
سريعة .. وردود متفرقة مسائل
السئلة عشرة: أرقام الثانية الصفحة

. 300  إلى276 من
الرحيم الرحمن الله بسم

الجماعات تعدد ظاهرة تفسير : ما276 س
وفي التفكير، في بينها الكبير والخاتلفا السلمية

بين الداخالية الحرب هذه .. ولماذا العمل طريقة
  ؟؟ خايرا الله .. وجزاكم السلمية التيارات

عديدة أسباب العالمين. هناك رب لله الحمدالجواب: 
بينها فيما التنافر هذا .. وظاهرة السلماية الجماعات تعدد لظاهرة

حٍظ نسيان عاقبة .. فإن والتوحيد الدين مان حٍظ أهمها: نسيان
العداوة .. وحصول والتشتت التفرق، إلى تكون والتوحيد الدين مان

ّلِذيَن  َوِمَن:تعالى قال .. كما الواحد الدين أتباع في والبغضاء ا
ُلوا ّنا َقا َنا َنَصاَرىَ ِإ ْذ َثاَقُهْم َأخَا َنُسوا ِمي ًا َف ّظ ّكُروا ِمّما َح ِبِه ُذ

َنا ْي َأْغَر َنُهُم َف ْي َة َب َداَو ْلَع َء ا َبْغَضا ْل َلى َوا ِم ِإ َياَمِة َيْو ْلِق َوَسْوفَا ا
ُئُهُم ّب َن ّلُه ُي ُنوا ِبَما ال َنُعوَن َكا لماة ُضرب ماثل  وهذا. َيْص
ًا فنسيتم النصارى؛ فعل فعلتم إن أي السلما؛ الدين مان حظ
التفرق مان لهم حصل ماا لكم .. فسيحصل فعلوا كما والتوحيد
نست التي المعاصرة الجماعات أكثر .. وماا والبغضاء والعداوة

ًا ًا بل حظ بالله!  إل قوة ول حول .. ول والتوحيد الدين مان حظوظ
* * *

البنوك على واحتيال نصب عن : سمعت277س
ثم البنك من قرض أخاذ وهي غريبة، بطريقة الربوية
الحكم .. وما المر هذا حكم .. ما المنشأ بلد إلى الهرب

السطو يجوز .. وهل الخيرية للجمعيات تذهب كانت إذا
..؟!  الربوية البنوك على

الفوائد ودفع البنوك في الموال وضع يجوز وهل
أجر المال هذا لصاحب .. وهل اليتام لرعاية للجمعيات

..؟! 
على السطو يجوز العالمين. ل رب لله الحمدالجواب: 

مان الغرض كان .. وإن واحتيال نصب عمليات إجراء .. ول البنوك
.. الخيرية الجمعيات ولصالح الخير سبيل في الماوال صرف ذلك
ًا إل يقبل ل طيب الله فإن ..!  طيب
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.. وبين والجهاد الغزو طريق عن يتحصل ماا بين فرق يوجد
.. شيء .. فهذا الحتيال أو النصب أو السطو طريق عن يتحصل ماا

ننصح المار في والتفصيل الفائدة مان .. ولمزيد شيء وذاك
مانشور .." وهو المشركين أماوال استحلل " حكم كتابنا بمراجعة

 ماوقعنا. في
لأقول:  السؤال من الثاني الشق على والجواب

الفوائد، تحصيل لمجرد الربوية البنوك في المال وضع جواز أرى
الجمعيات لصالح المال هذا صرف ذلك مان الغرض كان وإن

.. عنه المنهي الربوي التعامال في ذلك .. لدخول اليتاما أو الخيرية
لتلك ماباشرة تقوية مان الربوية البنوك في المال وضع في ولما

تعالى والله والثإم، المنكر على .. وإعانة الباطلة المؤسسات
ُنوا:يقول َتَعاَو َلى  َو ِبّر َع ْل ّتْقَوىَ ا ُنوا َول َوال َلى َتَعاَو ِم َع ْث ِْل ا

ْدَواِن ْلُع .  َوا
لوضع اضطر أو ابتلي الذي هنا: أن ُيقال أن يمكن الذي ولكن

ٍذ .. فهو ربوي بنك في مااله الفائدة يدع أن خيارين: إماا بين حينئ
يأخذها أن .. وإماا قوة على قوة بذلك .. فيزداد للبنك المتحصلة

له .. وليس مااله مان ليس أنها .. على خيرية ماصاريف في ويضعها
..!  الحراما إلى يده ماد وعدما الماانة أداء أجر اللهم .. إل أجر فيها

لصالح وتوضع تؤخذ أن الولى بأن ذلك عن العلم أهل أجاب
أعلم.  تعالى .. والله الخيري العمل

* * *
تزييف تحريم مفادها بفتوىَ : تفضلت278س
.. ولكن المسلمين من العوام بعض تضرر مخافة العملة

ًا قلت قد من لتبرئة بيان إصدار حكم عن سال لمن أيض
ًا يتهم بذلك ملزمة غير الجماعة أن المرتدين بقتل ظلم

 ؟؟ القولين بين تجمع .. كيف
التضاد أو العلقة وجه العالمين. ماا رب لله الحمدالجواب: 

.. المسلمين يشمل ذلك ضرر لن العملة؛ تزوير بحرماة القول بين
غير المجاهدة الجماعة بأن القول .. وبين بريء ماظلوما وكل

هذه كانت إذا وبخاصة يجري ماا كل حول بيان بإصدار مالزماة
.. ماا الراجح هو كما بالضرر أفرادها وعلى عليها ستنعكس البيانات

بين تجمع بسؤالك: " كيف تطالبني حتى القولين بين التضاد وجه
"؟!  القولين
بعض تضرر ماخافة العملة تزييف أقل:" بتحريم لم أنني ثإم

يمكنك ماثبت والقول ـ قلت وإنما عني، نقلت .." كما العواما
.. وماظلوما ماسلم كل يطال العملة تزوير ضرر ـ:" إذ ماراجعته
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أو ُينقل ماا ضبط أرجو .. لذا القولين بين واضح " والفرق بريء
ًا! الله .. وجزاكم عني ُيقال خير

* * *
قال .. فقد الشيخ آل صالح في قولك : ما279س

عن دافع .. وقد المر ولي بإذن إل يجوز ل الجهاد أن
 ؟؟ الحلبي علي .. وبالتحديد المرجئة

بر كل ماع مااٍض العالمين. الجهاد رب لله الحمدالجواب: 
..  إمااما دون ومان .. وبإمااما وفاجر
يقاتلون أماتي مان طائفة تزال :" ل لقوله الزماان، مادار وعلى
ًا عديدة أخرى ولنصوص .."، الحق على هنا.  لذكرها ماجال لما جد

ماحدث قول .. هو وإمااما خليفة ماع إل جهاد ل والقول: بأنه
عليه دلت ماا بخلف .. وهو الماة أعداء إل يخدما ل .. وهو وماردود
..!  الصالح السلف .. وفعل والسنة الكتاب نصوص

مان أكثر في عليها رددنا قد الرجائية الخبيثة الشبهة وهذه
إلى الطريق كتابنا ـ شئت إن ـ فانظر وأبحاثإنا، كتبنا مان ماوضع

المنصورة الطائفة " صفة كتاب .. وكذلك إسلماية حياة استئناف
في اليجاز هذا عن يغنيك ماا والستدلل التفصيل مان .." فستجد

الموضع. هذا
* * *

المغلظة والردة المجردة الردة عن : تحدثت280س
 ..؟ المجال هذا في كتب إلى ترشدنا أن لك .. فهل

الردة بين التفريق العالمين. هذا رب لله الحمدالجواب: 
.. والسنة الكتاب نصوص عليه دلت .. قد المغلظة والردة المجردة

ً .. فانظر الفقه كتب في ماوضوعه تجد " الصارما كتاب ماثل
 تيمية. ابن السلما " لشيخ الرسول شاتم على المسلول

* * *
" مسمومة العلماء " لحوم مقولة أصل : ما281س

.. أرجو كثيرون أشخاص المسمى هذا تحت دخال فقد
أن لنا كيف المثلة خالل من لنا يفصل أن الشيخ من

 ؟ السلطين أبواق وبين العلماء بين نميز
العلماء " لحوما العالمين. عبارة رب لله الحمدالجواب: 

ًا .. ول كريمة آية " ليست ماسموماة ًا حديث أطلقها .. وإنما نبوي
ول حق، بغير العلماء بأعراض الخوض مان ليحذروا العلم أهل بعض
..!  برهان ول علم

.. وبين العامالين العلماء بين التمييز أو التعرف يتم كيف أماا
؟ السلطين علماء
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عن أحدهما تميز التي والصفات القرائن مانهما : لكلأقول
ٍد على تخفى ل التأمال مان بشيء .. وهي الخر الله. شاء إن أح

* * *
النجاشي حول التوضيح شيخ يا منك : أود282س

على الروم بانتصار بالدعاء له والدعاء اسمه قرنت الذي
 ..؟ الغائب صلة عليه  الرسول يصل .. ألم الفرس

على النجاشي العالمين. ماوافاة رب لله الحمدالجواب: 
كان النجاشي أن ُيفيد ول يعني .. ل عليه  النبي .. وصلة اليمان
ًا كما ـ لدي .. والراجح الملك على مانافسيه قاتل أن يوما ماسلم

أسلم أو آمان قد يكن لم وقتها أن ـ الشأن بهذا الخاصة الثإار تفيد
أعلم. تعالى .. والله

* * *
الردني الجيش أفراد مع حدث ما حكم : ما283س

 أفغانستان في الكفرة ناصروا عندما
حراسة في سيعملون أنهم علمي .. فحسب

ًا ذلك إلى وما المراقبة .. ونقاط المستشفيات .. علم
إعطاء دون الجيش من يطرد الخدمة يرفض من أن

..؟!  مستحقات
المستشفيات أن العالمين. يبدوا رب لله الحمدالجواب: 

ًا كثيرة أفغانستان في عدد مان الكوادر هذه تستحق .. حتى جد
وزعم .. إل أفغانستان قصد جيش مان ماا .. حيث والجند الجيوش

؟!!  المستشفيات في .. ويخدما المستشفيات سيحرس أنه
.. أن لغيرـهـم .. ول الردـنـي الجـيـش لـفـراد يـجـوز أـقـول: ل

ماهمتـهــم أن زعـمــوا .. وإن أفغانـســتان ـفــي للخدمـاــة يتطوـعــوا
ـدي حرماان إلى ذلك أدى .. وإن النساني العمل في ماحصورة الجـن

..!! وغيرها المالية ماستحقاته مان
* * *

القتصادية المقاطعة في قولك : ما284س 
واجبة أنها قال فيمن قولك .. وما المريكية للمنتجات

 ..؟ المر ولي رأىَ إذا
لماة ماحاربة دولة العالمين. أماريكا رب لله الحمدالجواب: 

أقول .. ول ماستحسن أمار ومانتجاتها صادراتها .. وماقاطعة السلما
ًا اشترى مان كل أن بمعنى بالوجوب صناعة مان هو السوق مان شيئ

ًا يكون مانتجاتها أو أماريكا أعلم.    تعالى .. والله آثإم
في يسير الحيان مان كثير في الموضوع هذا أن التنبيه ماع

ماشروب شراء لعدما تتنادى الشعوب .. فبينما صحيح الغير التجاه
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جيوب في يصب الماة بترول أن " نجد البيبسي أو " الكوكول
وسط في هي الماريكية الستثمار وشركات ماصانع .. وأن أماريكا
خدماة تحت وسماءنا بحارنا .. ونجد ماسلمة عامالة .. وبأيدي بلدنا

أماريكا مان هي الثقيلة الصناعات وجميع أسلحتنا .. ونجد أماريكا
..؟!!   أماريكي إنتاج ومان

المقاطعة أجل مان بالتنادي السماح هذا يكون أن أخشى لذا
نقمة تنفيس قبيل مان .. هو الماريكية للمنتجات الختيارية الجزئية

ذلك!!  مان شيء لوحظ .. وقد الغاضبة الشعوب
* * *

.. هل ذكرتها التي للعالم التقية : شروط285س
ً نجد أن لنا  ؟ مراجع في لها تفصيل

:تعالى قوله تفسير العالمين. انظر رب لله الحمدالجواب: 
ِإّل ّتُقوا َأْن    ْنُهْم َت ًة ِم .. المعتمدة التفسير كتب في  ُتَقا

الله.  شاء .. إن ذكرناها التي والقيود الشروط تجد فسوف
ًا وقواعد نصوص عليها دلت قد والقيود الشروط هذه أن علم

العلم. أهل عليها ينص أن .. قبل الشريعة
* * *

ًا كتاباته بعض في المقدسي : يقول286س مادح
المعين المام خالف يصلون ل كانوا أنهم الموحدين بعض

.. الفعل هذا حكم .. ما السجن في الحكومة قبل من
ًا الله وجزاكم  ؟ خاير

تماما على اطلع أن بد العالمين. ل رب لله الحمدالجواب: 
هذا خلف الصلة عدما على حملهم الذي السبب .. وأعرف الكلما
.. ل أما ذلك على وافقهم قد ماحمد أبو الخأ .. وهل المذكور المااما
أن مان لتمكن ذلك كل على وأطلع أعرف أن لي بد .. ل ولماذا

..! عنه سألت فيما رأيي أعطيك
* * *

للعداد لحاهم بحلق يقومون الناس : بعض287س
الحكم؟ .. فما الجهاد .. ومصلحة

اللحية إرخاء أن العالمين. الراجح رب لله الحمدالجواب: 
ًا ستكون اللحية كانت إذا .. ولكن واجب ًا سبب المجاهد يمنع ماحقق

ٍذ بأس .. ل المشروعة وأهدافه غاياته إلى الوصول مان بحلقها حينئ
الله سبيل في .. ويحلقها الله سبيل في يربيها .. فهو الله شاء إن

.. والله مالزماة ضرورة غير مان ذلك في التوسع أرى ل .. ولكن
أعلم.  تعالى

* * *
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على المحتوية العطور استعمال يجوز : هل288س
 ..؟ الكحول

.. يجوز أنه لدي العالمين. الراجح رب لله الحمدالجواب: 
تعالى والله إزالتها، يتعين التي النجاسات مان ليست الكحول لن

 أعلم.
* * *

ًا الرجل يكون : متى289س العقيدة، في مبتدع
ًا، يكون الصلة تارك يكفر ل من فهل هذا أن مع مبتدع
ًا؟؟ الله .. وجزاكم العقيدة من  خاير

ًا الرجل العالمين. يكون رب لله الحمدالجواب:  في مابتدع
ًا ُيحدث عندماا العقيدة وعلقة ماساس .. له الله دين في ليس أمار
..!  والتوحيد بالعقيدة

يكون أن بالضرورة يلزما ل الصلة تارك يكفر ل والذي
ًا صحيحة أصوله كانت إذا وذلك عقدية؛ بدعته تكون أن .. أو مابتدع

تارك كفر تفيد ل عنده الدلة لن الصلة تارك يكفر ل هو .. ثإم
.. الصلة تارك عن الكفر تصرف عنده أدلة لوجود .. أو الصلة
أو زلة في وقع انه .. ول بالبتداع نرمايه أن يجوز ل هذا فمثل

ماا على واحد أجر فله الجتهاد ذوي مان كان .. وإن عقدية ماخالفة
ًا.  فيه اخطأ اجتهاد

.. وتارك عمل الصلة لن الصلة؛ تارك ُيكفر ل كان إذا أماا
.. الدين في بالبتداع نرمايه هذا .. فمثل بكافر ليس عنده العمل

 أعلم. تعالى .. والله اليمان ماسألة في أصوله وبفساد
* * *

الكشوفات في التسجيل يجوز : هل290س
يكون بحيث النتخابات؛ في المشاركة دون النتخابية

ًا السم من يستفيد .. لكي السماء ضمن من موجود
من أحد إلى تحتاج تكون التي المور ببعض المرشح

..؟!  تمر لكي النظام أذناب
التسجيل ماجرد كان العالمين. إذا رب لله الحمدالجواب: 

.. يسجل أن له يجوز .. نعم الخأ عن مافاسد ويدفع ماصالح يجلب
المعامالت إجراء عند للقوما .. يبرزه انتخابي كرت على يحصل وأن

بالله!  إل قوة ول حول .. ول لبرازه الضرورة دعت .. وكلما
أن .. خشية القدوة ماوضع في كان لمن ذلك نستحسن ول

النتخابي الكرت على وحصل سجل أنه .. فيظنون الناس يقلده
بعض في بها المعمول الديمقراطية النتخابات بجواز لقتناعه
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ًا بذلك .. فيكون البلدان فعل أنه أعلن إذا .. إل إضللهم في سبب
أعلم. تعالى .. والله عنه القوما أذى دفع لمجرد ذلك

* * *
والتجار العوام، الرافضة مع التعامل : كيف291س
ًا بيوت من قريبة تكون التي المحلت أصحاب خاصوص

..؟!  السنة أهل
طائفة الروافض العالمين. الشيعة رب لله الحمدالجواب: 

..! مانهم ذلك شراء جواز نرى .. ول ذبائحهم تؤكل .. ل وردة شرك
بشرائه بأس .. ل المذبوح بالطعاما علقة له ليس كان ماا أماا

أعلم. تعالى .. والله ماحلتهم مان
* * *

الفاضل الخاوة أحد من رسالة : وصلتني292س
للحوار المنتدىَ في للتسجيل فيه أدخال الذي السم بأن

ًا  الرسول عنه نهى قد ـ القاسم أبو وهو ـ بأني .. علم
.. أرجو  محمد ورسولنا حبيبنا باسم التكني قصدت
عنك وأبعد .. وثبتك، الله أجارك المسألة هذه في إفتائي

 ؟ الشر
تتكنى أن يجوز ل العالمين. نعم رب لله الحمدالجواب: 

فقد ، الرسول بكنية التكني عن النهي .. لورود القاسم أبي بكنية
أنا بكنيتي؛ تكنوا ول باسمي، تسمواقال:"  أنه  عنه صح

".   القاسم أبو أنا بكنيتي، تكنوا لرواية:"  " وفي القاسم
.. الحبيب .. أخانا يا كنيتك تغير بأن عليك حكمنا فقد لذا
ًا.  الله وجزاكم خير

* * *
حكم استبدلوا الذين عن يدافعون : الذين293س 

بالعجز، لهم ويعتذرون الوضعية، بالقوانين الله
ًا، سائغ العذر هذا .. هل عليهم الواقعة والضغوط شرع

؟!  عليهم الرد وكيف
عن الولية ُيسقط العالمين. العجز رب لله الحمدالجواب: 

رواية صدقت .. فلو المطاع الشرعي الوالي صفة ويفقده الحاكم،
أنهم يعني .. هذا وأماتهم دينهم نحو بواجباتهم القياما عن عجزهم
.. فل للحكم وليتهم شرعية بعدما بأنفسهم أنفسهم على حكموا
ًا ـ يجوز ً شرع .. ثإم العجز العاما الحاكم في ُيفترض أن ـ وعقل
ًا يبقى ًا حاكم ًان شرعي ًا ماطاع الماة!!  قبل مان به وماعترف

التعلل زعم يكذب حالهم واقع أن آخر .. وجه وجه هذا
ًا أشد أنهم عليهم نلحظ .. إذ بالعجز ًا كيد ًا وظلم للسلما وحرب
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ـ الغباء مان كذلك كان .. ومان الصليين الكفار .. مان والمسلمين
حصلت أنها .. على الشرعية ماخالفاتهم ُتحمل أن ـ الغباء كل

 ..!! العجز بسبب
* * *

على يستدل بعضهم الموضوع نفس : في294س
على قومه يحكم كان وأنه بالنجاشي المبدلين كفر عدم

يكن لم لنه وذلك الله، أنزل بما يحكم يكن ولم شريعتهم
ًا، مات ذلك ومع قومه، مخالفة يريد عليه وصلى مسلم

؟!  هؤلء على الرد سبيل .. فما  النبي
الحكم طواغيت العالمين. قياس رب لله الحمدالجواب: 

أوجه:  مان وذلك وفاسد، باطل قياس النجاشي على المعاصرين
ًا كان النجاشي أنمنها:  .. نصرانية أماة يحكم .. وكان كافر

..!    الكفر شرائع إلى فبدلها السلما بشرائع يحكمهم يكن لم
ًا النجاشي : كانومنها في والسلما اليمان عليه فطرأ كافر

بإسلماه يعلمون يكن لم الصحابة أن .. بدليل ومالكه حياته أواخر
لما بإسلماه أعلمهم  النبي أن .. ولول وظهوره انتشاره لعدما

. بذلك علموا
ًا النجاشي كانومنها:  .. وأواماره الوحي تعاليم عن بعيد

إلى يصل أن يستطيع هو .. ل المنورة المدينة عن الحبشة بعد
 تصله! أن يمكن الدين ماسائل مان استجد ماا ول الشرعي، النص

مامن المجموعة .. وإلى للنجاشي بالنسبة المار أنومنها: 
القتل يعني الملك عن التخلي .. قرار الصحابة مان إليه هاجر

يتطلعون كانوا الذين الخصوما .. لوجود للجميع المحقق والموت
بالنسبة الملك أن .. أي الدوائر بالنجاشي .. ويتربصون للملك

ًا كان للنجاشي ..!  أسلم أن وبعد ُيسلم أن قبل عليه مافروض
الفترة في ـ النجاشي أن على صريح دليل يوجد : لومنها

ثإم  النبي عن أمار بلغه أو بأمار،  الرسول أماره ـ فيها آمان التي
..!  خالفه

ًا كان أنه رغم ـ النجاشي : أنومنها .. وعذر أماة في وحيد
مان  النبي أصحاب مان نخبة يحمي أن استطاع ـ به أولى العجز

..!!  لهم قوماه بني أذى .. ومان لهم قريش كفار ماطاردة
كالنجاشي هكذا .. هم العصر هذا في المسلمين حكاما فهل

اعتقال في الصليين الماة أعداء قبل يتسابقون تراهم أنك .. أما
مان .. وغيرها الماريكية للسجون الماة شباب خيرة وتسليم
الظالمين؟!!  الطواغيت سجون
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الحكم طواغيت لقياس وجه نقول: ل كلها الوجه هذه لجل
النجاشي على تعالى الله لشرع والمحاربين المبدلين المعاصرين

..!  الله رحمه
ً النجاشي في الرجاء لمشايخ وليس جدالهم لهم يبرر دليل

..!!  الله لشرع والمحاربين المبدلين، الحكم طواغيت عن العقيم
* * *

وجود مع بالشريعة يحكم من حكم : ما295س
.. وهل وغيرها الربوية البنوك .. كوجود متعمد نقص

أن يقولون السلف أئمة :" أن بعضهم يقول كما صحيح
ما غالب إلى النظر خالل من يكون الدولة على الحكم

قلنا السلم عليها يغلب كان فإن أحكامها في عليه هي
.. ؟!  صحيح والعكس مسلمة، دولة أنه

نقص عملية أي في ربالعالمين. للحكم لله الحمدالجواب: 
ضوئها وعلى أماور، إلى النظر ينبغي الله انزل بما الحكم في

تعالى.  الله لحكم النقص أو الترك هذا ماثل في الحكم ُيعرف
الحكم كان .. بحيث بالتوحيد علقة له النقص هذا كان فإن

أو للتوحيد، المناقض بالشرك حكم عن عبارة هو الله أنزل ماا بغير
والستحلل، الجحود بدافع كان أو والتبديل، التشريع وجه على كان

.. الله أنزل لما والعداء الكره بدافع أو والكبر، العناد بدافع كان أو
ماخرج أكبر كفر .. فهو جهتها مان النقص جاء إذا كلها الوجه فهذه
..!  المنقوص الشيء هذا كثر أو قل ماهما الملة عن

.. فهنا ذكرها المتقدما الوجه غير مان النقص هذا جاء إذا أماا
.. والله كفر دون الكفر .. أو الصغر الكفر على النقص هذا ُيحمل
أعلم.  تعالى

الذي النظاما هو السلماي النظاما كذلك: أن القول ويمكن
.. والحياة الحكم شؤون جميع في  الله لحكم استسلماه يعلن

.. طاعة ذلك وغير والتعبدية والقتصادية، والجتماعية، السياسية،
ًا .. فهو والعمل بالقول ذلك عن يعلن الذي .. فالنظاما  لله وتعبد
ذلك بعد مانه حصل .. وإن السلماي الحكم وهو السلماي النظاما
ٍذ المخالفة أو التقصير مان شيء كفر دون كفر بفقه ُيعمل .. فحينئ

إليه.  تذهبون الذي بالكفر العلم: ليس أهل .. وبقول
.. ول  لله والعبودية الطاعة عن يتمرد حكم أو نظاما وأيما

جميع في تعالى الله لحكم استسلماه عن ـ والفعل بالقول ـ ُيعلن
حكم فهو   لله وعبودية .. طاعة والحياة والسياسة الحكم شؤون
التي القوانين بعض أنظمته تخللت .. ماهما إسلماي وغير جاهلي
أعلم.  تعالى .. والله تعالى الله حكم توافق
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* * *
بلد في السائحين قتل حكم هو : ما296س

.. الفساد ينشرون أكثرهم أن .. وبخاصة المسلمين
زمن منذ السلمي الجماعة أصدرته بما سمعت ولعلك

جماعة بأن القول في الشرع حكم هو .. وما الشأن بهذا
..؟!  الديار في المر أولي أنهم المسلمين من

أو السائح قتل يجوز العالمين. ل رب لله : الحمدالجواب
يدخلها فهو المسلمين بلد يدخل إذ .. لنه بشيء عليه العتداء

ل .. وهو بعض يقوي .. وبعضها بعض يغلظ بعضها وعقود بعهود
كل .. بل الحاكم أماان إلى ـ البعض يظن كما ـ  وحسب يركن

الطائرة، في ركوبه مان ابتداء به يرحب أو عليه يسلم ماسلم
ً ً المطار في ونزول ًا البلد إلى .. ودخول في الناس على .. ومارور

تحرما التي الماانات جملة مان كله .. فهذا وماتاجرهم ماحلتهم
ُيعرف ل إذ عرفي أمااٍن في أنه إلى .. إضافة السائح على العتداء

أو حرب أو لقتال البلد يدخل أنه والعرف العادة في السائح عن
..!  أذى

حق يحتكرون أن المسلمين مان جماعة أو لفرد يحق ل
.. المسلمين مان غيرهم دون لنفسهم للخرين الماان إعطاء

أدناهم!  ذماتهم في يمشي فالمسلمون
الجانب هذا مان .. فالمسالة للفساد يدخل سائح كل ليس

 .. والحكاما الظن دائرة في
مان يظهر الذي الفساد هذا أن .. كما بالظن تنتهك ل والحرماات

..؟!  بالقتل ُيقابل أن فيه الحكم .. هل السواح بعض
التي فتواهم عن تراجعوا قد .. أحسبهم ذكرتها التي الجماعة

الشرعي التأصيل لها أصلوا قد يكونوا لم أنهم تبين .. وقد ذكرتها
ُيحمد ل ماا المفاسد مان غيرهم وعلى عليهم جلبت .. وقد الصحيح
بأن قولهم إل حجة عندهم نجد فلم ماعهم النقاش .. وعند عقباها

ينفذ ل المرتد .. وأماان المرتد الحاكم أماان إلى عائد السائح أماان
 وحسب المرتد الحاكم أماان على يركن ل السائح أن .. وفاتهم

..!  تقدما كما
.. بالخطأ .. واعترف تراجع قد ـ نعلم كما ـ مانهم وكثير

حكم"  كتابنا على بالوقوف ننصح المسألة في الفائدة مان ولمزيد
..".  المشركين أموال استحلل

* * *
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الكلم .. كثر فريضة اليد كف يكون : متى297س
حالت في اليد بكف ملزمون نحن .. فهل اليد كف عن

 .. ؟ نسخت قد اليدي كف آية أن .. أم الشدة
أوائل في السيف العالمين. آية رب لله : الحمدالجواب

ُكْم ُكّفوا  الكريمة: الية .. نسخت براءة سورة َي ْيِد َأِقيُموا َأ َو
َة ُتوا الّصل َة َوآ َكا عن اليد بكف تأمار التي اليات مان وغيرها  الّز
براءة.  سورة في تقريره تم ماا إلى القتال أحكاما .. وانتهت القتال

العجز، حصول عند بالية العمل يرى العلم أهل بعض أن إل
ليس هنا اليدي كف هنا: أن قوله يمكن الذي .. لكن والستضعاف

فإن أخرى .. ولعلة لغيره هو .. وإنما النسخ قبل كان كما لذاته
انتهت بما العمل وهو أصله إلى الحكم .. وعاد الحكم زال زالت
أعلم.  تعالى .. والله وأحكاما تقريرات مان براءة سورة إليه

* * *
العدو في النغماس بين فرق هناك : هل298س

 .. ؟ بالتفجير النفس قتل وبين
بين فرق يوجد العالمين. نعم رب لله الحمدالجواب: 

نفسه، لقتل المرء ماباشرة .. وبين العدو صفوف في النغماس
بين .. والفرق بيده ُيقتل .. والثاني العدو يد على ُيقتل فالول

ّين.  واضح المارين وب
التالي:   النحو على عندي المسألة في  والحكم

.. النفس قتل تحرما التي النصوص أن نجد التأمال أولً: عند
تجيز التي .. والنصوص ماحكمة بنفسه لنفسه المرء قتل وماباشرة

.. أوجه وحمالة ماتشابهة الجهاد لمصلحة نفسه يقتل أن للمرء
ل المتشابه أن .. كما بالمتشابه العمل على ماقدما بالمحكم والعمل

المحكم.  والحكم الدللة في ُيقاوما أن يمكن
أعلم.  تعالى .. والله الجواز وعدما الحرماة عندي الراجح لذا

ًا: الذي ً الجهاد لمصلحة نفسه بقتل يقوما ثإاني بالدليل عمل
ً والمتشابه المرجوح .. العلم أهل مان أفتاه مان بفتوى .. وعمل

ًا وكان ماأجور .. هو ومارضاته الله وجه به يبتغي عمله في ماخلص
هو هذا أن .. لعتقاده الله شاء إن الشهادة له .. نرجو نيته على

بالنيات.  العمال .. ولن المسألة في الراجح
ًا:  بأنها العمال هذه توصف أن أرى ل تقدما ماا على بناءثالث

أن الصواب .. وإنما انتحارية أعمال أنها .. ول استشهادية أعمال
أعلم.  تعالى .. والله جهادية فدائية عنها: أعمال ُيقال

ًا نعتقده الذي هذا ل قد كان .. وإن المسألة هذه في صواب
.. وقد تدرك ل غاية الناس .. فمرضاة ضير .. ل للبعض يروق
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حلوة سهلة الحق .. ومارضاة زمان مانذ ـ الحمد ولله ـ بها زهدنا
له. الله سهلها لمن تدرك

* * *
.. وما مسلم من الهدية قبول حكم : ما299س

قال: ول أن .. إلى المسلم أخاو :" المسلم قوله معنى
 ؟ الخذلن باب من المسلم هدية رد ". فهل يخذله

الهدية وقبول العالمين. الهداء رب لله الحمدالجواب: 
درجة إلى يرقى ل ولكن عليه، الشارع حض وماما ماستحب
..!  الوجوب

ـى ـوله وماعـن ـه نـصـرة ـعـن يتخـلـى ل " أي يـخـذله " ول ـق أخـي
تـعـالى .. والـلـه نـصـرته فيـهـا عليه يجب التي المواطن في المسلم

أعلم.
* * *

السلم لشيخ الفتاوىَ مجموع في : وقع300س
ثور نصه:" فأبو  ما394 ص السابع المجلد في الله رحمه
تصديق أنه من المرجئة الفقهاء عليه اجتمع بما احتج

وأشك علي، أشكل الكلم .. وهذا اليمان .." أي وعمل
" وقول " تصديق من " تصحيف وعمل " تصديق قوله أن

 ..؟ شيخنا رأي فما
ُيحمل رب لله الحمدالجواب:  على ثإور أبي كلما العالمين. 

في قول مان أحدثإوه بما بعد يعلم يكن ولم فيهم ذلك قال أنه
تيمية ابن السلما شيخ كلما يوضحه المعنى .. وهذا اليمان ماسمى

بلغه يكن قال:" ولم حيث ماباشرة، المنقول النص بعد جاء الذي
"  وجهميتهم ماتكلميهم قول

ماسمى في أحدثإوه ماا يعرف أن قبل القول ذلك فيهم قال أي
أعلم.  تعالى .. والله اليمان

* * *
الثالثة الصفحة في ـ الله شاء إن ـ : أنظره301س

متفرقة.  مسائل من عشر
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
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الله .. وجزاكم السلسلة هذه من عدة مواضع
ًا. خاير
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