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األلباين، والشيخ األلباين أان ال  بصراحة رأيتك تثين على الشيخ السائل : 1
خذ العلم إال من أعالم اجلهاد ، آان ال أحب وال أأحبه لديه طوام ، وأيضا 

 هذه الصراحة شيخنا مل أستطع أن اسررها ،
 

أخي هللا يوفقك أهل العلم كثريون فاحبث عمن يناسبك لكن  الطرهوين :
ف هل هم تعجبك إذا كنت أنت الذي تقيم العلماء وتعر  نصيحيت ولعلها ال

تسأل أحدا ألنك أنت أعلم منهم أمجعني  على منهج صحيح أم ال فال
 فاجتهد لنفسك ولغريك ودع عنك من يدعون العلم

 
، قليبأان فقط ليطمئن  شيءساحمين على سوء أديب وهللا مل أقصد  السائل :

 أليس العلم أمانة ؟!
 

أنت حبمد هللا على خري ولكن ينقصك طلب العلم ابلطريقة  الطرهوين :
لكي تنضبط عندك األمور فوقوع العامل يف اخلطأ مسلم به ويرد الصحيحة 

 عليه العلماء أيضا وحنن نتبع احلق بغض النظر عن التعصب لقائله
__________________________________ 

 
أان ال شيخنا الغايل ، : احمليسين وصوتيته بعد مقتل البغدادي  السائل : 2

رض على عدم دخول أحبه ليس له موقف اثبت ، لو كان على حق حل
 الرتكي إىل إدلب؛ ولكن ملاذا تقول عنه عميل اي شيخنا، وليس لنا أي

 وكالمك حمسوب عليك   برهان على ذلك، فضال عن أنك شيخ عامل
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احلبيب املوضوع طويل ووقيت ضيق لكين نصحتك بقراءة  بين  الطرهوين :
ففيه إثبات كذب ودجل مثل هذا  تاب هل الدولة اإلسالمية خوارج ؟ك

الذي يكفي للداللة على عظم كذبه مقارنته الدولة اليت حارهبا  الشخص
حتالف قرابة مثانني دولة من مجيع أنواع الكفار وحلفائهم إبيران ويقول 

يوجد دولة واحدة يف العامل حتارب إيران غري الدولة  فالكل حيارهبا وال
 اإلسالمية 

كيا حىت وأما كونه عميال فأنت بنفسك قلتها فهو عميل كالشمس لرت 
رسالته مرتمجة ابلرتكي كما يوجد ما يدلل على أنه كان عميال للسعودية 

 ولعله الزال وهللا املستعان
وكالمه كله متناقض ويكفي آخره عندما ذكر قتل أمريكا للبغدادي مث ذكر 

قتلها ألحرار الشام فجعل األول قتال ملن هو مكسب وذريعة ألمريكا وجعل 
 خلطرهم وليت شعري ماهذا اهلراءالثاين قتال للمعتدلني 

_________________________________ 
 
شيخنا هناك من إذا كان يصلي وقام من الركوع يعاود وضع  السائل : 3

يده ويضمها على بطنه ، وأكثرهم اجملاهدون يفعلون هذا، بعد القيام من 
فما حكم هذا الفعل وهل ن يدهم على بطنهم قبيل السجود ، الركوع يضمو 

 يل وجزاكم هللا خريا من دل
 

املصلي بعد الرفع من الركوع ألن هذا  يقبضهذا األرجح أن  لطرهوين :ا
 خيتلف عن القيام قبل الركوع قيام وال
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أحد األخوة يسأل، هل جيوز التسمية ، ب )رأي هللا( وجزاكم  السائل : 4
 هللا خريا 

 
األوىل البعد عن األمساء املومهة ومثل هذه حىت معناها غري واضح  الطرهوين :

 سبحانه رأي ؟ وهل هلل
_________________________________ 

 
أحدهم يقول عنكم أبنكم ال تكّفرون الطواغيت وال ترون   رأيت السائل : 5

 كفر الدميقراطية فهل هذا صحيح أم ال ،وجزاكم هللا خريا 
 

هذا اليفهم معىن الطاغوت أوال حيدد معىن الطاغوت حىت ينظر  الطرهوين :
 عركة املصطلحات يف تكفريه وقد فصلنا ذلك يف رسالة م

وأما الدميقراطية مبعناها االصطالحي فالشك أهنا كفر أكرب خمرج من امللة 
وفرق بني اجلزم أبن العمل كفر وبني تكفري الواقع فيه كما فصلناه يف رسالة 

 تكفري املعني
________________________________ 

 
م مع الصالة مل أحسن الفه يفشيخنا ما معىن إرسال اليدين  السائل : 6

 األسف
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 يعين عدم القبض مثل بعض املالكية والروافض الطرهوين :
________________________________ 
 
هل وهكذا  هل علب املرتديال )سومر (أخت سائلة تقول  السائل : 7

 وجزاكم هللا خريا ذلك  يفالتفصيل والشرح  ونرجوبيعها وأكلها جائز أم ال ، 
 

ال أعرف هذه الشركة وأمر ليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وع الطرهوين :
مة فيه مشاكل فالشركات تكذب يف دعواها أهنا ذحبت اللحوم بصفة عا

على الطريقة اإلسالمية وأما هذه اللحوم املصنعة فأمرها أعظم ألنه قد 
اشتهرت مقاطع تدلل على إدخاهلم امليتة والصيصان احلية والفئران وخملفات 

 للحيواانت فيها مث يعاجلوها فعلى املسلم احلذر منها وهللا املستعان
 بيع الشبهة شبهة ومن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضهللبيع فوابلنسبة 

_______________________________ 
 
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ، شيخنا بعد نعي مقتل  السائل : 8

ترحم عليه ؟!! أم أقول أمره إىل هللا،  وجزاك هللا أالبغدادي ما حكمه وهل 
 للعلم أن فتواك سأنشرها خريا، شيخنا أرجو أن تبنّي وتشرح لنا 

 
الحول والقوة إال ابهلل .. هذا ليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وع الطرهوين :

سؤال من مل يقرأ ماكتبناه يف املناظرة .. رجل مسلم عامل حافظ لكتاب هللا 
شابت حليته يف اجلهاد يف سبيل هللا قضى عمره كله بني املعتقالت 
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ض وطورد وطلب من رأس وساحات الوغى حورب من مجيع كفار األر 
الكفر أمريكا وبذلت املاليني للوصول إليه حىت كتب هللا له أن يقتل بيد 

،   أكفر الكفار وبتواطئ من ألد أعداء اإلسالم ووشاايت اجلواسيس واخلونة 
 كل ذلك مث تسأل هل يرتحم عليه ؟ إن مل ترتحم عليه فعلى من ترتحم ؟ 

قاتلك .. فكان ماذا ؟ أال يسعك ختتلف معه .. عنده غلو .. تقاتله وي
 قول علي رضي هللا عنه إخواننا بغوا علينا ..

بقي لك ان تقول كما يقول السفهاء أو اجلهالء أو العمالء أو الببغاء .. 
 خوارج .. فنقول لك ارجع هلذا الرابط لتعرف احلقيقة

4853https://tarhuni.net/ 
 

______________________________ 
 
اد املالحدة هل جيوز سرقة مال األيزيدية واألكر  يسأل سائل السائل : 9

 االغتياالتبل عن طريق ،  وال يوجد معركة ،  وهم يف صفوف البيككي
الشرح والتوضيح  نرجواجل األيزيدية هل جيوز قتلهم ؟!! ومن وهكذا ،  

 وجزاكم هللا خريا شيخنا
 

األصلي مباح مامل يكن له عهد أو ذمة أو أمان مال الكافر  الطرهوين :
ومثل هذه األمور يضبطها ويل األمر الشرعي ألهنا ختفى على الكثري من 

 العوام
 وكذا دم االيزيدية وسائر الكفار مثل ماهلم

https://tarhuni.net/4853
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ماحكم ربط الشعر للرجال هل هو مباح ؟! وإن   يسأل سائل السائل : 10
وجزاكم هللا خريا شيخنا  !هل جيوز الصالة والشعر مربوط ؟!كان مباحا ، 

🌷 
 

ربط الشعر مباح وعمله غدائر من السنة إال أن يكون فيه  الطرهوين :
 مشاهبة للنساء 

ن يكون يف أصالة بل يرتك شعره يسجد معه أما واليعقص رأسه قبل ال
 األصل معقوصا فال يظهر منه أبس

_____________________________ 
 

وجزاكم هللا كل احلر  سائل يسأل هل جيوز أخذ مال اجليش السائل : 11
 خري شيخنا 

 
األصل يف مال املسلم الذي مل تثبت ردته شرعا احلرمة أما إذا  الطرهوين :

 حصل قتال مع اجليش احلر كطائفة ممتنعة أو صائلة فماهلم غنيمة
_______________________________ 

 
_هل جيوز أن يصلي وهو يلبس  يسأل سائل هناك شيخنا السائل :12

 وجزاكم هللا خريا )يسّمى قّفاز النص(  هرا األصابعقفازين يظ
 

 الأبس يف الصالة بقفاز النص فال أعرف نصا مينع من ذلك الطرهوين :
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________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  السائل : 13
ملاذا مل حيدث يف زمننا أو يف زمن اابئنا وأجدادان اي قصة مشاهبة للقصص 

 309هللا املذكورة يف القرآن الكرمي كقصة أصحاب الكهف الذي اانمهم 
 سنة مث بعثه؟؟100وقصة الرجل الذي اماته هللا  أيقظهمسنوات مث 

 
هااتن القصتان ذكرمها هللا ورمحة هللا وبركاته  وعليكم السالم الطرهوين :

تعاىل خالل قرون من الزمان آالف السنني وحنن جيلنا وجيل آابئنا 
عجزات اليتجاوز القرن الواحد فاملقارنة ليست يف حملها .. مث إحاطتنا ابمل

قاصرة فلرمبا حدثت أمور مشاهبة مل نسمع عنها فكم من مناطق يف هذا 
الزمان مل تصلها التقنيات احلديثة ووسائل التواصل مث إننا حصلت يف أزمنتنا 

آايت كثرية تناسب عصران مل يكن يتخيل اإلنسان حصوهلا سواء يف 
الكون  عجائب وغرائب املخلوقات واألحداث ويف متكني اإلنسان وتسخري

له ولو ذكرت ملن سبقنا ماصدقوها .. وعلى املسلم أن خيلص تصديقه ملا 
جاء يف كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما مل يره تطبيقا 

 لقوله تعاىل الذين يؤمنون ابلغيب .
ملحوظة إضافية: ليس من الضرورة تكرار اخلوارق فهي من خلق هللا عند 

 هلا فإذا مل يوجد املقتضى مل حتصل .اقتضاء احلكمة حصو 
______________________________ 
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 على أعزم أحياانالسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا،  السائل : 14
 أشبه ما أو املساكني أو األقرابء من املخيمات يف ألهلنا مايل مبلغ إرسال
  ذلك،
روف ، ولكن ستطاعيت أن أخفي هوييت أن املرسل فاعل خري غري معفأان اب

بنفس الوقت أريدهم أن يعرفوا أين أان املرسل  ، من ابب مودة وصلة رحم 
إن   وليس من ابب الرايء والنية هي اليت حتدد شاء هللاوما أشبه ذلك إن 

خالص، طبعا أحياان تصدف مع عابر سبيل كان رايء أم ال نسأل هللا اإل
له وكان صادقا ،  قليبغريب يف الطرقات وأعطيه ال أرّده طبعا إن اطمئن 

  شاء هللاأقصد هذا عابر سبيل ال أعرفه وأعطيه ، فال حمل للرايء إن 
 _فما هي نصيحتكم لنا شيخنا وما هو الضابط ىف ذلك  ،؟!!

 _وأيضا إن فعلت خريا أاي كان نوعه على ماذا أنويه ؟!! 
 ��وجزاكم هللا خريا موالان 

 
الرحم وبر األقارب من صلة ليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وع الطرهوين :

القرابت فإذا كان مقصد الشخص من إعالمهم توثيق عرى احملبة ودعم 
أسباب الصلة فالحرج يف ذلك وهو مثل إبداء الصدقة يف بعض األحيان 

ومجيع أعمال املسلم ينبغي ان تكون هلل قال تعاىل قل إن  للمصلحة .
 صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب العاملني

____________________________________ 
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 قوله مامعىنشيخنا سؤال ، لسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ا السائل : 15
 ��وجزاكم هللا خريا  والبدن تعاىل

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته البدن هي اإلبل املهداة للكعبة   الطرهوين :

 كاليت أهداها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للكعبة حني حج فقد أهدى
 مائة بدنة .

________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،  السائل : 16
 ��خريا هللا وجزاكم ؟ غلو فيها النجدية الدعوة هل شيخنا♦

 
وضع الدعوة النجدية يف  وبركاته، هللا ورمحة السالم وعليكم♦ الطرهوين :

لة تسلك نفس حروهبا كوضع الدولة متاما وقد بينت ذلك يف املناظرة والدو 
الطريق وكالمها وجد عنده فريق فيه غلو واحلرب كانت سببا يف تغذيته لكن 
بعد انتهاء الدعوة من احلرب ضعف هذا الفريق واختفى واستقر أمرها على 

 .عدم الغلو 
 

اعرتاض من البعض وطلب األدلة على قول إن الدعوة النجدية  السائل :
 فيها غلو
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يسوق أدلته فضال عن استيعاهبا  املستفيت الينتظر من املفيت أن الطرهوين :
 ألن كثريا من ذلك يطول وحيتاج لفهمه ان يكون املستفيت عاملا

هذا يقال له إان ننقل العلم عن العلماء الثقات وليس شرطا أن تعجبك و 
 الفتوى وإال فلنرتكهم ونستفتيك أنت بعد ان نعرف أنك من العلماء الثقات

ريق فيه غلو وليس الكالم عن الدعوة  وأان مل أقل ماذكره وإمنا قلت يوجد ف
ككل وقد رد عليهم الفريق اآلخر فقد كان هناك من يكفر عاذر املشركني 

وهناك من اليعذر ابجلهل مطلقا ورد على بعض ذلك اإلمام حممد نفسه 
واحلديث عن ذلك يطول وهذا من البدهيات عند من يعرف اتريخ الدعوة 

 ما هو احلال يف الدولة اآلنوهو مااستغله أعداؤها للطعن فيها ك
_______________________________ 

 

ماحكم ذبح أعداء هللا عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا السالم السائل : 17
من النصريية والروافض واملرتدين  ابلسكني ال السيف  بعد القدرة عليهم 

وأسرهم  ؟! كما يفعل هذا الفعل بعض  اجملاهدين يف سبيل هللا، وذحبهم 
دير  إصدار ؟!! هل هذا جائز ؟!! على العلن أمام الناس مع التصوير وتص

 ذلك مع األدلة وجزاكم هللا كل خريا  يفالتفصيل  نرجو
 

الذبح طريقة من طرق القتل ليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وع الطرهوين :
وقد اخرتع الناس طرقا حديثة كالقتل ابلرصاص والصعق ابلكهرابء وغري 

ان القتل فالحرج إال أن يكون فيه مثلة أو تعذيب بغري ذلك فبأي شيء ك
مربر وقد فصلنا القول يف الطرق املستبشعة يف القتل وفعل النيب صلى هللا 



13 
 

عليه وسلم وأصحابه الكرام هلا حني توفر املسوغ وهنا إذا أريد ابلتصوير 
وحنوه إدخال الرعب يف األعداء فهو مشروع وللتفصيل يراجع كتاب املناظرة 

. 
تسجيل فيه تفصيل يف موضوع الذبح وغريه مما يستبشع وهو مقتطع ويوجد 

 من احملاضرة
_____________________________________ 

 

 أحسن هللا إليكم شيخناالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ، الس السائل : 18
وأيضا هناك من اي حممد (  صلى هللا عليه وسلم، _ماحكم قول )الشفاعة 

لك العبارة )الشفاعة ايحممد أو الشفاعة اي رسول هللا( البعض يضعون ت
 وجزاكم هللا خريا أسفل سياراهتم ،  يفعليه وسلم،  صلى هللا 

 
الجيوز طلب الشفاعة من ليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وع الطرهوين :

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد وفاته ألنه اليسمع الطالب وإمنا يسأل 
 ذلك املسلم ربه أن يرزقه

_________________________________ 
 

_هل   وبركاته، شيخنا ، لدينا سؤالالسالم عليكم ورمحة هللا السائل : 19
التسبيح الوارد بعد الصالة ، هل يكون بعد صالة املفروضة مباشرة ؟!! ، أم 

شيء ما وهل جيوز الدعاء بسنة اليت بعد صالة املفروضة ؟؟؟ بعد صالة ال
وكيفية التسبيح ابألصابع ؟ كيف تكون ، وبيد رة ؟!بعد صالة الفرض مباش
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م _وحك؟   _وماحكم التسبيح ابملسبحة ،   نياالثنتواحدة أم ابليدين 
 وجزاكم هللا خريا شيخنا مسح الوجه ابليدين بعد الدعاء 

 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
ر ذلك األصل ان يسبح بعد املفروضة كما ثبت يف احلديث إال أن يؤخ

 حلاجة فيتنفل أوال فأرجو أنه الأبس لكن اليتخذه عادة 
وأما الدعاء دبر كل صالة مكتوبة فاألظهر أن املراد به قبيل السالم حيث مل 

يؤثر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يدعو بعد انصرافه من الصالة 
اهو سوى ما أثر عنه من أذكار يف هذا املوضع ودبر الشيء يطلق على م

 منه وعلى ما هو منفصل عنه بعده وهللا أعلم
أما التسبيح ابألصابع فيكون كيفما اتفق للمسبح وتيسر له وقد ذكر 

 بعضهم العقد ابألصابع على طريقة عد العرب فإن فعل ذلك فحسن 
ويكون ابليمىن تشريفا هلا ملا ورد يف عموم التيمن فيما شرف من أعمال 

 ملن شاء فلم يثبت قصر ذلك على اليمىن  والحرج يف التسبيح ابليدين
والحرج يف التسبيح ابملسبحة لكن ألجل العد فقط فيما جاء مقيدا ابلعدد 

من أذكار وتفصيل ذلك يراجع له حتقيقنا لكتاب املنحة يف السبحة لإلمام 
 السيوطي

 واليشرع مسح الوجه بعد الدعاء لعدم ثبوت ذلك القوال والفعال وهللا أعلم

________________________________ 
 



15 
 

قرأت بعض الصفحات ابلرد على السكران ، صراحًة مل أفهم   السائل : 20
خذ منه ؤ كثريا ، وقد يكون الشيخ السكران أخطأ ، كما تعلمون الكل ي

صلى عليه وسلم، ولكن وإن أخطأ الشيخ السكران، فهو من  النيبويرد إال 
 إخوانه، أهل العلم الثقة جزاه هللا كل خري وفك أسره و 

 _اثنيا ليس السكران فقط من تكلم ىف الدولة، 
 الدولة ، يفبل هناك مجاعات كثرية من أهل العلم تكلموا 

 
ليس املراد الطعن يف السكران فك هللا أسره لكن الرد عليه لبيان  الطرهوين :

جتنيه على الدولة وإجحافه معها مبقاالت عدة ظلمها فيها ونفر الناس منها 
 بغري حق

_______________________________________ 

 
 شيخنا أحد األخوة يسأل، سالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، ال السائل : 21

_هناك رجل ليس فيه أوالد أو كما يقال )عقيم( لديه ضعف ابلسائل 
خذ منه من السائل ويتم حقنه بف رج الزوجة املنوي، هل جيوز الزراعة أن ُيأ

 من األخذ جيوز أنه يقول أحدهم مسع قد وأيضا؟!! هل هذا جائز؟!!!  
  خريا هللا وجزاكم!! ؟ جائز هذا فهل ، للمرأة زوجها غري ءاخر رجل سائل

 
الحرج يف عملية زراعة مين م السالم ورمحة هللا وبركاته وعليك الطرهوين :

الزوج يف رحم الزوجة إذا روعيت األحكام الشرعية ومتت الثقة التامة يف عدم 
 لكتغيري املين لكثرة الغش يف ذ
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 أما مين آخر أو بويضة أخرى ففي أشد درجات التحرمي
__________________________________ 

 
 شيخنا هناك سائلة تسأللسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ا السائل : 22
  ، بعضهما عن وانفصال جدا سيء وزوجها متزوجة أخت هناك_♦

خذ الطفلة، ولديها طفلة رضيعة والطفلة عند والدها ، هل جيوز الشكوى أل
 ��واحملكمة اتبعة للمالحدة )قسد( وجزاكم هللا كل خري شيخنا

 
إذا استطاعت الصرب واحتسبت  وبركاته هللا ورمحة السالم وعليكم الطرهوين :

وأوكلت أمرها إىل هللا فهو خري هلا وأسلم لدينها فإن مل تقدر وكانت احملكمة 
 حرج إن شاء هللا يوافق الشرع فال حتكم هلا مبا

يوافق  حرج عليها طاملا حكمت هلا احملكمة مبا واضح قلت الاجلواب و 
الشرع يعين حبقها يف احلضانة مامل تتزوج وأبن مصلحة البنت يف حضانتها 

 جيوز هلا أما إذا كانت حتكم هلا بغري ذلك فال
_________________________________ 

 
تل بعد مق احنرفتشيخنا، ما رأيكم بتنظيم القاعدة ؟! هل  السائل : 23

أسامة بن الدن تقبله ؟! وما رأيكم ابلشيخ الظواهري ؟ وأي من اجلماعتني 
 األقرب للحق؟ الدولة أم القاعدة وجزاك هللا خريا
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كما ذكران الدولة أصال هي من القاعدة وقد مرت القاعدة   الطرهوين :
بتحوالت عدة وتغريت حسب مناطق تواجد أفرادها ممن مل يبايع الدولة 

لة وبني من انشق عنها مع اجلوالين وقد غرر مبن معه ودبت الفتنة بني الدو 
وقد تكلمنا عن جبهة النصرة يف حينها والذي ننصح به اجلميع التوقف عن 

القتال فيما بينهم واالنضواء حتت راية الدولة حسب ماذكرانه يف رساليت 
رى عذر الكثريين بتأوهلم ولذا أمانع بشدة القتال بني أان أو للدكتور أمين 

أسأل هللا أن يلم مشل اجملاهدين ويشرح لمني مامل تبغ طائفة على أخرى سامل
 صدورهم

__________________________________ 
 

شيخنا حممد، هناك شيخ لقبه أيب  حممد املقدسي وأظن أنه  السائل : 24
األردن ويقال أن اختصاصه ابلتوحيد ، هل  يفمن القدس ولكن يعيش 

 تزكيه ؟  شيخنا ؟!
 

املقدسي مشهور أكثر مين وهو من منظري اجلهاد  أبو حممد الطرهوين :
القدماء ولكين ال أعده من العلماء وله وعليه وموقفه من الدولة غري جيد 

 غفر هللا لنا وله
_________________________________ 

 
وأيضا شيخنا هناك شيخ يلّقب أيب قتادة الفلسطيين هل هو  السائل : 25

 على خري؟!!!
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 ن أاب حممد أجود منهنفس الكالم .. إال أ الطرهوين :

__________________________________ 
 

كقول وسل ابلنيب،  الت ماحكم السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته السائل : 26
وهناك من يقول جباه هذا األذان ، جباه النيب أشفي مريضي، وهكذا،  اللهم

 ��وجزاكم هللا خريا لك، أو جباه يوم اجلمعة ، وهكذا أفيدوان وحنو ذ
 

عليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الجيوز التوسل ال ابلنيب صلى و  الطرهوين :
هللا عليه وسلم وال بغريه وأقل أحواله أنه من البدع وقد فصلنا القول فيه يف  

 كتابنا الرد القوي على ابن علوي املالكي
__________________________________ 

 
اهدين أراك تؤيد اجملاهدين والتمست من كالمك حب اجمل السائل : 27

 والدفاع عنهم ، وأنك تعترب اجلهاد شرعي وواجب ، مجيل 
لكن ملاذا ال تكّفر احلكام ؟!!! وملاذا ال تصدح ابحلق يقولون عنك : 

جوا !!! وأن احلكام طواغيت مرتدون خر وتقول أن القوانني الوضعية كفر؟
ة وقام من اإلسالم من مجيع أبوابه كما قال شيخنا الزهراين  تقبله هللا ابألدل

 بتعريتهم قاتلهم هللا، ؟!!! 
وللعلم أن من يناصر القاعدة يأزج به بغياهب السجون ، فكيف بكم أنتم 

  تقادوا قسر إىل الزانزين ؟!!! انصرمت الدولة ودافعتم عنها ومل
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 وملاذا مل تدافعوا عن شريعة هللا ؟؟!! وتكّفروا احلّكام الكفرة
 وملاذا مل هتاجروا حيث سوح الوغى؟!!

 فرتاء، ملاذا ال تزيلون الشبهات .؟!!! اإذا كان هذا الكالم و 
أم أنكم من مشايخ السالطني ؟! وال ترون كفرهم قاتلهم هللا وأخزى من 

 يدافع عنهم وإن كانت حليته إىل ماحتت بطنه
 

هؤالء سفهاء تبعوا الغالة عندما .. ال أدري ماذا أقول لك   :الطرهوين
 ن الناس عن الدولة فضحتهم يف احلملة وهم الذين ينفرو 

لكن عموما أان ال ألتفت هلؤالء اجلهلة ولست يف حاجة ألتلبس بنصرة 
الدولة فوهللا إهنا مثلبة حاليا المفخرة واحلال الخيفى على أحد ولوال الدين 

 لتربأان من نصرهتا ألهنا جلبت لنا الويالت
 ما تساؤالتك هذه فهي تساؤالت من اليعرفين فأان سجنت عشر سنواتأ

 لنصريت اجملاهدين وخرجت قريبا 
مث إين وضحت كل شيء يف التكفري يف محلة مدهتا ثالثة أشهر ما تركت 

شيئا من الشبهات ولن أعيدها واان متربئ من كل الطواغيت وأرى مجيع 
احلكام طواغيت وكل احلكومات كافرة وأرى كفر القوانني الوضعية قبل 

السجن أختفى وأستعني ابهلل  اليولد هؤالء وأان مطارد منذ خروجي من
الطريق يل ابإلضافة وأحتمي حبفظه وقد ذهبت ألفغانستان قدميا وحاليا 

وأخريا ال أحبث عن الناس ومن أراد االستفادة مين فمرحبا ألعذار أخرى 
 .الدنيا أو عليه مبجاهيل النت ميلؤونوإال فالعلماء 
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فرغنا منهم منذ أكثر  التضيع وقتك معهم واان وهللا يف شغل عن هؤالء وقدو 
من ثالث سنوات بعد أن أضاعوا أوقاتنا وفرقوا األنصار وأضروا ابلدولة 
ضررا بليغا وانت انتبه لنفسك ولكن خال هلم اجلو الفرتة املاضية لكوين 

لعلك تتصور الوضع  وراجع احلملةمطاردا ومضطرا للغياب عن الساحة 
 شرعية إن شئت االستفادةوالتعد لسؤايل حول هذه الفراغات فقط أسئلة 

_____________________________ 
 

شيخنا الغايل هناك سائل السالم عليكم ورمحة وبركاته ،  السائل : 28
 يسأل 

  الكرمي؟؟ القرآن جبمع وسلم عليه هللا صلى الرسول يقم مل ملاذا♦_
 ومىت مجع القرآن الكرمي؟؟

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :

وعا يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم لكن ليس مرتبا القرآن كان جمم
وبعضه يف عظام وبعضه يف أحجار ومل يتم مجعه ابلصورة اليت مجع هبا بعده 

ألجل استمرار نزوله حىت قبيل وفاته صلى هللا عليه وسلم وبقاء احتمال 
 نسخ بعضه 

ح مث مجع يف عهد أيب بكر الصديق رضي هللا عنه يف مصحف واحد يف ألوا 
مث أعيد النظر فيه ونسخت منه نسخا وزعت على األمصار يف عهد عثمان 

رضي هللا عنه ولالستزادة راجع كتايب التقاط اجلمان من حماضرات يف علوم 
 ومابعدها 150القرآن اجمللد األول ص
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_______________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، شيخنا ،  السائل : 29
 �� خريا هللا وجزاكم ، الكرمي القرءان يف رمضان كرذ  مرة كم♦

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :

مثل هذا السؤال البحث عنه سهل عن طريق أي برانمج .. وعموما مرة 
 واحدة يف سورة البقرة

_________________________________ 
 

 يسأل سائل هناكليكم ورمحة هللا وبركاته، شيخنا.السالم ع السائل : 30
الصالة   يفلنصلي الفجر، والذي أمَّ بنا  ااستيقظن رابختصاذهبنا ىف رحلة ، 

فما صحة صالة خيربين ألنه استحى وخجل كثريا،  كان جنبا، ولكن مل
 ��املصلني خلف هذا الرجل ، اجلنب ، وجزاكم هللا خريا شيخنا

 
 ليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وع الطرهوين :

م واألحوط اإلعادة ملن علم بذلك خروجا الذي أطمئن إليه صحة صالهت
 من خالف العلماء 

واإلمام عليه التوبة وأال يعيد ذلك فقد يصل بفعله هذا إىل الكفر والعياذ 
 ابهلل

_______________________________ 
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، شيخنا هناك سائل يسأل،  السائل : 31
ي النصريي وبقينا شهور داخل الزانزين األسر لدى النظام األسد يفوقعنا 

نعاين من ضرب وشبح وركالت على رؤوسنا وابلبواري وشىت أنواع العذاب 
 وجوع شديد وال يوجد نظافة ،  وما أشبه ذلك، فسجون النظام النصريي

  واخلالصة الداخل  مفقود واخلارج مدفون،
زاكم هللا خريا ، وجوطوال هذه األشهر وحنن مل نصل ، فماذا يتوّجب علينا 

 شيخنا 

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :

كتب هللا أجرهم واحلمد هلل على سالمتهم وكان الواجب عليهم أن يصلوا 
و اجتاه للقبلة ولو إبمياءات رؤوسهم وعليهم أن يكثروا من أولو بدون وضوء 

 النوافل لتعويض مانقص من صالهتم
_______________________________________ 

 
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته أحسن هللا إليكم شيخنا  السائل : 32

_ماحكم ذهب الزوجة ؟ مثال ، هي تلبس هناك سائل يسأل،  ��حممد  
 أساور وحلق وطوق وما أشبه ذلك وقد جتاوز هذا الذهب املئة غرام وأكثر 

ذهب فقط  طبعا وهذا الذهب هو كما يقال، )عقدة يف األايم( طبعا وهذا ال
كما هو ال يتغري ، أقصد ال يأتاجر به، فقط كي ال يضيع املال هنا وهناك، 

 قام بشراء هذا الذهب وألبسهأ لزوجته، وهكذا هو اثبت، 
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ل عام جيب أخراج الزكاة هل عليه زكاة مال؟!!! وإذا كان كذلك، فهل يف ك
 ��وجزاكم هللا خريا شيخنا عنه، ؟!!

 
  وبركاته وعليكم السالم ورمحة هللا الطرهوين :

الذهب املستعمل للزينة يف زكاته خالف واألرجح أنه يزكى إذا بلغ النصاب 
 % 2.5جراما كلما حال عليه احلول خيرج منه قيمة  84وهو حوايل 

________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، شيخنا،  السائل : 33
لكافر األصلي ؟!! أو هل جيوز أخذ مال ا!! ؟ االحتطاب ماحكم♦_

 ��الذي تثبت ردته من املسلمني وجزاكم هللا خريا 
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
االحتطاب مباح من الكافر احلريب إذا مل يكن لديه شبهة أمان فاليعيش 

 املسلم يف بالد الكفر مثال مث يسرق ويقول احتطاب
ابلطريقة املشروعة حسب مابيناه يف أما املرتد فال والبد من ثبوت الردة عليه 

 رسالة تكفري املعني مث يصري ماله لبيت مال املسلمني
__________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،  السائل : 34
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هل جيوز إذا قدرت أخت من حنن أسريات ىف خميم اهلول ،  السؤال،♦
عل ذلك؟!! وهل جيوز السرقة األخوات على قتل أحد من املالحدة أن تف

 من املالحدة؟؟!! 
 يفوللعلم حنن نستطيع أن نصلي وأن نلبس لباسنا الشرعي وأنكل ونشرب 

وجزاكم هللا خريا ذلك  ،   يفقصد أهنم ال يؤذوننا املخيم ال عالقة هلم ، أ
 ��شيخنا

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :

حىت وإن جاز قتله ولكن سيؤدي ذلك  البد من النظر يف املصاحل واملفاسد
 ملفسدة عظيمة لكل نساء املخيم فال أنصح بذلك

_________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته السائل : 35
حنن هنا  يف خميم اهلول احلال  شيخنا الفاضل احسن هللا اليكم  سؤال♦

 املخيم ، صعٌب وبعض من االخوات نزلت أمسائهن ليخرجن من
واحد،  شروط اخلروج من املخيم التصوير من دون حجاب ومن دون لبس 

أي شيء على الشعر وبعض االخوات تصورن بدون حجاب وبدون اي 
 معهن وال يوجد رجال  امرأةعلى الرأس والتصوير هي  شيء

طفلتها وهناك واحدة من االخوات مل ترضى ان تتصور ، سجنوها وأخذوا 
 ��وجزاكم هللا خريا شيخنايوم14لسجنمنها وبقيت يف ا
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 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
 قوة إال ابهلل  الحول وال

االخت أرادت األخذ ابلعزمية والصرب على مايرتتب على ذلك صعب كتب 
هللا أجرها وثبتها ولكن الرخصة يف التجاوب معهم والحرج عليكن إن شاء 

م أعظم من الكشف للصورة أعانكن هللا هللا فاملفسدة من بقائكن يف املخي
 وعجل لكن ابلفرج

_______________________________ 
 

هناك أخت سائلة ♦السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، شيخنا  السائل : 36
 تقول، 

ن تونس،  وأان الزوجة من _زوجى أأسر ىف معركة الباغوز، وزوجي مهاجر م
أم قأتل ال أعرف، وإذا كان ال أعرف عن زوجي شيئا ، هل  أأسر سوراي، 

 أسريا رمبا سيتم حتويله إىل بالده، فماذا أفعل أان ؟!! ولدي طفالن منه، 
 ��وجزاكم هللا خريا 

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :

عظم هللا أجرك أخيت وأمرك هذا من األمور املشكلة لدى الفقهاء وهو 
رب لفرتة معقولة فلعله يتبني مايسمى ابمراة املفقود وليس أمامك إال الص

شيء فإن مل يظهر جديد يرفع األمر للقضاء بطلب فسخ النكاح أو اخللع 
 للتضرر وينظر القاضي يف األمر حسب اجتهاده
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_______________________________ 
 

 من على نرد كيفكم ورمحة هللا وبركاته ، شيخنا،  السالم علي السائل : 37
 مل والصحابيات النقاب، مسها شيء هناك يكن مل النيب زمان يف أن يقول
 عائشة وأيضا_  داعش، زمان يف إال يكن مل النقاب وأيضا يلبسنه، يكن

 رأة ليس حبرام، امل وعمل تعمل كانت  ، عنها هللا رضي
 ��الشرح والتفصيل ، وجزاكم هللا خريا  نرجوشيخنا 

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :

علوماته الشرعية ضعيفة جدا فأوال اليعرف عن أي ن مأاألخ السائل يبدو 
من زوجات النيب صلى هللا عليه وسلم العمل أبدا وإمنا مثال خدجية رضي هللا 

عنها كانت ذات مال وكان يتاجر هلا فيه رجال هم الذين يبيعون ويشرتون 
 والجيوز للمرأة العمل يف مكان ختتلط فيه ابلرجال األجانب 

ور جدا منذ أايم النيب صلى هللا عليه وسلم ومتنع منه أما النقاب فهو مشه
احملرمة كما يف احلديث الصحيح وإمنا تسرت وجهها ابلسدل عليه إذا   املرأة

 كانت حبضرة أجانب
 

 شيخنا مجيل، ولكن هل يل أن أعرف ماهو )السدل( السائل :
 

 يعين إنزال الساتر من أعلى الرأس على الوجه الطرهوين :
___________________________________ 
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من  لعَن  ما حكم ليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا، السالم ع السائل : 38

عاله ؟ هل يأقتل ؟ وإذا اتب يف حينها هل جيب عليه  يفهلية جل الذات اإل
والدخول يف دين اإلسالم من جديد ؟! وماذا عن زوجته هل  االستحمام

صلى  يبالنوماحكم أيضا من يشتم ؟!!  تطلق منه ؟!! وهل حتتسب طلقة
يلعنه، وما املقصود وماحكم من يشتم  الدين أو هللا عليه وسلم أو يلعنه؟!! 

ين ؟!   ابلدِّ
 ��وجزاكم هللا كل خري شيخنا حممد وهل يأعذر من كان غاضبا ؟! 

 
سب هللا او الرسول صلى هللا عليه وسلم أو دين اإلسالم كفر  الطرهوين :

وانتفت املوانع مرتد يقتل أكرب خمرج من امللة وفاعله إذا توفرت فيه الشروط 
ردة واختلف أهل العلم يف استتابته وقبول توبته وهل تدرأ عنه القتل أم ال 

 ومن يرجح أي ذلك يطبق هو القاضي الذي سيحكم عليه ابلردة 
والتلحقه أحكام املرتد حىت حيكم عليه ابلردة شرعا وعليه فالينفسخ نكاحه 

رفع أمره للقضاء او تستعني ولكن على امرأته أال تقبل العيش معه وت
 أبوليائها ليطلقها إن مل يوجد قضاء شرعي حيكم عليه

ومن علم من نفسه أنه وقع يف ذلك ومل يرفع للقضاء فعليه التوبة الصادقة 
 واالغتسال والدخول يف اإلسالم من جديد

 واملقصود ابلدين هنا دين اإلسالم
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حيصل ذلك إال عند الغضب ومسألة الغضب التعترب من املوانع فالغالب أال 
لكن للقاضي النظر فإن أتكد له أنه وصل بغضبه إىل مرحلة اإلغالق وهي 

 غياب الوعي عما يصدر منه كاجملنون فيعترب ذلك من املوانع
______________________________ 

 
هناك أخت  شيخنا الغايل، السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته السائل : 39

 سائلة تسأل 
! ؟ معها حمرم دون! ؟ مبفردها البيت من املرأة أو الفتاة خترج أن جيوز هل♦

 �� خريا هللا وجزاكم ، ذلك يف الضوابط وماهي
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
من بيتها وحدها واليشرتط لذلك أن يرافقها حمرم إمنا  املرأةالحرج يف خروج 

 احملرم جيب يف حال السفر فقط 
وابط كثرية ومنها أن تلتزم حجاهبا الشرعي الكامل وعفتها ولكن خلروجها ض

ودون زينة أو تعطر وأال يرتتب على خروجها مفسدة أو فتنة وان خترج إبذن 
 وليها وأن يكون خروجها حلاجة معتربة ألن األصل قرارها يف البيت
_________________________________ 

 
 :  يقول السائل األخ♦ الم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،الس السائل : 40
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ريخ وفاته صلى هللا عليه صلى هللا عليه وسلم، وما ات النيبماهو اتريخ والدة 
بعض يسميه )عيد مولد مشروع وال النبويبيوم مولد  االحتفالوهل وسلم، 

 (  ؟! النيب
 وما تعليقكم على هذا الكالم هل هو صحيح 

من ربيع األول  12 يفم مات الرسول صلى هللا عليه وسلأبي عيٍد حتتفل ؟ 
اليهود واختذه الفاطميون فكان أشد األايم ظلمة على املسلمني بينما فرح 

 التوضيح  نرجووجزاكم هللا خريا شيخنا عيًدا، 
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
اما اتريخ مولد النيب صلى هللا عليه وسلم فالثابت الصحيح أنه يوم حادثة 

م االثنني الثاين عشر من شهر ربيع األول فيما رواه ابن أيب الفيل املوافق يو 
شيبة وغريه عن جابر وابن عباس إبسناد صحيح على شرط البخاري رمحه 

 هللا
وثبوت التاريخ اليسوغ االحتفال فإنه من احملداثت والجيوز ان يتخذ عيدا 

ح  وإن كان مولده صلى هللا عليه وسلم نعمة عظيمة من أجل النعم هبا يفر 
كل مؤمن وشكر هذه النعمة يكون بصيام يوم االثنني كما فعل النيب صلى 

هللا عليه وسلم ال اببتداع عيد يتقرب به إىل هللا ألن العبادات توقيفية وال 
 عيد شرعا إال الفطر واألضحى

يوم وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم هو يوم والدته وهو يوم هجرته وهو يوم 
 ربيع أول 12اإلسراء به االثنني 
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واملسلمون حيتفلون ابليوم العتبار الوالدة ال لشيء آخر فرحا مبقدمه صلى 
 هللا عليه وسلم للدنيا وماجاء به من خري

_________________________________ 
 

 هل هناك من العلماء من أجاز االحتفال ابملولد ؟ السائل : 41
 

ردا عن أي نعم هناك من أهل العلم من أجاز االحتفال ابملولد جم الطرهوين :
 واختالط وجمون وحنو ذلكخمالفات أخرى من شركيات 

_________________________________ 
 

ساحات اجلهاد أو  يفشيخنا، كنت احاول أن اكون متخفيا  السائل : 42
بيب أسوًة حب مسي احلركي دائما،اشات؛ وأستخدم يف املقرّات ، أو عرب الشا

صة جليبيب رضي هللا عنه، إذا ألين مسعت ق ، النيب جليبيب رضي هللا عنه
أو ما وأيضا خشية الرايء ف وإذا غاب مل يفتقد، وحنو ذلك، حضر مل يعر 
أقوال بعض العلماء، عندما استلم  يفولكن كنت اتفّكر  أشبه ذلك،

البغدادي اخلالفة أبن البغدادي ، )رجل نكرة( أي أنه غري معروف وما أشبه 
 يم  أبهنم غري معروفني، وحنو ذلكظذلك، وأيضا جاء الرد على مشايخ التن

ووصلت يف تفكريي هذا، إىل أنين جيب إبراز نفسي لرمبا أصبح يوما ما 
وهذا حيصل   شيءتأمنين على قياداي أو ما شابه ذلك، ولرمبا هناك من يس

فماذا تنصحين ، وجزاكم هللا كل كثري، أظن أن فكريت قد وصلت شيخنا، 
 خري 
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  وبركاته وعليكم السالم ورمحة هللا الطرهوين :
االفضل لك على مجيع االحوال التخفي حول كنية وان ختفي صورتك 

وهكذا أي جماهد وحينما يقتضي األمر إظهار شخصيتك أظهرها يف الوقت 
املناسب وهكذا كل من يدعم اجلهاد أبي وسيلة كانت ألنك إذا عرفت 

شخصيتك كان كمن يقوم بعملية استشهادية ستصبح مطاردا يف كل مكان 
تورط نفسك إال إذا اضطررت  نت وأسرتك والوصول إليك سهل فالا

 لذلك كما حصل معنا وهللا املستعان
_________________________________ 

 
هل املين  سؤال♦ليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا السالم ع السائل : 43

وهل إذا صلى املرء الفجر يف املالبس هل جتوز الصالة هبا طاهر وإذا وقع 
هل ى املالبس بعده أنه احتلم ووجد أثره عل ييف ظهر اليوم الذ وأكتشف

 ��وجزاكم هللا خريا  الصالة أم ال يقضي
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
الصحيح أن املين طاهر والصالة فيما أصابه املين صحيحة والسنة إزالته منها 

 ابلفرك وحنوه 
صالة من بعد آخر نومة انمها ومن اكتشف احتالما وقد صلى فإن يعيد ال

فإذا اكتشف ذلك ظهرا وهو مل ينم بعد الفجر فإنه يعيد صالة الفجر وهللا 
 أعلم

________________________________ 
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تقول  سؤالكم ورمحة هللا وبركاته، شيخنا ، علي مالسال السائل : 44
ذا األخت السائلة ، إذا املرأة سيتزوج عليها زوجها ، مباذا تنصحوها ، ما

 تفعل، وجزاكم هللا خريا 

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :

إذا تزوج الرجل على امرأته فإين أنصحها مبا أنصح به حبيبات قليب بنايت ان 
ترضى بقدر هللا وشرعه وتصرب على هذا األمر وحتسن إىل زوجها قدر 

هللا وال االستطاعة وتذكره مبا أمر هللا يف ذلك من العدل وتكل أمره إىل 
حتاسبه وتستثمر هذا األمر يف نقل حياهتا إىل األحسن فقد وجدت لديها 

فرصة تزين وجتهيز منزل واهتمام ابألطفال وحدهم وطلب للعلم ووقت 
للعبادة من صوم وصالة وحنو ذلك مل تكن تتيسر هلا لو كانت وحدها مث 

 التوفيقعليها ابإلحسان إىل جارهتا والرتفع عما يصيبها منها وابهلل 
__________________________________ 

 
ناك سائلة تسأل، السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، شيخنا، ه السائل : 45

وجزاكم هللا ؟  التسلية سبيل على وأيضا ،! ؟ ابلفنجان النظر ماحكم
 ☘خريا

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :

 ى صاحبه الكفرالجيوز قراءة الفنجان واعتقاد صحة ذلك خيشى عل
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وعدم تصديقه لكن البحث عنه والسؤال خيشى على صاحبه عدم قبول 
صالته أربعني ليلة ألن ذلك من التكهن والعياذ ابهلل فال يفعله املرء وإن كان 

 للتسلية
__________________________________ 

 
 السائلة األخت وبركاته شيخنا، السالم عليكم ورمحة هللا السائل : 46

  تقول،
احكم تركيب العدسات للعينني سواء من نفسها فعلت ذلك أو على م

طلب الزوج، وما حكم تركيب أظافر صناعية  ، وتركيب رموش صناعية 
 سواء من نفسها أو على طلب الزوج، وهل جيوز العبث ابحلواجب ؟ 

 وأيضا هل املناكري الذي يوضع على األظافر مينع الوضوء ؟!!
 ��وجزاكم هللا خريا شيخنا، 

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :

حيبب املرأة  الأبس يف التزين للزوج بطلب منه او بدون طلب بكل ما
لزوجها ومن ذلك تركيب العدسات والرموش الصناعية واألظافر فاليوجد 

 مامينع منها 
وأما طالء األظافر )املانكري( فإنه حائل مينع وصول ماء الوضوء والغسل 

جيوز إال إذا كان وقت احليض والنفاس مثال أو يف فرتة  لألظافر فال
 التستدعي وضوءا أو غسال مث يزال وقت احلاجة لذلك

 ابلنسبة للحواجب جيوز فيها القص والرسم والتشقري فقط و 
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 النتف الجيوز سواء أكان للزوج ام لغريهو 
 
 

هذه الفتوى ما رأيك أبن تقّيدها ، من أجل العدسات ، إذا   السائل :
 ذي العينني فال جيوز ،كانت تؤ 

 
أي شيء يؤذي الجيوز لكن ليس ألجل احلكم على الشيء وإمنا  الطرهوين :

لإليذاء وعليه فالطعام إذا يؤذي الجيوز فالحيتاج األمر للتقييد وإال قيدان كل 
 حكم هبذا القيد

 
اليت فوق  شيخنا وعن اليت  تصل ابحلاجبني ، ما حكم إزالتها السائل :

 األنف
 

ت من احلاجبني واالوىل تركها مامل تفحش هذه األقرب أهنا ليس الطرهوين :
 وتشوه الشكل

 
وأما كتابتها هكذا !!  هكذا؟ تكتب اليستشيخنا  ، وضوًء  السائل :

 )وضوءا( 
 أصبحت مثىن،
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حبييب .. األخطاء الكتابية واإلمالئية كثرية وهي متكررة جدا  الطرهوين :
 فالتدقق كثريا 

األلف إال  ولكن للفائدة الصواب وضوءا ألنه منصوب منون البد فيه من
إذا سبق اهلمزة ألف فلم يكتبوا الف التنوين لئال تتواىل الصور حيث إن 

اهلمزة مل تكن تكتب مثل مساء التكتب مساءا ألهنا ستكون هكذا مساا 
 وليست مثىن كما ظننت ألن املثىن آخره نون والحتذف إال عند اإلضافة

__________________________________ 
 

 هناك سائلة تسأل، كم ورمحة هللا وبركاته شيخنا، ليالسالم ع السائل : 47
 ☘ خريا هللا وجزاكم!! ؟ املشّوه اجلنني إسقاط ماحكم♦_
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
إذا كان اجلنني املشوه على قيد احلياة فال جيوز إسقاطه ألنه من إزهاق الروح 

او ميوت دون تدخل منها بغري حق وإمنا تستسلم األم لقدر هللا فلعله يسلم 
 وهللا أعلم

__________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا،  السائل : 48
حمل( أو إحدى األخوات تسأل، ماحكم شرب حب التمنيع، )املانع لل

وجزاكم هللا كل منع احلمل بطريقة أخرى ،دون أي سبب ، هل هذا جائز 
 ��خري
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 م ورمحة هللا وبركاته وعليكم السال الطرهوين :

أخذ موانع احلمل مسألة قتلت حبثا واألوىل ابملسلمة أن تتوكل على هللا 
فكما يف احلديث ما من نسمة إال وهي كائنة وقد قال النيب صلى هللا عليه 

 وسلم للرجل اعزل عنها إن شئت فسيأتيها ماقدر هلا فحملت 
متفرع عن اخلالف يف العزل وأخذ املوانع أقل أحواله الكراهة واخلالف فيه 

 وهللا أعلم
____________________________________ 

ل لن واألب يقو  8افراد واألم حامل يف شهرها  7أسرة من  السائل : 49
 وجزاكم هللا خريايسمي الطفل ولن حيتفل به _ فما العمل 

 
هذا رجل جاهل يعلم ويفهم وإن مل يقبل أخذ على يديه من  رهوين :الط

 ء أسرتهأولياء املرأة وعقال
__________________________________ 

 
 يقول من ماحكمخنا، السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شي السائل : 50

وجزاكم هللا  واجليش السوري ال ينشق عن األسد()املالئكة تنشق عن هللا ، 
 ��خريا

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
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ي خبيث فإن صدرت من هذه مقولة كفرية والتصدر غالبا إال من نصري 
 مسلم يف األصل ينظر يف أمره قضاء الستتابته او احلكم بردته

___________________________________ 
 

ليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا، إحدى األخوات السالم ع السائل : 51
ويرتتب األمر أن  )هتريب( اهلول خميم من خلروجنا ترتيب لدينا حنن تسأل

ويوجد  وهو صعب BKKفقط عند قطع حاجز للنرتدي مالبس ملونة 
ال يوجد حرج علينا ابخلروج مع العلم أن كل  تدقيق عند هذا احلاجز جدا

 خميم اهلول األغلب هبذه الطريقة من خيرج من
أخي  مر لكن نريد اخلروج من هذا السجنهلذا األ وحنن وهللا يف كراهية

ني الوجه وحنن كاشف ال ز لنا اخلروج هبذه الطريقة امهل جيو حنتاج لفتوة 
أخوات سوف خنرج  3لكن حنن  وليس لدينا حمارمومرتدين اللباس امللون 

 وعند أأانس وهلل احلمد ثقة سوايً 
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
 أسأل هللا أن يفك أسركن أخوايت ويغفر لنا تقصريان حبقكن 

ب هلا الولدان والشك ان األسر خطري واننت فيه معرضات ألمور يشي
وتنفطر هلا القلوب ولذا حفاظا على دينكن وأعراضكن جيوز لكن ارتكاب 

بعض التجاوزات خاصة ماكان منها موضع خالف كما يف السؤال من  
كشف للوجه ولبس امللون طبعا فقط يف وقت الضرورة لذلك وتعقدن 

 قلوبكن على كراهة هذا األمر وابهلل التوفيق
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__________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،. السائل : 52
 يف مذكور املطر ألن مطر، قول جيوز ال يقول من هناك ، الغاىل شيخنا♦

 املطر من بدال يقال وماذا! ؟ صحيح هذا فهل العذاب، هو القرءان ءاايت
املطر  اشتدوأيضا إذا أمطرت السماء هناك من يقول أن هذه رمحة، وإذا 

 ماء هناك من يقول أن هذا غضب  ، صف ومحرَّت السوالعوا
 ��أفيدوان شيخنا وجزاكم هللا خريا 

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :

املاء املبارك النازل من السحاب له أمساء عند العرب منها املطر والغيث 
والصيب وغريها واليوجد مامينع من استخدام أي منها حسب البالغة وقد 

املطر فيما وضع له يف الكتاب والسنة واستخدم أيضا استعارة يف استخدم 
نزول غري املاء كاحلجارة وحنوها واليصح أن تسمى احلجارة والعذاب غيثا 

وصيبا ولذا استخدم لفظ اإلمطار وقد قال تعاىل قالوا هذا عارض ممطران 
ويف احلديث الصحيح من قال مطران بفضل هللا ورمحته فذلك مؤمن يب 

 فر ابلكوكبوكا
وال يستطيع أحد أن يفرق بني مطر الرمحة ومطر العذاب ابالمحرار وحنوه 

 ولكن ابهلالك العام
________________________________ 
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  السائل : 53
 عالقة لهأ  ، يحق من الذي الذهب هل الزينة، لذهب ابلنسبة شيخنا♦_

 �� خريا هللا زاكموج الزوج حق من الذي ابلذهب
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
يدخل يف ذهب الزوج الذي لالدخار  ذهب الزوجة الذي هو لزينتها ال

 جيمع بينهما للنصاب وهللا أعلم فالعربة ابمللكية اتبعة ملن فال
________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا،  السائل : 54
 بدعة، هو املؤّخر أنّ  مسعت ؟ الزوجة مهر على االتفاق يكون كيف♦

 خريا هللا وجزاكم الشرح إطالة مع شرعا يكون كيف  شيخنا، فأفيدوان
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
 نعتذر اي أحبة عن اإلطالة لضيق الوقت وخري الكالم ماقل ودل 

مؤجل بسبب عجز الزوج عن  املؤخر إذا كان حقيقة جزءا من املهر وهو
دفع املبلغ كامال فهو مباح والحرج يف ذلك شرعا وأما إذا كان شرطا جزائيا 

على الزوج لتعجيزه عن الطالق إذا فكر فيه فهذا الجيوز وبدعة قبيحة ما 
 أنزل هللا هبا من سلطان
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مثال ، مبلغ مقّدم يتم دفعه، ومبلغ شيخنا، العادة املعروفة عندان،  السائل :
 عد الطالق، يسمى املؤّخر،ملا ب

 
هذه العادة عندكم وعندان وهي لتعجيز الزوج عن الطالق  الطرهوين :

والجيوز ذلك ولكن لو تعلق الزواج على هذا الشرط والزوج حريص على 
املرأة فيعطى هلم مث اليلتزم الوفاء به وميكنه حني الطالق أن يضارها حىت 

 تتنازل لو رفضت التنازل
 

انه ولكن البحث عن الزوج الصاحل هو نعم هو هذا الذي ذكر  الطرهوين :
األساس وأما ربط الطاحل ابملؤخر فالخري فيه ألنه يستطيع التهرب منه 

 ضارة وغريها فيضر أكثر مما ينفعابمل
 

طيب شيخنا وال حياسب على أكله للمؤّخر املتفق عليه ، ويعترب  السائل :
 !!انكثا للعهد، انهيك عن أنه ال ينج من دعوات أم الزوجة والزوجة ؟

 
إذا كان املؤخر كما ذكرت لك ليس من مجلة املهر حقيقة وهو  الطرهوين :

شرط جزائي لئال يطلق فهو شرط ابطل كما يف حديث بريرة قال هلا أعتقيها 
واشرتطي هلم الوالء مث خطب وقال ماابل أقوام يشرتطون شروطا ليست يف  

 كتاب هللا .. كل شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل ولو كان مائة شرط
__________________________________ 
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،  السائل : 55
 او كاخلمر  املسكرات شرب حكم عن ، يسأل األخوة احد شيخنا♦

 ! ؟ جائز هذا فهل ، كعالج  بذلك الدكتور أوصاه وقد احلبوب
كثار كي ال يذهب العقل وأيضا هناك من جييز شرب اخلمر بشرط عدم اإل 

 ��ا صحيح شيخنا وجزاكم هللا كل خري ، فهل هذ
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
قال صلى هللا عليه وسلم تداووا عباد هللا والتتداووا مبحرم وقال ماجعل هللا 

 شفاء أميت فيما حرم عليها فالجيوز التداوي ابحملرم واليلتفت لكالم الطبيب 
سكر الشارب فهذا ذهب إليه وأما شرب القليل مما يسكر كثريه إذا مل ي

يصح وما بعض أهل العلم إذا كان من غري مخر العنب وهو قول ضعيف ال
 أسكر كثريه فقليله حرام

___________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،  السائل : 56
ت ومن مث  لبست اجلوارب أعزكم هللا ، وبعدها فقدت أشيخنا، توضّ 

توّضئت ومسحت على اجلوارب مسحا ، واجلوارب معاصرة  وضوئي ، مث
 يعىن قماش رقيق فهل هذا جائز وجزاكم هللا خريا، 

وأيضا ما حكم املسح على احلذاء أعزكم هللا؟؟ وهل جيب أن اكون متوضّئا 
قبل أن البسه ؟ وهل يشرتط أن يكون احلذاء فوق الكعب ؟! وإذا مسحت 

 ، وإذا نزعته فهل أبقى متوضًئا على احلذاء فهل جيب أن أصلي به 
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 ��وجزاكم هللا خريا شيخنا 
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
الأبس ابملسح على اجلوارب وعلى كل مايلبس يف الرجل بشرط أن يلبس 

 على طهارة وأال خيلع وليس شرطا أن يغطي الكعبني 
ن يسمى ولكن األحوط وخروجا من اخلالف أال ميسح إال على مايصح أ

 خفا أو يشبهه ويقوم مقامه
__________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا الغايل  ، السائل : 57
  ، ذهين ىف يدور سؤال هناك كان♦

شيخنا اليس النابغة اجلعدي رمحه للله  قال لزوجته، وإن حلقت بريب فبتغي 
عنه ،حني سألته زوجته، أين أجدك بدال ، وأيضا عقبة بن انفع رضي هللا 

 اجلنة ،  يفإذا محي الوطيس ؟! قال خبيمة قائد الروم أو 
كان سؤايل اان أذهب للغزو ودائما أقول لزوجيت كما قال النابغة اجلعدي 

اجلنة  يفهلا نلتقي  بتغي بدال، او احياان أقولارمحه هللا،  وإن حلقت بريب ف
فكيف أجدها ابجلنة ؟!! وزوجها الثاين  ولكن إذا تزوجت غريي إبذن هللا، 

 معها؟ وملن ستكون ،
 

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته املرأة آلخر أزواجها على  الطرهوين :
األرجح ويف ذلك حديث صححه الشيخ األلباين رمحه هللا وله طرق ولذا 
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فإن كانت املرأة تريد زوجها يف اجلنة فالتنكج بعده وتصرب وإال فلتتزوج 
عده يكون خريا هلا يف الدنيا واآلخرة .. وعموما يف اجلنة الكل ولعل من ب

 راض ومتنعم واليوجد حتسر أو ندم أو رغبة يف شيء فالتتحقق
__________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا،  السائل : 58

معىن  قوارير ، فماتسأل ، يف احلديث الشريف رفقا ابل السائلة األخت♦_
وجزاكم هللا نسان )قوارير من فضة( مامعناها وأيضا ىف سورة اإلالقوارير ؟!! 

 ��خريا 
 

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته القوارير مجع قارورة وهي  الطرهوين :
الزجاجة اليت يشرب فيها وتكون حساسة للكسر ولذا يتعامل معها برفق 

واملذكورة يف اآلية هي  والتتحمل الشدة ولذا شبهت هبا املرأة يف احلديث .
 القوارير اليت يشرب هبا أهل اجلنة وهي يف صفاء الزجاج وملعان الفضة

__________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا الفاضل،  السائل : 59
 وحنو األردين ابلطيار الدولة تنظيم فعل كما!!  ؟ ابلنار احلرق ماحكم♦_

 ��وجزاكم هللا خريا  !!! ؟ العدو حرق جيوز فهل ذلك،
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وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.. هذا األمر تكلمنا عنه يف  الطرهوين :
املناظرة ابلتفصيل ومافعل ابلطيار إمنا كان من ابب القصاص فقد أحرق 

األطفال والنساء والشيوخ ومل يراعي حرمة .. واحلرق أساسا خمتلف فيه بني 
ومنهم من كرهه وحاليا تقريبا أكثر آليات القتال الصحابة فمنهم من أجازه 

 تستخدم احلرق فالوجه لالعرتاض ولالستزادة يراجع املناظرة
 

 نار إال رب النارلاليعذب اب السائل :
 

نعم .. هذا احلديث صحيح ولكن الدين وأحكامه الشرعية  الطرهوين :
التؤخذ من حديث واحد وإمنا من جمموع النصوص وهذا احلديث تنازع 

يف داللته هل هي التحرمي أم الكراهة وقد حرق النيب صلى هللا أهل العلم 
 عليه وسلم ومن بعده الصحابة الكرام وفيهم من اخللفاء الراشدين 

وأما على سبيل القصاص فاآلية واضحة من حرق غريه حرق بداللة القرآن 
 ومن أراد التوسع فلريجع للمحاضرةالكرمي 

_________________________________ 
 

 عليكم ورمحة هللا وبركاته  مالسال السائل : 60
لصالة وأيضا ما حكم ا! ؟( السجاير شرب) التدخني حكم ما شيخنا_♦

س ؟!! وماحكم بيعه للناوالباكية يف جيب املصلي؟! وهل يأفطر الصائم ؟! 
 ��وجزاكم هللا خريا شيخناوهل الكاسب ماله حرام ؟!! 
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الدخان حمرم وهو من وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته شرب  الطرهوين :
إتالف املال واإلضرار ابلصحة وكالمها حمرم شرعا والصالة صحيحة ملن 

صلى وهو يف جيبه وأما اإلفطار فهو إما مفطر بنفسه عند مجهور العلماء 
املعاصرين ألنه تعمد إدخال جرم يف جوف الصائم وإما مفطر لكونه معصية 

اء فعلى الصائم جتنبه متعمدة يف وقت الصيام عند مجع آخر من العلم
 بيعه والشراؤه ومكسبه خبيث حمرم حفاظا على صيامه والجيوز

___________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،  السائل : 61
 ! ؟ ورؤيتنا! ؟ مساعنا يستطيعون األموات هل املقربة ندخل حني_ شيخنا♦

يف القبور وجزاكم هللا خريا  _وهل األموات يرون بعضهم ويزورون بعضهم
🌷 

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .. الصحيح أن األموات  الطرهوين :

اليسمعون األحياء وال يروهنم واليتزاورون وال شيء من ذلك فهم يف عامل 
آخر يسمى عامل الربزخ وهو حاجز بني الدنيا واآلخرة وامليت يف قربه مع 

ة عند هللا كما قال تعاىل فيمسك عمله إما ينعم وإما يعذب وروحه ممسك
اليت قضى عليها املوت . وماورد يف مساع بعض األموات حاالت خاصة 

تستثىن من قوله تعاىل فإنك التسمع املوتى وقوله وما أنت مبسمع من يف 
القبور كماحدث لقتلى بدر وكما حيصل للنيب صلى هللا عليه وسلم عند 
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ليسمع قرع نعاهلم فهو جماز عن القرب  السالم عليه وأما قوله عن امليت وإنه
 يستخدم للحي وامليت دون حصول مساع حقيقي

___________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ، شيخنا  السائل : 62
 ضوابطها وماهي االستشهادية العمليات حكم ما يقول السائل االخ♦

 �� خريا هللا وجزاكم
 

رمحة هللا وبركاته... العمليات االستشهادية وعليكم السالم و  الطرهوين :
اختلف فيها املعاصرون وأدلة من أجازها أقوى وبعض أهل العلم قيدها 

بقيود منها أن تكون مثخنة يف العدو وأن تكون إبذن اإلمام حىت ينظر يف 
احلاجة ملنفذها وحنو ذلك وقد أطلنا فيها يف غري موضع ومن ذلك الرد على 

 على املوقع فلرتاجع هناك لالستزادةالعبيكان وأسئلة 
 

____________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  السائل : 63
 �� خريا هللا وجزاكم للمرأة املرأة عورة ماهي تسأل السائلة األخت♦_
 

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.. عورة املرأة على املرأة عند  الطرهوين :
ن السرة إىل الركبة فتكشف مادون ذلك عند احلاجة أما مجهور العلماء م
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من دون حاجة فيضبط ذلك احلياء ودرء الفتنة فتظهر املرأة للمرأة مايظهر 
عادة دون ما الحاجة يف إبدائه كالرأس والذراعني والساقني أما الثداين مثال 

 أو الظهر والبطن فليس من احلياء كشفه لغري حاجة وهللا أعلم
__________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،  السائل : 64
 جيوز فهل ، القرب عذاب ينكرون هللا أخزاهم املشايخ من هناك شيخنا_♦

استحل   أن اكّفرهم ؟! لألنين أعرف أّن عذاب القرب جممع عليه، وكل منيل
 اب القرب وهل لكم أن تذكروا لنا شيئا عن عذشىء جممع عليه  ، يكفر،  

 ��وجزاكم هللا خريا
 

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته... املسلم ليس جالسا لتكفري  الطرهوين :
الناس وإمنا التكفري حكم شرعي أعظم من أحكام الطالق والقتل وحنو ذلك 

من عظائم مسائل اإلفتاء فهذا خاص ابلعلماء والقضاة وأما من ينكر 
السنة واجلماعة وهو إما جاهل  عذاب القرب فهو خمطئ خمالف لعقيدة أهل

فيعلم وإما عامل متأول مبتدع فيناظر ويرد عليه وفقط والنصوص يف عذاب 
لك يف كتاب هللا يف قوله تعاىل النار يعرضون عليها ذالقرب كثرية جدا وأصل 

 غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
_________________________________ 
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لدي أخي يف   شيخنا♦سالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، ال السائل : 65
الثالثة عشرة من عمره ،  وهو ُيخذ من أموال البيت دون علم أمي وأمي  

تريده أن يرتك هذه العادة السيئة وتقول هل جيوز أن أحرق  يديه  لكي 
عدت مرات ولكن ال فائدة من بتنبيهه يرتك هذه العادة علما أهنا قامت 

 نبيه، افيدوان شيخنا مع النصح وجزاكم هللا خريا الت

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.. الجيوز لألم ان تعذب ولدها  الطرهوين :

حبرق النار فإنه اليعذب ابلنار إال رب النار وعليها مبعاقبته بعقوابت أخرى 
غري ذلك إن مل يفلح معه التأديب ابحلسىن ولتحرص على الدعاء له دائما 

 واهلداية فهو أجنع طريق . ابلصالح
_________________________________ 

 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا الغايل ،  السائل : 66
ين؟؟ يسأل سائل♦_ الكذب يقول قائلهم )يلعن دين  ..:هل الكذب له دِّ

 ��ما احلكم وجزاكم هللا خريا شقد بتكذب(
 

لكذب دين وكل ما يسلكه وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته نعم ل السائل :
الشخص ويعتقده هو دين له فدين الكذب ليس من دين اإلسالم ولكن 

األوىل ابملسلم أن يعود لسانه على عدم اللعن وأن يبتعد عن األلفاظ املومهة 
 اليت حتدث لبسا لدى السامع فلعل البعض يظنها سبا للدين وهللا أعلم

__________________________________ 
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،  السائل : 67
 امرأةغتصب فتاة أو اغري متزوج ،  أعزب شاب إذا هل ، شيخنا_♦

اجللد أم الرجم حىت املوت، ؟!!! وماذا إن  ، هل يقام عليه حد  اغتصاب
 أسقطت محلها بسبب الذي حصل هلا، و  كانت حامال

 ��_وجزاكم هللا خريا 
اته املغتصب للمرأة إذا ثبت عليه وعليكم السالم ورمحة هللا وبرك الطرهوين :

الزان هبا شرعا عن طريق االغتصاب فإنه جيب عليه احلد الشرعي وهو اجللد 
والتغريب إذا كان بكرا واجللد والرجم أو الرجم فقط على خالف إن كان 

حمصنا كما يلزم بدفع مهر املثل له جربا خلاطرها وتعزيرا له عند مجع من أهل 
يكن االغتصاب بقوة السالح أو خبطف يف اخلالء مما العلم . هذا إذا مل 

 يعترب قضاء حرابة فهذا يطبق عليه حد احلرابة فيقتل مثال . 
والجيوز للمرأة أن تسقط محلها إذا محلت منه فإنه تعترب قاتلة وعليها ابلصرب 

على هذا البالد واإلحسان لولدها إن مت محلها . فإن فعلت فأسقطت 
ح فيه فعليها ابلتوبة الصادقة واإلكثار من فعل الطاعات محلها بعد نفخ الرو 

وجتب عليها الدية وهي عشر دية املسلم لورثة الطفل إن مل يساحموا يف ذلك 
 وبعض أهل العلم يرى عليها الكفارة وهي صيام شهرين متتابعني .

________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،  السائل : 68
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تقف ابلصالة ؟ وهل جتهر أم  ملرأة ابلنساء ، وأينا إمامة تكون كيف♦_
 ��وجزاكم هللا خريا ال، 

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته إذا أمت املرأة النساء فإهنا  الطرهوين :

تقف يف وسطهن وجتهر هبن يف اجلهرية والتصلها حبضرة األجانب ألن 
 لتوفيقالراجح أن صوهتا عورة وتسر يف السرية وابهلل ا

 
_________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،  السائل : 69
 ينقض هل لألنثى، أو للذكر سواء ، املغّلظة العورة ملس هل شيخنا_♦

 ��وجزاكم هللا خريا ! ؟ الوضوء
 

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.. إذا مس املسلم ذكرا كان أو  الطرهوين :
ض وضوءه على الراجح لقوله صلى هللا عليه وسلم من انثى فرجه هو انتق

مس فرجه فليتوضأ . أما إذا مس فرج غريه كطفل لغسله وحنوه فالينتقض 
 الوضوء وهللا أعلم

__________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،  السائل : 70
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 ��رياخ هللا وجزاكم ، مكشوفتان وقدميها املرأة صالة ماحكم_♦
 

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .. الجيوز للمرأة أن تصلي  الطرهوين :
وقدماها مكشوفتان ألهنما من العورة ويف احلديث اليقبل هللا صالة حائض 

 إال خبمار ويف لفظ ودرع سابغ لظهور قدميها .
 

مثال   الشيءهل هناك تشديد بذلك ؟ اذا كانتا مكشوفتان بعض  السائل :
 ؟! 

 مكشوفتان ابلكلية، هل تصح الصالة أم ال وإذا صلت وقدماها
سرت العورة من شروط صحة الصالة فاألوىل هلا اإلعادة إذا صلت مكشوفة 

القدمني أما إذا تكشف منها مامل تقصد كشفه فأرجو أال حرج عليها وقد  
كان الصحابة رمبا تكشفت عورة أحدهم لضيق األزر فلم ُيمرهم النيب صلى 

 دة .هللا عليه وسلم ابإلعا
_________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،  السائل : 71
لد ب يف أخطبها أن أريد اليت والفتاة بلد، يف أان يسأل، األخوة أحد_♦

 وللعلم حنن ىف حرب ،  فماذا أفعل؟!! هل جيوز التوكيل  ءاخر،
تخطب وما حكم إرسال صورة الشاب الذي سيخطب  أو الشابة اليت س

 ،��على اهلاتف لكي يراها وتراه  وجزاكم هللا خريا 
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وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.. الحرج يف عقد النكاح عن  :الطرهوين 
طريق التوكيل الشرعي من الزوج لغريه . وأما إرسال الصورة حلصول الرؤية 

الشرعية فإرسال صورة الشاب الحرج فيها أما املرأة فيمكن أن ينظر إليها 
يق الربامج املباشرة ألن الصورة خيشى االحتفاظ هبا من بعض مرضى عن طر 

 النفوس لو مل يتم الزواج وقد تستغل يف أمور سيئة وهللا أعلم
_______________________________ 

 
 تعليق على تفصيل يف التحاكم للمحاكم الوضعية .:  السائل : 72

 
فيه نعم هذا كالم جيد يف اجلملة مع التحفظ على بعض ما الطرهوين :

واملقصود أن من حتاكم هلذه احملاكم الوضعية لعدم وجود احملاكم الشرعية يف 
مسائل حتكم فيها مبا يوافق الشرع لتحصيل حقه الشرعي خيتلف عن 

 املتحاكم هلا رغبة يف حكمها مطلقا قاصدا للحكم 
فاألول من ابب االستعانة على دفع الظلم وقد استعان النيب صلى هللا عليه 

صحابه مبن أشرك عند احلاجة والثاين من ابب التحاكم لغري الشرع وسلم وأ
وقد نفى هللا عنه اإلميان بقوله فالوربك اليؤمنون حىت حيكموك فيما شجر 

 بينهم .
_________________________________ 

 
اخلروج  ألجلهل جيوز الكذب على الكفار اثناء التحقيق  السائل : 73

 من املخيم
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 جيب إذا كان الصدق سيتسبب يف أي أضرار نعم جيوز قطعا بل الطرهوين :

__________________________________ 
 

)أحدهم ينكر سرت الصحابيات شيخنا ما رأيك هبذا الكالم؟!  السائل :74
 لوجوههن(

)يعين  وللعلم أن احلديث الذي استدل به وهللا أعلم ال صحة له، مرسل
 حديث أمساء(

 
حابة وأما اخلالف يف هذا الكالم ابطل وافرتاء على نساء الص الطرهوين :

وجوب سرت الوجه والكفني فمشهور والصحيح وجوب ذلك ألدلته املتكاثرة 
وعليه اإلمجاع العملي لألمة اإلسالمية يف شىت البقاع إىل قبل بضعة عشرات 

من السنني وأدلة اخلصوم كلها مردود عليها ومنها هذا احلديث الذي ذكره 
وسنده منقطع ومتنه فيه نظر ألن بلفظ مل يرد ولكنه عموما ضعيف اليصح 

أمساء كانت متزوجة وهلا ولد أبول سنة من اهلجرة واحلديث كأهنا قد أدركت 
 البلوغ للتو

___________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا،  السائل : 75
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 وهو زوجها حتب ال أهنا تقول اخللع، حكم عن تسأل السائلة األخت/♦
 وال سيطول السجن يف حكمه وألن حتبه ال ألهنا ، اخللع وتريد أسريا، آلنا

 ��وجزاكم هللا كل خري شيخ، أفيدوان  تنتظره، أن تستطيع
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :
البد ان يكون اخللع بسبب وجيه شرعا الن النيب صلى هللا عليه وسلم يقول 

كون أمام القضاء لبيان السبب وبناء عليه املختلعات هن املنافقات واخللع ي
يتم اخللع يف حضور الزوج أو خيتلعها القاضي غيابيا إذا تعذر حضور الزوج 

وترد الزوجة ما أخذت من زوجها من مهر ومايلحق به أو مايصطلح عليه 
ويقره القاضي كما ميكن يف حاالت الضرر البالغ للزوجة طلب الفسخ وهو 

 بدون مقابل من الزوجة
 

ابلنسبة لسؤال املرأة اليت تريد اخللع جاءين استفسارات على  الطرهوين :
اخلاص لو مل جتد نفقة او مل يوجد قاض وغري ذلك فأقول األصل أن املرأة 

قد رضيت بزوجها وعاشت معه ورمبا أجنبت منه ذرية فليس من حسن 
العهد انه إذا أسر أو ضاقت ذات يده أن تطالب ابالنفصال عنه بل عليها 

رب واالحتساب وتقدر أهنا ككثريات من النساء مل تتزوج أصال أو أهنا ابلص
جنحت يف االنفصال عنه ولكنها مل جتد من يتزوجها فماذا تعمل ؟ ولذا 

جعل األمر للقضاء لينظر يف الظروف احمليطة وإذا مل يوجد قاض فال أعرف 
ج فريضى هلا طريقا طاملا الزوج غائب إال الصرب وفق ماذكرت حىت يظهر الزو 
 مبن حيكم بينهما أو يستجيب هلا أو جتد قضاء حيكم هلا وهللا أعلم
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________________________________ 
 

 سؤال عن الطالق ثالاث  السائل : 76
 

 موضوع الطالق وخاصة الثالث ال أفيت فيه ويعرض على القضاء الطرهوين :
هذه أعراض ويشرتك فيها طرفان فتحتاج للتثبت والسماع من الطرفني 

سالوا آخر فقال  املرأةا ابحلكم فلو قلت له مرتك حالل وأهلها او ورضامه
 هلم حرام فما احلل 

 وموضوع الثالث خالفه شديد وأجنب عنه كمسائل القتل وتكفري املعني
_________________________________ 

 
، ماهي اقسام ورمحة هللا وبركاته شيخنا حممدالسالم عليكم  السائل : 77

 ��حلد الكفر ؟!! وجزاكم هللا خريا  النفاق،؟!! وهل يصل
 

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته النفاق نوعان عملي واعتقادي  الطرهوين :
والعملي هو ما ذكر يف احلديث إذا وعد اخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد 

غدر وإذا حدث كذب واالعتقادي هو إبطان الكفر وإظهار اإلميان كنفاق 
شد من الكفر احملض وأصحابه يف الدرك عبد هللا بن أيب بن سلول وهو أ

 األسفل من النار
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جزاكم هللا خريا شيخنا، ولكن مسعت أن النىب صلى هللا عليه  السائل :
 وسلم صلى عليه، حني موته، فهل هذا صحيح

 
نعم صلى عليه ألنه مل تثبت ردته شرعا وهذا من أدلة االنضباط  الطرهوين :

 يف تكفري املعني
___________________________________ 

 
قلبه ونوى أنه سيطلق زوجته، حني  يفإذا عقد أحدهم  السائل : 78

، فقد نوى وعزم أن يطلق لكن مل يفعل،  شيءوصوله للبيت، ومل يتلفظ أي 
 ما احلكم؟؟

 ��_وأيضا كيف يقع الطالق ، وجزاكم هللا خريا 
 

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته العربة مبا وقع يف القلب مهما  الطرهوين :
 شخص مامل يعمل به أو يتكلمعزم عليه ال

والطالق الشرعي ان يتلفظ بطلقة واحدة يف طهر مل جيامع فيه امرأته او 
 تكون حامال

 او مايقوم مقام اللفظ كالكتابة
_________________________________ 

 
لغذائية سؤايل هو هل جيوز أكل املكمالت ا السالم عليكم السائل : 79

 أفيدوان جزاكم هللا خريا لية ؟اليت أتخذ من الصيد
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وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الأبس يف تناول املكمالت  الطرهوين :
 الغذائية إال إذا ثبت ضرر شيء منها او احتوائه على حمرم

__________________________________ 
 

 ع امليت بدعه ؟؟ الفاحتةلسالم عليكم ورمحة هللا هل قراءة ا السائل : 80
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :
)أي روي يف حديث ضعيف قوله صلى هللا عليه وسلم اقرؤوها على مواتكم 

ولو صح فاملقصود منه يف صالة اجلنازة فهي تقرأ يف صالة اجلنازة  الفاحتة ( 
كأي صالة وليس هلا مزية خاصة للميت وهناك من يقرؤها بنية وهب ثواهبا 

ى وصول الثواب للميت والصواب ان ذلك كله للميت على مذهب من ير 
 من احملداثت ومل يكن من اهلدي النبوي وال من هذي السلف الصاحل
__________________________________ 

 
 للميت وال بس سورة يسيها قراءة املصحف بصري هند السائل : 81

 
مل يثبت قراءة شيء للميت إمنا هو اجتهاد من بعض الفقهاء  الطرهوين :

 صار على ماورد يف السنة من الدعاءواألوىل االقت
___________________________________ 
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سائلة تسأل ..عمري مخسون عاماً  السالم عليكم ورمحة هللا السائل : 82
ومل أقم بقضاء االايم اليت أفطرهتا يف رمضان لعذر شرعي منذ اايم شبايب، 

 اذا أفعل ؟علما أنين حاليا مصابة مبرض السكر وال قدرة يل على الصيام فم
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
على األخت أن تكثر من االستغفار وتستحضر التندم على تفريطها 
وحتسب تلك األايم اليت أفطرهتا على أكثر تقدير وتطعم عن كل يوم 

 مسكينا وجبة مشبعة غفر هللا لنا وهلا
_______________________________ 

 

 شيخنا حممد، حفظكم هللا، محة هللا وبركاته، سالم عليكم ور ال السائل : 83
_يقول األخ السائل ، هناك من كتب له هذه الورقة وقال له أهنا جتلب 

الرزق، وهناك أانس تقول عن هذا الرجل ساحر، وبعض الكلمات مل 
 أفهمها وضعت دوائر عليهن ، 

 ��فأفيدوان شيخنا وجزاكم هللا خريا أان خائف أن يكون سحرا، 
 

يكم السالم ورمحة هللا وبركاته هذه من التمائم وماحتتوي عليه وعل الطرهوين :
من كلمات غري مفهومة خيشى أن تكون شركا فالجيوز االعتقاد فيها أو 

 تعليقها أو االحتفاظ هبا وجيب إتالفها وهللا أعلم
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هذه غالبا أمساء شياطني تدعى من دون هللا خاصة وهي تنتهي  الطرهوين :
ذة وقد تكون مستخدمة عند بعض ب )وش( فهي هكذا يف كتب الشعو 

العوام ولكن اليعين هذا أهنا لغة مفهومة ففي بعض املخطوطات يكتب 
البالد يكتبون  عليها ايكبيج ايكبيج ويقولون حتفظ من األرضة ويف بعض

ص لتحفظ من احلوادث وهذه كلها خرافات الجتوز على الباصات كهيع
 وهللا أعلم

____________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا،  السائل : 84
ل هللا أن يتقبلهما من لدي أخوان اثنان قأتال نسأ ، تقول السائلة األخت♦

د وما أشبه اب الرابط واجلهوعليهم دين صيام شهر رمضان بسبالشهداء، 
وحنن ثالثة ماذا نفعل إذا صمنا ؟ هل نعطي صدقة عن كل يوم من ذلك ، 

بيت  يف؟! للعلم أننا نسكن فطار لبيت واحد أم لثالثة بيوت طعام اإل
 ��وجزاكم هللا خريا واحد 

 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
النيب صلى هللا عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه . وبعض 

العلماء قصر ذلك على النذر لورود التقييد به يف بعض طرقه فإذا نشط 
لياء أن يصوم عنهم فلعل هللا يتقبل ويكتب له األجر وليس يف أحد األو 

 األمر إطعام وإن كان اليشرتط فيه تعدد البيوت وهللا أعلم

____________________________________ 
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا حممد،  السائل : 85
  ءاخره، ىلإ ،،،، فالن(  املرحوم) يقولون متوفيا، يذكرون حني البعض♦_

 ��؟!! وجزاكم هللا خريا  شيءكلمة املرحوم   يففهل 
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :
يوجد يف البالغة التعبري ابخلرب ويراد به اإلنشاء والعكس وهو مستخدم 

بكثرة وهذا منها فقولنا املرحوم خرب يراد به اإلنشاء وهو الدعاء له ابلرمحة 
خرب يراد به الدعاء ومثله غفر هللا له وأدخله هللا اجلنة  مثله مثل رمحه هللا فهو

 . وحنو ذلك
______________________________ 

 
شيخي عندي سؤال :يف  هالسالم عليكم ورمحة هللا وبركات السائل : 86

 عطول وبصوم االثنني شخص بسبح وحبمد هللا وبيذكر هللا وبصل على النيب
ه وال يصلي جيوز صيامو كن حيب الصالواخلميس ولكن ال يصلي ول

 وتسبيحو هل يقبل هللا ؟
 

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته اليقبل هللا عمال من رجل  الطرهوين :
أكرب فعليه ابلتوبة واحملافظة على  االيصلي واألرجح أن اترك الصالة كافر كفر 

صالته إن كان يريد ان تقبل أعماله فإن أول ماحياسب عليه العبد الصالة 
 ر يف سائر عملهفإن صلحت نظ
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بشيء يف اآلخرة حىت يصلي على الصحيح ألن كفره برتك أعماله التنفعه و  
الصالة فيه خالف وعلى القول اآلخر املرجوح تنفعه ولفظ حديث النيب 

صلى هللا عليه وسلم املؤيد للقول األول : إِّنَّ َأوََّل َما حيأَاَسبأ بِّهِّ اْلَعْبدأ يَ ْوَم 
ْن عَ  َياَمةِّ مِّ َملِّهِّ َصاَلتأهأ َفإِّْن َصلأَحْت فَ َقْد أَفْ َلَح َوَأجْنََح َوإِّْن َفَسَدْت فَ َقْد اْلقِّ
رَ   . وهللا أعلم َخاَب َوَخسِّ

__________________________________ 
 

 وسلم عليه هللا صلى قال♦ السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته: السائل : 87
  الشام. (. فيأكلون. منها هي يف)يأزيغ هللا قلوب أقوام

 ��شيخنا نريد صحة احلديث وشرحه وجزاكم هللا خريا 
 

 : هذا لفظ احلديث كامال من الشبكة  الطرهوين :
عن سلمة بن نفيل الكندي قال : كنت جالسا عند رسول هللا صلى هللا 

عليه و سلم فقال رجل : اي رسول هللا أذال الناس اخليل ووضعوا السالح 
وزارها فأقبل رسول هللا صلى هللا عليه وقالوا : ال جهاد قد وضعت احلرب أ

و سلم بوجهه وقال : كذبوا اآلن اآلن جاء القتال وال يزال من أميت أمة 
يقاتلون على احلق ويزيغ هللا هلم قلوب اقوام ويرزقهم منهم حىت تقوم الساعة 

وحىت ُييت وعد هللا واخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة وهو 
أين مقبوض غري ملبث وأنتم تتبعوين افنادا يضرب بعضكم يوحي إيل : 

 رقاب بعض وعقر دار املؤمنني ابلشام .
 وقد صححه الشيخ األلباين ومل أدرس سنده فالقول قوله حىت يظهر خالفه 
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وهو بشارة من البشارات الكثرية واخلصائص اليت اختصت هبا الشام وهي 
هللا ويف احلديث وجود الطائفة ارض املالحم وننتظر النصر والتمكني إبذن 
 . املنصورة هناك وجتمع املؤمنني وهجرهتم إليها

_________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا ،  السائل : 88
  يسأل األخوة أحد/♦

يوجد شخص موجود يف مناطق متواجد فيها بعض بقااي الدولة وطلبوا منه 
موجودين ولكن ال يراهم احد فهل يعطيهم ام ميتنع ولكن ابملئه وهم /7زكاة 

وهل هذا جائز من الدوله  قاموا بتهديده ؟! واذا أعطاهم جتزئ عن الزكاة؟!
 ��هذا العمل وجزاكم هللا خريا شيخنا 

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :

دفعها إذا متأكد أهنم من الدولة يعطيهم فهي زكاة واجبة عليه البد له من 
 7يف املائة إال بعض حاالت الزراعة تكون  7لكن ال أعرف زكاة حتد ب 

 ونصف 
وإذا غري متأكد فإن استطاع أال يعطيهم دون ضرر عليه أو لديه القدرة على 

 ردهم فاليعطيهم فلعلهم سراق وهللا أعلم
وأما من انحية الدولة فلهم أخذ الزكاة خاصة إذا كان ذلك امتدادا لعملهم 

ل من جبايتها وتوزيعها يف مناطق نفوذها وهم جماهدون وعندهم أرامل األو 
 وأيتام وأسارى فهم أوىل الناس أبخذها
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__________________________________ 
 

 إسرائيل ةدول اإلسالمية الدولةملاذا التقاتل  سؤالعندي  السائل : 89

 
ة هذا السؤال أجبنا عنه ابلتفصيل يف املناظرة وذكران عمليات كثري  الطرهوين :

للدولة داخل إسرائيل وصعوبة ذلك جدا بسبب جيوش الطواغيت اليت 
 حتميها من مجيع اجلهات

_________________________________ 
 

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. شيخنا حفظك هللا سائل  السائل : 90
 : يقول

هذه  دىإبحهل ورد دليل على انه عندما يقرا االمام يف الصالة اجلهرية 
 يقول املأموم بلى  ايتاآل

اذا قرا االمام قول هللا تعاىل ) اليس هللا بكاف عبده (  او قول هللا )  مثال
اليس هللا بعزيز ذي  اليس هللا بقادر على ان حييي املوتى ( او قول هللا تعاىل)

.  بلى هل ورد دليل.  اآلايتهذه بعد مساع  املأمومهل يقول انتقام (   
 وجزاك هللا خري

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :

نعم يوجد حديث يف ذلك صحيح فصلنا القول فيه يف موسوعة الفضائل يف 
آخر سورة القيامة ويوجد حديث يف إسناده ضعف يف مواضع أخرى 
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ويشهد لذلك ماثبت من سؤال النيب صلى هللا عليه وسلم إذا مر به آية 
 رمحة واستعاذته إذا مر به آية عذاب

__________________________________ 
 
 

ماحكم رفع اليدين يف دعاء خطبة  السالم عليكم ورمحة هللا السائل : 91
 اجلمعة

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :

إذا رفع اإلمام يديه ودعا فمن السنة أن يرفع املأمومون معه وبعض أهل 
أيضا  العلم يقصر ذلك على االستسقاء ولكن قد ورد يف االستصحاء

والعجيب ان من ذهب لذلك مل يتعرض لالستصحاء مع انه يف نفس 
احلديث فاألظهر عموم ذلك إذا اجتهد اإلمام يف الدعاء وهو ظاهر ترمجة 

اإلمام البخاري للباب وما يعارض ذلك مما ورد يف حديث قبح هللا هاتني 
نس اليدين حممول اوال على مارآه عروة بن رويبة رضي هللا عنه وحديث أ

مثبت وحديثه انف واملثبت مقدم على النايف كما انه يدل على أن السنة 
الغالبة عن النيب صلى هللا عليه وسلم انه مل يكن يرفع يف دعاء اجلمعة ولكن 

المينع الرفع يف بعض احلاالت كما ثبت يف حديث أنس فمن أراد االلتزام 
األحوال واملصلون  ابلسنة يرفع عند االجتهاد يف الدعاء واليرفع يف غالب

 يتبعون اإلمام يف ذلك وابهلل التوفيق
________________________________ 
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السالم عليكم ورمحة هللا بركاته، شيخنا حممد  ، أحسن هللا  السائل : 92
 إليكم

 يلعن  ، اآلخر للشخص الشخص قول ماحكم يقول السائل األخ♦/
 �� خريا هللا جزاكم يدواناف يقولوهنا، الناس من  الكثري أن للعلم  ، مساك

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ليس املؤمن بطعان وال لعان  الطرهوين :

ومن لعن شيئا اليستحق اللعن حارت عليه اللعنة وثبت يف احلديث أن لعن 
املؤمن كقتله فكثرة اللعن من الكبائر وصاحبها فاسق وهذا املسئول عنه 

وجد فيها شيئا ينتقص هللا او  يعرف مقصده من كلمته ومعناها عنده فإذا
الرسول صلى هللا عليه وسلم عظم وزره ووقع يف الردة والعياذ ابهلل فليحذر 

 املسلم من مثل هذا وابهلل التوفيق
__________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، شيخنا ،  السائل : 93
أستطيع الغسل، ث وال ولكين فعلت حاد احتلمت ، يسأل االخوة أحد/♦

 ��وجزاكم هللا خريا كيف ؟!! ماذا أفعل؟!! وأريد أن أصلي ،   
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :
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من عجز عن غسل اجلنابة ألجل مرض أو إصاابت أصيب هبا يف حادث  
كما يف السؤال فعليه ابلتيمم عوضا عن الغسل بداللة القرآن والحرج عليه 

 واحلمد هلل
____________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، شيخنا  السائل : 94

 دخلنا معلوم هو وكما سيارات، مغسلة يف أعمل أان يقول، السائل األخ♦/
) على أمسح أن الوضوء حني جيوز فهل ، قارس والربد الشتاء، فصل ىف

اكم هللا خريا وجز  املسح شروط وماهي قدركم، ورفع هللا أعزكم(اجلزمة
 ��شيخنا

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  وين :الطره

كون قد لبسها على وضوء نعم الحرج أن ميسح على اجلزمة بشرط أن ي
 والخيلعها

وهذه شروط املسح ويزيد عليها أال تزيد مدة املسح عن يوم وليلة للمقيم 
 وثالثة أايم للمسافر منذ اول مسحة

 
هل هو من اول مسحة ام اول حدث  فضيلة الشيخ حفظكم هللا السائل :

 ؟ جزاكم هللا خريا
 

 من اول مسحة بعد احلدث الطرهوين :
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________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، شيخنا األخ السائل يقول،  السائل : 95
 ، فوق وما مرت كيلو  مائة املسافة تقريبا سفر، غالبيته عمل يف أعمل أان♦/

ل هل جيوز أفع فماذا ، أّذن قد العشاء ويكون ، املغرب ةصال تفوتين أحياان
 ��مجع صالة املغرب والعشاء  يف هذه احلالة وجزاكم هللا خريا  

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :

عند من يرى اجلمع لك رخصة يف أتخري املغرب حىت تصليها مع العشاء 
لة قوي وهو أن الوارد ولكين ال أنصح بذلك فقول األحناف يف هذه املسأ

يف اجلمع هنا هو اجلمع الصوري يعين يؤخر املغرب فيصليها يف آخر وقتها 
مث يصلي العشاء بعدها وقد دخل الوقت فإن استطعت ذلك فهذا أسلم 

 وفيه خروج من اخلالف
__________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،  السائل : 96

ّنة، ركعة مثانني أن ، مسع قد أنه يسأل، االخوة أحد♦/  ركعتني تعادل سأ
 ��هللا خريا  وجزاكم  الكالم هذا صحة فما احلساب، يوم فرض

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :
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 اليصح ذلك
___________________________________ 

 
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ، شيخنا ، األخ السائل  السائل : 97

 ، يقول
 ، نسيها أو صالة عن انم من وسلم، عليه هللا صلى النيب حديث قرأت♦/

 عليه هللا صلى كالقمر  وجهه كان  من قال كما  أو ذكرها، إذا فليصلها
  وسلم،

فهل اصلي  _ولكن مثال نسيت صالة الظهر وتذكرهتا بعد أذان العصر ،
ونفس احلالة، اليوم الثاين  يفأو إذا تذكرت الصالة الظهر قبل او العصر ، 

 ��جزاكم هللا خرياأيضا 
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
بدأ بصالهتا إذا تذكرها قبل صالة الوقت مراعاة ي همن نسي الصالة فإن

ويعيد  يما نسللرتتيب إال إذا خشي خروج صالة الوقت فيصليها مث يصلي 
اء يف وجوب صالة الوقت احتياطا مراعاة للرتتيب خروجا من خالف العلم

 الرتتيب
__________________________________ 

  وبركاته، السالم عليكم ورمحة اهلل السائل : 98
احلرام ، أو  ابنعند الغضب اي  ألبنه األب قول ماحكم شيخنا♦_

كثري من الشخص للشخص اآلخر؟!! وللعلم ان هذه الشتيمة يستخدمها ال
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بن احلرام(  أن ا)اي  الشتيمة الناس وهللا املستعان؟! أليس على القائل هذه
حرام ويلزمه شهود على  ابنيثبت أن الشخص الذي رماه هبا ، هو فعال 

 ذلك؟؟!!! وإن مل يثبت ذلك؟!! اال يعد هذا قذفا ويعاقب على ذلك؟! 
حرام، هل تكفي شهادايت  ناب_وإذا ذهبت ألشتكي عليه أبنه يقول أنين 

 ��_وماهو عقابه وجزاكم هللا خرياعليه،  
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :
ابن احلرام من الكناايت اليت البد ان يفهم مقصد قائلها فإن قصد انه جاء 

من الزان فهذا قذف لوالديه وعليه حد القذف إذا رفع األمر للقضاء وإذا 
أراد تشبيهه اببن احلرام فهذا سباب يعزر عليه مثل قوله ايكلب وايمحار فهو 

كلب حقيقة وإمنا شبهه ابلكلب يف اخلسة مثال وإذا أراد اببن اليعين انه  
احلرام أي املالزم له والغارق يف احلرام كقول القائل ابن شوارع فهذا قد 

يصدق يف قوله إذا كان الشخص كذلك فعال وإذا رفع للقضاء سيطالب 
 ابلبينة على دعواه وهللا أعلم

__________________________________ 
 

نفك هللا  شيخي اذا واحد مسحور كيف  لسالم عليكم ورمحةا السائل :99
 السحر ؟؟

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
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املسحور عليه ابلدعاء واللجوء إىل هللا هو ومن حيبونه من أهله وإخوانه مث 
 عليه ابلرقية الشرعية السيما سورة البقرة

___________________________________ 
 

 .. سالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. شيخ يف سؤالال السائل : 100
احلكم فتأخذ ولدها الصغري ذكرا كان او انثى. نريد  املرأة تكون متوضئة

من انحية ملس النجس او من انحية ملس  اثناء تنظيف الطفل الشرعي
 هل ينقض وضوؤها؟؟؟ اءاالعض

 
فل وحنوه وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ملس عورة الغري كالط الطرهوين :

 وكذا ملس النجاسات الينقض الوضوء وإمنا جيب إزالتها
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