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 رمحة هللا وبركاته شيخنا هل جيوز النكاح ب تلفون .السالم عليكم و  : السائل_ 201
  فيكهللاابرك 

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :

إذا اكتملت شروط النكاح الصحيح صح النكاح سواء ابملواجهة أم ابلكتابة أم بوسائل 
حقق من الشخصيات مع التواصل املهم إجياب وقبول وويل وشاهدي عدل مع ثبوت الت

 وجود الصداق
___________________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته السائل :_ 202

نقل بعض العلماء اإلمجاع على عصمة األنبياء منهم اجلرجاين واآلمدي وابن تيمية لكن  
)وهو فعل كفري كما  واحكيف جنمع قوهلم مع قول ابن القيم أن سيدان موسى ألقى األل

 ؟يفهم من قوله( يف حالة غضب شديد
 وابرك فيكم وجزاك هللا خري

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :

األنبياء معصومون من الكبائر ومن الكفر قطعا ولكنهم غري معصومني من الغضب وإلقاء 
ه االستهزاء أو اإلعراض وحنو ذلك األلواح ليس كفرا يف حد ذاته وإمنا يكون كفرا إذا قصد ب

وهذا مل حيصل من موسى عليه السالم ولذا نكرر دائما أن بعض األعمال قد تكون صورهتا  
كفرا عند البعض وهي ليست كذلك ونشران مقاال قبل سنوات ضمن احلملة على الغالة 

 يتضمن صورا كثرية من السجود يظنها الظان سجودا لغري هللا وهي ليست كذلك
 
حالة غضب ال يشعر مبا حوله مثل حالة العذر  يفكما أن سيدان موسى قد يكون   لسائل :ا

 الطالق صحيح ام ال؟ يفابلغضب 
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 نعم العذر ابلغضب الشديد كالعذر ابلفرح الشديد الطرهوين :
 
قول أو  ذن يل يف أول مشاركة أن أعقب على مسألة رامي األلواحهل أتأحد األعضاء :  -

معىن الوضع يف اللغة العربية ومثل ذلك أن أخوة يوسف ملا استقر  أيخذن اإللقاء وهللا أعلم إ
وأم موسى وه تللقولو رموه به اجلب أي وضعوه به  ةلقوه يف غيابأهبم األمر على عدم قتلهم ف

األلواح لو أن و. ي تضعه هناك يطفو على سطح املاء أ ه يف اليمين تلقأهللا إليها  ىأوح
فهو وضعها عليه ي حال فهي كانت من احلجارة السالم رماها لتكسرت أبموسى عليه 

 علمأالسالم وملا سكت عنه الغضب أخذ األلواح و هللا 
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :
يظهر للعامل فضال عن العامي يف اللغة وراجع لذلك  جيوز التفسري مبجرد ما أخي الكرمي ال

التفسري يف املوقع فالبد من الرجوع ألئمة التفسري من السلف وموسى عليه  دورتنا يف أصول
السالم ألقى األلواح مبعىن رماها بسبب الغضب وقد تكسر بعضها بسبب ذلك كما جاء 

 عن ابن عباس وغريه 
وهذا خيتلف عما سقته عن يوسف عليه السالم وأم موسى فاملالبسات ختتلف والسياق 

كان يصح مبكان آخر مع العلم أنه يف هذين املوضعني عرب ابإللقاء صح مب خيتلف فليس ما
 وإن مل يكن مث رمي ألنه أشبه الرمي ملا فيه من التعريض للهلكة وفقك هللا

_______________________________________ 
 

 ؟ هل يعد الشيخ االسالم ابن تيمية االستغاثة ابلنيب شرك اكرب او اصغر السائل :_ 203
 
 قطعا بعد مماته شرك أكرب لكنه يعذر املتأول واجلاهل يف ذلك طرهوين :ال
 

 ؟ والتوسل به صلى هللا عليه وسلم السائل :
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 يدخل يف الشرك هذا بدعة وال الطرهوين :
 

نيب هللا  ؟ كقويل اي ، أن أاندي النيب ابلشدائد صحابالستغاثة شيخنا املقصود  السائل :
 أنقذين؟!! 

فالبعض يقوهلا لكن هو يؤمن أن ذلك إبذن هللا وإذا مل أيذن هللا لن أييت  ، وإن كان كذلك
النيب أو اجليالين مثال ألين مسعت هذا الكالم من الصوفية ، فما حكمه وجزاكم هللا خريا 

 ��شيخنا الفاضل 
 

هذا نوع من التأويل لكنه غري مقبول من صاحبه ومل مل يناد هللا سبحانه إن كان  الطرهوين :
 . ادقا ؟ ولذا مثل هذا شرك أكرب يستتاب فاعلهص

__________________________________________ 
 

 ماهو  مصدر مقولة )استفت قلبك ولو أفتوك( ، وهل يصح ذلك ؟ السائل :_ 204
 

هذا حديث صحيح واملراد به أن يتجنب املسلم ماحاك يف صدره من أفعال  الطرهوين :
 تاه جبواز ذلك ألن اجتناب الشبهات أوىل وأقوال ولو أفتاه من أف

 ن يفتيه العلماء بتحرمي شيء فيرتك الفتوى ويقول قليب يرى حل ذلكأوليس املراد 
___________________________________________ 

 
ما رأيكم يف من يقول ال نستطيع أن مننع األخيار من دخول الشرطة حىت  السائل :_ 205

 املعصية يفاولوا دفع الظلم وحماربته قدر االستطاعة وال يطيعوا ال يتسلط الفسدة وحي
 

هذا فهم خاطئ حلقيقة الصراع وللواقع فالصاحل الميكن أن يبقى بني هؤالء  الطرهوين :
وسيحارب والميكن من شيء مع مايستلزم دخوله هذا السلك من خمالفات شرعية وتنازالت 

 تصل للردة والعياذ ابهلل
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جيوز ان نطلق على من يقول مثل هذه الفتوى مرجئ مع انه معروف بعلمه  وهل السائل :

 أحدا ؟وصالحه وال نزكى على هللا 
 

هذه من الكوارث وهي وضع املصطلحات يف غري موضعها ولذا يراجع رسالة  الطرهوين :
 معركة املصطلحات وهذا الشخص خمطئ يبني له وليس من اإلرجاء يف شيء

_________________________________________ 
 

احلديث تشعر أنه مييل للتضعيف يف غالب  يفما رأيكم مبنهج البعض  السائل :_ 206
 احلديثية آرائه

 
 هذا كتبنا عنه آخر مقال عن أصحاب منهج املتقدمني والنوافقهم يف ذلك الطرهوين :

_________________________________________ 
 

 يكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا، السالم عل السائل :_ 207
مباشرة  تتوضأالتحاميل النسائية، ! هل  استخدمتاألخت السائلة تقول، إذا املرأة /♦

 ��للصالة، أم أنه يلزمها الغسل وجزاكم هللا خريا شيخنا 
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :
ح نقض الوضوء بذلك ولذا فليس عليها استخدام التحاميل النسائية يستلزم مس الفرج والراج

إال الوضوء وأما الغسل فموجبه التقاء اخلتانني أو اإلنزال وليس إدخال أي شيء إال أن 
 يرتتب على اإلدخال إنزال فيجب لإلنزال

 
 يعين شيخنا إذا حدث اإلنزال جراء استخدام التحاميل وجب الغسل صح؟ السائل :
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مستحيل ألن إنزال املرأة يسبقه فرتة للوصول للنشوة وهذا  قطعا .. لكن هذا شبه الطرهوين :
 . الحيصل من التحميلة ولكين عممت اإلجابة لتشمل غري التحميالت

__________________________________________ 
 

 ؟ ما رأيكم مبنهج الشيخ األلباين احلديثي السائل :_ 208
 

نوافقه يف كل أحكامه لكنه عمدة يف  م والالشيخ إمام يف احلديث وليس مبعصو  الطرهوين :
 هذا العلم رمحه هللا

___________________________________________ 
 

مع  الصالةشيخي هل من جيمع …  وبركاتهالسالم عليكم ورمحة هللا  السائل :_ 209
 بعضها بدون عذر هي من الكبائر والعياذ ابهلل

 
  وبركاتهوعليكم السالم ورمحة هللا الطرهوين :

إذا كان جيمع غري صلوات اجلمع املعروفة فالشك أن ذلك من الكبائر بل ذهب بعض أهل 
العلم إىل كفره أما إن كان جيمع الظهر والعصر معا واملغرب والعشاء معا مجعا صوراي يعين 

وىل يف آخر وقتها والثانية يف أول وقتها فله رخصة يف ذلك وإن كان خالف السنة الدائمة األ
وإن كان جيمعها مجعا حقيقيا فهو خمطئ يف ذلك يفهم عدم جواز ذلك يف الصواب من  

 . كالم العلماء
____________________________________________ 

 
يقول أهنم  املشايخما حكم املتمذهبني وهل يكفرون ألين مسعت أحد  السائل :_ 210

من  ةنة نبيه يصبحون هبذا متخذينهم آهلبتقليدهم لألئمة من دون الرجوع إىل كتاب هللا وس
 دون هللا؟
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ي عالقة ابلشرك وإمنا هو أالذي يقول ذلك جاهل متعامل .. والتمذهب ماله  الطرهوين :
ميلك أدوات  التزام فهم أحد العلماء األكابر للنصوص الشرعية املأمور ابتباعها ألن العامي ال

 فهمها
__________________________________________ 

 
شيخنا مباذا تنصحون طالب علم مبتدئ بكتب يف أبواب العقيدة  السائل :_ 211

 واملصطلح واللغة والتفسري والفقه؟
 

 أنصحه مبا كتبناه يف منهجية طلب العلم الطرهوين :
/https://tarhuni.net4379 

 
___________________________________________ 

 
سالم عليكم نريد بيان حال مجاعة اإلخوان يف مصر و اخواهتا يف  السائل :_ 212

 فلسطني و تونس و املغرب و غريها من البالد و جزاكم هللا خريا
 

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته تكرر هذا السؤال كثريا ومجاعة اإلخوان ختتلف  الطرهوين :
دات ختتلف عن األتباع والقدماء خيتلفون عن احملدثني والشيوخ خيتلفون من بلد ألخرى والقيا

 عن الشباب فليكن السؤال عن األفعال ال عن اجلماعات
____________________________________________ 

 
شيخنا الفاضل ؛ لو مسحت صديقي يعمل يف سوبر ماركت وحبكم عمله  السائل :_ 213

ه ان كان على وضوء. ؤ قصد( أثناء أخذ النقود ، فهل ينقض وضو  يلمس بيد الزبوانت )دون
.. 
 

https://tarhuni.net/4379


9 
 

جيوز وميكنه اجتناب ذلك جبعل الزبونة  أما الوضوء فال ينتقض وأما اللمس فال الطرهوين :
 تضع املال على طبق أو على املكتب وحنوه

_________________________________________ 
 

و احد اخللفاء أما حكم تصوير النيب  نا ابرك هللا فيكالسالم عليكم. شيخ السائل :_ 214
نالحظ اهنم يضعوا لون ابيض مكان الشخص واذا   ألنناالراشدين يف االفالم اإلسالمية.  

 كان حمرم فما هو الدليل يف حترميه افتوان مأجورين ان شاء هللا
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :
 األساس املنع ألنه يقوم على خمالفات شرعية كثرية األصل يف التمثيل من 

ومتثيل األنبياء وخيار الصاحلني فيه إهانة هلم وانتقاص لقدرهم وهو أمر خطري الحيتاج 
ن ميثل كافر أو ألالستدالل له ألنه كفر ابإلمجاع ابلنسبة لألنبياء ويكفي إهانة وانتقاصا 

 عزة واجلاللمن قبل رب ال ىفاجر زان سكري شخصية نيب مصطف
__________________________________________ 

 
 خوان يف مصر؟ما حكم االنضمام لإل السائل :_ 215

 
 الجيوز ذلك لوجود خلل كبري يف منهجهم وتنازالت الجتوز شرعا الطرهوين :

__________________________________________ 
 

 الوتر يف غري رمضانشيخنا ماحكم القنوت يف صالة  السائل :_ 216
 

القنوت األصل فيه يف غري رمضان فقد علمه النيب صلى هللا عليه وسلم للحسن  الطرهوين :
 وهو عام يشمل رمضان وغريه
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 قصد ماحكم صالة الوتر اذا مل يقنت فيها املسلمأ السائل :
 

 الوتر صحيح قنت فيه أم مل يقنت فيه الطرهوين :
___________________________________________ 

 
 السالم عليكم و الرمحة هللا وبركاته  السائل :_ 217

من سورة املائدة  ؟ هل لنا حالل طعامهم و احملصنات هم يعين  5شيخنا ما هو قصد اية 
 موحدين او كما اآلن الثالث ثالثة ابرك هللا فيكم االذين كانو  اآليةقصد 

 
 اته وعليكم السالم ورمحة هللا وبرك الطرهوين :

وإابحة نكاح املرأة ،  املقصود من اآلية إابحة األكل من ذابئح أهل الكتاب وإن كانوا كفارا
 الكتابية وإن كانت كافرة

____________________________________________ 
 

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتة يف اخت عم تسأل شيخي تقول أان بنت  السائل :_ 218
ت اهلو ل زوجي  وزوجي بيشتغل واهلو بياخدوله راتبه  وراتيب أان كمان متزوجة وساكنه بي

أان مو رضيانة بس زوجي رضيان ع هل شي بس أان أوقات ابخد منهن مصاري من دون 
 علمهن فهل يعترب هذا حرام ام حالل

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :

نقص عليها احتياجاهتا الضرورية فالحرج عليها إذا كان هناك تقصري معها يف النفقة حبيث ي
 أن أتخذ مايسد احتياجاهتا أما غري ذلك فالجيوز

____________________________________________ 
 

 السالم عليكم ..  السائل :_ 219
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شيخنا الفاضل ذهبت اىل املسجد لصالة اجلماعة واإلمام يف التشهد االخري وعندما بدأت 
حرام ، شرع اإلمام ابلتسليم واان الزلت واقفاً فهل صاليت مع اجلماعة صحيحة ام بتكبرية اإل

 أسلم وأصلي لوحدي ؟؟
 ��نفعنا هللا بعلمكم 

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته مادمت أحرمت قبل انتهاء التسليمة األوىل فأمت  الطرهوين :

  يكتب أجرك بنيتك إن شاء هللاصالتك أما إذا أمت التسليمة قبل إحرامك فأنت منفرد وهللا
__________________________________________ 

 
إال هو  هالسالم عليكم اي شيخ . هل صحيح قول :حسيب هللا الذي ال إل السائل :_ 220

 عليه توكلت وهو رب العرش العظيم .سبع مرات حني أصبح و حني أمسي 
 وما الدليل على ذلك جزاك هللا خريا

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته هذا الذكر ورد يف حديث رواه أبو داود وغريه  وين :الطره

 وصححه مجاعة من أهل العلم
___________________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا ما حكم اللعب ابلشدة )الورق(  السائل :_ 221

 باتان مل يكن فيها مال او مس
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
 إذا مل يرتتب عليها خمالفات شرعية فهي مكروهة إلضاعتها الوقت فيما النفع فيه

___________________________________________ 
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يف البنوك حبيث أضع  االشرتاكالسالم عليكم ورمحة هللا اي شيخ ماحكم  السائل :_ 222
 ا؟أموايل هب

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :

 الجيوز إيداع األموال يف البنوك الربوية ألهنا إعانة على أكل الراب ومشاركة فيه
____________________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا  السائل :_ 223
 ��قاعدة يعد من الغالة ؟!! وجزاكم هللا خريا أخد األخوة يسأل،  هل من كفر ال♦
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
 هكذا على اإلطالق نعم

____________________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا  السائل :_ 224
م شاهدانهم كيف يغزون شيخنا ماحكم ضرب الشيش؟ لدى الصوفية؟!! وللعل /♦

السكاكني يف بطوهنم، وأحدهم قّطع شخصا وأعاد وصله، والكثري من ذلك، فما 
 ��حكمه؟!!!  _والصوفية أئمة ؟ مااحلكم _ وعوام؟!!  ؟!!! وجزاكم هللا خريا

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :

من السحر واالستعانة  مايفعله أصحاب الطرق من ضرب الشيش وغرز السكاكني هو
 ابلشياطني عن طريق عهودهم الكفرية 

والصوفية طبقات ودرجات وأصحاب التصوف النظري منهم كفار قوال واحدا وقريب منهم 
أصحاب التصوف الرقمي وأما سائرهم فحسب اعتقاداهتم فمن يعبد القبور فهو كافر مشرك 

 اء الشروط وانتفاء املوانعأئمة وعواما لكن يتوقف احلكم على املعني على استيف
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وأما صوفية البدع اليت مل تصل إىل الشرك والكفر فهؤالء مسلمون مبتدعة يعلمون وكثري من 
 . العوام على هذا وهللا أعلم

 
 

شيخنا قولك هنا، )فمن يعبد القبور فهو كافر مشرك أئمة وعواما ( إىل )لكن  السائل :
اجلملة األوىل قلت كافر مشرك أليس هذا حكم خره، يف آيتوقف احلكم على املعني(  إىل 

على املعني وتنزيل احلكم عليه عينا؟؟!!! فكيف تزيد )لكن يتوقف احلكم على املعني؟!! هل 
 . لك أن تبني لنا فإين مل أحسن الفهم

 
املشكلة عدم فهم الفرق بني احلكم العام واحلكم على املعني .. ماقلناه حكم عام  الطرهوين :

ا فهو مشرك أو كافر أما احلكم على املعني هو عندما أمحد أو حممد أو عبد هللا من فعل كذ
 . يفعل هذا الشيء فعندما حنكم عليه أبنه كافر أو مشرك فهذا حكم على املعني

 
 

____________________________________________ 
 

 يدةالسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا، سؤال عن قص السائل : 225
 

ال أعرفها وقد حبثت عنها وفيها كلمات مومهة ميكن أتويلها ومعلوم مبالغات  الطرهوين :
من صديق لصديقه فإن كانت كذلك  االشعراء وقد تكلم فيها بعض املشايخ وقد قيل إهن

 فمعانيها مبالغ فيها جدا .
_________________________________________ 

 
 و الرمحة هللا وبركاته  السالم عليكم السائل : 226

 ... ابرك هللا بكم شيخنا الفاضل أحد أصدقائي عنده موضوع يقلقه وال يعرف من يستفتيه
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لديه شقيق له مع جيش النظام وصديقي ال يكلمه وقاطع الصلة معه منذ فرتة بعيدة وأهله 
 رحم ( غاضبون من ذلك ويطلبون منه عكس ذلك ويقولون له مغلوب على أمره وأهنا )صلة

 علماً أنه مل يشارك يف األعمال القتالية ووظيفته سائق عند احد الضباط فما احلل برأيكم ؟؟
 

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .. صلة االخ الكافر مشروعة مع نصحه  الطرهوين :
 وحتذيره طاملا مل حيارب إن مل يرتتب عليها ضرر وهللا أعلم

وهو قد يعذر ابجلهل واإلكراه وحنو ذلك فاليقع عليه حكم  هذا على اعتبار انه كافر فكيف
 . فعلى األخ أن جيتهد يف حثه على ترك هذا العمل اخلبيث وابهلل التوفيق الكفر

 
هو هنا وأهله موجودون ابلشام وصعب جدا االنشقاق عن جيش النظام ملا قد  السائل :

ول صديقي فان أخيه يصلي ابلسر ابإلضافة اىل أنه على حد ق يلحق الضرر أبهله وبه أيضا
 وال يقطع فريضة

 
 مجيل .. لعله يعذر حىت جيد خمرجا الطرهوين :

 
___________________________________________ 

 
  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته السائل :_ 227

 
 عبارة عن شبهة ألنهشيخنا الفاضل ابرك هللا فيك اريد اسألك سول ولكن يف اخلاص 

 يف اجملموعة نشرهتاهبا احد االعضاء اذا  يتأثرفاخاف ان 
شيخنا كيف نرد على الروافض حينما يقولون اننا اهل السنة نلعن قاتل عثمان ونتهمه ابنه 

اد ولكن ن اجتهوع خارجي وانه وانه... مع انه عندما قتل عثمان فانه قتله عن حسن نية
ية ويزيد ي معاو لي اعلذي قتل احلسني وخرج على وابملقابل ا اهل السنة يقولون انه خارجي
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اتل مثلهم مثل ق خوارج هنماوال يقولون  ملاذا اهل السنة يقولون اهنم اجتهدوا اي معاوية ويزيد
 عثمان الذي اجتهد واخطا

 ارجوا منك شيخنا ان جتيب على هذه الشبهة فاهنا اعمتين
 وصدق القائل.  الشبه خطافة وجزاك هللا خري

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته هوين :الطر 

 قتلة عثمان اليقال عنهم خوارج وإن كانوا جمرمني ظاملني واخلوارج مل يظهروا إال يف زمن علي 
والعربة بتسمية الشخص خارجيا ليست بقتله خيار الناس وإمنا ابعتقاد معني إذا توافر فيه 

 ل الدولة خوارج مبحث تعريف اخلوارجمسي كذلك ولو مل يقتل أحدا وراجع لذلك مناظرة ه
 

شيخنا حفظك هللا.  لكن املهم هل يطبق على معاوية ويزيد ما طبق على قتله  السائل :
 عثمان ابعتبار اهنم اجتهدوا واخطؤوا

 
فرق شاسع بني اجملرم القاتل واجملتهد وفرق كبري بني الصحايب وغريه وفرق كبري  الطرهوين :

 ن ليس يف العري وال يف النفري بني من له سابقة خري وم
يرى بعض اهل العلم جواز لعنه جمرم مرتكب للكبائر أين هو _ عامله هللا مبايستحق _ فيزيد 

 من معاوية رضي هللا عنه الصحايب الفقيه الذي اجتهد يريد اخلري فلم يصبه
أحقر وأسفل أما قتلة عثمان السفهاء اجلهلة الرعاع طالب الدنيا مرتكبو أعظم الكبائر فهو 

 وجه للمقارنة أصال ال
____________________________________________ 

 
 عليكم السالم  السائل :_ 228

 امرأة زوجها جيامعها من الدبر لكن ليس يف املوضع ..هل جيوز 
 



16 
 

 مداعبة الزوجة يف مؤخرهتا دون إيالج يف فتحة الدبروعليكم السالم ورمحة هللا ،  الطرهوين :
 مباحة الشيء فيها

 
 نزالواإل السائل :

 
 الشيء فيه قطعا الطرهوين :

_________________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  السائل :_ 229
 ماحكم تعاطي القات

 
در وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته القات من أخبث املطعومات الضارة وهو خم الطرهوين :

ومن شدة ضرره وأتثريه على العقل حمظور يف كثري من البالد وما كان كذلك فالشك يف 
 حترميه

__________________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا  السائل :_ 230
شيخنا الفضيل، ماذا يفعل املسلم إن وجد بعض صفات املنافقني فيه رغم جماهدة نفسه 

ا يف نفسه أحياانً دون قصد هل يؤاخذان هللا فيها وهل يعد منافقاً إن مات على فيستشعره
 هذا احلال؟

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ... النفاق نوعان عملي واعتقادي فاالعتقادي  الطرهوين :

هو إبطان الكفر والتظاهر ابإلسالم وهذا الأظنك تقصده وأما العملي وهو الكذب 
د والفجور يف اخلصومة وخيانة األمانة فهذه وقوع املسلم يف شيء منها عليه أن وإخالف الوع
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يتوب إىل هللا وحيارب ذلك منه وجيتهد يف ترك ذلك ولو وقع فيها مدفوعا يف بعض األحيان 
 يسارع ابلندم والعزم على عدم التكرار ويكثر من االستغفار وابهلل التوفيق

يعترب منافقا خالصا ألنه اليعترب كذلك حىت جتتمع فيه  ولو مات وقد وقع يف شيء منها فال
 كل اخلصال وحىت يتكرر منه هذا البالء

___________________________________________ 
 

السالم عليكم..شيخنا..تروج هذه الصورة يف فيسبوك ويقولون أهنا تعين  السائل :_ 231
األشكال األخرى..وفريق آخر يقول أبن احتاد االسالم مع الصليبيني يف مواجهة اليهود و 

اإلسالم والصليبيني سيتحدون يف احلرب يف آخر الزمان..فما قولكم يف هذه املسألة ابرك هللا 
 فيكم

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .. هذه الصور التقدم شيئا والتؤخر والواقع  الطرهوين :

يب لعن هللا اجلميع .. وهناك من يكذب ذلك فمن حيمي هؤالء األعداء هم محلة الصل
عالمات الساعة ما يدل على حصول صلح بني الروم واملسلمني وهذا المانع من حصوله يف 
بعض األزمنة ولكن الواقع اآلن أن أهل الصليب هم قادة احلروب على املسلمني ووراءهم كل 

 ملل الكفر وأهل الردة
____________________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا  السائل :_ 232

شيخنا الفاضل ابرك هللا فيك حنن جمموعة من العمال نصلي الصبح يف العمل مجاعة لكن 
الذي يصلي بنا يقرأ ابلسور القصار فأحس انه مل يعط لصالة الصبح حقها،، فهل أصلي 

 الصالة فأىب وحتجج قد نصحته ان يطيل قليال يف-خلفه حفظا للجماعة ام أصلي منفردا؟! 
 بضيق الوقت
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وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .. عليك ابجلماعة واخلري فيها واحلمد هلل حىت  الطرهوين :
وإن كانت بقصار السور ولك أن تعوض ذلك يف النوافل فإن شئت أطل يف صالة الضحى 

 مثال وابهلل التوفيق
_____________________________________________ 

 السالم عليكم  السائل :_ 233
 هل اي شيخ السجاير حالل او حرام ؟ و ايه الدليل ؟؟

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .. اإلسالم جاء بتحرمي كل ضار خبيث وإابحة   الطرهوين :

كل طيب انفع والسجائر من القسم األول الضار اخلبيث فاتفاق العقالء وقد قال تعاىل : 
 الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث . وقال صلى هللا عليه وسلم الضرر والضراروحيل هلم 

__________________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا؛  السائل :_ 234
أحد األخوة يسأل هل جيوز الدعاء هكذا  )اللهم إاّن نسألك )بقدرتك( اللهم إان /��

 ��اخري  زاکم هللاجك( اللهم إان نسألك )بعزتك( وحنو ذلك و نسألك )جبربوت
 

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .. سؤال هللا ودعاؤه أبمسائه وصفاته مشروع  الطرهوين :
واثبت يف السنة ألن األمساء والصفات هي قائمة ابلذات فالتنفك عنه فهي مثل السؤال 

لم أعوذ بعزة هللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وقال ابهلل سواء بسواء قال صلى هللا عليه وس
 ايحي ايقيوم برمحتك أستغيث وحنو ذلك

________________________________________ 
 

 هل هناك خالف يف تغطية الوجه ؟ السائل :_ 235
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نعم يوجد خالف وهناك اتفاق على السرت عند الفتنة أو انتشار الفساد  الطرهوين :
 جوب سرت الوجه مطلقاوالصحيح و 

___________________________________________ 
 

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا ماحكم أبناء الزان وكيف نتعامل  السائل :_ 236
معهم وهل جيوز للمسلمني تبنيهم وكيف العمل عندما يكربون وكيف يتم تزوجيهم وإيل من 

ودان هلم دار أتوي أعدادا كبرية منهم وهناك من مل يرزقه هللا ينسبون علما إن يف بلدان الس
 . أطفاالً يذهبون هلذه الدار وأيخذون طفال يتبنونه

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :

أبناء الزان الذين ال يستلحقهم أحد مسئولية ويل األمر ومن قام على تربية أحد منهم مأجور 
 عدم التبين مبعىن النسب والتحرمي وهللا أعلمعلى ذلك لكن بشرط 

)وهلم حق املسلم يف املعاملة طاملا كانوا مسلمني وينسبون ألمساء ومهية  تصدق على أي أحد  
كفالن بن عبد هللا ويزوج بعضهم من بعض فهو أوىل ومن قبل من املسلمني تزويج أحد 

 على ذلك من كالم الناس( .منهم الرتضاء دينه وخلقه فالحرج ولكن سيتحمل ما يرتتب 
___________________________________________ 

  
 اجلنابةلسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا حكم لبس ثياب ا السائل :_ 237

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته المانع من لبس الثياب اليت أجنب فيها  الطرهوين :

أم مل جيد فاملين األرجح طهارته ويسن إذا وجد له أثرا أن يفركه الشخص سواء وجد فيها أثرا 
 إذا كان ايبسا وأن مييطه بشيء إذا كان مائعا

___________________________________________ 
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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخ حصل يف قرييت أنه كانت توجد  السائل :_ 238
ألهنم يسكنون يف  الزوجةتدخل أهل الزوج ويعتدون علي مشاكل عائلية بني زوج وزوجته وي

منزل واحد والزوجة حقيقة صغرية يف عمرها وكان حيصل هلا أحياان هجران من الزوج فقام 
أحد الشباب الذي يعرف هذه الزوجة ويعرف ما متر به من حرمان عاطفي واغراها ابهلروب 

طيلة هذه املدة إيل أن  ألقت الشرطة شقة ومكثوا هبا أايما وكان يعاشرها  واستئجارمعه 
القبض عليهما بعد فتح زوجها بالغ يف الشرطة بفقداهنا وبعد ذلك حصل حماكمات 

وجلسات ومت الطالق بينهما ومبا أن القضاء ال حيكم بشرع هللا وال يقيم حد الرجم عليها 
قد تسبب هذا ابعتبارها زانية حمصنة وقد أطلق سراحها مع العلم أن هلا ثالثة أطفال و 

احلادث يف فضيحة كبرية يف املنطقة وقد هدد شباب من أقرابء الزوجة بقتلها وقتل الشاب 
 رأةوحنن يف حرية من األمر وهناك مساعي من بعض الناس أن يتم تزويج الشاب امل

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :

ي يف تزوجيهما أوىل بعد نصحهما وحثهما أما قتلها وقتل الشاب فمحرم الجيوز حبال والسع
 على التوبة والندم على فعلهما وهللا املوفق

_________________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته السائل :_ 239
 هل جيوز لألم ان تصلي خلف ابنها القاصر من ابب تشجيعه على الصالة؟؟

 
 الم ورمحة هللا وبركاته وعليكم الس الطرهوين :

إذا كان الصيب مميزا فصالة البالغني خلفه صحيحة وقد كان يؤم الصحابة يف زمن النيب صلى 
 هللا عليه وسلم طفل عمره ست سنوات

___________________________________________ 
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ل ما حكم من يقو  السالم عليكم شيخنا ابرك هللا فيك. سائل يسال السائل :_ 240
 وكذلك ما حكم من يقول لصديقه املقرب اي قليب او اي روحي لزوجته اي قليب او اي روحي

 جزاكم هللا خري
 

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الحرج يف ذلك فهو من املباحات وابلنسبة  الطرهوين :
اظ إذا  للزوجة رمبا أخذ حكم االستحباب وأما ابلنسبة للصديق فاألوىل البعد عن هذه األلف

 كانت توضع يف غري حملها وهللا أعلم
___________________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا  السائل :_ 241
 إحدى األخوات تسأل /♦

أان أعيش مع إخيت من أمي وأيب وأخيت زوجها كان يعمل مع األكراد حارس على سجون 
ها راتب، وأان أعيش معها من الراتب ، لكن أخيت زوجها تويف ، وأان األخوة، واألكراد يعطو 

ال أصرف من مايل معها، وأان زوجي أسريا لدى األكراد ، وأان أريد أن أعرف هل هذا جيوز 
 ��وأخيت املذكورة لديها أطفال من زوجها وجزاكم هللا خريا  أم ال ؟! 

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :

التعاون مع األكراد ضد اإلخوة حبراسة السجن وحنوه يصل إىل الردة والعياذ ابهلل وماله حرام 
لكن طاملا الزوج مات وأصبح هذا املال أييت منهم دون عمل وقد فهمت األخت الدين 

واتبت مما سبق هلا مع زوجها وليس هلا دخل غري هذا املال فلو نوت أنه كالغنيمة منهم وأهنا 
ه هلم يستخدمونه يف حرب املسلمني فأرجو أنه الأبس به حىت جتد بديال فإن وجدت لو تركت

 فلتدفعه للمجاهدين وهللا أعلم
 

 عيش األخت مع أختها، وال تصرف من ماهلا،لوابلنسبة ل جزاك هللا خريا شيخنا، السائل :
 كما ذكرت ليك يف السؤال يف األعلى
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 ها بديلالأبس يف ذلك طاملا ليس لدي الطرهوين :

__________________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا السائل :_ 242
ماذا نستطيع ان نفعل مع شخص يبدي حبه ودعمه ومناصرته لطواغيت آل سعود من 

حكام، ويقول ملن ينكر عليه ادعو هلم ابهلداية افضل من ان تلعنهم وال يرى يف تصرفهم 
حرج ، وقد اقيمت عليه احلجة ببيان ضالل ال سعود وما اىل ذلك ، ولكن تراه يتهّرب من 
 احلق وحييد عن اآلايت ويؤول على هواه..ما حكم هذا الشخص ؟ وهل يكفر بذلك؟ وملاذا

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :

قيمها وكيفية إقامتها إقامة احلجة هلا ضوابط كما بينا يف وصية األنصار تتعلق مبعناها ومن ي
وكل شخص يدعي أنه قد أقام احلجة على خصمه ومثل هذا الرجل ينصح ويبني له خطؤه 

 ويبقى على األصل حىت تثبت ردته شرعا
___________________________________________ 

 
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو شيخي  عندي اخي الصغري بول ع  السائل :_ 243

واان مايل خرب بركت عليها  قبل الغسيل وهي انشفه  هل جيوز الصاله  ام اغري  السفنجه
 ثيايب هل اتنجس وهي انشفه

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :

 طاملا احملل جاف فاليؤثر يف من المسه وهو على أصل الطهارة إن شاء هللا تعاىل
 

 سشيخي ما معنا جاف يعين ايب السائل :
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 نعم جاف يعين ايبس الطرهوين :
 

شيخنا مسعت من أحدهم كان يقول) قاعدة( اال وهي اجلاف على اجلاف طاهر  السائل :
 بال خالف ، أهي صحيحة ؟

 
 نعم .. اجلفاف طهور إذا مل يبق أثرا أما إذا بقي له أثر فالبد من إزالة األثر الطرهوين :

 
___________________________________________ 

 
 6جاء يف قوله تعاىل" أو المستم النساء.." سورة املائدة  السالم عليكم السائل :_ 244

تعين اللمس فقط وليس  املالمسةمن قال ان  -رمحه هللا-من العلماء مثل االمام ابن حزم 
اجلماع كما جاء عن ابن مسعود وعليه يكون ملس الرجل للنساء يوجب الوضوء...سؤايل 

هل ان ملس الرجل يد اخته  -يف عموم لفظ النساء واالبنةل االم واالخت هو، هل تدخ
 ينقض وضوءه...؟؟؟؟وان كان فما الدليل الشرعي على ذلك؟؟؟ ولكم كل االحرتام

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :

أهنا جمرد  املالمسة املذكورة يف اآلية الصحيح أهنا اجلماع واخلالف يف ذلك مشهور ومن رأى
اللمس فإهنم اختلفوا هل بشهوة ام بغريها وهل بقصد ام بغري قصد وهل بباطن الكف ام 

بظاهره والفرق بني احملرم وغريها عند من يرى عموم ذلك والصواب ماقدمناه وتفصيل ذلك 
 يطول

 
 نعم ولكن من رأى اهنا املالمسه العاديه، ما هي ادلتهم، وكيف لنا أن نعرف من السائل :
 نتبع؟؟؟
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أخي خالف الفقهاء وسوق ادلة كل فريق ومعرفة الراجح دور العلماء او على  الطرهوين :
األقل طلبة العلم الكبار الذين قاربوا منزلة العلماء وهو يستلزم كتااب كبريا وعامة الناس 
ظاهر يكفيهم الفتوى من العامل الثقة وهو يتحمل مسئولية فتواه وعموما دليل االول أساسه 

لفظ اآلية وعلى وجه اخلصوص قراءة ملستم بدون ألف والفريق اآلخر يرد على ذلك أبن 
أسلوب القرآن الكناية عن اجلماع بذلك من ابب أدب اخلطاب كما قال مامل متسوهن أو 

تفرضوا هلن فريضة وقال من قبل أن يتماسا مث ثبوت ملس النيب صلى هللا عليه وسلم ألزواجه 
 ه كما حصل مع عائشة رضي هللا عنها ومل جيدد وضوء

 وإن شئت أطول من ذلك فالشبكة مليئة
_________________________________________ 

 
لرد على شبهة البعض ابلقول أن ا السالم عليكم ورمحة هللا ايشيخ ما السائل :_ 245

على أن الشعوب تكفري املشركني ابلعموم هو من صميم دعوة األنبياء واملرسلني وينزل هذا 
 العربية شعوب مشركة ما عرفت اإلسالم يوما؟

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :

هذه كلمة حق أريد هبا ابطل فاألنبياء والرسل وعلماء األمة جممعون على تكفري املشركني 
فاليعرف نيب  ابلعموم وهذا الخيتلف فيه أحد أما من آمن ابلرسل وشهد شهادة احلق بلسانه 

كفر أحدا شهد له ابلرسالة وأذعن له وجاهر حببه بل ثبت شهادة النيب صلى هللا عليه وسلم 
للمنافقني ابإلسالم مع يقينه بكفرهم يف الباطن ألهنم يشهدون الشهادتني فنحن مشكلتنا مع 

 . هؤالء وهم يدعون كذاب وزورا أهنم مثل املشركني األصليني سواء بسواء
 

 وهل الطعن بعقيدته ومبنهجه والتحذير منه يف غيابه يعترب غيبة له؟؟ السائل :
 

 بل جيب ذلك على من عرف احلق وهذا من الغيبة الواجبة وليست املباحة الطرهوين :
_________________________________________ 
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ت شيخنا، يف حديث: "صنفان من أهل النار مل أرمها... ونساء كاسيا السائل :_ 246
عارايت مائالت مميالت رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإن 

هناك من النساء من ينطبق عليها بعض األوصاف أو  "رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا
أحدها فقط، وهو مثاًل رؤوسهن كأسنمة البخت مع أهنن حمجبات ومنتقبات، هل يدخلن 

 هللا خريًا. وجزاك يف هذا الصنف؟ 
 

هذه املسألة تتعلق مبا يسمى عند الفقهاء تنقيح املناط فمناط احلكم هنا ليست  الطرهوين :
متعلقا مبوضوع صفة الرأس وإمنا بكوهنن كاسيات عارايت مائالت مميالت وموضوع الرأس 

 من أوصافهن اليت الجيوز مشاهبتهن فيها فمن فعلت فقط هذه الصفة مع خمالفتها فيما سبق
 أتمث لتشبهها هبن ولكوهنا تلفت األنظار هلا لكن الوعيد يف احلديث اليشملها وهللا أعلم

_________________________________________ 
 

 أخته من أبيه ابنالسالم عليكم شيخ..هل جيوز للمسلم أن يتزوج بنت  السائل :_247
 

ت يعترب هو خاال هلا ألنه خال والدها وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته هذه البن الطرهوين :
 . فالحتل له

__________________________________________ 
 

عم أبيك(  ابنةما حكم مصافحة املرأة اليت تكون يف مقام عمتك )يعين هي  السائل :_248
 وجزاك هللا خري

  
يدها كمس سائر  الجيوز مصافحة املرأة األجنبية كبرية كانت أم صغرية ومس الطرهوين :

 جسدها وابهلل التوفيق
 

 هل جتوز املصافحة أم ال تهى شيخنا وإن كانت ال ُتش   السائل :
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 ��وجزاكم هللا خريا 
 

األحكام الشرعية تتعلق ابجملموع ومسألة الشهوة ختتلف من شخص آلخر  الطرهوين :
ة الجيوز ملس شيء والبعض يقول حىت الصغرية أصافحها دون شهوة واحلكم أن املرأة األجنبي

من جسدها وقد صحح مجع من أهل العلم حديث ألن يضرب يف رأس أحدكم مبخيط من 
 حديد خري له من أن ميس امرأة الحتل له .

 
وقالت عائشة رضي هللا عنها ما مست يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يد امرأة  السائل :

ند مبايعة النساء أال تدل أيضا اي قط وأيضا عدم مصافحة النىب صلى هللا عليه وسلم ع
 . شيخنا على عدم جواز مس املرأة صوبىن اي شيخنا إذا كان خطأ

 
هذه من املؤيدات ملا ذكرانه لكنها التدل على عدم اجلواز ألن عدم الفعل ال  الطرهوين :

 يدل على املنع
__________________________________________ 

 
شخص احتلم ولكن مل ينزل هل  شيخنا م ورمحة هللا وبركاتهالسالم عليك السائل :_249

 جيب عليه الغسل
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
 الجيب االغتسال من االحتالم إال إذا صحبه إنزال

 
 لكن ايشيخ ماحكم اذا الشخص اغتسل بدون انزال السائل :

 
 شيء لكن فقط يعلم أنه مل جينب طاملا مل ينزل إذا اغتسل بدون إنزال فليس عليه  الطرهوين :
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________________________________________ 
 

اخ يريد الزواج من اخت و لكن أهله رافضني االخت هنائيا  سالم عليكم السائل :_ 250
 و هو متمسك هبا هل جيوز له أن يتقدم خلطبتها بدون إرادة أهله ؟

 
 ة هللا وبركاته وعليكم السالم ورمح الطرهوين :

طاعة الوالدين مقدمة السيما إذا كان رفضهما له وجهة مقبولة فإما يتم إقناعهما وإما يرتك 
األمر ويبارك هللا للسائل يف زوجة أخرى وإن جاز له خمالفتهما فمايرتتب على ذلك من 

جود مفاسد ستذهب عنه فرحة ارتباطه فالزواج عالقات أسرية ويرتتب عليه أمور البد من و 
 عالقة حسنة بني الوالدين والزوجة وابهلل التوفيق

 
  السالم عليكم ورمحة هللا السائل :

اي شيخ ماذا وإن رفض األهل ذلك ألسباب أخرى مثل أن ال يتزوج الشاب حىت يكمل 
دراسته ومن املمكن أن ترتتب مفاسد أكرب وهي أن يقع ابلفنت إن مل يتزوج وهو قادر على 

 الزواج بسبب رأي أهله؟ ذلك فهل ميتنع عن
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :
تفصيل كل حالة حبسبها ومالبساهتا وحنن تكلمنا عن األصل واحلالة اخلاصة ينظر فيها 

الشخص ملايرتتب عليها فمثال لو مل يتزوجها هلام على وجهه وفقد عقله أو التقى هبا يف 
سيئة بسبب رفضهما وحنو ذلك فألن يعصيهما اوىل من كل احلرام أو عامل والديه معاملة 

 ذلك .. احلكم العام ذكرانه واحلاالت اخلاصة حتتاج أخذ وعطاء كثري
________________________________________ 

 
  سالم عليكم السائل :_ 251
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ريد التهديد و اخ حلف على زوجته ابللفظ اآليت ) عليا الطالق ما انيت خارجة البلكونة ( ي
 هو اندم على هذا االن فهل هلذا كفارة ؟و كيف يكفر عن هذا اليمني  ؟

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :

بعض كبار احملققني من أهل العلم يرون أن هذا مل يرد به الطالق وإمنا أراد املنع فيكفر عنه  
طعامه الذي أيكل منه وأسرته وعليه كفارة ميني إبطعام عشرة مساكني وجبة مشبعة من 

ابلتوبة وعدم تكرار ذلك ألنه منكر وتالعب ابلطالق ويعرض نفسه خلالف العلماء ألن 
 منهم من يعتربه طالقا واقعا

_________________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا،  السائل :_252
اجلنود األتراك يف الساحة الشامية أفعل  اغتيالإذا قدرت على األخ اجملاهد يسأل هل /♦

 ذلك هل جيوز؟!! 
 ��وجزاكم هللا خريا  وهل جيوز أن أدمر ءالياهتم وأنصب األلغام هلم  ؟!!

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :

اجلهاد يف ذلك سبق أن كرران عدم إقدامنا على اإلفتاء يف التكفري والقتل ويرجع لقادة 
 وابجلملة كل من كان أصله اإلسالم وقد صال عليك وحاربك فلك أن ترد صياله وهللا أعلم

_________________________________________ 
 

 شيخنا عمة االم وخالة االم هل حيل لنا مصافحتهن والسالم عليهن السائل :_ 253
 

 فهن حمارم وجيوز مصافحتهن وتقبيلهن اعمة األم عمة وخالة األم خالة وهكذ الطرهوين :
_________________________________________ 
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  بسبب عذر االغتسالاذا الشخص احتلم على صالة الفجر وأخر  السائل :_ 254
 او بدون عذر مت التأخري

 
أما أتخري االغتسال للجنب حىت خيرج وقت الصالة فالعذر له فيه فالتيمم إذا  الطرهوين :

 د املاء وإال فهو اترك للصالة حىت خيرج وقتها وهذا يصل للكفر عند مجاعة من أهل العلمفق
_________________________________________ 

 
ما سنه النيب صلي هللا عليه و سلم و سنه أصحابه و السلف الصاحل  السائل :_ 255

 هل كانوا يرقونه ام ال ؟؟ ؟؟ عندما يرزق اخ هلم بولد
 

 الدعاء للمولود ووالده وحتنيك املولود ابلتمر وال أعرف أثرا يف رقيته الطرهوين :
________________________________________ 

 
 )صورة جلمع يقرؤون من مصاحف ( ما حكم هذا العمل ؟ السائل :_ 256

 
 هذه فيما يبدو ختمة للميت وهي من البدع احملدثة وهللا أعلم الطرهوين :

________________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  السائل :_ 257
 هل تكفري هيئة حترير الشام مسألة اجتهادية فيها املصيب واملخطئ؟ احسن هللا إليكم

ومن كفرهم ألهنم أعانوا بعض الفصائل على الدولة اإلسالمية وألهنم قاموا حبماية أراتل 
 عترب مصيب أم خمطئ؟األتراك ي

 ��أفيدوان حفظكم املوىل
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وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .. تكفري اهليئة يقابل اهتامها للدولة أبهنم خوارج  الطرهوين :
والنوافق على هذا وال على ذاك ومسألة الوقوع يف مكفر اليعين تكفري الواقع فيه ولكن هذا 

وإن كان أتوهلم خطأ ونسأل هللا أن يصلح األحوال  سبب للتكفري وهم يتأولون يف فعلهم هذا
 ويتقبل اجلميع النصيحة .

 ��شيخنا أي نصيحة تقصد؟!!! هل لك أن ترسلها لنا وجزاكم هللا خريا  السائل :
 

تكررت النصيحة ومنها مقال أمل أين للمجاهدين أن يتجاوزوا اإلحن ومنها رسالة  الطرهوين :
 الطرهوين للقائد الظواهري

https://justpaste.it/qn4k 
____________________________________________ 

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخ ما صحة حديث )ال صالة جلار  السائل :_ 258
 املسجد إال يف املسجد( وجزاك هللا خري

 
هللا وبركاته اليصح مرفوعا وإمنا هو من قول أيب الدرداء وعليكم السالم ورمحة  الطرهوين :

 رضي هللا عنه ويغين عنه حديث من مسع النداء فلم يلب فالصالة له إال من عذر
__________________________________________ 

 
 السالم عليكم السائل :_ 259

غري هللا ولكن الذي ذبح قد ما حكم من يذبح ذبيحة يف مكان قدمي كان يعرف ابلذبح ل
 نوى بذبيحته وجه هللا وقد ذكر اسم هللا عليها قبل ذحبها؟

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته

ذبيحته حالل والحرج عليه ولكن الجيوز أن يذبح يف هذا املكان لكونه كان يذبح فيه لغري 
 هللا لثبوت مايدل على املنع من ذلك

__________________________________________ 

https://justpaste.it/qn4k
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا الغايل،  السائل :_ 260
يقول األخ السائل، بعد الطلقة الثالثة، هل يوجد سبيل لرتجيع الزوجة لزوجها األول غري  /♦

 الزواج من غري زوجها األول ؟!!! 
 ��وجزاكم هللا خريا 

 
ركاته وهل بعد حكم هللا حكم فإن طلقها فالحتل له وعليكم السالم ورمحة هللا وب الطرهوين :

من بعد حىت تنكح زوجا غريه وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال .. حىت تذوقي 
 عسيلته ويذوق عسيلتك

_________________________________________ 
 

ضفات حنن يف خميم اهلول مقسمني على كومينات املنضمه  تعطي  من السائل :_ 261
وادوات  تنضيف لكل  كومني للمطبخ  وبعض االخوات  ايخذن  االغراض ويقولون هاي 

 انخذهنمن عند املنضمه حالل 
 بس صحيح هنا من عند املنضمه بعد التسليم يصرين الخوات جائز اخذهن

 
شيء من ذلك طاملا أصبح من حق املطبخ املعني وعليه مسئولة هي  ذالحيل أخ الطرهوين :

 ير أمره خلدمة مجيع األخوات التابعني لهاليت تد
____________________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا، السائل :_ 262
 أحد األخوة يسأل ، /♦

ما موقفنا حنن كمسلمني من اإلمام الذي خلف الشيخ أيب بكر تقبله هللا. هل يعترب خليفة 
شروط اخلليفة؟ وهل جتب بيعته؟ وهل كونه جمهول الشكل والصوت شرعي حتققت فيه 

واهلوية والنسب واالسم يؤثر يف منصبه كخليفة فضالً عن إمام للمسلمني واجملاهدين؟ ابرك 
 هللا فيكم
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 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته

ولكن من أحوال الدولة حاليا متنع من اإلفصاح عن معلومات عن خليفة الدكتور البغدادي 
يثق فيمن حول اخلليفة من قادات الدولة وجملس شوراها واللجنة املفوضة واجلهات اإلعالمية 
الرمسية فإن له أن يبايع او ينضوي حتت هذه البيعة وقد حصلت البيعة أليب بكر الصديق يف 

سقيفة واملسلمون بعشرات األلوف وكثري منهم رمبا مل يسمع ابمسه حيث اليوجد وسائل 
 ل تنقل األخبار مث رفض أمم بيعته وخالفته وارتد من ارتد .تواص

وبيعة اإلمام التلزم إال من كان حتت سلطانه أما من مل يكن فهو ابلتخيري إن شاء ابيع وإن 
 شاء أخر ذلك حىت يصله سلطان اإلمام

___________________________________________ 
 

ب لالسالم.. مع انه يسمي هللا ويصلي ما حكم ذبيحة مشرك ينتس السائل :_ 263
 ويصوم لكنه مرتكب للنواقض؟؟

 
هذا راجع لثبوت أحكام املشرك عليه والحيصل ذلك إال بعد تكفريه عينا حسب  الطرهوين :

مابيناه يف رسالة تكفري املعني وحلني ذلك هو مثل املنافقني يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم 
 م الظاهرة ولو مل يكن مسلما حقيقة . جترى عليه أحكام اإلسال

 وطبعا من تورع فهو أفضل له وهللا أعلم
____________________________________________ 

 
رجل قال المرأته أنت طالق وهم يف الصالون مث دخال الغرفة فأغضبت  السائل :_ 264

 زوجها فقال هلا أنت طالق مرة أخرى كم طلقة حتسب الزوجة
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ين :الطرهو 
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هذا دخل يف خالف العلماء وأمر الطالق يتعلق بطرفني ولذا هو قضائي أقرب منه للفتوى 
وعموما إذا قصد بقوله يف املرة الثانية أتكيد املرة األوىل فاليقع طالقا وإن قصد طلقة اثنية 

ن راجع امرأته وحصل طالق آخر فعند اجلمهور تقع فيحتسبها احتياطا وحيذر بعد ذلك فإ
فهنا تقع املشكلة لو أراد املراجعة فريفع األمر للقضاء ليقرر هل طلق اثنتني أم ثالاث وابهلل 

 التوفيق
___________________________________________ 

 
  السالم عليكم ورمحة هللا  السائل :_ 265

عية كالتأمني الوطين وعدة امور تدور حتت حكم اليهود يف فلسطني هناك بعض قوانني وض
حول أتمينات حياة وبرامج توفري وما اىل ذلك ويُرغمون اصحاب املصاحل بدفعها شهرايً 
لشركات كحساب توفري للعامل ، ومعلوم ان هذه االموال تزداد يف احلساب ابلفوائد .. 

شركات ، املهم اان وهناك بعض الناس ينشئون حساب توفري ألبنائهم منذ الوالدة يف نفس ال
حاولت ان اوقف كل هذه التوفريات الربوية وجنحت تقريباً ، وبقي يل رصيد كبري وقدمي منذ 
والديت استطيع ان اطالب فيه ! السؤال هل هذا املال حرام علي اخذه؟ وان مل اخذه سيبقى 

 يف خزينة الشركات اليهودية الربوية!!
 عذرا على االطالة

 
 فيك أحسنت فيما فعلت وجيب على من استطاع أن يتهرب من ابرك هللا الطرهوين :

الدخول يف شيء من ذلك . وأما ابلنسبة ملا لك عندهم فالتدع منه شيئا طالب به مجيعا 
لكن خذ منه أصل مالك فانتفع به ومازاد مما تعرف أنه من الراب فادفعه لنفع املسلمني 

 السيما اجملاهدين إن استطعت إيصال املال هلم
 

كنت قد   وان مل اجد طريقة يف معرفة ما كان اصل مايل وما هو رابً زائد !!؟  السائل :
 سألت من قبل وقيل انه من الصعب معرفة ذلك! ما احلل ؟
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 اجتهد بقدر ماتستطيع وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به الطرهوين :
___________________________________________ 

 
عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا  الم عليكم ورمحة هللاالس السائل :_ 266

أحسن من  ضوؤهمن قرأ القرآن وعمل مبا فيه أُلبس والداه اتجا يوم القيامة  عليه وسلم قال :
ضوء الشمس يف بيوت الدنيا لو كانت فيكم . فما ظنكم ابلذي عمل هبذا " . رواه أبو 

 داود..
 قصد يف هذا احلديث فقط قارئ القرآن حىت لو مل حيفظه؟شيخنا اجلليل ... هل يُ 

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته كل قراءة تذكر يف الكتاب والسنة فاملراد هبا  الطرهوين :

 احلفظ ألنه مل يكن مث مصاحف وأكثر األمة أميون
__________________________________________ 

 
 أذكار املساء من بعد صالة العصر؟ هل ميكن قراءة السائل :_ 267

 
نعم .. يبدأ وقت العشي ووقت املساء من بعد العصر وحىت قبيل الغروب وهذا  الطرهوين :

 هو وقت أذكار املساء
 

 املعذره أقصد من بعد صالة الظهر السائل :
 ال .. البد بعد االنتهاء من صالة العصر الطرهوين :

 
__________________________________________ 

 
  السالم عليكم ورمحة هللا السائل :_ 268
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سؤال: شخص يعمل يف متجر بيع ألبسة يف أورواب ومنها ألبسة رجالية ووالدية ومنها نسائية 
)شتوية( حيث أن وظيفته فرز البضاعة اآلتية صباحاً يف املخزن. هل هذا العمل جائز؟ علماً 

من حمرم او من شبهة وابلنسبة هلذا الشخص فإنه لن  أبنه ال توجد وظيفة يف هذه البالد ختلو
جيد عمل أفضل من هذا من حيث الشبه كل احملالت األخرى تتاجر ابخلمر وحلوم اخلنزير 

 هذا ابلنسبة لألعمال املتاحة. ابرك هللا فيكم
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
ارتكاب أخف األضرار هو املتعني حىت يفرج كما تفضلت اليوجد عمل هناك إال فيه شبهة ف

 هللا عنك وهتاجر
____________________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا حممد  السائل :_ 269
 �� خريا هللا وجزاكم وماحكمه العريف الزواج ماهو ، يقول السائل األخ/♦
 

 رمحة هللا وبركاته وعليكم السالم و  الطرهوين :
الزواج العريف خيتلف تعريفات الناس له وبناء عليه خيتلف حكمه واملشهور يف مصر أن يكتب 

الذكر لألنثى ورقة أهنا زوجته او يتزوجان شفواي بتعهد سري بينهما  ويستحل وطأها بذلك 
 وهذا زان والعياذ ابهلل 

وويل وشاهدي عدل فهو نكاح أما الزواج إذا استكمل شروطه من إجياب وقبول ومهر 
 صحيح بالخالف وإن كان سرا

___________________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا،  السائل :_ 270
 األخ السائل يقول، ماصحة هذا احلديث؟! حيث أنه مسعه من فم القائل هبذه الصيغة /♦

 ��وجزاكم هللا خريا 
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قال ل جربيل عليه السالم هل ستنزل على االرض من بعدي فقال جربيل عليه ملسو هيلع هللا ىلص ان النيب 
 السالم نعم انزل ثالث مرات

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته مل بسبق يل أن مسعت هبذا احلديث وأظنه من  الطرهوين :

 اخلرافات
________________________________________ 

 
 بطن أمه يف الشهر السادس هل يغسل و يكفن و يصلي جنني تويف يف السائل : -271

 عليه و يسمى ابسم ؟ هل جيوز تسمية املولود بعده بنفس امسه ؟؟
 

إذا خرج مكتمل اخللقة حيا مث مات يعمل له ماذكر بل ويعق عنه كذلك وأما إذا  الطرهوين :
 خرج ميتا فاليغسل ولكن يكفن ويصلى عليه والأبس بتسميته 

 ية من بعده بنفس االسم فالأبس بذلكوأما تسم
___________________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا،  السائل :_ 272
 ��األخت السائلة تقول، ماحكم ثقب األذن ثقبني؟  وجزاكم هللا خريا  /♦
 

ك وهو نوع من الزينة املباحة إال أن وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الأبس بذل الطرهوين :
 يقصد به التشبه ابلكافرات أو الفاجرات فيمنع لذلك

___________________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا  السائل :_ 273
اذا اخذان يف قول حكم اترك الصالة تكاسالً أبنه كافر ) وهو األقوى من حيث األدلة( هل 

 املته كالكافر األصلي؟تكون مع
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الطرهوين : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته اليعامل من وقع يف الكفر معاملة الكفار حىت 
 تثبت ردته عينا على ما بيناه يف رسالة تكفري املعني

__________________________________________ 
 

خنا، هذا الرجل  )انصر حممد السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شي السائل :_ 274
خلفه ، فماذا عنه وجزاكم  اجنروا، أي أنه املهدي، وكثري من الناس املهدوية ادعىاليماين(، 
 ��⏬هللا خريا 

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته اليلتفت لذلك فإنه ال يوجد فيه شيء من  الطرهوين :

 أوصاف املهدي
_____________________________________________ 

 
 ما حكم ازالة الشعر يف اخلدين ؟؟،  سالم عليكم السائل :_ 275

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الأبس إبزالة ما على اخلدين السيما إذا كان  الطرهوين :

 واملقصود ابخلدين الوجنتان،  بشعا ألنه ليس من اللحية
____________________________________________ 

 
رايل إىل أن يتوفاها هللا أين  100أخت تريد صدقه مستمره كل شهر مببلغ السائل :_ 276

 تضعها ؟
 

جتعل صندوقا خاصا هبذه الصدقة فإن وجدت أهال هلا أخرجتها له وإال ادخرهتا  الطرهوين :
فيه حىت جتد املخرج املناسب ورمبا إذا وجدت أسرة أيتام حمتاجة خترجها هلم بصفة دورية 

 بعا األوىل أسر الشهداء واجملاهدون لكن الوضع األمين قد حيول دون ذلكوط
___________________________________________ 
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ومن أنعم »هـ( رمحه هللا: 1232حممد بن فودي ) قال العالمة الفقيه أبو السائل :_ 277
النظر يف هذا الفصل عرف أن أنصار الكفار من العلماء والطلبة والعوام كفار؛ ألن بعضهم 

يلبس احلق ابلباطل، وهو كفر، وبعضهم يتوالهم إبعانتهم، ونصر جيوشهم على جيوش 
 .(6-5خمتصر سراج اإلخوان )ص«. املسلمني وهو كفر

 هل هذه الفتوى صحيحة أم عليها مالحظات ؟ شيخنا
 

هذا كالم جممل لعامل مغمور ليس ألهل العلم اشتغال به وجل املسلمني اليعرفون  الطرهوين :
عنه شيئا ورمبا منهم الناقل وإمنا اهلوى جيعل الشخص يبحث عن أي قول يقوي به بدعته 

 فيده وميكن محله على حممل صواب بشرح موسع أللفاظه وبيان مات
وللمعلومية أان مل أقرأ له شيئا يف حيايت ومل أمسع عنه إال اندرا وحبثت عن ترمجته فوجدته 

 أشعراي صوفيا قادراي وهللا املستعان
____________________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا،  السائل :_ 278
 األخ السائل يقول /♦

قليل ولكن أحفظ نواقض اإلسالم هل حيق يل أن أكفر كل شخص يرتكب انقض أان علمي 
 منه ام انه جيب الرجوع اىل عامل يف كل مرة أتربأو 

 ��وجزاكم هللا خريا 
 

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الجيوز ملسلم أن خيوض يف تكفري أعيان الناس  الطرهوين :
ة وقد فصلنا ذلك يف احلملة على الغالة ويف وصية إال إذا كان من كبار العلماء أو القضا

 األنصار
___________________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا،  السائل :_ 279
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األخ السائل يقول، ابرك هللا فيكم  لدي اوالدي أسرى لدى املالحدة األكراد هل أضع /♦
 ��ما الضابط يف ذلك وجزاكم هللا خريا هلم حمامي هل جيوز،؟!! و 

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :

إذا كان احملامي سيدافع عن حقهم يف اخلروج ويبني أهنم مظلومون فهذا أتمر به الشريعة وهو 
 من التعاون على الرب والتقوى والحرج فيه 

 والضابط هو موافقة الفعل للشريعة اإلسالمية
___________________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  السائل :_ 280
 ��األخت السائلة تقول هل جيوز لبس السروال للنساء مع ذكر دليل وجزاكم هللا خريا /♦
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته 
املميزين أو أمام حمارمها وتلبس  إذا كانت تلبس السراويالت أمام زوجها وأطفاهلا الصغار غري

فوقه شيئا طويال يسرت إىل حتت الركبة سرتا شرعيا فالحرج يف ذلك وهو كسائر مالبس 
النساء من فساتني وتنانري وحنوها ودليل ذلك قوله تعاىل قل من حرم زينة هللا اليت أخرج 

 لعباده وغريها
____________________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته .شيخنا   السائل : _281
األخت األسرية تقول؛ أريد أن أسأل عن العمل يف جمال التعليم  يف مدارس خميم اهلول /♦

وجزاكم هللا  هل فيها ردة أم ال ؟ نسال هللا العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة ..) معلمة (
 ��خريا
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ي عمل خيدم األسرى أة هللا وبركاته الأبس ابلعمل يف وعليكم السالم ورمح الطرهوين :
 وينفعهم بنية ذلك وليس فيه إعانة للبككة على سجنهم املسلمني

__________________________________________ 
 

  السالم عليكم السائل :_ 282
 اإلسالمي؟بو ظيب أسالمي و بنك ما حكم وضع األموال يف بنك فيصل اإل

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الأبس بوضع األموال يف البنوك اليت تدعي أهنا  الطرهوين :

 إسالمية واليظهر منها تعامل ربوي يف العلن يف أي من أقسامها
____________________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا،  السائل :_ 283
قول أن الفاروق عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، أنه رّد شهادة ماصحة األثر الذي ي/♦

 ��رجل ألنه بال حلية؟! وجزاكم هللا خريا 
 

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الأعرف هذا األثر ورد شهادة حليق اللحية  الطرهوين :
الشك فيه ألنه فسق ظاهر إذا مل يكن لفاعله عذر وأما من ليست له حلية خلقة فهو  

 كصاحب اللحية سواء بسواء
____________________________________________ 

 
https://youtu.be/oBrnOAIT__g 

شيخنا هل جيوز هذا القسم الذي يقسمه ؟!! حيث أنه أقسم ابلنزاعات  السائل :_ 284
مت أن يفىن األسد ، ابلذارايت وابلنساء وابلرعد وابملسد، قوله/ ابلنزاعات وابملسد أقس

 ��أقسمت أن يفىن األسد وجزاكم هللا خريا شيخنا الفاضل 
 

https://youtu.be/oBrnOAIT__g
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نعم جيوز القسم ابلقرآن الكرمي أو بعضه على أنه كالم هللا ، تقصد ابلنازعات  الطرهوين :
ا وهو صفة من صفاته سبحانه والصفة التنفك عن املوصوف وجيوز االستعاذة بذلك كم

 ثبت يف احلديث أعوذ بكلمات هللا ..
__________________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا الفاضل السائل :_ 285

 هل يعطون من اخلمس لت الصدقة حمرمة على بين هاشماهل ماز 
 

نسخ حترمي الصدقة  وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته اليوجد شيء يدل على الطرهوين :
عليهم فمن ثبتت نسبته لبين هاشم حرمت عليه الصدقة واستحق من اخلمس ولكن أين 

 اخلمس اآلن وحنن ندفع الكل للكفار ال اخلمس فقط والحول والقوة إال ابهلل
___________________________________________ 

 
 ا السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخن السائل :_ 286
 أحد األخوة يسأل ♦

 Bomaهل جيوز لبس املالبس الذي مكتوب عليها هاذه الكلمات 
..NAEK....adedas 

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :

 األوىل عدم لبسها وإذا تعمدها أيمث ألن فيها تشبها ودعاية لشركات كافرة
___________________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  السائل : _287
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سؤال  عنديكان   فضيلة الشيخ حممد اان اخ موحد اسأل هللا ىل ولك الثبات على التوحيد
واتقدمتلها وكان  أبخت بتؤمن بنفس اللى بؤمن به رزقينليك ربنا  أحالوينوبعض الصاحلني 

 دماغ بنتهم يف عثرات كثريه من األهل بسبب اهنم مش عايزين حد بنفس 
مع اىن ما كنت معرفهم ما بداخلى لكن شكهم بسبب متسك االخت جعلهم يعرقلوا بعض 

األمور لكن احلمد هلل األمور دلوقىت هديت بعد سنه خطوبه املفروض أن عقدى تقريبا خالل 
شهر وكنت متفق اان وخطيبىت هنعقد عقد اتىن غري العقد املعروف عند االهل الن األهل  

شايفني أهنم ينفعوا يكون حد منهم وىل بسبب أن مش يف منهم حد نثق يف   احنا مش 
فاحنا علشان نطمئن لصحة الزواج اتفقنا كدا املهم املفروض أن نعقد قبل العقد  عقيدته

بتاعهم  علشان وقت العقد بتاعهم املفروض أن الزوجه بتكشف وجهها للزوج وألن عقدهم 
ا ودا هيثري الشك عندهم فالزم نعقد عقدان قبل غري موثوق به مش هينفع تكشف وجهه

عقدهم وعقدهم ابقى عليه شهر تقريبا هل ممكن نعقد دلوقىت عند اخوه حنسبهم صاحلني 
 ارجو اكون عرفت أوضح وارجو االجابه  نفعنا هللا بكم  ويكون احدهم وىل للعروس ؟

 وجزاكم عنا خريا وأسأل هللا لنا ولكم الثبات على دين احلق
 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته طرهوين :ال

 أخي .. أنصحك بداية أن تقرأ كتايب تكفري املعني وبعد القراءة سيتضح لك اآليت 
أن بطالن العقد أو أي حكم يتعلق مبن ظهر منه شيء من الكفرايت اليتم إال بعد ثبوت 

تثبت ردهتم عينا والنكاح  حكم الردة على هذا املعني ولذا فالتسقط والية أولياء املرأة حىت
 صحيح والداعي إلعادته

 
بفضل هللا تعلمت بعض األمور يف تكفري املعني ومل اسقط حكم اال  أثبت ذلك السائل :

بعد استيفاء الشروط وانتفاء املوانع وبعد إقامة احلجج من قبل الفتاه واجلدال يف امور معلومه 
 من الدين ابلضروره
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ك اقرأ الكتاب ألن ماذكرته اليكفي شرعا يف ثبوت األحكام اليت أخي .. قلت ل الطرهوين :
 وهذه هي نصيحيت وفتواي لك ولك اخليار وفقك هللا تلحق املرتد

__________________________________________ 
 

 هل قول الشيخ العمريي على أخبار اآلحاد صحيح! السائل :_ 288
 

خرب اآلحاد الصحيح حجة يف كل شيء ومسألة هذا الكالم فيه نظر واسع و  الطرهوين :
الظن والقطع هذه مسألة حادثة التغري من الواقع يف الصدر األول شيئا فقد كان الرجل 

الواحد يذهب إىل القوم يدعوهم إىل هللا وهو الوحيد الذي يبلغهم القرآن الذي هو قطعي 
ولالستزادة راجع الثبوت اآلن لكنه وقتها مل يكن كذلك مع كونه حجة يف كل شيء 

 حماضرات دورة احلديث يف تلك املسألة ..
 وخرب اآلحاد هو مامل يصل حد التواتر فيشمل الفرد والعزيز واملستفيض

 
خرب اآلحاد الظين حيتج  شيخنا الفاضل أفهم أنالسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته :  السائل :

 به القرائن حيتج به يف أصل الدينخرب اآلحاد الظين الذي احتفت و به يف األصول الفرعية 
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :
الزال هذا الكالم خمالفا للواقع يف زمن النبوة والصحيح ماذكرته لك أن خرب اآلحاد الصحيح 

 حجة يف كل شيء
__________________________________________ 

 
رح الصحيحني هل توجد أي سلسلة مرئية أو أريدك أن تقرتح علي ..ش السائل :_ 289

 صوتية !
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ال أعرف إال شرح صحيح البخاري للشيخ عبد الكرمي اخلضري مسعت بعضه وهو  الطرهوين :
 جيد وهناك شرح للعثيمني لكين مل أمسع منه شيئا

___________________________________________ 
 

اان  جزاك هللا خري اي شيخ عندي سؤال كاتهالسالم عليكم ورمحة هللا وبر  السائل :_ 290
وجل فرج عين وطلعت  سر واان أنسرت ابملخيم واحلمدهلل هللا عزأنوزوجي كنا ابلباغوز زوجي 

اهلي شو عقيدهتم ابلظبط ما بعرف عندهم كل الناس   لعند اهلي واان اآلن جالسة عندهم
ة ايل كانو ابلباغوز ويكفرو كفار يكفرو شعوب البالد كلها ويكفرو الدولة ويكفرو األخو 

أمراء الدولة ويكفرو اغلب العلماء مثل ابن تيمية والنووي ويكفرو ايل يقول ابإلمجاع 
أبختصار ما حدا مسلم غريهم.. من عند وصلت لعندهم وهم يقنعوين بعقيدهتم ويقولويل 

الشرك زوجك كافر مع انه زوجي صاحب علم وانيت كفارة وتويب وكفري الناس النه متفشي 
وما ايكلو اال ذبح ايدهم مع  فيهم وايل ما يكفرهم كافر واالنبياء كفرو اقوامهم ومن هالكالم

انه يف اشخاص معروفني وموثقني كانو ابلدولة مع هيك ما يقبلو نشرتي منهم اال يذحبو 
 أبيدهم.. سؤايل جبوز اكل معهم من ذحبهم اال أل ؟

 وموضوع اتين اريد مشورتك فيه شيخنا.. 
زوجي مهاجر من اجلزيرة واان اآلن أبرض الشام واهل زوجي بدهن اطلع لعندهم للسعودية 

واان رفضت ألنه زوجي لآلن ما بعرف وينه يعين لساه ابلشام اال سلموه لطواغيت السعودية 
واهلي كمان رافضني اطلع لعندهم حىت يوصلين خرب انه زوجي مأسور ابلسعودية وزوجي  

ي وقلي إذا كلمك ايب وطلب منك شي نفذي بس هو ما بني يل كان بيعرف عقيدة اهل
معىن كالمه ودائما كان يقول يل بدي والدي يرتبو عند اهلي إن شاء هللا واهل زوجي ما 
شاء دين وملتزمني جداً واآلن اان حمتاره اطلع لعند اهل زوجي واسلم على ديين اال انتظر 

 تري من موضوع اهلي وخايفة اصري متلهم .. ليصري زوجي هنيك واطلع لعندهم النه تعبت ك
واهلي رافضني جيوز يل اكذب عليهم واقول هلم انه وصلين خرب انه زوجي تسفر لسعودية 

 واطلع ؟
 وال انتظر فرج هللا لعل هللا يفرج عن زوجي ونبقى ابلشام
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 هللا يفرج عنك وعن زوجك أخيت  الطرهوين :
الخيرجهم عن اإلسالم فطبعا الحرج يف أكل ذحبهم أهلك الشك أهنم من غالة الغالة وهذا 

 وإن استطعت نصحهم فانصحيهم واستعيين بكتابنا احلملة على الغالة .
 

 وهللا اي شيخ نصحتهم كتري بس ما نفع معهم أبدا السائل :
 

نصيحيت لك بنييت أن تعجلي ابلذهاب عند أهل زوجك طاملا يرحبون بك  الطرهوين :
هلم حىت لو كذبت عليهم وعلقي قولك إن زوجك هناك يف سرك ويرغبون يف انتقالك 

 ابملشيئة
 

 طيب إذا ماتو وهم ع هذا احلال ما حكمهم السائل :
 

حساهبم على هللا .. هم مسلمون خمطئون وحساب هللا هلم كحساب أي عاص  الطرهوين :
 لكن يعذرهم أم ال فاهلل أعلم

_____________________________________________ 
 

الطريق السوي يف  : السالم عليكم اي شيخ أريد رأيك يف هذا الكتاب السائل :_ 291
 أثر النيب. اقتفاء

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :

أخي هذا كتاب ضخم وليس لدي وقت للنظر فيه لكن انظر للكاتب فإن كان من العلماء 
نه وإن مل يكن من العلماء فالتضيع وقتك يف فاقرأ له وإن أشكل عليك شيء منه اسأل ع

 . القراءة له أصال
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أثر النيب )أيب النور  اقتفاءكاتب كتاب الطريق السوي يف   اسمالسالم عليكم ايشيخ  السائل :
 املقدسي( وهذه واجهة الكتاب أسفل الرسالة

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :

 له عن ترمجة وإال فالتشغل نفسك به عرف الكاتب أخي ..احبثأال 
____________________________________________ 

 
يف اجلزائر مخسة مرتشحني ملنصب احلاكم  السالم عليكم ايشيخ عندان السائل :_ 292

شخص أفضل من اآلخر فهل جيوز يل  ةاملرتشحني اخلمسة وعدو ابلدميوقراطية اخلامس
واحد افضل من  هم يعدون بتحكيم الدميقراطية وليس الشريعةيعين املرتشحني كلاالنتخاب 

بعضهم قالوا ننتخب ودليلهم يف ذالك يقولون اخف الضررين... السؤال هوا ماحكم  واحد
 املنتخبون بكسر اخلاء هؤالء

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :

ابلدميقراطية وهي حقيقة حمصلتها الجيوز الدخول يف العملية االنتخابية طاملا الكل يعد 
واحدة والشك أن ارتكاب أخف الضررين من أصول الشريعة فمن ترجح له ذلك فال حرج 

 عليه وهللا أعلم
__________________________________________ 

 
يا إن كان سؤايل تكرر من غريي ئالسالم عليكم شيخنا ، اأتسف مبد السائل :_ 293

حد قط ، وكمدي يف نفسي ، حىت قررت أن اسأله لك ، فاان منذ نعومة ولكين مل اسأله أل
أظافري حمبا للجهاد واجملاهدين رغم أين لست منهم ، غريبا بني الناس حويل بسبب هذا ، 

أعيش بكتفي بني أانس وقليب يطري إىل آخرين ،  وهذا من نعمة هللا علّي ، وكان يل يف كل 
ق قليب معهم مجيعا أتشوق إىل مساع أخبارهم اليت ينقلها بلد أهلون حيب بعضهم بعضا ، خيف

مركز واحد حيبهم مجيعا ، وكان "أهلي" يف العراق أشدهم تعرضا للفنت صمد أمامها أهلي يف 
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مجاعة األنصار وأهلي يف دولة العراق ونصرهم هللا على الصحوات ، حىت جاء يوم و حصل 
بتوحيد الكلمة واستغفرت هللا يل وهلم. .... خالف بينهم ... فوكلت أمري إىل هللا ودعوت 

ولكن املشكلة اآلن اي شيخ أين الزلت أمسع بتكرار هذا األمر .. وقليب يف كل مرة يتفطر .. 
تقاتل كل أهلي يف كل أرض. يف خراسان ، اليمن  -وهي من بعض أهلي-فأصبحت دوليت 

بيان دوليت عن قتلها ملرتد من ، املغرب ، الصومال .. اخل ، حىت يف الفلبني اي شيخ اقرأ 
اجلماعة اإلسالمية هناك .. وهكذا يف كل البياانت .. أصبح مجيع أهلي مرتدين مقتولني يف  

 كل مكان بعد أن كنت أتغىن هبم.
واآلن اان يف شك من أمري اي شيخ ..  فبعضي أيكل جسدي .. هل اان على ضاللة ألين  

أبقى علي نصرهتا على أمل أن أييت يوم لتتصاحل مع مازلت أانصر دوليت رغم أهنا تغريت؟ أم 
 بقية أهلي ونرجع لنغين مرة أخرى )سالمي علي طالبان؟(

مالحظة : أعلم إمكانية وجود خالفات سياسية وهذا حيصل بني املسلمني لكن ال أرى مربر 
 ملعاداة اجلميع وقتاهلم واطالق احكام الردة عليهم.

أن املوضوع رمسي ويف البياانت ومل يعد تصرفات فردية من وأكثر ما يعتصرين األمل بسببه 
 الغالة كما كان سابقا.لقد سرقوا دوليت اي شيخ ، فيااا حلسريت. 

أرجو منك النصيحة مبا يرضي هللا ودون التعصب لدوليت ، ألهنم ليسوا أبعز علّي من بقية 
 أهلي يف البلدان.وإان هلل وإان إليه راجعون

 
 السالم ورمحة هللا وبركاته  وعليكم الطرهوين :

كلنا أخي نرى بنفس العني اليت ترى هبا وحنزن ليس على القتال فحسب بل على األحكام 
ن األمر من طرف أاليت تصاعدت وتريهتا جدا ولكن األمر مفهوم واألسباب معروفة والتظن 

 واحد بل هو من الطرفني بل الطرف اآلخر أشد 
ما وفرانه  انرير الشام قال يل لو نعلم أن البغدادي عندأحد تالميذي مسئول يف هيئة حت

 لألمريكان 
فالطرفان يتقاتالن بشراسة وكالمها يكفر اآلخر صراحة أو ضمنيا فلننظر بتعقل أيهما مل 

 ينكسر للمجرمني ومل يغري مبادئه ومل تظهر فيه اخلياانت فهو أوىل ابملناصرة وإن وجدان غلوا
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____________________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته السائل :_ 294
شيخنا يف مرحلة من املراحل وعلما أبحدى الشيوخ املوجودة عنا يف املنطقة  ، جزاكم هللا خريا 

كنا نعمل كخلية على من يسب هللا والدين وغريها من املنكرات فمثال كنت اان أمسع الكفر 
وكنا حنن جمموعة  بتهديد الكافر ابلقتل ونطلق النار عليه دون قتله . فننتظر للمساء فنقوم

ونكتفي بسماع شخص منا اما  قليلة وطبعا االخوة كلهم صادقني حنسبهم وهللا حسيبهم .
 لو كنا يف القضاء ال نكتفي اال أبثنني هذا التفريق بني فعلنا والقضاء سليم؟

 د مانع من التكفري.طبعا حنن حاكمني عليه ابلردة ألنه ال يوج
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
فعلكم هذا من ابب إنكار املنكر واليعترب عند احلكم على الشخص شرعا فالواحد منكم 

اليكفي للشهادة وقد يرده القاضي وقد يعذر الشخص عند مثوله لدى القضاء .. لكن 
 ملةإخافتكم له لريتدع عن هذا الكفر جيد يف اجل

 
 كنا حنكم عليه ابالستفاضة   السائل :

 
االستفاضة أعلى من شهادة االثنني ألهنا شهادة اثنني وزايدة ولكن كالمها البد  الطرهوين :

 من ثبوهتما لدى القضاء عند تنزيل األحكام املرتتبة على الردة.
____________________________________________ 

 
 يكم ورمحة هللا وبركاته.. السالم عل السائل :_ 295

شيخي يف اخت عندها مبلغ من املال واملبلغ خمبيته يف دفرت بياانت العائلة.. والدفرت موجود 
ابلشنطة.. راحت االخت للسوق وتركت الشنطه ابلبيت عند اهلها.. وبعد ما راحت 

ائية.. جاءت لعندهم املسؤولة عن املنطقة وطلبت دفرت بياانت العائلة بدهم يساوو احص
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فأهلها لألخت اخذو الدفرت واعطوه هلا.. وبعد يومني حتاجت االخت فلوس راحت 
للشنطة ما لقت الدفرت.. وقالت ألهلها انه املبلغ ابلدفرت.. راحو اهلها لعند املسؤولة وتكلمو 

معها ونفت انه املبلغ عندها.. ومن طريقة كالمها ابين عليها اهنا كذابة واملبلغ عندها.. 
ل مال ايتام واالم ال متلك غريه.. وقلنا هلا واصرت انه املبلغ مو عندها.. سؤايل اآلن إذا واملا

 رحنا ع احملكمة او اجلهة املسؤولة وقدمنا شكوى عليها بتكون حماكمة هلم او بنوقع بردة ؟
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
ستعانة لرد مظلمة وهو موافق لشرع هللا هذا ليس من التحاكم احملظور هذا نوع من اال

 وماكان موافقا للشرع فال حرج فيه
 

 شيخنا ممكن دليل النه اهل االخت مو مقتنعني هبذا الكالم السائل :
 

أخي العامل إذا أفىت اليفيت استنادا آلية أو حديث بل يفيت بناء على جممل  الطرهوين :
للعلماء السابقني ويتبع يف ذلك األصول  نصوص الشريعة من آايت وأحاديث وآاثر وكالم

ومقاصد الشريعة والقواعد الفقهية وينظر يف الناسخ واملنسوخ واجململ واملفصل واملقيد واملطلق 
والعام واخلاص مث ينظر يف داللة النصوص الشرعية هل هي داللة تطابق أم تضمني أم اقتضاء 

 أم اقرتان أم غري ذلك 
 ؟ فماذا يفهم العوام من هذا

النص الشرعي ملنع التحاكم للمحاكم الوضعية له تقييدات غري متوفرة يف حالتهم واليشملها 
وتفصيل ذلك حيتاج رسالة طويلة وعموما عندهم رسالة لرتكي البنعلي يف ذلك يرجعون إليها 

 . إن شاؤوا وإن أبوا فاهلل خيلف عليهم يف املال
___________________________________________ 

 
 السالم عليكم  السائل :_  296
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فضال موالان عندان سؤال ، اخ لنا عنده ابلفعل أتمني ،  حياك هللا موالان الغايل ، العود أمحد
 صحي مشرتك فيه سلًفا ، وعرض له مرض ، هل يصح له استخدامه تقلياًل للُكلفة أم ال 

 يها احلوادثوأيًضا موالان ما حكم التأمني على السيارات يف بالد ينتشر ف
 آمني… وجزاكم هللا عّنا كل خري ، ونفعنا بعلومكم وبوجودكم 

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته إذا كان التأمني إجباراي ومن طرف احلكومة  الطرهوين :

 فليستفد منه وأما غري ذلك فالأيخذ إال مادفع ويتوب إىل هللا
أن جيرب عليه الشخص فريخص له يف وأما التأمني على السيارات فهو غري مشروع إال 

 اإلجباري رفعا للحرج
___________________________________________ 

 
 السالم عليكم ، لعلكم خبري موالان احلبيب السائل :_ 297

أخ يسأل ، يعيش يف بلد أوريب ومضيق عليه يف العمل ، وأتى له عمل يف فندق سياحي  
 كمرتجم ، فهل جيوز له ذلك ؟

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الجيوز له هذا العمل فمفاسده كثرية وأرض هللا  طرهوين :ال

 واسعة
 

 السالم عليكم ، لعلك خبري موالان احلبيب  السائل :
املعذرة اي موالان أخاان السائل عن أمر العمل كمرتجم يف الفندق يعتذر منكم انه مل يوضح 

 يف زايدة بعض التفاصيل خبصوصه سؤاله بشكل أكرب ويريد املعذرة 
هو أخ يف دولة اوربية وعليه كود ارهاب فال يستطيع اخلروج ، واملدينة اليت يعيش فيها ال حيق 

له اخلروج منها ، وما وجد عمل اال يف صالة أللعاب الفيديو كلها منكرات وسب هلل وأمور 
ف ، مث وجد بعد صعوبة اخرى سيئة جدا وال سبيل له يف كسب ما يقوته اال هو مع االس

 أمر العمل يف فندق كمرتجم هذا، فهل هذا يصح له أم ال ؟
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 واملعذرة جدا اي موالان يف اإلثقال
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين :
عليه ان يبحث عن أعمال الدون كحمل االمتعة مثال او غسيل سيارات او حنو ذلك من 

ل كمرتجم فماذا سيكون وضعه مع املومسات وطلبات الدعارة أعمال يدوية فإن أىب إال العم
 واخلمور وما إىل ذلك

___________________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا السائل :_ 298
،  وحىت ساب هللا طاغوت هل يبقى حكمه على الظاهر ؟شيخنا إن كان الزوج من جند ال

 حمكمة األحوال الشخصية ؛ ال تطبق عليه أحكام الكفر احملاكم املسماة ابلشرعية
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
كل أفعال وأقوال الكفر والشرك الصادرة ممن أصله اإلسالم تستلزم عند تنزيلها على املعني 

حىت تلحقه أحكام الكفار أن يوقف وينظر يف الشروط واملوانع وهذا اليكون إال لدى 
قضاء أو عامل معترب يقوم مقام القاضي وحيكم عليه ابلردة عينا وراجع كتاب تكفري املعني ال

 لتفصيل ذلك
_________________________________________ 

 
هل جيوز لشاب ان يتزوج امرأة مرة أخرى كان يوجد بينهما عقد قران مث  السائل :_ 299

ا يعين يف وقت اخلطوبة لكن عقد القران كان قام بتطليقها ثالاث علما انه مل يدخل عليه
يعين مش بوقت زواج امنا بوقت خطوبة بس كان فيه ،  مكتوب لكي يراها وتراه ابحلالل

 عقد قران
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إذا عقد عليها مث طلقها ثالاث فالحتل له حىت تنكح زوجا غريه نكاحا صحيحا  الطرهوين :
 وليس حملال

_________________________________________ 
 

هل جيوز للرجل التكلم مع خطيبته يف اهلاتف وهي يف نفس الوقت من  السائل :_ 300
 أقاربه، ويف البيت يكون معها حمارمها؟

 
إذا قبل العقد الأبس يف حال احلاجة لذلك وأما بعد العقد فهي زوجة حيل له كل  الطرهوين :

 شيء
 
 

اء الله ال  ن  ش  ة ا  لي  الث  وب  ء الئ  ر  حمذ الله الج   
ب
م 
عت   راب 
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