
سريعة .. وردود متفرقة مسائل
السئلة الرابعة: أرقام الصفحة

. 100  إلى76 من
  الرحيم الرحمن الله بسم

هؤلءا أن يقول من على نرد : كيف76س
ًا مرتدين، غير أصليين كفار العلمانيين الصلح لعقد تبرير

هذه على الشركية برلماناتهم دخول وبالتالي معهم،
الكافر من المرتد تمييز طرق هي .. وما الخبيثة المقولة
؟!  الحالية الردة بلد في الصلي

الكافر هو الصألي . الكافر العالمين رب لله الحمدالجواب: 
ًا يكن ولم السإلما، في دخل أن له يسبق لم الذي لبوين ابن

.  مسلمين
ًا، كان أن له سإبق من هو المرتد أما ًا كان أو مسلم لبوين ابن
أحكامه له منهما .. ولكل الردة أو الكفر عليه طرأ ثم مسلمين
الشرع.   في والمبينة به الخاصأة

.. مخطئ فهو واحد شيء ويعتبرهما بينهما يخلط والذي
المة!  علماء من معتبر سإلف ذلك في له ليس

* * *
ل كفر  والرسول الله سّب أن : معلوم77س
جاهليته أيام في أنه تذكر موحد ولكن صاحبه، ُيستتاب
شيءا عليه .. فهل  الرسول أو تعالى الله ساب وكفره
أو المجاهدة الجماعة على حاله عرض له يجوز .. وهل
يكتم أم منه ليقتص ـ وجوده حال في ـ المسلم الحاكم
 ؟ تعالى الله إلى ويكله أمره،

الله شاتم بين فرق . يوجد العالمين رب لله الحمدالجواب: 
الله فشاتم الشاتم، اسإتتابة حيث من  الرسإول شاتم وبين تعالى،
ل فإنه  الرسإول شاتم بخلفا ُيستتاب، أنه الراجح على تعالى

.. والعفو العفو أو بالقصاص إل يسقط ل مخلوق حق لنه ُيستتاب
 النبي هو هنا العفو صألحية يملك الذي الحق صأاحب لن مستحيل

شاتم وقصاص القصاص، إل يبق لم .. لذا مات قد  والنبي وحده،
ًا.  القتل النبياء إجماع

في .. أما القيامة يوما توبته نفعته توبته وحسنت تاب فإن
تقدما.  كما القتل الشاتم وقصاص القصاص، من بد ل الدنيا
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ذنبه، على يبكي وأن نفسه، يستر أن أرى صأاحبكم أما
.. سإبيله في الشهادة تعالى الله ويسأل الطاعات، في ويجتهد
أعلم.  تعالى والله عنه، يعفو أن تعالى الله عسى

* * *
من منهم عنهم الله رضي الصحابة أن : نعلم78س

والشرك، الكفر على كانا وزجته هو جاهليته في تزوج
عندما المسلمين أنكحة بتجديد قام  النبي أن نسمع ولم
 النبي عن صحيح حديث هناك .. ولكن بالسلم جاءا

النكحة تجديد " .. فهل بولي إل نكاح فيه:" ل يقول
.. بلدنا في الردة كثرت التي اليام هذه في علينا واجب
كان أو جاهليتهم في تزوجوا موحدون شباب وهناك

ًا، زوجته أمر ولي هو .. فما مرتدين الشهود أو مرتد
؟!  الحل

من المراد كان . إذا العالمين رب لله الحمدالجواب: 
وهم مسلمات من تزوجوا أي جاهليتهم؛ في تزوجوا أنهم قولكم

..!!  والردة الكفر على
وهو يصح ل الزواج هذا فمثل المراد هو هذا كان أقول: إن

يجب حصل .. ولو مسلمة من المرتد تزويج يصح ل لنه باطل؛
أن بعد إل جديد من إليها الرجوع له يجوز .. ول بينهما التفريق

.  جديد ومهر جديد وبعقد ردته من ويتوب يسلم
.. فالزواج مرتد بولي أو ولي، غير من المرأة زواج وكذلك

في كما صأحيح جديد بعقد ويتم ُيفسخ، أن من له بد ول باطل،
قالت: قال  عائشة عن داود أبو أخرجه الذي الصحيح الحديث
" باطل فنكاحها مواليها، إذن بغير ُنكحت امرأة :" أيما الله رسإول

تشاجروا فإن منها، أصأاب بما لها فالمهر بها دخل فإن مرات، ثلثا
".  بولي إل نكاح :" ل ". ولقوله لها ولي ل من ولي فالسلطان

النكاح، لصحة شرط الولي أن يعلم يكن لم الزوج كان إن أما
ًا النكاح في الولي شرطية يرى ل أو .. فإن الحنافا بذلك مقلد

.. والله حله لعتقاده صأحيح الشبهة ووطء شبهة، وطء وطأه
أعلم.  تعالى

على يقرهم  والنبي السإلما يدخلون كانوا المشركين وكون
..  القديمة وأنكحتهم زواجهم

ـ الكافر هي: زواج والتي هنا مسألتنا عن تختلف مسألة فهذه
ًا كفره كان سإواء زواج .. وهذا مسلمة من ـ ردة كفر أما أصألي

قياسإها يصح ل وبالتالي والجماع، بالنص وبطلنه بحرمته مقطوع
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والله إسإلمهم،  قبل وعقودهم المشركين أنكحة مسألة على
أعلم.  تعالى

 * * *
النبوية المدائح قضية في إفتاءانا : نرجو79س

 ؟ الله بيوت من بيت وداخل رجالية، جميلة وبأصوات
َلق العالمين. إحداثا رب لله الحمد الجواب: في الِح

.. وغيرها بالمدائح فيها الصأوات ورفع النشاد، أجل من المساجد
 المحدثة المور من وهو الصالح، السلف فعل و هدي من يكن لم

محدثة .. وكل المتأخرة القرون في التصوفا فرق أحدثتها التي
الحديث وفي النار، في ضللة وكل ضللة، بدعة وكل بدعة

".  رد فهو منه ليس ما أمرنا في أحدث منالصحيح:" 
أحدثوا الذين أولئك على أنكر قد  مسعود ابن كان وإذا

يعدون وكانوا مرتفع، بصوت الذكر أجل من المسجد في الحلق
بدعة هذا فعلهم .. وعد بالحصى وتهليلهم وتكبيرهم، تسبيحهم،

هلكتكم، أسإرع ما محمد أمة يا لهم: ويحكم قاله ومما ضللة،
ُتكسر، لم وآنيته تبل لم ثيابه وهذه متوافرون، نبيكم أصأحاب هؤلء
أو محمد، ملة من أهدى هي ملة لعلى إنكم بيده نفسي والذي

ًا أن حدثنا  الله رسإول .. وإن ضللة باب مفتتحي يقرؤون قوم
ثم منكم، أكثرهم لعل أدري ما الله وأيم تراقيهم، يجاوز ل القرآن
تولى. 

الحلق أولئك عامة الثر: رأينا راوي سإلمة بن عمرو فقال
الخوارج.   مع النهروان يوما يطاعنونا

الغناء أجل من المساجد في الحلق يحدثا بمن قلت: فكيف
في الناس حال هو كما مرتفعة بأصأوات المدائح أو النشاد، أو

بمقولة أولى أنهم شك .. ل الصوفية للجماعات التابعة المساجد
..!!  ضللة باب لمفتتحي إنكم:  مسعود ابن

وبخاصأة ـ مرتفع بصوت النشاد هذا مثل فإن ذلك إلى إضافة
ممن غيرهم أو المصلين، يؤذي قد ـ ومنظم دوري بشكل كان إن

.. وهذا العلم طلب وحلقات مجالس في يجلس أو القرآن، يقرأ
أعلم. تعالى .. والله والتحريم بالحظر القول على يحملنا آخر منكر

ًا معازفا، بدون المساجد خارج النشاد هذا كان إن أما بعيد
تشوق التي النافعة المعاني .. تتخلله الطراء في الغلو عن

إنشاد .. وكذلك وصأحبه  محمد الحبة ولقاء للجنان النفوس
من وغيرها الله، سإبيل في الجهاد معاني تحيي التي الشعار
الله؛ شاء إن فيه حرج ل هذا .. فكل النافعة الشرعية المعاني
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التي العديدة الفوائد من عليه يترتب ولما أولً، السلف عن لثبوته
أعلم.  تعالى والله الناس، حياة واقع في نلمسها

الخاصأة المناسإبات وبعض والعياد العراس أن التنبيه مع
اسإتثناء لها .. حيث ذلك وغير  نصر أو ظفر من كالعودة للنسان؛

ـ التوسإع فيها .. ويجوز تقدما عما الشيء بعض يختلف خاص
والله غيرها، في يجوز ل ما ـ الشرع وآداب بضوابط المضبوط

أعلم. تعالى
 * * *

ً الفعل يكون : متى80س التحاكم معنى في داخل
ًا دخولً الموضوع في الضابط وما أكبر، كفر هو الذي كلي

  ..؟
يخرج الذي التحاكم . العالمين رب لله الحمدالجواب: 

ًا ويكون الملة من صأاحبه  له أكبر كفر
 : الوصأفين أحد

ورسإوله الله حكم عن المرء يعدل عندماالول:  الوصف
الحاكم ووجود توفر رغم عليه، ويقدمه يؤاثره الطاغوت؛ حكم إلى

..  الله أنزل بما له تحكم التي القادرة الجهة أو
ًا ـ  المرء يتحاكم : عندماالثاني الوصف ًا حر إلى ـ مختار

بما يحكم الذي المسلم الحاكم غياب حال في ـ الطاغوت شرائع
ًا ـ الله أنزل ًا بها، راضي ًا ومستحسن تحاكم لو .. وكذلك لها ومزين
ًا إليها الكفر لشرائع واسإتحسانه رضاه على يدل ما أظهر ثم مكره

.  والشرك
ًا التحاكم فعل يكون بأحدهما أو الوصأفين بهذين كفر

ًا أكبر . أعلم تعالى والله ،فل ذلك سإوى .. وما الملة من مخرج
* * *

ذلك حكم وما تحاكم، السفر جواز طلب : هل81س
 ..؟

السفر جواز طلب ليس.  العالمين رب لله الحمدالجواب: 
الضروريات من لنه عليه، الحصول في حرج .. ول التحاكم من

.. عنه السإتغناء الحيان من كثير في للمرء يمكن ل التي الماسإة
حصوله على المترتبة الشرعية المخالفات بعض حصول حال وفي

ٍذ بد .. ل واسإتخراجه .. والمفاسإد المصالح تقدير من حينئ
ًا القل وتقديم واسإتخراجه، تحصيله على الباعثة والضرورات ضرر

ًا ًا والدنيا الدين في وحرج شخص من تختلف قد .. والمسألة مع
.  أعلم تعالى والله لخر،

* * *
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.. السنة في ثابت بكافر الستجارة هل :82س
 ؟؟ الحكم نفس له بالطاغوت الستجارة وهل

الجوار طلب يجوز ،نعم.  العالمين رب لله : الحمدالجواب
ثابت .. وهو وأسبابه دواعيه توفرت إن المشرك الكافر من
  النبي طلب فقد السنة؛ في             
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ُتعرفا حتى الماما خلف الصلة تجوز ل بأنه القولالجواب: 
يفترضون الذين الغلة الخوارج ومنبته خاطئ، قول .. هو عقيدته

وعقيدتهم وشذوذاتهم قولهم على يتابعهم من إل الكفر الناس في
الناس.  في

لسإباب:  .. فهو خاطئ القول هذا لماذا أما
..!  القول هذا صأحة على يدل الذي الدليل : انتفاءمنها

بالتعامل تلزما التي العديدة الشرعية للدلة مخالفتهومنها: 
المرء يظهره وما الظاهر أسإاس على الحكاما وبناء الظاهر، مع
في وقر ما ومعرفة الباطن، تتبع دون من وأقوال أعمال من

أخرجه الذي الصحيح الحديث الدلة هذه من البطون، أو القلوب
صلتنا، صلى :" منقال أنه  النبي عن وغيره، البخاري

الله ذمة له المسلم فذاك ذبيحتنا وأكل قبلتنا، واستقبل
".   رسوله وذمة

يليق .." فكيف المسلم فذاك"  عنه يقول  النبي كان فإذا
 المخالفة على يتجرءوا أن بهؤلء

وحقيقة اعتقاده، نعرفا حتى..  الكافر هو فذاك :" ل،فيقولون
" ؟!!  وقلبه باطنه في وقر ما

المة، علماء من معتبر عالم به يقل لم القول هذا : أنومنها
ضللة، وبدعة محدثا قول كذلك عليه.. وهو اتفقوا ما بخلفا وهو

..!  المتشددين الغلة طريق في السير نحو سإريعة وبداية
الصلة  وتجوز:4/542 الفتاوى في تيمية ابن قال

أئمة وسائر الربعة الئمة باتفاق مستور مسلم كل خلف
خلف إل جماعة ول جمعة أصلي قال: ل فمن المسلمين،

مخالف     مبتدع     فهذا     الباطن في     عقيدته     أعرف     من
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الربعة المسلمين وأئمة بإحسان لهم   والتابعين     للصحابة
  ا-هـ. وغيرهم

* * *
بالجوارح العمل القول: بأن في رأيكم : ما100س

ًا وليس لليمان كمال شرط الله .. وجزاكم لصحته شرط
ًا  ؟ خير

اليمان لصحة شرط بالجوارح العمل بأن : القولالجواب
خطأ .. هو كمال شرط بالجوارح العمل بأن القول أن كما خطأ،

كذلك. 
المرجئة قول والخر الغلة، الخوارج قول فالول

..!  الضلل
وسإط : هووالجماعة السنة أهل عليه الذي والصواب

لصحة كشرط يدخل ما الجوارح أعمال من أن حيث بينهما؛
..  ذلك وغير الشرك واجتناب كالصلة، اليمان،

على والزكاة والحج كالصياما كمال؛ شرط يكون ما ومنه
كالزنى الذنوب كبائر .. وكاجتناب السلف أقوال من الراجح

ـ فيها الوقوع أعمال .. فهذه ذلك وغير الخمر، وشرب والسرقة،
اليمان ينقص ـ لحرمتها الجحود أو السإتحلل وجه غير على

في تجده ذلك .. وتفصيل الكبر كالشرك ينفيه ل لكنه ويضعفه،
إتمامه الله " يسر الملة من صاحبها تخرج " أعمال كتابنا

ونشره. 
* * *

الصفحة في ـ الله شاءا إن ـ : أنظره101س
متفرقة.  مسائل من الخامسة

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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