
منتدى في المفتوح الحوار
للحوار الحزم

 الرحيم الرحمن الله بسم
وبعد. الله، رسول على والسلم والصلةا لله، الحمد

الله جزى ـ للحوار الحزم منتدى استضاف فقد
ًا ـ الجزاء خير عليه القائمين ًا حوار .. الخوان مع مفتوح

استطعنا ما على ـ ومنته تعالى الله بفضل ـ فيه أجبنا
الله .. سائلين وتساؤلتا مسائل من طرحوه مما عليه

والقبول.  السداد تعالى
 شعبان27 تاريخ من ـ له ُحدد كما ـ الحوار امتد وقد

 إلى2/11 الموافق  هـ،1423 سنة من  رمضان5 إلى
 م. 10/11/2002
.. تعالى الله عند الجر .. والتماس الفائدةا ولتعميم

موقعنا في .. ونشره وتهذيبه الحوار تنقيح نعيد أن رأينا
ويرضاه.   يحبه لما الموفق تعالى .. والله النترنت على

وللجواب )، ( س بحرف للسؤال نرمز وسوف
). ( جـ بحرف

 ـ الحوار نص ـ
ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده لله الحمد إن

يهده من أعمالنا، سيئاتا ومن أنفسنا، شرور من بالله
له. هادي فل ُيضلل ومن له، مضل فل الله

وأشهد له، شريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد
ًا أن آله وعلى عليه الله صلى ورسوله، عبده محمد

ًا وسلم وصحبه، ًا.  تسليم كثير
فاطر وإسرافيل وميكائيل جبريل رب اللهم
بين تحكم أنت والشهادةا الغيب عالم والرض، السماواتا

ِلفِ لما اهدنا يختلفون، فيه كانوا فيما عبادك ُت من فيه اخ
مستقيم. صراط إلى تشاء من تهدي إنك بإذنك، الحق

الخأ تعالى الله نقول: جزى بدئ ذي بادئ وبعد،
المشرفين الخوان وجميع السافري داود أبا الفاضل

الفرصة هذه إتاحتهم .. على المبارك الحزم منتدى في
ًا الخوان مع الحوار هذا مثل لجراء أن تعالى الله .. راجي
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بنون ول مال ينفع ل يوم حسناتهم عداد في ذلك يجعل
سليم. بقلب الله أتى من إل

استقبالهم حسن على الخوان جميع أشكر كما
بما تؤاخذني ل إل:" اللهم أقول .. ول وترحيبهم
".  يعلمون مال لي واغفر يقولون،

في والسداد الخلصا يلهمنا أن تعالى الله نسأل
ًا هذا عملنا يجعل .. وأن والعمل القول لوجهه خالص
تعالى .. إنه خير مفتاح شّر مغلقا يكون .. وأن الكريم
 قريب. سميع

بأن وإخواني نفسي .. فأنصح توجيه لي كان وإن
.. المسائل .. وطرح الحوار هذا من الغرض يكون

هو .. وهذا به ونعمل لنلتزمه الحق ومعرفة السترشاد
الله.  شاء إن بالجميع الظن

على .. سأجيب الواردةا للسئلة بالنسبة أما
تسلسلها بحسب ـ الله شاء إن ـ منها عليه المقدور
ًا الحوار صفحة في وورودها تعالى الله من .. راجي
والتوفيق. والعون، السداد،

على تعرفوننا أن منكم .. نود الفاضل : شيخنا1س
الله .. وفقنا والشخصية العلمية سيرتكم جوانب بعض

 ؟ واتباعه للحق وإياكم
النفس عن العالمين. الحديث رب لله  الحمدجـ:

.. وبقية كفة في .. هو أحبه .. ول أطيقه ل صعب
الكافر العدو .. وربما أخرى كفة في الواردةا السئلة
الفرصة هذه مني ينتظر الدوائر بنا يتربص الذي الظالم
.. ثم ذلك في عثرتي ُيقيلوا أن إخواني من أرجو .. وكم

.. عنه الخوان يحدث لكي شيء عنده الذي ذاك لست أنا
ويرحمنا، عنا يعفو أن تعالى الله .. نسأل عنه ُيسأل أو

خاتمتنا. ويحسن تقصيرنا، عن ويتجاوز
.. ومنهجنا بعقيدتنا يتعلق مهم جانب هناك كان وإن

أن .. فأظن ويعرفوه عليه يطلعوا أن الخوان حق من
بهذا لهم يفي النترنت على موقعنا في لنا المنشور

ما المنشور من أكثر عندي .. فليس والمطلب الحق
بالله.  إل قوةا ول حول .. ول نفسي عن به أتكلم

قتل حكم عن التساؤل الوقت هذا في : يكثر2س
ممن الدين أعداء من وغيرهم المريكان من المشركين
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حكم .. فما السياحة أجل من المسلمين بلد يقصد
؟ المجاهدين إخواننا قبل من عليهم العتداء
كان سواء ـ كافر العالمين. أيما رب لله  الحمدجـ:
ًا ًا يدخل ـ أمريكي غير أم أمريكي ًا ـ مسالم غير أو سائح

.. ثم المسلمين من معتبر بأمان المسلمين بلد ـ سائح
.. الرض في إفساٍد ول قتال ول بغدر عهده ينقض ل هو

شيء.  في عليه العتداء يجوز ل آمن فهو
كجواسيس .. وكذلك ومحتلين كغزاةا الوافدون أما

الدخول يريد أو دخل أنه بيقين عنه ُيعرف من .. أو للعدو
غير .. فإنه البلد في والدعارةا المخدراتا ونشر للفساد

.. ومردود باطل فأمانه ُأّمن .. ولو تأمينه يجوز .. ل آمن
أعلم.  تعالى .. والله آثم أمنه والذي

عائد الناس من الصنفِ هذا على والعتداء
 المصالح .. ولتقدير الجهاد أمراء لتقديراتا

ًا ـجـاز ـمـا ـكـل لـيـس .. إذا والمفاـسـد فعـلـه .. ـجـاز ـشـرع
إنسان!  كل ومن ظرف .. وكل وقت كل في ومباشرته

أخطاء من يجعل فيمن ـ شيخنا ـ قولك : ما3س
ًا ـ الخطأ أو الصواب فيه ُيحتمل مما ـ الخرين منهج

 ؟ المجاهدين في والطعن العلم، طلب لتبديع
والتقبيح، العالمين. التحسين رب لله  الحمدجـ:
حسنه فما للشرع؛ كله .. مرده وعدمه التبديع وكذلك
الشرع بدعه وما نقبحه، الشرع قبحه وما نحسنه، الشرع
تفريط. ول إفراط ول تجاوز غير .. من نبدعه

روي .. فقد وظلم أثم فقد وتعدى ذلك تجاوز ومن
ًا أن شيٌن! وذمي زيٌن، مدحي : أنا للنبي قال أعرابي

عز لله والتقبيح التحسين مرد ".أي الله :" ذاَك له فقال
يقول:" من الشافعي وكان الله، لعبد وليس وجل

".  شّرع فقد استحسن

يخرج كان إذا للمرأةا الوجه شعر نتفِ حكم : ما4س
تحريم مع ولحيته، الرجل شارب ليشبه الوجه على بكثرةا

   ؟ بالجواز الحكم كان إن النمص
الجواز لدي العالمين. الراجح رب لله  الحمدجـ:

لحية بكثافة المرأةا وجه على الشعر ظهور لن والباحة؛
.. والقاعدةا ُيزال وضرر مرض هو الرجل وشارب
". ضرار ول ضرر " ول " و ُيزال تقول:" الضرر الفقهية
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وجهها على الشعر ظهور جراء من المرأةا على والضرر
فيه. خفاء ل ظاهر الرجل وجه شعر بكثافة

الله لخلق التغيير من .. ول النمص من ليس وإزالته
التشوهاتا، إزالة لعد الله لخلق التغيير من ذلك عد .. فلو

كذلك هو والوجه الجسم على النافرةا والحبوب والورام
وتقديره تعالى الله خلق من لنها الله؛ لخلق التغيير من

ًا أظن .. ول أعلم.  تعالى .. والله بذلك يقول أحد

" توـقـفِ التكفـيـر ـفـي " قواـعـد كـتـابكم : في5س
 ؟ أتممتموه .. فهل الخامسة القاعدةا عند عملكم

" قواعد لكتاب العالمين. بالنسبة رب لله  الحمدجـ:
ً صفه وإعادةا تنقيحه من ننته " لم التكفير في ـد كامل بـع

يعـيـن أن تـعـالى الله .. نسأل به العمل صدد في .. ونحن
ًا إتمامه على الله.  شاء إن قريب

ًا لك أن الخوةا بعض من : سمعنا6س كـتـاب على رد
.. الله رحمه اللباني " للشيخ التكفير فتنة من " التحذير

 موقعكم؟ في موجود هو وهل صحيح، هذا فهل
مـن " التحـذير العـالمين. كتـاب رب للـه  الحمـدجـ:

.. ـعـدةا وتحفـظـاتا ملحـظـاتا علـيـه " لـنـا التكفـيـر فتـنـة
علــى رددنا .. وإنما الكتاب على حرفي رد لنا ليس ولكن
نتوـسـع .. ولعلنا وردودنا كتبنا بعض في فيه جاء ما بعض
" كـتـاب تنقـيـح ـــ الـلـه ـشـاء إن ـ نعيد عندما أكثر ذلك في

.. ".  التوحيد لهل النتصار

ـا7س ـم : ـم ـذر مـسـألة ـفـي رأيـك ـفـي بالجـهـل الـع
؟ الكبر الشرك

ًا الجـهـل ـكـان الـعـالمين. إذا رب لله  الحمدجـ: ناتـجـ
العـجـز لن يـعـذر؛ حينـئـٍذ فالجـهـل دفعه يمكن ل عجز عن

حـصـول حـيـن إـلـى ـــ العـجـز فـيـه تم فيما ـ التكليفِ يرفع
خلف. .. بل دفعه على القدرةا

المزـيـد وطلـبـت ـبـه، تقتـنـع ـلـم فإن شديد إيجاز هذا
ـمـن " وغـيـره بالجـهـل " الـعـذر كتابـنـا فراجع والتفصيل،

بالموضوع.  العلقة ذاتا البحاث

ـفـي اـلـوارد الكـفـر ـعـن الـخـوان أحد : ناقشت8س
 تعالى: قوله






  




 








 




 








 





 






 



 




 












4



        " :    ."  :      
            ": 

     :             ."
               .. 

          
:        .    

   "     "      
   "       :   

   ."     

  .

     : 





 




 








 




 








 




 










 




 










         

            
          
        ..    

      ..             
   ..      .

 :           
           ..
            ..   

     
:     .     

     

 


         

       ..      
          
      ..   ..   
    ..       ..   . .
       


     .. 

          ..   
          


    ..

            . .
     .

          .. 
     ..      




5



            ..
      "    "   

        ..  



   ..          . .
  .

   :      ..   
     

:       .     
        

     :  ..    
  ..   ..       

           
       ..   




  ..  ..    ..   .
         "

        "   
       ..  .

  :     ..     ..  
      

:     .    
  ..     ..    

   ..      
  ..         . .
      ..    


   .. 

   .



   :      .. 

 

 

   


  ..     

 ..
:       .     

          

6



         ..  
    !

      ..   
   ..        ..
          

         
   ..         "
       "  .

  :       ..
:     .   . .
    ..      

     ..      .. 
  ..   .

         



   :         
          ..   

    ..     ..    :
 


 ..        !

   :    ..       ..  
         ..    
            

   ..         ..  
    

:       .    
         ..   

    ..       .. 
  ..          

 .
      ..     ..  

   ..      

  

7



       ..       
    ..   .

 
  :          ..

:       .      
          




  ..       ..   
          ..  
      "       " 

.
 
   :          
          
    ..    ..    


   . .

  ..
:     .     ..

       ..   
     ..     "   ."
       .

   :          
 ..

:     .      
      ..       
     


    ..    

  ..      .
        ..  . .
           ..

 .
             ..

        .. !

  :       .. 

8



:       .     ) 
 (     ":    

  "   .

  :     ..   
    
:       .    ..  
  :      ..     

           
  ..         
    ..       

        . .
        
  .

        ..  
   ..          . .
         
   ..   .

 :        ..
:       .     

    ..      ..  
       

     ..      
     ..  .

  :       
      

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

    .. !

9



        ..  
    ..     


    

  : 















 








 







 




 










 




 








 










  . .

      .

 :          
     : ..     

          ..
:       .    
     ..       ..  
          . .

 .
        ..
          .. 




   

   ..      

   ..       

 

     .

  :     . .
     .. 

:       .   
            

  ..         . .
            .. 

        ..  
  


 


     .

   :       
        

  .. 
:     .    

        . .
        

        ..  

10



    ..         
     .. .

 :       
      ..     

   ..  
:       .     

    ..       ..  
     ..   !

  :        
    ..        . .

      
:       .   . .
     ..    ..  

   .. 

  


  






 







 





 








 




 








 .

  :         
   ..       . .

   .. 
:       . 


   

  .. 

    ..     . .

       ..     ..
       ..   .

          
      ..   .. 
         
 !..

  :     :

    

      ..       !
     


     :   ..

  

          

11



:      .     
        ..    . .
     ..       

        ! . .
     / ":     
     
     


   

  

          

     

   

     

  . - "..

        :  ..
  


      ..   :  . .

 

          
       ..     
 ..   ..    !..

       " "   
   .

 :       
 ..  .. 
:     .    ..   

    ..   .

  :       
     ..     

     ..      
 .. 
       : 






 




















 








 


 










 




      

      
    ..     
  
:       .   


  

   ..  

        .. 

12



       ..   

  

  

  .

         
  ..     ..    
       ..      ..

   ..        
  ..  .

   : 





 










 








 








 


 









 




 








 










 






 






 











     

        
           

       
   ..   


         ..

     ..     ..  
       ..    .. 

   ...      !
     :     :

            
       . -

 :    ..      
 


         . .

       ..    ! . .
     :     .. 


 

       ..      .. 
    


    


 

   !!..

 :       .. 
:     .   

        
    .. 


    

  ..       ! . .

13



  :  

 


   ..    ..   

  ..       ..    
.. 

:       .     
    ..  


    

   : 





 










 








 




 






 








 






 






 









 








 












 


 







 










 










 








 





 










 








         
.

  :      

   ..  

  ..         
:       .    
       


  

   ..          ": 
  


    ."
       


 

         ..   
  


     ..   

      ..       ..
     ..  .

  :            ..
            ..



  ..   

           ..  



   .. 
:      .  


   

         ..   
     ..      

           .. 
 .

          ..   
  .. 


  ..      .

14



          
         ..   

          
     ..      
      : 






 






 












 











 










 








 


 








 








 









 








 









  








 






 










 










 .

 
  :       


   ..

  

        

 
:     .   

          
      ..   
    ..       
    ..      ..   

  

   ..      "

   ."

  :         
    :       
 ..  

:       .    
            
       ..       .. 
        

          ..
 ..          

.

 :           ":"  
      ..         

   ..        . -
 :    


      

  ..         . .

15



          
     

:       .    



    ..  


      ..

  

    ..    
      ..       

    ..         
 ..         

         ..   
   .

          ..
   ..       ..
    ..   ..   !

  :        

 

     ..       
  


 

:     .    
    ..        ..    
 


  .

          .. 

 

       ..      
   ..    


  ..   .

  :        
  ..  ..

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

 :         .. .
:        ..    ..   . .

        ..    . .
      ..       . .
 .

16



  :  

      ..  

   ..           ..
     ..       ..   

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



             ..

 .
 

يمننا في لنا بارك :" اللهم  الرسول : قال42س
يمننا في لنا بارك : اللهم , قال : ونجدنا . وقيل وشامنا
يمننا في لنا بارك : اللهم . قال : ونجدنا . قيل وشامنا
, ومنها الفتن أرض : هي . قال ونجدنا . قيل وشامنا

" . الشيطان قرن يخرج
- عند اعلم - والله وهو صحيح الحديث : هل السئلة

وشامنا ، بيمننا ، " بارك بـ المقصود ما ؟ والنسائي أحمد
ما ؟ الحديث في الفتن بأرض المقصود ما " ؟ ونجدنا ،

الفائدةا ما " ؟ الشيطان قرن " يخرج منها  بـ المقصود
؟ الحديث من المنتقاةا

ـــ: ـدج ـه  الحـم ـديث رب لـل ـالمين. الـح ـحيح الـع .. ـص
لكتـاب تحقيـقـه في ناصر الشيخ وكذلك الترمذي، صححه

".  للربعي ودمشق الشام " فضائل
الن تـشـمل التي الكبرى الشام هي بالشام والمراد

ولبنان.  والردن، وفلسطين، سورية،
..!  .. فمعروفة اليمن أما

أـخـرى، رواـيـة بدلـلـة العراقا، بها فالمراد نجد؛ وأما
ـال ـراقا رـجـل: وـفـي فـق ـال ..؟ الـع ـه ـصـلى ـق ـه الـل علـي

الشيطان قرن يطلع وبها والفتن، الزلزل وسلم:" فيها
 ."

مـنـذ لتاريخـهـا .. فالمراقب فتن أرض العراقا أن أما
.. وإـلـى عـنـه الـلـه رـضـي الحسين .. ومقتل الحجاج عهد

دللتا ـمـن دلـلـة الـحـديث .. وفي كذلك يجدها هذا يومنا
النبوةا. 
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فــي الخير أن عدةا: منها أمور منه ُيستفاد والحديث
فـي للـشـام الرـيـادي اـلـدور .. وأن الـلـه ـبـإذن باقٍا الشام
تـعـالى .. فـالله الـلـه ـشـاء إن إليـهـا ـسـيعود الـمـة قـيـادةا
.. وـمـن الـشـام وأهـل بالشـام دينـه ونصـرةا لنـبيه تكفل
الكافرةا النظمة هذه .. وأن عليه ضيعة فل به الله تكفل

ـسـحابة إل ـهـي .. ـمـا والعـبـاد البلد تحـكـم التي الطاغية
..ـسـرعان والـتـي الماـضـي الشام لتاريخ بالنسبة سوداء

والـسـؤدد المـجـد .. ويـعـود عليـهـا مأـسـوٍف غـيـر تزول ما
ًا .. وإن المؤمنين وأهله للشام لقريب.  لناظره غد

من يخرج ل الفرقا بين الختلف مجرد : هل43س
المام بأقوال ذلك على الستدلل يصح وهل..   الجماعة
من البارزةا الشخصياتا لبعض ترجمته عند الذهبي
تكفيرهم عدم ذلك يعني هل الضالة، الفرقا رؤوس
؟؟! الجماعة من خروجهم وعدم

ـق العالمين. ليس رب لله  الحمدجـ: أو الخلف مطـل
ًا لكونه خلف كل ل .. ـلـذا المـلـة من صاحبه ُيخرج ل خلف
أـصـول مع تعارضه ومدى الخلف نوعية إلى النظر من بد

بمفارـقـة ـصـاحبه على نحكم خلله .. ومن الدين وكلياتا
ل.  .. أم .. والملة الجماعة
ُيستفاد الله رحمه الذهبي ذكره وما التوـسـع مـنـه .. 

ي علـم بسـابقة ُعـرف لمـن العـثراتا وإقالـة التأويـل ف
المـسـائل بـعـض فـي أخطـأ .. وإن وزـهـد وبلء، وتقـوى،
أعلم. تعالى والله العقدية،

- ـكـالتبليغ الـفـرقا بعض اعتبار في رأيكم : ما44س
اـلـتي فرـقـة والـسـبعين الثلث - ـمـن وغيرهما والخوان

            النبي ذكر
           . .
  


  ,  

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

   .
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لعن وتعالى سبحانه الله أن المعروف : من45س
أن كما الكريم القرآن في ذلك , وورد البشر من فئاتا

ًا لعن  الرسول أن والمعروف ، البشر من فئاتا أيض
يحق , ول وتعالى سبحانه الله رحمة من الطرد هو اللعن

من بدليل إل يشاء من الله رحمة من يطرد أن بشر لي
, الضالة الفرقا لعن حكم : ما والسؤال السنة أو القرآن

؟ لهم الهداية طلب أم : لعنهم بنا الولى هو وما
مـنـه ـكـالتكفير؛ الـعـالمين. اللـعـن رب لله  الحمدجـ:

ـبـه نـقـول الـعـام ـفـاللعن الـخـاصا، المعـيـن ومـنـه الـعـام
ُيتساهل والـكـافرين، والمجرمـيـن، الـظـالمين كلعن به، و

الشرع في لعنه صح .. مما ذلك .. ونحو وشاربها والخمر
ًا ًا لعن ـمـن ـبـد ل معـيـن لـشـخص المعـيـن اللـعـن .. أما عام

ودواعيه. شروطه توفر في النظر
عـلـى نفسه يعّود ل أن للمسلم ينبغي العموم وعلى

يعني .. وهذا اللعن كثير أي بلعان؛ ليس فالمسلم اللعن
ًا أنه ًا لعـنـه اـسـتوجب ـمـن يلعن أحيان لـيـس .. لـكـن ـشـرع

.. كما المسلم بأخلقا يليق ل .. فهذا الخرين لعن ديدنه
ل ـمـن لـعـن أو الـمـؤمن لعن في الوقوع من الحذر ينبغي

   النبي عن صح فقد اللعن؛ يستحق  ": 
  ."

  ":  

        ."

  ":         



            " 
   .

الله , وغفر بصير أبي الشيخ في الله : بارك46س
الذين الشرطة الجيش ضباط حكم ما .. له و لنا

أن نعلم أننا .. وبخاصة الطواغيت جيوش في ُيشاركون
كعبود الجهادي السني التوجه ذوي من كان من منهم
؟ حكمهم .. فما وإخوانه الزمر

فـي ـيـدخل مـن الـعـالمين. ـكـل رب لـلـه  الحمـدجــ:
ُيظاهره الطاغوتا نصرةا .. مثـلـه ـكـافر  المسلمين على و

تـلـك ـفـي ـفـرد أو ـضـابط ـكـل يـكـون أن ذلك من يلزم ول
ًا الجيوش الجـهـل، أو الـكـراه، وجود لحتمال بعينه؛ كافر

ًا يكون أن أو في ووجوده الظالمين، على للمسلمين عين
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والمغـلـظ، والكـفـر الـطـاغوتا استئصال لغاية معسكرهم
وإـخـوانه إسلمبولي الخوان من ذكرتا من حال كان كما

إنــزال عند إليها والنظر اعتبارها من بد ل موانع .. فهذه
ـد .. والمسألة الجيوش تلك وأعيان أفراد على الحكام ـق

تتعلق هامة " مسائل بحثي في التوسع من بشيء ُبحثت
" الكـفـر إظـهـار فيـهـا يـجـوز " ـحـالتا " و الـمـة بجـيـوش

شئت.  إن فراجعهما

( الذين التحرير ورؤساء الصحفيين حكم : ما47س
الشرطة حكم نفس حكمهم ) هل الطاغوتا يوالون

 ..؟ والجيش
تحت دخل من كل العالمين. ليس رب لله الحمدجـ: 

.. بكـفـره القول أو ذمه يجوز والصحفيين الصحافة لئحة
ًا نـقـول ولكن ًا: ـمـن كلـمـ الـبـواح، الكـفـر لـنـا أظـهـر عاـمـ

ـشـرعي ـمـانٍع غـيـر ـمـن ـــ للـطـاغوتا الـظـاهرةا والموالةا
ًا كان سواء التكفير له أظهرنا ـ معتبر ذلـك غـيـر أو صحفي

أعلم.  تعالى .. والله

شيخ أن المصرية الهرام جريدةا في قرأتا :48س
ً حضر الزهر أحد لي وقال الروتاري نادى في احتفال
؟ حكمه , فما الروتاري نادى في عضو إنه الخوةا

أو ُيـقـال ـمـا ـكـل العالمين. ليس رب لله  الحمدجـ: 
ًا تقرأه ًا عليه تبني أن .. يمكنك صحيح ـالتكفير أحكام .. ـك
ـه بيقين ثبت العموم: من وجه على نقول ولكن عـضـو أـن

وـمـآرب أـهـداف خدـمـة عـلـى تعـمـل ماسونية منظمة في
مثلهم. وكافر منهم، .. فهو اليهود

يجوز , هل بلدنا في السياح اليهود حكم : ما49س
والدول المريكان حكم هو فما يجوز كان , فإن قتالهم

السلم على الحرب في وتشارك تساعد التي
؟ والمسلمين
النجليز قتال في شاكر أحمد للشيخ فتوى وهناك

النجليزي الحتلل أيام كذلك والفرنسيين مكان أي في
) ؟ مكان أي في فضيلتكم ( لحظ مصر في

محمد : أحمد الشيخ العلمة كتبها المقالة هذه
في  سنة52 من أكثر - منذ تعالى الله - رحمه شاكر
ًا التوحيد " مجلة النبوي الهدى مجلة  ؟" حالي
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على الجابة تقدمت العالمين. قد رب لله  الحمدجـ:
رحـمـه ـ شاكر أحمد الشيخ كلم أن .. ثم السؤال هذا نحو
حلل .. أـنـه منـهـم المـحـارب عـلـى ُيحـمـل أن يجب  ـ الله
ـاٍن منهم دخل من .. إل كان أينما والمال الدم ـبر بأـم معـت

.. ول معتبر بأماٍن بلدهم دخل مسلم .. أو المسلمين مع
ـوز ـل أن يـج ـى ُيفســر أو ُيحـم ـر عـل ـذا غـي ـل ـه أو المحـم

.. فـهـو التفـسـير ـهـذا غـيـر عـلـى ُفـسـر .. وـلـو التفـسـير
بالوـفـاء المـسـلم تـلـزم اـلـتي الـشـرعية بالنصوصا مردود
الغدر.  .. وبعدم وأمانه بعهده

ًا  الكرـيـم الخأ ـمـن نرجو ثانية مرةا يوـثـق أن مـشـكور
ـخ المجلة عدد رقم ذكر حيث من الشيخ مقال لنا .. وتارـي

المجـلـة .. أو فيـهـا ُنـشـر اـلـتي الصفحة .. ورقم صدورها
ـمـن نتمـكـن .. لـكـي المـقـال ـهـذا نقـلـت اـلـتي المعاصرةا
الـلـه .. وـجـزاه موـثـق كمرـجـٍع واعتـمـاده منه، الستفادةا

ًا.  خير

وذريتـهـا وزوجـهـا نفـسـها الـمـرأةا تـعـد : كيف50ِس
  ..؟ الجهاد في دورها .. وما للجهاد

إـعـدادها يـجـب الـعـالمين. الـمـرأةا رب لله  الحمدجـ:
مـنـذ والجـهـاد والتـضـحية التـقـوى مـفـاهيم على وتربيتها
ًا ُتصبح أن بعد ما وإلى طفولتها عطاؤـهـا يتميز .. لكي أم
ـتي أكبادها وفلذاتا بنفسها .. وتضحيتها .. وبذلها .. واـل

المرحـلـة ـهـذه ـفـي .. وبخاـصـة الـكـثير منـهـا المة تنتظر
للمة!  بالنسبة مخاض مرحلة ُتعتبر التي العصيبة

ـرتا وزينتها بالدنيا التعلق على ُربيت إذا المرأةا .. أـث
ًا لجمـيـع ـبـد ل .. ـلـذا عطاؤـهـا .. وـشـح أبنائـهـا عـلـى سلب

أن والمعنـيـة المخلـصـة التربوـيـة والجـهـاتا المؤسـسـاتا
ًا المرأةا وتوجيه وتربية برعاية تعني ـ ًا وزوـجـًة، بنـت .. وأـمـ
أعلم.   تعالى والله

.. وما الله أنزل بما تحكم العربية الدول : هل51س
ـه أنزل بما تحكم ل كانت .. وإذا ذلك على الدليل ـا الـل فـم

منها؟ المسلم موقفِ هو
ـــ: ـدج ـه  الحـم ـة رب لـل ـالمين. النظـم ـة الـع العربـي
.. ل إـسـلمية غـيـر .. أنظـمـة العربـيـة البلد ـفـي السائدةا

ـافرةا جاهلية أنظمة .. وهي الله أنزل بما تحكم ـة ـك عميـل
عـلـى الـمـة لعداء ومظاهرتها موالتها تخفي .. ل خائنة
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وكرهـهـا ـعـداءها تخـفـي ل .. كـمـا والمـسـلمين الـسـلم
حـيـث ـمـن بينـهـا فيـمـا متفاوـتـة .. وـهـي الـحـق للـسـلم

بـيـن ـجـدال يحـصـل ل أن ينبغي .. لذا البواح الكفر ظهور
العـمـل .. وـشـرعية عليـهـا الـخـروج شرعية حول الخوان

ـفـي بالـسـلم تحـكـم إـسـلمية بأنظـمـة اـسـتبدالها عـلـى
شــك ل مما ـ الجدال هذا مثل .. فإن حياتها شؤون جميع

ُيطيل الصفِ يوهن ـ فيه والـظـالمين الظـلـم أـمـد من .. و
المة! ومقدراتا صدر على الجاثمين

والراـيـة الفلـسـطينية الراـيـة بـيـن الفرقا : ما52س
  التوحيد؟ راية سوى راية أي أو المريكية
راـيـة غـيـر راـيـة الـعـالمين. ـكـل رب لـلـه  الحـمـدجـــ:
ـة جاهلية راية .. هي الله إل إله ل .. راية السلم ل باطـل

ًا ـصـفهم ـفـي القتال ول أصحابها، سواد تكثير يجوز .. أـيـ
 .. وكان الراية هذه كانت
أصحابها! وكان واسمها، لونها

ــداء53س ــلمين الـســلم : أـع ــداخليين والمـس اـل
حيـث مـن يـؤخر وأيهـا ُيقـدم .. فأيهـا كـثر والخـارجيين

وقتالها؟ جهادها
ـاد لمراء عائد العالمين. هذا رب لله  الحمدجـ: الجـه

ينبغي وما ُيقدم أن ينبغي بما الدرى .. فهم وتقديراتهم
أعلم. تعالى والله يؤخر، أن

ـل54س ـن : ـه ـي الن نـح ـة ـف ـوا مرحـل ـديكم كـف أـي
 ..؟ الصلةا وأقيموا
 مرحـلـة ـفـي الن العالمين. نحن رب لله  الحمدجـ:
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شخص أي حال عن أبحث أن علّي يجب هل :58س
بعض تجاه القضايا بعض أثيرتا لنه الشبهاتا؛ حوله تثار

المطبل الجامي التيار على المحسوبة المعينة الفئاتا
؟ مرتدون بأنهم لي وقيل المرتدين للطواغيت

ًا كفره كان العالمين. من رب لله  الحمدجـ: متشابه
ول به، بالنشغال ننصح ل ـ بواح ول ظاهر غير ـ ومحتملً
ـن .. فهذا كفره أو إيمانه حقيقة عن بالتحري ـفِ ـم التكـل

.. المعروفـيـن العلم ـمـن ـكـان إذا .. إل عـنـه نهينا الذي
الـضـرورةا .. وتعيـنـت الـنـاس به تأثر .. وقد فتنة وصاحب
أـهـل عـنـه ُيـسـأل ـبـأن ننـصـح .. فحينـئـٍذ تعديله أو لجرحه
ـاره بأحواله ومعرفة إطلع على هم ممن العلم .. ول وآـث
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لـهـل المتابـعـة وـجـه عـلـى إل المسلمين لعامة ذلك نجيز
العلم. 

..؟!  قيل: لماذا فإن
يحتاج .. فتكفيره ومحتمل متشابه كفره أقول: لن

وعلــم تقوى .. وإلى وشروطه التكفير موانع في للنظر
الموـحـدين، العـلـم أـهـل إل علـيـه يـقـدر ل .. وـهـذا وعدل
أعلم.  تعالى والله

بعض تظهر حينما البعض من : أستعجب59س
.. يعني كذا يقصد لعله يقول ما شخص على النواقض

هو ..  فما تنقذه أعذار عن البحث أو التأويل باب من
..؟! الفاضل شيخنا يا رأيك

الكفـر لـنـا أظهـر الـعـالمين. ـمـن رب لـلـه  الحمدجـ:
ـه أظهرنا ـ معتبر شرعّي مانٍع غير من ـ البواح ـر ـل التكفـي
.. أو القـصـد تـحـري اـشـتراط الحاـلـة هذه في يجوز .. ول

وـكـذلك القـصـد، تـحـري إقحام إذ التأويل؛ في له التوسع
.. والكـفـر الـشـبهاتا ـمـواطن ـفـي يـكـون ونحوه التأويل

.. والله المحكم البواح الكفر في .. ل المتشابه المحتمل
أعلم.  تعالى

الـمـة مـنـه تـعـاني - ـمـا الـلـه - رحـمـك تعلمـ:ـ 60س
أـعـراض , وهـتـك , وقـتـل , وظـلـم ـحـروب من السلمية
وأروـهـم عليـهـم ـسـلطوا اـلـذين أـعـدائهم من المسلمين

- تعـالى اللـه - حفظكـم ترجعـون , فـإلَم العـذاب ألوان
ـحـال ـهـو اـلـذي والـهـوان , والذـلـة ـهـذه الـضـعفِ أـسـباب

؟ الرض بقاع في السلمية الشعوب
ـــ: ـدج ـه  الحـم ـالمين. ســبب رب لـل ـذا الـع ـذل ـه اـل
الله صلى النبي عنه أجاب قد المة، أصاب الذي والهوان

أذـنـاب وأـخـذتم بالعيـنـة، تـبـايعتم بقوله:" إذا وسلم عليه
عليـكـم الله سلط الجهاد، وتركتم بالزرع، ورضيتم البقر،

جـهـادكم إـلـى " أي دينـكـم إـلـى ترجعوا حتى ينزعه ل ذلً
الله. سبيل في

السلم أمة على المم تكالب سبب علل لما وكذلك
وكراهـيـة اـلـدنيا " ـحـب بـــ اـلـوهن فـسـر " ـثـم " ـبـالوهن

"!  الموتا
.. والهوان الذل حياةا .. ورفض النهوض بوادر ولكن

.. نسأل الحمد ولله ملحوظ بتسارع معالمها تظهر بدأتا
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في الريادي ودورها مجدها المة لهذه يعيد أن تعالى الله
ببعيد ذلك .. وما والخير الحق إلى والشعوب المم قيادةا

الله.   شاء إن

يلقيه - ما الله - حفظكم عليكم يخفى ل :61س
ًا , , وجور ظلم من العربية البلد في المسلم أيض

, ول بأمر إل ندعو ل أصبحنا حتى لللسنة , وربط وسجن
ما الفاضل شيخنا كبير سجن في , فنحن بأمر إل نقنت

تأخذه ل , ومن العالية الهمم , وأصحاب العلماء دور هو
, واجبنا هو , وما الظروف هذه في ربه في لئم لومة
؟ نعصي أم نطيع هل فعله علينا ينبغي وما

ـفـي عظيم دور العالمين. للعلماء رب لله  الحمدجـ:
.. الباطل من الحق طريق .. وبيان والشعوب المة قيادةا

فـهـم ذـلـك؛ ـمـن بأـقـل لنفـسـهم يرـضـوا أن لهم يجوز ل
وـعـدم ـبـالحق والجـهـر والنـصـح، العـلـم، في النبياء ورثة

والـشـــجاعة، والبلء، والتـضـــحية، والجـهـــاد، كتـمـــانه،
.. الـنـاس .. وقـيـادةا للـنـاس الحسنة والسوةا والخلصا،

ـانب على يقتصر أو هذا إرثهم يضعفِ أو يقل ما وبقدر ـج
.. النبيـاء لنـا تركـه الـذي الضـخم الرث من جوانب دون

نفعهم. .. ويقل دورهم يضعفِ
ـجـانب إـلـى بـقـوةا يقـفـوا أن المسلمين عامة وعلى

ينهون عما .. وينتهوا بأمرهم .. يأتمروا العاملين العلماء
ـه أمر الذي والعدل المعروف في كله .. وذلك عنه ـه الـل ـب
ســبحانه الخــالق معصــية فــي لمخلــوقا طاعــة ل .. إذ

وتعالى. 
بـمـا الـعـالم يـقـوم .. أن لعلمائـنـا إنـصـافنا ـمـن ليس

علـيـه يقتـضـيه .. وما بالحق والصدع البيان من عليه يجب
يـجـد الـشـدةا عـنـد .. ـثـم وأعـمـال مواقفِ من النبياء إرث

ًا الساحة في نفسه وـصـوب ـحـدب ـكـل ـمـن ُيرمى منفرد
.. وملييــن وجنــودهم الظــالمين الطــواغيت بســهام

لـمـا مـكـترثين ول مـبـالين غـيـر عليه يتفرجون المسلمين
ً .. وأحـسـنهم ـلـه يحصـل يسـمر  وهـو يـذكره اـلـذي حـال

ـديث ـه بالـح ـه ُتنـتـفِ .. كـيـفِ عـن ـرى .. وكـيـفِ لحيـت .. ُيـع
في الطواغيت زبانية أيدي على الشديد للضرب ويتعرض
؟!  العلماء نصرةا تكون .. أهكذا السجون

.. الطرفـيـن وـمـن متبادـلـة تـكـون أن يـجـب النـصـرةا
ـة عن يتخلون الذين العلماء ُيلم فكما يقـفـون .. ول الـم
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.. ـكـذلك وإخلصا بـجـد المـصـيرية وقـضـاياها المة بجوار
تتخـلـى .. عـنـدما الملـيـار ونصفِ المليار .. أمة المة تلم
المجاهدين.  العاملين العلماء عن

ـثير ـن الـك ـاد ـم ـم النـق ـون تراـه ـد يهتـم ـاء بنـق العلـم
يتجــاهلون .. بينما المة نحو عليهم يجب لما وتقصيرهم

فيـمـا  ـــ الله رحم من إل ـ المسلمين وعامة المة تقصير
ول حول .. ول وتأييد نصرةا من علمائهم نحو عليهم يجب
بالله!  إل قوةا

يكفر - فيمن الله - حفظكم رأيكم وما :62س
, العربية الدول حكام من الله لشرع المغيرين الحكام

؟ قلوبنا في ننكره , أم به , ونشهر بذلك نقول وهل
على الجابة تقدمت العالمين. قد رب لله  الحمدجـ:

يـبـدل اـلـذي ـفـأقول: الـحـاكم هـنـا .. وأعـيـد الـسـؤال هذا
ـمـن ـبـد .. ل والـجـور الكـفـر بـقـوانين تـعـالى الـلـه شرعه
بالـطـاغوتا الكـفـر لوازم من .. وهذا وردته بكفره القول

بـيـن ذـلـك نـشـر يـجـب .. كـمـا ـبـه إل اليـمـان يصح ل الذي
ـفـي النـكـار عـلـى .. والقتـصـار المـسـتطاع بقدر الناس
.. العجــزةا على مقصور .. وهو اليمان أضعفِ هو القلب

والكسل!  العجز من بالله .. نعوذ القادرين القوياء دون

إعلن - في الله - حفظكم دوركم وما :63س
يقتلون إخواننا نرى أننا , رغم وقته حان , وهل الجهاد

أحد , ول الدول , وتضرب العراض وتنتهك ويذبحون
ًا يحرك ؟ ساكن

عـلـى تعـيـن ـقـد العالمين. الجـهـاد رب لله  الحمدجـ:
.. .. وأـيـن .. ومتى كيفِ .. ولكن المسلمين من قادر كل

تـعـالى .. والـلـه وتـقـديراتهم الجهاد أمراء إلى عائد فهذا
أعلم.

ًبا كتبتم , لقد بنصرةا وأيدكم الله حفظكم :64س كت
ًا ) فهي عقيدتنا ( هذه كل وعقيدةا أيًضا نحن عقيدتنا حق
تلخيصها , فأرجو العالمين لرب خالصة , وهي مسلم

يطلع لم َمن عليها يطلع حتى أقلم رؤوس أو نقاط في
يعتقد أن عليه ينبغي ما على , ويتعرف قبل من عليها

قيد عنها يحيد , ول بشيء فيها يفرط ل .. حتى فيه
؟ أنملة
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والسلمة بالصحة الله يمدكم أن أسأل والله هذا
حساب بغير والجنة التامة والمغفرةا الكبير والجر
العباد. رب من وزيادةا

 

ـك حسن الله العالمين. شكر رب لله  الحمدجـ: دعاـئ
.. وبـعـد الـلـه ـشـاء إن ذلك مثل .. ولك منك الله .. وتقبل

ًا أقول بـشـرح ُيطالبـنـا ـمـن ـسـألت: هـنـاك ـمـا عـلـى جواب
وموجزةا مختصرةا أنها اعتبار " على عقيدتنا " هذه كتاب

ـأي الختصار من .. بمزيد ُتطالبنا ـ أخي يا ـ .. وأنت .. فـب
لـمـا ـصـدرنا يـشـرح أن تعالى الله .. نسأل نعمل القولين

والخرةا. الدنيا خيري فيه

ببطاقاتا التعامل حكم : ما هو سؤالي :65س
عليها المستحقاتا يدفع المستخدم كان إذا خاصة الفيزا

حالة في ربا عليه يؤخذ أن قبل المحدد الموعد في
 ؟ السداد عن التأخير

ـهـذه اجتـنـاب الـعـالمين. الـصـل رب لـلـه  الحـمـدجـ:
ـوك ـة البـن ـا الربوـي ـن ـم ـن .. إل أمـك ـأته ـم ـرورةا ألـج الـض

معـهـا للتعاـمـل الـضـرورةا وـجـد .. ولـمـن معـهـا للتعاـمـل
ـيـترتب .. ل ـبـالغرض .. تـفـي فـيـزا بطاقاتا نقول: يوجد

ـمـع التعاـمـل خللـهـا ـمـن .. يتم ربوية معاملتا أي عليها
أـمـوال إـلـى اللـجـوء دون ـمـن مباشرةا المرء حساب رقم

.. الـلـه ـشـاء إن متيـسـر .. وهو ذلك له تيسر .. فإن البنك
يـتـم اـلـتي المـعـاملتا أو البطاقاتا إلى اللجوء له يجوز ل

عـنـد ـبـالربى التعاـمـل بـنـوده ـمـن عقد على التوقيع فيها
الـمـوال ـبـدفع .. والـقـول المـسـتحقاتا دفع عن التخلفِ

ـهـم .. فـكـثيرون عمـلـي ول دقـيـق غـيـر الستحقاقا قبل
آخر أو لسبب التقصير منهم حصل .. ثم ذلك قالوا الذين

أعلم.  تعالى .. والله

ًا بايع فيمن الحكم ما: 66س , ثم بلد في إمام
ً بايعه الذي للمام عليه سلطَة ل آخر بلد إلى انتقل أول
الثاني ويبايع الولى بيعته من يستقيل أن له يجوز .. هل
ًا يعتبر .. وهل الخير البلد إمام الول إمامه على خارج

بين يجمع أن يجوز .. وهل منازعة البلدين بين حصلت لو
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.. المسلمين الئمة مبايعة في كله .. وهذا بيعتين
..؟؟ الله وفقكم

ـــ: ـدج ـه  الحـم ـواجب رب لـل ـالمين. اـل ـون أن الـع يـك
ًا خليـفـة للمـسـلمين ـ ًا وإماـم ـ ًا عاـم ـد ـايعه .. فـمـن واـح ـب

علـيـه اجتمـعـت .. وـقـد المعروف في يده صفقة وأعطاه
ـبيعته له يفي أن عليه .. يجب المة كلمة ـسـلطانه ـفـي ـب

ـمـن بـعـده وجـد .. ولـو المـسـتطاع بقـدر سلطانه وخارج
ـازعه ـة عـلـى ُيـن ـة الماـم ـوز .. ل والخلـف ـايعته تـج ول مـب
ـايعته تـمـت اـلـذي الول بين النزاع تم .. ولو طاعته .. مـب

ـلـوجب والولـيـة الحـكـم على ُينازع الذي المتأخر والثاني
ـوله بايعوه، الذي الول ينصروا أن المسلمين على :" لـق

  

  


      

   

  


   ."  ":  

       

     ."

 ":       ."
        ..  

      
     ..    .

, الصلةا تارك مسألة في فضيلتكم رأي ما :67س
كفر قد باز ابن العلمة بأن الرغم , مع ل أم يكفر هل

؟ الصلةا تارك
ًا الـصـلةا العالمين. تارك رب لله  الحمدجـ: نـعـم كلـيـ

.. فهو للصلةا إقامته على تركه غلب من .. وكذلك يكفر
ُيصلي يترك كان من .. أما كافر كذلك ـانت و ـصـلته .. وـك
.. اـلـترك وـعـدم الـصـلةا علـيـه .. ويغـلـب ترـكـه ـمـن أـكـثر

ـمـن بـشـيء تناولناها قد .. والمسألة كفره عدم فالراجح
إن " فراجـعـه الـصـلةا ـتـارك " حـكـم كتابـنـا في التفصيل

شئت.

الكحول تركيبها في يدخل التي العطور هل :68س
الن المنتدى هذا في قرأتا بأنني الرغم , مع ل أم حرام
الباحثين منتدى في موجود وهو المسألة هذه عن فقط

ًا شرح المقال صاحب أن من بالرغم العلم وطلبه تفصيلي
ًا الله - جزاه المسألة هذه من أتأكد أن أحب - لكن خير

؟ فضيلتكم من
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الـجـواز؛ عـنـدي العالمين. الراـجـح رب لله  الحمدجـ:
.. حـسـية ل معنوـيـة نجاـسـة الخمر أو الكحول نجاسة لن

ـفـإن ذـلـك إـلـى .. إـضـافة العـلـم أـهـل أـكـثر ـقـول وـهـذا
ًا ـصـفتها تفـقـد ـبـالعطور المختلطة الكحول ًا عيـنـ واـسـم
يتناولهــا لمن قاتل ُسم إلى تتحول .. وهي كخمر وصفة
.. والـلـه .. فقـتـل فـعـل ـمـن حـصـل .. وـقـد ُيشرب كخمر
أعلم.  تعالى

.. هل نعم كان .. وإن الحكام تكفرون  هل:69س
؟ كافر الحكومة في يعمل َمن

المـبـدلين الحكام العالمين. تكفير رب لله  الحمدجـ:
يـسـتلزم .. ل الـلـه أـنـزل بـمـا يحكمون ل والذين للشريعة

ـيـروج كـمـا ـــ حكوـمـاتهم ـفـي يعـمـل من كل وتكفير كفر
ًا البـعـض ـطـواغيت تكفـيـر ـمـن المـسـلمين لعاـمـة ترهيـبـ

الـحـاكم نـصـرةا ـفـي دخل نقوله: من الذي وإنما الحكم! ـ
ـافر .. فهو المسلمين على وظاهره الطاغوتا ـه ـك .. مثـل

ـفـي عـمـل ـمـن ـكـل يـلـزم ل وـصـفِ .. وـهـذا بطانته ومن
أعلم. تعالى .. والله الحكومة

أن الرغم مع للمرأه الحواجب نتفِ حكم  ما:70س
الخمار؟ وتلبس فقط لزوجها زينتها

تنتفِ أن للمرأةا يجوز العالمين. ل رب لله  الحمدجـ:
ًا حاجبيها ذـلـك ـفـي طاعته لها يجوز ل .. كما لزوجها تزين

الخالق.  معصية في لمخلوقا طاعة ل .. إذ
الزيـنـة ـمـن الـحـاجب نـتـفِ يعـتـبر ممن لعجب وإني

.. الـمـرأةا وـجـه يعـلـو ـمـا أقـبـح ـمـن عندي .. فهو والتزين
تعالى .. فالله الحاجب اكتمال وجهها يعلو ما أجمل ومن

.. ول بالجمال إل يأمر .. ول الجمال إل ُيشرع .. ل جميل
إيـمـانه فليراـجـع ذلك غير ير .. ومن الجمال إل يستحسن

ًا .. ثم أولً إلى النظر على وإدمانه ذوقه لفساد فهو ثاني
الحرام! 

.. للمرأةا والكفين الوجه بيان حكم : ما71س
.   والعطاء البذل في ربكم وأعانكم خطاكم الله وسدد
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المـسـألة ـفـي الـعـالمين. الخلف رب لـلـه  الحمدجـ:
لوجهـهـا الـمـرأةا كـشـفِ ـجـواز عـنـدي .. والراـجـح معـلـوم
ل للســتحباب .. هو والكفين الوجه غطاء .. وأن وكفيها

أعلم.  تعالى .. والله للوجوب

- سوء كل من الله - حفظك الفاضل شيخنا :72س
قبل من العراقا ضرب يتمنى أنه يقول الذي حكم ما

: كالتالي سردها أسباب لعدةا ، المريكان
المر من يغير ل للعراقا أمريكا احتلل : أن أولً

ًا الحاكم أكان سواء ، كافرةا ستبقى فالحكومة ، شيئ
البعثي النظام في شيء . فل كافر أمريكي أي أم صدام
سيحارب الكافر صدام . فجيش عليه يؤسفِ الكافر
مما ، بعض بأس الكافرون فيذوقا ، الكافر أمريكا جيش
: التالية النقطة إلى ننتقل يجعلنا

ًا العراقا كل على سيطرته صدام : سيفقد ثاني
السلمية للحركاتا يتيح مما ، فيه الفوضى وستعم

جماعاتا وتكوين بالغة بسهولة السلح على الحصول
العديد واستقطاب ، وللنظام للمريكان مناهضة جهادية

المريكان ضد العراقا في للجهاد العرب المجاهدين من
بقيام المستقبل في سيسمح مما ، النظام ضد ثم ومن

. أفغانستان في حدث كما العراقا في إسلمية خلفة
ًا ويحزنه يأسفِ بل ، المسلمين قتل يؤيد ل : هو ثالث

المريكان لحرب بذهابه لهم للنتقام ويخطط بل ، ذلك
العراقا ضد الحرب تمنى من : إّن ويقول ، العراقا في

بذلك يقر . هو كافر فهو ، أمريكا بعده من الحاكم ليكون
, العراقا على الحرب شنت إذا أمريكا : إن يقول أنه كما ،

هذه تمني ِمن غايته هو وهذا ، منها المسلمون سينتقم
تعيش أن يجب السلمية المة : إن يقول إنه إذ ، الحرب

كما ، الجهاد راية وترفع تستيقظ حتى الحرب واقع في
من وغيرها وأفغانستان والشيشان فلسطين في حدث

دينهم إلى المسلمون فسيرجع ، السلمية الدول
فيعدون ، بهم يتربص الذي الكبير الخطر وسيعلمون

الروسي الغزو : لول ويقول يجادل أنه . كما العدةا
عايناه , ولما جهاد اسمه بشيء سمعنا لما لفغانستان

لفغانستان الروسي الغزو بهذا فحدث ، عرفناه ولما
، دينهم إلى المسلمين من كثير رجع حيث ، الكثير الخير
تلك في استشهدوا الذين الشهداء عن النظر بغض
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وحتى ، الصبر نلعق حتى المجد نبلغ لن فنحن ، الحرب
.  الله سبيل في وأرواحنا بدمائنا نضحي

بعض من سمعت وأنا ، ذكرها التي أسبابه هذه
فهو العراقا ضد الحرب يؤيد من : إن يقول من المشايخ

.  كافر
.. مع كافر أم العتقاد بهذا آثم هذا صاحبنا فهل

شيء أي أو المشورةا أو بالمال الضربة يؤيد ل أنه العلم
اقتنع حتى ، رفاقه بين هذه أفكاره ينشر أنه سوى ، آخر
..؟؟ مأجورين شيخ يا .. أفتونا بهذا جادله من كل

هو ل القول هذا العالمين. صاحب رب لله  الحمدجـ:
ـذكر، النفِ رأيه أو قوله بسبب آثم هو ول كافر، وكـمـا اـل

وذـلـك ـخـاطئ، اجتـهـاد ـهـو .. وإنما السؤال في مبين هو
أوجه: من

ـا: أن ـذه منـه ًا تســتهدف ل الحــرب ـه .. ول صــدام
.. وسلح العراقا قوةا تستهدف .. وإنما به الخاصا حرسه
العراقا. .. وشعب العراقا .. وعلماء العراقا

التحـكـم ـمـن .. ومزـيـد الـعـراقا ثرواتا تستهدف كما
الـعـراقا عـلـى الستيلء خلل من المة ومقدراتا بثرواتا
يرـيـدونه اـلـذي الوجه على ذلك لهم تحقق .. ولو وثرواته

ـصـدام بإزاـحـة فـكـروا .. ول هذه حربهم عن أعلنوا .. لما
وغيرهما وبلير بوش تصريحاتا ُيتابع .. والذي الحكم عن
ذلك.  .. يدرك الغرب حكام من

ً ـهـدفهم أن يؤـكـدون مرةا من أكثر فهم أـسـلحة أول
ذـلـك لـهـم تحـقـق .. فإن العراقا قدراتا .. وتدمير العراقا

ـد يجعلنا مما .. وهذا صدام مع مشكلة لهم تعد لم أن نؤـك
.. العراقي النسان حقوقا عن .. والدفاع النساني البعد

كـسـبب ـــ أذـهـانهم ـعـن .. مغـيـب .. والمـسـلم والعرـبـي
ًا ــ للحرب ًا ـبـه تـظـاهروا .. وإن تمامـ وـسـائل عـبر أحيانـ

المنطـقـة ـفـي مـصـالحهم أن يعلـمـون هم .. بل إعلمهم
ـورةا الـشـعوب ـهـذه تـظـل أن ـفـي تكـمـن وُمداـسـة مقـه
ًا خمـسـين ـمـن أـكـثر مدار على فهم .. لذا بالحذاء ل عاـمـ

بـكـل الطاغـيـة الدكتاتورـيـة النظـمـة دـعـم ـفـي يترددون
الطاغـيـة النظـمـة هذه دامت .. ما والتأييد الدعم وسائل
ذـلـك غـيـر يـظـن .. وـمـن وأطماعهم أهدافهم لهم تحقق

سياساته!   ول الغرب يعرف .. ل واهم فهو
.. الحرب هذه ضحايا .. فإن تقدم لما ومنها: إضافة

ً ستكون أطـفـاله .. وـمـن المـسـلم الـعـراقا شعب من أول
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.. تـكـذبها ذـلـك ـحـول الوردـيـة أمريـكـا .. ووـعـود ونـسـائه
مــن .. وغيرهــا وفلســطين أفغانســتان فــي أفعالهــا
البلدان. 

الـحـديث توجيـهـاتا مع يتنافى القول هذا ومنها: أن
 ":      قال حيث الشريفِ؛ النبوي
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, ونفعنا فيكم الله .. بارك الفاضل شيخنا: 73س
حكم .. ما إياه الله وهبكم الذي العلم بهذا وإياكم الله
  ؟ شرعي عذر غير من الكفار بلد في يقيم من
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دار في المقيم كان العالمين. إذا رب لله  الحمدجـ:
ًا الكفر ُيـظـاهر أن إـقـامته من يستلزم .. ول لدينه مظهر

الـمـن الـسـلم دار .. وـكـان المـسـلمين على المشركين
ًا القاـمـة كانت إن .. أما الفضل فوتا قد .. يكون موجود
بـعـض ـفـي ـبـالوقوع .. وتلزـمـه ديـنـه إظـهـار ـمـن تمنـعـه

ًا السلم دار .. وكان الشرعية المخالفاتا .. فهو موجود
كان إن .. أما فيها يقع التي المخالفة ونوع قدر على آثم

ًا الكفر دار في إقامته من ُيرجى ًا خير ـه على راجح هجرـت
الله.  شاء إن ومثاب مأجور .. فهو ذلك أجل من .. وأقام
كتابنا فانظر التفصيل شئت .. فإن شديد إيجاز هذا
".  وأحكام مسائل " الهجرةا

للمسلمين توجهونها نصيحة من  هل:74س
كالطائفة كفرية؛ طوائفِ يحكمها بلد في المقيمين
..؟ ونحوها والدرزية النصيرية،
.. العلم بطلب العالمين. ننصحهم رب لله الحمدجـ: 
يكوـنـوا .. وأن الـلـه .. وبتـقـوى .. والجـهـاد الجاد والعمل

ًا المارـقـة الطواـئـفِ .. ـهـذه ـسـواهم ـمـن عـلـى واحدةا يد
أـمـة عـلـى ـشـر .. ـهـي السؤال في ذكرها الوارد الكافرةا
كـلـه تاريخهم عبر .. وكانوا والنصارى اليهود من السلم

ـا المة على المة أعداء .. مع اليوم وإلى ـع وأبنائـه .. وـم
اـلـدخلء .. وـمـع واليـمـان التوحـيـد عـلـى واللـحـاد الكفر

وليتهـم تجـوز .. ل السـلم أهـل .. علـى المسـتعمرين
.. الطاـعـة ول البيعة ُيعطوا أن .. ول المسلمين بلد على

مـلـل ـمـن غيرـهـم جـهـاد ـمـن أوـكـد وهو واجب وجهادهم
وعرف حالهم عرف من ذلك في يشك .. ل الخرى الكفر

السلم! دين

النظمة هذه مع يتعاون من حكم  وما:75س
بالشهادةا ينطقون الذين المسلمين من الطاغية

.. وما  مثلهم يعاملون هل .. و الدينية الشعائر ويقيمون
؟؟ البلد هذه في العمل أولوياتا هي

يكــون أن يجب العالمين. التعاون رب لله  الحمدجـ:
ًا الـثـم عـلـى التـعـاون .. أـمـا والتـقـوى اـلـبر عـلـى حـصـر

وـنـوع ـقـدر عـلـى آـثـم .. وـصـاحبه مـحـرم فـهـو والعدوان
.. كـفـر التـعـاون مطـلـق نقول .. ول الظالمين مع تعاونه

.. بكـفـر لـيـس المجرمـيـن مع التعاون مطلق نقول ل كما
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إـلـى يرـقـى ـكـان ـفـإن التعاون؛ لنوع وننظر نفصل وإنما
ـاون درجــة ـى التـع ـافرين مظــاهرةا .. أو الكفــر عـل الـك

ـمـن الـنـوع .. فـهـذا الموـحـدين المؤمنين على المجرمين
تـعـالى .. والـلـه فل .. وإل يكـفـر .. وصاحبه كفر التعاون
أعلم. 

تنـصـرف أن الـمـة على يجب التي الولوياتا عن أما
التوحيـد منـه .. وبخاصـة كلماتا: العلم في ألخصها إليها

في الجهاد ثم .. ومن .. والعداد الشامل بمعناه الخالص
ـه ـسـبيل ـا الـل ـك ـسـوى .. وـم ـو ذـل ـاتا مـضـيعة فـه للوـق

أعلم.  تعالى .. والله والجهود والطاقاتا

في يجتهد البعض نجد .. الفاضل : شيخنا76س
عن تسأله - فعندما الله - قاتلهم الروافض قضية

عن سألناه لو بينما ، الكلم في يسهب تجده الرافضة
غالبا الصمت يلزم تجده المرتدين الطواغيت تكفير
. المسألة بهذه لجهله

تكفيــر المــر: تــرك بهــذا شــيخنا رأي هــو فمــا
ًا الطواغيت أو المرتدين الطواغيت الجـهـد جـعـل و عموم

؟ يرعاكم .. والله الروافض على
والكفر الحكم العالمين. طواغيت رب لله  الحمدجـ:

وفـضـحهم تعريتـهـم يـجـب الـمـة ـصـدر عـلـى ـجـاثم ـشـر
يجــب كــذلك شــر الروافــض .. والشــيعة ومحــاربتهم

ـشـركهم وـمـن منـهـم الـمـة وتـحـذير وتعريتهم، فضحهم
ّذر يحذر الذي هو الموحد .. فالمسلم وخيانتهم ـ ُيـح ـمـن و

ـسـبيل عـلـى يقتصر .. فل المجرمين كل المجرمين سبل
 تعالى: قال .. كما المجرمين من سبيل دون










 















 














 






 












   .    

            
   ..    ..     

   ! 
          ..

       ..    
     ..     ..  
           !..

34



ّياكم :77س الله أسأل .. الفاضل شيخنا يا الله ح
و لرسوله و لله النتصار على الدنيا في بكم يجمعنا أن

ّله في يجمعنا أن .. و للمؤمنين ّله.  إل ظّل ل يوم ظ ظ
ّلق سؤالي أـسـمع أن .. فأود التحرير حزب بشأن يتع

ً منكم ً قول ومنهـجـه الـحـزب .. عقيدةا المسألة في فصل
أـهـل ـمـن ـهـم .. وـهـل الفقـهـي .. وـمـذهبه التلـقـي في

ّنة  ..؟ القبلة أهل من .. أم الس
دعائك حسن الله العالمين. شكر رب لله  الحمدجـ: 

.. الـلـه ـشـاء إن دعوتا ما بمثل .. ولك منك الله .. وتقبل
كلـمـه ـكـثر ـحـزب فـهـو التحرـيـر لـحـزب وبـعـد: بالنـسـبة

ـذاهب الفرقا زلتا .. تتبع فعاله وقّل وجداله ـذ والـم فأـخ
العقــل تقديم المعتزلة من شذوذاتها: أخذ فرقة كل من

العتقاد..! مسائل في الحاد خبر .. ورد النقل على
التصديق هو اليمان بأن قولهم الجهمية من وأخذوا

ًا ُيجادلوـنـك فهم لذا الجازم؛ الـطـواغيت كـفـر ـفـي أحياـنـ
ـاكمين، ـر الـح ـتي جيوشــهم وكـف ـل اـل ًا تقاـت ـ ـن دفاـع ـع

..! الكافرةا وأنظمتهم عروشهم
الـسـماء ـفـي ـشـذوذاتهم .. أـخـذوا الـشـاعرةا وـمـن
..! والصفاتا

الـظـن وـسـوء المسلمين تكفير الخوارج من وأخذوا
الـعـاملين ـمـن ـــ الخرـيـن يرمون خلف لدنى فهم بهم؛

..! المريكان أو للنكليز عملء بأنهم ـ للسلم
ـوم ـ حزبهم عناصر من جمع في ـ كبيرهم لي قال ـي

مخابراتا فهو عزام؛ الله عبد احذر الباكستان في كنا أن
.. الـشـيخ تكـفـرون أنـكـم يعـنـي ـلـه: ـهـذا .. فقلت أردنية

ـسـوى عـنـدهم نـجـد .. ـلـم والبينة بالدليل طالبناهم ولما
الظن!  وسوء الحقد

فـيـه يقوـلـون ـــ تاريخه فاتني ـ قديم لهم بيان وفي
ًا:" ل ـعـن ـسـوريا في النظام تضرب بريطانيا تزال حرفي

ـفـي راجعـنـاهم ..!!" فلـمـا اـلـداخل ـفـي عملئـهـا طريق
حدـيـد ـمـروان أن معـنـاه لـهـم: ـهـذا .. وقلـنـا ـهـذا إفكهم

ـتلزم .. وهذا للنكليز عملء .. هم وإخوانه ـم يـس تكفيرـه
بالمسلمين!  الظن وسوء الجدال إل عندهم نجد .. فلم

عملء عنـهـم يقوـلـون ـكـانوا الـمـس إـلـى الطالـبـان
ـن بأطناٍن يدكونهم المريكان وجدوا .. ولما للمريكان ـم
ـل ـة القناـب ـن .. اســتحوا الفتاـك ـولهم ـم ـائر ـق ـذا الـج ـه
..! وخنسوا
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ّية؛ الروافض الشيعة من أخذوا وكذلك ـم التق إن فـه
ًا قابلوا بالجـهـاد، ـنـؤمن ـقـالوا: نـحـن المجاهدين من أحد

ل ذـلـك غـيـر يـقـول .. واـلـذي الجـهـاد إـلـى ـيـدعو والحزب
قابلوا .. وإذا الحزب نصوصا يخالفِ .. وهو الحزب يعرف

ً عنده يجدوا ل من شـباك فـي وقعـوا .. أو للجـهـاد مـيـول
ـنـؤمن .. ل المـسـلح العـمـل نجّرم نحن الطواغيت: قالوا

ـالعنفِ نؤمن .. ل سياسي حزب .. نحن المسلح بالعمل ـب
ـالهم ومن الجهادية الجماعاتا من برآء .. ونحن .. ول فـع

إل جـهـاد .. فل الحـكـام عـلـى الخروج في بطريقته نؤمن
وننهض! .. نستيقظ الخليفة يأتي أن .. وإلى خليفة مع

ـإن ـابلوا ـف ً ـق ًا رجل ـ ـه .. تظــاهروا تقـي ـالتقوى ـل ـب
ًا، قابلوا .. وإن السنة والتزام ـلـه: الـتـدخين ـقـالوا فاسق

ـالي حلل الخلعية العارية .. والصور حلل عندنا .. وبالـت
.. والموـسـيقى حلل للخلقا الـمـدمرةا الجنـسـية الفلم

ًا حلل النـسـاء .. ومـصـافحة حلل والغاني ـفـي .. طمـعـ
إليهم!  وضمه الفاسق هذا جلب

هذه يمارس .. كان ذلك من أكثر يريد ماذا والفاسق
الن .. وـهـو ُيلحـقـه والتقـصـير باـلـذنب والشعور المور
حلل أنـهـا عـلـى والـضـمير النـفـس مـسـتريح وهو يفعلها

..!!  زلل
أعـضـائهم ـمـن ـلـك: أن يقوـلـوا أن يـسـتحون ل وهم

ذـلـك، ـعـن ـسـألناهم .. ولما الروافض الشيعة من عناصر
..!!  الحزب بمبادئ يلتزموا أن قالوا: المهم

قضــاياها لنصــرةا ودعتهــم المــة طــالبتهم كلمــا
البياـنـاتا: .. ويوزـعـون يتفرجون وهم .. قالوا المصيرية

ً المهم ..! النصرةا طلب .. نريد النصرةا طلب أول
ً منـهـا أرادوا حق كلمة تعطـيـل منـهـا .. أرادوا ـبـاطل

..!  الجهاد عن والتخلفِ الجهاد
ـعـن يبحـثـون وـهـم مضت سنة خمسين من أكثر منذ
.. ولن يجدوها لم الساعة .. وإلى .. وينتظرونها النصرةا
!       .. والنبي طريقتهم على يجدوها . .
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العذر التمس .. الرحيم الرحمن الله : بسم79س
- بارك منكم , وأطلب خطابي من يفهم قد عما بداية
- أجوبتكم من فهمته : ما  بي الظن - إحسان فيكم الله

على الخروج على تشجعون -  أنكم فيكم الله بارك
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من , وأن تعالى الله انزل بما يحكمون ل لنهم الحكام
..ول الطواغيت من هو تعالى الله انزل بما يحكم لم

, أرجو وقفة لي , ولكن بالطبع الكلم هذا في أشك
: توضيحها منكم

هذا خروجهم , فهل حكامهم على هؤلء خرج إذا
بين فتنة تحدث أن وبدون للدماء سفك بدون هكذا يأتي

!! ويابس اخضر كل الفتنة هذه وتحصد الناس
اجتناب أم أولى حكامهم على هؤلء خروج هل

؟! أولى بينهم فيما المسلمين اقتتال
- هو فيكم الله - بارك كلمكم معنى يكون هل
والعتاد العدةا وإعداد حكامهم رفض على الناس تشجيع
؟! بلدهم أنظمة لتغيير

واقتتال الفتن لحدوث مدعاةا هذا أن ترون أل
لقمة نصبح حيث السلمي للصفِ وتخريب المسلمين

؟! والملحدين للكفار سهلة
, فهمي وسوء لجهلي أخرى مرةا العذر التمس

.. هل ذلك على أدلة وبيان فهمته قد ما شرح أرجو ولكن
علمائنا زمن السابقة العصور في السابقون الحكام كان

بن السلم وشيخ حنبل بن احمد المام أمثال الفاضل
؟! الله انزل بما يحكمون أولئك كان هل ، وغيرهم تيمية
تلك في المعروفة الفتن من وماجت هاجت ما برغم

! الزمنة
من السابقون علمائنا من أفتى وأن سبق وهل

بهذا المر وأولي الحكام على الخروج على الفضل ذوي
؟! أجوبتكم من فهمته الذي الشكل

وـسـوء معكم أدبي سوء لي يغفر أن الله وأسال هذا
ورحـمـة عليكم , والسلم حالي على جهلي وغلبة فهمي

. الله
ورحمة السلم العالمين. وعليكم رب لله  الحمدجـ:

ـطـرح ـفـي وتلطفـهـا تأدبـهـا حـسـن للـخـت .. أـشـكر الله
لمــاذا ـ عنه تساءلت أو سألت ما على .. وأجيبها السؤال

الحـكـم ـطـواغيت عـلـى الـخـروج ووـجـوب بـضـرورةا أقول
التالية:  النقاط في ـ المعاصرين

ـمـن يكـفـروا ـلـم المعاـصـرين الحكم طواغيت - إن1
من كفروا وإنما وحسب؛ الله أنزل بما حكمهم عدم جهة

.. الـلـه أـنـزل ـمـا بغـيـر الحـكـم ـعـدةا: منـهـا وأبواب جهاتا
المـضـاهية الـقـوانين .. وـسـن الـلـه ـمـع التـشـريع ومنـهـا
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اـلـتي الكـفـر ـشـرائع إـلـى التـحـاكم .. ومنـهـا الـلـه لـشـرع
الـظـاهرةا مـظـاهرتهم .. ومنـهـا تـعـالى الله شرع ُتضاهي
.. ومنـهـا والمسـلمين الـسـلم عـلـى والملة المة لعداء

ـوعهم ـي الصــريح وـق ـا اســتحلل ـف ـه حــرم ـم ـن الـل ـم
ـواحش، ـور، الـف ـراتا والفـج ـا والمنـك ـداوتهم .. ومنـه ـع

ـاهرةا ـاء الـظ ـه لولـي ـدين الـل ـة الموـح ـم .. ومحاوـل فتنتـه
بـشـعاراتا أـكـثرهم مـنـاداةا .. ومنـهـا اـلـدين ـعـن وصدهم

ـة والديمقراطية، كالشتراكية، واللحاد؛ الكفر والعلمانـي
ـا ـب .. ومنـه ـوم تغيـي ـدةا مفـه ـولء وعقـي ـبراء اـل ـفـي واـل

ـمـا وثنـيـة جاهلـيـة بولءاتا .. واستبدالها والدين العقيدةا
ـوم الوطن في كالولء سلطان؛ من بها الله أنزل .. والـق

مــن .. وغيرهــا .. والنســانية .. والحــاكم .. والحــزب
ـولءاتا ـتي اـل ـا اـل ـم لـه ـة حـك ـا الجاهلـي ـتمهم .. ومنـه ـش

شــتم لثقافة .. وترويجهم وللدين ولرسوله، لله الصريح
.. حـسـيب ول إنـكـار غـيـر ـمـن الـشـعوب بـيـن والدين الله

عـلـى أـهـون واـلـدين والرـسـول، الـلـه ـشـتم أـصـبح ـحـتى
يتطاول من .. بينما الطريق عن الذى إماطة من أحدهم

ـو ـ الفخامة أو الجللة أو العظمة أصحاب على ـد وـل بالنـق
ـون والتهجير، والسجن، للقتل، ُيعرض ـ اليسير ـن وفـن ـم

.. وـكـثير بـهـا والـمـر للـصـلةا تركـهـم .. ومنـهـا التـعـذيب
بالنواـصــي عليـهــا يؤـخــذ جريـمــة الـصــلةا يـعــد منـهــم

والقدام!!
ـتي الطواغيت هؤلء وأخلقا خصال بعض فهذه .. اـل

.. اـلـدين ـمـن .. وخروجـهـم الـبـواح بكفرـهـم قلـنـا لجلها
بكفرـهـم يـقـول أن موـحـد كـل علـى يـجـب لجلـهـا والتي

ذلك!   من له مناصا .. ول ومروقهم
الموـقـفِ ـهـو .. فـمـا وحكـمـه وصفه هذا كان - من2

ـسـواه .. ولـيـس الشرعي الموقفِ .. أقول منه الشرعي
ً له نلقي ول يهمنا ل الشرع سوى ما .. لن ـال ً ـب .. فـضـل

ـور هذه مثل في وبخاصة إليه نتحاكم أن عن ـة الـم الهاـم
..؟!  والمصيرية

  النبي بينه الشرعي الموقفِ
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العامة بعُض يتتبع أن ممكن .. سؤال : لي80س
من المحاربين بعض قتل بعد ويطاردوهم المجاهدين

أن الممكن من كان .. و .. فيطاردونهم المرتدين
إلى أدى , مما بالجهل عذروهم , ولكن الخوةا يقتلوهم
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من العامة هؤلء حكم .. فما وإعدامهم الخوةا أسر
خطر تركهم في أن العلم , مع تركهم أو قتالهم ناحية
..؟  كبير

الله سبيل في العالمين. للمجاهد رب لله  الحمدجـ:
ًا نفـسـه ـعـن الـعـدوان يرد أن في الحق المعـتـدي ـكـان أـيـ
حكـم .. أمـا النفـس عـن الـدفاع قبيل .. من عذره وكان

ًا المجاهد طارد .. فإن ذاته المعتدي من أو مجرم أنه ظان
مثل له تبرر الحال قرائن .. وكانت المخربين المفسدين

لـيـس .. كـمـا شيء عليه .. فليس ونيته .. فهو الظن هذا
عنــه ينكفئ لم .. فإن ورده دفعه في حرج المجاهد على

نيته.  على ُيبعث .. والمقتول قتله بالقتل إل
ُيلحقه ُيطارده كان إن أما المجاهدين من أنه على و

ًا الموـحـدين ـ .. الـكـافرين الـظـالمين علـيـه ـبـذلك .. معيـن
الظالمين.  الكافرين حكم حكمه يكون فحينئٍذ

يحكُمها بلٍد في المسلمين غيِر حكُم ما: 81س
ًا كانوا ممن والنصارى اليهود عنيُت المرتدون؛ في سابق

يبقون : هل .. والسؤال الذمة أهل من السلم دولة
؟! ذمة أهَل

الذين والنصارى العالمين. اليهود رب لله  الحمدجـ:
العثمانية الدولة سقوط منذ المسلمين بلد في يعيشون
الـسـلطان أو الدولة توجد ل لنه الذمة؛ أهل من .. ليسوا

عليهم ُتجرى أساسها على والتي بالجزية، ُيطالبهم الذي
ـمـع وعرـفـي اجتماعي أمان في هم .. وإنما الذمة أحكام

ل وأن وعهدهم، أمانهم لهم يوفى أن .. يجب المسلمين
ولم وعهدهم بأمانهم التزموا ما شيء في عليهم ُيعتدى
..!  يغدروا

أن ـلـه يـجـوز ـهـل بتأـشـيرةا؛ أمريكا دخل : من82س
فيـهـا، قاـتـل إذا فيـهـا المـسـلمين ـعـن .. وـمـاذا ُيـقـاتلهم

 ..؟ بعضهم وأصاب
دـيـارهم دـخـل الـعـالمين. فـمـن رب لـلـه  الحـمـدجـــ:
.. معـهـم وعـقـد عـهـد في .. فهو مسلم أنه على بتأشيرةا

دـيـارهم دـخـل إن .. أـمـا ـشـيء ـفـي بهم يغدر أن يجوز ل
ـفـي لينـصـرهم ـجـاء .. أو بمـسـلم .. لـيـس منهم أنه على

هذه .. ولكن منهم حل في .. فهو المسلمين ضد قتالهم
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ـشـر استئـصـال أو كبير هدف أجل من إل نجيزها ل الحالة
ـبر، ـر أـك ـبر، وكـف ـاغوتا أـك ـبر وـط ـا أـك ـل .. كـم ـع حـص ـم

 النبي انتدبه الذي المتخصر أنيس بن الله عبد الصحابي
          

     ..      :
         ..    

       ..     
   .

       ..   
  ..           
    ..  


   


   ..  

 .. 

       ..  .

ً ننصح أن نستطيع كيفِ: 83س دعوةا صاحب رجل
؟ الدعوةا طبيعة تشوه الناس مع تعامله , ولكن وعلم

ُينصح رب لله  الحمدجـ: ـره ُينصح ـ كما العالمين.  غـي
.. أحســن هي .. وبالتي والسنة الكتاب أدلة به ُتلزم بما ـ

ًا ـكـان إن واـحـترام رفق من يستحقه ما مراعاةا مع ـشـيخ
ًا وأبلغ النصح في أنفع ذلك .. فإن العلم ذوي من أو كبير

اـلـذي التـشـويه وحـجـم نوعـيـة إـلـى النظر من بد ل .. كما
عـنـد معـتـبر فـيـه ـشـك ل مـمـا ذـلـك .. فإن للدعوةا يتسببه

معه؛ التعامل طريقة تحديد على أثر له كما معه، التعامل
تـعـالى .. والـلـه والـعـتزال الهـجـر أو الوـصـل حـيـث ـمـن

أعلم. 

ًا الله وجزاك..  الشيخ أيها يا الله : حياك84س خير
, وهذا أسئلتنا على للجابة وقتك من إعطائنا على

الفيزا : بطاقة ... السؤال أعيده أخرى مرةا سؤالي
, التسديد عن تأخرتا , إذا ربوي شرط على تشتمل

في فيه أدرس الذي المكان , لكن غرامًة علّي جعلوا
ً ول سيارةا أستأجر أن لي يمكن , ل أمريكا , وكثير محل

لم , وإذا الفيزا ببطاقة إل تمكن ل العامة الخدماتا من
التزامي فهل ، أطيقه ل كبير حرج في أقع بها أتعامل

لي يبيح ربا علّي يصبح ل حتى معين وقت في بالتسديد
؟ فيه أعيش الذي الحرج وضع في البطاقة بهذه التعامل
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التسديد على الحرصا مع للضرورةا استخدامها يجوز فهل
) السنويه ( الرسوم المبلغ , وهل علّي الربا أخذ قبل
, حرام البطاقه واستخدام امتلك مقابل تؤخذ التي

ًا الله جزاكم .. أفيدونا أدفعها أن علّي وحرام , خير
؟ خطاكم وسدد

فــي الحرمة أو العالمين. الشبهة رب لله  الحمدجـ:
خـفـاء ل ـظـاهرةا البطاـقـاتا ـمـن الـنـوع ـهـذا ـمـع التعامل

ًا ذكرتا: تدفع أنك وبخاصة فيها، شهرية أو سنوية رسوم
.. باـسـمك وحـجـزه البـنـك، ـلـك اقتطعه الذي المبلغ على

.. الرـبـى عـيـن .. وـهـذا تـسـتعمله ـلـم أم استعملته سواء
بمـســماه تـســميته عـنــه يمـنــع ل بالرـســوم وتـســميته
الربى!  وهو الشرعي؛

التعاـمـل ـلـك ـتـبرر ـضـرورةا أو حاجة في أنت هل أما
ـرورتك بنفسك أدرى .. فأنت البطاقاتا هذه مثل مع وـض

ـي .. ول ذلك عن غيري تسأل أن أرجو .. كما ـال تحملـن ـم
ًا. الله .. وجزاك أطيق خير

ًا الله : جزاكم85س رأيكم هو : ما .. سؤالي خير
ًا ظهرتا التي بالجماعاتا , , والجامية الخوان مثل مؤخر
من الكثير أن .. مع وغيرها التبيلغ , وجماعة والسرورية

.. الفئاتا تلك على والبراء الولء يعقدون الفئاتا هذه
- عليه الله - رحمة العثيمين ابن الشيخ سمعت ولقد
المسمى ...وأن جائزةا غير المسمياتا هذه بأن يذكر
تلك تدخل , وهل والجماعة السنة أهل مسمى هو واحد

المة : أن معناه بما  الرسول حديث في الحزاب
إل النار في كلها شعبة وسبعين اثنتين إلى ستفترقا

 خير؟ الله جزاكم ..  أفدنا الجماعة وهي واحده
الجماعــاتا العــالمين. هــذه رب للــه  الحمــدجـــ:
فاضلة ل مفضولة جماعاتا .. هي السؤال في المذكورةا

ـعـن بـعـدها أو قربها حيث من بينها فيما تتفاوتا .. وهي
ـا جماعة أي سواد تكثير جواز نرى .. ول الحق .. وأي منـه

ـة ـراد جماـع ـثير ُـي ـوادها تـك ـب ـس ـق أن يـج ـفِ تتخـل وتتـص
.. الـشـريعة وأحـكـام للـسـنة والنقـيـاد بصفتين: المتابعة

سـبيل فـي .. والجهـاد الـصـالح السلفِ وفهم منهج على
ً بيـنـاه .. كـمـا الـلـه الطائـفـة " ـصـفة كتابـنـا ـفـي مفـصـل

ـمـن " فليراجـعـه ـسـوادها ُتـكـثر أن يـجـب التي المنصورةا
شاء. 
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فرـقـة وـسـبعين الثـنـتين من الجماعاتا هذه هل أما
..؟ الحديث في ذكرها الوارد

ـسـابق ـسـؤال على جواب في بينته كما الجواب: ل،
أعلم.  تعالى .. والله

.. ما إليكم الله , وأحسن فيكم الله بارك: 86س
هذه بيان توضيح .. أرجو التبليغ جماعة من موقفكم
؟؟ للجميع , لتتضح عليها , وما لها , وما الجماعة
نحو على أجبت قد العالمين. كنت رب لله  الحمدجـ:

فأقول: مــا هنا .. وأعيد موضع من أكثر في السؤال هذا
هل .. ولكن حسناتا ولها إل معاصرةا إسلمية جماعة من
ـوادها تكثير بضرورةا القول منا تستلزم الحسناتا هذه ـس

..!  .. الجواب: ل إليها النضمام أو وصفوفها،
بـعـض عـلـى التبلـيـغ نـقـول: جماـعـة ذلك عرفنا فإن
.. ـعـدةا مآـخـذ عليـهـم أـخـذتا بـهـا، ُعرـفـوا التي الحسناتا

فـيـه ـمـا إـلـى وأـيـديهم بأـيـدينا يأـخـذ أن تعالى الله نسأل
كله. الخير

ًا متـجـانس غـيـر خلـيـط ـعـن عـبـارةا منها: ـهـم عـقـدي
ًا ـ ـم ومنهجـي ـة .. تجمعـه ـروج، طريـق ـبيت الـخ ـي والـم ـف
..! المساجد

ـدعوةا ينطلقــون ومنهــا: أنهــم ـل لـل ـم قـب .. التعـل
..!  للناس قوله عليهم ينبغي مما والتمكن

فـي الجـهـاد قـضـايا ـمـن الـسـلبي ومنـهـا: ـمـوقفهم
ول دينهم من ليس الجهاد أن تشعر حد .. إلى الله سبيل

..!  عقيدتهم
.. وعــدم المــة بقضــايا اكــتراثهم ومنهــا: عــدم

.. .. عاـشـت ـمـاتت .. الـمـة ومصائبها للمها معايشتهم
ًا!  ُيحركون .. ول يتغيرون ل طريقتهم على فهم ساكن

ي .. والمبيت طريقتهم على الخروج .. المسـاجد ف
المقــدس بيت أكناف في الجهاد من عندهم وأعظم أهم
!..

ـد اهتـمـامهم ومنـهـا: ـعـدم ـاه بالتوحـي الكاـمـل بمعـن
وفتنتـهـم الـطـواغيت بكـفـر اـكـتراثهم .. وعدم والشامل

..!  والعباد البلد على
ومفــاهيم معــاني مــن لكــثير ومنهــا: تشــويههم

بــالمعروف والمر والهجرةا، الجهاد، كمصطلح الشريعة؛
ـمـن ـــ تراـهـم المـفـاهيم ـهـذه .. فكل المنكر عن والنهي
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ـي طريقتهم على يحملونها ـ ووعظهم دروسهم خلل ـف
..!!  الخروج

ـمـع .. والـحـديث الـخـروج ـفـي طريقتـهـم ومنها: أن
ـمـن تخـلـو .. ل المـسـاجد ـفـي الـمـبيت ـثـم .. ومن الناس

واضحة!  شرعية مخالفاتا
إسلمية حياةا استئناف إلى يتطلعون ل ومنها: أنهم

ـام إـلـى .. ول ـة قـي ـذا راـشـدةا خلـف ًا نـجـد .. ـل ـثير ـمـن ـك
الـسـفر لـهـم .. تـسـهل عليـهـم راـضـية الطاغـيـة النظمة
..!  والترحال والتنقل

ـه ـسـبيل ـفـي ابتلي من عنهم نعرف ومنها: ل .. الـل
الرض أن .. رغـم ذلـك نـحـو أو تعـذيب أو قتـل أو بسجٍن

ـؤمن البواح .. وبالكفر الظالمين بالطواغيت تعج .. والـم
ُيبتلى مبتلى قوةا ول حول .. ول وإيمانه دينه قدر على .. 

بالله. إل
 

الله آياتا من بآية استهزأ رجل حكم ما: 87س
ًا، ًا يكن لم حيث سابق يصلي، كان ولكنه حينها، ملتزم
استهزأ أنه ونسي ، بدينه اللتزام قرر مدةا بعد ولكنه
ًا نسيه، لنه الذنب ذلك من يتب فلم الله، بآياتا يوم

فقد ذنب هكذا فعل من أن ويعترف يكرره لم ولكنه
كفر.

وماتا هذا صاحبنا وضع في كان هو: من سؤالي
ًا ًا يموتا فهل منه، يتب ولم السابق ذنبه ناسي لنه كافر

الكفر؟ من يتب لم
.. هو بالسلم العالمين. التزامه رب لله  الحمدجـ: 
ـا يـجـب .. فالـسـلم جاهليته في اقترفه كان عما توبة ـم
أعلم.  تعالى .. والله التوبة .. وكذلك قبله

في الشرعية العلوم تعلم فرصة لي أتيحت: 88س
أسافر أن مني يتطلب وهذا الشرعية، الجامعاتا إحدى
، أبوّي من معارضة ألقى ولكني ، هناك العلم لطلب
. الدين عن الشاسع لبعدهما ذلك، يعجبهما ل أنهما حيث
كثرةا من ذلك ملحظة تستطيع كما بديني، جاهل وأنا

أم وأسافر وأعصيهما الله على أتوكل فهل أسئلتي،
ًا هنا ها أبقى بالجهل؟ غارق

الضروري العلم كان العالمين. إذا رب لله  الحمدجـ:
منطقتك في متوفر .. غير ونحوه كالتوحيد تحتاجه الذي
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خلل ـمــن بمـفــردك علـيــه تتحـصــل أن تـســتطيع .. ول
إـلـى الرـحـال ـشـد علـيـك .. يتعـيـن ـلـك المتاـحـة الوسائل
.. وتـجـد العـلـم فيـهـا تطـلـب أن تـسـتطيع التي المواطن

إن .. أما يرضيا لم أم بذلك والداك رضي .. سواء مبتغاك
عليــك يتعين ما .. وتعرف العلم تطلب أن بمقدورك كان
ـلـك يـصـح .. فل منطقـتـك ـفـي وأـنـت اـلـدين ـشـؤون من

أعلم. تعالى .. والله بإذنهما إل للدراسة السفر

السؤال تلمذته يسأل المشائخ أحد سمعت: 89س
كان للسفِ, السؤال الجابة أدرك لم ولكني التالي

يغتسل، أن دون نام امرأته, ثم جامع : رجل كالتالي
ًا وصلى الفجر, فذهب أذان فأذن جنب، على أنه , ناسي
صلةا من الحال هذه على أسبوع, وهو لمدةا يستحم فلم
ًا, فهل كان أنه تذكر حتى اغتسال، دون قضاء عليه جنب

ً السبوع  ؟ كامل
عليه يجب ل أنه العالمين. الراجح رب لله  الحمدجـ:
فرفع القضاء   نبيه أمة عن تعالى الله ..   ..
     ..  .

قتل التفجير عقوبة عن بالسؤال أقصد لم: 90س
دون والخماراتا الملهي تفجير قصدتا وإنما العصاةا،

. فيها أحد ل حيث الصبح في تكون كأن شخص، أي قتل
لبن النبوية السنة منهاج كتاب في قرأتا كنت فقد

رضي طالب أبي بن وعلي الخطاب بن عمر أن تيمية
أبي للشيخ قرأتا كما الخماراتا، بتحريق أمرا عنهما الله

التالي:" المسلول الصارم كتابه في المقدسي محمد
ًا ذلك يكون أقول: وإنما القوام المام وجود عند افتئات

يوجد لم فإن ، الرحمن بشريعة الحاكم السلم أهل على
الذين الكفر أئمة من الحاكم وكان المام هذا مثل

ّبدون في .. فليس الكفري الوضعي لتشريعهم الناس ُيع
حق على افتئاتا فيه نعم ، مسلم حق على افتئاتا ذلك

الرباب له شّرعه الذي الباطل الكفري الطاغوتا
ّبذا الوضعية دساتيرهم في المتفرقون هذا بمثل .. فح

َ وحّي الفتئاتا، منهم للبراءةا عملّي تطبيٌق به.. لنه هل
ْنِعْم والكفر .. " افتئاتا من وأكِرم به بقوانينهم.. فأ

شيخنا يا أفهم كما  ) فهل5 صا المسلول ( الصارم
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الحد تطبيق يجوز أنه المقدسي كلم من الفاضل
؟ المسلم المام وجود دون المسلمين لعوام الشرعي
الســابق السؤال العالمين. سياقا رب لله  الحمدجـ:

ًا كان ـا من على والمراقص الخماراتا بتفجير خاص .. فيـه
من خاوية وهي والماكن الجدران قصدي لي تقول وهنا

ـاس ـالفرقا الـن .. فل وواـضـح بـيـن المـسـألتين بـيـن .. ـف
تريده!  ول تقصده ل بما أخي يا تشغلني

مـنـه ُيفـهـم .. ل نقلـتـه الذي محمد أبي الشيخ وكلم
كـمـا النـاس ـعـوام قبل من الشرعية الحدود تطبيق جواز

.. آخــر واٍد في .. وفهمك واد في الشيخ .. فكلم فهمت
الفتـئـاتا قـضـية ـفـي وحـسـب مرتبطة ليست المسألة إذ

والـشـوكة، بالـقـدرةا ـكـذلك مرتبـطـة .. وإنـمـا المام على
تـطـبيق ـعـن يتكـلـم يكن لم الشيخ أن .. كما والستطاعة

وـمـواطن المنـكـر، إزاـلـة ـعـن يتكـلـم كان .. وإنما الحدود
آخر! شيء الحدود وتطبيق شيء .. فهذا المنكر

..ما الخليفة شروط من القرشية هل: 91س
عدم المشايخ لبعض قرأتا .. لني الله حفظكم قولكم

الخلفة؟ في القرشية اشتراط
القرـشـية أن الـعـالمين. الراـجـح رب لله  الحمدجـ: 

ًا ليست مــن أكثر في عليه أجبت قد سؤال .. وهذا شرط
مراجعتها! .. يمكن متفرقة مسائل من موضع

ًا قرأتا كنت لقد: 92س منهاج في صبي وأنا سابق
غير المرأةا أن الله رحمه تيمية لبن النبوية السنة

فطامها بعد ترجم بها الزاني من علقت التي المحصنة
غيركم وإجاباتا ، إجابتكم قرأتا بعدما . ولكن لطفلها

ًا سألتهم الذين المشايخ من بهم يعتد ل والذين سابق
كتاب في البحث على اليوم عكفت ، البلد هذه في

قراءتي في نفسي عن الشك لدرأ النبوية السنة منهاج
لله والحمد . والن ذلك في واهم أني ظننت حتى لذلك،

خلت سنواتا منذ قرأته قد كنت الذي النص وجدتا قد
. الن لكم وسأورده ، صبي وأنا

السنة منهاج في تعالى الله رحمه تيمية ابن قال
صفحة الثالث الجزء ) ، أجزاء الربعة ( طبعة النبوية

) قال ) : ( فصل ثالث - منهج19(  الفصل ،151
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..... أشهر لستة ولدتا امرأةا برجم وأمر ، الرافضي
أن (..... إلى الصحابة يستشير كان عمر أن والجواب

ظهر إذا المرأةا في متنازعون ) والناس تيمية ابن قال
، شبهة ادعت ول سيد ول زوج لها يكن , ولم حمل بها
المدينة أهل من وغيره مالك فمذهب ؟ ترجم هل

، الروايتين إحدى في أحمد قول وهو ترجم أنها والسلفِ
الرواية وهي ، ترجم ل والشافعي حنيفة أبي ومذهب
على مستكرهة تكون قد لنها . قالوا أحمد عن الثانية
والقول ، وطء بغير حملت أو بشبهة موطوأةا أو الوطء
في ثبت . وقد الراشدين الخلفاء عن الثابت هو الول

خطب عنه الله رضي الخطاب بن عمر أن الصحيحين
حق الله كتاب في : الرجم , وقال عمره آخر في الناس

كان أو ، البينة قامت إذا والنساء الرجال من زنا من على
ً الحبل . فجعل العتراف أو الحبل الزنا ثبوتا على دليل

لنا, .. بينوا ذلك في فضيلتكم رأي . ما كالشهود
ًا الله وجزاكم ؟ خير
عن اقتطعه الذي النص عن الخأ لسؤال  بالنسبةجـ:

العـلـم أـهـل بـيـن التـفـاقا .. أـقـول: حـصـل السلم شيخ
ـى ـة أن عـل ـر الزانـي ـدها البـك ـد ـح ـوله الجـل ـالى: .. لـق تـع 
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  ..       ..  
    ..   .

    :      
            ..
   .

بعلمك الله , ونفعنا خير كل عنا الله : جزاكم94س
للصحابة فقط مختصة هي ) هل عنه الله ( رضي .. قول

الله من إخبار هو القول هذا إن حيث عنهم الله رضي
, وهل عليهم الله رضوان الصحابة عن رضي أنه تعالى
نقول أن مثل الصحابة لغير العبارةا هذه نقول أن يجوز

كان ! وإن الصالحين من وغيرهم والعلماء للئمة
الصحابة, فما لغير العبارةا هذه قول يجوز ل بأنه الجواب

ًا قائلها حكم ً أو عمد لي الله وأستغفر .. هذا منه جهل
إليه؟ , وأتوب ولكم

ـه الله " رضي العالمين. عبارةا رب لله  الحمدجـ: عـن
لمن كإخبار بها القول يجوز أي ودعاء؛ إخبار صيغة " هي

ـوز القيامة يوم الرضى أهل من أنه بالنص ثبت أن .. ويـج
.. وهــي والصلح بالتقوى ُعرف لمن وطلب كدعاء تقال

" وـسـلم علـيـه الـلـه " ـصـلى ُيـقـال عـنـدما الصلةا كصيغة
.. وحـسـب ـنـبيه على صلى قد الله بأن إخبار ليست فهي

صلى النبي عن صح فقد لذلك كذلك، وطلب دعاء هي بل
أوفى أبي آل على صل قال:" اللهم بأنه وسلم عليه الله

 ":       "   ". وقال
   .
         
   ..      .. 
          ..   

  .
   :  


     

      ..   
 .. 


     ..   


  

  ..      

    

 .
         

        ..    
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    ..  .
.. فضله من الله , وزادكم فيكم الله :بارك95س

.. ( فلسطين - بعنوان فيك الله - بارك لك مقال في
نحايد ل العباراتا: ( وعليه هذه ) أوردتا الحراسة وكلب
, باطلة كفرية الجيوش هذه : إن قلنا لو والصواب الحق

المبرر , فقدتا لمتها ول لشعوبها فيها خير ل
إليها النضمام يجوز ل ! وبالتالي وجودها من والشرعية

ًا كان .. ومن معها القتال أو ، سوادها تكثير أو ، مجند
ومن ، منها - النسحاب استطاع - إن عليه يجب فيها

أو رجولة بقية أو حياء بقية فيه كان إن فيها الخدمة
 ! ) انتهى ارض أو عرض أو دين على غيرةا

ذكره سبق ما - حول فيكم الله - بارك استفساري
يوجد ل أنه وخاصة والستعداد العدةا إعداد يتم : كيفِ هو
من قبل من الطريقة هذه سوى الراهن الوقت في

يستغلون حيث الجهاد صفوف في النخراط في يرغبون
العداد بغرض الجيوش هذه مثل في كجنود وجودهم
اللمام حيث من والمعلوماتي والجسدي النفسي

ترون فكيفِ ذلك، إلى وما والخطط الحربية بالتكتيكاتا
في وبقيت الجيوش هذه مثل اعتزلت الناس أن لو أنه

مثل أن تعتقدون استعداد, فهل ول إعداد بل بيوتها
ًا مهيئون هؤلء .. الصفوف في والنخراط للجهاد جسدي

؟؟ إليه ولكم, وأتوب لي الله وأستغفر هذا
العــداد العــالمين. إمكانيــة رب للــه  الحمــدجـــ:
الـطـواغيت جـيـوش ـفـي ُتحـصـر أن ـمـن أوـسـع والتدريب
ًا الظالمين ـد ول ـــ العربية الجيوش أكثر أن .. علم أن أرـي

والجـنـود الـشـباب يرـبـون ـــ اطلع ول علم غير من أعمم
ـادةا والفـسـق، والمـجـون، والكـفـر، الميوـعـة، عـلـى وعـب

ً الشاب إليهم .. يدخل الطاغوتا ًا رجل ـمـن فيتخرج خلوق
ًا ـ الله رحم من إل ـ عندهم ًا مخنث ًا مهزوم ًا ومدمر نفســي
ًا يا الجيوش تلك في تنشدينه وتربية إعداد .. فأي وأخلق

..؟!!  أختاه
المـسـلم يتدرب .. فهل الكذاب مسيلمة جيوش هذه

؟!! الكذاب مسيلمة جيوش في
الوطــان عن .. والدفاع للتحرير ُتعد لم جيوش هذه

الـطـاغوتا لحماـيـة أـعـدتا .. وإنـمـا والحرـمـاتا والحـقـوقا
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ـوةا ول حول .. ول الشعوب .. ولقهر الطاغوتا وعرش ـق
بالله.  إل

والسلم , والصلةا لله , والحمد الله : بسم96س
.. الخأ واله ومن أصحابه و وآله الله رسول على

- , خطاه وسدد , وحفظه الله - أثابه بصير أبا الفاضل
بتأشيرةا ديارهم دخل : " فمن بين : فّرقت جوابك في

منهم أنه على ديارهم دخل إن " أما " و مسلم أنه على
ضد قتالهم في لينصرهم جاء .. أو بمسلم .. ليس

على الدلة هي " فما منهم حل في .. فهو المسلمين
أو بإشارةا انعقد المان أن العلم مع ؟ التفريق هذا

حجم فهل المان ثبت , وإذا الحالتين كل في بعبارةا
 ؟ الغدر ) يجيز صغر أو كبر ( إن العمل

عليه تحايلوا أنهم مع الشرف ابن كعب قصة في
ّبت هذا مع أقول   النبي عن تخليهم له وأظهروا لهم ث

ّنوه - أنهم الله - رحمه تيمية ابن لقتله المبيح . وأن أم
ّد إقامة ًا كونه , وليس النبي شتم ح ًا كافر . فكما حربي

ابن دار  ( طبعة181  صا2: م المسلول الصارم في جاء
)  حزم

خلع قد لنه به فتكوا إنما أنهم الخطابي زعم " وقد
الذي يقال: هذا : " لكن تيمية ابن قال أن .. إلى المان
ًا, وأدنى صار به كلموه شبهة له يكون أن أحواله مستأمن

أن " .. إلى الكفر بمجرد قتله يجوز ل ذلك أمان, ومثل
, وليس الحدود من حد قتله : " لن الله رحمه قال

ًا كونه لمجرد ًا كافر ". حربي
ّبت له أظهروا ما : مع أقول , فلم المان لهم , ث

.. منهم " أنه بين " و "مسلم أنه بين السلم شيخ يفّرقا
". بمسلم ليس

غيره أو علي أو أحمد اسمه من أن القول بقي
على الحصول حين عليه هل ؟ السلم ظاهره أليس

ًا يعد لم أنه يعلمهم أن بلدهم دخوله أو التأشيرةا مسلم
 ؟ المسلمين على سينصرهم أنه أو

ةأسئل على ردودك , قرأتا الفاضل الشيخ أخي
خطاك, وهذه , وسدد بعلمك الله , فبارك الخوةا باقي

هو استشكلت, والقصد التي الوحيدةا المسألة هي
أحكام عليها يبنى المسألة, إذ في الحق إلى الوصول
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الله إل يحصيه ل ما المفسدةا من فيها يكون وأعمال, قد
ّنا الله .. جزاكم سبحانه الجزاء؟ خير المسلمين وعن ع
.. وـمـا وجـيـه العالمين. اعتراضك رب لله  الحمدجـ:

ـذي البال في .. وهو معتبر السلم شيخ عن نقلته .. واـل
ً الـنـص قلـنـاه اـلـذي الـقـول على حملنا أـقـوال .. ـثـم أول
لمـا معتـبر سـلفِ فيـه لنـا نجد لم .. ولو العلم أهل بعض

عليه.  تجرأنا
أنـيـس بن الله عبد قصة وذكرتا تقدم فقد النص أما

مقـتـل .. وقـصـة الهزـلـي ـسـفيان ـبـن خاـلـد الطاغـيـة مع
الشرف. بن كعب الطاغية
الـشـرف اـبـن مقـتـل قـصـة تأويل على قدرنا إذا ثم
.. الـسـلم شـيخ عـن ذكرتـه الـذي المعـنـى على وحملها
ـا فكـيـفِ ـد عـلـى الهزـلـي مقـتـل ونفـسـر نحـمـل أن لـن ـي

ـصـلى الـنـبي ـلـه ـقـال .. وقد أنيس بن الله عبد الصحابي
"، اـلـوجه مهمـتـه:" أفـلـح نـفـذ أن بـعـد وـسـلم علـيـه الـلـه

ـخـبري، ـفـأخبرته الـلـه، رـسـول ـيـا الكرـيـم فقلت: وجهك
ًا، إلي فدفع ـفـي أنـيـس اـبـن ـيـا بـهـذه وـقـال: تخـصـر عص
" ؟!  قليل الجنة في المتخصرين فإن الجنة

أـمـره لـمـا مـسـعود ـبـن نعـيـم قـصـة تفيده ما وكذلك
وقـعـة ـيـوم المـسـلمين ـعـن يـخـذل ـبـأن الـلـه صلى النبي

دـيــن عـلــى ـيــزال ل أـنــه عـلــى .. ويتـظــاهر الـحــزاب
ًا المشركين ـن نعيم قاله .. ومما منهم وواحد ـعود اـب مـس

قرـيـش:" مـشـركي ـمـن معه ولمن حرب بن سفيان لبي
ًا، وفراقي لكم، ودي عرفتم قد أـمـر بلغني قد وإنه محمد
ًا علّي رأيت قد ًا أبلغكموه أن حق ـي فاكتموه لكم نصح عـن

ـفـي وـكـبير مهم دور لتخذيله .. وكان القصة آخر .." إلى
وكـفـار اليـهـود بـيـن الفتنـة .. وحصـول الـحـزاب هزيـمـة

قريش! 
واـحـد أـنـه عـلـى الـهـام الدور بهذا قام مسعود فابن

ـمـن وإيحاء بأمر كله ذلك .. وكان عسكرهم .. ومن منهم
. النبي

          /:
          :
            
        .

 :       
  :    :       
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في الجهاد عن تخلفِ من حكم ما: 97س
؟ أفغانستان

الجـهـاد ـعـن تخـلـفِ العالمين. من رب لله  الحمدجـ:
ـهـذا ـكـان .. ـسـواء آثم .. فهو قادر .. وهو بحقه الواجب
أفغانستان. غير أو أفغانستان في الجهاد

بشــكل يصح أم الجماعة للجهاد يشترط : هل98س
..؟ ومستقل فردي
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الله سبيل في الجهاد العالمين. رب لله  الحمدجـ:
العدو دفع جهاد في .. وبخاصة فوقا فما بفرد يمضي
تقوم الذي الجهاد .. ولكن والمرتدين الكفار من الصائل

أمير يرأسها منظمة جماعة ضمن تعمل مجموعاتا به
ًا .. وأكثر وأفضل للشارع أحب .. هو ُمطاع ًء.  نفع وعطا

قوله فوقا، فما بفرد يمضي الجهاد أن على والدليل
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؟ اليام هذه في المعروفة الناشيد حكم ما: 99س
ـون ل أن العالمين. أرجو رب لله  الحمدجـ: ـا يـك فيـه

أنـصـح .. ول الهادـفـة النافـعـة الكلـمـة روعـيـت ـمـا ـحـرج
ـم القرآن عن بها النشغال درجة .. إلى بالتوسع .. الكرـي

وللسفِ!  للبعض حصل كما

للطفال السلمية الكرتون أفلم حكم : ما100س
  ؟

فيها يكون ل أن العالمين. أرجو رب لله  الحمدجـ:
الفضيلة على الحض فيها روعي .. ما الله شاء إن بأس

من خالية .. وكانت النافعة السلمية والمبادئ
ً الفاتح " محمد .. كفلم المنكراتا تعالى .. والله " مثل

أعلم. 

الله .. بارك الرحيم الرحمن الله : بسم101س
ًا الله , وجزاكم فيكم ً لكم قرأتا , لقد خير حول مقال

هذا حول الشياء بعض منك استوضح أن , وأردتا طالبان
حدث ما حول إليها آلت التي المور ترون .. كيفِ المر

أن ترون الحالي, وهل الوقت في ولفغانستان لطالبان
لنا تفسرون انتصروا, وكيفِ أنهم أم خسروا الطالبان
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هزموا, فهل أنهم الجواب كان .. وإن النتصار هذا
أنهم حيث والستعداد العداد في التخلفِ بسبب

؟؟ الكفار وبين بينهم كفاءةا وجود بدون يقاتلون

إلى نصر من هم العالمين. بل رب لله  الحمدجـ: 
رمضان أهل وقد ـ عليهم تبخلوا .. فل الله شاء إن نصر

..! بالدعاء ـ المبارك
عباده على بالنصر يمن ل أن تعالى الله حكمة قضت

تعالى: قال .. كما وبلء .. وتمحيص اختبار بعد إل
ّناُس َأَحِسَب ُكوا َأْن ال ْتَر ُلوا َأْن ُي ّنا َيُقو ُنوَن ل َوُهْم آَم َت ، ُيْف
ُكْم تعالى: وقال ّن ُلَو ْب َن َل ّتى َو َلَم َح ْلُمَجاِهِديَن َنْع ُكْم ا ْن ِم

ِبِريَن ُلَو َوالّصا ْب َن ُكْم َو َباَر .. ليحصل البلء من بد فل  َأْخ
يشاء ما .. ويخلق يشاء ما يقدر تعالى .. فالله الصطفاء
تمام فهو تعالى عنه يصدر ما .. وكل يشاء ما .. ويفعل

جهل أو علم من ذلك .. علم والرحمة والحكمة العدل
جهل. من ذلك

أصاب سوء من ما أن نؤكد فإننا ذلك إلى إضافة
أنفسنا من بسبب .. فهو هناك أو هنا المجاهدين إخواننا

والعدل. الحق غير تعالى بالله نظن .. ول وأنفسهم

اللَه وأدعو ، الله في أحبكم إني : .. والله102س
بالخروج الشباب تنصح ..هل بعلمك ينفعنا أن تعالى

..؟ بلدهم غير في للجهاد
المسلم على تعسر العالمين. إن رب لله  الحمدجـ:

الجهاد له يتيسر حيث إلى الرحال .. شد بلده في الجهاد
كان.  موطٍن أي .. في يتعين .. وحيث الله سبيل في

ـل103س ـاء تنصــح : ـه ـدش باقتـن ـل اـل ـن .. وـه ـم
خير؟ كل الله ..وجزاكم للمر ضوابط
..!   أنصح ل العالمين. ل، رب لله  الحمدجـ:

ذلك ونحو بمباشرةا المني نزول يفطر هل: 104س
؟

قوي خلف فيها العالمين. يوجد رب لله  الحمدجـ:
النزال تعمد من أن عندي .. والراجح معلوم لدينا .. وهو

وصيامه صومه، يفسد ل ونحوه، المباشرةا طريق عن
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ل .. وبالتالي ذلك يفيد الذي الدليل وجود لعدم صحيح؛
.  رسوله أو الله من عليه دليل ل بقول نقول أن يجوز

من إربه يملك ل لمن رمضان في ننصح ولكن
في الوقوع خشية المباشرةا في يتوسع ل أن الشباب

بالطاعاتا ُيميز أن ينبغي شهر رمضان .. ولن المحظور
صلى قوله في .. كما والشهواتا باللذاتا، النشغال ل

رب الصيام: أي الصائم:" يقول في وسلم عليه الله
الحديث ". وفي فيه فشفعني والشهوةا، الطعام منعته

الطعام يدع به، أجزي وأنا لي فهو الصيام القدسي:" إل
أجلي، من لذته ويدع أجلي، من الشراب ويدع أجلي، من

للصائم المباشرةا أن شك ..". ول أجلي من زوجته ويدع
.. الحاديث هذه دللتا مع يتنافى النزال درجة إلى

أعلم.  تعالى والله
من أقول: للخروج تقدم، الذي هذا ُعرف فإن

في ُذكر مما شيء في وقع .. فمن .. والشبهة الخلف
ُيستحسن السؤال .. كقضاء رمضان بعد يوم صيام له .. 

أعلم.  تعالى .. والله يجب أقول ول

توضيح مع أنواع له , وهل الشعر حكم : ما105س
؟ الغاوون يتبعهم  والشعراءتعالى: قوله من المراد

حسنه كالكلم؛ العالمين. الشعر رب لله  الحمدجـ:
ل كما الطلقا، على ذمه يجوز .. ل قبيح وقبيحه حسن،

ُيمدح منه، القبيح ُيذم .. وإنما الطلقا على مدحه يجوز و
الذين هم الغاوون يتبعهم الذين .. والشعراء منه الحسن

الشرع وأحكام وآداب، بقيود ـ شعرهم في ـ يتقيدون ل
أعلم.  تعالى .. والله

ًا كان ولو لبنه الب قتل حكم ما: 106س عمد
: السلم عليه المصطفى قول توضيح .. مع سبب بدون
) ؟ لبيك ومالك ( أنت

يقـتـل أن للوالد يجوز العالمين. ل رب لله  الحمدجـ:
.. وقاـتـل للنعـمـة كافر ومجرم آثم فهو فعل .. ولو ولده
ًا  تعالى:  قوله خالفِ وقد حق، بغير نفس
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الغناء.. : سامع من لكل توجهها نصيحة: 108س
.  إليكم الله وأحسن .. بوركتم منزله في الدش ومقتني
لوـسـائل الـعـالمين. بالنـسـبة رب لـلـه  الحـمـدجـــ:  
ـام بـشـكل العلم .. أـقـول: ـهـي بخاـصـة .. والتلـفـاز ـع
.. لـتـدخل ودرنهم القوم أوساخأ منها ُترسل التي النافذةا
ـا ـدمر بيوتـن ـدةا أخلقا .. ولـت ـا وعقـي أن يـجـوز .. فل أبنائـن

وعـلـى مـشـرعة والـبـواب النواـفـذ بفتح ذلك من نمكنهم
يـكـون أن .. يجب منها بشيء ابتلي .. والذي الوقت مدار

.. أمـكـن ـمـا ينـفـع فيـمـا .. فيستغلها عليها الرقابة شديد
أن .. ورأى ذـلـك ـعـن عجـز .. فـإن يضـر فيـمـا ويوصـدها

بيتـه مـن .. فإخراجها سيطرته إطار عن تخرج قد المور
تـعـالى .. والـلـه علـيـه المتعـيـن .. وـهـو الوـلـى هو يكون

أعلم.  

ًا الله جزاك: 109س , ونفعنا بصير أبو شيخ يا خير
على إجابتك بخصوصا شيخ يا سؤال . لي بعلمك الله

والتأييد النصره هذه تحقيق وسائل هي : ما سؤال
أو دعوتهم أثناء في سواء العاملين العلماء عن للدفاع

: , الولي حالتين في وذلك للعتقال تعرضهم حالة في
من الدعوةا بهذةا ومؤمن مؤيد كبير عدد وجود حالة في

وهي الثانية , والحالة المسلمين وجمهور الملتزمين
ًا كنا ) إذا ظني ( حسب الغلب تلمذةا من قلئل أفراد
 ..؟ بها ومؤمنين الدعوةا لهذه متبعين أو العلماء

الـعـاملين العلماء العالمين. نصرةا رب لله  الحمدجـ:
.. ل لهــم القيــادةا زمــام .. وتســليم بطــاعتهم تكــون

.. عنـهـم التخـلـي وـعـدم ـحـولهم .. وباللتـفـاف لسواهم
حرماتهم وعن عنهم .. والذود سواء والضراء السراء في
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.. وـكـذلك والـشـرعية المتاـحـة الوـسـائل بكل وأعراضهم
النافع.  وعلمهم كلمتهم بنشر

أن قبل مرةا ألفِ يفكر .. فالطاغوتا ذلك حصل فإن
.. .. بالقتـل العلمـاء حرمـاتا علـى التطاول في يتجاسر

..! الهاناتا من .. وفنون .. والتعذيب والسجن
.. علـمـاء .. يرـيـدون اليام هذه في تتصايح الشعوب

ـد بن .. ومحمد تيمية .. وابن أحمد كالمام ـاب عـب .. الوـه
ـز ـن والـع ـد ـب ـؤلء أن تناـسـوا أو .. ونـسـوا الـسـلم عـب ـه

ــاء ــن ل العلـم ــدوا أن يمـك ــدوا إذا إل يتواـج ــاس وـج الـن
تيمـيـة .. واـبـن أحمد المام مع كانوا .. كالذين والشعوب
..!  السلم عبد بن .. والعز الوهاب عبد بن .. ومحمد

ـفـي ـــ ـسـنواتا ومـنـذ ـــ الراـبـض الـسـد ـهـذا ـتـأملوا
عـبـد عـمـر .. الـشـيخ .. أمريـكـا الـكـبر الـطـاغوتا ـسـجون
ُيهان الرحمن ُيعّرى ..  ُتمارس .. و ـصـنوف جميع عليه .. و

ـمـن ـقـارب .. وـقـد ـضـرير .. والـشـيخ والذلل الهاـنـاتا
.. وـكـأن ـسـاهية لهـيـة عـنـه فالمة ذلك .. ومع السبعين

..!!  يعنيها ل المر
.. الرهابيين شيخ .. يسمونه عمر الشيخ زماننا في

عـبـد ـبـن العز زمن في كان لو .. لكن زاهدةا به والشعوب
ُيـسـمى منهـمـا كان .. من السلم .. العلـمـاء بـسـلطان س
..؟؟! .... الـلـه الـسـلم عـبـد ـبـن الـعـز .. أم عـمـر الـشـيخ
أعلم. تعالى
 

بعض في المشايخ تقليد يعتبر هل: 110س
ًا العلم طلب بعض قبل من المسائل إطلقا من مانع
 ؟ الله أنزل ما بغير الحكم كمسألة عليهم الحكام

الوهاب عبد بن محمد المام كلم شرح أرجو كما
هذه وهل ، الحجة بلغته فقد القرآن بلغه من كل أن من

؟ الحالي الوقت في الناس على تنطبق القاعدةا
ـائل هذه كانت العالمين. إن رب لله  الحمدجـ: المـس

.. والكـفـر الخلف فيها ُيستساغ .. التي المتشابهاتا من
بفتاويهم .. والعمل العلماء فتقليد .. نعم بواح غير فيها

.. فـقـد العـيـان عـلـى وحملـهـا الحكام صدور عند معتبر
   النبي عن صح  ": 
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عبد بن محمد المام كلم شرح : أرجو111س
، الحجة بلغته فقد القرآن بلغه من كل أن من الوهاب

الحالي الوقت في الناس على تنطبق القاعدةا هذه وهل
؟

ـبـن محـمـد الـشـيخ العالمين. مراد رب لله  الحمدجـ:
ـة القرآن بلغه من أن الله رحمه الوهاب عبد ـا بلـغ يفهمـه

ـنـذارةا بلغـتـه .. وـقـد الـشـرعية الحـجـة علـيـه ـقـامت فـقـد
ـن عنها والمعرض رادها ُيعذب .. التي الرسل ـان .. وـم ـك

يتعلـلـون اـلـذين الـفـتراتا أـهـل من اعتباره يجوز ل كذلك
القيامة.  .. يوم عنهم الرسل نذارةا بانقطاع
الجـهـل ـمـن بـشـيء ُيـعـذر يـعـد ـلـم أنه ذلك يعني ول
ًا الخاطئ فهمه جهة من جهله يكون أن .. لحتمال مطلق
أـمـور جـهـة ـمـن .. أو الـقـرآن آياتا ومعاني دللتا لبعض
والمفـصـلة المبيـنـة الـسـنة جـهـة ـمـن فيـهـا الحـجـة تقوم

.. واجتـهـاد نـظـر إـلـى تحـتـاج أـمـور جهة من .. أو للقرآن
أعلم.  تعالى والله

ـل112س ـوز : ـه ـاةا يـج ـى النظــر للفـت ـا إـل خاطبـه
ًا .. ( لن فرحهـا يـوم إلـى بصورته والحتفاظ مـن كـثير

) ؟! حالهم هذا اليوم فتياتا
يـجـوز كـمـا خطيبـهـا إـلـى تنـظـر أن للفـتـاةا يجوز جـ:

ـكـل يحتـفـظ أن يـجـوز .. ول خطيبـتـه إلى ينظر أن للخر
كّل ُيصبح به والذي القران؛ عقد قبل الخر بصورةا منهما
للخر.  حلل منهما

, لله .. الحمد الرحيم الرحمن الله : بسم113س
ومن وصحبه آله وعلى الله رسول على والسلم والصلةا

جراء من ضخمة مالية ديون عليه : أبي بعد أما واله
فأحببت ، ديونه زادتا العمل في تقدم , وكلما عمله

ًا فاستدنت ، بموافقته عنه النفصال المال من مبلغ
، الرباح من نسبة المال صاحب أعطي أن على به للعمل
، مالي رأس من بضاعة بأخذ أبي بدأ ، عملي وخلل
الديون إيفاء أستطع فلم ، خسارتي إلى المر هذا فأدى

.. مع المال لصاحب الرباح إعطاء أستطع لم أنني كما
دون أبي لمساعدةا سابقة محاولتا هناك بأن العلم

، علي المتراكمة الديون هذه من أتخلص .. ولكي جدوى
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ّكرتا على ووافق أبي فاستشرتا ، للعمل بالسفر ف
ًا أبي بأن أخبار وصلتني فترةا بعد ولكن ، سفري محتج

أي أمامي يظهر لم فإنه العكس , وعلى سفري على
أن العلم ! مع أمري من حيرةا في الن .. وأنا اعتراض

, وأغلب سيئة إدارةا ذو وأبي ، أكبرهم ولست أخوةا لي
بسبب ماله يأكلون الذين الطواغيت أذناب مع أعماله
ًا استدنت أني العلم .. مع السيئة إدارته , المال من مبلغ

. فيزا واشتريت
ًا على الن فأنا ، الطالة على الفاضل شيخنا عذر

يرضي ما إلى يرشدني من عن , وأبحث طريق مفترقا
. وبركاته الله ورحمة عليكم . والسلم ورسوله الله

أن ـبـه ننـصـحك الـعـالمين. اـلـذي رب لـلـه  الحـمـدجـ:
.. نـسـأل عملك ول والدك، بها تخسر ل طريقة عن تبحث

ودنياكم. دينكم خير فيه لما التوفيق لكم تعالى الله

التي الكتب هي ما الفاضل شيخنا: 114س
.  مستجد علم لطالب ، بقراءتها تنصحون
ـة العالمين. ننصح رب لله  الحمدجـ: " بـحـث بمراجـع

ـا ذكرنا " حيث العلم طلب في مذكرةا الكـتـب قائـمـة فيـه
العلم.  طالب بها ننصح التي

، الشعير شراب ) ، ( البيرةا حكم  : ما115س
) . كحول ( بدون عليه المكتوب
بالمســمى العبرةا العالمين. ليس رب لله  الحمدجـ:
.. وإنـمـا الشراب زجاجاتا أو المعلباتا على ُيكتب .. وبما
ـان .. فإن ل أم كثيره ُيسكر إليه: هل النظر في العبرةا ـك
فل .. وإل ـشـربه يجوز .. ل حرام وكثيره .. فقليله ُيسكر

أعلم. تعالى .. والله

) ـمـن معـلـب ( لحم المرتديل أكل حكم  : ما116س
) . حلل ( ذبح عليها ويكتب أجنبي مصدر

ننـصـح .. ل ـشـبهة العالمين. فيها رب لله  الحمدجـ:
أعلم.  تعالى .. والله عنها ُيغني ما وجد إذا بتناولها

والفراد صاحبها ؛ بشركة يعمل  : شاب117س
العمل وفي ، مرتدةا طائفة من بها يعملون الذين

محافظ أنني مع ، الجماعة صلواتا أداء من يمنعونني
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.. عملي حكم .. ما العمل في السلمية شخصيتي على
الدين هذا لخدمة الله وفقكم ؟ بتركه تنصحني وهل

 ؟ وبركاته الله ورحمة عليكم .. والسلم  الحنيفِ
ورحمة السلم العالمين. وعليكم رب لله  الحمدجـ:

أن خلـلـه ـمـن يتمـكـن عـمـل عن يبحث بأن .. ننصحه الله
الجماعة. وصلةا العمل بين يجمع

الذين للشباب وخاصة الستمناء حكم ما: 118س
ًا يفتنون على لهم قدرةا , ول ضيق في , ويعيشون يومي
بسبب موجعة آلم من يعاني أنه العلم مع الزواج

من حنبل بن أحمد للمام نسب ما صحة .. وما الحتقان
التي السوائل من كغيره سائل هو الستمناء مني أن

؟؟ الجسد من تخرج
لمـسـألة الـعـالمين. بالنـسـبة رب لـلـه  الحـمـد:1جـــ

في عليها .. أجيب السرية بالعادةا ُيسمى ما أو الستمناء
التالية:  النقاط
ـشـك ل ـكـذلك ـكـان .. وـمـا ـضـارةا قذرةا عادةا - هي1

ـه ـفـي ـا اللـجـوء يـجـوز .. ل حرمـت ـد إل إليـه الـضـرورةا عـن
الملزمة.  

.. الـصـوم إـلـى اللجوء في .. يكمن النبوي - العلج2
ـل ـن والتقلـي ـاول ـم ـام تـن ـثيراتا الطـع .. للشــهوةا والـم

ـعـن الطـرف بغـض .. ويـلـتزم بـذلك يلتزم الذي فالشاب
ـــ فيها يعيش التي البيئة بحكم ـ ذلك بعد هو .. ثم الحرام
عـلـى يخـشـى .. أو الحتقان بسبب شديدةا آلم له تحصل
ـشـبه ذـلـك .. وـكـان الزـنـى فتـنـة ـفـي الوـقـوع من نفسه
.. ـمـن الـسـرية بالـعـادةا ـشـهوته ُيطـفـئ أن .. فله محقق

الـكـبر الـضـرر دـفـع قبـيـل .. ـمـن إدـمـان ول توـسـع غـيـر
الصغر. بالضرر

ـاوى فــي الســلم شــيخ قــال ـا34/229 الفـت : أـم
ـح وهو العلماء، جمهور عند حرام فهو باليد الستمناء أـص
ـمـن طائـفـة ـعـن .. ونـقـل أحـمـد ـمـذهب ـفـي الـقـولين
أن للـضـرورةا: مـثـل فـيـه رخصوا أنهم والتابعين الصحابة
ـلـم إن يـخـاف أن ومـثـل به، إل منه يعصم فل الزنا يخشى
ـبـدون وأـمـا وغـيـره، أحـمـد ـقـول وـهـذا يمرض، أن يفعله

ًا علمت فما الضرورةا ا- هـ.  فيه رخص أحد
المحـشـي اـلـدجاج فـطـوره ـفـي يتـنـاول ـمـن - أـمـا3

ًا كبسة غدائه .. وفي والبهاراتا بالصنوبر ًا وخروف محشي
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ً عشائه .. وفي الحار والفلفل بالرز ـك بعد .. ثم جمل ذـل
ـلـو ُيـعـذر ل .. فـهـذا الحتـقـان آلم ـمـن يشكو يقول: أنه

أعلم. تعالى .. والله آثم .. وهو السرية العادةا إلى التجأ

قبل من معين إمام خلفِ الصلةا حكم ما: 119س
؟ الطاغوتا

 

ـمـا خلـفـه الـصـلةا العالمين. تجوز رب لله  الحمدجـ:
مـن عيـن مـن كل .. وليس البواح الكفر ُيظهر أو يقع لم

.. بتكفـيـره الـقـول .. يـجـوز مؤسـسـاته أو الطاغوتا قبل
أعلم.  تعالى والله

الحروف مخارج إمام خلفِ الصلةا حكم ما: 120س
؟ التجويد أحكام .. كذلك سيئة عنده
ـيـؤم أن ـلـه يـجـوز الـعـالمين. ل رب لـلـه  الحـمـدجـ: 

.. ـفـإن وـقـراءةا تلوةا مـنـه أحسن هو من وبينهم بالناس
ًا .. وكان المامة إل أبى ًا إمام ـفـي الـصـلةا .. وتـعـذر راتب

الجماعة. ُتترك .. ول خلفه الصلةا .. تجوز آخر مسجد
فله أساء .. وإن وللمأموم .. فله أحسن إن فالمام

ل لعـطـاء: الـمـام قـلـت جرـيـج، اـبـن .. ـعـن المأموم دون
مـعـه، ـصـل ـقـال: ـبـل ؟ معه الصلةا أعتزل الصلةا، يوفي
رأـسـه رـفـع ـفـإن إلي، أحب الجماعة استطعت؛ ما وأوِف

رأســه رفع فإن أنت، فأوِف الركعة يوف ولم الركوع من
ـعـن وعـّجـل ـقـام فإن أنت، فأوِف يوِف، ولم السجدةا من

قام!  وإن وأوِف أنت، تعجل فل التشهد
يتـم ل لعلقـمـة: إمامنـا قـلـت النخعـي إبراهيم وعن

ونتمها معه نصلي يعني نتمها؛ علقمة: لكنا قال الصلةا؟
أعلم. تعالى .. والله

لها بعيد , تحتفل باطنية طائفة بلدنا في: 121س
كمية من نزيد أننا العلم , مع معينة سلعة بشراء عام كل

هذا في بيعهم حكم , ما العيد هذا بسبب السلعة هذه
بيعنا أن العلم مع الم لعيد بالنسبة المر وكذلك ؟ اليوم
 ؟ لمسلمين معظمه يكون

ـــ: ـدج ـه  الحـم ـالمين. ل رب لـل ـوز الـع مشــاركة يـج
الـشـياء ـهـذه .. أـمـا ـشـيء ـفـي أعيادهم في المشركين
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ًا بيعها كان .. إن تباع التي ً كالـشـموع ـ جائز وـكـثر ـــ مثل
ـمـن قـصـد غـيـر .. عـلـى أعـيـادهم وقت في الطلب عليها
ل أن .. أرجـو وطقوسـهم باطلهم على يعينهم أن البائع
الله.  شاء إن بأس ذلك في يكون

، الله إلى الدعوةا مجال في أعمل أنا: 122س
طاغوتا بكل وكفر , ونبذ له شريك ل وحده الله عبادةا
على الدعوةا هذه في أركز . أنا الكافرون العابدون عبده

ًا ، بالطاغوتا الكفر بما يحكمون ل الذين الحكام خصوص
الوضعية قوانينهم ومن منهم البراءةا وإعلن ، الله أنزل

الوربيين الجانب من أغلبها كثيرةا مشاكل . واجهتني
يقتنع أكثرهم فكان لله والحمد العرب أما ، والمريكان

أحد مع لي حدث ما المشاكل هذه . من أقول بما
مضت سنواتا سبع منذ أسلم لقد ، المريكان المسلمين

ًا بذلت ولقد ، ًا جهد كم أعلم وتعالى سبحانه والله ، كبير
يحكمون ل الذين الحكام أن آمن حتى ، إقناعه في تعبت

وإعلن تكفيرهم يجب مرتدون طواغيت الله أنزل بما
هو دينهم أن له فسرتا . لقد منهم البراءةا

صلوا لو حتى وأنهم ، السلم وليس الديموقراطية
له وسردتا التوحيد، يملكون ل لنهم تقبل ل فإنها

والشيخ الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ أقوال
ًا تعبت . لقد الله حفظه المقدسي محمد أبي حتى كثير

ًا ففرحت ، باقتناعه تعبي على كافأني وشعرتا كثير
للسفِ شيخ يا . ولكن تعبي أنستني لها مثيل ل بسعادةا

عن حاد حتى المضلين الضالين أصحابه بعض قابل لقد ،
كافر يا لخيه قال من أن له . قالوا أهواءهم واتبع الحق
، الحكام طاعة علينا وجب وأنه ، أحدهما بها باء فقد

الحاديث هذا على الخأ هذا . أجبت أحاديث لذلك وسردوا
هم بطاعتهم  الرسول أمرنا الذين الحكام أن له , وقلت
عبادةا عن الثر له وسردتا ، الكفرةا ليس , ولكن الظلمة

عليه الله صلى الله رسول عاهدوا أنهم الصامت بن
ًا رأوا إن أهله المر ينازعوا أن وسلم ًا كفر . قال بواح

خائفِ لنه ، كافر اليوم بعد شخص لي يقول لن : إنه لي
ًا أحد له قال ، شيخ يا تخيل ، لدرجة ، الحديث هذا من جد

بكافر ليس الشيطان أن ، المضلين الضالين أصحابه
لي وسرد ، الضال هذا مع . تكلمت مؤمن هو بل ، بالله

من اللغة في كافر معنى : إن , فقال سخيفة تفسيراتا
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، الحقيقة يخفي والشيطان ، يغطي من أي يكفر
كافر كلمة : إن له . قلت الفاسدةا التأويلتا من وغيرها
تعني , والتي الخاصة السلم مصطلحاتا من , غدتا

جادل ولكنه ، اليمان حق العظيم بالله اليمان عدم
أمثاله وكفرتا ، كفرته حتى ، وغرب وشرقا ، وناقش

يقول غدا المريكي الخأ . وهذا بقوله يقولون الذين
الطواغيت : إن له وقلت ، كذلك فكفرته ، بقولهم
أن المسلمين جميع على بين واضح قسم ، قسمان
فهو به يكفر لم ومن ، بالجهل أحد يعذر ول به يكفروا

معبود وكل والصنام الشيطان فيه القسم وهذا ، كافر
دفع منه يطلب أو له فيسجد ، حقيقة الله دون من يعبد

نوع الثاني . والنوع بذلك راض وهو الخير جلب أو الضر
بسبب الله أنزل بما يحكمون ل الذين الحكام وهم ، مبهم

يرى ل من يكفر فل ، كفرهم في العلماء بين الختلف
بالجهل هذا مثل ويعذر ، الحجة عليه تقام حتى كفرهم

يا . والن دينهم في دخل أو ناصرهم أو يتولهم لم إذا
: أسأل أن وددتا شيخ

الشيطان تكفيره لعدم الشخص ذلك كفرتا - عندما1
 ؟ بذلك آثم هل ، الفاسدةا ولتأويلته

كان بعدما المرجئة من المريكي الخأ هذا أصبح - لقد2
ًا كان بعدما الطواغيت الحكام يكفر يعد ولم ، موحد

حد على به يكفر لم الطاغوتا يكّفر لم ومن ، يكفرهم
كل معنى له فسرتا أني مع ، بذلك كفر فهل ، علمي
فقمت ، يقتنع يعد لم , ولكن أفسره أن أرادني حديث

يكفر لم إذ العظيم بالله كفر : إنه له , وقلت وكفرته
أبي بن حاطب بقصة مقتنع أنه لي . وقال بالطاغوتا

ًا الكفر فعل من أن على دليل أكبر وهذا  بلتعة ل ظاهر
 بالكفر. عليه يحكم

وبمنطق بهدوء نتناقش : دعنا له قلت بعدها ولكني
أحكام له أفسر كي الفرصة يعطني ولم ، رفض ولكنه
أني، مع شيخنا، يا كافر هو . فهل حاطب قصة

ًا أصبح أن بعد وبصعوبة، كافر الشيطان أن اقتنع ، مرجئ
يخاف كان بعدما ، اليمان حق به مؤمن غير العظيم بالله

. الشيطان حتى يكفر أن
ل الذي ، الناس من الصنفِ هذا حيال تنصحني - ماذا3

، الخأ وهذا الطريق، جادةا عن يحيد حتى يقتنع أن يلبث
ورفضه طواغيت وأنهم الحكام حول النقاش هذا كل بعد
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الله وجزاك ؟ وتكفيره بهجره تنصحني هل ، تكفيرهم
ًا  والمسلمين؟ السلم بك الله ونفع الحبيب شيخنا خير

ـــ: ـدج ـه  الحـم ـكر رب لـل ـالمين. ـش ـه الـع ـالى الـل تـع
اـلـبراءةا .. وإـلـى تـعـالى توحـيـده إلى الدعوةا في جهودك

صــورهم جميــع علــى والطــواغيت، بالنــداد والكفــر
ـم فأقول: من عنه، سألت ما جواب .. وإليك وأشكالهم ـل

دون ـمـن ُيعـبـدون الذين الطواغيت .. ول الشيطان يكفر
الــتي الشرعية بالدلة .. وعلمه بكفرهم علمه .. مع الله

ـول من .. وكذلك الطواغيت هؤلء وتكفير كفر توجب يـق
ًا أكفر ل ـمـن غيرـهـم .. ول النـصـارى ول اليهود .. ل أحد

وخروـجـه كـفـره فـي ـشـك ل .. فهذا والكفر الشرك أهل
كـفـره ـفـي ـشـك .. وـمـن بد ول تكفيره .. يجب الملة من

كافر.  فهو
وبعقـيـدته ـبـه أدرى .. ـفـأنت المريـكـي ـصـاحبك أما

أن نقلـتـه ـمـا خلل ـمـن لي يظهر الذي .. ولكن ومواقفه
ـع أن من .. وخائفِ الرجاء مشايخ من مشوش الرجل يـق

حقيقتهــا في والتي له؛ ساقوها التي الدلة مخالفة في
الردن مـن يـأتونه الـذين الرجـاء .. مشـايخ شبهاتا هي

الدول وبعض لمريكا دورية بزياراتا .. ويقومون وغيرها
أـعـاجم .. ليـعـبئوا وثلث مرتـيـن ـعـام كل .. في الوربية

نـحـو البلد تـلـك ـفـي ـــ جهلـهـم مـسـتغلين ـــ المـسـلمين
تـجـب .. مـسـلمون الحـكـم ـطـواغيت هـمـا: أن قـضـيتين،

دون كـفـر عـبـاس اـبـن ـقـال كـمـا كفرهم .. وأن طاعتهم
ـوان زعم تحت التوحيد دعاةا من .. وليحذرونهم كفر وعـن

يـصـب ونـشـاطهم تركيزـهـم .. فكل الخوارج من التحذير
ً الـسـفر تـسـهيلتا .. لن القضيتين هاتين على ـمـا أـصـل
ذلك!  أجل من إل لهم تمت

.. أمـثـاله ـهـم ـمـن .. وعـلـى علـيـه تـصـبر أن أرى لذا
إطلقا ـفـي تتعـجـل .. ول وتعليمهم نصحهم في وتستمر
أعلم. تعالى .. والله عليهم الحكام

  
ُيصلى , هل تغييره يمكن , ل جاهل  إمام:123س

؟! بعده نجمع أم خلفه
ُيخرـجـه جهـلـه ـكـان الـعـالمين. إذا رب لله  الحمدجـ:

دون جهله كان .. وإن خلفه الصلةا تجوز .. فل الملة من
جماعة إحداث جواز أرى .. ول خلفه الصلةا .. جازتا ذلك
السؤال.  هذا نحو على الجابة تقدمت .. وقد ثانية
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إلى النتساب يجوز ل أنه البعض : يستنكر124س
هذا إلى الدعوةا ! وأن سلفي : أنا تقول , يعني السلفِ

أل زعمه في واحدةا فرقة إل هناك , وليس التفرقة من
إسهام السلفية إلى ودعوتنا , واختيارنا السلم وهي
, ولسنا وجماعة سنة : لسنا .. ويقول التفرقة في

, ول معتزلة ل , و أشعريون , ول , ولصوفيون سلفيون
, الله كتاب , يجمعنا مسلمون نحن .. بل , ول , ول

هو ... فما الله مرضاةا , وغايتنا الله توحيد يوحدنا
؟ توجيهكم
السؤال هذا على العالمين. نجيب رب لله  الحمدجـ:

.. فرـقـة .. ولـيـس الـلـه دـيـن السلم منها: أن أوجه، من
تعـنـي الفرـقـة لن فرـقـة؛ الـسـلم نـسـمي أن يـجـوز فل

.. معـيـن وتـصـور فـهـم عـلـى تجتـمـع الـنـاس من مجموعة
دـيـن فـهـو الـسـلم .. أـمـا والـصـواب الخطأ فيهم يحتمل

ـأ افتراض يجوز .. ل وأحكامه وتعاليمه، تعالى، الله الخـط
وجه!  .. هذا فيها

.. الـسـلفِ طائـفـة بين فرقا ل يقول آخر: من ووجه
أو المعتزـلـة طائـفـة .. وبـيـن الطائـفـة لهذه ينتسب ومن

ـكـل .. إذ إليـهـا ينتـسـب .. وـمـن الروافض الشيعة طائفة
الطائـفـة ـهـي أنـهـا عـلـى وأدلتـهـا علماؤـهـا لـهـا طائـفـة
طائـفـة ـفـرقا يـقـول: ل كـمـن .. فهو والمنصورةا الناجية

.. إذا المـسـلمين .. وطائـفـة اليـهـود .. وطائفة النصارى
.. اـلـذين علماؤـهـا لـهـا الطواـئـفِ ـهـذه ـمـن طائـفـة ـكـل

.. الناجية .. والفرقة الناجية الطائفة هم بأنهم يزعمون
ـا على أدلتها لها طائفة .. وكل ضلل على سواهم وما ـم

..!!  تزعم
مرـكـب جهـلـه جاـهـل ـكـل إل ـبـه يـقـول ل قول وهذا

ـه يمرر أن .. يريد خبيث رافضي شيعي .. أو ومغلظ طعـن
..!! الساليب هذه .. بمثل الصالح بالسلفِ

ـه ُيخط الساقط المتهافت القول هذا على والرد فـي
ً نسأل بأن هنا نكتفي .. ولكن كامل مصنفِ ًا سؤال واـحـد

الكـفـر، أـهـل طواـئـفِ من طائفة أو فرقة كل فقط: هل
ـدع،، ـأن .. يســتطيعون والهــواء والـب ـأتوا ـب ـدليل ـي باـل
أو الفرـقـة ـهـم .. ـبـأنهم الـسـنة أو الكـتـاب ـمـن الـصـحيح
؟!!  الحق أهل هم .. وأنهم الناجية الطائفة
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ًا ُيحسنون ممن أنه زعم من كل هل .. يستطيع صنع
ً .. أنه والسنة الكتاب من بالدليل يأتي أن اـلـذين من فعل

ًا ُيحسنون ..؟!  صنع
دـيـن عـلـى بنفـسـه حـكـم ـقـد .. يكون قال: نعم فإن

.. وـضـده الـشـيء يـقـر دـيـن .. وأـنـه بالتناقض تعالى الله
نبيـنـا .. وأن والكـفـر اليـمـان .. يـقـر والباـطـل الحق يقر

البيـضـاء المحـجـة عـلـى يتركـنـا ـلـم وسلم عليه الله صلى
.. ول أهـلـه وـصـفة الـحـق لـنـا ـيـبين .. وـلـم كنهارها ليلها

يجــد الفرقا هذه من فريق كل .. لن أهله وصفة الباطل
ـق من عليه هو ما صحة على والسنة الكتاب من الدليل ـح

البواح!  والكفر التكذيب عين .. وهذا باطل أو
أـهـل إل يـسـتطيع .. ل يستطيعون .. ل قال: ل وإن

  النبي عليه كان ما على كانوا الذين وهم ـ الحق
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الشعر عن سؤالي إجابة في قلت: 126س
ل الذين  هم: الغاوون يتبعهم الذين ( والشعراء

) الشرع وأحكام ، وآداب - بقيود شعرهم - في يتقيدون
 ؟ فيكم الله .. بارك والقيود الضوابط هذه توضيح أرجو

الـضـوابط ـمـن الـعـالمين. مرادـنـا رب لـلـه  الحمدجـ:
ًا يقول ل أنه .. أي والقيود وأحـكـامه الـشـرع يـخـالفِ شيئ

من .. ول والخبار الثباتا جهة من .. ل شيء في وآدابه
الوصفِ. جهة من .. ول النفي جهة

ـرةا مــن يخــرج الخفــي الشــرك  هــل:127س داـئ
؟ بالتوبة تمحى التي الذنوب من أنه أم واليمان السلم

ـهـو الخـفـي الـعـالمين. الـشـرك رب لـلـه  الحـمـدجـــ:
جمـلـة ـمـن .. وـهـو المـلـة من صاحبه يخرج ل وهو الرياء،
شاء إن تعالى الله مشيئة إلى صاحبها ُيترك التي الذنوب

 تعالى: قال كما عنه، عفا شاء وإن عذبه
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كل يعتبر : هل المدارس نطاقا في سؤال :129س
؟ الغش من يلي مما

ًا للطالباتا المعلمة تعطي - أن1 , فتنقل واجب
دفتر من تنقل لم إذا بأنها العلم مع زميلتها من طالبة

يعطيان وكلهما المدرسة كتاب من , فستنقل زميلتها
الدفتر الخرى تعطي التي على وهل  ؟ النتيجة نفس
 ؟ غشا هذا يعتبر فهل  ؟ ذنب

عن الطالباتا بعض , وتسأل المعلمة تأتي - أن2
طالبة, فل فتقوم المشاركة درجاتا لهن لتضع الدرس
غيرها طالبة إلى المعلمة التفت الجابة, وإذا تعرف

تنتبه أن غير من الجابة الطالباتا من طالبة أعطتها
وهل الغش من هذا هل  ؟ العلمة وتأخذ فتجيب المعلمة

, شيخنا يا فيكم الله .. وبارك  إثم الطالبتين لكل
؟ إليكم وأحسن
الحاـلـة أن ـلـي العالمين. الـظـاهر رب لله  الحمدجـ:
ـش من الثانية الحالة .. بينما الغش من ليست الولى الـغ

أعلم.  تعالى .. والله

لو آخر سؤال عندي ، الفاضل  شيخنا:130س
ًا سمحت إذا ، المنتدى هذا في السئلة أحد على , تعقيب

ًا لها ووجد ، مسلمة طبيبة لزوجته الرجل يجد لم طبيب
ًا تلك على الكشفِ يجوز فأيهما ، كافرةا وطبيبة مسلم
الرجل يحضر هل ؟ الحال هذه في المسلمة المرأةا

للكشفِ الكافرةا الطبيبة أم المسلم الطبيب لزوجته
ًا الله وحفظك ؟ عليها ، والمسلمين للسلم ذخر

. وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم
إل الـمـرأةا تـجـد ـلـم الـعـالمين. إذا رب لله  الحمدجـ:
حينـئـٍذ عليـهـا .. يتعين الكافرةا والطبيبة المسلم الطبيب

ـفـي المـسـلم الـطـبيب عـلـى الـكـافرةا الطبيـبـة تـقـدم أن
ـد قد أنها لديها رجح إذا .. إل عليها الكشفِ ـا تتعـم .. أذاـه
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تـعـالى .. والـلـه المـسـلم الـطـبيب تقـصـد أن حينـئـٍذ فلها
أعلم. 

بأنهم المدن يحكم من عن نقول هل :131س
لمنطقة أمير السعودية في : عندنا مثال ؟ طواغيت
هؤلء , فهل المارةا وكيل , ويليه نائبه ويليه الرياض
شرع تحكيم على ساعدوا لنهم طواغيت الثلثة

..؟ غيرها ] و التجارية المحاكم [ مثل الطاغوتا
والـطـاغوتا الـعـالمين. للطغـيـان رب لـلـه  الحمدجـ:
ـطـاغوتا فـهـو بـهـا اتـصـفِ فـمـن الـشـريعة بينتـهـا صفاتا
ـه أم ذـلـك فوقا أم مدينة أمير أم دولة أمير كان سواء دوـن

يـجـوز .. ول بـطـاغوتا لـيـس .. فهو بها يتصفِ لم .. ومن
هذه مثل .. فمرد الطاغوتا وحكم مسمى عليه ُيحمل أن

لسواه.  وليس الشرع إلى والطلقاتا الحكام

عن يدافع أنه يدعي الشخاصا بعض: 132س
تجده , ولكن الصحيح المنهج على , وأنه التوحيد

بل محلها غير في ويضعها الكريم القرآن بآياتا يستشهد
ضرب مناقشتهم ! وعند لها فهمه على ويفسرها

: إن , وقالوا الحائط عرض  الرسول سنة في بعضهم
السنة : إن قال ! وبعضهم شيء كل فيه الكريم القرآن
بمعنى القرآن؛ فهو عندي الصل أّما منها استزيد
أنه يدعي الحائط, والخر عرض بالسنة يرمي بعضهم

: القرآن يقول الخر اليسير, والبعض الشيء منها يأخذ
ًا شيء كل فيه منذ مزور التاريخ بأن يدعون .. وأيض

أئمة بعض خلفِ يصلون ! ول العباسية الخلفة سقوط
[ أو الخواني المنهج على يحسبون ممن المساجد
ًا المساجد على بناؤها تم التي المساجد سوى عموم
هؤلء : إن ] ويقولون بعضها في فيصلون التبرعاتا
الطاغوتا من تعميم أتاهم الطاغوتا, فإذا شرع ينفذون

ًا ينفذونه , تجدهم القنوتا بمنع يقنتون ول فور
 ؟ هؤلء في وجّل عّز الله حكم هو ! فما للمجاهدين

إـلـى الحتـكـام الـعـالمين. يـجـب رب لـلـه  الحـمـدجـــ:
والـسـنة الكـتـاب رد فـقـد الـسـنة رد فمن والسنة؛ الكتاب

ًا، ـمـن وـخـرج كـفـر فـقـد والـسـنة الكتاب حكم رد ومن مع
  تعالى:  قوله وعارض الملة،


 







 







 




 








72







 








 







 






 








 








 






 












 


 






 















 





 










 




 








 










 








 










 






 






 






 









 









    . : 


 









  










 





 

















 






 










 





  






 


 












 






 





 








 











 







  . : 




 




 








 









 





 











 












 




 










 






 










 








 






 






  . : 












 






 










 




 








 




 










 








 




 










 






 






 

            
 .

          
     .. 


   


     .. 

  .

الشيعة حكم هو .. ما الفاضل شيخي : يا133س
فيمن رأيك هو .. وما مرتدون هم , هل فرقهم بكل

؟ فيك الله .. وبارك منهم الزيدية يخرج
ـدجـــ: ـه  الحـم ـالمين. الـشـيعة رب لـل الرواـفـض الـع

ًا أعلم .. ول وردةا شرك طائفة ـمـن الـمـة علـمـاء من أحد
ـفـي نتـجـاوزهم ل .. ونـحـن كطائـفـة الزيدـيـة فرـقـة كفر
فتوى.   أو قول

.. متى وبركاته الله ورحمة عليكم : السلم134س
وهل ؟ جماعة عليه وهل ؟ السفر في النسان يقصر
أن أم ، الحاجة عند إل يجمع ل المسافر بأن القول يصح

ًا دام ما بها الخذ يجب رخصة الجمع ومتى ؟ مسافر
ًا المسافر يعتبر يقصر أن للمسافر يجوز وهل ؟ مقيم
ًا ًا؟ يتم وأن حين حين

ورحمة السلم العالمين. وعليكم رب لله  الحمدجـ:
ًا ُيـسـمى اـلـذي الـسـفر ـفـي المـسـلم .. يقـصـر الله عرـفـ

ًا وـسـنة رخـصـة الـصـلتين بين .. والجمع فل .. وإل سفر
.. ـكـذلك علـيـه ـحـرج فل تركـهـا ـشـاء وإن بها أخذ شاء إن

الـسـفر ـفـي بالقـصـر .. والعـمـل وـعـدمه القصر له يجوز
.. بوـجـوبه للـقـول ذـهـب ـمـن العـلـم أـهـل .. وـمـن أوـلـى

أعلم.  تعالى .. والله وجوبه عدم والراجح
ًا ُيعـتـبر والمـسـافر أو الـغـرض يقـضـي عـنـدما مقيـمـ

على السفر موطن مع يتعامل .. ويبدأ سفره من الهدف

73



من هذا تثبت التي هي الحال .. وقرائن إقامة موطن أنه
يـسـتوطن ـمـن .. فهـنـاك عدمها من إقامته .. وتثبت ذاك
ـح البيت .. ويشتري .. فيتزوج السفر موطن في .. ويفـت

يجـمـع ـبـأنه ُيفاجـئـك ذـلـك بـعـد .. ـثـم والمـصـالح المـتـاجر
ًا ويقصـر وأمثـاله .. ولهـذا القامـة ينـو لـم أنـه .. زاعمـ

ـلـم .. وإذا ونيـتـك زعمك ويناقض يكذب له: واقعك نقول
ًا أنت تكن مقيم!  الرض ظهر على يوجد .. ل مقيم

.. وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم : السلم135س
ّنــا الله جزاك .. الفاضل شيخنا خير كل السلم وعن ع

الموالد يقيمون والذين الصوفية : بعض واحد سؤال لدّي
ّنهم , يذكرون مثلً ًا يجدون لها إقامتهم خلل أ أنوار

ّنها عليهم تتنّزل وبركاتا روي , وقد الله من كراماتا وكأ
ويقيمها أفعالهم يؤيد كان والذي مشايخهم أحد عن

في : أنه , منها كثيرةا خير رؤى فيه رأوا أنهم معهم
ّنة ّنه الج وغيره فيها قصوره من  قصر80 بين يتنّقل , وأ

ً وكذلك .. أو مجلسين لهم , حضرنا التبليغ جماعة مثل
الله يكرمها التي للكراماتا الذكر كثيري , كانوا ثلثه

ّنها خروجهم في يرونها التي , والرؤى عليهم , وكأ
, فعندما أفعالهم عن ورضى لهم الله من مباركة

ِلَم لنا يقولون أعمالهم في نناقشهم الله يكرمنا : ف
نرجوا ؟! لذا خطأ على مادمنا الواسعة الكراماتا بهذه

من كراماتا حّقا هي , وهل القصص هذه حقيقة توضيح
ِبَم الله عند ّد , و , الطالة على وأعتذر ؟ أمثالهم على نر

من , وحفظكم أّمته بكم , ونفع علمكم في الله وبارك
  ؟ سوء كّل

ورحمة السلم العالمين. وعليكم رب لله  الحمدجـ:
وأنوار، بركاتا، من يرونه ما على .. الجواب وبركاته الله

أوجه:  .. من السؤال في ورد مما ذلك .. وغير وكراماتا
ـترائي الكذب من يعد يرونه الذي هذا منها: أن .. واـل

ـبـأنه لـحـد يشهد أن يستطيع أحد ل أنه ذلك على والدليل
ـن ـل ـم ـة أـه ـن .. إل الجـن ـه ورد ـم ـص؛ بحـق كالعشــرةا ـن

يشــهدون هــؤلء .. فكيــفِ الصــحابة مــن المبشــرين
ًا ثمانين الجنة في له بأن لشيخهم ـضـمنوا .. فـهـل قـصـر

ً الجنة له ًا ثمانين له يضمنوا لكي أول ..؟!!  فيها قصر
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ُينـظـر ل أم كرامة بأنه الشيء على ومنها: للحكم  ..
والســنة والستقامة، التقوى أهل من كان فإن لصاحبه؛
ًا الشيء هذا .. وكان .. وأحكامها الشريعة لقواعد موافق

الهواء أهل من كان .. وإن عليه بها الله مّن كرامة فهي
.. ومــن الشــيطان مــن .. فهــي والبــدع والمعاصــي،

ّـبـس ـمـن أـكـثر .. وما استدراج .. وهي إبليس تلبيساتا تل
..! الشياطين عليهم

ـذه ـوارقا فـه ـتي الـخ ـذكر اـل ـن ُـت ـذكر الصــوفية ـع ُـت
أـهـل ـمـن وغيرـهـم والسيخ الهندوس كهان عن أضعافها

ً ذـلـك يـكـون .. فهل والشرك الكفر ـمـن أنـهـم عـلـى دليل
..؟!! والنجاةا الحق أهل

ً عمـلـه في يخلط الذي المرء ومنها: أن ًا عمل ـصـالح
ًا وعملً بالـلـذةا الـشـعور ـمـن بـنـوع ُيـجـازى .. فـقـد طالـحـ

ـا .. على الكرامة .. وربما القلب في .. والنور والراحة ـم
 صالحة أعمال من به يقوم

ـل جهة من أتته اللذةا هذه أن .. فيظن ـح العـم .. أو الطاـل
..! خطأ .. وهذا أعماله مجموع جهة من

صـاحبها؛ بهـا يـشـعر كرامـة ولـهـا إل طاعـة من فما
ـمـع يـضـر ل اـلـذي الله الصباح: بسم في يقول من فمثلً
الـسـميع وـهـو الـسـماء، ـفـي ول الرض ـفـي شيء اسمه

ًا البصير في قالهن .. ومن المساء حتى .. حفظته .. ثلث
الحــديث في ذلك جاء .. كما الصباح حتى حفظته المساء

ًا الـصـباح ـفـي الخلصا ـسـورةا ـقـرأ ـمـن .. وكذلك .. ثلـثـ
.. الـلـه ذـمـة في .. فهو جماعة الفجر ُيصلي الذي وكذلك
ـا ببركتها العبد .. يشعر ونحوها الطاعاتا فهذه وكراماتـه

ـواء البدع أهل من ُيعتبر مجموعه في كان .. وإن .. والـه
النحرافاتا.  من شيء عنده أو

آثارـهـا .. ولها القلب في ظلمة لها المعصية وكذلك
ـدمرةا ـى الـم ـاحبها عـل ـذلك .. يشــعر ـص ـل ـب ـة أـه الطاـع

.. ـبـالهواء ابتـلـوا مـمـن غيرـهـم ـمـن أـكـثر والـسـتقامة
ـل من الول أن يعني ل وذاك هذا فحصول ـة أـه .. الكراـم

..! كذلك ليس والخر
الـخـوان لبـعـض يحـصـل اـلـذي هو ذكرناه الذي وهذا

يـحـافظون عـنـدما .. فهم غيرهم .. أو التبليغ جماعة من
.. والذـكـار المـسـجد ـفـي جماـعـة الخمس الصلواتا على

الجماعية الطاعاتا من ذلك .. ونحو والصباحية المسائية
ًا سيكسـبهم ذلـك أن شـك .. ل .. واللـذةا بالراحـة شـعور
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الحاـلـة بـيـن الـكـبير بالـفـارقا .. وسيشعرون والطمئنان
أـهـل ـمـن ـكـانوا .. عـنـدما الـلـتزام قبل عليها كانوا التي

بـعـد إليـهـا آـلـوا اـلـتي الحاـلـة .. وبـيـن والفـجـور العصيان
ـتزام ـون الـل ـذا أن .. فيظـن ـو ـه ـج ـه ـق المنـه .. وأن الـح
الـسـنة أـهـل أن .. وـفـاتهم الصحيح الطريق هو طريقهم

ـمـا أـضـعاف أـضـعاف لـهـم .. يحصل والجهاد والستقامة
والطمئنان واليقين، اليمان، ونور اللذةا من لهم يحصل
الن يحـضـرني ما .. هذا الصادقة الكراماتا من ذلك وغير

أعلم. تعالى والله السؤال، على كجواب

صلى " من ذكر الذي الحديث صحة ما: 136س
, ثم الشمس تشرقا حتى الله يذكر جلس , ثم الصبح
أن "... أرجو  تامة تامة حجة له , كتبت ركعتين صلى
؟ الموضوع هذا عن تفصيل أي تكتب
.. وـهـو حسن العالمين. الحديث رب لله  الحمدجـ: 
 ). 3403(  رقم ناصر للشيخ الصحيحة في مخرج

أن اكتشفت الصلةا تمام بعد , ثم  صليت:137س
صحيحة صلتي , فهل الغنم دم من دم نقطة ثوبي على

؟ إعادتها علّي , وهل

حرج ول صحيحة العالمين. صلتك رب لله  الحمدجـ:
بنجس!  ليس الغنم .. ودم إعادتها عليك .. وليس عليك

تكبيرةا أدرك الحديث: " من صحة  ما:138س
ًا أربعين الحرام ومن النار من براءتان له , كتبت يوم
" ؟ النفاقا

.. وـهـو حسن العالمين. الحديث رب لله  الحمدجـ: 
( الـحـديث رـقـم ناصـر، للـشـيخ الصحيحة في مخرج كذلك
2652.( 

عليكم .. السلم الرحيم الرحمن الله : بسم139س
قيام جواز عن لسؤالي : بالنسبة وبركاته الله ورحمة
, ل عبادةا الجهاد أن نعلم نحن ، فوقا فما بفرد الجهاد
والسلم الصلةا - عليه فعل كما وإمارةا بجماعة إل تقوم
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هو الجهاد هدف كان إن و ، الكرام الصحابة بعده - ومن
 ؟ بمفرده به يقوم , فكيفِ الله كلمة إعلء

ورحمة السلم العالمين. وعليكم رب لله  الحمدجـ:
ل عبادةا الجهاد أن نعلم " نحن سؤالك في .. قلت الله

.. وما العلم هذا لك أين " من وإمارةا بجماعة إل تقوم
بفرد يمضي الجهاد أن بالدليل قدمنا .. وقد عليه الدليل

أبي جهاد فاتك هل .. ثم الدلة هذه ترد .. فبم فوقا فما
ًا بدئ ذي بادئ كان .. وقد بصير عنه قال .. وقد فرد
كان .. لو حرب مسعر وسلم:" إنه عليه الله صلى النبي

"!  رجال معه

يحفظكم أن الله .. أدعو الفاضل : شيخنا140س
لي يجوز : هل الحبيب .. شيخنا الكائدين كيد من

جنسيتها أحمل التي الوروبية الدولة بجيش اللتحاقا
إلى النضمام قانون أن العلم مع والعداد التدريب بنية

يعني ، المرونة من بنوع يتميز الدول تلك في الجيش
في الستمرار دون فقط التدريب فترةا إجراء يمكن
لفترةا الجيش في العمل يمكن كما الجيش خدمة

.. التدريبية للحصص تطبيقية تمريناتا لجراء محدودةا
ًا الله , وجزاكم أفدنا ؟ خير

..!  يجوز ل العالمين. ل، رب لله  الحمدجـ:

ًا : قلَت الفاضل : الشيخ141س سؤال على جواب
يعتقد أو يعلم أن لتكفيره ُيشترط : ( ول الصلةا ترك في
شروط من : أليس ) ! والسؤال ل أو كفر تركها أن

الصلةا تارك تكفير يصح فهل وعليه ؟ : العلم التكفير
ًا كافر تاركها أن يعلم لم وإن وهل ؟ الملة من يخرج كفر

بعدم يفتون بلد في المفتون كان إذا الصلةا تارك يكفر
. الشكر جزيل , ولكم الفهم تصويب أرجو ؟ تاركها كفر

العـلـم بـيـن ـفـرقا العالمين. يوجد رب لله الحمدجـ: 
ـهـذا فـعـل عـلـى ـيـترتب بـمـا العـلـم وبـيـن الـشـيء بحرمة
ـشـرط .. ـفـالول والـخـرةا اـلـدنيا ـفـي وعـيـد من الشيء
يمكـن ل عجـز عـن كـان .. إن .. والتكفيـر الوعيد للحوقا
ًا ليس الخر .. بينما دفعه والتكفـيـر الوعـيـد للحوقا شرط

يعـلـم أن الوعـيـد ليطاله يكفيه الصلةا تارك فإن .. وعليه
الحكام يعلم أن له ُيشترط .. ول يجوز ول حرام تركه أن

أعلم.  تعالى .. والله للصلةا تركه على المترتبة

77



.. ـفـإن الـصـلةا ـتـارك يكـفـرون ل بلده علماء وكون
ـتـارك يكـفـر أن الـصـلةا ـتـارك كـفـر يعتقد من يمنع ل هذا

أعلم.  تعالى .. والله البلد تلك في الصلةا

ـــ .. ينتـهـي السؤال هذا على الجواب من وبالنتهاء
الـخـوةا ـمـع الحوار هذا ـ ورحمته ومنته تعالى الله بفضل

الخامس اليوم .. في المبارك  الحزم منتدى في الشقاء
ـن ـارك، رمـضـان ـم ـو  هـــ1423 لـسـنة المـب ـوم .. وـه الـي

ًا وـعـدنا .. كـمـا الحوار هذا وإغلقا لنتهاء المحدد .. راجـيـ
ـا عن يعفو .. وأن منا يتقبل أن القدير العلي .. إـنـه زلتـن
قريب. سميع تعالى

إل إله ل أن أشهد وبحمدك، اللهم سبحانك
إليك. وأتوب أستغفرك أنت،

الله. ورحمة عليكم والسلم

ورحمته ربه عفو إلى الفقير أخوكم
 حليمة مصطفى المنعم عبد

بصير أبو
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