حكم : ما26س
أن يريد مسلم لرجل بالنسبة الوربية والدول المتحدة

ًا كاتب أو مركبة، سائق أو مترجم بصفة يعمل أن .. علم
أهداف ولها ويهودية، تبشيرية فيها المنظمات هذه

عندهم العمل فهل المسلمين، بلد في واضحة خبيثة
أم معينة، بشروط الكافر عند العمل مسألة ضمن يدخل

  .. ؟؟ تفصيل فيه .. أم الكفار لهؤلءا ولءا هو
التبشيرية المنظمات العالمين. رب لله الحمدالجواب: 

خيرها على شرها لغلبة معها العمل يجوز ل المنطقة في واليهودية
إعانة فيه عمل كل .. وكذلك والمعلنة الباطنة أهدافها ولسوء
يجوز ل فإنه راجح خير منه ُيرجى ل والمنكر الباطل على صريحة
مع كالعمل سؤالك في ذكرتها التي الصور .. أما به القيام

ًا المشركين ًا أو سائق ًا أو مترجم معنى بالضرورة تستلزم ل كاتب
أن نستطيع ل .. وبالتالي القوم موالة في الدخول أو الموالة

هذه على يترتب ما إلى النظر دون من العمال هذه بحرمة نقول
ً كان .. فمن وتبعات آثار من العمال ًا للقوم يترجم مثل مرده كلم

إن عليه يؤجر وصاحبه محمود عمل فهذا والبلد العباد على الخير
ًا لهم يترجم من .. أما نيته استقامت على والسوء الشر مرده كلم

ًا مذموم عمل فهذا والبلد العباد أن .. والشاهد يؤثم وصاحبه شرع
ًا يعمل الول ًا يعمل .. والخر مترجم يؤجر، .. فالول مترجم

كل عمل إليه يؤول ما بحسب .. وذلك وزر وعليه يؤثم والخر
ونتائج.  آثار من منهما

) ،19( رقم السؤال في مثله على أجبنا قد السؤال وهذا
.  شئت إن ) .. أنظرهما20( ورقم

 * * *
قبل من ُتقُام حرة وندوات جلسات : هناك27س

الله بآيات فيها ُيكفر بلدنا في المرتدين العلمانيين
ُيستهزأ للرد فيها المشاركة للموحد يجوز فهل بها، و

.. وهل الحاضرين على الحجة ولقامة المرتدين، على
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دعوتهم والشوكة بالقُوة الممتنعين المرتدين هؤلءا
 ..؟؟ ل أم القُتال قبل واجبة

فيها ُيكفر التي العالمين. المجالس رب لله  الحمدالجواب:
إل فيها الجلوس يجوز .. ل المنكر مجالس من وغيرها تعالى بالله
العباد على الحجة وقيام الدعوة أو النكار، أو الكراه وجه على

 . نقصان ول زيادة غير من الوقت من لذلك يحتاج ما وبقدر
القوم على دخل لو الموحد الخأ أن عرفت ذلك عرفت فإذا

عوام به يفتنون قد الذي باطلهم على للرد وأنديتهم محافلهم في
ـ .. فهذا بالحق وأمرهم لدعوتهم .. أو الحق عن ويضلونهم الناس

في بالحق الصدع أجر له .. وصاحبه فيه حرج ل ـ الله شاء إن
  محمد نبينا يفعل كان .. كما الله شاء إن الظالمين وجوه 

             

   

   ..            
                ..
            

        .
             

      ..        
     ..

         ..  

 

         

 


   

  

     ..      

            !..
  :  


     

           ..
         ..   ..

    

  ..          

    .
                 
     ..          ..                   

 :           ..
      


  


     

  ..   .
* * *

2



  :             
    


    


       

            . .
          ..     

   .. 
 :   .      

  ..         ..     
             

  ..       :    
         ..     .

    :        
          
        -  .

   

          ..

            ..
         ..    .

 * * *
  :      
  


          

          ..  
       

               
         
   :        

       

    

   

 


     

  ..        
            

   ..   

    

 :   .      
       ..       .. 

      ..    
 !

3



 :         
      ..        
             

    

   


    ..   

       ..       
   


 


    ..      

         ..      
          !  ..

         

    ..

          !!.. 
 :      ..      ..

     

        ..

        ..     
       .

              
            
           ..  
      ..  ..   


 ..

          :   
   .

             ..
        ..     
      


    ..      

             ..
 


          .. 
  .

   ":         



     

    - "  .  

         

   .

       ..   

 


 

       

  


 


 




           

   

            ..  
  .

         )  .. (  .

4



* * *
  :    


     


  

          
            
          


  

           
     ..    
   


     

     ..       ..  
 :   .   


   

         ..     
             

   

    ..       

       ":    

   




                     
  .- "..

     ..          
   ..        ..    

         ..   
    ..  


   


 

          ..    !
    


         

     ..         !
 * * *

  :       
         ..  
       ..   

             
           


 

           ..
           . .

         
 :    .    ..  

           

5



             
     ..           

            
       ..  :  
            




   ..     

   

     :  

  


 

   :       .
     :  





    

        -  .
         ":    

   . "
    :        
            

                     



                     -  .      

     .. 
     :     

                  -  .
  


          ..

    .
   ..           

          :  

 


  






              
  ..  .

     :      
              
 - ..  .
            

          !..
 :     ..      

  ..           
      ..    !!
           

          ..     

 

6



            ..
   .

         ..
 :  


        ..

            

    

       ..      
   ":      .. "    
   ..    .

 * * *
 :        

     

 ..     

      .. 
        .. 
          

    ..     
 :   .     

      ..        ..
           


 ..

        .
            

             .. 
      


 ..   

            
     ..  :      
 


      

      :  :   
            ..    .

            
      ..       

 ":      "   
     .
           

      :      


   ..         

7



         ..    
  !

 :     

      

      :   ..   ..
  ..           

           ..
               
  ..            ..   
    ..    .

 :            



    

             

        .. 

    

            
    !..

     

         !..

 :          ..  
        


  


    .. 

             
            

  ..    ..   

   

   ..        !
                   
    ..         

       .
         ..  


 

     .. 

       

  ..           ..
         ..   

            
    .

 * * *
 :       


 

        :    
 ..          
  ..      !

8



 :   .  


     

  ..           ..
         ..     
   ) ( )  .(

  :   ..    ..    ..
   


   ..   


     

  !
 * * *

 :        
     


     

   :      
   ..       

          .. 
 :   .       

      ..     
            ..
            

          
       


 


  ..   

      

     ..    






     


           ..

       ..        
        ..    
  :     ..        
      ..   .

            .. 
  ..  


 ..   


     ..   

       

         

  ..    .
 * * *

 :          
          
          

9



        
    

 :   .       
     ..      


  ..  

  ..              .. 
        ..    .

* * *
  :       
         

      .. 
 :    .   

         ..   
   ..  


       

       ..      
  ..      ..    
     ..    !

      

      

   ..     ..       
        ..    
            ..
           





 

           

  

     ..        !
   ..      ..  


 


 ..

           
  ..     


  


  


  

 ..             
            .. 
       !!

           



      ..       ..    
            

       ..       !..
   


       ..   ..

         ..    .

10



* * *
  :        

 

        
    ..   


  

 :   .    
         ..    
    ..        ..   
      ..       
 ..         ..      




         ..     ..
     .

   

        : 

      .. : 

  


 

    ..    

 


    

    

     .

      

 


       

     

 ..        

       

    ..  

    

   .

 * * *
 :         

 "      .. "     
   

 :   .       
     ..         

         . 
     "      .. " 

 :           
 ..           "  
  "           ..
   


          

          ..     
               !! ..

11



            
              
  


            
           .. 
             ..
    .

        "  
    "         ..
    .

 * * *
:        :
       


  

    

       

            
  :  :      . .
       


   

   ..  :     . .
  :       
    ..      
   ..   :     
       ..   
    !

 :    .    
               
     .

       :     
       :      

      !!
           
  ..   


        

             ..
        ..    


   ..

     .

12



           
   :         .. 

       !..
        ..   

           

  

  ..       :   
       


  


  

     

   


    

    

  : . 

    :      
            ..    

           

  

            
         .

          

    

   :          



           
    -   .

        ..    
    ..    


  ..  


   

 

   .. :      


  

     .
* * *

 :  :      
            

            
           
             
             

 :   .      
    :    

        
   


       : .

      

      

        ..

13



               
              ..
                  

  ..              .
             

   ..           
     ..

      


 



      

  ..   

    



  


 

    ..          
   .

* * *
 :  :      
  ..       .. 

 :   .        
               ":
          . "

             
            


  ":

     : "  " :   .. "   
     


    ..    .

  * * *
 :      ..    

 :   .      ..
              ..   


   


          

   .
 :     


 


 


 .

       

  


  :-.

       ..
       :    ":   

   "  :      : 
  


 



    :    ":  

  ] "        :  .[ 

14



           
       


  :   ..  ] 

 : .[ 
           

..
* * *

 :        ..   
   .. 


      

 .. 
 :    .    

: 
       


    


 ..

      

  :   

           
              

 

       : .

      ..      
 


 ..          ..  

 

   


 


 


      

 ..           ..
       ..       ..
        ..       
   


           .

  

   


   


    


 ..        ..      
      


   


     

               ..
         ..   



  ":

        ..       ..
 


  "            

  ..               
   


    


 


    ..   

        

  ..   

     ..    .

15



 * * *
 :     ..     
             
           
        .. 

 :    .     
  


     


          


  ..       




          

   

   

       ..   

     

            


              

 

  ..           ..

    .
* * *

 :        
           ..

           
    ..    


    

          
              

       ..   
          .. 

 :   .       " "
              ..  
       


    ..     

       ..        )(
  .
           


 


  

                
          ..    

    

     ..   


 ..

        ..    ..
      ..     !! ..

16



               
    ..    


      

   ..     ..  

  

  ..          ..
              
             .. 

             ..
      


     !!..

    

        ..  

    

   ..       


   

          ..       !! 
            ..

                         ..
          !! ..

* * *
 :        
          !!  


 

          
      ..      . .

             
       

          
      


  ..    

    ..        
 ..!           

    ..  

  !!

 :     .  

   

     "  "     ..
   ) ! ( 

     :
 -           
    ..          
            .. 

                 
   !..

17



           
   ..            !!..
 -         
         ..     

           ..   
           ..  
           

   ..      ..    !
 -          

          

 


   ..

            ..   
 ..   


        


  !..

             ..
    ..    : 


 


    ..

 

 


      ..   .. 

 ..          
   !!..

        ..   
      !..

 -      ..      
               
             
           ..   

      .. 

      .. 

          !!..
          ..   )

 .( 
* * *

 :     

   

          "
         "  


 




         
   .        
   


  ..    


  

            

18



         ..  
  

 :    .       
     ..        
       ..     

      ..        
           .. 

           .
            

  :           
                 :   :     
           

          ":  
        :  


  

  :          ."
 "      "     ":

     " ..          
              

     ..        

   

             
 ..    


            ..

      ..          
            .

      ":    "   
             
             . -

             
  ..    :
              

   "    : :"   ":  "
        "   " 
                   .

 ":         :  
  " ..            

   

                         

19



 :  

         

                               ..
   :          
          
  ..                      


       

         

      ..

            
                         
   ..

   

              

         
           


                     .

                            
                            . - ..

             :
               


                              

                      
    . -

      :  "     "
   

  

              

  .
   ":  


 "                

      ..
 ":     "     


   

           

    

                
            


 

            
                              . - ..

              
     ..       
  ..           



              

      !!

20



           
          :     

          !   
   :  ":      

   ."          -   .
 :     :

 :    

   


  

     !..
 :          

     ..       
     ..  


     

     "  "     
            !..

 :            
 ..         ! ..

  

     :    ..

 :        ..  :
   :        
    


   ..   :  "   

 "       ..   :  
               "
     .. "  


    

    

  


       

      !!.. 
             

  ..           

   

       .
 :          :

              
 :     

      :       
 :          

              
            

        .

21



              
      ..

 

           


 

                      
 .        .

             
           ":  




       "..       
              ..
   


   .

             
     ":   "   

              
    ..         .. 
  ..     .

 :           
       ":   "    

    ..          
      ..    .

 :         !!    
            
          :    

               



               
  .         
             . -

  * * *
 :          

          . .
            
   ..       
    ..    ..    

 ..          "
ICQ "       ..  

     ..     ..

22



         
  .

         "
ICQ "     ..    

       .. 
   ..  :


     . .

         
  .. 

 :

        
 


  ..        

  ..     ..      
        ..   

      
 :    .        

             .. 
            

      ":     :   ..
"  .  ":      


  " ..  

           ..
            

        ": 

   



   "   .  ":  


     :

      "  .   ":    "
           




   !..
          

      ..      
     !!..

              
 

        ..    
            

           ..      
  ..           

23



   

    ..      

     .
             
              
  ..          ..

  .
      


    


   ": 

  ."
               :

   

    



 


     






   


  ! ..

     :         
                
             ..



       


   ..   

  -  .
            

                
          ..    

           ..  .



* * *
 :      ..    
  ..     ..   
  ..      

 :     .     
             ..

       

   :

             
     .

   :       
           
            ..   

          
       ..      

             

24



   ":    

   



 





  



 

        ."
         "  

         "     .
* * *

 :      ..     ":
           


 

            
             . . "
      

 :     .     
  


             "

    "     .. 

   ..   


 ..

  

   


      


  

             
            :

 :            
   


          ..   




             
      


          .

 :        ..  
             ":

       

     

                       
         "   "   "    
              ..
    ..   "    "      "
    "         
 


             .
               

   ":        



    


         ."  

   

   ..

 :           :
   


           

25



   

         

            
        ":       

              
               "

            :   
                                             

  -  .
      :         

           
    ..      
           

       .
* * *

الثالثة الصفحة في ـ الله شاءا إن ـ : أنظره51س
متفرقة.   مسائل من

سؤالك ُترسل أن : قبلهام     تنبيه
الصفحة هذه في الواردة السئلة تصّفحَّ

.. متفرقة مسائل من السابقُة والصفحات
.. حيث عليه والجواب سؤالك تجد أن عسى
أجبت قد مكررة عديدة أسئلة إلّي ُترَسل
.. السلسلة هذه من عدة مواضع في عليها

ًا.  الله وجزاكم خير

www.abubaseer.com 
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http://www.abubaseer.com/

	تنبيه هام: قبل أن تُرسل سؤالك تصفَّح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة والصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عليه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عليها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وجزاكم الله خيراً.
	www.abubaseer.com

