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 بركاته شيخنا الفاضل وفقكم هللا .السالم عليكم ورمحة هللا و  السائل :   _101
 ما رأيكم ابلتأصيل هذا .

 . مرتكب الشرك مشرك والذي يعذره كافر وهذا من حيث األصل
 . ولكن عند التنزيل ال نكفر العاذر حىت تقام عليه البينة

وأتصيلنا هذا كتأصيل األئمة األعالم مثل قوهلم من قال) القرآن خملوق كفر ومن مل يكفره  
ذلك الناقض الثالث الذي ذكره الشيخ حممد بن عبدالوهاب .أان أذكر ذلك  كفر( وك

 كتأصيل أما عند التنزيل فاألمر خيتلف . 
 نريد تعليقكم حفظكم هللا.

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :  

العبارة جيدة ابجلملة لكنها مومهة لكثري من الناس وكل فريق يفسرها كيف يشاء وهذا هو 
يف عبارات أئمة الدعوة املشاهبة وعليه فهي صحيحة إذا فسرت التفسري الصحيح اإلشكال 

 هذا هو الشرط األساس
_____________________________________ 

 
 ؟ شيخنا ما موقف املوحدين مما جيري يف غزة السائل :  _201
أحبطت قوات األمن الوطين حماولة تسلل ثالثة  :داخلية غزة )يك هبذا اليوم : أوما ر 
اص عرب احلدود اجلنوبية مع مصر، مساء اليوم األربعاء، حيث ألقت القبض على أشخ

 أحدهم وال زالت تتعقب آاثر اثنني آخرْين.
 ( وتواصل القوات استنفارها على طول احلدود اجلنوبية يف ظل استمرار العدوان اإلسرائيلي

 
وبنا واهلجوم على الشعب فكل قل، شعب غزة شيء ومحاس شيء آخر : أوال  الطرهوين :  

 معهم وندعو هللا هلم ان حيفظهم ويرد عادية اليهود عليهم لعائن هللا املتتالية 
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وكذا محاس خيتلف الناس فيها ملا حصل من قياداهتم من تصرحيات كفرية فيها مواالة للرافضة 
اجملوس وللنصريية وسائر املواقف املخزية واليهود الخيتلف فيهم اثنان والينتطح فيهم عنزان 

 اليفرحنا تسلط اليهود عليهم وهللا املستعان فأيضا
 
 أعىن اجلهاد فأمرهم رمبا يكون اوضح فتبعيتهم إليران اكرب السائل :  
 
نفس األمر ابرك هللا فيك وعموما الضرب يتلقاه املساكني من عامة املسلمني  الطرهوين :  

 بغزة وهللا املستعان
__________________________________ 

 
 السالم عليكم  السائل :   _103

ابلعموم أو أعيان مثال بلد يتفشى فيه الشرك فيه األغلبية  حيكم على من فيه التكفري 
 ؟ابلكفر

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :  

احلكم على جمتمع أبسره متفرع عن احلكم على أعيانه وهو مرتتب على أعمال هؤالء األعيان 
فيه وابلنظر يف الرسالة أعاله والعربة دائما ابألصل والينتقل عنه إال بناقل حمقق الخيتلف 

يتضح انه ليس كل من وقع يف كفر أو شرك حيكم عليه أبنه كافر ولذا فاجملتمعات اليت هي 
يف األصل تقيم شعائر اإلسالم الظاهرة من صالة وصيام ويرفع فيها األذان هي جمتمعات 

 مسلمة واألصل يف أفرادها اإلسالم
 
ابت وحماكم كفرية وأكثر من يصلون يف وان كان حيكمها طاغوت وفيها انتخا السائل :  

املساجد صوفية فال جتد أحد يسلم ال من االنتخاابت وال من احملاكم وال يسلم من اهنو ال 
 يكفرون الطاغوت واخل ..... ال زال الكثري 

 وهللا املستعان نسأل هللا العفو والعافيه
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ي مما خيفى الطاغوت العالقة له ابحلكم على الشعب وأما االنتخاابت فه الطرهوين :  

حكمه على جل املسلمني واحملاكم اتبعة للحكومة ال للشعب وهي متفاوتة فمحاكم األحوال 
الشخصية حتكم ابملذاهب الشرعية يف الغالب والتحاكم خيتلف عن احلكم واليسلم ان اغلب 

منهم اليصلون يف املساجد وهم  امن يصلون صوفية بل يكاد يكون العكس الن الصوفية كثري 
تون فمنهم قبوريون مشركون ومنهم مبتدعة وعدم تكفري الطاغوت العالقة له إبسالمهم متفاو 

 فقهية يصعب على العامة استيعاهبافهي مسألة 
 

_______________________________ 
 

السالم عليكم ورمحة هللا و بركاته.. لو تتكرم علينا بشرح ميسر مىت يعذر  السائل :   _104
 االنسان ابجلهل ؟

 
لسالم ورمحة هللا وبركاته ابختصار كل مسألة ميكن ان تفتقر إىل العلم وعليكم ا الطرهوين :  

يعذر فيها ابجلهل وماال يفتقر للعلم العذر فيه ابجلهل وللتوسع قليال يف ذلك عليك برساليت 
 العذر ابجلهل

__________________________________ 
 

 السالم عليكم  السائل :    _105
سمع ام يقرأ بعد االمام وما صحة صاله ليكتفي اب لقراءة الفاحتة للمأموم خلف اإلمام ه

 مل يقرأها يف صاله جهرية ام سرية اإذ ماملأمو 
 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :  

الراجح وجوب القراءة على املأموم يف السرية واجلهرية حلديث عبادة بن الصامت يف صالة 
 ألنه اتبع الجتهاد العلماء م القرآن .. وصالة من يرى غري ذلك صحيحةالفجر فقط أب
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___________________________________ 
 

 السالم عليكم  السائل :   _106
رسائل البوت األخرية توحي بكمية الضبابية والضياع اليت نعيشها ويعيشها الشباب بسبب 
عدم وضوح الية تنزيل االحكام واالوصاف الشرعية على املتلبسني ابالفعال الكفرية اليت مل 

 ليها احد من العاملني.يسبقهم ا
 وما ارى ذلك اال السباب منها..

ان فهم مسائل العذر ومناطته كما هو عندان يف هذه الفرتة املعاصرة فيه اخطاء جيب  
 مراجعتها.

 فمثال حنن نقول ابلعذر يف كل انواع الشرك ابطالق حىت تنتفي احلجة مث بعد ذلك
و املعرض الذي ال يبايل ما قول الدين اصال احلجة ال ضابط واضح هلا فاصبح حىت املعاند ا

 لدينا يدخل فيمن مل تقم عليه احلجة لعدم الفهم او عدم البيان
مث عندان احلجة حتتاج نيب او عامل جمتهد جهبذ حافظ حمدث بفتح الدال املشددة اترة 

 وكسرها اترة اخرى ..ليقيمها وال تقام بغريه وهذا ايضا مما مل يسبقنا اليه احد 
ضا عندان امور غري مضبوطة وان ضبطت فان ضبطها غري واضح املعامل مثال كالتاويل اي

املستساغ مىت يكون مستساغ ومىت يكون غري مستساغ ومن يقرر هذا وهل خيتلف هذا من 
زمن اىل زمن وان كان الضابط املناط به العذر ضبابيا هبذا الشكل فكيف يعرف من يعذر 

وامة خالف ال تنتهي يصبح فيها تكفري املتلبسني ابكرب ومن ال يعذر بدون الدخول بد
النواقض معضلة كمعادلة رايضية من الدرجة العاشرة. فمثال اتويل االخوان بركوب 

الدميوقراطية للوصول للشريعة الذي ما زال يعذر به من يعذر اىل مىت يبقى مستساغا وما هو 
رون اليوم كل راكب لناقض استخدام ضابط ذلك وان مل يكن التاويل هذا مستساغا فبم يعذ

 الكفر للوصول لالميان؟!
وحىت اذا ذهبنا ملوضوع املسائل اخلفية والظاهرة والتفريق بينهم فما هو الضابط الواضح؟ ومن 

 يقرر خفاء هذه املسالة او ظهورها وكيف..
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مسالة زاد  مثال شرك الدميوقراطية ومعرفة معىن الدميوقراطية اىل مىت ستبقى مسالة خفية وهي
 سنة وهللا اعلم. 100التدوين والتبيني فيها عن 

مث حىت اذا ذهبنا اىل العلماء الذين ال يقولون ابلعذر ابجلهل وفروعه  يف مسائل الشرك 
االكرب واصول الدين.. وهم كثر..  فتجدهم عند التنزيل والتطبيق متخبطون يتناقضون مع 

 االصول اليت قرروها يف كتبهم.
بعدم العذر يف الشرك االكرب واصول  أبصوهلممل يصدر من احد ممن يقولون  فكيف مثال

الدين تكفري لطوائف كاجليش الوثين واقعة ليس فقط بشرك احلاكمية بل أيضا بشرك اعانة 
الكفار على دينهم واقامة حكمهم  وكفر املواالة املظاهرة للكافرين على املسلمني وكفر 

الدين، وهذه امور مل  ألصولاجملتمع الدويل املناقضة  أبحكاملين االقرار والتحاكم والرضا الع
تعد ختفى على االطفال اليوم بله ان ختفى على العلماء او متحدثني رمسيني ومتصدرين 

 يدعون العلم وجيادلون ويعاندون ويستكربون عما هم فيه واقعون. فهذا لوحده عند االئمة
وحنن ما نزال نقول متاولون معذورون او ما زلنا  السابقني امسه كفر عناد واعراض وتكذيب.

نتوقف يف اطالق االحكام ونتخذ االعذار ملن مل يعد يبايل اصال ان كنا نعذره او نكفره.. 
 فنحن عنده خوارج او غالة مباحون الدم جملرد املخالفة واحلجج للقتال موجودة.

كر من النواقض ترى من يتورع بل وان قام احد بتنزيل احكام الكفر على املتلبس بكل ما ذ 
بتنزيل احكام الكفر ال يتورع قبل التنزيل وال شروط عنده وال موانع عند توزيع احكام 

 الدماء واالموال.. فلعمري هذه قسمة ضيزى.  اخلارجية واالستئصال واستباحة
ن من اعالمه قبل ا واملعتربونوهللا ان هذا لتخبط يعيشه احملسوبون على التيار اجلهادي 

 يعيشيه املخالفون.
 ماتعليقكم على هذا الكالم ؟

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته هذا الكالم يف اجلملة جيد وهو حيكي فعال  الطرهوين :  

واقعا مريرا وقد تعرضنا لذلك يف احلملة يف عدة مواضع ومت مجع منشورات ذلك يف رسائل 
عذر ابجلهل وكذا تكفري العاذر تربز هذه اإلشكاالت ومنها مثال معركة املصطلحات وطبعا ال
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وأيضا تكفري املعني ومن قبل ذلك اللقاء الصويت الذي كان وصييت لألنصار خاصة فقد أمجل 
 هذه اإلشكاالت فلرياجع من أراد احلق مامتت اإلشارة إليه وابهلل التوفيق
___________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا السائل :   _107

مي ما الضابط يف إظهار الدين الذي حييل حكم اهلجرة من بالد الكفر إىل بالد شيخنا الكر 
 اإلسالم من الوجوب إىل االستحباب أو اإلابحة؟

هل يدخل فيه إظهار مجيع أمور الدين من تكفري الطواغيت واجلهاد وغريه ؟ أم فقط إعالم 
 الناس أبن املرء املقيم يف بالد الكفر مسلم ؟

 
 م ورمحة هللا وبركاتهوعليكم السال الطرهوين :  

مسألة إظهار الدين يف بالد الكفر ذكرها مشايخ الدعوة يف الرسائل النجدية وليس املراد هبا 
إقامة الشعائر وإمنا إظهار العداوة والبغضاء والتربؤ من أهل الكفر وأصل ذلك حال النيب 

وجوب اهلجرة إال  صلى هللا عليه وسلم وأصحابه يف مكة وآايت التربؤ وحنو ذلك والذي أراه
 جملاهد او رسول كما ذكر ابن حزم ويستثىن املضطر وهو من مل جيد حيلة وهللا أعلم

____________________________________ 
 

 سالم عليكم ورمحة هللا وبركاتة السائل :   _108
ذين يفرضهما لالتأمني الك حكم أداء الضريبة عن السيارة و عندي سؤال ابرك هللا في

 واب ابرك هللا فيكالطواغيت بدي ج
 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :  

الضرائب والتأمني اإلجباري من املكوس احملرمة يف اإلسالم وهي من أكل املال بغري حق ويف 
احلديث اليدخل اجلنة صاحب مكس فيجب على املسلم عدم دفعها أو التحايل عليها إن 
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ظيم ودفعا للمفاسد املرتتبة على عدم الدفع استطاع وإال رخص له يف دفعها رفعا للحرج الع
 واإلمث على املاكس وهللا أعلم

_________________________________ 
 

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخي اان يف بلد اورويب وكل عمل  السائل :   _109
استطيع العمل به يكون حرام مثل العمل يف املطاعم )اللحم ليس حالل( او يف املخازن 

كحوليات ومواد حمرمة( او توصيل طلبات طعام )يوجد به اكل ليس حالل( ولو   )يوجد
وجدت عمل ليس به حمرمات فهل جيوز دفع الضرائب هلم علما ان هذا البلد من ضمن 

 التحالف ويساعد التحالف ابملال والعتاد ؟؟؟؟؟
 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :  

ن اإلقامة يف بالد الكفار ومفاسدها يف العمل واملآكل أخي الكرمي .. طاملا تكلمنا كثريا ع
والرتبية وغري ذلك واألصل عدم جواز البقاء يف دار الكفر فمن قدر على اهلجرة منها ولو 
لبلد أقل فسادا وإجراما يف حق املسلمني وجب عليه اهلجرة وأما من مل جيد بدا من اإلقامة 

اع ويرتكب دائما أقل املفاسد ويكثر الدعاء أن فيها وضاقت عليه السبل فليتق هللا مااستط
 خيرجه هللا من تلك القرية الظامل أهلها ويلزم االستغفار

___________________________________ 
 

 حكم التأمني عمومااالسالم عليكم ورمحه هللا شيخنا م السائل :   _110
 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته   : الطرهوين 

فاألول حمرم مجلة ألنه غرر وأكل مال ابلباطل والثاين مباح إذا التأمني نوعان جتاري وتكافلي 
 توفرت شروطه وحقيقته وهو صعب جدا

 أان أتكلم علي التأمني الصحي السائل :  
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 كما قلت لك أخي .. هذا نوع من أنواع التأمني التجاري  الطرهوين :  
 
 ماذا يفعل من يكون عنده هذا التأمني السائل :  
 
على من جربه عليه وإال وجب عليه إذا أجرب عليه رخص له رفعا للحرج واإلمث  الطرهوين :  

 عدم الدخول فيه بل خيرج منه إذا دخل فيه وأمكن له اخلروج
 
إذ كان الشخص جمرب عليه هل جيوز أخذ منهم شيء مثل املال لألطفال  السائل :  

 يوتعويض يف الصح
 
إذا أجرب املسلم على التأمني فيحل له من أمواهلم مادفعه بنفسه وأما مازاد على  الطرهوين :  

صدق به يف وجوه اخلري إال إذا كانت خدمات حكومية كعالج يف املستشفيات ذلك فإنه يت
 مثال فالحرج عليه

 
 كان املستشفيات خاص  اواذ السائل :  
 
 إذا على حساب احلكومة فالحرج وأما على حساب الشركات اخلاصة فالجيوز الطرهوين :  
 

___________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، السائل :   _111
 شيخنا هل جيوز سرقة الكهرابء، والدولة ال حتكم بشرع هللا واحلكام هنبوا البالد والعباد ،

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته إذا أمكن التحايل للتهرب من دفع رسوم  الطرهوين :  

 خدمات الدولة احلاكمة ابلكفر والظلم سواء من كهرابء وغريها جاز بل قد جيب وهللا أعلم



11 
 

 
 شيخنا، ولكن مثة من يقول أن الكهرابء مال الشعب ؛ هلذا ال جزاكم هللا خري السائل :  

 جيوز فما رأيكم
 
نعم املال العام مال الشعب ولكن حنن قصران األمر على احلكومات اليت أتكل  الطرهوين :  

مال الشعب هذا بل وأتكل موارد البالد األصلية مث تزيد على ذلك ابستخدامها يف حماربة 
 ااإلسالم واملسلمني ككل حكوماتن

____________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  السائل :    _112
 اذا مسيت املولود قريش هل فيه كراهة او ماشابه ذلك

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :  

الحرج يف تلك التسمية حيث األصل اإلابحة واليوجد مانع لكن األوىل أن تسمي امسا ختدم 
ويكون له أتثري يف الطفل عندما يكرب وحيبذ اال يكون شاذا حبيث يسبب له  به اإلسالم

 حرجا
 
 اخي هل هذا االسم قريش فيه حرج  السائل :  
 
 .اي أخي اجلواب أنه ال حرج واألفضل تركه إىل ما هو أفضل منه الطرهوين :  
 

___________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  السائل :   _113
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سنة واهلي اجربوين ان اذهب معهم لبالد الكفر وكنت ارفض  15ان عمري شيخي اان ك
لكن يف النهاية ذهبت معهم.وحصلت على اجلنسية مع كرهي لذلك ، وقت املقابالت اقول 

هلم اريد سحب اللجوء والعودة لكن يرفضوا بسبب عدم امتالكي اي جنسية او اقامة اي 
 بلد.هل حصويل على اجلنسية فيه إمث علي ؟

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :  

ليس عليك حرج أخي طاملا مل يكن األمر ابختيارك او طاملا مل حيصل منك تنازالت عقدية 
 للحصول على اجلنسية ابإلضافة ملا حتكيه من ظروف ملجئة وهللا أعلم
__________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته  السائل :   _114

 كابلنسبة بعض الناس يف دول األوروبية عندان يدخلون تركيا بقصد اللجوء أو سكن هنا
يتطلب منهم مايسمى الكملك مثل إثبات تركي لكن أو شروط التبصيم هو احرتام القانون 

 الواثئق ؟ هذهوحتاكم إليه يف أي صغرية وكبرية ما حكم من يبصمون أو يوقعون على 
التحرك دون اإلثبات الشخصي، "الكملك" وال ميكن الذهاب  شيخنا للعلم، أنه ال ميكن

إىل املشفى إال به، وال ميكن التجوال إال به، وال ميكن السفر إىل حمافظة اخرى إال به؛ وال 
ميكن تثبيت عقد اإلجيار إال به، وال ميكن احلصول على مساعدات إال به، وال ميكن شراء 

 تركيا إن مل حيمل الكملك، يف خص امللتجئ تشلخط للهاتف إال به، خبتصار ، حركة الش
 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :  

إذا مل جيد بدا من ذلك فإنه يبصم أو يوقع وليس يف نيته أن توقيعه أو تبصيمه على مايف 
الوثيقة وهذا مثل ضغط زر املوافقة على أي برانمج تواصل مثل الفيسبوك وحنوه عند االشرتاك 

اي توقيع على شروط أتشرية وحنو ذلك كله بدون نية موافقة جمرد توقيع او تبصيم   فيه ومثل
 كأنه على ورقة فارغة

_________________________________ 



13 
 

السالم عليكم و رمحة هللا و بركاته لدي سؤال أيب يدخن السجائر كل السائل :   _115
اين كل يوم انكر عليه فهل يوم و يف كل سجارة يشرهبا انكر عليه و لكين صراحة مللت من 

 اكف عن اين انكر عليه ام انكر و استمر
 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :  

كتب هللا أجرك .. وإذا استطعت االستمرار فاستمر والتيأس وحاول تنويع األسلوب وأكثر 
 من الدعاء له .. هداه هللا وأقر عينك به

__________________________________ 
 

 شيخنا احلبيب أعزك هللا وأدامك  السائل :  _116
 ما رأيكم يف الزيدية وهل يدعون من املسلمني ؟ 

 
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :  

وثة فهم فرقة مبتدعة داخل اما الزيدية فهم إن مل يتلوثوا بعقائد االثين عشرية كما حصل للح
 دائرة اإلسالم

___________________________________ 
 

ما رأيكم يف االنتخاابت واختيار األمة جمللس شورى من أهل الصالح  :السائل  _117
 ؟  واجلهاد

 
اما االتفاق بني اهل احلل والعقد على انتخاب جملس شورى من اهل الصالح  :الطرهوين 

 واجلهاد فالحرج يف ذلك بل هو من التعاون على اخلري
 
ماذا لو كان من العامة؟ شريطة أن يكون املرتشحني من أهل الصالح واجلهاد  السائل :  

 املشهود هلم بذلك ؟
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أخي المييزون بني من يصلح ومن اليصلح البد من تولية واختيار الرجل  العامة الطرهوين : 
 املناسب يف املكان املناسب

 
مل تفهمين شيخنا .. القصد أن تكون هناك جلنة من أهل الصالح واجلهاد  السائل :  

املوحدين وهذه اللجنة تضع شروط ملن يرتشح لشورى الدولة اإلسالمية فال يرتشح أحد إال 
يه فيكون من أهل اخلري والصالح والعامة ختتار.. فهل يف ذلك حرج أم إن وتوافق اللجنة عل
 حتقق فيه خري ؟

 
الحرج يف ذلك طاملا الكل من أهل اخلري والصالح والعامة خيتارون من متيل  الطرهوين :  

 قلوهبم إليه فالحرج يف ذلك
______________________________ 

 
رك هللا بكم ما حكم بيعة السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا اب السائل :  _ 118

 ؟ وجمهول احلال إذا زكاه رجل ثقة تسقط هذه جمهول العني بيعة عامة
 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :  

الشك ان البيعة العامة التكون جملهول العني واحلال ولكن يف بعض األحوال قد يقبل 
قة فيمن رشحه إذا اعترب جمموع املسلمون بتلك البيعة لصعوبة اإلفصاح عن املبايع مؤقتا ث

املرشحني ومعرفتهم به وتزكيتهم له فكأمنا ذلك يقوم مقام رفع اجلهالة وهي ظروف استثنائية 
 مؤقتة ينتظر تغريها

 مقبول وأما جهالة احلال فتزول بتزكية الثقة وإن كان واحدا ألهنا خرب وخرب الواحد
 

شيخنا هل وقع اإلمجاع على عدم بيعة إمام جمهول احلال؟ وذكر هللا إليكم أحسن   :السائل 
العلماء يف كتبهم خبصوص اإلمامة ومقاصدها توفر السلطان والشوكة وحفظ بيضة املسلمني 
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وسياسة الدنيا ابلدين إذا كانت هذه املقومات معدومة ولكن بويع رجل بيعة عامة وفاقد 
 ؟هذه املقومات هل البيعة صحيحة

 
اخي شروط اإلمامة ينتفي معها ويتناقض متاما معها بيعة جمهول احلال  الطرهوين :  

والحيضرين نقال لإلمجاع على ذلك وكما قلنا هناك حاالت استثنائية قد يتجاوز فيها مؤقتا 
عن جهالة احلال ابلنسبة للمبايعني إذا كان أهل احلل والعقد املوثوق فيهم قد ابيعوا هذا 

 ه وحاله ويزكونه الشخص وهم يعلمون عين
 والجتب البيعة إال على من حتت سلطان هذا الشخص ويستطيع ماذكره العلماء ابلنسبة له

________________________________ 
 

وز الصالة بثياب فيها رائحة زيت ته هل جتهللا وبركاالسالم عليكم ورمحة  السائل :   _119
 ؟ السيارات احملروق

 
 ته وعليكم السالم ورمحة هللا وبركا الطرهوين :  

 نعم أخي جتوز لكن يكره للمصلي دخول املسجد هبا إذا كانت تؤذي املصلني
________________________________ 

 
قد يكون سبًبا لفساد وفتنة .. هل جيوز االختالط  رجال مع النساء  السائل :   _120

 ابجملموعات تسمح مبعرفة ورؤية احلساابت .. وال أحد ايمن على نفسه الفتنة .
 
 .. مع العلم ليس كل اختالط حمرم اختالط أخيهذا ليس  الطرهوين :  

أخي من أراد الفتنة فاألبواب مشرعة له يف كل مكان وهنا مثل املسجد يدخله رجال ونساء 
 ومن أراد السؤال منهما فليسأل ومن أراد الفساد فهو مسئول عن نفسه

_________________________________ 
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اإلخوان ماحكم من يسمون أنفسهم ) ورعاك شيخنا احلبيب حفظك هللا السائل :   _121
 املسلمون (

 
أخي الكرمي اإلخوان املسلمون خيتلفون فيما بينهم اختالفا جذراي ومتباينا جدا  الطرهوين :  

 ولذا أفضل احلكم على أعمال معينة لطوائف منهم يصح إسقاط احلكم عليها
________________________________ 

 
لكن قرأت يف رمون العادة السرية و هل العلم حيالسالم عليكم. مجهور أ السائل :  _122

املصنف ان الصحابة كانوا جييزوهنا يف الغزوات و أيمرون هبا اوالدهم للعفة. كما قال ابن 
عباس هي خري من الزان. كما قرأت البن القيم و ابن حزم جوازها )اذا تعذر الزواج(. و 

ديه ارق و وساوس غريهم. و كيف يفعل من زادت شهوته و مل ينقصها الصيام و اصبح ل
 قوية؟؟؟ ارجو االفادة

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :  

التنتهض األدلة على حترمي العادة السرية ولكن خروجا من اخلالف ينبغي البعد عنها السيما 
واإلكثار منها يضر البدن والقاعدة انه الضرر والضرار وليستعن املسلم على العفة ابلصوم 

 واالنشغال ابلعلم والدعوة وحنو ذلك وممارسة الرايضة
__________________________________ 

 
 ماهي الغلمة ؟ السائل :   _123

 
الغلمة هي شدة الشهوة وليس كل شاب حتصل له وقد حتصل ملن جتاوز سن  الطرهوين :  

 الشباب والشك أن االنشغال ابلطاعات يساعد على كبح مجاحها
___________________________________ 
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يخي أود أن أسأل هل إنكار العلو من األمور الظاهرة اليت ال حتتاج ش السائل :   _124
 إىل إقامة دليل فيها

 
بل العلو الذي يقرره أهل السنة واجلماعة مبعىن العلو املكاين أمر خفي على  الطرهوين :  

 علماء كبار وهو من السمعيات وحيتاج إىل نقل لإلميان به
 
لو يف الوحيني وآحادها تزيد وص إثبات الععليهم نص ىكيف يكونون علماء وختف  السائل :  

 على األلف ! 
 
 هم الينكرون النصوص ولكنهم يؤولوهنا ويصرفوهنا عن ظاهرها الطرهوين :  
 
وهم والصحيح أهنم معطلة وليسوا مؤولة شيخي أتويل النص يفضي إىل إنكار  :  السائل 

 يقولون "بتأويلهم" أن هللا ليس يف السماء وهذا إنكار للعلو والسلف كفروا من قال بذلك
 
أخي احلبيب حنن النتكلم عن املسألة واحلق فيها فهو مسلم به وإمنا الكالم  نعم الطرهوين :  

 على اخلفاء والظهور 
وكما تعلم هم يستدلون أبدلة أخرى معارضة عندهم ويضعوهنا أيضا يف غري موضعها كقوله 

مايكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم ... إىل قوله وهو معكم أينما كنتم .. وقوله وحنن 
إليه من حبل الوريد وقوله وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله .. وغري ذلك  أقرب

فاملسألة مسعية وفيها خفاء ولو مل تكن كذلك ملا احتاجت لتصنيف األئمة املصنفات  
 كالذهيب وغريه للرد على املخالفني

________________________________ 
 

وم نشاهد هذا صار ديدن طالب شيخ حممد مارأيك ابلتمذهب ألن الي السائل :   _125
 العلم حىت منهم السلفية احلنابلة اجلدد
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إذا قصد ابلتمذهب التزام الدراسة العلمية على مذهب معني ودراسة أصوله  الطرهوين :  
 فهذا الحرج فيه بل هو ديدن غالب أهل العلم 

و وأما التمذهب مبعىن التزام فتاوى املذهب ولو ظهر له ضعف الدليل وصحة قول املخالف أ
 التعصب للمذهب فهذا ابطل والجيوز

_________________________________ 
 

نهما كان خالف يف مسألة وكل مذهب عنده دليل كيف نوفق بي  إذا السائل :   _126
 ن طالب العلم ممن أيخذ فتواه من احلنبلي أو الشافعي...علما ان السائل ليس م

 
ذاهب يتطلب من الرتجيح بني كالم اهل العلم والفصل بني خالفات امل الطرهوين :  

الشخص أن يكون عاملا أو على األقل طالب علم قوي شهد له العلماء ابلنبوغ والفضل أما 
 مذهبه مذهب مفتيه ولينظر مقال من أي صنف أنت ؟؟ غري ذلك فماله والنظر 

________________________________ 
 

 سؤال عن االستهزاء ابملالئكة  السائل :   _127
 
 ئكة كفر أكرب خمرج من امللة االستهزاء أبي من املال الطرهوين :  
 

__________________________________ 
 

 ما حكم االابضية شيخنا احلبيب كفار ام مبتدعة ؟ السائل :  _128
 
اإلابضية فرقة عقدية من فرق اخلوارج من الفرق النارية الثنتني وسبعني وعلماؤها  الطرهوين :  

 مبتدعة
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 ورجحنا أن غالهتم كفار وابقيهم تعرضنا يف املناظرة للقول يف اخلوارج هل هم كفار أم الو 
ر بني أهل العلم فيهم واإلابضية ليسوا من غالهتم ئمبتدعة وهو القول التلفيقي للخالف الدا

 فهم من املبتدعة
 
 حىت ال نكفر منهم سوى الغالة املبتدعة ؟فرق بني الغالة منهم و ما ال السائل :  
 
الردة ومن يستبيح  من كفر عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة وقاتلهم على الطرهوين :  

دماء مرتكيب الكبرية هؤالء الغالة األرجح كفرهم وأما من مل يعتقد ذلك ولكنه يكفر مرتكب 
 الكبرية ويرى وجوب اخلروج ابلسيف على من يرونه جائرا فهو من املبتدعة واليكفر بذلك

 
أال ترون شيخنا الفاضل أن احلكم على اإلابضية فقط من انحية شيخنا الكرمي  السائل :  
هنم خوارج هو قصور يف تصور مذهبهم؟ فهم ليسوا طائفة خوارج ابملعىن املعلوم عند السلف  أ

كما تعلمون، هم يف اإلميان والكفر قد يقال خوارج وهم أقرب للمعتزلة، ويف األمساء 
والصفات هم معتزلة ويف الصحابة فيهم لوثة رفض، أليس احلكم عليهم ابلبدعة بناء على أهنم 

 خوارج قصور ؟
 
هذا األمر يطول الكالم فيه وهم يف اعتقادهم خوارج لقوهلم ابألصلني املعتمدين  الطرهوين :  

على ما بيناه يف حماضرات املناظرة والميكن إعادته فيمكن مراجعته هناك والزال أهل العلم 
 األكابر يعدوهنم من أبرز فرق اخلوارج

___________________________________ 
  !!صالة صحيحة خلف مستور احلال ؟شيخنا ، اليست ال السائل :   _129

 
 نعم الشك يف ذلك  الطرهوين : 

________________________________ 
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بدليل صريح أما جل  توحيد األلوهية والربوبية فليأت من عذر املشرك يف السائل :   _130
 القياسات املقامة فاسدة 

 
أخي حنن لن نعيد ماكتبناه هنا .. راجع الرسالة أو احلملة كاملة أفضل لتعرف  الطرهوين :  

قضية املصطلحات وموضوع الشرك والكفر واالسم واحلكم ومايعذر فيه وماال يعذر املوضوع 
 ضخم جدا وهنا سائل يسأل وشيخ جييب وليس مكان أتليف كتب وردود علمية

___________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته السائل :   _131
ان هناك قناة وموقع امسه دار األرقم لتفسري سنني ك 5او  4شيخي اتذكر من فرتة بني 

 هل كان لك شيخي ؟،  األحالم او شيء هكذا
 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :  

ال اعرفه .. وليس يل يف أتويل الرؤى ولكن اسم الدار على اسم الصحايب اجلليل وهو اسم 
 ولدي األكرب فلعل هذا سبب اخللط

___________________________________ 
 

شيخنا ، ذكرمت نقاًل عن شيخ اإلسالم يف معرض االستدالل على إثبات  السائل :   _132
 ولكن أليس هذا النقل صرحًيا يف أن اجلهل ال يكون عذرًا يف الشرك األكرب ؟.. العذر ابجلهل

فإذا قصد اإلنسان السجود للشمس وقت طلوع الشمس ووقت غروهبا كان أحق ابلنهي "
ذا يكون هذا كافرًا كذلك من دعا غري هللا وحج إىل غري هللا هو أيًضا وهل والذم والعقاب،

ا أبن هذا شرك حمرم.
ً
كما أن كثريًا من الناس  مشرك، والذي فعله كفر، لكن قد ال يكون عامل

دخلوا يف اإلسالم من التتار وغريهم وعندهم أصنام هلم صغار من لبد وغريه وهم يتقربون 
مون أن ذلك حمرم يف دين اإلسالم، ويتقربون إىل النار أيًضا وال إليها ويعظموهنا وال يعل
فكثري من أنواع الشرك قد خيفى على بعض من دخل يف اإلسالم وال  يعلمون أن ذلك حمرم،
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يعلم أنه شرك، فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه ابطل، لكن ال يستحق العقوبة حىت تقوم 
 " أنداًدا وأنتم تعلمون{عليه احلجة، قال تعاىل: }فال جتعلوا هلل

 
. فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه ابطل : أخي الكرمي انظر لكلمة الشيخ  الطرهوين :  

فحكم عليه ابلضالل وحكم على عمله ومل حيكم عليه هو ابلشرك او الكفر وهذا عني 
مانقوله مع التحفظ ان هذا ليس عاما يف كل شرك او كفر وإمنا اليعذر من وقع يف ما 

 لمة التوحيد من كل وجه يتعارض مع ك
كما ان كالم شيخ اإلسالم يفسر بعضه بعضا وهناك نقول أخرى أصرح من هذا ولذا 

فالغالة يكفرونه ويسمونه ابن جهمية لكونه نص يف عدة مواضع على العذر ابجلهل فيما قد 
 خيفى من الشرك األكرب

_________________________________ 

 
 !شيخنا ما الكتاب الذي تنصحون به املبتدئ يف الفقه ؟ السائل :   _133

 
األفضل املنهجية املتكاملة حسب املنهج الذي اقرتحناه لإلخوة لطلب العلم  الطرهوين :  

وإال فالناس خيتلفون يف طلبهم للفقه فمنهم من يصلح معه الدراسة على مذهب معني لضبط 
يسر وأبعد عن التعصب لكنها غري املسائل ومنهم من حيب طريقة أهل احلديث وهي أ

 منضبطة لفوات علوم مهمة فيها فريشح له كتاب سبل السالم مثال
 
 .ولكين أقصد أفضل كتاب يف األصول والقواعد الفقهية حفظكم هللا السائل :  

 
 عليك بكتاب الشيخ ابن عثيمني الطرهوين :  

__________________________________ 
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أجاز التصويت على النصراين شيخ ؟؟؟ إذا القرضاوي  الذيعثيمني ابن  السائل :  _134
بن عثيمني اشو عالمة أو إمام ؟؟ أليس التصويت شرك ؟؟ هل خفي هذا الشرك عن املرتد 

 وصار يعرفه االن من اقل منه علما ؟؟

 
خطأ او النقل عنه أخي .. العامل ليس معصوما من اخلطأ .. ورمبا انت فهمته  الطرهوين :  

غري صحيح وإايك والغلو واحلكم على األعيان ابلردة فضال عن العلماء فضال عن أكابرهم 
  الغالب يستحيل خفاؤه عن العاملوأتكد أن ماظهر لك إن مل تكن عاملا يف

 
 ....قلت ذلك حرقة  :السائل 

 
 احلرقة والغرية على الدين حممودة ولكن التصل للتجاوزات  :الطرهوين 

هذه فتواك فيهم فنحن خنالفك وكالان يتحمل مسئولية واملشايخ الذين ذكرهتم إن كنت عاملا و 
فتواه وإن كنت طالب علم اطرح شبهتك أبسلوب طالب العلم وحنن جنيب عنها فإن اقتنعت 

 فاحلمد هلل وإال فاسأل غريي وإن كنت عاميا فارض مبا أفتينا به أو اسأل غريي أيضا
عليهم فهل سبقك عامل أخي الكرمي انت جتاوزت يف أسلوبك معي وجتاوزت يف حكمك 

 بذلك ام انت عامل وهذه فتواك
 

 طيب االنتخاابت شرك صحيح ؟؟ من انتخب وهو يعلم أهنا شرك كفر صحيح ؟؟ :السائل 
 

أخي دع عنك هذه املسألة اآلن وقويل فيها حنن نسلم لك هبا جدال والشيخ ابن الطرهوين : 
تهد إذا عثيمني اجتهد ومل ير صحة ذلك وسابقته تشهد له أنه عامل جمتهد فما حكم اجمل

 أخطأ ؟ هل يكفر ؟ ام يؤجر أجرا واحدا ويرد عليه خطؤه ؟
وماحكم الزخمشري وهو يقول خبلق القرآن الذي استفاضت نقول العلماء يف تكفري القائل به 

 ؟
 أموضوع االنتخاابت أظهر ام خلق القرآن ؟
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ت يؤجر اجملتهد أجرا واحدا ويرد عليه خطأه وهل من اجتهد أن الظهر مخس ركعا :السائل 
 أخطأ وله أجر أم أنه كفر ؟؟ 

 
للعامي فضال عن العامل ان خيطئ  نال ميكذكرت شيئا  ألنكأخي مثالك خطأ  الطرهوين : 

فيه ونصوصه متواترة وعليها إمجاعات حمققة لكن االنتخاابت أمر حادث مل يعرف إال يف 
 والقول صاحب او عامل سابق  زماننا وجيتهد فيه علماء الزمان وليس فيه آية والحديث

 
 نتخاابت تدخل يف احلكم والتحاكم هلل أم ال ؟؟اال :السائل 

 
 هذا السؤال حيتاج لعامل جيتهد فيه ولذا حصل االختالف الطرهوين : 

 
 اختيار حكم من غري حكم هللا حيتاج عامل جيتهد فيه ؟؟؟ :السائل 

 
 ليس كذلك .. لو سألت هكذا مااختلف اثنان الطرهوين : 

 
 وهل االنتخاابت شيء غري هذا ؟؟ :السائل 

 
 عند من أجازها قطعا غري هذا الطرهوين : 

 
 ما عنده يهمنا أتصيل األمر ما يهمنا :السائل 

 هل اختيار حكم غري حكم هللا شرك يف عبادة هللا أم ال

 
العامل الذي أجازها يرى أهنا أداة للدفاع عن دين هللا والسعي إلقامة شرعه  الطرهوين : 

 وإفراده ابحلكم واالعرتاض على حكم البشر املخالف لدينه
 



24 
 

رع هللا ابلكفر أمل تعرض على رسول هللا الزعامة من سبقه هلذا وهل يتحقق ش :السائل 
وامللك مقابل اعرتافه آبهلتهم يوم ويوم ال هل أطاعهم رسول هللا هل قال بقول هؤالء عندما 

اختارو االعرتاف بصنم الدميوقراطية ؟؟ أم أن هذا العامل املسكني الذي له دروس عن حرمت 
نه اختار االعرتاف بصنمهم شهورا وأعواما الدميوقراطية وأهنا كفر نسي يف هذا املوضع أ

 لتحقيق الشريعة يف اخليال ؟؟
 

وانت تقول حتقيق شرع هللا ابلكفر وانت  من يسبقه واملسألة السابقة هلا أخي ؟ الطرهوين : 
 ا كفر بل يراها وسيلة لدرء الكفرقد حكمت ابهنا كفر وحنن الزلنا نناقش أنه اليراه

 
  وغريه كلهم دروسهم يقولون أهنا كفراهااا ال ال هنا خنتلف بن ابز وعثيمني :السائل 

 هم يقرون أهنا كفر بلساهنم
 

 كالمهم يف الدميقراطية وليس يف االنتخاابت  الطرهوين : 
 

 إذا هم يقولون أن الدميوقراطية كفر ؟؟ :السائل 

 
 طعا الدميوقراطية مبفهومها الصحيح كفر عندهم وعند كل عاقلق الطرهوين : 

 
 طيب وهم يروهنا طريقا جللب مصلحة أكرب ودرئ مفسدة أكرب ؟؟ :السائل 

 أم يرون غري ذالك

 
اليرون الدميقراطية كنظرية طريقا الهنم يعلمون ويقررون ان حكم الشعب لنفسه  الطرهوين : 
مبصلحة اكرب او يدرأ مفسدة ولكن يرون ان االنتخاابت وهي وسيلة قد  أييتالميكن ان 

 ي إىل انتخاب شخص يقيم شرع هللا أو خيفف من حمادة الشريعة وحماربتهاتؤد
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يظنون هكذا فهم إما جاهلون حىت ابملنطق أو أهنم يفعلون هذا  اأوال إن كانو  :السائل 
حملاابت أحد ما ألن من يعلم أن الدميوقراطية كفر ال يقول للناس أهنا ضمن الئحة احللول 

 وأهنا عن طريقا سيتحقق لنا اخلري 
أهنا وسيلة تؤدي النتخاب شخص يقيم الشرع فعقال مستحيل ألن هذا الشخص  أما

سلطانه ال يتعدى الدستور الذي أقسم عليه ويعلمون أنه إن أراد تغيري قانون وضعي واحد 
 افلن يستطيع إذا فهم كما قلنا جاهلون ابملنطق وعقلهم ليس سليما ورمبا يعذرون لو كانو 

 جمانني 
ب شخص خيفف من حمادة الشريعة وحماربتها فهنا ال جيب أن خيتلف أما أن يقولو ابنتخا

 أحد يف كفرهم فهم يعلمون أهنم سيستبدلون طاغوات بطاغوت آخر أوليس هذا كفرا
 

نشكر اإلخوة على تعليقاهتم الثرة وما قمنا به من نصرة للمعتقلني ودفاع عن  الطرهوين : 
 . الدولة واجب شرعي النريد منه جزاء والشكورا

خينا يف هذا النقاش ال ننتصر ألشخاص فنحن حبمد هللا ابعد الناس عن ذلك وحنن مع أ
ولكن القضية قضية منهجية وأتصيلية وهي نفس الدافع الذي حفز على الدفاع عن الدولة 

 ضد خصومها . واألخ مسرتشد ولديه وجهة نظر واستشكاالت وسوف نكمل معه إبذن هللا 
 بعد بضع ساعات إن شاء هللا ولكين مشغول قليال اليوم ولعله

*** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد الطرهوين : 

فاستكماال حلواري مع األخ الكرمي حول الشيخ ابن عثيمني ونظرا لعموم البلوى يف وسائل 
االتصال بني اإلخوة حول هذا املوضوع اضطررت لتحويل احلوار ملقال توجيهي ملن أراد احلق 

 : طورهتا البالغة فأقول وابهلل التوفيقيف تلك املسألة خل
لألسف كثري من األحبة مل يستفد من وصييت لألنصار يف اللقاء األخري يف هناية املناظرة وكان 

تركيزه على خطورة تكفري املعني وضوابط التكفري ومن له حق التكفري وكيفية إقامة احلجة 
 طلبة العلم وهذا رابطه الصويتومن الذي يقيمها مع نقول واستدالالت ملن يفهمها من 

0439_20190901_20190901https://archive.org/details/ 

https://archive.org/details/20190901_20190901_0439
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 : وهذا رابط التفريغ
37/20191003_2812https://archive.org/download/ اللقاء األخري

 .17pdfالنصيحة للمسلمني واجملاهدين واألنصار 
 

ولو استفاد األخ من اللقاء ملا أقدم على تكفري أي مسلم يف األصل وقع يف مكفر من وجهة 
نظره حىت ينظر يف استيفاء شروط التكفري وانتفاء موانعه كما هو إمجاع أهل العلم إن كان 

 فضال عن تكفري إمام من أئمة الزمان يف العلم الشرعي أهال ملثل ذلك فضال عن تكفري عامل
 . اختلفنا معه أو اتفقنا

 : هذه مقدمة يسرية وأقول
مشكلتنا ليست شخصية مع األخ احلبيب .. وليست تشخيصية يف ذات الشيخ ابن عثيمني 

وإمنا مشكلتنا مع منهج مؤدجل يسري كاهلشيم يف عوام أو مبتدئني من طلبة العلم إلسقاط 
 ... العلماء قاطبة ومن مث يتخذ الناس رؤوسا جهاال فيضلوا ويضلوا

 ليس األمر حمصورا يف ابن عثيمني وابن ابز بل هو متعد لكل علماء الزمان حاليا 
وليس األمر يف ختطئة هؤالء العلماء وال ترك األخذ منهم بل والسبهم والوقيعة فيهم بل يف 

  !!! تكفريهم
تعدى ذلك ألئمة اإلسالم املعتربين فباألمس دخل أخ يف النقاش  ولن يقف األمر عندهم بل

حيث قلت الزخمشري يقول خبلق القرآن فهل نكفره ؟ فانربى األخ قائال من قال بذلك كافر  
 !! كائنا من كان

هو يظن أنه هكذا يتجرد للحق ! اي أخاان .. صباحك فل .. ماهذا ؟ أتريد تكفري 
آن ؟ أين مانع التأول واالجتهاد اجملمع عليه بني أهل العلم ؟ الزخمشري ألنه قال خبلق القر 

أتراك أحطت مبا مل حيط به علماء األمة أمجعون الذين قعدوا أن القول خبلق القرآن كفر وأنت 
 تقتدي هبم مث تكفر من يعتربونه هم أنفسهم إماما من أئمة املسلمني ؟ 

فضل تفسري سلفي منضبط عقداي مثال واحد لكي النطيل : اإلمام ابن كثري صاحب أ
 والتلميذ النجيب لشيخ اإلسالم ابن تيمية يفسر كتاب هللا بكالم رجل كافر ؟ 

امسح يل أخي الفاضل هذا ليس غلوا بل إغراق يف الغلو وسقوط مزر يف وحل االبتداع 

https://archive.org/download/2812_20191003/37%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%2017.pdf
https://archive.org/download/2812_20191003/37%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%2017.pdf
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 !!! الشنيع وحمصلته تكفري علماء األمة وبقاؤك وحدك أنت األمة
 عدة من مل يكفر الكافر فهو كافر فهنا مل يبق أحدا مسلما سواهايسالم لو أضاف لذلك قا

.. 
انتبهوا اي أحبة .. ال قول لك أنت يف دين هللا .. القول قول العلماء املوقعني عن رب 

العاملني )ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ( وقد مات 
 .. فلم يبق إال العلماء .. فأين تذهبون الرسول صلى هللا عليه وسلم

دين علماؤه كفار فبئس الدين هو .. الميكن أن يكون دينا صحيحا بل بال شك دين حمرف 
 .. مل يعد يصلح ألن يتعبد هللا به

 .. اتقوا هللا يف أنفسكم اي أحبة ولنشرع يف املقصود
جازته لالنتخاابت فكان تركيب االنتقادات املوجهة للشيخ ابن عثيمني عدة وكان النقاش يف إ

 : األخ هكذا
الدميوقراطية كفر ... واالنتخاابت دميوقراطية فهي كفر .. ومن أجازها أجاز الكفر .. ومن 

 أجاز الكفر كفر .. وابن عثيمني أجاز الكفر فهو كافر
 كل هذه املقدمات ونتائجها غري منضبطة علميا

ر معىن مصطلح الدميوقراطية عند القائل هبا فاملقدمة األوىل هي فقط الصواب وبشرط حتري
فإن كان يقر أبن معىن الدميوقراطية هي تنحية شرع هللا وحكم الشعب لنفسه بدال عن ذلك 

 فهنا الدميوقراطية كفر
 .. وهذا يتفق عليه علماء الزمان وأفتوا به ومن بينهم الشيخ ابن عثيمني املتنازع عليه

 الدميوقراطية ؟ لكن ! من قال إن االنتخاابت هي 
االنتخاابت وسيلة من الوسائل للوصول إىل الدميوقراطية وغريها ، ومن ذلك إنكار 

الدميوقراطية نفسها ورفضها ومن هنا دخل األئمة األعالم فأابحوا الرتشح واالنتخاب بشروط 
 .. أساسها أن تؤدي إىل حماربة الدميوقراطية وإقصاءها واملناداة بتحكيم شرع هللا عز وجل
عندما دخل الشيخ صالح أبو إمساعيل رمحه هللا الربملان املصري هل كان ليدعو إىل 

الدميوقراطية أم كان يطالب بتطبيق الشريعة اإلسالمية وحارب من خالله الدعوة للتالعب 
 بقوانني األحوال الشخصية التابعة للشريعة ؟
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والنقبل إبابحة الزان واللواط هل من دخل هذه الربملاانت ليقول هلم نرفض اتفاقية سيداو 
 وحنو ذلك يدعو للدميوقراطية أم حيارهبا ؟

  خري الكالم ماقل ودل وكثرة الكالم ينسي بعضها بعضا فالنريد اإلطالة وابملثال يتضح املقال
 

نصار : الطرهوين :  هدين واألالطرهوين :  اء األخري النصيحة للمسلمني عامة واجملااللق
   :Free Downlo... د.حممد

تسجيل صويت لفضيلة الدكتور حممد طرهوين ينصح فيه عموم املسلمني واجملاهدين واألنصار 
 ...خاصة

 
عة أابحوا الدخول يف االنتخاابت  إذن العلماء بعلمهم الواسع وخربهتم مبا يسمى مقاصد الشري

 .. كوسيلة لدرء مفاسد الدميوقراطية وحماربتها ال لرتسيخها واالعرتاف هبا
 فهل كان ابن عثيمني هو الوحيد ؟ الااااا وألف الاااا بل معه علماء الزمان 

 من أقدمهم الشيخ اإلمام أمحد شاكر 
 ابن ابز وابن عثيمني واأللباين مث الثالثي الذهيب عند مجهور املسلمني وطلبة العلم 

عبد الرزاق عفيفي .. مقبل بن هادي الوادعي .. ابن جربين .. الرباك .. علماء اللجنة 
الدائمة ...علماء مصر السلفيني وغريهم .. علماء املسلمني يف املشرق واملغرب من العرب 

 .. والعجم
 ملسلمني ليكفروهم ؟فهل هؤالء كلهم كفار وتعمدوا السماح ابلكفر وأفتوا به ا

اي أحبة يوجد شيء يسمى قواعد فقهية ادرسوها لتسلموا إن كنتم طلبة علم وإال فالزموا 
 حدكم كعوام واسألوا أهل الذكر وفقط التتعبوا أنفسكم 

 األمور مبقاصدها .. قاعدة
 الضرر يزال .. قاعدة

 ارتكاب أخف املفسدتني .. قاعدة 
 دة الضرورات تبيح احملظورات .. قاع

 مث لو سلمنا أن االنتخاابت وسيلة للكفر فهل هي يف حد ذاهتا كفر أم حرام ؟ 

https://archive.org/details/20190901_20190901_0439
https://archive.org/details/20190901_20190901_0439
https://archive.org/details/20190901_20190901_0439
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مثال ترك الصالة كفر ولعب الرايضة يف وقت الصالة املستغرق هلا وسيلة لرتك الصالة .. 
فهل لعب الرايضة هنا كفر أم حرام ؟ أي طالب علم يقول : حرام ألهنا تؤدي إىل كفر وال 

 .. يقول هي كفر
نتخاابت ابلنسبة للمرشح بكسر املعجمة هي اختيار شخص ميثلين أمام احلكومة ويطالب اال

حبقوقي ..وهذا األصل فيه أنه مباح وهو ماكان زمن النبوة موجودا يف العرفاء الذين ينقلون 
 .. للنيب صلى هللا عليه وسلم رأي الرعية يف ماحيتاج فيه لرأيهم

م من يرى يف نفسه األهلية لتمثيل الناس ليطالب بتلك وابلنسبة للمرشح بفتح الشني هو تقد
احلقوق وهو مكروه لكوهنا والية إال أن يرى أنه لو مل يتقدم هو تقدم األسوأ وهنا يندب بل 

 . جيب يف بعض احلاالت وهو مانص عليه كثري من أهل العلم
مته لن يسلم فأصل ذلك الحرام والكفر مث ينظر بعد ذلك فيما يرتتب عليه ..ولو سلم حبر 

 .. بكفره واحلرام حمرم لذاته جيوز للضرورة وحمرم لغريه جيوز للحاجة .. واألصول حبر واسع
طيب .. لو سلمنا أن االنتخاابت كفر ومن أجازها أجاز الكفر فهل من وقع يف الكفر كافر 

تكفري  ؟؟ هنا نعود لقصة تكفري املعني فنقول اقرؤوا كتايب : تكفري املعني لتعرفوا أن دون
الشيخ وغريه بذلك خرط القتاد بل الشيخ جمتهد متأول فهو إن كان مصيبا يف اجتهاده له 

أجران وإن كان خمطئا له أجر واحد وهو معذور بتأوله فأين املأجور من الكافر فما لكم  
 كيف حتكمون ؟

 بقيت كلمة .. ارجع إىل مقايل : من أي صنف أنت ؟ فإن كنت عاملا فأبرز لنا اترخيك
العلمي فإن صحح اترخيك دعواك قبلنا منك اجتهادك يف تكفري الشيخ مث دعوانك للمناظرة 

 . لدحض أدلتك وبيان فساد اجتهادك وأنت عندان جمتهد مأجور أجرا واحدا خلطئك
وإن كنت طالب علم فتأدب أبدب طالب العلم واثن ركبتيك عند العلماء وحاول التأمل يف 

احلق أبدلته وإايك أن خترج عن أقوال العلماء كمن تزبب قبل أن أدلتهم وردودهم لتصل إىل 
 .. يتحصرم

وإن كنت عاميا وقلت بكفر الشيخ فنقول لك سنعذرك يف حال واحدة فقط وهي أن تكون 
قد استفتيت عاملا مشهودا له ابلعلم وليس اجلهاد فاجلهاد شيء والعلم شيء آخر بل قد 

 الناس يف العلم والعكس يكون إماما يف اجلهاد وهو من أجهل 
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أقول : سم لنا العامل الذي أفتاك ) أقول : أفتاك ( هبذا لننظر يف أمره ونناقشه أما أنت فإايك 
أن تدعو ملا أفتاك به العامل أو املنافحة عنه أو الرد على من خالفك ...أنت فقط حيق لك 

واملناقشة واملناظرة على  أن تدين بفتوى هذا العامل ألن هذا حد العامي وليس له يف اجلدال
 .. فتوى عامله إمنا هذا دور عامله نفسه

ماقلناه يف الشيخ ابن عثيمني ينسحب على كل العلماء الذين قالوا مبثل قوله يف جل بالد 
 .. املسلمني وبضغطة زر يف قوقل ستجد أقواهلم فالنطيل بنقل شيء منها

تقادات األخرى ولعلنا نتعرض لكل انتقاد وماقيل يف هذا االنتقاد للشيخ يقال شبهه يف االن
 . على حدة إذا اقتضى األمر وابهلل التوفيق

 
 (نقل نقوال كثرية وطويلة قص ولصق ...) السائل :  
 
نت التعرف كيف حترر منطقة النزاع ولذا الميكن أتعب نفسي حىت ألألسف  الطرهوين :  

  يف قراءة ماكتبت ولكن أسألك سؤالني حمددين حىت النضيع أوقاتنا فيما الينفع
 من قال مبثل ماقال ابن عثيمني ممن ذكرت من أئمة الزمان هل هم كفار كذلك ؟األول : 

 الثاين : من من العلماء أفتاك هبذا أم أنت العامل املفيت ؟
 
 نعم ال تتعب نفسك بقراءته فقد تقوم احلجة عليك به  السائل :  
 
اما فهم وخارج حمل النزاع مت فقط ألنه قص ولصق بال، ال ليس األمر كذلك  الطرهوين :  

 صفحة لن نعيدها هنا 600وأشبعنا مسائله حبثا يف احلملة على الغالة يف 
 
 مرتد وال كرامة  االنتخابمن أفىت جبواز  السائل :  
 
 اان أقول لك هؤالء العلماء أبعياهنم انت تكفرهم ال أريد احلكم العام الطرهوين :  
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 نعم  السائل :  
 
 مجيل .. أجب على السؤال التايل رهوين : الط 
 
هو استدالل على كالمي حىت ال يكون خاليا اقرأ ما كتبت أما ما نقلت فقط  السائل :  

 من الدليل

 
حبييب انقطع حاليا النزاع يف املسألة فقد ارتقيت مرتقا صعبا اليقول به مسلم  الطرهوين :  

ففضال أخربين من أفتاك من العلماء بكفر هذه الثلة املباركة خري األمة يف زماننا وعلماء امللة 
 ؟ ذا.. من أفتاك هب

 
 ................. السائل :  
 
أخي أتخرت يف الرد ... هذا سؤال املفروض جوابه حاضر عندك فورا .. من  الطرهوين :  

 أفتاك بكفر هؤالء من العلماء ؟
 أم انت صاحب هذه الفتوى ؟

 
ما دليلك على هذا السؤال حىت تقول من سبقك أو من أفتاك ؟؟ وهل جيب أن  السائل :  

ما يلتفت لقوة دليله !؟؟ وهل العامل  قال هذا الكالم عاملا أو ال يلتفت ملرتبته قدر يكون من
 أو اإلمام بكثرة التصنيف والتأليف فقط ؟؟

 
 اي بين الوقت عندي للعب .. اليوجد شيء يسمى مادليلك على السؤال  الطرهوين :  

 مشكورااان سألتك سؤاال أجبين عنه أو فارق املنتدى 
 
 ؟ ومن أفتاك أنت بعدم كفر هؤالء.. أفتيت نفسي  السائل :  
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 رائع جدا  الطرهوين :  

 إذن انت لست يف حاجة ملن يفتيك فإما انت عامل وهنا افتتح لك منتدى وأفت الناس 
 أو عامي متطفل على العلم فعليك ابلذهاب للتعلم من غريي

مد طرهوين أنك رأس يف الغلو فاحذر ضياع دينك ويف غفر هللا يل ولك وفتواي بصفيت حم
 . أمان هللا

________________________________________ 
 

غفر هللا لك ايشيخ وهل كل من خالفك اصبح رأس يف الغلو حنن نتابع  السائل :   _135
رتكم وحنرتم رأيكم مجيعاً لكن كفر ابن ابز وبن عثيمني كان يفيت هبا الشيخ فارس ظمنا

  والشيخ محد احلميد والشيخ ابو امحد السلمي وحنن يف سجون السلولالزهراين

 
اكرمك هللا أخي وغفر هللا للمشايخ وتقبل من قتل منهم .. وأان ماقلت فيهم  الطرهوين :  

ذلك مع النظر الواسع يف النقل لكين قلت هذا فيمن كفر كل العلماء الذين أجازوا 
 قط الشيخني ألن املشايخ كفرومها ألمور أخرى كثرية حتتاج لتفنيداالنتخاابت وليس ف

 
جزاك هللا خرياً لبثت تسع سنني يف سجون الطواغيت اتنقل بني احلاير وذهبان  السائل :  

وعسري واقابل املشايخ هناك من كان يكفرهم وهناك من توقف فيهم ومل يرم احداً االخر 
مردود علية ألن اطالق الكفر  هلماء هذا قولومن كفر كل الع ابلبدعةني او لابلغلو او ابل

رائعة وقد صدقت حني ال املناظرةعلى العموم ضرب من اجلنون جزاكم هللا خرياً على هذه 
 مور اخرىقلت كفروهم أل

 
احلمد هلل الذي جناك من القوم الظاملني وانت اآلن من زمالئي يف مدرسة  الطرهوين :  

 يوسف ويف نفس الفصول فلك حق علي أسعدك هللا
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 جزاك هللا خري وحنن حنبك يف هللا وموعدان اجلنة ان شاء هللا ايشيخنا السائل :  
 
 أحبك هللا الذي أحببتين فيه الطرهوين :  

______________________________________ 
 

من يقيم احلفالت الغنائية يف عرسه هل حتضر وليمته علما أبن الوليمة  السائل :   _136
 جزيتم خرياً  ت تكون لياًل؟تكون هناراً واحلفال

 
حضور الوليمة األظهر وجوبه على من دعي عينا إال ان يعتذر من الداعي  الطرهوين :  

والمينع من إجابتها إال معاص ظاهرة فيها اما إذا كانت املعاصي خارجة عنها فال عالقة هلا 
 هبا وإمنا يناصح صاحبها وينهى عن هذا املنكر وهللا أعلم

__________________________________ 
 

القائل خبلق القرآن كافر كائًنا من كان وال حيتاج إىل إقامة احلجة عليه  سائل : ال  _137
ألهنا من املسائل الظاهرة. هذا ما نقل إلينا من السلف األوائل وفهمهم وقصة تكفري اإلمام 

ا فلم يتورع اإلم -امسهال أستحضر -أمحد ألحدهم 
ً
 ام يف تكفريه عندما قال خبلقوكان عامل

القرآن، هذا ما ندين هللا به، فإن كان فهمنا خطأ فجزاكم هللا خريًا بينوا ذلك لنا ابلدليل من  
 .كالم املتقدمني

 
اوال أخي قضية خلق القرآن من أعظم املسائل اخلفية والزال للمخالفني أدلة  الطرهوين :  

  عجز العلماء عن حترير الرد عليها إىل اآلن والنريد ذكرها حىت ال تعظم يف الصدور
وأما الزخمشري فإمام إبمجاع األمة وليس كل من وقع يف الكفر كافر بعينه وانظر مقايل الطويل 

 للرد على األخ الكرمي ففيه مقطع يتعلق بسؤالك
___________________________________ 
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السالم عليكم ورمحة هللا ايشيخ حممد ابرك هللا فيكم ذكرت فيما سبق  السائل :   _138
حي وأريد أن استفسر من سبب حرمته إذا كان التشاؤم وتوقع وقوع الشر حرمة التأمني الص

وسوء الظن ابهلل لوقوع ضرر )صحي( يستلزم مصاريف كثريه للعالج هل هذا سببا يف احلرمه 
ام سبب آخر وسبب سؤايل أن زوجيت حامل وستضع قريبا إبذن هللا ومصاريف الوالده غاليه 

فعه منذ فرته بعيده وسداده أقل من تكاليف الوالده فهل وعندها أتمني وهذا التأمني مل ان
 وجزاكم هللا خريا واسف علي االطاله جيوز سداده إلمتام عملية الوالده ؟

 
أخي التشاؤم حمرم يف اإلسالم .. وجوايب كان واضحا انه العالقة له ابلتشاؤم  الطرهوين :  

سبب التحرمي الغرر وأكل من قريب أو بعيد وإمنا هو عام يف التأمني التجاري الصحي وغريه و 
 . املال ابلباطل وميكنك البحث على الشبكة لالستفاضة

_______________________________________ 
 

السالم عليكم ورمحة هللا. شيخنا الكرمي ما هو أفضل تفسري يتناول  السائل :   _139
 اجلانب الفقهي للقرآن بشكل مفصل. ال أقصد تفسري آايت األحكام فقط، بل فكرت يف

كذلك القرطيب لكنه كبري  .تفسري ابن اجلوزي، لكن ال أدري إن كان هناك ما هو أفضل منه
 .وال أريده هبذا احلجم

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته عليك بتفسري القرطيب فهو ما جيتمع فيه  الطرهوين :  

 ماتطلب مث أحكام القرآن البن العريب أو اجلصاص
________________________________________ 

 
 السالم عليكم السائل :   _140

هل يصح قول االمام الطحاوي رمحه هللا يف )العقيدة الطحاوية(:)) واإلميان واحد ، و أهله 
يف أصله سواء ، والتفاضل بينهم ابخلشية والتقى ..((، ومن املعلوم أن القول أبن االميان 
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فهل هذا ما تعنيه  .اءواحد ال يزيد وال ينقص وأنه ال تفاضل ابالميان هو قول أهل اإلرج
 ابرك هللا فيكم تلك العبارة 

 
اإلمام الطحاوي على مذهب مرجئة الفقهاء وهو مذهب اإلمام أيب حنيفة رحم  الطرهوين :  

 هللا اجلميع وعندهم اإلميان اليتجزأ واليزيد والينقص وكالمه هذا يف هذا
_________________________________________ 

 
 حياكم هللا شيخنا  هللا وبركاته السالم عليكم ورمحة السائل :   _141

هل حنكم على الفرد الذي مات مع الطائفة املمتنعة املرتدة ابلنار استدالال بقول أيب بكر 
 رضي هللا عنه) قتالكم يف النار(

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :  

يس هذه قصة طويلة وحكم أيب بكر الصديق كان على من ارتد ابإلمجاع وهو حكم عام ول
على كل فرد بعينه ولذا فإذا وجدت طائفة حكم عليها العلماء ابإلمجاع ابلردة وإن كانوا 

طبعا لن يصلوا ملنزلة أيب بكر والصحابة لعصمة هؤالء جمموعني دون أولئك فيصح أن يقال 
 هكذا ابلعموم قتالهم يف النار

________________________________________ 
 

.. شيخ حممد .. ماحكم أفراد الطائفة املمتنعة ؟ يشملهم السالم عليكم  السائل :   _142
 حكم الطائفة .. أي يكفر الفرد بعينه؟ 

 
تقاتل فإن كان قتاهلا على كفر  وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطائفة املمتنعة الطرهوين :  
عامل األفراد حال القتال معاملة اجملموع وأما يف غري ذلك فتكفري أفرادها خاضع ألصول يف
 كفري املعنيت

_______________________________________ 
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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته جزاكم هللا خريا وأحسن إليكم ونفعنا  السائل :   _143
  ! بعلمكم شيخنا نريد تفصيال يف حكم البيعة دون من أيخذها مباشرة

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :  

تضي ظروف البيعة بعض التنازالت واالستثناءات كما أخي احلبيب لكل مقام مقال فقد تق
بينا يف أجوبة سابقة ويف القرون األوىل مل يكن هناك وسائل اتصال فجل املسلمني يبايعون 

هل احلل والعقد فالن بن فالن ورمبا أفقط يقال هلم ابيع ، من خيفى عليهم عينه وحاله 
لشخص واليعرف عنه شيئا فتلزمه البيعة بعضهم مل يسمع هبذا االسم يف حياته ومل ير هذا ا

 . ببيعة أهل احلل والعقد
__________________________________________ 

 
 ؟؟ ا جائز  االختالطالسالم عليكم مىت يكون  السائل :   _144

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :  

ز فيه االختالط  االختالط من احملرمات لغريها فيجوز للحاجة فكل ما تدعو إليه احلاجة جا
كالصلوات واحلج والعمرة وركوب الطائرة وسائر املواصالت وحنو ذلك شريطة عدم حصول 

 خمالفات خارجية كتالمس وممازحة وغري ذلك
__________________________________________ 

 
السالم عليكم ، لعلكم خبري موالان الكرمي أسأل فضيلتكم بعد إذنكم إن   السائل :   _145

ل العلم أحد كتب عن مسات اخلوارج النفسية وأثرها على توجههم العقدي ، كان من أه
 ولكم جزيل الشكر وخالص الدعوات

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :  

 مل مير علي شيء من ذلك أخي
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إىل ذلك ،  رفع هللا قدركم موالان ، ولعلنا نطمع أن تكرمنا ابلتصنيف أو اإلشارة السائل : 
 نفعنا هللا بعلومكم

 
أشكر لك حسن الظن حبيبنا لكين وهللا يف غاية الشغل عن أحباث جديدة  الطرهوين :  

 فإين أستبق املنية أو األسر إلخراج املوجود
 
 سّلمكم هللا وعافاكم وال مّكن ظاملا منكم قط وابرك هللا يف أوقاتكم ، اللهم امني السائل :  

_________________________________________ 
 

شيخنا الكرمي معلوم أن مجهور العلماء على عدم تكفري اخلوارج، لكن  السائل :   _146
 العلماء الذين كفروهم ما هو مناط كفرهم ابلنسبة هلم ؟

االستدالل حبديث ميرقون من الدين ليس كافياً يف ذلك ألنه ال حيدد املناط الذي من أجله 
  ! لكفرحيكم على املرء اب

؟ وإن كان هو فهو انقض ملاذا مل يكفرهم  فهل تكفريهم لعامة الصحابة هو املناط
 ...الصحابة؟

 
تعرضنا لذلك يف املناظرة وحجة املكفرين احلديث وليس فيه كما تفضلت مناط   الطرهوين :  

 وىلأكفرهم وقد قلنا إن القول التلفيقي 
 

___________________________________________ 
 سؤال آخر لو تكرمتم السائل :   _147

كمن يكفر عامة الصحابة ومناط كفره هو  التكفري ابملآل الظاهر للقول، أليس معترباً ؟
 ... الطعن يف الدين ألهنم نقلته
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ليس من مذهب أهل السنة التكفري ابملآل يف األقوال وقد فصلنا هذا يف  الطرهوين :  
 لدولة ابلتكفري ابملآلاملناظرة عندما اهتم السكران ا

 
لكن ال يفرق بني املآل الظاهر واخلفي ؟ وما مناط كفر من كفر عامة  نعم قرأهتا السائل :  

 تكذيب النصوص مثالً ؟ الصحابة ؟

 
 ال ميكن ان حيكم على شخص مبآل قوله حىت يوقف ويلتزم الالزم  : الطرهوين 

_________________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا و بركاته السائل :   _148
 قام حبرق كلب عمدا مرتد شخص 

 هل يقتل بنفس طريقة حرقه للكلب ... أي يقتل حرقا هذا الشخص من املرتدين
 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته بعض العلماء يرى جواز احلرق مطلقا ملن حقه  الطرهوين :  

 ف إال حال القصاص القتل ولكن األوىل عدم ذلك والقتل ابلسي
________________________________________ 

 
اي شيخنا ابرك هللا فيك ليس نقاش ولكن سؤال؟ مارأيك يف من جييز  السائل :   _149

 لبس الصليب وجييز دخول املشركني جزيرة العرب وجييز االستعانة ابلكفار 
 
على التواصل أخي احلبيب وهللا إين أحبكم وطوال الفرتة املاضية كنت حريصا  الطرهوين :  

معكم ولكن الظروف األمنية كانت متأزمة والزالت فيها مافيها فعملنا هذا املنتدى إلبراء 
الذمة لإلجابة عن أسئلة املسرتشدين .. ومع كامل االحرتام والتقدير لك أشعر ان السؤال 

 ليس لالسرتشاد وهذا حذر منه العلماء قدميا فهو حيرم الطالب بركة العلم 
سنوات ايليت حترصون عليها وأهم مافيها  4حة صوتية وفرغت قبل حوايل نصحتكم نصي
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 التحذير من أمرين .. تكفري املعني والدماء 
فال تنشغلوا حبكم من قال كذا وحكم من فعل كذا اسألوا عن حكم قول كذا وحكم فعل  

 كذا أما القائل او الفاعل فاتركوه لربه او ملن له األمر كالقضاء 
امل الذي سبق له قدم صدق لنصرة هذا الدين وأفىن عمره وشبابه وشيبته يف وأمر آخر الع

الدعوة وتدريس العلم ونشره واستفاضت عدالته أتكدوا متاما ان هللا أعدل من أن يضله 
فضال عن ان جيعله كافرا كمن أفىن حياته حراب لدينه ونشرا للفساد وان يكون العاطل البطال 

ليس له ال يف العري وال يف النفري هو الذي عرف التوحيد والطريق او الذي للتو قرأ كتااب و 
 الصحيح .. هذا أعظم الظلم وقد حرمه هللا على نفسه 

العامل املشار إليه مهما أفىت بشيء ولو كان كفرا عند غريه لكنه اجتهد فأخطأ فهو مأجور 
 عليه وانتهى األمر هناأجرا واحدا ومعذور ابالجتهاد والتأول وخطؤه يبينه العلماء ويردون 

لبس الصليب الجيوز فإذا انضم إليه اعتقاد فيه وحمبة ألهله فهو كفر أكرب ودخول املشركني 
جزيرة العرب جائز ابلعهد واألمان والجيوز أن يقروا على إظهار دينهم فيها لقوله صلى هللا 

دينان واخلالف عليه وسلم أخرجوا املشركني من جزيرة العرب والجيتمع يف جزيرة العرب 
مشهور يف حدود جزيرة العرب وراجع مقايل الجيتمع يف جزيرة العرب دينان وأما االستعانة 

ابملشركني على الكفار مثلهم فهي جائزة بشروط عند احلاجة إليها وأما االستعانة هبم لدخول 
و حصلت أراضي املسلمني واستباحة دمائهم وسرقة أمواهلم فهذه ليست استعانة أصال وإمنا ل

 فهي خيانة عظمى وردة جاحمة وابهلل التوفيق
 
 احبك هللا الذي احببتين فيه وجزاك هللا خري اجلزاء ونفع بك وزادك علم وهدي السائل :  
 

______________________________________ 
 

الجيارات تشريع من دون السالم عليكم و رمحة هللا و بركاته هل قانون ا السائل :   _150
 م إليه يكفر ؟؟ من حتاكهللا عز وجل و 
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وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته قانون اإلجيارات إذا مل يصطدم مع نص شرعي  الطرهوين :  
فيحل حراما أو حيرم حالال فهو جائز وليس من التشريع يف شيء وأما إذا كان مصادما 

 للشرع فهو حمرم وقد يصل واضعه إىل الردة بذلك
________________________________________ 

 
صور  ل جيوز للمرأة املعدة ان تنظر اىلالسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ه السائل :   _151

 رجال يف اجلوال مثال صور او ماشابه 
 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :  

احلداد اليوجد فيه مامينع من رؤية الرجال األجانب أو صورهم إال أن املرأة مأمورة يف اجلملة 
 .  ثال إذا النظر بشهوةابلغض من بصرها يعين م

_________________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا ابرك هللا بكم  السائل :   _152
فرد  دار جدال رجل ينكر على رجل بعقوقه للوالدين قال الذي ينكر أنت عاق أنت عاق

بلسانه ولكن قرينة حاله  عليه لن تتحاسب عين وال دخل لك أان كافر ال تدخل هكذا نطق
ما حكم القائل هل نقدم قوله على  )اان مو بس عاق حىت لو كنت كافر ال تتدخل يف (

 قرينة حاله وهل كفر 
 .أفيدوان ابرك هللا بكم

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :  

فال يعترب العربة مبقصده .. طاملا دلت القرائن أنه يقصد إذا فرض فرضا أنه كافر فال دخل له 
 هذا اللفظ كفرا .. واألوىل له أن ينتبه أللفاظه ويتجنب املوهم منها وابهلل التوفيق

__________________________________________ 
 ما قولكم يف هذا الكالم ؟ السائل :   _153
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 ⚜هذا صفات العامل الذي يستحق وصف العلم يف زماننا⚜
هبا، فليس كل من ُوسم ال يُعترب إال شروط  اعلم رمحك هللا أن العلم اسٌم ووصٌف شرعٌي له

ابلعلم استحق الوصف به، ويف زماننا اختلط على الناس صفات العامل الصاحل مع الفاسد، 
 .ولذلك وجب توضيح تلك صفات للعامة ليميزوا بني من صلح ومن فسد

 -:ومن تلك الصفات
ن، غري مواٍل هلم بنصرة وال أن يكون حافظا لتوحيده حنيفا مسلما مائال عن املشركني واملرتدي

إعانة على املسلمني ال بقول وال فعل، وغري موافٍق ملناهجهم املناقضة لإلسالم كالدميقراطية 
داخٍل يف منظماهتم املوالية للصليبيني أو املرتدين  ال وما تفرع عنها من انتخاابت شركية، و

لماء املسلمني( واألوىل أن فتاء املناصرة للطواغيت أو عضوا فيما ُعرف )ابحتاد عإلكدور ا
، فالعامل احلّق هو ممن شهد هلل ابلوحدانية، وهذه الشهادة "يسمى احتاد العمالء املرتدين"

ُ أَنهُهۥ اَلۤ إِلَـَٰه ِإاله ُهَو ال تقتضي العمل مبا دلت عليه  مبا يناقضها قال تعاىل: ﴿َشِهَد ٱَّلله
َكُة َوأُ۟وُلو۟ا ٱۡلِعۡلِم قَ  ا بِٱۡلِقۡسطِِۚ اَلۤ إِلَـَٰه ِإاله ُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱحۡلَِكيُم﴾ ]آل عمران َوٱۡلَملَـٰۤىِٕ  .[18ۤاِئَمَۢ

ال كان فيه َشَبه أبحبار اليهود الذين يعلمون الكتاب وال العمل ابلعلم الذي عنده، وإ 
يعملون به، كمثل احلمار حيمل أسفارا، فالعمل ابلعلم واجب وهو آكد يف العامل، وهو دليٌل 

 .ق علمه إذ صدهقه بعمله، ومن مل يعمل بعلمه كان ذلك دليال على فسادهعلى صد
أن يكون انل الوصف من جهة العامة أو أهل ال أن يكون صاحب علم حقيقة ال ادعاء، و 
من رضوا عنه ورضي عنهم، ال يرفعون وُيشِهرون إال هواء ككثري شيوخ الطواغيت الذين ألا

 .يف معرفة العلماء املصلحني ثناُء علماء أهل السنة عنهم فتزكية هؤالء جمروحة مردودة، فالعربة
أن يكون مستقيما على السنة سالكا سبيل السلف الصاحل غري متبع لطرق أهل البدع 

 .والضالل والكفر
هذه أهمُّ األوصاف وأصوهلا وهناك غريها، وبعضها داخل يف بعض، فإن أصلها صالح  

 .ن صلح عنده صلح كل ما بعده والعكس ابلعكسالتوحيد وفهمه على طريقة أهل السنة فم
واعلم رمحك هللا أنه ما مل تكن هذه الصفات يف من يدعي العلم يف زماننا، فال ينبغي وصفه 

ينبغي أن ُيستفىت أو يثىن عليه، وإن فُِقدت الصفة األوىل فهو كافر مرتد وإن ال أبنه عامل، و
العدول، ومن نقض إسالمه وأبطله فليس  محل علماً، فإن العلم املعترب شرعا هو ما محله
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 .بعدل وكثرٌي ما هْم ال كثهرهم هللا
 
هذا الكالم غري علمي وكثري منه غري صحيح والعامل منزلة تتعلق مبا لديه من  الطرهوين :  

علم مث بعد ذلك هناك عامل سوء وعامل سلطان وعامل منافق وعامل كافر يهودي نصراين مرتد 
ابط العامل فينظر له مقايل من هو العامل ضمن رسالة معركة وكل له تعامله املناسب وأما ض

 املصطلحات
 
 تقول ان كثرياً منه غري صحيح فبني لنا الشيخ غري الصحيح حىت ننتبه منه السائل :  

 غري الصحيح علماً اهنا رساله قصرية جداً التتحمل تفصيالً كثرياً  ءالشيجزاك هللا خري 

 
لسؤال األخ الكرمي فقد أحلت على رسالة معركة املصطلحات والكالم  ابلنسبة الطرهوين :  

املنقول من ورائه إسقاط أكابر العلماء ونفي وصفهم ابلعلم جملرد االختالف معهم ولذا البد 
 من حترير املصطلحات

وهذا نقل ملن حيب النقول عن علماء الدعوة النجدية وإن كان معناه جممع عليه ومستفيض 
 قبلهم وفيه أيضا العذر ابلتأويل يف الشركيات يف كالم من

 : يقول الشيخ عبد هللا بن الشيخ حممد
وحنن كذلك ال نقول بكّفر من صحت داينته وشهر صالحه وعلم ورعه وزهده وحسنت 

سريته وبلغ من نصحه األمة ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة والتآليف فيها وإن كان خمطئا 
ها، كابن حجر اهليتمي، فإان نعرف كالمه يف الدر املنظم، وال ننكر يف هذه املسألة أو غري 

سعة علمه، وهلذا نعتين بكتبه، كشرح األربعني، والزواجر، وغريها، ونعتمد على نقله إذا نقل 
 .ألنه من مجلة علماء املسلمني

هذا ما حنن عليه، خماطبني من له عقل وعلم، وهو متصف ابإلنصاف، خال عن امليل إىل 
التعصب واالعتساف، ينظر إىل ما يقال، ال إىل من قال، وأما من شأنه لزوم مألوفه وعادته، 
سواء كان حقا، أو غري حق، فقلد من قال هللا فيهم: ﴿إان وجدان آابءان على أمة وإان على 

 .«.....آاثرهم مقتدون﴾
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_______________________________________ 
 

 مستأمنون ؟ هل نصارى هذا الزمان  السائل :   _154
 

خيتلف حال نصارى اليوم من مكان آلخر لكن إن كنت تقصد من يعيشون بني املسلمني 
جياوروهنم واليظهرون عداوة فهؤالء هلم شبهة أمان وليس أمان وشبهة األمان معتربة وينظر 

 لشيء من التفصيل رساليت هل هناك كفار مدنيون وأبرايء
_______________________________________ 

 
 لسالم عليكم ورمحة هللاا _155

 .شيخنا الكرمي حرمنا قيام الليل وكثرة الذكر، فما هو السبيل بوركتم
 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :  

 سبب أساس يف ذلك عند كثري من اإلخوة فقد التوازن وترك االهتمام ابألولوايت ومايعنيهم 
فري اليت جينب عنها كبار العلماء فيقسو قلبه وآخر فتجد أخا عاميا شغله الشاغل مسائل التك

منشغل ابلطعن يف محاة هذا الدين ومحلة الشريعة فلو طلب العلم حرم بركته ومل ينتفع به 
وانشغل مبسائل مل تشغل جل العلماء ومل يفنوا أعمارهم يف حتريرها ظنا منه وومها أهنا من أصل 

دون على فالن وعالن ويتجادلون وكلهم الدين وآخرون جل وقتهم وسائل التواصل ير 
اليعرف إعراب مجلة واحدة وآخرون طلبوا العلم ولكن من غري طريقه املنضبط دون منهجية 

ودون علماء يهدوهنم واول مابدؤوا بقراءته الصارم املسلول وحنوه فضلوا وأضلوا وأخريا من أراد 
عليه ابملنهج املقرتح لطالب العلم اخلري العميم وإصالح نفسه قبل حماولته إصالح اآلخرين ف

فاملرحلة األوىل منه ستصلح له نفسه وتربيه على اخلري فإن أكمل فاحلمد هلل وإن توقف فقد  
 كسب نفسه وابهلل التوفيق

_________________________________________ 
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األحكام وقصيدة ابنت اي شيخ أعكف على دراسة األجرومية وعمدة  السائل :   _156
  !سعاد مع احلفظ فهل يف هذا تشتت جزاكم هللا خريا ؟

 
 كل العلوم خري ولكن نصيحيت املنهجية املنهجية حىت ال تتضارب عندك األمور  الطرهوين :  
 
وما هي نصيحتك يل فإين مع ذلك أود دراسة الفيزايء والرايضيات مع لغيت  السائل :  

  !! الفرنسية واإلجنليزية
 
التتعارض ولكن غالبا يصعب اجلمع بينها وبني النبوغ يف العلم  هذه علوم الدنيا الطرهوين :  

 الشرعي وكل ميسر ملا خلق له
________________________________________ 

 
صوص: رجل ُصوٌص: خبيل . والعرب تقول : انقة أصوص عليها   السائل :  _157

ألعرايب: والصوص: املنفرد بطعامه ال يؤاكل أحدا . ابن ا. صوص أي كرمية عليها خبيل
الصوص هو الرجل اللئيم الذي ينزل وحده وأيكل وحده ، فإذا كان ابلليل أكل بظل القمر 

   :لئال يراه الضيف ؛ وأنشد
 سد غناه فقره ُصوُص الغين                    

  !شيخنا إذا أردان شرح هذا البيت ماذا نقول ؟
 
ى لؤمه وفقر أخالقه كونه الذي فهمته أن اللئيم البخيل من أهل الغىن يغطي عل الطرهوين :  

 غنيا وصاحب مال
________________________________________ 

 
  !شيخنا ما الفرق بني اإلرادة واملشيئة ؟ السائل :  _158
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اإلرادة واملشيئة أحياان يتفقان يف املعىن وهو من سعة اللغة يف التعبري عن الشيء  الطرهوين :  
هللا قد يريد منا شيئا وهذه تسمى إرادة أبلفاظ متعددة وأحياان خيتلفان خاصة يف الشرع فإن 

دينية شرعية وال يشاء حصوله فال خيلقه وهذه تسمى مشيئة قدرية فاإلرادة هنا طلب 
 واملشيئة هنا خلق وإجياد

________________________________________ 
 

  ... السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ما حكم من اغتاب ساحر السائل :   _159
 
سالم ورمحة هللا وبركاته من ثبت عنه أنه يتعامل ابلسحر احلقيقي فهو  وعليكم ال الطرهوين :  

 كافر الغيبة له إمنا الغيبة للمسلم غري اجملاهر بفسقه
_________________________________________ 

 
 ..السالم عليكم و رمحة هللا و بركاته السائل :   _160

و املبتدع ببدعته و الكافر  ؟ قيل ذكر الفاسق بفسقه مىت حيق للمسلم التكلم عن شخص ما
 اريد منك توضيح أكثر من ذلك ابرك هللا فيك و جزاك هللا خريا.. بكفره

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته يف موضع النصح للمسلمني والتحذير يذكر  الطرهوين :  

الفاسق بفسقه واملبتدع ببدعته واليعترب ذلك من الغيبة احملرمة أما لغري مصلحة فاألوىل 
عن التحدث بذلك على أن يكون الناصح مبثل ذلك معتمدا على علم صحيح أو  اإلمساك

 انقال لفتوى عامل أو شاهدا على ما رآه بنفسه . وأما الكافر فالغيبة له أصال
________________________________________ 

 
 السالم عليكم السائل :  _161

 د دخول املرتدين إليهاماحكم من وجد سالح وآليات للدولة اإلسالمية يف الباغوز بع
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 يسلمها للمجاهدين ويربئ ذمته الطرهوين :  
 
 أخي ابرك هللا فيك علما أنه ال يوجد تواجد اجملاهدين يف تلك املناطق  السائل :  
 
 ما دمت ال تستطيع الوصول إليهم فاتركه عندك حىت حتني الفرصة الطرهوين :  

حىت يصل  فإما يسلمه للمجاهدين أو جياهد به هو إن استطاع أو يبقيه خمفيا وحيافظ عليه
 إليه أصحابه

________________________________________ 
 

 :هناك شبهة السائل :   _162
قال رسول هللا ان عمار بن ايسر تقتله الفئة الباغية. و قد قتل يف صفني فما هو قول أهل 

 السنة و اجلماعة يف هذا االمر
 
تل عمار احلرب بني فريقني من املؤمنني تستلزم أن تكون إحدامها ابغية ومق الطرهوين :  

رضي هللا عنه وعن سائر الصحابة كان بيد جيش معاوية فذهب أهل السنة واجلماعة إىل ان 
 الفرقة الباغية هي فرقة معاوية رضي هللا عنه وهو الصحيح إن شاء هللا

_________________________________________ 
 

سبيل  تقدم شاب خلطبة فتاة فأراد االب السؤال عنه و الشاب على السائل :   _163
املثال شارب مخر فهل يعترب ذكر ذلك من الغيبة ام هو من ابب التحذير لوالد الفتاة أبن 

 الشاب شارب مخر ؟
 
هذا من النصيحة الواجبة وقد صح بذلك احلديث وهي مستثناة من الغيبة  الطرهوين :  

 احملرمة وابهلل التوفيق
_________________________________________ 
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ورمحة هللا وبركاته اي أخوة ما الفرق يف الكىن بني أيب وأبو  السالم عليكم السائل :   _164
 مثل أيب الرباء وأبو الرباء 

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته حسب موقعها اإلعرايب فهي مما يسمى  الطرهوين :  

 األمساء الستة وعالمات إعراهبا الواو للرفع واأللف للنصب والياء للجر
__________________________________________ 

 
 نصيحة ملن يتعجل التأليف  السائل :   _165

 
ابلنسبة للتأليف ماهو إال حبث علمي يقوم به صاحبه يف مسألة معينة وهو يف  الطرهوين :  

حقيقة األمر مهم جدا يف مسرية طالب العلم وكلما بكر به كلما كان خريا له ألن من أفضل 
ب االجتهاد يف عمل الطرق الدراسية عمل األحباث العلمية ولذا نطلب دائما من الطال

 األحباث مهما صغر سنهم .
 لكن ..أين تكمن املشكلة ؟ 

 املشكلة تكمن يف ثالثة أمور :
األول : االستعجال يف نشر هذه األحباث .. وهذا الجيوز أن يقدم عليه الباحث حىت يشهد 

نه بلغ له أهل العلم أن حبثه هذا أهل للنشر واالستفادة منه من اآلخرين أو أن يشهدوا له أ
 منزلة يف العلم تسمح له بنشر علمه 

الثاين : أن يظن هو أو يظن غريه أن تسويد الصفحات داللة على العلم وأنه أصبح بذلك 
من العلماء .. فكم من حبث شهد على مؤلفه ابجلهل وضحالة الفهم .. وإمنا يعرف العامل 

قط على التأليف بل التأليف أبمور كثرية ذكرانها يف تعريف من هو العامل وليست مقتصرة ف
 نتيجة هنائية هلا واملقصود هبا املؤلفات النافعة اليت شهد العلماء بنفعها وصحة حتريراهتا .

________________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا؛  السائل :   _166
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الكومني مرتدة،  رئيسةن خميم اهلول يقلن أ يفاألخت السائلة تقول؛ بعض األخوات /♦
 ��ويقلن أبن األخوة من قالوا ذلك، فأفيدوان وجزاكم هللا خريا 

 األخت السائلة تقول ، إحنا يف خميم اهلول أسريات،/♦
ة من النساء تكون مسؤولة واحدخيمة تقريبا كومني وأفرع، و  20املخيم منظم كومينات كل 

جاء شيء من األكراد املالحدة مثال حاجات، مثال، إذا جاء اخلبز تقوم بتوزيعه أو عليهم، 
خذها وتقوم بتوزيعها وكل فرتة تذهب عليهم وجتدد أوراق الكومني وأحياان أتيت أشياء وأت

فمن مدة ليست ببعيدة واحدة من األخوات قالت للمسؤولة لنفسها وليس من حقها ذلك، 
 عن الكومني، مبارك عليكي الردة؛ 

 �� خريابينوا لنا شيخنا وجزاكم هللا
 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :  

اي أخوات أسعدكن هللا املسلم ليس مبعصوم وهناك من املسلمني من يقتل أخاه ألجل قليل 
من املال وليس ذلك بكفر والردة فالجيوز لألخت أن ترمي أختها ابلردة ألجل استئثارها 

وحنو ذلك وعلى األخوات نصح ببعض ماهي مؤمتنة عليه .. يكفي وصفها ابلظلم والسرقة 
األختني الرئيسة لتتقي هللا وتنجو من العقاب واملنكرة اليت اهتمتها ابلردة خلطورة ذلك فمن 

 قال ألخيه ايكافر فقد ابء هبا أحدمها
 
شيخنا وماذا عن عملها لألخت؟ مثال تذهب لألكراد وتوقع األوراق وعن  السائل :  

 عملها  بشكل عام، هل بينت لنا ؟
 
نت تعمل هذا إبخالص وهي كارهة للمالحدة والترغب يف العمل معهم إذا كا الطرهوين :  

ولكن خدمة لألخوات فهي مأجورة على ذلك وكل املعتقالت حتتاج ملثل ذلك وأما إذا  
كانت على غري ذلك فال أجر هلا وقد أتمث بل قد تكفر حسب مايقوم بقلبها ونيتها يف 

 العمل
_________________________________________ 
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دخلية املدية و ير و دة ماتيالسالم عليكم و الرمحة هللا وبركاته شيوخنا هل عق السائل :  _167
 دة كفرية ام ال و هل نستطيع نكفرهم  ؟ وجزاك هللا خريايعق
 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته املاتريدية فرقة عقدية كاألشاعرة وهي غري   الطرهوين :  

كن مجاعة معاصرة تنسب للشيخ ربيع املدخلي كفرية وأما املداخلة فليسوا بفرقة عقدية ول
 وعليهم انتقادات يف التعامل مع احلكام واجملاهدين

_________________________________________ 
 

هل جيوز لعب لعبة على اهلاتف هبا موسيقى بغلق  يسأل سائل: السائل :   _168
 املوسيقى أم يعترب تعاون على اإلمث

 
اإلمث فقط فيه إضاعة للوقت وإرهاق للعني عالقة لذلك ابلتعاون على  ال الطرهوين :  

 فاألوىل االبتعاد عن ذلك ملا هو أوىل
 
 لكن ليس عليه امث إن شاء هللا صحيح السائل :  
 
 نعم الطرهوين :  

___________________________________________ 
 

مريض سلس الريح هل جيوز له الوضوء للجمعة قبلها بعشر دقائق مثال  السائل :   _169
 أم يلزم ايضا بعد دخول الوقتليلحق ابلصف األول وهكذا 

 
األحوط أن يتوضأ يف آخر وقت يستطيعه واليضره أتخره عن الصف األول فله  الطرهوين :  

 أجره بنيته وهو معذور
 األذان األول و املراد ابلوقت :
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__________________________________________ 
 

 رحمه الله في عوام الشيعة -األلباني اإلمام هذه فتوى  السائل :   _170
 لشيخسئل ا

 ؟هل يصح تكفير الشيعة عامتهم أو ِفَرٌق خاصة منهم 
نحن نقول دائما وأبدا أنه ال يجوز في شرع الله تبارك وتعالى تكفير : �🁈�الجواب 

طائفة أو جماعة من المسلمين بالجملة ، ال يجوز هذا ، ذلك أّن كّل طائفة قد يكون 
، كما أّنه قد يوجد فيهم من  فيهم من لم يستحق أن يوجه إليه التكفير لعذٍر أو آلخر

كلهم  –مثال  –يستحّق التكفير ، ولذلك فال يجوز بوجه من الوجوه أن يقال : " الشيعة 
كفار ، أو الزيدية مثال ، أو الخوارج أو اإلباضية أو غير هذه الفرق التي كانت قديما وال 

وز يزال شيء من آثارها موجودة حتى يومنا هذا ." هذا أّواًل . وخالصة ذلك اليج
 التكفير بالجملة ، وإّنما البد من التفصيل .

ونحن نعلم بالتجربة بأّن كثير من عامة المسلمين بغّض النظر عن انتمائهم إلى السنة أو 
 …إلى الشيعة أو إلى غيرهم نجد فيهم من ال يزال على الفطرة ولم يتأثر بما يسم

 
 الشيعةالشيخ االلباين يف  ىالسالم عليكم شيخ ماصحة فتو  :ل السائ

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :  

هذه الفتوى فيها نظر ألهنا مبنية على خطأ يف التصور ورمبا أتثر الشيخ بوجهة نظر شيخ 
اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يف عوام الشيعة ولكن وضع الشيعة يف زماهنم خيتلف 

صل يف عوامهم الشرك األكرب عن وضع الشيعة يف زماننا فالشيعة ابستثناء الزيدية اليوم األ
واالنقياد حول مرجعياهتم يف كفرايهتم وخرافاهتم فاحلكم على عوامهم ابلكفر هو الصواب 

 وهللا أعلم
__________________________________________ 

 ؟ وما ابرز معتقداهتم ومن هم شيوخهم األشاعرةشيخنا من هم  السائل :   _171
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وميكنك مراجعة كتاب الشيخ سفر احلوايل  هذا الرد عليه حيتاج كتااب ضخما الطرهوين :  

فك هللا أسره وشفاه وخالصة األمر هي فرقة عندها خمالفات يف بعض مسائل االعتقاد مع 
أهل السنة واجلماعة وخاصة يف صفات هللا عز وجل وكثري من األئمة ينسبون إليهم وهم 

عري وقد تراجع عن درجات ومن أشهر أئمتهم من نسبوا إليه وهو اإلمام أبو احلسن األش
 خمالفاته يف آخره

 
 اسم الكتاب شيخنا السائل :  
 
 منهج األشاعرة الطرهوين :  
/http://www.alhawali.com/main5901-2--

D%9%85%D9%86%D9%87%D8%-AC
D%8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9
%D8%B1%D8%A9D%-9%81%D9%8-A
D%8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%

AF%D8%A9html.- 
 
 

______________________________________ 
 

ر ارتداده، ونصح غريه ابالرتداد شيخنا، من ارتد عن اإلسالم، وأشه السائل :   _172
 لشبهات اتفهة هل يستحق الدعاء له ابهلداية؟

 
إذا فحش جرمه أبن صار رأسا يف الدعوة إىل الكفر فاألوىل أال يدعا له ابهلداية  الطرهوين :  

 وإمنا السنة الدعاء عليه أما إن مل يفحش منه ذلك فالأبس ابلدعاء له ابهلداية وهللا أعلم

http://www.alhawali.com/main/5901-2--%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-.html
http://www.alhawali.com/main/5901-2--%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-.html
http://www.alhawali.com/main/5901-2--%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-.html
http://www.alhawali.com/main/5901-2--%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-.html
http://www.alhawali.com/main/5901-2--%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-.html
http://www.alhawali.com/main/5901-2--%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-.html
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_______________________________________ 
 

السالم عليكم ورمحة هللا  ماهو حكم خروج املرأة املعتدة من البيت يف  السائل :   _173
 بياض النهار

 افيدوان جزاكم هللا خري
 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ال حرج يف خروج املعتدة هنارا حلاجتها إن مل  الطرهوين :  

 ديث الصحيحجتد من يغنيها عن اخلروج لثبوت اإلذن يف ذلك يف احل
________________________________________ 

 
الصالة ولكن خرج صوت منه رغما عنه هل  يفشخص كتم ضحكته  السائل : _174

 عليه أن يعيد الصالة أم ال؟
 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :  

 إذا صدر صوت يسري ومل تغلبه القهقهة فصالته صحيحة النعدام مايدل على بطالهنا
_________________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، شيخنا،  السائل :   _175

ك الزوجة أيضا، مع األنثى ؟! شرعا دينا، من تستطيع أنه تواجهُه ؟ من الذكور ! وكذل♦/
 ��قناع الغري وجزاكم هللا خرياأدلة عابرة؛ إل

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :  

ة حبجاابت ثالث حجاب البدن وحجاب البيت وحجاب اهليئة وصوهتا عورة األنثى مأمور 
على الصحيح ورخص هلا يف بروزها عن البيت وظهور هيئتها والكالم عند احلاجة وحجاب 
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البدن عند الضرورة بقدرها ولذا فعلى املرأة أن جتتنب الرجال األجانب مااستطاعت حسب 
 ماتقدم وهللا املوفق

 
 قارب ، كأخ الزوج مثال؟ وحنو ذلك ؟!!شيخنا ومن األ السائل :  
 
 نعم .. قيل ايرسول هللا .. فاحلمو ؟ قال : احلمو املوت . الطرهوين :  

__________________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا/ السائل :   _176
 ��األخ السائل يقول، ما املقصود ابلشام وبالد الشام وجزاكم هللا خريا♦
 
 ليكم السالم ورمحة هللا وبركاتهوع الطرهوين :  

هذه ضوابط جغرافية فيها بعض اخلالف وهي عموما منطقة فلسطني واألردن ولبنان وسوراي 
حىت بعض العراق وراجع هذا الرابط 

https://mawdoo3com/%D.9%85%D8%A7D_%8%A7%D9
%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF_%D8
%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D
9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85 
 

________________________________________ 
 

املرحاض عند قضاء احلاجة )الغائط( أعزكم ما حكم الرذاذ املرتد من مياه  السائل :  _177
 هللا
 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
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املاء طهور الينجسه شيء .. فطاملا الخيتلط هبذا الرذاذ عني جناسة فهو طاهر  الطرهوين :  
 .. واملسلم حيتاط مااستطاع وإذا غسل ما أصابه فهو أحوط

________________________________________ 
 

 كيفية االسترباء من البول  ئل : السا  _178
 
ء من البول أن يصرب حىت ينقطع بوله ويتجنب الرذاذ املتطاير من بوله االستربا الطرهوين :  

 فرياتد ملكان التبول ويستنجي بعد التبول
________________________________________ 

 
لو أن عاملا موسوعيا كما يقولون وله مست حنسبه كذلك وهللا حسيبه  السائل :   _179

هذه األشياء هل نسقط عدالته   يفاصال  وداهن السلطان مرة لكنه ليس من عادته الكالم
 كليا وال نستفيد من علمه وهل جيوز التشهري ونشر هذا اخلطأ ابرك هللا فيك

 
قطعا الجيوز إسقاط العامل ابلزلة والزلتني والجيوز التشهري به ونشر أخطائه حىت  الطرهوين :  

ه خلطئه يف يفحش ذلك منه واليبقى له خمرج خيرج عليه قوله إال أن تقتضي املصلحة التنبي
 احملل املناسب لذلك ويكون ذلك من قبل العلماء مثله ال من قبل العوام إال أن يسندوه لعامل

_________________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  السائل :   _180
ا شيخنا هل لك أن تبني لنا حديث من جامع املشرك وسكن معه فهو مثله، وجزاكم هللا خري 

🌷 
 وحديث أان بريء من كل مسلم يقيم بني ظهراين املشركني / 

 ��وجزاكم هللا خريا 
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 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :  
هذان احلديثان وما يف معنامها على ضعف يف سند األول تدل على حترمي اإلقامة يف دار 

شيع بقوله فهو مثله الكفر على القادر على اهلجرة وأن ذلك من الكبائر ملا فيها من تب
وللتعبري ابلرباءة واستثىن بعض أهل العلم من قدر على إظهار دينه إال أهنم بينوا ان إظهار 

الدين اجلهر ابلعداوة للكافرين والرباءة منهم واألصوب أهنا الجتوز إال لضرورة شرعية أو 
 إلبالغ رسالة من اإلمام أو للجهاد وهللا أعلم

___________________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته / شيخنا  السائل :   _181
 األخت السائلة تقول حنن أسريات يف خميم اهلول /♦

 أريد أن أسأل عن تسجيل األوالد يف مدارس األكراد هل فيها ردة أم ال ؟
 _بعض األخوات تقول جيوز أن نسجلهن لألوالد فقط من أجل أخذ احلقائب ألّن فيها

 ؟ مة منهم وبعد ما يستملوا احلقائب يبطلوا من املدرسة أجيوز ذلكدفاتر وأقالم من ابب الغني
 �� خرياهو احلكم أيضا وجزاكم هللا وأيضا يف خارج املخيم يف مناطق سيطرة املالحدة ما _
 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :  

ه ابلردة والكفر .. نشيء يربطو  ن كلأأان أتعجب من حساسية بعض اإلخوة واألخوات من 
مل يكن هذا منهجا ألهل العلم فالردة األصل فيها اإلعراض عن دين هللا تعاىل واجلحد أبركان 

 اإلميان 
وهذا العمل وهو إدخال االوالد مدارس األكراد كإدخال مجيع املسلمني أوالدهم مدارس 

ذلك اوال على الذكور ألن احلكومات الطاغوتية وحكم ذلك أنه الذي أنصح به أن يقصر 
البنت مكاهنا البيت ومآهلا للزواج واالوىل هلا أن تشتغل حبفظ القرآن واحلديث وتلقي العلوم 

يلحق األوالد الشرعية الواجبة عليها اثنيا إذا وجد مايغين عنها من مدارس أقل ضررا أن 
ترتتب على الدراسة يف  ن يتعاهدهم دائما ليصحح األخطاء والبالاي اليتأابألقل ضررا اثلثا 

 هذه املدارس وهللا أعلم
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__________________________________________ 
 

 السالم عليكم  السائل :   _182
 كفار سبية و يف الدليل من القران و سنة .الذ نساء خشيخنا هل جيوز أن

 ابرك هللا فيكم
 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :  

ال من احملاربني ألن اإلسالم حرم قتلهم وهم جزء من الشك يف جواز سيب النساء واألطف
الغنيمة وهذا إمجاع من العلماء وأدلته متواترة يف السنة وللنيب صلى هللا عليه وسلم زوجتان 

 أصلهما من السيب صفية وجويرية رضي هللا عنهما
 
 هن بغري النكاحا قصدي يعين ممكن عالقة جنسية مع فيك شيخنهللاابرك  السائل :  
 
ة اجلنسية مرتتبة على السيب فإذا وقعت املرأة املسبية يف قسمة الرجل جاز العالق الطرهوين :  

إال على أزواجهم أو ماملكت أمياهنم فإهنم غري ملومني )له أن يطأها مبلك اليمني قال تعاىل 
 وهذه كلها إمجاعات وأمور متواترة (

________________________________________ 
 

هللا وبركاته شيخنا سؤال ألحد األخوة ما حكم  السالم عليكم ورمحة السائل :   _183
 سيب اليزيدايت

 
الداينة اليزيدية داينة كفرية ليست كتابية وهم يعبدون الشيطان ولذا فيحل  رهوين : الط 

 سبيهم كسائر الكفار وهللا أعلم
__________________________________________ 
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جديدة يف واقعنا شيخنا أال ترى أن موضوع السيب حيتاج إىل قراءة  السائل :   _184
املعاصر ؟ خصوصا مع املفاسد اليت قد ترتتب على فتح هذا الباب يف ظل أننا أمة 

مستضعفة يتحكم فينا العدو وقدرته على إعمال مبدأ السيب والرق أكثر من قدرتنا حنن على 
 ذلك ؟

 فتوقيف العمل بقانون السيب يف احلروب إذن لعلة احملافظة على نساءان املسلمات 
 ون هذا من السياسة الشرعية اليت يتصرف من خالهلا أويل األمر؟ويك

 
مسألة القراءة اجلديدة وحنو ذلك ابب خطري جدا ومدخل من مداخل طمس  الطرهوين :  

الشريعة وماكان حالال يف الصدر األول فيبقى حالال إىل يوم القيامة وكذا احلرام ولكن 
ويف فعل السلف الصاحل فيمكن ماتفضلت به من حصول بعض التقييدات له أصله يف السنة 

لإلمام أن ينظر يف ذلك ابعتبار كل حالة حبسبها ويتحمل مثال حق اجملاهدين يف السيب 
 فيعوضهم ومين على السبيات او ينظر يف أمرهن 

أما تعطيل السيب كحكم ألجل الضعف ورد اهلجمات املعارضة فهذا خيشى منه الردة والعياذ 
 ابهلل

__________________________________________ 
 

 النهار و العمر وجزاك هللا خرياما حكم سب اليوم  و  السائل :   _185
 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الجيوز سب الزمن أبشكاله ألن الزمن غري  الطرهوين :  

فاعل وإمنا الفاعل هو هللا فهو خالق كل شيء ومقدر اخلري والشر فمن يسب الدهر وهو 
 ثبت يف احلديثالزمن فإمنا يسب هللا كما 

 
 شيخنا و هل من سب شيء من اشكال الزمن خيرج من امللة ؟ السائل :  
 
 قطعا ال .. هذا فقط من احملرمات اليت أيمث فاعلها الطرهوين :  
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_________________________________________ 
 

أخي يف حديث عن عبدهللا ابن عمر ميكن أنه جاء رجل إىل النيب صلى  السائل :   _186
وجع فقال النيب ضع يدك على مكان الوجع واذكر احب االمساء هللا عليه وسلم يشكو إليه 

ا عندك علم أو تسأل عنو ذإإليك و قال ايحممد ... هل هذا احلديث صحيح ممكن تتأكد 
 ..بدي صحة احلديث والراوي... كتب هللا اجرك

 
 هذا حديث ابطل اليصح الطرهوين :  

__________________________________________ 
 

 يكم ورمحة هللا السالم عل السائل :  _187
هل تنصحوا بكتاب )تعلموا أمور دينكم( الصادر من ديوان الدعوة واملساجد وهل تنصحوا 

 بتعليمه لعوام املسلمني الذين جيهلوا أساسيات الدين؟
 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :  

ته إال وهللا أخي ال أذكر مضموانت الكتاب لكن صدوره من جهة اتبعة رمسية يكفي يف تزكي
إذا كان قد صدر يف الفرتة اليت صدر فيها البيان املرتاجع عنه أو صدر قريبا بعد األحداث 

 اليت استشهد فيها أهل العلم املعروفون فيحتاج لنظر وهللا أعلم
 
وهو من الكتب اليت  ةالكتاب صدر بعد السيطرة مدينه املوصل بفرته بسيط السائل :  

 سقاطهاة إحاول الغال
 
 أنه حمرر علميا إن شاء هللاجيد .. معناه  الطرهوين :  

_______________________________________ 
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا  السائل :  _188
 األخت السائلة يف خميم اهلول تقول، هل العمل يف املنظمة فيها ردة،؟!! ♦

 نسأل هللا العفو والعافية، 
 ��وجزاكم هللا خريا 

 ا عنه، لُت كثري ئشيخنا هذا السؤالُ س
خره، ابهلل آقات، إىل لطه ، ووضح األمر يف املقيدات واملفباهلل عليك أطل الشرح في

 ��عليك
 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :  

اي أحبة .. األعمال اليت هي كفر خمرج من امللة حمدودة كسب هللا او الرسول صلى هللا عليه 
حانه وحنو ذلك أما سائر األعمال فالبد من وسلم او إهانة املصحف أو عبادة غري هللا سب

النظر فيها للمقصد منها ومايقوم بقلب صاحبها ومن ذلك العمل يف املنظمة فهو حمظور إذا  
 كانت فيه مواالة مكفرة وهذا ينظر فيه من جهات ثالثة :

 ماهية العمل
 املقصد منه

 مايقوم بقلب العامل 
خوات وتسهيل أمرهن وختفيف الضغوط واألعباء فإذا كان العمل مباحا او مندواب كخدمة األ

عنهن فهذا جانب مقبول ويضاف له العمل االستخبارايت لالطالع على بعض ماخيدم 
 اإلخوة من معلومات

واما املقصد منه فإن كان هلل وليس فيه دعم إلدارة السجن أو خيدم متكينهم وحنو ذلك او 
 املخيم فاملقصد مقبولجملرد احلصول على املال واملنزلة لدى إدارة 

مل معهم وأما مايقوم بقلب العامل فالبد ان يقوم بقلبه بغض هؤالء والرباءة منهم وكره الع
 ويغلب عليه أمن الفتنة يف دينه لوال خدمة األسرى وحنو ذلك 

أبس ابلعمل معهم وقد تكرر هذا السؤال ففصلنا القول فيه وهللا  إذا توافرت هذه األمور فال
 لمسبحانه أع
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__________________________________________ 
 

د من غري اخيرج للجه ة هللا وبركاته سؤال هل جيوز انالسالم عليكم ورمح السائل :   _189
 لديهارضا و 

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :  

 جهاد الدفع الينظر فيه إلذن الوالدين وإمنا يلزم اإلذن يف جهاد الطلب
__________________________________________ 

 
عليكم( ألن بعض دعاة اإلرجاء  ما صحة حديث )كيف ما تكونوا يوىل السائل :   _190

يستدلون هبذا احلديث يف إلقاء اللوم علي الشعوب وإهنا هي السبب يف تسلط احلكام 
 الكفرة

 
أصال اليصح هذا احلديث ولو صح فليس فيه حجة إمنا احلجة يف فعل ما أمران  الطرهوين :  

 ض بني إصالح اجملتمع وإزاحة الفاجر اخلائنبه حيث التعار 
____________________________________________ 

 
 ؟لعبة الببجي عن  السائل :   _191

 
أخي الكرمي هذه اللعبة العامل كله حيذر من خطورهتا ومفاسدها وماتؤدي إليه  الطرهوين :  

ة ومايتفرع من كوارث فهل اإلسالم الذي جاء ليعلم الناس أهنم خلقوا ألمر سام وهو العباد
 عنها جييز مثل تلك األلعاب ؟ الشك أهنا من احملظورات

___________________________________________ 
 

 ؟ شيخنا سؤال من فضلك ما رأيك بصيد األرانب السائل :   _192
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 صيد األرانب مباح كسائر أنواع الصيد الربي املباحة الطرهوين :  

___________________________________________ 
 

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا الفاضل ابرك هللا فيك اذا اان  السائل :   _193
دخلت املسجد ورأيت االمام يهم ابلرفع من الركوع واان ركعت قبل ان يقول "مسع هللا ملن 

 محده" فهل اكون قد ادركت الركعة ام ال؟  وجزاك هللا خريا
 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :  

كوع قبل رفع اإلمام فقد أدركت الركعة على قول مجهور العلماء وهو الراجح إن إذا أمتمت الر 
 شاء هللا

___________________________________________ 
 

والدي يريد أن يكلم سفري سابق يف احلكومة املصرية سعياً منه إلجياد  السائل :   _194
ل جيوز أن أستجيب لرغبة فرصة عمل يل حيث أنه يعمل اآلن اتبعاً ملنظمة حكومية دولية، ه

 والدي وهل هذا حرام أم حالل؟
 
توسط والدك لدى أي جهة كانت لست مسئوال عنه واملهم العمل الذي  الطرهوين :  

ستقوم به هل هو مشروع أم ال فإذا ساعدكم يف إجياد عمل مناسب لك فقبلت هذا العمل 
 فالحرج عليك إن شاء هللا

 
موااله الظاملني وهذا الشخص السفري  ولكن اي حبيبنا هل هذا ال يُعترب يف حكم السائل :  

عن التكلم يف السياسة مثالً أو  كاالمتناعقريب يل ولرمبا يطلب مين بعد ذلك أي شيء  
خدمة أو مساعدة، وأان جُماهر بعداوة كل من هو منافق، هل جيوز أن أصبح ذو وجهني 
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لذي أقتص منه إلخواين وأمتلق السفري ألعمل وأتكلم عن الفساد والظاملني، ولرمبا جاء اليوم ا
 مبا إنه جزء من النظام؟!

وما هي شرعية ما يفعله والدي، وهل جيوز أن أغض الطرف عن سؤاله الذي يتعلق يب رغم 
علمي وموافقيت طبعاً، فلن أكون ُمتفاجأ حني يتوسط يل السفري ويكلمين هاتفياً ليسهل يل 

 فرصة عمل شرعية أكيد؛ وإال لن أقبل؟
يش مع كوين حمارب للباطل وجماهر ابحلق، وأقبل بوساطة أهل الباطل وكيف يل أن أتعا
 وأرابب النظام؟

ه ويطلب منه مساعديت إلجياد الوساطة؛ سأمسح لوالدي أن يهاتف يل قبول تلك ارأتيتفإن 
 عمل إن شاء هللا.

 
أخي الكرمي إن الدين يسر ومن شدد شدد هللا عليه وأان أجبتك عن سؤالك  الطرهوين :  

من حال أما ماقد يرتتب على ذلك ورمبا ورمبا فلكل حادث حديث وأنت بقدر ما عرضت 
مسئول عما تفعل بعد ذلك وهكذا كان هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف إفتائه مث تبعه 

على ذلك أصحابه ومن تبعهم وعلماء األمة اإلجابة على قدر السؤال كما يف الظهار والوقاع 
كانه وغري ذلك ولو دقق فيما قاله السائل ومايرتتب على يف رمضان ومن ابشر األجنبية يف د 

الفتوى لكان عجبا ولذا حنن ننظر يف السؤال جمردا توسط الكافر لو سلمنا بكفره لك ال 
نت مل تقل إنك حتبه أو تناصره أب ونصرة و إشكال فيه واليكون من املواالة ألن املواالة ح

وتناصره فهنا الجيوز لك خصيصا ألن ما لكن أنت إن رأيت أن وساطته لك ستجعلك حتبه 
 أدى إىل حمرم فهو حمرم 

وأتكد أن جل حياتنا هبا حنو ما تتخوف منه وكمثال ضابط متقاعد فتح بقالة أو متلك 
 …سيارة أجرة أو احلكومة املرتدة فتحت مدرسة 

هذا  استطراديأعزك هللا اي موالان، وابرك هللا لك يف علمك ونفع بك، وهللا إن  السائل :  
وإين إن شاء هللا ألفعلن ما سوف تفتيين  االعرتاضن ابب التوضيح والبيان وليس من ابب م

به، ولتعلم أبين ما استفضت يف التوضيح إال حلاجيت لتلك الوساطة وفرصة العمل؛ واليت 
 أخشى أن يفتنين هللا هبا وبنفعها وماهلا وهو خري الرازقني.
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صاحل من وجه نظركم الطيبة، وجزاك هللا عّنا خري لذلك أرغب منك يف إجياز بتوجيهي جتاه ال
 اجلزاء، واعتذر على إطاليت.

 ربنا يبارك فيك اي موالان
 أان متابع حضرتك

 
ماعندي ذكرته لك جمرد الوساطة منه لعمل مشروع اليظهر يل فيها مانعا وأما  الطرهوين :  

 مايرتتب على ذلك فأنت الذي تتحكم فيه وابهلل التوفيق
___________________________________________ 

 
السالم عليكم و رمحة هللا وبركاته شيخنا هل شيخ منصور مسرقندي  السائل :   _195

  فيكهللام ال  ؟ ابرك أماتريدى هو مرتد 
 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :  

كل من قال ال إله إال هللا حممد رسول هللا فهو مسلم حىت تثبت ردته شرعا على مابيناه يف 
لة تكفري املعني واملاتريدية فرقة ختالف أهل السنة يف بعض األمور وليست طائفة كفرية رسا

 وعلماؤها أئمة معذورون يف اجتهادهم
____________________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا  السائل :   _196

 فضيلة الشيخ أحسن هللا إليكم:
ه وال يصلي وال يهمه الدين لكنه ال ءنية ونصر أبنامسلم تزوج من نصرا إن كان رجل من بلد

يشهد على نفسه ابلكفر و أوالده اعتنقوا اإلسالم الحقاً )األخ واألخت( فهل يكون عقد 
 النكاح صحيح إن كان األخ هو الويل على أخته؟ )األب أصالً ال يكرتث لذلك(

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :  
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 هو أوىل من والده بوالية أخته إن كان ماذكر يف السؤال صحيحانعم عقد النكاح صحيح و 
___________________________________________ 

 
هل  ♦السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، شيخنا الغايل، حفظك املوىل،  السائل :   _197

 هذا صحيح ورديف للكتاب والسنة وجزاكم هللا خريا
عي أن مرتكب الكفر متأوال، أو جمتهداً خمطئاً، أو قال الشيخ عبد هللا أاب بطني: " فاملد

مقلداً، أو جاهاًل: معذور؛ خمالف للكتاب والسنة واإلمجاع بال شك " " االنتصار حلزب هللا 
 املوحدين والرد على اجملادل عن املشركني "

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :  

اليؤخذ من آية واحدة أو حديث واحد هذا كالم جممل لواحد من املشايخ وإذا كان الدين 
 فكيف يؤخذ من كليمات لرجل لو مل يولد ماضر اإلسالم شيئا 

ماذا يقصد مبرتكب الكفر هل املسلم الذي وقع يف الكفر أم الكافر األصلي فإن كان يقصد 
األصلي فكالمه صحيح مائة ابملائة وإن كان يقصد املسلم الذي وقع يف الكفر فكالمه ابطل 

 ابملائة مائة 
 كما أن العذر يراد به عند البشر ويراد به عند هللا ويراد به أمام القضاء فأيها أراد 

 وعموما من أراد احلق يف تلك املسألة فعليه بكتاب تكفري املعني
___________________________________________ 

 
  نصليهاومىت األوابنيالسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ماهي صالة  السائل :   _198

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :  

ن صالة األوابني بني املغرب والعشاء وأهنا ست ركعات واليصح يف ذلك أاملشهور بني العامة 
حديث وإمنا الثابت يف صحيح مسلم أهنا صالة الضحى حني ترمض الفصال وأقلها ركعتان 

 وهللا أعلم
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__________________________________________ 
 

 3امشيخي ممكن تعليم صالة  الوتر هل هي ركعه  السائل :   _199
 
يف األوىل بسبح  أن تصلى ثالاث يقر أصالة الوتر أقلها ركعة وهي جمزئة واألفضل  الطرهوين :  

عوذات الثالثة وإن صالها متصلة مل جيلس إال يف يها الكافرون والثالثة ابملأوالثانية بقل اي 
 آخرها للتشهد أو يفصل بني الركعتني ومابعدمها ابلتسليم

____________________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته السائل :   _200
نا احلبيب هل هناك خطب مجعة للنيب عليه الصالة والسالم حمفوظة يف كتب السنة ؟ شيخ

 ميكن تدلنا عليها ،،،
 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  : الطرهوين 

مل أقف على خطبة مجعة بسند صحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم واملروي بعض املراسيل 
ماحفظ من خطب عنه صلى هللا عليه إال أنه ثبت يف الصحيح خطبته بسورة ق ورمبا بعض 

 وسلم كان يف مجعات ولكن مل ينص على ذلك الرواة وهللا أعلم
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