
من والثلثاون تاسعةال الصفحة
متفرقة مسائل

 975  إلى951 من السئلة أرقام
  الرحيم الرحمن الله بسم

بعثنننت قننند وكننننت أسننننان، طنننبيب : أننننا951س
جدينندة أسننئلة وهننذه بعملنني، متعلقننة أسننئلة لفضيلتكم

عنها:  السؤال فاتني
كانت إن الجنبية للمريضة واللمس النظر يجوز هل

ُيشُتهين؟ ل اللتي العجائز من أو النساء من القواعد من
 كامرأة؟ الطفلة تعامل سٍن أي وعند
إلننى الننذهاب على المرأة قدرة عدم في يدخل وهل
وجننود بمعنننى الماديننة؛ القنندرة عنندم المسننلمة الطبيبننة

الطبيب واجب من .. وهل غاٍل كشُفها ثامن ولكن طبيبة
أن مسنلمة طبيبنة تجند لم كانت إن المريضة من التحقق

ًا؟ .. وُجزيتم ذاتها بالمرأة منوط أمر هذا  خير
وكممذا النظممر يجمموز العممالمين. ل رب للممه الحمممد: الجننواب

إل صغيرة أم السن في كبيرة كانت سواء الجأنبية للمريضة اللمس
اللمس.  أو النظر تستدعي طبية لضرورة

ُتعامممل سمن بلغمت إذا أي البلموغ؛ سممن عنمد كممامرأة البنمت و
ُيستحسن المحيض قبممل والحشمممة الحجمماب، علممى تتممدرب أن .. و

وفاجأأتهمما المحيممض بلغممت إذا حممتى الزمممن؛ مممن بفممترة البلوغ سن
مسمملمة كممامرأة التصممرف وتحسممن الحجمماب، تستصممعب ل الدورة

مسؤولة. 
الطبيبممة قصممد عممن المريضممة المممرأة عجممز فممي يممدخل ومما
علمى يجمب .. ول العلجا كلفمة أو لنفقمات امتلكهما عمدم المسملمة

وجأممدت قممد كممانت إن تقصممده مريضممة كممل مممن يتحقق أن الطبيب
أعلم.   تعالى .. والله تقصده أن قبل ل أم مسلمة طبيبة

* * *
الستحسنان ضنوابط .. منا الكرينم : شيخنا952س

الستحسننان بيننن يفننرق الذي الحد .. وما الصأوليين عند
منكننم .. نرجننو بننالرأي الستحسننان وبيننن الشُننرعي
وعلننى علينننا المنر للتبنناس المسننألة هذه في التفصيل

ًا؟ الله .. وجزاكم العلم طلبة من كثير  خير
يوافممق استحسممان العممالمين. أيممما رب للممه الحمد: الجواب

فهو نصوصها من نص مع يتعارض .. ول وقواعدها الشريعة مقاصد
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استحسممان فهممو ذلممك سمموى .. وممما وممممدوح مشممروع استحسممان
أهممل استحسممان ُيعممرف وبممه الضممابط، هو .. هذا ومرفوض مذموم
والهوى.  الرأي أهل استحسان من السنة

.. فيه نص ل مما الجأتهاد موارد في يكون عادة والستحسان
شمميء تحسين ثبت فإذا النص؛ مورد عند اجأتهاد ول استحسان ل إذ

ًا، الحسن فهو بالنص القبيممح فهو بالنص شيء تقبيح ثبت وإذا مطلق
ًا، النص حسنه ما يقبح أو النص، قبحه ما يحسن شخص وأيما مطلق

ًا نفسممه مممن وجأعممل شممّرع، فقممد ً أن روي فقممد ، للممه نممد مممن رجأل
ذاك:"  شممين! فقممال وذمممي زين مدحي : أنا للنبي قال العراب

علممى شميٌن وذمممه الطلقا علممى زيمن مدحه يكون الذي أي "؛ الله
ًا يممذم فقممد النسممان أممما وحممده، تعالى الله هو الطلقا يكممون شمميئ
ًا ًا يمممدح وقممد شممرعه، وفممي تعممالى اللممه عنممد ممدوح ويكممون شمميئ
ًا التحسممين فممي فالعتبممار لممذا شممرعه، وفي تعالى الله عند مذموم
وقواعممده، الشممرع مقاصممد يوافق وما للشرع، مرده يكون والتقبيح

أعلم. تعالى والله
 * * *

قضننية عننن هنننا الخوة بين خلفا وقع : قد953س
محنندث الكلم هننذا أن يقولننون المخالفون العمل؛ جنس

فضنيلتك بعضننهم رمنى وقند بدعنة، وتعريفه واصأطلحه
مننن نرينند أننننا .. إل قننولهم بطلن بينننا .. وقد بالحداث
الكتب، في موجود واصأطلحه التعريف بأن بيان فضيلتك

.. المسننألة لهننذه تطرقننت قنند الكتب أي في نسيت وقد
وبننالله المستضننعفين، صأنندور يشُننفي بمننا الننرد نرجننو

  التوفيق؟
أصممله أي الشمميء؛ العالمين. جأنس رب لله الحمد: الجواب

جأنممس وتممارك ونمموعه، أصممله تممرك هممو العمل؛ جأنس وترك ونوعه،
ًا.  منه يأت فلم ونوعه العمل أصل تارك هو العمل شيئ

" " أو الطاعممات جأنممس " أو العمممل " جأنس كلمة فاستخدام
مممن ونحوهمما "، عنممه المنهممي  " جأنممس " أو بممه المممأمور جأنممس

هممي .. وإنممما شمميء فممي الممدين فممي الحممداث من ليس الطلقات
بهمما ُيسممتعان عممدة، معمماٍن تختصممر ممموجأزة فصمميحة عربيممة كلمممات
ًا معنى شرح أو لتوصيل الشريعة!  نصوص عليه دلت شرعي

همممذه مثمممل اسمممتخدم ممممن آخمممر ول أول لسمممت أننمممي ثمممم
يستخدمونها يزالون ول كانوا العلم فأهل الكلمات؛ أو المصطلحات

أنكممر أو اسممتهجن مممن أعممرف .. ول اسممتخدامها .. ويستحسممنون
خبيثممة لغايممة المعاصممرين والرجأمماء التجهم أفراخ سوى استخدامها

نفوسهم!  في
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السمملم شيخ يقول ماذا فانظر الحصر، ل المثال سبيل فعلى
بننه المننأمور فعل جنس  أن:20/85 الفتاوى في كما تيمية ابن

تننرك جنننس وأن عنننه، المنهنني تننرك جنننس مننن أعظننم
..". عنه المنهي فعل جنس من أعظم به المأمور

ًا7/16 وقال متعددة، أنواع تحته جنس فالجهاد : وأيض
ولممو.." ا- هن.  أنواعه من نوع المؤمن على يجب أن بد ول

مجلممد في تجمع فهي كتبه في ونحوها الطلقات هذه نتتبع أن أردنا
فممي السمملم شمميخ نفسممه: هممل يطممرح الممذي .. والسممؤال مستقل

فممي أحممدث ممممن يكممون والطلقات المصطلحات لهذه استخدامه
 ..؟!! فيه ليس ما الدين

العمممل جأنممس تممارك أن قولك من عنيته الذي : ماقلت فإن
 ..؟ كافر

يلي:  ما به : عنيتأقول
ًا منهمما يممأتي فل الظمماهرة بالطاعممات العمل تارك - أن1 شمميئ

المة.  سلف وأقوال والسنة، الكتاب .. بنص مشرك كافر فهو
كممذلك .. فهممو بالتوحيد يعمل فل بالتوحيد، العمل تارك - أن2

.. وإن المممة سمملف وأقمموال والسممنة، الكتاب .. بنص مشرك كافر
الخرى!  بالطاعات أتى أو عمل

مشممرك كافر كذلك .. فهو قط يصلي فل الصلة؛ تارك - أن3
أتممى أو عمممل .. مهممما المممة سلف وأقوال والسنة، الكتاب .. بنص

الخرى!  الطاعات من
ُيراد ُيطلق العمل جأنس فترك .. كممما العمممل مطلق ترك به و

ُيطلق ُيراد و والقرائممن العمممال، آحمماد أو العمممل مممن نمموع ترك به و
المعنممى هذا المراد أن وتعرفنا ذاك، عن هذا تميز التي هي اللفظية

ذاك. أو
" لمصممطلح استخدامنا من عنيناه الذي وهذا نريده، الذي هذا

جأممدالنا، عممن عجزوا لما والرجأاء التجهم وأهل "، العمل جأنس ترك
.. ذهبمموا عليه النص .. لدللة وعنيناه قصدناه الذي المعنى هذا ورد

الفاسمدة الغريبمة بمقولتهم لنا .. ليخرجأوا العكر الماء في ليغوصوا
تقممول: أن والممتي طممويتهم، وخبممث وإفلسهم، جأهلهم عن تنم التي

.. الدين في وإحداث بدعة .. هو كافر العمل جأنس تارك بأن القول
تفضممي بما القول من العلم طلب ترهيب سوى ذلك من أرادوا وما
.. الشممريعة نصمموص عليها دلت ودللت معان من العبارة هذه إليه

ّنى!   وأ
.. إن الصممطلح في مشاحة المخالفين: ل لهؤلء نقول ونحن

أعله الثلثة النقاط في والمذكور أردناه، الذي المعنى على وافقتم
أطممر سمموى أردنمما ممما .. فنحن المصطلح هذا استخدام عن .. نمتنع
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تلممتزمون هممل .. ولكممن ذلك إلى م المخالفين منهم وبخاصة م العباد
  أعله؟! المذكورة الثلثة النقاط في ذكرناه بما لنا

علممى الدالة العلم أهل أقوال بعض لنا ذكرت هلقلت:  فإن
ًا؟ يكون الظاهرة بالطاعات العمل تارك أن  كافر

وإليممك الموضممع، هممذا فممي ُتحصممر أن مممن أكممثر همميأقول: 
 بعضها:

أهممل اعتقمماد أصول شرح كتابه في كما بسنده الللكائي روى
أخبرنمما قممال إسممحاقا ابممن حنبممل عممن ،5/957 والجماعممة السممنة

ًا أن الحميدي والحج والصوم والزكاة بالصلة أقر يقولون: من أناس
ًا ذلك من يفعل ولم حممتى القبلة مستدبر يصلي أو يموت، حتى شيئ

ًا يكن لم ما مؤمن فهو يموت إيمانه فيه ذلك تركه أن علم إذا جأاحد
 القبلة! واستقبال بالفرائض يقر كان إذا

كتمماب وخلف ،الصننراح     الكفر     هذام:  الحميدي أي م فقلت
لل ُأِمُروا َوَما : الله قال المسلمين، وفعل ، رسوله وسنة الله ِإ

ُدوا ُب َيْع للَه ِل ِلِصيَن ال ّديَن َلننُه ُمْخ َء النن َنَفننا ُيِقيُمننوا ُح َة َو لصننل ال
ُتوا ُيْؤ َة َو َكا لز ِلَك ال َذ ّيَمِة ِديُن َو ْلَق  .5البينة: ا

يقممول: م حنبل بن أحمد يعني م الله عبد أبا حنبل: سمعت قال
الرسممول وعلممى أمره، الله على ورد بالله     كفر     فقد هذا قال من
ا- هم. به جأاء ما

"،1027"  رقممم السنة كتاب في الخلل ذكره وقد وكممذلك  
.7/209 الفتاوى في السلم شيخ

ل ويفعل يقول أو يفعل، فيمن فكيف يقول، فيمن هذاقلت: 
ًا وأغلظ أشد أنه شك ًا؟!  كفر ونفاق

ًا أن ُقممدر : لمو7/287 الفتاوى في تيمية ابن وقال قمالوا قومم
ن للنممبي ونقممر شممك، غيممر مممن بقلوبنمما بممه جأئتنمما بممما نممؤمن : نح

ٍء في نطيعك ل أنا إل بالشهادتين، عنممه؛ ونهيممت بممه أمممرت مما شي
المانة، نؤدي ول الحديث، نصدقا ول نحج، ول نصوم، ول ُنصلي، فل
أصحابك من عليه قدرنا من ونقتل الرحم، نصل ول بالعهد، نفي ول

ًا، نقتلك بل أموالهم ونأخذ وأمتك، كان هل أعدائك، مع ونقاتلك أيض
اليمممان، كمماملو مؤمنممون لهممم: أنتممم يقممول  النبي أن عاقل ُيتوهم
ُيرجأى القيامة، يوم شفاعتي أهل من وأنتم أحممد يممدخل ل أن لكممم و
أنتملهممم:  يقممول أنممه بالضممطرار يعلممم مسلم كل بل النار، منكم
ذلممك من يتوبوا لم إن رقابهم ويضرب ،به     جئت     بما     الناس     أكفر
ا- هم. 

لللكائي: عممن والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح وفي
وسممعيد أنممس، بممن ومالك الوزاعي، قال: سمعت مسلم بن الوليد
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عمممل، بل قممول اليمممان يقممول: إن من قول ينكرون العزيز عبد بن
بإيمان.  إل عمل ول ،بعمل     إل     إيمان     لويقولون: 
مممن ليس العمل أن زعمت التي الطائفة : فأماثاور أبو قال

َأِقيُموا لهم: قال إذ العباد من  الله أراد لهم: ما فيقال اليمان َو
َة لصل ُتوا ال َة َوآَ َكا لز  والعمل؟ القرار أو بذلك القرار ؟ ال

كفمرت فقمد العمممل يمرد ولمم القرار أراد الله إن قالت: فإن
ول يصمملوا أن العبمماد مممن يممرد لممم اللممه قال: إن من العلم أهل عند

 الزكاة. يؤتوا
والعمل.  القرار منهم قالت: أراد فإن

ًا المريممن منهممم أراد قيممل: فممإذا يكممون أن زعمتممم لممم جأميعمم
ًا ًا؟! أرادهما وقد الخر، دون بأحدهما مؤمن   جأميع

ً أن لو أرأيتم بممه أقممر ول اللممه أمممر ممما جأميع قال: أعمل رجأل
ًا؟ أيكون  مؤمن

قالوا: ل.  فإن
منممه أعمممل ول بممه الله أمر ما بجميع قال: أقر لهم: فإن قيل

ًا ًا؟ أيكون شيئ  مؤمن
قالوا: نعم.  فإن

المريممن أراد  اللممه زعمتممم: أن وقممد الفممرقا، لهممم: ممما قيممل
ًا، ًا بأحممدهما يكممون أن جأاز فإن جأميع أن جأمماز الخممر تممرك إذا مؤمنمم
ًا، يقر ولم عمل إذا بالخر يكون ذلك؟! ا- هم.  بين فرقا ل مؤمن

لممو .. وكممذلك ونقلها ذكرها أردنا لو النقولت من كثير وغيرها
يعممل ل ممن كفممر علمى الدالممة العلمم أهممل أقمموال نجممع أن أردنما

ًا .. لجمعنا بالتوحيد ً مصنف ً كامل فممي أقمموالهم .. وكممذلك ومسممتقل
الصلة! تارك

جأنممس تممارك كفممر فيممه بحثنمما الممذي الموضممع عن الجواب أما
تخممرجا " أعمممال كتمماب نقممول: انظممر عنممه، سألت ما .. وهو العمل

. 201ص "، الملة من صاحبها
 * * *

من أن على العلماء من استدل من : استدل954س
ًا واحدة صألة ترك مننن بحننديث:" فننإن يكفننر فننإنه متعمد
ًا مكتوبننة صألة ترك ". اللننه ذمننة منننه برئننت فقنند متعمنند

بننن الله عبيد عن بسنده أحمد، مسند في المروي وبالثار
وهننب! أبننا فقال:" يا مكحول بيد قال: أخذ الكلعي عبيد

مكتوبننة صأننلة تننرك من نفسك، في اليمان شأن ليعظم
ًا اللننه ذمة منه برئت ومن الله، ذمة منه برئت فقد متعمد

 النصين؟ بهذين استدل من على ردكم فما "، كفر فقد
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من مسألة أي في العالمين. للحكم رب لله الحمد: الجواب
ذات الشممرعية النصمموص مجممموع فممي النظممر مممن بممد ل المسممائل

يممترك عمن الكفر صرف على حملنا .. والذي المسألة بهذه العلقة
تممرك ممن كفممر ظاهرهمما يفيممد الممتي النصمموص ونتأول واحدة، صلة
تممرك عمممن الكفممر تصممرف أخممرى نصمموص ورود .. هو واحدة صلة
ُأِمَر: قوله منها والتي واحدة، صلة أن اللننه عبنناد مننن بعبنند " 

حننتى ويدعوا يسأل يزل فلم جلدة، مائة قبره في ُيضرب
عليننه قبره فامتل واحدة، جلدة فُجلد واحدة، جلدة صأارت

ًا، جلنندتموني؟ مننا قال: علننى وأفاق، عنه ارتفع فلما نار
علننى ومننررت طهور، بغير واحدة صألة صأليت قالوا: إنك

الصممحيحة السلسمملة في مخرجا والحديث "، تنصره فلم مظلوم
غير أنه دل العذاب عنه وُخفف دعاؤه قبل  ". فكونه2774"  برقم
يصلي.  ل كمن طهور بغير صلى من لن واحدة؛ لصلة بتركه كافر

ا قمموله وكممذلك أمننراء بعنندي عليكننم سننتكون :" إنه
وقتهننا، يننذهب حننتى لوقتهننا، الصلة عن أشياء يشُغلهم

معهننم أدركتهننا رجننل: إن قننال "، لوقتهننا الصلة فصلوا
بالصمملة أذن  فكممونه".  شننئت إن قال:" نعم معهم؟ أصألي
الصمملة تممرك لمجممرد بممالكفر عليهم يحكم لم  أنه يعني فهذا معهم

 ..؟ المشروع وقتها غير في وصلتها كلها، وقتها يفوت أن إلى
تممارك " حكممم كتابنمما فممي تناولناهمما قممد النصمموص من وغيرها

شئتم.  إن مراجأعتها يمكنكم "، الصلة
لممزم الذمة منه برئت من كل ليسنقول:  ذلك ُعرفا فإن

ًا؛ يكون أن أو الكفر في الوقوع منه أنممه  النممبي عممن صح فقد كافر
شننيء حوله ليس بيت فوق أو إجار فوق بات من:" قال
ما بعد البحر ركب ومن الذمة، منه برئت فقد رجله؛ يرد

بكفمر أحمد يقمل لمم ذلمك ومع".  الذمة منه برئت فقد يرتج؛
نحمموه، أو الحجارة من بسور مسور غير بيت سطح على بات من
هائج! مائج وهو البحر في يسافر من بكفر ول

،ًحقا بباطله ليدحض ًظالما أعان من" : قوله وكذلك
ل ذلننك ومننع "، ورسننوله اللننه ذمننة منننه برئننت فقنند

ًا أعنان منن كنل علننى بننالكفر تحكننم أن تستطيع ظالمن
..! ظلمه على

". الذمة منه برئت فقد أبق؛ عبد أيما" : قوله ونحوه
 الحاديث. من وغيرها

 * * *
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ًا الكفننر أو الشُرك اقترفا : من955س فهننو مكرهنن
لرب من  الله يعذر لم سؤال: لماذا .. ولي معذور ًا ق ذبابنن
حننديثه:" فنني  النننبي ذلك ذكر كما بحياته، للنجاة للصنم

.."، ذباب في النار رجل ودخل ذباب في الجنة رجل دخل
يقننرب لننم مننن أن بنندليل إكننراه، وضع في كانا أنهما مع

ًا الذباب إليه ذهب لما حجة كان .. وهذا قتل للصنم قربان
للِه َكَفننَر َمننْن الية: في المذكور الكفر أن من البعض ِبننال

ِنِه َبْعِد ِمْن لل ِإيَما َه َمْن ِإ ْكِر ُبُه ُأ ْل ِئّن َوَق ْطَم ِْليَماِن ُم إنمننا  ِبا
ننن العملنني الكفننر أمننا القننولي، الكفننر فنني فقننط يكننون

.. ظرفا أي تحت فعله الشُارع يجز فلم ن لصنم كالسجود
 عندكم؟ يترجح وما فيكم، الله بارك قولكم فما

فممي ذكممره المموارد العالمين. الكفممر رب لله الحمد: الجواب
ل .. كممما سممواء والعملممي القممولي الكفممر يشمل عام الكريمة الية
دون الكممراه تحممت القممولي الكفممر إظهممار جأممواز يخصص نص يوجأد
فهو القولي الكفر إظهار يبرر كما المعتبر .. فالكراه العملي الكفر
تحممت الكفممر مممن يسممتثن .. ولممم العملممي الكفممر إظهار كذلك يبرر

على سلطانه الكراه لن القلبي؛ العتقاد كفر سوى الكراه ظرف
عممذر إذ النممص أن نجد لذلك القلوب، على وليس الظاهرة الجوارح
اطمئنممان ضممرورة اشممترط الكممراه تحممت الكفممر ُيظهممر أن المكره
ًا بالكفر ينشرح ل وأن اليمان، على القلب تعممالى: قمال كممما صدر

للِه َكَفَر َمْن ِنِه َبْعِد ِمْن ِبال لل ِإيَما َه َمْن ِإ ْكننِر ُبننُه ُأ ْل ِئننّن َوَق ْطَم ُم
ِْليَماِن ِكْن ِبا َل ُكْفِر َشَرَح َمْن َو ْل ًا ِبا ْدر ْيِهْم صَأ َل ِمننَن َغَضٌب َفَع

للِه َلُهْم ال َذاٌب َو ِظيٌم َع .106النحل: َع
ّبممل قممد  السهمي حذافة بن الله عبد الصحابي أن ثبت وقد ق

.. أصممحابه وسممراح سممراحه يطلممق أن مقابممل الممروم طاغيممة رأس
قول.  وليس عمل الطاغية رأس وتقبيل

ًا أن  النبي عن ثبت وكذلك ًا جأيش .. فيهممم الكعبممة يغزو كافر
المكممره عن  النبي ُسئل .. ولما الرض بهم الله .. يخسف المكره
الجيممش مممع ". فخروجأهممم نينناتهم علننى يبعثون:"  قال منهم،
.. ولكممن قممولي وليممس عملممي كفممر المشممرفة الكعبممة لغزو الكافر
نيمماتهم علممى ُيبعثممون أنهممم عليهممم  النممبي .. وحكممم ُعذروا للكراه

واعتقادهم. 
المموارد الذبابممة حديث أن تعلم أن عليك بقي ذلك، علمت فإن

دون القممولي الكفر تخصيص على دليل فيه ليس السؤال في ذكره
مممن العلممم أهل من أن إذ صحته؛ افتراض على هذا م العملي الكفر
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بيممان وإليممك ممم اللباني الدين ناصر الشيخ منهم بالضعف عليه حكم
ذلك: 

علممى ممم صممحته افممتراض علممى هممذا م الحديث ُيحمل أن ُيمكن
الكفممر يممبرر عذر الكراه أن من قدمناه ما مع تتعارض ل عدة معاٍن

القولي.  الكفر يبرر كما العملي
ًا قممرب الممذي هممذا أنمنهننا:  ًا قربممه للصممنم ذبابمم مسممتخف

ًا ً بفعله ومستهين اعممتراض أدنى يبد لم فهو ..  لذا اعتقاده عن ذاهل
ًا يملك ل بأنه لهم اعتذر .. وإنما امتعاض أو دلوه .. ولما ليقربه شيئ

أن .. وقبممل تممردد أدنممى دون من به طالبوه الذي فعل الذباب على
على ُيقتل أن آثر .. والذي الذى أنواع من نوع أي أو بالقتل يهددوه

ل كذلك كان .. وما قبله وليس بعده ُقتل للصنم الذباب يقرب ل أن
ًا يكون ًا إكراه بالكراه.  صاحبه ُيعذر ول معتبر

لممم تعممالى أنممه  محمممد أمممة بممه اللممه خممص مممما أنومنها: 
بممالكراه، يؤاخممذها كممان فإنه الخرى المم بخلف بالكراه يؤاخذها

الخطننأ، أمتي عن لي تجاوز تعالى الله  إن:" قوله في كما
تعننالى الله إن:"  ". فقوله عليه استكرهوا وما والنسيان،

بهممذا  النممبي أمممة تخصمميص علممى دليممل "، أمتي عن لي تجاوز
المم.  من غيرها دون والعفو التجاوز

عممن وحمديثه الصمحيح، فمي كما  قوله ذلك، على يدل ومما
يحفننر قبلكننم فيمننن الرجل كان المسلمين:" من قبلنا كانوا

فيوضننع بالمنشُننار فيجنناء فيننه، فيجعننل الرض، في له
،دينننه عننن ذلننك يصننده ومننا بنناثانتين، فيشُق رأسه على

أو عظننم مننن لحمننه دون مننا الحدينند بأمشُنناط ويمشُط
المننر، هذا ليتمن والله دينه، عن ذلك يصده وما عصب،

يخننافا ل حضننرموت، إلى صأنعاء من الراكب يسير حتى
".  تستعجلون ولكنكم غنمه، على الذئب أو الله، إل

ُيخفممي كممان مممن إسرائيل بني من أن ثبت ولكنقيل:  فإن
ًا الكراه، ظروف تحت إيمانه  ..؟ فرعون الطاغية بطش من وخوف

ًا إيمانهم يخفوا أنأقول:  الطمماغوت وبطممش ظلممم من خوف
ًا الكفر يمارسوا .. وأن شيء  خوف

أعلم.  تعالى والله آخر، شيء الطاغوت وظلم بطش من
* * *

الشُننرك فعننل مننن أن المشُننايخ أحنند : قننال956س
ً جاهل وهو الكبر الكفر أو الكبر ًا جهل ًا ملجئ فإنه معجز

مسننمى فنني ينندخل ول مشُننرك، اسننم عليننه يصنندق
ديننن هننو والسننلم ويعنندل، بربه مشُرك لنه المسلمين؛
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إل إلننه ل أصأننله مناقضننة مننع يبقننى إسننلم فأي التوحيد،
يننا .. سننؤالي الحجننة عليننه تقام حتى يكفر ل ولكنه الله،

ً نسمي أن يتسنى شيخ: كيف ًا رجل ليس نقول ثام مشُرك
ًا، ًا؟ الشُرك أليس كافر  كفر

عليممه نممص ل الكلم العممالمين. هممذا رب لله الحمد: الجواب
عممن والثابت سلف، ممن معتبر عالم به يقل ولم سنة، أو كتاب من

ممم التوحيد بشهادة م السلم يدخل الذي المشرك الكافر أن بعضهم
ًا يزال ل وهو لممم الذي .. فهذا عنه يقلع فلم والشرك بالكفر متلبس

وصممفه عليممه وأبقمموا السمملم، واسممم وحكممم وصممف عليممه يحملمموا
يممأتي أنممه إذ التوحيممد؛ لشممهادة نطقممه قبممل عليممه كان الذي وحكمه

ًا، آٍن فممي وضممده بالشمميء بممإقراره ينتفممع ل كممذلك كممان ومممن معمم
ُيسمممى الخممرة، فممي ول الدنيا في ل بالتوحيد ً و ًا قممول ًا واحممد كممافر
ًا.  مشرك
ل ولكن العلم، أهل لبعض تجده قد معناه في ما أو الكلم هذا

ًا تجد ًا عالم ًا يصف واحد ًا، مسلم السمملم أحكممام عليه ُتجرى موحد
في .. يقع دفعه له يمكن ل وجأهل عجز وعن قهري لسبب هو .. ثم
عنممه يرفممع العممالم هممذا تممرى ذلك لجأل .. ثم شركي أو كفري فعل
ًا ُيسميه فل السلم؛ ومسمى حكم ًا ول مسلم ُيسميه .. ولكن كافر

ًا الدلممة أن .. كممما سمملف ممممن قممط عممالم به يقل لم .. هذا مشرك
خلفه!  على

ممم العلممم أهممل عنها تكلم التي التكفير موانع قيمة ما نسأل ثم
المسمملم هممذا عممن م تمنع ل كانت إذا م الشريعة نصوص عليها ودلت
مسمممى ممم وملجممئ معجممز جأهممل عممن شممرك أو كفممر في وقع الذي

..؟!  السلم ومسمى حكم انتفاء عنه تمنع ول الشرك،
كممما والشرك، الكفر مسمى صاحبها عن تمنع التكفير فموانع

ًًا! الثنين عنه .. فتمنع والشرك الكفر أحكام عليه ُتجرى أن تمنع مع
مسمممى سمملبتموه الممذي القممول: هممذا هممذا أصحاب نسأل ثم
ُتجممرى الحكام .. أي الشرك مسمى عليه وأجأريتم وحكمه السلم

أحكام أم السلم أحكام م الحجة عليه ُتقام أن قبل م الدنيا في عليه
والشرك؟!  الكفر

 ..! والشرك الكفر قالوا: أحكام فإن
ًا حديثكم قيمة لهم: ما نقول ُتقممام حممتى تكفيممره عممدم عن إذ

 عليه ُتقام .. ولماذا الحجة عليه
عليه؟!! ُتجرى والشرك الكفر وأحكام الحجة

ُتجممرى وإن ُيعامممل السمملم أحكممام عليممه قممالوا:  معاملممة .. و
واجأبات!  من عليهم وما حقوقا من لهم ما حيث من المسلمين
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وحكممم مسمى ونفي بالمشرك له وصفكم قيمة لهم: ما قلنا
ُيعامل كممان إذا عنممه السمملم ُتجممرى المسمملمين معاملممة سمم عليممه و

أحكامهم؟! 
ومعمماملت، ومواقممف أحكممام يتبعهمما والمسممميات فالحكممام

معيممن علممى تحكممم أن يسممتحيل إذ وواجأبممات؛ حقمموقا عليها ويترتب
ًا وتسميه بالشرك تعممامله ثممم السمملم مسمممى عنممه وتنفممي مشرك
..!  للمسلمين معاملتك

بقممي إليممه، ذهبمموا فيممما اضممطرابهم وعلمت ذلك، علمت فإن
والمشرك كفر، هو شرك وكل شرك، هو كفر كل أن تعلم أن عليك
بد.  ول الخر يشمل فهو أحدهما أطلق فإذا مشرك، والكافر كافر،

ْلِقي :تعممالى قممال كممما ُن ُلننوِب ِفنني َس للننِذيَن ُق َكَفننُروا ا
ُكوا ِبَما الّرْعَب للِه َأْشَر هممم كفممروا . فالذين151عمران: آل ِبال
أشرك.  فقد كفر من كل أن فدل أشركوا، بأنهم وصفوا أنفسهم

ِكيَن َكنناَن َما :تعممالى قمموله وكممذلك ْلُمشُْننِر َيْعُمننُروا َأْن ِل
َد للِه َمَساِج َلننى َشنناِهِديَن ال ْنُفِسننِهْم َع ُكْفِر َأ ْل .17التوبممة: ِبننا

أنفسممهم علممى يشممهدون كممافرون المموقت وبنفممس مشممركون فهم
 بالكفر.

فممي كممما المشممرك الحديقممة صمماحب عن تعالى قوله وكذلك
َقنناَل :تعممالى قوله في كما بالكفر وصفه آية ففي الكهف، سورة

ُبُه َلُه ُه َوُهَو صَأاِح َكَفْرَت ُيَحاِوُر للِذي     َأ َلَقَك     ِبا لم ُتننَراٍب ِمْن َخ ُثانن
ْطَفٍة ِمْن لم ُن لواَك ُثا ً َس أخننرى آَيننة . وفنني37الكهننف: َرُجل

تعننالى: قننوله فنني كمننا أشننرك وقنند مشُرك بأنه وصأفه
ُأِحيَط َثَمِرِه َو َبَح ِب َأصْأ ّلُب َف ْيِه ُيَق لف َلى َك ْنَفَق َما َع َوِهَي ِفيَها َأ
َيٌة َلى َخاِو َيُقننوُل ُعُروِشَها َع ِننني    َ يننا َو َت ْي ّبنني     ُأْشننِرْك     َلننْم     َل ِبَر

ًا كافر.  مشرك وكل مشرك، كافر كل أن . فدل42الكهف: َأَحد
ْد تعالى: قوله وكذلك للِذيَن َكَفَر َلَق ُلوا ا لن َقا للَه ِإ ِلُث ال َثاا

َثاٍة َلٍه ِمْن َوَما َثال لل ِإ َلٌه ِإ ٌد ِإ القممول أن شممك . ول73المائدة: َواِح
اللممه حكم ذلك ومع مشرك، قائله وأن شرك هو ثلثة ثالث الله بأن

بالكفر.  عليه
العبنند :" بينقممال أنممه  النممبي عممن صممح فقد الحديث وفي

". أشننرك فقنند تركهننا فننإذا الصننلة واليمان الكفر وبين
تركها فمن الصلة وبينهم بيننا الذي رواية:" العهد وفي
بالشممرك، عليممه حكممم ومممرة بالكفر عليه حكم فمرة "، كفر فقد
بد.   ول الخر يستلزم أحدهما أن دل مما
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أشرك أو كفر فقد الله بغير حلف " من: قوله وكذلك
لمممن تقممول أن ولممك  ممم أشممرك أو كفممر م الكلمتين بين فرقا ل إذ "،

 والدللة المعنى نفس لهما لن أشرك؛ أو كفر فقد الله بغير حلف
الشرعية.   الناحية من

دبيننب مننن أخفى المة هذه في  الشُرك:" قوله وفي
عبمماس ابممن : قممال7/67 الفتمماوى فممي تيميممة ابممن ". قممال النمل

فسممق، دون وفسممق ظلممم، دون وظلممم كفممر، دون وأصحابه: كفممر
ا- هم.   وغيره كأحمد السنة أهل قال وكذلك

الحممديث فممي ذكممره المموارد الخفممي الشرك فسر كيف فتأمل
كفر! دون وأصحابه: كفر عباس ابن بقول الرياء يعني والذي

عبممارة في اجأتمعا إذا اللفظين ُيقال: أن أن يمكن الذي ولكن
ففممي مشممرك، كممافر هممذا أو وشممرك كفر كقولك: هذا واحد نص أو

عليممه، يممترتب وممما الشممرعي الحكممم حيممث مممن يتفقان الحالة هذه
دللممة فتكممون منهممما؛ كلمممة لكل اللغوية الدللة حيث من ويختلفان

يجممب ممما وسممتر .. وتغطيممة والنكممران الجحممود جأممانب لبيممان الكفر
بتعدد القرار جأهة من الشرك في الوقوع لبيان .. والشرك إظهاره
أعلم.  تعالى والله الله، دون من لها العبادة وصرف اللهة،

  * * *
ًا قارفا : رجل957س ويعلنم يقننر وهننو أكننبر، كفنر

ًا لديه أن ظن لكنه فعل، ما حكم التكفيننر موانننع من مانع
ًا ليننس ن حقيقته في ن وهو المعتبرة، مثننل .. فهننل مانعنن

 بالتأويل؟ يعذر هذا
ُينظر رب لله الحمد: الجواب ظنممه الممذي هذا إلى العالمين. 

قواعممد تحتملممه كممان فممإن التكفيممر؛ موانممع مممن مممانع أنممه واعتقممده
يقيممل فممإنه ومرجأوحممة محتملة أدلة عليه وتوجأد الشريعة، ونصوص

ل عليمه ركمن المذي المانع كان وإن تكفيره، من ويمنع صاحبه عثرة
فل الشممريعة، وأصممول ونصمموص قواعد تحتمله ول البتة، عليه دليل
أعلم.  تعالى والله ُيعذر،

ً لنا قلت: اضرب فإن ذلك!  على مثال
غيممر موهمموم إكممراه تحممت الكفممر كلمممة يعطممي أقممول: كمممن

ًا فيظنه شروطه، مكتملة ًا إكراه ًا مبرر فمثممل عممثرته، يقيل ومعتبر
عممثرته، وتقيممل المكره، تستثني التي العامة الدلة لوجأود ُيعذر، هذا

أعلم.   تعالى والله
التكفيممر، عنممه يمنممع الممذي العممذر يعممذر أي ُيعممذر؛ عنه وقولي

المام بين حصل .. كما والمعاتبة والتوبيخ التعزير عنه يمنع ل ولكن
خلممق مسممألة فممي لنفسممه ترخممص عنممدما معيممن بممن ويحيممى أحمد

ُيحمل مكره، أنه .. فظن القرآن المام أن .. إل عمار حديث عليه و
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غيممر الكممراه شممروط .. وأن كممذلك ليممس المممر أن لممه بيممن أحمممد
!  عمار عند متوفرة كانت كما عنده متوفرة

 * * *
لتعلننم إنسننان جمجمننة اسننتخدام حكننم : ما958س
ًا التشُريح مسننلم هننو هننل معروفا؛ غير صأاحبها بأن علم

ًا؟ وُجزيتم كافر، أم   خير
يتأتى ل العلم هذا كان إن العالمين. رب لله الحمد: الجواب

ويمكممن يتممأتى كممان وإن للضممرورة، جأمماز اسممتخدامها خلل مممن إل
 أعلم. تعالى والله يجوز، ل استخدامها دون من تحصيله

* * * 
الحننب: مننتى عننن السئلة من جملة : عندي959س

ًا الحب يكون ًا، شرك ًا يكنون ومنتى وكفر كفنر، دون كفنر
ًا، يكون ومتى ًا، يكننون ومننتى مكروهنن يكننون ومننتى واجبنن

ًا، ًا يكون ومتى مستحب  فيكم؟ الله .. وبارك مباح
ًا الحننب يكونالعممالمين.  رب للممه الحمممد: الجواب شننرك

ًا ًا ُتحب : عندماوكفر وتعممادي فيه فتوالي فلن، ولنه لذاته مخلوق
أن معنممى وهممذا سواء، والباطل الحق في دار حيث معه وتدور فيه،
ًا الله دون من المرء يتخذ الله! كحب يحبهم أنداد

ًا الحننب ويكننون حممب يحملممك عنممدماكفننر:  دون كفننر
ًا يكممون عنممدما وكممذلك منه، الحق إنصاف عدم على المخلوقا سممبب

فممي للجهمماد كالنطلقا الشرعية، الواجأبات ببعض القيام من يمنعك
 ذلك. ونحو الزكاة، وأداء الله، سبيل

ًا:  الحب ويكون حبممك مممن تنقممص أو تزيممد عنممدمامكروهنن
والعتممدال، التوسممط حممد فتتجمماوز به، المأذون القدر عن للمحبوب

ًا حبيبك :" أحببقال أنه  النبي عن صح فقد الحديث وفي هوننن
ًا بغيضك يكون أن عسى ما؛ ًا بغيضك وأبغض ما، يوم هوننن
ًا حبيبك يكون أن عسى ما؛ ".  ما يوم

فممي للوقممع بصمماحبه يممؤدي قد شيء حب يكون عندما وكذلك
المحظور.

ًا:  الحب ويكون بحبممه، اللممه أمممر ممما كل تحب أن وهوواجب
الحممب مممن النمموع .. وهذا وعقاب ووعيد إثم حبه عدم على ويترتب

ًا يكون ما منه ورسوله.  الله كحب اليمان؛ لصحة شرط
ًا:  الحب ويكون حبممه يسممتحب مممن تحممب أن وهممومستحب

ًا، إثممم محبته عدم على يترتب ل بينما ثواب، حبه على ويترتب شرع
لزوجأته.  الزوجا كمحبة ووزر،
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ًا:  الحب ويكون ول إثممم حبممه على يترتب ل ما كل هومباح
أعلم.  تعالى والله نوع، دون طعام نوع يحب .. كمن ثواب

* * *
دور لهننم ليننس فلسننطين فنني : السلفيون960س

النندعوة بأعبنناء يقومننون فقننط هننم الصهاينة، قتال في
أن ذلننك ويبررون الرض، على واضح هو كما الجهاد دون

مثننل الراهننن؛ الننوقت فنني متوفرة ليست النصر عوامل
.. المجتمع في والفسوق الفساد وانتشُار القوى، توازن

 فيكم؟ الله بارك فضيلتكم رأي هو فما
ناقصممة سمملفيتهم العممالمين. هممؤلء رب لله الحمد: الجواب

الممتي العممذار .. وهممذه سمملفية ليست  جأهاد بل .. سلفية ومخرومة
القعممود لهممم تبرر ل أنها .. كما عليهم إبليس تلبيس من هي ذكروها

.. وإنممما والعممراض والحرمممات الممدين علممى الصممائل العدو رد عن
ًا.  والجهاد والبناء بالدعوة تلزمهم مع

انطلممق عنممدما موجأمودة تكن ألم ذكروها التي العذار هذه ثم
يكممن .. ألممم اللممه سممبيل فممي للجهاد م  النبي بقيادة م الول الرعيل
ًا ومعانيه أبعاده بكل الفساد ..؟! العربية الجزيرة في منتشر

جأهممة مممن المسمملمين بيممن متكافئة القوى موازين كانت وهل
.. لممما ثانيممة جأهممة مممن والروم فارس ودولتي العرب مشركي وبين

والتحرير؟! الجهاد قوافل انطلقت
والقممال الكلم، لكممثرة فرصممة ول مجممال لالقول:  خلصأة

فممي وبخاصممة المصممار، مممن كممثير فممي تعيممن قد .. فالجهاد والقيل
قممد خاسممر، خممائب كممل إل عنممه يتخلممف .. ل زمن .. ومنذ فلسطين

يشك .. ل والقواعد الخوالف مع يكون .. وأن والدنية بالدون رضي
عاقل!   مسلم ذلك في

يختممبر ممم فممرص والرضمموان الجنان إلى الموصلة الخير أبواب
.. تتكممرر ل قممد م عباده من يشاء من لها .. ويصطفي عباده بها الله
ًا ُتغلق وقد .. وأحسممن إغلقهمما أو فقممدها قبممل اغتنمها لمن .. فهنيئ

استغللها! 
* * *

للق من حكم : ما961س ًا ع أنه مع صأدره، على صأليب
 شخصية؟ لمصلحة صأدره على يضعه إنه بل به، يعتقد ل

مممن ُيعبممد وثممن العممالمين. الصممليب رب لله الحمد: الجواب
وهممو حمموائجهم، قضمماء علممى بممه ويستعينون به، يتبركون الله؛ دون

قال كما ، المسيح صلب ينفي الذي الكريم القرآن تكذيب يتضمن
ُه َوَما تعالى: ُلو َت ُه َوَما َق ُبو َل ِكْن صَأ َل ّبَه َو .157النساء: َلُهْم ُش
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، بممالله كفر فقد شخصية لمصلحة صدره على علقه فمن وبالتالي
عممن الكفممر تمنممع ل كممما الكفممر فعممل تممبرر ل الشخصية فالمصلحة

أعلم.  تعالى والله صاحبها،
* * *

أحنندثاه ومننا العتيننبي جهيمان بأمر : سمعتم962س
والبعننض عليننه، يننترحم البعننض أسننمع وإننني الحرم، في

ل اللننه؛ إلى أمره فيكل أمره، في يتوقف والبعض يلعنه،
ًا؟ الله .. وجزاكم رأيكم .. فما يلعنه ول عليه يترحم  خير

رحمممه ممم العتيبي العالمين. جأهيمان رب لله الحمد: الجواب
ًا وكممان المتقدمين، العلم طلبة من م الله ًا جأريئم فمي يخشمى ل جأممد

.. ذلممك يممدرك ومؤلفمماته رسائله على يطلع .. ومن لئم لومة الحق
.. خمماطئ اجأتهمماد عممن ناتممج كممبير خطأ المكي الحرم في أحدثه وما
أعلم.  تعالى والله لعنه، يبرر ل لكن

* * *
السير حكم .. استوقفني الفاضل : شيخي963س

.. ل أم قتلننه يجوز هل السر في وهو أسلم إن المحارب
 بالجواب؟ التكرم .. نرجو معه التعامل ينبغي وكيف

أهممل أقمموال مممن العالمين. الراجأممح رب لله الحمدالجواب: 
القممدرة قبممل أسمملم إن المحممارب الكممافر أن الدليل عليه وما العلم
أو عليممه القدرة بعد أسلم .. وإن والمال الدم معصوم حر فهو عليه

عنممه يمنممع ل .. لكممن دمممه يعصممم فإسمملمه السممر، فممي وقمموعه
يمممن أن الجنممد أمممراء مممن عنممه ينوب من أو .. وللحاكم السترقاقا

أن ولممه كممما الكممافرين، عند المسلمين أسرى به ُيفادي أن أو عليه
ن كمان حيمث العبماس ممع  النمبي فعمل كمما لمه، بفدية ُيطالبهم م

قممال أنه رغم نفسه عن الفدية يدفع بأن  النبي فألزمه بدر، أسرى
". علينا كان ظاهرك  ولكن:" له فقال مسلم، بأنه له

ًا : أنصحيحه في مسلم أخرجأه الذي الحديث وكذلك ثاقيفنن
مننن رجليننن ثاقيننف فأسننرت عقيننل، لبننني حلفنناء كننانت

رجل  اللننه رسول أصأحاب وأسر ، الله رسول أصأحاب
عليننه العضننباء. فننأتى معننه عقيننل. وأصأننابوا بننني مننن

محمنند! فأتنناه. الوثانناق. قننال: يننا في وهو  الله رسول
أخننذت وبننم أخننذتني؟  فقننال: بننم"شننأنك؟ مننا"  فقال

"، ثاقيننف حلفائك بجريرة أخذتك:" فقال الحاج؟ سابقة
محمد! وكان محمد! يا يا فناداه. فقال: عنه انصرفا ثام

مننا:" فقننال إليننه فرجننع ً،رقيقننا ًرحيمننا  اللننه رسننول
تملننك وأنننت قلتهننا لو:" . قالمسلم     إني قال: "شأنك؟
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انصرفا. فناداه. فقننال: ثام "، الفلح كل أفلحت أمرك،
 قال: إننني"شأنك؟ ما:" فقال محمد! فأتاه محمد! يا يا

حاجتننك هننذه:" فاسقني. قال وظمآن ،فأطعمني جائع
. نبالرجلي يففد "،

أو القتل من بنفسه للنفاد تقية ُيسلم قد ولكنهقلت:  فإن
 ..؟ السر

زيممد بممن أسممامة حديث التفكير هذا من يمنعنا الذيأقول: 
قالهمما إنممما الله رسول يا قلت: قال أسامة أن وفيه عليه، المتفق

ًا تعلننم حننتى قلبننه عننن :" أشققت قممال السلح، من خوف
".؟! ل أم أقالها

النبي أن وفيه عليه، المتفق أسود بن المقداد حديث وكذلك
 أن قبننل بمنزلتننك فننإنه قتلتننه فننإن تقتله :" للممه قال

".  قال التي كلمته يقول أن قبل بمنزلته وإنك تقتله،
إن وبخاصممة والتثبممت للمراقبممة يخضممع أن مممن يمنع ل وهذا

ُنوا تعالى: لقوله يريب، ما منه ظهر لي َب َت أعلم.  تعالى والله ، َف

 * * *
ونسأل الله, يف نحبك نحن الشُيخ  فضيلة:964س

مننا لننك الكثير, ونقول يءالشُ العلم من لك يفتح أن الله
 هننل..  المسننلمين بلد يف الموجودون الكتاب أهل حكم
الحكننم وجننود لتعننذر كننذلك ليسوا أم للعهد ناقضون  هم
 المسلمين؟ بلد يف الله أنزل بما

السننؤال هننذا عن جابةإال سرعة فضيلتكم من نرجو
الفاضل, وجزاكننم إخواننا من كثير عند بلبلة ُيحدث  لنه
ًا الله  ؟خير

أحببتنممي الممذي الله العالمين. أحبك رب لله الحمد: الجواب
آمين.  اللهم لخيك، سألت ما الله من .. ولك فيه

وأعيممد مثلممه، عن الجأابة تقدمت فقد سؤالك عن الجواب أما
مممن يصممبحون بها والتي بالجزية الكتاب أهل ُيلزم فأقول: الذي هنا

فممي السمملطان همذا .. ولغيمماب المسملم السمملطان همو الذممة أهل
الكتمماب أهممل .. فإن والصغار بالجزية الكتاب أهل يلزم الذي زماننا
وعقممد عهممد في هم بلدهم في المسلمين أظهر بين يعيشون الذين
.. شيء في عليهم العتداء من يمنع المسلمين مع اجأتماعي وسلم

حيممن إلممى .. وذلك والعقد العهد هذا ُيفسد بما يأتوا أو يغدروا لم ما
أبمموا فممإن بالجزية، يلزمهم الذي المسلم السلطان أو الحاكم وجأود

أعلم.  تعالى والله قاتلهم، عليه، واستعصوا
 * * *
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ينندور مننا علننى اطلعتننم قد فضيلتكم لعل :965س
الخنننوان مرشننند عنننن نشُنننر منننا حنننول ةالشُنننبك فننني

وسنلمه بالشُنفاء مبنارك يلحسنن دعنائه من المسلمين
هننذه فنني الننرأي إبننداء فضننيلتكم مننن نننود...   دةالعننو

والتعليننق الحننداث متابعننة مننن منكم تعودنا لما المسألة
 ً؟خيرا الله وجزاكم ،فيها الشُرعي الحكم على

عممن صممدر ممما ُيفاجأئنمما العالمين. لم رب لله الحمدالجواب: 
للطاغيممة دعمماء مممن عمماكف مهدي محمد المسلمين الخوان مرشد

.. فقممد والعممودة الصممحة وسمملمة بالشمفاء مبمارك حسممني المرتممد
الخطيممرة والتجمماوزات المزالق هذه مثل نرى وأن نسمع أن تعودنا

مخالفمماتهم اقتصممرت ولممو المسمملمين، الخمموان حممزب قيادات من
وخممف الخطممب، لهممان بالشممفاء للطاغيممة دعممائهم على وتجاوزاتهم

..!  المصاب
.. فهممو والسمملمة والعافيممة بالشفاء للطاغية الدعاء حكم أما

والخيانممة، والظلممم، الكفممر عمممر مممن ُيطيممل بممأن اللممه يممدعو كمممن
بالله!  إل قوة ول حول .. ول كبير لمزلق .. وإنه والفساد والعمالة،

 * * *
الجهنناد عننن تتكلم التي الكتب أهم هي : ما966س

 العلم؟ طلبة بها تنصح .. والتي السلم في
والنافعممة الهامممة العممالمين. الكتممب رب لله الحمدالجواب: 

طلب بممه أنصممح .. والممذي كثيرة السلم في الجهاد عن تتكلم التي
" " الجهمماد كتمماب علمى يطلعوا بأن المجاهدين منهم وبخاصة العلم

" العممدة إعممداد فممي " العمممدة وكتمماب تيميممة، ابممن السمملم لشمميخ
ممم مجاهممد لكممل ضروريان .. فهما العزيز عبد بن القادر عبد لمؤلفه

ً يتصدر كان إن وبخاصة ًا عمل .. والله للجهاد ينطلق أن قبل م قيادي
أعلم.    تعالى

 * * *
ًا أشد .. أيهما : شيخنا967س أم المسلم تكفير ذنب

 الكافر؟ تكفير عدم
عظيممم وزرهممما العممالمين. كلهممما رب لله الحمد:  الجواب

تكفيممر فممي الخطممأ وأغلممظ؛ أشممد أيهممما تعنممي كنممت إذا إل وسممواء،
 ..؟ الكافر تكفير عدم في الخطأ أم المسلم

الخطممأ مممن وأغلممظ أشممد المسلم تكفير في : الخطأفأقول
خطمآن: خطمأ المسلم تكفير في الخطأ لن الكافر؛ تكفير عدم في

تحكم ولم العبد، هذا حق في الله حكم تصب لم إذ تعالى الله بحق
مممن كممثير هممدر يعنممي تكفيره لن العبد؛ بحق وخطأ الله، بحكم فيه
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تكفيممر عدم في الخطأ بينما الشرع، له صانها التي وحرماته حقوقه
هممذا فممي حكمممه تصممب لم إذ فقط تعالى الله بحق خطأ هو الكافر،
ًا كان إن تعالى الله يغفره وقد العبد، ٍد. عن صادر اجأتها

عممدم فممي ُتخطممئ قممولهم: أن العلممم أهممل بعممض عن أثر وقد
مممن مسمملم تكفيممر في ُتخطئ أن من أهون مرة مائة الكافر تكفير
واحدة.  مرة الصلة أهل

 * * *
للبلديننة رئيننس لختيار التصويت يجوز : هل968س

ًا منطقتنا في أن ورفضنننا التصننويت اعتزلنننا لننو أننا علم
ل مننن اختيننار لتم المرشحين من للفضل أصأواتنا نعطي
ًا كان ولربما الناس، في الله يتقي ًا شيوعي .. نرجو ملحد

ًا؟ الله وجزاكم الفادة،  خير
المجممالت فممي العممالمين. الراجأممح رب للممه الحمممد: الجواب

الشممركة أو للجامعمة، رئيس أو للبلدية، كرئيس التنفيذية، والعمال
وسممن التشممريع بمهمممة لها مساس ل التي م العمال من ذلك ونحو

وانتخاب فرز أجأل من التصويت أن م الله لشرع المضاهية القوانين
التالية:  الشروط وفق جأائز، المرشحين من الفضل
سمميئ ومفضممول، فاضممل للعمممل المرشحين من يوجأد - أن1
ًا، وأقممل شممرهم كممان أو والفسمماد الشممر فممي اسممتووا إذا أممما سمموء

ًا ٍد التصويت يجوز ل متقارب ٍذ الولممى ويكون منهم، لح اعممتزال حينئمم
والنشممغال والعممدوان، الثم على التعاون في الوقوع خشية الجميع

 منها. طائل ل أمور في
لهممذا للمرشح والتصويت للعمل الترشيح عن يترتب ل - أن2
المرجأو المصالح على ترجأح وشرعية عقدية ومزالق مفاسد العمل

أو والمفاسممد، المصممالح استوت فإذا العمل؛ ذلك وراء من تحصيلها
ٍذ .. يتعيمن المصمالح علممى المفاسمد رجأحت وعمدم العممتزال، حينئمم

للمرشح. التصويت في ول الترّشح في ل المشاركة
قطر في يجوز قد العمال من ونحوه للبلدية كرئيس فالعمل

الممتي الشممرعية والمزالممق والمفاسممد المصممالح بحسممب قطر دون
والمصممار .. فالقطممار ذاك أو القطر هذا في المشاركة عن تترتب

سواء. كلها ليس بها المعمول والنظمة
أي في العمال من عمل لي والمفاسد المصالح تقدير ومرد

الدرايممة ذوي مممن والفقممه العلممم لهممل يعممود القطممار مممن قطممر
والختصاص.  

ً المرّشممح يكممون - أن3 ًا فعل الصمملحات تمريممر علممى قممادر
.. وأن لممه والتصويت ترشيحه وراء من المنشودة الخيرة والعمال
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ٍر شمماهد مجممرد يكممون ل ُيعمماينه الممذي والباطممل المنكممر علممى زو
ُيعايشه! و

وتصممور منهممج إلممى بالتصممويت النشممغال هذا يتحول ل - أن4
مممن .. والعمممل والمصممار القطار في المنشود التغيير بأن واعتقاد

طريممق الطريق؛ هذا عن .. يتم راشدة إسلمية حياة استئناف أجأل
البعض!  ويفعل يصور .. كما والنتخابات التصويت

عمممل لي والترشيح التصويت نجيز والضوابط الشروط بهذه
أعلم.  تعالى والله فل، .. وإل تنفيذي

* * *
عننن نشُننر مننا حننول السننابق جننوابكم : فنني969س

" مننن عنناكف مهنندي " محمنند المسننلمين الخوان مرشد
.. قنند العننودة وسننلمة بالشُننفاء المصننري للرئيننس دعاء
المننر .. فهننل بعينننه المرشنند تكفرون أنكم البعض فهم

ًا؟ الله وجزاكم كذلك، خير
لحتمال بعينه أكفره ل العالمين. ل، رب لله الحمد: الجواب

الطاغيممة النظمممة هممذه عممادة مممن إذ والتقيممة؛ الكممراه شبهة وجأود
والشخصمميات والهيئممات الحممزاب جأميممع تلممزم أن الديكتاتوريممة

محمممد الخمموان مرشممد أصدره الذي هذا نحو بيان بإصدار الرسمية
.. صممحية وعكممة بممأي الطمماغوت ُيصمماب .. عنممدما عمماكف مهممدي

هنا.   لذكرها مجال ل أخرى ولعتبارات
كثير في معين كفر في يقع الذي المرء أن هنا أضيف أن وأود

يمنممع التكفيممر موانممع ممن صممريح مانع عنده يوجأد ل قد الحالت من
التكفيمر موانمع ممن ممانع كمل من عنده يوجأد قد ولكن تكفيره، من

ًا يكون أن بمفرده يقوى ل منه جأزء إلى ُضم إن ولكن مستقلً، مانع
ًا عنده ُتشكل التكفير لموانع الخرى الجأزاء بقية ًا مانع يمنممع معتبر
له! يتنبه من قّل فقه .. وهذا تكفيره من

..؟! أكثر مرادك وضحقيل:  فإن
ممم المخالفممة من فيه وقع فيما م المرء هذا يكون ل قدأقول: 

شممبهة عنممده يكممون قد ولكن تكفيره، من يمنع الذي بالجهل يتصف
والتقيممة الكممراه .. وكذلك تأويل شبهة عنده التأويل .. وكذلك جأهل
ُتضممم وتقيممة إكممراه شبهة عنده بعممض إلممى بعضممها الشممبه هممذه .. ف

ًا فتشكل ًا مانع تكفيره. من يمنع معتبر
بمجموعهمما ُتشممكل الممتي الجأزاء هذه يعلم إذ الحاذقا والفقيه

ًا عنده ًا مانع مممن كممثير فممي تممراه المعين ذاك تكفير من تمنع معتبر
علممى السممامعين كممل مقممدرة لعدم عنها يعبر أن يستطيع ل الحيان
عممن توقممف الفقيممه أن فيظنون..  الجأزاء تلك بين والتأليف الجمع
ًا معتبر دليل غير من المعين ذاك تكفير للفقيممه يحصممل كممما .. تمام
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ً .. فمتراه الفقهيمة المسمائل بعمض فمي يفمتي الذي فممي يفممتي مثل
ومستقل صريح دليل يوجأد ل أنه رغم بالحرمة المسائل من مسألة

علممى دليلممه اسممتقى قممد أنه لوجِأد الفقيه ُروجأع .. ولو بالحرمة يفيد
ًا ربما أدلة مجموع من المسألة الدلممة عشممرات عممن تزيممد قد أحيان

ًا منممه يأخممذ دليممل كل من أن إلممى مسممألته علممى الممدليل مممن جأممزء
ذهممب مما علمى دليل م المقتبسة الجأزاء مجموع من م عنده يتشكل

هذا ُيطالب عندما تكمن الصعوبة .. لكن المسألة في قول من إليه
كممل علمى السمهولة ممن ليس إذ إليه؛ ذهب فيما أدلته بإبراز الفقيه

ٍد تلممك مجممموع بيممن والتممأليف والجمممع التوفيممق علممى يقممدر أن أحمم
ً بمجموعهمما ُتشممكل .. والممتي أدلممة عممدة من المأخوذة الجأزاء دليل

أعلم.  تعالى والله تقدم، كما المسألة على
للحكم الستشراف عند .. وبخاصة له التفطن ينبغي فقه هذا

ذلك!  يفعل من .. وقّل بأعيانهم الخرين على
 * * *

عننن عجننزة الن أننننا الننناس بعننض : يننرى970س
المننة قنندرة يحدد الذي من وسؤالي الطواغيت، مواجهة

الطواغيت؟ مواجهة على
ًا: إن ًا كنا ثااني فمننا الن مننواجهتهم عننن عاجزين حق

ًا؟ الله .. وجزاكم الوقت واجب هو  خير
ممن القمدرة يحمدد العمالمين. المذي رب لله الحمد الجواب:

المجاهممدون منهممم وبخاصممة المخلصممين المممة علممماء هممم عممدمها
وانتفمماء العجممز حصممول حممال .. وفممي الثغممور علممى والمرابطممون

العممداد يتعيممن والظلممم الكفر طواغيت على الخروجا على المقدرة
أنممه إممما .. فالمسمملم العممام للنفيممر المممة .. وتعبئممة المستطاع قدر

 عدته.  للجهاد يعد أنه أو الله سبيل في ُيجاهد
 * * *

هننام دور مننن للنننترنت ما عليكم يخفى : ل971س
منننً اكننثير أن بل  الصحيح بالمعتقد التعريف في وحيوي
مننن وغيرهننا الطننواغيت كفننر علننى يتعرفننوا لم الشُباب

هننذه فنني الشُننبكة تشُننهد لكننن الشُننبكة مننن إل المسائل
فرعيننة قضننايا تنزيل وفي ،القضايا طرح فيً اخلل الونة
فنني وطعننن وجهننل أدب وءوسنن ،المسننائل أمهننات محل

.. فنرجننو نقمة الى النعمة هذه تنقلب كادت حتى النوايا
شُبابال من الصنف لهذا جامعة كلمة توجيه فضيلتكم من

ًا؟ .. وجزيتم   خير
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حممدين ذو سمملح العالمين. النترنت رب لله الحمدالجواب: 
.. ووصمميتي شاشممته أمممام يجلممس مممن وأخلقا صممورة .. يعكممس

.. عليممه اللممه رقابممة يستشممعر وأن اللممه، يتقي بأن المسلم للشباب
سيكتبها التي الكلمة هذه كلمة: هل أية يكتب أن قبل نفسه ويسأل

يموم لمه حجمة سممتكون .. هممل عليمه أم لمه النممترنت عمبر وينشرها
.. ومرضمماته تعممالى اللممه وجأه بها يبتغي .. هل عليه حجة أم القيامة

.. الوجأمموه .. وصممرف .. والمممراء والريمماء السمممعة منهمما يبتغممي أم
يكتبممه الممذي هممذا هممل ذلممك كممل بعممد .. ثممم المسمملمين بين والفتنة

يصممدر أنممه أم والسنة الكتاب من مستند وله للحق موافق وينشره
..؟! وجأهل هوى عن

النترنت في الكتابة يستشرف لمن بد ل ونحوها السئلة هذه
ُيشممرع أن قبممل لنفسممه يوجأههمما أن مممن م والنجاة السلمة أراد إن م

فممي وينتشممر النممترنت عبر ُينشر .. فما شيء أي نشر أو كتابة في
أعلم. تعالى والله عنه، والتراجأع استدراكه، يصعب المصار

* * *
شننركات فنني العمننل حكننم عننن أسننأل:نن 972س

أو العربينننة الننندول فننني المحلينننة(مصنننر) أو البنننترول
خنندمات شننركات كننانت إذا وخاصأة العالمية أو السلمية

يكننون حيننث ذلننك  وغيننر" وهلننبيرتون شننلمبرجير،" مثل
ثاننم للننبئر، المحننددة للنقطننة والوصأننول الحفر هو العمل
هتفجر التي هي البترول استخراج شركة أو البئر صأاحب

أن تجنند أو جافننا، الننبئر تجنند قنند و البننترول، تستخرج ثام
مجديننة، غيننر الننبئر هننذا مننن البننترول اسننتخراج تكنناليف

ويأخننذ أجرتهننا تأخننذ هننذه الخنندمات وشننركة فتننتركه،
لهم المحددة للنقطة الوصأول بمجرد مرتباتهم العاملون

يوجنند، لننم أم بننترول وجنند ذلننك بعنند شننأن لهننم وليننس
خير الله .. وجزاكم الفادة نرجو يستخرج لم أم استخرج
 الجزاء؟

يؤخممذ الجأممر هممذا العممالمين. مممادام رب لله الحمد: الجواب
إن حممرجا فيه يكون ل أن .. أرجأو ُتنفق ومصاريف ُيبذل، جأهد مقابل

الله. شاء
* * *

الذي المسلم السير استتابة تجب هل: 973س 
اهرةظننم يوهنن أل السننلم نننواقض مننن ةناقضنن ارتكننب
..؟ المسلمين على الكفار
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السممؤال ترشيد قبيل العالمين. من رب لله الحمد: الجواب
ً المرتممد السممير استتابة تجب " هل ُيقال أن ينبغي كان مممن " بممدل

يكممون ل المسمملمين علممى الكممافرين ُيظمماهر الممذي لن المسمملم؛
ًا ًا يكون وإنما مسلم ًا كافر دينه. عن مرتد

الممردة ذوي مممن المرتممد السممير كان أقول: إن ذلك ُعلم فإن
ذلممك أقممول .. ول ُيقتممل أن قبممل ُيسممتتاب أن فيممه فالسنة المجردة

ًا بالكيد، ردته أتبع حيث المغلظة؛ الردة ذوي من كان إن .. أما واجأب
ُقممدر .. ثممم ذلك ونحو الرض في والفساد والقتل، بالدين، والطعن

تعممالى واللممه ُيسممتتاب، أن دون مممن ُيقتممل أن فيممه .. فالسممنة عليه
أعلم. 

 * * *
الننتي المعاهنند مننن بلنندنا في معهد يوجد:نن 973س

بهننا، الناطقين لغير العربية اللغة تعليم مجال في تعمل
لتعلننم الغرب بلد من المسلمين الخوة بعض يأتي حيث
مع المعهد ويتعاقد الشُرعية العلوم وبعض العربية اللغة

عندد للمندرس تحسنب حينث السناعة بنظنام المدرسين
آَخننر فنني أجننره ويعطننى بتدريسها يقوم التي الساعات

دروس ينندرس أل المدرس على المعهد ويشُترط الشُهر
ًا خاصأة الحيان بعض في ولكن التعاقد، فترة أثاناء مطلق

المدرسنين على الطلب توزيع في بظلم المعهد يتعامل
يدرس بحيث الطلب من الكثير المدرسين بعض فيعطي

ً لهم ًا أجره فيكون اليوم في ساعات ثامان مثل فنني كبير
بحيننث واحنندة مجموعة المدرسين بعض ويعطي الشُهر،
راتننب فيكننون ساعتين الواحد اليوم في المدرس يدرس

ً المدرس ًا قليل الشُهرية نفقته يحصل أن يستطيع ل جد
ًا ينندرس أن الحالننة هننذه فنني للمنندرس يجوز فهل درسنن
ًا المنندرس منننع للمعهنند يحننق وهل نفقته، لتحصيل خاصأ

ممننن الطلب يكننن لننم ولننو وحننتى الخاصأة الدروس من
ًا؟ الله .. وجزاك المعهد في يدرسون  خير

أنممه  النممبي عن صح العالمين. فقد رب لله الحمد: الجواب
المممدرس لهممذا بممد فل وعليممه "، شممروطهم عنممد قال:" المسلمون

للمعهد أعطاه الذي وشرطه بعهده يفي أن من بالظلم يشعر الذي
مممن ويتحلممل عقممدهم إليهممم ينبممذ أن فعليممه .. وإل معممه المتعاقممد
عندهم. العمل ومن شرطهم

 * * *
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تبين ثام ما لجهةً نذرا الشخاص أحد نذر: 974س
من اشترط كما النذر ينفذ فهل أحق هم من هناك أن له

أحق؟ رآَها التي الجهة إلى يخرجه أم البداية
َذَره الذي العالمين. مادام رب لله الحمد: الجواب ًا ن مباح

ًا ً ابتداء له نذر لمن بنذره يفي أن فعليه ومستحب وجَأد وإن وأول
:بأنهم المؤمنين عن تعالى لقوله نذر، بما أحق هو من بعد فيما

ْذِر ُيوُفوَن لن .7نسان:لا ِبال
الله " أمرقال: أنه  النبي عن صح فقد الحديث وفي

وقال البخاري،"  بنذرك " أوفِا: وقال البخاري،"  النذر بوفاء
:يعصيه أن نذر ومن فليطعه، الله يطيع أن نذر " من

تلزم التي الحاديث من كثير وغيرها " البخاري، يعصيه فل
أعلم. تعالى والله بالنذر، بالوفاء

* * *
وشيوخ وولدان نساء قتل يجوز : هل975س
ًء الكفار َدى َفَمِن تعالى: قال المماثالة، باب من ابتدا َت اْع
ُكْم ْي َل ُدوا َع َت ْيِه َفاْع َل ْثِل َع َدى َما ِبِم َت ُكْم اْع ْي َل ًا  َع من .. راجي

الجنة ويرزقك الكائدين، كيد من يحفظك أن تعالى الله
..؟

عنه أجأبت قد سؤال العالمين. هذا رب لله الحمدالجواب: 
ُدوا  تعالى هنا: قوله وأقول موضع، من أكثر في َت ْيِه َفاْع َل َع

ْثِل َدى َما ِبِم َت ُكْم اْع ْي َل فيما أما ومشروع؛ مباح هو فيما أي  َع
وقصد واللواطة، والزنى، والغدر، والخيانة، كالكذب الله حرمه

الشرع؛ في المحرمة العمال من ذلك ونحو والنساء الطفال قتل
ل المعصية لن بها؛ عليهم نعتدي أن يجوز ل بها علينا اعتدوا فإن

ّدقال: أنه  النبي عن صح فقد بالمعصية، ُتقابل أن يجوز " أ
:تعالى وقال "، خانك من تخن ول ائتمنك، من إلى المانة

ٌة َتِزُر َول  .15سراء:إال ُأْخَرى ِوْزَر َواِزَر
بقدر منه حقك فخذ ظلمك التفسير: فمن في القرطبي قال
أبويه إلى تتعدى .. ل قوله مثل عليه فرد شتمك ومن مظلمتك،

عليك؛ كذب وإن عليه تكذب أن لك وليس قريبه، أو ابنه إلى ول
ا- هم. بالمعصية ُتقابل ل المعصية فإن

ُدوا  تعالى قوله أن كذلك ُيقال أن ويمكن َت ْيِه َفاْع َل َع
ْثِل َدى َما ِبِم َت ُكْم اْع ْي َل مخصص العتداء ومطلق عموم يفيد  َع

ونسائهم، أطفالهم قتل قصد حرمة تفيد التي بالنصوص
التي النصوص وكذلك الحرب، بأمور لهم شأن ل ممن وعجائزهم

ُدوا  المعنى فيكون بمعصية؛ المعصية مقابلة حرمة تفيد َت َفاْع
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ْيِه َل ْثِل َع َدى َما ِبِم َت ُكْم اْع ْي َل وإتيانه، فعله الله حرم فيما إل  َع
تتمة في جأاء لذلك ذلك، من شيء في عليه تعتدوا أن يجوز فل

لتُقوا تعالى: قوله الية للَه َوا َلُموا ال لن َواْع للَه َأ لتِقيَن َمَع ال ْلُم ا
فتعددوا العدوان في العدل حدود تتجاوزوا فل الله فاتقوا أي ؛

في الشرع حدود تتجاوزوا أو عليه، العتداء يجوز ل من على
العتداء. فيه يجوز ل فيما فتعددوا العتداء

ُلوا :تعالى قوله ذلك ونحو ِت ِبيِل ِفي َوَقا للِه َس للِذيَن ال ا
ُكْم َن ُلو ِت ُدوا َول ُيَقا َت لن َتْع للَه ِإ َتِديَن ُيِحّب ل ال ْلُمْع البقرة: ا

َتقتلون فتقاتلون قتالكم في تعتدوا ل . أي190 قتالهم يجوز ل من و
لن  والّزمنى والشيوخ، والرهبان، والنساء، الطفال من وقتلهم ِإ

للَه َتِديَن ُيِحّب ل ال ْلُمْع .  ا
ودللت فقه في القرآن أحكام كتابه في العربي ابن قال

ُدوا َول  تعالى قوله َت َتل : أل َتْع الرجأال وهم قاتل؛ من إل ُيقا
َوة والرهبان والولدان النساء فأما البالغون، ُيقاتلون، فل والحْش

إلى أرسله حين سفيان أبي بن يزيد  الصديق بكر أبو أمر وبذلك
ا- هم.   إذاية لهؤلء يكون أن إل الشام

* * *
الله. شاء إن التالية الصفحة في : ... يتبع976س

تصننفح سننؤالك ترسننل أن : قبننلهننام     تنننبيه
مننن وغيرهننا الصننفحة هننذه فنني الننواردة السننئلة

.. عسننى متفرقننة مسننائل من السابقة الصفحات
إلننّي ُترَسننل .. حيننث عنننه والجواب سؤالك تجد أن

مواضننع فنني عنهننا أجبننت قنند مكررة عديدة أسئلة
فنني كننذلك كننان .. ومننا السلسننلة هننذه مننن عنندة

عنه.  أجيب ل الغالب
أشننكل لعننالم قننول أو نننص عن السؤال كذلك

ورقننم المصنندر ذكننر معننه ُيرفننق أن .. يجب فهمه
مصدره، من مراجعته من لنتمكن والصفحة المجلد

عنه.  نجيب ل قد وإل

www.altartousi.com

23

http://www.altartousi.com/

