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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته السائل : _ 301
 أرجو اجابيت عليها عندي عدة أسئلة دكتور ك هللا دكتورحيا

 أان أخ مناصر للدولة يف إدلب
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته مرحبا أخي تفضلالطرهوين : 
 

السؤال األول ماحكم الفصائل املوجودة عندان يف إدلب وهل اجلهاد معها جائز السائل : 
 ضد النصريية؟

 
النصريية جهاد دفع إذا مل تستطع جهادهم وحدك أو مع مجاعة رايتها اجلهاد ضد الطرهوين : 

 واضحة تطمئن إليها فجاهدهم مع أي فصيل
واحلكم على الفصيل اتبع لسلوكياته فكل من حتالف مع الكفار أو جيوش الردة التابعة 

 للطواغيت فهو واقع يف الكفر وإن مل حنكم على عينه
 

فر مثال بعض الفصائل تتعامل مع اجليش الرتكي فكيف يف حال الفصيل وقع الكالسائل : 
)فمن كان من املؤمنني أبرض هو فيها :  قال ابن تيمية؟  يل ان اقاتل معه ضد النصريية

مستضعف أو يف وقت هو فيه مستضعف فليعمل آبية الصرب والصفح عمن يؤذي هللا 
 الصارم املسلول ورسول من الذين أوتوا الكتاب واملشركني (

 
كالم ابن تيمية يف واد وحالك يف واد آخر .. قتال الدفع جيب على اجلميع بغض طرهوين :  ال

 النظر عن الراايت واجلماعات
___________________________________________ 

 
اليت فيها االنسان ال تقربه من هللا  النعمةكانت   خريا انشيخنا جزاك هللا _ السائل : 302

 ؟ وجل للعبد ه او استدراج من هللا عزوجل هل تكون نقم عز
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نعم .. إذا كان يستغل النعمة يف معصية هللا .. أما إذا كان غري جمتهد يف القرابت الطرهوين : 

 تعترب كذلك فال
_________________________________________ 

 
 إلماماماحكم من قرأ الفاحتة قبل _ السائل : 303

 
 ية الأبس بذلك يف الصالة السر الطرهوين : 

وأما يف اجلهرية فمكان القراءة يف السنة بعد اإلمام ومن خالف خالف السنة وإن صحت 
 صالته

__________________________________________ 
 

 ؟ مامعىن الترتس شيخنا الفاضل ابرك هللا فيك_ السائل :304
 

ل قتله حىت الجيرؤ اجملاهدون الترتس هو أن حيتمي من حيتاج إىل قتله مبن الحيالطرهوين : 
 على استهدافه

_________________________________________ 
 

السالم عليكم .شيخنا ، يف حسابكم أبو األرقم طرهوين كان لكم منشور _ السائل : 305
 ..وعندي سؤال خبصوصه حىت يتضح يل كالمكم أكثر .
غريهم ممن ُعرفوا ابلعلم والتحقيق ، هل ترون تكفري السبكي وابن حجر اهليتمي والرافعي و 

 ولكن كانوا من الدعاة إىل الشرك ، ترون هذا غلًوا ؟ أم ترونه قوال سائغا
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين : 
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نعم الشك أنه غلو بل قمة الغلو حيث ليس هلم سلف من العلماء األكابر يف ذلك ومنهم 
سلف ممن يوصمون ابلغلو من أئمة الدعوة مث هذا ابب التزامه  أئمة العقيدة بل حىت ليس هلم

تكفري جل ورمبا كل علماء املسلمني ألن القاعدة واحدة وهي عدم عذر العامل ابلتأول 
 واالجتهاد

 
ال عذر يف التأويل يف الشرك األكرب ، لكن التأويل يُعترب يف أبواب أخرى .. هذا السائل : 

لكن هل  أن هذا الالزم إن كان هو الواقع فال أبس من التزامه .وكما تعلمون  على مذهبنا .
 جل علماء املسلمني كانوا يدعون إىل الشرك األكرب ؟ طبعا ، ال ... فأظن هذا ال يلزم .

 والشيخ سليمان بن سحمان وهو من أئمة الدعوة كفر بعض من ذكرهتم .
ن املسألة خالفية والقول املخالف كالمكم اي شيخنا فيه إشكال كبري فيما يظهر يل ، طاملا أ

 لكم سائغ ،  كيف يكون من التزمه يف قمة الغلو !
 

 أخي احلبيب .. حتتاج إىل قراءة كتاب احلملة كامال ليتضح لك ما أشكل عليكالطرهوين : 
وهذه املسألة الخالف فيها إطالقا وابن سحمان لو التزم تكفري العلماء املتأولني يف مثل 

ض فقد يكون له مسوغات أخرى غري مانتكلم فيه فال اعتبار إطالقا له فهو ذلك وليس البع
واإلسالم على خري  جمرد رجل متأخر نتاجه العلمي حمدود جدا يقارب بعض طلبة العلم اليوم

 قبله وبعده
 

أان كتاب احلملة رجعت له غري مرة واملسألة بعد حبث وقراءة .. تبني يل أن العذر السائل : 
 ة عصرية ، وهلا رواجها يف وقتنا .ابجلهل بدع

ويف احلقيقة هذا مذهب متهالك .. مبىن على سوء تصور لتأصيالت أهل العلم يف هذه 
وال مشكلة يف أن نكفر كل املتاولني ممن سوّغ الشرك األكرب ، الثالثة أو األربعة ،  املسائل .

 واألمة يف خري من غريهم . ما عليهم املشكلة يعين .
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أخي الكرمي اليكفي الرجوع له يف مواضع ألنه مرتبط بعضه ببعض ارتباطا وثيقا : الطرهوين 
 وال يتم االستفادة منه بصورة صحيحة حىت يسري معه القارئ شيئا فشيئا 

أما قولك على العذر ابجلهل هذا الكالم فكارثة أن يتبني لك هذا واليتبني يل مثال على  
، ين بعد أربعني سنة دراسة وتدريسا يف العقيدة كوين ال أساوي شيئا يف كبار أئمة الد

 والعذر ابجلهل والتأويل يكاد يكون إمجاعا
ليست املشكلة يف األربعة املشكلة يف أهنم ليسوا أي أربعة وإمنا أئمة يف العلم مث يف اجلرأة و 

الوقحة يف تكفري واحد منهم ال أربعة مع توارد كبار أئمة هذا الدين على مدحهم والثناء 
عليهم والتسليم إبمامتهم مث يف النهاية املنهج الفاسد فمن كفر هؤالء يكفر البقية ابملنهج 

 العقدي املنحرف وبنفس األسلوب
 

على عيين اي شيخنا ، لكن احلق قد يصيبه  ال ،  ال  نكفر إال هم ومن شاهبهم .السائل : 
 السافل وخيطئه إمام عامل .

 
دي ما أقوله ففيما ذكرته غنية عن كثرة الكالم وفقين هللا هللا يسعدك مل يعد عنالطرهوين : 

 وإايك ملا حيب ويرضى
__________________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته حياكم هللا شيخ _ السائل :  306

من عشر سنوات وهو بريء فهل  ألكثرشخص مسجون ولفقت له هتمة قد يسجن بسببها 
 ز له توكيل حمامي للدفاع عنه وهل يعترب متحاكم حتت االكراه وابرك هللا فيكم؟جيو 

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين : 

نعم الحرج يف اختاذ من يدافع عن حق مشروع وال حرج يف التحاكم للمحاكم الوضعية 
 عية .النتزاع حق مشروع طاملا الخيالف ذلك الشرع والتوجد احملاكم الشر 

_______________________________________ 
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اريد ان أبني لك أمر اان كنت  كيف حالك شيخنا  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته_ 307

وعملت بصفوف جبهة النصرة مث تركتها  يوما مع الدولة وعندما رأيت منها ما رأيت تركتها
واجلبهة  أبن الدولة سيطر عليها الغالةعندما رأيت منها ما رأيت وال أخفيك أبن لدي قناعة 

سيطر عليها فريق أراد أن ينتقم من كل من كان على منهج ما يسمي ابلسلفية اجلهادية أن 
مجاعة وأعمل لدين هللا مبا أستطيع  أيصح التعبري وأان االن اختذت قرارا أال اكون بصفوف 

واحدة من كل اجلماعات  موافقا لشرعنا وعلى ان اكون على مسافة مع كل من كان عمله
 اجلماعات بل يل فيهم مجيعا هبذهاإلسالمية العاملة لدين هللا وهذا ال يعىن ان ليس يل رأي 

ليها كجماعة ولكىن إمن هو أقرب للحق من غريهم وإن كنت ال انضم  وعندياعتقاد بل 
هل هذا األمر منها ف ال يكن ألحد علي حقا من بيعة وما يلزم اعمل معهم مبا أراه حقا وهبذا

 افضل أم انضم ملا أراها أقرب للحق من غريها وجزاك هللا خريا
 

أنت على خري واحلمد هلل .. ولكن رمبا  وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاتهالطرهوين : 
التستطيع العمل اجلهادي منفردا فإذا كان والبد من االنضمام جلماعة فالدولة وإن كان 

 ين أحذر من قتال الفصائل اجملاهدة فال تدخل فيها إال دفعا للصيالالغالة متكنوا فيها إال أ
 

ولكىن مسعت أبن الدولة تستتيب من ال يكفر الفصائل فهل هذا  جزاك هللا خرياالسائل : 
 إبدلب أمر صعب جدا دلب وانت تعلم أن االنضمام هلمصحيح مث أين مقيم إب

 
ا فهو من فعل الغالة وطاملا أنك إبدلب وهللا ال أدري عن الدولة ولو صح هذالطرهوين : 

 فشارك من هناك يف قتال الروس والنصريية
_______________________________________ 

 
_ السائل : السالم عليكم ورمحة هللا ، السؤال عن التعامل مع احملاكم الوضعية إذا مل 308

 توجد الشرعية .
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اته الأبس يف التعامل مع احملاكم الوضعية فيما يوافق وعليكم السالم ورمحة هللا وبركالطرهوين : 

 الشريعة اإلسالمية من حتصيل حقوق ورد مظامل وحنو ذلك
_________________________________________ 

 
 البلد يعد خمالف للشرع ألهلهل ختصيص وظيفه معينه _ السائل : 309

 
 بلد ؟ مل يتضح السؤال .. كيف خيصص وظيفة ألهلالطرهوين : 

 
 مدير عام مثال للكوايته فقط زيمبعىن يف الكويت مثال بيخصصوا وظائف السائل : 

مقتصر على  أتسيسهاامث لو عملت يف مكان او شركه  أبقىوهل اان  هل ده جائز شرعا
يف جزء من  اان اعمل ابحث قانوىن فقط كوييتليه حق ينشئها   الليفقط يعىن  الكويتيني

 كوييتغل منصب املدير العام ان يكون  القانون يذكر لشروط ش
 

الشك يف عدم جواز هذا إال يف حال استواء الكفاءة للمنصب إذا كان هناك الطرهوين : 
مصلحة مشروعة من ذلك .. وهؤالء الطواغيت اليلتفت لقوانينهم فإهنا يف األصل مبنية على 

 العصبية والقوميات املنتنة بعيدة كل البعد عن املصاحل
 

من حصر انشاء شركات او شراء املكبلة كما تعلم  يف كل الدول جتد القوانني :  السائل 
مكان خيلو من  أيمفيش دي فهل اان اكون امث لو عملت يف الشركات  البلد فقط ألهل

 ديالشروط 
 

 خمالفة أي قانون هلم ال إمث عليه إال إذا العمل يف حد ذاته فيه خمالفة شرعيةالطرهوين : 
_________________________________________ 
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 اقوم ابلتحقيق مع العاملني وتوقيع اجلزاء عليهم اعمل كباحث قانوىن_ السائل : 310
اال كما قلت لك  يف   بعض االمور كحصر اجيار  الشريعةواطبق قوانني وضعيه ال ختالف 

 ابقياما  بتكون عن طريق جملس اداره ديوكل القرارات  او تعني مدير عام بكوييتحمل 
 القانون فال خيالف الشرع

 
ماهية عملك وتفاصيله ال أستطيع تصورها التصور الصحيح والفتوى تكون عامة الطرهوين : 

حرج فيه كما أن العقد  يوافقها فال فكما قلت لك ما خيالف الشريعة فهذا حمظور أما ما
ت هذه املبنية على شريعة املتعاقدين إال أن يكون فيه شرط ابطل كشروط قوانني الطواغي

 العصبية والقوميات املذمومة شرعا
_______________________________________ 

 
 هل ممكن احكيها ليك وتفسرها ليا ايشيخ حلمت برؤاي مبشره_ السائل : 311

 
 وهللا حبيبنا لست من أهل التأويل .. وإن شاء هللا رؤاي خريالطرهوين : 

 
 هيا خبصوص املهدىالسائل : 

 
 ال أهتم مبثل هذه األمور ابرك هللا فيكالطرهوين : 

 
 سف على ازعاجكآو  شكرا لذوقكالسائل : 

 
 العفو أخي الفاضل .. حتت أمركالطرهوين : 

 
 حد اثق فيه أيمفيش  ألىن ابقى اسال حضرتك يل ولو مسحت امسحالسائل : 

 شرعيا
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 هللاخذ راحتك واصرب علي يف الرد حسب الظروف إن شاء الطرهوين : 
_________________________________________ 

 
 اآليةت ايشيخ هناك استفسار خبصوص الواو يف حالسالم عليكم لو مس_ السائل : 312

 هاجرن معك الاليتهاجرن معك او  والاليت
مل  ألهنا النيبنزلت بدون واو حرمت على  لو اآليةقالت ان  هاينان ام  روايةمذكور هنا 

 شرعي اقرت حكم هتاجر معه يعىن
كل من هاجر   للنيبحتلل  وأهنايستند اىل قراءه ابن مسعود ابلواو  أحداخرى  روايةيف  أجدمث 

 معه
الروايتني صحيح  وأيووجود واو يف قراءه ابن مسعود  القراءةالسؤال ما سبب اختالف 

 للنيبجتيز  وروايةالزواج من كل من هاجر معه  للنيبجتيز  روايةحيث ان هناك تضارب بينها 
 وشكرا والذين هاجروا معه فقط اآليةالزواج من بنات عمه واقاربه املذكورين يف 

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ..أخي الكرمي القراءة ابلواو التصح وهي خطأ الطرهوين : 

 والقراءات العشر املتواترة احملفوظة واملعتمدة كلها بدون واو
 

 هبا أنخذيعىن ال  ابن مسعوديقولون اهنا عن السائل : 
واحد وال يوجد لديه  النيباذ ان خال النيب خال ام اهنا تطلق على كل قوم ام  للنيبوهل 

 بنات
 

جيزم  واملسائل التارخيية اليثبت كثري منها أبسانيد صحيحة فال، نعم اليؤخذ هبا الطرهوين : 
 ا أن اخلال يشمل األدىن واألعلىأبن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يكن له إال خال واحد كم

 
 ؟ كيف يشمل االدىن واالعلى لو مسحتالسائل :  
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األدىن اخلال أخو األم واألعلى خال األم وخال األب وخال اجلد واجلدة من الطرهوين : 
 الوالدين وهكذا

_________________________________________ 
 

ورفضتها ابقى امث خصوصا  النيبيف حياه  عن احداث  روايةهل اان لو فيه _ السائل : 313
 غطفان روايةوهيا حتديدا  مفهوميعكس  القصةاو  الروايةان 

او  الروايةورفضتها ابقى امث خصوصا ان  النيبعن احداث يف حياه  روايةوهل اان لو فيه 
 غطفان روايةوهيا حتديدا  مفهوميعكس  القصة

ا أمره خطري على إميان الشخص وإمنا ترد الجيوز رفض الرواايت ابهلوى وهذالطرهوين : 
 الرواايت حسب املنهج احلديثي يف نقد الرواية

 
 روايةمعظم الناس بتقول صحيحه وهيا  لغطفان املدينةاعطاء ثلث مثار  روايةيعىن السائل :

 عكس ماذكر يف االحزاب ان املؤمنني قالوا هذا ماوعدان هللا ورسوله
يرفضوا  الليعلى غطفان حىت ينسحبوا واالنصار مها  دينةامليعىن هل الرسول يعرض مثار 

 من دينا ليس هلم عندان اال السيف الدنيةهل نعطى  للنيبويقولوا 
 والرسول ال الدنيةيعىن االنصار عارفني 

 وحيده جلواز اعطاء الكافر جزيه مل اجد موقف واحد غريها او ايه او حديث روايةهذه 
اشوفها   وحقيشايفها اعطاء للدنيه يف الدين  ألىن دي وايةالر هل اان اكون امث لو رفضت 

 االنصار نفسهم قالوا كدا املزعومة الروايةكدا الن حىت على حسب 
 

كما قلت لك سابقا الترد الرواية ألنك مل تستوعبها بعقلك فكل اإلشكاالت الطرهوين :  
ة اليسلم بصحتها بكل ميكن اجلواب عنها والرواايت املشكلة يوجهها العلماء وهنا الرواي

رواايهتا وأحسن رواية فيها سندا ميكن توجيهها بسهولة ألهنا جمرد استشارة وكلمة الدنية مثلها 
مثل قول عمر رضي هللا عنه عام احلديبية يف الصحيحني مل نعط الدنية يف ديننا وهذه نظرة 

 يكن جزية فاجلزية قاصرة خبالف نظرة النيب صلى هللا عليه وسلم كما أن دفع املال هلم مل
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شيء مستمر وبعد هزمية وانكسار وإمنا هذا كان ختذيال بصرف هؤالء املرتزقة عن مناصرة 
 املشركني إبغرائهم ابملال الذي جاءوا ألجله وغري ذلك مما يطول

 
ومل تكن وحيا ولكن ليخذل عنهم  تراجع عن رايه دي الروايةاخى الرسول يف  ايالسائل : 

بعد ما االنصار رفضوا النيب منفصلون عن  كأهنمب رمتهم بسهم واحد  ان العر  رأى ألنه
 خمتلفة دي لوال االنصار رفضوا الدنية هيديعلى حد قوهلم يعىن الرسول كان  الدنيةاعطاء 

ومفيش يف سريه يضيعين والرسول يف موقف عمر اصر وقال ان هللا لن  عن موقف عمر متاما
حيرضنا  واألحاديثبل ان القران  و ايه او حديث يثبتهاا دي للروايةموقف مشابه  أي النيب

انت  الروايةهل هذه  واال خنشاهم مهما كان العدد الشهادةعلى القتال واما النصر واما 
وضعت لتقوى  اليتان هناك العديد من الرواايت واالحاديث  متأكد ألين من صحتها متأكد

 موقف حاكم فقط
 

واحدة يقوم هبا الدين .. وماحصل يوم احلديبية أشد من ذلك ايحبيبنا الرواية الالطرهوين : 
عند غريك ملاذا مل يقاتلهم النيب صلى هللا عليه وسلم ويتنازل ويرجع ابملسلمني وهم قد ابيعوا 

 على املوت ..
 

  النيبلكن يف املوقف ده بيظهروا للنيب  رأىمش  كان وحى  احلديبيةالن يف موقف السائل : 
 املدينةجتمعوا فاضطر يتنازل لغطفان عن مثار كانه شاف العرب ا

 
النقاش يف الرواية يطول ألن املسألة ليست عقلية .. الرواية ينظر يف سندها فإن الطرهوين : 

 قبل السند يوجه املعىن ويستنبط األحكام
 

 االسالم ورفضوا كان مت ةولوال االنصار عندهم غريه على الدين وعز السائل : 
الصحيحة رواهتا جتد هلم مواقف مع الصحابة الكبار  واألحاديثلرواايت هناك العديد من ا

 جتعلك تستعجب
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التفسر كما تشاء حبيث جتعل موقف النيب صلى هللا عليه وسلم كأنه اليغار الطرهوين : 

 والشجاع .. هذا أسلوب غري جمد يف رد الرواية ألن مثل ذلك يقال يف احلديبية وأكثر منه
 

ان االنصار  الروايةمن النيب انظر سبب تراجع  هيا من تقول ذلك الروايةاياخى السائل : 
 ابإلسالمافبعد ان اعزان هللا  ءشيمنا  أيخذواقالوا له وهللا كنا قبل االسالم ال يطمعون ان 

ان قرات  غضب لقوهلم النيبيعىن على االقل كان فات  ازاى والرسول مل يلومهمالدنية نعطى 
 ان يعطيهم الثمار النيباذكر اين ان ماحدث ان غطفان عرضت على واحده ال  روايةيف 

 اال السيف عنديوهو قال هلم ليس لكم 
 

عفوا .. أنت سألت وقلت لك اجلواب : الرواايت الترد بعقلك ألن عقل غريك الطرهوين : 
 يقبلها ومنهم أان حاليا وكثري من علماء األمة الذين ذكروها سابقا ومل يستنكرها أحد ..

 والعربة ابلسند ورواية البزار تعترب حسنة وليس فيها بعض التفصيالت اليت تستشكلها
 

 هل اان امث لو اعتربهتا اعطاء للدنيهالسائل : 
 

 طبعا ألن مرجعك العلماء وليس فهمك اخلاصالطرهوين : 
 

طائعني عمل كدا فاان اول ال النيبلو األنصار  لرأىمطابق  رأىابقى امث واان  السائل : أزاي
 الروايةاالنصار  يف   نفس  رأىولكىن اراها ال تناسب عزه االسالم وهذا 

 
هم رأوا ذلك على حالتهم يف اجلاهلية ولكن العربة بكون النيب صلى هللا عليه الطرهوين : 

 وسلم هم بفعل ذلك وهذا يعين أهنا ليست كما ظنوا
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انت ترى  اال بعد اسالمهم العزةوا هذه لقد كانوا مسلمني يف غزوه اخلندق ومل يتعلمالسائل : 
 صحيحه سندا الرواية

 
يف دراسيت الدقيقة للسرية مل أصل بعد ملرحلة اخلندق ولكن كنظرة أولية الرواية الطرهوين : 

 ويكفي يف التعامل معها ابعتبار توارد علماء األمة عليها دون نكري املختصرة حسنة اإلسناد
_________________________________________ 

 
هو الصحابة من العديد من  مشكوك يف صدقه الواقدياان كنت قرات ان _ السائل : 314

وان صح املوضوعة والرواايت  األحاديثاان اظن ان هناك العديد من  ذكرها تقريبا اللي
ولعل  كذلك  والنيب وهنا الكثري من االقاويل ان عمر وابو بكر منعوا كتابه احلديث سندها

 فعال بسبب هذه الفنتذلك 
 

 الواقدي متهم ابلكذب وليس لنا عالقة بروايتهالطرهوين : 
أخي أنت ضعيف جدا علميا كما يبدو من كالمك فال تتجرأ على رد الرواايت ابهلوى ..  

 من الصحابة ؟؟ هذا كالم مضحك جدا كيف تقول الواقدي مشكوك يف صدقه من العديد
 

املروى عنه احاديث صحيحه   وكذلك ابو هريره ال عنه ذلكما قراته ان هناك من قالسائل : 
 وكذلك عمر منعه من التحدث وامسع ان على بن اىب طالب مل يكن يثق بروايته كثريه

قرأت حديث ألبو هريره عن شخصي هلوى  الروايةاان مل ارفض  عارضته عائشة والسيدة
ا فاكيد فيه رواايت موضوعه كثريه االنتحار انه املنتحر خملد يف النار والقران بيقول غري كد

 لتربير احداث وافعال
 

معذرة كالمك مليء ابألخطاء العلمية واخللل الرهيب فنصيحيت لك اطلب العلم الطرهوين : 
الشرعي قبل اخلوض يف هذه األمور ألهنا صعبة عليك جدا .. الواقدي ماولد إال بعد موت 

 . الصحابة مجيعا بعشرات السنني
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.. مضطر لالنصراف وماعندي قد ذكرته لك وفقك هللا وراجع هذه املقالة فهي  يف أمان هللا
 مهمة جدا ومفيدة

https://tarhuni.net/4702 
 من أي صنف أنت ؟ 

 
اعلم  إنكاان متأكد  قضيةشكرا ليك واختالف الرأي ال يفسد للود  متام هقراهاالسائل : 

 كاخ مسلم  صدريولكىن اخربك مبا يف  مىن بكثري
 

 السالم عليكم ورمحة هللا ال أبس أخيطرهوين : ال
 

 وعليكم السالم ورمحه هللا وبركاتهالسائل : 
 

 أبمراقدر اقوله اىن حمب هلل ولرسوله ولكىن من العوام ال اجزم  اللياان قراهتا كل السائل : 
 لذلك اسأل العلماء من امثالك اخى فإينوال افىت فيه ولكن اذا اردت ان اعلم امر  شرعي

هللا ان يرينا احلق حقا  فأسال صدريمريب يف  أبمروان شعرت  لساينان امسك  السالمة
 ويرزقنا اتباعه

_________________________________________ 
 

لو  اآلية ما تفسرياياخى ) والعبد ابلعبد واألنثى ابألنثى( السالم عليكم _ السائل : 315
 اآليةزلت يف قبيلتني من اليهود فهل هذا صحيح العديد من التفاسري اهنا ن رأيتمسحت 

 وشكرا واضح اهنا موجهه المه االسالم فما معناها
 

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .. اآلية نزلت للمسلمني تعارض ما كان عليه الطرهوين : 
اليهود وغريهم من التجاوز يف القصاص حبيث إذا قتل منهم أنثى مل يرضوا إال بقتل ذكر 
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مقابلها وإذا قتل منهم عبد مل يرضوا إال بقتل حر مقابله وهكذا فهي الختاطب اليهود وإمنا 
 ختاطب املؤمنني ردا على ماكان عليه اليهود

 
طب  القبيلةطب هل معىن كدا اهنا تبيح لو انثى قتلت انك تقتل قصادها انثى من السائل : 

راجل مات يقتلوا راجل من عيله القاتل  يعىن يف الصعيد لو فيه هتقتل الليذنب االنثى  ايه
 هل كدا ده شرع وال ايه

يعىن مثال هل معناها لو حصلت حرب بني قبيلتني ومات عند قبيله راجل حر وست اروح 
وهل ده مطابق اليه اعطاء هللا  ست وال ايه ابلظبط وأيحر  أياقتل قصادهم حر وست 

 لوىل املقتول سلطان ولكن ال يسرف يف  القتل
 

أخي احلبيب ..أشعر فيك حبب املعرفة وإزالة الشبهات لكن ملاذا التنفق هذا طرهوين : ال
الوقت يف الدراسة العلمية املنضبطة فلو فعلت ذلك سيزول عنك أي إشكال وإال فكلما 

 أزلنا إشكاال طرأ لك إشكال آخر وأخشى أن يتسبب هذا يف خلل يف طريقك
 

اان زى مانت قلت واان بقرأ لو قابلىن  تفسار اسيبه جوااييعىن لو قابلىن شبهه او اسالسائل : 
 حاجه مش فامهها بسال اهل العلم

 
ابلنسبة ملوضوع القتل مل يقل أحد أبدا جبواز قتل غري القاتل وإمنا اآلية يراد هبا أن الطرهوين : 

ها أنثى من األنثى لو قتلتها أنثى فقتل القاتلة كاف واليقال اليكفينا ذلك ألن أنثاان اليقابل
اآلخرين بل البد أن نقتل منهم ذكرا ... والعبد إذا قتله عبد فال يقال اليكفينا قتل العبد بل 

 . البد من قتل رجل حر وهكذا
 

على اساس ان احلر ابحلر فقط  ايوه مهما استغلوها بتفسري ان احلر ال يقتل ابلعبدالسائل : 
 واستدلوا حبديث ضعيف ان السيد ال يقتل بعبده
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الطرهوين : حنن النتكلم عن خالف العلماء يف كفاءة العبد واحلر لكن نتكلم يف أن اآلية 
 التقول بقتل غري القاتل

 
بس الن ملا علماء فسروها اهنا لقبيلتني   دي النقطةمن  أأتكدمهو اان كنت عاوز السائل : 

 القبيلةعبد من  موافقني على قتل كأهنمكانوا عاوزين يقتلوا قصاد العبد منهم حر فبانت  
 التانيه

 
 الطرهوين : موضوع القبيلتني عبد قتل عبدا وهم يريدون قتل حر مكانه

 
ان مها قالوا  السائل : ايوه او عبد قتل يف  احلرب مش معلوم مني قتله فبيقتلوا قصاده حر

 الصعايدةالتار عند  زيالعبد منا حبر منكم سواء قتله عبد او حر فبانت 
 

فهم الرواية بنظرتك .. والهتمنا تفاصيل القصة الذي يهمنا ماذكرته لك .. ال الطرهوين : الت
 اأحد يفهم أن اآلية تبيح قتل أي عبد إذا قتل عندان عبد

 
قالوا اهنم لو قتل عبد عندهم ارادوا قصاده عبد  تفسريهم كدا بنظريتالسائل : مفهمتهاش 

 فربنا انزل ال العبد تقتل قصاده عبد
 

 آلية معناها العبد إذا قتل عبدا فإنه يقتل واليقال اليكفينا ألن عبدان حبرالطرهوين : ا
 السائل : اان اعتقد ذلك واعتقد ان تفسريها والعبد ابلعبد اى العبد الذى قتل هو الذى يقتل

 زى مانت قلت بس حمدش موضحها كدا فهمت قصدى
 

صة يوحي لك بذلك هذا فهمك أنت أو لفظ الق، الطرهوين : ايحبييب ليس تفسريهم 
 والقصة التعنينا يف شيء املهم املعىن جممع عليه والخالف فيه
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قتل جاريه واقتص خلادمه كسرت  يهودي النيبالسائل : متام وليه دالالت يف السنه ملا قتل 
بس اان فعال دورت على   وحديث يقول من قتل عبده قتلناه ومن جزع عبده جزعناه اسناهنا

 كالمك  زيقيق كدا كالمك ملقتش تفسري د
 

الطرهوين : اي أخ أمحد األدلة كثرية حنن النناقش املسألة فقط نزيل الشبهة أما خالفات 
 العلماء وحترير النزاع يف تصحيح األحاديث واالستنباط منها فهذا يطول

 
 السائل : ايوه متام

 
 الطرهوين : وللتصحيح من جدع عبده وليس جزع أي قطع أنفه

 
 توضيحك ايغاىلالسائل : شكرا ل

 
 الطرهوين : هللا يسعدك ... يف أمان هللا

_________________________________________ 
هللا ابراهيم وكيف نوافق بني ذلك احلديث وبني  نيب مكةهل من حرم _ السائل : 316

 واألرضيوم خلق السماوات  مكةحديث ان هللا حرم 
 ساعة للنيبهللا مل حيل الحد القتال سوى  وان مكةكذلك هناك حديث بتحرمي القتال يف 

اذا قاتلوان  مكةواحده واهنا ال حتل الحد بعده او قبله مع اننا يف القران حالل لنا القتال يف 
 تعارض القران ترفض قطعيا اليتفيها فكيف نوفق بني ذلك وذلك ام ان االحاديث 

 
احملفوظ ولكن حيتاج لنيب يوصل ابلنسبة لتحرمي مكة فكل شيء مكتوب يف اللوح الطرهوين : 

املعلومة للبشر وكلما زال العلم احتاج الناس ملن خيربهم فإبراهيم عليه السالم هو من وصل 
 للناس حترمي مكة على لسانه
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 السائل : متام يعىن هيا حمرمه منذ االزل ولكن ذكرت على لسان نيب هللا ابراهيم
 

يث إابحتها للنيب صلى هللا عليه وسلم متعلق الطرهوين : وأما إابحة القتال يف مكة فحد
ابلبدء ابلقتال فيها وليس برد الصائل وأما قتال من قاتلنا فهو متعلق برد الصائل والجيوز لنا 

 البدء ابلقتال فيها ألنه خاص ابلنيب صلى هللا عليه وسلم تلك الساعة فقط
 

 . متام جمرد بدء القتال ولكن حالل لينا رد الصائلالسائل : 
__________________________________________ 

 
كيف ذلك   الكعبةهللا امساعيل يرعى غنمه داخل احلجر جبوار  نيبهل كان  _ السائل :317

 الكعبةاخرب ان احلجر كان جزء من  النيبواملفرتض ان 
 هللا امساعيل فكيف نيبمل اجد احد معرتض عليها ان احلجر كان مكان لغنم  معلومةمذكور 

 ذلك
 

ومل يكن  حجر إمساعيل هذا كان املكان قبل أن يدل عليه إبراهيم ليبين الكعبةالطرهوين : 
 يرعى فيه الغنم بعدما بىن الكعبة

 
 السائل : يعىن قبل بناء الكعبه

 
 الطرهوين : نعم

 
 مغلقه ابجلزء ده الكعبةكانت   الكعبةالسائل : لكن بعد بناء 

 معلومة أيكان مكان لرتبيه الغنم دون حتديد   مكتوب ان احلجر الليلالسف معظم 
_______________________________________ 
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هللا ابراهيم قال  نيبهناك حديث املفرتض انه صحيح رواه ابو هريره ان  _ السائل :318
ساره اهنا اخته ملا اتسال عليها من امللك وان امللك خدها وكان كل ماحياول  السيدةعلى 

وقال اهنا اخته  أيخذوهاهللا ساب زوجته  نيبيتشل فهل ده حديث صحيح يعىن يقرب ليها 
 امامهم فنحن اخوه يف االميان تكذبيينوقاهلا ال 

وشكرا ليك على توضيحك ليا واسال هللا ان جيعله يف ميزان حسناتك فمن فرج كربه عن 
 القيامةمسلم يف الدنيا فرج هللا عنه كربه من كرب يوم 

 
قصة سارة متت ابلوحي وتفاصيلها مل تردان كاملة ككثري من القصص حىت قصة الطرهوين : 

يوسف مع وجود سورة كاملة هلا مل تصلنا كثري من تفاصيلها .. فاملقصود أخذ العربة من 
القصة وليس التدقيق يف كل جزئية .. وهنا ذكر العلماء أن امللك كان يقتل زوج املرأة 

لك ابلوحي كما جتنب هتك عرض زوجته ابلوحي له أبن يدعو املتزوجة ولذا جتنب إبراهيم ذ
 وهي تدعو ويسلمها هللا

او رجل بنيب الن معلش التصرف ده من غري وحى ال يليق  اان قلت اكيد كداالسائل : 
 مسلم

اان بستحى وهللا ملا بالقى شبهه بس برده بستحى اىن اسكت عن حاجه اان مرضهاش على 
 فساحمىن اياخىاألنبياء  فاكيد مرضهاش على ااب نفسي

 
 الأبس أخي .. وفقك هللاالطرهوين : 

 
 ازعجتكالسائل : 

 
 الحرج يف أمان هللاالطرهوين : 

 
 شكرا ليك يف امان هللا بس معلش ابذن هللا جتد الثواب عند هللاالسائل : 
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 العفو .. ابرك هللا فيكالطرهوين : 
__________________________________________ 

 
 _ السائل : )ولكن الرب من آمن ابهلل واليوم اآلخر ....اآلية(319

كايف ليكون املسلم من الصادقني واملتقني وااليه مل تذكر   اآلية السالم عليكم هل املذكور يف
 تفهميناالمتناع عن فعل الذنوب والكبائر ممكن 

 
سك يف كل هذا ؟ قال رسول وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ... ملاذا تتعب نفالطرهوين : 

هللا صلى هللا عليه وسلم من صلى الربدين دخل اجلنة . فيكفي صالة الصبح والعصر وانتهى 
األمر .. أخي احلبيب الدين اليؤخذ من آية أو عشرة وال من حديث أو عشرة وإمنا من 

أصول جممل النصوص الشرعية من اآلايت واألحاديث مع النظر أبدوات النظر من لغوايت و 
 ومعرفة الناسخ واملنسوخ واجململ واملبني والعام واخلاص واملطلق واملقيد وما إىل ذلك

على أن اآلية تضمنت ماذكرت ألن فيها اإلميان ابلنبيني مثال واإلميان ليس قوال وإمنا يلزم منه 
 التصديق والطاعة فمن اإلميان برسول هللا صلى هللا عليه وسلم طاعته فيما أمر واجتناب

 ماهنى عنه وزجر
 

 دياللى بتذكر صفات معينه ويف هنايتها بتوصف اصحاب الصفات  اآلايتيعىن السائل : 
 لوحدها أنخذهاحباجه مينفعش 

من ذكرهم  احلكمةصح تتفهم على اهنا تصليهم لوحدهم طب ايه  ديمن صلى الربدين 
 مبفردهم

 
تها ومتيزها وليس ألجل االكتفاء النص على بعض األفراد ألجل بيان عظمها وأمهيالطرهوين : 

 هبا
 

 يعىن لو حد خد ابحلديث وصلى الربدين فقط اليس هذا احلديث حجه لهالسائل : 
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 بل يكفر بذلكالطرهوين : 

 
 بقا السائل : أزاي

 
 ؟ وملاذا الأيخذ حبديث من قال ال إله إال هللا دخل اجلنةالطرهوين : 

 
يعىن هل يذكر النيب دام املفرتض انه مذكور عن ما طيب صح ملاذا ال يؤخذ بذلكالسائل : 

 فعال قاله النيبعلى اساس انه صح وان  واحنا مناخدش بيه عادى ءشي النيبعن 
يطلع  الليمينفعش نيجى نقول هو قصده  اجلنةيطلع اجلبل ده يدخل  اللييعىن لو النىب قال 

 حلديث مذكور وبسوبني ان ا للنيبازاى نفرق بني بشرى  بس يكون بيصلى وكذا وكذا
 

اي أخ أمحد .. أمل أقل لك سابقا .. اليؤخذ الدين إال من جممله ولذا البد من الطرهوين : 
 الرجوع للعلماء

 
حىت  حقيقه دييبقى فعال اجلنة قال من قال ال اله اال هللا دخل  النيبايوه بس لو السائل : 

 لو كان ايه بقا
 

خيت ألن هللا تعاىل قال فانكحوا ماطاب لكم من من أ أتزوجطيب .. واحد قال الطرهوين : 
 النساء ..ايش رأيك

 
 يعىن الرسول قاله ليه بس ايه معىن حديث الرسول طيب،  ال طبعا فيه حترميالسائل : 

 
معناه كما ذكرت لك .. حىت يدلل على عظم هذا األمر وهو األساس الذي يبىن الطرهوين : 

 عليه الدين
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 شوف حديث صحيح من املفرتض عكس القراناان كل فرته االسائل : 

 
ممكن يدلل ان التوحيد مهم لكن هيذكر ان اللى يقول ال اله اال هللا دخل اجلنه السائل : 

 معلش ابينه اوى اهنا بشرى للتوضيح بس
املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده .. طيب ويكون نصراين أو يهودي أو الطرهوين : 
 جموسي مثال

 
ساعتها ينفع اجلنة حيج دخل  الليلكن الرسول مقالش  من صفات املسلم دي  السائل :

 اجلنةحيج انه يدخل  اللينقول ال مش مقصود 
 

 ماقال إنه يقول ال إله إال هللا وال حىت يؤمن به قال سلم املسلمون من لسانه ويدهالطرهوين : 
 

 فهمتك هو بيوصف املسلمالسائل : 
 

 ليس له جزاء إال اجلنةاحلج املربور الطرهوين : 
 

 حىت لو كفر بعد كداالسائل : 
 

 شفت كيف ؟الطرهوين : 
 

 انه لو فضل مسلم أنخذهايعىن السائل : 
 

 طبعاالطرهوين : 
_________________________________________ 
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املفروض انه صحيح وفيه حكم على  طيب فيه حديث كاسيات عارايت_السائل : 320

 وملا شفت التفسري للعلماء ابلتضارب ده وده عكس القراناجلنة مان من ابحلر  ديالنساء 
واحلديث فيه نص واضح ال تشتم اجلنة قالوا اهنا ال ختلد مثل الكافرين ولكن ملده مث تدخل 

 وكذلك املنتحر رحيها
 

 هللا تفضال واملقصود أهنن نوأهنن إن مل يتجاوز عنه نبمشروط هذا أبهنن إن مل يتالطرهوين : 
 اليدخلن مع أول الداخلني واليشممن رحيها قبل العقوبة وهكذا

 
ده تربير العلماء ليربروا ان  سواء الرسول قاله او حديث طب فني الكالم دهالسائل : 

 احلديث صح
 

 وفني كالم أنك التنكح أختك يف قوله فانكحوا ماطاب لكم من النساء ؟الطرهوين : 
 

 االختفيه نص حيرم الزواج من السائل : 
 

 فني ؟الطرهوين : 
 

 غري تفسري العلماءاجلنة هتدخل  دي الكاسيةهل فيه نص يبني ان الست السائل : 
 ابهنا حمرومه مده زمنيه

 
 طبعا .. من قال ال إله إال هللا دخل اجلنةالطرهوين : 

 
 جابوا منني اهنا حمرومه مده زمنيه طب جابوها مننيالسائل : 
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 له إال هللاهي تقول ال إالطرهوين : 
 

 ماهيا الفكره كدا ان احلديث عكس القران يف ان كل الذنوب تغفر اال الشركالسائل : 
 اهنا خملده وال تشتم رحيها احلديث واضح

 
 يف فهمك وليس يف احلديث سحبيبنا ..العكالطرهوين : 

 
 بس بعد فرته وانت تقول ال هتشمها اياخى يعىن احلديث يقول ال تشمهاالسائل : 

 
أنت ترجع للنقطة األوىل وقد أجبت التشمها قبل العذاب وتشمها بعد العذاب طرهوين : ال

 مجعا بني النصوص كلها
 

 امر بعدم كتابه االحاديث النيبوخصوصا ان للنيب ملاذا ال يتم عدم نسب احلديث السائل : 
 ليه فيه احاديث عكس القران ويبقى تفسريها ان اليمني هو الشمالالصحابة وكبار 

 
وقلت لك دعك من احلديث وخلينا يف القرآن هللا يقول فانكحوا ماطاب لكم الطرهوين : 

 ؟ من النساء وأان أخيت طابت يل ملاذا ال أنكحها
 

 لكن موجود صح دي اآليةمش يف  لكن النص ابلتحرمي موجود ال اعلمالسائل : 
ن الذين صدقوا ومن املتقني اآلية اليت ذكرهتا أنت ولكن الرب ...اخل كيف يكون مالطرهوين : 

.. وهو قتل نفسا وقال هللا يف القاتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب هللا عليه ولعنه وأعد 
 ؟عذااب عظيما له 

 
 مش هيبقى منهم لكن لو قتل على اساس انه مش هيقتل لو مؤمنالسائل : 
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 ن فهم العامة والحىت اليضيع الوقت وأان مشغول .. قلت لك الدين اليؤخذ مالطرهوين : 
 من حديث وال من آية وإمنا العلماء ينظرون يف كل أمور الشرع ويفتون لك

 
وحترمي القتل  مانت فسرت ىل ان االميان اتباع الكتاب اآلية ماقالت أنه مش حيقتلالسائل : 

 لكن اياخى حديث يقول صراحه ال يشمون رحيها موجود
 

 يل هذه العموماتمجيل ... كل شيء داخل يف تفصالطرهوين : 
 

ان احلديث مقصود بيه اهنا فرته مؤقته طب  كدا مبقاش امث  اهنا مؤقته أنخذهايعىن السائل : 
 بيقول ان املسلم ال خيلد طب ما احلديث مقالش كدا القرآنفيه كدا اقول اصل 

 
 إذا مامشت قبل العذاب هذا دليل اإلمث العظيم ألهنا ستعذب كيف ما بقى إمث ؟الطرهوين : 

معليش اي أخ أمحد املوضوع خلصته لك أكثر من مرة أنت تريد تفهم الشرع من غري ماتتعب 
 نفسك

 
معناها مش انه لن دي  احلديقةبعيدا عن االيه لو حد قالك ان فالن لن يشم رائحه السائل :

 يشمها
 

 قلت لك تعلم وسوف حتل عندك كل اإلشكاالتالطرهوين : 
 يعىن انت تراه صحيحا ديثانت متاكد من صحه احلالسائل : 

 
أنت ولدك زعلك قلت وهللا ماأنت خارج معاان تقصد طول عمره إلني ميوت ؟ الطرهوين : 

 مفهوم أنك تريد اآلن وأما األسبوع القادم فلكل حادث حديث
لكن ماعلينا هل انت ترى  يبقى كدا بعقوبة ووعيدي كالميعشان   نيباان مش السائل : 

 احلديث صحيح
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 طبعا احلديث صحيح ومثله أحاديث بل وآايت كثرية مشاهبة واملنهج معها واحد:  الطرهوين

 
هل املرأة للبس  الشرعية األدلةاشوفه اصال اىن كنت بدور على  خالين السائل : اللي

 متنعهم اجلاهليةام ان ايه تربج  من لبس الضيق املسلمةمينع  اللياحلديث ده هو الوحيد 
 

وليس  حاديث واآلاثر وإمجاع األمة وشروح العلماء ... هذا هو الديناآلايت واألالطرهوين : 
 وتصبح على خري حديث واحد أو آية

 
 وانت من اهلهالسائل : 

اللبس الضيق  اجلاهليةهل املقصود بتربج الضيقة للمالبس  املرأةلعدم لبس  األدلة ديهل 
 املرأة واظهار مفاتن 

_________________________________________ 
 

فيه ايه ماننسخ من ايه او ننسها مذكور ان ننسها ذكرت ننسأها هل لفظ _ السائل : 321
 الصحيحةننسأها من القراءات 

 
 احنا سلمنا على بعضالطرهوين : 

 انت عامل ولو مسالتكش اسال منيلإلطالة ابقى جاوب بعدين واسف السائل : 
 

تدرس الدين وإما تسأل العامل وأتخذ الفتوى  ماإوأنت بني خيارين الاثلث هلما الطرهوين : 
 ثقة فيما يقول

 
اان ابخد   اان اسف اىن عطلتك يف وقت فراغك لو حبيت جتاوب اكون شاكر ليكالسائل : 

 كالمك ثقه
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 https://tarhuni.net/4379الطرهوين : 

 منهج مقرتح لطلب العلم الشرعي 
 

مينفعش اخىب تفتيين عشان انت بعلمك  جوااي الليبس الزم اانقشك وابني ليك السائل : 
 تساؤلعليك 

 
وأنت مازلت تصر  ما أان من أول ماقلت لك اليؤخذ الدين من حديث أو آيةالطرهوين : 

 على أن أتيت حبديث أو آية
 

 بس وانت بتقرأ بتيجى شبهه فعال حبس اىن لو جتاهلتها ان بدارى حاجه السائل : ماشي
 على العلماء ضعيفةتبقى والشبهات عموما ب فبحب اشيلها

 
 كل الدين هكذا .. اليكفي لفهمه االقتصار على نص واحد أو عشرةالطرهوين :  

 
 شبهه بيتم توضيحها بتشرح الصدر اكثر وتزيد العلم السائل : فأي

 
وأنت تشغل نفسك ابلنص الواحد ماينفع هكذا تتعب ويضيع الوقت يف حلقة الطرهوين : 

 مفرغة
 

اان ببقى بقرا قران بالحظ حاجه او مسعت حاجه حباول افهمها لو  ر كبريالدين حبالسائل : 
لكن حباول اقرأ واتعلم ولو  اان لو قعدت ادرس العلم هتوه على الدين لألمناءعجزت بلجأ 

 وقف قدامى حاجه اسأل
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عليك ألنك مل  ىأنت تسأل لكن ماتقتنع ابجلواب واجلواب مبين على أمور ختفالطرهوين : 
 هذه هي املشكلة، تدرس 

 
اىن ميكن لو دارس فاجلواب هيبقى مقنع اكرت الن هيبقى ليه  من كدا متأكداان السائل : 

 اجلواب ابلعقل أبخذلكن فعال عشان مش دارس  وسبب حكمه
 

أنت لو درست مش راح تسأل ألن ماتسأل عنه مسلمات وبدهيات عند طالب الطرهوين : 
 العلم

 
 احنا يف زمن فنت وال ابدأ ابيه وعند مني فنيوال  طب ادرس مننيالسائل : 

 
ختيل طبيب يعطيك إبرة تقول له هذه ماء وهو يقول لك هذه مادة مسكنة تقول الطرهوين : 

 له أثبت يل أان شايفها ماء
 

 هو الطبيب واان املريض ماان بساله طب ليه هيا مسكنه معلش صحالسائل : 
 

 تهدأعطيتك رابط املنهج وانت اجالطرهوين : 
 

 الرابط عليه ادرس فنيالسائل : 
 

هذه مشكلة كبرية ختيل حيكي لك عن البارسيتمول وتركيبته ومن ؟ ليه مسكنة الطرهوين : 
أين يستخرج وكيف أتثريه على مراكز اإلحساس يف املخ وأنت كل شوية توقفه بيعطيك درس 

 تشريح ودرس كيمياء .. اخل
 

 والسلف ليهم كذا راى اان ادرسها منني او ننسأها طب ايه ننسها اان فاهم قصدكالسائل : 
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اقرأ حسب املنهج املقرتح  لأنت بدال من أن تقرأ أحاديث وآايت جمردة وتتساءالطرهوين : 

 أعاله
 

 اقرا فني كيف اعرف مبفردى  انت يف ايه سابقه ذكرت ىل اهنا ليست من القراءاتالسائل : 
 

فيها أربع سنوات ويف مصر يدرسون فيها مثان ننسها أو ننسأها هذه درسنا الطرهوين : 
 سنوات

 مايف شيء امسه أعرف مبفردي .. هل ممكن تكون مهندس معماري مبفردك ؟
 

يعىن الصح لو شفت شبهه  ب االشكال لغايه ملا اتعلميوهل اس طب ابدأ مننيالسائل : 
 اسيبها

 
سة وايريت تفلح سنة وختلص اثنوي وبعدين ست سنوات هند 12الزم تدرس الطرهوين : 

... 
 وايليتك تفلح صحالسائل : 

 
 مافيهم غري عشرة مهندسني فامهني صح 1500طبعا دفعة اهلندسة ممكن تكون الطرهوين : 

 صحالسائل : 
 

 ونفس الشيء العلم الشرعيالطرهوين : 
 

 دول ممكن فيهم اتنني خملصني ومتانيه ال العشرةالن  الدين كمان اقلالسائل : 
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املهم حىت أشوف اللي ورااي .. إذا تريد إزالة كل اإلشكاالت ابدأ السلم صح  الطرهوين :
 وامش على املنهج

 
 بس ربنا ييسر زمن الفنت ده املوضوع صعب خصوصا يفالسائل : 

 
 هيا .. يف وداعة هللاالطرهوين : 

____________________________________________ 
 

  اخلذالن وبني االبتالءكيف يفرق املؤمن بني_ السائل :  322
يعىن لو جماهد يف سبيل هللا وقع يف اسر االمريكان هل ده يعد خذالن ليه من هللا ام ابتالء 

كيف منيز بني افعال الكافرين من قتل املؤمنون وسىب النساء وبني ان هذا   واذا سبت النساء
 كيف نفرق  اذن بذلك ولو اراد منعه ملنعه ألنهخذالن من هللا 

الفرق ابلنظر ملنهج املبتلى فإن كان على خري وموافقا لنهج النيب صلى هللا عليه وين : الطره
وسلم وأصحابه فهذا ابتالء وإال فهو خذالن ولذا فالنصر واهلزمية ليس مقياسا لصحة املنهج 

 وإمنا يستفيد منه الشخص لنفسه
 

ده املفروض مثال  رهاوقع يف االسر ومت سىب زوجته او اس يعىن لو واحد جماهدالسائل : 
 لزوجته السيبيراجع نفسه ويقول لعلى كنت خمطئ وال يظن انه ابتالء طب ليه ربنا مامنعش 

 فاهم قصدى
 

هو يعرف نفسه فإن كان منحرف املنهج فيقول هذه عقوبة وإن كان مستقيما الطرهوين : 
 فيقول هذا ابتالء ولعل عندي بعض الذنوب والتقصري وجيتهد أكثر

 
 هذا عذاب مبني هل يظن انه ابتالء وانه على خري هل لو جماهد سىب نسائه:  السائل
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 نعم قطعاالطرهوين : 
 

 حاجه كبريه اوى دي طب ربنا بياذن ان الكفار يسبوا نساء طاهراتالسائل : 
 

 وهل هذا أعظم أم قتل ألنبياءالطرهوين : 
 

 ال تسوى عند هللا جناح بعوضه الدنيا فعال سبحان هللا طبعا قتل االنبياء اعظمالسائل : 
____________________________________________ 

 
زينب من يزيد اان  السيدةسؤال هل فعال مت سىب بنات احلسني واخته _ السائل : 323

مفيش تعليق من  فقط الشيعةكالم خيص املوضوع ده كله كالم من   أيحاولت احبث عن 
 وال ايه السنةعلماء 

 
الرواايت التارخيية مليئة ابألكاذيب وخصوصا من رواة الروافض وهناك رواايت  الطرهوين :

 بعكس ذلك أهنن كن معززات مكرمات
 

 اين هذه الرواايتالسائل : 
 

 وأراك تشغل وقتك مبا الينفع ولو بذلت وقتك فيما نصحتك به النتفعتالطرهوين : 
 

 احلسني ةيد ومن معه من قتلربنا ينتقم من يز  حزنت القصةوهللا ملا شفت السائل : 
 

 آمني ... موضوع انتهى منذ مئات السنني فالتشغل نفسك بهالطرهوين : 
 

 هعمل ايه يعىنالسائل : 
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 احرص على ماينفعك يف دينك كما ذكرت لكالطرهوين : 

 
انه مل يقبل ديين اكيد معرفه موقف احلسني يفيد  جمرد حزنت على حفيد احلبيبالسائل : 

 ورث احلكم ألنهك اليزيد لذل ابلبيعة
 

 وهللا أنت حر فيما تراه ينفع دينك وهذه نصيحيتالطرهوين : 
____________________________________________ 

 
بنشوفها من  الليبدل املهازل  ايرجل هل موقف احلسني ليس بدرس لنا_ السائل : 324
 و زىنويربرون ذلك ابحاديث عن طاعه وىل االمر ولالظلمة اتباع 

 
 الدروس كثرية وتوجد أولوايتالطرهوين : 

 
 اهم حاجه نتعلم وهللا مادام درس مفيد مفيش مانعالسائل : 

 
 وفقك هللا ... تصبح على خريالطرهوين : 

 
 الشيعةاحنا ممكن ننقذ ماليني  لسبب بس اظن موقف احلسني مهم وانت من اهلهالسائل : 
لو فيه علماء سنه جيهرون ابحلق الشيعة ني خلداع الروافض استخدموا مظلمه احلس من الكفر

ضاللتهم واننا ال نرضى مبقتل احلسني واننا منقت من قتله اكيد انس كتري  الشيعةويفهمون 
 هتفوق
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العلماء ماقصروا ولكن الرافضة دينهم مبين على الوهم والدجل وعبادة البشر الطرهوين : 
 .. فقط أنت مل تدرس التاريخ والتعرف جهود أن يشاء هللا والينفع معهم خماطبة العقل إال

 العلماء
__________________________________________ 

 
 شيحنا إذا تكرمتم؟؟ لخبري. سؤا اتكونو كيف حالكم شيخنا نرجو ان _ السائل :  325

 
 احلمد هلل خبري تفضلالطرهوين : 

 
ن قرأت يف مقال لكم أن عن طلب العلم عن طريق الوجادة فقد سبقي يل وأالسائل : 

طالب العلم البد له من شيخ ومن كان شيخه كتابه كثر سقطه هل هذا إبطالق خاصة وإن 
ندر العلماء املتمكنني فمعظم القريبني مين طلبة علم  وبسبب بعد العلماء عين خاصة وأين 

جلزائر أدرس يف اجلامعة علوم املادة، وارجو املعذرة عن عدم تعريف نفسي اان عماد من ا
 وابرك هللا فيك شيخنا.

 
يف ماكتبناه عن املنهجية يف طلب العلم بينا أنه ميكن االستعانة بطلبة العلم الطرهوين : 

اجليدين يف حال تعذر العلماء وكذا ابألشرطة الصوتية واملرئية وسؤال العلماء فيما أشكل ولو 
 عن بعد

___________________________________________ 
 

مسألة : هل الكحول اإليثيلي حيرم شراؤه وبيعه واستعماله يف تركيب _ السائل : 326
 العطور ؟

  ، ً الكحول اإليثيلي ) اإليثانول ( : وهو سائل مائع عدمي اللون ، وهو أكثر األنواع انتشارا
وله استخدامات كثرية ، يستعمل كمطهر ، ويستخدم بكثرة يف صنع العطور ، ومذيب 

 ، وهو املوجود يف املشروابت الكحولية . لبعض األدوية
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 وهذا الكحول هو املسئول عن إحداث الُسْكر يف األشربة وغريها من األشياء اليت يدخلها . 
 (.19/154عن "املوسوعة العربية العاملية" )

( : " 5/25جاء يف "املوسوعة الفقهية" ) وهل يستدل حبرمتها ابألقوال واألدلة  التالية:
ُهوُر اْلُفَقَهاِء ِإىَل حَتْرمِِي ااِلْنِتَفاِع اِبخْلَْمِر لِْلُمَداَواِة ، َوَغرْيَِها ِمْن َأْوُجِه ااِلْنِتَفاِع ، َذَهَب مجُْ 

 َكاْسِتْخَداِمَها يف ُدْهٍن ، أَْو طََعاٍم ، أَْو َبل ِطنٍي " انتهى.
َسَلِة ِفيَها اخْلَْمُر ؟ فَ نَ َهْت َعْن َذِلَك وسئلت عائشة رضي هللا عنها َعِن : " اْلَمْرأَِة مَتَْتِشُط اِبْلعَ 

ْهِي " انتهى من "مصنف ابن أيب شيبة" )  (.8/7َأَشدَّ الن َّ
سكر".

ُ
انتهى من "مصنف عبد  وقال الزهري : " كانت عائشة تنهي أن متتشط املرأة ابمل

 (.9/249الرزاق" )
َتِشْطَن اِبخْلَْمِر ، فَ َقاَل : " أَْلَقى اَّللَُّ يف ُرُؤوِسِهنَّ وَعْن اَنِفٍع : " أن اْبن ُعَمَر بَ َلَغُه َأنَّ ِنَساًء ميَْ 

َة " انتهى من "مصنف ابن أيب شيبة" )  (.8/7احْلَاصَّ
َعُر ، كما يف "القاموس احمليط" ص  ُة : داٌء يَ تَ َناثَ ُر منه الشَّ  .793واحلاصَّ

بَ َها اَّللَُّ " .وَعن ُحَذيْ َفَة ، قَاَل : "مَتَْتِشُط اِبخْلَْمِر !! اَل طَ  انتهى من "مصنف ابن أيب شيبة"  ي َّ
(8/7.) 

اِم ، َأْو يُ َتَداوَ  ى وُسِئَل َجابُِر ْبُن زَْيٍد : " َعْن ُدْرِديِّ اخْلَْمِر َهْل َيْصُلُح َأْن يُ َتَدلََّك بِِه يف احْلَمَّ
 ِبَشْيٍء ِمْنُه يف ِجرَاَحٍة ، أَْو ِسَواَها ؟

أََمَر اَّللَُّ تَ َعاىَل اِبْجِتَناِبِه " . انتهى من "مصنف ابن أيب شيبة" قَاَل : ُهَو رِْجٌس ، وَ 
(1/145.) 

 .218ُدْرِديُّ الزيت وغريه : ما يبقى يف أسفله . "خمتار الصحاح" ص 
على منصف أن التضمخ ابلطيب املذكور ،  ىوقال الشيخ حممد األمني الشنقيطي : " ال خيف

حسانه ، مع أنه مسكر ، وهللا سبحانه يصرح يف كتابه أبن والتلذذ برحيه ، واستطابته واست
اخلمر رجس ، فيه ما فيه ، فليس للمسلم أن يتطيب مبا يسمع ربه يقول فيه إنه )رجس( كما 

 (.2/129هو واضح "انتهى من "أضواء البيان" )
 وجزاكم هللا خريا.

 عن موقع سؤال وجواب بتصرف.
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  وبركاته .. جزاك هللا خرياوعليكم السالم ورمحة هللاالطرهوين : 

األقرب حرمة بيع وشراء املسكر أاي كان ألنه مخر وقد هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن بيع 
 . اخلمر وكل ما حرم أكله حرم بيعه وشراؤه

____________________________________________ 
 

ال وبعض املركات العاملية ختلفنا أان وأصدقائي يف حكم شراء الكوكا كو _ السائل : ا327
بسبب ما انتشر من دعمها لليهود وكانت حجيت أهنا حىت وإن مل  يثبت دعمها فأان اتقي 

من ابب التجارة وأين حرمت الطيبات على نفسي  فأرجو أن  الشبهات ولكن ردوا علي أبهنا
 تفيدوان شيخنا.

 
شركات اليت تدعم الكفار احملاربني وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .. مقاطعة الالطرهوين : 

أقل أحواهلا الوجوب وهو أقل جهاد يعمله القاعدون أمثالنا واحلرب االقتصادية معتربة وانظر 
 ماكتبناه عن مقاطعة الصني يف املوقع الرمسي

_____________________________________________ 
 

 السالم عليكم شيخنا_ السائل : 328
ختيار الشعب وإن كان ملزما بذاته فحسب ، اإلسالم)تطبيق الشريعة(ال مسألة : هل يعرض

فهل تشكيل األحزاب يف ظل احلكومات احلالية ،وما رأيك يف طرح اجلبهة اإلسالمية 
 لإلنقاض وشيخها علي بللحاج.

 ....يف ظل احلكومات احلالية هو من ابب الضرورات.  اعفو 
 احلالة هل يعترب الشرع ملزما بغريه الشعيب شرعيا ويف هذه االختيارعفوا ...

 وابرك هللا فيكم.
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ابلنسبة لتشكيل األحزاب وحنو ذلك فهو من اخليارات السلمية الفاشلة اليت الطرهوين : 
تكلمنا عنها يف مقال قدران حنن املسلمني ولكن لو حصل ودخل أحدهم هذه الربملاانت 

ب بتطبيق الشريعة واليوجد خيار يف متأوال دفع الضرر األعظم فالشك أنه عليه أن يطال
 التطبيق لكن قد يطالب بعرض إمكانية التطبيق حاليا أو عدم اإلمكانية

 
هل يعين أن ما  وابرك هللا فيكم كيف اي شيخنا إمكانية التطبيق أو عدمها مل أفهم .السائل :  

  متكنا من تطبيقه طبقناه ومامل نستطع تطبيقه أرجأانه.
 

لتطبيق مرتبط ابلتمكني فإذا مل يتم التمكني فينظر فيما يف املقدور تطبيقه يعين االطرهوين : 
 ويكون ابالستشارة

___________________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا _ السائل : 329
 مسألة : ما رأيكم شيخنا يف تفسري اجلاللني وهل تنصح به يف بداية الطلب.

 
 ري اجلاللني الأبس به ولكن األفضل للمبتدئ خمتصرات ابن كثريتفسالطرهوين : 

 
__________________________________________ 

 
 السالم عليكم شيخنا _ السائل : 330

اريد نصيحة يف شأن الزواج وهل يعرقل عن خدمة األمة ونصرة الشريعة وخاصة وأنك تعلم 
وأزمات وتعلم أيضا حال اجملتمعات وما نعانيه ما يالقيه من يسلكون هذا الطريق من شدائد 

بتحصيل  انشغلوتغريب وغالء املعيشة واملهور ، وأن اإلنسان إذا تزوج  احناللمن موجة 
الرزق وتربية األوالد ولكن مع عظم هذه املهمة ونبلها إال أهنا جتعلك تتخلى عن الكثري  مع 
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قلوبنا وهللا املستعان فنرجو تفصيال وشهوة حىت إننا أحياان تشتغل  افتتانمانعانيه من 
 وايضاحا وابرك هللا فيكم.

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته هذا خيتلف ابختالف الشخص وموقفه وماينويه الطرهوين : 

فإن كان مثال عازما على النفري فالصرب يف حقه أوىل أما إذا كان أمر النفري مستبعدا ابلنسبة 
اج فليتوكل على هللا ويتزوج وهذه سنة هللا يف خلقه ومل تثن املخلصني له اآلن ونفسه تتوق للزو 

 عن خدمة الدين وال اجلهاد واحلمد هلل
____________________________________________ 

 
 السالم عليكم ورمحة هللا _السائل : 331

ل ابلكفر ينعز  -أي اإلمام  -هل كالم ابن حجر رمحه هللا"وقال احلافظ ابن حجر: )أنه 
إمجاًعا، فيجب على كل مسلم القيام يف ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن 

القدرة خاصة  اشرتاطفعليه اإلمث، ومن عجز وجبت عليه اهلجرة من تلك األرض( " ينايف 
وأنه قال على كل مسلم وهل هذا األمر أي العزل خاص أبهل احلل والعقد ومقتصر عليهم 

 املسلمني. وال حيق لعامة
 وجزاك هللا خريا شيخنا.

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ... موضوع القدرة فضفاض والشك أن كل الطرهوين : 

التكاليف معلقة ابلقدرة فاليكلف هللا نفسا إال وسعها ... فأتوا منه مااستطعتم .. وقد ذكر 
 فعليه إبعداد العدة واإلنكار احلافظ التقسيم فمن مل يقدر فليهاجر إن وجد مكاان أفضل وإال

 القليب حىت تتوفر له القدرة
_____________________________________________ 

 السالم عليكم ورمحة هللا شيخنا ._ السائل :332
 ... قرأت يف جمموعة الفتوى الطرهونية األخرية

 فيئا.هل هذا يعين أن التأشرية تعترب عهد أمان . فاليباح شيء من أمواهلم 
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وعندي مالحظة شيخنا ان مسحت على طريقة إخراج الكتب وتصميمها فهي مصممة 
، فإن احتجت  وتتعب قارئها هي ومجيع ما قرأت من كتبك حفظك هللا احرتايفبشكل غري 

 للمساعدة يف هذا الشأن فنرجو أن أستطيع املساعدة وابرك هللا فيك وجزاك هللا خريا.
 

مان وقد فصلنا ذلك يف رسالة هل هناك كفار مدنيون أو أبرايء ال تعترب عهد أالطرهوين : 
فيمكن أن يدخل هبا اجملاهد الذي يريد تنفيذ عملية مثال لكن الذي يذهب هناك ويعيش 

 . بينهم وجياورهم ويعمل معهم الجيوز له أن يستحل أمواهلم حبجة أهنم كفار
ت والعمل كبري وحناول إخراجه وهللا أخي احلبيب مانستغىن عنكم .. املشكلة اليوجد وق

حرصا على النشر فالنستطيع االهتمام ابإلخراج فلو لديك الفرصة إلعادة أي كتاب على 
 الوجه املناسب أكون لك شاكرا ومقدرا وهو يف ميزان حسناتك

 
 إن شاء هللا شيخنا يسر هللا لنا ولكم وأعاننا على خدمة دينه.السائل : 

________________________________________ 
 

يف  خبصوص كتابة األحباث للغري أريد فتوى السالم عليكم أخي الفاضل_ السائل : 333
هل هناك حرمة يف مساعدة الطالب أو التلميذ وقيامه  املراحل التعليمية الصغرية واملتوسطة

 وجزاكم هللا خريا بنسب العمل إليه مع العلم أنه أيخذ عليها درجات
 

كم السالم ورمحة هللا وبركاته ... هذا األمر الجيوز شرعا ألن فيه غشا وعليالطرهوين : 
 . وتعاوان على اإلمث

أن الطالب خيرب معلمه أبنه سوف يقوم بطلب املساعدة من  ولو وضعنا شرطا السائل : 
 مكتبنا ؟

 
املعهود أن الطالب لن خيرب بذلك ولذا فهو نوع من التربير للنفس لكن لو الطرهوين : 

 صرت املساعدة على التوجيه مثال ووضع خطة البحث واإلشراف عليه فأرجو أال أبساقت



40 
 

 
املطلوب  فال سبيل للمتابعة او االشراف ولكن اان اعمل اون الين جزاكم هللا خرياالسائل : 

 أو الفرق بني الشرط واألجل مثال يكون حبثا حول العدد واملعدود مين اقوم بعمله كامال
 املشكلة اين عملت فعال وتقاضيت أجرا صفحتني أو ثالثة

 
وهللا حبيبنا هبذه الصورة ال أراه جائزا .. مع العلم أن اإلشراف ممكن .. لكن الطرهوين : 

 غالبا الطالب يريد البحث جاهزا واليريد ن يكلف نفسه عناءه
 

يف  ولن أبرر ابالضطرار رغم ان حضرتك تعلم ان عمل امللتحي هنا هل مايل حرام؟السائل : 
 لكن هللا املستعان مصر صعب

 
وهللا ال أستطيع أن أقول لك حرام ألن املسئولية األكرب على الطالب .. فأنت  الطرهوين : 

كمن تبيع قماشا المرأة تعلم أهنا ستصنع منه فستاان تتربج به أو تبيع تلفازا تعلم أنه 
 إلعانتك الطالب على سيستخدم يف املعصية فقد يقال إن املال حالل لكنك تشرتك يف اإلمث

 الغش وأنت تعلم ذلك .. وإن أبيت إال العمل فضع الشرط لعل هللا يتجاوز عنك
 

 ودعواتك يل ابلرزق احلالل جزاك هللا عين خرياالسائل : 
 

 وإايكم وسع هللا رزقك ابحلالل وابرك لكالطرهوين : 
 

 أي شيء؟ أم أعّدل فيها هل الصيغة يف أوال مناسبة؟ عفوا شيخناالسائل : 
فضاًل هل الدكتور طلب منك خصيصًا البحث او يعلم انك ستقوم بعمله عند : اواًل 

 الباحث ؟ :
 اذا كانت االجابة ان الدكتور يعلم انه ليس انت ممن تقوم به اكتب املعلومات االتية: 

 التخصص اجلامعي:
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 املرحلة الدراسية بكالريووس ام ماجستري :
 عنوان البحث :

 اسم املقرر او املادة  :
 كم الصفحات :

 البحث عريب ام اجنليزي :
 

 مجيل الكالم مفهوم ..أعانك هللاالطرهوين : 
____________________________________________ 

 
 : أريد فتوى عذرا إلثقايل عليك السالم عليكم شيخنا_ السائل : 334

 ضمنه لصاحبه عند الطلب () عن استغالل مبلغ أمانة يف التجارة على أن ي
 

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .. هذه مسألة خالفية واألحوط له أن أيذن له الطرهوين : 
 صاحب الوديعة يف التصرف أبن يقول له مثال لو احتجتها أبتصرف فيها وهي مضمونة لك

ف لو مل من هلا لو خسر أو ضاعت خبالاوعموما إذا استثمرها فالبد من أن يعلم أنه ض
وحىت يربئ ذمته ابلنسبة للمكسب خيرب ،  يستثمر فيها فتلفت فالضمان عليه ألهنا أمانة

صاحبها أنه احتاجها فتصرف فيها وردها مرة أخرى كما كانت ويستسمحه يف ذلك ألن 
 العلماء اختلفوا يف املكسب هل هو من حق صاحب املال أم املستثمر له

 
 نفع بعلمكمجزاكم هللا خريا ..و السائل : 

__________________________________________ 
 

السالم عليكم شيخنا احلبيب لدي سؤال فقهي مهم جدًا وأرجو اإلجابة _ السائل : 335
عليه كتب هللا أجركم ... وهو أين مصاب بسلس البول املؤقت حيث أنه يتأخر انقطاع البول 

ل إىل ساعة وهذا األمر يسبب يل إحراًجا كبريًا بعد التبول أحياانً نصف ساعة وأحيااًن قد يص
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خصوًصا ابلنسبة لصالة الفجر حيث أستيقظ وأريد الوضوء والذهاب لصالة اجلماعة فال 
قليل من البول يف إحليلي وخروجه بعد ذلك فلذلك أتبول مث أنتظر  أمتكن من ذلك لبقاء

بل الشروق بربع ساعة مثالً حىت ينقطع وبذلك تفوتين صالة اجلماعة ، وأحيااًن أستيقظ ق
وأريد الوضوء للصالة وال أعرف ماذا أفعل بسبب بقاء بعض القطرات اليت خترج رمبا أثناء 
ً واستيقظت  الصالة ، وهذا حيصل معي كذلك وحيرجين يف أثناء النهار إن كنت انئمًا أحياان

ول غالبا بل قبل خروج وقت الصالة بنصف ساعة مثاًل فهذه كذلك ال تكفي النقطاع الب
رمبا حيتاج ما يقارب الساعة مع العلم أن كميته قليلة ال تتجاوز قطرتني أو ثالثة لكنه يبقى 
ويرشح بشكل طفيف حىت مدة معينة ال تتجاوز الساعة وهذا يسبب يل إحراجًا كبرياً 
خصوصًا إن كنت يف الدراسة مثال أو كنت انئمًا فأضطر أحيااًن جلمع الصلوات وأحياانً 

ال ميكن مجعها وقد تعبت نفسيًا ، وضعف إمياين كثرياً  ألنهلي على حايل ابلنسبة للفجر أص
بسبب هذه املعاانة وخشييت من كون صاليت ابطلة ؛ مع العلم أنين كنت إمامًا ألحد 

وهذا ما زاد الطني بِّلة وهللا املستعان ، فأرجو أن تفتوين -وأان حافظ لكتاب هللا -املساجد 
خنا الفاضل فأان على ثقة بعلمكم ومنهجهم ولذلك أستفتيكم وجزاكم هللا كل مأجورين شي

 خري وثبتكم على احلق والتوحيد .
 أرجو اإلجابة شيخنا الفاضل فقد تعبت كثريا وهللا املستعان .

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ... أرى وهللا اعلم أخي أنك ضيقت على الطرهوين : 

املطلوب منك أن تستربئ من بولك بعد قضاء حاجتك وتستنجي مث أنت ، نفسك األمر 
تتوضأ وتنضح فرجك ابملاء والتلتفت ملا بعد ذلك وصالتك إن شاء هللا صحيحة وال 
إشكال فيها ولالحتياط حىت تطمئن نفسك ضع منديال مبلال جتاه الذكر يف سراويلك فإذا 

 كل صالةتوضأت للصالة التالية ارمه وضع آخر مكانه وتوضأ ل
 

وهل جيب علّي الوضوء لكل صالة شيخنا احلبيب أم أنه ال جيب مع العلم أين السائل : 
مسعت أين مسعت شيخنا العلوان فك هللا أسره يقول عن ذلك أن كل األحاديث الواردة فيه 

 معلولة .
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 وهل جتوز يل إمامة الناس يف اجلمعة واجلماعة فأان كذلك كنت أخطب اجلمعة بفضل هللا .
 

ا من موضوع دأان قلت لك الجيب عليك أكثر مما ذكرته لك لكن لو كنت متأكالطرهوين : 
 السلس وأنه مسألة مرضية فتتوضأ لكل صالة

 وأما اإلمامة واخلطبة فالحرج عليك فيها فطاملا صحت صالتك صحت إمامتك
 

ألن احلالة  بيب .متام ، إذًا علّي الوضوء لكل صالة ، جزاكم هللا خريًا شيخنا احلالسائل : 
 مرضية بسبب احتقان الربوستات .

 
 متام شفاك هللا وعافاك .. وإبذن هللا جتد عالجاالطرهوين : 

 
حفظكم هللا ونفع بكم ورفع قدركم شيخنا الفاضل وأحبكم يف هللا ، وأان سعيد السائل : 

 جداً أين تواصلت معكم يعلم هللا .
 

 وفقك هللا هللا يسعدك .. هذا من طيبكالطرهوين : 
 

_______________________________________ 
 

عم احكيك من لبنان. وبتابع _ السائل : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .. 336
صفحتك عل الفيس . وهللا اي شيخ ايل سنتني عايشه بيأس وإحباط من قصة التكفري يلي 

رت بلبنان وتكفري يلي انتشرت بشكل مش طبيعي . خصوصا  بعد االنتخاابت يلي صا
ويف جمموعه عنا بكفروهن ما بيرتمحو   شاركو فيها. اان ما بنتخب بس كل يلي بعرفن بينتخبو

على كل واحد انتخب وما بصلو عالي .بتمىن اخد منك اجلواب واذا هل الشي صح كيف 
 ممكن يتصرف الواحد
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 الطرهوين : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته 
يسعدك هذا املوضوع طويل وصعب وكتبنا فيه كتاابت كثرية وأكثرها حيتاج طلبة اي أخيت هللا 

علم لفهمه .. لكن خالصته أنك التكفري أحدا يقول ال إله إال هللا حممد رسول هللا حىت 
 يصدر حكم من احملكمة أو فتوى من عامل كبري أنه كافر مرتد

ها خري كلهم ئسالم وما من وراوأما االنتخاابت وموضوعها فهي ليست من منهج أهل اإل
فالتشغلي نفسك هبا التنتخيب والتفكري يف موضوعها واهتمي بدينك ومن  لصوص وحرامية

 يف رعايتك واجتهدي يف الدعاء لعل هللا يزيح البالء عن األمة
 

 ابرك هللا فيك اي شيخ اان ال انتخب احلمد هلل ولكن زوجي ينتخبالسائل : 
 حي زوجك أال ينتخب فانصحيه مباذكرته لكإذا قدرت تنصالطرهوين : 

 ان شاء هللا.  بوركتمالسائل : 
_____________________________________________ 

 
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شيخنا الفاضل اريد ان اسألك: اخي يبيع _ السائل : 337

 رد سلف جزاك هللا خرياين منه بعض النقود .جمداخلمر ولديه أعمال أخرى هل جيوز ان است
 

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ال عليك من عمله وإن مل جتد من يدينك غريه الطرهوين : 
فالحرج عليك وقد استدان النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه من كفار أمواهلم من 

 مكاسب حمرمة
 

 جزاك هللا خرياالسائل : 
____________________________________________ 
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السالم عليكم ورمحة هللا شيخنا الفاضل اسعد هللا اوقاتك لدي سؤال : _ السائل : 338
اجملاهدين ان متكنوا من نساء الكفار مث تركوه ملصلحة رأوها ام ان يف  أيمثهل السيب واجب 

 االمر سعة وهو خاضع لراي القادة. وجزاكم هللا خريا
 

هللا وبركاته ... ليس واجبا وللقادة النظر يف املصلحة يف وعليكم السالم ورمحة الطرهوين : 
 ذلك ويستسمحوا اجملاهدين يف حقهم يف الغنيمة

_____________________________________________ 
 

 السالم عليكم ورمحة هللا _ السائل : 339
جو نفع هللا بكم شيخنا الفاضل..إين أثق يف علمكم و كالمكم و يل بعض األسئلة أر 

 االجابة عنها :
* تتحدث أخبار كثرية عن قرب كوكب نيبريو ) و يسمونه بعض من ينشرون أخباره أنه  

و سيحدث  2020كوكب ذو الذنب ( و أن يقرتب ابجتاه األرض و سيمر جبانبها يف عام 
ثقبا يف طبقة األوزون حيدث من خالله دمار كبري يف الكرة األرضية و يؤدي اىل انقطاع 

 فما قولكم يف املسألة ؟ الطاقة ،
 * هل مسعتم عن احلوديل وحسن التهامي ، فما رأي فضيلتكم يف املوضوع ؟ 

 * هل هذا الزمان هو زمان املهدي عليه السالم حسب استقرائكم للواقع ؟ 
 *هل ننتظر عالمة اخلسف لنصرته أم أنّه يوجد عالمات نعرفه هبا قبل اخلسف ؟

 
رمحة هللا وبركاته التلتفت لكل ذلك أخي الكرمي والتشغل وعليكم السالم و الطرهوين : 

نفسك مبثل هذه األمور واعمل مبعزل عنها ماجيب عليك وعندما حيصل شيء فيكون لكل 
 حادث حديث

 
 ابرك هللا فيك و نفع بكالسائل : 

____________________________________________ 
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 ما عالج قسوة القلب شيخنا ؟بركاته  _ السائل : السالم عليكم ورمحة هللا و 340

 
طبيب يداوي والطبيب ، وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته مرحبا أخي الكرمي الطرهوين : 

مريض .. احرص على قراءة سري الصاحلني وكتب الزهد وصحبة األخيار وداوم على قراءة 
 القرآن وقيام الليل وأهم شيء اإلحلاح يف الدعاء فالقلوب بيد هللا

 
 إن شاء هللا ، أصلح هللا سرائران وإايكم اي حبييب ، جزاكم هللا خرياالسائل : 

____________________________________________ 
 

 كيف حالك اخي  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته_ السائل : 341
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته احلمد هلل خبريالطرهوين : 
 

 اذا تقدر تفيدين له جوابد يف عندي سؤال حبثت عن جوابه كثري ومل اج أخيالسائل : 
 

 تفضل وهللا يعنيالطرهوين : 
 

أخي يف عندان بسوراي عند اخراج زكاة الفطر ) يدفعون زكاة فطر للمصحف ( يعين السائل : 
حبثت كثري عن السؤال مل اجد له ال صحة وال  اذا حدا عندو مصحف يدفع عنو زكاة فطر

 ارجو منك انك تفيدان نبطال
 

 هذا من اخلرافات اليت ال أصل هلا والبدع احملدثة من اجلهالالطرهوين : 
____________________________________________ 
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 كيف حالك شيخنا احلبيب  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته_ السائل : 342
هل  إسالمية يعين على خري ؟؟ عندي سؤال لو مسحت عن الدولة العثمانية هل كانت دولة

هل كانت حتكم الشريعة  هي افضل من حكام هدت الزمان خصوصا ال سعود ؟؟
 االسالمية يف قوانينها ؟؟

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .. نعم كانت الدولة العثمانية دولة إسالمية إال الطرهوين : 
 وصلت للشركيات أحياان وهي خري بدع وخرافات تتفاوت خالل أزمنتها حىت اأنه كان فيه

من حكام زماننا مبراحل وخاصة آل سعود فهؤالء خونة ابعوا الدين واألرض والعرض قاتلهم 
 هللا أىن يؤفكون

 
 اإلسالمية ؟جزاكم هللا شيخنا الفاضل لكن هل كانت تطبق الشريعة السائل : 

 
دأت تسري على خطى نعم كانت كذلك يف اجلملة حىت أواخر عهدها حيث بالطرهوين : 

 العلمانية وكان ذلك سببا يف سقوطها وراجع هذا الرابط
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour
=ce=web&cd11=cad=rja&uact&8=ved&2
-ahUKEwilxqWn

fjlAhUEy1kKHV7VBNcQFjAKegQIAxAC&url=https%3
A%2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2-Fabbottabad

compound%2FC4%2FC44B54ED3637049569DF11749F
50180F%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BA%25CF

%2586%25CE%2598%25C3%25AD%2520%25C6%2592%
25CE%2598%25CF%2580%25C3%25BA%25CE%25A9%
25C6%2592%25CE%25B4%25E2%2588%25A9%25C3%25

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilxqWn-fjlAhUEy1kKHV7VBNcQFjAKegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2Fabbottabad-compound%2FC4%2FC44B54ED3637049569DF11749F50180F%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BA%25CF%2586%25CE%2598%25C3%25AD%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CF%2580%25C3%25BA%25CE%25A9%25C6%2592%25CE%25B4%25E2%2588%25A9%25C3%25AD%2520%25CF%2580%25CF%2586%25C6%2592%25CE%25A9%25CE%2598%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CE%25B4%25E2%2588%259E%25CF%2586%25CE%25B1%2520%25CF%2586%25C3%259C%25C2%25BD%25C3%25A1%25C6%2592%25C3%25A1%2520%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BD%25CF%2584%25CF%2586%25C3%259F.pdf&usg=AOvVaw11RLW02hTHxvAxYtwnXr3I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilxqWn-fjlAhUEy1kKHV7VBNcQFjAKegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2Fabbottabad-compound%2FC4%2FC44B54ED3637049569DF11749F50180F%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BA%25CF%2586%25CE%2598%25C3%25AD%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CF%2580%25C3%25BA%25CE%25A9%25C6%2592%25CE%25B4%25E2%2588%25A9%25C3%25AD%2520%25CF%2580%25CF%2586%25C6%2592%25CE%25A9%25CE%2598%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CE%25B4%25E2%2588%259E%25CF%2586%25CE%25B1%2520%25CF%2586%25C3%259C%25C2%25BD%25C3%25A1%25C6%2592%25C3%25A1%2520%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BD%25CF%2584%25CF%2586%25C3%259F.pdf&usg=AOvVaw11RLW02hTHxvAxYtwnXr3I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilxqWn-fjlAhUEy1kKHV7VBNcQFjAKegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2Fabbottabad-compound%2FC4%2FC44B54ED3637049569DF11749F50180F%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BA%25CF%2586%25CE%2598%25C3%25AD%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CF%2580%25C3%25BA%25CE%25A9%25C6%2592%25CE%25B4%25E2%2588%25A9%25C3%25AD%2520%25CF%2580%25CF%2586%25C6%2592%25CE%25A9%25CE%2598%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CE%25B4%25E2%2588%259E%25CF%2586%25CE%25B1%2520%25CF%2586%25C3%259C%25C2%25BD%25C3%25A1%25C6%2592%25C3%25A1%2520%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BD%25CF%2584%25CF%2586%25C3%259F.pdf&usg=AOvVaw11RLW02hTHxvAxYtwnXr3I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilxqWn-fjlAhUEy1kKHV7VBNcQFjAKegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2Fabbottabad-compound%2FC4%2FC44B54ED3637049569DF11749F50180F%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BA%25CF%2586%25CE%2598%25C3%25AD%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CF%2580%25C3%25BA%25CE%25A9%25C6%2592%25CE%25B4%25E2%2588%25A9%25C3%25AD%2520%25CF%2580%25CF%2586%25C6%2592%25CE%25A9%25CE%2598%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CE%25B4%25E2%2588%259E%25CF%2586%25CE%25B1%2520%25CF%2586%25C3%259C%25C2%25BD%25C3%25A1%25C6%2592%25C3%25A1%2520%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BD%25CF%2584%25CF%2586%25C3%259F.pdf&usg=AOvVaw11RLW02hTHxvAxYtwnXr3I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilxqWn-fjlAhUEy1kKHV7VBNcQFjAKegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2Fabbottabad-compound%2FC4%2FC44B54ED3637049569DF11749F50180F%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BA%25CF%2586%25CE%2598%25C3%25AD%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CF%2580%25C3%25BA%25CE%25A9%25C6%2592%25CE%25B4%25E2%2588%25A9%25C3%25AD%2520%25CF%2580%25CF%2586%25C6%2592%25CE%25A9%25CE%2598%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CE%25B4%25E2%2588%259E%25CF%2586%25CE%25B1%2520%25CF%2586%25C3%259C%25C2%25BD%25C3%25A1%25C6%2592%25C3%25A1%2520%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BD%25CF%2584%25CF%2586%25C3%259F.pdf&usg=AOvVaw11RLW02hTHxvAxYtwnXr3I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilxqWn-fjlAhUEy1kKHV7VBNcQFjAKegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2Fabbottabad-compound%2FC4%2FC44B54ED3637049569DF11749F50180F%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BA%25CF%2586%25CE%2598%25C3%25AD%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CF%2580%25C3%25BA%25CE%25A9%25C6%2592%25CE%25B4%25E2%2588%25A9%25C3%25AD%2520%25CF%2580%25CF%2586%25C6%2592%25CE%25A9%25CE%2598%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CE%25B4%25E2%2588%259E%25CF%2586%25CE%25B1%2520%25CF%2586%25C3%259C%25C2%25BD%25C3%25A1%25C6%2592%25C3%25A1%2520%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BD%25CF%2584%25CF%2586%25C3%259F.pdf&usg=AOvVaw11RLW02hTHxvAxYtwnXr3I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilxqWn-fjlAhUEy1kKHV7VBNcQFjAKegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2Fabbottabad-compound%2FC4%2FC44B54ED3637049569DF11749F50180F%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BA%25CF%2586%25CE%2598%25C3%25AD%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CF%2580%25C3%25BA%25CE%25A9%25C6%2592%25CE%25B4%25E2%2588%25A9%25C3%25AD%2520%25CF%2580%25CF%2586%25C6%2592%25CE%25A9%25CE%2598%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CE%25B4%25E2%2588%259E%25CF%2586%25CE%25B1%2520%25CF%2586%25C3%259C%25C2%25BD%25C3%25A1%25C6%2592%25C3%25A1%2520%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BD%25CF%2584%25CF%2586%25C3%259F.pdf&usg=AOvVaw11RLW02hTHxvAxYtwnXr3I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilxqWn-fjlAhUEy1kKHV7VBNcQFjAKegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2Fabbottabad-compound%2FC4%2FC44B54ED3637049569DF11749F50180F%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BA%25CF%2586%25CE%2598%25C3%25AD%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CF%2580%25C3%25BA%25CE%25A9%25C6%2592%25CE%25B4%25E2%2588%25A9%25C3%25AD%2520%25CF%2580%25CF%2586%25C6%2592%25CE%25A9%25CE%2598%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CE%25B4%25E2%2588%259E%25CF%2586%25CE%25B1%2520%25CF%2586%25C3%259C%25C2%25BD%25C3%25A1%25C6%2592%25C3%25A1%2520%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BD%25CF%2584%25CF%2586%25C3%259F.pdf&usg=AOvVaw11RLW02hTHxvAxYtwnXr3I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilxqWn-fjlAhUEy1kKHV7VBNcQFjAKegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2Fabbottabad-compound%2FC4%2FC44B54ED3637049569DF11749F50180F%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BA%25CF%2586%25CE%2598%25C3%25AD%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CF%2580%25C3%25BA%25CE%25A9%25C6%2592%25CE%25B4%25E2%2588%25A9%25C3%25AD%2520%25CF%2580%25CF%2586%25C6%2592%25CE%25A9%25CE%2598%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CE%25B4%25E2%2588%259E%25CF%2586%25CE%25B1%2520%25CF%2586%25C3%259C%25C2%25BD%25C3%25A1%25C6%2592%25C3%25A1%2520%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BD%25CF%2584%25CF%2586%25C3%259F.pdf&usg=AOvVaw11RLW02hTHxvAxYtwnXr3I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilxqWn-fjlAhUEy1kKHV7VBNcQFjAKegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2Fabbottabad-compound%2FC4%2FC44B54ED3637049569DF11749F50180F%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BA%25CF%2586%25CE%2598%25C3%25AD%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CF%2580%25C3%25BA%25CE%25A9%25C6%2592%25CE%25B4%25E2%2588%25A9%25C3%25AD%2520%25CF%2580%25CF%2586%25C6%2592%25CE%25A9%25CE%2598%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CE%25B4%25E2%2588%259E%25CF%2586%25CE%25B1%2520%25CF%2586%25C3%259C%25C2%25BD%25C3%25A1%25C6%2592%25C3%25A1%2520%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BD%25CF%2584%25CF%2586%25C3%259F.pdf&usg=AOvVaw11RLW02hTHxvAxYtwnXr3I
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AD%2520%25CF%2580%25CF%2586%25C6%2592%25
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CE%25B1%2520%25CF%2586%25C3%259C%25C2%25
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6%2592%25CE%2598%25C2%25BD%25CF%2584%25CF
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hTHxvAxYtwnXr3I 
 

_____________________________________________ 
 

أتى نواقض اإلسالم العشرة حيكم له ابإلسالم يف من نطق ابلشهادتني ، و _ السائل : 343
يقصد انه اظهر االسالم ومل يظهر منه ما ينقضها مع اهنا فارغه من معانيها يف  الدنيا ؟!!!

 نفسه وهللا اعلم
 

إذا كان ما أتى به من النواقض داخليا يف نفسه ومل يثبت عليه إبقرار منه فهو  الطرهوين : 
لى هللا عليه وسلم وكذا إذا كان منه ظاهرا ولكنه ينكره ويتربأ من كاملنافقني يف زمن النيب ص

حقيقته الظاهرة لآلخرين فهو كرأس النفاق عبد هللا بن أيب بن سلول وأما إذا كان ظاهرا وهو 
مقر به فهذا يرفع أمره للقضاء وحيكم عليه ابلردة ويقتل عليها أو يتوب ويعلن ذلك فيتجاوز 

 عنه وهللا أعلم
___________________________________________ 

 
 السالم عليكم شيخنا _ السائل : 344

اريد نصيحة يف شأن الزواج وهل يعرقل عن خدمة األمة ونصرة الشريعة وخاصة وأنك تعلم 
ما يالقيه من يسلكون هذا الطريق من شدائد وأزمات وتعلم أيضا حال اجملتمعات وما نعانيه 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilxqWn-fjlAhUEy1kKHV7VBNcQFjAKegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2Fabbottabad-compound%2FC4%2FC44B54ED3637049569DF11749F50180F%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BA%25CF%2586%25CE%2598%25C3%25AD%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CF%2580%25C3%25BA%25CE%25A9%25C6%2592%25CE%25B4%25E2%2588%25A9%25C3%25AD%2520%25CF%2580%25CF%2586%25C6%2592%25CE%25A9%25CE%2598%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CE%25B4%25E2%2588%259E%25CF%2586%25CE%25B1%2520%25CF%2586%25C3%259C%25C2%25BD%25C3%25A1%25C6%2592%25C3%25A1%2520%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BD%25CF%2584%25CF%2586%25C3%259F.pdf&usg=AOvVaw11RLW02hTHxvAxYtwnXr3I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilxqWn-fjlAhUEy1kKHV7VBNcQFjAKegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2Fabbottabad-compound%2FC4%2FC44B54ED3637049569DF11749F50180F%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BA%25CF%2586%25CE%2598%25C3%25AD%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CF%2580%25C3%25BA%25CE%25A9%25C6%2592%25CE%25B4%25E2%2588%25A9%25C3%25AD%2520%25CF%2580%25CF%2586%25C6%2592%25CE%25A9%25CE%2598%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CE%25B4%25E2%2588%259E%25CF%2586%25CE%25B1%2520%25CF%2586%25C3%259C%25C2%25BD%25C3%25A1%25C6%2592%25C3%25A1%2520%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BD%25CF%2584%25CF%2586%25C3%259F.pdf&usg=AOvVaw11RLW02hTHxvAxYtwnXr3I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilxqWn-fjlAhUEy1kKHV7VBNcQFjAKegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2Fabbottabad-compound%2FC4%2FC44B54ED3637049569DF11749F50180F%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BA%25CF%2586%25CE%2598%25C3%25AD%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CF%2580%25C3%25BA%25CE%25A9%25C6%2592%25CE%25B4%25E2%2588%25A9%25C3%25AD%2520%25CF%2580%25CF%2586%25C6%2592%25CE%25A9%25CE%2598%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CE%25B4%25E2%2588%259E%25CF%2586%25CE%25B1%2520%25CF%2586%25C3%259C%25C2%25BD%25C3%25A1%25C6%2592%25C3%25A1%2520%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BD%25CF%2584%25CF%2586%25C3%259F.pdf&usg=AOvVaw11RLW02hTHxvAxYtwnXr3I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilxqWn-fjlAhUEy1kKHV7VBNcQFjAKegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2Fabbottabad-compound%2FC4%2FC44B54ED3637049569DF11749F50180F%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BA%25CF%2586%25CE%2598%25C3%25AD%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CF%2580%25C3%25BA%25CE%25A9%25C6%2592%25CE%25B4%25E2%2588%25A9%25C3%25AD%2520%25CF%2580%25CF%2586%25C6%2592%25CE%25A9%25CE%2598%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CE%25B4%25E2%2588%259E%25CF%2586%25CE%25B1%2520%25CF%2586%25C3%259C%25C2%25BD%25C3%25A1%25C6%2592%25C3%25A1%2520%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BD%25CF%2584%25CF%2586%25C3%259F.pdf&usg=AOvVaw11RLW02hTHxvAxYtwnXr3I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilxqWn-fjlAhUEy1kKHV7VBNcQFjAKegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2Fabbottabad-compound%2FC4%2FC44B54ED3637049569DF11749F50180F%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BA%25CF%2586%25CE%2598%25C3%25AD%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CF%2580%25C3%25BA%25CE%25A9%25C6%2592%25CE%25B4%25E2%2588%25A9%25C3%25AD%2520%25CF%2580%25CF%2586%25C6%2592%25CE%25A9%25CE%2598%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CE%25B4%25E2%2588%259E%25CF%2586%25CE%25B1%2520%25CF%2586%25C3%259C%25C2%25BD%25C3%25A1%25C6%2592%25C3%25A1%2520%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BD%25CF%2584%25CF%2586%25C3%259F.pdf&usg=AOvVaw11RLW02hTHxvAxYtwnXr3I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilxqWn-fjlAhUEy1kKHV7VBNcQFjAKegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2Fabbottabad-compound%2FC4%2FC44B54ED3637049569DF11749F50180F%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BA%25CF%2586%25CE%2598%25C3%25AD%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CF%2580%25C3%25BA%25CE%25A9%25C6%2592%25CE%25B4%25E2%2588%25A9%25C3%25AD%2520%25CF%2580%25CF%2586%25C6%2592%25CE%25A9%25CE%2598%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CE%25B4%25E2%2588%259E%25CF%2586%25CE%25B1%2520%25CF%2586%25C3%259C%25C2%25BD%25C3%25A1%25C6%2592%25C3%25A1%2520%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BD%25CF%2584%25CF%2586%25C3%259F.pdf&usg=AOvVaw11RLW02hTHxvAxYtwnXr3I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilxqWn-fjlAhUEy1kKHV7VBNcQFjAKegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2Fabbottabad-compound%2FC4%2FC44B54ED3637049569DF11749F50180F%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BA%25CF%2586%25CE%2598%25C3%25AD%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CF%2580%25C3%25BA%25CE%25A9%25C6%2592%25CE%25B4%25E2%2588%25A9%25C3%25AD%2520%25CF%2580%25CF%2586%25C6%2592%25CE%25A9%25CE%2598%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CE%25B4%25E2%2588%259E%25CF%2586%25CE%25B1%2520%25CF%2586%25C3%259C%25C2%25BD%25C3%25A1%25C6%2592%25C3%25A1%2520%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BD%25CF%2584%25CF%2586%25C3%259F.pdf&usg=AOvVaw11RLW02hTHxvAxYtwnXr3I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilxqWn-fjlAhUEy1kKHV7VBNcQFjAKegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2Fabbottabad-compound%2FC4%2FC44B54ED3637049569DF11749F50180F%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BA%25CF%2586%25CE%2598%25C3%25AD%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CF%2580%25C3%25BA%25CE%25A9%25C6%2592%25CE%25B4%25E2%2588%25A9%25C3%25AD%2520%25CF%2580%25CF%2586%25C6%2592%25CE%25A9%25CE%2598%2520%25C6%2592%25CE%2598%25CE%25B4%25E2%2588%259E%25CF%2586%25CE%25B1%2520%25CF%2586%25C3%259C%25C2%25BD%25C3%25A1%25C6%2592%25C3%25A1%2520%25C6%2592%25CE%2598%25C2%25BD%25CF%2584%25CF%2586%25C3%259F.pdf&usg=AOvVaw11RLW02hTHxvAxYtwnXr3I
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بتحصيل  انشغلوغالء املعيشة واملهور ، وأن اإلنسان إذا تزوج وتغريب  احناللمن موجة 
الرزق وتربية األوالد ولكن مع عظم هذه املهمة ونبلها إال أهنا جتعلك تتخلى عن الكثري  مع 

وشهوة حىت إننا أحياان تشتغل قلوبنا وهللا املستعان فنرجو تفصيال  افتتان مانعانيه من
 وايضاحا وابرك هللا فيكم.

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته هذا خيتلف ابختالف الشخص وموقفه وماينويه هوين : الطر 

فإن كان مثال عازما على النفري فالصرب يف حقه أوىل أما إذا كان أمر النفري مستبعدا ابلنسبة 
 له اآلن ونفسه تتوق للزواج فليتوكل على هللا ويتزوج وهذه سنة هللا يف خلقه ومل تثن املخلصني

 عن خدمة الدين وال اجلهاد واحلمد هلل
 

_________________________________________ 
 

هل صحيح ان صالح الدين األيويب   السالم عليكم شيخنا ابرك هللا فيك_ السائل : 345
 كانت عقيدته اشعريه

 
إلسالم بطل جماهد من أبطال ا وهووعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته نعم أشعري الطرهوين : 

 تبع مذهبا مشهورا من مذاهب كبار علماء األمة أخطأوا فيه غفر هللا لنا وله
_________________________________________ 

 
_ السائل : إذا قال أحدهم ألخيه أقسمت أنك ستفعل كذا .. فلم يفعل فهل عليه  346

 كفارة ؟
 

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  الطرهوين :
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لفظ املذكور األظهر أنه ينعقد ألنه يقول أقسمت أنك ستفعل كذا أما إذا قال هذا ال
أقسمت عليك أن تفعل فهذا ينبغي للمسلم أن يرب قسمه واألقرب أنه التلزمه كفارة وهللا 

 أعلم
 

شيخنا ابرك هللا فيك.  فهمت من اجابتك. انك تقول. اذا قلت لشخص السائل : 
 يفعله. انه ال جيب علّي الكفارة اقسمت عليك ان تفعل كذا.  ومل

 
 الطرهوين : نعم

___________________________________________ 
 

السالم عليكم ورمحة هللا شيخنا الفاضل )صدق هللا العظيم( يقوهلا الناس _ السائل : 347
 عند انتهائهم من اي سورة ولكن سالت اانس قالو يل بدعه

 
ة هللا وبركاته نعم هي مما ابتدعه الناس وال أصل هلا يف القرون وعليكم السالم ورمحالطرهوين : 

 املفضلة
_________________________________________ 

 
ما حكم زواج الشغار.  وهل لديه  السالم عليكم شيخنا ابرك هللا فيك_ السائل : 348

 حاالت خاصة يكون فيها حالل اذا كان حرام
 

رمحة هللا وبركاته نكاح الشغار حمرم ومنهي عنه بلفظ احلديث وعليكم السالم و الطرهوين : 
وهو أن ينكح الرجل موليته للرجل مقابل أن ينكحه هو اآلخر موليته ليس بينهما صداق 

 فإذا مسي صداق املثل لكل منهما ومل يشرتط جاز
_________________________________________ 
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وماهو حكمه يف   ماذا نفعل لنتخلص من الوسواسالسالم عليكم ورمحة هللا _السائل :349
 الشرع 

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته يتخلص من الوسواس بدفعه وعدم االلتفات إليه  الطرهوين :

 مطلقا وعمل عكس ما يوسوس مع اللجوء الصادق إىل هللا والدعاء واالستعاذة
_________________________________________ 

 
 ؟ جيوز مسح اجلورب وقت الوضوء هلالسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  لسائل :_ا350

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته األوىل عدم املسح على اجلوارب اليت المتنع نفوذ الطرهوين : 

 املاء لوجود اخلالف فيها بني العلماء ولو مسح فالدليل يشمله ولكن الرتك أحوط
_________________________________________ 

 
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،شيخنا هل الفصائل املوجودة يف الشام _السائل :  351

اآلن يقع عليها حكم الردة كاجليش الوطين التابع لرتكيا وهيئة حترير الشام ،مع العلم أن 
 يقولو بكفرهم وردهتم  اكانو أغلب األخوة يف الدولة اإلسالمية سابقا  

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته أما اجليوش اليت تقاتل حتت راية علمانية فهي  الطرهوين :

جيوش ردة ابلعموم وليس بتعيني أفرادها وأما من يقاتل ويرفع راية اجلهاد فهو على األصل 
خيالف يف ذلك  قدمن اإلسالم ولو وقع يف مكفرات من وجهة نظر اآلخرين ألنه متأول و 

 ن هذا الذي نراه وهللا أعلمالبعض ولك
_________________________________________ 

 
 الفاضل د. الطرهوين حياك هللا  شيخنا سالم عليكم ورمحة هللا وبركاته_السائل :352
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ابجلن املسلم يف االمور املباحة شرعا وفيما يقدر عليه مع العلم ان  االستعانةشيخ ماحكم  اي
 يع القيام مبا يعجز االنسان عنه مثل الطريان والغوص يف الرب والبحراجلن لديه قدرات ويستط

به من الشرك او الكفر ام اهنت  االستعانةاسالمه فهل  أتكدابجلن املسلم ان  االستعانة فهل
وقد كثر هذا االمر يف بالد املغرب العريب ويف كثري من  من البدع ؟؟ ام انه جائز شرعا ؟؟

 اإلسالميةالبلدان 
 

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته أما االستعانة ابجلن املسلم فهي غري مشروعة رهوين : الط
وهي تالعب شيطاين فلو كان ذلك مشروعا لكان األوىل به النيب صلى هللا عليه وسلم 
املرسل أصال إليهم وطاعته ونصرته واجبة عليهم . والميكن التأكد من إسالم اجلين وغالبا جير 

 ه يف النهاية إىل الكفر من حيث اليشعراملستعني ب
 

________________________________________ 
 

حكم من مات  وماوهل الساحر كافر ومشرك ام انه عاص ومرتكب كبرية _السائل : 353
 علي السحر ؟؟

 
أما سؤالك عن السحر وما يتعلق به فراجع له هذه الرسالة ألن الكالم فيه يطول الطرهوين : 

 جدا
https://tarhuni.net/4843 

________________________________________ 
 شيخنا الكرمي ابرك هللا فيك  _السائل :354

مل افهم من حديث النيب عن عائشة  لكين علي كتابك )حقيقة هاروت وماروت ( اطلعت
 رضى هللا عنها 

 ا وقد شفاين هللا ( يعين جبواز النشرة ام حرمتها ؟؟ حديث عائشة )هال تنشرت.. ام هل
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يكفر من ذهب ملن يتعامل مع اجلن لكي يفك السحر ام انه حترمي ال يكفر ويشرك  فهل
 صاحبه (

 
النشرة أنواع نوع مشروع ونوع حمرم ونوع كفري فاملشروع أن ينتشر ابلعالجات الطرهوين : 

تشار مبحرم كأكل املباحة كاالغتسال ابلسدر وحنو ذلك مما ذكره العلماء والنوع احملرم االن
امليتات وحنو ذلك واالنتشار الكفري هو استخدام السحر حلل السحر إال أن يطلب ممن 

 عمل السحر فكه
 

________________________________________ 
 

 طلبة العلم ؟ ضهل جيوز القول بتكفري عبد هللا رشدي االزهري من بع_ السائل : 355
و أمام مسجد السيدة نفسية يناظر  ضد العلمانيني و هللا رشدي هو داعية ازهري  عبد

 غريهم و له اراء مؤيدة للسيسي و النظام 
 ألنهقال إن جمدي يعقوب رجل صاحل لكنه لن يدخل اجلنة  واخلطابة ألنهوقفه عن العمل  مت

 ليس مسلم
السؤال هنا الن عندما ايدانه وانصرانه أبي وسيلة ضد هجمة الالديينني والعلمانيني 

 ألنهيف موقفه االخري خرج لنا بعض اإلخوة يقولوا ال جيوز استنادا لقوهلم ابلتكفري  والنصارى
 مؤيد للسيسي

 
الجيوز تكفري أي فرد أصله اإلسالم بعينه حىت تثبت ردته شرعا حسب مابيناه يف  الطرهوين :

 خطرية جدا رسالة تكفري املعني فكيف بداعية ؟ والشك أن عبد هللا رشدي لديه طوام وبالاي
اعمال صاحلة فهو  منوال أرى أن يدافع عنه وإمنا يدافع عن قوله فقط أن الكافر مهما عمل 

 يف انر جهنم خالدا خملدا فيها وقد حرم هللا عليه اجلنة
_________________________________________ 
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 ��ذا املقال يف ه رأيكشيخنا ابرك هللا فيك. اين توجد حروراء وما  _ السائل : 356
سأل خارجٌي علي بن أيب طالب رضي هللا عنه عن قوله تعاىل )هل ننبئكم ابألخسرين 

 15/426الطربي  حروراء. تفسريأعماال( فقال علي: أنتم اي أهل 
https://chat.whatsapp.com/JiUyww3ZW7

DLmEOzUwCzhs 
 

لي معناه صحيح ألن حروراء منطقة ابلعراق وهي منبع اخلوارج وماروي عن عالطرهوين : 
 هؤالء من أوىل الناس ابلدخول يف هذه اآلية ألهنم يظنون اإلحسان وهم قد خابوا وخسروا

________________________________________ 
 

او اربع  ثالثةل اان ابن عمي من ضالسالم عليكم ورمحه هللا شيخنا الفا _ السائل :357
من الكفار هو ليس مهه منصب او جاه او بريف حلب هل يعد  مبفخخةنسف الروافض 

هل يعد من الكفار ام حنتسبه وهللا حسيبه من  إلخوانهسالح دفاع عن دين هللا ونصرة 
 اءالشهد

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.. إذا كان ابن عمك نفذ عملية يف الروافض الطرهوين : 

فر أم ال ؟ قطعا يرجى له نصرة للدين فأي أجر أعظم من هذا ؟ كيف تسأل هل هو كا
 الشهادة تقبله هللا

 
جزاك هللا خري شيخنا ولكن هناك احد من املخذلني ممن حيبون هذا النظام  السائل :

سوف حياسب عليهم أبي  املفخخةعلى يد ابن عمك بعربته  اقتلو النصريي قال هؤالء الذين 
 . ذنب قتلهم هل هذا صحيح

 
ما معىن ماذنبهم وهم حياربون املسلمني ويرتبصون هبم  هؤالء اليلتفت هلم ..الطرهوين : 

 الدوائر وإجرامهم وكفرهم يفوق اليهود والنصارى ؟
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________________________________________ 
 

 حسين مبارك ؟؟ علىهل أيمث من يرتحم _ السائل : 358
 

 الطرهوين : الينبغي الرتحم عليه ومن جهل حقيقته يعلم ويفهم .
_________________________________________ 

 
يف حديث  أيمثان االنسان ال  معلوم السالم عليكم شيخنا ابرك هللا فيك _ السائل :359

ما هو اجلمع بينها وبني قول هللا تعاىل) ان بعض الظن امث (  لكنالنفس ووسوسة القلب 
 هللا خري جزاكوالظن حملة القلب 

 
ة هللا وبركاته اليؤاخذ اإلنسان حبديث النفس اجملرد الذي وعليكم السالم ورمحالطرهوين : 

اليرتتب عليه شيء وهو يدفعه واليستسلم له وكثري من الظنون هكذا ولذا جاءت اآلية 
وإساءة  غضببعض الظن وليس كله واملقصود منه مايبقى ويسرتسل فيه الظان ويرتتب عليه ب

 وقطيعة وحنو ذلك
________________________________________ 

 
مسعت اهنن  ألنينسالم عليكم شيخنا الكرمي ماحكم سبااي وتعامل معهن _ السائل : 360

 ألخسبق ان مسعت قصة  ألنينجيوز زواج هبن ومتتع هبن اريد ان اعرف كيف يتم زواج. هبن 
 أتكدمن سبااي يتمتع هبن يعين زواج متعة  هل هذا صحيح يف شرع واردت  اثنتان أعطوه

من صحة هدا االمر  أتكدواردت  ألمرجزاكم هللا خريا فاان حائرة بعد شيء يف هذا  منكم
 ��️☝ابرك هللا فيك 

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته موضوع السبااي طويل وخالصته يف حال احلرب الطرهوين : 

 مع الكفار يقتل الرجال ويبقى النساء واألطفال فيقسمون على اجملاهدين فمن وقعت يف
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وطئها وهلا  اءقسمته امرأة أصبحت ملك ميني هلا وملك اليمني يقوم مقام عقد النكاح فإن ش
 أحكام خاصة بعد ذلك وإن شاء مل يطأها وتفصيالت ذلك يف كتاب الرق من كتب الفقه

 واليسمى وطء األمة زواجا وال زواج متعة وإمنا يسمى تسراي وأحكامه ختتلف عن الزواج
________________________________________ 

 
الشيخ، إن كانت شركة على وشك  فضيلةالسالم عليكم ورمحة هللا _ السائل : 361

اإلفالس ومل يتبقى هلا سوى اقرتاض قرض فيه راب من بنك ربوي كي تسد الديون فهل ذلك 
 يعترب من الضرورات اليت يباح فيه اقرتاض ذلك القرض؟

 
ة هللا وبركاته أغلب من يتعامل ابلراب اليلجأ إليه إال عند مثل وعليكم السالم ورمح الطرهوين :

هذه الظروف اليت تسمى عند الناس ضرورة ويف الواقع هذه ليست ضرورة فبقاء الشركة 
شركات وابهلل  مالتتوقف عليه حياة صاحبها وكم من البشر يعيشون حياة طبعية وليس لديه

 التوفيق
 ________________________________________ 

 
جيوز الصالة منفردا خلف مجاعة  هلالسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  _ السائل :362

 المتالء الصف
 

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته قد جاء يف احلديث أنه الصالة ملنفرد خلف  الطرهوين :
الصف واختلف العلماء يف صحة من صلى كذلك فاألحوط للمسلم أال يصلي خلف 

صف وإمنا ينتظر أن أييت من يصلي معه أو يقف على ميني اإلمام وبعض العلماء جييز له ال
يسحب أحد املصلني ليصلي معه من الصف املقدم والننصح بذلك لتعارضه مع  أن

أحاديث أخرى وعلى كل حال هو قد أخذ أجره ولو مل يدرك الصالة بسبب انتظاره وابهلل 
 التوفيق

___________________________________________ 
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هل جيوز ان نقرأ اذكار املساء والصباح  هالسالم عليكم ورمحة هللا وبركات _ السائل :363

 والنوم  بدون وضوء
 

وضوء  حرج يف قراءة األذكار عموما بال وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته نعم الالطرهوين : 
 وإن كان األكمل واألفضل أن تكون على وضوء

___________________________________________ 
 

شيخنا عندي سؤال اثين اان اقاتل يف صفوف اجملاهدين الشرفاء وليس مع _ السائل : 364
 درع الفرات وغريها من احذيه وكالب البوط الرتكي هل اان مأجور إن شاء هللا

 
 الشك يف ذلك .. تقبل هللا منك وكتب أجركالطرهوين : 

___________________________________________ 
 

تكفري معني فلماذا جند  يفاي شيخنا اليس من املمكن أن خيتلف العلماء _ السائل : 365
من بعض الطلبة إذا مل حيكم العامل بكفر من يكفرون من بعض األعيان يقولون عنه مرجئ 

 اليس هذا خطأ
 

ب الغلو فيحتاج األمر للنظر فإذا  أحياان يكونون مصيبني وأحياان يكون ذلك بسبالطرهوين : 
كان هذا العامل ينتهج منهج أهل اإلرجاء يف عقيدته وكان سبب عدم تكفريه هلذا املعني 

ولكنه مل يكفر  اعةاحنراف عقيدته فهنا قد أصابوا وأما إذا كان على عقيدة أهل السنة واجلم
و إكراه وحنو ذلك فهنا قد هذا املعني ألنه يرى عذرا له ومانعا من تكفريه كجهل أو أتول أ

 أخطأوا ورمبا كان طعنهم فيه بسبب غلوهم وخمالفتهم منهج أهل السنة واجلماعة
____________________________________________ 
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بون السؤال عن األعيان لكن ماذا تعرف عن اعلم اي شيخنا انكم ال حت_ السائل : 366
 مرة اخرى ان شاء هللا الشيخ مصطفى العدوي ولن أسأل عن اعيان

 
أحسنت .. فعال ال أحب ذلك .. والشيخ مصطفى رجل فاضل من أهل العلم الطرهوين : 

األخيار وقد التقيت به مرتني مرة زارين يف بييت منذ أكثر من عشرين سنة ابملدينة ومرة التقينا 
 التوفيق هلليف الرايض ومانعلم إال خريا وكما هو معهود اليسلم أحد منا من اخلطأ واب

هللا على  يعينينمن دعائكم ابلشفاء وأن  تنساينجزاكم هللا خريا وأحسن إليكم وال السائل : 
 املذاكرة

 
 ابرك هللا فيكم وشفاكم هللا وعافاكم وأعانكم على اخلري ومجيع القروب الطرهوين : 

____________________________________________ 
 

 هل مبارك كافر؟ والدي يسأل _ السائل : 367
 

يف تكفري املعينني وال يف الدماء ومبارك وحنوه من  مال أتكلكثريا ما نبهنا على أين الطرهوين :  
خونة احلكام لو مل نصرح بكفرهم فهم واقعون يف مكفرات كثرية وقد صرح مجع من العلماء 

أن أقل أحواله  األمر ةبكفر أمثاله كالقذايف وبورقيبة وعبد الناصر وصدام والسيسي وخالص
 أن اليرتحم عليه واليدعا له وابهلل التوفيق

___________________________________________ 
 

وهل إذا كان األصل يف اليهود والنصارى الكفر، فكيف جيوز أن يتزوج  _ السائل :368
 وهل يرتحم املسلم على زوجته الكتابية بعد وفاهتا؟ املسلم من كتابية ؟

 
أما كفر اليهود والنصاري فهذا جممع عليه ومن مل يكفرهم فهو كافر ألنه مكذب  :الطرهوين 

بكتاب هللا والعالقة للزواج من الكتابية ابحلكم عليها ابلكفر فهي كافرة مشركة أابح هللا 
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كثريا بزوجها وتنكسر   رتعاىل نكاحها ملصلحة راجحة وهي غلبة الظن أن تسلم ألن املرأة تتأث
الكلمة والتوجيه يف البيت ولذا مل جيز نكاح الكتايب للمسلمة . والجيوز له وهو صاحب 

للمسلم أن يرتحم على زوجته أو أبيه أو أمه إذا ماتوا على الكفر كما قال تعاىل )ماكان للنيب 
 والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قرىب (

____________________________________________ 
 

املرأة اليت تضفر شعرها أبكمله وهذه الضفاير أتخذ وقت طويل لعقدها أو _ السائل : 369
 تعمل مع غسل اجلنابة أو الطهر من احليض هل حتلها؟ فكيف حلها.

 
النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن ذلك فقال إمنا يكفيك أن حتثي على رأسك الطرهوين : 

 فتطهرينثالث حثيات، مث تفيضني عليك املاء 
___________________________________________ 

 
وما احلكم يف ذهاب والديت إىل الكنيسة لتقدمي واجب العزاء يف أخت _ السائل : 370

ترى أن  ووالديت صديقة نصرانية، مع العلم أهنا ال تدعو للمتوىف ابلرمحة ولكن تقول البقاء هلل.
 قتها النصرانية لتعزيتها يف ظروف الوفاة.هذا واجب عليها ابملثل كما أتتيها صدي

 
أما تعزية الكافر فيمن مات له فالأبس فيه إذا كان دون دعاء له كما يف السؤال الطرهوين : 

وينوي بذلك أتلفه لعله يسلم لكن دون الذهاب إىل الكنيسة طاملا كان هذا الكافر معاهدا 
هنا على أنه ليس كل  هإن استطاع . وننبأو ذميا أما احلريب فاليعزى والكرامة بل جيب قتله 

ما يفعله لنا الكفار جيوز أن نفعله معهم ابملثل فلو هنئوان أبعيادان الجيوز أن هننئهم أبعيادهم 
مثال كما أنه الصداقة بني املسلم والكافر فهم الأيمتنون مع مالحظة أن أغلب الكفار اليوم 

 فيققيقة وابهلل التو حماربون أو هلم شبهة ذمة وعهد وليس يف ذلك ح
___________________________________________ 
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امسه جن عاشق.   شيءيوجد  هل السالم عليكم شيخنا ابرك هللا فيك_ السائل : 371
 انتشر يف هذه االايم هذا املصطلح ألنه

 
لك نعم يوجد اجلن العاشق وهذا ابلوقائع وليس بنصوص الشرع فإنه اليثبت يف ذالطرهوين : 

 نص .
___________________________________________ 

 
 قيام الليل مجاعة سنة؟ هلابرك هللا فيك  شيخناالسالم عليكم ورمحة هللا _ السائل : 372

اجلماعات الصوفية تفعل  بعض االجتماع وسرد الرؤى او األحالم بعد الصبح سنة؟ وهل
 ذلك.

 
ركاته نعم صالة القيام مجاعة سنة ولكن ليس على وعليكم السالم ورمحة هللا وبالطرهوين : 

الدوام بل أحياان وأحياان وسرد الرؤى بعد صالة الصبح كذلك سنة إذا وجد من هو أهل 
 للتأويل وإال فال

وقد يصيب أهل التصوف يف شيء ولكن هذا اليدل على صحة مذهبهم بل هم على ابطل 
 وهللا املوفق

____________________________________________ 
 

أحسن هللا إليك اي موالان، ولكن ما احلكمة يف عدم تكفري املعينني  _ السائل :373
على األحداث اجلارية، ولست من  االطالعالواضح كفرهم، خاصة أنك من العلماء ذوي 

يف ذلك العصر ننتظر من العامل وضوح الرؤية  فنحن ُمعتزيل تلك األمور السياسية وحنو ذلك.
جمع على كفره، فكيف بعوام الناس، كيف يهتدون إىل والتو 

ُ
عني امل

ُ
جيه، وإذا مل ُيكّفر العامل امل

 احلق ويتعلمون، خاصة أن الرتحم  ممنوع على الكافر فقط؟!
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مُيكن أن يكون مبارك يف أقل أحواله ال ُيرتحم عليه، وال يُدعا له، وهو أصاًل مسلم  فكيف
رمبا مات مسلمًا على التوحيد رغم تبديله لشرع هللا  وهل وإن أفسد وطغى، أو سرق وبغى؟

 ومواالته وعمالته الواضحة؟
 

ابرك هللا فيك.. املسألة مسألة منهج والشك أن العامل ميكنه أن يفيت يف كفر الطرهوين : 
بعض املعينني ولكين أتعمد عدم ذلك إلثناء الناس عن االهتمام هبذا اجلانب وحسين وأمثاله 

م ليس ابملعضلة الفقهية لوضوح كفرايهتم وظهور استيفاء الشروط وانتفاء املوانع اإلفتاء بردهت
أبن أفعاله كفرايت وأنه اليرتحم عليه وهذا هو مايهم  يف حقهم ولكن يكفي السائل أن يفيت

 العامة وابهلل التوفيق
__________________________________________ 

 
م عليكم ورمحة هللا وبركاته ايب اسالك سؤال هل شيخنا الفاضل السال _ السائل : 374

صدام حسني جيوز الرتحم عليه كل الناس يضعون صوره واغاين واحلان على فيديوهات له 
 وهل كان طاغيا على عهده

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته صدام حسني األصل فيه أنه كسائر الطواغيت  الطرهوين : 

وكان بعثيا وقد أفىت بكفره العلماء لكنه قبل أن ميوت ظهر منه كانت كفرايته ظاهرة للجميع 
من ترحم عليه  لذاتغريات ومتسك ابلدين وهذا يناقض دين البعث مث ختم له ابلشهادتني و 

 بناء على ذلك فله وجهة قوية وابهلل التوفيق
 ) وأما األغاين واألحلان فموضوع آخر واملوسيقى حمرمة كما بينا كثريا (

____________________________________________ 
 

سورة  وايقلنا اقرؤ  املدرسةالسالم عليكم ورمحة هللا شيخي كان استاذ _ السائل : 375
تضيئ لكم ما بني اجلمعتني وقال لنا اهنا سنة حممد ص ورأيت عال  اجلمعةالكهف يوم 

 . اليوتيوب اهنا مي خمصصه ليوم جلمعه بل تقرأ اميا كان
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وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته حديث قراءة سورة الكهف وأجرها حديث   :الطرهوين

صحيح اثبت وقد جاء يف بعض طرقه تقييد ذلك بيوم اجلمعة وهي زايدة صحيحة اثبتة 
ومن  لةولكن بعض العلماء املتأخرين يرى أهنا زايدة شاذة وهذا خطأ وإمنا هي زايدة ثقة مقبو 

 يب موسوعة فضائل سور وآايت القرآنأراد االستزادة فعليه بكتا
________________________________________ 

 
 هل هناك حرمة يف ذهاب املسلم إىل الكنيسة ألي غرض؟_ السائل : 376

 
الجيوز الذهاب إىل أماكن الكفر والشرك والفسوق إال لإلنكار على أهلها  الطرهوين :

اب أن إذا مسعتم آايت هللا يكفر هبا ويستهزأ هبا ودعوهتم قال تعاىل وقد نزل عليكم يف الكت
 فالتقعدوا معهم .. اآلية ومن رأى منكرا فعليه تغيريه أو املفارقة

_________________________________________ 
 

هل نقرأ اإلخالص مع املعوذتني ثالث يف اذكار اليوم والليلة، أم هل _ السائل : 377
يف الصحيح، أم هل نكتفي ابملعوذتني فقط، وهل هناك  نقرأهم مرة واحدة تكفي كما

 ضعيف يف األذكار املتعارف عليها؟
 

ثبت يف احلديث أن من قرأ املعوذات الثالثة صباحا ومساء فإهنا تكفيه كل شيء  الطرهوين :
.. والشك أن هناك أحاديث فيها ضعف مما يذكر يف األذكار ولكن عليكم بكتاب صحيح 

 ب حصن املسلم والصحيح املسند من أذكار اليوم والليلة وابهلل التوفيقالكلم الطيب وكتا
_________________________________________ 
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حكم ان يغسل الشخص يف  ما السالم عليكم شيخنا ابرك هللا فيك_ السائل : 378
ل بني الوضوء يده اليمىن مرتني ويغسل يده الشمال مره. او هكذا. يعين ال يساوي يف الغس

 اليدين
 

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الحرج يف ذلك فتثليث الغسل سنة للكمال الطرهوين : 
 واملرة الواحدة جمزئة واليلزم املساوة يف عدد املرات يف األعضاء وابهلل التوفيق

_________________________________________ 
 

لوس بني مغرب وعشاء يف حلقة لقراءة يعترب اجل هل سؤال اثين شيخنا_ السائل : 379
ختصيص وقت معني من اليوم. وكذلك اجتماع مل يفعله الرسول وال  ألنهالقران من البدع 

 الصحابة. 
 لنا يف هذه الشبهة شيخنا.  مأجورين فصل

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الأبس بتخصيص وقت لقراءة القرآن أو ملدارسة  الطرهوين :

كل األوقات مشروعة للقرابت وترتيب ذلك راجع لظروف الناس وأحواهلم واملمنوع العلم ف
والتزام هذا  ثبتختصيص وقت تعبدا هبذا التخصيص كأن يعتقد فيه قربة وأفضلية معينة مل ت

التوقيت حبيث يرى يف جتاوزه عيبا ونقصا شرعيا فهنا يعترب ذلك من االبتداع يف الدين وابهلل 
 التوفيق

___________________________________________ 
 

بعد  ابألذكاربعض العلماء يقول جبواز رفع الصوت  مسعتسؤال اثلث _ السائل : 380
 ابألذكاررفع الصوت  للمأمومني. ومسعت بعضهم يقول ال جيوز واملأمومني لإلمامالصالة 

أي فضيلتكم وما هو ر  ما فقط لإلمامالن ذلك فيه تشويش على املصلني. وانه ال جيوز اال 
 املأمومنييف قضية  حرجاأل
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ذلك على يف رفع الصوت ابلذكر بعد انتهاء الصالة من السنة ولكن يقتصر الطرهوين : 
ماورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم وهو ذكر قصري كل مصل يقوله وحده ويسمع به نفسه 

 هذا هو املشروع أما غري ذلك فمن البدع احملدثة
________________________________________ 

 
كان هناك شخص يقود سيارة فانقلبت عليه وفيها ركاب.    اذاسؤال رابع _ السائل : 381

على السائق الدية. وهل يلزمه الصيام.  وكيف يصوم هل شهرين  هل فمات بعض الركاب
 هللا خري جزاك عن كل راكب ام شهرين عن مجيع الركاب الذين ماتوا

 
هذه من النوازل احلادثة والبد من مشاركة خمتصي املرور يف ذلك فإذا كان اخلطأ  الطرهوين :

على السائق بنسبة مائة ابملائة فالذي عليه فتوى العلماء أن يتحمل دايت كل من مات 
 لديبسبب خطئه وأن يعتق عن كل نفس رقبة أو يصوم عن كل نفس شهرين متتابعني و 

 ذلك من القتل اخلطأ فيه نظر وهللا أعلم حتفظ على هذه الفتوى لكون اعتبار
__________________________________________ 

 
صلى شخص ونوى نية انه يصلي سنة العشاء. واذا به  اذاسؤال خامس _ السائل : 382

هل جيوز تغيري نية الصالة من  مبعىنيف داخل الصالة يغري النية اىل انه يريد يصلي صالة الوتر 
  النافلةالنافلة اىل

 
تغيري النية يف وسط الصالة من مواضع اخلالف واألقرب عدم صحة ذلك وإمتام  الطرهوين : 

 الصالة على النية اليت بدأها هبا وابهلل التوفيق
_________________________________________ 

 
 السالم عليكم ؟؟ شيخي هلق هبزمن اخلمار فرض ام ال_ السائل : 383
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السؤال جيدا فإن كان املقصود هل  مافهمتوعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الطرهوين : 
احلجاب فرض أم ال فالشك أنه فرض ابإلمجاع واخلالف يف سرت الوجه والصحيح وجوب 

 سرت الوجه كسائر البدن وابهلل التوفيق
 

 شيخي النقابالسائل : 
 نعم النقاب مبعىن سرت الوجه فرض الطرهوين :

_________________________________________ 
 

أحد أصدقائي يف الدفاع املدين  يعمل السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. _ السائل :384
حكم هؤالء األشخاص أو من يعمل  ما األردين وآخر يف دائرة السري "املرور" يف األمن العام.

 عملهم بشكل عام وحكم من يعمل ابجليش والشرطة وغريها.
 ابرك هللا فيكم لنعلم ماذا يرتتب على حكمه من أمور من زواج ومرياث وغريه. افيدوان

 العلم أن صديقي يشهد أن ال إله إال هللا ويصلي الصلوات اخلمس. مع
ندمها من اوعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته العمل يف قوات اجليش والشرطة ومايس الطرهوين :

ة تثبيت سلطانه ولذا الجيوز العمل فيها ولو حدث قوات هو مشاركة يف جند الطاغوت وقو 
بكفر  حيكمقتال معها ستقاتل على أهنا طائفة ردة ممتنعة فهم على خطر عظيم لكن ال

أعياهنم ألن أكثرهم جيهل حقيقة هذا اجليش ودوره أو أنه يعزم أال يلتزم حبماية الطاغوت وإمنا 
ظيم مرور السيارات ولو طلب منه خالف فقط يعمل يف إطفاء احلرائق وإنقاذ الغرقى أو تن

 ذلك سريفض ولو حصل له ماحصل وحنو ذلك فهنا خيتلف األمر وابهلل التوفيق
أما قضااي املرياث وصحة الزواج فهذه كلها اليتغري فيها شيء حىت تثبت ردة املعني منهم 

 شرعا حسب ماذكرت يف كتاب تكفري املعني
 

 ��هللا انفع بك اي حبيبنا السائل : 
__________________________________________ 
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 حامل عندها مرض السكري شفاها أختوالدي وشيخي الفاضل... _ السائل :385
ألخذ إبرة االنسولني أربع مرات  مضطرةكيف تصوم شهر رمضان املبارك وهي   تسألهللا...

 يف اليوم؟
 

  تعاىلإبر األنسولني التفطر فالحرج عليها إن شاء هللاالطرهوين : 
 

بعد أخذ جرعة األنسولني جيب تناول الطعام بعد نص ساعة  ولكنمعذرة شيخنا السائل : 
 ألن لدي أبنة مصابة مبرض السكر الشبايب منذ كان عمرها ست سنوات

 
إذا كان األمر كذلك وسيحتاج املريض لألكل وقت الصيام فالحرج عليه يف  الطرهوين : 

إن كان يتيسر له القضاء يف أايم النهار القصري مثال أو أن اإلفطار كما شرع هللا ويعوض 
 شفاءه مرجو وإال فيطعم عن كل يوم مسكينا وجبة مشبعة من طعام البيت اجليد

 
 ابرك هللا فيكم السائل :

__________________________________________ 
 

يت معها العذر الشرعي ال وما نرد ابلقول ملن يسريون على فتوى أن املرأة ال_ السائل : 386
 هللا ورعاكم. حفظكم تقرأ القرآن حىت تطهر؟

 
يرد عليهم أبن يقال هلم املانع مطالب ابلدليل الشرعي الذي مينع واليوجد أي  الطرهوين :

 نص صحيح مينع من ذلك وعموما العامي يسأل العامل فيفتيه واملسئولية على املفيت
__________________________________________ 
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؟ ويعرتض العلمانيةاي  الدولةما الرد على من ينادي بفصل الدين عن _ السائل : 387
وطغوا ميثلون االسالم وال يقر أبن  اوظلمو أبن من حكموا ب االسالم  ويقولالردة؟ علي حد 

 منهم؟ بريءاالسالم 
 

سالم من جديد ألهنم هؤالء اليقال ما الرد عليهم .. هؤالء حيتاجون لدخول اإلالطرهوين : 
اليفهمون اإلسالم أساسا واليصلح معهم إال قهر السلطان فاجلدال معهم غالبا جدال عقيم 

يف الشرع  الكالمألن مشولية اإلسالم جلميع مناحي احلياة من البدهيات واملسلمات كما أن 
ء ليس لكل من هب ودب إمنا هو كسائر العلوم له رجاله وعلماؤه ولو كان يكفيهم شي

 ايت هلل رب العاملنيمملكفاهم قوله تعاىل قل إن صاليت ونسكي وحمياي و 
___________________________________________ 

 
وهو مستحدث  الشريعةما القول فيمن يقول ابن حد الردة ليس من _ السائل : 388

ان  وينكرر ( يستدل بقول هللا تعايل )ال اكراه يف الدين ( )من شاء فليؤمن ومن شاء فليكف
أبن كثري  ويقولقول هللا تعايل  متأوالعلي هذا القول  ويصرالسنه النبوية تنسخ القران الكرمي 

العلم انه  معالحاديث واالحكام الواردة يف السنه هي مستحدثه وليست من فعل النيب امن 
 أفكارهيعلم اقوال العلماء يف هذا ويصر علي عدم العدول عن 

 
العرتاض على حد الردة فهو من بعض القرآنيني وهم فرقة ضالة خيشى أما االطرهوين : 

خروجها من اإلسالم والرد عليهم هو الرد على القرآنيني إبلزامهم أبن الدين الميكن أن يؤخذ 
إمجاع من  دةإال من الكتاب والسنة فأين الصلوات اخلمس وكيفيتها يف القرآن ؟ وحد الر 

املرتدين وأقيم احلد يف عهدهم على من ارتد عن دينه  العلماء وأمجع الصحابة على حرب
واألحاديث يف ذلك صحيحة اثبتة والتتعارض مع اآلايت فاآلايت تتكلم عن حقيقة اإلميان 
فإنه الميكن ان حيصل ابإلكراه ألنه يف القلب وال تعرض لعقوبة املرتد يف الدنيا وهذه أمور 

 مغرضون يفهمها صغار طلبة العلم لكن هؤالء جهلة أو
__________________________________________ 
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ودخوهلم النار من  النصارىيقول إن القول بكفر  شيخالسالم عليكم _ السائل : 389

كمجدي يعقوب بدخول النار غري   النصارىاحلكم علي أعيان  لكنصميم الدين وأصوله 
 حكم هذا القول ما.. جائز 

 
ة هللا وبركاته .. نعم هذا كالم صحيح طاملا جمدي يعقوب أو وعليكم السالم ورمحالطرهوين : 

أي معني من النصارى مل ميت بعد أما إذا مات على ملة النصرانية فيجزم له ابلنار على 
ابلنار . وقد يقال  شرهالظاهر منه فقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم كلما مررت بقرب كافر فب

م الناس له ابلنار ولن يضر الناس حقيقته ألهنم حكموا رمبا قد أسلم سرا نقول لن يضره جز 
 مبا ظهر هلم وابهلل التوفيق

_________________________________________ 
 

هل مؤلف كتاب ملاذا داعش من املوثوقني وهل يوجد كالم من تنظيم  _ السائل :390
 الدولة على هذا الكتاب

 
فه وجل ما هو مذكور تكلمنا عنه ابستفاضة يف  ال أعرف الكتاب وال أعرف مؤلالطرهوين : 

 كتاب هل الدولة اإلسالمية خوارج ؟
__________________________________________ 

 
منقول اهدان الصراط  الفاحتةشيخي بسورة  وبركاتهالسالم عليكم ورمحة هللا  _ السائل :391

 املستقيم ليش ما منقول اهدين لصراط املستقيم
 

وعليكم السلم ورمحة هللا وبركاته ..نقول اهدان ألن هللا أنزهلا هكذا يف الفاحتة وأما : الطرهوين 
النكتة البالغية فلنستشعر روح اجلماعة وأن املسلم ليس وحده وإمنا هو جزء من أمة كلها 

 تطلب اهلداية وكلها تستعني برهبا وكلها تعبده



69 
 

__________________________________________ 
 

السالم عليكم شيخ هنالك من طالب العلم من كان من تالمذة األلباين _ السائل : 392
رمحه هللا يقول أن املسح على اخلف ال يشرتط بلوغ أن يكون اخلف او اجلراب إىل الكعب 

 صيصحبجة أنه ال دليل على ذلك وعندما قلت له أن هذا ابتفاق الفقهاء قال يل انه هذا خت
 صحيح؟ ويتطلب دليل فهل هذا

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته هذا األمر متفرع عن كون املسح مقتصرا على الطرهوين : 

اخلفني أم يشمل كل مايلبس يف الرجل سواء أكان خفني أم نعلني أم غري ذلك والراجح 
 هلا أوىل ياطاملسح على اجلميع ولكن األحوط ما عليه مجهور الفقهاء ألن هذه صالة واالحت

_________________________________________ 
 

مارأيكم جبماعة الدعوة والتبليغ )األحباب(  شيخناالسالم عليكم ..._ السائل : 393
 اايم .. 3يوم او  40شهور او 4ومارأي فضيلتكم ابخلروج معهم 

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته... أنسف على التعليق... لكن مجاعة األحباب معلق : 

رتكون األصول ويتحدثون عن الفروع يرتكون حق هللا تعاىل على العباد التوحيد اخلالص .. ي
وما إىل ذلك..  اءويتحدثون عن فضائل األعمال مثال من عاد مريضا وأذكار الصباح واملس

أحدهم انتقص شيخ اإلسالم ابن  وأيضا وما عندهم شيء أمسه جهاد...  فهم خونة ملبسون
 وتطاول عليه يف املسجد وهو يلقي احملاضرة . وأكد يل ذلك أحد الثقات تيمية رمحه هللا 

 مجاعة األحباب يف سوراي أحتدث عن
جزيتم خرياً ... لكن اان خرجت معهم فرتة وتركتهم وسألت أحد أمرائهم عن موضوع  معلق :

ضوع ملا تركهم اجلهاد حتديداً وملاذا اليتكلمون فيه إطالقا فأجابين أهنم لو تكلموا عن هذا املو 
... واآلن على حد  للنظامالنظام السوري ألن يوجد من بينهم )األحباب(خمابرات اتبعة 

 علمي العمل متوقف ألن النظام أمرهم بذلك ...
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من نزل أبرض تفشى فيها الزىن “أخي هم خونة ملبسون...  يقول أحدهم رمحه هللا  معلق :
نة ملبسون.. بدال من ان يعلموا األذكار خو  فهم ”فحدث الناس عن حرمة الراب فقد خان

كما قلت لكم فهم خونة   لكنوما إىل ذلك عليهم أن يتكلموا ابألصول أوال ال الفروع 
 ��على التعليق  وأنسفملبسون  وستكتب شهاديت وسوف ُأسأل عنها إن شاء هللا 

 سالمات
 

ليغ ختتلف من منطقة ألخرى وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته مجاعة الدعوة والتب الطرهوين :
ولذا يصعب احلكم على اخلروج معهم إبطالق وعموما هم خيرجون للدعوة إىل هللا والنقاط 

العلمية  ابلضوابطاليت يتكلمون فيها كلها جيدة فإذا ضبط املسلم مايقوله لو خرج معهم 
ة ثالثة أايم السليمة وإذا رأى منهم خلال وجههم فيه ونصحهم فال حرج يف ذلك ومسألة املد

أو أربعني يوما أو ستة أشهر فهي مسائل تنظيمية وليس جمبورا على االلتزام هبا فإن شاء خرج 
 ما يراه مناسبا له وتركهم ورجع وابهلل التوفيق

 
لألحباب يف مصر أو سوراي اان خرجت معهم  ابلنسبةجزاكم هللا اجلنة شيخنا ...السائل : 

غم من أهنم يلزمون الشخص ابخلروج ولكن أسلوهبم وحديثهم  ومل أر خلل يف عقيدهتم ... ابلر 
 كلها يف ضوء الكتاب والسنة ..

_________________________________________ 
 

يوجد شخص جاءه ولد فأمساه  شيخناالسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  _ السائل :394
 بريقدار ماحكم هذا االسم

 
ة هللا وبركاته الأبس يف أي اسم منقول مامل يكن فيه حمظور وعليكم السالم ورمحالطرهوين : 

شرعي وهذا اسم لشخص تركي متيز يف الطائرات املسرية فلعله أعجب به فسمى ابمسه 
 واألوىل األمساء العربية املرتبطة بتارخينا اإلسالمي

____________________________________________ 
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جيوز للمطلقة طالق على االبراء اخلروج من املنزل يف  هلالسالم عليكم _ السائل : 395
 وقت العدة ؟؟

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الخترج املطلقة غري البائن أثناء العدة إال إبذن الطرهوين : 

 زوجها
البائن فلها أن خترج حلاجتها اليت تتطلب خروجها ولو مل أيذن الزوج واألحوط أن يكون  وأما

 ال ليالذلك هنارا 
____________________________________________ 

 
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو شيخي من اذكار الصباح وملساء)  اللهم _ السائل : 396

اين اعوذ بك من اهلم واحلزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من اجلنب والبخل 
 الرجالعين. اعوذ بك من غلبة الدين وقهر واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال (بس ما م

 جزاكم هللا خرياً وآاتكم سؤلكم...
 ابرك هللا فيكم ويف علمكم...

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته غلبة الدين أي مايعرتي املدين من هم الدين الطرهوين : 

 جبل املرأة فهو كما يقال ذل ابلنهار وهم ابلليل وأما قهر الرجال فهو أشد القهر ألن هللا
قهره مؤمل وشديد هذا  ذاخبالف الرجل على التبعية للرجل فهي غالبا مقهورة خبالف الرجل ول

على اعتبار إضافة الكلمة ملفعوهلا أما على اعتبار إضافتها لفاعلها فاملقصود مايتعرض له 
 اإلنسان رجال كان أو امرأة لغلبة وظلم من الرجال املتنفذين املتسلطني

____________________________________________ 
 

مل يكلف  ىلهللا سبحانه وتعا ملاذا شيخنا الَسآْلم َعْلُيّكٌم ٍورمٍَحُّة هللا وٍبُرٍكآتُهْ  _ السائل : 397
 الناس اال قدر استطاعتهم.
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وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ألن ذلك من عدله سبحانه ورمحته بعباده ألنه  الطرهوين :
 و كلفهم فوق استطاعتهم العترب ذلك من الظلم هلم وهللا حرم على نفسه الظلمل

___________________________________________ 
 

 ك يف الشيخ السوداين ااب زيد حممد محزة أيهو ر  ماسالم عليكم شيخنا _ السائل : 398
 سنه يف السودان اليوم؟؟ك يف منهج  مجاعة انصار الأير  ومامجاعة انصار السنه سابقا  رئيس

 هللا فيكم ابرك
 

وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الحنب السؤال عن األفراد واجلماعات ويف كل  الطرهوين : 
 خري فخذ خريهم واترك إساءهتم واسأل عما أشكل عليك من أقواهلم وأعماهلم

_________________________________________ 
 

عليكم ورمحة هللا وبركاته هل جيوز العمل عند الفصائل املرتدا مثل  السالم_ السائل : 399
 معمرجي او كهرجبي

 
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وهل سيبقى املسلمون بالعمل لو حىت حتت   الطرهوين :

كفار أصليني ؟ طاملا يعمل عمال مباحا اليدعم به حكومة مرتدة أو عميلة أو كافرة فالحرج 
 عليه

___________________________________________ 
 

 شيخنا مأثر كل من اركان االميان التالية: الَسآْلم َعْلُيّكٌم ٍورمٍَحُّة هللا وٍبُرٍكآتُهْ _ السائل : 400
 شيخنا ابرك هللا بك افيدان ��السماوية  الكتب��املالئكة��وحدهىل تعا هللا

 
ته هذا سؤال حيتاج كتااب وليس فتوى والشبكة وعليكم السالم ورمحة هللا وبركا الطرهوين :

 مليئة مبثل ذلك فاستعن ابلبحث وفقك هللا
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